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प्रकाशका े फ्रनवेदन 

गाांधीजींच्या आत्मकथेनांतर त्याांच्या ज्या पुस्तकाचा क्रम लागेल त े महत्त्वपूणण पुस्तक म्हणज े

दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्राहाचा इफ्रतहास. आत्मकथेप्रमाणेच सत्याग्रहाचा हा इफ्रतहास त्याांनी 

गुजरातीत ललफ्रहला होता. या पुस्तकाच ेकेवळ इतकेच महत्त्व नाही. या पुस्तकात गाांधीजींच्या 

चाररत्र्यघडणीतील सवाणत महत्त्वाच्या भागाच्या काळाचा तसेच सत्याग्रहाच्या शोधाच्या काळाचा 

त्याांच्या स्वतःच्या लेखणीतून उतरलेला इफ्रतहास आपल्याला पाहायला ममळतो. गाांधीजींच्या 

जीवनात जेव्हा केव्हा आत्मसांशोधन करून चचिंतन करायची वेळ यायची तेव्हा त े दक्षिण 

आफ्रिकेतील आपल्या जीवनातील अनुभवाांची आठवण करायच.े या पुस्तकात इतका महत्त्वाचा 

इफ्रतहास भरलेला आह.े आत्मकथपे्रमाणेच हा इफ्रतहासही ‘नवजीवन’ मधून साप्ताफ्रहक 

माललकेच्या स्वरूपात आक्षण नांतर पुस्तकाच्या रूपात प्रकालशत झाला होता. 

श्री वालजीभाईंनी या पुस्तकाचा इांग्रजीत अनुवाद केला आह.े हा अनुवाद करत असताना त्याांनी  

‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’च्या जुन्या फाईली पाहून अनेक महत्त्वाच ेतपशील तपासल ेहोत,े आक्षण 

अस ेकरत असताना त्याांना जजथेकुठे मुळात बदल वा दुरुस्ती करावीशी वाटली फ्रतथ ेती त्याांनी 

इांग्रजी अनुवादात केली होती. तो इांग्रजी अनुवाद गाांधीजींनी स्वतः पाफ्रहला होता. त्या अनुवादात 

करण्यात आलेल ेबदल या अनुवादातही कायम ठेवण्यात आल ेआहेत. 

या इफ्रतहासातील फ्रवशेष महत्त्वाच्या तारखा अखेरीस पररलशष्ट म्हणून ददल्या तर अभ्यासकाांना 

त्याचा उपयोग होईल असे वाटल्यान ेत्या तारखा पररलशष्ट १ मध्य ेददल्या आहते. 

अजून एका गोष्टीकडे वाचकाांच े लि वेधण े आवश्यक आह े अस े आम्हाला वाटत.े स्व. 

श्री.रावजीभाई मक्षणभाई पटेल सत्याग्राहाच्या या लढाईतील एक सैफ्रनक होते.त्याांनी त्या वेळच्या 

आठवणी आपल्या ‘गाांधीजीकी साधना’ या पुस्तकात ललफ्रहल्या आहेत. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत 

त्यातील एका गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. या पुस्तकातील ३१७ - १८ पृष्ठावरील घटनेशी फ्रतचा 

सांबांध आहे. पूज्य कस्तुरबा गाांधी या लढ्यात कशा सामील झाल्या हे त्यात साांफ्रगतल ेआह.े वर 

उल्लेखखलेल्या पुस्तकात त्याांनी असे ललफ्रहले आह े- 
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“या नवीन आवतृ्तीत पूज्य बाांच्या मृत्यनूांतर एक प्रश्न उपस्स्थत झाला. त्याबाबतीत स्पष्टीकरण 

करण ेआवश्यक आहे. 

“दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाच्या अांफ्रतम लढ्यात बाांनी सामील व्हाव े म्हणून बापूजूांनी जो 

प्रयत्न केला त्याच े वणणन मी ‘शुभ आरांभ’ या प्रकरणात केल े आह.े त्यासांबांधी इथ े थोडेस े

स्पष्टीकरण करण ेआवश्यक आहे. ‘दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इफ्रतहास’मध्य ेमात्र बापूजींनी 

यासांबांधात थोडे वेगळ्या पद्धतीन ेललफ्रहल ेआह.े त ेललफ्रहतात, “सत्याग्रहात जेव्हा स्त्स्त्रयाांना सामील 

करण्यााचा फ्रवचार करण्यात आला तेव्हा सवाणत आधी छगनलाल गाांधी याांची पत्नी काशीबेन 

आक्षण मगनलाल गाांधी याांची पत्नी सांतोकबेन याांच्याशी मी बोललो व त्याकररता त्याांना तयार 

केल.े त्यानांतर बा त्यात सामील झाली.” परांत ु ‘गाांधीजीकी साधना’ या पुस्तकाची प्रकरण ेत े

पुस्तक प्रकालशत होण्यापूवी मी गाांधीजींसमोर वाचली. त्या वेळी बापूजींच्या आठवणीतील एका 

चुकीकडे मी त्याांच े लि वेधल े आक्षण माझेच म्हणण े बरोबर असल्याबद्दल मी त्याांची खात्री 

पटवली. बापूजीसुद्धा फ्रवचारात पडले. बाच्या सािीच्याआधार ेयोग्य तो फ्रनणणय घेता येईल अस े

त्याांना वाटल.े बाला बोलावून आम्हा दोघाांचेही म्हणण ेबापूजींनी बासमोर माांडल.े बा म्हणाल्या 

“रावजीभाईंच ेसगळे म्हणण ेबरोबर आह.े हा सगळा घटनाक्रम मला इतका चाांगला आठवतो की 

जण ूकाय तो कालच घडला असे वाटत.े” यावर बापू म्हणाले, “मग माझीच चूक झाली. दक्षिण 

आफ्रिकेचा इफ्रतहास”च्यापुढील आवतृ्तीत ही चूक दुरुस्त करावी लागेल.” 

वाचकाांच्या लिात येईल की या प्रसांगाफ्रवषफ्रयषयी ‘गाांधीजीकी साधना’ नावाच्या पुस्तकातील 

‘शुभ आरांभ’ नावाच्या प्रकरणात मी ज ेकाही ललफ्रहले आह ेत ेगाांधीजींनी ‘दक्षिण आफ्रिकेतील 

इफ्रतहास’मध्य ेजे ललफ्रहले त्यापेिा वेगळे आहे. श्री रावजीभाईंच्या त्या प्रकरणातील सांबांमधत भाग 

या पुस्तकात शेवटी पररलशष्ट २ मध्य ेउद्धतृ केला आह.े या आधारावर या पुस्तकाच्या नवीन 

आवृत्तीत दुरुस्ती करण्याचा फ्रवचार गाांधीजींनी केला होता. परांतु त्याांच्या जजवांतपणी असे करण े

शक्य झाले नाही. यामुळे या गोष्टीचा उल्लखे पररलशष्टात करण्यावरच आम्ही स्वतःला सीमीत 

ठेवले आहे. वाचकाांना आमची फ्रवनांती आह ेकी या ग्रांथातील वरील गोष्टीचे वणणन वाचताना श्री 

रावजीभाईंनी यासांबांधी पररलशष्ट २ मध्य ेकेलेले मचत्रणही लिात घ्याव.े 
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गाांधीजींच ेजीवनकायण आक्षण सत्याग्रहाच्या शोधाच्या दृष्टीन ेमहत्त्वाचा असणारा हा ग्रांथ हहिंदीत 

प्रकालशत करताना आम्हाला आनांद होतो. आशा आह ेकी फ्रवद्यालये आक्षण महाफ्रवद्यालये तसचे 

सामान्य वाचक याांच्याकडूनही या ग्रांथाचे स्वागत होईल आक्षण साफ्रहस्त्त्यक दृष्टीनेही या ग्रांथाचे मोल 

लोकाांना कळेल. 

१५ जानेवारी १९६८ 
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प्रास्ताफ्रवक 

१ 

 दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींचा सत्याग्रहाचा लढा आठ वषे चालला. सत्याग्रह या 

शब्दाचा शोधही याच लढ्याच्या सांदभाणत लागला आक्षण याच लढ्यात या शब्दाचा प्रयोग करण्यात 

आला. बऱ्याच काळापासून या लढ्याचा इफ्रतहास स्वतः ललहून काढण्याची माझी इच्छा होती. 

यातील काही गोष्टी तर केवळ मीच ललहू शकत होतो. कोणती गोष्ट कोणत्या हेतून ेकरण्यात आली 

होती हे तर लढ्याचे सांचालन करणालाच माहीत अस ूशकत.े आक्षण राजकीय िेत्रात मोठ्या 

प्रमाणात हा प्रयोग पफ्रहल्याांदाच दक्षिण आफ्रिकेत करण्यात आला होता. यामुळे सत्याग्रहाच्या 

लसद्धाांताच्या फ्रवकासाबद्दल लोकाांना कळण े आवश्यक आह े अस े कोणत्याही काळात मान्य 

करण्यात येईल. 

परांतु या वेळी तर हहिंदुस्तानात सत्याग्रहाच ेफ्रवशाल िेत्र चोहोकडे पसरलेले आह.े वीरमगावच्या 

जकातीच्या लहानशा लढ्यापासून तर हहिंदुस्तानात सत्याग्रहाचा अफ्रनवायण क्रम सुरू झाला आहे. 

वीरमगावच्या जकातीचे फ्रनममत्त होते वढवाण येथील सच्चररत्र परोपकारी शशिंपी मोतीलाल. 

फ्रवलायतेतून परतल्यानांतर मी १९१५ साली काठेवाडला (सौराष्ट्र) चाललो होतो. मी रेल्वेच्या 

फ्रतसऱ्या वगाणच्या डब्यात बसलो होतो. वढवाण येथे तो शशिंपी माझ्याकडे आपल्या लहानशा 

तुकडीसह आला. वीरमगावसांबांधी थोडेसे बोलल्यानांतर तो म्हणाला - 

“या दुःखावर तुम्ही काही उपाय शोधून काढा. तुम्ही काठेवाडमध्य ेजन्म घेतला आह.े इथ ेतुम्ही 

तो साथणकी लावा.” त्याांच्या डोळ्यात करार आक्षण दुःख दोन्ही होते. 

मी फ्रवचारले, “तुम्हा लोकाांची तुरुां गात जायची तयारी आहे?” लगेच उत्तर ममळाल,े “फासावर 

चढण्याचीसदु्धा आमची तयारी आह.े” 

मी म्हणालो, “माझ्याकररता तर तुमच ेतुरुां गात जाण ेपुरेसे आह.े परांतु लिात ठेवा फ्रवश्वासघात 

होऊ देऊ नका.” 
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मी राजकोटला पोहोचलो. फ्रतथ ेमी यासांबांधी अमधक माफ्रहती ममळवली. शासनाबरोबर पत्रव्यवहार 

सुरू केला. बगसरा वगैर ेदठकाणी ददलेल्या भाषणातून लोकाांना सत्याग्रहाकररता तयार राहण्याची 

सूचना केली. सरकारच्या फ्रनष्ठावांत गुप्त पोललसाांनी ही माफ्रहती शासनदरबारी पोहोचवली. हे काम 

करणाऱ्या व्यक्तीन ेशासनाच्या सेवेबरोबरच राष्ट्रसेवाही केली. अखेरीस लॉडण चेम्सफडण याांच्याशी 

माझी चचाण झाली आक्षण त्याांनी ददलेल ेवचन पाळले. इतराांनीही यासबांधात प्रयत्न केल ेहोते हे 

मला माहीत आह.े परांतु माझी खात्री आह ेकी यातील सत्याग्रहाची सांभावना लिात घेतल्यानांतरच 

शासनान ेवीरमगावची जकात रद्द केली होती.  

वीरमगावच्या जकातीच्या लढ्यानांतर फ्रगरममट्या (ऍफ्रग्रमेंट- फ्रगरममट) मजरुाांसांबांधीचा कायदा 

(इांमडयन इममग्रेशन ऍक्ट) येतो. हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून अनेक प्रयत्न करण्यात आल ेहोत.े 

या लढाईसांबांधी चाांगलेच मोठे आांदोलन झाले होत.े फ्रगरममट्या मजुराांची प्रथा बांद व्हावी म्हणून 

मुांबईत सभा झाली होती. ही प्रथा बांद होण्याकररता फ्रतच्यात ३१ म े१९१७ ही तारीख फ्रनक्षित 

करण्यात आली होती. ही तारीख कशी ठरवण्यात आली याचा इफ्रतहास मी इथ ेदेऊ शकत नाही. 

फ्रगरममट्या मजुराांचा कायदा बांद करवण्याकररता पफ्रहले लशष्टमांडळ मफ्रहलाांच े गेल े होते. त्यात 

प्रमुख प्रयत्न कोणाचे होते हे साांगण ेमात्र आवश्यक आह.े ही खटपट मचरस्मरणीय भफ्रगनी जाीजी 

फ्रपदटट याांनी केली होती. त्या लढ्यातसदु्धा केवळ सत्याग्रहाच्या तयारीनचे फ्रवजय ममळाला 

होता.परांतु या दठकाणी सावणजफ्रनक आांदोलन करण्याची गरज फ्रनमाणण झाली होती हे या वेळच े

अांतर लिात ठेवणे आवश्यक आह.े वीरमगावची जकात रद्द करण्यापेिा फ्रगरममट्या मजुराांची 

प्रथा रद्द करण्याला फ्रकती तरी महत्त्व होते. रौलट कायद्यानांतर चुका करण्यात लॉडण चेम्सफडण याांनी 

कोणताच कसूर लशल्लक ठेवला नव्हता. अस ेअसतानाही आज मला वाटत ेकी ते एक सुज्ञ आक्षण 

समांजस व्हाईसराय होत.े नागरी अमधकाऱ्याांच्या पांजातून अखेरीस कोणत्या व्हाईसरायची सुटका 

होऊ शकली आह?े 

फ्रतसरा लढा चांपारणचा होता. त्याचा तपशीलवार इफ्रतहास राजेंद्र बाबूांनी ललफ्रहला आहे. त्याकररता 

सत्याग्रह करावा लागला होता. केवळ तयारी पुरेशी ठरली नाही. परांतु फ्रवरोधी पिाचा स्वाथण फ्रकती 

तरी मोठा होता. चांपारणच्या लोकाांनी त्या वेळी खूप शाांतता ठेवली होती ही त्यातील उल्लखेनीय 
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गोष्ट आह.े सवण नेत्याांनी मन, वचन आक्षण कायेन ेशाांतता ठेवली होती याचा मी सािीदार आह.े 

यामुळे चांपारणवरील शतकाांचे अररष्ट सहा मफ्रहन्यात दूर झाले.  

चौथी लढाई होती अहमदाबादमधील फ्रगरणी मजुराांची. त्याचा इफ्रतहास गुजरातला माहीत नसेल 

तर अजून कोणाला माहीत असेल? त्या लढ्यात मजुराांनी फ्रकती शाांतता ठेवली? नेत्याांबद्दल मी 

बापडा काय साांग ूशकतो? तरीही तो फ्रवजय मी दोषपूणण समजतो कारण मजुराांच्या इभ्रतीकररता 

मी त्या वेळी उपवास केला होता. तो फ्रगरणी मालकाांवर दडपण आणणारा होता. फ्रगरणीमालकाांत 

आक्षण माझ्यात स्नेहभाव असल्यामुळे त्या उपवासाचा प्रभाव फ्रगरणीमालकावर न पडणे अशक्य 

होते. अस ेअसल ेतरी त्या लढ्यातून ममळालेला धडा स्पष्ट आह.े मजूर शाांतपण ेआपल्या अटींवर 

कायम राफ्रहले असत ेतर त्याांनी मालकाांच ेमन जजिंकले असत.े परांतु ते फ्रगरणी मालकाांच ेमन जजिंकू 

शकले नाही कारण काया, वाचा आक्षण मनान ेते शाांत होते अस ेम्हणता येऊ शकत नाही. परांत ु

या लढ्यात फ्रनदान ते शरीराने शाांत राफ्रहले ही गोष्टसुद्धा फार मोठी गणली जाईल.  

पाचवा लढा खेड्याचा होता. सवण पुढाऱ्याांनी फ्रतथे सत्याच ेरिण केले अस ेतर मी म्हण ूशकत 

नाही. शाांततेच े रिण नक्कीच झाले, परांत ु शेतकऱ्याांची शाांतता अहमदाबादच्या मजुराांप्रमाण े

काही प्रमाणात काफ्रयकच होती. यामुळे लोकाांच्या इभ्रतीचे आक्षण प्रफ्रतष्ठेचे रिण झाले. खेडान े

शाांततेचा धडा पूणणपण ेफ्रगरवला नव्हता. अहमदाबादच्या मजुराांना शाांततेचा अथण पूणणपण ेकळला 

नव्हता. यामुळे रौलट कायद्याच्या वेळी लोकाांना त्रास सहन करावा वागला. मला 

फ्रहमालयासारख्या चुकीची कबुली द्यावी लागली आक्षण उपवासही करावा लागला, तसेच इतराांना 

उपवास करायला लावावा लागला. 

सहावा लढा होता रौलट कायद्याफ्रवषयी, त्यात आमच्यामधील दोष बाहेर ददसून पडल,े परांत ु

आमचा मूलाधार खरा होता. आम्ही सवण दोषाांचा स्वीकार केला, त्याकररता प्रायक्षित्तही घेतल.े 

रौलट कायद्याची अांलबजावणी कधीही होऊ शकली नाही आक्षण अखेरीस तो कायदा रद्द 

करण्यात आला. या लढ्यान ेआम्हाला फार मोठा धडा लशकवला. 
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सातवी लढाई खललस्तानची, पांजाबमधील अत्याचाराची आक्षण स्वराज्याची. हा लढा आजही 

सुरूच आह.े माझा दृढफ्रवश्वास आह ेकी यात एक जरी सत्याग्रही अखेरपयंत दटकाव धरून राफ्रहला 

तरी आमचा फ्रवजय फ्रनक्षित आह.े  

परांतु आज जी लढाई सुरू आह ेती महाभारतासारखी आह.े इच्छा नसतानाही फ्रहची तयारी कशी 

झाली हे वर मी क्रमशः साांफ्रगतलेच आह.े वीरमगावच्या लढाईनांतरसदु्धा मला अजूनही अनेक लढे 

द्यावे लागतील याची त्या वेळी मला कल्पना नव्हती. आक्षण फ्रवरमगावच्या लढ्याबद्दलही दक्षिण 

आफ्रिकेत मला काहीही कल्पना नव्हती. सत्याग्रहाचे वैलशष्ट हेच आह.े तो स्वतःच आपल्याकडे 

चालत येत असतो. त्याचा शोध घेत आपल्याला कुठे जाव े लागत नसत.े सत्याग्रहाच्या मूळ 

लसद्धाांतातच हा गुण दडलेला आह.े ज्यात कोणतेच गुफ्रपत नाही, ज्यात कोणत्याही प्रकारची 

चलाखीची गोष्ट नाही आक्षण ज्यात कोणत्याही प्रकारच्या असत्याला वाव अस ूशकत नाही अस े

धमणयदु्ध आपल्याकडे स्वतःहोऊन चालत येत असतात आक्षण धमीची (धमणपरायण माणसाची) 

त्याकररता नेहमीच तयारी असत.े ज्या युद्धाची योजना आधीपासून आखावी लागते ते धमणयदु्धच 

नसत.े धमणयदु्धाची योजना करणारा आक्षण ते चालवणारा ईश्वरच असतो. अस े युद्ध ईश्वराच्या 

नावावरच चालवल ेजाऊ शकत ेआक्षण जेव्हा सत्याग्रहीला कुठूनही आधार ममळण्याची अपेिा 

नसत,े तो पूणणपण ेफ्रनबणल होतो आक्षण त्याच्या चोहोकडे घोर अांधकार पसरतो तेव्हाच ईश्वर त्याच्या 

मदतीकररता येतो. फ्रनबणलाला रामच आधार देत असतो.  

या सत्याचा अनुभव आम्हाला अजून यायचा आह.े यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या इफ्रतहासाची मदत 

होईल अस ेमला वाटत.े  

वतणमान लढ्यात आजपयंत आपल्याला ज े जे अनुभव आल े जवळपास त्यासारखेच अनुभव 

दक्षिण आफ्रिकेत आल े असल्याच े वाचकाांना ददसून येईल. दक्षिण आफ्रिकेच्या सत्याग्रहाचा 

इफ्रतहास आपल्याला हेही साांगेल की अजूनपयंत फ्रनराश होण्यासारख े या लढ्यामध्ये काहीही 

कारण घडलेले नाही. आपण आपल्या योजनेवर फ्रनधाणरान ेउभे राहण ेएवढीच गोष्ट फ्रवजयाकररता 

पुरेशी आह.े 
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ही प्रस्तावना मी जुहूमध्य ेललफ्रहतो आह.े या इफ्रतहासाची पफ्रहली तीस प्रकरण ेमी येरवडा जेलमध्य े

ललफ्रहली होती. मी साांगत होतो आक्षण भाई इांदुलाल यालज्ञक ललहीत हते. उवणररत प्रकरणे मी ललहू 

शकेन अशी आहेत. तुरुां गात आधाराकररता कोणतेही सांदभणग्रांथ नव्हत.े इथेही अशा प्रकारची 

पुस्तके गोळा करण्याची माझी इच्छा नाही. तपशीलवार इफ्रतहास ललफ्रहण्याकररता ना तर 

माझ्याजवळ वेळ आह ेआक्षण ना मला तशी इच्छा आहे आक्षण ना तसा उत्साह आह.े सध्याच्या 

आपल्या लढ्यात मदत व्हावी म्हणून सवड असलले्या एखाद्या साफ्रहस्त्त्यकाने दक्षिण आफ्रिकेच्या 

सत्याग्रहाचा तपशीलवार इफ्रतहास ललफ्रहण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्याकररता मागणदशणन व्हाव े

हा हा इफ्रतहास ललफ्रहण्यामागे माझा उदे्दश आहे. मी जरी हे पुस्तक कोणत्याही आधारालशवाय 

ललहीत असलो तरी यातील एकसुद्धा अशी घटना नाही की जी बरोबर नाही वा जजच्यात 

अफ्रतशयोक्ती आहे. 

जुहू,   

बुधवार, सांवत १९८०, फाल्गुन वद्य १३. 

२ एफ्रप्रल १९२४ 

२ 

वाचकाांना माहीतच आह ेकी उपवास आक्षण इतर कारणाांमळे दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा 

इफ्रतहास मी पुढे ललहू शकलो नव्हतो. ‘नवजीवन’च्या या अांकापासून मी परत हा इफ्रतहास 

ललफ्रहण्याकररता सुरुवात करतो आह.े कोणत्याही अडथळ्यालशवाय आता मी तो पूणण करू शकेन 

अशी आशा आहे.  

या आठवणींनी माझ्या लिात येत ेकी आपल्या आजच्या पररस्स्थतीत अशी एकही गोष्ट नाही की 

जजचा लहान प्रमाणात मला दक्षिण आफ्रिकेत अनुभव आला नसेल. सत्याग्रहाच्या सुरुवातीला 

हाच उत्साह, हेच ऐक्य आक्षण हाच आग्रह मला फ्रतथ ेपाहायला ममळाला होता. मधल्या काळात 

हेच नैराश्य, हीच अरुची, आपसातील भाांडण ेव हेवेदावे आक्षण मग मुठभर लोकाांमध्य ेअफ्रवचल 

श्रद्धा, फ्रनधाणर, त्याग आक्षण सफ्रहष्णुतेच े दशणन होत होते. अशाच प्रकारच्या कल्पनीय वा 
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अकल्पनीय अडचणी फ्रतथेही आडव्या आल्या होत्या.  हहिंदुस्तानातील लढ्याचा शेवटचा काळ 

अजून यायचा आहे. त्याच्या शेवटच्या काळात मी त्याच पररस्स्थतीची कल्पना करतो आह ेजजचा 

अनुभव मी दक्षिण आफ्रिकेत घेतला होता. दक्षिण आफ्रिकेतील लढ्याचा भाग आता वाचक परत 

पाहतील. त्या वेळी न मागता कशी मदत ममळाली, हहिंदुस्तानींमध्य ेअकस्मात उत्साहाचा कसा 

सांचार झाला आक्षण अखेरीस त्या लढाईत हहिंदुस्तानींचा कसा सांपूणण फ्रवजय झाला हे दाखवण्यात 

येईल. 

माझा दृढफ्रवश्वास आहे की जस ेदक्षिण आफ्रिकेत घडल ेहोते तसेच इथेही घडेल कारण तपियेवर, 

सत्यावर, अहहिंसेवर माझी अढळ आक्षण अफ्रवचल श्रद्धा आह.े माझा अिरशहः फ्रवश्वास आहे की 

सत्याच ेपालन करणाऱ्या माणसासमोर सवण जगातील सांपत्ती येऊन उभी राहत ेआक्षण त्याला 

ईश्वरी सािात्कार होतो. अहहिंसेच्या जवळपासही वैरभावना उभी राहू शकत नाही हे वचनही मला 

अिरशहः खर ेवाटत.े जे लोक दुःख सहन करतात त्याांच्याकररता या जगात असांभव काहीही 

नसत ेया सूत्राचा मी उपासक आह.े फ्रकती तरी सेवकाांमध्ये मला या फ्रतन्ही गोष्टींमध्ये सुमेळ आक्षण 

समन्वय झालेला आढळतो. अशी साधना कधीही फ्रनष्फळ होऊ शकत नाही असा माझा फ्रनरपवाद 

अनुभव आह.े  

परांतु कोणी म्हणू शकेल की दक्षिण आफ्रिकेत ममळालेल्या फ्रवजयाचा अथण तर इतकाच आहे की 

तेथील हहिंदुस्तानी जजथे होत ेफ्रतथेच आहते. हाच दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभव आह ेअस ेम्हणणारा 

अडाणी ठरवला जाईल. दक्षिण आफ्रिकेच्या सत्याग्रहाची लढाई लढली गेली नसती तर आज 

केवळ दक्षिण आफ्रिकेतनूच नाही तर सांपूणण फ्रिदटश वसाहतींमधनू हहिंदुस्तानींचा ठावदठकाणा 

राफ्रहला नसता आक्षण आज त्याांची फ्रवचारपूस करणाराही कोणी ददसला नसता. परांत ुहे उत्तर पुरेस े

समाधानकारक मानले जाणार नाही. सत्याग्रह जर केलाच गेला नसता आक्षण शक्य तोवर 

समजावनू भागवण्यावर समाधान मानून घेण्यात आल ेअसत ेतर दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानींची 

आज जशी पररस्स्थती झालेली ददसत े तशी ददसली नसती असा तकण  करता येऊ शकतो. या 

तकाणला फारसा अथण नसला तरी केवळ तकण  आक्षण अनुमान याांचाच उपयोग होणार असेल तर 

कोणाचा तकण  बरोबर आक्षण कोणाचा चूक हे साांगण े कठीण होत असत.े अनुमान करण्याचा 
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प्रत्येकाला अमधकार असतो. परांत ुज्या शस्त्रान ेएखादी गोष्ट ममळवता यऊे शकत ेत्याच शस्त्रान े

फ्रतच ेरिणही करता येऊ शकत ेही अशी गोष्ट आह ेकी जजच ेउत्तर ददले जाऊ शकत शकत नाही. 

काबे (लुटारूां नी) अजुणन लुदटयो वही धनुष वही बाण 

ज्या अजुणनान ेशांकराला पराभूत केल,े ज्यान ेकौरवाांचे पूणणपण ेगवणहरण केल ेतो अजुणन जेव्हा 

कृष्णाच्या सारथ्यापासून वांमचत होतो तेव्हा लुटारूां च्या एका टोळीला आपल्या गाांमडवाच्या मदतीन े

तो हरव ूशकला नाही! हीच गोष्ट दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींना लागू होत.े अजूनही त ेलढा 

देत आहेत. परांत ुज्या सत्याग्रहाच्या बळावर त ेफ्रवजयी झाले त ेशस्त्र जर त्याांनी गमावले तर अांफ्रतम 

लढाईत ते पराभूत होतील. सत्याग्रह त्याांचा सारथी होता, आक्षण तोच सारथी त्याांना लढाईत मदत 

करू शकतो. 

मो. क. गाांधी 

नवजीवन, ५ जुल ै१९२५ 
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अनुवादका े दोन शब्द 

दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाच्या इफ्रतहासाच्या अनुवादाच ेकाम श्री तुलसीदासजी सोमैय्या याांनी 

माझ्याकडे सोपवले होत.े माझ्याकडे हे काम सोपवून श्री सोमैय्याजी आक्षण नवजीवन प्रकाशन 

याांनी मला उपकृतच केल.े सत्याकररता, न्यायाकररता कस े लढायच े याचा वस्तुपाठच या 

पुस्तकातून ममळतो. न्याय्य हक्काकररता लढताना कोणती पथ्ये पाळली पाफ्रहजे, सत्याग्रह केव्हा 

आक्षण कोणत्या सीमेपयतं करता येऊ शकतो, सत्याग्रह करताना घ्यावयाची काळजी याच्या 

अनुभवाने पररपक्व झालेल ेज्ञान यातून ममळत.े या फ्रवषयावरील एक प्रकारे ही गीताच आह.े 

गाांधीजींची घडण बहुताांशाने इांग्लांड आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतच झाली होती. त्यातही त्याांच्यातील 

लढाऊ गाांधी आपल्याला दक्षिण आफ्रिकेनेच ददला. ही घडण कशी झाली याच े दशणनही 

आपल्याला याच ग्रांथातून होते. यामुळे गाांधीजींच्या आत्मकथेइतकेच, हकिंबहुना काही बाबतीत 

त्यापेिाही अमधक महत्त्व या ग्रांथाला द्यावे लागते. हे पुस्तक अन्यायाफ्रवरोधी लढा कसा द्यावा याच े

पाठ्यपुस्तकच आह ेअस ेम्हटले तर वावगे होऊ नय.े  या अनुवादाच्या फ्रनममत्ताने या ग्रांथाचा अजून 

खोलवर अभ्यास करण्याची सांधी मला ममळाली. परांत ु गाांधीजींच े कोणतेही पुस्तक केवळ 

अभ्यासाकररता नसत.े त्यानुसार वतणनाची अपेिा असत.े या बाबतीत माझ्या दुबळेपणाची मला 

प्रकषाणन ेजाणीव होते. 

गाांधीजींनी प्रस्तावनेत ललफ्रहल े आहे की “सवड असलेल्या एखाद्या साफ्रहस्त्त्यकान े जर दक्षिण 

आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा तपशीलवार इफ्रतहास ललफ्रहण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला मदत व्हावी 

एवढाच हा इफ्रतहास ललफ्रहण्यामागील माझा हेत ूआह.े” गाांधीजीच ेस्वीय समचव आक्षण त्याांच्या 

कायाणला जीवन अपणण करणार ेश्री प्यारेलाल याांनी ‘On the Threshhold of Satyagrah’ आक्षण 

‘Birth of Satyagrah’ या पुस्तकाांमधून तो इफ्रतहास ललफ्रहला आह े आक्षण ‘सत्याग्रहाच्या 

उांबरठ्यावर’ (प्रकालशत) तसेच ‘जन्म सत्याग्राहाचा’ (अप्रकालशत) या नावाने मला त्याांचाही 

अनुवाद करण्याच ेभाग्य लाभले याचा मला अक्षभमान वाटतो. 
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वाचकाांनी कृपाकरून या अनुवादाच्या मयाणदा लिात घ्याव्या. एका बादलीतील पाणी दुसऱ्या 

बादलीत टाकण्यासारख ेअनुवादाच ेकाम असत.े अस ेकरताना फ्रकतीही प्रयत्न केला तरी पफ्रहल्या 

बादलीत हकिंमचत का होईना पाणी राहूनच जात असत.े काही साांडतसेदु्धा. यामुळे कुठे शांका आली 

तर वाचकाांनी मूळ पाहणे हे केव्हाही सुरक्षितपणाच ेहोईल.  

श्री लशरीष कुळकणी याांनी लोकव्रत प्रकाशनतफे दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रह प्रकालशत 

करण्याची जबाबदारी घेतली याबद्दल मी त्याांचा ऋणी आह.े 

फ्रिजमोचन चेडा 

brijmohanheda@gmail.com 

सॅन होजे. अमेररका   

  

mailto:brijmohanheda@gmail.com
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१. भूगोल 

 आफ्रिका जगातील मोठ्यातमोठ्या खांडातील एक आह.े हहिंदुस्तानही एखाद्या 

महाखांडासारखा देश मानला जातो. परांत ुआफ्रिकेच्या भूभागात हहिंदुस्तानसारख े४-५ देश तयार 

होऊ शकतात. दक्षिण आफ्रिका आफ्रिकेच्या अगदी दक्षिणेला आह.े दक्षिण आफ्रिकेचा मोठा 

भाग हहिंदमहासागरान े वेढलेला असल्यामळेु हहिंदुस्तानप्रमाण े आफ्रिकाही एखाद्या 

द्वीपकल्पाप्रमाणेच आहे. सामान्यपण ेअसे समजल ेजात ेकी आफ्रिकेत जास्तीतजास्त उकडत 

असत ेआक्षण एका दृष्टीने त ेखरेही आह.े भूमध्यरेषा आफ्रिकेच्या मधून जाते. आक्षण त्या रेषेच्या 

आजूबाजूच्या देशात जो उकाडा असतो त्याची कल्पनाही हहिंदुस्तानातील लोक करू शकत नाही. 

हहिंदुस्तानच्या अगदी दक्षिणेकडील भागात ज्या उकाड्याचा अनुभव आपल्याला येतो त्यान े

आपल्याला भूमध्यरेषेच्या प्रदेशातील उकाड्याची थोडीशी कल्पना येऊ शकत.े परांतु दक्षिण 

आफ्रिकेत अस ेकाही नाही कारण तो प्रदेश भूमध्येरेषेपासून फार दूर आह.े यामुळे तेथील बहुतेक 

प्रदेशातील हवामान इतके सुांदर आक्षण समलशतोष्ण आह ेकी फ्रतथ ेयुरोपमधील जमाती आरामात 

वस ूशकतात. उलट हहिंदुस्तानात वसण ेत्याांच्याकररता जवळपास अशक्य आह.े लशवाय दक्षिण 

आफ्रिकेत फ्रतबेट आक्षण काश्मीरसारख ेउांच प्रदेश जरी असल ेतरी त ेकाश्मीरप्रमाण े१० त े१४ 

हजार फूट उांच नाहीत. यामुळे तेथील हवामान कोरडे आक्षण सहन करता येण्याइतके थांड असत.े 

यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील काही भाग ियरोग्याांकररता अफ्रतशय आरोग्यदायी मानला जातो. 

अशा भागातील एक भाग आफ्रिकेतील सुवणणनगरी जोहाफ्रनसबगण आह.े भूमीच्या ज्या भागावर 

जोहाफ्रनसबगण वसला आहे तो आजपासून पन्नास वषांपूवी फ्रवराण आक्षण वाळलेल्या गवतान े

भरलेला ओसाड प्रदेश होता. परांत ुजेव्हा फ्रतथ ेसोन्याच्या खाणींचा शोध लागला तेव्हा जण ूकाय 

जादूच्या प्रभावाने भराभर घरे बाांधली जाऊ लागली आक्षण आज फ्रतथ ेमोठमोठ्या फ्रवशाल इमारती 

उभ्या राफ्रहलेल्या आहेत. तेथील श्रीमांत लोकाांनी स्वतःच े पैसे खचण करून दक्षिण आफ्रिकेच्या 

सुपीक भागातून आक्षण युरोपमधून एकेक झाड पांधरा पांधरा रुपय े देऊन मागवले आक्षण इथ े
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लावले. मागील इफ्रतहास माहीत नसणारांना असेच वाटेल की ही झाडे इथे प्राचीन काळापासून 

आहेत. 

 इथ ेदक्षिण आफ्रिकेतील सवण भागाांचे वणणन करण्याची माझी इच्छा नाही. ज्या भागाांशी 

आपला सांबांध आहे त्याच भागाचे थोडे वणणन करण्याची माझी इच्छा आह.े दक्षिण आफ्रिकेत दोन 

सत्ता आहेत - (१) फ्रिदटश (२) पोचुणगीज. पोचुणगीज भागाला ‘डेलागोआ ब’े अस े

म्हणतात.हहिंदुस्तानातून जाणाऱ्या जहाजाांना दक्षििँण आफ्रिकेतील लागणार ेहे पफ्रहले बांदर आह.े 

तेथून दक्षिणेकडे पुढे गेलो तर पफ्रहली फ्रिदटश वसाहत नाताल लागत.े त्याच्या बांदराला ‘पोटण 

नाताल’ अस ेम्हणतात. परांत ुआपण त्याला डरबन म्हणून ओळखतो. आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतही 

सामान्यपण ेत्याला डरबन म्हणूनच ओळखतात. नातालमधील ते सवाणत मोठे शहर आहे. फ्रपटर 

माररट्झबगण नातालची राजधानी आह.े त े डरबनपासून ६० मलै आतल्या भागात 

समुद्रसपाटीपासून २,००० फुटाांवर वसलेले आह.े डरबनच े हवामान काही प्रमाणात मुांबईच्या 

हवामानासारख ेसमजल ेजाईल. तेथील हवामानात मुांबईपेिा जास्त गारवा आह.े नाताल सोडून 

थोडे पुढे गेलो तर ट्रान्सवाल लागते. टान्सवालची भूमी जगातील कोणत्याही भागापेिा जास्त 

सोन ेदेत.े काहीच वषांपूवी त्यातून जगातील सवाणत मोठा फ्रहरा फ्रनघाला. या सवाणत मोठ्या फ्रहऱ्याचे 

नाव खाण मालक स्क्वनन याांच्या नावावरून ठेवण्यात आल ेआह.े या फ्रहऱ्याचे वजन ३,००० 

कॅरट म्हणजे एक पूणांक एकतृफ्रतयाांश एवोडुणपईज पौंड आह.े उलट कोफ्रहनूर फ्रहऱ्याचे वजन १०० 

कॅरट आक्षण रलशयातील राजमुकुटातील ‘ऑलेफ’ या फ्रहऱ्याचे वजन २०० कॅरट आह.े 

 जोहाफ्रनसबगण जरी सुवणणपुरी असल ेआक्षण त्याच्याजवळ फ्रहऱ्याच्या खाणी असल्या तरी 

त ेटान्सवालची राजधानी नाही. ट्रान्सवालची राजधानी फ्रप्रटोररया आहे. त ेजोहाफ्रनसबगणपासनू ३६ 

मैल अांतरावर आह.े फ्रतथे बहुताांश शासक आक्षण राजकीय लोकाांशी सांबांमधत लोकच राहत 

असतात. यामुळे फ्रप्रटोररया येथील वातावरण शाांतच असत े अस े म्हणता येईल. उलट 

जोहाफ्रनसबगणच ेवातावरण अफ्रतशय अशाांत समजल ेजाईल. ज्याप्रमाण ेहहिंदुस्तानातील एखाद्या 

खेड्यातून वा लहानशा शहरातनू एखादा माणसू धावपळ, घाईगडबड आक्षण अशाांतता याांनी 
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भरलेल्या मुांबईच्या वातावरणात गेला तर त्याचा जीव जसा घाबरेल तशीच अवस्था फ्रप्रटोररयाचा 

माणूस जर जोहाफ्रनसबगण येथ े गेला तर त्याची होईल. जोहाफ्रनसबगण येथील नागररक चालत 

नसतात तर जण ू काय धावत असतात असे म्हटल े तर फारशी अफ्रतशयोक्ती होणार नाही. 

कोणाजवळ कोणाकडे जायला वेळच नसतो. कमीतकमी वेळात जास्तीतजास्त सांपत्ती कशी 

ममळवता येईल यातच सवण मग्न असतात! ट्रान्सवाल सोडून आपण अमधक आतल्या पक्षिमेकडील 

भागात गेलो तर ऑरेंज िी स्टेट हकिंवा ऑरेजजयाच े राज्य लागते. त्याच्या राजधानीच े नाव 

ब्लूमफौन्टन आहे. त े अफ्रतशय शाांत आक्षण लहानस े शहर आह.े ऑरेंजजयात ट्रान्सवालप्रमाण े

सोन्याच्या आक्षण फ्रहऱ्याच्या खाणी नाहीत. त्या राज्यात आपण रेल्वेन ेकाही तास प्रवास केला तर 

आपण केप कॉलनीच्या सीमेवर पोहोचतो. केप कॉलनी दक्षिण आफ्रिकेतील सगळ्यात मोठे राज्य 

आह.े त्याच्या राजधानीला केप टाऊन म्हणतात. त ेकेप कॉलनीतील सगळ्यात मोठे बांदर आह.े 

त ेकेप ऑफ गुड होप या भूलशरावर स्स्थत आह.े पोचुगालचा राजा जॉन यान ेत्याच ेहे नाव ठेवले 

होते, कारण वास्को डी गामान े त्याचा शोध लावल्यानांतर आपल्या प्रजेला हहिंदुस्तानात 

पोहोचण्याचा नवीन आक्षण सोपा मागण सापडू शकेल अशी आशा त्या राजाला वाटत होती. त्या 

काळात समदु्री मोफ्रहमेच ेअांफ्रतम ध्येय हहिंदुस्तान गणल ेजात असे. 

 या चार प्रमुख फ्रिदटश वसाहतींलशवाय फ्रिदटशाांच्या ‘सांरिणात’ अस ेकाही प्रदेश आहेत 

की जजथ ेयुरोपीय लोकाांच्या आगमनापूवी दक्षिण आफ्रिकेतील मूळ फ्रनवासी राहत होते. 

 दक्षिण आफ्रिकेचा मुख्य उद्योग शेतीच समजला जाईल. शेतीकररता तो देश उत्तम आह.े 

त्याच े काही भाग तर अफ्रतशय सुपीक आक्षण सुांदर आहेत. धान्यामध्य े अमधकामधक आक्षण 

सहजपण ेफ्रपकणारे धान्य मका आह.े आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील मूळ हबशी लोकाांच ेमुख्य अन्न 

मकाच आह.े काही भागात गहूही फ्रपकतो. फळाांकररता तर दक्षिण आफ्रिका फार प्रलसद्ध आह.े 

नातालमध्य ेअनेक जातीची अफ्रतशय सुांदर व सरस केळी, पपया, अननस फ्रपकतात व या फळाांच े

पीकही इतक्या भरपूर प्रमाणात येत ेकी गरीबात गरीब माणसाला ती ममळू शकतात. नाताल 

आक्षण इतर वसाहतींमध्य ेनाररिंगी, सांत्री, पीच, आक्षण जरदाळू इतक्या भरपूर प्रमाणात फ्रपकतात 
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की हजारो लोकाांना थोड्याश्या मेहनतीवर गावाांमध्ये ही फळे ममळू शकतात. केप कॉलनी तर 

द्रािे आक्षण प्लम (मोठ्या बोरासारख ेएक फळ) याांचीच भूमी आह.े फ्रतथल्यासारखी रसाळ द्रािे 

इतरत्र क्वमचतच ममळतील. हांगामात त्याांची हकिंमत इतकी कमी असत ेकी गरीब माणूसही ती 

पोटभर द्रािे खाऊ शकतो. आक्षण जजथ ेहहिंदुस्तानींची वस्ती असेल फ्रतथ ेआांब्याची झाडे नसतील 

अस ेहोण ेतर शक्यच नाही. हहिंदुस्तानींनी दक्षिण आफ्रिकेत आांब्याची झाडे लावली. पररणामी 

आज दक्षिण आफ्रिकेत आांब े खायला ममळू शकतात. त्याच्या काही जाती नक्कीच मुांबईच्या 

हापूस, पायरी सारख्या जातींशी स्पधाण करू शकतात. त्या सुपीक जममनीत भाजीपालाही भरपूर 

होतो आक्षण असेही म्हणता येईल की रलसक हहिंदुस्तानींनी फ्रतथ ेसवण प्रकारच्या भाज्या फ्रनमाणण 

केल्या आहेत. 

 गुरेढोरसेुद्धा फ्रतथ ेमोठ्या प्रमाणात आहेत. फ्रतथले गायीबैल हहिंदुस्तानातील गायीबैलाांपेिा 

अमधक भरदार आक्षण ताकदवान आहेत. गोरिणाचा दावा करणाऱ्या हहिंदुस्तानात 

हहिंदुस्तानींप्रमाणेच असांख्य गायीबैलाांना दुबणल आक्षण अशक्त पाहून मी लस्ज्जत झालो आक्षण माझे 

अांतःकरण आक्रां दन करू लागल.े डोळे उघडे ठेवून दक्षिण आफ्रिकेत मी चोहोकडे हहिंडलो आह े

आक्षण फ्रतथ ेकधी दुबणल गायीबैल पाफ्रहल्याच ेमला आठवत नाही अस ेम्हणता येेेईल.. 

 फ्रनसगाणन े या भूमीला फ्रकती तरी देणग्या ददल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या भूमीला 

सृष्टीसौंदयाणन ेसुशोक्षभत करण्याकररता त्यान ेकोणताही कसूर ठेवलेला नाही. डरबनच ेदृश्य फार 

सुांदर गणल ेजात.े परांत ुकेप कॉलनी त्यापेिा फ्रकती तरी सुांदर आह.े केप टाऊन ना तर अमधक 

उांच आक्षण ना अफ्रतशय खाली अशा टेबल मौन्टन नावाच्या डोगराच्या तळाशी वसलेले आहे. 

दक्षिण आफ्रिकेची पूजा करणारी एक फ्रवदुषी मफ्रहला या डोंगराफ्रवषयी आपल्या कफ्रवतेत ललफ्रहत े

की ज्या अलौफ्रककतेचा अनुभव मला टेबल मौन्टनवर आला तसा कोणत्याच पवणतावर मला 

आलेला नाही. या मचत्रणात अफ्रतशयोक्ती असू शकत,े तशी ती आह ेहेही मला मान्य आह.े परांत ु

या फ्रवदुषी मफ्रहलेची एक गोष्ट मला पटली. ती म्हणत ेकी टेबल मौन्टन केप टाऊनच्या ममत्रासारख े

काम करत.े फार उांच नसल्यामळेु तो डोंगर भयांकर वाटत नाही. लोकाांना दुरूनच त्याची पूजा 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

करावी लागत नाही, उलटपिी पवणतावर घर बाांधून त े फ्रतथ े राहू शकतात. आक्षण अगदी 

समुद्रफ्रकनाऱ्यावर असल्याने समुद्र आपल्या स्वच्छ पाण्यान ेत्याची पादपूजा करत असतो आक्षण 

त्याच ेचरणामतृ पीत असतो. लहान मुल,े म्हातारे, स्त्स्त्रया आक्षण पुरुष हे सवण न घाबरता त्या 

डोंगरदऱ्याांमध्य े हहिंडू शकतात आक्षण हजारो नागररकाांच्या आवाजाचा त्या डोंगरामध्ये गुांजारव 

सुरू असतो. फ्रवशाल वृि आक्षण सुगांमधत रांगीबेरांगी फुल ेसांपूणण पवणताला इतके काही सशुोक्षभत 

करत असतात, असा काही त्याचा शृांगार करत असतात की त्याच ेत ेसौंदयण आक्षण तो श्रृांगार पाहत 

हहिंडत असताना कधी तृप्तीच होत नाही. 

दक्षिण आफ्रिकेत इतक्या मोठ्या नद्या नाहीत की ज्याांची तुलना गांगायमनुेबरोबर करता येईल. 

ज्या काही नद्या फ्रतथ ेआहते त्या आपल्याकडील नद्याांच्या तुलनेत लहान आहेत. त्या देशात अनेक 

दठकाणी नद्याांचे पाणी पोहोचतच नाही. उांच प्रदेशात कालव्याांच्या आधारानेसुद्धा पाणी कस े

पोहोचवता येऊ शकेल? आक्षण जजथ ेसागरासारख्या फ्रवशाल नद्या नसतील फ्रतथ ेकालवेसुद्धा कस े

अस ूशकतील? दक्षिण आफ्रिकेत जजथ े जजथ ेनसैर्गिंक पाण्याच ेदुर्भिंि आह े फ्रतथ े फ्रतथ ेखोल 

फ्रवफ्रहरी खोदतात आक्षण त्यातून शतेीला पाणी देता येईल इतके पाणी पवनचक्क्या आक्षण वाफेच े

एांजजन याांच्याद्वारे ओढून घेतल ेजाते. शेतीला फ्रतथे शासनाकडून भरपूर मदत ममळत.े शेतकऱ्याला 

सल्ला देण्याकररता व त्याच े मागणदशणन करण्याकररता सरकार आपल्या कृफ्रषशास्त्रज्ञाांना 

त्याांच्याजवळ पाठवते. अनेक दठकाणी सरकार शेतकऱ्याांच्या फ्रहताकररता शेतीवर अनेक प्रयोग 

करत,े नमुनदेार फामण चालवते. शेतकऱ्याांना चाांगली गुरेढोर ेआक्षण चाांगल ेबीफ्रबयाण ेदेत.े अशाच 

प्रकारे शेतीभोवती लोखांडी तारेच े कुां पण घालण्याकररताही सरकार शेतकऱ्याांना मदत करत.े 

दक्षिण आफ्रिका भूमध्य रेषेच्या दक्षिणेला आह ेआक्षण हहिंदुस्तान त्या रेषेच्या उत्तरेला आह.े यामुळे 

तेथील वातावरणाचा क्रम हहिंदुस्तानच्या उलट आह.े तेथील ऋतसूुद्धा हहिंदुस्तानच्या उलट 

असतात. उदाहरणाथण आपल्याकडे जेव्हा फ्रहवाळा असतो तेव्हा फ्रतथ ेउन्हाळा असतो. पावसाचा 

फ्रतथ ेकाही फ्रनक्षित फ्रनयम आह ेअस ेम्हणता येऊ शकत नाही. कोणत्याही वेळी फ्रतथ ेपाऊस येऊ 

शकतो. फ्रतथ ेसामान्यपण ेवीस इांचाांपेिा जास्त पाऊस होत नाही.  
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२. इफ्रतचास 

आफ्रिकेच्या भूगोलावर दृष्टी टाकत असताना पफ्रहल्या प्रकरणात आम्ही ज्या भौगोललक 

फ्रवभागाांची चचाण केली त ेप्राचीन काळापासून चालत आल ेआहते असा समज वाचकाांनी करून 

घेऊ नय.े अत्यांत प्राचीन काळात दक्षिण आफ्रिकेत कोणत ेलोक राहत असतील हे फ्रनक्षितपण े

साांगता येत नाही. युरोपातील लोक ज्या वेळी दक्षिण आफ्रिकेत येऊन वसल ेत्यावेळी फ्रतथ ेहबशी 

राहत होते. असा समज आह ेकी अमेररकेत ज्या वेळी गुलामफ्रगरीच्या अत्याचाराचा जोर होता त्या 

वेळी काही हबशी पळून आल ेआक्षण दक्षिण आफ्रिकेत वसल.े हे लोक झुलू, स्वाजो, बसटूो, 

बेकवाना इत्यादी वेगवेगळ्या जातीच्या नावाांनी ओळखल ेजातात.  

त्याांच्या भाषाही वेगवेगळ्या आहेत. हे हबशीच दक्षिण आफ्रिकेच ेमूळ फ्रनवासी मानले जातात. 

परांतु दक्षिण आफ्रिका इतका मोठा देश आहे की आज फ्रतथ ेहबशी लोकाांची जी सांख्या आह े

त्याच्या २० हकिंवा ३० पट लोक फ्रतथ ेसहजपण ेसामावल ेजाऊ शकतात. डरबनहून केप टाऊनला 

रेल्वेन ेजाण्याकररता जवळपास १८०० मैल प्रवास करावा लागतो. समुद्राच्या मागाणनेसदु्धा या दोन 

शहराांमधील अांतर १,००० मैलाांपेिा कमी नाही. पफ्रहल्या प्रकरणात साांफ्रगतलेल्या वसाहतींच े

एकूण िेत्रफळ ४,७३,००० वगणमैल आहे.  

या फ्रवशाल भूभागात १९१४ साली हबशी लोकाांची सांख्या सुमार े५० लाख होती. हबशींमधील 

झुल ू जातीच े लोक सवाणत जास्त मधप्पाड आक्षण सुांदर आहेत असे म्हणता येईल. सुांदर या 

फ्रवशेषणाचा मी जाणूनबजुून उपयोग केला आह.े गोरी कातडी आक्षण धारदार नाक हे सौंदयाणचे 

लिण आह ेअस ेआपण समजतो. हा अांधफ्रवश्वास जर आपण थोडा वेळ दूर ठेवला तर झुलूांना 

घडवण्यात िह्मदेवान ेकाही कसर ठेवली आह ेअसे आपल्याला वाटणार नाही. स्त्स्त्रया आक्षण पुरुष 

दोघेही उांचपुरे आक्षण उांचीच्या प्रमाणात रुां द छातीचे आहेत. त्याांच्या सांपूणण शरीराचे स्नाय ूबाांधेसूद 

आक्षण फार बळकट असतात. त्याांच्या पोटऱ्या आक्षण बाहू नेहमी माांसल आक्षण गोलाकार असलेले 

ददसतात. कोणतीही स्त्री अथवा पुरुष वाकून वा कुबड काढून चालताना क्वमचतच ददसेल. त्याांच े

ओठ नक्कीच मोठे आक्षण जाड असतात. परांतु त ेसांपूणण शरीराच्या प्रमाणात असतात. यामुळे मी 
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तर म्हणेन की ते हकिंमचतही बेडौल वाटत नाहीत. त्याांच ेडोळे गोल आक्षण तजेस्वी आहते. नाक 

चापट आक्षण मोठ्या चेहऱ्याला शोभून ददसेल इतके मोठे असत.े आक्षण त्याांच्या डोक्यावरील कुरळे 

केस त्याांच्या लशसमसारख्या काळ्या आक्षण चमकदार कातडीवर अजूनच शोभून ददसतात. आपण 

जर एखाद्या झुलूला फ्रवचारले की दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या जमातींमध्य ेसवाणत सुांदर जमात 

कोणती आह ेतर तो फ्रनक्षितच आपल्या जमातीकररता तो दावा करील, आक्षण त्याचा हा दावा 

मला हकिंमचतही चुकीचा वाटणार नाही. आज युरोपमध्य ेसॅन्डोसारख ेमल्ल आपल्या लशष्याांच्या 

भुजा, हात, इत्यादी अवयवाांच्या फ्रवकासाकररता जो प्रयत्न करतात तसा कोणताच प्रयत्न न 

करता फ्रनसगणतःच या जातीचे अवयव मजबूत आक्षण सुडौल ददसतात. भूमध्यरेषेजवळ राहणाराांची 

कातडी काळी असण ेहा जण ू फ्रनसगणफ्रनयमच आहे, आक्षण फ्रनसगण ज ेकाही घडवतो ते सुांदरच 

असल ेपाफ्रहजे असे जर आपण मान्य करू तर सौंदयाणबद्दलच्या आपल्या सांकुमचत आक्षण एकपिी 

फ्रवचाराांपासून आपल्याला मुक्ती ममळेल. एवढेच नाही तर हहिंदुस्तानात आपली कातडी थोडीशी 

काळी असल्यामुळे आपल्याला जी लाज वा घृणा वाटत ेफ्रतच्यापासूनसुद्धा आपण मुक्त होऊ.  

हे हबशी गवत, मातीपासनू बनवलेल्या कुब्यात (झोपडीत) राहतात. प्रत्येक कुब्याला एकच गोल 

भभिंत असत.े फ्रतच्यावर गवताच ेछप्पर असत.े कुब्याच्या आत जो खाांब असतो त्याचा या छपराला 

आधार ददलेला असतो. कुब्याला एक ठेंगणे दार असत.े वाकूनच त्यातून आत लशरता येत.े याच 

दारातून कुब्यात हवा येत असत.े या  दाराला क्वमचतच पल्ल ेअसतात. आपल्याप्रमाणेच त ेलोक 

कुब्याच्या भभिंती आक्षण अांगण माती व घोड्याच्या ललदीन ेवा शेणान ेसारवतात. असे म्हणतात की 

या लोकाांना कोणतीही चौकोनी वस्तु बनवता येत नाही. त्याांनी आपल्या डोळ्याांना केवळ गोल 

वस्तूच पाहण्याकररता आक्षण बनवण्याकररता लशकवले आह.े फ्रनसगण भूममतीतील सरळ रेषा आक्षण 

सरळ आकृती बनवत नसतो. आक्षण फ्रनसगाणच्या या फ्रनरागस मुलाांच ेज्ञान फ्रनसगण व त्याचा अनुभव 

याांच्यावरच आधाररत आहे. 

मातीच्या या महालाला अनुसरूनच त्याांच े सामानसुमान असत.े युरोपीय सांस्कृतीन े दक्षिण 

आफ्रिकेत प्रवेश करण्यापूवी तेथील हबशी लोक अांथरूणपाांघरूण आक्षण कपडेलत्ते याांच्याकररता 
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चामड्याचा उपयोग करत असत. खुची, टेबल, पेटी वगैरे वस्त ू ठेवण्याकररता त्या महालात 

जागाही नसायची. आक्षण आजही या वस्त ू त्या महालात ठेवण्याकररता नसतात असे बऱ्याच 

प्रमाणात म्हणता येऊ शकत.े आता त्याांनी आपल्या घरात काांबळ्याांचा उपयोग सुरू केला आह.े 

फ्रिदटश सत्तेच्या स्थापनेपूवी हबशी स्त्रीपुरुष बऱ्याच प्रमाणात नग्नावस्थेतच फ्रफरत असत. 

आजही गावाांमध्य े पुष्कळस ेलोक याच अवस्थेत राहतात. ते आपली गुप्ताांग ेएका चामड्यान े

झाकतात. काही लोक तर असेसदु्धा करत नाहीत. परांतु वाचकाांनी याचा अथण असा करू नय ेकी 

त ेआपल्या इांदद्रयाांना फ्रनयांत्रणात ठेव ूशकत नाहीत. फार मोठा समुदाय एखाद्या प्रथेनुसार जेव्हा 

चालतो तेव्हा दुसऱ्या समाजाला त्या प्रथा जरी अनुमचत वाटत असल्या तरी पफ्रहल्या समदुायाच्या 

दृष्टीने त्या प्रथा फ्रनदोष असण ेअशक्य नाही. या हबशी लोकाांना एकमेकाांकडे पाहत बसायला 

वेळच नसतो. शुकदेव जेव्हा नग्नावस्थेत आांघोळ करणाऱ्या स्त्स्त्रयाांमधून गले ेतेव्हा ना त्याांच्या 

मनात कोणता फ्रवकार फ्रनमाणण झाला आक्षण ना त्या फ्रनव्याणज स्त्स्त्रयाांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा 

िोभ फ्रनमाणण झाला आक्षण ना त्याांना लाजल्यासारख ेवाटल ेअसे भागवतकार साांगतात. आक्षण या 

वणणनात मला काही अशक्यप्राय वाटत नाही. हहिंदुस्तानात आज अशा प्रसांगी कोणताही माणसू 

इतक्या फ्रनरागसपण ेआक्षण फ्रनर्विंकारपणे असा अनुभव घेऊ शकत नाही. ही गोष्ट मानवजातीच्या 

प्रयत्नाची मयाणदा साांगत नाही तर आपल्या स्वतःच्या दुदैवाच ेआक्षण पतनाचे दशणन घडवते. आपण 

ज्या हबशींना जांगली समजतो त ेआपल्या अहांकारामुळे. वास्तवात आपण समजतो तस ेत ेजांगली 

नाहीत..हे हबशी जेव्हा शहरात येतात तेव्हा त्याांच्या स्त्स्त्रयाांकररता गुडघ्यापासून तर छातीपयंतचा 

भाग झाकण ेअफ्रनवायण आह ेअसा कायदा करण्यात आला आह.े या फ्रनयमामळेु इच्छा नसतानाही 

त्या स्त्स्त्रयाांना अशा प्रकारचे कपडे आपल्या शरीराभोवती गुांडाळाव े लागतात. यामुळे दक्षिण 

आफ्रिकेत या मापाच्या कपड्याांचा खूप खप होतो आक्षण दरवषी लाखो चादरी आक्षण काांबळी 

युरोपमधून आयात होतात. पुरुषाांकररता कमरेपासून गुडघ्यापयंतचा भाग झाकण ेअफ्रनवायण आह.े 

यामुळे तर युरोफ्रपयनाांचे उतरलेल ेकपडे घालण्याची प्रथा त्याांच्यात पडली. जे लोक अस ेकरत 

नाहीत त ेनाडी असलेल्या चड्ड्या घालतात.  हे सवण युरोपमधून फ्रतथ ेआयात होत.े 
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या हबशी लोकाांचा मुख्य आहार मका आहे. ममळाल े तर ते माांसही खातात. सुदैवान े त्याांना 

मसाल्याांची आक्षण फ्रतखटाची अगदीच ओळख नाही. त्याांच्या अन्नात मसाले घातल े वा त्या 

अन्नाला हळदीचा थोडा जरी रांग आला तरी त्याांच्या कपाळावर आठ्या पडतील. आक्षण ज्या 

लोकाांना पूणणपण ेजांगली समजल ेजाते ते तर अशा अन्नाला स्पशणही करणार नाही. मक्याच ेदाण े

जसेच्या तस ेउकळून, त्यात थोडेसे मीठ घालून एका वेळी एक पौंड मका खाण ेकोणत्याही 

सामान्य झुलूकररता नवलाची गोष्ट समजली जात नाही. मक्याच ेपीठ दळून व त्याची लापशी 

करून ती खाण ेया लोकाांना आवडत.े जेव्हा केव्हा मास ममळते तवे्हा त ेकच्च ेवा लशजवून - 

उकडून वा फ्रवस्तवावर भाजून केवळ ममठाबरोबर खातात. कोणत्याही प्राण्याच ेमास खाण्यात 

त्याांना वावगे वाटत नाही.  

त्याांच्या भाषाांची नाव ेजमातीवरच असतात. ललफ्रहण्याची कला त्याांना गोऱ्याांनीच लशकवली आह.े 

हबशी वणणमालेसारखी कोणतीही गोष्ट नाही. आता बायबलसारखी पुस्तके रोमन ललपीत छापली 

गेली आहते. झुलू भाषा अफ्रतशय मधुर आक्षण गोड आह.े फ्रतच ेबहुतेक शब्द ‘आ’काराांत आहेत. 

यामुळे भाषेचा नाद कानाांना गोड आक्षण हळूवार वाटतो. त्याांच्या शब्दाांमध्ये अथण आक्षण काव्य 

दोन्ही असतात असे मी ऐकले आक्षण वाचले आहे. ज्या थोड्याश्या शब्दाांच ेमला सहजगत्या ज्ञान 

झाले त्यावरून माझे हे भाषाफ्रवषयक मत योग्य आह े अस े मला वाटते. ज्या शहराांची आक्षण 

वसाहतींची मी नाव ेददली आहेत त्या सवांची काव्यमय आक्षण गोड हबशी नावेही आहेत. ही नाव े

आठवत नसल्यामळेु ती मी इथ ेदेऊ शकलो नाही. 

खििन धमणगुरुां च्या मताप्रमाण ेहबशी लोकाांचा कोणताच धमण नव्हता आक्षण आजही नाही. परांत ु

आपण जर धमाणचा फ्रवशाल आक्षण व्यापक अथण घेतला तर हबशी अशा अलौफ्रकक शक्तीला 

मानतात आक्षण फ्रतची पूजा करतात की जी त्याांना कळत नाही. या शक्तीला त े घाबरतातही. 

शरीराच्या नाशाबरोबर माणसाचा पूणणपणे नाश होत नाही याचेही त्याांना भान आह.े नीती हाच 

धमाणचा आधार आहे अस े जर आपण समजत अस ू तर हबशी लोकाांचा नैफ्रतकतेवर फ्रवश्वास 

असल्यामुळे त्याांना धार्मिंक म्हणता यऊे शकत.े खऱ्या आक्षण खोट्याची त्याांना पूणण कल्पना आह.े 
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आपल्या स्वाभाफ्रवक स्स्थतीत त े लोक सत्याच े जजतके पालन करतात फ्रततके गोर े आक्षण/वा 

आपण करतो की नाही याबद्दल शांकाच आहे. त्याांच्यात मांददर वा मांददरासारख ेस्थान नसत.े इतर 

जमातींप्रमाण ेत्याांच्यातही अांधफ्रवश्वास असल्याच ेआढळत.े 

वाचकाांना हे कळले तर आियण वाटेल की कोणत्याही शारीररक शक्तीच्या बाबतीत जगातील 

कोणत्याही जमातीपेिा उणी न पडणारी ही जमात इतकी क्षभत्री आह ेकी गोर ेमूल जरी ददसल े

तरी ती त्याला घाबरत.े एखाद्या माणसान ेहबशीवर जर फ्रपस्तुल रोखल ेतर एक तर तो फ्रतथून 

पळून जाईल वा तो इतका गभणगलळत होऊन जाईल की त्याच्याकडून कोणतीही हालचाल होणार 

नाही. याच ेकारण तर आहेच. मूठभर गोर ेयेऊन इतक्या मोठ्या जांगली जमातीला ताब्यात ठेव ू

शकतात ही नक्कीच काही तरी जादू असली पाफ्रहजे असे त्याांच्या मनात ठसले आहे. या लोकाांना 

भाल्याांचा आक्षण तीरकामठ्याांचा उपयोग करण ेचाांगल ेमाहीत होते. परांत ुही शस्त्रे त्याांच्यापासून 

फ्रहसकावून घेण्यात आली आहेत आक्षण बांदूक मात्र ना त्याांनी कधी पाफ्रहली होती आक्षण ना 

चालवली होती. ज्या बांदुकीला कधी आगपेटीची काडीही लावावी लागत नाही, हाताच े बोट 

हलवण्यालशवाय इतर कोणतीही हालचाल करावी लागत नाही त्या बांदुकीतनू जाळ कसा फ्रनघतो 

आक्षण जाळ कसा लागतो हेच त्याांना कळत नाही. यामुळे बांदूक चालवणाऱ्या माणसाला हबशी 

नेहमी घाबरत असतो. बांदुकीच्या या गोळ्याांनी अनेक फ्रनदोष आक्षण फ्रनराधार हबशी लोकाांच ेबळी 

घेतल ेअसल्याच ेत्याांनी आक्षण त्याांच्या आईवमडलाांनी अनुभवले आह.े परांतु त्याांच्यापैकी अनेकाांना 

आजसुद्धा याच ेकारण माहीत नाही.  

या जमातीत हळूहळू ‘सांस्कृती’चा प्रवेश होऊ लागला आह.े एकीकडे चाांगले खििन धमणगुरू 

आपल्या बुद्धीप्रमाण ेआक्षण समजाप्रमाण ेयेशूचा सांदेश या लोकाांपयंत पोहोचवत आहेत. त ेहबशी 

लोकाांकररता शाळा उघडतात आक्षण त्याांना सामान्य अिरज्ञान देतात. त्याांच्या प्रयत्नाांमुळे काही 

चाररत्र्यसांपन्न हबशीही फ्रनमाणण झाले आहेत परांत ुअिरज्ञानाच्या अभावामुळे आक्षण सांस्कृतीची 

ओळख नसल्यामुळे आजपयंत जे बहुतेक हबशी अनेक प्रकारच्या अनीतीपासून मुक्त होत ेत े

आज ढोंगी आक्षण पाखांडी झाले आहते. सांस्कृतीच्या सांपकाणत आलेल्या हबशींमधनू क्वमचतच 
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कोणी मद्यपानाच्या व्यसनापासून सुटला असेल. आक्षण त्याच्या ताकदवान शरीरात जेव्हा दारूचा 

प्रवेश होतो तेव्हा त्याला वेड लागल्यासारख ेहोते व करू नय ेत ेतो करतो. दोन आक्षण दोन ममळून 

ज्याप्रमाण ेचार होतात त्याचप्रमाण ेसाांस्कृफ्रतक वाढीबरोबर गरजाांची वाढही अपररहायण असत.े 

हबशींच्या गरजा वाढवण्याकररता म्हणा हकिंवा त्याांना श्रमाचे मूल्य लशकवण्याकररता म्हणा 

त्याांच्यावर दरडोई कर (पोल टॅक्स) आक्षण कुबाकर (झोपडी कर) लावण्यात आला नसता तर 

शेताांवर राहणारी ही जमात पृथ्वीच्या गभाणतील सोने आक्षण फ्रहरे काढण्याकररता कधीही जममनीत 

खोलवर उतरली नसती आक्षण त ेसोन ेआक्षण फ्रहरे जममनीच्या गभाणतच पडून राफ्रहले असत.े तसेच 

हा कर लावला गेला नसता तर युरोफ्रपयाांना दक्षिण आफ्रिकेत नोकर ममळण ेकठीण गेल ेअसत.े 

पररणामी खाणींमध्य ेकाम करणाऱ्या हबशी लोकाांना अन्य रोगाांबरोबर ियरोगसदु्धा होतो. त्याला 

‘माईनसण थायलसस’ म्हणतात. हा रोग जीवघेणा असतो. त्याच्या पांजात सापडलेल्या माणसाची 

क्वमचतच सुटका होते. अस ेहजारो हबशी आपल्या मुलाबाळाांपासून दूर राफ्रहले तर त ेफ्रकती सांयम 

पाळू शकतील याची कल्पना वाचक सहजपण ेकरू शकलील. यामुळे उपदांशासारख ेजे रोग 

पसरतात त्याांनाही हे लोक बळी पडतात. दक्षिण आफ्रिकेतील फ्रवचारशील गोरेही या गांभीर 

प्रश्नाचा फ्रवचार करू लागले आहेत. एकूण पाहता या समाजावर सांस्कृतीचा चाांगला प्रभाव पडला 

आह ेअसा दावा क्वमचतच करता येईल अस ेहे गोरेही मान्य करू लागले आहेत. उलटपिी या 

जमातीवर पडलेला कुप्रभाव कोणालाही ददस ूशकेल. 

अशी जमात राहत असलेल्या या देशात आजपासून जवळपास ४०० वषांपूवी डच लोकाांनी 

आपली छावणी टाकली. हे लोक गुलाम तर बाळगतच असत. आपल्या मलायी गुलामाांना घेऊन 

जावा वसाहतीतून काही डच लोक दक्षिण आफ्रिकेच्या या भागातही म्हणज े केप कॉलनीत 

पोहोचले. हे मलायी लोक मुसलमान आहेत. त्याांच्यात जस ेडच लोकाांच ेरक्त आह ेतसेच ड़चाांच े

काही गुणही आहेत. ते सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत वेगवेगळ्या दठकाणी पसरलेले ददसतात. परांत ु

त्याांच ेमुख्य कें द्र केप कॉलनीच समजली जाईल. आज त्याांच्यातील काही मलायी गोऱ्याांची नोकरी 

करतात तर दुसर ेकाही स्वतांत्र व्यवसाय करतात. मलायी स्त्स्त्रया अफ्रतशय हुशार आक्षण उद्यमी 

असतात. त्याांची राहणी बहुधा साफसफाईची असत.े स्त्स्त्रया धोब्याच े व लशवणाचे काम फार 
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चाांगल े करू शकतात. पुरुष काही लहानसहान व्यापार करतात. बहुतेक एक्का फ्रकवाां टाांगा 

चालवून आपले पोट भरतात. काहींनी उच्च इांग्रजी लशिणही घेतल ेआहे. त्याांच्यातील एक डॉ. 

अब्दुल रहमान केप टाऊनमध्य ेप्रलसद्ध आहेत. त ेकेप टाऊनच्या जुन्या फ्रवमधमांडळातही पोहोचल े

होते. नवीन घटनेनसुार मुख्य फ्रवमधमांडळात पोहोचण्याचा त्याांचा हा अमधकार काढून घेण्यात 

आला आह.े 

 डच लोकाांच ेवणणन करता करता प्रसांगोपात मध्येच मलायी लोकाांचे थोडे वणणन आल.े परांत ु

डच लोक कस ेपुढे गेल ेहे आता आपण पाहू. डच लोक जजतके शूर आक्षण लढवैय्ये होत ेआक्षण 

आजही आहते फ्रतततकेच त ेचाांगल ेशेतकरीही होत ेआक्षण आजही आहेत. आपल्या आजूबाजूचा 

प्रदेश शेतीकररता फार चाांगला असल्याच ेत्याांना लिात आल.े दक्षिण आफ्रिकेतील मूळ फ्रनवासी 

वषाणत फार कमी कष्ट करून आपले पोट भरतात हेही त्याांनी पाफ्रहले. त्याांनी फ्रवचार केला - या 

लोकाांकडून मेहनत का करवून घेऊ नये? डचाांजवळ त्याांची स्वतःची कला होती, बांदुका होत्या 

आक्षण इतर प्राण्याप्रमाणे माणसालाही कसे ताब्यात ठेवावे हे त्याांना माहीत होते. अस ेजरी केल े

तरी आपण धमाणफ्रवरुद्ध काहीही करत नाही अशीही त्याांची मान्यता होती. यामुळे आपल्या 

कामाबद्दल यतत्कां मचतही सांशय फ्रनमाणण न होऊ देता त्याांनी हबशी लोकाांच्या कष्टावर शेती वगैर े

करायला सुरुवात केली. 

 आपला फ्रवस्तार करण्याकररता डच लोक ज्याप्रमाण ेजगातील चाांगल्या भागाच्या शोधात 

होते त्याचप्रमाण ेइांग्रजही चाांगल्या भागाच्या शोधात होते. हळूहळू इांग्रज दक्षिण आफ्रिकेत आल.े 

इांग्रज आक्षण डच हे दोघेही एकाच वांशाच्या शाखचेे. दोघाांचा स्वभावही एक सारखाच. एकाच 

कुां भाराने घडवलेली भाांडी जेव्हा एका दठकाणी गोळा होतात तेव्हा त्याांच्यातील काही भाांडी 

एकमेकाांवर आदळून ती फुटत असतात. अशाच प्रकारे हातपाय पसरत असताना आक्षण हळूहळू 

हबशी लोकाांना वश करत असताना या दोन जमातींची आपसात टक्कर झाली. दोघाांमध्य ेभाांडणे 

झाली आक्षण युद्धही झाले. मजबुाच्या पवणतराईत इांग्रजाांचा पराभही झाला. मजुबाची ही जखम 

इांग्रजाांना सतत सलत राफ्रहली होती. हळूहळू फ्रपकून फ्रतन ेएका गळूच ेरूप धारण केल ेआक्षण तो 
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गळू जगप्रलसद्ध बोअर युद्धात फुटला. हे युद्ध १८९९ त े१९०२पयंत सुरू होते. आक्षण जनरल 

क्रोजेला लॉडण रॉबट्णसन े पराभूत केल े तेव्हा महाराणी स्त्व्हक्टोररया याांनी त्याांना तार केली - 

“मजुबाचा बदला आम्ही घेतला.” परांत ु या दोघाांध्ये जेव्हा पफ्रहली चकमक  उडाली (बोअर 

युद्धाची) तेव्हा डचाांमधील बहुताांश लोक इांग्रजाांची नाममात्र सत्ता स्वीकारण्यालाही तयार 

नसल्यामुळे त ेदक्षिण आफ्रिकेच्या अांतभाणगात फ्रनघून गेल.े यामुळे ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी 

स्टेट याांचा जन्म झाला. 

 हेच डच लोक दक्षिण आफ्रिकेत “बोअर” या नावाने ओळखल ेजातात. मूल ज्याप्रमाण े

आपल्या आईला मचकटलेल ेअसत ेत्याचप्रमाण ेआपल्या भाषेला मचकटून राहून बोअराांनी फ्रतला 

सुरक्षित ठेवले. आपल्या स्वातांत्र्याशी आपल्या भाषेचा जवळचा सांबांध आह े ही गोष्ट त्याांच्या 

हाडीमासी खखळलेली आहे. या भाषेन ेअसे रूप धारण केल ेआह ेकी जे येथील लोकाांना सोयीस्कर 

होईल. बोअर लोक हॉलांडबरोबर आपला फ्रनकटचा सांबांध ठेव ूशकले नाही. यामुळे सांस्कृतपासनू 

फ्रनघालेल्या प्राकृत भाषेप्रमाण ेडचपासून फ्रनघालेली अपभ्रांश भाषा त ेबोलू लागल.े परांत ुआपल्या 

मुलाांवर भाषाांचे अनावश्यक ओझ ेटाकण्याची त्याांची इच्छा नसल्यामुळे या अपभ्रांश भाषेला त्याांनी 

मुख्य भाषेच ेरूप ददले आह ेआक्षण ती ‘टाल’ म्हणून ओळखली जात.े याच भाषेत फ्रतथली पुस्तके 

ललफ्रहली जातात. मुलाांना याच भाषेत लशिण ददले जात ेआक्षण फ्रवमधमांडळात बोअर सदस्य आपले 

भाषणसुद्धा याच ‘टाल’ भाषेत करतात. सांघराज्याच्या (युफ्रनयन) स्थापनेनांतर सांपूणण दक्षिण 

आफ्रिकेत दोन्ही भाषाांना - टालमध्य ेरुपाांतररत झालेली डच भाषा आक्षण इांग्रजी भाषा - समान 

दजाण आह.े सरकारी राजपत्र आक्षण फ्रवमधमांडळाचे कामकाज या दोन्ही भाषाांत पोहोचण्यापयंत ही 

समानता पोहोचलेली आहे. 

 बोअर लोक सरळसाध,े भोळे आक्षण धमणपरायण वृत्तीच े आहेत. त े आपल्या फ्रवशाल 

शेताांमध्य े राहतात. तेथील शेताांच्या िेत्रफळाची आपण कल्पना करू शकत नाही. आपल्या 

शेतकऱ्याांचे शते दोनतीन फ्रबघ ेिेत्रफळाचे असत.े याहूनही लहान शेत आपल्याकडे असू शकतात. 

परांतु तेथील शेताचा अथण आह ेएका शेतकऱ्याजवळ शेकडो वा हजारो फ्रबघ ेजमीन. इतकी मोठी 
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शेती एकदम वफ्रहतीत आणावी असा मोहही या शेतकऱ्याला नसतो. कोणी या बाबतीत त्याच्याशी 

युलक्तवाद करण्याचा प्रयत्न केला तर ते म्हणतात, “आम्ही जरी ही जमीन पडीत पडू ददलेली 

असली तरी काही हरकत नाही. उद्या आमची मुल ेही शतेी वफ्रहतीत आणतील.” 

 प्रत्येक बोअर युद्धकलेत प्रवीण असतो. हे लोक आपसात फ्रकतीही भाांडले तरी त्याांना 

आपले स्वातांत्र्य इतके फ्रप्रय आह ेकी जेव्हा केव्हा त्याांच्यावर आक्रमण होते तवे्हा सवण बोअर तयार 

होतात आक्षण योद्ध्याप्रमाण ेमोठ्या शौयाणन ेलढतात. त्याांना फार मोठ्या तालमीची वा कवायतीची 

गरज नसत ेकारण युद्ध करण्याचा गुण बो्अर जातीत जण ूकाय उपजतच आह.े जनरल स्मट्स, 

जनरल डी वेट आक्षण जनरल हजोग हे फ्रतघेही मोठे वकील आक्षण शेतकरी होते आक्षण फ्रततकेच 

मोठे योदे्धही होते. जनरल बोथाजवळ ९,००० एकराच ेशेत होत.े शेतीच्या सवण खाचाखोचा त्याांना 

माहीत होत्या. त े जेव्हा तडजोडीची बोलणी करण्याकररता युरोपमध्य े गले े तेव्हा बकऱ्याांची 

परीिा करणारा त्याांच्यासारखा दुसरा कोणी नसेल अस ेत्याांच्याबद्दल साांगण्यात येत अस.े हेच 

जनरल बोथा पे्रलसडेन्ट कु्रगरच्या जागी आल ेहोत.े त्याांच ेइांग्रजीच ेज्ञानही फार चाांगल ेहोत.े अस े

असतानाही ते जेव्हा फ्रिदटश सम्राट आक्षण मांफ्रत्रमांडळाला भेटले तेव्हा त्याांनी आपल्या मातृभाषतेच 

बोलणी करण ेपसांत केले. त्याांच ेअस ेवागणे उमचत नव्हत ेअस ेकोण म्हण ूशकेल? इांग्रजी भाषेच े

आपले ज्ञान दाखवण्याकररता चूक करण्याचा धोका त ेकसा काय पत्करू शकत होते? इांग्रजीतील 

चपखल शब्द शोधण्याकररता आपली फ्रवचारधारा भांग करण्याचा प्रयत्न त्याांनी का करावा? 

फ्रिदटश मांफ्रत्रमांडळान ेअनाहूतपण ेएखाद्या अपररमचत म्हणीचा वा वाक्प्रचाराचा उपयोग केला व 

त्याचा अथण न कळल्यामळेु घाबरून आपल्या कायाणला हानी पोहोचेल अशी चूक त्याांनी का 

करावी? 

ज्याप्रमाण ेबोअर पुरुष शूरवीर आक्षण साधेसरळ आहेत त्याचप्रमाण ेबोअर स्त्स्त्रयाही शूरवीर व 

साध्यासरळ आहेत. बोअर पुरुषाांनी बोअर युद्धात आपले रक्त साांडल ेहोत.े हा त्याग ते आपल्या 

स्त्स्त्रयाांच्या धैयाणमुळेच करू शकले होते. बोअर स्त्स्त्रयाांना ना तर आपल्या वैधव्याची भीती होती ना 

भफ्रवष्याची. 
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मी वर साांफ्रगतलेच आह ेकी बोअर लोक धमणपरायण आहेत, खििन आहेत. परांतु त्याांचा येशूच्या 

नव्या करारावर फ्रवश्वास आह े अस े काही म्हणता येऊ शकत नाही. आक्षण खर े साांगायच े तर 

युरोपचासुद्धा नव्या करारावर फ्रवश्वास आहे अस ेकुठे म्हणता येऊ शकत?े युरोपचा जरी नव्या 

कराराचा दावा असला तरी फार कमी युरोपीय लोकाांना येशूचा शाांतीधमण कळतो आक्षण त ेत्याच े

पालन करतात. परांत ुबोअर लोकाांना नव्या कराराची ओळख नाममात्रच असत ेअसेही म्हणता 

येईल. जुना करार त ेश्रद्धा आक्षण भलक्तभावान ेवाचतात. आक्षण त्यात ललफ्रहलेली युद्धाची वणणन े

मुखोद्गत करतात. मुसाच्या “दाताच्या बदल्यात दात आक्षण डोळयाच्या बदलात डोळा” यावर 

त्याांचा पूणण फ्रवश्वास आहे, आक्षण त्याांच्या फ्रवश्वासाप्रमाणेच त्याांचा व्यवहार आहे. 

आपल्या स्वातांत्र्याकररता मोठ्यात मोठे दुःख सहन करावे लागल ेतरी त ेसहन केल ेपाफ्रहजे असा 

आपल्या धमाणचा आदेश आह ेयावर बोअर स्त्स्त्रयाांचा फ्रवश्वास होता. यामुळे त्याांनी सवण आपत्तींना 

आक्षण सांकटाांना धैयाणने आक्षण आनांदान ेतोंड ददल.े बोअर स्त्स्त्रयाांना नमवण्याच्या आक्षण त्याांचा 

तेजोभांग करण्याच्या प्रयत्नात लॉडण फ्रकचनर याांनी कोणताच कसूर ठेवला नव्हता. त्याांना 

वेगवेगळ्या छावण्यात बांददस्त करण्यात आल ेहोते. फ्रतथ ेत्याांना अतोनात अडचणी सहन कराव्या 

लागल्या. खाण्याफ्रपण्याचीही फ्रतथ ेददात होती. कडाक्याची थांडी आक्षण कडक उन्हाचा तडाखा 

हे सवण त्याांना सहन करावे लागल.े केव्हा केव्हा दारू फ्रपऊन उन्मत्त झालेला सैफ्रनक फ्रवषयवासनेन े

बेभान आक्षण उन्मत्त होऊन त्या स्त्स्त्रयाांवर हल्लाही करायच.े या छावण्याांमध्ये इतरही अनेक 

प्रकारच ेउपद्रव फ्रनमाणण होत असत. तरीही त्या बहाद्दरू बोअर स्त्स्त्रया वाकल्या नाही. अखेरीस 

एडवडण राजान े स्वतःच लॉडण फ्रकचनरला ललफ्रहले, “हे सवण मला सहन करवत नाही. बोअराांना 

पकडण्याचा जर हाच एकमेव उपाय असेल तर त्याऐवजी कोणत्याही अटीवर तह करण ेमी पसांत 

करीन. हे युद्ध तुम्ही लवकर सांपवा.” 

या सवण दुःखद घटनाांची आक्षण यातनाांची माफ्रहती इांग्लांडमध्य े पोहोचली तेव्हा फ्रिदटशाांचे 

अांतःकरणही दुःखान ेभरून आल.े बोअराांच्या शौयाणने इांग्रज आियणचफ्रकत झाले. सांपूणण जगात 

आपले साम्राज्य स्थापणाऱ्या फ्रिदटश सत्तेचा इतक्या कमी सांख्येतील बोअराांनी केलेला प्रखर 
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प्रफ्रतकार इांग्रजाांना बोचत होता. परांत ुया छावण्याांमध्ये बांद करण्यात आलेल्या बोअर स्त्स्त्रयाांचा 

दुःखाचा असह्य आतणनाद त्या स्त्स्त्रयाांकडून नाही, बोअर पुरुषाांकडून नाही तर दक्षिण आफ्रिकेत 

राहणाऱ्या काही थोड्याशा उदार इांग्रज स्त्रीपुरुषाांच्या माध्यमातून जेव्हा इांग्लांडमध्य ेपोहोचला 

तेव्हा इांग्रजाांनाही पिात्ताप होऊ लागला. फ्रिदटश जनतेच ेमानस स्वगीय सर कॅम्पबेल-बॅनरमन 

याांनी ओळखल ेआक्षण त्याांनी बोअरयुद्धाफ्रवरुद्ध गजणना केली. या युद्धात इांग्लांडचा पराभव कर 

अशी स्वगीय टेड याांनी ईश्वराला जाहीर प्राथणना केली आक्षण लोकाांनाही तशी प्राथणना करण्याकररता 

साांफ्रगतल.े हे दृश्य चमत्काररक होते. शौयाणन ेसहन केलेल्या यातना दगडासारख्या हृदयालाही 

पाझर फोडतात. अशा प्रकारच्या दुःखाचा हाच मफ्रहमा आह ेआक्षण यातच सत्याग्रहाची फ्रकल्ली 

आह.े 

यामुळेच फ्रिफ्रनखचा तह झाला आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील चारही वसाहती एका शासन 

व्यवस्थेखाली आल्या. वृत्तपत्र वाचणाऱ्या प्रत्येक हहिंदुस्तानी वाचकाला जरी या तहासांबांधी 

माफ्रहती असेल तरी एकदोन गोष्टी अशा आहेत की ज्याची कल्पना अनेकाांना क्वमचतच अस ू

शकेल. फ्रिफ्रनक्सचा तह होताच दक्षिण आफ्रिकेतील चारही वसाहती एकदम एक झाल्या अस े

नाही. प्रत्येक वसाहतीच ेवेगळे फ्रवमधमांडळ होते. आक्षण प्रत्येक वसाहतीतील मांफ्रत्रमांडळ तेथील 

फ्रवमधमांडळाला पूणणपण ेजबाबदार नव्हत.े ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटची कायणपद्धती ही 

क्राऊन कॉलनीच्या पद्धतीसारखी होती. अशा सांकुमचत अमधकाराने जनरल बोथा वा जनरल 

स्मट्स याांच ेसमाधान कधीही होऊ शकत नव्हत.े तरीही लॉडण ममल्नर याांनी वरालशवाय वरात 

काढायच े ठरवल.े जनरल बोथा आक्षण जनरल स्मट्स फ्रवमधमांडळापासून दूर राफ्रहले. त्याांनी 

असहकार केला. शासनाबरोबर कोणताही सांबांध ठेवायला त्याांनी नकार ददला. “सांपूणण 

जबाबदारीच े ओझ े केवळ आपल्याच खाांद्यावर आह े अस े जनरल बोथाांनी समज ू नय,े 

त्याांच्यालशवाय देश चाल ूशकतो” अस ेफ्रतखट फ्रवधान भाषण करत असताना लॉडण ममल्नर याांनी 

केल ेहोते. 
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हातचे काहीही राखून न ठेवता बोअराांच ेशौयण, त्याांचे स्वातांत्र्यप्रेम आक्षण त्याांच ेआत्मबललदान 

यासांबांधी मी ललफ्रहले. परांत ु अशा सांकटकाळात त्याांच्यात मतभेद नव्हत ेवा त्याांच्यात दुबळ्या 

प्रवृत्तीच े लोक नव्हत े असा वाचकाांचा समज करून देण्याची माझी इच्छा नाही. थोडक्यात 

समाधान मानेल अस ेलोक बोअराांमध्येही फ्रनमाणण करण्यात लॉडण ममल्नर यशस्वी झाले होते. आक्षण 

या गटाच्या मदतीन ेआपण फ्रवमधमांडळाचे काम यशस्वीपण ेचालवू शकू असेही त्याांना वाटत होते. 

कोणताही नाटककार प्रमुख पात्राांलशवाय आपले नाटक यशस्वीपण ेरांगभूमीवर सादर करू शकत 

नाही. अस ेअसताना या जगाच्या कठीण रांगभूमीवर राजकारण करणारा कोणताही पुरुष प्रमुख 

पात्राांना सोडून आपले नाटक यशस्वी करू पाहील तर त्याची गणना वेड्यातच होईल. आक्षण लॉडण 

ममल्नर याांची अगदी हीच अवस्था झाली होती. असेही म्हणतात की त्याांनी जनरल बोथा याांना 

धमकीही ददली होती. परांत ुट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटचा कारभार जनरल बोथाांलशवाय 

चालवणे इतके कठीण होत ेकी लॉडण ममल्नर आपल्या बागेत चचिंतातुर आक्षण व्याकूळ मनःस्स्थतीत 

बसलेले ददसायच!े फ्रिफ्रनखनच्या सांधीचा मला जो अथण जाणवला त्याप्रमाणे बोअराांना ताबडतोब 

अांतगणत शासनाचा अमधकार ममळणार होता अस ेजनरल बोथा याांनी स्पष्टपणे साांफ्रगतल.े त्याांनी 

असेही साांफ्रगतल ेकी अस ेनसत ेतर या करारावर मी कधीही सही केली नसती. लॉडण ममल्नर 

आपल्या उत्तरात म्हणाल ेकी जनरल बोथाांना मी अस ेकोणतेही आश्वासन ददले नव्हत,े मी त्याांना 

इतकेच साांफ्रगतल ेहोते की जसजशी बोअर प्रजा फ्रवश्वासपात्र असल्याच ेलसद्ध होत जाईल तसतस े

त्याांना क्रमशः अमधक स्वातांत्र्य ममळत जाईल. आता या दोघाांमध्य ेन्याय कोणी करावा? एखाद्या 

पांचाद्वारे न्याय करायच े म्हटले तर जनरल बोथा याांनी ती गोष्ट का मान्य करावी? त्या वेळी 

इांग्लांडच्या साम्राज्य सरकारने जो फ्रनवाडा केला तो खरोखरच त्याांची प्रफ्रतष्ठा वाढवणारा होता. 

त्याांनी मान्य केल ेकी समोरचा पि, फ्रवशेषतः दुबणल पि तहाचा जो अथण लावील तोच बलवन 

पिाने मान्य केला पाफ्रहजे. न्यायाच्या आक्षण सत्याच्या दृष्टीन ेतोच अथण नेहमी खरा असला पाफ्रहजे. 

माझ्या म्हणण्याचा माझ्या मनात कोणताही जरी अथण असला तरी ते वाचणाराच्या वा ऐकणाराच्या 

मनावर जो ठसा उमटेल तोच मी ललफ्रहलेल्या लेखाचा वा माझ्या वचनाचा अथण आह ेअसे मी मान्य 

केल ेपाफ्रहजे. व्यवहारात अनेकदा आपण या सुवणणफ्रनयमाचे पालन करत नाही. यामुळेच अनेकदा 
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आपली भाांडणे होतात आक्षण सत्याच्या नावावर अधणसत्याचा, म्हणजेच खर े साांगायच े तर 

व्यवहारात दीड असत्याचा उपयोग केला जातो.  

अशा प्रकारे सत्याचा, या उदाहरणात जनरल बोथाांचा, सांपूणण फ्रवजय झाला. अस ेझाल्यानांतरच 

त्याांनी आपल्या हातात कारभार घेतला. यामुळेच चारही वसाहती एक झाल्या आक्षण दक्षिण 

आफ्रिकेला सांपूणण स्वातांत्र्य ममळाल.े युफ्रनयन जॅक त्याांचा ध्वज आह ेआक्षण नकाशात त्या प्रदेशाचा 

रांग लाल दाखवला जातो. असे असल े तरीही दक्षिण आफ्रिका पूणणपण े स्वतांत्र आह े अस े

म्हणण्यात कोणतीही अफ्रतशयोक्ती होणार नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या सांमतीलशवाय दक्षिण 

आफ्रिकेडून फ्रिदटश सरकार एक पैसाही घेऊ शकत नाही. तसेच दक्षिण आफ्रिकेला फ्रिदटश ध्वज 

काढून टाकायचा असेल आक्षण साम्राज्यापासून वेगळे व्हायचे असेल तर तस ेकरण्यापासून त्याला 

कोणीही अडव ूशकत नाही अस ेफ्रिदटश मांफ्रत्रमांडळानेसदु्धा कबूल केल ेआहे. अस ेअसूनही दक्षिण 

आफ्रिकेतील गोऱ्याांनी हे पाऊल उचलल ेनाही याकररता काही प्रबळ कारण ेआहते. एक तर 

बोअर प्रजेचे पुढारी चतुर आक्षण सुज्ञ आहेत. दक्षिण आफ्रिकेची कोणत्याही प्रकारे हानी होणार 

नाही अशा प्रकारे फ्रिदटश साम्राज्याबरोबर सांबांध ठेवण्यात वा अशा प्रकारची भागीदारी करण्यात 

काही अनुमचत आहे असे त्याांना वाटत नाही. परांतु यालशवाय दुसर ेएक व्यावहाररक कारणही 

आह.े ते हे की नातालमध्य ेइांग्रजाांची सांख्या अमधक आह.े केप कॉलनीतही इांग्रजाांची सांख्या बरीच 

आह.े परांतु बोअराांपेिा जास्त नाही. आक्षण जोहाफ्रनसबगणमध्य ेकेवळ इांग्रजाांचेच प्राधान्य आहे. 

अशा अवस्थेत बोअर जमातीच्या लोकाांनी सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत स्वांतत्र प्रजासत्ताक फ्रनमाणण 

करण्याचा जर प्रयत्न केला तर घरातच लढाई वा गृहयुद्ध भडकण्याची शक्यता होती. यामुळेच 

आज दक्षिण आफ्रिका फ्रिटनची वसाहत मानली जात.े  

दक्षिण आफ्रिकेच्या सांघराज्याची घटना कशा प्रकारे तयार करण्यात आली ही गोष्टसदु्धा समजून 

घेण्यासारखी आह.े चारही फ्रवमधमांडळाांच्या प्रफ्रतफ्रनधींनी एकमतान े घटनेचा मसुदा तयार केला 

आक्षण फ्रिदटश सांसदेला ती घटना शब्दशः मान्य करावी लागली. फ्रिदटश सांसदेच्या एका सदस्यान े

घटनेच्या मसदु्यातील व्याकरणाच्या चुकीकडे सभागृहाचे लि वेधल ेआक्षण अस ेदोषपूणण शब्द 
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घटनेतून काढून टाकल ेपाफ्रहजे असे साांफ्रगतल.े परांत ुददवांगत हेन्ऱी कॅम्पबेल बॅनरमन त्या सदस्याची 

सूचना फेटाळत म्हणाल ेकी राज्याच ेशासन शदु्ध व्याकरणान ेचालत नसत.े ही घटना फ्रिदटश 

मांफ्रत्रमांडळ आक्षण दक्षिण आफ्रिकेच्या मांत्र्याांनी सल्लामसलत करून तयार केली आह.े यामुळे 

फ्रहच्यात व्याकरणाची चूकसुद्धा दुरुस्त करण्याचा अमधकार फ्रिदटश सांसदेला देण्यात आलेला 

नाही. पररणामी घटनेच ेजे स्वरूप होते त्याच स्वरूपात हाऊस ऑफ कॉमन्स आक्षण हाऊस ऑफ 

लॉड्णसने त्या घटनेला मान्यता ददली. 

यासांबांधात एक फ्रतसरी गोष्टही लिात ठेवण्यासारखी आह.े सांघराज्याच्या घटनेत अशी काही 

कलम ेआहेत की जी तटस्थ वाचकाला फ्रनरथणक वाटू शकतील. त्याांच्यामुळे खचणही फार वाढला 

आह.े ही गोष्ट घटनाकाराांच्या लिात आलेली नव्हती असे नाही. परांतु त्या लोकाांचा उदे्दश 

सवांगपररपूणण घटना तयार करण्याचा नव्हता तर तडजोड करून एकमतान े घटना तयार 

करण्याचा होता. यामुळे आताही सांघराज्याच्या चार राजधान्या मानल्या जातात. याच े कारण 

कोणताही भाग आपल्या भागातील राजधानीच ेमहत्त्व कमी होऊ द्यायला तयार नव्हता. चारही 

वसाहतींची फ्रवमधमांडळे वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहेत. चारही वसाहतींकररता 

राज्यपालासारखा कोणी पदामधकारी तर असलाच पाफ्रहजे. यामुळे चार प्राांफ्रतक अमधकारीही मान्य 

करण्यात आल ेआहेत. चार स्थाफ्रनक फ्रवमधमांडळे, चार प्राांफ्रतक अमधकारी आक्षण चार प्राांफ्रतक 

शासक या गोष्टी अजस्तनाप्रमाणे केवळ फ्रनरुपयोगी आक्षण अवडांबर वाढवणाऱ्या असतील याची 

सवांनाच कल्पना होती. परांतु दक्षिण आफ्रिकेचे शासन चालवणार ेलोक एवढ्यामुळे घाबरणार े

कुठे होते? या व्यवस्थेत अवडांबर जरी असला तरी व त्यामुळे खचण वाढणार असला तरी चारही 

वसाहतींच े ऐक्य अमधक वाांछनीय होते. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या राजफ्रनफ्रतज्ञाांनी बाहेरच्या 

जगाच्या टीकेची पवाण न करता स्वतःला जे योग्य वाटल ेत ेकेले आक्षण फ्रिदटश सांसदेला आपले 

म्हणण ेमान्य करायला लावले.  

अशा रीतीन ेदक्षिण आफ्रिकेचा हा सांक्षिप्त इफ्रतहास वाचकाांच्या माफ्रहतीकररता इथे साांगण्याचा 

मी प्रयत्न केला आह.े यालशवाय सत्याग्रहाच्या महान सांग्रामाच ेरहस्य समजावून साांगता येण ेशक्य 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

नाही अस ेमला वाटत.े मूळ फ्रवषयाकडे वळण्यापूवी दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानी कस ेआल ेआक्षण 

सत्याग्राहाची सुरुवात होण्यापूवी त्याांनी आपल्यासमोरील अडचणींना आक्षण सांकटाांना कस ेतोंड 

ददले हे आता आपल्याला पाहायच ेआह.े  
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३. दक्षिण आफ्रिकेत हचिंदुस्तानीं े आगमन 

 नातालमध्य ेयेऊन इांग्रज कस ेवसल ेहे आपण मागील प्रकरणात पाफ्रहले आह.े फ्रतथ ेत्याांनी 

झुलूांकडून काही अमधकार आक्षण सवलती ममळवल्या. नातालमध्य ेऊस, चहा, आक्षण कॉफीचे 

फार चाांगल ेपीक काढता येऊ शकत े हे त्याांना तकाणन ेकळले होते. मोठ्या प्रमाणात ही फ्रपके 

घेण्याकररता हजारो मजुराांची गरज होती. अशा प्रकारच्या मदतीलशवाय शेदीडशे इांग्रज कुटुांब ही 

फ्रपके घेऊ शकत नव्हती. याकररता काम करावे म्हणून त्याांनी हबशी लोकाांना लालूचही दाखवली 

आक्षण धमकावलेसदु्धा. परांतु आता गुलामफ्रगरीचा कायदा रद्द झालेला असल्यामळेु यात यश 

ममळण्याइतकी बळजबरी त ेहबशींवर करू शकत नव्हत.े हबशींना फार मेहनत करण्याची सवय 

नसत.े सहा मफ्रहन्याच्या साध्या मेहनतीन ेत ेआपले पोट सहजपण ेभरू शकत होते. असे असताना 

एखाद्या मालकाबरोबर दीघण मुदतीकररता त्याांनी स्वतःला का बाांधून घ्याव?े परांत ुजोपयंत स्थायी 

मजूर ममळू शकत नव्हत ेतोपयंत इांग्रजाना आपले इप्प्सत साध्य करता येऊ शकत नव्हत.े यामुळे 

त्याांनी हहिंदुस्तान सरकारबरोबर पत्रव्यवहार सरुू केला आक्षण मजुराांच्या पुरवठ्याकररता 

हहिंदुस्तानची मदत माफ्रगतली. हहिंदुस्तान सरकारन े नातालची मागणी मान्य केली व पररणामी 

हहिंदुस्तानी मजुराांनी भरलेल ेपफ्रहले जहाज १६ नोव्हेंबर १८६०ला नातालमध्ये पोहोचले. दक्षिण 

आफ्रिकेच्या सत्याग्रहाच्या इफ्रतहासात ही तारीख महत्त्वाची गणली जाईल. अस ेघडल ेनसत ेतर 

दक्षिण आफ्रिकेत ना तर हहिंदुस्तानींचा प्रवेश झाला असता ना फ्रतथ ेसत्याग्रहाचा लढा ददला गेला 

असता. आक्षण तशा पररस्स्थतीत ना हा इफ्रतहास ललफ्रहण्याची आवश्यकताही पडली असती.  

माझ्या मते ही मागणी मान्य करताना हहिंदुस्तान सरकारन े पुरेसा फ्रवचार केला नव्हता. 

हहिंदुस्तानातील इांग्रज अमधकारी कळतनकळत दक्षिण आफ्रिकेतील आपल्या भावांडाांकडून झाले. 

हे खर ेआह ेकी करारनाम्यात मजुराांच्या सांरिणाकररता अमधकातअमधक अटी आक्षण त्याांच्या 

खाण्याफ्रपण्याची सवणसामान्य काळजी घेतली जाण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परांतु अशा 

प्रकारे दूरवरच्या देशात जाणाऱ्या अलशक्षित मजुरावर जर काही दुःख कोसळले वा सांकट आल े

तर त्यातून त्यान ेकशी सटुका करून घ्यावी याची या करारात काहीही तरतदू करण्यात आलेली 
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नव्हती. आक्षण हहिंदुस्तानी मजुराांच्या धमाणचे काय होणार वा त ेआपल्या नीफ्रतमत्तेच ेरिण कस े

करणार याचा तर त्यात मुळीच फ्रवचार करण्यात आला नव्हता. कायद्याने जरी गुलामफ्रगरी नष्ट 

करण्यात आलेली होती तरी मालकाांच्या अांतःकरणात इतराांना गुलाम करण्याचा जो मोह होता तो 

अजून नष्ट झालेला नव्हता. याचाही हहिंदुस्तानातील इांग्रज अमधकाऱ्याांनी फ्रवचार केलेला नव्हता. 

हे मजूर दूरवरच्या देशात जाऊन फ्रवलशष्ट कालावधीकररता जवळपास गुलाम बनतील ही गोष्ट 

अमधकाऱ्याांना कळायला पाफ्रहजे होती. मजुराांच्या या स्स्थतीचा अभ्यास करणार ेसर फ्रवल्यम हांटर 

याांनी त्याांच्या पररस्स्थतीच ेवणणन करताना दोन शब्दाांचा वा अस े म्हणा की दोन शब्दसमूहाांचा 

उपयोग केला होता. नातालमधील हहिंदुस्तानी मजुराांसांबांधी त्याांनी एकदा ललफ्रहल े होते की त े

‘अधणगुलामीच्या’ अवस्थेत राहत असतात. दुसऱ्या एका पत्रात त्याांनी ललफ्रहले आह े की 

“नातालच्या हहिंदुस्तानींची स्स्थती गुलामफ्रगरीच्या अवस्थेत पोहोचलेली आह.े” आक्षण नातालच्या 

कममशनसमोर साि देताना सवाणत मोठे वकील श्री एस्कां ब याांनीही ही गोष्ट मान्य केली होती. अशा 

प्रकारच ेअनेक पुराव ेनातालच्या प्रमुख युरोफ्रपयाांच्या मुखातून फ्रनघालेल्या शब्दाांच्या उदाहरणातनू 

देता येऊ शकतात आक्षण हहिंदुस्तान सरकारसमोर सादर करण्यात आलेल्या याफ्रवषयीच्या 

अजाणमध्ये त्यातील बहुतके पुराव ेएकत्र करण्यात आल ेआहेत. परांतु ज ेघडायच ेहोत ेतेच घडल.े 

जे जहाज हहिंदुस्तानींना नातालला घेऊन गेल ेत्याच जहाजान ेनातालमध्य ेसत्याग्रहाचे बीजही नेल े

होते.  

नातालशी सांबांमधत हहिंदुस्तानी दलालाांनी या मजुराांची कशी फसवणूक केली, दलालाांच्या 

भूलथापात येऊन ते लोक नातालला कसे गेल,े नातालमध्य े पोहोचल्यानांतर त्याांच े डोळे कस े

उघडल,े डोळे उघडल्यानांतरही हे लोक नातालमध्ये का राफ्रहले, फ्रतथ ेगेल्यानांतर त्याांनी धमाणची 

आक्षण नीतीची सवण बांधन ेकशी तोडून टाकली  वा कशी तुटली गेली, या दुदैवी मजुराांमध्य ेस्त्री 

आक्षण वेश्या याांच्यामधील भेद कसा नाहीसा झाला ही सवण कहाणी या लहानशा पुस्तकात ललफ्रहली 

जाऊच शकत नाही. हे हहिंदुस्तानी मजूर नातालमध्ये ऍफ्रग्रमेन्टवर (करारावर) गेलेले मजूर म्हणून 

ओळखल ेजात होते. यामळेु त ेस्वतःला फ्रगरममटे म्हण ूलागल.े यामुळे आम्ही ऍफ्रग्रमेन्टला फ्रगरममट 

म्हणू आक्षण त्या आधारावर गेलेल्या मजुराांना फ्रगरममट्य ेम्हण.ू  
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नातालमध्य ेफ्रगरममट्य ेमजरू जाण्याची बातमी जेव्हा मॉररशसमध्य ेपोहोचली तेव्हा अशा मजुराांशी 

सांबांध ठेवणाऱ्या हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना नातालमध्ये जाण्याचा मोह होऊ लागला. हहिंदुस्तान 

आक्षण नाताल याांच्यामध्ये मॉररशस पडते. मॉररशस फ्रद्वपामध्ये हजारो हहिंदुस्तानी मजूर आक्षण 

व्यापारी राहतात. त्याांतील एक व्यापारी मरहूम अबुबकर आमद याांनी नातालमध्ये आपली पेढी 

उघडण्याचा फ्रवचार केला. हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांमध्ये काय काय करण्याची िमता आहे याची 

नातालमधील इांग्रजाांनाही कल्पना नव्हती आक्षण त्याची त्याांना फ्रफकीरही नव्हती. इांग्रजाांनी 

फ्रगरममट्याांच्या मदतीन ेचहा, कॉफी, ऊस वगैरे भरपूर नफा देणारी पीके घेतली. ऊसापासनू साखर 

तयार केली आक्षण नवल वाटाव ेइतक्या कमी वेळात या फ्रतन्ही गोष्टी ते दक्षिण आफ्रिकेला पुरव ू

लागल.े त्याांनी इतकी सांपत्ती ममळवली की आपल्याकररता त्याांनी मोठमोठे इमल ेउभारले आक्षण 

जांगलच ेमांगल केल.े अशा वेळी सेठ अबूबकरसारखा सरळ आक्षण प्रामाक्षणक माणूस त्याांच्यामध्य े

येऊन वसला तरी ती गोष्ट त्याांना खटकली नाही. इतकेच नाही तर भागीदार म्हणून एक इांग्रज 

त्याांच्या पेढीत सामील झाला. अबुबकर सेठ याांनी व्यापार चालवला, जमीन खरेदी केली. त्याांच्या 

फार मोठ्या कमाईच्या अफवा हहिंदुस्तानातील त्याांच्या जन्मगावात म्हणजे पोरबांदरात आक्षण 

आजूबाजूच्याच्या प्रदेशात पसरल्या. यामुळे इतर मेमनही नातालमध्य ेपोहोचले. त्याांच्या मागोमाग 

सुरतच ेबोहरेही नातालमध्ये गेल.े यामुळे गुजरात आक्षण काठेवाडमधील मुनीमही नातालमध्य े

पोहोचले. 

अशा प्रकारे नातालमध्य े दोन प्रकारच े हहिंदुस्तानी झाले - (१) स्वतांत्र व्यापारी आक्षण त्याांचा 

नोकरवगण,  (२) फ्रगरममट्य ेहहिंदुस्तानी. कायद्याप्रमाणे फ्रगरममट्याांच्या मुलाांवर जरी मजुरी करण्याच े

बांधन नव्हत े तरीही या कायद्यातील काही कठोर कलमाांचा त्याांच्यावरही पररणाम झालाच. 

गुलामाांच्या सांततीवर गुलामीचा डाग पडल्यालशवाय कसा राहील? हे फ्रगरममट्य ेमजूर पाच वषांच्या 

करारावर नातालला जायचे. पाच वषांनांतर त्याांच्यावर मजुरी करण्याच ेबांधन नसायच.े करार पूणण 

झाल्यानांतर स्वतांत्र मजुरी वा व्यापार करण्याचा आक्षण नाताळच ेकायम रफ्रहवासी होण्याचा त्याांना 

अमधकार होता. काही लोकाांनी या अमधकाराचा उपयोग केला आक्षण त ेनातालमध्य ेवसल.ेजे 

हहिंदुस्तानी अशा प्रकारे नातालमध्य ेराफ्रहले त्याांना ‘िी इांमडयन्स’ (मुक्त हहिंदुस्तानी) या नावाने 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

सांबोधले जायच.े आपण त्याांना फ्रगरममटमुक्त वा सांिेपात मुक्त हहिंदुस्तानी म्हण.ू हा भेद समजनू 

घेण ेआवश्यक आह,े कारण जे अमधकार पूणण स्वतांत्र हहिंदुस्तानींना, ज्याांच ेवणणन वर आलेल ेआह,े 

उपभोगायला ममळत होते ते सवण अमधकार फ्रगरममट मुक्त हहिंदुस्तानींना नव्हत.े उदाहरणाथण या 

लोकाांना एका दठकाणावरून दुसऱ्या दठकाणी जायचे असल ेतर त्याकररता त्याांना परवाना घेण े

बांधनकारक आहे असा फ्रनयम होता. त्याांनी लग्न केल ेआक्षण त्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता 

ममळावी अशी त्याांची इच्छा असल्यास त्याांना त्या फ्रववाहाची नोंदणी फ्रगरममट्या सुरिा फ्रनयमानुसार 

करण ेआवश्यक होते. यालशवायही त्याांच्यावर इतर काही कडक फ्रनबंध होत.े  

ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटमध्य े१८८० त े१८९०च्या दरम्यान बोअराांची प्रजासत्ताक राज्य े

होती. प्रजासत्ताक राज्याचा अथणसुद्धा इथ ेस्पष्ट करण ेआवश्यक आहे. इथे प्रजासत्ताक राज्याचा 

अथण गौरसत्ताक राज्य असा आह.े हबशी प्रजेचा त्याबरोबर कोणताही सांबांध असूच शकत नव्हता. 

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांच्या लिात आल ेकी आपण केवळ फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानींबरोबरच नाही तर 

हबशी लोकाांबरोबरही व्यापार करू शकतो. हहिंदुस्तानी व्यापारी हबशी लोकाांकररता फार सोयीच े

ठरल.े गोऱ्या व्यापाऱ्याांना हबशी अफ्रतशय घाबरत असत. गोऱ्या व्यापाऱ्याांना हबशींबरोबर 

व्यापार करण्याची इच्छा तर होती परांतु त ेहबशींबरोबर गोड बोलतील अशी अपेिा हबशी ग्राहक 

करू शकत नव्हत.े हबशी ग्राहकाला आपल्या पैशाचा पूणण मोबदला ममळाला तर ते त्याच े

अहोभाग्य समजायच.े परांत ुकाही लोकाांना असेही कटू अनुभव आल ेकी चार लशलींगची वस्तू 

खरेदी करण्याकररता त्याांनी एक पौंड गल्ल्यावर ठेवला असता १६ लशलींग परत न करता गोऱ्या 

व्यापाऱ्यान ेचारच लशशलिंग परत केल ेवा काहीही परत केल ेनाही! हबशी ग्राहकान ेअमधक पैस े

माफ्रगतल े वा फ्रहशोबातील चूक दाखवली तर बदल्यात त्याला घाणेरड्या लशव्या ममळायच्या. 

इतक्यावरच त्याची सुटका झाली तर ते त्याच े महद्भाग्यच समजायच.े उलट काही वेळा तर 

घाणेरड्या लशव्याांबरोबर त्या इांग्रज व्यापाऱ्याच ेठोस ेवा लाथाही त्याला खाव्या लागायच्या. सवण 

इांग्रज व्यापारी हबशी लोकाांबरोबर असाच व्यवहार करायच ेअसा हे साांगण्यामागील माझा मुळीच 

हेत ूनाही. परांत ुइतके नक्कीच साांगता येऊ शकत ेकी अशी उदाहरण ेबऱ्याच प्रमाणात पाहण्यात 

येत असत. याउलट हहिंदुस्तानी व्यापारी हबशी लोकाांबरोबर गोड भाषेत तर बोलायचेच लशवाय त े
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त्याच्याशी फ्रवनोदही करायच.े हबशी ग्राहक भोळे होते व दुकानात येऊन वस्तू हातात घेऊन ती 

कशी आह ेहे पाहण्याची त्याांची इच्छा असायची. हहिंदुस्तानी व्यापारी हे सवण सहन करायच.े हे खर े

आह ेकी ते परमाथाणच्या दृष्टीन ेअसे करत नव्हत.े यामागे त्याांचा स्वाथाणचाच उदे्दश असायचा. सांधी 

सापडली तर हहिंदुस्तानी व्यापारीही हबशी ग्राहकाला फसवल्यालशवाय राहत नसत. परांत ु

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांचा हा लाघवीपणा आकषणणाचा फ्रवषय होता. यालशवाय हबशी ग्राहक 

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना मुळीच घाबरत नसत. उलट हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याने हबशी ग्राहकाची 

फसवणूक केली आक्षण ती त्याच्या लिात आली तर त्याच्या हातून हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याला मारही 

खावा लागल्याची उदाहरण ेआहेत. आक्षण त्याांच्या लशव्या तर हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी अनेकदा 

ऐकल्या आहेत. अशा प्रकारे हबशी आक्षण फ्रहदुस्तानी याांच्या या सांबांधात  घाबरण्याची पाळी बहुधा 

हहिंदुस्तानींवरच यायची. अखेरीस पररणाम असा झाला की हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना हबशी लोकाांची 

ग्राहकी फार फायदेशीर वाटली. आक्षण हबशी तर सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत पसरलेले होत.े 

ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटमध्येही बोअर लोकाांबरोबर व्यापार करता येऊ शकतो हे 

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांच्या लिात आल.े बोअर लोक सरळसाध ेआक्षण अवडांबरफ्रवरफ्रहत असतात. 

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याच े ग्राहक होण्यात त्याांना लाज वाटणार नाही असा फ्रवचार करून काही 

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटच्या ददशेन ेप्रयाण केल.े फ्रतथ ेजाऊन 

त्याांनी दुकान ेउघडली. त्या काळात फ्रतथ ेरेल्वेची सोय नव्हती. यामुळे व्यापारात भरपूर नफा ममळू 

शकत होता. हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांची कल्पना खरी ठरली. त्याांना बोअराांची आक्षण हबशींची फार 

मोठी ग्राहकी ममळू लागली. आता राफ्रहली होती केप कॉलनी. फ्रतथेही काही हहिंदुस्तानी जाऊन 

पोहोचले आक्षण त े चाांगली कमाई करू लागल.े अशा प्रकारे या चारही राज्याांमध्य े हहिंदुस्तानी 

थोड्याथोड्या प्रमाणात फ्रवभागल ेगेल ेआहेत.  

या वेळी दक्षिण आफ्रिकेत पूणण स्वतांत्र हहिंदुस्तानींची सांख्या ४०-५० हजार आहे तर मुलेबाळे 

ममळून फ्रगरममट्य ेहहिंदुस्तानींची सांख्या एक लाख आह.े  
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४. अड णीं े ससिंचावलोकन - १ 

नाताल   

 नातालच्या गोऱ्या मालकाांना केवळ गुलामाांची गरज होती. फ्रगरममटचा अवधी सांपल्यानांतर 

स्वतांत्र होणार े आक्षण काही प्रमाणात त्याांच्याशी स्पधाण करू शकतील अस े मजूर त्याांना 

परवडण्यासारख ेनव्हत.े हहिंदुस्तानात शेतीच्या व्यवसायात वा अन्य व्यवसायात यश न आल्यामुळे 

हे फ्रगरममट्य ेमजूर नातालमध्ये गेल ेहोते. परांतु शेती कशी करतात वा शेतीची वा जममनीची काय 

हकिंमत आहे याच ेमुळीच ज्ञान वा कल्पना नसण्याइतके त ेअडाणी नव्हत.े नातालमध्य ेकेवळ 

भाजीपाला फ्रपकवला तरी त्यापासून चाांगली कमाई होऊ शकत ेआक्षण जममनीचा एक लहानसा 

तुकडा जर घेतला तर मग अजूनच चाांगली कमाई करता येऊ शकत े हे त्याांच्या लिात आल.े 

यामुळे बहुतेक फ्रगरममटे करारातून मुक्त झाल्यानांतर कोणता ना कोणता लहानसहान धांदा करू 

लागल.े यामुळे एकूण पाहता नातालच्या रफ्रहवाशाांचा लाभच झाला होता. योग्य शेतकऱ्याांच्या 

अभावामुळे जो भाजीपाला आधी फ्रनमाणण होत नव्हता असा फ्रवफ्रवध प्रकारचा भाजीपाला फ्रतथ े

फ्रनमाणण होऊ लागला. ज्या भाज्या आधी कमी प्रमाणात फ्रनमाणण होत होत्या त्या आता मोठ्या 

प्रमाणात फ्रनमाणण होऊ लागल्या. यामुळे भाज्याांचे भाव एकदम उतरले. परांतु ही गोष्ट श्रीमांत 

गोऱ्याांना आवडली नाही. आतापयतं ज्याला ते एकामधकार समजत होत ेत्यात आता भागीदार 

फ्रनमाणण होऊ लागल ेहे त्याांना आवडले नाही. यामुळे या गरीब फ्रगरममटमकु्त लोकाांच्या फ्रवरोधात 

नातालमध्य ेएक आांदोलन सुरू झाले. एकीकडे हे गोर ेलोक अमधकामधक मजरुाांची मागणी करत 

होते. हहिंदुस्तानातून जजतके फ्रगरममट यायच े त े सवण नातालमध्य े खपायच.े असे असतानाही 

आियाणची गोष्ट म्हणज ेहे लोक फ्रगरममटमधून मुक्त होणाऱ्या हहिंदुस्तानी मजुराांवर फ्रवफ्रवध प्रकारच े

प्रफ्रतबांध घालाव ेम्हणून आांदोलन करत होते. हहिंदुस्तानींच्या हुशारीचा आक्षण कठोर मेहनतीचा हाच 

मोबदला होता!  

या आांदोलनान ेअनेक रूप  धारण केल.े गोऱ्याांच्या एका वगाणन ेमागणी केली की फ्रगरममटमुक्त 

मजुराांना हहिंदुस्तानात परत पाठवले पाफ्रहजे आक्षण नवीन येणाऱ्या फ्रगरममट्याांकररता नवीन 
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कराराचा मसदुा तयार करण्यात आला पाफ्रहजे. नवीन येणाऱ्या मजुराांनी फ्रगरममटचा अवधी 

सांपल्यानांतर एक तर परत जायला पाफ्रहजे वा फ्रगरममट्य ेम्हणून परत काम करायला पाफ्रहजे अशी 

अट त्या मसुद्यात टाकण्यात यावी अशी या गोऱ्या वगाणची मागणी होती. फ्रगरममटमधून मुक्त झालेल े

मजूर परत फ्रगरमटमध्य ेभरती होणार नसतील व परतही जाणार नसतील तर त्याांच्याकडून जबर 

दरडोई कर (पोल टॅक्स) घेतला पाफ्रहजे अस ेदुसऱ्या वगाणचे म्हणण ेहोते. या दोन्ही वगांचे उदद्दष्ट 

एकच होते - काहीही करून फ्रगरममट्याांना स्वतांत्र माणूस म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत राहू देण ेअशक्य 

करण.े आांदोलकाांची तक्रार इतकी वाढली की शवेटी सरकारला एक आयोग नेमावा लागला. 

दोन्ही वगांची मागणी अगदी अनुमचत होती आक्षण फ्रगरममटमुक्त मजुराांचे अप्स्तत्व सांपूणण 

नाताळकररता लाभदायक होत.े यामुळे आयोगासमोर ज े काही पुराव े आल े ते सवण या दोन्ही 

वगांच्या फ्रवरोधात असल्यामुळे फ्रवरोधकाांच्या दृष्टीन ेया आांदोलनाचा काहीही लाभ झाला नाही. 

परांतु आग फ्रवझवल्यानांतर फ्रतच्या काही खाणाखणुा ज्याप्रमाण ेलशल्लक राहतात त्याप्रमाण ेया 

आांदोलनाचाही नाताल सरकारवर थोडापार पररणाम नक्कीच झाला. वेगळे काही होणे शक्य तरी 

कस े होते? नातालचे गोर े सरकार तेथील धफ्रनक वगाणचे समथणक होत.े त्यान े हहिंदुस्तान 

सरकारबरोबर यासांबांधी पत्रव्यवहार सुरू केला आक्षण आांदोलकाांनी केलेल्या सूचना त्याांच्यासमोर 

ठेवल्या. परांतु फ्रगरममटे कायम गुलामफ्रगरीच्या पाशात अडकून राहतील अशा सूचना हहिंदुस्तान 

सरकार तरी एकाएकी कस े काय मान्य करणार होते? फ्रगरममटच्या माध्यमातून हहिंदुस्तानींना 

इतक्या लाांबवर पाठवण्याचे एक कारण वा फ्रनममत्त म्हणा असे साांगण्यात येत होत ेकी फ्रगरममट 

पूणण झाल्यानांतर त ेफ्रतथे आपला फ्रवकास करू शकतील व पररणामी ते आपली आर्थिंक स्स्थती 

सुधारू शकतील. नाताल क्राऊन कॉलनी म्हणजे साम्राज्याची वसाहत असल्यामुळे वसाहतीच े

कायाणलय नातालच्या शासनाकररता पूणणपण ेजबाबदार आह ेअसे समजल ेजात होत.े यामुळे या 

कायाणलयाकडूनही आपल्या मागण्या पूणण करून घणे्याची अपेिा नाताल करू शकत नव्हता. या 

आक्षण अन्य कारणाांमुळे नातालमध्य ेजबाबदार शासनाकररता आांदोलन सरुू झाले. जबाबदार 

शासनाची ही व्यवस्था नातालला १८९३साली ममळाली. आता नातालला आपल्या शक्तीची 

जाणीव होऊ लागली. नातालला हव्या असलेल्या मागण्या पुणण करण्याच्या मागाणत आता वसाहत 
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कायाणलयाची अडचण वाटत नव्हती. नातालच्या या नवीन म्हणज ेजबाबदार सरकारन ेहहिंदुस्तान 

सरकारशी फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करण्याकररता आपल े प्रफ्रतफ्रनधी हहिंदुस्तानात पाठवले. प्रत्येक 

फ्रगरममटमुक्त स्वतांत्र हहिंदुस्तानीवर दरडोई २५ पौंड (३७५ रुपय)े वार्षिंक कर लावण्यात यावा अशी 

त्याांची मागणी होती. याचा अथण असा होता की कोणताही हहिंदुस्तानी मजूर असा कर भरू शकत 

नव्हता आक्षण त्यामुळे स्वतांत्र माणूस म्हणून तो नातालमध्य ेराहू शकणार नव्हता. हहिंदुस्तानच े

तत्कालीन व्हाईसराय लॉडण एस्ल्गन याांना २५ पौंड रक्कम फार जास्त वाटली आक्षण अखेरीस 

त्याांनी दरडोई ३ पौंड कर कबूल केला. फ्रगरममट्याांच्या कमाईच्या दृष्टीने हा ३ पौंड कर त्याांच्या 

सहा मफ्रहन्याांच्या कमाई इतका होत होता. हा कर केवळ मजुराांवर लावण्यात आला नव्हता तर 

त्याच्या पत्नीवर, १३ वषांपेिा जास्त वयाच्या मुलींवर आक्षण १६ वा अमधक वय असलेल्या 

मुलाांवरही लावण्यात आला होता. बायको आक्षण दोन मुल ेनाहीत असा मजूर क्वमचतच असावा. 

याचा अथण असा झाला की प्रत्येक मजुराला दरवषी १२ पौंड कर भरावा लागणार होता. 

मजुराांकररता हा कर फ्रकती त्रासदायक झाला होता याच ेवणणन करता येण ेशक्य नाही. केवळ 

अनुभवी व्यक्तीलाच वा ज्यान ेहे क्लेश आपल्या डोळ्याांनी पाफ्रहले आहेत त्यालाच यातील वेदना 

काही प्रमाणात कळू शकतात. नाताल सरकारच्या या पावलाफ्रवरुद्ध हहिंदुस्तानींनी खूप लढा ददला 

होता. फ्रिदटश सरकार आक्षण हहिंदुस्तान सरकार याांना अजण पाठवण्यात आले, परांतु २५ वरून तीन 

पौंड कर होण्यापेिा त्याचा अमधक लाभ झाला नाही. फ्रगरममट्या मजुराांना या बाबतीत स्वतःला 

काय कळू शकत होते वा त ेयासांबांधी काय म्हणणार होते? देशपे्रमान ेम्हणा वा परमाथण भावनेन े

पे्रररत होऊन म्हणा हे आांदोलन हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनीच चालवल ेहोत.े  

जो व्यवहार फ्रगरममट्या मजुराांबरोबर करण्यात आला तोच व्यवहार स्वतांत्र हहिंदुस्तानींबरोबरही 

करण्यात आला. नातालच्या गोऱ्या व्यापाऱ्याांनी स्वतांत्र हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधातही प्रामुख्यान े

जवळपास अशाच कारणाकररता आांदोलन सुरू केले. हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी नातालमध्य ेचाांगला 

जम बसवला होता. त्याांनी शहराच्या चाांगल्या चाांगल्या भागात घर,े जममनी वगैर ेअचल सांपत्ती 

फ्रवकत घेतली होती. जसजशी फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानींची सांख्या वाढत गेली तसतसा त्याांच्या 

गरजेच्या वस्तुांचा खपही वाढत गेला. हहिंदुस्तानातून हजारो पोती ताांदूळ मागवला जायचा व 
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त्याच्या फ्रवक्रीपासून हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना चाांगला फायदा व्हायचा. हा व्यापार प्रामुख्यान े

हहिंदुस्तानींच्या ताब्यात होता. याचबरोबर हबशींबरोबरच्या व्यापारातही त्याांनी फार मोठा वाटा 

ममळवला होता. ही गोष्ट लहान गोऱ्या व्यापाऱ्याांना सहन झाली नाही. या हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना 

काही इांग्रजाांनी साांफ्रगतले की कायद्याप्रमाणे तुम्हालाही फ्रवमधमांडळात जाण्याचा आक्षण त्याकररता 

प्रफ्रतफ्रनधी फ्रनवडण्याचा अमधकार आहे. यामुळे काही हहिंदुस्तानींनी आपली नावेही मतदारसूचीत 

नोंदवली. ही गोष्ट नातालच्या राजकीय िेत्रातील गोऱ्याांना सहन होण्यासारखी नव्हती. अशा 

प्रकारे हहिंदुस्तानींची पररस्स्थती नातालमध्य ेजर मजबूत होऊ लागली व त्याांची प्रफ्रतष्ठा वाढू लागली 

तर आपला इथ ेफार ददवस दटकाव लागू शकणार नाही या काळजीने गोऱ्याांना घेरल.े यापुढे एकही 

नवा स्वतांत्र हहिंदुस्तानी मतदार होणार नाही असा हहिंदुस्तानींच्या सांबांधात कायदा करण े हे 

नातालच्या जबाबदार सरकारचे पफ्रहले पाऊल ठरले. सन १८९४ मध्य ेया फ्रवषयीचे पफ्रहले फ्रवधेयक 

नाताल फ्रवमधमांडळात आले. हहिंदुस्तानींना हहिंदुस्तानी असल्यामळेु मतदान अमधकारापासून वांमचत 

करण्याचा लसद्धाांत मान्य करण्यात आला होता. नातालच्या रांगभेदाच्या आधारावर हहिंदुस्तानींबद्दल 

बनवण्यात आलेला हा पफ्रहला कायदा होता. हहिंदुस्तानी जनतने ेयाचा फ्रवरोध केला. एका रात्रीतनू 

अजण तयार झाला. त्यावर चारश े लोकाांच्या सह्या होत्या. वर अजण पोहोचताच नातालच्या 

फ्रवमधमांडळाला धक्काच बसला. परांतु फ्रवधेयक मांजूर झालेच. त्या वेळी लॉडण ररपन वसाहत मांत्री 

होते. त्याांच्याजवळ हहिंदुस्तानींचा जो अजण गेला त्यावर दहा हजार सह्या होत्या. दहा हजार सह्याांचा 

अथण होता नातालमधील जवळपास सवण हहिंदुस्तानींच्या सह्या. लॉडण ररपन याांनी नाताल 

फ्रवमधमांडळाच्या ठरावाला मान्यता ददली नाही, आक्षण फ्रिदटश साम्राज्य कायद्यात रांगभेद मान्य 

करू शकत नाही असे साांफ्रगतल.े हहिंदुस्तानींचा हा फ्रवजय फ्रकती महत्त्वपूणण होता याची कल्पना 

वाचकाांना पुढे गेल्यानांतर अमधक चाांगल्या प्रकारे येईल. याच े उत्तर म्हणून नातालच्या 

फ्रवमधमांडळात एक नवीन फ्रवधेयक सादर करण्यात आल.े त्यातून रांगभेद काढून टाकण्यात आलेला 

असला तरी त्याचा रोख अप्रत्यिपणे हहिंदुस्तानींवरच होता. हहिंदुस्तानी लोकाांनी त्याच्या 

फ्रवरोधातही लढा ददला होता, परांत ुत्यात त्याांना यश आल ेनाही. हे नवे फ्रवधेयक दव््यथी होत.े 

त्याचा अथण स्पष्ट करून घेण्याकररता समाजातील लोकाांची इच्छा असती तर त े सवोच्च 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

न्यायालयापयंत भाांडू शकले असत.े परांतु असे करण े त्याांना योग्य वाटल े नाही. फ्रप्रव्ही 

कौप्न्सलपयंत भाांडण न नेण्याचा त्याांचा फ्रनणणय योग्यच होता असे मला आजही वाटते. कायद्यात 

रांगभेद न लशरू देण ेहीही काही साधी गोष्ट नव्हती. 

परांतु नातालच्या गोऱ्या मालकाांच ेव नाताल सरकारचे एवढ्याने समाधान झाले नाही. नातालमध्य े

राजकीय जम बस ून देण्यापासून हहिंदुस्तानींना अडवण ेहे त्याांच्याकररता आवश्यक पाऊल होते. 

परांतु त्याांचा खरा रोख होता हहिंदुस्तानींच्या व्यापारावर आक्षण त्याांच्या आगमनावर. तीस कोटी 

लोकसांख्येचा हहिंदुस्तानसारखा देश जर नातालच्या ददशेन ेयेऊ लागला तर नातालच्या गोऱ्याांच े

काय झाले असत?े ते तर समुद्रातच वाहून गेल ेअसत!े ४ लाख हबशी, ४० लाख गोर,े ६० हजार 

फ्रगरममट्य ेमजूर, १० हजार फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानी आक्षण १० हजार स्वतांत्र हहिंदुस्तानी हे गोऱ्याांच्या 

भीतीकररता काही कारण तर नव्हत,े परांतु घाबरलले्या माणसाला युलक्तवादाने वा उदाहरणाांनी 

समजावनू साांगता येऊ शकत नाही. हहिंदुस्तानच्या लाचार अवस्थेची वा रीफ्रतररवाजाची त्याांना 

माफ्रहती नव्हती. यामुळे आपण जस ेसाहसी आक्षण शलक्तशाली आहो तसेच हहिंदुस्तानीही असतील 

असा भ्रम त्याांच्या मनात होता. यामुळे त्याांनी केवळ त्रैरालशकाच ेगक्षणत केल्याबद्दल त्याांना दोष 

कसा देता येईल? हहिंदुस्तानच्या करोडो लोकसांख्यचे्या तुलनेत आपली लहानशी सांख्या पाहून 

त्याांनी भयभीत होणे स्वाभाफ्रवक होते. त ेकाहीही असल ेतरी हहिंदुस्तानींना मतदानासांबांधीच्या 

लढ्यात ममळालेल्या फ्रवजयामुळे नातालच्या फ्रवमधमांडळान े जे दोन कायदे मांजूर केल े त्यातही 

नातालला रांगभेद दूर ठेवावा लागला. आक्षण गर्भिंत भाषेचा उपयोग करून त्याला आपला हेत ू

तडीस न्यावा लागला. यामुळे फ्रवरोध करणाऱ्या हहिंदुस्तानींची अिू काही प्रमाणात वाचली. याही 

वेळी हहिंदुस्तानी समाजान ेजरी जबरदस्त लढा ददला होता तरी दोन्ही फ्रवमधमधमांडळात कायदे मांजूर 

झालेच. एका कायद्यान ेहहिंदुस्तानींच्या व्यापारावर जबरदस्त अांकुश लावण्यात आला तर दुसऱ्या 

कायद्याद्वार े नातालमध्ये हहिंदुस्तानींच्या प्रवेशावर. पफ्रहल्या कायद्याचा आशय असा होता की 

कायद्यान े नेंमलेल्या अमधकाऱ्याच्या परवानगीलशवाय कोणालाही व्यापाराचा परवाना ममळू 

शकणार नाही. परांत ुव्यवहारात कोणताही गोरा अमधकाऱ्याकडे जाऊन व्यापार परवाना ममळव ू

शकत होता. उलट हहिंदुस्तानींना मात्र मोठ्या मुप्श्कलीन े तो परवाना ममळू शकत होता. या 
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कामाकररता हहिंदुस्तानींना वकीलही करावा लागायचा आक्षण इतर खचणही करावा लागायचा. 

यामुळे दुबळ्या प्रवृत्तीचे हहिंदुस्तानी परवान्यालशवायच राहायच.े दुसऱ्या कायद्याची मुख्य अट अशी 

होती की जो हहिंदुस्तानी युरोपच्या कोणत्या तरी भाषेत नातालमधील प्रवेशाकररता अजण ललहू 

शकेल त्यालाच नातालमध्ये प्रवेश करता येईल. यामुळे करोडो हहिंदुस्तानींकररता नातालच ेदार 

पूणणपण ेबांद झाले. कळत नकळत नाताल सरकारवर अन्याय होऊ नय ेम्हणून इथ ेहेही साांगण े

आवश्यक आह ेकी हा कायदा मांजूर होण्यापूवी जो हहिंदुस्तानी नातालमध्ये तीन वषण राफ्रहलेला 

असेल आक्षण तो जर नाताल सोडून हहिंदुस्तानात वा अन्य कोणत्या देशात गेला असेल आक्षण 

फ्रतथून नातालमध्य े परतण्याची त्याची इच्छा असेल तर युरोपच्या कोणत्याही भाषेच े ज्ञान 

नसतानाही तो बायको आक्षण अज्ञान मुलाांबरोबर नातालमध्य ेप्रवेश करू शकत होता. 

यालशवाय नातालच्या फ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींवर आक्षण स्वतांत्र हहिंदुस्तानींवर इतरही कायदेशीर आक्षण 

कायद्याबाहेरील बांधन े घालण्यात आलेली होती. परांतु त्यात वाचकाांना लशरायला लावणे मला 

आवश्यक वाटत नाही. हे पुस्तक समजण्याकररता जजतक्या गोष्टी आवश्यक वाटतात फ्रततक्याच 

इथ ेसाांगण्याचा माझा फ्रवचार आह.े दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रत्येक वसाहतीत वसलेल्या हहिंदुस्तानींच्या 

पररस्स्थतीचा इफ्रतहास फ्रवस्तारपूवणक ललफ्रहता येण े शक्य आह.े परांत ु इफ्रतहास साांगण े हा या 

पुस्तकाचा उदे्दश नाही. 
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५. अड णीं े ससिंचावलोकन - २ 

ट्रान्सवाल आक्षण इतर वसाचती 

नाताल तसेच दक्षिण आफ्रिकेतील इतर वसाहतींमध्येही हहिंदुस्तानींबद्दलची नाराजी १८८० 

पासूनच कमीअमधक प्रमाणात वाढत चालली होती. केप कॉलनीलशवाय इतर वसाहतींमधील 

गोऱ्याांचेही एकच मत होते - मजूर म्हणून हहिंदुस्तानी फार चाांगल े आहेत, परांत ु स्वतांत्र 

हहिंदुस्तानीाांच्या आगमनामुळे एकूण पाहता दक्षिण आफ्रिकेची हानीच होणार आह.े ही गोष्ट 

त्याांच्या मनात एखाद्या स्वयांलसद्ध लसद्धान्ताप्रामाण ेठसली होती. ट्रान्सवाल प्रजासत्ताक राज्य 

होते. आम्ही फ्रिदटश प्रजा आहो असे तेथील राष्ट्राध्यिासमोर म्हणण े हास्यास्पदच होत.े 

हहिंदुस्तानींना एखादी तक्रार करायची असल्यास त ेफ्रप्रटोररया येथील फ्रिदटश राजदुताकडेच करू 

शकत असत. आियाणची गोष्ट तर अशी आहे की असे असतानाही फ्रिदटश साम्राज्यापासनू 

ट्रान्सवाल जेव्हा वेगळे होते तवे्हा हहिंदुस्तानींनाा फ्रिदटश राजदूत जी मदत करत असायचा ती 

ट्रान्सवाल फ्रिदटश साम्राज्याचा भाग झाल्यानांतर अगदी थाांबली. ज्या वेळी लॉडण मोले 

हहिंदुस्तानमांत्री होत े त्या वेळी ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींची बाज ू माांडण्याकररता एक 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ त्याांच्याकडे गेल ेहोते. त्या वेळी लॉडण मोले त्याांच्याजवळ स्पष्टपणे म्हणाल ेहोत,े 

“तुम्हाला माहीतच आह ेकी जबाबदार शासनपद्धती असलेल्या वसाहतीवर साम्राज्याच ेफार कमी 

फ्रनयांत्रण असत.े स्वतांत्र राज्याांना साम्राज्यसरकार युद्धाची धमकी देऊ शकत,े त्याच्याबरोबर 

युद्धही करू शकत,े परांतु वसाहतींबरोबर केवळ सल्लामसलतच करता येऊ शकत.े साम्राज्य 

सरकारच ेत्याांच्याशी रेशमी धाग्यान ेसांबांध बाांधले गेलेले आहते. थोडासाही ओढला तरी हा धागा 

तुटू शकतो. त्याांच्यावर बळजबरी तर मुळीच करता येत नाही. हां, केवळ युलक्तवादान ेजे काही 

करता येण ेशक्य होईल ते सवण मी करीन या गोष्टीवर तुम्ही फ्रवश्वास ठेवा.” ट्रान्सवालफ्रवरुद्ध जेव्हा 

युद्ध घोफ्रषत करण्यात आल ेतवे्हा लॉडण लॅन्सडाऊन, लॉडण सेलबोनण वगैर ेफ्रिदटश अमधकारी म्हणाल े

होते की ट्रान्सवालबरोबरच्या युद्धाच्या फ्रवफ्रवध कारणाांमधील एक कारण तेथील हहिंदुस्तानींची 

दुःखद पररस्स्थतीसुद्धा आहे.  
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ट्रान्सवालच्या हहिंदुस्तानींचे दुःख काय होत ेत ेआता आपण पाहू या. ट्रान्सवालमध्य े हहिंदुस्तानी 

अगदी पफ्रहल्याांदा १८८१ साली गेल े होत.े मरहूम सेठ अबुबकर याांनी ट्रान्सवालची राजधानी 

फ्रप्रटोररया येथ े दुकान उघडल े आक्षण तेथील एका मुख्य मोहल्ल्यात जमीनही फ्रवकत घेतली. 

यानांतर एकानांतर एक अस ेइतर हहिंदुस्तानी व्यापारीही फ्रतथ ेपोहोचले. त्याांचा व्यापार जोरात चाल ू

लागला. यामुळे गोऱ्या व्यापाऱ्याांना त्याांच्याबद्दल मत्सर वाटू लागला. वृत्तपत्राांमधून हहिंदुस्तानींच्या 

फ्रवरोधात पत्र, लेख वगैर ेललफ्रहल ेजाऊ लागले आक्षण हहिंदुस्तानींना ट्रान्सवालबाहेर काढण्यात याव े

आक्षण त्याांचा व्यापार बांद करण्यात यावा अशी फ्रवमधमांडळात मागणी करण्यात आली. 

ट्रान्सवालसारख्या एकदम नवीन देशात गोऱ्याांच्या धनतषृ्णेला कोणतीही सीमा नव्हती. 

नीफ्रतअनीतीमधील भेद त्याांना क्वमचतच कळायचा. फ्रवमधमांडळाकडे त्याांनी जे अजण केल ेत्यात 

अशी फ्रवधान ेकरण्यात आली होती  - “या लोकाांना (हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना) मानवसांस्कतीची 

काहीही माफ्रहती नाही. दुवणतनामुळे होणाऱ्या रोगामुळे हे लोक सडलेले आहेत. प्रत्येक स्त्रीला त े

आपली लशकार समजतात. स्त्स्त्रयाांना आत्माच नसतो असा याांचा फ्रवश्वास आह.े” या चार 

वाक्याांमध्य ेचार खोट्या गोष्टी भरलेल्या आहेत. अशी अनेक उदाहरण ेसादर करता येऊ शकतील. 

जस े हे गोर े होत े तसेच फ्रवमधमांडळातील त्याांच े प्रफ्रतफ्रनधीही होते. आपल्या फ्रवरोधात कस े

अन्यायपूणण आक्षण फ्रवमचत्र आांदोलन सुरू आहे हे आपल्या व्यापाऱ्याांना कस ेकळाव?े वृत्तपत्र ेतर 

त ेवाचत नव्हत.े गोऱ्याांचा वृत्तपत्रीय प्रचार आक्षण त्याांनी केलेले अजण याांचा प्रभाव फ्रवमधमांडळावर 

पडला आक्षण फ्रतथ ेएक फ्रवधेयक सादर करण्यात आल.े ही गोष्ट जेव्हा अग्रणी हहिंदुस्तानींना कळली 

तेव्हा त्याांना धक्काच बसला. त ेअध्यि कु्रगर याांच्याकडे गेल.े अध्यिाांनी हहिंदुस्तानींना आपल्या 

घरात प्रवेशसदु्धा करू ददला नाही. घराच्या अांगणातच त्याांना उभे करण्यात आल ेआक्षण त्याांच े

थोडेबहुत ऐकल्यानांतर अध्यि कु्रगर म्हणाल,े “तुम्ही इस्माईलचे वांशज आहा. यामुळे इसाच्या 

वांशजाांची सेवा करण्याकररताच तुमचा जन्म झाला आह.े आम्ही इसाचे वांशज आहो असे समजल े

जात.े यामुळे आमची बरोबरी करणार ेसमान अमधकार तुम्हाला ममळूच शकत नाहीत. ज ेकाही 

अमधकार आम्ही तुम्हाला देऊ त्यावरच तुम्ही समाधान मानले पाफ्रहजे.” अध्यिाांच्या या उत्तरात 

राग वा दे्वष होता अस ेआम्ही म्हण ूशकत नाही. अध्यि कु्रगर याांना अशीच लशकवण ममळालेली 
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होती. बायबलच्या जुन्या करारात ललफ्रहलेल्या गोष्टी त्याांना लहानपणापासूनच लशकवण्यात 

आलेल्या होत्या आक्षण त्या त्याांनी श्रद्धापूवणक स्वीकारल्या होत्या. आक्षण माणसाचा जशा फ्रवश्वास 

असेल तेच त्यान े स्पष्टपण े साांफ्रगतले तर त्याला दोष कसा देता येईल? परांत ुअशा अज्ञानाचा 

दुष्पररणामसदु्धा होतच असतो. यामुळे १८८५ साली फ्रवमधमांडळात एक कायदा घाईगडबडीन े

मांजूर करण्यात आला. जण ूकाय हजारो हहिंदुस्तानी ट्रान्सवालला लुटण्याकररता बसलेले होत े

अशा प्रकारे हा कायदा मांजूर करण्यात आला! हहिंदुस्तानफ्रवरोधी या कायद्याच्या फ्रवरोधात फ्रिदटश 

राजदुताला पाऊल उचलावे लागल.े हे प्रकरण वसाहतमांत्र्यापयंत पोहोचले. या कायद्याप्रमाण े

व्यापार करण्याकररता यणेाऱ्या हहिंदुस्तानीन े२५ पौंड देऊन आपले नाव नोंदवण ेआवश्यक होते. 

ट्रान्सवालमध्य ेकोणत्याही हहिंदुस्तानीला एक इांचसुद्धा जमीन फ्रवकत घेण्याचा अमधकार नव्हता. 

आक्षण मतदार तर तो होऊच शकत नव्हता. हे सवण इतके अयोग्य आक्षण अन्यायपूणण होते की 

ट्रान्सवाल सरकार युलक्तवादाने याच ेसमथणन करूच शकत नव्हत.े ट्रान्सवाल सरकार आक्षण फ्रिदटश 

सरकार याांच्यात एक करार झालेला होता. त्याला ‘लांडन कन्व्हेन्शन’ म्हणत असत. त्यातील 

१४व्या कलमाचा सांबांध फ्रिदटश प्रजेच्या सुरिशेी होता. त्या कलमाचा आधार घेऊन साम्राज्य 

सरकारन ेया कायद्याला फ्रवरोध केला. ट्रान्सवाल सरकारच ेम्हणण ेहोत ेकी आम्ही जो कायदा 

मांजूर केला तो मांजूर करण्याकररता साम्राज्य सरकारन ेआधीच गर्भिंत सांमती ददलेली आह.े  

अशा प्रकारे फ्रिदटश सरकार आक्षण ट्रान्सवाल सरकार याांच्यात भाांडण झाल्यानांतर हा मुद्दा 

पांचाांसमोर ठेवण्यात आला. पांचाांचा फ्रनणणय गुळमुळीत होता. त्यान े दोन्ही सरकाराांना खुष 

करण्याचा प्रयत्न केला. पररणामी या बाबतीतही हहिंदुस्तानींना हानी सहन करावी लागली. लाभ 

जर म्हणता येईल तर तो इतकाच झाला की अमधक हानी होण्याऐवजी हहिंदुस्तानींना कमी हानी 

पत्करावी लागली. पांचाांच्या वरील फ्रनणणयाप्रमाण े १८८६च्या कायद्यात सधुारणा झाली. त्या 

कायद्यानुसार २५ पौंडाऐवजी ३ पौंड कर घेण्याचा फ्रनणणय झाला, आक्षण जमीन खरदेी करता यऊे 

शकत नसण्याचा जो कडक फ्रनयम होता तो रद्द होऊन त्याऐवजी हहिंदुस्तानी लोक ट्राांसवाल 

सरकारन े ठरवून ददलेल्या मोहल्ल्यात वा भागातच जमीन फ्रवकत घेऊ शकतील अशी तरतूद 

करण्यात आली होती. या कलमाची अांमलबजावणीसुद्धा सरकारन ेप्रामाक्षणकपणे केली नाही. 
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अशा भागातही सरकारन ेहहिंदुस्तानींना जमीन फ्रवकत घेण्याचे अमधकार ददले नाही. हहिंदुस्तानींची 

वस्ती असलेले प्रत्येक शहरातील हे भाग शहरापासून फार दूर आक्षण घाणरेड्या दठकाणी होते. 

फ्रतथ ेपाण्याची आक्षण प्रकाशाची फ्रकमान सोय असायची. सांडासाांच्या सफाईची हीच अवस्था होती. 

यामुळे आम्ही हहिंदुस्तानी ट्रान्सवालमध्य े पांचम वगाणचे झालो होतो. या मोहल्ल्याांमध्य े आक्षण 

हहिंदुस्तानातील महारवाड्याांमध्ये कोणतेच अांतर नव्हत ेअसे म्हणता येऊ शकत.े भांगी, चाांभार वा 

महारमाांग याांना स्पशण केल्यामुळे वा त्याांच्याजवळ राफ्रहल्यामुळे आपल्याला फ्रवटाळ होतो अस े

ज्याप्रमाण ेहहिंदू समजतात त्याचप्रमाण े हहिंदुस्तानींच्या स्पशाणमुळे आपल्याला फ्रवटाळ होतो अस े

ट्रान्सवालमधील गोर ेसमजतात. यालशवाय हहिंदुस्तानी याच मोहल्ल्यात वा भागातच व्यापार करू 

शकतात असा अथणसदु्धा १८८५च्या कायदा क्रमाांक ३चा लावला. हा अथण बरोबर आहे की नाही 

हे ठरवण्याची जबाबदारी पांचाांनी ट्रान्सवालच्या न्यायालयावर सोडली होती. यामुळे ट्रान्सवालमध्य े

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांची फार फ्रवमचत्र अवस्था झाली. या सवण घडामोडीनांतरही कुठे सल्लामसलत 

करून, कुठे न्यायालयात प्रकरण नेऊन तर कुठे आपल्या प्रभावाचा थोडाबहुत उपयोग करून 

हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी आपली पररस्स्थती काही प्रमाणात साांभाळून ठेवली. बोअर युद्ध सुरू 

झाले तेव्हा येथील हहिंदुस्तानींची पररस्स्थती अशी दुःखद आक्षण फ्रवमचत्र होती. 

आता आपण ऑरेंज िी स्टेटमधील हहिंदुस्तानींची पररस्स्थती कशी होती त े पाहू. इथ े मोठ्या 

मुप्श्कललन े हहिंदुस्तानींची दहापांधरा दुकान ेउघडत नाही तोच गोऱ्याांनी हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात 

जोरदार आांदोलन सुरू केल.े तेथील फ्रवमधमांडळाने सावधफ्रगरीन ेकाम करत तेथील हहिंदुस्ताांनींना 

मुळापासून हाकलून लावले. त्यान ेएक कायदा मांजरू केला आक्षण प्रत्येक हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याला 

नाममात्र नुकसानभरपाई देऊन तेथून काढून टाकल.े त्या कायद्याप्रमण े कोणताही हहिंदुस्तानी 

व्यापारी जमीनमालक म्हणून वा शेतकरी म्हणून ऑरेंज िी स्टेटमध्य ेराहूच शकत नव्हता. आक्षण 

मतदार तर तो कोणत्याही अवस्थेत होऊ शकत नव्हता. खास परवानगी घेऊन तो मजूर म्हणून 

वा हॉटेलमधील वेटर म्हणनू इथ ेराहू शकत होता! अशी परवानगीसदु्धा प्रत्येक अजणदाराला ममळत 

नस.े याचा पररणाम असा झाला की एखाद्या प्रफ्रतमष्ठत हहिंदुस्तानीला दोनचार ददवस जरी ऑरेंज 
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िी स्टेटमध्य ेराहायच ेअसल ेतरी तो तस ेमोठ्या मुप्श्कलीन ेकरू शकत अस.े बोअर युद्ध सुरू 

झाले तेव्हा जवळपास ४० वेटरलशवाय एकही हहिंदुस्तानी फ्रतथ ेनव्हता. 

केप कॉलनीतही हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात वृत्तपत्राांमधून थोडेबहुेुत आांदोलन सुरूच असायच.े 

उदाहरणाथण हहिंदुस्तानी मलु ेसरकारी शाळाांवगैरेंमध्ये जाऊ शकत नव्हती. हहिंदुस्तानी प्रवाशाांना 

हॉटेल वगैरेमध्य ेजागा क्वमचतच ममळायची. अशा प्रकारे केप कॉलनीतसदु्धा हहिंदुस्तानींबरोबर 

अपमानास्पद व्यवहार होत असे.  परांत ुव्यापार वा जममनीच्या सांबांधात हहिंदुस्तानींना कोणत्याही 

प्रकारची अडचण सहन करावी लागली नाही.  

केप कॉलनीत अशी पररस्स्थती का होती याच ेकारण मी इथ ेसाांफ्रगतल ेपाफ्रहजे. केप टाऊन आक्षण 

केप कॉलनीमध्य ेप्रामुख्याने मलायी लोकाांची सांख्या फार मोठी होती. मलायी लोक मुसलमान 

होते. यामुळे हहिंदुस्तानी मुसलमानाांबरोबर लवकरच त्याांच े सांबांध जुळण े स्वाभाफ्रवक होते. 

यालशवाय काही हहिंदुस्तानी मुसलमानाांनी मलायी स्त्स्त्रयाांबरोबर वैवाफ्रहक सांबांधही जोडल ेहोत.े 

मलायी लोकाांच्या फ्रवरोधात केप सरकार कोणताही कायदा तयार करू शकत नव्हत.े केप कॉलनी 

त्याांची जन्मभमूी होती. आक्षण त्याांची भाषाही डच होती. या लोकाांबरोबरच त ेआधीपासून राफ्रहले 

होते. यामुळे राहण्यावागण्यात मलायी लोकाांनी त्याांच े बरेचस े अनुकरण केल े होते. या सवण 

कारणाांमुळे केप कॉलनीत फ्रकमान रांगदे्वष होता.  

लशवाय केप कॉलनी सगळ्यात जुनी वसाहत असल्यामुळे तसेच ती दक्षिण आफ्रिकेच ेशैिक्षणक 

आक्षण साांस्कृफ्रतक कें द्र होती. इथ ेसमांजस, फ्रवनयशील आक्षण उदार मनाच्या गोऱ्याांनीही जन्म 

घेतला होता. माझे तर मत आह े की जगात अस े एकही दठकाण नाही की जजथ े योग्य सांधी 

ममळाल्यानांतर आक्षण चाांगले लशिण आक्षण सांस्कार ममळाल्यानांतर उत्तमोत्तम मानवपुष्प फुलणार 

नाही. हीच गोष्ट जमातीसांबांधीही म्हणता येईल. सौभाग्य की दक्षिण आफ्रिकेत प्रत्येक दठकाणी 

मी असे मानवपुष्प पाफ्रहले आहेत. परांत ुकेप कॉलनीत अशा लोकाांची सांख्या फार जास्त होती. 

त्यात सवाणत प्रलसद्ध आक्षण फ्रवद्वान होते मेररमन. दक्षिण आफ्रिकेच ेग्लॅडस्टन म्हणून त ेपररमचत 

होते. १८७२ साली दक्षिण आफ्रिकेला जबाबदार सरकार ममळाल.े तेव्हापासून प्रत्येक 
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मांफ्रत्रमांडळात त ेसदस्य राफ्रहले होते. १९१०मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच ेजेव्हा सांघराज्य फ्रनमाणण झाले 

तेव्हा ते त्याच्या अखेरच्या मांफ्रत्रमांडळाचे प्रधानमांत्री होते. अजून दोन कुटुांब होते - सांपूणण श्राईनर 

कुटुांब आक्षण मोल्टीनो कुटुांब. हे दोन्ही कुटुांब  मेरीमनच्या जरी बरोबरीत येत नव्हत ेतरी त ेदुसऱ्या 

क्रमाांकावर नक्कीच होते. सर जॉन मोस्त्ल्टनो १८७२च्या मांफ्रत्रमांडळात पफ्रहल ेप्रधानमांत्री होते. श्री 

डब्ल्य.ू पी श्राईनर एक प्रलसद्ध अमधवक्ता होते. काही काळ ते महामधवक्ताही राफ्रहले होत.े त्याांची 

प्रफ्रतभासांपन्न बहीण ऑलीव्ह श्राईनर दक्षिण आफ्रिकेतील एक लोकफ्रप्रय मफ्रहला होती आक्षण 

जजथ ेजजथ ेइांग्रजी भाषा बोलली जात ेफ्रतथ ेफ्रतथ ेत्या फ्रवदुषी म्हणून प्रलसद्ध होत्या. सवण माणसाांवर 

त्याांच ेअपार पे्रम होते. त्याांच्या डोळ्यातून केव्हाही असीम पे्रमाचा वषाणव होताना ददसायचा. त्याांनी 

‘ड्रीम्स’ नावाच ेपुस्तक ललफ्रहल्यापासून ड्रीम्सच्या लेखखका म्हणून त्या प्रलसद्ध झाल्या. त्याांच्यात 

इतका जास्त साधेपणा भरलेला होता की एका फ्रवख्यात कुटुांबातील फ्रवदुषी मफ्रहला असूनही त्या 

स्वतःच्या हातान ेघरातील भाांडी स्वच्छ करत असत. सवणश्री मेररमन, श्राईनर आक्षण मोस्त्ल्टनो या 

सवांनी नेहमीच हबशी लोकाांची बाज ूघेतली होती. जेव्हाकेव्हा हबशी लोकाांच्या अमधकारावर 

गोऱ्याच ेआक्रमण व्हायच ेतेव्हा तेव्हा हे फ्रतन्ही कुटुब त्याांची जोरदार बाज ूघ्यायच ेआक्षण त्याांचा 

बचाव करायच.े त्याांच े हे पे्रम हहिंदुस्तानींकडेही वळायच े हे खरे असल े तरी त े हबशी आक्षण 

हहिंदुस्तानी याांच्यात भेद करायच.े त्याांच ेम्हणण ेहोते की दक्षिण आफ्रिकेत गोरे येऊन वसल ेत्याच्या 

फ्रकती तरी आधीपासून हबशींचे इथ ेवास्तव्य होते. आक्षण यामुळे हबशींचे स्वाभाफ्रवक अमधकार 

गोर े फ्रहरावून घेऊ शकत नाही. परांतु प्रफ्रतस्पधेच्या भीतीने भारतीयाांकररता काही न्याय्य कायदे 

तयार करण्यात आले तर ती अन्याय्य गोष्ट म्हणता येणार नाही. असे असल े तरी त्याांना 

हहिंदुस्तानींबद्दलही सहानुभूती वाटायची. स्वगीय गोपाळ कृष्ण गोखले जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत 

आल ेहोत ेत्या वेळी त्याांच्या सन्मानाथण दक्षिण आफ्रिकेत जी पफ्रहली सभा आयोजजत करण्यात 

आली होती फ्रतच ेअध्यि श्री श्राईनर होते. श्री मेरीमन हेही गोखल्याांशी अफ्रतशय जजव्हाळ्यान े

आक्षण फ्रवनयान ेबोलले होत,े आक्षण त्याांनी हहिंदुस्तानींबद्दलची आपली सहानुभतूी व्यक्त केली होती. 

केप टाऊनच्या वृत्तपत्राांमध्येही इतर वसाहतींच्या तुलनेने फार कमी पिपात होता. हहिंदुस्तानींच्या 

फ्रवरोधात त ेइतके नव्हत.े  
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श्री मेरीमन आक्षण श्री श्रीईडर याांच्याबद्दल मी ज ेकाही ललफ्रहले तस ेइतर युरोफ्रपयाांबद्दलही ललफ्रहता 

येऊ शकेल. इथ ेतर उदाहरण म्हणून काही प्रलसद्ध नाव े ददली आहेत. हे खर ेआहे की अशा 

कारणामुळे केप कॉलनीमध्ये इतर वसाहतींच्या तुलनेत नेहमीच भेदभाव कमी राफ्रहला आहे. 

तरीही हहिंदुस्तानींफ्रवरुद्ध जे वारे दक्षिण आफ्रिकेच्या इतर वसाहतींमध्य ेसतत वाहत होत ेत्याचा 

वास केप कॉलनीतील वाऱ्याला लागल्यालशवाय कसा राहू शकत होता? यामुळे फ्रतथेही 

नातालप्रमाणेच हहिंदुस्तानींच्या प्रवेशावर आक्षण व्यापारावर फ्रनबंध आणणार े‘इममग्रेशन रजजस्टे्रशन 

ऍक्ट’ आक्षण ‘मडसलण लायसन्सेस ऍक्ट’ हे कायदे मांजूर करण्यात आल.े  

यामुळे अस ेम्हणत ेयेऊ शकत ेकी दक्षिण आफ्रिकेचे ज ेदार हहिंदुस्तानींकररता सताड उघडे होत े

त े बोअर युद्धाच्या वेळी जवळपास बांद झाले होत.े ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींच्या प्रवेशावर 

लागलेल्या तीन पौंड शुल्कालशवाय इतर कोणतेच फ्रनयांत्रण नव्हत.े परांत ुजेव्हा नाताल आक्षण केप 

कलनीचे बांदर हहिंदुस्तानींकररता बांद झाले तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या आतील भागातील 

ट्राांसवालमध्य ेजाण्याकररता हहिंदुस्तानी कुठे उतरू शकणार होते? पोचुणगीज बांदर डेलागोआ ब े

इथ े उतरून ते ट्रान्सवालला जाऊ शकत होते. परांत ु फ्रतथेही कमीअमधक प्रमाणात फ्रिदटश 

वसाहतीच ेअनुकरण करण्यात आल ेहोते.  यामुळे इतकेच साांगता येऊ शकत ेकी अनेक अडचणी 

सहन करून आक्षण लाच देऊन एखाददुसरा हहिंदुस्तानी ट्रान्सवालमध्य ेपोहोचू शकत होता. 
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६. हचिंदुस्तानींनी काय केले? - १ 

 हहिंदुस्तानींच्या स्स्थतीबद्दल फ्रवचार करत असताना आपल्यावर होणाऱ्या आक्रमणाचा 

हहिंदुस्तानींनी कसा प्रफ्रतकार केला हे मागील प्रकरणात आपण पाफ्रहले. परांत ु सत्याग्रहाच्या 

फ्रनर्मिंतीची चाांगल्या प्रकारे कल्पना करून देण्याकररता हहिंदुस्तानी जनतेन ेआपल्या सुरिेकररता 

कोणकोणत ेप्रयत्न केले हे साांगणार ेएक वेगळे प्रकरण देण ेजरुरीचे आह.े 

 सन १८९३पयंत दक्षिण आफ्रिकेत लशकलेल्या आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींच्या 

फ्रहताकररता लढू शकणाऱ्या हहिंदुस्तानींची सांख्या फार कमी होती. इांग्रजी येणाऱ्या हहिंदुस्तानींमध्य े

प्रामुख्यान ेकारकून होत.े आपल्या कामाच्या गरजा पूणण करण्याइतके इांग्रजीचे ज्ञान त्याांना होते, 

परांतु त ेअजण तयार करू शकत नव्हत.े यालशवाय त्याांना आपला सगळा वेळ मालकाला द्यावा 

लागत होता. इांग्रजी लशिण घेतलेला दुसरा असा वगण होता की जो दक्षिण आफ्रिकेतच जन्मलेला 

होता. याांच्यातील बहुतके फ्रगरममट्याांचे वांशज होते आक्षण थोडीशी पात्रता आल्याबरोबर 

याांच्यातील बहुतेक लोक न्यायालयाांमध्य े दुभाष्याची सरकारी नोकरी स्वीकारायच.े यामुळे 

हहिंदुस्तानींबद्दल सहानुभतूी व्यक्त करण्यापलीकडे त े काहीही करू शकत नव्हत.े हीच त्याांची 

मोठ्यातमोठी सेवा होती.  

 यालशवाय फ्रगरममट्या मजरुाांचा आक्षण फ्रगरममटमुक्त मजुराांचा वगण प्रामुख्यान ेउत्तर प्रदेश 

आक्षण मद्रास राज्यातून आला होता. आपण हेही पाफ्रहले आह ेकी स्वतांत्र हहिंदुस्तानींमध्य ेप्रामुख्यान े

मुसलमान व्यापारी आक्षण हहिंदू मुनीम वा मेहता होते. यालशवाय काही पारसी व्यापारी आक्षण 

कारकूनही होते. परांत ुसांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत पारसी लोकाांची सांख्या ३० वा ४०च्या वर नव्हती. 

स्वतांत्र व्यापाऱ्याांमध्ये चौथा घटक शसिंधी व्यापाऱ्याांचा होता. सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत २०० वा 

थोडे अमधक शसिंधी असावे. असे म्हणता येऊ शकत ेकी हहिंदुस्तानबाहेर त ेजजथेकुठे जाऊन वसल े

फ्रतथेफ्रतथ े त्याांचा व्यापार सारख्याच पद्धतीचा होता. फॅन्सी गुड्समध्य े फ्रवशेषतः चांदन आक्षण 

हप्स्तदांताच्या तऱ्हतेऱ्हेच्या पेट्या आक्षण अशाच घरगुती गोष्टी ते फ्रवकत असतात आक्षण त्याांच े

ग्राहक बहुधा गोर ेलोकच असत.  
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 फ्रगरममट्या मजुराांना गोर ेलोक कुली म्हणून हाक मारत असत. कुलीचा अथण आहे ओझ े

वाहणारा मजूर. हे नाव दक्षिण आफ्रिकेत इतके प्रचललत झाले आह ेकी फ्रगरममट्याांनाही स्वतःला 

कुली म्हणवून घेण्यात सांकोच वाटत नाही! आक्षण नांतर हे नाव सवण हहिंदुस्तानींना लावण्यात येऊ 

लागल.े हहिंदुस्तानी वकील आक्षण हहिंदुस्तानी व्यापारी याांना शेकडो गोर े‘कुली वकील’ आक्षण ‘कुली 

व्यापारी’ म्हणायच!े या फ्रवशेषणाचा प्रयोग करण्यात काही चूक आहे असे गोऱ्याांना जाणवत 

नव्हत.े आक्षण बहुतेक गोर ेलोक केवळ फ्रतरस्कार व्यक्त करण्याकररता ‘कुली’ या शब्दाचा प्रयोग 

करायच.े यामुळे फ्रगरममट्याांपेिा आपण वेगळे आहो हे दाखवण्याचा प्रयत्न स्वतांत्र हहिंदुस्तानी 

करायच.े या कारणामुळे आक्षण आपण हहिंदुस्तानातून जी कारणे स्वतःबरोबर घेऊन जातो त्या 

कारणाांमुळे स्वतांत्र हहिंदुस्तानींचा वगण आक्षण फ्रगरममट्याांचा आक्षण फ्रगरममटमकु्त हहिंदुस्तानींचा वगण 

याांच्यात दक्षिण आफ्रिकेत भेद फ्रनमाणण झाला होता. 

हा दुःखसागर माग े हटवण्याचे काम स्वतांत्र हहिंदुस्तानी वगाणन े आक्षण प्रामुख्यान े मुसलमान 

व्यापाऱ्याांनी आपल्या हाती घेतल ेहोते. परांत ु फ्रगरममट्य ेमजूर आक्षण फ्रगरममटमुक्त मजूर त्याांच े

सरळसरळ सहकायण घेण्याचे जाणूनबुजून टाळण्यात आल.े शक्य आह ेकी अस ेसहकायण घेण्याची 

कल्पना त्या वेळी कोणाला सुचलीसुद्धा नसेल, आक्षण जरी सुचली असेल तरी या वगाणला सामील 

केल्यामुळे काम फ्रबघडण्याची टाांगती तलवार त्याांच्या डोक्यावर राफ्रहली असावी. यालशवाय मखु्य 

आक्रमण हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांवर होत असल्याच्या समजामळेुही ही सांकुमचतता आली असावी. 

अशा प्रकारच्या अडचणी असताना, इांग्रजीच े ज्ञान नसताना आक्षण हहिंदुस्तानात सावणजफ्रनक 

कामाचा अनुभव नसतानाही अस े म्हणता येऊ शकत े की स्वतांत्र हहिंदुस्तानींच्या या वगाणन े

आपल्यावरील सांकटाचा चाांगल्या प्रकारे सामना केला. त्याांनी गोऱ्या वफ्रकलाांची आक्षण बॅररस्टराांची 

मदत घेतली, अजण तयार केल ेआक्षण पाठवले. केव्हाकेव्हा शासनाकडे लशष्टमांडळही पाठवले. 

आक्षण जेव्हा जेव्हा शक्य झाले आक्षण सुचले तेव्हा तेव्हा अन्यायाचा फ्रवरोधही केला. १८९३पयंत 

ही स्स्थती राफ्रहली. 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

हे पुस्तक समजण्याकररता वाचकाांना काही तारखा लिात ठेवाव्या लागतील. या पुस्तकातील 

प्रमुख घटना त्याांच्या तारखाांसह पररलशष्टात देण्यात आल्या आहेत. वेळोवळेी त्याांच्यावर दृफ्रष्टिेप 

टाकला तर सत्याग्रहाचा लढा आक्षण त्याचे स्वरूप समजून घेण्याकररता मदत होईल. सन 

१८९३पयंत ऑरेंज िी स्टेटमध्य े हहिंदुस्तानींचे अप्स्तत्व सांपुष्टात आल े होत.े ट्रान्सवालमध्य े

१८८५च्या कायदा क्रमाांक ३ची अांमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. फ्रगरममटे मजूरच 

वसाहतीत राहू शकतील आक्षण उरलेल्या हहिंदुस्तानींना काढून टाकता येईल अशी पावले 

नातालमध्य ेउचलण्याबद्दल फ्रवचार सुरू होता, आक्षण या ध्येपूतीच्या दृष्टीने जबाबदार शासनाचा 

अमधकार ममळवण्यात आला होता.  

दक्षिण आफ्रिकेत जाण्याकररता १८९३मध्य े मी हहिंदुस्तान सोडला होता. फ्रगरममट्याांच्या 

इफ्रतहासाची मला काहीही माफ्रहती नव्हती. केवळ स्वाथणबुद्धीनेच मी फ्रतथे गेलो होतो. दादा 

अब्दुल्ला याांच्या नावावर पोरबांदरच्या मेमन लोकाांनी डरबन येथे एक प्रलसद्ध पेढी सुरू केली 

होती. फ्रततकीच प्रलसद्ध पेढी त्याांच े प्रफ्रतस्पधी आक्षण पोरबांदरच े मेमन तैय्यब हाजी खान 

खानमहमद याांची फ्रप्रटोररया येथ ेहोती. दुदैवान ेया प्रफ्रतस्पध्यांमध्ये एक खटला सुरू होता दादा 

अब्दुल्ला याांच्या भागीदाराने, जो पोरबांदर येथ ेहोता, फ्रवचार केला की माझ्यासारखा नवखा वकील 

जर दक्षिण आफ्रिकेत गेला तर त्याांच्या खटल्यात थोडी जास्त मदत होईल. माझ्यासारखा पूणणपण े

नवलशक्या आक्षण अडाणी वकील खटला फ्रबघडवू शकेल अशी थोडीशीही भीती त्याांना वाटली 

नाही. न्यायालयात जाऊन मला खटल्यात भाग घ्यायचा नव्हता हे याच े कारण होते. त्याांनी 

नेमलेल्या ख्यातनाम वफ्रकलाांना आक्षण बॅररस्टराांना मला केवळ खटला समजून साांगायचा होता. 

म्हणज ेमला दुभाष्याच ेतेवढे काम करायच ेहोते. नवनवीन अनुभव घेण्याची मला हौस होती. 

प्रवासही मला आवडायचा. बॅररस्टर म्हणून माझ्याकडे खटला घेऊन येणाऱ्या दलालाांना पैस ेदेण े

मला फ्रवषाप्रमाण ेवाटायच.े काठेवाडमधील कारस्थानाांचा आक्षण कावेबाजपणाचा मला वीट आला 

होता. आक्षण एका वषाणच्या करारावरच मला दक्षिण आफ्रिकेत जायच ेहोत.े हा प्रस्ताव मान्य 

करायला काहीही हरकत नाही अस े मला वाटल.े आक्षण माझ्या जाण्यायणे्याचा आक्षण फ्रतथ े

राहण्याचा खचण दादा अब्दुल्ला करणार असल्यामळेु यात गमावण्यासारख ेतर माझ्याकडे काहीही 
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नव्हत.े लशवाय त े१०५ पौंड फीसुद्धा देणार होत.े हे सवण बोलण ेमाझ्या स्वगीय मोठ्या भावाशी 

झाले. ते मला वमडलासारख ेहोते. त्याांच्याकररत जे योग्य होत ेत ेमाझ्याकररताही योग्य होते. त्याांना 

मी दक्षिण आफ्रिकेत जाण्याची कल्पना पटली. यामुळे मी मे १८९३ मध्य ेडरबन येथे पोहोचलो. 

बॅररस्टर! मग त्याची शान काय फ्रवचारायची! आपल्या रुबाबानसुार िॉककोट, नेकटाय वगैर े

पोषाख करून मोठ्या रुबाबात जहाजातनू मी डरबन बांदरावर उतरलो. परांतु फ्रतथ ेउतरताच माझे 

डोळे उघडल.े दादा अब्दुल्लाांच्या भागीदाराशी पोरबांदरमध्य ेजेव्हा माझे बोलण ेझाले होते तेव्हा 

त्याांनी नातालच ेजे वणणन केल ेहोते त्याच्या अगदी उलट दृश्य मला फ्रतथ ेपाहायला ममळाल.े यात 

त्याांचा काहीही दोष नव्हता. याकररता त्याांचा भोळेपणा, साधेपणा आक्षण वास्तव पररस्स्थतीच े

अज्ञान कारण होत.े नातालमध्ये हहिंदुस्तानींना जो त्रास सहन करावा लागतो याची त्याांना काहीही 

कल्पना नव्हती. आक्षण गोऱ्याांच ेज ेअफ्रतशय अपमानास्पद वागण ेहोते त ेत्याांना अपमानास्पद 

वाटत नव्हत.े आमच्याबरोबर गोऱ्याांची वतणणूक अफ्रतशय असभ्यपणाची आक्षण अपमानास्पद 

असत ेहे माझ्या पफ्रहल्याच ददवशी लिात आल ेहोत.े 

नातालमध्य ेउतरल्यानांतर पांधरा ददवसाांमध्येच मला आलेला कटू अनुभव म्हणजे आगगाडीत मला  

सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाच,े म्हणज ेरस्त्यात खावा लागलेला मार हॉटेलमध्ये जागा ममळवण े

जवळपास अशक्य होणे या सवांच ेवणणन मी इथे करणार नाही. मी इतकेच साांगेन की हे सवण 

अनुभव माझ्या हाडामासात क्षभनलेले आहेत. मी फ्रतथ ेकेवळ एकाच खटल्याकररता गेलो होतो. 

त्यात माझी दृष्टी स्वाथाणची आक्षण कुतुहलाची होती. यामुळे त्या एका वषाणत आलेल्या दुःखाचा मी 

केवळ सािी राफ्रहलो होतो. फ्रतथूनच माझ्या कतणव्याची सुरुवात झाली. माझ्याकररता स्वाथाणच्या 

दृष्टीने दक्षिण आफ्रिकेला काहीही महत्त्व नव्हत.े जजथ ेअपमान आक्षण फ्रतरस्कार असेल फ्रतथ ेपैसा 

कमावण्यात वा प्रवास करण्यात मला कोणतेही स्वारस्य वाटत नव्हत.े उलट असे करण ेमला 

अगदीच पसांत नव्हत.े मी धमणसांकटात सापडलो. माझ्यासमोर दोन मागण मोकळे होते. एक होता 

हहिंदुस्तानात ज्या पररस्स्थतीचे मला ज्ञान नव्हत े त्या पररस्स्थतीच े ज्ञान दक्षिण आफ्रिकेत 

आल्यानांतर झाल्यामुळे सेठ अब्दुल्ला याांच्याबरोबर झालेल्या करारातून मुक्त होऊन हहिंदुस्तानात 
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परतण.े दुसरा होता, वाटेल त्या अडचणी आल्या तरी त्या सहन करून हाती घेतलेले काम पूणण 

करण.े कडाक्याच्या थांडीत माररत्झबगण स्टेशनवर पोललसाांच ेधक्के खाऊन, प्रवास थाांबवून आक्षण 

रेल्वेतनू उतरून मी प्रफ्रतिालयात बसलो होतो. माझे सामान कुठे आह ेयाचीसुद्धा मला काहीही 

कल्पना नव्हती. कोणाला फ्रवचारण्याचा धीर होत नव्हता. परत अपमान झाला तर? परत मार 

खावा लागला तर? अशा पररस्स्थतीत थांडीन ेकुडकुडत असताना झोप तरी कशी येईल? मनात 

फ्रवचारचक्र सुरू झाले. फ्रवचार करता करता फार रात्र झाली होती. त्या वेळी मी फ्रवचार केला, 

“येथून पळून जाण े भ्याडपणा होईल. हाती घेतलेले काम मी पूणण केलेच पाफ्रहजे. व्यलक्तगत 

अपमान सहन करून आक्षण मार खावा लागला तर तोसदु्धा सहन करून आपण फ्रप्रटोररया येथ े

पोहोचायलाच पाफ्रहजे.” फ्रप्रटोररया माझ्याकररता कें द्र होते. त ेमाझे कतणव्यस्थळ होते. फ्रतथेच दादा 

अब्दुल्लाांवरील खटला सुरू होता. आपले काम करत असताना हहिंदुस्तानींचे काही दुःख कमी 

करता येत असेल तर ते करायच ेअस ेमी ठरवल.े या फ्रनधाणरानांतर मला थोडे बर ेवाटल.े थोडा 

जोरही आला. परांतु मला झोप मात्र येऊ शकली नाही. 

 सकाळ होताच मी दादा अब्दुल्लाांच्या पेढीला, रेल्वेच्या महा व्यवस्थापकाला तार केली. 

दोन्ही दठकाणावरून मला तारेच ेउत्तर ममळाल.े दादा अब्दुल्लाांनी आक्षण त्या वेळी नातालमध्य े

असलेले पेढीचे भागीदार सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम झवेरींनी कठोर पावल ेउचलली. वेगवेगळ्या 

दठकाणच्या आपल्या हहिंदुस्तानी दलालाांना माझी काळजी घेण्याकररता त्याांनी तारा केल्या. त े

महाव्यवस्थापकालाही (जनरल मॅनेजर) भेटले. स्थाफ्रनक दलालाांना केलेल्या तारेमुळे 

माररत्झबगणच े हहिंदुस्तानी व्यापारी मला भेटले. त्याांनी मला धीर ददला आक्षण साांफ्रगतल े की 

तुमच्यासारख ेअनुभव आम्हालाही यते असतात. परांत ुआम्हाला अशा अनुभवाांची सवय झालेली 

असल्यामुळे आम्ही त्याची पवाण करत नाही. व्यापार करण ेआक्षण भावुक मन ठेवण ेया दोन्ही गोष्टी 

सोबत सोबत कशा चाल ूशकतील? यामुळे पैशाबरोबर अपमान झाला तर पैसा आक्षण अपमान 

दोन्ही पेटीत ठेवायचा लसद्धाांत आम्ही स्वीकारला आहे! त्याच स्टेशनवर मुख्य दारातून 

हहिंदुस्तानींना येण्याला मज्जाव, फ्रतफ्रकट ममळण्यात येणाऱ्या अडचणी वगैर ेअडचणींच ेवणणनही 

त्या व्यापाऱ्याांनी माझ्याजवळ केल.े त्या रात्री आलेल्या आगगाडीन ेमी फ्रप्रटोररयाकररता रवाना 
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झालो. मी केलेला फ्रनधाणर खरा आहे की खोटा याची परीिा अांतयाणमी प्रभून े पुरेपूर पाफ्रहली. 

फ्रप्रटोररयाला पोहोचेपयंत मला अमधक अपमान आक्षण अमधक मार सहन करावा लागला. परांतु या 

सवांमुळे माझा फ्रनधाणर अमधकच दृढ झाला.  

 अशा प्रकारे मला अचानक दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींच्या दुःखद पररस्स्थतीचा 

चाांगलाच अनुभव आला. सांधी सापडताच फ्रप्रटोररयातील हहिंदुस्तानींशी यासांबांधात मी चचाण करत 

अस.े सवण पररस्स्थती त्याांना समजावून साांगत असे. परांत ुयाहून अमधक मी काहीही केल ेनाही. 

दादा अब्दुल्ला याांच्या खटल्यावर लि ठेवण ेआक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींचे दुःख दूर 

करण्याचा प्रयत्न करण ेया दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी होऊ शकत नाही असे मला वाटल.े या दोन्ही 

गोष्टी सोबतसोबत करण े म्हणजे दोन्ही काम फ्रबघडवण ेही गोष्ट माझ्या लिात आली. हे सवण 

करताकरता १८९४ उजाडल.े खटलाही सांपला मी डरबनला परतलो. हहिंदुस्तानात जाण्याची मी 

तयारी केली. दादा अब्दुल्लाांनी माझ्याकररता एक फ्रनरोपसमारांभही ठेवला. फ्रतथ ेकोणी तरी माझ्या 

हाती ‘नाताल मक्युणरी’ ठेवला. त्या वृत्तपत्रात नाताल फ्रवमधमांडळाच्या कामकाजाचा फ्रवस्तृत 

अहवाल छापला होता. त्यात ‘हहिंदुस्तानींचा मतामधकार’ (इांमडयन िेन्चाईज) या शीषणकाखाली 

काही ओळी मी वाचल्या. फ्रवमधमांडळाचे सदस्य फ्रनवडण्याच्या अमधकारापासून हहिंदुस्तानींना 

वांमचत करण्याबद्दल स्थाफ्रनक सरकार लवकरच एक फ्रवधेयक सादर करणार होत.े हहिंदुस्तानींचे 

सवण अमधकार फ्रहरावून घेण्याची ही सुरुवात आहे. हे माझ्या लिात आल.े फ्रवमधमांडळातील 

भाषणाांमधनूच सरकारचा हेतू स्पष्ट ददसून पडत होता. समारोहात आलेल्या सेठ मांडळींना आक्षण 

इतराांना मी तो अहवाल वाचून दाखवला आक्षण शक्य फ्रततका त्याचा अथण समजावून साांफ्रगतला. 

याबद्दलच्या सवण तथ्याांची मला माफ्रहती नव्हती. या आक्रमणाला तोंड देण्याकररता जबरदस्त लढा 

द्यायला पाफ्रहजे हे मी त्याांना समजावून साांफ्रगतल.े त्याांनी माझे म्हणण ेकबूल केल.े परांतु असा लढा 

देण्याबद्दलची आपली असमथणता साांगून मला फ्रतथेच राहण्याचा आग्रह केला. हा लढा सांपेपयंत 

म्हणज े एक दोन मफ्रहने नातालमध्य े राहण्याच े मी कबूल केल.े त्याच रात्री फ्रवमधमांडळाला 

पाठवण्याकररता मी एक अजण तयार केला. फ्रवधेयकाच ेपुढील वाचन स्थफ्रगत करावे अशी तारही 

मी सरकारला केली. लगेच एक सममती नेमण्यात आली. सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम याांना 
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सममतीचे अध्यि बनवण्यात आल.े वरील तार त्याांच्याच नावाने पाठवण्यात आली. फ्रवधेयकाचे 

वाचन दोन ददवसाांकररता स्थफ्रगत करण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेच्या फ्रवमधमांडळातून तो अजण 

नातालच्या फ्रवमधमांडळाकडे पाठवण्यात आला. हहिंदुस्तानींचा तो पफ्रहला अजण होता. त्याचा बराच 

पररणाम झाला. परांतु फ्रवमधमांडळात फ्रवधेयक मांजूर करण्यात आल.े त्याचा शेवट कसा झाला हे 

मी चौथ्या प्रकरणात साांफ्रगतलेच आह.े अशा प्रकारचा लढा देण्याचा दक्षिण आफ्रिकेतील 

हहिंदुस्तानींचा हा पफ्रहला अनुभव होता. यामुळे त्याांच्यात खूप उत्साह फ्रनमाणण झालेला होता. दररोज 

सभा व्हायच्या. सभाांमध्य ेदररोज अमधकामधक लोक सहभागी व्हायचे. या कामाकररता जजतका 

पैसा पाफ्रहजे होता त्याहून अमधक पैसा गोळा झाला. नकला करण,े सह्या घेण ेवगैरे कामाकररता 

अनेक स्वयांसेवक ममळायचे. पैस े न घेता स्वतःच्या खचाणन े त े काम करायच.े या लढ्यात 

फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानीही उत्साहान े सामील झाले. त े सवण इांग्रजी येणार े आक्षण सुांदर अिर 

ललफ्रहणार ेतरुण होते. त्याांनी नकला करण्याच ेआक्षण इतर काम ेरात्रांददवस मोठ्या उत्साहान ेकेली. 

एका मफ्रहन्याच्या आत लॉडण ररपन याांना दहा हजार सह्याांचा अजण पाठवण्यात आला आक्षण माझे 

तात्काललक काम सांपल.े  

आता घरी परतण्याकररता मी सवांना फ्रनरोप माफ्रगतला. परांतु या लढ्यात हहिंदुस्तानींना इतका रस 

वाटू लागला की त ेमला परतूच देत नव्हत.े त ेम्हणाल,े “आम्हाला मुळापासून उखडून टाकण्याचा 

नाताल सरकारचा हा पफ्रहला प्रयत्न आहे अस े तुम्हीच आम्हाला समजावून साांगत असता. 

आपल्या अजाणच ेवसाहत मांत्र्याांकडून कोणत ेउत्तर येत ेहे कोणाला माहीत? आमचा उत्साह तर 

तुम्ही पाफ्रहलाच आह.े काम करण्याकररता आम्ही तयार आहो. तशी आमची इच्छाही आहे. 

आमच्याजवळ पैसाही आह.े परांत ुकोणी मागणदशणक नसेल तर आतापयतं ज ेकेल ेत्यावर पाणी 

फ्रफरेल. यामुळे इथ ेराहण ेतुमच ेकतणव्य आह ेअसे आम्हाला वाटते. ” हहिंदुस्तानींच्या रिणाकररता 

एखादी सांस्था तयार झाली तर बर ेहोईल. परांतु मी कुठे राहणार आक्षण कसा राहणार? त्याांनी मला 

पगार देण्याफ्रवषयी सुचवले. परांत ुपगार घेण्याचे मी साफ नाकारले. सावणजफ्रनक कायण मोठाले 

पगार घेऊन करता येत नसतात. आक्षण मी तर या आांदोलनाची पायाभरणी करणार होतो. त्या 

वेळेच्या माझ्या कल्पनेप्रमाण ेमला वाटत होते की बॅररस्टरला शोभा देईल आक्षण हहिंदस्तानींची 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

प्रफ्रतष्ठा वाढवील अशा इतमामान ेमी राफ्रहलो पाफ्रहजे. परांतु याचा अथण होता मोठा खचण. एकीकडे 

हहिंदुस्तानींची सेवा करण्याऱ्या सांस्थेच्या कामाकररता लोकाांवर दडपण आणनू त्याांच्याकडून पैसे 

घेण े आक्षण सांस्थेच े काम वाढवण े आक्षण दुसरीकडे माझ्या स्वतःच्या उपजीफ्रवकेकररता त्याच 

सांस्थेवर अवलांबून राहण े यात परस्पर फ्रवरोध होता. असे केल्यामुळे काम करण्याच े माझे 

सामथ्यणही कमी झाले असत.े या आक्षण अशाच इतर कारणामुळे सावणजफ्रनक कामाकररता पैसा - 

“पगार” घेण्याला मी साफ नकार ददला. परांत ु मी त्याांना सुचवले की तुमच्यातील प्रमुख 

व्यापाऱ्याांनी जर आपल्या वफ्रकलीचे काम मला ददले व त्याकररता मला आगाऊ ररटेनर 

(बॅररस्टरला हकिंवा वफ्रकलाला गुांतवून ठेवण्याकररता ददलेला बयाणा) ददला तर मी इथ े

राहण्याकररता तयार आह.े तुम्ही एक वषाणचा ररटेनर द्यायला पाफ्रहजे. एक वषण आपण परस्पराांचा 

अनुभव घेऊ या. तुम्ही तुमच्या कामाचा आढावा घ्या, आक्षण पटल ेतर हे काम असेच पुढे सुरू 

राहू द्या.” माझ्या या सूचनेचे सवांनी स्वागत केले. 

नातालच्या सवोच्च न्यायालयात वफ्रकलीची सनद घेण्याकररता मी अजण केला. नातालच्या लॉ 

सोसायटीन े म्हणजेच वकील मांडळींनी त्या प्रस्तावाला फ्रवरोध केला. त्याांच े म्हणण े होत े की 

नातालच्या कायद्याच्या अथाणनुसार कोणत्याही काळ्या वा गव्हाळ रांगाच्या माणसाला वफ्रकलीची 

सनद देता येऊ शकत नाही. हा त्याांचा एकमेव युलक्तवाद होता. माझ्या अजाणच ेवकील ददवांगत श्री 

एस्कां ब होते. त ेमहामधवक्ता होत.े आक्षण नांतर नातालचे प्रधानमांत्री झाले होत.े वकील मांडळीच्या 

प्रमुख बॅररस्टरन ेवफ्रकलीच्या सनदेचा अजण कोणतेही शुल्क न घेता सादर करावा अशी प्रथा दीघण 

काळापासून सुरू होती. या प्रथेनुसार श्री एस्कां ब याांनी माझा अजण सादर करण्याच ेकबूल केले. त े

दादा अब्दुल्लाांच ेमोठे वकीलही होत.े वकील मांडळीचा युलक्तवाद सवोच्च न्यायालयान ेअमान्य 

केला आक्षण माझा अजण स्वीकारला. अशा प्रकारे वकील मांडळीचा फ्रवरोध माझ्या प्रलसद्धीकररता 

दुसऱ्याांदा कारणीभूत ठरला. दक्षिण आफ्रिकेच्या वकील मांडळीची तेथील वृत्तपत्राांनी टर उडवली 

आक्षण काहींनी माझे अक्षभनांदन केल.े 
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सेठ अब्दुल्ला हाजी आदमजी याांच्या अध्यितेखाली एक अस्थायी सममती नेमली होती. फ्रतला 

आता स्थायी रूप देण्यात आल.े हहिंदुस्तानी राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या एकाही सभेत मी भाग घेतलेला 

नव्हता. परांतु फ्रतच्याबद्दल ऐकल ेमात्र होत.े हहिंदुस्तानचे फ्रपतामह श्री दादाभाई नौरोजींच ेमी दशणन 

घेतल ेहोत.ेमी त्याांची पूजा करत अस.े यामुळे मी हहिंदुस्तानी राष्ट्रीय कॉंग्रेसचाही भक्त झालो होतो. 

या कॉंग्रेसच ेनाव लोकफ्रप्रय करावे अशी भावनाही माझ्या मनात होती. माझ्यासारखा अननुभवी 

तरुण नवीन नाव काय शोधणार होता! चुक होण्याची धास्तीही मनात होती. यामुळे आपल्या 

सांस्थेला ‘नाताल इांमडयन कॉंग्रेस’ हे नाव द्यावे असा सल्ला मी स्थायी सममतीला ददला. हहिंदुस्तान 

राष्ट्रीय कॉंग्रेसबद्दलचे अधणवट ज्ञान अधणवट स्वरूपात मी नातालच्या हहिंदुस्तानींसमोर ठेवले. 

अखेरीस १८९४च्या मे वा जून मफ्रहन्यात ‘नाताल इांमडयन कॉंग्रेस’ची स्थापना झाली. हहिंदुस्तानी 

कॉंग्रेस आक्षण नाताल इांमडयन कॉंग्रेस याांच्यात भेद हा होता की नाताल कॉंग्रेस वषाणतून ३६५ ददवस 

काम करायची आक्षण कमीतकमी ३ पौंड वगणणी देणारेच फ्रतच ेसभासद होऊ शकत असत. कोणी 

अमधक रक्कम ददली तर फ्रतचाही स्वीकार केला जाई. जास्त घेण्याकररताही बराच आग्रह 

असायचा. वार्षिंक २४ पौंड देणारहेी पाचसात सदस्य फ्रनघाले. १२ पौंड देणाराांची सांख्याही बरीच 

मोठी होती. एका मफ्रहन्यात नाताल कॉंग्रेसच ेजवळपास ३०० सदस्य झाले. त्यात हहिंदू, मुसलमान, 

पारसी, खििन असे सवण धमांचे, सवण प्राांताांचे, म्हणजे नातालमध्य ेज्या ज्या प्राांताांचे लोक होते त्या 

सगळ्या प्राांताांचे लोक. मोठमोठे व्यापारी आपल्या वाहनात बसून दूरदूरच्या नवीन सदस्याांची 

नोंदणी करण्याकररता जायचे. मागतािणीच सवण लोक वगणणी देत नसत. त्याांना समजून साांगाव े

लागायच.े अशा प्रकारे लोकाांना समजावून साांगण्यात एक प्रकारच ेराजकीय प्रलशिण ममळायच े

आक्षण लोकाांना पररस्स्थतीची जाणीवही व्हायची. यालशवाय मफ्रहन्यात एकदा तरी नाताल 

कॉंग्रेसची सभा व्हायचीच. फ्रतच्यात त्या मफ्रहन्याच्या पैपैशाचा फ्रहशोब साांगण्यात येत असे. आक्षण 

सदस्य तो मांजूर करत असत. त्या मफ्रहन्यात घडलेल्या सवण घटनाही साांफ्रगतल्या जायच्या आक्षण 

इफ्रतवृत्तात त्याांची नोंद घेतली जाई. सभासद फ्रवफ्रवध प्रश्न फ्रवचारायच.े नवीन फ्रवषय आक्षण नवीन 

काम याच्याफ्रवषयी फ्रवचारफ्रवफ्रनमय होत अस.े या सवांचा असा फायदा व्हायचा की जे लोक अशा 

सभेत कधी बोलत नसत तेही बोलू लागल.े भाषणेसदु्धा व्यवस्स्थत आक्षण नीटनेटकी करावी 
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लागायची. हा सवण एक नवीन अनुभव होता. हहिंदुस्तानी लोकाांनी यात खूप रस घेतला. लॉडण ररपन 

याांनी नातालच ेफ्रवधेयक फेटाळून लावले असल्याची एवढ्यातच बातमी आली. यामुळे लोकाांच्या 

आनांदात आक्षण फ्रवश्वासात फ्रनक्षितच भर पडली. 

ज्याप्रमाण े बाहेरच े आांदोलन सुरू होते त्याचप्रमाणे हहिंदुस्तानी  समाजात सुधारणा 

करण्याकररताही आांदोलन सुरू होत.े हहिंदुस्तानींच्या राहणीमानाबद्दल सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेतील 

गोर ेजोरदार आांदोलन करत असायच.े हहिंदुस्तानी फार घाणेरडे आहेत, फार कां जूष आहेत, ज्या 

दठकाणी ते व्यापार करतात फ्रतथेच ते राहतात, त्याांची घरे घाणेरडी असतात आक्षण त्यात वारा 

आक्षण प्रकाश खेळत नाही, ते स्वतःच्या सुखाकररताही पैसा खचण करत नााहीत असा त्याांचा 

हहिंदुस्तानी लोकाांवर आरोप असायचा. आक्षण लशवाय त्याांच ेम्हणण ेहोत ेकी अशा कां जूष आक्षण 

घाणेरड्या हहिंदुस्तानींशी गोर ेकशी काय स्पधाण करू शकतील? यामुळे घराांच्या साफसफाईकररता, 

घर आक्षण दुकान वेगवेगळे ठेवण्याबद्दल, कपडे नीटनेटके ठेवण्याबद्दल आक्षण मोठ्या व्यापाऱ्याांना 

शोभेल अशी राहणी स्वीकारण्याबद्दल नाताल कॉंग्रेसच्या सभेत भाषण ेहोत, वादफ्रववाद व्हायच े

आक्षण सूचनाही ददल्या जायच्या. ही सवण कायणवाही मातृभाषेतच (गुजरातीतच) होत अस.े 

या सवण गोष्टींमुळे लोकाांना स्वाभाफ्रवक रूपात फ्रकती व्यावहाररक लशिण ममळत असेल? नाताल 

कॉंग्रेसच्या अांतगणत फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानींच्या मुलाांकररता म्हणजेच नातालमध्येच जन्मलेल्या 

इांग्रजी बोलणाऱ्या हहिंदुस्तानी तरुणाांच्या सोयीकररता एका लशिणमांडळाचीही (नाताल इांमडयन 

एज्युकेशन असोलसएसन) स्थापना करण्यात आली. फ्रतची वगणणी नाममात्र ठेवण्यात आली होती. 

या सांस्थेचा मुख्य उदे्दश या तरुणाांना एकत्र करण,े हहिंदुस्तानींबद्दल त्याांच्या मनात पे्रम फ्रनमाणण 

करण े आक्षण त्याांना हहिंदुस्तानचे सामान्यज्ञान देण े हा होता. स्वतांत्र हहिंदुस्तानी व्यापारी त्याांना 

आपलीच माणस े समजतात हे त्या तरुणाांना साांगण े आक्षण या व्यापाऱ्याांबद्दल त्याांच्या मनात 

आदरभाव उत्पन्न करण े हे सांस्थेच े दुसर े उदद्दष्ट होत.े नाताल कॉंग्रेसजवळ आपला खचण 

भागवल्यानांतरही बराच पैसा लशल्लक पडलेला होता. या रकमेतून जमीन फ्रवकत  घेण्यात आली. 

फ्रतच्यापासून कॉंग्रेसला अजूनही उत्पन्न ममळत ेआहे.  
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हे सवण इतक्या फ्रवस्ताराने मी जाणूनबजुून साांफ्रगतल ेआहे. वरील गोष्टी सफ्रवस्तर कळल्यालशवाय 

स्वाभाफ्रवक रूपात सत्याग्रहाचा जन्म कसा झाला आक्षण हहिंदुस्तानी समाज त्याकररता कसा तयार 

झाला हे वाचकाांना पूणणपणे कळू शकणार नाही. नाताल कॉंग्रेसवर कसकशी सांकटे आली, 

सरकारी अमधकाऱ्याांनी फ्रतच्यावर कशा प्रकारे आक्रमण केल ेव त्यापासून फ्रतन ेआपला कसा 

बचाव केला हा आक्षण वाचकाांना कळण ेआवश्यक असलेला दुसरा इफ्रतहासही मला सोडून द्यावा 

लागलेला आह.े परांतु एक गोष्ट इथे साांगण े आवश्यक आहे. हहिंदुस्तानी समाज नेहमीच 

अफ्रतशयोक्तीपासून दूर राफ्रहला. समाजाच्या उक्षणवा आक्षण दोष दाखवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला 

जात अस.े गोऱ्याांच्या युलक्तवादात जजतके सत्य असायच ेत ेसवण तात्काळ मान्य केल ेजात अस े

आक्षण स्वातांत्र्य आक्षण स्वाक्षभमानाच ेरिण करून गोऱ्याांशी सहकायण करण्याची जी कोणती सांधी 

ममळायची फ्रतच ेस्वागत केल ेजाई. तसेच फ्रतथल्या वतणमानपत्राांमधून हहिंदुस्तानी समाजावार जी 

टीका केली जाई फ्रतच ेउत्तरही त्याांच्याकडे पोहोचवण्यात येत असे.  

नातालमध्य ेजशी नाताल इांमडयन कॉंग्रेस होती तशीच ट्रान्सवालमध्य े हहिंदुस्तानींची एक सांस्था 

होती. ट्रान्सवालची ही सांस्था नाताल इांमडयन कॉंग्रेसपासून अगदी वेगळी होती. या दोघींच्या 

घटनांमध्येही काही फरक होता. परांत ु आता मी या चचेत पडणार नाही. अशीच एक सांस्था 

केपटाऊनमध्येही होती आक्षण फ्रतची घटना ट्रान्सवाल आक्षण नातालच्या सांस्थेपेिा वेगळी होती. 

अस ेअसल ेतरी या फ्रतन्ही सांस्थाांच ेकाम जवळपास सारखेच होते असे मानता यऊे शकत.े  

१८९४चे वषण सांपल.े नाताल कॉंग्रेसच ेवषणसदु्धा १८९५च्या मध्यात पूणण झाले. वकील म्हणून मी 

केलेले काम माझ्या अलशलाांना पसांत पडल.े यामळेु नातालमधील माझ्या मुक्कामाचा अवधीही 

वाढला. हहिंदुस्तानी समाजाची परवानगी घेऊन १८९६ साली सहा मफ्रहन्याांकररता मी हहिंदुस्तानात 

आलो. परांतु सहा मफ्रहने पूणण होण्याच्या आतच नातालहून तार आली आक्षण मला लगेच नातालला 

परतावे लागल.े १८९६-९७च्या घटनाांची चचाण आपण वेगळ्या प्रकरणात करू.  
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७. हचिंदुस्तानींनी काय केले? - २ 

 अशा प्रकारे नाताल इांमडयन कॉंग्रेसच ेकायण स्स्थरावले व सांस्थेचा पायाही भक्कम झाला. 

मी जवळपास अडीच वष ेनातालमध्य ेराफ्रहलो आक्षण या काळात मी प्रामुख्यान ेराजकीय कायण 

केल.े आता मी फ्रवचार केला की मला जर दक्षिण आफ्रिकेत बराच काळ राहायचे असेल तर माझ्या 

कुटुांफ्रबयाांना दक्षिण आफ्रिकेत आणण ेजरुरीचे आहे. हहिंदुस्तानचा एक लहानसा प्रवास करून 

येण्याचीही मला इच्छा झाली. हहिंदुस्तानात असताना हहिंदुस्तानी पुढाऱ्याांना नातालची आक्षण 

दक्षिण आफ्रिकेच्या अन्य वसाहतींची थोडक्यात कल्पना द्यावी अशीही मनात इच्छा होती. 

कॉंग्रेसन े मला सहा मफ्रहन्याची सुटी ददली होती. आक्षण माझ्या जागी प्रलसद्ध व्यापारी मरहूम 

आदमजी ममयाखान फ्रतच्या समचवपदी फ्रनयुक्त झाले. त्याांनी अफ्रतशय कौशल्यान ेकॉंग्रेसच ेकाम 

चालवल.े त्याांना इांग्रजी चाांगल्या प्रकारे कळत होती आक्षण अनुभवाने त्याांनी कामापुरत्या 

इांग्रजीच्या ज्ञानात चाांगलीच भर घातली होती. त्याांचा गुजरातीचा अभ्यास सामान्य होता. त्याांचा 

व्यापार प्रामुख्यान ेहबशी लोकाांमध्य ेसुरू असायचा. यामुळे झुल ूभाषा आक्षण हबशींचे रीतीररवाज 

याांच े त्याांना चाांगल े ज्ञान झाले होत.े त्याांचा स्वभाव गोड आक्षण मनममळावू होता. आवश्यक 

फ्रततकेच त े बोलायच.े हे सवण ललफ्रहण्याचा इतकाच हेतू आहे की जबाबदारीचे पद 

साांभाळण्याकररता जजतकी गरज इांग्रजीच्या ज्ञानाची असत े त्यापेिा फ्रकती तरी जास्त 

आवश्यकता खरेपणा, शाांतता, सहनशीलता, फ्रनधाणर, समयसूचकता, साहस आक्षण व्यावहाररक 

बुद्धीची असत.े ज्या माणसात या सुांदर आक्षण उदात्त गुणाांचा अभाव असेल त्याच्यात उच्च 

कोटीची फ्रवद्वत्ता जरी असली तरी सामाजजक कायाणत त्याच ेकाहीही मोल नसत.े  

 १८९६च्या मध्यात मी हहिंदुस्तानात परतलो. मी कलकत्ताच्या मागाणन ेआलो कारण त्या 

काळात नातालहून हहिंदुस्तानात येण्याकररता कलकत्त्याला जाणार े जहाज सहज ममळायच.े 

फ्रगरममट्य ेमजूर कलकत्त्याहून हकिंवा मद्रासवरून जहाजात बसायच.े कलकत्त्याहून मुांबईला जात 

असताना रस्त्यात माझी टे्रन चुकली. यामुळे एक ददवस मला अलाहाबादला थाांबाव े लागल.े 

फ्रतथूनच मी माझे काम सुरू केल.े ‘पायोफ्रनअर’ या वृत्तपत्राच ेश्री चेजनी याांना मी भेटलो. त े
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माझ्याशी सौजन्यान ेबोलल.े परांतु आपली सहानुभूती वसाहतीतील गोऱ्याांकडून असल्याच ेत्याांनी 

मला सौजन्यपूवणक आक्षण स्पष्टपणे साांफ्रगतल.े परांत ुमी जर काही ललफ्रहल ेतर त ेवाचण्याच ेआक्षण 

त्यावर दटपणी करण्याच ेआश्वासन त्याांनी मला ददले. माझ्याकररता इतके पुरेस ेहोते. 

 हहिंदुस्तानात असताना दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींच्या पररस्स्थतीवर प्रकाश टाकणारी 

एक पुप्स्तका मी ललफ्रहली. फ्रतच्यावर जवळपास सवण हहिंदुस्तानी वृत्तपत्राांनी सांपादकीय दटपण्या 

ललफ्रहल्या. फ्रतच्या दोन आवृत्त्या काढाव्या लागल्या. त्या पुप्स्तकेच्या ५,००० प्रती देशातील फ्रवफ्रवध 

भागात पाठवल्या. याच वेळी मी हहिंदुस्तानी नेत्याांच्या भेटी घेतल्या. मुांबईत सर फ्रफरोजशहा मेहता, 

न्यायमतूी बद्रदूद्दन तैय्यबजी, महादेव गोहविंद रानडे आदी, पुण्यात लोकमान्य दटळक आक्षण त्याांची 

मांडळी, प्राध्यापक भाांडारकर, गोपाळ कृष्ण गोखल ेआक्षण त्याांची मांडळी इत्यादींना मी भेटलो. 

मुांबईहून सुरुवात करून मी पुण्यात आक्षण मद्रासमध्ये भाषणेही ददली. या सवण फ्रवस्तारात मी इथ े

लशरू इस्च्छत नाही.  

 परांतु आपल्या फ्रवषयाशी कोणताही सांबांध नसला तरी पुण्यातील एक पफ्रवत्र आठवण 

साांगण्याचा मोह मी आवरू शकत नाही. तेथील सावणजफ्रनक सभा लोकमान्य दटळकाांच्या हाती 

होती आक्षण स्वगीय गोखल ेयाांचा सांबांध डेक्कन सभेशी होता. सवाणत आधी मी दटळक महाराजाांना 

भेटलो. पुण्यात सभा घेण्याफ्रवषयी जेव्हा मी त्याांना साांफ्रगतल े तवे्हा त्याांनी फ्रवचारल,े “तुम्ही 

गोपाळरावाना भेटलात? त्याांना ओळखता?”  

 मी साांफ्रगतल,े “अजून मी त्याांना भेटलो नाही. केवळ नावानेच मी त्याांना ओळखतो. परांत ु

त्याांची भेट घेण्याचा माझा उदे्दश आह.े” 

 लोकमान्य, “तुम्हाला हहिंदुस्तानच्या राजकारणाची माफ्रहती नाही असे ददसत.े” 

 मी म्हणालो, “इांग्लांडमधून लशिण घेऊन परतल्यानांतर मी हहिंदुस्तानात फार कमी काळ 

राफ्रहलो, आक्षण त्या वेळीसुद्धा मी राजकारणाच्या फ्रवषयापासून फार दूर होतो. हे काम माझ्या 

आवाक्यातील नाही अस ेमला वाटत होते.” 
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लोकमान्य - “मग तुम्हाला थोडी माफ्रहती साांगावी लागेल. पुण्यात दोन पि आहेत. एक 

सावणजफ्रनक सभेचा आक्षण दुसरा डेक्कन सभेचा.” 

 मी म्हणालो, “याबद्दल मला थोडीशी कल्पना आह.े” 

 लोकमान्य - “इथ ेसभा घेण ेसोपे आहे. परांत ुतमु्हाला तुमचा प्रश्न सवांसमोर ठेवायचा 

आह ेआक्षण सवांची मदत घ्यायची आह ेअस ेददसत.े ही गोष्ट मला आवडली. परांतु सावणजफ्रनक 

सभेचा कोणी तुमच्या सभेचा अध्यि झाला तर डेक्कन सभेचा एकही सदस्य त्या सभेला येणार 

नाही. यामुळे तुम्ही एखादा तटस्थ अध्यि शोधला पाफ्रहजे. मी याबाबतीत केवळ सूचना करू 

शकतो. माझ्याकडून दुसरी कोणतीही मदत होऊ शकणार नाही. तुम्ही प्राध्यापक भाांडारकराांना 

ओळखता? ओळखत नसाल तरी त्याांच्याकडे जा. त े तटस्थ म्हणून गणल े जातात. त े

राजकारणात भागसुद्धा घेत नाहीत. परांतु तुमच्या सभेचे अध्यि होण्याकररता तुम्ही कदामचत 

त्याांच ेमन वळव ूशकाल. श्री गोखल ेयाांच्याशी बोला. त्याांचाही सल्ला घ्या. शक्य आहे की तेसदु्धा 

तुम्हाला माझ्यासारखाच सल्ला देतील. प्राध्यापक भाांडारकराांसारखा सज्जन माणूस जर तुमच्या 

सभेचा अध्यि झाला तर मला खात्री आहे की सभा यशस्वी होण्याच ेकाम दोन्ही पि आपल्या 

हाती घेतील. या बाबतीत आमच्याकडून तर तुम्हाला पूणण मदत ममळेल.” 

 लोकमान्याांचा हा सल्ला घेतल्यानांतर मी गोखल्याांकडे गेलो. या पफ्रहल्या भेटीतच त्याांनी 

माझे अांतःकरण कस ेजजिंकले त ेमी अन्यत्र ललफ्रहलेच आह.े जजज्ञास ूवाचकाांनी ‘यांग इांमडया’ अथवा 

‘नवजीवन’ची (२८ जुलै १९२१) फाईल त्याकररता वाचली पाफ्रहजे. लोकमान्याांचा सल्ला 

गोखल्याांना पसांत पडला. मी लगेच प्रा. भाांडारकर याांच्याकडे गेलो. त्या वयोवृद्ध फ्रवद्वानाच ेमी 

दशणन घेतल.े नातालमधील हहिंदुस्तानींची कहाणी लिपूवणक ऐकल्यानांतर त े म्हणाल,े “तुम्ही 

पाहतच आहा की मी सावणजफ्रनक जीवनात क्वमचतच भाग घेत असतो. आता मी म्हातारा झालो 

आह.े तरीही तुमच्या गोष्टींनी मी प्रभाफ्रवत झालो आहे. सवण पिाांची मदत घेण्याचा तुमचा फ्रवचार 

मला पसांत आह.े तुम्ही तरुण आहा आक्षण हहिंदुस्तानच्या राजकीय पररस्स्थतीशी तुम्ही पररमचत 

नाही. यामुळे मी तुमचा प्रस्ताव स्वीकारला असल्याच ेदोन्ही पिाांना साांगा. त्याांच्यातील कोणी 
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मला जेव्हा सूचना देईल तेव्हा मी हजर होईन.” आक्षण पुण्यात सुांदर सभा झाली. दोन्ही पिाच े

पुढारी फ्रतच्यात हजर राफ्रहले.आक्षण दोन्ही पिाच्या पुढाऱ्याांनी फ्रतच्यात भाषणेही ददली. 

 त्यानांतर मी मद्रासला गेलो. फ्रतथ ेजतस्टस सुिमण्यम ऐय्यर, श्री पी. आनांदचालूण, ‘हहिंदू’ 

वृत्तपत्राांच ेसांपादक जी. सुिमण्यम, ‘मद्रास स्टॅन्डडण’चे सांपादक श्री परमेश्वरन फ्रपल्ल,े प्रख्यात 

वकील श्री भाष्यम ऐय्यांगार, श्री नॉटणन वगैरेंनाही मी भेटलो. फ्रतथ ेएक मोठी सभा झाली. फ्रतथून 

मी कलकत्त्याला गेलो. फ्रतथ ेमी सुरेंद्रनाथ बॅनजी, महाराज ज्योहतिंद्र मोहन टागोर, ‘इांप्ग्लशमन’चे 

सांपादक श्री सॉन्डसण आक्षण इतर काहींना भेटलो. कलकत्त्यात सभेची तयारी सुरू होती. एवढ्यात 

नोव्हेंबर १८९६मध्ये मला नातालची तार ममळाली - “लगेच परता.” माझ्या लिात आल ेकी 

हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात फ्रतथ े कोणत े ना कोणत े नवीन आांदोलन सुरू झाले असावे. यामुळे 

कलकत्त्याच ेकाम पूणण न करताच मी परतलो आक्षण मुांबईहून ममळणाऱ्या पफ्रहल्याच जहाजात 

माझ्या कुटुांफ्रबयाांबरोबर चढलो. हे जहाज दादा अब्दुल्ला याांच्या पेढीन ेफ्रवकत घेतल ेहोत.े त्याांच्या 

अनेक उपक्रमाांमधील एक उपक्रम जहाज चालवण्याचा होता. हा उपक्रम त्याांनी पफ्रहल्याांदाच 

सुरू केला होता. या जहाजाचे नाव ‘कुरलॅन्ड’ होत.े माझे फ्रतकीट ‘कुरलॅन्ड’चे होत.े हे जहाज 

रवाना झाल्यानांतर त्याच ददवशी लगेच पर्शिंयन कां पनीचे एक जहाज ‘नादरी’सुद्धा मुांबईहून 

नातालकररता रवाना झाल.े दोन्ही जहाजाांमध्य े दक्षिण आफ्रिकेला जाणारे जवळपास ८०० 

प्रवासी असावे. 

 दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींच्या पररस्स्थतीबद्दल हहिंदुस्तानात मी ज ेआांदोलन केल ेहोत े

त्याला फार महत्त्व होत.े हहिंदुस्तानातील सवण प्रमुख वृत्तपत्राांनी त्याची दखल घेतली आक्षण रुटरन े

त्यासांबांधी अनेक तारा फ्रवलायतेत पाठवल्या. फ्रवलायतेत पोहोचलेल्या ताराांच्या आधारावर 

रुटरच्या प्रफ्रतफ्रनमधने एक सांक्षिप्त तार दक्षिण आफ्रिकेत पाठवली. दक्षिण आफ्रिकेफ्रवरुद्ध 

हहिंदुस्तानात मी जे काही म्हणालो होतो त्याला त्या तारेत अफ्रतशयोक्त रूप देण्यात आल ेहोते. 

अशी अफ्रतशयोक्ती अनकेदा आपण पाहत असतो. अशा प्रकारची अफ्रतशयोक्ती अनेकदा 

जाणीवपूवणक करण्यात येत नसत.े कामात व्यस्त असलेले लोक, ज्याांच ेआधीपासून स्वतःच ेकाही 
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पूवणग्रह आक्षण ठाम फ्रवचार असतात, ते एखादी गोष्ट वरवर वाचतात व नांतर त्याची गोळाबेरीज 

करून त्यापासून एक साराांश तयार करतात. त्याांनी केलेल्या या साराांशात केव्हा केव्हा त्याांचा 

कल्पनाफ्रवलासही उतरतो. मग त्याांनी तयार केलेल्या साराांशाचा फ्रवफ्रवध दठकाणी वेगवेगळा अथण 

लावला जातो. हे सवण अनाहूतपण ेघडत असत.े सावणजफ्रनक कायाणशी जुळलेला हा धोका आहे. 

आक्षण तीच त्याची मयाणदाही आह.े हहिंदुस्तानात असताना मी नातालच्या गोऱ्यावर टीका केली 

होती, त्याांच्यावर आरोप केल ेहोत.े फ्रगरममट्यावर लावण्यात आलेल्या ३ पौंड कराची मी अफ्रतशय 

कठोर शब्दाांत हनिंदा केली होती. बालासुांदरम (मूळ गुजरातीत इथ ेयाच ेनाव सुिमण्यम देण्यात 

आल ेआह.े ते चूक वाटते. आत्मकथेत बालसुांदरम नाव आह.े तेच बरोबर आह.े) नावाच्या एका 

फ्रनदोष फ्रगरममट्यावर त्याच्या मालकान ेहल्ला केला. त्यामुळे त्याच्या शरीरावर ज्या जखमा झाल्या 

होत्या त्या मी माझ्या डोळ्याांनी पाफ्रहल्या होत्या. त्याचा सवण खटला माझ्याकडे होता. 

बालसुांदरमच्या यातनाांच ेमचत्रण माझ्या शक्तीनसुार मी पुष्कळ चाांगल ेकरू शकलो होतो. माझ्या 

भाषणाचा सार साांगणारा रुटरचा अधणसत्य वृत्ताांत जेव्हा नातालच्या गोऱ्याांनी वाचला तेव्हा त्याांचा 

आगडोंब उसळला. फ्रवशषे तर हे आह ेकी नातालमध्य ेअसताना याफ्रवषयी मी ज ेललफ्रहले होते व 

बोललो होतो ते हहिंदुस्तानात मी ज ेललफ्रहले वा बोललो त्यापेिा फ्रकती तरी फ्रतखट आक्षण फ्रवस्तृत 

होते. हहिंदुस्तानात मी अशी एकही गोष्ट साांफ्रगतली नव्हती की जजच्यात हकिंमचतही अफ्रतशयोक्ती 

असेल. परांतु एखाद्या घटनेचे वणणन जेव्हा आपण अपररमचत व्यक्तीसमोर करतो तवे्हा जेवढा अथण 

आपण त्या अपररमचत व्यक्तीला साांगतो तेव्हा अफ्रपरमचत वाचक वा श्रोता आपण साांगतो त्यापेिा 

जास्त अथण घेत असतो हे मी माझ्या अनुभवाने साांगू शकतो. यामुळे फ्रहदुस्तानात मी नातालच े

मचत्रण काही प्रमाणात सौम्य केल ेहोत.े परांतु नातालमध्ये मी जे काही ललहत असे त ेफार कमी 

गोर ेवाचायच.ेआक्षण त्याची पवाण तर फारच कमी गोर ेकरायच.े हहिंदुस्तानात मी ललफ्रहलेल्या वा 

बोललेल्या शब्दाांचा यापेिा वेगळाच पररणाम होऊ शकला असता आक्षण झालाही. रुटरचा 

साररूपी अहवाल तर हजारो गोर ेवाचायच.े लशवाय जो फ्रवषय तारेमुळे दखल घेण्यासारखा वाटतो 

त्या फ्रवषयाला वास्तवात जजतके महत्त्व असत ेत्यापेिा फ्रकती तरी जास्त महत्त्व ममळत.े नातालच्या 

गोऱ्याांना वाटल ेकी माझ्या कामाचा हहिंदुस्तानातील लोकाांवर फ्रततकाच प्रभाव पडला असावा 
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जजतका त्याांना जाणवला होता, आक्षण यामुळे कदामचत फ्रगरममट प्रथाच बांद पडेल व शेकडो गोऱ्या 

मालकाांच ेनुकसान होईल. यालशवाय हहिंदुस्तानातील लोकाांसमोर नातालच्या लोकाांची बदनामी 

झाली असेही त्याांना वाटल.े  

अशा प्रकारे नातालच ेगोर ेआधीच माझ्यावर मचडलेल ेहोत.े ‘कुरलॅन्ड’वरून माझ्या कुटुांबासह मी 

नातालला परततो आह े आक्षण त्या जहाजात माझ्यालशवाय तीनचारश े हहिंदुस्तानी प्रवासी 

असल्याचेही त्याांनी त्याच मनःस्स्थतीत ऐकल.े आक्षण या जहाजाबरोबर येत असलेल्या ‘नादरी’ 

जहाजातही तेवढेच प्रवासी असल्याचेही त्याांना कळले. या बातमीन ेआगीत तेल ओतण्याच ेकाम 

केल.े नातालमध्य ेगोऱ्याांच्या मोठ्या मोठ्या सभा झाल्या. जवळपास सवण गोऱ्या पुढाऱ्याांनी त्याांत 

भाग घेतला. सभाांमध्य ेमाझ्यावर आक्षण सामान्यपण ेहहिंदुस्तानी प्रवाशाांवर कठोर टीका करण्यात 

आली. कुरलॅन्ड आक्षण नादरीच्या आगमनाला नातालवर होणाऱ्या आक्रमणाचे रूप देण्यात आल.े 

सभेत बोलणाऱ्या लोकाांनी असा अथण लावला की या दोन्ही जहाजावरील ८०० प्रवाशाांना मीच 

नाताळमध्य ेआणतो आह.े तसेच सभतेील लोकाांच्या मनात असेही भरवण्यात आल ेकी स्वतांत्र 

हहिंदुस्तानींनी नाताल भरून टाकण्याकररता मी उचललेले हे पफ्रहले पाऊल आह.े दोन्ही 

जहाजावरील प्रवाशाांना आक्षण मला नातालच्या भूमीवर उतरू द्यायचे नाही असेही सभेत 

ठरवण्यात आल ेकी नाताल सरकार जर या प्रवाशाांना उतरण्यापासून अडवणार नसेल तर या 

सभेत नेमण्यात आलेल्या गोऱ्याांच्या सममतीन ेकायदा आपल्या हातात घ्यावा आक्षण आपल्या 

बळावर प्रवाशाांना उतरण्यापासून अडवाव!े दोन्ही जहाज एकाच ददवशी नातालच्या डरबन 

बांदरात पोहोचले. 

वाचकाांना आठवतच असेल की हहिंदुस्तानात प्लेगच ेअगदी पफ्रहल ेदशणन १८९६ साली झाले होत.े 

आम्हाला हहिंदुस्तानात परतायला लावण्याचा नाताल सरकारला कायदेशीर कोणताही अमधकार 

नव्हता. या वेळेपयंत इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट (प्रफ्रतबांधात्मक प्रवेश कायदा) अप्स्तत्वात 

आलेला नव्हता. नाताल सरकारची सांपूणण सहानभुूती गोऱ्याांनी नेमलेल्या वरील सममतीकडून 

होती. नाताल सरकारच ेएक मांत्री ददवांगत श्री एस्कां ब  त्या सममतीत पूणण भाग घ्यायच.े सममतीला 
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भडकवण्याच ेकामही तेच करायच.े एखाद्या जहाजावर सांसगणजन्य रोगाचा उपद्रव असेल तर त्या 

जहाजाला फ्रवलशष्ट मुदतीकररता क्वारांटाईनमध्य ेठेवण्यात याव ेअसा प्रत्येक बांदरात फ्रनयम असतो. 

याचा अथण जहाजाबरोबरचा सांपकण  तोडणे आक्षण प्रवाशाांना उतरण्याकररता आक्षण जहाजावरील 

माल उतरव ूदेण्याकररता मनाई करण.े असा प्रफ्रतबांध आरोग्याच्या फ्रनयमानुसार आक्षण बांदराच्या 

आरोग्यामधकाऱ्याच्या परवानगीनेच लावता येऊ शकतो. नाताल सरकारन ेप्रफ्रतबांध लावण्याच्या 

या अमधकाराचा उपयोग वा अस े म्हणा की दुरुपयोग केला आक्षण जहाजावरील यात्रेकरूां ना 

कोणताही सांसगणजन्य रोग नसताना दोन्ही जहाजाांना २३ ददवसाांकररता डरबनच्या प्रवेश मागाणवर 

अडकवून ठेवले. मध्यांतरीच्या काळात गोऱ्याांच्या सममतीचे काम सुरूच होत.े दादा अब्दुल्ला 

कुरलॅन्डचे मालक होत.े आक्षण नादरीचे एजांटही होत.े त्याांना सममतीन ेखूप धमक्या ददल्या. दोन्ही 

जहाज हहिंदुस्तानात परत नेण्याकररता काही गोऱ्याांनी त्याांना प्रलोभनही दाखवल,े आक्षण जहाज 

परत नेल ेनाही तर त्याांच्या व्यापारावर गदा आणण्याची भीतीही दाखवली. परांतु पेढीचे भागीदार 

क्षभत्रे नव्हत.े धमकी देणाऱ्या गोऱ्याांना त्याांनी सुनावले, “आमचा सवण व्यापार बुडाला, आम्ही 

धुळीस ममळालो तरी आम्ही अखेरपयंत लढू. परांत ुघाबरून असहाय प्रवाशाांना परत पाठवण्याचा 

अपराध आम्ही करणार नाही. लिात ठेवा की तुम्हाला जसा तुमच्या देशाचा अक्षभमान आह ेतसाच 

आम्हालाही आमच्या देशाचा अक्षभमान आह.े” या पेढीचे जुन ेवकील श्री एफ. ए. लॉटनही साहसी 

आक्षण बहाद्दरू होते.  

योगायोगान े याच काळात ददवांगत श्री मनसखुलाल  फ्रहरालाल नाझर (सुरतच े कायस्थ आक्षण 

ददवांगत नानीबाई हररदास याांचा भाचा ) दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचल.े मी त्याांना ओळखत नव्हतो. 

त्याांच्या जाण्याची मला काहीही कल्पना नव्हती. नादरी आक्षण कुरलॅन्डमधील प्रवाशाांना दक्षिण 

आफ्रिकेत आणण्यात माझा मुळीच हात नव्हता हे मी साांगण्याची बहुधा आवश्यकता नसावी. 

त्यातील अनेक लोक दक्षिण आफ्रिकेच ेआधीचेच रफ्रहवासी होते. आक्षण बहुतके लोक ट्राांसवालला 

जाण्याकररता या जहाजात चढले होते. गोऱ्याांच्या सममतीन ेया प्रवाशाांकररता धमकीने भरलेल े

फ्रनरोप पाठवले. कप्तानाने ते फ्रनरोप प्रवाशाांना वाचून दाखवल.े त्यात स्पष्टपणे ललफ्रहले होत े - 

“नातालच े गोर े अफ्रतशय मचडलेले आहते. त े अस े मचडलेले असताना जर प्रवासी उतरल े तर 
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सममतीचे लोक एकेका हहिंदुस्तानीला उचलून समदु्रात फेकून देतील.” धमकीने भरलेल्या या 

सांदेशाचा अनुवाद करून “कुरलॅन्डच्या” प्रवाशाांना मी साांफ्रगतला. “नादरी”च्या प्रवाशाांना तेथील 

इांग्रजी समजणाऱ्या प्रवाशाांनी अनुवाद करून साांफ्रगतला. दोन्ही जहाजाांवरील प्रवाशाांनी परतायला 

साफ नकार ददला. त्याांनी असेही साांफ्रगतल ेकी “बहुतेक प्रवाशाांना ट्रान्सवालला जायच ेआह.े ज े

नातालमध्य ेउतरणार आहेत त्याांतील बहुतेक नातालचे जुन ेरफ्रहवासी आहेत. त ेकाहीही असल े

तरी आमच्यापैकी प्रत्येक हहिंदुस्तानीला नातालमध्ये उतरण्याचा कायदेशीर अमधकार आह.े आक्षण 

आमचा हा अमधकार लसद्ध करण्याकररता कोणत्याही पररस्स्थतीत आम्ही नातालमध्य ेउतरू.” 

नाताल सरकारही थकले होते. अनुमचत आक्षण अन्याय्य प्रफ्रतबांध फ्रकती ददवस लावता येण ेशक्य 

होते? २३ ददवस पूणण झाले. परांतु ना तर दादा अब्दु्ल्ला वाकले ना प्रवासी. २३ ददवसाांनांतर 

प्रफ्रतबांध उठवण्यात आला आक्षण जहाजाला बांदरात येण्याची परवानगी ममळाली. मध्यांतरीच्या 

काळात श्री एस्कां ब याांनी उत्तेजजत झालेल्या सममतीला शाांत केल.े सभा घेऊन नातालच्या गोऱ्याांना 

त्याांनी साांफ्रगतल,े “डरबनमध्ये युरोफ्रपयाांनी ऐक्याच ेआक्षण धैयाणच ेसुेुेांदर दशणन घडवले आह.े 

तुमच्याकडून झाले फ्रततके तुम्ही केल ेआहे. सरकारनेही तुम्हाला मदत केली. त्याांनी हहिंदुस्तानींना 

२३ ददवस अडवून ठेवले. तुम्ही तुमच्या भावनेच ेआक्षण उत्साहाचे जे दशणन घडवले त ेपुरेस ेआह.े 

याचा इांग्लांडच्या साम्राज्य सरकारवर चाांगला पररणाम होईल. तुमच्या कामामळेु नाताल सरकारच े

काम सोपे झाले आह.े आता जर शलक्तप्रदशणन करून हहिंदुस्तानी प्रवाशाांच्या उतरण्यावर तुम्ही 

अडथळा फ्रनमाणण करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही आपल्या कामाचे आक्षण तुमच े स्वतःचेही 

नुकसान कराल. नाताल सरकारची स्स्थती तुम्ही अवघड कराल. असे करूनसदु्धा हहिंदुस्तानींना 

अडवण्यात तुम्हाला यश येणार नाही. या प्रवाशाांचा तर काहीच अपराध नाही. त्याांच्यात स्त्स्त्रया 

आक्षण मुलेही आहेत. मुांबईत त ेजेव्हा जहाजात चढले तेव्हा त्याांना तुमच्या भावनेची काहीही 

कल्पना नव्हती. यामुळे आता तुम्ही इथून फ्रनघून जायला पाफ्रहजे. आक्षण प्रवाशाांच्या उतरण्यात 

यतत्कां मचतही अडथळा आणायला नको. परांतु मी तुम्हाला इतके वचन देतो की भफ्रवष्यात इथ े

येणाऱ्या हहिंदुस्तानींवर प्रफ्रतबांध आणायचा अमधकार नाताल सरकार फ्रवमधमांडळाकडून 

ममळवील.” इथ ेमी श्री एस्कां ब याांच्या भाषणाचा केवळ साराांशच ददला आहे. श्री एस्कां ब याांच्या 
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भाषणान े त्याांचा श्रोतृसमदुाय नक्कीच नाराज झाला. परांत ु तरीही त्याांच्या आवाहनानांतर गोर े

फ्रनघून गेल ेआक्षण दोन्ही जहाज बांदरात पोहोचल.े 

ददवसाच्या वेळी मी जहाजातून उतरू नय ेअसा फ्रनरोप श्री एस्कां ब याांनी माझ्याकररता पाठवला. 

मला घेण्याकररता सांध्याकाळी ते बांदराच्या सुपररटेंडन्टला पाठवणार होत.े त्याांच्याबरोबरच मी 

घरी जाणार होतो. परांत ुमाझे कुटुांब कोणत्याही िणी उतरु शकत होत.े हा काही कायदेशीर हुकूम 

नव्हता. मला उतरू न देण्याबद्दल जहाजाच्या कप्तानाला केवळ सल्ला देण्यात आला होता आक्षण 

माझ्या डोक्यावर लटकत असलेल्या धोक्याबद्दल मला सूचीतही करण्यात आल ेहोते. कप्तान 

मला बळजबरीन ेअडवू शकत नव्हता. परांत ुही सूचना मान्य केली पाफ्रहजे असे मला वाटल.े 

माझ्या मुलाांना मी स्वतःच्या घरी न पाठवता डरबनचे प्रलसद्ध व्यापारी आक्षण माझे जुन ेअशील 

आक्षण ममत्र पारसी रुस्तमजी याांच्या घरी पाठवले आक्षण मी तुम्हाला फ्रतथेच भेटेन अस े त्याांना 

साांफ्रगतल.े प्रवासी उतरल्यानांतर दादा अब्दुल्लाांच ेवकील आक्षण माझे ममत्र श्री लॉटन जहाजावर 

मला भेटायला आल.े त्याांनी मला फ्रवचारले, “तुम्ही अजून का उतरला नाही?” मी त्याांना एस्कां ब 

याांच्या पत्रातील मजकूर साांफ्रगतला. ते म्हणाल,े “मला तरी सायांकाळपयंत वाट पाहण ेआक्षण 

चोराप्रमाणे शहरात लशरण े पसांत नाही. तुम्हाला जर भीती वाटत नसेल तर आताच तुम्ही 

माझ्याबरोबर चला. जण ूकाय काही घडलेच नाही अशा प्रकारे आपण शहरात जाऊ या.” मी 

म्हणालो, “मला वाटत नाही की मी कोणत्याही प्रकारे घाबरलो आह.े श्री एस्कां ब याांच्या पत्रातील 

सूचना मान्य करायची की नाही हा माझ्यासमोर लशष्टाचारासांबांधीचा प्रश्न आह.े तसेच जहाजाच्या 

कप्तानावर जबाबादारी आह ेकी काय याचाही थोडा फ्रवचार केला पाफ्रहजे.” श्री लॉटन हसून 

म्हणाल,े “श्री एस्कां ब याांनी तुमच्याकररता अस ेकाय केल ेआह ेकी त्याांनी ददलेल्या सल्ल्यावर 

तुम्ही थोडासाही फ्रवचार केला पाफ्रहजे असे तुम्हाला वाटते? यालशवाय त्याांनी ददलेल्या सल्ल्यात 

केवळ माणुसकीच आहे आक्षण अजून काही रहस्य दडलेल े नाही असा फ्रवश्वास बाळगण्याच े

तुमच्याजवळ कोणत ेसबळ कारण आह?े शहरात काय झाले आहे आक्षण त्यात या महाशयाांचा 

फ्रकती हात आह ेहे तुमच्यापेिा मला जास्त माहीत आह.े (मी मध्येच मान हलवली.) आक्षण आपण 

जरी असे समजलो की श्री एस्कां ब याांनी ददलेल्या या सल्ल्यामाग ेमाणुसकीच आह ेतरीही माझे 
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मत आहे की त्याांच्या सल्ल्यानुसार वागल्यामुळे तमुच्या प्रफ्रतष्ठेला धक्का लागेल. यामुळे तुम्ही 

आताच माझ्याबरोबर चलावे असा माझा तुम्हाला सल्ला आहे. कप्तान आपलाच माणूस 

असल्यामुळे त्याची जबाबदारी आपलीही जबाबदारी आह.े त्याला फ्रवचारणार े केवळ दादा 

अब्दुल्लाच असू शकतात. याबद्दल त्याांना काय वाटेल हे मला माहीत आह.े त्याांनी या लढ्यात 

फार मोठे शौयण दाखवल ेआह.े” मी म्हणालो, “ठीक आह,े आपण चलू या. मला कोणतीही तयारी 

करायची नाही. केवळ माझी पगडीच मला डोक्यावर ठेवायची आह.े कप्तानाला साांग ू आक्षण 

आपण फ्रनघू.” आम्ही कप्तानची परवानगी घेतली. 

श्री लॉटन डरबनच ेफार जनुे आक्षण प्रलसद्ध वकील होत.े हहिंदुस्तानात जाण्यापूवीच माझे त्याांच्याशी 

घफ्रनष्ट सांबांध स्थाफ्रपत झालेले होते. माझ्या कठीण खटल्याांमध्य ेमी त्याांचीच मदत घेत असे आक्षण 

अनेकदा मोठा वकील म्हणूनही त्याांनाच ठेवत असे. त ेसाहसी आक्षण शरीराने मधप्पाड होते. 

आमचा रस्ता डरबनमधील सवाणत मोठ्या मोहल्ल्यातून जात होता. आम्ही रवाना झालो त्या वेळी 

सायांकाळच े चार वा साडेचार वाजलेले असतील. आकाश थोडेस े ढगाळ होत.े परांतु सूयण 

झाकण्याकररता त ेपुरेस ेहोते. रुस्तमजींच्या घरी पोहोचण्याकररता कमीतकमी एक तासाचा तो 

रस्ता होता. आम्ही जहाजातून उतरत नाही तोच काही गोऱ्या मुलाांनी आम्हाला पाफ्रहले. त्याांच्यात 

वयस्कर असा एकही माणूस नव्हता. सामान्यपण ेबांदरावर जजतकी माणस ेअसतात फ्रततकीच 

माणस ेफ्रतथ ेददसत होती. माझ्या पद्धतीची पगडी घालणारा फ्रतथ ेकेवळ मीच होतो. यामुळे मुलाांनी 

मला ताबडतोब ओळखले. त े“गाांधी”, “गाांधी”, “त्याला मारा”, “त्याला पकडा” असे ओरडत 

आमच्याकडे आल.े काही मुल ेखडे, दगडही फेकू लागल.े आता काही मोठी माणसेही त्याांच्यात 

येऊन ममसळली. हळूहळू आक्रमकाांची गदी वाढू लागली. पायी चालण्यात धोका आह ेअसे श्री 

लॉटन याांना वाटल.े यामुळे त्याांनी ररिा बोलावला. ररिाचा अथण आह े माणसान े ओढायची 

लहानशी गाडी. मी तर ररिात कधीच बसलो नव्हतो. ज्या वाहनात माणसू बसतो आक्षण माणूस 

त ेवाहन ओढतो अशा वाहनात बसण्याची मला घृणा वाटायची हे त्याच ेकारण होत.े तरीही त्या 

वेळी मला वाटल े की आज ररिात बसण े माझे कतणव्य आह.े परांत ु ईश्वराला ज्या माणसाला 
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वाचवायच ेअसत ेतो जरी खाली पडू पाहील तरी तो त्याला खाली पडू देत नाही असा अनुभव 

मला माझ्या जीवनात पाचसहा कठीण प्रसांगी आला आहे. त्या कठीण प्रसांगी माझे अधःपतन 

झाले नाही याच ेश्रेय तर मी मुळीच घेऊ शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत ररिा ओढणार ेहबशीच 

असतात. गोऱ्या मुलाांनी आक्षण त्याांच्यात सामील झालेल्या मोठ्या माणसाांनी ररिावाल्याला 

धमकी ददली की त ूजर या माणसाला ररिात बसवशील तर तुलाही मारू आक्षण तुझा ररिाही 

तोडून टाकू. यामुळे ररिावाला “खा” (नाही) म्हणनू पळाला आक्षण मी ररिात बस ूशकलो नाही. 

आता आमच्यासमोर पायी चालण्यालशवाय कोणताच मागण उरला नव्हता. जसजस ेआम्ही पुढे 

जाऊ लागलो तसतशी गोऱ्याांची गदी वाढतच चालली होती. वेस्ट स्ट्रीट या हमरस्त्यावर आम्ही 

दोघेही पोहोचेपयंत गदीत लहानमोठे शेकडो लोक गोळा झाले होते. एका ताकदवान गोऱ्ऱ्यान े

श्री लॉटन याांना उचलून माझ्यापासून दूर केल.े यामुळे माझ्याजवळ पोहोचण्याच्या पररस्स्थतीत त े

नव्हत.े माझ्यावर लशव्याांचा आक्षण दगडाांचा वा त्याांच्या हाती ज ेकाही पोहोचेल त्याचा वषाणव होऊ 

लागला. माझ्या डोक्यावरील पगडी खाली पाडण्यात आली. एवढ्यातच एक मोठा धट्टाकट्टा गोरा 

माझ्याजवळ आला. आधी तर त्यान ेमला जोरात एक थापड मारली आक्षण नांतर एक लाथ मारली. 

घेरी येऊन मी खाली पडणारच होतो तेवढ्यात जवळच्या एका घराच्या अांगणातील जाळी माझ्या 

हाती लागली. फ्रतथ ेमी थोडा दम घेतला. चक्कर कमी झाल्यानांतर पुढे चाल ूलागलो. जजवांतपणी 

मुक्कामावर पोहोचण्याची आशा मी जवळपास सोडून ददली होती. तरीही मला इतके चाांगल े

आठवत ेकी त्या वेळी मला मारणार ेगोर ेदोषी आहेत अस ेमला वाटत नव्हत.े  

अशा अडचणीच्या अवस्थेत मी रस्त्यातून जात होतो, तेवढ्यात डरबनच्या पोलीस 

सुपररडेन्डन्टची बायको माझ्या समोरून फ्रनघाली. आम्ही एकमेकाांना चाांगले ओळखत होतो. ती 

एक शूर मफ्रहला होती. तवे्हा आकाशात ढग गोळा झालेल ेहोत ेव सूयणही बुडू लागलेला होता. 

तरीही त्या मफ्रहलेन ेमाझ्या बचावाकररता आपली छत्री उघडली. आक्षण माझ्या बाजूबाजून ेती 

चाल ूलागली. त ेलोक कोणा मफ्रहलेचा अपमान आक्षण त्यातही डरबनच्या लोकफ्रप्रय जुन्या पोलीस 

सुपररन्टेंडन्टच्या बायकोचा अपमान तर करूच शकत नव्हत.े फ्रतला कोणत्याही प्रकारची 
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इजासुद्धा त ेपोहोचव ूशकत नव्हत.े यामुळे फ्रतला टाळून माझ्यावर जो हल्ला व्हायचा त्याच ेस्वरूप 

फार मामुली होते. एवढ्यात माझ्यावर सुरू असलेल्या हल्ल्याची बातमी पोलीस सुपररटेन्डन्टला 

कळली. त्याांनी माझ्या सांरिणाकररता पोलीस पाठवले. त्याांनी येऊन माझ्याभोवती घेराव घातला. 

आमचा रस्ता पोलीस स्टेशनपासनू जात होता. आम्ही जेव्हा फ्रतथ े पोहोचलो तेव्हा पोलीस 

सुपररटेन्डन्ट आमची वाट पाहत फ्रतथ ेउभे असलेले ददसले. त्याांनी मला पोलीस ठाण्याच्या आत 

जाण्याचा सल्ला ददला. मी त्याांच ेआभार मानले पण ठाण्यात जायला नकार ददला. मी म्हणालो, 

“कोणत्याही अवस्थेत मी माझ्या मुक्कामी पोहोचण े आवश्यक आहे. डरबनच्या लोकाांच्या 

न्यायीपणावर आक्षण माझ्या सत्यावर माझा फ्रवश्वास आहे. माझ्या सांरिणाकररता तुम्ही पोलीस 

पाठवले याकररता मी तुमचा आभारी आहे. श्रीमती अलेक्झॅन्डर याांनी मला वाचवले.” 

तेथून मी कोणत्याही त्रासालशवाय सहीसलामत रुस्तुमजींच्या घरी पोहोचलो. त्याांच्या घरी 

पोहोचता पोहोचता जवळपास सायांकाळ झाली होती. कुरलॅंड जहाजाच ेडॉक्टर दाजी बरोसर 

रुस्तमजींच्या घरीच होते. त्याांनी माझा इलाज सुरू केला. माझे घाव तपासून पाफ्रहले. घाव जास्त 

नव्हत.े एक गुप्त मार लागला होता. त्याच्याच फार वेदना होत होत्या. परांत ु शाांततने े आराम 

करायचा अमधकार मला अजून ममळायचा होता. रुस्तमजी सेठ याांच्या घराजवळ हजारो लोक 

गोळा झाले होते. रात्र झालेली असल्यामुळे त्याांच्यात लुच्चेलफां गे लोकही सामील झाले होत.े 

गाांधीला तुम्ही आमच्या स्वाधीन केल ेनाही तर त्याच्याबरोबर आम्ही तुमच ेदुकानही जाळून टाकू 

असा फ्रनरोप रुस्तमजी सेठना त्याांनी पाठवला. परांत ुरुस्तमजी कोणाच्या धमकीने घाबरून जातील 

अस ेहहिंदुस्तानी नव्हत.े या गोष्टीचा पत्ता लागताच पोलीस सुपररन्टेंडटनी गुप्त पोलीस पाठवले 

आक्षण ते स्वतःही त्या गदीत घुसल.े त्याांनी एक बाक मागवला आक्षण त्यावर चढून त ेउभे राफ्रहले. 

रुस्तमजींच्या घराचे दार तोडून कोणी आत लशरू नय े म्हणून लोकाांशी गप्पागोष्टी करण्याच्या 

फ्रनममत्तान ेत्याांनी त्या दाराचा ताबा घेतला. फ्रतथ ेपोहोचताच त्याांनी एका कमणचाऱ्याला हहिंदुस्तानी 

व्यापाऱ्यासारख े ददसाव े म्हणून हहिंदुस्तानी पोषाख करून चेहरा रांगवायला साांफ्रगतले. आक्षण 

त्याबरोबर मला भेटून पुढील फ्रनरोप साांगायचा हुकूम ददला - “तुम्हाला जर तुमच्या ममत्राचेा, 

त्याच्याकडे आलेल्या पाहुण्याांचा जीव वाचवावयाचा असेल, त्याांच्या मालाचे आक्षण कुटुांबाच ेरिण 
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व्हाव ेअशा इच्छा असेल तर तुम्ही हहिंदुस्तानी पोललसाचा पोषाख करून पारसी रुस्तमजींच्या 

गोदामातून माझ्या माणसाबरोबर गुपचुप फ्रनघून जायला पाफ्रहजे. या बोळीच्या कोपऱ्यावर 

तुमच्याकररता गाडी तयार ठेवण्यात आली आह े तुम्हाला आक्षण इतराांना वाचवण्याचा 

माझ्याजवळ केवळ हाच उपाय आहे. जमाव इतका उत्तेजजत झाला आह ेकी त्याला फ्रनयांत्रणात 

आणण्याकररता माझ्याजवळ दुसर ेकोणतेही साधन नाही. तुम्ही जर इथून लवकर फ्रनसटला नाही 

तर हे घर जमीनदोस्त केले जाईल. इतकेच नाही तर तुम्ही इथ ेराफ्रहल्यामुळे फ्रकती प्राणाहनी आक्षण 

मालमत्तेची हानी होईल हेही मी साांग ूशकत नाही.” 

पररस्स्थतीच ेगाांभीयण ताबडतोब माझ्या लिात आल.े मी लगेच हहिंदुस्तानी लशपायाचा पोषाख केला 

आक्षण रुस्तमजींच्या घरातून बाहेर पडलो. तो पोलीस अमधकारी आक्षण मी सुखरूप ठाण्यात 

पोहोचलो. मध्यांतरीच्या काळात पोलीस अधीिक श्री अलेक्झॅन्डर प्रासांफ्रगक गाण्याांनी आक्षण 

गोष्टींनी जनतेच े मनोरांजन करत होते. मी पोलीसठाण्यात पोहोचलो असल्याचा फ्रनरोप 

ममळाल्यानांतर गांभीर होऊन जमावाला त्याांनी फ्रवचारल े- 

“तुम्हा लोकाांना काय हवे आह?े” 

“आम्हाला गाांधी हवा आहे.” 

“गाांधीला घेऊन तुम्ही काय कराल?” 

“आम्ही त्याची होळी करू. त्यान ेआमच्याबद्दल खूप खोटेनाटे साांफ्रगतल ेआहे. नातालमध्य ेत्याला 

हजारो हहिंदुस्तानींना घुसवायच ेआहे.” 

“परांतु गाांधी बाहेर फ्रनघाला नाही तर तुम्ही काय कराल?” 

“मग आम्ही हे घर जाळून टाकू.” 

“या घरात तर गाांधीची मुल े आक्षण बायकोही आहे. इतर स्त्रीपुरुषही आहते. स्त्स्त्रयाांना आक्षण 

मुलाांना जाळताना तुम्हाला लाज वाटणार नाही?” 
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“हा तुमचा दोष असेल. अस ेकरण्याकररता तुम्ही आम्हाला लाचार करत आहा. इतर कोणालाही 

इजा पोहोचवावी अशी आमची इच्छा नाही. गाांधी आमच्या ताब्यात द्या. बस तेवढ्यान ेआमच े

समाधान होईल. गुन्हेगाराला तुम्ही आमच्या ताब्यात देणार नाही आक्षण त्याला पकडल्यामुळे 

इतराांचे नुकसान होईल त्याची जबाबदारी तुम्ही आमच्यावर टाकाल हा कुठला न्याय?” 

पोलीस अधीिक प्स्मत करत जमावाला म्हणाल,े “गाांधी तर तुमच्यातून सुरक्षितपण े दुसऱ्या 

दठकाणी पोहोचला आह.े”  

खळखळून हसत लोक ओरडू लागल,े “हे खोटे आह!े हे सपशेल खोटे आहे!” 

श्री अलेक्झॅन्डर त्याांना म्हणाल,े “तुमचा जर तुमच्या म्हाताऱ्या पोलीस अधीिकावर फ्रवश्वास 

नसेल तर तुम्ही तुमच्या तीनचार माणसाांची एक सममती तयार करा. अजून कोणीही घरात घुसणार 

नाही अस ेवचन तुम्ही मला ददले पाफ्रहजे. गाांधी जर घरात सापडला नाही तर तुम्ही सवांनी शाांतपण े

आपापल्या घरी फ्रनघून जायला पाफ्रहजे. उत्तेजजत होऊन आज तुम्ही पोलीस अमधकाऱ्याचा 

अमधकार मान्य केला नाही. यामुळे पोललसाांची नाही तर तुमची बदनामी झाली आह.े यामुळे 

पोललसाांना तुमच्याशी डाव खेळावा लागला. त्याांनी तुमच्यासमोरून तुमची लशकार पळवली आक्षण 

तुम्हा सवांची हार झाली याकररता तुम्ही पोललसाांना दोष देऊ शकणार नाही. ज्या पोललसाला तुम्ही 

फ्रनवडल ेआहे त्यान ेआपल ेकतणव्य पार पाडले आहे.” 

पोलीस अधीिकाांनी हे सवण इतक्या गोड शब्दाांत, इतक्या फ्रवनोदी पद्धतीन ेआक्षण इतक्या दृढतेन े

साांफ्रगतल ेअसल्यामळेु जमावाला त्याांनी जे वचन माफ्रगतल ेहोते त ेजमावान ेत्याांना ददले. जमावान े

सममती तयार केली आक्षण फ्रतन ेघराचा कानाकोपरा तपासून पाफ्रहला आक्षण बाहेर येऊन साांफ्रगतल,े 

“अधीिकाांचे म्हणण ेखर ेआह.े त्याांनी आपल्याला हरवले.” सवण लोकाांची फ्रनराशा झाली. परांत ु

त्याांनी आपले वचन पाळले. सवण आपापल्या घरी फ्रनघून गेल.े तो ददवस १३ जानेवारी १८९३ होता. 

प्रवाशाांवरील प्रफ्रतबांध दूर होताच डरबनच्या वृत्तपत्राचा एक वाताणहर त्याच ददवशी सकाळी 

माझ्याकडे आला होता आक्षण सवण काही मला फ्रवचारून गेला होता. माझ्यावर करण्यात आलेल्या 

सगळ्या आरोपाांचे पूणण स्पष्टीकरण देण ेमाझ्याकररता सोपी गोष्ट होती. हहिंदुस्तानात मी हकिंमचतही 
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अफ्रतशयोक्ती केली नव्हती हे सवण उदाहरण ेदेऊन मी त्या वाताणहराजवळ लसद्ध केल.े ज ेकाही मी 

केल े त े माझे कतणव्य होत.े माझ्या कतणव्याच े पालन मी केले नसत े तर मानवजातीत गणना 

करण्यालायकही मी राफ्रहलो नसतो. या सवण गोष्टी डरबनच्या वृत्तपत्राांमध्य ेप्रकालशत झाल्या आक्षण 

सुज्ञ आक्षण समांजस लोकाांनी आपली चूक कबूल केली. वृत्तपत्राांनी नातालच्या लोकाांकडून आपली 

सहानुभूती व्यक्त केली, परांत ुत्याचबरोबर त्याांना माझ्या कामाचेही पूणणपण ेसमथणन केल.े यामुळे 

माझी प्रफ्रतष्ठा वाढली आक्षण माझ्याबरोबर हहिंदुस्तानी समाजाचीही. गरीब हहिंदुस्तानीसुद्धा लाचार 

आक्षण नामदण नसतो आक्षण हहिंदुस्तानी व्यापारी व्यापाराची पवाण न करता स्वाक्षभमानाकररता आक्षण 

देशाकररता लढू शकतो ही गोष्ट युरोपीय लोकाांसमोर लसद्ध झाली.  

यात समाजाला फार त्रास सहन करावा लागला. दादा अब्दुल्लाांना तर फार मोठा तोटा सहन 

करावा लागला. परांत ु माझे मत आह े की यामुळेसुद्धा समाजाचा अखेरीस फायदाच झाला. 

समाजालाही आपल्या शक्तीचा थोडा अांदाज आला व त्याचा आत्मफ्रवश्वास वाढला. मलाही 

अमधक अनुभव आला आक्षण अमधक लशकायला ममळाल.े आज मी जेव्हा त्या ददवसाचा फ्रवचार 

करतो तेव्हा ईश्वर मला सत्याग्रहाकररता तयार करत होता अस ेमला वाटत.े  

नातालच्या घटनाांचा इांग्लांडमध्येही पररणाम झाला. ज्या गोऱ्याांनी माझ्यावर हल्ला केला होता 

त्याांच्यावर खटला भरण्यात यावा, मला न्याय ममळावा अशी चेम्बरलेन याांनी नाताल सरकारला 

तार केली. श्री एस्कां ब त्या वेळी नाताल सरकारच ेमहामधवक्ता होता. त्याांनी मला बोलावल ेआक्षण 

चेम्बरलेन याांच्या तारेबद्दल  साांफ्रगतल.े गोऱ्याांनी माझ्यावर केलेल्या हल्ल्यात मला झालेल्या 

दुखापतीबद्दल त्याांनी खेद व्यक्त केला, आक्षण धोक्यातून वाचल्याबद्दल त्याांनी आनांदही व्यक्त 

केला. त ेअसेही म्हणाल,े “तुम्हाला वा तुमच्या समाजाच्या कोणत्याही माणसाला दुखापत व्हावी 

अशी माझी अगदीच इच्छा नव्हती. युरोफ्रपयाांच्या आक्रमणामुळे तुम्हाला दुखापत होण्याची मला 

भीती वाटत होती. यामुळेच जहाजातनू ददवसा न उतरता रात्री उतरा अशी मी तुम्हाला सूचना 

पाठवली होती. परांतु ती तुम्हाला पटली नाही. तुम्ही श्री लॉटन याांचा सल्ला मान्य केला याबद्दल 

मी तुम्हाला हकिंमचतही दोष देत नाही. तुम्हाला ज ेयोग्य वाटल ेत ेकरण्याचा तमु्हाला पूणण अमधकार 
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होता. श्री चेम्बरलेन याांच्या मागणीशी नाताल सरकार पूणणपण ेसहमत आहे. अपराध्याांना लशिा 

झाली पाफ्रहजे अशी आमचीही इच्छा आह.े आक्रमण करणाराांपैकी तुम्ही कोणाला ओळख ू

शकाल?” 

मी उत्तर ददले, “शक्य आहे की एकदोन माणसाांना मी ओळखूही शकेन. परांतु माझ्यावर झालेल्या 

या हल्ल्यासांबांधी कोणाच्याही फ्रवरोधात मला न्यायालयात तक्रार करायची नाही अस ेमी माझ्या 

मनात आधीच ठरवल ेआह ेही गोष्ट पुढे जाण्याआधीच मी तुम्हाला साांफ्रगतली पाफ्रहजे. हल्ला 

करणाऱ्या लोकाांचा तर यात मला मुळीच दोष ददसत नाही. त्याांना जी काही माफ्रहती ममळाली ती 

त्याांच्या नेत्याांकडून ममळाली. ती खरी की खोटी याचा शोध घेईपयंत त ेगप्प बसनू राहू शकत 

नव्हत.े माझ्याबद्दल जे ऐकल ेते सवण जर त्याांना खरे वाटल ेअसेल तर त्याांच ेउत्तेजजत होणे आक्षण 

आवेशात येऊन जे करायला नको होत ेते करण ेस्वाभाफ्रवकच होते. यात मी त्या लोकाांचा दोष 

मानत नाही. उत्तेजजत झालेला जमाव न्याय ममळवण्याकररता अशाच प्रकारे प्रयत्न करत असतो. 

या बाबतीत जर कोणाचा दोष असेल तर तो यासांबांधात नेमण्यात आलेल्या सममतीचा आहे, तुमचा 

आह,े आक्षण म्हणून नाताल सरकारचा आह.े रुटरन ेकशीही तार केली असली तरी तुम्हाला माहीत 

होते की मी इथ ेयेतो आह.े यामुळे हहिंदुस्तानातील माझ्या कामासांबांधी तुम्हा लोकाांच्या मनात ज्या 

कोणत्या शांका फ्रनमाणण झाल्या होत्या त्यासांबांधी मला फ्रवचारणे तुमच ेकतणव्य होत.े माझे उत्तर 

ऐकल्यानांतर तुम्हाला जे योग्य वाटल ेअसत ेते तुम्ही करू शकला असता. आता माझ्यावर जो 

हल्ला झाला त्याबद्दल मी तुमच्यावर वा सममतीवर खटला तर भरू शकत नाही. आक्षण खटला 

चालवणे शक्य असल ेतरी असा न्याय मला न्यायालयाकडून ममळवण्याची इच्छा नाही. नातालच्या 

गोऱ्याांच्या अमधकाराच्या रिणाथण तुम्हाला जी पावल ेउचलावीशी वाटली ती तमु्ही उचलली. हा 

राजकीय फ्रवषय आह ेआक्षण मला राजकीय िेत्रातच तुमच्याशी झगडावे लागेल आक्षण तुम्हाला 

आक्षण नातालच्या गोऱ्याांना दाखवनू द्यावे लागेल की फ्रिदटश साम्राज्याचा एक मोठा भाग म्हणून 

हहिंदुस्तानी समाज गोऱ्याांना कोणत्याही प्रकारची हानी न पोहोचवता आपल्या अमधकाराचे आक्षण 

स्वाक्षभमानाच ेरिण करू इस्च्छतो.” 
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श्री. एस्कां ब म्हणाल,े “तुम्ही जे काही म्हणता त ेमी समज ूशकतो, आक्षण त ेमला आवडलेही. 

तुमच्यावर हल्ला करणाराांवर खटला भरण्याची तुमची इच्छा नाही हे ऐकण्याची माझी तयारी 

नव्हती. आक्षण त्याांच्यावर खटला चालवण्याची जरी तुमची इच्छा असती तरी मी नाराज झालो 

नसतो. परांतु खटला न चालवण्याचा तुमचा फ्रनणणय आता तुम्ही मला साांफ्रगतलेला असल्यामळेु 

तुमचा फ्रनणणय योग्य आह ेअस ेसाांगताना मला सांकोच वाटत नाही. इतकेच नाही तर यामुळे तुम्ही 

तुमच्या समाजाची अमधक सेवा कराल. याचबरोबर मी तुम्हाला हेही साांफ्रगतले पाफ्रहजे की यामळेु 

नाताल सरकारला तुम्ही अडचणीतून वाचवाल. तमुची इच्छा असेल तर आम्ही आक्रमकाांना 

अटक वगैरेही करू. परांत ुयामुळे गोर ेअमधकच भडकतील आक्षण तऱ्हतेऱ्हेची टीका होईल हे 

तुम्हाला साांगण्याची आवश्यकता नाही. आक्षण हे कोणतेही सरकार पसांत करू शकत नाही. परांत ु

खटला न भरण्याचा तुमचा फ्रनणणय अांफ्रतम असेल तर तुमचे हे फ्रवचार व्यक्त करणार ेपत्र तुम्ही मला 

ललहून ददले पाफ्रहजे. चेम्बरलेन याांना केवळ आपल्या चचेचा गोषवारा पाठवून मी माझ्या सरकारचा 

बचाव करू शकत नाही. तुमच्या पत्राचा आशयच मी चेम्बरलेन याांच्याकडे पाठवायला पाफ्रहजे. 

परांतु अस ेपत्र तुम्ही आताच्या आता ललहून द्या अस ेमी म्हणणार नाही. तुमच्या ममत्राांशी यासांबांधात 

तुम्ही फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करा. मम. लॉटन याांचाही सल्ला घ्या. हे सवण केल्यानांतरही तुम्ही तुमच्या 

फ्रवचाराांवर जर ठाम असाल तरच तुम्ही मला वरील आशयाच ेपत्र ललहून द्या. परांतु तुमच्यावर 

आक्रमण करणाराांवर खटला न भरण्याची जबाबदारी तुम्हाला तुमच्या लशरावर घ्यावी लागेल 

इतके मात्र मी तुम्हाला साांगतो. अस ेझाले तरच मी तुमच्या पत्राचा उपयोग करू शकेन.” 

मी त्याांना म्हणालो, “या घटनेच्या सांबांधात तुम्ही मला बोलावल ेअसल्याची मला कल्पना नव्हती. 

या सांबांधात ना मी कोणाशी फ्रवचारफ्रवफ्रनमय केला आह,े ना करण्याची इच्छा आहे. मी जेव्हा श्री 

लॉटन याांच्याबरोबर जहाजावरून उतरण्याचा फ्रनणणय घेतला तेव्हाच माझ्या मनात मी ठरवल ेहोत े

की गोऱ्याांनी मला फ्रकतीही त्रास ददला तरी मी त्याच ेवाईट वाटून घेणार नाही. यामुळे आक्रमण 

करणाराांवर खटला भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. माझ्याकररता हा धार्मिंक प्रश्न आह.े आक्षण 

तुमच्याप्रमाणेच माझे मत आह ेकी असे केल्यामुळे केवळ माझ्या समाजाचीच सेवा होणार नाही 
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तर त्यामुळे माझा स्वतःचाही लाभ होईल. यामुळे सवण जबाबदारी माझ्या लशरावर घेत मी तुम्हाला 

आताच पत्र ललहून देऊ इस्च्छतो.” 

आक्षण श्री एस्कां ब याांच्याकडून कोरा कागद मागून मी फ्रतथेच पत्र ललफ्रहले आक्षण त ेत्याांना ददले.  
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८. हचिंदुस्तानींनी काय केले? - ३ 

इांग्लांडमधील कायय 

 मागील प्रकरणामध्य ेवाचकाांनी पाफ्रहलेच आह ेकी हहिंदुस्तानी समाजान ेआपली स्स्थती 

सुधारण्याकररता काही प्रयत्न केल े आक्षण आपली प्रफ्रतष्ठा वाढवली. ज्या प्रकारे हहिंदुस्तानींनी 

दक्षिण आफ्रिकेत आपला सवांगीण फ्रवकासाचा यथाशक्ती प्रयत्न केला त्याचप्रमाणे हहिंदुस्तानातून 

आक्षण इांग्लांडमधून जजतकी मदत ममळू शकेल फ्रततकी ममळवण्याचाही प्रयत्न केला. 

हहिंदुस्तानातील कायाणबद्दल मी आधीच ललफ्रहल ेआह.े आता इांग्लांडमधून मदत ममळवण्याकररता 

काय करण्यात आल ेहे साांफ्रगतल ेपाफ्रहजे. सगळ्यात आधी हहिंदुस्तान राष्ट्रीय कॉंग्रेसन ेस्थाफ्रपलेल्या 

फ्रिदटश सममतीशी सांबांध जोडण ेआवश्यक होते. याकररता हहिंदुस्तानच ेफ्रपतामह दादाभाई नौरोजी 

आक्षण फ्रिदटश सममतीचे अध्यि सर फ्रवल्यम वेडरबनण याांना सवण घटनाांची माफ्रहती देणारी साप्ताफ्रहक 

पत्रे ललफ्रहली जात असत. आक्षण जेव्हा केव्हा अजण वगैरेंच्या नकला पाठवण्याची वेळ यायची तेव्हा 

सममतीच्या डाकखचाणत आक्षण सामान्य खचाणत मदत व्हावी म्हणून १० पौंड पाठवण्यात येत 

असत.  

इथ ेमी दादाभाईंची एक आठवण साांगेन. दादाभाई फ्रिदटश सममतीचे अध्यि नव्हत.े तरी आम्हाला 

वाटल ेकी त्याांच्याद्वारेच सममतीला पैसे पाठवणे योग्य राहील, आक्षण आमच्यातफे त्याांनी ते पैस े

सममतीला द्यावे. परांतु पफ्रहल्याांदाच आम्ही पाठवलेल ेपैसे आक्षण पत्र त्याांनी परत केल ेआक्षण त े

सरळ सर फ्रवल्यम वेडरबनण यानाच पाठवा अस ेसुचवले. दादाभाईंच ेम्हणण ेहोत ेकी माझ्याकडून 

जी मदत करता येण ेशक्य असेल ती तर मी करेनच, परांतु सममतीची प्रफ्रतष्ठा सर फ्रवल्यम वेडरबनण 

याांच्यामाफण त काम करूनच वाढेल. दादाभाई इतके वृद्ध झालेले असतानाही पत्रव्यवहाराच्या 

बाबतीत अफ्रतशय फ्रनयममत होते हेही माझ्या लिात आल.े त्याांना अमधक काही ललहायच ेनसल े

तर पत्राची पोच त ेपरतीच्या टपालान ेनक्कीच पाठवायचे आक्षण त्यात प्रोत्साहनाची एक ओळ 

अवश्य असायची. अशी पत्रे ते स्वतः ललफ्रहत आक्षण त्याांची नक्कल आपल्या दटशूपेपर बुकात 

करून ठेवत. 
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मागील प्रकरणात मी साांफ्रगतलेच आह ेकी आम्ही आमच्या सांस्थेच ेनाव ‘कॉंग्रेस’ ठेवले होत.े परांत ु

आमच्या सांस्थेचा प्रश्न कोणत्याही एखाद्या सांस्थेचा प्रश्न व्हावा अशी आमची कधीही इच्छा 

नसायची, यामुळे दादाभाईंना कळेल अशा प्रकारे आमचा पत्रव्यवहार इतर लोकाांबरोबरसदु्धा 

चालत असे. त्यात दोन सज्जन माणसाांचा अांतभाणव होतो. एक सर मांचरजी भावनगरी आक्षण दुसर े

सर फ्रवल्यम हांटर. सर मांचरजी भावनगरी त्या वेळी फ्रिदटश सांसदेच ेसभासद होते. त्याांच्याकडून 

आम्हाला चाांगली मदत होत अस.े ते नेहमीच आम्हाला महत्त्वपूणण सूचना द्यायचे. परांत ुदक्षिण 

आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींचा प्रश्न सवाणत आधी समजनू घेणार ेआक्षण त्याकररता मदत करणार ेजर 

कोणी असेल तर त ेसर फ्रवल्यम हांटर होत.े ते ‘टाईम्स’चे हहिंदुस्तान फ्रवभागाचे सांपादक होत.े आम्ही 

दक्षिण आफ्रिकेच्या पररस्स्थतीबद्दल त्याांना पफ्रहले पत्र ललफ्रहल े तेव्हापासून त्या फ्रवभागात त े

हहिंदुस्तानींच्या प्रश्नाांच्या खऱ्या स्वरूपाची चचाण करू लागल ेआक्षण आमच्या ध्येयाच्या समथणनाथण 

त े अनेकाांना पत्रेही ललहायचे. जेव्हा एखादा महत्त्वपूणण प्रश्न उपस्स्थत व्हायचा तेव्हा दर 

आठवड्याला आम्हाला त्याांच े पत्र ममळायचेच. त्याांचे ज े पफ्रहले उत्तर आल े होत े त्यात त्याांनी 

ललफ्रहले होते, “तुम्ही साांफ्रगतलेली पररस्स्थती वाचून मला फार दुःख झाले. तुम्ही फ्रवनयान,े 

शाांततापूवणक आक्षण कोणत्याही प्रकारची अफ्रतशयोक्ती न करता लढा देत आहा. या प्रश्नात माझी 

सांपूणण सहानुभूती तुमच्याकडून आह.े तुम्हाला न्याय ममळावा म्हणून माझ्या शक्तीबरहुकूम मला 

जे काही करता येण ेशक्य असेल ते व्यलक्तगत आक्षण सामाजजक स्वरूपात मी करेन. माझी खात्री 

आह ेकी या फ्रवषयात तुम्ही तसूभरही माग ेसरकू शकत नाही. तुमची मागणीच अशी आहे की 

कोणताही माणसू त्यात कमीअमधक करावे अस ेसुचव ूशकत नाही.” ‘टाईम्स’मध्य ेजो पफ्रहला 

लेख त्याांनी ललफ्रहला होता त्यातही आपल्या पत्रातील हेच शब्द त्याांनी उद्धतृ केल ेहोते. आमच्या 

प्रश्नासांबांधी अखेरपयंत त्याांच ेहेच धोरण राफ्रहले. मृत्यूच्या काही वेळेपूवीच दक्षिण आफ्रिकेतील 

हहिंदुस्तानींफ्रवषयी एका लेखमालेची रूपरेषा त्याांनी तयार केली होती अस ेलेडी हांटर याांनी एका 

पत्रात ललफ्रहल ेहोत.े  

श्री मनसुखलाल नाझर याांच ेनाव मी मागील प्रकरणात ददले आह.े हहिंदुस्तानींचा प्रश्न अमधक 

चाांगल्या प्रकारे समजावनू साांगण्याकररता समाजान ेत्याांना इांग्लांडला पाठवले होत.े सवण पिाांना 
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आपल्या सोबत ठेवून काम करावे अशी सूचना त्याांना देण्यात आली होती. इांग्लांडमधील आपल्या 

मुक्कामाच्या काळात ते सतत ददवांगत फ्रवल्यम हांटर, मांचरजी भावनगरी आक्षण हहिंदुस्तान राष्ट्रीय 

कॉंग्रेसची फ्रिदटश सममती याांच्या सांपकाणत असायच.े हहिंदुस्तानी नागरी सेवेतील सेवाफ्रनवृत्त 

अमधकारी, हहिंदुस्तान मांत्र्याांचे कायाणलय याांच्याही सांपकाणत त े असायच.े अशा प्रकारे त्याांच्या 

आवाक्यातील एकही मागण त्याांनी सोडला नव्हता. या सवण गोष्टींमुळे साम्राज्य सरकारच्या दृष्टीत 

हहिंदुस्तानबाहेर राहणाऱ्या हहिंदुस्तानींच्या प्रश्नाला सवाणमधक प्राधान्य ममळाल,े आक्षण त्याचा 

बरावाईट पररणाम इतर देशाांमधील सरकाराांवरही झाला. ज्या ज्या वसाहतीत हहिंदुस्तानी वसलेले 

होते त्या त्या वसाहतीत आपल्या पररस्स्थतीच्या महत्त्वाबद्दल त े जागृत झाले आक्षण फ्रतथ े

राहणाऱ्या युरोफ्रपयाांना त्या धोक्याची जाणीव जाणीव झाली जो धोका हहिंदुस्तानीं लोकाांमुळे 

वसाहतीतील युरोफ्रपयाांच्या प्रभुत्वाला फ्रनमाणण होऊ शकत होता. 
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९. बोअरयुद्ध 

 बोअरयुद्धाच्या वेळी दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींची स्स्थती कशी होती हे ज्या 

वाचकाांनी मागील प्रकरणे लिपूवणक वाचली असतील त्याांच्या लिात आलचे असेल. आपल्या 

पररस्स्थतीत सुधारणा व्हावी म्हणून त्या वेळेपयंत त्याांनी कोणकोणत े प्रयत्न केल े होत े याच े

वणणनही वर आलेल ेआहे.  

 सोन्याच्या खाणमालकाबरोबर झालेल्या गुप्त खलबतानसुार १८९९मध्ये डॉ. जेममसन 

याांनी जोहाफ्रनसबगणवर हल्ला केला. जोहाफ्रनसबगणवर फ्रवजय ममळवल्यानांतरच बोअर सरकारला 

या हल्ल्यासांबांधी कळेल अस ेदोघाांनाही वाटत होत.े परांतु अशा अपेिा करणार ेडॉ. जेममसन 

आक्षण त्याांच ेममत्र याांनी फार मोठी चूक केली होती. आपले कारस्थान जरी पूणणपणे उघडकीस 

आल ेतरी ऱ्होडेलशयात प्रलशिण घेतलेल्या नेमबाजाांसमोर अडाणी बोअर शेतकरी काहीही करू 

शकणार असे समजण्यात त्याांनी दुसरी चूक केली. जोहाफ्रनसबगणमधील बहुतेक लोक आपले 

स्वागत करतील अस े गहृीत धरण्यातही त्याांनी चूक केली होती. त्या सज्जन डॉक्टरची ही 

अपेिाही पूणण होऊ शकली नाही. पे्रलसडेंट कु्रगर याांना या सवण गोष्टींचा पत्ता लागलेला होता. त्याांनी 

अत्यांत शाांतपण,े कुशलतापूवणक आक्षण गुप्तपण ेडॉ. जेममसन याांना तोंड देण्याची तयारी केली 

होती. यामुळे डॉ. जेममसन जोहाफ्रनसबगणला पोहोचण्याआधीच बोअर सैन्यान ेआपल्या गोळ्याांनी 

त्याांच े स्वागत केल.े सैन्याच्या या माऱ्यासमोर डॉ. जेममसनची तुकडी दटकूच शकत नव्हती. 

जोहाफ्रनसबगणमध्य ेसरकारफ्रवरुद्ध कुणालाही बांड करता येऊ नय ेम्हणूनही राष्ट्राध्यि कु्रगरनी पूणण 

तयारी केली होती. यामुळे शहरामधील लोकाांमधूनसदु्धा कोणालाही डोके वर काढण्याचा धीर 

झाला नाही. राष्ट्राध्यि कु्रगर याांच्या या कारवाईमुळे जोहाफ्रनसबगणमधील सवण करोडपती स्तब्ध 

झाले. राष्ट्राध्यि कु्रगर याांच्या या सुांदर पूवणतयारीमळेु हल्ला परतवण्याकररता खचणही कमी आला 

आक्षण प्राणहानी फ्रकमान झाली. 

 डॉ. जेममसन आक्षण त्याांच ेसवण ममत्र - सोन्याच्या खाणीचे मालक - पकडल ेगेल ेआक्षण 

त्याांच्यावर ताबडतोब खटला भरण्यात आला. काही लोकाांना फाशीची लशिा झाली. या 
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अपराध्याांमध्ये बहुतेक करोडपती होते. परांत ुत्याांनी ददवसाढवळ्या हल्ला करण्याच ेसाहस केलेले 

असल्यामुळे साम्राज्य सरकार त्याांच्याकररता काहीही करू शकले नाही. राष्ट्राध्यि कु्रगर याांच े

महत्त्व एकदम वाढले. राष्ट्राध्यि कु्रगर याांची दयाभावना जागृत व्हावी म्हणून वसाहतमांत्री 

चेम्बरलेन याांनी दीन शब्दाांत तार केली आक्षण त्या करोडपतीचा प्राण वाचावा म्हणून दयेची भीक 

माफ्रगतली. राष्ट्राध्यि कु्रगर आपला डाव खेळण्यात फार कुशल होत.े दक्षिण आफ्रिकेतील 

कोणतीही शक्ती आपल्या हातातील राजसत्ता फ्रहसकावून घेऊ शकत ेअशी भीती त्याांना मुळीच 

नव्हती.डॉ. जेममसन आक्षण त्याांच्या ममत्राांनी त्याांच्या दृष्टीन ेअफ्रतशय कौशल्यान ेतो कट रचला 

होता, परांतु राष्ट्राध्यि कु्रगर याांच्या दृष्टीने त ेबालीशपणाचे कृत्य होत.े यामळेु त्याांनी चेम्बरलेन 

याांच्या नम्र प्राथणनेचा स्वीकार केला कोणालाही फाशी न देता सोडून ददले. 

 परांतु मळमळीबरोबर वर आलेल ेअन्न फ्रकती काळ पोटात दटकून राहू शकत?े ते बाहेर 

फ्रनघणारच. जेममसन याांचा हल्ला हे गांभीर रोगाचे लिण होत ेहे राष्ट्राध्यि कु्रगर याांनाही माहीत 

होते. जोहाफ्रनसबगणच े करोडपती आपल्यावरील कलांक न धुण े अशक्य होत.े यालशवाय ज्या 

सुधारणाांकररता डॉ. जेममसन याांनी हल्ल्याची योजना आखली होती त्यातील एकही सुधारणा 

आतापयंत झाली नव्हती. यामुळे जोहाफ्रनसबगणच े शेतकरी शाांत राहण्याची शक्यता मुळीच 

नव्हती. त्याांच्या मागण्याबद्दल आफ्रिकेतील फ्रिदटश उच्चायुक्त याांची पूणण सहानुभतूी होती. 

त्याचबरोबर राष्ट्राध्यि कु्रगर याांनी डॉ. जेममसन आक्षण इतर करोडपती याांच्याबद्दल जे महान 

औदायण दाखवल ेहोत ेत्याबद्दल चेम्बरलेन याांनीसदु्धा स्तुती केली आक्षण त्याांच ेलि सुधारणाांकडे 

वेधल.े यालशवाय हे भाांडण ममटूच शकत नाही अस ेसवांच ेमत होत.े खाणमालकाांच्या मागण्या 

अशा काही होत्या की त्याांची पररणती अखेरीस बोअराच ेप्रभतु्व सांपुष्टात येण्यात  झाली असती. 

याचा अांफ्रतम पररणाम यदु्धच असेल याची दोन्ही पिाांना जाणीव होती. यामुळे दोन्ही पि युद्धाची 

तयारी करत होते. त्या वेळेची दोघाांचीही शाखब्दक चकमक पाहण्यासारखी होती. राष्ट्राध्यि कु्रगर 

जेव्हा अमधक शस्त्र ेहकिंवा युद्धसामुग्री मागवायच ेतेव्हा तेव्हा इांग्रज सरकारलाही दक्षिण आफ्रिकेत 

थोडे सैन्य आणण ेभाग पडेल अशी धमकी फ्रिदटश उच्चायुक्त त्याांना देत असत. फ्रिदटश सैन्य 
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जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत यायच ेतेव्हा तुम्ही युद्धाची तयारी करत आहा असा टोमणा राष्ट्राध्यि 

कु्रगर मारायच.े  

 तयारी पूणण झाल्यानांतर गप्प बसून राहणे म्हणज े स्वतःहोऊन इांग्रजाांसमोर शरणागती 

पत्करण्यासारख ेहोईल अस ेकु्रगर याांना वाटल.े फ्रिदटश साम्राज्याजवळ पैशाचा आक्षण पाशवी 

शक्तीचा अपरांपार साठा होता. हळूहळू तयारी करत आक्षण खाणमालकाांच्या तक्रारी दूर 

करण्याकररता राष्ट्राध्यि कु्रगर याांना समजावत फ्रिदटश साम्राज्य भरपूर कालापहरण करू शकत 

होते, आक्षण राष्ट्राध्यि कु्रगर खाणमालकाांच्या तक्रारी दूर करतच नसल्यामुळे आम्हाला युद्ध करण े

भाग पडल ेअसे त ेजगाला दाखव ूशकले असत.े अशा प्रकारे फ्रिदटशाांनी युद्धाची इतकी जोरदार 

तयारी केली असती की राष्ट्राध्यि कु्रगर याांना फ्रिदटशाांना तोंड देणेच शक्य झाले नसत ेआक्षण 

फ्रववश होऊन दीनवाणेपणान े फ्रिफ्रतदटशाांच्या अटी स्वीकारणे त्याांना भाग पडले असत.े ज्या 

समाजातील स्त्स्त्रयासदु्धा ठरल्यानांतर युद्धात भाग घेऊ शकतात, ज्या प्रजेमध्ये राष्ट्रीय स्वातांत्र्याला 

धार्मिंक भावनेइतकेच महत्त्वाच ेस्थान असत ेती जनता चक्रवती राजाच्या शलक्तसामथ्याणसमोरही 

हीनदीन होऊ शकत नाही. आक्षण बोअर जनता खरोखरच अशी शूर होती.  

 ऑरेंज िी स्टेटबरोबर राष्ट्राध्यि कु्रगर याांनी आधीच सामांजस्य करार केला होता. या दोन्ही 

बोअर राज्याांच े धोरण आक्षण कायणपद्धती एकच होती. फ्रिदटशाांच्या मागण्या पूणणपण े मान्य 

करण्याची राष्ट्राध्यि कु्रगर याांची मुळीच इच्छा नव्हती. खाण मालकाांच ेपूणण समाधान होईल या 

सीमेपयंत त्याांच्या मागण्यासुद्धा मान्य करण्याची त्याांची तयारी नव्हती. यामुळे युद्ध अपररहायण 

आह ेअस ेत्याांना वाटत होते. अस ेअसताना युद्धाला अजून फ्रवलांब करण ेम्हणज ेयुद्धाची तयारी 

करण्याकररता फ्रिदटश साम्राज्याला अमधक वेळ देण ेअसा अथण होईल अस ेदोन्ही राष्ट्राांना वाटल.े 

यामुळे राष्ट्राध्यि कु्रगर याांनी आपले अांफ्रतम फ्रवचार आक्षण अांफ्रतम मागण्या ममल्नर याांना 

साांफ्रगतल्या. याचबरोबर ट्राांसवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेट याांच्या सीमाांवर सैन्य तैनात केल.े याची 

पररणती युद्धालशवाय अजून कशात होऊच शकत नव्हती. फ्रिदटश साम्राज्यासारख े चक्रवती 

साम्राज्य अशा धमकीसमोर नमण ेअशक्य होते. राष्ट्राध्यि कु्रगर याांच्या फ्रनवाणणीच्या सांदेशाची 
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मुदत सांपली आक्षण बोअर सैन्यान ेफ्रवद्युत गतीन ेपुढे कूच केल.े त्याांनी लेडीप्स्मथ, फ्रकम्बली आक्षण 

माफेहकिंग याांना वेढा घातला. अशा प्रकारे १८९९ साली या महान युद्धाची सुरुवात झाली. 

वाचकाांना हे तर माहीतच आह ेकी या युद्धाच्या कारणात म्हणज ेफ्रिदटशाांच्या मागण्यातील एक 

कारण बो्अर राज्यातील हहिंदुस्तानींची दुदणशा हे होते.  

आता या प्रसांगी आपण काय केल ेपाफ्रहजे असा मोठाच प्रश्न दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींसमोर 

उभा राफ्रहला. बोअराांची सवण पुरुषमांडळी युद्धात फ्रनघून गेली होती. वफ्रकलाांनी वफ्रकली सोडली, 

शेतकऱ्याांनी शेती सोडली, व्यापाऱ्याांनी व्यापार सोडला आक्षण नोकराांनी नोकरी सोडली. 

इांग्रजाांच्या बाजून ेबोअराांइतके जरी नाही तरी केप कॉलनी, नाताल, ऱ्होडेलशया, येथील लोक 

मोठ्या सांख्यते स्वयांसेवक म्हणून युद्धात दाखल झाल.े ज्या न्यायालयात मी वफ्रकली करत होतो 

फ्रतथ ेआता मला फार कमी वकील ददसू लागल.े अनेक मोठे वकील युद्धकायाणत जुांपले होते. 

हहिंदुस्तानींवर जे आिेप घेतल ेजात असत त्यातील एक आिेप होता, “हे लोक दक्षिण आफ्रिकेत 

केवळ पैसा गोळा करण्याकररता येत असतात, हे आमच्यावर (इांग्रजाांवर) केवळ ओझ ेझालेले 

आहेत. ज्याप्रमाण ेकसर लाकडात लशरत ेआक्षण पोखरून पोखरून त्याला अगदी पोकळ करून 

टाकत ेत्याप्रमाण ेहे हहिंदुस्तानीसदु्धा आमच ेकाळीज कुरतडण्याकररता आक्षण खाण्याकररता इथ े

आलेल ेआहते. देशावर जरी आक्रमण होत असेल, आमच्या घराची लूट होण्याचा जरी प्रसांग 

आला तरीही हे हहिंदुस्तानी आम्हाला हकिंमचतही मदत करणार नाहीत. त्या वेळी शत्रूांपासून 

आम्हाला केवळ स्वतःलाचा वाचवाव ेलागणार नाही तर याांनाही वाचवण्याच ेकाम करावे लागेल.” 

या आिेपाचा आम्ही गांभीरपण ेफ्रवचार केला. या आिेपात काहीही तथ्य नाही, तो फ्रनराधार आह े

हे लसद्ध करण्याची ही चाांगली सांधी चालून आली आहे अस ेआम्हाला वाटल.े काही लोकाांनी पुढील 

फ्रवचारही व्यक्त केल े: 

“इांग्रज आक्षण बोअर हे दोघेही आपल्याला सारखाच त्रास देतात. ट्रान्सवालमध्ये आपल्या जो त्रास 

सहन करावा लागतो तो नाताल आक्षण केप कॉलनीत सहन करावा लागत नाही अस ेकाही नाही. 

अांतर केवळ दुःखाच्या प्रमाणात आहे. आक्षण आपल्याला तर गुलाम म्हणूनच सांबोधण्यात येत 
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असत.े बोअराांचा एक लहानसा समाज आपल्या अप्स्तत्वाकररता इांग्रजाांफ्रवरुद्ध लढतो आह े हे 

आम्हाला माहीत आह.े हे माहीत असतानाही आम्ही त्याांच्या नाशाकररता कस ेकारणीभूत ठरू 

शकतो? आक्षण अखेरीस व्यावहाररक दृष्टीने जरी पाहायच े असेल तरी बोअराांचा या युद्धात 

फ्रनक्षितपण ेपराभव होणार आह ेअसे भाकीत कोणीच करू शकत नाही. त्याांचा जर युद्धात फ्रवजय 

झाला तर त ेआमचा बदला घेतल्यालशवाय राहतील?” 

हा युलक्तवाद जोरदार भाषेत माांडणारा एक पि आमच्यात होता. मला स्वतःलाही हा युलक्तवाद 

समज ूशकत होता आक्षण त्याला आवश्यक त ेमहत्त्वही मी देत होतो. तरीही मला तो पटला नाही. 

माझ्या मनात आक्षण लोकाांसमोर मी त्याच ेखांडन अशा प्रकारे केल े: 

“दक्षिण आफ्रिकेतील आपल ेअप्स्तत्व फ्रिदटश प्रजा म्हणूनच आह.े प्रत्येक अजाणत फ्रिदटश प्रजा 

म्हणूनच आपण अमधकाराची मागणी केली आह.े फ्रिदटश प्रजा असण्याचा आपल्याला अक्षभमान 

वाटत आला आह ेआक्षण आमच्या शासकाांनीही आपला बचाव फ्रिदटश प्रजा म्हणूनच केला आह.े 

आपली आक्षण इांग्रजाांची घरेदार ेनष्ट होण्याची वेळ आली असतानाही दक्षिण आफ्रिकेत इांग्रज 

आपल्याला त्रास देतात अस ेम्हणून आपण हातातहात घालून गप्प बसून तमाशा पाहत राफ्रहलो 

तर ही गोष्ट आपल्या माणूसपणाला शोभून ददसणार नाही. एवढेच नाही तर या मनोवृत्तीमुळे 

आमच्या दुःखात अजून भर पडेल. जो आिेप आपल्याला चुकीचा वाटतो तो चुकीचा आह ेहे 

लसद्ध करण्याकररता अनायस े आपल्याला ही सांधी ममळाली आह.े ती हातातून फ्रनसटून जाऊ 

देण्याचा अथण होईल आपण स्वतः तो आिेप मान्य करण.े त्यानांतर जर आपल्याला अमधक त्रास 

सहन करावा लागला, इांग्रजाांनी आपल्याला अमधक फ्रहणवले आक्षण त्याांनी आमची घृणा केली तर 

त्यात आियण वाटण्यासारख ेकाहीही राहणार नाही. तशा अवस्थेत तो आपलाच दोष मानला 

जाईल. इांग्रजाांनी आपल्यावर जजतके दोषारोप केल े आहेत त े सवण फ्रनराधार आहेत, त्याबद्दल 

बोलण्यासारख े काहीही नाही असे म्हणण े स्वतःची फसवणूक करण े होईल. हे खरे आह े की 

फ्रिदटश साम्राज्यात आपण गुलामासारख ेआहो, परांत ुफ्रिदटश साम्राज्यात राहून ही गुलामफ्रगरी दूर 

करण्याचा आजपयतं आपला उदे्दश राफ्रहला आहे. हहिंदुस्तानातील सवण पुढारी हेच करून राफ्रहले 
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आहेत. आपणसुद्धा हेच करत आहो. आक्षण फ्रिदटश साम्राज्याच े सदस्य म्हणूनच आपल्याला 

आपले स्वातांत्र्य आक्षण प्रगती या दोन्ही गोष्टी साध्य करायच्या असतील तर त्याकररता ही 

सुवणणसांधी आह.े बोअराांची बाज ू ही न्यायाची बाजू आहे असे बऱ्याच प्रमाणात म्हणता येऊ 

शकत.े परांत ु एखाद्या राज्याच्या शासनव्यवस्थेत राहून प्रजेतील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या 

फ्रवचारानुसार आचरण करू शकत नाही. राज्याचा अमधकारी वगण जी काही कामे करतो ती सवण 

उमचत असतात अस ेनााही. अस ेअसतानाही प्रजा जोपयंत अशा राज्याचा स्वीकार करत ेतोपयंत 

त्या राज्याच्या कायाणच ेसमथणन करण ेआक्षण त्याकररता राज्याला मदत करण ेप्रजेचे कतणव्य असत.े 

‘’यालशवाय प्रजेचा एखादा भाग राज्याच्या वा शासनाच्या एखाद्या कायाणला धार्मिंक दृष्टीने 

अनीतीपूणण समजत असेल तर त्या कायाणत फ्रवघ्न फ्रनमाणण करण्याआधी त्या राज्याला अनीतीपूणण 

कायाणपासून वाचवण्याचा आपण प्रयत्न केला पाफ्रहजे. आपण अस े काहीही केलेले नाही. 

आपल्यासमोर असे धमणसांकट उभे राफ्रहलेल ेनाही आक्षण अशा कोणत्याही ‘व्यापक कारणामुळे 

आम्ही या युद्धात भाग घेऊ इस्च्छत नाही असे ना तर कोणी म्हणाल ेआहे ना कोणाची अशी 

मान्यता आह.े यामुळे प्रजा म्हणून युद्धाच्या गुणदोषाचा फ्रवचार न करता सुरू असलेल्या युद्धाला 

यथाशक्ती मदत करण ेहाच आपला सामान्य धमण आह.े अखेरीस बोअर राज्याचा फ्रवजय झाला, 

आक्षण त्याांचा पराभवच होईल असे फ्रनक्षितपण ेसाांगण्यासारख ेआपल्याजवळ कोणतेही कारण 

नाही, तर आपली अवस्था फुफाट्यातून फ्रनघून आगीत पडल्यासारखी होईल व मग त ेआपला 

मनसोक्त बदला घेतील अस े मानण े वा असा फ्रवश्वास ठेवण े हे शूर बोअराांवर तसेच आपल्या 

स्वतःवरही अन्याय करण्यासारख े होईल. हे तर केवळ आपल्या भ्याडपणाचे मचन्ह समजल े

जाईल. असा फ्रवचार मनात येऊ देण े हे सुद्धा आपल्या प्रामाक्षणकपणाला बट्टा लावण्यासारख े

होईल. इांग्रजाांचा पराभव झाला तर आपले काय होईल असा कोणी इांग्रज फ्रवचार करतो काय? 

रणाांगणात जाणारा कोणताही माणसू माणूसपण गमावल्यालशवाय असा फ्रवचार करूच शकत 

नाही.” 
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असा युलक्तवाद मी १८९९ साली केला होता आक्षण आजसुद्धा त्यात कोणताही बदल करण्याची 

मला आवश्यकता वाटत नाही. माझ्या म्हणण्याचा अथण असा आह े की त्या वेळी फ्रिदटश 

साम्राज्याबद्दल मला जो मोह होता आक्षण फ्रिदटश साम्राज्याांतगणत स्वातांत्र्याची जी आशा माझ्या 

मनात होती ती आशा आजही कायम असती तर आजही अिरशः हाच युलक्तवाद मी केला असता 

आक्षण तशीच पररस्स्थती हहिंदुस्तानात असती तर हहिंदुस्तानातही मी केला असता. या युलक्तवादाच्या 

फ्रवरोधी युलक्तवाद दक्षिण आफ्रिकेत आक्षण इांग्लांडमध्येही मी एकल ेआहते. तरीही हे माझे फ्रवचार 

बदलण्याकररता मला कोणतेही कारण ददसत नाही. मला माहीत आहे की माझ्या आजच्या 

फ्रवचाराांचा प्रस्तुत फ्रवचाराांशी काहीही सांबांध नाही. परांतु वरील भेद साांगण्याची दोन प्रमुख कारण े

आहेत. हे पुस्तक घाईघाईने वाचणार ेवाचक त ेशाांतपण ेव लिपूवणक वाचतील अशी अपेिा 

वाचकाांकडून करण्याचा मला कोणताही अमधकार नाही हे याच ेकारण आहे. माझ्या आजच्या 

कामाशी वरील फ्रवचाराांचा मेळ घालण ेअशा वाचकाांना कठीण जाईल. दुसर ेकारण असे आह ेकी 

त्या फ्रवचारसरणीतही सत्याचा आग्रह आह.े आम्ही जस ेआत आहो तसेच बाहेर ददसलो पाफ्रहजे 

व त्याप्रमाण ेव्यवहार केला पाफ्रहजे ही धार्मिंक आचरणाची शेवटची नाही तर पफ्रहली पायरी आह.े 

या पायरीलशवाय धार्मिंक जीवनाचा इमला उभा करण ेअशक्य आहे. 

आता आपण आपल्या इफ्रतहासाकडे वळू या.  

माझा वरील युलक्तवाद अनेक लोकाांना पसांत पडला. माझा एकट्याचाच असा युलक्तवाद होता अस े

वाचकाांनी समज ूनय.े या युलक्तवादाआधीही युद्धात भाग घेणारे हहिंदुस्तानी होत.े परांतु तेव्हा एक 

व्यावहाररक प्रश्न फ्रनमाणण झाला. - युद्धाच्या या भयांकर तुफानात हहिंदुस्तानींचा दुबणल आवाज कोण 

ऐकेल? हहिंदुस्तानींनी केलेल्या मदतीच्या प्रस्तावाला फ्रकती महत्त्व ददले जाईल? शस्त्र तर 

आमच्यापैकी कोणीही हाती घेतलेले नव्हत.े युद्धात सैफ्रनकाांकडून शस्त्रसांचालनाच्या 

कामाव्यफ्रतररक्त इतर कामाकररता प्रलशिण आवश्यक असत.े एका तालावर कूच करण,े आपल े

सामान स्वतः घेऊन चालण े या गोष्टीसुद्धा आमच्याकररता कठीण होत्या. यालशवाय गोऱ्याांनी 

आम्हा सवांना कुलीच मानले असत.े त्याांनी आमचा अपमानही केला असता. आमच्याकडे 
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फ्रतरस्कृत नजरेन े पाफ्रहले असत.े हे सवण कस े सहन केल े जाव?े आक्षण आम्ही सनै्यात भरती 

होण्याची जरी मागणी केली तरी ती मागणी कशी मान्य करवून घ्यावी? या प्रश्नाचा फ्रवचारफ्रवफ्रनमय 

केल्यानांतर आम्ही या फ्रनणणयावर आलो की आमचा प्रस्ताव स्वीकारला जावा म्हणून आम्ही प्रयत्न 

केला पाफ्रहजे. कामाचा अनुभवच आम्हाला अमधक काम करायला लशकवील. आमच्यात इच्छा 

असेल तर सेवा करण्याची शक्ती ईश्वर देईल. ममळालेले काम कस ेपूणण करायच ेयाची काळजी 

आपण करता कामा नय.े यथाशक्ती प्रलशिण घेतल ेपाफ्रहजे आक्षण एकदा सेवाधमाणचा फ्रनधाणर 

केल्यानांतर मानापमानाचा फ्रवचारच सोडून ददला पाफ्रहजे, आक्षण जरी अपमान झाला तरी तो सहन 

करून सेवा केली पाफ्रहजे. 

आमच्या मागण्या मान्य करवून घेण्याकररता आम्हाला फार मोठ्या अडचणींचा सामना करावा 

लागला. त्याचा इफ्रतहास रसाळ आह,े पण तो देण्याचे हे स्थान नाही. यामुळे इथ ेमी इतकेच साांगतो 

की आमच्यातील प्रमुख लोकाांनी जखमी आक्षण आजारी लोकाांची सेवा करण्याच ेप्रलशिण घेतल.े 

आमच्या शारीररक िमतेबद्दल डॉक्टरकडून प्रमाणपत्र घेतल े आक्षण एक पत्र ललहून युद्धात 

सहभागी होण्याकररता परवानगी मागणार ेपत्र शासनाकडे पाठवले. आमच्या या पत्राचा आक्षण 

आम्ही केलेल्या आग्रहाचा फार चाांगला प्रभाव पडला. पत्राचे उत्तर देताना सरकारन े आमच े

आभार मानले, परांतु या वेळी तुमची मागणी स्वीकारता येत नाही अस ेसाांफ्रगतल.े मध्यांतरीच्या 

काळात बोअराांची ताकद वाढली. एखाद्या भयानक पुराच्या लोंढ्याप्रमाणे त्याांचे आक्रमण झाले 

आक्षण नातालच्या राजधानीपयंत बोअर पोहोचण्याचा धोका फ्रनमाणण झाला. चोहोकडे जखमी 

आक्षण मृत सैफ्रनकाांचे ढीग पडलेले होते. आमची मागणी मान्य व्हावी म्हणून आमच ेप्रयत्न सुरूच 

होते. अखेरीस ऍम्ब्युलन्स कोअर (सुश्रषुा पथक) म्हणून आमच्या सेवेचा स्वीकार करण्यात आला. 

रुगणालयातील सांडास साफ करण्याच्या वा झाडझूड करण्याच्या कामाकररतासदु्धा आमची 

तयारी आहे अस े आम्ही ललफ्रहले होत.े यामुळे शशु्रुषापथकात भरती होण्याचे काम आम्हाला 

स्वागताहण वाटण ेस्वाभाफ्रवक होते. आमचा प्रस्ताव स्वतांत्र आक्षण फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानीबद्दलच 

होता. परांत ुफ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींनाही त्यात सामील करण ेउमचत राहील अस ेआम्ही सुचवले. त्या 

वेळी सरकारला जास्तीतजास्त लोकाांची आवश्यकता होती. यामुळे फ्रगरममट्या मजुराांच्या 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

मालकाांनाही फ्रगरममट्याांना शुश्रषूापथकात सामील होऊ द्या अशी फ्रवनांती शासनातफे करण्यात 

आली. यामुळे ११०० हहिंदुस्तानींचे एक भव्य पथक  डरबनहून युद्धाच्या मोचाणवर जाण्याकररता 

फ्रनघाले. फ्रनघताना श्री एस्कां ब, जे वाचकाांना पररमचत आहेत आक्षण जे गोऱ्या स्वयांसेवकाांच ेप्रमुख 

होते, याांनी आमच ेआभार मानले आक्षण आम्हाला आशीवाणदही ददले.  

इांग्रजी वृत्तपत्राांना हे सवण एखाद्या चमत्काराप्रमाणेच वाटल.े हहिंदुस्तानी लोक या युद्धात भाग घेतील 

अशी त्याांची मुळीच अपेिा नव्हती. एका इांग्रजाचे फ्रतथल्या एका प्रमुख दैफ्रनकात हहिंदुस्तानींची 

स्तुती करणारी एक कफ्रवता ललफ्रहली. फ्रतच्या धृपदाच्या ओळीचा आशय असा होता: “अखेरीस 

आम्ही एकाच साम्राज्याची मुल ेआहो.” 

या पथकात जवळपास ३०० त े ४०० फ्रगरममटमकु्त हहिंदुस्तानी असावे. स्वतांत्र हहिंदुस्तानींच्या 

प्रयत्नामुळे ते भरती झाले होते. त्यातील ३७ जणाांना नेता समजण्यात येत होते कारण त्याांच्या 

सह्याांनी हा प्रस्ताव माांडण्यात आला होता आक्षण इतराांना गोळा करणारेही तेच होते. या 

पुढाऱ्याांमध्य े बॅररस्टरही होते आक्षण मुनीमही होत.े बाकी लोकाांमध्य े राज वा सतुारासारख े

कारागीर आक्षण सामान्य मजूर वगैर ेहोत.े त्यात हहिंदू, मुसलमान, मद्रासी आक्षण उत्तर हहिंदुस्तानी 

अस े सवण धमांचे आक्षण सवण प्राांतातील लोक होत.े शुश्रषूापथकात व्यापारी वगाणतील कोणीही 

नव्हता असेही म्हणता येऊ शकत.े परांतु व्यापाऱ्याांनी आर्थिंक दृष्टीने बरीच मदत केली. अशा 

पथकातील लोकाांना सैफ्रनकी भत्ता ममळत अस,े परांत ुत्याांच्या इतरही गरजा असतात. त्या गरजा 

पूणण झाल्या तर छावणीतील कठोर जीवनप्रणालीतही थोडे बर ेवाटते. अशा गरजा पूणण करण्याची 

जबाबदारी हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी आपल्या लशरावर घेतली. यालशवाय ज्या जखमी सैफ्रनकाांेांची 

सेवाशशु्रूषा करावी लागत अस े त्याांच्याकररताही ममठाई, लसगारेट वगैर े वस्तू उपलब्ध करून 

देण्यात व्यापाऱ्याांनी चाांगली मदत केली. जेव्हा केव्हा आम्ही शहराजवळ छावणी टाकलेली 

असायची तेव्हा तेव्हा तेथील व्यापारी अशा गरजा पूणण करण्याकररता पूणणपण े प्रयत्नशील 

असायच.े 
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 या शुश्रूषापथकात ज ेफ्रगरममट्य ेसामील झाले होत ेत्याांच्याबरोबर त्याांच्या त्याांच्या खटल्यातील 

इांग्रज प्रमुखाांनाही पाठवण्यात आल ेहोत.े परांतु आम्हा सवांची कामे तर सारखीच होती. सवांना 

सोबत राहाव ेलागायच.े यामुळे फ्रगरममट्य ेफार खशु झाले. ती सांपूणण व्यवस्था स्वाभाफ्रवकपणेच 

आमच्या हाती आली. यामुळे त ेसांपूणण शुश्रषूापथक हहिंदुस्तानीच मानले गले.े त्याच्या कामाचे यश 

हहिंदुस्तानी समाजालाच ममळाले. खर े साांगायचे तर फ्रगरममट्याांना या पथकात सामील करून 

घेण्याचे श्रेय समाज घेऊ शकत नाही. त ेश्रेय तर त्याांच ेगोर ेमालकच घेऊ शकतात. परांतु यात 

काही शांका नाही की हे पथक तयार झाल्यानांतर त्याच्या सुव्यवस्थेचे श्रेय मात्र स्वतांत्र 

हहिंदुस्तानींकडे म्हणज े हहिंदुस्तानी समाजाकडेच जाऊ शकत.े आक्षण जनरल बुलरनी आपल्या 

खललत्यामध्य ेही गोष्ट मान्य केली आह.े 

आजारी तसेच जखमी लोकाांची शुश्रूषा करण्याच ेप्रलशिण देणार ेडॉ. बथूही आमच्याबरोबर होते. 

त े एक सज्जन पाद्री होते आक्षण हहिंदुस्तानी खििनाांमध्ये त े काम करत असत. ते सवांत 

ममसळायच.े वर मी ज्या सदतीस पुढाऱ्याांचा उल्लखे केला आहे त्याांच्यातील बहुतेक लोक त्याांच े

लशष्य होते. हहिंदुस्तानींच्या शशु्रूषापथकाप्रमाणेच युरोफ्रपयाांचेही एक शुश्रषुापथक तयार करण्यात 

आल े होत,े आक्षण या दोन्ही पथकाांना एकाच दठकाणी काम करावे लागायचे. युद्धात काम 

करण्याचा सरकारसमोर ठेवलेला आमचा प्रस्ताव फ्रबनशतण होता. परांत ुतोफा आक्षण बांदुकाांच्या 

टप्प्यात आम्हाला काम करावे लागणार नाही अस ेस्वीकृतीपत्रात आम्हाला साांगण्यात आल ेहोते. 

याचा अथण असा होता की रणाांगणात जखमी झालेल्या सैफ्रनकाांना सैन्याबरोबर. असलेल्या स्थायी 

शुश्रषूापथकान े सैन्याच्या पुष्कळच माग े आणून सोडावे आक्षण मग त्याची जबाबदारी आम्ही 

घ्यावी. लेडीप्स्मथ येथे बोअर सनै्याच्या वेढ्यात अडकलेल्या जनरल व्हाईट याांना सोडवण्याचा 

जनरल बुलर फ्रनकराचा प्रयत्न करणार असल्यामळेु आक्षण त्या प्रयत्नात स्थायी शुश्रूषापथक 

काळजी घेऊ शकेल त्याहून जास्त सैफ्रनक जखमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे गोऱ्याांच ेआक्षण 

आम्हा हहिंदुस्तानींचे एक शुश्रषुापथक तयार करण्यात आल ेहोत.े युद्ध अशा प्रदेशात सुरू होत े

की रणभूमी आक्षण कें द्रीय रुग्णालय याांना जोडणाऱ्या सडकाही नव्हत्या. यामुळे जखमी 
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सैफ्रनकाांना घोडागाडी वगैरते घालून रुग्णालयात नेण ेअशक्य होते. कें द्रीय रुग्णालय नेहमी एखाद्या 

रेल्वेस्टेशनजवळ आक्षण युद्धभूमीपासून ७-८मैल लाांब अांतरावर ठेवण्यात येत अस.े  

लवकरच आम्हाला काम करण्याची सांधी ममळाली. आक्षण ते काम आमच्या अपेिेपेिा कठीण 

होते. जखमींना उचलून ७-८मैल अांतरावर नेण ेआमच्याकररता सामान्य गोष्ट होती. परांत ुकेव्हा 

केव्हा आम्हाला घायाळ सैफ्रनकाांना २५-२५ मैल अांतरावर न्याव ेलागायच.े मागाणत त्याांना औषध 

द्यावे लागायच.े कूच करताना सकाळी ८ वाजता सुरुवात व्हायची आक्षण ५ वाजेपयंत कें द्रीय 

रुग्णालयात पोहोचणे आवश्यक असायच.े हे काम नक्कीच फार कठीण होत.े घायाळ सैफ्रनकाांना 

उचलून २५ मैल अांतरावर नेण्याच ेकाम एकदाच करावे लागल.े यालशवाय युद्धाच्या सुरुवातीला 

पराभवावर पराभव स्वीकारावे लागल ेआक्षण फार मोठ्या प्रमाणात सैफ्रनक जखमी झाले. यामुळे 

आम्हाला तोफाांच्या आक्षण बांदुकीच्या माऱ्याच्या टप्प्यात न नेण्याचा फ्रवचार अमधकाऱ्याांना सोडून 

द्यावा लागला. जेव्हा अशी वेळ आली तेव्हा आम्हाला साांगण्यात आल ेकी “तुमच्याशी झालेल्या 

कराराप्रमाण ेतुम्हाला आम्ही अशा धोक्याच्या दठकाणी नेऊ शकत नाही की जजथ ेतुमच्यावर 

गोळीबार होऊ शकेल. यामुळे तुम्हाला धोका पत्करायचा नसेल तर जनरल बुलरची तुमच्यावर 

बळजबरी करण्याची मुळीच इच्छा नाही. परांत ुतुम्ही स्वेच्छेने हा धोका पत्करण्याकररता तयार 

असाल तर सरकार फ्रनक्षितच तुमचे आभार मानील.” धोका पत्करण्याकररता आम्ही तयारच 

होतो. धोक्याच्या दठकाणापासून दूर राहण े आम्हाला मुळीच पसांत नव्हत.े यामुळे आम्ही 

सगळ्याांनी त्या सांधीचे स्वागत केल.े परांत ुना तर आमच्यापैकी कोणाला गोळी लागली ना दुसरी 

कोणती इजा झाली.  

आमच्या पथकाला अनेक सुखद अनुभव आल.े परांत ुते सवण साांगण्याच ेहे स्थळ नाही. परांत ुतरीही 

इतके साांफ्रगतल ेपाफ्रहजे की आमच्या या पथकात अडाणी समजल ेजाणार ेफ्रगरममट्य ेमजूरसदु्धा 

होते. युरोफ्रपयाांच्या अस्थायी शुश्रषुापथकाच्या सदस्याांना गोऱ्या सैफ्रनकाांच्या सांपकाणत वारांवार याव े

लागायच.े परांतु गोर े आमच्याशी रुि व्यवहार करतात वा आमचा अपमान करतात अस े

आमच्यापैकी कोणालाही वाटल ेनाही. गोऱ्याांच्या अस्थायी पथकात दक्षिण आफ्रिकेतील गोर े
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होते. युद्धाआधी त्याांनी हहिंदुस्तानफ्रवरोधी आांदोलनात भाग घेतला होता. परांत ु सांकटप्रसांगी 

हहिंदुस्तानी आपले दुःख फ्रवसरून मदतीकररता धावून आल्याच े पाहून त्याांच े अांतःकरणही 

फ्रवरघळल.े जनरल बुलरच्या खललत्यामध्य े आमच्या कायाणची प्रशांसा करण्यात आली होती हे 

आधीच साांफ्रगतल ेआह.े आमच्या सुश्रुषापथकातील ३७ लोकाांना शौयणपदके देण्यात आली होती. 

लेडीप्स्मथला वेढ्यातून मकु्त करण्याच ेजनरल बुलरचे काम जेव्हा सांपल,े म्हणज ेजवळपास दोन 

मफ्रहन्यात, तेव्हा आमच्या आक्षण गोऱ्याांच्या पथकाला रजा देण्यात आली. तस ेपाहता त्यानांतरही 

बराच काळ युद्ध सुरू होत.े परत लढाईत सामील होण्याची आमची तयारी होती आक्षण अशीच 

परत जर जोरदार कारवाई करण्याची वेळ आली तर तुमचे सहकायण नक्कीच घेतल ेजाईल अस े

आम्हाला रजा देणाऱ्या आदेशात साांगण्यात आल ेहोते.  

दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींनी बोअर युद्धात जो भाग घेतला होता तो तुलनात्मक दृष्टीने फार 

नगण्य गणला जाईल. त्याांना मुळीच प्राणहानी पत्करावी लागली नाही अस े म्हणणेसदु्धा चूक 

होणार नाही. परांतु तरीही मदत करण्याच्या शदु्ध हेतचूा पररणाम झाल्यालशवाय राहत नाही. आक्षण 

कोणी अपेिा न करताही जेव्हा अशी मदत ममळत ेतेव्हा त्या मदतीचे मोल दुप्पट वाटते. बोअर 

युद्धाच्या वेळी हहिंदुस्तानींबद्दल इांग्रजाांच्या मनात अशीच सुांदर भावना होती.  

हे प्रकरण पूणण करण्यापूवी साांगण्यासारखा एक प्रसांग मी साांफ्रगतलाच पाफ्रहजे. लेडीप्स्मथ येथील 

वेढ्यात सापडलेल्या लोकाांमध्ये इांग्रजाांबरोबर एखाददुसरा हहिंदुस्तानीही होता. त्यातील काही 

व्यापारी होते आक्षण इतर सवण फ्रगरममट्य ेमजूर होत.े त ेएक तर रेल्वेत काम करायच ेवा इांग्रजाांच्या 

घरात नोकरी करायच.े त्यातील एक फ्रगरममट्या होता परभुशसिंग. वेढ्यात सापडलेल्या प्रत्येक 

माणसाला लेडीप्स्मथच्या सरकारी अमधकाऱ्याांनी कोणत े ना कोणत े काम ददलेल े होत.े एक 

अफ्रतशय जोखमीचे आक्षण फ्रततकेच महत्त्वाच ेकाम कुली म्हणवल्या जाणाऱ्या परभुशसिंगच्या हाती 

होते. त्या तोफेच्या गोळ्याच्या वषाणवाांनी लेडीप्स्मथमधील अनेक घराांचा नाश झाला होता. काही 

लोक मेलेसुद्धा होते. लेडीप्स्मथजवळील टेकडीवर पोमपोम नावाची तोफ ठेवली होती. फ्रतच्यातून 

सुटलेला गोळा लेमडप्स्मथवर येऊन पडायला १-२ ममफ्रनट लागायच े वेढ्यात सापडलेल्या लोकाांना 
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इतक्या कमी वेळेची जरी सूचना ममळाली तरी फ्रततक्या वेळात काही ना काही उपाययोजना करून 

त ेआपला जीव वाचवू शकायच.े परभुशसिंगला एका झाडाखाली बसावे लागायच.े तोफेचा मारा 

सुरू असेपयंत तो झाडाखाली बसनू राहायचा. टेकडीवरील तोफेकडे पाहता राहायच े आक्षण 

तोफेतून फ्रनघणारी ज्वाला ददस ूलागताच तो घांडी वाजवायचा. त्या घांटीची प्राणघातक सूचना 

ममळताच लेडीप्स्मथच ेनागररक आपापल्या सुरक्षित जागी लपायच.े माांजरीला पाहून उांददर जसा 

फ्रबळात लपून आपला जीव वाचवतो तस ेत ेआपला जीव वाचवायचे. 

परभूलसगच्या या अमूल्य सेवेची प्रशांसा करत लेडीप्स्मथचा सेनामधकारी म्हणाला होता की 

“परभुशसिंगन ेइतक्या फ्रनष्ठेने काम केले की घांटा वाजवण्यात त्यान ेएकदाही चूक केली नाही.” 

परभुशसिंगवर सतत मृत्यूची तलवार टाांगलेली असायची हे साांगण्याची आवश्यकता नाही. त्याच्या 

बहाद्दरुीची कहाणी केवळ नाताळमध्येच प्रलसद्ध झाली नाही तर ती हहिंदुस्तानचे व्हाईसराय लॉडण 

कझणन याांच्या कानावरही गेली. त्याांनी परभुशसिंगकररता एक रेशमी अांगरखा पाठवला आक्षण कारण 

साांगून तो अमधकात अमधक प्रलसद्धीबरोबर द्यावा असे नाताल सरकारला ललफ्रहले. हे काम 

डरबनच्या महापौराांकडे सोपवण्यात आल े होते. त्याांनी डरबनच्या टाऊनहॉलच्या कौप्न्सल 

चेम्बरमध्य ेआमसभा बोलावून परभुशसिंगला तो अांगरखा भेट ददला. हे उदाहरण आपल्याला दोन 

गोष्टी लशकवत.े  - (१) कोणत्याही माणसाला कमी प्रतीचा वा तुच्छ मानायला नको. (२) अफ्रतशय 

क्षभत्रा माणूस प्रसांग आला तर शूर होऊ शकतो. 
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१०. युद्धानांतर 

बोअर युद्धाचा सवाणत महत्त्वाचा भाग सन १९०० साली सांपुष्टात आला. लेडीप्स्मथ, फ्रकम्बली 

आक्षण माफेहकिंगची बोअर सैन्यापासनू मुक्तता झाली. जनरल क्रोजे मॅफेहकिंगमध्ये पराभूत झाले 

होते, फ्रिदटश वसाहतीचा सांपूणण भाग परत फ्रिदटशाांच्या ताब्यात आला. ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज 

िी स्टेट लॉडण फ्रकचनरनी काबीज केल ेहोते. आता केवळ गफ्रनमीयदु्ध लशल्लक होते.  

दक्षिण आफ्रिकेतील माझे काम सांपल ेअस ेआता मला वाटल.े एका वषाणऐवजी सहा वषे मी इथ े

राफ्रहलो होतो. कामकाजाची रूपरेषा चाांगल्या प्रकारे तयार झाली होती. तरीही हहिंदुस्तानी 

जनतेच्या परवानगीलशवाय मी जाऊ शकत नव्हतो. हहिंदुस्तानात जाऊन फ्रतथे जनसेवा करण्याची 

माझी इच्छा आह ेआहे अस ेमी माझ्या सहकाऱ्याांना साांफ्रगतले. दक्षिण आफ्रिकेत स्वाथाणऐवजी 

सेवाधमाणचा धडा मी लशकलो होतो. सेवाधमाणचीच मला ओढ लागलेली होती. श्री मनसखुलाल 

नाझर दक्षिण आफ्रिकेतच होत.े श्री खानही फ्रतथे होते. काही हहिंदुस्तानी इांग्लांडमध्य े जाऊन 

बॅररस्टर होऊन परतल ेहोत.े असे असल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतनू माझे परतण ेकोणत्याही दृष्टीन े

अनुमचत ठरू शकत नव्हत.े हा सवण युलक्तवाद मी माझ्या साथीदाराांसमोर माांडला. तरीही एका 

अटीवरच मला हहिंदुस्तानात परतण्याची परवानगी ममळाली. ती म्हणज े दक्षिण आफ्रिकेत 

कोणतेही आकप्स्मक सांकट उभे राफ्रहले आक्षण समाजाला माझ्या उपस्स्थतीची गरज वाटली तर 

समाज मला कोणत्याही िणी परत बोलावू शकतो, आक्षण मला ताबडतोब दक्षिण आफ्रिकेत 

परतावे लागेल. ही अट कबूल करून मी परतलो.  

मी मुांबईत बॅररस्टरी करण्याचा फ्रनणणय घेतला. श्री गोखल े याांच्या सल्ल्यानसुार आक्षण 

मागणदशणनाांतगणत सावणजफ्रनक कायण करण ेहा माझा हेत ूहोता. दुसरा हेत ूहोता सावणजफ्रनक कायण 

करताना चररताथाणकररता कमाई करण.े यामुळे मी एक चेम्बर (खोली) भाड्याने घेतली. माझी 

वफ्रकलीही थोडी चालू लागली. दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींबरोबर माझे इतके घफ्रनष्ट सांबांध 

जुळल ेहोते की फ्रतथून परतलेले अशीलच मला इतके काम द्यायचे की त्यामुळे माझा चररताथण 

भागत असे. परांत ुमाझ्या नलशबी स्वस्थ आक्षण शाांत जीवन ललफ्रहलेलेच नव्हत.े मुप्श्कलीन ेमी 
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मुांबईत तीनचार मफ्रहने राफ्रहलो असेन तोच दक्षिण आफ्रिकेतून तातडीची तार आली. - “येथील 

पररस्स्थती भयानक आह.े श्री चेम्बरलने काही वेळेतच येतील. तुमची उपस्स्थती आवश्यक आह.े” 

मी मुांबईचे ऑफ्रफस आक्षण घर गुांडाळल ेआक्षण पफ्रहल्या जहाजान ेदक्षिण आफ्रिकेकररता रवाना 

झालो. १९०२ सांपत आल ेहोते. १९०१च्या अखेरीस मी हहिंदुस्तानात परतलो होतो. १९०२च्या 

माचण एफ्रप्रलमध्ये मी ऑफ्रफस उघडल ेहोते. तारेतून तेथील सांपूणण पररस्स्थतीच ेआकलन होऊ शकत 

नव्हत.े परांतु ट्रान्सवालमध्येच काही अडचण उद्भवली असेल असा अांदाज मी केला. चारसहा 

मफ्रहन्यात मी परत ूशकेन अस ेवाटत असल्यामुळे माझे कुटुांब मी माझ्याबरोबर नेल ेनव्हत.े परांत ु

डरबन येथ ेपोहोचल्यानांतर सवण गोष्टी ऐकून मी थक्कच झालो. बोअर युद्धानांतर दक्षिण आफ्रिकेत 

हहिंदुस्तानींच्या पररस्स्थतीत बरीच सुधारणा होईल अस े आमच्यापैकी अनेकाांना वाटत होते. 

कमीतकमी ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटमध्ये तरी काही अडचण येऊ नय ेअशी आमची 

अपेिा होती. बोअर युद्ध सुरू झाले तेव्हा या युद्धाचे एक कारण बोअराांकडून हहिंदुस्तानींशी केला 

जाणारा दुव्यणवहार आह ेअस ेलॉडण लॅन्सडाऊन, लॉडण सेल्बनण आक्षण फ्रिटनच ेइतर अमधकारी म्हणत 

असत. ट्रान्सवाल जर फ्रिदटश वसाहत झाले तर तेथील हहिंदुस्तानींचे सवण दुःख दूर होतील अस े

फ्रप्रटोररया येथील फ्रिदटश एजांटसदु्धा माझ्यासमोर अनेकदा म्हणाल े होते. राजसत्ता बदलताच 

ट्रान्सवालचे जुन ेकायदे हहिंदुस्तानींवर कोणत्याही अवस्थेत लागू केल ेजाणार नाही असा फ्रवश्वास 

गोऱ्याांच्याही मनात होता. ही गोष्ट लोकाांच्या मनात इतकी काही रुजली होती की जममनीचा 

लललाव करणार ेजे कमणचारी हहिंदुस्तानींनी लावलेली बोली युद्धापूवी कधीही स्वीकारत नव्हत ेती 

आता स्वीकारू लागल.े अशा प्रकारे बऱ्याचशा हहिंदुस्तानींनी लललावामध्य ेजममनी फ्रवकत घेतल्या. 

परांतु त े आपल्या दस्तावेजाची नोंदणी करण्याकररता जेव्हा तहसील कायाणलयात गेल े तेव्हा 

तहसीलमधील अमधकाऱ्याने १८८५च्या कायदा क्रमाांक तीनचा हवाला देत जममनीची नोदणी 

करण्याकररता नकार ददला! मी डरबन बांदरात उतरलो तेव्हा हे सवण माझ्या कानावर घालण्यात 

आल.े मला ट्रान्सवालला जाव ेलागणार असे हहिंदुस्तानी पुढाऱ्याांनी मला साांफ्रगतल.े परांत ुआधी श्री 

चेम्बरलेन डरबनला येणार आहेत. येथील हहिंदुस्तानींची पररस्स्थतीसुद्धा त्याांना कळण ेजरुरीचे 

आह.े येथील काम पूणण करून तुम्ही ट्रान्सवालला जा अस ेते म्हणाल.े 
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नातालमध्य ेहहिंदुस्तानींचे एक प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ श्री चेम्बरलेन याांना भेटले. त्याांनी प्रफ्रतफ्रनधी मांडळाच े

सवण म्हणण ेशाांततापूवणक आक्षण धैयाणन ेऐकून घेतले आक्षण नातालच्या मांफ्रत्रमांडळाशी हहिंदुस्तानींच्या 

सांपूणण पररस्स्थतीची चचाण करण्याच ेआश्वासन त्याांनी ददले. नातालमध्य ेबोअर युद्धापूवी जे कायदे 

मांजूर करण्यात आल ेहोते त्याांच्यात लगेच सुधारणा होईल अशी अपेिा मी तरी केली नव्हती. या 

कायद्याांची चचाण मी मागील प्रकरणात केली आहे.  

बोअर युद्धापूवी कोणताही हहिंदुस्तानी ट्रान्सवालमध्ये जाऊ शकत होता हे तर वाचकाांना माहीतच 

आह.े परांत ुआता ती स्स्थती नसल्याच ेमला आढळल.े त्या वेळचा प्रफ्रतबांध गोर ेआक्षण हहिंदुस्तानी 

याांच्यावर सारखाच लागू होता. ट्रानसवालची अजूनही अशी अवस्था होती की युद्ध सांपल्यानांतरही 

सवण दुकान ेउघडली नव्हती. दुकानाांमधील माल बोअर सरकारन ेहडप केला होता. यामुळे बऱ्याच 

मोठ्या प्रमाणात लोक जर ट्रान्सवालमध्य े लशरल े तर सवांना अन्नवस्त्रसुद्धा ममळू शकणार 

नसल्यामुळे लावण्यात आलेला प्रफ्रतबांध काही काळाकररता असेल तर हरकत नाही असे मला 

मनातून वाटत होते. परांत ु गोऱ्याांच्या आक्षण हहिंदुस्तानींच्या ट्रान्सवालमधील प्रवेशाकररता जो 

परवाना घ्यावा लागायचा तो देण्याच्या पद्धतीत फरक होता. आक्षण हा फरकच शांकेकररता आक्षण 

भीतीकररता कारणीभूत ठरला. परवान े देणारी कायाणलय े दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवेगळ्या 

बांदराांमध्य े उघडण्यात आली होती. गोऱ्याांना मागताच परवान े ममळू शकत होते, परांत ु

हहिंदुस्तानींकररता ट्रान्सवालमध्ये एक आलशयायी फ्रवभाग उघडण्यात आला होता. हहिंदुस्तानी आधी 

त्या फ्रवभागाच्या अमधकाऱ्याकडे अजण करायच.े तो अजण मांजूर झाल्यानांतर डरबन वा इतर 

बांदरामधनू परवाना ममळू शकायचा. मलासुद्धा जर असा अजण करावा लागणार असेल तर 

चेम्बरलेननी ट्रान्सवाल सोडण्यापूवीच मला तो परवाना ममळू शकेल अशी अपेिा करता येऊ 

शकत नव्हती. तसा परवाना ममळवून ट्रान्सवासच ेरफ्रहवासी माझ्याकडे तो पाठवू शकत नव्हत.े 

ही गोष्ट त्याांच्या शक्तीपलीकडील होती. डरबनमधील माझ्या ओळखीमुळे मला परवाना ममळेल 

अस े त्याांनी गृहीत धरल ेहोते. परवान े देणाऱ्या अमधकाऱ्याला तर मी ओळखत नव्हतो, परांत ु

डरबनच्या पोलीस अमधिकाला मी ओळखत होतो. यामुळे त्याांना बरोबर नेऊन मी डरबनच्या 
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त्या अमधकाऱ्याशी ओळख करून घेतली. सन १८९३ साली मी ट्रान्सवालमध्ये एक वषण राफ्रहलो 

होतो हे साांगून मी परवाना घेतला आक्षण फ्रप्रटोररयाला पोहोचलो. 

फ्रप्रटोररयात मला वेगळेच वातावरण आढळल.े आलशयायी फ्रवभाग एक भयानक फ्रवभाग आह े

आक्षण तो केवळ हहिंदुस्तानींना दाबून टाकण्याकररता अप्स्तत्वात आला आहे हे माझ्या लिात 

आल.े त्यात नेमण्यात आलेले अमधकारी बोअर यदु्धाच्या वेळी सनै्याबरोबर हहिंदुस्तानातून दक्षिण 

आफ्रिकेत आल ेहोत ेआक्षण नशीब काढण्याकररता दक्षिण आफ्रिकेत राफ्रहले होते. त्यातील काही 

अमधकारी लाच घ्यायच.े अशा दोन अमधकाऱ्याांवर लाच घेतल्याबद्दल खटलाही भरण्यात आला 

होता. पांचाांनी त्याांना फ्रनदोष घोफ्रषत करून जरी सोडून ददले होत ेतरी त्याांनी लाच घेतल्याबद्दल 

कोणताही सांशय न राफ्रहल्यामुळे त्याांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आल ेहोते. पिपातीपणाला 

तर काही सीमाच नव्हती. आक्षण कुठे जर असा नवीन फ्रवभाग उघडण्यात येत असेल आक्षण तो 

प्रचललत अमधकाऱ्यावर अांकुश ठेवण्याकररता उघडण्यात आला असेल तर आपले अप्स्तत्व 

दटकवून ठेवण्याकररता आक्षण अांकुश लावण्याचे आपले कतणव्य चाांगल्या प्रकारे पाडत आहो हे 

दाखवण्याचा त्या फ्रवभागाचा सतत  प्रयत्न असतो. यामुळे नवनवीन युक्त्या शोधण्याच्या प्रयत्नात 

तो फ्रवभाग सतत असतो. आलशयायी फ्रवभागासांबांधी अगदी असेच घडले होत.े 

माझ्या कामाची मला परत नव्यान े सुरुवात करावी लागेल असे माझ्या लिात आल.े मी 

ट्रान्सवालमध्य ेकसा आलो हे लगेच आलशयायी फ्रवभागाला कळले नाही. मला फ्रवचारण्याचा त्याांना 

एकदम धीर झाला नाही. मी चोरून प्रवेश करणार नाही इतका फ्रवश्वास त्याांना नक्कीच असावा 

अस े मला वाटते. मी परवाना कसा ममळवला याची माफ्रहती त्याांनी आडवळणान े ममळवली. 

फ्रप्रटोररया येथील हहिंदुस्तानींच्या मांडळानेसदु्धा चेम्बरलेन याांच्याकडे जाण्याची तयारी केली होती. 

त्याांच्यासमोर सादर करावयाचा अजण मीच तयार केला होता. परांत ुआलशयायी फ्रवभागान ेमला 

चेम्बरलेनकडे जाऊ ददले नाही. अशा पररस्स्थतीत आपणही चेम्बरलेनला भेटायला जाऊ नय ेअस े

हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनधी मांडळाला वाटल.े परांत ुमला त्याांचा हा फ्रवचार पटला नाही. माझा जो अपमान 

झाला आह ेतो मी फ्रवसरलो आहे आक्षण तुम्हीसदु्धा त्या अपमानाची पवाण करू नका असा सल्ला 
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मी त्याांना ददला. अजण तर तयार होताच. मी त्याांना म्हणालो की तो चेम्बरलेन याांना आपले फ्रनवेदन 

ऐकवण े आवश्यक आह.े त्या वेळी हहिंदुस्तानी बॅररस्टर जॉजण गॉडिे फ्रतथ े उपस्स्थत होते. 

चेम्बरलेनसमोर अजण वाचण्याकररता त्याांना तयार करण्यात आल.े हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ 

चेम्बरलेन याांना भेटायला गेल.े फ्रतथ ेमाझा फ्रवषय फ्रनघाला. श्री चेम्बरलेन म्हणाल,े “श्री. गाांधींना 

मी डरबन येथ ेभेटलो आहे. ट्रान्सवालची गोष्ट ट्रान्सवालच्या लोकाांच्या तोंडूनच ऐकावी म्हणून मी 

त्याांना भेटायला नकार ददला.” माझ्या दृष्टीन े हे उत्तर आगीत तेल ओतण्यासारख े होत.े श्री 

चेम्बरलेन आलशयायी फ्रवभागाने लशकवलेल ेबोलत होते. ज ेवातावरण हहिंदुस्तानात पसरल ेहोत े

तेच वातावरण आलशयायी फ्रवभागान ेट्रान्सवालमध्य ेपसरवल.े गुजराती (वा हहिंदुस्तानी) लोकाांना 

माहीतच असेल की हहिंदुस्तानातील इांग्रज अमधकारी मुांबईत राहणाऱ्या माणसाला चांपारणमध्य े

परदेशी समजतात. याच न्यायान े डरबनमध्ये राहणाऱ्या माझ्यासारख्या माणसाला 

ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींच्या पररस्स्थतीच ेज्ञान कस ेकाय अस ूशकत ेअसे आलशयायी फ्रवभागान े

चेम्बरलेन याांना समजावले, मी ट्रान्सवालमध्य ेराफ्रहलेलो होतो आक्षण जरी राफ्रहलेलो नसतो तरी 

ट्रान्सवालच्या पररस्स्थतीशी पूणणपण ेपररमचत होतो हे त्या अमधकाऱ्याला कुठे माहीत होत?े प्रश्न 

केवळ एकच होता - “ट्रान्सवालच्या पररस्स्थतीशी अररमचत कोण होता?” मला थेट हहिंदुस्तानातून 

बोलावून या प्रश्नाचे उत्तर हहिंदुस्तानी समजान े ददलेल ेहोते. सत्ताधाऱ्यासमोर बुद्धीवर आधाररत 

उत्तराचा पररणाम होत नसतो ही काही नवीन गोष्ट नाही. त्या वेळी श्री चेम्बरलेन स्थाफ्रनक फ्रिदटश 

अमधकाऱ्याांच्या इतके प्रभावाखाली होत े आक्षण तेथील गोऱ्याांना सांतुष्ट करण्याकररता इतके 

उत्सुक होते की त्याांच्याकडून न्याय ममळण्याची अपेिा अगदीच करता येत नव्हती वा अगदीच 

कमी अपेिा करता येऊ शकत होती. तरीही चुकून का होईना, वा स्वाक्षभमानाच्या भावनेला 

लागलेल्या धक्क्यामुळे न्याय ममळवण्याची एकही सांधी सोडता कामा नय ेकेवळ इतका फ्रवचार 

करून हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ चेम्बरलेन याांना भेटायला गेल ेहोते.  

परांतु माझ्यासमोर १८९४पेिाही कठीण पररस्स्थती फ्रनमाणण झाली होती. चेम्बरलेननी दक्षिण 

आफ्रिका सोडताच मी हहिंदुस्तानात परतू शकेन अस ेमला वाटत होते. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेत 

हहिंदुस्तानींची गांभीर अवस्था ददसत असतानाही जनसेवा करण्याकररता अहांकार भावनेने मी जर 
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हहिंदुस्तानात फ्रनघून गेलो तर सेवाधमाणचे दक्षिण आफ्रिकेत मला ज ेओझरत ेदशणन झाले होते त्याला 

धक्का लागला असता. समाजाला घेरणार े हे सांकटाचे वादळ जोपयंत फ्रवरून जात नाही, वा 

अमधक भयाण होऊन त ेहहिंदुस्तानी समाजावर तुटून पडून त्याचा सवणनाश करत नाही तोपयंत मी 

दक्षिण आफ्रिकेतच थाांबलो पाफ्रहजे. अस ेकरत असताना मला आयुष्यभर जरी दक्षिण आफ्रिकेत 

राहाव ेलागल ेतरी हरकत नाही असा फ्रवचार मी केला. समाजातील नेत्याांबरोबर यासांबांधी मी चचाण 

केली आक्षण १८९४प्रमाणेच या वेळीसुद्धा वफ्रकलीच्या बळावर चररताथण चालवण्याचा फ्रनिय मी 

त्याांना साांफ्रगतला. समाजातील लोकाांना तर हेच पाफ्रहजे होते. 

ट्रान्सवालमध्य ेवफ्रकली करण्याकररता मी लगेच अजण केला. नातालप्रमाणेच येथील वकीलवगणही 

माझ्या अजाणला फ्रवरोध करील अशी भीती मला वाटत होती. परांत ुही भीती फ्रनराधार ठरली. मला 

वफ्रकलीची सनद ममळाली आक्षण जोहाफ्रनसबगणमध्य ेमी ऑफ्रफस उघडल.े ट्रान्सवालमध्ये सगळ्यात 

जास्त हहिंदुस्तानी जोहाफ्रनसबगणमध्य ेराहत होते. यामुळे माझ्या उपजीफ्रवकेच्या आक्षण सावणजफ्रनक 

सेवेच्या दृष्टीने जोहाफ्रनसबगण हेच दठकाण माझ्याकररता सवाणत अनुकूल होते. आलशयायी 

फ्रवभागाच्या कुजट वासाचा आक्षण भ्रष्टाचाराचा मला दररोज अनुभव येत होता, आक्षण ट्रान्सवाल 

येथील हहिंदुस्तानी मांेांडळाची (ट्रान्सवाल इांमडयन असोलसएशन) सवण शक्ती ही घाण दूर करण्यातच 

खचण होत होती. १८९४चा कायदा रद्द करायला लावण्याची गोष्ट आता दुरस्थ ताऱ्याप्रमाण ेझाली 

होती. आम्हाला बुडवण्याकररता आलशयायी फ्रवभागाच्या पुराचा जो प्रचांड लोंढा आमच्याकडे येत 

होता आक्षण त्यापासून आमचा स्वतःचा बचाव करण ेहेच आमच ेतात्काललक ध्येय ठरल ेहोते. 

हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनधी मांडळाने लॉडण ममल्नर, फ्रतथ े आलेल े लॉडण सेल्बनण, ट्रान्सवालचे लेफ्टनांट 

गव्हनणर सर ऑथणर लॉली, जे नांतर मद्रास राज्याच ेराज्यपाल झाले होते, याांची भेट घेतली आक्षण 

त्याांच्यासमोर आमच्या तक्रारी माांडल्या. अनेकदा मी एकटाच सरकारी अमधकाऱ्याांना भेटत अस.े 

इथ े फ्रतथ े आम्हाला एखादी सवलत ममळत अस े परांत ु ती फाटलेल्या आभाळाला दठगळ 

लावण्याच्या प्रयत्नासारखी असायची. एखाद्या लुटारून ेआपली सवण सांपत्ती लुबाडावी आक्षण नांतर 

आपल्या रडण्याभेकण्यामुळे हकिंमचत सहानुभूती दाखवून थोडीशी सांपत्ती जर परत केली तर 

आपले जस ेसमाधान होईल तसेच समाधान आम्हाला व्हायच.े आमच्या या आांदोलनामुळे ज्या 
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अमधकाऱ्याांना बडतफण  करण्यात आल्याच े मी आधीच वर ललफ्रहले आहे त्याच्यावर खटला 

भरण्यात आला होता. हहिंदुस्तानींच्या प्रवेशासांबांधी जी भीती मी वर साांफ्रगतली ती खरी ठरली. 

गोऱ्याांकररता ट्रान्सवालमध्ये येण्याकररता परवान्याची गरज सांपली, परांत ु हहिंदुस्तानींकररता 

परवान्याांच ेबांधन तसेच कायम राफ्रहले. ट्रान्सवालच्या भूतपूवण सरकारन े जजतका कठोर कायदा 

केला होता  फ्रततकी त्याची कठोर अांमलबजावणी होत नव्हती. ही पररस्स्थती बोअर सरकारच्या 

औदायाणमळेु वा माणसुकीमुळे नाही तर प्रशासन फ्रवभागाच्या दुलणिामुळे फ्रनमाणण झाली होती. 

आक्षण त्या फ्रवभागाचे अमधकारी सज्जन जरी असल ेतरी त्याांना आपले सौजन्य दाखवण्याची सांधी 

जशी बोअर राज्यात ममळत होती तशी फ्रिदटश राज्यात ममळत नव्हती. फ्रिदटश शासनव्यवस्था 

जुनी असल्यामुळे ती अमधक दृढ आक्षण व्यवस्स्थत झाली होती आक्षण अशा शासनव्यवस्थते 

अमधकाऱ्याांना यांत्राप्रमाण ेकाम करावे लागत असत.े त्या लोकाांच्या काम करण्याच्या स्वातांत्र्यावर 

एकावर एक अांकुश लागलेले असतात. यामुळे फ्रिदटश सांफ्रवधानात शासनव्यवस्था उदार असेल 

तरच फ्रतचा अमधकामधक लाभ प्रजेला ममळू शकतो. आक्षण ती व्यवस्था कां जषू आक्षण अत्याचारी 

असेल तर त्या व्यवस्थेत प्रजेला दडपशाहीचा पुरेपूर अनुभव येतो. अगदी याउलट पररस्स्थती 

ट्रान्सवालच्या भूतपूवण शासनव्यवस्थते होती. अशा व्यवस्थेत उदार कायद्याांचा लाभ ममळण्याचा 

वा न ममळण्याचा आधार सरकारी फ्रवभागाच्या बहुताांश अमधकाऱ्याांवर अवांलांबून असतो. 

ट्रान्सवालमध्य ेजेव्हा फ्रिदटश सत्ता स्थापन झाली तेव्हा याच न्यायान े हहिंदुस्तानींशी सांबांमधत ज े

कायदे होते त्याांची अांमलबजावणी ददवसेददवस अजून कठोर झाल्यालशवाय राहूच शकत नव्हती. 

यामुळे जुने कायदे रद्द करण्याचा उदे्दश बाजूला ठेवावा लागला आक्षण असलेल्या कायद्याांची 

अांमलबजावणी सैल कशी करायला लावायची याकडेच हहिंदुस्तानींना प्रामुख्याने लि द्यावे लागल.े  

लवकर म्हणा वा उलशरा एका लसद्धाांताची चचाण आपल्याला करावीच लागेल, आक्षण याच दठकाणी 

ती चचाण केली तर हहिंदुस्तानींचा दृफ्रष्टकोन आक्षण पुढे फ्रनमाणण झालेली पररस्तफ्रती या गोष्टी समजनू 

घेण ेसोपे होईल. ट्रान्सवाल आक्षण ऑरेंज िी स्टेटमध्ये फ्रिदटश ध्वज फडकू लागल्यानांतर लगेच 

लॉडण ममल्नर याांनी एक सममती फ्रनयुक्त केली. या सममतीच े काम दोन्ही राज्याांच्या कायद्याची 

तपासणी करून प्रजेच्या स्वातांत्र्यावर अांकुश लावणाऱ्या वा फ्रिदटश सांफ्रवधानाच्या भावनेच्या 
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फ्रवरोधी असलेल्या कायद्याांची सूची तयार करण ेहोत.े या तपासणीत हहिंदुस्तानींच्या स्वातांत्र्यावर 

अांकुश लावणाऱ्या कायद्याांचा सहज समावेश करता येऊ शकला असता. परांत ुही चौकशीसममती 

नेमण्यामाग े ममल्नरचा हेत ू हहिंदुस्तानींचे दुःख दूर करण्याचा नव्हता, तर इांग्रजाांच े दुःख दूर 

करण्याचा होता. परोि रूपान ेइांग्रजाांच्या मागाणत अडथळे आणणार ेकायदे लवकरात लवकर रद्द 

करण ेहा त्याचा उदे्दश होता. या सममतीचा अहवाल फार कमी वेळेत तयार झाला आक्षण अस े

म्हणता येईल की इांग्रजाांच्या फ्रवरोधात जाणार ेकायदे एकाच हुकुमान ेरद्द झाले. 

त्याच सममतीन े हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात जाणाऱ्या कायद्याांचीसदु्धा सूची तयार केली व त ेसवण 

कायदे एका एका पुस्तकात छापण्यात आल ेआक्षण आलशयायी फ्रवभाग त्याांचा उपयोग म्हणा वा 

दुरुपयोग म्हणा करू लागला.  

हहिंदुस्तानींफ्रवरोधी कायद्याांची रचना त्या कायद्याांमध्ये हहिंदुस्तानींचे नाव न टाकता त ेसवांना लागू 

होतील अशा प्रकारे करता आली असती आक्षण त्याांची अांमलबजावणी करायची की नाही हा 

फ्रनणणय अमधकाऱ्याांवर सोडता आला असता. हकिंवा या कायद्याची शब्दरचना अशा प्रकारे करता 

आली असती की जण ूकाय ते कायदे सवांकररता आहेत असे असे ध्वफ्रनत व्हाव ेपरांतु त्याांचा रोख 

मात्र हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधातच असावा. असे कायदे केल्यामुळे कायदे करणाराांचा हेत ू सफल 

झाला असता आक्षण त े सवांकररता आहेत अस े म्हणता आल े असत.े तसेच त्याांच्या 

अांमलबजावणीन ेकुणीही अपमाफ्रनत झाले नसत.े कालाांतरान ेहहिंदुस्तानीफ्रवरोधी भावना जर कमी 

झाली तर कायद्यात कोणताही बदल न करता कायद्याांच्या केवळ उदारतापूवणक अांमलबजावणीन े

ज्या हहिंदुस्तानी समाजाच्या फ्रवरोधात त ेकायदे करण्यात आल ेहोत े.त्या समाजाला सुटकेचा श्वास 

घेता आला असता. ज्याप्रमाणे दुसऱ्या प्रकारच्या कायद्याांना मी सवांकररता असलेले कायदे वा 

सावणफ्रत्रक स्वरूपाचे कायदे म्हटलेले आहे त्याचप्रमाणे पफ्रहल्या प्रकारच्या कायद्याांना एकपिीय 

वा जातीय कायदा म्हणता येऊ शकत.े दक्षिण आफ्रिकेत त्याांना रांगभेदाच ेकायदे म्हणतात कारण 

काळ्या वा गव्हाळ रांगाच्या कातडीच्या प्रजेवर गोऱ्याांच्या तुलनते अमधक अांकुश लावण्यात 

येतात. यालाच ‘कलर बार’ वा रांगभेद वा रांगदे्वष म्हणतात. प्रचललत कायद्याांमधीलच एक 
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उदाहरण आपण घेऊ या. वाचकाांना आठवत असेल की नातालमध्य े मतामधकारासांबांधी जो 

कायदा सांमत झाला होता आक्षण नांतर साम्राज्य सरकारकडून जो फेटाळण्यात आला होता त्यात 

एक कलम असे होत ेकी भफ्रवष्यात कोणत्याही आलशयायी माणसाला मतामधकार राहणार नाही. 

आता असा कायदा जर बदलवून घ्यायचा असेल तर लोकमत इतके लशक्षित असल ेपाफ्रहजे की 

बहुताांश लोक केवळ आलशयायींच्या फ्रवरोधात नसनू भागणार नाही तर त्याांच्या मनात 

आलशयायींबद्दल मैत्रीभावही असला पाफ्रहजे. कधी काळी अशी सुसांधी ममळाली तरच रांगभेदाचा 

कलांक ममटवता येऊ शकेल. हे उदाहरण आह े एकपिीय वा रांगभेद करणाऱ्या कायद्याचे. 

नातालचा वरील कायदा नष्ट होऊन जो कायदा मांजूर झाला त्यातील रांगभेदाचा फ्रवखार दूर 

करण्यात आला होता आक्षण तो सावणजफ्रनक केला होता. आक्षण तरीही त्यामुळे पफ्रहल्या कायद्याचा 

हेत ूजवळपास साध्य झाला. या दुसऱ्या कायद्याच्या एका कलमाचा आशय असा आह े- “ज्या 

देशातील लोकाांना सांसदेचे प्रफ्रतफ्रनधी फ्रनवडण्याचा (पालणमेंटरी िें चाईज) अमधकार नसेल त्या 

देशातील नागररकाांना नातालमध्ये मतदान अमधकार राहणार नाही.” या कलमात कुठेही 

हहिंदुस्तानींचे वा आलशयायी लोकाांच ेनाव आलेल ेनाही. हहिंदुस्तानात इांग्लांडसारखा मतामधकार 

आह ेकी नाही याबद्दल कायदेपांमडतात मतभदे अस ूशकत होते. आपण युलक्तवादाकररता जरी 

अस ेमान्य केल ेकी हहिंदुस्तानात त्या वेळी म्हणज े१८९४ साली असा मतामधकार नव्हता आक्षण 

आजही नाही आक्षण तरीही नातालमध्य ेनातालमधील मतदाराांच ेनाव नोंदवणाऱ्या अमधकाऱ्यान े

जरी हहिंदुस्तानींची नाव ेनोंदवली तरी त्यान ेकायद्याफ्रवरुद्ध काम केल ेअसे कोणीही एकाएकी म्हण ू

शकणार नाही. सामान्यपण ेलोकाांच्या हक्काच ेरिण होईल अशा प्रकारे तकण  करायचा असतो. 

यामुळे जोपयंत तत्कालीन सरकारची इच्छा असेल तोपयंत तो अमधकारी वरील कायदा 

अप्स्तत्वात असतानाही हहिंदुस्तानींच्या आक्षण इतर लोकाांच्या नावाची नोंदणी मतदारसूचीत करू 

शकतो, आक्षण कालाांतराने गोऱ्याांची हहिंदुस्तानींबद्दलची घृणा कमी झाली आक्षण सरकार 

हहिंदुस्तानींफ्रवरुद्ध कायदे करू शकत नसेल तर कायद्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल 

केल्यालशवायही हहिंदुस्तानींची नाव ेमतदारसूचीत नोंदवता येऊ शकतील. सावणफ्रत्रक स्वरूपाच्या 

कायद्याचे हेच वैलशष्ट्य असत.े दक्षिण आफ्रिकेतील ज्या इतर कायद्याांचा उल्लेख मी मागील 
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प्रकरणात केला आहे त्यातूनही अशा प्रकारची उदाहरण ेदेता येऊ शकतील. यामुळे एकपिीय 

कायदे फ्रकमान करण ेहीच शहाणपणाची राजनीती होईल. आक्षण भेदभाव करणार ेकायदे जर 

अगदीच केल ेनाही तर ती फारच चाांगली गोष्ट होईल. एकदा कायदा सांमत झाल्यानांतर त्यात बदल 

करण ेफार कठीण असत.े लोकमत बरेच लशक्षित असत ेतवे्हाच बनलेले कायदे रद्द करता येऊ 

शकतात. ज्या लोकशाहीत सतत कायद्याांमध्य े बदल होत असतात त्या लोकशाहीला सुदृढ 

लोकशाही म्हणता येऊ शकत नाही. 

ट्रान्सवालमधील आलशयायीफ्रवरोधी कायद्याांमध्य े फ्रकती फ्रवष भरलेल े होते याचा अांदाज आता 

आपल्याला चाांगला करता येऊ शकतो. हे सवण कायदे एकपिीय होते. त्या कायद्याांप्रमाण े

आलशयायी लोक मत देऊ शकत नव्हत.े सरकारन े ठरवलेल्या मोहल्ल्याबाहेरील जममनीचे ते 

मालक होऊ शकत नव्हत.े ते कायदे रद्द होईपयंत अमधकारीवगण हहिंदुस्तानींना अगदीच मदत करू 

शकत नव्हता. ते कायदे सावणजफ्रनक नव्हत.े यामुळेच लॉडण ममल्नरनी फ्रनयुक्त केलेली 

चौकशीसममती इतर कायद्याांपासून त्या कायद्याांना वेगळे काढू शकली. परांत ुत ेजर सावणजफ्रनक 

कायदे असत ेतर इतर कायद्याांसोबत ते कायदेसदु्धा, ज्यात आलशयायी लोकाांचे नाव तर नव्हत े

पण त्याांचा उपयोग आलशयायी लोकाांच्या फ्रवरोधातच केला जात होता, रद्द झाले असत.े मग 

“आम्ही काय करावे, आम्ही लाचार आहो, जोपयंत नवीन फ्रवमधमांडळ हे कायदे रद्द करत नाही 

तोपयंत त्याांची अांमलबजावणी करण े आम्हाला भाग आहे” अस े अमधकारीवगण कधीही म्हण ू

शकला नसता. 

हे कायदे अांमलबजावणीकररताच जेव्हा आलशयायी फ्रवभागाच्या हाती आल े तेव्हा त्यान े पूणण 

शक्तीफ्रनशी त्या कायद्याांचा अांमल सुरू केला. एवढेच नाही तर त्यान ेअसेही सुचवले की हे कायदे 

अांमलबजावणी करण्यासारख ेआहेत अस ेजर सरकारला वाटत असेल तर आक्षण आलशयायी 

लोकाांच्या बाजून ेत्यात मुद्दाम म्हणा की नकळत काही पळवाटा लशल्लक राफ्रहल्या असतील तर 

त्या ताबतोब बांद करण्याचा अमधकार सरकारन ेआपल्याकडे घेतला पाफ्रहजे. हा युलक्तवाद साधा 

आक्षण सरळ वाटतो. हे कायदे वाईट असतील तर सरकारन ेरद्द केल ेपाफ्रहजे, आक्षण जर ते योग्य 
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असतील तर त्यातील दोष दूर केल ेपाफ्रहजे. मांफ्रत्रमांडळाने या कायद्याांचा अांमल करण्याचे धोरण 

अवलांफ्रबले. हहिंदुस्तानी समाजान ेबोअर युद्धात इांग्रजाांबरोबर उभे राहून आपल्या प्राणाची बाजी 

लावली होती. ट्रान्सवालमधील फ्रिदटश राजदूत हहिंदुस्तानींच्या अमधकाराांकररता भाांडल ेहोते. परांतु 

ही घटना जुन्या शासनाांतगणत झाली होती. स्थाफ्रनक अनुभवानांतर फ्रिदटश अमधकाऱ्याांना आता वाटू 

लागल ेकी बोअराांचा हहिंदुस्तानींबरोबरचा दुव्यणवहार हेही बोअर युद्धाचे कारण आह ेअस ेज ेघोफ्रषत 

करण्यात आल ेहोते ती कृती स्थाफ्रनक पररस्स्थतीची कल्पना नसलेल्या शासकाांद्वार ेदूरदृष्टीचा 

उपयोग न करता करण्यात आलेली केवळ एक घोषणा होती. बोअर राज्यामध्ये हहिंदुस्तानीफ्रवरोधी 

जे कायदे करण्यात आल ेहोते ते पुरेसे नव्हत ेआक्षण सुव्यवस्स्थतही नव्हत.े हहिंदुस्तानी लोक जर 

ट्रान्सवालमध्य ेवाटेल तेव्हा प्रवेश करू शकत असतील आक्षण हवे त्या दठकाणी व्यापार करू 

शकणार असतील तर इांग्रज व्यापाऱ्याांच ेफार मोठे नुकसान होईल. या आक्षण अशा प्रकारच्या 

वातावरणान ेगोऱ्याांना आक्षण त्याांच ेप्रफ्रतफ्रनमधत्व करणाऱ्या मांफ्रत्रमांडळाला पूणणपणे भारून टाकल े

होते. गोऱ्याांना कमीतकमी वेळात जास्तीत जास्त सांपत्ती गोळा करायची होती. अशात हहिंदुस्तानी 

लोक जर त्याांच्या कमाईत भागीदार झाले तर त्याांना ते कस े मान्य व्हावे? यातच पाखांडी 

तत्त्वज्ञानाची भर पडली. दक्षिण आफ्रिकेतील बुजद्धमान लोकाांना केवळ स्वाथाणपोटी करण्यात 

आलेला युलक्तवाद पसांत नव्हता. अन्याय करत असतानाही माणूस अशा काही युलक्तवादाच्या 

शोधात असतो की जो त्याला उमचत वाटतो. दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्याांच्या बुद्धीन ेहेच केले. 

जनरल स्मट्स आक्षण इतराांनी केलेले युलक्तवाद अस ेहोत े- 

“दक्षिण आफ्रिका पािात्य सांस्कृतीचा प्रफ्रतफ्रनधी आह.े हहिंदुस्तान पौवाणत्य सांस्कृतीच ेकें द्र आहे. या 

दोन सांस्कृतींचा समन्वय होऊ शकतो असे तत्त्वज्ञानी, फ्रवचारवांत लोक मान्य करत नाही. यामुळे 

दोन प्रफ्रतस्पधी सांस्कृतींच ेपालन करणाऱ्या प्रजेचा परस्पराांबरोबर सांबांध आला तर त्याची पररणती 

स्फोटातच होईल. दोघाांचा सांघषण अपररहायण आह.े पक्षिम साधेपणाच्या फ्रवरोधात आहे, तर पूवेचे 

लोक साधेपणाला फार महत्त्व देतात.अशा पररस्स्थतीत या दोघाांचा मेळ कसा घालता येऊ 

शकतो? या दोन सांस्कृतींमधून कोणती सांस्कृती चाांगली हे पाहणे राजकारणी वा व्यावहाररक 

लोकाांच े काम नाही. पािात्य सांस्कृती चाांगली असो वा नसो, पाित्य लोक त्याच सांस्कतीला 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

मचकटून राहू इस्च्छतात. या सांस्कृतीच्या रिणाकररता पक्षिमेच्या लोकाांनी अथाांग पररश्रम केल े

आहेत, त्याकररता रक्ताच्या नद्या वाफ्रहलेल्या आहेत, फ्रवफ्रवध प्रकारचे दुःख सहन केल ेआह.े यामुळे 

पक्षिमेतील लोकाांना या वळेी दुसरा मागण सुच ूशकत नाही. या दृष्टीने फ्रवचार केला तर हा प्रश्न ना 

तर हहिंदुस्तानींचा आहे ना युरोफ्रपयाांचा आहे, ना व्यापारातील मत्सराचा आह ेना वणणदे्वषाचा आहे. 

हा प्रश्न केवळ आपल्या सांस्कृतीचे रिण करण्याचा म्हणजेच स्वरिणाच े सवोच्च अमधकार 

उपभोगण्याचा आक्षण त्याच्याशी सांबांमधत कतणव्यपालनाचा आह.े युरोफ्रपयाांना हुसकावण्याकररता 

हहिंदुस्तानींचे दोष काढण्यात काही वक्त्याांना मजा वाटत असली तरी राजकीय दृष्टीने फ्रवचार 

करणाऱ्या लोकाांचे हेच म्हणण े आह े की दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानी लोकाांचे गुणच त्याांच्या 

दोषासारख े झाले आहेत. हहिंदुस्तानींचा साधेपणा, दीघणकाळ धीरान े मेहनत करण्याचा त्याांचा 

स्वभाव, त्याांचा काटकसरीपणा, त्याांची परलोकपरायणता, सहनशीलता इत्यादी गुणाांमुळेच त े

दक्षिण आफ्रिकेत अफ्रप्रय झाले आहेत. पक्षिमेचे लोक साहसी, अधीर, भौफ्रतक गरजात वाढ 

करणार ेआक्षण त्याांच्या पूतणतते मग्न असणार ेआहेत. त ेखाण्याफ्रपण्याच ेशौकीन आहते, शारीररक 

श्रम टाळण्याकररता त ेआतुर असतात आक्षण त ेउधळे आहेत. यामुळे पौवाणत्य सांस्कृतीच ेहजारो 

प्रफ्रतफ्रनधी दक्षिण आफ्रिकेत येऊन राफ्रहले तर आपल्याला माग े फ्रफरण ेभाग पडेल अशी भीती 

त्याांना सतत वाटत असत.े दक्षिण आफ्रिकेत राहणार ेपािात्य लोक आत्महत्या करण्याकररता 

कधीही तयार होणार नाहीत, आक्षण या प्रजेचे समथणक, त्याांच ेपुढारी त्याांना कधीही अशा सांकटात 

पडू देणार नाहीत.” 

इथ े मी साांफ्रगतलेला युलक्तवाद फ्रततक्याच फ्रनष्पि भावाने माांडला आहे जजतका तो दक्षिण 

आफ्रिकेत चाांगल ेचाररत्र्यसांपन्न गोर ेमाांडतात. या तत्त्वज्ञानाला मी तरी तत्त्वज्ञानाचे पाखांड म्हणून 

सांबोधले आह.े परांत ुयातनू मला अस ेसुचवायच ेनाही की यात काहीच तथ्य नाही. व्यावहाररक 

दृष्टीने म्हणज ेस्वाथाणच्या दृष्टीने तर त्यात बराच काही खरेपणा आहे. परांतु तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने 

त्यात केवळ पाखांड आक्षण ढोंग आह.े तटस्थ बुद्धीचा कोणताही माणसू हा युलक्तवाद मान्य करणार 

नाही असे फ्रनदान माझ्या अल्पबुद्धीला वाटत.े कोणताही सुधारक आपल्या सांस्कृतीला अशा 

लाचार पररस्स्थतीत ठेवणार नही ज्या प्रकारे वरील तत्त्वज्ञान माांडणाऱ्या लोकाांनी आपल्या 
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सांस्कृतीला ठेवले आह.े जोपयंत मला माहीत आहे पूवेच्या कोणत्याही तत्त्वज्ञाला अशी भीती 

वाटत नाही की पक्षिमेचे लोक स्वेच्छेने आपल्या सांपकाणत आल ेतर पूवेची सांस्कृती वाळूप्रमाण े

पािात्य सांस्कृतीच्या पुरात वाहून जाईल. पुवेच्या सांस्कृतीला पाित्य सांस्कृतीच्या समागमाची 

भीती वाटत नाही. एवढेच नाही तर ती अशा समागमाचे स्वागतच करत असत ेअस ेमला पूवेच्या 

तत्त्वज्ञानाचे ज ेकाही ज्ञान आहे त्यावरून तरी वाटत असत.े पूवेकडे याच्या उलट उदाहरण ेजरी 

आढळली तरी त्यामुळे मी साांफ्रगतलेल्या लसद्धाांताला धक्का लागत नाही, कारण माझ्या लसद्धाांताची 

पुष्टी करणारी अनेक उदाहरण ेदेता यऊे शकतात. त ेकाहीही असल ेतरी पक्षिमेच्या तत्त्वज्ञाांचा 

दावा आहे की पक्षिमेच्या सांस्कृतीचा मूळ लसद्धाांत सवोच्च पाशवी शक्तीवर अवलांबून आह.े याच 

कारणामुळे त्या सांस्कृतीचे समथणक पाशवी शक्तीच्या रिणाथण आपला जास्तीतजास्त वेळ खचण 

करत असतात. एवढेच नाही तर जे लोक आपल्या गरजा वाढवणार नाहीत त्याांचा अखेरीस नाशच 

होणार आह ेअसाही त्याांचा लसद्धाांत आहे. या लसद्धाांताचे अनुसरण करूनच पक्षिमेच्या लोकाांनी 

दक्षिण आफ्रिकेत वसाहत केली आह े आक्षण आपल्यापेिा फ्रकती तरी पट असलेल्या हबशी 

लोकाांवर स्वाममत्व प्रस्थाफ्रपत केले आह.े असे असताना हहिंदुस्तानच्या गरीब प्रजेची फ्रतला कोणती 

भीती असू शकत?े आक्षण पौवाणत्य सांस्कृतीच्या दृष्टीने त्या लोकाांना भीतीचे काहीही कारण नाही 

याचा उत्तम पुरावा हा आह े की हहिंदुस्तानी लोक दक्षिण आफ्रिकेत केवळ मजूर म्हणूनच 

नेहमीकररता राफ्रहले असत ेतर हहिंदुस्तानींच्या तेथील वास्तव्यावर गोऱ्याांनी कधीही आिेप घेतला 

नसता आक्षण त्याांच्या फ्रवरोधात आांदोलनही केल ेनसत.े 

 यामुळे व्यापार आक्षण रांग ही दोन कारणेच लशल्लक राहतात. हजारो गोऱ्याांनी ललफ्रहल े

आह े आक्षण मान्य केले आह े की हहिंदुस्तानींचा व्यापार लहान लहान इांग्रज व्यापाऱ्याांना हानी 

पोहेचवतो. आक्षण गव्हाळी रांगाच्या लोकाांबद्दलचा घृणाभाव गोऱ्याांच्या अांगागात अगदी खोलवर 

मुरलेला आहे. सांयुक्त राज्य अमेररकेच्या कायद्यात तर सवण नागररकाांना समान अमधकार देण्यात 

आलेल ेआहेत. परांत ु फ्रतथेही पािात्य सांस्कृती पूणणपण ेआत्मसात केलेला आक्षण पक्षिमी उच्च 

लशिण घेतलेला बुकर टी. वाशशिंग्टनसारखा अफ्रतशय चाररत्र्यसांपन्न खििन माणूस पे्रलसडेंट 

रुझवेल्ट याांच्या दरबारात जाऊ शकला नाही आक्षण आजही जाऊ शकत नाही. अमेररकेतील 
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हबशींनी पािात्य सांस्कृतीचा स्वीकार केला आह ेआक्षण त्याांनी खििन धमाणचाही स्वीकार केला 

आह.े परांतु त्याांची काळी कातडी त्याचा अपराध समजला जातो. आक्षण सांयकु्त राज्य अमेररकेत 

जर त्याांची सामाजजक दृष्टीने घृणा केली जात ेआक्षण त्याांना फ्रतरस्कृताप्रमाण ेवागवल ेजात.े तसेच 

दक्षिण अमेररकी राज्याांमध्ये काळ्याांनी अपराध केल्याची जरी शांका असली तरी त्याांना जजवांत 

जाळून टाकतात. लशिा देण्याच्या या प्रकाराच ेदक्षिण अमेररकेत एक फ्रवशेष नावसदु्धा आह.े तो 

शब्द आहे ‘शलिंच लॉ’. हे नाव शलिंच या माणसावरून पडले. त्यानेच ही लशिापद्धती सुरू केली.  

 यामुळे ताप्त्त्वक समजल्या जाणाऱ्या वरील युलक्तवादात फारसा अथण नाही हे वाचकाांच्या 

लिात आलेच असेल. परांत ुवाचकाांनी याचा असाही अथण करू नये की वरील युलक्तवाद करणाऱ्या 

सवण गोऱ्याांचा या युलक्तवादावर फ्रवश्वास नसतानाही त ेहा युलक्तवाद करतात. त्याांच्यातील अनेकाांना 

मनापासून वाटते की हा युलक्तवाद तत्त्वाच्या दृष्टीने अगदी बरोबर आहे. आपण त्याांच्या 

पररस्स्थतीत असतो तर कदामचत आपणही त्याांच्यासारखाच युलक्तवाद केला असता हेसुद्धा अगदी 

शक्य आह.े अशाच काही कारणाांमुळे ‘बुद्धी कमाणनुसाररणी’ असा वाक्प्रचार पडला आह.े 

आपल्याला जशी अांतःप्रवृत्ती होत ेतसाच युलक्तवाद आपल्याला सुचतो, आक्षण युलक्तवाद जेव्हा 

इतराांच्या गळी उतरत नाही तेव्हा आपल्याला वाईट वाटते. आपला धीर सुटतो आक्षण अखेरीस 

आपला सांताप होतो असा अनुभव कोणाला येत नाही? 

या प्रश्नाच्या इतक्या खोलवर मी जाणनूबुजनू गेलो आहे आक्षण या प्रश्नाचा मी इतका उहापोह 

केला आह.े वाचकाांनी वेगवेगळे दृफ्रष्टकोन समजावून घ्याव ेआक्षण ज्याांनी आजपयतं असे केल े

नसेल त्याांनीही अशा दृफ्रष्टकोनाांकडे आदरान ेपाहण्याची आक्षण ते समजनू घेण्याची सवय लावावी 

अशी माझी इच्छा आहे. सत्याग्रहाच ेरहस्य समजनू घेण्याकररता आक्षण फ्रवशेषतः सत्याग्रहाचा 

प्रयोग करण्याकररता उदारपणा आक्षण सहनशीलता फार आवश्यक असत.े यालशवाय सत्याग्रह 

शक्यच नाही. हे पुस्तक मी केवळ ललफ्रहण्याच्या दृष्टीने ललहून राफ्रहलेलो नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील 

सत्याग्रहाचा एक पैलू वाचकाांसमोर ठेवावा केवळ इतकाच उदे्दश हे पुस्तक ललफ्रहण्यामाग ेनाही. 

ज्या सत्याग्रहाकररता मी जगतो आह,े जगण्याची इच्छा आह ेआक्षण ज्याच्याकररता वेळ आली 
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तर मरणही पत्करावे अशी माझी तेवढीच तीव्र इच्छा आह ेत्या सत्याग्रहाचा जन्म कसा झाला 

आक्षण त्याचा सवणप्रथम सामाजजक प्रयोग कसा केला गेला हे हहिंदुस्तानातील जनतेला कळाव े

आक्षण त्यातील जेवढा भाग फ्रतला आकळेल फ्रततक्या भागानुसार फ्रतन ेआचरण करावे याकररता 

मी हे पुस्तक ललफ्रहले आह.े  

आता आपण परत आपल्या कथानकाकडे वळू या. ट्रान्सवालमध्य ेनवीन यणेाऱ्या हहिंदुस्तानींना 

अडवण्यात याव ेआक्षण फ्रतथ ेराहत असलेल्या पूवीच्या लोकाांची पररस्स्थती इतकी अवघड करून 

टाकावी की घाबरून  त्याांनी ट्रान्सवाल सोडून फ्रनघून जाव,े आक्षण तरीही त ेजाणार नसतील तर 

त्याांनी केवळ मजूर म्हणूनच ट्रान्सवालमध्य ेकाम करावे असा फ्रनणणय फ्रिदटश शासकाांनी घेतला 

असल्याच ेवाचकाांच्या लिात आलेलेच असेल. हहिंदुस्तानींना आम्ही केवळ लाकुडतोडे आक्षण 

पाणक्य ेम्हणूनच ठेव ूशकतो असे दक्षिण आफ्रिकेतील काही महान राजकीय पुरुषाांनी म्हटलेल े

आह.े याआधी ज्या आलशयायी फ्रवभागाबद्दल आक्षण त्यात काम करणाऱ्या हहिंदुस्तानात राफ्रहलेल्या 

लोकाांबद्दल मी जे ललफ्रहले होते त्यात फ्रवभक्त जबाबदारीचे शोधक आक्षण प्रचारक म्हणून प्रलसद्धीस 

आलेल ेलॉयनल कर्टिंस याांचाही समावशे आहे. कुलीन कुटुांबातील तरुण, १९०५-६साली तर त े

तरुणच होत,े लॉयनल कर्टिंस हे ममल्नरच ेफ्रवश्वासपात्र व्यक्ती होत.े प्रत्येक गोष्ट वैज्ञाफ्रनक पद्धतीन े

करण्याचा त्याांचा दावा होता. परांतु त े मोठमोठ्या चुका करू शकत होते. आपल्या अशाच 

चुकीमुळे त्याांनी जोहाफ्रनसबगण नगरपाललकेला १४०० पौंडाांनी खड्ड्यात घातले होते. नवीन 

हहिंदुस्तानींना ट्रान्सवालमध्ये येण्यापासनू अडवायचे असेल तर दक्षिण आफ्रिकेत आधीपासनू 

राहत असलेल्या आधीच्या हहिंदुस्तानींच्या नावाांची अशा प्रकारे नोंदणी करावी की एका 

हहिंदुस्तानीच्या दठकाणी दुसऱ्या हहिंदुस्तानीला दक्षिण आफ्रिकेत प्रवेशच करता येणार नाही, आक्षण 

त्यान ेप्रवेश केलाच तर लगेच तो पकडला जाईल अशा प्रकारे पफ्रहल ेपाऊल उचलण्यात याव े

अशी सूचना कर्टिंस याांनी केली. ट्रान्सवालमध्य ेफ्रिदटश सत्ता स्थापन झाल्यानांतर हहिंदुस्तानींना ज े

परवान े देण्यात येत असत त्यावर एक तर हहिंदुस्तानीची सही घेतली जात अस ेवा त्याला सही 

करता येत नसेल तर आांगठ्याचा ठसा घेतला जात असे. यानांतर कोणत्या तरी अमधकाऱ्यान े

सुचवले की परवान्यावर हहिंदुस्तानीचा फोटोसुद्धा असला पाफ्रहजे. अशा प्रकारे सही, आांगठा आक्षण 
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फोटो अशा फ्रतन्ही गोष्टी परवान्याकररता कायम झाल्या. याकररता कोणताही कायदा करण्याची 

आवश्यकता वाटली नाही. यामुळे समाजातील लोकाांना याबद्दलची ताबडतोब कल्पनासदु्धा येऊ 

शकली नाही हळूहळूच त्याांना या नवीन गोष्टीची माफ्रहती कळली. समाजातफे त्याांनी 

सत्ताधाऱ्याांकडे अजणसदु्धा पाठवले. अमधकाऱ्याांच े म्हणण े होते की कोणत्याही प्रकारे एकाही 

हहिंदुस्तानीचा ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश होण े आम्हाला मान्य नाही. यामुळे सवण हहिंदुस्तानींजवळ 

एकसारख े परवान े असल े पाफ्रहजे आक्षण त्यात इतकी काही माफ्रहती असली पाफ्रहजे की त्या 

परवान्याच्या बळावर केवळ परवानेधारकालाच ट्रान्सवालमध्य े प्रवेश करता येईल, दुसऱ्या 

कोणालाही नाही. असे परवान े घेतलेच पाफ्रहजे असा कोणताही कायदा नाही, परांत ु जोपयंत 

शाांततारिणाचा कायदा (पीस फ्रप्रझवेशन ऑर्डिंनन्स) आह े तोपयंत अमधकारी आपल्याला 

नक्कीच परवान ेमाग ूशकतात असा सल्ला मी समाजाला ददला. ज्याप्रमाण ेहहिंदुस्तानात हहिंदुस्तान 

सुरिा कायदा - ‘मडफेन्स ऑफ इांमडया ऍक्ट’ - होता त्याचप्रमाण ेदक्षिण आफ्रिकेत “शाांतता 

रिण कायदा? होता. ज्याप्रमाण े प्रजेचा छळ करण्याकररता हहिंदुस्तानात दीघणकाळ ‘मडफेन्स 

ऑफ इांमडया ऍक्ट‘ सुरू ठेवण्यात आला होता त्याचप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेत गरज सांपल्यानांतरही 

केवळ हहिंदुस्तानींना छळण्याच्या उदे्दशान ेगोऱ्यातफे तो दीघणकाळ सुरू ठेवण्यात आला होता. 

गोऱ्याांवर शाांततारिण कायद्याची कोणतीही अांमलबजावणी होत नव्हती अस ेम्हटले तर त्यात 

कोणतीही चूक होणार नाही. आता परवाने घेण े आवश्यक असेल तर परवान्यावर 

परवानेधारकाची ओळख पटेल अशी काही तरी खणू असलीच पाफ्रहजे. यामुळे ज्या हहिंदुस्तानींना 

सही करता येत नव्हती त्याांच्या अांगठ्याचा ठसा परवान्यावर असण ेयोग्यच होते. कोणत्याही दोन 

माणसाच्या हाताच्या बोटावरील रेषा सारख्या नसतात असे पोललसाांनी शोधून काढल ेआहे. त्याांनी 

बोटाची आकृती आक्षण रेषाांच्या सांख्येच ेवगीकरण केल.े या फ्रवज्ञानात तज्ज्ञ असलेला माणूस 

अांगठ्याांच ेदोन ठस ेपाहून त ेठसे  एकाच माणसाच्या बोटाच ेआहेत आहेत की दोन हे एकदोन 

ममफ्रनटातच साांग ू शकतो. परांतु फोटो देण्याची गोष्ट मला मुळीच पसांत नव्हती. आक्षण 

मुसलमानाच्या दृष्टीने तर फोटो देण्यात धार्मिंक आपत्ती होती. अखेरीस हहिंदुस्तानी समाज आक्षण 

सरकार याांच्यात झालेल्या चचेतून पुढील फ्रनष्कषण फ्रनघाला - प्रत्येक हहिंदुस्तानीने आपला जुना 
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परवाना परत करावा आक्षण त्याऐवजी नवीन परवाना घ्यावा ही गोष्ट हहिंदुस्तानींनी मान्य केली. 

खर ेम्हणज ेकायद्याप्रमाण ेही गोष्ट मुळीच बांधनकारक नव्हती. परांत ुआपल्यावर यापुढे नवीन 

फ्रनबंध लावले जाणार नाहीत तसेच फसवणुकीच्या आधारावर एकाही हहिंदुस्तानीला आपण 

ट्रान्सवालमध्य ेआण ूइस्च्छत नाही हे सांबांमधत लोकाांना दाखवण्याकररता आक्षण नवीन येणाऱ्या 

हहिंदुस्तानींना सतावण्याकररता शाांतता रिण कायद्याचा उपयोग केला जाणार नाही अशा अपेिेन े

हहिंदुस्तानींनी ही गोष्ट मान्य केली होती. याप्रमाण ेजवळपास सवण हहिंदुस्तानींनी परवान ेघेतल ेहोत े

असेही म्हणता येईल. ही काही सामान्य गोष्ट म्हणता येणार नाही. कायद्याच्या दृष्टीने जे काम 

करण े हहिंदुस्तानींकररता मुळीच अफ्रनवायण नव्हत े त े काम त्यान ेसांपूणण ऐक्यभावनेन े फार कमी 

अवधीत करून दाखवले. हे समाजाच्या प्रामाक्षणकपणाचे, व्यवहारकौशल्याच,े चाांगुलपणाचे, 

बुजद्धमत्तेच े आक्षण नम्रतचेे मचन्ह होते. ट्रान्सवालच्या कोणत्याही कायद्याचे कोणत्याही प्रकारे 

उल्लांघन करण्याचा आपला हेतू नाही हेही यातून हहिंदुस्तानी समाजान ेदाखवनू ददले. हहिंदुस्तानींचा 

फ्रवश्वास होता की जो समाज शासनाशी इतक्या सौजन्यान ेव्यवहार करतो, त्या समाजाबरोबर 

सरकारही चाांगला व्यवहार करील, त्याच्याशी आदरान ेवागेल आक्षण त्याला अमधकारही देईल. या 

सौजन्याच्या मोबदल्यात ट्रान्सवाल सरकारन ेकसे वतणन केल ेहे आपण पुढील प्रकरणात पाहू.   
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११. सौजन्या ा मोबदला - खुनी कायदा 

जुन ेपरवान ेपरत करून नवीन परवान ेघेण्याचे काम पूणण होताहोताच आपण सन १९०६मध्य े

पोहोचतो. १९०३मध्ये मी ट्रान्सवालमध्य ेदुसऱ्याांदा प्रवेश केला होता. त्या वषाणच्या जवळपास 

मध्यावधीत मी जोहाफ्रनसबगणमध्य ेमाझे ऑफ्रफस उघडल ेहोते. अशा प्रकारे आलशयायी फ्रवभागाच्या 

आक्रमणाला तोंड देण्यातच दोन वष ेउलटली. परवान्याांच ेप्रकरण आटोपताच सरकारच े पूणण 

समाधान होईल आक्षण हहिंदुस्तानी समाजाला शाांतपण ेश्वास घेण्याकररता थोडी उसांत ममळेल अस े

मला वाटत होते. परांत ुसमाजाच्या नलशबात शाांतता ललफ्रहलेलीच नव्हती. लॉयनल कर्टिंस याांची 

ओळख मी मागील प्रकरणात करून ददलेली आह.े हहिंदुस्तानींनी केवळ परवाने घेतल्यान ेगोऱ्याांची 

उदद्दष्टपूती होऊ शकत नाही असे त्याांना वाटल.े महान काम परस्पराांच्या सांमतीन े होण े

त्याांच्याकररता पुरेस े नव्हत.े अशा कामामाग े कायद्याची शक्ती असली तरच त े योग्य असतात 

आक्षण तेव्हाच त्याांच्यामागील लसद्धाांताच ेरिण होते अस ेत्याांच ेमत होते. श्री कर्टिंसची इच्छा होती 

की हहिंदुस्तानींवर फ्रनयांत्रण ठेवण्याकररता असे काही तरी काम केल ेपाफ्रहजे की त्याचा प्रभाव 

सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेवर पडेल, आक्षण अखेरीस इतर वसाहतींनाही आपले अनुकरण करावेस े

वाटेल. दक्षिण आफ्रिकेचे एक जरी दार हहिंदुस्तानींकररता उघडे राफ्रहले तर ट्रान्सवाल पूणणपण े

सुरक्षित आह ेअस ेम्हणता येणार नाही अस ेत्याांच ेमत होते. यालशवाय ट्रान्सवाल सरकार आक्षण 

हहिंदुस्तानी याांच्याांत झालेला करार ही हहिंदुस्तानी समाजाची प्रफ्रतष्ठा वाढवणारा आहे असेही त्याांना 

वाटत होत.े हहिंदुस्तानींची प्रफ्रतष्ठा वाढवण ेहा काही त्याांचा उदे्दश नव्हता. हहिंदुस्तानींच्या सांमतीची 

त्याांना पवाण नव्हती. हहिंदुस्तानींवर बाह्य अांकुश लावून कायद्याच्या दहशतीन ेहहिंदुस्तानी समाजाला 

थरथर कापायला लावणे हा त्याांचा उदे्दश होता. यामुळे त्याांनी आलशयायी कायद्याचा मसदुा तयार 

केला आक्षण या मसदु्याप्रमाणे जोपयंत कायदा तयार करण्यात येत नाही तोपयंत हहिंदुस्तानी लोक 

ट्रान्सवालमध्य े लपूनछपून येतच राहतील आक्षण त्याांना परत बाहेर काढण्याकररता सध्याच्या 

कायद्यात कोणतीही उपाययोजना नाही असे त्याांनी सरकारला साांफ्रगतल.े श्री कर्टिंस याांचा हा 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

युलक्तवाद आक्षण त्याांनी तयार केलेला मसदुा ट्रान्सवाल सरकारला पसांत पडला आक्षण त्या 

मसुद्यानसुार तयार करण्यात आलेल ेफ्रवधेयक ट्रान्सवाल सरकारच्या राजपत्रात प्रलसद्ध झाले. 

या फ्रवधेयकाची सफ्रवस्तर चचाण करण्यापूवी एका महत्त्वपूणण घटनेच ेइथ ेवणणन करण ेआवश्यक 

आह.े सत्याग्रह आांदोलनाचा मी पे्ररक असल्यामळेु वाचकाांनी माझ्या जीवनातील घटना चाांगल्या 

प्रकारे समजून घेण ेआवश्यक आह.े हहिंदुस्तानींवर अांकुश लावण्याचा हा प्रयत्न ज्या ददवसाांत 

ट्रान्सवालमध्य ेसुरू होता त्याच काळात हबशी लोकाांनी नातालमध्य ेबांडाला सुरुवात केली. त्या 

स्फोटाला बांड म्हणता येईल की नाही याबद्दल मला शांका होती आक्षण आजही आहे. असे असल े

तरी नातालमध्य ेया गोष्टीचा उल्लेख बांड म्हणूनच करण्यात येत असतो. बोअर युद्धाप्रमाणेच हे 

बांड शमवण्याकररता या वेळीसदु्धा फ्रकती तरी गोरे स्वयांसेवक म्हणून सैन्यात भरती झाले होते. 

मीसुद्धा स्वतःला नातालचा रफ्रहवासी समजत होतो. यामुळे या यदु्धातही शक्य फ्रततकी मदत केली 

पाफ्रहजे असे मला वाटल.े जखमींची सेवाशशु्रुषा करणार े पथक (स्टे्रच बेअरर काप्सण) तयार 

करण्याची अनुमती मला देण्यात यावी असे हहिंदुस्तानी समाजाची परवानगी घेऊन मी नाताल 

सरकारला ललफ्रहले. माझा प्रस्ताव सरकारन े मान्य केला. यामुळे मी जोहाफ्रनसबगण येथील घर 

सोडल े मुलाबाळाांना नातालमधील फ्रफफ्रनक्स आश्रमात पाठवले. फ्रतथून ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ 

नावाच ेसाप्ताफ्रहक चालवल ेजात होते, आक्षण माझे सहकारी फ्रतथ ेराहत होते. हे सेवाकायण फार 

ददवस चालणार नाही हे मला माहीत असल्यामुळे मी ऑफ्रफस बांद केल ेनव्हत.े  

२० - २५ माणसाांचे एक लहानस ेपथक तयार करून मी नातालच्या सैन्यात दाखल झालो. या 

लहानशा पथकातसदु्धा सवण जातींच े आक्षण सवण प्राांताांचे लोक होते. या पथकाने एक मफ्रहना 

सेवाशशु्रूषेच ेकाम केले. आमच्यावर सोपवण्यात आलेल्या या कामाकररता मी नेहमीच ईश्वराच े

आभार मानत आलो आहे. बांडात जखमी झालेल्या हबशींना आम्ही उचलल ेनसत ेतर त ेफ्रतथेच 

फ्रवव्हळत पडून राफ्रहले असत ेहे अनुभवाांती माझ्या लिात आल.े या घायाळ लोकाांची मलमपट्टी 

करण्याकररता एकही गोरा मदतीकररता येत नस.े ज्या सजणनच्या हाताखाली आम्ही हे काम करत 

होतो त्याांच ेनाव डॉ. सावेज असे होते. ते अफ्रतशय दयाळू होत.े जखमींना उचलून दवाखान्यात 
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नेल्यानांतर खर े म्हणजे आमची जबाबदारी सांपत अस.े परांतु जी कोणती कामे आमच्यावर 

सोपवण्यात येतील ती सवण आमच्याच िेत्रातील आहेत असे समजायच े अस े ठरवूनच आम्ही 

युद्धात समील झालो होत.े तो सज्जन आक्षण दयाळू डॉक्टर आम्हाला म्हणाला की याांची देखभाल 

करू शकेल असा एकही गोरा मला आढळत नाही. हे काम करावेच लागेल अस ेएकाही गोऱ्याला 

साांगण्याचा मला अमधकार नाही. यामुळे तुम्ही लोक जर परोपकाराच ेकाम कराल तर मी तुमचा 

आभारी होईन. खशु होऊन झुलूांच्या सेवासशु्रुषेच ेकाम आम्ही आमच्याकडे घेतल.े काही हबशींवर 

पाचपाच, सातसात ददवसाांपासून मलमपट्टी करण्यात आली नव्हती. यामुळे त्याांच्या जखमाांतून 

वास यऊे लागला होता. त्या जखमा स्वच्छ करून त्याांची मलमपट्टी करण्याच े काम आम्ही 

आमच्याकडे घेतल ेआक्षण ते काम आम्हाला आवडलेसुद्धा. फ्रबचारे हबशी आमच्याबरोबर बोलू 

तर शकत नव्हत,े परांतु त्याांच्या हावभावाांमधून आक्षण डोळ्याांमधून ददसणारी कृतज्ञता आम्हाला 

कळू शकत होती आक्षण त्याांच्या मदतीकररता पाठवण्यात आलेल ेजण ूआम्ही दूतच आहो अस ेते 

समजत होते. हे काम फार कठीण होते. केव्हा केव्हा तर आम्हाला ददवसाला चाळीस मैल मजल 

मारावी लागायची.  

एका मफ्रहन्यात आमच ेहे काम सांपल.े आम्ही केलेल्या कामामुळे अमधकाऱ्याांच ेसमाधान झाले. 

राज्यपालाांनी आम्हाला धन्यवाद देणार ेआक्षण आभार मानणार ेपत्रही ललफ्रहल.े आक्षण आमच्या 

पथकातील प्रत्येक सदस्याला एकेक पदक देण्यात आल.े आक्षण ते याच प्रसांगाकररता तयार 

करण्यात आल ेहोते. या पथकाच ेतीन साजंट गुजराती होत.े त्याांची नाव ेआहेत - श्री उममयाशांकर 

शेलत, श्री सुरेंद्रनाथ मेढ आक्षण श्री हररशांकर जोशी. हे फ्रतघेही चाांगल ेधष्टपुष्ट होते आक्षण त्याांनी 

मेहनतही चाांगलीच केली होती. इतर हहिंदुस्तानींची नाव े मला या वेळी आठवत नाहीत. परांत ु

त्याांच्यात एक पठाण होता इतके मात्र मला चाांगल्या प्रकारे आठवत.े आम्ही लोक त्या 

पठाणाइतकेच ओझ ेउचलू शकत होतो आक्षण त्याच्याबरोबर कूचही करू शकत होतो ही गोष्ट 

त्याला आियणजनक वाटत असे. माझ्या मनात फ्रफरत असलेले फ्रवचार या पथकाबरोबर काम 

करता करता पररपक्व झाले. एक फ्रवचार होता आपल्या जीवनात सेवाधमाणला महत्त्वाच ेस्थान 

देणाऱ्या माणसान ेिह्मचयाणचे पालन अवश्य केले पाफ्रहजे. आक्षण दुसरी गोष्ट म्हणज ेसेवाधमाणचे 
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पालन करणाऱ्या माणसाने नेहमीकररता गररबीचा स्वीकार केला पाफ्रहजे. सेवाधमाणचे पालन करत 

असताना सांकोचाची पररस्स्थती फ्रनमाणण होईल अथवा सेवाधमाणच्या कामात हकिंमचतसदु्धा अडथळा 

फ्रनमाणण होईल असे कोणतेही काम सेवाधमाणचे व्रत घेतलेल्या माणसान ेकरता कामा नय.े 

या पथकात काम करत असतानाच जस ेजमेल तस ेलवकरात लवकर ट्रान्सवालमध्य ेपरत या 

अशा आशयाची पत्रे आक्षण तारा मला येत होत्या. यामुळे शशु्रुषा पथकाचे काम सांपताच फ्रफफ्रनक्स 

येथील ममत्राांची भेट घेऊन मी जोहाफ्रनसबगण येथे पोहोचलो. फ्रतथ े माझ्या ऑफ्रफसमध्य े मी वर 

साांफ्रगतलेल्या फ्रवधेयकाचा मसदुा वाचला. फ्रवधेयकाचा मसुदा असलेले २२ ऑगस्ट १९९६ ला 

प्रकालशत झालेले त ेराजपत्र मी माझ्या कायाणलयातून घरी घेऊन गेलो. माझ्या घराजवळ एक 

लहानशी टेकडी होती. माझ्या एका ममत्राबरोबर मी त्या टेकडीवर गलेो आक्षण इांमडयन 

ओफ्रपफ्रनयनकररता फ्रवधेयकाचे गुजरातीत भाषाांतर करू लागलो. त्या फ्रवधेयकाची कलम े मी 

जसजसा वाचत गेलो तसतसा माझा थरकाप उडत गेला. हहिंदुस्तानींबद्दलची घृणा आक्षण दे्वष 

यालशवाय त्यात मला दुसरे काहीही आढळू शकले नाही. मला वाटू लागले की हे फ्रवधेयक जर 

मांजूर झाले आक्षण हहिंदुस्तानींनी भेकडाप्रमाणे जर हा कायदा मान्य केला तर दक्षिण आफ्रिकेतील 

हहिंदुस्तानी समाजाचा सवणनाश झाल्यालशवाय राहणार नाही. हहिंदुस्तानी समाजाकररता हा 

जीवनमरणाचा प्रश्न आह ेअस ेमाझ्या लिात आल.े अजणफ्रवनांत्या करून समाजाच ेध्येय साध्य 

होणार नसेल तरी त्यान ेहातात हात घालून गप्प बसनू राहता कामा नये हेही माझ्या ध्यानात आल.े 

या खुनी कायद्याला शरण जाण्यापेिा समाजान ेजर मरण पत्करल ेतर त ेअमधक चाांगल ेहोईल  

परांतु मरायच ेकस?े हहिंदुस्तानी समाजान ेअसा कोणता धोका पत्करला पाफ्रहजे वा पत्करण्याच े

साहस केल े पाफ्रहजे की जो पत्करल्यानांतर यश वा मृत्य ू यालशवाय दुसरा कोणताही मागण 

त्याच्यासमोर लशल्लक राहणार नाही? माझ्यासमोर एक अशी भभिंत उभी राफ्रहली होती की जजच्या 

पलीकडे जाण्याचा मला कोणताही मागण सुचत नव्हता. ज्या फ्रवधेयकाने मला इतके हादरवून 

टाकल ेहोते त्याची सांपूणण माफ्रहती वाचकाांना असली पाफ्रहजे. त्याचा सार पुढे देत आहे- 
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ट्रान्सवालमध्य े राहण्याचा अमधकार असलेल्या प्रत्येक हहिंदुस्तानी पुरुषान,े स्त्रीन,ेआक्षण ८ वा 

अमधक वय असलेल्या मुलामुलीने आलशयायी फ्रवभागाच्या कायाणलयात आपले नाव नोंदवनू 

परवाना घेतला पाफ्रहजे. हा परवाना घेत असताना त्यान ेआपला आधीचा परवाना कायाणलयात 

परत केला पाफ्रहजे. अजाणत प्रत्येक हहिंदुस्तानीन ेआपले नाव, पत्ता, जात, वय वगैरे सवण माफ्रहती 

भरली पाफ्रहजे. लशवाय अजणदारान ेआपल्या सवण बोटाांच ेआक्षण अगठ्याांच ेठसे ददले पाफ्रहजे. फ्रनक्षित 

मुदतीत जो माणूस अशा प्रकारे अजण करणार नाही त्याचा ट्रान्सवालमध्य ेराहण्याचा अमधकार 

नाहीसा होईल. अजण न करण ेहा कायद्याप्रमाण ेअपराध समजला जाईल. या अपराधाकररता दांड 

वा तुरुां गवासाची लशिा होऊ शकणार होती आक्षण न्यायालयाला जर योग्य वाटल ेतर त ेसांबांमधत 

व्यक्तीला देशातून बाहेर काढण्याची लशिाही करू शकत होते. मुलाांचा अजण आईवमडलाांनी 

द्यायला हवा आक्षण अांगठ्याच्या ठशाकररता अमधकाऱ्याकडे नेण्याची जबाबदारीसुद्धा 

आईवमडलाांची असेल. आईवमडलाांनी जर या जबाबदारीच ेपालन केल ेनाही तर १६ वषाणच ेवय 

झाल्यानांतर मुलाने स्वतः या जबाबदारीच ेपालन केल ेपाफ्रहजे. आक्षण त्याने जर या जबाबदारीचे 

पालन केल ेनाही तर अशा अपराधाकररता जी लशिा आईवमडलाांना होऊ शकत ेतीच लशिा १६ 

वषांच्या युवकालाही होऊ शकत.े अजणदाराला ददलेला परवाना कोणताही पोलीस अमधकारी 

केव्हाही माग ूशकत होता आक्षण तो दाखवण ेअफ्रनवायण होते. हा परवाना न दाखवण ेअपराध 

समजला जाणार होता. आक्षण त्याकररता न्यायालय दांडाची वा तुरुां गवासाची लशिा करू शकणार 

होते. या परवान्याची मागणी रस्त्यावरून चालणाऱ्या माणसाकडूनही करता येऊ शकणार होती. 

परवाना तपासण्याकररता पोलीस अमधकाऱ्याला लोकाांच्या घरात लशरण्याचा अमधकार होता. 

बाहेरच्या दठकाणावरून ट्रान्सवालमध्य ेयेणाऱ्या प्रत्येक हहिंदुस्तानी स्त्रीपुरुषाला अमधकाऱ्यासमोर 

सादर करावा लागणार होता. सायकल ठेवण्याची परवानगी घेण्याकररता वा व्यापाराचा परवाना 

मागण्याकररता वा इतर काही कारणाकररता जरी सरकारी कायाणलयात हहिंदुस्तानी गेला तरी 

अमधकारी त्याला परवाना माग ूशकत होता. कोणत्याही सरकारी कायणलयात त्या कायाणलयाशी 

सांबांमधत कामकाजाकररता हहिंदुस्तानीला जायचे असल ेतर तेथील अमधकारी त्या हहिंदुस्तानीची 

प्राथणना ऐकण्यापूवी त्याला परवाना माग ू शकत होता. तो परवाना अमधकाऱ्यासमोर सादर 
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करण्याला नकार देण ेअथवा परवाना ठेवणाऱ्या माणसान ेपरांवान्यासांबांधीची कोणतीही माफ्रहती 

अमधकाऱ्याला साांगण्याला नकार देण ेहा लशिापात्र अपराध होता न्यायालय त्याला कारावासाची 

वा दांडाची लशिा करू शकत होते. जोपयंत मला माहीत आह ेअशा प्रकारचा कायदा जगातील 

कोणत्याही भागात स्वतांत्र माणसाकररता करण्यात आलेला नसावा. मला माहीत आहे की 

नातालच्या फ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींकररता तयार करण्यात आलेल ेकायदे फार कठोर आहेत. परांत ु

त्या फ्रबचाऱ्याांना स्वतांत्र मानवप्राणीच समजल ेजात नाही! तरीही अस े म्हणता येऊ शकत ेकी 

वरील फ्रवधेयकाच्या तुलनते नातालमध्य ेत्या लोकाांकररता तयार करण्यात आलेल ेकायदे इतके 

कठोर नाहीत आक्षण तो कायदा तोडला गेला तर त्याकररता होणारी लशिाही या फ्रवधेयकात 

साांफ्रगतलेल्या लशिेसमोर काहीही नाही. या फ्रवधेयकाप्रमाणे लाखोंचा व्यापार करणाऱ्या एखाद्या 

व्यापाऱ्यालासुद्धा हद्दपारीची लशिा होऊ शकत होती. म्हणजेच या फ्रवधेयकातील कलमाचा भांग 

केला तर त्याची आर्थिंक स्स्थती पूणणपण ेरसातळाला जाऊ शकणार होती. आक्षण सांयमी वाचकाांना 

पुढे गेल्यानांतर आढळून येईल की या फ्रवधेयकातील काही कलमाांचा भांग केल्यामुळे हहिंदुस्तानींना 

हद्दपारीची लशिा सुनावण्यात आली होती. हहिंदुस्तानात जयरामपेशा समाजातातील लोकाांकररता 

काही कडक कायदे आहते. या फ्रवधेयकाची तुलना त्या कायद्याशी सहज होऊ शकेल, आक्षण त्या 

कायद्यापेिा हे फ्रवधेयक कमी कठोर आह ेअसे म्हणता येणार नाही. या फ्रवधेयकात हाताच्या दहाही 

बोटाांच े ठस े घेण्याची जी तरतदू होती ती तर दक्षिण आफ्रिकेत अगदीच नवीन गोष्ट होती. 

यासांबांमधत काही साफ्रहत्य वाचले पाफ्रहजे असे वाटल्यामुळे एक पोललस अमधकारी श्री हेन्ऱी याांच े

‘हफिंगर इांपे्रशन’ या नावाचे पुस्तक मी वाचले. अशा प्रकारे दहाही बोटाांचे ठसे गुन्हेगाराच ेघेत 

असतात अस ेमी त्या पुस्तकात वाचले. यामुळे बळजबरीन े हहिंदुस्तानीच्या दहाही बोटाांची ठस े

घेण्याची पद्धत मला भयानक वाटली. स्त्स्त्रया आक्षण सोळा वषांच्या आतील मुलाांच्या परवान्याची 

पद्धतही या फ्रवधेयकात नवीनच फ्रनमाणण करण्यात येत होती.  

दुसऱ्या ददवशी प्रमुख हहिंदुस्तानींना गोळा करून मी त्याांना हे फ्रवधेयक शब्दांशब्द समजावून 

साांफ्रगतल.े यामुळे त्या लोकाांवरही फ्रवधेयकाचा तोच पररणाम झाला जो माझ्यावर झाला होता. 

त्याांतील एक ममत्र तर आवेशात म्हणाल,े “माझ्या बायकोला जो माणूस परवाना मागायला येईल 
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त्याला मी फ्रतथल्याफ्रतथ ेगोळीन ेउडवून टाकीन. त्यानांतर माझे ज ेकाही व्हायचे असेल त ेहोऊ 

दे.” मी त्याांना शाांत केले. नांतर सवांना म्हणालो, “हे सांकट फार गांभीर आहे. हे फ्रवधेयक जर मांजरू 

झाले आक्षण आपण त्याचा स्वीकार केला तर सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत या फ्रवधेयकाचे अनुकरण 

केल ेजाईल. दक्षिण आफ्रिकेतील आपले अप्स्तत्व ममटवण ेहाच या फ्रवधेयकाचा एकमेव हेतू आहे 

अस ेमला ददसत.े या ददशेने उचलण्यात आलेल ेफ्रवधेयकरूपी हे पफ्रहले पाऊल काही शेवटच ेनाही. 

आमचा अनतन्वत छळ करून दक्षिण आफ्रिकेतून आम्हाला पळवून लावण्याकररता ”टाकण्यात 

आलेल े हे पफ्रहले पाऊल आह.े यामुळे आपली जबाबदारी ट्रान्सवालमध्य ेवसलेल्या १० - १५ 

हजार हहिंदुस्तानींपयंतच सीमीत नाही. तर दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या सांपूणण हहिंदुस्तानी 

समाजाच्या सुरक्षिततेची आपल्यावर जबाबदारी आह.े आक्षण या फ्रवधेयकाचा गूढाथण जर आपण 

नीट समजनू घेतला तर सांपूणण हहिंदुस्तानची प्रफ्रतष्ठा वाचवण्याची जबाबदारी आपल्यावर यऊेन 

पडते कारण या फ्रवधेयकामुळे केवळ आमचाच अपमान होत नाही तर सांपूणण हहिंदुस्तानचा अपमान 

होतो. अपमानाचा अथण आह ेमाणसाचा स्वाक्षभमान नष्ट करण.े अशा प्रकारच्या कायद्याांकररता 

आपण पात्र आहो असे कोणीही म्हण ूशकत नाही. आपण फ्रनदोष आहो आक्षण एका फ्रनदोष 

हहिंदुस्तानीचा अपमान जेव्हा होतो तेव्हा सांपूणण हहिंदुस्तानचा अपमान होतो. यामुळे अशा कठीण 

प्रसांगी आपण जर उतावीळपण ेवागू, धीर सोडू वा सांतापू तर असे केल्यान ेआपण आपला बचाव 

करू शकणार नाही. परांत ुशाांततापूवणक आपण जर आपल्या सुरक्षिततेचा उपाय शोध ूव योग्य 

वेळी त्याप्रमाण े वागू, एक होऊन राहू व अपमानाचा फ्रवरोध केल्यामुळे जी कोणती दुःख े

आपल्याला सहन करावी लागतील ती सहन करण्याची जर आपण तयारी ठेव ूतर ईश्वर जरूर 

आपली मदत करील असा माझा फ्रवश्वास आह.े” एक सावणजफ्रनक सभा घेऊन आक्षण त्यात काही 

प्रस्ताव माांडून त ेमांजूर करण्यात याव ेअस े फ्रतथे ठरल.े याकररता यहुदी लोकाांच ेएक नाट्यगृह 

भाड्याने घेण्यात आले आक्षण फ्रतथ ेती सभा घेण्यात आली.  

या प्रकरणाच्या मथळ्यात या फ्रवधेयकाचा उल्लेख ‘खुनी कायदा’ असा का करण्यात आला हे 

आता वाचकाांच्या लिात येईल. परांत ुदक्षिण आफ्रिकेत या कायद्याला लोक खुनी कायदा म्हणूनच 

ओळख ूलागल ेहोते.  
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१२. सत्याग्रहाचा ा जन्म 

 यहुदी लोकाांच्या त्या नाट्यगृहात ११ सेप्टेंबर १९०६ला हहिंदुस्तानींची सभा झाली. 

ट्रान्सवालमधील वेगवेगळ्या शहराांमधील प्रफ्रतफ्रनधींना सभेकररता बोलावण्यात आल ेहोते. परांत ु

सभेकररता मी ज े प्रस्ताव तयार केल ेहोते त्याचा सांपूणण अथण त्या वेळी मलाही कळला नव्हता हे 

मी कबूल केल ेपाफ्रहजे. त ेप्रस्ताव मांजूर केल्यामुळे काय पररणाम होतील याचीही त्यावेळी मी 

कल्पना करू शकलो नव्हतो. सभा झाली. नाट्यगहृात पाय ठेवायलाही जागा लशल्लक नव्हती. 

आपल्याला काही नवीन काम करायच ेआह,े काही तरी नवीन घडणार आहे ही भावना मला 

सवांच्या चेहऱ्यावर ददसत होती. ट्रान्सवालच्या फ्रिदटश इांमडयन असोलसएशनच ेअध्यि श्री अब्दुल 

गनी हे सभापतीपदावर फ्रवराजमान होते. ट्रान्सवालमध्ये फार पूवीपासून राहत असलेल्या 

हहिंदुस्तानींमधील ते एक होते. महमद कासम कमरुदद्दन या प्रलसद्ध पेढीचे त ेभागीदार होते व त्या 

पेढीच्या जोहाफ्रनसबगण शाखेच ेते व्यवस्थापक होते. सभते जे काही ठराव मांजूर करण्याता आल े

होते त्यात खरा ठराव एकच होता. - “या फ्रवधेयकाच्या फ्रवरोधात सवण प्रयत्न केल्यानांतरही हे 

फ्रवधेयक जरी फ्रवमधमांडळात मांजूर झाले तरी हहिंदुस्तानींनी त्याला शरण जाऊ नय,े आक्षण असे 

केल्यामुळे जी काही दुःख ेसहन करावी लागतील ती सवण धैयाणन ेसहन करावी,” 

 हा ठराव मी सभेला चाांगल्या प्रकारे समजावनू साांफ्रगतला. सभेन ेमाझे बोलण ेशाांतपण े

ऐकून घेतल.े सभेचे सवण काम हहिंदीत वा गुजरातीत चालले. यामुळे सभते काय सुरू आह े हे 

कोणालाही न कळण ेअशक्य होत.े हहिंदी न समजणाऱ्या तममळ वा तेलगू बाांधवाांना ती भाषा 

समजणाऱ्या लोकाांनी सभेत काय सुरू आह ेत ेसमजावनू साांफ्रगतल.े फ्रनयमाप्रमाण ेसभेसमोर 

प्रस्ताव माांडण्यात आला. अनेक वक्त्याांनी त्याच ेसमथणनही केल.े त्यात एक वक्ता हाजी हबीब 

होते. तेसदु्धा दक्षिण आफ्रिकेतील फार जुन े अनुभवी रफ्रहवासी होते. त्याांच े भाषण अत्यांत 

प्रभावशाली झाले. आवशेात येऊन ते इथवर बोलून गेल ेकी “हा प्रस्ताव आपण खुदाला सािी 

ठेवून मांजूर केला पाफ्रहजे. नामदण होऊन कोणत्याही पररस्स्थतीत आपण त्यासमोर मान तुकवायला 
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नको. यामुळे मी खुदाची शपथ घेऊन साांगतो की मी या कायद्याला कधीही शरण जाणार नाही. 

या सभेतील सवण उपस्स्थताांनीसुद्धा तशी शपथ घ्यावी असा सल्ला मी देईन.” 

या प्रस्तावाच्या समथणनातही इतर लोकाांची कडक आक्षण प्रभावी भाषण ेझाली. सेठ हाजी बोलता 

बोलता जेव्हा शपथेच्या मुद्दय्ावर आल ेतवे्हा मी चपापलो आक्षण सावध झालो. तेव्हाच मला 

माझ्या जबाबदारीची आक्षण समाजाच्या जबाबदारीची पूणण जाणीव झाली. आजपयतं समाजान े

अनेक प्रस्ताव मांजूर केले होते. अमधक फ्रवचारफ्रवफ्रनमयानांतर काही प्रस्तावात बदलही करण्यात 

आल ेहोत.े प्रस्ताव मांजूर करणाऱ्या लोकाांनीच त्या प्रस्तावानुसार वतणन केले नाही असेही प्रसांग 

काही प्रकरणी आल ेहोत.े मांजूर केलेल्या प्रस्तावात बदल करण,े प्रस्ताव मांजूर करणाऱ्या लोकाांनी 

प्रस्तावाच्या अांमलबजावणीच्या वेळी माघार घेण ेअस ेअनुभव सावणजफ्रनक िेत्रात काम करणाऱ्या 

लोकाांना नेहमीच सगळीकडे येत असतात. ही सवणसामान्य गोष्ट आह.े ताप्त्त्वक दृष्टीन ेफ्रवचार केला 

असता साधा फ्रनिय आक्षण ईश्वराचे नाव घेऊन केलेली प्रफ्रतज्ञा याांच्यात कोणतेही अांतर असू नये. 

बुजद्धमान माणसू जेव्हा फ्रवचारपूवणक एखादा फ्रनिय करतो तेव्हा तो आपल्या फ्रनियापासून कधीही 

ढळत नाही. त्याच्या दृष्टीने त्या फ्रनियाच ेफ्रततकेच महत्त्व असत ेजजतके ईश्वराच्या नावाने घेतलेल्या 

प्रफ्रतज्ञेच.े परांत ु जग तत्त्वाच्या आधारावर चालत नाही. ईश्वरसािीन े घेतललेी प्रफ्रतज्ञा आक्षण 

सामान्य फ्रनिय याांत महासागराइतके अांतर आहे अस ेत ेमानत असत.े एखादा सामान्य फ्रनिय 

बदलवण्यात तो फ्रनिय बदलवणाराला लाज वाटत नाही. परांत ु ईश्वराला साि ठेवून प्रफ्रतज्ञा 

करणारा माणसू जेव्हा प्रफ्रतज्ञाभांग करतो तेव्हा केवळ त्यालाच लाज वाटत नाही तर समाजसदु्धा 

त्याचा मधक्कार करतो व त्याला पापी समजतो. या गोष्टीन ेमानवी मनात इतके घर केल ेआह ेकी 

शपथेवर एखादी गोष्ट साांगणारा खोटे बोलत असल्याच ेलसद्ध झाले तर कायद्याच्या दृष्टीनेही त्याला 

अपराधी समजल ेजात ेव त्याला कठोर लशिा करण्यात येत.े 

माझ्या मनावर अशा फ्रवचाराांचा पगडा होता. गांभीर प्रफ्रतज्ञाांचा मला अनुभव होता आक्षण त्याांच्या 

गोड फळाांचा आस्वादही मी माझ्या जीवनात घेतललेा होता. यामुळे सेठ हबीब याांच्या शपथेच्या 

सूचनेन ेमी चपापलो. त्या प्रस्तावाच्या पररणामाांची कल्पना मला एका िणात आली. बावरलेल्या 
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या स्स्थतीतच माझ्यात उत्साहाचा सांचार झाला. मी जरी त्या सभेत प्रफ्रतज्ञा घेण्याकररता वा 

इतराांना प्रफ्रतज्ञा द्यायला गेलो नव्हतो तरी सेठ हाजी याांचा प्रस्ताव मला खूप आवडला. 

त्याचबरोबर मला असेही वाटल ेकी सभेत आलेल्या सवण लोकाांना सवण पररणामाांची कल्पना देऊन 

प्रफ्रतज्ञेचा सांपूणण अथण समजावून साांगण ेआवश्यक आह ेआक्षण त्यानांतरही त ेप्रफ्रतज्ञा घेत असतील 

तर त्याच ेस्वागत केले पाफ्रहजे. आक्षण जर त ेप्रफ्रतज्ञा घेत नसतील तर हहिंदुस्तानी समाज अजून 

सांघषाणकररता तयार नाही अस ेसमजायला पाफ्रहजे. यामुळे सेठ हाजी हबीब याांच्या शब्दाांमागील 

गूढाथण समजावून साांगण्याची मला परवानगी द्यावी अशी मी अध्यिाांना फ्रवनांती केली. मला 

परवानगी ममळाली आक्षण मी उभा झालो. लोकाांना मी ज्या प्रकारे समजावले होते त ेआज मला 

जस ेआठवत ेतस ेसाांगतो. - 

“या सभेला मी समजावून साांग ूइस्च्छतो की आजपयंत आपण जे प्रस्ताव ज्या पद्धतीन ेमांजूर 

केल ेत्या प्रस्तावाांमध्ये आक्षण ते प्रस्ताव मांजूर करण्याच्या पद्धतींमध्य ेआक्षण या प्रस्तावात आक्षण 

हा प्रस्ताव मांजूर करण्याच्या पद्धतीत फार मोठे अांतर आहे. हा प्रस्ताव अफ्रतशय गांभीर आहे कारण 

याच्या सांपूणण अांमलबजावणीवर दक्षिण आफ्रिकेतील आपले अप्स्तत्व अवलांबून आह.े हा प्रस्ताव 

मांजूर करण्याची जी पद्धत आपल्या ममत्रान ेसुचवली आहे ती जशी गांभीर आह ेतशीच नवीनसदु्धा 

आह.े या पद्धतीन ेहा प्रस्ताव मांजूर करवून घेण्याकररता मी स्वतःसदु्धा इथे आलो नव्हतो. याच े

सांपूणण श्रेय सेठ हाजी हबीब याांनाच ममळायला पाफ्रहजे आक्षण याच्या जबाबदारीचे ओझेसदु्धा 

त्याांच्याच लशरावर आहे. याकररता मी त्याांच ेअक्षभनांदन करतो. त्याांची सूचना मला फार आवडली. 

परांतु तुम्ही जर त्याांची सचूना स्वीकाराल तर त्याांच्या जबाबदारीत तुम्हीसदु्धा भागीदार व्हाल. ही 

जबाबदारी काय आह े हे तुम्ही समजावून घ्यायला पाफ्रहजे, आक्षण समाजाचा सेवक आक्षण 

सल्लागार म्हणून ही जबाबदारी तुम्हाला पूणणपणे समजावून साांगण ेमाझे कतणव्य आह.े 

“जगाच ेफ्रनयांत्रण करणाऱ्या एकाच परमेश्वराला आपण सवण मानणार ेआहो. मग मुसलमान त्याला 

खुदा म्हणो की हहिंदू त्याला ईश्वर म्हणो. परांत ुत्याच ेस्वरूप एकच आह.े त्या ईश्वराला सािी ठेवून 

वा त्याला आपल्यामध्य ेठेवून आपण जर प्रफ्रतज्ञा करणार अस ूवा शपथ घेत अस ूतर ती सामान्य 
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गोष्ट असणार नाही. अशी प्रफ्रतज्ञा घेतल्यानांतर आपण जर त्या प्रफ्रतज्ञेवर कायम राफ्रहलो नाही, 

फ्रतचा भांग केला तर आपण समाजाच,े जगाच ेआक्षण ईश्वराचे अपराधी ठरू. जो माणसू सावधपण,े 

शुद्ध बुद्धीन ेप्रफ्रतज्ञा करतो आक्षण नांतर फ्रतचा भांग करतो तो माणसू आपल ेमाणूसपण हरवून 

बसतो. आक्षण ज्याप्रमाण ेपारा चढवलेल ेताांब्याच ेनाण ेरुपया नसत,े आक्षण त्यावर पारा चढवलेला 

आह े हे कळताच त्याची जगात काहीही हकिंमत राहत नाही आक्षण त ेखोटे नाण ेबाळगणाऱ्या 

माणसाला लशिा होऊ शकत ेत्याचप्रमाणे खोटी शपथ घेणाऱ्या माणसाचीही कोणतीच हकिंमत 

लशल्लक राहत नाही आक्षण इहलोकात आक्षण परलोकातही तो लशिेकररता पात्र ठरतो. सेठ हाजी 

हबीब अशाच प्रकारची गांभीर शपथ घेण्याकररता तमु्हाला सुचवत आहेत. या सभेत असा एकही 

माणूस नाही की जो लहान मुलगा आह ेवा अडाणी आह.े तुम्ही सवण प्रौढ आक्षण अनुभवी आहा. 

तुम्ही सवांनी जग पाफ्रहलेल ेआह,े आक्षण तुमच्यापैकी अनेक लोक समाजाचे प्रफ्रतफ्रनधी आहेत. 

आक्षण तुमच्यापैकी अनेकाांनी कमीअमधक प्रमाणात जबाबदारीची कामे पार पाडलेली आहते. 

यामुळे ‘मला प्रफ्रतज्ञेचा अथण कळला नव्हता’ असे म्हणून एकही माणूस या प्रफ्रतज्ञेतनू सुटका करून 

घेऊ शकणार नाही. 

“मला माहीत आह ेकी कोणत्या तरी अफ्रतशय महत्त्वाच्या फ्रवशेष प्रसांगी माणसू प्रफ्रतज्ञा करतो वा 

व्रत घेत असतो, आक्षण घ्यायलाही पाफ्रहजे असत.े चालताफ्रफरता प्रफ्रतज्ञा करणारा माणूस आपल्या 

प्रफ्रतज्ञेबद्दल गांभीर राहू शकत नाही. परांत ुदक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानी समाजाच्या सामाजजक 

जीवनात प्रफ्रतज्ञा घेण्यायोग्य जर कोणत्या योग्य प्रसांगाची मी कल्पना करू शकत असेन तर तो 

हा प्रसांग आहे अस े मी फ्रनक्षितपण े म्हणू शकतो. अस े पाऊल भीतभीत आक्षण सावधफ्रगरीन े

टाकण्यातच शहाणपणा असतो. परांतु सावधफ्रगरी आक्षण भीती याांनाही एक सीमा असत.े त्या 

सीमेपयंत आता आपण पोहोचलो आहो. सरकारने सभ्यतेच्या सवण मयाणदा ओलाांडल्या आहेत. 

त्यान ेआमच्या चोहोबाजूांनी वणवा पेटवला आह.े अशा प्रसांगीसुद्धा आपण जर आपले सवण काही 

पणाला लावले नाही आक्षण हातात हात घालून फ्रवचार करत मख्खपण ेबसनू राफ्रहलो तर आपण 

अपात्र आक्षण क्षभत्र े असल्याच े लसद्ध होईल. यामळेु हा प्रसांग प्रफ्रतज्ञा करण्यालायक वा शपथ 

घेण्यालायक आह ेयाबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शांका नाही. परांतु अशी प्रफ्रतज्ञा करण्याची वा 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

शपथ घेण्याची आपल्यामध्ये शक्ती आह ेकी नाही याचा फ्रवचार प्रत्येक हहिंदुस्तानीने स्वतः केला 

पाफ्रहजे. अस े ठराव बहुमतान े मांजूर केल े जात नसतात. जजतके लोक शपथ घेतील फ्रततक्या 

लोकाांकररताच हा ठराव बांधनकारक असेल. अशा शपथा देखाव्याकररता घेतल्या जात नसतात. 

स्थाफ्रनक सरकारवर, साम्राज्य सरकारवर आक्षण हहिंदुस्तान सरकारवर त्याचा काय पररणाम होईल 

याचा कोणीही फ्रवचार करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येकान े आपल्या हृदयावर हात ठेवून 

आपल्या अांतःकरणाचा शोध घेतला पाफ्रहजे. आक्षण अस ेकेल्यानांतर आपल्यामध्ये शपथ घेण्याची 

शक्ती आहे असे ज्याच ेहृदय साांगत असेल त्यानेच शपथ घेतली पाफ्रहजे. आक्षण अस ेकेल ेतरच 

त्याची शपथ फलदायी होईल. 

“आता दोन शब्द याच्या पररणामाफ्रवषयीही साांगतो. उत्तम पररणामाची अपेिा केली तर असे 

म्हणता येईल की हहिंदुस्तानी समाजातील बरेचस ेलोक जर ही शपथ घेऊ शकले तर आक्षण शपथ 

घेणार ेलोक आपल्या शपथेवर अढळ राफ्रहले तर कदामचत हे फ्रवधेयक मांजूरही होणार नाही, आक्षण 

जर त ेमांजूर झालेच तरी लगेच ते रद्द केल ेजाईल, शक्य आहे की फ्रवधेयकाला फ्रवरोध करण्याची 

आपण शपथ घेतलेली असल्यामळेु आपल्याला फार क्लेश  सहन करावे लागणार नाहीत. परांतु 

शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीचा धमण जसा एकीकडे श्रद्धापूवणक आशा ठेवण्याचा असतो तसाच दुसरीकडे 

कोणतीही अपेिा न करता शपथेच ेपालन करण्याची तयारी ठेवण्याचा असतो. यामुळे आपल्या 

लढ्याचे ज े कटूहूनकटू पररणाम होऊ शकतील त्याच े मचत्र मी तुमच्यासमोर रेखाटू इस्च्छतो. 

कल्पना करू की या सभतेील प्रत्येक उपस्स्थताने शपथ घेतली आह.े आपली सांख्या अमधकात 

अमधक तीन हजाराांची असेल. हेही शक्य आहे की उरलेल्या १०,००० हहिंदुस्तानींपैकी कोणीही 

शपथ घेतली नाही. सुरुवातीला आमच्यावर लोक हसतील, आक्षण त्याचबरोबर हेही शक्य आह े

की शपथ घेणाराांमधील काही वा बरेचस े लोक आपल्या पफ्रहल्या कसोटीच्या प्रसांगानांतरच 

हातपाय गाळतील. शक्य आह ेकी आपल्याला तुरुां गात जाव ेलागेल, तुरुां गात जाऊन अपमाफ्रनत 

व्हाव ेलागेल. फ्रतथ ेआपल्याला भूक, थांडी, ऊन्ह याांचासुद्धा त्रास सहन करावा लागेल. कठोर 

श्रमसदु्धा करावे लागू शकतात. शक्य आह ेकी तुरुां गात उद्धट जमादाराचा आपल्याला मारही 

खावा लागू शकेल. आपल्याला दांड होऊ शकतो, आक्षण त्याच्या वसुलीकररता आपल्या मालाचा 
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लललावही केला जाऊ शकतो. लढ्यात फार कमी लोक राफ्रहले तर आज जरी आपण श्रीमांत 

असलो तरी उद्या आपल्यावर कां गालीची वेळही येऊ शकत.े आपल्याला हद्दपारही केल ेजाऊ 

शकत.े आक्षण उपासमारीमुळे व तुरुां गातील छळामुळे आपल्यापैकी काही लोक आजारी पडू 

शकतील आक्षण मरूही शकतील. यामुळे ज्या कोणत्या दुःखाची आपण कल्पना करू शकतो ती 

सवण दुःख ेभोगण्याची आपल्यावर वेळ येऊ शकत ेहे समजूनच ही शपथ घेण ेहाच शहाणपणा 

आह.े या लढ्याचा अांत केव्हा आक्षण कसा होईल अस ेजर मला कोणी फ्रवचारले तर मी म्हणेन की 

सांपूणण समाज जर या अफ्रग्रददव्यातनू पार पडेल तर या लढ्याचा फ्रनणणय लवकरात लवकर होईल. 

परांतु आपल्यापैकी बहुतके लोक जर या सांकटाच्या वादळात डळमळल ेतर हा लढा दीघणकाळ 

चाल ूशकतो. अस ेअसल ेतरीही इतके मात्र मी फ्रनक्षितपण ेसाांगण्याच ेधाडस करू शकतो की 

मूठभर लोक जरी आपली प्रफ्रतज्ञा जजवांत ठेवणार ेअसतील तरी आपल्या फ्रवजयातच या लढ्याचा 

अांत होऊ शकतो.  

आता मी माझ्या जबाबदारीबद्दल दोन शब्द साांगतो. एकीकडे मी जसा तुम्हाला प्रफ्रतज्ञा 

करण्यातील धोके दाखवतो आह ेतसाच दुसरीकडे मी तुम्हाला प्रफ्रतज्ञा करण्याकररता पे्रररतसदु्धा 

करतो आह.े आक्षण असे करत असताना मला माझ्या जबाबदारीची पूणण जाणीव आह.े हेही शक्य 

आह ेकी आजच्या आवशेाच्या वातावरणात वा रागाच्या भरात उपस्स्थताांमधून बरेच जण प्रफ्रतज्ञा 

घेण्याकररता तयार होतील, परांत ुनांतर सांकट आल्यानांतर तुमच्यातील अनेक लोक गळतील आक्षण 

शेवटी मूठभर लोकच अतग्नददव्याचा सामना करण्याकररता लशल्लक राहतील. अशा 

पररस्स्थतीतही माझ्यासारख्या माणसाकररता एकच मागण लशल्लक असेल. आक्षण तो म्हणज े‘मरण 

जरी आल ेतरी या कायद्याला शरण न जाण’े. कल्पना करा की अशी वेळ आली आह.े असे 

होण्याची हकिंमचतही शक्यता नाही, आक्षण तरीही आपण गृहीत घरू या की सवांनी प्रफ्रतज्ञाभांग 

केला आक्षण शेवटी अखेरीस मीच एकटा लशल्लक रफ्रहलो तरीही मी प्रफ्रतज्ञाभांग करणार नाही असा 

माझा फ्रवश्वास आहे. हे साांगण्यामागील माझा हेत ूतुम्ही सवण समजून घ्या. ही अहांकाराची गोष्ट 

नाही तर या व्यासपीठावर बसलेल्या लोकाांना सावध करण्याची आह.े माझे उदाहरण देऊन मी 

नेत्याांना साांग ूइस्च्छतो की एकटे राफ्रहल्यानांतरही आपल्या प्रफ्रतज्ञेवर अढळ राहण्याच ेसामथ्यण वा 
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धैयण जर तुमच्यात नसेल तर तुम्ही प्रफ्रतज्ञा घेऊ नका. इतकेच नाही तर प्रफ्रतज्ञा घेण्यापूवी अशा 

लोकाांनी या प्रस्तावाचे समथणन न करता त्याला फ्रवरोध केला पाफ्रहजे असा प्रस्ताव आपण 

लोकाांसमोर माांडला पाफ्रहजे. आपण सवण ममळून जरी ही प्रफ्रतज्ञा करत असलो तरी त्याचा असा 

अथण कोणीही घेऊ नये की आपल्यामधील एखाद्याने वा बऱ्याच लोकाांनी जर प्रफ्रतज्ञाभांग केला 

तर उरलेले लोक आपोआपच प्रफ्रतज्ञेच्या बांधनातून मुक्त होतील. प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी 

समजनू घेऊनच स्वतांत्रपण ेप्रफ्रतज्ञा घेतली पाफ्रहजे, आक्षण अस ेसमजून प्रफ्रतज्ञा घेतली पाफ्रहजे की 

कोणी काहीही जरी केले तरी मी मात्र माझ्या प्रफ्रतज्ञेचे मरेपयंत पालन करीन.” 

इतके बोलून मी बसलो. सांपूणण शाांतता ठेवून लोकाांनी माझा एकेक शब्द ऐकला. समाजातील इतर 

नेतागणही बोलल.े प्रत्येकाने आपल्या स्वतःच्या आक्षण श्रोत्याांच्या जबाबदारीची चचाण केली. 

यानांतर सभापती उभे राफ्रहले. त्याांनीही सवण पररस्स्थती स्पष्ट केली.अखेरीस सवण सभेन ेउभे राहून, 

हात उांच करून ईश्वराला सािी ठेवून प्रफ्रतज्ञा केली - “हे फ्रवधेयक मांजूर होऊन जरी त्यान ेकायद्याचे 

रूप घेतल े तरी आम्ही त्याला शरण जाणार नाही.” हे दृश्य मी कधीही फ्रवसरू शकत नाही. 

लोकाांच्या उत्साहाला सीमा नव्हती. दुसऱ्याच ददवशी त्या नाट्यगहात काही तरी अपघात झाला 

आक्षण त ेसांपूणण नाट्यगृह आगीत जळून भस्मसात झाले. त ेनाट्यगृह जळाल्याची बातमी घेऊन 

फ्रतसऱ्या ददवशी माझ्याकडे लोक आल ेआक्षण ते नाट्यगृह जस ेजळाले तसेच हे फ्रवधेयकही जळून 

भस्मसात होईल अस े म्हणून त े जमातीला धन्यवाद देऊ लागल.े अशा मचन्हाांचा माझ्यावर 

कोणताही पररणाम होत नसल्यामळेु मी त्याकडे लि ददले नाही. मी या घटनेचा उल्लखे 

लोकाांमधील शौयण आक्षण श्रदे्धची भावना कशी चेतवली गेली होती हे साांगण्याकररता केला आह.े 

हहिंदुस्तानी समाजाच्या शौयाणची आक्षण श्रदे्धची अनेक उदाहरण ेवाचकाांना पुढील प्रकरणाांमध्य े

आढळतील. 

वरील महान सभेनांतर कायणकत ेगप्प बसलेले नव्हत.े जागोजागी सभा घेण्यात आल्या आक्षण 

प्रत्येक सभेत एकमतान ेप्रफ्रतज्ञा घेण्यात आली. आता इांमडयन ओफ्रपफ्रनयनमध्य ेखुनी कायदा हाच 

चचेचा मुख्य फ्रवषय झाला होता. याचबरोबर स्थाफ्रनक सरकारची भेट घेण्याकररताही पावल े
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टाकण्यात आली. एक प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ वसाहत मांत्री डांकन याांना भेटायला गेल े आक्षण इतर 

गोष्टींबरोबर समाजान े घेतलेल्या प्रफ्रतज्ञेचीही गोष्ट त्याांना साांफ्रगतली. प्रफ्रतफ्रनमधमांडळातील एक 

सदस्य सेठ हबीब त्याांना म्हणाल,े “माझ्या बायकोचे ठस ेघेण्याकररता जर कोणी येईल तर मी 

माझ्या रागावर हकिंमचतही फ्रनयांत्रण ठेव ूशकणार नाही. मी त्याला जीवाफ्रनशी मारून टाकीन आक्षण 

स्वतःही मरून जाईन.” वसाहतमांत्री काही वेळ तर हाजी हबीब याांच्या चेहऱ्याकडे पाहतच 

राफ्रहले. मग म्हणाल,े “हा कायदा स्त्स्त्रयाांना लागू करायचा की करू नय ेयाचा सरकार फ्रवचार करत े

आह.े आक्षण स्त्स्त्रयाांसांबांधीची या कायद्यातील कलम माग ेघेण्यात येतील इतकी तर मी तुम्हाला 

आताच खात्री देऊ शकतो. याबद्दलच्या तुमच्या भावना सरकारच्या लिात आल्या आहेत आक्षण 

त ेत्याांचा मान राख ूइस्च्छते. परांत ुजोपयंत इतर कलमाांचा सांबांध आह ेत्यासांबांधात सरकारच ेधोरण 

दृढ राहणार आह ेअस ेखेदान ेमला तुम्हाला साांगाव ेलागत.े जनरल बोथाांची इच्छा आह ेकी पूणण 

फ्रवचार करून तुम्ही हा कायदा मान्य केला पाफ्रहजे. गोऱ्याांच्या अप्स्तत्वाकररता हा कायदा जरुरीचा 

आह ेअसे सरकारच ेमत आह.े कायद्याचे उदद्दष्ट कायम ठेवून या फ्रवधेयकाच्या तपलशलासांबांधी 

तुम्हाला जर काही सूचना करायच्या असतील तर सरकार त्यावर नक्कीच फ्रवचार करील. यामळेु 

तुम्ही हा कायदा स्वीकारावा आक्षण तपशीलासांबांधी तुमच्या काही सूचना असतील तर त्या 

सरकारसमोर ठेवाव्या असा प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाला माझा सल्ला आह.े यातच तुमच े फ्रहत आह.े” 

वसाहत मांत्र्यासमोर प्रफ्रतफ्रनधीमांडळान ेजो युलक्तवाद माांडला तो सवण मागील प्रकरणात आलेला 

असल्यामुळे तो मी इथे देत नाही. वसाहतमांत्र्याांसमोर तो युलक्तवाद माांडला जात असताना त्यात 

केवळ भाषेचेच अांतर होत,े सांपूणण युलक्तवाद तोच होता. तुमच्या सल्ल्यानांतरही एकही हहिंदुस्तानी 

हा कायदा मान्य करणार नाही आक्षण स्त्स्त्रयाांना या कायद्याच्या किेपासून दूर ठेवण्याच्या 

सरकारच्या हेतूबद्दल आम्ही आपले आभारी आहो अस ेम्हणून प्रफ्रतफ्रनमधमांडळाने वसाहत मांत्र्याांचा 

फ्रनरोप घेतला. हहिंदुस्तानी जनतेच्या आांदोलनामुळे या खुनी कायद्यातून स्त्स्त्रयाांना मुक्त ठेवण्याचा 

सरकारन ेफ्रवचार केला होता की अमधक फ्रवचारफ्रवमशण केल्यानांतर श्री कर्टिंस याांची वैज्ञाफ्रनक पद्धती 

व्यावहाररक दृष्टीने योग्य नाही असे वाटल्यामुळे सरकारन ेस्वतांत्रपण ेतो फ्रनणणय घेतला होता हे 

साांगण े कठीण होते. हहिंदुस्तानींच्या आांदोलनामळेु नाही तर स्वतांत्रपण े आम्ही या फ्रनणणयावर 
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पोहोचलो असा सरकारचा दावा होता. ते काहीही असल ेतरी आपल्या आांदोलनामुळेच असे घडल े

असा हहिंदुस्तानींनी काकतालीय न्यायान े आपला समज करून घेतला होता, आक्षण यामुळे 

लढण्याचा त्याांचा उत्साह अजूनच दुणावला होता. जनतेच्या या फ्रनधाणराला वा आांदोलनाला काय 

नाव द्यावे याची आम्हा कोणाला काहीही कल्पना नव्हती. त्या वेळी आांदोलनाला मी ‘पॅलसव्ह 

रेजझस्टन्स’ हे नाव ददले होत.े त्या वेळी ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’चा पूणण अथण मलाही कळलेला नव्हता. 

कोणत्या तरी नवीन तत्त्वाचा जन्म झाला आह ेइतकेच मला जाणवत होते. आमचा लढा जसजसा 

पुढे जाऊ लागला तसतसा ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ या नावामुळे गोंधळ फ्रनमाणण होऊ लागला, आक्षण 

या महान लढ्याला इांग्रजी नाव देण्याची मला लाज वाटू लागली. लशवाय हे शब्द असे होते की त े

सहजपण ेजनतेच्या तोंडी बस ूशकत नव्हत.े यामुळे जो कोणी या आांदोलनाकररता उत्तम शब्द 

शोधून काढील त्याच्याकररता एक लहानस ेबिीस देण्याची घोषणा ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मधून 

जाहीर करण्यात आली. काही नाव े माझ्याकडे आली. ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मधून या 

आांदोलनाच्या अथाणची चाांगलीच चचाण झालेली होती. यामुळे नाव शोधण्याकररता जी माफ्रहती 

आवश्यक असत ेती सवण स्पधणकाांकररता उपलब्ध होती. श्री मगनलाल गाांधींनीही या स्पधेत भाग 

घेतला होता. त्याांनी ‘सदाग्रह’ हे नाव सुचवले.हे नाव फ्रनवडण्याच ेकारण साांगताना त्याांनी ललफ्रहल े

होते की हहिंदुस्तानींचे हे आांदोलन महान आग्रह आह,े आक्षण हा महान आग्रह सद म्हणजे शुभ 

आह.े यामुळे मी हे नाव फ्रनवडले आहे. त्याांच्या युलक्तवादाचा साराांश इथ ेमी थोडक्यात साांफ्रगतला 

आह.े हे नाव मला आवडले. परांत ुया नावात जी गोष्ट असावी असे मला वाटत होत ेती नव्हती. 

यामुळे मी दचा त करून त्याला य जोडला व सत्याग्रह हे नाव तयार केल.ेसत्यात शाांततेचा 

समावेश होतो असे गृहीत धरून आक्षण कोणत्याही गोष्टीचा आग्रह केल्याने फ्रतच्यात शक्ती फ्रनमाणण 

होत असल्यामुळे हहिंदुस्तानींच्या या आांदोलनाचे नाव सत्याग्रह म्हणज ेसत्य आक्षण शाांततेमळेु 

फ्रनमाणण होणारी शक्ती अस ेठेवण्यात आल ेव याच नावाने या आांदोलनाचा पररचय करून देण्यात 

आला. तेव्हापासून या आांदोलनाकररता ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ या नावाचा उपयोग बांद करण्यात 

आला. इांग्रजी लेखाांमधूनसुद्धा तो शब्द वगळण्यात येऊ लागला व त्याऐवजी सत्याग्रह वा त्या 

अथाणच्या वेगळ्या शब्दाचा प्रयोग करण्यात येऊ लागला. अशा प्रकारे जी गोष्ट सत्याग्रह या नावान े
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ओळखली जाऊ लागली त्या गोष्टीचा आक्षण सत्याग्रह या नावाचा जन्म झाला. आपला हा 

इफ्रतहास  पुढे नेण्याआधी सत्याग्रह आक्षण ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ याांच्यामधील भेद समजनू घेण े

आवश्यक आहे. यामुळे पुढील प्रकरणात आपण तो भेद समजून घेऊ. 
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१३. सत्याग्रहाच फ्रवरुद्ध ‘पॅससव्च रेझिस्टन्स’ 

हहिंदुस्तानींचे आांदोलन जसजस े पुढे जाऊ लागल े तसतस े इांग्रजही त्यात रस घेऊ लागल.े 

ट्रान्सवालमधील इांग्रजी वृत्तपत्र े बहुधा खुनी कायद्याच्या बाजूने जरी ललहीत असली, आक्षण 

हहिंदुस्तानींना गोऱ्याांचा जो फ्रवरोध होता त्याच े समथणन करत असली तरी एखाद्या प्रलसद्ध 

हहिंदुस्तानीन ेत्या वृत्तपत्राकररता काही ललफ्रहल ेतर त ेती वृत्तपत्र ेआनांदान ेते प्रकालशत करत असत. 

हहिंदुस्तानींनी सरकारकडे पाठवलेले अजणही ते पूणणपणे छापायच ेव जर त ेशक्य झाले नाही तर 

फ्रनदान त्याचा साराांश तरी द्यायचे. हहिंदुस्तानींच्या मोठ्या सभेत केव्हा केव्हा ते आपला 

प्रफ्रतफ्रनधीसुद्धा पाठवायचे आक्षण तस ेकेल ेनाही तर आम्ही पाठवलेला वृत्ताांत त ेछापायच.े 

वृत्तपत्राांची ही सौजन्यपूणण वागणूक समाजाकररता फार फ्रहतकारक ठरली. आमच ेआांदोलन पुढे 

सरकू लागल्यानांतर काही गोरेही त्यात रस घेऊ लागल ेहोत.े अशा अग्रगण्य पुढाऱ्याांमध्य ेश्री 

हॉस्त्स्कन हे एक लिाधीशही होत.े आधीपासूनच त्याांच्या मनात रांगभेद नव्हता. परांतु समाजान े

आांदोलन सुरू केल्यानांतर हहिंदुस्तानींच्या प्रश्नात त े अमधक रस घेऊ लागल.े जर्मिंन्स्टन हे 

जोहाफ्रनसबगणच्या उपनगरासारख ेएक शहर आह.े तेथील गोऱ्याांनी माझे भाषण ऐकण्याची इच्छा 

व्यक्त केली. त्याकररता एक सभा आयोजजत करण्यात आली  श्री हॉस्त्स्कन फ्रतच ेअध्यि झाले 

आक्षण मी फ्रतच्यात भाषण केल.े हहिंदुस्तानींच्या आांदोलनाचा आक्षण माझा पररचय करून देत श्री 

हॉस्त्स्कन म्हणाल,े “न्याय ममळवण्याच ेइतर सवण प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानांतर ट्रान्सवालमधील 

हहिंदुस्तानींनी ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’चा आधार घेतला. त्याांना मतदानाचा अमधकार नाही. त्याांची 

सांख्या कमी आहे. ते कमजोर आहेत. त्याांच्याजवळ शस्त्र नाहीत. यामुळे त्याांनी दुबणलाांच ेशस्त्र 

‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’चा अांफ्रगकार केला आह.े” त्याांच ेहे म्हणण ेऐकून मला धक्काच बसला, आक्षण 

जे भाषण करण्याकररता मी सभते गेलो होतो त्यान े दुसरेच रूप घेतल.े श्री हॉस्त्स्कन याांच्या 

मुद्दय्ाांना फ्रवरोध करत मी फ्रतथ े‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ला ‘सोल फोसण’ म्हणज े‘आत्मशक्ती’ हे नाव 

ददले. ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ या शब्दाच्या उपयोगान ेभयांकर गैरसमज होऊ शकतो हे त्या सभते 
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माझ्या लिात आल.े त्या सभेत मी जो युलक्तवाद केला त्याचा थोडा अमधक फ्रवस्तार करून 

‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ आक्षण आत्मबल याांच्यातील अांतर स्पष्ट करून साांगण्याचा मी प्रयत्न केला. 

‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ या शब्दाांचा इांग्रजीत सवाणत आधी कोणी आक्षण केव्हा उपयोग केला हे मला 

अगदीच आठवत नाही. परांत ुइांग्रजाांमधील अल्पसांख्य लोकाांना जेव्हा एखादा कायदा पसांत पडत 

नाही तेव्हा ते अल्पसांख्य लोक त्या कायद्याफ्रवरुद्ध बांड करण्याऐवजी कायद्याला शरण न जाण्याचे 

सौम्य पाऊल उचलतात आक्षण त्यापासून होणारा त्रास शाांतपण े(पॅलसव्ह) सहन करण्याचा फ्रनणणय 

घेतात. काही वषांपूवी फ्रिदटश सांसदेन ेलशिणफ्रवषयक कायदा (एज्यकेुशनल ऍक्ट) मांजूर केला 

होता. त्या वेळी इांग्लांडमधील नॉन कन्फर्मिंस्ट खििन सांप्रदायाच्या लोकाांनी डॉ. स्क्लफडण याांच्या 

नेतृत्वाखाली ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’चा मागण अवलांफ्रबला होता. इांग्लांडमधील स्त्स्त्रयाांनी 

मतामधकाराकररता जे जाहीर आांदोलन केल ेहोते तसेुद्धा ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ म्हणूनच ओळखल े

जात होत.े ही दोन्ही आांदोलने लिात घेऊन गोऱ्याांच्या सभेत श्री हॉस्त्स्कन म्हणाल े होते की 

‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स’ अशा लोकाांच ेशस्त्र आहे की ज्याांना मतामधकार नाही वा जे दुबणल आहेत. 

डॉ. स्क्लफडण याांच्या सांप्रदायातील लोकाांना मतामधकार होता. परांतु फ्रिदटश सांसदेत त्याांची सांख्या 

कमी असल्यामुळे लशिणफ्रवषयक कायद्याची मांजुरी त ेअडवू शकत नव्हत.े सांख्येच्या दृष्टीन ेतो 

पि अथाणतच दुबणल होता. नॉन कन्फर्मिंस्ट पिाचा शस्त्राांच्या उपयोगाला फ्रवरोध नव्हता. परांत ु

अशा कामात शस्त्राांचा उपयोग केल्यान ेयश ममळेल असे त्याांना वाटत नव्हत.े यलशवाय दरवेळी 

एकेका गोष्टीफ्रवरुद्ध बांड पुकारून अमधकार ममळवण्याची पद्धती कोणत्याही सुव्यवस्स्थत 

राज्यपद्धतीत चाल ूशकत नाही. यालशवाय शस्त्राांचा उपयोग करण ेशक्य जरी असत ेतरी डॉ. 

स्क्लफडण याांच्या पिातील काही लोकाांचा शस्त्राांच्या उपयोगाला फ्रवरोध होता. इांग्लांडमधील 

स्त्स्त्रयाांच्या आांदोलनाच्या वेळी स्त्स्त्रयाांना मतामधकार नव्हता, आक्षण शारीररक बलाच्या दृष्टीनेही त्या 

दुबणल होत्या. यामुळे हे दुसर ेउदाहरणही श्री हॉस्त्स्कन याांच्या युलक्तवादानसुारच होते. स्त्स्त्रयाांच्या 

मतामधकाराच्या आांदोलनात स्त्स्त्रयाांनी शस्त्रत्याग केलेला नव्हता, इतकेच नाही तर स्त्स्त्रयाांच्या एका 

गटान ेघराांना आगी लावल्या होत्या आक्षण पुरुषाांना मारहाणही केली होती. एखाद्या ददवशी एखाद्या 

माणसाचा खून करण्याचा त्याांचा हेतू असेल अस े मला वाटत नाही. परांतु लोकाांना मारहाण 
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करण्याचा आक्षण त्याांना त्रास देण्याचा त्याांचा हेत ू नक्कीच होता. परांत ु दक्षिण आफ्रिकेतील 

हहिंदुस्तानींच्या आांदोलनात कोणत्याही दठकाणी आक्षण कोणत्याही पररस्स्थतीत शस्त्राांना स्थान 

नव्हत.े आक्षण जसजस ेआपण पुढे जाऊ लागलो तसतस ेभयानक दुःख ेसहन करावी लागत 

असतानाही हहिंदुस्तानींनी शारीररक शक्तीचा उपयोग केला नव्हता हे वाचकाांच्या लिात येईल. 

तसेच शारीररक शक्तीचा उपयोग करण्याच्या पररस्स्थतीत असतानाही त्याांनी शस्त्राांचा उपयोग 

केला नव्हता. यालशवाय हहिंदुस्तानींना मतामधकार नव्हता आक्षण ते दुबणल होते या दोन्ही गोष्टी 

खऱ्या आहेत. परांत ु सत्याग्रह आांदोलनाच्या सांघटनेशी या दोन्ही गोष्टींचा सांबांध नाही. 

हहिंदुस्तानींमध्य ेमतामधकाराची वा शस्त्राांची शक्ती जरी असती तरी त्याांनी सत्याग्रहच केला असता 

अस ेसाांगण्याचा माझा इथ ेहेत ूनाही. मतामधकाराची शक्ती त्याांच्याजवळ असती तर कदामचत 

सत्याग्रहाची वेळच आली नसती. त्याांच्याजवळ जर शस्त्रबळ असत ेतर फ्रवरोधकाांनी फ्रवचारपूवणक 

पाऊल उचलले असत.े यामुळे शस्त्रबळ असणाराांवर सत्याग्रहाची वेळ क्वमचतच येत असत ेही 

गोष्टसुद्धा कळण्यासारखी आह.े माझ्या म्हणण्याचा अथण इतकाच आह ेकी हहिंदुस्तानी जनतेच्या 

आांदोलनाची तयारी करत असताना माझ्यासमोर शस्त्राांचा उपयोग करण्याचा वा न करण्याचा 

प्रश्नच फ्रनमाणण झाला नाही हे मी फ्रनक्षितपणे साांग ूशकतो. सत्याग्रह केवळ आत्मशक्ती आह,े आक्षण 

शस्त्रशक्तीचा वा शाररररक सामथ्याणचा वा पाशवी शक्तीचा जजतक्या प्रमाणात प्रयत्न वा फ्रवचार 

असतो फ्रततक्याच प्रमाणात आत्मशक्तीचा उपयोग कमी प्रमाणात होत असतो. माझ्या 

समजाप्रमाण ेया दोन्ही शक्ती परस्पर फ्रवरोधी आहेत. आक्षण हा फ्रवचार सत्याग्रह आांदोलनाच्या 

जन्माच्या वेळीसदु्धा माझ्या मनात पक्का रुजलेला होता.  

परांतु हा फ्रवचार बरोबर की चूक याचा इथ े फ्रवचार करण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही. 

आपल्याला तर केवळ पॅलसव्ह रेजझस्टन्स आक्षण सत्याग्रह याांच्यातील भेद समजून घ्यायचा आह.े 

या शक्तींमध्य ेमूलभूत अांतर आहे हे आपण पाफ्रहले आह.े स्वतःला पॅलसव्ह रेजझस्टन्ट समजणाराांनी 

अथवा सत्याग्रही समजणाराांनी हा भेद चाांगल्या प्रकारे समजून घेतल्यालशवाय या गोष्टी एकच 

आहेत असा जर समज करून घेतला तर यामुळे दोन्हींवर अन्याय होईल आक्षण त्याच ेपररणामही 

हाफ्रनकारक होतील. आम्ही स्वतःच दक्षिण आफ्रिकेत पॅलसव्ह रेजझस्टन्स या शब्दाचा उपयोग करत 
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होतो. यामुळे मतामधकाराकररता लढणाऱ्या फ्रिदटश स्त्स्त्रयाांच्या शौयाणचा आक्षण बललदानाचा 

आमच्यावर आरोप करून आमची प्रशांसा करणारे बरेच होत.े परांतु त्या स्त्स्त्रयाांप्रमाण ेआम्हीही 

लोकाांेांच्या जीवनाची वा फ्रवत्तहानीची फ्रफफ्रकर न करणार ेलोक आहो अस ेबहुतेक लोक समजत 

होते. आक्षण श्री हॉस्त्स्कनसारख्या उदार आक्षण शदु्ध मनाचे गृहस्थसदु्धा आम्हाला दुबणल समजत 

होते. फ्रवचाराांमध्य ेइतकी ताकद असत ेकी माणूस जसा फ्रवचार करतो तसाच तो कालाांतरान ेहोतो. 

आपण दुबणल आहो असे समजनू जर आपण पॅलसव्ह रेजझस्टन्सचा उयोग करू लागलो तर आपण 

कधीही शलक्तशाली होणार नाही आक्षण सांधी ममळताच दुबणलाांच्या त्या शस्त्राचा आपण त्याग करू. 

याउलट जर आपण सत्याग्रही असू आक्षण स्वतःला बलवान समजून सत्याग्रहाच्या शस्त्राचा 

उपयोग करू तर त्याच ेफ्रनक्षितच दोन पररणाम होऊ शकतील. शक्तीच्या फ्रवचाराच ेसांवधणन करता 

करता ददवसेंददवस आपण बलवान होत जातो, आक्षण जसजशी आपली शक्ती वाढत जात े

तसतसा त्या शक्तीचा त्याग करण्याचा फ्रवचारही आपल्या मनाला स्पशूण शकत नाही. यालशवाय 

पॅलसव्ह रेजझस्टन्समध्य ेपे्रमाला कुठेही स्थान नसत ेतर सत्याग्रहात वैरभावनेला कोणतेही स्थान 

नसत,े इतकेच नाही तर सत्याग्रहात वैरभावना धमणफ्रवरोधी मानली जात.े पॅलसव्ह रेजझस्टन्समध्य े

सांधी ममळाली तर शस्त्राचा उपयोग करता येऊ शकतो. सत्याग्रहात फ्रकतीही चाांगली सांधी ममळाली 

तरी शस्त्रास्त्राांचा उपयोग त्याज्य असतो. पॅलसव्ह रेजझस्टन्सला शस्त्राच्या उपयोगाची पूवणतयारी 

समजली जात ेतर सत्याग्रहाचा अशा प्रकारे कधीही उपयोग करता येऊ शकत नाही, तो पूणणपण े

त्याज्य असतो. पॅलसव्ह रेजझस्टन्स शस्त्रबळावर चाल ूशकतो तर सत्याग्रह शस्त्रबळाच्या पूणणपण े

फ्रवरोधी आह.े या दोघाांचा समन्वय कधी होऊच शकत नाही. म्हणजेच सत्याग्रह आक्षण पॅलसव्ह 

रेजझस्टन्स एकमेकाांबरोबर कधीही राहू शकत नाही. सत्याग्रहाचा उपयोग आपल्या फ्रप्रय व्यक्तीच्या 

फ्रवरोधातही करता येऊ शकतो आक्षण होतही असतो. उलट पॅलसव्ह रेजझस्टन्सचा उपयोग आपल्या 

फ्रप्रय व्यक्तीच्या फ्रवरोधात कधीही करता येण ेशक्य नसत.े आपल्या फ्रप्रय व्यक्तीला आपण शत्र ू

समजलो तरच फ्रतच्या फ्रवरोधात पॅलसव्ह रेजझस्टन्सचा उपयोग होऊ शकतो. पॅलसव्ह रेजझस्टन्समध्य े

फ्रवरोधकाांना दुःख देण्याची, त्याांना त्रास देण्याची कल्पना नेहमी असत,े आक्षण त्याांना दुःख देत 

असताना आपल्याला त्रास झाला तर तो सहन करण्याचीही पॅलसव्ह रेजझस्टन्स करणाराची तयारी 
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असत.े उलटपिी सत्याग्रहात दुःख देण्याचा फ्रवचारही नसतो. त्यात तर स्वतः दुःख फ्रवकत घेऊन, 

स्वतः दुःख सहन करून फ्रवरोधकाला जजिंकण्याचा फ्रवचार असतो. 

या दोन शक्तींमध्य ेमुख्य अांतर हे आहे. पॅलसव्ह रेजझस्टन्ससांबांधी वर मी जे गुण म्हणा वा दोष 

म्हणा साांफ्रगतलेले आहेत त्या सवांचा प्रत्येक पॅलसव्ह रेजझस्टन्सच्या वेळी अनुभव येईलच असा 

माझ्या म्हणण्याचा अथण नाही. परांतु पॅलसव्ह रेजझस्टन्सच्या अनेक उदाहरणाांमध्य े हे दोष 

आढळतात अस ेदाखवनू देता येऊ शकत.े वाचकाांना मी हेही साांफ्रगतले पाफ्रहजे की अनेक खििन 

येश ूखिस्ताला पॅलसव्ह रेजझस्टन्सचा आदी नेता मानतात. परांत ुयेश ूखिस्ताच्या बाबतीत पॅलसव्ह 

रेजझस्टन्सचा अथण सत्याग्रह असाच घेण्यात आला पाफ्रहजे. अशा अथाणची पॅलसव्ह रेजझस्टन्सची 

उदाहरण े जगात फारशी आढळणार नाहीत. टॉलस्टॉयनी रलशयातील दुखोबारचे जे उदाहरण 

उद्धतृ केल े आह े ते अशाच पॅलसव्ह रेजझस्टन्सच े म्हणज े सत्याग्रहाच े उदाहरण आहे. येश ू

खिस्तानांतर जो अनतन्वत छळ हजारो खििन लोकाांनी सहन केला त्याकररता फ्रकती तरी 

काळापयंत पॅलसव्ह रेजझस्टन्स या शब्दाचा उपयोग होत नव्हता. यामुळे त्या लोकाांची जजतकी 

काही पफ्रवत्र उदाहरण ेआढळतात त्या सवांना मी सत्याग्रह हेच नाव देईन. आक्षण आपण जर त्या 

उदाहरणाांना पॅलसव्ह रेजझस्टन्सची उदाहरण े समजणार असू तर मग सत्याग्रह आक्षण पॅलसव्ह 

रेजझस्टन्स याांच्यात काही भेदच राहणार नाही. इांग्रजी भाषेत पॅलसव्ह रेजझस्टन्सचा जो अथण ध्वफ्रनत 

होतो त्यापासून सत्याग्रहाची कल्पना वेगळी आह े हे वाचकाांच्या लिात आणनू देण े हाच या 

प्रकरणाचा हेत ूआह.े  

पॅलसव्ह रेजझस्टन्स करणाराांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नय े केवळ इतक्याकररता 

पॅलसव्ह रेजझस्टन्सची लिण े साांगत असताना वरील सावधफ्रगरीची सूचना ददली आह.े अशाच 

प्रकारे सत्याग्रहाची लिण ेसाांगत असताना हे साांगणेही आवश्यक आह ेकी जे लोक स्वतःला 

सत्याग्रही म्हणवतात त्याांच्याबद्दल मी असा दावा करू शकत नाही की त्याांच्यात मी वर 

साांफ्रगतलेली सवण लिणे फ्रवद्यमान आहेत. अनेक सत्याग्रहींना तर मी वर साांफ्रगतलेल्या गुणाांचा 

पररचयसुद्धा नाही याची मला कल्पना नाही अस ेनाही. अनेकाांचा असा समज आह ेकी सत्याग्रह 
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हे दुबणलाांच ेशस्त्र आह.े शस्त्रबळान ेकरावयाच्या सांघषाणची पूवणतयारीकररता सत्याग्रह आह ेअसे मी 

अनेकाांच्या तोंडून ऐकले आह.े सत्याग्रहींमध्य ेकोणत ेगुण आढळतात हे साांगण्याचा माझा प्रयत्न 

नसून सत्याग्रहाच्या कल्पनेत कोणता गूढ अथण भरलेला आह ेआक्षण त्यानुसार सत्याग्रहीन ेकस े

असायला पाफ्रहजे हेही साांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे. ज्या शक्तीचा उपयोग करायला 

ट्रान्सवालच्या रफ्रहवाशाांनी सुरुवात केली होती त्या शक्तीच ेस्वरूप लोकाांना स्पष्ट करून साांगण,े 

पॅलसव्ह रेजझस्टन्स व ती शक्ती एकच आहते असा भ्रम लोकाांना होऊ नय े म्हणून व त्याबद्दल 

लोकाांना सावध करण्याकररता त्या शक्तीची अक्षभव्यक्ती होईल असा नवीन शब्द शोधण ेकशा 

प्रकारे भाग पडल ेहे साांगण ेया प्रकरणाचा हेत ूहोता.  
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१४. इांग्लांडमध्ये प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ 

 ट्रान्सवालमधील खुनी कायद्याला फ्रवरोध करण्याकररता स्थाफ्रनक सरकारसमोर 

अजणफ्रवनांत्या करण्याची जी काही पाऊल ेउचलणे आवश्यक होत ेती सवण उचलण्यात आली होती. 

ट्रान्सवालच्या फ्रवमधमांडळाने फ्रवधेयकातील स्त्स्त्रयाांसांबांधीचे कलम वगळले होते. परांत ु उरलेले 

फ्रवधेयक राजपत्रातून जवळपास जसेच्या तसेच प्रकालशत करण्यात आल ेहोते. परांतु त्या वेळी 

जमातीत फार मोठे शौयण होते आक्षण तेवढेच मतैक्य आक्षण ऐक्यही होत.े यामुळे कोणीही फ्रनराश 

झाले नाही. या सांबांधात जी कोणती वैधाफ्रनक उपाययोजना करता येण ेशक्य असेल ती सवण केली 

पाफ्रहजे या फ्रवचारावर आम्ही सवण अढळ होतो. त्या वेळी ट्रान्सवाल क्राऊन कॉलनी साम्राज्याची 

वसाहत होत.े अशी वसाहत की जजच्या कायद्याांकररता, प्रशासन इत्यादींकररता साम्राज्य सरकार 

जबाबदार आहे अस ेसमजले जात होत.े यामुळे साम्राज्य सरकारच्या वसाहतीच्या फ्रवमधमांडळाांनी 

मांजूर केलेल्या कायद्याला फ्रिदटश सम्राटाच्या केवळ नाममात्र सांमतीची नाही तर खरोखरीच्या 

सांमतीची आवश्यकता होती. अनेकदा तर फ्रिदटश घटनेच्या फ्रवरोधात असलेल्या कायद्याांना 

आपल्या मांफ्रत्रमांडळाच्या सल्ल्यानसुार सम्राट नकारसदु्धा देऊ शकत असत. याउलट जबाबदार 

शासनपद्धतीच्या वसाहतीत फ्रवमधमांडळ जो कायदा मांजूर करत े त्या कायद्याकररता सम्राटाांची 

सांमती केवळ औपचाररकता म्हणून घेतली जात े जमातीच े प्रफ्रतमांडळ जर फ्रवलायतेत जाणार 

असेल  तर जमातीन ेआपली जबाबदारी चाांगल्या प्रकारे समजनू घेतली पाफ्रहजे हे साांगण्याची 

जबाबदारी माझ्यावरच होती. यामुळे आमच्या सांघटनेसमोर मी तीन प्रस्ताव माांडले. त ेअसे - ज्य ू

लोकाांच्या नाट्यगृहात जरी आम्ही प्रफ्रतज्ञा घेतल्या होत्या तरी मध्यांतरीच्या काळात लोकाांच्या 

मनात जर काही शांकाांनी घर केल ेअसेल तर त ेकळावे म्हणून परत एकदा आम्ही हहिंदुस्तानींकडून 

प्रफ्रतज्ञा ममळवल्या पाफ्रहजे. या सूचनेच्या समथणनाथण माझा एक तकण  असा होता की प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ 

जर इांग्लांडला जाणार असेल तर त्यान े फ्रनभणय होऊन जायला पाफ्रहजे, आक्षण इांग्लांडच्या 

वसाहतमांत्र्याांना हहिंदुस्तानमांत्र्याला फ्रनर्भिंडपणे हहिंदुस्तानी जनतेचा फ्रनधाणर साांफ्रगतला पाफ्रहजे. मी 

केलेली दुसरी सूचना अशी होती की प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ जाण्यापूवीच त्याच्या खचाणवगैरेची पूणण 
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व्यवस्था व्हायला पाफ्रहजे. प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाच ेकमीतकमी प्रफ्रतफ्रनधी गेल ेपाफ्रहजे अशी माझी फ्रतसरी 

सूचना होती. प्रफ्रतफ्रनमधमांडळात अमधक लोक असल ेतर अमधक काम होईल हा जनतेचा गैरसमज 

दूर व्हावा म्हणून मी ही फ्रतसरी सूचना केली होती. प्रफ्रतफ्रनमधमांडळातील लोकाांनी स्वतःच्या 

सन्मानाथण नाही तर लोकसेवेकररता जायला पाफ्रहजे या फ्रवचाराला महत्त्व देण्याचा आक्षण खचाणत 

बचत करण्याचा हेतूही या सूचनेमाग े होता. माझ्या या फ्रतन्ही सूचना मान्य करण्यात आल्या. 

लोकाांच्या सह्या घेण्यात आल्या. अनेक लोकाांनी प्रफ्रतज्ञेवर सह्या केल्या. परांत ुया वेळी माझ्या 

लिात आल ेकी ज्या लोकाांनी नाट्यगहृात तोंडी प्रफ्रतज्ञा केली होती त्याांच्यातील काही लोक या 

वेळी सही करण्याकररता मागेपुढे पाहू लागल ेहोत.े एकदा प्रफ्रतज्ञा केली की मग शांभरदा जरी 

फ्रतचा पुनरुच्चार करावा लागला तरी माणसान े मागेपुढे पाहता कामा नय.े परांत ु तरीही 

समजनूउमजनू घेतलेल्या प्रफ्रतज्ञेनांतरही फ्रतच्याबद्दल लशलथलपणा दाखवणार ेकाही लोक आढळत 

असतात असा अनुभव कोणाला येत नाही? प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाच्या खचाणकररता आमच्या 

अपेिेप्रमाणे पैस े गोळा झाले, परांतु प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाच्या फ्रनवडीसांबांधी सवाणत मोठी अडचण 

फ्रनमाणण झाली. माझे नाव तर प्रफ्रतफ्रनधीमांडळात होतेच. परांत ु माझ्याबरोबर कोणी जाव ेयाचा 

फ्रनणणय घेण्यात सममतीन ेफार वेळ लावला. फ्रकती तरी रात्री चचेतच गेल्या. सांघटनाांत वा सांघात 

ज्या वाईट सवयी आढळतात  त्याांचा त्या वेळी आम्हाला पुरेपूर अनुभव आला. काही लोक म्हण ू

लागल ेकी मी एकटाच गेलो तर सगळ्याांच ेसमाधान होईल. परांतु अस ेकरायला मी स्पष्ट नकार 

ददला. सामान्यपण ेअस ेम्हणता येऊ शकत ेकी दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदूमसुलमानाांचा प्रश्न नव्हता. 

परांतु दोन्ही जमातीत अगदीच मतभेद नव्हत ेअसा दावाही मी करू शकत नाही. या मतभेदान े

कधीही फ्रवषारी रूप धारण केले नाही याकररता काही प्रमाणात तेथील पररस्स्थती कारणीभूत 

होती असेही समजता यऊे शकत.े परांत ुयाच ेफ्रनक्षित आक्षण खर ेकारण हेच आहे की हहिंदुस्तानी 

समाजाच्या पुढाऱ्याांनी अांतःकरणापासून आक्षण शदु्ध मनान ेकाम केल ेआक्षण समाजाला चाांगल्या 

पद्धतीन े मागणदशणन केले. माझ्याबरोबर एक तरी मुसलमान सदस्य असला पाफ्रहजे आक्षण 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळात केवळ दोनच सदस्य असल े पाफ्रहजे असा सल्ला मी ददला. परांतु मी सवण 

समाजाांचा प्रफ्रतफ्रनधी असल्यामळेु हहिंदूांचे प्रफ्रतफ्रनमधत्व करणारा एक सदस्य प्रफ्रतफ्रनधीमांडळात 
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असलाच पाफ्रहजे अस े हहिंदूांचे म्हणण े होते. लगेच काही लोकाांचे म्हणण े पडल े की 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळात एक कोकणी आक्षण एक मेमन मुसलमानाांचा प्रफ्रतफ्रनधीही असायला पाफ्रहजे. 

तसेच हहिंदूांमधीलही पाटीदार, अनाफ्रवल आक्षण अशाच प्रकारे इतर जातींचाही एकेक प्रफ्रतफ्रनधी 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळात असला पाफ्रहजे असेही लोकाांचे म्हणण ेपडले. परांत ुअखरेीस सवण लोकाांची 

समजतू घातली गेली आक्षण श्री वजीर अली आक्षण मी अशा आम्हा दोघाांचीच 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाकररता फ्रनवड झाली.  

हाजी वजीर अली अधण मलायी होते असे म्हणता यऊे शकत.े त्याांच ेवडील हहिंदुस्तानी मुसलमान 

होते तर आई मलायी. त्याांची मातृभाषा डच होती अस ेआपण म्हणू शकतो. परांतु त्याांनी इांग्रजी 

लशिणही चाांगल्या प्रकारे घेतल ेहोते आक्षण इांग्रजी आक्षण डच या दोन्ही भाषा त्याांना चाांगल्या 

प्रकारे बोलता येत होत्या. इांग्रजीत भाषण करत असतानासुद्धा त्याांना कुठेही अडखळावे लागत 

नव्हत.े वृत्तपत्राांना पत्र ललफ्रहण्याची कलासुद्धा त्याांनी चाांगल्या प्रकारे अवगत केली होती. त े

ट्रान्सवाल येथील फ्रिदटश इांमडयन असोलसएशनच ेसदस्य होत ेआक्षण दीघण काळापासून सावणजफ्रनक 

जीवनात भाग घेत होत.े हहिंदुस्तानीसुद्धा त ेअस्खललतपण े बोलू शकत असत. मलायी स्त्रीशी 

त्याांचा फ्रववाह झाला होता, आक्षण त्याांना पुष्कळ मलुाांच ेफ्रपतृत्व लाभले होत.े 

फ्रवलायतेत पोहोचताच आम्ही दोघेही आमच्या कामाला लागलो. हहिंदुस्तान मांत्र्याांना द्यावयाचा 

अजण तर आम्ही जहाजातच तयार करून टाकला होता. इांग्लांडमध्य ेपोहोचताच आम्ही तो छापून 

घेतला. त्या वेळी लॉडण एस्ल्गन वसाहतमांत्री होत ेआक्षण लॉडण मोले हहिंदुस्तानमांत्री. हहिंदुस्तानच े

क्षभष्मफ्रपतामह दादाभाई नौरोजी याांना आम्ही दोघेही भेटलो. त्याांच्या माध्यमातून नांतर आम्ही 

हहिंदुस्तान राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या फ्रिदटश सममतीला भेटलो. त्याांना आम्ही आमची केस समजावून 

साांफ्रगतली आक्षण सवण पिाांबरोबर राहून काम करण्याची आमची इच्छा असल्याचेही आम्ही त्याांना 

साांफ्रगतल.े दादाभाईंनी तर आम्हाला हाच सल्ला ददला होता. अशाच प्रकारे आम्ही मांचरजी 

भावनगरी याांनाही भेटलो. त्याांनीही आम्हाला बरीच मदत केली. लॉडण एस्ल्गन याांना भेटायला 

जाणाऱ्या प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाचा नेता एखादा तटस्थ आक्षण फ्रवख्यात ऍंग्लो इांमडयन असला तर बर े
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राहील असा त्या दोघाांचाही सल्ला होता. याकररता सर मांचरजींनी काही नावेही सुचवली होती. 

त्यात सर लेपेल फ्रग्रफ्रफथ याांचेही नाव होते. त्या वेळी सर फ्रवल्यम हांटर जजवांत नव्हत ेहे मी वाचकाांना 

साांगायला पाफ्रहजे. त्याांना दक्षिण आफ्रिकेची चाांगली कल्पना असल्यामळेु त्याांनीच 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाच ेनेतृत्व केल ेअसत.े अथवा उमराव (लॉड्णस) सभेच्या एखाद्या प्रभावशाली महान 

नेत्याला शोधून त्याला प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाच ेनेतृत्व ददले असत.े  

आम्ही दोघेही सर लेपेल फ्रग्रफ्रफथ याांना भेटलो. हहिंदुस्तानात सुरू असलेल्या राजकीय 

आांदोलनाच्या त ेफ्रवरोधात होते. परांत ुआमच्या या प्रश्नात त्याांनी चाांगलाच रस घेतला, आक्षण त्याांनी 

केवळ सौजन्य म्हणून नाही तर न्यायाच्या दृष्टीनेच आमच्या कामकाजात भाग घेण्याला मांजुरी 

ददली. त्याांनी सवण कागदपत्रे वाचली आक्षण आमचा प्रश्न चाांगल्या प्रकारे समजून घेतला. आम्ही 

इतर ऍंग्लो इांमडयनाांनाही भेटलो. फ्रिदटश सांसदेच्या सदस्याांना आक्षण शक्य असेल अशा महत्त्वाच्या 

व्यक्तींनाही आम्ही भेटलो. आमच्या प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाने लॉडण एस्ल्गन याांची भेट घेतली. त्याांनी 

आमच े सवण म्हणण े लिपूवणक ऐकून घेतल,े आपली सहानुभतूी व्यक्त केली आक्षण आपल्या 

अडचणीही साांफ्रगतल्या, आक्षण त्याचबरोबर माझ्याकडून ज ेकाही करण ेशक्य असेल त ेमी करीन 

अस े आश्वासनही ददले. हे प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ लॉडण मोले याांनाही भेटले. त्याांनीसुद्धा आमच्या 

प्रकरणाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. त्याांच्या उद्गाराचा सार मी वर ददलेलाच आह.े सर फ्रवल्यम 

वेडरबनण याांच्या प्रयत्नाांमुळे हहिंदुस्तानच्या राजकीय कारभाराशी सांबांध असलेल्या फ्रिदटश 

लोकसभेच्या सदस्याांची एक सभा लोकसभेच्या ददवाणखान्यात झाली. त्याांच्यासमोरही आम्ही 

आमच्या  समस्या यथाशक्ती माांडल्या. त्या वेळी आयररश पिाच ेपुढारी श्री रेडमांड होते. यामुळे 

आम्ही त्याांना फ्रवशेषेकरून भेटायला गेलो. थोडक्यात साांगायच ेतर लोकसभेतील वेगवेगळया 

पिाच्या ज्या ज्या लोकाांना आम्हाला भटणे शक्य होत ेत्या सवांना आम्ही भेटलो. हहिंदुस्तान राष्ट्रीय 

कॉंग्रेसच्या फ्रिदटश सममतीची तर आम्हाला मदत होत असायचीच. परांत ुतेथील ररतीररवाजाप्रमाण े

फ्रतच्यात फ्रवलशष्ट पिाचे फ्रवलशष्ट लोकच सहभागी होत असत. फ्रतच्यात सहभागी न होणारे अनेक 

लोकही असे होते की ज्याांची आम्हाला मदत होत होती. या सवांना एका दठकाणी एकत्र आणून 

कामाला लावता आल ेतर अमधक चाांगल ेकाम होऊ शकेल असे आम्हाला वाटल.े यामुळे एक 
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स्थायी सममती फ्रनमाणण करण्याचा आम्ही फ्रनणणय घेतला. आमचा हा फ्रवचार सवण पिातील लोकाांना 

आवडला. प्रत्येक सभेची क्षभस्त ही त्या पिाच्या मचटक्षणसावर अवलांबून असत.े मचटक्षणस असा 

असला पाफ्रहजे की त्याचा त्या सांस्थेच्या ध्येयावर आक्षण उदद्दष्टाांवर तर पूणण फ्रवश्वास असलाच 

पाफ्रहजे लशवाय त्याच्यात सांस्थेच्या कामाकररता पूणण वेळ देण्याची शक्ती आक्षण पात्रता असली 

पाफ्रहजे.श्री एल. डब्ल्यू ररच याांच्यामध्य ेहे सवण गुण होते. ते दक्षिण आफ्रिकेतील होत ेआक्षण त्याांनी 

माझ्या ऑफ्रफसमध्य ेकामही केलेले होत.े या वेळी लांडनमध्य ेते बॅररस्टरीच े लशिण घेत होत.े 

लशवाय हे काम करण्याची त्याांची इच्छासुद्धा होती. यामुळे “साऊथ आफ्रिका फ्रिदटश इांमडया 

सममती” तयार करण्याच ेधाष्ट्यण आम्ही केल.े  

प्रत्येक शुभ कायाणची सुरुवात जेवणावळीन ेकरावी अशी इांग्लांड आक्षण अनेक पािात्य देशाांमध्य े

प्रथा आह.े माझ्या मत ेती चूक आह.े इांग्लांडच ेप्रधानमांत्री मॅन्शन हाऊस नावाच्या व्यापाराच्या 

एका महान कें द्रामधून दरवषी ९ नोव्हेंबरला सवण जगाच ेलि वेधल ेजाईल अस ेभाषण करत 

असतात.  त्या भाषणातनू त ेआपला वार्षिंक कायणक्रम आक्षण भफ्रवष्याफ्रवषयीचा आपला अांदाज 

साांगत असतात. लांडनच्या लॉडण मेयरकडून मांफ्रत्रमांडळाला आक्षण इतराांना त्या वेळच्या भोजनाचे 

फ्रनमांत्रण ददले जात असत.े जेवणानांतर दारूच्या बाटल्या उघडल्या जातात आक्षण यजमान आक्षण 

फ्रनमांफ्रत्रताांच े आरोग्य चचिंतत मद्यपान केल े जात असत.े आक्षण ज्या वेळी हे शुभ वा अशुभ 

(आपापल्या दृष्टीने) काम सुरू असत े त्याच वेळी भाषणेही सुरू असतात. त्यातच फ्रिदटश 

सम्राटाच्या मांफ्रत्रमांडळाचा टोस्टचाही (आरोग्यासांबांधी शुभचचिंतन) समावेश करण्यात येत असतो. 

या टोस्टच्या प्रत्युत्तराथण प्रधानमांत्र्याच ेवर साांफ्रगतलेले महत्त्वाच ेभाषण होत असत.े ज्याप्रमाण े

सावणजफ्रनक चचेकररता भोजनाच े फ्रनमांत्रण देण्याची फ्रतथ े प्रथा आह े त्याचप्रमाणे वैयलक्तक वा 

खाजगी चचाण करायची असली तर त्याकररताही जेवणाचे फ्रनमांत्रण देण्याची फ्रतथ ेप्रथा आहे. आक्षण 

केव्हा केव्हा तर जेवण सुरू असतानासदु्धा अथवा जेवण झाल्यानांतर चचेच्या मुख्य मुद्दय्ाची 

सुरुवात होत असत.े आम्हालासुद्धा या प्रथेनुसार एकदाच नाही तर अनेकदा वागाव ेलागल ेहोते. 

परांतु आमच्यापैकी कोणीही अखाद्य वा अपेय वस्तचुे सेवन केल ेअसा याचा अथण वाचकाांनी करू 

नय.े या प्रथेनुसार एका ददवशी आम्ही दुपारच्या जेवणाची जवळपास शांभर फ्रनमांत्रण ेपाठवली 
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असावी. या जेवणाचा हेत ूआभार प्रदशणन, सवांचा फ्रनरोप घेण ेआक्षण सममतीची स्थापना करण ेहा 

होता. या भोजनसमारांभातही जेवणानांतर प्रथेनुसार भाषण े झाली आक्षण स्थायी सममतीची 

स्थापनाही झाली. या कायणक्रमामुळे आमच्या आांदोलनाला अमधक प्रलसद्धी ममळाली. 

अशा प्रकारे जवळपास सात आठवड्याांचा काळ इांग्लांडमध्य ेघालवून आम्ही दक्षिण आफ्रिकेत 

परतलो. मददरा येथ े पोहोचल्यानांतर आम्हाला ररच याांची तार ममळाली - “ट्रान्सवालचा 

आलशयाफ्रवषयक कायदा रद्द करावा अशी लशफारस फ्रिदटश मांफ्रत्रमांडळाने सम्राटाांकडे केली 

असल्याची घोषणा लॉडण एस्ल्गन याांनी केली आह.े” आमच्या हषाणला पारावार उरला नाही. मददरा 

येथून कोपटाऊनला पोहोचण्याकररता १४-१५ ददवस लागतात. हे ददवस आम्ही अफ्रतशय 

आनांदात घालवल ेआक्षण समाजाची इतर दुःख ेदूर करण्याफ्रवषयी शेखमचल्लीप्रमाणे आम्ही स्वपे्न 

पाहू लागलो. परांत ु दैवगती काही वेगळीच होती. आमच्या या स्वप्नाांचा कसा चुराडा झाला हे 

आपण पुढील प्रकरणात पाहणार आहो.  

परांतु हे प्रकरण पूणण करण्यापूवी एकदोन पफ्रवत्र आठवणी मी साांफ्रगतल्या पाफ्रहजे. इतके मी 

साांफ्रगतलेच पाफ्रहजे की इांग्लांडमध्य े आम्ही एक िणही वाया घालवला नाही. मोठ्या सांख्येत 

पररपत्रके पाठवण्याचे काम एका हातान े होऊ शकत नसल्यामळेु बाहेरची मदत घेण े

आमच्याकररता आवश्यक होत.े पैस ेखचण करून अशी मदत भरपूर ममळू शकत होती. परांतु माझ्या 

चाळीस वषांच्या अनुभवाने मी साांग ूशकतो की स्वयांसेवकाांच्या शदु्ध मदतीलशवाय अशी मदत 

फळू शकत नाही. भाग्य की अशी शदु्ध मदत आम्हाला ममळू शकली. इथे लशकणार ेफ्रकती तरी 

हहिंदुस्तानी तरुण आमच्या अवफ्रतभवती असायच ेआक्षण त्याांच्यातील फ्रकती तरी तरुण बक्षिसाची 

वा नावाची अपेिा न करता आम्हाला मदत करायच.े फ्रतफ्रकटे मचकटवण्याचे, पत्रपेटीत पत्र 

टाकण्याच ेअसे कोणतेही काम आपल्या प्रफ्रतष्ठेनुरूप नाही असे म्हणून स्वयांसेवकाांनी त ेकरायला 

नाकारल्याचा एकही प्रसांग मला आठवत नाही. परांत ुया सवांवर ताण करणारा एक इांग्रज ममत्र 

लसमांड्स होता. सवाणत आधी मी त्याला दक्षिण आफ्रिकेत भेटलो होतो आक्षण तो हहिंदुस्तानात 

राफ्रहलेला होता. इांग्रजीत एक म्हण आहे, “जो देवाला फ्रप्रय असतो त्याला देव लवकर बोलावून 
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घेतो.” या परदुःखभांजक तरुणालाही यमदूत ऐन तारुण्यात घेऊन गेला होता. परदुःखभांजक या 

फ्रवशेषणाकररता एक कारण आह.े हा सज्जन तरुण जेव्हा मुांबईत होता त्या वेळी म्हणज े१८८७ 

साली प्लेगच्या रोग्याांमध्ये न घाबरता हहिंडतफ्रफरत असे आक्षण मदत करत असे. सांसगणजन्य 

रुग्णाांची मदत करत असताना त्याला मरणाची हकिंमचतही भीती वाटत नस.े त्याच्यात वांशदे्वषाचा 

वा वणणदे्वषाचा लवलेषही नव्हता. अत्यांत स्वतांत्र वृत्तीचा तो माणूस होता. सत्य नेहमी 

अल्पसांख्याकाांच्या बाजनूेच असत े या तत्त्वावर त्याचा फ्रवश्वास होता. या लसद्धाांतामुळे 

जोहाफ्रनसबगणमध्य ेतो माझ्याकडे ओढला गेला होता. अनेकदा फ्रवनोदात तो मला म्हणाला होता 

की बहुमताच्या हाती सत्यसदु्धा असत्याच े रूप घेत असल्यामळेु तुमचा पि मोठा झाला तर 

तुमच्याी माझे मुळीच पटणार नाही हे तुम्ही लिात ठेवा. त्याच े वाचन फार फ्रवस्तृत होत.े 

जोहाफ्रनसबगणच ेएक करोडपती लॉडण फेरर याांचा तो फ्रवश्वसनीय स्वीयसमचव होता. लघुलेखनात 

तो फ्रनष्णात होता. आम्ही इांग्लांडमध्य े असताना तो अचानक येऊन धडकला होता. त्याच्या 

मुक्कामाच्या दठकाणाची मला काहीही कल्पना नव्हती. परांत ुआम्ही सावणजफ्रनक काम करणार े

लोक असल्यामळेु वतणमानपत्राांमधून आमची जाहीरात झालेली होती. त्याआधार े लसमांड्सन े

आम्हाला शोधून काढले आक्षण त्यान ेआम्हाला यथाशक्ती मदत करण्याची तयारी दाखवली. तो 

म्हणाला, “तुम्ही मला चपराश्याच े जरी काम ददले तरी मी तेसदु्धा करीन. आक्षण तुम्हाला 

लघुललफ्रपकाची गरज असले तर माझ्यासारखा लघुललफ्रपक तुम्हाला शोधून सापडू शकणार नाही 

हे तर तुम्हाला माहीतच आह.े” आम्हाला दोन्ही प्रकारच्या मदतीची गरज होती. आक्षण या तरुण 

इांग्रजान ेरात्रांददवस आमच्याकररता भरपूर मेहनत केली असे जर मी म्हणालो तर त्यात मुळीच 

अफ्रतशयोक्ती होणार नाही. रात्रीच्या बाराएक वाजेपयंत तो टाईप करत असायचा. फ्रनरोप घेऊन 

जाण्याचे आक्षण पोस्टात पत्र टाकण्याच ेकामही तोच करत असे. त्याची मालसक कमाई जवळपास 

४५ पौंड होती हे मला माहीत होते. परांतु तो सवण पैसा तो ममत्राांच्या मदतीकररता खचण करून टाकत 

अस ेआक्षण हे सवण तो हसतहसत करत अस.े त्या वेळी त्याच ेवय ३० वषण असावे. परांत ुत्या वेळी 

तो अफ्रववाफ्रहत होता आक्षण आयुष्यभर अफ्रववाफ्रहत राहण्याची त्याची इच्छा होती. पाररश्रममक 

म्हणून काही पैस े घेण्याचा मी त्याला आग्रह केला परांतु त्यान े स्पष्ट शब्दात नकार ददला. तो 
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म्हणाला होता, “मी जर या सेवेचा पैसा घेतला तर मी धमणभ्रष्ट होईन.” मला आठवते की अखेरच्या 

रात्री सामानाची बाांधाबाांध करताना व सवण कामाचा फ्रनपटारा करत असताना रात्रीच ेतीन वाजल े

होते. लसमांड्ससदु्धा आमच्याबरोबर तीन वाजेपयंत जागा होता. दुसऱ्या ददवशी आम्हाला 

जहाजात बसवल्यानांतर त्यान े आमचा फ्रनरोप घेतला होता. तो फ्रवयोग अफ्रतशय दुःखद होता. 

परोपकारावर केवळ गव्हाळी रांगाच्या लोकाांचाच अमधकार नाही हा अनुभव मला अनेकदा आला 

आह.े  

सावणजफ्रनक कायण करणाऱ्या तरुणाांच्या फ्रहताकररता मी इथ े हेही साांफ्रगतल े पाफ्रहजे की 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाच्या खचाणचा फ्रहशोब ठेवण्याचे काम आम्ही इतके काटेकोरपणे करत होतो की 

जहाजावर सोडावाटरची बाटली जरी आम्ही फ्रवकत घेतली असेल व फ्रतची पावती ममळाली असेल 

तर तीसुद्धा आम्ही जपून ठेवत अस.ू अशाच प्रकारे ताराांच्या पावत्यासदु्धा आम्ही साांभाळून 

ठेवल्या होत्या. तपशीलवार ललफ्रहलेल्या खचाणत इतर खचाणची एकही नोंद केली असल्याच ेमला 

आठवत नाही. अशा प्रकारचे कोणतेही खात ेआम्ही आमच्या फ्रहशोबाच्या वहीत ठेवलेच नव्हत.े 

‘आठवत नाही’ अस ेम्हणण्याच ेकारण इतकेच की ददवसाच्या अखेरीस दोनचार लशशलिंगचा खचण 

आठवत नसल्यामुळे कदामचत आम्ही तशी नोंद केलेली असूसुद्धा शकेल. यामुळे अपवाद म्हणून 

मी ‘आठवत नाही’ शब्दाचा प्रयोग केला आहे.  

या जीवनात एक गोष्ट मला स्पष्टपणे कळली आह.े जेव्हापासून आपण सज्ञान होतो तेव्हापासूनच 

आपण फ्रवश्वस्त वा जबाबदार माणूस होतो. जोपयंत आईवमडलाांसोबत राहतो तोपयंत आपण 

त्याांना त्याांच्या पैशाचा फ्रहशोब ददलाच पाफ्रहजे. आपल्यावर फ्रवश्वास ठेवून त्याांनी आपल्याला 

फ्रहशोब माफ्रगतला नाही इतक्या कारणामळेु आपली जबाबदारीतून सुटका होत नाही. जेव्हा 

आपण स्वतांत्र गुहस्थ होतो तेव्हा आपल्यावर पत्नी आक्षण मुलाांची जबाबदारी येत.े आपल्या 

कमाईच ेआपण एकटेच मालक नसतो. आपल्या कुटुांबातील लोकाांचाही फ्रतच्यावर हक्क असतो. 

त्याांच्याकररता आपण पैपैचा फ्रहशोब ठेवला पाफ्रहजे. अस ेअसताना सावणजफ्रनक जीवनाबद्दल काय 

साांगाव?े माझ्या लिात आल ेआह ेकी स्वयांसेवकाांना एक सवय जडत असत.े त्याांना अस ेवाटत 
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असत ेकी आपल्यावर कधीही कोणालाही अफ्रवश्वास करण्याचा अमधकार नसल्यामळेु आपल्यावर 

जे काम सोपवण्यात येत ेवा जो पैसा आपल्या हाती देण्यात येतो त्याचा फ्रहशोब देण्याकररता 

आपण कोणालाही बाांधलेलो नाही. ही गोष्ट अडाणीपणाची पररसीमाच म्हणावी लागेल. फ्रहशोब 

ठेवण्याच्या गोष्टीचा फ्रवश्वासाशी वा अफ्रवश्वासाशी कोणताही सांबांध नाही. फ्रहशोब ठेवण ेहे सुद्धा 

स्वतांत्र कतणव्य आह.े त्यालशवाय आपले काम अशदु्ध अथवा मलीन आह ेअस ेआपण समजायला 

पाफ्रहजे. आक्षण ज्या सांस्थेचे आपण स्वयांसेवक असतो त्या सांस्थेच्या नेत्याच्या अथवा प्रमुख 

कायणकत्याणच्या खोट्या लशष्टाचाराच्या कल्पनेमुळे वा भीतीमुळे त े नेत े आपल्याला आपल्यावर 

सोपवलेल्या कामाचा वा आपल्याला ददलेल्या पैशाचा फ्रहशोब मागत नसतील तर तेसदु्धा फ्रततकेच 

दोषी ठरतील. कामाचा वा पैशाचा फ्रहशोब ठेवण्याची जबाबदारी जजतकी पगारी सवेकावर असत े

त्यापेिा फ्रकती तरी अमधक जबाबदारी स्वयांसेवकाची असत े कारण त्यान े त े काम स्वतःचेच 

मानलेल ेअसत.े ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, परांतु मला माहीत आह ेकी अनेक सांस्थाांमध्य ेयाकडे 

पुरेस ेलि ददले जात नाही. यामुळेच या गोष्टीला या प्रकरणात इतकी जागा देण्याचे धैयण मी केल े

आह.े  
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१५. कूटफ्रनती की िक्षणक आनांद 

 केप टाऊन येथे जहाजातून उतरल्यानांतर आक्षण त्यानांतर जोहाफ्रनसबगण येथ े

पोहोचल्यानांतर आमच्या लिात आल ेकी मददरते आम्हाला ममळालेली तार आम्हाला जजतकी 

महत्त्वाची वाटली होती फ्रततकी ती महत्त्वाची नव्हती. तार पाठवण्यात श्री ररच याांची काहीही चूक 

नव्हती. आलशयायी कायद्यासांबांधी त्याांनी जे काही एकल ेहोते तेच त्याांनी तारेतून कळवले होत.े 

आम्ही आधीच साांफ्रगतल ेआह ेकी - अथाणत १९०६ साली - ट्रान्सवाल साम्राज्याची एक वसाहत 

होती. अशा वसाहतींच े राजदूत आपापल्या वसाहतीची माफ्रहती वसाहतमांत्र्याला देण्याकररता 

नेहमी इांग्लांडमध्येच राहत असत. ट्रान्सवालचे राजदूत ररचडण सॉलोमन होते. ते दक्षिण 

आफ्रिकेतील एक प्रलसद्ध वकील होते. लॉडण एस्ल्गन याांनी खुनी कायदा फेटाळण्याचा फ्रनणणय 

ररचडण सॉलोमन याांच्याशी फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करूनच घेतला होता. १ जानवेारी १९०७ पासून 

ट्रान्सवालला जबाबदार शासनपद्धतीच ेअमधकार ममळणार होते. यामुळे लॉडण एस्ल्गन याांनी ररचडण 

सॉलोमन याांना आश्वासत साांफ्रगतल ेकी “जबाबदार शासनपद्धतीच ेअमधकार ममळाल्यानांतर हाच 

कायदा ट्रान्सवालचे फ्रवमधमांडळ मांजूर करणार असेल तर साम्राज्य सरकार हा कायदा नामांजूर 

करणार नाही. परांतु जोपयंत ट्रान्सवाल साम्राज्याची वसाहत असेल तोपयंत रांगभेद करणाऱ्या 

अशा कायद्याांकररता साम्राज्य सरकार जबाबदार धरल ेजाईल आक्षण साम्राज्य सरकारच्या घटनेत 

रांगभेदाला स्थान नाही. यामुळे या तत्त्वाच े पालन करण्याकररता सध्या तरी हा कायदा 

फेटाळण्याचाच सल्ला मला सम्राटाांना द्यावा लागेल.” 

अशा प्रकारे केवळ नावाकररता खुनी कायदा रद्द होणार असेल आक्षण त्याचबरोबर 

ट्रान्सवालमधील गोऱ्याांच ेकामही भागणार असेल तर त्याकररता ररचडण सॉलोमन याांचा कोणता 

आिेप अस ूशकत होते? या कूटनीतीला मी ”वाकडी नीती” म्हणतो. परांत ुखर ेसाांगायच ेतर 

याकररता याहून तीक्ष्ण शब्दाचा जरी उपयोग केला तरी या नीतीच्या प्रवतणकावर काही अन्याय 

होईल असे म्हणता येणार नाही याची मला खात्री आह.े साम्राज्याच्या वसाहतीकररता साम्राज्य 

सरकार सरळ जबाबदार असत.े त्याांच्या घटनेत रांगभेद आक्षण जाफ्रतभेद याांना कोणतेही स्थान 
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नाही. या दोन्ही गोष्टी अफ्रतशय चाांगल्या आहेत. जबाबदार शासनपद्धतीच ेअमधकार असणाऱ्या 

शासनव्यवस्थेन ेतयार केलेले कायदे साम्राज्य सरकार एकाएकी रद्द करू शकत नाही ही गोष्ट 

समजण्यासारखी आह.े परांत ुवसाहतीच्या राजदुताबरोबर गुप्त चचाण करण,े आक्षण त्याांना साम्राज्य 

सरकारच्या घटनेच्या भावनाफ्रवरोधी कायदा रद्द करण्याच ेआधीच आश्वासन देऊन ठेवण ेयाला 

या गोष्टीमुळे ज्या लोकाांचे अमधकार फ्रहरावून घेतले जाणार होते त्या लोकाांची फसवणूक करण े

अस ेम्हणता येणार नाही काय? खर ेसाांगायचे तर लॉडण एस्ल्गन याांनी अशा प्रकारच ेआश्वासन 

देऊन ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात आपले आांदोलन सुरू ठेवण्याकररता तेथील 

गोऱ्याांना प्रोत्साहनच ददल े होते. जर असेच करायच े होत े तर त्याांनी तस े हहिंदुस्तानी 

प्रफ्रतफ्रनधीमांडळाला सरळ सरळ साांगायला पाफ्रहजे होते. खर ेपाहता जबाबदार शासनपद्धतीच्या 

शासनाकररताही फ्रिदटश साम्राज्य सरकारच जबाबदार असत.े फ्रिदटश घटनेची मूलभूत तत्त्वे 

जबाबदार शासनपद्धती असलेल्या वसाहतींनासद्धा मान्य करावी लागत असतात. उदाहरणाथण 

जबाबदार शासन असलेली कोणतीही वसाहत आपल्या वसाहतीत कायद्यान े बांद करण्यात 

आलेली गुलामफ्रगरी पुनरुस्ज्जफ्रवत  करू शकत नाही. खुनी कायदा अनुमचत आहे या कारणान े

जर लॉडण एस्ल्गन याांनी तो रद्द केला असेल - अस ेसमजनूच त ेतो कायदा रद्द करू शकत होते - 

तर सर ररचडण सॉलोमन याांना बोलावून त्याांना खाजगीत पुढीलप्रमाण ेस्पष्टपण ेसाांगायला पाफ्रहजे 

होते - “जबाबदार शासन ममळाल्यानांतरही ट्रान्सवाल सरकारला अशा प्रकारचा कायदा करता 

येणार नही, आक्षण असा कायदा करणारच असाल तर ट्रान्सवालला जबाबदार शासनपद्धती 

सोपवायची की नाही याचा साम्राज्य सरकारला फेरफ्रवचार करावा लागेल आक्षण ट्रान्सवाल 

सरकारला असा कायदा करायचाच असेल तर हहिंदुस्तानींचे अमधकार पुणणपणे सुरक्षित ठेवूनच 

असा कायदा करता येईल.” असे न करता लॉडण एस्ल्गन याांनी हहिंदुस्तानींची बाज ूघेण्याचे ढोंग 

केल ेआक्षण आतून ट्रान्सवाल सरकारची बाज ूघेतली आक्षण जो कायदा त्याांनी स्वतःच रद्द केला 

होता तो कायदा परत मांजूर करण्याचा सल्ला त्याांनी ट्रान्सवाल सरकारला ददला. अशा वाकड्या 

कूटनीतीचे राजकारणातील हे पफ्रहलेच उदाहरण नाही. फ्रिदटश साम्राज्याचा सामान्य 

अभ्यासकसदु्धा अशी उदाहरण ेकेवळ आठवणीच्या बळावर साांग ूशकेल. 
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यामुळे जोहाफ्रनसबगणमध्य े आम्ही एकच गोष्ट ऐकत होतो -  “लॉडण एस्ल्गन आक्षण साम्राज्य 

सरकारन ेआम्हाला धोका ददला.” मददरेला आम्हाला जजतका आनांद झाला फ्रततकीच आमची 

फ्रनराशा दक्षिण आफ्रिकेत पोहचल्यानांतर झाली होती. परांत ु या वाकडेपणामुळे हहिंदुस्तानींचा 

उत्साह उलट दुप्पट झाला. सवण लोक म्हण ूलागल,े “आता आम्ही काळजी कशाला करायची? 

आम्हाला कुठे आता साम्राज्य सरकारच्या बळावर लढायच ेआह?े आम्हाला तर आमच्या आक्षण 

ज्याच्या नावाने आम्ही शपथ घेतली त्याच्या बळावर लढायच ेआह.े आक्षण  आम्ही जर खर ेअसू 

तर वाकडी नीतीसदु्धा सरळ होईल.” 

ट्रान्सवालमध्य े जबाबदार सरकार स्थापन झाले. नवीन फ्रवमधमांडळातील पफ्रहले फ्रवधेयक 

अथणसांकल्पासांबांधी होते. आक्षण दुसर े फ्रवधेयक खुनी कायद्यासांबांधी म्हणज े आलशयायी 

लोकाांसांबांधी. एकदोन शब्दाांचा बदल वगळता त े फ्रवधेयक पुवीसारखेच होते, व त ेतसेच मांजूर 

करण्यात आल ेहोत.े फ्रवधेयकाच्या एका कलमात तारीख देण्यात आली होती. ती बदलवण ेतर 

भागच होते. यामुळे केवळ त्या तारखेत बदल करण्यात आला आक्षण २५ माचण १९०७च्या बैठकीत 

त े फ्रवधेयक मांजूर करण्यात आल.े या शाखब्दक पररवतणनाशी कायद्याच्या कठोरपणाशी काहीही 

सांबांध नव्हता. तो कायदा तर पूवीप्रमाणेच होता. यामुळे कायदा नामांजूर होण्याची घटना स्वप्नवत 

ठरली. हहिंदुस्तानी समाजाने अजणफ्रवनांत्या करण्याच ेकाम पार पाडले खर ेपरांत ुत्याांच्या फ्रपपाणीचा 

आवाज कोण ऐकणार होता? हा कायदा अांमलात येत असल्याची आक्षण ३१ जुलैआधी 

हहिंदुस्तानींनी अजण करावा अशी घोषणा १ जुल ै१९०७ला करण्यात आली. हहिंदुस्तानी समाजावर 

उपकार करण्याकररता काही हा मध्यांतरीचा इतक्या ददवसाांचा कालावधी ठेवण्यात आला नव्हता. 

याच े कारण वेगळेच होत.े या कायद्याकररता फ्रनयमाप्रमाण े साम्राज्य सरकारच्या मांजुरीची 

आवश्यकता होती. याकररता काही वेळ तर लागणार, होता. यामुळे ट्रान्सवाल सरकारन े

कायद्याची अांलबजावणी करण्याकररता सोयीचे व्हावे म्हणून हा ४-५ मफ्रहन्याचा अवधी घेतला 

होता.  
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१६. अचमद मुचमद काछसलया 

 आमच ेप्रफ्रतफ्रनधामांडळ जेव्हा इांग्लांडला जात होते तवे्हा दक्षिण आफ्रिकेत राहत असलेल्या 

एका इांग्रज यात्रेकरून ेमाझ्या तोंडून इांग्लांडला जाण्याचे कारण खुनी कायदा आह ेअसे ऐकल े

होते. तेव्हा तो एकदम म्हणाला, “तर तुम्ही कुत्र्याचा पट्टा गळ्यात अडकवून घ्यायला मनाई करत 

आहा!” त्या इांग्रजान ेट्रान्सवालच्या परवान्याची तलुना कुत्र्याच्या पट्ट्याशी केली होती. त्यान ेहे 

शब्द पट्ट्याबद्दलचा आनांद आक्षण हहिंदुस्तानींबद्दलचा फ्रतरस्कार म्हणून वापरल े होत े की 

हहिंदुस्तानींबद्दल सहानुभतूी व्यक्त करण्याकररता वापरल ेहोते याचा फ्रनणणय ना मी त्या वेळी करू 

शकलो होतो ना त्या घटनेचा उल्लखे करताना या वेळी करू शकतो. कोणत्याही माणसाच्या 

शब्दाांचा अथण आपण अशा प्रकारे करता कामा नये की त्या माणसावर आपल्याकडून अन्याय 

होईल. या सुफ्रवचारानसुार वागत मी असे समजतो की त्या इांग्रजान ेआपली सहानुभूती व्यक्त 

करण्याकररता व वस्तुस्स्थतीच ेमचत्रण करण्याकररता त ेशब्द उच्चारल ेहोते. एकीकडे ट्रान्सवाल 

सरकार हहिंदुस्तानींच्या गळ्यात हा पट्टा अडकवण्याची तयारी करत होते तर दुसरीकडे काहीही 

झाले तरी हा पट्टा गळ्यात अडकव ूद्यायचा नाही या फ्रनियावर अढळ राहायचे आक्षण ट्रान्सवाल 

सरकारच्या वाकड्या नीतीशी कसा लढा द्यायचा याचा फ्रवचार ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानी समाज 

करत होता. इांग्लांड आक्षण हहिंदुस्तानमधील ममत्राांना पत्र े ललफ्रहण्याच े काम सुरूच होते. परांत ु

सत्याग्रहाचा लढा बाह्य औपचाररकतेवर फार कमी आधाररत असतो. सत्याग्रहाच्या लढ्यात 

आांतररक उपचारच रामबाण उपायाप्रमाण ेउपयोगी लसद्ध होत असतात. यामुळे समाजाच ेसवण 

अवयव ताज ेआक्षण सफ्रक्रय राहाव ेम्हणून उपाययोजना शोधण्यातच समजाच्या नेत्याांचा वेळ जात 

होता. 

 सत्याग्रहाच्या आांदोलनाकररता कोणत्या सांघटनेचा उपयोग करावा असा प्रश्न 

समाजासमोर उभा राफ्रहला. ट्रान्सवाल फ्रिदटश इांमडयन असोलसएशनच्या सदस्याांची सांख्या 

सगळ्यात जास्त होती. फ्रतच्या स्थापनेच्या वेळी सत्याग्रहाचा जन्मसुद्धा झालेला नव्हता. त्या 

सांघटनेला एका नाही तर अनेक कायद्याांफ्रवरुद्ध लढा द्यावा लागला होता, आक्षण पुढेही द्यावा 
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लागणार होता. कायद्याच्या फ्रवरोधात झगडण्यालशवाय फ्रतला सामाजजक आक्षण राजकीय 

िेत्राांमधील फ्रवफ्रवध कामे पार पाडावी लागायची. यालशवाय त्या सांघटनेच्या सवण सदस्याांनी खुनी 

कायद्याला फ्रवरोध करण्याची प्रफ्रतज्ञासुद्धा घेतललेी नव्हती. त्याचबरोबर त्या सांघटनसेांबांधी 

बाहेरील धोक्याचाही आम्हाला फ्रवचार करावा लागत होता. सत्याग्रहाचा लढा राजद्रोह आह ेअस े

ट्रान्सवाल सरकारन ेघोफ्रषत केल ेतर? अशा पररस्स्थतीत सत्याग्रहात नसलेल्या, परांतु त्या सांस्थेत 

काम करत असलेल्या सदस्याांच ेकाय होईल? सत्याग्रह सुरू होण्यापूवी ज्या लोकाांनी त्या सांस्थेला 

पैसा ददला होता त्या पैशाचे काय होईल? या सवण गोष्टींचा फ्रवचार करण ेजरुरीचे होते. अखेरीस 

जे लोक अश्रदे्धमळेु, शक्ती नसल्यामळेु अथवा इतर कोणत्याही कारणामुळे जरी सत्याग्रहात 

सामील होऊ शकत नसतील तरी त्याांच्याबद्दलची कोणतीही दे्वषभावना न ठेवता पूवीप्रमाणेच 

त्याांच्याशी पे्रमान ेवागण ेसुरू ठेवायच,े त्यात कोणत्याही प्रकारे अांतर पडू द्यायचे नाही आक्षण 

सत्याग्रह सोडून इतर कामाांमध्ये त्याच्या खाांद्याला खाांदा लावून काम करायचे असा दृढ फ्रनधाणर 

सत्याग्रहींनी केलेला होता.  

या सवण प्रश्नाांवर फ्रवचारफ्रवफ्रनमय केल्यानांतर सध्याच्या कोणत्याही सांघटनेच्या नावावर सत्याग्रह 

आांदोलन चालवू नय ेअसा फ्रनणणय सांपूणण समाजान ेघेतला. इतर सांस्थाांनी सत्याग्रहाला यथाशक्ती 

पाठठिंबा द्यावा आक्षण सत्याग्रहालशवाय शक्य असेल त्या इतर मागांनी फ्रवरोध करावा असेही ठरल.े 

यामुळे सत्याग्रहींनी ‘पॅलसव्ह रेजझस्टन्स असोलसएशन’ची वा ‘सत्याग्रही मांडळ’ची स्थापना केली. 

या इांग्रजी नावावरून वाचकाांच्या लिात येईल की ज्या वेळी हे मांडळ अप्स्तत्वात आल ेत्या वेळी 

सत्याग्रह या नावाचा शोध लागलेला नव्हता. जसजसा काळ जाऊ लागला तसतस ेलिात येऊ 

लागल ेकी या नवीन मांडळाच्या स्थापनेमुळे हहिंदुस्तानी समाजाचा लाभच झाला होता, आक्षण तस े

करण्यात आल े नसत े तर सत्याग्रह आांदोलनाचे कदामचत नुकसानच झाले असत.े या नवीन 

सांघटनेचेही लोक मोठ्या सांख्येत सदस्य झाले आक्षण समाजान ेमोठ्या मनाने त्याला पैसाही ददला. 

पैशाच्या अभावी कोणतेही आांदोलन केव्हाही कोलमडून पडू शकत नाही अथवा त्याच ेकामही 

थाांबू शकत नाही वा त ेकधी फ्रनस्तेज होऊ शकत नाही हे मला अनुभवाने लशकवले आह.े याचा 

अथण असा नाही की जगातील कोणतेही आांदोलन पैशालशवाय चाल ू शकत.े परांतु इतके मात्र 
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नक्कीच खरे आहे की ज्या आांदोलनाचे सांचालक खर ेआक्षण प्रामाक्षणक असतात त्याांच्याकररता 

पैसा आपोआप चालून येतो. याउलट मला असाही अनुभव आला आह े की जेव्हा एखाद्या 

आांदोलनावर पैशाचा पूर येतो तेव्हा त्या आांदोलनाची अधोगती सुरू होत.े यामुळे मी एकच 

लसद्धाांत तयार केला आहे. तो असा - कोणत्याही सावणजफ्रनक सांस्थेन ेभाांडवल गोळा करून त्याच्या 

व्याजावर सांस्था चालवण ेपाप आह ेअस ेम्हणण्याचा मला धीर होत नसला तरी इतके तर मी 

फ्रनक्षितच म्हणेन की असे करण ेअनुमचत आह.े सावणजफ्रनक सांस्थेच ेभाडवल जनताच असत.े 

जनतेची जोपयंत इच्छा असेल तोपयंत अशी सांस्था चालली पाफ्रहजे. भाांडवल गोळा करून 

त्याच्या व्याजावर चालणारी सांस्था सावणजफ्रनक राहत नाही. व्याजावर चालणाऱ्या अनेक धार्मिंक 

वा सामाजजक सांस्थाांमध्य ेफ्रकती घाण भरलेली आह ेत्याची चचाण करण्याच ेहे दठकाण नाही. ही तर 

जवळपास स्वयांलसद्ध गोष्ट आहे.  

 परांतु आपण आपल्या मूळ फ्रवषयाकडे परत वळू या. लहानसहान फाटे फोडण्याचा आक्षण 

मछद्रान्वेषण करण्याचा एकामधकार काही केवळ वफ्रकलाांचाच आक्षण इांग्रजी लशिण घेतलेल्याांचाच 

नाही.  दक्षिण आफ्रिकेतील अडाणी आक्षण अलशक्षित लोकसुद्धा अफ्रतशय बाररकसाररक शांका 

उपस्स्थत करू शकत असत हे मी पाफ्रहलेले आह.े काही लोकाांचा युलक्तवाद होता की पफ्रहल्याांदा 

तयार करण्यात आलेला खुनी कायदा आम्ही नाकारलेला असल्यामुळे यहुदी लोकाांच्या 

नाट्यगृहात आम्ही केलेली प्रफ्रतज्ञा पूणण झालेली आह.े जे लोक प्रफ्रतज्ञेसांबांधात कमजोर वा लशलथल 

झालेले होते त्याांनी या युलक्तवादाचा आधार घेतला. या युलक्तवादात काहीच तथ्य नव्हत ेअस ेतर 

म्हणता येऊ शकत नाही. परांतु जे लोक खुनी कायद्याला केवळ कायदा म्हणनू फ्रवरोध करत नव्हत े

तर त्या कायद्यामागे दडलेल्या गुप्त तत्त्वाला फ्रवरोध करत होते त्याांच्यावर या यलुक्तवादाचा काहीही 

पररणाम झाला नाही. अस े असतानाही केवळ सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून, समाजात अमधक 

जागृती यावी म्हणून आक्षण लोकाांमध्य ेजर दुबळेपणा आला असेल तर तो फ्रकती प्रमाणात आह े

हे कळाव ेम्हणून परत एकदा प्रफ्रतज्ञा घ्यायला लावण ेआवश्यक आह ेअस ेमला वाटल.े यामुळे 

ठीकदठकाणी सभा घेऊन लोकाांना पररस्स्थती समजावून साांगण्यात आली आक्षण परत प्रफ्रतज्ञा 
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घ्यायला लावण्यात आल्या. लोकाांच्या उत्साहात काही उणीव फ्रनमाणण झाल्याचे कुठेही आढळल े

नाही.  

 इतक्यात जुल ैमफ्रहन्याचा शेवट जवळ येऊ लागला होता. जुलैच्या अखेरच्या तारखेला 

ट्रान्सवालच्या राजधानीत म्हणजे फ्रप्रटोररयात हहिंदुस्तानींची एक फ्रवशाल सभा घेण्याचा आम्ही 

फ्रनणणय घेतला. इतर शहराांमधील प्रफ्रतफ्रनधींना फ्रनमांफ्रत्रत करण्यात आल े होते. फ्रप्रटोररया येथील 

मलशदीसमोरील मोकळ्या मैदानात सभा आयोजजत करण्यात आली होती. सत्याग्रह सुरू 

झाल्यानांतर लोक इतक्या मोठ्या सांख्यते सभाांना येऊ लागले होते की एखाद्या घरात सभा घेण े

शक्य नव्हत.े सांपूणण ट्रान्सवालमध्य े हहिंदुस्तानींची सांख्या १३,००० पेिा जास्त नव्हती. यातून 

१०,००० लोक तर जोहाफ्रनसबगण आक्षण फ्रप्रटोररया येथेच राहत होते. इतक्या लोकसांख्येतून एखाद्या 

सभेत ५-६ हजार लोक उपस्स्थत राहत असतील तर जगाच्या कोणत्याही भागात ही सांख्या मोठी 

आक्षण समाधानकारक समजली जाईल. सावणजफ्रनक सत्याग्रहाचा लढा इतर कोणत्याही अटीवर 

लढला जाऊ शकणार नाही. सत्याग्रहींची स्वतःची शक्तीच ज्या लढ्याचा आधार असतो त्यात जर 

लढ्यासांबांधीचे सावणजफ्रनक प्रलशिण देण्यात आले नाही तर लढा चालूच शकत नाही. यामुळे 

इतक्या मोठ्या सांख्यते लोक उपस्स्थत राफ्रहल्याच ेआम्हाला आियण वाटल ेनाही. पैसा खचण होऊ 

नय ेआक्षण जागेअभावी लोकाांना परत जाव ेलागू नये म्हणून सावणजफ्रनक सभा मोकळ्या मैदानातच 

घ्यावी असा फ्रनणणय आम्ही आधीच घेतलेला होता. इथ ेया गोष्टीचाही उल्लेख केला पाफ्रहजे की या 

सवण सभा अफ्रतशय शाांत वातावरणात व्हायच्या. येणार ेसवण काही अफ्रतशय लिपूवणक ऐकायच.े 

एखादा सभेच्या टोकाला असला आक्षण त्याला भाषण ऐकू येत नसल ेतर तो मोठ्यान ेबोलायला 

साांगायचा, अशा सभेत खुच्यांची व्यवस्था होत नसायची हे वाचकाांना वेगळे साांगायची 

आवश्यकता नसावी. व्यासफ्रपठावर दोनचार खुच्याण अथवा स्टूल ठेवण्यात यते असत. 

 फ्रप्रटोररयाच्या या सभेचे अध्यि होत ेफ्रिदटश इांमडया असोलसएशनच ेहांगामी अध्यि युसूफ 

इस्माईल ममया. खुनी कायद्याप्रमाण ेपरवान ेघेण्याची वेळ येत चालली होती. यामुळे हहिंदुस्तानी 

लोक जस ेखूप उत्साहात असूनही चचिंताक्राांत होते तसेच जनरल बोथा याांच्याजवळ सवण शक्ती 
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असूनही ते चचिंताक्राांत होत.े एका सांपूणण समाजाला बळजबरीन ेनमायला लावण ेकुणालाही चाांगल े

वाटू शकत नव्हत.े यामुळे बोथाांनी सर फ्रवल्यम हॉस्त्स्कन याांना आम्हाला समजावण्याकररता 

पाठवले. हॉस्कीन याांची ओळख मी तेराव्या प्रकरणात करून ददलेली आह.े सभेन ेत्याांच ेहार्दिंक 

स्वागत केल.े आपल्या भाषणात ते म्हणाल,े “तुम्हा सवांना माहीतच आहे की मी तुमचा ममत्र 

आह.े माझी सहानुभूती तुमच्याकडून आहे हे साांगण्याची आवश्यकता नाही. माझ्यात शक्ती 

असती तर मी तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करायला लावल्या असत्या. परांतु येथील 

सवणसाधारण गोऱ्याांबद्दल मी तुम्हाला सावध केले पाफ्रहजेच असे नाही. आज मी तुमच्यासमोर 

जनरल बोथा याांच्या साांगण्याप्रमाण ेआलो आह.े या सभेत येऊन त्याांनी ददलेला फ्रनरोप मी तुम्हाला 

साांगावा असे त्याांनी मला साांफ्रगतल ेआहे. हहिंदुस्तानी समाजाबद्दल त्याांच्या मनात आदर आह.े 

समाजाच्या भावना त्याांना कळतात. परांत ुत्याांच ेम्हणण ेआहे की ‘मी लाचार आह.े ट्रान्सवालचे 

सवण गोर ेअशा कायद्याची मागणी करत आहेत. मला स्वतःलाही अशा कायद्याची आवश्यकता 

वाटत.े हहिंदुस्तानी समाजाला ट्रान्सवालची शक्ती माहीत आह.े साम्राज्य सरकारने या कायद्याचे 

समथणन केल ेआह.े हहिंदुस्तानींना जे काही करता येण ेशक्य होते त ेसवण त्याांनी केल ेआह ेआक्षण 

त्याांनी आपली प्रफ्रतष्ठा राखली आह.े परांतु समाजाच्या फ्रवरोधाला यश आलेल ेनसल्यामळेु आक्षण 

कायदा मांजूर झालेला असल्यामळेु समाजान ेआपली फ्रनष्ठा आक्षण शाांफ्रतफ्रप्रयता दाखवून ददली 

पाफ्रहजे. या कायद्याप्रमाण ेज्या काही तरतुदी करण्यात आल्या आहते त्यात लहानसहान बदल 

करायचा असेल तर जनरल बोथा तुमच ेम्हणण ेशाांतपण ेऐकून घेतील.’” अशा प्रकारे जनरल 

बोथाांचा फ्रनरोप साांफ्रगतल्यानांतर श्री हॉस्त्स्कन म्हणाल,े “माझासुद्धा तुम्हाला सल्ला आह ेकी जनरल 

बोथाांच ेम्हणण ेतुम्ही मान्य करावे. सरकार या कायद्याबद्दल ठाम आह ेहे मला माहीत आह.े त्याला 

फ्रवरोध करण्याचा अथण होईल भभिंतीवर डोके आपटण.े सरकारला फ्रवरोध केल्यामुळे तुमच्या 

समाजावर फ्रवनाकारण दुःख भोगण्याची वेळ येऊ नये आक्षण तुमचा सवणनाश होऊ नय ेअशी माझी 

इच्छा आह.े” या भाषणाचा शब्दशः अनुवाद करून मी तो सभेला साांफ्रगतला. माझ्याकडून मी 

सभेला सावध केले. टाळ्याांच्या कडकडाटात श्री हॉस्त्स्कन याांनी सभेचा फ्रनरोप घेतला.  
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आता सभेत हहिंदुस्तानींची भाषण ेसुरू झाली. या प्रकरणाचा आक्षण खर ेसाांगायचे तर इफ्रतहासाच्या 

खऱ्या नायकाचा पररचय मी आताच करून ददला पाफ्रहजे. सभेत ज्या वक्त्याांची भाषण ेझाली 

त्यात मरहूम अहमद मुहम्मद काछललयाही होते. मी त्याांना माझे अशील आक्षण दुभाष्या म्हणून 

ओळखत होतो. अजूनपयंत ते सावणजफ्रनक कायाणत प्रामुख्यान ेभाग घेत नव्हत.े त्याांना इांग्रजीच े

कामापुरते ज्ञान होत,े परांत ुअनुभवान ेत्याांनी हे ज्ञान इतके वाढवल ेहोत ेकी ते जेव्हा आपल्या 

ममत्राांना वफ्रकलाकडे घेऊन जायच ेतेव्हा ते दुभाष्याच ेकाम स्वतःच करायचे. परांत ुदुभाष्याच ेकाम 

हा काही त्याांचा व्यवसाय नव्हता. एक ममत्र म्हणूनच त ेते काम करायच.े त्याांचा व्यवसाय आधी 

कापडाच्या फेरीवाल्याचा होता आक्षण नांतर आपल्या भावाच्या भागीदारीत त ेलहान प्रमाणात 

व्यापार करू लागल.े त्याांचा जन्म सुरत जजल्ह्यात झाला होता आक्षण ते सुरती मेमन होते. त्या 

समाजात त्याांची चाांगली प्रफ्रतष्ठा होती. त्याांच ेगुजरातीचे ज्ञान मयाणददत होत.े परांत ुअनुभवाने त्याांनी 

त ेभरपूर वाढवल ेहोते. त्याांची बुद्धी इतकी तीक्ष्ण होती की कोणतीही गोष्ट त्याांना सहजपण े

कळायची. खटल्यातील अडचणी आपल्या पद्धतीने त ेअशा काही सोडवायचे की त ेपाहून मी 

अनेकदा आियणचफ्रकत होत अस.े वफ्रकलाबरोबर कायद्यासांबांधी वाद घालण्यातही त ेमाग ेहटत 

नसत आक्षण अनेकदा वफ्रकलाांनासुद्धा त्याांच्या युलक्तवादावर फ्रवचार करावा लागायचा.  

शौयण आक्षण एकफ्रनष्ठा याांच्याबाबतीत त्याांच्यापुढे जाऊ शकेल असा दक्षिण आफ्रिकेत वा 

हहिंदुस्तानात मला कोणीही आढळला नाही. समाजाच्या फ्रहताकररता त्याांनी आपले सवण काही 

अपणण करून टाकल ेहोत.े जेव्हा केव्हा मी त्याांच्या सांपकाणत येत असे तेव्हा त ेएकवचनी असल्याच े

मला आढळून येत अस.े ते कट्टर मुसलमान होते. सुरती मेमन लोकाांच्या मलशदीत ते एक फ्रवश्वस्तही 

होते. परांतु त्याचबरोबर हहिंदू आक्षण मुसलमान या दोन्ही वगांबद्दल त्याांच्या मनात समभावही होता. 

धमांधतेमळेु वा इतर कोणत्याही अनुमचत कारणामुळे त्याांनी मुसलमानाांचा पि घेतल्याचा एकही 

प्रसांग मला आठवत नाही. पूणणपण ेफ्रनभणय आक्षण फ्रनष्पि असल्यामुळे हहिंदूांना आक्षण मुसलमानाांना 

त्याांच ेत्याांच ेदोष साांगण्यात त ेकधीही मागेपुढे पाहत नसत. त्याांचा साधेपणा आक्षण फ्रनगवीपणा 

अनुकरणीय होता. त्याांच्याबरोबरच्या अनेक वषांच्या पररचयानांतर मला वाटते की त्याांच्यासारखा 

दुसरा माणूस हहिंदुस्तानला ममळण ेदुलणभ आह.े  
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फ्रप्रटोररयाांच्या सभेत बोलणाराांमध्य ेहा नरपुांगवही होता. त्याांनी फार लहान भाषण केल.े त ेम्हणाल,े 

“प्रत्येक हहिंदुस्तानीला या खुनी कायद्याची माफ्रहती आह.े आपणा सवांना त्याचा अथण कळतो. श्री 

हॉस्त्स्कन याांच े भाषण मी लिपूवणक ऐकल.े तुम्ही सवांनीही ते ऐकल े आह.े त्या भाषणाचा 

माझ्यावर एकच पररणाम झाला. शपथेसांबांधीचा माझा फ्रनधाणर अजूनच दृढ झाला. ट्रान्सवाल 

सरकार फ्रकती शलक्तशाली आह ेते आपल्याला माहीत आहे. परांत ुया खुनी कायद्याच्या भीतीपेिा 

त ेअजून कोणती मोठी भीती आपल्याला दाखवणार आहते? ते आपल्याला तुरुां गात टाकतील, 

आपली सांपत्ती जप्त करून ती फ्रवकून टाकतील, आपल्याला हद्दपार करतील वा फासावर 

चढवतील. हे सवण आपण हसतहसत सहन करू शकतो. परांतु हा खुनी कायदा कधीही सहन करू 

शकत नाही.” हे सवण बोलता बोलता मुहमद काछललया फार उत्तेजजत झाले होते. त्याांचा चेहरा 

लाल झाला होता. त्याांच्या गळ्याच्या आक्षण कपाळावरील रेषा रक्तदाब वाढल्यामुळे फुगल्या 

होत्या. त्याांच ेशरीर कापत होते. आपल्या उजव्या हाताची बोटे गळ्यावरून फ्रफरवत फ्रफरवत त्याांनी 

केली प्रफ्रतज्ञा केली, “मी खुदाची शपथ घेऊन साांगतो की मी प्राणाांची बाजी लावीन, परांतु या खुनी 

कायद्याला कधीही शरण जाणार नाही. आक्षण सभनेेही असाच फ्रनणणय घ्यावा अशी माझी इच्छा 

आह.े” इतके बोलून त ेबसल.े त्याांनी जेव्हा आपल्या गळ्यावरून उजवी बोटे फ्रफरवली तेव्हा काही 

लोक हसल ेहोत.े मला आठवते की मीही त्यात सामील झालो होतो. जजतकी हहिंमत काछललयाांनी 

आपल्या शब्दाांमधून दाखवली होती फ्रततकीच ते आपल्या कामातून दाखवतील की नाही याबद्दल 

मला थोडी शांका होती. या शांकेबद्दल मी जेव्हा फ्रवचार करतो तेव्हा आक्षण आताही मला त्याबद्दल 

लाज वाटत.े त्या महान सांग्रामात ज्या लोकाांनी आपल्या प्रफ्रतज्ञेच े अिरशः पालन केल े त्या 

सवाणमध्य ेकाछललया सेठ नेहमी पुढे राहायच.े त्याांनी रांग बदलल्याच ेमला कधीही आढळल ेनाही. 

त्याांच्या या भाषणाचे सभनेे टाळ्याांच्या कडकडाटात स्वागत केल.े मी जजतका काछललया सेठना 

ओळखत होतो त्यापेिा इतर सदस्य त्याांना फ्रकती तरी जास्त ओळखत होत.े कारण लक्तरात 

दबलेल्या या फ्रहऱ्याची त्याांना व्यलक्तगत ओळख होती. त्याांना माहीत होते की काछललया जे ठरवतो 

तेच करतो. सभेत इतराांचीही जोरदार भाषण ेझाली. मी काछललया सेठ याांचेच भाषण फ्रनवडल े

कारण ते भाषण काछललया सेठच्या पुढील कायाणच्या भफ्रवष्यवाणीप्रमाण ेठरल.े जोरदार भाषण 
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करणार े अनेक लोक आपल्या प्रफ्रतज्ञेवर दटकू शकले नव्हत.े समाजाची सेवा करताकरता या 

पुरुषशसिंहाचा मृत्य ू सन १८१८मध्ये म्हणज े सत्याग्रहाची लढाई सांपल्यानांतर ४ वषांनी झाला. 

काछललया सेठची एक आठवण इतर कोणत्याही दठकाणी देता येण ेशक्य होणार नाही. यामुळे 

ती इथेच देतो. वाचक टॉलस्टॉय फामणबद्दल पुढे वाचतील. त्या  फामणवर सत्याग्रहींचे अनेक कुटुांब 

राहत होत.े समाजाच्या लोकाांसमोर उदाहरण ठेवण्याकररता आक्षण आपल्या मुलाांना साधेपणाची 

लशकवण देण्याकररता काछललया सेठनी आपल्या मुलाांना टॉलस्टॉय फामणवर लशिणाकररता 

पाठवले होते असेही म्हणता येऊ शकत.े काछललया याांच्या मुलाचे नाव अली होते. त्या वेळी तो 

१०-१२ वषांचा होता. अली स्वभावान े नम्र, सत्यवादी आक्षण सरळ मुलगा होता. काछललया 

सेठच्या आधी परांत ुसत्याग्रहाची लढाई सांपल्यानांतर खुदान ेत्यालाही आपल्या दरबारात बोलावून 

घेतल.े तो जर जजवांत असता तर तोही आपल्या वमडलाांना साजसेा पुत्र झाला असता असा माझा 

फ्रवश्वास आह.े 
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१७. पफ्रचली फूट 

१९०७ सालची एक जुल ै आली. परवान े देणारी सरकारी कायाणलये उघडली. प्रत्येक 

कायाणलयासमोर फ्रपकेठटिंग करण्यात याव ेअथवा कायाणलयाच्या मागाणवर स्वयांसेवक ठेवाव ेआक्षण 

त्याांनी फ्रतथ ेजाणाऱ्या हहिंदुस्तानींना फ्रतथ ेठेवण्यात आलेल्या सापळ्यात अडकण्यापासून सावध 

करावे असा समाजाचा आदेश होता. सवण सत्याग्रहींनी एकच मचन्ह लावायचे होते. प्रत्येक 

स्वयांसेवकाला पुढील सूचना देण्यात आल्या होत्या - परवान ेघेण्याकररता आलशयायी कायाणलयात 

जाणाऱ्या प्रत्येक हहिंदुस्तानीला त्याच ेनाव फ्रवचारावे त्यान ेजरी नाव साांफ्रगतल ेनाही तरी त्याच्याशी 

कोणतेही असभ्यपणाचे वतणन करू नये. खुनी कायद्याला शरण गेल्यामुळे होणाऱ्या हानीच्या 

माफ्रहतीच ेपररपत्रक त्याला द्यावे, त्यात काय ललफ्रहले आह े हे त्याला समजावून साांगाव ेआक्षण 

पोललसाांबरोबरही सभ्यतचेे वतणन करावे. पोललसाांनी मारले वा गोळी मारली तरी ती गोष्ट शाांतपण े

सहन करावी, आक्षण सहन होत नसेल तर फ्रतथून फ्रनघून जाव.े पोललसाांनी अटक केली तर चुपचाप 

अटक करू द्यावी. जोहाफ्रनसबगणमध्य ेअसे काही घडल ेतर त्याची सूचना मला देण्यात यावी व 

इतरत्र काही घडल ेतर त्याची सूचना त्या त्या दठकाणच्या मचटक्षणसाला द्यावी आक्षण त्यान ेददलेल्या 

सूचनेप्रमाण े काम करावे. पहारेकऱ्याांच्या तुकडीचा एक नायक असायचा. नायकाच्या 

आदेशाप्रमाण ेसांबांमधत पहारेकऱ्याच्या तुकडीला चालाव ेलागायच.े  

समाजाला असा अनुभव पफ्रहल्याांदा आला होता. १२ वषांपेिा अमधक वय असलेल्या सवण 

लोकाांना पहारेकरी म्हणून पसांत करण्यात येत अस.े यामुळे १२ ते १८ वषण वय असलेले अनेक 

स्वयांसेवकही भरती झाले. परांतु स्थाफ्रनक कायणकत्याणशी ओळख नसलेल्या कोणाचीही स्वयांसेवक 

म्हणून भरती केली जात नस.े इतकी सगळी सावधफ्रगरी बाळगल्यानांतरही प्रत्येक सभेत लोकाांना 

साांगण्यात येत अस ेकी तुम्हाला जर परवाना घेण्याची इच्छाच असेल, परांत ुपहारेकऱ्याची तुम्हाला 

भीती वाटत असेल तर नायक तुम्हाला एक स्वयांसेवक देईल व तो तुम्हाला कायाणलयात घेऊन 

जाईल आक्षण तेथील काम पूणण झाल्यानांतर तेथून तुम्हाला तो परत घेऊन येईल. काही लोकाांनी 

या सुफ्रवधेचा लाभही घेतला होता.  
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स्वयांसेवकाांनी आपले काम असीम उत्साहान ेआक्षण मन लावून केल.े कतणव्यपालनात त ेसदैव 

जागृत आक्षण तत्पर असायचे. सामान्यपण ेअस ेम्हणता येऊ शकत ेकी पोललसाांनी स्वयांसेवकाांना 

फारसा त्रास ददला नाही. आक्षण केव्हा केव्हा पोललसाांनी जरी त्रास ददला तरी त ेतो गुपचुप सहन 

करायच.े या कामात स्वयांसेवकाांनी हास्यरसाचाही अांतभाणव केला होता. केव्हा केव्हा पोलीसही 

त्यात सामील व्हायचे. आपला वेळ घालवण्याकररता स्वयांसेवक अनेक चुटके शोधायच.े एकदा 

रस्ता अडवण्याचा आरोप ठेवून रहदारीच्या कायद्याप्रमाणे स्वयांसेवकाांना अटक करण्यात आली 

होती. तेथील सत्याग्रहात असहकाराचा समावेश करण्यात आलेला नसल्यामुळे न्यायालयात 

आपला बचाव करण्याला मनाई नव्हती. परांतु समाजातफे वकील ठेवून समाजाच्या खचाणन ेबचाव 

केला जाणार नाही अशी अट ठेवण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेल्या स्वयांसेवकाांना 

न्यायालयान ेफ्रनदोष ठरवून सोडून ददले होते. यामुळे स्वयांसेवकाांचा उत्साह अजूनच वाढला होता. 

अशा रीतीन ेसावणजफ्रनक रीतीन ेपरवान ेघेऊ इस्च्छणाऱ्या हहिंदुस्तानींबरोबर कोणत्याही प्रकारचा 

अलशष्टपणाचा व्यवहार केला जात नस ेवा त्याच्यावर बळजबरी केली जात नस.े परांत ुमी हे कबूल 

केल ेपाफ्रहजे की सत्याग्रहाच्या लढाईच्या अनुषांगान ेअशीही एक टोळी तयार झाली होती की जी 

स्वयांसेवक न होता गुप्तपणे परवान े घेऊ इस्च्छणाऱ्या लोकाांना मारहाणीची वा इतर प्रकारे 

नुकसान पोहोचवण्याची धमकी द्यायची. ही अफ्रतशय दुःखद गोष्ट होती. या गोष्टीची कल्पना येताच 

ती थाांबवण्याकररता अफ्रतशय कठोर पावल ेउचलण्यात आली होती. पररणामी धमकी देण्याचा 

प्रकार जरी जवळपास बांद झाला तरी तो मुळापासून बांद झालेला नव्हता. धमक्याांचा पररणाम 

वातावरणात राफ्रहला आक्षण फ्रततक्याच प्रमाणात सत्याग्रहाच्या लढ्याची हानी झाली असल्याच े

आम्हाला आढळल.े ज्या हहिंदुस्तानींना भीती वाटत होती त्याांनी ताबडतोब सरकारकडून सांरिण 

माफ्रगतल ेआक्षण त ेत्याांना ममळालेसुद्धा. अशा प्रकारे समाजात फ्रवष पसरल ेआक्षण जे लोक दुबळे 

होते त े अजूनच दुबळे झाले. दुबळ्या लोकाांची प्रवृत्ती नेहमीच सूड घेण्याची असत.े यामुळे 

लोकाांच्या मनातील जहर अजूनच वाढल.े  
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समाजातील लोकाांवर या धमक्याांचा फारच कमी पररणाम झाला. परांत ुलोकमताच्या दडपणाचा 

आक्षण स्वयांसेवकाांच्या उपस्स्थतीमुळे आपले नाव समाजातील लोकाांना कळण्याच्या शक्यतेचा 

लोकाांच्या मनावर फार प्रभाव पडला. खुनी कायद्यासमोर वाकण ेचाांगले आह ेअसे साांगणारा 

एकही हहिंदुस्तानी मला आढळला नाही. ज ेलोक परवाना काढण्याकररता गेल ेहोत ेत ेदुःख वा 

हानी सहन करण्याच्या असमथणतेमुळे गेल ेहोते. यामुळे त्याांना फार लाज वाटत होती. एकीकडे 

लाज आक्षण दुसरीकडे व्यापारात नुकसान होण्याची मोठ्या व्यापाऱ्याना वाटत असलेली भीती 

या दोन अडचणींमधून मागण काढण्याचा उपायही हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी शोधून काढला. एका 

खाजगी घरात आलशयायी फ्रवभागाच्या अमधकाऱ्याने परवान ेदेण्याच ेकाम करावे अशी व्यवस्था 

आलशयायी फ्रवभागाशी सांधान बाांधून त्याांनी केली. अशा प्रकारे परवान ेघेतल्यामुळे आपण खुनी 

कायद्याला शरण गेल्याच ेलोकाांना काही काळ तरी कळणार नाही आक्षण आपण स्वतःच पुढारी 

असल्यामळेु आपले पाहून इतर लोकही या कायद्याला शरण जातील अस ेत्याांना वाटत होते. 

यामुळे अजून काही झाले नाही तरी त्याांच्या मनावरील लाजेच ेओझ ेकमी होऊ शकणार होते. 

नांतर जरी त्याांच ेफ्रपतळ उघडे पडणार असल ेतरी त्याांना त्याची काळजी नव्हती.  

परांतु स्वयांसेवक इतके जागृत होत े की समाजाला त्याांच्याकडून एकेक हफ्रकगत कळत अस.े 

आलशयायी कायाणलयातही कोणी ना कोणी असा राहत अस ेकी जो सत्याग्रहींना सवण साांगायचा. 

इतर काही लोक दुबळे होते हे जरी खर ेअसल ेतरी त्याांच्या पुढाऱ्याांनी खनुी कायद्याला शरण 

जाव ेही गोष्ट त्याांना सहन होत नव्हती. आपले पुढारी दृढ राफ्रहले तर आपणही दृढ राहू शकू अशी 

सद्भावना ठेवून त ेआपल्या नेत्याच्या अधःपतनाची सूचना सत्याग्रहींना द्यायचे. अशा प्रकारे एका 

रात्री अमुक अमुक लोक अमुक एका दुकानात परवान ेघेणार आहेत अशी माफ्रहती ममळाली. 

आधी तर समाजान े अशा प्रकारच्या लोकाांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्या दुकानावर 

फ्रपकेठटिंगही केल.े परांतु माणून आपला दुबळेपणा फ्रकती काळ दाबून ठेव ूशकतो? रात्री दहा अकरा 

वाजता काही काही हहिंदुस्तानी लोकाांनी वर साांफ्रगतल्याप्रमाण ेपरवान ेघेतले. यामुळे एका सुरात 

वाजणाऱ्या बासरीला तडा गेला. दुसऱ्या ददवशी समाजान े त्याांची नाव े प्रकालशत केली. परांत ु

माणसाच्या लाजेलाही एक सीमा असत.े स्वाथण जेव्हा माणसामोर येऊन उभा राहतो तेव्हा ती 
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लाज दटकत नाही आक्षण मग तो माणूस सरळ मागाणवरून भरकटतो. या फुटीचा लाभ घेऊन 

जवळपास ५०० हहिंदुस्तानींनी परवान ेघेतल.े परवाने देण्याच ेकाम काही ददवस खाजगी घरात 

चालले. परांत ु जसजस े लाजेच े दडपण कमी होत गेल े तसतस े लोक उघडपणेसदु्धा परवान े

घेण्याकररता जाऊ लागले.   
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१८. पफ्रचला सत्याग्रहाची कैदी 

 भरपूर प्रयत्न केल्यानांतरही आलशयायी फ्रवभागाला ५००हून जास्त नाव ेममळू शकली नाही. 

यामुळे कोणाला ना कोणाला अटक केलीच पाफ्रहजे या फ्रनणणयावर आलशयायी फ्रवभाग आला. 

वाचकाांना जर्मिंन्स्टनचा पररचय आह.े फ्रतथ ेबरेच हहिंदुस्तानी राहायच.े त्यात एक रामसुांदर पांमडतही 

होता. तो ददसायला सुांदर आक्षण वाचाळही होता. त्याला काही सांस्कृत श्लोक पाठ होते. उत्तर 

हहिंदुस्तानी असल्यामुळे त्याला तुलसीदासच्या दोह्याांची आक्षण चौपाईची माफ्रहती होती. आक्षण 

पांमडत या नामाक्षभधानामुळे लोकाांमध्य े त्याला थोडीफार प्रफ्रतष्ठाही होती. त्यान े ठीकदठकाणी 

भाषण े केली. त्याच्या भाषणाांमध्य े खूप जोष असायचा. जर्मिंन्स्टनच्या काही फ्रवघ्नसांतोषी 

हहिंदुस्तानींनी आलशयायी फ्रवभागाला साांफ्रगतल ेकी रामसुांदरदासला जर अटक केली तर जर्मिंन्स्टन 

येथील बरेचस े हहिंदुस्तानी परवान े घेतील. रामसुांदरदासला अटक करण्याच्या मोह त्या 

कायाणलयाच्या अमधकाऱ्याला आवरता आला नाही. रामसुांदरदास पांमडतला अटक करण्यात 

आली. अशा प्रकारचा हा पफ्रहलाच खटला असल्यामुळे सरकार आक्षण हहिंदुस्तानी समाज या 

दोघाांतही फार खळबळ माजलेली होती. ज्या रामसुांदरदासला कालपरवापयंत केवळ जर्मिंन्स्टनच 

ओळखत होते त्याला एका िणात सवण दक्षिण आफ्रिका ओळख ूलागला. ज्याप्रमाण ेएखाद्या 

महापुरुषावर खटला चालावा व त्याकडे सवांच े लि वेधल े जाव े त्याचप्रमाणे सवांच े लि 

रामसुांदरदासकडे लागलेल ेहोते. सरकारवर शाांततारिणाची कोणतीही जबाबदारी नव्हती परांत ु

तरीही शासनान ेती काळजी घेतली. न्यायालयानसेदु्धा रामसुांदरदासकडे सामान्य अपराधी म्हणून 

न पाहता हहिंदुस्तानी समाजाचा प्रफ्रतफ्रनधी म्हणून पाफ्रहल ेव त्याच्याशी आदरपवूणक व्यवहार केला. 

उत्कां दठत हहिंदुस्तानी लोकाांनी न्यायालय खच्च भरून गेलेले होते. रामसुांदर दास पांमडतला एक 

मफ्रहन्याच्या साध्या कैदेची लशिा झाली. त्याला जोहाफ्रनसबगण येथील तुरुां गात ठेवण्यात आल.े फ्रतथ े

युरोफ्रपयाांच्या किात त्याला एक खोली देण्यात आली. कोणत्याही अडचणीलशवाय लोक त्याला 

भेटू शकायच.े त्याला बाहरेून जेवण मागवण्याची सुफ्रवधा देण्यात आली आक्षण समाजातफे त्याला 

नेहमीच उत्तम जेवण तयार करून पाठवण्यात येत असे. त्याची प्रत्येक इच्छा पूणण केली जात 
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अस.े ज्या ददवशी त्याला लशिा झाली तो ददवस समाजान े मोठ्या धामधुमीन े पाळला. 

रामसुांदरदास तुरुां गात गले्यामुळे समाजातील एकही माणूस हताश तर झालाच नाही, उलट 

त्यामुळे सांपूणण समाजाचा उत्साह वाढला. शेकडो हहिंदुस्तानी तुरुां गात जाण्याकररता तयार झाले. 

आलशयायी फ्रवभागाची अपेिा पूणण होऊ शकली नाही. जर्मिंन्स्टनच े हहिंदुस्तानीसदु्धा परवाना 

घेण्याकररता गेल े नाही. अमधकाऱ्याांच्या वरील पावलाांमुळे समाजाचा फायदाच झाला. 

रामसुांदरदास पांमडतची सुटका झाली. त्याला वाजतगाजत त्या दठकाणी नेण्यात आल ेजजथ ेसभा 

घेतली जाणार होती. सभेत उत्साहवधणक भाषण ेझाली. रामसुांदरला फुलाांच्या हाराांनी झाकून 

टाकण्यात आल.े स्वयांसेवकाांनी त्याच्या सन्मानाथण एक मेजवानी ददली. आक्षण आम्हीसदु्धा 

तुरुां गात गेलो असतो तर फ्रकती बर ेझाले असत ेअसा फ्रवचार करून अनेक हहिंदुस्तानी रामसुांदरचा 

गोड हेवा करू लागल.े 

 परांतु रामसुांदरदास नकली नाणे फ्रनघाला. त्याची ताकद खोट्या सतीप्रमाणेच होती. 

एकाएकी अटक करण्यात आल्यामुळे रामसुांदरदास एका मफ्रहन्याच्या कारावासापासून तर वाचूच 

शकत नव्हता. आक्षण तुरुां गातही त्याचा जो साहेबी थाट होता तसा थाटमाठ त्यान ेबाहेर कधीही 

पाफ्रहला नव्हता. असे असल ेतरी इकडेफ्रतकडे भटकणाऱ्या स्वच्छांदी आक्षण व्यसनी माणसाला 

तुरुां गात जरी फ्रवफ्रवध प्रकारचे जेवण ममळत असल ेतरीही तेथील एकाांतवास त्याला सहन होत 

नाही. हीच पररस्स्थती रामसुांदरदासची झाली. समाजातील लोकाांकडून आक्षण तुरुां गातील 

अमधकाऱ्याांकडून इतका सन्मान ममळाल्यानांतरही त्याला तुरुां ग डाचू लागला आक्षण ट्रान्सवाल 

सरकार आक्षण सत्याग्रह या दोघाांनाही नमस्कार करून एका रात्रीतून तो गायब झाला. प्रत्येक 

समाजात काही चतुर लोक तर असतातच. आक्षण जस ेते समाजात असतात तसेच त ेप्रत्येक 

आांदोलनात असतात. त्याांना रामसुांदरची नखलशखाांत माफ्रहती होती. परांतु रामसुांदरमळेुही 

समाजाचा फायदा होऊ शकतो अस ेसमजून रामसुांदरच ेफ्रपतळ उघड होण्यापूवी त्याचा इफ्रतहास 

मला कळू ददला नव्हता. नांतर मला कळले की रामसुांदर कराराची मुदत सांपण्यापूवीच पळालेला 

फ्रगरममट्या मजूर होता. तो करारबद्ध असल्याची गोष्ट मी इथ ेघृणेन ेललहून राफ्रहलो नाही. फ्रगरममट्या 

असण्यात काहीही दोष नसतो. वाचकाांच्या शेवटी लिात येईल की सत्याग्रहाच्या आांदोलनाला 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

सुशोक्षभत करणार ेअखेरीस तर फ्रगरममट्य ेमजूरच होते. हा लढा जजिंकण्यात त्याांचा हातभार सवाणत 

मोठा होता. परांतु फ्रगरममट पूणण होण्यापूवीच पळून येण ेहा रामसुांदरचा दोष होता.  

 परांतु रामसुांदरचा दोष दाखवण्याकररता मी हा सगळा इफ्रतहास इथे ललफ्रहलेला नसून या 

घटनेमागील गूढाथण वाचकाांना कळावा म्हणून हा इफ्रतहास मी इथे वाचकाांना साांफ्रगतला आह.े 

प्रत्येक शदु्ध आांदोलनात शुद्ध माणसाांचीच भरती करण े हे त्या आांदोलनाच्या नेत्याांच े कतणव्य 

असत.े परांत ुमोठ्यातमोठी सावधफ्रगरी बाळगल्यानांतरही अशुद्ध माणसाांना शुद्ध आांदोलनाबाहेर 

ठेवता येत नाही. परांतु तरीही सांचालक फ्रनभणय आक्षण खर ेअसल ेतर अशदु्ध लोकाांनी न कळत 

जरी शदु्ध आांदोलनात प्रवेश केला तरी आांदोलनाची अांफ्रतमतः हानी होऊ शकत नाही. रामसुांदरच े

खर ेरूप उघड झाल्यानांतर समाजाच्या लोकाांमध्ये त्याची काहीही हकिंमत राफ्रहली नव्हती. त्या 

फ्रबचाऱ्याच्या नावातून पांमडत ममटले आक्षण तो केवळ रामसुांदरच राफ्रहला. समाज त्याला फ्रवसरला, 

परांतु त्याच्यामुळे लढ्याची शक्ती वाढली होती. सत्याग्रहाकररता त्यान ेजी लशिा भोगली होती ती 

वाया गेली नव्हती. तो तरुुां गात गेल्यामुळे लढ्याची जी ताकद वाढली ती दटकून राफ्रहली. त्याच े

उदाहरण पाहून इतर दुबळे बाांधव सत्याग्रहाच्या लढाईपासून आपोआपच दूर झाले. अशा 

प्रकारच्या दुबळेपणाची इतरही काही उदाहरण ेसमोर आली. परांतु त्याांचा नावफ्रनशीवार इफ्रतहास 

इथ ेदेण्याची माझी इच्छा नाही. तो ददल्यान ेकोणताही लाभ होणार नाही. समाजाची शक्ती आक्षण 

ज्या काही समाजाच्या उक्षणवा असतील त्या वाचकाांच्या नजरतेून सुटू नय ेम्हणून इतके साांगण े

आवश्यक आह ेकी रामसुांदर काही एकटाच रामसुांदर नव्हता. परांतु इतके मात्र साांगता येईल की 

रामसुांदराांच्या जमातीन ेसमाजाच्या लढ्याचा फायदाच केला. 

 वाचकाांनी रामसुांदरला दोष देऊ नये. या जगात सवणच माणस ेअपूणण असतात. एखाद्याचा 

दोष जेव्हा आपल्यासमोर येतो तेव्हा त्याचा दोष दाखवण्याकररता फ्रवशेषेकरून आपण 

त्याच्याकडे बोट दाखवतो. परांतु खर ेम्हणज ेही आपली चूक असत.े रामसुांदर जाणूनबुजून दुबळा 

झाला नव्हता. माणूस आपला स्वभाव बदल ूशकतो. त्यावर पूणणपण ेफ्रनयांत्रण ठेव ूशकतो. परांत ु

तो तो स्वभाव समूळ नाहीसा करू शकत नाही. फ्रवश्वफ्रनमाणत्या ईश्वरान ेमाणसाला इतके स्वातांत्र्य 
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ददलेलेच नाही. वाघ जर आपल्या कातडीवरील रांगाच ेपटे्ट बदलवू शकेल तरच माणूस आपला 

स्वभाव बदलवू शकेल. पळून गेल्यानांतर रामसुांदरला आपल्या कृत्याचा फ्रकती पिात्ताप झाला 

असेल हे कोणाला माहीत असू शकेल?.हकिंवा त्याच ेपळून जाण ेहेच तर पिात्तापाचे द्योतक 

नसेल?.तो जर फ्रनलणज्ज असता तर त्याला पळून जाण्याची काय गरज होती? परवाना घेऊन 

आक्षण खुनी कायदा स्वीकारून तो नेहमीकररता तुरुां गाबाहेर राहू शकला असता. इतकेच नाही तर 

आलशयायी फ्रवभागाचा दलाल बनून तो लोकाांना भुलव ूशकला असता आक्षण सरकारचा तो फ्रप्रय 

माणूसही होऊ शकला असता. हे सवण न करता समाजासमोर लाजजरवाण ेहोण्याऐवजी त्यान ेतोंड 

लपवले. आक्षण अस ेकरूनसदु्धा त्यान ेहहिंदुस्तानी समाजाची सेवाच केली असा उदारपण ेत्याच्या 

पलायनाचा अथण आपण का करू नये?. 
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१९. ‘इांडडयन ओफ्रपफ्रनयन’ 

 वाचकासमोर मी सत्याग्रहाच्या लढाईतील बाह्य आक्षण अांतगणत अशी सवण साधन े ठेव ू

इस्च्छतो. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतून आजही प्रकालशत होत असलेल्या ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ 

नावाच्या साप्ताफ्रहकाची ओळख करून देण े आवश्यक आह.े दक्षिण आफ्रिकेत सवणप्रथम 

हहिंदुस्तानी छापखाना सुरू करण्याच ेश्रये मदनजीत व्यावहाररक या सज्जन गजुराती गृहस्थाकडे 

जात.े तो छापखाना काही काळ अफ्रतशय अडचणीत चालल्यानांतर त्याांनी एक वृत्तपत्र काढण्याचा 

फ्रवचार केला. याबाबतीत त्याांनी मनसखुलाल नाझरचा आक्षण माझा सल्ला घेतला. वृत्तपत्र डरबन 

येथून काढण्यात आले. श्री मनसुखलाल नाझर त्याचे फ्रबनपगारी सांपादक झाले. वृत्तपत्राला 

सुरुवातीपासनू तोटा येऊ लागला. अखेरीस त्यात काम करणाराांना भागीदार वा भागीदारिम 

बनवून आक्षण एक शेत फ्रवकत घेऊन त्या शेतात वृत्तपत्रात काम करणाराांना वसवण्याच ेआक्षण 

तेथून वृत्तपत्र चालवण्याचे ठरले. हे शते डरबनपासून १३ मैल अांतरावरील एका सुांदर टेकडीवर 

आह.े त्याच्यापासून सवाणत जवळचे रेल्व ेस्टेशन ३ मैल अांतरावर आह ेआक्षण त्याच ेनाव फ्रफफ्रनक्स 

आह.े वृत्तपत्राच े नाव सरुुवातीपासूनच ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ ठेवण्यात आल.े एके काळी ते 

इांग्रजी, गुजराती, तममळ आक्षण हहिंदी भाषेतून प्रकालशत होत होते. तममळ आक्षण हहिंदीच ेओझ े

अमधक वाटू लागल्यामुळे, शेतावर राहू शकतील अस ेतममळ आक्षण हहिंदी लेखक न ममळाल्यामुळे 

आक्षण या दोन भाषाांमधील लेखाांवर अांकुश न राफ्रहल्यामुळे हे दोन फ्रवभाग बांद करण्यात आल े

आक्षण इांग्रजी आक्षण गुजराती हे दोन फ्रवभागच सुरू ठेवण्यात आल.े सत्याग्रहाची लढाई सुरू झाली 

तेव्हा या दोन भाषाांमधूनच ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ फ्रनघत होते. शेतावर राहून सांस्थेत काम 

करणाऱ्या लोकाांमध्य ेगजुाराती, हहिंदी भाफ्रषक, तममळ आक्षण इांग्रज सवण होत.े श्री मनसखुलाल 

नाझर याांच्या अकाली मृत्यूनांतर एक इांग्रज ममत्र हबणटण फ्रकचन ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’चे सांपादक 

झाले. त्याांच्यानांतर हेन्ऱी पोलाक याांनी दीघण काळ ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’च्या सांपादकाच ेकाम केल.े 

माझ्या आक्षण पोलाक याांच्या तुरुां गवासाच्या काळात सज्जन धमणगुरू ददवांगत जोसेफ डोक याांनी 

सांपादकाच े काम केले. या वृत्तपत्राद्वार े समाजातील लोकाांना दर आठवड्याच्या सगळ्या 
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बातम्याांची चाांगल्या प्रकारे चाांगली माफ्रहती करून ददली जात अस.े साप्ताफ्रहकातील इांग्रजी 

फ्रवभागाद्वार ेगुजराती कळत नसलेल्या हहिंदुस्तानींनासुद्धा थोडेबहुत सत्याग्रहाचे प्रलशिण ममळत 

अस.े आक्षण हहिंदुस्तान, इांग्लांड आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील इांग्रजाांकररता तर ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ 

एका साप्ताफ्रहकाची गरज भागवत असे. माझा फ्रवश्वास आहे की ज्या लढ्याचा मुख्य आधार 

आांतररक शक्ती असत ेती लढाई वृत्तपत्राांच्या मदतीलशवायही लढता येऊ शकत.े परांत ुयाचबरोबर 

माझा असाही अनुभव आह े की ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ असल्यामळेु आम्हाला अनेक सोयी 

उपलब्ध झाल्या. समाजाला सहजपण ेसत्याग्रहाच ेप्रलशिण देता येऊ शकले आक्षण जगात जजथ े

जजथ ेहहिंदुस्तानी राहत होत ेफ्रतथ ेफ्रतथ ेसत्याग्रहाच्या बातम्या पोहोचवता आल्या. इतर कोणत्याही 

साधनाांनी कदामचत असे करता आल े नसत.े इतके तर फ्रनक्षितच साांगता येऊ शकत े की 

सत्याग्रहाच्या लढाईतील साधनाांमध्य े‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ एक प्रमुख आक्षण प्रभावी साधन होते. 

 ज्याप्रमाण ेलढाईच्या ददवसात आक्षण लढाईच्या अनुभवामुळे समाजात अनेक पररवतणन 

झाले त्याचप्रमाण े‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मुळेही झाले. आधी या वृत्तपत्रात जाहीराती घेण्यात येत 

असत. छापखान्यात छपाईकररता बाहेरच ेफुटकळ कामही घेण्यात येत अस.े या दोन कामाांकररता 

आमच्यातील चाांगल्यात चाांगल्या दोन लोकाांना लावाव ेलागत असल्याच ेमाझ्या लिात आल.े 

जाहीराती घ्यायच्या तर कोणत्या जाफ्रहराती घ्याव्या आक्षण कोणत्या नाही याचा फ्रनणणय घेताना 

धमणसांकट उभे राहत अस.े यालशवाय एखादी जाहीरात घेऊ नय ेअस ेवाटत असेल, परांत ुजाहीरात 

देणारी व्यक्ती जर समाजातील अग्रगण्य व्यक्ती असेल तर फ्रतला वाईट वाटेल या भीतीन े न 

घेण्यासारख्या जाहीरातीही आम्हाला घ्याव्या लागत असत. जाहीराती ममळवण्यात आक्षण त्या 

प्रकालशत झाल्यानांतर त्याांची फ्रबले वसूल करण्यात आमच्यातील चाांगल्यात चाांगल्या लोकाांची 

शक्ती खचण होत अस,े आक्षण जाहीरातदाराांची फ्रवनवणी करावी लागायची ती वेगळीच. त्याचबरोबर 

असाही फ्रवचार मनात आला की पैसा कमावण्याकररता नाही तर समाजाची सेवा करण्याकररता 

वृत्तपत्र चालवायचे असेल तर ती सेवा बळजबरीन ेकरण्यात येऊ नये. समाजाची इच्छा असले 

तरच आपण त्याची सेवा केली पाफ्रहजे. आक्षण समाजातील अनेक लोक वगणणीदार होऊन त्या 

वृत्तपत्राच्या खचाणचा भार सहन करत असतील तरच त्यातनू समाजाची इच्छा कळू शकत.े 
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यालशवाय आम्ही असाही फ्रवचार केला की वृत्तपत्र चालवण्याकररता, त्याचा मालसक खचण 

काढण्याकररता काही व्यापाऱ्याांना सेवाभाव म्हणून जाहीराती देण्याकररता समजावण्यापेिा 

समाजातील सवणसामान्य लोकाांना ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ फ्रवकत घेण्याचे कतणव्य समजावून 

साांफ्रगतल ेतर ही गोष्ट ज्याांना लालूच दाखवायची आक्षण ज्याांना लालूच वाटावी त्या दोघाांकररताही 

फ्रकती सुांदर लशिणाची होईल? या सवण गोष्टींचा आम्ही फ्रवचारफ्रवफ्रनमय केला आक्षण त्यावर लगेच 

अांमलबजावणीही केली. याचा पररणाम असा झाला की जे कायणकते जाहीरात फ्रवभागाच्या 

झांझटीत फसलेले असायचे त े वृत्तपत्र सुांदर बनवण्याच्या कामाला लागले. समाजाच्या लगेच 

लिात आल े की ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ची मालकी आक्षण ते चालवण्याची जबाबदारी आपली 

आह.े यामुळे आम्ही सवण कायणकत े फ्रनभििंत झालो. समाज वृत्तपत्राची मागणी करेपयंतच पूणण 

मेहनत करून ते काढण्याची जबाबदारी आमच्यावर राफ्रहली. कोणत्याही हहिंदुस्तानीचा हात धरून 

‘तू इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ घे असे साांगण्याची आता आम्हाला लाज वाटत नस.े उलट त ेआमचे 

कतणव्य आहे असे आम्हाला वाटू लागल.े ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’च्या आांतररक शक्तीत आक्षण त्याच्या 

स्वरूपातही बदल झाला आक्षण त ेवृत्तपत्र एक महाशक्ती झाले. त्याची ग्राहकसांख्या १२०० त े

१५०० असायची. ती ददवसेंददवस वाढू लागली. त्याची वार्षिंक वगणणी आम्हाला वाढवावी लागली 

होती. आक्षण तरीही सत्याग्रहाची लढाई जेव्हा पराकोटीला पोहोचली तेव्हा त्याच्या वगणणीदाराांची 

सांख्या जवळपास ३५०० पयंत पोहोचली होती. ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’च्या वाचकाांची सांख्या 

२०,००० मानता येऊ शकत.े इतक्या वाचकाांमध्य े त्याचा खप ३,००० पयंत पोहोचणे ही 

आियणजनक बाबच म्हणावी लागेल. समाजाला ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ इतक्या प्रमाणात आपला 

वाटू लागला होता की ठरलेल्या वेळी त्याच्या प्रती जर जोहाफ्रनसबगणला पोहोचल्या नाही तर 

माझ्यावर तक्रारींचा पाऊस पडू लागायचा. सामान्यपण ेरफ्रववारी सकाळी ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ 

जोहाफ्रनसबगणला पोहोचत अस.े मला माहीत आहे की ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ जोहाफ्रनसबगणला 

पोहोचल्यानांतर बरेचस ेहहिंदुस्तानी त्यातील सांपूणण गुजराती मजकूर वाचून काढण्याच ेपफ्रहले काम 

करायच.े तो मजकूर एक हहिंदुस्तानी वाचायचा आक्षण दहापांधरा माणस ेत्याच्या आजूबाजुला बसनू 
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तो ऐकायच.े आपण पडलो गरीब. यामुळे काही लोक भागीदारीत ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ फ्रवकत 

घ्यायच े 

 ज्याप्रमाण ेजाहीराती घेण ेबांद करण्यात आल ेत्याचप्रमाणे छापखान्यात बाहेरच ेफुटकळ 

काम घेणेही बांद करण्यात आल.े ते काम न घेण्यामागील कारणेही जवळपास तशीच होती जशी 

जाहीराती न घेण्यामाग ेहोती. ही कामे घेणे बांद केल्यामुळे जुळाऱ्याचा जो वेळ वाचला त्याचा 

उपयोग छापखान्याद्वार ेइतर पुस्तके प्रकालशत करण्याकररता झाला. आक्षण पुस्तके करण्यामागील 

आमचा हेत ूपैसे कमावणे नाही हे समाजाला माहीत होते. ती पुस्तकेही लढ्याच्या मदतीकररताच 

प्रकालशत करण्यात येत असल्यामुळे त्याांचीसदु्धा चाांगली फ्रवक्री होऊ लागली. 
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२०. अटकसत्र 

रामसुांदरला करण्यात आलेली अटक शासनाकररता फायदेशीर झाली नाही हे आपण पाफ्रहले 

आह.े दुसरीकडे समाजाचा उत्साह वाढत चालला असल्याचेही अमधकाऱ्याांना ददसत होते. 

आलशयायी फ्रवभागातील अमधकारी ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’अफ्रतशय काळजीपूवणक वाचायच.े 

समाजाच्या लढ्यासांबांधीची कोणतीही गोष्ट गुप्त ठेवली जात नस.े समाजाची दुबणलता वा 

समाजाची शक्ती याची ज्या कोणाला माफ्रहती हवी असायची - मग तो शत्र ूअसो की ममत्र की 

अजून कोणी तटस्थ असो - त्याला ती ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मधून ममळू शकत अस.े ज्या लढाईत 

कोणतेही चुकीचे काम करायच ेनसत,े जजच्यात चलाखी वा लुच्चेपणाला कोणतेही स्थान नसत े

आक्षण जजच्यात आपल्या शक्तीच्या बळावरच फ्रवजय ममळवता येऊ शकतो फ्रतच्यात गुप्ततेला 

कोणतेही स्थान असूच शकत नाही ही गोष्ट कायणकत्यांच्या आधीपासूनच लिात आलेली 

असायची. दुबळेपणाचा रोग दूर करायचा असेल तर दुबळेपणाची मचफ्रकत्सा करून तो उघड 

करण्यातच समाजाचा लाभ असतो. ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ याच धोरणान ेचालत असल्याच ेजेव्हा 

आलशयायी फ्रवभागाच्या अमधकाऱ्याांनी पाफ्रहले तेव्हा त्याांच्याकररता तो हहिंदुस्तानी समाजाच्या 

तत्कालीन इफ्रतहासाचा आरसा झाला. आक्षण यामुळेच हहिंदुस्तानी समाजाच्या काही फ्रवशेष 

पुढाऱ्याांना अटक करण्यात येत नाही तोपयंत हहिंदुस्तानींचा लढाईतील उत्साह कमी करता येऊ 

शकणार नाही असे असे त्याांना वाटू लागल.े पररणामी मडसेंबर १९०७मध्ये काही पुढाऱ्याांना 

न्यायालयात हजर राहण्याची सूचना ममळाली. अशा प्रकारची सूचना देण्यात अमधकाऱ्याांनी 

सौजन्य दाखवल ेहोते ही गोष्ट मान्य केली पाफ्रहजे. त्याांची इच्छा असती तर वारांट काढून त ेतेव्हाच 

नेत्याांची धरपकड करू शकत होते. परांतु असे करण्याऐवजी सूचना देऊन अमधकाऱ्याांनी सौजन्य 

तर दाखवल ेहोतेच लशवाय समाजाच्या लोकाांची अटक करवून घेण्याची तयारी असल्याबद्दलचा 

फ्रवश्वासही त्याांनी दाखवला होता. फ्रनयोजजत ददवशी म्हणज ेशफ्रनवार, २८ मडसेंबर १९०७ला ज े

पुढारी न्यायालयात हजर होते त्याांना पुढील प्रकारच्या नोदटसीचे उत्तर द्यायचे होते. - 

“कायद्याप्रमाणे तुम्ही लोकाांनी परवान े घ्यायला पाफ्रहजे होते. अस े असूनही तुम्ही ते घेतलेले 
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नाहीत. यामुळे फ्रवलशष्ट मुदतीत तुम्ही ट्रान्सवालच्या सीमेबाहेर जाव ेअसा आदेश तुम्हाला देण्यात 

येत आहे.” 

या नेत्याांमधील एका गृहस्थाचे नाव स्क्वन होते. जोहाफ्रनसबगणमध्य ेराहणाऱ्या मचनी लोकाांचे त े

पुढारी होतेे.े जोहाफ्रनसबगणमध्य े तीनचारश े मचनी राहत होते. त े सवण व्यापार करायच े वा 

लहानमोठ्या शेतीच ेकाम करायच.े हहिंदुस्तान शेतीकररता प्रलसद्ध देश आह.े परांतु माझा फ्रवश्वास 

आह ेकी मचनी लोकाांनी ज्या प्रमाणात शेतीचा फ्रवकास केला आहे त्या प्रमाणात हहिंदुस्तानने केलेला 

नाही. अमेररका वगैर ेदेशाांमध्ये आधुफ्रनक शेतीत जी प्रगती झाली फ्रतच ेतर वणणनसुद्धा करता येण े

शक्य नाही. असे असले तरी पािात्य देशातील शतेी अजून प्रयोगावस्थेत आह ेअसे मी समजतो. 

परांतु चीन तर आपल्यासारखा प्राचीन देश आह,े आक्षण फ्रतथ ेपुरातन काळापासून शेतीचा फ्रवकास 

करण्यात आला आह.े यामुळे चीन आक्षण हहिंदुस्तान याांच्या तुलनेतून आपण काही लशकू शकतो. 

जोहाफ्रनसबगणमधील मचनी लोकाांची शेती पाहून आक्षण त्याांच्या गोष्टी ऐकून मला वाटत ेकी मचनी 

लोकाांच ेज्ञान आक्षण त्याांचा उद्यमीपणा आमच्यापेिा फ्रकती तरी जास्त आहे. जी जमीन पडीत 

आह ेअस ेसमजनू आपण फ्रतच्यातनू काहीही पीक घेत नाही त्याच जममनीच्या मातीचे सूक्ष्म ज्ञान 

असल्यामुळे मचनी लोक फ्रतथ ेउत्तम पीक घेतात.  

या चतुर जमातीकररताही खुनी कायदा लागू होणार होता. यामुळे हहिंदुस्तानींच्या लढाईत सामील 

होण ेयोग्य राहील असे मचनी लोकाांनाही वाटल.े अस ेअसतानाही दोन्ही समाजाांच ेकामकाज 

सुरुवातीपासनू तर शेवटपयंत वेगवेगळे राफ्रहले होते. दोन्ही जमाती आपापल्या साधनाांद्वार ेगोऱ्या 

जमातीशी लढत होत्या. याचा चाांगला पररणाम असा झाला. की जोपयंत दोन्ही जमाती दटकून 

राफ्रहल्या तोपयंत दोघाांचाही लाभ झाला, आक्षण जेव्हा एका जमातीन ेमाघार घेतली तवे्हा दुसऱ्या 

जमातीच ेकोणतेही नुकसान झाले नाही, खाली पडण्याचा तर प्रश्नच फ्रनमाणण होत नाही. अखेरीस 

बहुतेक मचनी हारल ेकारण त्याांच्या पुढाऱ्यान ेत्याांना धोका ददला होता. मचनी लोकाांचा नेता खुनी 

कायद्याला शरण गेला नाही हे जरी खर ेअसल ेतरी मचनी सांघाच्या पैश्याअडक्याचा फ्रहशोब न 

देताच तो पळून गेला अशी बातमी कोणी तरी मला ददली. कोणत्याही लढाईत नेत्याअभावी 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

अनुयायाांनी दटकून राहण ेफार कठीण होत असत,े आक्षण नेत्यामध्य ेजेव्हा काही काळेबेर ेआढळत े

तेव्हा तर अनुयायाांमध्य ेदुप्पट फ्रनराशा पसरत.े परांतु धरपकड जेव्हा सुरू झाली तेव्हा मचनी लोक 

फार उत्साहात होते. त्याांच्यापैकी क्वमचतच कोणी परवान े घेतल े असावे. यामुळे ज्याप्रमाण े

हहिंदुस्तानींची धरपकड करण्यात आली त्याचप्रमाण े मचनी लोकाांचा पुढारी म्हणून श्री स्क्वन 

याांनाही अटक करण्यात आली. श्री स्क्वन याांनी काही काळ तरी फार चाांगले काम केल ेअसेही 

म्हणता येऊ शकत.े 

हहिंदुस्तानींच्या ज्या पुढाऱ्याांना अटक करण्यात आली होती त्याांच्यातील ज्या लोकाांचा पररचय मी 

करून देऊ इस्च्छतो ते आहेत श्री थांबी नायडू. थांबी नायडू तममळ होते. त्याांचा जन्म मॉररशसमध्य े

झाला होता. त्याांच े आईवडील उपजजफ्रवकेकररता मद्रास प्राांतातून मॉररशसला गेल े होत.े थांबी 

नायडू सामान्य व्यापारी होते असे म्हणता येऊ शकत.े त्याांना कोणतेही शालेय लशिण ममळाल े

नव्हत.े परांत ुत्याांच ेअनुभवज्ञान फार उच्च होत.े व्याकरणाच्या दृष्टीने त्याांच्या इांग्रजी भाषेत जरी 

दोष असला तरी त ेचाांगल्या प्रकारे इांग्रजी भाषा बोलू आक्षण ललहू शकत असत. तममळ भाषेच े

ज्ञानही त्याांनी अनुभवाने ममळवल ेहोते. हहिंदुस्तानीसदु्धा त्याांना चाांगल्या प्रकारे कळायची व ती त े

बोलू शकत असत. तेलगूचेही त्याांना चाांगल ेज्ञान होते, परांतु हहिंदी आक्षण तेलगू ललपी मात्र त्याांना 

कळत नस.े मॉररशसच्या भाषेला फ्रक्रओल म्हणतात. ती िें च भाषेची अपभ्रांश आह ेअस ेम्हणतात. 

त्या भाषेचेही त्याांना चाांगल्या प्रकारच ेज्ञान होते. दक्षिण हहिंदुस्तानातील लोकाांना इतक्या सगळ्या 

भाषाांचे ज्ञान असण ेही काही अपवादात्मक गोष्ट नाही. दक्षश्रण आफ्रिकेत शेकडो हहिंदुस्तानींना या 

सवण भाषाांचे ज्ञान असलेले आढळून येईल. यालशवाय त्याांना हबशी लोकाांच्या भाषेचेही ज्ञान असत.े 

या सवण भाषाांचे ज्ञान त्याांना आपसखुच ममळू शकत ेव ते त ेममळवतही असतात. माझ्या मत ेतरी 

याच ेकारण एखाद्या फ्रवदेशी भाषेच े लशिण जरी घेतल ेतरी त्याांचा मेंदू थकत नाही हेच आह.े 

त्याांची बुद्धी तीक्ष्ण असत ेआक्षण या सवण भाषा बोलणाऱ्या लोकाांबरोबर व्यवहार केल्यामुळे त ेया 

फ्रवफ्रवध भाषाांचे ज्ञान ममळवू शकतात. यामुळे त्याांच्या मेंदूला त्रास तर होत नाहीच, उलट अशा 

प्रकारच्या बौजद्धक व्यायामामुळे त्याांच्या बुद्धीला अजूनच धार चढत.े हीच गोष्ट थांबी नायडू 

याांच्याबद्दलही खरी होती. त्याांची बुद्धी अफ्रतशय तीव्र होती. नवीन प्रश्नाचे त्याांना फार लवकर 
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आकलन होत अस.े त्याांचा हजरजबाबीपणा सवांना आकर्षिंत करायचा. हहिंदुस्तान त्याांनी कधी 

पाफ्रहला नव्हता, तरी हहिंदुस्तानवर त्याांच े असीम पे्रम होते. स्वदेशाक्षभमान त्याांच्या रोमारोमात 

क्षभनलेला होता. त्याांचा फ्रनधाणर त्याांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे अांफ्रकत झालेला ददसायचा. त्याांचा बाांधा 

मजबतू होता आक्षण शरीर कसलेल ेहोते. श्रम करताना ते कधीही थकत नसत. एखाद्या सभेत 

खुचीवर बसून सभेचे नेततृ्व करायच ेअसेल तर त ेकामही त ेचाांगल्या प्रकारे पार पाडू शकत 

असत. हमरस्त्यावरून ओझ ेउचलून नेत असताना थांबी नायडूांना कधीही लाज वाटली नाही. 

मेहनत करताना त ेरात्र आक्षण ददवस असा भेदभाव करत नसत. आक्षण हहिंदुस्तानी समाजाकररता 

सवणस्व अपणण करण्याच्या शयणतीत त े कोणापेिाही कमी पडू शकत नव्हत.े थांबी नायडू जर 

आवश्यकतेपेिा अमधक साहसी नसत ेआक्षण स्वभावाने सांतापी नसत ेतर आज त्याांच्यासारखा 

वीर पुरुष काछललयाांच्या अनुपस्स्थतीत ट्रान्सवालमध्ये समाजाच ेनेतृत्व सहजपण ेकरू शकला 

असता. ट्रन्सवालमध्य ेसत्याग्रहाची लढाई सुरू झाली तेव्हा त्याांच्या क्रोधाचा फ्रवपरीत पररणाम 

होऊ शकला नव्हता, आक्षण त्याांच ेअांगभूत गुण रत्नाप्रमाणे चमकत राफ्रहले. परांत ुनांतर मला कळले 

की त्याांचा क्रोध आक्षण साहस हे त्याांच ेमुख्य शत्र ूझाले, आक्षण त्याांनी त्याांच ेसवण गुण झाकून 

टाकल.े ते काहीही असल े तरी दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाच्या लढ्याच्या इफ्रतहासात थांबी 

नायडूांच ेनाव पफ्रहल्या पांलक्ततच राहील. 

आम्हा सगळ्याांना न्यायालयात एकाच वेळी हजर राहायच ेहोत.े परांतु सवांचे खटल ेवेगवेगळे 

चालवण्यात आल ेहोते. न्यायाधीशाांनी काही लोकाांना ४८ तासात तर काही लोकाांना ७ वा १४ 

ददवसात ट्रान्सवाल सोडण्याचा आदेश ददला. या आदेशाची मुदत १० जानेवारी १९०८ला सांपत 

होती. त्याच ददवशी लशिा ऐकण्याकररता न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश आम्हाला देण्यात 

आला.  

आमच्यापैकी कोणालाही स्वतःचा बचाव करायचा नव्हता. कायद्याप्रमाणे परवान ेन घेतल्यामळेु 

फ्रनक्षित अवधीत ट्रान्सवाल सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने ददला होता. त्याचा आम्ही सफ्रवनय 

अनादर केला होता. तो अपराध आम्हा सवांना कबूल करायचा होता. न्यायालयात एक लहानस े
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वक्तव्य देण्याची परवानगी मी माफ्रगतली. मी अशा प्रकारच ेवक्तव्य ददले - “माझ्या खटल्यात 

आक्षण माझ्यानांतर यणेाऱ्या खटल्याांमध्य े भेद करण्यात आला पाफ्रहजे. मला आताआता 

फ्रप्रटोररयाहून बातमी कळली आह ेकी माझ्या देशबाांधवाांना तीन वषांची सक्तमजुरीची लशिा आक्षण 

मोठा दांड झाला आहे आक्षण दांड न भरल्यास अजून तीन वषांची लशिा ठोठावण्यात आली आह.े 

त्या लोकाांनी जर अपराध केला असेल तर मी त्याांच्यापेिा फ्रकती तरी मोठा अपराध केला आह.े 

यामुळे न्यायाधीश महोदय, आपल्याला माझी प्राथणना आहे की आपण मला कठोराहून कठोर 

लशिा करावी.” 

परांतु न्यायाधीश महोदयाांनी माझ्या बोलण्याकडे लि ददले नाही आक्षण मला दोन मफ्रहन्याांची साध्या 

कैदेची लशिा केली. ज्या न्यायालयात वकील म्हणनू मी शेकडो वेळा उभा राफ्रहलो होतो आक्षण 

वकील मांडळीमध्य ेउठतबसत होतो त्याच न्यायालयात आज मी आरोपीच्या कठड्यात उभा आहे 

हा फ्रवचार त्या वेळी मला नक्कीच थोडा फ्रवमचत्र वाटला. परांत ुइतके मात्र मला फ्रनक्षितच आठवत े

की वकील मांडळींच्या सभेत बसण्यात मला ज्या सन्मानाची आक्षण प्रफ्रतष्ठेची जाणीव होत असावी 

त्यापेिा आरोपीच्या कठड्यात उभा असताना मला अमधक सन्मान आक्षण प्रफ्रतष्ठा जाणवली. 

कठड्यात लशरत असताना मला हकिंमचतही लाज वाटल्याच ेआठवत नाही. शेकडो हहिंदुस्तानी 

बाांधव, वकील ममत्र इत्यादींसमोर मी न्यायालयात उभा होतो. लशिा होताच तुरुां गात नेण्यापूवी 

कैद्याांना ज्या दठकाणी ठेवतात त्या दठकाणाकडे एक लशपाई मला घेऊन गेला.  

त्या वेळी माझ्या आजबूाजूच े वातावरण सामसूम असल्याच े मला आढळल.े कैद्याांच्या 

बसण्याकररता फ्रतथ ेबाक ठेवलेला होता. फ्रतथ ेबसण्याकररता साांगनू पोलीस अमधकारी दार बांद 

करून फ्रनघून गेला. इथे मी थोडासा घाबरलो हे खर.े मी खोलवर फ्रवचार करू लागलो. कुठे माझे 

घरदार, कुठे माझी बॅररस्टरी आक्षण कुठे या सावणजफ्रनक सभा! त ेसवण आता स्वप्नवत झाले होत े

आक्षण आता कैदी म्हणून मी इथ ेबसलो होतो. दोन मफ्रहन्यात काय होणार होत?े दोन मफ्रहन्याांची 

पूणण लशिा मला भोगावी लागणार होती? समाजातील लोक मोठ्या सांख्येत तुरुां गात गेल ेतर मला 

दोन मफ्रहन्याची लशिासदु्धा भोगावी लागणार नाही. परांतु त्याांनी जर तुरुां ग भरण्याची हहिंमत 
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दाखवली नाही तर दोन मफ्रहन्याांचा हा काळ फ्रकती दीघण वाटेल? हे सवण फ्रवचार ललफ्रहण्यात मला 

जजतका वेळ लागला त्याच्या शताांशही वेळ त ेसवण फ्रवचार मनात यायला लागला नाही. हे फ्रवचार 

मनात येताच मला लाज वाटू लागली. फ्रकती मोठा ममथ्याक्षभमान हा! तुरुां गाला महाल समजा अस े

मी लोकाांना साांफ्रगतल ेहोत.े खुनी कायद्याला फ्रवरोध केल्यामुळे जे काही दुःख भोगाव ेलागेल त े

सुख समजा आक्षण खुनी कायद्याचा फ्रवरोध करत असताना आपल्याला आपली सांपत्ती आक्षण 

प्राण जरी अपाणवे लागले तरी ती गोष्ट आनांदाची मानली पाफ्रहजे असे मी लोकाांना सत्याग्रह 

आांदोलनात साांगत असे. हा फ्रवचार मनात येताच माझा फ्रनधाणर पक्का झाला आक्षण माझ्या 

मूखणपणावर मी हस ूलागलो. व्यावहाररक दृष्टीने मी फ्रवचार करू लागलो. इतर ममत्राांना कशी लशिा 

होईल? त्याांनाही माझ्याबरोबर ठेवण्यात येईल काय? अशा प्रकारच्या फ्रवचारचक्रात मी गुांतलेलो 

असतानाच दार उघडले आक्षण पोलीस अमधकाऱ्यान ेत्याच्या मागोमाग ेयेण्याचा हुकूम ददला. मी 

जेव्हा त्याच्या मागेमाग ेचाल ूलागलो तेव्हा त्यान ेमला पुढे केल ेआक्षण तो मागेमाग ेचालू लागला. 

तो मला तुरुां गाच्या हपिंजरा गाडीजवळ घेऊन गेला आक्षण म्हणाला, “यात बस.” बसल्यानांतर मला 

जोहाफ्रनसबगण तुरुां गात नेण्यात आल.े  

तुरुां गात पोहोचल्यानांतर मला माझे कपडे काढायला लावले. तुरुां गात कैद्याांना नग्न करतात हे मला 

माहीत होते. सत्याग्रही म्हणून आपले हे कतणव्य आह ेअस ेआम्ही सवांनी मानले आक्षण तुरुां गाचे 

फ्रनयम जोपयंत अपमान करणार ेवा धमणफ्रवरोधी नसतील तोपयंत त्याांच ेपालन केल ेपाफ्रहजे. फ्रतथ े

मला ज ेकपडे घालण्याकररता ददले होत ेते फार घाणेरडे होत.े त ेकपडे घालणे मला मुळीच 

आवडले नाही. ते कपडे घालताना आक्षण तस ेकरण्याकररता मनाला समजावताना मला फार 

दुःख झाले. परांत ुतुरुां गात थोडीफार घाण तर सहन करावीच लागेल अस ेसमजनू मी मनावर 

फ्रनयांत्रण ठेवले. माझे नाव, पत्ता ललफ्रहल्यानांतर मला एका कोठडीत नेण्यात आल.े काही काळ मी 

फ्रतथ े राफ्रहलो. त्यानांतर माझ्याबरोबरच े लोकही हसतबोलत फ्रतथ े आल.े माझ्यानांतर फ्रतथ े इतर 

खटल्याांची कशी सुनावणी साली आक्षण त्यात काय काय झाले ते सवण त्याांनी मला साांफ्रगतल.े माझा 

खटला सांपल्यानांतर काळे झेंडे हातात घेऊन काही हहिंदुस्तानींनी ममरवणकू काढली असल्याच े

मला कळले. काही लोक िुब्धही झाले होते. ममरवणूक अडवून पोललसाांनी दोनचार लोकाांना 
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मारलेही होते. आम्हा सवांना एकाच तुरुां गात आक्षण एकाच कोठडीत ठेवल्याच ेपाहून आम्ही खुश 

झालो. 

सायांकाळी सहा वाजता आमच्या कोठडीचे दार बांद करण्यात आल.े दक्षिण आफ्रिकेत तुरुां गाच्या 

दाराला लोखांडी सळ्या नसतात. भभिंतीच्या अगदी वर लोखांडाची जाळी लावलेला एक झरोखा 

असतो. यामुळे दार बांद केल्यानांतर एखाद्या फ्रतजोरीत बांद केल्यासारख े आम्हाला वाटल.े 

वाचकाांना आढळून येईल की तुरुगामधकाऱ्याांनी जसा आदरसत्कार रामसुांदरदासचा केला होता 

तसा आमचा केला नव्हता. यात आियण वाटण्यासारख ेकाहीही नाही. रामसुांदर पफ्रहला सत्याग्रही 

होता. यामुळे त्याच्याशी कसा व्यवहार करावा याचा तुरुां गामधकाऱ्याांनी फ्रवचारच केला नसेल. 

आमची सांख्या फार मोठी होती आक्षण अजूनही इतराांना पकडण्याचा सरकारचा फ्रवचार होता. 

यामुळे आम्हाला हबशी लोकाांच्या किात ठेवण्यात आल ेहोत.े दक्षिण आफ्रिकेत कैद्याांचे दोनच 

फ्रवभाग असतात. गोर ेआक्षण काळे म्हणज ेहबशी. आक्षण हहिंदुस्तानींची गणना हबशी लोकाांमध्य े

होते. माझ्या सहकाऱ्याांनाही माझ्याप्रमाणेच दोन मफ्रहन्याांची साध्या कैदेची लशिा झाली होती.  

साधी कैद झालेल्या लोकाांना आपले कपडे घालण्याचा अमधकार असतो अस ेदुसऱ्या ददवशी 

आम्हाला कळले. आक्षण त्याांना ते कपडे घालायचे नसल ेतर साधी कैद झालेल्या लोकाांकररता ज े

फ्रवशेष कपडे असतात ते त्याांना ददले जातात. तुरुां गात घरच ेकपडे वापरणे अनुमचत होईल आक्षण 

तुरुां गातील कपडे घालण्यातच आपली शोभा आहे अस ेआम्हाला वाटल.े आम्ही आमचा हा फ्रनणणय 

तुरुां गामधकाऱ्याला साांफ्रगतला. यामुळे साध्या कैदेतील हबशी लोकाांचा पोषाख आम्हाला देण्यात 

आला. परांत ुदक्षिण आफ्रिकेच्या तुरुां गात शेकडोंच्या सांख्यते साध ेकैदी नसतातच मुळी. यामुळे 

साध्या कैदेची लशिा झालेले शेकडोंच्या सांख्यते जेव्हा इतर हहिंदुस्तानी लोक येऊ लागल ेतेव्हा 

साध्या कैदेच्या लोकाांकररता असलेले कपडे कमी पडू लागल!े कपड्यासांबांधात आम्हाला 

कोणतेच भाांडण करायच ेनव्हत.े यामुळे कठोर कैदेची लशिा झालेल्या लोकाांकररता ज ेकपडे 

असतात ते घालण्यात आम्ही कोणतेच आढेवेढे घेतल ेनाही. नांतर आलेल्या काही कैद्याांनी अस े
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कपडे घालण्याऐवजी घरच ेकपडे घालणे पसांत केल.े मला ही गोष्ट आवडली नाही, परांतु अशा 

बाबतीत आग्रह धरण ेमला योग्य वाटल ेनाही. 

दुसऱ्या की फ्रतसऱ्या ददवसानांतर सत्याग्रही कैदी मोठ्या सांख्यते येऊ लागले. त्याांनी आपणहोऊन 

अटक करून घेतली होती. त्याांच्यातील बरेचस े फेरीवाल े होत.े दक्षिण आफ्रिकेत प्रत्येक 

फेरीवाल्याला, मग तो गोरा असो की काळा, परवाना घ्यावा लागत असतो, तो परवाना सतत 

आपल्याजवळ ठेवावा लागत असतो आक्षण पोललसाांनी मागणी केली की तो दाखवावा लागत 

असतो. जवळपास दररोजच कोणता ना कोणता पोलीस परवाना मागायला यायचा आक्षण तो न 

दाखवणाराला अटक करायचा. आम्ही तुरुां गात गेल्यानांतर तुरुां ग कैद्याांनी भरून टाकायचा 

जमातीन ेफ्रनिय केला. फेरीवाल ेलोक याबाबतीत सवाणत पुढे राफ्रहले. त्याांच्याकररता अटक करवून 

घेण ेसोपेही होत.े त्याांना केवळ परवाना दाखवायला नकार द्यायचा होता. यानांतर त्याांना अटक 

होण े फ्रनक्षित असायच.े अशा प्रकारे अटक करवून घेणाऱ्या सत्याग्रहींची सांख्या एक मफ्रहन्यात 

शांभरपेिा जास्त झाली. आक्षण थोडेबहुत कैदी तर रोजच यायच.े ते दररोजच्या बातम्या 

आपल्याबरोबर आणायच.े यामुळे वृत्तपत्राांलशवायच आम्हाला सवण बातम्या कळायच्या. जेव्हा 

मोठ्या सांख्यते सत्याग्रहीना अटक होऊ लागली तेव्हा एक तर न्यायाधीशाांचा धीर सुटला असावा 

अथवा आम्हाला वाटत होत ेत्याप्रमाण ेअटक झालेल्या सत्याग्रहींना साध्या कैदेची लशिा न करता 

सक्तमजरुीची लशिा ठोठावण्याकररता सरकारन ेसचूना ददल्या असाव्या. ते काहीही असल ेतरी 

सवांना सक्तमजरुीची लशिा होऊ लागली. आजही मला अस ेवाटत ेकी समाजाचा अांदाज बरोबर 

असावा. कारण सुरुवातीला ज्याला साध्या कैदेची लशिा झाली होती त्याची जर सुटका झाली 

आक्षण त्यानांतर त्याच लढ्यात न्यायालयान ेत्याला सक्त मजुरीच्या कैदेची लशिा केली होती. हीच 

गोष्ट समाजान े ददलेल्या इतर लढ्याांनाही लागू आह.े ट्रान्सवाल वा नातालच्या कोणत्याही 

न्यायालयात सगळ्या स्त्रीपुरुष सत्याग्रहींना सक्तमजुरीचीच लशिा केली जात अस,े साध्या कैदेची 

लशिा कोणालाही करण्यात आली नाही. सवण न्यायाधीशाांना एकाच प्रकारचा आदेश न ममळताही 

त ेजर सवांना सारखीच लशिा असतील तर तो चमत्कारच म्हणावा लागेल.  
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जोहाफ्रनसबगणच्या तुरुां गात साध्या कैदेची लशिा झालेल्या कैद्याांना सकाळच्या वेळी न्याहरीकररता 

मक्याची फ्रपठाची लापशी वा काांजी ममळायची. फ्रतच्यात मीठ टाकत नसत. परांत ुप्रत्येक कैद्याला 

काांजीत टाकण्याकररता थोडेसे मीठ वेगळे ममळत अस.े दुपारी बारा वाजता चार अांस भात, वरून 

मीठ आक्षण भातात टाकण्याकररता एक अांस तपू आक्षण चार अांस डबलरोटी ममळत असे. 

सायांकाळी मक्याच्या फ्रपठाची काांजी, फ्रतच्याबरोबर थोडीशी भाजी. आक्षण भाजीतही प्रामुख्यान े

बटाट्याची भाजी ददली जायची. बटाटे लहान असल ेतर दोन आक्षण मोठे असल ेतर एक बटाटा 

ददला जाई. इतक्या जेवणान ेकोणाचेही पोट भरत नस.े भात चोपडा आक्षण आसट असायचा. 

तुरुां गाच्या डॉक्टरकडे आम्ही थोडी मसाल्याची मागणी केली आक्षण हहिंदुस्तानातील तुरुां गात 

कैद्याांना मसाले ममळत असल्याचेही साांफ्रगतले. डॉक्टरने उत्तर ददले, “हा हहिंदुस्तान नाही. 

कैद्याांकररता चव नसत.े यामुळे मसाला ममळू शकत नाही.” आम्ही डाळीची मागणी केली आक्षण 

साांफ्रगतल ेकी जेवणात स्नाय ूपुष्ट होतील अस ेकाहीही नाही. यावर डॉक्टरने उत्तर ददले, “कैद्यान े

डॉक्टरप्रमाण ेयुलक्तवाद करू नय.े तुम्हाला स्नायुपोषक जेवण ददले जाते कारण आठवड्यातून 

दोनदा तुम्हाला मक्याऐवजी उकडलेले वाटाण े ददले जातात.” आठवड्या हकिंवा पांधरवाड्यात 

माणसाला वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे सत्त्व असलेले अन्न खाऊ घातले आक्षण त्यापासून 

माणसाचे शरीर आवश्यक सत्त्व शोषनू घेऊ शकत असेल तर डॉक्टरचा हा तकण  बरोबर होता अस े

म्हणता येईल. खर ेसाांगायचे तर आमच्या सोयीकडे लि पुरवण्याची डॉक्टरची मुळीच इच्छा 

नव्हती. तुरुां गामधकाऱ्यान ेआमच्या मागणीप्रमाण ेआमच ेजेवण आम्हाला स्वतःला बनव ूदेण्याची 

परवानगी ददली. आमचा स्वयांपाक तयार करण्याकररता आम्ही थांबी नायडूांची फ्रनवड केली. 

आमच्या स्वयांपाकासांबांधी त्याांना अनेकदा तुरुां गामधकाऱ्याशी भाांडावे लागत अस.े वजनाप्रमाण े

भाजी कमी ददली गेली तर पूणण वजनाइतक्या भाजीची त ेमागणी करायच.े इतर वस्तूांबद्दलही 

असेच व्हायचे. भाजीच्या ददवशी, जी आठवड्यातून दोनदा ममळत अस,े आम्ही दोन वेळा 

स्वयांपाक करत असू. इतर ददवशी केवळ एकदाच. इतर पदाथण तयार करण्याची परवानगी 

असल्यामुळे आम्ही केवळ एकदाच स्वयांपाक करत असू. स्वयांपाकाचे काम आमच्या हाती 

आल्यापासून काहीशा समाधानान ेआम्ही जेवण करू लागलो. 
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परांतु तुरुां गातील आमचा मकु्काम शाांततापूवणक आक्षण आनांदात घालवण्याचा आमचा फ्रनधाणर होता. 

अशा प्रकारच्या गैरसोयींमुळे कोणाच्याही फ्रनधाणरात व्यत्यय येऊ शकला नाही. या सोयी 

ममळवण्याच्या यशापयशाचा आमच्यावर कोणताही पररणाम होणार नव्हता. सत्याग्रही कैद्याांची 

सांख्या वाढतावाढता दीडशेच्या वर गेली. आम्ही सवण साध्या कैदेची लशिा झालेले कैदी होतो. 

यामुळे आमची कोठडी वगेर े साफ करण्यालशवाय आम्हाला दुसर े काम नसायच.े यामुळे 

तुरुां गामधकाऱ्याला मी कोणत ेतरी काम माफ्रगतल.े तो म्हणाला, “मी जर तुम्हाला काम ददले तर 

तो माझा अपराध समजला जाईल. यामुळे मी लाचार आह.े परांतु तुमची कोठडी स्वच्छ 

ठेवण्याकररता तुम्ही हवा फ्रततका वेळ घेऊ शकता.” यामुळे आम्ही कवायत सारख्या कसरतीची 

मागणी केली. सक्तमजरुीची लशिा झालेल्या हबशी कैद्याकडून  कवायत करून घेतली जात 

असल्याच ेआम्ही पाफ्रहले होते. पयणवेिक उत्तरात म्हणाला,  “तुमच्या रखवालदाराला वेळ ममळत 

असेल व तो तुमच्याकडून कवायत करून घ्यायला तयार असेल तर मी फ्रवरोध करणार नाही. परांत ु

अस ेकरण्याकररता मी त्याच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. त्याला फार काम करावे लागते 

आक्षण तुम्ही लोक मोठ्या सांख्यते असल्यामळेु त्याच े काम अजूनच वाढले आहे.” आमचा 

रखवालदार फार सज्जन माणूस होता. त्याला केवळ पयणवेिकाची परवानगी पाफ्रहजे होती. तो 

दररोज सकाळी मोठ्या उत्साहान े आमच्याकडून कवायत करवून घेऊ लागला. आमच्या 

कोठडीच्या लहानशा अांगणातच आम्ही तालीम करू शकत होतो. याकररता आम्हाला 

चोहोबाजूला चक्कर मारावी लागायची. तो सज्जन रखवालदार आम्हाला ज ेकाही लशकवायचा 

त्याप्रमाण े तालीम करून घेण्याचे काम आमचा एक पठाण सहकारी नबाबखान करायचा. 

तालीममधील इांग्रजी शब्दाांचा त्यान े केलेला उदूण उच्चार ऐकून सवण खूप हसायच.े “स्टॅन्ड ऍट 

ईज”चा तो ‘टडललस’ असा उच्चार करायचा. तो कोणता शब्द उच्चारतो आह ेहे काही ददवस तर 

आम्हाला कळलेच नव्हत.े नांतर आमच्या लिात आल ेकी तो हहिंदुस्तानी नाही तर नबाबखानी 

उच्चार होता. 
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२१. पफ्रचली तडजोड 

 अशा प्रकारे जवळपास १५ ददवस आम्ही तुरुां गात राफ्रहलो अस.ू तेवढ्यात बाहेरून येणार े

लोक सरकारबरोबर तडजोडीच्या काही गोष्टी सुरू असल्याच्या बातम्या घेऊन येऊ लागल.े 

दोनतीन ददवसाांनांतर जोहाफ्रनसबगण येथील ‘ट्रान्सवाल ललडर’ या दैफ्रनकाचे सांपादक श्री अल्बटण 

काटणराईट मला भेटायला तुरुां गात आल.े त्या काळात जोहाफ्रनसबगणहून फ्रनघणाऱ्या सवण दैफ्रनकाांची 

मालकी कोणत्या ना कोणत्या सोन्याच्या खाणमालकाकडे होती. त्याांचा स्वाथण गुांतलेला नसेल 

अशा कोणत्याही प्रश्नावर सांपादक आपले स्वतांत्र फ्रवचार स्पष्टपणे व्यक्त करू शकत अस.े या 

वृत्तपत्राच े सांपादक फ्रवद्वान आक्षण प्रख्यात व्यक्तींमधूनच फ्रनवडल े जात. उदाहरणाथण ‘द डेली 

स्टार’चे सांपादक एके काळी लॉडण ममल्नर याांच ेस्वीय समचव राफ्रहलेल ेहोत.े आक्षण नांतर त े‘द 

टाईम्स’चे सांपादक श्री बकल याांच ेस्थान घेण्याकररता लांडनला गेल ेहोते. श्री अल्बटण काटणराईट 

सुयोग्य तर होतेच लशवाय त ेउदार मनाचे होत.े आपल्या अग्रलेखाांमधूनही ते बहुधा हहिंदुस्तानींची 

बाज ूघ्यायच.े त्याांच्यात आक्षण माझ्यात गाढ मैत्री झाली होती. आक्षण मी तुरुां गात गेल्यानांतर त े

जनरल स्मट्सना भेटले होते. मध्यस्थ म्हणून काम करण्याकररता जनरल स्मट्सनी त्याांच्या 

मध्यस्थीला मान्यता ददली होती. हहिंदुस्तानी समाजाच्या नेत्याांनाही त ेभेटले होते. नेत्याांनी त्याांना 

एकच उत्तर ददले - “कायद्यातील बारकाव ेआम्हाला कळू शकत नाहीत. गाांधी तुरुां गात असताना 

आम्ही तडजोडीची बोलणी करण ेशक्यच नाही. सरकारबरोबर तडजोड करण्याची आमची इच्छा 

आह ेहे खरे आह.े परांतु आमच ेलोक तुरुां गात असताना तुम्हाला तडजोडीची बोलणी करायची 

असतील तर तुम्हाला गाांधींना तुरुां गात भेटाव े लागेल. त ेज े काही करतील ते आम्हाला मान्य 

असेल.” 

 अशा प्रकारे श्री काटणराईच मला भेटायला आल.े जनरल स्मट्स याांनी तयार केलेला वा 

त्याांना पसांत असलेला तडजोडीचा एक खडाणही त्याांनी आपल्याबरोबर आणला होता. 

तडजोडीच्या त्या खड्याणची भाषा अस्पष्ट होती. तो खडाण मला पसांत नव्हता. परांत ुतरीही एक 

बदल करण्याच्या अटीवर मी त्याच्यावर सही करण्याकररता जरी तयार होतो तरी बाहेरच्या 
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हहिंदुस्तानींच्या परवानगीलशवाय आक्षण तुरुां गातील सहकाऱ्याांचे मत घेतल्यालशवाय मी सही करू 

शकणार नाही असे मी काटणराईटना साांफ्रगतल.े 

 कराराचा तो खडाण काहीसा असा होता - “परवान ेबदलवून घेण्याचे काम हहिंदुस्तानींच्या 

मजीवर अवलांबून ठेवावे. हे काम कायांद्याांतगणत करता येऊ शकत नाही. परवान्याच े प्रारूप 

हहिंदुस्तानींशी फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करून ठरवण्यात येईल. आक्षण बहुताांश हहिंदुस्तानींनी स्वतःहोऊन 

परवाने घेतल े तर सरकार खुनी कायदा रद्द करील आक्षण हहिंदुस्तानींनी स्वतःहोऊन घेतलेल्या 

परवान्याांना कायदेशीर मान्यता देण्याकररता नवीन कायदा करील.” तडजोडीच्या या खड्याणत 

खुनी कायदा रद्द करण्याबद्दलचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. यामुळे ही गोष्ट स्पष्ट करण्याकररता जेवढा 

बदल करण ेआवश्यक होत ेतेवढा बदल मी सुचवला.  

 श्री अल्बटण काटणराईटना इतकासा बदल करणेही आवडले नाही. त ेम्हणाल,े “कराराच ेहे 

स्वरूप अांफ्रतम आह ेअस ेजनरल स्मट्स समजतात. मला स्वतःलाही हा पसांत आह.े परांतु तुम्ही 

सवांनी स्वतःहोऊन परवाने घेतल े तर खुनी कायदा रद्द होईल असे मी तमु्हाला खात्रीपूवणक 

साांगतो.” 

 यावर मी म्हणालो, “तडजोड होवो वा न होवो, परांतु तुमच्या सहानुभूतीकररता आक्षण 

मदतीकररता आम्ही नेहमीच तुमच ेऋणी राहू. मला खड्याणत कोणताही अनावश्यक बदल नको 

आह.े ज्या भाषेमुळे सरकारची प्रफ्रतष्ठा वाचेल त्या भाषेला मी फ्रवरोध करणार नाही. परांत ुजजथ े

मला स्वतःलाच अथाणबद्दल शांका वाटत े फ्रतथ ेमी बदल सुचवलाच पाफ्रहजे. आक्षण अखेरीस जर 

तडजोड व्हायचीच असले तर दोन्ही पिाांना खड्याणमध्य ेबदल करण्याचा अमधकार असलाच 

पाफ्रहजे. ‘कराराचा हा खडाण अांफ्रतम आह’े असे म्हणून जनरल स्मट्सनी आमच्या छातीवर फ्रपस्तुल 

रोखायला नको. खुनी कायद्याच्या रूपान ेआमच्यावर आधीच एक फ्रपस्तुल रोखण्यात आलेल े

असताना या दुसऱ्या फ्रपस्तुलाचा आमच्यावर काय पररणाम होणार आह?े ” 

माझ्या या युलक्तवादाला श्री काटणराईट याांना फ्रवरोध करता आला नाही. खड्याणत बदल करण्याची 

सूचना जनरल स्मट्ससमोर माांडण्याच ेत्याांनी कबूल केल.े  
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तुरुां गातील माझ्या सहकाऱ्याांबरोबर मी फ्रवचारफ्रवफ्रनमय केला. त्याांनाही खड्याणची भाषा आवडली 

नाही. परांत ु मी सुचवलेला बदल जनरल स्मट्सनी मान्य केला तर सरकारबरोबर तडजोड 

करण्याकररता त्याांची सांमती होती. योग्य तडजोड होत असेल तर आमच्या सांमतीची वाट न पाहता 

तडजोड करावी असा फ्रनरोप तुरुां गात नवीन आलेल्या कैद्याांनी बाहेरून आणला होता. त्या 

खड्याणवर मी, श्री स्क्वन, आक्षण थांबी नायडूांनी सह्या केल्या आक्षण आम्हा फ्रतघाांच्या सह्या असलेला 

तो खडाण श्री काटणराईट याांना ददला.   

दुसऱ्या हकिंवा फ्रतसऱ्या ददवशी म्हणज े३० जानेवारी १९०८ला जोहाफ्रनसबगण पोलीस अधीिक 

मला जनरल स्मट्स याांच्याकडे घेऊन गेल.े आम्हा दोघाांमध्ये खूप गप्पागोष्टी झाल्या. श्री काटणराईट 

याांच्याबरोबर जनरल स्मट्सच े जे बोलण े झाले होते तेही त्याांनी मला साांफ्रगतल.े मी तुरुां गात 

गेल्यानांतरही हहिंदुस्तानी समाज आपल्या प्रफ्रतज्ञेवर दटकून राफ्रहला याबद्दल त्याांनी माझे अक्षभनांदन 

केल,े आक्षण म्हणाल,े “माझ्या मनात तुम्हा लोकाांबद्दल घृणा राहूच शकत नाही. तुम्हाला माहीतच 

आह ेकी मीसुद्धा बॅररस्टर आहे. माझ्या काळात काही हहिंदुस्तानीही माझ्याबरोबर लशकत होत.े 

मला केवळ माझे कतणव्य पार पाडायचे आह.े या कायद्याकररता गोऱ्याांची मागणी आह.े आक्षण 

तुम्ही मान्य कराल की या कायद्याची मागणी करणार ेबहुसांख्य लोक बोअर नसून गोर ेआहते. 

तुम्ही खड्याणमध्य ेजो बदल सुचवला आह ेतो मला मान्य आह.े जनरल बोथाांबरोबरही यासांबांधात 

माझे बोलण ेझाले आह.े आक्षण तुमच्यातील अमधकाांश लोक जर स्वतःहोऊन परवान ेघेतील तर 

मी आलशयायी कायदा रद्द करीन असे मी तुम्हाला आश्वासन देतो. स्वतःहोऊन घेतलेल्या 

परवान्याला कायदेशीर रूप देण्याकररता मी ज ेप्रारूप तयार करीन त्याचा मसदुा तुमच्याकडे 

पाठवीन. हा लढा परत सरुू व्हावा अशी माझी इच्छा नाही. मी तुमच्या भावनाांचा आदर करतो.” 

अशा प्रकारे आमच ेबोलण ेझाल्यानांतर जनरल स्मट्स उठल.े मी त्याांना फ्रवचारले, “आता मी कुठे 

जायच ेआह?े आक्षण इतर सत्याग्रही कैद्याांचे काय?” 

तेव्हा जनरल स्मट्स हसतहसत म्हणाल,े “तुम्ही तर आतापासूनच मुक्त आहा. आक्षण तुमच्या 

सहकाऱ्याांना सोडण्याचा फोन मी उद्या करतो. परांत ुतुम्ही लोकाांनी फारशा सभा घेऊ नये असा 

माझा तुम्हाला सल्ला आहे. तुम्ही अस ेकराल तर त्यामुळे माझी पररस्स्थती फ्रवमचत्र होईल.” 
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मी म्हणालो, “केवळ हौसेकररता मी एकही सभा घेणार नाही. सरकारबरोबर तडजोड कशी 

झाली, फ्रतच ेस्वरूप काय आह ेआक्षण तडजोड केल्यामुळे हहिंदुस्तानींची जबाबदारी फ्रकती वाढली 

आह ेया सवण गोष्टी तर समाजातील लोकाांना समजावून साांगाव्याच लागतील.” 

जनरल स्मट्स म्हणाल,े “अशा सभा तर तुम्ही हव्या फ्रततक्या घेऊ शकता. माझा बोलण्याचा अथण 

तुम्हाला कळला इतके पुरेस ेआह.े” 

त्या वेळी सायांकाळच े जवळपास ५ वाजल े होते. माझ्याजवळ एक पैसाही नव्हता. जनरल 

स्मट्सच्या समचवाांनी मला जोहाफ्रनसबगणला जाण्याकररता पैसे ददले. फ्रप्रटोररयातील 

हहिंदुस्तानींसमोर थाांबून त्याांच्यासमोर तडजोड घोफ्रषत करण्याची आवश्यकता नव्हती. समाजाच े

सवण पुढारी जोहाफ्रनसबगणमध्ये होते. आमच ेमुख्य समचवही फ्रतथेच होत.े जोहाफ्रनसबगणला जाणारी 

एकच टे्रन लशल्लक होती. मी ती पकडली. 
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२२. तडजोडीला फ्रवरोध आक्षण माझ्यावर चल्ला 

 जवळपास रात्रीच्या नऊ वाजता मी जोहाफ्रनसबगणला पोहोचलो. मी सरळ अध्यि युसूफ 

ममया याांच्या घरी गेलो. मला फ्रप्रटोररया येथे नेल्याच ेत्याांना कळल ेहोत.े त ेमाझी वाटच पाहत होते. 

परांतु मी एकटाच आलेलो पाहून सवांना आियणही वाटल ेआक्षण आनांदही झाला. जजतक्या लोकाांना 

बोलावण ेशक्य असेल फ्रततक्याांना बोलावून एक सभा घेण्याची सूचना मी केली. युसूफ ममया 

आक्षण इतराांनाही माझी सूचना आवडली. बहुतेक लोक एकाच मोहल्ल्यात राहत असल्यामळेु 

सवांना सभेची सूचना देण ेकठीण नव्हत.े अध्यिाांच ेघर मलशदीजवळच होते, आक्षण आमच्या 

सभा सामान्यपण ेमलशदीच्या पटाांगणातच होत असत. यामुळे सभेची फ्रवशषे व्यवस्था करण्याची 

गरज नव्हती. व्यासपीठावर उजेड असावा म्हणून केवळ एका गॅसबत्तीची व्यवस्था करायची 

होती. रात्रीच्या सुमार े११-१२वाजता सभेची सुरुवात झाली. वेळ फार कमी असूनही जवळपास 

१,००० लोक सभेल आल ेहोते.  

 सभेच्या आधी हजर असलेल्या पुढाऱ्याांना मी कराराच्या अटी समजावनू साांफ्रगतल्या 

होत्या. काही पुढाऱ्याांनी कराराला फ्रवरोध केला. परांतु माझे सांपूणण म्हणण े ऐकून घेतल्यानांतर 

सवाणनी कराराला सांमती ददली. परांत ु एक शांका सवांच्या मनात होती. - जनरल स्मट्सनी 

फ्रवश्वासघात केला तर? खुनी कायद्याची अांमलबजावणी कदामचत होणारही नाही, परांत ुएखाद्या 

तलवारीप्रमाण ेआपल्या डोक्यावर तो लटकत राफ्रहला तर? अशा अवस्थेत परवान ेघेऊन स्वतःच े

हात कापून टाकण्याचा अथण होईल आपल्याजवळ त्या कायद्याला फ्रवरोध करण्याकररता ज ेमहान 

शस्त्र आहे त्याचा स्वतःहोऊन त्याग करण.े हे तर जाणूनबजुून शत्रूच्या सापळ्यात अडकणे होईल. 

आधी खुनी कायदा रद्द करण ेआक्षण मग आम्ही स्वतःहोऊन परवान ेघेणे ही खरी तडजोड झाली 

असती. हा युलक्तवाद मला योग्य वाटला. युलक्तवाद करणाराच्या धैयाणच े आक्षण त्याच्या तीक्ष्ण 

बुद्धीचे मला कौतुक वाटल ेआक्षण सत्याग्रही असेच असल ेपाफ्रहजे अस ेमला वाटल.े  

 समाजातील पुढाऱ्याांच्या या आिेपासांबांधी मी म्हणालो, “तुमचा युलक्तवाद अफ्रतशय 

चाांगला आह.े त्यावर गांभीरपणे फ्रवचार केला पाफ्रहजे. खुनी कायदा रद्द केल्यानांतर आपण 
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स्वतःहोऊन परवान े घेण े याहून अमधक चाांगली गोष्ट कोणती अस ू शकत?े परांत ु याला मी 

तडजोडीचे मचन्ह समजणार नाही. तडजोडीचा अथण हा असतो की जजथ ेतत्त्वाांबद्दल मतभेद नसतो 

फ्रतथ ेदोन्ही पिाांनी परस्पराांना भरपूर सूट आक्षण सवलती देण.े आपला लसद्धाांत आह ेकी एरव्ही 

जे काम करायला कोणतीही हरकत वाटत नाही  त ेकामसुद्धा खुनी कायद्याला शरण जाऊन 

आपण करणार नाही. या तत्त्वावर आपल्याला अढळ राहायच ेआहे. दुसरीकडे ट्रान्सवालमध्य े

हहिंदुस्तानींचा बेकायदेशीर प्रवेश बांद व्हावा म्हणून ज्या ओळखपत्राची अदलाबदल करता येणार 

नाही अशी ओळखपत्र े स्वतःहोऊन सवण हहिंदुस्तानींनी घ्यावी आक्षण अशा प्रकारे गोऱ्याांच्या 

मनातील धास्ती दूर करून त्याांना फ्रनभििंत करावे हा सरकारचा लसद्धाांत आहे. सरकार या तत्त्वाचा 

त्याग कधीही करू शकत नाही. सरकारचा हा लसद्धाांत आपल्याला मान्य असल्याच े आपण 

आपल्या आचरणातून दाखवल ेआहे. यामुळे या लसद्धाांताला फ्रवरोध करावा अस ेजरी आपल्याला 

वाटत असेल तरी जोपयंत काही नवीन कारण उपस्स्थत होत नाही तोपयंत आपण या लसद्धाांताच्या 

फ्रवरोधात लढू शकत नाही. आपला सत्याग्रहाचा लढा हा लसद्धाांत अमान्य करण्याकररता नाही तर 

खुनी कायद्याला फ्रवरोध करण्याकररता आह.े यामुळे आपण जर आता आपल्यामध्य े फ्रनमाणण 

झालेल्या सामाजजक शक्तीचा उपयोग नवीन गोष्ट ममळवण्याकररता करू लागलो तर त्यामुळे 

सत्याग्रही म्हणून आपल्या सत्याग्रहाला बट्टा लागेल. यामुळे खर ेसाांगायच ेतर आपण या तत्त्वाचा 

फ्रवरोध करू शकत नाही. 

 “खुनी कायदा रद्द होण्याआधीच परवान ेघेऊन आपल ेहात कापून आपण फ्रनःशस्त्र का 

व्हाव ेया युलक्तवादाचा आपण फ्रवचार करू या. याच ेउत्तर तर फार सरळ आह.े सत्याग्रही नेहमीच 

भीतीला चार हात दूर ठेवत असतो. यामुळे फ्रवरोधकावर फ्रवश्वास ठेवायला तो कधीही घाबरत 

नाही. सत्याग्रही आपली नाव फ्रवश्वासाच्या बळावर वल्हवत असल्यामळेु वीस वेळा जरी 

फ्रवश्वासघात झाला तरी एकफ्रवसाव्या वेळी फ्रवश्वास ठेवण्याची त्याची तयारी असत.े फ्रवरोधकावर 

फ्रवश्वास ठेवल्यामुळे सत्याग्रही आपले हात कापून घेतो असे समजण ेम्हणजे सत्याग्रहाचा लसद्धाांत 

न समजण्यासारख ेआह.े  
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 “कल्पना करा की आपण नवीन परवान े घेतल े आक्षण त्यानांतर सरकार आपला 

फ्रवश्वासघात करत ेआक्षण खुनी कायदा रद्द करत नाही. अस ेझाले तर त्या वेळी आपण सत्याग्रह 

करणार नाही काय? असे परवान ेघेतल्यानांतरही त ेयोग्य वेळी दाखवायला आपण नकार ददला 

तर त्या परवान्याची हकिंमत काय राहील? आपण अस े केल े तर जे हजारो हहिंदुस्तानी 

बेकायदेशीरपण े ट्रान्सवालमध्ये घुसतात त्याांच्यात आक्षण आपल्यात सरकार कसा भेद करू 

शकेल? यामुळे कायदा असो वा नसो आमच्या सहकायाणलशवाय सरकार आपल्यावर अांकुश ठेवू 

शकत नाही. कायद्याचा अथण इतकाच आह ेकी सरकार आपल्यावर ज ेफ्रनयांत्रण ठेवू इस्च्छत ेत े

आपण मान्य केल ेनाही तर आपल्याला लशिा होऊ शकत.े आक्षण सामान्यपणे लशिेच्या भीतीन े

माणूस फ्रनयांत्रण स्वीकारत असतो. परांतु सत्याग्रही या सामान्य फ्रनयमाच ेउल्लांघन करतो. आक्षण 

त्यान ेजरी या फ्रनयांत्रणाचा स्वीकार केला तरी तो तस ेकायद्याच्या भीतीने करत नाही तर शासकीय 

फ्रनयांत्रणामुळे लोककल्याण होईल या भावनेन ेतो स्वेच्छापूवणक असे करत असतो. आक्षण या नवीन 

परवान्याबद्दलही आज आपली हीच स्स्थती आह.े मोठ्यातमोठा फ्रवश्वासघात करूनही सरकार ही 

पररस्स्थती बदलवू शकत नाही. जोपयंत आपल्या हाती सत्याग्रहाच ेशस्त्र आह ेतोपयंत आपण 

स्वतांत्र आक्षण फ्रनभणय आहो.  

 “आक्षण कोणी जर मला अस ेसाांगेल की आज समाजात ज ेबळ सांचारलेले आह ेत ेपरत 

येणार नाही तर त्याला सत्याग्रह कळत नाही असेच मी म्हणेन. त्याच्या म्हणण्याचा अथण होईल 

आज जी सत्याग्रहाची शक्ती ददसत ेती खरी नाही तर एखाद्या उन्मादासारखी िक्षणक आहे. आक्षण 

हे जर खर ेअसेल जर मग आपल्याला जजिंकण्याचा मुळीच अमधकार नाही. आक्षण जरी आपण 

जजिंकलो तरी जजिंकलेली बाज ूआपण परत गमावनू बस.ू कल्पना करा सरकार खुनी कायदा रद्द 

करत,े त्यानांतर आपण स्वतःहोऊन परवान ेघेतो आक्षण असेही समजा की सरकार तोच खुनी 

कायदा परत मांजूर करत ेआक्षण हहिंदुस्तानींवर परवाने घेण्याकररता सक्ती करत.े त्या वेळी अस े

करण्यापासून सरकारला कोण अडव ूशकत?े आक्षण आज जर आपल्याला आपल्या शक्तीफ्रवषयी 

शांका असेल तर त्या वेळीही आपली अशीच दुदणशा होईल. यामुळे या समेटाकडे कोणत्याही दृष्टीन े

जरी पाफ्रहले तरी यामुळे समाजाच ेकोणतेही नुकसान होणार नाही, उलट लाभच होईल अस े
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म्हणता येऊ शकत.े मला तर असेही वाटत ेकी आपला नम्रपणा आक्षण न्यायबुद्धी पाफ्रहल्यानांतर 

फ्रवरोधकही आपला फ्रवरोध सोडून देतील वा कमी करतील.” 

 अशा प्रकारे त्या सभेत ज्या एक दोन लोकाांनी समेटाला फ्रवरोध केला त्याांच ेमी पूणणपण े

समाधान करू शकलो. परांत ुजो धमाका मध्यरात्रीच्या सभेनांतर फुटणार होता त्याची मी स्वप्नातही 

कल्पना केली नव्हती. सभेत आलेल्या सवण लोकाांना मी समेटाच्या अटी साांफ्रगतल्या आक्षण 

म्हणालो-  

 “या समेटामुळे आपल्या समाजाची जबाबदारी फार वाढली आहे. आपण धोक्यान ेवा 

चुकीच्या पद्धतीन ेहहिंदुस्तानींना ट्रान्सवालमध्य ेघुसव ूइस्च्छत नाही हे दाखवण्याकररता आपल्याला 

स्वेच्छापूवणक परवान े घ्याव े लागतील. कोणी जर परवाना घेणार नसेल तर त्याला आता तरी 

कोणतीही लशिा होणार नाही. परांतु परवान ेन घेण्याचा अथण होईल आपल्या समाजाला समेट 

मान्य नाही. यामुळे आपण सवण लोकाांनी हात उचलून या समेटाचे स्वागत करण ेआवश्यक आह.े 

माझीही अशीच इच्छा आह.े परांत ुयाचा अथण होईल सभेत हात उांच करणार ेसवण लोक नवीन 

परवान ेममळण्याची व्यवस्था होताच नवीन परवाने घेऊ लागतील. हात उांच करण्याचा हाच अथण 

होईल असे मला वाटत.े आक्षण आजपयंत ज्याप्रमाण ेपरवान ेन घेण्याची गोष्ट लोकाांना समजावून 

साांगण्याकररता तुमच्यातील अनेक लोक स्वयांसेवक झाला होता त्याचप्रमाणे आता परवान े

घेण्याची गोष्ट समजावनू साांगण्याकररताही तुम्हाला स्वयांसेवक व्हाव ेलागेल. आपण जेव्हा आपले 

कतणव्य पूणणपणे पार पाडू तेव्हाच आपण खरोखरी फ्रवजयाच्या फळाचा आस्वाद घेऊ शकू.” 

 मी भाषण सांपवल्याबरोबर एक पठाण ममत्र (मीर आलम) उभा राफ्रहला आक्षण त्यान े

माझ्यावर प्रश्नाांची सरबत्ती सुरू केली - “या समेटानुसार आम्हाला हाताच्या दहाही बोटाांच ेठस े

द्यावे लागतील काय?” 

 “होय अथवा नाहीही. सवण लोकाांनी दहाही बोटाांच ेठस ेददले पाफ्रहजे असा माझा तरी सल्ला 

आह.े परांतु ज्याचा या गोष्टीकररता धार्मिंक फ्रवरोध असेल वा ज्याांना दहाही बोटाांच ेठस ेदेण्यात 

अपमान वाटतो त्याांनी ठस ेददले नाही तरी चालेल.” 
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 “तुम्ही स्वतः काय करणार आहा?” 

 “मी दहाही बोटाांच े ठस े देण्याचे ठरवल े आहे. मी ठसे ददले नाही आक्षण इतराांना ठस े

देण्याकररता साांग ूलागलो तर ते फ्रवमचत्रपणाचे होईल. माझ्याकडून असे होण ेकधीही शक्य नाही.” 

 “दहा बोटाांच्या ठशाांबद्दल तुम्ही बरेच काही ललहीत होता. बोटाांच ेठसे केवळ गुन्हेगार 

जमातीच्या लोकाांचेच घेत असतात आक्षण समाजाचा हा लढा दहा बोटाांच्या ठशाचा लढा आह ेही 

गोष्ट तुम्हीच साांगत होता. हे सवण आज कुठे गेल?े” 

 “दहा बोटाांच्या ठशाांसांबांधी पूवी मी ज्या ज्या गोष्टी ललफ्रहल्या होत्या त्याबद्दल आजही माझे 

म्हणण े आह े की दहाही बोटाांच े ठसे गुन्हेगार जमातींकडूनच घेतल े जात असतात. खुनी 

कायद्याांतगणत बोटाांच ेठसे तर दूरच, सही करणेसदु्धा पाप आह ेअस ेमी आधीही साांफ्रगतल ेहोते 

आक्षण आजही साांगतो. दहा बोटाांच्या ठशाांवर मी फार जोर ददला ही गोष्टही खरी आह,े आक्षण 

असा जोर देण्यात मी काहीही चूक केली नव्हती असा माझा फ्रवश्वास आह.े खुनी कायद्यातील या 

लहानसहान गोष्टींची अांमलबजावणी आपण करत आलो आहो . त्याांच्यावर भर देऊन समाजाला 

समजावनू साांगण्यापेिा दहा बोटाांच्या नवीन गोष्टीवर भर देऊन समाजाला समजावून साांगण ेसोपे 

होते. आक्षण समाजाला ही गोष्ट फार लवकर कळली असेही मला आढळल.े  

 “परांतु आजची पररस्स्थती वेगळी आह.े जी गोष्ट कालपयंत अपराध होती ती आज 

बदललेल्या पररस्स्थतीत सौजन्याची आक्षण खानदानीपणाचे मचन्ह झाली आहे हे मी जोर देऊन 

साांग ूइस्च्छतो.सलाम करण्याकररता जर बळजबरी करण्यात आली आक्षण मी सलाम केला तर मी 

तुमच्या, लोकाांच्याआक्षण स्वतःच्या नजरेतनू खाली पडेन. परांतु मी तुम्हाला भाऊ वा माणूस म्हणून 

स्वतःहोऊन सलाम करत असेन तर त्यातून माझा नम्रपणा आक्षण कुलीनपणा व्यक्त होईल. आक्षण 

खुदाच्या दरबारातही माझे ते कृत्य चाांगल ेम्हणूनच गणल ेजाईल. याच आधारावर मी समाजाला 

दहाही बोटाांच ेठसे देण्याचा सल्ला देतो आह.े” 

 “आम्ही ऐकले आहे की तुम्ही समाजाला धोका ददला आह ेआक्षण १५,००० पौंड घेऊन 

समाजाला जनरल स्मट्स याांच्या हाती फ्रवकून टाकल ेआह.े ना तर आम्ही दहा बोटाांच ेठसे देऊ ना 
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कुणाला देऊ देऊ. खुदाची शपथ घेऊन मी साांगतो की जो माणसू ठसे देण्याकररता आलशयायी 

फ्रवभागाच्या कायाणलयात सगळ्यात आधी जाईल त्याला मी जजवाफ्रनशी मारून टाकीन.” 

 मी म्हणालो, “या पठाण ममत्राच्या भावना मी समजू शकतो. लाच घेऊन मी समजाला 

फ्रवकू शकतो यावर समजातील कोणताही माणसू फ्रवश्वास ठेवणार नाही याबद्दल मला खात्री आह.े 

ज्या लोकाांनी दहाही बोटाांचे ठस ेन देण्याची शपथ घेतली आहे त्याांना ठसे देण्याकररता कोणीही 

बाध्य करू शकणार नाही याची कल्पना मला आधीपासूनच होती. आक्षण ज्या पठाणाांची वा इतर 

लोकाांची बोटाांच े ठस े ददल्यालशवाय परवान े घेण्याची इच्छा असेल त्याांना तशा प्रकारे परवान े

ममळाव ेम्हणून मी मदत करीन. दहाही बोटाांच ेठसे ददल्यालशवायच त्याांना परवान ेममळू शकतील 

असा फ्रवश्वास मला आहे.  

 “परांतु मी कबूल केल ेपाफ्रहजे की जजवाफ्रनशी मारून टाकण्याची धमकी मला पसांत नाही. 

कोणाला मारून टाकण्याची शपथ देवाच्या नावावर घेता येऊ शकत नाही अशीही माझी मान्यता 

आह.े यामुळे मी असेच समजतो की या ममत्रान े रागाच्या भरात िक्षणक आवेगात जजवाफ्रनशी 

मारून टाकण्याची शपथ घेतली आहे. परांत ुहा ममत्र शपथेनुसार वागो अथवा न वागो, तडजोड 

करणारी एक मुख्य व्यक्ती म्हणून, समाजाता सेवक म्हणून सवाणत आधी बोटाांच ेठस ेदेण ेमाझे 

कतणव्य आहे. आक्षण ईश्वराजवळ मी प्राथणना करीन की त्यान ेहे काम मलाच सवाणत आधी करू 

द्यावे. मरण तर प्रत्येकाच्याच नलशबी ललफ्रहलेले असत.े रोगान े वा अशाच कोणत्या कारणान े

मरण्यापेिा कोणत्या तरी भावांडाच्या हाताने मरण्याचे दुःख मला होऊच शकत नाही. त्या वेळीही 

मी हकिंमचतही क्रोध केला नाही वा मारणाराबद्दल मी मनात दे्वषभाव बाळगला नाही तर मला 

माहीत आहे की त्यामुळे माझे तर भफ्रवतव्य सुधारेलच लशवाय मी फ्रनदोष असल्याचेही मला 

मारणाराच्या लिात येईल.” 

 वरील प्रश्न मला का फ्रवचारण्यात आल े याच े कारण समजून घेण े जरुरीच े आह.े ज े

हहिंदुस्तानी खुनी कायद्याला शरण गेल े होत े त्याांच्याबद्दल कोणताही वैरभाव ठेवण्यात आला 

नव्हता. परांतु त्याांच्या या कामाच्या फ्रवरोधात स्पष्ट आक्षण कठोर शब्दाांत बरचे काही बोलण्यात 
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आल ेहोते आक्षण ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मध्येही बरेच काही ललफ्रहल ेगेल ेहोते. यामुळे कायद्याला 

शरण जाणाराांच े जीवन नक्कीच दुःखी झाले होत.े समाजातील इतके जास्त लोक आपल्या 

प्रफ्रतज्ञेवर अढळ राहतील आक्षण सरकारलाही समटे करण्याकररता भाग पडेल अशी ताकद त े

दाखवतील असा फ्रवचारच त्याांनी कधी केला नव्हता. परांतु दीडशेपेिा जास्त सत्याग्रही जेव्हा 

तुरुां गात गेल ेआक्षण सरकार आक्षण समाजाच्या नेत्यामध्ये बोलणी सुरू झाली तेव्हा कायद्याला 

शरण जाणाराांनासदु्धा वाईट वाटल.े त्याांच्यात असहेी काही लोक होत ेकी ज्याांना तडजोड होऊ 

नय ेअस ेवाटत होते, आक्षण तडजोड झालीच तर ती तुटावी अशी इच्छा ते करत होत.े  

 ट्रान्सवालमध्य ेफार कमी पठाण राहत होत.े मला अस ेवाटते की पन्नासेक लोकाांपेिा 

त्याांची सांख्या जास्त नसावी. त्याांच्यातील अनेक पठाण बोअर युद्धाच्या वेळी सैफ्रनक म्हणून आल े

होते. आक्षण ज्याप्रमाण ेयुद्धाच्या वेळी आलेल्या गोऱ्याांनी फ्रतथेच वास्तव्य केल ेहोत ेत्याचप्रमाण े

सैफ्रनक म्हणून आलेल्या काही पठाणाांनीही फ्रतथेच वास्तव्य केले होत.े पठाण स्वभावान ेअफ्रतशय 

चाांगल ेअसतात. बहाद्दरू तर त ेअसतातच. मारण ेआक्षण मरण ेही त्याांच्याकररता अफ्रतशय सामान्य 

गोष्ट असत.े त्याांना जर कोणाचा राग आला तर त ेत्याला मारतात. त्याांच्या भाषेत ते त्याांची पाठ 

नरम करतात. आक्षण केव्हा केव्हा तर त ेत्याला ठारही मारतात. आक्षण अस ेकरत असताना त े

अगदी फ्रनष्पिपाती असतात. सख्ख्या भावाबरोबरही त ेअसाच व्यवहार करतात. ट्रान्सवालमध्य े

पठाणाचा समाज इतका लहान असूनही त्याांच्यात भाांडणे झाली की ही मारपीट व्हायचीच. 

त्यातही जेव्हा कोणी पठाण दुसऱ्या पठाणाचा फ्रवश्वासघात करायचा तेव्हा तर त्याांना आपल्या 

रागावर फ्रनयांत्रण ठेवण ेमळुीच शक्य होत नस.े अशा वेळी न्याय ममळवण्याकररता मारपीट करण े

हाच त्याांचा कायदा असतो. पठाणाांचा हा समुदायही सत्याग्रह आांदोलनात भाग घेत होता. 

त्याांच्यापैकी एकही पठाण खुनी कायद्याला शरण गलेा नव्हता. त्याांची ददशाभलू करण ेसोपे होते. 

दहा बोटाांच्या ठशाच्या बाबतीत त्याांचा गैरसमज करून त्याांची ददशाभूल करण ेमुळीच कठीण 

नव्हत.े मी जर लाच घेतली नसेल तर मी त्याांना दहा बोटाांच े ठस े देण्याकररता का साांगतो? 

इतकीशी सूचकता पठाणाांच्या मनात शांका फ्रनमाणण करण्याकररता पुरेशी असत.े 
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 यालशवाय एक दुसरा पिही ट्रान्सवालमध्य ेहोता. त्या पिात असे हहिंदुस्तानी होते की ज े

परवान े न घेता वा खोट्या परवान्याच्या आधारावर ट्रान्सवालमध्य े लपूनछपून घुसल े होत े वा 

लोकाांना घुसवत होते. सरकारबरोबर समेट होऊ नय ेयातच या लोकाांचा स्वाथण होता. जोपयंत 

समाजाचा सरकारबरोबर लढा सुरू राहणार होता तोपयंत कोणालाही परवाने दाखवाव ेलागणार 

नसल्यामुळे हा पि फ्रबनधास्त होऊन आपला व्यापार सुरू ठेव ूशकत होता आक्षण समाजाचा लढा 

सुरू असेपयंत त्याकररता तुरुां गात जाण्याचीही त्याांना भीती नव्हती. यामुळे ही लढाई जजतकी 

लाांब चालेल फ्रततकाच या पिाचा फायदा होणार होता. यामुळे हे लोकसुद्धा पठाणाांना भडकव ू

शकत होते. पठाण एकाएकी का भडकले हे आता वाचकाांच्या लिात येऊ शकेल. 

 परांतु मध्यारात्रीच्या या उपहासात्मक भडीमाराचा सभेवर काहीही पररणाम झाला नाही. 

मी तडजोडीबद्दलच ेमत माफ्रगतल ेहोते. अध्यि आक्षण इतर नेतागण आपल्या भूममकेवर दृढ होते. 

पठाणाांबरोबर झालेल्या माझ्या सांवादानांतर अध्यिाांनी तडजोडीच्या अटी समजावनू साांगणार े

आक्षण ही तडजोड स्वीकारण्याची आवश्यकता का आह े हे समजावून साांगणार ेभाषण केल.े 

यानांतर त्याांनी सभेचे मत घेतल.े त्या वेळी सभेत हजर असलेल्या दोनचार पठाणाांलशवाय इतर 

सवांनी तडजोडीचा स्वीकार केला. मी रात्री दोन वा तीन वाजता घरी पोहोचलो. झोपण्याचा प्रश्नच 

नव्हता कारण लवकर उठून मला इतर लोकाांना तुरुां गातून सोडवण्याकररता जायच ेहोते. सकाळी 

सात वाजता मी फ्रतथ ेपोहोचलो. तुरुां गामधकाऱ्याला फोनद्वार ेफ्रनरोप ममळालेला होता, आक्षण तो 

माझी वाटच पाहत होता. एक तासाच्या आत सवण सत्याग्रही कैद्याांना सोडण्यात आल.े अध्यि 

आक्षण इतर हहिंदुस्तानी त्या सवांना घ्यायला आल ेहोत.े तुरुां गातनू आमची ममरवणूक सरळ सभेच्या 

दठकाणाकडे गेली. फ्रतथे परत सभा झाली. तो ददवस आक्षण नांतरचे तीनचार ददवस 

भोजनसमारांभात आक्षण लोकाांना तडजोडीच्या अटी समजावून साांगण्यात गेल.े 

 जसजसा काळ लोटत गेला तसातसा समेटाचा गूढाथण अमधकामधक स्पष्ट होत गेला तर 

दुसरीकडे गैरसमजही वाढत गेल.े प्रिोभाच्या कारणाांची चचाण आपण वर केलेलीच आह.े 

यालशवाय जनरल स्मट्सनी ललफ्रहलेल्या पत्रातही गैरसमजाकररता कारण उपस्स्थत होत.े यामुळे 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

अनेक प्रकारच ेआिेप घेण्यात येत असत. ते दूर करण्यात मला जजतका त्रास झाला फ्रततका 

सत्याग्रह सुरू असतानाही झाला नव्हता. हा त्रास त्यापेिा फ्रकती तरी मोठा होता. लढाईच्या वेळी 

आपण ज्याला शत्र ूवा ममत्र समजतो त्याच्याबरोबर व्यवहार करत असताना अडचणी फ्रनमाणण 

होत असतात. परांतु अशा अडचणी सहजपण ेदूर करता येऊ शकतात असा माझा अनुभव आहे. 

त्या वेळी आपसातील भाांडणे, अफ्रवश्वास, फूट इत्यादी गोष्टी बहुधा होतच नाहीत, आक्षण जरी 

झाल्या तरी तुलनात्मक दृष्टीने त्या फार लहान असतात. परांत ुलढाई सांपल्यानांतर आपसातील 

फ्रवरोध, अफ्रवश्वास, हेवा, मत्सर वा लढाईच्या वेळी ज्या गोष्टी दबलेल्या असतात त्या वर येतात 

आक्षण लढाईचा अांत जरी समेटान ेझाला असेल तरी त्यात दोष काढण्याच ेकाम सोपे असल्यामुळे 

अनेक लोक त ेकाम आपल्या हाती घेतात. जजथ ेसांघटनते लोकशाही असत ेफ्रतथ ेलहानमोठ्या 

सवण लोकाांच्या प्रश्नाांची उत्तर ेद्यावी लागत असतात. आक्षण त्याांच ेसमाधान करावे लागत असत.े 

हीच खरी पद्धत आह.े माणूस जजतका अनुभव अशा प्रसांगी म्हणज े ममत्राांबरोबर होणाऱ्या 

गैरसमजाच्या वा भाांडणाच्या वेळी ममळवतो फ्रततका फ्रवरोधी पिाबरोबर होणाऱ्या भाांडणातून 

ममळवत नाही. फ्रवरोधकाबरोबर सुरू असलेल्या सांघषाणत एक प्रकारचा नशा असतो. यामुळे ती 

लढाई लढणाराांमध्य ेउत्साह आक्षण उल्हास कायम राहतो. परांतु ममत्राांमध्ये जेव्हा गैरसमज फ्रनमाणण 

होतो तेव्हा ती असामान्य घटना समजली जात.े व ती नेहमीच दुःखद असत.े परांतु तरीही 

माणसाची परीिा अशाच वेळी होत असत ेहा माझा नेहमीचा अनुभव आहे. आक्षण मला नेहमी 

असेच वाटत असत ेकी अशा वेळी माणूस श्रेष्ठतम आध्याप्त्मक शक्ती प्राप्त करू शकतो. ज्या 

लोकाांना लढाई सुरू असताना सत्याग्रहाच ेखर ेरूप कळले नव्हत ेत्या लोकाांना समेटाच्या काळात 

आक्षण त्यानांतर त्याच ेशुद्ध स्वरूप चाांगल्या प्रकारे कळले. खरा आक्षण गांभीर फ्रवरोध पठाणाांपयंतच 

लशल्लक राफ्रहला आक्षण तो पुढे गेला नाही.  

 अस ेकरताकरता दोनतीन मफ्रहन्यात आलशयायी फ्रवभागान ेनवीन परवाने देण्याची तयारी 

केली. परवान्याांच े रूप पूणणपण े बदलले होते. त्याला नवीन रूप देताना सत्याग्रह मांडळाशी 

फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करण्यात आला होता.  
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 ददनाांक १० फेिुवारी १९०८ला सकाळी आमच्यापैकी काही लोक परवान ेघेण्याकररता 

आलशयायी फ्रवभागात जाण्याकररता तयार झाले. परवान्याच ेकाम शक्य फ्रततक्या लवकर पूणण 

केल ेपाफ्रहजे ही गोष्ट समाजातील लोकाांना चाांगल्या प्रकारे समजावून साांगण्यात आली होती. 

तसेच पफ्रहल्या ददवशी समाजाच्या पुढाऱ्याांनीच परवान े घेण्याकररता जाव े असेही 

फ्रवचारफ्रवफ्रनमयानांतर ठरल ेहोते. लोकाांचा सांकोच दूर करण,े आलशयायी फ्रवभागातील लोक हे काम 

सौजन्यान ेकरतात की नाही हे जाणनू घेणे, त्या कामातील इतर बारीकसाररक माफ्रहती करून 

घेण,े सवण कामावर देखरखे ठेवण ेहा यामागील उदे्दश होता. माझे कायाणलय सत्याग्रह मांडळाचेही 

कायाणलय होते. फ्रतथ ेपोहोचताच कायाणलयाच्या भभिंतीपलीकडे मीर आलम आक्षण त्याच्या इतर 

सोबत्याांना फ्रतथ ेउभे असलेले मी पाफ्रहले.  

 मीर आलम माझा जुना अशील होता. आपल्या प्रत्येक कामात तो माझा सल्ला घेत असे. 

टान्सवालमध्य ेअनेक पठाण मजुराांकडून गवताच्या वा नारळाच्या काथ्याच्या गाद्या भरण्याचे 

काम करवून घेत असत आक्षण मग चाांगला नफा घेऊन त्या फ्रवकून टाकत असत. मीर आलमही 

हाच व्यवसाय करत होता. तो सहा फुटाहून जास्त उांच होता. त्याची देहयष्टी भरदार होती आक्षण 

त्याच ेहाडपेर मजबतू होत.े आज पफ्रहल्याांचा मी मीर आलमला ऑफ्रफसच्या आत असण्याऐवजी 

बाहेर उभा असलेला पाफ्रहले. आम्हा दोघाांची नजरानजर झाल्यानांतरही आज त्यान ेपफ्रहल्याांदाच 

मला सलाम केला नव्हता. परांतु मी त्याला सलाम केला आक्षण त्यामुळे त्यानेही मला सलाम केला. 

सवयीप्रमाण ेमी त्याला फ्रवचारल,े “कसा आहेस?” मला वाटल ेउत्तरात त्यान ेचाांगला आहे अस े

म्हटले. परांत ुत्याच्या चेहऱ्यावर नेहमीचे प्स्मत नव्हत.े मला त्याच्या डोळ्यात राग भरलेला ददसला. 

या गोष्टीची मी मनात नोंद घेतली. आज काही ना काही होणार आह ेअसहेी मला वाटल.े मी 

ऑफ्रफसमध्य ेलशरलो. अध्यि युसूफ ममया आक्षण इतर सदस्यही येऊन पोहोचल,े आक्षण आलशयायी 

फ्रवभागाकडे आम्ही जाऊ लागलो. मीर आलम आक्षण त्याच ेसोबतीही मागेमागे चाल ूलागल.े 

आलशयायी फ्रवभागाची इमारत वॉन िॅप्न्डस चौकात होती. माझ्या ऑफ्रफसपासून ती एक 

मैलाहूनही कमी अांतरावर होती. फ्रतथ ेजाण्याकररता आम्हाला हमरस्त्यावरून जाव ेलागल.े वॉन 
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िॅप्न्डस स्ट्रीटवरून चालचाचालता आम्ही मेससण ऑनॉट आक्षण फ्रगब्सनच ेदुकान ओलाांडल.े फ्रतथून 

आलशया फ्रवभागाचे कायाणलय तीनेक ममफ्रनटाांवर राफ्रहले असावे. तेव्हा मीर आलम माझ्या बाजूला 

आला. त्यान ेमला फ्रवचारले, “कुठे चालला?” मी उत्तर ददले, “मी दहाही बोटाांचे ठसे देऊन परवाना 

घेण्याकररता चाललो आहे. केवळ दोन बोटाांच्या ठशान ेतुझा परवाना काढल्यानांतर मी माझा 

परवाना घेइन. ” 

अखेरच ेवाक्य मी मोठ्या मुप्श्तलीन ेपूणण केले असलेनसेल तोच माझ्या डोक्यावर पाठीमागून एक 

वार झाला. मी ‘हे राम’ म्हणत बेशुद्ध होऊन जममनीवर पडलो. नांतर काय झाले याच ेमला काहीही 

भान नव्हत.े परांतु मीर आलमन ेआक्षण त्याच्या सोबत्याांनी मला काठ्याांनी आक्षण लाथाांनी अजून 

मारले. त्यातील काही वार थांबी नायडू आक्षण युसूफ ममया याांनी झेलले. यामुळे युसफू ममया आक्षण 

थांबी नायडू याांनाही थोडा मार खावा लागला. एवढ्यात आरडाओरड झाली. फ्रतथून येणारजेाणार े

गोर ेगोळा झाले. मीर आलम आक्षण त्याच ेसोबती पळाले. परांतु गोऱ्याांनी त्याला पकडले. एवढ्यात 

पोलीसही येऊन पोहोचल.े त्याांनी पठाणाांना ताब्यात घेतल.े  

जवळच जे. सी. फ्रगब्सन याांच ेऑफ्रफस होते. मला उचलून फ्रतथ ेनेण्यात आल.े काही वेळेनांतर मी 

जेव्हा शदु्धीवर आलो तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर ओणव ेझालेल ेरेव्हरांड डोक मला ददसल.े त्याांनी 

मला फ्रवचारले, “कसे वाटत ेतुम्हाला?” 

मी हसून उत्तर ददले, “आता बरा आह.े”परांतु माझ्या दातात आक्षण फासळ्यात वेदना होत आहते. 

नांतर मी फ्रवचारले, “मीर आलम कुठे आह?े” 

डोक म्हणाल,े “त्याला आक्षण त्याच्या सोबत्याांना पकडण्यात आल ेआहे.” 

मी म्हणालो, “त्याांची सुटका झाली पाफ्रहजे.” 

डोक -  “ते सवण होत राहील. परांतु तुम्ही इथ ेएका अपररमचत ऑफ्रफसमध्य ेपडलेले आहा. तुमच े

ओठ कापले गेल ेआहते. पोलीस तुम्हाला दवाखान्यात नेण्याकररता तयार आहेत. परांत ुतुम्ही 

माझ्या घरी आला तर मी आक्षण श्रीमती डोक तुमची यथाशक्ती शुश्रषुा करू.” 
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मी म्हणालो, “मला तुमच्याच घरी घेऊन चला. पोललसाांच्या प्रस्तावाकररता त्याांना धन्यवाद द्या. 

परांतु त्याांना साांगा की ‘गाांधीला माझ्याकडे येण ेअमधक पसांत आहे.’” 

एवढ्यात आलशयायी फ्रवभागाचे श्री चमनी फ्रतथ े येऊन पोहोचले. एका गाडीत झोपवून मला 

सज्जन पाद्री श्री डोक याांच्या घरी नेण्यात आल.े मला तपासण्याकररता एका डॉक्टरला 

बोलावण्यात आल.े इतक्यात मी चमनी याांना म्हणालो, “तुमच्या कायाणलयात येऊन दहा बोटाांच े

ठसे देऊन पफ्रहला परवाना घेण्याची माझी इच्छा होती. परांत ु ईश्वराला हे मान्य नव्हत.े आता 

तुम्हाला माझी फ्रवनांती आह ेकी आताच्या आता तुम्ही आवश्यक कागदपत्रे आणा आक्षण पफ्रहला 

परवाना मला द्या. माझ्याआधी तुम्ही दुसऱ्या कोणालाही परवाना देणार नाही अशी मी आशा 

करतो.” 

त ेम्हणाल,े “इतकी काय काय घाई आह?े आता डॉक्टर येतील, तुम्ही आराम करा. नांतर सवण 

काही होईल. इतराांना जरी परवाना ददला तरी तुमच ेनाव मी सवाणत आधी ठेवीन.” 

मी म्हणालो, “असे नाही. माझी प्रफ्रतज्ञा आह ेकी मी जर जजवांत राफ्रहलो आक्षण ईश्वराला मान्य 

असल ेतर सवाणत आधी मी परवाना घेईन. यामुळे तुम्ही कागदपत्रे आणावी असा माझा आग्रह 

आह.े” 

यानांतर कागदपत्र ेआणण्याकररता श्री चमनी ऑफ्रफसमध्य ेगेल.े  

माझे दुसर ेकाम महामधवक्त्याला म्हणज ेसरकारी वफ्रकलाला पुढील तार करण्याच ेहोते. “मीर 

आलम आक्षण त्याच्या सोबत्याांनी माझ्यावर केलेल्या हल्ल्याकररता मी त्याांना मुळीच दोषी समजत 

नाही. ते काहीही असले तरी त्याांच्यावर सरकारी खटला भरला जावा अशी माझी इच्छा नाही. 

माझ्याकररता तरी तुम्ही त्याांना सोडून द्याल अशी आशा आह.े” या तारेमुळे मीर आलम आक्षण 

त्याच्या सोबत्याांना सोडण्यात आल.े 

परांतु जोहाफ्रनसबगण येथील गोऱ्याांनी महामधवक्ता याांना एक कडक पत्र ललफ्रहल े - “अपराध्याला 

लशिा करण्यासांबांधी श्री गाांधींच ेकाहीही जरी मत असल ेतरी या देशात त्याची अांमलबजावणी 
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होऊ शकत नाही. गाांधींना जी मारहाण झाली त्याबद्दल ते जरी काहीही बोलत नसतील तरी 

हल्लेखोराांनी श्री गाांधींना एखाद्या खाजगी घरात मारलेल े नाही. पठाणाांनी हा हल्ला एका 

हमरस्त्यावर केलेला आह.े यामुळे याला सावणजफ्रनक अपराध म्हणाव ेलागेल. काही इांग्रजसदु्धा या 

अपराधाच े सािीदार आहेत. अपराध्याांना पकडायलाच पाफ्रहजे.” या आांदोलनामुळे 

महामधवक्त्याांनी मीर आलम आक्षण त्याच्या सोबत्याांना अटक केली आक्षण त्याांना तीन तीन 

मफ्रहन्याांची लशिा झाली. केवळ मलाच सािीकररता बोलावण्यात आल ेनव्हत.े  

परांतु आपण आधी आजाऱ्याच्या खोलीकडे वळू या. श्री चमनी कागदपत्र ेआणण्याकररता गेल े

तेवढ्यात डॉ. थ्वेट्स आल.े त्याांनी मला तपासल.े माझा वरचा ओठ कापला गलेा होता. गालालाही 

एक जखम झाली होती. यामुळे टाके लावून डॉक्टराांनी दोन्ही जखमा लशवल्या. फासळ्या तपासून 

त्याांच्यावर लावण्याकररता एक औषध ददले. तसेच टाके तोडेपयंत न बोलण्याकररता साांफ्रगतल.े 

पातळ पदाथाणलशवाय इतर काहीही खाण्याकररता मनाई केली. माझ्या शरीराला कुठेही गांभीर इजा 

झाली नाही अस ेडॉक्टराांनी फ्रनदान केल.े त्याांच्या म्हणण्याप्रमाण ेएकदोन आठवड्यात अांथरूण 

सोडून मी सवणसाधारण कामाला लागू शकणार होतो. परांतु दोनेक मफ्रहने शरीरावर कामाचा फारसा 

ताण न पडू देण्याची काळजी घ्यावी लागणार होती. या सवण सूचना ददल्यानांतर डॉक्टर फ्रनघून गेल.े 

अशा प्रकारे माझे बोलणे बांद झाले, पण माझे हात चाल ूशकत होते. अध्यिाद्वारे समाजाला 

सांबोमधत करणार ेगुजरातीतीतल एक पत्र छापण्याकररता पाठवले. पत्र असे होते - 

“माझी प्रकृती चाांगली आह.े श्री आक्षण श्रीमती डोक अांतःकरणपूवणक माझी सेवाशशु्रूषा करत 

आहेत. काहीच ददवसात मी माझ्या कामाला लागेन. ज्या लोकाांनी मला मारले त्या लोकाांबद्दल 

माझ्या मनात हकिंमचतही राग नाही. कळत नसल्यामळेु त्याांनी हे काम केल ेआहे. त्याांच्यावर खटला 

भरण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. सवण लोक जर शाांत राफ्रहले तर या घटनेचाही आपल्याला 

फायदाच होईल.  

“हहिंदूांनी मनात हकिंमचतही राग ठेव ूनय.े या घटनेमुळे हहिंदू-मुसलमानाांत तेढ फ्रनमाणण न होता गोडवा 

फ्रनमाणण व्हावा अशी माझी इच्छा आह.े खुदाला - ईश्वराला माझी हीच प्राथणना आहे. 
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“मला मारहाण नक्कीच झाली आह.े परांतु याहूनही जरी जास्त मारहाण झाली असती तरी मी 

तुम्हाला एकच सल्ला देईन. जवळपास सवण हहिंदुस्तानींनी दहाही बोटाांच ेठस ेददले पाफ्रहजे. यावर 

जर कोणाचा खरोखरच धार्मिंक आिेप असेल तर सरकार त्याांना सूट देईल. यातच समाजाच े

आक्षण गररबाांच ेफ्रहत आक्षण सुरिाही आहे. 

“आपण जर खर ेसत्याग्रही अस ूतर माराला आक्षण भफ्रवष्यात होणाऱ्या फ्रवश्वासघाताला आपण 

घाबरणार नाही. जे लोक दहा बोटाांच ेठसे न देण्यावर अडलेले आहते त्याांना कळत नााही अस े

मी समजतो. 

“ईश्वराला माझी प्राथणना आह ेकी त्यान ेसमाजाच ेरिण करावे. त्याला सत्याच्या मागाणवर ठेवाव े

आक्षण हहिंदू-मुसलमानाांची अांतःकरण ेमाझ्या रक्तान ेजोडावी.” 

श्री चमनी कागदपत्र ेघेऊन आल.े त्रास होत असतानाही कस ेतरी करून मी माझ्या दहाही बोटाांच े

ठसे ददले. त्या वेळी मला त्याांच्या डोक्यात अश्रू ददसल.े त्याांच्या फ्रवरोधात मला अनेकदा कठोर 

शब्द ललहाव ेलागत होते. परांतु वेळ येताच माणसाचे अांतःकरण फ्रकती भावूक होऊ शकत ेया 

गोष्टीचे प्रत्यि मचत्र मला त्या वेळी ददसल.े 

तो फ्रवधी पूणण करण्यात काही ममफ्रनटाांपेिा जास्त वेळ लागला नसेल याची वाचक सहज कल्पना 

करू शकतील. श्री डोक आक्षण त्याांच्या सौजन्यशील पत्नीला मी लवकरात लवकर बर ेव्हाव ेअस े

वाटत होते. हल्ल्यात जखमी झाल्यानांतरची माझी मानलसक धडपड पाहून त्याांना दुःख होत असे. 

याचा दुष्पररणाम माझ्या प्रकृतीवर न होवो अशी भीती त्या दोघाांनाही वाटत अस.े यामुळे खुणा 

करून आक्षण इतर युलक्तप्रयुक्त्याांनेी त्याांनी लोकाांना माझ्या पलांगापासून दूर नेल े आक्षण मला 

ललफ्रहण्याची वा इतर काही करण्याची मनाई केली. मी त्याांना फ्रवनांती केली की (ललहून) मला 

तुमच्या मुलीने, ऑललव्हने (त्या वेळी ती अगदी लहान मुलगीच होती) माझे फ्रप्रय भजन ‘लीड 

काईंडली लाईट’ म्हटले तर मला लवकर आक्षण शाांत झोप लागू शकेल.  श्री डोक याांना माझी ही 

फ्रवनांती फार आवडली. ही गोष्ट मला त्याांच्या गोड प्स्मतातून कळली. त्याांनी खुणेन ेऑललव्हला 

बोलावल ेआक्षण दाराबाहेर उभे राहून त ेभजन हळूहळू म्हणायला साांफ्रगतल.े हे ललहीत असतानाही 
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त ेदृश्य माझ्या डोळ्याांसमोर तरळत ेआह,े आक्षण त्या ददव्य स्वराचे ध्वनी माझ्या कानात अजूनही 

गुांजारव करत आहेत. 

या प्रकरणात मी अनेक अशा गोष्टी ललफ्रहल्या आहेत की ज्या वाचांकाांना तर काय, मला स्वतःलाही 

फ्रवषयाशी सांबांध नसलेल्या वाटतात. परांतु तरीही अजून एक आठवण साांफ्रगतल्यालशवाय मी हे 

प्रकरण सांपवू शकत नाही. त्या काळातील सवणच आठवणी माझ्याकररता इतक्या पफ्रवत्र आहेत 

की मी त्या सोडूच शकत नाही. डोक कुटुांफ्रबयाांच्या सेवासशु्रूषेच ेवणणन मी कोणत्या शब्दात करू? 

श्री जोसेफ डोक बॅजप्टस्ट सांप्रदायातील धमणगुरू (पाद्री) होते. त्या वेळी त्याांच ेवय ४६ वषण होत.े 

दक्षिण आफ्रिकेत येण्यापूवी त ेन्यूजझलांडमध्य ेराहत होते. माझ्यावर पठाणाांनी हल्ला केला त्याच्या 

जवळपास सहा मफ्रहन्याांपूवी त ेमाझ्या कायाणलयात आल ेहोते आक्षण त्याांनी आपल्या नावाची मचठ्ठी 

पाठवली होती. त्यात ‘रेव्हरांड’ या शब्दाांचा उल्लेख करण्यात आला होता. मला खििन 

बनवण्याकररता वा सत्याग्राहीची लढाई बांद करण्याचा सल्ला देण्याकररता अथवा आश्रयदाता 

म्हणून समाजाच्या लढाईत मदत करण्याकररता ज्याप्रमाणे अनेक पाद्री येतात तसेच डोकही आल े

असावे असा माझा गैरसमज झाला होता. परांतु डोक आत आल्यानांतर काही काही ममफ्रनटाांच्या 

गप्पागोष्टींवरूनच माझ्या लिात माझी चूक आली आक्षण मनातल्या मनात मी त्याांची िमा 

माफ्रगतली. त्या ददवसापासून आम्ही दोघ े घफ्रनष्ट ममत्र झालो. समाजाच्या लढ्यासांबांधी 

वृत्तपत्राांमधनू ज ेकाही छापल ेजायच ेते सवण त्याांना माहीत असल्याच ेमला आढळल.े त ेम्हणाल,े 

“या लढ्यात तुम्ही मला माझा ममत्र समजा. माझ्याकडून जे काही मला करता येण ेशक्य असेल 

त ेमी माझे कतणव्य समजनू करू इस्च्छतो. दुःखी लोकाांच्या दुःखात सहभागी होणे हीच गोष्ट मी 

येश ूखिस्ताच्या जीवनाचे चचिंतन केल्यानांतर लशकलो आहे.” अशा प्रकारे आमची ओळख झाली 

आक्षण आमच्यामधील पे्रम आक्षण घफ्रनष्टता वाढत गेली.  

या इफ्रतहासात वाचकाांना अनेक दठकाणी श्री डोक याांच े नावही आढळून येईल. परांत ु डोक 

कुटुांफ्रबयाांनी माझी जी सेवाशुश्रषुा केली फ्रतच ेवणणन करण्याआधी श्री डोक याांची इतकी ओळख 

करून देण े आवश्यक होत.े कुटुांबातील कोणी ना कोणी रात्रांददवस माझ्याजवळ असायचाच. 
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जजतका काळ मी त्याांच्याजवळ राफ्रहलो फ्रततका काळ त्याांच ेघर धमणशाळाच झाले होते! हहिंदुस्तानी 

फेरीवाल ेमजुरासारख ेकपडे घालायच.े त ेभरपूर मळलेलेही असायच.े त्याांच्या जोड्याांवर धुळीचे 

थर चढलेल े असायचे. त्याांच्याजवळ मालाची टोपली आक्षण गाठोडेही असायच.े अशा 

हहिंदुस्तानींपासून तर ट्रान्सवाल इांमडयन असोलशएशनच्या अध्यिाांपयंतच्या फ्रवफ्रवध लोकाांची मला 

भेटण्याकररता रीघ लागलेली असायची. डॉक्टरच्या परवानगीनांतर सवण प्रकारच े लोक माझ्या 

प्रकृतीची चौकशी करण्याकररता येत असत. श्री डोक सवण लोकाांना समान आदरान ेआक्षण समान 

पे्रमान े ददवाणखान्यात बसवायच.े जोपयंत मी डोक याांच्या घरी राफ्रहलो तोपयंत त्याांचा सगळा 

वेळ माझी शुश्रषूा करण्यात जात असे. रात्रीसदु्धा त ेदोनतीनदा गुपचुप माझ्या खोलीत यायच े

आक्षण मला पाहून जायच.े हे घर माझे नाही आक्षण माझे सवाणत जवळच ेनातलगसदु्धा माझी याहून 

अमधक चाांगली काळजी घेऊ शकले असत ेअसे त्याांच्या घरी राहत असताना मला एकदासुद्धा 

वाटल ेनाही. 

हहिंदुस्तानींच्या लढ्याचे इतक्या उघडपणे समथणन केल्यामुळे वा मला आपल्या घरात ठेवल्यामुळे 

श्री डोक याांना कोणताच त्रास सहन कारावा लागला नाही असा वाचकाांनी कृपाकरून समज 

करून घेऊ नय.े बॅजप्टस्ट समुदायाच्या लोकाांकररता त ेएक ट्स्ट चालवत असत. याच सांप्रदायाच्या 

लोकाांवर त्याांची उपजजफ्रवका अवलांबून होती. त्या सांप्रदायातील सवण अनुयायी उदार मताच ेहोते 

असेही समजण्याच ेकारण नाही. हहिंदुस्तानींबद्दलची सामान्य अढी त्याांच्याही मनात होती. परांत ु

डोकनी त्याांची मुळीच फ्रफकीर केली नाही. आमच्या ओळखीच्या सुरुवातीलाच मी त्याांच्याशी 

यासांबांधात चचाण केली होती. त्याांनी ददलेले उत्तर इथ ेदेण्यासारख ेआहे. ते म्हणाल ेहोत,े “फ्रप्रय 

ममत्रा, येशूच्या धमाणला त ूकसा ओळखतोस? मी त्या महापुरुषाचा अनुयायी आहे जो आपल्या 

धमाणकररता सुळावर चढला होता. आक्षण त्याच ेपे्रम या फ्रवश्वासारखेच फ्रवशाल होते. जे गोर ेमाझा 

त्याग करतील अशी तुला भीती वाटते त्याांच्यासमोर येशूच ेप्रफ्रतफ्रनमधत्व करण्याची मी थोडीशी 

जरी अक्षभलाषा बाळगत असेन तर मी हहिंदुस्तानी समाजाच्या लढ्यात सावणजफ्रनक स्वरूपात भाग 

तर घेतलाच पाफ्रहजे, आक्षण असे केल्याबद्दल माझे मांडळ जर मला काढून टाकेल तर त्याबद्दल 

मी दुःख करायला नको. परांतु तुला असे तर वाटत नाही ना की केवळ माझ्या आजजफ्रवकेकररता 
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मी त्याांच्याशी सांबांध ठेवतो वा ते माझी आजजफ्रवका पुरवणार आहेत? माझी आजजफ्रवका तर माझा 

ईश्वरच पुरवतो. ते केवळ फ्रनममत्तमात्र आहते. त्याांनी माझ्या धार्मिंक स्वातांत्र्याच्या आड येऊ नय े

या अनुच्चाररत गृहीतकावर त्याांच ेआक्षण माझे सांबांध आधारलेल ेआहते. यामुळे तू माझी मुळीच 

काळजी करू नकोस. हहिंदुस्तानींवर उपकार करण्याकररता काही मी या लढ्यात सामील झालेलो 

नाही. हा माझा धमण आह ेअसे समजून मी यात सहभागी झालो आह.े आक्षण खरे साांगायच ेतर 

हहिंदुस्तानी समाजाशी माझा जो सांबांध आहे तो जर तुम्हाला पसांत नसेल तर तुम्ही मला 

नोकरीवरून काढू शकता आक्षण दुसरा पाद्री ठेवू शकता अस े चचण प्रमुखाांनाही मी स्पष्टपणे 

साांफ्रगतल े आहे. परांतु चचणप्रमुखाांनी यासांबांधात मला पूणणपण े फ्रनभििंत तर केल े आहेच, लशवाय 

प्रोत्साहनही ददले आह ेयालशवाय सवण गोर ेहहिंदुस्तानींकडे घृणेन ेपाहतात असाही समज तू करू 

घेऊ नकोस. तुम्हा लोकाांच्या दुःखाबद्दल अप्रत्यिपणे फ्रकती गोऱ्याांना सहानुभूती वाटत ेयाची 

तुला कल्पनाच नसेल, परांत ुमला याची कल्पना आहे हे त ूसहजपण ेमान्य करशील.” 

इतके स्पष्ट बोलणे झाल्यानांतर मी परत कधीही हा फ्रवषय डोकसमोर काढला नाही. आक्षण नांतर 

जेव्हा समाजाचा लढा सरुू होता तेव्हा ऱ्होडेलशयात आपले धमणकायण करताकरता डोक स्वगणवासी 

झाले. त्या वेळी त्याांच्या अनुयायाांनी एक सभा घेतली होती. त्या सभेत मला, श्री काछललयाांना 

आक्षण इतर काही हहिंदुस्तानींनाही आमांफ्रत्रत करण्यात आल े होत े आक्षण फ्रतथ े भाषण 

करण्याकररताही मला फ्रनमांत्रण ममळाल ेहोते. 

जवळपास दहा ददवसात मी हहिंडण्याफ्रफरण्यासारखा झालो. ही स्स्थती आल्यानांतर या पे्रमळ 

कुटुांबाचा मी फ्रनरोप घेतला. आम्हा दोघाांकररताही हा फ्रवयोग दुःखद लसद्ध झाला. 
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२३. गोरे सचाय्यक 

 समाजाच्या या लढ्यात हहिंदुस्तानींची बाजू घेऊन इतक्या काही प्रफ्रतमष्ठत गोऱ्याांनी या 

लढ्यात भाग घेतला होता की त्या सवांची या दठकाणी ओळख करून देण ेअनुमचत होणार नाही. 

यामुळे ठीकदठकाणी जेव्हा त्याांची नाव ेयेतील तेव्हा वाचकाांना ती अनोळखी वाटणार नाही आक्षण 

लढाईच ेवणणन करताकरता मलाही मध्येच अडखळावे लागणार नाही. ज्या क्रमात मी ही नाव ेदेतो 

आह े तो क्रम ना तर त्याांच्या प्रफ्रतष्ठेप्रमाण े असेल ना लढ्यात त्याांनी केलेल्या कामाच्या 

उपयोफ्रगतेनुसार. तसेच काही प्रमाणात हा क्रम या गोऱ्या ममत्राांच्या पररचयाच्या काळाप्रमाण े

आक्षण लढ्यातील उपफ्रवभागात त्याांच्याकडून झालेल्या मदतीप्रमाण े आहे ही गोष्ट वाचकाांनी 

लिात ठेवावी. 

यात सवाणत पफ्रहल ेनाव अल्बटण वेस्टच ेयेत.े लढा सुरू होण्यापूवीच त्याांच ेसमाजाशी सांबांध जुळलले े

होते आक्षण माझ्याशी तर त्याच ेसांबांध त्यापूवीच दृढावल ेहोत.े जोहाफ्रनसबगणमध्ये मी जेव्हा माझे 

कायाणलय उघडल ेतवे्हा माझे कुटुांब माझ्याबरोबर नव्हत.े वाचकाांना आठवत असेल की १९०३ 

साली दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींची तार ममळाल्यामुळे मी एकाएकी दक्षिण आफ्रिकेत गेलो 

होतो. एका वषांच्या आत मी दक्षिण आफ्रिकेतून परतेन अशी आशा मला त्या वेळी वाटत होती. 

जोहाफ्रनसबगणमध्य े एक शाकाहारी भोजनालय होते. फ्रतथ े मी दररोज फ्रनयममतपण े सकाळ-

सांध्याकाळी जेवायला जात अस.े वेस्टही फ्रतथ ेयायच.े फ्रतथेच आम्हा दोघाांची ओळख झाली. एका 

दुसऱ्या गोऱ्याच्या भागीदारीत ते छापखाना चालवत होते. १९०४ साली जोहाफ्रनसबगण येथील 

हहिंदुस्तानींमध्य ेप्लेगची जोरदार साथ आली होती. मी रोग्याांच्या सेवाशशु्रुषते लागलो होतो. यामुळे 

त्या भोजनालयात माझे जाण ेअफ्रनयममत झाले होत.े आक्षण जेव्हा केव्हा मी जात अस ेतेव्हा इतर 

जेवणार ेयोण्यापूवीच मी जेवण करून फ्रनघून जात अस.े माझ्यामुळे इतराांना प्लेगचा सांसगण होऊ 

नय ेम्हणून मी अस ेकरत असे. मी जेव्हा लागोपाठ काही ददवस वेस्टना भोजनालयात ददसलो 

नाही तवे्हा ते घाबरले. प्लेगच्या रुग्णाांच्या सेवाशुश्रषूेत मी लागलो असल्याच ेत्याांनी वृत्तपत्राांमधून 
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वाचले होत.े फ्रतसऱ्या ददवशी सायांकाळी ६ वाजता मी जेव्हा हाततोंड धूत होतो तेव्हा वेस्टनी 

माझ्या खोलीच ेदार ठोठावले. मी दार उघडल ेतर वेस्टचा हसरा चेहरा समोर ददसला. 

खुश होऊन ते म्हणाल,े “तुम्हाला पाहून मी फ्रनभििंत झालो. भोजनालयात तुम्ही ददसत नव्हता 

म्हणून मी घाबरलो होतो. माझ्या मदतीची काही गरज असेल तर मला नक्कीच साांगा.” 

मी गमतीच्या सुरात फ्रवचारले, “रोग्याांची शुश्रूषा कराल?” 

“का नाही, मी एकदम तयार आह.े” 

एवढासा फ्रवनोद सुरू असताना माझ्या मानत एक फ्रवचार आला  मी म्हणालो, “तुमच्याकडून मी 

वेगळ्या उत्तराची अपेिाच करू शकत नव्हतो. परांत ुरोग्याांच्या सेवाशशु्रूषते मदत करणार ेअनेक 

लोक आहेत. तुमच्याकडून यापेिा कठीण काम करून घेण्याची मी अपेिा ठेवतो. मदनजीत इथ े

प्लेगच्या कामात लागलेले असल्यामुळे ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’चा छापखाना फ्रनराधार झाला आहे. 

मदनजीतला तर मी प्लेगच्या कामात अडकवून ठेवले आहे. यामुळे तुम्ही जर डरबनला गेला 

आक्षण छापखान्याकडे पाफ्रहले तर ती खरोखरच फार मोठी मदत होईल. परांत ुया कामाचे आकषणण 

वाटाव ेअसे त्यात काहीही नाही. मी तुम्हाला फार कमी म्हणज ेमफ्रहन्याच े१० पौंड देऊ शकेन. 

आक्षण छापखान्यात जर काही फायदा झाला तर अधाण नफा तुमचा.” 

“हे काम थोडे वेगळे नक्कीच आह.े मला माझ्या भागीदाराशी बोलावे लागेल. काही वसुलीही 

गोळा करावी लागेल. परांत ुकाळजी करू नका. आज सायांकाळपयंत साांगतो.” 

“जरूर, सहा वाजता आपण पाकण मध्य ेभेटू.” 

पाकण मध्य ेआम्ही भेटलो. वेस्टनी आपल्या भागीदाराची परवानगी घेतली. वसलुी गोळा करण्याच े

काम माझ्यावर सोपवले आक्षण दुसऱ्या ददवशी सायांकाळी त ेडरबनकररता रवाना झाले. एका 

मफ्रहन्यात त्याांच्याकडून अहवाल आला - “छापखान्यात नफा मुळीच नाही. भरपूर तोटा आह.े 

उधारीला काही सीमा नाही. ना वहीखात्यात फ्रहशोब नीट ठेवण्यात आलेल ेआहेत, ना ग्राहकाांची 

पूणण नाव ेआहेत, ना त्याांच ेपत्ते. इतर अव्यवस्स्थतपणाही भरपूर आह.े हे मी तक्रार करण्याकररता 
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ललहीत नाही. मी इथे नफा कमावण्याकररता आलेलो नाही. यामुळे हाती घेतलेले काम मी 

सोडणार नाही याबद्दल तुम्ही फ्रनभििंत राहा. परांतु दीघण काळ तोटा भरत राहावा लागेल याची मी 

पूवणसूचना देतो.” 

‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’चे ग्राहक बनवण्याकररता आक्षण मुद्रणालयासांबांधी चचाण करण्याकररचा 

मदनजीत जोहाफ्रनसबगणला आलेल ेहोते. मी दरमहा थोडाबहुत तोटा भरतच होतो. यामुळे असा 

फ्रकती तोटा भरावा लागणार आहे हे माहीत करून घेण्याची माझी इच्छा होती. वाचकाांना मी 

साांफ्रगतलेच आहे की मुद्रणालय सुरु करतानासदु्धा मदनजीतला त्यासांबांधी काहीही अनुभव 

नव्हता. यामुळे त्यासांबांधी कोणी अनुभवी माणूस जर मदनजीतबरोबर ठेवला तर बर ेहोईल अस े

मला वाटत होते. इतक्यात मध्येच प्लेगच े हे सांकट आल.े अशा कामात मदनजीत फार कुशल 

आक्षण फ्रनभणय समजल े जात असल्यामुळे मी त्याांना जोहाफ्रनसबगणमध्य े थाांबवून घेतल े होत.े 

यामुळेच वेस्टच्या अनपेक्षित सूचनेच ेमी स्वागत केल.े आक्षण प्लेग सुरू असेपयंतच नाही तर 

नेहमीकररता तुम्हाला डरबनला जायच ेआहे असे मी त्याांना समजावनू साांफ्रगतले. यामुळेच त्याांनी 

वरील अहवाल माझ्याकडे पाठवला होता. 

वाचकाांना माहीतच असेल की ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’’आक्षण त्याच ेमुद्रणालय याांना फ्रफफ्रनक्समध्य े

स्थलाांतररत करण्यात आल ेहोते. वेस्ट १० पौंडाऐवजी ३ पौंड घेऊ लागल ेहोत.े या सवण बदलाांशी 

वेस्टची पूणण सहमती होती. आपली उपजीफ्रवका कशी चालेल याची भीती वेस्टना वाटली अस े

मला कधी आढळल ेनाही. त्याांनी धमाणचा अभ्यास केलेला नसला तरी मी त्याांना पूणण धार्मिंक 

माणूस समजतो. त ेअफ्रतशय स्वतांत्र मनोवृत्तीचे होत.े एखादी गोष्ट जशी आहे अस ेत्याांना वाटायच े

तशी त ेस्पष्टपणे साांगायचे. काळ्याला कृष्णवणीय म्हणण्याऐवजी ते काळा म्हणून टाकायच.े 

त्याांची राहणी अगदी साधी होती. आम्हा दोघाांची ओळख झाली तवे्हा त ेिह्मचारी होत ेआक्षण त े

िह्मचयाणचे पालन करत होते हे मला माहीत आहे. त्यानांतर आईवमडलाांना भेटण्याकररता ते 

इांग्लांडमध्य े गेल.े आक्षण फ्रतथून लग्न करून परतल.े माझ्या सल्ल्याप्रमाण े त्याांनी आपल्या 
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बायकोला, सासूला आक्षण आपल्या कुमारी बफ्रहणीला सोबत आणल ेहोत.े फ्रफफ्रनक्समध्य ेते अगदी 

साधेपणान ेराहत होते आक्षण हहिंदुस्तानींमध्य ेत ेपूणणपणे ममसळून गेल ेहोते.  

कुमारी एडा वेस्ट (आम्ही फ्रतला देवीबेन म्हणत अस.ू) ३५ वषांची असावी. परांत ुती अजूनही 

अफ्रववाफ्रहतच होती आक्षण अफ्रतशय पफ्रवत्र जीवन व्यतीत करत होती. फ्रतनेसदु्धा 

फ्रफफ्रनक्सवासीयाांची काही कमी सेवा केली नाही. फ्रफफ्रनक्समध्य ेराहत असलेल्या लहान मुलाांना 

साांभाळण,े त्याांना इांग्रजी लशकवण,े सावणजफ्रनक स्वयांपाकघरात स्वयांपाक करण,े घराांची सफाई 

करण,े वहीखात्यात फ्रहशोब ठेवणे, मुद्रणालयात खखळे जुळवण ेवा इतर कोणतेही काम असो, या 

भफ्रगनीन ेते काम करायला कधी टाळाटाळ केली नाही. आज त्या फ्रफफ्रनक्समध्ये नाहीत कारण मी 

हहिंदुस्तानात परतल्यानांतर त्याांना लागणारा फ्रकमान खचणही मुद्रणालय सहन करू शकत नव्हत.े 

वेस्टच्या सासूच ेवय आता (१९२४-२५ साली) ८०च्या दरम्यान असावे. त्या फार सुांदर पद्धतीन े

लशवणकाम करायच्या. यामुळे म्हातारपणीसदु्धा त्या लशवणकामात आश्रमाला सांपूणण मदत 

करायच्या. फ्रफफ्रनक्समध्य ेसवण त्याांना ग्रॅनी मा (आजी) म्हणत असत आक्षण तसेच मानायचेही. 

फ्रफफ्रनक्समधील सवण लोक जेव्हा तुरुां गात गेल ेतेव्हा वेस्ट पररवारान ेमगनलाल गाांधींच्या मदतीन े

फ्रफफ्रनक्सच्या व्यवस्थेकडे पाफ्रहले होत.े ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ आक्षण छापखान्याशी सांबांमधत सवण 

कामे तर वेस्ट पाहायचेच, लशवाय माझ्या आक्षण इतराांच्या अनुपस्स्थतीत डरबन येथून 

पाठवावयाच्या ताराांच्या कामाकडेही वेस्टच पाहायच.े अखेरीस जेव्हा वेस्टनासुद्धा अटक 

करण्यात आली (जरी त्याांना लगेच सोडून देण्यात आल ेहोते) तेव्हा गोखल ेघाबरले आक्षण त्याांनी 

हहिंदुस्तानातून ऍन्ड्यूज आक्षण फ्रपअसणन याांना दक्षिण आफ्रिकेत पाठवले.  

दुसर ेसहाय्यक होत ेररच. याांच्याबद्दल मी आधी ललफ्रहल ेआहे. सत्याग्रह लढ्याच्या आधीपासनूच 

त ेमाझ्या कायाणलयात काम करू लागल ेहोते. माझ्या अनुपस्स्थतीत माझे काम साांभाळता याव े

म्हणून बॅररस्टरी लशकण्याकररता त ेइांग्लांडमध्य ेगेल ेहोते. फ्रतथ ेलांडन येथील साऊथ आफ्रिकन 

फ्रिदटश इांमडयन कमेटीच्या सवण कामाची जबाबदारी त्याांनी घेतली होती.  
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फ्रतसर ेसहाय्यक होते पोलाक. वेस्टप्रमाणेच पोलाक याांची ओळखसदु्धा भोजनालयातच झाली 

होती. तेसुद्धा एकाएकी ‘द ट्रान्सवाल फ्रक्रदटक’मधील उपसांपादकाच े पद सोडून ‘इांमडयन 

ओफ्रपफ्रनयन’मध्य े आले होते. सत्याग्रहाच्या लढ्याच्या सांबांधात त्याांनी इांग्लांडसह सांपूणण 

हहिंदुस्तानचा दौरा केला होता हे सवांना माहीत आहेच. ररच इांग्लांडमध्य ेगेल्यामुळे मी पोलाक याांना 

फ्रफफ्रनक्सहून जोहाफ्रनसबगण येथील माझ्या कायाणलयात बोलावून घेतल े होत.े आधी त्याांना मी 

उमेदवार वकील म्हणून काम ददले आक्षण नांतर त ेपूणण वकील झाले होते. काही ददवसाांनांतर त्याांनी 

लग्न केल.े श्रीमती पोलाक याांनाही मी ओळखतो. या मफ्रहलेन ेआपल्या पतीबरोबर सत्याग्रहाच्या 

कामात पूणण मदत केली, त्यात कधीही अडथळा आणला नाही. आक्षण आज (१९२४-२५साली) 

असहकाराच्या लढ्यात जरी हे दाम्पत्य आपल्याबरोबर नसल ेतरीही ते हहिंदुस्तानची यथाशक्ती 

मदत करत आहते. 

यानांतर हमणन कॅलेनबॅक. समाजाची लढाई सुरू होण्यापूवीच माझे त्याांच्याशी सांबांध जुळल ेहोत.े 

त ेजमणन आहेत आक्षण जमणनीशी युद्ध सुरू झाले नसत ेतर आज त े हहिंदुस्तानात असत.े त्याांच े

अांतःकरण फ्रवशाल आह.े आक्षण त्याांच्या सरळपणाला आक्षण भोळेपणाला सीमा नाही. त ेअफ्रतशय 

भावनाशील आहेत. ते अक्षभयांत्याचा व्यवसाय करतात. फ्रकतीही हलके काम असल ेतरी हे काम 

मी कसा करू असा प्रश्न त्याांना कधीही पडला नाही. मी जेव्हा जोहाफ्रनसबगणचे माझे घर सोडल े

तेव्हा आम्ही दोघेही बरोबरच राहत होतो. यामुळे माझा खचणही तेच करायच.े घर तर त्याांच ेहोतेच. 

परांतु मी जेव्हा माझ्या वाट्याचा खचण देण्याची गोष्ट काढत अस ेतेव्हा त ेम्हणायच,े “उधळपट्टी 

करण्यापासून मला वाचवणारेही तुम्हीच आहा.” आक्षण त्याांच े म्हणण े खरेच होते. परांत ु

गोऱ्याांबरोबरच्या व्यलक्तगत सांबांधाांची चचाण करण्याचे हे दठकाण नाही. सत्याग्रहींना एका दठकाणी 

ठेवण्याचा जेव्हा आम्ही फ्रवचार केला तवे्हा कॅलेनबॅकनी कोणतेही भाडे न घेता आपले ११०० 

फ्रबघ्याांचे शेत भाडे न घेता आमच्या उपयोगाकररता ददल.े याच ेफ्रवस्तृत वणणन वाचक पुढे वाचतील. 

गोखल े जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत आल े तेव्हा समाजातफे त्याांना कॅलनबॅक याांच्या बांगल्यात 

ठेवण्यात आल े होते. गोखल्याांना हा बांगला फार आवडला होता. त्याांना फ्रनरोप देण्याकररता 

कॅलनबॅक झाांजीबारपयंत माझ्याबरोबर आले होते. लढ्याच्या वेळी पोलाकबरोबर त्याांनाही अटक 
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करण्यात आली होती आक्षण त्याांनाही तुरुां गाची लशिा भोगावी लागली होती. अखेरीस दक्षिण 

आफ्रिका सोडून मी जेव्हा गोखल्याांना भेटण्याकररता इांग्लांडमध्य े गेलो तेव्हा कॅलनबकॅ 

माझ्याबरोबर होत.े कॅलनबॅकना माझ्याबरोबर हहिंदुस्तानात येण्याची परवानगी पफ्रहल्या 

फ्रवश्वयुद्धामुळेच ममळू शकली नाही. इतर सवण जमणनाांप्रमाण ेत्याांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आल े

होते. युद्ध सांपल्यानांतर त ेपरत जोहाफ्रनसबगणला गेल ेआक्षण आपला अक्षभयांत्याचा व्यवसाय त्याांनी 

परत सुरू केला. 

आता मी वाचकाांना एका पफ्रवत्र मुलीची ओळख करून देतो. गोखल्याांनी फ्रतला ददलेल ेप्रमाणपत्र 

वाचकाांसमोर ठेवण्याचा मोह मी आवरू शकत नाही. या मुलीच े नाव आह े सोज्ना श्लेलशन. 

गोखल्याांमध्य ेमाणसू ओळखण्याची अदभुत िमता होती. डेलागोआ बेपासून तर झाांजजबारपयंत 

मी त्याांच्याबरोबर गेलो होतो. त्या वेळी त्याांच्याबरोबर गप्पा मारण्याची मला सुांदर सांधी ममळाली 

होती. दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानी आक्षण गोऱ्या पुढाऱ्याांशीही त्याांची चाांगली ओळख झाली 

होती. त्यातील सवण पुढाऱ्याांच्या स्वभावाचे सूक्ष्म फ्रवश्लेषण त्याांनी माझ्याजवळ केल ेहोत.े मला 

चाांगल ेआठवत ेकी त्याांनी सवण हहिंदुस्तानी आक्षण गोर ेयाांच्यामध्य ेपफ्रहल ेस्थान कुमारी श्लेफ्रषन 

याांना ददले होत.े ते म्हणाल ेहोते, “श्लेफ्रषनसारख े फ्रनमणळ अांतःकरण, कामाची एकाग्रता आक्षण 

दृढफ्रनिय या गोष्टी क्वमचतच कोणा माणसात आढळतील. आक्षण हहिंदुस्तानींच्या लढाईत 

कोणत्याही लाभाची अपेिा न करता फ्रतला इतके सवणस्व अपणण करताना पाहून तर मी 

आियणचफ्रकत झालो होतो. यालशवाय या सवण गुणाांसोबत फ्रतच ेकौशल्य आक्षण स्फूती याांच्यामुळे 

तुमच्या या लढाईत ती अमूल्य सेफ्रवका बनली आह.े मी साांगण्याची आवश्यकता नाही, तरीही 

साांगतो की तुम्ही फ्रतला तुमच्याजवळच ठेवा.” 

‘ममस मडक’ म्हणून एक स्कॉट लघुलेखखका माझ्याजवळ काम करत अस.े फ्रतच्या 

प्रामाक्षणकपणाला आक्षण नैफ्रतकतेला कोणतीही सीमा नव्हती. या जीवनात मला जरी बरेच कडू 

अनुभव आल ेअसल ेतरी माझ्या सांपकाणत उत्तम चाररत्र्याच ेइतके काही हहिंदुस्तानी आक्षण इांग्रज 

आल ेआहते की त्यामुळे मी स्वतःला भाग्यशाली समजतो. या स्कॉट कुमारीची फ्रववाहाची वेळ 

आल्यानांतर ती मला सोडून गेली होती. तेव्हा श्री कॅलेनबॅक सोज्ना श्लेफ्रषन याांना घेऊन आल े
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आक्षण मला म्हणाल,े “या मुलीला फ्रहच्या आईन ेमला सोपवले आह.े ही हुशार आक्षण प्रामाक्षणक 

आह.े परांत ुही अफ्रतशय खोडकर आक्षण स्वतांत्र मनोवृत्तीची आह.े फ्रहला कदामचत उद्धटही म्हणता 

येऊ शकेल. तुम्ही फ्रहच्याकडून काम घेऊ शकत असाल तर फ्रहला तुमच्याजवळ ठेवा. केवळ 

पगाराकररता मी फ्रहला तुमच्याजवळ ठेवून राफ्रहलेलो नाही.” मी कोणत्याही लघुलेखखकेला दरमहा 

२० पौंड देण्याकररता तयार होतो. परांत ुकुमारी श्लेलशनच्या पात्रतेबद्दल मला काहीही कल्पना 

नव्हती. श्री कॅलेनबॅक म्हणाल,े “तुम्ही फ्रहला सध्या मफ्रहन्याला ६ पौंड द्या.” मी लगेच कबूल केल.े  

कुमारी श्लेफ्रषनच्या खोडसाळपणाचा अनुभव मला लगेच आला. परांतु एका मफ्रहन्याच्या आत फ्रतने 

मला आपलेस ेकरून टाकल.े रात्र असो की ददवस, ती नेहमी काम करण्याकररता तयार असायची. 

फ्रतच्याकररता कोणतेही काम कठीण वा अशक्य नव्हत.े त्या वेळी फ्रतच ेवय सोळा होते. पाफ्रवत्र्य, 

सेवा करण्याबद्दलची तत्परता आक्षण स्पष्टवके्तपणा या गुणाांनी फ्रतन े माझ्या अलशलाांच े आक्षण 

सत्याग्रहींच े मन जजिंकले होते. ती कुमारी माझ्या कायाणलयाची आक्षण समाजाच्या लढाईची 

पहारेकरी आक्षण रिक झाली होती. एखाद्या कामाच्या नैफ्रतक औमचत्याफ्रवषयी फ्रतला जेव्हा शांका 

असायची तेव्हा ती हातचे काहीही राखून न ठेवता माझ्याशी वाद घालायची. आक्षण जोपयंत त्या 

कायाणच ेनैफ्रतक औमचत्य मी फ्रतला पटवून देऊ शकत नस ेतोपयंत फ्रतच ेसमाधान होत नस.े 

सेठ काछललया वगळता जेव्हा सवण पुढारी तुरुां गात गेल ेतेव्हा कुमारी श्लेफ्रषनन ेलाखो रुपयाांचा 

फ्रहशोब ठेवला आक्षण वेगवेगळ्या स्वभावाच्या लोकाांकडून काम घेतल.े काछललयासुद्धा फ्रतची 

मदत घ्यायच ेआक्षण फ्रतच्या सल्ल्याप्रमाण ेकाम करायच.े आम्ही सवण जेव्हा तुरुां गात गेलो तेव्हा श्री 

डोक याांनी ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’चे काम साांभाळल.े परांतु पाांढर े केस झालेला तो वृद्ध पुरुष 

‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’कररता ललफ्रहण्यात आलेल ेलेख कुमारी श्लेफ्रषनकडून मांजूर करून घ्यायचा. 

आक्षण एकदा तर त ेमला म्हणाल ेहोते,  “श्लेफ्रषन जर नसती तर माझ्या कामाबद्दल माझे समाधान 

कस ेहोऊ शकले असत ेतचे कळत नाही. फ्रतच्या मदतीचे आक्षण सूचनाांच ेमोल करण ेमाझ्याकररता 

तरी अशक्य आहे. फ्रतन ेकेलेले बदल आक्षण सूचना योग्य आहेत असे समजूनच मी त्याांचा स्वीकार 

केला होता.” पठाण, पटेल, फ्रगरममटमुक्त हहिंदुस्तानी अशा फ्रवफ्रवध वगाणच्या आक्षण फ्रवफ्रवध वयाच्या 
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लोकाांचा घोळका श्लेफ्रषनभोवती गोळा झालेला असायचा. त े फ्रतचा सल्ला घ्यायच े आक्षण 

त्याप्रमाण ेवागायच.े  

दक्षिण आफ्रिकेतील गोर े प्रवासी हहिंदुस्तानी प्रवाशाांबरोबर रेल्वते सहसा एकत्र बसत नाहीत. 

ट्रान्सवालमध्य ेतर अस ेकरण्याकररता गोऱ्याांना परवानगीही नाही. आक्षण सत्याग्रही तर फ्रनयमान े

फ्रतसऱ्या वगाणतच प्रवेश करायच.े असे असतानाही कुमारी श्लेफ्रषन जाणूनबुजून हहिंदुस्तानींच्या 

डब्यातच बसायची आक्षण फ्रतला अडवणाऱ्या गाडणशी भाांडायची. याकररता एखाद्या ददवशी 

आपल्याचा अटक करण्यात येईल अशी अपेिा ती करत असावी असे मला वाटत.े फ्रतची पात्रता, 

समजाच्या लढ्याबद्दलचे फ्रतच ेसांपूणण आकलन, आक्षण सत्याग्रहींच्या हृदयावरील फ्रतच ेअमधराज्य 

या गोष्टींची ट्रान्सवाल सरकारला कल्पना असूनही त्याांनी कुमारी श्लेफ्रषनला कधीही अटक केली 

नाही.  

फ्रकमारी श्लेफ्रषनन ेआपल्या ६ पौंड पगारात कधीही वाढ माफ्रगतली नाही वा तशी इच्छाही केली 

नाही. फ्रतच्या काही गरजाांची मला जेव्हा जाणीव झाली तवे्हा मी फ्रतला १० पौंड देऊ लागलो. तो 

पगारसुद्धा फ्रतने आढेवेढे घेऊन स्वीकारला. परांतु याहून जास्त पगार घेण्याकररता फ्रतन ेसाफ नकार 

ददला. ती म्हणाली, “यापेिा जास्त पगार मला मुळीच नको. आक्षण यापेिा जास्त पगार जर मी 

तुमच्याकडून घेतला तर ज्या फ्रनष्ठेन ेमी तुमच्याकडे काम करायला आल,े ती फ्रनष्ठा खोटी असल्याच े

लसद्ध होईल.” फ्रतच्या या उत्तरान ेमला गप्प बसवल.े कुमारी श्लेफ्रषन फ्रकती लशकलेली होती हे 

जाणून घेण्याची कदामचत वाचकाांना इच्छा असले. ती केप फ्रवद्यापीठाची इांटरममजजएट परीिा 

उत्तीणण झालेली होती. लघुलेखन, टांकलेखन इत्यादी फ्रवषयाांत फ्रतन ेपफ्रहल्या श्रेणीचे प्रमाणपत्र 

ममळवले होते. समाजाचा लढा सांपल्यानांतर ती फ्रवद्यापीठाची स्नातक झाली आक्षण आता ती 

ट्रान्सवाल येथील मुलींच्या कोणत्या तरी शाळेत मुख्याध्याफ्रपकेचे काम करत ेआह.े  

श्री हबणटण फ्रकचन एक वृद्ध गृहस्थ होत.े त्याांना फ्रवजेच े काम येत होत.े बोअर युद्धात त्याांनी 

आमच्याबरोबर काम केले होते. काही काळ ते ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’चे सांपादक राफ्रहले होते. 

त्याांनी आजीवन िह्मचयाणचे पालन केल ेहोते.  
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आतापयंत मी उल्लेखखलेल्या व्यक्ती माझ्या घफ्रनष्ट सांपकाणत आलेल्या होत्या. त्याांना 

ट्रान्सवालमधील प्रमुख गोऱ्याांच्या पांक्तीत बसवता येत नाही. तरीही त्याांची फार मोठी मदत 

समाजाच्या लढाईत झाली होती असे म्हणता येऊ शकत.े प्रफ्रतष्ठेच्या दृष्टीन ेश्री हॉस्त्स्कन याांच ेस्थान 

सवाणत उच्च होते. त े दक्षिण आफ्रिकेच्या चेम्बर ऑफ कॉमसणच े भूतपूवण अध्यि होत े आक्षण 

ट्रान्सवाल फ्रवधानसभेच े सदस्य होत.े त्याांची ओळख मी आधी करून ददलेली आह.े सत्याग्रह 

लढ्यात मदत करणाऱ्या गोऱ्याांची एक सममती त्याांच्या अध्यितेखाली स्थापन झालेली होती. या 

सममतीन ेयथाशक्ती लढ्यात मदत केली. लढा खूप रांगात आल्यानांतर स्थाफ्रनक सरकारबरोबर 

चचेचा वा फ्रवचारफ्रवफ्रनमयाचा मागण कसा उघडा राफ्रहला असता? याच ेकारण असहकाराचा लसद्धाांत 

नव्हता तर कायदेभांग करणाराांशी चचाण करण्याची सरकारची स्वतःचीच इच्छा नव्हती हेच खर े

आह.े अशा वेळी मदत करणाऱ्या गोऱ्याांच्या या सममतीन ेमध्यस्थी करण्याच ेकाम केल.े  

श्री अल्बटण काटणराईट याांचीही ओळख मी याआधीच करून ददलेली आहे. रेव्हरांड डोकप्रमाणेच 

मदत करणार ेआक्षण आमच्याशी तसेच सांबांध ठेवणार ेदुसरेही एक पाद्री होते. त्याांच ेनाव होते 

रेव्हरांड चाल्सण फ्रफललप्स. ट्रान्सवालमध्य े अनेक वषांपासून ‘कॉंग्रेसनल ममफ्रनस्टर’ होते. त्याांची 

सज्जन पत्नीही आम्हाला मदत करायची. एक फ्रतसर ेपाद्री होत ेरेव्हरांड डुडनी डू. पाद्रीच ेपद 

सोडून त्याांनी ब्ल्युफौन्टनहून प्रकालशत होणाऱ्या ‘द िें ड’ या दैफ्रनकाचे सांपादकपद स्वीकारल े

होते. गोऱ्याांची अवहेलना सहन करून आपल्या दैफ्रनकातून त्याांनी हहिंदुस्तानींच्या लढ्याचे समथणन 

केल ेहोते. दक्षिण आफ्रिकेतील प्रलसद्ध वक्त्याांमध्ये त्याांची गणना होत होती. 

अशाच प्रकारे मनमोकळेपणाने आम्हाला मदत करणार ेएक सज्जन होते ‘फ्रप्रटोररया न्यजू’चे 

सांपादक श्री वेर स्टेन्ट. एकदा फ्रप्रटोररयाच्या टाऊन हॉलमध्ये गोऱ्याांची एक मोठी सभा झाली 

होती. हहिंदुस्तानींच्या सत्याग्रहाची हनिंदा करण ेआक्षण खुनी कायद्याचे समथणन करण ेहाच सभेचा 

हेत ूहोता. श्री वेर स्टेन्ट याांनी एकट्यान ेसभेचा फ्रवरोध केला होता. अध्यिाांनी त्याांना बसायला 

साांफ्रगतल,े परांतु त्याांनी तस ेकरायला स्पष्टपणे नकार ददला. गोऱ्याांनी त्याांना मारण्याची धमकी 
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ददली. अस ेअसतानाही ते शसिंहाप्रमाणे गजणना करत न डगमगता त्या टाऊन हॉलमध्ये एकटे उभे 

राफ्रहले. पररणामी गोऱ्याांना आपला ठराव मताला न टाकताच सभा भांग करावी लागली,  

मी इतरही अशा गोऱ्याांची नाव ेसाांग ूशकतो की जे कोणत्याही सममतीच ेसदस्य नव्हत ेआक्षण 

तरीही आम्हाला मदत करण्याची त ेएकही सांधी सोडत नसत. परांतु अमधक फ्रवस्तार न करता मी 

केवळ तीन गोऱ्या मफ्रहलाांची नाव ेसाांगून हे प्रकरण सांपव ूइस्च्छतो. त्यातील एक होत्या कुमारी 

हॉबहाऊस. लॉडण हॉबहाऊस याांची ही मुलगी होती. बोअर युद्धाच्या वेळी ममल्नर याांच्या 

फ्रवरोधानांतरही ही मफ्रहला ट्रान्सवालमध्य ेपोहोचली होती. लॉडण फ्रकचनरनी ट्रान्सवाल आक्षण िी 

स्टेटमध्य ेजेव्हा सवण जगात प्रशांलसत वा हनिंददत ‘कॉन्सेन्टे्रशन कॅम्प’ उघडून युद्ध करणाऱ्या बोअर 

स्त्स्त्रयाांना त्याांच्याांत गोळा करून ठेवले होत े(एक प्रकारची कैदच ती!) तेव्हा ही एकटी स्त्री त्या 

छावण्याांमधील बोअर स्त्स्त्रयाांमध्य ेहहिंडून त्याांना धीर देऊन त्याांना दृढ राहण्याकररता साांगायची. 

बोअर युद्धासांबांधीची इांग्रजाांची नीती अगदी चुकीची आह े असा फ्रवश्वास असल्यामुळे स्वगीय 

स्टेडप्रमाणेच कुमारी हॉबहाऊससदु्धा युद्धात इांग्रजाांचा पराभव व्हावा म्हणून प्राथणना करत अस.े 

बोअराांची इतकी सेवा केल्यानांतर जेव्हा त्याांना कळले की इांग्रजाांच्या अन्यायाच्या फ्रवरोधात 

यथाशक्ती लढणार े तेच बोअर लोक आपल्या अज्ञानाने भरलेल्या पूवणग्रहाांमुळे हहिंदुस्तानींवर 

अन्याय करत आहेत तेव्हा त्याांना गांभीर धक्का लागला. बोअर लोकाांना त्याांच्याबद्दल अफ्रतशय 

आदर आक्षण जजव्हाळा वाटत होता. त्याांच ेजनरल बोथाांबरोबर जवळच ेसांबांध होते. त्याांच्याकडे 

त्या थाांबायच्या. खुनी कायदा रद्द केला पाफ्रहजे हे बोअराांना समजावनू साांगण्याकररता त्याांनी शक्य 

त ेसवण प्रयत्न केल ेहोत.े  

दुसरी मफ्रहला होती कुमारी ऑललव्ह श्राईनर. या मफ्रहलेसांबांधी मी पाचव्या प्रकरणात ललफ्रहले आह.े 

आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील श्राईनर कुटुांबात जन्मलेली ही स्त्री फ्रवदुषी होती. श्राईनरच ेनाव दक्षिण 

आफ्रिकेत इतके प्रलसद्ध होते की त्याांच ेजेव्हा लग्न झाले तेव्हा त्याांच्या पतीला श्राईनर हे नाव 

घ्याव ेलागल.े यामळेु ऑललव्ह श्राईनरचा श्राईनर कुटुांबाशी जो सांबांध होता तो दक्षिण आफ्रिकेतील 

गोऱ्याांच्या दृष्टीने सांपुष्टात आला नाही. असे करण्यामागे श्रीमती श्राईनरचा ममथ्याक्षभमान नव्हता 
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कारण त्या जशा फ्रवदुषी होत्या तशाच अफ्रतशय साध्या आक्षण नम्र होत्या. माझे त्याांच्याशी फार 

चाांगल ेसांबांध होते अस ेमला वाटते. आपल्या हबशी नोकराांमध्य ेआक्षण आपल्यात काही अांतर 

आह ेअस ेत्याांना कधीही वाटल ेनाही. जजथ ेकुठे इांग्रजी भाषा बोलली जात ेफ्रतथेफ्रतथ ेत्याांच े‘ड्रीम्स’ 

हे पुस्तक अफ्रतशय आदराने वाचले जात.े त ेपुस्तक गद्यात ललफ्रहलेले असले तरी त्याची गणना 

काव्यात होत.े त्याांनी इतरही अनेक पुस्तके ललफ्रहली आहेत. लेखणीवर इतके प्रभुत्व असतानाही 

घरातील स्वयांपाक करण्यात, घराची साफसफाई करण्यात आक्षण भाांडी वगैर ेफ्रवसळण्यात त्याांना 

मुळीच सांकोच वा लाज वाटत नस.े अशा प्रकारच्या शारीररक श्रमामळेु लेखनशक्ती मांद 

होण्याऐवजी अमधक उत्तजेजत होते आक्षण भाषेत आक्षण फ्रवचारात एक प्रकारचा फ्रववेक आक्षण 

भारदस्तपणा येतो अशी त्याांची धारणा होती. कुमारी श्राईनर याांनीही दक्षिण आफ्रिकेतील 

गोऱ्याांवर हहिंदुस्तानींच्या बाजूने आपले वजन टाकल ेहोते.  

फ्रतसरी मफ्रहला होती कुमारी मोस्त्ल्टनो. दक्षिण आफ्रिकेतील प्राचीन मोस्त्ल्टनो कुटुांबातील ही प्रौढ 

मफ्रहला होती.  

वाचक प्रश्न फ्रवचारू शकतात की या गोऱ्याांच्या मदतीचा अखेरीस काय फायदा झाला? हा 

पररणाम साांगण्याकररता हे पुस्तक ललफ्रहण्यात आलेले नाही असे जरी यावर माझे उत्तर असल े

तरी मी म्हणेन की काही ममत्राांच े कामच, ज्याच े वणणन वर करण्यात आलेले आह,े त्याच्या 

पररिंणामाांची साि देत असतात. परांतु या फ्रहतेच्छूच्या सगळ्या कामाचा अखेरीस काय पररणाम 

झाला हा प्रश्न आपल्याला पडू शकेल. सत्याग्रहाची लढाई अशी होती की फ्रतचे पररणाम फ्रतच्यातच 

समाफ्रवष्ट होत.े हा लढा आत्मफ्रनभणरतेचा होता, आत्मबललदानाचा होता, ईश्वरी श्रदे्धचा होता. 

दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहात त्याांनी केलेल्या मदतीचा उल्लखे केला नाही तर हा इफ्रतहास 

अपूणण राहणार होता. यामुळे त्याांच्या नावाांचा इथ े उल्लेख इथ े करण्यात आला आह.े मदत 

करणाऱ्या या सवण गोऱ्याांची नाव ेमी इथ ेददलेली नाहीत. परांत ुज्याांची नाव ेमी इथ ेददली आहेत 

त्याांच्यातफे मदत करणाऱ्या सवण गोऱ्याांबद्दल हहिंदुस्तानींची कृतज्ञतेची भावना इथ ेव्यक्त करण्यात 

आली आह.े शुद्ध मनान ेकरण्यात आलेल्या कामाचा पररणाम शुद्धच होत असतो, मग तो पररणाम 
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दृश्य असो की अदृश्य असो हा हे इथे साांगण्यामागील माझा दुसरा हेत ूआहे. सत्याग्रही म्हणून 

माझा या लसद्धाांतावर फ्रवश्वास आहे. हे साांगण्यामागील माझा फ्रतसरा महत्त्वाचा हेत ूहा आह ेकी 

सत्यावर आधाररत आांदोलन अशा अनेक प्रकारच्या शुद्ध आक्षण फ्रनःस्वाथण मदतीला आपल्याकडे 

अनायास आकर्षिंत केल्यालशवाय राहू शकत नाही. या प्रकरणातील ही गोष्ट अजूनही वाचकाांच्या 

लिात आली नसेल तर मी हे स्पष्ट करू इस्च्छतो की सत्याग्रहाच्या लढाईत सत्यरिणालाच एक 

प्रयत्न मानण्यात आले तर या प्रयत्नाांलशवाय गोऱ्या ममत्राांची मदत ममळवण्याकररता कोणतेही 

फ्रवशेष प्रयत्न करण्यात आल ेनव्हत.े आपल्या आांदोलनातील आांतररक शक्तीमुळेच त ेत्याकडे 

आकर्षिंत झाले होत.े  
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२४. अजून अांतगयत अड णी 

 बाफ्रवसाव्या प्रकरणात आपल्याला आपल्या अांतगणत अडचणींची काहीशी कल्पना आली 

असावी. जोहाफ्रनसबगणमध्ये माझ्यावर हल्ला झाला तेव्हा माझे कुटुांब फ्रफफ्रनक्समध्य ेराहत होते. 

हल्ल्यामळेु माझ्या पत्नीला आक्षण मुलाांना काळजी वाटणे स्वाभाफ्रवक होते. मला पाहण्याकररता 

पैसे खचण करून जोहाफ्रनसबगणला धावत येण ेत्याांच्याकररता शक्य नव्हत.े यामुळे बरा झाल्यानांतर 

मी त्याांना भेटायला जाण ेआवश्यक होते.  

 कामाफ्रनममत्त डरबन आक्षण जोहाफ्रनसबगणमधील माझ्या येरझारा सुरूच असायच्या. 

सरकारबरोबर झालेल्या समेटाबद्दल नातालमध्यसेदु्धा बराचसा गैरसमज पसरलेला असल्याची 

मला कल्पना नव्हती अस ेनाही, नातालहून इतराांना जी पत्रे यायची त्याांमधून याबद्दल मला ही 

माफ्रहती होत अस.े आक्षण ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’च्या नावाने तीव्र उपहासान ेभरलेली जी गाडाभर 

पत्रे यायची त्याांचाही ढीग माझ्याजवळ होता. आतापयंत जरी सत्याग्रहाची लढाई ट्रान्सवालच्या 

हहिंदुस्तानींपयंतच सीमीत होती तरी नातालच्या हहिंदुस्तानींची सांमती ममळवण े आक्षण त्याांच्या 

भावनाांची काळजी घेण ेआवश्यक होत.े ट्रान्सवालचे हहिंदुस्तानी ट्रान्सवालच्या फ्रनममत्तान ेसांपूणण 

दक्षिण आफ्रिकेतील सगळ्या हहिंदुस्तानींतफे ही लढाई लढत असल्यामुळे नातालमध्य ेपसरलेला 

गैरसमज दूर करण्याकररता डरबनला जाण ेमाझ्याकररता आवश्यक होते. यामुळे पफ्रहली सांधी 

ममळताच मी डरबनला गेलो. डरबनमध्य े हहिंदुस्तानींची एक सभा बोलावण्यात आली. सभेत 

माझ्यावर हल्ला होणार आह ेआक्षण यामुळे एक तर मी सभेत हजर राहू नय ेवा माझ्या सांरिणाची 

काही तरी उपाययोजना करावी अस े माझ्या ममत्राांनी मला आधीच साांफ्रगतले होते. परांतु या 

दोन्हींमधून एकही मागण माझ्याकररता उघडा नव्हता. सेवकाला स्वामीने बोलावले आक्षण सेवक 

घाबरून जर स्वामीकडे गेला नाही तर सेवाधमाणचा भांग होतो. आक्षण जो सेवक स्वामीच्या सेवेला 

घाबरतो तो सेवक कसा? जनसेवा ही सेवकाकररता अलसधाराव्रतासारखी असत.े जनसवेक जर 

प्रशांसेचा स्वीकार करत असेल तर हनिंदेपासून तो कसा पळ काढू शकतो? यामुळे फ्रनक्षित वेळी मी 
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सभेला हजर झालो. सरकारबरोबर कशा प्रकारे समेट झाला ते मी लोकाांना समजावनू साांफ्रगतल.े 

लोकाांच्या प्रश्नाांची उत्तरेही मी ददली.  

 ही सभा रात्रीच्या जवळपास आठ वाजता सुरू झाली होती. सभेचे कामकाज जवळपास 

सांपत आलेल ेअसतानाच एक पठाण मोठी काठी घेऊन व्यासपीठावर आला. त्या वेळी सवण ददव े

फ्रवझल.े माझ्या लिात लगेच सवण पररस्स्थती आली. सभेचे अध्यि दाऊद मुहम्मद टेबलवर चढले 

आक्षण लोकाांना समजावनू साांग ू लागल.े माझे रिण करणाराांनी मला वेढा घातला. माझ्या 

रिणाकररता मी काहीही उपाययोजना केलेली नव्हती, परांतु ज्या लोकाांना माझ्यावर हल्ला 

होण्याची भीती वाटत होती त ेमाझ्या रिणाकररता सांपूणण तयारीन ेआल ेहोत ेहे माझ्या लिात 

आल.े त्यातील एक ममत्र तर खखशात फ्रपस्तुल घेऊन आल ेहोते. त्याांनी हवेत फ्रपस्तुलाचा एक बारही 

उडवला. एवढ्यात पारसी रुस्तमजी, ज्याांनी सवण व्यवस्था पाफ्रहली होती, धावत पोलीस 

स्टेशनमध्य ेगेल ेआक्षण पोलीस अधीिक अलेक्झॅन्डर याांना सवण पररस्स्थती साांफ्रगतली. त्याांनी 

पोललसाांची एक तुकडी पाठवली. गदीतून मागण काढत पोलीस मला पारसी रुस्तमजींच्या घरी 

घेऊन गेल.े  

 दुसऱ्या ददवशी पारसी रुस्तमजींनी डरबनमधील सवण पठाणाांना गोळा केल े आक्षण 

तुमच्याजवळ गाांधींबद्दल ज्या काही तक्रारी असतील त्या सवण गाांधींसमोर ठेवा अस े त्याांना 

साांफ्रगतल.े मी त्या सवांना भेटलो आक्षण त्या सवांना समजावनू शाांत करण्याचा प्रयत्न केला. परांत ु

मी त्याांना शाांत करू शकलो असे मला वाटत नाही. सांशयाचा उपचार युलक्तवादाने वा समजावनू 

साांफ्रगतल्यान ेहोऊ शकत नाही हेच खर.े हहिंदुस्तानींना मी धोका ददला आह ेहे त्याांच्या मनात पक्के 

ठसल ेहोते. जोपयंत त्याांच्या मनातून हे फ्रवष फ्रनघणार नव्हत ेतोपयंत माझे समजावण ेव्यथण होत.े 

 त्याच ददवशी मी डरबनहून फ्रफफ्रनक्सकररता रवाना झालो. ज्या ममत्राांनी आदल्या ददवशी 

माझा बचाव केला होता त्याांनी मला एकटे सोडण्याला साफ नकार ददला आक्षण फ्रफफ्रनक्समध्य े

येऊन आम्ही तुमच्यावर लि ठेव ूअस ेत े म्हणू लागल.े मी त्याांना म्हणालो, “माझ्या ‘नाहीची’ 

फ्रफकीर न करता तुम्ही फ्रफफ्रनक्सला येणारच असाल तर मी तुम्हाला अडवू शकणार नाही. परांत ु
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फ्रतथ ेअगदी जांगल आहे, आक्षण आम्ही लोक जर तुम्हाला खायला देऊ शकलो नाही तर तुम्ही 

काय कराल?” त्याांच्यातील एकान ेउत्तर ददले, “आम्हाला अशी भीती दाखवण्याची गरज नाही. 

आमची सोय आम्ही करून घेऊ. आक्षण जोपयतं आम्ही तुमच्या लशपायाच े काम करत अस ू

तोपयंत तुमचे कोठार लुटण्यापासून आम्हाला कोण अडवू शकतो?” 

 अशा प्रकारे फ्रवनोद करत आम्ही फ्रफफ्रनक्लला पोहोचलो. या रिकदलाचा नेता रॅक मुांडली 

होता आक्षण तो हहिंदुस्तानींमध्ये प्रलसद्ध होता. तममळ आईवमडलाांपासून त्याचा जन्म नातालमध्य े

झाला होता. त्यान ेमुक्केबाजीचे फ्रवषेष प्रलशिण घेतल ेहोते. गोऱ्यामधील तसेच काळ्याांमधील 

कोणीही आपला पराभव करू शकत नाही असा त्याचा आक्षण त्याच्या ममत्राांचा समज होता.  

 पाऊस नसेल तवे्हा दक्षिण आफ्रिकेत मला उघड्यावर झोपण्याची सवय होती. या 

घटनेमुळे माझ्या सवयीत कोणताही बदल करण्याची माझी इच्छा नव्हती. यामुळे स्वफ्रनर्मिंत रिक 

दलाने रात्रीच्या वेळी माझ्या आजूबाजूला आळीपाळीने पहारा करण्याचा फ्रनणणय घेतला. 

डरबनमध्य े मी जरी या रिक दलाला गमतीवर घेतल े होते आक्षण माझ्याबरोबर येण्यापासून 

अडवण्याचा प्रयत्न केला होता तरी ते लोक जेव्हा पहारा करू लागल ेतेव्हा मला अमधक फ्रनभििंत 

वाटू लागल,े आक्षण हे लोक नसत ेतर मी इतका फ्रनभििंतपण ेझोपू शकलो नसतो असा फ्रवचार 

माझ्या मनात आला होता. माझा हा दुबळेपणा मी कबूल केला पाफ्रहजे. कोणत्याही प्रकारचा जरी 

आवाज झाला तरी मी दचकून उठत अस ेहेही मी मान्य करतो.  

 माझा फ्रवश्वास आह े की ईश्वरावर माझी अढळ श्रद्धा आहे. मृत्य ू म्हणज े माणसाच्या 

जीवनातील एक फार मोठे पररवतणन आह ेआक्षण जेव्हा मृत्यू येतो तवे्हा तो स्वागताहण असतो 

असेसदु्धा मी मानत आलो आहे. मृत्यूची आक्षण इतर सवण प्रकारची भीती मनातून काढण्याकररता 

मी अांतःकरणापासनू प्रचांड प्रयत्न केल ेआहेत. अस ेअसतानाही जीवनातील अनेक अस ेप्रसांग 

मला आठवतात की एखाद्या दीघणकाळ ममत्राला भेटण्याचा फ्रवचार करत असताना मनाला जशी 

प्रसन्नता जाणवत े तशा प्रसन्नतेचा अनुभव मृत्यलूा आशलिंगन देण्याचा फ्रवचार मनात आला 

असताना काही मला आला नव्हता. अशा प्रकारे बलवान होण्याचा अथक प्रयत्न केल्यानांतरही 
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माणूस बहुधा दुबळा राहतो आक्षण केवळ बुद्धीपयंत पोहोचलेले ज्ञान आचरणाची वेळ आली 

असता फारस ेउपयोगाचे असल्याच े लसद्ध होत नाही. यातही माणसाला जेव्हा बाहेरची मदत 

ममळत ेआक्षण तो फ्रतचा स्वीकार करतो तेव्हा बरेचदा आपण आपली आांतररक शक्ती बऱ्याच 

प्रमाणात गमावून बसतो. सत्याग्रहीन ेअशा भीतीपासून नेहमीच दूर राहायला पाफ्रहजे. 

 फ्रफफ्रनक्समध्य े असताना मी एकच काम केल.े समाजातील लोकाांचा गैरसमज दूर 

करण्याकररता ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मधून भरपूर ललफ्रहले. सांपादक आक्षण एक शांकाशील वाचक 

याांच्यातील एक काल्पफ्रनक सांवाद मी ललहून काढला. समटेाबद्दल ज्या काही शांका आक्षण आिेप 

मी ऐकल ेहोते त्या सवांचे यथाशक्ती जास्तीत जास्त सफ्रवस्तर उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न केला. 

याचा चाांगला पररणाम झाला असा माझा फ्रवश्वास आहे. समेट चुकीचा असल्याबद्दलचा 

ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींचा फ्रवश्वास फार ददवस दटकला नाही. समेटाबद्दलचा त्याांचा गैरसमज 

जर कायम राफ्रहला असता तर त्याचा पररणाम फ्रवनाशक झाला असता. समेट मान्य करायचा की 

नाही हे ठरवण्याच ेकाम केवळ ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींचे होते. यामुळे त्याांच्या कायाणमुळे जशी 

त्याांची परीिा होणार होती तशीच त्याांचा नेता आक्षण सेवक म्हणून माझीही परीिा होणार होती. 

अखेरीस स्वेच्छेने परवाने न घेणार ेफार कमी हहिंदुस्तानी राफ्रहले असावे. परवाने घेण्याकररता इतके 

जास्त लोक आलशयायी फ्रवभागात जात होते की फ्रतथल्या कमणचाऱ्याांना श्वास घेण्याकररताही सवड 

ममळत नव्हती. समेटातील ज्या अटीचे पालन समाजाला करायच ेहोते त्या अटींचे समाजन ेफार 

लशघ्रतेन ेपालन करून दाखवल.े ही गोष्ट सरकारलाही मान्य करावी लागली आक्षण गैरसमजान े

जरी उग्र रूप धारण केले होत ेतरी त्याच ेिेत्र फार आकुां मचत झाल्याच ेमला आढळल.े काही 

पठाणाांनी जेव्हा कायदा हातात घेतला आक्षण हहिंसेचा मागण अवलांफ्रबला तेव्हा समाजात खळबळ 

फ्रनमाणण झाली. परांत ुअशा खळबळीच ेफ्रवश्लेषण केल ेतर फ्रतला काही आधार वा पाया नसल्याच े

आक्षण ती िक्षणक असल्याचे लिात येते. अस ेअसतानाही आजपयतं फ्रतची ताकद कायम आह.े 

रक्तपात आक्षण हहिंसा याांमळेु आपला थरकाप उडत असतो हे याच ेकारण आह!े परांतु धैयाणन ेया 

प्रश्नाचा फ्रवचार केला तर हहिंसेला घाबरण्याच ेकाहीही कारण नाही. समजा की मीर आलम आक्षण 

त्याच्या सहकाऱ्याांच्या आक्रमणामुळे मी जखमी होण्याऐवजी माझे शरीर नष्ट झाले असत.े आक्षण 
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अशीही कल्पना करा की मीर आलम आपल्या बुद्धीचा उपयोग करून केवळ हहिंसकच वागू शकतो 

अस ेसमजनू हहिंदुस्तानी समाज जाणूनबजुून त्या वेळी शाांत आक्षण फ्रनभििंत राफ्रहला असता आक्षण 

मीर आलमशी पूवीप्रमाणेच मैत्री भावाने वागला असता व मीर आलमला त्याने िमा केली असती 

तर समाजाच ेकोणतेही नुकसान तर झालेच नसत ेउलट या उदात्त आक्षण उदार व्यवहारामुळे 

समाजाचा फार लाभ झाला असता. तस ेकेल्यामळेु समाजातील सवण गैरसमज दूर झाले असत ेव 

तो दुप्पट उत्साहान े आक्षण जोमाने आपल्या श्रदे्धवर अढळ राफ्रहला असता आक्षण आपल्या 

कतणव्याच ेपालन केल ेअसत.े आक्षण माझा तर केवळ लाभच लाभ झाला असता. सत्याग्रहासांबांधी 

सत्याचा आग्रह धरणाऱ्याला तस ेकरताना अनायासे जर मरण पत्करावे लागले तर त्याहून अमधक 

मांगलमय गोष्ट त्याच्याकररता कोणती होऊ शकत?े 

 वरील युलक्तवाद केवळ सत्याग्रहाच्या लढाईलाच लागू होऊ शकतो कारण त्यात वैराला वा 

घृणेला स्थान नसत.े आत्मशक्ती वा स्वावलांबन हेच त्याच ेएकमेव साधन असत.े त्यात कोणीही 

कोणाकडेही मदतीच्या अपेिेन ेपाहत नसतो. यामुळे कोणीही सेवक वा अनुयायी नसतो. वा 

असेही म्हणता येऊ शकत ेकी त्यात सवण पुढारीही असतात आक्षण सेवकही असतात. यामुळे 

फ्रकतीही मोठ्या व्यक्तीला मरण जरी पत्करावे लागल ेतरी सत्याग्रहाच्या लढ्यात शैलथल्य येत 

नाही. उलट त्याला अमधकच वेग येतो. 

सत्याग्रहाच ेशुद्ध आक्षण मूळ स्वरूप हे असे आह.े त्याच्या या स्वरूपाचा आपल्याला अनुभव येत 

नाही कारण आपण सवांनी अजून घृणा आक्षण वैर याांचा पूणणपण े त्याग केलेला नाही. प्रत्यि 

अनुभव अथवा व्यवहार याांच्यातून सवण लोकाांना सत्याग्रहाच ेरहस्य कळू शकत नाही आक्षण काही 

लोकाांच े आचरण पाहून अनेक लोक त्याांच े मूढपण े अनुसरण करत असतात. यालशवाय 

ट्रान्सवालमध्य ेकरण्यात आलेला सामूफ्रहक सत्याग्रहाचा आक्षण सामाजजक सत्याग्रहाचा प्रयोग 

टॉलस्टॉय याांच्या म्हणण्यानुसार पफ्रहलाच गणला जाईल. मला तरी शदु्ध सत्याग्रहाचे ऐफ्रतहालसक 

उदाहरण माहीत नाही. इफ्रतहासाचे माझे ज्ञान अफ्रतशय अल्प असल्यामळेु यासांबांधी मी कोणतेही 

फ्रनक्षित मत बनव ूशकत नाही. परांतु खर ेसाांगायच ेतर अशा उदाहरणाांशी आपला काहीही सांबांध 
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नाही. आपण जर सत्याग्रहाच्या मूलभूत लसद्धाांताचा स्वीकार केला तर मी साांफ्रगतलेले पररणाम 

त्यातून फ्रनघाल्यालशवाय राहणार नाहीत. सत्याग्रहाचा प्रयोग करण ेकठीण अथवा असांभव आह े

अस ेम्हणून सत्याग्रहासारखी अमूल्य शक्ती सोडून देता येऊ शकत नाही. शस्त्रबलाच ेप्रयोग तर 

हजारो वषांपासून होतच आल ेआहेत. त्याांची कटू फळे आपल्याला आपल्या डोळ्याांसमोर ददसत 

आहेत. भफ्रवष्यातही त्याांच्यापासून काही गोड  फळे फ्रनघण्याची आशा बाळगता येत नाही. 

अांधःकारातून जर प्रकाश फ्रनमाणण होऊ शकत असेल तर वैरातून पे्रम फ्रनमाणण करता येऊ शकेल. 
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१. जनरल स्मट्स याांच्याकडून फ्रवश्वासघात (?) 

वाचकाांनी आमच्या अांतगणत अडचणींच ेथोडेबहुत दशणन घेतल.े त ेवणणन करत असताना मला 

जवळपास थोडीशी आत्मकथाच साांगावी लागली. परांत ु त े अपररहायण होत े कारण 

सत्याग्रहासांबांमधत माझ्या अडचणी सत्याग्रहींच्याही अडचणी झाल्या होत्या. आता परत आपण 

बाहेरील अडचणी पाहू.  

या प्रकरणाचे शीषणक ललहीत असताना मला लाज वाटत होती आक्षण हे प्रकरण ललफ्रहतानाही मला 

लाज वाटत ेआह.े सन १९०८ सालीसदु्धा जनरल स्मट्स दक्षिण आफ्रिकेतील सगळ्यात हुशार 

पुढारी आहेत अस े समजले जात होत े आक्षण आजही सवण जगात जरी नाही तरी फ्रिदटश 

साम्राज्यामध्य े तरी उच्च श्रणेीचे कायणकुशल पुरुष म्हणून त्याांची गणना होते. त्याांच्या महान 

शक्तीबद्दल आक्षण पात्रतबेद्दल मला शांका नाही. त ेजजतके कुशल वकील आहेत फ्रततकेच कुशल 

सेनापतीही आहते आक्षण फ्रततकेच कुशल शासकही आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत इतर अनेक शासक 

आल ेआक्षण गेल ेपरांत ु१९०८पासून तर आजपयतं (१९२४-२५) हा पुरुष दक्षिण आफ्रिकेच्या 

शासनाची सतु्र ेआपल्या हाती धरून आहे. आक्षण त्याांच्याशी स्पधाण करू शकेल असा एकही पुरुष 

दक्षिण आफ्रिकेत आजसदु्धा नाही. हे प्रकरण ललहीत असताना दक्षिण आफ्रिका सोडून मला नऊ 

वष ेझाली आहते. जनरल स्मट्ससाठी दक्षिण आफ्रिका कोणत्या फ्रवशेषणाचा उपयोग करतो हे 

मला माहीत नाही. त्याांच ेनाव जॅन आहे आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील लोक त्याांना ‘स्स्लम जॅनी’ 

म्हणून सांबोधतात. इथे स्स्लमचा अथण आहे, फ्रनसटून जाईल, हाती धरता येणार नाही असा. 

फ्रनसरडा. गुजराती मारठी भाषेत याच्याशी ममळताजुळता शब्द आहे ‘धूतण’, आक्षण चाांगला शब्द 

वापरायचा तर ‘चलाख’. अनेक इांग्रज ममत्र मला म्हणाल ेहोते, “जनरल स्मट्सपासून तुम्ही सावध 

राहा, तो अफ्रतशय बनेल माणूस आह.े त्याला बदलायला वेळ लागत नाही. त्याच्या शब्दाांचा अथण 

त्यालाच माहीत असतो. तो बहुधा अशा काही पद्धतीन ेबोलतो की दोन्ही पि त्यातून स्वतःला 

हवा तो अथण काढू शकतात. आक्षण सांधी ममळताच दोन्ही पिाांचा अथण बाजलूा ठेवनू तो स्वतःचा 

फ्रतसराच अथण साांगत, त्यावर अांमल करतो आक्षण त्याच्या समथणनाथण असा काही युलक्तवाद करतो 
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की आपणच अथण लावण्यात काही चूक तर केली नाही ना आक्षण जनरल स्मट्स आपल्या शब्दाांचा 

जो अथण लावतो तोच बरोबर तर नाही ना असे दोन्ही पिाांना थोडा वेळ वाटू लागत!े” या प्रकरणात 

मला ज्या फ्रवषयाची चचाण करायची आह ेत्याला - ही घटना जेव्हा घडली तेव्हा - आम्ही फ्रवश्वासघात 

समजत होतो आक्षण तसेच म्हणतही होतो. आजही समाजाच्या दृष्टीने मी तो फ्रवश्वासघातच 

समजतो. यालशवाय शीषणकात मी ‘फ्रवश्वासघात’ शब्दानांतर मी प्रश्नमचन्ह घातले आहे. याच ेकारण 

अस ेआहे की जनरल स्मट्सनी केलेला फ्रवश्वासघात कदामचत जाणनूबुजनू केलेला फ्रवश्वासघात 

नस ूशकेलही. आक्षण जजथे घातक हेतू नसेल फ्रतथ े फ्रवश्वासघात कसा असू शकेल? १९१३मध्ये 

मला जनरल स्मट्सचा जो अनुभव आला होता तो कटू आहे असे मला वाटल ेनव्हत.े आक्षण आज 

जेव्हा थोड्या तटस्थ दृष्टीने मी त्याकडे पाहतो तेव्हाही तो कटू आहे अस ेमला वाटत नाही. शक्य 

आह ेकी १९०८मध्ये जनरल स्मट्स याांनी हहिंदुस्तानींशी जो व्यवहार केला तो जाणूनबुजून केलेला 

फ्रवश्वासघात नसेलही.  

जमरल स्मट्स याांना न्याय देण्याकररता आक्षण त्याांच्याबद्दलच्या शीषणकात मी फ्रवश्वासघात या 

शब्दाचा जो उपयोग केला त्याचा, आक्षण या प्रकरणात मला जे काही साांगायचे आह ेत्याचा बचाव 

करण्याकररत मी इतकी प्रस्तावना केली आह.े 

मागील प्रकरणात आपण पाफ्रहले आह े की हहिंदुस्तानींनी ट्रान्सवाल सरकारकडून स्वतःहोऊन 

परवान ेघेतल ेहोते. आता त्या सरकारन ेखुनी कायदा रद्द करायला पाफ्रहजे होता. त्याांनी जर अस े

केल ेअसत ेतर सत्याग्रहाची लढाई बांद झाली असती. याचा अथण असा नाही की ट्रान्सवालमध्य े

हहिंदुस्तानींफ्रवरुद्ध जे कायदे होत ेत ेसवण रद्द झाले असत.े वा हहिंदुस्तानींची सवण दुःख ेदूर झाली 

असती. ती दूर करण्याकररता हहिंदुस्तानींना वैधाफ्रनक लढा द्यावा लागणारच होता. खुनी 

कायद्याच्या भयांकर काळ्या ढगाांना पाांगवण्यापुरताच सत्याग्रह सीमीत होता. या कायद्याचा जर 

स्वीकार करण्यात आला असता तर जमातीच्या नावाला पूणणपणे बट्टा लागला असता. आक्षण 

आधी ट्रान्सवालमधील आक्षण नांतर सवण दक्षिण आफ्रिकेतील सगळ्या हहिंदुस्तानींचे अप्स्तत्वच 

सांपुष्टात आल े असत.े परांत ु खुनी कायदा रद्द करण्याऐवजी जनरल स्मट्सनी नवीनच पाऊल 
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उचलल.े फ्रवधानसभते त्याांनी जे नवीन फ्रवधेयक सादर केल ेत्यात खुनी कायदा तर कायम ठेवण्यात 

आलाच लशवाय स्वतःहोऊन घेतलेले परवान ेकायदेशीर असतील असेही घोफ्रषत करण्यात आल.े 

याचबरोबर त्या फ्रवधेयकात असेही कलम घालण्यात आल ेहोते की ज्याांनी स्वतःहोऊन परवान े

घेतल े त्याांना खुनी कायदा लागू होणार नाही. याचा अथण असा झाला की एकच हेतू साध्य 

करण्याकररता एकाच वेळी दोन कायदे सुरू राहणार होते, आक्षण ट्रान्सवालमध्ये नवीन येणाऱ्या 

आक्षण स्वतःहोऊन परवाने न घेणाऱ्या हहिंदुस्तानींकररता खुनी कायदा लागू होणार होता.  

हे नवीन फ्रवधेयक वाचून मला तर धक्काच बसला. समाजाला मी कोणत ेउत्तर देणार होतो? ज्या 

पठाण बाांधवाांनी जोहाफ्रनसबगण येथील सभेत माझ्यावर भयानक आरोप केले होत ेत्याांना फ्रकती 

सुांदर खाद्य ममळाल?े परांत ु या गांभीर आघातानांतरही सत्याग्रहावरील माझा फ्रवश्वास कमी 

होण्याऐवजी अजूनच दृढावला होता. मी आमच्या सममतीची सभा बोलावली आक्षण सदस्याांना 

नवीन पररस्स्थती समजावून साांफ्रगतली. काहींनी मला टोमणा मारला, “तुम्ही फार साधेभोळे 

आहा. हे तर आम्ही तुम्हाला आधीच साांगत होतो. तुम्हाला कोणी काही साांफ्रगतल े की तुम्ही 

त्याच्यावर फ्रवश्वास ठेवता. तुम्ही तुमच्या खाजगी कामात इतका भोळेपणा दाखवत असाल तर 

आमच ेकाही म्हणण ेनाही. परांतु समाजाच्या कामातही तुम्ही भोळसटपणा सोडत नसल्यामुळे 

त्याच ेफळ समाजाला भोगाव ेलागत.े आता समाजातील लोकाांमध्य ेपूवीची हहिंमत आक्षण उत्साह 

फ्रनमाणण करता येण ेआम्हाला तरी कठीण वाटत.े आमच्या समाजाला तर तुम्ही चाांगल्या प्रकार े

ओळखता. तो सोडावाटरच्या बाटली सारखा आह,े िक्षणक उत्साहाचा त्याला जो ऊत येत असतो 

त्याचा शक्य फ्रततक चाांगला उपयोग आपण केला पाफ्रहजे. हा उत्साह थांड झाला की सवण काही 

सांपल.े”  

या शाखब्दक बाणाांमध्य ेफ्रवखार नव्हता. अशा गोष्टी मी इतर प्रसांगीही ऐकल्या होत्या. यामुळे मी 

हसत हसत उत्तर ददले, “तुम्ही लोक ज्याला माझा भोळेपणा समजता तो तर माझा अफ्रवभाज्य 

स्वभावच झाला आह.े हा भोळेपणा नसनू फ्रवश्वास आह.े आक्षण आपल्या मानवी भावांडाांवर फ्रवश्वास 

ठेवण ेहे माझे आक्षण तुमचहेी कतणव्य आह.े परांत ुतरीही तुम्हाला माझा हा दोष वाटत असेल आक्षण 
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माझ्या सेवेमुळे समाजाचा काही लाभ होतो अस ेजर तुम्हाला वाटत नसेल तर मग तुम्ही माझ्या 

दोषाबरोबर थोो़डे नुकसानही सहन केल े पाफ्रहजे. लशवाय समाजाचा उत्साह सोडावाटरच्या 

पाण्याप्रमाण े िक्षणक फसफसणारा आहे असेही मला वाटत नाही. समाजात तुमचा आक्षण 

माझाही समावशे होतो. माझ्या उत्साहाला तुम्ही जर अस ेफ्रवशेषण लावले तर तो मी माझा अपमान 

समजने, आक्षण मला खात्री आहे की तुम्ही लोकही याला अपवाद नसाल. आक्षण तुम्ही जर तुमच्या 

फूटपट्टीन ेसमाजाच ेमाप घ्याल तर तो समाजाचा अपमान कराल. अशा महान लढ्यात चढउतार 

तर येतच असतात. फ्रवरोधकाकडून तुम्ही फ्रकतीही जरी स्पष्टीकरण करून घेतल ेआक्षण तरीही 

त्यान ेफ्रवश्वासघात करायच ेठरवलेलेच असेल  तर तुम्ही त्याला कस ेकाय काय अडव ूशकाल? या 

मांडळात अनेक असे लोक आहेत की जे दावा करण्याकररता माझ्याकडे वचनपत्र (प्रॉममसरी नोट) 

घेऊन येत असतात. वचनपत्रावर सही करून आपले हात कापून घेतल्यानांतर त्या माणसाकडून 

माणूस अजून काय स्पष्ट करून घेणार आह?े परांत ुअशा लोकाांच्या फ्रवरोधातही न्यायालयात जाव े

लागत असत.े अस े लोक खटल्याचा फ्रवरोध करतात, फ्रवफ्रवध प्रकारे आपला बचाव करतात, 

त्याांच्या फ्रवरोधात फ्रनकाल लागतो आक्षण जप्ती फ्रनघत.े अशा अनुमचत घटना परत परत होणार 

नाहीत याची ग्वाही कोण देऊ शकतो? यामुळे माझा तरी तुम्हाला सल्ला आह ेकी जी समस्या 

फ्रनमाणण झाली आह ेती सोडवण्याचा आपण धैयाणन ेआक्षण आक्षण शाांततने ेप्रयत्न केला पाफ्रहजे. 

आपल्याला परत लढा द्यावा लागणार असेल तर आपण काय करू शकतो? यामुळे इतर लोक 

काय करतील याचा फ्रवचार न करता आपण स्वतः काय करू शकतो वा केले पाफ्रहजे याचा फ्रवचार 

प्रत्येक सत्याग्रहीन ेकेला पाफ्रहजे. मला तरी वाटते की आपण जर खर ेअस ूतर इतर लोकही खर े

राहतील आक्षण त्याांच्यात काही दुबळेपणा असेल तर तो आपल्या उदाहरणान ेदूर होईल आक्षण त े

परत धैयाणन ेउभे राहतील.” 

परत लढा सुरू करण्याच्या शक्यतमेुळे ज्या लोकाांनी शुद्ध हेतून ेमला टोमण ेमारून आपली शांका 

व्यक्त केली होती त्याांची समजतू पटली असावी अस ेमला वाटत.े या ददवसात सेठ काछललया 

ददवसेंददवस अमधकामधक प्रमाणात तेजस्वीपणा आक्षण हहिंमत दाखव ूलागले होते. प्रत्येक प्रश्नावर 

फ्रनदान बोलून तरी त ेआपला फ्रवश्वास व्यक्त करत असत आक्षण त्यावर अढळ राहत असत. त्याांनी 
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दुबळेपणा दाखवल्याचा वा पररणामाफ्रवषयी आशांका व्यक्त केल्याचा एकही प्रसांग मला आठवत 

नाही. एक वेळ अशी आली की जेव्हा युसूफ ममयाांनी वादळी सागरात कणणधार व्हायला नकार 

ददला. त्या वेळी आम्ही सवांनी कणणधार म्हणून काछललयाांच े स्वागत केल.े तेव्हापासून तर 

अखेरच्या घटकेपयंत काछललयाांनी आपल्या हातातील सुकाण ूकधीही सोडले नाही. आक्षण ज्या 

सांकटाांना क्वमचतच कोणी तोंड देऊ शकेल त्या सवांना त्याांनी फ्रनभििंत होऊन आक्षण फ्रनभणयपण े

तोंड ददले. जेव्हा लढा पुढे गेला तेव्हा एक वेळ अशी आली की तुरुां गात जाण ेसोपे होते, कारण 

एक प्रकारे तो आरामच होता, परांतु बाहेर राहून सवण गोष्टींवर बारकाईने नजर ठेवण,े सवण व्यवस्था 

करण ेआक्षण फ्रवफ्रवध प्रकारच्या लोकाांना समजावून साांगण ेआक्षण त्याांच्याबरोबर व्यवहार करण े

फार कठीण होते. 

पुढे जाऊन गोऱ्या सावकाराांनी काछललयाांना आपल्या जाळ्यात अडकवले. दक्षिण आफ्रिकेत 

अनेक हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांच्या व्यापाराला गोऱ्या पेढीवाल्याांचा आधार असतो. कोणत्याही 

जाममनालशवाय ते हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांना लाखो रुपयाांचा माल उधारीवर देतात. हहिंदुस्तानी 

व्यापारी गोऱ्या व्यापाऱ्याांचा इतका फ्रवश्वास सांपादन करू शकले हा हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांच्या 

प्रामाक्षणकपणाचा सुांदर पुरावा आहे. काछललया सठेवरही बऱ्याच गोऱ्या पेढीवाल्याांच ेकजण होते. 

ट्रान्सवाल सरकारन े प्रत्यि वा अप्रत्यिपण े भडकवल्यामुळे गोऱ्या व्यापाऱ्याांनी काछललया 

सेठकडे आपला पैसा ताबडतोब परत करण्याची मागणी केली. काछललयाांना बोलावून त े

म्हणालेसुद्धा की “तुम्ही जर सत्याग्रहाच्या लढ्यातून माघार घेतली तर आम्हाला आमच्या पैशाची 

काहीही घाई नाही. परांत ुतमु्ही जर लढाईतून माघार घेतली नाही तर सरकार तमु्हाला अटक करील 

अशी भीती आम्हाला वाटत.े अशा अवस्थेत आमच ेकाय होईल? यामुळे तुम्हाला जर लढ्यातून 

माघार घेण ेशक्य नसेल तर ताबडतोब आमचे पैस ेपरत करा.” वीर काछललयाांनी उत्तर ददले, 

“हहिंदुस्तानींच्या लढ्यात भाग घेणे हा माझा व्यलक्तगत प्रश्न आह.े त्याचा माझ्या व्यापाराशी 

कोणताही सांबांध नाही. त्या लढ्यात माझ्या धमाणचा, माझ्या समाजाच्या सन्मानाचा, आक्षण माझ्या 

स्वाक्षभमानाचा समावेश आह.े तुम्ही मला उधारीवर माल ददला याकररता मी तुमचा आभारी आह.े 

परांतु या गोष्टींना वा माझ्या व्यापाराला मी सवाणमधक महत्त्व देत नाही. तुमचे पैसे माझ्याजवळ 
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सोन्याच्या मोहरीप्रमाणे सुरक्षित आहेत. मी जजवांत आह ेतोपयंत स्वतःला फ्रवकूनही मी तुमच्या 

पैशाची भरपाई करीन. आक्षण समजा मला काही झालेच तर माझा माल आक्षण वसुली तुमच्याच 

हातात आह ेहेसुद्धा तुम्हाला माहीत आहे. यामुळे मला वाटत ेकी आजपयतं तुम्ही माझ्यावर जसा 

फ्रवश्वास ठेवला तसाच यापुढेही ठेवावा.” काछललयाांच ेहे म्हणण ेजरी उमचत असल ेआक्षण त्याांचा 

खांबीरपणा गोऱ्या मालकाांच्या फ्रवश्वासाकररता जरी अजून एक कारण असल े तरी जो माणसू 

जागेपणीच झोपण्याच ेसोंग घेत असतो त्याला कोणी कसा काय जागा करू शकेल? गोऱ्या 

व्यापाऱ्याांचीसुद्धा हीच गोष्ट होती. त्याांना तर काछललयाांवर दडपण आणायच ेहोते, शरण यायला 

भाग पाडायचे होते. त्याांचा पैसा तर तसाच सुरक्षित होता.  

२२ जानेवारी १९०९ला माझ्या कायाणलयात गोऱ्या व्यापाऱ्याांची एक सभा झाली. त्यात मी 

स्पष्टपणे साांफ्रगतल ेकी तुम्ही काछललयाांवर ज ेदडपण आण ूपाहत आहा ती व्यापारनीती नसनू 

राजनीती आहे. राजकारणी आचार व्यापाऱ्याांना शोभत नाही. परांतु त ेनाराज झाले. माझ्याजवळ 

काछललया सेठच्या मालाची आक्षण उधारीची यादी होती. मी ती त्या लोकाांना दाखवली आक्षण 

फ्रतच्या आधारावर त्याांना त्याांची पैपै ममळू शकत ेहे लसद्ध केल.े आक्षण तुम्हाला जर काछललयाांचा 

व्यापार इतर कोणाला फ्रवकायचा असेल तर काछललया आपला सवण माल आक्षण उधारी खरेदी 

करणाराला सोपवायला तयार आहेत. आक्षण तुम्हाला जर अस े करायच े नसेल आक्षण तुम्हा 

व्यापाऱ्याांना हवे असेल तर तुम्ही काछललयाांचा माल मूळ भावात परत घेऊ शकता, आक्षण अस े

करूनही तुमची पूणण वसुली होत नसेल तर  तुम्हाला पसांत असेल त्याप्रमाण ेतुम्ही उधारी वसूल 

करू शकता. माझ्या या प्रस्तावामुळे गोऱ्या व्यापाऱ्याांच े काहीही नुकसान होणार नव्हत े हे 

वाचकाांच्या लिात आलेलेच असावे (आक्षण माझ्या अनेक अलशलाांच्या सांबांधात मी अशी व्यवस्था 

करू शकलो होतो.) परांतु या वेळी गोऱ्या व्यापाऱ्याांना न्याय नको होता. त्याांना तर काछललयाांना 

शरण आणण्याकररता भाग पाडायचे होते. परांत ुकाछललया शरण गेल ेनाही आक्षण यामुळे त्याांना 

ददवाळखोर म्हणून घोफ्रषत करण्यात आल.े 
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काछललयाांकररता ही ददवाळखोरी कलांकासारखी नव्हती. उलट ती भूषणास्पद होती. यामळेु 

समाजातील त्याांची प्रफ्रतष्ठा वाढली आक्षण त्याांचा खांबीरपणा आक्षण शौयण याांच्याकररता समाजातील 

लोक त्याांच े अक्षभनांदन करू लागल.े अशा प्रकारचे शौयण अलौफ्रककच गणल े जाईल. सामान्य 

माणसाला हे कळूच शकत नाही. ददवाळखोरी ही ददवाळखोरी न राहता, बदनामी न राहता 

आदराची आक्षण प्रफ्रतष्ठेची गोष्ट होऊ शकत ेयाची कल्पनाही सामान्य माणसाला करता येऊ शकत 

नाही. परांतु काछललयाांना हीच गोष्ट योग्य वाटली. अनेक हहिंदुस्तानी व्यापारी ददवाळखोरीच्या 

भीतीने खुनी कायद्याला शरण गेल ेहोते. काछललयाांची इच्छा असती तर तेसदु्धा ददवाळखोरीपासून 

वाच ूशकत होते. सत्याग्रहाच्या लढाईतून माघार घेण ेहा तर ददवाळखोरीपासून वाचण्याचा मागण 

होताच. परांतु इथ ेमी त्यासांबांधी बोलत नाही. काछललयाांच ेअनेक अस ेहहिंदुस्तानी ममत्र होत ेकी ज े

या सांकटाच्या वेळी त्याांना पैसे देऊ शकले असत.े परांत ुअशी व्यवस्था करून त्याांना आपला 

व्यापार वाचवला असता तर त्याांच्या शौयाणला बट्टा लागला असता. तुरुां गवासाच े सांकट 

त्याांच्यासमोर उभे होते. तस ेपाहता ते सवण सत्याग्रहींच्या डोक्यावरही लटकत होते. यामुळे इतर 

कोणा सत्याग्रहीकडून त्याांनी पैस ेघेतल ेअसत ेआक्षण ते त्याांनी गोऱ्याांना ददले असत ेतर ती गोष्ट 

त्याांना शोभली नसती. परांत ु ज्याप्रमाण े सत्याग्रही व्यापारी त्याांच े ममत्र होत े त्याचप्रमाण े खुनी 

कायद्याला शरण जाणारे व्यापारीही त्याांच े ममत्र होत.े या लोकाांकडून काछललयाांना मदत ममळू 

शकली असती हे मला माहीत आह.े जोपयंत मला माहीत आह ेअशा एकदोन व्यापाऱ्याांकडून 

काछललयाांना फ्रनरोपही आला होता. परांत ुत्याांची मदत घेण ेम्हणज ेखुनी कायद्याला शरण जाण.े 

त्याांनी जे केल ेत्यातच शहाणपणा आह ेअसाच त्याचा अथण झाला असता. यामुळे अशी मदत घेता 

येऊ शकत नाही असा फ्रनणणय आम्ही दोघाांनीही घेतला. कोणी जर ददवाळे काढल ेतर त्याच्या 

ददवाळखोरीमुळे धनकोलासुद्धा ९९ टक्के प्रकरणी काही ना काही हानी सहन करावीच लागत 

असत,े आक्षण ऋणातील ५० टक्के रक्कम जरी ममळाली तरी धनको खुष होत असतो आक्षण ७५ 

टक्के रक्कम जर परत ममळाली तर आपली १०० टक्के वसुली झाली असे तो समजत असतो. 

दक्षिण आफ्रिकेतील व्यापारी सामान्यपण ेसव्वासहा टक्के नफा घेत नसतात तर ७५ टक्के नफा 

घेत असतात. यामुळे ७५ टक्के रक्कम परत ममळाली तर तो घाट्याचा सौदा आह ेअस ेत ेसमजत 
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नाहीत. ददवाळखोरीच्या प्रकरणी शांभर टक्के रक्कम क्वमचतच परत ममळत असल्यामुळे 

कोणताही धनको ऋणकोच्या ददवाळ्याची इच्छा ठेवत नाही. यामुळे आम्ही असाच फ्रवचार केला 

की काछललया सेठनी जर ददवाळे काढल ेतर त्याांची ददवाळखोरी इतराांकररताही ढालीचे काम 

करील. 

काछललया सेठच्या ददवाळखोरीमुळे गोर ेव्यापारी इतर व्यापाऱ्याांना धमकावण ेबांद करण्याची 

शक्यता होती. आक्षण असचे घडलेसुद्धा. गोऱ्या व्यापाऱ्याांचा उदे्दश काछललयाांना लढ्यातून माघार 

घ्यायला लावण्याचा आक्षण त्याांनी तस े केल ेनाही तर त्याांच्याकडून १०० टक्के रक्कम वसूल 

करावी असा होता, परांतु या दोन्ही उदद्दष्टातून त्याांचा एकही उदे्दश सफल झाला नाही, उलट यामुळे 

त्याांच्या अपेिेच्या फ्रवपरीत पररणामच झाला. एखादा प्रफ्रतमष्ठत हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्यान े ददवाळे 

काढल्यामुळे त्याच े स्वागत झाल्याच े पफ्रहल े उदाहरण पाहून गोर े व्यापारी स्तब्ध झाले आक्षण 

नेहमीकररता शाांत झाले. एका वषाणच्या आत गोऱ्या व्यापाऱ्याांना काछललया सठेकडून शांभर टक्के 

पैसा परत ममळाला. ददवाळे काढल्यानांतरही शांभर टक्के रक्कम परत केली जाण्याचे माझ्या 

माफ्रहतीप्रमाण ेदक्षिण आफ्रिकेतील हे पफ्रहलेच उदाहरण होत.े यामुळे सत्याग्रहाची लढाई सुरू 

असतानाच गोऱ्या व्यापाऱ्याांमध्ये काछललया सेठची प्रफ्रतष्ठा खूप वाढली आक्षण त्याच व्यापाऱ्याांनी 

लढा सुरू असतानाच काछललया सेठना हवा फ्रततका माल उधार देण्याची तयारी दाखवली. परांत ु

काछललयाांची ताकद तर उत्तरोत्तर वाढतच चालली होती. सत्याग्रहाच ेरहस्यसुद्धा त्याांना कळले 

होते. आता लढाई केव्हा सांपेल हे कोणीही साांग ूशकत नव्हता. यामुळे ददवाळे काढल्यानांतर 

लढाईच्या दरम्यान सेठ काछललयाांनी कोणत्याही मोठ्या व्यापारात पडू नये असा फ्रनणणय आम्ही 

घेतला. एखादा गरीब माणूस आपला खचण भागवू शकेल इतका नफा होण्याइतकाच व्यापार 

करायचा आक्षण जास्त व्यापार करायचा नाही असा फ्रनिय काछललया सेठनी केला होता. यामुळे 

गोऱ्या व्यापाऱ्याांनी त्याांना ज्या सवलती ददल्या होत्या त्याांचा उपयोग त्याांनी केला नाही.  

काछललया सेठच्या जीवनातील ज्या घटनाांचा मी इथ ेउल्लखे केला आहे त्या सवण या प्रकरणात 

उल्लेखखलेल्या सममतीच्या बैठकीनांतर झाल्या अस ेनाही हे वाचकाांच्या लिात आलेच असावे. 
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परांतु त्याांच ेवणणन एकाच दठकाणी करण ेयोग्य होईल अस ेवाटल्यान ेमी त्याांना या प्रकरणात स्थान 

ददले आहे. तारखेच्या फ्रहशोबान ेपाहायचे तर सत्याग्रहाची दुसरी लढाई सुरू झाली (१० सेप्टेंबर 

१९०८) त्याच्या काही ददवसाांनांतर काछललया सेठ अध्यि झाले होते आक्षण त्यानांतर जवळपास 

पाच मफ्रहन्याांनी त्याांना ददवाळखोर घोफ्रषत करण्यात आल ेहोत.े  

परांतु आता आपण सममतीतील बैठकीतील फ्रनणणयाांकडे वळू. नवीन फ्रवधेयक सरकार आक्षण समाज 

याांच्यात झालेल्या समेटाच्या फ्रवरोधी आह ेअस ेसाांगणार ेपत्र त्या बैठकीनांतर जनरल स्मट्स याांना 

ललफ्रहण्यात आल.े समेटानांतर जनरल स्मट्स याांनी ररचमांड येथ ेजे भाषण ददले त्याकडेही मी त्या 

पत्रातून जनरल स्मट्स याांचे लि वेधल.े त्या भाषणात त े म्हणाल ेहोते, “हे लोक आलशयायी 

कायदा रद्द करा असे मला साांगत आहेत. परांत ुजोपयंत हे लोक स्वतःहोऊन परवान ेघेणार नाहीत 

तोपयंत हा कायदा रद्द करण्याला मी नकार ददला आह.े” ज्याच ेउत्तर देऊन आपण अडचणीत 

येऊ असे राजकारणी लोकाांना वाटत असत ेत्या गोष्टीचे त ेएक तर उत्तर देत नसतात आक्षण जर 

ददलेच तर ते गुळमळुीत असत.े जनरल स्मट्स याांनी या कलेत प्राफ्रवण्य ममळवले होत.े तुम्ही त्याांना 

फ्रकतीही ललफ्रहले, फ्रकतीही भाषण े ददली तरी जोपयंत त्याांची इच्छा नसेल तोपयंत तुम्ही 

त्याांच्याकडून उत्तर ममळवू शकत नाही. ममळालेल्या पत्राचे उत्तर ददलेच पाफ्रहजे ही गोष्ट त्याांच्या 

सवणसामान्य लसद्धाांतात बसत नाही. यामुळे मी ललफ्रहलेल्या पत्राचे त्याांच्याकडून कोणतेही उत्तर 

ममळू शकले नाही.  

समेटाच्या वेळी आमच्यात आक्षण सरकारमध्य ेमध्यस्थी करणाऱ्या श्री अल्बटण काटणराईट याांना मी 

भेटलो. जनरल स्मट्स याांनी माांडलेल्या नवीन फ्रवधयेकामुळे त्याांनाही मोठा धक्का लागला होता. 

त ेम्हणाल,े “या माणसाला मी खरोखर ओळख ूशकत नाही. आलशयायी कायदा रद्द करण्याफ्रवषयी 

त्याांनी ददलेल ेअक्षभवचन मला चाांगल ेआठवत.े माझ्या शक्तीप्रमाण ेमी सवण काही करेन. परांत ु

तुम्हाला माहीतच आह ेकी एकदा त्या माणसान ेकाही ठरवल ेकी त्यासमोर कोणीही काहीही करू 

शकत नाही. वृत्तपत्राांमधील लेखाांची तर तो अगदीच पवाण करत नाही. यामळेु माझ्या मदतीचा 

तुम्हाला काही लाभ होईल अस ेमला वाटत नाही.” मी श्री हॉस्त्स्कन इत्यादींनाही मी भेटलो. त्याांनी 
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जनरल स्मट्सना पत्र ललफ्रहल.े त्याांनाही अफ्रतशय असमाधानकारक उत्तर ममळाल.े ‘फ्रवश्वासघात’ 

या शीषणकाखाली मी इांमडयन ओफ्रपफ्रनयनमधनू लेखही ललफ्रहले. परांत ुजनरल स्मट्स त्याांची पवाण 

कशाला करतील? तत्त्वज्ञानी वा कू्रर माणसाकररता तुम्ही हवे फ्रततके कटू शब्द वापरा त्याच्यावर 

त्याांचा काहीही पररणाम होत नाही. त ेतर आपले उरलेले काम करण्यातच मग्न असतात. या दोन 

शब्दाांमधून जनरल स्मट्सकररता कोणत्या शब्दाचा उपयोग करता येतो हे मला माहीत नाही. 

त्याांच्या वृत्तीत एक प्रकारचा तत्त्ववेत्तेपणा आह े हे मी कबूल केलेच पाफ्रहजे. ज्या वेळी आम्हा 

दोघाांमध्य ेपत्रव्यवहार सरुू होता आक्षण वृत्तपत्राांमधून माझे लेख प्रकालशत होत होते त्या वेळी मी 

त्याांना फ्रनषू्ठरच समजत होतो हे मला आठवत.े परांतु त्या वेळी सत्याग्रहाच्या लढाईच ेपफ्रहले पवणच 

सुरू होते. लढाई आठ वषण चालली होती आक्षण त्यातील हे दुसरेच वषण होत.े मध्यांतरीच्या काळात 

मी जनरल स्मट्स याांना फ्रकती तरी वेळा भेटलो. नांतरच्या काळात त्याांच्याशी सुरू असलेल्या 

चचेवरून मला वाटत े की दक्षिण आफ्रिकेत जनरल स्मट्स याांच्या धूतणपणाबद्दल जो समज 

प्रचललत आह ेत्यात पररवतणन व्हायला पाफ्रहजे. दोन गोष्टी मला स्पष्टपणे आठवतात - (१) त्याांनी 

त्याांच्या राजकाराणात काही मूलभूत तत्त्वे स्वीकारली आहेत. (२) आक्षण ती तत्त्वे पूणणपण े

अनैफ्रतक नक्कीच नाही. परांतु याचबरोबर मी हेही साांफ्रगतल ेपाफ्रहजे की त्याांच्या राजकारणात 

धूतणपणाला आक्षण प्रसांगोपात सत्याचरणालाही स्थान आहे. [हे छापत असताना (१८२४-

२५साली) जनरल स्मट्स याांच ेदक्षिण आफ्रिकेतील नेतृत्वही सांपल ेअसल्याचे आम्हाला कळले 

आह.े] 
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२. लढ्या ी पुनरावृत्ती 

एकीकडे जनरल स्मट्सना समटेाच्या अटींचे पालन करण्याकररता आम्ही समजावत होतो तर 

दुसरीकडे समाजाला जागृत करण्याच ेकामही जोरात सुरू होते. समाजातील लोकसदु्धा लढाई 

करण्याकररता आक्षण तरुुां गात जाण्याकररता तयार असल्याचा अनुभव आम्हाला आला. 

ठीकदठकाणी सभा घेण्यात आल्या. सरकारबरोबर सुरू असलेल्या पत्रव्यवहाराच्या गोष्टी 

सभाांमधून आम्ही लोकाांना समजावून साांफ्रगतल्या. ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मधून तर दर 

आठवड्याची डायरी छापली जातच होती. यामुळे काय सुरू आह े याची समाजाला चाांगल्या 

प्रकारे माफ्रहती होत अस.े स्वतःहोऊन घेतलेले परवाने वाया जाणार आहते, काही करणामुळे खुनी 

कायदा रद्द झाला नाही तर तुम्हाला हे परवान ेजाळावे लागतील तसेच समाज आपल्या फ्रनधाणरावर 

ठाम आह े आक्षण समाजातील लोकाांची तुरुां गात जाण्याची तयारी आहे हे यामुळे ट्रान्सवाल 

सरकरला कळेल ही गोष्टसुद्धा लोकाांना साांफ्रगतली जात असे. परवान्याांची होळी करण्याकररता 

ठीकदठकाणाहून परवाने गोळा करण्यात आल ेहोत.े  

ज्या नवीन फ्रवधेयकाबद्दल आपण मागील प्रकरणात वाचले त ेमांजूर करवून घेण्याकररता सरकारन े

तयारी सुरू केली. ट्रान्सवालच्या फ्रवधानसभेलाही समाजान ेअजण पाठवला. परांत ुत्यातून काहीही 

फललत फ्रनघाले नाही. अखेरीस सत्याग्रहींनी सरकारकडे ‘अस्त्ल्टमेटम’ पाठवला. ‘अस्त्ल्टमेटम’चा 

अथण आह ेफ्रनधाणरपत्र वा धमकीच ेपत्र. त ेलढाईच्या हेतूनेच पाठवण्यात येत असत.े ‘अस्त्ल्टमेटम’ 

या शब्दाचा उपयोग समाजाने केला नव्हता तर समाजाचा फ्रनधाणर साांगताना समाजान ेज ेपत्र 

पाठवले होते त्याचा फ्रवधानसभेत उल्लखे करताना जनरल स्मट्स याांनी ‘अस्त्ल्टमेटम’ या शब्दाचा 

उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर त े म्हणाल े होते की “सरकारला अशी धमकी देणाऱ्या या 

लोकाांना सकारच्या सामथ्याणची कल्पना नाही. काही आांदोलक गरीब फ्रबचाऱ्या हहिंदुस्तानींना 

भडकवत आहते. त्या गररबाांवर जर याचा प्रभाव पडला तर गरीब फ्रवनाकारण भरडल ेजातील.” 

त्या प्रसांगाचे वणणन करताना बातमीदाराांनी ललफ्रहल े होत े की ‘अस्त्ल्टमटेम’ची गोष्ट ऐकून 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

फ्रवधानसभेच ेसवण सदस्य अफ्रतशय सांतापल ेहोते. त्याांचे डोळे लाल झाले होत ेआक्षण जनरल स्मट्स 

याांनी सादर केलेले फ्रवधेयक त्याांनी ताबडतोब मांजूर केल.े  

सांदर्भिंत ‘अस्त्ल्टमटेम’मध्ये केवळ इतकेच म्हटलेल ेहोत ेकी “हहिंदुस्तानी समाज आक्षण जनरल 

स्मट्स याांच्यात झालेल्या समेटाप्रमाण ेहहिंदुस्तानी लोक जर स्वतःहोऊन परवाने घेतील तर त्याांना 

कायदेशीर ठरवण्याकररता एक फ्रवधेयक माांडण्यात येईल आक्षण आलशयायी कायदा रद्द केला 

जाईल अस ेस्पष्टपणे साांगण्यात.आल ेहोत.े सरकारी अमधकाऱ्याांच ेसमाधान होईल अशा प्रकार े

समाजातील लोकाांनी स्वतःहोऊन परवाने घेतले ही गोष्ट स्पष्ट आह.े यामळेु आता आलशयायी 

कायदा रद्द झालाच पाफ्रहजे. याफ्रवषयी जनरल स्मट्स याांना समाजान ेअनेक पत्र ेललफ्रहली आहेत 

आक्षण न्याय ममळवण्याकररता इतरही कायदेशीर पावल ेउचलली आहते. परांत ुअजूनपयंत तरी 

समाजाच ेसवण प्रयत्न अयशस्वी राफ्रहले आह.े आता हे फ्रवधेयक फ्रवधानसभेत मांजूर होण्याच्या 

अवस्थेत पोहोचलेले असल्यामुळे हहिंदुस्तानी समाजात पसरलेली भीती आक्षण आक्षण उत्तेजना 

याांची सरकारला कल्पना करून देण ेसमाजाच्या पुढाऱ्याांच ेकतणव्य आह.े आक्षण आम्हाला दुःखान े

साांगाव ेलागत ेकी समटेाप्रमाण ेजर आलशयायी कायदा रद्द केला नाही आक्षण तस ेकेल्याची सूचना 

फ्रवलशष्ट वेळेत जर समाजाला ददली नाही तर समाजातील लोकाांनी जे परवान े घेतल े ते त े

स्वतःहोऊन जाळून टाकतील. आक्षण असे केल्यामुळे त्याांना ज्या काही अडचणी सहन कराव्या 

लागतील त्या ते धैयाणन ेसहन करतील.” 

या पत्राला ‘अस्त्ल्टमेटम’ मानण्याच ेएक कारण अस ेहोते की त्याच ेउत्तर देण्याकररता सरकारला 

एक मुदत देण्यात आली होती. दुसर े कारण अस े होत े की गोर े लोक सामान्यपण े हहिंदुस्तानी 

लोकाांना रानटी जमात समजत असत. गोऱ्याांनी जर हहिंदुस्तानींना बरोबरीचे मानले असत ेतर 

त्याांना हे पत्र पूणणपणे लशष्टाचारपूणण वाटल ेअसत ेआक्षण त्याकडे त्याांनी लि ददले असत.े परांत ुगोर े

हहिंदुस्तानींना रानटी समजत होत.े आक्षण हहिंदुस्तानींनी सरकारला जे पत्र ललफ्रहले त्याकररता हेच 

कारण पुरेसे होत.े या दोन पररस्स्थतींमधून कोणत्या तरी एका पररस्स्थतीची फ्रनवड करण े

हहिंदुस्तानींना भाग होते. एक तर जांगली असल्याच ेमान्य करून दबून राहणे वा जांगली असल्याची 
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गोष्ट अमान्य करण्याच्या ददशेन ेआवश्यक पाऊल उचलण.े या पत्रामागे त्यावर अांमल करण्याचा 

दृढफ्रनिय नसता तर तो उद्धटपणा मानला गेला असता आक्षण समाज फ्रवचारशून्य आक्षण मूखण 

गणला गेला असता. 

जांगलीपणा नाकारणार े पफ्रहले पाऊल तर १९०६ साली जेव्हा प्रफ्रतज्ञा घेण्यात आली तेव्हाच 

उचलण्यात आल ेहोते आक्षण हे जर बरोबर असेल तर या पत्रात अस ेकाय नवीन होते की ज्यामुळे 

या पत्राला मी इतके महत्त्व देतो आक्षण या िणापासून समाजान ेरानटीपणा नाकारायला सुरुवात 

केली आहे असे मी समजतो अशी शांका कदामचत वाचकाांच्या मनात फ्रनमाणण होईल. एका दृष्टीने 

हा युलक्तवाद बरोबर समजला जाईल. परांतु अमधक फ्रवचार केला असता लिात येईल की 

समाजाच्या नकाराची खरी सुरुवात या फ्रनधाणरपत्रासनूच झाली होती. वाचकाांनी एक गोष्ट लिात 

ठेवली पाफ्रहजे ती ही की सत्याग्रहाच्या प्रफ्रतज्ञेची घटना अकस्मात घडली होती आक्षण त्यानांतरचा 

तुरुां गवास वगैर ेत्याचा अफ्रनवायण पररणाम होता. यामुळे नकळत समाजाची प्रफ्रतष्ठा वाढली होती. 

परांतु हे पत्र ललहीत असताना समाजाला त्याच्या पररणामाची पूणण कल्पना होती आक्षण आपली 

प्रफ्रतष्ठा जपण्याचा हक्क बजावण्याचा पूणण फ्रनधाणर होता. पूवीप्रमाणेच याही वेळी खुनी कायदा रद्द 

करायला लावणे हेच उदद्दष्ट या वेळीही होते. परांत ु या वेळेच्या पत्राच्या भाषेच्या शैलीत, 

कायणपद्धतीच्या फ्रनवडीत आक्षण इतर बाबतीत अांतर होते. एखादा गुलाम आपल्या मालकाला 

सलाम करतो आक्षण एखादा ममत्र आपल्या ममत्राला सलाम करतो यात दोन्ही दठकाणी सलामच 

असतो. परांतु या दोन सलामाांमध्ये इतके मोठे अांतर असत ेकी त्यामुळेच एखादा तटस्थ दशणक 

एका माणसाला गुलाम म्हणेल तर दुसऱ्याला ममत्र म्हणून ओळखेल.  

सरकारला ‘अस्त्ल्टमेटम’ पाठवत असतानाही आमच्यात बरीच चचाण झाली होती. मुदत ठरवून 

सरकारला उत्तर मागण े ही गोष्ट उद्धटपणाची वा लशष्टाचारफ्रवरोधी तर गणली जाणार नाही? 

सरकारची इच्छा आपल्या मागण्या मान्य करण्याची असेल, परांत ुया पत्रामुळे त्या अमान्य केल्या 

अस ेतर होणार नाही? अप्रत्यिपण ेसमाजाचा फ्रनरोप साांगून काम भागणार नाही काय? अशा 

सवण प्रश्नाांचा खोलवर फ्रवचार केल्यानांतर जे उमचत आक्षण न्याय्य वाटत ेतेच आपण केल ेपाफ्रहजे 
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असा सवांनी एकमतान े फ्रनणणय घेतला. यामुळे लशष्टाचारफ्रवरोधाचा आरोप होण्याची जरी भीती 

असली तरी त्याकररता आपली तयारी असली पाफ्रहजे, आक्षण सरकार जे काही देऊ इस्च्छत ेते 

खोट्या क्रोधामुळे जर देणार नसेल तर तो धोकाही आपण पत्करला पाफ्रहजे अस ेआम्हाला वाटल.े 

कोणत्याही स्वरूपात माणसाचा कमीपणा मान्य न करण्याची जर आपली इच्छा असेल आक्षण 

फ्रकतीही दुःख फ्रकतीही काळ जरी सहन करावे लागल ेतरी त ेसहन करण्याची आपल्यात ताकद 

असेल तरच हा मागण सरळ आक्षण उमचत ठरेल आक्षण तशाच पररस्स्थतीत आपण तो स्वीकारता 

पाफ्रहजे. 

या वेळी ज ेपाऊल उचलण्यात आल ेत्यात नवीन आक्षण फ्रवशेष काय होत ेत ेआता वाचकाांच्या 

लिात येईल. त्याची प्रफ्रतफ्रक्रया फ्रवधानसभेत आक्षण बाहेरच्या गोऱ्याांमध्यहेी फ्रनमाणण झाली. 

काहींनी हहिंदुस्तानींच्या धैयाणची प्रशांसा केली तर अनेक लोकाांचा सांतापसुद्धा झाला. या 

उद्धटपणाची हहिंदुस्तानींना पूणणपण े लशिा ममळायलाच पाफ्रहजे असे उद्गारही काहींनी काढल.े 

हहिंदुस्तानींच्या या पावलातील नाफ्रवन्य दोन्ही पिाांनी मान्य केल.े ज्या वेळी सत्याग्रह सुरू झाला 

त्या वेळी ती अगदी नवीन गोष्ट होती. अस ेअसूनही त्या वेळी गोऱ्याांमध्य ेजी खळबळ फ्रनमाणण 

झाली होती त्यापेिा फ्रकती तरी अमधक खळबळ या पत्रामुळे फ्रनमाणण झाली. याच ेएक कारण तर 

स्पष्ट आहे. सत्याग्रह सुरू झाला त्या वेळी कोणालाही समाजाच्या शक्तीचा अांदाज आला नव्हता. 

त्या वेळी अस े पत्र वा अशी भाषा औमचत्यपूणण मानली गेली नसती. परांत ु आता समाजाची 

थोडीबहुत पररिा झाली होती, आक्षण सामुदाफ्रयक आपत्तींना तोंड देत असताना जो त्रास सहन 

करावा लागत असतो तो त्रास सहन करण्याची शक्ती समाजात आह े हे सवांच्या लिात आल े

होते. यामुळे फ्रनधाणरपत्राची भाषा स्वाभाफ्रवकपणेच फ्रवकलसत झाली होती. आक्षण म्हणूनच ती 

अशोभनीय वाटली नाही. 
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३. स्वतःचोऊन घेतलेल्या परवान्याां ी चोळी 

ज्या ददवशी नवीन आलशयायी फ्रवधेयक फ्रवधानसभेत मांजूर होणार होते त्याच ददवशी 

‘अस्त्ल्टमेटम’चा वा फ्रनधाणरपत्राचा अवधी सांपणार होता. अवधी सांपल्यानांतर दोनेक तासाांनी 

परवान ेजाळण्याकररता सभा बोलावण्यात आली. सरकारकडून अपेिेपेिा वेगळे वा अनुकूल 

उत्तर जरी आल ेतरी सभा बोलावण ेव्यथण ठरणार नाही अस ेसत्याग्रह सममतीचे मत होते. तस े

घडल्यास सरकारचा फ्रनणणय समाजाला समजावनू साांगण्याकररता त्या सभेचा उपयोग होऊ 

शकणार होता.  

परांतु सरकार फ्रनधाणरपत्राचे कोणतेही उत्तर देणार नाही असे सममतीला खात्रीपूवणक वाटत होत.े 

आम्ही सवण वेळेपूवीच सभेच्या दठकाणी पोहोचलो होतो. सरकारच ेतारेन ेजरी उत्तर आल ेतरी ते 

ताबडतोब सभेच्या दठकणी पोहोचावे अशीही व्यवस्था आम्ही केली होती. सभेची वेळ चार 

वाजताची ठेवण्यात आली होती. फ्रनयमाप्रमाण े जोहाफ्रनसबगण येथील हममददया मलशदीच्या 

पटाांगणात १६ ऑगस्ट १९०८ला सभा झाली. सांपूणण मैदान हहिंदुस्तानींनी गच्च भरून गेलेले होते. 

दक्षिण आफ्रिकेतील हबशी स्वयांपाकाकररता ज्या प्रकारच्या कढईचा उपयोग करतात त्या 

प्रकारची जी मोठ्यातमोठी कढई ममळू शकली ती एका हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याच्या दुकानातनू 

मागवून व्यासपीठावर एका कोपऱ्यात ठेवण्यात आली होती.  

सभा सुरू होणारच होती तेवढ्यात एक सायकलस्वार आला. त्याच्या हातात तार होती. फ्रतच्यात 

सरकारच ेउत्तर होते. हहिंदुस्तानी समाजाच्या फ्रनधाणराबद्दल फ्रतच्यातून खेद व्यक्त करण्यात आला 

होता आक्षण सरकार आपला फ्रनणणय बदलवण्याकररता असमथण असल्याचेही त्या तारेतनू 

कळवण्यात आल ेहोते.  सभेतील सवांना तार वाचून दाखवण्यात आली. सभेन ेतारेच ेस्वागत 

केल.े सरकारन ेफ्रनधाणरपत्रातील मागण्याांचा जण ूकाय स्वीकार केला असता तर परवान्याची होळी 

करण्याची जी सांधी समाजाला ममळाली असती त्यापासून तो वांमचत झाला असता! असा आनांद 

चाांगला की वाईट हे फ्रनक्षितपण ेसाांगण ेकठीण आहे. टाळ्या वाजवून सरकारी फ्रनणणयाच ेस्वागत 

करणाऱ्या लोकाांना उदे्दश कळल्यालशवाय उमचतअनमुचततेचा फ्रनणणय करता यऊे शकत नाही. परांतु 
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इतके तर म्हणता येऊच शकत ेकी हा आनांद सभचे्या सुांदर उत्साहाचा फ्रनदशणक होता. सभेतील 

लोकाांना आपल्या शक्तीची थोडी जाणीव होऊ लागली होती.  

सभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. सभापतींनी लोकाांना सावध केले आक्षण त्याांना सवण 

पररस्स्थती समजावून साांफ्रगतली. प्रसांगानुरूप ठराव मांजूर करण्यात आल.े सरकारबरोबरच्या दीघण 

चचेतून जी पररस्स्थती फ्रनमाणण झाली होती फ्रतच्यावर मी स्पष्ट प्रकाश टाकला आक्षण म्हणालो, 

“ज्या लोकाांनी आपले परवान ेजाळण्याकररता ददलेल ेआहेत त्याांच्यापैकी काहींना त ेजर परत 

घ्यायच ेअसतील तर त ेत ेपरत घेऊ शकतात. केवळ परवान ेजाळण ेहा काही अपराध होत नाही 

आक्षण इतके काम केल्यामुळे तुरुां गात जाण्याची इच्छा करणाराांना तुरुां गात जाण्याची सांधी ममळेल 

असेही नाही. परवान ेजाळून आम्ही सरकारच्या खुनी कायद्याला फ्रवरोध करत आहोत केवळ 

इतका फ्रनधाणर आपण व्यक्त करत आहो. तसेच परवाने दाखवण्याची शक्तीही आपण आपल्यामध्य े

ठेव ूइस्च्छत नाही. परांतु जो माणसू आज परवान ेजाळण्याच्या कामात सहभागी होतो आक्षण उद्या 

त्यान े परत परवाना घेतला तर कोणीही त्याचा हात धरू शकणार नाही. अस े हनिंदनीय काम 

करण्याची ज्याची इच्छा असेल वा कसोटीच्या प्रसांगी आपल्या श्रदे्धवर आपण अढळ राहू शकू 

असा ज्याला फ्रवश्वास वाटत नसेल त्याच्याकररता परवाने परत घेण्याची अजूनही सांधी आह,े आक्षण 

हे परवान ेआताच त्याांना परत केल ेजाऊ शकतात. या वेळी आपला परवाना परत घेणाराांनी 

लाजण्याच ेकाही कारण नाही. मी तर यालाही एक प्रकारची हहिंमतच म्हणेन. परांतु नांतर परवाना 

परत घेण्यात लाज आक्षण बदनामी दोन्ही आहेत, आक्षण लशवाय त्यामळेु समाजाची हानीही होईल. 

यालशवाय या वेळी समाजाने हेही लिात ठेवले पाफ्रहजे की ही लढाई लाांब चालणार आह.े 

आपल्याला हेही माहीत आह ेकी आपल्यापैकी काही लोक प्रफ्रतज्ञेवरून ढळल ेआहते. यामुळे 

समाजाचा गाडा ओढण्याकररता उरलेल्या लोकाांना जास्त जोर लावावा लागणार आहे हेही स्पष्ट 

आह.े या सवण गोष्टींचा फ्रवचार करूनच आपण आजचा हा साहसी फ्रनणणय घेतला पाफ्रहजे असा 

माझा तुम्हाला सल्ला आहे.” 

 माझे भाषण सुरू असतानाच सभेतनू अस ेआवाज येऊ लागल ेहोते - “आम्हाला परवान े

नको, तुम्ही ते जाळून टाका.” अखेरीस मी म्हणालो की ज्याचा या प्रस्तावाला फ्रवरोध असेल त्यान े
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उभे राहाव.े परांत ुएकही माणूस उभा राफ्रहला नाही. त्या सभते मीर आलमही हजर होता. त्यान े

आपला परवाना मला जाळण्याकररता ददला आक्षण माझ्यावर हल्ला करण्यात आपण चूक केली 

अस ेघोफ्रषत केल.े स्वतःहोऊन तर त्यान ेनवीन परवाना घेतलेला नव्हता. मीर आलमचा हात मी 

हातात घेतला आक्षण तो खुश होऊन दाबला. तुझ्याबद्दल माझ्या मनात कधीच राग नव्हता अस े

मी मीर आलमला परत साांफ्रगतल.े चूक कबूल करून मीर आलमन ेपरवाना ददल्यामुळे लोकाांच्या 

आनांदाला पारावार राफ्रहला नाही. 

 जाळण्याकररता सममतीजवळ दोनशेहून अमधक परवान े आल े होत.े परवान्याांचा ढीग 

कढईत टाकण्यात आला आक्षण त्याांच्यावर वरून घासलेट ओतण्यात आले. युसूफ ममयाांनी त े

आगपेटीच्या काडीन ेपेटेवले. सांपूणण सभा उभी झाली आक्षण जोपयंत परवाने जळत होत ेतोपयंत 

टाळ्याांचा कडकडाट सुरू होता. ज्या काही लोकाांनी अजून आपल्याजवळ परवान ेठेवले होत े

त्याांच्या परवान्याांचाही आता व्यासपीठावर वषाणव होऊ लागला. हे परवानेही कढईत टाकण्यात 

आल.े होळी होईपयंत तुम्ही परवान ेका ददले नव्हत ेअसे फ्रवचारल ेअसता काही लोक म्हणाल,े 

“होळी पेटेल तवे्हाच परवान े ददले तर त्याचा इतराांवर चाांगला प्रभाव पडेल असे आम्हाला 

वाटल्यामुळे आम्ही आधी परवाने ददले नव्हत.े” इतर काही लोकाांनी प्रामाक्षणकपणे आपली चूक  

कबूल केली आक्षण त ेम्हणाले की “परवान ेदेण्याचा आम्हाला धीरच होत नव्हता. कदामचत परवान े

जाळले जाणार नाहीत अस ेअखेरच्या िणापयंत आम्हाला वाटत होत. परांत ुपरवान्याांची ही होळी 

पाफ्रहल्यानांतर आमच्याकडून राहवले नाही. आम्ही फ्रवचार केला की ज ेसवांचे होईल तेच आपले 

होईल. ”सत्याग्रहाच्या या लढाईत स्पष्टवके्तपणाचे आक्षण मनमोकळेपणाचे अनेक अनुभव 

आम्हाला आल.े 

या सभते इांग्रजी वृत्तपत्राांचे वाताणहरही आल ेहोत.े सभेतील सांपूणण दृश्य पाहून तसेुद्धा प्रभाफ्रवत 

झाले. त्याांनी आपल्या वृत्तपत्राांमधून सभेचे हुबेहूब वणणन केल ेहोत.े इांग्लांडमधील ‘डेली मेल’ या 

इांग्रजी दैफ्रनकाला जोहाफ्रनसबगण येथील बातमीदाराने या सभेचा वृत्ताांत पाठवला होता. आपल्या 

वृत्तात त्यान ेपरवान्याच्या होळीच्या या सभेची तुलना इांग्रजाांच्या त्या कामाशी केली होती ज्यात 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

इांग्लांडहून पाठवण्यात आलेल्या चहाच्या पेट्या बोस्टन बांदराच्या समुद्रात बुडवण्यात आल्या होत्या 

आक्षण इांग्लांडच्या अांफ्रकत न राहण्याचा फ्रनणणय घोफ्रषत करण्यात आला होता. दक्षिण आफ्रिकेची 

स्स्थती अशी होती - एकीकडे १३,००० हहिंदुस्तानींचा फ्रनराधार समुदाय होता तर दुसरीकडे 

ट्रान्सवालचे शलक्तशाली राज्य होते. आक्षण अमेररकेत होत ेएकीकडे सवण प्रकारच ेकुशल लाखो 

गोर े आक्षण दुसरीकडे होत े शलक्तशाली फ्रिदटश साम्राज्य. या दोन पररस्स्थतीची तुलना करत 

असताना ‘डेली मेल’च्या बातमीदारान ेकाही अफ्रतशयोक्ती केली होती अस ेमला वाटत नाही. 

हहिंदुस्तानींचे एकमेव शस्त्र होते त्याांचा सत्यावरील फ्रवश्वास आक्षण ईश्वरावरील श्रद्धा. श्रद्धाळू 

माणसाकररता हे शस्त्र सवोपरी असत े यात काही सांशय नाही. परांत ु सवणसामान्य माणसात 

जोपयंत ही दृष्टी फ्रनमाणण होत नाही तोपयंत १३,००० फ्रनःशस्त्र हहिंदुस्तानींना शस्त्रबळ असलेल्या 

अमेररकी गोऱ्याांसमोर तुच्छच गणल ेजाईल. परांतु ईश्वर तर दुबणलाांची शक्ती आह.े यामुळे जगान े

हहिंदुस्तानींना तुच्छ आक्षण फ्रनबणल समजण ेउमचत नाही. 
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४. नवीन मुदे्द उपस्स्ित करण्या ा समाजावर आरोप 

ट्रान्सवाल फ्रवधानसभेच्या ज्या बैठकीत आलशयायी कायदा मांजूर करण्यात आला होता त्याच 

बैठकीत अजून एक फ्रवधेयक मांजुरीकररता माांडण्यात आल.े त्या फ्रवधेयकाचे नाव होते, 

“आप्रवासी प्रफ्रतबांधक कायदा.” (इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट, १९०७चा पांधरावा कायदा) म्हणजेच 

नवीन येणाराांवर अांकुश लावणारा कायदा. हा कायदा तस ेपाहता सवांना लागू होणारा होता. परांत ु

नवीन येणाऱ्या हहिंदुस्तानींवर अांकुश लावणे हा त्याचा खरा उदे्दश होता. हा कायदा तयार करताना 

नातालच्या अशाच एका कायद्याचे अनुकरण करण्यात आल ेहोते. परांत ुयातील एका कलमामुळे 

आलशयायी कायदा ज्याांना लागू होणार होता त्याांचाही फ्रनफ्रषद्ध आगांतुकाांच्या व्याख्येत समावेश 

झाला असता. अशा प्रकारे एकाही हहिंदुस्तानीला ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करता येऊ नय ेअशी युक्ती 

अप्रत्यिपणे या कायद्यात योजजण्यात आली होती. याचा फ्रवरोध करण ेसमाजाकररता फ्रनताांत 

आवश्यक होते. परांत ु सत्याग्रहात या कायद्याचा समावशे करायचा की नाही असा प्रश्न 

समाजासमोर उभा राफ्रहला. सत्याग्रह केव्हा करावा आक्षण कोणत्या फ्रवषयासांबांधी करावा 

याबाबतीत समाजावर कोणतेही बांधन नव्हत.े यासांबांधात ज े काही बांधन होते त े समाजाच्या 

फ्रववेकातून आक्षण शक्तीतनू फ्रनमाणण झाले होत.े लहानसहान बाबतीत कोणी सत्याग्रह केला तर तो 

दुराग्रह होईल. अशा प्रकारे आपल्या शक्तीचा अांदाज न करता जो माणसू सत्याग्रह करतो आक्षण 

मग पराभूत होतो तो स्वतः तर कलांफ्रकत होतोच लशवाय अफ्रववेकामुळे सत्याग्रहाच्या शस्त्रालाही 

दुफ्रषत करतो. 

सत्याग्रहसममतीन े फ्रवचार केला की हहिंदुस्तानी समाजाचा सत्याग्रह केवळ खुनी कायद्याफ्रवरुद्ध 

आह.े खुनी कायदा जर रद्द झाला तर ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’च्या ज्या जहराचा मी वर उल्लेख 

केला आह ेत ेआपोआप नष्ट झाले असत.े असे असल ेतरीही खुनी कायदा रद्द करायला लावायचा 

असल्यामुळे ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’ची या आांदोलनात वेगळी चचाण करण्याची आवश्यकता 

नाही असा जर समाजाने फ्रवचार केला असता तर त्याचा अथण नवीन येणाऱ्या हहिंदुस्तानींवर 

लावण्यात आलेल ेप्रफ्रतबांध हहिंदुस्तानी समाजाला मान्य आहते असा लावला गेला असता. यामुळे 
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‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’चा फ्रवरोध करण ेआवश्यक होते. परांतु त्याचा समावेश सत्याग्रहाच्या 

लढाईत करायचा की नाही याचा फ्रवचार करण े आवश्यक होते. सत्याग्रह सुरू असतानाच 

समाजावर होणाऱ्या इतर आक्रमणाांचाही सत्याग्रहात समावेश करण े आपला धमण आह े अस े

समाजाच ेमत होते. परांत ुसमाजाच्या दौबणल्यामुळे जर अस ेकरता येऊ शकत नसेल तर ती गोष्ट 

वेगळी. शक्तीच्या अभावाचे वा उक्षणवेच े फ्रनममत्त करून फ्रवषारी ‘इममग्रेशन रतेस्ट्रक्शन ऍक्ट’ला 

तसेच सोडून देता येऊ शकत नाही अस ेसमाजाच्या पुढाऱ्याांना वाटल ेआक्षण यामुळे ‘इममग्रेशन 

रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’चाही सत्याग्रह आांदोलनात समावेश करण्यात आला. यामुळे यासांबांधीही 

ट्रान्सवाल सरकारबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात आला. परांतु तेवढ्याने कायद्यात कोणताही बदल 

झाला नाही. परांतु त्या फ्रनममत्तान ेजनरल स्मट्स याांना समाजाची आक्षण खरे साांगायच ेतर माझी 

हनिंदा करायची सांधी ममळाली. जनरल स्मट्सना माहीत होत ेकी जजतके गोरे हहिंदुस्तानी समाजाला 

उघडपणे मदत करत होते त्यापेिा फ्रकती तरी अमधक गोऱ्याांच्या मनात हहिंदुस्तानी समाजाबद्दल 

सहानुभूती होती. यामुळे ही सहानुभूती नष्ट करता येईल असे काही करावे अशी इच्छा त्याांच्या 

मनात फ्रनमाणण होणे स्वाभाफ्रवक होते.  यामुळे मी नवीन मुद्दा उचलत असल्याचा त्याांनी माझ्यावर 

आरोप केला आक्षण हहिंदुस्तानी समाजाबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या गोऱ्याांशी झालेल्या 

चचांमधून आक्षण पत्रव्यवहारामधून ते साांग ूलागल ेकी “गाांधीला जजतका मी ओळखतो फ्रततके 

तुम्ही ओळखत नाही. तो असा माणसू आहे की त्याला एक इांच जमीन ददली तर तो एक गज 

जमीनीची मागणी करील. मला हे सवण माहीत आहे. यामुळेच मी आलशयायी कायदा रद्द करून 

राफ्रहलेलो नाही. त्यान ेजेव्हा सत्याग्रह सुरू केला होता तवे्हा नवीन येणाराांबद्दल काहीही चचाण 

नव्हती. आता ट्रान्सवालच्या रिणाच्या दृष्टीने नवीन येणाऱ्या हहिंदुस्तानींकररता आपण कायदा 

करत आहो तर यातही हा सत्याग्रह करण्याची धमकी देऊन राफ्रहला आह.े अशी चलाखी 

(कहनिंगनेस) कुठपयंत सहन करता येऊ शकेल? त्याला जे काही करायच ेअसेल ते करू द्या. 

प्रत्येक हहिंदुस्तानी जरी बरबाद झाला तरी मी आलशयायी कायदा रद्द करणार नाही, आक्षण 

ट्रान्सवाल सरकारन ेहहिंदुस्तानींबद्दल जे धोरण अवलांफ्रबले आह ेतेही मी सोडणार नाही. या न्याय्य 

नीतीचे समथणन प्रत्येक गोऱ्यान ेकेल ेपाफ्रहजे.”  
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थोडासा जरी फ्रवचार केला तरी लिात येत ेकी जनरल स्मट्सचा हा युलक्तवाद अगदी अनुमचत 

आक्षण अनैफ्रतक होता. नवीन येणाऱ्या हहिंदुस्तानींवर फ्रनबंध घालणाऱ्या कायद्याचा जेव्हा जन्मच 

झालेला नव्हता तेव्हा समाज त्या कायद्याला कसा काय फ्रवरोध करणार होता? त्याांनी माझ्या 

चलाखीसांबांधीच्या अनुभवाचा उल्लखे केला आह.े परांत ुत्याच ेएकसदु्धा उदाहरण त ेदेऊ शकले 

नाही. आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील इतक्या वषांच्या काळात मी कधीही चलाखीन ेभरलेल ेवतणन 

केल्याच ेआक्षण चलाखीन ेवागल्याच ेमला आठवत नाही हे साांगताना मला मुळीच सांकोच होत 

नाही. माझा फ्रवश्वास आह े की चलाखीचा उपयोग केवळ नीतीफ्रवरोधीच नाही तर 

राजनीतीफ्रवरुद्धही आहे. यामुळे व्यावहाररक दृष्टीनेही मला चलाखी कधीही आवडली नाही. माझा 

बचाव करण्याकररता इतकेसुद्धा ललफ्रहण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही. ज्या वाचकाांकररता 

मी हा इफ्रतहास ललफ्रहतो आह ेत्याांच्यासमोर स्वतःचा बचाव करत बसण्याची मला लाज वाटत.े मी 

चलाखीमुक्त आह े असा अनुभव आजपयतं जर वाचकाांना आला नसेल तर स्वतःचा बचाव 

करूनही मला ही गोष्ट लसद्ध करता येणार नाही. कोणकोणत्या अडचणींना तोंड देत सत्याग्रहाची 

लढाई लढावी लागली होती आक्षण नैफ्रतकतेच्या राजमागाणवरून समाज हकिंमचत जरी ढळला तरी 

लढा कसा सांकटात सापडतो हे साांगण ेइतकाच वरील मजकूर ललफ्रहण्यामागील माझा हेत ूआह.े 

एखादा डोंबारी २० फूट उांचावर बाांधलेल्या दोरीवरून जेव्हा चालत असतो तेव्हा त्याला आपली 

दृष्टी त्या दोरीवर खखळून ठेवावी लागत असत.े आक्षण असे करण्यात तो हकिंमचत जरी चुकला तरी 

त्याचा मृत्य ूअटळ असतो, मग तो दोरीच्या कोणत्याही बाजूला पडो. सत्याग्रहीने डोंबाऱ्यापेिाही 

आपल्या लक्ष्यावर अमधक लि कें दद्रत करून चालले पाफ्रहजे हे दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाच्या 

आठ वषांच्या अनुभवान ेमला लशकवले आह.े ज्या गोऱ्या ममत्राांसमोर जनरल स्मट्स याांनी वरील 

आरोप केला होता ते ममत्र मला चाांगल्या प्रकारे ओळखत होते. त्याांच्यावर जनरल स्मट्स याांच्या 

अपेिेफ्रवरुद्ध पररणाम झाला. त्याांनी मला वा लढ्याला सोडल ेतर नाहीच, उलट अमधक उत्साहान े

मदत केली आक्षण ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’चा सत्याग्रहात समावशे करण्यात आला नसता तर 

समाज गांभीर अडचणीत सापडला असता हेही समाजाच्या लिात आल.े  
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माझा स्वतःचा अनुभव असा आह ेकी प्रत्येक शदु्ध लढाईला गक्षणतीश्रणेीचा फ्रनयम लागू होत 

असतो. आक्षण सत्याग्रहात तर ही गोष्ट लसद्धाांतासारखीच असत ेअशी माझी मान्यता आहे. गांगा 

नदी जसजशी वाहत पुढे जात ेतसतशा फ्रतच्यात अनेक नद्या येऊन ममळतात आक्षण मुखाजवळ 

तर फ्रतच े पात्र इतके फ्रवशाल होते की नावेत बसलेल्या प्रवाशाला डावीउजवीकडे, चोहोकडे 

पाणीचपाणी ददसत ेआक्षण समदु्रात आक्षण गांगेत काही अांतर असल्याच ेत्याला जाणवत नाही. 

अशाच प्रकारे सत्याग्रहाची लढाई जसजशी पुढे जात े तसतशा त्याच्यात फ्रवफ्रवध गोष्टी येऊन 

ममसळतात. आक्षण त्यामळेु सत्याग्रहापासनू फ्रनमाणण होणाऱ्या पररणामाांमध्ये वृद्धी होत जाते. 

सत्याग्रहाचा हा अपररहायण पररणाम आह े असा माझा फ्रवश्वास आह.े सत्याग्रहाच्या मूळ 

लसद्धाांतातच याच े कारण सामावलेल े आहे. सत्याग्रहात फ्रकमानच कमाल असत.े यामुळे 

फ्रकमानमधून काही कमी करण्याची गोष्टच फ्रनमाणण होत नाही. यामुळे त्यापासून माग ेफ्रफरता येत 

नसत ेआक्षण यामुळे सत्याग्रहाची स्वाभाफ्रवक पररणती वृद्धीतच होत असत.े इतर लढाया शुद्ध 

असल्या तरी त्याांच्यात काही कमी करण्याकररता आधीच वाव ठेवलेला असतो. यामुळे त्याांच्यात 

फ्रनरपवादपण े वृद्धी होण्यासांबांधात मी शांका व्यक्त केली आहे. परांतु फ्रकमान हेच कमालही 

असल्यामुळे वृद्धीचा फ्रनयम सत्याग्रहाला कसा लागू होतो हे समजून साांगण्याचे राहून गेल ेआह.े 

ज्याप्रमाण े गांगा नदी वृद्धीच्या शोधाथण आपला मागण वा गती सोडत नाही त्याचप्रमाण े

सत्याग्रहीसदु्धा वृद्धीच्या शोधात आपला अलसधारेसारखा मागण सोडत नाही. परांतु गांगा नदीचा 

प्रवाह जसजसा पुढे जाऊ लागतो तसतस ेइतर नद्याांचे प्रवाह फ्रतच्यात आपोआप येऊन ममळू 

लागतात तसेच सत्याग्रहाच्यासांबांधातही हीच गोष्ट खरी आहे. ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’चा 

सत्याग्रहात समावेश करण्यात आल्यानांतर सत्याग्रहाच्या लसद्धाांताची कल्पना नसलेल्या 

हहिंदुस्तानींनी मागणी केली की ट्रान्सवालमध्य ेहहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात जे काही कायदे आहते त्या 

सवांचा सत्याग्रहाच्या लढाईत समावेश करण्यात यावा. इतर काही असेही म्हणाल े की 

ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींची लढाई सुरू असतानाच नाताल, ऑरेंज िी स्टेट इत्यादी सवण 

वसाहतींमधील हहिंदुस्तानींना बोलावून दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात करण्यात 

आलेल्या सवण कायद्याांफ्रवरोधात सत्याग्रह सुरू केला पाफ्रहजे. हे दोन्ही प्रस्ताव अस े होत े की 
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त्याांच्यामुळे सत्याग्रहाचा भांग झाला असता. मी स्पष्ट शब्दाांत साांफ्रगतले की सत्याग्रहाच्या 

सुरुवातीला आपण ही भूममका घेतली नव्हती. सांधी सापडल्यामुळे आता ही भूममका घेण े

प्रामाक्षणकपणाचे होणार नाही. आपली शक्ती फ्रकतीही मोठी असली तरी ज्या मागणीकररता 

आपण सत्याग्रह करत असतो फ्रतची पूती होताच सत्याग्रह बांद झालाच पाफ्रहजे. या तत्त्वावर आम्ही 

दृढ राफ्रहलो नसतो तर माझी खात्री आह ेकी फ्रवजयाऐवजी आमचा पराभव तर झालाच असता 

लशवाय जी सहानुभूती आम्हाला ममळाली होती तीसुद्धा आम्ही गमावली असती. तसेच सत्याग्रह 

सुरू असताना सत्याग्रहात फ्रवरोधक काही अडथळे करत असतील तर त्या अडथळा आणणाऱ्या 

गोष्टींचा सत्याग्रहात आपोआपच समावशे होतो. सत्याग्रही आपल्या ददशेन ेपुढे जात असताना 

मागाणत फ्रनमाणण होणाऱ्या अडथळ्याांची उपेिा करू शकत नाही. आक्षण फ्रवरोधी सत्याग्रहही असूच 

शकत नाही. (कारण सत्याग्रहाच्या फ्रवरोधात सत्याग्रह अस ूशकत नाही.) यामुळे सत्याग्रहीवर 

कमी वा अमधकच ेबांधन अस ूशकत नाही. नवनवीन गोष्टी उभ्या करून फ्रवरोधक सत्याग्रहींना 

घाबरवण्याचा प्रयत्न करू शकतो, परांतु सत्याग्रही तर सवण भीतीपासून मुक्त असतो. यामुळे 

फ्रवरोधक जेव्हा नवीन अडचणी फ्रनमाणण करतो तेव्हा त्याच्यासमोरही तो सत्याग्रहाचा मांत्रोच्चार 

करत असतो, आक्षण मनात श्रद्धा बाळगत असतो की मागाणत येणार ेसवण अडथळे दूर करण्यात 

त्याच्या मांत्रोच्चाराला फ्रनक्षितच यश येईल. यामुळेच सत्याग्रह जजतका दीघण काळ चालतो, म्हणजेच 

फ्रवरोधक जजतका तो लाांबवतो फ्रततकीच फ्रवरोधकाची फ्रवरोधकाच्या दृष्टीने हानी होते.आक्षण 

सत्याग्रहाचा लाभ होतो. या फ्रनयमाची अजून उदाहरण े आपण इतर प्रकरणाांमध्य े पाहणार 

आहोतच. 
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५. सोराबजी शापुरजी अडाजणीया 

आता ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’चा सत्याग्रहाच्या लढाईत समावेश करण्यात आलेला 

असल्यामुळे लशक्षित हहिंदुस्तानींचा ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करता येण्याच्या अमधकाराची परीिाही 

सत्याग्रहींनाच करावी लागली. कोणताही सत्याग्रही ही परीिा घेऊ शकत नाही अस े

सत्याग्रहसममतीचे मत होत.े ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’मध्य े ज्या प्रफ्रतबांधात्मक अटी होत्या 

आक्षण ज्याांना आमचा कधीही फ्रवरोध नव्हता त्या अटींचे पालन करू शकणाऱ्या कोणत्या तरी 

हहिंदुस्तानीला ट्रान्सवालमध्ये आणनू त्याला तुरुां गात पाठवण्याचा फ्रनणणय आम्ही घेतला. सत्याग्रह 

हा एक मयाणदाधमण आह ेहे यातून आम्हाला लसद्ध करायच ेहोते. ‘इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट’मध्य े

एक कलम असे होत े- ट्रान्सवालमध्य ेनवीन येणाऱ्या व्यक्तीला युरोपमधील कोणत्या तरी भाषेच े

ज्ञान असल ेपाफ्रहजे. यामुळे ज्याला इांग्रजी भाषेचे ज्ञान असेल आक्षण यापूवी जो ट्रान्सवालमध्य े

राफ्रहलेला नसेल अशा कोणत्या तरी माणसाला ट्रान्सवालमध्य ेआणण्याची सत्याग्रहीसममतीची 

इच्छा होती. काही उमेदवाराांनी याकररता नावेही नोंदवली. परांत ुसत्याग्रहसममतीच्या कसोटीला 

केवळ सोराबजी शापुरजी अडाजक्षणयाच उतरल.े  

नावावरूनच वाचकाांच्या लिात येईल की सोराबजी पारसी होत.े सांपूणण दक्षिण आफ्रिकेत पारसी 

लोकाांची सांख्या १०० पेिा जास्त नव्हती. पारसी लोकाांबद्दल हहिंदुस्तानात ज ेमत व्यक्त केल ेहोत े

तेच माझे मत दक्षिण आफ्रिकेतही होत.े सांपूणण जगात एक लाखाांपेिा जास्त पारसी नसावे. इतकी 

लहानशी जमात दीघण काळापासून आपल्या प्रफ्रतष्ठचे ेरिण करत आली आहे. आपल्या धमाणवर 

ती अढळ आह ेआक्षण उदारपणात जगातील कोणतीही जमात फ्रतची बरोबरी करणार नाही. या 

सगळ्या गोष्टी या जमातीच्या श्रेष्ठतेच्या द्योतक आहेत. आक्षण सोराबजी तर आपल्या गुणाांमुळे 

शुद्ध रत्न लसद्ध झाले. ते लढाईत सामील झाले तेव्हा माझा आक्षण त्याांचा फार कमी पररचय होता. 

लढाईत सामील होण्याबद्दल त्याांनी जो पत्रव्यवहार केला त्याचा माझ्या मनावर फार चाांगला प्रभाव 

पडला. ज्याप्रमाण ेमी पारसी लोकाांच्या गुणाांचा पूजक आह ेत्याचप्रमाण ेत्या समाजाच्या काही 

दोषाांबद्दलही मी अनक्षभज्ञ नव्हतो आक्षण नाही. यामुळे सांकटाच्या वेळी सोराबजी दटकाव धरू 
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शकतील की नाही याबद्दल मी साशांक होतो. परांत ुसमोरचा माणसू आपल्या शांकेफ्रवरुद्ध काही 

साांगत असेल तर आपल्या शांकेला महत्त्व न देण्याचा माझा फ्रनयम आह.े यामुळे सोराबजींनी 

आपल्या पत्रामधून जो फ्रनधाणर दाखवला तो मान्य करण्यात यावा असे मला वाटल.े आक्षण अखेरीस 

सोराबजी उच्च कोटीचे सत्याग्रही असल्याच ेलसद्ध झाले. जास्तीतजास्त तुरुां गवास भोगणाराांपैकी 

त ेएक होते. इतकेच नाही तर त्याांनी समाजाच्या लढाईचा इतका सखोल अभ्यास केला होता की 

त ेलढाईसांबांधी ज ेकाही साांगायच ेत ेसवांना मान्य करावे लागायच.े  त्याांच्या सल्ल्यात नेहमी 

फ्रनधाणर, फ्रववेक, उदारपणा, शाांती इत्यादींच ेदशणन व्हायचे. घाईत ते कोणतेही मत बनवत नसत. 

ज्या प्रमाणात त्याांच्यात पारसीपणा होता, आक्षण तो खूप मोठा  होता, त्याच प्रमाणात त्याांच्यात 

हहिंदुस्ताफ्रनत्वही होते. सांकुमचत जातीयवादाचा त्याांना स्पशणही झालेला नव्हता. सत्याग्रहाचा लढा 

सांपल्यानांतर चाांगल्या सत्याग्रहींपैकी कोणाला तरी बॅररस्टरी लशकण्याकररता इांग्लांडला 

पाठवण्याकररता डॉ. मेहताांनी एक लशष्यवृत्ती ददली होती. अशा माणसाची फ्रनवड मलाच करायची 

होती. इांग्लांडला पाठवण्यासारख े दोनतीन तरुण होते. परांतु सवण ममत्राांना वाटल े की फ्रवचाराांचे 

गाांभीयण आक्षण समजतूदारपणा या बाबतीत सोराबजींची बरोबरी दुसरा कोणीही करू शकत नाही. 

यामुळे त्याांचीच फ्रनवड झाली. फ्रनवड झालेल्या उमेदवारान े बॅररस्टर होऊन दक्षिण आफ्रिकेत 

परतल्यानांतर माझी जागा घ्यावी असा उदे्दश ही लशष्यवृत्ती देण्यामाग ेहोता. समाजाचा आशीवाणद 

आक्षण प्रफ्रतष्ठा सोबत घेऊन सोराबजी इांग्लांडला गेल.े बॅररस्टर झाले. गोखल्याांशी त्याांची ओळख 

दक्षिण आफ्रिकेतच झाली होती. सौराबजींनी त्याांच ेमन जजिंकले. हहिंदुस्तानात परतल्यानांतर भारत 

सेवक समाजात सामील होण्याकररता गोखल्याांनी त्याांना आग्रह केला होता. आपल्या सोबतच्या 

फ्रवद्याथ्यांमध्ये सोराबजी अफ्रतशय लोकफ्रप्रय होते. प्रत्येक फ्रवद्याथ्याणच्या सखुदुःखात त ेसहभागी 

होत असत. इांग्लांडमधील डामडौलाचा आक्षण चैनीच्या वातावरणाचा त्याांच्यावर कोणताही 

पररणाम झाला नव्हता. सोराबजी इांग्लांडला गेल ेतेव्हा त्याांच ेवय तीस वषांपेिा जास्त होते. त्याांचा 

इांग्रजीचा अभ्यास फ्रवशेष नव्हता. व्याकरण इत्यादीच्या त्याांच्या ज्ञानाला जांग लागलेला होता. परांत ु

माणसाच्या मचकाटीसमोर अशा गैरसोयींचा दटकाव लागू शकत नाही. शुद्ध फ्रवद्याथी जीवन व्यतीत 

करत त ेपरीिा उत्तीणण होत गेल.े माझ्या काळात बॅररस्टरीची परीिा तुलनात्मक दृष्टीने सोपी 
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होती. आजच्या बॅररस्टराांना त्या काळातील बॅररस्टराांपेिा बराच जास्त अभ्यास करावा लागतो. 

परांतु सोराबजी डगमगले नाही. इांग्लांडमध्य ेजेव्हा शुश्रषुापथक सुरू झाले तेव्हा त्याची सुरुवात 

करणाराांमधील सोराबजी एक होते आक्षण अखेरपयतं त ेत्यात राफ्रहले. त्या पथकालाही सत्याग्रह 

करावा लागला होता. त्यात अनेक लोकाांनी माघार घेतली होती. परांतु जे लोक दटकून राफ्रहले त्यात 

सोराबजी होते. शुश्रषुापथकातील तो सत्याग्रहही यशस्वी झाला होता हेही मी इथ े साांफ्रगतल े

पाफ्रहजे. 

इांग्लांडमध्य ेबॅररस्टर झाल्यानांतर सोराबजी जोहाफ्रनसबगण येथ ेपरतल.े इथे त्याांनी वफ्रकली आक्षण 

समाजसेवा या दोन्ही गोष्टींना सुरुवात केली. दक्षिण आफ्रिकेतनू मला जी पत्रे यायची त्यात 

सोराबजींची प्रशांसाच असायची. त्यात ललफ्रहलेले असायच,े “ते पूवी जस ेसाध ेहोत ेतसेच आजही 

आहेत. डामडौलाचा त्याांना स्पशणही झालेला नाही. लहानमोठ्या सगळ्याांशी त े ममळूनममसळून 

वागतात.” परांतु देव जजतका दयाळू आह ेअस ेवाटत ेफ्रततकाच तो फ्रनदणयीही असतो अस ेददसत.े 

सोराबजींना तीव्र ियरोग (गॅलहपिंग थायलसस) झाला आक्षण काही मफ्रहन्यातच समाजाच े पे्रम 

सांपादन करून आक्षण त्याला दुःखात ढकलून सोराबजी फ्रनघून गेल.े अशा प्रकारे ईश्वरान ेसमाजाच े

दोन रत्न थोड्याच कालात फ्रहरावून नेल.े - एक काछललया सेठ, दुसर ेसोराबजी. 

फ्रनवडच करायची असली तर दोघाांमधून मी कोणाला पफ्रहल ेस्थान देईन? मी फ्रनवडच करू शकत 

नाही. दोघेही आपापल्या िेत्रात अफ्रद्वतीय होत.े काछललया जजतके शदु्ध मुसलमान होत ेफ्रततकेच 

त े शदु्ध हहिंदुस्तानीही होत.े त्याचप्रमाण े सोराबजी जजतके शुद्ध पारसी होत े फ्रततकेच ते शदु्ध 

हहिंदुस्तानीही होते.  

कसोटी म्हणून आधी सरकारला सूचना देऊन सोराबजी ट्रान्सवालमध्य े आल े होते. याकररता 

सरकारची अगदीच तयारी नव्हती. यामुळे सोराबजीबरोबर कसा व्यवहार करावा याचा फ्रनणणय 

सरकारला ताबडतोब घेता आला नाही. सोराबजींनी उघडपण ेसीमा ओलाांडून ट्रान्सवालमध्य े

प्रवेश केला होता. परवाने तपासणारा अमधकारी त्याांना ओळखत होता. सोराबजी त्याला म्हणाल,े 

“कसोटी म्हणून मी जाणनूबुजून ट्रान्सवालमध्य ेलशरलो आह.े माझ्या इांग्रजीची परीिा घ्यायची 
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असेल तर ती तुम्ही घेऊ शकता आक्षण मला अटक करायची असेल तर तसेही करू शकता.” 

अमधकाऱ्यान ेउत्तर ददले, “तुम्हाला इांग्रजी येत ेहे मला माहीत आह.े यामुळे परीिा घेण्याचा प्रश्नच 

उपस्स्थत होत नाही. आक्षण तुम्हाला अटक करण्याचा आदेश मला देण्यात आलेला नाही. यामुळे 

तुम्ही खशुीखशुीन ेआत जाऊ शकता. सरकारला हवे असेल तर तुम्ही जजथे जाल फ्रतथ ेत ेतुम्हाला 

अटक करू शकेल.” 

अशा प्रकारे आम्हाला अपेिा नसतानाही सोराबजी जोहाफ्रनसबगणला पोहोचल.े आम्ही सवांनी 

आनांदान े त्याांच े स्वागत केल.े ट्रान्सवालच्या सीमेवरील स्टेशन वॉकरस्टच्या पुढे सोराबजींना 

सरकार येऊ देईल अशी आमच्यापैकी कोणालाही आशा नव्हती. अनेकदा अस ेहोत असत ेकी 

आपण आपले पाऊल न घाबरता ताबडतोब फ्रवचारपूवणक उचलतो तेव्हा त्याचा फ्रवरोध करण्याची 

सरकारची तयारी नसत.े प्रत्येक शासनाचा असाच स्वभाव असतो असे म्हणता येऊ शकत.े आक्षण 

कशीही आकप्स्मक पररस्स्थती फ्रनमाणण झाली तरी फ्रतचा सामना करण्याकररता ताबडतोब फ्रनणणय 

घेत यावा इतका सारासार फ्रवचार प्रत्येक सरकारी अमधकाऱ्यान ेआधीपासून केलेला नसतो. त्यान े

आपल्या फ्रवभागाला फ्रततक्या प्रमाणात आपलेस ेकेलेले नसत.े यालशवाय अमधकाऱ्याला एक नाही 

तर अनेक काम असतात. त्या कामाांमागे त्याच ेलि फ्रवभागललेे असत.े अमधकाऱ्याला सत्तेचा 

अहांकार असतो आक्षण व त्यामुळे तो बेफ्रफकीर असतो आक्षण कसेही आांदोलन झाले तरी त्याला 

तोंड देण ेआपल्या डाव्या हाताचा खेळ आह ेआह ेअस ेत्याला वाटत असत.े उलटपिी आांदोलन 

चालवणाऱ्या सावणजफ्रनक कायणकत्याणला आपल्या ध्येयाची पुरेशी कल्पना असेल, त्याकररता 

लागणाऱ्या साधनाांच ेत्याला ज्ञान असेल आक्षण आपल्या योजनेबद्दल त्याने नीट फ्रवचार केलेला 

असेल तर तो पूणणपण ेतयार असतो. तसेच त्याला एकाच गोष्टीचा रात्रांददवस फ्रवचार करायचा 

असल्यामुळे  त्यान ेजर योग्य पद्धतीन ेपाऊल उचलले तर त्याच ेपाऊल नेहमीच सरकारच्या पुढे 

राहील. सरकारच्या हाती अनन्यसाधारण सत्ता असल्यामुळे अनेक आांदोलन अयशस्वी होत 

असतात.  
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सांिेपात शासनाच्या सावधफ्रगरीच्या अभावामुळे अथवा जाणूनबुजून ठरवलेल्या योजनेमळेु 

सोराबजी जोहाफ्रनसबगणला पोहोचू शकले होत.े आक्षण सोराबजी सारख्याांच्या प्रकरणी 

अमधकाऱ्याांच ेकाय कतणव्य आह ेयाची सूचना स्थाफ्रनक अमधकाऱ्याांना देण्यात आलेली नव्हती. 

अशा प्रकारे सोराबजी जोहाफ्रनसबगणला पोहोचल्यामुळे समाजाचा उत्साह फ्रद्वगुक्षणत झाला. काही 

तरुणाांना तर सरकार पराभूत झाले आक्षण लवकरच त ेसमेट करील अस ेवाटू लागल.े परांतु आपली 

ही धारणा चुकीची असल्याचे थोड्याच ददवसाांत या तरुणाांच्या लिात आले. इतकेच नाही तर 

समेट होण्याआधी अनेक तरुणाांना आपली आहुतीही द्यावी लागेल याचीही त्याांना जाणीव झाली.  

ट्रान्सवालमध्य ेराहण्याचा आपल्या अमधकार असून मी जोहाफ्रनसबगणला चाललो आह ेअशी सूचना 

“इममग्रेशन रेतस्ट्रक्शन ऍक्ट”प्रमाणे सोराबजींनी जोहाफ्रनसबगणच्या पोलीस अमधकाऱ्याांना ददली. 

याकररता आपल्याला इांग्रजीच े सवणसामान्य ज्ञान असल्याचा त्याांनी उल्लेख केला आक्षण 

अमधकाऱ्याांना पररिा घ्यायची असेल तर त्याकररता आपली तयारी असल्याच े साांफ्रगतल.े या 

पत्राचे कोणतेही उत्तर आल ेनाही. अथवा असेही म्हणता येईल की या पत्राचे उत्तर म्हणून की 

काय या पत्रानांतर काही ददवसाांनी सोराबजींना एक समन्स ममळाला  

८ जुल ै१९०८ला न्यायालयात त्याांच्यावरील खटला सुरू झाला. हहिंदुस्तानी पे्रिकाांनी न्यायालय 

मचक्कार भरलेल ेहोत.े फ्रतथ ेआलेल्या हहिंदुस्तानींची न्यायालयाच्या प्राांगणातच एक सभा घेण्यात 

आली. त्या सभेत सोराबजींनी फ्रवरश्रीयुक्त भाषण केल.े समाजाचा फ्रवजय होईपयंत फ्रकहीही वेळा 

जरी तुरुां गात जाव ेलागले तर मी जाईन आक्षण त्यामळेु फ्रकतीही त्रास सहन करावा लागला तर मी 

तो सहन करीन अशी प्रफ्रतज्ञा सोराबजींनी त्या भाषणातून केली. मध्यांतरीच्या काळात सोराबजींशी 

माझा जवळून पररचय झाला होता आक्षण सोराबजी शुद्ध रत्न असल्याच े लसद्ध होईल याबद्दल 

माझी खात्री पटलेली होती. खटला सुरू झाला. वकील म्हणून मी सोराबजींचा बचाव केला. 

समन्समधील दोषाांकडे मी न्यायाधीशाांचे लि वेधल,े आक्षण सोराबजींना देण्यात आलेल ेसमन्स 

रद्द करावे अशी त्या आधारावर मागणी केली. सरकारी वफ्रकलाांनी आपली बाज ूमाांडली. परांतु ९ 

जुलैला माझा युलक्तवाद मान्य करून न्यायालयान ेसमन्स रद्द केल.े समाज आनांदान ेवेडा झाला.  
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परांतु सोराबजींची ही सुटका दटकणारी नव्हती. दुसऱ्या ददवशी म्हणज े १० जुल ै १९०८ला 

न्यायालयात हजर राहण्याची त्याांना सूचना ममळाली. १० जुलैला न्यायाधीशाांनी त्याांना ८ ददवसात 

ट्रान्सवाल सोडण्याचा हुकूम ददला. ट्रान्सवाल सोडण्याची आपली इच्छा नाही अस ेन्यायालयाचा 

आदेश ममळाल्यानांतर सोराबजींनी पोलीस अधीिक श्री वरनॉन याांना सूचीत केल.े यामुळे परत 

एकदा त्याांना न्यायालयात आणण्यात आल ेआक्षण न्यायाधीशाांच्या आदेशाचे पालन केले नाही 

असा आरोप २० जुलैला त्याांच्यावर ठेवण्यात आला आक्षण त्याांना एक मफ्रहन्याची सक्त मजुरीची 

लशिा झाली. 

परांतु स्थाफ्रनक हहिंदुस्तानींना सरकारन ेअटक केली नाही. जजतक्या जास्त लोकाांना आपण अटक 

करू फ्रततकाच लोकाांचा उत्साह जास्त वाढत असल्याच ेआक्षण कायद्यातील खाचाखोचाांमळे जर 

कोणी हहिंदुस्तानी सुटला तर त्यामुळेही समाजाचा उत्साह वाढत असल्याच ेसरकारच्या लिात 

आल ेहोत.े हहिंदुस्तानींफ्रवरुद्ध जे काही कायदे सरकारला मांजूर करायच ेहोते त ेत्याांनी मांजूर केल े

होते. हे खर ेआह ेकी अनेक हहिंदुस्तानींनी आपले परवान ेजाळून टाकल ेहोत.े परांत ुपरवान ेघेऊन 

त्याांनी ट्रान्सवालमध्य ेराहण्याचा आपला हक्क लसद्ध केला होता. यामुळे केवळ त्याांना तुरुां गात 

पाठवण्याकररता त्याांच्यावर खटला भरण्यात फारसा लाभ आह ेअस ेसरकारला वाटत नव्हत.े 

उलट कोणाचीही धरपकड न करता काही काळ आपण शाांत राफ्रहलो तर आांदोलकाांसमोर 

आदोलन करण्याचा कोणताही मागण लशल्लक राहणार नाही आक्षण त्यामुळे आपोआपच आांदोलन 

शाांत होईल असे सरकारला वाटल.े परांतु सरकारचा हाही अांदाज चुकीचा ठरला. शासनाच्या 

धैयाणची कसोटी पाहण्याकररता समाजान े एक नवीन पाऊल उचलायच े ठरवल.े त्यामुळे 

शासनाच्या धीराची थोड्याच वेळात परीिा झाली. 
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६. सेठ दाऊद मुचम्मद इत्यादीं ा लढ्यात प्रवेश 

 काहीही न करता सरकार आपल्याला थकवू पाहत आह ेअस ेजेव्हा समाजाने पाफ्रहले 

तेव्हा नवीन पाऊल उचलण ेसमाजाकररता अपररहायण झाले. सत्याग्रहीत जोपयंत दुःख सहन 

करण्याची इच्छा असत े तोपयंत तो कधीही थकत नाही. यामुळे सरकारची धारणा चुकीची 

ठरवण्याच ेसमाजात सामथ्यण होते.  

 नातालमध्य ेअनेक असे हहिंदुस्तानी राहत होते की ज्याांना ट्रान्सवालमध्य ेराहण्याचा पूणण 

अमधकार होता. व्यापाराकररता त्याांना ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता नव्हती. हे 

खर ेअसल ेतरी त्याांना ट्रान्सवालमध्य ेयेण्याचा अमधकार आहे अशी समाजाची मान्यता होती. 

यालशवाय त्याांना इांग्रजीचेही थोडेबहुत ज्ञान होत.े आक्षण सोराबजीइतके लशिण घेतलेल्या 

हहिंदुस्तानींनी ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश केला तर त्यामुळे फ्रनयमाचा भांग होत नाही असेही हहिंदुस्तानींचे 

मत होते. यामुळे दोन प्रकारच्या हहिंदुस्तानींना ट्रान्सवालमध्य ेआणण्याचा आम्ही फ्रनणणय घेतला - 

एका अशा हहिंदुस्तानीला जो आधी ट्रान्सवालमध्ये राफ्रहलेला असेल आक्षण दुसऱ्या अशा 

हहिंदुस्तानींना ज्याांनी इांग्रजीचे लशिण घेतलेले असेल आक्षण यामुळे ज्याांना ‘लशक्षित’ समजल ेजात 

होते. 

 यात सेठ दाऊद इिाफ्रहम आक्षण पारसी रुस्तमजी या दोन मोठ्या व्यापाऱ्याांचा समावशे 

होत होता. तसेच सुरेंद्रनाथ मेढ, प्रागजी खांडुभाई देसाई, हररलाल गाांधी (गाांधीजींचा मुलगा) 

आक्षण रतनशी लोढा या ‘लशक्षित’ हहिंदुस्तानींचाही समावेश होत होता. दाऊद शेठच्या पत्नीला 

गांभीर आजार झालेला असूनही त ेया लढ्यात सामील झाले. 

 आता मी सेठ दाऊद मुहम्मद याांची वाचकाांना ओळख करून देतो. नाताल इांमडयन 

कॉंग्रेसच े ते अध्यि होत.े सवाणत आधी दक्षिण आफ्रिकेत आलेल्या हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांमध्य े

त्याांचा समावेश होत होता. सुरत येथील सुन्नी समाजातील त ेबोहरा होत.े चातुयाणत दाऊद सेठची 

बरोबरी करू शकतील अस ेफार कमी हहिंदुस्तानी दक्षिण आफ्रिकेत मी पाफ्रहले आहते. कोणतीही 

गोष्ट समजून घेण्यात त्याांची अद्भतु िमता होती. त्याांनी फार कमी लशिण घेतल े होते, परांत ु
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अनुभवाने त ेइांग्रजी आक्षण डच भाषा चाांगल्या प्रकारे बोलू शकायच.े इांग्रज व्यापाऱ्याांबरोबर त े

आपला व्यवहार फार चाांगला करू शकत असत. औदायण आक्षण दानशूरपणाकररता त ेप्रलसद्ध 

होते. त्याांच्याकडे जवळपास ५० पाहुणे जेवणाकररता असायचेच. सामाजजक कायाणकररता देणगी 

देणाराांमध्य ेत्याांच ेनाव नहेमी प्रमुख दात्याांमध्य ेअसायच.े त्याांना एक अमूल्य पुत्र होता. आक्षण 

चाररत्र्यात तर तो सेठपेिाही वरचढ होता. त्याच ेअांतःकरण स्फदटकासारख ेस्वच्छ होते. आपल्या 

या मुलाच्या चाररत्र्यफ्रवकासात सेठनी कधीही अडथळा आणला नव्हता. सठे आपल्या पुत्राची 

पूजा करायच ेअसे म्हटले तर मुळीच अफ्रतशयोक्ती होणार नाही. आपला एकही दोष आपल्या 

पुत्रामध्ये, हसनमध्य ेउतरू नये अशी त्याांची इच्छा होती. हसनला इांग्लांडमध्य ेपाठवून त्याांनी त्याला 

चाांगल ेलशिण ददले होते. परांतु दाऊद सेठचा तो मुलगा ऐन तारुण्यात फ्रहरावून घेतला गलेा होता. 

हसनला ियरोग झाला आक्षण त्यान ेत्याच ेप्राण हरण केल.े हसनबरोबरच हहिंदुस्तानी समाजाच्या 

अनेक आशा बुडाल्या. हहिंदू आक्षण मुसलमान हसनच्या डाव्या उजव्या डोळ्याांप्रमाणे होते. त्याची 

सत्यफ्रनष्ठा तेजस्वी होती. आज तर दाऊद सेठही राफ्रहलेल ेनाहीत. काळ कधी कोणाला सोडतो? 

 मी पारसी रुस्तमजींची ओळख करून ददलेलीच आह.े लशक्षित हहिंदुस्तानींमधील बहुतेक 

हहिंदुस्तानींची वाचकाांना ओळख आह.े कोणतीही साधनसामगु्री जवळ नसताना मी ही प्रकरण े

ललहीत आहे. यामुळे लढाईत भाग घेणाऱ्या अनेक ममत्राांची नाव े ललफ्रहण्याचे राहून गेलेले अस ू

शकत.े याकररता त्या ममत्राांनी मला िमा करावी. नाव अमर करण ेहा ही प्रकरण ेललफ्रहण्यामागील 

हेत ूनसनू सत्याग्रहाचा फ्रवजय कसा झाला, त्याच्या मागाणत कसकशी फ्रवघ्ने आली ती कशी दूर 

करण्यात आली हा ही प्रकरण ेललफ्रहण्यामागील उदे्दश आह.े जजथ ेकुठे मी नाव साांगून ती धारण 

करणाराचा मी पररचय करून देईन फ्रतथेसदु्धा अलशक्षित समजल्या जाणाऱ्या हहिंदुस्तानींनी दक्षिण 

आफ्रिकेत कशा प्रकारचे पराक्रम केल ेहे वाचकाांना दाखवण्याच्या उदे्दशानचे तो पररचय करून 

ददलेला असेल. सत्याग्रहाच्या या लढाईत हहिंदू, मुसलमान, पारसी, खििन इत्यादी सवण कस ेएकत्र 

येऊ शकले आक्षण कशा प्रकारे हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी, लशक्षित हहिंदुस्तानींनी आपले कतणव्य पार 

पाडले हेसुद्धा मला दाखवायचे आहे. जजथ े जजथ ेमी गुणगान केल ेआह े फ्रतथेसदु्धा मी गुणीचे 

गुणगान केलेले नाही तर गुणाचेच गुणगान केलेले आह.े  



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

 अशा रीतीन ेदाऊद सेठ आपल्या सत्याग्रही सेनेला घेऊन जेव्हा ट्रान्सवालच्या सीमेवर 

पोहोचले तेव्हा त्याांच े स्वागत करण्याकररता सरकार तयार होत.े इतक्या मोठ्या दलाला जर 

सरकारन ेट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करू ददला असता तर त्याच ेहस ेझाले असत.े यामुळे या लोकाांना 

अटक होणे अपररहायण होते. सवांना अटक करण्यात आली. १८ ऑगस्ट १९०८ला त्याांना 

न्यायालयासमोर उभे करण्यात आल.े न्यायालयान ेत्याांना सात ददवसात ट्रान्सवाल सोडण्याचा 

हुकूम ददला. परांतु सत्याग्रहींनी या हुकुमाचे पालन केल ेनाही. यामुळे २८ ऑगस्टला फ्रप्रटोररयात 

त्याांना परत पकडण्यात आल ेआक्षण खटला न चालवताच त्याांना ट्रान्सवालबाहेर काढल.े ३१ 

ऑगस्टला त्याांनी ट्रान्सवालमध्ये परत प्रवेश केला अखेरीस सीमेवरील शहर वॉक्सरस्ट येथ े

त्याांच्यावर खटला चालवण्यात आला. त्यात त्याांना ५० पौंड दांडाची वा तीन मफ्रहन्याांच्या 

सक्तमजरुीची लशिा झाली. सत्याग्रहींनी आनांदान ेतरुुां गात जाण ेपसांत केले आक्षण ते वॉक्सरस्टच्या 

तुरुां गात दाखल झाले. यामुळे ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींचा उत्साह खूप वाढला. नातालहून 

आलेल्या आमच्या ममत्राांना वाटत होत ेकी आम्ही जर आमच्या ममत्राांना तुरुां गातून सोडवू शकत 

नस ूतर त्याांच्याबरोबर आम्हीसदु्धा तुरुां गात जाण्याचा मागण शोधला पाफ्रहजे आक्षण त ेतसा मागण 

शोध ू लागल.े अटक करवून घेण्याकररता त्याांच्यासमोर फ्रकती तरी मागण होते. ट्रान्सवालमध्य े

राहणारा हहिंदुस्तानी जर आपला परवाना दाखवत नसेल तर त्याला परत व्यापाराचा परवाना ममळू 

शकत नव्हता आक्षण परवाना घेतल्यालशवाय जर त्याने व्यापार केला तर तो अपराध झाला असता. 

यालशवाय एखाद्या हहिंदुस्तानीला नातालमधून ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करायचा असेल तर त्याला 

परवाना दाखवावा लागायचा. आक्षण त्याांन ेपरवाना दाखवला नाही तर त्याला अटक होणार. परांत ु

परवान ेतर आधीच जाळण्यात आल ेहोते. यामुळे हहिंदुस्तानींचा मागण स्पष्ट होता. त्याांनी दोन्ही 

पद्धतींचा अवलांब केला. कोणी परवान्यालशवाय फेरीवाला झाला तर कोणी परवान्यालशवाय 

ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करू लागला.  

 आता आांदोलन पूणण वेगात सुरू झाले होते. प्रत्येक सत्याग्रहींची कसोटी होऊ लागली. 

नातालमधून इतर हहिंदुस्तानीही ट्रान्सवालमध्य ेआल.े जोहाफ्रनसबगणमध्येही अनेक लोकाांना अटक 

करण्यात आली. ज्या कोणा हहिंदुस्तानीला अटक करून घ्यायची असेल त्याला अटक होऊ 
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लागली. तुरुां ग भरू लागले. नातालमधून आलेल्या लोकाांनी तीनतीन मफ्रहन्याची लशिा होत अस.े 

ट्रान्सवालमधील फेरीवाल्याांना चार ददवसाांपासनू तर तीन मफ्रहन्यापयंतची लशिा होत अस.े अशा 

प्रकारे लशिा झालेल्या लोकाांमध्य ेआमच ेइमाम साहेब, इमाम अब्दुल कादीर बावजीरही होते. 

परवान्यालशवाय फेरी लावताना त्याांना अटक करण्यात आली होती, आक्षण २५ जुल ै१९०८ला 

त्याांना चार ददवसाांची सक्त मजुरीची लशिा झाली. त ेइतके नाजूक होत ेकी जेव्हा त्याांनी तुरुां गात 

जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा लोक त्याांना हस ूलागल.े काही लोक माझ्याकडे येऊन म्हण ू

लागल,े “भाई, इमाम साहेबाांना घेतल ेनाही तर बर ेहोईल. समाजाच्या नावाला त ेबट्टा लावतील.” 

त्या लोकाांच्या या सूचनेची मी फ्ऱिकीर केली नाही. इमाम साहेबाांच्या शक्तीचा अांदाज घेणारा मी 

कोण होतो? इमाम साहेब कधी अनवाणी चालले नव्हत.े ते फार शौकीन होते. त्याांची बायको 

मलायी होती. त्याांच ेघर सामानसमुानान ेसजवलले ेअसायच ेआक्षण घोडागाडीत बसल्यालशवाय 

त ेकुठेही जात नसत. हे सवण खर ेहोत,े पण त्याांच्या मनाची माफ्रहती कोणाला होती? असे हे इमाम 

साहेब चार ददवसाांची लशिा भोगून सुटल.े ते परत तुरुां गात गेल.े त ेआदशण कैद्याप्रमाणे राहत असत 

आक्षण कठोर मेहनत केल्यानांतर जेवण करत असत. त्याांना दररोज नवनवीन पदाथण खाण्याची 

सवय होती. परांत ुतुरुां गात मक्याच्या लापशीवरच त्याांनी खुदाचे आभार मानले. तुरुां गाच्या जीवनात 

त्याांनी कधीही हार मानली नाही. फ्रतथून त ेसाधेपणा लशकल.े कैदी म्हणून त्याांनी खडी फोडली, 

झाडझूड केली,इतर कैद्याांच्या ओळीत उभे राफ्रहले. अखेरीस फ्रफफ्रनक्स आश्रमात त्याांनी कावडीन े

पाणी भरले. छापखान्यात खखळे जुळवण्याच े कामही ते लशकल.े फ्रफफ्रनक्स आश्रमात 

राहणाराकररता खखळे जुळवण्याच ेकाम लशकण ेआवश्यक होते. इमाम साहेबाांनी यथाशक्ती ही 

कला आत्मसात केली. आज हहिंदुस्तानात राहून त ेसेवाकायण करत आहेत. 

 परांतु अस ेतर अनेक लोक तुरुां गात जाऊन शुद्ध झाले होते.  

जोसेफ रायप्पन बॅररस्टर होते. कॅम्िीज फ्रवद्यापीठीचे पदवीधर होते. नातालमध्ये फ्रगरममट्याच्या 

घरात त्याांचा जन्म झाला होता. परांतु पूणण साहेब झाले होत.े घरातही ते बुटालशवाय फ्रफरत नसत. 

इमाम साहेबाांना वजू करताना पाय धुवावे लागत असत. नमाज उघड्या पायाांनी करावी लागायची. 
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परांतु फ्रबचार ेरायप्पन तर इतकेही करत नसत. अशा माणसान ेबॅररस्टरीचा त्याग करून डोक्यावर 

भाजीपाल्याची टोपली घेतली आक्षण फ्रवनापरवाना फेरी मारून त ेतुरुां गात गले ेव तेथील सवण त्रास 

सहन केला. रायप्पननी मला एकदा फ्रवचारल ेहोत,े “पण मला फ्रतसऱ्या वगाणन े प्रवास करावा 

लागेल काय?” मी म्हणालो, “तुम्ही जर पफ्रहल्या वा दुसऱ्या वगाणन ेप्रवास केला तर फ्रतसऱ्या वगाणन े

प्रवास करण्याकररता मी कोणाला साांग?ू तुरुां गात तुम्हाला बॅररस्टर म्हणून कोण ओळखेल?” 

जोसेफ रायप्पनकररता इतके उत्तर पुरेसे होते. 

सोळा सोळा वषांच ेफ्रकती तरी तरुण तुरुां गात गेल ेहोत.े मोहनलाल घेलानी हा सत्याग्रही तर केवळ 

चौदा वषांचा होता.  

तुरुां गामधकाऱ्याांनी सत्याग्रहींना त्रास देण्यात कोणतीही उणीव ठेवली नव्हती. त्याांच्याकडून सांडास 

साफ करून घेतल.े कैद्याांनी हसतहसत सांडाससफाई केली. कैद्याांकडून खडी फोडून घेतली. 

त्याांनी खुदाचे वा रामाचे नाव घेऊ खडी फोडली. अमधकाऱ्याांनी कैद्याांना तलाव खोदायला लावले. 

खडकाळ जमीन खोदायला लावली. यामुळे सत्याग्रहींच्या हाताला घटे्ट पडले. काही तर असह्य 

त्रासान ेबेशदु्ध पडल.े परांत ुत्याांनी हार मानली नाही. 

वाचकाांनी अस ेसमज ूनये की तुरुां गात कैद्याांची भाांडणे वगैर ेहोत नव्हती वा त्याांच्यात हेवेदावे 

नव्हत.े फार मोठी भाांडणे खाण्याफ्रपण्यावरून होत असत. परांत ुयातूनही आम्ही बाहेर पडलो.  

मलाही दुसऱ्याांदा अटक करण्यात आली होती. वॉक्सरस्टच्या तुरुां गात एकदा आम्ही ७५ कैदी 

गोळा झालो होतो. आमचा स्वयांपाक आम्ही स्वतः करत अस.ू मी स्वयांपाकी झालो होतो कारण 

आमची खाण्याफ्रपण्याची भाांडणे मीच ममटव ूशकत होतो. माझे सोबती माझ्या हातून तयार झालेल े

कच्चेपक्के फ्रवनातक्रार खायच े आक्षण साखर नसलेली लापशीही प्यायचे. मला जर माझ्या 

सोबत्याांपासनू दूर केले तर माझीही थोडी परीिा होईल आक्षण इतर कैदीही हार मानतील अस े

सरकारला वाटल.े परांतु अशी गोड सांधी सरकारला ममळाली नाही. यामुळे मला फ्रप्रटोररया येथील 

तुरुां गात नेण्यात आल.े फ्रतथ े मला दाांडगाई करणाऱ्या कैद्याांकररता राखून ठेवण्यात आलेल्या 

एकाांत खोलीत ठेवण्यात आल.े केवळ कसरत करण्याकररता मला बाहेर काढण्यात येत अस.े 
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वॉक्सरस्ट येथ ेजेवणात तपू देण्यात येत असे.फ्रप्रटोररयात तूप ददले जात नस.े परांतु या तुरुां गातील 

लहानमोठ्या त्रासाची चचाण मी या दठकाणी करू इस्च्छत नाही. ज्याांना ती माफ्रहती करून घ्यायची 

असेल त्याांनी ‘मेरे जेलके अनुभव’ हे पुस्तक वाचावे.  

या सवण छळानांतरही हहिंदुस्तानींनी हार मानली नाही. सरकारसमोर गांभीर प्रश्न फ्रनमाणण झाला. 

अखेरीस फ्रकती हहिंदुस्तानींना तुरुां गात टाकण्यात याव?े त्यामुळे खचण फ्रकती वाढेल? याकररता 

सरकार नवीन साधनाांचा शोध घेऊ लागल.े 
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७. चद्दपारी 

खुनी कायद्यात तीन प्रकारच्या लशिेची तरतूद होती. दांड, कैद आक्षण हद्दपारी. या सवण लशिा 

एकाच वेळी करण्याचाही न्यायालयाांना अमधकार होता. लहान दांडामधकाऱ्यालासुद्धा हा अमधकार 

देण्यात आला होता. सुरुवातीला हद्दपारीचा अथण होता ट्रान्सवालच्या सीमबेाहेर नाताल अथवा 

ऑरेंज िी स्टेट अथवा डेला गोआ ब े(पोचुणगालच्या ताब्यातील पूवण आफ्रिका) याांच्या हद्दीत नेऊन 

सोडून देण.े उदाहरणाथण नातालमधून येणाऱ्या हहिंदुस्तानींना वॉक्सरस्ट स्टेशनच्या सीमेपलीकडे 

नेऊन सोडण.े यामुळे हद्दपारीमुळे होणारी गैरसोय वगळता लोकाांना कोणताही त्रास होत नस.े हा 

तर केवळ एक फासण होता. यामुळे हहिंदुस्तानींचा जोष अजूनच वाढला.  

परांतु यामुळे हहिंदुस्तानींना छळण्याच ेइतर मागण ट्रान्सवाल सरकारला शोधाव ेलागल.े आता तुरुां गात 

जागा लशल्लक राफ्रहलेली नसल्यामुळे ट्रान्सवाल सरकारन े फ्रवचार केला की हहिंदुस्तानींना जर 

हद्दपार करून हहिंदुस्तानात नेऊन सोडल ेतर त ेघाबरून नक्कीच शरण येतील. सरकारच्या या 

धारणेत काही तथ्य नक्कीच होते. त्यान ेहहिंदुस्तानींच्या एका मोठ्या समूहाला हहिंदुस्तानात परत 

पाठवले. त्या लोकाांना मागाणत बराच त्रास सहन करावा लागला. खाण्याफ्रपण्याची मोठी गैरसोय 

सहन करावी लागली. सरकारन े जहाजावर जी काही व्यवस्था केली होती त्याच्यावर त्याांना 

भागवाव ेलागणार होते. सवांना त्यान ेडेकच्या वगाणनेच पाठवले होते. यालशवाय काही लोकाांनी 

दक्षिण आफ्रिकेत जमीनजुमला आक्षण चलअचल सांपत्ती घेतली होती. त्याांचा स्वतःचा व्यवसाय 

होता, मुलेबाळे होती. काही लोकाांच्या डोक्यावर कजणही होत.े परांतु हद्दपारीच्या अशा प्रकारामुळे 

त्याांच्यावर सवणस्व गमावण्याची, ददवाळे काढण्याची वेळ आली असती. अनेकाांची याकररता 

तयारी नव्हती.  

अशाही पररस्स्थतीत अनेक हहिंदुस्तानी दृढ आक्षण खांबीर राफ्रहले. बरेचस ेदढलेही पडले. जे दढले 

पडले त ेजाणूनबजुून अटक करवून घेण्याचे टाळू लागल.े असे असल ेतरीही बहुतेक हहिंदुस्तानींनी 

जाळलेल ेपरवान ेपरत घेण्याइतका दुबळेपणा मात्र दाखवला नाही. परांत ुकाहींनी मात्र परवान े

घेतल.े  
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तरीही खांबीर राहणाऱ्या लोकाांची सांख्या लि वेधल ेजाण्याइतकी नक्कीच होती. त्याांच्या शौयाणला 

सीमा नव्हती. त्याांच्यातील काही हहिंदुस्तानी तर हसतहसत फासावरसुद्धा चढले असत ेयाबद्दल 

मला खात्री आह.े सांपत्ती वा जमीनजुमल्याची फ्रफकीर करण ेतर त्याांनी सोडूनच ददले होते. 

परांतु ज्या लोकाांना हहिंदुस्तानात पाठवण्यात आल ेत्याांच्यातील अनेक लोक गरीब आक्षण भोळे 

होते. ते लोक केवळ श्रदे्धनेच सत्याग्रहाच्या लढाईत सामील झाले होते. सरकारन े त्याांच्याांवर 

केलेला हा अन्याय आम्हाला असह्य झाला. परांत ुत्याांची मदत कशी करावी हेही आम्हाला कळत 

नव्हत.े आमच्याजवळ फार कमी पैसा होता. अशा लोकाांना आर्थिंक मदत करण्याचा प्रयत्न केला 

तर लढाई हारण्याचीच वेळ यायची. फ्रतच्यात लोभी माणस ेसामील व्हायची. पैशाचा लोभ दाखवून 

एका माणसालासदु्धा लढाईत सामील करून घेता येऊ शकत नाही. परांत ु अशा लोकाांना 

सहानुभूतीची मदत करण ेआम्ही आमचे कतणव्य समजत होतो.  

जे काम सहानुभूती, गोड शब्द आक्षण गोड नजर करू शकत ेते पैसा करू शकत नाही असे मला 

अनुभवाांती आढळून आले. पैशाच्या लोभी माणसालाही पैशाबरोबर सहानुभतूी ममळाली नाही तर 

अखेरीस तो पैसा देणाराला सोडून जातो. याउलट पे्रमान ेवश झालेले लोक पे्रम करणाराकररता 

फ्रकतीही त्रास सहन करायला तयार असतात.  

यामुळे हद्दपारीची लशिा झालेल्या या हहिंदुस्तानींकररता पे्रमाच्या आक्षण सहानभुूतीच्या भावनेने जे 

काही करता येण ेशक्य होते त ेकरायच ेआम्ही ठरवल.े हहिंदुस्तानात तुमच्याकररता आवश्यक 

व्यवस्था केली जाईल अस े आश्वासन आम्ही त्याांना ददले. वाचकाांनी लिात ठेवाव े की या 

लोकाांमध्य ेकाही करारमकु्त हहिंदुस्तानीही होते. त्याांच्या नात्यागोत्याच ेहहिंदुस्तानात कोणीही नव्हत.े 

काहींचा जन्म तर दक्षिण आफ्रिकेतच झालेला होता. या सवांकररता हहिंदुस्तान परदेशासारखा 

होता. अशा फ्रनराधार लोकाांना हहिंदुस्तानच्या फ्रकनाऱ्यावर फ्रनराधार लाचार अवस्थेत सोडून देण ेहा 

ट्रान्सवाल सरकारचा अमानुष कू्ररपणा होता. यामळेु हहिंदुस्तानात तुमच्याकररता सवण काही केल े

जाईल असे आश्वासन आम्ही त्याांना ददले.  
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हे सवण केल्यानांतरही त्याांच्याबरोबर एखादा मदत करणारा माणसू जर पाठवला नसता तर त्याांच े

समाधान झाले नसत.े हद्दपारीची लशिा देण्यात आलेली ही पफ्रहली तुकडी होती. त्याांच ेजहाज 

काही तासातच रवाना होणार होते. फ्रनवड करण्याकररता आमच्याजवळ वळे नव्हता. आमच्या 

सहकाऱ्याांपैकी भाई पी. के. नायडू याांच्यावर आमची नजर गेली. मी त्याांना फ्रवचारल,े 

“या गरीब लोकाांना तुम्ही हहिंदुस्तानात घेऊन जाल?” 

“का नाही?” 

“पण जहाज तर काही वेळातच फ्रनघणार आह?े” 

“फ्रनघत असेल तर काय झाले?” 

“”पण तुमच्या कपड्यालत्त्याचे काय होईल? जेवणाचे काय?”  

“जे कपडे घातले आहेत त ेपुरेस ेआहेत. जेवणाची व्यवस्था जहाजावर होईल.” 

माझ्या आनांदाला आक्षण आियाणला पारावार उरला नाही. पारसी रुस्तमजींच्या घरी हे बोलण ेझाले 

होते. फ्रतथेच नायडूांकररता कपडे, काांबळे इत्यादी बोलावण्यात आल ेहोत.े आक्षण फ्रतथूनच त्याांना 

रवाना करण्यात आल.े  

मी नायडूांना म्हणालो, “लि ठेवा. या लोकाांची नीट काळजी घ्या. आधी याांच्या आरामाची 

काळजी घ्या, मग स्वतःची. मी मद्रासला नटेसन याांना तार करतो. त ेम्हणतील तस ेकरा.” 

“खरा लशपाई असल्याच े लसद्ध करून दाखवेन” इतके म्हणून नायडू रवाना झाले. मी मनात 

म्हणालो की जजथ ेअसे वीर पुरुष असतात फ्रतथे पराभव होऊच शकत नाही. श्री नायडू याांचा 

जन्म दक्षिण आफ्रिकेतच झालेला होता. त्याांनी कधीही हहिंदुस्तान पाफ्रहलेला नव्हता. नटेसनना 

देण्याकररता मी श्री नायडूांना एक लशफारसपत्र ददले आक्षण नटेसन याांना तारही केली. 

प्रवासी हहिंदुस्तानींच्या दुःखाचा अभ्यास करणार,े त्याांना मदत करणार,े त्याांच्या पररस्स्थतीचा 

अभ्यास करून त्याांच्याबद्दल सहानुभूतीन ेललफ्रहणारे त्या वेळी हहिंदुस्तानात एकमेव नटेसनच होत े
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अस े म्हणता येऊ शकत.े त्याांच्याबरोबर माझा फ्रनयममतपण ेपत्रव्यवहार सरुू होता. हद्दपारीची 

लशिा झालेले हे हहिंदुस्तानी जेव्हा मद्रासला पोहोचले तवे्हा नटेसननी त्याांची पूणण मदत केली. श्री 

नायडूांसारखा योग्य माणसू बरोबर असल्यामुळे नटेसन याांनाही मदतकायाणत मदत झाली. त्याांनी 

मद्रासमधील लोकाांकडून फ्रनधी गोळा केला आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या हहिंदुस्तानींना 

आपण हद्दपारीची लशिा भोगण्याकररता हहिंदुस्तानात आलो असे जाणव ूददले नाही. ट्रान्सवाल 

सरकारच े हे काम जजतके फ्रनदणयतापूणण होत े फ्रततकेच बेकायदेशीरही होत.े सरकारलाही याची 

कल्पना होती. आपले सरकार आपल्याच फ्रनयमाांचा भांग करत असल्याच ेसामान्यपण ेलोकाांना 

माहीत नसत.े एखादे नवीन सांकट फ्रनमाणण झाले की नवीन कायदा करण्याकररता पुरेसा वेळ 

नसतो. यामुळे कायद्याची पवाण न करता सरकार मनमानी वतणन करत.े नांतर सरकार एक तर 

कायदा नवीन मांजूर करून घेत ेवा असे काही काम करत ेकी लोकाांना कायद्याचा फ्रवसर पडावा.  

ट्रान्सवाल सरकारच्या या अराजकतेच्या फ्रवरोधात हहिंदुस्तानींनी जोरदार आांदोलन केल.े 

हहिंदुस्तानातही त्याच्या फ्रवरोधात जोरदार आरडाओरड झाली. यामुळे फ्रबचाऱ्या हहिंदुस्तानींना अशी 

लशिा करण े सरकारकररता कठीण झाले. शासनाच्या या कृतीच्या फ्रवऱोधात हहिंदुस्तानींनी 

आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली. हद्दपारीच्या फ्रवरोधात त्याांनी वरच्या न्यायालयात दाद 

माफ्रगतली. त्यात त्याांचा फ्रवजय झाला. अखेरीस हहिंदुस्तानपयंत हद्दपार करण्याची प्रथा बांद झाली.  

परांतु हद्दपारीच्या या लशिचेा सत्याग्रही हहिंदुस्तानी फौजेवर पररणाम झाल्यालशवाय राफ्रहला नाही. 

यानांतर सत्याग्रह लढाईत खर ेलढवैय्य ेतेवढेच लशल्लक राफ्रहले. “सरकारन ेहहिंदुस्तानात पाठवले 

तर काय होईल?” या भीतीचा त्याग करण ेसवांना शक्य झाले नाही.  

समाजाचा तेजोभांग करण्याकररता आक्षण त्याला फ्रनरुत्साफ्रहत करण्याकररता सरकारन े केवळ 

वरील एकच पाऊल उचलल ेनाही. सत्याग्रही कैद्याांना जास्तीत जास्त त्रास देण्याच्या प्रयत्नात 

सरकारन ेकोणताच कसरू लशल्लक ठेवला नव्हता हे मी मागील प्रकरणात साांफ्रगतलेलेच आह.े 

तुरुां गात त्याांच्याकडून खडी फोडण्याच ेकामसदु्धा करवून घेण्यात आल.े परांत ुइतके पुरेस ेआह े

अस ेसरकारला वाटल ेनाही. आधी सवण सत्याग्रही कैद्याांना सोबत ठेवले जात असे. आता सरकारन े
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त्याांना वेगवेगळे ठेवण्याचे धोरण अवलांफ्रबले आक्षण प्रत्येक तुरुां गात त्याांना अतोनात त्रास ददला. 

ट्रान्सवालमध्य ेकडाक्याची थांडी पडत असत.े इतक्या कडाक्याच्या थांडीत सकाळी काम करत 

असताना कैद्याांचे हात गारठून जात असत. यामुळे फ्रहवाळ्यातील ददवस कैद्याांकररता अफ्रतशय 

त्रासदायक ठरत असत. अशा पररस्स्थतीत काही कैद्याांना एका लहानशा तुरुां गात ठेवण्यात आल.े 

फ्रतथ ेत्याांना कोणी भेटायलाही येऊ शकत नव्हत.े या तुरुां गात नागप्पन नावाचा १८ वषाणचा एक 

तरुण सत्याग्रही होता. तो तुरुां गाच्या फ्रनयमाांच ेपूणणपण ेपालन करायचा आक्षण जे काही काम त्याला 

सोपवले जायच ेते तो मन लावून करायचा. अगदी सकाळी फ्रगट्टी टाकण्याच्या कामावर त्याला 

नेण्यात येत असे. त्यामुळे त्याला फुफ्फुसदाहचा (डबल न्युमोफ्रनया) फ्रवकार झाला आक्षण अखेरीस 

तुरुां गातून सुटका झाल्यानांतर ७ जुल ै१९०९ला त्याचा मृत्यू झाला. नागप्पनचे सोबती साांगतात 

की जीवनाच्या अखेरच्या िणापयंत तो सत्याग्रहाचेच स्तवन करत होता. तुरुां गात जाण्याबद्दल 

त्याला कधीही पिात्ताप झाला नाही. देशाकररता आलेल्या मृत्यूच े एखाद्या ममत्राप्रमाण े त्यान े

स्वागत केले. आपल्या तराजून ेतोलले तर नागप्पनला अलशक्षित समजल ेजाईल. अनुभवाने तो 

झुल ूआक्षण इांग्रजी भाषा बोलू शकत होता. कदामचत मोडकेतोडके इांग्रजी तो ललहूसुद्धा शकत 

असावा. फ्रवद्वानाांमध्य ेत्याची गणना होऊ शकत नव्हती. असे असल ेतरी नागप्पनच ेधैयण, त्याचा 

शाांत स्वभाव, त्याची देशभक्ती आक्षण मरेपयंत त्याने दाखवलेला फ्रनधाणर याांचा फ्रवचार केला तर 

त्याच्यात अजून कोणत्या श्रेष्ठ गुणाची उणीव होती? ट्रान्सवालच्या लढाईत जरी मोठमोठे फ्रवद्वान 

सामील झाले नव्हत ेतरी ट्रान्सवालची लढाई चाल ूशकली ती नागप्पन सारख ेसैफ्रनक ममळाल े

म्हणून. तस ेसैफ्रनक ममळाल ेनसत ेतर हा लढा कसा सुरू राहू शकला असता? 

ज्याप्रमाण ेनागप्पनचा मृत्यू तुरुां गातील छळामुळे झाला त्याचप्रमाणे हद्दपारीमुळे ज्या हालअपेष्टा 

सहन कराव्या लागल्या त्यामुळे नारायण स्वामीचा १६ ऑक्टोबर १९१०ला मृत्य ू झाला. या 

घटनाांमुळे समाज डगमगला नाही. त्याचा फ्रनधाणर कायम राफ्रहला. केवळ दुबळ्या लोकाांनी 

लढाईतून माघार घेतली. परांतु या दुबळ्या लोकाांनीही यथाशक्ती त्याग केला होता. यामुळे दुबळे 

समजनू आपण त्याांची अवगणना करत कामा नय.े जे लोक पुढे फ्रनघून जातात ते माग े

राफ्रहलेल्याांचा फ्रतरस्कार करत असल्याच े आक्षण स्वतःला फार शूरवीर समजत असल्याच े
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सामान्यपण े ददसून येत.े परांतु सत्य बहुधा याच्या अगदी उलट असत.े ५० रुपय ेदेऊ शकणारा 

माणूस २५ रुपय ेदेऊन गप्प बसत असेल तर सामान्यपण े२५ रुपय ेदेणारा माणसू पाच रुपय े

देणारापेिा आपला मोठेपणा दाखवत असतो. परांत ुमोठेपणा दाखवण्यासारख ेत्यान ेकाहीही 

केलेले नाही हे आपल्याला कळत असत.े अशाच प्रकारे दुबळेपणामुळे पुढे चालू न शकणाऱ्या 

माणसान ेआपली सवण शक्ती खचण केली असेल तर वास्तवात हातचे राखून ठेवणारा माणूस जरी 

पुढे जात असेल तरी त्याच्यापेिा सवण शक्ती खचण करणारा माणूस अमधक श्रेष्ठ असतो. यामुळे 

लढाईने उग्र रूप धारण केल्यानांतर जे लोक फ्रतच्यापासून दूर झाले त्याांनीसुद्धा देशसेवा केली 

होती. आता अमधक साहस आक्षण आक्षण अमधक सहनशीलता असलेल्या माणसाची गरज होती. 

यातही ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानी कमी पडले नाही. लढाई सुरू ठेवण्याकररता जजतक्या लोकाांची 

गरज होती फ्रततके लोक तर धैयाणन ेआघाडीवर उभे होतेच.  

अशा प्रकारे हहिंदुस्तानींची परीिा खडतरहून खडतर होत गेली. समाजाच ेलोक जसजशी अमधक 

ताकद दाखव ूलागल ेतसतस ेसरकार अमधक आक्षण अमधक कू्रर होत गेल.े दांगलखोर कैद्याांकररता 

अथवा सरकार ज्याांना फ्रवशेषेकरून सरळ करू इस्च्छत ेअशा कैद्याांकररता प्रत्येक देशात काही 

तुरुां ग राखून ठेवलेल ेअसतात. ही गोष्ट ट्रान्सवाललाही लागू होत होती. अशाच एका तुरुां गाचे नाव 

होते ‘डायक्लुफ’. तेथील तुरुां गामधकारीही कडक होता. आक्षण तेथील कैद्याांकडून करवून घेतल े

जाणार ेकामही कठीण होत.े परांत ुफ्रतथ ेअसे हहिंदुस्तानी होते की ज्याांनी त ेकठीण कामही करून 

दाखवल.े कठोर मेहनत करण्याची त्याांची तयारी होती. परांतु तुरुां गामधकाऱ्याने केलेला अपमान 

सहन करण्याची त्याांची तयारी नव्हती. तुरुां गामधकाऱ्यान ेअपमान केल्यामुळे त्याांनी उपवास सुरू 

केला. “जोपयंत सरकार येथील तुरुां गामधकाऱ्याला बदलवत नाही वा आम्हाला दुसऱ्या तुरुां गात 

पाठवत नाही तोपयंत आम्ही अन्न घेणार नाही” अशी त्याांची मागणी होती. हा शदु्ध उपवास 

होता. उपवास करणार ेकैदी लपूनछपून काही खाऊ शकतील अशी पररस्स्थती नव्हती. अशा 

प्रकारच्या पररस्स्थतीत हहिंदुस्तानात जस े आांदोलन होऊ शकत े तस े आांदोलन करण्यासारखी 

पररस्स्थती ट्रान्सवालमध्य ेनव्हती हे वाचकाांनी लिात ठेवले पाफ्रहजे. यालशवाय येथील फ्रनयमही 

कठोर होते. अशा प्रसांगीसुद्धा कैद्याांना भेटण्याची परवानगी नव्हती. एकदा तुरुां गात गेल्यानांतर 
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सत्याग्रहीला स्वतःच स्वतःकडे लि द्यावे लागत अस.े सत्याग्रहाची लढाई गररबाांची लढाई होती 

आक्षण ती गररबी पद्धतीनेच लढवली जात होती. यामुळे कैद्याांच्या या प्रफ्रतज्ञेत गांभीर धोका 

सामावलेला होता. असे असल ेतरी सत्याग्रहींचा फ्रनधाणर कायम होता. आजप्रमाण ेअशा प्रकारच्या 

सत्याग्रहाची लोकाांना सवय नसल्यामुळे त्या वेळच ेत्याांच ेकायण अमधक प्रशांसनीय गणल ेजाईल. 

लोक अखेरपयतं आपल्या प्रफ्रतज्ञेवर अढळ राफ्रहले, आक्षण अखेरीस त्याांना फ्रवजय ममळाला. सात 

ददवसाच्या उपवासानांतर त्याांना दुसऱ्या तुरुां गात नेण्याचा हुकूम फ्रनघाला.  
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८. दुसरे प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ 

अशा प्रकारे सरकार हहिंदुस्तानी सत्याग्रहींना तुरुां गात पाठवत राफ्रहले आक्षण त्याांना हद्दपारीची 

लशिाही सुनावत राफ्रहले. यात चढउतार यते राहायचा. दोन्ही पि काही प्रमाणात सुस्तही झाले 

होते. आपल्या प्रफ्रतज्ञेवर दृढ असलेल्या हहिंदुस्तानींना आपण शरण यायला भाग पाडू शकत नाही 

आक्षण हद्दपारीची लशिा केल्यामुळे आपली बदनामी होते हे सरकारच्या लिात आल.े न्यायालयात 

जाणाऱ्या काही खटल्याांमध्ये सरकारचा पराभवही व्हायचा. सरकारशी प्रखरपण ेलढा देण्याची 

हहिंदुस्तानींचीसुद्धा तयारी नव्हती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सत्याग्रह करणार ेलोकही आता राफ्रहले 

नव्हत.े काही लोक घाबरल ेहोते. काही लढतालढता थकले होते तर काहींनी अगदीच हार मानली 

होती आक्षण सत्याग्रहावर श्रद्धा असणाऱ्या लोकाांना त ेमूखण समजत होत.े परांतु त े‘मूखण’ मात्र 

स्वतःला बुजद्धमान समजून ईश्वरावर, लढ्यातील सत्यावर, आक्षण आपल्या साधनाांच्या 

खरेपणापणावर श्रद्धा ठेवून होते. अखेरीस सत्याचाच फ्रवजय होईल असा फ्रवश्वास त्याांनी 

बाळगलेला होता. 

मध्यांतरीच्या काळात दक्षिण आफ्रिकेच े राजकारण िणभराकररतासदु्धा थाांबल ेनव्हत.े त्याची 

गफ्रतशीलता सतत कायम होती. दक्षिण आफ्रिकेतील सवण वसाहती आपल्याला अमधक स्वातांत्र्य 

ममळेल अशी अपेिा बाळगून होत्या. फ्रिटनशी असलेले सांबांध तोडून टाकावे अशी जनरल 

हाटणजोग याांची इच्छा होती तर इतर काहींना फ्रिटनशी नाममात्र सांबांध ठेवण्याची इच्छा होती. 

आपल्याशी असलेले सांबांध पूणणपण ेतोडल ेजाण ेइांग्रज सहन करू शकत नव्हत.े आक्षण दक्षिण 

आफ्रिकेतील बोअराांना आक्षण इांग्रजाांना जे काही हवे होते ते फ्रिदटश सांसदेच्या माध्यमातूनच ममळू 

शकत होते. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच े प्रकरण मांफ्रत्रमांडळासमोर ठेवण्याकररता एक 

प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ पाठवण्याचे दोघाांनीही ठरवल.े  

सवण वसाहतींचा एक सांघ तयार झाला तर आपली पररस्स्थती आता आह ेत्याहूनही वाईट होईल 

अस ेदक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींना वाटल.े हहिंदुस्तानींना अमधकात अमधक दाबून ठेवण्याची 

इच्छा सवणच वसाहतींना होती. हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात सवण वसाहती एकफ्रत्रत झाल्यानांतर तर 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

हहिंदुस्तानींना अजूनच दाबून ठेवण्यात आल ेअसत े ही गोष्ट स्पष्ट होती. हहिंदुस्तानींचा आवाज 

अरण्यरुदनासारखा होता. असे असल ेतरी प्रयत्नात कोणताही कसूर राहायला नको असा फ्रवचार 

करून परत एकदा हहिंदुस्तानींचे प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ इांग्लांडला पाठवण्याचा जमातीने फ्रवचार केला. या 

वेळी प्रफ्रतफ्रनमधमांडळात माझ्याबरोबर मेमन सेठ हबीब याांची फ्रनयकु्ती करण्यात आली. 

ट्रान्सवालमध्य ेपुष्कळ ददवसाांपासून त्याांचा व्यापार सुरू होता. त्याांचा अनुभव अफ्रतशय व्यापक 

होता. त्याांनी इांग्रजीच े लशिण जरी घेतलेले नसल ेतरी त्याांना इांग्रजी, डच, झुल ूइत्यादी भाषा 

सहजपण ेसमज ूशकत असत. सत्याग्रहींबद्दल त्याना सहानुभूती वाटत असली तरी त्याांना पूणण 

सत्याग्रही म्हणता येऊ शकत नव्हत.े केप टाऊन येथून २३ जून १९०९ तारखेला आम्ही दोघ ेज्या 

जहाजान ेरवाना झालो होतो त्याच जहाजाने (केफ्रनलवथण कॅसल) दक्षिण आफ्रिकेतील प्रलसद्ध 

राजकीय पुढारी मेररमनही इांग्लांडला चालले होत.े त े दक्षिण आफ्रिकेतील वसाहतींना एक 

करण्याच्या उदे्दशान ेचालले होते. जनरल स्मट्स आक्षण इतर लोक आधीच इांग्लांडमध्य ेपोहोचल े

होते. नाताल येथील हहिंदुस्तानींतफेही या वेळी एक वेगळे प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ इांग्लांडला गेल ेहोते. त े

सत्याग्रहाच्या सांबांधात चालले नव्हत े तर नातालमधील हहिंदुस्तानींना सहन कराव्या लागत 

असलेल्या फ्रवफ्रवध अडचणींची चचाण करण्याकररता गेल ेहोते. 

त्या वेळी लॉडण कू्र वसाहतमांत्री होते आक्षण लॉडण मोले हहिंदुस्तानमांत्री. त्याांच्याशी आमची भरपूर 

चचाण झाली. आम्ही दोघाांनी अनेक लोकाांच्या भेटी घेतल्या. असा एकही सांपादक, एकही हाऊस 

ऑफ कॉमन्सचा वा हाऊस ऑफ लॉड्णसचा सदस्य नसेल की ज्याची भेट भेता येण ेशक्य होत े

आक्षण आम्ही त्याची भेट घेतली नाही. लॉडण ऍम्टफ्रहल याांच्या मदतीला तर सीमाच नव्हती. ते श्री 

मेरीमन, जनरल बोथा इत्यादींना भेटत असायच.े अखेरीस जनरल बोथाांकडून त्याांनी एक फ्रनरोप 

आणला. ते आम्हाला म्हणाल,े “जनरल बोथा तुमच्या भावना समज ू शकतात. त े तुमच्या 

लहानसहान मागण्या मान्य करू शकतात. परांत ुआलशयायी कायदा आक्षण नवीन येणाराांवरीन 

फ्रनबधंाचा कायदा रद्द करण्याची त्याांची तयारी नाही. कायद्यामध्ये गोऱ्याकाळ्याांमध्ये जो भेदभाव 

आह ेतो दूर व्हावा असे तमु्हाला वाटते, परांत ुतोदेखील दूर करण्याची त्याांची तयारी नाही. जनरल 

बोथाांना हा भेद मूलभूत लसद्धाांतासारखा वाटतो. आक्षण हा भेद दूर करावा अस ेएखादे वेळी त्याांना 
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जरी वाटल ेतरी दक्षिण आफ्रिकेतील गोर ेही गोष्ट कधीही सहन करणार नाहीत. जनरल स्मट्स 

याांचेही मत बोथाांसारखेच आहे. हा त्याांचा अांफ्रतम फ्रनणणय आक्षण प्रस्ताव आहे. तुम्ही जर याहून 

अमधक मागणी कराल तर तुम्ही आक्षण तुमचा समाज दोघेही दुःखी व्हाल. यामुळे तुम्हाला जो 

काही फ्रनणणय घ्यायचा असले तो फ्रवचारपूवणक घ्या. ही गोष्ट तुम्हाला साांगण्याकररता आक्षण तुमच्या 

जबाबदारीची तुम्हाला जाणीव करून देण्याकररता जनरल बोथाांनी मला तुमच्याकडे पाठवले 

आह.े” 

हा फ्रनरोप साांगून लॉडण ऍम्टफ्रहल म्हणाल,े “हे पाहा, जनरल बोथा तुमच्या व्यावहाररक मागण्या 

पूणण करण्याकररता तयार आहेत. या जगात आपल्याला काही देवघेव तर करावीच लागत असत.े 

जे काही आपल्याला हवे असत ेते सवण आपल्याला ममळू शकत नाही. यामुळे हा प्रस्ताव तुम्ही 

स्वीकारावा असा माझा तमु्हाला आग्रहपूवणक सल्ला आहे. तत्त्व म्हणून तुम्हाला सरकारशी लढाई 

करायची असेल तर ती तुम्ही पुढेही करू शकता. या गोष्टीबद्दल तुम्ही दोघेही फ्रवचार करा आक्षण 

नांतरच मला उत्तर द्या.” 

हे ऐकल्यानांतर मी हाजी हबीब याांच्याकडे पाफ्रहले. त ेम्हणाल,े “माझ्यातफे तुम्ही याांना साांगा की 

समेट करू इस्च्छणाऱ्या पिातफे मला तुमचा प्रस्ताव मान्य आह.े आता जर त्याांची आम्हाला 

इतके देण्याची तयारी असेल तर आम्ही त्यावर समाधान मान ूआक्षण तत्त्वाांकररता लढायच ेअसेल 

तर नांतर लढू. समाजाची अमधक हानी होऊ देण ेमला पसांत नाही. ज्या पिातफे मी बोलतो आह े

त्या पिाजवळ पैसाही जास्त आहे आक्षण सांख्येनेही तो पि मोठा आहे.” 

सेठ हबीब याांच्या वाक्याचा शब्दशः अनुवाद करून मी तो लॉडण ऍम्टफ्रहल याांना साांफ्रगतला. नांतर 

सत्याग्रहींतफे मी त्याांना म्हणालो, “तुम्ही त्रास घेतला याकररता आम्ही तमुचे अांतःकरणपूवणक 

आभारी आहो. माझे सहकारी ज ेम्हणाल ेते अगदी खर ेआह.े त ेसांख्येन ेआक्षण पैशान ेबलवान 

असलेल्या पिातफे बोलत आहेत. मी ज्या लोकाांतफे बोलतो आह ेत ेतुलनेन ेगरीब आक्षण सांख्येन े

कमी आहेत. परांतु ते लोक प्राण पणाला लावणार ेआहते. त्याांची लढाई व्यवहार आक्षण लसद्धाांत 

या दोन्हींकररता आहे. या दोनपैकी एक गोष्ट सोडण ेआवश्यक असेल तर त ेव्यवहार सोडून 
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लसद्धाांताकररता लढण ेपसांत करतील. जनरल बोथाांच्या सत्तेची आम्हाला कल्पना आहे. परांत ु

आमची प्रफ्रतज्ञा आम्हाला त्याहूनही महत्त्वाची वाटत.े प्रफ्रतज्ञेकररता नष्ट होण्याचीही आमची तयारी 

आह.े आम्ही धीर धरू. माझा फ्रवश्वास आह ेकी आम्ही आमच्या श्रदे्धवर अढळ राफ्रहलो तर ज्या 

ईश्वराच्या नावावर आम्ही प्रफ्रतज्ञा केली आह ेतोच ती पूणण करील. 

“तुमची पररस्स्थती मी चाांगल्या प्रकारे समज ूशकतो. आमच्याकररता तुम्ही बरेच काही केल ेआहे. 

आक्षण आता आम्हा मूठभर सत्याग्रहींना तुम्ही अमधक मदत करू शकणार नसाल तर आम्ही 

तुमच्याबद्दल गैरसमज करून घेणार नाही आक्षण तेवढ्या कारणान े आम्ही तुमच े उपकारही 

फ्रवसरणार नाही. तुमचा सल्ला मान्य करण्याकररता आम्ही असमथण आहो याकररता तुम्ही 

आम्हाला िमा कराल अशी आम्ही आशा करतो. आम्हा दोघाांचेही काय म्हणण ेआह ेते आपण 

जनरल बोथा याांना समजावून साांगा आक्षण साांगा की आम्ही सांख्यने े जरी कमी असलो तरी 

कोणत्याही पररस्स्थतीत आम्ही प्रफ्रतज्ञेच े पालन करू. आमच्या दुःखाची शक्ती त्याांच्या 

अांतःकरणाला पाझर फोडील आक्षण अखेरीस ते आलशयायी कायदा रद्द करतील अस ेआम्हाला 

वाटत.े” 

लॉडण ऍम्टफ्रहल उत्तरात म्हणाल,े “तुम्ही असे समजू नका की तुम्हा लोकाांना मी सृोडून देईन. 

मीसुद्धा माझ्या सौजन्याचे रिण केलेच पाफ्रहजे. इांग्रज ज ेकाम हाती घेतात त ेएकाएकी सोडत 

नसतात. तुमचा लढा शदु्ध आक्षण उमचत आह.े तुम्ही शुद्ध साधनाांद्वार ेलढत आहा. मी तुम्हाला 

कसा सोडू शकतो?” त्रास तर तुम्हा लोकाांना सहन करावाच लागणार आहे. यामुळे आजच्या 

पररस्स्थतीत काही तोडगा फ्रनघू शकत असेल तर त्याकररता तुम्हाला समजावण ेमाझे कतणव्य होते. 

परांतु तुम्ही लोक तुमच्या प्रफ्रतज्ञेवर अढळ राहू इस्च्छत असाल, त्याकररता फ्रकतीही त्रास होणार 

असेल तरी तो सहन करण्याची तुमची तयारी असेल तर मी तुम्हाला कसा काय अडव ूशकतो? 

याकररता मी तर तुमच ेअक्षभनांदन करीन. यामुळेच मी तुमच्या सममतीचा अध्यिही राहीन आक्षण 

यथाशक्ती मी तुम्हाला मदतही करीन. परांतु इतके मात्र लिात ठेवा की मी लॉडण सभेचा केवळ 
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एक कफ्रनष्ठ सभासद आहे. माझा फारसा प्रभाव आहे अस ेसमजता येऊ शकत नाही. अस ेअसल े

तरी माझा जो काही प्रभाव आहे त्याचा उपयोग मी तुमच्याकररता करत राहीन.” 

त्याांच ेउत्तेजनाचे हे दोन शब्द ऐकून आम्ही दोघेही फार खुष झालो.  

या सांवादातील एक गोष्ट कदामचत वाचकाांच्या लिात आली नसेल. वर साांफ्रगतल्याप्रमाण ेमाझ्यात 

आक्षण सेठ हाजी हबीब याांच्यात मतभेद फ्रनमाणण झाला होता. अस ेअसले तरी आम्हा दोघाांच्या 

सांबांधात इतका गोडवा होता की आपले फ्रवरोधी मत लॉडण ऍम्टफ्रहल याांना साांगण्याच ेकाम मला 

साांगताना सेठ हाजी हबीब याांनी हकिंमचतही मागेपुढे पाफ्रहले नाही. त्याांच ेम्हणण ेमी लॉडण ऍम्टफ्रहल 

याांना बरोबर साांगेन याबद्दल त्याांचा माझ्यावर पूणण फ्रवश्वास होता. 

वाचकाांनी मी इथे एक अप्रस्तुत गोष्टही साांगून टाकतो. इांग्लांडमधील माझ्या या वास्तव्यात अनेक 

हहिंदुस्तानी अराजकवाद्याांशीही माझी चचाण झाली होती. त्या सवांच्या तकाणच ेखांडन करण्याकररता 

आक्षण अराजकावर फ्रवश्वास ठेवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींचे समाधान करण्याकररता 

‘हहिंद स्वराज’ या माझ्या पुस्तकाचा जन्म झाला होता. १९०९ साली त े‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’मधून 

प्रकालशत झाले होते. या पुस्तकातील मुख्य मुद्दय्ाांची चचाण मी लॉडण ऍम्टफ्रहल याांच्याबरोबरही केली 

होती. माझे स्वतःच ेफ्रवचार दडवून ठेवून दक्षिण आफ्रिकेतील माझ्या कामाकररता त्याांच्या नावाचा 

आक्षण कामाचा मी उपयोग केला अस े त्याांना वाटू नय े हाच त्यामागील हेत ू होता. याबद्दल 

त्याांच्याशी माझी जी चचाण झाली होती ती मी कधीही फ्रवसरू शकत नाही. त्याांच्या कुटुांबात आजार 

असूनही त ेमला भेटले होत.े ‘हहिंद स्वराज’मधील माझ्या फ्रवचाराांशी त ेजरी पूणणपण ेसहमत नव्हत े

तरी दक्षिण आफ्रिकेतील आमच्या लढाईच ेत्याांनी पूणण समथणन केल ेआक्षण त्याांच्याबरोबरच ेमाझे 

सांबांध अखेरपयंत गोड राफ्रहले. 
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९. टॉलस्टॉय फामय - १ 

 इांग्लांडमधून दक्षिण आफ्रिकेत परतणाऱ्या प्रफ्रतफ्रनधीमांडळान े या वेळी चाांगली बातमी 

आणली नव्हती. लॉडण ऍम्टफ्रहल याांच्याशी झालेल्या चचेचा समाज काय अथण घेईल याची मला 

फारशी काळजी वाटत नव्हती. सत्याग्रहाच्या लढाईत अखेरपयंत माझ्याबरोबर कोण उभा राहील 

हे मला माहीत होते. सत्याग्रहाफ्रवषयीच े माझे फ्रवचार आता पररपक्व झाले होते. सत्याग्रहाची 

व्यापकता आक्षण अलौफ्रककता याांची मला आता अमधक चाांगली ओळख झालेली असल्यामळेु मी 

शाांत होतो. इांग्लांडमधून परतताना मी ‘हहिंद स्वराज’ ललफ्रहले होते. सत्याग्रहाची भव्यता दाखवण े

हाच त्यात माझा हेतू होता. सत्याग्रहाच्या यशाबद्दलचे खरेखुर ेमापदांड हे पुस्तक आहे. यामुळे 

लढाईत लढणाऱ्या सत्याग्रहींच्या सांख्येला मी मुळीच महत्त्व देत नव्हतो. 

लढाईसांबांधी पैशाच्या काळजीन े मी चचिंफ्रतत होतो. पैशालशवाय लढा चालवण े माझ्याकररता 

अफ्रतशय काळजीचा फ्रवषय झाला होता. पैशालशवाय शदु्ध लढाई चालवली जाऊ शकत.े सत्याच्या 

लढाईला सामान्यपण े पैसा दुफ्रषत करतो, आक्षण ईश्वर सत्याग्रहीला, मुमुिलूा, आवश्यकतेपेिा 

जास्त साधन कधीही देत नाही ही गोष्ट मला त्या वेळी जजतकी कळत नव्हती फ्रततकी आज कळत.े 

परांतु मी आप्स्तक माणसू आह.े ईश्वरान ेत्या वेळीही मला साथ ददली. माझ्यावरील सांकटातून मला 

फ्रनभावून नेल.े एकीकडे दक्षिण आफ्रिकेच्या फ्रकनाऱ्यावर उतरून मला समाजातील लोकाांना 

अपयशाची बातमी साांगायची होती तर दुसरीकडे ईश्वरान ेमाझे आर्थिंक सांकट दूर केल ेहोते. केप 

टाऊन इथ ेउतरताच सर रतन टाटा याांनी सत्याग्रह फां डाकररता २५,००० रुपये ददल्याची तार मला 

ममळाली. त्या वेळेच्या गरजाांकररता इतकी रक्कम पुरेशी होती. आमच ेकाम भागल.े 

परांतु इतक्या पैशान ेअथवा जास्तीतजास्त पैसा ममळूनही सत्याग्रहाची, आत्मबळाची लढाई चाल ू

शकत नाही. अशा लढ्याकररता चाररत्र्याची सांपत्ती आवश्यक असत.े ज्याप्रमाणे राजवाड्यात 

फ्रकतीही सांपत्ती असली तरी राजालशवाय तो राजवाडा ओस पडल्यासारखा वाटतो त्याचप्रमाण े

हे. हा लढा फ्रकती दीघणकाळ चालणार आहे याचा अांदाज कोणीही करू शकत नाही हे आता 

समाजातील सत्याग्रहींच्या लिात आल.े कुठे जनरल बोथा आक्षण जनरल स्मट्स याांची एक इांचही 
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माघार न घेण्याची प्रफ्रतज्ञा आक्षण कुठे मरेपयंत सांघषण करत राहण्याची सत्याग्रहींची प्रफ्रतज्ञा! हे तर 

हत्ती आक्षण मुांगी याांच्यातील युद्ध होत.े हत्त्याच्या एका पायाखाली असांख्य मुांग्या मचरडल्या जाऊ 

शकतात. लशवाय सत्याग्रही आपल्या सत्याग्रहाकररता कोणतीही कालमयाणदा ठरवू शकत नाही. 

एक वषण लागो की अनेक, त्याच्याकररता तर सवण सारखेच असतात. त्याच्याकररता तर लढण्यातच 

फ्रवजय असतो. लढण्याचा अथण होता तुरुां गात जाण ेवा हद्दपारीची लशिा भोगण.े मध्यांतरीच्या 

काळात कुटुांबाच ेकाय होईल? सतत तुरुां गात जाणाराला कोणी नोकरी तर देऊ शकत नाही. 

तुरुां गातून सुटका झाल्यानांतर स्वतः काय खायच े आक्षण कुटुांफ्रबयाांना काय खाऊ घालायच?े 

राहायच ेकुठे? घराचे भाडे कस ेद्यायचे? उपजीफ्रवकेच्या साधनाच्या अभावामुळे सत्याग्रहीलासुद्धा 

काही सुचेनास ेहोत.े स्वतः उपाशी मरणार ेआक्षण स्वकीयाांना उपाशी मारणारे लोक जगात फार 

अस ूशकत नाहीत.  

तुरुां गात जाणाऱ्या सत्याग्रहींचा उदरफ्रनवाणह त्याांना दरमहा ददलेल्या पैशान ेहोत होता. प्रत्येकाला 

त्याच्या गरजेप्रमाण ेपैसै ददला जाई. मुांगीला कण आक्षण हत्त्याला मण. सवांना सारख ेपैस ेतर 

ददले जाऊ शकत नव्हत.े पाच मुल ेअसणाऱ्या सत्याग्रहीला आक्षण ज्याच्यावर काहीही जबाबदारी 

नाही अशा िह्मचाऱ्याला एकाच श्रेणीत ठेवता येत नाही. तसेच केवळ िह्मचाऱ्याांनाच सत्याग्रही 

सेनेत भरती करता येण े शक्य नसत.े मग कोणत्या लसद्धाांताच्या आधार े पैसा द्यावा? प्रत्येक 

कुटुांबावर फ्रवश्वास ठेवून त्याांच्या मागणीप्रमाण े बहुधा त्याांना पैसा ददला जायचा. यात 

फसवणुकीला बरीच सांधी असायची. धोकेबाज लोकाांनी काही प्रमाणात या पद्धतीचा दुरुपयोगही 

केला. शदु्ध हृदय असलेले इतर लोकही आपले जीवनमान कायम ठेवण्याकररता आर्थिंक मदतीची 

अपेिा करत असत. अशा प्रकारे सत्याग्रहींना मदत करून हा लढा दीघण काळ चालवता येण ेशक्य 

नव्हत.े यामुळे पात्र व्यक्तीवर अन्याय होण्याची आक्षण कुपात्र व्यक्ती आपल्या पाखांडीपणात 

यशस्वी होण्याची शक्यता नेहमीच असत.े ही अडचण एकाच मागाणन ेदूर होऊ शकत होती - सवण 

कुटुांबाांना एकाच दठकाणी ठेवायच े आक्षण फ्रतथ े सवांनी ममळून काम करायच.े अस े केल े तर 

कोणावरही अन्याय होण्याची भीती राहत नाही. तसेच पाखांडीपणालाही मळुीच वाव राहत नाही 

असेही म्हणता येऊ शकत.े यामुळे सावणजफ्रनक पैशाची बचत होऊ शकणार होती आक्षण 
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सत्याग्रहींच्या कुटुांफ्रबयाांना साध्या जीवनाच ेआक्षण परस्परात ममळूनममसळून वागण्याच ेप्रलशिणही 

ममळू शकणार होते. अशा व्यवस्थेत अनेक प्राांताांतील व अनेक धमांतील हहिंदुस्तानींना सोबत 

राहण्याची सांधी ममळू शकणार होती.   

परांतु राहण्याकररता योग्य जागा कशी ममळू शकेल हा प्रश्न होता. शहरात राहण्याचा अथण झाला 

असता आगीतून फ्रनघून फुफाट्यात पडणे. जेवणाच्या मालसक खचाणइतके पैसे तर शहरात 

कदामचत घरभाड्याकररताच लागल ेअसत.े तसेच शहरात राफ्रहल्यामुळे साधेपणाने जीवन व्यतीत 

करण्यात कदामचत व्यत्यय आला असता. यालशवाय सवण कुटुांबाांमधील लोक एकत्र राहून घरी 

बसून काही उद्योग करू शकतील अशी जागा तर शहरात ममळूच शकत नव्हती. यामुळे 

शहरापासून फार दूर नाही आक्षण जवळ नाही अशी जागा याकररता फ्रनवडण्यात यावी असे आम्ही 

ठरवल.े फ्रफफ्रनक्स आश्रम तर होताच. फ्रतथून ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ फ्रनघत होत ेआक्षण थोडीबहुत 

शेतीही फ्रतथ े व्हायची. फ्रफफ्रनक्समध्य ेइतरही फ्रकती तरी सोयी उपलब्ध होत्या. परांतु फ्रफफ्रनक्स 

जोहाफ्रनसबगणपासून ३०० मैल दूर होते, आक्षण फ्रतथपयंतच्या प्रवासाला ३० तास लागल ेअसत.े 

त्या सवण कुटुांबाांना इतक्या दूर नेण्याच े काम खचाणचेही होत े आक्षण कठीणही होत.े यालशवाय 

सत्याग्रहींच्या कुटुांबातील लोकही इतक्या दूर जाण्याकररता तयार झाले नसत.े आक्षण त ेजरी तयार 

झाले असत े तरी त्याांना आक्षण तुरुां गातून सुटका झालेल्या नवीन सत्याग्रहींना फ्रफफ्रनक्सला 

पाठवण्याचे काम अशक्यप्राय कोटीतील असल्याच ेमला जाणवत होते. 

यामुळे सत्याग्रहींच्या कुटुांफ्रबयाांना ठेवण्याचे स्थान ट्रान्सवालमध्येच असण ेआवश्यक होते आक्षण 

तेही जोहाफ्रनसबगणजवळ असल ेपाफ्रहजे अस ेठरले. श्री कॅलनबॅक याांची ओळख मी पूवीच करून 

ददलेली आहे. त्याांनी ११०० एकर जमीन फ्रवकत घेतली आक्षण एकही पैसा न घतेा ती सत्याग्रहींच्या 

उपयोगाकररता ददली. (३० मे १९१०ला) त्या जममनीवर जवळपास १,००० फळझाडे होती आक्षण 

एक लहानसे घरही होते. त्यात पाचसात माणस ेराहू शकत होती. पाण्याकररता दोन फ्रवफ्रहरी आक्षण 

एक झरा होता. फ्रतथून सवाणत जवळचे रेल्व ेस्टेशन लॉले एक मैल अांतरावर होते. जोहाफ्रनसबगण 

तेथून २१ मैल अांतरावर होते. या जममनीवर घरे बाांधण्याच ेआक्षण फ्रतथ ेसत्याग्रहींना वसवण्याच े

आम्ही ठरवल.े 
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१०. टॉलस्टॉय फामय - २ 

 फामणच्या जममनीवर १,१०० फळझाडे होती. त्यात बहुतेक नाररिंगी, ऍफ्रप्रकॉट, प्लम, 

वगैरेंची झाडे होती. हांगामात त्याांना इतकी फळे लागत असत की सत्याग्रहींनी ती पोटभर जरी 

खाल्ली तरी लशल्लक राहायची. फ्रतथ ेपाण्याचा एक लहानसा झरा होता आक्षण तो राहण्याच्या 

दठकाणापासून जवळपास १,५०० फूट अांतरावर होता. यामुळे पाणी कावडीत भरून आणावे 

लागत अस.े  

या दठकाणी नोकराकडून कोणतेही घरगतुी काम करवून घ्यायच ेनाही आक्षण शक्य तोपयंत घर े

बाांधण्याच्या आक्षण शेतीवाडीच्या कामातही नोकरचाकर लावायच ेनाही असे आम्ही ठरवल ेहोत.े 

यामुळे सांडास साफ करण्यापासून तर स्वयांपाकापयंतच ेसवण काम आम्हाला स्वतःलाच करावे 

लागायच.े स्त्रीयाांना आक्षण पुरुषाांना वेगवेगळे ठेवावे अस ेआम्ही आधीपासूनच ठरवल ेहोते. १० 

स्त्स्त्रया आक्षण ६० पुरुष राहू शकतील इतकी घर े ताबडतोब बाांधायची ठरल.े श्री कॅलनबॅक 

याांच्याकररता एक मोठे घर बाांधायच ेहोत ेआक्षण शाळेकररता एक मोठी इमारतही बाांधायची होती. 

यालशवाय सुतारकाम आक्षण चाांभारकाम याांकररता एक कारखानाही तयार करायचा होता. ज े

लोक इथ ेराहण्याकररता येणार होत ेत्याांत गुजरात, मद्रास, आांध्रप्रदेश आक्षण उत्तर हहिंदुस्तानातील 

लोक होते. धमाणन ेत ेहहिंदु, मुसलमान, पारसी आक्षण खििन होते. त्यात जवळपास चाळीस तरुण 

होते, दोनतीन वृद्ध गृहस्थ होते, पाच स्त्स्त्रया होत्या आक्षण वीस ते तीस मुल े होती आक्षण या 

मुलाांमध्य ेचारपाच मुली होत्या.  

स्त्स्त्रयाांमध्य े खििन इत्यादी स्त्स्त्रयाांना माांसाहाराची सवय होती. या दठकाणी माांसाहाराचा प्रवेश 

झाला नाही तर बर ेहोईल असे कॅलनबॅक आक्षण मलाही वाटत होते. परांतु त्या लोकाांना माांसाहार 

हकिंमचतही चुकीचा वाटत नव्हता. जे इथ े सांकटकाळात राहण्याकररता येणार होते, ज्याांना 

लहानपणापासून माांसाहाराची सवय होती त्याांना काही काळाकररता तरी माांसाहार सोडा अस े

कस ेम्हणाव ेहा प्रश्न होता. आक्षण असे साांफ्रगतल ेनाही तर खचण फ्रकती वाढेल? आक्षण मग ज्याांना 

गोमाांस खाण्याची सवय आह ेत्याांना गोमाांसही द्यावे काय? अखेर वेगवेगळी फ्रकती स्वयांपाकघर े
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करावी? अशा पररस्स्थतीत माझे कतणव्य काय? या कुटुांफ्रबयाांना पैसे देण्याच्या फ्रनममत्तान ेका होईना 

मी माांसाहार आक्षण गोमाांसाहाराचे समथणन करत होतोच की. माांसाहारींना आर्थिंक मदत ममळणार 

नाही असा फ्रनयम जर मी केला असता तर सत्याग्रहाची लढाई मला केवळ शाकाहारी लोकाांच्या 

बळावरच लढावी लागली असती. हेसुद्धा कसे शक्य होत?े ही लढाई तर हहिंदुस्तानींच्या सवण 

वगांतफे लढली जाणारी लढाई होती. अशा पररस्स्थतीत माझे कतणव्य काय आह े याची मला 

स्पष्टपणे जाणीव झाली. खििन आक्षण मुसलमान ममत्र गोमाांस जरी मागतील तरी मी त ेत्याांना 

पुरवल ेपाफ्रहजे. या दठकाणी या गोष्टी फ्रनफ्रषद्ध माननू मी त्याांना अडव ूशकत नाही. 

परांतु ईश्वर नेहमीच पे्रम करणाराचा रखवाला असतो. मी सरळ सरळ खििन भफ्रगनींसमोर माझी 

अडचण माांडली. मुसलमान भफ्रगनींनी तर मला शदु्ध फ्रनराममष जेवण तयार करणार ेस्वयांपाकघर 

तयार करण्याची परवानगी ददलेली होती. आता ज्याांच ेपती वा मुल ेतुरुां गात होती अशा केवळ 

खििन भगनींशीच मला बोलायच ेहोते. त ेलोकही फ्रनराममष जेवणासांबांधीत माझ्याशी सहमत 

होते. त्याांच्याशी अशी चचाण करण्याची मला अनेकदा सांधी ममळाली होती. परांतु स्त्स्त्रयाांबरोबर अशी 

चचाण करण्याची सांधी मला पफ्रहल्याांदाच ममळाली होती. घराची गैरसोय, आर्थिंक चणचण, आक्षण 

माझ्या भावना यासांबांधी मी त्याांच्याशी बोललो. त्याचबरोबर तुम्हाला हवे असेल तर मी तुम्हाला 

गोमाांससुद्धा आणून देईन अस ेसाांगून त्याांच्या मनातील आशांकाही मी दूर केली. भफ्रगनींनी पे्रमान े

माांसाहार न मागण्याचे मान्य केल.े स्वयांपाकाची सवण जबाबदारी त्याांच्यावरच सोपवण्यात आली 

होती. आमच्यामधील एकदोन माणस ेत्याांच्या मदतीकररता राफ्रहली. त्याांतील एक तर मी स्वतःच 

होतो. माझ्या उपस्स्थतीमुळे लहानमोठी भाांडणे दूर राहायची. जेवण अगदी साध ेअसावे असा 

फ्रनणणय घेण्यात आला. जेवणाची फ्रनक्षित वेळ ठरवण्यात आली. एकच स्वयांपाकघर ठेवण्यात 

आल.े सवण एकाच पांक्तीत बसून जेवण करायच.े प्रत्येकान ेआपापली खरकटी भाांडी घासूनपुसनू 

स्वच्छ करायच े ठरल.े ट्रान्सवाल फामण दीघणकाळ सुरू होता. परांत ु फ्रतथ े राहणाऱ्या कोणीही 

माांसाहाराची मागणी केली नाही हे मी साांफ्रगतलचे पाफ्रहजे. दारू, तांबाख ू वगैर े नशेच्या गोष्टी 

पूणणपण ेबांद होत्या.  
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मी आधीच ललफ्रहल ेआह ेकी घरे बाांधतानासदु्धा जजतके काम हातान ेकरता येईल फ्रततके हाताांनीच 

करण्याचा आमचा आग्रह होता. आमच ेस्थपती कॅलनबॅक तर होतेच. त ेएक युरोपीय राज घेऊन 

आल.े नारायणदास दामाफ्रनया नावाच्या एका गुजराती सुतारान ेपैसे न घेता या कामात मदत केली 

आक्षण कमी दरात काम करणार ेइतर सुतारही त्यान ेआणनू ददले. अांगमेहनतीने करायच्या साध्या 

कामाांची जबाबदारी आम्ही आमच्याकडे घेतली. आमच्यापैकी जे चपळ होते त्याांनी तर कमालच 

केली. सतुाराच ेअधे काम तर फ्रबहारी नावाच्या एका तरुणानेच उरकले होते. शहरात जाऊन तेथून 

सामान आणायच ेकाम शसिंहासारख्या थांबी नायडूांनी साभाळले.  

टॉलस्टॉय फामणवर राहणाराांमध्ये प्रागजी खांडूभाई देसाई एक होते. जीवनात त्याांनी कधीही त्रास 

सहन केला नव्हता. परांतु इथ ेत्याांना कडक थांडी सहन करावी लागली, रणरणत ेउन्ह सहन करावे 

लागल े आक्षण मुसळधार पावसाचा माराही सहन करावा लागला. सुरुवातीला आम्हाला तांबूत 

राहाव ेलागत होते. घर ेतयार करण्याकररता अांदाजे दोन मफ्रहन ेलागल ेअसावे. घरे दटनाची तयार 

केल्यामुळे ती उभारण्यात फारसा वेळ लागला नाही. लाकूडही पाफ्रहजे त्या मापाचे ममळू शकत 

होते. यामुळे मापाप्रमाणे लाकडाचे तुकडे करायच े काम तेवढे लशल्लक असायच.े खखडक्या, 

दरवाज ेजास्त ठेवायचे नव्हत.े यामुळे इतक्या कमी वेळात घरे तयार होऊ शकली. परांतु कष्टाच्या 

या कामान ेप्रागजींनी कठोर परीिा घेतली. जेलच्या तुलनेत फामणच ेकाम अमधक कठीण होत.े 

एकदा तर थकवा आक्षण उन्ह यामुळे प्रागजी बेशदु्ध होऊन खाली पडले. परांत ु ते हार 

मानणाराांपैकी नव्हत.े कष्टाची सवय लावून त्याांनी आपले शरीर काटक बनवले आक्षण अखेरीस 

तर सवांच्या बरोबरीन ेकाम करण्याची शक्ती त्याांनी ममळवली.  

असेच दुसर े साथी होते जोसेफ रायप्पन. ते बॅररस्टर होत.े परांतु त्याांना बरॅरस्टरीचा अक्षभमान 

नव्हता. त ेफार कष्टाची कामे करू शकत नसत. टे्रनमधून सामान उतरवण ेआक्षण चढवण ेत्याांना 

कठीण जायच.े परांतु तरीही त्याांनी शक्य फ्रततके हे काम केल.े टॉलस्टॉय फामणमध्य ेयेऊन दुबळे 

लोक काटक झाले आक्षण सवांकररताच कष्ट लाभदायक असल्याच े लसद्ध झाले. फामणवर 

राहणाऱ्या प्रत्येक रफ्रहवाशाला कोणत्या ना कोणत्या कामाकररता जोहाफ्रनसबगणला जाव ेलागायच.े 
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मलाही कामाफ्रनममत्त जोहाफ्रनसबगणला जाव ेलागायच.े मुलाांना फ्रतथ ेसहलीकररता जावेस ेवाटायच.े 

फ्रनणणय असा घेण्यात आला की फामणच्या सामूफ्रहक कामाकररता जो जाईल त्यालाच रेल्वेन े

जाण्याची परवानगी देण्यात यावी आक्षण तीही फ्रतसऱ्या वगाणन.े सहलीकररता जाणाऱ्याांनी पायी 

जाव ेआक्षण खाण्याकररता एक पैसाही खचण होऊ नये म्हणून त्याला सोबत फराळाचे सामान 

बाांधून द्यावे असेसदु्धा ठरल.े अस े कडक फ्रनयम आम्ही तयार केल े नसत े तर जो पैसा 

वाचवण्याकरता आम्ही जांगलात राहण ेपसांत केले होते तो पैसा रेल्वेच्या भाड्यात आक्षण शहराच्या 

बाजारातील फराळातच उडाला असता. फराळात घरी दळलेल्या न चाळलेल्या जाड्याभरड्या 

कणकेची डबलरोटी, फ्रतच्यावर घरी तयार करण्यात आलेल ेशेंगदाण्याच ेलोणी आक्षण घरीच तयार 

करण्यात आलेला नाररिंगीच्या सालीचा मुरावळा असायचा. शेगदाण ेभाजून दळल ेकी त्याच ेलोणी 

तयार होत असे. दुधाच्या लोण्यापेिा त े पाचपट कमी हकिंमतीत तयार व्हायच.े नाररगी तर 

फामणवरच खूप होत असे. फामणवर आम्ही गायीचे दूध क्वमचतच घेत अस.ू सामान्यपण ेआम्ही 

डब्याच्या दुधाचाच उपयोग करत असू. 

परांतु परत आपण प्रवासाबद्दल बोलू या. ज्या लोकाांना जोहाफ्रनसबगणला जाण्याची हौस असायची 

त ेआठवड्यातून एकदोनदा पायी जात आक्षण त्याच ददवशी परत येत असत. मी आधीच साांफ्रगतल े

आह े की हा रस्ता २१ मैलाांचा होता. पायी जाण्याच्या एका फ्रनयमामुळे आम्ही शेकडो रुपय े

वाचवले. आक्षण पायी जाणाराांचासदु्धा त्यामुळे फायदाच झाला. काही लोकाांना चालायची सवय 

लागली. सामान्यपण ेफ्रनयम असा होता की पायी जाणारान ेरात्री दोन वाजता उठावे आक्षण अडीच 

वाजता फ्रनघावे. सहासात तासात सवण जोहाफ्रनसबगणला पोहोचू शकत असत. कमीतकमी वेळ 

घेणार ेलोक जोहाफ्रनसबगणला ४ तास १८ ममफ्रनटात पोहोचत असत. 

वाचकाांनी अस ेसमज ूनय ेकी फामणवर राहणाराांकररता ही लशस्त जाचक होती. सवण सदस्य पे्रमान े

फ्रतच ेपालन करत असत. सक्ती केली असती तर एकाही माणसाला मी फामणवर ठेवू शकलो नसतो. 

प्रवासात वा आश्रमात सोपवलेली कामे तरुण लोक हसतखेळत करत असत. मेहनतीच ेकाम 

करत असताना तरुणाांना मस्ती करण्यापासून आवरण ेकठीण होत अस.े जजतके काम ते स्वेच्छेन े
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आक्षण खुषीन ेकरू शकायचे फ्रततकेच करून घेण्याचा फ्रनयम ठेवण्यात आला होता. परांतु यामुळे 

एक ददवससदु्धा काम कमी झाल्याच ेमला आढळल ेनाही.  

साफसफाईची गोष्ट साांगण्यासारखी आह.े फामणवर इतके लोक  राहत होते  आक्षण तरीही कुठेसुद्धा 

घाण, कचरा, उषे्ट, खरकटे आढळत नस.े काडीकचऱ्याकररता जी जमीन खोदण्यात आली होती 

फ्रतच्यात सवण काडीकचरा जायचा. रस्त्यावर पाणी साांडायची मनाई होती. सवण पाणी भाांड्याांमध्य े

गोळा करण्यात येत अस ेआक्षण झाडाांना देण्यात येत असे. खरकटे आक्षण भाजीपाल्याचा कचरा 

यापासून खत बनवण्यात येत असे. पायखान्याकरता राहण्याच्या घराशजेारी दीड फूट खोल एक 

खड्डा खोदण्यात आला होता. त्यात सवण मळ पुरण्यात यायचा. तो मळ खड्ड्यातून फ्रनघालेल्या 

मातीन ेचाांगल्या प्रकारे झाकून टाकला जाई. यामुळे त्याचा मुळीच वास येत नस.े ना फ्रतथ ेमाश्या 

घोंगावयाच्या ना फ्रतथ े मळ पुरलेला आहे अस े कोणाला जाणवायच.े त्याचबरोबरोबर फामणला 

अमूल्य खत ममळायच.े आपण जर मळाचा सदुपयोग केला तर आपल्याला लाखो रुपयाांच ेखत 

(म्हणज े १९२५ सालच े लाखो रुपयाांच े - अनुवादक) ममळू शकत े आक्षण फ्रवफ्रवध प्रकारच्या 

रोगराईपासून आपला बचाव होऊ शकतो. शौच्यास जाण्याच्या आपल्या चुकीच्या पद्धतीमळेु 

आपण नद्याांचे पात्र तर घाणेरडे करतोच लशवाय माश्याांच्या उत्पत्तीच ेएक कें द्रसुद्धा फ्रनमाणण करतो. 

त्या माश्या आपल्या मळावर बसतात आक्षण मग आपल्या सुस्नात शरीरावर येऊन बसतात. एक 

लहानशी कुदळ आक्षण फावडे आपल्याला फार मोठ्या घाणीपासून वाचव ूशकतात. चालण्याच्या 

मागाणवर घाण टाकण,े थुांकण ेआक्षण नाक शशिंकण ेईश्वरफ्रवरोधी आक्षण माणसूफ्रवरोधी पाप आहे. 

यात दयेचा अभाव आह.े दुसऱ्याच्या गैरसोयीची फ्रफकीर न करण्याची मनोवृत्ती आहे. जो माणसू 

जांगलात राहूनही आपला मळ गाडत नाही तो लशिेकररता पात्र असतो.  

सत्याग्रही कुटुांफ्रबयाांचा उद्यमीपणा दटकवून ठेवण,े पैसे वाचवणे आक्षण अखेरीस त्याांना स्वावलांबी 

करण े हे आमच े काम होते. यात यशस्वी झाल्यानांतर आम्ही हवा फ्रततका काळ ट्रान्सवाल 

सरकारशी लढू शकणार होतो. जोड्याांकररता आम्हाला पैसे खचण करावे लागायच.े गरम 

वातावरणात बांद जोड्याांमुळे त्रास होतो. पाय सवण घाम शोषून घेतात आक्षण ते नाजूक होतात. 
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आपल्या देशाप्रमाण े ट्रान्सवालमध्य े मोज्याांची तर मुळीच गरज नसत.े परांतु काटे, दगड 

इत्याांदींपासून बचावाकररता आम्ही जोड्याांची गरज मान्य केली होती. यामुळे आम्ही चप्पल फ्रकवा 

सॅन्डल बनवण ेलशकायचे ठरवल.े दक्षिण आफ्रिकेत पाईन टाऊनजवळ मेररयन फ्रहलमध्ये टॅ्रफ्रपस्ट 

नावाचा रोमन कॅथॉललक पाद्रय्ाांचा एक मठ आह.े फ्रतथ ेअसे उद्योग सुरू असतात. त ेजमणन आहेत. 

श्री कॅलेनबॅक फ्रतथ ेगेले आक्षण ती कला लशकून आल.े मग त्याांनी ती कला मला लशकवली आक्षण 

मी ती इतर सोबत्याांना. अशा प्रकारे अनेक ममत्र चप्पल बनवण्याची कला लशकले आक्षण आश्रमात 

बनवलेल्या चपला आम्ही आमच्या ममत्राांना फ्रवकू लागलो. माझे अनेक ममत्र या कलेत माझ्यापुढे 

फ्रनघून गेल े हे साांगण्याची आवश्यकता नसावी. आम्ही सुतारीचा दुसरा उद्योग सुरू केला. एक 

प्रकारे एक गावच आम्ही वसवलेल ेअसल्यामुळे आम्हाला पाटापासून तर पेटीपयंत अनेक गोष्टींची 

गरज असायची, आक्षण या सवण गोष्टी आम्ही आमच्या हातानेच बनवत अस.ू वर साांफ्रगतलेल्या 

सुताराांनी काही मफ्रहने या कामात आम्हाला मदत केली. श्री कॅलनबॅक हे या फ्रवभागाचे प्रमुख होते. 

त्याांच्या रेखीवपणाचा आक्षण नैपुण्याचा आम्हाला नेहमीच प्रत्यय येत असे.  

युवक, मुल ेआक्षण मुली याांच्याकररता एक शाळा असण ेअफ्रनवायण होत.े हे काम आम्हाला सवाणत 

कठीण वाटल,े आक्षण अखेरपयंत आम्हाला त्यात पूणण यश ममळू शकले नाही. लशकवण्याची फ्रवशेष 

जबाबदारी श्री कॅलनबॅक आक्षण माझ्यावर होती. शाळा दुपारीच सुरू अस ू शकत होती. 

सकाळच्या शारीररक श्रमान ेआम्ही दोघेही खूप थकून जात असू. फ्रवद्याथीसुद्धा खूप थकलेल े

असायच.े यामुळे अनेकदा फ्रवद्याथी पेंगू लागायच.े आम्ही आमच्या डोळ्याांवर पाणी शशिंपडत अस.ू 

मुलाांबरोबर खेळून त्याांची झोप उडवण्याचा प्रयत्न करत असू. परांतु कधीकधी आमचे प्रयत्न वाया 

जात. शरीराला जजतका आराम आवश्यक असायचा फ्रततका त ेघेतल्यालशवाय राहत नसे. ही तर 

मी लहानात लहान फ्रवघ्नाची गोष्ट साांफ्रगतली, कारण डुलक्या देतादेताही आमचे वगण सुरूच 

असायच.े परांत ुतममळ, तेलगू आक्षण गजुराती बोलणाऱ्या फ्रवद्याथ्यांना काय आक्षण कस ेलशकवाव े

हा मुख्य प्रश्न होता. मुलाांना मातृभाषते लशकवण्याचा मोह तर माझ्या मनात होताच. मला तममळ 

थोडीबहुत कळत असे. परांतु तेलगूचा मला एक शब्दही कळत नस.े अशा पररस्स्थतीत फ्रबचारा 

एक लशिक काय करू शकणार होता? आश्रमात जे तरुण होते त्याांच्यातील काहींचा उपयोग 
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आम्ही लशिक म्हणून केला. परांतु हा प्रयोग यशस्वी झाला असे म्हणता येऊ शकत नाही. भाई 

प्रागजी याांचा तर या कामाकररता उपयोग केला जातच अस.े युवकाांमध्य ेकाही मस्ती करणार े

आक्षण काही फार आळशी होत.े आपल्या पुस्तकाांबरोबर त्याांच ेनेहमीच युद्ध सुरू असायच.े अस े

फ्रवद्याथी लशिकाची पवाण कशाला करतील? यालशवाय आम्ही दोघ ेलशकवण्याच्या कामात फ्रनयममत 

राहू शकत नव्हतो. आवश्यकता पडली तर मला अथवा कॅलेनबॅकला जोहाफ्रनसबगणला जाण ेभाग 

पडायच.े 

दुसरी अडचण धार्मिंक लशिणाची होती. मुसलमानाांना कुराण लशकवण्याचा मोह तर माझ्या मनात 

असायचाच. पारसी मुलाांना अवेस्ता लशकवण्याची इच्छा होत अस.े खोजा मुसलमानाचाही एक 

मुलगा होता. त्याला खोजा पांथाच े एक लहानसे पुस्तक लशकवण्याची जबाबदारी त्याच्या 

वमडलाांनी माझ्यावर सोपवली होती. पारसी खििन धमाणची पुस्तके मी गोळा केली होती. हहिंदू 

धमाणची मूलतत्त्व ेमाझ्या समजाप्रमाण ेमी ललहून काढली होती. हे काम मी केवळ मुलाांकररता केल े

होते की सवण आश्रमवासीयाांकररता हे आता मला आठवत नाही. ते ललखाण जर आता 

माझ्याजवळ असत ेतर माझी गती वा प्रगती फ्रकती झाली हे कळाव े म्हणून मी त ेइथ ेछापल े

असत.े परांत ुमी अशा अनेक गोष्टी माझ्या जीवनात फेकून ददल्या आहेत वा जाळून टाकल्या 

आहेत. अशा गोष्टींचा सांग्रह करण्याची गरज जसजशी मला वाटेनाशी झाली आक्षण जसजस ेमाझे 

कायणिेत्र वाढत गेल ेतसतशा अशा गोष्टी मी नष्ट करत गेलो. याकररता मला मुळीच पिात्ताप होत 

नाही. अशा गोष्टींचा सांग्रह माझ्याकररता ओझ्यासारखा झाला असता आक्षण त्याकररता खचणही 

बराच आला असता. त्याांच्या रिणाकररता मला साधनाांची जुळवाजुळव करावी लागली असती. 

हे माझ्या अपररग्रही आत्म्याला सहन झाले नसत.े  

परांतु आश्रमात करण्यात आलेला हा प्रयोग वाया गेला नाही. यामुळे मुलाांमध्य े कधीही 

असफ्रहष्णतुा फ्रनमाणण झाली नाही. एकमेकाांच्या धमाणकडे आक्षण एकमेकाांच्या रीफ्रतररवाजाकडे त े

उदार दृष्टीने पाहण ेलशकल,े परस्पराांची सेवा करण ेलशकल,े ससुांस्कृतता लशकले, उद्दय्मी झाले 

आक्षण आजसदु्धा त्या मुलाांची मला जी थोडीबहुत माफ्रहती आह ेत्यावरून टॉलस्टॉय फामणवरील 
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त्याांच ेलशिण वाया गेल ेनाही असेच मला वाटत.े तो प्रयोग जरी अधणवट असला तरी तो प्रयोग 

फ्रवचारपूणण आक्षण धार्मिंक होता. आक्षण टॉलस्टॉय फामणच्या ज्या गोड आठवणी आहेत त्याांतील 

लशिणाच्या त्या आठवणी काही कमी गोड नाहीत. परांतु या आठवणींकररता एक नवीन प्रकरण 

ललफ्रहले पाफ्रहजे. 
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११. टॉलस्टॉय फामय  - ३ 

 या प्रकरणात मी टॉलस्टॉय फामणवरील अनेक आठवणी साांग ूइस्च्छतो. परस्पराांशी काहीही 

सांबांध नसल्यासारख्या त्या आता वाटतील. याकररता वाचकाांनी मला िमा करावी. 

 लशकवण्याकररता मला जो वगण ममळाला होता तसा वगण क्वमचतच कोण्या लशिकाच्या 

नलशबी आला असावा. जवळपास सात वषांच्या मुलामुलींपासून तर २० वषाचंे युवक आक्षण १२-

१३ वषाणच्या मुली त्या वगाणत होत्या. काही मुल ेतर अशी होती की ज्याांना जांगली म्हणता येईल. त े

अफ्रतशय दांगलखोर आक्षण दुष्ट होते. फ्रवद्याथ्यांच्या अशा घोळक्याला मी काय लशकवाव?े सवांच्या 

स्वभावानुसार मी कसा होणार? आक्षण सवांसोबत मी कोणत्या भाषेत बोलू? अस े प्रश्न 

माझ्यासमोर होत.े तममळ वा तेलग ू मुलाांना एक तर त्याांची मातृभाषा कळत होती वा इांग्रजी 

समजत होती. थोडी डच भाषाही त्याांना कळायची. परांत ुमी त्याांच्याबरोबर इांग्रजीतच बोलू शकत 

अस.े मी फ्रवद्याथ्यांच ेदोन गट केल ेहोत.े गुजराती मुलाांबरोबर गुजरातीत बोलायच ेआक्षण इतर 

फ्रवद्याथ्याणबरोबर इांग्रजीत. त्या मुलाांना काही रसाळ गोष्टी साांगण्याची वा पुस्तकातून वाचून 

दाखवण्याची व्यवस्था मी केली होती. त्या सवांना एकमेकाांसोबत बसवनू लशकवण े आक्षण 

त्याांच्यातील मैत्रीभावाचा आक्षण सेवाभावाचा फ्रवकास करण ेइतकाच उदे्दश मी माझ्यासमोर ठेवला 

होता. इफ्रतहासाचे आक्षण भूगोलाच ेथोडे सामान्य ज्ञान मी त्याांना देत अस ेव थोडे ललफ्रहणे लशकवत 

अस.े काहींना अांकगक्षणत लशकवत अस.े अशा प्रकारे मी माझे काम भागवत असे. प्राथणनेकररता 

काही भजनही लशकवण्यात येत असत. त ेभजन लशकण्याकररता मी तममळ मुलाांनाही उत्तेजन 

देत असे.  

 मुलेमुली सांपूणण मोकळेपणान े एकत्र उठतबसत असत. टॉलस्टॉय फामणवरील 

सहलशिणाचा हा प्रयोग जास्तीतजास्त फ्रनभणयपण ेकरण्यात आलेला प्रयोग होता. जे स्वातांत्र्य मी 

फ्रतथ े मुलामुलींना देऊ शकलो आक्षण लशकव ू शकलो त े स्वातांत्र्य मुलामुलींना देण्याचा व 

लशकवण्याचा धीर आज मी करू शकत नाही. त्या वेळी माझे मन आजपेिा अमधक फ्रनरागस होते 

अस े मला नेहमीच वाटत आल े आहे. याच े कारण माझे अज्ञान असू शकत.े परांत ु यानांतर 
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याबाबतीत मला फार कडू अनुभव आल.े आक्षण कधीकधी तर मला मोठे नुकसानही सहन करावे 

लागल ेआह.े ज्या फ्रवद्याथ्यांना मी पूणणपण ेफ्रनदोष समजत होतो त ेदोषी असल्याच ेलसद्ध झाले. 

माझ्यात अगदी खोलवर दडलेल्या फ्रवकाराांचीही मला जाणीव झाली आह.े यामुळे या बाबतीत मी 

मनातून घाबरू लागलो आह.े  

माझ्या या प्रयोगाबद्दल मला कोणताच पिात्ताप वाटत नाही. या प्रयोगामुळे कोणतेच नुकसान 

झाले नाही अशी सािसदु्धा माझे अांतःकरण देत.े परांत ुदुधान ेतोंड पोळलेला ताकही फुां कून फ्रपतो. 

आज माझी पररस्स्थती अशीच झाली आह.े 

माणूस श्रदे्धची हकिंवा साहसाची दुसऱ्याकडून चोरी करू शकत नाही. ‘सांशयात्मा फ्रवनश्यती.’ 

टॉलस्टॉय फामणमध्य ेमी पराकाष्ठेचा श्रद्धाळू आक्षण साहसी झालो होतो. तीच श्रद्धा आक्षण तेच 

साहस परत ममळाव ेम्हणून मी ईश्वराला प्राथीत असतो. परांतु तो माझी प्राथणना ऐकेल तेव्हा ना? 

त्याच्यासमोर तर माझ्यासारख ेअसांख्य क्षभकारी उभे आहेत. समाधान केवळ इतकेच आह ेकी 

ज्याप्रमाण ेत्याच्याकडे अनेक क्षभकारी जातात त्याचप्रमाणे त्याला असांख्य कानही आहेत. मला 

हेही माहीत आहे की मी जेव्हा योग्य बनेन तेव्हा तो माझी प्राथणना ऐकेल.  

माझा प्रयोग असा होता -  

मी दांगलखोर मुलाांना आक्षण फ्रनदोष मुलींना एकाच दठकाणी आांघोळीकररता पाठवत असे. 

मयाणदाधमण अथवा आत्मसांयम याांच्याबद्दल मी त्याांना चाांगल ेसमजावून साांफ्रगतले होते. त्या सवांना 

माझ्या सत्याग्रहाची माफ्रहती होती. त्याांच्याबद्दल माझ्या मनात आईप्रमाण ेवात्सल्यभाव होता. हे 

मला स्वतःला तर माहीत होतेच लशवाय त्या मुलाांनाही याची जाणीव होती. वाचकाांना पाण्याचा 

तो झरा आठवत असेल. स्वयांपाकघरापासून तो दूर होता. फ्रतथ ेमुलामुलींना एकत्र जाऊ द्यायच े

आक्षण मग त्याांच्या फ्रनदोषत्वाची अपेिा करायची! परांतु एखाद्या आईच ेडोळे आपल्या मुलीमाग े

जस े क्षभरभरत असतात तसेच माझेही डोळे त्या मुलींमाग े क्षभरभरत असायच.े आांघोळीची 

ठराफ्रवक वेळ होती. सवण मलुेमुली सोबत आांघोळीकररता जात असल्यामुळे समहूात जी सुरक्षितता 
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असत ेती फ्रतथेही होती. फ्रतथ ेत्याांना एकाांत तर ममळू शकत नव्हता. सामान्यपण ेमीसुद्धा त्याच 

वेळी झऱ्यावर पोहोचत अस.े  

आम्ही सवण एकाच ओसरीत झोपत असू. मुलेमुली माझ्या आजबूाजूला झोपत. कोणत्याही दोन 

अांथरुणाांमध्य े मुप्श्कलीन े तीन फुटाांचे अतर राहत असावे. अांथरुणाच्या क्रमात मात्र नक्कीच 

सावधफ्रगरी बाळगली जात अस.े परांतु ज्याच ेमन दुफ्रषत असेल त्याच्याकररता सावधफ्रगरी काय 

करू शकत?े त्या मुलामुलींच्या बाबतीत ईश्वरानेच माझी लाज राखली हे आज मला ददस ूशकत.े 

मुल ेआक्षण मुली फ्रनरागस अांतःकरणान ेपरस्पराांबरोबर राहू शकतात या फ्रवश्वासाने मी हा प्रयोग 

केला होता, आक्षण त्याांच्या आईवमडलाांनीही माझ्यावर असीम फ्रवश्वास टाकून मला हा प्रयोग करू 

ददला होता. एके ददवशी एका तरुण मुलान ेदोन मुलींची चेष्टा केली आक्षण ती बातमी एक तर त्या 

मुलींनी मला साांफ्रगतली वा कोणत्या तरी मुलाने यऊेन मला साांफ्रगतली. माझा थरकाप झाला. मी 

त्या प्रकरणाची चौकशी केली. गोष्ट खरी होती. मी त्या तरुण मुलाला समजावले. परांत ुइतके पुरेस े

नव्हत.े मला वाटत होत ेकी त्या तरुण मुलींच्या शरीरावर अशी काही खूण असावी की ज्यामुळे 

त्या तरुण मुलीकडे कुदृष्टीने पाफ्रहलेच जाऊ शकत नाही असे प्रत्येक तरुणाला वाटाव,े तसेच 

आपल्या पाफ्रवत्र्यावर कोणी आक्रमण करण्याच े साहसच करू शकणार नाही याबद्दल त्या 

तरुणींना खात्री वाटावी. फ्रवकारी रावण सीतेला स्पशणच करू शकला नव्हता. राम तर फ्रतच्यापासून 

फार दूर होता. या मुलींना मी अस ेकोणत ेमचन्ह देऊ शकत होतो की ज्यामळेु त्याांना सुरक्षितता 

जाणवावी आक्षण त्याांच्याकडे पाहणाराांनी फ्रनर्विंकार भावनेन ेत्याांच्याकडे पाहावे? या प्रश्नान ेमी 

रात्रभर झोपू शकलो नही. सकाळी मी त्या दोन्ही मुलींना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्याांना 

धक्का बसणार नाही अशा प्रकारे त्याांना समजावून साांगत मी म्हणालो की मला तुमच ेसुांदर केस 

कापून टाकण्याची परवानगी द्या. टॉलस्टॉय फामणवर आम्ही एकमेकाांची दाढी करत अस ूआक्षण 

केसही कापत अस.ू यामळेु कैच्या आक्षण केस कापण्याच्या मलशना हे साफ्रहत्य आमच्याजवळ 

होत.े आधी तर दोन्ही मुलींनी माझे ऐकल े नाही. मोठ्या वयाच्या स्त्स्त्रयाांना मी माझे म्हणण े

समजावनू साांफ्रगतल ेहोते. केस कापण्याची माझी सूचना तर त्याांना सहन झाली नाही. परांत ुकेस 

कापण्यामागील माझा जो उदे्दश होता तो त्या समजून घेऊ शकल्या. या कामात मला त्याांचा 
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पाठठिंबा होता. दोन्ही मुली भव्य आक्षण सुांदर होत्या. दुःखाची गोष्ट ही आहे त्याांच्यातील एक आता 

राफ्रहलेली नाही. ती मुलगी तेजप्स्वनी होती. दुसरी मलुगी जजवांत आहे. ती आपला सांसार चालवत 

आह.े अखेरीस केस कापण्यामागील माझा उदे्दश दोघींच्याही लिात आला. या िणी ज्या हातान े

मी हे प्रकरण ललहीत आहे त्याच हाताने मी त्याांच्या केसाांवर कैची चालवली. यानांतर या गोष्टीचे 

फ्रवश्लेषण करून मी वगाणतील मुलाांना समजावून साांफ्रगतल.े याचा फार चाांगला पररणाम झाला. 

परत कोणी मुलींची चेष्टा केल्याच े मी ऐकल े नाही. त्या दोन मुलींनी गमावले काहीही नाही. 

ममळवले काय त ेदेवाला माहीत. आशा आह ेकी त्या युवकाांना आजही ती गोष्ट आठवत असेल 

आक्षण आपली दृष्टी शदु्ध ठेवण्याचा त ेप्रयत्न करत असतील.  

अस ेप्रयोग अनुकरणाकररता केले जात नाहीत. जो लशिक याच ेअनुकरण करील त्याला फार 

मोठा धोका पत्करावा लागेल. या प्रयोगाचा उल्लखे मी फ्रवलशष्ट पररस्स्थतीत माणूस कुठपयंत जाऊ 

शकतो हे दाखवण्याकररता आक्षण सत्याग्रहाच्या लढाईची फ्रवशुद्धता सूचीत करण्याकररता केला 

आह.े या फ्रवशदु्धततेच सत्याग्रहाच्या फ्रवजयाच ेरहस्य दडलेल ेआह.े असा प्रयोग करण्याकररता 

लशिकाला फ्रवद्याथ्यांची आई आक्षण वडील दोन्ही होता आल े पाफ्रहजे. आक्षण प्राणाची बाजी 

लावूनच असे प्रयोग करता येऊ शकतात. अशा प्रयोगाांमागे कठोर तपियेची शक्ती असली 

पाफ्रहजे.  

माझ्या या कामाचा प्रभाव फामणवर राहणाऱ्या लोकाांच्या राहणीवर पडल्यालशवाय राहू शकला 

नाही. कमीतकमी खचाणत राहण्याच ेध्येय असल्यामळेु आम्ही आमच्या पोषाखातही बदल केला. 

दक्षिण आफ्रिकेतील शहरात राहणाऱ्या हहिंदुस्तानींचा पोषाख जवळपास युरोपीय लोकाांसारखाच 

असायचा. सत्याग्रहींचाही तोच पोषाख होता. परांत ुटॉलस्टॉय फामणवर इतक्या कपड्याांची गरज 

नव्हती. आम्ही सवण मजूर झालो होतो म्हणून मजरुाांसारखेच कपडे घाल ूलागलो. परांतु त्याची 

पद्धत युरोपीय होती. म्हणज ेमजुरासारखी पाटलूण आक्षण मजुरासारखा सदरा. यात कैद्याांच्या 

कपड्याांच ेअनुकरण करण्यात आल ेहोते. बाजारात जाड आकाशी रांगाच्या पाटलुणी आक्षण सदर े
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ममळायच.े आम्ही सवण त्याांचा वापर करत असू. बहुतेक स्त्स्त्रया सुांदर लशवणकाम करू शकत 

असत. त्याांनी लशवणाची सवण जबाबदारी स्वतःकडे घेतली.  

सामान्यपण ेआहारात भात, वरण, भाजी आक्षण पोळी असायची. आक्षण कधीकधी याांच्यासोबत 

खीर असायची. तुरुां गातील ताटलीसारख्या ताटात सवण पदाथण वाढण्यात यते असत. लाकडाचे 

चमच ेहातान ेबनवण्यात येत असत. ददवसातनू तीनदा जेवण ददले जाई. सकाळी सहा वाजता 

डबलरोटी आक्षण गव्हाची कॉफी; ११ वाजता वरण, भात आक्षण भाजी; सायांकाळी साडेपाच 

वाजता काांजी आक्षण दूध अथवा डबलरोटी व गव्हाची कॉफी. रात्री ९ वाजता सवांनी झोपावे 

असा फ्रनयम होता. जेवणानांतर सायांकाळी सात वा साडेसात वाजता प्राथणना व्हायची. प्राथणनेत 

भजन म्हणण्यात येत असत. केव्हाकेव्हा रामायणातील पाठ व्हायचा. आक्षण केव्हाकेव्हा 

इस्लामच्या पुस्तकाांमधील काही भाग वाचण्यात यते असे. भजनाांमध्य ेकधी इांग्रजी, हहिंदी आक्षण 

गुजराती या फ्रतन्ही भाषाांमधील भजन असायच ेतर कधी एकाच भाषेतील.  

फामणवर राहणाऱ्या लोकाांमधील अनेक लोक एकादशीच्या व्रताच ेपालन करत असत. श्री पी. के. 

कोतवालही फ्रतथ े येऊन पोहोचले होते. त्याांना उपवासाचा बराच अनुभव होता. त्याांच े पाहून 

आमच्यापैकी काहींनीही चातुमाणसाचे व्रत ठेवले होते. त्याच काळात मुसलमानाांचे रोजेही येत 

असत. आमच्यात मुसलमान तरुण होते. रोजे ठेवण्याकररता त्याांना प्रोत्साहन देण ेआमचा धमण 

आह े अस े आम्हाला वाटल.े यामुळे आम्ही सकाळच्या फराळाची आक्षण रात्रीच्या जेवणाची 

व्यवस्था केली होती. त्याांच्याकररता रात्री खीर वगैरहेी बनवली जाई. माांसाहार होत नव्हता आक्षण 

कोणीही त्याची मागणीसदु्धा केली नाही. मुसलमान ममत्राांच्या धमणभावनेला मान देण्याकररता 

आम्हीसदु्धा एकदाच सायांकाळी जेवण करत अस.ू सूयाणस्तापूवी जेवण करण्याचा आमचा 

नेहमीकररता फ्रनयम होता. यामुळे फरक इतकाच झाला की इतर लोक जेव्हा सूयाणस्तापूवी जेवण 

करून तयार होत तेव्हा मुसलमान ममत्र जेवण सरुू करत असत. रोज्याच्या ददवसात मुसलमान 

तरुणही कोणाला त्रास होणार नाही इतक्या फ्रववेकाने वागल.े मुसलमानतेर मुलाांनीही खाण्याच्या 

सांयमात आपल्या मुसलमान ममत्राांना ज ेसहकायण ददले त्याचा आश्रमातील लोकाांवर फार चाांगला 
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प्रभाव पडला. हहिंदू आक्षण मुसलमान मुलाांमध्य े धमाणमुळे काही मतभेद झाल्याचा वा भाांडण 

झाल्याचा मला एकही प्रसांग आठवत नाही. या उलट मला हे माहीत आह ेकी सवण लोक आपापल्या 

धमाणचे काटेकोरपणे पालन करत असतानाही परस्पराांशी सांपूणण आदरान े वागत असत आक्षण 

धार्मिंक व्रताांच ेपालन करण्यात एकमेकाांना मदत करत असत.  

शहरी जीवनापासून दूर असतानासुद्धा आजारात उपयोगी पडतील अशा सोयी आम्ही आश्रमात 

केल्या होत्या. त्या काळात मुलाांच्या फ्रनरागसतेफ्रवषयी माझ्या मनात जजतकी श्रद्धा होती फ्रततकीच 

श्रद्धा फ्रनसगोपचाराफ्रवषयी होती. साध ेआक्षण सरळ जीवन व्यतीत करणाराला कोणताही आजार 

होऊच शकत नाही आक्षण झालाच तर त्याचा उपचार मी करू शकेन अशी त्या काळात माझी 

मान्यता होती. आरोग्याफ्रवषयीचे माझे पुस्तक माझ्या प्रयोगाची आक्षण त्या काळातील माझ्या 

श्रदे्धची दटपणवहीच आह.े मी कधी आजारी पडूच शकत नाही असा अक्षभमान मला वाटत होता. 

केवळ पाणी, माती, उपवासाचे प्रयोग आक्षण आहारातील पररवतणन याांनी सवण प्रकारच्या 

आजाराचा उपचार करता येऊ शकतो असा माझा फ्रवश्वास होता. फामणवरील एकाही व्यक्तीच्या 

आजारात मी औषधाांचा वा डॉक्टरचा उपयोग केला नव्हता. उत्तर हहिंदुस्तानातील सत्तर वषांचा 

एक म्हातारा फ्रतथ ेहोता. त्याला दम्याचा आक्षण खोकल्याचा फ्रवकार होता. हे रोगही आहारातील 

बदल आक्षण पाण्याच्या प्रयोगान ेबर ेझाले होते. परांत ुआता असे प्रयोग करण्याची हहिंमत मी हरवून 

बसलो आहे, आक्षण दोनदा स्वतः आजारी पडल्यामुळे असा प्रयोग करण्याचा अमधकारही मी 

गमावून बसलो आह ेअस ेमला वाटते.  

आमचा टॉलस्टॉय फामण सरुू असण्याच्या काळातच गोखल ेदक्षिण आफ्रिकेत आल ेहोते. त्याांच्या 

प्रवासाचे वणणन करण्याकररता एक वेगळे प्रकरण पाफ्रहजे. परांतु एक काहीसा कटू आक्षण काहीसा 

गोड अनुभव इथ े साांगतो. फामणवर आम्ही कस े जीवन जगत होतो याची थोडीशी कल्पना 

आतापयंत वाचकाांना आलीच असेल. फामणवर खाट वा पलांगासारखी कोणतीच वस्तू नव्हती. 

परांतु गोखल्याांकररता आम्ही एक पलांग मागून आणला होता. त्याांना सांपूणण एकाांत ममळावा अशी 

फामणवर एकही खोली नव्हती. बसण्याकररता शाळेतील बाकाांलशवाय आमच्याजवळ इतर 
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कोणतीही वस्तू नव्हती. अशी पररस्स्थती असतानाही नाजूक प्रकृतीच्या गोखल्याांना फामणवर 

आणण्याचा मोह मी कसा आवरू शकत होतो? आक्षण टॉलस्टाय फामण पाफ्रहल्यालशवाय तेही कस े

राहू शकले असत?े गोखल्याांच ेशरीर एका रात्रीची गैरसोय सहन करू शकेल आक्षण स्टेशनपासून 

फामणपयंत ते दीड मैल चाल ूशकतील अस ेमला वाटत होते. मी त्याांना फ्रवचारले होत ेआक्षण त्याांनी 

आपल्या साध्यासरळ स्वभावानुसार फ्रवचार न करता माझ्यावर फ्रवश्वास ठेवून जी काही व्यवस्था 

असेल फ्रतचा स्वीकार केला होता. दैव अस ेकी त्याच ददवशी पाऊसही आला. व्यवस्थेत एकाएकी 

बदल करण ेमाझ्या आटोक्यात नव्हत.े अशा प्रकारे माझ्या अडाणीपणाच्या पे्रमामुळे त्या ददवशी 

मी गोखलेजींना जो त्रास ददला तो मी जीवनात कधीही फ्रवसरू शकत नाही. त्याांच ेशरीर इतका 

मोठा बदल सहन करू शकले नाही. त्याांना सदी झाली. जेवण्याकररता त्याांना स्वयांपाकघरात नेता 

येऊ शकत नव्हत.े आम्ही त्याांच्या राहण्याची व्यवस्था कॅलनबॅक याांच्या खोलीत केली. फ्रतथपयंत 

जेवण नेल ेअसत ेतर त ेथांड होण ेस्वाभाफ्रवक होत.े त्याांच्याकररता मी खास सपू बनवत अस.े भाई 

कोतवाल वेगवेगळ्या कणकेपासून त्याांच्याकररता डबलरोटी बनवायच.े परांत ु या दोन्ही गोष्टी 

त्याांच्यापयंत गरमगरम कशा पोहोचवाव्या हा प्रश्न होता. कस ेतरी करून आम्ही सवण व्यवस्था 

केली. गोखल्याांनी त्याबद्दल चकार शब्दही काढला नाही. परांतु त्याांच्या चेहऱ्यावरून मला कळले 

आक्षण मलाही माझ्या मूखणपणाची जाणीव झाली. आम्ही सवण खाली जममनीवरच झोपतो हे जेव्हा 

त्याांच्या लिात आल े तेव्हा त्याांनी आपली खाट बाजूला करायला लावून आपले अांथरूण 

जममनीवरच टाकायला लावले. ती रात्र मी पिात्तापात घालवली. गोखल्याांना एक सवय होती. मी 

फ्रतला वाईट म्हणत असे. नोकराांकडून ते आपले काम करवून घेत असत. परांत ु या प्रवासात 

त्याांच्याबरोबर एकही नोकर नव्हता. आम्हाला पाय चेपू द्यावे म्हणून मी आक्षण कॅलेनबॅक याांनी 

त्याांना बरीच फ्रवनांती केली. परांतु ते मुळीच ऐकायला तयार नव्हत.े त्याांनी आम्हाला पायाांना 

स्पशणसुद्धा करू ददला नाही. उलट काहीशा रागात आक्षण काहीशा फ्रवनोदात त ेम्हणाल,े “तुम्हा 

लोकाांना असे वाटत े काय की केवळ तुम्ही लोकच दुःख आक्षण गैरसोय सहन करण्याकररता 

जन्माला आला आहा? या अफ्रतरेकाची लशिा तुम्हाला भोगावीच लागेल. मी तुम्हाला मला 

स्पशणसुद्धा करू देणार नाही. तुम्ही सवण शौच्याकररता दूर जाल आक्षण माझ्याकररता खोलीत 
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कमोड ठेवाल? का? फ्रकतीही त्रास झाला तरी मी तो सहन करीन, परांतु तुमचा अहांकार दूर 

केल्यालशवाय राहणार नाही.” हे शब्द आम्हाला वज्रासारख ेवाटल.े मी आक्षण कॅलेनबॅक आम्ही 

दोघेही दुःखी झालो. त्यातल्यात्यात समाधानाची गोष्ट इतकीच की हे सवण बोलत असताना त्याांच्या 

चेहऱ्यावर प्स्मत होत.े अजुणनान ेकृष्णाला फ्रकतीही दुःख ददलेल ेअसेल तरी कृष्णान ेकाय त्याची 

आठवण ठेवली असेल? गोखल्याांनी जरी आम्हाला त्याांची मुळीच सेवा करू ददली नाही हे जरी 

खर ेअसल ेतरी त्याांनी आमच्या सेवाभावनेची आठवण ठेवली. मोम्बासा येथून त्याांनी आम्हाला 

जे पे्रमळ पत्र ललफ्रहले होत े त्यातील शब्द माझ्या अांतःकरणावर कोरल े गेल े आहते. आमच्या 

फामणवर येऊन त्याांनी खूप त्रास सहन केला. परांतु आम्ही त्याांची जी काही सवेा करू इस्च्छत होतो 

ती त्याांनी आम्हाला मुळीच करू ददली नाही. आम्ही खाण्याफ्रपण्याच्या ज्या गोष्टी त्याांच्याकररता 

तयार केल्या होत्या त्या खाण्यालशवाय त्याांच्याजवळ दुसरा कोणता उपाय होता? 

दुसऱ्या ददवशी सकाळी गोखल्याांनी ना स्वतः आराम केला ना आम्हाला आराम करू ददला. त्याांनी 

आपल्या त्या सवण भाषणाांमध्ये सुधारणा केली जी आम्ही पुस्तकरूपान ेछापणार होतो. त्याांना 

जेव्हा काही ललहायचे अस ेतेव्हा इकडेफ्रतकडे फेऱ्या घालत फ्रवचार करण्याची त्याांना सवय होती. 

त्याांना एक लहानस ेपत्र ललहायच ेहोते. मला वाटल ेकी ते ते पत्र ताबडतोब ललहून टाकतील. परांत ु

अस े झाले नाही. यासांबांधी मी जेव्हा त्याांना हटकले तेव्हा मला त्याांच े एक भाषण ऐकायला 

ममळाल,े “माझ्या जीवनपद्धतीची तुला काय कल्पना आहे? लहानात लहान गोष्टही मी 

घाईगडबडीत करत नाही. फ्रतच्यावर मी फ्रवचार करतो. कोणता कें द्रहबिंदू आह ेत ेमी ठरवतो आक्षण 

त्यानांतर मी ललफ्रहतो. सवण लोक जर अस ेकरतील तर फ्रकती वेळ वाचेल? आक्षण अधणवट आक्षण 

अपररपक्व फ्रवचाराांच ेआज ज ेलोकाांवर आक्रमण होत आह ेत्यापासून लोक वाचतील.” 

ज्याप्रमाण ेगोखल्याांच्या भेटीच्या वणणनालशवाय टॉलस्टॉय फामणच्या आठवणी अपुऱ्या समजल्या 

जातील त्याचप्रमाण ेकॅलनबॅक याांच्या राहण्यावागण्याच्या वणणनालशवायही या आठवणी अपुऱ्या 

राहतील. या सज्जन आक्षण फ्रनमणळ अांतःकरणाच्या पुरुषाची ओळख मी आधीच करून ददली 

आह.े टॉलस्टॉय फामणवर कॅलेनबॅक हे अगदी आमच्यासारखेच होऊन राफ्रहले होत े हीच मुळी 
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आियाणची गोष्ट आह.े सामान्य गोष्टींनी आकर्षिंत होण्यासारख ेगोखल ेगृहस्थ नव्हत.े कॅलनबॅकनी 

कधीही थांडी वा उकाड्याचा त्रास सहन केलेला नव्हता. खरे साांगायच ेतर स्वैर भोग हाच त्याांचा 

जीवनमागण झालेला होता. जगातील वैभव आक्षण फ्रवलास याांेांचा उपभोग घेण्यात त्याांनी कोणतीही 

उणीव ठेवली नव्हती. आपल्या सुखाकररता जो काही पैसा ममळवण े आवश्यक असेल तो 

ममळवण्यात त्याांनी कोणताही कसूर लशल्लक ठेवला नव्हता.  

अशा पुरुषाचे टॉलस्टॉय फामणमध्य ेराहण,े झोपणे, उठणेबसण,े फामणवरील रफ्रहवाशाांच्या जीवनाशी 

एकरूप होण ेही काही सामान्य गोष्ट नव्हती. या गोष्टीमुळे आम्हाला आनांदही झाला होता आक्षण 

आियणही वाटल ेहोते. दुसरीकडे काही गोर ेलोक कॅलनबॅक याांना मूखण समजत होते. कॅलनबॅक 

याांची त्याग करण्याची शक्ती पाहून काही गोऱ्याांना त्याांच्याबद्दल आदर वाटू लागला होता. जजतका 

आनांद त्याांनी आपल्या वैभवापासून ममळवला होता फ्रततकाच आनांद त्याांनी आपल्या त्यागातनू 

ममळवला. साधेपणाच्या सुखाच े वणणन करता करता त े त्यात इतके तल्लीन होत असत की 

ऐकराणालासदु्धा त े सुख उपभोगण्याची इच्छा व्हावी. लहानमोठ्या सगळ्याांमध्य े त े इतक्या 

सहजपण ेममसळून जात की त्याच ेथोडा वेळ दूर असणसेदु्धा लोकाांना जाणवायच.े कॅलनबॅक 

याांना फळझाडाांचा इतका नाद होता की फामणवरील माळ्याच ेकाम त्याांनी आपल्याकडे घेऊन 

टाकल ेहोते. फामणवरील मुलामुलींकडून आक्षण मोठ्या माणसाांकडून दररोज सकाळी त ेबागेच े

काम करवून घेत. लोकाांना ते भरपूर मेहनत करायला लावायच.े आक्षण तरीही ते नेहमी हसतखेळत 

वागत असत. त्याांचा चेहरा इतका आनांदी असायचा की त्याांच्याबरोबर काम करण ेसगळ्याांना 

आवडायच.े रात्री दोन वाजता उठून जेव्हा कोणी जोहाफ्रनसबगणकररता फ्रनघायचा तवे्हा 

त्याच्याबरोबर कॅलनबॅक नक्कीच असायच.े 

त्याांच्याबरोबर माझी धमाणसांबांधी नेहमीच चचाण होत अस.े गप्पा मारण्याकररता माझ्याजवळ 

अहहिंसा, सत्य आक्षण इतर यमफ्रनयमाांची चचाण याांलशवाय इतर कोणता फ्रवषय होता? साप मारण े

पाप आहे असे जेव्हा मी पफ्रहल्याांदा म्हणालो तेव्हा इतर गोऱ्याांप्रमाण ेकॅलनबॅक याांनाही धक्का 

बसला. परांतु अखेरीस ताप्त्त्वक दृष्टीने त्याांनी माझा लसद्धाांत मान्य केला. आम्हा दोघाांच्या 
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सांबांधाच्या सुरुवातीलाच त्याांनी मान्य केल ेहोते की आपली बदु्धी जी गोष्ट स्वीकारते ती गोष्ट 

आचरणात आणण े चाांगले असत,े आक्षण तस े करण े आपले कतणव्य असत.े यामुळे हकिंमचतही 

मागेपुढे न पाहता त ेआपल्या जीवनात फार मोठे पररवतणन करू शकले होते. आता कॅलनबॅकनी 

फ्रवचार केला की साप मारण ेजर पाप असेल तर त्याच्याशी मैत्री करून आपण ती वाढवली 

पाफ्रहजे. फ्रवफ्रवध जातीच्या सापाांची ओळख पटावी म्हणून सगळ्यात आधी त्याांनी सापासांबांधी 

अनेक पुस्तके गोळा केली. त्यातनू त्याांच्या लिात आल ेकी काही सपण फ्रवषारी असतात आक्षण 

काही नसतात.तसेच काही सपण तर शेतीच ेरिणही करत असतात. आम्हा सवांना त्याांनी साप 

कसा ओळखायचा हे लशकवले, आक्षण अखेरीस त्याांनी एक मोठा अजगर पाळला. तो त्याांना 

फामणमध्येच सापडला होता. कॅलनबॅक नेहमी त्याला हाताने खाऊ घालत असत. सौम्यपण ेमी 

कॅलनबॅकशी युलक्तवाद केला, “हे सवण करण्यात तुमची भावना मैत्रीची आह ेहे जरी खर ेअसल े

तरी ती या अजगराला कळू शकत नाही कारण तमुच्या पे्रमात भीती दडलेली आह.े अजगराला 

मोकळा सोडून त्याांच्याशी लाडाने वागण्याची तुम्हाला वा मला हहिंमत होणार नाही. आक्षण आपण 

आपल्यामध्य ेजी गोष्ट फ्रवकलसत करू इस्च्छतो ती ही हहिंमतच आह.े यामुळे हा साप पाळण्यामाग े

मला तुमची सद्भावना ददसत े परांत ु फ्रतच्यात अहहिंसा नाही. आपले काम आक्षण व्यवहार असा 

पाफ्रहजे की अजगरालाही ती गोष्ट कळायला पाफ्रहजे. प्राक्षणमात्र भीती आक्षण पे्रम ओळख ूशकतात 

हा आपला नेहमीचा अनुभव आह.े यालशवाय हा अजगर फ्रवषारी आह ेअस ेतर तुम्ही समजत 

नाही. याची रीतभात, आक्षण याच्या सवयी याांचा अभ्यास करण्याकररता तुम्ही याला कोंडून ठेवले 

आह.े हुकूमशाही आक्षण स्वैराचाराचा हा प्रकार आहे. यात मैत्रीकररता मुळीच वाव नाही.” 

श्री कॅलनबॅक याांना माझा युलक्तवाद कळला. परांत ु तरीही त्या अजगराला ताबडतोब सोडून 

देण्याची  त्याांना इच्छा झाली नाही. मी त्याांच्यावर कोणत्याही प्रकारच ेदडपण तर मुळीच आणल े

नव्हत.े अजगराच्या व्यवहारात मीसुद्धा रस घेत होतो. आक्षण मुलाांच्या आनांदाला तर काहीही 

सीमा नव्हती. त्याला त्रास देण्याची कोणालाही परवानगी नव्हती. परांत ुतो कैदी स्वतःच आपल्या 

मुक्तीचा मागण शोधत होता. एक तर हपिंजऱ्याच े दार कोणाकडून तरी चुकून उघडे राफ्रहले वा 

कोणत्या तरी युक्तीने त्या अजगरान ेस्वतःच ते उघडल ेअसावे. दोनचार ददवसातच कॅलनबॅक 
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जेव्हा आपल्या ममत्राला भेटायला गेल ेतेव्हा त्याांना हपिंजरा ररकामा ददसला. ते खुश झाले आक्षण 

मीही खुश झालो. परांत ुया प्रयोगामुळे साप हा आमच्यातील नेहमीकररता चचेचा फ्रवषय झाला.  

ऑल्िेस्ट नावाच्या एका गरीब जमणन माणसाला कॅलनबॅक याांनी फामणवर आणले होत.े तो गरीबही 

होता आक्षण अपांगही होता. त्याच ेइतके कुबड फ्रनघाले होते की काडीच्या आधारालशवाय तो चालूच 

शकत नव्हता. त्याच्या धयैाणला सीमा नव्हती. लशक्षित असल्यामुळे जीवनाच्या सूक्ष्म प्रश्नाांमध्य े

त्याला फार रुची होती. टॉलस्टॉय फामणवर तोही हहिंदुस्तानींप्रमाण ेसवांमध्य ेममळूनममसळून राहू 

लागला. न घाबरता तो सापाबरोबर खेळत असे. लहानलहान साप तो आपल्या हाताच्या 

तळव्यावर घेऊन यायचा आक्षण त्याांना खेळवायचा. दीघण काळ फामण सरुू राफ्रहला असता तर 

त्याच्या या प्रयोगाांचा काय पररणाम झाला असता हे देवालाच माहीत. 

या प्रयोगाांमुळे सपांबद्दलची आमची भीती कमी झाली हे खर ेअसल ेतरी कोणी अस ेसमज ूनय े

की फामणवर राहणारा कोणीही सापाला भीत नव्हता अथवा साप मारण्याची सवांना मनाई होती. 

एखाद्या फ्रवलशष्ट कामात हहिंसा आहे अस ेमानण ेही वेगळी गोष्ट आहे आक्षण त्यानुसार वागण्याच े

धैयण आक्षण शक्ती असण ेही वेगळी गोष्ट आह.े ज्याच्या मनात सपाणची भीती आह ेआक्षण जो स्वतः 

मरण पत्करायला तयार नाही तो सांकट उभे राफ्रहले असता सापाला मारल्यालशवाय राहणार नाही. 

फामणवर अशी एक घटना घडल्याचेही मला आठवत.े फामणवर सपांचा फार जास्त उपद्रव होता ही 

गोष्ट वाचकाांच्या लिात आलेलीच असेल. आम्ही जेव्हा त्या फामणवर राहायला गेलो होतो तवे्हा 

फ्रतथ ेकोणीही राहत नव्हत,े आक्षण काही काळ तो भाग ओसाड अवस्थेतच होता. एकदा कॅलनबॅक 

याांच्या खोलीत अशा दठकाणी साप ददसला की जजथनू त्याला पळवून लावण ेवा पकडणे अशक्य 

होते. फामणवरील एका फ्रवद्याथ्याणन ेत्याला पाफ्रहले होते. आता काय करायच ेअस ेमला बोलावून 

त्या फ्रवद्याथ्याणन ेफ्रवचारले. त्या फ्रवद्याथ्याणन ेसापाला मारण्याची मला परवानगी माफ्रगतली. माझ्या 

परवानगीलशवायही तो साप मारू शकला असता. परांतु सामान्यपण ेफ्रवद्याथी वा इतर लोक मला 

फ्रवचारल्यालशवाय अस ेपाऊल उचलत नसत. सापाला मारण्याची परवानगी देण ेमाझा धमण आह े

अस ेमला वाटल ेआक्षण मी साप मारण्याची परवानगी ददली. ती परवानगी देऊन मी काही अनुमचत 
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काम केल े अस े हे ललहीत असतानाही मला वाटत नाही. साप हाताने पकडण्याची अथवा 

फामणवासीयाांच्या मनातील सापाबद्दलची भीती पूणणपण े काढून टाकण्याची, त्याांना फ्रनभणय 

बनवण्याची शक्ती माझ्यात नव्हती आक्षण आजपयतंही मी त्या शक्तीचा फ्रवकास करू शकलेलो 

नाही.  

टॉलस्टॉय फामणवर सत्याग्रहींची भरती ओहोटी सुरूच असायची इतकी कल्पना तर वाचक सहज 

करू शकतील. कोणत ेना कोणत ेसत्याग्रही तुरुां गात जाणार ेअसत वा तुरुां गातून सुटून फामणवर 

राहण्याकररता आलेल े असत. त्यात दोन सत्याग्रही असेही होत े की ज्याांना दांडामधकाऱ्यान े

जातमुचलक्यावर सोडले होत े आक्षण लशिकेररता दुसऱ्या ददवशी न्यायालयात हजर 

राहण्याकररता साांफ्रगतल े होते. त े लोक गप्पा मारण्यात गुांग झालेले होत.े इतक्यात अखेरच्या 

टे्रनची, जी त्याांना पकडायची होती, सुटायची वेळ झाली आक्षण ती पकडली जाऊ शकत ेकी नाही 

असा प्रश्न फ्रनमाणण झाला. दोघेही सत्याग्रही तरुण होत ेआक्षण कसरतीच्या कलेत कुशल होते. त्या 

दोघाांनी आक्षण त्याांना फ्रनरोप देणाऱ्या आम्ही काही लोकाांनी स्टेशनकडे धाव घेतली. रस्त्यातच टे्रन 

येण्याची लशटी आम्ही ऐकली. टे्रन रवाना होण्याची वेळ झाली तेव्हा आम्ही स्टेशनबाहेरच्या 

दारापयंत जाऊन पोहोचलो तेव्हा दोन्ही ममत्र अजूनच सुसाट वेगान ेपळू लागले. मी त्याांच्या माग े

राफ्रहलो. टे्रन रवाना झाली पण त्याांना पळताना पाहून स्टेशन मास्तरने टे्रन थाांबवली आक्षण त्या 

दोघाांना टे्रनमध्य ेबसवले. स्टेशनवर पोहोचल्यानांतर मी स्टेशन मास्तरच ेआभार मानले. या गोष्टीचे 

वणणन करताना मी दोन गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. पफ्रहली गोष्ट म्हणजे सत्याग्रहींची तुरुां गात 

जाण्याबद्दलची आक्षण प्रफ्रतज्ञापालनाबद्दलची उत्कां ठा. आक्षण दुसरी गोष्ट म्हणज े स्थाफ्रनक 

अमधकाऱ्याांबरोबरच े सत्याग्रहींचे गोड सांबांध. त े दोन्ही तरुण जर टे्रन पकडू शकले नसत े तर 

दुसऱ्या ददवशी त े न्यायालयात हजर राहू शकले नसत.े ना त्याांना कोणी जामीन होत े ना 

न्यायालयान े पैशाच्या स्वरूपात त्याांच्याकडून काही जामीन म्हणून काही रक्कम घेतली होती. 

केवळ त्याांच्या माणूसकीच्या आधारावरच त्याांना सोडल ेहोत.े तुरुां गात जाण्याकररता सत्याग्रही 

नेहमी उत्कां दठत असतात अशी सत्याग्रहींची ख्याती पसरलेली होती. यामुळेच न्यायालयाच्या 

अमधकाऱ्याांना त्याांचा जामीन मागण्याची गरज वाटत नस.े यामुळेच त्या तरुण सत्याग्रहींना टे्रन 
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चुकण्याची फार भीती वाटत होती आक्षण म्हणूनच टे्रन पकडण्याकररता ते वायूवेगान ेधावत गेल े

होते. असे म्हणता येऊ शकत ेकी सत्याग्रहाच्या सुरुवातीच्या काळात सत्याग्रहींना थोडा त्रास 

ददला जात अस.े असेही म्हणता येऊ शकत ेकी काही दठकाणी तुरुां गामधकारी फार कठोर होते. 

परांतु जसजसा सत्याग्रहाचा लढा पुढे जाऊ लागला तसतस ेएकूण पाहता अमधकारी लोक कमी 

कमी कठोर  होऊ लागले आक्षण काहींच्या वतणनात तर गोडवाही आला. आक्षण जजथ ेसत्याग्रहींचा 

त्याांच्याशी दीघणकाळ सांपकण  असायचा फ्रतथ े वरील स्टेशन मास्तरप्रमाण े त े मदतही करायच.े 

कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची लाच देऊन सत्याग्रही मदत ममळवायच ेअसा ग्रह वाचकाांनी मुळीच 

करून घेऊ नय.े अशा प्रकारच ेअनुमचत वतणन करण्याची कल्पना सत्याग्रहींच्या मनातसदु्धा येत 

नस.े परांतु सौजन्यान ेकेलेल्या मदतीचा उपयोग करण्याची इच्छा कोणाला होणार नाही? आक्षण 

अशा सवलती सत्याग्रहींना अनेक दठकाणी उपलब्ध झाल्या होत्या. स्टेशन मास्तर जर प्रफ्रतकूल 

असेल तर फ्रनयमाच्या मयाणदेत राहत असूनही तो सत्याग्रहींना खूप त्रास देऊ शकतो आक्षण अशा 

त्रासाबद्दल तक्रारही करता येत नाही आक्षण अमधकारी जर अनुकूल असेल तर फ्रनयमानुसार 

वागूनही तो अनेक सवलती देऊ शकतो. अशा अनेक सवलती लॉले स्टेशनच्या स्टेशन 

मास्तरकडून आम्ही ममळवू शकलो होतो. याच ेकारण सत्याग्रहींच ेसौजन्य, त्याांच ेधैयण आक्षण दुःख 

सहन करण्याची त्याांची शक्ती हेच होत होत.े 

एका अप्रस्तुत गोष्टी जर इथ ेउल्लखे केला तर तो अनुमचत होणार नाही. मला जवळपास ३५ 

वषांपासून धार्मिंक, आर्थिंक आक्षण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आहारात सुधारणा करण्याचा नाद 

लागलेला आह.े हा नाद आजसुद्धा कमी झालेला नाही. या प्रयोगाचा प्रभाव माझ्या आजूबाजूच्या 

लोकाांवर पडणे स्वाभाफ्रवक होते. आहारातील या प्रयोगाांबरोबरच औषधाांच्या मदतीलशवाय 

नैसर्गिंक म्हणज ेपाण्याच्या आक्षण मातीच्या उपचाराने रोग दूर करण्याचा प्रयत्नही मी करत आलो 

आह.े त्या काळात माझ्या अलशलाांशी माझे कोटुांफ्रबक सांबांध जुळायचे. यामुळे आपल्या 

सुखदुःखात त ेमला सहभागी करून घ्यायच.े माझ्या काही अलशलाांना माझ्या आरोग्यफ्रवषयक 

प्रयोगाांची माफ्रहती असल्यामुळे त ेया बाबतीतही माझी मदत घेत असत. अशी मदत घेणार ेलोकही 

कधीकधी टॉलस्टॉय फामणवर येऊन धडकायच.े यातील एक होता लुटावन नावाचा म्हातारा 
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अशील. तो उत्तर हहिंदुस्तानातून करारबद्ध मजूर म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत आला होता. त्याच ेवय 

७० पेिा जास्त असावे. फ्रकती तरी वषांपासून त्याला दम्याचा आक्षण खोकल्याचा त्रास होता. 

वैद्याच्या पुड्याांचा आक्षण डॉक्टरच्या बाटल्याांचा त्यान ेफ्रकती तरी अनुभव घेतला होता. त्या वेळी 

फ्रनसगोपचारावर माझा असीम फ्रवश्वास होता. तू जर माझ्या सवण अटी कबूल करून फामणवर 

राहण्याकररता तयार असशील तर मी तुझ्यावर माझा प्रयोग करण्याकररता तयार आह ेअसे मी 

त्याला साांफ्रगतल.े त्याने माझा औषधोपचार मान्य केला असे मी कसा म्हण?ू त्या म्हाताऱ्यान े

माझ्या सवण अटी कबूल केल्या. लुटावनला तांबाखचूे मोठे व्यसन होत.े अनेक अटींमध्ये तांबाख ू

सोडण्याचीही एक अट होती. लुटावनला मी एक ददवसाचा उपवास करायला लावला. दररोज 

दुपारी मी त्याला कदटस्नान करायला लावत असे. त्या वेळी उन्हात बसण्यासारखा ऋत ूहोता. 

आहारात मी त्याला थोडा भात, थोडे ऑललव्ह तेल, मध आक्षण मधाबरोबर कधीकधी खीर आक्षण 

गोड नाररिंगी अथवा द्रािे आक्षण गव्हाची कॉफी देत अस.े मीठ आक्षण सवण प्रकारचे मसाले मी बांद 

केल े होत.े ज्या घरात मी झोपत होतो त्याच इमारतीतील मागील खोलीत लुटावनच े अांथरुण 

असायच.े एक अांथरण्याकररता आक्षण एक पाांघरण्याकररता अस ेअांथरूण म्हणून प्रत्येकाला दोन 

काांबळी ददली जात. लशवाय एक लाकडाची उशी असायची. एका आठवड्याचा काळ लोटला. 

लुटावनच ेशरीर थोडे तेजस्वी ददस ूलागल.े दमा कमी झाला. खोकलासुद्धा कमी झाला. परांत ु

ददवसाऐवजी त्याला रात्री दम्याचा आक्षण खोकल्याचा जास्त त्रास होऊ लागला. तो लपूनछपून 

तांबाख ूओढत असावा असा सांशय मला आला. मी त्याला फ्रवचारल.े तो म्हणाला, “नाही बुवा, मी 

तांबाख ूओढत नाही.” अजून एकदोन ददवस गेल.े परांतु तरीही जेव्हा फरक पडला नाही तेव्हा 

गुप्तपण ेत्याची परीिा घेण्याचा फ्रनणणय मी घेतला. सवण लोक जममनीवर झोपायचे. साप वगैरेची 

भीती तर होतीच. यामुळे कॅलनबॅक याांनी मला एक फ्रवजेरी ददली होती. ते स्वतःही फ्रवजेरी जवळ 

ठेवत असत. एका रात्री अांथरुणावर पडल्यापडल्या मी जाग े राहण्याच े ठरवल.े दाराबाहेर 

ओसरीत माझे अांथरुण असायच,े आक्षण दाराच्या आत जवळच लुटावनचे अांथरुण अस.े 

लुटावनला मध्यरात्री खोकला आला. आगपेटीची काडी उगाळून त्यान े फ्रबडी प्यायला सुरुवात 

केली. यामुळे मी हळूच त्या्च्या अांथरुणाजवळ गेलो आक्षण फ्रवजेरीच े बटन दाबल.े लुटावन 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

घाबरला. पररस्स्थती त्याच्या लिात आली. फ्रबडी फ्रवझवून तो झटकन उठून बसला आक्षण त्यान े

माझे पाय धरल.े “मी फार मोठा गुन्हा केला, आता मी कधीही तांबाख ूओढणार नाही. मला माफ 

करा” असे म्हणता असताना लुटावनचा गळा दाटून आला. मी त्याच ेसाांत्वन करत म्हणालो की 

फ्रबडी न फ्रपण्यात तुझाच फायदा आह.े माझ्या फ्रहशोबान े आतापयतं तुझा खोकला थाांबायला 

पाफ्रहजे होता. तो जेव्हा थाांबला नाही तेव्हा तू लपूनछपून फ्रबडी पीत असावा अशी शांका मला 

आली. लुटावनची फ्रबडी सटुली  फ्रबडी सुटल्याबरोबर त्याचा दमा आक्षण खोकला दोन्ही कमी होऊ 

लागल.े लुटावन खूप तेजस्वी आक्षण ताकदवान झाला आक्षण त्यान ेआमचा फ्रनरोप घेतला. 

स्टेशन मास्तरच्या मुलाला, जो अांदाजे दोन वषांचा होता, फ्रवषमज्वर झाला होता. त्याांनाही 

फ्रनसगोपचाराची माफ्रहती होती. यामुळे त्याांनी माझा सल्ला माफ्रगतला. त्या मुलाला पफ्रहल्या ददवशी 

तर खाण्याकररता मी काहीही ददले नाही. दुसऱ्या ददवसापासून अधे केळे कुस्करून आक्षण त्यात 

ऑललव्ह तेल एक चमचा आक्षण नाररगीच्या रसाचे काही थेंब टाकून त्याला देऊ लागलो. त्याच े

इतर सवण खाण ेमी बांद केल.े रात्री त्याच्या पोटावर मातीचा लेप लावलेल्या पट्ट्या ठेव ूलागलो. 

त्याचाही रोग दूर झाला. शक्य आहे की त्या मुलाच्या रोगासांबांधी करण्यात आलेल ेफ्रनदान चुकीच े

असेल आक्षण त्याला फ्रवषमज्वर झालेलाच नसेल.  

टॉलस्टॉय फामणवर अस ेफ्रकती तरी प्रयोग मी केले. परांतु एकाही प्रयोगात अपयश आल्याच ेमला 

आठवत नाही. परांतु आज हाच उपचार करण्याचा मला धीर होणार नाही. फ्रवषमज्वराच्या रोग्याला 

केळे आक्षण ऑललव्ह तेल देण्याचा धीर मला होणार नाही. माझा हात थरथरू लागेल. १९१८साली 

हहिंदुस्तानात मला जो भयांकर आमाांश झाला होता त्याचा उपचारसुद्धा मी करू शकलो नव्हतो. 

आक्षण एके काळी दक्षिण आफ्रिकेत जे उपचार ज्या प्रमाणात यशस्वी झाले होते त्याच उपचाराांना 

आज हहिंदुस्तानात फ्रततके यश येत नाही. याच ेकारण माझ्यातील आत्मफ्रवश्वासाची उणीव आह े

की येथील वातावरणाशी या उपचारपद्धतीचा मेळ बसत नाही हे आहे ही गोष्ट आजपयंत मला 

कळू शकलेली नाही. इतके मात्र मला माहीत आहे की अशा प्रकारच्या घरगतुी उपचारामुळे आक्षण 

टॉलस्टॉय फामणवर अवलांफ्रबण्यात आलेल्या साध्या जीवनशैलीमुळे जास्त जरी नाही तरी समाजाच े
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दोनतीन लाख रुपय े तरी वाचले असतील. (त्या काळातील - अनुवादक) तसेच टॉलस्टॉय 

फामणमुळे फ्रतथ े राहणाऱ्या लोकाांमध्य े कौटुांफ्रबक भावना फ्रनमाणण झाली. सत्याग्रहींना शदु्ध 

फ्रनवाऱ्याचे दठकाण ममळाल.े अप्रामाक्षणकपणा आक्षण अहांकार याकररता कोणत्याही प्रकारचा वाव 

राफ्रहला नाही आक्षण खर ेआक्षण खोटे वेगवेगळे झाल.े 

वरील आठवणींमध्य ेआहाराच्या ज्या प्रयोगाचा उल्लेख करण्यात आला आह ेतो आरोग्याच्या 

दृष्टीने करण्यात आला आह.े परांत ुटॉलस्टॉय फामणवरच माझ्यावर मी एक महत्त्वाचा प्रयोग केला 

होता. तो शुद्ध आध्याप्त्मक दृष्टीने करण्यात आला होता.    

शाकाहारी म्हणून आपल्याला दूध घेण्याचा अमधकार आहे की नाही या प्रश्नाबद्दल मी खोलवर 

फ्रवचार केला होता आक्षण त्याबद्दल भरपूर वाचलेही होते. परांत ुटॉलस्टॉय फामणवर राहत असतानाच 

माझ्या हाती कोणत ेतरी पुस्तक वा वतणमानपत्र पडल.े त्यात मी वाचले की कलकत्त्यात गायी 

आक्षण म्हशी याांच्याबरोबर अफ्रतशय कू्रर व्यवहार करून त्याांच्या स्तनातील दुधाचा एकेक थेंब 

काढून टाकला जातो. फुां के या फ्रनदणयी आक्षण भयांकर प्रफ्रक्रयेच ेकरण्यात आलेल ेवणणनही मी वाचले 

होते. दूध घेण्याच्या फ्रवषयावर मी कॅलेनबॅक याांच्याशी चचाण करत होतो. त्या वेळी फुां के 

पद्धतीफ्रवषयी मी त्याांच्याशी चचाण केली होती आक्षण दुधाचा त्याग करता आला तर बर ेहोईल 

असेही मी त्या वेळी म्हणालो होतो. श्री कॅलेनबॅक अफ्रतशय साहसी पुरुष होत.े यामुळे दुधाचा 

त्याग करण्याचा प्रयोग करण्याकररता त ेएकदम तयार झाले. त्याांना माझे बोलण ेफार आवडले. 

त्याच ददवशी आम्ही दोघाांनीही दूध सोडल ेआक्षण आम्ही दोघेही सुका मेवा आक्षण ताज्या फळाांवर 

राहू लागलो. लशजवलेले अन्नही आम्ही सोडल.े या प्रयोगाचा शैवट कसा झाला हे साांगण्याच ेहे 

दठकाण नसल ेतरी इतके मी नक्कीच साांगेन की केवळ फलाहारावर मी पाच वष ेराफ्रहलो. आक्षण 

तरीही ना मला कोणत्याही प्रकारचा थकवा जाणवला ना मला कोणताही आजार झाला. 

यालशवाय या काळात माझी कायणिमता पूणणपण ेदटकून होती. ती इतकी की एका ददवसात मी ५५ 

मैलाांचा पायी प्रवास करू शकत असे. ४० मैल चालण ेतर माझ्या हातावरील मळासारखी गोष्ट 

होती. माझा दृढ फ्रवश्वास आह ेकी या प्रयोगाचे चाांगल ेआध्याप्त्मक पररणाम झाले. फलाहाराच्या 
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या प्रयोगाचा काही प्रमाणात मला त्याग करावा लागला याच ेमला नेहमीच दुःख होत राफ्रहले आहे. 

आक्षण राजकीय कायाणतून मला जर थोडी मोकळीक ममळाली तर आज या वयातही शारीररक 

धोका पत्करून या प्रयोगाचे आध्याप्त्मक पररणाम काय होतात हे पाहण्याकररता मी परत हे 

प्रयोग करीन. डॉक्टर आक्षण वैद्य याांच्यातील आध्याप्त्मक दृष्टीच्या अभावाचा अडथळासुद्धा 

माझ्या मागाणत आला असल्याच ेलसद्ध झाले आह.े  

आता या गोड आक्षण महत्त्वाच्या आठवणींना पूणणफ्रवराम ददला पाफ्रहजे. अस े कठीण प्रयोग 

आत्मशुद्धीच्या लढाईतच करता येतात. सत्याग्रहाच्या अखेरच्या लढ्याकररता टॉलस्टॉय फामण 

आध्याप्त्मक शुद्धी आक्षण तपियाण याांच े कें द्र झाले होते. अस े दठकाण जर ममळाल े नसत े वा 

ममळवण्यात आल ेनसत ेतर सत्याग्रहाची लढाई आठ वषे चाल ूशकली असती की नाही, अमधक 

पैसा ममळू शकला असता की नाही आक्षण अखेरीस ज्या हहिंदुस्तानींनी सत्याग्रहाच्या लढाईत भाग 

घेतला त्याांनी भाग घेतला असता की नाही याबद्दल मी पूणणपण ेसाशांक आहे. टॉलस्टॉय फामणची 

जाहीरातबाजी करण्याचा आमचा फ्रनयम नव्हता. अस ेअसल ेतरी जो फामण दयेकररता पात्र नव्हता 

त्यान ेलोकाांच्या मनात दयाभाव जागतृ केला. जे काम करण्याची आपली स्वतःची तयारी नाही 

आक्षण जे आपल्याला स्वतःला त्रासदायक आक्षण कठीण वाटते ते काम फामणवासी लोक करून 

राफ्रहले आहेत अस े लोकाांना वाटू लागल.े १९१३मध्य े जेव्हा परत मोठ्या प्रमाणात लढ्याला 

सुरुवात झाली तेव्हा लोकाांचा हा फ्रवश्वासच लढ्याकररता मोठे भाांडवल ठरले. अशा 

भाांडवलापासून होणाऱ्या लाभाचा फ्रहशोब करता येत नाही आक्षण लाभ केव्हा होतो हेही साांगता 

येत नाही. परांतु लाभ झाल्यालशवाय राहू शकत नाही याबद्दल माझी पूणण खात्री आह,े आक्षण 

वाचकाांनीसुद्धा याबद्दल खात्री बाळगायला हरकत नाही.  
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१२. गोखले याां ा दौरा - १ 

 अशा प्रकारे टॉलस्टॉय फामणवर सत्याग्रही जीवन व्यतीत करत होते आक्षण नलशबी ज ेकाही 

ललफ्रहले असेल त्याकररता तयारी करत होत.े लढाई केव्हा सांपेल याची त्याांना काहीही कल्पना 

नव्हती, आक्षण ना त्याबद्दल त्याांना काही फ्रफकीर होती. त्याांची प्रफ्रतज्ञा एकच होती - काहीही झाले 

तरी खुनी कायद्याला शरण जायच ेनाही आक्षण त्याकररता जो काही त्रास सहन करावा लागेल तो 

प्रसन्नतने ेसहन करण्याची तयारी ठेवणे. योद्ध्याकररता युद्ध करण ेहाच फ्रवजय असतो कारण 

त्यातच त्याला आनांद ममळत असतो. युद्ध करण े त्याच्या हातात असल्यामुळे जयापजयाचा, 

सुखदुःखाचा आधार तो स्वतःच असतो. हकिंवा असेही म्हणता येऊ शकत े की दुःख आक्षण 

पराजयासारखी गोष्ट त्याच्या  शब्दकोशातच नसत.े गीतेच्या शब्दाांत सागाांयच ेतर सुखदुःख आक्षण 

जयपराजय त्याच्याकररता समान असतात. 

एखाददुसरा सत्याग्रही तरुुां गात जात असायचा. अशी वेळ जेव्हा नसायची तेव्हा बाहेरून फामणवर 

सुरू असलेली कामे पाहून फ्रतथ ेसत्याग्रही राहतात वा फ्रतथ ेसत्याग्रहाच्या लढाईची तयारी सुरू 

आह ेअशी शांका कोणालाही आली नसती. यालशवाय जेव्हा कोणी नाप्स्तक वा शांकेखोर माणसू 

फामणवर पोहोचायचा तेव्हा तो जर आमचा ममत्र असला तर त्याला आमची दया यायची आक्षण 

टीकाकार असला तर तो आमची हनिंदा करायचा. तो म्हणायचा, “तुम्ही लोक आळशी झाला आहा. 

यामुळे या जांगलात पडल्यापडल्या भाकरी मोडत आहा. तुरुां गात जाऊन तुम्ही थकला आहा. 

यामुळेच शहराच्या भानगडीतून मुक्त होऊन या सुांदर बागेत तुम्ही फ्रनयममत जीवन व्यतीत करून 

मजेत राहत आहा.” सत्याग्रही कधीही अनुमचत पजद्धतीन ेनैफ्रतक फ्रनयमाांचा भांग करून तुरुां गात 

जात नसतो. आक्षण सत्याग्रहीच्या शाांततते आक्षण सांयमातच लढाईच्या तयारीचा समावेश असतो 

हे अशा टीकाकाराांना कस े समजावून साांगाव?े कुणाकडून आपल्याला मदत ममळेल अशी 

अपेिासुद्धा सत्याग्रही सोडून देत असतो आक्षण तो केवळ ईश्वराचाच आधार घेत असतो. हे त्याला 

कोणी समजावून साांगाव?े आक्षण असाच पररणाम झाला. कोणी कल्पनासदु्धा केली नव्हती अशी 

पररस्स्थती फ्रनमाणण झाली हकिंवा ईश्वरान े पाठवली असे म्हणता येईल. सत्याग्रहींची अकस्ल्पत 
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परीिा झाली आक्षण जगाला कळेल असा बाह्य फ्रवजयसदु्धा सत्याग्रहींनी ममळवला. तुम्ही स्वतः 

दक्षिण आफ्रिकेत येऊन येथील पररस्स्थतीचा अभ्यास करा असे मी गोखल ेआक्षण हहिंदुस्तानातील 

इतर नेत्याांना सारखा ललहीत होतो. परांतु कोणी येतो की नाही याबद्दल मी साशांक होतो. कोणत्या 

तरी हहिंदुस्तानी पुढाऱ्याला दक्षिण आफ्रिकेत पाठवण्याकररता श्री ररच प्रयत्नशील होते. परांत ु

सत्याग्रहाची लढाई पूणणपणे मांदावलेली असताना इथ े येण्याच े साहस कोण करणार? सन 

१९११मध्ये गोखल ेइांग्लांडमध्ये होते. दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानींचा हा जो लढा सुरू होता त्याचा 

अभ्यास त्याांनी केलेलाच होता. हहिंदुस्तानच्या कें द्रीय फ्रवमधमांडळातही त्याांनी या प्रश्नाची चचाण केली 

होती आक्षण फ्रगरममट्याांना दक्षिण आफ्रिकेत पाठवण ेबांद करावे असा प्रस्तावही त्याांनी माांडला 

होता (२५ फेिुवारी १९१०) आक्षण तो प्रस्ताव मांजूरही झाला होता. गोखल्याांबरोबर माझा 

पत्रव्यवहार सुरूच होता. हहिंदुस्तानमांत्र्यासोबत या फ्रवषयासांबांधी त्याांचा फ्रवचारफ्रवफ्रनमयसुद्धा सुरू 

होता आक्षण दक्षिण आफ्रिकेत जाऊन स्वतः या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासांबांधीही त े

हहिंदुस्तानमांत्र्याशी बोलल े होते. हहिंदुस्तानमांत्र्याांना त्याांची ही गोष्ट आवडली होती. दक्षिण 

आफ्रिकेतील माझ्या प्रवासाचा सहा आठवड्याांचा कायणक्रम तयार करा अस ेगोखल्याांनी मला 

ललफ्रहले होते. आक्षण दक्षिण आफ्रिका सोडण्याची तारीखही मला कळवली होती. तोपयंत एकाही 

हहिंदुस्तानी पुढाऱ्यान ेदक्षिण आफ्रिकेचा प्रवास केला नव्हता. दक्षिण आफ्रिका तर सोडाच पण 

हहिंदुस्तानबाहेरील एकाही वसाहतीतील हहिंदुस्तानींच्या पररस्स्थतीचा अभ्यास करण्याकररता 

तोपयंत कोणत्याही पुढाऱ्यान े वसाहतींना भेट ददली नव्हती. यामुळे गोखल्यासारख्या महान 

नेत्याच्या भेटीच ेमहत्त्व आम्हा सवांना कळले. कोणा राजाचाही कधी सन्मान झाला नाही असा 

गोखल्याांचा सन्मान करायचा असे आम्ही ठरवल.े गोखल्याांना दक्षिण आफ्रिकेतील सवण 

महत्त्वाच्या शहरात नेण्याचेही आम्ही ठरवल.े सत्याग्रही आक्षण इतर सवण हहिंदुस्तानीसदु्धा 

प्रसन्नमचत्तान े गोखल्याांच्या स्वागताच्या तयारीला लागल.े या स्वागताच्या तयारीत सामील 

होण्याकररता गोऱ्याांनाही फ्रनमांफ्रत्रत करण्यात आल ेआक्षण जवळपास प्रत्येक दठकाणी गोरेही त्यात 

सामील झाले. जजथेजजथ े आमसभा असेल फ्रतथेफ्रतथ े शक्य असेल तर सामान्यपण े तेथील 

महापौराला सभेचा अध्यि करायच ेआक्षण सभा टाऊनहॉलमध्य ेघ्यायची असेसदु्धा आम्ही ठरवल े
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होते. रेल्व ेफ्रवभागाची परवानगी घेऊन प्रमुख स्टेशन सजवण्याची जबाबदारी आम्ही आमच्याकडे 

घेतली आक्षण बहुतेक स्टेशन सजवण्याची परवानगीही आम्हाला ममळाली. सामान्यपण े अशी 

परवानगी ददली जात नस.े परांतु स्वागताच्या आमच्या भव्य तयारीचा प्रभाव सत्ताधाऱ्याांवरही 

पडला आक्षण त्याांनी या कामाबद्दल शक्य फ्रततकी सहानुभूती दाखवली. उदाहरणाथण जोहाफ्रनसबगण 

रेल्व े स्टेशन सजवण्याकररता आम्ही सुांदर मचत्राांचे एक दार बनवल ेहोते. त्या दाराचा नकाशा 

कॅलेनबॅक याांनी तयार केला होता. यामुळे त ेरेल्व ेस्टेशन सजवण्याकररता आम्हाला जवळपास 

१५ ददवस लागल ेअसावे. 

दक्षिण आफ्रिका कसा देश आह ेयाचा अनुभव गोखल्याांना इांग्लांडमध्येच आला होता. हहिंदुस्तान 

मांत्र्याांनी दक्षिण आफ्रिका सरकारला गोखल्याांची प्रफ्रतष्ठा, साम्राज्यातील त्याांच ेउच्च स्थान इत्यादी 

सवण गोष्टी कळवल्या होत्या. परांतु जहाज कां पनीला फ्रतफ्रकटासांबांधीची गोष्ट वा गोखल्याांकररता एक 

केफ्रबन राखून ठेवण्याची गोष्ट कोणाला सुचावी? गोखल्याांची प्रकृती नाजूक असायची. यामुळे 

त्याांना आरामशीर केफ्रबनची वा एकाांताची गरज होती. परांतु अशी एकही केफ्रबन ररकामी नसल्याच े

कां पनीकडून स्पष्ट उत्तर ममळाल.े इांमडया ऑफ्रफसला यासांबांधीची माफ्रहती स्वतः गोखल्याांनी 

कळवली की त्याांच्या एखाद्या ममत्रान े हे आता मला आठवत नाही. इांमडया ऑफ्रफसकडून 

कां पनीच्या फ्रनदेशकाला (मडरेक्टर) पत्र गेल.े पररणामी जजथ ेएकही खोली उपलब्ध नव्हती फ्रतथ े

चाांगल्यात चाांगली केबीन उपलब्ध झाली! सुरुवातीच्या या कटू अनुभवाचे फळ अखेरीस गोड 

ममळाल.े गोखल्याांच ेसुांदर स्वागत करण्यासांबांधीही जहाजाच्या कप्तानाकडे लशफारस करण्यात 

आली. यामुळे गोखल्याांच ेसमुद्रप्रवासाचे ददवस आनांदात आक्षण शाांततेत गेल.े गोखल े जजतके 

गांभीर होत ेफ्रततकेच आनांदी आक्षण फ्रवनोदीही होत.े जहाजावरील खेळाांमध्य ेत ेबराच भाग घ्यायच े

आक्षण प्रवासामध्ये त े फार लोकफ्रप्रय झाले होत.े सांघ सरकारन े त्याांच्यासमोर आपले पाहुण े

होण्याचा आक्षण सरकारतफे रेल्व े सलूनचा स्वीकार करण्यासांबांधीचा प्रस्ताव ठेवला होता. 

माझ्याबरोबर सल्लामसलत करून त्याांनी स्टेट सलून आक्षण फ्रप्रटोररया येथ े अफ्रतथीसत्कार 

स्वीकारण्याचा प्रस्ताव मान्य केला.  
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२२ ऑक्टोबर १९१२ला गोखल े केप टाऊन बांदरात उतरल.े माझ्या अपेिेपेिा त्याांची प्रकृती 

फ्रकती तरी नाजूक होती. ते फ्रवलशष्ट पद्धतीचाच आहार घेऊ शकत होत े आक्षण फार पररश्रम 

घेण्यासारखी त्याांची प्रकृती नव्हती. मी तयार केलेला कायणक्रम त्याांच्याकररता शक्य नव्हता. 

यामुळे मी त्यात शक्य फ्रततका बदल केला. जर बदल करण ेशक्य नसेल तर प्रकृतीचा धोका 

पत्करूनही आह ेतसा कायणक्रम पार पाडण्याची त्याांची तयारी होती. त्याांना फ्रवचारल्यालशवाय मी 

जो इतका भरगच्च कायणक्रम आखला होता त्याबद्दल मला फार पिात्ताप झाला. त्यात नांतर मी 

जरी काही पररवतणन केले तरी बहुताांश कायणक्रम जसाच्या तसाच ठेवावा लागला होता. गोखल्याांना 

पूणण एकाांत ममळण्याची गरज आहे हे माझ्या लिातच आल े नव्हत.े असा एकाांत ममळवून 

देण्याकररता फार मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. परांतु सत्याकररता नम्रपणान ेमी 

इतके साांफ्रगतलेच पाफ्रहजे की आजाऱ्याांची आक्षण गरुुजनाांची सेवा करण्याचा अभ्यास आक्षण छांद 

असल्यामुळे, तसेच माझा मूखणपणाची जाणीव झाल्यानांतर कायणक्रमात आवश्यक सुधारणा करून 

मी गोखल्याांना पुरेशी शाांतता आक्षण एकाांत ममळवून देऊ शकलो होतो. सांपूणण दौऱ्यात त्याांच्या 

समचवाच ेकाम मीच केले होते. अध्याण रात्री प्रफ्रतसाद देतील असे स्वयांसेवक तयार होते. यामुळे 

सेवकाांच्या उक्षणवेमुळे गोखल्याांना काही त्रास वा गैरसोय सहन करावी लागली असेल अस ेमला 

वाटत नाही. या स्वयांसेवकाांमध्ये कॅलनबॅकही एक होते.  

केप टाऊनमध्य ेचाांगल्यात चाांगली सभा व्हायला पाफ्रहजे इतकी गोष्ट आमच्या मनात स्पष्ट होती. 

श्राईनर पररवारासांबांधी मी पफ्रहल्या खांडात ललफ्रहलेच आहे. त्या पररवारातील मुख्य पुरुष श्री 

डब्ल्य.ू पी. श्राईनर याांना सभेचे अध्यिपद स्वीकारण्याची मी फ्रवनांती केली. ती त्याांनी मान्य केली. 

सभा फ्रवशाल झाली. सभते फार मोठ्या सांख्येत हहिंदुस्तानी आक्षण गोर ेआल ेहोते. श्री श्राईनर याांनी 

गोड शब्दाांत श्री गोखल े याांच े स्वागत केल े आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींबद्दलची 

सहानुभूती व्यक्त केली. श्री गोखल ेयाांच ेभाषण पररपक्व, फ्रवचाराांनी भरलेल,े दृढ आक्षण फ्रवनयपूणण 

होते. यामुळे हहिंदुस्तानी जनता खशु झाली. आपल्या भाषणाांनी गोखल्याांनी गोऱ्याांची मन ेजजिंकून 

घेतली. यामुळे अस ेम्हणता येऊ शकत ेकी ज्या ददवशी गोखल्याांनी दक्षिण आफ्रिकेत प्रवेश केला 

त्याच ददवशी त्याांनी दक्षिण आफ्रिकेतील फ्रवफ्रवध वगाणतील लोकाांच्या हृदयातही प्रवेश केला. 
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केप टाऊन येथून गोखलेंना जोहाफ्रनसबगण येथे जायचे होत.े दोन ददवसाांचा रेल्वेचा प्रवास होता. 

सत्याग्रहाच्या लढाईच ेकुरुिेत्र ट्रान्सवाल होते. केप टाऊनहून जोहाफ्रनसबगणला जात असताना 

ट्रान्सवालच्या सीमेवर मोठे स्टेशन क्लाक्सणडॉपण लागत.े फ्रतथ ेहहिंदुस्तानींची सांख्याही बरीच मोठी 

होती. क्लाक्सणडॉपण येथ ेआक्षण जोहाफ्रनसबगणला पोहोचण्यापूवी मागाणत लागणाऱ्या इतर शहराांमध्य े

पोचेफस्टूम,आक्षण कु्रगसणडॉपण लागतात आक्षण फ्रतथ ेगोखलेंना थाांबायच ेहोते आक्षण सभेत उपस्स्थत 

राहायच े होते. यामुळे क्लाक्सणडॉपण येथे त्याांच्याकररता खास रेल्व े करण्यात आली होती. सवण 

शहराांमध्य ेतेथील महापौर अध्यिपदी होत.े कोणत्याही स्टेशनवर रेल्व ेएका तासापेिा जास्त 

थाांबली नाही. आमची टे्रन जोहाफ्रनसबगणला ठरलेल्या वेळी पोहोचली. एका ममफ्रनटाचाही फ्रवलांब 

झाला नाही. स्टेशनवर फ्रवलशष्ट प्रकारच ेगालीचे अांथरलेले होते. एक व्यासपीठही तयार करण्यात 

आल ेहोते. जोहाफ्रनसबगणचे महापौर श्री एललस आक्षण नागररकही फ्रतथ ेउपस्स्थत होते. गोखलेंच्या 

मुक्कामाच्या काळात महापौराांनी आपली गाडी गोखल्याांना उपयोगाकररता ददली होती. 

स्टेशनवरच गोखल्याांना मानपत्र देण्यात आल.े जोहाफ्रनसबगण येथील मानपत्र तेथील खाणीतून 

फ्रनघालेल्या हृदयाच्या आकाराच्या सोन्याच्या तबकडीवर कोरलेले होते. ही तबकडी दक्षिण 

आफ्रिकेतील फ्रवशेष लाकडावर (ऱ्होडेलशयन टीक) जडवण्यात आलेली होती. लाकडावर 

ताजमहालच ेआक्षण इतर दठकाणाांचे दृश्य कोरलेले होते. सवांना गोखल्याांची ओळख करून देण,े 

मानपत्र वाचण,े आक्षण त्याच ेउत्तर देण ेही सवण कामे २० ममफ्रनटात पूणण करण्यात येत असत. 

मानपत्र इतके लहान होत े की त े वाचण्याकररता पाच ममफ्रनटाांपेिा जास्त वेळ लागला नाही. 

गोखल्याांच ेउत्तरही पाच ममफ्रनटाांपेिा जास्त लाांब राफ्रहले नसावे. स्वयांसेवकाांनी इतकी चाांगली 

व्यवस्था केली होती की फलाटावर अपेिेपेिा जास्त लोक आल े नव्हत.े नाममात्रही गोंगाट 

नव्हता. बाहेर लोकाांची मोठी गदी गोळा झाली होती. परांतु कोणालाही जाण्यायेण्याचा त्रास झाला 

नाही. 

गोखल्याांची राहण्याची व्यवस्था जोहाफ्रनसबगणपासनू पाच मैल अांतरावरच्या टेकडीवर कलनबॅक 

याांचा जो सुांदर बांगला होता त्यात करण्यात आली होती. तेथील दृश्य भव्य आक्षण सुांदर होत.े 

तेथील शाांतता आनांददायी होती आक्षण तो बांगला साधा असूनही कलापूणण होता. गोखल्याांना तो 
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फार आवडला. सवांना भेटण्याची व्यवस्था शहरात करण्यात आली होती. याकररता शहरात एक 

फ्रवशेष कायाणलय भाड्याने घेण्यात आल ेहोते. गोखल्याांच्या आरामाकररता फ्रतथ ेएक खास खोली 

राखून ठेवण्यात आली होती. दुसरी खोली भेटायला येणाराांच्या भेटीकररता होती. जोहाफ्रनसबगण 

येथील काही प्रलसद्ध आक्षण प्रफ्रतमष्ठत नागररकाांची वैयलक्तक भेट घेण्याकररता आम्ही गोखल्याांना 

घेऊन गेलो होतो. गोखल्याांना तेथील गोऱ्याांच्या पूणण दृफ्रष्टकोनाची कल्पना यावी म्हणून तेथील 

गोऱ्याांची एक खाजगी सभाही घेण्यात आली होती. यालशवाय जोहाफ्रनसबगण येथ े त्याांच्या 

सन्मानाकररता एक मोठा भोजनसमारांभही ठेवण्यात आला होता. त्यात ४०० लोकाांना फ्रनमांफ्रत्रत 

करण्यात आल ेहोत.े फ्रनमांफ्रत्रताांमध्य ेजवळपास दीडशे गोर ेअसावे. हहिंदुस्तानी लोक समारांभात 

फ्रतफ्रकट घेऊनच येऊ शकत होते. एका फ्रतफ्रकटाची हकिंमत एक फ्रगन्नी ठेवण्यात आली होती. या 

फ्रतफ्रकटाांपासून ममळालेल्या पैशातूनच भोजनखचण भरून फ्रनघाला होता. भोजन फ्रनराममष होते, 

मद्यापानफ्रवरफ्रहत होत,े आक्षण स्वयांसेवकाांनी स्वतः बनवलेले होते. या सवण गोष्टींचे इथ ेशब्दाांत वणणन 

करण ेकठीण आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदू लशवालशव मानत नाहीत. ते एकत्र बसून जेवतात. 

शाकाहारी हहिंदू आपला शाकाहार जपतात. हहिंदुस्तानींमध्ये काही खििनही होते. त्याच्याशीसदु्धा 

इतर हहिंदुस्तानींप्रमाणेच माझा गाढ पररचय होता. हे खििन बहुधा फ्रगरममट्या आईवमडलाांची 

सांतती असतात, आक्षण त्याांच्यातील अनेक हॉटेलमध्ये स्वयांपाक्याच े वा वाढप्याच े काम करत 

असतात. त्या लोकाांच्या मदतीनेच इतक्या सगळ्या लोकाांचा स्वयांपाक करण्यात आला होता. 

मेजवानीकररता जवळपास १५ पदाथण बनवण्यात आल े असावे. दक्षिण आफ्रिकेतील 

गोऱ्याांकररता हा एक नवीन आक्षण आियणजनक अनुभव होता. इतक्या सगळ्या हहिंदुस्तानींनी एका 

पांगतीत जेवणाकररता एकफ्रत्रत बसण,े फ्रनराममष जेवण करण,े मद्यपानालशवाय भागवण ेया फ्रतन्ही 

गोष्टी बहुतेक गोऱ्याांकररता अगदी नवीन होत्या. आक्षण अखेरच ेदोन अनुभव तर सवांकररता नवीन 

होते.  

या सभेत गोखल्याांनी केलेले भाषण सवाणत लाांब आक्षण सवाणत महत्त्वपूणण होते. त ेपूणण ४५ ममफ्रनट 

बोलल.े त्या भाषणाकररता गोखल्याांनी आमची चाांगलीच परीिा घेतली होती. त ेमला म्हणाल ेकी 

स्थाफ्रनक लोकाांच्या दृफ्रष्टकोनाकडे दुलणि न करण,े आक्षण शक्य तोपयंत त्याांच्या दृफ्रष्टकोनाशी 
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जुळवून घेण े हा माझा जन्मभराचा फ्रनयम राफ्रहला आह.े यामुळे मी भाषणात काय साांफ्रगतल े

पाफ्रहजे असे तुम्हाला वाटत ेत ेतुम्ही मला ललहून ददले पाफ्रहजे, आक्षण त्याांनी अशी अट घातली की 

“त्यातील एकाही वाक्याचा मी”माझ्या भाषणात जरी उपयोग केला नाही तरी तुम्हाला वाईट 

वाटायला नको.” यालशवाय त्याांच े असेही म्हणण े होत े की त्याांच्याकररता मी तयार केलेल्या 

भाषणाचा मसुदा फार लाांबही असायला नको आक्षण फार सांक्षिप्तही असायला नको. या सवण 

गोष्टींचे पालन करून मला गोखल्याांच्या भाषणाांकररता दटपणे ललहावी लागत असत. त्याांनी माझ्या 

भाषेचा मुळीच उपयोग केला नाही हे मी साांफ्रगतलेच पाफ्रहजे. आक्षण इांग्रजी भाषेत पारांगत गोखल े

आपल्या भाषणात माझ्या भाषेचा उपयोग करतील अशी अपेिासुद्धा मी कसा काय करू शकत 

होतो? आपल्या भाषणात माझ्या फ्रवचाराांचा उपयोग केला असेही मी म्हण ूशकत नाही. परांत ु

माझ्या फ्रवचाराांची उपयोफ्रगता त्याांनी मान्य केली होती. यावरून मी अस ेसमजतो की त्याांनी माझ्या 

फ्रवचाराांचा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात उपयोग केला असावा. परांत ुत्याांची फ्रवचारसरणी अशा 

काही प्रकारची होती की फ्रतच्यात त्याांनी माझ्या फ्रवचाराांना कुठे स्थान ददले वा ददले नाही हे कळूच 

शकत नव्हत.े गोखल्याांच्या सवण भाषणाांच्या वेळी मी हजर होतो. परांतु मला असा एकही प्रसांग 

आठवत नाही की जेव्हा त्याांनी एखादा फ्रवलशष्ट फ्रवचार व्यक्त केला नसता तर वा एखादे फ्रवलशष्ट 

फ्रवशेषण वापरले नसत े तर बर े झाले असत े अस े मला वाटल े असावे. त्याांच्या फ्रवचारातील 

स्पष्टपणा, दृढता, फ्रवनय इत्यादींचे श्रेय त्याांच्या आत्यांफ्रतक पररश्रमाकडे आक्षण सत्यपरायणतेकडे 

जात.े 

जोहाफ्रनसबगण येथे केवळ हहिंदुस्तानींची सभा होणे आवश्यक होत.े एक तर आपण मातृभाषते 

बोललो पाफ्रहजे असा माझा नेहमीच आग्रह असायचा. या आग्रहामळेु दक्षिण आफ्रिकेतील 

हहिंदुस्तानी लोकाांशी माझे जवळच ेसांबांध फ्रनमाणण झाल ेहोत.े यामुळेच हहिंदुस्तानींसमोर गोखल ेजर 

हहिंदुस्तानीत बोलतील तर बर ेहोईल अस ेमला वाटल.े या बाबतीतील गोखल्याांच े फ्रवचार मला 

माहीत होते. मोडक्यातोडक्या हहिंदीतून तर त ेआपले काम चालवूच शकत नव्हत.े यामुळे त्याांना 

एक तर मराठीतून बोलण ेआवडले असत ेअथवा इांग्रजीतून. दक्षिण आफ्रिकेत मराठीत बोलण े

कृफ्रत्रमपणाचे होईल असे त्याांना वाटत होते. आक्षण जरी त ेमराठीत बोलल ेअसत ेतरी त्याचा 
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गुजराती लोकाांकररता वा उत्तर हहिंदुस्तानींकररता हहिंदुस्तानीत अनुवाद करावाच लागला असता. 

सुदैवान ेमाझ्याजवळ एक असा युलक्तवाद होता की ज्यामुळे त्याांनी मराठीत बोलण ेकबूल केल.े 

जोहाफ्रनसबगणमध्य ेकोकणातील बरेच मुसलमान होते. थोडे महाराष्ट्रीय हहिंदूही होते. त्या सवांना 

गोखल्याांच ेमराठी भाषण ऐकण्याची खूप इच्छा होती. गोखल्याांना मराठीत बोलण्याची फ्रवनांती 

करा असे त्याांनी मला साांगून ठेवले होत.े मी गोखल्याांना म्हणालो, “तुम्ही मराठीत बोलला तर ते 

लोक खुश होतील. तुमच्या मराठीचा मी हहिंदुस्तानीत अनुवाद करीन.” माझे बोलण ेऐकून त े

खळखळून हसल.े त े म्हणाल,े “तुमच्या हहिंदुस्तानीच्या ज्ञानाची मला चाांगली माफ्रहती आह.े ती 

हहिंदुस्तानी तुम्हालाच लखलाभ होवो. आता तुम्ही माझ्या मराठीचा हहिंदुस्तानीत अनुवाद करू 

इस्च्छता. इतकी मराठी तुम्ही कुठे लशकला हे तर साांगा?” मी म्हणालो, “जे तुम्ही माझ्या 

हहिंदुस्तानीबद्दल म्हणाला तेच मराठीबद्दलही समजा. मला एक शब्दसदु्धा मराठी बोलता येत नाही. 

परांतु ज्या फ्रवषयाच ेमला ज्ञान आह ेत्या फ्रवषयासांबांधी जर तुम्ही मराठीत बोलाल तर तुमचा भावाथण 

मला नक्कीच समजेल. लोकाांसमोर त्याचा अनथण तर मी नक्कीच करणार नाही हे तुमच्या लिात 

येईल. मराठी येणाऱ्या इतर लोकाांवर मी तुमच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद करण्याच े काम 

नक्कीच सोपवू शकतो. परांतु तुम्हाला तो पसांत पडणार नाही. यामुळे माझ्या अनुवादावर काम 

भागवा आक्षण मराठीतच बोला. कोकणी आक्षण मराठी बाांधवाांप्रमणेच मीसुद्धा तुमच े मराठी 

भाषण ऐकण्याकररता उत्सुक आह.े”  

“तुम्ही नेहमी तुमच्या मनाप्रमाणेच कराल. इथ ेतमुच्या आश्रयाला येऊन पडलो आह.े यामुळे 

मराठीत बोलल्यालशवाय काही उपाय नाही” असे म्हणून त्याांनी मला खुश केल.े त्यानांतर अशा 

सभाांमध्य ेथेट झाांजीबारपयंत त ेमराठीतच बोलल ेआक्षण मी त्याांचा खास नेमलेला अनुवादक 

झालो. शक्य तोपयंत मातृभाषेतच बोलण े आक्षण व्याकरणशुद्ध इांग्रजीत बोलण्यापेिा 

मोडक्यातोडक्या हहिंदुस्तानीत बोलण ेअमधक चाांगल ेआह ेही गोष्ट मी गोखल्याांच्या गळी उतरव ू

शकलो की नाही मला माहीत नाही. परांत ुइतके मात्र मला नक्कीच माहीत आह ेकी केवळ मला 

खुश करण्याकररताच त ेदक्षिण आफ्रिकेत मराठीत बोलल ेहोत.े बोलल्यानांतर त्याचा जो पररणाम 

झाला तो त्याांना आवडला हे माझ्या फ्रनदशणनास आल.े जजथ ेतत्त्वाांचा प्रश्न नसेल फ्रतथ ेसेवकाला 
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खुश करण ेचाांगली गोष्ट असत ेहे गोखल्याांनी मला दक्षिण आफ्रिकेत आपल्या उदाहरणान ेअनेक 

प्रसांगी लशकवले. 
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१३. गोखले याां ा दौरा - २ 

 जोहाफ्रनसबगणहून आम्हाला फ्रप्रटोररया येथे जायच ेहोत.े फ्रप्रटोररयात सांघ सरकारतफे पाहुण े

होण्याकररता गोखल्याांना फ्रनमांत्रण ममळाल े होत.े त्यानुसार गोखल्याांना ट्रान्सवाल हॉटेलमध्य े

थाांबायच ेहोते. फ्रतथ ेत्याांची भेट सांघ सरकारच्या मांफ्रत्रमांडळाशी होणार होती. त्यात जनरल बोथा 

आक्षण जनरल स्मट्स हेही होत.े आधीच साांफ्रगतल्याप्रमाण े मी तयार केलेल्या दररोजच्या 

कायणक्रमाची माफ्रहती एक तर त्याच सकाळी मी गोखल्याांना देत अस ेवा त्याांनी फ्रवचारलेच तर 

आदल्या ददवशी मी ती त्याांना साांगत असे. मांहत्रिंमांडळाच्या भेटीचा कायणक्रम फार जबाबदारीचा 

होता. मी गोखल्याांबरोबर जाऊ नय े आक्षण जाण्याचा प्रस्तावही ठेव ू नय े अस े आम्हा लोकाांच े

आधीच ठरल े होते. माझ्या उपस्स्थतीमुळे मांफ्रत्रमांडळ आक्षण गोखल े याांच्यामधील चचेत काही 

प्रमाणात अडथळा फ्रनमाणण झाला असता. मांफ्रत्रमांडळाला जर स्थाफ्रनक हहिंदुस्तानींची वा माझी चूक 

आह ेअसे वाटत अलेल तर ती चूक त ेसाांग ूशकले नसत.े तसेच आपल्या भावी धोरणाबद्दल त्याांना 

गोखल्याांशी काही चचाण करायची असती तर तीही ते मोकळेपणान े करू शकले नसत.े 

गोखल्याांकडून वस्तुस्स्थतीसांबांधी काही चूक झाली वा मांफ्रत्रमांडळान े काही नवीन तथ्य 

गोखल्यासमोर ठेवले आक्षण गोखल्याांजवळ त्याच ेउत्तर नसल ेआक्षण हहिंदुस्तानींतफे त्याला उत्तर 

देण ेआवश्यक असल ेतर माझ्या अथवा दक्षिण आफ्रिकेतील कोणत्याही जबाबदार नेत्याच्या 

अनुपस्स्थतीत काय करावे ही समस्या होतीच. परांत ुगोखल्याांनी लगेच या समस्येवरील उपाय 

शोधून काढला. त े मला म्हणाल े की दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींच्या सुरुवातीपासून तर 

आतापयंतच्या पररस्स्थतीचा एक गोषवारा तुम्ही तयार करा. हहिंदुस्तानींची कोणत्या सीमेपयतं 

जाण्याची तयारी आह ेहेसदु्धा त्यात तुम्ही ललहा. आक्षण याबाहेरील कोणतीही गोष्ट फ्रनघाली तर मी 

माझे अज्ञान मान्य करीन असेही त ेम्हणाल.े गोखल्याांनी हा फ्रनणणय घेतला आक्षण तो घेतल्यानांतर 

त ेफ्रनभििंत झाले. आक्षण आता असा गोषवारा तयार करण्याच ेआक्षण तो वाचण्याच ेएवढेच काम 

लशल्लक राफ्रहले होते. मी फ्रकतीही सांिेपात ललफ्रहल ेतरी चार वसाहतींचा अठरा वषांचा इफ्रतहास 

१०-२० पानात ललफ्रहल्यालशवाय मी कसा देऊ शकलो असतो? आक्षण तो वाचल्यानांतर 
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गोखल्याांच्या मनात काही प्रश्न फ्रनमाणण होणे स्वाभाफ्रवक होत.े परांतु गोखल्याांची स्मरणशक्ती 

जजतकी तीव्र होती फ्रततकीच त्याांची मेहनत घेण्याची शक्तीही अगाध होती. त ेरात्रभर जागे राफ्रहले 

आक्षण मला आक्षण पोलाकलाही त्याांनी जागे ठेवले. त्याांनी एकेका मुद्दय्ाची सांपूणण माफ्रहती करून 

घेतली. आक्षण प्रत्येक गोष्टीसांबांधीचे फ्रवचार माझ्यासमोर माांडून प्रत्येक गोष्ट आपल्याला नीट 

कळली आह ेकी नाही हेसुद्धा त्याांनी पडताळून पाफ्रहले. अखेरीस त्याांच ेसमाधान झाले. मीही 

फ्रनभििंत झालो.  

गोखल्याांनी दोन तास वा त्याहून जास्त वेळ सांघ सरकारच्या मांफ्रत्रमांडळाशी चचाण केली. फ्रतथून 

परतल्यानांतर ते म्हणाल,े “तुम्हाला एक मफ्रहन्यात हहिंदुस्तानात परतायच ेआहे. सवण गोष्टींचा फ्रनणणय 

झालेला आह.े खुनी कायदा रद्द होईल. आप्रवासी (इममग्रेशन) कायद्यातील रांगभेद दूर केला 

जाईल. तीन पौंडाांचा कर रद्द होईल.” मी म्हणालो, “मला शांका आह.े मांफ्रत्रमांडळाला मी जजतका 

ओळखतो फ्रततके तुम्ही ओळखत नाही. तुमचा हा आशावाद मला आवडला कारण मी स्वतःही 

आशावादी आह.े परांत ुअनेकदा फ्रनराशा पदरी पडलेली असल्यामुळे मी तुमच्याइतका आशावादी 

राहू शकत नाही. परांत ु मला भीती वाटत नाही. मांफ्रत्रमांडळाकडून तुम्ही वचन आणल े इतके 

माझ्याकररता पुरेस ेआह.े माझे कतणव्य तर आवश्यकता फ्रनमाणण झाल्यानांतर सरकारशी लढाई 

करण ेआक्षण ती लढाई न्यायाची आहे हे लसद्ध करण ेआहे. या लसद्धीकररता तुम्हाला देण्यात 

आलेल्या वचनाची फार मदत होईल. आक्षण लढावे जरी लागल ेतरी या वचनामुळे आमच्यात 

दुप्पट जोम फ्रनमाणण होईल. परांतु भरपूर हहिंदुस्तानी तुरुां गात गेल्यालशवाय मला परतता येईल अस े

मला वाटत नाही.” 

यावर गोखल ेम्हणाल,े “मी ज ेकाही साांगतो आह ेत्यात काहीही फरक पडणार नाही. खुनी कायदा 

रद्द करण्यात येईल आक्षण तीन पौंड कर रद्द केला जाईल अस ेजनरल बोथा याांनी मला वचन 

ददले.आहे. तुम्हाला बारा मफ्रहन्याांच्या आत हहिंदुस्तानात परतावेच लागेल. तमुचे एकसदु्धा फ्रनममत्त 

मी ऐकणार नाही.” 
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ट्रान्सवालहून गोखल ेडरबन, माररत्झबगण इत्यादी शहरात गेल.े फ्रतथेही त्याांनी अनेक गोऱ्याांच्या 

भेटी घेतल्या. हकिंबली येथील फ्रहऱ्याांच्या खाणीही त्याांनी पाफ्रहल्या. जोहाफ्रनसबगणप्रमाणेच हकिंबली 

आक्षण डरबन येथील स्वागत सममत्याांनीही मेजवान्याांच े आयोजन केल े होत.े त्यात बरेच गोर े

उपस्स्थत होत.े अशा प्रकारे हहिंदुस्तानींची आक्षण गोऱ्याांची अांतःकरण े जजिंकून गोखल्याांनी १७ 

नोव्हेंबर १९१२ला दक्षिण आफ्रिकेचा फ्रकनारा सोडला. त्याांच्या इच्छेप्रमाणे मी आक्षण कॅलेनबॅक 

त्याांना सोडायला झाजीबारपयंत गेलो होतो. त्याांच्या प्रकृतीला झेपेल अशा आहाराची जहाजात 

आम्ही व्यवस्था केली होती. मागाणत डेलोगआ ब,े इन्हामबेन, झाांजीबार वगैर ेबांदराांवर त्याांचा फार 

मोठा सत्कार करण्यात आला होता. जहाजात हहिंदुस्तान आक्षण हहिंदुस्तानबद्दलच ेआमचे कतणव्य 

याबद्दलच आमच ेबोलण ेहोत असे. गोखल्याांच्या प्रत्येक गोष्टीतून आक्षण शब्दातून त्याांच्या मृदू 

भावनेच,े सत्यपरायणतेच ेआक्षण देशाक्षभमानाचे दशणन व्हायच.े जहाजावर त ेजो खेळ खेळायच े

त्या खेळातूनही हहिंदुस्तानच्या सेवेची भावना जास्त असल्याच े मला आढळून आल े होत.े 

खेळातसदु्धा पररपूणणता प्राप्त करण्याचेच त्याांच ेध्येय असायच.े 

शाांतपण े गप्पा करण्याकररता जहाजावर आम्हाला खूप वेळ ममळायचा. त्या गप्पाांमधून 

गोखल्याांनी मला हहिंदुस्तानकररता तयार केल ेहोत.े हहिंदुस्तानातील प्रत्येक पुढाऱ्याच्या चाररत्र्याच े

फ्रवश्लेषण त्याांनी माझ्याजवळ केल ेहोत.े हे फ्रवश्लेषण इतके यथाथण होत ेकी त्या नेत्याांबद्दल पुढे 

मला ज ेअनुभव आले त्यात आक्षण गोखल्याांनी केलेल्या फ्रवश्लेषण याांत क्वमचतच काही अांतर 

मला आढळल ेअसावे.  

गोखल्याांच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रवासात त्याांच्याबरोबर असतानाच्या अशा फ्रकती तरी पफ्रवत्र 

आठवणी आहेत की ज्या मी इथ े साांग ू शकतो. परांतु सत्याग्रहाच्या इफ्रतहासाशी त्याांचा सांबांध 

नसल्यामुळे माझ्या लेखणीला मला अडवावे लागले आह.े झाांजीबारमध्य ेगोखल्याांशी आमची 

म्हणज ेमाझी आक्षण कॅलेनबॅकची जी ताटातूट झाली ती आम्हा दोघाांकररताही क्लेशकारक होती, 

परांतु देहधारीच ेफ्रकतीही जवळच ेसांबांध असल ेतरी त्याचा एक ददवस अांत हा होतच असतो असे 

समजनू आम्ही स्वतःची समजतू घातली. तसेच एक वषांच्या आत आम्हा दोघाांनाही हहिंदुस्तानात 
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जायला ममळेल ही गोखल्याांची भफ्रवष्यवाणी खरी ठरेल अशी आशाही आम्ही बाळगून होतो. परांत ु

हे शक्य झाले नाही. 

अस ेअसल ेतरी गोखल्याांच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यान ेआमचा फ्रनधाणर अजून बळकट झाला 

आक्षण समाजाचा लढा जवे्हा परत तीव्र स्वरूपात सुरू झाला त्या वेळी या दौऱ्याच ेमहत्त्व आक्षण 

त्याची आवश्यकता या गोष्टीचे आम्हाला अमधकामधक आकलन होऊ लागले. गोखल्याांनी जर 

दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला नसता आक्षण सांघ सरकारच्या मांफ्रत्रमांडळाची जर त्याांनी भेट घेतली 

नसती तर तीन पौंड कराला आम्ही लढाईचा मुद्दा बनवूच शकलो नसतो. खुनी कायदा रद्द 

झाल्यामुळे सत्याग्रहाची लढाई जर बांद झाली असती तरी तीन पौंड कराकररता  आम्हाला नवीन 

सत्याग्रह करावा लागला असता आक्षण पररणामी समाजाला अजून यातना सहन कराव्या लागल्या 

असत्या. एवढेच नाही तर याकररता लोक परत तयार झाले असत ेकी नाही याबद्दलही शांका आह.े 

तीन पौंड कर रद्द करायला लावण ेहहिंदुस्तानींचे कतणव्य होते. तो रद्द करायला लावण्याकररता अजण 

करण,े प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ पाठवण ेआक्षण सवण कायदेशीर उपाययोजना करण ेइत्यादी सवण उपायाांचा 

अवलांब करण्यात आलेला होता. अगदी १८८५पासून लोक हा कर देत होते. परांत ुदीघणकाळापासून 

लोक जर एखादा भयांकराहून भयांकर त्रास सहन करत असतील तर लोकाांना त्याची सवय होऊन 

जात ेआक्षण मग त्याचा फ्रवरोध करण ेआपले कतणव्य आह ेही गोष्ट समजण ेलोकाांकररता कठीण 

होते. त्यानांतर त्याची भयानकता जगाला पटवून देणेसदु्धा कठीण होते. गोखल्याांना मांफ्रत्रमांडळान े

ददलेल्या वचनामुळे सत्याग्रहींचा मागण मोकळा झाला होता. आता एक तर मांफ्रत्रमांडळान ेददलेल्या 

वचनाप्रमाण ेतीन पौंड कर रद्द करण ेआवश्यक होत ेआक्षण तो रद्द केला नाही तर सरकारच ेहे 

शब्द फ्रफरवणेच सत्याग्रह करण्याच ेकारण होऊ शकले असत,े आक्षण असेच झालेही. सरकारन े

एक वषाणच्या आत तीन पौंड कर रद्द तर केला नाहीच उलट हा कर रद्द करता यऊेच शकत नाही 

अशी घोषणाही केली.  

अशा प्रकारे गोखल्याांच्या दौऱ्यान ेसत्याग्रहाद्वार ेतीन पौंड रद्द करायला लावण्यात आम्हाला मदत 

झाली. इतकेच नाही तर या दौऱ्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील प्रश्नासांबांधी गोखल ेतज्ज्ञ समजल े
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जाऊ लागले. दक्षिण आफ्रिकेसांबांधी त्याांनी उच्चारलेल्या शब्दाच े महत्त्वही वाढल.े दक्षिण 

आफ्रिकेत राहणाऱ्या हहिंदुस्तानीसांबांधी काय करण ेआवश्यक आह ेही गोष्ट त्याांना अमधक चाांगली 

कळू शकली आक्षण ही गोष्ट हहिंदुस्तानातील जनतेलाही समजावून साांगण्याची त्याांची िमता 

वाढली. समाजाचा लढा जेव्हा परत सुरू झाला तेव्हा हहिंदुस्तानातून पैशाचा वषाणव झाला आक्षण 

लॉडण हार्डिंग्ज याांनी सत्याग्रहींबद्दल सहानुभूती दाखवून त्याांना प्रोत्साहन ददल े(मडसेंबर १९१३). 

श्री ऍन्ड्यूज आक्षण श्री फ्रपअसणन दक्षिण आफ्रिकेत आल.े गोखल्याांच्या दौऱ्यालशवाय हे सगळे 

शक्य झाले नसत.े 

सरकारन ेकसा वचनभांग केला आक्षण त्यानांतर काय झाले हे पुढील प्रकरणात साांफ्रगतल ेजाईल. 
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१४. व नभांग 

 दक्षिण आफ्रिकेच्या सत्याग्रहाच्या लढाईत इतके काळजीपूवणक काम करण्यात आल ेकी 

प्रचललत नीतीफ्रवरोधी फ्रतच्यात एकसदु्धा पाऊल उचलण्यात आल े नव्हत.े इतकेच नाही तर 

अनुमचत मागाणन ेसरकारला त्राससदु्धा ददला जाऊ शकत नाही या गोष्टीकडे लि ठेवले जाई. 

उदाहरणाथण खुनी कायदा केवळ ट्रान्सवालमधील हहिंदुस्तानींना लागू होत होता. यामुळे 

सत्याग्रहाच्या लढाईत केवळ ट्रान्समधील हहिंदुस्तानींना सामील करून घेतले जाई. नाताल, केप 

कॉलनी इत्यादी दठकाणाांवरून सत्याग्रहींना सामील करून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न तर झालाच 

नव्हता उलटपिी तेथून आलेल्या प्रस्तावाांचा स्वीकारही केला जात नस.े आक्षण लढ्याची सीमाही 

खुनी कायदा रद्द होण्यापयंतच सीमीत ठेवण्यात आली होती. ही सीमा ना तर गोर ेसमज ूशकत 

होते ना हहिंदुस्तानी. लढाईच्या उदद्दष्टाांमध्ये खुनी कायद्यासोबतच इतर मुद्दय्ाांचाही समावशे 

सत्याग्रहात करता येऊ शकत असेल तर तस ेका केल ेजाऊ नय ेअसा प्रश्न लढाईच्या सुरुवातीच्या 

काळात हहिंदुस्तानी फ्रवचारत असत. असे केल्याने सत्याचा भांग होतो अस ेमी त्याांना धीराने आक्षण 

शाांतपणान े समजावनू साांफ्रगतल.े आक्षण ज्या लढाईत सत्याचा आग्रह असेल त्या लढाईत 

सत्यभांगाची कल्पना तरी कशी करता येऊ शकत?े शुद्ध लढाईत योद्ध्याची शक्ती जरी वाढताना 

ददसली तरीही सुरुवातीला फ्रनक्षित केलेल्या उदद्दष्टाांपलीकडे सत्याग्रही जाऊ शकत नाही. या उलट 

ज्या उदद्दष्टान ेलढाईची सुरुवात करण्यात येत ेआक्षण काही वेळानांतर जेव्हा लढाई करण्याची शक्ती 

िीण होते तेव्हासदु्धा त्या उदद्दष्टाचा त्याग केला जाऊ शकत नाही. या दोन्ही लसद्धाांताांचे दक्षिण 

आफ्रिकेत पूणणपण े पालन करण्यात आल े होते. लढाईच्या सुरुवातीला ज्या बळावर उदद्दषे्ट 

ठरवण्यात आली होती त े बळ खोटे असल्याच े लसद्ध होऊनही लशल्लक राफ्रहलेले सत्याग्रही 

आपल्या उदद्दष्टाांपासून ढळले नाही. अशा पद्धतीने लढण े अपेिाकृत सोपे होते. परांतु बळ 

वाढल्यानांतरही उदद्दष्टाांमध्ये वाढ न करण ेअमधक कठीण होत,े आक्षण त्याकररता अमधक सांयमाची 

आवश्यकता असत.े अशा प्रकारच ेप्रलोभन दक्षिण आफ्रिकेत आमच्यासमोर आल,े परांतु एकाही 

प्रसांगी आम्ही त्या प्रलोभनाला बळी पडलो नाही अस ेमी फ्रनक्षितपण ेसाांग ूशकतो. यामुळेच मी 
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अनेकदा म्हणालो आहे की सत्याग्रहीचा एकच फ्रनधाणर असू शकतो, ना त्यात काही कमी करता 

येऊ शकत,े ना अमधक. ना त्यात वाढ करण्याला वाव असतो ना कमी करण्याची सोय असत.े 

माणूस स्वतःकररता जो मापदांड फ्रनधाणररत करतो त्याच मापदांडान ेजग त्याला मोज ूलागत असत.े 

अशा कोणत्याही नीतीशी सरकारची जरी बाांमधलकी नव्हती तरी सत्याग्रही अशा सूक्ष्म नीतीचा 

दावा करतात अस ेजेव्हा सरकारला कळले तेव्हा त्यान ेसत्याग्रहींना त्याच मापदांडान ेमोजायला 

सुरुवात केली आक्षण दोनचार वेळा तर या नीतीभांगाचा सत्याग्रहींवर आरोपही केला. खुनी 

कायद्यानांतर हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात ज ेकाही नवीन कायदे तयार करण्यात आल ेत्याांचा समावेश 

लढ्याच्या उदद्दष्टाांमध्ये करता येऊ शकतो ही गोष्ट लहान मुलालाही कळत.े परांतु तरीही 

ट्रान्सवालमध्य ेनव्यान ेप्रवेश करणाऱ्या हहिंदुस्तानींवर नवीन फ्रनबंध लादण्यात आल ेआक्षण जेव्हा 

त्याांचा लढाईत समावेश करण्यात आला तेव्हा सत्याग्रहात नवीन गोष्टीचा समावशे केल्याचा 

आरोप सरकारन ेसमाजावर केला. हा आिेप पूणणपणे चुकीचा होता. ज ेप्रफ्रतबांध पूवी नव्हत ेत े

जर सरकार लावणार असेल तर त्या प्रफ्रतबांधाांचा लढाईत समावेश करण्याचा आम्हाला 

स्वाभाफ्रवकपणेच अमधकार होता. यामुळेच सोराबजी आक्षण इतराांनी ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश केला 

होता. हे आपण पाफ्रहलेलेच आहे. ही गोष्ट सरकार सहन करू शकत नव्हत.े अस ेअसल ेतरी 

फ्रनष्पि लोकाांना या पावलाचे औमचत्य समजावनू साांगण्यात मला मुळीच अडचण गेली नाही. 

 गोखल ेगेल्यानांतर परत असा प्रसांग आला. गोखल्याांचा समज होता की एका वषाणत तीन 

पौंड कर रद्द होईल. त ेगेल्यानांतर सांघराज्याच्याच्या सांसदेच्या होणाऱ्या सभेत हा कर रद्द करण्याच े

फ्रवधेयक सादर केल ेजाईल असा त्याांचा समज होता. याउलट जनरल स्मट्स याांनी सांसदेत घोषणा 

केली की नातालच्या सवण लोकाांची तो कर रद्द करण्याची तयारी नसल्यामळेु दक्षिण आफ्रिका 

सरकार तो कर रद्द करण्याकररता असमथण आह.े वास्तवात असे काहीही नव्हत.े सांघराज्याच्या 

सांसदेत चार वसाहतींच ेप्रफ्रतफ्रनधी होत.े यामुळे केवळ नातालच ेम्हणण ेफ्रतथ ेदटकू शकले नसत.े 

यालशवाय मांफ्रत्रमांडळान ेसादर केलेले फ्रवधेयक फेटाळल ेजाईपयंत जनरल स्मट्स याांनी ते फ्रवधेयक 

पुढे रेटायला पाफ्रहजे होत.े परांतु स्मट्सनी याांतील काहीही केले नाही. यामळेु या कू्रर कराचा 

लढाईत समावशे करण्याची सुसांधी आम्हाला सहजपण ेममळाली. याकररता आमच्याजवळ दोन 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

कारण ेहोती - (१) लढाई सुरू असतानाच्या काळात सरकार जर एखादे ददलेल ेवचन मोडत 

असेल तर त्या वचनभांगाचा सुरू असलेल्या सत्याग्रहात समावशे करता येतो. (२) अशा 

वचनभांगामुळे गोखल्याांसारख्या हहिंदुस्तानच्या प्रफ्रतफ्रनधीचा अपमान होत असेल तर गोखल्याांचा 

अपमान सांपूणण हहिंदुस्तानचा अपमान समजला जाईल, आक्षण असा अपमान सहन करता येऊ 

शकत नाही. जर केवळ पफ्रहलेच कारण असत ेआक्षण सत्याग्रहींमध्य ेइतकी शक्ती नसती तर तीन 

पौंडाांचा कर रद्द करण्याकररता सत्याग्रहाच्या शस्त्राचा उपयोग सत्याग्रहींनी केला नसता. परांतु 

हहिंदुस्तानचा अपमान त ेकोणत्याही पररस्स्थतीत सहन करू शकत नव्हत.े यामुळे तीन पौंड कराचा 

लढाईत समावशे करण ेआपले कतणव्य आह ेअस ेसत्याग्रहींना वाटल.े आक्षण जेव्हा तीन पौंड 

कराचा सत्याग्रहात समावेश झाला तेव्हा फ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींना सत्याग्रहात भाग घेण्याची सांधी 

ममळाली. आजपयतं फ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींना सत्याग्रहापासून दूर ठेवण्यात आल ेहोते ही गोष्ट 

वाचकाांनी लिात ठेवली पाफ्रहजे. अशा प्रकारे एकीकडून लढाईच्या जबाबदारीचे ओझ ेवाढल ेतर 

दुसरीकडे लढणाराांच्या सांख्यते वाढ होण्याची सांधीही फ्रनमाणण झाली. 

आजपयतं फ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींमध्ये  सत्याग्रहाची हकिंमचतही चचाण करण्यात आली नव्हती. अस े

असताना त्याांना सत्याग्रहाचे प्रलशिण कसे देता यऊे शकत होते? अलशक्षित असल्यामुळे  त े

‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ वा इतर वृत्तपत्रेही वाच ू शकत नव्हत.े अस े असतानाही फ्रगरममट्य े

सत्याग्रहाच ेफ्रनरीिण करत होत.े ज ेकाही सुरू होत ेत ेत्याांना कळत होते आक्षण सत्याग्रहाच्या 

लढाईत सामील होता येत नसल्यामुळे काही लोकाांना दुःख होत असल्याचेही मला आढळल ेहोते. 

परांतु सांघराज्याच्या मांफ्रत्रमांडळाने जेव्हा वचनभांग केला तेव्हा तीन पौड कराचाही लढाईत समावेश 

करण्यात आला. त्या वेळी त्याांच्यातील कोणत ेलोक भरती होतील याची मला काहीही कल्पना 

नव्हती.  

सरकारच्या वचनभांगाची गोष्ट मी गोखल्याांना ललफ्रहली. त्याांना अफ्रतशय दुःख झाले. मी त्याांना 

ललफ्रहले की तुम्ही मुळीच काळजी करू नका. आम्ही मरेपयंत लढू आक्षण तीन पौंड कर रद्द 

करायला लाव.ू यामुळे एका वषाणच्या आत हहिंदुस्तानात परतण्याची गोष्ट लाांबली आह ेइतकेच. 
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आक्षण पुढेही मी केव्हा येईन हे साांगणसेदु्धा अशक्य आह.े परांतु गोखल ेतर अांकशास्त्री होते. त्याांनी 

मला जास्तीतजास्त आक्षण कमीतकमी सत्याग्रहींची नाव ेमाफ्रगतली. जोपयंत मला आठवत ेमी 

त्याांच्याकडे जास्तीतजास्त म्हणून पासस्ट वा सहासस्ट आक्षण कमीतकमी सोळा नाव ेपाठवली 

होती. गोखल्याांना मी असेही ललफ्रहले होते की इतक्या कमी लोकाांकररता मी फ्रहदुस्तानातून आर्थिंक 

मदतीची अपेिा करणार नाही. मी त्याांना असेही ललफ्रहल ेहोते की आमच्याबद्दल तुम्ही फ्रनभििंत 

राहा आक्षण शरीराला अमधक ताण न देता प्रकृतीची काळजी घ्या. वृत्तपत्राांतून आक्षण इतर 

स्रोताांकडून मला असेही कळले होत े की दक्षिण आफ्रिकेतनू मुांबईला परतल्यानांतर सांघ 

सरकारबरोबरच्या चचेत नरमाईच े धोरण अवलांफ्रबण्याचा गोखल्यावर आरोप करण्यात आला 

होता. यामुळे आम्हाला पैसा पाठवण्याकररता गोखल्याांनी हकिंमचतही हालचाल करू नये अस ेमला 

वाटत होते. परांतु गोखल्याांकडून मला पुढील कडक पत्र ममळाल े - “ज्याप्रमाण े दक्षिण 

आफ्रिकेतील तुम्हा लोकाांना तुमच ेकतणव्य कळत ेत्याचप्रमाण े हहिंदुस्तानात आमच ेकतणव्य काय 

आह ेत ेआम्हा लोकाांना कळतच असेल. आमच्याकररता काय उमचत आहे आक्षण काय अनुमचत 

हे आम्ही तुम्हाला साांग ूदेणार नाही. मला तर केवळ तेथील पररस्स्थतीची माफ्रहती पाफ्रहजे होती. 

आमच्याकडून काय व्हायला पाफ्रहजे याबद्दल मी तुमचा सल्ला माफ्रगतला नव्हता.” 

गोखल्याांच्या या शब्दाांचा अथण मला कळला. यानांतर या फ्रवषयावर ना मी कधी बोललो ना त्याांनी 

कधी ललफ्रहले. याच पत्रातून गोखल्याांनी मला धीर ददला होता आक्षण सावधफ्रगरीची सूचनाही ददली 

होती. सरकारन ेजेव्हा अशा प्रकारे वचनभांग केला तेव्हा सत्याग्रहाची लढाई दीघण काळ चालेल 

अशी भीती त्याांना वाटली, आक्षण मूठभर सत्याग्रही सरकारसमोर कसा दटकाव धरू शकतील 

याबद्दल त्याांना शांका वाटू लागली. इकडे दक्षिण आफ्रिकेत आम्ही सत्याग्रहाच्या लढाईची तयारी 

सुरू केली होती. या लढाईत शाांतपण ेबसण ेतर शक्यच नव्हत.े सत्याग्रहींना दीघण काळाकररता 

तुरुां गात जाव ेलागू शकत ेहेही आमच्या लिात आले होत.े टॉलस्टॉय फामण बांद करण्याचा आम्ही 

फ्रनणणय घेतला. काही कुटुांबातील पुरुष सुटल्यानांतर त्या कुटुांबातील लोक आपापल्या घरी फ्रनघून 

गेल ेहोत.े जे राफ्रहले होत ेत्यात प्रामुख्यान ेफ्रफफ्रनक्सवासी होते. यामुळे पुढे फ्रफफ्रनक्सला सत्याग्रहाच े
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कें द्र बनवण्याचा फ्रनणणय घेण्यात आला आक्षण तीन पौंडाच्या लढाईत जे हहिंदुस्तानी फ्रगरममट्य ेभाग 

घेतील त्याांच्या भेटीगीठी घेण ेनातालमधील दठकाणावरून सोपे होणार होते.  

लढाई सुरू करण्याची आमची तयारी सुरू असतानाच एक नवीन फ्रवघ्न फ्रनमाणण झाले. त्यामुळे 

स्त्स्त्रयाांनासदु्धा लढाईत भाग घेण्याची सांधी ममळाली. काही वीर स्त्स्त्रयाांनी लढाईत भाग घेण्याची 

मागणीसुद्धा केली. आक्षण फेरीच ेपरवान ेन दाखवता लोक फेरीवाल ेबनून तुरुां गात जाऊ लागल े

तेव्हा फेरीवाल्याांच्या बायकाांनीही तुरुां गात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परांतु त्या वेळी 

फ्रवदेशात स्त्स्त्रयाांना तुरुां गात पाठवणे आम्हाला अनुमचत वाटल.े त्या वेळी स्त्स्त्रयाांना तुरुां गात 

पाठवण्यासारख ेकारणही ददसत नव्हत.े आक्षण खरे साांगायच ेतर त्या वेळी स्त्स्त्रयाांना तुरुगाांत 

पाठवण्याचा मला धीरही होत नव्हता. त्याचबरोबर मला असेही वाटल ेकी जो कायदा केवळ 

पुरुषाांना लागू होतो तो रद्द करवून घेण्याकररता स्त्स्त्रयाांची आहुती देण ेम्हणजे पुरुषाांची बदनामी 

करण ेआहे. परांतु आता अशी घटना घडली होती की त्यात फ्रवशेषतः स्त्स्त्रयाांचा अपमान होत होता. 

आक्षण तो अपमान दूर करण्याकररता स्त्स्त्रयाांचा आहुती देण ेआम्हाला अनुमचत वाटल ेनाही. 
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१५. जेव्चा फ्रववाचाला फ्रववाच म्चणून मान्यता राचत नाची 

 दक्षिण आफ्रिकेत एक अशी घटना घडली की जजची कोणत्याही हहिंदुस्तानीला कल्पना 

नव्हती. ही अशी घटना होती की जण ू काय फ्रहच्याद्वार े ईश्वर अदृश्य रूपान े हहिंदुस्तानींच्या 

फ्रवजयाची सामग्री तयारी करत होता आक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्याांचा अन्याय अमधक 

स्पष्टपणे व्यक्त करू पाहत होता. हहिंदुस्तानातून अनेक फ्रववाफ्रहत लोक दक्षिण आफ्रिकेत आल े

होते आक्षण काहींनी दक्षिण आफ्रिकेत लग्न केले होते. हहिंदुस्तानात सामान्यपणे लग्नाची नोंदणी 

करायला लावणारा कोणताही कायदा नाही. अशा फ्रववाहाकररता धार्मिंक फ्रवधी पुरेसा मानला 

जातो. दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानींकररता हीच प्रथा योग्य मानली जायला पाफ्रहजे होती.  मागील 

चाळीस वषांपासून दक्षिण आफ्रिकेत हहिंदुस्तानी लोक वसत आल ेआहते. परांतु हहिंदुस्तानातील 

फ्रवफ्रवध धमाणनुसार करण्यात आलेल ेफ्रववाह रद्द करण्यात आल ेनव्हत.े परांतु या वेळी न्यायालयात 

एक खटला आला. केपच्या सवोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश श्री सलण याांनी १४ माचण १९१३ला 

फ्रनकाल ददला की दक्षिण आफ्रिकेच्या कायद्यात केवळ खििन धमाणप्रमाण े झालेल्या 

फ्रववाहालशवाय हकिंवा फ्रववाह अमधकाऱ्याच्या कायाणलयात नोंदणी केलेल्या फ्रववाहालशवाय इतर 

कोणत्याही फ्रववाहाला कोणतेही स्थान नाही. याचा अथण असा झाला की हहिंदू, मुसलमान, पारसी 

इत्यादी धमांच्या फ्रवधीप्रमाण े झालेले फ्रववाह वरील न्यायाधीशाच्या फ्रनकालानुसार दक्षिण 

आफ्रिकेत रद्द समजल ेगले ेआक्षण यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक फ्रववाफ्रहत स्त्स्त्रयाांचा दजाण 

धमणपत्नीचा न राहता रखेलीसारखा झाला आक्षण त्याांच्या मुलाांना आपल्या वमडलाांच्या सांपत्तीत 

वारसा हक्कसदु्धा राफ्रहला नाही. ही स्स्थती ना तर स्त्स्त्रया सहन करू शकत होत्या ना पुरुष. दक्षिण 

आफ्रिकेत राहत असणाऱ्या हहिंदुस्तानींमध्ये यामळेु फार खळबळ फ्रनमाणण झाली. माझ्या 

स्वभावाप्रमाणे मी सरकारला फ्रवचारल,े “तुम्ही न्यायाधीशाचा हा फ्रनणणय मान्य करता काय आक्षण 

न्यायाधीशाांनी लावलेला कायद्याचा अथण बरोबर असेल तर त्यामुळे अनथण होईल अस ेसमजून 

सरकार नवीन कायदा मांजूर करून हहिंदू, मुसलमान इत्यादींच्या धार्मिंक फ्रवधीनुसार झालेल्या 
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फ्रववाहाांना मान्यता देईल काय?” त्या वेळी सरकारची मनोवृत्ती माझे म्हणण े ऐकण्याकररता 

अनुकूल नव्हती. सरकारचे ‘नाही’ असे उत्तर आल.े 

न्यायाधीशाच्या या फ्रनणणयाफ्रवरुद्ध अपील करावे की नाही याचा फ्रनणणय घेण्याकररता सत्याग्रह 

मांडळाची एक सभा झाली. चचेच्या शेवटी सवांच ेअस ेम्हणण ेपडले की अशा बाबतीत अपील 

होऊच शकत नाही. जर अपील करायचेच असेल तर त ेसरकारन ेकरावे. अथवा सरकारची जर 

इच्छा असेल आक्षण आपल्या वफ्रकलाद्वारे त े उघडपणे हहिंदुस्तानींची बाजू घेणार असेल तरच 

हहिंदुस्तानी अपील करू शकतात. या अटी पूणण होत नसतील तर अपील करण्याचा अथण होईल 

हहिंदू, मुसलमान इत्यादींचे फ्रववाह रद्द होण्याची गोष्ट सहन करण.े यालशवाय अस े अपील 

केल्यानांतरही त्यात जर हार झाली तर मग सत्याग्रह करण ेअपररहायण होईल. अशा पररस्स्थतीत 

अशा अपमानाफ्रवरुद्ध अपील करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  

आता अशी वेळ ठेपली होती की शुभ मुहूताणची वा शुभ फ्रतथीची वाट पाहणेच शक्य नव्हत.े 

स्त्स्त्रयाांचा अपमान झाल्यानांतर धीर कसा धरता येऊ शकतो? कमीअमधक जजतके सत्याग्रही 

ममळतील फ्रततक्या सत्याग्रहींच्या बळावरच आम्ही सत्याग्रह सुरू करण्याचा फ्रनणणय घेतला. 

लढाईत भाग घेण्यापासून आता स्त्स्त्रयाांना अडवता येऊ शकत नव्हत.े इतकेच नाही तर लढाईत 

भाग घेण्याकररता स्त्स्त्रयाांना फ्रनमांत्रण द्यायचे आम्ही ठरवल.े सवाणत आधी आम्ही त्या भफ्रगनींना 

फ्रनमांत्रण ददले ज्या टॉलस्टॉय फामणमध्य ेराफ्रहलेल्या होत्या. त्यासदु्धा लढाईत भाग घेण्याकररता 

अफ्रतशय उत्सुक होत्या. सत्याग्रहात भाग घेण्याचे सवण धोके मी त्याांना समजावून साांफ्रगतल.े मी 

त्याांना साांफ्रगतल े की लढाईत भाग घेतल्यानांतर तुमच्या खाण्याफ्रपण्यावर, कपड्यालत्त्याांवर, 

झोपण्याउठण्यावर फ्रनयांत्रण ेयेतील. त ेसहन करण ेतुमच्याकररता कठीण होईल. तुरुां गात तुम्हाला 

कठोर काम करायला लावले जाऊ शकत,े तुमच्याकडून कपडे धुऊन घेतल े जाऊ शकतात, 

तुरुां गामधकारी तुमचा अपमानही करू शकतो. या सवण गोष्टींची मी त्याांना जाणीव करून ददली. 

परांतु त्या सवण स्त्स्त्रया शूरवीर होत्या. मी साांफ्रगतलेल्या एकाही गोष्टीन ेत्या घाबरल्या नाही. एक स्त्री 

तर गभणवती होती. सहा स्त्स्त्रयाांच्या कडेवर लहान मुल े होती. अशा स्त्स्त्रयाांनीही लढाईत भाग 
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घेण्याचा आग्रह धरला. यातील एकाही भफ्रगनीला अडवण्याची माझ्यात शक्ती नव्हती. त्याांची नाव े

खाली ददली आहेत. - 

१. श्रीममती थांबी नायडू, २. श्रीमती एन. फ्रपल्ल,े ३. श्रीमती मुरगसेा फ्रपल्ल,े ४. श्रीमती ए. पी. 

नायडू, ५. श्रीमती पी. के. नायडू, ६. श्रीमती मचन्नास्वामी फ्रपल्ल,े ७. श्रीमती एन. एस. फ्रपल्ल,े ८. 

श्रीमती आर. ए. मुदशलिंगम, ९. श्रीमती भवानीदयाल, १०. कुमारी एस. फ्रपल्ल.े 

एखादा गुन्हा करून तुरुां गात जाण ेसोपे आह.े परांत ुफ्रनदोष असूनही तुरुां गात जाण ेकठीण असत.े 

गुन्हेगार अटक चुकवत असल्यामुळे पोलीस त्याच्या मागावर असतात व त्याला अटक करू 

पाहतात. परांतु फ्रनदोष आक्षण स्वतःहोऊन तुरुां गात जाऊ इस्च्छणाऱ्या लोकाांना पोलीस फ्रनरुपाय 

झाल्यानांतरच पकडतात. या भफ्रगनींचा पफ्रहला प्रयत्न वाया गेला. त्याांनी ट्रान्सवालच्या वेररफ्रनजजिंग 

नावाच्या दठकाणी प्रवेश करून फेरी लावली. परांत ुपोललसाांनी त्याांना पकडण्याला नकार ददला. 

त्याांनी फ्रफफ्रनक्सहून ऑरेंजजयाच्या भागात फ्रवनापरवाना प्रवेश केला, परांतु तरीही त्याांना कोणीही 

पकडले नाही. आता अटक कशी करवून घ्यावी असा प्रश्न त्या भफ्रगनींसमोर उभा झाला. तुरुां गात 

जायला तयार असलेली फारशी माणस ेनव्हती. आक्षण ज ेपुरुष तुरुां गात जाण्याकररता तयार होत े

त्याांच्याकररताही अटक करवून घेण ेसोपे नव्हत.े 

आता फ्रवचारपूवणक ठरवलेले अखेरच ेपाऊल उचलण्याचा आम्ही फ्रनणणय घेतला. आक्षण ते पाऊल 

फार प्रभावी असल्याच ेलसद्ध झाले. अखेरच्या िणी माझ्याबरोबर राफ्रहलेल्या सवण लोकाांची आहुती 

देऊन टाकण्याचा मी फ्रवचार केला. सत्यदेवतेकररता तो माझा अखेरचा त्याग झाला असता. 

फ्रफफ्रनक्समध्य ेराफ्रहलेल ेलोक माझे जवळच ेसोबती आक्षण नातलग होते. ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’ 

चालवण्याकररता जजतक्या फ्रकमान लोकाांची गरज असेल फ्रततक्या लोकाांना आक्षण १६ वषांच्या 

आत वय असलेल्या मुलाांना वगळून इतर सवांना तुरुां गात पाठवायला पाफ्रहजे अस ेमला वाटल.े 

याहून मोठा त्याग करण्याचे साधन माझ्याजवळ नव्हत.े गोखल्याांना पत्र ललफ्रहताना ज े फ्रकमान 

सत्याग्रही माझ्या डोळ्याांसमोर होत ेते याच लोकाांमधील होत.े सीमोल्लांघन करून या मांडळीला 

फ्रवनापरवाना प्रवेश केल्याबद्दल अटक करवून घ्यायची होती. आधीपासून जर सरकारला या 
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गोष्टीची कल्पना आली तर सरकार या लोकाांना अटक करणार नाही अशी भीती मला वाटत होती. 

यामुळे दोनचार ममत्र सोडले तर इतर कोणालाही मी ही गोष्ट साांफ्रगतली नव्हती. सीमेत प्रवेश करत 

असताना पोलीस नेहमी नाव आक्षण पत्ता फ्रवचारत असत. या वेळी आमच्या नवीन योजनेत नाव 

आक्षण पत्त ेन साांण्याच्या योजनेचाही समावेश होता. पोलीस अमधकाऱ्याला नाव आक्षण पत्ता न 

साांगण ेहा एक वेगळा अपराध मानला जात असतो. अटक करवून घेणार ेलोक माझे नातेवाईक 

आहेत हे पोललसाांना कळल ेअसत ेतर कदामचत पोलीस त्याांना अटक करणार नाही हे नाव आक्षण 

पत्ते न साांगण्यामागील कारण होते. फ्रफफ्रनक्समधील ही मांडळी जेव्हा ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश करील 

तेव्हाच या भफ्रगनी, ज्याांनी ट्रान्सवालमध्य े अटक करवून घेण्याचा फ्रवफल प्रयत्न केला होता, 

नातालमध्य े प्रवेश करणार होत्या. ज्याप्रमाण े नातालमधून ट्रान्सवालमध्य े फ्रवनापरवाना प्रवेश 

करण ेअपराध होता त्याचप्रमाणे ट्रान्सवालमधून नातालमध्य ेफ्रवनापरवाना प्रवेश करण ेहासुद्धा 

अपराध होता. अशा रीतीने पोललसाांनी जर या भफ्रगनींना अटक केली तर त्याांना नातालमध्य ेअटक 

करवून घ्यायची होती. आक्षण जर त्याांनी अटक केली नाही तर त्याांना नातालमधील कोळशाच्या 

खाणींचे कें द्र असलेल्या न्यूकॅसलपयंत जाऊन फ्रतथ ेकाम करणाऱ्या मजुराांना बाहेर पडण्याकररता 

समजतू घालायची होती. या भफ्रगनींची भाषा तममल होती, आक्षण थोडी हहिंदुस्तानीसदु्धा त्याांना येत 

अस.े आक्षण बहुतेक फ्रगरममट्य ेमद्रास प्राांतातील तममळ, तेलग ूलोक होते. फ्रगरममट्याांमध्य ेइतर 

हहिंदुस्तानीसदु्धा बरेच जास्त होत.े या भफ्रगनींच ेम्हणण ेऐकून मजुराांबरोबरच जर सरकारन ेयाांनाही 

अटक केली असती तर मजुराांचा भरपूर उत्साह वाढण्याची शक्यता होती. मनातल्या मनात अशा 

प्रकारची व्यूहरचना करून मी ती ट्रन्सवालच्या भफ्रगनींना चाांगल्याप्रकारे समजावून साांफ्रगतली.  

यानांतर मी फ्रफफ्रनक्सला गेलो. फ्रफफ्रनक्समध्य ेसवांसोबत बसून मी माझ्या योजनेची चचाण केली. 

स्त्स्त्रयाांना तुरुां गात पाठवण्याच े पाऊल अफ्रतशय धोकादायक आहे हे मला माहीत आहे. 

फ्रफफ्रनक्समध्य ेराहणाऱ्या अनेक भफ्रगनी गुजराती होत्या. यामुळे वर उल्लेख करण्यात आलेल्या 

ट्रान्सवालमधील भफ्रगनीसारख्या प्रलशिण घेतलले्या वा अनुभवी नव्हत्या. यालशवाय गुजराती 

भफ्रगनींमधील अनेक स्त्स्त्रया मझ्या नातेवाईक होत्या यामुळे केवळ माझ्या लाजेखातर त्याांनी 

तुरुां गात जाण्याचा आक्षण तुरुां गात पोहोचल्यानांतर नांतर ऐन कसोटीच्या वेळी घाबरून जर त्याांनी 
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माफी माफ्रगतली असती तर मला धक्का बसला असता आक्षण लढाईत दढलाई आली असती. 

तुरुां गात जाण्याकररता माझ्या पत्नीचेही मन वळवण्याचा मी फ्रनधाणर केलेला होता.(पाहा, पररलशष्ट 

२,”पूती”)  फ्रतच्याकडून ‘नाही’ म्हणवल ेगेल ेनसत ेआक्षण फ्रतने जर ‘हो’ म्हटले असत ेतर त्या 

‘हो’ची फ्रकती हकिंमत करायची हे साांगता येण ेमाझ्याकररता कठीण झाले असत.े अशा धोक्याच्या 

प्रसांगी पत्नी ज ेपाऊल टाकील त ेपत्नीने स्वीकारले पाफ्रहजे, आक्षण पत्नीने कोणतेही पाऊल 

उचलल ेनाही तर पतीने त्याबद्दल कोणतेही दुःख बाळगता कामा नय ेअसे माझे मत होत.े यामुळे 

यासांबांधात पत्नीशी काहीही बोलायच ेनाही असा मी फ्रवचार केला होता. इतर स्त्स्त्रयाांशी मी बोललो. 

ट्रान्सवालच्या स्त्स्त्रयाांप्रमाण ेत्याांनी फ्रनधाणर केलेला होता, आक्षण तुरुां गाची यात्रा करण्याकररता तयार 

होत्या. तुरुां गात फ्रकतीही हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या तरी त्या सहन करून पूणण लशिा 

भोगल्यानांतरच आम्ही तरुुां गातून बाहेर पडू अशी ग्वाही त्याांनी मला ददली होती. या सवण चचेचा 

सार माझ्या पत्नीलाही माहीत होता. ती मला म्हणाली, “ही गोष्ट तुम्ही मला साांगत नाही याबद्दल 

मला वाईट वाटत.े माझ्यात अशी कोणती उणीव आह ेकी मी तुरुां गात जाऊ शकत नाही? या 

भफ्रगनींना ज्या मागाणने चालण्याचा तुम्ही सल्ला देत आहा त्याच मागाणने मीसदु्धा जाऊ इस्च्छते.” 

मी म्हणालो, “मी तुला कधीही दुःखी करू शकत नाही. यात अफ्रवश्वासाचा कोणताही प्रश्न नाही. 

त ूतुरुां गात गेलीस तर मला आनांदच होईल. परांत ुमाझ्या इच्छेखातर तू तुरुां गात गेली ही कल्पना 

मला सहन होणार नाही. अशी कामे सवांनी आपापल्या हहिंमतीप्रमाण े केली पाफ्रहजे. मी जर 

म्हणालो तर माझ्या म्हणण्याखातर तू सहजपण े तुरुां गात जाशील. परांत ु नांतर न्यायालयात 

गेल्यानांतर त ूजर थरथर कापू लागली आक्षण हारलीस अथवा तुरुां गातील यातनाांनी घाबरलीस तर 

तो मी तुझा दोष समजणार नाही. परांतु तस े झाले तर माझी पररस्स्थती कशी होईल? तशा 

पररस्स्थतीत मी तुला माझ्याबरोबर कसा ठेव ूशकेन आक्षण जगासमोर कोणत्या तोंडान ेउभा राहू 

शकेन? याच भीतीन े मी तुझ्याशी तुरुां गात जाण्याफ्रवषयी बोललो नाही.” पत्नीने उत्तर ददले, 

“पराभूत होऊन जर मी तुरुां गाबाहेर आल ेतर तुम्ही मला तुमच्याबरोबर ठेवू नका. माझी मुल े

यातना सहन करू शकतात, तुम्ही यातना सहन करू शकता आक्षण मी एकटीच यातना सहन करू 

शकत नाही असा माझ्याबद्दलचा समज तुम्ही कसा काय करून घेऊ शकता? या लढाईत भाग 
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घेतल्यालशवाय मी राहणार नाही.” मी म्हणालो, “अस ेअसेल तर मीसदु्धा तुला या लढाईत भाग 

घ्यायला लावीनच. माझ्या अटी तर तुला माहीतच आहेत. अजूनही फ्रवचार करायचा असेल तर 

फ्रवचार कर आक्षण खोलवर फ्रवचार केल्यानांतर जर तुला लढाईत सामील व्हावेस ेवाटत असेल तर 

तुला माझ्याकडून पूणण मुभा आह.े आक्षण लिात ठेव की फ्रनिय बदलण्यात लाजेच ेकाहीही कारण 

नसत.े” उत्तरात ती म्हणाली, “मला कोणताही फेरफ्रवचार करायचा नाही. मी दृढ आह.े” 

फ्रफफ्रनक्समध्य ेराहणाऱ्या इतर लोकाांनाही मी म्हणालो की स्वतांत्रपण ेफ्रवचार करून तुम्ही तुमचा 

फ्रनणणय घ्या. सत्याग्रहाची लढाई थोडा वेळ चालो की दीघण काळ, फ्रफफ्रनक्स आश्रम दटको की 

जमीनदोस्त होवो, तुरुां गात जाणार ेसत्याग्रही तुरुां गात आजारी पडो की चाांगले असो कोणीही हार 

पत्करून तुरुां गाबाहेर पडणार नाही. ही अट मी वारांवार फ्रवफ्रवध प्रकारे त्याांना समजावनू साांफ्रगतली. 

सवण तयार झाले. त्यात फ्रफफ्रनक्सबाहेरील केवळ रुस्तमजी जीवणजी घोरखोदू हेच होत.े आम्ही 

त्याांना पे्रमान ेकाकाजी म्हणत अस.ू फ्रफफ्रनक्सबद्दलची कोणतीही चचाण मी त्याांच्यापासून गुप्त ठेव ू

शकत नव्हतो. आक्षण ते माघार घेणारातील माणूस नव्हत.े एकदा तुरुां गाची लशिा त्याांनी भोगलेली 

होती. परांत ु परत तुरुां गात जाण्याचा त्याांचा आग्रह होता. या तुकडीत सामील होणाऱ्या 

सत्याग्रहींची नाव ेअशी होती -  

१. सौ. कस्तुरबाई मोहनदास गाांधी, २. सौ. जयकुवर मक्षणलाल डॉक्टर, ३. सौ. काशी छगनलाल 

गाांधी, ४. सौ. सांतोक मगनलाल गाांधी, ५. श्री पारसी रुस्तमजी घोरखोदू, ६. छगनलाल खुशालचांद 

गाांधी, ७. श्री. रावजीभाई मक्षणभाई पटेल, ८. श्री मगनभाई हररभाई पटेल, ९. श्री सोलोमन 

रायप्पन, १०. भाई रामदास मोहनदास गाांधी, ११. भाई राज ूगोहविंदू, १२. भाई लशवपूजन बद्री, 

१३. भाई गोहविंदू राजुल,ू १४. कप्पुस्वामी मुदलीयार, १५. भाई गोकलदास हांसराज, १६. भाई 

रेवाशांकर रतनसी लोढा. 

यानांतर काय झाले हे पुढील प्रकरणात साांफ्रगतल ेजाईल. 
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१६. तुरुां गात स्स्त्रया 

 सत्याग्रहींची ही तुकडी ट्रान्सवालच्या सीमेत फ्रवनापरवाना प्रवेश करण्याच्या 

अपराधाकररता तुरुां गात जाणार होती. मागील प्रकरणात साांफ्रगतलेल्या नावाांवरून वाचकाांना 

कल्पना येईल की त्यात काही नाव ेअशी होती की जी उघड केली असती तर कदामचत पोललसाांनी 

त्याांना पकडले नसत.े माझ्या बाबतीत असेच घडल े होत.े एकदोनदा सीमा ओलाांडण्याच्या 

कारणाकररता मला पकडल्यानांतर पोललसाांनी मला पकडणे सोडून ददले होते. ही तुकडी रवाना 

होण्याची सूचना कोणालाही देण्यात आली नव्हती. मग वृत्तपत्राांना ती कशी ददली जाऊ शकत 

होती? यालशवाय पोललसाांनासुद्धा तुमचे नाव आक्षण पत्ता साांग ूनका अशी सचूना त्याांना देण्यात 

आली होती. आम्ही आमचे नाव न्यायालयातच साांगू इतकेच त्याांनी पोललसाांना साांगायच ेहोत.े  

पोललसाांसमोर अशी प्रकरण े अनेकदा यायची. हहिंदुस्तानींना अटक करून घेण्याची सवय 

झाल्यानांतर अनेकदा गांमत म्हणून आक्षण पोललसाांना त्रास देण्याकररता ते आपले नाव साांगत 

नसत. यामुळे फ्रफफ्रनक्स तकुडीचे वतणन पोललसाांना फ्रवमचत्र वाटल ेनाही. त्याांनी त्या तुकडीला अटक 

केली. तुकडीतील लोकाांवर न्यायालयात खटला चालला. प्रत्येकाला तीनतीन मफ्रहन्याांची लशिा 

झाली (२३ सेप्टेंबर १९१३). 

ज्या भफ्रगनींना ट्रान्सवालमध्ये अटक करवून घेण्यात अपयश आल ेहोते त्याांनी आता नातालमध्य े

प्रवेश केला. परांतु पोललसाांनी त्याांना अटक केली नाही. जर त्याांना अटक करण्यात आली नाही 

तर न्य ूकॅसल येथे छावणी टाकून कोळशाच्या खाणीतील फ्रगरममट्या मजुराांना आपले काम बांद 

करण्याकररता समजावून साांगाव ेअसे ठरल ेहोते. न्यू कॅसल नातालमधील कोळशाच्या खाणीचे 

कें द्र आह.े या खाणीत प्रामुख्यान ेहहिंदुस्तानी मजूर काम करत. भफ्रगनींनी आपल ेकाम सुरू केल.े 

त्याांचा प्रभाव फ्रवद्युत गतीने वाढला. तीन पौंडाांच्या करुण कहाणीन ेमजुराांचे हृदय द्रवल.े त्याांनी 

आपले काम सोडल.े ही बातमी मला तारेन ेकळली. मला जजतका आनांद झाला फ्रततकाच मी 

घाबरलोही. मजुराांच्या या अद्भतु जागृतीकररता मी तयार नव्हतो. माझ्याजवळ पैसा नव्हता आक्षण 

माझ्याजवळ ना अशी माणस ेहोती की जे या मजुराांची जबाबदारी घेऊ शकले असत.े परांतु माझे 
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कतणव्य काय आहे हे मला कळत होते. मी न्य ूकॅसलला जायला पाफ्रहजे हे माझ्या लिात आल.ेमी 

लगेच रवाना झालो.  

आता या शूरवीर स्त्स्त्रयाांना सरकार कसे सोडणार होते? त्याांना अटक करण्यात आली. 

फ्रफफ्रनक्सच्या तुकडीला जी लशिा झाली तीच लशिा याांनाही झाली, आक्षण याांनाही त्याच तुरुां गात 

ठेवण्यात आल े (२१ ऑक्टोबर १९१३). या घटनमेुळे दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींना जाग 

आली. त्याांची झोप उडाली. त्याांच्यात नवचैतन्य आक्षण नवीन उत्साह ददस ूलागला. या भफ्रगनींच्या 

बललदानामुळे मातृभूमी हहिंदुस्तानलाही जाग आली. सर फ्रफरोजशहा मेहता आजपयंत तटस्थ होते. 

दक्षिण आफ्रिकेत न जाण्याबद्दल मला समजावून साांगत १९०१ साली त्याांनी माझ्यावर ठपका 

ठेवला होता. जोपयंत हहिंदुस्तान स्वातांत्र्य ममळवत नाही तोपयंत प्रवासी हहिंदुस्तानींबद्दल आपण 

काहीही बोलू शकत नाही अस ेत्याांच ेम्हणण ेहोत.े दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाच्या लढाईनेही 

त ेफार कमी प्रभाफ्रवत झाले होते. परांत ु स्त्स्त्रया तुरुां गात गेल्याच ेपाहून त्याांच्यावर जादूसारखा 

पररणाम झाला. मुांबई येथील टाऊन हॉल येथील भाषणात त ेम्हणाल ेकी स्त्स्त्रयाांना तुरुां गाची लशिा 

झालेली पाहून माझी शाांतता फ्रहरावून घेतली गेली. आता हहिंदुस्तानात शाांतपण ेबसून राहता येणेच 

शक्य नाही.  

स्त्स्त्रयाांच्या शौयाणच ेवणणन कोणत्या शब्दाांत करावे? सवांना नातालची राजधानी माररत्झबगण येथे 

तुरुां गात ठेवण्यात आल ेहोते. त्याांना बराच त्रास ददला गेला. त्याांच्या अन्नाची अगदीच काळजी 

घेतली गेली नाही. त्याांच्याकडून धोब्याच ेकाम करवून घेण्यात आल.े लशिा सांपेपयंत बाहेरून 

जेवण येण्यास सरकारन ेजवळपास मनाई केली होती. एका भफ्रगनीन ेएक फ्रवशेष प्रकारचा आहार 

घेण्याचे व्रत घेतलेले होते. मोठ्या मुप्श्कलीन ेतशी परवानगी ममळाली. परांतु जे जेवण ददले जाई 

त ेइतके वाईट असायच ेकी त ेखाणेच शक्य होत नस.े ऑललव्ह तेलाची फ्रतला फार गरज होती. 

आधी तर फ्रतला त ेदेतच नव्हत ेआक्षण जेव्हा देऊ लागल ेतेव्हा ते जुनाट आक्षण उतरलेल ेहोते. 

आपल्या पैशान ेते तेल मागवण्याच ेजेव्हा म्हटले तेव्हा “हे काही हॉटेल नाही, ज ेजेवण ददल े
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जाईल तेच खाव ेलागेल” अस ेउत्तर फ्रतला ममळाल.े तुरुां गातून ती भफ्रगनी जेव्हा फ्रनघाली तवे्हा ती 

अगदी हाडाचा हपिंजरा झालेली होती. मोठ्या प्रयत्नाांनी ती वाच ूशकली. 

दुसऱ्या एका स्त्रीची प्राणघातक आजारामुळे सुटका झाली होती. तुरुां गातनू सुटका झाल्यानांतर 

काही ददवसातच ती देवाघरी पोहोचली (२२ फेिुवारी १९१४ला). मी फ्रतला कसा फ्रवसरू शकतो? 

फ्रतच ेनाव वालीअम्मा होत.े ती सोळा वषांची मुलगी होती. मी फ्रतला भेटायला गेलो तवे्हा ती 

अांथरुणावर पडून होती. ती उांच असल्यामुळे फ्रतती कृश काया भयानक ददसत होती. 

मी फ्रवचारल,े “वालीअम्मा, तुरुां गात गेल्याचा तुला पिात्ताप तर होत नाही?” 

“पिात्ताप का होईल? मला जर परत पकडले तर परत तुरुां गात जाण्याची माझी तयारी आह.े” 

“परांतु यामुळे त ूमेलीस तर?”  

“मेल ेतर काय झाले देशाकररता मरण ेकोण पसांत करणार नाही?”  

आमच्या या बोलण्यानांतर काहीच ददवसाांनी वालीअम्मा वारली. फ्रतच्या शरीराचा नाश झाला, परांत ु

ती पोरगी आपले नाव अमर करून गेली. वालीअम्माच्या मृत्यूचा शोक व्यक्त करण्याकररता 

ठीकदठकाणी शोकसभा झाल्या. आक्षण समाजान ेफ्रतच्या सन्मानाथण वालीअम्मा हॉल बनवण्याचा 

फ्रनणणय घेतला. हा हॉल बनवण्याच े कतणव्य समाजाने अजून पूणण केलेले नाही. त्यात अनेक 

अडचणी आल्या. समाजात फूट पडली. एकामागून एक प्रमुख कायणकत ेवारल.े परांत ुदगडाचा 

आक्षण चुन्याचा हॉल बनवला जावो अथवा न जावो, वालीअम्माच्या सेवेचा कधीही नाश होणार 

नाही. या सेवेच ेदालन तर ती आपल्या हातानेच बाांधून गेली होती. फ्रतची मूती आजही अनेकाांच्या 

हृदयात फ्रवराजमान आहे. आक्षण जोपयंत हहिंदुस्तानचे नाव राहील तोपयंत दक्षिण आफ्रिकेच्या 

इफ्रतहासात वालीअम्माचे नाव अमर राहील. 

या भफ्रगनींच ेबललदान फ्रवशुद्ध होत.े त्या फ्रबचाऱ्याांना कायद्याचे बारकावे कळत नव्हत.े त्याांच्यातील 

फ्रकती तरी भफ्रगनींना देश म्हणज ेकाय हे माहीत नव्हत.े त्याांच ेदेशपे्रम केवळ श्रदे्धवर आधारलेल े

होते. त्याांतील काही स्त्स्त्रया अलशक्षित होत्या. मग त्या वतणमानपत्र कशा वाचणार? परांत ु
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समाजाच्या स्वाक्षभमानाचे वस्त्रहरण होते आहे इतके मात्र त्याांना कळत होत.े त्याांचा तुरुां गवास 

त्याांचा अांतनाणद होता. शदु्ध यज्ञ होता. अशा हृदयातून  फ्रनघालेली प्राथणना परमेश्वर ऐकत असतो. 

यज्ञाच्या शुद्धतेतच यज्ञाच ेसाफल्य फ्रनहीत असत.े देव भावाचा क्षभकारी असतो. भक्तीन ेम्हणज े

फ्रनःस्वाथण बुद्धीन े ददलेल े पत्र, पुष्प वा पाणीसदु्धा देव आनांदान े स्वीकारतो आक्षण त्याच्या 

कोटीपटीन ेफळ देतो. भोळा सुदामा मूठभर पोह्याांची भेट घेऊन श्रीकृष्णाकडे गेला होता. परांत ु

तेवढ्यान ेसुदाम्याचा वषाचंा अभाव आक्षण भूक या दोन्ही गोष्टी नाहीशा झाल्या होत्या. अनेक 

लोकाांच्या तुरुां गात जाण्याचे फळ कदामचत ममळणारही नाही. परांत ुएकाही शुद्ध आत्म्यान ेकेलेला 

त्याग कधीही वाया जात नसतो. दक्षिण आफ्रिकेत कोणाकोणाला यज्ञात यश आल ेहे कोणाला 

माहीत? परांतु इतके मात्र मला माहीत आहे की वालीअम्माचा यज्ञ नक्कीच फलदायी झाला 

असावा. हीच गोष्ट इतर भफ्रगनींच्या त्यागासांबांधीही म्हणता येऊ शकत.े  

स्वदेशयज्ञात आक्षण जगतयज्ञात असांख्य आत्म्याांनी आहुती ददली होती, आक्षण आजही असांख्य 

आत्म ेआहुती देत आहेत आक्षण भफ्रवष्यातही देत राहतील. हेच वास्तव आह.े कारण शुद्ध कोण 

आह े हे कोणालाही माहीत नसत.े परांत ु सत्याग्रहींना इतके मात्र नक्कीच कळत असत े की 

त्याांच्यातील एक जरी शुद्ध असेल तरी त्याचा यज्ञ फलफ्रनष्पत्तीकररता पुरेसा असतो. पृथ्वी 

सत्याच्या बळावर दटकलेली आह.े असत - असत्य याचा अथण आहे ‘नाही’ आक्षण सत - सत्याचा 

अथण आहे ‘आहे’. असतचे जर कोणतेही अप्स्तत्व नसेल तर त्याच ेफळ कस ेफ्रनघू शकत?े आक्षण 

त्याचा नाश कोण करू शकत?े इतक्यात सत्याग्रहाचे सांपूणण शास्त्र सामावलेले आहे.. 
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१७. मजुराां ी रीघ 

न्य ू कॅसलजवळील कोळशाांच्या खाणीवर काम करणाऱ्या मजुराांवर या भफ्रगनींच्या त्यागाचा 

अद्भतु पररणाम झाला. त्याांनी आपली अवजार ेटाकून ददली आक्षण शहराांकडे त्याांची रीघ लागली. 

हे कळताच मी फ्रफफ्रनक्स सोडल े आक्षण न्य ू कॅसलला पोहोचलो.अशा मजुराांची स्वतःची घर े

नसतात. खाण मालकच त्याांच्याकररता घर े बनवत असतात आक्षण तचे त्याांच्या रस्त्यावर 

ददवाबत्तीची सोय करत असतात. तेच त्याांना पाणी देत असतात. यामुळे मजूर मालकाांवर पूणणपण े

अवलांबून असतात.आक्षण तुलसीदासाांनी म्हटल्याप्रमाण े 

‘पराधीन सपनेहू सुख नाही’ 

 हरताळावर असलेले हे लोक माझ्याकडे अनेक प्रकारच्या तक्रारी घेऊन येऊ लागल.े 

कोणी म्हणायच,े “मालक रस्त्यावरील ददव ेबांद करून टाकतात”, कोणी म्हणायच े , ‘मालक 

आमच ेपाणी बांद करून टाकतात’. फ्रतसर ेकोणी म्हणायच,े ‘मालक आमच्या साांसाररक वस्त ू 

कोठीबाहेर फेकून देतात.’ सैय्यद इिाफ्रहम नावाचा एक पठाण माझ्याकडे आला, त्यान ेआपली 

पाठ मला दाखवली आक्षण म्हणाला, “हे पाहा मला कस ेमारले आह!े” तमुच्याकररता मी त्या 

बदमाशाांना सोडल ेआह.े मी पठाण आह,े पठाण कधी मार खात नसतो, मारत असतो.” 

मी उत्तर ददले, “बाबार,े त ूफार चाांगल ेकाम केले. यालाच मी खर ेशौयण म्हणतो. तुझ्यासारख्या 

लोकाांच्या बळावरच आपण जजिंकू.” 

अशा प्रकारे मी त्याच ेअक्षभनांदनही केल.े परांत ुमी फ्रवचार केला की अशाच प्रकारचा व्यवहार इतर 

मजुराांबरोबर करण्यात आला तर सांप कसा चालेल? मारहाणीचा मुद्दा सोडला तर मालकाफ्रवरुद्ध 

तक्रार तरी कोणती करणार? सांप करणाऱ्या मजुराांचे पाणी, ददवाबत्ती अशा प्रकारच्या सोयी 

मालकाने बांद केल्या तर त्यात तक्रार करण्यासारख ेफारस े लशल्लक राहत नाही. परत कारण 

असो वा नसो अशा पररस्स्थतीत मजूर कसा दटकाव धरू शकतील? कोणत्या तरी उपायाचा फ्रवचार 

करण ेमला भाग होते. अगदी थकून गेल्यानांतर लोकाांनी कामावर परतण्यापेिा आपली हार कबूल 
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करून लोकाांनी कामावर परतण ेबर ेअस ेमला वाटल.े परांत ुमाझ्या तोंडून असा सल्ला मजूर 

कधीही ऐकून घेऊ शकत नव्हत.े मग एकच उपाय लशल्लक राहत होता. - मालकाांनी ददलेल्या 

खोल्या मजुराांनी सोडून द्यायच्या. एक प्रकरे ‘फ्रहजरत; करायची.  

पण मजूर काही केवळ पाचपांचवीस नव्हत.े त ेशेकडो होते. आक्षण हजारो होण्यात काहीही वेळ 

लागणार नव्हता. त्या सवांकररता घरे कुठून आण?ू त्याांच्या खाण्याची सोय कसा करणार? 

हहिंदुस्तानातून पैसा मागवण्याची इच्छा नव्हती. फ्रतथून पुढे जो पैशाचा वषाणव सुरू झाला होता तो 

अजून सुरू व्हायचा होता. दक्षिण आफ्रिकेतील व्यापारी इतके घाबरलेल ेहोते की उघडपणे मला 

कोणत्याही प्रकारची मदत करण्याची त्याांची तयारी नव्हती. खाणमालक आक्षण इतर गोर ेव्यापारी 

याांच्याबरोबर त्याांच ेसांबांध होते. यामुळे उघडपणे त ेमला कसे भेटू शकत होते? मी जेव्हा न्य ू

कॅसलला जात असे तेव्हा याच व्यापाऱ्याांकडे थाांबत असे. परांत ुया वेळी मी स्वतःहोऊनच त्याांचा 

मागण मोकळा केला. मी दुसरीकडे थाांबण्याच ेठरवल.े 

मी आधीच साांफ्रगतल ेआह ेकी ज्या भफ्रगनी ट्रान्सवालहून आल्या होत्या त्या हहिंदुस्तानातील द्रफ्रवड 

प्रदेशातील होत्या. त्याांचा मुक्काम एका खििन द्रफ्रवड कुटुांबाकडे होता. त ेमध्यांमवगीय कुटुांब 

होते. त्याांच्याजवळ जममनीचा एक लहानसा तुकडा होता. मी याच कुटुांबाबरोबर राहायच ेठरवल.े 

कुटुांब प्रमुखाच ेनाव डी. लाजरस होते. गररबाला कशाची भीती असू शकत?े सवण लोक मुळातील 

फ्रगरममट्या पररवारातील होते. यामुळे त्याांना आक्षण त्याांच्या मालकाांना तीन पौंड कर द्यावा 

लागायचा. फ्रगरममट्या हहिंदुस्तानींच्या दुःखाची त्याांना चाांगली जाणीव होती. या कुटुांबातील लोकाांना 

फ्रगरममट्याांबद्दल पूणण सहानुभूती वाटत असल्यामळेु त्याांनी माझे हार्दिंक स्वागत केल.े माझे स्वागत 

करण े ममत्राांकररता कधीही सोपी गोष्ट नसायची. परांतु या वेळी माझ्या स्वागताचा अथण होता 

आर्थिंक फ्रवनाशाच ेस्वागत. यामुळे कुटुांबातील लोकाांवर कदामचत तुरुां गाचे स्वागत करण्याचीसदु्धा 

वेळ आली असती. अशा पररस्स्थतीला तोंड देण्याच ेधाडस श्रीमांत व्यापारी थोडेच करू शकणार 

होते. मला माझ्या आक्षण त्याांच्या मयाणदाांची जाणीव होती. यामुळे मी त्याांना अशा अडचणीत 

टाकल ेनाही. फ्रबचाऱ्या लाजरसला थोड्या पगाराला जरी मुकाव ेलागल ेअसत ेतरी ते तो सहन 
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करू शकत होता. त्या कुटुांबाला तुरुां गात जरी नेल े असत े तरी फ्रतथेही त े गेल े असत.े परांतु 

आपल्यापेिा गरीब फ्रगरममट्याांचे दुःख त े कस े सहन करू शकले असत?े आपल्याच घरी 

थाांबलेल्या फ्रगरममट्या स्त्स्त्रयाांना तुरुां गात जात असताना त्याांनी पाफ्रहले होते. फ्रगरममट्याांबद्दल 

आपलेही काही कतणव्य आह ेअसे लाजरस याांना वाटत होते. यामुळे त्याांनी मला आपल्या घरात 

ठेवून घेतल.े केवळ ठेवूनच घेतल ेनाही तर आपले सवण काही मला ददले. मी त्याांच्या घरी गेल्यानांतर 

त्याांच ेघर धमणशाळा झाले. सवण प्रकारची शेकडो माणस े फ्रतथ ेयायची. आक्षण त्याांच्या घराच्या 

आजूबाजूच ेअांगण लोकाांनी गच्च भरलेल ेअसायच.े त्याांच्या घरी चोवीसही तास स्वयांपाक सुरू 

अस.े त्याांच्या बायकोन े रात्रांददवस अपार मेहनत घेतली. असे असूनही पफ्रतपत्नी दोघेही सदा 

हसतमखु असायच.े त्याांच्या चेहऱ्यावर मी कधीही नाराजी पाफ्रहली नाही. 

परांतु लाजरस शेकडो लोकाांना खाऊ घाल ूशकत नव्हत.े मजुराांना मी साांगनू ठेवले होते की हा 

सांप कायम सुरू राहणार आह ेअस ेतुम्ही समजा. मालकाांनी ददलेल्या झोपड्या तुम्ही सोडायला 

पाफ्रहजे. ज ेसामान फ्रवकण्यासारख ेअसेल त ेतुम्ही फ्रवकून टाकल ेपाफ्रहजे. उरलेले सामान तुमच्या 

खोल्याांमध्येच पडून राहू द्या. मालक त्याांना स्पशणही करणार नाहीत. परांत ुअजून जास्त बदला 

घेण्याकररता मालक लोक जर तुमचे सामान फेकून देणार असतील तर तो धोका 

पत्करण्याचीसदु्धा तुमची तयारी असली पाफ्रहजे. तुम्ही माझ्याकडे आला होता तेव्हा तुम्ही 

स्वतःबरोबर नेहमीचे वापरायचे कपडे आक्षण पाांघरूण यालशवाय काहीही आणल ेनव्हत.े जोपयंत 

सांप सुरू राहील आक्षण तुम्ही तुरुां गाबाहेर असाल तोपयंत मी तुमच्याबरोबर राहीन आक्षण 

खाईनफ्रपईन या अटीवर जर तुम्ही झोपड्याांबाहेर पडाल तरच सांपात तुमचा दटकाव लागू शकेल 

आक्षण समाजाचा फ्रवजय होऊ शकेल. अस ेकरण्याची ज्याांच्यात हहिंमत नसले त्याांनी आपापल्या 

कामावर परतायला पाफ्रहजे. ज ेलोक कामावर परततील त्याांचा कोणीही अपमान करता कामा 

नय,े कोणीही त्रास देता कामा नय.े एकाही मजुराने माझी ही फ्रवनांती अमान्य केल्याच े मला 

आठवत नाही. मी  साांफ्रगतलेल्या ददवसापासूनच फ्रहजरत करणाराांची - गृहत्याग करणाराांची रीघ 

लागली. सवण मजूर आपल्या मुलाबाळाांना सोबत घेऊन आक्षण डोक्यावर कपड्याचे गाठोडे घेऊन 
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माझ्याकडे येऊ लागले. घर म्हणून माझ्याकडे केवळ जमीन होती. भाग्य की तो ऋत ूना तर 

पावसाचा होता ना थांडीचा. 

आमचा व्यापारी वगण खाण्याफ्रपण्याची व्यवस्था करण्यात माग ेराहणार नाही असा माझा फ्रवश्वास 

होता. न्य ूकॅसल येथील व्यापाऱ्याांनी स्वयांपाकाकररता भाांडी ददली आक्षण डाळीचे आक्षण तादुळाच े

पोते पाठवले. इतर शहराांमधूनही डाळी, ताांदुळ, भाज्या, मसाले इत्यादींचा वषाणव होऊ लागला. 

मी अपेिा केली होती त्यापेिाही जास्त प्रमाणात या वस्तू माझ्याकडे येऊ लागल्या होत्या. सवण 

लोकाांची तुरुां गात जाण्याची तयारी नव्हती, परांतु समाजाच्या लढाईबद्दल सवांची सहानुभूती होती. 

समाजाच्या लढाईत यथाशक्ती मदत करण्याची सवण लोकाांची इच्छा होती. जे लोक पैशाची वा 

खाद्यपदाथांची मदत करू शकत नव्हत ेत्याांनी स्वयांसेवक म्हणून सेवा देऊन मदत केली. त्या 

शेकडो अनोळखी आक्षण अलशक्षित मजुराांना आक्षण त्याांच्या कुटुांबातील लोकाांना 

साांभाळण्याकररता माफ्रहतीतल्या समांजस स्वयांसेवकाांची गरज होती. अस ेस्वयांसेवक आम्हाला 

ममळाल.े त्याांनी आम्हाला अमूल्य मदत केली. त्यातील अनेकाांना अटकही करण्यात आली. अशा 

प्रकारे सवांनी आम्हाला यथाशक्ती मदत केली आक्षण आमचा मागण सोपा केला. 

लोकाांची मोठी गदी झाली. इतक्या जास्त आक्षण सतत वाढत जाणाऱ्या मजरुाांना एकाच दठकाणी 

कोणत्याही कामधामालशवाय ठेवणे असांभव जरी नसल ेतरी त ेभयानक कठीण काम नक्कीच 

होते. त्याांच्या शौच्यादींच्या सवयीसुद्धा चाांगल्या नव्हत्या. या समुदायातील काही लोक 

अपराधाच्या कारणाकररता तुरुां गात जाऊन आलेल ेहोते. काही तर खुनाचा गुन्हा करणारेही होत.े 

काही चोरीच्या गुन्ह्याची लशिा भोगून आलेल ेहोते तर काही व्यक्षभचाराच्या कारणाकररता. सांप 

करणाऱ्या मजुराांत नैफ्रतकतेच्या कारणाकररता मी कोणताही भेदभाव करू शकत नव्हतो. आक्षण 

जर मी भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला असता तर आपला दोष कोणी मान्य केला असता? मी 

जर कोणाचा काझी झालो असतो तर मी फ्रववेकहीन ठरलो असतो. माझे काम केवळ सांपाचे 

सांचालन करण ेहोते. त्यात इतर सुधारणा ममसळता येऊ शकत नव्हत्या. छावणीत नैफ्रतक फ्रनयमाांच े

पालन होईल हे पाहणे माझे काम होते. फ्रतथ ेयेणार ेभूतकाळात कसे होते हे पाहण ेमाझे काम 
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नव्हत.े असे फ्रवफ्रवध प्रकारचे लोक कोणत्याही कामालशवाय एका दठकाणी स्स्थर होऊन राफ्रहले तर 

त्याांच्यात अपराध झाल्यालशवाय राहू शकले नसत.े जजतके ददवस आम्ही लोक इथ ेराफ्रहलो होतो 

फ्रततके ददवस शाांततेत गेल ेहाच मुळी एक चमत्कार होता. सवण लोक अशा शाांततते राफ्रहले होत.े 

हा आपला आपत्धमणच आह ेअस ेजण ूकाय त्याांना वाटल ेअसावे. 

मला माझ्या समस्येच े उत्तर सापडल.े या समुदायाला मी ट्रान्सवालला नेल े पाफ्रहजे, आक्षण 

ज्याप्रमाण ेफ्रफफ्रनक्सच्या १६ सत्याग्रहींना अटक झाली होती त्याप्रमाण ेया समुदायालाही तुरुां गात 

बसवले पाफ्रहजे. या समूहाला लहानलहान तुकड्याांमध्ये फ्रवभागून प्रत्येक तुकडीला सीमोल्लांघन 

करायला लावायच ेहा फ्रवचार जसा मनात आला तसाच मी तो टाकून ददला. तस ेकेल ेअसत ेतर 

त्यात वेळ फार गेला असता आक्षण सामुदाफ्रयक जेल भरोचा जो प्रभाव पडला असता तो थोडेथोडे 

मजूर तुरुां गात गेल्यामुळे पडू शकला नसता. 

माझ्याजवळ जवळपास ५,००० माणस ेगोळा झाली होती. इतक्या लोकाांना आगगाडीन ेनेण े

शक्य नव्हत.े इतके पैसे मी कुठून आणणार होतो? आक्षण आगगाडीन ेगेलो असतो तर त्या सवांची 

परीिाही झाली नसती. न्यू कॅसलपासून ट्रान्सवालची सीमा ३६ मैल अांतरावर होती. नातालच्या 

सीमेवरील गाव चाल्सणटाऊन आक्षण ट्रान्सवालच्या सीमेवरील गाव वॉक्सरस्ट होते. अखेरीस मी 

पायी प्रवास करण्याच ेठरवल.े मजुराांबरोबर मी चचाण केली. त्याांच्याबरोबर त्याांच्या बायकामुलेही 

होती. काही लोक का कू करू लागल.े परांतु हृदय कठोर करण्यालशवाय माझ्याजवळ दुसरा 

कोणताही पयाणय नव्हता. मी त्याांना साांगनू टाकल ेकी ज्याांना परत खाणींवर जायच ेअसेल त े

जाऊ शकतात. परांतु कोणीही परतायला तयार नव्हता. जे लोक अपांग होत े त्याांना टे्रनन े

पाठवण्याचा फ्रनणणय घेण्यात आला. इतर सवण चाल्सणटाऊनला पायी जायला तयार झाले. हा टप्पा 

दोन ददवसात पूणण करायचा होता. अस ेकेल्यामुळे सवण लोक खुश झाले. आपल्या या पावलामुळे 

फ्रबचाऱ्या लाजरसना आक्षण त्याांच्या कुटुांफ्रबयाांना थोडी उसांत ममळेल हेही मजरुाांच्या लिात आल.े 

न्य ूकॅसलच्या गोऱ्याांच्या मनात कॉलरा पसरण्याच्या भीतीने घर केल ेहोते. कॉलरा पसरू नय े

म्हणून उपाययोजना करण्याच्या प्रयत्नात त ेहोत.े परांत ुचाल्सणटाऊनच्या ददशनेे प्रयाण करण्याच्या 
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आमच्या फ्रनणणयान ेत्याांची भीती दूर झाली आक्षण त्याांच्या उपाययोजनेच्या भीतीतून आम्हीही मुक्त 

झालो. 

कूच करण्याची ही तयारी सुरु असतानाच खाण मालकाांनी मला भेटण्याकररता बोलावल.े मी 

डरबनला गेलो. परांतु याकररता नवीन प्रकरण आवश्यक आह.े 
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१८. मालकाांशी भेट आक्षण त्यानांतर 

 खाण मालकाांच्या आमांत्रणावरून त्याांना भेटण्याकररता मी डरबनला गेलो. मजुराांच्या 

सांपाचा मालकाांवर पररणाम झाल्याच ेजरी मला आढळल ेतरी त्याांच्याशी झालेल्या चचेचा काही 

लाभ होईल असे मला वाटत नव्हत.े परांत ुसत्याग्रहींच्या नम्रपणाला काही सीमा नसत.े समेटाची 

एकही सांधी दवडण्याची त्याांची इच्छा नसत.े यामुळे कोणी जर त्याना घाबरट समजत असेल तरी 

त्याला त्याच ेकाही वाटत नसत.े ज्याच्या मनात फ्रवश्वास असतो आक्षण त्या फ्रवश्वासातून फ्रनमाणण 

झालेली शक्ती असत े त्याला इतराांनी केलेल्या अवगणनेच ेकाहीही वाटत नसत.े तो स्वतःच्या 

आांतररक बळावर फ्रवसांबनू असतो. यामुळे तो सवांशी नम्रपणान े वागतो. फ्रवश्वमताला लशक्षित 

करून त ेआपल्याकडे वळवण्याचा सत्याग्रही प्रयत्न करत असतो.  

यामुळेच मालकाांच ेफ्रनमांत्रण मला स्वागताहण वाटले. मी त्याांच्याकडे गेलो. तेथील वातावरण गरम 

असल्याच ेमला आढळल.े माझ्याकडून सवण पररस्स्थती समजावून घेण्याऐवजी  त्याांच ेप्रफ्रतफ्रनधी 

माझी उलटतपासणी घेऊ लागल.े मी त्याांना योग्य उत्तर ददले.  

मी त्याांना म्हणालो, “हा सांप सांपवण ेतुमच्या हाती आहे.” 

मालकाांकडून उत्तर आले, “आम्ही काही अमधकारी नाही.” 

मी म्हणालो, “तुम्ही अमधकारी नसनूही मजुराांकररता बरेच काही करू शकता. तुम्ही मजुराांची 

बाज ूमाांडू शकता. तुम्ही जर सरकारकडे तीन पौंड कर रद्द व्हावा अशी मागणी केली तर सरकार 

तो कर रद्द करणार नाही अस ेमला वाटत नाही. तुम्ही इतर गोऱ्याांचे मतही तयार करू शकता.” 

“परांतु सरकारन ेलावलेल्या या कराशी मजुराांच्या सांपाचा काय सांबांध आह?े खाणमालक जर 

मजुराांना त्रास देत असतील तर नक्कीच त्याांच्याफ्रवरुद्ध तुम्ही अजण करू शकता.” 

“मजुराांच्या हाती सांपालशवाय दुसरा काही उपाय आह ेअस ेमला वाटत नाही. त्याांच्यावर तीन पौंड 

कर मालकाांकररताच लावण्यात आला आहे. मालकाांना मजुराांचे श्रम हवे आहेत, पण त्याांच े
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स्वातांत्र्य नको. यामुळे हा कर रद्द व्हावा म्हणून मजरू जर सांपावर जाणार असतील तर मला तरी 

त्यात मालकाांवर काही अन्याय होतो आहे वा ही गोष्ट अनैफ्रतक आहे अस ेवाटत नाही.” 

“मग मजुराांना कामावर जाण्याचा सल्ला तुम्ही देणार नाही काय?” 

“मी लाचार आह,े असा सल्ला मी देऊ शकणार नाही.” 

“याचा पररणाम तुम्हाला माहीत आह?े” 

“हो.”  

“यात तुमचे काय फ्रबघडणार आह?े परांत ुसांपाची फूस देऊन गैरमागाणवर लावण्यात आलेल्या या 

मजुराांचे ज ेनुकसान होईल त्याची भरपाई तुम्ही करून देऊ शकाल?”  

“समजूनउमजून आक्षण आपले नुकसान लिात घेऊन मजुराांनी हा सांप केला आहे. 

स्वाक्षभमानाच्या नुकसानापेिा मोठ्या नुकासानाची मी कल्पना करू शकत नाही. मजुराांना ही 

मूलभूत गोष्ट कळली आहे हीच माझ्याकररता फार मोठ्या समाधानाची गोष्ट आह.े” 

मालकाांच्या प्रफ्रतफ्रनधींशी माझी अशा प्रकारे चचाण झाली. सांपूणण बोलण ेया वेळी मला आठवत 

नाही. चचेच े जे मुदे्द मला आठवतात त े मी इथ े माांडले आहेत. सरकारबरोबर मालकाचा 

आधीपासून जो फ्रवचारफ्रवमशण सुरू होता त्यावरून त्याांना आपली बाजू दुबळी वाटत े हे माझ्या 

लिात आल ेहोते.  

डरबनला जात असताना आक्षण तेथून परतत असताना आगगाडीच्या गाडाणवर आक्षण इतर 

लोकाांवर सांपाचा आक्षण सांपकऱ्याांच्या शाांततेचा फार चाांगला प्रभाव पडला असल्याच े मला 

आढळल.े मी तर फ्रतसऱ्या वगाणतूनच प्रवास करत अस.े परांत ुफ्रतथेही गाडण वगरैे अमधकारी माझ्या 

आजूबाजूला गोळा व्हायचे आक्षण आस्थापूवणक मला सवण हफ्रकगत फ्रवचारायचे. सांप यशस्वी व्हावा 

अशी त्याांची इच्छा असायची. माझ्याकररता त ेअनेक लहानमोठ्या सोयी पुरवायचे. त्याांच्याबरोबर 

माझे अफ्रतशय फ्रनमणळ सांबांध होत.े एकाही सोयीकररता मी त्याांना लालूच दाखवत नस.े त े

स्वतःहोऊन सौजन्यान े वागत याचा मला आनांद होत अस.े परांतु सौजन्य फ्रवकत घेण्याचा मी 
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कधीही प्रयत्न केला नाही. गरीब, अलशक्षित, अडाणी मजूर इतका फ्रनधाणर दाखवू शकतात ही गोष्ट 

त्याांना आियाणची वाटत होती. आक्षण फ्रनधाणर आक्षण शौयण हे गुण तर असे आहते की ज्याांचा प्रभाव 

फ्रवरोधकाांवरही पडल्यालशवाय राहू शकत नाही. 

मी न्य ू कॅसलला परतलो. अजूनही चोहोकडून मजुराांचा प्रवाह वाहत येतच होता. सांपावरील 

लोकाांना मी सवण पररस्स्थती समजावून साांफ्रगतली. तुम्हाला कामावर परतायचे असेल तर तुम्ही 

परतू शकता असेही त्याांना साांफ्रगतल.े मालकाच्या धमकीची गोष्टही मी त्या सवांना साांफ्रगतली. 

भफ्रवष्यातील धोक्याच ेमचत्रही मी त्याांच्यासमोर रेखाटले. मी त्याांना साांफ्रगतल ेकी हा लढा केव्हा 

सांपेल हे साांगण ेकठीण आह.े तुरुां गवासात होणाऱ्या त्रासाचेही वणणन मी त्याांच्यासमोर केल.े परांत ु

आपल्या फ्रनधाणरावर सगळे अढळ राफ्रहले. फ्रनभणयपण ेत ेउत्तरल,े “जोपयंत तुमची लढायची तयारी 

असेल तोपयंत आम्ही हार पत्करणार नाही. आम्हाला दुःख कळत े आक्षण म्हणूनच आम्ही 

तुमच्याबरोबर आहो.” 

आता तर आमच्याकररता केवळ कूच करणेच लशल्लक होत.े एके ददवशी सायांकाळी मी त्या 

लोकाांना साांफ्रगतल ेकी उद्या सकाळी आपल्याला फ्रनघायच ेआह े(२८ ऑक्टोबर १९१३). रस्त्यात 

चालण्याच ेफ्रनयम मी त्याांना वाचून दाखवल.े पाचसहा हजाराांच्या समूहाला समजावनू साांगण ेही 

काही गांमत नसत.े त्याांची नक्की सांख्याही मला माहीत नव्हती, आक्षण त्या सवांच ेनाव, पत्तेही 

माझ्याजवळ नव्हत.े माझ्याबरोबर राहण्याची इतके लोक इच्छा करत होत ेहीच माझ्याकररता 

समाधानाची गोष्ट होती. प्रत्येक सांपकऱ्याला दीड पौंड डबलरोटी आक्षण अडीच तोळे साखर 

यालशवाय अमधक काही खायला देण ेमाझ्या आवाक्यापलीकडील होते. मी त्याांना साांफ्रगतल ेकी 

रस्त्यात कोणी हहिंदुस्तानी व्यापारी आपल्याला काही देईल तर आपण त्याचा स्वीकार करू. परांत ु

काहीही ममळाल ेनाही तर सवांना डबलरोटी आक्षण साखर याांवरच समाधान मानाव ेलागेल. बोअर 

युद्ध आक्षण झुलूांच्या बांडाचा मला जो अनुभव आला होता त्याचा या वेळी मला बराच लाभ झाला. 

आवश्यकतेपेिा कोणीही जास्त कपडे घेऊ नये हीही प्रवासातील एक अट होती. रस्त्यात 

कोणाचीही कोणतीही गोष्ट घेता येऊ शकत नाही. अमधकारी वा एखादा इांग्रज रस्त्यात भेटला 
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आक्षण त्यान ेलशव्या ददल्या वा मारले तरी त ेसहन केल ेपाफ्रहजे, पोललसाांनी अटक केली तर करू 

ददली पाफ्रहजे आक्षण जरी मला अटक झाली तरी कूच सुरू राफ्रहला पाफ्रहजे इत्यादी सवण गोष्टी मी 

सांपकऱ्याांना समजावून साांफ्रगतल्या. मला अटक झाल्यानांतर एकामागून एक कोण नेतृत्व करील 

याची नावेही मी त्या सवांना सांफ्रगतली. 

सवांना माझ्या सूचना कळल्या. आमचा ताफा सुरक्षितपण े चाल्सणटाऊनला पोहोचला. 

चाल्सणटाऊनमध्य े हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी खूप मदत केली. त्याांनी आपल्या घराांचा आम्हाला 

उपयोग करू ददला. मलशदीच्या पटाांगणात स्वयांपाक करण्याची परवानगी ददली. कूच करताना ज े

जेवण ददले जायच ेते स्थायी छावणीत नसायच.े यामुळे फ्रतथ ेस्वयांपाकाकररता भाांड्याांची गरज 

पडायची. ही भाांडीसुद्धा व्यापारी आम्हाला खशुीन ेद्यायचे. ताांदुळ वगैर ेतर माझ्याजवळ भरपूर 

प्रमाणात गोळा झाले होत.े त्यात या व्यापाऱ्याांचाही चाांगलाच सहभाग होता.  

चाल्सणटाऊन हे एक लहानस ेगाव होते, त्या वेळी त्याची लोकसांख्या मोठ्या मुप्श्कलीन े१,००० 

असावी. त्यात या हजारो माणसाांचा समावेश करण ेकठीण होते. केवळ स्त्स्त्रया आक्षण मुल ेयाांचीच 

घरात राहण्याकररता आम्ही व्यवस्था केली होती. इतर सवांना मैदानातच मुक्काम करावा लागला.  

चाल्सणटाऊनच्या आमच्या आठवणी फार गोड आहेत, काही कडूही आहेत. गोड आठवणी 

प्रामुख्यान ेचाल्सणटाऊनचा आरोग्य फ्रवभाग आक्षण त्याचे मुख्य अमधकारी डॉ. फ्रिस्को याांच्यासांबांधी 

आहेत. चाल्सणटाऊनमधील लोकाांची सांख्या एकाएकी वाढलेली पाहून ते घाबरले होत.े परांत ु

कोणतेही कठोर पाऊल न उचलता त े मला भेटले आक्षण काही सूचना देऊन मला मदत 

करण्यासांबांधीही त ेबोलल.े युरोपमधील लोक तीन गोष्टींबद्दल फार सावधफ्रगरी बाळगत असतात. 

उलट आपण हहिंदुस्तानी त्यासांबांधी काळजी घेत नाही. त्या आहते  १. पाण्याची स्वच्छता, २. 

रस्त्याची सफाई, ३. पायखान्याची सफाई. रस्त्यावर कोणालाही पाणी फेकू देऊ नका. शक्य 

असेपयंत लोकाांना रस्त्यावर लघ्वी करू देऊ नका. आक्षण कुठेही काडीकचरा टाकू देऊ नका अस े

डॉ. फ्रिस्को याांनी मला साांफ्रगतल.े त्याांनी साांफ्रगतलेल्या दठकाणीच लोकाांनी थाांबावे आक्षण त्या 
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दठकाणाच्या स्वच्छतेची जबाबदारी मी माझ्या लशरावर घ्यावी असेही ते म्हणाल.े त्याांच ेउपकार 

समजनू मी या सवण गोष्टी मान्य केल्या. यामुळे मला पूणण शाांतता ममळाली.  

आपल्या लोकाांकडून या गोष्टींचे पालन करवून घेण े फार कठीण काम होते.,परांतु प्रवास 

करणाऱ्याांनी आक्षण माझ्या सोबत्याांनी हे काम सोपे केल.े माझा नेहमीचा अनुभव आह ेकी जो 

सेवा करत असतो तो जर लोकाांवर हुकूम चालवणार नसेल तर बरेच काम होऊ शकत.े सेवक 

शारीररक श्रम करतील तर लोकही तस ेकरतील. या छावणीत आम्हाला याचा बराच अनुभव 

आला. झाडझूड करण,े मळ उचलण ेअशा प्रकारची कामे करताना मी आक्षण माझे सहकारी 

मुळीच मागेपुढे पाहत नस.ू यामुळे इतर लोकही उत्साहान ेही कामे करत असत. आम्ही जर ही 

कामे केली नसती तर हुकूम कुणाला ददला असता? प्रत्येकजण जर सरदार बनून इतराांना हुकूम 

देऊ लागला तर अखेरीस एकही काम पूणण होणार नाही. परांत ुजजथ ेसरदार स्वतःच सेवक बनून 

काम करू लागतो फ्रतथे इतर लोक सरदारकीचा दावा कसा करतील? 

सोबत्याांपैकी कॅलेनबॅक आधीच चाल्सणटाऊन येथ ेपोहोचले होते. कुमारी श्लेफ्रषनही हजर झाली 

होती. या तरुणीची मेहनत, सावधफ्रगरीआक्षण प्रामाक्षणकपणा याांची जजतकी प्रशांसा करावी फ्रततकी 

कमीच ठरेल. हहिंदुस्तानी सहकाऱ्याांपैकी मला केवळ स्व. पी. के. नायडू आक्षण खिस्तोफर याांचीच 

नाव ेआठवतात. इतर लोकही होत.े या सवांनी खपू मेहनत करून या कामात मदत केली होती. 

जेवणात प्रत्येकाला वरण आक्षण भात ददला जाई. भाजीपाला खूप ममळायचा. परांत ुतो वेगळा 

लशजवण्याची सोय नव्हती. यामळेु तो डाळीतच टाकून ददला जाई. वेगळी भाजी करण्याकररता 

आमच्याजवळ ना वेळ होता, ना भाांडी. उपाशीतापाशी माणस ेकेव्हाही चालत येत असल्यामुळे 

चोवीसही तास स्वयांपाक सुरू असायचा. न्य ूकॅसलमध्ये तर कोणालाच राहायचे नव्हत.े सवांना 

रस्ता माहीत होता. यामुळे खाणीतून फ्रनघून मजूर सरळ चाल्सणटाऊनला पोहोचायचे. 

लोकाांच्या धैयाणचा आक्षण सहनशीलतेचा मी जेव्हा फ्रवचार करतो तेव्हा मूर्तिंमांत ईश्वरी मफ्रहमेचा 

मला प्रत्यय येतो. स्वयांपाक प्रमुख मीच होतो. कधी डाळीत पाणी जास्त पडायच ेतर कधी डाळ 

कच्ची राहायची. कधी भाजी चाांगली लशजायची तर कधी भात कच्चा राहायचा. अस ेजेवण मजते 
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करणार ेफारस ेलोक मी या जगात पाफ्रहले नाही. उलट दक्षिण आफ्रिकेच्या तुरुां गात मला असाही 

अनुभव आला आह ेकी अन्न थोडे कमी ममळाल,े उलशरा ममळाल,े वा कच्चे ममळाल ेतर सुलशक्षित 

माणसाांचासुद्धा सांताप झाल्यालशवाय राहत नस.े 

स्वयांपाक तयार करण्यापेिा तो वाढण्याच े काम अमधक कठीण होते, आक्षण हे काम केवळ 

माझ्याच हातात असायच.े लशजलेल्या, न लशजलेल्या अन्नाचा फ्रहशोब अखेरीस मलाच द्यावा 

लागणार होता. अन्न कमी असेल आक्षण खाणार ेएकदम वाढल ेतर अशा वेळी वाढताना सवांच े

समाधान करण ेमाझेच काम होत.े मी कमी वाढल ेतर स्त्स्त्रया एकदा तरी माझ्याकडे नाराजीन े

पाहायच्या. परांतु नांतर माझी पररस्स्थती लिात आल्यानांतर हसतहसत फ्रनघून जात. ही दृश्य ेमी 

जीवनात कधीही फ्रवसरू शकत नाही. मी त्याांना म्हणत अस,े “काय करू? माझा फ्रनरुपाय आह.े 

माझ्याजवळ तयार स्वयांपाक कमी आह ेआक्षण खाणार ेलोक जास्त आहते. यामुळे प्रत्येकाच्या 

वाट्याला जजतके येईल फ्रततकेच मी देऊ शकतो.” इतक्यान ेत्याांच्या लिात पररस्स्थती यायची. 

‘सांतोषम’् म्हणत त्या फ्रनघून जायच्या. सवण गोड आठवणी झाल्या. कडू आठवण ही आह ेकी 

लोकाांना थोडासा जरी वळे ममळाला तरी त ेआपसात भाांडू लागायच.े याहूनही वाईट गोष्ट ही आहे 

की छावणीत व्यक्षभचाराची उदाहरण ेआढळून यायची. गदीची सीमा नसल्यामुळे स्त्रीपुरुषाांना 

सोबत ठेवावेच लागायच.े व्यक्षभचाऱ्याला लाजलज्जा कुठून असणार? अशा घटना घडताच मी 

घटनास्थळी पोहोचत अस.े व्यक्षभचारी शरमायच.े त्याांना वेगवेगळे ठेवण्यात आल.े परांतु माझ्या 

लिात न आलेली अजून अशी फ्रकती उदाहरण ेअसतील कोण साांग ूशकतो? या गोष्टीची अमधक 

चचाण करण े फ्रनरथणक आह.े छावणीत सवण काही नीट सुरू होत ेअस ेकाही नाही, आक्षण अशी 

उदाहरण ेघडल्यानांतरही कोणीही माझ्याशी उद्धटपणे वागल ेनाही हे दाखवण्याकररता मी इथ ेया 

गोष्टीची इतकी चचाण केली आह.े या गोष्टीची अमधक चचाण करण ेव्यथण आह.े नीतीअनीतीतील भेद 

न ओळखणार ेरानटी माणसासारख ेलोकही अशा वातावरणात कस ेसरळ आक्षण योग्य मागाणन े

चाल ू लागतात हे अशा प्रसांगी मी अनेकदा अनुभवले आहे. आक्षण हे सत्य कळण े अमधक 

लाभदायक आक्षण आवश्यक आह.े 
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१९. ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश - १ 

 आता आपण १९१३च्या नोव्हेंबर मफ्रहन्याच्या सुरुवातीला पोहोचलो आहो. पुढे 

जाण्यापूवी मी दोन घटनाांचा उल्लखे करीन. न्य ू कॅसलच्या तममळ भफ्रगनी सुरुवातीला जेव्हा 

तुरुां गात गेल्या तेव्हा डरबन येथील फाफ्रतमा मेहताकडून राहवले नाही. यामुळे तीसदु्धा फ्रतची आई 

हफ्रनफा बाई आक्षण एक सात वषांचा मुलगा याांना घेऊन तुरुां गात जाण्याकररता वाक्सरस्टच्या 

ददशेन ेरवाना झाली. आक्षण आक्षण मुलीला अटक करण्यात आली परांत ुमुलाला अटक करायला 

सरकारन ेसाफ मनाई केली. फाफ्रतमाबाईच्या बोटाांच ेठसे घेण्याचा सरकारन ेप्रयत्न केला, परांत ुन 

घाबरता फ्रतने बोटाांच ेठसे द्यायला नकार ददला. 

 या वेळी मजुराांचा सांप भरवेगात होता. त्यात पुरुष आक्षण स्त्स्त्रया दोघेही भाग घेत. एका 

लहान मुलाला वाटेत सदी झाली आक्षण तो वारला. दुसरी एक बाई नाला ओलाांडत असताना फ्रतचा 

मुलगा कडेवरून नाल्यात पडला. मूल प्रवाहात ओढल ेगेल ेआक्षण मेल.े परांतु तरीही या दोन्ही 

आया फ्रनराश झाल्या नव्हत्या. त्याांनी आपले चालण ेसुरूच ठेवले. एक आई म्हणाली, “मेलेल्या 

मुलाचा शोक काय करायचा? तो परत येणार आह ेका? जजवांत लोकाांची सेवा करण ेहाच आपला 

धमण आह.े” गररबीतही अशा शाांत, वीरोमचत, ईश्वरी श्रदे्धन ेपररपूणण आक्षण ज्ञानाने भरलेली अनेक 

उदाहरण े मी पाफ्रहलेली आहेत. अशाच फ्रनधाणरान े अनेक लोक चाल्सणटाऊनमध्य े आपल्या या 

कठीण धमाणचे पालन करत होत.े परांतु आम्ही चाल्सणटाऊनमध्य े शाांततेकररता आलो नव्हतो. 

ज्याला शाांततेची अक्षभलाषा असत ेत्यान ेआपल्या अांतःकरणात फ्रतचा शोध घ्यायचा असतो. बाहेर 

पाहणाराला मात्र, जर त्याला अांतदृणष्टी असेल तर, चोहोकडे ‘इथ ेशाांतता नाही’ असेच फलक 

लावलेल े ददसल ेअसत.े परांतु अशाच अशाांततते मीराबाईसारख्या भक्तान े फ्रवषाचा पेला हातात 

घेऊन तो हसतहसत आपल्या तोंडाला लावला होता आक्षण सॉके्रटीस आपल्या काळोख्या खोलीत 

बसून हातात फ्रवषाचा पेला धरून आपल्या ममत्राांना गूढ ज्ञान देत होता आक्षण आपल्याला लशकवत 

होता, “ज्याला शाांतता हवी असेल त्यान ेफ्रतचा शोध आपल्या अांतःकरणातच घेतला पाफ्रहजे.” 
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 अशा शाांततते उद्या सकाळी काय होईल याची चचिंता न करता सत्याग्रहींच्या या तुकडीन े

चाल्सणटाऊनमध्य ेआपला पडाव टाकलेला होता.  

 ट्रान्सवाल सरकारला मी पत्र ललफ्रहले होते की आम्ही वास्तव्याच्या दृष्टीने ट्रान्सवालमध्य े

प्रवेश करू इस्च्छत नाही. आमचा हा प्रवेश सरकारने केलेल्या वचनभांगाच्या फ्रवरोधात उठवण्यात 

आलेला प्रभावशाली आवाज आह.े तसेच आमच्या स्वाक्षभमानला लावण्यात आलले्या 

धक्क्यामळेु आम्हाला झालेल्या वेदनाांच े हे फ्रनखळ मचन्ह आह.े जर तुम्ही आम्हाला इथेच, 

चाल्सणटाऊनमध्य,े अटक कराल तर आम्ही सवण फ्रनभििंत होऊ. आक्षण जर आपण अस ेकेल ेनाही 

आक्षण आमच्या तुकडीमधून कोणी लपूनछपून ट्रान्सवालमध्य े लशरला तर त्याकररता आम्ही 

जबाबदार राहणार नाही. आमच्या या लढाईत गुप्त काहीही नाही. आमच्यापैकी कोणालाही 

व्यलक्तगत स्वाथणलसद्धी करायची नाही. आमच्यापैकी कोणालाही ट्रान्सवालमध्य ेलपून प्रवेश करण े

पसांत नाही. परांत ुहजारो लोकाांकडून जजथ ेकाम घ्यायच ेअसत ेआक्षण पे्रमालशवाय जजथ ेदुसर े

कोणतेही बांधन नसत े फ्रतथ े कोणाच्याही कामाकररता आम्ही जबाबदार असू शकत नाही. 

याचबरोबर तुम्ही हेही लिात ठेवा की तुम्ही जर तीन पौंड कर रद्द केला तर फ्रगरममट्य ेमजूर परत 

कामावर जातील आक्षण सांप सांपेल. आमची इतर दुःख ेदूर करण्याकररता या मजुराांना आम्ही 

सत्याग्रहात सामील करून घेणार नाही.  

 यामुळे आमची पररस्स्थती अगदीच अफ्रनक्षित होती. सरकार आम्हाला केव्हा अटक करील 

हे साांगण ेकठीण होते. परांत ुअशा पररस्स्थतीत सरकारच्या उत्तराची फार काळ वाट पाहणे शक्य 

नव्हत.े डाक ममळण्याची एकदोन ददवस वाट पाहणे शक्य होते. यामुळे सरकारन ेजर अटक केली 

नाही तर ताबडतोब चाल्सणटाऊन सोडून ट्रान्सवालमध्य े प्रवेश करावा अस े आम्ही ठरवल.े 

सरकारन ेजर ताफ्याला मागाणत अटक केली नाही तर ताफ्याला दररोज २० त े२४ मैल असा आठ 

ददवस प्रवास करायचा होता. आठ ददवसात टॉलस्टॉय फामणवर पोहोचण्याचा आमचा उदे्दश होता. 

लढाई सांपत नाही तोपयंत सवण सत्याग्रहींनी फ्रतथेच थाांबाव ेआक्षण शेतावर श्रम करून आपल्या 

उपजजफ्रवकेकररता उत्पादन करावे असा फ्रवचार आम्ही केला होता. श्री कॅलनबॅक याांनी त्याकररता 
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सवण व्यवस्था करून ठेवली होती. फामणवर मातीची घरे बाांधायची आक्षण त े काम या 

सांपकऱ्याांकडूनच करून घ्याव ेअसाही फ्रवचार आम्ही केला होता. जोपयंत ही घरे तयार होत 

नाहीत तोपयंत लहानलहान राहुट्या बाांधून त्यात, म्हाताऱ्याांना, आजाऱ्याांना आक्षण अपांग लोकाांना 

ठेवाव ेआक्षण शरीरान ेधडधाकट असलेल्या माणसाांनी उघड्यावर राहाव ेअसाही फ्रवचार आम्ही 

केला होता. यात एकच अडचण होती. ती म्हणजे आता पावसाळा सुरू होणार असल्यामळेु 

सवांना फ्रनवाऱ्याची गरज पडणार होती. परांत ु या समस्येचा सामना करण्याच े धैयणसुद्धा श्री 

कॅलनबॅकमध्य ेहोते.  

 ताफ्याला कूच करता वाव े म्हणून आम्ही इतर तयारीसदु्धा केली होती. चाल्सणटाऊनच े

सज्जन डॉ. फ्रिस्को याांनी आम्हाला औषधाांची एक पेटी तयार करून ददली आक्षण माझ्यासारख्या 

माणसालाही उपयोगात आणता येईल अशी काही अवजारेही ददली. ही पेटी आम्हाला स्वतःच 

उचलून न्यायची होती. ताफ्याबरोबर कोणतीही गाडी वगेर ेनव्हती. या पेटीत कमीतकमी औषध े

होती हे यावरून वाचकाांच्या लिात आलेच असले. एकाच वेळी शेकडो लोकाांना देता येतील 

इतकी औषध े या पेटीत नव्हती. दररोज आम्हाला कोणत्या तरी गावात मुक्काम करायचा 

असल्यामुळे आक्षण फ्रतथून कमी पडणारी औषध ेममळवता येत असल्यामळेु तसेच आमच्याबरोबर 

एकही रोगी व्यक्तीला ठेवू शकणार नसल्यामुळे अस े करण्यात आल े होत.े अशा माणसाला 

मागाणतील गावातच सोडण्याची व्यवस्था आम्ही केली होती.  

 जेवणात डबलरोटी आक्षण साखर यालशवाय काहीही नव्हत.े परांतु आठ ददवसाांच्या 

प्रवासाकररता डबलरोटी कशी ममळवावी? यालशवाय ताफ्यातील लोकाांना दररोज रोटी वाटण े

आवश्यक होत.े यामुळे प्रत्येक मुक्कामावर आमच्याकडे डबलरोटी पोहोचवण्याची जबाबदारी 

कोणी तरी घेतली पाफ्रहजे होती. पण हे करणार कोण? फ्रतथ ेएकही हहिंदुस्तानी भदटयारा नव्हता. 

गावाांमध्य े शहरातनू डबलरोटी येत असे. कोणता तरी भदटयारा आम्हाला ही डबलरोटी 

पुरवण्याकररता तयार होईल आक्षण रेल्वेच्या ठराफ्रवक स्टेशनवर आम्हाला ती पोहोचवील तरची ही 

डबलरोटी आम्हाला ममळू शकली असती. वॉक्सरस्ट (चाल्सणटाऊनजवळील ट्रान्सवालच्या 
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सीमेतील) चाल्सणटाऊनपिेा जवळपास दुप्पट मोठे होते. फ्रतथ ेएका गोऱ्या भदटयाराचे मोठे दुकान 

होते. त्यान े आमच्याबरोबर प्रत्येक दठकाणी डबलरोटी पोहोचवण्याचा करार केला. आमच्या 

अडचणीचा फायदा घेऊन बाजारभावापेिा दुप्पट पैसे घेण्याचा त्यान ेप्रयत्न केला नाही, आक्षण 

त्याांन ेडबलरोटीसुद्धा चाांगल्या कणकेची ददली. त्याने रेल्व ेस्टेशनवर वेळेवर डबलरोटी पाठवली, 

आक्षण रेल्व ेकमणचाऱ्याांनी, तेही गोरेच होते, प्रामाक्षणकपणे ती डबलरोटी आमच्याकडे पोहोचवली. 

इतकेच नाही तर आमच्याकडे डबलरोटी पोहोचवण्याकररता त्या लोकाांनी फ्रवशेष काळजी घेतली 

आक्षण त्याकररता काही खास व्यवस्थाही केली. आमच ेकुणाशीही वैर नाही, आम्हाला कोणाचेही 

नुकसान करायच ेनाही आक्षण केवळ दुःख सहन करूनच आम्हाला न्याय ममळवायचा आह े हे 

त्याांना माहीत होत.े यामुळे मानवजातीमधील पे्रमभाव व्यक्त झाला.  आमच्या आजबूाजूच े

वातावरण शदु्ध झाले आक्षण शुद्ध राफ्रहले. आम्ही सवण - खििन, ज्य,ू हहिंदू, मुसलमान भाऊभाऊ 

आहो अशी अनुभूती आम्हा सवांना झाली.  

 आमच्या कूचची सवण तयारी आता पूणण झाली होती. सरकारबरोबर समेट करण्याचा मी 

परत एकदा प्रयत्न केला. मी पत्र आक्षण ताराही पाठवल्या होत्या. मला जरी अपमाफ्रनत करण्यात 

आल े तरी सरकारला फोन करावा अस े मी आता ठरवल.े चाल्सणटाऊनहून फ्रप्रटोररयाला फोन 

करण्याची सोय होती. मी स्मट्सना फोन केला. त्याांच्या समचवाला मी म्हणालो, “माझ्या कूचची 

तयारी पूणण झालेली आहे. वॉकरस्टच ेगोर ेउत्तेजजत झालेले आहेत आक्षण आमच्या जीवालाही त े

कदामचत धोका पोहोचवू शकतात. त्या लोकाांनी आम्हाला तशी धमकीही ददली आह े हे तुम्ही 

स्मट्स याांना साांगा. असे व्हाव ेअशी स्मट्सचीसदु्धा इच्छा नसणार हे मला माहीत आह.े तीन पौंड 

कर रद्द करण्याच े वचन देण्याकररता ते तयार असतील तर मी कूच करणार नाही. 

कायदेभांगाकररता मी कायदेभांग करणार नाही. परांत ुनाईलाजान ेमला कायदेभांग करावा लागत 

आह.े जनरल स्मट्स माझे इतकेसदु्धा ऐकणार नाही काय?” अध्याण ममफ्रनटात मला उत्तर ममळाल,े 

“तुमच्याशी जनरल स्मट्स मुळीच सांबांध ठेव ूइस्च्छत नाही. तुम्हाला हवे त ेतुम्ही करू शकता.” 

आक्षण फोन बांद झाला. 
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 याच उत्तराची मी अपेिा केली होती. उद्धट उत्तराची मात्र मी अपेिा केली नव्हती. 

सत्याग्रहानांतर आमच्या राजकीय सांबांधाला सहा वष े लोटलेली असल्यामळेु त्याांच्याकडून मी 

सौजन्यपूणण उत्तराची अपेिा केली होती. परांतु त्याांच्या सौजन्यान ेमी जसा फुगणार नव्हतो तसेच 

त्याांच्या तुसडेपणाच्या या उत्तरान ेमी धीरही सोडणार नव्हतो. माझ्या कतणव्याची सरळ रेषा मला 

स्पष्ट ददसत होती. दुसऱ्या ददवशी ६ नोव्हेंबर १९१३ला ठरलेल्या वेळी सकाळी सहा वाजता 

आम्ही कूच करायला सुरुवात केली. आमच्या ताफ्यात २०३७ पुरुष, १२७ स्त्स्त्रया आक्षण २७ मुल े

होती. 
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२०. ट्रान्सवालमध्ये प्रवेश - २ 

अशा प्रकारे सांघ म्हणा की ताफा म्हणा की प्रवाशाांचा समुदाय म्हणा अगदी ठरलेल्या वेळी 

चाल्सणटाऊनहून रवाना झाला. अदमास े एक मैलावर वॉकरस्टटचा एक नाला होता. तो नाला 

ओलाांडता की वॉक्सरस्टमध्ये वा ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश केला अस ेमानले जात अस.े नाल्याच्या 

काठावर घोडेस्वार पोललसाांची एक तुकडी उभी होती. सवाणत आधी मी त्या तुकडीजवळ गेलो. 

मी खूण करीन तेव्हाच सीमेत प्रवेश करायचा अस ेपोललसाांच्या तुकडीकडे जात असताना मी 

ताफ्यातील लोकाांना साांफ्रगतल ेहोते. परांत ुमी पोललसाांशी बोलत असतानाच लोक वेगात पुढे चाल ू

लागल ेआक्षण त्याांनी नाला ओलाांडला. त ेट्रान्सवालच्या सीमेत लशरल.े घोडेस्वाराांनी त्याांना घेरल.े 

परांतु पोललसाांच्या अशा उद्धटपणामळेु अडवला जाणारा तो जमाव नव्हता. मी सवांना शाांत केल े

आक्षण त्याांना नीट ओळीत चालायला साांफ्रगतल.े पाच ममफ्रनटात सवण काही ठीक झाले आक्षण 

ट्रान्सवालमधील आमचा कूच सुरू झाला.  

वॉक्सरस्टच्या गोऱ्याांनी दोन ददवसाांपूवीच एक सभा घेतली होती, आक्षण फ्रतच्यात आम्हाला फ्रवफ्रवध 

प्रकारच्या धमक्यासदु्धा देण्यात आल्या होत्या. ट्रान्सवालमध्य ेहहिंदुस्तानी जर प्रवेश करतील तर 

आम्ही त्याांच्यावर गोळ्याांचा वषाणव करू असे काही गोर ेम्हणाल ेहोते. गोऱ्याांना समजावण्याकररता 

श्री कॅलनबॅक त्या सभेत गेल ेहोते. परांत ुत्याांच ेम्हणण ेऐकून घेण्याकररता कोणीही तयार नव्हता. 

काही गोर े तर त्याांना मारण्याकररता उभे राफ्रहले. श्री कॅलेनबॅक स्वतः एक पफ्रहलवान होते. 

सॅन्डोकडून त्याांनी मल्लफ्रवद्येचे धडे घेतल ेहोत.े त्याांना घाबरवण ेकठीण होत.े एका गोऱ्यान ेतर 

त्याांना द्वांद्वयुद्धाकररता आव्हान ददले. श्री कॅलेनबॅक म्हणाल,े “मी शाांततेचा धमण स्वीकारला आह.े 

यामुळे मी तुमच्याशी द्वांद्वयुद्ध करू शकत नाही. ज्याला कुणाला माझ्यावर प्रहार करायचा असेल 

तो तस ेखुषीन ेकरू शकतो. परांत ुया सभेत मी बोलणारच. तुम्ही सवण गोऱ्याांना या सभेकररता 

फ्रनमांत्रण ददले आह.े सवण गोर ेफ्रनरपराधी माणसाांना मारण्याकररता तयार नाहीत हे साांगण्याकररता 

मी इथ ेआलो आह.े तुम्ही हहिंदुस्तानी माणसाांवर जे आिेप घेत आहा त ेखोटे आहते हे साांग ू

इस्च्छणारा कमीतकमी एक गोरा तरी आह.े तुम्हाला वाटत ेतस ेकाहीही करण्याची हहिंदुस्तानींची 
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इच्छा नाही. ना त्याांना तुमचे राज्य घ्यायच ेआहे ना तुमच्याशी त्याांना भाांडायचे आह ेआक्षण ना 

त्याांना तुमचा देश हहिंदुस्तानींनी भरून टाकायचा आह.े त्याांना केवळ शुद्ध न्याय हवा आहे. जे 

हहिंदुस्तानी ट्रान्सवालमध्य े प्रवेश करू इस्च्छतात त े वास्तव्याच्या उदे्दशान े प्रवेश करू इस्च्छत 

नाहीत. त्याांच्यावर जो तीन पौंडाांचा अन्याय्य कर लावण्यात आला आह ेत्याच्या फ्रवरोधात प्रभावी 

आवाज उठवण्याकररता त ेट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करू इस्च्छतात. ते लोक शूर आहेत. त ेधोका 

देणार े नाहीत. ते तुमच्याशी भाांडणार नाहीत. परांतु तुमच्या गोळ्या सहन करूनही ते 

ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करतीलच. बस इतके साांगण्याकररता मी इथ ेआलो आह.े हे सगळे साांगनू 

मी तुमची सेवाच केली आह.े तुम्ही सावध व्हा आक्षण अन्याय करू नका.” इतके बोलून कॅलेनबॅक 

थाांबल.े सभते आलेल ेगोर ेलाजल.े द्वांद्वयुद्धाचे आव्हान देणारा तो मल्ल तर कॅलेनबॅकचा ममत्र 

झाला.  

या सभेसांबांधी आम्ही आधीच ऐकलेले असल्यामुळे वॉक्सरस्टच्या लोकाांनी काही दांगल जरी केली 

तरी त्याकररता आम्ही तयार होतो. सरकारन ेसीमेवर इतके जास्त पोलीस गोळा केल ेयाचा अथण 

त्याांनी जर मयाणदाफ्रतक्रमण केल ेतर त्याांना अडवावे असाही असू शकतो. त ेकाहीही असल ेतरी 

आमची ममरवणूक शाांततापूवणक पुढे चालली होती. एकाही गोऱ्यान ेआमच्याशी खोडी केल्याच े

मला आठवत नाही. हे अभूतपूवण दृश्य पाहण्याकररता ते बाहेर आल ेहोते. त्याांच्यातील काहींच्या 

डोळ्यात मैत्रीभावही ददसत होता. 

पफ्रहल्याच ददवशी आमचा मुक्काम वॉक्सरस्टपासनू आठ मैलाांवरील पामफोडण नावाच्या स्टेशनवर 

होता. फ्रतथ ेआम्ही पाचसहा वाजता पोहोचलो अस.ू लोकाांनी डबलरोटी आक्षण साखर खाल्ली 

आक्षण मोकळ्या हवेत मैदानात सवण आडव ेझाले. कोणी भजन म्हणत होत,े कोणी गोष्टी करत 

होते. रस्त्यात काही बाया थकल्या होत्या. मुलाांना कडेवर घेऊन चालण्याच े धैयण जरी त्याांनी 

दाखवल े असल ेतरी पुढे चालण्याची त्याांच्यात शक्ती नव्हती. यामुळे मी त्याांना एका सज्जन 

हहिंदुस्तानीच्या दुकानात सोडल े आक्षण टॉलस्टॉय फामणवर आम्ही पोहोचल्यानांतर फ्रतथ े याांना 
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पोहोचवून द्या अस ेत्या दुकानदाराला साांफ्रगतल.े हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्यान ेमाझी ही फ्रवनांती मान्य 

केली.  

रात्र होत गेली तसतसा गोंगाट कमी होत गेला. मी झोपण्याच्या तयारीतच होतो. इतक्यात 

जोड्याांचा खडखड आवाज झाला. हातात कां दील घेऊन एका गोऱ्याला येताना मी पाफ्रहले. मी 

सावध झालो. सवण काही माझ्या लिात आल.े तयारी तर मला काहीच करायची नव्हती. पोलीस 

अमधकारी मला म्हणाला, “माझ्याजवळ तुमच्याकररता वॉरांट आह.े” 

“केव्हा?” मी फ्रवचारले. 

“आत्ताच.”  

“तुम्ही मला कुठे न्याल?” 

“या िणी तर जवळच्या रेल्व ेस्टेशनवर. आक्षण गाडी येईल तेव्हा फ्रतच्यात बसवून वॉक्सरस्टला.” 

मी म्हणालो, “मग कोणालाही जागवल्यालशवाय मी तुमच्याबरोबर येतो. परांतु माझ्या एका 

सोबत्याला थोड्याश्या सचूना देतो.” 

“अवश्य द्या.” 

जवळच झोपलेल्या पी. के. नायडू याांना मी उठवले. माझ्या अटकेबद्दल मी त्याांना साांफ्रगतले, आक्षण 

सकाळ होईपयंत कोणालाही उठव ू नका, सकाळ झाल्यानांतर फ्रनयमानसुार कूच करा. कूच 

सूयोदयाच्या आधीच सुरू करा. फ्रवश्राांती घेण्याची आक्षण रोटी वाढण्याची वेळ आली की माझ्या 

अटकेची बातमी सवांना साांगा. त्याआधी कोणी फ्रवचारल ेतर त्याला ही गोष्ट साांगा. ताफ्याला जर 

पोलीस पकडत असतील तर पकडू द्या. आक्षण जर पकडल ेनाही तर ठरलेल्या कायणक्रमाप्रमाण े

कूच सुरू ठेवा अशा सूचनाही मी नायडूांना ददल्या. नायडूांना कशाचीही भीती नव्हती. त्याांना जर 

अटक झाली तर काय करावे हेही मी त्याांना साांफ्रगतल.े 

श्री कॅलेनबॅक तर वॉक्सरस्टमध्ये आधीच हजर होत.े  
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मी पोलीस अमधकाऱ्याबरोबर गेलो. सकाळ झाली. आम्ही दोघेही वॉक्सरस्टच्या टे्रनमध्य ेबसलो. 

वॉक्सरस्टच्या न्यायालयात माझ्यावर खटला चालला. आमच्याजवळ पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे 

१४ नोव्हेंबर १९१३पयंत खटला स्थफ्रगत ठेवावा अशी फ्रवनांती सरकारी वफ्रकलान ेस्वतःच केली. 

खटला स्थफ्रगत झाला. माझ्याबरोबर १२२ स्त्स्त्रया, ५० मुल ेआक्षण २,००० पुरुषाांपेिाही अमधक 

लोक आहेत आक्षण खटल्याच्या तारखेपयतं मी त्याांना ठरलेल्या दठकाणी पोहोचवून परत येऊ 

शकत असल्यामळेु मला जामीनवर सोडण्यात याव ेअसा अजण मी केला. सरकारी वफ्रकलान ेमाझ्या 

अजाणला फ्रवरोध केला. परांत ुन्यायाधीश लाचार होते. माझ्यावर जो आरोप ठेवण्यात आला होता 

तो असा नव्हता की न्यायाधीशाांना त्यावर स्वतःला हवा तसा फ्रनणणय घेता यावा. यामुळे 

न्यायाधीशाांनी मला ५० पौंडाांच्या जाममनावर सोडून ददले. श्री कॅलेनबॅक याांनी माझ्याकररता मोटार 

तयारच ठेवली होती. फ्रतच्यात बसवून त्याांनीच मला ताफ्यापयंत पोहोचवले. ‘द ट्रान्सवाल 

ललडर’च्या फ्रवशेष वाताणहराची आमच्याबरोबर येण्याची इच्छा होती. आम्ही त्यालाही गाडीत 

बसण्याची परवानगी ददली. त्यान ेगाडीतील या प्रवासाचे, माझ्यावरील खटल्याचे आक्षण ताफ्याशी 

झालेल्या माझ्या भेटीचे सुांदर मचत्रण आपल्या वतणमानपत्रातून केल ेहोत.े लोकाांनी माझे हार्दिंक 

स्वागत केल.े त्याांच्या उत्साहाला आक्षण आवशेाला सीमा नव्हती. यानांतर कॅलेनबॅक लगेच 

वॉक्सरस्टला परतल.े चाल्सणटाऊनला थाांबलेल्या आक्षण नवीन येणाऱ्या हहिंदुस्तानींची व्यवस्था 

करण्याच्या कामाची जबाबदारी त्याांच्यावर होती. 

आम्ही आमचा कूच सुरू ठेवला. परांत ुमला मोकळे ठेवणे सरकारला अनुमचत वाटल.े यामुळे 

दुसऱ्या ददवशी त्याांनी मला स्टॅन्डरटन येथे परत अटक केली. स्टॅन्डरटन तुलनेन ेमोठे गाव होत.े 

फ्रतथ ेमला फ्रवमचत्र पद्धतीने पकडण्यात आल.े ताफ्यातील लोकाांना मी डबलरोटी वाटत होतो. 

तेथील हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी मुरब्याच ेडबे भेट म्हणून ददले होते. यामुळे वाटण्याच्या कामाला 

जास्त वेळ लागत होता. न्यायाधीश माझ्याजवळ येऊन उभे राफ्रहले. त्याांनी मला अन्न वाटण्याच े

काम पूणण करू ददले. यानांतर त्याांनी मला एका बाजूला बोलावल.े मी त्याांना ओळखत होतो. 

यामुळे त्याांना माझ्याशी काही बोलायच ेआह ेअस ेमला वाटल.े परांतु हसत त ेम्हणाल,े “तुम्ही 

माझ्या कैदेत आहा.” 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

मी म्हणालो, “माझा दजाण वाढलेला ददसतो. पोललसाांऐवजी न्यायाधीश मला अटक करण्याकररता 

आल ेआहेत. परांतु तुम्ही माझ्यावरील खटल्याची सुरुवात आताच करणार असाल ना?” 

त ेम्हणाल,े “माझ्याबरोबर चला. न्यायालय सुरूच आह.े” 

ताफ्यातील लोकाांना कूच सुरू ठेवण्याचा सल्ला देऊन मी त्याांच्यापासून वेगळा झालो. 

न्यायालयात पोहोचल्यानांतर माझ्या काही सहकाऱ्याांनाही अटक करण्यात आली असल्याच ेमला 

आढळल.े त ेपाच होत े- पी. के. नायडू, फ्रबहारीलाल महाराज, रामनारायण शसिंह, रघ ूनरस ूआक्षण 

रहीमखान. 

मला लगेच न्यायालयासमोर उभे करण्यात आल.े वॉक्सरस्ट येथे जाममनावर सुटण्याकररता मी 

जी कारण ेसाांफ्रगतली होती त्याच कराणाकररता मला जाममनावर सोडण्यात याव ेअसा मी अजण 

केला. इथेही सरकारी वफ्रकलान े माझ्या अजाणला फ्रवरोध केला. परांतु इथेही न्यायालयान े २१ 

नोव्हेंबर १९१३पयंत खटला स्थफ्रगत केला आक्षण मला ५० पौंडाच्या वैयलक्तक जातमुचलक्यावर 

सोडून ददले. हहिंदुस्तानी व्यापाऱ्याांनी माझ्याकररता एक्का तयारच ठेवला होता. त्यात बसवून 

त्याांनी मला ताफ्यापयंत पोहोचवले. मी पोहोचेपयंत ताफ्यान े तीन मैलाांचेसुद्धा अांतर कापल े

नव्हत.े आता बहुधा आम्ही टॉलस्टॉय फामणवर पोहोचू अस ेमला आक्षण ताफ्यातील लोकाांनाही 

वाटल.े परांतु आमचा हा समज चुकीचा ठरला. अस े असल े तरी ताफ्यातील लोकाांना माझ्या 

सुटकेची सवय झाली होती हाही काही कमी फायदा नव्हता. माझे सहकारीही तुरुां गातच राफ्रहले. 
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२१. सवय लोक तुरुां गात 

 कूच करताकरता आता आम्ही जोहाफ्रनसबगणपयंत पोहोचलो होतो. सांपूणण प्रवास आम्ही 

आठ टप्प्याांमध्य ेफ्रवभागला होता हे वाचकाांना आठवत असेलच. आतापयंत आम्ही ठरवल्याप्रमाण े

टप्प्याटप्प्यान ेचाललो होतो. यामुळे आता आम्हाला केवळ चार टप्पे ओलाांडायच े होत.े परांत ु

जसजसा आमचा उत्साह वाढत चालला होता तसतशी सरकारची जागृतीही वाढत चालली होती. 

सरकारन ेआम्हाला पूणण प्रवास करू ददला असता आक्षण नांतर आम्हाला अटक केली असती तर 

त्यातून सरकारचा दुबळेपणा आक्षण कौशल्याचा अभाव ददसून आला असता. यामुळे सरकारला 

जर आम्हाला पकडायच ेहोते तर प्रवास पूणण होण्यापूवीच आम्हाला पकडणे आवश्यक होते.  

 सरकारच्या लिात आल ेकी माझ्या अटकेनांतरही ना तर ताफा घाबरला, ना तो फ्रनराश 

झाला आक्षण ना त्यान ेकोणत्याही प्रकारची दांगल केली. त्यान ेदांगल केली असती तर सरकारला 

गोळीबार करण्याची पूणण सांधी ममळाली असती. जनरल स्मट्स याांना तर आमचा फ्रनधाणर आक्षण 

आमची शाांतता याच गोष्टी फ्रवशेषेकरून बोचत होत्या. अस ेते म्हणालेसुद्धा होते. एखाद्या शाांत 

माणसाचा कुठवर छळ केला जाऊ शकतो? स्वेच्छेने मेलले्या माणसाला तुम्ही कुठवर मारणार? 

आक्षण मृत्यूला न घाबरणाऱ्या माणसाला मारण्यात कोणत्याही माणसाला गोडी वाटूच शकत 

नाही. म्हणूनच शत्रूला जजवांत पकडण्यात माणसाला मोठेपणा वाटत असतो. माांजरीला पाहून 

उांददर जर पळू लागला नाही तर माांजरीला नवीन लशकारीचा शोध घ्यावा लागेल. सवण बकऱ्या जर 

शसिंव्हाच्या बाजूने येऊन बसल्या तर पुरुषशसिंहाला त्याांची लशकार कराफ्रवशी वाटेल काय? 

आमच्या शाांततते आक्षण फ्रनधाणरातच आमचा फ्रवजय दडलेला होता. 

श्री पोलाक याांनी हहिंदुस्तानात येऊन दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींची बाजू माांडावी अशी इच्छा 

गोखल्याांनी समुद्री तारेद्वारे व्यक्त केली होती. पोलाक जजथ े कुठे जायचे फ्रतथ े उपयोगी लसद्ध 

व्हायच.े पोलाकचा स्वभावच असा होता. जे काम त ेहाती घ्यायच ेत्याच्याशी त ेएकरूप व्हायच.े 

यामुळेच त्याांना हहिंदुस्तानात पाठवण्याची तयारी सरुू होती. तुम्ही हहिंदुस्तानात जाऊ शकता अस े

मी त्याांना पत्रातून कळवल ेहोत.े परांतु मला भेटल्यालशवाय आक्षण सगळ्या सूचना घेतल्यालशवाय 
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हहिंदुस्तानात जाण्याची त्याांची इच्छा नव्हती. यामुळे आमचा कूच सुरू असतानाच मला भेटण्याची 

इच्छा त्याांनी व्यक्त केली. अटकेचा धोका पत्करून तुम्हाला यायच ेअसेल तर येऊ शकता अस े

मी त्याांना तारेन ेकळवले. परांतु योद्धा कुठे धोका पत्करण्याकररता घाबरत असतो? सरकारन े

सवांना जरी अटक केली असती तरी फ्रफकीर नव्हती कारण अटक करवून घेण्याकररताच ही 

लढाई होती. सरकार अटक करणार नसेल तर अटक व्हावी म्हणून या लढाईत सवांनी सरळ 

आक्षण नैफ्रतक मागाणन ेप्रयत्न करायचा होता. यामुळे अटकेचा धोका पत्करूनही श्री पोलाक याांनी 

मला भेटायच ेठरवल.े  

आम्ही हेडेलबगणच्या जवळपास पोहोचलो होतो. फ्रतथून जवळच्या स्टेशनवर उपरून पोलाक 

आम्हाला भेटण्याकररता पायी आल.े आम्ही बोलत होतो, आमच ेबोलण ेसांपतच आल ेहोत.े त्या 

वेळी दुपारच ेतीन वाजत आल ेअसावे. आम्ही दोघेही ताफ्यासमोर चालत होतो. इतर प्रवासीही 

आमच्या गोष्टी ऐकत होते. पोलाकना डरबनला जाणारी सकाळची गाडी पकडायची होती. आता 

प्रभ ूरामचांद्रालाही ऐन राज्याक्षभषेकाच्या ददवशी जर वनवास ममळाला असले तर पोलाक कुठे? 

आम्ही बोलत असतानाच एक घोडागाडी येऊन आमच्यासमोर उभी राफ्रहली. फ्रतच्यात आलशयायी 

फ्रवभागाचे श्री चमनी आक्षण अजून एक पोलीस अमधकारी होते. दोघेही खाली उतरल.े मला थोडे 

एकीकडे घेऊन त्याांच्यातील एक मला म्हणाला, “मी तुम्हाला अटक केलेली आह.े” अशा प्रकारे 

चार ददवसात मला तीनदा अटक झाली. 

मी फ्रवचारल,े “ताफ्याच ेकाय होईल?” 

“सवण काही ठीक होईल.” 

मी काहीच बोललो नाही. पोलीस अमधकाऱ्यान ेमला पकडल्याची बातमीच लोकाांना साांग ूददली. 

तुम्ही ताफ्याबरोबर जा अस ेमी पोलाक याांना साांफ्रगतल ेहोते. मी जेव्हा लोकाांना शाांतता ठेवण े

इत्यादींबद्दल साांग ूलागलो तेव्हा अमधकारी महाशय म्हणू लागल,े “आता तुम्ही कैदी आहा. आता 

तुम्ही कोणतेही भाषण देऊ शकत नाही.” 
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माझ्या मयाणदा माझ्या लिात आल्या. परांत ु त्या लिात आणून देण्याची आवश्यकता नव्हती, 

कारण माझे बोलण ेबांद केल्यानांतर अमधकाऱ्यान ेवेगात गाडी हाकण्याचा हुकूम गाडीवानाला 

ददला. एका िणात ताफा माझ्या दृष्टीआड झाला.आमच्या अहहिंसेवर फ्रवश्वास ठेवून त्या फ्रनजणन 

मैदैनात दोन हजार सत्याग्रहींमध्य ेतो अमधकारी एकटा उभा होता. यामुळे काही वेळ तरी फ्रतथ े

माझेच राज्य होते हे अमधकाऱ्याला माहीत होते अस े ददसत होते. समन्स पाठवून त्यान ेमला 

अटक केली असती तरी मी त्याच्या ताब्यात गेलो असतो. अशा पररस्स्थतीत  मी कैदी असल्याची 

मला जाणीव करून देण्याची आवश्यकता नव्हती. काफ्रफल्यातील लोकाांना मी ज ेकाही साांगणार 

होतो त ेसत्तामधकाऱ्याांकररतासदु्धा फ्रहतकारक होते. परांतु आपले रूप दाखवल्यालशवाय ते कस े

राहू शकणार होते? याचबरोबर मी हेही साांफ्रगतल ेपाफ्रहजे की इतर अनेक अमधकाऱ्याांना आमच्या 

तुरुां गवासाचा अथण कळत होता. त्याांना माहीत होते की हा तुरुां गवास आमच्याकररता 

अांकुशासारखा वा दुःखदायी नव्हता तर आमच्या दृष्टीने तो मुलक्तद्वार होता. यामुळे ते लोक 

आम्हाला सवण प्रकारची सटू देत असत. इतकेच नाही तर आम्हाला अटक करण ेसोयीस्कर व्हाव े

आक्षण वेळ वाचावा म्हणनू ते आमची मदतसदु्धा मागत असत, आक्षण मदत ममळाल्यानांतर त े

आमच ेआभारसुद्धा मानत असत. वाचकाांना या प्रकरणात दोन्ही प्रकारची उदाहरण ेपाहायला 

ममळतील.  

या दठकाणावरून त्या दठकाणी असे करत दोन्ही अमधकाऱ्याांनी अखेरीस मला हेडलबगणच्या 

ठाण्यात नेल.े रात्री मी फ्रतथेच होतो. 

काफ्रफल्याला घेऊन पोलाक पुढे फ्रनघाले. सवण ग्रेललग्जटॅग येथे पोहोचले. फ्रतथे बऱ्याच प्रमाणात 

हहिंदुस्तानी व्यापारी होते. रस्त्यात अहमद मुहम्मद काछललया आक्षण सेठ आमद भायात भेटले. 

काय होणार आहे हे त्याांना कळले होत.े माझ्याबरोबर आलेल्या सांपूणण काफ्रफल्याला अटक 

करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यामुळे काफ्रफल्याला अटक झाल्यानांतर एक ददवस 

उलशरा डरबनला पोहोचूनही हहिंदुस्तानला जाणार ेजहाज पकडता येईल असे पोलाक याांना वाटत 

होते. परांतु ईश्वरान ेकाही वेगळेच योजजल ेहोत.े 
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१० नोव्हेंबर १९१३ला काफ्रफला बेलफोर येथे पोहोचला. काफ्रफल्याला पकडल्यानांतर त्यातील 

लोकाांना नातालला पोहोचवण्याकररता फ्रतथ ेतीन रेल्वेगाड्या उभ्या होत्या. परांत ुलोक थोडेस े

अडून बसल.े “गाांधीला बोलावा, ते म्हणतील तर आम्ही अटक करून घेऊ देऊ आक्षण गाडीतही 

बस”ू असा हट्ट त्याांनी धरला. परांतु त्याांचा हा हट्ट चूक होता. त्याांनी हट्ट सोडला नसता तर आम्ही 

चुकलो असतो आक्षण सत्याग्रहींचा तेजोभांग झाला असता. तुरुां गात जायचे तर त्यात गाांधी 

कशाला? सैफ्रनक कुठे आपल्या सेनापतीची फ्रनवड करू शकत असतात? काफ्रफल्यातील लोकाांची 

समजतू घालण्याकररता चमनी याांनी पोलाक आक्षण काछललया सेठ याांची मदत घेतली. 

काफ्रफल्यातील लोकाांना त्या दोघाांनी साांफ्रगतल े की तुम्हा लोकाांचे ध्येयच तरुुां गात जाण े आहे. 

यामुळे सरकार आता तुम्हाला पकडण्याकररता तयार असताना तुम्ही त्या फ्रनणणयाच ेस्वागत केल े

पाफ्रहजे. अस ेकरण्यातच सौजन्य आहे, आक्षण आपला फ्रवजयही यातच सामावलेला आहे. गाांधींची 

दुसरी कोणतीही इच्छा अस ूशकत नाही हे तुम्हाला कळले पाफ्रहजे. अखेरीस मोठ्या मुप्श्कलीन े

सवांची समजतू पटली आक्षण त ेशाांतपण ेटे्रनमध्य ेबसल.े 

दुसरीकडे मला परत न्यायाधीशासमोर उभे करण्यात आल.े वरील गोष्टीची मला काहीही माफ्रहती 

नव्हती. मी परत एकदा खटला स्थफ्रगत करण्याची आक्षण मला जाममनावर सोडण्यात याव ेअशी 

मागणी केली. आधीच्या दोन न्यायाधीशाांनी मला अशी मुदत ददली असल्याच े आक्षण आता 

आम्हाला फार लहान टप्पा ओलाांडायचा असल्यामुळे सरकारन े एक तर सांपूणण काफ्रफल्याला 

अटक करावी अथवा त्याला टॉलस्टॉय फामणपयंत पोहोचवण्याची परवानगी द्यावी असेही मी 

न्यायाधीशाांना साांफ्रगतल.े माझा अजण फेटाळण्यात आला परांत ु माझी मागणी सरकारपयंत 

पोहोचवण्याची माझी फ्रवनांती मान्य करण्यात आली. या वेळी मला ते डांडी येथे घेऊन जाणार होत.े 

फ्रगरममट्या मजुराांना नातालमधील खाणी सोडण्याकररता भडकवल्याचा माझ्यावर मुख्य आरोप 

होता. हा खटला फ्रतथेच चालणार होता. यामुळे मला त्याच ददवशी डांडीला नेण्यात आल.े  

इकडे श्री पोलाक याांना बेलफोरमध्य े अटक करण्यात आली नाही. उलट त्याांनी केलेल्या 

मदतीबद्दल अमधकाऱ्याांनी त्याांच ेआभार मानले. सरकार पोलाकना अटक करू इस्च्छत नाही 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

असेसदु्धा श्री चमनी म्हणाल ेहोत.े परांत ुहे फ्रवचार चमनींच ेहोते आक्षण सरकारच्या फ्रवचाराांची त्याांना 

जजतक्या प्रमाणात माफ्रहती होती फ्रततक्या प्रमाणात त ेसरकारच ेहोत.े परांतु सरकारच ेफ्रवचार तर 

वारांवार बदलत असतात. पोलाकला हहिंदुस्तानात जाऊ देऊ नय ेआक्षण हहिंदुस्तानींकररता अफ्रतशय 

उत्साहाने काम करणाऱ्या पोलाक आक्षण कॅलेनबकॅ याांना अटक करावी असा फ्रनणणय अखेरीस 

सरकारन ेघेतला. यामुळे पोलाकना चाल्सणटाऊनमध्ये अटक करण्यात आली. कॅलेनबॅक याांनाही 

अटक करण्यात आली. दोघाांनाही वॉक्सरस्टच्या तुरुां गात ठेवण्यात आल.े 

माझ्यावर ११ नोव्हेंबर १९१३ला डांडी येथ ेखटला सुरू झाला आक्षण मला नऊ मफ्रहन्याची सक्त 

मजुरीची लशिा झाली. परवाना नसलेल्या लोकाांना ट्रान्सवालमध्य े मदत करण्याचा 

आरोपासांबांधीचा माझ्यावरील खटला अजून सुरू व्हायचाच होता. यामुळे १३ नोव्हेंबरला मला 

डांडीहून वॉक्सरस्टला नेण्यात आल.े इथ ेमी श्री कॅलेनबॅक आक्षण श्री पोलाक याांना पाफ्रहले. आम्हा 

फ्रतघाांची वाक्सरस्टच्या तरुुां गात भेट झाली. त्यामुळे आम्हाला असीम आनांद झाला.  

१४ नोव्हेंबरला वॉक्सरस्टच्या न्यायालयात माझ्यावरील खटला सुरू झाला. या खटल्याच े

वैलशष्ट्य असे होते की माझ्या फ्रवरोधात साि देणार ेसािीदार मलाच न्यायालयात आणायच ेहोत.े 

पोलीस अस ेसािीदीर ममळव ूशकले असत,े परांत ुफार मुप्श्कलीन.े यामुळे या कामात पोललसाांनी 

माझी मदत घेतली. कैद्याने आपला अपराध कबूल केला केवळ इतक्या कारणाकररता दक्षिण 

आफ्रिकेत लशिा होऊ शकत नाही. माझ्या बाबतीत अशी व्यवस्था झाली, परांतु फ्रबचारे श्री 

कॅलेनबॅक आक्षण श्री पोलाक याांच्या फ्रवरोधात कोणी साि द्यावी? आक्षण त्याांच्याफ्रवरुद्ध साि 

ममळाली नाही तर त्याांना लशिा करता येऊ शकत नव्हती. या दोघाांच्या फ्रवरोधात ताबडतोब 

सािीदार ममळण ेकठीण होते. श्री कॅलेनबॅक याांना काफ्रफल्याबरोबर राहायचे असल्यामुळे त्याांना 

आपला गुन्हा कबूल करण्याची इच्छा होती. परांतु पोलाकना हहिंदुस्तानात जायचे होत.े यामुळे या 

वेळी जाणूनबुजून तुरुां गात जाण्याची त्याांची इच्छा नव्हती. यामुळे पोलाकवर लावण्यात आलेल े

आरोप खरे आहेत काय अस ेजर आम्हाला फ्रवचारल ेतर त्यावर ‘हो’ अथवा ‘नाही’ अस ेकाहीही 

म्हणायच ेनाही असे आम्ही फ्रतघाांनी ममळून ठरवल.े  
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 या दोघाांफ्रवरुद्ध मी सािीदार झालो. आम्हाला खटला लाांबवायचा नव्हता. यामुळे एका 

ददवसातच खटला पूणण व्हावा म्हणून न्यायालयाला आम्ही पूणण मदत केली आक्षण एका ददवसातच 

आमच ेखटले सांपल.े आम्हा फ्रतघाांनाही तीनतीन मफ्रहन्याांची लशिा झाली. कमीतकमी तीन मफ्रहने 

तरी आपण फ्रतघ ेवॉक्सरस्ट तुरुां गात सोबत राहू अस ेआम्हाला वाटल ेहोते. परांतु अस ेहोऊ देण े

सरकारला उमचत वाटले नाही.  

 मध्यांतरीच्या काळात वॉक्सरस्ट तुरुां गात आम्ही मजेत राफ्रहलो. फ्रतथ ेदररोज नवनवीन कैदी 

यायच े आक्षण आक्षण बाहेरच्या बातम्या आम्हाला साांगायच.े या कैद्यात हरबतशसिंग नावाचा 

जवळपास ७५ वषांचा एक म्हातारा होता. खाणींमध्ये तो नोकरीसुद्धा करत नव्हता. त्यान ेआपला 

करार वषांपूवी पूणण केलेला होता. यामुळे तो सांपकरी नव्हता. माझ्या अटकेनांतर हहिंदुस्तानींचा 

उत्साह फ्रद्वगुक्षणत झाला होता आक्षण अनेक लोक नातालमधून ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश करून अटक 

करवून घ्यायच.े हरबतशसिंग असाच एक उत्साही सत्याग्रही होता.  

 हरबतशसिंगला मी फ्रवचारल,े “तुम्ही तुरुां गात का आला? तुमच्यासारख्या म्हाताऱ्याांना 

तुरुां गात येण्याकररता आवाहन करण्यात आल ेनव्हत.े” 

 हरबतशसिंगन े उत्तर ददले, “तुम्ही, तुमच्या बायकोने आक्षण तुमच्या मुलाांनीसुद्धा 

आमच्याकररता तुरुां गवास पत्करला तर मी कसा बाहेर राहू शकतो?” 

 “परांतु तुम्हाला तुरुां गाचा त्रास सहन होणार नाही. तुम्ही तुरुां गात राहू नका. तुमच्या सुटकेची 

व्यवस्था मी करू काय?” 

 “काहीही झाले तरी मी तुरुां गाबाहेर जाणार नाही. एक ददवस तर मला मरायचेच आह.े 

मला इथेच मरण येईल असा ददवस माझ्या नलशबी कुठे आहे?” 

 हा फ्रनधाणर मी कसा ढळवणार? मी तो ढळवण्याचा जरी प्रयत्न केला असता तरी तो 

ढळण्यासारखा नव्हता. या अलशक्षिताच्या ज्ञानासमोर मी नतमस्तक झालो. हरबतशसिंगची जशी 

इच्छा होती तसेच घडले. त्याचा ५ जानेवारी १९१४ला तुरुां गातच मृत्य ूझाला. वॉक्सरस्टहून डरबन 
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येथे त्याचा देह मागवण्यात आला. शेकडो हहिंदुस्तानींच्या उपस्स्थतीत त्याच्यावर अांत्यसांस्कार 

करण्यात आल.े आमच्या सत्याग्रहाच्या लढाईत अस ेएक नाही तर अनेक हरबतशसिंग होत.े परांत ु

तुरुां गात मरण्याचे भाग्य केवळ हरबतशसिंगच्याच नलशबी आल.े यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेच्या 

सत्याग्रहाच्या इफ्रतहासात हरबतशसिंगचा अफ्रतशय सन्मानान ेउल्लखे करण्यात आला आहे. 

अशा प्रकारे तुरुां गाच्या आकषणणान े लोकाांनी तुरुां गात याव े हे सरकारला पसांत नव्हत.े आक्षण 

तुरुां गातून सुटलेल्या लोकाांनी माझा सांदेश घेऊन बाहेर जाव ेहेही सरकारला पसांत नव्हत.े यामुळे 

मला, कॅलेनबॅकना आक्षण पोलाक याांना वेगवेगळे ठेवण्याचा, कोणालाही वॉक्सरस्टमध्य े न 

ठेवण्याचा आक्षण एकाही हहिंदुस्तानीला मी ददस ू शकणार नाही अशा तुरुां गात मला ठेवण्याचा 

फ्रनणणय सरकारन ेघेतला. ऑरेंजजयाची राजधानी ब्लूमफौंटेनच्या तुरुां गात मला पाठवण्यात आल.े 

ऑरेंजजयात पन्नासपेिा जास्त हहिंदुस्तानी नसावे. त ेसवण हॉटेलमध्ये नोकरी करत असत. अशा 

प्रदेशात एकही हहिंदुस्तानी कैदी असूच शकत नव्हता. त्या तुरुां गात मी एकटा हहिंदुस्तानी कैदी होतो. 

इतर सवण कैदी गोर ेवा हबशी होत.े परांतु या एकाकी अवस्थेच ेमला दुःख नव्हत.े मी त्या सुखाचा 

उपभोग घेतला. मला ना काही ऐकायच ेहोते ना पाहायच ेहोते. इथ ेनवीन अनुभव ममळेल याचा 

मला आनांद होत होता. यालशवाय अभ्यास करण्याकररता अनेक वषांपासून, असे समजा की 

१८९३पासून मला वेळ ममळाला नव्हता. आता अभ्यासाकररता एक वषाणचा वेळ ममळेल याचाच 

मला आनांद होत होता.  

ब्लूमफौन्टनच्या तुरुां गात मला जो एकाांत ममळाला त्याला सीमाच नव्हती. फ्रतथ ेअनेक गैरसोयी 

होत्या, परांतु त्या सवण सह्य होत्या. त ेवणणन वाचण्याकररता मी वाचकाांचा वेळ घेऊ शकत नाही. 

परांतु इतके साांगण ेआवश्यक आहे की तेथील डॉक्टर माझे ममत्र झाले होत.े तुरुां गामधकाऱ्याला 

केवळ आपले अमधकार कळत होते तर डॉक्टर कैद्याांचे अमधकार जपत होता. त्या काळात मी 

शुद्ध फलाहार करत असे. ना मी दूध घेत अस ेना तूप खात अस.े कोणतेही धान्यसुद्धा मी खात 

नस.े मी आहारात केळी, शेंगदाण,े हनिंब ूआक्षण ऑललव्ह ऑईल घेत अस.े यातील एक जरी गोष्ट 

सडकी आली तर मला उपाशी मराव ेलागायच.े यामुळे माझ्या आहारातील वस्तूांबद्दल ते फार 
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सावधफ्रगरी बाळगायच.े त्याांनी माझ्या आहारात बदाम, अक्रोड आक्षण िाजझल नट याांची भर 

घातली. ते स्वतः सवण फळे तपासून पाहायच.े तुरुां गात माझ्या कोठडीत फार कमी वारा येत असे. 

डॉक्टराांनी दार उघडे ठेवायला लावण्याकररता खूप प्रयत्न केल.े परांत ुयाच्या खोलीच ेदार उघडे 

ठेवण्यात आल ेतर मी राजीनामा देईन अशी तुरुां गामधकाऱ्यान ेधमकी ददली. तुरुां गामधकारी वाईट 

माणूस नव्हता. त्याचा स्वभाव एकाच साच्यातनू ढाळल्यासारखा होता. तो कसा बदलता येईल? 

दांगेखोऱ कैद्याांशी त्याचा सांबांध यायचा. माझ्यासारख्या सज्जन कैद्याची आपण बाज ूघेतली तर 

इतर कैदी आपल्या डोक्यावर बसतील ही त्याची भीती खरी होती. तुरुां गामधकाऱ्याचा दृफ्रष्टकोन 

मला चाांगला कळू शकत होता. यामुळे केव्हा केव्हा डॉक्टर आक्षण तुरुां गामधकाऱ्यात माझ्यावरून 

भाांडण व्हायच.े तेव्हा माझी सहानुभतूी नेहमी जलेरकडून असायची. तुरुां गामधकारी अनुभवी 

आक्षण सरळ मागाणने चालणारा माणसू होता, आक्षण त्याला त्याचा मागण स्पष्टपण ेददसत होता.  

श्री कॅलेनबॅक याांना वाक्सरस्ट येथील तुरुां गात आक्षण पोलाक याांना जर्मिंन्स्टन येथील तुरुां गात 

नेण्यात आल.े  

परांतु सरकारची ही सवण खटपट व्यथण होती. जेव्हा आकाशच फाटते तेव्हा त्याला दठगळ कुठवर 

लावणार? नातालमधील फ्रगरममट्य े आता पूणणपणे जाग े झाले होत.े जगातील कोणतीही सत्ता 

आता त्याांना पुढे जाण्यापासून अडव ूशकत नव्हती. 
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२२. कसोटी 

 सोन्याची पारख करणारा जोहरी नेहमी सोने कसोटीच्या दगडावर घासून पाहतो. अमधक 

परीिा करण्याकररता तो सोन ेभट्टीत टाकतो. त्याला ठोकतो, त्यातील हीण काढून टाकतो व 

त्याला सुांदर बनवतो. दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींची अशीच कसोटी झाली. त्याांना ठोकले, 

भट्टीत टाकून तापण्यात आल ेआक्षण जेव्हा ते कसाला उतरल ेतेव्हा त्याांची हकिंमत कळू  शकली. 

 काफ्रफल्यातील प्रवाशाांना फ्रवशेष टे्रनमध्य ेबसवनू सहल करण्याकररता नाही तर आगीत 

तापवण्याकररता सरकार घेऊन गेली. रस्त्यात त्याांच्या खाण्याफ्रपण्याची कोणतीही व्यवस्था 

करण्यात आली नव्हती. नाताल येथे पोहोचताच त्याांच्यावर खटला भरण्यात आला आक्षण त्याांना 

तुरुां गात पाठवण्यात आल.े इथपयंत आम्ही कल्पना केलेली होती. इतकी आमची इच्छाही होती. 

परांतु हजारोंना तुरुां गात ठेवण्याचा अथण होतो खचण वाढवण ेआक्षण हहिंदुस्तानींना जे हवे होत ेतेच 

करण.े लशवाय कोळशाच्या खाणीचे काम बांद राफ्रहले असत ेते वेगळेच. अशी पररस्स्थती दीघण काळ 

कायम राफ्रहली असती तर सरकारला तीन पौंड कर रद्द करण ेभाग पडल ेअसत.े यामुळे सांघ 

सरकारन ेनवीन युक्ती शोधली. एक नवीन कायदा तयार करून ज्या ज्या दठकाणावरून फ्रगरममट्य े

मजूर काम सोडून आल ेहोते त्या त्या दठकाणाांनाच सरकारन ेतुरुां ग बनवल ेआक्षण खाणीत काम 

करणाऱ्या नोकराांना त्या जेलमधील वाडणर बनवल.े असे करून मजुराांनी ज ेकाम स्वतःहोऊन 

सोडल ेहोत ेत ेकाम सरकार त्याांच्याकडून बळजबरीन ेकरवून घेऊ लागले. खाणी परत सुरू 

झाल्या. गुलाम आक्षण नोकर याांच्यात अांतर हे आह े की नोकर जेव्हा नोकरी सोडतो तेव्हा 

त्याच्यावर केवळ ददवाणी दावाच करता येऊ शकतो. परांतु गुलामान ेनोकरी सोडली तर त्याला 

बळजबरीन ेकामावर परत आणता येऊ शकत.े यामुळे आता ते मजूर पूणणपण ेगुलाम झाले होत.े  

 परांतु इतके करण ेपुरेसे नव्हत.े मजूर शूर होते. त्याांनी खाणीत काम करायला साफ नकार 

ददला. यामुळे त्याांना फटक्याांचा मार सहन करावा लागला. एका िणात उद्धट झालेल्या 

अमधकाऱ्याांनी मजुराांना लाथा मारल्या, लशव्या ददल्या आक्षण मजुराांवर इतरही अनेक प्रकारचा 

जुलूम केला. अशा गोष्टींचा लेखी उल्लखेसुद्धा कुठेही नाही. हा सवण अन्याय आक्षण अत्याचार 
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गरीब मजुराांनी मोठ्या धैयाणन ेसहन केला. या सांपूणण अत्याचारासांबांधी हहिंदुस्तानात गोखल्याांना 

तारेन ेकळवण्यात आल.े एखाद्या ददवशी सफ्रवस्तर तार ममळाली नाही तर ते स्वतः फ्रवचारायच.े 

गांभीर आजारी असतानाही गोखल ेया ताराांच्या प्रचाराचे काम करत असत. आजारातही त ेदक्षिण 

आफ्रिकेतील कामाकडे लि ठेवायच.े हे काम करताना त्याांनी रात्र पाफ्रहली नाही की ददवस. 

पररणामी सांपूणण हहिंदुस्तान प्रिुब्ध झाला आक्षण दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रश्नाला हहिंदुस्तानात प्रमुख  

स्थान ममळाल.े 

हाच तो प्रसांग होता की जेव्हा (मडसेंबर १९१३) लॉडण हार्डिंग्ज याांनी मद्रास येथे आपले प्रलसद्ध 

भाषण केल ेहोते आक्षण ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेत आक्षण इांग्लांडमध्य ेखळबळ फ्रनमाणण झाली 

होती. इतर वसाहतींवरअथवा फ्रिदटश साम्राज्यातील देशाांवर महाराज्यपाल उघडपणे टीका करू 

शकत नव्हत.े परांतु लॉडण हार्डिंग्ज याांनी सांघ सरकारवर टीकाच केली नाही तर दक्षिण 

आफ्रिकेतील सत्याग्रहींची बाजूही घेतली आक्षण त्याांच्या सफ्रवनय कायदेभांगाचे समथणनही केल.े 

लॉडण हार्डिंग्ज याांच्या या साहसावर इांग्लांडमध्य ेथोडी कटू प्रफ्रतफ्रक्रया फ्रनमाणण झाली. परांत ुत्याांनी 

आपल्या कृत्याबद्दल पिात्ताप व्यक्त करण्याऐवजी त्याच े औमचत्य घोफ्रषत केल.े त्याांच्या या 

दृढपणाचा फार चाांगला पररणाम झाला.  

अटक करण्यात आलेल्या या शूर मजुराांची रजा घेऊन एक िण आपण खाणीबाहेरील नातालच्या 

इतर भागावर नजर टाकू या. 

कोळशाच्या खाणी नातालच्या उत्तर भागात होत्या. परांतु सवाणत जास्त मजूर नातालच्या नैऋत्य 

आक्षण वायव्य भागात होत.े वायव्य भागात फ्रफफ्रनक्स, वेरुलम, टोगाट इत्यादी दठकाणे येतात तर 

नैऋत्य भागात इलसहपिंगो, अमजजिंटो, इत्यादी दठकाण े येतात. वायव्य भागातील हहिंदुस्तानी 

मजुराांच्या सांपकाणत मी बराच काळ आलो होतो. त्याांच्यातील अनेक मजुराांनी माझ्याबरोबर बोअर 

राज्यातही काम केले होत.े नैऋत्येकडील मजुराांच्या सांपकाणत मी इतका आलो नव्हतो. या भागात 

माझे सहकारीही फार कमी होते. असे असल ेतरी खाणींमधील मजुराांचा सांप आक्षण त्याांना झालेली 

अटक याांच्या बातम्या फ्रतथ े फ्रवजेसारख्या पसरल्या. दोन्ही भागात आपापल ेकाम सोडून मजूर 
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बाहेर आल.े काहींनी आपले सामानसुमानही फ्रवकून टाकल.े लढाई दीघण काळ चालेल आक्षण इतर 

कोणी आपल्याला खायला देणार नाही असे समजनू त्याांनी हे पाऊल उचलल ेहोते. तुरुां गात जात 

असताना जास्त मजुराांना सांप करण्यापासून अडवण्याची सावधफ्रगरीची सूचना मी माझ्या 

सहकाऱ्याांना ददली होती. खाणींमधील मजुराांच्या सहकायाणन ेलढाई जजिंकता येईल अशी आशा 

मला वाटत होती. सवण हहिंदुस्तानी मजूर म्हणज ेसाठ हजार मजूर सांपावर गेल ेअसत ेतर त्याांना 

खाऊफ्रपऊ घालण ेकठीण झाले असत ेहे स्पष्ट आह.े इतक्या सगळ्या लोकाांना कूचवर नेण्याइतकी 

ना आमच्याजवळ सामग्री होती ना त्याांच्यावर फ्रनयांत्रण ठेवण्याइतके म्होरके आमच्याजवळ होत े

आक्षण ना त्याांना खाऊफ्रपऊ घालण्याइतका पैसा आमच्याजवळ होता. यालशवाय इतके सगळे 

लोक गोळा झाल्यानांतर दांगली वगैरेंना आळा घालणेही अशक्य झाले असत.े  

परांतु येणाऱ्या पुराला कोण अडव ू शकतो? मजुराांनी स्वतःहोऊन सवण दठकाणी काम सोडल.े 

त्याांच्यावर लि ठेवण्याकररता त्या त्या दठकाणी आपोआप स्वयांसेवकही तयार झाले.  

आता सांघ सरकारन े बांदुकीच े धोरण अवलांफ्रबले. सांप करण्यापासून मजुराांना बळजबरीन े

अडवण्यात आल.े सांपकऱ्याांमाग े घोडेस्वार लावले गेल े आक्षण त्याांना आपल्या कामाच्या 

दठकाणावर पाठवण्यात आल.े मजुराांनी थोडासाही दांगा केला तर गोळीबार केला जात अस.े 

त्याांच्यापैकी काहींनी परत कामावर जाण्याला फ्रवरोध केला. काहींनी दगडफेकही केली. 

पोललसाांनी गोळीबार केला. अनेक लोक जखमी झाल.े दोनचार मेलेसदु्धा. परांत ुमजुराांचा उत्साह 

कमी झाला नाही. स्वयांसवेकाांनी मोठ्या मुप्श्कलीने वेरुलमजवळ मजुराांचा सांप थाांबवला. अस े

असल ेतरी सवण मजूर काही कामावर गेल ेनाही. काही मजूर भीतीन ेलपले, पण त ेकामावर गेल े

नाही. इथ ेएक घटना उल्लखे करण्यासारखी आह.े वेरुलममधील बहुतेक मजूर काम सोडून बाहरे 

पडले होत.े अमधकाऱ्याांच्या सवण प्रयत्नाांनांतरही त ेकामावर जाण्याकररता तयार नव्हत.े जनरल 

ल्यूकीन आपल्या सैफ्रनकाांबरोबर त्या वेळी फ्रतथ ेहजर होते. मजुराांवर गोळीबार करण्याचा हुकूम 

देण्याच्या त ेअगदी तयारीत होते. स्व. पारसी रुस्तमुजींचा लहान मुलगा बहाद्दरू सोराबजी, जो 

त्यावेळी मोठ्या मुप्श्कलीन े१८ वषांचा असावा, डरबनहून फ्रतथ ेपोहोचला. जनरच्या घोड्याचा 

लगाम धरून तो म्हणाला, “गोळीबार करण्याचा हुकूम तुम्ही देऊ शकत नाही. माझ्या लोकाांना 
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शाांततने ेकामावर नेण्याची जबाबदारी मी घेतो.” जनरल ल्युकीन या मुलाच्या शौयाणवर मुग्ध झाले. 

त्याांनी सोराबजीला अपल्या पे्रमाची शक्ती अजमावण्याची सूट ददली. सोराबजींनी मजुराांना 

समजावले. मजुराांना सोराबजींचे म्हणण ेपटल ेव त ेकामावर परतल.े अशा रीतीन ेएका तरुणाच्या 

समयसूचकता, फ्रनभणयता आक्षण पे्रम या गुणाांमळेु अनेक मजुराांची हत्या टाळली गेली. 

वाचकाांनी लिात ठेवले पाफ्रहजे की सरकारन े सांपकऱ्याांवर जो गोळीबार केला होता आक्षण 

त्याांच्याशी जो दुव्यणवहार केला होता तो पूणणपण ेबेकायदेशीर होता. न्यकॅूसल येथील खाणींवरील 

मजुराांशी सरकारन े केलेला व्यवहार वरवर कायदेशीर ददसत होता. त्या मजुराांना सांप 

करण्याकररता नाही तर ट्रान्सवालमध्य े फ्रवनापरवाना प्रवेश करण्याकररता अटक झाली होती. 

नातालच्या नैऋत्य आक्षण वायव्य भागातील मजुराांचा सांप बेकायदेशीर मानला गेला होता. परांत ु

तस ेकायद्याच्या बळावर नाही तर सरकारी सत्तेच्या बळावर करण्यात आल ेहोते. अखेर सरकारची 

सत्ताच कायद्याचे रूप घेत असत.े फ्रिदटश कायद्यात एक म्हण आहे -  “राजा कधीही चूक करू 

शकत नाही.” सत्तेला अनुकूल वाटेल वा सोयीस्कर वाटेल तोच अखेरीस कायदा ठरत असतो. 

सवण सरकाराांना हा दोष सारखाच लागू होत असतो. खर ेसाांगायच ेतर कायद्याकडे अशा प्रकारे 

दुलणि करण ेदर वेळी दोषच असतो असेही नाही. काही वेळा तर कायदा धरून ठेवणे हाच दोष 

असतो. एखादी सत्ता जेव्हा लोकसांग्रह करत ेआक्षण त्या सत्तेवरील फ्रनयांत्रण त्या सरकैरकररता 

फ्रवनाशक ठरतात तवे्हा त्या फ्रनयांत्रणाांचा अनादर करण ेत्या सत्तेच कतणव्य ठरत ेआक्षण तस ेकरण े

फ्रववेकाला धरूनही असत.े परांत ुअस ेप्रसांग क्वमचतच येत असतात. सत्ता जेव्हा वारांवार फ्रनरांकुश 

होते तेव्हा ती लोकोपकारी राहूच शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकी सरकारकररता फ्रनरांकुश होण्याच े

काहीही कारण नव्हत.े मजूर सांपाचा उपयोग अनादी काळापासून करत आल ेआहेत. सांपकऱ्याांना 

कोणतीही दांगल करायची नव्हती हे माहीत करून घेण्याकररता सरकारजवळ पुरेशी साधन ेहोती. 

मजुराांच्या या सांपामुळे जास्तीतजास्त तीन पौंड कर रद्द झाला असता. शाांतताफ्रप्रय लोकाांच्या 

फ्रवरोधात शाांततापूणण उपाययोजना उमचत समजली जाऊ शकत.े यालशवाय दक्षिण आफ्रिकेच े

सरकार लोकोपकारी नव्हत.े या सत्तेच े अप्स्तत्व गोऱ्याांच्या फ्रहताकररता होते. सामान्यपण े त े

हहिंदुस्तानींच्या फ्रवरोधात होते. यामळेु अशा एक पिीय सत्तेची फ्रनरांकुशता कोणत्याही प्रकारे 
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औमचत्यपूणण वा िम्य ठरू शकत नसत.े यामुळे माझ्या मत ेइथ ेसत्तेचा पूणण दुरुपयोग झाला. परांत ु

ज्या कामाकररता अशा प्रकारे सत्तेचा दुरुपयोग केला जातो ते काम कधीही लसद्धीला जात नाही. 

केव्हा केव्हा िक्षणक यश ममळाल्यासारख ेवाटत,े पण अशा दुरुपयोगामुळे कायम यश कधीही 

ममळू शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत जो तीन पौंड कराच्या रिणाकररता सरकारन ेमजुराांवर 

गोळीबार केला होता तो तीन पौंड कर तर सरकारला तीन मफ्रहन्यातच रद्द करावा लागला होता. 

अशा रीतीन ेअनेकदा दुःख सुखाकररता असत.े दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींचा हा आवाज 

चोहोकडे पोहोचला. माझा फ्रवश्वास आह ेकी कोणत्याही यांत्रात यांत्राच्या प्रत्येक भागाचे आपले 

एक स्थान असत ेआक्षण ज्याप्रमाण ेजांग, घाण इत्यादींमुळे यांत्राांची गती थाांबत ेत्याचप्रमाणे काही 

गोष्टींमुळे आांदोलनाची गतीही थाांबत.े आपण केवळ ईश्वरी इच्छेच ेफ्रनममत्त असतो. यामुळे कोणती 

गोष्ट आपल्याला अनुकूल आह ेआक्षण कोणती प्रफ्रतकूल हे आपल्याला कधीही कळू शकत नाही. 

याचा अथण आपल्याला केवळ साधनाांच्या माफ्रहतीचा अमधकार आहे. साधन जर शुद्ध असतील तर 

पररणामाांबद्दल आपण फ्रनभणय आक्षण फ्रनभििंत असू शकतो.  

सत्याग्रहाच्या लढाईत मी पाफ्रहले की जसजस ेलढणाराांचे दुःख वाढत गेल ेतसतसा लढाईचा शेवट 

जवळ येत गेला. यालशवाय या युद्धात मी असेही पाफ्रहले की अशा फ्रनदोष, फ्रनःशस्त्र आक्षण अहहिंसक 

युद्धाच्या सांकटकाळात आवश्यक ती साधन ेआपोआप जुळून येतात. अशा अनेक स्वयांसेवकाांनी, 

ज्याांना मी आज ओळखतही नाही, स्वतःहोऊन आम्हाला या लढाईत मदत केली. अस ेसेवक 

बहुधा फ्रनस्वाथी असतात. इच्छा नसतानासुद्धा त ेअदृश्य रूपान ेमदत करत असतात. ना त्याांच्या 

सेवेकडे कोणी लि देत असतो, ना कोणी त्याांना सेवेच ेप्रमाणपत्र देत असतो. त्याांच्या अशा 

बहुमूल्य कामाची नोंद ईश्वराच्या पुस्तकात होत असत ेइतकेसदु्धा काही स्वयांसेवकाांना माहीत 

नसत.े 

दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानी आपल्या या अतग्नपरीिेत उत्तीणण झाले. त्याांनी अतग्नप्रवेश केला 

आक्षण त्यातून त ेशुद्ध होऊन बाहेर पडले. या लढाईच्या शेवटच्या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली 

याचा फ्रवचार आपण पुढील प्रकरणात करू. 
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२३. शेवटा ी सुरुवात 

वाचकाांना माहीतच असेल की हहिंदुस्तानी समाजाने शक्य फ्रततक्या आक्षण अपेिेपेिा फ्रकती तरी 

जास्त शाांततेच्या शक्तीचा अवलांब केला होता. वाचकाांनी हेही पाफ्रहले असावे की या शाांत शक्तीचा 

अवलांब करणाराांमध्य ेबहुसांख्य लोक अशा गरीब आक्षण दललत समाजातील होते की ज्याांच्याकडून 

तशी अपेिा मुळीच करता येत नव्हती. वाचकाांना हेही आठवत असेल की  फ्रफफ्रनक्सच ेदोन वा 

तीन जबाबदार कायणकत ेसोडल ेतर इतर सवण तुरुां गात होते. फ्रफफ्रनक्सबाहेरील कायणकत्यांमध्य े

ददवांगत अहमद महमद काछललया हेच अस ेकायणकत ेहोत ेकी जे तुरुां गाबाहेर होते. फ्रफफ्रनक्समध्य े

राहणाराांमध्य े श्री वेस्ट, कुमारी वेस्ट आक्षण मगनलाल गाांधी तुरुां गाबाहेर होते. काछललया सेठ 

सवणसामान्य गोष्टींकडे लि ठेवायच.े कुमारी श्लेशीन ट्रान्सवालचा सवण फ्रहशोब ठेवायची आक्षण 

सरहद्द ओलाांडणाऱ्या लोकाांची देखरेख करायची. श्री वेस्टवर ‘इांमडयन ओफ्रपफ्रनयन’चा इांग्रजी 

फ्रवभाग चालवण्याची आक्षण गोखल्याांबरोबर तारव्यवहार करण्याची जबाबदारी होती. िणोिणी 

जेव्हा पररस्स्थती बदलत ेतेव्हा पत्रव्यवहारान ेकाम कस ेभागणार? पत्राप्रमाण ेलाांबलाांब ताराच 

पाठवाव्या लागायच्या. हे नाजूक काम वेस्टना करावे लागायच.े 

आता न्यूकॅसलप्रमाणेच फ्रफफ्रनक्स नातालच्या वायव्य भागातील सांपकऱ्याांचे कें द्र झाले होत.े 

शेकडो मजूर फ्रतथ ेसल्ला घेण्याकररता, आश्रयाकररता येऊ लागल ेहोते. अशा अवस्थेत सरकारची 

दृष्टी फ्रफफ्रनक्सकडे वळल्यालशवाय कशी राहू शकत होती? आजबूाजूला राहणाऱ्या गोऱ्याांच े

डोळेसुद्धा लाल झाले. अस ेअसल ेतरी तेथील मुलेसुद्धा धोक्याची कामे मोठ्या जबाबदारीन ेकरत 

असत. मध्यांतरी वेस्टना अटक झाली. खर ेसाांगायचे तर वेस्टना अटक करण्यासारख ेकोणतेही 

कारण नव्हत.े वेस्ट आक्षण मगनलाल गाांधी याांनी अटक करवून घेण्याकररता कोणताही प्रयत्न 

करू नय े आक्षण अटकेकररता फ्रनममत्त होईल अशा प्रसांगापासून शक्य फ्रततके दूर राहाव े अस े

आमच्यात ठरल े होते. यामुळे वेस्टनी अटकेकररता कोणतेही कारण होऊ ददले नव्हत.े परांत ु

सरकार सत्याग्रहींच्या गैरसोयीचा फ्रवचार थोडाच करणार होते! आक्षण कोणाला अटक 

करण्याकररता सरकारला कारणाांचीही गरज नव्हती. सत्ताधाऱ्याला एखादे काम करण्याची इच्छा 
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असण े हेच त्या कामाकररता फ्रनममत्त होत असत.े वेस्टना अटक झाल्याच े कळल्याबरोबर 

हहिंदुस्तानातून योग्य आक्षण हुशार माणसाांना दक्षिण आफ्रिकेत पाठवण्याकररता गोखल्याांनी 

पाऊल उचलल.े दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहींना मदत करण्याकररता लाहोरमध्ये जेव्हा सभा 

झाली तेव्हा ऍन्ड्यूजनी आपल्याजवळील सवण पैस ेसत्याग्रहींना देऊन टाकल ेहोते. तेव्हापासून 

गोखल्याांची त्याांच्यावर नजर होती. यामुळे वेस्टना अटक झाल्याच े कळताच गोखल्याांनी 

ऍन्ड्यूजना तारेन ेफ्रवचारले, “तुम्ही ताबडतोब दक्षिण आफ्रिकेत जाऊ शकता?” ऍन्ड्यजूनी “हो” 

अस ेउत्तर ददले. याचबरोबर ऍन्ड्यूजच ेपरमममत्र फ्रपअसणनही त्याांच्याबरोबर दक्षिण आफ्रिकेत 

येण्याकररता  तयार झाले.  

परांतु सत्याग्रहींची लढाई आता सांपत आली होती. हजारो फ्रनदोष लोकाांना तुरुां गात ठेवण्याची 

शक्ती दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारमध्य े नव्हती. हहिंदुस्तानच े व्हाईसरायही ही गोष्ट सहन 

करण्याच्या मनःस्स्थतीत नव्हत.े जनरल स्मट्स आता काय करतात याकडे सवण जगाच े लि 

लागलेले होते. अशा प्रकारे इतर सवणसामान्य सरकार ज ेकरतात तेच जनरल स्मट्सनी केल.े 

यासांबांधात काही चौकशी करण्याची गरज नव्हती. हहिंदुस्तानींवर जो अन्याय झाला होता तो सवण 

जगाला माहीत होता. तो अन्याय दूर करण्याची गरज सवांना जाणवत होती. हहिंदुस्तानींवर अन्याय 

झाल्याच ेव तो दूर करण ेआवश्यक असल्याच ेजनरल स्मट्स याांनाही ददस ूशकत होत.े परांत ु

त्याांची स्स्थती सपण आक्षण बेडकासारखी झाली होती. मी तीन पौंड करही कमी करणार नाही आक्षण 

इतर कोणत्याही सुधारणासुद्धा करणार नाही असे जनरल स्मट्सनी दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्याांना 

समजावलेल ेअसल्यामुळे त्याांना जरी न्याय करायचा होता तरी न्याय करण्याची शक्ती त्याांनी 

गमावलेली होती. परांतु तीन पौंड कर रद्द करणण्यालशवाय त्याांच्यासमोर दुसरा कोणताही उपाय 

राफ्रहला नाही. लोकमताला घाबरणार े सरकार अशा प्रकारे चौकशीआयोग नेमून मागण काढत 

असतात. असा आयोग केवळ नावाकररता चौकशी करत असतो. अशा आयोगाच्या चौकशीतून 

काय बाहेर पडणार असत े हे चौकशीच्या आधीच सवांना माहीत असत.े आयोगान े केलेल्या 

लशफारशींची अांमलबजावणी करण्याची सामान्यपण ेप्रथा असत.े अशा प्रकारे अशा आयोगाच्या 

चौकशीचा आधार घेऊन सरकार तोच न्याय करत असत ेजो करण्याकररता त्यान ेआधी नकार 
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ददलेला असतो. जनरल स्मट्स याांच्या या आयोगात तीन सदस्याांची फ्रनयुक्ती झाली होती. या 

आयोगासांबांधीच्या आपल्या अटींची पूतणता जोपयंत केली जाणार नाही तोपयंत या आयोगाचा 

आम्ही बफ्रहष्कार करू अशी प्रफ्रतज्ञा हहिंदुस्तानींनी केली होती. सवण सत्याग्रहींची तुरुां गातून सुटका 

करावी ही त्यातील पफ्रहली अट होती. आयोगातील फ्रकमान एक सदस्य हहिंदुस्तानी समाजातफे 

असला पाफ्रहजे ही दुसरी अट होती. पफ्रहली अट आयोगानेच काही प्रमाणात मान्य केली होती 

आक्षण आपले काम सोपे व्हाव े म्हणून श्री कॅलेनबॅकची, श्री पोलाकची आक्षण माझी फ्रबनशतण 

सुटका करावी अशी लशफारस आयोगान ेसरकारकडे केली होती. सरकारन ेआयोगाचा हा सल्ला 

मान्य केला आक्षण आम्हा फ्रतघाांनाही एकाच ददवशी (१८ मडसेंबर १९१३) सोडून ददले. आम्ही 

फारफार तर सहा आठवड्याांची लशिा भोगली असावी. दुसरीकडे वेस्टना सरकारन ेजरी पकडल े

होते तरी त्याांच्यावर खटला भरण्यासारखा त्याांनी कोणताही अपराध केलेला नसल्यामळेु त्याांनाही 

सरकारन ेसोडून ददले. ऍन्ड्युज आक्षण फ्रपअसणन दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचण्यापूवीच या घटना 

घडलेल्या आहेत. यामुळे मी स्वतःच डरबनला जाऊन या दोन ममत्राांना घेऊन आलो होतो. या 

घटनेची कल्पना नसल्यामुळे मला जहाजावर पाहून त्याांना आियणही वाटल े आक्षण आनांदही 

झाला. या दोघाांशी माझी ही पफ्रहली भेट होती. 

तुरुां गातून सुटल्यामुळे आम्हा फ्रतघाांचीही फ्रनराशाच झाली. बाहेरच्या घटनाांची आम्हाला काहीही 

माफ्रहती नव्हती.आयोगाच्या फ्रनयुक्तीच्या आम्हाला आियण वाटल.े परांत ु आयोगाला कोणतीही 

मदत करण ेआम्हाला शक्य नसल्याच ेआमच्या लिात आल.े आयोगामध्य ेहहिंदुस्तानी समाजातफे 

एक तरी सदस्य असण ेआवश्यक आह ेअसे मात्र आम्हाला नक्कीच वाटल.े यामुळे आम्ही फ्रतघेही 

डरबनला गेलो आक्षण फ्रतथून २१ मडसेंबर १९१३ला जनरल स्मट्स याांना आम्ही एक पत्र ललफ्रहल.े 

त्याचा साराांश असा होता - 

“आम्ही आयोगाच ेस्वागत करतो. परांत ुत्यातील श्री एललसन आक्षण श्री वायली या दोन सदस्याांची 

ज्या पद्धतीन ेनेमणूक झाली फ्रतला आमचा तीव्र फ्रवरोध आह.े व्यलक्तगत रूपान ेआमचा त्याांना 

कोणताही फ्रवरोध नाही. परांतु या दोघाांनीही हहिंदुस्तानींबद्दलची आपली नाराजी अनेकदा व्यक्त 
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केली आह.े यामुळे त्याांच्याकडून न कळत अन्याय होण्याची शक्यता आह.े माणूस आपला स्वभाव 

एकाएकी बदलवू शकत नाही हे दोन्ही सदस्य आपले फ्रवचार बदलतील अस ेमानण ेअनैसर्गिंक 

होईल. आयोगामध्य ेतटस्थ सदस्याांची सांख्या वाढवण्यात यावी इतकेच आमचे म्हणण ेआह.े या 

दृष्टीने आम्ही जेम्स रोजइफ्रनज आक्षण सन्माननीय डब्ल्य.ू पी. श्राईनर याांची नाव ेसुचवतो. हे दोघेही 

सवांना पररमचत आहेत आक्षण आपल्या न्यायबदु्धीकररता प्रलसद्ध आहेत. सवण सत्याग्रहींना सोडून 

द्यावे अशी आमची दुसरी फ्रवनांती आह.े जर अस े करण्यात आल े नाही तर आमच्याकररता 

तुरुां गाबाहेर राहण ेकठीण होईल. आता त्या सत्याग्रहींना तुरुां गात ठेवण्याचे काहीही कारण राहत 

नाही. दुसरी गोष्ट अशी की आयोगासमोर जर आम्हाला साि द्यायचीच असेल तर आम्हाला 

खाणींमध्य े आक्षण जजथेकुठे फ्रगरममट्य े मजूर राहतात फ्रतथ े जाण्याचे स्वातांत्र्य असल े पाफ्रहजे. 

सरकार जर आमची फ्रवनांती मान्य करणार नसेल तर परत तुरुां गात जाण्याचे मागण आम्हाला शोधाव े

लागतील.” 

आयोगातील सदस्याांची फ्रनयुक्ती कोणत्याही पिाकररता करण्यात आलेली नाही, आयोग केवळ 

सरकारच्या समाधानाकररता आहे असे साांगनू जनरल स्मट्स याांनी आयोगाच े सदस्य 

वाढवण्याकररता नकार ददला. २४ मडसेंबरला ममळालेल्या या पत्रानांतर आमच्याजवळ एकच 

उपाय राफ्रहला होता. तुरुां गात जाण्याची तयारी करून १ जानेवारी १९१४ला डरबन येथून तुरुां गात 

जाऊ इस्च्छणार ेलोक कूच करतील अशी घोषणा आम्ही केली. परांतु जनरल स्मट्स याांच्या पत्रात 

एक वाक्य अस ेहोते की ज्याच्या आधारावर मी त्याांना परत पत्र ललफ्रहले. त ेवाक्य अस ेहोते - 

“आम्ही फ्रनष्पि आक्षण न्याय्य आयोगाची फ्रनयकु्ती केली आह.े ही फ्रनयुक्ती करत असताना 

ज्याप्रमाण ेआम्ही हहिंदुस्तानींबरोबर फ्रवचारफ्रवफ्रनमय केला नाही त्याचप्रमाणे खाणमालक आक्षण 

साखरवाल्याांशीही आम्ही फ्रवचारफ्रवफ्रनमय केला नाही.” वैयलक्तक पातळीवर मी जनरल स्मट्स 

याांना ललफ्रहले की सरकारला जर हहिंदुस्तानींना न्यायच द्यायचा असेल तर मला तुमच्याशी 

भेटण्याची आक्षण तुमच्यासमोर काही तथ्य ठेवण्याची परवानगी द्या. याच्या उत्तरात जनरल स्मट्स 

याांनी माझी फ्रवनांती मान्य केली. यामुळे आमच्या कूचचा कायणक्रम काही ददवसाांकररता स्थफ्रगत 

झाला.  
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आम्ही नवीन कूचचा कायणक्रम आखत आहो अस ेजेव्हा हहिंदुस्तानात गोखल्याांनी ऐकल ेतवे्हा 

त्याांनी आम्हाला एक लाांब तार पाठवली. तुमच्या या पावलामुळे माझी आक्षण लॉडण हार्डिंग्ज याांची 

फार फ्रवमचत्र पररस्स्थती होईल अस ेत्या तारेत ललफ्रहल ेहोते. त्याांनी दुसरा कूच थाांबवण्याचा आक्षण 

आयोगासमोर साि देऊन आयोगाला पूणण सहकायण करण्याचा जोरदार सल्ला आम्हाला ददला.  

यामुळे आमच्यासमोर धमणसांकट उभे राफ्रहले. आयोगाची सदस्यसांख्या जर वाढवण्यात आली नाही 

तर आयोगाचा बफ्रहष्कार करण्याची प्रफ्रतज्ञा हहिंदुस्तानी समाजान ेकेली होती. लॉडण हार्डिंग्ज नाराज 

झाले वा गोखल ेदुःखी होणार असल ेतरी घेतलेली प्रफ्रतज्ञा मोडणे कस ेशक्य होते? गोखल्याांच्या 

भावनेचा, त्याांच्या प्रकृतीचा आक्षण आमच्या फ्रनियामुळे त्याांच्या नाजूक प्रकृतीवर होणाऱ्या 

पररणामाांचा आम्ही फ्रवचार करावा असे ऍन्ड्यूजनी सुचवले. माझीही अशीच इच्छा होती. 

समाजाच्या नेत्याांबरोबर फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करून अखेरीस आम्ही असा फ्रनणणय घेतला की आयोगाच े

सदस्य वाढवल ेगेल ेनाही तर मोठ्यातमोठा धोका पत्करूनही आम्ही आयोगाचा बफ्रहष्कार केलाच 

पाफ्रहजे. याकररता जवळपास १०० पौंड खचण करून आम्ही गोखल्याांना एक लाांबलचक तार 

पाठवली. याबाबतीत ऍन्ड्यूज आमच्याशी सहमत होते.  त्या तारेचा आशय होता -  

 “तुमच्या वेदना आम्ही समज ूशकतो. फ्रकतीही मोठा त्याग करून तुमचा सल्ला मानण्याची 

आमची इच्छा आह.े लॉडण हार्डिंग्ज याांनी आम्हाला अमूल्य मदत केली आह.े अखेरपयंत त्याांची 

आम्हाला मदत होत राहावी अशी आमचीही इच्छा आहे. परांतु तुम्ही आमची पररस्स्थती समजनू 

घ्यावी अशीही आमची इच्छा आह.े यात हजारो माणसाांच्या प्रफ्रतज्ञेचा प्रश्न सामावलेला आह.े 

आमची प्रफ्रतज्ञा शदु्ध आहे. आमची सांपूणण लढाई प्रफ्रतज्ञेच्या पायावर उभारलेली आहे. आज जर 

प्रफ्रतज्ञेच ेबांधन नसत ेतर आमच्यापैकी अनेक लोकाांचे स्खलन झाले असत.े हजारो लोकाांच्या 

प्रफ्रतज्ञेवर एकदा पाणी फ्रफरले तर नैफ्रतक बांधनासारखी कोणतीही गोष्ट लशल्लक राहणार नाही. 

प्रफ्रतज्ञा घेत असताना लोकाांनी पूणण फ्रवचार केला होता. फ्रतच्यात कोणत्याही प्रकारची अनीती तर 

नक्कीच नाही. बफ्रहष्काराची प्रफ्रतज्ञा करण्याचा समाजाला पूणण हक्क आह.े अशा प्रकारची प्रफ्रतज्ञा 

कोणाकररताही तोडण्यात येऊ नय ेआक्षण मोठ्यात मोठा धोका पत्करून फ्रतचे पालन केल ेपाफ्रहज े
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असाच सल्ला तुम्ही आम्हाला द्याल अशी आमची अपेिा आह.े ही तार लॉडण हार्डिंग्ज याांनाही 

दाखवा. तुमची फ्रवमचत्र पररस्स्थती होऊ नय ेअशी आमची इच्छा आहे. ही लढाई आम्ही ईश्वराला 

सािी ठेवून आक्षण त्याच्या मदतीच्या आधारावर लढत आहो. वडीलधाऱ्या, मोठ्या लोकाांची मदत 

आम्हाला ममळावी अशी आमची इच्छा आहे, तशी आमची अपेिाही आहे. अशा लोकाांकडून 

आम्हाला जेव्हा मदत ममळत ेतेव्हा आम्हाला आनांदही होतो. परांत ुत्याांची मदत ममळो वा न ममळो 

प्रफ्रतज्ञेच े बांधन कोणत्याही अवस्थेत तुटायला नको अस े आमच े नम्र मत आह.े आमच्या 

प्रफ्रतज्ञापालनात आम्ही तुमच्या पाठठिंब्याची आक्षण आशीवाणदाची अपेिा करतो.” 

 ही तार गोखल्याांकडे पोहोचल्यानांतर त्याांच्या प्रकृतीवर वाईट पररणाम झाला. परांत ु

त्याांच्याकडून आम्हाला जी मदत ममळत होती फ्रतच्यावर त्याचा काहीही पररणाम झाला नाही. 

आक्षण जर काही पररणाम झालाच असेल तर तो ती मदत वाढण्यात झाला. लॉडण हार्डिंग्ज याांना 

त्याांनी त्याबद्दल तार केली व आम्हाला त्याांनी काही वाऱ्यावर सोडल े नाही. उलटपिी लॉडण 

हार्डिंग्जजवळ त्याांनी आमच्या भूममकेच े समथणनच केल.े लॉडण हार्डिंग्जही आपल्या भूममकेवर 

अढळ राफ्रहले. 

 ऍन्ड्यूजबरोबर मी फ्रप्रटोररयाला गेलो. याच वेळी सांघ राज्याच्या रेल्वे कमणचाऱ्याांचा फार 

मोठा सांप झाला. या सांपामुळे सांघराज्य सरकारची पररस्स्थती फार नाजूक झाली. अशा वेळी 

हहिंदुस्तानींच्या कूचची सुरुवात केली पाफ्रहजे असे मला साांगण्यात आल.े परांतु मी घोफ्रषत केल ेकी 

सांपकरी गोऱ्याांना अशा प्रकारे मदत करू शकत नाही. आमचा हेत ूसरकारला त्रास देण्याचा नाही. 

आमची लढाई गोऱ्याांच्या लढाईपेिा वेगळी आक्षण वेगळ्या प्रकारची आह.े आम्हाला कूच 

करायचाच असेल तर रेल्व े कमणचाऱ्याांच्या गोंधळ सांपल्यानांतर आम्ही केव्हा तरी कूच करू. 

आमच्या या फ्रनणणयाचा चाांगलाच प्रभाव पडला. रूटरन ेआमची सूचना तारेन ेलांडनला पाठवली. 

लॉडण ऍम्टफ्रहल याांनी इांग्लांडहून आभाराच े पत्र पाठवले. दक्षिण आफ्रिकेतील इांग्रज ममत्राांनीही 

आमच ेआभार मानले. जनरल स्मट्सच ेएक समचव मला फ्रवनोदात म्हणाल,े “मला तुमच ेलोक 

अगदी आवडत नाहीत. त्याांना मदत करण्याची माझी मुळीच इच्छा नसत.े परांत ुआम्ही त्याांच ेकाय 
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करावे? सांकटाच्या वेळी तुम्ही लोक आम्हाला मदत करता. तुम्हाला कस े माराव?े या इांग्रज 

सांपकऱ्यांप्रमाण ेतुम्ही दांगल करावी अशी माझी इच्छा असत.े तशा पररस्स्थतीत आम्ही तुम्हाला 

सरळ करू शकतो. परांत ुतुम्ही तर शत्रूलासुद्धा दुखव ूइस्च्छत नाही. तुम्ही लशष्टाचाराची सीमा 

कधीही ओलाांडत नसल्यामुळे तुमच्यासमोर आमचा फ्रनरुपाय होतो.” 

 अशाच प्रकारचे उद्गार स्मट्स याांनीही काढल ेहोत.े वाचकाांनी लिात ठेवले पाफ्रहजे की 

सत्याग्रहींच्या सौजन्याच े आक्षण फ्रवनयाच े हे काही पफ्रहलेच उदाहरण नव्हत.े जेव्हा वायव्य 

भागातील मजुराांनी सांप केला तेव्हा कापलेला ऊस जर योग्य दठकाणी पोहोचवण्यात आला नसता 

तर गोऱ्या मालकाांच ेभरपूर नुकसान झाले असत.े यामुळे १,२०० हहिंदुस्तानी मजूर परत कामावर 

गेल ेहोते आक्षण काम सांपल्यानांतरच आपल्या सांपकरी बाांधवाांबरोबर सांपात सामील झाले होते. 

यालशवाय डरबनच्या फ्रगरममट्या मजुराांनी सांप केला त्या वेळी फ्रतथहेी भांग्याांच े आक्षण 

दवाखान्यातील आवश्यक काम करणार ेजे मजूर होते त्याांना परत खुशीन ेकामावर पाठवण्यात 

आल े होत े आक्षण तेही खुशीन े परत कामावर गले े होते. भांग्याांची आक्षण दवाखान्यात काम 

करणाराांची सेवा ममळाली नसती तर शहरात रोगराई पसरली असती आक्षण आजाऱ्याांच्या शुश्रषुेच े

काम थाांबल े असत.े अशा पररणामाची सतयाग्रही कधीही इच्छा करत नसतो. यामुळे अशा 

नोकराांना सांपापासून दूर ठेवले होते. कोणतेही पाऊल उचलत असताना सत्याग्रहीन ेफ्रवरोधकाच्या 

पररस्स्थतीचा फ्रवचार केलाच पाफ्रहजे. हहिंदुस्तानींच्या अशा सौजन्यपूणण उहारणाचा जो अदृश्य 

प्रभाव चोहोकडे पडत होता तो मला ददसत होता. या प्रभावामुळे हहिंदुस्तानींची प्रफ्रतष्ठा वाढली 

आक्षण तडजोडीकररता अनुकूल वातावरण फ्रनमाणण होऊ लागल.े 
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२४. तात्पुरती तडजोड 

 अशा प्रकारे समेटाकररता अनुकूल वातावरण तयार होत होते. मी आक्षण ऍन्ड्यूज 

फ्रप्रटोररया येथे पोहोचलो जवळपास त्याच वेळी सर बेंजाममन रॉबटणसनही, ज्याांना लॉडण हार्डिंग्ज 

याांनी एका फ्रवशेष जहाजाने दक्षिण आफ्रिकेत पाठवले होते, फ्रतथ ेपोहोचणार होते. परांतु जनरल 

स्मट्स याांनी ददलेल्या ददवशीच आम्हाला फ्रतथ ेपोहोचायच ेअसल्यामुळे सर बेंजाममनची वाट न 

पाहताच आम्ही रवाना झालो. त्याांची वाट पाहण्याचे कोणतेही कारणसदु्धा नव्हत.े समाजाच्या 

लढाईचा जो पररणाम होणार होता तो अखेरीस आमच्या शक्तीच्या प्रमाणातच होणार होता. 

 आम्ही दोघेही फ्रप्रटोररयाला गेलो. परांत ुजनरल स्मट्स मला एकट्यालाच भेटू इस्च्छत होते. 

त ेरेल्वेच्या गोऱ्या मजुराांच्या कामात गुांतलेले होत.े तो सांप इतका भयांकर होता की सांघ सरकारन े

सैफ्रनकी कायदा (माशणल लॉ) घोफ्रषत केला होता. गोऱ्या कमणचाऱ्याांचे ध्येय केवळ पगारवाढच 

नव्हत ेतर त्याांना राज्यव्यवस्थाच आपल्या हातात घ्यायची होती. जनरल स्मट्स याांच्याशी माझी 

भेट फार थोड्या वेळेकररता झाली. परांतु आधी म्हणज े म्हणज ेआमच्या महान कूचच्या वेळी 

त्याांची जी पररस्स्थती होती ती आता राफ्रहली नसल्याच ेमाझ्या लिात आले. वाचकाांना आठवतच 

असेल की त्या वेळी जनरल स्मट्सनी माझ्याशी बोलायलाही नकार ददला होता. सत्याग्रहाची 

धमकी तर जशी त्या वेळी होती तशीच आताही होती. असे असतानाही त्या वेळी त्याांनी माझ्याशी 

सत्याग्रहाची बोलणी करण्याकररता नकार ददला होता. परांतु आज त े माझ्याशी बोलणी 

करण्याकररता तयार होते. 

 हहिंदुस्तानी समाजाच े प्रफ्रतफ्रनमधत्व करणाऱ्या कोणत्या तरी माणसाची सदस्य म्हणून 

आयोगात फ्रनयुक्ती झाली पाफ्रहजे ही हहिंदुस्तानी समाजाची मागणी होती. परांत ुया बाबतीत जनरल 

स्मट्स दृढ होते. त ेम्हणाल,े “आयोगामध्य ेही वाढ केली तर सरकारच ेमहत्त्व कमी होण्याची 

शक्यता असल्यामुळे आक्षण असे केल ेतर मला ज्या सुधारणा करायच्या आहते त्या करता येणार 

नसल्यामुळे आयोगात ही वाढ होऊच शकत नाही. श्री एलसन आमचा माणूस आह े हे तुम्ही 

लिात ठेवले पाफ्रहजे. सुधारणाांच्या बाबतीत ते सरकारच्या फ्रवरोधात जाणार नाहीत. त े
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सरकारकडून राहतील. कनणल वायली नातालची एक प्रफ्रतमष्ठत व्यक्ती आह.े यालशवाय ते तुमच े

फ्रवरोधक असल्याचाही समज आह.े यामुळे हे लोक जर तीन पौंड कर कमी करण्याकररता सहमत 

झाले तर आमच े काम सोपे होईल. आमच्या स्वतःच्याच कटकटी इतक्या जास्त आहेत की 

आम्हाला िणाचीही फुरसत नाही. यामुळे तुमचा प्रश्न ममटवण्याची आमची इच्छा आह.े तुमच्या 

ज्या काही मागण्या आहते त्या मान्य करण्याचा आम्ही फ्रनणणय घेतला आहे. परांतु आयोगाच्या 

सांमतीलशवाय आम्ही तस ेकरू शकत नाही. तुमची स्स्थतीही मी समज ूशकतो. जोपयंत आयोगात 

तुमच्यातफे कोणी फ्रनयुक्त केला जाणार नाही तोपयंत आयोगासमोर तुम्ही साि देणार नाही अशी 

शपथ तुम्ही लोकाांनी घेतलेली आह.े तुमची इच्छा नसेल तर साि देऊ नका. परांत ु जे साि 

देण्याकररता येतील त्याांना तुम्ही अडव ू नका आक्षण आयोगाच े काम सुरू असेपयंत सत्याग्रह 

स्थफ्रगत करा. अस ेकेल्यामुळे तुमचाही फायदा होईल आक्षण मलाही शाांतता ममळेल याची मला 

खात्री आह.े सांप करत असलेल्या हहिंदुस्तानी मजुराांचा छळ होत असल्याच ेतुम्ही साांगता. परांत ु

आयोगासमोर तुम्ही साि देणार नसल्यामुळे तुम्ही लोक ही गोष्ट लसद्ध करू शकणार नाही. परांत ु

याचा फ्रवचार तुम्ही लोकाांनी करायचा आहे.” 

 जनरल स्मट्स अस े म्हणाले होते. ते जे काही म्हणाले ते मला योग्य वाटत होते. सांप 

करणाराांचा लशपायाांनी आक्षण वाडणर लोकाांनी जो छळ केला होता त्याच्या भरपूर तक्रारी आम्ही 

केल्या होत्या. परांत ु आयोगाचा बफ्रहष्कार केल्यामळेु ती गोष्ट लसद्ध करण्याची सांधी आम्हाला 

ममळणार नव्हती. हे एक धमणसांकट होते. या बाबतीत आमच्यात मतभेद होता. लशपायाांवर आक्षण 

वाडणराांवर हहिंदुस्तानींनी ज ेआरोप केल ेत ेलसद्ध केलेच पाफ्रहजे आक्षण आयोगासमोर जर साि देता 

येऊ शकत नसेल तर ज्या लोकाांना समाज अपराधी समजतो त्या लोकाांच्या फ्रवरोधात अशा 

प्रकारच्या तक्रारी करण्यात याव्या की त्यामुळे आरोप करणाराांना न्यायालयात मानहानीचा दावा 

करता येऊ शकेल असे म्हणणारा एक पि होता. परांत ुमी या मताच्या फ्रवरोधात होतो. आयोगाचा 

फ्रनकाल सरकारच्या फ्रवरोधात जाण्याची फार कमी शक्यता होती. मानहानीसारख्या गोष्टी जाहीर 

करताना समाजाला भयांकर अडचणींना तोंड द्यावे लागल ेअसत,े आक्षण केवळ तक्रारी लसद्ध 

करण्यामळेु त्यापासून अमधक कोणताही लाभ झाला नसता. मानहानीच्या दाव्यात फ्रकती कटकटी 
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असतात त ेएक वकील म्हणून मला माहीत होते. परांतु माझ्याजवळील सवाणत मोठा युलक्तवाद 

असा होता की सत्याग्रहींना दुःख सहन करायच ेअसत,े मृत्यूपयतंच ेकोणतेही दुःख सहन करावे 

लागल ेतरी त्याकररता आपली तयारी असली पाफ्रहजे हे सत्याग्रह सुरू करण्यापूवी सत्याग्रहींना 

माहीत होते. मग जी दुःख ेत्याांना सहन करावी लागली ती लसद्ध करण्याकररता इतका अट्टाहास 

कशाकररता? बदला घेण्याची भावना तर सत्याग्रहींमध्ये असायलाच नको. यामुळे जजथ ेआपली 

दुःख ेलसद्ध करण्यात फ्रवलिण अडचणी असतात फ्रतथ ेसत्याग्रहीन ेशाांत असणेच योग्य असत.े 

सत्याग्रहीन ेमूलभूत गोष्टीकररता लढाई केली पाफ्रहजे, आक्षण इथ ेमूलभूत गोष्ट खुनी कायदा होती. 

जर तो रद्द होण्याची वा त्यात बदल होण्याची पूणण शक्यता असेल तर सत्याग्रहीने इतर कटकटीत 

पडायला नको. यालशवाय सत्याग्रहीच्या मौनाची कायद्याच्या फ्रवरोधात सरुू असलेल्या लढाईत 

मदतच होत असत.े फ्रवरोधी पिातील फार मोठ्या वगाणला हा सवण युलक्तवाद समजावनू साांगण्यात 

मी यशस्वी झालो होतो. यामुळे दुःखाांच्या तक्रारींकररता कायद्याची मदत घेण्याचा फ्रवचार सोडून 

देण्याचा फ्रनणणय आम्ही घेतला. 
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२५. पत्राां ी देवघेव 

तात्पुरत्या समेटाकररता जनरल स्मट्स आक्षण माझ्यात पत्रव्यवहार झाला होता. २१ जानेवारी 

१९४४च्या माझ्या पत्राचा आशय असा होता - 

“आमच्या प्रफ्रतज्ञेमुळे आयोगासमोर साि देऊन आम्ही आयोगाची मदत करू शकत नाही. 

आमची ही प्रफ्रतज्ञा तुम्ही समज ूशकता आक्षण तुम्हाला त्याबद्दल आदरही वाटतो. समाजाबरोबर 

फ्रवचारफ्रवफ्रनमय करण्याच ेतत्त्व तुम्ही मान्य करत असल्यामळेु साि देण्याव्यफ्रतररक्त इतर प्रकारे 

आयोगाची मदत करण्याचा आक्षण आयोगाच्या कामात अडथळा न आणण्य़ाचा सल्ला मी माझ्या 

देशबाांधवाांना देऊ शकतो. यालशवाय आयोगाच ेकामकाज सुरू असताना आक्षण नवीन कायदे 

पाररत होण्याच्या काळात सरकारची पररस्स्थती फ्रवमचत्र होऊ नये म्हणनू सत्याग्रह स्थफ्रगत 

करण्याचा सल्लाही मी देऊ शकतो. तसेच महाराज्यपालाांनी पाठवलेल्या सर बेजाममन रॉबटणसन 

याांच्याशी सहकायण करण्याचा सल्लासदु्धा मी माझ्या देशबाांधवाांना देईन. 

“तुरुां गात आक्षण सांपकाळात आम्हाला जे दुःख सहन करावे लागल ेहोते आक्षण आमच्यावर ज े

अत्याचार झाले होते त्याबद्दल मी साांफ्रगतल ेपाफ्रहजे की आमच्या प्रफ्रतज्ञेमुळे आम्ही ती गोष्ट लसद्ध 

करू शकणार नाही. सत्याग्रही म्हणून आम्ही फ्रनक्षितच त्या दुःखाांबद्दल आक्षण अत्याचाराांबद्दल 

तक्रार करून राफ्रहलेलो नाही, आक्षण त्याांचा बदला घेण्याचीही आमची इच्छा नाही. परांतु याचा 

अथण असा घेण्यात येऊ नये की या गोष्टी लसद्ध करण्याकररता आमच्याजवळ कोणतीही साधन े

नाहीत. आपणसदु्धा आमची पररस्स्थती समजून घ्यावी अशी आमची इच्छा आह.े यालशवाय आम्ही 

आता सत्याग्रह स्थफ्रगत ठेवत असल्यामळेु लढाईच्या सांबांधात ज ेसत्याग्रही तुरुां गात बांद आहेत 

त्याांना सोडून ददले पाफ्रहजे. आमच्या मागण्या काय आहेत हेसुद्धा इथ ेमी आपल्याला साांग ूइच््तो 

- 

१. तीन पौंड कर रद्द करण्यात आला पाफ्रहजे. 

२. हहिंदू-मुसलमान वगैरेंचे धार्मिंक पद्धतीन ेझालेले फ्रववाह कायद्यान ेवैध मानण्यात आल ेपाफ्रहजे. 
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३. लशक्षित हहिंदुस्तानींना या देशात प्रवेश करू ददला पाफ्रहजे. 

४. ऑरेंज िी स्टेटसांबांधी जे करार झाले आहेत त्यात सुधारणा झाली पाफ्रहजे. 

५. हहिंदुस्तानींच्या स्वाक्षभमानाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागणार नाही अशा प्रकारे सध्याच्या 

कायद्याची अांमलबजावणी करण्याच ेआश्वासन देण्यात आल ेपाफ्रहजे. 

 “या मागण्याांसांबांधी तुमच्याकडून जर समाधानकारक उत्तर ममळाल ेतर सत्याग्रह स्थफ्रगत 

ठेवण्याचा सल्ला मी देईन.” 

 या पत्राचे जनरल स्मट्स याांनी त्याच ददवशी ज ेउत्तर ददले त्याचा आशय असा होता -  

 “तमु्ही आयोगासमोर साि देऊ शकत नाही याच ेसरकारला दुःख आहे. सरकारला तुमची 

स्स्थती समज ूशकत.े सत्याग्रहींच्या दुःखाचा फ्रवषय सोडून देण्याची जी इच्छा तुम्ही व्यक्त केली 

आह ेत्यामागील हेतूही सरकारला कळू शकतो. सत्याग्रहींबरोबर कू्रर व्यवहार केल्या गेल्याची गोष्ट 

सरकार स्पष्टपणे नाकारू इस्च्छते. परांत ुआयोगासमोर याबाबतीत तुम्ही कोणताही पुरावा सादर 

केला नाही तर सरकारकररता करण्यासारख ेकाहीही लशल्लक राहत नाही. आक्षण सत्याग्रहींना 

सोडण्यासांबांधीच े आदेश तर सरकारन े तुमच े पत्र ममळण्यापूवीच काढलेले आहेत. हहिंदुस्तानी 

समाजाच्या दुःखासांबांधी तुम्ही जे ललफ्रहले आहे त्या सांबांधात आयोगाचा अहवाल ममळेपयतं 

सरकार कोणतेही पाऊल उचलणार नाही.” 

आमच्या या दोन्ही पत्राांची देवघेव होण्यापूवी मी आक्षण श्री ऍन्ड्यजू जनरल स्मट्स याांना 

अनेकवेळा भेटलो होतो. मध्यांतरीच्या काळात सर बेंजाममन रॉबटणसनही फ्रप्रटोररया येथ ेयेऊन 

पोहोचले होत.े सर बेंजाममन रॉबटणसन जरी लोकफ्रप्रय अमधकारी समजले जात होते आक्षण 

गोखल्याांच े लशफारसपत्रही त्याांनी आपल्या सोबत आणल े होत े तरी सामान्य इांग्रज 

अमधकाऱ्याांमध्य े जी दुबणलता आढळत े फ्रतच्यापासून ते मुक्त नव्हत े हे माझ्या लिात आल.े 

आल्याबरोबर समाजात फूट पाडण्याचा आक्षण सत्याग्रहींना धमकावण्याला त्याांनी सुरुवात केली. 

फ्रप्रटोररयात त्याांच्याशी माझी जी भेट झाली होती फ्रतचा माझ्यावर चाांगला प्रभाव पडला नाही. 
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सत्याग्रहींना धमकावण्यासांबांधी मला काही तारा ममळाल्या होत्या आक्षण त्याबद्दल मी सर बेंजाममन 

याांच्याशी बोललोही होतो. मला तर सवांबरोबर एकाच पद्धतीन ेम्हणज ेस्पष्टपण ेआक्षण सरळपण े

वागायच े असल्यामुळे आम्ही दोघेही ममत्र झालो. परांत ु घाबरवणाराला अमधकारी घाबरवतच 

असतात आक्षण न घाबरणाराशी त ेसरळपण ेव्यवहार करत असतात असा अनुभव मला अनेकदा 

आला आह.े 

अशा प्रकारे सरकारबरोबर आमचा तात्पुरता तह झाला आक्षण अखेरीस सत्याग्रह स्थफ्रगत झाला. 

यामुळे अनेक इांग्रज ममत्र खुश झाले आक्षण अांफ्रतम तह होण्याकररता मदत करण्याचेही त्याांनी 

आश्वासन ददले. समाजाला हा तह मान्य करायला लावण्याचे काम काहीस ेकठीण होते. समाजात 

फ्रनमाणण झालेल्या उत्साहाचा भांग व्हावा अशी कोणाचीही इच्छा नव्हती, आक्षण जनरल स्मट्सवर 

कोणी कसा फ्रवश्वास ठेवणार? काही लोकाांनी मला १९०८च्या तडजोडीची आठवण ददली आक्षण 

साांफ्रगतल,े “जनरल स्मट्सनी समाजाला एकदा धोका ददला आह.े सत्याग्रहात तुम्ही नवीन गोष्टींचा 

समावेश करत आहा असा आिेप त्याांनी अनेकदा घेतला आहे. समाजावर त्याांनी अनेक अत्याचार 

केल ेआहते. असे असूनही तुम्ही जनरल स्मट्स याांना ओळखत नाही ही फ्रकती खेदाची गोष्ट आहे? 

हा माणसू तुम्हाला परत एकदा धोका देईल आक्षण मग तुम्ही परत सत्याग्रह करण्याकररता साांगाल. 

त्या वेळी तुमच्यावर कोण फ्रवश्वास ठेवील? लोकाांनी वारांवार तुरुां गात जाव ेआक्षण वारांवार नुकसान 

सहन करावे असे फ्रकती ददवस चाल ूशकेल? जनरल स्मट्सबरोबर तर एकच तडजोड होऊ शकत.े 

समाजाची जी मागणी असेल तीच त्याांच्याकडून पूणण करून घेतली पाफ्रहजे. त्याांच्याकडून वचन 

घेतल ेजाऊ शकत नाही. जो माणसू वचन देऊन वचनभांग करतो त्याच्यावर अजून कसा फ्रवश्वास 

ठेवता येऊ शकतो?” 

काही दठकाणी असा युलक्तवाद केला जाईल हे मला माहीतच होते. यामुळे याबद्दल मला काहीही 

आियण वाटल े नाही. फ्रकतीही वेळा धोका देण्यात आला तरी एखाद्याच्या वचनावर अफ्रवश्वास 

करण्याकररता जोपयंत स्पष्ट कारण नसेल तोपयतं सत्याग्रही त्याच्यावर फ्रवश्वास ठेवत असतो. 

ज्या सत्याग्रहीन े दुःखाला सुख मानलेल े असत े तो अफ्रवश्वासाकररता स्पष्ट कारण नसेल तर 
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दुःखाांना घाबरून फ्रवरोधकावर अफ्रवश्वास करणार नाही. उलट आपल्या शक्तीवर फ्रवश्वास ठेवून 

फ्रवरोधी पिाद्वारे ददल्या जाणाऱ्या धोक्याबद्दल फ्रनभििंत राहील आक्षण फ्रकतीही धोका ददला गेला 

तरी तो फ्रवरोधकावर फ्रवश्वास ठेवत राहील. यामुळे सत्याची शक्ती वाढेल आक्षण फ्रवजय अजून 

जवळ येईल अस े तो समजेल. यामुळे ठीकदठकाणी सभा घेऊन तडजोड स्वीकारण्याच्या 

गोष्टीबद्दल समाजातील लोकाांची अखेरीस मी समजतू घालू शकलो आक्षण त्याांनासुद्धा सत्याग्रहाच े

रहस्य अमधक चाांगल ेउमगू शकले. या वेळेच्या तडजोडीत ऍन्ड्यजू मध्यस्थ आक्षण सािी होते. 

त्याचबरोबर व्हाईसरायच ेप्रफ्रतफ्रनधी म्हणून सर बेंजाममन रॉबटणसनही हजर होत.े यामुळे हा समेट 

भांग होण्याची कमीतकमी भीती होती. मी जर समटे न करण्यावर अडून बसलो असतो तर तो 

समाजाचा दोष मानला गेला असता आक्षण सहा मफ्रहन्याांनांतर समाजाला जो फ्रवजय ममळाला तो 

ममळण्यात अनेक फ्रवघ्ने फ्रनमाणण झाली असती. सत्याग्रही आपल्याकडून कुणालाही बोटसदु्धा 

उचलण्याची सांधी देत नसतो. अशाच अनुभवामुळे ‘िमा वीरस्य भूषणम’् हे वचन ललफ्रहण्यात 

आल े असावे. अफ्रवश्वास हे भेकडपणाचे मचन्ह आहे. सत्याग्रहात फ्रनभणयता सामावलेली आह.े 

फ्रनभणय माणसाला भीती कशाची? आक्षण जजथ े फ्रवरोधकाच्या फ्रवरोधावर फ्रवजय ममळवायचा 

असतो, फ्रवरोधकाचा नाश करायचा नसतो फ्रतथ ेअफ्रवश्वास कसा?  

यामुळे समाजान ेतडजोड मान्य केल्यानांतर सांघराज्याच्या सांसदेची बैठकीची वाट पाहण्याचेच 

काम होत.े मध्यांतरीच्या काळात आयोगाच ेकाम सुरू होत.े हहिंदुस्तानींतफे आयोगासमोर फारच 

कमी सािीदार गेल ेहोत.े समाजावर सत्याग्रहींचा फ्रकती प्रभाव होता हेसदु्धा यातून फ्रनर्विंवादपण े

ददसून आल.े सािी देण्याकररता सर बेंजाममन रॉबटणसन, याांनी अनेक लोकाांची समजूत 

घालण्याचा प्रयत्न केला. परांतु लढाईला फार जास्त फ्रवरोध असणार ेतुरळक लोक सोडल ेतर इतर 

सवण लोक अढळ राफ्रहले. आयोगावर या घटनेचा हकिंमचतही पररणाम झाला नाही. यामुळे आयोगाच े

काम कमी झाले आक्षण त्याचा अहवाल लगेच प्रकालशत झाला. समाजातील लोकाांकडून 

कोणत्याही प्रकारची मदत न ममळाल्याबद्दल आयोगाने आपल्या अहवलातून प्रखर टीका केली. 

लशपायाांच्या दुवणतणनासांबांधीचा आिेप त्याांनी फेटाळला. परांतु समाजाच्या ज्या काही मागण्या होत्या 

त्या सवण पूणण करण्याची सरकारकडे लशफारस केली. उदाहरणाथण तीन पौंड कर रद्द करण्यात 
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आला पाफ्रहजे, फ्रववाहासांबांधातील हहिंदुस्तानींची मागणी मान्य केली पाफ्रहजे. इतरही काही 

लहानमोठ्या सुफ्रवधा पुरवण्याची आक्षण या सवण गोष्टी लवकर करण्याची लशफारस आयोगान े

केली. अशा प्रकारे जनरल स्मट्स याांच्या म्हणण्याप्रमाण ेआयोगाचा अहवाल समाजाला अनुकुल 

राफ्रहला. श्री ऍन्ड्यूज इांग्लांडकररता आक्षण सर बेंजाममक रॉबटणसन हहिंदुस्तानकररता रवाना झाले. 

आयोगाच्या अहवालानुसार कायदे केल ेजातील अस ेआम्हाला खात्रीपूवणक साांगण्यात आल ेहोते. 

हा कायदा काय होता आक्षण तो कशा प्रकारे करण्यात आला याची चचाण पुढील प्रकरणात 

करण्यात येईल. 
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२६. लढाई ा शेवट 

ज्या कायद्याद्वार े तडजोड होणार होती त्या कायद्याचा मसुदा आयोगाचा अहवाल प्रकालशत 

झाल्यानांतर काही काळाने सांघराज्याच्या राजपत्रात प्रकालशत करण्यात आला. तो मसुदा 

प्रकालशत होताच मला केपटाऊनला जाव ेलागल.े सांघराज्याच्या सांसदेची बैठक फ्रतथेच होणार 

होती. त्या फ्रवधेयकात नऊ कलम होत.े त ेसांपूणण फ्रवधेयक ‘नवजीवन’च्या दोन स्तांभाांत छापल े

जाऊ शकत होते. त्याांतील एका भागाचा सांबांध हहिंदुस्तानींच्या फ्रववाहाशी सांबांमधत होता. त्याचा 

आशय असा होता की जे फ्रववाह हहिंदुस्तानात कायदेशीर समजल ेजातील त ेदक्षिण आफ्रिकेतही 

कायदेशीर समजल ेजातील. परांत ुएकापेिा अमधक बायका कायदेशीर मानता येऊ शकत नाही. 

फ्रगरममट पूणण झाल्यानांतर हहिंदुस्तानी मजूर दक्षिण आफ्रिकेत वास्तव्य करू इस्च्छत असेल तर 

त्याच्यावर दर वषी लावण्यात येणारा तीन पौंड कर रद्द करण्यासांबांधी फ्रवधेयकाचा दुसरा भाग 

होता. फ्रवधेयकाच्या फ्रतसऱ्या भागात हहिंदुस्तानींना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर प्रकाश 

टाकण्यात आला होता. ज्या हहिंदुस्तानींजवळ अशी प्रमाणपत्रे असतील त्या लोकाांना दक्षिण 

आफ्रिकेत राहण्याचा फ्रकती प्रमाणात अमधकार लसद्ध होतो हे या भागात दाखवण्यात आल ेहोत.े 

या भागावर सांघराज्याच्या सांसदेत दीघण आक्षण गोड चचाण झाली होती. 

ज्या गोष्टींबद्दल  कायदा करता येण ेशक्य नव्हत े त्या सवण गोष्टींचे स्पष्टीकरण जनरल स्मट्स 

याांच्याशी माझा जो पत्रव्यवहार झाला होता त्यातून करण्यात आल ेहोते. त्यात खालील गोष्टींची 

चचाण करण्यात आली होती - केप कॉलनीमध्ये लशक्षित हहिंदुस्तानींच्या प्रवेशाचे रिण, फ्रवशेष 

परवानगी ममळालेल्या लशक्षित हहिंदुस्तानींना दक्षिण आफ्रिकेत प्रवेश करू देण,े मागील तीन 

वषांमध्य े(१९१४पूवी) दक्षिण आफ्रिकेत प्रवेश केलेल्या लशक्षित हहिंदुस्तानींचा दजाण ठरवण ेआक्षण 

ज्या हहिंदुस्तानींनी एकापेिा जास्त फ्रववाह केल ेआहेत त्याांना आपल्या इतर बायकाांना दक्षिण 

आफ्रिकेत आणण्याचा अमधकार देण ेया सवण प्रश्नाांशी सांबांध ठेवणाऱ्या जनरल स्मट्सच्या पत्रात 

अजून एक गोष्ट जोडण्यात आली होती. ती अशी होती -  “सध्याच्या कायद्याचा अांमल न्याय्य 

पद्धतीन े आक्षण आज जे अमधकार हहिंदुस्तानींना ममळालेले आहते त्याांच े रिण होईल अशा 
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पद्धतीनेच करण्यात याव े अशी सध्याच्या कायद्याच्या अांमलबजावणीसांबांधी सांघसरकारची 

नेहमीच इच्छा राफ्रहली आहे.” ३० जून १९१४ला मला हे पत्र ललफ्रहण्यात आल ेहोते. त्याच ददवशी 

जनरल स्मट्स याांना मी जे पत्र ललफ्रहले त्याचा आशय असा होता -  

“आजच्या तारखेच ेतुमच ेपत्र मला ममळाल.े तुम्ही शाांतपण ेआक्षण सौजन्यान ेमाझे बोलण ेऐकून 

घेतल ेयाकररता मी तुमचा कृतज्ञ आहे. हहिंदुस्तानींच्या अडचणी दूर करणाऱ्या कायद्यामुळे आक्षण 

तुमच्यामाझ्यात झालेल्या पत्रव्यवहारामुळे सत्याग्रहाच्या लढाईचा शेवट होतो आह.े ही लढाई 

सप्टेंबर १९०६मध्ये सुरू झाली होती. फ्रहच्यामुळे हहिंदुस्तानी समाजाला अफ्रतशय यातना सहन 

कराव्या लागल्या होत्या आक्षण त्याचबरोबर आर्थिंक हानीही सहन करावी लागली होती. आक्षण 

यामुळे सरकारही चचिंफ्रतत होते. 

 “तुम्हाला माहीतच आह ेकी माझ्या काही हहिंदुस्तानी बाांधवाांच्या काही मागण्या फार जास्त होत्या. 

वेगवेगळ्या प्राांताांमधील व्यापारफ्रवषयक कायदे, उदाहरणाथण ट्रान्सवालचा गोल्ड लॉ. ट्रान्सवाल 

टाऊनलशप लॉ, आक्षण १८८५चा ट्रान्सवालचा कायदा क्रमाांक ३ मध्य ेअसे कोणतेही बदल झालेले 

नाहीत ज्यामुळे तेथील हहिंदुस्तानींना फ्रतथ े वास्तव्य करण्याचा सांपूणण अमधकार वा व्यापाराची 

परवानगी वा जममनीच्या मालकीचा अमधकार ममळेल. यामुळे या समेटाबद्दल त्याांच्या मनात 

असमाधान आह.े हहिंदुस्तानींना एका प्राांतातून दुसऱ्या प्राांतात जाण्याचे स्वातांत्र्य ममळालेले 

नसल्यामुळेही काही हहिंदुस्तानी असमाधानी आहेत. हहिंदुस्तानींच्या अडचणी दूर करणाऱ्या 

कायद्यात फ्रववाहासांबांधी जी सवलत ममळाली आहे त्यापेिा अमधक सवलत ममळायला पाफ्रहजे 

होती असे काही हहिंदुस्तानींना वाटते आक्षण यामुळे त्याांच्या मनात असमाधानही आहे. या सवण 

गोष्टींचा सत्याग्रहाच्या लढाईत समावशे करण्यात यावा अशी मागणीही त्याांनी माझ्याजवळ केली 

होती. परांत ुमी त्याांची ही मागणी मान्य केली नव्हती. या गोष्टींचा सत्याग्रहाच्या लढाईत जरी 

समावेश करण्यात आला नव्हता तरी भफ्रवष्यात या मुद्दय्ाांवर अमधक सहानुभतूीपूणण फ्रवचार करून 

हहिंदुस्तानींच्या अडचणी दूर केल्या पाफ्रहजे ही गोष्ट स्पष्ट आहे. इथ ेराहणाऱ्या हहिंदुस्तानींना जोपयंत 

हे सांपूणण अमधकार ममळत नाहीत तोपयंत त ेपूणणपण ेसमाधानी असतील अशी अपेिा करता येत 

नाही. 
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“माझ्या देशबाांधवाांना मी साांफ्रगतल ेआहे की तुम्ही धीर धरला पाफ्रहजे आक्षण सवण उमचत साधनाांनी 

अस ेलोकमत तयार केले पाफ्रहजे की त्यामुळे या पत्रव्यवहारातील अटींपेिाही सरकारला पुढे 

जाता येईल. दक्षिण आफ्रिकेत फ्रगरममट्य े येण े बांद झाले आह.े आप्रवासी कायद्यामुळे स्वतांत्र 

हहिंदुस्तानींचे दक्षिण आफ्रिकेत येण ेजवळपास थाांबले आहे. आक्षण इथल्या राजकारणात हस्तिेप 

करण्याची हहिंदुस्तानींच्या मनात कोणतीही महत्त्वाकाांिा नाही हे जेव्हा गोऱ्याांच्या लिात येईल 

तेव्हा मी साांफ्रगतलेल े अमधकार हहिंदुस्तानींना ददलेच पाफ्रहजे आक्षण तेच न्याय्य आह े अस े

गोऱ्याांनसुद्धा वाटू लागेल अशी आशा मी करतो. मध्यांतरीच्या काळात या प्रश्नाच्या 

सोडवणुकीकररता सरकारने जी उदार भावना व्यक्त केली आह े ती उदार भावना तुम्ही 

साांफ्रगतल्याप्रमाण ेआजच्या कायद्याच्या अांमलबजावणीत कायम राफ्रहली तर मला खात्री आह ेकी 

सांपूणण सांघराज्यात हहिंदुस्तानी समाज शाांततापूवणक राहू शकेल आक्षण सरकारला त्यामुळे त्रास 

होण्याच ेकारण उरणार नाही.” 
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२७. उपसांचार 

 अशा प्रकारे आठ वषांच्या शेवटी सत्याग्रहाची ही महान लढाई सांपली आक्षण सांपूणण दक्षिण 

आफ्रिकेत राहणाऱ्या हहिंदुस्तानींना शाांतता ममळाली अस ेमानले जाऊ लागले. १८ जुल ै१९१४ला 

दुःख आक्षण आनांद या भावनाांनी गोखल्याांना इांग्लांडमध्ये भेटून मी हहिंदुस्तानकररता रवाना झालो. 

ज्या दक्षिण आफ्रिकेत मी २५ वषण राफ्रहलो होतो आक्षण असांख्य कडूगोड अनुभव ममळवले होत े

आक्षण जजथ ेमला माझ्या जीवनध्येयाची जाणीव झाली होती तो देश सोडण ेमाझ्याकररता फार 

कठीण झाले. आक्षण मी दुःखी झालो. त्याचबरोबर अनेक वषांनांतर हहिंदुस्तानात जाऊन 

गोखल्याांच्या मागणदशणनाखाली देशाची सेवा करण्याची सांधी ममळणार असल्यामुळे मला आनांदही 

होत होता.  

 सत्याग्रहाच्या लढाईच्या इतक्या चाांगल्या शेवटानांतर दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानींच्या 

सध्याच्या पररस्स्थतीचा फ्रवचार केल्यानांतर िणभर मनात फ्रवचार येतो की सत्याग्रहींनी इतकी 

मोठमोठी दुःख े कशाकररता सहन केली? अथवा मानवजातीच्या समस्याांची सोडवणूक 

करण्याकररता सत्याग्रहाची श्रेष्ठता फ्रकतपत लसद्ध झाली? या प्रश्नाांचा फ्रवचार आपण या प्रकरणात 

फ्रवचार केला पाफ्रहजे. सृष्टीचा असा एक फ्रनयम आह ेकी जी गोष्ट ज्या साधनाांनी ममळत े  त्याच 

साधनाांनी फ्रतच ेरिण केले जाऊ शकत.े हहिंसेन ेममळवलेल्या गोष्टीचे हहिंसेनेच रिण करता येऊ 

शकत.े सत्यान े ममळवलेल्या गोष्टीचे सत्यच रिण करू शकत.े यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील 

हहिंदुस्तानी जर आजही सत्याग्रहाचा उपयोग करू शकले तर फ्रतथ ेसुरक्षितपण ेराहू शकतील. 

सत्यान ेममळवलेल्या गोष्टीचे रिण सत्याचा त्याग केल्यानांतर करता येऊ शकेल अशी फ्रवशेष शक्ती 

सत्याग्रहात नाही. आक्षण जरी अशी सांभावना असली तरी ती वाांछनीय आहे अस ेम्हणता येऊ 

शकत नाही. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील हहिंदुस्तानीची पररस्स्थती आज जर खालावलेली असेल 

तर त्याांच्यात सत्याग्रहींचा अभाव आह े हे आपल्या लिात आल ेपाफ्रहजे.माझे हे फ्रवधान फ्रतथ े

असलेल्या हहिंदुस्तानींकररता नाही तर तेथील वस्तुस्स्थतीच ेसूचक आहे. व्यक्तीत अथवा समुदायात 

जे गुण नसतील ते बाहेरून कसे आणता येतील? तथेील सत्याग्रह सेवक एकामागून एक देवाघरी 
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फ्रनघून गेल.े सोराबजी. काछललया, थांबी नायडू, पारसी रुस्तमजी इत्यादींचा स्वगणवास झालेला 

असल्यामुळे फार कमी अनुभवी सत्याग्रही फ्रतथ ेउरलेले आहेत. जजवांत असलेले सत्याग्रही आजही 

सरकारशी सांघषण करत आहेत, आक्षण प्रसांग पडल्यानांतर, जर त्याांच्यातील सत्याचा आग्रह जजवांत 

असेल तर हहिंदुस्तानी समाजाचे त ेरिण करू शकतील याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शांका 

नाही. 

 ही प्रकरण ेवाचणाऱ्या वाचकाांच्या लिात आलेच असेल की सत्याग्रहाची ही महान लढाई 

झाली नसती आक्षण अनेक हहिंदुस्तानींनी मोठमोठी दुःख े सहन केली नसती तर आज दक्षिण 

आफ्रिकेत हहिंदुस्तानी नावावाकररताही लशल्लक नसत.े इतकेच नाही तर दक्षिण आफ्रिकेत 

हहिंदुस्तानींना ममळालेल्या फ्रवजयामुळे फ्रिदटश साम्राज्यातील इतर वसाहतींमध्य े राहणाऱ्या 

हहिंदुस्तानींचाही कमीअमधक प्रमाणात बचाव झाला. काही हहिंदुस्तानी वाच ूशकले नसतील तर तो 

दोष सत्याग्रहाचा नसून त्या वसाहतीत राहणाऱ्या हहिंदुस्तानींमधील सत्याग्रहाच्या अभावाचा आहे 

आक्षण हहिंदुस्तानात त्याांच ेरिण करण्याची शक्ती नाही ही गोष्ट त्यातून लसद्ध होते. सत्याग्रह हे एक 

अमूल्य शस्त्र आह.े त्यात नैराश्याला वा पराजयाला कोणतेही स्थान नाही हे जर या इफ्रतहासातनू 

काही प्रमाणात जरी लसद्ध होऊ शकत असेल तर मी स्वतःला कृताथण समजेन.  
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पररसशष्ट १ - सत्याग्रहाचाच्या लढाईतील तारखा आक्षण घटना 

(गाांधीजी एफ्रप्रल १८९३मध्य ेवयाच्या २४व्या वषी डरबनला पोहोचले होते.) 

१९०६ 

 ४ ऑगस्ट - श्री डांकन याांनी ट्रान्सवाल फ्रवधानसभते “आलशयादटक अमेंडमेंट ऍक्ट”चा 

ठराव माांडण्याची सूचना ददली.  

 ११ सेप्टेंबर - जोहाफ्रनसबगण एम्पायर लथएटरमध्य ेहहिंदुस्तानींची सावणजफ्रनक सभा झाली. 

सभेत उपस्स्थत असणाराांनी खुनी कायदा मांजूर झाला तर त्याला शरण न जाता तुरुां गात जाण्याची 

शपथ घेतली. हहिंदुस्तानींचे एक प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ इांग्लांडमध्ये पाठवण्याचा फ्रनणणय घेण्यात आला. 

 १२ सेप्टेंबर - ट्रान्सवालच्या फ्रवमधमांडळात खुनी कायदा मांजूर झाला.  

 १ ऑक्टोबर - हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ जोहाफ्रनसबगणवरून रवाना झाले.  

 ८ नोव्हेंबर - वसाहतमांत्री लॉडण एस्ल्गन याांना भेटले.  

 २९ नोव्हेंबर - लांडनमध्य ेदक्षिण आफ्रिका फ्रिदटश इांमडयन कमेटीची स्थापना झाली. सर 

लेपेल फ्रग्रफ्रफन फ्रतच ेपफ्रहले अध्यि झाले आक्षण श्री ररच फ्रतच ेपफ्रहले समचव झाले.  

 १ मडसेंबर - प्रफ्रतफ्रनधीमांडळ इांग्लांडमधून दक्षिण आफ्रिकेकररता रवाना झाले.  

 ३ मडसेंबर - फ्रिदटश सम्राटाांनी खुनी कायदा नामांजूर केला.  

१९०७ 

 २२ माचण - साम्राज्य सरकारन ेफेटाळलेला खुनी कायदा ट्रान्सवालच्या नवीन फ्रवमधमांडळान े

२४ तासाच्या आत परत मांजूर केला.  

 २ म े-  खुनी कायद्याला फ्रिदटश सम्राटाांची सांमती ममळाली.  

 १ जुल ै- खुनी कायद्याचा अांमल सुरू झाला आक्षण त्यानुसार आधी फ्रप्रटोररयात परवान े

देण्याकररता नोंदणी कायाणलय उघडण्यात आल.े त्या ददवसापासून हे कायाणलय गावोगावी फ्रफरल.े 
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परांतु हहिंदुस्तानींनी सवण दठकाणी त्याचा बफ्रहष्कार केला. ८,००० लोकाांमधून जवळपास केवळ 

५०० लोकाांनी नाव ेनोंदवनू परवान ेघेतल.े यानांतर लोकाांच्या अटकसत्राला सुरुवात झाली.  

 १८ सेप्टेंबर - माननीय गोखल े याांच्याकडून असोलसएशनला तार ममळाली - “तुमच्या 

लढाईकडे माझे बारकाईने लि आहे. काळजी वाटत आह.े फ्रतच्यावर लि कें दद्रत करतो आह.े 

हार्दिंक सहानुभूती व्यक्त करतो. ईश्वराच्या इच्छेवर पक्का फ्रवश्वास ठेवा.” 

 २५ ऑक्टेबर - खुनी कायद्याच्या फ्रवरोधात असोलसएशनतफे ट्रान्सवालमधील सात त ेआठ 

हजार हहिंदुस्ताांनींमधून ४५२२ लोकाांच्या सह्या असलेल्या अजण सरकारकडे पाठवण्यात आला. 

 ३ नोव्हेंबर - नोंदणी अजण घेण ेबांद करण्यात आल.े 

 ११ नोव्हेंबर - सत्याग्रहींची पफ्रहली धरपकड सुरू. 

 २७ मडसेंबर - न्यायालयात हजर राहण्याकररता गाांधींना समन्स ममळाल.े 

 २८ मडसेंबर - जोहाफ्रनसबगणमध्य े श्री जॉडणन याांनी गाांधीजींना २४ तासात ट्रान्सवाल 

सोडण्याचा हुकूम ददला. 

१९०८ 

 १० जानेवारी - जोफ्रनसबगणमध्य ेश्री जॉडणन याांनी गाांधीजींना दोन मफ्रहन्याांची साध्या कैदेची 

लशिा केली. 

 ३० जानेवारी - सत्याग्रही कैद्याांना तुरुां गातनू सोडण्यात आल े  ट्रान्सवाल सरकारन े

हहिंदुस्तानींसमोर स्वेच्छेने परवान ेघेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आक्षण तस ेझाले तर खुनी कायदा रद्द 

करण्याच ेआश्वासन ददले.  

 १० फेिुवारी - गाांधीजी, थांबी नायडू आक्षण इतर काही सहकारी परवान े घेण्याकररता 

परवान ेकायाणलयाकडे जात असताना गाांधीजींवर हल्ला करण्यात आला. 
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 २४ जून - सरकारन ेखुनी कायदा रद्द करण्याला नकार ददल्यामुळे सत्याग्रहाची लढाई सुरू 

झाली. सगळ्यात आधी श्री सोराबजींनी नातालमधून ट्रान्सवालमध्य े फ्रवनापरवाना प्रवेश केला 

आक्षण २० जुलैला वॉलक्रस्टच्या न्यायाधीशाांनी त्याांना १ मफ्रहन्याची तुरुां गवासाची लशिा केली. 

 १२ जुल ै- स्वतःहोऊन घेतलेले जवळपास २,००० परवान ेजोहाफ्रनसबगण यथेील जाहीर 

सभेत जाळण्यात आल.े  

 २२ जुल ै - ऱ्होडेलशयात मांजूर करण्यात आलेल्या आलशयायी कायद्याला सम्राटाांच्या 

सरकारची मांजुरी ममळू शकत नाही अशी तार साम्राज्य सरकारकडून लॉडण सेलबोनण याांना आली.  

 २२ ऑगस्ट - ऐस्च्छक परवान्याांना कायदेशीर मानणारा आक्षण हहिंदुस्तानींना परवान ेदेणारा 

कायदा ट्रान्सवालच्या दोन्ही सभागृहात मांजूर करण्यात आला.  

 ३० ऑगस्ट - फ्रप्रटोररयाच्या सावणजफ्रनक सभते अजून २०० परवाने जाळण्यात आल.े  

 ७ सेप्टेंबर - वॉलक्रस्टमध्ये गाांधीजींना अटक करण्यात आली. एका आठवड्यानांतर 

त्याांच्यावर खटला सुरू झाला आक्षण त्याांना ३ मफ्रहन्याांची सक्तमजुरीची लशिा करण्यात आली.  

 ९ नोव्हेंबर - या ददवसापासून पाच ददवसात २२७ हहिंदुस्तानी तुरुां गात गेल.े त्यात अनेक 

हहिंदू आक्षण मुसलमान व्यापारी होते. यात ६४ जोहाफ्रनसबगणच,े ९७ जर्मिंन्स्टनच े आक्षण ६० 

फ्रप्रटोररयाच ेहहिंदुस्तानी होत.े 

 १७ नोव्हेंबर - ५३ हहिंदुस्तानी तममळ लोकाांना फेरी लावताना अटक करण्यात आली. 

त्याांना सात ददवसाांची तुरुां गाची लशिा झाली.  

२२ नोव्हेंबर - कलकत्त्यात श्री अब्दुल जबर याांच्या अध्यितेखाली सत्याग्रहींना 

सहानुभूती दाखवण्याकररता एक मोठी सभा झाली.  

१३ मडसेंबर - दोन मफ्रहन्याांची दुसरी तुरुां गवासाची लशिा पूणण करून गाांधीजी सुटल.े 

१९०९ 
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९ जानेवारी - डरबन येथे ‘मक्युणरी’ वतणमानपत्राच्या प्रफ्रतफ्रनधीन े गाांधीजींची मुलाखत 

घेतली. ट्रान्सवालमध्य ेजवळपास २,००० सत्याग्रही तुरुां गात गेल्याच ेगाांधीजींनी साांफ्रगतल.े  

१५ जानेवारी - नातालहून वॉलक्रस्टला जात असताना गाांधीजींना फ्रतसऱ्याांदा अटक 

करण्यात आली. काही आठवड्यानांतर त्याांच्यावर खटला चालला आक्षण त्यात त्याांना तीन 

मफ्रहन्याांची लशिा झाली. त्याच ददवशी हममददया सोसायटीचे उपाध्यि, ज्याांचे वय ६५ होते, श्री 

उमरजी साले आक्षण डेस्त्व्हड अनेस्ट वगैर ेप्रलसद्ध हहिंदुस्तानींना अटक होऊन तीनतीन मफ्रहन्याांची 

लशिा झाली.  

२९ जानेवारी - कु्रगसणडॉपण येथे खोलवड कॉन्फरन्स झाली  फ्रतच्यात कोणत्याही प्रकारच े

परवान ेन घेण्याचा, दुकाने बांद करून फेरी लावण्याचा आक्षण तुरुां गात जाण्याचा फ्रनणणय घेण्यात 

आला.  

६ फेिुवारी - ट्रान्सवालच्या नवीन हॉस्त्स्कन सममतीन े हहिंदुस्तानींच्या अडचणी दूर 

करण्यासांबांधी ‘लांडन टाईम्स’ला पत्र ललफ्रहल.े 

१० फेिुवारी - ऱ्होडेलशया सरकारन ेकेलेला कायदा साम्राज्य सरकारन ेफेटाळून लावला.  

१२ फेिुवारी - पारसी रुस्तमची आक्षण इतर काही हहिंदुस्तानींना सहासहा मफ्रहन्याांची लशिा 

झाली.  

६ माचण - गोऱ्याांनी वॉक्सबगण, नॉरवुड, ब्लूमफौन्टन, बाबणरटन आक्षण कु्रगसणडॉपण येथ े

लोकेशन स्थापण्यासांबांधी आांदोलन केल.े 

१० माचण - सत्याग्रही कैद्याांना ट्रान्सवालमधून हद्दपार करून डेलागोआ बेच्या मागाणन े

हहिंदुस्तानात पाठवण ेसुरू केल.े 

१२ माचण - फ्रप्रटोररयात श्रीमती फ्रपल्ल े याांच्या केसमध्य े हातकड्या घालून गाांधीजींना 

नेण्यात आल.े 

५ एफ्रप्रल - १४ सेप्टेंबरपासून १७ माचणपयंत ललफ्रहण्यात आलेल्या पत्राांचे ‘ब्ल्य ूबुक’ हे 

पुस्तक साम्राज्य सरकारन ेप्रकालशत केले. 
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३० एफ्रप्रल - काछललया आक्षण इतर १८ सत्याग्रही तुरुां गवासाची लशिा पूणण करून बाहेर 

आल.े 

४ म े- सत्याग्रही कैद्याांना तुरुां गात तूप देण ेसुरू केल.े 

२४ मे - गाांधीजींना फ्रतसऱ्या वेळी तीन मफ्रहन्याांच्या कैदेची लशिा झाली. 

७ जून - जर्मिंन्स्टन येथ ेगोऱ्याांच्या ‘ललटररी आक्षण मडबेठटिंग सोसायटी’त ‘सत्याग्रहाची 

नीती’ या फ्रवषयावर गाांधीजींनी उल्लेखनीय भाषण केल.े 

१६ जून - जोहाफ्रनसबगण येथील सावणजफ्रनक सभेत श्री ए. एम. काछललया, श्री हाजी हबीब, 

श्री बी. ए. चेदट्टयार आक्षण गाांधीजी या सवांना इांग्लांडमध्ये पाठवण्याचा आक्षण श्री एम. ए. कामा, 

श्री एन. जी नायडू, श्री इ. एस. कुवामडया आक्षण श्री एच. एस. पोलाक याांना 

हहिंदुस्तानातपाठवण्याचा फ्रनणणय घेण्यात आला. या प्रफ्रतफ्रनमधमांडळाच्या प्रस्थानापूवीच श्री ए. एम. 

काछललया, श्री इ. एस. कुवामडया आक्षण श्री बी. ए. चेदट्टयार याांना अटक करण्यात आली.  

४ जुल ै- जोहाफ्रनसबगण तरुुां गातून सुटल्यानांतर तुरुां गातील अत्याचारामुळे आक्षण त्रासामुळे 

नागप्पनचा मृत्य.ू 

१६ जुल ै- ‘मुजफरी तस्टमर’मधून १४ हहिंदुस्तानींना हद्दपार करण्यात आल.े 

१ सप्टेंबर - मुांबईच्या शेरीफने दक्षिण आफ्रिकेतील लढाईची चचाण करण्याकररता एका 

सावणजफ्रनक सभेचे आयोजन केल,े परांतु मुांबई सरकारने ती सभा होऊ ददली नाही. 

१६ सप्टेंबर - ट्रान्सवाल येथील हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनमधमांडळान ेइांग्लांडमध्ये लॉडण कू्र याांची 

भेट घेतली.  

१३ नोव्हेंबर - इांग्लांडमध्य ेगेलेले हहिंदुस्तानी प्रफ्रतफ्रनमधमांडळ ‘फ्रकल्डोनन कॅसल’ नावाच्या 

जहाजान ेदक्षिण आफ्रिकेत परतल.े  

१ मडसेंबर - हहिंदुस्तानात श्री रतन टाटा याांनी दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहींच्या 

मदतीकररता २५,००० रुपये देणगी घोफ्रषत केली. 



दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रहाचा ा इफ्रतचास | www.mkgandhi.org 

 

१९१० 

 २५ फेिुवारी - हहिंदुस्तानच्या कें द्रीय फ्रवमधमांडळात फ्रगरममट प्रथा बांद करण्याफ्रवषयीचा श्री 

गोखल ेयाांचा प्रस्ताव मांजरू करण्यात आला.  

 १ जून - दक्षिण आफ्रिकेच ेसांघराज्य झाले. त्याच ददवशी सोराबजी शापुरजी अडाजाक्षणया 

याांना सातव्याांदा अटक करण्यात आली.  

 ४ जून - श्री कॅलेनबॅक याांनी लॉले येथील आपला फामण सत्याग्रहींना राहण्याकररता ददला.  

 १३ जून - २६ सत्याग्रही पे्रलसडेंट तस्टमरने हहिंदुस्तानातून दक्षिण आफ्रिकेत परत आल.े 

 २६ जुल ै - पोतुणगाल सरकारच्या मदतीन े हहिंदुस्तानींना हद्दपार करण्यात आल.े या 

पावलाफ्रवरुद्ध लॉडण ऍम्टफ्रहल याांनी लॉडणसभेत जोरदार चचाण केली.  

 ३० जुल ै- जी हहिंदुस्तानी मुल ेसज्ञान झाल्यानांतर नाव नोंदवून परवाने घेऊ शकत होती 

त्याांना १९०८चा कायदा मांजूर झाल्यानांतर नाव नोंदवल्यानांतरही परवाना देण्याकररता नकार 

देण्यात आला.  

 २२ ऑगस्ट - छोटाभाई याांचा प्रलसद्ध न्यायालयीन खटला जोहाफ्रनसबगण न्यायालयात सुरू 

झाला. त्यात अखेरीस छोटाभाई जजिंकले. 

 २८ सेप्टेंबर - हद्दपारीची लशिा झालेल्या ८५ हहिंदुस्तानी सत्याग्रहींसह श्री पोलाक 

डरबनला आल.े 

१६ ऑक्टोबर - ‘गटणरुड वुरमन’ जहाजान ेहहिंदुस्तानात परतत असताना स्वगीय नारायण 

स्वामी याांचा डेलागोआ ब ेयेथे मृत्य.ू 

१९११ 

 २५ फेिुवारी - सांघराज्याच्या राजपत्रात इममग्रेशन (आप्रवासी प्रफ्रतबांध कायदा) रेतस्ट्रक्शन 

फ्रवधेयक प्रलसद्ध झाले.  

२५ एफ्रप्रल - सांसदेच्या वतणमान अमधवेशनात ते फ्रवधेयक स्थफ्रगत ठेवण्यात आल.े 
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(यामुळे जवळपास दोन वषण शाांतता राफ्रहली. १९१३मध्य ेपरत धक्कादायक घटना घडल्या. त्याांची 

माफ्रहती पुढे ददली आह.े) 

१९१३ 

 २२ माचण - हहिंदुस्तानींच्या धमाणवर आक्रमण केल ेगेल.े जतस्टस सलण याांनी एक फ्रनकाल 

ददला. त्यानुसार शररयतप्रमाणे फ्रववाफ्रहत बाई मररयमचा फ्रतच्या पतीशी झालेला फ्रववाह अवैध 

ठरवण्यात आला.  

३ एफ्रप्रल - नवीन इममग्रेशन फ्रवधेयक सांघ सरकारच्या राजपत्रात प्रकालशत करण्यात आल.े  

३ मे -  जोहाफ्रनसबगणच्या एका सावणजफ्रनक सभते सत्याग्रह सुरू करण्याचा फ्रनणणय घेण्यात 

आला. त्याच आठवड्यात हहिंदुस्तानी स्त्स्त्रयाांनीही सत्याग्रह करण्याचा फ्रनणणय घेतला आक्षण तो 

गृहफ्रवभागाकडे पाठवण्यात आला.  

२४ मे - गाांधीजी आक्षण गृह फ्रवभागाचे समचव याांच्यात ३० एफ्रप्रलपासून झालेला 

पत्रव्यवहार प्रकालशत करण्यात आला.  

७ जून - वरील पत्रव्यवहाराचा उवणररत भाग प्रकालशत करण्यात आला.  

२१ जून - इममग्रेशन ऍक्टला फ्रिदटश सरकारची स्वीकृती ममळाली. 

१५ जुल ै- नव्या कायद्याची कलम ेसांघराज्याच्या राजपत्रातून प्रकालशत करण्यात आली.  

१ ऑगस्ट - नवीन कायद्याप्रमाणे फ्रतन्ही वसाहतींमध्ये अपील बोडाणची स्थापना करण्यात 

आली. या बोडाणमध्ये इममग्रेशन अमधकारीही एक सदस्य होता. 

१३ सेप्टेंबर - सत्याग्रहाची सुरुवात. सरकार आक्षण गाांधीजी याांच्यातील सवण महत्त्वाच्या 

प्रश्नावरील पत्रव्यवहार प्रकालशत करण्यात आला.  

२२ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर  - नाताल आक्षण ट्रान्सवालच्या अनेक सत्याग्रही स्त्रीपुरुषाांनी 

फेरी लावून अथवा सीमा ओलाांडून अटक करवून घेतली आक्षण ते तुरुां गात गेल.े 
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१६ ऑक्टोबर - तीन पौंड कराच्या फ्रवरोधात न्यूकॅसल येथील मजुराांनी सांप केला आक्षण 

हा सांप चोहोकडे पसरला.  

६ नोव्हेंबर - सांप करणाराांबरोबर गाांधीजींनी ट्रान्सवालमध्य ेप्रवेश केला.  

११ नोव्हेंबर - गाांधीजींना डांडी येथ ेनऊ मफ्रहन्याांची लशिा झाली. 

२८ नोव्हेंबर - हहिंदुस्तानच्या महाराज्यपालाांच ेभाषण. 

११ मडसेंबर - आयोगाची फ्रनयुक्ती 

१९ मडसेंबर गाांधीजी, श्री कॅलेनबॅक आक्षण श्री पोलाक याांची तुरुां गातनू सुटका करण्यात 

आली. 

१९१४ 

 १६ फेिुवारी - समेटाप्रमाण ेसवण सत्याग्रही कैद्याांना सोडण्यात आल.े  

 १८ माचण - आयोगाचा अहवाल प्रकालशत झाला. 

 ३ जून - इांमडयन ररलीफ फ्रवधेयक प्रकालशत. झाले 

 ३० जून वयाच्या ४५व्या वषी कस्तुरबा आक्षण कॅलनबॅक याांच्याबरोबर गाांधीजींनी 

इांग्लांडला जाण्याकररता दक्षिण आफ्रिकेचा कायमचा फ्रनरोप घेतला. 
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पररसशष्ट २ - पूती 

या पुस्तकाच्या पृष्ठ ३१७ - १८वर छापलेल्या प्रसांगासांबांधी “गाांधीजीकी साधना” या आपल्या 

पुस्तकात पृष्ठ १८० ते ८३वर (१९५९ची आवृत्ती) स्त्स्त्रयाांना तुरुां गात पाठवण्यासांबांधीच्या 

फ्रनणणयासांबांधी श्री रावजीभाई म. पटेल ललफ्रहतात -  

यालशवाय या अखेरच्या लढाईत दोन प्रचांड शक्ती सामील झाल्या. आजपयतं एखाद्या स्त्रीची जरी 

लढाईत सामील होण्याची इच्छा असली तरी फ्रतला तस ेकरण्यापासून अडवले जात अस.े परांत ु

या अखेरच्या लढाईत हहिंदुस्तानी स्त्स्त्रयाांच्या स्त्रीत्वावर आक्रमण झाले आक्षण त्याचा फ्रवरोध करणे 

जरुरीचे होत.े त्यात हहिंदुस्तानी स्त्स्त्रयाांच्या स्वाक्षभमानाचा प्रश्न होता. यामुळे लढाईत स्त्स्त्रयाांनीही 

सामील झाले पाफ्रहजे असा फ्रनणणय घेण्यात आला. अशाच रीतीन ेफ्रगरममट्या मजुराांनाही लढाईत 

आधी सामील होण्याचा सल्ला देण्यात आला नव्हता वा तस ेकरण्याकररता त्याांना पे्रररत करण्यात 

आल ेनव्हत.े परांतु तीन पौंड कराच्या लढाईत सामील होण ेत्याांचेही कतणव्य झाले होते. यामुळे 

हजारो फ्रगरममट्य ेमजूरही लढाईत भाग घेण्याच्या पररस्स्थतीत आल.े या दोन शक्तींची या अखेरच्या 

लढाईत भर पडली. 

परांतु या दोन शक्तींचा सांग्रह करणाऱ्या शक्तीचीही गरज होती. अनेक हहिंदुस्तानी स्त्स्त्रया तुरुां गात 

जाण्याकररता तयार होतील असा गाांधीजींना फ्रवश्वास होता हे जरी खर ेअसल ेतरी स्वतः प्रयत्न 

केल्यालशवाय स्वगाणत कोण जाऊ शकतो? या लढाईत सामील होऊन कस्तुरबा जर लढाईत 

जाण्याकररता तयार झाल्या तर सांपूणण डावाला वेगळाच रांग येईल असे गाांधीजींना वाटल.े परांत ु

बाांना तयार कस ेकरावे? आदेश देऊन त्याांना तयार करण्यात काहीही अथण नव्हता. अशा प्रकारे 

उभारलेल्या शक्तीवर फ्रवश्वास कसा ठेवता येईल? एकदा एक गोष्ट कळली की फ्रतला कायम 

मचकटून राहण्याचा कस्तुरबाांचा स्वभाव होता. परांतु ही गोष्ट बाांना समजावून साांगून त्याांचा फ्रनधाणर 

कसा पक्का करावा हा प्रश्न होता. गाांधीजी यासांबांधी फ्रवचार करत होते, आक्षण सांधी ममळाल्यानांतर 

बाला समजावण्याच ेआक्षण त्याांच्यात दृढफ्रनक्षिय फ्रनमाणण करण्याच ेकाम गाांधीजींनी यशस्वीपण े

पूणण केल.े  
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एके ददवशी नेहमीच्या फ्रनयमाप्रमाण े पायखाना वगैर े साफ केल्यानांतर आांघोळ करून अांदाज े

साडेनऊ वाजता मी स्वयांपाकघरात गेलो. गाांधीजीही शाळेत लशकवून त्या वेळी फ्रतथ ेआल ेहोत.े 

कस्तुरबा तर त्या वेळी फ्रतथ ेहजर होत्याच. त्याांनी पोळ्याांकररता कक्षणक मळून ठेवली होती. त्या 

पोळ्या लाटू लागल्या आक्षण मी त्या शेकू लागलो. गाांधीजी इतर मचल्लर काम करत होते. आपले 

काम करता करता एकाएकी गाांधीजींनी कस्तुरबाांना फ्रवचारल,े 

“तुला काही कळले?” 

“काय?” उत्सुकतेन ेकस्तुरबाांनी फ्रवचारल.े 

हसत हसत गाांधीजींनी उत्तर ददले, “आजपयंत तू माझी फ्रववाफ्रहत पत्नी होतीस. परांत ुआता त ू

तशी राफ्रहली नाहीस.” 

कस्तुरबा भुवया उांचावत म्हणाल्या, “अजून असे कोण म्हणाल?े तुम्ही दररोज नवनवीन प्रश्न 

शोधून काढता.” 

गाांधीजी परत हसत हसत म्हणाल,े “मी कुठे शोधून काढतो आह?े जनरल स्मट्स म्हणत आहेत 

की खििन फ्रववाहाप्रमाणे आपल्या फ्रववाहाची न्यायालयात नोंदणी करण्यात आलेली नसल्यामुळे 

त ूमाझी फ्रववाफ्रहत बायको नाही तर (उपपत्नी) रखलेी समजली जाशील.” 

कस्तुरबा सांतापून म्हणाल्या, “तुमचे डोके म्हणाल ेजनरल स्मट्स! त्या ररकामचोट माणसाला 

अशा गोष्टी कुठून सुचतात?” 

गाांधीजींनी फ्रवचारल,े “परांत ुआता तुम्ही स्त्स्त्रया काय कराल?” 

“आम्ही फ्रबचाऱ्या काय करू शकतो?” कस्तुरबाांनी फ्रवचारल.े 

“आम्ही पुरुष जस ेसरकारशी लढत आहो तशा तमु्हीही लढा. तुला जर खरोखरीची फ्रववाफ्रहत 

पत्नी व्हायचे असेल आक्षण उपपत्नी राहायच ेनसले आक्षण तुम्हा स्त्स्त्रयाांची अिू तुला फ्रप्रय असेल 

तर तुम्ही स्त्स्त्रयाांनीही आमच्याप्रमाणे सरकारशी लढाई केली पाफ्रहजे.” 

“तुम्ही लोक तर तुरुां गात जात असता.” 
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 “मग तुम्ही लोकही आपल्या अिूकररता तुरुां गात जाण्याकररता तयार व्हा.” 

गाांधीजींच े हे वाक्य ऐकून कस्तुरबा आियणचफ्रकत होत म्हणाल्या, “काय म्हणता? मी तुरुां गात 

जाऊ! स्त्स्त्रयाांकडून तुरुगात जाण ेशक्य तरी असत?े” 

“का नाही? स्त्स्त्रया तुरुां गात का जाऊ शकत नाहीत? पुरुष जे सुखदुःख भोगतात ते स्त्स्त्रया का 

भोगू शकत नाहीत? रामामागे सीता गेली होती. हररिांद्रामाग े तारामती गलेी होती. नळामागे 

दमयांती गेली आक्षण या सवांनी असीम दुःख सहन केल ेहोते.” 

गाांधीजींच ेहे फ्रववेचन ऐकून कस्तुरबा म्हणाल्या, “त्या सवण देवताांसारख्या होत्या. त्याांच्या पावलावर 

पाऊल टाकण्याची आमच्यात शक्ती कुठे आह?े” 

गाांधीजी गांभीर होत म्हणाले, “यामुळे काय होत?े आपण जर त्याांच्याप्रमाण ेवागू लागलो तर 

त्याांच्यासारख ेहोऊ शकतो. आपणही देवता होऊ शकतो. रामाच्या कुळातील मी आह,े सीतेच्या 

कुळातील त ूआहेस. मी राम होऊ शकतो आक्षण त ूसीता होऊ शकतसे. कतणव्याकररता सीता 

रामामाग ेगेली नसती आक्षण राजमहालात बसून राफ्रहली असती तर फ्रतला कोणी सीतामाता म्हटले 

नसत.े तारामती जर हररिांद्राच्या सत्यव्रताकररता फ्रवकली गेली नसती तर हररिांद्राच्या सत्यव्रतात 

उणीव राफ्रहली असती. हररिांद्राला कोणी सत्यवादी म्हटले नसत ेआक्षण तारामतीला कोणी सती 

म्हटले नसत.े नळामाग ेजाऊन दमयांती जर नळाच्या वनातील दुःखात सहभागी झाली नसती तर 

फ्रतला कोणीही सती म्हणाल े नसत.े अशाच प्रकारे तुला तुझी अि ू वाचवायची असेल आक्षण 

रखेलीपणाच्या कलांकातनू मुक्त व्हायच े असेल तर त ू सरकारशी सांघषण कर आक्षण तुरुां गात 

जाण्याकररता तयार हो.” 

कस्तुरबा चुप होत्या. बा याच ेकाय उत्तर देतात याकडे मी उत्सुकतने ेपाहत होतो. दोघाांचेही बोलण े

ऐकण्यात मला मजा वाटत होती. इतक्यात कस्तुरबा म्हणाल्या, “म्हणज ेतमु्हाला मला तुरुां गात 

पाठवायचे आह.े असेच ना? आता इतकेच लशल्लक राफ्रहले होते. ठीक आह,े मी जाईन तुरुां गात. 

परांतु तुरुां गात मला हवे तस ेजेवण ममळेल? ” 
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“तू तुरुां गात जा अस ेमी म्हणत नाही. आपल्या अिूकररता तुरुां गात जाण्याइतका उत्साह तुझ्यात 

असेल तर तू जा. आक्षण तुरुां गात मनाप्रमाण ेआहार ममळाला नाही तर फलाहार कर.” 

“सरकार तुरुां गात फलाहार देईल?” 

फलाहार ममळवण्याचा उपाय साांगत गाांधीजी म्हणाल,े “सरकार जोपयंत फलाहार देणार नाही 

तोपयंत उपवास कर.” 

कस्तुरबा हसत म्हणाल्या, “हा तर तुम्ही मला मरायचाच मागण दाखवला आहे! मला वाटत ेकी मी 

तुरुां गात गेल ेतर नक्कीच मरेन.” 

मान हलवत खळखळून हसत गाांधीजी म्हणाल,े “हो, माझीही अशीच इच्छा आह.े त ूजर तुरुां गात 

मेलीस तर जगदांबेप्रमाण ेमी तुझी पूजा करीन.” 

“ठीक आहे, मी तुरुां गात जाण्याकररता तयार आह.े” कस्तुरबा फ्रनधाणरान ेम्हणाल्या. गाांधीजी खूप 

हसल.े त्याांना खूप आनांद झाला होता. गाांधीजी मला म्हणाल,े “बाच ेहीच फ्रवशेषता आह.े मनात 

असो वा नसो ती माझ्या इच्छेप्रमाण ेवागत असत.े” 

* * * * * 
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