


 

शालेय विद्यार्थयाांसाठी उपयुक् त वित्ती 

माझी जीवनकथा 
 

मोहनदास करमचंद गांधी 

 

संक्षिप्तकार 

भारतन कुमारप्पा 

 

पविलती वितत्त्, ऑगस्ट २००८ 

 

ISBN 978-81-7229-373-4 

 

मुद्रक ि प्रकाशक 

वििेक जितेंद्र देसाई 
नवजीवन मुद्रणालय, अिमदाबाद-३८० ०१४ 

फोन ; ०७९ - २७५४०६३५, २७०४२६३४ 
E-mail : sales@navajivantrust.org 

Website : www.navajivantrust.org 

  

http://www.navajivantrust.org/


माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

प्रस्तावना 

वत्मकथा ककिंिा ितीिनित्ांत त्तिविणे, िा माझा उदे्दश नािती. मिा वत्मकथेच्या 

नािाखािी सत्याचे मती िे अनेक प्रयोग केिे, त्याचंती िवककत त्तििाियाचती विे. त्या प्रयोगांमध्ये 

माझे ितीिन गुरफटिेिे असल्यामुळे तती िवककत एखाद्या ितीिनित्ांताप्रमाणे िोऊन िाईि, िती 

गोष्ट खरती. रािकीय िेत्राततीि माझे प्रयोग वता सिवज्ञात झािे विेत. पण माझे वध्यात्त्मक 

प्रयोग, िे फक्त मतीच िाणू शकेन वक्षण जयांतूनच माझती रािकीय िेत्रांततीि शक् ततीिती उभवलििेिी 

वि,े त्या प्रयोगांचे िणवन करायिा मिा विडेि खरे. माझ्या प्रयोगांमध्ये तरती वध्यात्त्मक 

म्िणिे नैवतक, धमव म्िणिे नतीतती, वत्म्याच्या दृष्टतीने पाळाियाचती नतीतती, तो धमव. 

जया गोष्टींचा वनणवय बािक, तरुण ि ितद्ध करतात ि करू शकतात, अशा गोष्टींचाच 

समािेश या कथेमध्ये िोईि. असिी कथा िर मिा तटस्थपणे, वनराक्षिमानतीित्तीने त्तिविता 

विी, तर त्यापासून तसिेच प्रयोग करणाऱ्या इतर िोकांना थोडतीबहुत सामग्रती ममळू शकेि. 

मोहनदास करमचंद गांधी 

वश्रम, साबरमतती 

२६ नोव्िेंबर, १९२५ 
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संपादकांची नोंद 

मूळ इंग्रितीत प्रकात्तशत झािेिी ‘गांधतीिींचे ितीिन-चररत्र'१ वक्षण ‘दक्षिण वविकेततीि 

सत्याग्रिाचा इवतिास'२ िती दोन्िती पसु्तके ििळ ििळ १००० मुद्रद्रत पतष्ांचती विेत. १९५२ मध्ये 

निितीिन ट्रस्टने या दोन पुस्तकांचे ममळून २८३ पानती संक्षिप्त३ स्िरुप प्रकात्तशत केिे. तरतीिती 

शािेय िापरासाठी अमधक संक्षिप्त वित्तीचती मागणती झािी. या गरिेनुसार शािेय वक्षण 

मिाविद्याियतीन विद्यार्थयाांना फायदा व्िािा, यासाठी या वित्तीचती रचना करण्यात विी. 

िती प्रकरणे शािेय विद्यार्थयाांच्या दृष्टतीने फारशती मित्त्िाचती नाितीत, तती गाळण्यात विी 

विेत वक्षण शक् य तेथे िाषा सोपती करण्याचा प्रयत्न केिा विे. वनबंध वक्षण चचेच्या दृष्टतीने 

मित्त्िाचे असिेिे प्रश् न पुस्तकात सिाांत शेिटी द्रदिे विेत. उच्च वक्षण कवनष् अशा दोन्िती 

िगाांततीि विद्यार्थयाांसाठी ते उपयुक्त विेत. त्तशिकांनती विद्यार्थयावच्या िमतेनुसार योग्य प्रश् नांचती 

वनिड करािती. कठीण विषयांिर िगावत चचाव करून पुढीि तासात विद्यार्थयाांना त्या विषयािर 

वनबंध त्तिविण्यास सांगािे. 

िुिै, १९५५ भारतन कुमारप्पा 

_____________________________ 

१ निितीिन पब्लिशशिंग िाऊस, अिमदाबाद- ३८० ०१४, ककिंमत रू. २०, पॉप्युिर वित्ती. 

२ निितीिन पब्लिशशिंग िाऊस, अिमदाबाद- ३८० ०१४, ककिंमत रू. १५ 

३ गांधतीिींचती वत्मकथा (संक्षिप्त), ककिंमत रू. १०/- 
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प्रकाशकांची नोंद 

या पुनराित्तीत सिावत शेिटी वनबंधासाठी वक्षण चचेसाठी विषय द्रदिे विेत. 

िती वित्ती विशेषत: शािेय विद्यार्थयाांसाठी तयार करण्यात विी विे. गांधतीिींचती िाढतती 

िोकवप्रयता ििात घेऊन तयार करण्यात विेिी िती वित्ती िाचकांसमोर ठेिताना वम्िािा 

वनंद िोत विे. कािती स्ियंसेिती संस्थांद्वारे घेतल्या िाणाऱ्या सामान्य ज्ञानाच्या परतीिांसाठी िे 

पुस्तक नेमण्यात विे विे. त्यामुळे िे पुस्तक बऱ्याच मोठ्या िगाविा फायदेशतीर ठरेि, अशती 

अपेिा करण्यास िरकत नािती. 

मे, १९८४ 
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खंड १: बालपण आणण उमेदीचा काळ 

१. जन्म आणण बालपण 

माझे िडतीि करमचंद गांधती पोरबंदरमध्ये द्रदिाण म्िणून काम करतीत. ते कुटंुबप्रेमती, 

सत्यवप्रय, धतीट, उदार, पण रागतीट िोते.  

िमडिांनती द्रव्यसंचय करण्याचा िोि कधतीच धरिा नािती, त्यामुळे वम्िा िािंडांसाठी ते 

थोडकीच ममळकत ठेिून गेिे.  

िमडिांचे त्तशिण केिळ अनुिििन्य िोते. जयािा वपण वि गुिराथती पाचव्या इय्ेचे 

त्तशिण म्िणू, तेिढे त्तशिण त्यांचे झािे असेि. इवतिास-िूगोिाचे ज्ञान तर विचारायिाच नको. 

असे असूनिती व्यििार-ज्ञान इतक्या उच्च दिावचे िोते, की सूक्ष्मात सूक्ष्म प्रश् नाचा उिगडा 

करण्यात ककिंिा ििार माणसांिर वनयंत्रण ठेिण्यात त्यांना अडचण िाटत नसे. धार्मिंक त्तशिण 

नसल्याप्रमाणेच. परंतु देिळात िाण्याने, कथा िगैरे ऐकून िे धमवज्ञान असंख्य कििंदंना सिि 

ममळते, ते त्यांना िोते.  

वई साध्िती स्त्रती िोतती, अशती माझ्या मनािर छाप रावििी विे. तती फार िाविक िोतती. 

पूिाअचाव केल्यात्तशिाय तती कधती िेित नसे. ििेिीत* वनत्यनेमाने िायचती. मिा समिू िागिे 

तेव्िापासून वतने कधती चातुवमासाततीि व्रतिैकल्ये चुकवििेिी मिा स्मरत नािती. तती कद्रठणात 

कठीण व्रत घेई वक्षण वनर्ििंघ्नपणे पार पाडती. घेतिेिी व्रते विारती पडिी, तरती सोडायचती नािती. 

मिा असा एक प्रसंग स्मरतो, की वतने चांद्रायण-व्रत केिे. त्यामध्ये विारती पडिी. परंतु व्रत 

िंगू द्रदिे नािती. चातुवमासात एकिुक्त रािणे, यात तर वतिा विशेषसे कािती िाटतच नसे. एिढ्याने 

संतोष न मानता एका चातुवमासात तर वतने एक द्रदिसावड िेिण्याचा वनयम केिा िोता. 

िागोपाठ दोन-ततीन उपिास म्िणिे तर वतिा काितीच िाटत नसे. एका चातुवमासात वतचे असे व्रत 

िोते, की सूयवनारायणाचे दशवन करून नंतरच िेिायचे. त्या पािसाळ्यात वम्िती मुिे ढगांकड े

डोळे िािून पाित असू, की केव्िा सूयव द्रदसतो वक्षण वई िेिते. पािसाळ्यात सूयावचे दशवन 
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पुष्कळ िेळा दर्मिंळ असत,े िे सिाांना माितीतच विे. असेिती द्रदिस स्मरतात, की जया द्रदिशती 

वम्िती सूयव पिाताच, “वई, वई, सूयव द्रदसिा,” असे ओरडािे वक्षण वई घाईघाईने येते, तों 

सूयावने दडती मारािती. “त्याचे काय मोठे? वि नत्तशबात िेिायचे नसेि !” असे म्िणून तती परत 

िळे वक्षण स्ितुःच्या कामात दंग िोऊन िाई. 

माझती वई व्यििारकुशि िोतती. दरबारच्या सिव गोष्टती वतिा समित.  

या वईबापांच्या घरती मती संित् १९२५ च्या िाद्रपद िद्य द्वादशतीच्या द्रदिशती, म्िणिे सन 

१८६९ च्या ऑक्टोबरच्या २ तारखेिा पोरबंदर म्िणिेच सुदामापुरती येथे िन्मिो. 

_________________________ 

* गुिराथेततीि िैष्णिांच्या देिाियास 'ििेिी' असे म्िणतात. 
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२. हायस्कुलमध्य े

माझे बािपण पोरबंदरातच गेिे. कोठल्याशा शाळेत मिा घातिे िोते, असे वठिते. 

कसेबसे कािती पाढे त्तशकिो. त्यािेळी मुिांबरोबर मती पंतोिींना त्तशव्या देण्यास त्तशकिो िोतो, 

एिढी वठिण विे; दसरे काितीएक वठित नािती. 

पोरबंदरहून िडतीि रािस्थानती कोटावत सिासद िोऊन रािकोटिा गेिे, तेव्िा माझ ेिय  

सात-एक िषाांचे असािे. मिा रािकोटच्या गािठी शाळेत घातिे. या शाळेततीि द्रदिस मिा 

चांगिे वठितात. पोरबंदरप्रमाणेच येथतीििती अभ्यासासंबंधती सांगण्यासारखे विशेष कािती नािती. 

गािठी शाळेतून मुख्य शाळेत ि तेथून िायस्कुिात पोचेतो मती बारा िषाांचा िोऊन गेिो. तोपयांत 

मती कधतीिती त्तशिकांशती िबाडती केल्याचे ककिंिा कोणाशती मैत्रती िोडल्याचे स्मरत नािती. मती अवतशय 

क्षिडस्त मुिगा िोतो. शाळेत माझे काम बरे की मती बरा. घंटा िािण्याच्या सुमारास पोचायचे 

वक्षण शाळा बंद िोतािणती घरती पळायचे. 'पळायचे' िा शलद िाणतीिपूिवक त्तिवििा विे. कारण 

कोणाबरोबर बोित रािणे मिा विडत नसे. 'कोणती माझती थट्टा केिी तर', अशती ितीततीिती िाटे. 

िायस्कुिाततीि पविल्याच िषी परतीिेच्या प्रसंगती घडिेिी गोष्ट सांगण्यासारखती विे. 

शाळाखात्याचे इन्स्पेक्टर िाइल्स शाळा तपासण्यास विे िोते. त्यांनती पविल्या इय्ेच्या मुिांना 

पाच शलद त्तििायिा घातिे. त्यांत एक शलद 'केटि्' िोता. त्याचती िणवरचना मती चुकीचती त्तिवििी. 

मास्तरांनती मिा वपल्या बटुाचे टोक मारून इशारा द्रदिा. परंतु माझ्या ते कोठून ििात  

येणार ? मास्तर मिा ििळच्या विद्यार्थयावच्या पाटीकडे पाहून माझती िणवरचना सुधारण्यास सांगत 

असततीि, अशती कल्पनािती मिा त्तशििी नािती. 

माझती समिूत की वम्िती एकमकेांचे चोरून पाहू नये, एिढ्यासाठीच मास्तर निर ठेितीत 

विेत. सिव विद्यार्थयाांचे पाचिती शलद बरोबर विे वक्षण मतीच एकटा काय तो 'ढ’ ठरिो. माझा 

'मूखवपणा' मास्तरांनती मागाहून मिा दाखिून द्रदिा. परंतु माझ्या मनािर त्या सांगण्याचा कािती 

पररणाम झािा नािती. मिा दसऱ्या विद्यार्थयावचती कॉपती कधतीच करता विी नािती. 
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असे असूनिती मास्तरांविषयतीचती माझती विनयित्ती कधतीच ढळिी नािती. िडतीि मंडळींचे 

दोष न पािण्याचा गुण माझ्यामध्ये स्ििाित:च िोता. त्याच मास्तरांचे इतर दोषिती मागाहून माझ्या 

ध्यानात विे. तरतीिती त्यांच्याबद्दि मिा िाटणारा वदर कायम रावििा. िडतीिधाऱ्यांच्या वजे्ञचे 

पािन करायचे, एिढे मिा माितीत िोते. ते सांगततीि ते करािे; त्यांच्या कत त्यांच्या गुणदोषांच्या 

वनिाड्यात वपण पडू नये. 

याच सुमारास दसरे दोन प्रसंग घडिे, ते कधतीिती माझ्या स्मरणातून गेिेिे नाितीत. मिा 

सामान्यपणे शाळेच्या पुस्तकांपत्तिकडे काितीिती िाचण्याचा नाद नव्िता. धडे केिे पावििेत; 

ओरडा सिन व्िायचा नािती, मास्तरांना फसिायचे नािती, म्िणून धडे िाचतीत असे. परंतु मनातून 

कंटाळा. त्यामुळे धडे पुष्कळदा कच्चे राित. मग इतर िाचन कोठून सुचणार ? परंतु िमडिांनती 

विकत वणिेिे एक पुस्तक माझ्या निरेत िरिे. ते 'श्रािण-वपततिक्ती' नाटक. ते िाचण्याचती 

मिा इच्छा झािी. ते मती अवतशय विडतीने िाचिे. त्याच सुमारास काचेतून मचते्र दाखविणारेिती 

दारोदार कििंडत. त्यांच्याकडून श्रािण वपल्या वई-बापांना कािडतीत बसिून यात्रा करण्यास 

घेऊन िात वि,े असे मचत्र मती पावििे. या दोन्िती गोष्टींचा माझ्या मनािर खूप पररणाम झािा. 

“मिा पण श्रािणासारखे व्िाियाचे, असे मनात येई.” 

याच सुमारास कोणती नाटकमंडळी विी िोतती. वतचे नाटक पािण्याचती परिानगती 

ममळािी. िररिंद्राचे वख्यान िोते. ते नाटक पािण्याचा मिा कंटाळा कसा तो िाटेच ना. ते पुन्िा 

पुन्िा पािण्याचती इच्छा िोई. िारंिार पािायिा कोण िाऊ देणार ? परंतु मनातल्या मनात मती ते 

नाटक शेकडो िेळा रंगवििे असेि. िररिंद्राचती स्िप्ने पडत. “सिाांनतीच िररिंद्रासारखे सत्यिादी 

का िोऊ नये?” िाच विचार घोळे. नाटकात िर्णिंल्या िोत्या, तशाच विप्ती िररिंद्रािर येऊन 

पडल्या असल्या पावििेत, असेच मती तरती समित िोतो. िररिंद्राचे दुःख पाहून, त्याचे स्मरण 

करून, मती खूप रडिो विे. 

िायस्कुिात माझती गणना 'ढ' विद्यार्थयाांत िोत नसे. त्तशिकांचती मिी तर मती नेिमतीच 

संपादीत असे. प्रत्येक िषी पािकांना विद्यार्थयाांचा अभ्यास ककिंिा ितवन यांसंबंधती प्रमाणपते्र 
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पाठवििी िात. त्यामध्ये कधतीिती माझा अभ्यास ककिंिा ितवन खराब असल्याबद्दि टीका नव्ितती. 

दसऱ्या इय्ेनंतर बक्षिसेिती ममळवििी. तती ममळविण्यात माझ्या हुशारतीपेिा दैिाचाच िाग विशेष 

िोता. िती त्तशष्यित्ती सिव विद्यार्थयाांसाठी नव्ितती; तर िे सोरठ प्रांतातिे विद्याथी असततीि, त्यांत 

पवििा येणाऱ्यािा िोतती. चाळीस-पन्नास विद्यार्थयाांच्या िगावत त्या द्रदिसांत सोरठ प्रांतातिे 

विद्याथी वकततीसे असणार ? 

मिा स्ितुःिा असे स्मरते की मिा माझ्या हुशारतीबद्दि अक्षिमान मुळीच नव्िता. बक्षिस 

ककिंिा त्तशष्यित्ती ममळािी, तर मिा वियव िाटत असे. परंतु माझ्या ितवनािा मती फार िपत असे. 

ितवनात उणतीि वनघािी, तर मिा रडू येई. त्तशिकांना मिा बोिािे िागेि, अशा तऱ्िचेे माझ्या 

िातून काितीिती घडणे ककिंिा त्तशिकांना तसे िाटणे िती गोष्ट मिा असह्य िोत असे. एक िेळ मार 

खािा िागिा असे मिा स्मरते. माराचे द:ख नव्िते. परंतु मती त्तशिेिा पात्र झािो, याचे मिाद:ख 

िाटिे. मती खूप रडिो. िा प्रसंग पविल्या ककिंिा दसऱ्या इय्ेततीि विे. दसरा प्रसंग सातव्या 

इय्ेततीि विे. त्यािेळी दोराबिती एदििती वगमती िेडमास्तर िोते. ते विद्याथीवप्रय िोते. कारण, 

ते वनयम पाळीत, पद्धतशतीर काम करतीत, करितीत ि त्तशकितीतिती चांगिे. त्यांनती िरच्या इय्ांच्या 

विद्यार्थयाांस कसरत ि विकेट विश्यक केिी िोतती. मिा त्यांचा कंटाळा. िाग पडण्यापूिी मती 

कधती कसरत, विकेट ककिंिा फुटबॉिमध्ये गेिोच नव्ितो. माझा क्षिडस्त स्ििाि िेिती न िाण्याचे 

एक कारण िोते. वता मिा िाणिते, की िा कंटाळा चुकीचा िोता. कसरततीचा त्तशिणाशती संबंध 

नािती, अशती त्यािेळी माझती चुकीचती समिूत िोतती.  

तरतीिती कसरततीत न गेल्यामुळे माझे नुकसान झािेिे नािती, िेिती मिा नमूद केिे पावििे. 

त्याचे कारण असे, की पुस्तकात मोकळी ििा खायिा िाण्याचती त्तशफारस िाचिी वक्षण त्यामुळे 

िायस्कुिच्या िरच्या इय्ांपासूनच वफरायिा िाण्याचती सिय मिा िडिी िोतती. तती शेिटपयांत 

रावििी. त्यामुळे माझे शरतीर कािती अंशती कसिेिे बनिे.  

कंटाळ्याचे दसरे कारण िमडिांचती सेिा करण्याचती ततीव्र इच्छा िे िोते. शाळा सुटिी, की 

मती िगेच घरती िाऊन सेिा-चाकरतीिा िागत असे. िेव्िा कसरत विश्यक झािी, तेव्िा या 
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सेिेमध्ये विघ्न विे. िमडिांचती सेिा करण्यासाठी कसरततीचती माफी ममळािी पावििे, अशती 

विनंतती केिी. परंतु वगमतीसािेब कसिी माफी देतात? एका शवनिारती सकाळचती शाळा िोतती. 

संध्याकाळी चार िािता कसरततीिा िायचे िोते. माझ्यापाशती घड्याळ नव्िते. वकाशात ढग 

असल्यामुळे िेळेचती उमि पडेना. ढगांमुळे मती फसिो. कसरततीिा िातो, तों सिव वनघूनिती गेिे 

िोते. दसऱ्या द्रदिशती वगमतीसािेबांनती ििेरती तपासिी. ततीत मती गैरििर वनघािो. मिा कारण 

विचारिे. मती िे िोते, ते सांवगतिे. त्यांनती ते खरे मानिे नािती वक्षण मिा एक की दोन वणे 

(वकतती ते नक्की वठित नािती) दंड झािा.  

मती खोटा ठरिो ! मिा अवतशय द:ख झािे. माझा वनदोषपणा मती कसा त्तसद्ध करािा ? 

कािती उपाय सुचेना. मनातल्या मनात फुणफुणत रावििो, रडिो. ठरििे की सत्य बोिणाऱ्याने 

ि सत्य वचरणाऱ्याने गाफीििती रािता कामा नये. अशा तऱ्िेचती गफित माझ्या त्तशिणाच्या 

मुदततीत िती पवििी ि शेिटचतीच िोय. मिा पुसट वठिण विे की, अखेरतीिा मती तो दंड माफ 

करिू 

शकिो. कसरततीतून मोकळीक तर ममळवििीच. शाळेच्या िेळेनंतर स्ित:च्या सेिेसाठी 

वपल्यािा माझती िरूर असते, असे िमडिांचे पत्र िेडमास्तरांना असल्यामुळे मोकळीक 

ममळािी.  

व्यायामाऐििती वफरायचे ठेििे, त्यामुळे शरतीरािा व्यायाम न देण्याच्या चुकीबद्दि मिा 

कदामचत त्तशिा िोगािती िागिी नािती; परंतु दसऱ्या एका चुकीचती त्तशिा मती विपयांत िोगतीत 

विे: त्तशिणामध्ये िस्तािर चांगिे त्तिविण्याचती गरि नािती, असा चुकीचा समि माझ्यामध्ये 

कोठून विा, मिा माितीत नािती; परंतु तो थेट वििायतेिा िाईपयांत रावििा. माझ्या ध्यानात 

विे, की खराब अिर िती अधविट त्तशिणाचती वनशाणती समििी पावििे. मती मागाहून माझे अिर 

सुधारण्याचा खूप प्रयत्न केिा, परंतु ते मिा िमिे नािती. बािियामध्ये जयाचती मती िेळसांड केिी, 

ते मती विपयांत करू शकिो नािती. 
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या काळच्या विद्याभ्यासासंबंधती वणखती दोन वठिणती नमूद करण्यासारख्या विेत. 

वििािामुळे एक िषव फुकट गेिे, दसऱ्या इय्ेत ते िरून काढण्याचा मास्तरांनती माझ्याकडून बेत 

करवििा. मेिनतती विद्यार्थयाविा तसे करण्याचती परिानगती त्यािेळी तरती ममळत असे. म्िणून मती 

वतसऱ्या इय्ेत सिा मविने बसिो ि उन्िाळ्याच्या सुटीपूिीच्या परतीिेनंतर मिा चौथतीत घातिे. 

येथपासून कािती त्तशिण इंग्रितीतून िोऊ िागते. मिा कािती समिेच ना. िूममततीसुद्धा चौर्थया 

इय्ेत सुरू िोते. मती ततीत मागे पडिो िोतोच. त्तशिाय तती मुळीच समिेना. िूममततीचे त्तशिक 

समिािून देण्यात हुशार िोते. परंतु माझे कािती बस्तानच बसेना. मती अनेक िेळा वनराश िोत असे. 

वकत्येक िेळा असेिती िाटे, की दोन इय्ा सोडून देऊन परत वतसऱ्या इय्ेचा मागव धरािा. परंतु 

तसे केल्यास माझती अब्र ूिाईि ि मती झटून अभ्यास करतीन, या विश्वासािर जया त्तशिकांनती मिा 

िर चढविण्याबद्दि त्तशफारस केिी, त्या त्तशिकांचतीिती अब्रू िाणार, या ियाने खािी उतरण्याचा 

विचार मती रद्द केिा. प्रयत्न करता करता िेव्िा युब्क्िडच्या तेराव्या प्रमेयाशती विो, तेव्िा 

एकाएकी मिा िाटू िागिे, की िूममतती तर सोप्यात सोपा विषय विे. जयात बुद्धीचा फक्त साधा 

ि सरळ उपयोग करायचा विे, त्यात अडचण तती कसिी ? त्यानंतर नेिमती िूममतती िा विषय 

माझ्यासाठी सोपा ि रसाळ बनिा. 

संस्कत ताने मिा िूममततीपेिािती अमधक त्रास द्रदिा. िूममततीमध्ये घोकायचे काितीच नसते, 

तर संस्कत तात पाितो, तों सिव कािती घोकायचेच. िा विषयिती चौर्थया इय्ेपासून सुरू झािा. 

सिाव्या इय्ेत मती िरिो. संस्कत त त्तशिक फार कडक िोते. विद्यार्थयाांना खूप त्तशकविण्याचा त्यांना 

िोि असे. संस्कत त-िगव वक्षण फारसती िगव यांमध्ये एक प्रकारचती स्पधाव असे. फारसती त्तशकविणारे 

मौििती गरतीब िोते. विद्याथी वपापसांत बोित असत, की फारसती फार सोपे विे वक्षण फारसती 

त्तशिक फार सजिन मनुष्य विेत. विद्याथी करततीि तेिढ्यािरच ते चाििून घेतात. मती पण सोपे 

वि,े असे ऐकून िोिात पडिो वक्षण एक द्रदिस फारसतीच्या िगावत िाऊन बसिो. संस्कत त 

त्तशिकािा दुःख झािे. त्यांनती मिा बोिाििे. “तू कोणाचा मुिगा, िे तरती ध्यानती वण. तुझ्या 

धमावचती िाषा तू त्तशकणार नाितीस ? तुिा जया अडचणती येततीि, त्या मिा दाखि. माझती तर सिव 
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मुिांना उ्म संस्कत त त्तशकविण्याचती इच्छा विे. पुढे त्याच्यामध्ये मधुर रसाचे घोट चाखायिा 

ममळणार विेत. तू असा कंटाळून िाऊ नकोस. तू पुन्िा माझ्या िगावत येऊन बैस.” 

मती शरमिो. त्तशिकाच्या प्रेमाचती अिगणना माझ्याने करवििी नािती. वि माझा वत्मा 

कत ष्णशंकर मास्तरांचे उपकार मानतीत विे. कारण जितके संस्कत त मती त्यािेळी त्तशकिो, तेिढेिती 

िर त्तशकिो नसंतो, तर वि संस्कत त शास्त्रामध्ये मिा िती गोडती िाटते, तती िाटिी नसतती. मिा 

तर याचाच पिा्ाप िोत वि,े की मती संस्कत त िास्त त्तशकिो नािती. कारण नंतर माझ्या ििात 

विे की, कोणािती कििंद बािकाने संस्कत तचा चांगिा अभ्यास केल्यात्तशिाय रािता कामा नये. 
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३. बालफ्रववाह 

तेरा िषाांचा असताना माझा वििाि झािा, िती गोष्ट त्तिविताना मिा दुःख िोते. वि 

माझ्यासमोर बारा-तेरा िषाांचती मुिे विेत. त्यांच्याकडे पाितो वक्षण माझ्या वििािाचे स्मरण 

करतो, तेव्िा मिा स्ित:बद्दि कीि िाटू िागते वक्षण माझ्यािर ओढििेल्या प्रसंगातून 

बचािल्याबद्दि या मुिांना धन्यिाद देण्याचती इच्छा िोते. तेरा िषाांच्या ियात झािेल्या माझ्या 

वििािाच्या समथवनपर असा एकिती नैवतक युत्तक्तिाद मिा सुचू शकत नािती. 

त्यािेळी माझ्या मनात चांगिे चांगिे कपडे िापरायिा ममळततीि, िािंत्रती िािततीि, िरात 

वनघेि, सुग्रास िोिने ममळततीि, एका नव्या मुिीबरोबर खेळ करायिा ममळततीि, िगैरे 

िौसेपिीकडे दसरे कािती असल्याचे स्मरत नािती. वम्िती िळूिळू एकमेकांना ओळख ूिागिो, 

बोिूचािू िागिो. वम्िती दोघेिती एकाच ियाचे िोतो, पण मती मात्र स्िाममत्ि गाििायिा सुरुिात 

केिी. 

मती माझ्या पत्नतीिा माझ्या परिानगती-िाचून कोठेिती िाऊ देत नसे. या गोष्टतीमुळे 

वमच्यामध्ये दुःखदायक बेबनाि िोऊ िागिे. परिानगतीत्तशिाय कोठेिती िायचे नािती,  िती एक 

प्रकारचती कैदच झािी. परंतु कस्तुरबाई िती अशा प्रकारचती कैद सिन करणारती स्त्रती नव्ितती. मनािा 

येईि तेव्िा तती खुशाि मिा विचारल्यात्तशिाय िाई. मती िसिसा दाब घािी, तसतशती तती 

अमधकच मोकळीक घईे वक्षण तसतसा मती अमधकच मचडत असे. अशा तऱ्िेने वम्िा 

बािकांमध्ये अबोिा िरचेिर उद ्ििू िागिा. कस्तुरबाईने िती मोकळीक घेतिी, तती मती वनदोष 

समितो. जिच्या मनािा पापाचा स्पशविती नािती, अशती बात्तिका देिदशवनािा िायचे ककिंिा कोणािा 

िेटायिा िायचे, असल्या गोष्टींिर वनयंत्रण का म्िणून सिन करतीि ? मती िर वतच्यािर दडपण 

घािणार, तर वतने माझ्यािर का घािू नये ? पण िे वता सुचते. त्यािेळी तर मिा माझे स्िाममत्ि 

गाििायचे िोते ! 

परंतु वमच्या या गतिसंसारात माधुयव मुळीच नव्िते, असे िाचकाने समिू नये. माझ्या 

िितेच्या मुळाशती प्रेम िोते. माझ्या मनातून माझ्या पत्नतीिा वदशव स्त्रती बनिायचे िोते. वतने 
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वनष्पाप व्िािे, वनष्पाप रिािे, मती त्तशकतो, ते त्तशकािे वक्षण वम्िा उियतांचती एकतानता व्िािती, 

अशतीच माझती िािना िोतती.  

कस्तुरबाईच्या मनात िती िािना असल्याचे मिा माितीत नािती. तती वनरिर िोतती. स्ििािाने 

सरळ, स्ितंत्र, मेिनतती वक्षण माझ्याशती तरती ममतिाषण करणारती िोतती. वतचती त्तशकण्याचती इच्छा 

मती माझ्या बािपणात कधतीिती ऐकिी नािती. 
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४. दु:खद मैत्री 

मती म्िटिेच विे की, िायस्कुिात माझे विश्वासातिे खास ममत्र असे थोडेच िोते. अशती 

ममत्रता बाळगणारे दोन ममत्र मिा िेगिेगळ्या िेळी िोते असे म्िणता येईि. एकाचा संबंध मती 

वपणहून त्या ममत्राचा त्याग केिा नसतािती फार काळ द्रटकिा नािती. मती दसऱ्याचती संगत धरिी, 

म्िणून पविल्याने मिा सोडिे. दसरती मैत्रती िे माझ्या वयुष्याततीि एक दुःखद प्रकरण विे. िती 

मैत्रती पुष्कळ िषे द्रटकिी. तती मैत्रती करण्यामागे माझती दृष्टती त्या ममत्रािा सुधारण्याचती िोतती. 

त्याचती प्रथम माझ्या मधल्या बंधूंशती मैत्रती िोतती. तो माझ्या बंधूंच्या िगावत िोता. त्याच्यात 

वकत्येक दोष विेत, िे माझ्या ििात विे िोते. परंतु जयािा वपिा म्िटिा, त्यािा कधतीिती 

अंतर द्यायचे नािती, िा गुण मती त्याच्या द्रठकाणती कब्ल्पिा िोता. माझ्या मातुश्रती, माझे िडतीि बंधू 

ि माझती पत्नती वतघांनािती िती संगत रुचत नव्ितती. माझ्यासारखा गर्ििंष् निरा बायकोचती सूचना 

थोडतीच मनािर घेणार ? वईच्या शलदाबािेर नािती िाणार, िडतीि बंधूंचे ऐकेनच; परंतु त्यांना मती 

असे सांगून शांत केिे: “तुम्िती िे त्याचे दोष सांवगतिे, ते मिा माितीत विेत. त्याचे गुण मात्र 

तुम्िािा माितीत नाितीत. मिा तो िाईट मागाविा नेणार नािती. कारण माझा त्याच्याबरोबरचा संबंध 

फक्त त्यािा सुधारण्यासाठी विे. तो सुधारिा तर फार उ्म मनुष्य बनेि, अशती माझती खात्रती 

विे. तुम्िती माझ्याबद्दि वनधावस्त रिािे अशती माझती तुम्िािा विनंतती विे.” 

या बोिण्याने त्यांचे समाधान झािे, असे मिा िाटत नािती; परंतु त्यांनती माझ्यािर विश्वास 

ठेिून मिा माझ्या मागावने िाऊ द्रदिे. 

मती या ममत्राच्या संबंधात विो त्यािेळी रािकोटमध्ये ‘सुधारणा-पंथ' पसरत िोता. 

पुष्कळ कििंद त्तशिक गुप्तपणे मांसािार ि मद्यपान करतीत असतात, अशती बातमती मिा या ममत्रा-

कडून ममळािी. रािकोटच्या इतर सुप्रत्तसद्ध गतिस्थांचतीिती नािे त्याने घेतिी. िायस्कुिाततीि कािती 

विद्यार्थयाांचतीिती नािे माझ्या कानती विी.  
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मिा वियव िाटिे ि द:खिती झािे. मती याचे कारण विचारिे, तेव्िा असा युत्तक्तिाद 

करण्यात विा: “वपण मांसािार करतीत नािती त्यामुळे वपिा समाि नेिळट बनिा विे. 

इंग्रि वपल्यािर राजय करतात, याचे कारण त्यांचे मांसाशन िोय. मती वकतती शत्तक्तिान विे 

वक्षण वकतती धािू शकतो ते तर तुम्िािा माितीतच विे; त्याचे कारणिती माझे मांसाशन. 

मांसािाऱ्यािा गळिे िोत नाितीत. झािीच तर चटकन िरून वनघतात. वमचे त्तशिक मांस 

खातात, इतके नामांकीत िोक खातात, ते काय खुळे म्िणून खातात ? तुम्ितीिती खाल्िे पावििे. 

खाऊन पिा म्िणिे समिेि तुमच्यात वकतती बळ येते ते !” 

िा कािती एकच द्रदिस झािेिा युक्तीिाद नव्िे. अशा तऱ्िेचे युक्तीिाद, अनेक उदािरणांनती 

सिवििेिे असे अनेकिार झािे. माझे मधिे बंधू तर अगोदरच बाटिे िोते. त्यांनती त्या 

युक् ततीिादािा स्ित:चती अनुमतती द्रदिी. माझ्या बंधूंच्या ि त्या ममत्राच्या मानाने मती फारच नेिळट 

िोतो. त्यांचती शरतीरे िास्त पतीळदार िोतती. त्यांचे शरतीरबळ माझ्यापेिा पुष्कळ िास्त िोते. त े

कििंमतिान िोते. त्या ममत्राचे परािम पाहून मती मुग्ध िोऊन िात असे. तो िाटेि वततके धािू शकत 

असे. त्याचा िेगिती उ्म िोता. िांब वक्षण उंच उडतीतिती तो वनष्णात िोता. मार सिन करायचती 

शक्तीिती त्याचप्रमाणे. या शक्तीचे प्रदशवन तो माझ्यापुढे िेळोिेळी करतीत असे. वपल्यात नसिेिी 

शक् तती इतरांमध्ये पाहून माणसािा वियव िाटणारच. माझेिती तसेच झािे. वियावतून मोि 

उभवलििा. माझ्यात धािण्या-सिरण्याचती शक् तती नसल्यासारखतीच िोतती. “मती पण या ममत्राप्रमाणे 

बििान झािो तर वकतती चांगिे !” असे मिा िाटिे. 

त्तशिाय, मती फार क्षित्रा िोतो. चोर, िूत, साप, इत्यादींच्या ितीततीने पछाडिेिा असे. या 

ितीततीचती पतीडािती मिा खूप िोत असे. रात्रती एकट्याने कोठेिती िाण्याचती कििंमत िोत नसे. अंधारात 

पाऊििती टाकीत नसे. द्रदव्यात्तशिाय झोपणेिती ििळििळ अशक्य. इकडून िूत विे तर ? 

वक्षण वतकडून चोर ? वतसरती-कडून सपव ? म्िणून द्रदिा िा पावििेच. ििळ झोपिेल्या ि वता 

कािती अंशती तारुण्यात विेल्या पत्नतीििळदेखतीि या माझ्या ितीततीचा उल्िेख मती कसा करािा? 

माझ्यापेिा तती िास्त कििंमतिान िोतती, िे माझ्या ििात विे िोत ेि त्याचती मिा िाििती िाटे. 
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वतिा सापावबपाचे िय कसे ते माितीतच नव्िते. अंधारातून एकटीच िाई. िती माझती दबविता त्या 

ममत्रािा माितीत िोतती. तो तर मिा सांगे की वपण जििंत साप िाताने पकडतो. चोराचती ितीतती 

त्यािा ठाऊकच नव्ितती. िूतांिर तर त्याचा विश्वासच नव्िता. िा सिव मांसािाराचा प्रताप, असे 

त्याने माझ्या मनािर ठसवििे. या सिाांचा माझ्या मनािर व्िायचा तोच पररणाम झािा. मती 

नरमिो. “मांसािार िती चांगिी गोष्ट विे. त्यामुळे मती बििान ि कििंमतिान बनेन. सिव देश 

मांसािार करतीि, तर इंग्रिांचा पाडाि करता येईि,” असे मिा िाटू िागिे. 

मांसािाराचा वरंि करण्याचा द्रदिस मुिर झािा. िती गोष्ट अत्यंत गुप्त रतीततीने करािती 

िागणार िोतती, कारण गांधती-कुटंुब िैष्णि संप्रदायातिे. माझ्या मातावपत्यांचती तर धमववनष् म्िणून 

विशेष ख्यातती. मातावपत्यांचा मती परम िक्त िोतो. मांसािार करताना मातावपत्यांना फसिािे 

िागेि, िे ज्ञान त्यािेळी मिा नव्िते, असे नािती. परंतु मिा सुधारणा घडिून वणायचती िोतती. 

मांसािाराचा शौक नव्िता. त्यात स्िाद विे, असे समिून मिा मांसािार सुरू करायचा नव्िता. 

मिा तर बििान वक्षण सािसती बनायचे िोते. इतरांना तसे िोण्याचे वनमंत्रण द्यायचे िोते. त्यामुळे 

केिळ मातावपत्यांपासून िती गोष्ट िपविल्याने सत्यापासून मती दर पळतो असे िोणार नािती, अशती 

मती माझ्या मनाचती समिूत घातिी. 

नेमका द्रदिस विा. वम्िती नदीकडे एकांत शोधायिा वनघािो. दर िाऊन कोणती 

पािणार नािती असा कोपरा शोधून काढिा वक्षण तेथे मती कधतीिती न पावििेिी िस्तू-मांस पावििे. 

बरोबर िट्टीिाल्याकडचती डबिरोटी िोतती. दोिोंतून एकिती िस्तू विडेना ! मांस चामड्यासारखे 

िागे ! खाणे अध्याविर सोडािे िागिे. तती रात्र मिा फार वबकट गेिी. झोप येईना. िणू काय 

शरतीरात बकरा जििंत विे वक्षण ओरडतो विे, अशती स्िप्ने पडत. मती उसळून उठे, पस्तािे वक्षण 

पुन्िा विचार करती की मांसािार केल्यात्तशिाय गत्यंतर नािती; कििंमत सोडता कामा नये ! 

ममत्रिती नाउमेद िोणारा नव्िता. त्याने वता मांस वनरवनराळ्या तऱ्िेने त्तशििून वक्षण 

मतीठ-मसािा घािून त्याचा दपव झाकून टाकायिा सुरुिात केिी. नदीकाठी घेऊन िाण्याऐििती 
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एका बबिीशती संधान साधून गुपचूपपणे एका सरकारती डाक बंगल्याकडे घऊेन िाण्याचती योिना 

केिी. 

माझा रोटीचा वतरस्कार मंदाििा, बकऱ्याचती कीि बुििी वक्षण मांसाचती म्िणता येणार 

नािती, पण मांसममक्षश्रत पदाथाांचती चटक िागिी. अशा तऱ्िेने एक िषव िोटिे असािे ि त्या 

मुदततीत पाच सिा िेळा मांस खाियािा ममळािे असेि. कारण डाक बंगिा िाटेि तेव्िा ममळेना, 

मांसाचती स्िाद्रदष्ट समििी िाणारती सुरस पक्िान्ने नेिमतीच तयार करणे िमत नसे. त्तशिाय 

असल्या िेिणांना पैसेिती पडणार. माझ्याििळ फुटकी किडतीिती नव्ितती, त्यामुळे मिा कािती देणे 

शक् य नव्िते. पैसे त्या ममत्रािाच शोधून काढािे िागत. त्याने कोठून वणिे असततीि, त्याचती 

मिा विममततीपयांत मावितती नािती. त्याचा इरादा तर मिा मांस खाऊ घािण्याचा-मिा 

बाटविण्याचा िोता. त्यासाठी तो पैशाचा खचव स्ित: करती. परंतु त्याच्याििळ म्िणून अखंड 

खजिना नव्िता. अथावत असिी िेिणे क्िमचतच िोऊ शकत. 

िेव्िा िेव्िा मती असिी िेिणे िेितीत असे, तेव्िा तेव्िा घरती िेिण शक् यच िोईना. वई 

िेव्िा िेिायिा बोििती, तेव्िा “वि िूक नािती, पचन झािेिे नािती,” अशा सबबती काढाव्या 

िागत. असे सांगताना दर िेळी मिा मोठा धक्का बसत असे. असिे असत्य वक्षण तेिती 

वईििळ ! त्तशिाय मातावपत्यांना िर समििे की मुिगे मांसािारती झािे विेत, तर त्यांच्यािर 

ितीिच कोसळल्याप्रमाणे िोईि. िे विचार माझ्या हृदयािा घरे पाडतीत.  

म्िणून मती वनिय केिा, “मांस खाणे विश्यक विे. त्याचा प्रचार करून वपण 

कििंदस्थान सुधारू, परंतु मातावपत्यांना फसविणे वक्षण खोटे बोिणे िे मांस न खाण्यापेिािती िाईट 

विे. यासाठी वईबाप जििंत असेपयांत मांस खाता कामा नये. त्यांच्या मतत्यूनंतर स्ितंत्र झािो 

म्िणिे उघडपणे खािे ि तती िेळ येईपयांत मांसािाराचा त्याग करािा.” िा वनिय मती त्या ममत्रािा 

कळवििा वक्षण तेव्िापासून मांसािार सुटिा तो सुटिाच. 
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५. चोरी आणण प्रायणित्त 

मांसािाराच्याच सुमारास, तसेच त्यापूिी घडिेल्या वकत्येक दोषांचे िणवन अिून 

कराियाचे रावििे विे. िे दोष वििािापूिीचे ककिंिा त्यानंतर ििकरच घडिेिे विेत. 

माझ्या एका नातिगाबरोबर मिा विडती वपण्याचती चटक िागिी. वमच्यापाशती पैसे 

नसत. विडती वपण्यापासून कािती फायदा विे ककिंिा वतच्या िासात कािती मिा विे, असे वम्िा 

दोघांपैकी एकािािती िाटत नव्िते; परंतु फक्त धूर काढण्यातच मिा असािती अशती समिूत िोतती. 

माझ्या चुित्यांना विडती ओढण्याचती सिय िोतती. त्यांना ि इतरांना धूर काढताना पाहून वम्िािािती 

विडती फुकण्याचती इच्छा झािी. गाठीिा पैसा तर नािती. तेव्िा काकांनती फेकून द्रदिेिी विड्यांचती 

थोटके चोरण्यास वम्िती सुरुिात केिी. 

परंतु विड्यांचे तुकडे नेिमतीच कोठून ममळणार ? त्तशिाय, त्यांतून विशेष धूरिती वनघेना. 

म्िणून नोकरांच्या गाठीिा चारदोन द्रदडक्या असत, त्यांततीि मधून मधून एखादी िांबविण्यािा 

सुरुिात केिी वक्षण वतच्या विड्या विकत वणू िागिो. परंतु त्या ठेिायच्या कुठे, िा प्रश् न 

पडिा. िमडिांच्या देखत विडती प्यायचती नािती, िे मावित िोते. कसेबसे करून चारदोन द्रदडक्या 

चोरून कािती वठिडे चािवििे. मध्यंतरती अशती बातमती ममळािी की एक झाड असते, त्याच्या 

डिाळ्या विडतीप्रमाणेच पेटतात वक्षण त्यािती विड्यांप्रमाणेच ओढता येतात. वम्िती त्या वणून 

ओढू िागिो !  

परंतु समाधान िोईना; वमचती पराधतीनता वम्िािा बोचू िागिी. िमडिांच्या परिानगती-

त्तशिाय काितीच करता येऊ नये, याचे फार िाईट िाटिे. वम्िती कंटाळिो वक्षण वत्मित्या 

करण्याचा वनिय केिा ! 

पण वत्मित्या कशती करायचती? विष कोण देणार? धोतऱ्याच्या फळाततीि वबया खाल्ल्या 

तर मनुष्य मरतो, असे ऐकिे. रानात िाऊन वम्िती त्या ममळिून वणल्या. संध्याकाळचती िेळ 

शोधिी. केदारितीच्या देिळात नंदादीपात तूप घातिे, देिदशवन घेतिे वक्षण एकांताचती िागा 



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

शोधून काढिी. परंतु विष खाण्याचे धाडस िोईना. तत्काळ मतत्यू विा नािती तर? मरून तरती 

काय ममळणार? पराधतीनता िोगून टाकिेिी काय िाईट? तरतीिती चारदोन वबया खाल्ल्याच ! 

वणखती खाण्याचे मात्र धैयव िोईना. दोघांनािती मतत्यूचती ितीतती िाटिी वक्षण रामितीच्या देिळात 

िाऊन दशवन घेऊन शांत िोण्याचा ि वत्मित्येचती गोष्ट विसरून िाण्याचा वम्िती ठराि केिा. 

वत्मित्येचा बेत करणे सोपे, पण प्रत्यि वत्मित्या करणे सोपे नािती, िती गोष्ट माझ्या 

ििात विी. 

या वत्मित्येच्या विचारांमुळे एक पररणाम घडून विा. तो िा की वम्िती दोघेिती उष्ट्या 

विड्या चोरून वपण्याचती ि नोकराच्या द्रदडक्या चोरून त्यांच्या विड्या वपण्याचती सिय पार 

विसरून गेिो. 

मोठेपणती विडती वपण्याचती इच्छाच मिा कधती झािी नािती. िती सिय िंगिी, गत्तिच्छ ि 

िावनकारक वि,े असेच मती नेिमती मानतीत विो विे. विडतीचा इतका िबरदस्त शौक दवनयेिा 

का असािा, त्याचे कारण समिण्याचती शक् तती मती कधतीच ममळिू शकिो नािती. वगगाडतीच्या 

डलयात िेथे द्रदिसा खूप विड्या फंुकल्या िातात, तेथे बसणे मिा असह्य िोते ि त्यांच्या धुराने 

मती गुदमरून िातो. 

विड्यांचती थोटके चोरणे, तसेच त्यासाठी चाकरांचे पैसे चोरणे, या गुन्ह्यांपिेािती दसरा एक 

चोरतीचा गुन्िा िो माझ्या िातून घडिा, तो मती िास्त ियंकर समितो. विडतीचा गुन्िा घडिा 

तेव्िाचे िय बारा-तेरा िषाांचे असेि; कदामचत त्याहूनिती कमती. दसऱ्या चोरतीच्या िेळी िय पंधरा 

िषाांचे असािे. िती चोरती माझ्या मांसािारती बंधूंच्या सोन्याच्या कड्याच्या तुकड्याचती िोय. त्यांना 

थोडेसे, म्िणिे पंचितीस एक रुपयांचे किव झािे िोते. ते फेडािे कसे त्याचा वम्िती उियता बंधू 

विचार करतीत िोतो. माझ्या बंधूंच्या िातात िरतीि कडे िोते. त्यातून एक तोळा सोने कापनू काढणे 

कठीण नव्िते. 

कडे कापिे, किव वफटिे. परंतु, मिा िती गोष्ट असह्य झािी. इतुःपर चोरती करायचती नािती, 

असा मती वनिय केिा. िमडिांपाशती कबुिीिती देऊन टाकिी पाविि,े असे िाटू िागिे. पण ितीि 
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तर चािेच ना. िडतीि स्ित: मिा मारततीि अशती ितीतती िाटत नव्ितती. त्यांनती उभ्या िन्मात वम्िा 

िािांना कधती मारल्याचे वठित नािती. परंतु त्यांना स्ित:िा दुःख िोईि. डोकेिती वपटून घेतिे 

तर ? िा धोका सिन करूनिती गुन्िा कबूि केिाच पावििे; त्याखेरतीि दोषाचे िािन िोणार 

नािती, असे मनाने ठरवििे. 

अखेरतीिा मती ठराि केिा की मचठ्ठी त्तिहून गुन्िा कबूि करािा वक्षण माफी मागािती. मती 

मचठ्ठी त्तिवििी वक्षण स्ितुः त्यांच्या िातात नेऊन द्रदिी. मचठ्ठीमध्ये सिव गुन्िा कबूि करून त्तशिा 

मावगतिी िोतती, त्यांनती स्ित:िर कािती दुःख ओढिून घेऊ नये अशती विनिणती केिी िोतती ि इत:पर 

अशा तऱ्िेचा गुन्िा न करण्याचती प्रवतज्ञा केिी िोतती. 

मती कापऱ्या िाताने तती मचठ्ठी िमडिांच्या िातात द्रदिी. मती त्यांच्या उच्चासनाच्या समोर 

बसून रावििो. 

त्यांनती मचठ्ठी िाचिी. डोळ्यांतून मोत्यांचे कबिंद गळिे. मचठ्ठी क्षिििी. त्यांनती िणमात्र डोळे 

ममटून धरिे, तती मचठ्ठी फाडून टाकिी वक्षण िाचण्यासाठी बसिे िोते, ते परत वडिे झािे. मती 

पण रडिो. िमडिांचे द:ख समिू शकिो. मती मचत्रकार असतो, तर वििती ते मचत्र पूणवपणे रेखाटू 

शकिो असतो. इतक्या स्पष्ट रतीततीने ते माझ्या डोळ्यांसमोर उिे विे. 

त्या मौत्तक्तककबिंदंच्या प्रेमबाणाने माझे हृदय मेदन गेिे. मती शुद्ध झािो. जयािा अनुिि 

असेि तोच िे प्रेम समिू शकणार. 

अशा तऱ्िेचती शांत िमा िमडिांच्या स्ििािाविरुद्ध िोतती. ते संतापततीि, िाििून 

बोिततीि, कदामचत डोकेिती वपटून घेततीि असे मिा िाटिे िोते. परंतु: त्यांनती इतकी अपार 

शांतती राखिी त्याचे कारण गुन्ह्याचती वनखािस कबुिी िेच िोय, असे मिा िाटते. िो मनुष्य 

अमधकारती मनुष्यापाशती स्ित:चा गुन्िा खुल्या द्रदिाने कबूि करतो ि पुन्िा न करण्याचती प्रवतज्ञा 

करतो, तो सिोत्कत ष्ट प्रायक्षि् करतो. मिा मावित विे, की माझ्या कबुिीमुळेच िडतीि 

माझ्याविषयती वनश्ििंत झािे वक्षण त्यांच्या मििरतीि अगाध प्रेमात िरच पडिी. 
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६. वडडलांचा आजार व मृत्य ू

माझे सोळािे िषव चािू िोते. िडतीि िगंदराच्या व्यथेने अंथरुणातच पडून असत. त्यांच्या 

सेिेिा मातोश्रती, घरचा एक िुना नोकर ि मती असे वतघेिण बहुतेक िेळ राित असू. माझे काम 

‘नसव'चे िोते. त्यांचा व्रण धुणे, त्यािा औषध िािणे, मिम िािायचे असेि तेव्िा ते िािणे 

वक्षण औषध देणे, िे माझे मुख्य काम िोते. रोि रात्रती त्यांचे पाय चेपािे ि त्यांनती िा म्िटिे ककिंिा 

त्यांना झोप िागिी म्िणिे मती झोपण्यास िािे असा पररपाठ िोता. मिा िती सेिा अवतशय वप्रय 

िोतती. ततीत कधतीिती चुकारपणा केल्याचे मिा स्मरत नािती. िे माझे िायस्कूिचे द्रदिस िोते. त्यामुळे 

खाण्यावपण्याखेरतीिचा माझा सिव िेळ शाळेत ककिंिा िमडिांच्या शुशु्रषेत िात असे. िमडिांचती 

परिानगती असेि वक्षण त्यांच्या प्रकत ततीकडून अडचण नसेि, तेव्िा संध्याकाळचा वफरायिा िात 

असे. 

मतत्यूचती घोर रात्र येऊन ठेपिी. रात्रतीचे साडेदिा ककिंिा अकरा िाििे असािेत. मती पाय 

चेपतीत बसिो िोतो. काकांनती मिा सांवगतिे, “तू िा, वता मती बसतो.” मती खूश झािो वक्षण 

सरळ शयनगतिामध्ये गेिो. पाच-सात ममवनटे झािी असततीि-नसततीि, इतक्यात नोकराने दार 

ठोठाििे. माझ्या पोटात धस्स झािे. मती चपापिो. “ऊठ, बापू फार विारती विेत,” नोकर 

म्िणािा. फार विारती विेत िे मिा माितीतच िोते. त्यामुळे त्या िेळच्या ‘फार विारती'चा 

विशेष अथव माझ्या ििात विा. 

वबछान्यातून ताडकन उडती मारून मती उठिो. 

“काय झािे, सांग तर खरं !“ 

“बापू वटोपिे !“ िबाब ममळािा. 

सारं कािती संपिं िोतं. शेिटच्या घटकेिा िमडिांच्या ििळ रािता विे नािती, याचे मिा 

अवतशय दुःख झािे. 
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७. धममजागृती 

मती पूिी सांवगतिेच विे, की मिा िुत-प्रेतादींचे िय िाटे. ‘रामनाम ? िे त्यािर औषध 

वि,े 'िे रंिेने मिा समिािून सांवगतिे. माझती तरती रामनामापेिा रंिेिरच विशेष श्रद्धा िोतती. 

म्िणून मती बािियामध्ये िूतप्रेताद्रदकांच्या ितीततीपासून मुक्त िोण्यासाठी रामनामाचा िप सुरू 

केिा. तो फार द्रदिस चाििा नािती; परंतु बािपणामध्ये पेरिेिे बती िळून गेिे नािती. वि 

रामनाम िती माझ्या बाबततीत अमोघ शक् तती विे. त्याचे कारण रंिाबाईने पेरिेिे बतीि असे मिा 

िाटते. 

िमडिांच्या विाराचा कािती काळ पोरबंदरिा गेिा. येथे ते रामितीच्या देिाियात रोि 

रात्रती रामायण ऐकत असत. रामायण सांगणारे वबिेश् िरचे िाधा मिाराि रामचंद्रिींचे परमिक्त 

िोते. त्यांचा कंठ मधुर िोता. ते दोिे, चौपाई गात ि त्यांचा अथव करून सांगत. ते स्ित: त्याच्या 

रसामध्ये िीन िोऊन िात वक्षण श्रोततिनांना िीन करून सोडतीत. माझे िय त्यािेळी तेरा िषाांचे 

असेि, पण मिा त्यांच्या िाचनामध्ये खूप गोडती िाटे, असे स्मरण विे. रामायणाबद्दि मिा 

िाटणारा वत्यंवतक प्रेमाचा पाया िे रामायण-श्रिण िोय. तुळसतीदासाचे रामायण िा मती वि 

ित्तक्तमागाविरतीि सिो्म ग्रंथ मानतो. 

रािकोटमध्ये मिा अनायासेच सिव संप्रदायांविषयती समिाि राखण्याचे त्तशिण ममळािे. 

कििंद धमावच्या प्रत्येक संप्रदायाबद्दि समिाि त्तशकिो. कारण वईिडतीि ििेिीिा िात, 

त्तशिाियात िात, राममंद्रदरात िात वक्षण वम्िा िािांना सोबत घेऊन िात ककिंिा स्ितंत्रपणे 

पाठितीत असत. त्तशिाय, िमडिांपाशती िैनधमावचायाांमधून कोणती ना कोणती नेिमती येत. िडतीि 

त्यांना क्षििािती घािीत. ते िमडिांबरोबर धमावसंबंधती ि व्यििारासंबंधती गोष्टती करतीत. 

यात्तशिाय िमडिांचे मुसिमान वक्षण पारशती ममत्रिती िोते. ते वपापल्या धमावबद्दि गोष्टती 

बोित वक्षण िडतीि त्यांचे म्िणणे वदरपूिवक ि पुष्कळ िेळा रसपूिवक ऐकत असत. अशा 

प्रकारच्या िाताविापांच्या िेळी मती ‘नसव’ असल्यामुळे बरेचदा ििर असे. या सिव िातािरणाचा 

माझ्यािर असा पररणाम झािा की, सिव धमावबद्दि माझ्या मनामध्ये समिाि उत्पन्न झािा. 
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ख्रिस्तती-धमव मात्र त्यािा अपिाद िोता. त्याच्याबद्दि काितीसा अनादर उत्पन्न झािा. 

त्यािेळी िायस्कूिच्या कोपऱ्यािर कोणती ख्रिस्तती व्याख्यान देत असे. ते कििंद देितांचती ि 

कििंदधर्मिंयांचती नािस्तती करतीत. ते मिा असह्य िोई. याच सुमारािा एक सुप्रत्तसद्ध कििंद ख्रिस्तती 

झाल्याचे ऐकिे. गािात बोित की, त्याचा ख्रिस्तती धमावत प्रिेश करविताना त्यािा गोमांस खाऊ 

घािण्यात विे वक्षण दारू प्यायिा द्रदिी. त्याचा पोषाखिती बदिण्यात विा वक्षण तो गतिस्थ 

ख्रिस्तती झाल्यानंतर कोट, पाटिोण वक्षण इंग्रिती टोपती िापरू िागिा. त्तशिाय िो गतिस्थ ख्रिस्तती 

झािा, त्याने वपल्या पूिविांच्या धमावचती, रतीवतररिािांचती वक्षण देशाचती टिाळी सुरू केल्याचे 

कानती विे. या सिव गोष्टींमुळे माझ्या मनात ख्रिस्तती धमावबद्दि अनादर उत्पन्न झािा. 

िरती अशा तऱ्िेने इतर धमाांबद्दि माझ्या मनात समिाि उत्पन्न झािा, तरतीिती माझ्या 

मनात ईश्वराविषयती वस्था िोतती, असे म्िणता येणार नािती. पण एक गोष्ट मनात रुििी की, या 

िगताचा वधार नतीतती विे ि सत्यामध्ये सिव नतीततीचा समािेश िोतो.  

त्तशिाय, नतीततीविषयक एक सिा चरणती श्लोक माझ्या हृदयात ठसून रावििा. अपकाराचा 

मोबदिा अपकार नसून उपकारच िोय, िती गोष्ट ितीिनसूत्र िोऊन बसिी. वतने माझ्यािर साम्राजय 

गािविण्यास सुरुिात केिी. अपकार करणाऱ्यांचे कल्याण इब्च्छणे ि करणे िती माझती विडतती 

गोष्ट िोऊन बसिी. मती असंख्य प्रयोग केिे. एिढा चमत्कार घडिून वणणारा तो श्लोक असा:  

पाणी आपने पाय, भल ुं भोजन तो दीजे; 

आकी नमावे शीश, दुंडवत कोडे कीजे. 

आपण घासे दाम, काम महोरोन  करीए; 

आप उगारे प्राण, ते तणा द :खमा मरीए. 

ग ण केडे तो ग ण दश गणो, मन वाचा, कमे करी; 

अवग ण केडे जे ग ण करे, ते जगमाुं जीत्यो सही 
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८. फ्रवलायतेची तयारी 

पास झाल्यानंतर कॉिेिात िाऊन त्तशिण पुढे चाििािे अशती िडतीि मंडळींचती इच्छा 

िोतती. मुंबईतिती कॉिेि वक्षण िािनगरिािती कॉिेि. िािनगरिा खचव कमती म्िणून 

िािनगरच्या शामळदास कॉिेिात िाण्याचे ठरिे. तेथे मिा कािती समिेना. सिवच कठीण िाटू 

िागिे. अध्यापकांच्या व्याख्यानांमध्ये गोडतीिती िाटेना, वक्षण समििती पडेना. त्यांत अध्यापकांचा 

दोष नव्िता. दोष माझ्या कच्येपणाचाच िोता. त्यािेळचे शामळदास कॉिेिचे अध्यापक तर 

पविल्या दिावचे समििे िात. पवििी सिामािती पुरती करून घरती विो. 

कुटंुबाचे िुने ममत्र ि सल्िागार एक विद्वान व्यििारकुशि ब्राह्मण माििती दिे म्िणून 

िोते. त्यांनती िमडिांच्या मतत्यूनंतरिती कुटंुबाशती असिेिा संबंध कायम ठेििा िोता. ते या सुट्टीच्या 

द्रदिसांत वमच्या घरती विे िोते. मातोश्रती ि िडतीिबंधू यांच्याबरोबर गोष्टती बोित असता माझ्या 

त्तशिणासंबंधती त्यांनती चौकशती केिी. मती शामळदास कॉिेिात विे, िे ऐकून ते म्िणािे, “काळ 

बदििा विे. िमडिांचती गादी सांिाळण्याचती तुम्िा िािांपैकी कोणाचती इच्छा असेि, तर तती 

त्तशिणाखेरतीि ममळणार नािती. िा मुिगा अिून त्तशकतो विे, त्याअथी गादी सांिाळण्याचे काम 

त्यािाच उचिायिा िाििे पावििे. त्याचती अिून चारपाच िषे बती.ए. िोईपयांत िाततीि. वणखती 

इतका िेळ िाया घाििून त्यािा पन्नास-साठ रुपयांचती नोकरती ममळेि, द्रदिाणपद नािती ममळणार. 

बरे, त्यािा त्यापुढे माझ्या मुिाप्रमाणे िकीि करािा तर वणखतीिती थोडती िषे िाणार वक्षण 

तोपयांत तर द्रदिाणवगरतीसाठी वकततीतरती िकीििती तयार झािेिे असततीि! तुम्िती त्यािा 

वििायतेिा पाठवििे पावििे. तो निा बॅररस्टर विा विे, तो पिा ना, केिढ्या थाटात राितो ! 

कारिाऱ्याचती िागा त्यािा पावििे तर वता ममळेि. माझा तर सल्िा असा विे, की तुम्िती 

मोिनदासिा यंदाच वििायतेिा पाठिून द्यािे. वमच्या केिळरामाचे  इंग्िंडात पुष्कळ ममत्र 

विेत, त्यांच्या नािाने तो त्तशफारसपते्र देईि, म्िणिे त्यािा तेथे कसिी अडचण पडणार नािती.” 

िोशतीिींनती (वम्िती माििती दिे यांना या नािाने संबोधतीत असू) माझ्याकडे पाहून मिा 

विचारिे: “कसे काय, तुिा वििायतेिा िाणे विडेि की इथेच त्तशकत बसणे ?” मिा तर 
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विडत िोते, तेच िैद्याने सांवगतिे. कॉिेिाततीि अडचणींनती मती क्षिऊन गेिेिाच िोतो. मती 

म्िटिे, “मिा वििायतेिा पाठिाि तर फारच चांगिे.” िडतीि बंधू वफवकरतीत पडिे; पैशाचे कसे 

करायचे ? त्तशिाय, माझ्यासारख्या नियुिकािा इतक्या दर पाठिािे तरती कसे ? मातोश्रतीिा तर 

काितीच सुचेना. वतिा वियोगाचती गोष्टच सिन झािी नािती. वतने बारतीक तपास सुरू केिा िोता. 

कोणती म्िणे, तरुण िोक वििायतेिा िाऊन बिकतात; कोणती म्िणे, ते मांसािार करतात; तर 

कोणती सांगत, दारूत्तशिाय चािायचेच नािती. वईने िे सिव मिा सांवगतिे. मती म्िटिे, “पण तुझा 

माझ्यािर विश्वास नािती ? मती तुिा फसविणार नािती; शपथ घेऊन सांगतो की या वतन्िती गोष्टींपासून 

मती दर राितीन. तसा धोका असता, तर िोशतीिती मिा कसे िाऊ देततीि ?” 

वई म्िणािी, “माझा तुझ्यािर विश्वास विे. पण दर देशात कसे िोणार? माझती 

अक्किच गुंग िोते. मती बेचरिती स्िामींना विचारते.” 

बेचरिती स्िामती मोढ िाण्यातून िैन साधू झािे िोते. िोशतीिींप्रमाणे तेदेखतीि वमचे 

सल्िागार िोते. त्यांचती मदत झािी. त्यांनती सांवगतिे, “मती या मुिापासून या वतन्िती बाबततीत व्रत 

घेिवितो, मग त्यािा िाऊ देण्यास िरकत नािती येणार.” त्यांनती प्रवतज्ञा घेिवििी ि मती मांस, 

मद्रदरा वक्षण स्त्रतीसंग यांपासून दर रािण्याचती प्रवतज्ञा घेतिी. वईने परिानगती द्रदिी. 

िायस्कुिात समारंि झािा. रािकोटचा एक तरुण वििायतिा िातो, याचे िोकांना 

निि िाटिे. उ्रादाखि मती थोडे त्तिहून नेिे िोते. पण तेिती मोठ्या त्तशकस्ततीनेच िाचू शकिो. 

माझे डोके गरगरत िोत,े शरतीर कापत िोते, एिढे मिा वठिते. 

मातेचती वज्ञा ि वशतीिावद घेऊन ि कािती मविन्यांच्या अपत्यािा पत्नतीसि सोडून मती 

मोठ्या िौसेने मुंबईत पोचिो. पोचिो खरा, पण तेथे ममत्रमंडळींनती बंधूंना सांवगतिे की, “िून-

िुिै मविन्यांमध्ये कििंदी मिासागरात तुफान असते वक्षण याचती तर िती पवििीच समुद्रसफर. तरती 

यािा द्रदिाळीनंतर म्िणिे नोव्िेंबर मविन्यात पाठवििे पावििे.” 

मध्यंतरती ज्ञाततीमध्ये खळबळाट झािा. ज्ञाततीचती सिा बोिाविण्यात विी. मिा तेथे ििर 

रािण्याबद्दि फमावन विे. मती गेिो. मिा एकाएकी धैयव कोठून विे देि िाणे ! ििर िोण्यात 
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मिा यतत्कंमचतिती संकोच ककिंिा िय िाटिे नािती. ज्ञाततीच्या प्रमुख शेठितीशती दरचे नातेिती िोते. 

िमडिांचा ि त्यांचा चांगिा स्नेिसंबंध िोता. त्यांनती मिा सांवगतिे: 

“ज्ञाततीचे मत विे की तू वििायतेिा िाण्याचा विचार केिा विेस, तो बरोबर नािती. 

वपल्या धमावमध्ये समुद्र ओिांडून िाण्याचती मनाई विे. त्तशिाय, वििायतेत धमव सांिाळता 

येणार नािती असे वम्िती ऐकतो. तेथे सािेब िोकांबरोबर खािे-प्यािे िागणार !”  

मती िबाब द्रदिा, “मिा तर िाटते, की वििायतेिा िाण्यात वबिकुि अधमव नािती. मिा 

वतकडे िाऊन विद्याभ्यासच कराियाचा विे. त्तशिाय, जया गोष्टींबद्दि वपल्यािा ितीतती िाटते, 

त्या गोष्टींपासून दर रािण्याचती मती माझ्या मातोश्रतीपाशती शपथ घेतिी विे. त्यामुळे मती त्यांपासून 

दर राहू शकेन.” 

“पण वम्िती तुिा सांगतो, की वतकडे धमवपािन शक् यच नािती. तुझ्या िमडिांचा ि माझा 

कशा तऱ्िेचा संबंध िोता, ते तुिा माितीतच विे. माझे सांगणे तू मान्य केिे पावििे.” शेठ बोििे. 

“वपल्याशती असिेिा संबंध मिा माितीत विे. वपण मिा िमडिांसमान विात. परंतु 

या बाबततीत माझा वनरुपाय विे. वििायतेिा िाण्याचा माझा वनिय मती वफरिू शकत नािती. 

माझ्या िमडिांचे ममत्र ि सल्िागार, िे विद्वान ब्राह्मण विेत, त्यांचे मत विे की माझ्या 

वििायतेिा िाण्यामध्ये कािती िािगे नािती. माझ्या मातोश्रींचती ि बंधूंचती परिानगतीिती मिा ममळािी 

विे.” मती िबाब द्रदिा. 

“परंतु ज्ञाततीचा हुकूम तू मानणार नाितीस ?” 

“माझा वनरुपाय विे. मिा िाटते, की या बाबततीत ज्ञाततीने मध्ये न पडणे बरे.” 

या उ्राने शेठिती िोधतीत झािे. मिा चार-दोन सुनािल्या. मती गप्प रावििो. शेठिींनती 

हुकूम सोडिा: 

“या मुिािा विपासून ज्ञाततीबविष्कत त समिण्यात येईि. िो कोणती त्यािा मदत करतीि 

ककिंिा पोचिायिा िाईि, त्यािा ज्ञातती िाब विचारतीि ि त्यािा सव्िा रुपया दंड िोईि.” 
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माझ्यािर या घटनेचा काितीएक पररणाम झािा नािती. मती शेठिींचती रिा घेतिी. माझ्या 

बंधूंिर या ठरािाचा काय पररणाम िोतो, िती एक विचारात घेण्यासारखती गोष्ट िोतती. ते क्षिऊन गेिे 

तर ? सुदैिाने ते िक्कम रावििे वक्षण मिा उ्रती त्तिवििे, की ज्ञाततीचा ठराि झािा तरती वपण 

स्ित: मिा वििायतेिा िाण्याच्या बाबततीत अटकाि करणार नािती.  

माझती िागा पण ममत्रमंडळींनती त्र्यंबकराि मिमुदारांच्या (िे त्या िुनागडच्या िवकिाचे 

नाि) खोिीमध्ये राखून घेतिी. त्यांच्यापाशती माझती त्तशफारसिती केिी. ते प्रौढ अनुििती गतिस्थ 

िोते. मती अठरा िषाांचा, दवनयेचा अनुिि नसिेिा अल्पियती तरुण िोतो. मिमुदारांनती 

माझ्याबद्दि काळिती करू नका असे ममत्रांना सांवगतिे. 

अशा तऱ्िेने सन १८८८ च्या सप्टेंबरच्या चौर्थया तारखेिा मती मुंबई बंदर सोडिे. 

  



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

९. एकदाचं फ्रवलायत गाठलं ! 

इंग्रितीत बोिण्याचती मिा सियच नव्ितती. मिमुदारांखेरतीिचे सिव उतारू इंग्रि िोते. 

त्यांच्याबरोबर बोिता येईना. ते माझ्याशती बोिण्याचा प्रयत्न करतीत, तर मिा समि पडेना; वक्षण 

समििे तरती िबाब कसा द्यािा तेच कळेना. प्रत्येक िाक्य बोिण्यापूिी मनात िुळिािे िागे. 

काट्या-चमच्याने िेिता येईना वक्षण कोणत्या िस्तूत मांस नािती, िे विचारण्याचे धैयव िोईना. 

त्यामुळे मती िेिणाच्या टेबिाकडे कधती गेिोच नािती. खोिीतच िेितीत असे. बरोबर मेिाममठाई 

िगैरे घेतिी िोतती, त्यािरच बहुतांशती चाििून घेतिे. मिमुदारांना कसिीच अडचण नव्ितती. ते 

सिाांबरोबर ममसळून गेिे. डेकिरिती मोकळेपणाने िात. मती मात्र सबंध द्रदिस खोिीत कोंडिेिा 

रािती. क्िमचत डेकिर थोडती माणसे असततीि अशा िेळी तेथे थोडा िेळ बसून परत येई. मिमुदार 

मिा सिाांबरोबर ममसळायिा, मोकळेपणाने गप्पागोष्टती करायिा समिािून सांगत. िवकिाचती 

ितीि बोिकी पावििे असेिती सांगत. स्ितुःचे िवकिीचे अनुिि सांगत. इंग्रिती िती कािती वपिी 

िाषा नव्िे, ततीत चुका व्िायच्याच, तरती पण दडपून बोित गेिे पावििे, िगैरे उपदेश करतीत. परंतु 

मिा माझा क्षिडस्तपणा सोडता येईना. 

एका िल्या इंग्रिािा माझती दया विी वक्षण त्याने माझ्याबरोबर बोिण्याचािण्यास 

सुरुिात केिी. तो स्ित: ियाने मोठा िोता. मती खातो काय, मती कोण, िाणार कोठे, कोणाशती 

बोित चाित का नािती िगैरे प्रश् न तो विचारती. मिा िेिण्याच्या िागती चिण्याबद्दि सुचिती. मांस 

न खाण्याच्या माझ्या वग्रिा-संबंधती ऐकून त्यािा िसू विे. माझती दया येऊन तो म्िणािा, 

“येथपयांत (पोटव सय्यद येण्यापूिी) ठीक विे. वबस्केच्या उपसागरात पोचिास की तू वपिे 

विचार बदिशतीि. इंग्िंडात तर इतकी थंडती पडते, की मांसात्तशिाय चािायचेच नािती.” 

मती म्िटिे, “मती ऐकिे विे, की वतकडे िोक मांसािारात्तशिाय राहू शकतात.” 

ते म्िणािे, “िती खोटी गोष्ट वि,े असे समि. माझ्या ओळखतीचा असा एकिती गतिस्थ मिा 

माितीत नािती की िो मांसािार करतीत नािती. िे पिा, मती दारू वपतो, तती प्यायिा मती तुिा नािती 

सांगत; पण मांसािार तर केिाच पावििे, असे मिा िाटते.” 
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मती म्िटिे, “तुमच्या सल्ल्याबद्दि मती विार मानतो. परंतु मांस न खाण्याबद्दि मती माझ्या 

वईशती बांधिेिा विे. त्यामुळे मिा मांस घेता येत नािती. िर त्याखेरतीि चाितच नसेि तर मती 

परत कििंदस्थानात िाईन, पण मांस नािती खाणार.” 

वबस्केचा उपसागर विा. तेथेिती मांसाचती विश्यकता िासिी नािती, ककिंिा दारूचतीिती 

िासिी नािती. कसाबसा प्रिास पुरा करून वम्िती साऊदॅम्पटन बंदरात येऊन पोचिो. त्या द्रदिशती 

शवनिार िोता एिढे मिा स्मरण विे. बोटीिर मती काळे कपडे िापरतीत असे. ममत्रांनती माझ्यासाठी 

पांढऱ्या लॅिॅनेिचती एक कोट-पाटिोण त्तशिवििी िोतती. ते मती वििायतेत उतरताना िापरण्याचे 

ठरवििे िोते. सफेद कपडे िास्त शोक्षििंत द्रदसततीि अशती समिूत ! मती िे लॅिॅनेिचे कपडे घािून 

उतरिो. सप्टेंबर अखेरचे द्रदिस िोते. असिे कपडे िापरणारा मती एकटाच द्रदसत िोतो. माझ्या 

पेट्या वक्षण त्यांच्या वकल्ल्या तर कग्रिंडिे कंपनतीचे गुमास्ते अगोदरच घेऊन गेिे िोते. बाकीचे सिव 

करततीि तसे वपण करायचे असा विचार करून मती माझ्या वकल्ल्यािती देऊन टाकल्या !  

बोटीमध्ये वम्िािा कोणती व्व्िक्टोररया िॉटेिमध्ये उतरण्याचा सल्िा द्रदिा. त्यामुळे 

मिमुदार वक्षण मती तेथे गेिो. सफेद कपड्यांच्या शरमेमुळे माझती चुळबळू अगोदरच चाििी 

िोतती. त्यातच वणखती िॉटेिात िाताच समििे, की दसऱ्या द्रदिशती रवििार असल्यामुळे 

सोमिारपयांत कग्रिंडिेकडून सामान येणार नािती. त्यामुळे माझा गोंधळच उडािा.  

सात-वठ िािता डॉ. मेिता विे. त्यांनती प्रेमाने माझती थट्टा केिी. मिा मावितती 

नसल्यामुळे मती त्यांचती रेशमाने मढवििेिी केसाळ टोपती पािायिा िातात घेतिी वक्षण वतच्यािर 

उिटा िात वफरििा. त्यामुळे टोपतीचती िि उिती झािी. डॉ. मेितांनती ते पािताच मिा िगेच 

थांबवििे. पण गुन्िा तर िोऊन चुकिा िोता. पुन: कधती िोणार नािती, एिढाच त्यांच्या 

थांबविण्याचा पररणाम झािा. येथून माझा युरोवपयन रतीवतररिािांचा पवििा धडा सुरू झािा असे 

म्िणता येईि. डॉ. मेिता िसत िसत अनेक गोष्टींबद्दि समिूत देत िोते: कोणाच्यािती िस्तूिा 

िात िािू नये; कििंदस्थानात कोणाचतीिती ओळख िोताच िे प्रश् न सििती विचारता येतात, तसिे 

प्रश् न विचाराियाचे नाितीत; बोिताना विाि उंच चढिायचा नािती; कििंदस्थानात सािेबांशती 
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बोिताना ‘सर’ म्िणण्याचा प्रघात विे, तो अनािश्यक विे; 'सर’ िे फक्त नोकर वपल्या 

धन्यािा ककिंिा िररष् अंमिदारािा उदे्दशून बोितो. त्तशिाय, त्यांनती िॉटेिात रािण्याच्या खचावचतीिती 

गोष्ट काढिी वक्षण एखाद्या खािगती कुटंुबात रािण्याबद्दि सुचवििे. 

वम्िा दोघांना तर िॉटेिात येऊन फशती पडल्यासारखे झािे. िॉटेि पण मिागडे. 

माल्टािा एक शसिंधती उतारू चढिे िोते. त्यांचती ि मिमुदारांचती चांगिी मैत्रती िमिी िोतती. िे शसिंधती 

उतारू िंडनचे चांगिे मावितगार िोते. त्यांनती वमच्यासाठी दोन खोल्या ठरिून देण्याचे काम 

िातती घेतिे. वम्िती मान्य केिे वक्षण सोमिारती सामान िातती येताच वबि चुकिून त्या शसिंधती 

गतिस्थाने ठरवििेल्या खोल्यांत प्रिेश केिा. मिा वठिते, की माझ्या िाट्याचे िॉटेिचे वबि 

ििळििळ ततीन पौंड िोते. मती तर थक्कच िोऊन गेिो. ततीन पौंड िरूनिती पोटाचे िािच ! 

िॉटेिाततीि पदाथाांपैकी कोणताच विडेना. एक िस्तू घ्यािती, तती विडिी नािती म्िणून दसरती 

घ्यािती, पण पैसे मात्र दोिोंचेिती द्रदिे पावििेत. माझा वधार अिून मुंबईहून वणिेल्या 

फराळािर िोता, असे म्िणण्यास िरकत नािती.  

मिा तर या खोल्यांत मुळीच करमेना.  

एकसारखती वपल्या देशाचती वठिण येई. मातेचे प्रेम मूर्तिंमंत समोर उिे रािती. रात्र पडिी 

म्िणिे रडे कोसळे. घरच्या अनेक प्रकारच्या स्मरणांच्या चढाईपुढे वनद्रा येणार तरती कोठून ? िे. 

द:ख कोणाििळ बोिून दाखविण्याचतीिती सोय नव्ितती. बोिून उपयोग तरती काय ? कोणत्या 

उपायाने मनाचे समाधान िोईि ते माझे मिािती समिेना. िोक विमचत्र, रािणती विमचत्र, घरे पण 

विमचत्र! रािण्याचती रतीतिात सदरहूप्रमाणेच. काय बोिल्याने ककिंिा काय केल्याने या 

ररततीिाततीच्या वनयमांचा िंग िोत असेि त्याचािती प्ा नािती. त्यातच िरतीिा खाण्यावपण्याचे 

बंधन वक्षण खाता येण्यासारखे जिन्नस; ते शुष्क वक्षण नतीरस िागत. त्यामुळे माझती ब्स्थतती 

अडवकत्त्यात सापडिेल्या सुपारतीसारखती झािी. वििायत तर विडत नािती वक्षण परत स्िदेशती 

िाण्याचती सोय नािती. वििायतेत विो, त्याअथी ततीन िषे पुरती करण्याचा वनधावर िोता. 

 



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

खंड दुसरा: लंडनमध्ये फ्रवद्याथी म्हणून 

१०. माझी पसंती 

डॉ. मेिता सोमिारती सकाळी मिा व्व्िक्टोररया िॉटेिात िेटण्यास गेिे. तेथे त्यांना 

वमचा निा प्ा ममळाल्यािर नितीन द्रठकाणती विे. डॉ. मेितांनती वमचती खोिी िगैरे पावििी 

वक्षण डोके ििवििे. “िती िागा नािती चािणार. या देशात येऊन नुसते पुस्तकी त्तशिण घेण्यापेिा 

येथतीि अनुिि घेण्याचेच िास्त मित्ि विे. त्यासाठी कोणत्या तरती कुटंुबात रािणे िरूरतीचे 

विे. परंतु तत्पूिी थोडेसे त्तशिण घेण्यासाठी तुम्िती... कडे रािािे असा मती विचार केिा विे. 

वतकडे तुम्िािा घेऊन िातो.”  

मती तती सूचना विारपूिवक मान्य केिी. त्या ममत्राकडे गेिो. त्यांनती माझ्या बडदास्ततीत 

कािती न्यून ठेििे नािती. माझती वपल्या सख्ख्या िािाप्रमाणे काळिती घेतिी. इंग्रिती रतीवतररिाि 

त्तशकििे. इंग्रितीत थोडेफार बोिण्याचती सिय त्यांनतीच िाििी असे म्िणता येईि. माझ्या 

खाण्यावपण्याचा प्रश् न फारच वबकट झािा. मतीठ मसाल्याखेरतीिच्या िाजया विडेनात. 

माझ्यासाठी काय त्तशििािे िेच घरधनतीणबाईिा सुचेना. सकाळी ओटच्या वपठाचती िापशती िोत 

असे, त्यामुळे पोट थोडे तरती िरे; पण दपारती ि रात्रती उपासमार िोई. ममत्र मांसािार करण्याबद्दि 

रोि समिूत घािी. मती वपल्या प्रवतजे्ञतती वडकाठी सांगून स्िस्थ बसे. त्यांच्याशती िाद 

घािण्याचती माझती ताकद नव्ितती. दपारती फक्त रोटी वक्षण तांदळिाचती िािती ि मुरंबा यािर राित 

असे. रात्रतीिती तेच खाणे. मिा असे द्रदसिे, की रोटीचे दोन-ततीन तुकडेच घेण्याचती पद्धत विे; 

िास्त मागण्याचती िाि िाटे. मिा िरपूर खाण्याचती सिय िोतती. िठरातग्न प्रदीप्त िोता वक्षण 

त्याचती मागणती खूप असे. दपारती काय ककिंिा संध्याकाळी काय, दधाचे नाि नािती. माझती अशती 

ब्स्थतती पाहून ममत्र एक द्रदिस मचडिे वक्षण म्िणािे, “िे बघ, तू माझा सख्खा िाऊ असतास तर 

मती तुिा खात्रतीने परत पाठिून द्रदिे असते. वनरिर वईिा येथतीि ब्स्थतती िाणून न घेता द्रदिेल्या 

िचनाचती ककिंमत तती काय? त्यािा प्रवतज्ञा म्िणताच येत नािती. मती तुिा सांगतो, की कायद्याच्या 

दृष्टतीनेिती तती प्रवतज्ञा िोत नािती. असल्या प्रवतजे्ञिा मचकटून रािणे म्िणिे वनव्िळ भ्रम विे वक्षण 
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असा भ्रम उराशती बाळगून रावििास तर तुिा या देशातून काितीच ममळिून स्िदेशती िाता येणार 

नािती. तू तर म्िणतोस की तू मांस खाल्िे विेस, तुिा ते विडिेिती. िेथे खाण्याचती मुळीच 

िरूर नव्ितती तेथे खाल्िेस वक्षण खाण्याचती खास िरूर विे तेथे िजयव; काय वियव विे !” 

माझ्याकडून एक नािती की दोन नािती. ! 

असिे युत्तक्तिाद रोि चाित. बिा्र रोग बरे करणारा एक नन्नाचा पाढाच माझ्यापाशती 

िोता. ममत्र िसिशती माझती समिूत घािण्याचा प्रयत्न करतीत, तसतशती माझती दृढता िाढत िाई. 

रोि ईश्वरापाशती रिणाचती याचना करतीत असे वक्षण ते रिण मिा ममळेिती. ईश्वर म्िणिे काय ते 

मिा कळत नव्िते. परंतु रंिेने त्तशकवििेिी श्रद्धा वपिे काम करून रावििी िोतती. 

अिून अभ्यास सुरू झािा नव्िता. कििंदस्थानात मती कधती ितवमानपते्र िाचिी नव्ितती. पण 

अभ्यासाने तती िाचण्याचती विड मती उत्पन्न करू शकिो. पण त्यात सुरुिाततीिा फार तर एक 

तास िात असे. मती वता कििंडणे सुरू केिे. मिा वनराममष, म्िणिे शाकािार देणारे िोिनगति 

शोधायचे िोते. अशा तऱ्िेने िटकता िटकता मती एक द्रदिस फेररिंग्डन स्ट्रीटमध्ये िाऊन 

पोिोचिो. तेथे 'व्िेजिटेररयन रेस्तरााँ (शाकािारती िोिनगति) िे नाि िाचिे वक्षण ििान मुिािा 

विडतीचती िस्तू ममळाल्याने िसा वनंद व्िािा तसा मिा झािा. मती िषावने िेडा िोऊन वत 

त्तशरणार त्यापूिीच दरिािा-ििळीि काचेच्या ख्रखडकीत विकायचती पुस्तके द्रदसिी; त्यामध्ये मती 

सॉल्टचे 'अन्नािाराचे समथवन' या नािाचे पुस्तक पावििे. एक त्तशशििंग देऊन विकत घतेिे वक्षण 

िेिायिा बसिो. इंग्िंडात वल्यानंतर प्रथमच येथे पोट िरून खायिा ममळािे. ईश्वराने माझती 

िूक शांत केिी ! 

सॉल्टचे पुस्तक िाचिे. माझ्या मनािर त्याचा उत्कत ष्ट पररणाम झािा. िे पुस्तक िाचल्या 

द्रदिसापासून मती स्िेच्छेने म्िणिे बुजद्धपूिवक शाकािाराच्या मताचा झािो. मातेपाशती केिेिी 

प्रवतज्ञा वता मिा विशेष वनंददायती िाटू िागिी. अिूनपयांत मती 'सिव िोक मांसािारती बनततीि 

तर चांगिे' असे मानतीत िोतो. वक्षण प्रथम केिळ सत्यपािनाथव ि मागून प्रवतज्ञापािनाथवच 

मांसत्याग करतीत िोतो. तसेच पुढे कधती काळी स्ित: उघडपणे मनमुराद मांस खाऊ िागून 
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इतरांनािती मांसािाऱ्यांच्या कंपूत ओढण्याचती उमेद बाळगतीत िोतो. परंतु वता त्याच्या उिट स्ित: 

शाकािारती राहून इतरांना तसे बनविण्याचती इच्छा उत्पन्न झािी. 
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११. ‘सभ्य' वेशात 

इकडे माझ्या त्या ममत्रांचती माझ्याबद्दिचती काळिती दर झािी नव्ितती. त्यांना माझ्यािरतीि 

प्रेमामुळे िाटे की, मती मांस खाल्िे नािती तर अशक्त बनेन. एकदा मिा त्यांनती नाटकािा येण्याचे 

वमंत्रण द्रदिे. वतकडे िाण्यापूिी मिा त्यांच्याबरोबर िॉबनव-िोिनगतिात िेिायचे िोते. मती ितीड 

बाळगून कोणतेिती प्रश् न विचारणार नािती, या उदे्दशाने माझे ममत्र मिा या द्रठकाणती घेऊन विे 

िोते. वम्िती दोघािणांनती एक टेबि धरिे. सिोिार शेकडो िोक िोते. ममत्राने पवििे िाढप 

मागवििे. ते ‘सूप' िोते. मती बुचकळ्यात पडिो. ते कशापासून बनिेिे विे, िे समिेना, पण 

ममत्रािा विचारण्याचती विम्मत िोईना. म्िणून मती िेटरिा ििळ बोिाििे. ममत्र समििा. त्याने 

मचडून मिा काय झािे म्िणून विचारिे. मती िळूच संकोचपूिवक म्िटिे, “यात मांस विे की काय 

ते मिा विचारायचे विे.” तो रागाने म्िणािा, “असिा िंगिीपणा येथे खपणार नािती. तुिा 

असिी कटकट िािायचती असेि, तर तू एखाद्या बारक्या िोिनगतिात खाऊन ये वक्षण बािेर 

माझती िाट पाित बैस.” या सांगण्याने मिा वनंद झािा. मती उठून गेिो वक्षण दसरती खाणािळ 

शोधू िागिो. शेिारतीच एक अन्नािार देणारे िोिनगति िोते, परंतु ते बंद िोऊन गेिे िोते. वता 

काय करािे ते मिा सुचेना. मती उपाशती रावििो. वम्िती नाटकािा गेिो. ममत्राने झाल्या 

प्रकाराबद्दि चकार शलदिती काढिा नािती. मिा तर बोिण्याचती गरिच नव्ितती. 

पण िे वम्िा उियतांमधतीि शेिटचे प्रेमयुद्ध िोय. वमचा संबंध तुटिा नािती ककिंिा 

वमच्यात वितुष्टिती विे नािती. त्यांच्या या सिव प्रयत्नांच्या मुळाशती असिेिे त्यांचे मििरतीि 

प्रेम मिा द्रदसत िोते. त्यामुळे विचार ि वचार क्षिन्न असतानािती माझा त्यांच्याविषयतीचा वदर 

ितद्द्धिंगतच झािा. 

परंतु मिा िाटिे, की त्यांना माझ्यासंबंधती िाटत असंिेिी ितीतती नाितीशती केिी पावििे. 

मती वनिय केिा, की वता िंगिी रािायचे नािती. सभ्यपणाचती ििणे संपादन करायचती वक्षण 

अन्य तऱ्िेने समािामध्ये ममसळण्यास िायक बनून अन्नािाराच्या बाबततीततीि माझा विक्षिप्तपणा 
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झाकून टाकायचा. मती ‘सभ्यपणा’ संपादण्यासाठी छचोरपणाचा मागव पत्करिा. तो माझ्या 

विाक् याबािेरचा िोता. 

वििायतती फॅशनचे असिे, तरती पण मुंबईत कापून त्तशििेिे कपडे उच्च इंग्रि समािामध्ये 

शोिणार नाितीत, म्िणून ‘वमी अाँण्ड नेव्िती' स्टोअरमध्ये कपडे करवििे. एकोणतीस त्तशशििंग (िती 

ककिंमत त्या काळच्या मानाने फारच मोठी म्िटिी पावििे) वकमततीचती ‘मचमणती' टोपती डोक्यािर 

चढवििी. एिढ्याने समाधान न िोता बााँड स्ट्रीटमध्ये म्िणिे िेथे विशेष शौकीन िोकांचे कपड े

त्तशििे िात, तेथे िाऊन दिा पौंड पाण्यात टाकून संध्याकाळी घािायचा पोषाख बनवििा. 

िोळ्या ि उदार द्रदिाच्या िडतीि बंधूंमाफव त खास सोन्याचा शेडा, िो दोन्िती ख्रखशांत अडकिून 

िटकवितात, तो मागवििा वक्षण तो ममळािािती. तयार बांधिेिा टाय िापरणे िा त्तशष्टाचार 

समित नाितीत, म्िणून टाय बांधण्याचती किा िस्तगत करून घेतिी. घरती वरसा ििामततीच्या 

द्रदिशतीच पािायिा ममळायचा; परंतु येथे तर मोठ्या वरशासमोर उिे राहून टाय बरोबर बांधण्यात 

वक्षण केस चापून िांग पाडण्यात रोि दिाएक ममवनटांचा तरती व्यय व्िायचाच. केस नरम नव्िते, 

त्यामुळे त्यांना चांगिे िळिून सरळ राखण्यासाठी रोि ब्रशबरोबर िढाई िोई. दरिेळी टोपती 

घािता काढताना िांग सांिाळण्यासाठी िात डोक्याकडे गेिाच म्िणून समिािे. त्तशिाय, 

अधूनमधून चारचौघांत बसिो असताना िांगािरून िात वफरिून केस िेथल्या तेथे राखण्याचती 

वनराळीच वक्षण सभ्यपणाचती विया चािायचती ! 

परंतु एिढी टापटीपिती पुरेशती नव्ितती. नुसत्या सभ्य पोशाखाने थोडेच सभ्य िोता येणार ? 

सभ्यपणाचे इतर कािती प्रकारिती मती समिून घेतिे िोत ेवक्षण त्यांचािती अभ्यास करायचा िोता. 

सभ्य गतिस्थािा नाचता विे पावििे. त्यािा िें चिती नतीट विे पावििे. कारण िें च िती इंग्िंडचा 

शेिारती देश िान्स याचती िाषा िोतती वक्षण सबंध युरोपचतीिती तती राष्ट्रिाषा िोतती. माझती युरोपिर 

कििंडण्याचती इच्छा िोतती. त्तशिाय सभ्य गतिस्थािा छटादार िाषणिती करता विे पावििे. मती नतत्य 

त्तशकून घेण्याचा वनिय केिा. एका िगावत दाखि झािो. एका सत्राचे ततीनएक पौंड िरिे. ततीन 

वठिड्यांत सुमारे सिा धडे घेतिे असततीि. बरोबर तािबद्ध पाऊि पडेना. वपयानो िािे, परंतु 
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त्याच्या सुरांचा अथव काय, याचा प्ा िागेना. वता तर बािाितीच्या मांिरतीसारखती ब्स्थतती झािी. 

उंदरांचे वनिारण करण्यासाठी मांिर, मांिरासाठी गाय अशा तऱ्िेने बािाितीचा पररिार िाढिा. 

व्िायोत्तिन िाििायिा त्तशकिो, म्िणिे तािासुराचती मावितती िोईि. व्िायोत्तिन विकत घेण्यात 

ततीन पौंड कत ष्णापवण केिे वणखती कािती त्तशकण्यासाठी! िाषण करण्यास त्तशकण्यासाठी 

वतसऱ्या त्तशिकाचे घर धुंडाळिे. त्याच्यािती िातािर एक वगनती ठेििी. बेिचे ‘स्टाँडडव 

इिोक्युशवनस्ट' घेतिे. वपटचे िाषण सुरू करवििे.  

पण ििकरच मती स्ितुःिा प्रश् न विचारण्यास सुरुिात केिी. 

मिा इंग्िंडात िन्म थोडाच काढायचा विे ? छटादार िाषण करायिा त्तशकून मती 

करणार काय ? नाच नाचून मती सभ्य कसा बनणार ? व्िायोत्तिन त्तशकायचे तर स्िदेशतीिती त्तशकता 

येईि. मती विद्याथी विे. मिा विद्याधन िोडिे पावििे. मिा माझ्या धंद्यासाठी विश्यक तती 

तयारती केिी पावििे. माझ्या सद ्ितवनािरून मिा सभ्य म्िटिे, तर ठीक नािती तर तो नाद सोडून 

द्रदिा पावििे.  

या विचारांच्या तंद्रीत असतानाच मती िरतीि वशयाचे पत्र िक्तत त्ि त्तशिकािा पाठवििे. 

त्यांच्यापाशती मती दोन की ततीनच धडे घेतिे िोते. नतत्य त्तशकविणाऱ्या बाईिािती तसेच पत्र त्तिवििे. 

व्िायोत्तिनच्या त्तशक्षिकेकडे व्िायोत्तिन घेऊन गेिो. येईि त्या वकमततीिा ते विकून टाकण्याचती 

वतिा परिानगती द्रदिी. वतच्याशती काितीसा ममत्रत्िाचा संबंध िुळिा िोता,  म्िणून वतच्याशती माझ्या 

मोिाचती गोष्ट बोििो. नतत्य इत्यादींच्या उठाठेितीतून मोकळे िोण्याचा माझा विचार वतिा पसंत 

पडिा. 

‘सभ्य' बनण्याचा िा माझा नाद ततीनेक मविने चाििा असेि. पोषाखाचती टापटीप 

वकत्येक िषेपयांत द्रटकिी. पण मती विद्याथी बनिो. 
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१२. फेरफार 

नतत्य इत्यादींच्या माझ्या प्रयोगांिरून तो काळ माझ्या स्िच्छंदीपणाचा िोता, असे कोणती 

समिू नये. त्यात समिुततीचािती कािती िाग िोता, िे िाचकांच्या ध्यानात विे असेि. या मोिाच्या 

काळातिती मती अमकु अंशाने, सािधान िोतो. पैन् पैचा विशेब ठेितीत असे. 

माझ्या रािणतीिर माझती कडक निर िोतती. त्यामुळे वकतती खचव करणे योग्य, िे माझ्या 

ििात विे. वता मती खचव अधाव करून टाकण्याचा विचार केिा. विशेब तपासताना मिा द्रदसिे, 

की माझा गाडतीिाड्याचा खचव िािितीपेिा बराच िास्त िोत िोता. त्तशिाय कुटंुबात राविल्यामुळे, 

कािती ठराविक रक् कम वठिड्यािा खचव केल्याखेरतीि गत्यंतरच नव्िते. कुटंुबातल्या माणसांना 

एखाद्या द्रदिशती बािेर िेिायिा नेण्याचा त्तशष्टाचार पाळणे विश्यक िोते. त्तशिाय, एखाद्या िेळेस 

त्यांच्याबरोबर कोठे तरती मेििानतीिा िािे िागल्यास तेथे गाडतीिाड्याचा खचव व्िाियाचाच. 

बरोबर एखादी मुिगती असल्यास वतचा खचव वतच्यािर टाकणे योग्य नव्िते. त्तशिाय, बािेर गेिे की 

घरती िेिायिा िाता येत नसे. तेथे पैसे द्रदिेिे असायचेच वक्षण पुन: बािेर खाण्याचे पैसे दसरे 

द्रदिेच पावििेत. अशा रतीततीने िोणारा फाितीि खचव िाचविता येईि असे ििात विे. 

ितीडेखातरच खचव िोत िोता, तोिती िाचविता येईि, िती गोष्ट ििात विी. वतापयांत इतर 

कुटंुबांत राित िोतो, त्याऐििती स्ित:चती खोिी घेऊन रािािे, असा विचार केिा. कामाच्या 

सोयतीप्रमाणे तसेच अनुिि ममळािा म्िणून वनरवनराळ्या मोिल्यांत वबऱ्िाड बदिािे असािती 

विचार केिा. घरे अशा द्रठकाणती पसंत केिी, की तेथून कामाच्या िागती अध्याव तासात चाित 

िाता यािे वक्षण गाडतीिाडे िाचािे. यापूिी नेिमती इब्च्छत द्रठकाणती िाण्यासाठी गाडतीिाड े

खचाविे िागे वक्षण पुन्िा वफरायिा िाण्यासाठी वनराळा िेळ काढािा िागत असे. वता कामािर 

िातानाच वफरणे िोऊन िाईि अशती व्यिस्था झािी. वक्षण या व्यिस्थेमुळे मती रोि ८-१० मैि 

सिि वफरत असे. मुख्यत: या एकाच सियतीमुळे इंग्िंडात मती क्िमचतच विारती पडिो असेन. 

शरतीर चांगिे कसिे. 
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कुटंुबात रािण्याचे सोडून दोन खोल्या िाड्याने घेतल्या; एक वनिण्यासाठी वक्षण दसरती 

बसण्या-उठण्यासाठी. येथून माझ्या वििायतेच्या ितीिनिमाततीि दसरा अध्याय सुरू झािा असे 

म्िणण्यास िरकत नािती. अिून वतसरा फेरफार यानंतर व्िाियाचा िोता.  

अशा रतीततीने अधाव खचव िाचिा. पण िेळेचे काय ? मिा माितीत िोते की बॅररस्टरतीच्या 

परतीिेसाठी फारशा अभ्यासाचती गरि नव्ितती. त्यामुळे धतीर िाटत िोता. इंग्रितीचे माझे अधे-कच्चे 

ज्ञान मिा नेिमती टोचत िोते. िेिीसािेबांचे “तू बती.ए. िो, नंतर ये” िे शलद मिा सित िोते. 

बॅररस्टरतीच्या अभ्यासात्तशिाय दसरा अभ्यासिती केिा पावििे. यासाठी मती ऑक्सफडव-केव्म्ब्रिचती 

मावितती ममळििी. वकत्येक ममत्रांना िेटिो. त्यािरून द्रदसिे, की तेथे गेिे असता खचव फार 

िाढणार वक्षण तेथतीि अभ्यासिमिती िांबिचक. मिा ततीन िषाांिर रािणे शक् य नव्िते. एका 

ममत्राने सांवगतिे, “िर तुिा एखादी कठीण परतीिाच द्यायचती असिी, तर तू िंडनचती 

मॅद्रट्रक्युिेशन पास िो. त्यासाठी िरपूर मेिनत करािती िागेि वक्षण सामान्य ज्ञान िाढेि. खचव 

तर मुळीच िाढणार नािती.” िती सूचना मिा विडिी. परतीिेचे विषय पाविल्यािर मनाने उिट 

खाल्िी. िॅटीन वक्षण दसरती एक िाषा विश्यक. िॅटीनचा अभ्यास कसा व्िािा ? पण ममत्राने 

सुचवििे की, “िवकिािा िॅटीन िाषेचा फार उपयोग िोतो. िॅटीन िाणणाऱ्यािा कायद्याचती 

पुस्तके समिणे सोपे िाते. त्तशिाय, रोमन िॉच्या परतीिेत तर एक प्रश् न फक्त िॅटीन िाषतच 

असतो. वक्षण िॅटीन त्तशकल्यास इंग्रिती िाषेिरचा ताबािती िाढेि.” या सिव मुद्दयांचा माझ्यािर 

पररणाम झािा. कठीण असो िा नसो, पण िॅटीन तर त्तशकायचेच; घेतिेिे िें चिती पुरे करायचे. 

अथावत दसरती िाषा िें च िेिती ठरिेच. एक खािगती मॅद्रट्रक्युिेशन िगव चाित असे, त्यात नाि 

घातिे. परतीिा दर सिा मविन्यांनती िोत असे. मिा िेमतेम पाच मविन्यांचा अिधती िोता. िे काम 

माझ्या विाक्याबािेरचे िोते. पररणाम असा झािा, की मती त्तशष्ट बनणार िोतो, तो उद्योगती 

विद्याथी बनिो. िेळापत्रक तयार केिे. ममवनटा-ममवनटाचा उपयोग करू िागिो. पण मती इतर 

विषयांचा अभ्यास करून त्तशिाय िॅटीन ककिंिा िें च पुरे करू शकेन इतकी माझती बुद्धी ककिंिा 

स्मरणशक् तती ततीव्र नव्ितती. परतीिेस बसिो; पण िॅटीनमध्ये नापास झािो. िाईट िाटिे, पण धतीर 

सोडिा नािती. िॅटीनमध्ये गोडती िाटू िागिी िोतती. िें च िास्त चांगिे करण्याचा ि विज्ञानशास्त्रात 
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नितीन विषय घेण्याचा विचार केिा. रसायन-शास्त्रात, जयात वता मिा िाटते की खूप गोडती 

िाटायिा पावििे-प्रयोगांच्या अिािती मन रमेना. कििंदस्थानात या विषयाचा अभ्यास करािा 

िागिाच िोता, म्िणून िंडन मेद्रट्रकसाठीदेखतीि िाच विषय पसंत केिा. यािेळी प्रकाश वक्षण 

उष्णता िा विषय मती घेतिा. िा विषय सोपा मानिा िात असे वक्षण मिािती तो सोपा िाटिा. 

पुन: परतीिा देण्याच्या तयारतीबरोबरच मती रािणतीत िास्त साधेपणा वणण्याचा प्रयत्न 

सुरू केिा. मिा िाटिे की अिून माझ्या कुटंुबाच्या गररबतीिा सािेसे माझे ितीिन साधे नािती. 

बंधूंच्या औदायावचा ि अडचणींचा विचार मनात येऊन मिा संकोच िाटू िागिा. िे िोक पंधरा 

पौंड ककिंिा वठ पौंड दर मविन्यािा खचव करतीत िोते, त्यांना त्तशष्यितत्या ममळत िोत्या. माझ्यापेिा 

अमधक साधेपणाने रािणारे विद्याथीिती मिा द्रदसत िोते. अशा वकततीतरती विद्यार्थयाांचा माझ्याशती 

संबंध विेिा िोता. एक विद्याथी िंडनच्या कंगाि िागात वठिड्याचे दोन त्तशशििंग देऊन एका 

खोिीत रिात िोता ि िोकाटवच्या स्िस्त कोकोच्या दकानात दोन पेनतीचा कोको वक्षण रोटी 

खाऊन वनिावि करतीत िोता. त्याच्याशती स्पधाव करण्याचती तर माझती शक् तती नव्ितती. पण 

दोिोंच्याऐििती एका खोिीत खुशाि राहू शकेन वक्षण अधाव स्ियंपाक मती िातानेदेखतीि करून 

घेऊ शकेन असे मिा िाटिे. असे केल्याने मती दर मविन्यािा चार-पाच पौंडांत राहू शकिो. साध्या 

रािणतीविषयतीचती पुस्तके-देखतीि माझ्या िाचनात विी िोतती. दोन खोल्या सोडून देऊन 

वठिड्यािा वठ त्तशशििंगच्या िाड्याचती एक खोिी घेतिी, एक शेगडती विकत घेतिी वक्षण 

सकाळचा स्ियंपाक िाताने करायिा सुरुिात केिी. स्ियंपाकात िास्ततीत िास्त ितीस ममवनटे 

िात असत. ओटमतीिचती िापसती वक्षण कोकोसाठी पाणती एिढे उकळण्यास वकततीसा िेळ 

िाणार ? दपारती बािेर िेिून घ्यािे ि संध्याकाळी पुनुः कोको करून रोटीबरोबर घ्यािा. अशा 

रतीततीने दररोि एक ते सव्िा त्तशशििंगमध्ये खाणे कसे िागिािे, िे मती त्तशकिो. िा माझा िास्ततीत 

िास्त अभ्यासाचा काळ िोता. ितीिनिम साधा झाल्यामुळे बराच िेळ िाचिा. दसऱ्या िेळी 

परतीिेस बसिो वक्षण पास झािो. 

िाचकांनती असे समिू नये, की साधेपणामुळे माझा ितीिनिम नतीरस झािा. उिट 

फेरफारांमुळे माझती मनब्स्थतती बाह्य ब्स्थततीशती समरस झािी. कौटंुवबक ब्स्थततीशती माझ्या स्ित:च्या 
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रािणतीचा मेळ बसिा. ितीिनिम अमधक सत्यमय झािा ि त्यामुळे वत्मानंदािा सतीमा रावििी 

नािती. 

ितीिनाविषयती मती िो िो बारकाईने विचार करू िागिो, तो तो मिा माझ्या अंतबावह्य 

वचारात फरक करण्याचती गरि िासू िागिी. मती वपल्या विारामध्ये फेरफार करू िागिो. 

घरून ममठाई, मसािा िगैरे मागवििे िोते, ते रद्द केिे वक्षण मनाने वनराळेच िळण घेतिे. त्यामुळे 

मसािे िगैरेंचा शौक मािळू िागिा वक्षण िती िािती ररचमंडमध्ये मसाल्याच्या अिािती बेचि 

िागत िोतती, ततीच नुसतती उकडून स्िाद्रदष्ट िाटू िागिी. असल्या अनेक अनुििांिरून मिा कळून 

विे, की स्िादाचे खरे स्थान ितीि नव्िे, तर मन विे. 

वर्थिंक दृष्टती तर माझ्यापुढे िोततीच. त्यािेळी चिा-कॉफीिा अपायकारक मानणारा ि 

कोकोचा पुरस्कार करणारा असािती एक पंथ िोता. शरतीरव्यापारासाठी िरूर तेिढ्याच िस्तू घेणे 

योग्य विे, एिढे मिा समििे िोते. म्िणून चिा-कॉफीचा बहुतांशती त्याग केिा ि त्याऐििती 

कोको घेऊ िागिो. 

िरतीि प्रयोगांबरोबरच इतर वकरकोळ प्रयोग चािूच िोते; कधती वपठूळ पदाथव िजयव 

करण्याचा, कधती फक्त रोटी वक्षण फळे खाऊन रािण्याचा, तर कधती िापसती, दध वक्षण अंडती 

एिढेच घेण्याचा. िा शेिटिा प्रयोग विशेष ििात घेण्यासारखा विे. तो पंधरा द्रदिसिती चाििा 

नािती. वपठात्तशिायच्या विाराचे समथवन करणाऱ्याने अंड्यांचती खूप स्तुतती केिी िोतती वक्षण अंडती 

म्िणिे मांस नव्िे असे त्तसद्ध केिे िोते. तती घेतल्याने जििंत प्राण्यांना द:ख िोत नािती िे तर खरेच. 

या युत्तक्तिादाने िुरळून मती वईिा िचन द्रदिेिे असूनिती अंडती खाल्िी. परंतु माझती िुरळ िक्षणक 

िोतती. प्रवतजे्ञचा निा अथव िािण्याचा मिा अमधकार नव्िता. प्रवतज्ञा देणाऱ्याचाच अथव प्रमाण 

मानिा पावििे. मांस न खाण्याचती प्रवतज्ञा देणाऱ्या मातेिा अंड्यांचती कल्पनािती नसणार िे मिा 

माितीत िोते. त्यामुळे मिा प्रवतजे्ञच्या रिस्याचती िाणतीि िोताच मती अंडती सोडिी वक्षण तो प्रयोगिती 

सोडून द्रदिा. 
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माझ्या बाबततीत नितीन धमावत प्रिेश केल्याप्रमाणे झािे िोते. निधर्मिंयांचा उत्साि 

माझ्यामध्ये विा िोता. त्यामुळे मती जया पेठेत रिात असे, त्या पेठेत अन्नािारती मंडळाचती स्थापना 

करण्याचा मती वनिय केिा. िती पेठ म्िणिे बेििॉटरचती िोय. त्या पेठेत सर एडविन वनवल्ड राित 

असत. त्यांना उपाध्यि िोण्याबद्दि विनंतती केिी. ते झािे. डॉ. ओल्डफील्ड अध्यि झािे. मती 

मंत्रती (मचटणतीस) झािो. िेमतेम कािती द्रदिसांपयांत िती संस्था चाििी; परंतु कािती मविन्यांनंतर 

वतचा शेिट झािा. कारण, मती माझ्या िवििाटीप्रमाणे ठराविक मुदततीनंतर तती पेठ सोडिी. परंतु 

या ििानशा ि अल्पािधतीततीि अनुििाने मिा संस्था काढण्याचा ि चािविण्याचा ककिंमचत 

अनुिि ममळािा. 
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१३. लाजाळूपणा हीच माझी ढाल 

अन्नािारती मंडळाच्या कायविािक सममततीिर माझती वनिड तर झािी. वतच्या प्रत्येक सिेिा 

मती ििरिती राित असे. परंतु बोिायिा ितीि उचित नसे. िा िािाळू स्ििाि पुढे दक्षिण 

वविकेत सुटिा असे म्िणता येईि. पूणव सुटिा असे अिूनिती म्िणता येणार नािती. बोिायचे 

म्िणिे विचार पडतोच. 

बोिताना संकोच िाटतो. िाषण करण्याचे चुकविता विे तर अिश्य चुकवितो. मंडळीत 

बसिो असता कािती विशेष बोिू शकेन वकिा बोिण्याचती इच्छा िोईि अशती वििती ब्स्थतती नािती.  

परंतु असल्या िािाळू स्ििािामुळे माझती फजितती िोण्यापिीकडे माझे कािती नुकसान 

झािेिे नािती; उिट फायदाच झािा विे, असे वता िाटते. बोिताना िाटणाऱ्या संकोचाबद्दि 

पूिी मिा खेद िाटे, त्याऐििती वता वनंदच िाटतो. मोठा फायदा िा झािा, की मती शलदांचती 

काटकसर त्तशकिो. जयािा थोडेच बोिायचे असते, तो विचार केल्यात्तशिाय बोिणार नािती, 

स्ित:चा प्रत्येक शलद तोिून बोिेि. िती संकोचित्ती माझती ढाि िोतती. वतच्यामुळे मिा पररपक्ि 

िोण्याचती संधती ममळािी. सत्याच्या माझ्या उपासनेमध्ये मिा वतचती फार मदत झािी. 
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१४. धार्मिंक पररचय 

वििायतेत राहून एक िषव झािे असेि, तेिढ्यात दोन त्तथऑसॉवफस्ट ममत्रांचती ओळख 

झािी. दोघे सख्खे िाऊ िोते ि अवििावित िोते. त्यांनती माझ्यापाशती गतीतेसंबंधती गोष्ट काढिी. ते 

एड्विन वनवल्डचे गतीतेचे िाषांतर िाचतीत असत. परंतु मिा त्यांनती तती वपल्याबरोबर संस्कत तात 

िाचण्यास बोिावििे. मिा िाि िाटिी, कारण मती गतीता संस्कत तात ककिंिा प्राकत तातिती िाचिी 

नव्ितती! मिा त्यांना सांगािे िागिे, की “मती गतीता िाचिेिीच नािती; पण तुमच्याबरोबर 

िाचण्याचती माझती तयारती विे. माझे संस्कत तचे अध्ययनिती नािाचेच विे. मिा ते इतपतच 

समिेि, की िाषातंरात ििताच अथव असिा तर तो दरुस्त करता येईि.” अशा तऱ्िेने त्या 

बंधूंबरोबर मती गतीता िाचण्यास प्रारंि केिा. दसऱ्या अध्यायाच्या अखेरच्या श्लोकांपैकी, 

घ्यायतो विषयान्पुंस: सड्गस्तेषूपिायते। 

सड्गात्संिायते काम:कामात्िोधोऽक्षििायते।। 

िोधात्ििवत संमोि:संमोिात्स्मतवतविभ्रम:। 

स्मतवतभ्रंशाद ्बुजद्धनाशो बुजद्धनाशात् प्रणश्यवत।।* 

या श्लोकाचा माझ्या मनािर खोि ठसा उमटिा. त्याचे ध्िनती माझ्या कानात घुमत रावििे. 

िगिद ्गतीता िा अमलू्य ग्रंथ विे अशती माझती त्यािेळी समिूत झािी. तती समिूत िळूिळू दृढ 

िोत गेिी ि वि तत्त्िज्ञानाच्या बाबततीत मती वतिा सिो्म ग्रंथ समितो. माझ्या वनराशेच्या 

प्रसंगती त्या ग्रंथाने मिा अमूल्य मदत द्रदिी विे. 

याच ममत्रांनती मिा वनवल्डचे बुद्धचररत्र िाचण्याचती त्तशफारस केिी. तोपयांत सर एड्विन 

वनवल्डच्या गतीता-िाषांतराचतीच मिा मावितती िोतती. बुद्धचररत्र मती िगिद्गीतेपेिािती अमधक 

विडतीने िाचिे. पुस्तक िातात धरल्यानंतर ते पुरे केल्यािरच खािी ठेिू शकिो. मिा स्मरते, 

की त्याच ममत्रांच्या सांगण्यािरून मती मॅडम लिॅिॅट्स्कीचे 'की टु त्तथऑसॉफी' िे पसु्तक िाचिे. 

त्यािरून कििंदधमावचे ग्रंथ िाचण्याचती इच्छा झािी; वक्षण ‘कििंदधमव म्िणिे भ्रमाचे िाळे', अशा 

तऱ्िेचा िो अक्षिप्राय पाद्रय्ांच्या तोंडून ऐकत असे, तो मनातून पार नाितीसा झािा.  
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याच सुमारािा एका अन्नािारती िसवतगतिा-मध्ये मिा माँचेस्टरचे एक ििे ख्रिस्तती गतिस्थ 

िेटिे. त्यांनती माझ्याशती ख्रिस्तती धमावचती गोष्ट काढिी. मती त्यांच्यापाशती माझ्या रािकोटच्या 

स्मरणाचे िणवन केिे. ते ऐकून त्यांना िाईट िाटिे. ते म्िणािे, “मती स्ितुः अन्नािारती विे. 

मद्यपानिती करतीत नािती. पुष्कळ ख्रिस्तती िोक मांसािार करतात, मद्यपान करतात िे खरे; परंतु 

या दोन्िींपैकी कोणतािती पदाथव घेण्याबद्दि ख्रिस्तती धमावचती वज्ञा नािती. तुम्िती बायबि िाचािे, 

अशती मती वपणांस त्तशफारस करतो.” मती त्यांचती सूचना मान्य केिी. बायबि त्यांनतीच विकत 

घेऊन द्रदिे. मिा अंधुक स्मरण वि,े की ते गतिस्थ स्ित: बायबि विकत असत. त्यांनती नकाशे, 

अनुिमक्षणका िगैरे असिेिे बायबि मिा विकत द्रदिे. मती ते सुरू केिे, परंतु ‘िुना करार' 

माझ्याने िाचिेच ना. 

‘नव्या करारा'िर विो तेव्िा वनराळाच पररणाम झािा. येशूच्या वगररप्रिचनाचती छाप 

फार चांगिी पडिी. ते हृदयात उतरिे. बुद्धीने त्याचती गतीतेशती तुिना केिी. “तुझा सदरा मागेि 

त्यािा कोटिती दे. तुझ्या उिव्या गािािर थप्पड मारतीि त्याच्यासमोर डािा गाििती धर !” िे 

िाचून मिा अपार वनंद झािा. शामळिट्टाचा छप्पा* वठििा. माझ्या बािमनाने गतीता, 

वनवल्डकत त बदु्धचररत्र वक्षण येशूचती िचने यांचे एकीकरण केिे. धमव त्यागामध्ये विे, िती गोष्ट 

मनािा पटिी. 

एिढ्या माविततीपिीकडे मती प्रगतती करू शकिो नािती. माझ्या परतीिेच्या पुस्तकांव्यवतररक्त 

इतर पुस्तके िाचण्यािा मिा िेळच काढता येईना. परंतु वपण धमवग्रंथ िाचिे पावििेत वक्षण 

सिव मुख्य धमाांचे योग्य ज्ञान ममळवििे पावििे, एिढी खूणगाठ मनाशती बांधिी. 

___________________________ 

* विषयांचे चचिंतन करणाऱ्यास प्रथम त्यांच्याबद्दि संग उत्पन्न िोतो; संगापासून कामना उत्पन्न िोते; कामनेच्या 

पाठोपाठ िोध येतो; िोधातून संमोि, संमोिातून स्मतवतभ्रम वक्षण स्मतवतभ्रमामुळे बुजद्धनाश िोतो वक्षण अखेरतीस 

त्या पुरुषाचा स्ितुःचा नाश िोतो. 
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खंड फ्रतसरा: बॅररस्टर म्हणून भारतात 

१५. भारतात परत 

िवकिीचती परतीिा पास केिी. १८९१ मध्ये िूनच्या १० तारखेिा मिा बॅररस्टरचा वकताब 

ममळािा. ११ तारखेिा इंग्िंडच्या िायकोटावत अडतीच त्तशशििंग िरून माझे नाि नोंदवििे. १२ 

िूनिा कििंदस्थानिा परत येण्यासाठी वनघािो. 

पण माझ्या वनराशेिा ि ितीततीिा सतीमा नव्ितती. कायदे िाचिे खरे; पण िवकिी करता 

येईि असे मिा कािती एक येऊ िागिेिे नािती असे िाटे. कायदे िाचिे खरे, पण िवकिी कशती 

चाििायचती ते समिून घेतिे नािती. त्तशिाय िे कायदे िाचिे, त्यात कििंदस्थानच्या कायद्यांचे नाििती 

नव्िते. दािा कसा मांडािा, अिव कसा तयार करािा, िगैरे मावितती नव्ितती, िवकिी करून पोट 

िरण्याचती शक् तती तरती येईि की नािती याबद्दि मिा मोठी शंका िाटू िागिी. 

मुंबईिा वम्िती गोदीत पोचिो, तो तेथे माझे िडतीि बंधू ििरच िोते. वईिा िटेण्याचती 

मिा उत्कंठा िागिी िोतती. मातोश्रतीच्या वनधनाचती मिा िाताविती नव्ितती. मिा िती बातमती 

वििायतेतिती पोिचू शकिी असतती; परंतु वतच्यापासून मिा िागणारा धक्का कमती करण्याच्या 

इराद्याने मती मुंबईस पोिोचेपयांत मिा बातमती िागू न देण्याचा िडतीि बंधूंनती वनिय केिा िोता. 

िती बातमती म्िणिे माझ्यासाठी फार मोठा धक्का िोता. िमडिांच्या मतत्यूने झािा त्याहूनिती फारच 

मोठा वघात मिा िती बातमती ऐकून झािा. माझ्या मनाततीि पुष्कळ वकांिा खुंटल्या. तरतीिती 

मिा वठिते, की िती मतत्यूचती बातमती ऐकून मती ओक्साबोक्शती रडिो नािती. मती माझे अशू्रिती 

बहुतांशती विरू शकिो वक्षण िणू काय मातेचा मतत्यू घडिेिाच नािती अशा तऱ्िेने रोिचे 

व्यििार सुरू ठेििे. 

माझ्या ज्ञाततीचा झगडा तयारच िोता. दोन पि पडिे िोते. एका पिाने मिा िगेच ज्ञाततीत 

घेतिे; दसरा पि न घेण्याबद्दि िक्कम रावििा. जया पिाने मिा िाळीत टाकिे िोते, त्यात 

प्रिेश ममळविण्याचा मती कधती प्रयत्निती केिा नािती. त्याचप्रमाणे िाततीच्या कोणािती शेठितीविषयती 
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माझ्या मनात ििमात्र िोधिती विा नािती. माझ्याकडे वतरस्कारयुक् त दृष्टतीने पािणारे त्यांमध्ये 

काितीिण िोते. त्यांच्याशतीिती मती नम्रपणे िागत असे. ज्ञाततीच्या बविष्काराच्या ठरािािा संपूणवपणे 

मान देत असे. माझ्या सासू-सासऱ्यांकडे ककिंिा बविणतीकडे पाणतीिती पतीत नसे. तती मिा गुप्त रतीततीने 

खायिा प्यायिा द्यायिा तयार असत; पण िती गोष्ट उघडपणे करता येत नािती, तती िपून छपून 

करणे माझ्या मनािाच मान्य िोईना. 

माझ्या या ितवनाचा पररणाम असा झािा की ज्ञाततीकडून कधती कसिािती उपसगव झाल्याचे 

मिा स्मरत नािती. एिढेच नव्िे, पण ज्ञाततीच्या एका िागाकडून अिूनिती मती कायदेशतीरदृष्ट्या 

बविष्कत तच वि,े तरती त्यांच्याकडूनिती मिा वदर ि उदारता अनुििाियास ममळािी. त्यांनती मिा 

माझ्या कायावमध्ये मदतिती केिी; वक्षण ज्ञाततीच्या दृष्टतीने कािती करािे अशती माझ्यापासून त्यांनती 

अपेिािती ठेििी नािती. माझती समिूत विे, की िा मधुर पररणाम अप्रवतकारामुळेच घडून विा. 

ज्ञाततीत सामतीि िोण्याचा मती प्रयत्न केिा असता, वणखती तडा पाडण्याचा प्रयत्न केिा असता, 

ज्ञावतबंधूंना त्रास द्रदिा असता, तर ते खात्रतीने माझ्याविरुद्ध उठिे असते वक्षण मती वििायतेहून 

येताच तटस्थ ि अत्तिप्त रािण्याऐििती िटपटी करण्यात चूर िोऊन असत्याचा पुरस्कताव बनिो 

असतो. 

रािकोटिा िगेच धंदा सुरू केिा तर िसे मात्र व्िायचे. रािकोटात पास झािेल्या 

िवकिांविरुद्ध उिे रािण्यापुरते माझ्याििळ ज्ञान नािती वक्षण फी मात्र दसपट पावििे ! मिा 

िकीि नेमायिा असा कोणता िेडा अशतीि तयार िोणार ? 

ममत्रमंडळींचा असा सल्िा पडिा की मती थोडे द्रदिस मुंबईिा िाऊन िायकोटावचा अनुिि 

घ्यािा ि कििंदस्थानच्या कायद्याचा अभ्यास करािा. त्यांचा सल्िा मानून मती मुंबईिा िायिा 

वनघािो. पण मिा चार-पाच मविन्यांहून अमधक काळापयांत मुंबईत रािता येण्यासारखे नव्ितेच; 

कारण खचव िाढिा वक्षण कमाई काितीच नािती. इतक्यात, ममतीबाईचा दािा माझ्या नत्तशबती विा. 

स्मॉिकॉझ कोटावत िायचे िोते. 

“दिािािा कममशन द्यािे िागेि.” 



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

मती साफ नाकारिे. 

“पण फौिदारती कोटावत मुरिेिे श्रती ... मविन्यािा ततीन-चार ििार कमािणारे, तेिती 

कममशन देतात.” 

“पण मिा कुठे त्यांच्या तोडतीचा व्िायचे विे ? मिा दरमिा ३०० रुपये ममळािे तरती 

बस्स िोततीि. िमडिांना कुठे िास्त ममळत िोते ?” 

“पण ते द्रदिस गेिे. मुंबईचा खचव मोठा. व्यििाराकडेिती पावििे पावििे.” 

मती माझ्या वनधावरापासून अणुमात्र ढळिो नािती. कममशन नाितीच द्रदिे, तरतीिती ममतीबाईचे 

काम ममळािेच. काम सोपे िोते. मिा दािा तयार करण्याबद्दि रु. ३० ममळािे. दािा एक 

द्रदिसाहून अमधक काळ चािण्यासारखा नव्िता. 

स्मॉिकॉझ कोटावत पविल्यांदाच पाऊि टाकिे. मती प्रवतिादीतफे िोतो, त्यामुळे मिा 

उिटतपासणती करायचती िोतती. मती उिा रावििो खरा, पण पाय कापू िागिे, डोके वफरू िागिे. 

मिा िाटे कोटवच वफरते विे. प्रश् न विचारण्याचे सुचेच ना. न्यायाधतीश िसिे असततीि. िवकिांना 

तर गंमतच िाटिी असणार. पण माझ्या दृष्टतीिा कुठे काय द्रदसत िोते ? मती बसिो. दिािािा 

सांवगतिे, “िे काम माझ्याने नािती चाििणार; पटेिांना नेमा. मिा द्रदिेिी फी परत घ्या.” 

पटेिांना त्याच द्रदिसाचे एकािन्न रुपये देऊन नेमिे. त्यांना तो दािा खेळासारखा िोता. 

मती पळ काढिा. अत्तशिाचा िय झािा की परािय ते मिा स्मरत नािती. मिा शरम 

िाटिी. पुरती कििंमत िाटू िागेपयांत दािा न घेण्याचा मती वनिय केिा वक्षण दक्षिण वविकेत 

िाईपयांत कोटावत गेिोच नािती. मती असे योििे, की मिा त्तशिकाचे काम िमेि खरे. इंग्रितीचा 

अभ्यास मती चांगिा केिा िोता. त्यामुळे एखाद्या शाळेत मॅद्रट्रक्युिेशन क्िासिा इंग्रिती 

त्तशकविण्याचे काम ममळािे तर करािे. काय ममळेि तेिढेच ! मती ितवमानपत्रात िाविरात िाचिी. 

“पावििे, इंग्रिती त्तशिक. रोि एक तास. पगार रु. ७५.” िती एका प्रख्यात िायस्कूिचती िाविरात 

िोतती. मती अिव केिा. मिा समि िेटण्याचती वज्ञा झािी. मती मोठ्या उत्कंठेने गेिो; पण 
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वप्रत्न्सपॉिना िेव्िा मती बती. ए. नािती असे समििे तेव्िा त्यांनती द्रदिवगरती प्रदर्शिंत करून मिा रिा 

द्रदिी. “पण मती िंडनचती मॅद्रट्रक्युिेशन पास केिी विे. माझती दसरती िाषा िॅद्रटन िोतती.” 

“ते खरे, पण वम्िािा ग्रॅजयुएटच पावििे.” 

माझा वनरुपाय झािा. माझे िायपाय गळिे. िडतीि बंधूिती काळितीत पडिे. वम्िती 

उियतांनती विचार केिा, की मुंबईत अमधक िेळ घाििणे वनरथवक विे. 

मुंबईहून वनराश िोऊन रािकोटिा गेिो. वनराळी कचेरती उघडिी. गाडे थोडेबहुत रेटिे. 

अिव त्तिविण्याचे काम ममळू िागिे; वक्षण दरमिा सरासरती ततीनशे रुपयांचती प्राप्तती िोऊ िागिी. 

िे अिव त्तिविण्याचे काम ममळू िागिे त्याचे कारण माझती हुशारती िे नव्िते, तर ित्तशिा िेच िोते. 

िडतीि बंधूंच्या िागतीदाराचा िवकिीत चांगिा िम बसिेिा िोता. त्याच्याकडे बरेच मित्त्िाचे 

अिव त्तिविण्यासाठी येत. िे त्यांना मित्िाचे िाटत, तेच मोठ्या बॅररस्टरांकडे िात. जयांचे गरतीब 

अशतीि असत त्यांचे अिव तयार करण्याचे काम मिा ममळे. 
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१६. पफ्रहला अपघात 

पोरबंदरच्या मािती राणासािेबांना गादी ममळािी, त्यापूिी माझे बंधू त्यांचे मंत्रती ि 

सल्िागार िोते. त्या मुदततीत राणासािेबांना गैरसल्िा द्रदल्याचा वरोप त्यांच्यािर िोता. तती 

वफयावद त्यािेळच्या पोत्तिद्रटकि एिंटपुढे विी िोतती वक्षण त्यांचा माझ्या बंधूंविरुद्ध ग्रि िोऊन 

रावििा िोता. िे अंमिदार मिा वििायतेत िेटिे िोते. तेथे त्यांनती माझ्याशती चांगिी मैत्रती केिी 

िोतती असे म्िणाियास िरकत नािती. बंधूंचा विचार पडिा की, या ओळखतीचा फायदा घेऊन मती 

पोत्तिद्रटकि एिंटिा दोन शलद सांगािे वक्षण त्यांचती झािेिी ििततीच समिूत दर करण्याचा 

प्रयत्न करािा. मिा िती गोष्ट वबिकूि पसंत पडिी नािती. वििायतच्या तात्पुरत्या ओळखतीचा मती 

फायदा घेता कामा नये, असे मिा िाटिे. माझ्या बंधूंनती कािती गैरकत त्य खरोखरच केिे असल्यास 

माझती त्तशफारस काय कामाचती? केिे नसेि तर रतीतसर अिव करािा ककिंिा स्ित:च्या वनदोषपणािर 

विश्वास ठेिून वनधावस्त रािािे. िे म्िणणे बंधूंना पटेना. “तुिा काठेिाडचती ओळख नािती. िगाचती 

पण तुिा मावितती व्िायचती विे. इकडे सगळी ित्तशल्याचती कामे. तुझ्यासारखा िाऊ असताना, 

तुझ्या ओळखतीच्या अंमिदारापाशती थोडती त्तशफारस करण्याचा प्रसंग पडिा असता िर तू 

चुकिाचुकि केिीस, तर ते योग्य म्िणता येणार नािती.”  

बंधूंचे म्िणणे नाकबूि करिेना. जििािर येत असतािती गेिो. मिा अंमिदाराकडे 

िाण्याचा कािती अमधकार नव्िता. िाण्यामध्ये स्िाक्षिमानाचा िंग िोत वि,े िे समित िोते. मती 

िेटण्यासाठी िेळ मावगतिा, त्याप्रमाणे ममळािा. मती गेिो. िुनती ओळख काढिी. पण माझ्या 

िगेच ििात विे, की वििायत ि काठेिाड यांमध्ये अंतर विे. अमधकाराच्या खुचीिर बसिेिा 

अंमिदार वक्षण रिेिर गेिेिा अंमिदार यांमध्येिती फरक िोता. अंमिदाराने ओळख तर द्रदिी 

पण त्याबरोबरच त्याने अमधक वढ्यता स्ितीकारिी. “ओळखतीचा फायदा घ्यायिा तर तू विेिा 

नाितीस ना ?” िे मिा त्याच्या वढ्यतेिरून, त्याच्या दृष्टतीिरून द्रदसून विे. िे द्रदसत असतानािती 

मती माझे पुराण सुरू केिे. सािेब अधतीर झािे. “तुझे बंधू िटपटी करणारे विेत. मती तुझ्याकडून 

कािती एक ऐकून घेऊ इच्छीत नािती. मिा िेळ नािती. तुझ्या िािािा िर कािती सांगायचे असेि, 
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तर त्याने रतीतसर अिव करािा.” िे उ्र पुरे िोते, योग्य िोते. पण गरििंतािा अक्कि कोठून 

सुचणार ? मती माझे पुराण चािूच ठेििे. सािेब उठिे, “वता तुिा गेिेच पावििे.” 

मती म्िटिे, “पण माझे म्िणणे तर अखेरपयांत ऐकून घ्या.” सािेब खूप मचडिे. “पट्टािािा, 

इसको दरिािा बताओ.” “हुिूर,” म्िणत पटे्टिािा धाित विा. मती अिूनिती कािती बडबडतच 

िोतो. पटे्टिाल्याने मिा िात िाििा वक्षण खोिीबािेर नेिे.  

सािेब गेिे. पटे्टिािा गेिा. मतीिती वनघािो. गोंधळून गेिो, मचडिो. मती तर मचठ्ठी खरडिी, 

“तुम्िती माझा अपमान केिा विे. पटे्टिाल्यामाफव त माझ्यािर विमण केिे. तुम्िती माफी 

मावगतिी नािती, तर तुमच्यािर रोतसर वफयावद करतीन.” िती मचठ्ठी मती पाठवििी. 

थोड्याच िेळात सािेबाचा स्िार िबाब देऊन गेिा. 

“तुम्िती माझ्याशती असभ्य ितवन केिे. तुम्िािा िायिा सांवगतिे असता गेिा नािती, 

त्यािरून मती िरूर माझ्या पटे्टिाल्यािा तुम्िािा दरिािा दाखिायिा सांवगतिे. पटे्ठिाल्याने 

सांवगतिे तरतीिती तुम्िती कचेरती सोडून गेिा नाितीत. म्िणून त्याने तुम्िािा कचेरतीतून बािेर 

काढण्यापुरते बळ िापरिे. तुम्िािा िाटेि ते करायिा तुम्िती मोकळे विात.” अशा अथावचा तो 

िबाब िोता. 

िा िबाब ख्रखशात घािून मान खािी घािून मती घरती विो. बंधूंना िकीकत सांवगतिी. 

त्यांना िाईट िाटिे, पण ते माझे सांत्िन काय करणार ? िकीि ममत्रांना िकीकत सांवगतिी. 

मिा स्ितुःिा दािा थोडाच तयार करता येत िोता ? या िेळी वफरोिशिा मेिता स्ित:च्या 

कोणत्या तरती दाव्यासाठी रािकोटमध्ये विेिे िोते, त्यांना माझ्यासारखा निखा बॅररस्टर कसा 

मेटू शकणार ? पण त्यांना वणविणाऱ्या िकीिामाफव त त्यांच्याकडे कागद पाठिून त्यांचे मत 

मागवििे. “गांधतीिा सांगा, असिे प्रसंग सिवच िकीि बॅररस्टरांच्या अनुििािा विे असततीि. 

तू नितीन विेस. तुिा अिून वििायतेचती खुमखुमती विे. तुिा वब्रद्रटश अंमिदारांचती ओळख 

नािती. तुिा सुखाचे द्रदिस काढायचे असततीि वक्षण दोन पैसे कमिायचे असततीि, तर तुिा 

विेिी मचठ्ठी फाडून टाक वक्षण झािेिा अपमान वगळून टाक. वफयावद केल्याने तुिा एक 
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किडतीिती ममळणार नािती वक्षण तू मात्र िमतीनदोस्त िोशतीि. वयुष्याचा अनुिि तुिा अिून 

ममळायचा विे.” 

मिा िा उपदेश कडू विषाप्रमाणे िाटिा. पण तो कडू घोट घशाखािी उतरविण्यात्तशिाय 

गत्यंतरच नव्िते. मती अपमान विसरू शकिो नािती. पण त्याचा सदपयोग केिा. “अशा ब्स्थततीत 

पुनुः कधती सापडणार नािती; अशा तऱ्िेने कोणाचती रदबदिी करायिा िाणार नािती.” या वनयमाचा 

मती नंतर कधती िंग केिा नािती. या तडाख्याने माझ्या ितीविताचे सुकाणू वफरवििे. 

त्या अंमिदाराकडे िाण्यात माझती चूक िोतती, पण त्याचा अधतीरपणा, िोध, उद्धटपणा, 

यांपुढे माझा दोष फारच अत्यल्प बनून गेिा. धक्का मारणे िती माझ्या दोषािायक त्तशिा नव्ितती. 

माझे पुष्कळसे काम त्याच्याच कोटावत असे. खुशामत माझ्याकडून िोण्यासारखती नव्िततीच. या 

अंमिदारािा िित्या मागाांनती खूष करण्याचती माझती इच्छाच नव्ितती. त्यािा वफयावदीचती िेखती 

धमकी देऊन पुन्िा वफयावद न करणे ककिंिा त्यािा काितीिती न त्तिविणे िेिती मिा पटिे नािती. 

मध्यंतरती काठेिाडच्या िटपटींचािती मिा थोडाबहुत अनुिि ममळािा. काठेिाड म्िणिे 

अनेक ििान-ििान राजयांचा प्रदेश. येथे मुत्सद्यांचे पतीक िरपूरच असणार. संस्थाना-

संस्थानांमध्ये बारतीकसारतीक झटपटी, हुद्दा ममळविण्यासाठी िटपटी इत्याद्रद चाित. ििक्या 

कानाचे संस्थावनक, संस्थावनकांचती परिशता, सािेबांच्या पटे्टिाल्यांचती खुशामत करण्याचती गरि 

पडे. त्तशरस्तेदार म्िणिे सिाई सािेब, कारण तोच सािेबांचे डोळे, कान वक्षण त्यांचा दिाष्या. 

त्तशरस्तेदार मनात वणतीि तो कायदा. त्तशरस्तेदाराचती प्राप्तती सािेबाच्या प्राप्ततीपेिािती अमधक 

असते असे िोक बोित. यात अवतशयोक्ती असण्याचा संिि विे. पण त्तशरस्तेदाराच्या अल्प 

पगाराच्या मानाने त्याचा खचव वनुःसंशय अमधक असे. 

िे िातािरण मिा विषासमान िाटिे. मती माझा स्ितंत्र बाणा कसा द्रटकिू शकेन याचा 

मिा नेिमती विचार पडे. 

मती उदासतीन झािो. माझती उदासतीनिा बंधूंच्या ििात विी. कोठेतरती नोकरती धरून 

बसिो, तर मती या िटपटींतून मुक् त िोऊन िाईन असेिती िाटे; पण िटपटीं-खेरतीि द्रदिाणाचती 
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ककिंिा न्यायाधतीशाचती िागा तरती कोठून ममळणार ? िवकिी करािती तर सािेबाबरोबर झािेिा 

झगडा वड येणार. मिा काय करू असे झािे. 

इतक्यात बंधूंकडे पोरबंदरच्या एका मेमण पेढीकडून माझ्यासाठी काम चािून विे. 

“दक्षिण वविकेत वमचा व्यापार विे. वमचती मोठी पेढी विे. वमचा एक मोठा दािा चािू 

विे. दािा चाळीस ििार पौंडांचा विे. पुष्कळ द्रदिसांपासून चािू विे. वमच्याििळ 

उ्मांत उ्म िकीि, बॅररस्टर विेत. तुमच्या िािािा पाठििेत, तर त्याचती वम्िािा मदत 

िोईि; वक्षण त्यािािती कािती मदत ममळेि. तो वमचती बािू वमच्या िवकिािा चांगल्या तऱ्िेने 

समिािून देऊ शकेि. त्यािा निा मुिूख पािायिा ममळेि. नितीन ओळखती िोततीि ते वनराळेच.” 

मती विचारिे, “माझती नोकरती तुम्िािा वकतती मुदततीपयांत ििती विे? मिा तुम्िती काय पगार 

द्याि?” 

“तुमचती िरूर एक िषावहून अमधक काळ पडणार नािती. तुम्िािा येण्यािाण्याचे फस्टव 

क्िासचे िाडे वक्षण रािण्यािेिण्याच्या खचावखेरतीि १०५ पौंड देऊ.” 

िती कािती िवकिी म्िणता यायचती नािती. िती नोकरती झािी. पण मिा कसेिती करून 

कििंदस्थान सोडून िायचे िोते. निा मुिूख पािायिा ममळेि वक्षण अनुिि ममळेि तो वनराळा. 

१०५ पौंड बंधूंकडे पाठितीन म्िणिे घरखचावमध्ये कािती मदत िोईि, असे म्िणून पगाराबद्दि 

घासाघतीस न करता मती शेठ अलदि करतीमचे म्िणणे कबूि केिे वक्षण दक्षिण वविकेिा िायिा 

त्तसद्ध झािो. 
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खंड ४: दणिण आफ्रिकेत 

१७. दणिण आफ्रिकेत आगमन 

डरबन िे नाताळचे बंदर म्िणता येईि; त्यािा नाताळ बंदर असेिती म्िणतात. मिा 

न्यायिा अबदल्िा शेठ विे िोते. बोट धक्क्यापाशती विी वक्षण नाताळचे िोक वपापल्या 

ममत्रांना वणायिा बोटीिर विे. तेिढ्यातच माझ्या ध्यानात विे की इकडे कििंदी िोकांना 

फारसा मान नािती. अलदल्िा शेठिा ओळखणारे त्यांच्याशती जया तऱ्िेने िागत िोते, त्यात एक 

प्रकारचती तुच्छता द्रदसून येत िोतती, तती मिा बोचल्यात्तशिाय रावििी नािती. िती तुच्छता अलदल्िा 

शेठच्या अंगिळणती पडिी िोतती. माझ्याकडे जयांचती निर िाई, ते माझ्याकडे कौतकुाने पाित. 

माझ्या पोषाखामुळे मती इतर कििंदी िोकांहून वनराळासा द्रदसत िोतो. मती त्या िेळी िॉक कोट, 

िगैरे पोशाख केिा िोता वक्षण डोक्यािा बंगािी घाटाचती पगडती घातिी िोतती. 

दसऱ्या का वतसऱ्या द्रदिशती मिा डरबनचे कोटव पािायिा घेऊन गेिे. तेथे कािती ओळखती 

करून द्रदल्या. कोटावत स्ित:च्या िवकिापाशती मिा बसवििे. मॅजिस्टे्रट माझ्याकडे एकसारखा 

पािती. त्याने मिा माझती पगडती काढून टाकण्यास सांवगतिे. मती काढण्याचे नाकारिे वक्षण कोटव 

सोडून गेिो. 

येथेिती माझ्या नशतीबती झगडेच िोते ! 

मती पगडतीच्या चकमकीसंबंधती स्ित:चे ि पगडतीचे समथवन करणारे पत्र ितवमानपत्राकडे 

पाठवििे. ितवमानपत्रात माझ्या पगडतीचती खूप चचाव झािी. “अनिेल्कम व्व्िजिटर- वगंतुक 

पाहुणा” अशा मथळ्याखािी मिा प्रत्तसद्धी ममळािी वक्षण ततीन-चार द्रदिसांच्या वतच अनायासे 

दक्षिण वविकािर माझती िाविरात झािी. माझती पगडती तर ििळििळ अखेरपयांत द्रटकून 

रावििी. 
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१८. फ्रप्रटोररयाला जाताना 

पेढीच्या िवकिाकडून पत्र विे, की वफयावदीचती तयारती केिी पावििे. अबदल्िा शेठिींनती 

स्ित: तरती वप्रटोररयािा विे पावििे ककिंिा दसऱ्या कोणािा पाठवििे पावििे. िे पत्र अलदल्िा 

शेठनती मिा दाखवििे वक्षण विचारिे, “तुम्िती वप्रटोररयािा िाता ?” मती म्िटिे, “मिा दािा 

समिािून द्रदिात तर मती सांगू शकेन. वतकडे काय काय करािे िागेि याचती सध्या मिा काितीच 

कल्पना नािती.” त्यांनती वपल्या कारकुनांना दाव्याचती मावितती देण्याच्या कामती नेमिे. 

सातव्या की वठव्या द्रदिशती मती डरबनहून रिाना झािो. माझ्यासाठी पविल्या िगावचे 

वतकीट काढवििे िोते. तेथे झोपण्याचा वबछाना पावििे असेि, तर पाच त्तशशििंगाचे स्ितंत्र वतकीट 

काढािे िागे. अलदल्िा शेठनती ते काढण्याबद्दि वग्रि केिा, पण मती िट्टाने, तोऱ्याने वक्षण पाच 

त्तशशििंग िाचविण्यासाठी वबछान्याचे वतकीट काढण्याचे नाकारिे. अलदल्िा शेठनती मिा बिाििे, 

“पिा िो, िा मुिूख वनराळा विे. कििंदस्थान नव्िे. खुदाचती मेिरबानती विे, तुम्िती पैशाचा 

कंिूषपणा करू नका. िरूर तती सोय करून घ्या.” 

मती विार मानिे वक्षण त्यांना काळिती करू नका म्िणून सांवगतिे. 

नाताळचती रािधानती मॅररत्सबगव येथे गाडती साधारण नऊ िािता पोिोचिी. येथे वबछाने 

पुरविण्यात येत िोते. एका रेल्िे नोकराने येऊन विचारिे, “तुम्िािा वबछाना पावििे ?” मती म्िटिे, 

“माझ्यापाशती वबछाना विे.” तो वनघून गेिा. इतक्यात एक उतारू विा. त्याने माझ्याकडे 

पावििे. मती गोरेतर विे असे पाहून त्याचे वबनसिे. तो बािेर पडिा. एकदोन अंमिदारांना घेऊन 

विा. कोणती कािती बोििे नािती. शेिटी एक अंमिदार विा. तो म्िणािा, “असे इकडे या, 

तुम्िािा शेिटल्या डलयात िायचे विे.” 

मती म्िटिे, “माझ्याििळ पविल्या िगावचे वतकीट विे.” 

तो म्िणािा, “त्याचती चचिंता नािती. मती सांगतो की, तुम्िती शेिटल्या डलयात िािे.” 
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“मती िती सांगतो की, मिा या डलयात डरबनहून बसविण्यात विेिे विे वक्षण त्यातूनच 

प्रिास करण्याचा माझा इरादा विे.” 

अंमिदार म्िणािा, “ते कािती चािायचे नािती. तुम्िािा उतरािेच िागेि वक्षण उतरिा 

नाितीत, तर त्तशपाई खािी उतरिेि.” 

मती म्िटिे, “तर मग त्तशपायािा खुशाि खािी उतरिू द्या. मती वपण िोऊन नािती 

उतरणार.” 

त्तशपाई विा. त्याने िात पकडिा वक्षण मिा धक्का मारून खािी उतरवििे. माझे 

सामान उतरून घेतिे. मती दसऱ्या डलयात िाण्याचे नाकारिे. टे्रन वनघून गेिी. मती िेंटिंग रूममध्ये 

त्तशरिो. माझ्या िातातिे पाकीट तेिढे बरोबर ठेििे. बाकीच्या सामानािा मती िात िाििा नािती. 

रेल्िेच्या नोकरांनती ते सामान कोठेतरती ठेििे. 

वििाळ्याचे द्रदिस िोते. दक्षिण वविकेचा वििाळा उंचािरतीि िागामध्ये कडाक्याचा 

असतो. मॅररत्सबगव उंच िागामध्ये विे. त्यामुळे थंडती खूप िागिी. माझा ओव्िरकोट सामानात 

िोता. सामान मागण्याचती विम्मत िोईना; वफरून अपमान झािा तर ? थंडतीने कुडकुडिो. खोिीत 

द्रदिा नव्िता. मध्यरात्रतीच्या सुमारािा एक उतारू विा. त्याचती कािती बोिण्याचती इच्छा द्रदसिी. 

पण त्याच्याबरोबर बोिण्यासारखती माझती मन:ब्स्थतती नव्ितती. 

माझे कतवव्य काय याचा मती विचार केिा. एक तर मती माझ्या िक्कासाठी िढिे पावििे, 

ककिंिा कििंदस्थानचती िाट धरिी पावििे. नाितीतर िोततीि ते अपमान सिन करून वप्रटोररयािा िािे 

वक्षण दाव्याचे काम पुरे करून स्िदेशती िािे. दािा अधाव टाकून िाणे म्िणिे नामदवपणा िोय. 

मिा द:ख सोसािे िागिे, िे िरिरचे द:ख विे. वत खोिात असिेल्या एका मिारोगाचे ते 

बाह्य ििण विे. िा मिारोग म्िणिे िणवदे्वष. िा दृढमूि रोग नेस्तनाबूत करण्याचती शक् तती असेि 

तर वतचा उपयोग केिा पावििे. तती करताना स्ित:िर येततीि तती दुःखे सिन केिी पावििेत. 

िणवदे्वष संपविण्यासाठी िरूर पडेि तेिढ्यापुरतेच स्ितुःच्या दुःखाचे पररमािवन करण्याचा प्रयत्न 

करािा. 
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असा वनणवय करून दसऱ्या गाडतीने कसेिती करून पुढे िायचेच असा वनिय केिा. 

सकाळच्या प्रिरती मती िनरि मॅनेिरिा तिारतीचती िांबिचक तार केिी. दादा अलदल्िांना 

पण कळवििे. अलदल्िा शेठ िगेच िनरि मॅनेिरिा िेटिे. िनरि मॅनेिरने स्ितुःच्या 

नोकरांच्या ितवनाचती तरफदारती केिी, पण सांवगतिे की, मिा वबनिरकत वप्रटोररयािा 

पोचविण्याबद्दि वपण स्टेशनमास्तरिा त्तशफारस केिी विे. अलदल्िा शेठनती मॉररत्सबगवच्या 

कििंदी व्यापाऱ्यांना तार करून मिा िेटण्याबद्दि ि माझती बडदास्त ठेिण्याबद्दि कळवििे वक्षण 

इतर स्टेशनांिरिती तशाच तारा केल्या. त्यािरून व्यापारती मिा स्टेशनिर िेटण्यास विे. त्यांनती 

स्ित:िर पडणाऱ्या द:खांचे माझ्यापाशती िणवन केिे वक्षण मिा सांवगतिे की, तुमच्यािर विेिा 

प्रसंग िा कािती निा नािती. पविल्या-दसऱ्या िगावतून प्रिास करणाऱ्या कििंदी उतारंूना रेल्िेच्या 

अमधकाऱ्यांकडून ि इतर उतारंूकडून उपसगव पोचायचाच. अशा तऱ्िेच्या गोष्टती ऐकण्यातच 

द्रदिस गेिा. रात्र पडिी. गाडती विी. माझ्यासाठी िागा ठेििेिीच िोतती. वबछान्याचे वतकीट 

घेण्याचे मती डरबनमध्ये नाकारिे िोते, ते मॉररत्सबगवमध्ये घेतिे. 

चािवस् टाऊनिा गाडती सकाळी पोिोचिी. चािवस् टाऊनहून िोिान्सबगविा िायिा त्या 

द्रदिसांत वगगाडती नव्ितती; तर घोड्याचा त्तशग्राम असे वक्षण मध्ये स्टाँडरटनिा एक रात्र रािािे 

िागे. माझ्यापाशती त्तशग्रामचे वतकीट िोते. मती एक द्रदिस उशतीरा पोिोचिो म्िणून कािती ते वतकीट 

रद्द िोत नव्िते. त्तशिाय अलदल्िा शेठनती चािवस् टाऊनच्या त्तशग्राम-िाल्यािा तारिती केिी िोतती. 

पण त्यािा काितीतरती सबब काढायचतीच िोतती; त्यासाठी मती निखा विे, असे पाहून तो 

म्िणू िागिा, “तुमचे वतकीट रद्द झािे.” मती योग्य तो िबाब द्रदिा. वतकीट रद्द झािे म्िणून मिा 

सांगायचे खरे कारण वनराळेच िोते. सिव उतारू त्तशग्रामच्या वतच बसत. परंतु माझती तर कुिींत 

गणना वक्षण मती निखा द्रदसत िोतो. त्याअथी मिा गोऱ्या उतारंूपाशती बसिािे िागिे नािती, तर 

बरे, असा त्या त्तशग्रामिाल्याचा मतिब. त्तशग्रामच्या बािेरच्या बािूिा म्िणिे िाकारणाऱ्यािा 

िागून उिव्या वक्षण डाव्या बािूिा अशा दोन बैठका िोत्या, त्यांपैकी एका बैठकीिर त्तशग्राम-

कंपनतीचा एक गोरा 'नायक' बसत असे. तो वत बसिा वक्षण मिा िाकारणाऱ्याशेिारती त्याने 
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बसवििे. मती तेव्िाच समििो, की िा केिळ अन्याय वि,े अपमान विे. िा अपमान वगळून 

टाकणेच मिा योग्य िाटिे. मिा िोरिुिूमाने वत बसता येण्यासारखेच नव्िते. मती तिार करतीत 

बसिो असतो, तर त्तशग्राम वनघून िायचा वक्षण माझती मात्र वणखती एक द्रदिस खोटी व्िायचती. 

दसऱ्या द्रदिशती काय िोईि ते तरती कोणती सांगािे ? म्िणून मती शिाणपणा केिा वक्षण बािेर 

बसिो. मनातून खूप चडफडिो. 

ततीनेक िािता त्तशग्राम पारडतीकोपिा पोिोचिा. वता त्या गोऱ्या नायकािा मती बसिो 

िोतो तेथे बसण्याचती ििर विी. त्यािा विडती प्यायचती िोतती. थोडती ििादेखतीि खाियाचती असेि 

म्िणून त्याने एक मळकेसे गोणपाट पडिे िोत,े ते त्या िाकारणाऱ्याकडून घेतिे वक्षण ते पाय 

ठेिण्याच्या फळीिर पसरून मिा म्िटिे, “सामती, तू इथे बस. मिा िाकारणाऱ्यापाशती बसाियाचे 

विे.” िा अपमान सिन करणे माझ्या शक् ततीबािेरचे िोते. म्िणून मती ितीत ितीत त्यािा सांवगतिे, 

“तुम्िती मिा येथे बसवििेत तो एक अपमान मती सिन केिा; माझती िागा तर वत बसण्याचती, 

पण तुम्िती वत बसून मिा येथे बसवििेत. वता तुम्िािा बािेर बसण्याचती इच्छा झािी विे 

वक्षण विडती ओढायचती विे, म्िणून तुम्िती मिा वपल्या पायापाशती बसिू पाित विात. मती वत 

िायिा तयार विे, पण तुमच्या पायाििळ बसण्याचती माझती तयारती नािती.” 

इतके मती बोितो, त्यापूिीच माझ्यािर तडाख्यांचा िषावि झािा वक्षण तो मनुष्य माझा 

दंड धरून मिा खािी ओढू िागिा. बैठकीपाशती वपतळेचा दांडा िोता, तो मती घट्ट पकडून धरिा 

वक्षण मनगट तुटिे तरती दांडा सोडायचा नािती, असा वनधावर केिा. माझ्यािर गुदरिेिा प्रसंग 

बाकीचे उतारू पाितच िोते. तो मिा त्तशव्या देत िोता, ओढीत िोता वक्षण मारतीतिती िोता. मती 

मात्र गप्प िोतो. तो धंटिंगण वक्षण मती बिितीन. उतारंूपैकी कािींना दया विी ि त ेम्िणािे, 

“अरे ए, त्या वबचाऱ्यािा तेथे बसू दे ना; त्यािा विनाकारण मारू नकोस. त्याचे म्िणणे रास्त 

विे. तेथे नाितीतर त्यािा वत वमच्याििळ बसू दे.” तो उसळून म्िणािा, “ते काित्रयती िोणार 

नािती.” पण तो ककिंमचत नरम पडिा खरा. मिा मारायचे त्याने बंद केिे. माझा दंड सोडिा. चार-
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दोन त्तशव्या वणखती िासडल्या; पण एक िॉटेंटाट नोकर पिीकडल्या बािूिा िोता, त्यािा 

स्ित:च्या पायाििळ बसििा वक्षण वपण बािेर बसिा. 

उतारू वत बसिे. त्तशटी िाििी. त्तशग्राम सुरू झािा. माझती छातती धडधडत िोतती. मती 

जििंत मुक्कामािा पोिोचेन की नािती याबद्दि मिा शंका िोतती. तो माझ्याकडे डोळे िटारून 

पाितच िोता. बोट दाखिून पुटपुटे, “याद राख; स्टाँडरटन तर येऊ दे, मग तुिा सांगतो काय ते 

!” मती गप्प बसिो वक्षण स्ित:च्या रिणासाठी प्रिूचा धािा करतीत रावििो. 

रात्र पडिी. स्टाँडरटनिा पोिोचिो. वकत्येक कििंदी चेिरे द्रदसिे. काितीसे बरे िाटिे. खािी 

उतरताच कििंदी िोकांनती सांवगतिे, “वम्िती तुम्िािा ईसा शेठच्या दकानािर घेऊन िाण्यासाठी 

उिे विोत; वम्िािा अलदल्िा शेठचती तार विी विे.” मिा फार वनंद झािा. 

त्यांच्याबरोबरच शेठ ईसा िािती सुमाराच्या दकानात गेिो. 

माझ्या मनातून त्तशग्राम कंपनतीच्या एिंटािा िती सिव खबर द्यायचती िोतती. मती एिंटिा मचठ्ठी 

त्तिवििी, नायकाने धमकी द्रदिी िोतती तेिती त्तिवििे वक्षण सकाळी पुढे प्रिास करायचा विे, 

तेव्िा मिा वत इतर उतारंूबरोबर िागा ममळण्याचती खात्रती पाविि,े अशती मागणती केिी. एिंटने 

मिा वनरोप पाठवििा, “स्टाँडरटनहून पुढे मोठा त्तशग्राम असतो वक्षण िाकारणारे बदितात. 

जयाच्याविरुद्ध तुमचती तिार विे, तो मनुष्य उद्या नसणार. तुम्िािा इतर उतारंूच्या शेिारतीच 

िागा ममळेि.” या वनरोपामुळे मिा काितीसे वश्वासन ममळािे. मिा मारणाऱ्या त्या इसमाविरुद्ध 

कािती करण्याचा माझा विचारच नव्िता, अथावत त्या मारिाणतीचे प्रकरण येथेच संपिे. 

सकाळी मिा ईसा शेठचे िोक त्तशग्रामिर घेऊन गेिे. मिा योग्य िागा ममळािी. 

कोणत्यािती तऱ्िेच्या त्रासाखेरतीि त्या रात्रती िोिान्सबगविा पोिोचिो. 

स्टाँडरटन ििानसं खेडं िोतं. िोिान्सबगव विशाि शिर ! तेथेिती अलदल्िा शेठनती तार तर 

केिीच िोतती. मिा मिंमद कासम कमरुद्दीनच्या दकानाचा ठािद्रठकाणािती द्रदिा िोता. त्यांचा 

मनुष्य त्तशग्राम उिा रािण्याच्या द्रठकाणती विा िोता; परंतु मती त्यािा पावििा नािती ककिंिा त्यानेिती 

मिा ओळखिे नािती. मती िॉटेिात िाण्याचा विचार केिा. दोन-चार िॉटेिांचती नािेिती विचारून 
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घेतिी िोतती. गाडती केिी. िागा मावगतिी. मॅनेिरने िणिर माझ्याकडे न्यािाळून पावििे. “मिा 

द्रदिवगरती िाटते. सिव खोल्या िरून गले्या विेत,” असे म्िणून मिा चािते केिे. तेव्िा मती 

गाडतीिानािा मिंमद कासम कमसरुद्दीनच्या दकानािर मिा घेऊन िाण्यास सांवगतिे. तेथे तर 

अलदि गनती शेठ माझती िाटच पाित बसिे िोते. त्यांनती माझे प्रेमपूिवक स्िागत केिे. िॉटेिमध्ये 

िागा न ममळाल्याचती िवककत मती त्यांना सांवगतिी. ते खदाखदा िसिे. “िॉटेिात वपल्यािा 

उतरू देणार विेत का ?” 

मती विचारिे, “का नािती?” 

“तुम्िती थोडे द्रदिस इकडे रावििात म्िणिे का ते समिेि.” 

त्यांनती सांवगतिे, “तुम्िािा उद्या वप्रटोररयािा िायचे विे. तेथे तुम्िािा वतसऱ्या िगावतच 

िागा ममळेि. ट्रान्सिािमधतीि पररब्स्थतती तर नाताळपेिािती िाईट विे. तेथे वमच्या िोकांना 

पविल्या वकिा दसऱ्या िगावचे वतकीट देत नाितीत.” 

मती रेल्िेचे कायदे मागवििे; पावििे. त्यात एक पळिाट िोतती. ट्रान्सिािचे मूळ कायदे 

बारकाईने तयार केिेिे नव्िते. रेल्िेच्या कायद्यांचे तर विचारूच नका. 

मती शेठिा सांवगतिे, “मती फस्टव क्िासमधूनच िाणार. तसे नािती िमिे, तर वप्रटोररया 

येथून सदततीस मैिच विे; तेथपयांत मती घोडागाडती करून िाईन.” 

अलदि गनती शेठनती तसे करण्यामध्ये िागणारा िेळ ि द्रव्याचा खचव माझ्या निरेस वणून 

द्रदिा. पण माझा विचार त्यांनती कबूि केिा. मती स्टेशन-मास्तरिा मचठ्ठी पाठवििी. मचठ्ठीमध्ये मती 

बॅररस्टर वि,े नेिमती पविल्या िगावने प्रिास करतो िगैरे त्तिवििे. वप्रटोररयािा तातडतीने पोिोचणे 

िरूर असल्याबद्दि कळवििे वक्षण असेिती त्तिवििे, की तुमच्या िबाबाचती िाट पािण्यापुरता 

मिा िेळच उरणार नािती; म्िणून मचठ्ठीचा िबाब घेण्यास मती स्ित: स्टेशनिर येईन, त्यािेळी मिा 

पविल्या िगावचे वतकीट ममळेि अशती वशा विे. असे त्तिविण्यात माझा एक डाि िोता. मती असा 

विचार केिा, की स्टेशनमास्तर िेखती िबाब नकारात्मकच पाठविणार. त्यातून 'कूिी बॅररस्टर'चती 
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झािी तरती रािणती कशती काय असेि, याचती त्यािा काय कल्पना येणार ? म्िणून मती वबनचूक 

इंग्रिती पोषाखात त्याच्यापुढे िाऊन उिा रावििो वक्षण त्याच्याबरोबर बोििो-चाििो म्िणिे 

त्याचती समिूत पडेि वक्षण तो कदामचत मिा वतवकट देईि. असा विचार करून मती िॉककोट, 

नेकटाय िगैरे चढिून स्टेशनात गेिो. मास्तरापुढे एक वगनती ठेििी वक्षण पविल्या िगावचे वतवकट 

मावगतिे. 

त्याने विचारिे,“तुम्ितीच मिा मचठ्ठी त्तिवििी विे का ?” 

“तोच मती. तुम्िती मिा वतवकट द्रदल्यास मती तुमचा विारती राितीन. मिा विच वप्रटोररयािा 

पोिोचिे पावििे,” मती म्िटिे. 

स्टेशनमास्तर िसिे. त्यांना दया विी. ते म्िणािे, “मती ट्रान्सिािर नािती, िॉिंडर विे. 

तुमच्या िािना मती समिू शकतो. तुमच्याबद्दि मिा सिानुिूतती विे. तुम्िािा वतवकट देण्याचती 

माझती इच्छा विे. पण एका अटीिर, रस्त्यात गाडावने िर तुम्िािा खािी काढिे वक्षण वतसऱ्या 

िगावत बसवििे, तर तुम्िती मिा गोत्यात वणू नये, म्िणिे रेल्िेिर दािा करू नये. तुमचा प्रिास 

वनर्ििंघ्नपणे पार पडािा, अशती माझती इच्छा विे. वपण सद्गिृस्थ विात, िे मिा द्रदसतेच विे.” 

असे म्िणून मिा त्याने वतवकट द्रदिे. मती त्याचे विार मानिे वक्षण त्यािा वनश्ििंत 

रािण्यास सांवगतिे. 

अलदि गनती शेठ पोचिायिा विे िोते. िा प्रसंग पाहून त्यांना वनंद झािा ि वश् चयव 

िाटिे; पण त्यांनती मिा सािधवगरतीचा इशारा द्रदिा. “वप्रटोररयािा सिती-सिामत पोिोचिेत 

म्िणिे झािे. मिा धास्तती िाटते, की गाडव तुम्िािा सुखाने पविल्या िगावत बसू देणार नािती वक्षण 

गाडावने बसू द्रदिे, तर उतारू बसू देणार नाितीत.” 

मती पविल्या िगावच्या डलयात बसिो तर खरा. गाडती चािू झािी. िर्मिंस्टन स्टेशन विे. 

तेथे गाडव वतवकटे तपासायिा विा. मिा पािताच संतापिा. बोटं नाचितीत म्िणािा, “वतसऱ्या 

िगावत चि !” मती माझे पविल्या िगावचे वतवकट दाखवििे. 
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तो म्िणािा, “ते कािती नािती; वतसऱ्या िगावत िा.” 

त्या डलयात एकच इंग्रि उतारू िोता. त्याने त्या गाडाविा तंबती द्रदिी, “या गतिस्थांना 

वनष्कारण का सताितोस ? त्यांच्याििळीि पविल्या िगावचे वतवकट द्रदसत नािती ? त्यांनती 

माझ्याबरोबर प्रिास करण्यात मिा काितीच अडचण नािती,” असे म्िणून त्याने माझ्याकडे पावििे 

वक्षण म्िणािा, “तुम्िती वरामात बसा.” 

गाडव पुटपुटिा, “तुम्िािा कुिीबरोबर बसायचे असेि, तर माझे काय िाते ?” 

रात्रती वठेक िािता गाडती वप्रटोररयािा पोिोचिी. 
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१९. फ्रप्रटोररयातील पफ्रहला ददवस 

१८९३ चे वप्रटोररया स्टेशन १९१४च्या स्टेशनहून अगदीच क्षिन्न िोते. मंदमंद द्रदिे िळत 

िोते. उतारू पण विशेषसे नव्िते. मती सिव उतारंूना िाऊ द्रदिे वक्षण विचार केिा, की वतकीट-

किेक्टर िरा मोकळा झािा म्िणिे त्यािा वतकीट देईन वक्षण तो मिा ििानसे एखादे िॉटेि 

ककिंिा दसरे एखादे घर दाखितीि वतकडे िाईन; ककिंिा रात्रिर स्टेशनिर पडून राितीन. एिढे 

विचारायिािती मन धिाित नव्िते; कारण अपमानाचे िय िाटत िोते. 

स्टेशन ररकामे झािे. मती वतकीट-किेक्टरिा वतकीट द्रदिे वक्षण प्रश् न विचारण्यास 

सुरुिात केिी. त्याने विनयपूिवक िबाब द्रदिे. पण मिा द्रदसिे, की त्याचती विशेष मदत 

िोण्यासारखती नािती. त्याच्या शेिारती एक अमेररकन िबशती गतिस्थ उिा िोता, त्याने माझ्याशती 

बोिायिा सुरुिात केिी. 

“तुम्िती अगदी निखे द्रदसता वक्षण तुम्िािा कोणती ममत्र नसािा. माझ्याबरोबर याि, तर 

मती तुम्िािा एक ििानसे िॉटेि वि,े तेथे घेऊन िाईन. त्याचा मािक अमेररकन असून माझ्या 

चांगल्या पररचयाचा विे. मिा िाटते, तो तुम्िािा िागा देईि.” 

मिा ककिंमचत शंका िाटत िोतती, पण मती त्या गतिस्थाचे विार मानिे वक्षण त्याच्याबरोबर 

िाण्याचे कबूि केिे. तो मिा िॉन्स्टनच्या फॅममिी िॉटेिात घेऊन गेिा. मम: िॉन्स्टनिा एका 

बािूिा नेऊन काितीतरती सांवगतिे. मम. िॉन्स्टननती मिा रात्रिर राहू देण्याचे कबूि केिे; तेिती या 

शतीिर, की माझे िेिण मिा माझ्या खोिीत पोिोचवििे िाईि. 

“मती तुम्िािा खात्रती देतो, की मिा काळ्या-गोऱ्याचा वबिकुि िेदिाि नािती. पण माझती 

वगऱ्िाईकी फक्त गोऱ्या िोकांचतीच वि ेवक्षण िर मती तुम्िािा िेिणाच्या खोिीत िेिू द्रदिे, तर 

माझ्या वश्रयदात्यांना राग येईि, ते कदामचत िॉटेि सोडूनिती िायचे,” मम. िॉन्स्टन म्िणािे. 
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मती म्िटिे, “तुम्िती मिा रात्रिर राहू देता, िेच मती तुमचे उपकार समितो. या मुिखाततीि 

पररब्स्थतती मिा थोडतीबहुत समिू िागिी विे. तुमचती अडचण मिा समिते. तुम्िती खशुाि मिा 

माझ्या खोिीत िाढा. उद्या मती दसरती काितीतरती व्यिस्था करू शकेन अशती मिा उमेद िाटते.” 

मिा खोिी द्रदिी. मती वत गेिो. एकांतात िेिणाचती िाट पािात, विचार करतीत बसिो. 

या िॉटेिात फारसे उतारू रिात नव्िते. थोड्या िेळाने िेटर िेिण घेऊन येण्याऐििती मम. 

िॉन्स्टनच येताना द्रदसिे. ते म्िणािे, “मती तुम्िािा खोिीत िेिण पाठितीन म्िटिे, त्याचती मिा 

िाि िाटिी. म्िणून मती माझ्या वगऱ्िाईकांना तुमच्याबद्दि सांगून त्यांचे मत घेतिे. तुम्िती 

िेिणाच्या खोिीत िेििात, तरती त्यांचती कािती िरकत नािती. तरती वता तुमचती इच्छा असल्यास 

िोिनगतिात चिा वक्षण तुमच्या मिीिा येईि, तोपयांत येथे रािा.” मती पुन्िा विार मानिे 

वक्षण िेिणाच्या खोिीत गेिो. वनश्ििंतपणे िेििो. 

दसऱ्या द्रदिशती सकाळी िवकिाकडे गेिो. त्यांचे नाि ए. डलल्यू. बेकर. त्यांना िेटिो. 

अलदल्िा शेठनती माझ्यापाशती त्यांचे थोडेसे िणवन केिे िोते. त्यामुळे पविल्या िेटीत मिा कािती 

वियव िाटिे नािती. त्यांनती माझती प्रेमपूिवक िेट घेतिी वक्षण माझती थोडती िकीकत विचारून 

घेतिी. मती तती सांवगतिी. ते म्िणािे, “बॅररस्टर या नात्याने तुमचा येथे काितीच उपयोग 

िोण्यासारखा नािती. वम्िती उ्मांत उ्म बॅररस्टरांना या दाव्यासाठी नेमिे विे. दािा िांबिचक 

वक्षण गुंतागुंततीचा वि,े त्यामुळे तुमच्यापासून फक्त िरूर तेिढी मावितती ममळविण्याचेच काम 

मिा घेता येईि. मिा माझ्या अत्तशिाबरोबर पत्रव्यििार करणेिती वता सोपे पडिे वक्षण 

त्यांच्याकडून पावििे तती मावितती मती तुमच्यामाफव त मागिू शकेन, एिढी सोय विे खरती. 

तुमच्यासाठी मती घर अिून शोधिेिे नािती. तुम्िािा पाविल्यानंतरच शोधािे असा विचार केिा 

िोता. येथे रंगिेद फार वि,े त्यामुळे घर शोधणे सोपे नािती. पण एक बाई माझ्या माविततीचती विे. 

गरतीब विे. पाििाल्याचती बायको विे. तती तुमचती उतरण्याचती सोय करतीि, असे िाटते. वतिािती 

थोडती मदत िोईि. चिा, वपण वतच्याकडेच िाऊ.” 
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असे म्िणून ते मिा वतकडे घेऊन गेिे. मम. बेकरनती बाईबरोबर एका बािूिा िाऊन 

थोड्या गोष्टती केल्या वक्षण वतने मिा ठेिून घेण्याचे मान्य केिे. वठिड्याचे ३५ त्तशशििंग ठरिून 

मिा तेथे ठेिण्यात विे. 
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२०. हहिंदी लोकांची ओळखदेख 

ट्रानसिाि वक्षण िी स्टेटमधतीि कििंदी िोकांच्या वर्थिंक, सामाजिक वक्षण रािकीय 

पररब्स्थततीचा सखोि अभ्यास मती वप्रटोररयामध्ये करू शकिो. या अभ्यासाचा पुढे मिा िरपूर 

उपयोग व्िाियाचा विे, याचती मिा त्यािेळी कल्पनािती नव्ितती. 

सुधारणा झािेल्या कायद्यान्िये प्रत्येक कििंदी माणसाने प्रिेश फी म्िणून ततीन पौंड द्यािे, 

असे ठरिे िोते. त्यांच्यासाठी िाडे नेमिेिे िोते, त्यातच फक्त त्यांना िममनतीचती मािकी उपिोगता 

येई. वतिासुद्धा मािकी म्िणता यायचे नािती. त्यांच्या मतामधकाराचा तर प्रश् नच नािती. िे झािे 

खास वत्तशयािात्तसयांसाठी केिेिे कायदे. त्तशिाय श्यामिणी िोकांना िागू केिेिे कायदेिती 

वत्तशयािात्तसयांना िागू िोतेच. 

त्या कायद्यान्िये कििंदी िोकांना पायिाटेिरून (फूटपाथिरून) चािण्याचा िक्क नव्िता, 

रात्रती नऊ िािल्यानंतर परिान्याखेरतीि बािेर पडता येत नव्िते. मम. कोट्सबरोबर मती पुष्कळ 

िेळा रात्रतीचा वफरायिा िात असे. घरती यायिा दिािती िाित. मग पोत्तिसाने पकडिे तर ? िती 

धास्तती मिा िाटे, त्याहूनिती कोट्सना अमधक िाटे. कारण स्ित:च्या िबशती नोकरांना ते स्ितुःच 

परिाना देत, पण मिा कसा परिाना देणार? मािकािा फक्त स्ितुःच्या नोकरांना परिाना 

देण्याचा अमधकार असे. मती घ्यायचा म्िटिे वक्षण कोट्सच्या मनातून द्यायचा असिा, तरती देता 

येण्यािोगा नव्िता, कारण तती िबाडती झािी असतती. 

म्िणून कोट्स ककिंिा त्यांचे कोणती ममत्र मिा तेथतीि सरकारती िकीि डॉ. िाउझे यांच्याकडे 

घेऊन गेिे. वम्िती दोघेिती एकाच 'इन' चे बॅररस्टर वनघािो. रात्रती नऊ िािल्यानंतर बािेर 

पडण्यासाठी मिा परिाना घेतिा पावििे, िती गोष्ट त्यांना असह्य िाटिी. त्यांनती माझ्याबद्दि 

सिानुिूतती दशववििी. मिा परिाना देण्याऐििती वपल्यातफे एक पत्र द्रदिे.  त्याचा वशय असा 

िोता की िाटेि तेव्िा, िाटेि तेथे खुशाि िािे, त्यात पोत्तिसाने मिा अडथळा करू नये. िा 

कागद सिवकाळ वपल्याििळ ठेिून मती वफरत असे. त्याचा कधती उपयोग करािा िागिा नािती; 

पण िा योगायोगच म्िटिा पावििे. 
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पायिाटेिरून चािण्याच्या बाबतीचा मात्र माझ्याबाबततीत िास्त गंितीर पररणाम घडून 

विा. मती नेिमती प्रेत्तसडेंट स्ट्रीटमधून मोकळ्या मैदानात वफरायिा िात असे. या पेठेमध्ये प्रेत्तसडेंट 

िूगरचे घर िोते. या घरािा डामडौि मुळीच नव्िता; त्याच्या सिोिार कंपाउंडिती नव्िते. 

शेिारचती इतर घरे वक्षण िे घर यांच्यामध्ये काितीच फरक द्रदसत नसे. िे कोणा अंमिदाराचे घर 

वि,े िे त्याच्या समोर एक त्तशपाई वफरत असे, तेिढ्यािरून ििात येई. मती नेिमती या त्तशपायाच्या 

अगदी ििळून िात असे, पण त्तशपाई मिा कािती करतीत नसे. 

त्तशपाई िरच्यािर बदिे. एकदा एका त्तशपायाने सूचना द्रदल्यात्तशिाय, िाटेिरून उतरून 

िाण्यास न सांगता, मिा धक्का द्रदिा, िाथ मारिी वक्षण खािी पाडिे. मती प्रथम थक्कच 

झािो. त्यािा िाब विचारणार त्यापूिीच कोट्स घोड्यािर बसून िात िोते, त्यांनती मिा िाक 

मारून म्िटिे, 

“गांधती मती सिव पावििे विे. तुिा खटिा करायचा असेि, तर मती साि देईन. तुझ्यािर 

अशा तऱ्िेने िल्िा व्िािा, याबद्दि मिा िाईट िाटते.” 

“त्यात िाईट िाटून घेण्याचे कारण नािती. त्तशपायािा वबचाऱ्यािा काय कळणार ? त्याच्या 

समिुततीने काळे तेिढे काळेच. िबशती िोकांना तो पायिाटेिरून असाच उतरित असेि, म्िणून 

त्याने मिािती धक्का द्रदिा. मती वनयमच केिा विे, की मिा व्यत्तक्तश: सिन कराव्या िागणाऱ्या 

क्िेशांसाठी कोटावत िायचे नािती, अथावत् मिा वफयावद करायचती नािती.” 

“िे तू वपल्या स्ििािानुरूपच बोििास; पण तू पुन्िा विचार करून पािा, असल्या 

माणसािा कािती धडा ममळािाच पावििे.” असे म्िणून ते त्या त्तशपायाकडे िळिे ि त्यांनती त्यािा 

ठपका द्रदिा. मिा त्यांच्या बोिण्याचा सिव अथव समििा नािती. त्तशपाई डच िोता, 

त्यांच्याबरोबरचे संिाषणिती डचमध्येच झािे. पण त्तशपायाने माझती माफी मावगतिी. मती तती 

मागण्यापूिीच देऊन टाकिी िोतती. 
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पण मती तेव्िापासून तो रस्ता सोडून द्रदिा. दसऱ्या त्तशपायािा तती िकीकत कोठून 

समिणार ? वपणहून पुन्िा का िाथ मारून घ्यािती ? म्िणून मती वफरायिा िाण्यासाठी दसरा 

रस्ता पसंत केिा. 

स्िाक्षिमान द्रटकिू इब्च्छणाऱ्या कििंदी माणसासाठी दक्षिण वविका िा योग्य मुिूख नव्िे. 

िती ब्स्थतती कशती बदिता येईि, याच्या विचारात माझे मन अमधकामधक गुंतू िागिे. पण अद्याप 

माझे मुख्य कतवव्य दादा अलदिांचा दािा सांिाळणे, िेच िोते. 
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२१. दाव्याची तयारी 

दादा अलदल्िांच्या दाव्याचा पुरा अभ्यास केल्यािर माझ्या ििात विे की, त्यांचती बािू 

िक्कम वि,े कायदा त्यांच्या मदततीिा विाच पावििे. पण दािा कोटावत िढत बसिो, तर 

दोघेिती सोयरे, एकाच शिरचे रवििासती धुळीिा ममळणार, िे उघड द्रदसत िोते. कोटावतच रावििा 

तर दािा मनािा येईि वततके द्रदिस िांबविता येईि. मिा िाटिे की, माझे कतवव्य दोघांचती मैत्रती 

िुळिून देणे, उियता सोयऱ््यांचा ममिाप करणे, िे िोय. तडिोडतीसाठी मती ितीिापाड मेिनत 

केिी. दादा अलदल्िांचा िय झािा. दोन्िती पि खूष झािे; दोघांचती प्रवतष्ा िाढिी. माझ्या 

संतोषािा सतीमा रावििी नािती. मती खरती िवकिी त्तशकिो. मनुष्याचती चांगिी बािू शोधून काढायिा 

त्तशकिो. मनुष्याच्या हृदयात प्रिेश करण्याचती किा साधिी. मती ठरवििे की िवकिांचे कतवव्य 

पिकारांमध्ये पडिेिी फूट िरून काढण्याचे विे. िा पाठ माझ्या मनात इतका दृढमूि झािा, 

की माझ्या ितीस िषाांततीि िवकिीचा बराचसा िेळ स्ितुःच्या ऑवफसात बसून शेकडो दाव्यांच्या 

तडिोडती करविण्यातच गेिा. त्यापासून माझे कािती नुकसान झािे नािती. द्रव्याचे नुकसान झािे 

असे म्िणता येणार नािती, वत्म्याचे नुकसान तर नाितीच झािे. 
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२२. को जान ेकलकी 

दािा संपिा त्या अथी मिा वप्रटोररयात रािण्याचे प्रयोिनच रावििे नािती. मती डरबनिा 

गेिो. तेथे िाऊन कििंदस्थानात परत िाण्याचती तयारती केिी. अलदल्िा शेठ मिा मानपानाखेरतीि 

िाऊ देण्यासारखे नव्िते. त्यांनती त्तसडनिॅममध्ये माझ्यासाठी मंडळी िमिून मेििानती केिी. 

तेथे संबंध द्रदिस घाििायचा िोता. माझ्यापाशती कािती ितवमानपते्र पडिी िोतती. तती मती 

चाळीत िोतो. त्याच्या एका कोपऱ्यात मती एक ििानसा पररच्छेद पावििा. मथळा ‘इंमडयन 

िाँ चाइझ' असा िोता. त्याचा अथव ‘कििंदी मतामधकार'. पररच्छेदाचा मवतताथव असा िोता, की कििंदी 

िोकांना नाताळच्या विमधमंडळामध्ये सिासदांचती वनिडणूक करण्याचा िक् क िोता, तो काढून 

घ्यािा. यासंबंधतीच्या कायद्याचती विमधमंडळामध्ये चचाव चािू िोतती. मिा या कायद्याचती मावितती 

नव्ितती. बैठकीततीि कोणािािती कििंदी िोकांचे िक्क काढून घेणाऱ्या या खड्यावबद्दि कािती गधं 

नव्िता. 

मती अलदल्िा शेठना विचारिे. ते म्िणािे,   

“असल्या बाबततीत वम्िािा काय कळे? व्यापारािर कािती अररष्ट विे, तर तेिढेच 

वम्िािा समिणार.” परंतु मिा परत स्िदेशती िायचे िोते, म्िणून मती माझे विचार बोिून 

दाखवििे नाितीत. मती अलदल्िा शेठना म्िणािो, “पण िा कायदा िर विे असाच पास झािा, 

तर तुम्िािा िड िाईि. िे तर कििंदी िोकांचा नायनाट करण्याच्या मागाविरतीि पवििे पाऊि विे. 

यामध्ये मानिानती विे.”  

िा संिाद इतर पाहुणे ििपूिवक ऐकत िोते. त्यांच्यापैकी एकिण म्िणािा, “मती तुम्िािा 

खरेच सांगू ? िर तुम्िती या बोटीने न िाता मविनािर थांबिा, तर तुम्िती सांगाि त्याप्रमाणे वम्िती 

िढू.” इतरांनतीिती त्यािा दिोरा द्रदिा. 

वता मती नाताळ सोडून िाण्यासारखती ब्स्थतती रावििी नािती. िोकांनती मिा चोितीकडून 

घेरिे वक्षण नाताळातच कायम रािण्याचा अवतशय वग्रि केिा. त्यामुळे मती नाताळात रावििो. 
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कििंदी मतामधकार प्रवतबंधक कायद्याविरुद्ध वनव्िळ अिव करून िागण्यासारखे नव्िते. 

त्याबद्दिचती चळिळ चािू रावििी, तरच िसाित-मंत्र्यािर कािती पररणाम िोणार िोता. त्यासाठी 

एखाद्या संस्थेचती स्थापना करणे विश्यक िाटिे. म्िणून अलदल्िा शेठबरोबर त्यासंबंधती चचाव 

केिी. इतर सिकाऱ्यांना िेटिो वक्षण एक सािविवनक संस्था स्थापण्याचा वम्िती वनिय केिा. 

अशा तऱ्िेने २२ मे १८९४ रोिती “नाताळ इंमडयन कााँग्रेस“चा िन्म झािा. 
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२३. तीन पौंडांचा कर 

सुमारे १८६० साठी िेव्िा नाताळात उसाचे पतीक उ्म िोऊ शकेि, असे िसाितिाल्या 

गोऱ्या िोकांना द्रदसिे, तेव्िा ते मिुरांचा तपास करू िागिे. मिूर ममळािे नाितीत, तर ऊस 

वपकणार नािती, साखर पाडता येणार नािती. नाताळाततीि िबशती िोकांकडून िती मिुरती 

िोण्यासारखती नव्ितती. त्यासाठी नाताळाततीि गोऱ्या िोकांनती कििंदस्थान सरकारबरोबर खिबत 

करून कििंदी मिुरांना नाताळात घेऊन िाण्याचती परिानगती ममळवििी. त्यांना पाच िषाांपयांत 

मिुरती करायिा बांधून घेतिे. 

पाच िषाांअखेर नाताळात स्ितंत्रपणे िसण्याचती त्यांना मोकळीक द्रदिी िोतती. िममनतीचती 

मािकी धारण करण्याचा पूणव िक्किती द्रदिा िोता. त्यांना अशा तऱ्िेचती िािूच देण्यात विी 

िोतती.  

ह्याचा िाि कििंदी मिुरांनती त्यांच्या अपेिे-पिीकडे घेतिा. िाितीपािा खूप वपकवििा. 

कििंदस्थानाततीि वकत्येक चिदार िाजया नेऊन िािल्या. पूिीपासून िोत असिेल्या िाजया स्िस्त 

केल्या. कििंदस्थानातून नेऊन वंलयांचती िागिड केिी. पण त्याबरोबरच त्यांनती व्यापारिती करायिा 

सुरुिात केिी. घरे बांधण्यासाठी िममनती खरेदी केल्या वक्षण वकत्येकिण मिुरांचे मोठे घरंदाि 

िमतीनदार बनिे. मिुरांमधून तयार झािेल्या या असल्या घरंदाि िोकांच्या पाठोपाठ स्ितंत्र 

व्यापारतीिती विे. 

गोरे व्यापारती चपापिे. कििंदी मिूर वल्या-बद्दि प्रथम त्यांना संतोष िाटिा. पण तेव्िा 

त्यांना त्यांच्या अंगच्या व्यापारती कौशल्याचती कल्पना विी नव्ितती. ते स्ितंत्र शेतकरती बनिे, तरती 

त्यािेळी त्यांना िरकत िाटत नव्ितती.  

पण व्यापारात त्यांचती स्पधाव त्यांना सिन िोईनाशती झािी.   

िे कििंदी िोकांना िोणाऱ्या विरोधाचे मूळ कारण. त्यात इतर गोष्टींचती िर पडिी. तो विरोध 

मतामधकार काढून घेणाऱ्या वक्षण वगरममट्यांिर कर िादणाऱ्या कायद्यांच्या रुपाने प्रकट झािा.  
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या कराराविरुद्ध ततीव्र झगडा सुरू झािा. कााँग्रेसिा िर िढ्याचा विसर पडिा असता 

ककिंिा कर अवनिायव विे, असे समिून तती गप्प बसिी असतती, तर िा कर वितागायत कििंदी 

वगरममट्यां-पासून िसूि करण्यात विा असता वक्षण त्याचे िांच्छन वतकडतीि कििंदी 

िोकांबरोबर समस्त कििंदस्थानिािती िागिे असते. 

वता मिा दक्षिण वविकेत येऊन ततीन िषे िोऊन गेिी िोतती. मती िोकांना ओळख ू

िागिो िोतो, िोक मिा ओळखू िागिे िोते. १८९६ सािी सिा मविने घरती िाण्याचती मती 

परिानगती मावगतिी. दक्षिण वविकेत बराच काळपयांत रिािे िागणार असे मिा द्रदसत िोते. 

माझती िवकिी चांगिी चाििी िोतती. असे म्िणायिा िरकत नािती. सािविवनक कायावसाठी 

िोकांना माझती गरि िाटत िोतती. म्िणून मती दक्षिण वविकेमध्ये सिकुटंुब रािण्याचा विचार 

केिा. त्तशिाय कििंदस्थानात गेिो, तर तेथे कािती सािविवनक कामिती करता येईि असे मिा िाटिे. 

कििंदस्थानाततीि िोकमत िागतत करून या प्रश् नाकडे िोकांचे अमधक िि िेधून घेता येईि, अशती 

माझती समिूत िोतती. 
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खंड ५: हहिंद भेट 

२४. हहिंदुस्थानात 

मुंबईिा न थांबता मती रािकोटिा गेिो वक्षण एक पुत्स्तका त्तिविण्याचती तयारती केिी. 

त्यात दक्षिण वविकेत िती पररब्स्थतती िोतती, वतचती मावितती द्यायचती िोतती. पुत्स्तका त्तिहून, छापून 

काढण्यात सुमारे एक मविना गेिा. पुत्स्तकेिा विरिे िेष्टण घातिेिे िोते. त्यािरून पुढे वतचती 

‘विरिती पुत्स्तका' या नािाने प्रत्तसद्धी झािी. त्यात मती दक्षिण वविकेततीि कििंदी िोकांच्या 

ब्स्थततीचे मचत्र िेतूपूिवक सौम्य रेखाटिे िोते. विरव्या पुत्स्तकेच्या दिा ििार प्रतती छापविल्या ि 

त्या सबंध कििंदस्थानाततीि ितवमानपत्रांना वक्षण सिव पिांच्या प्रत्तसद्ध िोकांना पाठविल्या. 

पायोवनयरमध्ये त्याच्यािर सिावत प्रथम िेख प्रत्तसद्ध झािा. त्याचा सारांश वििायतेिा गेिा वक्षण 

त्या सारांशाचा सारांश पुन: रॉयटर-माफव त नाताळिा गेिा. िती तार अिघती ततीन ओळींचती िोतती. 

ततीत नाताळात कििंदी िोकांना कशा तऱ्िेने िागविण्यात येते, याचे िे मचत्र मती रेखाटिे िोते, त्याचती 

अवतशयोक्तीपूणव ििान वित्ती िोतती. तती माझ्या शलदांत नव्ितती. वतचा पररणाम काय झािा, ते 

पुढे पाहू. िळूिळू सिव प्रमुख ितवमान-पत्रांमध्ये या प्रश् नाचती सविस्तर चचाव झािी.  

िती पुत्स्तका टपािात टाकण्यासाठी कागद िगैरे गुंडाळून तयार करण्याचे काम कठीण 

िोते; ते पैसे देऊन करून घ्यािे, तर फार खचव विा असता. मती एक सोपती युक्ती शोधून काढिी. 

वळीततीि सिव मुिांना एकत्र केिे वक्षण त्यांच्यापैकी िेिढ्यांना वपल्या सकाळच्या िेळापैकी 

दोन-ततीन तास देता येण्यासारखे असततीि, त्यांनती ते द्यािे, अशती त्यांच्यापाशती मागणती केिी. 

मुिांनती खुषतीने एिढे काम करण्याचे मान्य केिे. माझ्याकडून मती त्यांना माझ्याकडे िमिेिी 

िापरिेिी पोस्टाचती वतकीटे वक्षण वशतीिावद देण्याचे कबूि केिे. मुिांनती िसत खेळत माझे काम 

पुरे करून द्रदिे. ििान मुिांनािती अशा तऱ्िेने स्ियंसेिक बनविण्याचा िा माझा पवििा प्रयोग 

िोता. या मुिांपैकी दोघेिण वििती माझ्याबरोबर काम करतीत विेत. 
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मोठमोठ्या शिरांमध्ये सिा िरिून िोकमतािा विशेष चािना देण्याचा माझा विचार 

िोता. त्यासाठी प्रथम मती मुंबईिा गेिो. मुंबई वक्षण पुण्यानंतर मती मद्रासिा गेिो वक्षण मद्रासहून 

किकत्यािा गेिो. इतक्यात डरबनहून तार विी,“पािवमेंट िानेिारतीत िरणार; िगेच परत 

वफरा.” 

मडसेंबरच्या सुरुिाततीिा माझती धमवपत्नती, दोन मुिगे माझ्या स्िगवस्थ मेव्िण्यांचा मुिगा 

यांना घेऊन दक्षिण वविकेिा दसऱ्यांदा िाण्यासाठी वनघािो. या 'कुरिैण्ड' बोटीबरोबर दसरती 

एक बोट ‘नादेरती' सुद्धा डरबनिा िाण्यासाठी सुटिी. वतचे एिंट दादा अलदल्िा िोते. दोन्िती 

बोटींत ममळून वठशेच्या वसपास कििंदी प्रिासती असािेत. त्यांपैकी अधे-अमधक ट्रान्सिाििा 

िाणारे िोते. 
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खंड ६: दणिण आफ्रिकेत परत 

२५. दणिण आफ्रिकेत आगमन आणण तुफान 

मडसेंबरच्या १८ तारखेच्या सुमारास दोन्िती बोटींनीं नाताळ बंदरात नांगर टाकिे. दक्षिण 

वविकेच्या बंदरांमध्ये उतारंूच्या वरोग्याचती कसून तपासणती िोते. िाटेत कोणािा सांसर्गिंक 

रोग िागू झािा असेि, तर त्यािा विटाळात-क्िारंटाइनमध्ये बसवितात. वम्िती मुंबईतनू वनघािो 

तेव्िा तेथे प्िेग चािूच िोता. त्यामुळे वम्िािा विटाळात पडण्याचती थोडतीबहुत ितीतती िोततीच. 

डॉक्टर विे. तपासणती करून पाच द्रदिसांचा विटाळ पाळण्यात विा. कारण प्िेगचे िंतू तेितीस 

द्रदिसांपयांत पररणाम करू शकतात, अशती त्याचंती समिूत िोतती; वक्षण म्िणून त्यांनती मुंबई 

सोडल्यापासून तेितीस द्रदिसांपयांत वगबोटींना विटाळात बसविण्याचे ठरवििे. पण या 

विटाळाच्या हुकुमाततीि िेतू वरोग्य एिढाच नव्िता.  

वम्िािा माघारती घािविण्याचती चळिळ डरबनमधतीि गोऱ्या नागररकांनती चािवििी 

िोतती. िेिती या हुकुमाचे एक कारण िोते. दादा अलदल्िांकडून शिरात चाििेल्या या चळिळीचती 

मावितती वम्िास ममळत िोतती. गोरे िोक एकाहून एक िंगती सिा करतीत िोते. एका बािूिा 

मूठिर गरतीब बापडे कििंदी िोक वक्षण त्यांचे िाताच्या बोटांिर मोिण्याइतके इंग्रि ममत्र; दसऱ्या 

बािूिा द्रव्यबळ, बाहुबळ, विद्याबळ वक्षण संख्याबळ यांनती पररपूणव असे गोरे. त्या बििान 

प्रवतपिािा स्ाबळिती ममळािे; कारण नाताळच्या सरकारने त्यांना उघडपणे मदत केिी. मम. 

िॅरती एस्कंब प्रधानमंडळात िोते वक्षण तेथतीि कतेधते िोते. त्यांनती या मंडळींच्या सिेमध्ये 

उघडपणे िाग घेतिा. 

उतारंूच्या मनोरंिनासाठी वगबोटीिर करमणुकीचे कायविम वयोजित करण्यात येत 

असत. थट्टामस्करतीमध्ये मती िाग घेत िोतो; परंतु माझे मन डरबनमध्ये चाििेल्या िढ्यामध्येच 

गुंतिे िोते. कारण, या हुल्िडतीचा मुख्य रोख माझ्यािरच िोता. माझ्यािर दोन वरोप िोते: 

१. मती कििंदस्थानात नाताळिासती गोऱ्या िोकांचती वनराधार नािस्तती केिी. 
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२. नाताळ प्रांत कििंदी िोकांनती िरून टाकण्याचा माझा इरादा िोता वक्षण त्यासाठी मुद्दाम 

नाताळमध्ये िसविण्यासाठी मती 'कूरिैंड' ि ‘नादेरती' बोटींतून िोकांना िरून वणिे िोते. 

नाताळात येण्यासाठी मती कोणािािती गळ घातिी नव्ितती. उतारंूना मती ओळखत नव्ितो. 

'कूरिैंड'िरतीि माझ्या दोन-ततीन नातिगांपिीकडे शेकडो उतारंूचती नािेगािेिती मिा मावितती 

नव्ितती. मती कििंदस्थानात नाताळच्या गोऱ्यांविषयती एक अिरिती असे बोििो नािती, िे मती अगोदरच 

नाताळमध्ये बोििो नव्ितो वक्षण मती बोििो त्याच्या समथवनाथव माझ्यापाशती िरपूर पुरािे िोते. 

अशा तऱ्िेने वमचे द्रदिस चाििे िोते. 

अखेर तेितीस द्रदिसांनती वगबोटीचती सुटका झािी वक्षण उतारंूनां उतरण्याचा हुकूम 

देण्यात विा.  

वगबोट धक्क्यािा िागिी. उतारू उतरिे. पण माझ्या बाबततीत मम. एस्कंबनती 

कप्तानािा कळवििे िोते की, “गांधींना ि त्यांच्या कुटंुबािा सायंकाळी उतरिा. त्यांच्याविरुद्ध 

गोरे िोक फार मचडिे विेत ि त्यांचा ितीि धोक्यात विे. धक्क्यािरतीि सुपररटेंडंट टॅटम त्यांना 

संध्याकाळी घेऊन िाततीि.” कप्तानाने मिा िा वनरोप द्रदिा. मती कबूि झािो. पण िा वनरोप 

ममळाल्यािा अधाव तासिती झािा नसेि, इतक्यात मम. िॉटन विे वक्षण कप्तानाकडे िाऊन 

म्िणािे, “िर मम. गांधती माझ्याबरोबर यायिा तयार असततीि, तर मती त्यांना स्ित:च्या 

िबाबदारतीिर घेऊन िाऊ इब्च्छतो. बोटीच्या एिंटाचा िकीि या नात्याने मती तुम्िािा सांगतो, 

की मम. गांधींसंबंधती िो वनरोप तुम्िािा ममळािा विे, त्यातून तुम्िती मुक्त विात.” 

कप्तानािा याप्रमाणे सांगून मम. िॉटन माझ्याकडे विे वक्षण माझेपाशती पुढीि अथावचे 

बोििे: “िर तुम्िािा जििाचती ितीतती िाटत नसेि, तर माझती इच्छा वि,े की श्रतीमतती गांधती ि मुिे 

यांनती गाडतीतून रुस्तमिती शेठकडे िािे वक्षण तुम्िती ि मती रािरस्त्याने चाित िािे. तुम्िती अंधार 

पडल्यानंतर गुपचूप शिरात त्तशरािे, िे मिा वबिकुि विडणार नािती. मिा िाटते की, तुमच्या 

केसािािती धक्का िागणार नािती. वता सिवत्र शांतता विे. गोरे िोक वपापल्या द्रठकाणती वनघून 

गेिे विेत. पण कािती असिे, तरती तुम्िती िपून प्रिेश करूच नये असे माझे मत विे.” मती कबूि 
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झािो. माझती धमवपत्नती ि मुिे गाडतीतून रुस्तमिती शेठकडे गेिी वक्षण सुखरुप पोिोचिी. मती 

कप्तानाचा वनरोप घेऊन मम. िॉटन बरोबर उतरिो. रुस्तम शेठचे घर सुमारे दोन मैि अंतरािर 

असािे. 

वम्िती वगबोटीतून उतरिो, तोच वकत्येक पोरांनती मिा ओळखिे वक्षण “गांधती, गांधती” 

असा पुकारा केिा. िगेच दोन-चार इसम िमिे वक्षण ओरडा मोठ्याने सुरू झािा, िमाि मोठा 

िोणार असे द्रदसताच मम. िॉटननती ररिा मागवििी. मिा वतच्यात बसणे कधतीिती विडत नसे. िा 

माझा पवििाच अनुिि िोता. पण पोरे कसिी बसू देतात ? त्यांनती ररिािाल्यािा धमकी द्रदिी, 

तेव्िा तो चािता झािा. वम्िती पुढे चािू िागिो. िमाि िाढत चाििा. चांगिी गदी झािी. 

पविल्या प्रथम त्या िमािाने मिा मम. िॉटनपासून िेगळा पाडिा. मग माझ्यािर दगडांचा ि 

कुिक्या अंड्यांचा िषावि सुरू झािा. एकाने माझती पगडती उडिून द्रदिी. िाथा सुरू झाल्या. मिा 

घेरती विी. मती ििळच्या घराचती िाळी धरून दम खाल्िा. वतथे उिे रािता येण्यािोगे नव्िते. 

तडाखे बसू िागिे. तेथतीि पोिीस सुपररटेंडंटचती पत्नती मिा ओळखतीत िोतती, तती या रस्त्याने 

चाििी िोतती. मिा पािताच तती माझ्या बािूिा येऊन उिती रावििी. ऊन नव्िते तरतीिती वतने 

वपिी छत्रती उघडून धरिी. त्यामुळे िमाि काितीसा नरम झािा. वता मार द्यायचा तर श्रतीमतती 

अिेक्झांडरना चुकिून द्यािा िागणार. 

यापूिीच कोणती कििंदी तरूण मिा मार बसताना पाहून पोिीस ठाण्यािर धािून गेिा िोता. 

सुपररटेंडंट अिेक्झांडरनती एक तुकडती माझ्या सिोिार राहून माझा बचाि करण्यासाठी 

पाठवििी. तती िेळेिर येऊन पोचिी. माझा रस्ता पोिीस ठाण्यािरून िात िोता. सुपररटेंडंटनती 

मिा ठाण्यामध्येच वश्रय घेण्याबद्दि सुचवििे. मती ते नाकारिे वक्षण म्िटिे, “वपिी चूक 

ििात विी, की िोक शांत िोततीि. माझा त्यांच्या न्यायबुद्धीिर विश्वास विे.” त्या 

तुकडतीबरोबर चािून मती पारशती रुस्तमिींच्या घरती सुखरुप पोिोचिो. मिा पाठीिर मार बसिा 

िोता. पण रक् त असे एकाच द्रठकाणती विे िोते. बोटीिरतीि डॉक्टर दादी बरिोर तेथेच िोते. 

त्यांनती माझ्यािर चांगल्या प्रकारे उपचार केिे. 
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अशा तऱ्िेने वत सिव शांत िोते; पण बािेर गोऱ्या िोकांनती घरािा िेढा द्रदिा िोता. 

सूयावस्त िोऊन गेिा िोता. अंधार पडिा. ििारो िोक बािेर वरडाओरड करतीत िोते वक्षण 

“गांधतीिा वमच्या स्िाधतीन करा” अशा वरोळ्या उठत िोत्या. एकंदर पररब्स्थतती ििात घेऊन 

संुपररटेंडंट अिेक्झांडर तेथे येऊन पोिोचिे वक्षण िमािािा धमक्यांनती नव्िे; पण विनोद करून 

विरून धरू िागिे. तरती पण त्यांना वतून काळिती िाटतच िोतती. त्यांनती मिा पुढीि वशयाचा 

वनरोप पाठवििा: “िर तुम्िािा तुमच्या ममत्राचे घर ि मािम्ा वक्षण तुमचे कुटंुब यांचा बचाि 

करायचा असेि, तर मती सांगेन त्या रतीततीने तुम्िती गुप्तपणे या घरातून पळून गेिे पावििे.” 

सुपररटेंडेंटच्या सूचनेप्रमाणे मती कििंदी त्तशपायाचा पोषाख चढवििा. डोक्यािर कदामचत 

मार बसेि, तर त्यापासून बचाि करण्यासाठी वपतळेचे तबक ठेििे वक्षण त्याच्यािरून मद्रासती 

पद्धततीचा फेटा िपेटिा. बरोबर दोन मडटेब्क्टव्ि िोते. त्यांपैकी एकाने कििंदी व्यापाऱ्याचा पोषाख 

केिा; स्ित:चे तोंड कििंदी माणसाच्या तोंडाप्रमाणे रंगििे. दसऱ्या इसमाने कसिा पोषाख केिा, 

ते वता मिा स्मरत नािती. वम्िती बािूच्या गल्िीतून ििळच्या एका दकानात त्तशरिो वक्षण 

गोदामात रचिेल्या गोणींच्या राशतीिरून अंधारातल्या अंधारात चढून िाऊन दकानाच्या 

दरिािाने बािेरच्या घोळक्यात पसार झािो. रस्त्याच्या नाक्यािर गाडती उिती िोतती, ततीत मिा 

बसिून पूिीच्याच, जयाचा वश्रय घेण्याबद्दि सुपररटेंडंट अिेक्झांडरनती सुचवििे िोते, त्या 

ठाण्यािर ते घेऊन गेिे. मती सुपररटेंडंट अिेक्झांडरचे, त्याचप्रमाणे गुप्त पोत्तिसांच्या अंमिदाराचे 

विार मानिे.  

अशा तऱ्िेने एकीकडून मिा पळिून नेत असता दसरतीकडे बािेर सुपररटेंडंट अिेक्झांडर 

त्या घोळक्यािा गाणे सांगत िोते. त्या गाण्याचे िाषांतर असे: 

“चिा फाशती द्यायिा,” 

“चचिंचेच्या झाडािर गांधतीिा.” 

िेव्िा मती सुखरूप ठाण्यािर पोिोचल्याचती बातमती सुपररटेंडंट अिेक्झांडरिा ममळािी, 

तेव्िा ते त्या िमािािा म्िणािे, “तुमचती त्तशकार तर या दकानातून ितीिावनशती पळून गेिी विे.” 

गदीपैकी वकत्येक संतापिे, वकत्येक िसू िागिे; पुष्कळांना ते खरेच िाटेना. 
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“िर तुमचा विश्वास बसत नसेि, तर मग तुमच्यातून जयांना नेमाि, त्यांना मती वत घेऊन 

िातो. त्यांनती तपासून पिािे. िर तुम्िािा गांधती सापडिा, तर त्यािा तुमच्या स्िाधतीन करतीन, 

नािती सापडिा, तर तुम्िती घरती िािे. तुम्िती पारशती रुस्तमितीच्या घरािा वग िािणार नािती ककिंिा 

गांधतीच्या बायकापोरांना दखापत करणार नािती याबद्दि मिा खात्रती विे,” सुपररटेंडंट 

अिेक्झांडर म्िणािे.  

टोळीने प्रवतवनधती नेमिे. प्रवतवनधींनती टोळीिा वनराशािनक अििाि द्रदिा. सिविण 

सुपररटेंडंट अिेक्झांडरचती समयसूचकता ि चातुयव िाखाणतीत, तर वकत्येकिण दातओठ खात 

वपापल्या घरती गेिे. 

मरहूम मम. चेंबरिेन, िे त्या काळी संस्थानांचे प्रवतवनधती िोते; त्यांनती माझ्यािर िल्िा 

करणाऱ्यांिर खटिा चािविण्याबद्दि ि मिा न्याय ममळेिसे करण्याबद्दि तार पाठवििी. मम. 

एस्कंबनती मिा वपल्याकड ेबोिािून नेिे. मिा झािेल्या दखापततीबद्दि द्रदिवगरती व्यक्त केिी 

वक्षण म्िटिे, “तुमच्या केसािा धक्का िागिेिा मिा पसंत पडणार नािती. िे तुम्िती खरे 

मानािच. मम. िॉटनचा सल्िा स्ितीकारून तुम्िती िगेच उतरून िाण्याचे धाडस केिे, तसे 

करण्याचा तुम्िािा िक् क िोताच, पण माझ्या वनरोपािा मान द्रदिा असतात, तर िा दुःखद प्रसंग 

घडिा नसता. वता िर तुम्िती िल्िा करणाऱ्यांना ओळखू शकिात, तर त्यांना पकडून 

त्यांच्यािर कायविािती करण्यास मती तयार विे.  मम. चेंबरिेनचतीिती तशती मागणती विे.”  

मती िबाब द्रदिा, “मिा कोणािरिती कायविािती करायचती नािती. िल्िा करणाऱ्यांपैकी एक-

दोघांना कदामचत मती ओळखू शकेन; पण त्यांना त्तशिा करिून मिा काय ममळणार ? त्तशिाय 

िल्िा करणाऱ्यांचा मती दोषिती काढीत नािती. त्यांना असे िासविण्यात विे की, मती कििंदस्थानात 

अवतशयोक्ती करून नाताळच्या गोऱ्या िोकांचती नािस्तती केिी. िती गोष्ट त्यांना खरती िाटिी वक्षण 

ते संतापिे. तर त्यात निि काय ? खरा दोष िरच्या िोकांचा वक्षण माझं मत विचाराि, तर 

तुमचा म्िटिा पावििे. तुम्िती िोकांना योग्य मागावने नेऊ शकत िोता, पण तुम्ितीसुद्धा रॉयटरचती 

तार खरती मानिी वक्षण मती अवतशयोक्ती केिी अशती समिूत करून घेतिी. मिा कोणािरच 
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कायविािती करायचती नािती. खरती गोष्ट समोर विी वक्षण िोकांना समििी म्िणिे त्यांचा त्यांनाच 

पिा्ाप िोईि.” 

“तर मग तुम्िती मिा िती गोष्ट त्तिहून द्याि ? मिा त्याप्रमाणे मम. चेंबरिेनना तार करािती 

िागेि. तुम्िती घाईघाईने कािती त्तिहून द्यािे असे मती म्िणत नािती. तुम्िती मम. िॉटनना ि इतर ममत्रांना 

विचारून िे योग्य िाटेि ते करािे, अशती माझती इच्छा विे. एिढे मात्र मती कबूि करतो की, िर 

तुम्िती िल्िा करणाऱ्यांिर कायविािती केिी नािती, तर सिव ब्स्थरस्थािर करणे मिा फार सोपे िाईि 

वक्षण तुमचती प्रवतष्ा तर खात्रतीने िाढेिच.” 

मती िबाब द्रदिा, “या बाबततीततीि माझे विचार ठरून गेिेिे विेत. मिा कोणािरच 

कायविािती करायचती नािती, िा वनिय विे; त्याअथी मती येथेच तुम्िािा त्तिहून द्यायिा तयार विे.” 

असे म्िणून मती योग्य मिकुराचे पत्र त्तिहून द्रदिे. 

मती उतरिो त्याच द्रदिशती ‘नाताळ अॅडव्िटावइझर' चा प्रवतवनधती माझती मुिाखत घेऊन गेिा 

िोता. त्याने मिा खूप प्रश् न विचारिे वक्षण त्यांचती उ्रे देताना मती प्रत्येक वरोपाचे संपूणवपणे 

वनराकरण करू शकिो िोतो. सर वफरोिशिांच्या सूचनेने कििंदस्थानात त्या िेळी मती एकिती िाषण 

त्तिविल्या-खेरतीि द्रदिे नव्िते. या माझ्या सिव िाषणांचा वक्षण िेखांचा संग्रि माझ्यापाशती िोताच. 

मती त्यािा तो द्रदिा वक्षण त्तसद्ध करून द्रदिे की, कििंदस्थानात मती अशती एकिती गोष्ट सांवगतिी 

नािती की, िती अमधक िोरदार शलदांत दक्षिण वविकेमध्ये सांवगतिी नसेि. मती असेिती दाखिून 

द्रदिे की, 'कूरिैंड' ि “नादेरती'िरतीि उतारंूना वणण्यात माझा मुळीच िात नव्िता. त्यांच्यापैकी 

पुष्कळिण िुनेच िोते वक्षण पुष्कळसे नाताळात रािणार नव्िते, तर ट्रान्सिाििा िाणार िोते. 

त्यािेळी नाताळात मंदी िोतती. ट्रान्सिािमध्ये पुष्कळ िास्त कमाई िोत असे. त्यामुळे पुष्कळ 

कििंदी वतकडे िाणे पसंत करतीत. या खुिाशाचा, त्याचप्रमाणे िल्िा करणाऱ्यांिर वफयावद करण्याचे 

मती नाकारिे, त्याचा इतका पररणाम झािा की, गोऱ्या िोकांना शरम िाटिी. ितवमानपत्रांनती मिा 

वनदोष ठरवििे वक्षण िल्िा करणाऱ्यांना दोष द्रदिा. अशा तऱ्िेने मिा अखेरतीिा िािच झािा. 
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माझा िाि तो कायावचा िाि िोता. दक्षिण वविकेत कििंदी समािाचती प्रवतष्ा िाढिी वक्षण 

माझा मागव अमधक सरळ झािा. ततीन-चार द्रदिसांत माझती द्रदनचयाव सुरू झािी. 
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२६. साधी राहणी 

धोलयाचा खचव मिा फाितीि िाटिा. त्तशिाय धोबती कपडे िेळेिर वणून देत नसे, त्यामुळे 

दोन-ततीन डझन शटव वक्षण वततक् याच कॉिरती, एिढ्यानेिती माझे िागेना. कॉिरती रोि 

बदिायच्या; शटव रोि नािती तर एक द्रदिसावड बदिायचे. याप्रमाणे दोन्ितीकडून खचव िोई. िे 

मिा अनािश्यक िाटिे. म्िणून धुण्याचे सामान वणून ठेििे. धुण्याच्या किेचे पुस्तक िाचून 

धुिायिा त्तशकिो; पत्नतीिािती त्तशकवििे. कामाचा बोिा काितीसा िाढिा, पण काम नितीन 

त्यामुळे मिा िाटे.  

माझती स्ित:चती धुतिेिी पवििी कॉिर विसरणे शक् य नािती. वतिा खळ िास्त िागिी 

वक्षण इस्त्रती पुरेशती गरम नव्ितती. त्यातच वणखती कॉिर कडक तर बनिी, पण वतच्यािरून खळ 

गळून पडत िोतती. अशा थाटात मती कोटावत गेिो वक्षण बॅररस्टरांच्या थटे्टचा विषय िोऊन बसिो. 

पण माझ्यामध्ये अशा तऱ्िेचती थट्टा सिन करण्याचती शक् तती त्यािेळीिती िरपूर िोतती. 

“कॉिर िाताने धुण्याचा िा पवििाच प्रयोग विे, त्यामुळे वतच्यािरून खळ गळून पडत 

विे. मिा त्यापासून काितीच अडचण िोत नािती वक्षण त्तशिाय तुम्िा सिाांचती इतकी करमणूक 

िोत वि,े िर िा सुद्धा फायदाच,” मती खुिासा केिा. 

“पण धोबती तर ममळतनासे झािे नाितीत ?” एका ममत्राने विचारिे. 

“येथतीि धुिाईखचव मिा तरती असह्य िाटतो. कॉिरच्या वकमततीइतकीच धुिाई िोते वक्षण 

एिढे करूनिती धोलयाच्या िातात मुसक् या. त्यापेिा स्ित: धुणे मिा बरे िाटते.” 

धोलयाच्या गुिामवगरतीतून सुटिो त्याप्रमाणेच ििामाच्या गुिामवगरतीतून सुटण्याचा प्रसंग 

विा. वििायतेिा िाणारे सिवच िोक स्ित:चती दाढी करायिा त्तशकतात, पण केस 

कापायिासुद्धा कोणती त्तशकत असततीिशती माझती कल्पना नव्ितती. वप्रटोररयामध्ये एकदा मती इंग्रि 

ििामाच्या दकानात गेिो. त्याने माझती ििामत करण्याचे साफ नाकारिे वक्षण नाकारताना िो 

वतरस्कार व्यक्त केिा, तो वनराळाच. मिा िाईट िाटिे. िगेच बािारात िाऊन केस कापण्याचा 
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संच विकत वणिा वक्षण वरशासमोर उिे राहून केस कापिे. समोरचे केस कसेबसे कापिे 

तर गेिे; पण मागचे कापताना फार पंचाईत पडिी; सरळ तर कापता विेच नाितीत. कोटावत 

िशा वपकिा. 

“तुझ्या डोक्यािर उंदरांनती प्रयोग केिेिा द्रदसतो !” 

मती म्िटिे, “नािती. माझ्या काळ्या डोक्यािा गोरा ििाम स्पशव कसा करणार ? म्िणून 

बरे-िाईट, पण स्ित: कापिेिे केस मिा अमधक वप्रय िाटतात.” 

या उ्राचे ममत्रांना वश् चयव िाटिे नािती. 

खरे पािता त्या ििामाचा कािती दोष नव्िता. तो श्यामिणव िोकांचे केस कापू िागिा, 

तर त्याचा धंदा बसणार. वम्िती तरती उच्चिणीय कििंदंच्या ििामांना वमच्या अस्पतश्यांचे केस कोठे 

कापू देतो ? याचे प्रायक्षि् मिा दक्षिण वविकेत एकदा नव्िे, तर अनेक िेळा ममळािे विे. 

वक्षण वमच्या स्ित:च्याच कमावचे िे फळ वि,े अशती माझती समिूत असल्याने मिा या 

गोष्टतीबद्दि कधती राग विेिा नािती. 
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२७. एक पणु्यस्मरण आणण प्रायणित्त 

डरबनमध्ये मती िवकिी करतीत िोतो, त्यािेळी माझे कारकून पुष्कळदा माझ्याबरोबर रािात 

असत. त्यांत कििंदिती असत वक्षण ख्रिस्ततीिती असत. प्रांतिार बोिायचे झािे तर, गुिराथती वक्षण 

मद्रासती असत. त्यांच्याबद्दि माझ्या मनात कधती िेदिाि उत्पन्न झाल्याचे मिा स्मरत नािती. 

त्यांना मती कुटंुबातिेच मानतीत असे वक्षण पत्नतीकडून त्या बाबततीत कािती विघ्न वल्यास 

वतच्याबरोबर झगडतिती असे. एक कारकून ख्रिस्तती िोता. त्याचे वईबाप पंचम िाततीचे िोते. 

वमच्या घराचती बांधणती पािात्य पद्धततीचती िोतती. त्यात खोल्यांमध्ये मोरती असत नािती-

असणे योग्यिती नािती, असे मिा िाटते. त्यामुळे प्रत्येक खोिीत मोरतीऐििती िघितीसाठी एक िांडे 

असते. ते उचिण्याचे काम नोकराचे नव्िते, वमचेच, यिमान यिमावनणतीचे िोते. िे कारकून 

स्ितुःिा  घरच्याप्रमाणे समिू िागत, ते स्ितुः वपापिे िांडे उचिीतिती. िे पंचम कुळात 

िन्मिेिे कारकून निे िोते. त्यांचे िांडे वम्िािाच उचिणे प्राप्त िोते. इतर िांडती कस्तुरबाई 

उचिीत असे, परंतु िा वतच्या मते कडेिोट झािा. वमच्यामध्ये धुसफूस झािी. मती िांड े

उचिािे, तर तेिती वतिा कबूि नािती वक्षण स्ितुः चािणेिती वतिा िड िाटिे. डोळ्यांतून 

अशु्रकबिंदंचती मोत्ये ढाळणाऱ्या, िातांत िांडे धरिेल्या, स्ित:च्या तांबड्या िाि डोळ्यांनती मिा 

ठपका देत असिेल्या, जिन्यािरून उतरणाऱ्या कस्तुरबाईचे मचत्र मती या घटकेिािती रेखाटू शकतो. 

पण मती िसा प्रेमळ तसाच वनषु्र पतती िोतो. मती स्ितुःिा वतचा त्तशिकिती समित असे वक्षण 

त्यािरून वपल्या वंधळ्या प्रेमािा िश िोऊन वतिा नकोसेिती करतीत असे.  

अशा तऱ्िेने वतने फक्त िांडे उचिल्याने माझे समाधान झािे नािती; तती िसतमुखाने नेईि, 

तेव्िा माझे समाधान िोणार. म्िणून मती दोन शलद खड्या सुरातच सुनाििे. “असिी धुसफूस 

माझ्या घरात नािती चािणार,” मती बडबडिो.  

शलद ततीराप्रमाणे झोंबिे. पत्नतीचा िोधाग्नती पेटिा. “तर मग तुमचे घर वपल्यापाशतीच 

ठेिा ! िती मती चाििे.” ईश्वराचे स्मरण मिा रावििे नव्िते, दयेचा कबिंदिती रावििा नव्िता. मती वतचा 

िात धरिा. जिन्याच्या समोरच बािेर िाण्याचा दरिािा िोता. मती त्या असिाय्य अबिेचा िात 
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धरून वतिा दरिािापयांत ओढीत नेिी. दरिािा अधाव उघडिा. डोळ्यांतून गंगा-यमुना िाित 

विेत, अशती कस्तुरबाई बोििी, “तुम्िािा एक िाि नािती, मिा विे. कािती तरती िाि बाळगा. 

मती बािेर पडून िाणार कुठे ? इथे वईबाप थोडेच विेत, की त्यांच्याकडे िाऊ ? मती बायको 

पडिे, तेव्िा तुम्िती द्याि त्या िाथा मिा खाल्ल्या पावििेत. वता िाि बाळगा वक्षण दार बंद 

करा. कोणती पावििे तर दोघांपैकी एकाचतीिती शोिा रािणार नािती.” मती तोंड िािच्या िाि ठेििे, 

पण शरमिो मात्र खरा. दरिािा बंद केिा. पत्नती िर मिा सोडून िाऊ शकत नव्ितती, तर मती 

तरती वतिा टाकून कुठे िाणार िोतो ? वमच्यामध्ये िांडणे पुष्कळ झािी विेत; पण नेिमती 

पररणाम कल्याणप्रदच झािा विे. पत्नतीने स्ितुःच्या अद ्िुत सिनशक् ततीच्या िोरािर िय 

ममळििा विे. 
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२८. बोअर युद्ध 

सन १८९७ ते ९९ पयांतचे इतर अनेक अनुिि सोडून देऊन वता बोअर युद्धािर येतो. 

या बाबतींततीि विचारांच्या ओढाताणतीचे सूक्ष्म वनरतीिण मती ‘दक्षिण वविकेततीि 

सत्याग्रिाचा इवतिास' या पुस्तकात केिे वि,े म्िणून ते येथे करतीत नािती. जिज्ञासू िाचकांनती तो 

इवतिास िाचािा, अशती माझती सूचना विे. येथे एिढे सांवगतिे म्िणिे पुरे की, वब्रद्रटश 

राजयाबद्दिच्या माझ्या रािवनष्ेने मिा बिात्काराने या युद्धात िाग घ्यायिा िाििे. मिा असे 

िाटिे, की िर मती वब्रद्रटश प्रिानन या नात्याने िक्क मागत वि,े तर त्याच नात्याने वब्रद्रटश 

राजयाच्या रिणामध्ये िाग घेणे िे माझे कतवव्य विे. 

वमच्या तुकडतीमध्ये सुमारे १,१०० िोक िोते. त्यांत सुमारे ४० नाईक िोते. या 

द्रदिसांमध्ये सिाांना पुष्कळदा रोि ितीसपंचितीस मैिांचती मिि मारािती िागे वक्षण एकदा तर 

घायाळ सैवनकांना डोल्यांतून उचिून तेिढे मैि न्यािे िागिे. अशा तऱ्िेने जया घायाळ योद्धयांना 

उचिून वम्िािा न्यािे िागिे, त्यांमध्ये िनरि िूडगेट िगैरेिती िोते. सिा वठिड्यानंतर 

वमच्या तुकडतीिा वनरोप देण्यात विा. 

वमच्या अल्प कामवगरतीचती त्या िेळी तरती फार िाििा झािी. त्यामुळे कििंदी िोकाचंती 

प्रवतष्ा फार िाढिी. 
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२९. महागड्या भेटवस्तू 

िढाईच्या कामातून मोकळा झाल्यानंतर मिा िाटू िागिे, की यापुढे माझे काम दक्षिण 

वविकेत नसून स्िदेशती विे. स्िदेशाहून ममत्रमंडळींचािती स्िदेशती येण्याबद्दि वग्रि चािू िोता. 

मिािती िाटत िोत,े की स्िदेशती गेल्याने माझा उपयोग अमधक िोऊ शकेि. मती सिकारती 

मंडळींििळ मिा मोकळा करण्याबद्दि मागणती केिी. मोठ्या मुत्श्किीने तती मागणती एका 

अटीिर पूणव झािी. अट अशती िोतती, की एका िषावच्या वत िर कििंदी समािािा माझती िरूर 

िाटिी, तर मती परत दक्षिण वविकेिा यािे. मिा िती अट कठीण िाटिी, पण मती प्रमेपाशांनती 

िखडिेिा िोतो. कििंदी िोकांनती मिा प्रेमामतताने न्िाऊ घातिे. द्रठकद्रठकाणती मानपते्र देण्यासाठी 

सिा झाल्या वक्षण िरएक द्रठकाणाहून मौल्यिान िेटी वल्या. िेटींमेध्ये सोन्या-चांदीच्या िस्तू 

तर िोत्याच, पण विरे-माक्षणकांच्या िस्तूदेखतीि िोत्या. 

यांपैकी मुख्य निराणे जया द्रदिशती संध्याकाळी ममळािे, तती रात्र मती बािरिेल्या ब्स्थततीत 

िागून काढिी. खोिीत येरझारा घािीत रावििो. पण कोडे सुटेना. शेकडो रुपयांचे निराणे 

सोडून देणे कठीण िाटे, पण ते ठेिून घेणे त्याहून कठीण िाटत िोते. 

मती एक असिे निराणे पचिू शकेन. पण माझ्या मुिांचे काय ? पत्नतीचे काय ? त्यांना 

मती सेिेचे त्तशिण देत असे; सेिेबद्दि मोबदिा घेणे योग्य नािती असे सांगत असे. 

घरामध्ये मती मौल्यिान दावगने िगैरे ठेितीत नसे. रिाणती अमधकामधक साधती िोत िोतती. 

अशा ब्स्थततीत सोन्याचती घड्याळे िापरणार कोण? सोन्याचे छडे वक्षण विरेिमडत अंगठ्या कोणती 

िापराव्या? त्या काळीसुद्धा मती इतरांना दावगन्यांचती िौस सोडून देण्यास सांगत असे. मग मिा या 

दावगन्यांचा वक्षण ििाविरांचा उपयोग काय? 

मती या िस्तू ठेिून घेता कामा नये, अशा वनणवयािर मती विो. पारशती रुस्तुमिती 

इत्याद्रदकांना त्या दावगन्यांचे ट्रस्टी नेमून त्यांच्या नािे त्तिहून देण्याचा करार त्तिहून काढिा वक्षण 

सकाळी स्त्रती-पुत्राद्रदकांचा विचार घेऊन स्ितुःचा िार ििका करण्याचा वनिय केिा. 
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पत्नतीचती समिूत घािणे कठीण िाणार, िे मती समिून िोतो. मुिांचती समिूत घािण्यात 

वबिकुि अडचण येणार नािती, याबद्दि मिा खात्रतीच िोतती. त्यांनाच माझे िकीि करण्याचा बेत 

केिा. 

मुिांचती िगेच समिूत पटिी. “वम्िािा या दावगन्यांचती िरूर नािती. वपण ते सिव परत 

करािे वक्षण त्यातून वम्िािा असल्या िस्तू िव्या िाटल्या, तर वमचे वम्िती नािती का घऊे 

शकत ?” असे ते म्िणािे. 

मिा वनंद िाटिा. “तर मग वईचती समिूत तुम्िती घािाि ना?” मती विचारिे. 

समािसेिकािा खािगती निराणे घेताच येत नाितीत, असा माझा अक्षिप्राय बनिा विे. 

“िरूर िरूर. ते वमचे काम. वतिा तरती िे दावगने थोडेच अंगािर घािायचे विेत ? तती 

ठेिणार वमच्यासाठी म्िणूनच. वम्िािा तर त्यांचती िरूर नािती, मग तती कशािा िट्ट करेि ?” 

पण मिा िाटिे िोते, त्याहून ते काम कठीण ठरिे. 

“तुम्िािा नसेि िरूर, तुमच्या मुिांनािती नसेि. मुिांचे काय ? िशती चढिािती तशती 

चढतात. मिा नािती घािू द्रदिेत तरती िरकत नािती; पण माझ्या सुनांचे काय ? त्यांच्या तरती उपयोगती 

पडततीि. वक्षण उद्याचे द्रदिस कसे येततीि, िे तरती कोणती पावििे विे ? इतक्या प्रेमाने द्रदिेल्या 

िस्तू परत करणे बरे नािती,” अशा तऱ्िेने िाग्धारा सुरू झािी वक्षण त्यातच अशु्रधारा येऊन 

ममसळिी. मुिे िक् कम रावििी; मिा डगमगण्याचे कारणच नव्िते.  

पुष्कळशा गोष्टींबद्दि मती िेमतेम कबुिी ममळवििी. १८९६ सािी ममळािेल्या वक्षण 

१९०१ सािी ममळािेल्या िेटी परत द्रदल्या. त्यांचा ट्रस्ट केिा वक्षण त्यांचा सािविवनक 

कायावसाठी माझ्या ककिंिा ट्रस्टींच्या इच्छेनुरूप उपयोग व्िािा, अशती अट ठरिून त्या बाँकेत ठेिल्या.  

त्या कत त्याबद्दि मिा कधतीिती पिा्ाप िाटिेिा नािती. कािांतराने कस्तुरबाईिािती 

त्यांततीि रास्तपणा समिून विा. वम्िती पुष्कळ मोिांपासून बचाििो गेिो. माझे असे मत वि े

वक सािविवनक द्रठकाणती सेिकांनती मौल्यिान िेटिस्तू स्ितीकारू नयेत. 
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खंड ७: स्वदेशी 

३०. महासभेमध्ये प्रथमच 

कििंदस्थानात पोिोचल्यानंतर कािती काळ मती वफरण्यात दिडिा. िे साि १९०१ िोय. या 

िषीचती मिासिा (कााँग्रेस) किकत्यािा िोतती. द्रदनशा एदििती िाच्छा अध्यि िोते. मिा 

मिासिेिा िायचेच िोते. मिासिेचा िा माझा पवििाच अनुिि िोता.  

मती एका स्ियंसेिकािा विचारिे, “मती कोठे िािे?” तो मिा ररपन कॉिेिात घेऊन गेिा. 

तेथे पुष्कळशा प्रवतवनधींचती सोय केिेिी िोतती. स्ियंसेिक एकमेकांच्या वड येत. िे काम 

जयाच्यािर सोपिािे तो िगेच दसऱ्यािा बोििे; दसरा वतसऱ्यािा. प्रवतवनधती वबचारा धड 

इकडेिती नािती; वतकडेिती नािती.  

घाण तर अमयावद ! जिकडे वतकडे पाणतीच पाणती िोऊन गेिे िोते. पायखाने थोडेच िोते. 

त्यांच्या दगवधतीचती वठिण झािी म्िणिे अिून अंगािर शिारे येतात. मती तती घाण स्ियं-सेिकािा 

दाखवििी. त्याने साफ सांवगतिे की, “िे तर िंग्याचे काम !” मती केरसुणती मावगतिी. स्ियंसेिक 

माझ्याकडे डोळे फाडून पाितच रावििा. मती केरसुणती पैदा केिी. पायखाना साफ केिा. पण िे 

झािे तरती माझ्या स्ित:च्या सोयतीपुरते. गदी इतकी िोतती वक्षण शौचकूप एिढे कमती िोते की, 

प्रत्येक िेळी उपयोग केल्यानंतर ते िगेच साफ िोणे गरिेचे िोते. तसे करणे माझ्या शक् ततीबािेरचे 

िोते. 

मिासिा िरण्यािा एक-दोन द्रदिसांचा अिधती िोता. मती ठरवििे िोते की, मिासिेच्या 

कचेरतीत िर मिा काम करायिा ममळािे, तर करायचे वक्षण अनुिि ममळिायचा. श्रती िूपेन्द्रनाथ 

बसू ि श्रती घोषाळ िे मचटणतीस िोते. िूपेन्द्रबाबूंपाशती गेिो वक्षण कामाचती मागणती केिी. ते 

माझ्याकडे पाहून म्िणािे, “माझ्यापाशती कािती काम नािती. परंतु मम. घोषाळ कदामचत तुम्िािा 

काम देततीि. त्यांच्याकडे िा.” 

मती घोषाळबाबूंपाशती गेिो; त्यांनती मिा न्यािाळून पावििे. ककिंमचत िसिे वक्षण 

विचारिे, “माझ्यापाशती कारकुनाचे काम विे; ते कराि ?” 



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

मती उ्र द्रदिे, “अिश्य करतीन. माझ्या विाक्याबािेरचे नसेि असे कोणतेिती काम 

करण्यासाठीच मती वपल्याकडे विो विे.” 

“िे तरूणा, ितीच योग्य िािना विे.” शेिारती स्ियंसेिक उिे िोते, त्यांच्याकडे पाहून ते 

म्िणािे, “या तरूणाने काय सांवगतिे ते ऐकिे का ?” 

मग माझ्याकडे िळून म्िणािे, “तर मग िा पिा पत्रांचा ढीग वक्षण िती माझ्यासमोरचती 

खुची. वतच्यािर बसा. माझ्यापाशती शेकडो िोक येत िात असतात िे तुम्िती पािताच. त्यांच्याशती 

बोिू की, िे ररकामटेकडे िोक पत्र खरडतीत बसतात, त्यांना िबाब त्तिितीत बसू ? माझ्यापाशती 

अशा तऱ्िेचे कारकून नाितीत, जयांच्याकडून असिे काम करून घेता येईि. या सिव पत्रांमध्ये 

काितीच तर्थय नसणार. पण तुम्िती सिव िाचून काढा. जयांना फक्त पत्र पोिोचल्याबद्दि त्तििायचे 

असेि, त्यांना तसे त्तिवित चिा वक्षण जयांच्या िबाबाविषयती मिा विचारािे िागेि, त्यांच्याबद्दि 

मिा विचारा.” 

माझ्यािर एिढा विश्वास टाकल्याबद्दि मिा वनंदाच्या गुदगुल्या िोऊ िागल्या. 

मिा काम सोपवििे तेव्िा श्रती. घोषाळ मिा ओळखतीत नव्िते. नाि गाि समिून घेण्याचे 

काम त्यांनती मागाहून केिे. माझा पूिेवतिास समिल्यानंतर मिा कारकुनाचे काम द्रदल्याबद्दि 

त्यानंा ककिंमचत िाि िाटिी. मती त्यांना वनश्ििंत केिे, “माझती गोष्ट कुठे वक्षण तुमचती कुठे ? तुम्िती 

मिासिेचे िुने सेिक. मिा तुम्िती िमडिांसमान विात. मती पडिो अननुििती तरुण. िे काम 

देऊन तुम्िती माझ्यािर उपकारच केिे विेत. कारण मिा मिासिेमध्ये काम करायचे विे, वतचा 

कारिार िाणून घ्यायचती अिभ्य संधती तुम्िती मिा द्रदिीत.” वमचा चांगिा स्नेिसंबंध िुळिा. 

घोषाळबाबूंचती बटणेिती 'बॅरा'च िाितीत असे, ते पाहून 'बॅरा'चे काम मतीच उचििे. मिा 

ते विडे. िडतीि मंडळींबद्दि मिा फार वदर िाटे. माझती िती ित्ती िेव्िा त्यांच्या ििात विी, 

तेव्िा मग मिा ते स्ित:चती सिव प्रकारचती सेिाचाकरती करू देऊ िागिे. ते खूष झािे. मिा िो 

िाि झािा, त्याचती तर ककिंमतच करता यायचती नािती.  
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थोड्याच द्रदिसांत मिासिेच्या कायवपद्धततीचती मिा मावितती झािी. अनेक पुढाऱ्यांचती िेट 

झािी. गोखिे, सुरेंद्रनाथ िगैरे नेते येत िात. त्यांचे रतीततीररिाि मती पाहू शकिो. काळाचा िो 

अपव्यय चाििा िोता, त्याचेिती मिा पूणव ज्ञान झािे. इंग्रिती िाषेचे प्राबल्यिती ििात विे. 

त्याबद्दि मिा त्यािेळीिती खेद िाटिा. एकाकडून िोण्यािोग्या कामािर अनेकिण नेमिे िात, 

िे माझ्या ििात विे वक्षण वकत्येक विश्यक कामें करायिा कोणतीच ममळत नसे, ििेती द्रदसून 

विे. 

सर  वफरोिशिांनती माझा दक्षिण वविकेबाबतचा ठराि घेण्याचे तर कबूि केिेच िोते; 

पण तो ठराि विषयवनयामक मंडळापुढे कोण मांडतीि, केव्िा मांडतीि असा विचार करतीत मती 

बैठकीमध्ये बसिो िोतो. एकेका ठरािािर िांबिचक िाषणे, सगळी इंग्रितीत ! प्रत्येक ठरािाचे 

पुरस्कते थोर िोक ! या नगाऱ्यांपुढे माझ्या द्रटमकीचा विाि कोण ऐकणार ? रात्र अमधक िोत 

चाििी तसतसे माझे काळीि धडधडू िागिे. सिविण वनघून िाण्याच्या तयारतीत िोते. रात्रतीचे 

अकरा िाििे िोते. माझती बोिण्याचती विम्मत िोईना. मती गोखल्यांना िेटिो. त्यांनती माझा ठराि 

पावििेिा िोता. त्यांच्या खुचीपाशती िाऊन मती िळूच म्िटिे: “माझे काितीतरती करा.”  

“कसे काय, वता वटपिे ना ?” सर वफरोिशिा म्िणािे. 

“दक्षिण वविकेचा ठराि रावििा विे ना ? मम. गांधती केव्िाचे िाट पाित विेत,” 

गोखिे चटकन म्िणािे. 

“तुम्िािा तो बरा िाटिा ?” 

“योग्य विे !” 

“तर मग गांधती, िाचा !” 

मती कापत कापत िाचून दाखवििा. 

गोखल्यांनती अनुमोदन द्रदिे. 
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“एकमताने पास,” सिविण एकदम बोििे. 

“गांधती, तुम्िती पाच ममवनटे घ्यािती,” िाच्छा म्िणािे. 

िे दृश्य पाहून मिा बरे िाटिे नािती. एकानेिती ठराि समिून घेण्याचती तसदी घेतिी नािती, 

सिाांना घाई झािेिी िोतती. गोखल्यांनती पावििा िोता, तेिढ्यािरून इतरांना पािण्याचती ककिंिा 

ऐकून घेण्याचती गरि िाटिी नािती. 

तरती पण मिासिेत ठराि पास झािा एिढीच गोष्ट मिा वनंद िाटण्यास पुरेशती िोतती. 

मिासिेचा त्तशक्का जयािर पडिा, त्यािर सिव िारतिषावचा त्तशक्का पडिा, या विचाराने कोणाचे 

समाधान िोणार नािती ? 
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३१. मुंबईत स्स्थर झालो 

गोखल्यांचती फार इच्छा िोतती, की मती मुंबईमध्ये कायम रािािे, तेथे बॅररस्टरतीचा धंदा करािा 

वक्षण वपल्याबरोबरच सािविवनक कामामध्ये िाग घ्यािा. 

माझा धंदा द्रव्याच्या दृष्टतीने िाटिे िोते, त्याहून चांगिा चाितोसे द्रदसिे. दक्षिण 

वविकेततीि अशतीि मिा कािती ना कािती काम देतच असत; त्यातून माझा खचव सिि िागेि, 

असे मिा िाटिे. 

मती स्िस्थ िोण्याचा वनिय करतो वक्षण स्िस्थतेचा अनुिि घेऊ िागतो, तों एकाएकी 

दक्षिण वविकेहून तार विी: “चेंबरिेन इकडे येत विेत. तुम्िािा िगेच विे पावििे.” माझे 

िचन मिा स्मरतच िोते. मती तार केिी, “मिा प्रिासखचव पाठिा; मती यायिा तयार विे.” त्यांनती 

िगेच पैसे पाठवििे वक्षण ऑवफस बंद करून मती चािू िागिो दक्षिण वविकेिा िायिा 

वनघािो. 
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खंड ८: दणिण आफ्रिकेत 

३२. परत दणिण आफ्रिकेला 

मती डरबनिा विश्यक त्यापेिा एकिती द्रदिस अगोदर पोिोचिो असे म्िणता विे नसते. 

माझ्यासाठी काम तयारच िोते. मम. चेंबरिेनपाशती डेप्युटेशन नेण्याचती तारतीख नक्की िोऊन गेिी 

िोतती. मिा त्यांच्यापुढे िाचाियाचा अिव तयार कराियाचा िोता वक्षण डेप्युटेशनबरोबर िायचे 

िोते. 

पण मम. चेंबरिेननती कििंदी प्रवतवनधींना  िाटाण्याच्या अिताच िािल्या. 

“तुम्िािा माितीतच विे, की स्िाय् िसािततीिर साम्राजयसरकारचती स्ा नािाचतीच 

असते. तुमचती गाऱ्िाणती तर न्याय्य द्रदसतात. माझ्याकडून िोईि ते मती करतीनच, पण तुम्िती िोईि 

तेिढे करून स्थावनक गोऱ्या िोकांनाच रािती राखून रावििे पावििे.” 

िे उ्र ऐकून प्रवतवनधती थंडगार पडिे. मती पण िात चोळीत बसिो. वनिून 

उठल्यापासूनच निा द्रदिस सुरू झािा असे म्िणून 'पुनि िररुः ॐ’ पासून सुरुिात करायचती 

ठरवििी. िोडतीदारांचती समिूत घातिी. 

मती म्िटिे, “खरे पािता जया कामासाठी मिा बोिावििे िोते, ते वता पुरे झािे, असे 

म्िणता येईि. मिा िाटते की, तुम्िती मिा रिा द्रदिीत तरतीसुद्धा िोता िोईि तो मती ट्रान्सिाि 

सोडून िाऊ नये. यापुढे माझे काम नाताळमधून न चािता येथूनच चाििे पावििे. एका िषावच्या 

वत परत िाण्याचा विचार सोडून देऊन वता मिा येथेच िवकिीचती सनद ममळवििी पावििे. 

या नव्या खात्यािा पुरून उरायचती कििंमत माझ्यात विे. या खात्याचा बंदोबस्त केिा नािती, तर 

वपिा समाि िुटिा िाईि वक्षण कदामचत येथून वपल्यािा पायिती काढािा िागेि.”  

अशा तऱ्िेचे मती बोित असे. वप्रटोररया ि िोिान्सबगवमध्ये रािणाऱ्या प्रमुख कििंदी 

िोकांच्या सल्ल्याने अखेरतीस िोिान्सबगवमध्ये ऑवफस ठेिण्याचे नक्की झािे. 
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३३. गीतेचा अभ्यास 

गतीतेिर माझे प्रेम वक्षण श्रद्धा तर िोततीच; वता वतच्यामध्ये खोि उतरण्याचती विश्यकता 

िासू िागिी. माझ्यापाशती एकदोन िाषांतरे िोतती. त्यांच्या सिाय्याने मूळ संस्कत त समिून 

घेण्याचा प्रयत्न केिा वक्षण नेिमती एकदोन श्लोक पाठ करण्याचे ठरवििे. सकाळच्या दातण-

स्नानाच्या िेळेचा मती पाठांतरासाठी उपयोग करतीत असे. दातणात पंधरा वक्षण स्नानात ितीस 

ममवनटे अशती ममळून पस्ततीस ममवनटे मती पाठांतरासाठी देत असे. समोरच्या श्ििंततीिर गतीतेचे श् िोक 

त्तिहून काढून मचकटितीत असे वक्षण िरूर पडेि तसतसे पाहून घोकीत असे. िे घोकिेिे श्लोक 

परत स्नान वटोपेपयांत पक्के िोत. तेिढ्या िेळात मागच्या श्लोकांचती एकदा उिळणतीिती करता 

येई. अशा तऱ्िेने तेरा अध्याय पाठ केल्याचे मिा स्मरते. 

माझ्या बाबततीत तरती तो ग्रंथ वचरणाचा एक शे्रष् मागवदशवक बनिा. तो माझा धार्मिंक 

कोष झािा. अपररग्रि, समिाि इत्यादी शलदांनती मिा पकडून धरिे. समिाि कसा अभ्यासािा? 

कसा द्रटकिािा? तो द्रटकविण्यासाठी स्ितुःपाशती असिेल्या सिव गोष्टींचा त्याग करायचा? 

िगेच िबाब ममळािा, की घर िाळल्या-खेरतीि ततीथव िोणारच नािती. रेिाशंकरिाईंना 

त्तिहून कळवििे, की विम्याचती पॉत्तिसती बंद करा, कािती ममळण्यासारखे असेि तर घ्या, नसेि तर 

िरिेिे पैसे बुडािे म्िणा. बायकामुिांचे रिण त्यांचा, वमचा िन्मदाता करतीि. अशा अथावचे 

पत्र त्तिवििे. वपतततुल्य िडतीि बंधूंना त्तिवििे: “विपयांत तर माझा खचव िागून उरे, ते तुम्िािा 

अपवण करतीत गेिो. यापुढे माझती वशा सोडा. वता िती त्तशल्िक राितीि, तती येथेच समािासाठी 

िापरिी िाईि.” 
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३४. एका पुस्तकाचा फ्रवलिण पररणाम 

मती नाताळिा िायिा वनघािो. माझे ममत्र मम. पोिाक मिा पोचिायिा स्टेशनिर विे 

िोते. “िे पुस्तक प्रिासात िाचण्यासारखे विे, ते िाचून काढा. तुम्िािा ते विडेि,” असे म्िणून 

त्यांनती रव्स्कनचे 'अन टु मधस िास्ट’ िे पुस्तक माझ्या िातात द्रदिे. 

िे पुस्तक िाचण्यास सुरिात केल्यानंतर माझ्याने ते सोडिेच ना. त्याने मिा िारूनच 

टाकिे. िोिान्सबगव ते नाताळ चोितीस तासांचा रस्ता विे. टे्रन संध्याकाळी डरबनिा पोिोचिी. 

पोचल्यानंतर सबंध रात्रिर झोप येईना. पुस्तकात दशववििेिे विचार अमिात वणण्याचा वनिय 

झािा. 

माझती अशती समिूत विे, की िती गोष्ट माझ्यामध्ये खोि क्षिनिेिी िोतती, वतचेच स्पष्ट 

प्रवतकबिंब मिा रव्स्कनच्या या ग्रंथरत्ना-मध्ये पािाियास ममळािे. त्यामुळे त्याने माझ्यािर संपूणव 

ताबा ममळवििा वक्षण त्याच्याततीि विचारांचती अंमिबिािणती माझ्याकडून करवििी. 

वपल्यामध्ये जया सभवलािना सुप्त असतात, त्या िागतत करण्याचती शक् तती जयाच्यामध्ये असते तो 

किती िोय. सिव किींचा सिाांिरच सारखा पररणाम िोत नािती. कारण सिाांमध्ये सिवच चांगल्या 

िािना एकसारख्या प्रमाणात नसतात. 

‘सिोदया'चे त्तसद्धांत मती समििो ते असे: 

१. सिाांच्या कल्याणात वपिे कल्याण विे. 

२. िकीि काय ककिंिा न्िािती काय, दोघांच्यािती कामाचती ककिंमत सारखतीच असिी पावििे. 

कारण पोटापाण्याचा िक्क दोघांनािती सारखाच विे. 

३. साधे, अंगमेिनततीचे, शेतकऱ्याचे ितीिन िेच खरे ितीिन िोय. 

पवििी गोष्ट मिा मावितती िोतती; दसरती मिा अंधूक द्रदसत िोतती; वतसरतीचा मती विचारच 

केिा नव्िता. पवििीमध्ये दसऱ्या दोन्िती गोष्टती समाविष्ट विेत, िे मिा सिोदयाने द्रदव्यासारखे 

स्पष्ट दाखवििे. प्रिात झािी वक्षण या विचारांच्या अंमिबिािणतीच्या प्रयत्नािा मती िागिो. 
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३५. फ्रफफ्रनक्सची स्थापना 

सकाळी प्रथम मती िेस्टपाशती गोष्ट काढिी. ‘सिोदय' पुस्तकाने माझ्यािर केिेिा पररणाम 

मती त्यांना बोिून दाखवििा ि सुचवििे की ‘इंमडयन ओवपवनयन’ एखाद्या शेततीच्या िममनतीत न्यािे. 

तेथे सिाांनती एकसारखा पोटापुरता पगार घ्यािा, सिाांनती वपापिी शेतती करािती वक्षण उरिेल्या 

िेळात ‘इंमडयन ओवपवनयन'चे काम करािे. िेस्टनती या सूचनेिा रूकार द्रदिा. प्रत्येकािा 

पोटगतीखचव ततीन पौंड येईि, असा विशेब केिा िोता. त्यात गोरे काळे असा िेद केिा नव्िता. 

अशा तऱ्िेने १९०४ सािी वफवनक्सचती स्थापना झािी वक्षण अनेक विप्ींतून िािे 

िागिे असिे, तरती वफवनक्स संस्था ि ‘इंमडयन ओवपवनयन’ दोन्िती अद्याप द्रटकून रावििे विेत. 

वता ििकर कििंदस्थानात परतण्याचती अथिा तेथे िाऊन स्थावयक िोण्याचती वशा मती 

सोडून द्रदिी िोतती. पत्नतीिा एका िषावत परतण्याचे वश् िासन देऊन मती दक्षिण वविकेत विो 

िोतो. एक िषव सरिे, परंतु मिा परतता येईि असे द्रदसेना, त्यामुळे पत्नती वक्षण मुिांनाच येथे 

वणण्याचा मती वनिय केिा. 
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३६. झुलू बंड 

मती वनत्यिमात रुळतो न रुळतो तोच एक अकब्ल्पत घटना घडून विी. नाताळमध्ये 

‘झुिू बंड' झाल्याचती बातमती ऐकिी. माझे झुिू िोकांशती िैर नव्िते. त्यांनती एकािती कििंदी माणसाचे 

कािती िाकडे केिेिे नव्िते. पण इंग्रिती साम्राजय िे िगाचे वित करणारे साम्राजय विे, असे मिा 

त्यािेळी िाटत असे. नाताळपाशती स्ियंसेिकांचे िष्कर िोते.  

मती स्ित:िा नाताळिासती समित असे वक्षण नाताळशती माझा संबंध तर िोताच. म्िणून 

मती गव्िनवरिा पत्र त्तिवििे की, िरूर असेि, तर िखमती िोकांचती शुशु्रषा करण्या-साठी कििंदी 

िोकांचती एक तुकडती घेऊन िाण्यास मती तयार विे. 

गव्िनवरचा िगेच िोकाराथी िबाब विा.  

डरबनिा िाऊन मती स्ियंसेिकांसाठी मागणती केिी. मानिानती िोऊ नये वक्षण कामािािती 

सोयतीचे पडािे अशासठी ि तशती पद्धतिती िोतती, म्िणून औषध खात्याच्या िररष् अमधकाऱ्याने 

मिा 'सािांट मेिर"चा तात्पुरता हुद्दा द्रदिा वक्षण माझ्या पसंततीच्या वणखती वतघांना 'सािांट'चा 

ि वणखती एकािा 'कॉपोरेि'चा, असे हुदे्द द्रदिे. पोषाखिती सरकारकडून ममळािे. या तुकडतीने 

सिा वठिडेपयांत सतत काम केिे असे म्िणता येईि. झुिू िखमती िोकांचती शुशु्रषा करण्याचेच 

काम वमच्या िाट्यािा विे. अंमिदार डॉक्टरने वम्िती विो, याबद्दि वनंद प्रदर्शिंत केिा. 

तो म्िणािा, “गोरे िोक कोणती या िखमती िोकांचती शुशु्रषा करायिा तयार िोत नाितीत. मती एकटा 

वकतती िोकांकडे िि देणार ? त्यांच्या िखमा सडून िात विेत. वता तुम्िती विात, िती या 

वनदोष िोकांिर ईश्वराचतीच कत पा झािी, असे मती तरती समितो.” 
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३७. पत्नीची दृढता 

एका डॉक्टर ममत्राने कस्तुरबाईिा शस्त्रविया करून घेण्याचती त्तशफारस केिी िोतती. थोडे 

वढेिेढे घेतल्यानंतर पत्नती शस्त्रविया करून घेण्यास कबूि झािी. शरतीर तर अवतशय ितीण 

िोऊन गेिे िोते. डॉक्टरने क्िोरोफॉमव न देताच शस्त्रविया केिी. शस्त्रवियेच्या िेळी िेदना तर 

खूप िोत िोत्या. पण जया सोत्तशकपणाने कस्तुरबाईने ते सिव सिन केिे, ते पाहून मती तर 

वियवचकीत झािो. शस्त्रविया वनर्ििंघ्नपणे पार पडिी. डॉक्टर ि त्यांचती पत्नती यांनती 

कस्तुरबाईचती उ्म बडदास्त ठेििी िोतती. िती गोष्ट डरबनमध्ये घडिी िोतती. दोन-ततीन द्रदिसांनंतर 

डॉक्टरांनती मिा वनश्ििंतपणे िोिान्सबगविा िाण्याचती परिानगती द्रदिी. 

थोड्याच द्रदिसांनती बातमती विी की, कस्तुरबाईचे प्रकत तती वबिकुि सुधारत नािती ि वतिा 

अंथरुणातून उठतािती येत नािती. एकदा तर तती बेशुद्धिती झािी िोतती. डॉक्टरांना माितीत िोत,े की 

मिा विचारल्यात्तशिाय कस्तुरबाईिा दारू ककिंिा मांस औषधासाठी ककिंिा अन्न म्िणून देता कामा 

नये. वतिा मांसाचे सार देण्याबद्दि माझती परिानगती ममळविण्यासाठी डॉक्टरांनती मिा 

िोिान्सबगविा टेत्तिफोन केिा. मती उ्र द्रदिे, “मती तशती परिानगती देऊ शकत नािती. पण 

कस्तुरबाई स्ितंत्र विे. विचारण्यासारखती ब्स्थतती असेि, तर विचारा ि वतचती इच्छा असेि, तर 

बेिाशक द्या.” “पण,” डॉक्टर म्िणािे, “रोग्यािा असल्या गोष्टती विचारणे मिा पसंत नािती. तुम्िती 

समि इकडे येणे विश्यक विे. मती ठरितीन ते खाऊ घािण्याचती मिा परिानगती नसेि, तर 

तुमच्या पत्नतीच्या जििाबद्दि मती िबाबदार नािती.” 

मती त्याच द्रदिशती डरबनचती गाडती पकडिी. डरबनिा पोचिो. डॉक्टरांनती समाचार 

ऐकवििा, “मती तर सार देऊन नंतरच तुम्िािा टेत्तिफोन केिा िोता !” 

“डॉक्टर, मती तर िती फसिेवगरती समितो,” मती म्िटिे. 

“औषधोपचार करताना फसिेवगरती िगैरे कािती मिा समित नािती. वम्िती डॉक्टर िोक 

अशा प्रसंगती रोग्यांना ककिंिा त्यांच्या वप्तेष्टांना फसविण्यामध्येच पुण्य समितो. िाटेि त्या 

मागावने, पण रोग्यांना िाचविणे िा वमचा धमव विे,” डॉक्टरांनती दृढपणे िबाब द्रदिा. 
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मिा फार दुःख झािे. मती गप्प रावििो. डॉक्टर माझे स्नेितीच िोते. स्ििािाचे ििे िोते. 

त्यांचे ि त्यांच्या पत्नतीचे माझ्यािर उपकार िोते. पण असिे ितवन सिन करण्याचती माझती तयारती 

नव्ितती. 

“डॉक्टर, अिून काय ते स्पष्ट सांगा. काय करायचे म्िणता ? माझ्या पत्नतीिा मती वतच्या 

संमततीखेरतीि मांस खाऊ घािू देणार नािती. मांस न खाल्ल्यामुळे वतचा मतत्यू िोणार असेि, तर तो 

सिन करण्याचती माझती तयारती विे.” 

डॉक्टर म्िणािे, “तुमचा िेदांत माझ्या घरती तरती चािणार नािती. मती साफ सांगतो की, 

वपल्या पत्नतीिा माझ्या घरती ठेिणार असाि, तोपयांत मती वतिा िरूरतीप्रमाणे मांस ककिंिा िे िे 

कािती खाऊ घािणे योग्य असेि, ते ते खाऊ घािीन. तसे नको असेि, तर तुम्िती वपल्या पत्नतीिा 

घेऊन िा. मती वपणहून वतिा वपल्या घरात मरू देणार नािती.” 

मिा अंधुक स्मरते की, माझ्या मुिांपैकीिती एकिण त्यािेळी माझ्याबरोबर िोता. मती 

त्याचेिती मत घेतिे. त्याने सांवगतिे, “तुम्िती म्िणता ते मिा कबूि विे. वईिा मांस खाऊ 

घािता कामा नये.” नंतर मती कस्तुरबाईपाशती गेिो. तती फार अशक्त झािी िोतती. वतिा काितीिती 

विचारणे माझ्या जििािर विे. कतवव्य म्िणून मती वतिा िरतीि िकीकत थोडक्यात सांवगतिी. 

वतने दृढतापूिवक उ्र द्रदिे, “मिा मांसाचा सुरिा घ्यायचा नािती. मनुष्यदेि िारंिार ममळत नसतो. 

तुमच्या मांडतीिर डोके टेकून मेल्ये तरती बेिे्र; पण माझ्याने िा देि बाटवििा िाणार नािती.” 

मिा समिािून सांगता विे, तेिढे मती सांवगतिे वक्षण म्िटिे, “तू माझ्याच विचाराप्रमाणे 

िागायिा बांधिेिी नाितीस.” वमच्या माविततीततीि वकत्येक कििंद मांस ि मद्य घेत असत, तेिती 

सांवगतिे. परंतु वतचा वनधावर ढळेना. शेिटी तती म्िणािी, “मिा येथून घेऊन चिा.” 

वम्िती तेथून वनघण्याचा वनिय केिा. पाऊस जझमजझम पडत िोता. स्टेशन दर िोते. 

डरबन ते वफवनक्स वगगाडती ि वफवनक्स स्टेशनच्या पुढे सुमारे अडतीच मैि पायती िाियाचे िोते. 

धोका तर िरपूर िोता. पण ईश्वर सािाय्य करणारा विे, अशती मती मनाचती समिूत केिी. मती एक 

मनुष्य अगोदर वफवनक्सिा पाठवििा. वफवनक्समध्ये वमच्यापाशती िॅमक िोते. िॅमक म्िणि े
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िाळीदार कापडाचती झोळी ककिंिा पाळणा. त्याचती टोके बांबूिा बांधिी म्िणिे रोग्यािा 

त्याच्यामध्ये सुखाने झुित रािता येते. िेस्टना वनरोप पाठवििा िोता, की िॅमक, एक बाटिी गरम 

दधाचती, एक बाटिी गरम पाण्याचती वक्षण सिा माणसे एिढे घेऊन त्यांनती स्टेशनिर यािे. 

दसरती वगगाडती वनघण्याचती िेळ झािी, तेव्िा मती ररिा मागवििी वक्षण त्या ियंकर 

ब्स्थततीतच पत्नतीिा वतच्यामध्ये बसिून मती स्टेशनचा रस्ता धरिा. 

पत्नतीिा धतीर देण्याचती गरिच नव्ितती, उिट ततीच मिा धतीर देऊन म्िणािी, “मिा कािती 

व्िायचे नािती. तुम्िती कािती काळिती करू नका.” 

िाडांच्या त्या सापळ्याचे ििन विशेष नव्ितेच. अन्न िात नसे. गाडतीच्या डलयापयांत 

पोिोचण्यासाठी स्टेशनच्या विशाि प्िॅटफॉमव-िरून दरपयांत चाित िायचे िोते. तेथे ररिा 

िाण्यासारखती नव्ितती. मती वतिा उचिून घेऊन डलयापयांत घेऊन गेिो. वफवनक्स स्टेशनिर तती 

झोळी विीच िोतती. त्यातून वम्िती दखणाइतािा विशेष त्रासात्तशिाय उचिून नेिे. तेथे केिळ 

पाण्याच्या उपचारांनती शरतीर िळूिळू सुधारत गेिे.  
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३८. घरात सत्याग्रह 

मागच्या शस्त्रवियेनंतर कस्तुरबाईचा रक्तस्त्राि कािती काळ बंद झािा खरा, पण तो परत 

उिटिा ि कािती केल्या बंद िोईना. पत्नतीिा माझ्या उपचारांबद्दि विशेष वस्था िाटत िोतती असे 

नािती, पण त्यांच्याबद्दि वतरस्कारिती िाटत नव्िता. दसरती औषधे पावििेत असा वतचा वग्रि 

नव्िता. म्िणून िेव्िा माझे इतर उपचार व्यथव गेिे, तेव्िा मती वतचती मतीठ ि कडधान्य सोडण्याबद्दि 

विनिणती केिी. पुष्कळ समिूत घािून पावििी; माझ्या सांगण्याच्या पुष्ट्यथव कािती मिकूर िाचून 

दाखवििा. पण तती ऐकेना. शेिटी वतने सांवगतिे,“कडधान्य वक्षण मतीठ सोडायिा तुम्िािा कोणती 

सांवगतिे तर तुम्ितीसुद्धा सोडणार नािती.” मिा िाईट िाटिे वक्षण िषविती झािा. माझे सगळे प्रेम 

दशवविण्याचती मिा संधती ममळािी. त्या िषावच्या िरात मती िगेच म्िटिे, “तुझती समिूत चुकीचती 

विे. मिा दखणे विे वक्षण िैद्याने ितीच काय, पण दसरती कोणततीिती िस्तू सोडायिा सांवगतिी, 

तर अिश्य सोडून देईन. पण ते राहू द्या. मती कडधान्य ि मतीठ एक िषावपुरते सोडिे. तू सोड ककिंिा 

सोडू नकोस, त्याचा माझ्या वनणवयाशती संबंध नािती.” 

पत्नतीिा अवतशय पिा्ाप झािा. तती िरमून बोििी, “मिा िमा करा. तुमचा स्ििाि 

माितीत असूनिती बोिण्याच्या िरात मती बोिून गेिे. वता मती तर मतीठ, कडधान्य खाणार नाितीच, 

पण तुम्िती वपिा शलद परत घ्या. िती मिा फार मोठी त्तशिाच केिीत असे म्िटिे पावििे.” 

मती म्िटिे, “तू मतीठ, कडधान्य सोडशतीि तर फारच चांगिे. मिा खात्रती विे की त्यापासून 

तुिा फायदाच िोईि; पण केिेिी प्रवतज्ञा मिा बदिता येणार नािती. माझा झािा तरती फायदाच 

िोणार विे. कोणत्यािती वनमम्ाने माणसाने संयम पाळिा तर त्यापासून त्यािा िािच विे. 

तेव्िा तू मिा वग्रि करू नकोस. त्तशिाय माझती परतीिा िोईि वक्षण त्या दोन िस्तू सोडण्याचा 

तू िो वनिय केिा विेस, त्या तुझ्या वनियािा मचकटून रािण्याच्या कामती तुिािती मदत ममळेि.” 

एिढे सांवगतल्यानंतर माझती वणखती समिूत घािण्याचा प्रश् न रावििा नािती. “तुम्िती 

म्िणिे पक्के िट्टी. कोणती सांवगतिेिे कािती ऐकायचेच नािती,” असे म्िणून थोडे अशू्र ढाळत तती 
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शांत रावििी. यािा मती सत्याग्रि या नािाने संबोधू इब्च्छतो. माझ्या ितीिनाततीि मधुर स्मरणांपैकी 

िे एक वि,े अशती माझती समिूत विे. यानंतर कस्तुरबाईचती तलयेत खूप सुधारिी.  
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३९. सत्याग्रहाचा जन्म 

झुिू बंडाचती इंग्रिती नोकरती पूणव करून मती ममत्रांना िटेायिा वफवनक्समध्ये विो. सिाांना 

िेटून िोिान्सबगविा पोिोचिो. तेथे २२ ऑगस्ट १९०६ रोिती ट्रान्सिाि सरकारच्या गॅझेटमध्ये 

कायदे-मंडळात समाविष्ट िोणाऱ्या वबिाचा मसुदा िाचिा. िसिशती वबिाचती किमे मती िाचतीत 

गेिो, तसतसा माझ्या अंगािा कंप सुटिा. िर िे वबि पास झािे वक्षण कििंदी िोकांनती मान्य 

केिे, तर दक्षिण वविकेतून कििंदी िमातींचती मुळेच उखडिी िाततीि असे मिा िाटिे. या 

वबिानुसार, ट्रान्सिािात रािण्याचा िक्क बाळगणाऱ्या प्रत्येक कििंदी स्त्रती-पुरूषाने वक्षण वठ 

िषे ककिंिा त्यािरतीि ियाच्या मुिा-मुिीने एत्तशयाद्रटक कचेरतीत वपिी नािे नोंदिून परिाने 

ममळवििे पावििेत. िे परिाने घेताना िुने परिाने सरकारती अमधकाऱ्याकडे देऊन टाकिे 

पावििेत. नोंद करण्याकररता कराियाच्या अिावत वपिे नाि, गाि, िात, िय िगैरे द्रदिे पावििे. 

नोंद करणाऱ्या अमधकाऱ्याने अिवदाराच्या शरतीरा-िरतीि मुख्य खुणा द्रटपून घ्याव्यात. अिवदाराच्या 

सगळ्या बोटांचे वक्षण अंगठ्यांचे ठसे घ्यािेत. ठरिून द्रदिेल्या मुदततीच्या वत िे कििंदी स्त्रती-पुरूष 

याप्रमाणे अिव करणार नाितीत, त्यांचा ट्रान्मिािात रािण्याचा िक्क रद्द िोईि. अिव न करणे िा 

कायदेशतीर गुन्िा गणिा िाईि. त्या गुन्ह्याकररता तुरंुगाचती त्तशिा ममळू शकेि, दंड िोऊ शकेि 

ककिंिा कोटावच्या मिी-प्रमाणे िद्दपारतीसुद्धा िोऊ शकेि. िे परिाने अिवदारािा देण्यात येततीि ते 

कोणत्यािती पोिीस अमधकाऱ्यापुढे िेव्िा वक्षण िेथे मागण्यात येततीि तेव्िा वक्षण तेथेच ििर 

केिे पावििेत. सािविवनक रस्त्याने िाणाऱ्या कोणािती माणसाकडे या परिान्याचती मागणती केिी 

िाईि. परिाने तपासण्यासाठी सरकारती अमधकारती घरातसुद्धा प्रिेश करू शकततीि. अशा 

प्रकारचा कायदा दवनयेच्या कोणत्यािती िागात स्ितंत्र माणसांच्या बाबततीत असिेिा माझ्या तरती 

माविततीत नािती. 

दसऱ्या द्रदिशती पुढारती कििंदी मंडळींना गोळा करून मती त्यांना िा कायदा अिर न् अिर 

समिािून द्रदिा. त्या वबिाचा पररणाम िसा माझ्यािर झािा, तसाच त्यांच्यािरिती झािा. या 

वबिाचे गांितीयव सिाांच्या ििात विे वक्षण सिाांनती ठराि केिा की, एक िाितीर सिा िरिािती. 
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११ सप्टेंबर १९०६ रोिती सिा िरिी. सिेत िे ठराि मांडिे गेिे, त्यात एक चौथाच 

ठराि मित्त्िाचा िोता. त्याचा सारांश असा िोता की, या वबिाच्या विरुद्ध सिव उपाय 

विमािूनसुद्धा िर ते पास झािे, तर कििंदी िोकांनती त्यािा शरण िायचे नािती वक्षण शरण न 

गेल्यामुळे िती िती द:खे येततीि, तती सिव सिन करायचती. 

या चळिळीिा काय नाि देता येईि िे वम्िा कोणािा कळत नव्िते. मगनिाि गांधींनती 

‘सदाग्रि' िे नाि सुचवििे. कारण िा वग्रि ‘सद ्म्िणिे शुि' विे. मिा ते नाि पसंत पडिे, 

तरती त्या नािात जयाचा अंतिावि व्िािा असे मिा िाटत िोते, ते येत नव्िते. म्िणून मती 'द'चा 'त्' 

करून त्यािा 'य' िोडिा ि 'सत्याग्रि' नाि बनवििे. सत्यामध्ये शांततीचा समािेश िोतो, असे 

मानून कोणत्यािती िस्तूचा वग्रि धरल्याने त्यातून बळ उत्पन्न िोत े म्िणून वग्रिात बळाचा 

अंतिावि केिा ि कििंदी चळिळीिा 'सत्याग्रि' म्िणिेच सत्य वक्षण शांतती यांमधून वनपिणाऱ्या 

बळाचे नाि देऊन ते प्रत्तसद्ध करण्यास सुरुिात केिी वक्षण तेव्िापासून िढ्याचा उल्िेख 

करताना ‘पॅत्तसव्ि रेजझस्टन्स' िा शलदप्रयोग बंद केिा. 
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४०. कैद 

एत्तशयाद्रटक ऑवफसच्या अंमिदारांनती विचार केिा की, िोपयांत वित्तशष्ट पुढाऱ्यांना 

वपण पकडत नािती, तोपयांत िढ्याचा िोर कमती िोणारच नािती. त्यामुळे त्यांनती वमच्यापैकी 

कािती िणांना अटक केिी. 

वमच्या अटकेनंतर सत्याग्रिती िेि िरू िागिे. त्यांनती वपणहून पकडून घेतिे िोते.  

याप्रमाणे तुरंुगात एक पंधरिडा गेिा असेि तेिढ्यात निे येणारे बातम्या वणू िागिे 

की, सरकारशती समेट करण्याचती कािती मसित चाििी विे. या खड्यावचे तात्पयव असे िोत,े की 

कििंदी प्रिेपैकी बहुतांश िोक स्िखुषतीने परिाने घेततीि, तर सरकार खुनती कायदा रद्द करतीि. 

िनरि स्मट्सना िेटण्यासाठी मिा वप्रटोररयािा नेण्यात विे. चचेनंतर मती सुचवििेल्या 

बदिांसि समेटाचा मसुदा त्यांनती स्ितीकारिा. कैद्यांना सोडून देण्यात विे. मती देशिात्तसयांना 

समेटाच्या अटी समिािून सांवगतल्या. 
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४१. आघात 

दिा बोटांचे ठसे देण्यािा मती संमतती दशवविल्या-बद्दि वकततीतरती पठाण माझ्यािर रागाििे 

िोते. पविल्या द्रदिशती पुढाऱ्यांनतीच सिाांच्या अगोदर परिाने काढून घ्यािेत असेिती ठरिे िोते. 

माझे ऑवफस िेच सत्याग्रिाचे ऑवफस िोते. तेथे मती पोिोचिो तो ऑवफसच्या श्ििंततीच्या बािेरच्या 

बािूिा मतीर विमिा वक्षण त्याच्या इतर सोबत्यांना पावििे. मतीर विम माझा िुना अशतीि 

िोता. वपल्या सिव कामांत तो माझा सल्िा घेत असे. तो सिा फुटांपेिा िास्त उंच िोता, िरदार 

अंगाचा वक्षण मिबूत िाडापेराचा िोता. वि पविल्याप्रथम मती मतीर विमिा ऑवफसच्या वत 

बसण्याऐििती बािेर उिा रावििेिा पावििा. वमचती निरानिर झािी तरती वि प्रथमच त्याने 

मिा सिाम केिा नािती. पण मती सिाम करताच त्याने उिट सिाम केिा. पण वि त्याचा चेिरा 

नेिमतीप्रमाणे वनंदी नव्िता. त्याच्या डोळ्यांत िोध असल्याचे मिा द्रदसिे. माझ्या मनात मती 

त्याचती नोंद घेतिी. काितीतरती िोणार असािती अंदाि केिा. मती ऑवफसात त्तशरिो. अध्यि 

इसापममयााँ वक्षण इतर ममत्रमंडळी विी वक्षण वम्िती एत्तशयाद्रटक ऑवफसकडे रिाना झािो. 

सोबत मतीर विम वक्षण त्याचे सोबततीिती िोते. 

एत्तशयाद्रटक ऑवफस ततीन ममवनटांच्या अंतरािर रावििे असेि, तेिढ्यात मतीर विम 

माझ्याििळ विा. त्याने मिा विचारिे, “किााँ िाते िो ?” 

मती उ्र द्रदिे, “मैं दस उंगत्तियााँ देकर रजिस्टर वनकििाना चािता हूाँ; अगर तुम िती चिोग े

तो तुम्िारती उंगत्तियााँ देने की िरूरत निीं िै. तुम्िारा रजिस्टर वनकििाके मैं उंगत्तियााँ देकर मेरा 

वनकििाऊंगा.” 

इतके मती बोितो वि,े तोच माझ्या डोक्यािर एक काठीचा तडाखा बसिा. 'िे राम' 

म्िणत मती बेशुद्ध िोऊन पािथा पडिो. नंतर काय झािे त्याचे मिा कािती िान नव्िते. पण मतीर 

विमने वक्षण त्याच्या साथतीदारांनती वणखती तडाखे िगाििे वक्षण िाथािती मारल्या. त्यातिे 

कािती तडाखे इसापममयांनती ि थंबती नायडूंनती वपल्या अंगािर घेतिे. त्यामुळे इसापममयांनासुद्धा 

थोडा मार िागिा तसा थंबती नायडूंनािती िागिा. एिढ्यात वरडाओडा झािा, येणारे- िाणारे 
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गोरे िमा झािे. मतीर विम वक्षण त्याचे सोबतती पळािे, पण त्यांना गोऱ्यांनती धरिे. दरम्यान 

पोिीसिती येऊन ठेपिे. त्यांना पोत्तिसांच्या ििािी करण्यात विे. ििळच मम. िे. सती. वगलसन 

यांचे ऑवफस िोते. तेथे मिा उचिून नेिे. थोड्या िेळाने मिा शुद्ध विी, तेव्िा माझ्या तोंडािर 

िाकिेल्या रेिरंड डोकना मती पावििे. त्यांनती मिा विचारिे, “कसे काय िाटते तुिा ?” 

मती िसून म्िटिे, “बरे विे, पण माझे दात वक्षण बरगड्या दखत विेत.” मती विचारिे, 

“मतीर विम कुठे विे ?” 

त्यांनती सांवगतिे, “त्यािा पकडिे विे वक्षण त्याच्याबरोबरच्या इतरांनािती.” 

मती म्िटिे, “ते सुटिे पावििेत.” 

डोक म्िणािे, “ते सारे िोईि. इथे तू एका परक्याच्या ऑवफसात पडिेिा विेस. तुझा 

ओठ फाटिा विे. पोिीस तुिा इत्स्पतळात घेऊन िायिा तयार विेत, पण माझ्या घरती 

विास तर ममसेस डोक वक्षण मती तुझती शक् य वततकी शुशु्रषा करू.” 

मती म्िटिे, “मिा तुमच्याकडे घेऊन चिा. पोत्तिसांच्या वनरोपाबद्दि त्यांना माझे विार 

कळिा. पण तुमच्या इथे येणे मिा अमधक पसंत विे, िे त्यांना कळिा.” 

एिढ्यात एत्तशयाद्रटक ऑवफसर मम. चमनतीिती येऊन दाखि झािे. एका गाडतीतून मिा त्या 

सजिन पाद्रय्ाच्या घरती घेऊन गेिे. त्यांचे घर त्स्मट स्ट्रीटिर िोते. डॉक्टरिा बोिाििे िोते. 

दरम्यान मती एत्तशयाद्रटक अंमिदार मम. चमनती यांना म्िटिे, “तुमच्या ऑवफसात येऊन बोटांचे ठसे 

देऊन पवििा परिाना वपण काढािा, अशती माझती इच्छा िोतती. तती ईश्वरािा मान्य नसािती. पण 

वता माझती तुम्िािा विनंतती विे की तुम्िती वताच सगळे कागद घेऊन यािे वक्षण मिा रजिस्टर 

करून घ्यािे. माझ्या अगोदर दसऱ्याचती नोंद करू नये, अशती माझती इच्छा विे.” 

ते म्िणािे, “त्याचती काय घाई विे ? वता डॉक्टर येततीि. तुम्िती वराम करा. मागाहून 

सिव कािती िोईि. दसऱ्यांना परिाने द्रदिे तरती तुमचे नाि पवििे घािीन.” 
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मती म्िटिे, “तसे नािती; माझती प्रवतज्ञा विे की, मती जििंत असेन तर वक्षण ईश्वरािा मान्य 

असेि तर सिाांअगोदर मतीच परिाना काढीन. म्िणूनच माझा वग्रि विे की, तुम्िती कागद घेऊन 

या.” 

मग ते गेिे. 

माझे दसरे काम म्िणिे अॅटनी िनरििा म्िणिे सरकारती िवकिांना तार करायचती की, 

“मतीर विम वक्षण त्याचे सोबतती यांनती माझ्यािर िो िल्िा केिा त्याबद्दि मती त्यांना अपराधती 

मुळीच मानतीत नािती. िाटेि ते झािे तरती त्यांच्यािर फौिदारती चािािती अशती माझती इच्छा नािती. 

माझ्याखातर तुम्िती त्यांना सोडून द्यािे अशती माझती इच्छा विे”. पण िोिान्सबगवच्या गोऱ्या 

िोकांनती अॅटनी िनरििा पुढीिप्रमाणे कडक पत्र त्तिवििे, “गुन्िेगारांना त्तशिा करण्याविषयती 

गांधतीचे विचार िाटेि ते असततीि. ते या देशात चािणार नाितीत. त्यािा िो मार ममळािा विे 

त्याबद्दि तो कािती न करो, पण गुन्िेगारांनती कुठे घराच्या कोपऱ्यात मार द्रदिेिा नािती, चांगिा 

रािरोस रस्त्यािर गुन्िा घडिा विे. िा सािविवनक गुन्िा मानिा पावििे. वकत्येक इंग्रिसुद्धा 

गुन्ह्याचा पुरािा देऊ शकततीि. गुन्िगेारांना पकडिेच पावििे.” या िािचािीं-मुळे सरकारती 

िवकिाने मतीर विमिा वक्षण त्याच्या साथतीदारािा पुन्िा पकडिे वक्षण त्यांना ततीन-ततीन 

मविन्यांचती सक्त-मिुरतीचती त्तशिा ममळािी. मात्र मिा साितीदार म्िणून बोिाविण्यात विे नािती. 

िमाततीिा उदे्दशून अध्यिांमारफत मती एक छोटेसे गुिरातती पत्र त्तिहून प्रत्तसद्ध करायिा 

पाठिून द्रदिे. “माझती प्रकत तती चांगिी विे. ममस्टर वक्षण ममसेस डोक अंग मोडून माझती सेिा 

करतीत विेत वक्षण मती थोड्यांच द्रदिसांत परत सेिेिा ििर िोईन. 

जयांनती मिा मार द्रदिा, त्यांच्यािर माझा राग नािती. त्यांनती गैरसमिुततीने िे कमव केिे. 

त्यांनती त्यांच्या परतीने बदिा घेतिा. त्यांच्यािर केस चािविण्याचती गरि नािती.” 

मम. चमनती विे. यातना िोत िोत्या, तरती मती माझ्या बोटांचे ठसे द्रदिे. त्यािेळी त्यांच्या 

डोळ्यात पाणती विेिेिती मिा द्रदसिे. त्यांच्याविरुद्ध मिा कडक िेखिती त्तििािे िागिे िोते. 

पण संबंध वल्याने माणसाचे हृदय कसे कोमि बनू शकते याचे मचत्र माझ्यापुढे उिे रावििे. 



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

४२. सत्याग्रहाची पुनरावृत्ती 

कििंदी िोकांनती स्िखुषतीने परिाने काढून घेतिे. वता सरकार खुनती कायदा रद्द करणार 

िोते. पण खुनती कायदा रद्द करण्याचे वबि तयार करण्याऐििती िनरि स्मट्स यांनती एक निेच 

पाऊि उचििे. त्यांनती िे वबि प्रत्तसद्ध केिे, त्यात खुनती कायदा कायमच केिा वक्षण खुषतीचे 

परिाने कायदेशतीर मानिे. पण या परिाने काढिेल्यांना खुनती कायदा िागू करता येणार नािती 

असे किम त्यांनती त्या वबिामध्ये घािून ठेििे. याचा अथव असा झािा की नव्या येणाऱ्या ककिंिा 

निे परिाने काढून घेणाऱ्या कििंदी िोकांनासुद्धा खुनती कायद्याच्या अंमिाखािी यािे िागणार. िे 

वबि िाचून मती तर द्रदड्.मूढच झािो. 

सरकारिा सत्याग्रिाचे ‘अव्ल्टमेटम' पाठविण्यात विे. त्याचा सारांश असा की, 

समेटाच्या शतीप्रमाणे िर एत्तशयाद्रटक कायदा रद्द करण्यात विा नािती, तर वक्षण तसे करतीत 

असल्याचा वनणवय िमाततीिा अमुक मुदततीपयांत कळविण्यात विा नािती, तर िमाततीने गोळा 

केिेिे परिाने िाळून टाकण्यात येततीि वक्षण त्याकररता जया वप्ती िमाततीिर येततीि, त्या 

विनयाने वक्षण वनियाने िमात सिन करतीि. 

परिाने िाळण्याचती िाितीर विया करण्याकररता सिा बोिाविण्यात विी िोतती.  

सिेिा सुरुिात करण्याचती िेळ विी. एिढ्यात एक स्ियंसेिक सायकििरून येऊन 

पोचिा. त्याच्या िातात तार िोतती. िती तार म्िणिे सरकारचे उ्र िोते. उ्रात सरकारने 

िमाततीच्या वनणवयाबद्दि द्रदिवगरती व्यक्त केिी िोतती वक्षण सरकार वपिा वनणवय बदिू शकणार 

नािती असेिती कळवििे िोते. तती तार सिेपुढे िाचून दाखविण्यात विी. सिेने वतचे टाळ्यांनती 

स्िागत केिे. िणू काय सरकारने वनियपत्राततीि मागणती िर मान्य केिी असतती, तर परिान्यांचती 

िोळी करण्याचे शुि कायव करण्याचती िमाततीिा ममळािेिी संधती िातचती गेिी असतती ! 

या सिेिा मतीर विमिती िोता. त्याने मिा मारण्यात वपिी चूक झािी असे िाितीर केिे 

वक्षण वपिा अस्सि परिाना िाळण्याकररता द्रदिा ! त्याने स्िेच्छेने काढाियाचा परिाना तर 



माझी जीवनकथा | www.mkgandhi.org 
 

 

काढिाच नव्िता. मतीर विमच्या या कत त्यामुळे सिेच्या वनंदािा पारािार रावििा नािती. मती 

मतीर विमचा िात पकडिा वक्षण िषविराने तो दाबिा. माझ्या मनात त्याच्याविषयती कधतीच रोष 

नव्िता िे मती त्यािा पुन्िा सांवगतिे. 

कममटीकडे िाळण्याकररता २००० हून अमधक परिाने विे िोते. त्यांचा गठ्ठा कढईत 

टाकून त्यािर रॉकेि ओतून मम. युसुफ ममयांनती त्यािा वग िाििी. सारती सिा उठून उिती रावििी 

वक्षण परिाने िळत िोत,े तोिर िोकांनती टाळ्या िाििून मैदान दणाणून सोडिे. जया कािती 

िोकांनती वपिे परिाने वपल्यापाशती राखून ठेििे िोते, त्यांनती त्यांचा मंचािर िषावि केिा वक्षण 

तेिती त्या कढईत पडिे. 

या सिेिा इंग्रिती ित्पत्रांचे बातमतीदार विे िोते. त्यांच्यािरसुद्धा या साऱ्या दृश्याचती 

फार मोठी छाप पडिी वक्षण त्यांनती सिेचे हुबेहूब िणवन वपापल्या पत्रांतून केिे. 

कायदेमंडळाच्या जया बैठकीत एत्तशयाद्रटक कायदा (दसरा) पास झािा, त्याच बैठकीत 

एक दसरे वबििती िनरि स्मट्स यांनती मांडिे. त्याचे नाि ‘इममग्रन्टस् ररतस्ट्रक्शन अॅक्ट' िे िोते. 

म्िणिे अप्रत्यिपणे या कायद्याने एकिती निा कििंदी दक्षिण वविकेत दाखि िोऊ शकणार नािती, 

अशती तती युक्ती िोतती. 

कििंदी िमाततीच्या अमधकाऱ्यांिर झािेल्या िल्ल्यािा विरोध करणे िे िमाततीच्या दृष्टतीने 

विश्यकच िोते. त्यामुळे वकत्येक सत्याग्रिती ट्रान्सिािमध्ये िाणून बुिून दाखि झािे. त्यांना 

कैद करण्यात विे. मिािती दसऱ्यांदा पकडिे िोते.  

सन १९१२ च्या ऑक्टोबर मविन्यात गोखिे दक्षिण वविकेिा विे. सत्याग्रिती वक्षण 

सरकारमध्ये तडिोड करणे िे त्यामागतीि प्रमुख कारण िोते. त्यांना विश्वास िोता की, िनरि 

बोथांनती द्रदिेल्या िचनानुसार ते ‘काळा कायदा' मागे घेततीि ि ततीन पौंडांचा कर रद्द करततीि. 

पण िनरि बोथांनती िचनिंग केिा. 

िचनिंग झाल्याचे मती गोखल्यांना कळवििे वक्षण िढा सुरू करण्याचती तयारती केिी. 
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वतापयांत परदेशात स्त्रती िगाविा तुरंुगात पाठविणे वम्िा सिाांना अयोग्य िाटिे. पण 

यािेळी असा एक खटिा झािा, जयात न्यायाधतीशाने वनकाि द्रदिा की, दक्षिण वविकेच्या 

कायद्यात ख्रिस्तती धमावप्रमाणे नोंदवििेिी गेिेिी िग्ने सोडून इतर िग्नांना सरकारती मान्यता नािती. 

म्िणिेच कििंद, मुसिमान, पारसती, इ. धमवविधतीप्रमाणे झािेिी िग्ने िरतीि ियंकर वनणवयाने दक्षिण 

वविकेत रद्द ठरिी वक्षण म्िणून त्या कायद्यान्िये दक्षिण वविकेत जयांचती िग्ने झािी अशा 

कििंदी व्स्त्रयांचा दिाव धमवपत्नती म्िणून नाितीसा झािा वक्षण त्या व्स्त्रयांपासून झािेल्या संतततीच्या 

िारसाचा िक्किती गेिा. िती ब्स्थतती व्स्त्रयांना सिन िोणे शक् य नव्िते, तसेच पुरुषांनािती सिन िोणे 

शक् य नव्िते. 

व्स्त्रयांचा अपमान झाल्यानंतर धतीर कसा काय रािणार ? व्स्त्रया थोड्या असोत ककिंिा 

िास्त, िेिढ्या ममळततीि तेिढ्यांनती वनकराचा सत्याग्रि सुरू करण्याचे ठरवििे. वता व्स्त्रयांना 

िढ्यात िाग घ्यायिा प्रवतबंध करणे शक् य नव्िते; एिढेच नव्िे, पण व्स्त्रयांना िढ्यात दाखि 

िोण्याकररता विािन करण्याचे वम्िती ठरवििे. 

व्स्त्रयांच्या या त्यागाचा मिुरांिर अद ्िुत प्रिाि पडिा. न्यूकॅसि ििळच्या खाणींततीि 

मिुरांनती वपिी अििारे खािी ठेििी. शिराकडे त्यांचती रतीघ सुरू झािी. मिा ते कळताच मती 

वफवनक्स सोडिे वक्षण न्यूकॅसि येथे िाऊन पोचिो. 

मिूर कािती पाच पंचितीस नव्िते, शेकडो िोते; त्यांचे ििार व्िायिािती िेळ िागायचा 

नािती. त्यांच्यासाठी घरे कोठून वणू ? खायचे कोठून वणू ? माणसांचती गदी झािी. इतक्या 

संख्येने विेल्या वक्षण वनरंतर िाढत िाणाऱ्या मिुरांना एकाच द्रठकाणती वक्षण कामधंद्यािाचून 

सांिाळणे अशक्यच नव्िे-ियानक काम िोते. मिा उपाय सुचिा. या तुकडतीिा ट्रान्सिािात 

घेऊन िािे वक्षण िसे ते सोळा पकडिे गेिे, तसे यांनािती तुरंुगात नेऊन बसिािे. माझ्या येथे 

ििळििळ पाच ििार माणसे गोळा झािी असततीि. 
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४३. सत्याग्रहाचा फ्रवजय 

ििारो वनरपराध माणसांना तुरंुगात ठेिण्याचती शक् तती दक्षिण वविकेच्या सरकार-पाशती 

नव्ितती. व्िॉइसरॉयिािती ते सिन िोण्यासारखे नव्िते. सगळे िग िनरि स्मट्स काय करतात, 

याकडे निर िािून बसिे िोते. अशा िेळी सिवच सरकारे िे करतात, ते दक्षिण वविकेच्या 

सरकारने केिे. अशा वबकट अिस्थेतून बािेर पडायचे म्िणिे िोकमतािा क्षिऊन चािणारती 

सरकारे नेिमती कममशन नेमतात. त्याकरिती फक्त नाममात्र चौकशती करण्यात येते, कारण अशा 

कममशनचा वनकाि पविल्यापासूनच मावित झािेिा असतो वक्षण कममशनने त्तशफारस केिी 

म्िणिे वतचा अंमि झािाच पावििे अशती सामान्य प्रथा असते; म्िणिेच कममशनच्या 

त्तशफारशतीचा वधार घेऊन, िो न्याय करण्याचे सरकारने पूिी नाकारिेिे असते, तोच न्याय तती 

नंतर करतात. िनरि स्मट्सच्या कममशनमध्ये ततीन सिासद नेमिे गेिे. 

कममशनच्या कायावबद्दि िनरि स्मट्सचा वक्षण माझा पत्रव्यििार चािू झािा. 

िमाततीिा जया जया गोष्टती पावििे िोत्या, त्या सिव देण्याचती त्तशफारस कममशनने केिी. थोड्याच 

द्रदिसात जया कायद्याने कििंदी िोकांचा फायदा व्िाियाचा िोता, त्याचा मसुदा युवनयन गॅझेटात 

प्रत्तसद्ध झािा. त्यानुसार ततीन पौंडांचा कर रद्द केिा गेिा. िो वििाि कििंदस्थानात कायदेशतीर 

मानिा िाईि, तो दक्षिण वविकेतसुद्धा कायदेशतीर मानिा िाईि, असे ठरिे. दक्षिण 

वविकेत रािण्याकररता िती अमधकारपते्र कििंदी िोकांना ममळािी िोतती, तती युवनयनमध्ये प्रिेश 

करण्याचा िक्क असल्याचा पुरािा म्िणून मान्य करण्यात विी. 

अशा रतीततीने वठ िषाांनंतर शेिटी िा सत्याग्रिाचा मिान िढा संपिा वक्षण दक्षिण 

वविकािर िसिेल्या कििंदी िोकांना स्िस्थता िाििी असे िाटते. १८ िुिै, १९१४ रोिती 

कििंदस्थानिा िाण्याकररता मती वनघािो. जया दक्षिण वविकेत मती एकितीस िषां काढिी वक्षण 

असंख्य कडू-गोड अनुिि घेतिे, ते सोडून िाताना मिा अिघड िाटिे वक्षण दुःख झािे. 
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खंड ९: स्वदेशी परत आणण आश्रमाची स्थापना 

४४. पुण्यामध्य े

बऱ्याच िषाांच्या विदेशिारतीनंतर स्िदेशती परतताना मिा फार वनंद झािा िोता. 

गोखिे ि सव्िांट्स ऑफ इंमडया सोसायटीचे सिासद यांनती मिा प्रेमििाने न्िाऊ घातिे. 

मिा वठिते की, त्यांनती सिव सिासदांना पुण्यास बोिावििे िोते. सिाांबरोबर अनेक मुद्यांिर मती 

मनमोकळेपणाने चचाव केिी. 

माझ्या मनातून एक वश्रम काढून त्यात वफवनक्समधतीि सििासती मंडळींना घेऊन 

शक् यतो गुिरातमध्ये रािाियाचे िोते. मती गुिराथती असल्यामुळे गुिराथचती सेिा करून त्याद्वारे 

देशाचती सेिा करण्यासाठी मती अमधक सिम वि,े असे मिा िाटत िोते. गोखल्यांना िा विचार 

पसंत पडिा ि ते म्िणािे, “तुम्िती अिश्य तसे करा. सिासदांच्याबरोबर चचेचा वनकाि कसािती 

िागो, पण तुम्िािा वश्रमासाठी िागणारे द्रव्य तुम्िती माझ्याकडूनच घ्यायचे विे. मती तो माझाच 

वश्रम समिणार.” 

माझे हृदय फुिून गेिे. पैसे गोळा करण्याच्या कामातून बरती मोकळीक ममळािी, असे 

म्िणून मती फार वनंदीत झािो वक्षण यापुढे मिा स्ित:च्या िबाबदारतीिर चािािे िागणार नािती, 

तर प्रत्येक अडचणतीमध्ये मिा मागवदशवक ममळणार या विश्वासामुळे माझ्या डोक्यािरतीि मोठा 

िार खािी उतरिा, असे मिा िाटिे. 
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४५. आश्रमाची स्थापना 

सत्याग्रि वश्रमाचती स्थापना २५ मे १९१५ रोिती अिमदाबादमधतीि कोचरब येथे झािी. 

सुमारे पंचितीस स्त्रती-पुरुषांवनशती वश्रमाचती सुरुिात झािी. सिविण एकत्र िेितीत असत 

ि एकाच कुटंुबाततीि माणसे असाितीत अशा तऱ्िेने िागण्याचा प्रयत्न करतीत. 

वश्रम अत्स्तत्िात येऊन थोडे मविनेिती िोटिे नसततीि, इतक्यात मती कल्पना केिी 

नव्ितती, अशा तऱ्िेने वमचती कसोटी झािी. िाई अमततिाि ठक्कर यांच्याकडून एक पत्र विे: 

“एक गरतीब ि प्रामाक्षणक अंत्यि कुटंुब विे. त्याचती इच्छा तुमच्या वश्रमात येऊन रािण्याचती 

विे. त्यािा घ्याि का ?” 

ते वश्रमाचे वनयम पाळण्यास तयार असिे, तर त्यािा दाखि करण्याचती तयारती मती िाई 

अमततिाि ठक्कर यांस कळवििी. सिायक ममत्रमंडळामध्ये खळबळ उडािी. जया विितीरतीमध्ये 

बंगल्याच्या मािकाचा िाग िोता, त्या विविरतीतून पाणती काढण्यास अडचण पडू िागिी. 

मोटिाल्याच्या अंगािर वमच्या पाण्याचे शशिंतोडे उडािे, तरती तेिढ्याने त्यािा विटाळ िोणार ! 

त्याने त्तशितीगाळ सुरू केिा. त्याच्या त्तशव्यांना प्रत्यु्र देऊ नये ि दृढतापूिवक पूिीप्रमाणेच पाणती 

िरतीत िािे असे मती सिाांस सांवगतिे. वम्िती त्तशव्या गुपचूप ऐकून घेतो असे पाहून मोटिािा 

शरमिा ि त्रास देईनासा झािा. 

पण पैशाचती मदत बंद झािी. बविष्काराच्या अफिा माझ्या कानािर येऊ िागल्या. मती 

सोबत्यांबरोबर विचार करून ठेििाच िोता की, वपल्यािर बविष्कार विा वक्षण 

वपल्यापाशती कसिीच मदत रावििी नािती, तरतीिती यापुढे वता वपल्यािा अिमदाबाद सोडून 

चािणार नािती. अंत्यििाड्यात िाऊन त्यांच्याबरोबर राहू ि िे कािती ममळेि तेिढ्यािर ककिंिा 

मिुरती करून वनिावि करू.  

अखेरतीिा एके द्रदिशती मगनिािनती मिा नोटीस द्रदिी: “येत्या मविन्यािा वश्रमखचव 

चािविण्यास वपल्यापाशती पैसे त्तशल्िक नाितीत.” 
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मती शांतपणे उ्र द्रदिे,“तर मग वपण अंत्यििाड्यात रािायिा िाऊ.” 

अशा तऱ्िेच्या अडचणतीचा प्रसंग माझ्यािर िा पवििाच िोता असे नािती. प्रत्येक प्रसंगती 

अखेरच्या घडतीिा िगिंताने मदत धाडिेिी विे. मगनिािनती नोटीस द्रदल्यानंतर ििकरच एके 

द्रदिशती सकाळी एका मुिाने बातमती वणिी, “बािेर एक मोटार उिती विे ि एक शेठ तुम्िािा 

बोिाितीत विेत.” मती मोटारतीपाशती गेिो. 

शेठनती मिा विचारिे, “वश्रमािा कािती मदत देण्याचती माझती इच्छा विे; तुम्िती घ्याि 

का ?” 

मती उ्र द्रदिे, “तुम्िती द्याि तर मती अिश्य घेईन. मिा कबूि केिे पावििे की, सध्या मती 

अडचणतीतिती विे.” 

“मती उद्या सकाळी याच िेळी येईन. तेव्िा तुम्िती वश्रमात असाि ?” मती िोय म्िटिे ि 

शेठिती वनघून गेिे. 

दसऱ्या द्रदिशती ठरिेल्या िेळी मोटारतीचे शशिंग िाििे. मुिांनती मिा येऊन सांवगतिे. शेठ 

वत विे नाितीत. मती त्यांना िेटायिा गेिो. ते माझ्या िातात १३,००० रुपयांच्या नोटा ठेिून 

वनघून गेिे. 

या मदततीचती मती कधतीच वशा केिी नव्ितती. मदत देण्याचती िती रतीत नितीनच द्रदसिी. त्यांनती 

यापूिी कधतीिती वश्रमात पाऊि टाकिे नव्िते. त्यांना पूिी एकिारच िेटल्याचे मिा स्मरते. 

वश्रमात यायचेिती नािती, विचारपूस नािती, कािती नािती; बािेरच्या बािेर पैसे देऊन वनघून िायचे. 

माझा िा पवििाच अनुिि. या मदततीमुळे अंत्यििाड्यात िाियाचे तिकूब केिे. सुमारे एक 

िषावचा खचव मिा ममळून चुकिा िोता. 
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खंड १०: चंपारण्य 

४६. फ्रनळीचा डाग 

वबिारमधतीि चंपारण्याततीि शेतकऱ्यांनती वपापल्या िममनतीच्या ततीनविसांश िागामध्ये 

िममनतीच्या मूळ मािकासाठी वनळीचतीच िागिड केिी पावििे असे कायद्याचे बंधन िोते. ितीस 

कठांचा एक एकर िोतो ि एकरती ततीन कठांचती िागिड करणे, यािा ‘ततीनकद्रठया'चती पद्धत असे 

म्िणतात.  

रािकुमार शुक्ि नािाचे चंपारण्याततीि एक शेतकरती िोते. त्यांनािती िे द:ख सिन करािे 

िागिे िोते. चंपारण्याततीि शेतकऱ्यांचती दुःखे मिा समि दाखविण्याचती त्यांचती इच्छा िोतती. 

१९१७ सािच्या वरंिती किकत्याहून वम्िती दोघेिण चंपारण्यासाठी रिाना झािो. मिा 

शेतकऱ्यांच्या ब्स्थततीचती चौकशती कराियाचती िोतती. वनळीच्या मळेिाल्यांविरुद्ध जया तिारती िोत्या, 

त्यामध्ये वकतपत तर्थय विे तिेती पािाियाचे िोते. या कामावनमम् ििारो शेतकऱ्यांना िेटािे 

िागणार िोते. परंतु अशा तऱ्िेने त्यांच्याशती संबंध येण्यापूिी वनळीच्या मािकांचती बािू ऐकून घेणे 

ि कममशनरांना िेटणे मिा विश्यक िाटिे. दोघांनािती पते्र त्तिवििी. 

मळेिाल्यांच्या मंडळाच्या मचटणतीसांचती िेट झािी, तेव्िा त्यांनती साफ सांगून टाकिे की, 

तुम्िािा तर परकीय म्िणता येईि. तुम्िती वमच्या ि शेतकऱ्यांच्यामध्ये पडता कामा नये. 

त्यातूनिती तुम्िािा कािती सांगाियाचे असेि, तर मिा त्तिहून कळिा. मती मचटणतीसांना नम्रपणे 

सांवगतिे की, मती स्ित:िा परकीय समित नािती ि शेतकऱ्यांचती इच्छा असेि तर त्यांच्या 

ब्स्थततीचती चौकशती करण्याचा मिा पूणव अमधकार विे. 

कममशनर सािेबांनती तर धमकीच द्यायिा सुरुिात केिी ि मिा पुढेिती न िाता वतरहूत 

सोडून िाण्याचती त्तशफारस केिी.  

मती सिव िकीकत सोबत्यांना वनिेदन केिी ि सांवगतिे की, तपास करण्यास सरकार मिा 

वडकाठी करण्याचती शक् यता विे ि तुरंुगात िाण्याचा प्रसंग मिा िाटिा िोता, त्याहूनिती 
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ििकर येईि. अटक व्िायचतीच तर मोततीिारतीमध्ये ककिंिा बेवतयामध्ये झािेिी बरती. त्यासाठी शक् य 

तेिढ्या त्िरेने वतकडे िाऊन पोचिे पावििे. 

चंपारण्य िा वतरहूत वििागाचा एक जिल्िा ि मोततीिारती िे त्याचे मुख्य शिर. बेवतयाच्या 

ििळच रािकुमार शुक्ि यांचे घर िोते ि त्याच्या ििळपासच्या मळ्यांततीि शेतकरती सिावमधक 

रंक िोते. त्यांचती ब्स्थतती मिा दाखिािती अशती रािकुमार शुक्ि यांचती इच्छा िोतती. मिािती तती 

पािण्याचती इच्छा िोतती. 

म्िणून साितीदारांना बरोबर घेऊन मती त्याच द्रदिशती मोततीिारतीिा िाियास वनघािो. 

मोततीिारतीमध्ये गोरखबाबूंच्या घरती उतरिो ि त्यांचे घर िणू कािती धमवशाळा बनून गेिे. वमचा 

सिाांचा त्याच्यामध्ये कसाबसा समािेश िोऊ शकत िोता. पोिोचिो त्याच द्रदिशती समििे की, 

मोततीिारतीपासून सुमारे पाच मैि अंतरािर एक शेतकरती राित असे, त्याच्यािर अत्याचार झािे 

विेत. दसरे द्रदिशती मती धरणतीधरप्रसाद िवकिांना घेऊन त्यािा िेटण्यास िािे असे ठरिे. 

सकाळी वम्िती ि्तीिर बसून वनघािो. अध्याव िाटेपयांत िातो, इतक्यात पोिीस सुपररटेंडंटचा 

मनुष्य येऊन थडकिा ि मिा म्िणािा, “तुम्िािा सुपररटेंडंट सािेबांनती सिाम सांवगतिा विे.” 

मती समििो. धरणतीधर-बाबूंना मती पुढे िाियािा सांवगतिे. मती त्या वनरोप्याबरोबर त्याने 

वणिेल्या गाडतीमध्ये बसिो. त्याने चंपारण्य सोडून िाण्याचती नोटीस मिा द्रदिी. मिा घरती 

घेऊन गेिा ि माझती सिती मावगतिी. मती िबाब त्तिहून द्रदिा की, मती चंपारण्य सोडून िाण्यास 

तयार नािती; मिा पुढे िायचे विे ि तपासिती करायचा विे. वनघून िाण्याचा हुकूम 

मोडल्याबद्दि दसऱ्या द्रदिशती कोटावत ििर व्िािे, असे समन्स ममळािे. 

समन्सचती िाताव एका िणात सगळीकडे पसरिी ि िोकांच्या मते पूिी कधती न पावििेिे 

दृश्य त्यािेळी मोततीिारतीमध्ये द्रदसून विे. गोरखबाबूंचे घर ि कचेरती यांमध्ये न मािततीि इतके 

िोक येऊन िरिे. सुदैिाने मती माझे सिव काम रात्रतीच वटपून घेतिे िोते. त्यामुळे मती त्या गदीिा 

तोंड देऊ शकिो. सोबत्यांचा उपयोग मिा पुरेपूर समिून विा. ते गदीिर वनयंत्रण ठेिण्यात 

गुंतून गेिे. कचेरतीकडे ककिंिा कोठेिती िािे वतकडे टोळ्याच टोळ्या माझ्या मागून येत. 
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किेक्टर, मॅजिस्टे्रट, सुपररटेंडंट इत्यादी ि मती यांच्यामध्ये एक प्रकारचा ममत्रिाि िुळून 

विा. सरकारती नोद्रटशींचा मती कायदेशतीरपणे विरोध करू शकिो असतो. तसे न करता मती त्यांच्या 

सिव नोटीशती स्ितीकारल्या. त्यािरून ि अंमिदारांशती प्रत्यि संबंध विा असता दाखििेल्या 

सौिन्यािरून त्यांना कळून विे की, मिा त्यांना विरोध कराियाचा नव्िता, तर त्यांच्या 

हुकूमाचा सविनय िंगच कराियाचा िोता. त्यामुळे त्यांना एक प्रकारचती वनिवयता िाििी. मिा 

त्रास देण्याऐििती िोकांिर वनयंत्रण ठेिण्याच्या कामती माझ्या ि माझ्या सिकाऱ्यांच्या मदततीचा 

त्यांनती खुषतीने उपयोग केिा. पण त्याचबरोबर त्यांच्या िेिती ििात विे की, वपिी स्ा 

विपासून िुप्त झािी विे. िोक िणिर त्तशिेचे िय विसरून वपल्या नव्या ममत्राच्या 

प्रेमशक् ततीच्या अधतीन झािे. 

येथे िे ििात घेतिे पावििे की, चंपारण्यामध्ये मिा कोणती ओळखतीत नव्िते. असे 

असताना त्यांचती माझती िेट िुन्या ममत्रांप्रमाणे झािी. यामध्ये मिा ईश्वराचा, अकििंसेचा ि सत्याचा 

सािात्कार झािा, असे म्िणण्यात अवतशयोक्ती तर िाटत नाितीच, पण ते सत्य विे. 

चंपारण्याततीि तो द्रदिस मती िन्मात विसरू शकणार नािती असा िोता. तो मिा ि 

शेतकऱ्यांनािती उत्सिाचा द्रदिस िाटिा. 

खटिा चािू झािा. सरकारती िकीि, मॅजिस्टे्रट िगैरे घाबरून गेिे िोते. 

त्तशिेसाठी कोटावत िाण्याचती िेळ येण्या-पूिीच मॅजिस्टे्रटचा हुकूम विा की, गव्िनवर 

सािेबांच्या हुकुमािरून खटिा काढून घेण्यात विा विे. किेक्टरकडूनिती पत्र विे की, मिा 

कराियाचती असेि तती चौकशती करािती ि त्या कामती अंमिदाराकडून िागेि तती मदत घ्यािती. 

इतक्या त्िररत ि शुि पररणामाचती वशा वम्िती कोणतीिती बाळगिी नव्ितती. 

शेतकऱ्यांच्या टोळ्याच्या टोळ्या स्ित:चती िकीकत त्तिहून देण्यासाठी येऊ िागल्या. 

िकीकत त्तििाियािा सांगणाऱ्याबरोबर त्याच्या िोडतीदारांचे िष्कर असाियाचेच. त्यामुळे घराचे 

पटांगण िरून िाई.  
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४७. फ्रनळीचा डाग धुतला 

माझ्या उतरण्याच्या द्रठकाणती िोकांचती गदी िसिशती िाढत चाििी, तसतसा 

मळेिाल्यांचा िोध िाढत चाििा. माझती चौकशती बंद करविण्याचे त्यांच्याकडून िोणारे प्रयत्न 

िाढत गेिे. 

गव्िनवर सर एडिडव गेट यांनती मिा बोिाििे ि स्ित:चती चौकशती कममटी नेमण्याचा इरादा 

मिा बोिून दाखवििा वक्षण त्या कममटीचा सिासद म्िणून काम करण्यास मिा पाचारण केिे. 

चौकशती कममटीने शेतकऱ्यांच्या सिव तिारती रास्त ठरविल्या वक्षण वनळीच्या मळेिाल्यांनती 

गैरिाििती रतीततीने घेतिेल्या पैशांपैकी अमुक इतका िाग परत करािा ि ततीनकद्रठयांचा कायदा 

रद्द करण्यात यािा अशती त्तशफारस केिी. 

अशा तऱ्िेने शंिर िषाांपासून चाित विेिा ततीनकद्रठयांचा कायदा मोडून पडिा ि 

त्याबरोबर मळेिाल्यांच्या स्ेचा अस्त झािा. 
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खंड ११: अहमदाबादचे मजूर 

४८. मजरुांशी संबंध 

श्रतीमतती अनसूयाबाईंचे त्यांच्या मिूर संघासंबंधती पत्र विे िोते. मिुरांचे पगार तुटपुिंे 

िोते. पगारिाढीचती त्यांचती मागणती फार काळापासूनचती िोतती. या बाबततीत त्यांना मागवदशवन 

करण्याचती मिा िौस िोतती. म्िणून मती अिमदाबादिा गेिो. 

माझती ब्स्थतती अवतशय नािूक िोतती. मिुरांचा पि मिा अवतशय बळकट द्रदसिा. श्रतीमतती 

अनसूयाबाईंना वपिे सख्खे िाऊ श्रती. अंबािाि सारािाई, िे वगरणतीमािकांचे नेततत्ि करतीत 

िोते, त्यांच्याबरोबर िढािे िागणार िोते. वगरणती-मािकांशती माझा सिोख्याचा संबंध िोता. 

त्यांच्याबरोबर िढणे माझ्या जििािर येत िोते. मती त्यांना मिुरांच्या मागणतीसंबंधती पंच 

नेमण्याबद्दि विनवििे. परंतु वपल्या ि मरुरांच्यामध्ये पंचांनती मध्यस्थती करािती, िेच मािकांना 

योग्य िाटेना. 

मिुरांना मती संप पुकारण्याचा सल्िा द्रदिा. तो सल्िा देण्यापूिी मिूर ि मिुरांचे पुढारती 

यांच्याशती िरपूर पररचय करून घेतिा. त्यांना संपाच्या अटी समिािून सांवगतल्या. त्या अशा: 

१. कािती झािे तरती शांतता-िंग कराियाचा नािती.  

२. जयांचती कामािर िाण्याचती इच्छा असेि, त्यांच्यािर िोरिुिूम कराियाचा नािती. 

३. मिुरांनती क्षििान्न खाऊ नये. 

४. संप वकततीिती िांबिा, तरती त्यांनती दृढ रिािे वक्षण स्ितुःििळचे पैसे संपिे, तर इतर 

मिुरती करून पोटास ममळिािे. 

या अटी पुढाऱ्यांनती समिून घेतल्या ि मान्य केल्या. मिुरांचती िाितीर सिा झािी ि ततीत 

त्यांनती ठराि केिा की, वपिी मागणती मान्य झाल्याखेरतीि ककिंिा वतच्या युक् ता-युक् ततचेा तपास 

करण्यासाठी पंच नेमिे गेल्याखेरतीि वपण कामािर िायचे नािती. 
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मिुरांनती पवििे दोन वठिडे कििंमत दाखवििी. शांततािती खूप द्रटकवििी. रोिच्या सिेिा 

ििेरतीिती चांगिी असे. रोि मती त्यांना त्यांच्या प्रवतजे्ञचे स्मरण करून देत असे. “वम्िती मरू, पण 

वपल्या प्रवतजे्ञपासून कधतीिती ढळणार नािती,” असे रोि ते मोठमोठ्याने गिूवन सांगत. 

पण पुढे ते नरम पडू िागिे. मती वफवकरतीत पडिो. अशा प्रसंगती माझा धमव कोणता याचा 

मती विचार करू िागिो. 

सकाळचा प्रिर िोता. मती सिेमध्ये िोतो. मती पुढे काय करणार विे याचती मिा कािती 

कल्पना नव्ितती. पण सिेमध्ये मती बोिून गेिो, “मिूर िर पुन्िा सजि िोत नसततीि ि वनकाि 

िागेपयांत संप द्रटकिू शकणार नसततीि, तर तसा वनकाि िागेपयांत मती उपिास करणार.” 

ििर असिेिे मिूर चपापिे. अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतून अशंू्रच्या धारा सुरू झाल्या. 

मिूर म्िणू िागिे, “तुम्िती नका; वम्िती उपिास करतो, पण तुम्िती उपिास करता कामा नये. 

वम्िािा माफ करा, वम्िती प्रवतज्ञा पाळू.” 

मती म्िटिे, “तुम्िािा उपिास करण्याचती िरूर नािती. तुम्िती तुमच्या प्रवतजे्ञचे पािन करा 

म्िणिे झािे. वपल्यापाशती पैसे नाितीत. वपल्यािा मिुरांना क्षििान्न खाऊ घािून संप 

चािाियाचा नािती. तुम्िती कसिी तरती मिुरती करा वक्षण वपल्या रोिच्या रोटीपुरते पैसे ममळिा, 

म्िणिे संप वकततीिती िांबिा तरती तुम्िािा वनश्ििंत रािता येईि. माझा उपिास वता वनकाि 

िागण्यापूिी सुटणे शक् य नािती.” 

माझ्या उपिासाच्या पविल्या द्रदिशती तर अनसूयाबाई, इतर अनेक ममत्र ि मिूर यांनतीिती 

माझ्याबरोबर उपिास केिा. त्यांनती अमधक उपिास करू नये याबद्दि मती त्यांचती मोठ्या 

मुत्श्किीने समिूत घािू शकिो. 

अशा तऱ्िेने चोितीकडे िातािरण प्रेममय बनून गेिे. मािक केिळ दयेिा िश िोऊन 

तडिोड करण्याचे मागव शोधून काढू िागिे. अनसूयाबाईंच्या घरती िाटाघाटी सुरू झाल्या. श्रती. 

वनंदशंकर ध्रुििती मधे पडिे. अखेरतीस त्यांना पंच नेमण्यात विे ि संप ममटिा. मिा ततीन 

द्रदिस उपिास करािा िागिा. मािकांनती मिुरांना ममठाई िाटिी. एकितीस द्रदिसांनती तडिोड 

झािी. 
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खंड १२: खेडा सत्याग्रह 

४९. खेडामध्य ेसत्याग्रह 

मिुरांचा संप पुरा झाल्यानंतर मिा दम घ्यायिािती िेळ ममळािा नािती. िगेच 

गुिरातमधतीि खेडा जिल्ह्याततीि सत्याग्रिाचे काम िातती घ्यािे िागिे. 

खेडा जिल्ह्यामध्ये दष्काळी ब्स्थतती असल्यामुळे िसूि माफ करून घेण्यासाठी खेड्याचे 

पाटीदार झटत िोते. 

पतीक चार वणे ककिंिा त्याहून कमती वल्यास त्या िषावपुरतती िसूिी माफ झािी पावििे, 

असा कायदा िोता. पण सरकारती अंमिदारांचती वकारणती चार वण्यांपेिा िास्त िोतती. 

िोकांकडून पंच नेमण्याचती मागणती करण्यात विी. सरकारिा तती सिन झािी नािती. करता 

विी तेिढी विनिणती करून झाल्यानंतर सोबत्यांचा विचार घेऊन मती पाटीदारांना सत्याग्रि 

करण्याचा सल्िा द्रदिा. 

सुरुिाततीच्या द्रदिसांत िोकांमध्ये खूप कििंमत द्रदसून येत िोतती. सुरुिाततीिा सरकारचे 

इिाििती नरम िोते. पण सरकारिा िेव्िा द्रदसिे की, िोक अमधकामधक िक्कम िोत चाििे 

विेत, तेव्िा त्यांनतीिती उग्र इिाि करण्याचा विचार केिा. िप्ततीदारांनती िोकांचती गुरे विकिी, 

घरांतून िाटेि तो माि विरािून नेिा. चौथाईच्या नोटीसािती वनघाल्या. कािती गािांचती उिती वपके 

सबंधच्या सबंध िप्त करण्यात विी. 

ियितीत झािेल्या िोकांमध्ये उत्साि वणण्या-साठी मती एक युक्ती योजििी. एक शेत 

अयोग्य तऱ्िेने िप्त करण्यात विे िोते ि त्यात कांद्याचे पतीक तयार झािे िोते. ते पतीक 

मोिनिाि पंड्यांच्या नेततत्िाखािी काढून वणण्याचा सल्िा मती द्रदिा. माझ्या मते यात 

कायद्याचा िंग िोत नव्िता. तसे करण्यामध्ये तुरंुगात िाण्याचती ककिंिा दंड िोण्याचती धास्तती वि,े 

िे िोकांना स्पष्ट करून सांवगतिे िोते. मोिनिाि पंड्यांना तेच पावििे िोते. त्यांनती शेताततीि 

कांदे काढण्याचा वनिय केिा; त्यांच्या िोडतीिा वणखती सातवठ िण ममळािे. सरकार त्यांना 
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पकडल्यात्तशिाय कसे राितीि ? मोिनिाि पंड्या ि त्यांचे िोडतीदार यांच्या अटकेने िोकांमधतीि 

उत्साि िाढिा. िोक तुरंुगाबद्दि बेवफकीर बनिे की, मग सरकारच्या सोट्याने ते दबत नाितीत, 

तर त्यांना अमधकच शौयव चढते. 

कैद्यांना पोचविण्यासाठी ममरिणूक वनघािी, त्या द्रदिसापासून मोिनिाि पंड्यांना 

'कांदेचोर' असा सन्मानाथी वकताब ममळािा ि तो विपयांत त्यांच्याकडे चाित विा विे. 

सत्याग्रिींना कमतीपणा येणार नािती, अशा तऱ्िेने िढा वटोपण्याचा कािती शोिून द्रदसेि 

असा मागव ममळाल्यास तो अििंबण्याकडे माझती प्रित्ती िोतती. अशा तऱ्िेचा मागव अिमचत 

सापडिा. नमडयाद तािुक् याच्या मामिेदाराने सांगून पाठवििे की, िर सुब्स्थततीततीि पाटीदारांनती 

वपापिा मिसूि िरिा, तर गररबांचती िसुिी तिकूब ठेिण्यात येईि. याबद्दि मती िेखती कबुिी 

मावगतिी, ततीिती ममळािी. पण मामिेदार फक्त वपल्या तािुक्यापुरतती िबाबदारती घेऊ शकणार 

िोता; संपूणव जिल्ह्याचती िबाबदारती किेक्टरचती िोतती. म्िणून मती किेक्टरिा विचारिे. 

त्यांच्याकडून उ्र विे की, मामिेदार म्िणतात तसा हुकूम वनघािेिा विे. मिा याचती 

माविततीिती नव्ितती. पण तसा वनघािा असेि, तर िोकांचती प्रवतज्ञा पुरती झािी, असे म्िणता येईि. 

प्रवतजे्ञत ितीच गोष्ट िोतती; म्िणून तेिढ्या हुकूमािर संतोष मानून घेतिा. 

खेडा सत्याग्रिापासूनच गुिराथच्या शेतकरती-िगावच्या िागतततीिा ि त्यांच्या रािकीय 

त्तशिणािा सुरुिात झािी. पाटीदारांना स्ितुःच्या शक्तीचती िाणतीि झािी ि वतचा कधतीच विसर 

पडिा नािती. प्रिेच्या मुक्तीचती मदार स्ित: वतच्यािर विे, वतच्या त्यागबिािरच विे, िती गोष्ट 

सिाांच्या प्रत्ययािा विी. खेड्याच्या वनमम्ाने गुिराथच्या िूमतीत सत्याग्रिाने वपिी पाळेमुळे 

रोििी. 
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५०. मृत्युशैय्या 

त्यािेळी माझा विार मुख्यत्िेकरून िािून कुटिेिे िुईमूगदाणे ि शििंबाचे पाणती असा 

असे. दाणे प्रमाणाबािेर खाल्ल्यास बाधक िोतात, िे मिा कळत असतािती ते िास्त खाल्िे गेिे. 

त्यामुळे ककिंमचत मुरडा िोऊ िागिा. 

तो द्रदिस कसल्यातरती सणाचा िोता. दपारतीिती मती िेिणार नािती असे कस्तुरबाईिा सांगून 

ठेिल्याचे मिा स्मरते. पण वतने मिा मोिात गुंतवििे ि मती त्यात सापडिो. त्यािेळी मती 

कोणत्यािती िनािराचे दध घेत नसे; अथावतच तूप, ताक इत्यादीदेखतीि िजयव िोतती. म्िणून 

माझ्यासाठी गहू िरडून तेिािर परतून त्याचती िापशती बनवििेिी िोतती. िापशती ि मुगाचती उसळ 

माझ्यासाठी ठेिून द्रदिेिी विे, असे कस्तुरबाईने मिा सांवगतिे, वक्षण जिव्िािौल्यामुळे माझा 

वनिय डळमळिा. डळमळिा तरती अशती इच्छा िोतती की, मती कस्तुरबाईचती समिूत करण्यापुरते 

थोडेसेच खाईन, स्िाद पण चाखतीन ि शरतीरिती सांिाळून ठेितीन. पण सैतान वपिी संधती 

साधण्यासाठी टपूनच बसिेिा िोता. िेिायिा बसिो वक्षण मती पोट िरून खाल्िे. स्िादसुख 

तर पुरेपूर घेतिे, पण त्याबरोबर यमरािािािती वनमंत्रण द्रदिे. खाऊन एक तासिर िोटिा नसेि 

इतक्यात िोराचा मुरडा सुरू झािा. 

औषध मिा घ्याियाचेच नािती, केल्या कमावचे प्रायक्षि् िोगणार. चोितीस तासात ततीस-

चाळीस िेळा शौचास झािे. खाणे मती बंद केिेच िोते. सुरुिाततीच्या द्रदिसांत फळांचे रसिती घेतिे 

नाितीत; घेण्याचती इच्छािती वबिकुि नव्ितती. मतत्यू ििळच येऊन ठेपिा विे असे मनाने घेतिे. 

अशा तऱ्िेने मतत्यूचती िाट पाित बसिो िोतो. माझ्या. तलयेततीचती रखिािदारती शंकरिाि 

बनकरांनती वपल्याकडे घेतिी िोतती. त्यांनती डॉक्टर दिािांचा सल्िा घेण्याचा वग्रि केिा. 

डॉक्टर दिाि विे. त्यांचती त्िररत वनणवय घेण्याचती शक् तती पाहून मती मोवित झािो. 

ते म्िणािे, “तुम्िती दध घेत नािती, तोपयांत मिा तुमचे शरतीर सुधारता येणार नािती. शरतीर 

िरून येण्यासाठी तुम्िती दध घेतिे पावििे वक्षण िोि ि सोमि यांचती इंिेक्शने घेतिी पावििेत. 

एिढे कराि, तर तुमचे शरतीर परत सुदृढ करून देण्याचती मती िमती देतो.” 
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“इंिेक् शन द्या, दध मात्र मती घेणार नािती कारण मती तशती प्रवतज्ञा केिी विे,” असा मती 

िबाब द्रदिा. 

“तुमचती दधाविषयती काय प्रवतज्ञा विे ?” डॉक्टरांनती विचारिे. 

“गाई-म्िशींिर फंुकरतीचती विया िोते, िे ऐकल्यापासून दधाबद्दि माझ्या मनात वतरस्कार 

उत्पन्न झािा ि तो मनुष्याचा विारिती नव्िे, असे मती नेिमतीच मानतीत विो विे. म्िणून मती 

दधाचा त्याग केिा विे.” 

“असेच असेि, तर बकरतीचे दध घेता येईि,” कस्तुरबाई खाटेपाशती उिती िोतती, तती चटकन 

म्िणािी. 

“बकरतीचे दध घेतिेत की माझे काम झािे,” डॉक्टर मध्येच म्िणािे. 

मती डळमळिो. सत्याग्रिाच्या िढ्याबद्दिच्या मोिामुळे माझ्यामध्ये िगण्याचा िोि 

उत्पन्न झािा वक्षण मती प्रवतजे्ञच्या अिराथवपािनािर संतोष मानून प्रवतजे्ञच्या वत्म्याचा घात 

केिा. दधाचती प्रवतज्ञा घेतेिेळी माझ्या डोळ्यांसमोर गाई-म्िशतीच िोत्या, तरतीिती प्रवतज्ञा एकंदर 

दधािा उदे्दशूनच समििी पावििे वक्षण िोपयांत कोणत्यािती पशूचे दध मनुष्यािा विार म्िणून 

वनवषद्धच विे, असे मिा िाटते तोपयांत ते घेण्याचा मिा अमधकार पोचत नािती, िे कळत 

असुनिती मती बकरतीचे दध घ्यायिा तयार झािो. सत्याच्या पुिाऱ्याने सत्याग्रिाच्या िढाईसाठी 

िगण्याचती इच्छा करून सत्यािा किंक िाििा. माझ्या या कत त्याचा दंश अद्याप िरून वनघािेिा 

नािती वक्षण बकरतीचे दध सोडण्याबद्दि माझे चचिंतन चािूच विे. परंतु सेिा करण्याचा मिासूक्ष्म 

मोि माझ्या पाठीस िागिा विे, तो मिा सोडतीत नािती. 

बकरतीचे दध सुरू केल्यानंतर थोड्याच द्रदिसांनती डॉ. दिािांनती गुद्दि्ाराशती मचरा पडल्या 

िोत्या, त्यािर शस्त्रविया केिी ि तती यशस्िती झािी. शरतीरािा वराम पडल्यानंतर मती िगायचती 

वशा बाळगू िागिो. ईश्वराने माझ्यासाठी काम तयारच ठेििे िोते. 
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खंड १३: रौलॅट अॅक्ट आणण राजकारणात प्रवेश 

५१. रौलॅट अॅक्ट 

अंथरुणातून उठण्याचती थोडती वशा िाटू िागिी वक्षण ितवमानपते्र िगैरे िाचू िागिो. 

इतक्यात रौिॅट कममटीचा ररपोटव माझ्या िातती विा. त्याततीि त्तशफारशती पाहून मती चमकून उठिो. 

िल्िििाई बहुधा रोि माझ्या समाचारािा येत. त्यांच्याशती मती बोििो ि त्याबाबत काितीतरती 

झािे पावििे असे सुचवििे. “काय िोणार ?” या प्रश् नाचा िबाब देताना मती म्िटिे, “थोडती माणसे 

िरती या बाबततीत प्रवतजे्ञने बांधिी िाणारती ममळािी, तरती कममटीच्या त्तशफारसतीप्रमाणे कायदा 

झाल्यािर वपण सत्याग्रि िातती घेतिा पावििे. अंथरुणािा ख्रखळिेिा नसतो, तर मती एकटािती 

झुंििो असतो वक्षण इतर मागून येऊन ममळततीि अशती वशा केिी असतती. माझ्या या पराििंबती 

अिस्थेमध्ये एकट्याने झुंिण्यासारखती माझती मुळीच ब्स्थतती नािती. 

अद्याप वबि गॅझेटात विे नव्िते. माझे शरतीर तर अशक्तच िोते. पण मद्रासहून विेिे 

वमंत्रण स्ितीकारिेच पावििे, असे मिा िाटिे. त्यामुळे मती िांबच्या प्रिासाचती िोखतीम पत्करिी. 

रािगोपािाचायव सेिम सोडून मद्रासमध्ये िवकिी करणार िोते. त्यांच्याबरोबर रोि िढ्याच्या 

उिारणतीसंबंधती विचार चािे. सिा िरविण्यापिीकडे मिा दसरे कािती सुचत नव्िते. 

अशा तऱ्िेने धामधूम चाििी िोतती. इतक्यात बातमती विी की, वबि कायद्याच्या 

स्िरुपात गॅझेटमध्ये प्रत्तसद्ध झािे. िती बातमती वल्यानंतर रात्रती मती विचार करतीतच झोपती गेिो. 

सकाळी ििकर उठून बसिो. अधविट झोपेत स्िप्नामध्येच मिा विचार सुचिा. सकाळच्या प्रिरती 

मती रािगोपािाचायाांना बोिािून वणून सांवगतिे: 

“मिा रात्रती अधविट झोपेमध्ये विचार सुचिा की, वपण या कायद्याच्या प्रत्यु्रा-दाखि 

उभ्या देशािा िरताळ पाळण्याचती सूचना द्यािती. सत्याग्रि िा वत्मशुद्धीचा िढा विे. 

धमवकायावचती सुरुिात वत्मशुद्धीपासून करािती िे योग्य द्रदसते. त्या द्रदिशती सिाांनती उपिास करािा 

ि कामधंदा बंद करािा.” 
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िती सूचना रािगोपािाचायाांना फार विडिी. नंतर िगेच इतर ममत्रांना कळवििी. सिाांनती 

पसंत केिी. एक ििानशती नोटीस मती त्तिहून काढिी. प्रथम ३० माचव १९१९ िती तारतीख घािण्यात 

विी िोतती. मागाहून एवप्रिचती ६ तारतीख करण्यात विी. 

सबंध कििंदस्थानिर-शिरांत ि खेडोपाडती िरताळ पळण्यात विे. ते दृश्य अभवलतु िोते. 

७ तारखेिा रात्रती मती द्रदल्िी-अमततसरकडे िायिा वनघािो. पििि स्टेशन येण्यापूिीच 

पोिीस अंमिदाराने माझ्या िातात हुकूम वणून द्रदिा. “तुम्िती पंिाबमध्ये वल्याने अशांतता 

िाढण्याचा संिि विे. सबब तुम्िती पंिाबच्या सरिद्दीत पाऊि टाकू नये,” अशा अथावचा तो 

हुकूम िोता. हुकूम दाखिून पोत्तिसांनती मिा उतरून िाण्यास सांवगतिे. मती उतरण्याचे नाकारून 

म्िटिे, “मती अशांतती िाढविण्यासाठी नव्िे, तर बोिािणे वल्यािरून अशांतती नाितीशती 

करण्यासाठी िाऊ इब्च्छतो. त्यामुळे मिा द्रदिवगरती िाटते की, मिा िा हुकूम मानणे शक् य 

नािती.” 

पििि स्टेशनिर मिा उतरून घेतिे ि पोत्तिसांच्या ििािी केिे. द्रदल्िीहून येणाऱ्या 

एका गाडतीच्या वतसऱ्या िगावच्या डलयात मिा बसवििे; बरोबर पोिीसपाटी बसिी. मथुरेिा 

पोचल्यािर मिा पोिीस बराकीत घेऊन गेिे. माझे काय करणार ककिंिा मिा कोठे घेऊन िाणार 

ते अंमिदार मिा सांगू शकिा नािती. पिाटे चार िािता मिा उठवििे वक्षण एक मािगाडती 

मुंबईकडे िात िोतती, वतच्यामध्ये बसवििे. मिा मुंबईिा मुक् त करण्यात विे. 

माझ्या अटकेच्या बातमतीने िोक चिताळून गेिे िोते. मती मोटारतीत बसिो. पायधुणती पयांत 

पोचण्यापूिीच रस्त्यात खूप गदी िमिेिी द्रदसिी. िोक मिा पाहून िषावने िेडे झािे. वता 

ममरिणूक तयार झािी. 'िंदे मातरम्' ि “अल्िािो अकबर'च्या ियघोषाने वकाशाच्या 

चचिंधड्या उडतात की काय असे िाटू िागिे. पायधुणतीिर घोडेस्िार द्रदसिे. िरून विटांचा िषावि 

िोत िोता. मती िात िोडून िोकांना शांत िोण्याबद्दि विनितीत िोतो. पण वम्ितीसुद्धा त्या विटांच्या 

िषाविातून बचािून िाऊ असे मचन्ि द्रदसेना. ममरिणुकीिा अलदि रिमान गल्िीतून िॉफडव 

माकेटकडे िाण्यास अटकाि करण्याकररता समोरून घोडेस्िारांचती तुकडती येऊन थडकिी. 
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िोकांना फोटवकडे िाण्यापासून रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न िोता. िोक विरत नव्िते. िोक 

पोत्तिसांचे कडे तोडून घुसिे. माझा विाि ऐकू िाण्यासारखती ब्स्थतती नव्ितती. अशा ब्स्थततीत 

घोडेस्िारांच्या तुकडतीच्या नेत्याने िोकांिर एकदम घोडे सोडून द्रदिे. त्यांपैकी एखाद्या िाल्याने 

वमचतीिती िाट िागिी, तर वियव िाटण्यासारखे कािती नािती असे मिा िाटिे. पण त्या 

समिुततीत अथव नव्िता. वमच्या बािूने सिव िािे वगगाडतीच्या िेगाने ििा कापतीत चाििे िोते. 

िोकांच्या िमािामध्ये खखिंडार पडिे; पळापळ सुरू झािी. कोणती मचरडिे गेिे, कोणािा िखमा 

झाल्या. घोडेस्िारांना बािेर पडायिा मागव नव्िता, तर िोकांना बािूिा सरायिा मागव नव्िता. 

घोडेस्िार खािी िाकून घोड्यांना दौडितीत चाििे िोते. ििारो िोकांचा िा िमाि िेदन िायिा 

त्यांना िे कािती िण िागिे, तेिढे िण त्यांना कािती द्रदसतच नव्िते असे मती पावििे. एकंदर 

देखािा ियंकर िोता. घोडेस्िार ि िोक दोघेिती िेडे झाल्यासारखेच द्रदसिे. 

िोकांना अशा तऱ्िेने विखुरण्यात ि रोखण्यात विे. वमच्या मोटारतीिा पुढे िाऊ द्रदिे. 

मती कममशनरच्या ऑवफसपुढे मोटार उिती करवििी वक्षण पोत्तिसांच्या ितवणुकीबद्दि 

कममशनरांकडे तिार करण्यासाठी मती तेथेच उतरिो. 

अिमदाबादमध्येिती दंगे झािे विेत, अशती खबर ममळािी िोतती. मती अिमदबादिा गेिो. 

मिा समििे की, नमडयादच्या शेिारती रेल्िेचा रूळ उखडण्याचािती प्रयत्न झािा िोता; 

विरमगाििा एका सरकारती नोकराचा खून झािा. मती अिमदाबादिा िातो तों तेथे 'माशवि िॉ’ 

पुकारण्यात विा िोता. िोक गांगरून गेिे िोते. िोकांनती वपल्या कमावचती फळे सव्याि 

िोगिी. 

स्टेशनिर मिा कममशनर मम. प्रॅटकडे घेऊन िाण्यासाठी एक मनुष्य विा िोता. तेिती 

खूप संतापिेिे िोते. मती शांतपणे िबाब द्रदिा. झािेल्या खुनाबद्दि वपिी द्रदिवगरती व्यक्त 

केिी. 'माशवि िॉ' अनािश्यक असल्याचेिती सुचवििे वक्षण परत शांतता प्रस्थावपत करण्यासाठी 

िे िे उपाय योिािे िागततीि, ते ते योिण्याचती माझती तयारती विे, असे सांवगतिे. िाितीर सिा 

िरविण्याचती परिानगती मावगतिी. तती सिा वश्रमाच्या िागेमध्ये िरविण्याचती माझती इच्छा व्यक् त 
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केिी. तती त्यांना पसंत पडिी. मिा वठिते त्याप्रमाणे मती १३ एवप्रि रोिती तती सिा िरवििी. 

माशवि िॉिती त्याच द्रदिशती ककिंिा दसऱ्या द्रदिशती रद्द झािा. या सिेमध्ये मती िोकांना त्यांच्या 

दोषांचती िाणतीि करून देण्याचा प्रयत्न केिा. मती प्रायक्षि्ादाखि ततीन द्रदिस उपिास केिा ि 

िोकांना एक द्रदिस करण्याचा सल्िा द्रदिा. जयांनती दंग्याधोप्यांमध्ये िाग घेतिा िोता, त्यांना 

स्ितुःचा गुन्िा कबूि करण्यास सांवगतिे. 

माझे कतवव्य मिा स्पष्ट द्रदसून विे. जया मिुरांमध्ये ि इतर िोकांमध्ये मती एिढा िेळ 

रावििो िोतो, जयांचती मती सेिा केिी िोतती वक्षण जयांच्याकडून चांगल्या ितवणुकीचती मती वशा 

ठेििी िोतती, त्यांनती दंग्यामध्ये िाग घ्यािा िे मिा असह्य झािे ि त्यांच्या दोषाचा मतीिती िागतीदार 

विे असे मिा िाटिे. 

शांततेचती त्तशकिण िोपयांत िोक वत्मसात करणार नाितीत, तोपयांत सत्याग्रि बंद 

राखण्याचा मती वनिय केिा. 
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खंड १४: खादीचा जन्म 

५२. खादीचा जन्म 

सत्याग्रि वश्रमाचती स्थापना केिी, तेव्िा वम्िती थोडे िातमाग सुरू केिे. 

वम्िािा स्ितुःचे कपडे तयार करून िापरायचे िोते. त्यासाठी वता वगरणतीचे कापड 

िापरण्याचे बंद करून देशती वगरण्यांच्या सुताचे िातमागािर विणिेिे कापड िापरण्याचा 

वश्रमिात्तसयांनती ठराि केिा. अशा तऱ्िेने कापड मुद्दाम विणिून घेऊन वम्िती िापरू िागिो ि 

ममत्रांमध्येिती त्याचा प्रचार केिा. वमचा वगरण्यांशती संबंध विा. स्ितुः कातिेिे सूत स्ित:च 

विणून घेणे िेच वगरण्यांचे धोरण असल्याचे वमच्या ििात विे. त्या वपणहून िातमागाच्या 

उपयोगती पडत नव्ित्या. त्यािा त्यांचा नाईिाि िोता. िे सिव पाविल्यानंतर वम्िती िाताने सूत 

कातायिा अधतीर झािो. िाताने सूत कातू िागेपयांत वम्िती पराधतीन रािणार असे वम्िािा 

िाटिे. वगरण्यांचे एिंट बनण्यामध्ये वम्िती कािती देशसेिा करतो असे वम्िािा िाटेना. 

वम्िािा चरखािती कोठे ममळेना ककिंिा चरखा चािविणारािती कोणती िेटेना. मावितती 

देण्यासारखे िे कोणती वश्रमात येत, तेिढ्यांना मती विचारतीत असे. 

सन १९१७ सािी गुिराथती बंधूंनती मिा िडोच त्तशिण पररषदेत खेचून नेिे िोते. तेथे मिा 

सािसती स्ििािाच्या गंगाबेन मिमुदार िेटल्या. मती माझती मनोव्यथा त्यांच्यापुढे मांडिी वक्षण 

चरख्याच्या शोधाथव भ्रमण करण्याचे त्तशरािर घेऊन त्यांनती माझा िार ििका केिा. 

गुिरातमध्ये खूप िटकल्यानंतर बडोदा संस्थानाततीि वििापूरमध्ये गंगाबेनना चरखा 

सापडिा. पुष्कळ कुटंुबांपाशती चरखे िोते, पण ते त्यांनती माळ्यािर टाकिेिे िोते. पण कोणती 

त्यांचे सूत घ्यायिा तयार असेि ि त्यांना पेळू पुरवििे िाणार असततीि, तर ते सूत कातण्यास 

तयार िोते. गंगाबेनने मिा खबर द्रदिी ि माझ्या िषाविा सतीमा रावििी नािती. पेळू पुरविण्याचे 

काम कठीण िाटिे. मरहूम िाई उमर सोबानती यांच्यापाशती गोष्ट काढता त्यांनती वपल्या वगरणतीतून 

पेळू पुरविण्याचे काम त्तशरािर घेतिे.  
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पेळू विकत घेण्याचे माझ्या जििािर विे. त्तशिाय वगरणतीचे पेळू घेऊन सूत कातण्यात 

मिा मोठा दोषिती िाटिा. वगरणतीचे पेळू घ्यायचे, तर सूत घेण्यािािती िरकत कोणतती ? वपल्या 

िाडिमडिांपाशती वगरणतीचे पेळू थोडेच िोते ? त्यांनती पेळू कसे बनवििे असततीि बरे? पेळू 

बनविणाऱ्यांचा शोध घेण्याचती मती गंगाबेनना सूचना केिी. त्यांनती िे काम वपल्या त्तशरािर घेतिे. 

कपिंिारती शोधून काढिा. त्यािा दरमिा ३५ रुपये ककिंिा त्याहून अमधक पगारािर नेमिा. मती 

खचावकडे पावििे नािती. त्याने कािती तरूणांना या कामाचे प्रत्तशिण द्रदिे. इकडे वश्रमामध्येिती 

चरखे सुरू िोण्यास िेळ िागिा नािती. 
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५३. पूणामहुती 

वता िती प्रकरणे बंद करण्याचती िेळ येऊन ठेपिी विे. 

यापुढीि माझे ितीिन इतके कािती िाितीर िोऊन बसिे वि,े की िनतेिा माितीत नािती 

असे क्िमचतच कािती असेि. 

माझती िेखणती पुढे चािायिा कबूि नािती, असेिती म्िटल्यास चािेि. 

िाचकांचा वनरोप घेताना माझ्या मनािा दुःख िोत विे. माझ्या प्रयोगांचती मिा स्ितुःिा 

फार ककिंमत िाटते. त्यांचे िणवन मती यथाथवत: करू शकिो विे की नािती, ते मिा माितीत नािती. 

यथाथव िणवन करण्याच्या कामती मती कसूर केिी नािती. सत्य मती िसे पावििे, जया मागावने पावििे, 

तसे ते दशवविण्याचा मती सतत प्रयत्न केिा विे; वक्षण िाचकांपुढे त्याचे िणवन केल्याने माझ्या 

मच्ाचे समाधान झािे विे. कारण त्या िणवनापासून िाचकांनािती सत्य ि अकििंसा यांबद्दि 

अमधक वस्था िाटू िागेि, अशती मिा वशा िाटत विे. 
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फ्रनबंधासाठी फ्रवषय 

प्रकरण १ 

१. गांधतीिींच्या वईचती धार्मिंक श्रद्धा तुमच्या शलदांत िणवन करा. 

प्रकरण २ 

१. गांधतीिती सत्यवप्रय िोते, िे दशवविणारे त्यांच्या शािेय ितीिनाततीि प्रसंग सांगा. 

२. श्रािण वक्षण िररिंद्र यांच्या कथा गांधतीिींना का विडत ? तुम्िािा या कथांविषयती काय 

मावितती विे ? 

३. गांधतीिती पुस्तकी अभ्यासापेिा िागणुकीिा अमधक मित्त्ि देत. त्यांचे विचार बरोबर िोते का 

? कारण सांगा. 

४. गांधतीिती म्िणत, “सत्य बोिणाऱ्याने ि वचरणाऱ्याने गाफीि रािता कामा नये.” या 

िाक्यातून गांधतीिींना काय म्िणायचे विे ते संदिावसि स्पष्ट करा. 

प्रकरण ३ 

१. गांधतीिती वक्षण कस्तुरबा यांचे सुरुिाततीचे िैिाविक ितीिन कसे िोते ते तुमच्या शलदांत सांगा. 

प्रकरण ४ 

१. मांस खाणे चांगिे असते, असे गांधतीिींना िाटण्यामागे कोणतती कारणे िोतती ? 

२. त्यांनती मांस खाणे का सोडिे ? 

३. मैत्रती काळितीपूिवक का केिी पावििे, गांधतीिींच्या या प्रकरणाततीि अनुििािरून स्पष्ट करा. 

प्रकरण ५ 

१. विडती ओढण्याच्या गांधतीिींच्या अनुििा-बद्दि त्तििा. 
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२. गांधतीिींनती चूक कबूि केल्याचा त्यांच्या िमडिांिर वक्षण त्यांच्या स्ितुःिर काय पररणाम 

झािा ? कारणे देऊन स्पष्ट करा. 

३. गांधतीिींना वत्मित्या का कराितीशती िाटिी वक्षण तो विचार त्यांनती का सोडून द्रदिा ? 

प्रकरण ६ 

१. गांधतीिींनती वपल्या विारती िमडिांचती कोणत्या प्रकारे सेिा केिी ? 

प्रकरण ७ 

१. गांधतीिींचती दाई रंिा विने त्यांना कोणत्या प्रकारे मदत केिी ? वतच्या उपदेशाचा त्यांना पुढीि 

वयुष्यात कसा उपयोग झािा ? 

२. रामायणाबद्दि गांधतीिींचे काय मत िोते, ते मत कसे बनिे ? 

३. त्यांचे इतर धमावविषयती काय मत िोते वक्षण का ? 

४. त्यांचे िे मत वयुष्यिर रावििे का ? त्यांच्या प्राथवना वक्षण इतर कायावचा वढािा घेऊन या 

प्रश् नाचे उ्र द्या. 

५. गांधतीिींच्या मते धमावचे सार कशात विे ? मंद्रदरात िाणे वक्षण पूिा-अचाव करणे, ककिंिा 

वित्तशष्ट चािी-ररतींचे पािन करणे म्िणिे धमवपािन असे ते मानतीत िोते का ? 

प्रकरण ८ 

१. गांधतीिींना इंग्िंडिा िाण्यापूिी कोणत्या संकटांचा सामना करािा िागिा ? 

प्रकरण ९ 

१. बोटीिर गांधतीिींना कोणत्या समस्यांना सामोरे िािे िागिे ? 

२. रुढी म्िणिे काय ? इंग्िंडिा वल्यािर गांधतीिींनती पोषाख, अन्न वक्षण सियती यांबाबातच्या 

वब्रद्रटशांच्या कोणत्या रुढींना विरोध केिा ? 
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प्रकरण १० 

१. शाकािारती िोिनाच्या बाबततीत गांधतीिींना बोटीिर कोणत्या प्रश् नांना तोंड द्यािे िागिे वक्षण 

कोणत्या गोष्टींमुळे ते कायमचे शाकािारती बनिे ? 

प्रकरण ११ 

१. 'सभ्य माणूस’ बनण्यासाठी गांधतीिींनती कोणकोणत्या गोष्टती केल्या ? 

२. िा प्रयत्न त्यांनती का सोडून द्रदिा ? 

३. पोषाख, धूम्रपान, मद्यपान, स्िच्छता, िक्तशतीरपणा, प्रामाक्षणकपणा वक्षण त्तशस्तशतीरपणा, 

यांपैकी कोणत्या गोष्टती वपण पाक्षिमात्य िोकांकडून घेतल्या पावििेत ? वणखती कोणत्या गोष्टती 

त्यांच्याकडून घेण्यासारख्या विेत ? 

प्रकरण १२ 

१. पैसे खचव करण्याच्या बाबततीत गांधतीिती कसे काटेकोर िोते वक्षण िंडनमध्ये विद्याथी म्िणून 

राित असताना ते कमतीत कमती पैशांत कशा प्रकारे राित असत ? 

२. “स्िादाचे खरे स्थान ितीि नव्िे, तर मन विे” गांधतीिींच्या उदािरणािरून स्पष्ट करा.  

३. गांधतीिींनती वपल्या विारात कोणत्या सुधारणा केल्या ? का ? 

४. शरतीरव्यापारािा विश्यक तेिढेच अन्न घेणे योग्य विे, स्िादािा संतुष्ट करण्यासाठी नव्िे, 

असे गांधतीिती मानतीत. तुमचे मत द्या. 

प्रकरण १३ 

१. िािाळूपणा िती गांधतीिींचती कशाप्रकारे ढाि िोतती ? िािाळूपणा िा कशाप्रकारे फायदेशतीर 

ठरू शकतो, तुमच्या अनुििािरून सांगा. 
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प्रकरण १४ 

१. गतीतेचती कोणतती त्तशकिण गांधतीिींच्या मनािा िाििी ? या त्तशकिणतीचा अथव काय ? तुमच्या 

स्ितुःच्या अनुििािरून स्पष्ट करा. 

२. बायबि काय विे ? 'वगरतीप्रिचन' कोणती द्रदिे ? त्याततीि कोणत्या त्तशकिणतीचा गांधतीिींिर 

प्रिाि पडिा ? 

३. बुद्धाच्या वयुष्यातून वक्षण संदेशातून गांधतीिती कोणतती गोष्ट त्तशकिे ? तुम्िािा गौतम 

बुद्धांविषयती काय मावितती विे ? 

प्रकरण १५ 

१. गांधतीिींना िाततीतून बविष्कत त करणाऱ्यांिर त्यांनती कशा प्रकारे वििय ममळवििा ? गांधतीिींनती 

त्यांच्याविरुद्ध केिेल्या अप्रवतकाराचा फायदा झािा का ? 

२. अप्रवतकार वक्षण दयाळूपणा बाळगून विरोध करणे योग्य की वतरस्कार वक्षण दे्वष बाळगून 

विरोध करणे योग्य ? गांधतीिींच्या उदािरणािरून सांगा.  

३. िकीि म्िणून गांधतीिींचा न्यायाियाततीि प्रिेश तुमच्या शलदांत िणवन करा. 

प्रकरण १६ 

१. पोरबंदरमध्ये वब्रद्रटश पोत्तिद्रटकि एिंटने गांधतीिींना कशती िागणूक द्रदिी, तुमच्या शलदांत 

त्तििा. 

२. कोणत्या गोष्टींनती गांधतीिींना िारतातून दक्षिण वविकेत िाण्यास िाग पाडिे ? 

प्रकरण १७ 

१. दक्षिण वविकेत प्रिेश करताच कोणतती गोष्ट गांधतीिींच्या ििात विी ? 

प्रकरण १८ 
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१. दक्षिण वविकेततीि डरबन ते मॉररत्झबगव या गांधतीिींच्या रेल्िेप्रिासाचे िणवन करा.  

२. गांधतीिींचा चािवस्टाऊन ते स्टाँडरटन िा त्तशग्रामप्रिास वक्षण िोिान्सबगव ते वप्रटोररया िा 

रेल्िेप्रिास कसा िोता ? 

प्रकरण १९ 

१. दक्षिण वविकेत गेल्यानंतर िॉटेिात िागा ममळविण्यासाठी गांधतीिींना कोणत्या समस्यांना 

तोंड द्यािे िागिे ? 

प्रकरण २० 

१. ट्रान्सिािमधतीि िारततीयांसमोर कोणते प्रश् न िोते ? 

२. वप्रटोररयामध्ये असताना फुटपाथिरून चािल्याबद्दि गांधतीिींना कोणत्या प्रसंगािा सामोरे 

िािे िागिे ? 

प्रकरण २१ 

१. गांधतीिींनती कोणत्या पद्धततीने दािा सोडवििा ? का ? दाव्याचती तडिोड करणे म्िणिे काय 

? उदािरण द्या. 

प्रकरण २२ 

१. अलदल्िा केसचा वनकाि िागल्यानंतर-देखतीि गांधतीिींना िारतात येण्याचा वनणवय का 

स्थवगत करािा िागिा ? 

प्रकरण २३ 

१. करारबद्ध मिूर म्िणिे काय ? 

२. ततीन पौंडांचा कर काय िोता वक्षण तो िारततीय मिुरांिर का िादण्यात विा ?  
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प्रकरण २४ 

१. दक्षिण वविकेततीि िारततीयांिर कशाप्रकारे अन्याय िोत िोत,े िती गोष्ट िारततीयांपयांत 

पोचविण्यासाठी गांधतीिींनती काय केिे ? 

प्रकरण २५ 

१. क्िारंटाईन म्िणिे काय? त्याचती योिना का करण्यात विी ?  

२. गांधतीिींच्या दक्षिण वविकेततीि पुनरागमनािर गोऱ्या िोकांचा का विेप िोता ? 

३. गांधतीिींच्या डरबनमधतीि िादळी वगमनाचे िणवन करा. 

४. शेिटी गोऱ्यांचा गांमधिींविषयतीचा विरोध कसा मािळिा ? 

प्रकरण २६ 

१. गांधतीिींनती स्ित:चे कपडे स्ितुःच धुण्याचे वक्षण स्ित:चे केस स्ित:च कापण्याचे कसे प्रयत्न 

केिे, तुमच्या शलदांत त्तििा. 

२. स्ित:चे काम स्ितुः करण्याचे कोणते फायदे विेत ? 

३. दक्षिण वविकेत त्यांना काळे म्िणून ममळािेिी िागणूक िे वमच्या स्ितुःच्याच कमावचे फळ 

वि,े असे गांधतीिती का म्िणतात ? 

४. अस्पतश्तेचे वनिारण करण्यासाठी काय केिे पावििे ? 

प्रकरण २७ 

१. कस्तुरबाईंनती पंचम िाततीततीि पाहुण्याचे िघितीचे िांडे उचिण्यास नकार द्रदल्याने गांधतीिती 

वक्षण कस्तुरबा यांच्यामध्ये झािेल्या िांडणाचे िणवन करा. 

२. या गोष्टतीिरून तुम्िती काय त्तशकिात ? समोरच्याचे सिकायव प्राप्त करण्यासाठी काय केिे 

पावििे ? 
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प्रकरण २८ 

१. बोअर युद्धाच्या िेळी गांधतीिींनती वब्रटीशांना कशा प्रकारे मदत केिी ? त्यांनती िती मदत का 

केिी? 

प्रकरण २९ 

१. गांधतीिींनती वकमतती िेटिस्तू घेण्याचे का नाकारिे ? 

२. दावगने न स्ितीकारण्याच्या गांधतीिींच्या मताशती तुम्िती सिमत विात का ? दावगने का िापरािेत 

वक्षण का िापरू नयेत? कारणे द्या. 

प्रकरण ३० 

१. गांधतीिींचे पविल्या मिासिेततीि अनुिि तुमच्या शलदांत मांडा. 

प्रकरण ३३ 

१. गांधतीिींनती गतीतेततीि श्लोक कशा प्रकारे पाठ केिे? 

२. गतीतेत सांवगतिेल्या अपररग्रिाचा गांधतीिींिर कशा प्रकारे पररणाम झािा ? 

प्रकरण ३४ 

१. रव्स्कन यांच्या 'अनटु मधस िास्ट' या पुस्तकाचा गांधतीिींिर कसा पररणाम झािा ?  

२. या सगळ्या गोष्टती त्यांनती पुढीि वयुष्यात कशा प्रकारे अमिात वणल्या ? 

प्रकरण ३६ 

१. ‘झुिू बंडा'च्या िेळी गांधतीिींनती कोणत्या प्रकारचे कायव केिे ? 

२. त्यांचा िा अनुिि त्यांच्या पुढीि वयुष्यात उपयोगती विा असे म्िणता येईि का ? कशा 

प्रकारे ? त्यांनती वश्रमात केिेल्या कायाविरून स्पष्ट करा. 
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प्रकरण ३७ 

१. कस्तुरबा यांनती मांसाचे सूप घेण्यास कशा प्रकारे नकार द्रदिा वक्षण त्यात गांधतीिींचा सििाग 

कशा प्रकारे िोता ? 

प्रकरण ३८ 

१. समोरच्याचे मन िळविण्यासाठी स्ितुः त्रास सिन करणे यािा सत्याग्रि म्िटिे, तर गांधतीिींनती 

कस्तुरबांना मतीठ वक्षण कडधान्ये सोडायिा िाििी, यामध्ये कशा प्रकारे सत्याग्रि िोता, सांगा. 

२. तुम्िती अशा प्रकारच्या सत्याग्रिात सििागती झािा विात का ? त्यात तुम्िािा वकतपत यश 

ममळािे ? 

प्रकरण ३९ 

१. शांततेच्या मागावने प्रवतकार करण्याच्या या चळिळीिा गांधतीिींनती सत्याग्रि िे नाि का द्रदिे ? 

त्यावधती द्रदिे गेिेिे पॅत्तसव्ि रेजझस्टन्स िे नाि का बदििे ? 

प्रकरण ४० 

१. एत्तशयाद्रटक रजिस्टे्रशन अॅक्टच्या विरोधात कशा प्रकारे सत्याग्रि करण्यात विा ? त्याचा 

पररणाम काय झािा ? 

प्रकरण ४१ 

१. मतीर विमने गांधतीिींिर केिेल्या िल्ल्याचे िणवन करा. 

२. मतीर विमिा त्तशिा व्िािती असे गांधतीिींना का िाटत नव्िते ? गांधतीिींच्या या दयाळूपणाचा 

त्याच्यािर काय पररणाम झािा असािा, असे तुम्िािा िाटते ? 

प्रकरण ४२ 

१. गांधतीिींनती एत्तशयाद्रटक रजिस्टे्रशन अॅक्टविरोधात सत्याग्रि का केिा ? 
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२. परिाने िाळण्याच्या प्रसंगती काय घडिे ? 

३. शेिटी सरकारिाच नमते घ्यायिा िािणाऱ्या गांधतीिींनती सत्याग्रिाचा िढा कशा प्रकारे 

िढिा ? 

४. या िढ्याततीि विविध टप्प्यांचे िणवन करा. 

प्रकरण ४५ 

१. अंत्यिांना वश्रमात प्रिेश देताना गांधतीिींना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यािे 

िागिे वक्षण त्यांनती कसे तोंड द्रदिे ? 

२. अशा प्रकारचती अस्पतश्यता पाळणे योग्य विे का ? कारणे द्या. 

३. िारताततीि विविध िाषा बोिणाऱ्या, विविध िातती वक्षण पंथांच्या िोकांमध्ये एकीचती िािना 

वनमावण करण्यासाठी काय करायिा ििे ? 

४. अशती समस्या तुमच्या घरती उद ्ििल्यास तुम्िती काय कराि ? 

प्रकरण ४७ 

१. गांधतीिींनती चंपारण्याततीि वनळीच्या मािकांचती स्ा कशती नाितीशती केिी ? 

२. या प्रवियेचा सत्याग्रिाच्या दृष्टतीकोनातून विचार करा वक्षण तती कशती यशस्िती ठरिी ते सांगा. 

प्रकरण ४८ 

१. गांधतीिींच्या मते कामगारांनती कशा प्रकारे संप केिा पावििे, तुमच्या शलदांत स्पष्ट करा. 

२. अिमदाबादच्या सत्याग्रिाच्या िेळी गांधतीिींनती उपिास का केिा ? 

३. तो िाद ममटण्यामध्ये गांधतीिींच्या उपिासाचती कशा प्रकारे मदत झािी ? 

४. तो उपिास एक प्रकारे सत्याग्रिच िोता, िे स्पष्ट करा. 
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प्रकरण ४९ 

१. खेडा सत्याग्रिाचती गोष्ट सांगा. 

प्रकरण ५० 

१. गांधतीिींनती बकरतीचे दध घेण्यास कशा प्रकारे सुरुिात केिी ? 

२. गाईंचती ित्या थांबविणे, िा गाईंचे रिण करण्याचा एक मागव विे. इतर कोणत्या मागाांनती 

गाईंचे रिण करता येईि ? 

प्रकरण ५१ 

१. गांधतीिींनती रौिॅट अकॅ्टविरुद्ध िरताळ पाळिा वक्षण त्यानंतर तो स्थवगत केिा. गांधतीिींनती 

असे का केिे ? 

२. या पुस्तकात द्रदिेल्या सत्याग्रिांच्या उदािरणांिरून सत्याग्रिासाठी कोणतती गोष्ट मुख्यत : 

विश्यक विे, तुम्िती सांगू शकता का ? 

प्रकरण ५२ 

१. वश्रमात सुरुिाततीिा गांधतीिींना िाताने सूत कातताना वक्षण कापूस कपिंिताना कोणत्या 

समस्यांना तोंड द्यािे िागिे ? 

२. गांधतीिींनती िाताने सूत कातण्यािर वक्षण विणण्यािर अमधक िर का द्रदिा ? वगरणतीमध्ये 

तयार झािेिे कापड त्यांना का पसंत नव्िते ? 

३. ममि उद्योग विरुद्ध गतिउद्योगाचे फायदे ि तोटे सांगा वक्षण वपल्या देशाच्या उत्कषावसाठी 

यांपैकी वपण काय पसंत कराि? ते कारणांसवित सांगा. 

* * * * * 
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