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प्रस्तावना
मला आत्मकथा थोडीच त्तलिावयाची आिे ? मला तर आत्मकथेच्या नावाखाली सत्याचे
िे अनेक प्रयोग मी केले आिेत, त्यांची िहककत त्तलिावयाची आिे् त्या प्रयोगांमध्ये माझे िीवन
गुरफटले ले असल्यामुळे ती िहककत एखाद्या िीवनवृिांताप्रमािे िोऊन िाईल िी गोष्ट खरी;
परंतु िर हतच्या प्रत्येक पानातून माझे प्रयोगच प्रकट िोत राहिले , तर त्या कथेला मी स्वतः हनिोष
समिेन् माझ्या सवा प्रयोगांची मात्तलका लोकांसमोर राहिली तर ती लाभिायी िोऊन राहिल, असे
मला वाटते ककिंवा असा मला मोि वाटतो म्ििा ना! रािकीय िेत्रांतील माझे प्रयोग आता
कििंदुस्थानच्या माहितीचे झाले आिेत; पि माझे आध्यात्त्मक प्रयोग, की िे माझे मीच िािू
िकिार, आक्षि त्यातूनच माझी रािकीय िेत्रांतील िक्तीिी उद्भवले ली आिे, त्या प्रयोगांचे विान
करून सांगिे मला आवडेल खरे् िर िे प्रयोग खरोखर आध्यात्त्मकच असतील, तर त्यांमध्ये
फुसारकीला िागा नािी् त्यांपासून केवळ नम्रतेची वृद्धी िोईल् िसिसे मी माझ्या भूतकालीन
िीवनावर दृष्टी टाकीत िातो, तसतसे माझे अल्पत्व मला स्पष्टपिे दिसून येते्
मला िे करावयाचे आिे, ज्याच्यासाठी आि तीस वषे माझी धडपड चालली आिे, ते तर
आत्मििान, ईश्वराचा सािात्कार - मोि िेच िोय् माझी सवा िालचाल याच दृष्टीने िोत असते्
माझे सवा त्तलखाि याच दृष्टीने चालते आक्षि रािकीय चळवळीतिी मी मनोभावाने पडतो, तोिी
याचसाठी् परंतु पहिल्यापासूनच माझे असे मत आिे की, िे एकाला िक्य आिे ते सवाांना िक्य
आिे् त्यामुळे माझे प्रयोग खािगी म्ििून झाले ले नािीत, खािगी राहिले लेिी नािीत् ते सवाांनी
पाहिले म्ििून त्यांची आध्यात्त्मकता कमी िोत असेल असे मला वाटत नािी् अलबत, अिा
हकत्येक गोष्टी असतात की ज्या आत्म्यालाच समििार, आत्म्यातच अंतधाान पाविार् अिा
गोष्टींचे विान माझ्या िक्तीपलीकडचे आिे् माझ्या प्रयोगांमध्ये तरी आध्यात्त्मक म्िििे नैहतक,
धमा म्िििे नीती, आत्म्याच्या दृष्टीने पाळावयाची नीती तो धमा्
अथाात ज्या गोष्टींचा हनिाय बालक, तरुि व वृद्ध करतात व करू िकतात अिा गोष्टींचाच
समावेि या कथेमध्ये िोईल् असली कथा िर मला तटस्थपिे, हनरक्षभमानी वृिीने त्तलहिता आली,
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तर त्यापासून तसले च प्रयोग करिा-या इतर लोकांना थोडीबहुत सामग्री चमळू िकेल् माझे प्रयोग
कोित्यािी प्रकारे संपूिा आिेत असे माझे मुळीच म्िििे नािी् एखािा िास्त्रज्ञ ज्याप्रमािे
आपले प्रयोग अहतिय पद्धतिीर रीतीने हवचारपूवाक व सूक्ष्मपिे करीत असूनिी त्यांपासून
काढले ली अनुमाने अखेरची आिेत असे लोकांना सांगत नािी ककिंवा त्या प्रयोगांचे िेच हनर्विंवाि
पररिाम आिेत ककिंवा नािीत, याबद्दल तो सािंक नसला तरी तटस्थ राितो, तिाच त-िेचे माझेिी
माझ्या प्रयोगांसंबंधी म्िििे आिे् मी खूप आत्महनरीिि केले आिे, एकन् एक भावना तपासली
आिे, हतचे पृथक्करि केले आिे, परंतु त्यावरून हनघाले ली अनुमाने सवाांच्याच बाबतीत अखेरची
आिेत ककिंवा खरी आिेत ककिंवा ती तेवढीच खरी असा माझा मुळीच आग्रि नािी् िो, एवढं मात्र
मी अवश्य म्िितो की, माझ्या दृष्टीने ती खरी आिेत आक्षि तूता तरी अखेरची वाटतात् तिी ती
वाटत नसतील, तर त्यांच्या आधारावर मी कोित्यािी कामाची उभारिी करता कामा नये् परंतु
मी तर पावलोपावली ज्या ज्या गोष्टी समोर येतील त्यांचे त्याज्य आक्षि ग्राा  असे िोन वगा पाडतो
आक्षि ग्राा  मानले ल्या गोष्टींस अनुरूप असे स्वतःचे वतान हनश्श्चत करतो् अिा त-िेने
ठरहवले ल्या आचरिापासून िोपयांत माझे, म्िििे माझ्या बुद्धीचे आक्षि आत्म्याचे समाधान िोत
असेल, तोपयांत मला त्याच्या िुभ पररिामांबद्दल अहवचल हवश्वास राखला पाहििे्
येथे ििाहवले ल्या प्रयोगांना दृष्टांतरूप समिून सवाांनी आपापले प्रयोग यथािक्ती आक्षि
यथामहत करावे एवढीच माझी इच्छा आिे् या मयाादित िेत्रामध्येिी लोकांना माझ्या आत्मकथेच्या
ले खांचा पुष्कळ उपयोग िोऊ िकेल असा मला हवश्वास वाटतो; कारि की सांगण्यालायक
एकिी गोष्ट मी लपहविार नािी् माझ्या िोषांची िािीव वाचकांस पररपूिा करून िे ण्याची मला
उमेि आिे् मला फक्त सत्याचे िास्त्रीय प्रयोग विाावयाचे आिेत् मी कसा िे खिा आिे, ते सांगत
बसण्याची हतळमात्र इच्छा नािी् ज्या मापाने स्वतःला मोिण्याची माझी इच्छा आिे, आक्षि िे
माप आपि सवाांनी स्वतःला लावले पाहििे , त्याप्रमािे तर मी हनःिंकपिे म्ििेन की ‘त्याच्या’
पासून अिूनिी मी दूर आिे्
मोहनदास करमचंद गांधी
आश्रम, साबरमती
२६ नोव्िेंबर, १९२५
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खंड १ : बालपण आक्षण युवावस्था
१. जन्म आक्षण मातावपता
माझे आिोबा, उिमचंि गांधी उफा ओता गांधी दृढहनियी असावेत असे दिसते् रािकीय
खटपटींमुळे त्यांना पोरबंिर सोडावे लागले व त्यांनी िुनागडच्या राज्याचा आश्रय घेतला् त्यांनी
नबाबसािेबांना डाव्या िाताने सलाम केला् या उघड दिसिाऱ्या अहवनयाचे कोिी कारि
हवचारले तेव्िा िबाब चमळाला, “उिवा िात तर पोरबंिरला िे ऊ न चुकलो आिे्”
ओता गांधींचे एकामागून एक िोन हववाि झाले ् पहिल्याचे त्यांना चार मुलगे िोते आक्षि
दुसऱ्याचे िोन् त्यांपैकी पाचवे करमचंि उफा कबा गांधी व िेवटचे तुलसीिास गांधी् उभयता
बंधूंनी आळीपाळीने पोरबंिरमध्ये कारभाऱ्याचे काम केले ् कबा गांधी िे माझे वडील्
कबा गांधींचीिी एकामागून एक चार कुटुं बे झाली् िेवटच्या पुतळीबाईपासून एक मुलगी
व तीन मुलगे् त्यातला सवाात धाकटा मी्
वडील कुटुं बप्रेमी, सत्यहप्रय, धीट, उिार पि रागीट असे िोते् सरकारिी ते अत्यंत
रािहनष् असत् एकिा प्रांतांच्या एका सािेबाने रािकोटच्या ठाकूरसािेबांचा अपमान केला्
त्याबद्दल ते त्यांच्यािी भांडले ् सािेब संतापले ् कबा गांधींना माफी मागण्यास फमााहवले ् त्यांनी
माफी मागण्याचे नाकारले व त्यापायी कािी तास अटकेतिी राहिले ; परंतु डगमगले नािीत्
त्यामुळे अखेरीस त्यांना सािेबाने सोडू न िे ण्याचा हुकूम केला्
वचडलांनी द्रव्यसंचय करण्याचा लोम कधीच धरला नव्िता; त्यामुळे आम्िा भावांसाठी ते
थोडकीच चमळकत ठे वून गेले्
वचडलांचे त्तििि केवळ अनुभविन्द्य िोते् ज्याला आपि आि गुिराथी पाचव्या इयिेचे
त्तििि म्ििू् तेवढे त्तििि त्यांचे झाले असेल् इहतिास-भूगोलाचे ज्ञान तर हवचारायलाच नको्
असे असूनिी व्यविारज्ञान इतक्या उच्च ििााचे िोते , की सूक्ष्मात सूक्ष्म प्रश्नाचा उलगडा करण्यात
ककिंवा ििार मािसांकडू न काम करून घेण्यास त्यांना अडचि पडत नसे् धार्मिंक त्तििि
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नसल्यासारखेच् परंतु िे वळात िाण्याने , कथा वगैरे ऐकून िे धमाज्ञान असंख्य कििंदूंना सििी
चमळते, ते त्यांना िोते् एक हवद्वान ब्राह्मि आमच्या कुटुं बाचे चमत्र िोते् त्यांच्या सल्ल्यावरून
िेवटच्या वषाांत त्यांनी गीतापाठ सुरू केला िोता आक्षि रोि पूिेच्या वेळी थोडेबहुत श्लोक ते
मोठ्याने पठि करीत असत्
आई साध्वी स्त्री िोती, अिी माझ्या मनावर छाप राहिले ली आिे् ती फार भाहवक िोती्
पूिापाठ केल्यात्तिवाय कधी िेवत नसे् िवेलीत (गुिराथेतील वैष्िवांच्या िे वालयास ‘िवेली'
म्िितात) हनत्यनेमाने िायची् मला समिू लागले तेव्िापासून हतने चातुमाास व्रतवैकल्याखेरीि
ररते िवडले ले मला स्मरत नािी् ती कठीिात कठीि व्रत घेई आक्षि हनर्विंघ्नपिे पार पाडी्
घेतले ली व्रते आिारी पडली तरी सोडायची नािी् मला असा एक प्रसंग स्मरतो की, हतने
चांद्रायि-व्रत के ले ् त्यामध्ये आिारी पडली् परंतु व्रत भंगू दिले नािी् लागोपाठ िोन-तीन
उपवास म्िििे तर हतला कािीच वाटत नसे् चातुमाासात एकभुक्त राििे िे तर हतला सामान्द्य
वाटत असे् एवढ्याने संतोष न मानता एका चातुमाासात तर हतने एक दिवसाआड िेवण्याचा
हनयम केला िोता् एक चातुमाासात हतचे असे व्रत िोते की, सूयानारायिाचे ििान करून नंतरच
िेवावयाचे् त्या पावसाळ्यात आम्िी मुले ढगांकडे डोळे लावून पाित राित असू की, केव्िा सूया
दिसतो आक्षि आई िेवते् पावसाळ्यात पुष्कळ वेळा ििान दुमीळ िोत असते , िे सवाांना मािीतच
आिे् असेिी दिवस स्मरतात, की ज्या दिविी आम्िी सूया पािावा, “आई, आई, सूया दिसला"
असे ओरडावे , आक्षि आई घाईघाईने येते तो सूयााने िडी मारावी! “त्याचे काय मोठे ? आि
नत्तिबात िेवायचे नसेल!” असे म्ििून ती परत वळे आक्षि स्वतःच्या कामात िं ग िोऊन िाई्
आई व्यविारकुिल िोती् िरबारच्या सवा गोष्टी हतला समित् राि-स्त्स्त्रयांमध्ये हतच्या
बुद्धीबद्दल आिर असे् मी लिान म्ििून कधी कधी आई मला रािवाड्यात आपल्याबरोबर धेऊन
िाई् त्यावेळी ‘आिीसािेबां’ बरोबर चालिारे हकत्येक संवाि मला अिून आठवतात्
या आईबापांच्या घरी मी संवत् १९२५च्या भाद्रपि वद्य द्वाििीच्या दिविी म्िििे सन
१८६९च्या ऑक्टोबरच्या २ तारखेला पोरबंिर अथवा सुिामापुरी येथे िन्द्माला आलो्
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२. हायस्कूलमध्ये
बालपि पोरबंिरातच गेले् कोठल्यािा िाळे त मला घातले िोते असे आठवते् कसेबसे
कािी पाढे त्तिकलो् त्यावेळी मुलांबरोबर मी पंतोिींना मात्र त्तिव्या िे ण्यास त्तिकलो िोतो, एवढी
आठवि आिे; दुसरे कािीएक आठवत नािी् त्यावरून मी अनुमान करतो की, माझी बुद्धी मंि
असावी्
पोरबंिरहून वडील रािस्थानी कोटााचे सभासि िोऊन रािकोटला गेले तेव्िा माझे वय
सातएक वषाांचे असावे् मला रािकोटच्या प्राथचमक िाळे त घातले ् या िाळे तील दिवस मला
चांगले आठवतात् पंतोिींची नावे वगैरेिी आठवतात् पोरबंिरप्रमािेच येथीलिी अभ्यासासंबंधी
सांगण्यासारखे हविेष कािी नािी् माझी गिना सामान्द्य ििााच्या हवद्यार्थयाांत तरी िोत असेल की
नािी याबद्दल िंकाच् प्राथचमक िाळे तून मुख्य िाळे त व तेथून िायस्कूलात पोिचेतो माझ्या
वयाला बारा वषे िोऊन गेली् तोपयांत मी कधीिी त्तििकांिी लबाडी केल्याचे ककिंवा कोिािी
मैत्री िोडल्याचे स्मरत नािी् मी अहतिय क्षभडस्त मुलगा िोतो्
माझी पुस्तके आक्षि माझा अभ्यास िेच माझे एकमात्र सोबती् घंटा वािण्याच्या सुमारास
पोचायचे आक्षि िाळा बंि िोताििी घरी पळायचे् 'पळायचे ' िा िब्ि िािीवपूवाक त्तलहिला
आिे् कारि कोिाबरोबर बोलत राििे मला आवडत नसे् 'कोिी माझी थट्टा केली तर' अिी
भीतीिी वाटे ्
िायस्कूलातील पहिल्याच वषी परीिेच्या प्रसंगी घडले ली एक गोष्ट सांगण्यासारखी आिे्
िाळाखात्याचे इन्द्स्पेक्टर िाइल्स िाळा तपासण्यास आले िोते् त्यांनी पहिल्या इयिेच्या मुलांना
पाच िब्ि त्तलिायला सांहगतले ् त्यांत एक िब्ि केटल् (Kettle) िोता् त्याची विारचना मी
चुकीची त्तलहिली् मास्तरांनी मला आपल्या बुटाचे टोक मारून इिारा दिला् परंतु माझ्या ते कोठू न
लिात येिार? मास्तर मला समोरच्या हवद्यार्थयाांच्या पाटीकडे पाहून माझे िुद्धले खन सुधारण्यास
सांगत असतील, अिी माझी कल्पनािी िोऊ िकली नािी् माझी समिूत की, आम्िी एकमेकांचे
चोरून पाहू नये एवढ्यासाठीच मास्तर निर ठे वीत आिेत् सवा हवद्यार्थयाांचे पाचिी िब्ि बरोबर
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आले आक्षि मीच काय तो 'ढ' ठरलो! माझा 'मूखापिा' मास्तरांनी मागाहून मला िाखवून दिला्
परंतु माझ्या मनावर त्या सांगण्याचा कािी पररिाम झाला नािी् मला दुसऱ्या हवद्यार्थयाांची कॉपी
कधीच करता आली नािी्
असे असूनिी मास्तरांहवषयीची माझी हवनयवृिी कधीच ढळली नािी् वडील मंडळींचे
िोष न पािण्याचा गुि माझ्यामध्ये स्वभावतःच िोता् त्याच मास्तरांचे इतर िोषिी मागाहून माझ्या
ध्यानात आले ् तरीिी त्यांच्याबद्दल मला वाटिारा आिर कायम राहिला् वचडलांच् या आज्ञेंचे
पालन करायचे , एवढे मला मािीत िोते् ते सांगतील ते करावे ; त्यांच्या कृत्यांच्या गुििोषांच्या
हनवाड्यात आपि पडू नये्
याच सुमारास दुसरे िोन प्रसंग घडले ते कधीिी माझ्या स्मरिातून गेलेले नािीत् मला
सामान्द्यपिे िाळे च्या पुस्तकांपलीकडे कािीिी वाचण्याचा नाि नसे् धडे केले पाहििेत; बोलले ले
सिन व्िावयाचे नािी, मास्तरांना फसवावयाचे नािी म्ििून धडे वाचीत असे् परंतु मनातून
कंटाळा् त्यामुळे धडे पुष्कळिा कच्चे राित् मग इतर वाचन सुचिार कोठू न? परंतु वचडलांनी
हवकत आिले ले एक पुस्तक माझ्या निरेत भरले ् ‘श्रावि हपतृभत्तक्त'1 नाटक् ते मी अहतिय
आवडीने वाचले ् त्याच सुमारास काचेतून चचत्रे िाखहविारेिी िारोिार कििंडत् त्यांच्यापासून
श्रावि आपल्या आईबापानां कावडीत बसवून यात्रा करण्यास घेऊन िात आिे् असे चचत्र मी
पाहिले ् िोन्द्िी गोष्टींचा माझ्या मनावर खूंप पररिाम झाला् “मला पि श्राविासारखे व्िावयाचे"
असे मनात येई् श्राविाच्या मृत्युसमयीचा त्याच्या माताहपत्यांचा हवलाप अिून आठवतो् त्या
हृियद्रावक सुरांनी माझ्या मनाला िलवून टाकले ् ती गोड चाल मी वचडलांनी घेऊन दिले ल्या
बािावरिी बसहवली्
असाच एक दुसरा प्रसंग झाला् याच सुमारास कोिी नाटकमंडळी आली िोती् हतचे
नाटक पािण्याची परवानगी चमळाली् िररिंद्राचे आख्यान िोते्2 ते नाटक पािण्याचा मला
कंटाळा कसा तो वाटे च ना् ते पुनःपुन्द्िा पािण्याची इच्छा िोई् वारंवार पािायला कोि िाऊ
िे िार? परंतु मनातल्या मनात मी ते नाटक िेकडो वेळा रंगहवले असेल! “सवाांनीच
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िररिंद्रासारखे सत्यवािी का िोऊ नये ?” िाच हवचार घोळे ् िररिंद्रावर आल्या तसल्या हवपिी
भोगून सत्याचे पालन करावे िेच खरे सत्य् नाटकात वर्ििंलेल्या िोत्या तिाच हवपिी िररिंद्रावर
येऊन पडल्या असल्या पाहििेत, असेच मी तरी समित िोतो् िररिंद्राचे दुःख पाहून, त्याचे
स्मरि करून मी खूप रडलो आिे् आि माझ्या बुद्धीला समित आिे की, िररिंद्र िी कोिी
ऐहतिात्तसक व्यक्ती नसावी् परंतु माझ्या मनःसृष्टीत िररिंद्र आक्षि श्रावि आििी जिवंत आिेत्
आिसुद्धा मी ती नाटके वाचली, तर आििी मला अश्रू येतील असे वाटते्
िायस्कुलात माझी गिना 'ढ' हवद्यार्थयाांत िोत नसे् त्तििकांची मिी तर मी नेिमीच
संपादित असे् प्रत्येक वषी आईबापांना हवद्यार्थयााचा अभ्यास व वतान यासंबंधी प्रमािपत्रे
पाठहवली िात् त्यामध्ये कधीिी माझा अभ्यास ककिंवा वतान खराब असल्याबद्दल टीका नव्िती्
दुसऱ्या इयिेनंतर बक्षिसेिी चमळहवली व पाचव्या व सिाव्या इयिेत अनुक्रमे चार व ििा रुपयांची
त्तिष्यवृिीिी चमळहवली् ती चमळहवण्यात माझ्या हुिारीपेिा िै वाचाच भाग हविेष िोता् िी
त्तिष्यवृिी सवा हवद्यार्थयाांसाठी नव्िती; तर िे सोरठ प्रांतातले हवद्याथी असतील, त्यात पहिला
येिाऱ्याला िोती् चाळीस-पन्द्नास हवद्यार्थयाांच्या वगाात त्या दिवसांत सोरठ—प्रांताचे हवद्याथी
हकतीसे असिार?
मला स्वतःला असे स्मरते की मला माझ्या हुिारीबद्दल अक्षभमान मुळीच नव्िता् बिीस
ककिंवा त्तिष्यवृिी चमळाली तर मला आिया वाटत असे् परंतु माझ्या वतानाला मी फार िपत असे्
वतानात उिीव हनघाली तर मला रडू येई् त्तििकांना मला बोलावे लागेल अिा तऱ्िे चे माझ्या
िातून कािीिी घडिे ककिंवा त्तििकांना तसे वाटिे िी गोष्ट मला असा  िोत असे् एक वेळ मार
खावा लागला असे माल स्मरते् माराचे दुःख नव्िते् परंतु मी त्तििेला पात्र झालो याचे मिादुःख
वाटले ् मी खूप रडलो् िा प्रसंग पहिल्या ककिंवा दुसऱ्या इयिेतील आिे् दुसरा प्रसंग सातव्या
इयिेतील आिे् त्यावेळी िोराबिी एिलिी हगमी िेडमास्तर िोते् ते हवद्याथीहप्रय िोते् कारि,
ते हनयम पाळीत, पद्धतिीर काम करीत, करवीत व त्तिकवीतिी चांगले ् त्यांनी वरच्या इयिांच्या
हवद्यार्थयाांस कसरत व हक्रकेट अहनवाया केली िोती् मला त्यांचा कंटाळा् भाग पडण्यापूवी मी
कधी कसरत, हक्रकेट ककिंवा फुटबॉलमध्ये गेलोच नव्ितो: माझा क्षभडस्त स्वभाव िेिी न िाण्याचे
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एक कारि िोते् आता मला दिसते की, िा कंटाळा चुकीचा िोता् कसरतीचा त्तिििािी संबंध
नािी, अिी चुकीची समिूत माझी त्यावेळी िोती् नंतर मी समिलो की, व्यायामाला म्िाििे
िारीररक त्तिििाला मानत्तसक त्तिििाच्या बरोबरीचे स्थान हवद्यािानात असले पाहििे्
तरीिी कसरतीत न गेल्यामुळे माझे नुकसान झाले ले नािी, िेिी मला नमूि केले पाहििे्
त्याचे कारि असे की, पुस्तकात मोकळी िवा खायला सिलीला िाण्याची त्तिफारस वाचली, ती
मला आवडली िोती आक्षि त्यामुळे हफरायला िाण्याची मला सवय िडली िोती् ती िेवटपयांत
राहिली् त्यामुळे माझे िरीर कािी अंिी कसले ले बनले ्
कंटाळ्याचे दुसरे कारि वचडलांची सेवा करण्याची तीव्र इच्छा िे िोते् िाळा बंि झाली
की लगेच घरी िाऊन सेवा-चाकरीला लागत असे् िेव्िा कसरत आवश्यक झाली तेव्िा या
सेवेमध्ये हवघ्न आले ् वचडलांची सेवा करण्यासाठी कसरतीची माफी चमळाली पाहििे अिी हवनंती
केली् परंतु हगमीसािेब कसली माफी िे तात? एका िहनवारी सकाळची िाळा िोती् संध्याकाळी
चार वािता कसरतीला िायचे िोते् माझ्यापािी घड्याळ नव्िते् आकािात ढग असल्यामुळे
वेळेची उमि पडेना् ढगांमुळे मी फसलो् कसरतीला िातो तो सवा हनघूनिी गेले िोते् दुसऱ्या
दिविी हगमीसािेबांनी ििेरी तपासली् तीत मी गैरििर हनघालो् मला कारि हवचारले ् मी िे
िोते ते सांहगतले ् त्यांनी ते खरे मानले नािी आक्षि मला एक की िोन आिे (हकती ते बरोबर
आठवत नािी) िं ड झाला्
मी खोटा ठरलो् मला अहतिय दुःख झाले ् “मी खोटा नािी” िे कसे त्तसद्ध करू? कािी
उपाय सुचेना् मनातल्या मनात फुिफुित राहिलो, रडलो् ठरवले की सत्य बोलिाऱ्याने व सत्य
आचरिाऱ्याने गाफीलिी रािता कामा नये् अिा तऱ्िेची गफलत माझ्या त्तिििाच्या मुितीत िी
पहिली व िेवटचीच िोय् मला पुसट आठवि आिे की, अखेरीला मी तो िं ड माफ करवू िकलो्
कसरतीतून मोकळीक तर चमळहवलीच् िाळे च्या वेळेनंतर स्वतःच्या सेवेसाठी आपल्याला माझी
िरूर असते, असे वचडलांचे पत्र िेडमास्तरांना असल्यामुळे मोकळीक चमळाली्
व्यायामाऐविी हफरायचे ठरहवले ् त्यामुळे िरीराला व्यायाम न िे ण्याच्या चुकीबद्दल मला
किाचचत त्तििा भोगावी लागली नािी; परंतु दुसऱ्या एका चुकीची त्तििा मी आिपयांत भोगीत

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

आिे् त्तिििामध्ये िस्तािर चांगले त्तलहिण्याची िरूर नािी, असा चुकीचा समि माझ्यामध्ये
कोठू न आला ते मािीत नािी्
या काळच्या हवद्याभ्यासासंबंधी आिखी िोन आठविी नमूि करण्यासारख्या आिेत्
हववािामुळे एक वषा फुकट गेले ते भरून काढण्याचा दुसऱ्या इयिेत मास्तरांनी माझ्याकडू न बेत
कराहवला् मेिनती हवद्यार्थयााला तसे करण्याची परवानगी त्यावेळी तरी चमळत असे् म्ििून मी
हतसऱ्या इयिेत सिा महिने बसलो व उन्द्िाळ्याच्या सुट्टीपूवीच्या परीिेनंतर मला चौथीत घातले ्
येथपासून कािी त्तििि इंग्रिीगुन िोऊ लागते् मला कािी समिेचना् भूचमतीसुद्धा चौर्थया
इयिेत सुरू िोते् मी तीत मागे पडलो िोतोच् त्तिवाय इंग्रिी माध्यमाने ती अचधक अवघड केली्
भूचमतीचे त्तििक समिावून िे ण्यात हुिार िोते् परंतु माझे कािी बस्तानच बसेना् मी अनेक वेळा
हनराि िोत असे् हकत्येक वेळा असेिी वाटे की, िोन इयिा सोडू न िे ऊन परत हतसऱ्या इयिेचा
मागा धरावा् परंतु तसे केल्यास माझी अब्रू िाईल व मी झटू न अभ्यास करीन या हवश्वासावर ज्या
त्तििकांनी मला वर चढहवण्याबद्दल त्तिफारस के ली, त्या त्तििकांचीिी अब्रू िािार या भयाने
खाली उतरण्याचा हवचार मी रद्द केला् प्रयत्न करता करता िेव्िा युश्क्लडच्या तेराव्या प्रमेयािी
आलो तेव्िा एकाएकी मला वाटू लागले की भूचमती तर सोप्यात सोपा हवषय आिे् ज्यात बुद्धीचा
फक्त साधा व सरळ उपयोग करायचा आिे, त्यात अडचि ती कसली? त्यानंतर नेिमी मला
भूचमती िा सोपा व रंिक हवषय िोऊन राहिला्
संस्कृतने मला भूचमतीपेिािी अचधक त्रास दिला् भूचमतीमध्ये घोकायचे कािीच नसते,
तर संस्कृतात पाितो तो सवा कािी घोकायचेच! िा हवषयिी चौर्थया इयिेपासून सुरू झाला्
सिाव्या इयिेत मी िरलो् संस्कृत त्तििक फार कडक िोते् हवद्यार्थयाांना खूप त्तिकहवण्याचा त्यांना
लोभ असे् संस्कृत-वगा आक्षि फारसी-वगा यांमध्ये एक प्रकारची स्पधाा असे् फारसी त्तिकहविारे
मौलवी गरीब िोते् हवद्याथी आपापसात बोलत असत की फारसी फार सोपे आिे आक्षि फारसीत्तििक फार सज्िन मनुष्य आिेत् हवद्याथी करतील तेवढ्यावर ते चालवून घेतात् मी पि सोपे
आिे, असे ऐकून लोभात पडलो आक्षि एक दिवस फारसीच्या वगाात िाऊन बसलो! संस्कृत
त्तििकाला दु:ख झाले ् त्यांनी मला बोलावले “तू कोिाचा मुलगा िे तरी ध्यानी आि् तुझ्या
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धमााची भाषा तू त्तिकिार नािीस? तुला ज्या अडचिी येतील त्या मला िाखव् माझी तर सवा
मुलांना उिम संस्कृत त्तिकहवण्याची इच्छा आिे् पुढे त्याच्यामध्ये मधुर रसाचे घुटके चाखायला
चमळिार् आिेत् तू असा कंटाळू न िाऊ नकोस् तू पन: माझ्या वगाात येऊन बैस्”
मी िरमलो् त्तििकाच्या प्रेमाची अविेलना माझ्याने करवली नािी् आि माझा आत्मा
कृष्ििंकर मास्तरांचे उपकार मानीत आिे् कारि जितके संस्कृत मी त्यावेळी त्तिकलो, तेवढे िी
िर त्तिकलो नसतो तर आि संस्कृत िास्त्रामध्ये मला िी गोडी वाटते, ती वाटली नसती् मला
तर याचाच पिािाप िोत आिे की, मी संस्कृत िास्त त्तिकलो नािी् कारि कोण्यािी कििंदू
बालकाने संस्कृतचा सरस अभ्यास केल्यात्तिवाय रािता कामा नये्
अलीकडे तर मला असे वाटते की, भारतवषााच्या उच्च त्तिििक्रमामध्ये मातृभाषेखेरीि
राष्ट्रभाषा कििंिी, संस्कृत, फारसी, अरबी व इंग्रिी एवढ्यांना स्थान चमळाले पाहििे् इतक्या
भाषांच्या संख्येकडे पाहून कोिाला क्षभऊन िाण्याचे कारि नािी् भाषा पद्धतिीर रीतीने
त्तिकहवण्यात येईल आक्षि सवा हवषय इंग्रिीतूनच त्तिकहवण्याचा व तयांवर हवचारिी इंग्रिीतूनच
करण्याचा बोिा आपल्यावर नसेल, तर वरील भाषा त्तिकण्यात िड असे कािीच नािी; एवढे च
नव्िे, तर त्यामध्ये फार गोडी वाटे ल् त्तिवाय िो एक भाषा िास्त्रीय पद्धतीने त्तिकेल, त्याला नंतर
दुसरी भाषा त्तिकिेिी सोपे िाते्
-------------------------------------1

तरुि तपस्वी श्रावि आपल्या अंध आईवचडलांची सेवा करण्यात रत असायचा् एकिा त्यांना कावडीत बसवून

यात्रा करण्यास घेऊन िात िोता तेव्िा वाटे त रामाचे हपता ििरथ यांनी नकळत त्याची ित्या केली्
2

कििंदु धमाग्रंथानुसार रािा िररिंद्र सूयावंिी िोते् आपल्या उिारपिा व सत्यप्रेमामुळे ते प्रत्तसद्ध िोते् एकिा

हवश्वाचमत्र ॠषींनी त्यांची परीिा पािण्याचे ठरहवले ् त्यांनी त्यांच्या पत्नीला डाहकि चेटकीि ठरवून हतची ित्या
करायला लावले ् अिा कठोर कसोटीतूनिे खील ते पार पडले ् िे केवळ त्यांच्या असाधारि धैया व
सत्यपालनामुळेच्
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३. बालवववाह
तेरा वषाांचा असताना माझा हववाि झाला, िी गोष्ट त्तलहिताना मला दुःख िोते् आि
माझ्यासमोर बारा-तेरा वषाांची मुले माझ्या िे खरेखीखाली आिेत् त्यांच्याकडे पाितो आक्षि
माझ्या हववािाचे स्मरि करतो, तेव्िा मला स्वतःबद्दल कीव वाटू लागते ; आक्षि माझ्यावर
ओढवले ल्या प्रसंगातून बचावल्याबद्दल या मु लांना धन्द्यवाि िे ण्याची इच्छा िोते् तेरा वषाांच्या
वयात झाले ल्या माझ्या हववािाच्या समथानाथा असा एकिी नैहतक युत्तक्तवाि मला सुचू िकत
नािी्
त्यावेळी माझ्या मनात चांगले चांगले कपडे घालायला चमळतील, वािंत्री वाितील, वरात
हनघेल, सुग्रास भोिने चमळतील, एका नव्या मुलीबरोबर खेळ करायला चमळतील वगैरे
िौसेपलीकडे दुसरे कािी असल्याचे स्मरत नािी् िळू िळू एकमेकांना ओळखू लागलो् बोलू चालू
लागलो् आम्िी िोघं सारख्या वयाची आिोत् पि मी मात्र स्वाचमत्व, गािवायला सुरुवात केली!
मला कािी पत्नीच्या पहवत्रतेबद्दल िंका घेण्याचे कारि नव्िते् परंतु असूया िी कारि
थोडीच िोधीत बसिार? माझी पत्नी कोठे िाते, िे मला नेिमी मािीत झाले च पाहििे; म्ििून
हतने माझ्या परवानगीवाचून कोठे िी िाता कामा नये् या गोष्टीमुळे आमच्यामध्ये दु:खिायक
बेबनाव िोऊ लागले ् परवानगीत्तिवाय कोठे िी िायचे नािी, िी एक प्रकारची कैिच झाली् परंतु
कस्तुरबाई िी अिा प्रकारची कैि सिन करिारी स्त्री नव्िती् मनाला येईल तेव्िा खुिाल मला
हवचारल्यात्तिवाय ती िाई् मी िसिसा िाब घाली तसतिी ती अचधकच मोकळीक घेई, आक्षि
तसतसा मी अचधकच चचडत असे् अिा तऱ्िेने आम्िा बालकांमध्ये अबोला वरचेवर उि्भवू
लागला् कस्तुरबाईने िी मोकळीक घेतली, ती मी हनिोष समितो् जिच्या मनाला पापाचा
स्पिािी नािी, अिी बात्तलका िे वििानाला िायचे ककिंवा कोिाला भेटायला िायचे , असल्या
गोष्टींवर हनयंत्रि का म्ििून सिन करील? मी िर हतच्यावर िडपि घालिार तर हतने माझ्यावर
का घालू नये ? पि िे आता सुचते् त्याकाळी तर मला माझे स्वाचमत्व त्तसद्ध करायचे िोते!
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परंतु आमच्या या गृिसंसारात माधुया मुळीच नव्िते , असे वाचकाने समिू नये् माझ्या
वक्रतेच्या मुळािी प्रेम िोते् माझ्या मनातून माझ्या पत्नीला आििा स्त्री बनवायचे िोते् हतने
हनष्पाप व्िावे , हनष्पाप रिावे , मी त्तिकतो ते त्तिकावे, आक्षि आमची उभयतांची एकतानता व्िावी,
अिीच माझी भावना िोती्
कस्तुरबाईच्या मनात िी भावना असल्याचे मला मािीत नािी् ती हनरिर िोती् स्वभावाने
सरळ, स्वतंत्र, मेिनती आक्षि माझ्यािी तरी चमतभाषि करिारी िोती् आपििी चांगले त्तिकले ले
असावे, अिी हतची इच्छा मी माझ्या बालपिात कधीिी अनुभवले ली नािी्
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४. दुःखद मैत्री
िायस्कूलमध्ये माझे खास चमत्र असे थोडेच िोते् अिा मैत्रीचे नाव िे ता येईल असे िोन
चमत्र मला हनरहनराळ्या वेळी िोते् एक संबंध मी आपि िोऊन त्या चमत्राचा त्याग केला नसतािी
फार काळ चालला नािी् मी दुसऱ्या चमत्राची संगत धरली म्ििून पहिल्याने मला सोडले ् दुसरी
मैत्री िे माझ्या आयुष्यातील एक दु:खि प्रकरि आिे् िी मैत्री पुष्कळ वषाांपयांत चालली् ती मैत्री
करण्यामध्ये माझी दृष्टी त्या चमत्राला सुधारण्याची िोती्
त्या इसमाची प्रथम माझ्या मधल्या बंधुंिी मैत्री िोती् तो माझ्या बंधूंच्या वगाात िोता्
त्याच्यात हकत्येक िोष िोते, ते मला दिसत िोते् परंतु ज्याला आपला म्िटले , त्याला कधी अंतर
द्यायचे नािी िा गुि मी त्याच्या दठकािी कश्ल्पला िोता् माझी मातुश्री, माझे वडील बंधू व माझी
धमापत्नी हतघांनािी िी संगत रुचत नव्िती् माझ्यासारखा गर्विंष् नवरा, बायकोची सूचना थोडीच
मनावर घेिार? आईच्या िब्िाबािेर नािी िािार, वडील बंधूंचे ऐकेनच; परंतु त्यांना मी याप्रमािे
सांगून िांत केले “तुम्िी िे त्याचे िोष सांहगतले , ते मला मािीत आिेत् त्याचे गुि मात्र तुम्िाला
मािीत नािीत् मला तो आडमागाात नेिार नािी् कारि माझा त्याच्याबरोबरचा संबंध फक्त त्याला
सुधारण्यासाठी आिे् तो सुधारला तर फार उिम मनुष्य हनघेल , अिी माझी खात्री आिे् तुम्िी
माझ्याबद्दल हनधाास्त रािावे अिी माझी मागिी आिे् ”
या बोलण्याने त्यांचे समाधान झाले असे मला वाटत नािी; परंतु त्यांनी माझ्यावर हवश्वास
ठे वून मला माझ्या मागााने िाऊ दिले ्
माझा अंिाि बरोबर नव्िता असे मला नंतर दिसून आले ् सुधारकाची ज्याला सुधारायचे
आिे त्याच्याबरोबरची हनकट मैत्री िक्य नािी् मैत्रीमध्ये अद्वै त-भावना असेल, अिी मैत्री िगात
क्वचचतच आढळते् मैत्री समान गुिवाल्यांमध्ये िोभते व दटकते् चमत्र एकमेकांवर पररिाम
केल्यात्तिवाय रािायचेच नािीत् त्यामुळे मैत्रीमध्ये सुधारिेला फारच थोडा वाव असतो् माझे
असे मत आिे की, व्यत्तक्तगत िोस्ती अहनष्ट आिे् कारि मनुष्य िोषच लवकर उचलतो् ज्याला
आत्म्याची-ईश्वराची, मैत्री संपािन करावयाची आिे, त्याने एकटे रािावे िे चांगले ककिंवा अख्रखल

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

िगताची मैत्री करावी् वरील हवचार योग्य असोत ककिंवा अयोग्य असोत, माझा तरी हनकट मैत्री
िमहवण्याचा प्रयत्न हनष्फळ ठरला्
मी या चमत्राच्या संबंधात आलो त्यावेळी रािकोटमध्ये 'सुधारिा-पंथ' अत्स्तत्वात िोता्
पुष्कळ कििंदू त्तििक गुप्तपिे मांसािार व मद्यपान करीत असतात, अिी बातमी या चमत्राकडू न
चमळाली् रािकोटच्या इतर सुप्रत्तसद्ध ग्रिस्थांचीिी नावे घेतली् िायस्कुलातील कािी
हवद्यार्थयाांचीिी नावे माझ्या कानी आली्
मला आिया वाटले व दु:खिी झाले ् मी कारि हवचारले तेव्िा असा युत्तक्तवाि सांगण्यात
आला: "आपि मांसािार करीत नािी त्यामुळे आपला समाि नेभळट बनला आिे् इंग्रि
आपल्यावर राज्य करतात त्याचे कारि त्यांचा मांसािार िोय् मी हकती ित्तक्तवान आिे आक्षि
हकती धावू िकतो ते तर तुम्िाला मािीतच आिे; त्याचे कारििी माझा मांसािार, मांसािाऱ्याला
गळवे िोत नािीत् झाली तर चटकन भरून हनघतात् आमचे त्तििक मांस खातात् इतके
नामांहकत लोक खातात, ते कािी खुळे म्ििून खातात? तुम्िीिी खाल्ले पाहििे् खाऊन पािा
म्िििे समिेल तुमच्यात हकती बळ येते ते!”
िा कािी एकच दिवस झाले ला युत्तक्तवाि नव्िे् अिा तऱ्िेचे युत्तक्तवाि, मला समि
िे ण्यासाठी अनेकवार झाले ् माझे मधले बंधू तर अगोिरच बाटले िोते् त्यांनी त्या युत्तक्तवािाला
स्वतःची अनुमती दिली् माझ्या बंधूंच्या व त्या चमत्राच्या मानाने मी फारच नेभळट िोतो् त्यांची
िरीरे िास्त पीळिार िोती् त्यांचे िरीरबळ माझ्यापेिा पुष्कळ िास्त िोते् ते कििंमतवान िोते्
त्या चमत्राचे पराक्रम पाहून मी मुग्ध िोऊन िात असे् तो वाटे ल हततके धावू िकत असे् त्याचा
वेगिी उिम िोता् लांब आक्षि उंच उडी मारण्यातिी तो वाकबगार िोता् कठोर िारीररक त्तििािी
तो सिन करू िकत असे् या िक्तीचे प्रििान तो माझ्यापुढे वेळोवेळी करीत असे् आपल्यात
नसले ली िक्ती इतरांमध्ये पाहून मािसाला आिया वाटिारच् माझेिी तसेच झाले ् आियाातून
मोि उद्भवला् माझ्यात धावण्यासवरण्याची िक्ती नसल्यासारखीच िोती् “मी पि या
चमत्राप्रमािेचे बलवान झालो तर हकती चांगले !”
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त्तिवाय, मी फार क्षभत्रा िोतो् चोर, भूत, साप इत्यािींच्या भीतीने पछाडले ला िोतो् रात्री
एकट्याने कोठे िी िाण्याची कििंमत िोत नसे् अंधारातून पाऊलिी टाकायचा नािी् दिव्यात्तिवाय
झोपिेिी अिक्य् िवळ झोपले ल्या व आता कािी अंिी तारुण्यात आले ल्या पत्नीिवळिे खील
या माझ्या भीतींचा उल्ले ख मी कसा करावा? माझ्यापेिा ती िास्त कििंमतवान िोती, िे माझ्या
लिात आले िोते व त्याची मला लाििी वाटे ् हतला सापाहबपाचे भय कसे ते मािीतच नव्िते्
अंधारातून एकटी िाई् िी माझी दुबालता त्या चमत्राला मािीत िोती् तो तर मला सांगे की आपि
जिवंत साप िाताने पकडतो् चोराची भीती त्याला ठाऊकच नव्िती् भूतांवर तर हवश्वासच नव्िता्
िा सवा मांसािाराचा प्रताप, असे त्याने माझ्या मनावर ठसहवले ्
त्या दिवसात कवी नमािािंकरांचे पुढील काव्य िाळे त गाइले िात असे :
इंस्त्ग्लि राज्य कररती, िे िी िबून िाती,
िे िी िबून िाती, उभयांची िे ख िक्ती,
तो पाच िात पूिा, पुरिार पाचिेंना्
या सवाांचा माझ्या मनावर व्िावयाचा तो पररिाम झाला् मी नरमलो् “मांसािार िी
चांगली गोष्ट आिे् त्यामुळे मी बलवान व कििंमतवान बनेन् सवा िे ि मांसािार करील तर इंग्रिांचा
पाडाव करता येईल”् असे मला वाटू लागले ्
मांसािार आरंभ करण्याचा दिवस मुक्रर झाला् माताहपत्यांचा मी परम भक्त् माझ्या
मांसािाराची गोष्ट त्यांच्या कानी गेली तर त्यांचे असत्या आयुष्यी तत्काल प्रािोत्क्रमि िोईल,
असे मला वाटत िोते् कळत—नकळतपिे मी सत्याचा सेवक िोतोच् मांसािार करताना
माताहपत्यांना फसवावे लागेल िे ज्ञान त्यावेळी मला नव्िते, असे मी सांगू िकत नािी् परंतु मला
तर 'सुधारिा' घडवून आिावयाची िोती् मांसािाराची िौस नव्िती् त्यात स्वाि आिे िे मला
मािीत नव्िते् मला तर बलवान, कििंमतवान व्िावयाचे िोते् िे िवात्तसयांना तसे िोण्याचे हनमंत्रि
द्यायचे िोते् आक्षि मग इंग्रिांचा पाडाव करून कििंदुस्थानला स्वतंत्र करायचे िोते् 'स्वराज्य' िब्ि
त्यावेळी ऐकला नव्िता, पि स्वतंत्रतेचा अथा कळत िोता् या सुधारिेच्या उत्कटतेत माझे भान
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िरपले ् एकांत िोधला, मनाला समिावले की, माताहपत्यांपासून िे काया लपहवल्याने सत्याचा
ऱ्िास िोिार नािी्
ठरले ला दिवस आला् माझ्या श्स्थतीचे संपूिा विान करिे कठीि आिे् एका बािूने
सुधारिेचा उत्साि, राििीत मित्त्वाचा फेरफार करण्याचे कौतुक आक्षि दुसऱ्या बािूने
चोराप्रमािे लपून काम करण्याची िरम, यांपैकी कोिती वस्तू प्रधान िोती याचे मला आि स्मरि
नािी् आम्िी निीकडे एकांत िोधायला चाललो आक्षि तेथे मी कधी न पाहिले ली वस्तू – मांस
पाहिले ् बरोबर भट्टीवाल्याकडची डबलरोटी िोती् िोिोंतून एकिी वस्तू आवडेना! मांस
चामड्यासारखे लागे! खािे अिक्य िोऊन गेले! मला ओकारी यायला लागली् खािे अध्याावर
सोडावे लागले ्
ती रात्र मला फार हबकट गेली् झोप येईना् ििू काय िरीरात बकरा जिवंत आिे आक्षि
ओरडतो आिे अिी स्वप्ने पडत् मी उसळू न उठे , पस्तावे आक्षि पुन्द्िा हवचार करी की मांसािार
केल्यात्तिवाय गत्यंतर नािी; कििंमत सोडता कामा नये! चमत्रिी नाउमेि िोिारा नव्िता् त्याने आता
मांस हनरहनराळ्या तऱ्िेने रांधण्याला आक्षि मीठ-मसाला घालू न त्याचा िपा झाकून टाकण्याला
सुरुवात केली् निीकाठी घेऊन िाण्याऐविी एका बबिीिी संधान बांधून गुपचुपपिे एका
सरकारी डाक बंगल्याकडे घेऊन िाण्याची योिना केली आक्षि तेथे मला खुची-टे बल इत्यािी
सामग्रीच्या मोिात घातले ्
त्याचा पररिाम झाला् रोटीचा हतरस्कार मंिावला, बकऱ्याची कीव बुिली आक्षि मांसाची
म्ििता येत नािी, पि मांसचमश्रीत पिाथाांची चटक लागली् अिा तऱ्िेने एक वषा लोटले असावे
व त्या मुितीत पाच सिा वेळा मांस खावयाला चमळाले असेल् कारि डाक बंगला वाटे ल तेव्िा
चमळे ना, मांसाची स्वादिष्ट समिली िािारी सुरस पक्वान्द्ने नेिमीच तयार करिे िमत नसे्
माझ्यािवळ ा ा 'सुधारिे ' साठी फुटकी कवडीिी नव्िती, त्यामुळे मी कािी िे िे िक्य नव्िते्
पैसे त्या चमत्रालाच िोधून काढावे लागत् त्याने कोठू न आिले असतील त्याची मला
आिचमतीपयांत माहिती नािी् त्याचा इरािा तर मला मांसखाऊ करून सोडण्याचा िोता् त्यासाठी
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पैिाचा खचा स्वतः करी् परंतु त्याच्यािवळ म्ििून अखंड खजिना नव्िता् अथाात असली िेविे
क्वचचतच िोऊ िकत्
िेव्िा िेव्िा मी असली िेविे िेवीत असे , तेव्िा तेव्िा घरी िेवि िक्यच िोईना् आई
िेव्िा िेवायला बोलवी, तेव्िा “आि भूक नािी, पचन झाले ले नािी” अिा सबबी काढाव्या
लागत् असे सांगताना िर वेळी मला मोठा धक्का बसत असे् असले असत्य; आक्षि तेिी
आईिवळ! त्तिवाय माताहपत्यांना िर समिले की मुलगे मांसािारी झाले आिेत, तर त्याचांवर
वीिच कोसळल्याप्रमािे िोईल् िे हवचार माझ्या हृियाला घरे पाडीत्
म्ििून मी हनिय केला, मांस खािे आवश्यक आिे् त्याचा प्रचार करून आपि
कििंदुस्थानला सुधारू् परंतु माताहपत्यांना फसहविे आक्षि खोटे बोलिे िे मांस न खाण्यापेिािी
वाईट आिे् यासाठी आईबाप जिवंत असेपयांत मांस खाता कामा नये् त्यांच्या मृत्यूनंतर स्वतंत्र
झालो म्िििे उघडपिे खावे व ती वेळ येईपयांत मांसािाराचा त्याग करावा्
िा हनिय मी चमत्राला कळहवला् आक्षि तेव्िापासून मांसािार सुटला तो सुटलाच् आपले
िोन मुलगे मांसािार करून चुकले आिेत, िे आईबापांना कधीच समिले नािी्
माताहपत्यांना न फसहवण्याच्या िुभ हवचाराने मी मांसािार सोडला; परंतु ती मैत्री मात्र
सोडली नािी् त्याला सुधारावयाला हनघाले ला मीच बाटलो आक्षि माझ्या ध्यानातिी आले नािी!
त्याच मैत्रीमुळे मी व्याक्षभचारातिी पडलो असतो् एक वेळ िा भाई मला वेश्यांच्या वस्तीत
घेऊन गेला् येथे मला योग्य सूचना िे ऊन एका बाईच्या घरात सोडले ् मला कािी हतला पैसे वगैरे
द्यावयाचे नव्िते् हििेब चुकवले ला िोता् मी फक्त गुिगोष्टी करावयाच्या िोत्या् मी घरात
अडकलो तर खरा; परंतु ईश्वराचीच ज्याला तारण्याची इच्छा, तो पडू पाित असला तरी पहवत्र
राहू िकतो् त्या खोलीत मी तर आंधळाच बनून गेलो् मला बोलण्याचे भान राहिले नािी् त्यावेळी
तर माझ्या मिा हगरीला लांच्छन आले असेच मला वाटले आक्षि धरिीमाता मला आपल्या पोटात
घेईल तर बरे, असे मला वाटू लागले ् परंतु अिा तऱ्िेने बचावल्याबद्दल मी सिै व ईश्वराचे आभार
मानले आिेत्
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आम्िा नवराबायकोमध्ये हवतुष्ट येई आक्षि कज्िेकफावती िोत, त्याच्या मुळािी िी मैत्री
पि िोती् मी िसा प्रेमळ तसाच संियी पती िोतो् या मैत्रीमुळे माझ्या संियी वृिीत भर पडली्
कारि चमत्राच्या सत्यवादित्वाबद्दल मला हबलकुल िंका नव्िती् या चमत्राच्या बोलण्यावर हवश्वास
ठे वून मी माझ्या धमापत्नीला हकतीतरी दुःख दिले ले आिे् या कििंसेबद्दल मी स्वतःला कधीच िमा
केले ली नािी् असली दुःखे कििंदू स्त्रीच सिन करीत असेल आक्षि म्ििूनच मी नेि मी स्त्रीला
सिनिीलतेची मूतीच मानीत आलो आिे् नोकरावर खोटा आळ घेतला तर नोकर नोकरी सोडील,
मुलावर असा प्रसंग आला तर मुलगा बापाचे घर सोडू न िाईल, चमत्राचमत्रांमध्ये संिय आला तर
मैत्री तुटेल, पत्नीला पतीचा संिय आला तर ती मनातल्या मनात फिफिून गप्प बसेल: परंतु
िर पतीने पत्नीवर आळ घेतला तर पत्नीचा हबचारीचा भोगच उभा राहिला! ती िािार कोठे ?
उच्च मानले ल्या विााची कििंदू स्त्री कोटाात िाऊन बांधले ली गाठ कापूनिी टाकू िकत नािी्*
असा एकतफी न्द्याय हतच्या बाबतीत चालू आिे् असलाच न्द्याय मीिी दिला, त्याचे दुःख कधीिी
हवसरिे िक्य नािी्
या संियी वृिीचा सवाथैव नाि मला अकििंसेचे सूक्ष्म ज्ञान झाले तेव्िाच झाला; म्िििे
िेव्िा मी ब्रह्मचयााचा महिमा समिलो, आक्षि िेिी समिलो की पत्नी पतीची िासी नािी, तर
त्याची सिचाररिी आिे, सिधर्मिंिी आिे, िोघेिी एकमेकांच्या दु:खांचे समान वाटे करी आिेत –
जितकी बरेवाईट करण्याची स्वतंत्रता पतीला आिे, हततकीच स्त्रीला आिे् या संियग्रस्ततेच्या
कालाचे स्मरि झाले म्िििे मला माझा मूखापिा व हवषयांध हनिा यता यांहवषयी संताप येतो
आक्षि मैत्रीच्या बाबतीतील माझ्या मूढपिाची कीव वाटते्
__________________________
* स्वतंत्र भारतात आता िे िक्य आिे्
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५. चोरी आक्षण प्रायश्चत्त
मांसािाराच्याच सुमारास, तसेच त्यापूवी घडले ल्या हकत्येक िोषांचे विान अिून
करावयाचे राहिले आिे् िे िोष हववािापूवीचे ककिंवा त्यानंतर लवकरच घडले ले आिेत्
माझ्या एका नातलगाबरोबर मला हवडी हपण्याची चटक लागली् हवडी हपण्यापासून कािी
फायिा आिे ककिंवा हतच्या वासात कािी मिा आिे, असे आम्िा िोघांपैकी एकालािी वाटत नव्िते;
परंतु फक्त धूर काढण्यातच कािी मिा असावी अिी समिूत िोती् माझ्या चुलत्यांना हवडी
ओढण्याची सवय िोती् त्यांना व इतरांना धूर काढताना पाहून आम्िालािी हवडी फुंकण्याची इच्छा
झाली् गाठीला पैसा तर नािी् तेव्िा काकांनी फेकून दिले ली हवड्यांची थोटके चोरण्यास आम्िी
सुरुवात केली्
परंतु हवड्यांचे तुकडे नेिमीच कोठू न चमळिार? त्तिवाय त्यांतून हविेष धूरिी हनघेना्
म्ििून नोकराच्या गाठीला चारिोन दिडक्या असत, त्यातील मधून मधून एखािी लांबहवण्याला
सुरुवात केली आक्षि हतच्या हवड्या हवकत आिू लागलो् परंतु त्या ठे वायच्या कुठे , िा प्रश्न
पडला् वचडलांच्या िे खत हवडी प्यायची नािी िे मािीत िोते् कसेबसे करून चारिोन दिडक्या
चोरून कािी आठवडे चालहवले ् मध्यंतरी अिी बातमी चमळाली की एक झाड असते, त्याच्या
डिाळ्या हवडीप्रमािेच पेटतात आक्षि त्यािी हवड्यांप्रमािेच ओढता येतात् आम्िी त्या आिून
ओढू लागलो!
परंतु समाधान िोईना् आमची पराधीनता आम्िाला बोचू लागली् वचडलांच् या
परवानगीत्तिवाय कािीच करता येऊ नये , याचे फार वाईट वाटले ् आम्िी कंटाळलो आक्षि
आत्मित्या करण्याचा हनश्चय केला!
पि आत्मित्या किी करायची? हवष कोि िे िार? धोतऱ्याच्या फळातील हबया खाल्ल्या
तर मनुष्य मरतो असे ऐकले ् रानात िाऊन आम्िी त्या चमळवून आिल्या् संध्याकाळची वेळ
िोधली् केिारिीच्या िे वळात नंिािीपात तूप घातले , िे वििान घेतले आक्षि एकांताची िागा
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िोधून काढली् परंतु हवष खाण्याची छाती िोईना् तत्काळ मृत्यू आला नािी तर? मरून तरी
काय चमळिार? पराधीनता भोगून टाकले ली काय वाईट? तरीिी चारिोन हबया खाल्ल्याच!
आिखी खाण्याचे मात्र धैया िोईना् िोघांनािी मृत्यूची भीती वाटली आक्षि रामिीच्या िे वळात
िाऊन ििान घेऊन िांत िोण्याचा व आत्मित्येची गोष्ट हवसरून िाण्याचा आम्िी ठराव केला्
आत्मित्येचा बेत करिे सोपे , पि प्रत्यि आत्मित्या करिे सोपे नािी, िी गोष्ट माझ्या
लिात आली् त्यावरून िेव्िा कोिी आत्मित्या करण्याची धमकी िे ऊ लागतो, तेव्िा त्याचा
माझ्यावर फारच थोडा पररिाम िोतो – मुळीच िोत नािी म्िटले तरी चाले ल्
या आत्मित्येच्या हवचारापासून एक पररिाम घडू न आला् तो िा की, आम्िी िोघेिी
उष्ट्या हवड्या चोरून हपण्याची व नोकराच्या दिडक्या चोरून त्यांच्या हवड्या हपण्याची सवय पार
हवसरून गेलो्
मोठे पिी हवडी हपण्याची इच्छाच मला कधी झाली नािी; आक्षि िी सवय िंगली, गत्तलच्छ
व िाहनकारक आिे असेच मी नेिमी मानले ् हवडीचा इतका िबरिस्त िौक दुहनयेला का असावा,
त्याचे कारि समिण्याची िक्ती मी कधीच चमळवू िकलो नािी् आगगाडीच्या डब्यात िेथे खूप
हवड्या फुकल्या िात असतात, तेथे बसिे मला असा  िोते्
दुसरा एक चोरीचा गुन्द्िा िो माझ्या िातून घडला, मी मी िास्त भयंकर समितो् दिडक्या
चोरल्या, तेव्िाचे वय बारा-तेरा वषाांचे असेल; किाचचत त्याहूनिी कमी् दुसऱ्या चोरीच्या वेळी
वय पंधरा वषाांचे असावे् िी चोरी माझ्या मांसािारी बंधूंच्या सोन्द्याच्या कड्याच्या तुकड्याची िोय्
त्यांना थोडेसे, म्िििे पंचवीस एक रुपयांचे किा झाले िोते् माझ्या बंधूंच्या िातात भरीव कडे
िोते् त्यातून एक तोळा सोने कापून काढिे कठीि नव्िते्
कडे कापले , किा हफटले ् परंतु मला िी गोष्ट असा  झाली् इतःपर चोरी म्ििून करायची
नािी, असा मी हनश्चय केला् वचडलांपािी कबुलीिी िे ऊन टाकली पाहििे असे वाटू लागले ् पि
िीभ तर चाले च ना् वडील स्वत: मला मारतील अिी भीती वाटत नव्िती् त्यांनी उभ्या िन्द्मात
आम्िा भावांना कधी तरी मारले असेल असे आठवत नािी् परंतु त्यांना स्वतःला दुःख िोईल्
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डोकेिी आपटू न घेतले तर? िा धोका सिन करूनिी गुन्द्िा कबूल केलाच पाहििे; त्याखेरीि
िोषाचे िालन िोिार नािी, असे मनाने घेतले ्
अखेरीला मी ठराव केला की चचठ्ठी त्तलहून गुन्द्िा कबूल करावा आक्षि माफी मागावी् मी
चचठ्ठी त्तलहिली आक्षि स्वतः त्यांच्या िाती नेऊन दिली् चचठ्ठीमध्ये सवा गुन्द्िा कबूल करून त्तििा
माहगतली, त्यांनी स्वतःवर कािी दुःख ओढवून घेऊ नये अिी हवनविी केली व इतःपर अिा
तऱ्िेचा गुन्द्िा न करण्याची प्रहतज्ञा केली्
मी कापऱ्या िाताने ती चचठ्ठी वचडलांच्या िातात दिली् त्यावेळी त्यांना भगंिराची व्यथा
िोती् त्यामुळे ते अंथरुिाला ख्रखळले ले िोते् खाटे ऐविी लाकडी उच्चासन वापरीत् मी त्यांच्या
उच्चासनाच्या समोर बसून राहिलो्
त्यांनी चचठ्ठी वाचली् डोळ्यांतून मोत्यांचे कबिंदू गळले ् चचठ्ठी क्षभिली् त्यांनी ििमात्र डोळे
चमटू न धरले ् ती चचठ्ठी फाडू न टाकली आक्षि वाचण्यासाठी बसले िोते ते परत आडवे झाले ् मी
पि रडलो् वचडलांचे दु:ख समिू िकलो् मी चचत्रकार असतो तर आििी ते चचत्र पूिापिे रेखाटू
िकलो असतो, इतक्या स्पष्ट रीतीने ते माझ्या डोळ्यांसमोर उभे आिे्
त्या मौत्तक्तककबिंदूंच्या प्रेमबािाने माझे हृिय भेदून गेले् मी िुद्ध झालो् ज्याला अनुभव
असेल तोच िे प्रेम समिू िकिार्
“रामबाि वाग्यां रे िोय ते िािे्"
माझ्या दृष्टीने िा अकििंसेचा पिाथापाठ िोता् त्यावेळी त्यात मला हपतृप्रेमापलीकडे कािी
दिसले नव्िते , परंतु आि मी त्याला िुद्ध अकििंसा या रूपाने ओळखू िकतो् अिा तऱ्िेच्या
अकििंसेने व्यापक स्वरूप धारि केले , म्िििे हतच्या स्पिाापासून कोि अत्तलप्त राििार? अिा
अकििंसेच्या िक्तीचे मोिेमाप करिे अिक्य आिे्
अिा तऱ्िेची िांत िमा वचडलांच्या स्वभावाहवरुद्ध िोती् ते संतापतील, लावून बोलतील,
किाचचत डोकेिी आपटू न घेतील असे माला वाटले िोते् परंतु त्यांनी इतकी अपार िांती राखली
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त्याचे कारि गुन्द्ा ाची हनखालस कबुली िेच िोय, असे मला वाटते् िो मनुष्य अचधकारी
मनुष्यापािी स्वत:चा गुन्द्िा खुल्या दिलाने कबूल करतो व पुनः न करण्याची प्रहतज्ञा करतो, तो
सवोत्कृष्ट प्रायक्षिि करतो् माझ्या कबुलीमुळे वडील माझ्याहवषयी हनश्श्चंत झाले आक्षि त्यांच्या
मिवरील अगाध प्रेमात भरच पडली्
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६. वडडलांचा आजार व मृत्यू
माझे सोळावे वषा चालू िोते् वडील भगंिराच्या हवकाराने अंथरुिातच पडू न असत, िे
पूवी सांहगतले च आिे् त्यांच्या िुश्रुषेला मातुश्री, घरचा एक िुना नोकर व मी असे हतघेिि
बहुतेक वेळ राित असू् माझे काम 'नसा'चे िोते् त्यांचा व्रि धुिे, मलम लावायचे असेल तेव्िा
ते लाविे , औषध िे िे आक्षि औषध घरी तयार करावयाचे असल्यास तयार करिे , िे माझे मुख्य
काम िोते् रोि रात्री त्यांचे पाय चेपावे व त्यांनी िा म्िटले ककिंवा त्यांना झोप लागली म्िििे मी
झोपण्यास िावे असा पररपाठ िोता् मला िी सेवा अहतिय हप्रय िोती् तीत कधीिी चुकारपिा
केल्याचे मला स्मरत नािी् खाण्याहपण्याखेरीिचा माझा सवा वेळ िाळे त ककिंवा वचडलांच्या
िुश्रुषेत िात असे् वचडलांची परवानगी असेल आक्षि त्यांच्या प्रकृतीकडू न अडचि नसेल, तेव्िा
संध्याकाळी हफरायला िात असे्
मृत्यूची घोर रात्र येऊन ठे पली् रात्रीचे साडेििा ककिंवा अकरा वािले असावेत् मी पाय
चेपीत बसलो िोतो् काकांनी मला सांहगतले , “तू िा, आता मी बसतो्” मी खुि झालो आक्षि
सरळ ियनगृिामध्ये गेलो् पत्नीला हबचारीला गाढ झोप लागली िोती् परंतु मी कसचा झोपू
िे िार? मी हतला िागे केले ् पाचसात चमहनटे झाली असतील नसतील इतक्यात ज्याचा मी पूवी
उल्ले ख केला आिे, त्या नोकराने िार ठोठावले ् माझ्या पोटात धस्स झाले ् मी चपापलो् “ऊठ,
बापू फार आिारी आिेत ,” नोकर म्ििाला् फार आिारी आिेत िे मला मािीतच िोते् त्यामुळे
त्या वेळच्या 'फार आिारी'चा हविेष अथा माझ्या लिात आला् हबछान्द्यातून ताडकन उडी
मारून मी उठलो्
“काय झाले , सांग तर खरे!”
“बापू आटोपले !”
आता मला पिािाप झाला तरी उपयोग काय? मी अती िरमलो् मला अहतिय दुःख
झाले ् वचडलांच्या खोलीकडे धावून गेलो् माझ्या ध्यानात आले , की मी हवषयांध नसतो, तर
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िेवटच्या त्या घडीला माझ्या नत्तिबी हवयोग आला नसता् िा काळा डाग मी आिपयांत पुसून
टाकू िकलो नािी, हवसरून िाऊ िकलो नािी् िरी माझी माताहपत्यांबद्दलची भक्ती अपरंपार
िोती, िरी त्यांच्यासाठी मी सवा कािी सोडू िकत िोतो, तरीिी त्या सेवेच् या प्रसंगीिी माझे मन
हवषयाला सोडू िकत नव्िते , िे त्या सेवेमधील एक अिम्य न्द्यून िोते् त्यातून सुटून िाण्यास
मला फार अवधी लागला व सुटून िाण्यापूवी अनेक धमासंकटे सिन करावी लागली् याहून दुसरे
काय िोिार? ज्या आईबापांची ककिंवा बाल पहतपत्नींची मिी असेल, त्यांनी या माझ्या
िाखल्यावरून सावध व्िावे्
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७. धममजागृती
माझा िन्द्म वैष्िव संप्रिायात झाले ला् अथाात िवेलीत वेळोवेळी िािे िोई् परंतु
िवेलीबद्दल माझ्या मनात श्रद्धा उत्पन्द्न झाली नािी् िवेलीचे वैभव मला आवडले नािी्
िवेलीमध्ये चालिाऱ्या अनीतीच्या गोष्टी ऐकत असे व त्यामुळे हतच्याबद्दल मन उिास िोऊन
गेले् तेथून मला कािीच लाभ झाला नािी्
परंतु िवेलीपासून िे कािी चमळू िकले नािी, ते माझ्या िाईपासून चमळाले ् ती कुटुं बाची
िुनी नोकर िोती् हतच्या प्रेमाचे मला आििी स्मरि िोते् मी पूवी सांहगतले च आिे , की मला
भूतप्रेतािींचे भय वाटे ् 'रामनाम' िे त्यावर औषध आिे, िे रंभेने मला समिावून सांहगतले ् माझी
तरी रामनामापेिा रंभेवरच हविेष श्रद्धा िोती् म्ििून मी बालवयामध्ये भूतप्रेतादिकांच्या
भीतीपासून मुक्त िोण्यासाठी रामनामाचा िप सुरू केला् तो फार दिवस चालला नािी; परंतु
बालपिामध्ये पेरले ले बी िळू न गेले नािी् आि रामनाम िी माझ्या बाबतीत अमोघ िक्ती आिे्
त्याचे कारि रंभाबाईने पेरले ले बीि, असे मला वाटते्
वचडलांच्या आिारपिाचा कािी काळ पोरबंिरला गेला् येथे ते रामिींच्या िे वालयात
रोि रात्री रामायि ऐकत असत् रामायि सांगिारे रामचंद्रिींचे परमभक्त िोते् त्यांचा कंठ मधुर
िोता् ते िोिे, चोपाई गात व त्यांचा अथा सांगत् ते स्वतः त्याच्या रसामध्ये लीन िोऊन िात आक्षि
श्रोतृिनांना लीन करून सोडीत् माझे वय त्यावेळी तेरा वषाांचे असेल, पि मला त्यांच्या
वाचनामध्ये खूप गोडी वाटे , असे स्मरि आिे् त्यानेच रामायिाबद्दल मला वाटिारा आत्यंहतक
प्रेमाचा पाया घातला् तुलसीिासाचे रामायि िा मी आि भत्तक्तमागाावरील सवोिम ग्रंथ मानतो्
रािकोटमध्ये मला अनायासेच सवा संप्रिायांहवषयी व कििंदू धमााच्या प्रत्येक संप्रिायाबद्दल
समभाव राखण्याचे त्तििि चमळाले ् आईबाप िवेलीला िात, त्तिवालयात िात आक्षि
राममंदिरात िात आक्षि आम्िा भावंडांना घेऊन िात ककिंवा िायला सांगत् त्तिवाय, वचडलांपािी
िैनधमााचायाांमधून कोिी ना कोिी नेिमी येत् वडील त्यांना क्षभिािी घालीत् ते वचडलांबरोबर
धमाासंबंधी व व्यविारासंबंधी गोष्टी करीत्
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यात्तिवाय वचडलांचे मुसलमान आक्षि पारिी चमत्रिी िोते् ते आपापल्या धमााबद्दल बोलत,
आक्षि वडील त्यांचे म्िििे आिरपूवाक व पुष्कळ वेळा रसपूवाक ऐकत असत् अिा प्रकारच्या
वाताालापांच्या वेळी मी 'नसा ' असल्यामुळे बरेचिा ििर असे् या सवा वातावरिाचा माझ्यावर
असा पररिाम झाला की, सवा धमााबद्दल माझ्या मनामध्ये समानभाव उत्पन्द्न झाला्
ख्रिस्ती धमा मात्र अपवाि िोता् त्याच्याबद्दल कािीसा अनािर उत्पन्द्न झाला् त्याचे एक
कारि िोते् त्यावेळी िायस्कूलच्या कोपऱ्यावर कोिी ख्रिस्ती व्याख्यान िे त असत् ते कििंदू
िे वतांची व व कििंदू धर्मिंयांची नालस्ती करीत् ते मला असा  िोई् मी एखाद्या वेळीच ते व्याख्यान
ऐकण्यास उभा राहिलो असेन; परंतु पुनः तेथे उभे रािण्याची इच्छाच झाली नािी् याच सुमाराला
एक सुप्रत्तसद्ध कििंदू ख्रिस्ती झाल्याचे ऐकले ् गावात बोलत की, त्याचा ख्रिस्ती धमाात प्रवेि
करहवताना त्याला गोमांस खाऊ घालण्यात आले आक्षि िारू प्यायला दिली् त्याचा पोिाखिी
बिलण्यात आला आक्षि तो गृिस्थ ख्रिस्ती झाल्यानंतर कोट, पाटलोि आक्षि इंग्रिी टोपी वापरू
लागला् या गोष्टींचा मला हतटकारा वाटला् ज्या धमाापायी गोमांस खावे लागते आक्षि िारू प्यावी
लागते आक्षि स्वत:चा पोिाख बिलावा लागतो, त्याला धमा म्ििावे तरी कसे ? असा युत्तक्तवाि
मी मनािी केला् त्तिवाय, िो गृिस्थ ख्रिस्ती झाला, त्याने आपल्या पूवािांच्या धमााची,
रीतीररवािांची आक्षि िे िाची टवाळी सुरू केल्याचे कानी आले ् या सवा गोष्टींमुळे माझ्या मनात
ख्रिस्तीधमााबद्दल अनािर उत्पन्द्न झाला्
िरी अिा तऱ्िेने इतर धमाांबद्दल माझ्या मनात समभाव उत्पन्द्न झाला, तरीिी माझ्या
मनात ईश्वराहवषयी आस्था िोती असे म्ििता येिार नािी् पि एक गोष्ट मनात रुिून राहिली –
या िगताचा आधार नीती आिे व सत्यामध्ये सवा नीतीचा समावेि िोतो् मग तर सत्याचा िोध
केलाच पाहििे् दिवसेंदिवस सत्याचा महिमा माझ्या दृष्टीने वाढत गेला् सत्याची व्याख्या
अचधकाचधक हवस्तृत िोत गेली व अिूनिी हवस्तृत िोत िात आिे्
त्तिवाय एक नीतीहवषयक सिा चरिी श्लोक हृियांत ठसून राहिला् अपकाराचा मोबिला
अपकार नसून उपकारच िोय, िी गोष्ट िीवनसूत्र िोऊन बसली् हतने माझ्या मनावर साम्राज्य
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गािहवण्यास सुरु वात केली् मी असंख्य प्रयोग के ले ् एवढा चमत्कार घडवून आििारा तो श्लोक
असा:
पािी आपने पाय, भलुं भोिन तो िीिे;
आवी नमावे िीि, िं डवत कोडे कीिे्
आपि घासे िाम, काम मिोरोनुं करीए;
आप उगारे प्राि, ते तिा दुःखमां मरीए्
गुि केडे तो गुि िि गिो, मन, वाचा, कमे करी;
अवगुि केडे िे गुि करे, ते िगमां िीव्यो सिी्
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८. ववलायतेची तयारी
एस्एस्सी् पास झाल्यानंतर कॉले िात िाऊन त्तििि पुढे चालवावे अिी
वडीलमंडळींची इच्छा िोती् मुंबईतिी कॉले ि आक्षि भावनगरलािी कॉले ि् भावनगरला खचा
कमी म्ििून भावनगरच्या िामळिास कॉले िात िाण्याचे ठरले ् तेथे मला कािी समिेना् सवाच
कठीि वाटू लागले ् अध्यापकांच्या व्याख्यानांमध्ये गोडीिी वाटे ना आक्षि समििी पडेना् त्यांत
अध्यापकांचा िोष नव्िता् िोष माझ्या कच्चेपिाचाच िोता् त्यावेळचे िामळिास कॉले िचे
अध्यापक तर पहिल्या ििााचे समिले िात् पहिली सिामािी पुरी करून घरी आलो्
कुटुं बाचे िुने चमत्र व सल्लागार एक हवद्वान व्यविारकुिल ब्राह्मि माविी िवे म्ििून
िोते् त्यांनी वचडलांच्या मृत्युनंतरिी कुटुं बािी असले ला संबंध कायम ठे वला िोता् ते या सुट्टीच्या
दिवसांत आमच्या घरी आले िोते् मातुश्री व वडीलबंधू यांच्याबरोबर गोष्टी बोलत असता माझ्या
िििासंबंधी त्यांनी चौकिी केली् मी िामळिास कॉले िात आिे िे ऐकून ते म्ििाले , “काळ
बिलला आिे् वचडलांची गािी संभाळण्याची तुम्िा भावांपैकी कोिाची इच्छा असेल, तर ती
त्तिििाखेरीि चमळिार नािी् िा मुलगा अिून त्तिकतो आिे, त्याअथी गािी संभाळण्याचे काम
त्यालाच उचलायला लावले पाहििे् त्याची अिून चारपाच वषे बी्ए् िोईपयांत िातील् आिखी
इतका वेळ घालवून त्याला पन्द्नास-साठ रुपयांची नोकरी चमळे ल, दिवािपि नािी चमळिार् बरे ,
त्याला ा ापुढे माझ्या मुलाप्रमािे वकील करावा तर आिखीिी थोडी वषे िािार, आक्षि तोपयांत
तर दिवािहगरीसाठी वकीलिी हकतीतरी तयार झाले ले असतील! तुम्िी त्याला हवलायतेला
पाठहवले पाहििे् तो नवा बॅररस्टर आला आिे, तो पिा ना, केवढ्या थाटात राितो! कारभाऱ्याची
िागा त्याला पाहििे तर आता चमळे ल् माझा तर सल्ला असा आिे की, तुम्िी मोिनिासाला
यंिाच हवलायतेला पाठवून द्यावे् आमच्या केवळरामाचे इंग्लं डात पुष्कळ चमत्र आिेत, त्यांच्यावर
तो त्तिफारसपत्रे िे ईल, म्िििे त्याला तेथे कसली अडचि पडिार नािी्”
स्वतःचा सल्ला मान्द्य िोिार याबद्दल ििू काय िंकाच नािी अिा तऱ्िेने िोिीिींनी
(आम्िी िाविी िवे यांना या नावाने संबोधीत असू) माझ्याकडे पाहून मला हवचारले :
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“कसे काय, तुला हवलायतेला िािे आवडेल की इथेच त्तिकत बसिे ?” मला तर आवडत
िोते तेच वैद्याने सांहगतले ् कॉले िातील अडचिींनी मी क्षभऊन गेलेलाच िोतो् मी म्िटले , "मला
हवलायतेला पाठवाल तर फारच चांगले ् वडील बंधू हफहकरीत पडले ; पैिाचे कसे करायचे ?
त्तिवाय, माझ्यासारख्या नवयुवकाला इतके दूर पाठवावे तरी कसे ? मातुश्रीला तर कािीच सुचेना्
हतला हवयोगाची गोष्टच सिन झाली नािी् हतने बारीक तपास िुरू केला िोता् कोिी म्ििे, तरुि
लोक हवलायतेला िाऊन बिकतात; कोिी म्ििे, ते मांसािार करतात; तर कोिी सांगत,
िारूत्तिवाय चालायचेच नािी् आईने िे सवा मला सांहगतले ् मी म्िटले , "पि तुला माझा हवश्वास
नािी? मी तुला फसहविार नािी; िपथ घेऊन सांगतो की या हतन्द्िी वस्तूंपासून मी दूर रािीन्
तसा धोका असला, तर िोिीिी मला कसे िाऊ िे तील?”
आई म्ििाली, “मला तुझा हवश्वास आिे् पि दूर िे िात कसे िोिार? माझी अक्कलच
गुंग िोते् मी बेचरिी स्वामींना हवचारते् ”
बेचरिी स्वामी मोढवाण्यातून िैन साधू झाले िोते् िोिीिींप्रमािे ते पि आमचे
सल्लागार िोते् त्यांची मित झाली् त्यांनी सांहगतले , “मी या मुलापासून या हतन्द्िी बाबतीत व्रत
घेवहवतो, मग त्याला िाऊ िे ण्यास िरकत नािी येिार्” त्यांनी प्रहतज्ञा घेवहवली व मी मांस ,
मदिरा आक्षि स्त्रीसंग यांपासून दूर रािण्याची प्रहतज्ञा केली् आईने परवानगी दिली्
िायस्कुलात समारंभ झाला् रािकोटचा एक तरुि हवलायतला िातो, याचे लोकांना
नवल वाटले ् उिरािाखल मी थोडे त्तलहून नेले िोते् पि तेिी मोठ्या त्तिकस्तीनेच वाचू िकलो्
माझे डोके गरगरत िोते, िरीर कापत िोते, एवढे मला आठवते्
मातेची आज्ञा व आिीवााि घेऊन व कािी महिन्द्यांच्या अपत्याला पत्नीसि सोडू न मी
मोठ्या िौसेने मुंबईस पोचलो् पोचलो खरा, पि तेथे चमत्रमंडळींनी बंधूंना सांहगतले की, “िूनिुलै महिन्द्यांमध्ये कििंिी मिासागरात तुफान असते आक्षि याची तर िी पहिलीच समुद्रावरची सफर्
नंतर म्िििे नोव्िेंबर महिन्द्यात पाठीहवले पाहििे् ”
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मध्यंतरी माझे हवलायतेला िाण्याचे ऐकून ज्ञातीमध्ये खळबळाट झाला् ज्ञातीची सभा
बोलाहवण्यात आली् मला ज्ञातीच्या वाडीमध्ये ििर रािण्याचे फमाान आले ् मी गेलो् मला
एकाएकी धैया कोठू न आले िे व िािे! ििर िोण्यात मला यतत्कंचचतिी संकोच ककिंवा भय वाटले
नािी् ज्ञातीच्या प्रमुख िेठिीिी दूरचे नातेिी िोते् वचडलांचा व त्यांचा चांगला स्नेिसंबंध िोता्
त्यांनी मला सांहगतले :
“ज्ञातीचे मत आिे की तू हवलायतेला िायचा हवचार केला आिेस, तो बरोबर नािी्
आपल्या धमाामध्ये समुद्र ओलांडून िाण्याची मनाई आिे् त्तिवाय, हवलायतेत धमा सांभाळता
येिार नािी असे आम्िी ऐकतो् तेथे सािेबलोकांबरोबर खावे-प्यावे लागिार!”
मी िबाब दिला, “मला तर वाटते, की हवलायतेला िाण्यात हबलकुल अधमा नािी् मला
हतकडे िाऊन हवद्याभ्यासच करावयाचा आिे् त्तिवाय, ज्या गोष्टींबद्दल आपल्याला भीती वाटते,
त्या गोष्टींपासून दूर रािण्याची मी माझ्या मातुश्रीपािी िपथ घेतली आिे् त्यामुळे मी तयांपासून
दूर राहू िकेन्
“पि आम्िी तुला सांगतो की, हतकडे धमापालन िक्यच नािी् तुझ्या वचडलांचा व माझा
किा तऱ्िेचा संबंध िोता, ते तुला मािीतच आिे् माझे सांगिे तू मान्द्य केले पाहििे्” िेठ बोलले ्
“आपल्यािी असले ला संबंध मला माहित आिे् आपि मला वचडलांसमान आिात् परंतु
याबाबतीत माझा हनरुपाय आिे् हवलायतेला िाण्याचा माझा हनश्चय मी हफरवू िकत नािी्
माझ्या वचडलांचे चमत्र व सल्लागार, िे हवद्वान ब्राह्मि आिेत , त्यांचे मत आिे की माझ्या
हवलायतेला िाण्यामध्ये कािी वावगे नािी् माझ्या मातुश्रींची व बंधूंची परवानगीिी मला चमळाली
आिे्” मी िबाब दिला्
“परंतु ज्ञातीचा हुकूम तू मानिार नािीस?”
“माझा हनरुपाय आिे् मला वाटते की, या बाबतीत ज्ञातीने मध्ये न पडिे बरे्”
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या उिराने िेठिी क्रोचधत झाले ् मला चारिोन सुनावल्या् मी गप्प राहिलो् िेठिींनी
हुकूम सोडला: “या मुलाला आिपासून ज्ञातीबहिष्कृत समिण्यात येईल् िो कोिी त्याला मित
करील ककिंवा पोचवायला िाईल, त्याला ज्ञाती िाब हवचारील व त्याला सव्वा रुपया िं ड िोईल्”
माझ्यावर या ठरावाचा कािीएक पररिाम झाला नािी् मी िेठिींची रिा घेतली् माझ्या
बंधूंवर या ठरावाचा काय पररिाम िोतो, िी एक हवचारात घेण्यासारखी गोष्ट िोती् सुिैवाने ते
भक्कम राहिले आक्षि मला उिरी त्तलहिले की ज्ञातीचा ठराव झाला तरी आपि स्वत: मला
हवलायतेला िाण्याच्या बाबतीत अटकाव करिार नािी्
माझी िागा पि चमत्रमंडळींनी त्र्यंबकराय मिमुिारांच्याच (िे त्या िुनागडच्या वहकलाचे
नाव) खोलीमध्ये राखून घेतली् त्यांच् यापािी माझी त्तिफारसिी के ली् ते तर प्रौढ वयाचे अनुभवी
गृिस्थ िोते् मी अठरा वषाांचा, दुहनयेचा अनुभव नसले ला अल्पवयी तरुि िोतो, मिमुिारांनी
माझ्याबद्दल काळिी करू नका, असे चमत्रांना सांहगतले ्
अिा तऱ्िेने सन १८८८ च्या सप्टें बरच्या चौर्थया तारखेला मी मुंबई बंिर सोडले ्
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९. स्टीमरमध्ये
इंग्रिीत बोलण्याची मला सवयच नव्िती् दुसऱ्या वगााच्या सलू नमध्ये मिमुिारांखेरीिचे
सवा उतारू इंग्रि िोते् त्यांच्याबरोबर बोलता येईना् ते माझ्यािी बोलण्याचा प्रयत्न करीत, तर
माझी समिूत पडेना: आक्षि समिले तरी िबाब कसा द्यावा कळे ना् प्रत्येक वाक्य बोलण्यापूवी
मनात िुळवावे लागे् काट्या-चमच्याने िेवता येईना आक्षि कोिती वस्तू मांसाखेरीि आिे िे
हवचारण्याचे धैया िोईना् त्यामुळे मी िेविाच्या टे बलाकडे कधी गेलोच नािी् खोलीतच िेवीत
असे् बरोबर मेवाचमठाई वगैरे घेतली िोती, त्यावरच बहुतांिी चालवून नेले् मिमुिारांना कसलीच
अडचि नव्िती् ते सवाांबरोबर चमसळू न गेले् डेकवरिी मोकळे पिाने िात् मी मात्र सबंध दिवस
खोलीत कोंडले ला रािी् क्वचचत डेकवर थोडी मािसे असतील अिा वेळी तेथे थोडा वेळ बसून
परत येई् मिमुिार मला सवाांबरोबर चमसळायला, मोकळे पिाने गप्पागोष्टी बोलायला समिावून
सांगत् वहकलाची िीभ बोलकी पाहििे असेिी सांगत् स्वतःचे वहकलीचे अनुभव सांगत; इंग्रिी
िी कािी आपली भाषा नव्िे, तीत चुका व्िायच्याच, तरी पि िडपून बोलत गेले पाहििे, वगैरे
उपिे ि करीत् परंतु मला माझा क्षभडस्तपिा सोडता येईना्
एका भल्या इंग्रिाला माझी िया आली आक्षि त्याने माझ्याबरोबर बोलण्याचालण्यास
सुरुवात केली् तो स्वत: वयाने मोठा िोता् मी खातो काय, मी कोि, िािार कोठे , कोिािी
बोलत चालत का नािी वगैरे प्रश्न तो हवचारी् मला िेविाच्या िागी चलण्याबद्दल सुचवी् मांस
न खाण्याच्या माझ्या आग्रिासंबंधी ऐकून त्याला िसू आले ् माझी िया येऊन तो म्ििाला,
"येथपयांत (पोटा सय्यि येण्यापूवी) ठीक आिे् हबस्केच्या उपसागरात पोचलास की तू आपले
हवचार बिलिील् इंग्लं डात तर इतकी थंडी पडते, की मांसात्तिवाय चालायचेच नािी्”
मी म्िटले , “मी ऐकले आिे, की हतकडे लोक मांसािारात्तिवाय राहू िकतात्”
ते म्ििाले , “िी गोष्ट खोटी आिे असे समि् माझ्या ओळखीचा असा एकिी गृिस्थ नािी
की िो मांसािार करीत नािी् िे पिा, मी िारू हपतो, ती प्यायला मी तुला नािी सांगत; पि
मांसािार तर केलाच पाहििे असे मला वाटते्”
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मी म्िटले , “तुमच्या सल्ल्याबद्दल मी आभार मानतो् परंतु मांस न खाण्याबद्दल मी माझ्या
आईिी बांधले ला आिे् त्यामुळे मला मांस घेता येत नािी् िर त्याखेरीि चालतच नसेल तर मी
परत कििंदुस्थानात िाईन, पि मांस नािी खािार्”
हबस्केचा उपसागर आला् तेथेिी मांसाची िरुरी भासली नािी् ककिंवा िारूचीिी भासली
नािी्
आम्िी साउिॅ म्टन बंिरात येऊन पोचलो् त्या दिविी िहनवार िोता एवढे मला स्मरि
आिे् बोटीवर मी काळे कपडे वापरीत असे् चमत्रांनी माझ्यासाठी पांढऱ्या फ्लॅ नेलची एक कोटपाटलोि त्तिवली िोती् ती मी हवलायतेत उतरताना वापरण्याचे ठरहवले िोते् सफेि कपडे िास्त
िोक्षभवंत दिसतील अिी समिूत! मी िे फ्लॅ नेलचे कपडे घालू न उतरलो् सप्टें बरअखेरचे दिवस
िोते् असले कपडे वापरिारा मी एकटाच दिसत िोतो् माझ्या पेट्या आक्षि त्यांच्या हकल्ल्या तर
कग्रिंडले कंपनीचे गुमास्ते अगोिरच घेऊन गेले िोते् बाकीचे सवा करतील तसे आपि करायचे
असा हवचार करून मी माझ्या हकल्ल्यािी िे ऊन टाकल्या!
माझ्यापािी त्तिफारिीची चार पत्रे िोती डॉक्टर प्राििीवन मे िता, िलपतराम िुक् ल,
रािपुत्र रिजितससिंििी आक्षि िािाभाई नौरोिी यांची् बोटीमध्ये आम्िाला कोिी स्त्व्िक्टोररया
िॉटे लमध्ये उतरण्याचा सल्ला दिला् त्यामुळे मिमुिार आक्षि मी तेथे गेलो् सफेि कपड्यांच्या
िरमेमुळे माझी चुळबुळ अगोिरच चालली िोती् त्यातच आिखी िॉटे लात िाताच समिले की
दुसऱ्या दिविी रहववार असल्यामुळे सोमवारपयांत कग्रिंडले कडू न सामान येिार नािी् त्यामुळे
माझा गोंधळच उडाला्
मी साउिॅ म्टनहून डॉक्टर मेितांना तार के ली् संध्याकाळी सातआठ वािता डॉ् मेिता
आले ् त्यांनी प्रेमाने माझी थट्टा केली् मला फ्लॅ नेलचे कपडे घातले ला बघून त्यांना िसू आले ्
मला माहिती नसल्यामुळे मी त्यांची रेिमाने मढहवले ली के साळ टोपी पािायला िातात घेतली
आक्षि हतच्यावर उलटा िात हफरवला् त्यामुळे टोपीची लव उभी झाली् डॉ् मेितांनी ते पािताच
मला लगेच थांबवले ् पि गुन्द्िा तर िोऊन चुकला िोता् पुन्द्िा कधी िोिार नािी, एवढाच त्यांच्या
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थांबहवण्याचा पररिाम झाला् येथून माझा युरोपीय रीहतररवािांचा पहिला धडा सुरू झाला असे
म्ििता येईल् डॉ् मेिता िसत िसत अनेक गोष्टींबद्दल समिूत िे त िोतेः कोिाच्यािी वस्तूला
िात लावू नये ; कििंदुस्थानात कोिाचीिी ओळख िोताच िे प्रश्न सििी हवचारता येतात, तसले
प्रश्न येथे हवचारावयाचे नािीत; बोलताना आवाि उंच चढवायचा नािी; कििंदुस्थानात सािेबांिी
बोलताना 'सर' म्ििण्याचा प्रघात आिे, तो अनावश्यक आिे; 'सर' िे फक्त नोकर आपल्या
धन्द्याला ककिंवा वररष् अंमलिाराला उद्दे िून बोलतो् त्तिवाय, त्यांनी िॉटे लात रािण्याच्या खचााचीिी
गोष्ट काढली; आक्षि कोिाच्या खासगी कुटुं बात रािण्याची िरूर पडेल असे सुचहवले ् याबद्दलचा
िास्त हवचार सोमवारपयांत तिकूब राहिला्
आम्िा िोघांना तर िॉटे लात येऊन फिी पडल्यासारखे झाले ् िॉटे ल पि मिागडे्
माल्टाला एक ससिंधी उतारू चढले िोते् त्यांची व मिमुिारांची चांगली मैत्री िमली िोती् िे ससिंधी
उतारू लं डनचे चांग ले माहितगार िोते् त्यांनी आमच्यासाठी िोन खोल्या ठरवून िे ण्याचे काम
अंगावर घेतले ् आम्िी मान्द्य के ले आक्षि सोमवारी सामान िाती येताच हबल चुक वून त्या ससिंधी
गृिस्थाने ठरहवले ल्या खोल्यांत प्रवेि केला् मला आठवते की, माझ्या वाट्याचे िॉटे लचे हबल
िवळिवळ तीन पौंड िोते् मी तर थक्कच िोऊन गेलो् तीन पौंड भरूनिी पोटाचे िालच!
िॉटे लातील पिाथाांपैकी कोिताच आवडेना् एक वस्तू घ्यावी, ती आवडली नािी म्ििून दुसरी
घ्यावी, पि पैसे मात्र िोिोंचेिी दिले पाहििेत् माझा आधार अिून मुंबईहून आिले ल्या
फराळावर िोता् असे म्ििण्यास िरकत नािी्
मला तर या खोल्यांतसुद्धा मुळीच करमेना् एकसारखी आपल्या िे िाची आठवि िोई्
मातेचे प्रेम मूर्तिंमंत पुढे उभे रािी् रात्र पडली म्िििे रडे कोसळे ् घरच्या अनेक प्रकारच्या
स्मरिांच्या चढाईपुढे हनद्रा येिार तरी कोठू न? िे दुःख कोिािवळ बोलू न िाखहवण्याचीिी सोय
नव्िती् बोलू न उपयोग तरी काय? कोित्या उपायाने मनाचे समाधान िोईल ते माझे मलािी
समिेना् लोक हवचचत्र, राििी हवचचत्र, घरे पि हवचचत्र! रािण्याची रीतभात सिरहूप्रमािेच् काय
बोलल्याने ककिंवा काय केल्याने या रीहतभातींच्या हनयमांचा भंग िोत असेल त्याचािी पिा नािी्
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त्यातच भरीला खाण्याहपण्याचे बंधन, आक्षि खाता येण्यासारखे जिन्द्नस िुष्क आक्षि नीरस
लागत् त्यामुळे माझी श्स्थती अडहकत्त्यात सापडले ल्या सुपारीसारखी झाली् हवलायत तर
आवडत नािी, आक्षि परत स्विे िी िाण्याची सोय नािी् हवलायतेत आलो, त्याअथी तीन वषे
पुरी करण्याचा हनधाार िोता्
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खंड २ : लं डनमध्ये ववद्याथी म्हणून
१०. लं डनमध्ये
डॉ् मेिता सोमवारी मला स्त्व्िक्टोररया िॉटे लात भेटण्यास गेले् तेथे त्यांना आमचा नवा
पिा चमळाल्यावर नवीन दठकािी आले ् डॉ् मेितांनी आमची खोली वगैरे पाहिली आक्षि डोके
िलहवले ् “िी िागा नािी चालिार् यां िे िात येऊन नुसते पुस्तकी त्तििि घेण्यापेिा येथील
अनुभव घेिे िास्त मित्त्वाचे आिे् त्यासाठी कोित्या तरी कुटुं बात राििे िरूरी आिे् परंतु
तत्पूवी थोडेसे त्तििि घेण्यासाठी तुम्िी ् ् ् ् कडे रािावे असा मी हवचार केला आिे् हतकडे
तुम्िाला घेऊन िातो्"
मी ती सूचना आभारपूवाक मान्द्य के ली् त्या चमत्राकडे गेलो् त्यांनी माझ्या बडिास्तीत
कािी न्द्यून ठे हवले नािी् माझी आपल्या सख्ख्या भावाप्रमािे काळिी घेतली् इंग्रिी रीहतररवाि
त्तिकवले ् इंग्रिीत थोडेफार बोलण्याची सवय त्यांनीच पाडली असे म्ििता येईल्
माझ्या खाण्याहपण्याचा प्रश्न फार हबकट िोऊन राहिला् मीठ-मसाल्याखेरीिच्या भाज्या
आवडत नािी् माझ्यासाठी काय त्तििवावे िेच घरधनीिबाईला सुचेना् सकाळी ओटच्या हपठाची
लापिी िोत असे , त्यामुळे पोट कािी तरी भरे; पि दुपारी व रात्री उपासमार िोई् चमत्र मांसािार
करण्याबद्दल रोि समिूत घाली् मी आपल्या प्रहतज्ञेची आडकाठी सांगून स्वस्थ बसे् दुपारी फक्त
रोटी आक्षि तांदुळिाची भािी व मुरंबा यावर राित असे् रात्रीिी तेच खािे् मला भरपूर
खाण्याची सवय िोती् िठरातग्न प्रिीप्त िोता आक्षि त्याची मागिी खूप असे् मला असे दिसले
की, रोटीचे िोनतीन तुकडेच घेिे प्रिस्त; िास्त मागण्याची लाि वाटे ् दुपारी काय ककिंवा
संध्याकाळी काय दुधाचे नाव नािी् माझी अिी श्स्थती पाहून चमत्र एक दिवस चचडले ् आक्षि
म्ििाले , “िे बघ, तू माझा सख्खा भाऊ असतास तर मी तुला खात्रीने परत लावून दिले असते्
हनरिर आईला येथील श्स्थती िािून न घेता दिले ल्या वचनाची ककिंमत ती काय? मी तुला सांगतो
की, कायद्याच्या दृष्टीनेिी ती प्रहतज्ञा िोत नािी् असल्या प्रहतज्ञेला चचकटू न राििे म्िििे हनव्वळ
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भ्रम आिे् आक्षि असा भ्रम उरािी बाळगून राहिलास तर तुला या िे िातून कािीच चमळवून
स्विे िी िाता येिार नािी् तू तर म्िितोस की तू मांस खाल्ले आिेस, तुला ते आवडले िी् िेथे
खाण्याची मुळीच िरूर नव्िती तेथे खाल्ले स आक्षि खाण्याची खास िरूर आिे तेथे वज्या, काय
आिया आिे!”
माझ्याकडू न एक नािी की िोन नािी!
असले युत्तक्तवाि रोि चालत् बिािर रोग बरे करिारा एक नन्द्नाचा पाढाच माझ्यापािी
िोता् चमत्र िसििी माझी समिूत घालण्याचा प्रयत्न करीत, तसतिी माझी दृढता वाढत िाई्
रोि ईश्वरापािी रििाची याचना करीत असे आक्षि ते रिि मला चमळे िी् ईश्वर म्िििे काय ते
मला कळत नव्िते् परंतु त्या रंभेने त्तिकहवले ली श्रद्धा आपले काम करून राहिली िोती्
एके

दिविी चमत्रांनी माझ्यापािी

बेंथॅमचा ग्रंथ

वाचण्यास

सुरुवात के ली

उपयुक्ततावािासंबंधी वाचले ् मी घाबरलो् भाषा अवघड् मला कळताना मारामार! चमत्र अथा
समिावून सांगू लागले ् मी उिर दिले : ”मला तुम्िी िमा करावी अिी माझी इच्छा आिे् असले
सूिम प्रश्न मला समित नािीत् मांस खाल्ले पाहििे िे मी कबूल करतो् परंतु माझ्या प्रहतज्ञेचे
बंधन मी तोडू िकत नािी् याबद्दल मला युत्तक्तवाि करता येिार नािी् युत्तक्तवािात मी तुम्िाला
जििंकू िकिार नािी, याबद्दल माझी खात्रीच आिे् परंतु मला मूखा समिून ककिंवा िट्टी समिून
याबाबतीत तुम्िी मला सोडू न द्यावे् तुमचे प्रेम मला समिते , तुमचा िेतू समितो् मी तुम्िाला
आपले परम हितेच्छु मानतो् तुम्िाला वाईट वाटते त्यामुळेच तुम्िी मला आग्रि करता, िेिी मला
दिसतेच आिे् पि माझा हनरुपाय आिे् प्रहतज्ञेचा भंग िोिार नािी्
चमत्र पाित राहिले ् त्यांनी पुस्तक बंि केले ् “बस्स: आता मी वाि करिार नािी" असे
म्ििून गप्प बसले ् मला बरे वाटले ् तेव्िापासून त्यांनी युत्तक्तवाि करण्याचे सोडू न दिले ् पि
माझ्याबद्दल त्यांना वाटिारी चचिंता दूर झाली नािी् ते हवडी पीत असत, िारू पीत असत् मला
त्यांपैकी एकिी गोष्ट करण्याबद्दल त्यां नी सांहगतले नािी: उलट, त्या न करण्याबद्दल सांगत्
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मांसािाराच्या अभावी मी अिक्त िोईन आक्षि इंग्लं डात मला मोकळे पिाने रािता येिार नािी
याची त्यांना चचिंता वाटे ्
याप्रमािे एक महिन्द्यापयांत मी नवत्तिक्या म्ििून उमेिवारी केली् चमत्रांचे घर ररचमंडमध्ये
िोते् त्यामुळे लं डनला आठवड्यातून एकिोन वेळीच िािे िोई् आता मला एखाद्या कुटुं बात
ठे वले पाहििे असा हवचार डॉ् मेिता व िलपतराम िुक्ल यांनी केला् भाई िुक्ल यांनी वेस्ट
केत्न्द्संग्टनमध्ये एका अाँग्लो इंचडयनाचे घर िोधले आक्षि मला तेथे ठे वले ् घरधनीिबाई हवधवा
िोती् हतला माझ्या मांसत्यागाची गोष्ट सांहगतली् म्िातारीने माझी व्यवस्था करण्याचे कबूल केले ्
मी तेथे राहिलो् येथे पि माझे दिवस उपासमारीत िाऊ लागले ् मी घरून चमठाई वगैरे खाण्याचे
जिन्द्नस मागवले िोते, ते अिून आले नव्िते् सवाच अळिी लागे् म्िातारी रोि हवचारपूस करी;
पि ती तरी काय करिार? त्तिवाय, अिून मी चमडस्तच िोतो् त्यामुळे िास्त मागण्याचा संकोच
वाटे ् बाईला िोन मुली िोत्या् त्या आग्रिपूवाक थोडी आिखी रोटी घालीत; परंतु त्या हबचाऱ्यांना
काय मािीत की, त्यांची सगळी रोटी खाऊन टाकीन, तेव्िा कुठे माझे पोट भरण्यासारखे िोते!
परंतु आता मला पंख फुटू लागले िोते् अिून अभ्यास सुरु झाला नव्िता् िेमतेम
वतामानपत्रे वाचू लागलो िोतो् िा भाई िुक्लांचा प्रताप िोय् कििंदुस्थानात मी कधी वतामानपत्रे
वाचली नव्िती् पि अभ्यासाने ती वाचण्याची आवड उत्पन्द्न करू िकलो् 'डेली न्द्यूि', 'डेली
टे त्तलग्राफ' आक्षि 'पॅलमॅल गॅझेट' एवढ्या पत्रांवरून निर हफरवीत असे् पि त्यात सुरुवातीला
फार तर एक तास िात असेल् मी आता कििंडिे सुरू केले ् मला िाकािार िे िारे भोिनगृि
िोधायचे िोते् अिा तऱ्िेच्या कािी खानावळी आिेत असे घरधहनिीनेिी सांहगतले िोते् मी रोि
ििाबारा मैल चालत असे् स्वस्तिा भोिनगृिात िाऊन पोट भरून रोटी खाऊन घेई, परंतु
समाधान िोईना् अिा तऱ्िेने भटकता भटकता मी एक दिवस फेररिंग्डन स्रीटमध्ये िाऊन
पोिोचलो, व 'व्िेजिटे ररयन रेस्टोरााँ’ (िाकािारी भोिनग्रि) िे नाव वाचले ् लिान मुलाला
आवडीची वस्तू चमळाल्याने िसा आनंि व्िावा तसा मला झाला् मी िषाा ने वेडा िोऊन आत
त्तिरिार त्यापूवीच िरवािािवळील काचेच्या ख्रखडकीत हवकायची पुस्तके दिसली; त्यामध्ये मी
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सॉल्टचे 'अन्द्नािाराचे समथान' या नावाचे पुस्तक पाहिले ् एक त्तिसलिंग िे ऊन हवकत घेतले , आक्षि
िेवायला बसलो् इंग्लं डात आल्यानंतर पोट भरून खायला प्रथम येथे चमळाले ् ईश्वराने माझी
भूक िांत केली!
सॉल्टचे पुस्तक वाचले ् माझ्या मनावर त्याचा उत्कृष्ट पररिाम झाला् िे पुस्तक वाचल्या
दिवसापासून मी स्वेच्छे ने म्िििे बुजद्धपूवाक िाकािाराच्या मताचा झालो् मातेपािी केले ली
प्रहतज्ञा आता मला हविेष आनंििायी िोऊन राहिली् अिूनपयांत मी “सवा लोक मांसािारी
बनतील तर चांगले ” असे मानीत िोतो आक्षि प्रथम के वळ सत्यपालनाथा व मागून
प्रहतज्ञापालनाथाच मांसत्याग करीत िोतो् तसेच पुढे कधी काळी स्वतः उघडपिे मनमुराि मांस
खाऊ लागून इतरांनािी मांसािाऱ्यांच्या कंपूत ओढण्याची उमेि बाळगीत िोतो् परंतु आता याच्या
उलट स्वत: िाकािारी राहून इतरांना तसे बनहवण्याची इच्छा उत्पन्द्न झाली्
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११. ‘सभ्य वेशात’
इकडे त्या माझ्या चमत्रांची माझ्याबद्दलची काळिी दूर झाली नव्िती् एक दिवस त्यांनी
मला नाटकाला येण्याबद्दल आमंत्रि दिले ् हतकडे िाण्यापूवी मी त्यांच् याबरोबर िॉबनाभोिनगृिात िेवायचे िोते् आम्िी िोघाििांनी एक टे बल धरले ् सभोवार िेकडो लोक िोते्
चमत्राने पहिले वाढप मागहवले ् ते 'सूप' िोते् मी बुचकळयात पडलो् िे किाने बनहवले ले असेल्
चमत्राला कसे हवचारावे ? म्ििून मी वाढिाऱ्याला िवळ बोलावले ् चमत्र समिला् चचडू न मला
हवचारले , “काय झाले ?” मी संकोचपूवाक म्िटले : “यात मांस आिे की काय ते मला हवचारावयाचे
आिे्” “असला िंग लीपिा या गृिात खपिार नािी् तुला असली कटकट लावायची असेल, तर
तू बािेर िाऊन एखाद्या बारक्या भोिनगृिात खाऊन ये आक्षि बािेर माझी वाट पाित बैस्” या
सांगण्याने मला आनंि झाला् मी उठू न गेलो् िेिारीच एक अन्द्नािार िे िारे भोिनगृि िोते, परंतु
ते बंि िोऊन गेले िोते् मी उपािी राहिलो् आम्िी नाटकाला गेलो् चमत्राने झाल्या प्रकाराबद्दल
चकार िब्ििी काढला नािी् मला तर बोलण्याची िरूरच नव्िती्
पि िे आम्िा उभयतांमधील िेवटचे प्रेमयुद्ध िोय् आमचा संबंध तुटला नािी ककिंवा
आमच्यात हवतुष्टिी आले नािी् त्यांच्या या सवा प्रयत्नांच्या मुळािी असले ले त्यांचे मिवरील प्रेम
मला दिसत िोते् त्यामुळे हवचार व आचार क्षभन्द्न असतािी माझा त्यांच्याहवषयीचा आिर
वृजद्धिंगतच झाला्
परंतु मला वाटले की, त्यांना माझ्यासंबंधी वाटत असले ली भीती नािीिी केली पाहििे्
मी हनश्चय केला की, आता िंगली रािायचे नािी् सभ्यपिाची लििे संपािन करायची आक्षि
अन्द्य तऱ्िेने समािामध्ये चमसळण्यास लायक बनून अन्द्नािाराच्या बाबतीतील माझा हवक्षिप्तपिा
झाकून टाकायचा् मी 'सभ्यपिा' संपािण्याचा छचोरपिा मागा पत्करला् तो माझ्या
आवाक्याच्यािी बािेरचा िोता्
हवलायती फॅिनचे खरे , तरी पि मुंबईत कापून त्तिवले ले कपडे उच्च इंग्रि समािामध्ये
िोभिार नािीत, म्ििून 'आमी अाँड नेव्िी' स्टोअरमध्ये कपडे करहवले ् एकोिीस त्तिसलिंग (िी
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ककिंमत त्या काळच्या मानाने फारच मोठी म्िटली पाहििे) ककिंमतीची 'चचमिी' टोपी मार्थयावर
चढहवली् एवढयाने समाधान न िोता बााँड स्रीटमध्ये म्िििे िेथे हविेष िौकीन लोकांचे कपडे
त्तिवले िात, तेथे िाऊन ििा पौंड पाण्यात टाकून संध्याकाळी घालायचा पोिाख बनहवला्
भोळया व उिार दिलाच्या वडील बंधूंमाफात खास सोन्द्याचा िेडा, िो िोन्द्िी ख्रखिात अडकवून
लटकहवतात मागहवला; आक्षि तो चमळालािी् तयार बांधले ला टाय वापरिे िा त्तिष्टाचार समित
नािीत, म्ििून टाय बांधण्याची कला िस्तगत करून घेतली् घरी तर आरसा ििामतीच्या
दिविीच पािायला चमळायचा; परंतु येथे तर मोठ्या आरिासमोर उभे राहून टाय बरोबर
बांधण्यात आक्षि केस कापून भांग पाडण्यात रोि ििाएक चमहनटांचा तरी व्यय व्िायचाच् केस
नरम नव्िते, त्यामुळे त्यांना चांगले वळवून राखण्यासाठी रोि ब्रिाबरोबर (ब्रि म्िििे केरसुिीच
की नािी?) लढाई िोई् आक्षि टोपी घालता काढताना भांग सांभाळण्यासाठी िात डोक्याकडे
गेलाच म्ििून समिावे् त्तिवाय, मधून मधून चारचौघात बसलो असताना भांगांवरून िात हफरवून
केस िेथल्या तेथे राखण्याची हनराळीच आक्षि सभ्यपिाची हक्रया चालायचीच!
परंतु एवढी टापटीपिी पुरेिी नव्िती् सभ्यपिाचे इतर कािी बाा  प्रकारिी मी समिून
घेतले िोते, आक्षि त्यांचािी अभ्यास करायचा िोता् सभ्य गृिस्थाला नाचता आले पाहििे् त्याला
िेंच भाषािी नीट आली पाहििे् कारि िेंच िी इंग्लं डचे िेिारी राष्ट्र िान्द्सचीच भाषा नव्िती,
तर संबंध युरोपची राष्ट्रभाषािी िोती; आक्षि माझी युरोपभर कििंडण्याची इच्छा िोती् मी नृत्य
त्तिकून घेण्याचा हनश्चय केला् एका वगाात िाखल झालो् एका सत्राचे तीनएक पौंड भरले ् तीन
आठवड्यांत सुमारे सिा धडे घेतले असतील् बरोबर तालबद्ध पाऊल पडेना् हपयानो वािे ,
त्याच्या सुरांचा अथा काय याचा पिा लागेना! तर मग आता? आता तर बावािीच्या मांिरीसारखी
श्स्थती झाली् उंिरांचे हनवारि करण्यासाठी मांिर, मांिरासाठी गाय अिा तऱ्िेने बावािीचा
पररवार वाढला् व्िायोत्तलन वािवायला त्तिकलो म्िििे तालासुराची माहिती िोईल् व्िायोत्तलन
हवकत घेण्यात तीन पौंड कृष्िाापि केले , आक्षि आिखी कािी त्तिकण्यासाठी! भाषि करण्यास
त्तिकण्यासाठी हतसऱ्या त्तििकाचे घर धुंडाळले त्याच्यािी िातावर एक हगनी ठे वली् बेलचे
‘स्टाँ डडा इलोक्युिहनस्ट’ घेतले ् हपटचे भाषि सुरू करहवले !
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या वेलसािेबांनी माझ्या कानात घंटा वािहवली् मी सावध झालो्
मला इंग्लं डात िन्द्म थोडाच काढायचा आिे? छटािार भाषि करायला त्तिकू न मी काय
करिार काय? नाच नाचून मी सभ्य कसा बनिार? व्िायोत्तलन तर स्विे िीिी त्तिकता येईल् मी
हवद्याथी आिे् मला हवद्याधन िोडले पाहििे् मला माझ्या धंद्याला िरूरी ती तयारी केली पाहििे्
माझ्या सद्वतानावरून मला सभ्य मिटले तर ठीकच झाले , नािी तर तो नाि सोडू न दिला पाहििे्
या हवचारांच् या तंद्रीत असतानाच मी वरील आियाच्या उि्गारांनी भरले ले पत्र वक्तृत्वत्तििकाला पाठहवले ् त्यांच्यापािी मी िोन की तीनच धडे घेतले िोते् नृत्य त्तिकहविाऱ्या
बाईलािी तसले च पत्र त्तलहिले ् व्िायोत्तलन-त्तििहकिीकडे व्िायोत्तलन घेऊन गेलो् येईल त्या
हकमतीला ते हवकून टाकण्याची हतला परवानगी दिली् हतच्यािी कािीसा चमत्रत्वाचा संबंध
िुळला िोता, म्ििून हतच्यािी माझ्या मोिाची गोष्ट बोललो् नृत्य इत्यािींच्या उठाठे वीतून मोकळे
िोण्याचा माझा हवचार हतला पसंत पडला्
‘सभ्य बनण्या’चा िा माझा नाि तीनएक महिने चालला असेल , पोिाखाची टापटीप
हकत्येक वषेपयांत दटकली् पि मी हवद्याथी बनलो्
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१२. फेरफार
नृत्य इत्यािींच्या माझ्या प्रयोगांवरून तो काळ स्वच्छं िाचा िोता, असे कोिी समिू नये्
त्यात समिुतीचािी कािी भाग िोता, िे वाचकांच्या ध्यानात आले असेल् या मोिाच्या काळीिी
मी कािी अंिी सावध िोतो् पैन् पैचा हििेब ठे वीत असे् खचााचेिी मोिमाप िोते्
माझ्या राििीवर माझी कडक निर िोती् त्यामुळे हकती खचा करिे योग्य िे माझ्या
लिात आले ् आतापयांत इतर कुटुं बात राित िोतो, त्याऐविी स्वतःची खोली घेऊन रािावे असा
हवचार केला् कामाच्या सोयीप्रमािे तसेच अनुभव चमळावा म्ििून हनरहनराळया मोिल्यांत
हबऱ्िाड बिलावे असािी हवचार केला् घरे अिा दठकािी पसंत केली की, तेथून कामाच्या िागी
अध्याा तासात चालत िाता यावे आक्षि गाडीभाडे वाचावे् ा ापूवी नेिमी इश्च्छत दठकािी
िाण्यासाठी गाडीभाडे खचाावे लागे आक्षि पुनः हफरायला िाण्यासाठी हनराळा वेळ काढावा
लागत असे् आता कामावर िातानाच हफरिे िोऊन िाईल अिी व्यवस्था झाली् आक्षि ा ा
व्यवस्थेमुळे मी रोि आठ-ििा मैल सिि हफरत असे् मुख्यतः ा ा एकाच सवयीमुळे इंग्लं डात
मी क्वचचतच आिारी पडलो असेन् िरीर चांग ले कसले ्
कुटुं बात रािण्याचे सोडू न िोन खोल्या भाडयाने घेतल्या; एक हनिण्यासाठी आक्षि दुसरी
बसण्या—उठण्यासाठी् येथून माझ्या हवलायतेमधील िीवनक्रमातील दुसरा भाग सुरू झाला
असे म्ििण्यास िरकत नािी् अिून हतसरा फेरफार ा ानंतर व्िावयाचा िोता्
अिा रीतीने अधाा खचा वाचला् पि वेळेचे काय? मला मािीत िोते की बॅररस्टरीच्या
परीिेसाठी फारिा अभ्यासाची िरूर नव्िती् त्यामुळे माझ्याकडे वेळेची टं चाई नव्िती् इंग्रिीचे
माझे अधाकच्चे ज्ञान मला टोचत िोते् बॅररस्टरच्या अभ्यासात्तिवाय दुसरा अभ्यासिी केला
पाहििे् यासाठी मी ऑक्सफडा—केस्त्म्ब्रिची माहिती चमळवली् हकत्येक चमत्रांना भेटलो्
त्यावरून दिसले की, तेथे गेले असता खचा फार वाढिार, आक्षि तेथील अभ्यासक्रमिी
लांबलचक् मला तीन वषाांवर राििे िक्य नव्िते् एका चमत्राने सांहगतले , “िर तुला एखािी
कठीि परीिाच द्यायची असेल, तर तू लं डनची मॅदरक्युलेिन पास िो् त्यासाठी मेिनत भरपूर
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करावी लागेल, आक्षि सामान्द्य ज्ञान वाढे ल् खचा तर मुळीच वाढिार नािी्” िी सूचना मला
आवडली् पि परीिेचे हवषय पाहूनच घाबरलो् लॅ टीन आक्षि दुसरी एक भाषा आवश्यक!
लॅ टीनचा अभ्यास कसा व्िावा? पि चमत्राने सुचहवले की, “वहकलाला लॅ टीन भाषेचा फार उपयोग
िोतो् लॅ टीन िाििाऱ्याला कायद्यांची पुस्तके समििे सोपे िाते् त्तिवाय, 'रोमन लॉ'च्या
परीिेत तर एक प्रश्न फक्त लॅ टीन भाषेतच असतो् आक्षि लॅ टीन त्तिकल्यास इंग्रिी भाषेवरिी
प्रभुत्व चमळहवता येईल्” ा ा सवा मुद्दय
द ांचा माझ्यावर पररिाम झाला् कठीि असो वा नसो, पि
लॅ टीन तर त्तिकायचेच ; घेतले ले िेंचिी पुरे करायचे् अथाात दुसरी भाषा िेंच िेिी ठरले च् एक
खासगी मॅदरक्युलेिन वगा चालत असे , त्यात नाव घातले ् परीिा िर सिा महिन्द्यांनी िोत असे्
माझ्याकडे िेमतेम पाच महिन्द्यांचा अवधी िोता् िे काम माझ्या आवाक्याबािेरचे िोते् पररिाम
असा झाला, की मी त्तिष्ट बनिार िोतो, तो उद्योगी हवद्याथी बनलो् वेळापत्रक तयार केले ्
चमहनटाचमहनटाचा उपयोग करू लागलो् पि मी इतर हवषयांचा अभ्यास करून वर लॅ टीन ककिंवा
िेंच पुरे करू िकेन इतकी माझी बुद्धी ककिंवा स्मरििक्ती तीव्र नव्िती् परीिेस बसलो; पि
लॅ टीनमध्ये नापास झालो् वाईट वाटले , पि धीर सोडला नािी् लॅ टीनमध्ये गोडी वाटू लागली
िोती् िेंच िास्त चांगले करण्याचा व हवज्ञानिास्त्रात नवीन हवषय घेण्याचा हवचार केला्
रसायनिास्त्रात—ज्यात आता मला वाटते की खूप गोडी वाटायला पाहििे—प्रयोगांच्या अभावी
मन रमेना् कििंदुस्थानात या हवषयाचा अभ्यास करावा लागलाच िोता, म्ििून लं डन मॅदरकसाठी
िे खील िाच हवषय पसंत केला् ा ावेळी प्रकाि आक्षि उष्िता िा हवषय मी घेतला् िा हवषय
सोपा मानला िात असे , आक्षि मलािी तो सोपा वाटला्
पुनःपरीिा िे ण्याच्या तयारीबरोबरच मी राििीत िास्त साधेपिा आिण्याचा प्रयत्न सुरु
केला् मला वाटले की अिून माझ्या कुटुं बाच्या गररबीला सािेसे माझे िीवन साघे नािी् बंधूंच्या
औिायााचा व अडचिींचा हवचार मनात येऊ न मला संकोच वाटू लागला् िे लोक पंधरा पौंड
ककिंवा आठ पौंड िर महिन्द्याला खचा करीत िोते, त्यांना त्तिष्यवृत्या चमळत िोत्या् माझ्यापेिा
अचधक साधेपिाने राििारे हवद्याथीिी मला दिसत िोते् अिा हकतीतरी हवद्यार्थयाांचा माझ्यािी
संबंध आले ला िोते् एक हवद्याथी लं डनच्या कंगाल भागात आठवड्याचे िोन त्तिसलिंग िे ऊन एका
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खोलीत रिात िोता, व लोकाटा च्या स्वस्त कोकोच्या दुकानात िोन पेनीचा कोको आक्षि रोटी
खाऊन हनवााि करीत िोता् त्याच्यािी स्पधाा करण्याची तर माझी िक्ती नव्िती् पि मी
िोिोंच्याऐविी एका खोलीत खुिाल राहू िकेन, आक्षि अधाा स्वयंपाक मी िाताने िे खील करून
घेऊ िकेन, असे मला वाटले ् असे केल्याने मी िर महिन्द्याला चार-पांच पौंडात राहू िकेन् साध्या
राििीहवषयीची पुस्तकेिे खील माझ्या वाचनात आली िोती् िोन खोल्या सोडू न िे ऊन
आठवड्याला आठ त्तिसलिंगच्या भाड्याची एक खोली घेतली, एक िेगडी हवकत घेतली आक्षि
सकाळचा स्वयंपाक िाताने करायला सुरुवात केली् स्वयंपाकात िास्तीत िास्त वीस चमहनटे
िात असत् ओटमीलची लापसी आक्षि कोकोसाठी पािी एवढे उकळण्यात हकतीसा वेळ
िािार? दुपारी बािेर िेवून घ्यावे व संध्याकाळी पुन: कोको करून रोटीबरोबर घ्यावा् अिा
ररतीने िररोि एक ते सव्वा त्तिसलिंगामध्ये खािे कसे भागवावे , िे मी त्तिकलो् िीवनक्रम साधा
झाल्यामुळे वेळ िास्त वाचला् दुसऱ्या वेळी परीिेस बसलो आक्षि पास झालो्
वाचकांनी असे समिू नये की साधेपिांमुळे माझा िीवनक्रम नीरस झाला् उलट
फेरफारांमुळे माझी मनःश्स्थती बाा  श्स्थतीिी समरस झाली् कौटुं हबक श्स्थतीिी माझ्या स्वतःच्या
राििीचा मेळ बसला् िीवनक्रम अचधक सत्यमय झाला व त्यामुळे आत्मानंिाला सीमा राहिली
नािी्
ज्या वेगाने राििी व खचा यांमध्ये फेरफार केला, त्याच ककिंबहुना त्याहून अचधक वेगाने मी
आपल्या आिारामध्ये फेरफार करू लागलो् घरून चमठाई, मसाला वगैरे मागहवले िोते ते रद्द
केले ; आक्षि मनाने हनराळे च वळि घेतले ् त्यामुळे मसाले वगैरेंचा िौक मावळू लागला् आक्षि
िी भािी ररचमंडमध्ये मसाल्याच्या अभावी बेचव लागत िोती, तीच नुसती उकडले ली स्वादिष्ट
वाटू लागली् असल्या अनेक अनुभवांवरून मला कळू न आले की, स्वािाचे खरे स्थान िीभ नव्िे,
तर मन आिे्
आर्थिंक दृष्टी तर माझ्यापुढे िोतीच् त्यावेळी चिा—कॉफीला अपायकारक मानिारा व
कोकोचा पुरस्कार करिारा असािी एक पंथ िोता् िरीरव्यापारासाठी िरूर तेवढ्याच वस्तू घेिे
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योग्य आिे, एवढे मला समिले िोते् म्ििून चिा—कॉफीचा बहुतांिी त्याग केला व त्याऐविी
कोको घेऊ लागलो्
प्रयोगांबरोबर इतर हकरकोळ प्रयोग चालू च िोते् कधी हपठू ळ पिाथा वज्या करण्याचा,
कधी फक्त रोटी आक्षि फळे खाऊन रािण्याचा, तर कधी पनीर, दुध आक्षि अंडी एवढे च घेण्याचा्
िा िेवटचा प्रयोग हविेष लिात घेण्यासारखा आिे् तो पंधरा दिवसिी चालला नािी् हपठात्तिवाय
आिाराचे समथान करण्याऱ्याने अंड्यांची खूप स्तुती केली िोती आक्षि अंडी म्िििे मांस नव्िे
असे त्तसद्ध केले िोते िे तर खरेच् या युत्तक्तवािाने भुरळू न मी आईला वचन दिले ले असूनिी अंडी
खाल्ली् परंतु माझी भुरळ िक्षिक िोती् प्रहतज्ञेचा नवा अथा लावण्याचा मला अचधकार नव्िता्
प्रहतज्ञा िे िाऱ्याचाच अथा प्रमाि मानला पाहििे् मांस न खाण्याची प्रहतज्ञा िे िाऱ्या मातेला
अंड्यांची कल्पनािी नसिार िे मला मािीत िोते, त्यामुळे मला प्रहतज्ञेच्या रिस्याची िािीव
िोताच मी अंडी सोडली आक्षि तो प्रयोगिी सोडू न दिला्
अिूनपयांतचे माझे प्रयोग आर्थिंक तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने झाले ले िोते् धार्मिंक दृष्टीने
माझे कडक प्रयोग िक्षिि आहिकेत झाले ; त्यांची छाननी पुढे करावी लागेल्
नवधमीयांचा उत्साि माझ्यामध्ये आला िोता् त्यामुळे मी ज्या पेठेत राित असे, त्या पेठेत
अन्द्नािारी मंडळाची स्थापना करण्याचा मी हनश्चय केला् िी पेठ म्िििे बेिवॉटरची िोय् त्या
पेठेत सर एडहवन ऑनाल्ड राित असत् त्यांना उपाध्यि िोण्याबद्दल हवनंती के ली् ते झाले ् 'िी
वेजिटे ररयन'चे संपािक, डॉ् ओल्डहफल्ड अध्यि झाले ् मी मंत्री (चचटिीस) झालो् कािी
दिवसांपयांत िी संस्था िेमतेम चालली; परंतु कािी महिन्द्यांनंतर हतचा िेवट झाला् कारि मी
माझ्या वहिवाटीप्रमािे व ठराहवक मुितीनंतर ती पेठ सोडली् परंतु या लिानिा व अल्पावधीतील
अनुभवाने मला संस्था काढण्याचा व चालहवण्याचा ककिंचचत अनुभव चमळाला्
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१३. लाजाळू पणा हीच माझी ढाल
अन्द्नािारी मंडळाच्या कायावािक सचमतीवर माझी हनवड तर झाली् हतच्या प्रत्येक सभेला
मी ििरिी राित असे् परंतु बोलायला िीभ उचले ना् िा लािाळू स्वभाव पुढे िक्षिि आहिकेत
सुटला असे म्ििता येईल् पूिा सुटला असे अिूनिी म्ििता येिार नािी् बोलायचे म्िििे हवचार
पडतोच् अपररचचत समािापुढे बोलताना संकोच वाटतो् बोलायचे चुकहवता येईल तर अवश्य
चुकवीन्
परंतु असल्या लािाळू स्वभावामुळे माझी फजिती िोण्यापलीकडे माझे कािी नुकसान
झाले ले नािी; उलट फायिाच झाला आिे , असे आता वाटते् बोलताना वाटिाऱ्या संकोचाबद्दल
पूवी मला खेि वाटे , त्याऐविी आता आनंिच वाटतो् मोठा फायिा िा झाला की, मला स्वतःच्या
हवचारांवर ताबा ठे वण्याची सवय सििी लागली् अनुभवांती मला असेिी कळू न आले आिे की,
सत्याच्या पुिाऱ्याने मौन धारि करिे इष्ट आिे् िािता-अिाितािी मनुष्य अनेक वेळा
अहतियोक्ती करीत असतो ककिंवा िे सांगण्यासारखे असेल , ते लपवीत असतो ककिंवा बिलू न
सांगत असतो् ज्याला थोडेच बोलायचे असते , तो हवचार केल्यात्तिवाय बोलिार नािी, स्वतःचा
प्रत्येक िब्ि तोलू न बोले ल् अनेकिा मनुष्य बोलण्यासाठी अगिी उतावळा िोतो् या सवाांच्या
बोलण्यातून िगाचा फायिा झाले ला क्वचचतच आढळू न येतो् तेवढ्या वेळेचा अपव्यय िोत
असताना तर स्पष्ट दिसतो् िी संकोचवृिी माझी ढाल िोती् हतच्यामुळे मला पररपक्व िोण्याची
संधी चमळाली् सत्याच्या माझ्या उपासनेमध्ये मला हतची फार मित झाली्
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१४. असत्यरुपी हलाहल
चाळीस वषाांपूवी हवलायतेला िािारे लोक िल्लीच्या मानाने थोडे िोते् लग्न झाले ले
असले तरी आपि अहववाहितच आिो, असा दिखावा करण्याचा त्यांच्यामध्ये ररवािच पडू न गेला
िोता् त्या िे िात िाळा-कॉले िांतून त्तिकिारे हवद्याथी हववाहित नसायचेच् हववाहित असेल तो
हवद्याथी राििार नािी् त्यामुळे कििंिी तरुिांना आपि हववाहित आिो असे कबूल करण्याची लाि
वाटे ् हववाि लपवून ठे वण्याचे दुसरे एक कारि असे की, हववािाची प्रत्तसद्धी झाल्यास ज्या
कुटुं बात रािायला चमळत असेल त्या कुटुं बातील तरुि मुलींबरोबर कििंडण्या-हफरण्याला ककिंवा
हवनोि करावयाला चमळायचे नािी् िा हवनोि बहुतांिी हनिोष असतो् अिा तऱ्िेची मै त्री वडील
मंडळींनािी पसंत असते् तरुि व तरुिी यांमध्ये अिा तऱ्िेने सािचया िोिे हतकडे आवश्यकिी
आिे असे म्ििता येईल् कारि हतकडे प्रत्येक तरुिाला स्वतःची सिधमाचाररिी स्वतःच िोधून
काढावी लागते् म्ििून िो पररचय हवलायतेत स्वाभाहवक म्ििता येईल तिा तऱ्िेचा पररचय
कििंदुस्थानचे तरुि हवलायतेत पाऊल टाकताच िर करू लागले , तर त्याचा पररिाम भयंकर
िोिारच् हकत्येक वेळा अिा तऱ्िेचे पररिाम घडू न आल्याचे मािीत आिे् तरी पि या मोहिनीमायेमध्ये आपल्याकडील तरुि सापडले िोते् इंग्रिांच्या दृष्टीने हकतीिी हनिोष असला, तरी
आमच्या दृष्टीने त्याज्य अिा सिवासासाठी ते असत्यचरि पत्करीत् या िाळ्यात मी पि
सापडलो् पाच-सिा वषाांपासूनच हववाहित असता व एका मुलाचा बाप असतािी मी ििू
अहववाहित आिे असा बिािा करण्यास मी कचरलो नािी! या बिाण्यापासून चमळवायचा लाभ
(?) मला थोडाच चमळाला्
वेंटरनमध्ये मी ज्या कुटुं बात राित असे तसल्या कुटुं बात, घरातील मुली त्तिष्टाचारासाठी
म्ििून तरी माझ्यासारख्या परक्या मािसाला हफरायला घेऊन िात् त्तिष्टाचाराखातरच त्या
घरवाल्या बाईची मुलगी मला एकिा वेंटरनच्या आसपासच्या सुंिर टे कड्या पिायला घेऊन गेली्
माझी चाल कािी कमी नव्िती, पि हतची चाल तर माझ्यापेिािी िोरिार् अथाात हतच्या मागूनच
मला रखडत िावे लागत िोते् ती तर सबंध रस्ताभर गप्पागोष्टींची कारंिी उडवीत चालली िोती,
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तर माझ्या तोंडावाटे मात्र कधी 'िोय' तर कधी 'नािी' एवढाच ध्वनी उमटत िोता् फारच झाले
तर “हकती सुंिर आिे!” एवढे च िब्ि हनघायचे! ती तर ििू िवेतून उडत चाले आक्षि मी परत
घर केव्िा गाठीन याच हवचारात रािी् आम्िी एका टे कडीच्या टोकावर येऊन पोचलो् पि आता
उतरायचे कसे ? हतचे बूट उंच टाचांचे असूनिी वीस—पंचवीसच्या वयाची ती रमिी हबिलीप्रमािे
खाली उतरून गेली् मी इकडे िरचमिंिा िोऊन उतार कसा उतरावा याचा हवचार करतो आिे, ती
खाली उभी मला िसते आिे, मला धीर िे ते आिे; वर येऊन िात धरून घेऊन येते म्ििते आिे!
पि मी असा नामिा का म्ििून िोईन? कसाबसा पाय फरपटीत, मधून बसत, खाली आलो् मला
आधीच लािेने काय करूसे झाले िोते् त्यात आिखी हतने “िा-बा-स!” म्ििून मला अचधकच
लािहवले ् अिी मस्करी करून मला लािहवण्याचा हतला िक्क िोता्
परंतु सवाच दठकािी मी अिा तऱ्िेने कसा बचावू िकिार? माझ्यातून असत्याचे िलािल
काढू न टाकण्याचा ईश्वराचा संकेत िोता् एकिा मी ब्रायटनला गेलो िोतो् िसे वेंटरन तसेच
ब्रायटन िेिी समुद्रकाठी आिे् तेथे एकिा मी गेलो िोतो् वेंटनरला गेलो त्या आधीचा िा काळ
िोता् ज्या िॉटे लात गेलो, तेथेच एक साधारि श्रीमंतिी प्रौढ हवधवा बाईिी िवा खाण्यासाठी
आली िोती् िा माझ्या पहिल्या वषाातील प्रसंग िोता; वेंटरनच्या पूवीचा् येथे खाण्याच्या
पिाथााच्या यािीतील सवा नावे िेंच भाषेत त्तलहिली िोती् मला समिेना् ती बाई बसली िोती
त्याच टे बलपािी मीिी बसलो िोतो् बाईने पाहिले की, मी नवखा आिे, आक्षि थोडा गोंधळलोिी
आिी् हतने बोलायला सुरुवात केली् “तुम्िी अपररचचत दिसतां् तुम्िाला कसला तरी हवचार
पडला आिे् अिून तुम्िी खाण्याचा कोिताच पिाथा का बरे मागहवला नािी?” मी ती पिाथाांची
यािी वाचीत िोतो, आक्षि वाढप्यािवळ चौकिी करण्याच्या तयारीत िोतो् अथाात मी त्या बाईचे
उपकार मानले आक्षि म्िटले , “िी यािी मला समित नािी; आक्षि मी अन्द्नािारी असल्यामुळे
कोिते पिाथा हनिोष आिेत ते मला समिू न तर घेतले पाहििे आक्षि मला िेंच येत नािी्”
ती बाई म्ििाली, “ठीक, तर मी तुम्िाला मित करते, आक्षि यािी समिावून िे ते् तुम्िाला
चालतील असे पिाथा मी तुम्िाला िाखवू िकेन्" मी हतची मित आभारपूवाक स्वीकारली् येथून
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आमचा संबंध सुरू झाला् तो मी हवलायतेत िोतो तोवर व त्यानंतरिी हकत्येक वषेपयांत दटकून
राहिला् हतने आपला लं डनचा पिा दिला आक्षि आपल्याकडे िर रहववारी िेवायला येण्याचे
हनमंत्रि दिले ् स्वतःच्या घरी दुसरे हविेष प्रसंग येत , तेव्िािी मला बोलावीत असे् मुद्द ाम माझी
लाि घालहवण्याचा प्रयत्न करी, तरुि मुलींिी पररचय करून िे ई आक्षि त्यांच्याबरोबर गप्पा—
गोष्टी मारण्यास प्रोत्सािन िे ई् एक बाई हतच्याकडेच राित असे् हतच्याबरोबर पुष्कळ बोलायला
लावी् कधी-कधी आम्िाला एकटे च सोडू न िात असे्
प्रथम मला िे सवा हवपरीत वाटले ् बोलायचेच सुचेना् हवनोि तरी कसला करायचा? परंतु
ती बाई मला थोडे थोडे धडे िे ई् मी बनत चाललो् िर रहववारची वाट बघत असे् त्या बाईबरोबर
बोलण्याचालण्याची आवड वाटू लागली्
म्िातारी पि मला त्याच दििेने आकर्षिंत चालली् हतला या सिवासाचे कौतुक वाटत
िोते् ती तर आम्िा िोघांचे कल्यािच इच्छीत असावी्
आता मी काय करावे ? मी हवचार केला, “मी िर या भल्या बाईला माझ्या लग्नाची गोष्ट
सांगून टाकली असती, तर हकती बरे झाले असते! मग हतने माझे कोिािी लग्न िुळ हवण्याची
इच्छा केली असती? अिूनिी वेळ टळले ली नािी् मी सत्य सांगून टाकले , तर अचधक संकटातून
बचावेन्” असा हवचार करून मी हतला पत्र त्तलहिले ् मला स्मरि आिे ! त्याचप्रमािे त्याचे तात्पया
िे तो :
“आपली ब्रायटनमध्ये भेट झाली, तेव्िापासून तुम्िी माझ्यावर लोभ करीत आिा् आई
ििी मुलाची काळिी वािते तिी तुम्िी माझी वाित आिा् तुम्िाला असेिी वाटते की, मी लग्न
करावे आक्षि म्ििून तुम्िी माझा तरुि मु लीिी पररचय करून िे ता् असा पररचय िास्त
वाढण्यापूवीच मला आपल्याला सांहगतले पाहिचे की, मी तुमच्या प्रेमाला लायक नािी् मी तुमच्या
घरी येऊ लागलो, तेव्िाच मी तुम्िाला सांगून ताकायला पाहििे िोते की, माझे लग्न िोऊन चुकले
आिे् कििंदुस्थानचे हवद्याथी हववाहित असले तरी या िे िात आपल्या हववािाची गोष्ट कळू न िे त
नािीत असे माला मािीत आिे् त्यामुळे मीिी त्याच ररवािाचे अनुकरि केले ् आता मला दिसते
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की, मी माझ्या लग्नाची गोष्ट मुळीच लपवायला नको िोती् मला आिखीिी सांहगतले पाहििे
की, माझे बालवयातच लग्न झाले व मला एक मुलगािी आिे् िी गोष्ट आपल्यापासून लपवून
ठे वल्याबद्दल मला आता अत्यंत दु:ख िोत आिे् परंतु आता तरी खरे सांगून टाकण्याचे धैया
ईश्वराने मला दिले याबद्दल आनंि िोत आिे् आपि मला िमा कराल का? ज्या भहगनीबरोबर
आपि माझा पररचय करून दिला, हतच्यािी मी कसल्यािी प्रकारचा अहतप्रसंग केला नािी,
याबद्दल खात्री िे तो् परंतु आपली इच्छा स्वाभाहवकच माझे कोिािी तरी लग्न िुळले ले
पािण्याची असिार् आपल्या मनात या गोष्टीबद्दल िास्त हवचार येऊ नयेत एवढ्यासाठी तरी मी
आपल्याला खरा प्रकार सांगून टाकलाच पाहििे्
िे पत्र चमळाल्यानंतर िर आपि मला आपल्या घरी येण्याला नालायक ठरहवले , तर
त्याबद्दल मला हबलकुल वैषम्य वाटिार नािी् आपल्या लोभाबद्दल मी आपला कायमचा ऋिी
बनून चुक लो आिे् आपि माझा त्याग केला नािी तर मला िषा िोईल, िे मला कबूल केले
पाहििे् आपल्या घरी येण्याला अिूनिी मला आपि लायक समिाल, तर ते तुमच्या प्रेमाचे
नवीन द्योतक असे मी समिेन आक्षि त्या प्रेमाला पात्र िोण्याचा मी सिै व प्रयत्न करीन्”
असले पत्र मी चुटकीसारखे त्तलहून काढले नािी िे वाचक समिू िकतीलच् कोि िािे
मी हकती मसुिे के ले असतील; पि अिा तऱ्िेचे पत्र पाठवून मी माझ्या मार्थयावरील मोठा भार
उतरवला् बहुतेक उलट टपालीच सिरहू बाईकडू न उिर आले , त्यात हतने कळहवले :
“तुमचे मोकळ्या मनाने त्तलहिले ले पत्र चमळाले ् आम्िा उभयतांस फार समाधान वाटले
आक्षि आम्िी खूप िसलोिी् तुमचेकडू न घडले ले असत्याचरि मी िम्य समिते् परंतु तुम्िी
आपली िकीकत कळहवली िे ठीकच झाले ् माझे हनमंत्रि कायम आिे् येत्या रहववारी आम्िी
तुमची वाट पाहूच; आक्षि तुमच्या बालहववािाची गोष्ट ऐकू आक्षि तुमची थट्टा करण्याचा आनंििी
चमळवू् आपला स्नेि िोता तसाच कायम रािील याबद्दल खात्री बाळगा्”
अिा तऱ्िेने माझ्यामध्ये असत्याचे िलािल व्यापून राहिले िोते, ते मी काढू न टाकले ;
आक्षि यापुढे कोठे िी माझ्या हववािासंबंधी वगैरे सांगून टाकण्याला मी कचरत नसे्
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बहुधा माझ्या हवलायतेतील मुक्कामाच्या िेवटच्या वषी म्िििे सन १८९० साली
पोटा स्मथ्मध्ये अन्द्नािारी मंडळीचे एक संमेलन झाले ् त्याला येण्याबद्दल मला व एका कििंिी
चमत्राला हनमंत्रि चमळाले िोते्पोटा स्मथ् िे खलािांचे बंिर म्ििून प्रत्तसद्ध आिे् तेथे पुष्कळ घरे
दुराचरिी स्त्स्त्रयांची असतात् त्या स्त्स्त्रया केवळ वेश्याच नसल्या तरी हनिोषिी नसतात् अिाच
एका घरामध्ये आम्िी उतरलो िोतो् स्वागतमंडळाने इरािापूवाक असली घरे िोधून काढली असे
म्ििण्याचा माझा इरािा नािी्
रात्र झाली् आम्िी सभेतून घरी आलो् िेवून पिे खेळण्यास बसलो् हवलायतेत कुलीन
घरामध्येिी गृहििी पाहुण्याबरोबर पिे खेळण्यास बसते् खेळताना हनिोष हवनोि कोिीिी
करतो् येथे मात्र बीभत्स हवनोि सुरू झाला् माझे िोडीिार त्या कामी पटाईत िोते, िे मला
माहित नव्िते् मला त्या हवनोिात गोडी वाटू लागली् मीिी त्यात सामील झालो् िब्िावरून
कृतीवर यायला वेळ नव्िता् पिे बािूला राहून िाण्याच्या तयारीत िोते ; परंतु माझ्या भल्या
िोडीिाराच्या हृियात रामाने प्रवेि केला् तो म्ििाला, “अरे, तुझ्या अंगात िा सैतान कसा काय
संचारला? तुझे िे काम नव्िे, येथून पळ काढ बरे!”
मी िरचमिंिा झालो् भानावर आलो् मनातून त्या चमत्राचे उपकार मानले ् आईपािी
घेतले ली प्रहतज्ञा आठवली् मी पळ काढला् कापत कापत आपल्या खोलीत िाऊन पोचलो्
छाती धडधडत िोती् खाटकाच्या िातून हनसटले ल्या िनावरासारखी!
धमा म्िििे काय? ईश्वर कोि आिे? तो आपल्या हृियात कसे काम करतो? िे कािी
मला त्यावेळी समित नव्िते् सामान्द्य समिुतीनुरूप ईश्वराने मला बचावले , असे मी त्यावेळी
समिलो् मला हनरहनराळ्या बाबतीत अिा तऱ्िेचे अनुभव आले आिेत् 'ईश्वराने बचावले ,' असे
मी सांगू िकतो् सवा आिा सुटावी, िातपाय गळू न बसण्याचा प्रसंग यावा, अिा प्रसंगी कोठू न
तरी मित येऊन पोचते , असे मला अनुभव आले आिेत् स्तुती, उपासना, प्राथाना वगैरे गोष्टी झूट
नािीत; तर आपि खातो, हपतो, बसतो, उठतो िे जितके खरे आिे, त्याहूनिी या गोष्टी िास्त
प्रमाित्तसद्ध आिेत् नव्िे, याच गोष्टी खऱ्या आिेत् बाकी सवा फोल आिे त, असे म्ििण्यातिी
अहतियोक्ती नािी्
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१५. धार्मिंक पररचय
हवलायतेत राहून एक वषा झाले असेल इतक्यात िोन त्तथऑसॉहफस्ट चमत्रांची ओळख
झाली् िोघे सख्खे भाऊ िोते व अहववाहित िोते् त्यांनी माझेपािी गीतेसंबंधी गोष्ट काढली् ते
एड् हवन

आनाल्डचे गीतेचे भाषांतर वाचीत असत् ‘िी सााँग त्तसले श्यल’् मला त्यांनी

आपल्याबरोबर संस्कृतात वाचण्यास बोलाहवले ् मला लाि वाटली, कारि मी गीता संस्कृतात
ककिंवा प्राकृतातिी वाचली नव्िती! मला त्यांना सांगावे लागले , की “मी गीता वाचले लीच नािी;
पि तुमच्याबरोबर वाचण्याची माझी तयारी आिे् माझे संस्कृतचे अध्ययनिी नावाचेच आिे् मला
ते इतपतच समििार की, भाषांतरात भलताच अथा असला तर तो दुरुस्त करता येईल्” अिा
तऱ्िेने त्या बंधूंबरोबर मी गीता वाचण्याचा प्रारंभ केला् दुसऱ्या अध्यायाच्या अखेरच्या
श्लोकांपैकी
घ्यायतो हवषयान्द्पुंस: सड् ्गस्तेषूपिायते ।
सड् ्गात्संिायते काम: कामात्क्रोधोऽचमिायते । ।
क्रोधाद्भवहत संमोि: संमोिात्स्मृहतहवभ्रम: ।
स्मृहतभ्रंिाि् बुजद्धनािो बुजद्धनािात् प्रण्यिहत । ।
या श्लोकाचा माझ्या मनावर खोल ठसा उमटला् त्याचे ध्वनी माझ्या कानात घुमतच
राहिले ् भगवि्गीता िा अमूल्य ग्रंथ आिे अिी माझी त्या वेळी समिूत झाली् ती समिू त िळू िळू
दृढ िोत गेली व आि तत्त्वज्ञानाच्या बाबतीत मी हतला सवोिम ग्रंथ समितो् माझ्या हनरािेच्या
प्रसंगी त्या ग्रंथाने मला अमूल्य मित दिली आिे्
याच चमत्रांनी मला आनाल्डचे बुद्धचररत्र 'िी लाइट ऑफ एत्तिया’ वाचण्याची त्तिफारस
केली् तोपयांत सर एड् हवन् आनाल्डच्या गीताभाषांतराचीच मला माहिती िोती् बुद्धचररत्र मी
भगवद्गीतेपेिािी अचधक आवडीने वाचले ् पुस्तक िातात धरल्यानंतर ते पुरे केल्यावरच खाली
ठे वू िकलो् ते चमत्र मला एकिा ब्लॅ वॅट्स्की लॉिमध्ये घेऊन गेले् तेथे त्यांनी मला मॅडम
ब्लॅ वॅट्स्कीचा पररचय करून दिला; तसेच चमसेस बेझंटचािी् चमसेस बेझंट त्यावेळी नुकत्याच

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

त्तथऑसॉहफकल सोसायटीत िाखल झाल्या िोत्या् त्यामुळे त्यासंबंधी चचाा वतामानपत्रात चाले ्
ती मी आवडीने वाचीत असे् त्या चमत्रांनी मला सोसायटीत िाखल िोण्याहवषयी सुचहवले ् मी
हवनयपूवाक नाकारले ् “माझे धमाज्ञान िवळिवळ िून्द्य आिे; म्ििून मी कोित्यािी पंथात
सामील िोऊ इश्च्छत नािी्” मला स्मरते की, त्याच चमत्रांच्या सांगण्यावरून मी मॅडम ब्लॅ वॅट्स्कीचे
'की टू त्तथऑसॉफी' िे पुस्तक वाचले ् त्यावरून कििंदुधमााचे ग्रंथ वाचण्याची इच्छा झाली; आक्षि
कििंदुधमा म्िििे भ्रमाचे िाळे , अिा तऱ्िेचा िो अक्षभप्राय पाद्र्यांच्या तोंडू न ऐकत असे , तो मनातून
पार नािीसा झाला्
याच सुमाराला एका अन्द्नािारी वसहतगृिामध्ये मला माँचेस्टरचे एक भले ख्रिस्ती भेटले ्
त्यांनी माझ्यािी ख्रिस्ती धमााची गोष्ट काढली् मी त्यांच्यापािी माझ्या रािकोटच्या स्मरिाचे
विान केले ् ते ऐकून त्यांना वाईट वाटले ् ते म्ििाले , “मी स्वत: अन्द्नािारी आिे् मद्यपानिी करीत
नािी् पुष्कळ ख्रिस्ती लोक मांसािार करतात, मद्यपान करतात िे खरे ; परंतु या िोन्द्िीपैकी
कोितािी पिाथा घेण्याबद्दल ख्रिस्ती धमााची आज्ञा नािी् तुम्िी बायबल1 वाचावे, अिी मी
आपिांस त्तिफारस करतो्” मी त्यांची सूचना मान्द्य केली् बायबल त्यांनीच हवकत घेऊन दिले ्
मी ते सुरू केले ् परंतु 'िुना करार' माझ्याने वाचवेच ना् 'िेनेत्तसस' — सृहष्टरचना—या
प्रकरिापुढे तर वाचू लागलो, की झोपच येई् 'वाचले ' म्ििता यावे एवढ्याखातर लि लागत
नसता व अथा न समितािी मी बाकीची प्रकरिे मोठ्या कष्टाने वाचून काढली असे आठवते्
'नंबसा ' नावाचे प्रकरि वाचताना मला हतटकाराच आला्
‘नव्या करार’वर आलो तेव्िा हनराळाच पररिाम झाला् येिूच्या हगररप्रवचनाची 2 छाप
फार चांगली पडली् ते हृियात उतरले ् बुद्धीने त्याची गीतेिी तुलना केली् “तुझा सिरा मागेल
त्याला कोटिी िे ् तुझ्या उिव्या गालावर थप्पड मारील त्याच्यासमोर डावा गालिी धर!” िे वाचून
मला अपार आनंि झाला् िामळभट्टाचा छप्पा आठवला् माझ्या बालमनाने गीता, आनाल्डकृत
बुद्धचररत्र आक्षि येिूची वचने यांचे एकत्रीकरि केले ् धमा त्यागामध्ये आिे िी गोष्ट मनाला पटली्
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धमााच्या एवढ्या माहितीपलीकडे मी प्रगती करू िकलो नािी् माझ्या परीिेच्या
पुस्तकांव्यहतररक्त इतर पुस्तके वाचण्याला मला वेळच काढता येईना् परंतु आपि धमाग्रंथ वाचले
पाहििेत आक्षि सवा मुख्य धमाांचे योग्य ज्ञान चमळहवले पाहििे, एवढी गोष्ट मनािी ठरवून ठे वली्
___________________
1

ख्रिस्ती धमााचे पुस्तक् ज्याचे िोन हवभाग आिेत् पहिला 'िुना करार'. यात येिूच्या िन्द्मापूवीच्या काळाची

हकत्येक पुस्तके येतात् याची सुरुवात िोते 'िेहनत्तसस' (सृहष्ट उत्पत्ति) पासून् दुसरा हवभाग् 'नवा करार' यात
येिूच्या िन्द्मानंतरच्या काळाची पुस्तके आिेत् दुसऱ्या हवभागातील पहिल्या चार पुस्तकांना 'गॉस्पेल' म्िितात्
यात त येिूचे िीवन व त्याची त्तिकवि याबद्दल सांहगतले आिे्
2

येिूचे िे उपिे ि डोंगराळ प्रिे िात दिले गेलेले आिेत् ते मॅर्थयू प्रकरि ५ ते ७ यांमध्ये पािायला चमळतात
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खंड ३ : बॅररस्टर म्हणून भारतात
१६. हहिंदस्थानात परत
परीिा पास केली् १८९१ साली िूनच्या १० तारखेला मला बॅररस्टरचा हकताब चमळाला्
११ तारखेला इंग्लं डच्या िायकोटाात माझे नाव नोंिहवले ् १२ िूनला कििंदुस्थानला परत येण्यासाठी
हनघालो्
कायिे वाचले , पि माझ्या हनरािेला व क्षभतीला सीमा नव्िती् वहकली करता येईल असे
मला कािी एक येऊ लागले ले नािी, असे वाटे ् कायिे वाचले खरे , पि वहकली किी करायची ते
समिून घेतले नािी् त्तिवाय िे कायिे वाचले , त्यात कििंदुस्थानच्या कायद्याचे नाविी नािी् कििंदू
िास्त्र, मुसलमानी कानून िी कोित्या स्वरूपाची आिेत , ते कळत नव्िते् िावा कसा मांडावा,
अिा कसा तयार करावा, वगैरे माहिती नव्िती् मी खूप हफहकरीत पडलो् पि वहकली करून
पोट भरण्याची िक्ती तरी येईल की नािी याबद्दल मला मोठी िंका वाटू लागली्
एडनपासून मुंबई बंिरापयांतचा समुद्र खवळले ला िोता् सवाांना बोट लागली् मीच एकता
मिा करीत िोतो् तुफान पािण्यासाठी डेकवर िाऊन उभा रािात असे् क्षभितिी असे्
िे बािेरचे वािळ माझ्या दृष्टीने आतील वािळाचेच बाा  प्रहतकबिंब िोते् पि बािेर वािळ
असूनिी ज्याप्रमािे मी िांत राहू िकलो त्याचप्रमािे आंतररक वािळाहवषयीिी म्ििता येईल
असे वाटते्
आम्िी गोिीत पोचलो, तो तेथे माझे वडील बंधू ििरच िोते् आईला भेटण्याची मला
उत्कंठा लागली िोती् मातुश्रीच्या हनधनाची मला वाताािी नव्िती् घरी पोचल्यानंतर मला माहिती
िे ण्यात आली् मला िी बातमी हवलायतेतिी पोचू िकली असती् परंतु हतच्यापासून मला
लागिारा धक्का कमी करण्याच्या इराद्याने मी मुंबईस पोचेपयांत मला बातमी लागू न िे ण्याचा
वडील बंधूंनी हनिय केला िोता् वचडलांच्या मृत्यूने पोचला त्याहूनिी मला िी बातमी ऐकून फारच
मोठा आघात पोचला् माझ्या मनातील पुष्कळ आकांिा खुंटल्या् तरीिी मला आठवते की, मी
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िी मृत्यूची बातमी ऐकून ओक्साबोक्िी रडलो नािी् मी माझे अश्रूिी बहुतांिी आवरू िकलो
आक्षि ििू काय मातेचा मृत्यू घडले लाच नािी अिा तऱ्िेने रोिचे व्यविार सुरू केले ्
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१७. संसार प्रवेश
ज्ञातीचा झगडा तयारच िोता् िोन पि पडले िोते् एका पिाने मला लगेच ज्ञातीत घेतले ;
दुसरा पि न घेण्याबद्दल भक्कम राहिला् ज्या पिाने मला वाळीत टाकले िोते, त्यात प्रवेि
चमळहवण्याचा मी कधी प्रयत्निी केला नािी् त्याचप्रमािे िातीच्या कोिािी िेठिीहवषयी माझ्या
मनात लवमात्र क्रोधिी आला नािी् माझ्याकडे हतरस्कारयुक्त दृष्टीने पाििारे त्यांमध्ये कािीिि
िोते् त्यांच्यािी मी नम्रभावाने वागत असे् ज्ञातीच्या बहिष्काराच्या ठरावाला संपूिापिे मान िे त
असे् माझ्या सासू—सासऱ्यांकडे ककिंवा बहििीकडे पािीिी पीत नसे् ते मला गुप्त ररतीने
खायला प्यायला द्यायला तयार असत; पि िी गोष्ट उघडपिे करता येत नािी, ती लपून छपून
करिे माझ्या मनालाच मान्द्य िोईना्
माझ्या या वतानाचा पररिाम असा झाला की, ज्ञातीकडू न कधी कसलािी उपसगा
झाल्याचे मला स्मरत नािी् एवढे च नव्िे , पि ज्ञातीच्या एका भागाकडू न अिूनिी मी
कायिे िीरदृष्ट्या बहिष्कृतच आिे, तरी त्यांच्याकडू निी मला आिर व उिारता अनुभवावयास
चमळाली आिेत् त्यांनी मला माझ्या कायाामध्ये मितिी केली आिे ; आक्षि ज्ञातीच्या दृष्टीने कािी
करावे अिी माझ्याकडू न त्यांनी अपेिािी ठे वले ली नािी् माझी समिूत आिे की, िा मधुर
पररिाम अप्रहतकारामुळेच घडू न आला् ज्ञातीत सामील िोण्याचा मी प्रयत्न केला असता,
ज्ञाहतबंधूंना त्रास दिला असता, तर ते खात्रीने माझ्याहवरूद्ध उठले असते , आक्षि मी हवलायतेहून
येताच तटस्थ व अत्तलप्त रािण्याऐविी लटपटी करण्यात चूर िोऊन असत्याचा पुरस्कताा बनलो
असतो्
रािकोटला लगेच धंिा सुरू केला तर िसे मात्र व्िायचे् रािकोटात पास झाले ल्या
वहकलांहवरूद्ध उभे रािण्यापुरते माझ्यािवळ ज्ञान नािी आक्षि फी मात्र त्यांच्या िसपट पाहििे!
मला वकील नेमायला असा कोिता वेडा अिील तयार िोिार? ककिंवा एखािा असा वेडा हनघाला
तरी मी अज्ञानात आिखी प्रौढीची व फसवेहगरीची भर घालू न माझ्या मार्थयावरील िगाच्या
किााचा बोिा वाढवावा काय?
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चमत्रमंडळींचा असा सल्ला पडला की मी थोडे दिवस मुंबईला िाऊन िायकोटााचा अनुभ व
घ्यावा व कििंदुस्थानच्या कायद्याचा अभ्यास करावा् वहकलीचे काम काय चमळे ल ते चमळहवण्याचा
प्रयत्न करावा् मी मुंबईला िायला हनघालो् पि मला चार—पाच महिन्द्यांहून अचधक काळपयांत
मुंबईत रािता येण्यासारखे नव्ितेच ; कारि खचा वाढला आक्षि कमाई कािीच नािी् इतक्यात,
ममीबाईचा िावा माझ्या नत्तिबी आला् स्मॉलकॉझ कोटाात िायचे िोते् “िलालाला कचमिन
द्यावे लागेल्” मला सांगण्यात आले ् मी साफ नाकारले ् कचमिन नािीच दिले , तरीिी ममीबाईचे
काम चमळाले च् काम सोपे िोते् मला िावा तयार करण्याबद्दल रु् ३० चमळाले ् िावा एक
दिवसाहून अचधक वेळ चालण्यासारखा नव्िता्
स्मॉलकॉझ कोटाात पहिल्यानेच पाऊल टाकले ् मी प्रहतवािीतफे िोतो, त्यामुळे मला
वािीच्या सािीची उलटतपासिी करायची िोती् मी उभा राहिलो खरा, पि पाय कापू लागले ,
डोके हफरू लागले ् मला वाटे कोटा च हफरते आिे् प्रश्न हवचारण्याचे सुचेच ना् न्द्यायाधीि िसले
असतील् वहकलांना तर गंमत वाटलीच असिार् पि माझ्या दृष्टीला कुठे काय दिसते आिे? मी
बसलो् िलालाला सांहगतले , “िे काम माझ्याने नािी चालविार; पटे लांना नेमा् मला दिले ली फी
परत घ्या्” पटे लांना त्याच दिवसाचे एकावन्द्न रुपये िे ऊ न नेम ले ् त्यांना तो िावा खेळासारखा
िोता्
मी पळ काढला् अत्तिलाचा िय झाला की परािय तो मला स्मरत नािी् मला िरम
वाटली् पुरी कििंमत वाटू लागेपयांत िावा न घेण्याचा मी हनश्चय केला् मी असे योिले की, मला
त्तििकाचे काम िमेल खरे् इंग्रिीचा अभ्यास मी चांगला केला िोता् त्यामुळे एखाद्या िाळे त
मॅदरक्युलेिि क्लासला इंग्रेिी त्तिकहवण्याचे काम चमळाले तर त्तिकवावे् काय चमळे ल ते चमळे ल!
मी वतामानपत्रात िाहिरात वाचली् “पाहििे, इंग्रिी त्तििक् रोि एक तास् पगार रु् ७५्” िी
एक प्रख्यात िायस्कूलची िाहिरात िोती् मी अिा केला् मला प्रत्यि भेटण्याची आज्ञा आली्
मी मोठ्या उत्कंठे ने गेलो; पि हप्रत्न्द्सपॉलांना िेव्िा मी बी्ए् नािी असे समिले तेव्िा त्यांनी
दिलहगरी प्रिर्ििंत करून मला रिा दिली्
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“पि मी लं डनची मॅदरक्युलेिन पास के ली आिे् माझी दुसरी भाषा लॅ दटन िोती्”
“ते खरे, पि आम्िांला ग्रॅज्युएटच पाहििे्”
माझा हनरुपाय झाला् माझे िातपाय गळले ् वडील बंधूिी काळिीत पडले ् आम्िी
उभयतांनी हवचार केला की, मुंबईत अचधक वेळ घालहविे हनरथाक आिे्
मुंबईहून हनराि िोऊन रािकोटला गेलो् हनराळी कचेरी उघडली् गाडे थोडेबहुत रेटले ्
अिा त्तलहिण्याचे काम चमळू लागले ; आक्षि िरमिा सरासरी तीनिे रुपयांची प्राप्ती िोऊ लागली्
िे अिा त्तलहिण्याचे काम चमळू लागले ् त्याचे कारि माझी हुिारी नव्िे् तर वत्तिला िेच िोय्
वडील बंधूंच्या भागीिाराचा वहकलीत चांगला िम बसले ला िोता् त्याच्याकडे मोठ्या मित्त्वाचे
अिा त्तलहिण्यासाठी येत , ककिंवा िे त्यांना मित्त्वाचे वाटत, ते मोठ्या बॅररस्टरांकडेच िात् त्यांचे
गरीब अिील असत त्यांचे अिा तयार करण्याचे काम मला चमळाले ्
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१८. पवहला अपघात
पोरबंिरच्या मािी रािासािेबांना गािी चमळाली् त्यापूवी माझे बंधू त्यांचे मंत्री व
सल्लागार िोते् त्या मुितीत रािासािेबांना गैरसल्ला दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर िोता् ती
हफयााि त्यावेळच्या पोत्तलदटकल ््् एिंटपुढे आली िोती आक्षि त्यांचा माझ्या बंधूंहवरुद्ध ग्रि
िोऊन राहिला िोता् िे अंमलिार मला हवलायतेत भेटले िोते् तेथे त्यांनी माझ्यािी चांगली मैत्री
केली िोती, असे म्ििावयास िरकत नािी् बंधूचा हवचार पडला की, या ओळखीचा फायिा घेऊन
मी पोत्तलदटकल एिंटला िोन िब्ि सांगावे आक्षि त्यांची करण्यात आले ली भलतीच समिूत दूर
करण्याचा प्रयत्न करावा् मला िी गोष्ट हबलकुल पसंत पडली नािी् हवलायतेच्या तात्पुरत्या
ओळखीचा मी फायिा घेता कामा नये् माझ्या बंधूंनी कािी गैरकृत्य खरोखरच केले असल्यास
माझी त्तिफारस काय कामाची? केले नसेल तर रीतसर अिा करावा ककिंवा स्वतःच्या हनिोषपिावर
हवश्वास ठे वून हनधाास्त रािावे् िे म्िििे बंधूंना पटे ना् “तुला काठे वाडची ओळख नािी् िगाची
पि तुला माहिती व्िायची आिे् इकडे सगळी वत्तिल्याची कामे् तुझ्यासारखा भाऊ असताना,
तुझ्या ओळखीच्या अंमलिारापािी थोडी त्तिफारस करण्याचा प्रसंग पडला असता िर तू
चुकवाचुकव केलीस, तर ते योग्य म्ििता येिार नािी्”
बंधूंचे म्िििे नाकबूल करवेना् जिवावर येत असतािी गेलो् मला अंमलिाराकडे
िाण्याचा कािी अचधकार नव्िता् िाण्यामध्ये स्वाक्षभमानाचा भंग िोत आिे िे मला समित िोते्
मी भेटण्यासाठी वेळ माहगतला, त्याप्रमािे चमळाला् मी गेलो् िुनी ओळख काढली् पि माझ्या
लगेच लिात आले , की हवलायत व काठे वाड यामध्ये अंतर आिे् अचधकाराच्या खुचीवर बसले ला
अंमलिार आक्षि रिेवर गेलेला अंमलिार यांमध्येिी फरक िोता् अंमलिाराने ओळख तर दिली
पि त्याबरोबर त्याने अचधक आढ्यता स्वीकारली् “ओळखीचा फायिा घ्यायला तर तू आले ला
नािीस ना?” िे मला त्याच्या आढ्यतेवरून, त्याच्या दृष्टीवरून दिसून आले ् िे दिसत असतािी
मी माझे पुराि सुरू केले ् सािेब अधीर झाले ् “तुझे बंधू लटपटी करिारे आिेत् मी तुझ्याकडू न
अचधक कािी ऐकू इश्च्छत नािी् मला वेळ नािी् तुझ्या भावाला िर कािी सांगायचे असेल , तर
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त्याने रीतसर अिा करावा्” िे उिर पुरे िोते, योग्य िोते् पि गरिवंताला अक्कल कोठू न
सुचिार? मी माझे पुराि चालू च ठे वले ् सािेब उठले , “आता तुला गेलेच पाहििे्”
मी म्िटले , “पि माझे म्िििे तर अखेरपयांत ऐकून घ्या्" सािेब खूप चचडले , “पट्टावाला,
इसको िरवािा बताओ्” मी अिूनिी कािी बडबडतच िोतो् पट्टे वाल्याने मला िात लावला,
आक्षि मला खोलीबािेर नेले्
सािेब गेले् पट्टे वाला गेला् मीिी हनघालो् गोंधळू न गेलो, चचडलो् मी तर चचट्ठी खरडली,
“तुम्िी माझा अपमान केला आिे् पट्टे वाल्यामाफात माझ्यावर आक्रमि केले आिे् तुम्िी माफी
माहगतली नािी, तर तुमच्यावर रीतसर हफयााि करीन्”
थोड्याच वेळात सािेबाचा स्वार िबाब िे ऊन गेला्
“तुम्िी माझ्यािी असभ्य वतान केले ् तुम्िाला िायला सांहगतले असता गेला नािी,
त्यावरून मी िरूर माझ्या पट्टे वाल्याला तुम्िाला िरवािा िाखवायला सांहगतले ् पट्टे वाल्याने
सांहगतले तरीिी तुम्िी कचेरी सोडू न गेला नािी् म्ििून त्याने तुम्िाला कचेरीतून बािेर
काढण्यापुरते बळ वापरले ् तुम्िाला वाटे ल ते करायला तुम्िी मोकळे आिा्”
िा िबाब ख्रखिात घालू न मान खाली घालू न घरी आलो् बंधूंना िहककत सांहगतली् त्यांना
वाईट वाटले , पि ते माझे सांत्वन काय करिार? त्यांनी वकील चमत्रांना िकीकत सांहगतली् मला
स्वतःला िावा थोडाच तयार करता येत िोता? या वेळी हफरोिििा मेिता स्वत:च्या कोित्या तरी
िाव्यासाठी रािकोटमध्ये आलेले िोते् त्यांना माझ्यासारखा नवखा बॅररस्टर कोठू न भेटू िकिार?
पि त्यांना आिहविाऱ्या वकीलामाफात त्यांच्याकडे कागि पाठवून त्यांचे मत मागहवले्
“गांधीला सांगा, असले प्रसंग सवाच वकील बॅररस्टरांच्या अनुभवाला आले असतील् तू नवीन
आिेस् तुला अिुन हवलायतेची खुमखुमी आिे् तुला हब्रदटश अंमलिाराची ओळख नािी् तुला
सुखाने दिवस काढायचे असतील आक्षि िोन पैसे कमवायचे असतील, तर तुला आले ली चचठ्ठी
फाडू न टाक आक्षि झाले ला अपमान हगळू न टाक् हफयााि करण्यापासून तुला एक कवडी
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चमळिार नािी आक्षि तू मात्र िमीनिोस्त िोिील् आयुष्याचा अनुभव तुला अिून चमळायचा
आिे्”
मला िा उपिे ि कडू हवषाप्रमािे वाटला् पि तो कडू घोट घिाखाली उतरहवण्यात्तिवाय
गत्यंतरच नव्िते् मी अपमान हवसरू िकलो नािी, पि त्याचा सदुपयोग केला : “अिा श्स्थतीत
पुन्द्िा कधी सापडिार नािी; अिा तऱ्िेने कोिाची रिबिली करायला िािार नािी्” या
हनयमाचा मी कधी भंग केले ला नािी् या तडाख्याने माझ्या िीहवताचे सुकािू हफरहवले ्
त्या अंमलिाराकडे िाण्यामध्ये माझी चूक िोती् पि त्याचा अधीरपिा, क्रोध, उद्धटपिा
यांपुढे माझा िोष फारच अल्प बनून गेला् धक्का मारिे िी माझ्या िोषालायक त्तशिा नव्िती्
माझे पुष्कळसे काम त्याच्याच कोटाात असे् खुशामत माझ्याकडू न िोण्यासारखीच नव्िती् या
अंमलिाराला भलत्या मागाांनी खूष करण्याची माझी इच्छाच नव्िती् त्याला हफयाािीची ले खी
धमकी िे ऊन पुनः हफयााि न करिे ककिंवा त्याला कािीिी न त्तलहििे िेिी मला पटले नािी्
मध्यंतरी काठे वाडच्या लटपटींचािी मला थोडाबहुत अनुभव चमळाला् काठे वाड म्िििे
अनेक लिान राज्यांचा प्रिे ि् येथे मुत्सद्दयांचे पीक भरपूरच असिार् संस्थांना—संस्थानामध्ये
बारीकसारीक झटापटी, हुद्दा चमळहवण्यासाठी लटपटी िी नेिमीचीच गोष्ट् िलक्या कानाचे
संस्थापक, संस्थाहनकांची परवशता, सािेबांच्या पट्टे वाल्यांची खुशामत, त्तशरस्तेिार म्िििे सवाई
सािेब, — कारि त्तिरस्तेिार म्िििे सािेबांचे डोळे , कान आक्षि त्यांचा दुभाष्या् त्तिरस्तेिार
मनात आिील तो कायिा् त्तिरस्तेिारांची प्राप्ती सािेबाच्या प्राप्तीपेिािी अचधक असते असे
लोक बोलत् यात अहतियोक्ती असण्याचा संभ व आिे् पि त्तिरस्तेिाराच्या अल्प पगाराच्या
मानाने त्याचा खचा हनःसंिय अचधक चाले ्
िे वातावरि मला हवषासमान वाटले ् मी माझा स्वतंत्र बािा कसा दटकवू शकेन याचा
मला नेिमी हवचार पडे्
मी उिासीन झालो् माझी उिासीनता बंधूंच्या लिात आली् कोठे तरी नोकरी धरून
बसलो, तर मी या लटपटीतून मुक्त िोऊन िाईन असेिी वाटे ; पि लटपटींखेरीि दिवािची
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ककिंवा न्द्यायाधीिाची िागा तरी कोठू न चमळिार? वहकली करावी तर सािेबाबरोबर झाले ला
झगडा आड येिार्
मला काय करू असे झाले ् इतक्यात बंधूंकडे पोरबंिरच्या एका मेमन पेढीकडू न
माझ्यासाठी काम चालून आले् “िक्षिि अहिकेत आमचा व्यापार आिे् आमची मोटी पेढी आिे्
आमचा एक मोठा िावा चालू आिे् िावा चाळीस िािार पौंडांचा आिे् पुष्कळ दिवसांपासून
चालू आिे् आमच्यािवळ उत्त्मांत उिम वकील, बॅररस्टर आिेत् तुमच्या भावाला पाठवलं त , तर
त्याची आम्िाला मित िोईल; आक्षि त्यालािी कािी मित चमळे ल् तो आमची बािू आमच्या
वकीलाला चांगल्या तऱ्िेने समिावून िे ऊ िकेल् त्याला नवा मुलूख पािायला चमळे ल् नवीन
ओळखीिे खील िोतील ते हनराळे च्”
मी हवचारले , “माझी नोकरी तुम्िाला हकती मुितीपयांत पाहििे आिे? मला तुम्िी काय
पगार द्याल?”
“तुमची िरूर एक वषााहून अचधक काळ पडिार नािी् तुम्िाला यंण्यािाण्याचे फस्टा
क्लासचे भाडे आक्षि रािण्यािेवण्याच्या खचााखेरीि १०५ पौंड िे ऊ्”
िी कािी वहकली म्ििता यायची नािी् िी तर पेढीची नोकरी झाली् पि मला कसेिी
करून कििंदुस्थान सोडू न िायचे िोते् नवा मुलूख पािायला चमळे ल आक्षि अनुभव चमळे ल तो
हनराळा् १०५ पौंड बंधूंकडे पाठवीन म्िििे घरखचाामध्ये कािी मित िोईल, असे म्ििून
पगाराबद्दल घासाघीस न घालता मी िेठ अब्दुल करीमचे म्िििे कबूल केले आक्षि िक्षिि
आहिकेला िायला त्तसद्ध झालो्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

खंड ४ : दक्षिण आविकेत
१९. दक्षिण आविकेत पोहोचलो
डरबन िे नाताळचे बंिर म्ििता येईल् त्याला नाताळ बंिर असेिी म्िितात् मला
न्द्यायला अबदुल्ला िेठ आले िोते् बोट धक्क्यािी आली आक्षि नाताळचे लोक आपापल्या
चमत्रांना आिायला बोटीवर आले ् तेवढ्यातच माझ्या ध्यानात आले की, इकडे कििंिी लोकांना
फारसा मान नािी् अब्दुल्ला िेठला ओळखिारे त्यांच्याची ज्या तऱ्िेने वागत िोते, त्यात एक
प्रकारची तुच्छता दिसून येत िोती् ती मला बोचल्यात्तिवाय राहिली नािी् िी तुच्छता अब्दुल्ला
िेठच्या अंगवळिी पडली िोती् माझ्याकडे ज्यांची निर िाई, ते माझ्याकडे कुतुिलाने पाित्
माझ्या पोिाखामुळे मी इतर कििंिी लोकांहून हनराळासा दिसत िोतो् मी त्या वेळी िॉक कोट,
वगैरे पोिाख केला िोता, आक्षि डोक्याला बंगाली घाटाची पगडी घातली िोती्
अब्दुल्ला िेठ मला घरी घेऊन गेले् स्वतःच्या खोलीिेिारीच एक खोली िोती ती मला
अब्दुल्ला िेठनी दिली् ते माझे मन समिू िकले नािीत; मी त्यांचे समिू िकलो नािी् त्यांच्या
बंधूंनी माझ्याबरोबर दिले ली पत्रे त्यांनी वाचली, त्यांवरून ते अचधकच हफहकरीत पडले ् त्यांना
वाटले की, आपल्या भावाने िा सफेि ििीच घरात आिला् माझी सािेबी राििी त्यांना खचााची
वाढू लागली् मला िे ण्यासारखे हविेषसे काम त्यावेळी नव्िते् त्यांची हफयााि रान्द्सवालमध्ये चालू
िोती् लगेच मला हतकडे पाठवून काय करायचे ? त्तिवाय माझ्या कताबगारीबद्दल ककिंवा
प्रामाक्षिकपिाबद्दल हकतीिी खात्री बाळगावी? हप्रटोररयामध्ये ते माझ्याबरोबर नसिार् प्रहतवािी
हप्रटोररयाचेच िोते् त्यांनी माझ्यािी भलतेच संधान बांधले तर? या हफयाािीचे काम मला न दिले ,
तर इतर काम त्यांचा कारकून माझ्यापेिा हकतीतरी चांगले करू िकेल् कारकुनाने चूक केली,
तर त्याला ठपका तरी िे ता येईल; मी चूक केली, तर तेिी िक्य नािी् अथाात हफयाािीचे काम
मला द्यायचे नसेल, तर मला घरबसल्या खाऊ घातले पाहििे्
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अब्दुल्ला िेठचे पुस्तकी ज्ञान फार थोडे िोते; पि अनुभवज्ञान खूप िोते् त्यांची बुद्धी
तीव्र िोती आक्षि याची त्यांनािी िािीव िोती् इंग्रिीचे ज्ञान बोलण्याचालण्यापुरतेच त्यांनी
सवयीने चमळहवले िोते् पि इतपत इंग्रिीनेिी ते स्वतःचे सवा काम चालवू िकत् बाँकांच्या
मॅनेिरांबरोबर संभाषि करीत, युरोहपयन व्यापाऱ्यांिी सौिे ठरवून येत , वहकलांना स्वतःचे िावे
समिावून िे त् कििंिी लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल भरपूर आिर िोता् त्यांची पेढी त्यावेळी सवा कििंिी
पेढ्यांत मोठी िोती, हनिान मोठ्या पेढ्यांपैकी एक िोती्
दुसऱ्या का हतसऱ्या दिविी मला डरबनचे कोटा पािायला घेऊन गेले् तेथे कािी ओळखी
करून दिल्या् कोटाात स्वत:च्या वहकलापािी मला बसहवले ् मॅजिस्रे ट माझ्याकडे एकसारखे
पािी् त्यांनी मला माझी पगडी काढू न टाकण्यास सांहगतले ् मी काढण्याचे नाकारले आक्षि कोटा
सोडू न हनघून गेलो्
येथेिी माझ्या नत्तिबी झगडेच िोते!
मी पगडीच्या चकमकीसंबंधी स्वतःचे व पगडीचे समथान करिारे पत्र वतामानपत्राकडे
पाठहवले ् वतामानपत्रात माझ्या पगडीची खूप चचाा झाली् 'अनवेल्कम हवजझटर – आगंतक
ु
पाहुिा' अिा मथळ्याखाली मला प्रत्तसद्धी चमळाली; आक्षि तीन-चार दिवसांच्या आतच अनायासे
िक्षिि आहिकाभर माझी िाहिरात झाली् कोिी माझा पि घेतला, कोिी माझ्या उद्धटपिाची
खूप कनिंिा केली्
माझी पगडी तर िक्षिि आहिकेत िवळिवळ अखेरपयांत दटकून राहिली्
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२०. वप्रटोररयाला जाताना
इतक्यात पेढीच्या वहकलाकडू न पत्र आले की, हफयाािीची तयारी केली पाहििे् अब्दुल्ला
िेठिींनी स्वतःतरी हप्रटोररयाला आले पाहििे ककिंवा दुसऱ्या कोिाला पाठहवले पाहििे् िे पत्र
अब्दुल्ला िेठनी मला िाखहवले आक्षि हवचारले , “तुम्िी हप्रटोररयाला िाता?” मी म्िटले , “मला
िावा समिावून दिलात तर मी सांगू िकेन् हतकडे काय काय करावे लागेल याची सध्या मला
कािीच कल्पना नािी्” त्यांनी आपल्या कारकुनांना िाव्यांची माहिती िे ण्याच्या कामी नेमले ्
सातव्या की आठव्या दिविी मी डरबनहून रवाना झालो् माझ्यासाठी पहिल्या वगााचे
हतकीट काढहवले ् तेथे झोपण्याचा हबछाना पाहििे असेल, तर पाच त्तिसलिंगांचे स्वतंत्र हतकीट
काढावे लागे् अब्दुल्ला िेठनी ते काढण्याबद्दल आग्रि केला, पि मी िट्टाने , तोऱ्याने आक्षि पाच
त्तिसलिंग वाचहवण्यासाठी हबछान्द्याचे हतकीट काढण्याचे नाकारले ् अब्दुल्ला िेठनी मला बिावले ,
“पािा िो; िा मुलुख हनराळा आिे् कििंदुस्थान नव्िे् खुिाची मेिरबानी आिे, तुम्िी पैिाचा
कंिूषपिा करू नका् िरूर ती सोय करून घ्या्”
मी आभार मानले आक्षि त्यांना काळिी करू नका म्ििून सांहगतले ्
नाताळची रािधानी मॅररत्सबगा येथे गाडी नऊ एक वािता पोचली् येथे हबछाने
पुरहवण्यात येत िोते् एका रेल्वे नोकराने येऊन हवचारले , “तुम्िाला हबछाना पाहििे?” मी म्िटले ,
“माझ्यापािी माझा हबछाना आिे” तो हनघून गेला् इतक्यात एक उतारू आला् त्याने माझ्याकडे
पाहिले ् मी गोरेतर आिे असे पाहून त्याचे हबनसले ् तो बािेर पडला् एकिोन अंमलिारांना घेऊन
आला् कोिी कािी बोलले नािी् िेवटी एक अंमलिार आला् तो म्ििाला, “असे इकडे या,
तुम्िाला िेवटच्या डब्यात िायचे आिे्”
मी म्ििालो, “माझ्यािवळ पहिल्या वगााचे हतकीट आिे्”
तो म्ििाला, “त्याची चचिंता नािी् मी सांगतो की, तुम्िी िेवटल्या डब्यात िावे्”
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“मीिी सांगतो की, मला या डब्यात डरबनहून बसहवण्यात आले ले आिे् आक्षि त्यातून
प्रवास करण्याचा माझा इरािा आिे् ”
अंमलिार म्ििाला, “ते कािी चालायचे नािी् तुम्िाला उतरावेच लागेल; आक्षि उतरला
नािीत, तर त्तिपाई बािेर काढील्”
मी म्िटले , “तर मग त्तिपायाला खुिाल बािेर काढू द्या् मी आपि िोऊन नािी उतरिार्”
त्तिपाई आला् त्याने िात पकडला आक्षि मला धक्का मारून खाली पाडले ् माझे सामान
उतरून घेतले ् मी दुसऱ्या डब्यात िाण्याचे नाकारले ् रे न हनघून गेली् मी वेटटिंगरूममध्ये त्तिरलो्
माझ्या िातातले पाकीट तेवढे बरोबर ठे वले ् बाकीच्या सामानाला मी िात लावला नािी् रेल्वेच्या
नोकरांनी ते सामान कोठे तरी ठे वले ्
हिवाळ्याचे दिवस िोते् िक्षिि आहिकेचा हिवाळा उंचावरील भागामध्ये कडाक्याचा
असतो् मॅररत्सबगा उंच भागामध्ये आिे् त्यामुळे थंडी खूप लागली् माझा ओव्िरकोट सामानात
िोता् सामान मागण्याची कििंमत िोईना; हफरून अपमान झाला तर? थंडीने कुडकुडलो् खोलीत
दिवा नव्िता् मध्यरात्रीच्या सुमाराला एक उतारू आला् त्याची कािी बोलण्याची इच्छा दिसली्
पि त्याच्याबरोबर माझी बोलण्यासारखी मन:श्स्थती नव्िती्
माझे कताव्य काय याचा मी हवचार केला् “एक तर मी माझ्या िक्कासाठी झगडले पाहििे,
नािी तर कििंदुस्थानची वाट धरली पाहििे, नािी तर िोतील ते अपमान सिन करून हप्रटोररयाला
िावे आक्षि िाव्याचे काम पुरे करून स्विे िी िावे् िावा अधाा टाकून िािे म्िििे नामिा पिा
िोय् मला दुःख सोसावे लागले िे वरवरचे लिि आिे् आत खोलात असले ल्या एका मिारोगाचे
ते बाा  लिि आिे् िा मिारोग म्िििे विाद्वेष् िा दृढमूल रोग नेस्तनाबूत करण्याची िक्ती
असेल तर, हतचा उपयोग केला पाहििे् तो करताना स्वतःवर पडतील ती दुःखे सिन केली
पाहििेत् विाद्वेष काढू न टाकण्यासाठी िरूर पडेल तेवढ्यापुरतेच स्वतःच्या दुःखाचे पररमािान
करण्याचा प्रयत्न करावा्”
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असा हनिाय करून दुसऱ्या गाडीने कसेिी करून पुढे िायचेच असा हनश्चय केला्
सकाळच्या प्रिरी मी िनरल मॅनेिरला तक्रारीची लांबलचक तार केली् िािा अब्दुल्लांना
पि कळहवले ् अब्दुल्ला िेठ लगेच िनरल मॅनेिरला भेटले ् िनरल मॅ नेिरने स्वतःच्या
नोकरांच्या वतानाची तरफिारी केली, पि सांहगतले की, मला हबनिरकत हप्रटोररयाला
पोचहवण्याबद्दल आपि स्टे िनमास्तरला त्तिफारस केली आिे् अब्दुल्ला िेठनी मॅररत्सबगाच्या
कििंिी व्यापाऱ्यांना तार करून मला भेटण्याबद्दल व माझी बडिास्त ठे वण्याबद्दल कळहवले ् आक्षि
इतर स्टे िनांवरिी तिाच तारा केल्या् त्यावरून व्यापारी मला स्टे िनवर भेटण्यास आले ् त्यांनी
स्वतःवर पडिाऱ्या दु:खांचे माझ्यापािी विान केले आक्षि मला सांहगतले की, तुमच्यावर आले ला
प्रसंग िा कािी नवा नव्िे् पहिल्या – दुसऱ्या वगाातून प्रवास करण्याऱ्या कििंिी उतारूंना रेल्वेच्या
अचधकाऱ्यांकडू न व इतर उतारूंनकडू न उपसगा पोचायचाच् अिा तऱ्िेच्या गोष्टी ऐकण्यातच
दिवस गे ला् रात्र पडली् गाडी आली् माझ्यासाठी िागा ठे वले लीच िोती् हबछान्द्याचे हतकीट
घेण्याचे मी डरबनमध्ये नाकारले िोते ते मॅररत्सबगामध्ये घेतले ्
चाला स्टाऊनला गाडी सकाळी पोचली् चाला स्टाऊनहून िोिान्द्सबगाला िायला त्या
दिवसांत आगगाडी नव्िती; तर घोड्याचा त्तिग्राम असे, आक्षि मध्ये स्टाँ डरटनला एक रात्र रािावे
लागे् माझ्यापािी त्तिग्रामचे हतकीट िोते् मी एक दिवस उिीरा पोचलो म्ििून कािी ते हतकीट
रद्द िोत नव्िते् त्तिवाय अब्दुल्ला िेठनी चाला स्टाऊनच्या त्तिग्रामवाल्याला तारिी केली िोती्
पि एिंटला कािी तरी सबबच काढायची िोती; त्यासाठी मी नवखा आिे असे पाहून तो
म्ििू लागला, “तुमचे हतकीट रद्द झाले आिे्” मी योग्य तो िबाब दिला् हतकीट रद्द झाले म्ििून
मला सांगायचे खरे कारि हनराळे च िोते् सवा उतारू त्तिग्रामाच्या आतच बसत् परंतु माझी कुलींत
गिना आक्षि मी नवखा दिसत िोतो् त्याअथी मला गोऱ्या उतारूपािी बसवावे लागले नािी तर
बरे, असा त्या त्तिग्रामवाल्याचा मतलब् त्तिग्रामाच्या बािेरच्या बािूला म्िििे िाकिाऱ्याला
लागून उिव्या आक्षि डाव्या बािूला अिा िोन बैठका िोत्या त्यांपैकी एका बैठकीवर त्तिग्राम—
कंपनीचा एक गोरा 'नायक बसत असे् तो आत बसला आक्षि मला िाकिाऱ्यािेिारी त्याने
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बसहवले ् मी तेव्िाच समिलो, की िा केवळ अन्द्याय आिे, अपमान आिे् पि िा अपमान हगळू न
टाकिेच मला योग्य वाटले ् मला िोरिुलुमाने आत बसता येण्यासारखे नव्ितेच् मी तक्रार करीत
बसलो, तर त्तिग्राम हनघून िायचे आक्षि माझी मात्र आिखी एक दिवस खोटी व्िायची् दुसऱ्या
दिविी काय िोईल ते तरी कोिी सांगावे ? म्ििून मी ििािपिा केला आक्षि बािेर बसलो् मनात
खूप चरफडलो्
तीन एक वािता त्तिग्राम पारडीकोपला पोचला् आता त्या गोऱ्या नायकाची मी बसलो
िोतो तेथे बसण्याची लिर लागली् त्याला हवडी प्यायची िोती् थोडी िवा पि खावयाची असेल
म्ििून त्याने एक मळकेसे गोिपाट पडले िोते , ते त्या िाकिाऱ्यापासून घेतले आक्षि ते पाय
ठे वण्याच्या फळीवर पसरून मला म्िटले , “सामी, तू इथे बैस् मला िाकिाऱ्यापािी बसायचे
आिे्” िा अपमान सिन करिे माझ्या िक्तीबािेर िोते् म्ििून मी भीत भीत त्याला
सांहगतले ,“तुम्िी मला येथे बसवलात तो एक अपमान मी सिन केला; माझी िागा तर आत
बसण्याची, पि तुम्िी आत बसून मला येथे बसवले त् आता तुम्िाला बािेर बसण्याची इच्छा
झाली आिे, आक्षि हवडी ओढायची आिे, म्ििून तुम्िी मला आपल्या पायापािी बसवू पािता्
मी आत िायला तयार आिे, पि तुमच्या पायािवळ बसायला कबूल नािी्”
इतके मी बोलतो त्यापूवीच माझ्यावर तडाक्यांचा वषााव झाला, आक्षि तो मनुष्य माझा
िं ड धरून मला खाली ओढू लागला् बैठकीपािी हपतळे चा िांडा िोता तो मी घट्ट पकडू न धरला,
आक्षि मनगट तुटले तरी िांडा सोडायचा नािी, असा हनधाार केला् माझ्यावर गुिरले ला प्रसंग ते
उतारू पाितच िोते् तो मला त्तिव्या िे त िोता, ओढीत िोता आक्षि मारीतिी िोता् मी मात्र गप्प
िोतो् तो धटटिंगि आक्षि मी बलिीन् उतारूंपैकी कािींना िया आली व ते म्ििाले , “अरे ए, त्या
हबचाऱ्याला तेथे बसू िे ना; त्याला हवनाकारि मारू नकोस् त्याचे म्िििे रास्त आिे् तेथे नािी
तर त्याला आत आमच्यािवळ बसू िे ्तो उसळू न म्ििाला, “ते कालत्रयी िोिार नािी्” पि
ककिंचचत नरम पडला खरा् मला मारायचे त्याने बंि के ले ् माझा िं ड सोडला् चार-िोन त्तिव्या
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आिखी िासडल्या; पि एक िॉटे टांट नोकर पलीकडच्या बािूला िोता, त्याला स्वतःच्या
पायांिवळ बसवला आक्षि आपि बािेर बसला्
उतारू आत बसले ् त्तिटी वािली् त्तिग्राम सुरु झाला् माझी छाती धडधडत िोती् मी
जिवंत मुक्कामाला पोचेन की नािी याबद्दल मला िंका िोती् तो माझ्याकडे डोळे वटारून
पाितच िोता् बोट िाखवून पुटपुटे, “याि राख; स्टाँ डरटन तर येऊ िे , मग तुला सांगतो काय ते!”
मी गप्प बसलो आक्षि स्वतःच्या रििासाठी प्रभूचा धावा करीत राहिलो्
रात्र पडली् स्टाँ डरटनला पोचलो् हकत्येक कििंिी चेिरे दिसले ् कािीसे बरे वाटले ् खाली
उतरताच कििंिी लोकांनी सांहगतले , “आम्िी तुम्िाला ईसा िेठच्या दुकानावर घेऊन िाण्यासाठीच
उभे आिो; आम्िाला अब्दुल्ला िेठची तार आली आिे्” मला फार आनंि झाला् त्याच्याबरोबरच
िेठ ईसा िािी सुमाराच्या दुकानी गेलो् िेठ व त्यांचे कारकून यांनी मला वेढा दिला् माझ्यावर
बेतले ल्या प्रसंगाची त्यांना िहककत सांहगतली् त्यांना फार वाईट वाटले ; आक्षि स्वतःचे कडवे
अनुभव सांगून त्यांनी मला धीर दिला्
माझ्या मनातून त्तिग्राम कंपनीच्या एिंटाला िी सवा खबर द्यायची िोती् मी एिंटाला चचठ्ठी
त्तलहिली, नायकाने धमकी दिली िोती तेिी त्तलहिले ् आक्षि सकाळी पुढे प्रवास करायचा आिे,
तेव्िा मला आत इतर उतारूंबरोबर िागा चमळण्याची खात्री पाहििे अिी मागिी केली् एिंटाने
मला हनरोप पाठहवला, “स्टाँ डरटनहून पुढे मोठा त्तिग्राम असतो, आक्षि िाकिारे वगैरे बिलतात्
ज्याच्याहवरूद्ध तुमची तक्रार आिे तो मनुष्य उद्या नसिार् तुम्िाला इतर उतारूंच्या िेिारीच
िागा चमळे ल्” या हनरोपामुळे मला कािीसे आश्वासन चमळाले ् त्या मला मारिाऱ्या इसमाहवरूद्ध
कािी करण्याचा माझा हवचारच नव्िता, अथाात या माराचे प्रकरि येथेच संपले ्
सकाळी मला ईसा िेठचे लोक त्तिग्रामावर घेऊन गेले् मला योग्य िागा चमळाली्
कोित्यािी तऱ्िेच्या त्रासाखेरीि त्या रात्री िोिान्द्सबगाला पोचलो्
स्टाँ डरटन लिान खेडे िोते् िोिान्द्सबगा हविाल ििर् तेथेिी अब्दुल्ला िेठनी तार केलीच
िोती् मला मिंमि कासम कमरूद्दीनच्या दुकानाचा ठावदठकािािी दिला िोता् त्यांचा मनुष्य
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त्तिग्राम उभा रािण्याच्या दठकािी आला िोता; परंतु मी त्याला पाहिला नािी, ककिंवा त्यानेिी मला
ओळखले नािी् मी िॉटे लात िाण्याचा हवचार केला् िोन-चार िॉटे लांची नावेिी हवचारून घेतली
िोत् गाडी केली् ग्राँड नॅिनल िॉटे लमध्ये घेऊन िाण्यास त्याला सांहगतले ् तेथे पोचताच
मॅनेिरपािी गेलो् िागा माहगतली् मॅनेिरने ििभर माझ्याकडे न्द्यािाळू न पाहिले ् गोड िब्िात
म्ििाला, “मला दिलहगरी वाटते, सवा खोल्या भरून गेल्या आिेत्” असे म्ििून मला चालते
केले ! तेव्िा मग मी गाडीवानाला मिंमि कासम कमरुद्दीनच्या दुकानी मला घेऊन िाण्यास
सांहगतले ् तेथे तर अब्दुल गनी िेठ माझी वाटच पािात बसले िोते् त्यांनी माझे प्रेमपूवाक स्वागत
केले ् िॉटे लमध्ये िागा न चमळाल्याची िकीकत त्यांना सांहगतली् ते खिाखिा िसले ् "िॉटे लात
आम्िाला उतरू िे िार आिेत का?"
मी हवचारले , “का नािी?”
“तुम्िी थोडे दिवस इकडे राहिला म्िििे का ते समिे ल् या िे िात आमच्यानेच रािवते;
कारि आम्िाला पैसे कमवायचे असतात् त्यासाठी हकती म्ििून अपमान सिन करीत असतो
आक्षि िीन श्स्थतीत दिवस काढतो्” असे म्ििून त्यांनी रान्द्सवालमध्ये कििंिी लोकांना भोगाव्या
लागिाऱ्या आपिींचा इहतिास सांहगतला्
या अब्दुल गनी िेठचा पररचय आपल्याला पुढे अचधक करावा लागिार आिे्
त्यांनी सांहगतले , “िा मुलूख तुमच्यासारख्यांसाठी नािी् पािा ना, तुम्िाला उद्या
हप्रटोररयाला िायचे आिे् तेथे तुम्िाला हतसऱ्या वगाातच िागा चमळे ल् रान्द्सवालमध्ये
नाताळापेिािी अचधक दुःख् येथे आमच्या लोकांना पहिल्या ककिंवा दुसऱ्या वगााचे हतकीटच िे त
नािीत्”
मी म्िटले , “तुम्िी त्यासाठी प्रयत्न केले नसतील्”
अब्दुल गनी िेठ म्ििाले , “आम्िी पत्रव्यविार तर चालवला आिे् पि आमचे लोक
हविेष करून पहिल्या—दुसऱ्या वगाात बसू इश्च्छतात तरी कुठे ?”
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मी रेल्वेचे कायिे मागहवले ; पाहिले ् त्यात एक पळवाट िोती् रान्द्सवालचे मुळचे कायिे
बारकाईने तयार केले ले नसत् रेल्वेच्या कायद्यांचे तर हवचारायलाच नको्
मी िेठला सांहगतले , “मी फस्टा क्लासमधूनच िािार् तसे नािी िुळले तर हप्रटोररया
येथून सितीस मैलच आिे ; तेथपयांत मी घोडागाडी करून िाईन्”
अब्दुल गनी िेठनी तसे करण्यामध्ये लागिारा वेळ व द्रव्याचा खचा माझ्या निरेसमोर
आिून दिला् पि माझा हवचार त्यांनी कबूल केला आक्षि मी स्टे िनमास्तरला चचठ्ठी पाठहवली्
चचठ्ठीमध्ये मी बॅररस्टर आिे , नेिमी पहिल्या वगाातूनच प्रवास करतो वगैरे त्तलहिले िोते्
हप्रटोररयाला िलिीने पोचण्याची िरूर असल्याबद्दल कळहवले िोते् आक्षि असेिी त्तलहिले िोते
की, तुमच्या िबाबाची वाट पािाण्यापुरता मला वेळच उरिार नािी; म्ििून चचठ्ठीचा िबाब
घेण्यास मी स्वतःच स्टे िनवर येईन, त्यावेळी मला पहिल्या वगााचे हतकीट चमळे ल अिी आिा
आिे् असे त्तलहिण्यात माझा एक डाव िोता् मी असा हवचार केला की, स्टे िनमास्तर ले खी िबाब
नकारात्मकच पाठहविार् त्यातून 'कुली बॅररस्टर'ची झाली तरी राििी किी काय असेल याची
त्याला काय कल्पना येिार? म्ििून मी हबनचूक इंग्रिी पोिाखात त्याच्यापुढे िाऊन उभा राहिलो
आक्षि त्याच्याबरोबर बोललोचाललो म्िििे त्याची समिूत पडेल , आक्षि तो किाचचत मला
हतकीट िे ईल् असा हवचार करून मी िॉककोट, नेकटाय "वगैरे चढवून स्टे िनावर गेलो्
मास्तरापुढे एक हगनी ठे वली आक्षि पहिल्या वगााचे हतकीट माहगतले ्
त्याने हवचारले , “तुम्िीच मला चचठी त्तलहिली आिेत का?"
मी म्िटले , “तोच मी् तुम्िी मला हतकीट दिल्यास मी आभारी िोईन् मला आिच
हप्रटोररयाला पोचले पाहििे्”
स्टे िनमास्तर िसले ् त्यांना िया आली् ते म्ििाले , “मी रॉन्द्सवालर नािी, िॉलं डर आिे्
तुमच्या भावना मी समिू िकतो् तुमच्याबद्दल मला सिानुभूती आिे् तुम्िाला हतकीट िे ण्याची
माझी इच्छा आिे् पि एका अटीवर – रस्त्यात गाडााने िर तुम्िाला खाली काढले आक्षि हतसऱ्या
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वगाात बसवले , तर तुम्िी मला गोत्यात आिू नये, म्िििे रेल्वेवर िावा करू नये् तुमचा प्रवास
हनर्विंघ्नपिे पार पडावा अिी माझी इच्छा आिे् आपि सद्गृिस्थ आिा, िे मला दिसतेच आिे्”
असे म्ििून त्याने हतकीट दिले ् मी त्याचे आभार, मानले आक्षि त्याला हनश्ििंत
रािण्याबद्दल सांहगतले ्
अब्दुल गनी िेठ पोिचवायला आले िोते् िे कौतुक पाहून त्यांना आनंि झाला व आश्चया
वाटले ; पि त्यांनी मला सावधहगरीचा इिारा दिला् “हप्रटोररयाला सिीसलामत पोचले त म्िििे
झाले ् मला धास्ती वाटते की, गाडा तुम्िाला सुखाने पहिल्या वगाात बसू िे िार नािी् आक्षि गाडााने
बसू दिले , तर उतारू बसू िे िार नािीत्”
मी पहिल्या वगााच्या डब्यात बसलो तर खरा् गाडी चालू झाली् िर्मिंस्टन स्टे िन आले ्
तेथे गाडा हतहकटे तपासायला आला् मला पािताच संतापला् बोटाने अक्षभनय करून म्ििाला,
“हतसऱ्या वगाात चल्” मी माझे पहिल्या वगााचे हतकीट िाखहवले ् तो म्ििाला, “त्याचे कािी
नािी; हतसऱ्या वगाात िा्”
त्या डब्यात एकच इंग्रि उतारू िोता् त्याने त्या गाडााला तंबी दिली, “या गृिस्थांना
हनष्कारि का बरे सतावतो आिेस? त्यांच्यािवळ पहिल्या वगााचे हतकीट आिे, ते दिसत नािी?
मला तो राहिल्यापासून मुळीसुद्धा अडचि नािी,” असे म्ििून त्याने माझ्याकडे पाहिले आक्षि
म्िटले , “तुम्िी खुसाल बसून रिा्”
गाडा पुटपुटला, “तुम्िालाच कुली बरोबर बसायचे असेल, तर माझे काय िाते?”
रात्री आठ एक वािता रे न हप्रटोररयाला पोचली्
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२१. वप्रटोररयातील पवहला ददवस
१८९३ चे हप्रटोररया स्टे िन १९१४ च्या स्टे िनहून अगिीच क्षभन्द्न िोते् मंिमंि दिवे िळत
िोते् उतारू पि हविेष नव्िते् मी सवा उतारूंना िाऊ दिले आक्षि हवचार केला की, हतकीट—
कले क्टर िरा मोकळा झाला म्िििे त्याला हतकीट िे ईन आक्षि तो मला लिानसे एखािे िॉटे ल
ककिंवा दुसरे एखािे घर िाखवील हतकडे िाईन; ककिंवा रात्रभर स्टे िनवर पडू न रािीन् एवढे
हवचारायलािी मन घेत नव्िते ; कारि अपमानाचे भय वाटतच िोते्
स्टे िन ररकामे झाले ् मी हतकीट—कले क्टरला हतकीट दिले आक्षि प्रश्न हवचारण्यास
सुरुवात केली् त्याने हवनयपूवाक िबाब दिले ् पि मला दिसले की, त्याची हविेष मित
िोण्यासारखी नािी् त्याच्या िेिारी एक अमेररकन िबिी गृिस्थ उभा िोता, त्याने माझ्यािी
बोलायला सुरुवात केली्
“तुम्िी अगिी नक्खे दिसता; आक्षि तुम्िाला कोिी चमत्र नसावा् माझ्याबरोबर याल, तर
मी तुम्िाला एक लिानसे िॉटे ल आिे त्यात घेऊन िाईन् त्याचा मालक अमेररकन असून माझ्या
चांगल्या पररचयाचा आिे् मला वाटते तो तुम्िाला िागा िे ईल्”
मला ककिंचचत िंका वाटतच िोती् पि मी त्या गृिस्थाचे आभार मानले आक्षि
त्याच्याबरोबर िाण्याचे कबूल केले ् तो मला िॉन्द्स्टनच्या फॅचमली िॉटे लात घेऊन गेला् त्यांनीं
चम् िॉन्द्स्टनला एका बािूला नेऊन कािी सांहगतले ् चम् िॉन्द्स्टननी मला रात्रभर राहू िे ण्याचे
कबूल केले ; तेिी या अटीवर की, माझे िेवि मला माझ्या खोलीत पोचवायचे्
“मी तुम्िाला खात्री िे तो की, मला काळ्यागोऱ्याचा हबलकुल भेिभाव नािी् पि माझी
हगऱ्िाईकी फक्त गोऱ्या लोकांचीच आिे आक्षि िर मी तुम्िाला िेविाच्या खोलीत िेवू दिले , तर
माझ्या आश्रयिात्यांना राग येई ल, ते किाचचत िॉटे लिी सोडू न िायचे ,” चम् िॉन्द्स्टन म्ििाले ्
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मी म्िटले , “तुम्िी मला रात्रभर राहू िे ता िे मी तुमचे उपकार समितो् ा ा मुलखातील
पररश्स्थती मला थोडीबहुत समिू लागली आिे् तुमची आडचन मला समिते् तुम्िी खुसाल मला
माझ्या खोलीत वाढा् उद्या मी दुसरी कािी तरी व्यवस्था करू िकेन अिी मला उमेि वाटते्
मला खोली दिली् मी अत गेलो् एकांतात िेविाची वाट पािात हवचार करीत बसलो् या
िॉटे लात फारसे उतारू राित नव्िते् थोड्या वेळाने वेटर िेवि घेऊन येण्याऐविी चम् िॉन्द्स्टन
येताना दिसले ् ते म्ििाले , “मी तुम्िाला खोलीत िेवि पाठवीन म्िटले त्याची मला लाि वाटली्
म्ििून मी माझ्या हगऱ्िाइकांना तुमच्याबद्दल सांगून त्यांचे मत घेतले ् तुम्िी िेवण्याच्या खोलीत
िेवलात, तरी त्यांची कािी िरकत नािी् त्तिवाय वाटे ल तेवढ्या मुितीसाठी तुम्िी इथे राहिलात
त्यातिी त्यांना कािी अडचि नािी् तरी आता तुम ची इच्छा असल्यास भोिनगृिात चला, आक्षि
मिीला येईल तोपयांत येथे रािा्"
मी पुनः आभार मानले , आक्षि िेविाच्या खोलीत गेलो् हनश्ििंतपिे िेवलो्
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२२. ख्रिस्ती संबंध
दुसऱ्या दिविी वकीलाकडे गेलो् त्याचे नाव ए् डब्ल्यू् बेकर् त्यांना भेटलो् अब्दुल्ला
िेठनी माझ्यापािी त्यांचे थोडेसे विान केले िोते् त्यामुळे भावपूिा पहिल्या भेटीत मला कािी
आश्चया वाटले नािी् त्यांनी माझी प्रेमपूवाक भेट घेतली आक्षि माझी थोडी िकीकत हवचारून
घेतली् मी ती सांहगतली् ते म्ििाले , “बॅररस्टर या नात्याने तुमचा येथे कािीच उपयोग
िोण्यासारखा नािी् आम्िी उिमांत उिम बॅररस्टरांना या िाव्यासाठी नेमले आिे् िावा लांबलचक
आक्षि गुंतागुतीचा आिे, त्यामुळे तुमच्यापासून फक्त िरूर तेवढी माहिती चमळहवण्याचेच काम
मला घेता येईल् मला माझ्या अत्तिलाबरोबर पत्रव्यविार करिेिी आता सोपे पडेल् आक्षि
त्यांच्याकडू न पाहििे ती माहिती मी तुमच्यामाफात मागवू िकेन, एवढी सोय आिे खरी्
तुमच्यासाठी मी अिून घर िोधले ले नािी् तुम्िाला पाहिल्यानंतरच िोधावे असा हवचार केला
िोता् येथे रंगभेि फार आिे, त्यामुळे घर िोधिे सोपे नािी् पि एक बाई माझ्या माहितीची आिे्
गरीब आिे् रोटीवाल्याची बायको आिे् ती तुमची उतरण्याची सोय करील असे वाटते् हतलािी
थोडी मित िोईल् चला, आपि हतच्याकडेच िाउया्”
असे म्ििून मला हतकडे घेऊन गेले् बाईबरोबर चम् बेकरनी एका बािूला िाऊन थोड्या
गोष्टी केल्या, आक्षि हतने मला ठे वून घेण्याचे मान्द्य केले ् आठवड्याचे ३५ त्तिसलिंग ठरवून मला
तेथे ठे वले ्
चम् बेकर वकील िोते तसेच धमाहनष् पाद्री िोते् अिून ियात आिेत; आक्षि आता फक्त
पाद्र्याचेच काम करतात् वहकलीचा धंिा त्यांनी सोडू न दिला आिे् खाऊनहपऊन सुखी आिेत्
त्यांनी अिून माझ्यािी पत्रव्यविार कायम ठे वला आिे् पत्रांतील हवषय ठराहवक एकच्
हनरहनराळ्या रीतीने ख्रिस्ती धमााच्या श्रेष्तेबद्दल आपल्या पत्रांत माझ्याबरोबर चचाा करतात;
आक्षि येिूला ईश्वराचा एकुलता एक पुत्र आक्षि िगताचा उद्धारकताा म्ििून मानल्याखेरीि परम
िांती चमळिे अिक्य आिे, या गोष्टीचे प्रहतपािन करीत असतात्
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आमच्या पहिल्याच भेटीत चम् बेकरनी माझी धमाासंबंधीची मनोििा हवचारून घेतली् मी
त्यांना सांहगतले , “मी िन्द्माने कििंदू आिे् त्या धमााचेिी मला फारसे ज्ञान नािी् इतर धमाांचे
त्याहूनिी कमी् मी कोित्या श्स्थतीत आिे, माझी धमामते काय, ती काय असली पाहििेत, िे
कािी मला कळत नािी् माझ्या स्वतःच्या धमााचे सखोल अध्ययन करण्याची इच्छा आिे् इतर
धमाांचािी यथािक्ती अभ्यास करण्याचा इरािा आिे्”
िे सवा ऐकून चम् बेकरना बरे वाटले आक्षि ते म्ििाले , “मी स्वतः साउथ आहिका िनरल
चमिनचा एक चडरेक्टर आिे् स्वतःच्या खचााने मी एक िे ऊळ बांधले आिे् त्यात मी वेळोवेळी
धमाप्रवचने करतो् मी रंगभेि मानीत नािी् माझ्याबरोबर काम करिारे हकत्येक िोडीिारिी
आिेत् आम्िी रोि एक वािता कािी चमहनटे एकत्र िमतो आक्षि आत्म्याची िांती व प्रकाि
(ज्ञानाचा उिय) यांसाठी प्राथाना करतो् त्यात तुम्िी आलात, तर आम्िाला आनंि िोईल् तेथे
माझ्या िोडीिारांची तुम्िाला ओळख करून िे ईन्” मी चम् बेकरचे आभार मानले आक्षि एक
वािता त्यांच्या मंडळात प्राथानेसाठी िक्य तोपयांत िाण्याचे कबूल केले ्
दुसऱ्या दिविी एक वािता मी बेकरच्या प्राथानासमािामध्ये गेलो् तेथे चमस् िॅररस्, चमस्
गेब, चम् कोट् स इत्यािींची ओळख झाली् चमस् िॅररस् व चमस् गेब या िोघी प्रौढ कुमाररका िोत्या्
चम् कोट् स क्वेकर पंथाचे िोते् या िोन बाया एकत्र राित् त्यांनी मला िर रहववारी आपल्याकडे
चार वािता चिा घेण्यास बोलावले ् चम् कोट् स भेटले म्िििे िर रहववारी मी त्यांना आठवड्याची
धार्मिंक रोिहनिी सांगायची असे् कोिकोिती पुस्तके वाचली, माझ्या मनावर त्यांचा काय
पररिाम झाला, याची चचाा करीत असू् चम् कोट् स िे एक हनष्कपट मनाचे धमाहनष् तरूि क्वेकर
िोते् आम्िी पुष्कळिा हफरायलािी िात असू् ते मला इतर ख्रिस्ती मंडळींकडे घेऊन िात्
िसिसा आमचा पररचय वाढत चालला, तसतसे त्यांना योग्य वाटत ती पुस्तके ते मला वाचायला
िे त् अिा तऱ्िेने कोट् सनी मला पुस्तकांनी लादून दिले ् अिा तऱ्िेची पुस्तके सन १८९३ मध्ये
मी पुष्कळ वाचली्
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कोट् सचे माझ्यावर अमयााि प्रेम िोते् त्यांनी माझ्या गळ्यात वैष्िवाची कंठी पाहिली्
त्यांना िे खूळ वाटले आक्षि ती पाहून वाईट वाटले ्
“असले खूळ तुमच्यासारख्याला िोभत नािी! आिा इकडे, तोडू न टाकतो्”
“िी कंठी तुटता कामा नये ; मातुश्रीची भेट आिे्”
“पि तुमचा हतच्यावर हवश्वास आिे?”
“हतचा गुढाथा मला समित नािी् ती वापरली नािी, तर माझे कािी अहनष्ट िोईल असे
मला वाटत नािी् परंतु िी माळ मातुश्रीने प्रेमपूवाक माझ्या गळ्यात बांधली, जिच्यापासून माझे
कल्याि िोईल अिी हतची समिूत, हतचा मी हवनाकारि त्याग करिार नािी् कालांतराने ती
िुनी िोऊन तुटून गेली, तर दुसरी आिून बांधण्याचा लोभ मला वाटिारा नािी् पि िी कंठी
तुटायची नािी्”
कोट् सना माझ्या या युत्तक्तवािाची ककिंमत वाटली नािी् कारि त्यांना माझ्या धमााबद्दलच
अनास्था वाटत िोती् त्यांची तर मला अज्ञानकुपातून वर काढण्याची उमे ि िोती् अन्द्य धमाात
थोडेसे सत्य असेल तर असेल, पि सत्यरूप ख्रिस्ती धमा स्वीकारल्यात्तिवाय मला मोि
चमळायचाच नािी, आक्षि येिूच्या मध्यस्थीत्तिवाय पापप्रिालन व्िायचेच नािी, हतच्याहवना सवा
पुण्यकमे हनरथाक आिेत , िे मला िाखवून द्यायचे त्यांच् या मनात िोते्
माझे पुढे कसे िोईल, याबद्दल चम् बेकरची चचिंता वाढत िात िोती् ते मला वेसलिंग्टन
कन्द्व्िेन्द्िनला घेऊन गले ् संमेलन तीन दिवस चालले ् संमेलनात येिाऱ्यांची धमाहनष्ा मी समिू
िकलो् हतच्याबद्दल मला आिर वाटला् परंतु मला माझ्या समिुतीमध्ये, माझ्या धमाा मध्ये
फेरफार करण्याला कािीएक कारि चमळाले नािी् मी स्वतःला ख्रिश्चन म्ििहवले तरच मी
स्वगााला िाईन, ककिंवा मोि चमळवीन, असे मला वाटले नािी् िी गोष्ट िेव्िा मी भल्या ख्रिश्चन
चमत्रांना सांहगतली, तेव्िा त्यांच्या मनाला धक्का बसला; पि त्याला माझा नाइलाि िोता्
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येिूच्या मृत्युने आक्षि त्याच्या रक्ताने िगातील पाप धुऊन गेले िी गोष्ट अिरिः अथााने
खरी मानण्यास बुद्धी तयार िोईना् रूपक या नात्याने हतच्यामध्ये सत्य असेल् त्तिवाय ख्रिश्चन
समिुतीप्रमािे मनुष्यालाच मात्र आत्मा आिे, इतर िीवांना नािी, िे िाच्या नािाबरोबरच त्यांचा
संपूिा नाि िोतो् पि माझी समिूत त्याच्या उलट िोती् येिूला एक त्यागी, मिात्मा, िै वी पुरुष
म्ििून स्वीकारण्याची माझी तयारी िोती, पि त्याला अहद्वतीय पुरुष म्ििून मी स्वीकारू िकत
नव्ितो्
ख्रिश्चन लोकांच्या पहवत्र िीवनामध्ये मला असे कािीिी आढळले नािी की, िे
अन्द्यधर्मिंयांच्या िीवनामध्येिी आढळत नािी् त्यांच्यामध्ये झाले ल्या पररवतानासारखीच पररवताने
इतरांच्या आयुष्यात झाले लीिी मी पाहिली िोती् त्तसद्धांताच्या दृष्टीने पिायचे, तर ख्रिस्ती
त्तसद्धांतामध्ये मला अलौकीकता दिसली नािी् त्यागाचा हवचार करायचा, तर कििं दू धर्मिंयांचा त्याग
मला अचधक वाटला्
एकंिरीत ख्रिस्ती धमााचा मी संपूिा धमा ककिंवा सवाश्रेष् धमा म्ििून स्वीकार करू िकलो
नािी् त्याचप्रमािे कििंदू धमााच्या संपूिापिाबद्दलिी माझी त्यावेळी खात्री नव्िती् कििंदू धमाातील
वैगुण्ये मला डोळ्यांसमोर दिसत िोती् अस्पृश्यता िे िर कििंदू धमााचे अंग असेल , तर ते सडले ले
आक्षि हनरुपयोगी अंग असावे असे वाटे ् अनेक संप्र िाय, अनेक िाती व पोटिाती यांचा मला
अथा समिेना व वेि मात्र ईश्वरप्रिीत, म्िििे काय? वेि िर ईश्वरप्रिीत तर बायबल आक्षि
कुराि का नािीत?
मी माझ्या िंका रायचंिभाईपुढे मांडल्या् कििंदूस्थानातील इतर धमािास्त्र्यांबरोबरिी
पत्रव्यविार चालहवला् त्यांचे िबाब आले ् रायचंिभाईच्या पत्राने माझे कािीसे समाधान झाले ्
त्यांनी मला धीर धरण्याबद्दल आक्षि कििंदू धमााचा खोल अभ्यास करण्याबद्दल त्तिफारस ््् केली्
त्यांच्या एका वाक्याचा भावाथा असा िोता : “कििंदू धमाामध्ये िे गूढ आक्षि सूक्ष्म हवचार आिेत,
आत्म्याचे हनरीिि आिे, िया आिे, तेवढे दुसऱ्या धमाात नािी; अिी माझी हन:पिपातीपिे
केले ल्या हवचारांती खात्री झाले ली आिे्”
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ज्याप्रमािे ख्रिस्ती चमत्रांनी माझ्यावर पररिाम घडवून आिण्यासाठी प्रयत्न चालहवले
िोते, त्याप्रमािे मुसलमान चमत्रांचेिी प्रयत्न चालू िोते् अब्दुल्ला िेठ मला इस्लामचा अभ्यास
करण्याबद्दल आग्रि करीत िोते् मी सेलचे कुराि घेऊन ते वाचण्यास सुरु वात केली् इतर इस्लामी
पुस्तकेिी चमळहवली्
हवलायतेत ख्रिश्चन चमत्रांबरोबर पत्रव्यविार चालहवले ् त्यांच् यापैकी एकाने एडवडा
मेटलं डची ओळख करून दिली् त्यांच्याबरोबर पत्रव्यविार सुरू झाला् त्यांनी अॅना ककिंग्सफडाच्या
बरोबर 'परफेक्ट वे ' (उिम मागा) नावाचे पुस्तक त्तलहिले िोते , ते मला वाचायला पाठहवले ्
त्यामध्ये प्रचत्तलत ख्रिस्ती धमााचे खंडन िोते् ‘बायबालचा नवा अथा’ नावाचे पुस्तकिी त्यांनी मला
पाठहवले ् िी पुस्तके मला आवडली् त्यांच्यातून कििंदू मताला पुष्टी चमळाली् टॉलस्टॉयच्या ‘वैकुंठ
तुमच्या हृियात आिे’ नावाच्या पुस्तकाने मला पछाडले ् त्याची माझ्यावर फार खोल छाप पडली्
अिा तऱ्िेने माझा अभ्यास मला ख्रिस्ती चमत्रांची इच्छा िोती त्याहून भलत्याच दििेने
घेऊन चालला्
अिा तऱ्िेने िरी मी ख्रिस्ती चमत्रांनी योिले ल्याहून हनराळ्याच मागााने चाललो िोतो, तरी
त्यांच्या समागमामुळे माझ्यामध्ये िी धमाजिज्ञासा िागृत झाली, हतच्याबद्दल मी त्यांचा सिै व
ऋिी बनलो् िा माझा संबंध माझ्या हनत्य स्मरिात रािील्
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२३. हहिंदी लोकांची ओळखदे ख
नाताळमध्ये िािा अब्दुल्लांना िे स्थान िोते , तेच हप्रटोररयामध्ये िेठ तय्यब िािी खान
मिंमि यांना िोते् त्यांच् यात्तिवाय एकिी सावािहनक काम िोत नसे् त्यांची ओळख मी पहिल्याच
आठवड्यात करून घेतली् हप्रटोररयातील िरएक कििंिी मािसाची माहिती करून घेण्याचा माझा
हवचार असल्याचे मी त्यांना सांहगतले ् कििंिी लोकांच्या श्स्थतीचा अभ्यास करण्याची माझी इच्छा
आिे व त्या कामी आपली मित चमळावी अिी अपेिा आिे असेिी सांहगतले ् त्यांनी आनंिाने
मित करण्याचे कबूल केले ्
माझे पहिले काम म्िििे सवा कििंिी लोकांची एक सभा भरवून त्यांच्यापुढे त्यांच् या
रान्द्सवालातील श्स्थतीचे चचत्र मांडिे िे िोते् एक मंडळ स्थापून त्याच्यामाफात अंम लिारांच्या
भेटी घेि,े अिा करिे इत्यािी मागाांनी कििंिी लोकांना सोसाव्या लागिाऱ्या क्ले िांवर इलाि
करण्यात यावे असे सुचहवले व त्या कामी मला चमळे ल तेवढा हनरपेिपिे िे ण्याची माझी तयारी
आिे, असे सांहगतले ् अिा तऱ्िेची सभा िर महिन्द्याला ककिंवा िर आठवड्याला भरण्याचे ठरले ्
कमीिास्त हनयचमतपिे िी सभा भरत असे आक्षि हवचारहवहनमय िोत असे् त्यामुळे हप्रटोररयात
असा एकिी कििंदू रािीला नािी, ज्याला मी ओळखत नािी ककिंवा ज्याची पररश्स्थती मला माहिती
नािी्
मला हप्रटोररयामध्ये राििाऱ्या हब्रदटि एिंटाची ओळख करून घेण्याची इच्छा झाली् मी
चम् िेकोब्स् चड—वेटना भेटलो् कििंिी लोकांबद्दल त्यांना कळकळ वाटत िोती् त्यांचे विन
फारसे नव्िते, परंतु िोईल ती मित करण्याचे व वाटे ल तेव्िा भेटण्याचे त्यांनी कबूल के ले ्
नंतर मी रेल्वे अचधकाऱ्यांबरोबर पत्रव्यविार चालहवला आक्षि त्यांच्या कायद्याप्रमािेच
कििंिी लोकांना मज्िाव िोता कामा नये असे सुचहवले ् त्यातून एवढे हनष्पन्द्न झाले की, चांगला
पोिाख केला असेल अिा कििंिी लोकांना वरच्या वगााची हतहकटे चमळतील असे पत्र आले ्
एवढ्याने पुरी सोय झालीच नािी; कारि चांगला पोिाख कोिाचा आिे िे ठरहविार
स्टे िनमास्तरच!
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हब्रटीि एिंटाने मला आपल्यािी कििंिी लोकांहवषयी झाले ल्या पत्रव्यविारासंबंधी कािी
कागिपत्र वाचायला दिले ; तैय्यब िेठिींनीिी दिले िोते् त्यावरून ऑरेंि िी स्टे टमधून कििंिी
लोकांचे पाय हकती हनिा यपिे काढू न टाकण्यात आले ते मला दिसून आले ् थोडक्यात काय,
रॉन्द्सवाल आक्षि िी स्टे टमधील कििंिी लोकांच्या आर्थिंक, सामाजिक, आक्षि रािकीय
पररश्स्थतीचा सखोल अभ्यास मी हप्रटोररयामध्ये करू िकलो् या अभ्यासाचा पुढे मला भरपूर
उपयोग व्िायचा आिे, याची मला त्यावेळी कल्पनािी नव्िती् मला एका वषााअखेर ककिंवा िावा
आधी आटपला तर त्यापूवीिी स्विे िी हनघून िायचे िोते् पि ईश्वरी संकेत वेगळाच िोता्
रॉन्द्सवाल आक्षि ऑरेंि िी स्टे ट यांमधील कििंिी लोकांच्या पररश्स्थतीचे सहवस्तर विान
करण्याचे िे स्थळ नव्िे् हतची पूिा कल्पना चमळवू इश्च्छिाऱ्याने ‘िक्षिि आहिकेच्या
सत्याग्रिाचा इहतिास' वाचला पाहििे्
रान्द्सवालच्या कायद्यामध्ये १८८६ साली िी कािी सुधारिा झाली, त्याअन्द्वये प्रत्येक
कििंिी मािसाने रान्द्सवालमध्ये प्रवेि करताना प्रवेि फी म्ििून तीन पौंड द्यावे असे ठरले ्
त्यांच्यासाठी वाडे नेमले ले िोते , त्यातच फक्त त्यांना िचमनीची मालकी भोगता येई् हतलासुद्धा
मालकी म्ििता यायचे नािी् त्याच्या मताचधकातचा तर प्रश्नचे

नाडी् िे झाले खास

एत्तियावात्तसयांसाठी केले ले कायिे ्
अखेरच्या कायद्यान्द्वये कििंिी लोकांना पायवाटे वरून (फुटपाथवरून) चालण्याचा िक्क
नव्िता, रात्री नऊ वािल्यानंतर परवान्द्याखेरीि बािेर पडता येत नव्िते् चम् कोट् सबरोबर मी
पुष्कळ वेळा रात्रीचा हफरायला िात असे् घरी यायला ििािी वाित् मग मला पोत्तलसाने पकडले
तर? िी धास्ती मला वाटे त्याहूनिी कोट् सना अचधक वाटे ् कारि स्वतःच्या िबिी नोकरांना ते
स्वतःच परवाना िे त , पि मला कसा परवाना िे िार? मालकाला फक्त स्वतःच्या नोकरांना परवाना
िे ण्याचा अचधकार असे् मी घ्यायचा म्िटला आक्षि कोट् सच्या मनातून द्यायचा असला, तरी िे ता
येण्यािोगा नव्िता, कारि ती लबाडी झाली असती्
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म्ििून कोट् स ककिंवा त्यांचे कोिी चमत्र मला येथील सरकारी वकील डॉ् क्राउझे यांच् याकडे
घेऊन गेले् आम्िी िोघेिी एकाच ‘इन’ चे बॅररस्टर हनघालो् रात्री नऊ वािल्यानंतर बािेर
पडण्यासाठी मला परवाना घेतला पाहििे, िी गोष्ट त्यांना असा  वाटली् त्यांनी माझ्याबद्दल
सिानुभूती ििाहवली् मला परवाना िे ण्याऐविी आपल्यातफे एक पत्र दिले ् त्याचा आिय असा
िोता की, वाटे ल तेव्िा वाटे ल तेथे खुिाल िावे, त्यात पोत्तलसाने मला अडथळा करू नये् िा
कागि सवाकाळ आपल्यािवळ ठे वून मी हफरत असे् त्याचा कधी उपयोग करावा लागला नािी;
पि िा योगायोगच म्िटला पाहििे्
पायवाटे वरून चालण्याच्या बाबीचा मात्र माझ्या बाबतीत िास्त गंभीर पररिाम घडू न
आला् मी नेिमी प्रेत्तसडेंट स्रीटमधून एका मोकळ्या मैिानात हफरायला िात असे् या पेठेमध्ये
प्रेत्तसडेंट क्रूगरचे घर िोते् या घराला डामडौल मुळीच नव्िता; त्याच्या सभोवार कंपाउंडिी नव्िते्
िेिारची इतर घरे आक्षि िे घर यांच्यामध्ये कािी फरक दिसत नसे्
िे घर कोिा अंमलिाराचे आिे , िे त्याच्या समोर एक त्तिपाई हफरत असे त्यावरून लिात
येई् मी नेिमी या त्तिपायाच्या अगिी िवळू न िात असे , पि त्तिपाई मला कािी करीत नसे्
त्तिपाई वरच्यावर बिले ् एकिा एका त्तिपायाने सूचना दिल्यात्तिवाय, वाटे वरून उतरून
िाण्यास न सांगता, मला धक्का दिला, लाथ मारली आक्षि खाली काढले ् मी प्रथम थक्कच
झालो् त्याला िाब हवचारिार त्यापूवीच कोट् स घोड्यावर बसून िवळू न िात िोते, त्यांनी मला
िाक मारून म्िटले ,
“गांधी, मी सवा पाहिले आिे् तुला खटला करायचा असेल तर मी साि िे ईन् तुझ्यावर
अिा तऱ्िेने िल्ला व्िावा, याबद्दल मला वाईट वाटते्”
मी म्िटले , “त्यात वाईट वाटू न घेण्याचे कारि नािी् त्तिपायाला हबचाऱ्याला काय
कळिार? त्याच्या समिुतीने काळे तेवढे काळे च् िबिी लोकांना तो पायवाटे वरून असाच
उतरवीत असेल, म्ििून त्याने मलािी धक्का दिला् मी हनयमच केला आिे की, मला व्यत्तक्ति:
सिन कराव्या लागिाऱ्या क्ले िांसाठी कोटाात िायचे नािी, अथाात मला हफयााि करायची नािी्”
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“िे तू आपल्या स्वभावानुरूपच बोललास; पि तू पुन्द्िा हवचार करून पािा, असल्या
मािसाला कािी धडा चमळालाच पाहििे्” असे म्ििून ते त्या त्तिपायाकडे वळले व त्यांनी त्याला
ठपका दिला् मला त्यांच्या बोलण्याचा सवा अथा समिला नािी् त्तिपाई डच िोता,
त्याच्याबरोबरचे संभाषििी डचमध्येच झाले ् पि त्तिपायाने माझी माफी माहगतली् मी ती
मागण्यापूवीच िे ऊन टाकली िोती्
पि मी तेव्िापासून तो रस्ता सोडू न दिला् दुसऱ्या त्तिपायाला िी िकीकत कोठू न
समििार? आपि िोऊन पुन्द्िा का लाथ मारून घ्यावी? म्ििून मी हफरायला िाण्यासाठी दुसरा
रस्ता पसंत केला्
मी ठरहवले की, स्वाक्षभमान दटकवू इश्च्छिाऱ्या कििंिी मािसासाठी िक्षिि आहिका िा
योग्य मु लूख नव्िे् िी श्स्थती किी बिलता येईल् याच्या हवचारात माझे मन अचधकाचधक गुंतू
लागले ् पि अद्याप माझे मुख्य कताव्य िािा अब्दुल्लांचा िावा सांभाळिे िेच िोते्
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२४. दावा
िािा अब्दुल्लांच्या अत्तिलाचा िाव्याचा पुरा अभ्यास केल्यावर माझ्या लिात आंले की,
त्यांची बािू भक्कम आिे् कायिा त्यांच्या मितीला आलाच पाहििे् पि िावा कोटाात लढत
बसले तर िोघेिी सोयरे , एकाच ििराचे रहिवासी धुळीला चमळिार िे उघड दिसत िोते् कोटाातच
राहिला तर िावा मनाला येईल हततके दिवस तो लांबहवता येईल् तो लांबहवण्यापासून िोघांपैकी
एकाचािी फायिा नािी् म्ििून िाव्याचा हनकाल लागेल तर िोघांनािी पाहििे िोता्
तैय्यब िेठना मी हवनवले ् घरच्या घरी तोड काढण्याचा सल्ला दिला् त्यांच्या वहकलाला
भेटतो म्िटले ् िोघांचािी हवश्वास असेल असे पंच त्यांनी नेम ले तर िावा चटकन आटोपेल्
वहकलांचा खचा इतका वाढत चालला िोता की, मोठे व्यापारीिी त्याच्याखाली चचरडू न िायचे्
िोघेिी इतके कािी चचिंतापूवाक िावा लढत िोते की, त्यांना स्वस्थ मनाने दुसरे कोितेिी काम
करता येईना् ा ा वेळात परस्परांमधील वैमनस्यिी वाढत चालले िोते् मला वहकलीबद्दल
हतरस्कार वाटू लागला् वकील या नात्याने िोघांच्यािी वहकलांचे काम म्ििचे दुसऱ्यावर मात
करण्यासाठी कायद्यात सापडतील तेवढ्या फटी िोधून काढण्याचे् िीन्द्कानाराला सवा खचा
कधीच चमळिे िक्य नािी, िे प्रथम या िाव्यात मला समिले ् पिकारापासून हनयमाने ध्याव्याचा
फीचा आकडा हनराळा, आक्षि त्या उपरांत वकील—अिील आपापसांतील हनराळा् िे सवा मला
असा  वाटले ् मला तर वाटले की, माझे कताव्य िोघांची मैत्री िुळवून िे िे , उभयता सोयऱ्यांचा
चमलाफ करिे, िे िोय् तडिोडीसाठी मी िीवापाड मेिनत केली् तैय्यब िेठ वळले ् अखेरीला
पंच नेमले गेले् त्यांच्यापुढे िावा चालला् िािा अब्दुल्लांचा िय झाला्
परंतु तेवढ्याने माझे समाधान झाले नािीं् पंचांच्या ठरावांची त्वररत अंमलबिाविी
झाली, तर तैय्यब िेठ इतके पैसे एकिमच िे ऊ िकिार नव्िते् िक्षिि आहिकेमध्ये राििाऱ्या
पोरबंिरच्या मेमिांमध्ये एक घरगुती अत्तलख्रखत कायिा िोता की मरि पत्करतील, पि दिवाळे
काढिार नािीत् तैय्यब िेठ ३७,००० पौंड आक्षि खचा एकाएकी िे ऊ िकिारच नव्िते् त्यांना
एक िमडीसुद्धा कमी द्यायची नव्िती; दिवाळे िी काढायचे नव्िते् याला एकच मागा िोता् तो िा
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की िािा अळ्दुल्लांनी त्यांना पुरेिी मुित दिली पाहििे् िािा अब्दुल्लांनी उिारता िाखहवली
आक्षि भरपूर वेळ दिला् पंच नेमून घेण्याच्या कामी पडली त्यापेिा िे लांब मु ितीचे िप्ते
ठरहवण्याच्या कामी मला अचधक मेिनत करावी लागली् िोन्द्िी पि खूष झाले ; िोघांची प्रहतष्ा
वाढली् माझ्या संतोषाला सीमा राहिली नािी् मी खरी वहकली त्तिकलो् मनुष्याची चांगली बािू
िोधून काढायला त्तिकलो् मनुष्याच्या हृियात प्रवेि करण्याची कला साधली् मी ठरहवले की,
वहकलांचे कताव्य पिकारांमध्ये पडले ली फूट भरून काढण्याचे आिे् िा पाठ माझ्या मनात इतका
दृढमूल झाला की, माझ्या वीस वषाातील वहकलीचा बराचसा वेळ स्वतःच्या ऑहफसात बसून
िेकडो िाव्यांच्या तडिोडी करहवण्यातच गेला् त्यापासून माझे कािी नुकसान झाले नािी्
द्रव्याचे नुकसान झाले असे म्ििता येिार नािी, आत्म्याचे नुकसान तर नािीच झाले ्
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२५. 'को जाने कलकी’
िावा संप ला् त्या अथी मला हप्रटोररयात रािाण्याचे प्रयोिनच राहिले नािी् मी डरबनला
गेलो् तेथे िाऊन कििंदुस्थानात परत िाण्याची तयारी केली् अब्दुल्ला िेठ मला मानपानाखेरीि
िाऊ िे िार नव्िते् त्यांनी त्तसडनिॅममध्ये माझ्यासाठी मंडळी िमवून मेिवानी के ली्
तेथे सबंध दिवस घालवायचा िोता् माझ्यापािी कािी वतामानपत्रे पडली िोती् ती मी
चाळीत िोतो् त्यांच्या एका कोपऱ्यात मी एक लिानसा पररच्छे ि पाहिला् मथळा ‘इंचडयन
िाँचाइझ’ असा िोता् त्याचा अथा िोता ‘कििंिी मताचधकार’् पररच्छे िाचा मत्तथताथा असा िोता की,
कििंिी लोकांना नाताळाच्या हवचधमंडळामध्ये सभासिांची हनवडिूक करण्याचा िक्क िोता, तो
काढू न घ्यावा् यासंबंधीच्या कायद्याची हवचधमंडळामध्ये चचाा चालू िोती् मला या कायद्याची
माहिती नव्िती् बैठकीतील कोिालािी कििंिी लोकांचे िक्क काढू न घेिाऱ्या या खड्यााबद्दल
कािी गंध नव्िता्
मी अब्दुल्ला िेठना हवचारले ् ते म्ििाले , “असल्या बाबतीत आम्िाला काय कळे ?
व्यापारावर कािी अररष्ट आले , तर तेवढे आम्िाला समििार्” परंतु मला परत स्विे िी िायचे
िोते म्ििून मी माझ्या मनातले हवचार बोलू न िाखहवले नािीत् अब्दुल्ला िेठना सांहगतले , “पि
िा कायिा िर आिे असाच पास झाला, तर तुम्िाला िड िाईल् िे तर कििंिी लोकांचा नायनाट
करण्याच्या मागाावरील पहिले पाऊल आिे् यामध्ये मानिानी आिे् ”
िा संवाि इतर पाहुिे लिपूवाक ऐकत िोते् त्यांच्यापैकी एक िि म्ििाला, “मी तुम्िाला
खरेच सांगू ? िर तुम्िी या बोटीने न िाता महिनाभर थांबला, तर तुम्िी सांगाल त्याप्रमािे आम्िी
लढू ्” इतरांनीिी सिमती ििाहवली्
चळवळीची रूपरेषा मी मनात िुळहवली् मताचधकार हकतीििांना आिे ते हवचारून
घेतले ् मी एक महिना रािण्याचा हनश्चय के ला्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

अिा तऱ्िेने िक्षिि आहिकेतील माझ्या िीघा वास्तव्याचा पाया ईश्वराने रचला आक्षि
स्वाक्षभमानाच्या लढ्याचे बीिारोपि झाले ्
पहिले काम िी झाले की, हवचधमंडळाच्या अध्यिांना तार करण्यात आली की, त्यांनी
हबलाचा अचधक हवचार तिकूब ठे वावा् अिाच अथााची तार मुख्य प्रधानांना करण्यात आली्
अिा तयार केला् हबल पास झाले ् या वेळी लॉडा ररपन वसाितींचे प्रधान िोते् त्यांना एक
िंगी अिा पाठहवण्याचा ठे राव केला् अिा त्तलहिण्याच्या कामी मी खूप मेिनत घेतली् माझ्या
िाती लागले तेवढे सवा साहित्य वाचून काढले ् एका पंधरवाड्यात ििा ििार सा ा घेतल्या्
एवढ्या मुितीत नाताळात ििा ििार सा ा चमळहविे िी वाचकांनी लिानसिान गोष्ट समिू नये्
सा ा सबंध नाताळातून घ्यायच्या िोत्या् लोकांना असल्या कामाची माहिती नव्िती् आपि
किावर सिी करतो याची नीट समिूत पाडल्यात्तिवाय सिी घ्यायची नािी असा हनिय िोता्
त्यामुळे मुद्दाम स्वयंसेवक समि पाठवूनच सा ा घ्याव्या लागत् खेडी दूरदूर िोती् अथाात
पुष्कळिा मंडळींनी कसून मेिनत केली, तरच असली कामे पुरी िोतात् तसेच झाले ्
िेवटी अिा रवान झाला् त्याच्या एक ििार प्रती छापल्या िोत्या् त्या अिाावरून
कििंदुस्थानच्या सवासामान्द्य लोकांना नाताळची प्रथम माहिती झाली् ज्या ज्या वताम ानपत्रांची
आक्षि पुढाऱ्यांची नावे मला माहित िोती, तेवढ्या सवाांकडे त्या अिााच्या नकला पाठहवल्या्
“टाइम्स ऑफ इंचडया'ने त्या प्रश्नावर अग्रले ख त्तलहिला आक्षि कििंिी लोकांच्या मागिीला
चांगला पाटठिंबा दिला् हवलायतेतिी सवा पिांच्या पुढाऱ्यांकडे नकला पाठहवण्यात आल्या िोत्या्
हतकडू न लं डनच्या “टाइम्स'चा पाटठिंबा चमळाला् त्यावरून हबलाला मंिुरी चमळिार नािी, अिी
आिा वाटू लागली्
आता मी नाताळ सोडू न िाण्यासारखी श्स्थती राहिली नािी् लोकांनी मला चोिीकडू न
घेरले आक्षि नाताळातच कायम रािण्याचा अहतिय आग्रि केला् आक्षि मी नाताळातच राहिलो्
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२६. नाताळ इंडडयन कााँग्रेस
कििंिी मताचधकार प्रहतबंध कायद्याहवरुद्ध हनव्वळ अिा करून भागण्यासारखे नव्िते्
त्याबद्दलची चळवळ चालू राहिली तरच वसाित—मंत्र्यावर कािी पररिाम िोिार िोता् त्यासाठी
एखाद्या संस्थेची स्थापना करिे आवश्यक वाटले ् म्ििून अब्दुल्ला िेठबरोबर त्यासंबंधी चचाा
केली् इतर सिकाऱ्यांना भेटलो आक्षि एक सावािहनक संस्था स्थापण्याचा आम्िी हनश्चय केला्
२२ मे १८९४ रोिी 'नाताळ इंचडयन कााँग्रेस'चा िन्द्म झाला्
'नाताळ इंचडयन कााँग्रेस’मध्ये नाताळात िन्द्मलेल्या कििंिी लोकांनी भाग घेतला िोता्
मेितावगा त्यामध्ये िाखल झाला िोता, तरी पि अगिी खालचा वगा, मिूर, हगरचमट्ये यांनी तीत
प्रवेि केला नव्िता् कााँग्रेस त्यांची बनली नव्िती् त्यांनािी हतची वगािी भरून, हतच्यात िाखल
िोऊन हतला आपलीिी करण्याची मोकळीक नव्िती् परंतु कााँग्रेस त्यांची सेवा करील, तेव्िाच
त्यांना कााँग्रेसबद्दल आपुलकी वाटू लागिार् असा प्रसंग आपि िोऊन चालू न आला, आक्षि तोिी
अिा वेळी की, िेव्िा माझी ककिंवा कााँग्रेसची त्या प्रसंगासाठी तयारीिी झाले ली नव्िती् कारि
या वेळी मला वहकली सुरू करून चारिोन महिने झाले असतील नसतील् कााँग्रेसचेि ी बालवय
िोते् अिा वेळी एके दिविी एक फाटके कपडे घातले ला, अंगाला कंप सुटले ला आिे , तोंडातून
रक्त गळते आिे, पुढचे िोन िात पडले आिेत, असा एक मद्रासी कििंिी फेटा िातात धरून रडत
माझ्यासमोर येऊन उभा राहिला् त्याला त्याच्या मालकाने भरपूर मार दिला िोता् माझ्या
कारकुनाला तमीळ कळत िोते् त्याच्यामाफात मी त्याची माहिती चमळहवली् बालसुन्द्िरम् —
आगंतुकाचे नाव, तो एका प्रहतचष्त गोऱ्या इसमाकडे मिुरी करीत असे् मालकाला कािी
कारिाने राग आला असावा् त्याला भान राहिले नािी आक्षि त्याने बालसुन्द्िरम्ला खूप मार
दिला् त्यामुळे बालसुन्द्िरम्चे िोन िात पडले ्
मी त्याला डॉक्टरांकडे पाठहवले ् त्यावेळी गोरे डॉक्टरच उपलब्ध िोते् झाले ल्या
इिेबद्दलचे डॉक्टरचे प्रमािपत्र मला पाहििे िोते् ते घेऊन मी बालसुन्द्िरम्ला मॅजिस्रे टकडे घेऊन
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गेलो् तेथे बालसुंिरम् ची िपथेवर िबानी नमूि केली् ती वाचून मॅजिस्रे ट मालकावर संतापले ;
त्याच्यावर समन्द्स काढण्याचा हुकूम दिला्
माझा िेतू मालकाला त्तििा करहवण्याचा नव्िता् माझ्या मनातून फक्त बालसुंिरम् ला
त्याच्यापासून सोडवायचा िोता् हगरचमट्यांसंबंधीचा कायिा मी वाचून पाहिला् सामान्द्य नोकराने
नोकरी सोडली, तर मालक त्याच्यावर दिवािी िावा करू िकतो् हगरमीट आक्षि सामान्द्य नोकरी
यांमध्ये पुष्कळ फरक िोता् पि हगरचमट्या मालकाला सोडू न गेला, तर तो फौििारी गुन्द्िा िोई
आक्षि त्याबद्दल त्याला कैिे ची त्तििा भोगावी लागे् म्ििूनच सर हवल्यम हवल्सन िंटरने या
श्स्थतीला गुलामहगरीची उपमा दिली् गुलामाप्रमािे हगरचमट्या िा मालकाची मालमिा समिला
िाई्
बालसुंिरम्ला सोडहवण्याचे िोनच मागा िोते : एक तर हगरचमट्यांसाठी नेम ले ल्या
अंमलिाराने – याला कायद्यात त्यांचा 'रिक' असे नाव दिले ले िोते –हगरचमट रद्द करावे ककिंवा
दुसऱ्याच्या नावावर चढवून द्यावे: ककिंवा मालक स्वतः त्याला सोडायला तयार झाला तर् मी
मालकाला भेटलो् त्याला म्िटले , “माझ्या मनात तुम्िाला त्तििा करावयाची नािी् या मािसाला
सक्त मार बसला आिे िे तुम्िाला दिसतेच आिे् तुम्िी त्याचे हगरचमट दुसऱ्याच्या नावावर
चढवायला कबुली दिलीत तरी मला पुरे आिे” मालकाला तरी तेच पाहििे िोते् मग मी
'रिकाला' भेटलो् त्यांनीिी परवानगी िे ण्याचे मान्द्य केले ् मात्र एका अटीवर की, मी
बालसुंिरम्साठी दुसरा िेठ िोधून काढला पाहििे्
नवीन मालक िोधायचा तो इंग्रिच पाहििे िोता् कििंिी लोकांना हगरचमट्ये ठे वायला
परवानगी नव्िती् अिून माझी थोड्याच इंग्रिांिी ओळख झाली िोती् त्यांपैकी एकाला भेटलो्
त्याने माझ्यावर मेिेरबानी म्ििून बालसुंिरम् ला ठे वून घेण्याचे कबूल केले ् मी त्याच्या
मेिेरबानीचा स्वीकार केला् मॅजिस्रे टने मालकाला गुन्द्िेकार ठरवून त्याने बालसुंिरम् चे हगरमीट
दुसऱ्याच्या नावावर चढवून िे ण्याचे कबूल केल्याची नोंि केली्
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बालसुंिरम्च्या केसची िकीकत हगरचमट्यांमध्ये चोिीकडे पसरली, आक्षि मी त्यांचा बंधू
ठरलो् मला िे नाते आवडले ् माझ्या कचेरीपुढे हगरचमट्यांची मात्तलका सुरू झाली, आक्षि त्यांची
सुखदुःखे िािण्याची मला उिम संधी प्राप्त झाली्
बालसुंिरम्च्या केसचे प्रहतध्वनी थेट मद्रास इलाख्यापयांत एकू गेले् त्या इलाख्याच्या ज्या
प्रिे िांतून लोक नाताळच्या हगरचमटात िात, त्या त्या प्रिे िांतील लोकांना हगरचमट्यांनीच िी
िकीकत कळहवली्
या केसचे हविेष मित्त्व नव्िते; पि आपल्यासाठी सावािहनकररत्या काम करिारा कोिी
तरी हनघाला आिे , याचेच लोकांना मोठे कौतुक वाटले ् त्यामुळे त्यांना एक तऱ्िेचा धीर चमळाला्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

२७. तीन पौंडांचा कर
सुमारे १८६० मध्ये िेव्िा नाताळात उसाचे पीक उिम िोऊ िकेल, असे वसाितवाल्या
गोऱ्या लोकांना दिसले तेव्िा ते मिुरांचा तपास करू लागले ् मिूर चमळाले नािी, तर ऊस
हपकिार नािी, साखर पाडता येिार नािी् नाताळातील िबिी लोकांकडू न िी मिुरी
िोण्यासारखी नव्िती् त्यासाठी नाताळातील गोऱ्या लोकांनी कििंदुस्थान सरकारबरोबर खलबत
करून कििंिी मिुरांना नाताळात घेऊन िाण्याची परवानगी चमळहवली् त्यांना पाच वषाांपयांत
मिुरी करायला बांधून घेतले ् पाच वषााअखेर नाताळात स्वतंत्रपिे वसण्याची त्यांना मोकळीक
आक्षि िचमनीची मालकी धारि करण्याचा पूिा िक्क, अिा तऱ्िेची लालू च त्यांना िाखहवण्यात
आली िोती्
िा लाभ कििंिी मिुरांनी त्यांच्या अपेिेपलीकडे दिला् भािीपाला खूप केला्
कििंदुस्थानातील हकत्येक चविार भाज्या नेऊन लावल्या् पूवीपासून िोत असले ल्या भाज्या स्वस्त
केल्या् कििंदुस्थानातून नेऊन आंब्यांची लागवड केली् त्यांचे उद्योग िेतीपयांतच मयाादित राहिले
नािीत, त्याबरोबर त्यांनी व्यापारिी करायला सुरुवात केली् घरे बांधण्यासाठी िचमनी खरेिी
केल्या आक्षि हकत्येकिि मिुरांचे मोठे िमीनिार बनले ् मिु रांमधून तयार झाले ल्या असल्या
घरंिाि लोकांच्या पाठोपाठ स्वतंत्र व्यापारीिी आले ् त्यांपैकी मरहूम िेठ अबूबकर आमि िे
प्रथम िाखल झाले ् त्यांनी स्वत:च्या धंद्याचा चांग ला िम बसहवला्
गोरे व्यापारी चपापले ् कििंिी मिूर आल्याबद्दल प्रथम त्यांना संतोष वाटला् पि तेव्िा
त्यांना त्यांच्या अंगच्या व्यापारी कौिल्याची कल्पना झाली नव्िती् ते स्वतंत्र िोऊन िेतकरी बनून
राहिले , तरी त्यावेळी त्यांना िरकत वाटत नव्िती् पि व्यापारात त्यांची स्पधाा त्यांना सिन
िोईनािी झाली्
िे कििंिी लोकांना िोिाऱ्या हवरोधाचे मूळ् त्यात इतर गोष्टींची भर पडली् तो हवरोध
मताचधकार काढू न घेिाऱ्या आक्षि हगरचमट्यांवर कर लाििाऱ्या कायद्यांच् या रूपाने प्रकट झाला्
कायद्यांखेरीि िरतऱ्िेची टोचिी सुरू झालीच िोती्
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पहिला हवचार तर असा िोता की, हगरमीट पुरे व्िायला आले की; कििंिी लोकांना
िबरिस्तीने परत पाठावावे् िेिेकरून त्यांचा करार कििंदुस्थानात पुरा व्िावा् िी सूचना कििंदुस्थान
सरकारकडू न कबूल िोण्याचा संभव नव्िता; म्ििून अिी सूचना आली की :
१्

मिुरीचा करार पुरा िोताच हगरचमट्याने परत कििंदुस्थानात िावे ; ककिंवा –

२्

िोनिोन वषाांचे हगरमीट पुनःपुनः करावे; आक्षि अिा प्रत्येक प्रसंगी त्यांना थोडी
पगारवाढ िे ण्यात यावी्

३्

परतिी गेला नािी, ककिंवा पुनः मिुरीचा करारनामािी के ला नािी, तर त्याने वषााला
२५ पौंड कर म्ििून भरावे्

िी सूचना कबूल करून घेण्याकरता सर िेन्री बीन्द्स व चम् मेसन् यांचे डेप्युटेिन
कििंदुस्थानात पाठहवण्यात आले ् लॉडा एश्ल्गन व्िाइसरॉय िोते् त्यांनी पंचवीस पौंडांचा कर तर
नामंिूर केला; पि तिा तऱ्िेच्या प्रत्येक कििंिी मािसापासून तीन पौंडांचा कर घेण्यात यावा,
अिी संमती दिली् मला त्यावेळी वाटले आक्षि अिूनिी वाटते की, व्िाइसरॉयांची िी घोडचूक
झाली् अिा तऱ्िेने पहतपत्नी आक्षि िोन मुले, ज्यांपैकी पतीला फार फार तर मात्तसक चौिा
त्तिलींग चमळत असतील, एवढ्या कुटुं बापासून बारा पौंड, म्िििे १८० रुपये कर घेिे िा फािील
िुलूम म्िटला पाहििे् अिा तऱ्िेचा कर दुहनयेत कोठे िी अिा श्स्थतीतील गरीब मािसांपासून
घेतला िात नव्िता्
या कराहवरूद्ध तीव्र झगडा सुरू झाला् कााँग्रेसला िर लढ्याचा हवचार पडला असता
ककिंवा कर अहनवाया आिे असे समिून ती गप्प बसली असती, तर िा कर आितागायत कििंिी
हगरचमट्यांपासून वसूल करण्यात आला असता आक्षि त्याचे लांच्छन हतकडील कििंिी लोकांबरोबर
समस्त कििंदुस्थानलािी लागले असते्
आता मला िक्षिि आहिकेत येऊन तीन वषे िोऊन गेली िोती् मी लोकांना ओळखू
लागलो िोतो, लोक मला ओळखू लागले िोते् १८९६ साली सिा महिने घरी िाण्याची मी
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परवानगी माहगतली् मला िक्षिि आहिकेत बराच काळपयांत रािावे लागिार िे मला दिसत
िोते् माझी वहकली चांगली चालली िोती असे म्ििायला िरकत नािी् सावािहनक कायाासाठी
लोकांना माझी िरूर वाटत िोती, म्ििून मी िक्षिि आहिकेमध्ये सिकुटुं ब रािण्याचा हवचार
केला आक्षि त्यासाठी स्विे िी िाऊन येिे मला योग्य वाटले ् त्तिवाय कििंदुस्थानात गेलो, तर तेथे
कािी सावािहनक कामेिी करता येतील असे वाटले ् कििंदुस्थानात लोकमत िागृत करून या
प्रश्नाकडे अचधक लि वेधून घेता येईल अिी समिूत िोती्
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खंड ५ : हहिंद भेट
२८. हहिंदस्थानात
मुंबईला न थांबता मी रोिकोटला गेलो आक्षि एक पुत्स्तका त्तलहिण्याची तयारी केली्
त्यात िक्षिि आहिकेत िी पररश्स्थती िोती, हतची माहिती द्यायची िोती् पुत्स्तका त्तलहून, छापून
काढण्यात सुमारे एक महिना गेला् पुत्स्तकेला हिरवे वेष्टि घातले ले िोते् त्यावरून पुढे हतची
‘हिरवी पुत्स्तका' या नावाने प्रत्तसद्धी झाली् त्यात मी िक्षिि आहिकेतील कििंिी लोकांच्या
श्स्थतीचे चचत्र िेतूपूवाक सौम्य रेखाटले िोते् हिरव्या पुत्स्तकेच्या ििा ििार प्रती छापहवल्या व
त्या सबंध कििंदुस्थानभर वतामानपत्रांना आक्षि सवा पिांच्या प्रत्तसद्ध लोकांना पाठहवल्या्
पायोहनयरमध्ये त्याच्यावर सवाात प्रथम ले ख प्रत्तसद्ध झाला् त्याचा सारांि हवलायतेला गेला आक्षि
त्या सारांिाचा सारांि पुनः रॉयटरमाफात नाताळाला गेला् िी तार अवघी तीन ओळींची िोती्
तीत नाताळात कििंिी लोकांना किा तऱ्िेने वागहवण्यात येते याचे िे चचत्र मी रेखाटले िोते, त्याची
अहतियोत्तक्तपूिा लिान आवृिी िोती् ती माझ्या िब्िांत नव्िती् हतचा पररिाम काय झाला ते
पुढे पाहू् िळू िळू सवा प्रमुख वतामानपत्रांमध्ये या प्रश्नाची सहवस्तर चचाा झाली्
िी पुत्स्तका टपालात टाकण्यासाठी कागि वगैरे गुंडाळू न तयार करण्याचे काम कठीि
िोते; ते पैसे िे ऊन करून घ्यावे , तर फार खचा आला असता् मी एक सोपी युक्ती िोधून काढली्
आळीतील सवा मुलांना एकत्र केले आक्षि त्यांच्यापैकी िेवढ्यांना आपल्या सकाळच्या वेळेपैकी
िोन-तीन तास िे ता येण्यासारखे असतील, त्यांनी ते द्यावे , अिी त्यांच्यापािी मागिी केली्
मुलांनी खुषीने एवढे काम करण्याचे मान्द्य केले ् माझ्याकडू न मी त्यांना माझ्याकडे िमले ली
वापरले ली पोस्टाची हतकीटे आक्षि आिीवााि िे ण्याचे कबूल केले ् मुलांनी िसत खेळत माझे काम
पुरे करून दिले ् लिान मुलांनािी अिा तऱ्िेने स्वयंसेवक बनहवण्याचा िा माझा पहिला प्रयोग
िोता् या मुलांपैकी िोघेिि आििी माझ्याबरोबर काम करीत आिेत्
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रािकोटमध्ये माझे िक्षिि आहिकेचे काम चालू असता मध्यंतरी मी मुंबईला िाऊन
आलो् मोठमोठ्या ििरांत सभा भरवून लोकमताला हविेष चालना िे ण्याचा माझा हवचार िोता्
त्यासाठीच मी गेलो िोतो् प्रथम न्द्यायमूती रानड्यांना भेटलो् त्यांनी माझे म्िििे लिपू वाक ऐकले
आक्षि मला हफरिििांना भेटण्याचा सल्ला दिला् तर हफरिििांना भेटलो; त्यांच्याकडू न दिपून
िाण्याची माझी तयारीच िोती् त्यांना िे ण्यात येिाऱ्या पिव्या ऐकल्याच िोत्या् ‘मुंबईच्या
ससिंिाला’, ‘मुंबईच्या अनक्षभहषक्त बािििाला भेटायला मिा िायचे िोते् परंतु बािििाने मला
घाबरवले नािी् बाप ज्या प्रेमाने आपल्या तरूि मुलाला भेटतो, त्याच प्रेमाने ते मला भेटले ् सर
हफरोिििांनी माझे म्िििे ऐकून घेतले ् न्द्यायमूती रानडे व तैय्यबिी यांना भेटलो िोतो, तेिी
त्यांना सांहगतले ् “गांधी, तुझ्यासाठी मला िािीर सभा करावी लागेल् तुला मित केलीच
पाहििे्” मुन्द्िींकडे वळले , आक्षि त्यांना सभेचा दिवस नक्की करायला सांहगतला् दिवस नक्की
करून मला रािा दिली्
सर कावसिी ििांगीर इश्न्द्स्टट्यूटच्या िॉलमध्ये सभा िोती् मी ऐकले िोते की, सर
हफरोिििा बोलायचे असले की, त्या सभेत उभे रािायला इंचभरिी िागा चमळत नािी् त्यात
हविेषकरून हवद्याथीवगााला आवड वाटे ् असल्या सभेचा माझा पहिलाच अनुभव िोता् सर
हफरोिििांना भाषि आवडले ् मला गंगेत घोडे न्द्िाल्यासारखे झाले ्
सर हफरोिििांनी माझा मागा सरळ करून दिला् मुंबईहून मी पुण्याला गेलो् पुण्यात िोन
पि असल्याचे मला माहित िोते् मला सवाांची मित पाहििे िोती् लोकमान्द्यांना भेटलो् ते
म्ििाले , “सवा पिांची मित चमळहवण्याचा तुमचा हवचार अगिी बरोबर आिे् तुमच्या प्रश्नाबद्दल
मतभेि संभवतच नािी् पि तुम्िाला पिातीत अध्यि पाहििे् तुम्िी प्रा् भांडारकरांना भेटा् ते
आिकाल कोित्यािी चळवळीत भाग घेत नािीत, परंतु किाचचत ते या कामासाठी बािेर
पडतील् त्यांना भेटून ते काय म्िितात ते मला सांगा् माझी तुम्िाला िक्य ती मित करण्याची
इच्छा आिे् तुम्िी प्रा् गोखल्यांना भेटालच् माझ्याकडे यायचे असेल तेव्िा संकोच न मानता येत
चला्”
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यावेळी पहिल्यांिाच लोकमान्द्यांचे ििान घडले ् त्यांच्या लोकहप्रयतेचे कारि तेव्िाच
माझ्या लिात आले ्
तेथून मी गोखल्यांकडे गेलो् ते फग्युासन कॉले िमध्ये िोते् ते मला खूप प्रेमाने भेटले
आक्षि त्यांनी मला आपले से करून घेतले ् त्यांचािी प्रथमच पररचय िोता् पि का कोि िािे ,
आमची पूवीचीिी ओळख असावी, असे वाटले ् सर हफरोिििा तर मला हिमालयासारखे वाटले ;
लोकमान्द्य समुद्रासारखे वाटले ; गोखले गंगेसारखे वाटले ् हतच्यात मला स्नान करता येण्यासारखे
िोते् हिमालय चढू न िािे अिक्य; समुद्रात बुडण्याची धास्ती असते; पि गंगेच्या मांडीवर
खुिाल क्रीडा करावी; हतच्यावर िोडी खेळवावी् गोखल्यांनी माझी बारीक चौकिी केली; एखािा
हवद्याथी िाळे त नवीन िाखल िोण्यासाठी आला म्िििे त्याची परीिा घ्यावी त्याप्रमािे
कोिाकोिाला भेटावे ते सांहगतले ् माझे भाषि पािायला माहगतले ् मला कॉले िची व्यवस्था
िाखहवली् वाटे ल तेव्िा पुन्द्िा आपल्याला भेटण्यास सांहगतले ् डॉ् भांडारकरांचा िबाब
कळहवण्यास सांहगतले आक्षि मला हनरोप दिला्
बाप ज्याप्रमािे मुलाला भेटतो, त्याप्रमािे रामकृष्ि भांडारकर मला भेटले ् त्यांच् याकडे
गेलो त्या वेळी दुपार झाली िोती् अिा वेळीिी मी आपले काम चालहवले िोते, िी गोष्टच
िीघोद्योगी िास्त्रज्ञांना हप्रय वाटली; आक्षि पिातीत अध्यिाबद्दलचा माझा आग्रि ऐकून 'िॅ ट्स
इट 'िॅ ट्स इट, 'बरोबर आिे' असे उि्गार सििी त्यांच्या तोंडावाटे बािेर पडले ्
यतत्कंचचत गािावािा ककिंवा डामडौल न करता पुण्याच्या या हवद्वान व त्यागी मंडळींनी
एका साध्या घरामध्ये सभा भरहवली आक्षि मला पररपूिा प्रोत्सािन िे ऊन हनरोप दिला्
तेथून मी मद्रासला गेलो् येथे तर उत्सािाचे भरते आले िोते् बालसुंिरम्च्या गोष्टीचा
सभेवर खूप पररिाम झाला् माझे भाषि माझ्या नेिमीच्या मानाने लांबलचक झाले ् सवा
छापले ले िोते, तरीिी सभेने िब्िन् िब्ि लिपूवाक ऐकला् सभेच्या अखेरीला त्या हिरव्या
पुत्स्तकेवर सवाांच्या उड्या पडल्या् मद्रासमध्ये थोड्या फेरफारांसि त्या पुत्स्तकेची ििा ििार
प्रतींची दुसरी आवृिी छापहवली् त्यांपैकी बऱ्याचिा प्रती उडू न गेल्या्
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मद्रासहून कलकत्त्याला गेलो् तेथे मला डरबनहून तार आली, “पाला मेंट िानेवारीत
भरिार; लगेच परत हफरा्”
िािा अब्दुल्लांनी स्वतः 'कूरलं ड ' नावाची आगबोट हवकत घेतली िोती् तीवरून मला व
माझ्या कुटुं बाला मोफत घेऊन िाण्याचा त्यांनी आग्रि धरला् मी त्याचा साभार स्वीकार केला,
आक्षि चडसेंबरच्या सुरवातीला 'कूरलं ड' मधून माझी धमापत्नी, िोन मुलगे आक्षि माझ्या स्वगास्थ
मेव्िण्यांचा एकुलता एक मुलगा यांना घेऊन िक्षिि आहिकेला दुसऱ्यांिा िाण्यासाठी हनघालो्
या बोटीबरोबर दुसरी एक बोट 'नािे री'सुद्धा डरबनला िाण्यासाठीच सुटली् हतचे एिंट िािा
अब्दुल्ला िोते् िोन्द्िी बोटींत चमळू न आठिेच्या आसपास कििं िी प्रवासी असावेत् त्यांपैकी
अधेअचधक रान्द्सवालला िािारे िोते्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

खंड ६ : दक्षिण आविकेत परत
२९. दक्षिण आविकेत आगमन आक्षण तुफान
चडसेंबरच्या १८ तारखेच्या सुमारास िोन्द्िी बोटींनी नाताळ बंिरात नांगर टाकले ् िक्षिि
आहिकेच्या बंिरांमध्ये उतारूंच्या आरोग्याची कसून तपासिी िोते् वाटे त कोिाला सांसर्गिंक
रोग लागला असेल, तर त्याला हवटाळात—क्वारंटाइनमध्ये—बसहवतात् आम्िी मुंबईहून हनघालो
तेव्िा तेथे प्ले ग चालू च िोता् त्यामुळे आम्िाला हवटाळात पडण्याची थोडीबहुत भीती िोतीच्
डॉक्टर आले ् तपासिी करून पाच दिवसांचा हवटाळ पाळण्यात आला् कारि प्ले गचे िंतू तेवीस
दिवसांपयांत पररिाम करू िकतात, अिी त्यांची समिूत िोती; आक्षि म्ििून त्यांनी मुंबई
सोडल्यापासून तेवीस दिवसांपयांत आगबोटींना हवटाळात बसहवण्याचे ठरहवले ् पि या
हवटाळाच्या हूकुमातील िेतू आरोग्य एवढाच नव्िता्
आम्िाला माघारी घालहवण्याची चळवळ डरबनमधील गोऱ्या नागररकांनी चालहवली
िोती् िेिी या हुकुमाचे एक कारि िोते् िािा अब्दुल्लांकडू न ििरात चालले ल्या या चळवळीची
माहिती आम्िास चमळत िोती् गोरे लोक एकाहून एक िंगी सभा करीत िोते् िािा अब्दुल्लांना
धमक्या िे त् त्यांना आमीषिी िाखहवले ् िािा अब्दुल्लांनी िोन्द्िी बोटी परत वळहवल्या, तर त्यांना
नुकसान भरून िे ण्यास गोरे लोक तयार िोते् िािा अब्दुल्ला कोिाच्या धमक्यांना िाि िे िारे
नव्िते् या पेढीवर अब्दुल करीम िािी आिम िे िोते् त्यांनी प्रहतज्ञा केली की, वाटे ल ते नुकसान
सोसावे लागले , तरी बोटी बंिरात आिायच्या आक्षि उतारूंना उतरून घ्यायचे् मला त्यांची
सहवस्तर पत्रे येत् सुिैवाने याच वेळी मरहूम मनसुखलाल हिरालाल नाझर मला भेटण्यासाठी
डरबनला येऊन िाखल झाले िोते् ते हुिार आक्षि बिादुर िोते् त्यांनी लोकांना रास्त सल्ला
दिला् वकील चम् लॉटन् िोते् तेिी तसेच बिादुर िोते् त्यांनी गोऱ्या लोकांचे वतान गैर ठरहवले ,
आक्षि आमच्या लोकांना या वेळी िो सल्ला दिला, तो वकील या नात्याने फी घेऊन नव्िे, तर एक
सच्चे चमत्र म्ििून दिला्
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अिा तऱ्िेने डरबनमध्ये द्वं द्वयुद्ध िुंपून राहिले ् एका बािूला मूठभर गरीब बापडे कििंिी
लोक आक्षि त्यांचे िाताच्या बोटांवर मोिण्याइतके इंग्रेि चमत्र; दुसऱ्या बािूला द्रव्यबळ, बाहुबळ,
हवद्याबळ आक्षि संख्याबळ यांनी पररपूिा असे गोरे् त्या बलवान प्रहतपिाला सिाबळिी चमळाले ;
कारि नाताळच्या सरकारने त्यांना उघडपिे मित केली् चम् िॅरी एस्कंब प्रधान मंड ळात िोते
आक्षि तेथील कतेधते िोते् त्यांनी या मंडळींच्या सभेमध्ये उघडपिे भाग घेतला्
उतारूंच्या मनोरंिनासाठी आगबोटीवर करमिुकीचे कायाक्रम योिण्यात येत असत्
थट्टामस्करीमध्ये मी भाग घेत िोतो; परंतु माझे मन डरबनमध्ये चालले ल्या लढ्यामध्येच गुंतून
राहिले िोते् कारि या हुल्लडीचा मुख्य रोख माझ्यावरच िोता् माझ्यावर िोन आरोप िोते :
१्

मी कििंदुस्थानात नाताळवासी गोऱ्या लोकांची हनराधार नालस्ती केली्

२्

नाताळ प्रांत कििंिी लोकांनी भरून टाकण्याचा माझा इरािा िोता; आक्षि त्यासाठी
मुद्दाम नाताळामध्ये वसहवण्यासाठी मी 'कूरलं ड' व ‘नािे री’ बोटींतून कििंिी लोकांना
भरून आिले िोते्

मला माझ्या िबाबिारीची िािीव िोती् माझ्यामुळे िािा अब्दुल्ला मोठ्या नुकसानीत
आले िोते् उतारूंचे िीव धोक्यात िोते आक्षि बरोबर स्वतःच्या कुटुं बाला आिून त्यांनािी मी
संकटात लोटले िोते्
तथाहप मी पूिा हनरपराध िोतो् नाताळात येण्यासाठी मी कोिालािी गळ घातली नव्िती्
उतारूंना मी ओळखत नव्ितो् 'कूरलं ड'वरील माझ्या िोन-तीन नातलगांपलीकडे िेकडो
उतारूंची नावेगावेिी मला माहित नव्िती् मी कििंदुस्थानात नाताळच्या गोऱ्यांहवषयी एक अिरिी
असे बोललो नािी, िे मी अगोिरच नाताळमध्ये बोललो नव्ितो; आक्षि मी बोललो त्याच्या
समथानाथा माझ्यापािी भरपूर पुरावे िोते्
अिा तऱ्िेने आमचे दिवस चालले िोते्
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अखेरीस तेवीस दिवसांनी आगबोटीला मोकळीक चमळाली आक्षि उतारूंना उतरण्याचा
हुकूम सुटला्
आगबोट धक्क्याला लागली् उतारू उतरले ् पि माझ्या बाबतीत चम् एस्कंबनी
कप्तानाला कळहवले िोते की, “गांधींना व त्यांच्या कुटुं बाला सायंकाळी उतरवा् त्यांच् याहवरूद्ध
गोरे लोक फार चचडले आिेत व त्यांचा िीव धोक्यात आिे् धक्क्यावरील सुपररटें डंट टॅ टम त्यांना
संध्याकाळी घेऊन िातील्” कप्तानाने त्या हनरोपाची मला खबर दिली् मी त्याप्रमािे कबूल
केले ् पि िा हनरोप चमळाल्याला अधाा तासिी झाला नसेल इतक्यात चम् लॉटन् आले आक्षि
कप्तानाकडे िाऊन म्ििाले , “िर चम् गांधी माझ्याबरोबर यायला तयार असतील, तर मी त्यांना
स्वतःच्या िबाबिारीवर घेउन िाऊ इश्च्छतो् बोटीच्या एिंटाचा वकील या नात्याने मी तुम्िाला
सांगतो, की चम् गांधींसंबंधी िो हनरोप तुम्िाला चमळाला आिे, त्यातून तुम्िी मुक्त आिा्”
कप्तानाला याप्रमािे सांगून चम् लॉटन् माझ्याकडे आले , आक्षि माझेपािी पुढील अथााचे बोलले
: “िर तुम्िाला जिवाची भीती वाटत नसेल , तर माझी इच्छा आिे, की चमसेस् गांधी व मुले यांनी
गाडीतून रुस्तमिी िेठकडे िावे आक्षि तुम्िी व मी रािरस्त्याने चालत िावे् तुम्िी अंधार
पडल्यानंतर गुपचूप ििरात त्तिरावे िे मला हबलकुल आवडत नािी् मला वाटते की, तुमच्या
केसालािी धक्का लागिार नािी् आता सवात्र िांतता आिे् गोरे लोक सवा आपापल्या दठकािी
हनघून गेले आिेत् पि कािी असले , तरी तुम्िी लपून प्रवेि करूच नये असा माझा अक्षभप्राय
आिे्” मी कबूल झालो् माझी धमापत्नी व मुले गाडीतून रुस्तमिी िेठकडे गेली आक्षि सुखरूप
पोचली् मी कप्तानाचा हनरोप घेऊन चम् लोटनबरोबर उतरलो् िेठचे घर सुमारे िोन मैल अंतरावर
असावे्
आम्िी आगबोटीतून उतरलो तोच हकत्येक पोरांनी मला ओळखून काढले , आक्षि “गांधी,
गांधी” असा पुकारा केला् लगेच िोन-चार इसम िमले आक्षि ओरडा मोठ्याने सुरू झाला्
िमाव मोठा िोिार असे दिसताच चम् लॉटन् नी ररिा मागहवली् मला हतच्यात बसिे कधीिी
आवडत नसे् िा माझा पहिलाच अनुभव िोिार िोता् पि पोरे कसली बसू िे तात? त्यांनी
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ररिावाल्याला धमकी दिली, तेव्िा तो चालता झाला् आम्िी पुढे चाललो् िमाव वाढत चालला्
चांगली गिी झाली् पहिल्या प्रथम त्या िमावाने मला चम् लॉटन्पासून वेगळा पाडला् मग
माझ्यावर धोंड्यांचा व कुिक्या अंड्यांचा वषााव सुरू झाला् एकाने माझी पगडी उडवून दिली्
लाथा सुरू झाल्या् मला घेरी आली् मी िवळच्या घराची िाळी धरून िम खाल्ला् हतथे उभे
रािता येण्यािोगे नव्िते् तडाके बसू लागले ् इतक्यात, तेथील पोलीस सुपररटें डंटची पत्नी मला
ओळखीत असे, ती त्या रस्त्यानेच चालली िी िोती् मला पािताच ती माझ्या बािूला येऊन उभी
राहिली् ऊन नव्िते तरीिी हतने आपली छत्री उघडू न धरली् त्यामुळे िमाव कािीसा नरम झाला्
आता मार द्यायचा तर चमसेस् अले क्झांडरला चुकवून द्यावा लागिार्
यापूवीच कोिी कििंिी तरुि मला मार बसताना पाहून पोलीस ठाण्यावर धावून गेला िोता्
सुपररटें डंट अले क्झांडरनी एक तुकडी माझ्या सभोवार राहून माझा बचाव करण्यासाठी
पाठहवली् ती वेळेवर येऊ न पोचली् माझा रस्ता पोलीस ठाण्यावरून िात िोता् सुप ररटें डंटनी
मला ठाण्यामध्येच आश्रय घेण्याबद्दल सुचहवले ् मी ते नाकारले आक्षि म्िटले , “आपली चूक
लिात आली, की लोक िांत िोतील् माझा त्यांच्या न्द्यायबुद्धीवर हवश्वास आिे्” त्या
तुकडीबरोबर चालू न मी पारिी रुस्तमिींच्या घरी सुखरूप पोचलो् मला पाठीवर मार बसला
िोता् पि रक्त असे एकाच दठकािी आले िोते् बोटीवरील डॉक्टर िािी बरिोर तेथेच िोते्
त्यांनी माझ्यावर चांगल्या प्रकारे उपचार केले ्
अिा तऱ्िेने आत सवा िांत िोते; पि बािेर गोऱ्या लोकांनी घराला वेढा दिला िोता्
सूयाास्त िोऊन गेला् अंधार पडला् ििारो लोक बािेर आरडाओरड करीत िोते् आक्षि “गांधीला
आमच्या स्वाधीन करा” अिा तऱ्िेच्या आरोळ्या उठत िोत्या् एकंिर पररश्स्थती लिात घेऊन
सुपररटें डंट अले क्झांडर तेथे येऊन पोचले ् आक्षि िमावाला धमक्यांनी नव्िे, पि हवनोि करून
आवरून धरू लागले ् तरी पि त्यांना आतून काळिी वाटतच िोती् त्यांनी मला पुढील आियाचा
हनरोप पाठहवला : “िर तुम्िाला तुमच्या चमत्राचे घर व मालमिा आक्षि तुमचे कुटुं ब यांचा बचाव
व्िायला पाहििे असेल, तर मी सांगेन त्या रीतीने तुम्िी गुप्तपिे या घरातून पळू न गेले पाहििे्”
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सुपररटें डंटच्या सूचनेप्रमािे मी कििंिी त्तिपायाचा पोषाख चढहवला् डोक्यावर किाचचत
मार बसेल, तर त्यापासून बचाव करण्यासाठी हपतळे चे तबक ठे वले आक्षि त्याच्यावरून मद्रासी
पद्धतीचा मोठा फेटा लपेटला् बरोबर िोन चडटे श्क्टव्ि िोते् त्यांपैकी एकाने कििंिी व्यापाऱ्याचा
पोषक केला; स्वतःचे तोंड कििंिी मािसाच्या तोंडाप्रमािे रंग वले ् दुसऱ्या इसमाने कसला पोषाख
केला ते आता मला स्मरत नािी् आम्िी बािूच्या गल्लीतून िवळच्या एका दुकानात त्तिरलो,
आक्षि गोिामात रचले ल्या गोिींच्या रािीवरून अंधारातल्या अंधारात चढू न िाऊन दुकानाच्या
िरवािाने बािेरच्या घोळक्यातून पसार झालो् रस्त्याच्या नाक्यावर गाडी उभी िोती, तीत मला
बसवून पूवीच्याच-ज्याचा आश्रय घेण्याबद्दल सुपररटें डंट अले क्झांडरनी सुचहवले िोते, त्या
ठाण्यावर ते घेऊन गेले् मी सुपररटें डंट अले क्झांडरचे, त्याप्रमािे गुप्त पोत्तलसांच्या अंमलिारांचे
उपकार मानले ्
अिा तऱ्िेने एकीकडू न मला पळवून नेत असता दुसरीकडे सुपररटें डंट अले क्झांडर त्या
घोळक्याला गािे सांगत िोते् त्या गाण्याचे भाषांतर असे:
‘चला फािी द्यायला
चचिंचेच्या झाडावर गांधीला’
िेव्िा मी सुखरूप ठाण्यावर पोचल्याची बातमी सुपररटें डंट अले क्झांडरला चमळाली,
तेव्िा ते त्या िमावाला म्ििाले , “तुमची त्तिकार तर या दुकानातून जिवानीिी पळू न गेली आिे्”
गिीपैकी हकत्येक संतापले , हकत्येक िसू लागले ; पुष्कळांना ते खरेच वाटे ना्
“िर तुमचा हवश्वास बसत नसेल, तर मग तुमच्यांतून ज्यांना नेमाल त्यांना मी आत घेऊन
िातो् त्यांनी तपासून पािावे् िर तुम्िाला गांधी सापडला, तर त्याला तुमच्या स्वाधीन करीन,
नािी सापडला तर तुम्िी घरी िावे् तुम्िी पारिी रुस्तमिीच्या घराला आग लाविार नािी ककिंवा
गांधीच्या बायकापोरांना दुखापत करिार नािी याबद्दल मला खात्री आिे्” सुपररटें डंट
अले क्झांडर म्ििाले ्
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टोळीने प्रहतहनधी नेमले ् प्रहतहनधींनी टोळीला हनरािािनक अिवाल दिला् सवािि
सुपररटें डंट अले क्झांडरची समयसूचकता व चातुया वाखािीत, तर हकत्येकिि िातओठ खात,
आपापल्या घरी गेले्
मरहूम चम् चेंबरले न, िे त्या काळी संस्थांनांचे प्रहतहनधी िोते; त्यांनी माझ्यावर िल्ला
करिाऱ्यांवर खटला चालहवण्याबद्दल व मला न्द्याय चमळे लसे करण्याबद्दल तार पाठहवली् चम्
एस्कंबनी मला आपल्याकडे बोलावून नेले् मला झाले ल्या दुखापतीबद्दल दिलहगरी व्यक्त केली
आक्षि म्िटले , “तुमच्या केसाला धक्का लागले ला मला पसंत पडिार नािी, िे तुम्िी खरे
मानालच् चम् लॉटनचा सल्ला स्वीकारून तुम्िी लगेच उतरून िाण्याचे धाडस केले , तसे
करण्याचा तुम्िाला िक्क िोताच, पि माझ्या हनरोपाला मान दिला असतात, तर िा दुःखि प्रसंग
घडला नसता् आता िर तुम्िी िल्ला करिाऱ्यांना ओळखू िकलात, त तर त्यांना पकडू न
त्यांच्यावर कायावािी करण्यास मी तयार आिे् चम् चेंबरले नचीिी तिी मागिी आिे्”
मी िबाब दिला, “कोिावरिी कायावािी करायची नािी् िल्ला करिाऱ्यांपैकी
एकािोघांना किाचचत मी ओळखू िकेन; पि त्यांना त्तििा करवून मला काय चमळिार? त्तिवाय
िल्ला करिाऱ्यांचा मी िोषिी काढीत नािी् त्यांना असे भासहवण्यात आले की, मी कििंदुस्थानात
अहतियोक्ती करून नाताळच्या गोऱ्या लोकांची नालस्ती केली् िी गोष्ट त्यांना खरी वाटली आक्षि
ते संतापले , तर त्यात नवल काय? खरा िोष वरच्या लोकांचा आक्षि माझं मत हवचाराल, तर
तुमचा म्िटला पाहििे् तुम्िी लोकांना योग्य मागााने नेऊ िकत िोता, पि तुम्िी सुद्धा रॉयटरची
तार खरी मानली, आक्षि मी अहतियोक्ती केली अिी समिूत करून घेतली् मला कोिावरच
कायावािी करायची नािी् खरी गोष्ट बािेर आली आक्षि लोकांना समिली म्िििे त्यांचा त्यानंच
पिािाप िोईल्”
“तर मग तुम्िी मला िी गोष्ट त्तलहून द्याल? मला त्याप्रमािे चम् चेंबरले नना तार करावी
लागेल् तुम्िी घाईघाईने कािी त्तलहून द्यावे असे मी म्िित नािी् तुम्िी चम् लॉटनना व इतर चमत्रांना
हवचारून िे योग्य वाटे ल ते करावे , अिी माझी इच्छा आिे् एवढे मात्र मी कबूल करतो की, िर
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तुम्िी िल्ला करिाऱ्यांवर कायावािी केली नािी, तर सवा श्स्थरस्थावर करिे मला फार सोपे िाईल
आक्षि तुमची प्रहतष्ा तर खात्रीने वाढे लच्”
मी िबाब दिला, “या बाबतीतील माझे हवचार ठरून गेलेले आिेत् मला कोिावरच
कायावािी करायची नािी, िा हनश्चय आिे; त्याअथी मी येथेच तुम्िाला त्तलहून द्यायला तयार
आिे्”
असे म्ििून मी योग्य मिकुराचे पत्र त्तलहून दिले ्
मी उतरलो त्याच दिविी 'नाताळ अॅडव्िटााइझर'चा प्रहतहनधी माझी मुलाखत घेऊन गेला
िोता् त्याने मला खूप प्रश्न हवचारले आक्षि त्यांची उिरे िे ताना मी प्रत्येक आरोपाचे संपूिापिे
हनराकरि करु िकलो िोतो् सर हफरोिििांच्या सूचनेने कििंदुस्थानात त्या वेळी मी एकिी भाषि
त्तलहिल्याखेरीि दिले नव्िते् या माझ्या सवा भाषिांचा आक्षि ले खांचा संग्रि माझ्यापािी िोताच्
मी त्याला ती दिली आक्षि त्तसद्ध करून दिले की, कििंदुस्थानात मी अिी एकिी गोष्ट सांहगतली
नािी की, िी अचधक िोरिार िब्िांत िक्षिि आहिकेमध्ये सांहगतली नसेल् मी असेिी िाखवून
दिले की, 'कूरलं ड' व 'नािे री' वरील उतारूंना आिण्यांत माझे मुळीच अंग नव्िते् त्यांच्यापैकी
पुष्कळिि िुनेच िोते आक्षि पुष्कळसे नाताळात राििार नव्िते, तर रॉन्द्सवालला िािार िोते्
त्या वेळी नाताळात मंिी िोती् रान्द्सवालमध्ये पुष्कळ िास्त कमाई िोत असे् त्यामुळे पुष्कळ
कििंिी हतकडे िािे पसंत करीत्
या खुलािाचा, त्याचप्रमािे िल्ला करिाऱ्यांवर हफयााि करण्याचे मी नाकारले , त्याचा
इतका कािी पररिाम झाला की, गोऱ्या लोकांना िरम वाटली् वतामानपत्रांनी मला हनिोष
ठरहवले आक्षि िल्ला करिाऱ्यांना िोष दिला् अिा तऱ्िेने मला अखेरीला लाभच झाला् आक्षि
माझा लाभ तो कायााचा लाभ िोता् िक्षिि आहिकेत कििंिी समािाची प्रहतष्ा वाढली आक्षि
माझा मागा अचधक सरळ झाला् तीन-चार दिवसांत मी आपल्या घरी गेलो, आक्षि थोड्याच
दिवसांत माझी दिनचयाा सुरु झाली्
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३०. बालशशिण आक्षण सेवावृत्ती
सन १८९७च्या िानेवारीमध्ये मी डरबनला उतरलो, तेव्िा माझ्याबरोबर तीन मुलगे िोते्
माझा भाचा सुमारे ििा वषाांचा, माझा मोठा मुलगा नऊ वषाांचा आक्षि दुसरा मुलगा पाच वषाांचा्
या सवाांना त्तिकवायचे कोठे ?
गोऱ्या लोकांसाठी ज्या िाळा िोत्या, त्यात मी आपल्या मुलांना पाठवू िकत िोतो, पि
ते केवळ मेिेरबानी व अपवाि म्ििून् इतर सवा कििंिी मुले तेथे त्तिकू िकतील अिी त्स्तथी नव्िती्
कििंिी मुलांच्या त्तिििासाठी ख्रिस्ती चमिनच्या िाळा िोत्या् त्यांत आपल्या मुलांना पाठहवण्याची
माझी तयारी नव्िती् तेथे चमळिारे त्तििि मला पसंि नव्िते् तेथे गुिराथीतून त्तििि कोठू न
चमळिार? इंग्रिीमाफातच चमळायचे; आक्षि फारच प्रयास केला, तर अिुद्ध तमीळ आक्षि
कििंिीमाफात् िी व इतर न्द्यूने मला खपण्यासारखी नव्िती् मी स्वतः मुलांना त्तिकहवण्याचा
थोडासा प्रयत्न करीत असे्
त्यांना कििंदुस्थानात पाठवून िे ण्यास मी तयार नव्ितो् मला त्या वेळेिी वाटत असे की,
लिान मुलांनी आईबापांपासून दूर राहिले ले बरे नािी् सुव्यवश्स्थत घरामध्ये िे त्तििि मुलांना
सििी चमळते, ते छात्रालयात चमळिे िक्य नािी् त्यामुळे बहुतांिी मुले माझ्यािवळ राहिली्
माझी इच्छा िोती तेवढा वेळ मी मुलांकडे िे ऊ िकत नसे् त्यामुळे आक्षि इतर अहनवाया
योगायोगांमुळे माझ्या मनािोगते पुस्तकी त्तििि मी त्यांना िे ऊ िकलो नािी् माझ्या सवा मुलांची
या बाबतीत माझ्याहवरूद्ध थोडीफार तक्रार आिे् कारि िेव्िा त्यांची बी्ए्, एम््ए् ककिंबहुना
मॅदरक्युलेटिी गांठ पडते, तेव्िा स्वतः िाळे त न त्तिकल्याचे वैगुण्य त्यांना िािवते्
असे असूनिी माझा स्वतःचा असा अक्षभप्राय आिे की, त्यांना िे अनुभवज्ञान प्राप्त झाले
आिे, आईबापांचा िो सिवास त्यांना चमळू िकला, तो िर मी त्यांना कोठू निी िाळे त
पाठहवण्याचा आग्रि धरला असता, तर चमळाला नसता् इतर तरुि व माझे मुलगे आि सारख्याच
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वयाचे आिेत् मािुसकीच्या बाबतीत ते माझ्या मुलांना मागे टाकतील ककिंवा त्यांच्यापासून माझ्या
मुलांना हविेष त्तिकण्यासारखे असेल असे मला वाटत नािी्
तरी पि माझ्या प्रयोगांचा नक्की पररिाम पुढेच कळिार् या हवषयाची येथे चचाा
करण्यातील तात्पया एवढे च की, मनुष्यिातीच्या उत्क्रांतीचा अभ्यास करिाऱ्याला गृित्तििि व
िाळे तील त्तििि यांमध्ये कसा फरक पडतो, याचा थोडाबहुत अंिाि करता यावा्
त्तिवाय, इतर कििंिी बालकांना चमळत नािी, ते माझ्या मुलांसाठीिी मी इश्च्छता कामा नये,
िा हवचार िर मी कायम केला नसता, तर मी माझ्या मुलांना पुस्तकी त्तििि िे ऊ िकलो असतो
खरे; पि मग ती िो स्वतंत्रतेचा आक्षि स्वाक्षभमानाचा पिाथापाठ त्तिकली तो त्तिकू िकली नसती्
आक्षि िेथे स्वतंत्रता आक्षि अिरज्ञान यांच्यामध्येच पसंती करायची असते, तेथे स्वतंत्रता
अिरज्ञानापेिा ििारपटींनी बरी, असे कोि म्िििार नािी?
ज्या नवयुवकांना मी १९२० साली स्वातंत्र्यहवघातक िाळा-कॉले िे सोडू न बािेर पडण्याचे
हनमंत्रि दिले आक्षि ज्यांना हनरिर राहून उघड्या रस्त्यावर खडी फोडिे िे गुलामीमध्ये राहून
अिरज्ञान चमळहवण्यापेिा चांगले आिे असे सांहगतले ते आता माझ्या म्ििण्याचे मूळ किाचचत
समिू िकतील्
कािी तरी िारीररक सेवाकाया िातून घडले पाहििे , अिी इच्छा िोती् अिा तऱ्िेच्या
िुश्रूषेचे काम नेिमी करायला चमळे ल तर हकती चांगले िोईल? डॉ् बूथ िे सेंट अॅडम्स् चमिनचे
वररष् िोते् ते नेिमी येईल त्याला मोफत औपध िे त् फार सज्िन आक्षि प्रेमळ िोते् पारिी
रुस्तमिीच्या िातृत्वामुळे डॉ् बूथच्या िे खरेखीखाली एक छोटे इत्स्पतळ उघडण्यात आले िोते्
या इत्स्पतळात नसा म्ििून काम करण्याची मला प्रबळ इच्छा झाली् या कामामुळे माझा दु:खी
कििंिी लोकांिी गाढ संबंध आला् त्यांच्यापैकी बरेचसे तमीळ ककिंवा तेलगू अथवा उिर कििंदुस्थानी
हगरचमट्ये िोते् िा अनुभव मला पुढे फार उपयोगी पडला् बोअर युद्धाच्या वेळी िखमी लोकांची
आक्षि इतर रोग्यांची िुश्रूषा करण्याच्या कामी मला खूप उपयोग झाला्
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३१. साधी राहणी
धोब्याचा खचा फािील वाटला् त्तिवाय धोबी कपडे वेळेवर आिून िे त नसे , त्यामुळे िोनतीन डझन िटा आक्षि हततक्याच कॉलरी, एवढ्यानेिी माझे भागेना् कॉलरी रोि बिलायच्या;
िटा रोि नािी तरी एक दिवसाआड बिलायचे् याप्रमािे िोन्द्िीकडू न खचा िोई् िे मला
अनावश्यक वाटले ् म्ििून धुण्याचे सामान आिून ठे वले ् धुण्याच्या कले चे पुस्तक वाचून
धुवायला त्तिकलो् पत्नीलािी त्तिकहवले ् कामाचा बोिा कािीसा वाढला, पि काम नवीन
त्यामुळे मिा वाटे ्
माझी स्वत: धुतले ली पहिली कॉलर हवसरिे िक्य नािी् हतला खळ िास्त लागली आक्षि
इस्त्री पुरेिी गरम नव्िती् त्यांतच आिखी कॉलरला आंच लागेल या भीतीने इस्त्री बरोबर िाबली
नािी; त्यामुळे कॉलर कडक तर बनली, पि हतच्यावरून खळ गळू न पडत िोती् अिा थाटात
मी कोटाात गेलो, आक्षि बॅररस्टरांच्या थट्टे चा हवषय िोऊन बसलो् पि माझ्यामध्ये अिा थट्टा सिन
करण्याची िक्ती त्या वेळीिी भरपूर िोती्
“कॉलर िाताने धुण्याचा िा पहिलाच प्रयोग आिे, त्यामुळे हतच्यावरून खळ गळू न पडते
आिे् मला त्यापासून कािीच अडचि येिार नािी; आक्षि त्तिवाय तुम्िा सवाांची इतकी करमिूक
िोत आिे िा वर फायिा्” मी खुलासा केला्
“पि धोबी तर चमळे नासे झाले नािीत?” एका;चमत्राने हवचारले ्
“येथील धुलाईखचा मला तरी असा  वाटतो् कॉलरच्या ककिंमतीइतकीच धुलाई िोते आक्षि
एवढे करूनिी धोब्याच्या िातांत मुसक्या् त्यापेिा स्वतः धुिे मला बरे वाटते्”
धोब्याच्या गुलामहगरीतून सुट लो त्याप्रमािेच ििामाच्या गुलामहगरीतून सुटण्याचा प्रसंग
आला् हवलायतेला िािारे सवाच लोक स्वतःची िाढी करायला त्तिकतात, पि केस
कापायलासुद्धा कोिी त्तिकत असतील अिी माझी कल्पना नािी् हप्रटोररयामध्ये एकिा मी एका
इंग्रि ििामाच्या दुकानी गेलो् त्याने माझी ििामत करण्याचे साफ नाकारले ; आक्षि नाकारताना
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िो हतरस्कार व्यक्त केला, तो हनराळाच् मला वाईट वाटले ् लगेच बािारात िाऊन केस
कापण्याचा संच हवकत आिला, आक्षि आरिासमोर उभे राहून केस कापले ् समोरचे केस
कसेबसे कापले गेले; पि मागचे कापताना फार पंचाईत पडली; सरळ तर कापता आले च नािीत्
कोटाात िंिा हपकला्
“तुझ्या डोक्यावर उंिरांनी प्रयोग केले ला दिसतो!”
मी म्िटले , “नािी् माझ्या काळया डोक्याला गोरा ििाम स्पिा कसा करिार? म्ििून
वाईट-बरे पि स्वत: कापले ले के स मला अचधक हप्रय वाटतात्”
या उिराचे चमत्रां ना आश्चया वाटले नािी्
खरे पािता त्या ििामाचा कािी िोष नव्िता् तो श्यामविा लोकांचे केस कापू लागला,
तर त्याचा धंिा बसिार् आम्िी तरी उच्चविीय कििंदूंच्या ििामांना आमच्या अस्पृश्यांचे केस कापू
िे तो? याचे प्रायक्षिि मला िक्षिि आहिकेत एकिा नव्िे पि अनेक वेळा चमळाले आिे् आक्षि
आमच्या स्वतःच्याच कमााचे िे फळ आिे, अिी माझी समिूत असल्यामुळे मला या गोष्टीबद्दल
कधी राग आले ला नािी्
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३२. एक पुण्यस्मरण आक्षण प्रायश्चत्त
माझ्या िीवनयात्रेमध्ये अिा तऱ्िेचे प्रसंग वारंवार घडू न आले आिेत की, ज्यामुळे मी
क्षभन्द्न धमाांच्या व िातीच्या लोकांच्या हनकट सिवासामध्ये येऊ िकलो् या सवाांच् या
अनुभवावरून एवढे सांगता येईल की, आप्त आक्षि परके, िे िी आक्षि परिे िी, गोरे आक्षि काळे ,
कििंदू आक्षि मुसलमान ककिंवा ख्रिस्ती, पारिी ककिंवा यहुिी यांच्यामध्ये भेि कसा तो माझ्या मनाला
कधी त्तिवले लािी नािी् माझे हृिय असले भेि ओळखूच िकत नािी, असे मी सांगू िकतो् िा
मी माझा सद्गुििी समित नािी् कारि तो माझा स्वभावच आिे्
डरबनमध्ये मी वहकली करत िोतो, त्यावेळी माझे कारकून पुष्कळिा माझ्याबरोबरच
रािात असत् त्यांत कििंदुिी असत आक्षि ख्रिस्तीिी असत् आक्षि प्रांतवार बोलायचे तर, गुिराथी
आक्षि मद्रासी असत् त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात कधी भेिभाव उत्पन्द्न झाल्याचे मला स्मरत
नािी् त्यांना मी कुटुं बातले च मानीत असे ; आक्षि पत्नीकडू न त्या बाबतीत कािी हवघ्न आल्यास
हतच्याबरोबर झगडतिी असे् एक कारकून ख्रिस्ती िोता् त्याचे आईबाप पंचम िातीचे िोते्
आमच्या घराची बांधिी पािात्य पद्धतीची िोती् त्यात खोल्यांमध्ये मोरी असत नािी;
असिे योग्यिी नािी असे मला वाटते , त्यामुळे िरेक खोलीत मोरीऐविी लघवीसाठी एक भांडे
असते् ते उचलण्याचे काम नोकराचे नव्िते , आमचेच, यिमान-यिमािीनीचे िोते् िे कारकून
स्वतःला घरच्याप्रमािे समिू लागत ते स्वतः आपापले भांडे उचलीतिी् िे पंचम कुळात िन्द्मले ले
कारकून नवे िोते् त्यांचे भांडे आम्िालाच उचलिे प्राप्त िोते् इतर भांडी कस्तुरबाई उचलीत
असे, परंतु िा हतच्या मते कडेलोट झाला् आमच्यामध्ये धुसफुस झाली् मी उचलावे तर तेिी
हतला कबूल नािी, आक्षि स्वत: उचलिेिी हतला िड वाटले ् डोळ्यांतून अश्रुकबिंदूंची मोत्ये
ढाळिाऱ्या, िातात भांडे धरले ल्या, स्वतःच्या तांबड्या लाल डोळ्यांनी मला ठपका िे त
असले ल्या, जिन्द्यावरून उतरिाऱ्या कस्तुरबाईचे चचत्र मी या घटकेलािी रेखाटू िकतो् पि मी
िसा प्रेमळ तसाच हनष्ु र पती िोतो् मी स्वतःला हतचा त्तििकिी समित असे ; आक्षि त्यावरून
आपल्या आंधळ्या प्रेमाला वि िोऊन हतला नकोसेिी करीत असे्
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अिा तऱ्िेने हतने फक्त भांडे उचलल्याने माझे समाधान झाले नािी; ती िसतमुखाने नेई ल
तेव्िा माझे समाधान िोिार् म्ििून मी िोन िब्ि खड्या सुरातच सुनावले ् “असली धुसफुस
माझ्या घरात नािी चालिार,” मी बडबडलो्
िब्ि तीराप्रमािे झोंबले ्
पत्नीचा क्रोधाग्नी पेटला् “तर मग तुमचे घर आपल्यापािी ठे वा! िी मी चालले ्”
ईश्वराचे स्मरि मला राहिले नव्िते , ियेचा कबिंदूिी राहिला नव्िता् मी िात धरला्
जिन्द्याच्या समोरच बािेर िाण्याचा िरवािा िोता् मी त्या असिाय्य अबले चा िात धरून हतला
िरवािापयांत ओढीत नेली् िरवािा अधाा उघडला् डोळ्यांतून गंगायमुना वाित आिेत अिी
कस्तुरबाई बोलली् “तुम्िाला एक लाि नािी, मला आिे् कािी तरी लाि धरा् मी बािेर पडू न
िािार कुठे ? इथे आईबाप तरी थोडेच आिेत की, त्यांच्याकडे तरी िाऊ? मी बायको पडले ,
तेव्िा तुम्िी द्याल त्या लाथा मला खाल्ल्या पाहििेत् आता लाि धरा आक्षि िार बंि करा् कोिी
पाहिले तर िोघांपैकी एकाचीिी िोभा राििार नािी्”
मी तोंड तर लालचे लाल ठे वले , पि िरमलो मात्र खरा् िरवािा बंि केला् पत्नी िर
मला सोडू न िाऊ िकत नव्िती, तर मी तरी हतला टाकून कुठे िािार िोतो? आमच्यामध्ये भांडिे
पुष्कळ झाली आिेत; पि नेिमी पररिाम कल्यािप्रिच झाला आिे् पत्नीने स्वतःच्या अि्भुत
सिनिक्तीच्या िोरावर िय चमळहवला आिे्
िे विान आि मी तटस्थ वृिीने करू िकतो; कारि िा प्रसंग आमच्या िुन्द्या युगाचा
आिे् आि मी मोिांध पती नािी, त्तििकिी नािी् मनात आिल्यास कस्तुरबााइच आि मला
धमकी िे ऊ िकेल् आि आम्िी कसले ले चमत्र आिो् एकमेकांहवषयी हनर्विंकार िोऊन वागत
आिो्
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३३. बोअर युद्ध
सन १८९७ ते ९९ पयांतचे इतर अनेक अनुभव सोडू न िे ऊन आता बोअर युद्धावर येतो्
िे युद्ध िेव्िा झाले , तेव्िा माझी स्वतःची सिानुभूती बोअरांच्या बािूला िोती् पि
असल्या गोष्टीत स्वतःच्या वैयत्तक्तक हवचारांप्रमािे काम करण्याचा अचधकार मला अिून आले ला
नािी् असे मी समित िोतो् या बाबतींतील हवचारांच्या ओढातािीचे सूक्ष्म हनरीिि मी 'िक्षिि
आहिकेतील सत्याग्रिाचा इहतिास' या पुस्तकात केले आिे, म्ििून ते येथे करीत नािी् जिज्ञासू
वाचकांनी तो इहतिास वाचावा अिी माझी सूचना आिे् येथे एवढे सांहगतले म्िििे पुरे की,
हब्रदटि राज्याबद्दलच्या माझ्या रािहनष्ेने मला बळिबरीने या युद्धात भाग घ्यायला लावले ् मला
असे वाटले की, िर मी हब्रदटि प्रिािन या नात्याने िक्क मागत आिे, तर त्याच नात्याने हब्रदटि
राज्याच्या रििामध्ये भाग घेिे िे माझे कताव्य आिे् कििंदुस्थानची संपूिा उन्द्नती हब्रटीि
साम्राज्यात िोिे िक्य आिे, अिी त्या वेळी माझी समिूत िोती् म्ििून चमळतील तेवढे िोडीिार
चमळवून आक्षि अनेक अडचिी सिन करून आम्िी घायाळ सैहनकांची िुश्रुषा करिारी एक
तुकडी उभी केली्
अिूनपयांत इकडच्या इंग्रि लोकांमध्ये सामान्द्यतः अिीच समिूत िोती की, कििंिी लोक
धाडसाची कामे करिार नािीत, ककिंवा स्वाथाापलीकडे त्यांना कािी सुचत नािी् त्यामुळे अनेक
इंग्रेि चमत्रांनी मला हनरािािनक उिरे दिली; फक्त डॉ् बूथनी खूप उिेिन दिले ् त्यांनी आम्िाला
घायाळ सैहनकांची िुश्रुषा करण्याचे प्रत्तििि दिले ् आमच्या लायकीबद्दल डॉक्टरांची प्रमािपत्रे
चमळवून दिली् चम् लॉटन् व मरहूम चम् एस्कंब यांनीिी िे काम पसंत केले ् िेवटी लढाईमध्ये
आम्िाला काम करू िे ण्याबद्दल आम्िी सरकारकडे अिा केला्
या तुकडीमध्ये सुमारे ११०० लोक िोते् त्यांत सुमारे ४० नाईक िोते् आिखी सुमारे
तीनिे स्वतंत्र कििंिी भरतीमध्ये िाखल झाले िोते् बाकीचे हगरचमट्ये िोते् डॉ् बूथिी
आमच्याबरोबर िोते् तुकडीला गोळीच्या टप्याबािेर काम करायचे िोते् आक्षि हतला रेडक्रॉसचे
रिििी िोते् तरी अडचिीच्या प्रसंगी गोळीच्या िद्दीतिी काम करण्याची संधी आम्िाला
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चमळाली् सरकारने स्वेच्छे नेच अिा तऱ्िेच्या धोक्यात न पडण्याचा करार आमच्यािी केला िोता,
पि त्स्पयांकोपच्या पराियानंतर श्स्थती पालटली् यामुळे िनरल बुलरनी हनरोप धाडला की,
िर तुम्िी धोक्यात पडायला बांधले ले नािी, तरीिी तुम्िी तिा तऱ्िेचा धोका पत्करून घायाळ
सैहनकांना व अंमलिारांना रििेत्रांतून उचलू न डोल्यांतून घेऊन िाण्यास तयार व्िाल, तर सरकार
तुमचे उपकार मानील् आम्िी धोका सिन करण्यास तत्परच िोतो् त्यामुळे त्स्पयांकोपच्या
युद्धानंतर आम्िी गोळीबाराच्या िद्दीमध्ये काम करू लागलो् या दिवसांमध्ये सवाांना पुष्कळिा
रोिी वीसपंचवीस मैलांची मिल मारावी लागे ; आक्षि एकिा तर घायाळ सैहनकांना डोल्यांतून
उचलू न तेवढे मैल चालावे लागले ् अिा तऱ्िेने ज्या घायाळ योद्ध्ांना उचलू न आम्िाला न्द्यावे
लागले , त्यांमध्ये िनरल वूडगेट वगैरेिी िोते् सिा आठवड्यांनी आमच्या तुकडीला रिा िे ण्यात
आली्
आमच्या अल्प कामहगरीची त्यावेळी तरी फार वािवा झाली् त्यामुळे कििंिी लोकां ची
प्रहतष्ा वाढली् 'कािी झाले तरी कििंिी लोक साम्राज्याचे वारस तर खरेच ,' अिा अथााची
स्तुतीगीते गायली गेली्
िनरल बुलरनी आपल्या खत्तलत्यामध्ये आमच्या तुकडीच्या कायााची तारीफ केली;
नाईकांना लढाईचे हबल्ले िी चमळाले ्
कििंिी समाि अचधक संघदटत झाला् मी हगरचमट्या कििंिी लोकांच्या संबंधात अचधक येऊ
िकलो् त्यांच्यामध्ये अचधक िागृती झाली; आक्षि कििंदु, मुसलमान, ख्रिस्ती, मद्रासी, गुिराथी िे
सवा आपि कििंिी आिो िी भावना अचधक दृढ झाली् सवाांना वाटू लागले की, आता कििंिी लोकांची
दुःखे दूर झालीच पाहििेत् गोऱ्या लोकांच्या वागिुकीमध्येिी त्या वेळेपुरता स्पष्ट फरक दिसून
आला् लढाईमध्ये गोऱ्या लोकांिी िे संबंध आले , ते गोडी गुलाबीचेच िोते् ििारो 'टॉमीं'िी
आमचा सिवास घडला् ते आमच्यािी प्रेमाने वागत व आम्िी त्यांच्या सेवेसाठी असल्याचे
समिताच उपकार मानत्
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मनुष्यस्वभाव दुःखाच्या प्रसंगी कसा नरम िोतो, याचे एक मधुर स्मरि येथे दिल्यात्तिवाय
रािवत नािी् आम्िी चीवली छाविीकडे िात िोतो् लॉडा रॉबटा स्चा मु लगा ले फ्टनंट रॉबटा स्
याला याच रििेत्रावर प्रािांहतक िखम झाली िोती् ले फ्टनंट रॉबटा स् चे िव घेऊन िाण्याचा
मान आमच्या तुकडीलाच चमळाला िोता् परत वळलो त्या दिविी ऊन कडक िोते् आम्िी कूच
चालहवली िोती् सवाांना तिान लागली िोती् रस्त्यामध्ये एक लिानसा झरा पािी हपण्यािोगा
िोता् प्रथम पािी कोिी प्यावे? 'टॉमीं'चे हपऊन झाल्यानंतर आपि प्यावे असा आम्िी हवचार
केला िोता् परंतु 'टॉमीं'नी आम्िाला पािाताच आम्िाला अगोिर पािी हपण्याबद्दल आग्रि सुरू
केला व अिा तऱ्िेने बराच वेळपयांत आमच्यामध्ये “आधी तुम्िी, मग आम्िी” अिा तऱ्िेची मधुर
स्पधाा चालली्
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३४. नगर सुधारणा
समािाच्या एकािी अंगाची ियगय झाली, तरी ती मला नेिमीच बोचत रािाते् लोकांच् या
िोषांवर झाकि घालू न त्यांची तरफिारी करिे ककिंवा िोष दूर केल्यात्तिवाय िक्क चमळहविे िे
मला नेिमीच नापसंत असते् त्यामुळे िक्षिि आहिकेत राििाऱ्या कििंिी लोकांवरील एका
आरोपाचे की ज्यामध्ये कािीसा तर्थयांि िोता, त्याचे हनवारि करण्याचे काम माझ्या तेथील
वास्तव्याच्या सुरुवातीलाच मी योजिले िोते् कििंिी लोक स्वतःची घरेिारे साफ ठे वीत नािीत आक्षि
फार अस्वच्छ राितात अिा तऱ्िेचा आरोप वेळोवेळी करण्यात येई् या आरोपाचे हनराकरि
करण्यासाठी सुरुवातीला समािातील मुख्य समिल्या िािाऱ्या गृिस्थांच्या घरांमध्ये
सुधारिांची सुरुवात िोऊन चुकली िोती् परंतु डरबनमध्ये िेव्िा प्ले गच्या प्रादुभाावाची भीती वाटू
लागली, तेव्िा घरोघर हफरायला सुरुवात केली् यामध्ये म्युहनत्तसपात्तलटीच्या अंमलिारांचेिी
सिकाया व संमती िोती् आमची मित चमळाल्यामुळे त्यांचे काम सोपे झाले आक्षि कििंिी
लोकांनािी कमी त्रास सिन करावा लागला्
मला कािी कटू अनुभविी आले ् मला दिसून आले की, स्थाहनक सरकारपािी िक्कांची
मागिी करण्याच्या कामी लोकांची मित चमळहविे जितके सोपे िात असे , हततके लोकांपासून
त्यांच्या स्वत:च्या कताव्याचे पालन करवून घेण्याच्या कामी मित चमळहविे सोपे नव्िते् हकत्येक
दठकािी अपमान िोई, तर हकत्येक दठकािी हवनयपूवाक पि बेपवााई िाखहवण्यात येई् घाि
साफ करण्याची तसिी घेण्याचे लोकांना वैषम्य वाटे ् पैसे खचा करण्याचे तर नावच काढायला
नको् लोकांपासून कसले िी काम घ्यावयाचे असेल, तर सोत्तिकपिा धारि केला पाहििे, िे मी
अचधक चांगल्या तऱ्िेने त्तिकलो् सुधारिेची गरि असते सुधारकाला स्वतःला् ज्या लोकांपासून
तो सुधारिेची अपेिा करतो त्यांच् याकडू न त्याने हवरोधाची, हतरस्काराची, ककिंबहुना िीवावरील
संकटाचीिी अपेिा ठे वली पाहििे् सुधारक जिला सुधारिा म्िितो ती कुधारिाच आिे असे
समािाने का मानू नये ?
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या चळवळीचा एवढा पररिाम झाला की, घरेिारे स्वच्छ राखण्याची आवश्यकता कििंिी
समािात कमीिास्त प्रमािात पटली् अंमलिार वगाामध्ये माझी पत वाढली् तक्रारी करिे ककिंवा
िक्कांची मागिी करिे एवढाच माझा धंिा नािी, तर तक्रारी करण्यात ककिंवा िक्कांची मागिी
करण्यात मी जितकी तत्परता बाळगीत असे, हततकीच तत्परता व उत्साि आंतररक
सुधारिेबद्दलिी मला वाटत असे , िी गोष्ट त्यांच्या लिात आली्
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३५. वकमती भेटवस्तू
लढाईच्या कामातून मोकळा झाल्यानंतर मला वाटू लागले की, यापुढे माझे काम िक्षिि
आहिकेत नसून स्विे िी आिे् स्विे िातून चमत्रमंडळींचािी स्विे िी येण्याबद्दल आग्रि चालू िोता्
मलािी वाटत िोते की, स्विे िी गेल्याने माझा उपयोग अचधक िोऊ िकेल् मी सिकारी
मंडळींिवळ मला मोकळे करण्याबद्दल मागिी केली् मोठ्या मुतष्कलीने ती मागिी एका अटीवर
मान्द्य झाली् अट अिी िोती की, एका वषााच्या आत िर कििंिी समािाला माझी िरूर पडली,
तर मी परत िक्षिि आहिकेला यावे् दठकदठकािी मानपत्रे िे ण्यासाठी सभा झाल्या आक्षि िरएक
दठकािाहून मौल्यवान भेटी आल्या् भेटीमध्ये सोन्द्याचांिीच्या वस्तू िोत्याच, पि त्तिवाय
हिरेमािकांच्या वस्तूिी िोत्या् त्तिवाय माझ्या दृष्टीपुढे तर अिील व इतर सिकारी यांच्यामध्ये
भेि नव्िता् सवाच मुख्य अिील सावािहनक कामातिी मित करिारे िोते्
या सवा वस्तूंचा स्वीकार करण्याचा मला काय अचधकार? त्यांचा स्वीकार के ला तर मग
समािाची सेवा मी पैसे न घेता करीत िोतो अिी स्वतःच्या मनाची समिूत किी घालावी? या
भेटींपैकी अत्तिलांकडू न चमळाले ल्या कािी भेटी विा करता बाकीच्या साऱ्या सावािहनक
कामाबद्दल चमळाले ल्या िोत्या्
त्तिवाय या निराण्यांमध्ये कस्तुरबाईसाठी पन्द्नास हगनींचा एक िारिी चमळाला िोता् परंतु
हतला चमळाले ल्या वस्तूिी माझ्या सेवेबद्दलच िोत्या् त्यामुळे त्या हनराळ्या काढण्याचे कारि
नािी्
यांपैकी मुख्य निरािे ज्या दिविी संध्याकाळी चमळाले , त्या दिवसाची रात्र मी बावरले ल्या
श्स्थतीत िागून काढली् खोलीत येरझारा घालीत राहिलो् पि कोडे सुटेना् िेकडो रुपयांचे
निरािे सोडू न िे िे कठीि वाटे , पि ते ठे वून घेिे त्याहून कठीि वाटत िोते्
मी एक असले निरािे पचवू िकेन् पि माझ्या मु लांचे काय? पत्नीचे काय? त्यांना मी
सेवेचे त्तििि िे त असे, सेवेबद्दल मोबिला घेिे योग्य नािी असे सांगत असे्
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घरामध्ये मी मौल्यवान िाहगने वगैरे ठे वत नसे् राििी अचधकाचधक साधी िोत िोती् अिा
श्स्थतीत सोन्द्याची घड्याळे वापरिार कोि? सोन्द्याचे कडे आक्षि हिरेिचडत अंगठ्या कोिी
वापराव्या? त्या काळीसुद्धा मी इतरांना िाहगन्द्यांची िौस सोडू न िे ण्यास सांगत असे् मग मला या
िाहगन्द्यांचा आक्षि िवाहिरांचा उपयोग काय?
मी या वस्तू ठे वून घेता कामा नये , अिा हनिायावर मी आलो् पारिी रुस्तमिी
इत्यादिकांना त्या िाहगन्द्यांचे रस्टी नेमून त्यांच्या नावे त्तलहून िे ण्याचा करार त्तलहून काढला आक्षि
सकाळी स्त्री-पुत्रादिकांचा हवचार घेऊन स्वतःचा भार िलका केला्
पत्नीची समिूत घालिे कठीि िािार िे मी समिून िोतो् मु लांची समिूत घालण्यात
हबलकुल अडचि येिार नािी याबद्दल मला खात्रीच िोती् त्यांनाच माझे वकील करण्याचा बेत
केला्
मुलांची लगेच समिूत पटली् “आम्िाला या िाहगन्द्यांची िरूर नािी् आपि ते सवा परत
करावे् आक्षि त्यातून आम्िाला असल्या वस्तू िव्या वाटल्या तर आमचे आम्िीच नािी का घेऊ
िकत?” असे ते म्ििाले ्
मला आनंि वाटला् “तर मग आईची तुम्िी समिूत घालाल ना ?” मी हवचारले ्
“िरूर, िरूर् ते आमचे काम् हतला तरी िे िाहगने थोडेच अंगावर घालायचे आिेत ? ती
ठे विार आमच्यासाठी म्ििूनच् आम्िाला तर त्यांची िरूर नािी, मग ती किाला िट्ट करते?”
पि वाटले िोते त्याहून ते कठीि काम ठरले ्
“तुम्िाला एक नसेल िरूर, तुमच्या मुलांनािी नसेल् मुलांचे काय? ििी चढवावी तिी
चढतात् मला नािी घालू दिले त तरी िरकत नािी; पि सुनांचे काय? त्यांच्या तरी उपयोगी
पडतील? आक्षि उद्याचे दिवस कसे येतील िे तरी कोिी पाहिले आिे? इतक्या प्रेमाने दिले ल्या
वस्तू परत करिे बरे नािी –”
अिा तऱ्िेने वाग्धारा सुरु झाली आक्षि त्यातच अश्रुधारा येऊन चमसळली् मुले भक्कम
राहिली; मला डगमगण्याचे कारिच नव्िते्
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मी िळू च म्िटले , “मुलगे लग्न करतील तेव्िाची गोष्ट् आपल्याला कुठे बालवयात लग्ने
करून द्यायची आिेत? मोठे झाल्यावर स्वतःला वाटे ल त्याप्रमािे करेनात? आक्षि आपल्याला
तरी िाहगन्द्यांची िौस वाटिाऱ्या सुना थोड्याच िोधायच्या आिेत? इतक्याउपर कािी िाहगने
िवेच वाटले तर मी कु ठे गेलो नािी ना?”
“तुमचे पराक्रम कळले ! माझे िाहगनेिी काढू न घेतले तेच तुम्िी की नािी? मला धड घालू
दिले नािीत, ते तुम्िी सुनांसाठी काय घेिार? मुलांना तर आिपासून बैरागी बनवता आिा! मला
िे माहित नािी् िे िाहगने परत नािी करायचे् त्यातून माझ्या िारावर तुमचा काय िक्क?”
“पि तो िार तरी तुझ्या कामहगरीबद्दल चमळाला आिे , की माझ्या कामहगरीबद्दल?” मी
हवचारले ्
“त्याचे काय मोठे ? तुमची कामहगरी ती माझी पि खरीच् मला रात्रंदिवस राबहवलीत िी
काय कामहगरी नव्िे? मला रडवूनिी वाटे ल त्याला घरात ठे वले त , आक्षि माझ्याकडू न चाकरी
करहवलीत ते कुठे गेले?”
िे सवा बाि तीक्ष्ि िोते् त्यातील हकत्येक मला भेदूनिी िात िोते् पि िाहगने तर मला
परत करावयाचेच िोते् मी िेमतेम कबुली चमळहवली् १८९६ साली चमळाले ल्या आक्षि १९०१
साली चमळाले ल्या भेटी परत दिल्या् त्यांचा रस्ट केला आक्षि सावािहनक कायाासाठी माझ्या ककिंवा
रस्टींच्या इच्छे नुरूप उपयोग व्िावा, अिी अट ठरवून त्या बाँकेत ठे वल्या् िे िाहगने हवकून
टाकण्याच्या हनचमिाने मी पुष्कळिा पैसे िमवू िकलो आिे् आिचमतीलािी तो आपिीहनधी
म्ििून त्तिल्लक आिे व त्यात भरिी पडत गेली आिे्
त्या कृत्याबद्दल मला कधीिी पश्चािाप वाटले ला नािी् कालांतराने कस्तुरबाईलािी
त्यांतील रास्तपिा समिून आला् आम्िी पुष्कळ मोिांपासून बचावून हनघालो्
समािसेवकाला खािगी निरािे घेताच येत नािीत, असा माझा अक्षभप्राय बनला आिे्
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खंड ७ : स्वदे शी
३६. महासभेमध्ये प्रथमच
कििंदुस्थानात पोचल्यानंतर थोडा काळ हफरण्यात िवडला् िे साल १९०१ िोय् या वषीची
मिासभा (कााँग्रेस) कलकत्त्याला िोती् दिनिा एिलिी वाच्छा अध्यि िोते् मला मिासभेला
िायचेच िोते् मिासभेचा िा माझा पहिलाच अनुभव िोता्
मी एका स्वयंसेवकाला हवचारले , “मी कोठे िावे ?” तो मला ररपन कॉले िात घेऊन गेला्
तेथे पुष्कळिा प्रहतहनधींची सोय केले ली िोती् स्वयंसेवक एकमेकांच्या आड येत् िे काम
ज्याच्यावर सोपवावे त्याचे ते काम नव्िे; तो लगेच दुसऱ्याला बोलावी; दुसरा हतसऱ्याला्
प्रहतहनधी हबचारा नािी धड इकडे, नािी हतकडे्
घाि तर अमयााि् जिकडे हतकडे पािीच पािी िोऊन गेले िोते् पायखाने थोडेच िोते्
त्यांच्या दुगांधाची आठवि झाली म्िििे अिून अंगावर ििारे उभे रािातात् मी ती घाि
स्वयंसेवकाला िाखहवली् ््् त्याने साफ सांहगतले की, “िे तर भंग्याचे काम्” मी केरसुिी
माहगतली् स्वयंसेवक माझ्याकडे डोळे वटारून पिातच राहिला् मी केरसुिी पैिा केली्
पायखाना साफ केला् पि िे झाले तरी माझ्या स्वत:च्या सोयीपुरते् गिी इतकी िोती आक्षि
िौचकूप इतके थोडे िोते की, प्रत्येक वेळी उपयोग केल्यानंतर ते लगेच साफ करिे िरूर िोते्
तसे करिे माझ्या िक्तीबािेरचे िोते्
मिासभा भरण्याला एकिोन दिवसांचा अवधी िोता् मी ठरहवले िोते की, मिासभेच्या
कचेरीत िर मला काम करायला चमळाले , तर करायचे आक्षि अनुभव चमळवायचा् श्री्
भूपेन्द्द्रनाथ बसू व श्री् घोषाळ िे चचटिीस िोते् भूपेन्द्द्रबाबूपािी गेलो आक्षि कामाची मागिी
केली् त्यांनी माझ्याकडे पाहून म्िटले , “माझ्यापािी कािी काम नािी् परंतु चम् घोषाळ किाचचत
तुम्िाला काम िे तील् त्यांच्याकडे चला्”
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मी घोषाळबाबूंपािी गेलो; त्यांनी मला न्द्यािाळू न पाहिले ् ककिंचचत िसले आक्षि हवचारले ,
“माझ्यापािी कारकुनाचे काम आिे; ते कराल?”
मी उिर दिले , “अवश्य करीन् माझ्या आवाक्याबािेर नसेल असे कोितेिी काम
करण्यासाठीच मी आपल्याकडे आलो आिे्”
“िे तरुिा, िीच योग्य भावना आिे्” िेिारी स्वयंसेवक उभे िोते, त्यांच्याकडे पाहून
म्िितात, “ा ा तरुिाने काय सांहगतले ते ऐकले का?”
मग माझ्याकडे वळू न म्ििाले , “तर मग िा पिा पत्रांचा ढीग, आक्षि िी माझ्यासमोरची
खुची् हतच्यावर बसा् माझ्यापािी िेकडो लोक येत िात असतात िे तुम्िी पािताच् त्यांच्यािी
बोलू की, िे ररकामटे कडे लोक पत्र खरडीत बसतात त्यांना िबाब त्तलहित बसू ? माझ्यापािी अिा
तऱ्िेचे कारकून नािीत की, ज्यांच्यापासून असले काम घेता येईल् या सवा पत्रांपैकी पुष्कळिा
पत्रांमध्ये कािीच तर्थय नसिार् पि तुम्िी सवा वाचून काढा् ज्यांना फक्त पत्र पोिोचल्याबद्दल
त्तलिायचे असेल, त्यांना तसे त्तलहित चला; आक्षि ज्यांच्या िबाबाहवषयी मला हवचारावे लागेल
त्यांच्याबद्दल मला हवचारा्”
माझ्यावर एवढा हवश्वास टाकल्याबद्दल मला आनंिाच्या गुिगुल्या िोऊ लागल्या्
मला काम सोपहवले तेव्िा श्री् घोषाळ मला ओळखीत नव्िते् नाव गाव समिून घेण्याचे
काम त्यांनी मागाहून केले ् माझा पूवाइहतिास समिल्यानंतर मला कारकुनाचे काम दिल्याबद्दल
त्यांना ककिंचचत िरम वाटली् मी त्यांना हनश्श्चंत केले ् “माझी गोष्ट कुठे आक्षि तुमची कु ठे ? तुम्िी
मिासभेचे िुने सेवक् मला तुम्िी वचडलांसमान आिा् मी पडलो अननुभवी तरुि् िे काम
िे ण्यामध्ये तुम्िी माझ्यावर उपकारच केले आिेत् कारि मला मिासभेमध्ये काम करायचे आिे्
हतचा कारभार िािून घेण्याची अलभ्य संधी तुम्िी मला दिलीत्” आमचा चांगला स्नेिसंबंध
िुळला्
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घोषाळबाबूंची बटिेिी 'बॅरा'च लावीत असे , ते पाहून 'बॅरा'चे काम मीच उचलले ् मला
ते आवडे् वडील मंडळीबद्दल मला फार आिर वाटे ् माझी िी वृिी िेव्िा त्यांच्या लिात आली,
तेव्िा मग मला ते स्वतःची सवा प्रकारची सेवाचाकरी करू िे ऊ लागले ् ते खुि झाले ् मला िो
लाभ झाला, त्याची तर ककिंमतच करता यायची नािी्
थोड्याच दिवसांत मिासभेच्या कायापद्धतीची मला माहिती झाली् अनेक पुढाऱ्यांची भेट
झाली् गोखले , सुरेंद्रनाथ वगैरे नेते येत िात् त्यांचे रीतीररवाि मी पाहू िकलो् काळाचा िो
अपव्यय चालला िोता, त्याचेिी मला पूिा ज्ञान झाले ् इंग्रिी भाषेचे प्राबल्यिी लिात आले ्
त्याबद्दल मला त्यावेळीिी खेि वाटला् एकाकडू न िोण्यािोग्या कामावर अनेकिि ठे वले िात,
िे माझ्या लिात आले ; आक्षि हकत्येक आवश्यक काम करायला कोिीच चमळे ना िेिी दिसून
आले ्
माझे मन या सवा गोष्टींची टीका करीत िोते; पि चचि उिार असल्यामुळे चालले आिे
त्यात सुधारिा करिे अिक्य असावे अिी समिूत करून ते घेत िोते् त्यामुळे कोिाहवषयीिी
अनािर वाटत नसे्
सर हफरोििािांनी माझा िक्षिि आहिकेबाबतचा ठराव घेण्याचे तर कबूल केले च िोते;
पि तो ठराव हवषयहनयामक मंडळापुढे कोि मांडील, केव्िा मांडील असा हवचार करीत मी
बैठकीमध्ये बसलो िोतो् एकेका ठरावावर लांबलचक भाषिे , सगळी इंग्रिीत् प्रत्येक ठरावाचे
पुरस्कते थोर थोर लोक् या नगाऱ्यांपुढे माझ्या दटमकीचा आवाि कोि ऐकिार? रात्र अचधक
िोत चालली तसतसे माझे काळीि धडधडू लागले ् सवािि हनघून िाण्याच्या तयारीत आिेत्
रात्रीचे अकरा वािले आिेत् माझी बोलण्याची कििंमत िोत नािी् मी गोखल्यांना भेटून घेतले
िोते् त्यांनी माझा ठराव पाहिले ला िोता् त्यांच्या खुचीपािी िाऊन मी िळू च म्िटले :
“माझे कािी तरी करा्”
“कसे काय, आता आटपले ना?” सर हफरोिििा म्ििाले ्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

“िक्षिि आहिकेचा ठराव राहिला आिे ना? चम् गांधी केव्िाचे वाट पािात आिेत,"
गोखले चटकन म्ििाले ्
“तुम्िी ठराव पाहिला आिे का?” सर हफरोिििांनी हवचारले ्
“अलबत्”
“तुम्िाला तो बरा वाटला?”
“योग्य आिे!”
“तर मग गांधी, वाचा!”
मी कापत कापत वाचून िाखहवला्
गोखल्यांनी अनुमोिन दिले ्
“एकमताने पास,” सवािन एकिम बोलले ्
“गांधी, तुम्िी पाच चमहनटे घ्यावी,” वाच्छा म्ििाले ्
िे दृश्य पाहून मला बरे वाटले नािी् एकानेिी ठराव समिून घेण्याची तसिी घेतली नािी्
सवाांना घाई झाले ली िोती् गोखल्यांनी पाहिला िोता तेवढ्यावरून इतरांना पािण्याची ककिंवा
ऐकूि घेण्याची िरूर राहिली नािी्
सकाळ झाली् मला माझ्या भाषिाचा घोर लागून राहिला िोता् पाच चमहनटांत काय
बोलायचे ? मी तयारी तर भरपूर केली, पि पाहििे ते िब्ि सुचत ना् कसाबसा ठराव वाचला्
कोिा एका कवीने आपले काव्य छापून काढू न प्रहतहनधींना वाटले िोते् त्यामध्ये परिे िगमनाची
आक्षि समुद्रपयाटनाची स्तुती केली िोती् मी ते वाचून िाखहवले ; आक्षि िक्षिि आहिकेतील
दुःखांसंबंधी थोडासा उल्ले ख केला् इतक्यात सर दिनिांची घंटा वािली् मला खात्री िोती की,
मी अद्याप पाच चमहनटे घेतले ली नािीत् मला सूचना िे ण्यासाठी ती घंटा िोन चमहनटे बाकी
असतानाच वािहवली िोती, िे मला माहित नव्िते् मी पुष्कळििांना अधाा अधाा पाऊि पाऊि
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तास भाषि करताना ऐकले िोते ; तरी पि घंटा वािली नव्िती् मला वाईट तर वाटले च् घंटा
वािताच खाली बसलो्
ठराव पास िोण्याबद्दल हवचारायलाच नको ् त्या वेळी प्रे िक व प्रहतहनधी असा भेि
हविेषसा नव्िताच् ठरावांना हवरोध वगैरे करण्याचा प्रश्नच नव्िता् सवािि िात वर करायचेच्
येथून तेथून सवा ठराव एकमताने पास िोत् माझ्या ठरावाचेिी तसेच झाले ् त्यामुळे मला ठरावाचे
मोठे से कािी वाटले नािी् तरी पि मिासभेत ठराव पास झाला एवढीच गोष्ट मला आनंि
वाटण्यास पुरेिी िोती् मिासभेचा त्तिक्का ज्यावर पडला, त्यावर सवा भारतवषााचा त्तिक्का
पडला, ा ा हवचाराने कोिाचे समाधान िोिार नािी?
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३७. लॉडम कझमनचा दरबार
मिासभा आटोपली; पि मला िक्षिि आहिकेच्या कामाहनचमिाने कलकत्त्यामध्येच
चंबर ऑफ कॉमसा इत्यािी संस्थांच्या मंडळींना भेटायचे िोते् त्यासाठी मी कलकत्त्यात महिनाभर
राहिलो् या वेळी मी िॉटे लात उतरण्याऐविी ओळख करून ‘इंचडया क्लबा'मध्ये उतरण्याची
व्यवस्था केली् या क्लबामध्ये कििंिी पुढाऱ्यांचा मुक्काम असे; त्यामुळे त्यांच्यािी पररचय करून
घेऊन ते आहिकेच्या बाबतीत लि घालतील, अिी आिा वाटत िोती्
याच सुमाराला लॉडा कझानचा िरबार िोता् त्या िरबाराला िािारे कोिी एक रािे –
मिारािे या क्लबामध्ये िोते् क्लबामध्ये तर त्यांना मी नेिमी छानिार बंगाली धोतर, सिरा व
उपरिे या पोषाखात पिात असे् आि पिातो तो त्यां नी पाटलोि, पायघोळ अंगरखा,
चोपिाराच्या धतीची पगडी आक्षि चकचकीत बूट घातले िोते् मला वाईट वाटले , आक्षि या
फेरफाराचे मी त्यांना कारि हवचारले ्
“आमची ििा आम्िाला माहित् स्वतःचेच धन आक्षि स्वतःचे हकताब सांभाळण्यासाठी
आम्िाला िे अपमान सिन करावे लागतात, ते तुम्िाला काय कळिार?” िबाब चमळाला्
“तरी पि चोपिाराच्या धतीची िी पगडी आक्षि बूट यांचा अथा काय?”
“आमच्यात आक्षि चोपिारात तुम्िाला फरक तो काय दिसला? ते आमचे , तर आम्िी लॉडा
कझानचे चोपिार् मी ले व्िीला गैरििर राहिलो, तरीसुद्धा ते मला भोवेल् मी आपल्या नेिमीच्या
पोषाखात गेलो, तर तो गुन्द्िा समिला िाईल् आक्षि तेथपयांत िाऊन तरी मला लॉडा
कझानबरोबर बोलायला का चमळिार आिे ? मुळीच नािी्”
मला त्या स्पष्टवक्त्या गृिस्थाची िया आली्
अिाच स्वरूपाच्या आिखी एका िरबाराची मला आठवि िोते् कािी कििंदु-हवद्यापीठाचा
पाया लॉडा िार्डिंग्िच्या िस्ते घालण्यात आला, त्यावेळी त्यांचा िरबार भरला िोता् त्यामध्ये रािे-
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मिारािे असायचेच् भारतभूषि मालवीयिींनी मलािी त्या प्रसंगी ििर रािण्याबद्दल मुद्दाम
आग्रि केला िोता् मी त्याप्रमािे गेलो िोतो्
केवळ स्त्स्त्रयांनाच िोभेतील अिा तऱ्िेचे रािे-मिारािांचे पोषाख पाहून मला खेि
वाटला् रेिमी हविारी, रेिमी अंगरखे आक्षि गळ्यात हिऱ्यामोत्यांचे गोंडे! या सगळ्यांच्या
बरोबरच कमरेला सोन्द्याच्या मुठीची तरवारिी लटकावले ली असायची्
िी त्यांच्या राज्याचधकाराची नव्िे, पि त्यांच्या गुलामीची चचन्द्िे आिेत असे कोिी तरी
म्ििाले ् मला वाटले िोते की, असली नामिा प िाची भूषिे ते स्वेच्छे नेच वापरीत असतील् मला
मागून समिले की, अिा तऱ्िेच्या सभांमध्ये रािांनी आपल्याकडील सवा मौल्यवान अलं कार
चढहवले च पाहििेत अिी सक्ती असते् मला समिले की, त्यांपैकी पुष्कळांना असले िाहगने
वापरण्याहवषयी हतटकारा वाटत िोता् धन, सिा आक्षि मान िी मनुष्याकडू न काय काय पापं
आक्षि अनथा घडवीत आिेत बरे! ।
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३८. मुंबईमध्ये
गोखल्यांची फार इच्छा िोती की, मी मुंबईमध्ये कायम रािावे, तेथे बॅररस्टरीचा धंिा करावा
आक्षि आपल्याबरोबरच सावािहनक कामांमध्ये भाग घ्यावा् त्यावेळी सावािहनक काया म्िििे
मिासभेचे काया िोते् माझी इच्छािी तिीच िोती् पि धंद्याचा िम बसहवण्यासंबंधी मला
आत्महवश्वास वाटत नव्िता् पूवीच्या अनुभवाचे स्मरि बुिून गेले नव्िते् त्यामुळे प्रथम तर मी
रािकोटलाच राहिलो् तेथे काम सुरू केले ्
मी कािी काळपयांत रािकोटालाच रािण्याच्या हवचारात िोतो् इतक्यात एके दिविी
केवळराम माझ्याकडे आले आक्षि म्ििाले , “गांधी, आम्िी तुम्िाला येथे राहू िे िार नािी् तुम्िाला
मुंबईसच गेले पाहििे् राष्ट्रकायाासाठी इश्वराने तुम्िाला िन्द्मास घातले आिे् तुम्िाला आम्िी
काठे वाडात गाडले िाऊ िे िार नािी् बोला, कधी िाता?”
“नाताळहून माझे थोडे पैसे यायचे बाकी आिेत; ते येताच िातो्” पैसे पंधरा—एक
दिवसात आले आक्षि मी मुंबईला गेलो्
माझा धंिा द्रव्याच्या दृष्टीने वाटले िोते त्याहून चांगला चालतोसे दिसले ् िक्षिि
आहिकेतील अिील मला कािीना कािी काम िे तच असत; त्यांतून माझा खचा सििी भागेल
असे मला वाटले ्
मी स्वस्थ िोण्याचा हनश्चय करतो आक्षि स्वस्थतेचा अनुभव घेऊ लागतो, तो एकाएकी
िक्षिि आहिकेहून तार आली : “चेंबरले न इकडे येत आिेत् तुम्िाला लगेच आले पाहििे्” माझे
वाचन मला स्मरतच िोते् मी तार दिली, “मला खचाासाठी पैसे पाठवा; मी यायला तयार आिे्”
त्यांनी लगेच पैसे पाठहवले आक्षि ऑहफस बंि करून मी चालू लागलो्
मला वाटले की, मला एक वषा सिि पुरे िोईल् बंगला चालू ठे वला आक्षि बायकामुलांनी
येथेच रािावे िे इष्ट वाटले ्
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मला त्या वेळेला वाटत िोते की, ज्या तरुिांना स्विे िी द्रव्यािानाचे साधन नसेल व िे
धाडसी असतील अिांनीच परिे िी िावे िे चांगले ् म्ििून मी आपल्याबरोबर चारपाच ििांना
घेऊन गेलो् त्यांमध्ये मगनलाल गांधींिी िोते्
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खंड ८ : दक्षिण आविकेत
३९. परत दक्षिण आविकेला
मी डरबनला िरूर त्यापेिा एक दिवसिी अगोिर पोचलो असे म्ििता आले नसते्
माझ्यासाठी काम तयारच िोते् चम् चेंबरले नपािी डेप्युटेिन नेण्याची तारीख नक्की िोऊन गेली
िोती् मला त्यांच् यापुढे वाचावयाचा अिा तयार करावयाचा िोता आक्षि डेप्युटेिनबरोबर िायचे
िोते्
चम् चेंबरले न िक्षिि आहिकेत आले ते आहिकेतून साडेतीन कोटी पौंड घेऊन िायला;
इंग्रिांचे आक्षि िक्य तर बोअर लोकांचे मन जििंकायाला् त्यामुळे कििंिी प्रहतहनधींना वाटाण्याच्याच
अिता चमळाल्या!
“तुम्िाला माहितच आिे की, स्वायि वसाितीवर साम्राज्यसरकारची सिा नावाचीच
असते् तुमची गाऱ्िािी तर न्द्याय्य दिसतात् माझ्याकडू न िोईल ते मी करीनच् पि तुम्िी िोईल
तेवढे करून स्थाहनक गोऱ्या लोकांनाच रािी राखून राहिले पाहििे्”
िे उिर ऐकून प्रहतहनधी थंडगार पडले ! मी पि िात चोळीत बसलो् हनिून
उठल्यापासूनच नवा दिवस सुरू झाला असे म्ििून 'पुनच हरर ँाँ’ पासून सुरुवात करायची
ठरहवली् िोडीिारांची समिूत घातली्
चम् चेंबरले नना वायुवेगाने कििंडायचे िोते् ते रान्द्सवालला िायला हनघाले ् तेथील कििंिी
लोकांची बािू तयार करून मांडण्याचे कामिी माझेच िोते् पि हप्रटोररया गाठायची किी? तेथे
मी वेळेवर पोचायचे , तर त्यासाठी परवाना पाहििे ; तो चमळहवण्याचे काम आमच्या लोकांकडू न
िोण्यासारखे नव्िते् लढाईनंतर रान्द्सवालचा मुलूख उिाड िोऊन गेला िोता् खायला-प्यायला
अन्द्न नव्िते् अंथरा-पांघरायला कपडे नव्िते् ररकाम्या िोऊन बंि पडले ल्या दुकानांत माल भरुन
ती उडायची िोती् िे काम आस्तेआस्तेच िोिार् माल भरत िाईल तसतसेच घरिार टाकून पळू न
गेलेल्या लोकांना परत येऊ िे ता येिार् त्यासाठी रान्द्सवालच्या प्रत्येक रहिवािाला पास काढावा
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लागे् गोऱ्या लोकांना पास मागताििी चमळे ; कििंिी लोकांना मात्र अडचि पडे् िबिी लोकांचे
म्ििून एक हनराळे खाते िोतेच् मग आत्तियावासी लोकांचेिी का नसावे ? कििंिी मािसाने या
खात्याकडे अिा करायचा् मला अिी माहिती चमळाली की, वत्तिल्यात्तिवाय परवाना चमळतच
नािी; आक्षि वत्तिला असूनसुद्धा कधी कधी एकेका मािसामागे िंभर िंभर पौंडांइ तका खचा
येतो् अिा श्स्थतीत माझी िाि किी लागावी? मी माझे िुने चमत्र डरबनचे पोलीस सुपररटें डेंट
यांिकडे गेलो आक्षि त्याना सांहगतले , “तुम्िी परवान्द्याच्या अचधकाऱ्याला माझी ओळख िे ऊन
मला परवाना चमळवून द्या् मी रान्द्सवालात राहिले लो आिे, िे तुम्िाला माहितच आिे्” ते लगेच
टोपी चढवून माझ्याबरोबर आले आक्षि त्यांनी मला परवाना चमळवून दिला् सुपररटें डेंट
अले क्झांडरचे आभार मानले आक्षि हप्रटोररयाचा रस्ता धरला्
हप्रटोररयाला पोचलो् अिा त्तलहून काढला् डरबनमध्ये कििंिी प्रहतहनधींपैकी कोिाचीिी
नावे अगोिर हवचारल्याचे मला स्मरत नािी् पि येथे नवे खाते चालू झाले िोते् त्यामुळे
प्रहतहनधींची नावे अगोिर हवचारण्यात आली्
आम्िी नावे दिली् सािेबांकडू न तिा आियाच्या मिकुरांच् या सिीचे पत्र आले ् त्यांत
त्तलहिले िोते की, चम् चेंबरले ननी डरबनमध्ये चम् गांधींची मेट घेतले ली आिे ; म्ििून आता त्यांचे
नाव प्रहतहनधींच्या यािीतून काढू न टाकिे आवश्यक आिे्
चमत्रमंडळींना िे पत्र असा  वाटले ् “तुमच्या सांगण्यावरून कििंिी समािाने लढाईत भाग
घेतला, याचा पररिाम िाच ना?" असे टोमिे मारिारेिी भेटले ् या टोमण्यांचा माझ्यावर कािीच
पररिाम झाला नािी् मी म्िटले , “दिले ल्या सल्ल्याबद्दल मला पिाताप िोत नािी् आपि भाग
घेतला ते योग्यच केले , असे अिूनिी मला वाटते् आपि तसे करून आपले कताव्य बिावले ्
त्याचे फळ आपल्या दृष्टीला पडले नािी तरी हफहकर नािी् पि िुभकायााचे फळ िुभच येिार
असा मला दृढ हवश्वास वाटतो् िोऊन गेलेल्या गोष्टीचा कार्थयाकूट करण्यापेिा यापुढे आपले
कताव्य काय, याचा हवचार करिे अचधक श्रेयस्कर् तरी आपि त्याचाच हवचार करू या्”
इतरांनीिी या म्ििण्याला दुिोरा दिला्
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मी म्िटले , “खरे पािता ज्या कामासाठी मला बोलहवले िोते , ते आता पुरे झाले असे
म्ििता येईल् मला वाटते की, तुम्िी मला रिा दिलीत तरीसुद्धा िोता िोईल तो मी रान्द्सवाल
सोडू न िाऊ नये् यापुढे माझे काम नाताळमधून न चालता येथूनच चालले पाहििे् आक्षि मला
आता येथेच वहकलीची सनि चमळहवली पाहििे् या नव्या खात्याला पुरून उरण्याची मला कििंमत
वाटते् या खात्याचा बंिोबस्त केला नािी, तर आपला समाि लु टला िाईल आक्षि किाचचत येथून
आपल्याला पायिी काढता घ्यावा लागेल्”
अिा तऱ्िेचे मी बोलत असे् हप्रटोररया व िोिान्द्सबगामध्ये राििाऱ्या प्रमुख कििंिी
लोकांच्या सल्ल्याने अखेरीस िोिान्द्सबगामध्ये ऑहफस ठे वण्याचे नक्की झाले ्
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४०. गीतेचा अभ्यास
त्तथऑसॉफीस्ट चमत्र मला आपल्या मंडळात ओढण्याचा प्रयत्न तर करीतच असत् परंतु
तो मी कििंदू् तेव्िा माझ्याकडू न कािी त्तिकावे , याच िेतूने् त्तथऑसॉफीच्या पुस्तकांमध्ये कििंदू धमााचे
प्रहतकबिंब व कििंदू धमााची छाप िी भरपूर आिे् यावरून या मंडळींना वाटले की, मी त्यांना मित
करू िकेन् एक छोटे से ‘जिज्ञासू मंडळ, नावाचे मंडळ स्थाहपले आक्षि हनयचमत अभ्यास सुरू
केला् गीतेवर माझे प्रेम आक्षि श्रद्धा तर िोतीच; आता हतच्यामध्ये खोल उतरण्याची आवश्यकता
भासू लागली् माझ्यापािी एकिोन भाषांतरे िोती, त्यांच्या सािाय्याने मूळ संस्कृत समिून
घेण्याचा प्रयत्न केला आक्षि नेिमी एकिोन श्लोक पाठ करण्याचे ठरहवले ् सकाळच्या िाति –
स्नानाच्या वेळेचा मी पाठ करण्यासाठी उपयोग करीत असे् िातिात पंधरा चमहनटे आक्षि स्नानात
वीस चमहनटे िात् समोरच्या श्भिंतीवर गीतेचे श्लोक त्तलहून काढू न चचकटवीत असे आक्षि िरूर
पडेल तसतसे पाहून घोकीत असे् िे घोकले ले श्लोक परत स्नान आटोपेपयांत पक्के िोत् तेवढ्या
वेळेत मागच्या श्लोकांची एकिा आवृिीिी करता येई् अिा तऱ्िेने तेरा अध्यायापयांत पाठ
केल्याचे मला स्मरते्
या गीतावाचनाचा पररिाम माझ्या सिध्यायांवर काय झाला असेल तो त्यांचा त्यांनाच
माहित, पि माझ्या बाबतीत तरी तो ग्रंथ आचरिाचा एक श्रेष् मागाििाक झाला् तो माझा धार्मिंक
कोि झाला् अपररग्रि, समभाव इत्यािी िब्िांनी मला धरून ठे वले ् संभाव कसा अभ्यासावा,
कसा दटकवावा? घर िाळू न तीथा करायचे ? लगेच िबाब चमळाला, की घर िाळल्याखेरीि तीथा
िोिारच नािी. इंग्रिी कायद्याचा पाटठिंबा चमळाला् 'रस्टी-वहिवाटिार'- िब्िाचा अथा गीतेच्या
अभ्यासाअंती हविेष समिला् रस्टीपािी कोट्यावधी रुपये असले , तरी त्यांतील एक पैसुद्धा
त्याची नव्िे् त्याचप्रमािे मुमूिूने वागले पाहििे , िे मला गीतेवरून स्पष्ट दिसून आले ् अपररग्रिी
व्िायचे, समभावी व्िायचे तर हृियपररवतान आवश्यक आिे, िे मला दिव्याप्रमािे स्पष्ट दिसून
आले ् रेवािंकरभाईंना त्तलहून कळहवले की, हवम्याची पॉत्तलसी बंि करा, कािी परत
चमळण्यासारखे असेल तर घ्या, नसेल तर भरले ले पैसे बुडाले म्ििा् बायकामुलांचे रिि त्यांचा
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आमचा िन्द्मिाता करील् हपतृतुल्य वडील बंधूंना त्तलहिले : “आिपयांत तर माझा खचा भागून
उरे, ते तुम्िाला अपिा करीत गेलो् यापुढे माझी आिा सोडा् आता त्तिल्लक राहिल ती येथेच
समािासाठी वापरली िाईल्”
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४१. ‘इंडडयन ओवपवनयन’
याच सुमाराला श्री् मिनिीतांनी ‘इंचडयन ओहपहनयन, नावाचे वतामानपत्र काढण्याचा
बेत केला् माझा सल्ला व मित माहगतली् छापखाना ते चालहवतच िोते्

वतामानपत्र

काढण्याच्या योिनेत मी सामील झालो् या पत्राचा प्रारंभ १९०४ साली झाला् मनसुखलाल
नाझर संपािक िोते, पि संपािकत्वाचा खरा बोिा माझ्यावरच पडला् माझ्या नत्तिबी बहुतेक
वतामानपत्राची व्यवस्था चालहवण्याचे काम आले ले आिे् मनसुखलाल नाझर संपािकत्व चालवू
िकले नसते, असे कािी नािी् कििंडुस्थानमध्ये ते पुष्कळ वतामानपत्रांसाठी त्तलहित असत, पि
िक्षिि आहिकेतील भानगडीच्या प्रश्नांवर मी असताना स्वतंत्र ले ख त्तलहिण्याची त्यांनी कििंमत
केली नािी् माझ्या हववेकिक्तीवर त्यांचा संपूिा हवश्वास िोता् त्यामुळे ज्या ज्या हवषयांवर
संपािकीय त्तलहििे िरुरीचे असेल, त्यांवर ले ख त्तलहून पाठहवण्याची िबाबिारी ते माझ्यावर
टाकीत् िे पत्र साप्ताहिक िोते् आिचमतीलािी तसेच आिे्
या वतामानपत्रामध्ये मला कािी पैसे गुंतवावे लागतील अिी माझी कल्पना नव्िती् पि
थोडक्याच मुितीत मी पाहिले की, मी पैसे दिल्याखेरीि पत्र चालिे िक्य नािी् मी पत्राचा
संपािक नसलो, तरी त्यांतील ले खांची िबाबिारी माझीच िोती, िे कििंिी लोकांना व गोऱ्या
लोकांना िोघांनािी माहित झाले िोते् पत्र काढले च नसते , तरी ठीक झाले असते, पि
काढल्यानंतर बंि पडल्यास ती समािाच्या दृष्टीने नामुष्कीची गोष्ट आिे व त्यापासून आमच्या
समािाला नुकसान पोचेल असे मला वाटले ् मी त्यात पैसे ओतीत गेलो आक्षि िेवटी िेवटी माझी
सवा त्तिल्लक त्यातच गेली असे म्ििायला िरकत नािी् अिी एक वेळ मला आठवते की, तेव्िा
मला िर महिन्द्याला ७५ पौंड पाठवावे लागत्
पि इतक्या वषाांनंतरिी मला वाटते की, या पत्राने सामािाची भरपूर सेवा बिावली आिे्
त्यातून पैसे करण्याचा कोिाचािी मूळापासून िेतू नव्िता् ते माझ्या िातात असेप यांत त्यात
झाले ले फेरफार माझ्या िीवनातील फेरफाराचे द्योतक िोते् ज्याप्रमािे सध्या 'यंग इंचडया’ आक्षि
'नविीवन' िी माझ्या िीवनाच्या अमुक भागाचे काढले ले सार आिे, त्याप्रमािे इंचडयन
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ओहपहनयन' िोते् त्यात मी िर आठवड्याला स्वतःचा आत्मा ओतीत असे् ज्याला मी सत्याग्रि
समित िोतो, त्याचे स्वरूप समिावून िे ण्याचा प्रयत्न करीत व तुरुंगवासाच्या मुिती सोडू न
दिल्यास ििा वषाांतील म्िििे सन १९१४ पयांतच्या ‘इंचडयन ओहपहनयन'चा एखािाच अंक असा
असेल, ज्यामध्ये मी कािी त्तलहिले ले नािी्
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४२. एका पुस्तकाचा ववलिण पररणाम
अल्बटा वेस्टची ओळख मी हनराचमष भोिनगृिामध्ये केली िोती् रोि संध्याकाळी आम्िी
या भोिनगृिात भेटत असू व िेवल्यावर हफरायला िात असू, वेस्ट एका लिान छापखान्द्याचे
भागीिार िोते् त्यांनी मला मित करण्यास तयारी ििाहवली आक्षि मी त्यांना डरबनमध्ये 'इंचडयन
ओहपहनयन' छापखान्द्याची िबाबिारी सांभाळायला सांहगतले ् वेस्टने कळहवले ल्या
अिवालाप्रमािे प्रकािनाची आर्थिंक पररश्स्थती अगिीच िालाखीची िोती् म्ििून मी ताबडतोब
डरबनला िायला हनघालो् पोलाकना आता माझ्या सवा कारभाराची माहिती झालीच िोती् ते
मला पोचवायला स्टे िनवर आले िोते् आक्षि “िे पुस्तक प्रवासात वाचण्यासारखे आिे, ते वाचून
काढा् तुम्िाला ते आवडेल,” असे म्ििून त्यांनी रस्त्स्कनचे 'अन्द्टु दिस लास्ट' िे पुस्तक माझ्या
िातात दिले ्
िे पुस्तक वाचण्यास सुरु केल्यानंतर माझ्याने ते सोडवेच ना् त्याने मला भारुनच टाकले ्
िोिान्द्सबगा ते नाताळ चोवीस तासांचा रास्ता आिे् रे न संध्याकाळी डरबनला पोचली्
पोचल्यानंतर सबंध रात्रभर झोप येईना् पुस्तकात ििाहवले ले हवचार अंमलात आिण्याचा हवचार
ठरला्
माझी एक अिी समिूत आिे की, िी गोष्ट माझ्यामध्ये खोल क्षभनले ली िोती, हतचेच स्पष्ट
प्रहतकबिंब मला रस्त्स्कनच्या या ग्रंथरत्नामध्ये पािावयास चमळाले ् त्यामुळे त्याने माझ्यावर संपूिा
ताबा चमळहवला आक्षि त्याच्यातील हवचारांची अंमलबिाविी माझ्याकडू न करहवली्
आपल्यामध्ये ज्या सद्भावना सुप्त असतात, त्या िागृत करण्याची िक्ती ज्याच्यामध्ये असते तो
कवी िोय् सवा कवींचा सवाांवरच सारखा पररिाम िोत नािी् कारि सवाांमध्ये सवाच चांगल्या
भावना एकसारख्या प्रमािात नसतातच्
‘सवोिया'चे त्तसद्धांत मी समिलो ते असे :
१् सवाांच्या कल्यािात आपले कल्याि आिे्
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२् वकील काय ककिंवा न्द्िावी काय, िोघांच्यािी कामाची ककिंमत सारखीच असली पाहििे्
कारि पोटापाण्याचा िक्क िोघांनािी सारखाच आिे्
३् साधे , अंगमेिनतीचे, िेतकऱ्याचे िीवन िेच खरे िीवन िोय्
पहिली गोष्ट मला माहित िोती; दुसरी मला अंधुक दिसत िोती; हतसरीचा मी हवचारच
केला नव्िता् पहिलीमध्ये दुसऱ्या िोन्द्िी गोष्टी समाहवष्ट आिेत, िे मला सवोियाने दिव्यासारखे
स्पष्ट िाखहवले ् प्रभात झाली आक्षि या हवचारांच्या अंमलबिाविीच्या प्रयत्नाला मी लागलो्
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४३. वफवनक्सची स्थापना
सकाळी प्रथम मी वेस्टपािी गोष्ट काढली् 'सवोिय' पुस्तकाने माझ्यावर केले ला पररिाम
मी त्यांना बोलू न िाखहवला व सुचहवले की, ‘इंचडयन ओहपहनयन' एखाद्या िेतीच्या िचमनीत
न्द्यावे् तेथे सवाांनी एकसारखा पोटापुरता पगार घ्यावा, सवाांनी आपापली िेती करावी आक्षि
उरले ल्या वेळात ‘इंचडयन ओहपहनयन'चे काम करावे् वेस्टनी या सूचनेला रुकार दिला् प्रत्येकाला
पोटगीखचा तीन पौंड येईल असा हििेब केला िोता् त्यात गोरे काळे असा भेि केला नव्िता्
लगेच वतामानपत्रात डरबनच्या निीक एखाद्या स्टे िनपािी ‘िमीन पाहििे’ म्ििून
िाहिरात दिली् िबाब आला, त्यांत हफहनक्सच्या िचमनीचा प्रस्ताव आला् सात दिवसांच्या
आतच वीस एकर िमीन खरेिी के ली् तीत पाण्याचा लिानसा झरा िोता् संत्र्यांची व आंब्याची
कािी झाडे िोती् त्याला लागूनच ८० एकरांचा दुसरा एक भाग िोता् त्यात बरीच फळझाडे िोती
व एक झोपडे िोते् तो भागिी आिखी कािी दिवसांनी खरेिी केला् िोिोंचे चमळू न १,००० पौंड
दिले ्
कािी कििंिी सुतार व गवंडी माझ्याबरोबर बोअरच्या लढाईवर आले ले िोते् त्यांपैकी कािी
िि कामाला चमळाले ् त्यांच्या मितीने छापखाना बांधण्यास सुरुवात केली् एका महिन्द्यात घर
तयार झाले ् ते ७५ फूट लांब व ५० फूट रुं ि िोते् वेस्ट वगैरे िरीराची पवाा न करता गवंडी—
सुतारांबरोबर राहू लागले ् हफहनक्समध्ये रान फार मािले ले िोते् वस्ती हबलकुल नव्िती् त्यामुळे
सपाांचा उपद्रव िोता् िी एक िोखीमच िोती् प्रथम तर सवािि तंबू ठोकून त्यातच रािात असत्
मुख्य घर तयार झाले , तेव्िा आठ एक दिवसात बहुतेक सामान खटाऱ्यांनी हफहनक्सला नेले्
डरबन ते हफहनक्स तेरा मैलांचे अंतर िोते् हफहनक्स स्टे िनापासून अडीच मैल दूर िोते्
मगनलाल गांधी स्वतःचा व्यविार आटोपून मला येऊन चमळाले ते तेव्िापासून कायम
राहिले आिेत् आक्षि स्वतःचे बुजद्धबल, त्यागिक्ती आक्षि अनन्द्यभक्ती यांच्या बळावर माझ्या
आंतररक प्रयोगांतील माझ्या मुळापासूनच्या सोबत्यांमध्ये आि प्रमुखस्थानी आिेत्
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अिा तऱ्िेने १९०४ साली हफहनक्सची स्थापना झाली आक्षि अनेक हवपिींतून िावे
लागले असले , तरी हफहनक्स संस्था व 'इंचडयन ओहपहनयन' िोन्द्िी अद्याप दटकून राहिली आिेत्
आपि सवाांनी अंगमेिनतीने पोट भरावे, अिा कल्पनेने मुद्रिालयाच्या आसपास प्रत्येक
रहिवािांसाठी तीन तीन एकर िचमनीचे तुकडे पाडले िोते् त्यात एक तुकडा माझ्यासाठीिी
मोिून हनराळा काढण्यात आला् या सवा तुकड्यांवर आम्िी आम्िा सवाांच् या इच्छे हवरुद्धच
पत्र्याची घरे बांधली् इच्छा तर िेतकऱ्याला सािेिी मातीगवताची ककिंवा हवटांची खोपटी
बांधण्याची िोती; ते घडू िकले नािी् त्याला पैसेिी अचधक खचाावे लागिार िोते, वेळिी अचधक
लागिार िोता् सवािि त्वररत घरिार थाटू न कामाला लागण्यास आतूर िोते्
आम्िी अद्याप श्स्थरस्थावर झालो नव्ितो, घरेिी तयार झाले ली नव्िती, इतक्यातच या
नवीन रचले ल्या कुटुं बाला सोडू न मी िोिान्द्सबगाला पळ काढला् हतकडचे काम फार काळपयांत
बािूला सारण्यासारखी माझी त्स्तथी नव्िती्
िोिान्द्सबगाला येऊन पोलाकपािी या मित्त्वाच्या फेरफारासंबंधी बोललो् आपि
दिले ल्या पुस्तकांचा एवढा पररिाम झाले ला पाहून त्यांना अपार आनंि झाला् “तर मग मला यात
कोित्या प्रकारे भाग घेता येईल?” त्यांनी उत्सािाच्या भरात हवचारले ् मी म्िटले , “तुम्िाला िरूर
भाग घेता येईल्” 'हक्रदटक'मधून आपली मोकळीक करण्याबद्दल मालकाला एका महिन्द्याची
नोटीस दिली व मुित भरताच ते हफहनक्सला गेले् आपल्या मनचमळाऊ स्वभावाने त्यांनी सवाांची
मने जििंकली आक्षि ते कुटुं बातले च एक िोऊन राहू लागले ् पि मीच त्यांना तेथे फार काळपयांत
राखू िकलो नािी् मला एकट्याला ऑहफसचे काम झेपण्यासारखे नव्िते् त्यासाठी मी पोलाकना
माझ्या ऑहफसात राहून वहकलीचा अभ्यास करण्याहवषयी सुचहवले ्
पोलाकनी मला त्तलहिले , “मला तर िीच राििी आवडते् येथे मी आनंिात आिे् या
संस्थेचीच आपल्याला वाढ करता येईल् पि तुम्िाला िर असे वाटत असेल की, मी हतकडे
आल्यानेच आपले िेतू लवकर सफल िोतील, तर मी यायला तयार आिे्” मला िे पत्र पसंत
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पडले ् पोलाक हफहनक्स सोडू न िोिान्द्सबगाला आले व माझ्या ऑहफसात वहकली उमेिवार या
नात्याने िाखल झाले ्
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४४. घरातील फेरफार व बालशशिण
आता लवकरच स्विे िी परत िाण्याची, हनिान िाऊन हतकडेच रािण्याची आिा मी
सोडू न दिली िोती् पत्नीिी तर मी एक वषााची बोली करून िक्षिि आहिकेला आलो िोतो् वषा
िोऊन गेले व माझे परत िाण्याचे लांबले , म्ििून पत्नी आक्षि मुलांना बोलावून घेण्याचा हनश्चय
केला्
डरबनमध्ये हबऱ्िाड केले िोते, त्याचे वळि साधेपिाकडे िोते् पि िोिान्द्सबगामध्ये
'सवोिया'तील हवचारांमुळे हविेषच फेरफार झाले ् बॅररस्टरच्या घरात जितका साधेपिा आिता
येण्यासारखा िोता, तेवढा तर आिलाच; तरी पि कािी सामान काढू न टाकण्यासारखे नव्िते्
खरा साधेपिा वाढला तो अंतःकरिाचा् प्रत्येक काम स्वतःच्या िाताने करण्याची िौस वाढली,
आक्षि त्यात मुलांनािी तयार करू लागलो् बािाराची रोटी घेण्याऐविी घरच्या घरीच क्यूनीच्या
सूचनेनुसार मोिनात्तिवायची रोटी िाताने करू लागलो् हतला हगरिीचे पीठ उपयोगाचे नव्िते्
हगरिीत िळू न आिले ल्या हपठाऐविी िाताने िळले ले पीठ वापरण्यात साधेपिा, आरोग्य व
पैिाची अचधक काटकसर िी साधतात, असेिी मला वाटले ् म्ििून िाताने चालहवण्याचे एक िाते
सात पौंड िे ऊन खरेिी केले ् त्याचे पेड िड िोते ते िोघांना सुखाने चालहवता येई , एकट्याला
िड िाई् िे िाते हफरहवण्यास मुख्यतः पोलाक, मी व मुले लागत असू् कस्तुरबाई त्या वेळी
स्वयंपाकात गुंतले ली असे , पि तीिी कधी कधी येई् चमसेस पोलाक आल्या, तेव्िा त्यािी यात
सामील झाल्या् िा व्यायाम मुलांना चांगला फायिे िीर झाला् त्यांच् याकडू न िे ककिंवा दुसरे
कसले िी काम मी कधी बळिबरीने करवून घेतले ले नािी, पि ती आपि िोऊनच खेळ म्ििून
िाते हफरवायला येत् िमली म्िििे सोडू न िाण्याची त्यांना मोकळीक िोती् घराच्या
साफसफाईसाठी एक नोकर िोता् तो कुटुं बातीलच एक िोऊन रािात असे आक्षि त्याच्या कामात
मुलेिी भरपूर भाग घेत् पायखान्द्यांतील मै ला काढू न न्द्यायला म्युहनत्तसपात्तलटीचा नोकर येत असे्
पि पायखान्द्याची खोली साफ करिे, बैठक धुिे वगैरे कामे नोकराकडे िे ण्यातं येत नसत् त्याने
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करावी अिी अपेिाच ठे वले ली नव्िती् ती आम्िी िातीने करत असू व त्यांतिी मुलांना त्तििि
चमळे ्
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४५. झुलू बंड
िोिान्द्सबगामध्ये मी हनत्यक्रमात रुळल्यासारखा िोतो न िोतो इतक्यात एक अकश्ल्पत
घटना घडू न आली् नाताळमध्ये ‘झुलू बंड’ झाल्याची बातमी ऐकली! माझे झुलू लोकांिी वैर
नव्िते् त्यांनी एकािी कििंिी मािसाचे कािी वाकडे केले ले नव्िते् ‘बंड’ संज्ञेबद्दलिी मला िंका
िोती् पि इंग्रिी साम्राज्य िे िगाचे हित करिारे साम्राज्य आिे, असे मला त्यावेळी वाटत असे्
माझी रािहनष्ा हृियापासूनची िोती् त्या साम्राज्याच्या नािाची इच्छा मी करीत नव्ितो् त्यामुळे
सरकार आपली िकती या दठकािी न्द्यायाने वापरीत आिे की अन्द्यायाने , िा हवचार माझ्या
कताव्यपालनाच्या आड येण्यासारखा नव्िता् नाताळावर संकट आले , तर रिि करण्यासाठी
त्याचेपािी स्वयंसेवकांचे लष्कर िोते , त्यांच्यामध्ये पुरेिी भरतीिी िोण्यासारखी िोती्
स्वयंसेवकांचे लष्कर िे बंड मोडण्यासाठी बािेर पडले असल्याचेिी मी वाचले ्
मी स्वतःला नाताळवासी समित असे आक्षि नाताळिी माझा संबंध तर िोताच् म्ििून
मी गव्िनारला पत्र त्तलहिले की, िरूर असेल तर िखमी लोकांची िुश्रूषा करण्यासाठी कििंिी
लोकांची एक तुकडी घेऊन िाण्यास मी तयार आिे् गव्िनारचा लगेच िोकाराथी िबाब आला्
अनुकूल िबाबाची ककिंवा तो इतक्या त्वरेने येण्याची आिा मला वाटली नव्िती् तरीिी िे
पत्र त्तलहिण्यापूवी मी माझी व्यवस्था योिून ठे वली िोती् असे ठरहवले िोते की, गव्िनाराकडू न
मागिीचा स्वीकार झाला, तर िोिान्द्सबगाचे हबऱ्िाड मोडू न टाकावे, चम् पोलाकनी हनराळे
लिानसे घर घेऊन रािावे, आक्षि कस्तूरबाईने हफहनक्सला िाऊन रािावे् या योिनेला
कस्तुरबाईची पूिा संमती चमळाली्
डरबनला पोचताच मी स्वयंसेवकासाठी मागिी केली् मानिानी िोऊ नये आक्षि
कामालािी सोयीचे पडावे अिासाठी व तिी पद्धतिी िोती म्ििून; औषधखात्याच्या वररष्
अचधकाऱ्याने मला 'सािांट मेिर'चा तात्पुरता हुद्दा दिला आक्षि माझ्या पसंतीच्या आिखी
हतघांना 'सािांट 'चा व आिखी एकाला 'कॉपोरेल'चा असे हुद्दे दिले ् पोषाखिी सरकारकडू न
चमळाले ् या तुकडीने सिा आठवड्यांपयांत सतत काम केले असे म्ििता येईल् 'बंडा'च्या िागी
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प्रत्यि िाऊन पािातो तर बंड म्ििण्यासारखे कािीच नव्िते् हवरूद्ध पि कोठे दिसतच नव्िता्
बंड म्ििावयास कारि एवढे च की, कर न िे ण्याबद्दल एका झुलू सरिाराने आपल्या लोकांना
सल्ला दिला आक्षि कर वसूल करण्यासाठी गेलेल्या एका सािांटला त्याने कापून काढला् ते
कसेिी असो, माझे हृिय झुलू लोकांच्या बािूला िोते आक्षि ठाण्यावर पोचल्यानंतर िेव्िा
मुख्यत: झुलू िखमी लोकांची िुश्रूषा करण्याचेच काम आमच्या वाट्याला आले , तेव्िा मला फार
समाधान वाटले ् अंमलिार डॉक्टराने आम्िी आलो याबद्दल आनंि प्रिर्ििंत केला् तो म्ििाला,
“गोरे लोक कोिी या िखमी लोकांची िुश्रूषा करावयाला तयार िोत नािीत् मी एकटा हकती
लोकांकडे पािािार? त्यांच्या िखमा सडू न िात आिेत् आता तुम्िी आलात िी या हनिोष
लोकांवर ईश्वराचीच कृपा झाली असे मी तरी समितो्” असे म्ििून त्याने पट्ट् या, िंतुनािक
पािी वगैरे माझ्यापािी दिले आक्षि मला त्या रोग्यांपािी घेऊन गेला् िखमी लोकांनािी आम्िाला
पाहून आनंि झाल् गोरे त्तिपाई िाळीतून डोकावून आम्िी िखमा साफ करू नये अिासाठी
प्रयत्न करीत् आमिी तयांचे ऐकले नािी म्िििे चचडत; आक्षि झुलू लोकांहवषयी िे अपिब्ि
बोलत, ते ऐकून तर कान हकटत् िळू िळू या त्तिपायांिीिी माझी ओळख झाली आक्षि ते
आम्िाला िरकत करीनासे झाले ्
ज्या िखमी लोकांच्या िुश्रूषेचे काम आमच्याकडे सोपहवण्यात आले िोते तेिी लढाईत
घायाळ झाले िोते असे कोिी समिू नये् त्यांच्यापैकी कािीििांना वहिमावरून कैि केले ले
िोते; त्यांना सेनापतींनी फटक्यांची त्तििा फमााहवली् चाबकाचे िे वळ औषधपािी न झाल्यामुळे
सुिून आले िोते् इतर कािीिि िोते ते झुलू लोकांचे चमत्र समिले िात अिांपैकी िोते् या
चमत्रांनी चमत्रता ििाहविारी चचन्द्िे धारि केली असतािी चुकीने त्तिपायां नी त्यांना घायाळ केले
िोते्
हनरहनराळ्या िागांवर त्वरेने पोचिाऱ्या त्तिपायांच्या टोळ्यांबरोबर रािण्यास आम्िाला
सांहगतले गेले िोते् पि लढाईमध्ये गुंतले ले लष्कर एकाच दठकािी थोडेच बसून राििार?
जिकडू न जिकडू न भयाची बातमी येईल, हतकडे हतकडे िािार् बरेचसे तर घोडेस्वारच िोते्
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आमची छाविी ठाण्यावरून िलली् आम्िाला त्यांच्यापाठोपाठ आमच्या डोल्या खांद्यावर
उचलू न चालावे लागे् िोन-तीन वेळा तर आम्िाला दिवसात चाळीस चाळीस मै लांचे कूच
करण्याचा प्रसंग आला् येथेिी आम्िाला सवास्वी िे वाचे कामच चमळाले ् झुलू चमत्र चुकीमुळे
घायाळ झाले िोते त्यांना डोल्यांत घालू न उचलू न छाविीत न्द्यायचे िोते ; आक्षि तेथे त्यांची िुश्रूषा
करावयाची िोती्
युद्धाचा भयंकरपिा बोअर युद्धामध्येिी मला िािवला नव्िता इतका येथे िािवला् येथे
लढाई नव्िे, तर मािसांची त्तिकार चालली िोती् माझे एकट्याचेच िे मत नव्िे, तर ज्यांच्यािी
बोलण्याचा मला प्रसंग आला त्या इंग्रि लोकांचेिी असेच मत िोते् सकाळच्या प्रिरी लष्कर
खेडेगावात िाऊन फटाके वािवीत असावे , अिा तऱ्िेचे त्यांच्या बंदुकांचे आवाि आम्िा दूर
असिाऱ्यांना ऐकू येत् िे आवाि ऐकिे आक्षि त्यांमध्ये राििे मला असा  झाले ् पि कडू
औषधाचा घोट म्ििून मी तो हपऊन टाकला् माझ्या वाट्याला काम आले तेिी केवळ झुलू
लोकांच्या सेवेचेच आले ् आम्िी गेलो नसतो तर, दुसऱ्या कोिी त्यांची िुश्रूषा केली नसती िे मला
दिसतच िोते् एवढ्यावर मी माझ्या मनाचे सांत्वन केले ्
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४६. ब्रह्मचयम
मैलांपयांत हनिान भयाि प्रिे िातू न घायाळ मािसाला घेऊन ककिंवा असेच िात असताना
मी हवचारात गढू न िाई् ब्रह्मचया व त्याचे पररिाम यांसंबंधी मी चचिंतन करीत असे व त्याबद्दल
माझा हवचार ठाम झाला् माझ्या िोडीिाराबरोबरिी मी त्याहवषयी थोडीिी चचाा केली् आधी
मला िािीव नव्िती की, आत्म-बोध साधायचा असेल, तर ब्रह्मचया अहनवाया आिे् आता मला
स्पष्ट दिसू लागले की, िर अगिी मनापासून मानवसेवा करायची असेल , तर ब्रह्मचयााची
आवश्यकता असते् मला वाटू लागले की, अिा तऱ्िेची सेवा माझ्या वाट्याला अचधकाचधक
येिार् िर मी भोग-हवलासामध्ये , प्रिोत्पिीमध्ये आक्षि बालसंगोपनामध्ये गुंतून राहिलो, तर
माझ्याकडू न संपूिा सेवा घडिार नािी्
मला िोन िरडींवर पाय ठे वता येिार नािी् याच वेळी पत्नी गभाार असती, तर मला
हनश्ििंत मनाने या सेवाकायाात पडता आले नसते् ब्रह्मचयााच् या पालनात्तिवाय समािसेवा
करण्यात, कुटुं बसेवा अडथळा िोऊन बसेल् ब्रह्मचयााच्या पालनामुळे िोन्द्िी संयुक्त िोईल्
अिा तऱ्िेने िारीररक व मानत्तसक श्रम करीत असताना समाचार आला की, बंड ताब्यात
आिायचे काम संपत आले िोते व आम्िाला लवकरच सुट्टी चमळिार िोती् एक-िोन दिवसांतच
अिी सूचना चमळाली व थोड्याच दिवसांत आम्िी आपापल्या घरी गेलो् कािी दिवसांनी
गव्िनारकडू न मला पत्र आले , ज्यामध्ये 'एंब्युलन्द्स कॉप्सा ' म्ििून केले ल्या सेवाकायााबद्दल त्यांनी
माझे खास आभार मानले िोते्
हफहनक्सला पोचल्यानंतर मी व्रत घेऊनच टाकले की, आिीवन ब्रह्मचयााचे पालन
करायचे् मला कबूल करायलाच िवे की, त्या वेळी या व्रताचे मित्त्व व त्याच्या पालनातील
हबकटपिा पूिापिे माझ्या लिात आला नव्िता् त्या हबकटपिाचा अनुभव आििी िोत आिे्
त्याचे मित्त्व दिवसेंदिवस अचधकाचधक प्रत्ययाला येत आिे् ब्रह्मचयाात्तिवायचे िीवन मला िुष्क
व िनावरासारखे वाटते् िनावर प्रकृतीने हनरंकुि असते् मनुष्यामध्ये आत्मसंयमाचे सामर्थया
असते् िेव्िा तो आत्मसंयम स्वेच्छे ने आचरिात आितो, तेव्िा तो खऱ्या अथााने मनुष्य असतो्
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धमाग्रंथांमध्ये ब्रह्मचयााची िी स्तुती करण्यात येते , त्यात पूवी मला अहतियोक्ती वाटायची् आता
ती अगिी योग्य व अनुभवपूवाक केले ली आिे, असे दिवसेंदिवस अचधकाचधक स्पष्ट िोत आिे्
ज्या ब्रह्मचयाामध्ये अिी हवलिि िक्ती आिे, असे ब्रह्मचया अजिबात सोपे तर नािीच,
आक्षि फक्त िारीररक गोष्ट पि नािी् िारीररक संयम िी ब्रह्मचयााची सुरुवात आिे् िुद्ध
ब्रह्मचयाामध्ये तर हवचारांची मलीनतािी असू नये् संपूिा ब्रह्मचाऱ्याच्या स्वप्नामध्येिी कलु हषत
हवचार येिार नािीत् िोपयांत हवकारी स्वप्ने पडत आिेत, तोपयांत ब्रह्मचया बरेच अपूिा आिे, असे
समिले पाहििे्
अिा तऱ्िेने ज्या ब्रह्मचयााचे पालन इच्छा असो वा नसो, १९०० सालापासून मी करीत
आलो िोतो, त्याचा व्रत म्ििून आरंभ १९०६ सालच्या मध्यापासून केला्
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४७. पत्नीची दृढता
कस्तुरबाईला तीनिा जिवावरची दुखिी येऊन गेली आक्षि हतिींतूनिी ती घरगुती
उपचारांनीच बचावून गेली् त्यांपैकी पहिला प्रसंग घडला त्या वेळी सत्याग्रियुद्ध चालू िोते् हतला
वारंवार रक्तस्त्राव (धुपिी) िोत असे् एका डॉक्टरचमत्राने िस्त्रहक्रया करून घेण्याची त्तिफारस
केली िोती् थोडे आढे वेढे घेतल्यानंतर पत्नी िस्त्रहक्रया करून घेण्यास कबूल झाली् िरीर तर
अहतिय िीि िोऊन गेले िोते् डॉक्टरने क्लोरोफॉमा न िे ताच िस्त्रहक्रया केली् िस्त्रहक्रयेच्या
वेळी वेिना तर खूप िोत िोत्या् पि ज्या सोत्तिकपिाने कस्तुरबाईने ते सवा सिन केले , ते पाहून
मी तर आियाचकीत झालो् िस्त्रहक्रया हनर्विंघ्नपिे पुरी झाली् डॉक्टर व त्यांची पत्नी यांनी
कस्तुरबाईची उिम बडिास्त ठे वली िोती् िी गोष्ट डरबनमध्ये घडली िोती् िोन-तीन दिवसांनंतर
डॉक्टरांनी मला हनश्ििंतपिे िोिान्द्सबगाला िाण्याची परवानगी दिली्
थोडयाच दिवसांनी बातमी आली की, कस्तुरबाईचे िरीर हबलकुल सुधारत नािी व हतला
अंथरुिातून उठतािी येत नािी् एकिा तर ती बेिुद्धिी झाली िोती् डॉक्टरांना मािीत िोते की,
मला हवचारल्यात्तिवाय कस्तुरबाईला िारू ककिंवा मांस औषधासाठी हकवा अन्द्न म्ििून िे ता कामा
नये् डॉक्टरांनी मला िोिान्द्सबगाला टे त्तलफोन केला् “तुमच्या पत्नीला मांसाचे सार ककिंवा
गोमांसाचा काढा िे िे आवश्यक आिे, असे मला तरी दिसत आिे् तुमची परवानगी पाहििे्” मी
उिर दिले , “मी तिी परवानगी िे ऊ िकत नािी् पि कस्तुरबाई स्वतंत्र आिे ् हवचारण्यासारखी
श्स्थती असेल तर हवचारा व हतची इच्छा असेल तर बेलािक द्या्” डॉक्टरांनी सांहगतले , “रोग्याला
असल्या गोष्टी हवचारिे मला पसंत नािी् तुम्िी समि इकडे येिे आवश्यक आिे् मी ठरवीन ते
खाऊ घालण्याची मला परवानगी नसेल, तर तुमच्या पत्नीच्या जिवाबद्दल मी िबाबिार नािी्”
मी त्याच दिविी डरबनची गाडी पकडली् डरबनला पोचलो् डॉक्टरांनी समाचार
सांहगतला, “मी तर सार अगोिर िे ऊन नंतर तुम्िाला टे त्तलफोन केला िोता!”
“डॉक्टर, मी तर िी फसवेहगरी समितो," मी म्िटले ्
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“ओषधोपचार करताना फसवेहगरी वगैरा कािी मला समित नािी् आम्िी डॉक्टर लोक
अिा प्रसंगी रोग्यांना ककिंवा त्यांच्या आप्तेष्टांना फसहवण्यामध्येच पुण्य समितो् वाटे ल त्या मागााने
पि रोग्याला वाचहविे िा आमचा धमा आिे," डॉक्टरांनी दृढपिे िबाब दिला्
मला फार दुःख झाले ् मी गप्प राहिलो् डॉक्टर माझे स्नेिीच िोते् स्वभावाचे भले िोते्
त्यांचे व त्यांच्या पत्नीचे माझ्यावर उपकार िोते् पि असले वतान सिन करण्याची माझी तयारी
नव्िती्
“डॉक्टर, अिून काय ते स्पष्ट सांगा् काय करायचे म्ििता? माझ्या पत्नीला मी हतच्या
संमतीखेरीि मांस खाऊ िे िार नािी् मांस न खाल्ल्यामुळे हतचा मृत्यू िोिार असेल, तर तो सिन
करण्याची माझी तयारी आिे्”
डॉक्टर म्ििाले , “तुमचे तत्वज्ञान माझ्या घरी तरी चालिार नािी् मी साफ सांगतो की,
आपल्या पत्नीला माझ्या घरी ठे विार असाल तोपयांत मी हतला िरूरीप्रमािे मांस ककिंवा िे िे
कािी खाऊ घालिे योग्य असेल, ते ते खाऊ घालीन् तसे नको असेल , तर तुम्िी आपल्या पत्नीला
घेऊन चला् मी िोऊन हतला आपल्या घरात मरू िे िार नािी्”
“तर मग तुमचे असे म्िििे आिे की, मी आपल्या पत्नीला आताच घेऊन िावे ?”
“मी कुठे म्िितो की घेऊन िा? माझे एवढे च म्िििे आिे की, माझ्यावर कसलािी हनबांध
घालू नका् तसे कबूल असल्यास आम्िा िोघांकडू न िोईल तेवढी िुश्रूषा आम्िी करू, आक्षि तुम्िी
खुिाल चला् एवढी सरळ गोष्टसुद्धा िर तुम्िाला कबूल नसेल , तर मात्र मला हनरुपायास्तव
सांगावे लागिार की, आपल्या पत्नीला घेऊन चला्”
मला अंधुक स्मरते की, माझ्या मुलांपैकीिी एकिि त्यावेळी माझ्याबरोबर िोता् मी
त्याचािी हवचार घेतला् त्याने सांहगतले , “तुम्िी म्ििता ते मला कबूल आिे् आईला मांस खाऊ
घालता कामा नये्” नंतर मी कस्तुरबाईपािी गेलो् ती फार अिक्त झाली िोती् हतला कािीिी
हवचारिे माझ्या िीवावर आले ् कताव्य म्ििून मी हतला वरील िकीकत थोडक्यात सांहगतली्
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हतने दृढतापूवाक उिर दिले , “मला मांसाचा सुरवा घ्यायचा नािी् मनुष्यिे ि वारंवार चमळत नसतो्
तुमच्या मांडीवर डोके टे कून मेल्ये तरी बेििर: पि माझ्याने िा िे ि बाटहवला िािार नािी्”
मला समिावून सांगता आले तेवढे मी सांहगतले आक्षि म्िटले , “तू माझ्या हवचाराप्रमािे
वागायला बांधले ली नािीस्” आमच्या माहितीतील हकत्येक कििंदू मांस व मद्य घेत असत, तेिी
सांहगतले ् परंतु हतचा हनधाार टळे ना् िेवटी ती म्ििाली, “मला येथून परत घेऊन चला्”
मला फार समाधान वाटले ् घेऊन िाण्याची भीती वाटली, पि हनश्चय करून टाकला्
डॉक्टरला पत्नीचा हनश्चय कळहवला् डॉक्टर रागावून म्ििाले , नतुम्िी तर घातकी पती दिसता!
असल्या दुखण्यात त्या हबचारीपािी असली गोष्ट काढताना तुम्िाला िरम तरी किी नािी
वाटली? मी तुम्िाला सांगतो की, तुमची पत्नी येथून िलहवण्यासारख्या श्स्थतीत नािी्
यतत्कंचचतिी हिसके सिन करण्यासारखे हतचे िरीर राहिले ले नािी् रस्त्यातच हतचा प्राि गेला
तर मला आश्चया वाटिार नािी् इतक्यािी उपर तुम्िी िट्टच चालहविार असाल, तर तुमचे तुम्िी
मुखत्यार आिा् सार िे ण्याची मला मोकळीक नसेल, तर त्यांना एक रात्रभरिी आपल्या घरात
ठे वण्याची िबाबिारी मी स्वीकारिार नािी्”
त्यामुळे आम्िी लगेच हनघण्याचे नक्की केले ् पाऊस जझमजझम पडत िोता् स्टे िन दूर
िोते् डरबन ते हफहनक्स आगगाडी व हफहनक्स स्टे िनच्या पुढे सुमारे अडीच मैल पायी िावयाचे
िोते् धोका तर भरपूर िोता् पि ईश्वर सािाय्य करिारा आिे अिी मी मनाची समिूत केली् मी
एक मनुष्य अगोिर हफहनक्सला पाठहवला् हफहनक्समध्ये आमचेपािी 'िॅमक' िोते् िॅमक
म्िििे िाळीिार कापडाची झोळी ककिंवा पाळिा् त्याची टोके बांबूला बांधली म्िििे रोग्याला
त्याच्यामध्ये सुखाने झुलत रािता येते् वेस्टना हनरोप पाठहवला िोता की, ते िॅमक, एक बाटली
गरम दुधाची, एक बाटली गरम पाण्याची आक्षि कस्तूरबाईला िॅमकमध्ये उचलू न नेण्यासाठी सिा
मािसे एवढे घेऊन त्यांनी हफहनक्स स्टे िनावर यावे् दुसरी आगगाडी हनघण्याची वेळ झाली तेव्िा
मी ररिा मागहवली, आक्षि त्या भयंकर श्स्थतीतच पत्नीला हतच्यामध्ये बसवून मी स्टे िनचा रस्ता
धरला्
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पत्नीला मी धीर िे ण्याची िरूरच नव्िती, उलट हतनेच मला धीर िे ऊन म्िटले , “मला
कािी व्िायचे नािी् तुम्िी काळिी करू नका्”
िाडांच्या त्या सापळ्याचे विन हविेष नव्ितेच् अन्द्न िात नसे् गाडीच्या डब्यापयांत
पोचण्यासाठी स्टे िनच्या हविाल प्लॅ टफॉमावरून दूरपयांत चालत िायचे िोते् तेथे ररिा
िाण्यासारखी नव्िती् मी हतला उचलू न घेऊन डब्यापयांत गेलो् हफहनक्स स्टे िनवर ती झोळी
आलीच िोती् तीतून आम्िी दुखिाइताला त्रासात्तिवाय उचलू न नेले् तेथे केवळ पाण्याच्या
उपचारांनी िरीर िळू िळू सुधारत गेले्
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४८. घरात सत्याग्रह
िेलचा पहिला अनुभव मला १९०८ साली चमळाला् त्या मु ितीत मला दिसून आले की,
िेलमध्ये कैद्यांकडू न पाळहवले िािारे हकत्येक हनयम संयमी ककिंवा ब्रह्मचारी इसमाने स्वखुषीने
पाळण्यासारखे आिेत् उिािारिाथा, कैद्यांनी सूयाास्तापूवी पाच वािेपयांत िेवून घेतले पाहििे्
त्यांना - कििंिी व त्याचप्रमािे िबिी कैद्यांना - चिा ककिंवा कॉफी चमळत नसे् मीठ खायचे झाल्यास
हनराळे घ्यायचे् स्वािासाठी कािीच खायचे नािी् मी िेव्िा िेलच्या डॉक्टरपािी कििंिी कैद्यांसाठी
'करी पावडर'ची मागिी केली आक्षि मीठ स्वयंपाक करतानाच घालायला सांहगतले , तेव्िा ते
म्ििाले , “येथे तुम्िी लोक स्वाि चाखण्यासाठी आला नािी् आरोग्याच्या दृष्टीने करी पावडरची
हबलकुल िरूर नािी् आरोग्याच्या दृष्टीने मीठ वर घेतले काय ककिंवा स्वयंपाक करताना घातले
काय िोन्द्िी एकच्”
पुष्कळ खटपट करून हतथल्यापुरता आम्िी अखेरीला पाहििे तसा फेरफार करवून घेऊ
िकलोिी; पि केवळ संयमाच्या दृष्टीने हवचार करता िोन्द्िी हनबांध छानिारच िोते् अिा तऱ्िेचे
मारून मुटकून लािले ले हनबांध उपयोगाचे िोत नािीत, परंतु स्वेच्छापूवाक स्वीकारले ले असले
हनबांध फार हितकारक िोतात् म्ििून तुरुंगातून सुटल्यानंतर लगेच मी तसे फेरफार करून टाकले ्
िोता िोईल तो चिा घेण्याचे बंि केले आक्षि संध्याकाळी लवकर िेवण्याची सवय पाडली, िी
आिला स्वाभाहवक िोऊन गेली आिे्
पि असािी एक प्रसंग घडला की, त्यामुळे मी चमठाचािी त्याग केला् िा त्याग िवळ
िवळ ििा वषेपयांत अखंडपिे दटकून राहिला िोता् अन्द्नािारासंबंधीच्या हकत्येक पुस्तकांत
वाचले िोते की, मािसाला मीठ खािे आवश्यक नािी व ते न खािाऱ्यांचा आरोग्याच्या दृष्टीने
फायिाच िोतो् ब्रह्मचाऱ्याचा त्यापासून फायिा िोईल िे माझ्या लिात आले च िोते् ज्याचे िरीर
दुबळे असेल त्याने कडधान्द्य खाऊ नये, असे मी वाचले िोते; व माझा अनुभविी तसाच िोता्
िोन्द्िी वस्तू मला हप्रय िोत्या्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

मागच्या िस्त्रहक्रयेनंतर कस्तुरबाईचा रक्तस्त्राव कािी काळ बंि झाला खरा, पि तो परत
उलटला व तो कािी केल्या बंि िोईना् हनव्वळ पाण्याच्या उपचारांनी कािी िोईना् पत्नीला
माझ्या उपचारांबद्दल हविेष आस्था वाटत िोती असे नािी, पि त्यांच्याबद्दल हतरस्कारिी वाटत
नव्िता् दुसरी औषधे पाहििेत असा हतचा आग्रि नव्िता् म्ििून िेव्िा माझे इतर उपचार व्यथा
गेले तेव्िा मी हतची मीठ व कडधान्द्य सोडण्याबद्दल हवनविी केली् पुष्कळ समिू त घालू न
पाहिली; माझ्या सांगण्याच्या पुष्ट्यथा कािी मिकूर वाचून िाखहवला् पि ती ऐकेना् िेवटी हतने
सांहगतले , “कडधान्द्य आक्षि मीठ सोडायला तुम्िाला कोिी सांहगतले तर तुम्िीसुद्धा सोडिार
नािीत्” मला वाईट वाटले आक्षि िषािी झाला् माझे प्रेम ििाहवण्याची मला संधी चमळाली् त्या
िषााच्या भरात मी लगेच म्िटले , “तुझी समिूत चुकीची आिे् मला दुखिे आले आक्षि वैद्याने
िीच काय, पि दुसरी कोितीिी वस्तू सोडायला सांहगतली तर अवश्य सोडू न िे ईन् पि ते राहू
द्या् मी कडधान्द्य व मीठ एक वषाापुरती सोडली् तू सोड ककिंवा न सोड, त्याचा माझ्या हनियािी
संबंध नािी्”
पत्नीला अहतिय पिाताप झाला् ती वरमून बोलली, “मला िमा करा् तुमचा स्वभाव
मािीत असूनिी बोलण्याच्या भरात मी बोलू न गेले् आता मी तर मीठ, कडधान्द्य खािार नािीच,
पि तुम्िी आपला िब्ि परत घ्या् िी मला बेसुमार त्तििाच केलीत असे म्िटले पाहििे्”
मी म्िटले , “तू मीठ, कडधान्द्य सोडिील तर फारच चांगले ् मला खात्री आिे की त्यापासून
तुला फायिाच िोईल; पि केले ली प्रहतज्ञा मला बिलता येिार नािी् माझा झाला तरी फायिाच
िोिार् कोित्यािी हनचमिाने मािसाने संयम पाळला तर त्यापासून त्याला लाभच आिे् यासाठी
तू मला आग्रि करू नकोस् त्तिवाय माझी मला परीिा िोईल, आक्षि त्या िोन वस्तू सोडण्याचा
तू िो हनश्चय केला आिेस, त्या तुझ्या हनियाला चचकटू न रिाण्याच्या कामी तुलािी मित
चमळे ल्”
एवढे सांहगतल्यानंतर माझी आिखी समिूत घालण्याचा प्रयत्न राहिला नािी् “तुम्िी
म्िििे पक्के िट्टी् कोिी सांहगतले ले ऐकायचेच नािी,” असे म्ििून थोडे अश्रू ढाळत ती िांत
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राहिली् याला मी सत्याग्रि या नावाने संबोधू इश्च्छतो् माझ्या िीवनांतील मधुर स्मरिांपैकी एक
आिे अिी माझी समिूत आिे् यानंतर कस्तुरबाईची तब्येत खूप सुधारली्
मीठ व कडधान्द्ये सोडण्याचे प्रयोग मी इतर िोडीिारांवरसुद्धा खूप केले व िक्षिि
आहिकेत तरी त्यांचे पररिाम चांगले च दिसून येत असत् िोन्द्िी वस्तू सोडण्यासंबंधी वैद्यकीय
दृष्टीने दुमत असू िकेल; पि संयमनाचे दृष्टीने िोन्द्िी वस्तूंचा त्याग हिताविच आिे याबद्दल मला
हबलकुल िंका नािी् भोगी इसमाहून संगमी इसमाचा आिार क्षभन्द्न असिार, वेगळा असिार;
त्यांचे मागाच हनरहनराळे झाले पाहििेत्
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४९. संयमाकडे
यापुढे आिारातील हकत्येक फेरफार ब्रह्मचयााच्या दृष्टीने िोत गेले् त्यातील पहिला
फेरफार म्िििे दूध सोडण्याचा् िा १९१२ साली टॉलस्टॉय फामामध्ये घडू न आला् एवढ्या
त्यागानेिी मनाचे समाधान झाले नािी् थोड्याच दिवसांनी फक्त फलािाराचा प्रयोग करण्याचा
मी हनश्चय केला् फलािारामध्येसुद्धा िे फळ स्वस्तात स्वस्त चमळे ल, त्यावरच चालहवण्याचा
हवचार िोता्
दूध व कडधान्द्ये सोडू न फलािाराचा प्रयोग सुरु केला त्याच सुमाराला संयमाच्या दृष्टीने
उपवासिी सुरू केले ्
उपवास व एक वेळ भोिन यांमध्येिी इतर आश्रमवासी मला सोबत करू लागले ् त्याचा
पररिाम चांगलाच झाला, असे मी मानतो् संयमाचा पररिाम प्रत्येकाच्या हृियावर हकती झाला,
प्रत्येकाच्या हवषयवासना आवरण्याच्या कामी उपवासांनी हकती िातभार लावला, िे मी नक्की
सांगू िकत नािी, पि माझ्यावर तरी आरोग्याच्या व हवषयत्यागाच्या दृष्टीनी चांगलाच पररिाम
झाल, असा माझा अनुभव आिे्
इंदद्रयहनग्रिाच्या िेतूने केले ल्या उपोषिाचा संयमाच्या कामी उपयोग िोईल् हकत्येक
चमत्रांचा असािी अनुभव आिे की, उपोषिाच्या अखेरीला हवषयेच्छा व स्वाि अचधक तीव्र िोतात्
याचा अथा असा की, उपवासाच्या मुितीत हवकार िाबण्याची व स्वाि जििंकण्याची सतत भावना
असेल, तरच त्याचे िुभ फळ चमळे ल् गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायातील श्लोक या बाबतीत फार
मननीय आिे :
हवषया हवहनवतान्द्ते हनरािारस्य िे हिन: ।
रसवषा रसोऽप्यस्य परं दृष्ट् वा हनवताते । ।
उपवासी मािसाचे हवषय (उपवासाच्या मुितीपुरते) िमन पावतात, त्यांच्याहवषयीची
वासना िात नािी् रस तर ईश्वरििानानेच – ईश्वरप्रसािानेच िांत िोतो्
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सारांि की, उपवास वगैरे संयमी इसमाच्या मागाामध्ये साधन या नात्याने आवश्यक आिेत्
पि तेवढ्याने सवा कािी भागले असे नािी् आक्षि िर िारीररक उपवासाबरोबर मनाचा उपवास
नसेल, तर तो िं भच म्ििावा लागेल व नुकसानकारक िोईल्
आत्म्याचे त्तििि िा एक स्वतंत्रच हवषय आिे, िे मला टॉलस्टॉय आश्रामांतील मु लांना
त्तिकवू लागण्यापूवीच कळू न चुकले िोते् आत्म्याचा हवकास करिे म्िििे िील बनहविे, ईश्वराचे
ज्ञान चमळहविे , आत्मज्ञान प्राप्त करून घेिे् िे ज्ञान चमळहवण्यासाठी मुलांना खूपच मित
पाहििे; आक्षि त्याखेरीिचे इतर ज्ञान व्यथा आिे् िाहनकारकिी िोण्याचा संभव आिे, असे मला
वाटत िोते्
असे आत्त्मक त्तििि द्यायचे कसे ? मुलांना मी भिने सांगत असे , नीतीची पुस्तके वाचून
िाखहवत असे् पि तेवढ्यावर संतोष िोईना् मुलांिी सिवास घडू लागला तसतसे माझ्या लिात
आले की, िे ज्ञान पुस्तकांमाफात िे ता यायचे नािी् िारीररक त्तििि िरीराच्या कसरतीने िे ता
येते, बौजद्धक त्तििि बुद्धीच्या कसरतीने , त्याचप्रमािे आत्त्मक त्तिििसुद्धा आत्म्याच्या
कसरतीनेच िे ता येिार: आत्म्याची कसरत त्तििकाच्या वतानानेच प्राप्त िोिार् म्ििून युवक
ििर असोत ककिंवा नसोत, सिासवािा त्तििकाने सावधान राहिले पाहििे्
दूर लं केमध्ये बसूनिी त्तििक आपल्या वतानाने त्तिष्याच्या आत्म्याला िलवू िकेल् मी
खोटे बोलत गेलो आक्षि स्वतःच्या त्तिष्यांना मात्र सच्चा बनहवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो व्यथाच
िायचा् क्षभत्रा त्तििक त्तिष्यांना िौया त्तिकवू िकिार नािी् व्यक्षभचारी त्तििक त्तिष्यांना संयम
कसा त्तिकविार? मी मनािी ठरहवले की, मी माझ्यापािी असले ले तरुि मुलगे व मुली यांना
वस्तुपाठरूप िोऊन राहिले पाहििे् अिा तऱ्िेने माझे त्तिष्यच माझे त्तििक बनले ् स्वत:साठी
नािी तर त्यांच् यासाठी तरी मला चांगले झाले पाहििे व चांगले राहिले पाहििे, िे माझ्या ध्यानात
आले ् टॉलस्टॉय आश्रमातील माझा बहुतेक संयम या मु लामुलींच्यामुळेच झाला असे म्ििण्यास
िरकत नािी्
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५०. ववकलीसंबंधीची काही स्मरणे
वहकलीच्या धंद्यात खोटे बोलल्यात्तिवाय चालायचेच नािी, असे मी हवद्याथीििेत
असतानािी ऐकत असे् मला तर खोटे बोलू न प्रहतष्ािी चमळवायची नव्िती ककिंवा धनिी
कमवायचे नव्िते् त्यामुळे त्या गोष्टीचा माझ्या मनावर पररिाम िोत नसे्
अिीलाला सुरुवातीला सांगून टाकीत असे की, “तुमचा पि खोटा असेल तर माझ्याकडे
येऊ नका् सािीिाराला पढहवण्याचे काम माझ्याकडू न घडेल अिी कधीिी आिा बाळगू नका्”
िेवटी माझा लौहकक असा पसरला की खोटे खटले माझ्यापािी येतच ना्
एक प्रसंग असा आला की, खटला चालू असतानाच माझ्या ध्यानात आले की, माझ्या
अंत्तिलाने मला फसहवले आिे व त्याचा पि खोटा आिे् केस िोिान्द्सबगाच्या मॅजिस्रे टच्या
कोटाात चालू िोती् कपिंिऱ्यात उभा राहून उिरे िे त असता तो लटपटू लागला् त्यावरून मी
मॅजिस्रे टल माझ्या पिकाराहवरूद्ध हनकाल सांगून खाली बसलो् प्रहतपिाचा वकील
आियाचकीत झाला् मॅजिस्रे ट खूष झाला् पिकाराला मी िोष दिला् मी खोट्या हफयाािी घेत
नािी िे त्याला माहित िोते; त्याने ती गोष्ट कबूल केली् मी हवरूद्ध हनकाल माहगतला याबद्दल
त्याला राग आला नािी असे मला वाटले ् कािी झाले तरी या वेळच्या माझ्या धंद्यावर कसलाच
वाईट पररिाम झाला नािी आक्षि कोटाात माझे काम सरळ झाले ् मला असेिी दिसून आले की,
माझ्या या सत्यहनष्ेमुळे वकीलबंधूंमध्येिी माझी प्रहतष्ा वाढली िोती; आक्षि पररश्स्थती हवचचत्र
असतािी त्यांपैकी हकत्येकांचे प्रेम मी संपािन करू िकलो िोतो्
वहकली करीत असतेवेळी मी असािी आिखी एक प्रघात पाडला िोता की, माझे अज्ञान
मी अत्तिलापासून लपवून ठे वीत नसे ककिंवा वहकलापासूनिी लपवीत नसे् िेथे म्ििून माझी मती
चाले नािी िोई तेथे मी अत्तिलांना इतर वहकलांकडे िायला सांगत असे ; ककिंवा मला ठे वायचाच
असल्यास अचधक अनुभवी वहकलांचा सल्ला घेऊन काम चालवायला सांगत असे् या
प्रांिळपिामुळे मी अत्तिलांचे अगाध प्रेम व हवश्वास संपादू िकलो िोतो्
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माझे अिील व चमत्र, पारसी रुस्तमिी यांवर एकिा मोठी आपिी ओढवली् ते मििवळ
स्वत:च्या व्यविारासंबंधीिी पुष्कळ गोष्टी सांगत असत; पि एक गोष्ट त्यांनी माझ्यापासून लपवून
ठे हवली िोती् पारसी रुस्तमिी िकातीची चोरी करीत असत् मुंबई—कलकत्त्याहून माल
मागहवत त्याबाबतीत, िी चोरी िोत असे् सवा अंमलिारांिी त्यांचे बरे असे , त्यामुळे त्यांच् याहवषयी
कोिी िंका घेत नसे् ते िे आकडे ििर करीत, त्यावर िकातीची आकारिी िोत असे् असेिी
कािी अंमलिार असावे की, िे त्यांच्या चोरीकडे डोळे झाक करीत असतील् पारसी रुस्तमिींची
चोरी पकडली गेली्
ते माझ्याकडे धावून आले ् डोळ्यांतून अश्रू गळत आिेत असे पारसी म्िितात, “भाई, मी
तुम्िाला फसहवले आिे् माझे पाप आि उघडकीला आले ् मी िकातीची चोरी केली आिे् आता
माझ्या नत्तिबी तुरुंगच त्तलहिले ला आिे् आक्षि माझी राखरांगोळी िोिार् या संकटातून तुम्िीच
एक मला बचावू िकाल्”
मी धीर िे ऊन म्िटले , “माझी रीत तुम्िाला माहितच आिे् सोडहविे न सोडहविे ईश्वराच्या
िाती आिे् गुन्द्िा कबूल करून सोडहवता येईल तरच मी सोडवू िकिार्”
त्या भल्या पारिाचे तोंड उतरले ्
“पि मी तुमच्यापािी कबूल केले एवढ्याने भागिार नािी?” िेठ रुस्तमिी म्ििाले ्
गुन्द्िा तर तुम्िी सरकारचा केला् माझ्यापािी कबूल करून काय िोिार?" मी िलक्या
आवािात िबाब दिला्
मी फोड करून सांहगतले , “माझ्या समिुतीने िा खटला कोटाात िाण्याच्या लायकीचा
नािी् खटला करिे न करिे िकातीच्या अंमलिारीच्या िाती आिे् त्यालािी सरकारच्या मुख्य
वहकलाच्या सल्ल्याप्रमािे चालावे लागिार् मी िोघांनािी भेटायला िाण्यास तयार आिे् ते
ठरवतील तो िं ड आपि कबुल करावा असे मला वाटते् बहुधा ते कबूल िोतील् पि नािीच
झाले , तर तरुं गासाठीिी तयार राहिले पाहििे् माझी तर समिूत आिे की, लाि तुरुंगात िाण्यात
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नािी, तर चोरी करण्यात आिे् ज्याची लाि वाटायची ती गोष्ट तर िोऊनच गेली आिे् तुरुंगात
िावे लागले , तर ते प्रायक्षिि घडले असे समिा् खरे प्रायक्षिि अतःपर िकातीची चोरी न
करण्याची प्रहतज्ञा करिे िेच िोय्”
िे सवा रुस्तमिी िेठ बरोबर समिू िकले असे मी सांगू िकत नािी् ते धीराचे मनुष्य
िोते; या वेळी त्यांचा धीर सुट ला् त्यांची प्रहतष्ा िाण्याचा प्रसंग आला िोता; आक्षि किाचचत
त्यांनी स्वतःच्या कष्टाने प्राप्त केले ली समृद्धी उध्वस्त झाली तर?
मी या खटल्यात हवनवण्या करण्याची आपली सवा िक्ती खचा केली् मी अचधकाऱ्याला
भेटलो् हनभायपिे चोरीसंबंधीची सवा िकीकत त्याला सांहगतली् हििेबाच्या सवा वा ा िाखवतो
म्ििून सांहगतले आक्षि पारसी रुस्तमिींना वाटत असले ल्या पिािापाचीिी िकीकत सांहगतली्
“पारसी रुस्तमिींना कोटाात खेचण्याबद्दल तुमच्याकडू न आग्रि धरला गेला नािी म्िििे
मला पुरे,” मी म्िटले ्
त्या अंमलिारापासून अभयिान मळवून मी सरकारी वहकलािी पत्रव्यविार चालहवला्
त्यांना भेटलोिी् सत्याबद्दल मला वाटिारी चाड त्यांच्या ध्यानात आली िे मला सांहगतले पाहििे्
मी यतत्कंचचतिी आडपडिा ठे वले ला नािी, िे मी त्यांच्यापािी त्तसद्ध करू िकलो्
रुस्तमिींवर खटला झाला नािी् त्यांनी कबूल केले ल्या िकातचोरीच्या दुप्पट रक्कम
घेऊन खटला काढू न घेण्याचा हुकूम झाला् रुस्तमिींनी स्वत:च्या िकातचोरीची िकीकत त्तलहून
काढू न तसहबरीत बसहवली व आपले वारस आक्षि बरोबरीचे व्यापारी यांनी बोध घ्यावा यासाठी
ती आपल्या कचेरीत टांगून ठे वली्
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५१. सत्याग्रहाचा जन्म
झुलू ‘बंडा’ची इंग्रेिी नोकरी पूिा करून मी चमत्रांना भेटायला हफहनक्समध्ये आलो्
सवाांना भेटून िोिान्द्सबगा पोचलो् तेथे २२ ऑगस्ट १९०६ रोिी रान्द्सवाल सरकारच्या गॅझेटमध्ये
कायिे मंडळात समाहवष्ट िोिाऱ्या हबलचा मसुिा वाचला् िसििी हबलाची कलमे मी वाचीत
गेलो तसतसा माझ्या अंगाला कंप सुटला् िर िे हबल पास झाले आक्षि कििंिी लोकांनी मान्द्य केले
तर िक्षिि आहिकेतून कििंिी िमातींची मुळेच उखडली िातील असे मला वाटले ् या हबलानुसार,
रान्द्सवालात रािण्याचा िक्क बाळगिाऱ्या प्रत्येक कििंिी स्त्री-पुरुषाने आक्षि आठ वषे ककिंवा
त्यावरील वयाच्या मुला-मुलीने एत्तियादटक कचेरीत आपली नावे नोंिवून परवाने चमळहवले
पाहििेत् िे परवाने घेताना िुने परवाने सरकारी अचधकाऱ्याकडे िे ऊन पाहििेत् नोंि
करण्याकरीता करावयाच्या अिाात आपले नाव, गाव, िात, वय वगैरे दिली पाहििेत् नोंि
करिाऱ्या अचधकाऱ्याने अिािाराच्या िरीरावरील मुख्य खुिा दटपून घ्याव्यात् अिािाराच्या
सगळया बोटांचे आक्षि अंगठ्याचे ठसे घ्यावेत् ठरवून दिले ल्या मुितीच्या आत िे कििंिी स्त्री-पुरुष
याप्रमािे अिा करिार नािीत त्यांचा रान्द्सवालात रािण्याचा िक्क रद्द िोईल् अिा न करिे िा
कायिे िीर गुन्द्िा गिला िाईल् त्या गुन्द्ा ाकररता तुरुंगाची त्तििा चमळू िकेल, िं ड िोऊ िकेल
ककिंवा कोटााच्या मिीप्रमािे िद्दपारीसुद्धा िोऊ िकेल् िे परवाने अिािाराला िे ण्यात येतील ते
कोित्यािी पोलीस अचधकाऱ्यापुढे िेव्िा आक्षि िेथे मागण्यात येतील तेव्िा आक्षि तेथे ििर
केले च पाहििेत् सावािहनक रस्त्याने िािाऱ्या कोिािी मािसाकडे या परवान्द्याची मागिी
केली िाईल् परवाने तपासण्यासाठी सरकारी अचधकारी घरातसुद्धा प्रवेि करू िकतील् अिा
प्रकारचा कायिा दुहनयेच्या कोित्यािी भागात स्वतंत्र मािसांच्या बाबतीत असले ला माझ्या तरी
माहितीत नािी्
दुसऱ्या दिविी पुढारी कििंिी मंडळींना गोळा करून मी त्यां ना िा कायिा अिर न् अिर
समिावून दिला् त्या हबलाचा पररिाम िसा माझ्यावर झाला िोता, तसाच त्यांच्यावरिी झाला्
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या हबलाचे गांभीया सवाांच्या लिात आले आक्षि सवाांनी ठराव केला की, एक िािीर सभा
भरवावी्
११ सप्टें बर १९०६ रोिी सभा भरली् सभेत िे ठराव मांडले गेले त्यात एक चौथाच ठराव
मित्त्वाचा िोता् त्याचा सारांि असा िोता की, या हबलाच्या हवरूद्ध सवा उपाय अिमावूनसुद्धा
िर ते पास झाले तर कििंिी लोकांनी त्याला िरि िायचे नािी आक्षि िरि न गेल्यामुळे िी िी
दुःखे येतील, ती सवा सिन करायची्
या चळवळीला काय नाव िे ता येईल िे आम्िा कोिाला कळत नव्िते् मगनलाल गांधींनी
सिाग्रि िे नाव सुचहवले ् कारि िा आग्रि ‘सि् म्िििे िुभ' आिे् मला ते नाव पसंत पडले ,
तरी त्या नावात ज्याचा मला अंतभााव व्िावा असे वाटत िोते ते येत नव्िते् म्ििून मी 'ि्' चा ‘त्’
करून त्याला 'य' िोडला व 'सत्याग्रि' नाव बनहवले ् सत्यामध्ये िांतीचा समावेि िोतो असे
मानून कोित्यािी वस्तूचा आग्रि धरल्याने त्यातून बळ उत्पन्द्न िोते म्ििून आग्रिात बळाचा
अंतभााव केला व कििंिी चळवळीला ‘सत्याग्रि’ म्िििेच सत्य आक्षि िांती यामधून हनपििाऱ्या
बळाचे नाव िे ऊन ते प्रत्तसद्ध करण्याला सुरुवात केली् आक्षि तेव्िापासून 'पॅत्तसव्ि ररजझस्टन्द्स’
िब्िाचा प्रयोग या लढ्याच्या संबंधी उल्ले ख करताना बंड केला्
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५२. कैद
रान्द्सवालच्या कायिे मंडळात २१ माचा १९०७ रोिी एत्तियादटक रजिस्रे िन खडाा
एकमताने सािर झाला् िा कायिा १ िुलै, १९०७ पासून लागू िोत असल्याचे िािीर करण्यात
आले िोते आक्षि कििंिी लोकांनी ३१ िुलैच् या अगोिर परवाने काढण्याकररता अिा करावेत असा
हुकूम िोता्
१९०७ सालच्या िुलैची पहिली तारीख आली् परवाना काढण्याच्या कचेऱ्या उघडल्या्
िमातीचा हुकूम िोता की, प्रत्येक कचेरीवर उघडपिे हनरोधन करावे, म्िििे , म्िििे कचेरीला
िाण्याच्या रस्त्यांवर स्वयंसेवकांना ठे वावे आक्षि त्यांनी कचेरीत िािाऱ्या क्षभत्र्या लोकांना
कायद्यापुढे मान तुकहवण्याने िोिाऱ्या नुक सानीपासून सावध करावे्
अथांग मेिनत केल्यानंतरसुद्धा िेव्िा एत्तियादटक ऑहफसला पाचिेहून अचधक नावे चमळू
िकली नािीत, तेव्िा कािी ििांना का िोईना पकडले पाहििे असे एत्तियादटक अचधकाऱ्यांनी
ठरहवले ् िर्मिंस्टन या िोिान्द्सबगाच्या एका उपनगरात पुष्कळ कििंिी लोक रािात िोते् त्यात
रामसुंिर पंचडत नावाचा एक कििंिी गृिस्थ िोता् त्याने दठकदठकािी भाषिे केली् हकत्येक
हवघ्नसंतोषी कििंिी लोकांनी एत्तियादटक ऑहफसला कळहवले की, िर रामसुंिरम पंचडत याला
पकडले तर िर्मिंस्टनमधले पुष्कळ कििंिी एत्तियादटक ऑहफसातून परवाने घेतील् या लोभाला
बळी पडल्यावाचून त्या ऑहफसचा अचधकारी कसा राििार? रामसुंिर पंचडतला पकडण्यात
आले ् अिा प्रकारची िी पहिलीच केस असल्यामुळे सरकारात आक्षि िमातीतिी खूप खळबळ
उडाली् िमातीने त्याचा तुरुंगात िाण्याचा दिवस मोठ्या धामधुमीने पाळला् कोिी िताि झाले
नािी, उलट उत्साि वाढला् तुरुंगात िायला िेकडो उत्सुक झाले ् एत्तियादटक ऑहफसची अपेिा
सफल झाली नािी् िर्मिंस्टनचे कििंिी लोकसुद्धा परवाने घ्यायला गेले नािीत् लाभ िमातीलाच
झाला्
पि रामसुंिरचे नािे बद्द हनघाले ् िो व्यसनी आिे असा मािूस , हकतीिी चमष्टान्द्ने चमळाली
तरी, तुरुंगातील एकान्द्तवास व कािी ना कािी बंधने काय सिन करू िकिार? तेच रामसुंिर
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पंचडत याचे झाले ् िमातीकडू न आक्षि तुरुंगाच्या अंमलिाराकडू न खूप खुिामत िोत
असतानासुद्धा त्याला तुरुंग अवघड वाटला आक्षि त्याने रान्द्सवालला व लढ्याला कायमचा
रामराम ठोकून अंधारात बुडी मारली्
परंतु रामसुंिरचा िा सारा इहतिास त्याचा िोष िाखहवण्याकरीता मी येथे दिला नािी, तर
त्यात िो गूढाथा आिे तो िाखहवण्याकररताच तो इहतिास मी नमूि केला आिे् प्रत्येक िुद्ध
लढ्याचा पुढाकार घेतले ल्यांचे िे कताव्य आिे की, त्यांनी िुद्ध मािसांनाच िुद्ध लढ्यात िाखल
करून घेतले पाहििे्
एत्तियादटक ऑहफसच्या अंमलिारांनी हवचार के ला की, िोपयांत हवत्तिष्ट पुढाऱ्यांना
आपि पकडत नािी तोपयांत लढ्याचा िोर कमी िोिारच नािी् म्ििून १९०७ च्या चडसेंबर
महिन्द्यात कािी पुढाऱ्यांना कोटाात ििर रािण्याची नोटीस चमळाली् ठरहवले ल्या दिविी, िहनवार
२८ चडसेंबर १९०७ रोिी, ििर राहिले ल्यांना पुढीलप्रमािे नोटीिीचा िबाब द्यायचा िोता :
कायद्याप्रमािे तुम्िी परवाने काढायला पाहििे िोते , तरी तुम्िी ते काढले नािीत् याकररता अमुक
मुितीत तुम्िी रान्द्सवालची िद्द सोडावी असा हुकूम का िे ऊ नये ?
सवाांचे खटले वेगळे वेगळे चालहवण्यात आले ् मॅजिस्रे टने कािींना ४८ तासांत आक्षि
कािींना सात ककिंवा चौिा दिवसात रान्द्सवाल सोडू न िाण्यास फमााहवले ् हुकूमाची मुित १०
िानेवारी १९०८ रोिी पूिा िोत िोती् त्याच दिविी आम्िाला त्तििा फमाावली िाण्यासाठी
कोटाात ििर रािण्याचा हुकूम िोता् आम्िाला कोिाला कािी बचाव तर कारायचाच नव्िता्
कायद्याप्रमािे आम्िी परवाने काढले नािीत म्ििून घालू न दिले ल्या मुितीत रान्द्सवालची िद्द
सोडू न िावी या मॅजिस्रे टच्या हुकूमाचा सहवनय भंग करण्याचा गुन्द्िा सवािि कबूल करिार
िोते्
मी कोटाापुढे लिानिी कैफीयत करण्याची परवानगी माहगतली आक्षि ती मला चमळाली
िी् मी म्िटले , “माझ्या आक्षि माझ्यानंतरच्या खटल्यात भेि करिे अवश्य आिे् आताच
हप्रटोररयाहून मला बातमी चमळाली की, तेथे माझ्या िे िबांधवांना तीन महिन्द्यांची सक्त मिुरीची
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कैि आक्षि मोठ्या रकमेचा िं ड, आक्षि तो भरला नािी, तर आिखी तीन महिन्द्यांची सक्त मिुरी,
अिी त्तििा करण्यात आली आिे् त्यांनी िो गुन्द्िा केला आिे त्याहून मोठा गुन्द्िा मी केला आिे्
म्ििून मॅजिस्रे टसािेबांनी मला िास्तीत िास्त मोठी त्तििा कारावी्” परंतु मॅजिस्रे टने माझे
मागिे लिात न घेता मला िोन महिन्द्यांची साध्या कैिे ची त्तििा दिली्
दुसऱ्या की हतसऱ्याच दिवसापासून सत्याग्रिी कैिी भरू लागले . त्यांनी आपि िोऊन
पकडू न घेतले िोते् त्यातले पुष्कळिि फेरी करिारेच िोते् आम्िी पकडले गेल्यानं तर तुरुंग
भरून टाकायचा असा ठराव िमातीने के ला िोता् फेरीवाल्यांनी त्यात पुढाकार घेतला् त्यांना
पकडिेिी सोपे िोते् फेरीचे परवाने िाखहवले नािीत की पकडले िायचे् असे पकडू न घेऊन
एका आठवड्याच्या आत १०० हून िास्त सत्याग्रिी कैिी म्ििून आले ् आक्षि हनत्य थोडेबहुत
येतच राहिल्याने आम्िाला वृिपत्र न घेताच वृिपत्र चमळाल्यासारखे झाले ् िेव्िा खूप सत्याग्रिी
पकडले िाऊ लागले , तेव्िा त्यांना सक्त मिुरीची कैि चमळू लागली्
िोिान्द्सबगाच्या या तुरुंगात साध्या कैद्यांना आिारात सकाळी मक्याच्या हपठाची लापिी
चमळायची् त्यात मीठ नसायचे , पि प्रत्येक कैद्याला थोडेसे मीठ वरून िे ण्यात येई् दुपारी बारा
वािता पाविेर भात, वरून मीठ, एक औंस तूप आक्षि पाविेर डबल रोटी, संध्याकाळी मक्याच्या
पीठाची लापिी आक्षि त्याबरोबर थोडी भािी—मुख्यत्वे बटाट्याची् ते लिान असले तर िोन,
मोठे असले तर एक् या आिाराने कोिाचे पोट भरायचे नािी् तांदूळ फार मऊ त्तििवीत् हतथल्या
डॉक्टरकडे थोड्यािा मसाल्याची मागिी केली् कििंदुस्तानच्या तुरुंगातिी तो चमळतो असे
सुचहवले ् “िे कििंदुस्तान नव्िे,” आक्षि “कैिे त जिभेचे चोचले चालत नसतात म्ििून येथे मसालािी
नसतो" असे कडक उिर चमळाले ् डाळीची मागिी केली, कारि सिर आिारात स्नायूंना पोषक
असे कािीच नसते असे आम्िी म्िटले , तेव्िा डॉक्टर म्ििाले , “कैद्यांनी डॉक्टरी हवषयाच्या चचेत
पडण्याचे कारि नािी् स्नायूंना पोषि िे िारे अन्द्न तुम्िाला िे ण्यात येते , कारि आठवड्यातून
िोन वेळा मक्याच्या ऐविी संध्याकाळी उकडले ले वाल िे ण्यात येतात्” आठवड्यात ककिंवा
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पंधरवड्यांत वेगवेगळे गुि असिारे अन्द्न वेगळ्या वेगळ्या वेळी एकिम घेऊन िर मािसाचा
कोठा त्यातली सत्त्वें िोषून घेऊ िकत असता, तर डॉक्टरांचे म्िििे बरोबर िोते्
या प्रमािे तरुं गात एक पंधरवडा गेला असेल तेवढ्यात नवे येिारे बातम्या आिू लागले
की, सरकारिी समेट करण्याची कािी मसलत चालली आिे् या खड्यााचे तात्पया असे िोते, की
कििंिी लोकांनी आपले परवाने बिलू न घेिे त्यांच्या मिीवर ठे वावे् िर कििंिी प्रिेपैक ी बहुतांि
लोक स्वखुषीने परवाने घेतील, तर सरकार खुनी कायिा रद्द करील्
िनरल स्मट् सना भेटण्यासाठी मला हप्रटोररयाला घेऊन िाण्यात आले ् चचेनंतर मी्
सुचहवले ल्या बिलांसि समेटाचा मसुिा त्यांनी स्वीकारला् कैद्यांना सोडू न िे ण्यात आले ् मी
िे िवात्तसयांना समेटाच्या अटी समिावून सांहगतल्या्
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५३. आघात
ििा बोटांचे ठसे िे ण्याला मी संमती ििाहवल्याबद्दल हकतीतरी पठाि माझ्यावर रागावले
िोते् ता् १०-२-१९०८ च्या सकाळी आम्िी परवाने काढू न घेण्याकररता िायला तयार झालो ्
लोकांनी परवाने काढण्याचे काम झटपट संप वायचे आिे िे लोकांना पुष्कळ समिहवण्यात आले
िोते् आक्षि पहिल्या दिविी पुढाऱ्यांनीच सवाांच्या अगोिर परवाने काढू न घ्यावेत असेिी ठरले
िोते् त्यात िेतू लाि मोडण्याचा, एत्तियादटक अचधकारी आपले काम सौिन्द्यपूवाक करतािेत की
नािी ते पािण्याचा आक्षि त्या कामावर एकंिरीत िे खरेख रािावी िा िोता् माझे ऑहफस िेच
सत्याग्रिाचे ऑहफस िोते् तेथे मी पोचलो तो ऑहफसच्या श्भिंतींच्या बािेरच्या बािूला मीर
आलमला आक्षि त्याच्या इतर सोबत्यांना पाहिले ् मीर आलम माझा िुना अिील िोता् आपल्या
सवा कामात तो माझा सल्ला घेत असे् तो सिा फुटांच्यावर उंच िोता, भरिार अंगाचा आक्षि
मिबूत िाडापेराचा िोता् आि पहिल्याप्रथमच मी मीर आलमला ऑहफसच्या आत
बसण्याऐविी बािेर असले ला पाहिले आक्षि आमचे डोळे एकमेकांना भेटले तरी आि प्रथमच
त्याने मला सलाम केला नािी् पि मी सलाम करतांच त्याने उलट सलाम केला् माझ्या
त्तिरस्त्याप्रमािे मी त्याला 'कैसे िो?” असे हवचारले ् त्याने ‘अच्छा िै' असे उिर दिले ् पि आि
त्याचा चेिरा नेिमीप्रमािे आनंिी नव्िता् त्याच्या डोळ्यात क्रोध असल्याचे मला दिसले ् माझ्या
मनात मी त्याची नोंि घेतली् कािी तरी िोिार असािी अंिाि केला् मी ऑहफसात त्तिरलो्
अध्यि इसापचमयां आक्षि इतर चमत्रमंडळी आली आक्षि आम्िी एत्तियादटक ऑहफसकडे रवाना
झालो् सोबत मीर आलम आक्षि त्याचे सोबतीिी िोते्
एत्तियादटक ऑहफसने घेतले ले दठकाि 'वॉन ब्रुत्न्द्डस स्क्वेअर' (चौका) मध्ये िोते् चौकात
िाताना मेससा आनोट अाँड हगब्सन यांच्या इमारतीच्या पलीकडे आम्िी पोचलो आक्षि एत्तियादटक
ऑहफस तीन एक चमहनटांच्या अंतरावर राहिले असेल तेवढ्यात मीर आलम माझ्यािवळ आला्
त्याने मला हवचारले , “किााँ िाते िो?”
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मी उिर दिले : “मैं िस उंगत्तलयााँ िे कर रजिस्टर हनकलवाना चािता हूं: अगर तुम भी
चलोगे तो तुम्िारी उंगत्तलयााँ िे ने की िरूरत निीं िै् तुम्िारा रजिस्टर पिले हनकलवाके मैं उंगत्तलयााँ
िे कर मेरा हनकालवाउंगा्”
इतके मी बोलतो आिे तोंच माझ्या डोक्यावर मागून एक काठीचा तडाखा बसला् 'िे राम'
म्िित मी बेिुद्ध िोऊन पालथा पडलो् नंतर काय झाले त्याचे मला कािी भान नव्िते् पि मीर
आलमने आक्षि त्याच्या साथीिारांनी आिखी तडाखे लगावले आक्षि लाथािी मारल्या् त्यातले
कािी तडाखे इसापचमयांनी व थंबी नायडू ंनी आपल्या अंगावर घेतले ् त्यामुळे इसापचमयांनासुद्धा
थोडा मार लागला तसा थंबी नायडू ंनािी लागला् एवढ्यात आरडाओरडा झाला, येिारे —िािारे
गोरे िमा झाले ् मीर आलम आक्षि त्याचे सोबती पळाले , पि त्यांना गोऱ्यांनी धरले ् िरम्यान
पोलीसिी येऊ न ठे पले ् त्यां ना पोत्तलसांच्या िवाली करण्यात आले ् िवळच चम् िे् सी् हगब्सन
यांचे ऑहफस िोते तेथे मला उचलू न नेले् थोड्या वेळाने मला िुद्ध आली तेव्िा माझ्या तोंडावर
वाकले ल्या रेवरंड डोकना मी बचघतले ् त्यांनी मला हवचारले , “कसे काय वाटते तुला?”
मी िसून म्िटले , "बरे आिे , पि माझे िात आक्षि बरगड्या दुखतािेत्“ मी हवचारले ,
“मीर आलम कुठे आिे ?”
त्यांनी सांहगतले , “त्याला पकडले आिे आक्षि त्याच्याबरोबरच्या इतरांनािी्”
मी म्िटले , “ते सुटले पाहििेत्”
डोक म्ििाले , “ते सारे िोईल् इथे तू एका परक्याच्या ऑहफसात पडले ला आिेस् तुझा
ओठ फाटला आिे् पोलीस तुला इत्स्पतळात घेऊन िायला तयार आिेत, पि माझ्या घरी
आलास तर चमसेस डोक आक्षि मी तुझी िक्य हततकी िुश्रूषा करू्”
मी म्िटले , “मला तुमच्याकडे घेऊन चला् पोत्तलसांच् या हनरोपाबद्दल त्यांना माझे आभार
कळवा् पि तुमच्या इथे येिे मला अचधक पसंत आिे िे त्यांना कळवा्”
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एवढ्यात एत्तियादटक ऑफीसर चम् चमनीिी येऊन िाखल झाले ् एका गाडीतून मला त्या
सज्िन पाद्र्याच्याच्या घरी घेऊन गेले् त्यांचे घर त्स्मट स्रीटवर िोते् डॉक्टरला बोलावले िोते्
िरम्यान मी एत्तियादटक अमलिार चम् चमनी यांना म्िटले , “तुमच्या ऑहफसात येऊन बोटांचे ठसे
िे ऊन पहिला परवाना आपि काढावा अिी माझी इच्छा िोती् ती ईश्वराला मान्द्य नसावी् पि
आता माझी तुम्िाला हवनंती आिे की तुम्िी आताच सगळे कागि घेऊन यावे आक्षि मला रजिस्टर
करून घ्यावे् माझ्या अगोिर दुसऱ्याची नोंि करू नये , अिी माझी इच्छा आिे्”
ते म्ििाले , “त्याची काय घाई आिे? आता डॉक्टर येतील् तुम्िी आराम करा् मागाहून
सवा कािी िोईल् दुसऱ्यांना परवाने दिले तरी तुमचे नाव मी पहिले घालीन्”
मी म्िटले , “तसे नािी; माझी प्रहतज्ञा आिे की, मी जिवंत असेन तर आक्षि ईश्वराला मान्द्य
असेल तर सवाांअगोिर मीच परवाना काढीन् म्ििूनच माझा आग्रि आिे की, तुम्िी कागि घेऊन
या्”
मग ते गेले्
माझे दुसरे काम म्िििे अॅटनी िनरलला म्िििे सरकारी वकीलांना तार करायची की,
'मीर आलम आक्षि त्याचे सोबती यांनी माझ्यावर िो िल्ला केला त्याबद्दल मी त्यांना अपराधी
मुळीच मानीत नािी वाटे ल ते झाले , तरी त्यांच्यावर फौििारी चालावी अिी माझी इच्छा नािी्
माझ्याखातर तुंम्िी त्यांना सोडू न द्यावे अिी माझी इच्छा आिे् पि िोिान्द्सबगाच्या गोऱ्या
लोकांनी अॅटनी िनरलला पुढीलप्रमािे कडक पत्र त्तलहिले : “गुन्द्िेगारांना त्तििा करण्याहवषयी
गांधीचे हवचार वाटे ल ते असतील् ते या िे िात चालू िकिार नािीत् त्याला िो मार चमळाला
आिे त्याबद्दल तो खुिाल कािी न करो, पि गुन्द्िग
े ारांनी कुठे घराच्या कोपऱ्यात मार दिले ला
नािी, चांगला रािरोस रस्त्यावर गुन्द्िा घडला आिे् िा सावािहनक गुन्द्िा मानला पाहििे् हकत्येक
इंग्रिसुद्धा गुन्द्ा ाचा पुरावा िे ऊ िकतील् गुन्द्िेगारांना पकडले च पाहििे्” या चळवळीमुळे
सरकारी वकीलाने मीर आलमला आक्षि एका साथीिाराला पुन: पकडले आक्षि त्यांना तीन तीन
महिन्द्यांची सक्तमिुरीची त्तििा चमळाली् मात्र मला सािीिार म्ििून बोलावण्यात आले नािी्
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िमातीला उद्दे िून, अध्यिांच्या माफात मी एक छोटे से गुिराती पत्र त्तलहून प्रत्तसद्ध
करायला पाठवून दिले ्
“माझी प्रकृती चांगली आिे् चमस्टर आक्षि चमसेस् डोक अंग मोडू न सेवा करीत आिेत
आक्षि मी थोड्याच दिवसात परत सेवेला ििर िोईन्
“ज्यांनी मला मार दिला त्यांच् यावर माझा राग नािी् त्यांनी गैरसमिुतीमुळे िे कमा केले ्
त्यांच्यावर केस चालहवण्याची िरूर नािी् िर बाकीचे लोक िांत राितील, तर या प्रसंग ातूनसुद्धा
आपला लाभच िोईल्
कििंदूंनी यतत्कंचचतिी मनात रोष धरता कामा नये् यातून कििंदु—मुसलमानांमध्ये
कडवटपिा उत्पन्द्न िोण्याऐविी स्नेिभाव वाढावा अिी माझी इच्छा आिे आक्षि खुिािवळईश्वरािवळ तिी माझी प्राथाना आिे्
परमेिवरापािी माझी प्राथाना आिे की, त्याने िमातीचे भले करावे , हतला सत्याच्या
वाटे ला लावांवे, आक्षि कििंदु-मुसलमानांना माझ्या रक्ताने सांधावे्”
चम् चमनी आले ् यातना िोत िोत्या तरी मी माझ्या बोटांचे ठसे दिले ् त्या वेळी त्यांच् या
डोळ्यात मला पािी आले लेिी दिसले ् त्यांच्याहवरुद्ध मला कडक ले खिी त्तलिावे लागले िोते्
पि संबंध आल्याने मािसाचे हृिय कसे कोमल बनू िकते याचे चचत्र माझ्यापुढे उभे राहिले ्
िा सवा हवधी व्िायला फार वेळ लागला नािी िे वाचकांच्या लिात येईलच् मी पूिाप िे
िांत आक्षि स्वस्थ रािावे असे सारखे चमस्टर आक्षि चमसेस् डोक यांच्या मनात िोते् िखमेनंतर
चालले ल्या माझ्या मानत्तसक धडपडीचे त्यांना दुःख वाटत िोते् किाचचत माझ्या तब्येतीवर त्याचा
वाईट पररिाम िोईल अिी त्यांना भीती वाटत िोती् म्ििून इिाऱ्यांनी व इतर युक्त्या योिून
त्यांनी माझ्या हबछान्द्यापासून सवाांना दुसरीकडे नेले आक्षि मला त्तलहिण्याची ककिंवा कािीिी
करण्याची मनाई केली् मी त्तलहून मागिी केली की, मी पूिापिे िांत िोऊन झोपून िाण्यापूवी
आक्षि झोप येण्याकररता त्यांच्या छोट्या मुलीने - ऑत्तलवने – मला माझे हप्रय इंग्रिी भिन म्ििून
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िाखवावे् ते भिन म्िििे - 'लीड काइन्द्डली लाईट'. िी माझी हवनंती डोकना फारच आवडली्
आपल्या मधुर िास्याने त्यांनी मला िे िािवून दिले आक्षि ऑत्तलवला खुिेने बोलावून, िारांच्या
बािेर उभी राहून, िलक्या आवािात भिन गायला सांहगतले ् िे त्तलिीताना वेळी ते सारे दृश्य
माझ्या डोळ्यांपुढे िसेच्या तसे उभे राित आिे आक्षि ऑत्तलवच्या दिव्यं सुरांचे नाि अिून माझ्या
कानात घुमत आिेत्
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५४. सत्याग्रहाची पुनरावृत्ती
कििंिी लोकांनी स्वखुषीने परवाने काढू न घेतले ् आता सरकार खुनी कायिा रद्द करिार
िोते् पि खुनी कायिा रद्द करण्याचे हबल तयार करण्याऐविी िनरल स्मट् स यांनी एक नवेच
पाऊल टाकले ् त्यांनी िे हबल प्रत्तसद्ध केले , त्यात खुनी कायिा कायमच केला आक्षि खुषीचे
परवाने कायिे िीर मानले ् पि या परवाने काढले ल्यांना खुनी कायिा लागू करता येिार नािी
असे त्या हबलामध्ये कलम त्यांनी घालू न ठे वले ् याचा अथा असा झाला की, नव्या येिाऱ्या ककिंवा
नवे परवाने काढू न घेिाऱ्या कििंिी लोकांनासुद्धा खुनी कायद्याच्या अंमलाखालीच यावे लागिार्
िे हबल वाचून मी तर दिड् मूढच झालो्
सरकारला सत्याग्रिांचे ‘अल्टीमेटम’ पाठहवण्यात आले , त्याचा सारांि असा की,
समेटाच्या ितीप्रमािे िर एत्तियादटक कायिा रद्द करण्यात आला नािी, तर आक्षि तसे करीत
असल्याचा हनिाय िमातीला अमुक मुितीपयांत कळहवण्यात आला नािी, तर िमातीने गोळा
केले ले परवाने िाळू न टाकण्यात येतील आक्षि त्याकरीता ज्या आपिी िमातीवर येतील, त्या
हवनयाने आक्षि हनियाने िमात सिन करील्
हनियपत्रात (अस्त्ल्टमेटम्मध्ये) उिराची मुित, ज्या दिविी दुसरा एत्तियादटक कायिा पास
व्िायचा िोता, त्या दिवसाचीच घातली िोती् मुित संपल्यानंतर िोन एक तासांनी परवाने
िाळण्याची िािीर हक्रया करण्याकररता सभा बोलावण्यात आली िोती् अनपेक्षितपिे
यिाकिाचचत सरकारचे अनुकूल उिर आले तरीसुद्धा ती सभा फुकट िाऊ नये असे सत्याग्रि
कचमटीने योिले िोते ; कारि त्याच सभेत सरकारचा अनुकू ल ठराव िािीर करता येण्यािोगा
िोता्
सभेला सुरुवात करण्याची वेळ आली् एवढ्यात एक स्वयंसेवक साय़कलवरून येऊ न
पोचला् त्याच्या िाती तार िोती् िी तार म्िििे सरकारचे उिर िोते् उिरी सरकारने िमातीच्या
हनिायाबद्दल दिलहगरी व्यक्त केली िोती आक्षि सरकार आपला हनिाय बिलू िकिार नािी
असेिी कळहवले िोते् ती तार सभेपुढे वाचून िाखहवण्यात आली् सभेने हतचे टाळ्यांनी स्वागत
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केले ् ििू काय संरकारने हनियपत्रातील मागिी िर मान्द्य केली असती, तर परवान्द्यांची िोळी
करण्याचे िुभ काया करण्याची िमातीला चमळाले ली संधी िातची गेली असती!
या सभेत मीर आलमिी िोता् त्याने मला मारण्यात आपली चूक झाली असे िािीर केले
आक्षि आपला अस्सल परवाना िाळण्याकररता दिला! त्याने स्वेच्छे ने काढावयाचा परवाना तर
काढलाच नव्िता् मीर आलमच्या या कृत्यामुळे सभेच्या आनंिाला पारावार राहिला नािी् मी
मीर आलमचा िात पकडला आक्षि िषाभरीत िोऊन तो िाबला् माझ्या मनात त्याच्याहवषयी कधी
रोष नव्िताच िे मी त्याला पुनः सांहगतले ्
कचमटीकडे िाळण्याकररता २००० वर परवाने आले िोते् त्यांचा गठ्ठा कढईत टाकून
त्यावर रॉकेल ओतून चम् युसुफ चमयांनी त्याला आग लावली् सारी सभा उठू न उभी राहिली आक्षि
परवाने िळत िोते तोवर टाळ्यांनी लोकांनी मैिान ििािून सोडले ् ज्या कािींनी आपले परवाने
अिून आपल्यापािीच राखून ठे वले िोते; त्यांनी त्यांचा मंचावर वषााव केला आक्षि तेिी त्या
कढईत पडले ्
या सभेला इंग्रिी वृिपत्रांचे बातमीिार आले िोते् त्यांच्यावरसुद्धा या साऱ्या दृश्याची
फार मोठी छाप पडली आक्षि त्यांनी सभेचे हुबेहूब विान आपापल्या पत्रांतून दिले ्
कायिे मंडळाच्या ज्या बैठकीत एत्तियादटक कायिा (दुसरा) पास ््् झाला, त्याच बैठकीत
एक दुसरे हबलिी िनरल स्मट् स यांनी मांडले ् त्याचे नाव 'इचमग्रन्द्टस् ररतस्रक्िन अॅक्ट' िे िोते्
म्िििे अप्रत्यिपिे या कायद्याने एकिी नवा कििंिी िाखल िोऊ िकिार नािी, अिी युक्ती िोती्
कििंिी िमातीच्या अचधकाऱ्यांवर झाले ल्या िल्ल्याला हवरोध करिे िे िमातीच्या दृष्टीने
आवश्यकच िोते् त्यामुळे हकत्येक सत्याग्रिी रान्द्सवालमध्ये िािूनबूिून िाखल झाले ् त्यांना
कैि करण्यात आली् मलािी दुसऱ्यांिा पकडले िोते् वॉक्सरस्टच्या तुरुंगात एक वेळ आम्िी
िवळ िवळ ७५ कििंिी कैिी िमा झालो िोतो् सरकार चचिंतेत पडले ् तुरुंगात हकती कििंिी
मािसांना डांबायचे ? खचा वाढिार् आता काय करावे? या पररश्स्थतीवर मात करण्यासाठी
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सरकारने एक नवीन युक्ती िोधली् पकडले ल्या कििंिी लोकांना कििंदुस्तानापयांत िद्दपार
करण्यातआले ्
असे असूनिी पुष्कळ कििंिी लोक पूिापिे खंबीर राहिले ् पुष्कळ दढले िी पडले ्
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५५. टॉलस्टॉय फामम
आतापयांत (९९१०) तुरुंगात िािाऱ्या कुटुं बांचे पोषि त्यांना िरमिा पैसे िे ऊन चालत
असे् सवाांना त्यांच्या गरिेप्रमािे दिले िात असे् मुंगीला कि आक्षि ििीला मि् पि िे
समाधानकारक वाटलें नािी् या अडचिीची उकल एकाच ररतीने िोण्यासारखी िोती - सवा
कुटुं बांना एकाच दठकािी ठे वायचे आक्षि सवाांनी एकत्र चमळू न काम करायचे्
माझे चमत्र कॅलनबॅक यांनी १९०० एकर िमीन हवकत घेतली आक्षि हतचा उपयोग
सत्याग्रिींसाठी करण्याकररता म्ििून ती हबनभाड्याने दिली (३० मे , १९१०)् िचमनीवर सुमारे
१००० फळझाडे िोती् हतच्या एका टोकाला लिानिी टे कडी िोती आक्षि एक पाचसात मािसे
राहू िकतील असे लिानसे घर िोते् पाण्यासाठी िोन हवहिरी आक्षि एक झरा िोता् तेथून स्टे िन
एक मैल लांब िोते आक्षि िोिान्द्सबगा २१ मै ल िोते् याच िचमनीवर घरे बांधण्याचे आक्षि कुटुं बे
आिून वसहवण्याचे ठरहवले ्
या दठकािी घरकाम, तसेच िक्य हततके िेतीवाडीचे आक्षि बांधकामिी नोकर ठे वून
करून घ्यायचे नािी असा कडक हनयम ठे वला िोता् तेव्िा पायखान्द्यापासून थेट स्वयंप ाकापयांत
सवा काम आपिच करावयाचे िोते् कुटुं बे ठे वायची, पि पहिल्यापासूनच स्त्स्त्रयांना आक्षि
पुरुषांना वेग वेगळे ठे वायचे ठरवून टाकले िोते् म्ििून घरे अलग अलग आक्षि थोडी दूर बांधायची
असे ठरले ् ििा स्त्स्त्रया आक्षि आठ पुरुष राहू िकतील इतकी घरे ताबडतोब बांधण्याचे ठरले ्
चम् कॅलनबॅकना रािण्याकरीतासुद्धा एक घर बांधायचे िोते आक्षि त्याचबरोबर एक
िाळे करीतािी् यात्तिवाय एक कारखानाघर—सुतारकाम, मोचीकाम इत्यािी करण्याकरीता
बांधावयाचे िोते्
िे या दठकािी रािायला यायचे िोते , ते गुिरात, मद्रास, आंध्र आक्षि उिर कििंदुस्तान
इतक्या मुलखातले िोते् ते धमााने कििंदु, मुसलमान, पारसी आक्षि ख्रिस्ती असे िोते् िवळ िवळ
४० तरुि, २-३ वृद्ध , ५ स्त्स्त्रया व २० ते ३० लिान मुले िोती् त्यातच ४- ५ मु ली िोत्या्
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टॉलस्टॉय फामामध्ये ‘दुबळे ’ सिक्त झाले आक्षि अंगमेिनत सवाांना पचली्
सवाांना कािी ना कािी प्रसंगाने िोिान्द्सबगाला िावे लागे् मुलांना सिल करण्याकरीता
हतकडे िाण्याची इच्छा असायची् मलािी कामाकरीता िावे लागे् ठराव असा झाला िोता की,
ज्यांना फामाच्या (सामुिाहयक) कामासाठी िायचे असेल त्यांनाच रेल्वेने िाण्याची परवानगी
असावी् हतसऱ्या वगाात्तिवाय तर िायचेच नािी् आक्षि सिल करण्याकरीता िायचे असेल तर
चालत िावे् बरोबर खाण्याकरीता फराळाचे बांधून घ्यावे् कोिीिी खाण्याकररता ििरात पैसा
खचा करू नये् असे कडक हनयम ठे वले नसते , तर िो पैसा वाचहवण्याकररता वनवास पसंत
करण्यात आला िोता तो, रेल्वे-भाड्यात आक्षि फराळातच उडाला असता् घरचे फराळाचेसुद्धा
साधे असे् घरीच बनहवले ली हबनचाळले ल्या आक्षि घरी िळले ल्या िाड हपठाची रोटी, त्यावर
भुईमुगापासून घरी बनहवले ले लोिी आक्षि घरी बनहवले ला नाररिंगीच्या सालीचा मुरंबा्
िळण्याकरीता िातांनी चालिारे लोखंडाचे िाते घेतले िोते् भुईमुगाचे िािे भािून िळू न घेतले
म्िििे त्यातून लोिी काढता येते् त्याची ककिंमत दुधाच्या लोण्यापेिा चौपटीने स्वस्त पडत असे्
नाररिंगे तर फामामध्येच पुष्कळ व्िायची् फामामध्ये गायीचे दूध क्वचचतच घेत असू् डब्यातले दूध
वापरीत असू्
पि आपि आता परत प्रवासाकडे वळू ् ज्यांना िोिान्द्सबगाला मिेखातर िाण्याची
इच्छा िोती, ते आठवड्यातून एक ककिंवा िोन वेळा चालत िात आक्षि त्याच दिविी परत येत्
मागे मी त्तलहिले च आिे की, िा रस्ता २१ मैलांचा िोता् पायी िाण्याच्या या एका हनयमाने िेकडो
रुपयांची बचत झाली आक्षि चालत िािाऱ्यांना पुष्कळ लाभ झाला् हकत्येकांना चालण्याचा
नवा सराव झाला् हनयम असा िोता की, पायी िािाऱ्यांनी भल्या पिाटे २ वािता उठावे आक्षि
२।। वािता हनघावे् सगळे सिा ते सात तासात िोिान्द्सबगाला पोचू िकत् कमीत कमी वेळात
पोचिाऱ्यांना चार तास अठरा चमहनटे लागत्
आमचे काम सत्याग्रिी कुटुं बांना उद्योगी ठे विे , पैसा वाचविे आक्षि िेवटी स्वावलं बी िोिे
िे िोते् असे केल्यानेच वाटे ल हततका काळ आम्िी रान्द्सवालच्या सरकारिी लढू िकिार िोतो
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ना? पायात घालण्याच्या िोड्यांचािी खचा िोता् म्ििून आम्िी पाित्रािे बनहविे त्तिकण्याचे
ठरहवले ् हकत्येक तरुि पाित्रािे बनवायला त्तिकले आक्षि आम्िी ती चमत्रमंडळीत हवकूिी
लागलो् दुसरे काम सुताराचे सुरु केले ् एक गावच िेथे आम्िी वसहवले तेथे पाटापासून पेटीपयांत
अनेक लािान मोठ्या वस्तू लागायच्याच; त्या आम्िी आमच्या िातांनीच बनवीत असू्
तरुि मुले आक्षि लिान मुले—मु ली यांच्यासाठी िाळा िी पाहििेच् िे काम मात्र सवाात
कठीि आक्षि िेवटपयांत आम्िाला त्यात पूिा यि कधी चमळाले नािी् त्तिििाची िबाबिारी
मुख्यतः चम् कॅलनबॅक व माझ्यावर िोती् िाळा दुपारीच चालहविे िक्य िोते् आम्िी िोघेिी
मेिनत झाल्याने खूप थकले ले असायचो् हवद्याथीसुद्धा थकले लेच असायचे् तेव्िा पुष्कळ वेळा
ते डु लक्या घेत आक्षि आम्िालािी डु लक्या यायच्या् डोळ्यांवर पािी मारून घ्यायचे , मुलांिी
थट्टा-मस्करी करून त्यांचा आक्षि आमचा आळस झाडायचा आम्िी प्रयत्न करायचो, पि ते
हकत्येक वेळा व्यथा िाई् िरीराला िेवढा आराम पाहििे तेवढा दिलाच पाहििे् िे आपले एक
अगिी लिानसे हवघ्न सांहगतले ् कारि अिा डु लक्या येत असतानासुद्धा वगा िे चालायचेच् पि
तचमळ, तेलगु आक्षि गुिराती अिा तीन भाषा बोलिाऱ्यांना काय आक्षि कसे त्तिकवावे ? त्यांच्या
मातृभाषेतून त्तिकहवण्याची आम्िाला फार इच्छा िोती् तचमळ थोडेसे मला येत असे् पि तेलगूचे
अिरिी मी िाित नव्ितो् अिा श्स्थतीत एका त्तििकाकडू न काम कसे व्िायचे ?
पि िा त्तिििाचा प्रयोग फुकट गेला नािी् मुलांमध्ये त्यायोगे असहिष्िुता आली नािी्
ती एकमेकांच्या धमााबद्दल आक्षि ररतीररवािाबद्दल उिारता ठे वायला व एकमेकांिी सख्ख्या
भावंडांप्रमािे रािायला त्तिकली् एकमेकांची सेवा करायला त्तिकली् सभ्यता त्तिकली् मेिनती
बनली् आक्षि आिसुद्धा त्या मुलांपैकी ज्यांच्या कामाची मला थोडीफार माहिती आिे, त्यावरून
त्यांनी टॉलस्टॉय फामामध्ये िे चमळहवले ते व्यथा गेले नािी िे मला माहित आिे् तो प्रयोग अपुरा
िोता तरी हवचारपूवाक व धार्मिंक प्रयोग िोता् आक्षि टॉलस्टॉय फामाच्या मधुर स्मृतीत िी
त्तिििाच्या प्रयोगाची स्मृती कािी कमी मधुर नािी्
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फामावर आिाराच्या दृष्टीने आक्षि रोगांच्या उपचाराच्या दृष्टीने हकत्येक प्रयोग झाले ्
हनरचमषािारी आपि म्ििहवतो तर दूध घेण्याचा आपल्याला हकतपत अचधकार आिे ककिंवा आिे
का, त्याचा हवचार मी बराच केला िोता् त्यासंबंधी वाचले लेिी पुष्कळ िोते् पि फामामध्ये रािात
असता माझ्या िाती एक पुस्तक की वृिपत्र कािीतरी आले आक्षि त्यात मी वाचले की
कलकत्त्यात गाईम्ििींना रक्ताचा थेंब येईपयांत हपळू न त्यांचे दूध काढण्यात येते् त्या ले खात
'फुक्या'च्या घातकी आक्षि भयानक हक्रयेचे विानिी िोते् त्याच दिविी मी दूध सोडले ्
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५६. लढतीमध्ये श्स्त्रयांचा सहभाग
सन १९१२ च्या ऑक्टोबर महिन्द्यात गोखले िक्षिि आहिकेला आले ् सत्याग्रिी आक्षि
सरकारमध्ये तडिोड करिे िे त्यामागील प्रमुख कारि िोते् त्यांना हवश्वास िोता की, िनरल
बोथांनी दिले ल्या वचनानुसार ‘काळा कायिा' मागे घेतील व तीन पौंडांचा कर रद्द करतील् पि
िनरल बोथांनी वचनभंग केला्
वचनभंग झाल्याचे मी गोखल्यांना कळहवले आक्षि लढा सुरू करण्याची तयारी केली् मी
त्यांना त्तलहिले की, तुम्िी हनश्ििंत रािावे, आम्िी मरेपयांत झुंिू आक्षि कर रद्द करायला लावू्
तुरंगवास िीघाकाळ भोगावा लागिार िेिी लिात आले ् म्ििून टॉलस्टॉय फामा बंि करण्याचे
ठरहवले आक्षि हफहनक्स िे केंद्र करण्याचे ठरहवले ्
अिून लढा सुरू करण्याची तयारी चालू िोती एवढ्यात एक नवे हवघ्न आले ् त्यामुळे
स्त्स्त्रयांनािी लढ्यात सामील िोण्याची संधी चमळाली् आतापयांत परिे िात स्त्री वगााला तुरुंगात
पाठहविे िे आम्िां सवाांना अयोग्य वाटले ् पि या वेळी असा एक खटला झाला ज्यात
न्द्यायाधीिाने हनकाल दिला की, िक्षिि आहिकेच्या कायद्यात ख्रिस्ती धमााप्रमािे नोंिहवले ली
लग्ने सोडू न इतर लग्नांना सरकारी मान्द्यता नािी् म्िििेच कििंदु, मुसलमान, पारसी इ्
धमाहवधीप्रमािे झाले ली लग्ने वरील भयंकर हनिायाने िक्षिि आहिकेत रद्द ठरली आक्षि म्ििून
त्या कायद्यान्द्वये िक्षिि आहिकेत ज्यांची लग्ने झाली अिा कििंिी स्त्स्त्रयांचा ििाा धमापत्नी म्ििून
नािीसा िोऊन रखेल्यासारखा झाला, आक्षि त्या स्त्स्त्रयांपासून झाले ल्या संततीच्या वारसाचा
िक्किी गेला् िी श्स्थती स्त्स्त्रयांना सिन िोिे िक्य नव्िते , तसेच पुरुषांनािी सिन िोिे िक्य
नव्िते्
स्त्स्त्रयांचा अपमान झाल्यानंतर धीर कसा काय राििार? स्त्स्त्रया थोड्या असोत ककिंवा
िास्त असोत, िेवढ्या चमळतील तेवढ्यांनी हनकराचा सत्याग्रि सुरू करण्याचे ठरहवले ् आता
स्त्स्त्रयांना लढ्यात भाग घ्यायला प्रहतबंध करिे िक्य नव्िते ; एवढे च नव्िे, पि स्त्स्त्रयांना लढ्यात
िाखल िोण्याकररता आवािन करण्याचे आम्िी ठरहवले ् प्रथम ज्या स्त्स्त्रया टॉलस्टॉय फामामध्ये
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राहून गेल्या िोत्या, त्यांना बोलावण्यात आले ् त्या तर लढ्यात सामील िोण्याकरीता धडपडत
िोत्या् मी त्यांना लढ्यात असिाऱ्या सवा धोक्यांची िािीव करून दिली् खाण्याहपण्याच्या,
बसण्या-झोपण्याच्या, पोषाखाच्या इत्यािी सवा बाबींवर तुरुंगात हनबांध राििार िे त्यांना बिावले ्
तेथे िबर मेिनतीची कामे िे तील, कपडे धुवायला लावतील, अचधकारी अपमान करतील वगैरे
गोष्टींची पूवासूचना दिली् पि या स्त्स्त्रया एकािी गोष्टीला भ्याल्या नािीत् सगळ्या िूर िोत्या्
एकीला तर दिवस गेले िोते् कोिी ले कुरवाळ्या िोत्या् अिांनी सुद्धा सामील िोण्याचा आग्रि
धरला् त्यांना कोिालािी अडवून धरिे मला अिक्य िोते् यामधल्या सिाििींना अंगावर
हपिारी ले करे िोती्
ा ा स्त्स्त्रयांनी परवानगी न घेता रान्द्सवालमध्ये प्रवेि केला तरी कोिी पकडेना् त्यांनी
हवनापरवाना फेरी केली, तरी पि पोत्तलसांनी त्यांना पकडण्याचे नाकारले ्
हफहनक्सच्या आश्रमवात्तसयांनी सोळा लोकांना सरिद्द पार करून रान्द्सवालमध्ये प्रवेि
करहवण्यांचे ठरहवले ् या मंडळींनी, रान्द्सवालची सरिद्द ओलांडून आत प्रवेि करावा व तेथे
िाखल िोताच हवनापरवाना प्रवेि केल्याच्या गुन्द्ा ाकरीता पकडू न घ्यावे अिी िी योिना िोती्
ज्या ज्या स्त्स्त्रया रान्द्सवालात पकडू न घेण्याचा प्रयत्न करीत िोत्या, त्यांनी नाताळात यायचे िोते्
िसा नाताळातून रान्द्सवालात परवान्द्यावाचून िािे िा गुन्द्िा िोता, तसाच रान्द्सवालातून
नाताळात िािे िा गुन्द्िा िोता् म्ििून स्त्स्त्रयांना तेथेच पकडले तर बरेच, नािीतर त्यांनी नाताळात
िेथे कोळिाच्या खािी िोत्या, त्या न्द्यूकेसल या मुख्य केंद्राच्या दठकािी िाऊन तेथील मिुरांना
बािेर पडण्यास हवनंती करावी, असे ठरहवले िोते् िर या मिुरांनी स्त्स्त्रयांचे ऐकून आपले काम
सोडले , तर त्यांनासुद्धा मिुरांबरोबर सरकार पकडल्यावाचून रािायचेच नािी, त्यामुळे मिुरांत
िास्त उत्साि येण्याचा पुष्कळच संभव िोता् या प्रकारचा व्यूि मनात रचून रान्द्सवालच्या
स्त्रीयांना मी सूचना दिल्या िोत्या्
मग मी हफहनक्सला गेलो् तेथे राििाऱ्या स्त्स्त्रया व इतर अनुयायांनी आपल्या िालअपेष्टा
कथन केल्या् त्यािे खील रान्द्सवालमधील स्त्रीयांप्रमािेच पेटून उठल्या िोत्या् त्यामध्ये
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कस्तूरबाईपि िोती् सवा स्त्स्त्रयांनी तरुं गात िाण्याची तयारी ििाहवली् हकतीिी त्रास झाला तरी
तुरुंगातील लढ्यात माघार घेिार नािी अिी खात्री त्यांनी दिली्
िी तुकडी सरिद्द ओलांडून हवनापरवाना रान्द्सवालात िाखल िोण्याच्या गुन्द्ा ाकररता
तुरुंगात िायची िोती् पोत्तलसांनी या तुकडीला पकडले ् सवाांना तीन तीन महिन्द्यांची सक्त
मिुरीची त्तििा झाली्
ज्या स्त्स्त्रया रान्द्सवालात पकडू न घेण्याच्या प्रयत्नात हनराि झाल्या िोत्या, त्या नाताळात
िाखल झाल्या् त्यांना हवनापरवाना िाखल िोण्याबद्दल पोत्तलसांनी पकडले नािी् म्िििे
ठरले ल्या योिनेप्रमािे त्यांनी न्द्यूकेसलमध्ये आपले बस्तान बसहवले ् स्त्स्त्रयांनी आपले काम सुरू
केले ् त्याचा प्रभाव हवद्युतवेगाने पसरला् तीन पौंड कराच्या अन्द्यायाच्या िकीकतीने मिूरांच्या
अगिी हृियाला स्पिा केला् त्यांनी काम सोडले ्
या िूर स्त्स्त्रयांना काय सरकार आता सोडिार? त्या पकडल्या गेल्या आक्षि प्रत्येकीला
तीन महिन्द्यांच्या कैिे ची त्तििा चमळाली्
स्त्स्त्रयांच्या बिादुरीहवषयी काय बोलावे ? सवाांना नाताळची रािधानी माररत्सबगा येथे
ठे वण्यात आले ् तेथे त्यांना बराच त्रास िे ण्यात आला् अन्द्न िे ताना काडीमात्र काळिी बाळगली
गेली नािी् मिुरीचे काम म्ििून त्यांना धोब्याचे काम िे ण्यात आले ् बािेरून अन्द्न िे ण्याची सक्त
मनाई िवळिवळ िेवटपयांत िोती् एका बाईचे हवत्तिष्ट अन्द्न घेण्याचेच व्रत िोते् हतला ते अन्द्न
िे ण्याचा हनिाय मोठ्या मुतष्कलीने झाला, पि ते इतके वाईट िोते की खाण्याची सोयच नािी्
ऑत्तलव्ि ऑइलची हतला हविेष आवश्यकता िोती् ते पहिल्यांिा तर चमळाले च नािी् नंतर
चमळाले ; पि िुने आक्षि खवट् आमच्या खचााने आम्िी मागवू अिी हवनंती केली् त्याला उिर
“िी कािी खानावळ नािी, येथे चमळे ल ते खावे लागेल” असे चमळाले ् िी बाई िेव्िा तुरुंगातून
बािेर पडली तेव्िा ती हनव्वळ अश्स्थपंिर राहिली िोती् मिाप्रयासाने ती वाचली्
दुसरी एक स्त्री प्रािघातक ताप घेऊन बािेर पडली् ती तुरुंगातून बािेर पडल्यानंतर
थोड्याच दिवसात त्या तापाने प्रभूच्या घरी गेली् (२२-२-१९१४) हतला हवसरिे कसे िक्य आिे!
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हतचे नाव वात्तलयामा् ती फक्त अठरा वषाांची पोर िोती् मी हतच्याकडे गेलो तेव्िा ती अंथरुिावर
पडू न िोती् ती िरीराने उंच असल्यामुळे हतचे काठीसारखे िरीर भयप्रि वाटत िोते्
“वात्तलयामा, तुरुंगात गेल्याचा पिाताप तर वाटत नािी ना?”
“पिाताप कसला? मला पुनः पकडले तर मी आिाच तुरुंगात िायला तयार आिे्”
“पि त्यात मरि आले तर?” मी हवचारले ्
“आले तर आले ् िे िाकररता मरिे कोिाला आवडिार नािी?”
िे बोलिे झाले त्यानंतर थोड्याच दिवसात वात्तलयामा मृत्यू पावली् हतचा िे ि गेला, पि
िी मुलगी आपले नाव अमर करून गेली्
या स्त्स्त्रयांचे बत्तलिान हनमाळ िोते् िुद्ध िेतूने केले ल्या बत्तलिानाचेच फळ चमळते् प्रभूला
भक्तीपूवाक, म्िििे हनष्काम बुद्धीने अपाि केले ले एखािे पान, फुल ककिंवा पािीसुद्धा ईश्वर प्रेमाने
स्वीकारतो आक्षि त्याचे कोटीपटीने फळ िे तो् सत्याग्रिींनी एवढे अवश्य लिात ठे वावे की,
त्यांच्यात एक िरी िुद्ध असेल , तरी त्याचे आत्मसमपाि यि आिण्याला पुरेसे आिे् पृर्थवी िी
सत्याच्या बळावर दटकली आिे् असत्-असत्य-म्िििे 'नािी', सत्-सत्य-म्िििे 'आिे्'
असत्ला िेथे अत्स्तत्वच नािी तेथे त्याच्या यिाचा प्रश्नच नािी् आक्षि 'आिे’ त्याचा नाि कोि
करू िकिार? एवढ्यात सत्याग्रिाचे सगळे िास्त्र आिे्
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५७. मजुरांची रीघ
स्त्स्त्रयांच्या या त्यागाचा प्रभाव मिु रांवर अि्भुतपिे झाला् न्द्यूकॅसलिवळच्या खािींतील
मिुरांनी आपली अविारे खाली ठे वली् ििराकडे त्यांची रीघ सुरू झाली् मला ते कळताच मी
हफहनक्स सोडले आक्षि न्द्यूकॅसल येथे िाऊन पोचलो्
अिा मिुरांना स्वतःची घरे नसतात् मालकच त्यांच्याकरीता घरे बांधतात् मालकच
त्यांच्या रस्त्यांवर दिवाबिी लावून िे तात् मालकच त्यांना पािीिी िे तात् त्यामुळे मिूर पराधीन
िोतात्
िे संपावर िािारे लोक माझ्याकडे अनेक प्रकारच्या तक्रारी घेऊन आले िोते् कोिी म्ििे
मालक रस्त्यावरच्या बत्त्या बंि करीत आिेत, कोिी म्ििे ते पािी बंि करीत आिेत, तर कोिी
म्ििे संपावर गेलेल्यांचे सामानसुमान त्यांच्या खोल्यांच्या बािेर फेकून िे त आिेत् मी सुचहवले ,
रस्ता एकच िोता की लोकांनी मालकांच्या कोठड्या सोडू न द्यायच्या, म्िििे 'हििरात' करायची्
मिूर कािी पाचपंचंवीस नव्िते, िेकडो िोते; त्यांचे ििार व्िायलािी वेळ लागायचा
नािी् त्यांच्यासाठी घरे कोठू न आिू ? खायचे कोठू न आिू? मािसांची गिी झाली् इतक्या
संख्येने आले ल्या आक्षि हनरंतर वाढत िािाऱ्या मिुरांना एकाच दठकािी आक्षि कामधंद्यावाचून
सांभाळिे अिक्यच नव्िे—भयानक काम िोते् मला उपाय सुचला् या तुकडीला रान्द्सवालात
घेऊन िावे आक्षि िसे ते सोळा पकडले गेले, तसे यांनािी तुरुंगात नेऊन बसवावे् माझ्या येथे
िवळिवळ पाच ििार मािसे गोळा झाली असतील् त्या सवाांना कािी आगगाडीने नेिे िक्य
नव्िते् इतके पैसे कोठू न आिू ? आक्षि त्यात लोकांची परीिा व्िायची नािी् न्द्यू कॅसलहून
रान्द्सवालची िद्द ३६ मैल िोती् नाताळच्या सरिद्दीवरचे गाव चाल्साटाउन िोते , तर रान्द्सवालच्या
सरिद्दीवरील गाव वॉक्सरस्ट िोते् िेवटी पायी प्रवास करायचा असे मी ठरहवले ् मिुरांिी
हवचारहवहनमय केला् त्यांत स्त्स्त्रया, मुले वगैरे िोती् कािींनी का कू केले ् हृिय कठोर
केल्यात्तिवाय माझ्यापुढे दुसरा इलाि नव्िता् ज्याला परत खािीवर कामाला िायचे असेल,
त्यांनी िावे, असे मी सांहगतले ् कोिी परत िायला तयार नव्िते् िे अपंग िोते , त्यांना
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आगगाडीने पाठहवण्याचे ठरहवले ् बाकीच्या सवाांनी पायी चालत चाल्साटाउनला िाण्याची
आपली तयारी ििाहवली् िी मिल िोन दिवसांत पूिा करायची िोती्
एके दिविी पिाटे उठू न कूच सुरू करायची, असे लोकांना मी सांहगतले ् रस्त्याने कसे
चालायचे त्याचे हनयम सांहगतले ् पाच-सिा ििारांचा िमाव सांभाळिे िी कािी लिानसिान
गोष्ट नव्िती् त्यांची मोििाि तर माझ्यापािी मुळीच नव्िती् नावे-गावेिी मािीत नव्िती् िे
येतील, ते राितील अिा हििेब िोता् सवाांना सव्वा िेर रोटी आक्षि अडीच तोळे साखर यात्तिवाय
दुसरे अन्द्न िे ण्याची िक्ती नव्िती् याखेरीि वाटे त कििंिी व्यापाऱ्यांनी कािी दिले , तर मी मागून
घेईन, असे मी म्िटले िोते् पि लोकांनी रोटी आक्षि साखर घेऊनच संतोष मानला पाहििे असे
ठरले िोते् मला बोअर आक्षि िबिी युद्धात चमळाले ला अनुभव फार उपयोगी पडला् सोबत
िरूरीपेिा िास्त कपडे मुळीच ठे वायचे नािीत िी अट तर िोतीच् वाटे त कोिाचा माल घ्यायचा
नािी, सरकारी अचधकारी ककिंवा कोिी इंग्रेि भेटला, त्याने त्तिव्या दिल्या, मारले ककिंवा कैि केले ,
मी पकडलो गेलो तरीसुद्धा लोकांनी कूच चालू ठे वायची वगैरे गोष्टी मी समिावून दिल्या्
एकामागून एक माझ्या िागी कोि कोि नेम ले िातील िेिी सांहगतले ्
लोकांनी मान्द्य केले ् समुिाय सिीसलामत चाल्साटाउनपयांत पोचला, चाल्साटाउन येथे
व्यापाऱ्यांनी खूप मित केली् आपली घरे वापरायला दिली् मत्तििीच्या मैिानात स्वयंपाक
करण्याची परवानगी दिली् कूच चालू असताना िे अन्द्न दिले िात असे , ते मुक्काम पडला
म्िििे नसायचे , तेव्िा स्वयंपाकाची भांडी लागिारच् तीिी व्यापाऱ्यांनी आनंिाने दिली् तांदूळ
वगैरे तर माझ्याकडे पुष्कळच आला िोता् त्यांतिी व्यापाऱ्यांनी आपली भर घातली्
चाल्साटाउन िे एक लिानसे गाव् त्यात त्या काळी चारपाच ििारांची वस्ती असेल नसेल्
त्यांत इतक्या मािसांचा समावेि करायचा िे कठीि िोते् बायका मुलांनाच फक्त घरात ठे वले ्
पुष्कळांना मैिानातच िागा दिली िोती्
मी आक्षि माझे सोबती झाडू मारण्याचे , मैला उचलण्याचे वगैरे कामे करताना मुळीसुद्धा
का कू करीत नव्ितो् त्यामुळे लोक ती कामे िौसेने स्वतःकडे घेत् असे िर न केले , तर हुकूम
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कोिी कोिाला करायचा? सगळे सेनापती बनून दुसऱ्यांना हुकूम करू लागले , तर िेवटी काम
व्िायचेच नािी् पि िेथे सेनापती स्वतःच सेवक बनतो, तेथे दुसरे सेनापतीपिाचा अचधकार
कसा सांगिार?
स्वयंपाक करिाऱ्यांचा म्िोरक्या मी िोतो् कधी डाळीत पािी िास्त पडे , तर कधी ती
कच्ची रािी् कधी भािी त्तििले ली नसायची, तर कधी भातसुद्धा कच्चा रािायचा् असले अन्द्न
िस्तमुखाने घेऊन िेविार मी िगात फार थोडे पाहिले ्
त्तििहवण्यापेिा वाढण्याचे काम िास्त कठीि िोते आक्षि ते माझ्या िातीच असायचे्
अन्द्न कमी असले आक्षि मािसे वाढली तर कमी िे ऊन त्यांचे समाधान राखिे िे सुद्धा
माझ्याचकडे असायचे् मी कमी वाढले की ििभर माझ्याकडे नारािीच्या निरेने बघिाऱ्या
आक्षि मग माझ्या कमी वाढण्याचा अथा लिात घेऊन िसत चालत्या िोिाऱ्या भहगनींची ती दृश्ये
िन्द्मभर मी हवसरिे िक्य नािी् मी म्ििे , “माझा नाइलाि झाला आिे् माझ्याकडे अन्द्न थोड
आिे आक्षि िेविारे पुष्कळ आिेत, तेव्िा मला सवाांच्या वाट्याला येईल हततकेच दिले पाहििे
ना?" एवढे त्यांना समिावून िे ताच 'संतोषम् ' म्ििून िसत त्या चालू लागत्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

५८. ती भव्य कूच
मी सरकारला पत्र त्तलहिले िोते की, आम्िी रान्द्सवालात स्थाहयक िोण्याच्या िेतूने प्रवेि
करू इश्च्छत नािी् आमचा प्रवेि िा सरकारच्या वचनभंगाहवरूद्ध केले ला प्रभाविाली पुकार
आिे, तसेच स्वमानभंगाने मनाला िोत असले ल्या दुःखाचे ते िुद्ध चचन्द्ि आिे् आम्िांला तुम्िी येथे
चाल्साटाउनलाच पकडाल, तर आम्िी हनश्श्त्वंत िोऊ् िर तुम्िी तसे न

कराल आक्षि

आमच्यापैकी कोिी गुपचूप रान्द्सवालात िाखल िोईल तर त्यासाठी आम्िी कािी िबाबिार
राििार नािी् आमच्या लढ्यांत गुप्त असे कािीच नािी् व्यत्तक्तगत स्वाथा कोिालाच साधायचा
नािी् कोिी गुपचूप प्रवेि करिे आम्िाला आवडिार नािी् पि िेथे ििारो अपररचचत
मािसांिी काम पडते आक्षि िेथे प्रेमात्तिवाय दुसरे कसले िी बंधन नािी तेथे एखाद्याच्या
कमाासंबंधी आम्िी िबाबिार रािायचे िे िक्य नािी् त्तिवाय िेिी लिात घ्या की, िर तुम्िी तीन
पौंडांचा कर काढू न टाकलात, तर हगरचमटे परत कामाला लागतील आक्षि िरताळ बंि िोईल्
आमची दुसरी गाऱ्िािी दूर करून घेण्यासाठी त्यांना आम्िी सत्याग्रिात सामील करिार नािी्
पि सरकारच्या उिराची वाट कािी अिा श्स्थतीत दिवसेंदिवस पाित राििे िक्य नव्िते्
म्ििून िर सरकारने पकडले नािी, तर लागेच चाल्साटाउन सोडू न रान्द्सवालात िाखल व्िायचे
असे मी ठरहवले ् िर वाटे त पकडले नािी, तर समुिायाने रोि वीस ते चोवीस मैलांची कूच आठ
दिवस करायची िोती् आठ दिवसात टॉलस्टॉय फामाला पोचण्याचा आमचा संकल्प िोता आक्षि
लढा संपेपयांत सवाांनी तेथे रािायचे आक्षि फामावर काम करून आपला चररताथा चालवायचा
अिी कल्पना िोती्
समुिायाने कूच करण्यासंबंधीची इतर तयारीिी केली् चाल्साटाउनच्या भल्या इंग्रि
डॉक्टरने आम्िांला एक लिानिी औषधाची पेटी तयार करून दिली आक्षि आपली हकत्येक
ित्यारे, िी माझ्यासारखा मनुष्य वापरू िकेल अिी दिली्
खाण्याकरीता रोटी आक्षि साखर यात्तिवाय कािी नव्ितेच, पि िी रोटी आठ दिवस किी
काय पुरवायची? रोिच्या रोि ती लोकांना वाटू न दिली पाहििे् यावर उपाय िाच की, आम्िाला
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प्रत्येक मुक्कामावर कोिी तरी रोटी पोचती केली पाहििे् िे कोि करिार? चाल्साटाउनपेिा
वॉक्सरस्ट दुप्पट मोठे िोते् तेथे भट्टीवाल्यांचे (बैकरचे) मोठे दुकान िोते् त्याने आनंिाने प्रत्येक
दठकािी रोटी पुरहवण्याचा करार केला् त्याने ती रेल्वेला वेळेवर पोचहवली आक्षि रेल्वेवाल्यांनी
(िेसुद्धा गोरेच िोते!) ती प्रामाक्षिकपिे पोचती केली; इतकेच नव्िे, तर त्यांनी ती पोचती करताना
पूिा काळिी घेतली आक्षि आम्िाला हकत्येक खास सोयी करून दिल्या् त्यांना मािीत िोते की,
आमचे कोिािी ित्रुत्व नािी्
अिी कूच करण्याची सवा तयारी झाली, तेव्िा मी पुन्द्िा समेटाचा प्रयत्न केला् पत्रे, तारा
वगैरे पाठहवल्याच िोत्या् माझा अपमान ते करिारच, पि झाला अपमान तर झाला, आपि
त्यांना टे त्तलफोन करायचा असे मी ठरहवले ् अध्याा चमहनटांत उिर आले , “िनरल स्मट् स
तुमच्यािी कसले िी संबंध ठे वू इश्च्छत नािीत; तुमच्या इच्छे ला येईल तसे करा्” टे त्तलफोन बंि्
मी तिी कल्पना केलीच िोती् मात्र तुसडेपिाची अपेिा ठे वली नव्िती्
दुसऱ्या दिविी ठरले ल्या घंटेला (६ नोव्िेंबर १९१३, ६्३० वािता) आम्िी प्राथाना करून
ईश्वराच्या नावाने कूच केले ् समुिायात यावेळी २०२७ पुरुष, १२७ स्त्स्त्रया आक्षि ९७ मु ले िोती्
चाल्साटाउनहून एक मैल दूर वॉक्सरस्टचा ओढा लागतो् तो उतरून पलीकडे गेले की,
वॉक्सरस्टमध्ये म्िििेच रान्द्सवालमध्ये प्रवेि िोतो् या ओढ्याच्या पलीकडे पोलीस घोडेस्वार
िोते् मी अगोिर त्यांच्याकडे गेलो् लोकांना मी सांगून ठे वले िोते की, मी खूि केली की त्यांनी
हतकडे यायचे् पि मी अिून पोत्तलसांिी बोलत आिे एवढ्यांत लोक िोराने पुढे घुसले आक्षि
ओढा ओलांडून पलीकडे आले ् घोडेस्वारांनी त्यांना वेढा दिला, पि या समुिायाला थोपहविे
अिक्य झाले ् पोत्तलसांचा आम्िांला पकडण्याचा उद्दे ि नव्िताच् मी लोकांना िांत के ले आक्षि
रांगेने चालायला सांहगतले ् पाच-सात चमहनटांत सवा िांत झाले आक्षि रान्द्सवालमध्ये कूच सुरू
झाली्
वॉक्सरस्टच्या लोकांनी िोन दिवस आधीच सभा भरहवली िोती् त्यांत अनेक प्रकारच्या
धमक्या दिल्या िोत्या् कािीिि म्ििाले िोते की, िर कििंिी लोक रान्द्सवालात िाखल झाले तर
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आम्िी त्यांच्यावर गोळ्या चालवू् या सभेत कॅलनबॅक त्या गोऱ्यांना समिहवण्याकररता गेले िोते्
कॅलनबॅकचे कोिी ऐकायलाच तयार नव्िते्
आमची चमरविूक तर िांत रीतीने पुढे चालली् कोिा गोऱ्याने चेष्टा केल्याचेिी मला
आठवत नािी् सगळे िे अपूवा आिया पािायला बािेर पडले ् त्यांच्यापैकी हकत्येकांच्या डोळ्यात
स्नेिभाविी िोता्
आमचा मुक्काम पहिल्या दिविी आठएक मैलांवर पामफोडा स्टे िन आिे तेथे िोता्
आम्िी संध्याकाळी सिा-सात वािता तेथे पोचलो् लोकांनी रोटी आक्षि साखर खाल्ली आक्षि
सगळे मोकळ्या मैिानात पसरले ् कोिी भिन गात िोते, तर कोिी गप्पा मारीत िोते् वाटे त
हकत्येक बाया थकून गेल्या िोत्या् आपल्या मुलांचे ओझे घेऊन चालण्याची कििंमत त्यांनी धरली
िोती खरी, पि पुढे चालिे त्यांच्या िक्तीबािेरचे िोते् म्ििून माझ्या पूवासूचनेप्रमािे मी त्यांना
एका सज्िन कििंिी मािसाच्या दुकानात ठे वले , आक्षि आम्िी टॉलस्टॉय फामाला पोचलो तर
हतकडे त्यांना पाठवावे आक्षि पकडले गेलो तर त्यांच्या घरी पाठवावे असे सांगून ठे वले ् त्या कििंिी
व्यापाऱ्याने आमची हवनंती मान्द्य केली्
रात्र िोत गेली तसे सवा सामसूम झाले ् मीसुद्धा झोपण्याच्या तयारीत िोतो् एवढ्यात
खडखड आवाि ऐकला् कंिील घेऊन येिाऱ्या गोऱ्यांना मी बचघतले ् मी सावधान झालो् मला
तयारी कसलीच करायची नव्िती् पोत्तलस अचधकारी म्ििाला, “तुमच्याकररता माझ्यापािी वॉरंट
आिे, मी तुम्िांला कैि करिार आिे्”
मी हवचारले , “केव्िा?”
उिर आले , “आिाच्”
“मला कुठे घेऊन िािार?”
“आिा िवळच्या स्टे िनावर आक्षि गाडी आली की हतच्यात बसून वॉक्सरस्टला्”
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मी म्िटले , “तर मग कुिालािी न उठहवता तुमच्याबरोबर मी येतो, पि माझ्या सोबत्यांना
कािी सूचना िे तो्”
“खुिाल्”
िेिारीच झोपले ल्या पी् के् नायडू ंना मी उठहवले ् मी पकडला गेल्याची बातमी लोक
सकाळी िागे िोईपयांत त्यांना न िे ण्याबद्दल सांहगतले ् सकाळ िोताच ठरल्याप्रमािे कूच
करायलािी सांहगतले ् कूच अथाात सूयोियापूवीच सुरू करायची िोती् हवसावा घेण्याची आक्षि
लोकांना रोटी वाटण्याची वेळ झाली की, लीकांना माझ्या अटकेची बातमी सांगायची् मध्ये कोिी
हवचारले तरी सांगायला िरकत नािी् सगळ्या समुिायाला अटक झाली, तर िोऊ द्यायची, न
झाली तर ठरले ल्या पद्धतीने कूच चालू ठे वायची् नायडू ंना भय कसले च नव्िते् त्यांना पकडले
तर काय तेिी सांगून ठे वले ् वॉक्सरस्टमध्ये कॅलनबॅक िोतेच्
मी पोत्तलसांबरोबर गेलो् सकाळ झाली् वॉक्सरस्टच्या गाडीत बसलो् वॉक्सरस्टमध्ये
खटला चालला् खटला तिकूब करण्याची मागिी सरकारी वहकलानेच केली; कारि
त्याच्यापािी पुरावाच तयार नव्िता् मी िाचमनावर सोडण्याचा अिा करून त्याचे कारि असे
सांहगतले की, माझ्याबरोबर २००० मािसे १२२ बायकामुलांसि आिेत् खटल्याची तारीख द्याल
त्या मुितीत मी लोकांची व्यवस्था लावून ििर िोऊ िकेन् सरकारी वहकलाने िाचमनावर
सोडण्यास हवरोध केला, पि मॅजिस्रे टचा नाईलाि िोता् माझ्यावर िो आरोप िोता तो असा
नव्िता की, ज्यांत िाचमनावर सोडिे िे मॅजिस्रे टच्या मिीवर अवलं बून िोते् तेव्िा मला पन्द्नास
पौंडांच्या िाचमनावर सोडले ् माझ्याकररता कॅलनबॅकनी मोटार तयारच ठे वली िोती् तेव्िा
हतच्यात बसून मला माझ्या समुिायात आिून सोडले ् रान्द्सवालच्या वृिपत्राचा प्रहतहनधी
आमच्याबरोबर येऊ इश्च्छत िोता् त्याला आम्िी घेतले ् त्याने या मोटारीच्या प्रवासाचे , खटल्याचे
आक्षि लोकांिी झाले ल्या भेटीचे सुंिर चचत्र त्यावेळी प्रत्तसद्ध केले िोते् लोकांनी माझे स्वागत केले
आक्षि त्यांच्या उत्सािाला भरते आले ् कॅलनबॅक लगेच परत वॉक्सरस्टला गेले् त्यांचे काम
चाल्साटाउनमध्ये राहिले ल्या आक्षि इतर येिाऱ्या कििंिी लोकांना सांभाळण्याचे िोते्
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आम्िी चालत िोतो; पि मला मोकळे सोडिे सरकारला परवडण्यासारखे नव्ितेच् तेव्िा
पुनः मला दुसऱ्या दिविी स्टाँ डरटन् येथे पकडले ् स्टाँ डरटन् िा एक मोठा गाव आिे् येथे मला
हवचचत्र ररतीने पकडण्यात आले ् मी लोकांना रोटी वाटीत िोतो् येथील दुकानिारांनी मुरंब्याचे
डबे भेट म्ििून दिले िोते म्ििून वाटण्याच्या कामाला िरा िास्त वेळ लागला िोता् मॅजिस्रे ट
माझ्यापािी येऊन उभा राहिला् त्याने वाटण्याचे काम पुरते करू दिले ् मग त्याने मला एका
बािूला बोलावले ् त्याची माझी ओळख िोती, म्ििून मला वाटले की, त्याला माझ्यािी कािी
बोलायचे असेल् त्याने मला िसून म्िटले ;
“तू माझा कैिी आिेस्”
मी म्िटले , “माझा ििाा वाढले ला दिसतो् पोत्तलसांऐविी मॅजिस्रे ट स्वतः पकडायला आले
आिेत् पि माझ्यावर केस आिाच चालहविार ना?”
तो म्ििाला, “माझ्याबरोबरच चल् कोटा तर चालू च आिे्”
लोकांना प्रवास चालू ठे वायला सांगून मी अलग झालो् कोटाात पोचलो तो तेथे माझे
सोबती पी् के् नायडू , हबिारीलाल मिाराि, रामनारायि ससिंग, रघु नारसू आक्षि रहिमखान अिा
पाच ििांना पकडले ले मी पाहिले ्
मला लगेच कोटाापुढे उभे करण्यात आले ् मी माझ्याकरीता वॉक्सरस्टप्रमािेच कारि
िे ऊन मुित माहगतली् येथेिी सरकारी वहकलाने हवरोध के ला; येथेिी मॅजिस्रे टने मुित दिली्
खटला २१ तारखेपयांत तिकूब करण्यात आला् व्यापारी मंडळींनी माझ्यासाठी घोडागाडी तयार
ठे वलीच िोती, त्यात मला बसवू न लोक अिून तीन मैलिी पुढे गेले नसतील तेवढ्यात त्यांच्यात
नेऊन पोचहवले ् आता लोकांना आक्षि मला असेच वाटले की, किाचचत टॉलस्टॉय फामाला
एकत्रच िाऊ; पि िी कल्पना बरोबर नव्िती् लोक माझ्या अटकेला सरावले िा कािी
थोडाथोडका लाभ नव्िता् माझे सोबती मात्र तरुं गातच राहिले ्
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आता आम्िी िोिान्द्सबगाच्या निीक आलो आिोत! िी सारी यात्रा सात दिवसांची
ठरहवली िोती् आम्िी आतापयांत योिले ली मिल पूिा करीत आलो िोतो, आता फक्त पुऱ्या चार
मिला बाकी राहिल्या िोत्या् पि आमचा उत्साि िसा वाढला, तिी सरकारची िागृतीिी
वाढिारच् आम्िाला मिला पुऱ्या करू द्यायच्या आक्षि मग पकडायचे यात त्यांची दुबालता आक्षि
अकुिलताच त्तसद्ध िोिार म्ििून पकडायचे, तर मिल पुऱ्या िोण्यापूवीच पकडले पाहििे्
गोखलें ची इच्छा िोती की, पोलाकनी कििंदुस्तानला येऊन त्यांना मित करावी् म्ििून त्यांना
कििंदुस्तानला पाठहवण्याची तयारी चालली िोती् त्यांनी िावे असे मी पत्र त्तलहून पाठहवले िोते्
पि मला भेटल्यात्तिवाय आक्षि पूिा सूचना प्रत्यि घेतल्यात्तिवाय िावेसे त्यांना वाटले नािी,
म्ििून आमची कूच चालू असतानाच भेटण्यासंबंधी त्यांनी हवचारले ् मी तार केली की, पकडवून
घेण्याचा धोका पत्करून यायचे असेल तर या्
पोलाकनी पकडला िाण्याचा धोका पत्करून येण्याचे पसंत केले ् ९ तारखेला स्टाँ डरटन
आक्षि ग्रीसलिंगस्टे डच्या मध्ये असले ल्या टीकवथा येथे ते येऊन आम्िाला भेटले ् आमचे बोलिे
चालू िोते ; िवळिवळ संपतिी आले िोते् िी वेळ साधारितः दुपारच्या तीनची असेल् आम्िी
िोघे समुिायाच्या अग्रभागी िोतो् दुसरे सोबतीिी आमच्या गप्पा ऐकत चालले िोते् पोलाकना
संध्याकाळची डरबनला िािारी रे न पकडायची िोती् पि िेथे रामचंद्रांनािी राज्याक्षभ षेकाच्याच
वेळी वनवास चमळाला, तेथे पोलाकची काय कथा? आम्िी बोलत िोतो तेवढ्यात आमच्यापुढे
एक घोडागाडी येऊन राहिली् त्यात एत्तिया खात्याचे वररष् अचधकारी चम् चमनी आक्षि दुसरे
पोत्तलस अचधकारी िोते् िोघे खाली उतरले ् मला िरा दूर घेऊन गेले व म्ििाले , “मी तुम्िाला
अटक करीत आिे” अिा रीतीने चार दिवसांत तीन वेळा मला अटक झाली् मी हवचारले ,
“समुिायाचे काय?”
“ते आम्िी पाहून घेऊ्”
मी कािी बोललो नािी् त्यांनी मला फक्त माझ्याच अटकेची बातमी लोकांना सांगू दिली्
मी पोलाकना म्िटले , “तुम्िी लोकांच्या बरोबर िा्" लोकांना िांतता पाळायला वगैरे सांगू
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लागलो, तो अंमलिारसािेब म्ििाले , “तुम्िी आता कैिी आिात् तुम्िाला भाषिे करता येिार
नािीत्”
मला ग्रीसलिंगस्टे ड आक्षि त्यानंतर बेलफोरला नेऊन िेवटी िॅडल् बगाच्या ठाण्यात नेऊ न
उतरहवले ् आम्िी रात्र तेथेच काढली् समुिायाला घेऊन पोलाक पुढे हनघाले ् ते िॅडल् बगाला
पोचले ् तेथे माझ्यासोबत आले ल्या समुिायालािी अटक करण्याची व्यवस्था झाली िोती्
िॅडल् बगा येथे लोकांना कैि करून नाताळला नेण्याकरीता िोन खास आगगाड्या ठे वले ल्या
िोत्या् लोकांनी थोडासा िट्ट धरला : “गांधीना बोलवा् त्यांनी सांगील्तले तर आम्िी पकडवून
घेऊ आक्षि गाडीत बसू् ” चम् चमनींनी पोलाक आक्षि काछत्तलया िेठ यांची मित या लोकांना
समिहवण्याकरीता घेतली् लोकांनी मानले आक्षि गाडीत बसले ्
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५९. सत्याग्रहाचा ववजय
इकडे मला कोटाात उभे करण्यात आले ् यावेळी माझ्या अटकेचे वॉरंट डंडी येथून हनघाले
िोते् हगरचमट्यांना नाताळ सोडण्यासाठी प्रवृि केल्याचा आरोप माझ्यावर ठे वण्यात आला िोता्
म्ििून मला त्याच दिविी आगगाडीने डंडीला घेऊन गेले्
हतकडे पोलाकना िॅडल्बगा येथे पकडले नािी, इतकेच नािी तर त्यांनी मित केली म्ििून
त्यांचे आभार मानले ् पि तसे पोलाकना त्यांनी चाल्साटाउनला गाडीची वाट पािात असताना
पकडले ् कॅलनबॅकलािी पकडले ् िोघांनािी वॉक्सरस्टच्या तुरुंगात डांबले ्
११ तारखेला डंडी येथे माझ्यावर खटला चालला् मला ९ महिन्द्यांची सक्त मिुरीच्या
तुरुंगवासाची त्तििा िे ण्यात आली् अिून वॉक्सरस्ट येथे माझ्यावर खटला चालवायचा िोता् येथे
माझ्यावर प्रहतबंचधत मािसांना रान्द्सवालमध्ये प्रवेि करण्यास मित केल्यास आरोप िोता्
डंडीहून १३ तारखेला मला वॉक्सरस्टला घेऊन गेले् तेथे मी कॅलनबॅक आक्षि पोलाक या िोघांना
पाहिले ् असे आम्िी हतघेिि वॉक्सरस्टच्या तुरुंगात एकत्र आलो् त्यामुळे आम्िाला अहतिय िषा
झाला् अिा ररतीने थोडे दिवस वॉक्सरस्टच्या तुरुंगात राहिलो, पि सरकारने हतघांनािी
हनरहनराळ्या तुरुंगांमध्ये पाठवून दिले ्
यात्रेकरूंना खास गाड्यांत घालू न नाताळात घेऊन गेले् सरकारने िेथून िेथून हगरचमट्ये
पळाले िोते त्या त्या दठकािांना म्िििे कोळिाच्या खािींनाच चौतफाा तारांच्या िाळ्या लावून
तरुं ग बनहवले , आक्षि त्या तुरुंगाचे िेलर खािीच्या नोकरांनाच नेमले ् असे करून ज्या गोष्टीचा
मिुरांनी त्याग केला िोता, तीच गोष्ट सरकारने मिुरांकडू न िबरिस्तीने करवून घेतली् म्िििे
मिूर आता पुरते गुलाम झाले ् पि मिुरांनी खािीत काम करण्याचे स्पष्ट नाकारले ् त्याकरीता
त्यांना फटक्यांचा मार खावा लागला् िी उमाट मािसे एका ििात अंमलिार िोऊन बसली िोती,
त्यांनी लाथा मारल्या, त्तिव्या दिल्या् या अत्याचारांच्या तारा कििंदुस्तानला पोचल्या् सगळा
कििंदुस्तान प्रिुब्ध झाला आक्षि िक्षिि आहिकेचा प्रश्न कििंदुस्तानात सवाांच्या तोंडी झाला्
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मद्रासमध्ये (चडसेबर १९१३) लॉडा िार्डिंग यांचे प्रख्यात भाषि झाले त्या भाषिाने िक्षिि
आहिकेत आक्षि हवलायतेत खळबळ उडवून दिली् व्िाइसरॉय इतर वसाितराज्यांवर टीका करू
िकत नव्िता, पि लॉडा िार्डिंग यांनी कडक टीका केली, इतकेच नव्िे, तर त्यांनी सत्याग्रा ांची
बािू पूिापिे उचलू न धरली् लॉडा िार्डिंगच्या या दृढपिाचा पररिाम फार चांगला झाला्
ििारो हनरपराध मािसांना तुरुंगात ठे वण्याची िक्ती िक्षिि आहिकेच्या सरकारपािी
नव्िती् व्िाइसरॉयलािी ते सिन िोण्यासारखे नव्िते् सगळे िग िनरल स्मट् स काय करतात,
इकडे निर लावून बसले िोते् अिा वेळी सवाच सरकारे िे करतात, ते िक्षिि आहिकेच्या
सरकारने केले ् अिा हबकट अवस्थेतून बािेर पडायचे म्िििे लोकमताला क्षभऊन चालिारी
सरकारे नेिमी कचमिन नेमतात् त्याकरवी फक्त नाममात्र चौकिी करण्यात येते , कारि अिा
कचमिनचा हनकाल पहिल्यापासूनच माहित झाले ला असतो आक्षि कचमिनने त्तिफारस केली
म्िििे हतचा अंमल झालाच पाहििे अिी सामान्द्य प्रथा असते ; म्िििेच कचमिनच्या
त्तिफारिीचा आधार घेऊन, िो न्द्याय करण्याचे सरकारांनी पूवी नाकारले ले असते , तोच न्द्याय ती
नंतर करतात् िनरल स्मट् सच्या कचमिनांत तीन सभासि नेमले गेले् कचमिनने सरकारला
त्तिफारस केली िोती की, कचमिनला काम करिे सुकर व्िावे याकररता चम् कॅलनबॅक , चम्
पोलाकना आक्षि मला हबनिता सोडू न द्यावे् सरकारने या त्तिफारिीचा स्वीकार केला व आम्िा
हतघांना एकिमच सोडू न दिले ् (१८-१२ -१९१७) आम्िी िोन महिने कैि भोगली असेल नसेल्
कचमिनमध्ये कििंिी लोकांतफे कोिी तरी असले च पाहििे िे अवश्य वाटले ् म्ििून आम्िी
िनरल स्मट् सना त्या अथााचे पत्र त्तलहिले ् िनरल स्मट् सनी कचमिनच्या सभासिात वाढ
करण्याचे नाकारले ् आम्िी तुरुंगात िाण्याची तयारी करून िािीर के ले की, सन १९१४ च्या
िानेवारीच्या पहिल्या तारखेला डरबनहून तुरुंगात िािाऱ्यांची कूच सुरू िोईल्
याच सुमारास युहनयन रेल्वेत गोऱ्या कामगारांचा मोठा संप झाला् त्या संपामुळे सरकारची
श्स्थती नािूक झाली् माझ्याकडे कििंिी लोकांची कूच सुरू करण्यासंबंधी हनरोप आले ् मी िािीर
केले की, माझ्याने रेल्वे संपवाल्यांना अिा रीतीने मित िोऊ िकिार नािी् आमचा िेतू
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सरकारची अडविूक करण्याचा नव्िता् आमचा लढा वेगळा आक्षि वेगळ्या प्रकारचा िोता्
आम्िाला कूच करायची असेल तरी आम्िी इतर वेळी िेव्िा रेल्वेची गडबड थंड िोईल तेव्िा
करू् या आमच्या हनिायाचा पररिाम गंभीर झाला् त्याबाबतची तार रॉइटरने हवलायतेला
पाठहवली् लॉडा एम्प्टहिलनी धन्द्यवािाची तार हवलायतेहून पाठहवली् िक्षिि आहिके तील इंग्रि
चमत्रांनीिी धन्द्यवाि दिले ् िनरल स्मट् सचा चचटिीस हवनोिाने म्ििाला, “मला तर तुम्िी लोक
मुळीसुद्धा आवडत नािीत् माझी त्यांना मित करण्याची हबलकुल इच्छा नािी् पि काय
करायचे ? तुम्िी आमच्या हबकट पररश्स्थतीत आम्िाला मित करता् तुम्िाला आता मारायचे कसे ?
मला तर पुष्कळ वेळा वाटते की तुम्िीसुद्धा या इंग्रि संपवाल्याप्रमािे हुल्लड करावी की लगेच
तुम्िाला आम्िी लं बे करू् पि तुम्िी तर ित्रूला दुखापत करू इश्च्छत नािी् स्वतःच दुःख सिन
करून जििंकू म्ििता, हववेकमयाािा तुम्िी सोडीत नािी, मग आमचा इलाि काय चालिार?”
अिाच प्रकारचे उद्गार स्मट् स यांनीिी काढले ्
अिा प्रकारच्या हववेकाच्या उिािरिाचा प्रभाव चहूकडे पडत असले ला मला दिसत िोता;
आक्षि त्यायोगे कििंिी लोकांच्या प्रहतष्ेत भर पडत िोती आक्षि समेटाला वातावरि अनुकूल बनत
िोते्
कचमिनच्या कायााबद्दल िनरल स्मट् सचा आक्षि माझा पत्रव्यविार चालू झाला्
िमातीला ज्या ज्या गोष्टी पाहििे िोत्या, त्या सवा िे ण्याची त्तिफारीस कचमिनने केली् थोड्याच
दिवसात ज्या कायद्याने कििंिी लोकांचा फायिा व्िायचा िोता, त्याचा मसुिा युहनयन गॅझेतात
प्रत्तसद्ध झाला् ज्यानुसार, तीन पौंडांचा कर रद्द केला गेला् िो हववाि कििंदुस्तानात कायिे िीर
मानला िाईल, तो िक्षिि आहिकेतसुद्धा कायिे िीर मानला िाईल् िक्षिि आहिकेत
रािण्याकररता िी अचधकारपत्रे कििंिी लोकांना चमळाली िोती, ती युहनयनमध्ये प्रवेि करण्याचा
िक्क असल्याचा पुरावा म्ििून मान्द्य करण्यात आली िोती्
अिा ररतीने आठ वषाांच् या िेवटी िा सत्याग्रिाचा मिान लढा संपला आक्षि िक्षिि
आहिकाभर वसले ल्या कििंिी लोकांना स्वस्थता लाभली असे वाटले ् १८ िुलै १९१४ रोिी
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हवलायतेत गोखल्यांना भेटून तेथून कििंदुस्तानला िाण्याकररता मी िक्षिि आहिकेहून हनघालो्
िक्षिि आहिका सोडताना माझ्या अंत:करिात सुखदुःखचमक्षश्रत अिी भावना िोती् आनंि मला
या हवचाराने झाला, की बऱ्याच वषाांनंतर कििंदुस्थानला िाऊन गोखल्यांच्या मागाििानाखाली सेवा
करण्याचे सद्भाग्य आता मला लाभिार् ज्या िक्षिि आहिकेत एकवीस वषे मी काढली आक्षि
असंख्य कडू -गोड अनुभव घेतले , ते सोडू न िाताना मला अवघड वाटले आक्षि दुःख झाले ्
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खंड ९ : ववलायत आक्षण युद्ध
६०. युद्धात सहभाग
लढाई ४ ऑगस्ट १९१४ रोिी सुरू झाली् आम्िी ६ तारखेला हवलायतेला पोचलो्
माझे असे मत िोते की, हवलायतेत राििाऱ्या कििंिी लोकांनी लढाईमध्ये स्वतःचा वाटा
उचलला पाहििे् इंग्रि हवद्यार्थयाांनी लढाईमध्ये भाग घेण्याचा आपला हनश्चय िािीर के ला िोता्
कििंिी हवद्यार्थयाांनी मागे राहून चालावयाचे नािी्या युत्तक्तवािाहवरूद्धिी पुष्कळ मतभेि झाले ्
प्रिेची मागिी िोराने पुढे मांडून आपल्या श्स्थतीमध्ये सुधारिा करून घेण्याबद्दल आग्रि
करण्याची िीच वेळ आिे, अिी हवरोधकांची समिूत िोती्
माझी अिी समिूत िोती की, इंग्रिांच्या आपिीची वेळ िी आपल्या मागण्या करण्याची
वेळ नव्िे् लढाई चालू असताना आपल्या मागण्या तिकूब करिे, यातच त्तिष्टाचार व दिव्यदृष्टी
िोन्द्िी आिेत् म्ििून मी माझा सल्ला कायम ठे वला आक्षि ज्यांना नावे नोंिवायची असतील,
त्यांनी नोंिवावी असे सुचहवले ् नोंिहवले ल्या नावांची संख्या भरपूर झाली् त्यात बहुतेक सवा
प्रांतांच्या व सवा धमाांच्या मािसांची नावे िोती्
या बाबतीत मी लॉडा क्र्यू यांना पत्र त्तलहिले आक्षि कििंिी लोकांची मागिी स्वीकारली िावी
यासाठी, िखमी त्तिपायांची िुश्रूषा करण्याचे त्तििि घेण्याची आवश्यकता असेल, तर ते
घेण्याची इच्छा व तयारी व्यक्त केली्
थोड्या वाटाघातीनंतर लॉडा क्र्यू यांनी कििंिी लोकांची मागिी स्वीकारली आक्षि
आिीबािीच्या वेळी साम्राज्याला मित करण्याच्या तयारीबद्दल आभारिी मानले ्
युद्धामध्ये भाग घेिे याचा अकििंसा तत्त्वािी मेळ बसत नािी, िे मला पूिापिे कळत िोते्
पि कताव्याचे ज्ञान िे सूयााच्या प्रकािाप्रमािे नेिमीच स्पष्ट नसते्
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इंग्रि राज्यामाफात माझी, म्िििे माझ्या िे िबांधवांची श्स्थती सुधारण्याची माझी इच्छा
िोती् मी इंग्लं डात रािात असता इंग्लं डचे आरमार माझे रिि करीत िोते् त्याच्या बळाचा अिा
तऱ्िेने फायिा घेत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये असले ल्या कििंसकतेचा मी सरळच भागीिार िोत
िोतो् अथाात िर मला त्या सिेिी संबंध ठे वायचा असेल , त्या सिेच्या हनिािाखाली रािायचे
असेल, तर एक तर मी युद्धाचा उघड उघड हवरोध करून, िोपयांत त्या सिेची युद्धनीती बिलिार
नािी तोपयांत , सत्याग्रिाच्या िास्त्राप्रमािे हतच्यावर बहिष्कार घातला पाहििे: ककिंवा त्या सिेचे
िे कायिे मोडण्यासारखे असतील, त्यांचा सहवनय भंग करून तुरुंगाचा रस्ता पकडला पाहििे्
नािीपेिा मी हतच्या युद्धकायाामध्ये भाग घेत राहूनच त्या कायााचा हवरोध करण्याची िक्ती व
अचधकार चमळहवली पाहििेत् तेवढी िक्ती माझ्यामध्ये नव्िती् अथाात मला युद्धात भाग
घेण्याखेरीि दुसरा मागा नािी असे मी ठरहवले ्
अकििंसेच्या दृष्टीने िातात बंदुक धरिारा व त्याला मित करिारा यांच् यामध्ये भेि मला तरी
दिसत नािी् िो मनुष्य लु टारूंच्या टोळीमध्ये त्यांची पडेल ती चाकरी करण्यासाठी, त्यांची ओझी
उचलण्यासाठी, ते लू ट करीत असतील तेव्िा पिारा करण्यासाठी, ते घायाळ झाल्यास त्यांची सेवा
करण्यासाठी रािातो, तो लु टीबद्दल त्या लु टारूंइतकाच िबाबिार आिे् या दृष्टीने हवचार करता
लष्करात िखमी लोकांची िुश्रूषा करण्यास िािारा मनुष्य युद्धाच्या िोषातून मोकळा राहू िकत
नािी्
िा हवचार मी पोलाकची तार येण्यापूवीच करून ठे वले ला िोता् त्यांची तार आल्यानंतर
मी त्यासंबंधी कािी चमत्रांिी चचाा केली् युद्धामध्ये भाग घेिे मला कताव्य वाटत िोते व आििी
हवचार करता मला वरील हवचारसरिीमध्ये िोष दिसत नािीत् हब्रटीि साम्राज्याबद्दल त्या वेळी
माझे िे हवचार िोते, त्यांना अनुसरून मी युद्धात भाग घेतला् त्यामुळे त्याबद्दल मला पिािापिी
वाटत नािी्
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पि तेवढ्या मुितीतच माझ्या फासळ्यांिी खूप दुखू लागले ् कडाक्याची थंडी
पडण्याआधी स्विे िी िाण्याचा मला सल्ला िे ण्यात आला् मी िा सल्ला मान्द्य केला् बऱ्याच
वषाांच्या हविे िवारीनंतर स्विे िी येताना मला फार आनंि झाला्
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खंड १० : स्वदे शी परत आक्षण साबरमती आश्रमाची स्थापना
६१. पुण्यामध्ये
मी स्विे िी येण्यापूवीच हफहनक्सपैकी िी मंडळी परत कििंदुस्थानात यावयाची िोती, ती
येऊन पोचली िोती् मी मुंबई बंिरी उतरलो, तोच मला खबर चमळाली की, सध्या िे कुटुं ब
िांहतहनकेतनमध्ये आिे् म्ििून गोखल्यांची भेट घेऊन हतकडे लवकर िाण्याची मला उत्कंठा
लागले ली िोती्
गोखले व सवांट् स ऑफ इंचडया सोसायटीचे सभासि यांनी मला प्रेमिलाने न्द्िाऊ घातले ्
मला आठवते की, त्यांनी सवा सभासिांना पुण्यास बोलाहवले िोते् सवाांबरोबर अनेक मुद्दय
द ांवर
मी मनमोकळे पिाने चचाा केली्
गोखल्यांची फार इच्छा िोती की, मी सोसायटीमध्ये िाखल व्िावे् माझी तर इच्छा िोतीच्
पि सभासिांचे मत पडले की, सोसायटीचे आििा व काम करण्याची त्यांची रीत माझ्या रीतीहून
क्षभन्द्न आिे् त्यामुळे मी सभासि िोिे योग्य िोईल की काय याबद्दल त्यांना िंका वाठत िोती्
मी स्वतःची कल्पना त्यांना कळहवली िोती् मी सोसायटीचा सभासि झालो ककिंवा न
झालो, तरी माझ्या मनातून एक आश्रम काढू न त्यात हफहनक्समधील सिवासी मंडळींना घेऊन
िक्यतो गुिराथमध्ये रािावयाचे िोते् मी गुिराथी असल्यामुळे गुिराथची सेवा करून, याद्वारे
िे िाची सेवा करण्यासाठी मी अचधक सिम आिे, असे मला वाटत िोते् गोखल्यांना िा हवचार
पसंत पडला व ते म्ििाले , “तुम्िी अवश्य तसे करा् सभासिांबरोबरच्या चचेचा हनकाल कसािी
लागो, पि तुम्िाला आश्रमासाठी लागिारे द्रव्य तुम्िी माझ्यापासूनच घ्यायचे आिे् मी तो माझाच
आश्रम समििार्”
माझे हृिय फुलू न गेले् पैसे गोळा करण्याच्या कामातून बरी मोकळीक झाली, असे म्ििून
मी फार आनंि मानला् आक्षि यापुढे मला स्वतःच्या िबाबिारीवर चालावे लागिार नािी, तर
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प्रत्येक अडचिीमध्ये मला मागाििाक चमळिार या हवश्वासामुळे माझ्या डोक्यावरील मोठा भार
खाली उतरला, असे मला वाटले ्
गोखल्यांनी माझ्याकडू न वाचन घेतले की, अनुभव घेण्याकररता एक वषाापयांत मी
कििंदुस्थानभर प्रवास करावा आक्षि कोित्यािी सावािहनक प्रश्नासंबंधी मत हनक्षित करू नये ककिंवा
बोलू न िाखवू नये्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

६२. वतसर्या वगामयाया हालअपेटा
िक्षिि आहिकेत सत्याग्रिाच्या लढ्याच्या हनचमिाने मी माझा पोषाख

हगरचमट्या

मिुरांिी िक्य तेवढा चमळता करून िोता् हवलायतेतिी घरामध्ये िाच पोषाख वापरीत असे्
मुंबईला मी काठे वाडी पोषाखात उतरलो िोतो् तो पोषाख म्िििे सिरा, अंगरखा, धोतर आक्षि
िुभ्र फेटा् िे सवा िे िी हगरण्यांच्या कापडाचेच बनहवले ले िोते् मुंबई ते काठे वाड हतसऱ्या वगाातून
िायचे िोते् या प्रवासात फेटा व अंगरखा म्िििे नसता बोिा असे मला वाटले ् म्ििून फक्त
सिरा, धोतर व आठििा आण्यांची काश्श्मरी टोपी एवढाच पोषक केली िोता् असला पोषाख
वापरिाऱ्यांची गिना गरीबातच िोिार्
िांहतहनकेतहून परत येताना, हतसऱ्या वगााच्या उतारूंना हतहकट चमळहवण्यास हकती कष्ट
पडतात, याचा अनुभव आम्िाला आला, “हतसऱ्या वगााच्या उतारूंना हतहकटे आगाऊ िे ण्यात येत
नािीत” असा िबाब चमळाला् मी स्टे िनमास्तरांपािी गेलो् मला स्टे िनमास्तरपयांत िाऊ तरी
कोि िे तो? कोिी एकाने मेिेरबानी करून स्टे िनमास्तर िाखवून दिले ् मी त्यांच्याकडे गेलो;
त्यांच्याकडू निी वरीलप्रमािेच िबाब चमळाला् 'ख्रखडकी उघडली' तेव्िा हतकीट घेण्यास गेलो्
पि हतकीटे चमळहविे सोपी गोष्ट नव्िती् सिक्त उतारू एकामागून एक घुसत आक्षि
माझ्यासारख्याला मागे िटवीत िात् अखेर एकिाची हतहकटे चमळाली्
गाडी आली् तेथेिी ताकिवान िोते् ते आत त्तिरले ् आतील उतारू व आत त्तिरू
इश्च्छिारे एकमेकांिी विा ळीवर येत ; धक्काबुक्की चाले ् आम्िी हतघेिी इकडे हतकडे कििंडत िोता्
प्रत्येक दठकािाहून िबाब एकच की, “येथे िागा नािी्” मी गाडाकडे गेलो् तो म्ििाला, “िागा
चमळाली तर बसा, नािीतर दुसऱ्या गाडीने िा्”
मी नम्रपिे म्िटले , "पि मला िरूरीचे काम आिे्” ते ऐकून घ्यायला गाडाला वेळ च
नव्िता् माझे उपाय िरले ् मगनलालना िागा चमळे ल तेथे बसण्यास सांहगतले ; पत्नीला घेऊन
मी हतसऱ्या वगााच्या हतहकटाने ‘इंटर'मध्ये त्तिरलो् गाडाने मला त्यामध्ये िाताना पाहिले ्
आसनसोल स्टे िनवर गाडा िािा भाडे घ्यायला आला् मी म्िटले ,

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

मला िागा िाखवून िे ण्याचे तुमचे काम िोते् िागा चमळाली नािी त्यामुळे मी येथे बसलो
आिे् तुम्िी मला हतसऱ्या वगाात िागा दिलीत, तर मी हतकडे िायला तयार आिे्”
गाडासािेब म्ििाले , “माझ्यापािी िी वहकली चालिार नािी् माझ्यापािी िागा नािी्
पैसे द्यायचे नसतील, तर गाडीतून हनघून िावे लागेल्”
मला कसेिी करून पुण्याला पोचायचे िोते् गाडाबरोबर भांडि चालहवण्याची माझी
तयारी नव्िती् मी त्याचे पैसे चुकते केले ् त्याने थेट पुण्यापयांतचे िािा भाडे घेतले ् मला िा
अन्द्याय झोंबला्
सकाळी मोंगलसराई स्टे िन आले ् मगनलालनी हतसऱ्या वगाात िागा चमळहवली िोती्
मोंगलसराईला मी हतसऱ्या वगाात गेलो् हतकीट-कले क्टरला मी िी िकीकत कळहवली;
त्याच्याकडू न मी आमच्या िकीकतीचे प्रमािपत्र माहगतले ् त्याने िे ण्याचे नाकारले ् मी िािा
भाड्याचे पैसे परत चमळण्याबद्दल रेल्वेच्या वररष्ाकडे अिा केला्
“प्रमािपत्राखेरीि िािा पैसे परत िे ण्याचा आमचा ररवाि नािी; पि तुमच्या बाबतीत
आम्िी ते परत िे तो् बरद्वानपासून मोंगलसराईपयांतचे िािा भाडे मात्र परत िे ता येिार नािी्”
अिा अथााचा िबाब चमळाला्
हतसऱ्या वगााच्या प्रवासामध्ये अरेरावी, सिेमुळे िोिारे अपमान व हवटं बना तर
असतातच; पि हतसऱ्या वगाात बसिाऱ्या हकत्येक उतारूंचा उद्धटपिा, त्यांचा ओंगळपिा,
त्यांची स्वाथाबुद्धी, त्यांचे अज्ञानसुद्धा कािी कमी नसतात् दुःखाची गोष्ट तर िी आिे, पुष्कळिा
आपि उद्धटपिाने वागत आिो, अथवा दुगांधी िोण्यास मित करीत आिो ककिंवा आपला तेवढा
स्वाथा िोधीत आिो िे त्या उतारूंच्या लिातिी येत नािी् प्रत्येकिि स्वतः िे करतो ते त्याला
स्वाभाहवक वाटते् आम्िी सुधारले ल्या लोकांनी हतकडे लिच दिले ले नािी्
रेल्वेतील गिीमुळे िोिाऱ्या िालांचा अहतिय कडू अनुभव मला लािोर व दिल्ली यांच् या
िरम्यान आला् कराचीहून लािोरमागे कलकत्त्याला िावयाचे िोते् लािोरला गाडी बिलायची
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िोती् या गाडीत माझी कोठे च िाि लागण्यासारखी नव्िती् उतारू अंगबळाच्या िोरावर
आपापल्यासाठी वाट काढू न घेत िोते् डब्याचे िार बंि असले , तर ख्रखडकीतून आत त्तिरत् मला
कलकत्त्याला ठरले ल्या तारखेला पोचायचे िोते् िी गाडी चुकली, तर पोचिे िक्य नव्िते् मी
िागा चमळहवण्याची आिा सोडू न िे ण्याच्या बेतात िोतो् कोिीिी मला डब्यात येऊ िे ण्यास तयार
िोईना् िेवटी एका िमालाने मला िागा िोधताना पाहून म्िटले : “मला बारा आिे द्याल, तर मी
िागा चमळवून िे तो् मी म्िटले : “मला िागा िे िील तर अवश्य बारा आिे िे ईन्” हबचारा िमाल
उतारूंच्या पायधरण्या करी, पि कोिी मला आत घेण्यास तयार िोईना् गाडी सुटण्याच्या बेतात
िोती् एका डब्यातील कािी उतारू म्ििाले : “येथे िागा तर नािी, पि आत घुसडू न िे िार
असाल तर द्या; उभे रािावे लागेल्”
िमालाने हवचारले , “क्यों िी?” मी रुकार दिला व त्याने मला ख्रखडकीतून आत फेकू न
दिले ् मी आत घुसलो व िमालाने बारा आिे कमावले ्
माझी ती रात्र फार कठीि गेली् इतर उतारू कसेबसे बसले िोते् मी वरच्या बैठकीची
साखळी पकडू न िोन तास उभा िोतो् मधूनमधून कािी उतारू माझ्यावर ओरडत िोते, "काय रे,
अिूनिी बसत नािीस का?” मी पुष्कळ सांगून पाहिले की, कोठे च िागा नािी् पि मी उभा
राहिले लािी त्यांना खपेना् ते स्वतः मात्र वरच्या फळीवर तािून झोपले ले िोते ; पुन्द्िा पुन्द्िा मला
त्रास िे त िोते् ते त्रास िे त तसतसा मी िांतपिे िबाब िे त असे् त्यामुळे ते कािीसे थंड पडले ्
माझे नाव गाव हवचारले ् मला नाव सांगावे लागले ् ते ऐकून ते खिील झाले ् माफी मागून मला
आपल्या िेिारी िागा करून दिली् ‘धीरािनां पळ मीठा’ (सोत्तिकपिाची फळे मधुर) या
म्ििीचे स्मरि झाले ् मी खूप थकलो िोतो् डोके गरगरू लागले िोते् मला बसण्यासाठी िागेची
खरी गरि िोती तेव्िा ईश्वराने ती दिली्
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६३. आश्रमाची स्थापना
सत्याग्रि आश्रमाची स्थापना २५ मे १९१५ रोिी अिमिाबािमध्ये झाली्
अिमिाबािवर माझी दृष्टी िोतीच् मी गुिराथी असल्यामुळे गुिराथमाफातच िे िाची
अचधकाचधक सेवा करू िके न, अिी माझी समिूत िोती् अिमिाबाि एके काळी िातमागाचे
मोठे केंद्र असल्यामुळे चरख्याचे काम येथेच अचधक चांगल्या तऱ्िेने चाले ल अिी समिूत िोती्
गुिराथची रािधानी असल्यानेिी येथील धनाढ्य लोकांकडू न पैिांची मितिी िोऊ िकेल
िीसुद्धा आिा िोतीच्
घराची सोय करताना मला मित करिारी प्रमुख व्यक्ती म्िििे अिमिाबािमधील
बॅररस्टर श्री् िीवनलाल् त्यांचेच कोचरबमध्ये असले ले घर भाड्याने घेण्याचे ठरले ् आश्रमाला
नाव काय द्यायचे िा प्रश्न उपश्स्थत झाला् आम्िाला तर सत्याची पूिा, सत्याचा िोध कताव्य
िोता, त्याचाच आग्रि धरावयाचा िोता आक्षि िक्षिि आहिकेमध्ये ज्या पद्धतीचा उपयोग मी
केला, हतचीच ओळख भारतवषााला करून द्यायची िोती आक्षि हतची िक्ती कोठपयांत पोचू
िकते ते पािायचे िोते् त्यासाठी मी व माझ्या सोबत्यांनी 'सत्याग्रिाश्रम' नाव' पसंत केले ्
त्यामध्ये सेवा व सेवेची पद्धती या िोिोंचेिी दिग्ििान सििीच िोत िोते् आश्रम चालहवण्यासाठी
हनयमावलीची आवश्यकता िोती् त्यासाठी हनयमावली तयार करून हतच्यावर अक्षभप्राय
मागहवले ् सुमारे पंचवीस स्त्री-पुरुषांहनिी आश्रमाची सुरु वात झाली् सवािि एकत्र िेवीत असत
व एकाच कुटुं बातील मािसे असावी, अिा तऱ्िेने वागण्याचा प्रयत्न करीत्
आश्रम अत्स्तत्वात येऊन थोडे महिनेिी लोटले नािीत, इतक्यात मी आिा केली नव्िती,
अिा तऱ्िेची आमची कसोटी झाली् भाई अमृतलाल ठक्कर यांच्याकडू न पत्र आले : ‘एक गरीब
व प्रामाक्षिक अत्यंि कुटुं ब आिे् त्याची इच्छा तुमच्या आश्रमात येऊन रािण्याची आिे् त्याला
घ्याल का?’
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ते आश्रमाचे हनयम पाळण्यास तयार असले , तर त्याला िाखल करण्याची तयारी भाई
अमृतलाल ठक्कर यांस कळहवली्
दूिाभाई, त्यांच्या पत्नी िानीबेन आक्षि रांगती लक्ष्मी अिी हतघेिि आले ् दूिाभाई
मुंबईमध्ये त्तििकाचे काम करीत असत् ते हनयमांचे पालन करण्यास तयार िोते् त्यांना आश्रमात
घेतले ्
सिायक चमत्रमंडळामध्ये खळबळ उडाली् ज्या हवहिरीमध्ये बंगल्याच्या मालकाचा भाग
िोता, त्या या हवहिरीतून पािी काढण्यास अडचि पडू लागली् मोटवाल्याच्या अंगावर आमच्या
पाण्याचे सििंतोडे उडाले , तरी तेवढ्याने त्याला हवटाळ िोिार! त्याने त्तिवीगाळ सुरू केली,
दूिाभाईंना त्रास द्यायला सुरुवात केली् त्याच्या त्तिव्यांना प्रत्युिर िे ऊ नये व दृढतापूवाक
पूवीप्रमािेच पािी भरीत िावे असे मी सवाांस सांहगतले ् आम्िी त्तिव्या गूपचूप ऐकून घेतो असे
पाहून मोटवाला िरमला व त्रास िे ईनासा झाला्
पि पैिाची मित बंि झाली् बहिष्काराच्या अफवा माझ्या कानावर येऊ लागल्या् मी
सोबत्यांबरोबर हवचार करून ठे वलाच िोता की, आपल्यावर बहिष्कार पडला आक्षि
आपल्यापािी कसलीच मित राहिली नािी, तरीिी यापुढे आता आपल्याला अिमिाबाि सोडू न
चालिार नािी् अंत्यिवाड्यात िाऊन त्यांच्याबरोबर राहू व िे कािी चमळे ल तेवढ्यावर ककिं वा
मिुरी करून हनवााि करू्
अखेरीला एके दिविी मगनलालनी मला नोटीस दिली : “येत्या महिन्द्याला आश्रमखचा
चालहवण्यास आपल्यापािी पैसे त्तिल्लक नािीत्”
मी िांतपिे उिर दिले , “तर मग आपि अंत्यिवाड्यात रािायला िाऊ्”
अिा तऱ्िेचा अडचिीचा प्रसंग माझ्यावर िा पहिलाच िोता असे नािी् प्रत्येक प्रसंगी
अखेरच्या घडीला भगवंताने मित धाडले ली आिे् मगनलालनी नोटीस दिल्यानंतर लवकरच एके
दिविी सकाळी एका मुलाने बातमी आिली, “बािेर मोटार उभी आिे व एक िेठ तुम्िाला
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बोलवीत आिेत्” मी मोटारीपािी गेलो् िेठनी मला हवचारले ् “आश्रमाला कािी मित िे ण्याची
माझी इच्छा आिे; तुम्िी घ्याल का?”
मी उिर दिले ् “तुम्िी द्याल तर मी अवश्य घेईन् मला कबूल केले पाहििे की, सध्या मी
अडचिीतिी आिे्”
“मी उद्या याच वेळी येईन् तेव्िा तुम्िी आश्रमात असाल?” मी िोय म्िटले व िेठिी हनघून
गेले्
दुसऱ्या दिविी ठरले ल्या वेळी मोटारीचे सििंग वािले ् मुलांनी मला येऊन सांहगतले ् िेठ
आत आले नािीत; मी त्यांना भेटायला गेलो् ते माझ्या िातात १३,००० रुपयांच्या नोटा ठे वून
हनघून गेले्
या मितीची मी कधीच आिा केली नव्िती् मित िे ण्याची िी रीत नवीनच दिसली् त्यांनी
यापूवीिी कधी आश्रमात पाऊल टाकले नव्िते् त्यांना पूवी एकवारच भेटल्याचे मला स्मरते्
आश्रमात यायचेिी नािी, हवचारपूस नािी, कािी नािी; बािेरच्या बािेर पैसे िे ऊन हनघून िायचे्
माझा िा पहिलाच अनुभव् या मितीमुळे अंत्यिवाड्यात िावयाचे तिकूब राहिले ् सुमारे एक
वषााचा खचा मला चमळू न चुकला्
पि बािेर खळबळ उडाली तिीच ती आश्रमात उडाली् िक्षिि आहिकेमध्ये माझ्याकडे
अंत्यि येत , रािात, िेवीत-खात; परंतु या दठकािी कुटुं बात अंत्यि येऊन राििे िे माझ्या
पत्नीला व इतर स्त्स्त्रयांना रुचले असे म्ििता येिार नािी् िानीबेनबद्दल त्यांना हतरस्कार नसला,
तरी पि औिासीन्द्य िोतेच् असल्या बाबतीत माझ्या फार बारीक असले ल्या निरेला ते दिसून
येई व तीक्ष्ि कानांना ऐकू येई् आर्थिंक मित चमळण्याची बंि झाली् त्याबद्दल मला हबलकुल
काळिी वाटली नव्िती, पि या अंतःस्थ खळबळीमुळे मोठा पेच पडला् िानीबेन सामान्द्य स्त्री
िोती् दूिाभाईंचे त्तििििी साधारिच िोते; पि त्यांची आकलनिक्ती चांगली िोती् त्यांच्या
सोत्तिकपिािी मला आवडला् क्वचचतप्रसंगी त्यांना क्रोधिी येई् पि एकंिरीत त्यांच्या
सोत्तिकपिाची माझ्यावर चांगली छाप पडली् बारीकसारीक अपमान पोटात घालण्याबद्दल मी
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दूिाभाईंना हवनवून सांगत असे ; त्यांची समिूत पडत असे व िानीबेनकडू न तेच सिन करवून घेत
असत्
या कुटुं बाला आश्रमात ठे वल्यापासून आश्रमाला पुष्कळ त्तिकायला चमळाले ् आश्रमात
अस्पृश्यतेला थारा नािी िी गोष्ट सुरु वातीलाच स्पष्ट िोऊन गेल्यामुळे आश्रमाची मयाािा अंहकत
झाली व या बाबतीतील त्याचे काम हबनधोक बनले ् असे असतािी आश्रमाचा वाढता खचा
बहुतांिी िुन्द्या पद्धतीच्या कििंदूंकडू नच चमळत आले ला आिे् यावरून माझ्या मते िे स्पष्ट दिसते
की, अस्पृश्यतेची पाळे दढली झाले ली आिेत् याचे इतर पुरावे पुष्कळच आिेत् परंतु िेथे
अंत्यिाबरोबर रोटीव्यविारिी ठे वला िातो, अिा संस्थेला सनातनी गिले िािारे कििंदू मित
िे तात िािी अगिीच िुल्लक पुरावा म्ििता येिार नािी्
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खंड ११ : चंपारण्य
६४. वनळीचा डाग
चंपारण्य म्िििे िनकरािाची भूमी् चंपारण्यात ज्याप्रमािे आंब्याची वने आिेत,
त्याचप्रमािे सन १९१७ साली तेथे हनळीची िेती िोती् चंपारण्यातील िेतकऱ्यांनी आपापल्या
िचमनीच्या तीनहवसांि भागामध्ये िचमनीच्या मूळ मालकासाठी हनळीचीच लागवड केली पाहििे
असे कायद्याचे बंधन िोते् वीस कठांचा एक एकर िोतो व एकरी तीन कठांची लागवड करिे,
याला 'तीनकदठया'ची पद्धत म्िितात्
रािकुमार िुक्ल नावाचे चंपारण्यातील एक िेतकरी िोते् त्यांनािी िे दुःख सिन करावे
लागले िोते् ते दुःख त्यांना सलत तर िोतेच, पि स्वतःला भोगाव्या लागले ल्या आपिीमुळे
सवाावरील िा हनळीचा डाग धुवून काढण्याची तळमळ त्यांच्यामध्ये उत्पन्द्न झाली िोती्
चंपारण्यातील िेतकऱ्यांची दुःखे मला समि िाखहवण्याची त्यांची इच्छा िोती् मी म्िटले ,
“माझ्या हफरतीमध्ये मी चंपारण्यिी घेईन, एकिोन दिवस िे ईन्" ते म्ििाले , “एक दिन काफी
िोगा् निरोंसे िे ख्रखये तो सिी्”
१९१७ सालच्या आरंभी कलकत्याहून आम्िी िोघेिि रवाना झालो् िोघांचीिी समान
िोडी् िोघेिी िेतकऱ्यांप्रमािेच दिसत िोतो् रािकुमार िुक्ल घेऊन गेले, त्या गाडीत आम्िी
िोघेिी बसलो् सकाळी पाटण्याला उतरलो्
रािकुमार िुक्ल मला रािेंद्रबाबूंच्या घरी घेऊन गेले् रािेंद्रबाबू पुरीला की कोठे से गेले
िोते् बंगल्यात एकिोन नोकर िोते् पि ते उिासीन िोते् फराळाचे सामान माझ्यापािी थोडेसे
िोते् मला खिूर पाहििे िोता, तो हबचाऱ्या रािकुमार िुक्लांनी बािारातून आिला्
हबिारमध्ये स्पिाास्पिााचा ररवाि फार सक्त िोता् माझ्या बािलीतील पाण्याचे थेंब उडाले ,
तर तेवढ्याने नोकराला हवटाळ िोई् मी कोित्य िातीचा कोि, िे नोकराला कसे कळावे?
रािकुमारांनी आतील पायखान्द्याचा उपयोग करावयास सांहगतले ् नोकराने बािेरच्या
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पायखान्द्याकडे बोट केले ् मला यात खट्टू िोण्याचे ककिंवा राग येण्याचे कसले च कारि नव्िते्
असल्या अनुभवांना मी हनढाावले ला िोतो् नोकर आपला धमाच पाळीत िोता व रािेंद्रबाबूंबद्दलचे
आपले कताव्य बिावीत िोता्
मी प्रथम मुझफ्फरपूरला िावे असे ठरले ् आचाया कृपलानी मुझफ्फरपूर कॉले िमध्ये
प्रोफेसर िोते, तेथून मोकळे िोऊन बसले िोते् मी त्यांना तार केली् मुझफ्फरपूरला गाडी
मध्यरात्री पोचत िोती् ते आपल्या त्तिष्यमंडळासि आले ्
कृपलानींनी हबिारच्या व हविेषत: हतरहूत हवभागाच्या िीन श्स्थतीची िकीकत सांहगतली
व माझ्या कामाच्या कठीिपिाची मला कल्पना करून दिली् कृपलानींनी हबिारी लोकांबरोबर
गाढ सख्य िोडले िोते् त्यांनी माझ्या कामासंबंधी माहिती त्यांना करून दिली िोती्
सकाळी छोटे से वकीलमंडळ माझ्याकडे आले ् व्रिहकिोरबाबू िरभंग्याहून आले ्
रािेंद्रबाबू पुरीहून आले ् त्या मंडळींमध्ये व माझ्यामध्ये िन्द्माची प्रेमगाठ बांध ली गेली्
व्रिहकिोरबाबूंनी मला सवा िकीकत सांहगतली् ते गरीब िेतकऱ्यांच्या वतीने खटले चालवीत्
अिा तऱ्िेचे िोन खटले चालू िोते्
मी म्िटले , “या खटल्याची िकीकत वाचल्यानंतर तर माझा अक्षभप्राय असाच आिे की,
आपि असले खटले करण्याचे यापुढे बंि करावे् असल्या खटल्यांपासून लाभ फार थोडा िोतो्
िेथे रयतवगा इतका चचरडू न गेलेला आिे, िेथे सगळे च इतके भयग्रस्त आिेत, तेथे कचेऱ्यांमाफात
इलाि थोडाच िोऊ िकिार? लोकांचा क्षभत्रेपिा दूर करिे िेच याच्यासाठी खरे औषध आिे्
िी 'तीनकदठया' पद्धत नािीिी िोईपयांत आपि सुखाने बसू िकत नािी् मी तर िोन दिवसांत
पािता येईल तेवढे पािण्यास आलो िोतो् पि आता तर मला असे दिसते की, या कामाला िोन
वषेिी लागतील् एवढा वेळ लागला तरी तो िे ण्यास मी तयार आिे् या कामी काय के ले पाहििे
ते मला सुचत आिे् पि तुमची मित मात्र पाहििे्”
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व्रिहकिोरबाबू मला फार हनिल बुद्धीचे दिसून आले ् त्यांनी िांतपिे िबाब दिला,
“आमच्याकडू न िोईल ती मित आम्िी करू, पि ती किा स्वरूपाची पाहििे ते समिावून
सांगा्”
आम्िी या संभाषिात रात्र घालहवली्
मी सांहगतले , “मला तुमच्या वहकलीच्या िक्तीचा उपयोग कमीच पडेल्
तुमच्यासारख्याकडू न मी तर कारकुनाचे आक्षि दुभाष्याचे काम घेिार् त्यात तरुं गात िाण्याचा
प्रसंग येण्याचािी संभाव आिे् तुम्िी तेवढी िोखीम

पत्करले ली मला आवडेल् परंतु तुमची

तेवढी तयारी नसेल, तरी कािी िरकत नािी् पि वहकलाचे कारकून बनिे आक्षि आपापला धंिा
अहनश्श्चत मुितीपयांत बंि ठे विे , िेिी कािी मी कमी मागत नािी् इकडची कििंिी भाषा
समिायला मला अवघड िोते् कागिपत्र सवा कैथीमध्ये ककिंवा ऊदूा मध्ये त्तलहिले ले असतात् ते
मला वाचता येत नािीत् त्यांचे भाषांतर तुम्िी करून द्यावे अिी मी अपेिा बाळगतो् िे काम पैसे
िे ऊन करावयाचे म्िटले तर झेपिार नािी् िे सवा सेवाभावाने व हबनपैिाने झाले पाहििे्”
व्रिहकिोरबाबूंची समिूत पटली् पि त्यांनी माझी व आपल्या िोडीिारांची उलट
तपासिी चालवली्
िेवटी त्यांनी पुढीलप्रमािे हनश्श्चत िबाब दिला : “आम्िी इतकेिि तुम्िी सांगाल ते
काम करून द्यायला नेिमी तयार राहू् आमच्यापैकी ज्यावेळी िेवढ्यांची मागिी कराल, तेवढे
तुमच्याबरोबर राितील् तरुं गात िाण्याची गोष्ट नवीन आिे् त्याबाबतीत िक्ती चमळहवण्याचा
आम्िी प्रयत्न करू्”
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६५. अहहिंसादे वीचा सािात्कार
मला िेतकऱ्यांच्या श्स्थतीची चौकिी करावयाची िोती् हनळीच्या मळे वाल्यांहवरूद्ध ज्या
तक्रारी िोत्या, त्यामध्ये हकतपत तर्थय आिे तेिी पािावयाचे िोते् या कामाहनचमिाने ििारो
िेतकऱ्यांना भेटावे लागिार् परंतु अिा तऱ्िेने त्यांच् यािी संबंध येण्यापूवी हनळीच्या मालकांची
बािू ऐकून घेिे व कचमिनरांना भेटिे मला आवश्यक वाटले ् िोघांनािी पत्रे त्तलहिली्
मळे वाल्यांच्या मंडळाच्या चचटिीसांची भेट झाली् तेव्िा त्यांनी साफ सांगून टाकले की,
तुम्िाला तर परकीय म्ििता येईल् तुम्िी आमच्या व िेतकऱ्यांच्या मध्ये पडता कामा नये्
त्यातूनिी तुम्िाला कािी सांगावयाचे असेल , तर मला त्तलहून कळवा् मी चचटिीसांना नम्रपिे
सांहगतले की, मी स्वतःला परिे िी समित नािी व िेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर त्यांच् या श्स्थतीची
चौकिी करण्याचा मला पूिा अचधकार आिे्
मी कचमिरसािेबांनािी भेटलो् त्यांनी तर धमकी द्यायलाच सुरुवात केली व मला पुढे न
िाता हतरहूत सोडू न िाण्याची त्तिफारस केली्
मी सवा िकीकत सोबत्यांना हनवेिन केली व सांहगतले की, तपास करण्याची सरकार
मला आडकाठी करील असा संभाव आिे व तरुं गात िाण्याचा प्रसंग मला वाटले िोते त्याहून
लवकरिी येई ल् अटक व्िायचीच तर गला मोतीिारीमध्ये ककिंवा बेहतयामध्ये झाले ली बरी्
त्यासाठी िक्य तेवढ्या त्वरेने हतकडे िाऊन पोचले पाहििे्
चंपारण्य िा हतरहूत हवभागाचा एक जिल्िा व मोतीिारी िे त्याचे मुख्य ििर् बेहतयाच्या
िवळच रािकुमार िुक्ल यांचे घर िोते व त्याच्या िवळपासच्या मळ्यांतील िेतकरी अचधकात
अचधक रंक िोते् त्यांची श्स्थती मला िाखवावी अिी रािकुमार िुक्ल यांची इच्छा िोती् मलािी
ती पािण्याची इच्छा िोती्
म्ििून सािीिारांना बरोबर घेऊन मी त्याच दिविी मोतीिारीला िावयाला हनघालो्
मोतीिारीमध्ये गोरखबाबूंच्या घरी उतरलो व त्यांचे घर ििू कािी धमािाळा बनून गेले् आमचा
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सवाांचा त्याच्यामध्ये कसाबसा समावेि िोऊ िकत िोता् पोचलो त्याच दिविी समिले की,
मोतीिरीपासून सुमारे पाच मैल अंतरावर एक िेतकरी रािात असे, त्याच्यावर अत्याचार झाले
आिेत् दुसरे दिविी मी धरिीधरप्रसाि वहकलांना घेऊन त्याला भेटण्यास िावे असे ठरले ्
सकाळी आम्िी ििीवर बसून हनघालो् अध्याा वाटे पयांत िातो, इतक्यात पोलीस सुपररटें डंटचा
मनुष्य येऊन थडकला व मला म्ििाला, “तुम्िाला सुपररटें डंटसािेबांनी सलाम सांहगतला आिे्”
मी समिलो् धरिीधरबाबूंना मी पुढे िावयाला सांहगतले ् मी त्या हनरोप्याबरोबर त्याने
आिले ल्या गाडीमध्ये बसलो् त्याने चंपारण्य सोडू न िाण्याची नोटीस मला दिली् मला घरी
घेऊन गेला व माझी सिी माहगतली् मी िबाब त्तलहून दिला की, मी चंपारण्य सोडू न िाण्यास
तयार नािी; मला पुढे िायचे आिे व तपासिी करायचा आिे् हनघून िाण्याचा हुकूम
मोडल्याबद्दल दुसऱ्या दिविी कोटाात ििर व्िावे, असे समन्द्स चमळाले ्
सबंध रात्र िागून मला पत्रे त्तलिावयाची िोती, ती मी त्तलहून काढली व ज्या ज्या सूचना
करावयाच्या िोत्या, त्या व्रिहकिोरबाबूंपािी िे ऊ न ठे वल्या्
समन्द्सची वाताा एका ििात सगळीकडे पसरली व लोकांच्या मते पूवी कधी न पाहिले ले
दृश्य त्या वेळी मोतीिारीमध्ये दिसून आले ् गोरखबाबूंचे घर व कचेरी यांमध्ये न मावतील इतके
लोक येऊन भरले ् सुिैवाने मी माझे सवा काम रात्रीच आटोपून घेतले िोते् त्यामुळे मी त्या गिीला
तोंड िे ऊ िकलो् सोबत्यांचा उपयोग मला पुरेपूर समिून आला् ते लोकांना मयाादित
राखण्याच्या कामी गुंतून गेले् कचेरीकडे ककिंवा िावे हतकडे टोळ्याच टोळ्या माझ्या मागून येत्
कले क्टर, मॅजिस्रे ट, सुपररटें डंट इत्यािी व मी यांच्यामध्येिी एक प्रकारचे ऐक्य िुळू न
आले ् सरकारी नोदटिींचा मी कायिे िीरपिे हवरोध करू िकलो असतो् तसे न करता मी त्यांच्या
सवा नोदटसा स्वीकारल्या् त्यावरून व अंमलिारांिी प्रत्यि संबंध आला असता िाखवले ल्या
सौिन्द्यावरून त्यांना कळू न आले की, मला त्यांना हवरोध करावयाचा नव्िता, तर त्यांच्या
हुकुमाचा सहवनय भंगच करावयाचा िोता् त्यामुळे त्यांना एक प्रकारची हनभायता प्राप्त झाली्
मला त्रास िे ण्याऐविी लोकांना मयाािेत राखण्याच्या कामी त्यांनी माझ्या व माझ्या सोबत्यांच्या
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मितीचा खुषीने उपयोग केला् पि त्याचबरोबर त्यांच्या िेिी लिात आले की, आपली सिा
आिपासून लु प्त झाली् लोक ििभर त्तििे चे भय सोडू न आपल्या नव्या चमत्राच्या प्रेम िक्तीच्या
अधीन झाले ्
येथे िे लिात ठे वले पाहििे की, चंपारण्यामध्ये मला कोिी ओळखीत नव्िते् िेतकरीवगा
पूिा अत्तिक्षित िोता् चंपारण्य िा गंगानिीच्या पैलतीरी थेट हिमालयाच्या पायर्थयािी, नेपाळच्या
िेिारी असले ला मुलूख ; म्िििे मला ती नवीनच सृष्टी िोती् त्या दठकािी राष्ट्रीय सभे (कााँग्रेस)चे
नाविी ऐकायला येत नव्िते् ज्यांनी ऐकले िोते, त्यांना ते नाव उच्चारण्याची ककिंवा राष्ट्रीय सभेच्या
कायाात भाग घेण्याची भीती वाटे ्
यासाठी राष्ट्रीय सभेच्या वतीने कोित्यािी गुप्त ककिंवा प्रत्तसद्ध िस्तकांमाफात कसलीिी
भूचमका तयार करण्यात आली नािी् ििारो लोकांमध्ये प्रवेि करण्याची िक्ती रािकुमार
िुक्लांमध्ये नव्िती् त्यांपैकी कोिीिी अिूनपयांत रािकीय काम केले लेच नव्िते्
चंपारण्याबािेरच्या दुहनयेची त्यांना खबरिी नव्िती् असे असतािी त्यांची माझी भेट िुन्द्या
चमत्रांप्रमािे झाली् यामध्ये मला ईश्वराचा, अकििंसेचा व सत्याचा सािात्कार झाला, असे म्ििण्यात
अहतियोक्ती तर नािीच, पि ते अिरि: सत्य आिे् िा सािात्कार करण्यासारखा माझ्या अंगी
अचधकार तरी कोिता िोता, याचा िेव्िा मी हवचार करतो तेव्िा लोकांबद्दलच्या प्रेमात्तिवाय मला
दुसरे कािीच कािीच आढळत नािी् िे प्रेम म्िििे प्रेम ककिंवा अकििंसा यांबद्दल माझ्या मनात
वसिारी अढळ श्रद्धा्
चंपारण्यातील तो दिवस मी िन्द्मात हवसरू िकिार नािी असा िोता् तो मला व
िेतकऱ्यांनािी उत्सवाचा दिवस वाटला्
सरकारी कायद्याच्या भाषेत खटला माझ्यावर चालावयाचा िोता; पि खरे पािता तो
सरकारवरच िोता् कचमिनरने िाळे रचले माझ्यासाठी; पि त्यात फिी पडले सरकारच्
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६६. खटला काढू न घेतला
खटला चालू झाला् सरकारी वकील, मॅजिस्रे ट वगैरे घाबरून गेले िोते् काय करावे ते
त्यांना सुचेना् सुनाविी पुढे ढकलावी अिी मागिी सरकारी वकील करीत िोता् मी मध्ये पडलो
आक्षि हवनंती केली की, पुढे ढकलण्याची कािी िरुरू नािी् कारि चंपारण्य सोडू न िाण्याची
नोटीस मोडल्याचा गुन्द्िा मला कबूल आिे्
आता खटल्याची सुनाविी तिकूब ठे वण्याचा प्रश्नच उरला नािी् पि मॅजिस्रे टला ककिंवा
वहकलाला कल्पनािी नव्िती की, येथपयांत गोष्ट येऊन ठे पेल् म्ििून कोटााने त्तििा सांगण्यासाठी
खटला तिकूब केला् त्तििेसाठी कोटाात िाण्याची वेळ येण्यापूवीच मॅजिस्रे टचा हुकूम आला
की, गव्िनारसािेबांच्या हुकुमावरून खटला काढू न घेण्यात आला आिे् कले क्टरकडू निी पत्र
आले की, मला करावयाची असेल ती चौकिी करावी व त्या कामी अंमलिाराकडू न लागेल ती
मित मागावी् इतक्या त्वररत व िुभ पररिामाची आिा आम्िी कोिीिी बाळगली नव्िती्
मी कले क्टर चम् िेकॉकना भेटलो् ते स्वतः भले व न्द्याय करण्यास तत्पर असे दिसले ्
कागिपत्र वगैरे िे कािी लागेल ते मागून घेण्यास व आपल्याला िेव्िा कधी भेटावेसे वाटे ल तेव्िा
भेटण्यास त्यांनी मला सांहगतले ्
दुसऱ्या बािूने हवचार करावयाचा, तर उभ्या कििंदुस्थानला सत्याग्रिाचा अथवा सहवनय
कायिे भंगाचा वस्तुपाठ चमळाला् वतामानपत्रात या गोष्टीची खूप चचाा झाली व चंपारण्याला आक्षि
माझ्या चौकिीला कल्पनातीत प्रत्तसद्धी चमळाली्
हबलकुल पैिांखेरीि आम्िी िे काम चालवू िकू , अिी श्स्थती नव्िती् सावािहनक
कामासाठी लागिारे पैसे लोकांकडू न फंडाच्या रूपाने िमहवण्याची आिवरची पद्धत नव्िती्
व्रिहकिोरबाबूंचे मंडळ िे मुख्यत्वेकरून वकीलमंडळ िोते् अथाात ते प्रसंग पडल्यास आपल्या
ख्रखिातून खचा भागवीत ककिंवा चमत्रमंडळींकडू न कािी घेत् स्वतःची धनिौलत चांगली असताना
लोकांकडे पैिाची क्षभिा किी मागावी, असे त्यांना वाटे ् चंपारण्यातील रयतेकडू न एक पैिी
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घ्यावयाची नािी, असा माझा दृढ हनिय िोता् ती घ्यावी, तर त्याचा भलताच अथा िोिार् या
चौकिीसाठी म्ििून कििंदुस्थानात िािीर फंडिी काढू नये , असेिी ठरहवले िोते् तसे केल्यास त्या
प्रश्नाला राष्ट्रीय व रािकीय स्वरूप प्राप्त झाले असते् गरीबीमुळे काटकसरीने कमीत कमी
खचाात राहून लढा चालवायचा िोता् त्यामुळे पैसा हविेषसा लागण्यासारखा नव्िता; वस्तुतः
लागलािी नािी् सवा चमळू न िोन-तीन ििारांवर खचा झाला नािी, अिी माझी कल्पना आिे्
गोळा केले ल्या पैिांपैकी ििारपाचिे रुपये त्तिल्लकच राहिले असे मला स्मरते्
िेतकऱ्यांच्या टोळ्यांच्या टोळ्या स्वत:ची िकीकत त्तलहून िे ण्यास येऊ लागल्या् िकीकत
त्तलिावयाला सांगिाऱ्यांबरोबर त्याच्या िोडीिारांचे लष्कर असावयाचेच् त्यामुळे घराचे पटांगि
भरून िाई्
िबानी त्तलहून घेिाऱ्यांनी कािी हनयमांचे पालन करावयाचे असे् प्रत्येक िेतकऱ्याची
उलट तपासिी केली पाहििे ; उलट तपासिीत िो डळमळे ल त्याची िबानी घ्यावयाचीच नािी्
ज्याची िकीकत मुळातच हनराधारिी वाटे ल तीिी घ्यावयाची नािी् हनयमांच्या पालनामुळे वेळ
थोडासा अचधक लागे खरा, पि िबान्द्या पुष्कळिा खऱ्याखुऱ्या व त्तसद्ध करता येतील अिा
चमळत्
या िकीकती घेतेवेळी गुप्त पोत्तलसांचे कोिी ना कोिी अंमलिार ििर असावयाचेच् या
अंमलिारांना येण्यास आडकाठी करता आली असती, पि आम्िी सुरुवातीलाच ठरहवले िोते की,
त्यांना येण्यास िरकत करावयाची नािी; एवढे च नव्िे, तर त्यांच्यािी आिरपूवाक वागायचे व िे ता
येण्यासारखी माहितीिी त्यांना द्यावयाची्
माझी इच्छा मळे वाल्यांना ख्रखिहवण्याची नव्िती् त्यांना हवनयपूवाक वळहवण्याचा मला
प्रत्यन करावयाचा िोता् म्ििून ज्यांच्याहवरुद्ध हविेष गंभीर अिी तक्रार असेल , त्याला पत्र
त्तलिीत असे, व भेटण्याचािी प्रयत्न करीत असे् मळे वाल्यांच्या मंडळाचीिी भेट घेतली आक्षि
रयतेच्या तक्रारी त्यांच्यापुढे मांडून त्यांची बािूिी ऐकून घेतली् त्यांच्यापैकी कािीिि माझा
हतरस्कार करीत, कािी तटस्थ िोते व कोिी आिरिी ििावीत्
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६७. ग्रामप्रवेश
िसिसा मला अनुभव चमळत चालला तसतसे वाटू लागले की, चंपारण्यामध्ये नीट काम
करावयाचे असेल, तर खेडोपाडी त्तिििाचा प्रवेि झाला पाहििे् लोकांचे अज्ञान कीव
येण्यासारखे िोते् पोरे गावात भटकत उनाडत असत; ककिंवा त्यांना िोन ककिंवा तीन पैसे मिुरी
चमळे , तेवढ्यासाठी आईबाप त्यांना सारा दिवस हनळीच्या मळ्यामध्ये राबवीत असत् त्याकाळी
पुरुषांची मिुरी ििा पैिांहून अचधक नव्िती; स्त्स्त्रयांची सिा पैसे व मुलांची तीन पैसे् चार आिे
मिुरी चमळे ल तो मिूर भाग्यिाली समिला िात असे्
सोबत्यांबरोबर हवचार करून सिा खेड्यांमध्ये प्रथम मुलांसाठी िाळा उघडण्याचे मी
ठरहवले ् अिी अट घातली िोती की, त्या त्या गावच्या पुढाऱ्यांनी घर आक्षि त्तििकाचे िेवि
एवढे द्यावे व बाकीचा खचा आम्िी पुरवावा् इकडच्या खेड्यांमध्ये पैिांचा झरा वाित नव्िता; पि
धान्द्य वगैरे पुरहवण्याइतकी लोकांमध्ये िक्ती िोती् त्यामुळे लोक त्तिधा िे ण्यास तयार झाले ्
बहुधा िाळे मध्ये एक पुरुष व एक स्त्री अिी व्यवस्था झाली िोती् औषधपािी व
साफसफाई यांची व्यवस्था त्यांच् यामाफातच व्िायची िोती् स्त्स्त्रयांच्या मध्यस्थीने स्त्रीवगाामध्ये
त्तिरकाव करायचा िोता्
औषधाचे काम अगिी सोपे करून टाकले ले िोत् एरंडेल, कोयनेल आक्षि एक मलम
एवढ्याच वस्तू प्रत्येक िाळे त ठे वले ल्या िोत्या् िीभ तपासता ती मलीन दिसली आक्षि
बद्धकोष्ाची कुरकूर कानी आली तर एरंडेल द्यायचे ; तापाचे दुखिे असल्यास एरंडेल िे ऊन
दुसऱ्या खेपेला कोयनेल द्यावयाचे आक्षि फोड वगैरे असतील, तर ते धुऊन वर मलम लावायचे्
पोटात घेण्याचे औषध ककिंवा मलम सिसा घरी घेऊन िाण्यास दिले िात नसे् िोखमीचे ककिंवा
लिात न येण्यासारखे दुखिे आढळल्यास डॉक्टर िे वांना िाखहवण्यासाठी मागे ठे वले िात असे्
डॉक्टर िे व हनरहनराळ्या दठकािी नेमले ल्या वेळी फेरी करीत्
असल्या साध्या सोयीचा लाभ लोक भरपूर प्रमािात घेत असत् सवासामान्द्य दुखिी
थोडीच असतात व त्यासाठी मोठमोठ्या हविारिांची िरूर नसते् िे लिात घेतले तर वर
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ििाहवल्याप्रमािे केले ली व्यवस्था कोिालािी िास्यास्पि वाटण्याचे कारि नािी् त्या लोकांनां
तर ती तिी वाटलीच नािी्
सफाईचे काम अवघड िोते् लोक घाि काढू न टाकण्यास तयार िोत नव्िते् स्वत:च्या
िाताने घाि साफ करण्याची तयारी िे लोक रोि िेतात मिुरी करीत, त्यांचीिी नव्िती् डॉ् िे व
थोडक्यात िार मानिारे नव्िते् त्यांनी िातीने व स्वयंसेवकांहनिी एका गावचे रस्ते साफ केले ्
लोकांच्या अंगिातील कचरा काढू न टाकला, हवहिरींच्या आसपासचे खड्डे भरून काढले , चचखल
काढला आक्षि गावच्या लोकांची स्वयंसेवक िे ण्याहवषयी प्रेमपूवाक समिूत घालीत राहिले ्
हकत्येक दठकािी लोकांनी लािेकािेस्तव तरी काम सुरू केले आक्षि हकत्येक दठकािी तर
लोकांनी माझी मोटार थेट पसार व्िावी म्ििून सडकािी अंगमेिनतीने तयार केल्या् असल्या
मधुर अनुभवांच्या िोडीला लोकांच्या बेपवााईचे कटू अनुभविी असत् या सफाईची माहिती ऐकून
हकत्येक दठकािी लोकांच्या मनामध्ये हतरस्कार उत्पन्द्न झाल्याचेिी मला आठवते्
एका अनुभवाचे विान स्त्स्त्रयांच्या अनेक सभांमध्ये मी केले ले आिे् ते या अनुभ वांबरोबर
येथेिी करिे अस्थानी िोिार नािी् भीतीिरवा िे एक लिानसे खेडे आिे् तेथे आमची िाळा
िोती् त्याला लागून त्याहूनिी लिान एक खेडे िोते् तेथे हकत्येक स्त्स्त्रयांचे कपडे फारच मलीन
दिसून आले ् त्या स्त्स्त्रयांची कपडे धुण्याची पद्धत बिलण्याहवषयी समिूत घालण्यास मी
कस्तुरबाईला सुचहवले ् हतचे त्या बायांपािी बोलिे झाले ् त्यापैकी एक बाई हतला आपल्या
झोपडीमध्ये घेऊन गेली व म्ििाली : “तुम्िीच पािा ना, कपडे ठे वायला येथे कािी पेटी, कपाट
वगैरे नािी् माझ्यापािी िी मी नेसले आिे तेवढीच काय ती एक साडी आिे् ती मी धुवावी किी?
मिात्मािींना म्ििावे की, आम्िाला कपडे िे ण्याची व्यवस्था करा् मग मी रोि स्नान करून रोि
कपडे बिलायला तयार आिे्”
असल्या झोपड्या कििंदुस्थानामध्ये अपवािारूप नािीत् असंख्य झोपड्यांमध्ये
सामानसुमान, पेटी-फडताळ, कपडेलिे, कािी एक नसतात् आक्षि असंख्य मािसे अंगावरील
कपड्यांवर काळ कंठीत असतात्
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आिखी एक अनुभविी नमूि करण्यािोगा आिे् चंपारण्यात बांबू आक्षि गवत यांचा
दुष्काळ नािी् लोकांनी भीतीिरवामध्ये िाळे साठी िे छप्पर बांधले , ते बांबूचे व गवताचे
बनहवले ले िोते् त्याला कोिीतरी रात्रीची आग लावली् िेिारच्या मळे वाल्यांच्या मािसांबद्दल
िंका घेण्यात आली् परत बांबू—गवताचेच घर बांधिे बरे वाटले नािी् िी िाळा श्री् सोमि व
कस्तुरबाई यांच्या ताब्यात िोती् श्री् सोमिांनी हवटांचे पक्के घर बांधण्याचा हनिय के ला; आक्षि
त्यांच्या अंगमेिनतीचा संसगा इतरांनािी लागला् त्यामुळे अल्प काळात हवटांचे घर उभे झाले ,
आक्षि पुन्द्िा घर िळू न िाण्याचीिी भीती राहिली नािी्
अिा तऱ्िेने िाळा, ग्रामसुधारिा व औषधपािी इत्यािी कामांमुळे लोकांमध्ये
स्वयंसेवकांहवषयी हवश्वास व आिरिी वाढला व त्यांच्यावर चांगली छाप पडली्
पि मला सांगण्यास दिलहगरी वाटते की, िे काम दृढमूल करण्याची माझी इच्छा सफल
झाली नािी् स्वयंसेवक चमळाले िोते , ते मयाादित मुितीपुरतेच चमळाले िोते् इतर नवीन
चमळहविे कठीि झाले ; आक्षि हबिारमधूनिी या कामाला लायक असे कायमचे सेवक चमळू
िकले नािीत् चंपारण्यातील माझे काम पुरे िोते, इतक्यात दुसरे एक काम माझ्यासाठी तयार
िोऊन राहिले िोते् त्या कामाने मला दुसरीकडे खेचून नेले् असे असतािी सिा महिन्द्यांपयांत
केले ल्या कामाची पाळे मुळे येथपयांत गेली की, त्यांचा पररिाम या नािी त्या स्वरूपात
आिचमतीपयांत दटकून राहिला आिे्
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६८. वनळीचा डाग धुतलाा
माझ्या उतरण्याच्या दठकािी लोकांची गिी िसििी वाढत चालली, तसतसा
मळे वाल्यांचा क्रोध वाढत चालला् माझी चौकिी बंि करहवण्याचे त्यांच्याकडू न िोिारे प्रयत्न
वाढत गेले्
एके दिविी मला हबिार सरकारकडू न पत्र आले ् त्याचा भावाथा पुढीलप्रमािे िोता :
“तुमची चौकिी बरीच लांबली असे म्ििण्यास िरकत नािी् तुम्िी आता ती आटपून घेऊन हबिार
सोडू न गेले पाहििे्” पत्राची भाषा आिरयुक्त िोती, पि भावाथा स्पष्ट िोता्
मी उिरी त्तलहिले की, “तपास तर लांबिारच आक्षि तो आटोपल्यानंतरिी लोकांच् या
दुःखांचे हनवारि िोईपयांत माझा इरािा हबिार सोडू न िाण्याचा नािी्” माझी चौकिी
थांबहवण्याचा एकच रास्त इलाि सरकारपािी िोता् तो असा की, त्यांनी लोकांची तक्रार खरी
समिून िाि घ्यावी ककिंवा हनिान तक्रारीबद्दल आस्था िाखवून स्वतःची चौकिी कचमटी नेमावी्
गव्िनार सर एडवडा गेट यांनी मला बोलावले व स्वतः चौकिी कचमटी नेमण्याचा आपला
इरािा मला बोलू न िाखहवला आक्षि त्या कचमटीचा सभासि म्ििून काम करण्यास मला पाचारि
केले ् मी इतर नावे पाहिली व सोबत्यांबरोबर हवचार करून सभासि िोण्याचे कबूल केले ् त्यात
अट िी घातली की, मला सोबत्यांबरोबर सल्ला मसलत करण्याची मोकळीक असली पाहििे्
तसेच सरकारने िेिी ध्यानात बाळगले पाहििे की, मी सभासि झालो म्ििून िेतकऱ्यांचा कैवारी
नािीसा िोत नािी िे एक् दुसरे चौकिी आटोपल्यानंतर माझे समाधान न झाल्यास िेतकऱ्यांना
मागा िाखहवण्याचे माझे स्वातंत्र्य मी िातचे घालहवण्यास तयार नािी्
सर एडवडा गेटनी या अटी वािवी म्ििून मान्द्य केल्या् मरहूम सर िाँक स्लाय या कचमटीचे
प्रमुख नेमले गेले िोते् चौकिी कचमटीने िेतकऱ्यांच्या सवा तक्रारी रास्त ठरहवल्या आक्षि
हनळीच्या मळे वाल्यांनी गैरवािवी रीतीने घेतले ल्या पैिांपैकी अमुक इतका भाग परत करावा व
तीनकदठयांचा कायिा रद्द करण्यात यावा अिी त्तिफारस केली्
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िा ररपोटा सांगोपांग िोण्याच्या व अखेरीस ति्नुरूप कायिा पास िोण्याच्या कामी सर
एडवडा गेट यांचा फार मोठा वाटा िोता् ते दृढ राहिले नसते ककिंवा त्यांनी आपल्या कौिल्याचा
पूिा उपयोग केला नसता, तर ररपोटा एकमताने झाला तसा िोऊ िकला नसता; आक्षि िेवटी िो
कायिा पास झाला, तो िोऊ िकला नसता् मळे वाल्यांच्या मंडळाचे फार वचास्व िोते् ररपोटा
बािेर पडल्यानंतरिी त्यांच्यापैकी कािींनी हबलाला कसून हवरोध केला् पि सर एडवडा गेट
अखेरपयांत भक्कम राहिले व कचमटीच्या त्तिफारिींचा त्यांनी संपूिा अंम ल केला्
अिा तऱ्िेने िंभर वषाांपासून चालत आले ल्या तीनकदठयांचा कायिा मोडू न पडला व
त्याबरोबर मळे वाल्यांच्या सिेचा अस्त झाला् िो रयतवगा सिाचा िबले ला रािात िोता, त्याला
स्वतःच्या िक्तीची कािीिी प्रचीती आली, आक्षि हनळीचा डाग धुऊन िाता िािार नािी अिा
तऱ्िेचा िो चुकीचा समि िोता, तो दूर झाला्
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खंड १२ : अहमदाबादचे मजूर
६९. मजुरांशी संबंध
या वेळी श्रीमती अनसूयाबाईंचे पत्र त्यांच्या मिूरसंघांसंबंधी आले िोते् मिुरांचे पगार
तुटपुंिे िोते् पगारवाढीची त्यांची मागिी फार काळापासूनची िोती् या बाबतीत त्यांचे मागाििान
करण्याची मला िौस िोती् िे प्रमािात छोटे से वाटिारे कामिी मी दूर राहून करू िकेन, अिी
माझी िक्ती व कििंमतिी नव्िती् म्ििून मी पहिली संधी सापडताच समि अिमिाबािला गेलो्
माझी श्स्थती अहतिय नािूक िोती् मिुरांचा पि मला अहतिय बळकट दिसला् श्री
अनसूयाबाईंना आपल्या सख्ख्या भावाबरोबरच लढावे लागिार िोते् मिूर व मालक यांमधील
या दु:खि युद्धामध्ये श्री् अंबालाल साराभाईंनी प्रामुख्याने भाग घेतला िोता् हगरिीमालकांिी
माझा सलोख्याचा संबंध िोता् त्यांच्याबरोबर लढिे माझ्या जिवावर येत िोते् मी त्यांना
मिुरांच्या मागिीसंबंधी पंच नेमण्याबद्दल हवनहवले ् परंतु आपल्या व मिुरांच्यामध्ये पंचांनी
मध्यस्थी करावी, िेच मालकांना योग्य वाटे ना्
मिुरांना मी संप पुकारण्याचा सल्ला दिला् तो सल्ला िे ण्यापूवी मिूर व मिुरांचे पुढारी
यांच्यािी भरपूर पररचय करून घेतला् त्यांना संपाच्या अटी समिावून सांहगतल्या् त्या अिा :
१

कािी झाले तरी िांतीभंग करावयाचा नािी्

२

ज्यांची कामावर िाण्याची इच्छा असेल , त्यांच्यावर िोरिुलूम करावयाचा नािी्

३

मिुरांनी क्षभिान्द्न खाऊ नये्

४

संप हकतीिी लांबला, तरी त्यां नी दृढ रािावे आक्षि स्वतःिवळचे पैसे संपले , तर
इतर मिुरी करून पोटास चमळवावे्
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या अटी पुढाऱ्यांनी समिून घेतल्या व मान्द्य केल्या् मिुरांची िािीर सभा झाली व तीत
त्यांनी ठराव केला की, आपली मागिी मान्द्य झाल्याखेरीि ककिंवा हतच्या युक्तायुक्ततेचा तपास
करण्यासाठी पंच नेमले गेल्याखेरीि आपि कामावर िायचे नािी्
िा संप एकवीस दिवस चालला् या मुितीत मी वेळोवेळी हगरिीमालकांबरोबर वाटाघाटी
करीत असे व न्द्याय िे ण्याबद्दल त्यांना हवनवीत असे् “आमच्यातिी हनिय म्ििून कािी पाहििेच
ना? आमचा व आमच्या मिुरांचा संबंध हपतापुत्रांप्रमािेच असायचा; त्याच्या आड कोिी
आल्यास आम्िी ते कसे सिन करावे ? आमच्यामध्ये पंच ते किासाठी?” असा िबाब मला चमळत
असे्
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७०. उपवास
मिुरांनी पहिले िोन आठवडे खूप कििंमत िाखहवली् िांतीिी दटकहवली् रोिच्या सभेला
ििेरीिी चांगली असे् रोि मी त्यांना त्यांच्या प्रहतज्ञेचे स्मरि करून िे त असे् “आम्िी मरू, पि
आपल्या प्रहतज्ञेपासून कधीिी ढळिार नािी," असे रोि ते मोठमोठ्याने गिूान बोलत असत्
पि पुढे ते नरम पडू लागले ् हनबाल मनुष्य ज्याप्रमािे कििंसक असतो, त्याप्रमािे ते
कमकुवत झाले आक्षि हगरण्यांत कामावर िाण्याऱ्यांचा द्वे ष करू लागले ् ते एखाद्या वेळी
कोिावर िक्तीचािी प्रयोग करतील, अिी मला धास्ती वाटू लागली् रोिच्या सभेतील मािसांची
ििेरी मंिावत चालली् िे येत , त्यांच्या चेिऱ्यावर उिासीनता पसरले ली दिसे् मला बातमी
लागली की, मिूर डगमगू लागले आिेत् मी हफहकरीत पडलो् अिा प्रसंगी माझा धमा कोिता
याचा मी हवचार करू लागलो्
सकाळचा प्रिर िोता् मी सभेमध्ये िोतो् मी पुढे काय करिार आिे याची मला कािी
कल्पना नव्िती् पि सभेमध्ये मी बोलू न गेलो, “मिूर िर पुन्द्िा सज्ि िोत नसतील व हनकाल
लागेपयांत संप दटकवू िकिार नसतील, तर तसा हनकाल लागेपयांत मी उपवास करिार्"
ििर असले ले मिूर चपापले ् अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा सुरू झाल्या्
मिूर म्ििू लागले , “तुम्िी नका; आम्िी उपवास करतो, पि तुम्िी उपवास करता कामा नये्
आम्िाला माफ करा, आम्िी प्रहतज्ञा पाळू ्”
मी म्िटले , “तुम्िाला उपवास करण्याची िरूर नािी् तुम्िी तुमच्या प्रहतज्ञेचे पालन करा
म्िििे झाले ् आपल्यापािी पैसे नािीत् आपल्याला मिुरांना क्षभिान्द्न खाऊ घालू न संप
चालवायचा नािी् तुम्िी कसली तरी मिुरी करा आक्षि आपल्या रोिच्या रोटीपुरते पैसे चमळवा,
म्िििे संप हकतीिी लांबला तरी तुम्िाला हनश्ििंत रािता येईल् माझा उपवास आता हनकाल
लागण्यापूवी सुटिे िक्य नािी्”
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वल्लभभाई त्यांच्यासाठी म्युहनत्तसपात्तलटीमध्ये कािी काम िोधीत िोते ; पि तेथे कािी
चमळण्यासारखे नव्िते् आश्रमाच्यज्ञ हविकामिाळे मध्ये रेतीची भरिी करायची िोती् त्यामध्ये
पुष्कळिा मिुरांना काम आिे , असे मगनलालनी सुचहवले ् मिूर ते काम करायला तयार झाले ्
अनसूयाबाईंनी सुरु वात केली आक्षि निीच्या पात्रातून रेतीच्या टोपल्या भरभरून नेिाऱ्या
मिुरांची रांग लागली् ते दृश्य पािण्यालायक िोते् मिुरांमध्ये नवीन चैतन्द्य आले ् त्यांचा हििेब
चुकविारे त्यांना पैसे िे ता िे ता िमले ्
या उपवासामध्ये एक िोष िोता् मी मागे त्तलहिले च आिे की, मालकांिी माझा चमत्रत्वाचा
संबंध िोता् अथाात उपवासाची आच त्यांना लागल्याखेरीि राहिली नसती् सत्याग्रिी या नात्याने
मला त्यांच्याहवरुद्ध उपवास करता येिार नािी, िे मला समित िोते् त्यांच्यावर िो कािी
पररिाम िोिार तो मिुरांच्या संपाचाच झाला पाहििे् माझे प्रायक्षिि त्यांच्या िोषासाठी नव्िते्
मिुरांच्या िोषाहनचमि िोते् मी मिुरांचा प्रहतहनधी असल्यामुळे त्यांच्या िोषांनी मीिी दुहषत
िोईन् मालकांना मी फक्त हवनंती करू िकिार, त्यांच्याहवरूद्ध उपवास करिे िा त्रागा िोईल्
तरी पि माझ्या उपवासाचा त्यांच् यावर पररिाम झाल्याखेरीि राििार नािी, िे मला कळत िोते्
पररिाम झालािी् पि माझा उपवास थांबहविे मला िक्य नव्िते् असा सिोष उपवासिी करिे
मला माझा धमा असल्याचे प्रत्यि दिसत िोते्
मालकांना मी समिावून सांहगतले , “माझ्या उपवासामुळे तुम्िाला तुमचा मागा सोडण्याची
हबलकुल िरूर नािी्” त्यांनी मला कटु मधुर टोमिेिी मारले ् त्यांना तसे करण्याचा अचधकार
िोता्
िेठ अंबालाल या संपाहवरूद्ध ठाम रािण्याच्या बाबतीत अग्रेसर िोते् त्यांची दृढता
आश्चया उत्पन्द्न करिारी िोती् त्यांचा हनभीडपिािी मला हततकाच आवडला् त्यांच् याबरोबर
लढिे मला आवडत िोते् त्यांच्यासारखे पुढारी हवरूद्ध पिाकडे असताना माझ्या उपवासाचा
त्यांच्यावर िोिारा आडपररिाम मलािी िाचत िोता् त्यातूनिी त्यांच्या धमापत्नी श्रीमती
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सरलािे वी यांचे माझ्यावर सख्ख्या बहििीप्रमािे प्रेम िोते् माझ्या उपवासामुळे त्यांना पडले ला
पेच माझ्याने पािावत नव्िता्
माझ्या उपवासाच्या पहिल्या दिविी तर अनसूयाबाई, इतर अनेक चमत्र व मिूर यांनीिी
माझ्याबरोबर उपवास केला् त्यांनी अचधक उपवास करू नये याबद्दल मी त्यांची मोठ्या
मुत्श्कलीने समिूत घालू िकलो्
अिा तऱ्िेने चोिीकडे वातावरि प्रेममय बनून गेले् मालक केवळ ियेला वि िोऊन
तडिोड करण्याच मागा िोधून काढू लागले ् अनसूयाबाईंच्या घरी त्यांच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या्
श्री् आनंििंकर धुविी मध्ये पडले ् अखेरीस त्यांना पंच नेमण्यात आले व संप चमटला् मला तीन
दिवस उपवास करावा लागला् मालकांनी मिुरांना चमठाई वाटली् एकवीस दिवसांनी तडिोड
झाली्
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खंड १३ : खेडा सत्याग्रह
७१. खेडामध्ये सत्याग्रह
मिुरांचा संप पुरा झाल्यानंतर मला िम घ्यायलािी वेळ चमळाला नािी् लगेच खेडा
जिल्ा ातील सत्याग्रिाचे काम िाती घ्यावे लागले ्
खेडा जिल्ा ामध्ये दुष्काळी श्स्थती असल्यामुळे वसूल माफ करून घेण्यासाठी खेड्याचे
पाटीिार झटत िोते्
लोकांची मागिी इतकी स्पष्ट आक्षि अल्प िोती की, हतच्यासाठी लढण्याची िरूर पडू
नये् पीक चार आिे ककिंवा त्याहून कमी आल्यास त्या वषाापुरता वसूल माफ झाला पाहििे, असा
कायिा िोता् पि सरकारी अंमलिारांची आकारिी चार आण्यांपेिा िास्त िोती् लोकांकडू न
पंच नेमण्याची मागिी करण्यात आली् सरकारला ती सिन झाली नािी् करता आली तेवढी
हवनविी करून झाल्यानंतर सोबत्यांचा हवचार घेऊन मी पाटीिारांना सत्याग्रि करण्याचा सल्ला
दिला्
सोबत्यांमध्ये खेडा जिल्ा ातील सेवकांखेरीि मुख्यत: श्री् वल्लभभाई पटे ल, श्री्
िंकरलाल बाँकर, श्री् अनसूयाबाई, श्री् इंदूलाल कन्द्िैयालाल यात्तज्ञक, श्री् मिािे व िे साई इत्यािी
िोते् वल्लभभाई आपली मोठी व वाढती वहकली सोडू न आले िोते् त्या वेळेपासून पुढे त्यांना
हनवांतपिे बसून वहकली करावयाला चमळालीच नािी असे म्िटल्यास चाले ल्
आम्िी नचडयाि अनाथाश्रमामध्ये तळ दिला् नचडयािमध्ये याच्यासारखे इतक्या सगळ्या
लोकांना रािाता येईल एवढे स्वतंत्र घर दुसरे नव्िते् अखेरीस पुढील मिकुराच्या प्रहतज्ञापत्रावर
सा ा घेण्या आल्या :
“आमच्या गावचे पीक चार आण्यांहून कमी आले ले आिे, िे आम्िाला माहित आिे् या
कारिास्तव सारावसुली पुढील वषाापयांत तिकूब करण्याबद्दल आम्िी सरकारकडे अिा केला्
परंतु तिी तिकुबी चमळाली नािी् म्ििून आम्िी खाली सा ा करिारे प्रहतज्ञा करतो की, आम्िी
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सरकारचा या सालचा वसूल पुरा ककिंवा िेवढा बाकी राहिला असेल तेवढा भरिार नािी् परंतु
तो वसूल करण्यासाठी सरकारला िे कायिे िीर इलाि करावेसे वाटतील, ते करू िे ऊ; व त्यापायी
सोसावी लागिारी दुःखे सिन करू् आमची िमीन खालसा झाली तरीिी खालसा िोऊ िे ऊ;
पि आपल्या िाताने पैसे भरून खोटे ठरून स्वाक्षभमानाला मुकिार नािी् िर नामिार सरकारने
बाकी येिे असले ल्या सवा दठकािी दुसरा िप्ता तिकूब ठे वला, तर आमच्यापैकी ज्यांना सामर्थया
आिे, ते सबंध ककिंवा बाकी राहिले ली रक्कम भरण्यास तयार आिेत् सामर्थया असिाऱ्यांनीिी
वसूल न भरण्याचे कारि एवढे च की, िो समथा आिे त्याने पैसे भरले म्िििे िो असमथा आिे
तोिी घाबरून िाऊन आपली वाटे ल ती चीिवस्तू हवकून ककिंवा किा करूनिी वसूल भरतो आक्षि
दुःखात पडतो् अिा श्स्थतीतून गररबाला वाचहविे िे धहनकांचे कताव्य िोय, अिी आमची
समिूत आिे्”
या लढ्याला मी फारिी प्रकरिे िे ऊ िकत नािी, त्यामुळे पुष्कळ मधुर स्मरिे सोडू न
द्यावी लागिार् ज्यांची या मित्त्वाच्या लढ्याचा खोल अभ्यास करण्याची इच्छा असेल, त्यांनी
िंकरलाल परीखांनी त्तलहिले ला 'खेडा सत्याग्रिा’चा सहवस्तर व साधार इहतिास वाचावा, अिी
माझी त्यांना त्तिफारस आिे्
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७२. कांदेचोर
गुिराथी लोकांना या नव्या गोष्टीबद्दल खूप गोडी वाटू लागली िोती् ते धन लु टहवण्यास
तयार िोते् सत्याग्रिाचा लढा धनाच्या बळावर चालू िकत नािी, धनाची त्याला कमीत कमी
िरूर पडते िी गोष्ट त्यांच्या चटकन लिात येईना् नको नको म्िित असतािी मुंबईच्या धहनकांनी
पाहििे िोते त्याहून अचधक पैसे दिले व लढ्याच्या अखेरीला त्यापैकी कािी रक्कम त्तिल्लक
राहिली्
अंमलिार िे प्रिेचे िेठ नािीत, तर नोकर आिेत् प्रिेच्या पैिांतूनच ते पगार खािारे
आिेत, िे समिावून िे ऊन त्यांच्याबद्दलचा िरारा दूर करिे िे मुख्य काम िोते; आक्षि हनभाय
िोऊनिी हवनय दटकवून धरण्यास सांगिे व ते त्यांस पटवून िे िे िे तर िवळिवळ अिक्यसे
वाटत िोते् अंमलिाराबद्दलचे भय दूर झाले की, मग त्यांनी केले ल्या अपमानांची फेड करण्याची
इच्छा कोिाला िोिार नािी? तरी पि सत्याग्रिी मुनष्याने अहवनयी िोिे म्िििे दुधात सोमल
पडल्यासमान आिे असे म्ििता येईल् हवनयासंबंधीची त्तिकवि पाटीिारांमध्ये पुरी क्षभनली
नव्िती, िे माझ्या मागाहून लिात आले ् अनुभवांती मला असे दिसून येत आिे की, हवनय िा
सत्याग्रिाचा कदठनात कठीि भाग आिे् हवनय म्िििे बोलताना आिरयुक्त भाषा ठे विे, एवढाच
अथा येथे घ्यावयाचा नािी; हवनय म्िििे हवरुद्ध पिाबद्दल मनात आिर, सरळभाव, त्याच्या
हिताची इच्छा व त्याप्रमािे वतान्
सुरुवातीच्या दिवसांत लोकांमध्ये खूप कििंमत दिसून येत िोती् सुरुवातीला सरकारचे
इलाििी नरम िोते् पि सरकारला िेव्िा दिसले की, लोक अचधकाचधक भक्कम िोत चालले
आिेत, तेव्िा त्यांनीिी उग्र इलाि करण्याचा हवचार केला् िप्तीिारांनी लोकांची गुरे हवकली,
घरांतून वाटे ल तो माल हिरावून नेला् चौथाईच्या नोदटसािी हनघाल्या् कािी गावांची उभी हपके
सबंधच्या सबंध िपत करण्यात आली् लोकांची घाबरगुंडी उडाली् कािींनी सारा भरला्
“अंमलिार आपला मालच िप्त करून सारा वसूल करून घेतील तर बरे” असे इतर कािीिि
मनातल्या मनात म्ििू लागले ; कािीिि सवास्वावर उिार िोिारेिी हनघाले ्
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अिा श्स्थतीत िंकरलाल परीखांच्या िचमनीचा सारा त्यांच्या िचमनीत राििाऱ्या कुळाने
भरला् त्यामुळे जिकडे हतकडे िािाःकार उडाला् िंकरलालनी ती िमीन सावािहनक कायााथा
िे ऊन टाकली; व अिा तऱ्िेने आपल्या मािसाकडू न घडले ल्या िोषाचे प्रायक्षिि केले ् त्यांचे नाव
िाबूत राहिले ् इतरांनािी उिािरि झाले ्
भयभीत झाले ल्या लोकांमध्ये उत्साि आिण्यासाठी मी एक युक्ती योजिली् एक िेत
अयोग्य तऱ्िेने िप्त करण्यात आले िोते व त्यात कांद्याचे पीक तयार झाले ले िोते् ते पीक
मोिनलाल पंड्यांच्या नेतृत्वाखाली काढू न आिण्याचा सल्ला मी दिला् माझ्या मते यात
कायद्याचा भंग िोत नव्िता; आक्षि िोत असला तरीसुद्धा एवढ्यातेवढ्या साऱ्यासाठी उभे पीक
िप्त करिे याला कायद्याचा आधार असला तरी ते न्द्यायनीतीला सोडू न आिे, ती सरळ लू ट आिे,
आक्षि अिा तऱ्िेने िप्तीचा अनािर करिे आपले कताव्यच आिे असे मी सुचहवले ् तसे
करण्यामध्ये तुरुंगात िाण्याची ककिंवा िं ड िोण्याची धास्ती आिे, िे लोकांना स्पष्ट करून सांहगतले
िोते् मोिनलाल पंड्यांना तेच पाहििे िोते् सत्याग्रिाला बाधा येिार नािी अिा तऱ्िेने कोिी
तरुं गात गेल्याखेरीि खेडा सत्याग्रि पुरा व्िावा, िे त्यांना रुचत नव्िते् त्यांनी िेतातील कांिे
काढण्याचा हनश्चय केला; त्यांच्या िोडीला आिखी सातआठ िि चमळाले ्
सरकार त्यांना पकडल्यात्तिवाय कसे रािील? मोिनलाल पंड्या व त्यांचे िोडीिार यांना
अटक करण्यात आली् त्यामुळे लोकांमध्ये उत्साि वाढला् लोक तुरुंगाबद्दल बेहफकीर बनले की,
मग सरकारच्या सोट्याने ते िबत नािीत, तर त्यांना अचधक िौया चढते् कचेरीमध्ये लोकांचे
थवेच्या थवे खटला पािावयाला येऊन भरले ् पंड्या व त्यांचे िोडीिार यांना थोडी थोडी तुरुंगाची
त्तििा झाली् मला तर वाटते की, कोटााचा ठराव चुकीचा िोता् कांिे काढण्याचे कृत्य कायद्याने
केले ल्या चोरीच्या व्याख्येमध्ये येत नव्िते ; पि अपील करण्याची वृिी नव्िती्
कैद्यांना पोचहवण्यासाठी चमरविूक हनघाली, त्या दिवसापासून मोिनलाल पंड्यांना
'कांिेचोर' असा सन्द्मानाथी हकताब चमळाला व तो आिपयांत त्यांच्याकडे चालत आला आिे्
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७३. खेडा सत्याग्रहाचा शेवट
लोक िमले िोते , िे स्पष्ट दिसत िोते् िे खंबीर राहिले िोते, त्यांचा अखेरपयांत पूिा हवनाि
िोऊ िे िे िीवावर येत िोते् सत्याग्रिींना कमीपिा येिार नािी, अिा तऱ्िेने लढा आटोपण्याचा
कािी िोभून दिसेल असा मागा चमळाल्यास तो अवलं बण्याकडे माझी प्रवृिी िोती् अिा तऱ्िेचा
मागा अवचचत सापडल् नचडयाि तालु क्याच्या मामले िाराने सांगून पाठहवले की, िर सुश्स्थतीतील
पातीिारांनी आपापला मिसूल भरला, तर गररबांची वसुली तिकूब ठे वण्यात येईल् याबद्दल मी
ले खी कबूली माहगतली, तीिी चमळाली् पि मामले िार फक्त आपल्या तालु क्यापुरती िबाबिारी
घेऊ िकिार िोता; पुऱ्या जिल्ा ाची िबाबिारी कले क्टरची िोती् म्ििून मी कले क्टरला
हवचारले ् त्यांच् याकडू न उिर आले की, मामले िार म्िितात तसा हुकूम हनघाले ला आिे् मला
याची माहितीिी नव्िती् पि तसा हनघाला असेल , तर लोकांची प्रहतज्ञा पुरी झाली, असे म्ििता
येईल् प्रहतज्ञेत िीच गोष्ट िोती; म्ििून तेवढ्या हुकुमावर संतोष मानून घेतला्
तरीपि या हनकालाने आमचे कोिाचेच समाधान झाले नािी् सत्याग्रिाच्या युद्धाच्या
पश्चात िी गोडी झाली पाहििे, ती तेथे नव्िती् कले क्टरला तर वाटे की, आपि नवीन असे
कािीच केले नािी् गरीब लोकांना सूट िे ण्याची भाषा िोती, पि तेिी क्वचचतच सुटले ् गरीब
कोि िे ठरहवण्याचा अचधकार लोकांना चालहवता आला नािी् लोकांमध्ये तेवढे त्राि राहिले
नािी, याबद्दल मला वाईट वाटत िोते् म्ििूनच युद्धाच्या अंताहनचमि उत्सव करण्यात आला, तरी
तो मला वरील कारिास्तव हनस्तेि वाटला्
असे असले तरीिी या लढ्याचे िे अप्रत्यि पररिाम झाले , त्यांपासून िोिारा लाभ तर
आििी दिसून येत आिे व घेण्यात येत आिे् खेडा सत्याग्रिापासूनच गुिराथच्या िेतकरीवगााच्या
िागृतीला व त्यांच्या रािकीय त्तिििाला सुरुवात झाली् पाटीिारांना स्वतःच्या िक्तीची िािीव
झाली व हतचा कधीच हवसर पडला नािी् प्रिेच्या मुक्तीची मिार स्वत: हतच्यावरच आिे, हतच्या
त्यागबलावरच आिे िी गोष्ट सवाांच्या प्रत्ययाला आली् खेड्याच्या हनचमिाने गुिराथच्या भूमीत
सत्याग्रिाने आपली पाळे मुळे रोवली्
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खंड १४ : ररक्रूटभरती
७४. ररक्रूटभरती
खेडा प्रकरि चालले िोते, त्यावेळी युरोपात मिायुद्दिी चालू िोते् त्याहनचमि
व्िाइसरॉयनी दिल्लीला सवा पुढाऱ्यांची सभा बोलावली् हतला ििर रािण्याबद्दल त्यांनी मलािी
आग्रि केला्
मी आमंत्रि मान्द्य करून दिल्लीला गेलो; पि त्या सभेमध्ये भाग घेण्याबाबत मला एक
अडचि वाटत िोती् मुख्य कारि तर िे की, अलीबंधू व इतर पुढाऱ्यांना हनमंत्रि दिले ले नव्िते्
कििंदु-मुसलमानांमध्ये खरी मैत्री नािी, िे तर िक्षिि आहिकेमध्येच माझ्या लिात आले
िोते् िोिोंमधील वैषम्य िेिेकरून चमटे ल असा कोितािी उपाय हतकडे असताना मी िातचा
घालवीत नसे् लटकीच खुिामत करून ककिंवा स्वत्व घालवून, त्यांची काय ककिंवा कोिाचीिी
मनधरिी करण्याचा माझा स्वभाव नव्िता् पि हतकडे असल्यापासूनच मला समिू न चुकले िोते
की, माझ्या अकििंसेची कसोटी व हतचे हविाल प्रयोग या ऐक्याच्या हनचमिाने व्िायचे आिेत्
ा ा हवचारांनीिीच मी मुंबई बंिरी उतरलो िोतो् अथाात मला या बंधुद्वयाची झाले ली भेट
मनापासून आवडली् आमच्यामधील स्नेि वाढत गेला् आमची ओळख झाल्यानंतर लवकरच
सरकारने तर अलीभाईंना जिवंत डांबून टाकले ् मौलाना मिमिअलींना परवानगी चमळे , तेव्िा
तेव्िा ते मला लांबलचक पत्रे बैतुल िेलमधून ककिंवा चछिंिवाड्याहून त्तलिीत असत् त्यांना
भेटावयाला िाण्याची परवानगी मी सरकारपािी माहगतली, पि ती चमळाली नािी्
ख्रखलाफतीच्या प्रश्नाबाबत मी मुसलमानांना दुिोरा दिला, याबद्दल चमत्रांनी व
टीकाकारांनी माझ्यावर टीकेचा वषााव केला आिे् या सवाांचा हवचार केल्यानंतरिी मी केले ल्या
हनियााबद्दल आक्षि केल्या करहवले ल्या मितीबद्दल मला पिाताप िोत नािी् त्यात कािी दुरुस्ती
करण्याचे प्रयोिन दिसत नािी् आििी तसलाच प्रश्न उपश्स्थत झाल्यास माझे वतान तिाच
तऱ्िेचे रािील, अिी माझी समिूत आिे्
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मी दिल्लीला गेलो, त्या वेळी मु सलमानांच्या दुःखांसंबंधी मला व्िॉइसरॉयबरोबर चचाा
करायची िोती् ख्रखलाफतीच्या प्रश्नाला अद्याप पूिा स्वरूप प्राप्त झाले नव्िते्
दिल्लीला पोिोचल्यानंतर तेथे िीनबंधू अाँड्यूिनी एक नैहतक प्रश्न उपश्स्थत केला् त्याच
सुमाराला इंग्लं ड व इटली यांच्यामधील गुप्त कराराची चचाा इंग्रिी वतामानपत्रांमध्ये नक िोती्
हतच्याहवषयी िीनबंधुंनी मला सांहगतले व म्ििाले , “इंग्लं डने िर असले गुप्त करार कोित्यािी
सिेबरोबर केले असतील, तर तुम्िाला या सभेत भाग घेऊन मित किी करता येईल?” मला या
करारासंबंधी कािी माहिती नव्िती् िीनबंधुंचा िब्ि मला पुरेसा िोता् असल्या कारिांमुळे
सभेला ििर रािण्याबद्दल नाखुषी ििाहविारे पत्र मी लॉडा चेम्सफडाना त्तलहिले ् त्यांनी मला चचाा
करण्यासाठी बोलाहवले ् त्यांच्याबरोबर व नंतर चम् मेफीबरोबर मी खूप चचाा केली् अखेर हनिाय
असा झाला की, सभेमध्ये भाग घेण्याचे मी कबूल केले ्
व्िॉइसरॉयचे म्िििे थोडक्यात असे िोते :
“तुम्िी असे तर म्िित नािी ना की, हब्रदटि कॅहबनेट िे कािी करते, त्याची व्िॉइसरॉयला
माहिती असलीच पाहििे? हब्रदटि सरकार चूक करीतच नािी, असेिी मी छातीठोकपिे सांगू
िकत नािी, कोिीच सांगू िकिार नािी् पि त्याचे अत्स्तत्व िगाला कल्यािकारी आिे िे िर
तुम्िाला कबूल असेल, त्याच्या अंमलामुळे एकंिरीत या िे िाचा लाभ झाला आिे असे िर
तुम्िाला वाटत असेल, तर त्याच्या आपिीच्या प्रसंगी त्याला मित करण्याचे प्रत्येक नागररकाचे
कताव्य आिे, िे तुम्िी कबूल करिार नािी काय? गुप्त करारासंबंधी तुम्िी िे वतामानपत्रात वाचले
आिे, ते मीिी पाहिले आिे; त्यापलीकडे त्यासंबंधी मला कािीिी माहिती नािी, अिी मी तुम्िाला
खात्री िे ऊ िकतो् वतामानपत्रात कािीिी बातम्या येत असतात, ते तुम्िाला माहित आिेच्
वतामानपत्रात आले ल्या एखाद्या कनिंिक बातमीवरून तुम्िी अिा प्रसंगी साम्राज्याचा त्याग करू
िकता काय? लढाई पुरी झाल्यानंतर तुम्िाला नीतीचे प्रश्न काढावयाचे असतील तेवढे काढा
आक्षि करावयाच्या असतील तेवढ्या तक्रारी करा ना!”
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िा युत्तक्तवाि नवीन नव्िता् ज्या प्रसंगी व ज्या तऱ्िेने तो मांडला गेला, त्यावरून मला तो
नवीन वाटला व मी सभेला िाण्याचे कबूल केले ् ख्रखलाफतीच्या बाबतीत मी व्िॉइसरॉयना पत्र
त्तलिावे असे ठरले ्
मी सभेला ििर राहिलो् सैहनक—सािाय्याच्या ठरावाला मी दुिोरा

द्यावा अिी

व्िॉइसरायची फार इच्छा िोती् मी कििंिी भाषेमध्ये बोलण्याची परवानगी माहगतली् व्िॉइसरायनी
माझी मागिी मान्द्य केली, पि त्याबरोबर इंग्रिीत बोलण्याची सूचना के ली् मला असे भाषि
करावयाचेच नव्िते् मी बोललो एवढे च , “मला माझ्या िबाबिारीची पूिा िािीव आिे; ती
िबाबिारी लिात घेऊनच मी या ठरावास दुिोरा िे त आिे्”
रंगरूटांची भरती सुरू करण्याची याचना मी खेडा जिल्ा ात्तिवाय दुसरीकडे कोठे करू
िकलो असतो? आपल्या सोबत्यांना प्रथम बोलवायचे नािी, तर कोिाला बोलवायचे ? खेड्याला
पोचताच वल्लभभाई इत्यािींबरोबर चचाा केली् त्यांच्यापैकी हकत्येकांच्या िी गोष्ट गळी उतरेना्
ज्यांना ती गोष्ट आवडली, त्यांना ती हकतपत तडीला िाईल याबद्दल िंका वाटत िोती् ज्या
वगाामधून भरती करायची िोती, त्या वगााला सरकारबद्दल कसलाच कळवळा नव्िता् सरकारी
अंमलिारांचा त्यांना आले ला कटु अनुभव अद्याप तािाच िोता्
तरी पि कायााला सुरुवात करावीच असे सवाांचे मत पडले ् आरंभ करताििीच माझे
डोळे उघडले ् माझा आिावाििी कािीसा खोटा ठरला् खेडा सत्याग्रिाच्या वेळी लोक आपल्या
गाड्या मोफत िे त: एका स्वयंसेवकाची िरूर असेल तेथे तीन—चार पुढे िोत् आता पैसे िे ऊनिी
गाड्या चमळण्याची पंचाईत् स्वयंसेवकांसाठी तर हवचारायचेच नािी् पि एवढ्याने आम्िी कोिी
हनराि िोिारे नव्ितो् गाडीऐविी पायी प्रवास करण्याचे ठरहवले ् रोि वीस मैलांची मिल
मारायची असे् गाडी चमळण्याची पंचाईत, तेथे िेवि कोठू न चमळिार? मागिेिी योग्य झाले
नसते् त्यासाठी प्रत्येक स्वयं सेवकाने आपापल्यापुरती त्तििोरी आपापल्या हपिवीत घालू नच
बािेर पडावे असे ठरले ् उन्द्िाळ्याचे दिवस असल्यामुळे बरोबर आंथरूि-पांघरूि कािी घेण्याची
आवश्यकता नव्िती्
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ज्या ज्या गावी िात असू तेथे सभा करीत असू् लोक सभेला येत , पि भरतीमध्ये
एखािदुसरे नाव चमळाले म्िििे चमळहवली् “तुम्िी अकििंसावािी ना? मग आम्िाला िातात िस्त्र
घ्यायला कसे सांगता?” “सरकारने कििंदुस्थानचे असे काय कल्याि केले आिे की, तुम्िी त्याला
मित करावयाल सांगता?" अिा तऱ्िेचे अनेक प्रश्न माझ्यापुढे मांडण्यात येत्
असे असतािी िळू िळू आमच्या सतत कायााचा पररिाम लोकांवर िोऊ लागला् नावांची
नोंििी बरी िोऊ लागली् आक्षि पहिली एक तुकडी बािेर पडली म्िििे आिखी चमळहवण्याला
मागा मोकळा िोईल, असे आम्िाला वाटू लागले ् रंगरूट बािेर पडत् त्यांना कोठे ठे वावे वगैरे
गोष्टींची चचाा मी कचमिनरबरोबर करू लागलो्
कचमिनर दठकदठकािी दिल्लीच्या नमुन्द्यावर सभा भरवू लागले िोते् तिी
गुिराथमध्येिी झाली् हतला मला व माझ्या सोबत्यांना आमंत्रि िोते् येथेिी मी ििर राहिलो्
पि दिल्लीमध्ये िर मी हविोक्षभत दिसत िोतो, तर येथे त्याहूनिी अचधक हविोक्षभत िोतो, असे
माझे मला वाटू लागले ् िांिी िांिीच्या वातावरिामध्ये मला चैन पडेना् येथे मी थोडे अचधक
बोललो् माझ्या भाषिात खुिामत ती कोठू न असिार? उलट िोन कडू िब्िच िोते्
ररक्रूटभरतीसाठी मी एक पहत्रका काढली् तीत भरतीमध्ये येण्यातफेचा एक युत्तक्तवाि
िोता् तो कचमिनरला खुपला् त्याचा सारांि असा िोता : “हब्रदटि राज्याने अनेक अपकृत्ये
केली आिेत, त्यामध्ये सवा प्रिेला हनःिस्त्र बनहवण्याच्या कायद्याला इहतिास सवााचधक काळा
कायिा ठरवील् िा कायिा रद्द करायचा असेल व िस्त्रांचा उपयोग करायला त्तिकायचे असेल ,
तर िी सोन्द्यासारखी संधी आिे् सरकारच्या संकटकाळी मध्यमवगााने स्वेच्छापूवाक मित केल्यास
अहवश्वास दूर िोईल; व ज्याला िस्त्र धारि करायचे असेल, तो ते खुिाल धारि करू िकेल्”
याच मिकुराला उद्दे िून कचमिनरला म्ििावे लागले की, त्यांच्या माझ्यामध्ये मतभेि असतािी
सभेमध्ये मी ििर राििे त्यांना हप्रयच िोते् मलािी माझ्या मताचे समथान िक्य तेवढ्या सौम्य
िब्िांमध्ये करिे भाग पडले ्
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७५. मृत्युशय्या
ररक्रूटभरती करता करता मला िरीर खूप जझिवावे लागले ् त्यावेळी माझा आिार
मुख्यत्वेकरून भािून कुटले ले भुईमुगिािे व सलिंबांचे पािी असा असे् िािे प्रमािाबािेर
खाल्ल्यास बाधक िोतात, िे मला कळत असतािी ते िास्त खाल्ले गेले् त्यामुळे ककिंचचत मुरडा
िोऊ लागला् मला वारंवार आश्रमात यावे लागत असे् मला त्या मुरड्याकडे लि िे ण्याचे कारि
दिसले नािी् रात्री आश्रमात िाऊन पोचलो त्या काळी औषधे मी क्वचचतच घेत असे; एक वेळ
खाल्ले नािी म्िििे बरे वाटे ल असा हवश्वास वाटत िोता् दुसऱ्या दिविी सकाळी कािी खाल्ले
नािी, त्यामुळे दुखायचे बहुतेक बंि झाले ् पि मला कळत िोते की, मला आिखी कािी
काळपयांत उपवास केला पाहििे, ककिंवा खायचेच असेल तर फळांच्या रसासारखे कािी ग्रिि
केले पाहििे्
तो दिवस कसल्या तरी सिाचा िोता् दुपारीिी मी िेविार नािी असे कस्तुरबाईला सांगू न
ठे वल्याचे मला स्मरते् पि हतने मला मोिात गुंतहवले व मी सापडलो् त्या वेळी मी कोित्यािी
िनावराचे दूध घेत नसे; अथाातच तूप, ताक इत्यािीिे खील वज्या िोती् म्ििून माझ्यासाठी गहू
भरडू न तेलावर परतून त्याची लापिी बनहवले ली िोती् लापिी व मुगाची उसळ माझ्यासाठी
ठे वून दिले ली आिे, असे कस्तुरबाईने मला सांहगतले , आक्षि जिव्िालौल्यामुळे माझा हनिय
डळमळला् डळमळला तरी इच्छा अिी िोती की, मी कस्तुरबाईची समिूत करण्यापुरते थोडेसेच
खाईन, स्वाि पि चाखीन व िरीरिी सांभाळू न ठे वीन् पि सैतान आपली संधी साधण्यासाठी
टपूनच बसले ला िोता् िेवायला बसलो आक्षि मी पोट भरून खाल्ले ् स्वािसुख तर पुरे घेतले ,
पि त्याबरोबर यमरािालािी हनमंत्रि दिले ् खाऊन एक तासभर लोटला नसेल इतक्यात िोराचा
मुरडा सुरू झाला्
चचिंतातूर िोऊन सवा सोबती माझ्या सभोवार िमले ् त्यांनी माझ्यावर प्रेमाचा वषााव केला्
पि माझ्या दुःखामध्ये ते हबचारे कसा भाग घेऊ िकिार? माझा िट्टिी अमयााि िोता् डॉक्टरला
बोलवून आिण्याचे मी नाकारले ् औषध मला घ्यावयाचेच नािी; केल्या कमााचे प्रायक्षिि
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भोगिार् चमत्रांनी िे सवा दुःखी मनाने सिन केले ् चोवीस तासात तीस-चाळीस वेळा िौचास
झाले ् खािे मी बंि केले च िोते् सुरु वातीच्या दिवसात फळांचे रसिी घेतले नािीत; घेण्याची
इच्छािी हबलकुल नव्िती् ज्या िरीराला मी अिूनपयांत िगडाप्रमािे मिबूत समित िोतो, तेच
मातीच्या ढे कळासारखे िोऊन गेले् िक्ती खचून गेली् डॉ् कानुगा आले ् त्यांनी औषध
घेण्याबद्दल माझी हवनविी केली् मी कबूल झालो नािी् ते इंिेक्िन िे तो म्ििाले ् त्यालािी मी
मनाई केली् इंिेक्िनसंबंधीचे माझे त्या वेळचे अज्ञान िास्यास्पि िोते् मला असे वाटत िोते की,
िे इंिेक्िन म्िििे कसली तरी लस असेल् पि मला मागाहून कळले की, ते हनिोष वनस्पतीच्या
औषधाचे असते् पि िी अक्कल आली, तेव्िा वेळ हनघून गेली िोती् िौचाचे चालू च िोते्
अहतश्रमामुळे ताप आला व िुद्धिी िरपली् चमत्रमंडळी हविेषच घाबरली् इतर डॉक्टरिी आले ्
पि िो रोगी त्यांचे ऐकावयालाच तयार नािी, त्यावर त्यांचा इलाि काय चालिार?
वैद्यचमत्र व डॉक्टरचमत्र अनेक प्रकारे सल्ला िे त; पि मी कािी औषध घ्यावयाला तयार
झालो नािी् िोनतीन चमत्रांनी सांहगतले की, दूध वज्या असेल तर मांसाचे सार घ्यावे ् औषध म्ििून
मांस वगैरे घ्यावयाला िरकत नािी् अिा अथााची आयुवेिातील प्रमािेिी त्यांनी दिली् एकाने
अंडी घेण्याची त्तिफारस केली् पि त्यांपैकी कोिताच सल्ला मान्द्य करिे मला िक्य नव्िते्
माझा िबाब एकच िोता्
माझ्या बाबतीत खाण्याहपण्याचा हनिाय केवळ िास्त्रांतील श्लोकांच्या आधारे करायचा
नव्िता् तो माझ्या एकंिरीत िीवनािी हनगडीत झाला िोता् वाटे ल ते खाऊन ककिंवा वाटे ल त्या
उपचारांनी िगण्याचा मोि मला हबलकुल नव्िता् ज्या धमााची अंमलबिाविी मी माझ्या
मुलांच्या बाबतीत केली, पत्नीच्या बाबतीत केली, चमत्रांच्या बाबतीत केली, त्या धमााचा त्याग मी
स्वत:च्या बाबतीत कसा करावा?
इतके लांबले ले ककिंवा इतक्या गंभीर स्वरूपाचे असे िे माझ्या आयुष्यातील पहिले च दुखिे
िोते् या दुखण्यामध्ये मला अिा तऱ्िेने धमाहनरीिि करण्याचा, त्याची कसोटी करण्याचा अलभ्य
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लाभ चमळाला् एके दिविी रात्री तर मी आिा सोडू न दिली् मृत्यू िवळच येऊन ठे पला आिे असे
माझ्या मनाने घेतले ्
अिा तऱ्िेने मृत्यूची वाट पाित बसलो िोतो, इतक्यात डॉक्टर तळवलकर एका हवचचत्र
प्राण्याला घेऊन आले ् ते प्रािी मिाराष्ट्राकडचे आिेत् कििंदुस्थान त्यांना ओळखीत नािी, पि ते
माझ्यासारखेच 'चक्रम' आिेत् त्यामुळे मला त्यांची प्रथमििानीच ओळख पटली् ते स्वतःचे
उपचार माझ्यावर करून पािाण्यासाठीच आले िोते् त्यांनी माझ्या सवाांगावर बफा घासण्यास
सुरुवात केली् त्यापासून त्यांची समिूत िोती हततका पररिाम िरी माझ्यावर घडू न आला नािी,
तरीिी रोि िो मी मरिाची वाट पािात बसत असे , त्याऐविी आता मला िगण्याची कािीिी
आिा वाटू लागली; कािीसा हुरूप वाटू लागला् मानत्तसक उत्सािाबरोबर िरीरातिी उत्साि
िािवू लागला् अन्द्निी थोडे अचधक िाऊ लागले ् मी आसपासच्या कामामध्ये थोडे थोडे लि
घालू लागले ्
माझ्या तब्येतीची रखवालिारी िंकरलालनी आपल्याकडे घेतली िोती् त्यांनी डॉक्टर
िलालचा सल्ला घेण्याचा आग्रि केला् डॉक्टर िलाल आले ् त्यांची त्वररत हनिाय घेण्याची िक्ती
पाहून मी मोहित झालो, ते म्ििाले :
“तुम्िी दुध घेत नािी तोपयांत मला तुमचे िरीर सुधारता येिार नािी् िरीर भरून
येण्यासाठी तुम्िी दूध घेतले पाहििे आक्षि लोखंड व सोमल यांची इंिेक्िने घेतली पाहििेत्
एवढे कराल तर तुमचे िरीर परत सुदृढ करून िे ण्याची मी गॅरंटी िे तो्”
“इंिेक्िन द्या, दूध मात्र मी घेिार नािी,” असा मी िबाब दिला्
“तुमची दुधाहवषयी प्रहतज्ञा काय आिे ?” डॉक्टरांनी हवचारले ्
“गाई—म्ििींवर फुंकरीची हक्रया िोते , िे ऐकल्यापासून दुधाबद्दल मला हतरस्कार उत्पन्द्न
झाला व तो मनुष्याचा आिारिी नव्िे, असे मी नेिमीच मानीत आलो आिे् म्ििून मी दुधाचा
त्याग केला आिे्”
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“असेच असेल तर बकरीचे दूध घेता येईल,” कस्तुरबाई खाटे पािी उभी िोती, ती चटकन्
म्ििाली्
“बकरीचे दूध घेतले त की माझे काम झाले ,” डॉक्टर मध्येच म्ििाले ्
मी डळमळलो् सत्याग्रिाच्या लढ्याबद्दलच्या मोिामुळे माझ्यामध्ये िगण्याचा लोभ
उत्पन्द्न झाला आक्षि मी प्रहतज्ञेच्या अिरपालनावर संतोष मानून प्रहतज्ञेच्या आत्म्याचा घात केला्
दुधाची प्रहतज्ञा घेतेवेळी माझ्या डोळ्यांसमोर गाई—म्ििीच िोत्या, तरीिी प्रहतज्ञा एकंिर दुधाला
उद्दे िूनच समिली पाहििे आक्षि िोपयांत कोित्यािी पिूचे दूध मनुष्याचा आिार म्ििून
हनहषद्धच आिे, असे मला वाटते तोपयांत ते घेण्याचा मला अचधकार पोचत नािी िे कळत असूनिी
मी बकरीचे दूध घ्यायला तयार झालो् सत्याच्या पुिाऱ्याने सत्याग्रिाच्या लढाईसाठी िगण्याची
इच्छा करून सत्याला कलं क लावला् माझ्या या कृत्याचा िं ि अद्याप भरून हनघाले ला नािी
आक्षि बकरीचे दूध सोडण्याबद्दल माझे चचिंतन चालू च आिे् परंतु सेवा करण्याचा मिासूक्ष्म मोि
माझ्या पाठीस लागला आिे , तो मला सोडीत नािी्
बकरीचे दुध सुरु केल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी डॉ् िलालांनी गुिद्वारािी चचरा पडल्या
िोत्या, त्यावर िस्त्रहक्रया केली व ती यिस्वी झाली् िरीराला आराम पडल्यानंतर मी िगायची
आिा बाळगू लागलो् ईश्वराने माझ्यासाठी काम तयारच ठे वले िोते्
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खंड १५ : रौलॅ ट अॅक्ट आक्षण राजकारणात प्रवेश
७६. रौलॅ ट अॅक्ट
अंथरूिातून उठण्याची थोडी थोडी आिा वाटू लागली आक्षि वतामानपत्रे वगैरे वाचू
लागलो् इतक्यात रौलॅ ट कचमटीचा ररपोटा माझ्या िाती आला् त्यातील त्तिफारसी पाहून मी
चमकून उठलो् या बाबतीत कािीतरी त्वररत व स्पष्ट उपाय अंमलात आिला पाहििे , अिी भाई
उमर व िंकरलाल यांनी मागिी के ली् महिनाभराने मी अिमिाबािला गेलो् वल्लभभाई बहुधा
रोि माझ्या समाचाराला येत् त्यांच्यािी मी बोललो व त्याबाबत कािीतरी झाले पाहििे असे
सुचहवले ् “काय िोिार?” या प्रश्नाचा िबाब िे ताना मी म्िटले , “थोडी मािसे िरी या बाबतीत
प्रहतज्ञेने बांधली िािारी चमळाली, तरी कचमटीच्या त्तिफारिीप्रमािे कायिा झाल्यावर आपि
सत्याग्रि िाती घेतला पाहििे् अंथरुिाला ख्रखळले ला नसतो, तर मी एकटािी झुंिलो असतो;
आक्षि इतर मागून येऊन चमळतील अिी आिा केली असती् माझ्या या परावलं बी अवस्थेमध्ये
एकट्याने झुंिण्यासारखी माझी मुळीच श्स्थती नािी्”
या संभाषिातून एवढी गोष्ट हनघाली की, माझ्यािी भरपूर संबंध आले ल्या मंडळींची एक
छोटीिी सभा बोलावण्याचे ठरले ्
चालू असले ल्यांपैकी कोितीिी संस्था सत्याग्रिासारखे नवीन िस्त्र पेलू िके ल िे मला
िक्य वाटले नािी् म्ििून सत्याग्रि सभेची स्थापना करण्यात आली्
पि सुरुवातीलाच मला दिसून आले की, िी सभा िीघाकाळपयांत चालिार नािी् त्तिवाय
सत्य आक्षि अकििंसा यांवर मी िो िोर िे त असे , तोच कीत्येकांना अहप्रय िोऊन बसला् तरीिी
सुरुवातीच्या काळामध्ये िे काम खूप िोराने चालले ्
अद्याप हबल गॅझेटात आले नव्िते् माझे िरीर तर अिक्तच िोते् पि मद्रासकडू न
आले ले आमंत्रि स्वीकारले च पाहििे असे मला वाटले ् त्यामुळे मी लांबच्या प्रवासाची िोखीम
पत्करली् रािगोपालाचाया सेलम सोडू न मद्रासमध्ये वहकली करिार िोते् त्यांच्याबरोबर रोि
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लढ्याच्या उभारिीसंबंधी हवचार चाले ् सभा भरहवण्यापलीकडे मला दुसरे कािीच सुचत नव्िते
् रौलॅ ट हबलाचा िर कायिा झाला, तर त्याला सहवनयभंग कसा लागू करायचा? त्याचा सहवनय
भंग करण्याची संधी सरकार िे ईल तेव्िाच चमळिार् दुसऱ्या कोिकोित्या कायद्यांचा
सहवनयभंग करता येईल? त्याचे हनयम कसे ठरवायचे ? अिा तऱ्िेचे चचाा िोत असे्
अिा तऱ्िेने धामधूम चालली िोती् इतक्यात बातमी आली की, हबल कायद्याच्या
स्वरूपात गॅझटे मध्ये प्रत्तसद्ध झाले ् िी बातमी आल्यानंतर रात्री मी हवचार करीत करीतच झोपी
गेलो् सकाळी लवकर उठू न बसलो् अधावट झोपेत स्वप्नामध्येच मला हवचार सुचला् सकाळच्या
प्रिरी मी रािगोपालाचायाांना बोलावून आिून सांहगतले :
“मला रात्री अधावट झोपेमध्ये हवचार सुचला की, आपि या कायद्याच्या प्रत्युिरािाखल
उभ्या िे िाला िरताळ पाळण्याची सूचना द्यावी् सत्याग्रि िा आत्मिुद्धीचा लढा आिे, िा धार्मिंक
लढा आिे् धमाकायााची सुरुवात आत्मिुद्धीपासून करावी िे योग्य दिसते् त्या दिविी सवाांनी
उपवास करावा व कामधंिा बंि करावा् मु सलमान बंधू रोिापलीकडे िास्त उपवास पाळिार
नािीत् त्यासाठी उपवास चोवीस तास पाळण्याची सूचना करावी् यात सवा प्रांत भाग घेतील की
नािी सांगता येत नािी् मुंबई, मद्रास, हबिार व ससिंध एवढ्यांची मला आिा आिे् एवढ्या दठकािी
बरोबर िरताळ पार पडला तरी आपि संतोष मानला पाहििे्”
िी सूचना रािगोपालाचायाांना फार आवडली् नंतर लगेच इतर चमत्रांनािी ती कळहवली्
सवाांनी पसंत केली् एक लिानिी नोटीस मी त्तलहून काढली् प्रथम ३० माचा १९१९ िी तारीख
घालण्यात आली िोती् मागाहून एहप्रलची ६ तारीख करण्यात आली् लोकांना फारच थोड्या
दिवसांची सूचना िे ण्यात आली िोती् काया ताबडतोब िोिे आवश्यक वाटल्यामुळे तयारीसाठी
अचधक मुित द्यावयाला वेळच नव्िता्
पि किी कोिाला माहित, सवा व्यवस्था नीट लागली! सबंध कििंदुस्तानभर-ििरांत व
खेडोपाडी-िरताळ पडले ् ते दृश्य अि्भुत िोते्
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७७. तो आठवडा!
िक्षिि भागात थोडासा प्रवास करून मी मुंबईस पोचलो् मुंबईल संपूिा िरताळ पार
पडला िोता् येथे कायद्याच्या सहवनय भंगाची तयारीिी करून ठे वले ली िोती् भंग करता येईल
अिा िोनतीन गोष्टीच िोत्या् िे कायिे रद्द िोिे इष्ट िोते, तसेच ज्यांचा भंग सवाांना सििी करता
येण्यासारखा िोता, अिांपैकी एकच प्रथम िाती धरावा असे ठरले ् चमठाच्या करासंबंधीचा कायिा
असा  िोता; तो कर रद्द करहवण्याचे खूप प्रयत्न िोऊन गेले िोते् म्ििून सवाांनी परवान्द्याखेरीि
आपापल्या घरात मीठ तयार करावे , अिी एक सूचना मी केली् दुसरी सूचना सरकारने बंिी
केले ली पुस्तके छापून हवकण्यासंबंधीची िोती् अिी िोन पुस्तके माझीच स्वतःची 'कििंि-स्वराज्य'
आक्षि 'सवोिय' िी पुस्तके छापून हवकिे िा सहवनयभंग सवाांत सोपा वाटला् म्ििून ती छापवून
घेतली व उपवास सुटल्यानंतर चौपाटीवरील िंगी सभा हवसिान पावल्यानंतर ती हवकण्याचा
कायाक्रम ठरहवण्यात आला्
संध्याकाळी पुष्कळ स्वयंसेवक िी पुस्तके हवकावयाला बािेर पडले ् वसूल िोईल ती
ककिंमत लढ्याच्या खचाालाच वापरावयाची िोती् प्रत्येक प्रतीची ककिंमत चार आिे ठे वण्यात आली
िोती, पि माझ्या िातात चार आिे क्वचचतच कोिी ठे वले असतील् बहुतेक िि ख्रखिात
असतील तेवढे सवा पैसे िे ऊन प्रत घेिारे हनघाले ् कोिी कोिी पाचििा रुपयांच्या नोटािी िे त्
मला एका प्रतीची ककिंमत पन्द्नास रुपयांच्या नोटीपयांत चमळाल्याचे स्मरते् लोकांना आम्िी समि
िे त िोतो की, घेिाऱ्यालािी तुरुंग चमळण्याचा संभव आिे् पि घटकाभर लोकांनी तुरुं गाचे भय
सोडू न दिले िोते् िी पुस्तके हवकली, ती त्या पुस्तकांची नवीन आवृिी िोती् हतचा सरकारिमा
पुस्तकात अंतभााव िोत नािी् अथाात िी नवी आवृिी छापिे , हवकिे ककिंवा खरेिी करिे यात
कािी गुन्द्िा िोत नािी असे सरकारतफे सांगण्यात आले ् िी बातमी ऐकून लोकांचा हवरस झाला्
७ तारखेला रात्री मी दिल्ली-अमृतसरकडे िावयाला हनघालो् ८ तारखेला मथुरेला पोचलो
तो कुिकुि ऐकायला आली की, किाचचत मला पकडतील् मथुरेच् या पलीकडे एका स्टे िनवर
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गाडी थांबत िोती तेथे आचाया हगडवािी भेटले ् त्यांनी मला पकडिार अिी साधार बातमी दिली
व आपल्या सेवेची िरूर असेल तर सांगा असे सांहगतले ्
पलवल स्टे िन येण्यापूवी पोलीस अंमलिाराने माझ्या िातात हुकूम आिून दिला् “तुम्िी
पंिाबमध्ये आल्याने अिांतता वाढण्याचा संभव आिे् सबब तुम्िी पंिाबच्या सरिद्दीत पाऊल
टाकू नये," अिा अथााचा तो हुकूम िोता् हुकूम िाखवून पोत्तलसांनी मला उतरून िाण्यास
सांहगतले ् मी उतरण्याचे नाकारून म्िटले , “मी अिांती वाढहवण्यासाठी नव्िे, तर बोलाविे
आल्यावरून अिांती कमी करण्यासाठी िाऊ इश्च्छतो् त्यामुळे मला दिलहगरी वाटते की, मला
िा हुकूम मानिे िक्य नािी्”
पलवल स्टे िनवर मला उतरून घेतले व पोत्तलसांच्या िवाली केले ् दिल्लीहून येिाऱ्या
एका गाडीच्या हतसऱ्या वगााच्या डब्यात मला बसहवले ; बरोबर पोत्तलसपाटी बसली् मथुरेला
पोचल्यावर मला पोलीस बराकीत घेऊन गेले् माझे काय करिार ककिंवा मला कोठे घेऊ न िािार
ते अंमलिार मला सांगू िकला नािी् पिाटे स चार वािता मला उठहवले आक्षि एक मालगाडी
मुंबईकडे िात िोती हतच्यामध्ये बसहवले ्
सुरतेला आलो् तेथे दुसऱ्या एका अंमलिाराने माझा ताबा घेतला् त्याने रस्त्यात मला
सांहगतले , “तुम्िी मोकळे आिा् पि तुमच्यासाठी मरीन लाईन्द्स स्टे िनपािी गाडी थांबवीन, तेथे
तुम्िी उतरून िाल तर अचधक बरे् कुलाब्यावर अचधक गिी िोण्याचा संभव आिे्” मी त्यांच्या
इच्छे प्रमािे करण्याची खुिी ििाहवली् त्यांना बरे वाटले व त्यांनी माझे आभार मानले ् मरीन
लाईन्द्सला उतरलो; तेथे कोिा ओळखीच्या गृिस्थाची घोडागाडी दिसली् ते मला रेवािंकर
झवेरींच्या घरी पोचवून गेले् त्यांनीच मला बातमी दिली की, “तुम्िाला पकडल्याची बातमी ऐकून
लोक चवताळू न गेले आिेत आक्षि झपाटू न गेले आिेत् पायधुिीपािी िं गा िोण्याची भीती आिे्
मॅजिस्रे ट व पोलीस हतकडे गेले आिेत्”
मी घरी पोचतो तो उमर सोबानी व अनसूयाबाई मोटारीतून आले , व मला पायधुिीला
घेऊन िातो असे म्ििाले , “लोक अधीर बनले आिेत आक्षि चवताळू न गेले आिेत् आमच्या
कोिाकडू न िांत िोण्यासारखे नािीत् तुम्िाला पाहिले तरच िांत िोतील्”
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मी मोटारीत बसलो् पायधुनीपयांत पोचण्यापूवीच रस्त्यात खूप गिी िमले ली दिसली्
लोक मला पाहून िषााने वेडे झाले ् आता चमरविूक बनली् 'वंिे मातरम्' व 'अल्लािो
अकबर'च्या ियघोषाने आकािाच्या चचिंधड्या उडतात की काय, असे दिसले ् पायधुिीवर
घोडेस्वार दिसले ् वरून हवटांचा वषााव िोत िोता् मी िात िोडू न लोकांना िांत िोण्याबद्दल
हवनवीत िोतो् पि आम्िीसुद्धा त्या हवटांच्या वषाावातून बचावून िाऊ असे चचन्द्ि दिसेना्
चमरविुकीला अब्दुल रिमान गल्लीतून क्रॉफडा माकेटकडे िाण्याची

आडकाठी

करण्याकररता समोरून घोडेस्वारांची तुकडी येऊन थडकली् लोकांना कोटाकडे िाण्यापासून
थांबहवण्याचा त्यांचा प्रयत्न िोता् लोक मावत नव्िते् लोक पोत्तलसांचे कडे फोडू न पुढे घुसले ्
माझा आवाि ऐकू िाण्यासारखी श्स्थती नव्िती् अिा श्स्थतीत घोडेस्वारांच्या तुकडीच्या नेत्याने
लोकांवर एकिम घोडे सोडू न दिले ् त्यांपैकी एखाद्या भाल्याने आमचीिी वाट लागली, तर आश्चया
वाटण्यासारखे कािी नािी असे मला वाटले ् पि त्या समिुतीत अथा नव्िता् आमच्या बािूने
सवा भाले आगगाडीच्या वेगाने कापीत चालले िोते् लोकांच्या िमावामध्ये खखिंडार पडले ;
पळापळ सुरु झाली् कोिी चचरडले , कोिाला िखमा झाल्या् घोडेस्वारांना बािेर पडायला मागा
नव्िता, तर लोकांना बािूला सरायला मागा नव्िता् घोडेस्वार खाली वाकून घोड्यांना िौडवीत
चालले िोते् ििारो लोकांचा िा िमाव भेदून िायला त्यांना िे कािी िि लागले , तेवढे िि
त्यांना कािी दिसतच नव्िते असे मी पाहिले ् एकंिर िे खावा भयंकर िोता् घोडेस्वार व लोक
िोघेिी वेडे झाल्यासारखेच दिसले ्
लोकांना अिा तऱ्िेने हवखुरण्यात व थांबहवण्यात आले ् आमच्या मोटारीला पुढे िाऊ
दिले ् मी कचमिनरच्या ऑहफसपुढे मोटार उभी करहवली आक्षि पोत्तलसांच्या वतािुकीबद्दल
त्यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी मी तेथे उतरलो्
आमच्यामध्ये वािहववाि सुरू झाला् आमची मते एकमेकांिी िुळण्यासारखी नव्िती्
चौपाटीवर सभा भरवून लोकांना िांत रािण्याबद्दल

समिावून सांगण्याचा माझा इरािा

कचमिनरला कळवून मी त्यांचा हनरोप घेतला् चौपाटीवर सभा भरली ् मी लोकांना िांततेचे
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मित्त्व व सत्याग्रिाचे हनयम समिावून सांहगतले व म्िटले , “सत्याग्रि िा सत्यवाद्याचे िस्त्र आिे्
लोक िर िांतता राखिार नसतील, तर मला सत्याग्रिाचा लढा कधीिी चालहवता येिार नािी्”
अिमिाबािे हून अनसूयाबाईंनािी खबर चमळाली िोती की, हतकडेिी िं गे झाले आिेत्
अनसूयाबाईनािी पकडले अिी कोिीतरी अफवा उठहवली िोती् त्यामुळे मिूर प्रिुब्ध िोऊन
गेले िोते् त्यांनी िरताळ पाळला आक्षि िं गा केला् एका त्तिपायाचा खूनिी झाला िोता्
मी अिमिाबािला गेलो् मला समिले की, नचडयािच्या िेिारी रल्वेचा रूळ
उखडण्याचािी प्रय त्न झाला िोता; हवरमगावला एका सरकारी नोकराचा खून झाला् मी
अिमिाबािला िातो तो तेथे 'मािाल लॉ' चालू िोता् लोक गांगरून गेले िोते् लोकांनी आपल्या
कमााची फळे सव्याि भोहगली्
स्टे िनवर मला कचमिनर चम् प्रॅटकडे घेऊन िाण्यासाठी मनुष्य आला िोता् मी
त्यांच्याकडे गेलो् तेिी खूप संतापले ले िोते् मी िांतपिे िबाब दिला् झाले ल्या खुनाबद्दल
आपली दिलहगरी व्यक्त केली् 'मािाल लॉ' अनावश्यक असल्याचेिी सुचहवले ; आक्षि परत
िांतता प्रस्थाहपत करण्यासाठी िे िे उपाय योिावे लागतील, ते ते् योिण्याची माझी तयारी
आिे, असे सांहगतले ् िािीर सभा भरहवण्याची परवानगी माहगतली् ती सभा आश्रमाच्या
िागेमध्ये भरहवण्याची माझी इच्छा व्यक्त केली् ती त्यांना पसंत पडली् मला आठवते त्याप्रमािे
मी १३ एहप्रल रोिी ती सभा भरहवली् मािाल लॉिी त्याच दिविी की दुसऱ्या दिविी रद्द झाला्
या सभेमध्ये मी लोकांना त्यांच्या िोषाची िािीव करून िे ण्याचा प्रयत्न केला् मी
प्रायक्षििािाखल तीन दिवस उपास केला व लोकांना एक दिवस करण्याचा सल्ला दिला् ज्यांनी
िं ग्याधोप्यांमध्ये भाग घेतला िोता, त्यांना स्वतःचा गुन्द्िा कबूल करण्याची सूचना केली्
माझे कताव्य मला स्पष्ट दिसून आले ् ज्या मिुरांमध्ये व इतर लोकांमध्ये मी एवढा वेळ
राहिलो िोतो, ज्यांची मी सेवा केली िोती, आक्षि ज्यांच्याकडू न चांगल्या वतािुकीची मी आिा
ठे वली िोती, त्यांनी िं ग्यामध्ये भाग घ्यावा िे मला असा  झाले व त्यांच्या िोषाचा मीिी भागीिार
आिे असे मला वाटले ्
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मी लोकांना आपापले गुन्द्िे कबूल करायला सांहगतले , त्याचप्रमािे सरकारलािी गुन्द्िे माफ
करण्याची सूचना केली् माझे म्िििे िोघांपैकी एकानेिी ऐकले नािी्
स्व् रमिभाई वगैरे नागररक माझ्याकडे आले व सत्याग्रि बंि ठे वण्याबद्दल मला हवनवू
लागले ् मला हवनहवण्याची आवश्यकता उरलीच नव्िती् िांततेची त्तिकवि िोपयांत लोक
आत्मसात करिार नािीत, तोपयांत सत्याग्रि बंि राखण्याचा मी अगोिरच मनािी हनश्चय केला
िोता् ते ऐकून त्यांना बरे वाटले ्
कािी चमत्रांची नारािीिी झाली् त्यांना वाटत िोते की, सवात्र िांती राहिली पाहििे अिी
िर माझी अपेिा असेल, तर मोठ्या प्रमािावर सत्याग्रि कधीच घडू िकिार नािी् मी आपला
मतभेि नमूि केला् ज्या लोकांमध्ये आपि काम केले ले आिे, ज्यांच्यामाफात सत्याग्रि करण्याची
आपल्याला उमेि वाटते, तेच िर िांतता राखिार नािीत, तर सत्याग्रि चालिार नािी िे उघड
आिे् एवढी मयाादित िांतता दटकहवण्याइतकी िक्ती सत्याग्रिाच्या पुढाऱ्यांनी चमळहवलीच
पाहििे असे मािे म्िििे िोते् या हवचारामध्ये मी आििी फेरफार करू िकत नािी्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

७८. ‘वहमालयाएवढी चूक’
अिमिाबािच्या सभेनंतर लगेच मी नचडयािला गेलो् अिमिाबािमध्ये मला माझी चूक
कळू लागली िोती् पि नचडयािमध्ये तेथील श्स्थती प्रत्यि पाहून हवचार करता, तसेच खेडा
जिल्ा ात पुष्कळ इसमांना पकडले िोते त्यासंबंधीची िकीकत ऐकूि, ज्या सभेमध्ये मी घडले ल्या
िकीकतीसंबंधी भाषि करीत िोतो, त्या सभेमध्येच एकाएकी मला लख्ख दिसून आले की, खेडा
जिल्ा ाच्या ककिंवा तसल्याच इतर लोकांना सहवनय कायिे भंगासाठी पाचारि करण्यात मी घाई
केली व ती चूक मला पवातासमान भासली् मी अिा तऱ्िेची कबूली दिल्यामुळे माझा भरपूर
उपिास झाला आिे, तरी पि मला या कबुलीबद्दल कधीिी पश्चािाप वाटले ला नािी् मी नेिमी
असेच मानीत आलो आिे की, इतरांचे गिाएवढे (ििीएवढे ) िोष आपि रिाएवढे करून पाहू
लागू व स्वतःचे राईएवढे िोष पवातासमान पािायला त्तिकू , तेव्िाच आपल्याला स्वत:च्या व
इतरांच्या िोषांचे यथायोग्य प्रमाि चमळू िकेल् मला असेिी वाटते की, या सामान्द्य हनयमाचे
पालन सत्याग्रिी िोऊ इश्च्छिाऱ्याने तर फारच सूक्ष्मपिे केले पाहििे्
िी पवातप्राय वाटिारी चूक कोिती ते पाहू या् कायद्याचा सहवनय भंग त्याच इसमाकडू न
िोऊ िकेल, िो कायद्याला हवनयपूवाक स्वच्छे ने मान िे त आला आिे्
अिा तऱ्िेने ज्याने समािाच्या हनयमांचे िेतुपूवाक पालन केले आिे , त्याच्या अंगीच त्या
हनयमांच्या नीती-अनीतीचा न्द्याय करण्याची िक्ती येते व त्यालाच हवत्तिष्ट हनयमांचा भंग
करण्याचा अचधकार प्राप्त िोतो् लोकांनी अिा तऱ्िेचा अचधकार प्राप्त करण्यापूवीच मी त्यांना
सहवनय भंग करण्यास सांहगतले , िी माझी चूक मला पवातासमान वाटली आक्षि खेडा
जिल्ा ामध्ये प्रवेि करताच मला खेडा सत्याग्रिाचे स्मरि झाले आक्षि असे वाटले की, मी
मुळातच रस्ता चुकलो् लोक सहवनयभंगाला लायक व्िायचे, तर अगोिर त्यांना त्यांच्या गूढ
रिस्याचे ज्ञान झाले पाहििे, िे माझ्या लिात आले ् पि असे असेल तर सहवनयभंग सुरू
करण्यापूवी लोकांना समिावून िे िाऱ्या व प्रत्तिििाचा मागा िाखहविाऱ्या स्वयंसेवकांचे िल
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हनमााि झाले पाहििे् आक्षि त्या िलाला सहवनय भंगाची व त्याच्या मयाािांची पररपूिा माहिती
झाले ली असली पाहििे्
अिा तऱ्िेचे मनात हवचार घोळवीत मी मुंबईस गेलो आक्षि सत्याग्रि सभेमाफात सत्याग्रिी
स्वयंसेवकांचे िल उभारले ् िलामाफात लोकांना सहवनयभंगाची माहिती िे ण्यासाठी स्वयंसेवकांचे
त्तििि िाती घेतले आक्षि माहिती िे िारी पत्रके काढली्
िे काम चालू झाले खरे: पि मला दिसून आले की, लोकांना त्याच्याबद्दल गोडी वाटे ल
असे मला करता आले नािी् स्वयंसेवकांची गिी िमली नािी् ज्यांनी नावे नोंिहवली त्यांपैकीिी
सवाांनी हनयचमत त्तििि घेतले असेिी म्ििता येत नािी् अचधक काल लोटला तसतिी नवीन
नावे नोंिविाऱ्यांची संख्यािी वाढण्याऐविी घटतच चालली् मी ताडले की, सहवनयभंगाचे गाडे
वाटले िोते त्याहून सावकाि चालिार्
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७९. ‘नवजीवन’ आक्षण ‘यंग इंडडया’
या वतामानपत्रांमाफात मी राष्ट्रास सत्याग्रिाचे त्तििि िे ण्याचा यथािक्ती आरंभ केला्
िोन्द्िी पत्रांच्या प्रती वाढता वाढता एके काळी प्रत्येकी ४०,००० पयांत िाऊन पोचल्या िोत्या्
'नविीवन'चा खप एकिम वाढला; 'यंग इंचडया'चा मात्र िळू िळू वाढला् मी तुरुंगात गेल्यानंतर
त्याला ओिोटी लागली आक्षि आि िोन्द्िी पत्रांचा चमळू न खप आठ ििारांखाली आला आिे्
या वतामानपत्रांमध्ये िाहिराती न घेण्याचा माझा आग्रि प्रथमपासूनच ्््् िोता् त्यापासून
कािी एक नुकसान झाले ले नािी, अिी माझी समिूत आिे; आक्षि पत्राचे हवचारस्वातंत्र्य
दटकहवण्याच्या कामी या पद्धतीची फार मित झाले ली आिे्
या वतामानपत्रांमुळे मला माझ्या मनाचे समाधान करता आले ् कारि मला िरी लगेच
परत सहवनय कायिे भंग सुरू करिे िक्य नव्िते, तरी मला आपले हवचार मोकळे पिाने मांडता
येऊ लागले ् सल्ला, सूचना इत्यािींसाठी िे माझ्याकडे पाित त्यांना मी आश्वासन िे ऊ िकलो्
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८०. अमृतसरची राष्ट्रीय सभा
बािििांचा नवीन सुधारिांसंबंधीचा िािीरनामा प्रत्तसद्ध झाला, त्याने माझे पूिा समाधान
िोण्यासारखे नव्िते ; इतरांनािी तो आवडला नािी् परंतु सिरहू िािीरनाम्यामध्ये मांडल्या
गेलेल्या सुधारिा सिोष असल्या, तरी त्या स्वीकारण्यासारख्या आिेत, असे मला त्या वेळी वाटत
िोते्
िे िबंधू चचिरंिन िास यांचे ठाम मत िोते की, सुधारिा अत्यंत असमाधानकारक व
अपुऱ्या समिून त्या जझडकारून दिल्या पाहििेत् लोकमान्द्य कािीसे तटस्थ िोते् परंतु िे िबंधू
िो कािी ठराव पसंत करतील, त्यांच्यातफेच स्वतःचे विन खचा करण्याचे त्यांनी ठरहवले िोते्
अिा तऱ्िेने मुरले ल्या, कसले ल्या व सवामान्द्य लोकनायकांमध्ये व माझ्यामध्ये मतभेि
पडावा िी गोष्ट मला असा  वाटली् उलटपिी माझा अंतनााि स्पष्ट िोता् मी राष्ट्रीय सभेची बैठक
टाळण्याचा प्रयत्न केला् पंचडत मोतीलाल नेिरू व मालवीयिी यांच्यापािी मी बोलू न िाखहवले
की, मला गैरििर राहू दिल्याने सवा गोष्टी साधतील आक्षि थोर पुढाऱ्यांिी मतभेि प्रिर्ििंत
करण्याच्या प्रसंगातून मी बचावून िाईन, िी सूचना ा ा िोन्द्िी पुढाऱ्यांना पटली नािी्
अखेरीस मी आपल्या ठरावाचा मसुिा तयार केला् तो सभेपुढे मांडण्याचा मला फार
संकोच वाटला, पि मी कबूल केले ् चम् जिना व मालवीयिी दुिोरा िे िार िोते् मला दिसत
िोते की, िरी आमच्या मतभेिामध्ये कोठे च कटु ता नव्िती, भाषिांमध्येसुद्धा युत्तक्तवािापलीकडे
कािीच नव्िते, तरीिी सभेला मुळात मतभेिच सिन िोत नव्िते आक्षि पुढऱ्यांतील मतभेिांमुळे
त्याना वाईट वाटत िोते् सभेची इच्छा िोती की, एकमत व्िावे्
भाषि चालू असतािी व्यासपीठावर मतभेि दूर करण्याचे प्रयत्न चालू च िोते्
परस्परांमध्ये चचठठ् यांची ये —िा चालू िोती् मालवीयिी तर कसेिी करून तडिोड
करण्यासाठी मेिनत करीत िोते् इतक्यात ियरामिासांनी आपली सूचना माझ्या िातात दिली व
प्रहतहनधींना मते िे ण्याच्या संकटातून वाचवा, अिी माझी अहतमधुर िब्िांमध्ये हवनविी केली्
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मला त्यांची सूचना आवडली् मालवीयिींची निर आता कोठे आिा दिसते का, ते पािण्यासाठी
चोिीकडे हफरतच िोती् मी म्िटले , "िी सूचना िोघांनािी पसंत पडेल अिी दिसते्” मी ती
लोकमान्द्यांना िाखहवली् ते म्ििाले , “िासांना पसंत असेल, तर माझी िरकत नािी्” िे िबंधू
हवरघळले ् त्यांनी हबहपनचंद्र पालकडे पाहिले ् मालवीयिींना पुरी आिा वाटू लागली् त्यांनी चचट्ठी
हिसकावून घेतली् िे िबंधूंच्या तोंडू न िोकार पुरा बािेर पडतो न पडतो तोच पंचडतिींनी सांगूनिी
टाकले ् “सद्गृिस्थिो, तुम्िाला ऐकून समाधान वाटे ल की, समेट झाला आिे्" मग आिखी काय
पाहििे? टाळ्यांच्या गडगडाटाने मंडप गािून गेला व लोकांच्या चेिऱ्यावर गंभीरता िोती
त्यािागी समाधान झळकू लागले ्
अमृतसरच्या राष्ट्रीय सभेत मला भाग घ्यावा लागला, िा मी आपला राष्ट्रीय सभेतील प्रवेि
म्िित नािी्
अमृतसरच्या अनुभवावरून मला दिसून आले की, माझ्या अंगच्या गुिांचा उपयोग राष्ट्रीय
सभेला िोण्यासारखा आिे्
पुढील वषी करायच्या िोन कामांबद्दल मला आवड िोती, कारि त्यात मला गम्य िोते्
एक काम िात्तलयनवाला बागेतील किलीचे स्मारक् त्याबाबत राष्ट्रीय सभेने मोठ्या दिमाखाहनिी
ठराव पास केला िोता् त्यासाठी पाच एक लाख रुपयांची रक्कम उभारायची िोती् त्याच्या
हवश्वस्तांमध्ये (रस्रीमध्ये) माझे नाव िोते् कििंदुस्थानात सावािहनक कायाासाठी क्षभिा मागण्याची
हविेष िक्ती असले ल्या इसमांमध्ये पहिला नंबर मालवीयिींचा िोता व आिे् मला ठाऊक िोते
की, माझा ििाािी त्यांचाहून फारसा कमी राििार नािी् माझी िी िक्ती िक्षिि आहिकेमध्ये
मला दिसून आली िोती्
माझी दुसरी िक्ती कारकुनाचे काम करण्याबाबतची िोय् हिचािी उपयोग राष्ट्रीय सभेला
िोण्यासारखा िोता् िीघाकालीन सवयीमुळे कोठे , काय, हकती थोड्या िब्िांत , सहवनय भाषेमध्ये
त्तलिावे ते मला कळू लागले िोते, िेिी पुढाऱ्यांच्या ध्यानात आले िोते् राष्ट्रीय सभेची त्या वेळची
िी घटना िोती, ती गोखल्यांची ठे व िोती् त्यांनी कािी हनयम बनहवले िोते् त्यांच्या आधारे राष्ट्रीय
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सभेचे काम चालत असे् ते हनयम कसे बनले त्यांचा मनोरंिक इहतिास मला त्यांच्याच तोंडू न
समिला िोता् पि आता राष्ट्रीय सभा तेवढ्या हनयमांवर चालायची नािी, असे सवाांना दिसत
िोते् हतची घटना तयार करण्यासंबंधी िरवषी चचाा चाले ्
घटना तयार करण्याची िबाबिारी मी अंगावर घेतली् त्याला मी एक अट मात्र घातली्
िनतेवर िोन पुढाऱ्यांचा अंमल असल्याचे मला दिसत िोते, म्ििून माझ्याबरोबर काम करण्यास
त्यांचेिी प्रहतहनधी असावे अिी मी मागिी केली् ते स्वतः स्वस्थपिे बसून घटना घडवू िकिार
नािीत, िे मला समित िोते् म्ििून लोकमान्द्यांकडू न व िे िबंधूंकडू न त्यांच्या हवश्वासातील िोन
नावे माहगतली् याखेरीि घटना सचमतीत आिखी कोिाचीच िरूर नािी, असे मी सुचहवले ् ती
सूचना मान्द्य झाली् लोकमान्द्यांतफे श्री् केळकर व िे िबंधूंतफा श्री् आय् बी् सेन अिी िोन नावे
आली् िी घटनासचमती एकत्र अिी एक दिवसिी बसली नािी, तरीिी आम्िी आमचे काम
एकमताने पार पाडले ् पत्रव्यविारानेच काम चालवून घेतले ् या घटनेबद्दल मला कािीसा
अक्षभमान वाटतो् मला वाटते की, या घटनेनुसार काम चालहवल्यास आििी आपली नौका
पैलतीर गाठील् ते िोईल तेव्िा िोवो, पि िी िबाबिारी उचलल्याने मी मिासभेमध्ये खरा प्रवेि
केला अिी माझी समिूत आिे्
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खंड १६ : खादीचा जन्म
८१. खादीचा जन्म
सन १९०८ सालापयांत मी चरखा ककिंवा माग निरेने पाहिला असल्याचे मला स्मरत नािी्
तरीिी ‘कििंि स्वराज्या’मध्ये चरख्यानेच कििंदुस्थानचे िाररद्र्य दूर िोईल असे मी हवधान केले ् ज्या
साधनांनी उपासमार टळे ल, त्याच मागााने स्वराज्यिी चमळे ल, िी कोिाच्यािी लिात येण्यासारखी
गोष्ट आिे् सन १९१५ साली िक्षिि आहिकेहून स्विे िी आलो, तेव्िािी चरखा पािायला
चमळाला नव्िता् आश्रम स्थापला तेव्िा िातमाग सुरू केला् तो सुरू करताना मला खूप अडचिी
आल्या् आम्िी सवा कलमबिाद्दर ककिंवा व्यापार िाििारे एकत्र िमलो िोतो् आमच्यापैकी
कारागीर असा कोिीच नव्िता् त्यामुळे माग चमळहवल्यानंतरिी हविकाम त्तिकवण्याची
आवश्यकता िोती् पालिपूर येथून माग चमळाला व एक त्तिकविारा आला् त्याने आपले सवा
कसब िाखहवले नािी् पि मगनलाल गांधी िाती घेतले ले काम एकाएकी सोडू न िे िार नव्िते्
त्यांच्या िातामध्ये कौिल्य िोते् यामुळे त्यांनी हविकामाची कला पूिाप िे समिू न घेतली व नवे
हविकर एकामागून एक आश्रमामध्ये तयार झाले ्
आम्िाला स्वत:चे कपडे स्वतः: तयार करून वापरायचे िोते् त्यासाठी आता हगरिीचे
कापड वापरण्याचे बंि केले ; आक्षि िे िी हगरण्यांच्या सुताचे िातमागावर हविले ले कापड
वापरण्याचा आश्रमवात्तसयांनी ठराव केला् तसे करण्यापासून आम्िाला पुष्कळ त्तिकायला
चमळाले ् कििंदुस्थानातील हविकरांची राििी, त्यांच्या कामाचा व्याप, सूत चमळण्याबाबत त्यांना
येिाऱ्या अडचिी, त्यात त्यांची िोिारी फसविूक व अखेरीला त्यांचा दिवसेंदिवस वाढत
िािारा किाबािारीपिा इत्यािी गोष्टींची माहिती चमळाली् आम्िी स्वतः आम्िाला लागिारे सवा
कापड ताबडतोब हविून घेऊ िकू, अिी श्स्थती नव्िती् त्यामुळे बािेरच्या हविकरांपासून
आम्िाला िरूर तेवढे कापड हविवून घ्यावे लागत असे् कारि िे िी हगरण्यांच्या सुताचे िाताने
हविले ले कापड हविकारांकडू न वाटे ल तेव्िा चमळू िकेल, अिी सोय नव्िती् हविकर सवा उंची
कापड हवलायती सुताचेच हविीत असत, कारि िे िी हगरण्यांमध्ये बारीक सूत हनघत नसे्

संक्षिप्त आत्मकथा | www.mkgandhi.org

आििी बारीक सूत थोडेच हनघते ; फार बारीक हनघू िकतच नािी् मोठ्या मुत्श्कलीने कािी
हविकर आमच्या िाती लागले ् ते मोठी मेिेरबानी म्ििून िे िी सुताचे कापड हविून िे ण्यास
कबूल झाले ् िे िी सुताचे कापड हनघेल ते हवकत घेण्याचे वचन त्या हविकरांना आश्रमातफे द्यावे
लागले िोते् अिा तऱ्िेने कापड मुद्दाम हविवून घेऊन आम्िी वापरू लागलो व चमत्रांमध्येिी
त्याचा प्रचार केला् सूत कातिाऱ्या हगरण्यांचे आम्िी हबनपगारी एिंट बनलो् हगरण्यांिी संबंध
आला, तसतिी त्यांच्या व्यवस्थेसंबंधी व त्यांच्या असिाय श्स्थतीसंबंधी माहिती चमळाली् स्वतः
कातले ले सूत स्वतःच हविून काढिे िेच हगरण्यांचे ध्येय असल्याचे आमच्या निरेस आले ् त्या
आपि िोऊन िातमागाच्या उपयोगी पडत नव्ित्या् त्याला त्यांचा नाईलाि िोता एवढे च् िे सवा
पाहिल्यानंतर आम्िी िाताने सूत कातायला अधीर बनलो् िाताने सूत कातू लागेपयांत आमची
पराधीनता रािािार असे आम्िाला वाटले ् हगरण्यांचे एिंट बनण्यामध्ये आम्िी कािी िे िसेवा
करतो असे वाटले नािी्
आमच्या अडचिींना अंत नव्िता् चरखािी कोठे चमळे ना ककिंवा चरखा चालहविारािी
कोिी भेटेना् कुकड्या वगैरे भरण्याचे चरखे आमच्यापािी िोते, पि त्यांच्यावर सूत कातता येते
अिी कल्पनािी नव्िती् कात्तलिास वकील एकिा एका बाईला िोधून घेऊन आले व ती सूत
काढू न िाखवील असे सांहगतले ् नवीन कसब त्तिकण्यास हविेष कुिल अिा एका
आश्रमवासीयाला हतच्याकडे पाठहवला; पि कसब िस्तगत झाले नािी्
दिवस िाऊ लागले ् मी फारच अधीर िोऊन गेलो िोतो् माहिती िे ण्यासारखे िे कोिी
आश्रमात येत , तेवढ्यांना मी हवचारीत असे , पि कातण्याचा मक्ता स्त्रीयांकडेच िोता् अथाात
कानाकोपऱ्यात कोिी स्त्री कातिे िाििारी असली, तर हतचा िोधिी स्त्स्त्रयांनाच लागिार्
सन १९१७ साली गुिराथी बंधूंनी मला भडोच त्तििि पररषिे त खेचून नेले िोते् तेथे मला
सािसी स्वभावाच्या गंगाबेन भेटल्या् त्या हवधवा िोत्या् त्यांचे त्तििि बेताचेच िोते, पि कििंमत
व ग्रिििक्ती सुत्तिक्षित स्त्स्त्रयांपेिा अचधक िोती् त्या अस्पृश्यता मुळीच मानीत नसत् त्या
हन:संकोचपिे अत्यंिांमध्ये चमसळत व त्यांची सेवा करीत् त्यांच् यापािी पैसे िोते , पि स्वतःच्या
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गरिा अल्प िोत्या् िरीर कसले ले िोते् आक्षि वाटे ल तेथे एकट्यानेिी िाण्याचा त्यांना संकोच
वाटत नसे् घोड्यावर बसण्यात त्या मोठ्या पटाईत िोत्या् गोध्र्याच्या पररषिे मध्ये मी या भहगनीिी
हविेष पररचय करून घेतला् मी माझी मनोव्यथा त्यांच्यापुढे मांडली आक्षि िमयंती ज्याप्रमािे
नळ रािाच्या मागून भटकत गेली, त्याप्रमािे चरख्याच्या िोधाथा भ्रमि करण्याचे त्तिरावर घेऊन
त्यांनी माझा भार िलका केला्
गुिराथमध्ये खूप भटकल्यानंतर बडोिा संस्थानातील हविापूरमध्ये गंगाबेनना चरखा
सापडला् पुष्कळ कुटुं बांपािी चरखे िोते , पि ते त्यांनी माळ्यावर टाकले ले िोते् पि कोिी
त्यांचे सूत घ्यावयाला तयार असेल व त्यांना पेळू पुरहवले िातील, तर ती सूत कातण्यास तयार
िोती् गंगाबेनने मला खबर दिली व माझ्या िषााला सीमा राहिली नािी् पेळू पुरहवण्याचे काम
कठीि वाटले ् मरहूम भाई उमर सोबानी यांच्यािी गोष्ट काढता त्यांनी आपल्या हगरिीतून पेळू
पुरहवण्याचे त्तिरावर घेतले ् मी ते पेळू गंगाबेनकडे पाठहवले व सूत इतक्या झपाट्याने हनघू लागले
की, मला िात टे कावे लागले ्
भाई उमर सोबानीचे औिाया हविाल िोते् पि त्यालािी झाली तरी मयाािा असिारच्
पेळू हवकत घेण्याचे माझ्या िीवावर आले ् त्तिवाय हगरिीचे पेळू घेऊन सूत कातण्यात मला मोठा
िोषिी वाटला् हगरिीचे पेळू घ्यायचे , तर सूत घेण्यालािी िरकत कोिती? आपल्या
वाडवचडलांपािी हगरिीचे पेळू थोडेच िोते ? ते पेळू कसे बनहविार बरे ? पेळू बनहविाऱ्यांचा
िोध करण्याची मी गंगाबेनना सूचना केली् त्यांनी िे काम आपल्या अंगावर घेतले ् कपिंिारी िोधून
काढला् त्याला िरमिा ३५ रुपये का त्याहूनिी अचधक पगारावर नेमला् मुलांना पेळू करायला
त्तिकहवले ् मी मुंबईकडे कापसाची मागिी केली् भाई यिवंतप्रसाि िे सायांनी कापसाच्या गाठी
पुरहवण्याचे त्तिरावर घेतले ् गंगाबेनने

काम एकिम वाढहवले ् हविकरांना िोधून काढू न

त्यांच्याकडू न कातले ले सूत हविून घेण्यास सुरुवा केली् हविापूरच्या खािीला प्रत्तसद्धी चमळाली्
इकडे आश्रमामध्येिी चरखे सुरू िोण्यास आता वेळ लागला नािी् मगनलाल गांधींच्या
िोधक बुद्धीने चरख्यामध्ये सुधारिा केल्या व चरखे आक्षि चात्या आश्रमामध्ये बनू लागल्या्
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आश्रमातील खािीच्या पहिल्या ताग्याचा खचा वारी सतरा आिे आला् मी चमत्रांकडू न कच्च्या
सूताच्या िाड्या खािीचे एक वाराला सतरा आिे घेतले व त्यांनी ते िौसेने दिले ्
मुंबईमध्ये मी अंथरुिातच पडू न असे; पि भेटेल त्याच्याकडे चौकिी करीत असे् तेथेिी
कातिाऱ्या िोन स्त्स्त्रया भेटल्या् त्यांना एक िेर (गुिराथी िेर = ४० तोळे ) सूताचा एक रुपया
दिला् मी खािीच्या अथािास्त्रामध्ये अनक्षभज्ञ िोतो् मला कोठू निी िाताने कातले ले सूत पाहििे
िोते् गंगाबेन िे त असत, त्या िरािी तुलना करून पािातो तर मी फसत िोतो् बाया कमीवर काम
करायला तयार िोत नसत, त्यामुळे त्यांना सोडू न द्यावे लागले ् पि त्यांचािी उपयोग झाला् त्यांनी
श्रीमती अवंहतकाबाई गोखले , रमीबाई कामिार, श्री् िंकरलाल बाँकरच्या मातुश्री व वसुमतीबेन
यांना कातावयाला त्तिकहवले ; आक्षि माझ्या खोलीत चरख्याचा गुंिारव सुरू झाला् मला
आिारातून बरा करण्यामध्ये या गुंिारवाचा हिस्सा िोता, असे म्ििण्यात अहतियोक्ती नािी् िी
मानत्तसक श्स्थती आिे िे खरे; पि मनुष्याला रोगी ककिंवा हनरोगी करण्यात मनाचा हिस्सा तरी
काय कमी आिे? चरखा चालहवण्याचा मीिी प्रयत्न करून पाहिला, पि यापलीकडे माझी
त्यावेळी प्रगती िोऊ िकली नािी्
मुंबईत िाताचे पेळू कोठू न आिावे ? श्री् रेवािंकर िवेरीच्या बंगल्यावरून तांतीचा
टित्कार करीत करीत रोि कपिंिारी िात असे् मी त्याला बोलावून आिला् तो गाद्यांचा कापूस
कपिंिीत असे् त्याने पेळू तयार करून िे ण्याचे कबूल केले ् िर भारी माहगतला, तो मी िे ऊ केला्
अिा तऱ्िेने तयार झाले ले सूत मी वैष्िवांना ठाकोरिींना घालायच्या माळांसाठी पैसे
घेऊन हवकत दिले ् भाई त्तिवािींनी मुंबईत चरखावगा

काढला् या प्रयोगाखाली पैिांचा खूप

खचा झाला् श्रद्धाळू िे िप्रेमी लोकांनी पैसे दिले , मी खचा करीत गेलो; पि तो खचा व्यथा गेला
नािी असा माझा नम्र अक्षभप्राय आिे् त्यातून खूप त्तिकायला चमळाले ् कामाच्या मयाािेची स्पष्ट
कल्पना आली्
आता मी संपूिा खािीधारी बनण्यास उतावळा झालो् माझे धोतर िे िी हगरिीच्या
कापडाचे िोते् हविापूरात आक्षि आश्रमात िी खािी बनत असे , ती फार िाड आक्षि ३० इंच
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पन्द्ा ाची िोत असे् मी गंगाबेनना नोटीस दिली की, िर एक महिन्द्याच्या आत त्यांनी मला ४८
इंच पन्द्ा ाचे खांिीचे धोतर काढू न दिले नािी, तर मला िाड खािीचा पंचा लावून काम चालवावे
लागेल् त्यांना पेच पडला, मुित कमीिी वाटली; पि त्या िरल्या नािीत् त्यांनी महिन्द्याच्या आत
मला पन्द्नास इंची धोतरिोडी आिून दिली आक्षि माझे िाररद्र्य हनवारले ्
त्याच सुमारास भाई लक्ष्मीिास लाठीहून अंत्यि भाई रामिी व त्यांच्या पत्नी गंगाबेन
यांना आश्रमात घेऊन आले ; आक्षि त्यांच्याकडू न रुं ि पन्द्ा ाची खािी हविून चमळू लागली्
खािीप्रचाराच्या कामी या िोडप्याने केले ली मित अिीतिी म्ििता येिार नािी् त्यांनी गुिराथेत
व गुिराथबािेर िातसूत हविण्याचे कसब इतरांना त्तिकहवले आिे्
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८२. पूणामहुती
आता िी प्रकरिे बंि करण्याची वेळ येऊन ठे पली आिे्
यापुढील माझे िीवन इतके कािी िािीर िोऊन बसले आिे की, िनतेला माहित नािी
असे क्वचचतच कािी असेल्
माझी ले खिी पुढे चालायला कबूल नािी, असेिी म्िटल्यास चाले ल्
वाचकांचा हनरोप घेताना माझ्या मनाला दुःख िोत आिे् माझ्या प्रयोगांची मला स्वतःला
फार ककिंमत वाटते् त्यांचे विान मी यथाथात: करू िकलो आिे की नािी, ते मला मािीत नािी्
यथाथा विान करण्याच्या कामी मी कसूर केली नािी् सत्य मी िसे पाहिले , ज्या मागााने पाहिले ,
तसे ते ििाहवण्याचा मी सतत प्रयत्न केला आिे; आक्षि वाचकांपुढे त्याचे विान करण्यापासूनिी
माझ्या चचिाचे समाधान झाले आिे् कारि त्या विानापासून वाचकालािी सत्य व अकििंसा
यांबद्दलिी अचधक आस्था वाटू लागेल, अिी मला आिा वाटत आिे्
सत्यापरता कोिी परमेश्वर असल्याचा मला अनुभव नािी् सत्यमय िोण्यास अकििंसा िाच
एक मागा आिे, िे या प्रकरिांच्या पानापानांतून उघड झाले नसेल, तर िा माझा प्रयत्न व्यथा आिे,
असे मी समितो् त्तसद्धांताचे प्रहतपािन करण्याचा माझा प्रयत्न हनष्फल झाला, तरी मूळ त्तसद्धांत
खोटा नािी् माझी अकििंसा सच्ची असली तरी कच्ची आिे , अपूिा आिे् माझा सत्याचा सािात्कार
म्िििे, ििारो सूया एकत्र केले तरीिी ज्या सत्यरूपी सूयााची बरोबरी ते करू िकिार नािीत,
अिा सूयााच्या एका हकरिाच्या ििानासारखा आिे् त्याचे संपूिा ििान संपूिा अकििंसेखेरीि
अिक्य आिे, एवढे तरी मी माझ्या आिवरच्या प्रयोगांच्या अखेरीस अवश्य प्रहतपादू िकतो्
अिा या सवाव्यापी सत्यनारायिाच्या प्रत्यि ििानासाठी िीवमात्रावर आत्मवत् प्रेम
करिे अत्यंत आवश्यक आिे; व ते करू इश्च्छिारा मनुष्य िीवनाच्या कोित्यािी हवभागापासून
अत्तलप्त राहू िकत नािी् म्ििूनच सत्याच्या माझ्या उपासनेने मला रािकारिामध्ये खेचून
आिले आिे् धमााचा रािकारिािी संबंध नािी, असे म्िििाऱ्याला धमााचा अथा समिले ला
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नािी, असे म्ििण्यास मला हबलकुल संकोच वाटत नािी् तसे म्ििण्यात माझ्याकडू न अहवनयिी
घडत नािी्
आत्मिुद्धीखेरीि िीवमात्राबरोबर ऐक्य साधता येिार नािी् आत्मिुद्धीखेरीि
अकििंसाधमााचे पालन सवाथैव अिक्य आिे् अिुद्धात्मा परमात्म्याचे ििान करू िकत नािी्
अथाात िीवनमागााच्या सवाच हवभागांमध्ये आत्मिुद्धीची आवश्यकता आिे् िी िुद्धी साध्य आिे ;
कारि व्यकती व समष्टी यांच् यामध्ये इतका हनकट संबंध आिे की, एका व्यक्तीची िुद्धी िी
अनेकांच्या िुद्धीच्या बरोबरीची ठरते्
पि िा िुद्धीचा मागा कठोर आिे् िुद्ध िोिे म्िििे कायावाचामनाने हनर्विंकार िोिे,
रागद्वे षहवरिीत िोिे् या हनर्विंकारतेप्रत पोचण्याचा मी प्रहतििी प्रयत्न करीत असूनिी अिून
हतच्यापयांत पोचलो नािी् त्यामुळे लोकांनी के ले ली स्तुती मला फसवू िकत नािी् ती स्तुती
हकत्येक वेळा तर मला अहतिय सलते् िस्त्रयुद्धाने सारे िग जििंकण्यापेिा मनाचे हवकार जििंकिे
मला अचधक कठीि वाटते् कििंदुस्थानात आल्यानंतरसुद्धा माझ्यामध्ये िडू न राहिले ले हवकार
माझ्या उघडकीला आले आिेत् त्याची मला िरम वाटत आिे् पि मी प्रयत्न मात्र सोडीत नािी्
सत्याचे प्रयोग करताना मला रसाचे घुटके चमळाले आिेत, आििी चमळत आिेत् पि मला
माहित आिे, की मला अिून कठीि मागा कापायचा आिे् त्यासाठी मला िून्द्यवत बनले पाहििे्
मनुष्य िोपयांत आपि िोऊन स्वतःला सवाांच्या िेवटी नेऊन बसवीत नािी, तोपयांत त्याला मुक्ती
नािी् अकििंसा िी नम्रतेची पराकाष्ा िोय्
नम्रतेची प्राथाना करीत््् आक्षि त्या कामी िगाच्या सािाय्याची याचना करीत, सध्या तरी
िी प्रकरिे बंि करतो्
*****

