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उपोद्घात
१९४१ मध्ये प्रथम त्तिहहिे ल्या ‘हवधायक काययक्रमा'ची ही पूर्यपर्े सुधारिे िी नवीन आवृत्ति
आहे. याांत ज्या बाबींचा समावेश केिे िा आहे त्या कोर्त्याही हवत्तशष्ट क्रमाने घेतिे ल्या नाहीत –
आणर् त्याांच्या महत्त्वाच्या दृष्टीने तर क्रम िाविे िा नाहीच नाही. अमुक एक हवषय स्वातांत्र्याच्या
दृष्टीने महत्त्वाचा असूनही त्याचा या काययक्रमाांत समावेश करण्यात आिे िा नाही असे वाचकास
आढळू न आिे , तर तो मुद्दाम वगळण्याांत आिा आहे असे त्याने समिू नये. मी ददिे ल्या
हवषयाांच्या यादीत त्याने तो बेिाशक दाखि करावा व मिा कळवावे . माझी यादी सांपूर्य आहे
असा माझा दावा नाही, ती केवि उदाहरर्ादाखि आहे. या आवृिीत हकत्येक नव्या आणर्
महत्त्वाच्या बाबी दाखि केिे ल्या वाचकािा ददसून येतीि.
हवधायक काययक्रम पूर्य स्वराज्य प्राप्त करण्याचा सत्याचा व अहहिंसेचा मागय आहे, ही गोष्ट
काययकते व स्वयांसेवक याांनींच नव्हे तर सवय वाचकाांनी नीट ओळखून घ्यावी. याांची सांपूर्य
अांमिबिावर्ी म्हर्िेच पूर्य स्वराज्य होय. अगदी पायापासून वरपयंत राष्ट्रहनर्मिंत करण्यासाठी
योििे ल्या या समग्र हवधायक काययक्रमाची अांमिबिावर्ी करण्यास सवयच्या सवय चाळीस कोटी
िोक पुढे सरसाविे आहेत, अशी कल्पना करा. असे झािे तर परकीय सिेच्या हाकिपट्टीसुद्धा
सवय अथांनी युक्त असे सांपूर्य स्वातांत्र्य आपल्यािा मळे ि, या हवषयी कोर्ािा शांका घेता येईि
काय? टीकाकार िेव्हा माझ्या या हवधानाचा उपहास करतात तेव्हा त्याांचा आशय इतकाच असतो
की, हा काययक्रम पार पाडण्याच्या कामी चाळीस कोटी िोक कधीही एकमेकाांशी सहकायय करर्ार
नाहीत, त्याांच्या या उपहासाांत बरेच तथ्य आहे यात शांका नाही, यािा माझे उिर असे आहे की,
हे सवय खरे असिे तरीही एवढा प्रयत्न करून पाहण्यािोगा आहे. उत्साही आणर् हनष्ठावान
काययकत्यांच्या एखाद्या मांडळानें िर हे काम अदम्य हनश्चयाच्या बळाने अांगावर घेतिे , तर हा
काययक्रम इतर कोर्त्याही काययक्रमाइतकाच अमिाांत आर्ण्यासारखा आहे; इतकेंच नव्हे, तर
इतर बहुतेक काययक्रमापेक्षा िास्त सुिभपर्े अमिाांत आर्ण्यासारखा आहे. ते कसेही असो,
अहहिंसेच्या पायावर रचिे िा स्वराज्याचा काययक्रम िर हवा असेि, तर याच्या ऐविी मििवळ
दुसरा काययक्रम नाही.
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वैयत्तक्तक हकिंवा सामुदाहयक सहवनय कायदे भांग हा हवधायक कायायिा साहाय्यक असतो
आणर् सशस्र बांडाची िागा तो पूर्यतया घेऊ शकतो. सशस्र बांडाकररता त्तशक्षर्ाची जितकी
िरूर असते हततकीच कायदे भांगासाठीही असते. फक्त त्याच्या पद्धहत वेगळ्या असतात. दोन्द्ही
बाबतीत प्रसांग उपस्स्थत झािा म्हर्िे हत्यारे कशी वापरावीत हे त्तशकर्े होय, व आता याांत
कदा चत अर्ुबॉम्बपयंतही िावे िागर्ार. कायदे भांगासाठी हे त्तशक्षर् हवधायक काययक्रमाचे
असते.
म्हर्ून काययकत्यांनी कायदे भांगाचे प्रसांग कधीही मुद्दाम घुांडाळावयाचे नाहीत. प्रत्यक्ष
हवधायक कायायिय हार्ून पाडण्याचा प्रयत्न होत असिा तर मार त्याांनी कायदे भांगासाठी तयार
राहावयाचे आहे. कायदे भांग कोठे करावा व कोठे करू नये ते एक दोन उदाहरर्ाांवरून स्पष्ट ददसून
येईि. आपल्यािा माहीत आहे की, रािकीय क्षेराांतीि कराराांच्या मागांत अडथळे आर्ण्यात
आिे िे आहेत व आर्ता येतातही; परांतु एकमेकाांशी वैयत्तक्तक मैरी िोडण्याच्या मागायत असे
अडथळे आर्ताां येत नाहीत. अशा प्रकारच्या हनिःस्वाथय व मरत्वाच्या सांबांधाांवरच रािकीय करार
आधारिे गेिे पाहहिेत. अशाच तऱ्हेने खादीचे केन्द्द्रीकरर् झाल्यास हतिा हार्ून पाडर्े
सरकारिा शक्य होईि, परांतु खादीची वैयत्तक्तक उत्पिी व वापर ही कोर्त्याही सिेिा थाांबवता
येर्ार नाहीत. खादी तयार करर्े व वापरर्े या गोष्टी िोकाांवर त्याांच् या इच्छे हवरुद्ध िादावयाच्या
नाहीत, परांतु स्वातांत्र्याच्या िढ्याची एक बाब म्हर्ून समिून-उमिू न व रािीखुषीने त्याांनी हतचा
स्वीकार केिा पाहहिे. खेड्ाांना या काययक्रमाचे प्राथ मक घटक समिून तेथूनच हे काम करता
येण्यासारखे आहे. अशा काययक्रमाांत दे खीि िे पुढाकार घेतीि त्याांच्या मागायत अडथळा येर्े
शक्य आहे. अशा िोकाांना िगाांत चोहोंकडे हािअपेष्टा व कष्टाांच्या ददव्यातून पसार व्हावे
िागिे िे आहे. कष्ट सहन केल्यात्तशवाय स्वराज्य सांभ वत नाही. हहिंसात्मक िढयाांत सत्यािाच
सवांत प्रथम व िास्तीत िास्त सहन करावे िागते , अहहिंसात्मक िढ्याांत त्याचा सतत हविय
होत असतो. त्तशवाय, ज्या मार्साांचे सरकारी तांर बनिे िे असेि त्याांना शरू िे खावयाचे नसते.
त्याांना असे िे खर्े हे अहहिंसेच्या तत्त्वाांशी हवरोधी आहे. आपर् त्याांच्यापासून दूर झािे पाहहिे हे
खरे, परांतु मरत्वाची भावना कायम ठे वून.
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एवढे प्राथ मक हवचार िर वाचकास पटतीि तर त्यािा हवधायक काययक्रमाांत पुष्कळ
गोडी वाटे ि. हा काययक्रम ज्यािा रािकारर् म्हर्तात त्या रािकारर्ाइतका व व्यासपीठावरून
चािर्ाऱ्या व्याख्यानबािी इतकाच चिाकषयक व त्यापेक्षा ख चत िास्त महत्त्वाचा व उपयोगी
आहे असे ददसून येईि.
पुर्े, १३-११-१९४५

मो. क. गांधी
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प्रास्ताविक
हवधायक काययक्रमाचे वेगळया व अ धक अन्द्वथयक भाषेत वर्यन करावयाचे झाल्यास, सत्य आणर्
अहहिंसात्मक साधनाांनी पूर्य स्वराज्य हकिंवा सांपूर्य स्वातांत्र्याची रचना करर्े म्हर्िे हवधायक
काययक्रम, असे म्हर्ता येईि.
हहिंसात्मक आणर् म्हर्ूनच अहनवाययपर्े असत्यमय अशा साधनाांच्या द्वारा करण्यात
आिे ल्या 'स्वातांत्र्य'-हनर्मिंतीच्या प्रयत्नाचा आपल्यािा चाांगिाच दुिःखद अनुभव आिेिा आहे.
हल्िी चािू असिे ल्या युद्धात सांपत्ति, मार्से आणर् सत्याचा दररोि हकती सांहार होत आहे तोच
पाहा ना.
सत्य आणर् अहहिंसात्मक साधनाांच्या द्वारा सांपादन केिे िे सांपूर्य स्वातांत्र्य म्हर्िे वांश,
वर्य व धमय याांच्या भेदात्तशवायचे राष्ट्रच्या प्रत्येक घटकाचे – त्यातीि सवायत क्षुद्र घटकाचे दे खीि
- स्वातांत्र्य होय.
हे स्वातांत्र्य कधीही इतराांना वगळू न केवळ स्वाथायवर हकिंवा तुसडेपर्ावर अ ध ष्ठत झािे िे
नसते. त्यामुळे ते अांतगयत सहकायय व बाह्य परस्पराविां बनाशी पूर्यपर्े सुसांगत असते. अथायत्,
आपर् काढिे िी कोर्तीही रेषा िशी युस्क्िडच्या तात्त्त्त्वक रेषेच्या मानाने अपूर्य असावयाचीच,
त्याचप्रमार्े आपिे आचरर् तत्त्वाच्या दृष्टीने नेहमी अपुरे पडर्ार हे ठरिे िेच. म्हर्ून पूर्य
स्वराज्य हे दे खीि सत्य आणर् अहहिंसेचे आपर् जितक्या प्रमार्ात आचरर् करू हततक्या
प्रमार्ातच सांपूर्य असर्ार.
वाचकाने आपल्या मन:चक्षू पुढे समग्र हवधायक काययक्रमाची योिना एक वेळ आखून
पाहावी; म्हर्िे माझ्याप्रमार्ेच त्यािाही ददसून येईि की, या काययक्रमाची िर यशस्वीपर्े
अांमिबिावर्ी होऊ शकिी, तर त्याचे पययवसान आपल्यािा पाहहिे असिे ल्या स्वातांत्र्यातच
होईि. हहिंदू स्थानातीि मुख्य पक्षाांमध्ये झािे ल्या करारािा-माझ्या शबदाांत भाषाांतररत करून
साांगावयाचे म्हर्िे, िातीय ऐक्य प्रस्थाहपत झाल्यानांतर झािे ल्या कोर्त्याही करारािा मान्द्यता
दे ण्यात येईि, असे खुद्द म. एमरीनेच म्हटिे नाही का? आणर् िातीय ऐक्य ही तर हवधायक
काययक्रमातीि अनेक बाबींपैकी एक बाब आहे. आपर् एमरीच्या या म्हर्ण्यातीि
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सच्चेपर्ाबद्दि शांका घेण्याची िरूर नाही; कारर्, असे ऐक्य िर प्रामाणर्कपर्े, म्हर्िे
अहहिंसेने, त्तसद्ध झािे तर त्या ऐक्यातच अशी शत्तक्त झािे िी असेि की ते सवय पक्षाांना सांमत अशा
मागर्ीिा मान्द्यता द्यावयास सरकारिा भाग पाडीि.
उिटपक्षी, हहिंसेच्या द्वारा प्राप्त होर्ाऱ्या स्वातांत्र्याची काल्पहनक हकिंवा तात्त्त्त्वक दृष्या
सांपूर्य अशी दे खीि व्याख्या कोठे आढळत नाही. कारर् की, अशा स्वराज्यात राष्ट्रातीि िो पक्ष
हहिंसेचा सवायत िास्त पररर्ामकारकपर्े उपयोग करतो त्याचे च वचयस्व गृहीत धरिे िे असते.
त्यात आर्थिंक हकिंवा इतर प्रकारच्या सांपूर्य समानतेची कल्पनाच करता येत नाही.
परांतु येथे माझा उद्दे श फक्त स्वातांत्र्यप्राप्तीच्या अहहिंसक प्रयत्नाांत हवधायक काययक्रमाची
अांमिबिावर्ी करर्े हकती आवश्यक आहे एवढे च वाचकाांस पटवून दे ण्याचा आहे ; त्यासाठी
वाचकाने स्वातां त्र्यप्राप्तीसाठी हहिंसा कशी हनरथयक आहे, याहवषयीची माझी हवचारसरर्ी
स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही, हहिंसेवर अ ध ष्ठत झािे ल्या योिनेत राष्ट्राच्या क्षुद्रतम घटकाचे
स्वातांत्र्य शक्य आहे असे वाचकाने वाटल्यास खुशाि मानावे ; परांतु त्याबरोबरच राष्ट्राने या
रचनात्मक काययक्रमाची िर सांपूर्य अांमिबिावर्ी केिी तर असे स्वातांत्र्य हनणश्चत मळे ल, ही
गोष्टदे खीि माझ्या या प्रयत्नाने त्यािा मान्द्य करावीशी वाटिी म्हर्िे झािे .
आता आपर् या काययक्रमाांतीि वेगवेगळया बाबींचे परीक्षर् करू.
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१. जातीय ऐक्य
या ऐक्याच्या आवश्यकतेबद्दल सवांची एकवाक्यता आहे; परांतु हे ऐक्य म्हर्िे केवळ रािकीय
ऐक्य नव्हे, हे प्रत्येकाला माहीत नसते, रािकीय ऐक्य हे बाहेरूनही िादर्े शक्य असते. िातीय
ऐक्य म्हर्िे अभेद्य असे हार्दिंक ऐक्य होय. असे ऐक्य घडवून आर्ण्यासाठी पहहिी आवश्यक
गोष्ट म्हर्िे ही आहे की, प्रत्येक कााँग्रेसवाद्याने - स्वतिः कोर्त्याही धमायचा असिा तरी - हहिंदू,
मुसिमान, ख्रिस्ती, पारसी, यहुदी, इत्यादी-थोडक्यात म्हर्िे प्रत्येक हहिंदू व अहहिंदू - सवांचा
प्रहतहनधी स्वत: बनिे पाहहिे. हहिंदुस्थानच्या कोयावधी... िनतेपैकी प्रत्येक व्यत्तक्तशी
आत्मीयता बाळगून हतच्या सुखदु:खाशी त्याने समरस झािे पाहहिे, अशी आत्मीयता त्तसद्ध
करण्यासाठी प्रत्येक कााँग्रेसवाद्याने इतर धमायच्या मार्साांशी वैयत्तक्तक मरत्वाचे नाते प्रयत्नपूवयक
िोडिे पाहहिे. त्यािा स्वतिःच्या धमायहवषयी जितका आदर वाटत असेि हततकाच इतर
धमांहवषयी त्याने बाळगिा पाहहिे.
अशा सुखमय पररस्स्थतींत ‘हहिंदू पार्ी' व ‘मु सिमान पार्ी' हकिंवा 'हहिंदू चहा' व
'मुसिमान चहा' यासारख्या िज्िास्पद आरोळ्या रेल्वे स्टे शनाांवरून आपल्या कानी पडर्ार
नाहीत. शाळा-कॉिे िाांतून हहिंदुांसाठी व अन्द्यधमीयाांसाठी पार्ी हपण्याच्या वेगळया खोल्या हकिंवा
वेगळी माडी असर्ार नाहीत; तसेच िातीय शाळा, कॉिे िे व रुग्र्ािये दे खीि असर्ार नाहीत,
आशा क्राांतीचा प्रारांभ कााँग्रेसवाद्याांनी स्वतिःच्या रास्त व शुद्ध आचरर्ाच्या मागे कोर्त्याही
प्रकारचा रािकीय हेतू न बाळगता करावयास पाहहिे. रािकीय ऐक्य त्याांच्या अशा वतयनातून
आपोआपच हनष्पन्द्न होईि.
सिा ही कायदे मांडळाांच्या द्वाराांच

मळू शकते असे मानण्याची आपल्यािा

दीघयकािापासून सवय झािे िी आहे. ही मान्द्यता म्हर्िे आपल्या स्वतिःच्या िडतेने व इांग्रिाांच्या
मोहहनीने ग्रासल्याकारर्ाने झािे िी एक गांभीर चूक आहे असे मी मानीत आिो आहे. इांग्िां डच्या
इहतहासाच्या वरपाांगी अभ्यासाने आपल्यािा असे वागायिा िाविे आहे की, पािय मेंट हीच सवय
सिेचे हनधान असून सिा हतच्यातूनच हळू हळू िनतेपयंत जझरपत िाते. परांतु खरी गोष्ट अशी
आहे की, सिेचे ठार्े िनता स्वतिःच असते ; आणर् ती ज्याांना स्वतिःचे प्रहतहनधी म्हर्ून हनवडते
त्याांना ती (सिा) तात्पुरती सोपहवण्यात येते. िनतेिा सोडू न पािय मेंटची स्वतांर अशी सिा तर
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काय, परांतु अत्त्स्तत्वदे खीि नसते , हे साधे सत्य िोकाांना पटवून दे ण्यासाठी गेिीं एकवीस वषे
माझा प्रयत्न चािू आहे. सहवनय कायदे भांग हे शक्तीचे भाांडार आहे. अशी कल्पना करा की, एक
समस्त प्रिा कायदे मांडळाच्या कायद्याप्रमार्े वागण्याचा इनकार करीत आहे व अशा अनादराचे
पररर्ाम भोगण्यास तयार झािे िी आहे! अशी प्रिा कायदे मांडळाच्या व राज्यकारभाराच्या
सगळ्या तांरािा बांद पाडीि. पोिीस आणर् िष्कर ही हकतीही प्रबि असिी तरी त्याांचा उपयोग
प्रिेतीि अल्पसांख्य िोकाांना दडपण्यापुरताच होऊ शकतो. परांतु पराकाष्ठेचे दुिःख सहन
करण्यास पुढे आिे ल्या समग्र िनतेच्या दुदय म्य सांकल्पशक्तीिा पोिीस हकिंवा िष्कराचे कसिे ही
दडपर् वा िुिूम वाकवू शकत नाही.
आणर् कायदे मांडळाची काययपद्धहत त्यातीि सभ्य िेव्हा बहुसांख्याांच्या इच्छे स अनुसरून
वागण्यास तयार असतीि तेव्हाांच िाभदायी असते. वेगळया भाषेत साांगावयाचे म्हर्िे , ही पद्धत
एकमेकाशीं मेळ व सिोखा असेि अशा दठकार्ीच काहीशी काययक्षम ठरते.
येथे हहिंदुस्थानात पृथक् मतदार सांघाांमूळे एकमेकाांशी मेळ नसिे िे असे कृहरम वगय उत्पन्द्न
झािे आहेत; व अशा पररस्स्थतीत आपर् कायदे मांडळाची राज्यपद्धहत चािहवण्याची केवळ
बतावर्ी करीत आिो आहोत. या कृहरम व पृथक् समूहाांना एका मांचावर आर्ून बसवल्याने खरे
जिवांत ऐक्य कधीही हनमायर् होऊ शकर्ार नाही. अशी कायदे मांडळे आपिे कायय कसेबसे चािवू
शकिी, तरी िे कोर्ी राज्यकते असतीि ते सिेचे टाकतीि ते तुकडे घेण्यासाठी भाांडाभाांडी
करण्याची व त्याांची वाटर्ी करण्याची एक िागा यापेक्षा त्याांचा िास्त उपयोग होर्ार नाही. हे
राज्यकते पोिादी दां डुक्याने राज्य करतात, व परस्परहवरोधी असिे िे गट एकमेकाांच्या नरड्ाचा
घोट ... घेर्ार नाहीत एवढी खबरदारी मार घेतात. अशा िािीरवाण्या पररस्स्थतीतून पूर्य स्वराज्य
हनमायर् होर्े ही गोष्ट अशक्य कोटींतीि आहे असे मिा वाटते.
कायदे मांडळाांहवषयी माझी अशी कडक मते आहेत, तरी मी अशा हनर्ययावर आिो आहे
की, हनवडर्ुकीच्या प्राहतहन धक सांस्थाांमधीि िागाांसाठी िोपययत अहनष्ट उमेदवार उभे राहतात,
तोपययत अशा सांस्थाांमध्ये प्रगहतहवरोधी िोकाांचा त्तशरकाव होऊ नये म्हर्ून राष्ट्रीय महासभेने
आपिे उमेदवार अवश्य उभे करावेत.
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२. अस्पृश्यता-वनिारण
हहिंदू धमायवरीि हा किां क व शाप नाहीसा करण्याच्या आवश्यकतेहवषयी िाांबिचक हववेचन
करण्याची आता इतक्या वषायनांतर िरूर नसावी. या बाबतीत कााँग्रेसवाद्याांनी पुष्कळ कायय केिे
आहे यात काही सांशय नाही. परांतु मिा कष्टाने असे म्हर्ावे िागते की, पुष्कळ कााँग्रस
े वादी या
प्रश्नाकडे केवळ रािकीय दृष्टीने आवश्यक म्हर्ून पाहत आिे आहेत ; व हहिंदूांच्या पुरते
बोिावयाचे म्हर्िे हे काम हहिंदू धमायच्या केवळ अत्त्स्तत्वासाठी दे खीि अहनवाययप र्े िरूरीचे
आहे, या दृष्टीने त्याांनी त्याच्याकडे पाहहिे िे नाही. हहिंदू कााँग्रेसवाद्याांनी िर या कामाचे महत्त्व
ओळखून ते शुद्धबुद्धीने आपल्या हाती घेतिे , तर 'सनातनी' म्हर्हवर्ाऱ्या िोकाांवर आिापयंत
त्याांना िो काही प्रभाव पाडता आिा आहे त्यापेक्षा पुष्कळच व्यापक प्रमार्ात तो पाडता येईि.
त्याांनी या सनातन्द्याांकडे िढण्याच्या आवेशाने िाऊ नये, परांतु त्याांच्या अहहिंसेिा शोभेि अशा
ररतीने म्हर्िे मरत्त्वाच्या भावनेने िावे आणर् हररिनाांच्याहवषयी बोिावयाचे म्हर्िे प्रत्येक
सवर्य हहिंदूने हररिनाांचे दुिःख हे आपिे दुिःख आहे असे समिून, ते िे समािापासून दूर फेकिे
गेिे आहेत अशा त्याांच्या भयानक पररस्स्थतीत त्याांच्याशी मैरी केिी पाहहिे. हहिंदुस्थानात इतक्या
राक्षसी पद्धतीने व िबरदस्त प्रमार्ात हररिनाांना अिग ठे वण्यात आल्याचे आपर् पाहतो की,
िगात असिे वतयन अन्द्यर क्व चतच कधी दृष्टीस पडिे असेि. हे कायय हकती कठीर् आहे ते
मिा स्वानुभवाने माहहत आहे. परांतु स्वराज्याची इमारत रचण्याच्या महान कायायचाच तो एक भाग
आहे. आणर् स्वराज्याचा मागय अगदी उरावरच्या चढर्ी आणर् अनेक खोि दऱ्या आहेत. हा सवय
मागय न डगमगता स्स्थर पाविे टाकून आक्रमर् केल्यानांतरच आपल्यािा स्वराज्य मांददराच्या
त्तशखरावर िाऊन तेथीि स्वातांत्र्याची तािी हवा घेता येईि.
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३. दारूबंदी
िातीय ऐक्य आणर् अस्पृश्यता-हनवारर्ाप्रमार्ेच दारूबांदी ही दे खीि िरी कााँग्रेसच्या काययक्रमाांत
१९२० सािापासून समाहवष्ट झािे िी आहे. तरी या अगदी जिव्हाळयाच्या सामाजिक समाहवष्ट
झािे िी आहे, तरी या अगदी जिव्हाळयाच्या सामाजिक व नैहतक सुधारर्ेच्या बाबतीत
कााँग्रेसवाद्याांनी जितके िक्ष घािावयास पाहहिे होते हततके त्याांनी घातिे िे नाही. आपल्यािा
िर आपिे ध्येय अहहिंसक प्रयत्नाने गाठावयाचे असेि, तर दारू, अफू इत्यादी मादक पदाथांच्या
व्यसनाांमुळे िे िाखो स्रीपुरुष गाांििे िात आहेत त्याांचे भहवतव्य भावी सरकारावर आपल्यािा
सोडता येर्ार नाही.
या अहनष्टाचें हनराकरर् करण्याच्या कामी वैद्य व डोक्टर िोकाांना सवांत िास्त व
पररर्ामकारक कामहगरी करता येईि. दारूबाि व अफूबाि याांना त्याांच्या व्यसनापासून
सोडहवण्याचे उपाय त्याांनी शोधून काढिे पाहहिेत.
ही सुधारर्ा घडवून आर्ण्याच्या कामी स्त्स्रया व हवद्याथी याांना हवशेष सांधी
मळण्यासारखी आहे. प्रेमळपर्ाने सेवेचीं अनेक कामे करून त्याांना व्यसनी िोकाांवर असा काही
प्रभाव पाडता येईि की, त्यामुळे व्यसन सोडू न दे ण्याच्या त्याांच्या हवनांतीिा मान दे र्े त्याांना भागच
पडेि.
थकून भागून आिे ल्या कामगाराांना िेथे आराम घेता येईि, आरोग्यदायक व स्वस्त
फराळाचे पदाथय मळतीि, आणर् स्वत:च्या आवडीचे योग्य ते करमर्ुकीचे खेळ खेळता येतीि
अशी हवश्ाांतीची व करमर्ुकीची गृहे कााँग्रेस स मत्याांना उघडता येण्यासारखी आहेत. हे सवय काम
मनािा आकषयक व हृदयािा उन्द्नत करर्ारे आहे. स्वराज्याचा अहहिंसक मागय हा अणभनव मागय
आहे. याांत िुनी मूल्ये िाऊन त्याांच्या िागी नवीन मूल्ये येतात. हहिंसात्मक मागांत अशा
सुधारर्ाांना कदा चत वाव नसेिही. त्या मागायवर आस्था ठे वर्ारे िोक आपल्या उतावळे पर्ाने,
हकिंवा वाटल्यास अज्ञानाने म्हर्ा, या सवय गोष्टी मुक्तीच्या ददवसापयंत िाांबर्ीवर टाकू पाहतात.
चरकाि दटकर्ारी व आरोग्यप्रद अशी मुक्ती आतून म्हर्िे चतशुद्वीच्या द्वारा उद्भवत असते ही
गोष्ट ते हवसरतात. हवधायक कायय करर्ाऱ्या िोकाांना कायदे शीर दारूबांदीचा मागय प्रत्यक्ष तयार
करता आिा नाही, तरी त्याांना हतचे काम सोपे व यशस्वी करताां येईि.
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४. खादी
खादी हा एक वादग्रस्त हवषय आहे. पुष्कळ िोकाांना असे वाटते की, खादीचा पुरस्कार करण्यात
मी वाऱ्याच्या हवरूद्ध ददशेने नाव हांकारीत आहे आणर् स्वराज्याची नौका माझ्या हातून नक्की
बुडर्ार आहे; तसेच मी दे शािा अांधकार-युगाकडे मागे ओढू न नेत आहे. या छोयाशा हनबांधात
खादीच्या पक्षाची मुद्देसूद माांडर्ी करण्याचा माझा हवचार नाही. मी ती इतरर पुरेशा प्रमार्ात
केिे िी आहे. येथे केवळ प्रत्येक कााँग्रेसवाद्यािा, हकिंबहुना प्रत्येक भारतवासीयािा, खादी
कायायची प्रगती करण्याच्या कामी काय करता येईि एवढे च मिा दाखवावयाचे आहे. खादी ही
दे शातीि सवय िनतेच्या आर्थिंक स्वातांत्र्याच्या व समतेच्या प्रारांभाची सूचक आहे. पक्वाांन्द्नाची
परीक्षा ते खाल्ल्याने होत असते. प्रत्येक स्री पुरुषाने ही गोष्ट अिमावून पहावी; म्हर्िे माझ्या
म्हर्ण्यात हकतपत तथ्य आहे त्याची त्यािा हकिंवा हतिा स्वानुभवाने प्र चती येईि. खादीचा
स्वीकार करावयाचा म्हर्िे हतने सू चत होर्ाऱ्या सवय गोष्टींचा स्वीकार केिा पाहहिे. खादी
म्हर्िे सवयव्यापी स्वदे शी मनोवृत्ति , िीवनाच्या सवय गरिा हहिंदू स्थानाांतूनच आणर् त्याही
खेड्ाांतीि िोकाांच्या श्म आणर् बुद्धीचा उपयोग करून भागहवण्याचा कृतहनश्चय. आि चािू
असिे ल्या प्रवाहािा उिटा वाहायिा िावण्याचा हा प्रश्न आहे. म्हर्िे आि िी हहिंदुस्थान व
ग्रेटहब्रटन मधीि पाच-सात शहरे हहिंदुस्थानातीि सात िक्ष खेड्ाांचे शोषर् व हवनाश करून िगत
आहेत, त्याच्याऐविी ती खेडी बहुांशी स्वाविां बी व स्वयांपूर्य होतीि आणर् स्वेच्छे ने दोन्द्ही पक्षाांना
िाभदायक होईि अशा तऱ्हेने हहिंदुस्थानातीि शहराांच्या आणर् बाहेरीि िगाच्याही उपयोगी
पडतीि.
यासाठी पुष्कळाांच्या मनोवृिीत व आवडीहनवडीत क्राांहतकारक बदि होर्े आवश्यक
आहे. अहहिंसात्मक मागय पुष्कळ बाबतीत सोपा असिा तरी इतर अनेक बाबतीत तो अत्यांत
कदठर् आहे. एकूर् एक भारतवात्तसयाांच्या िीवनाशी त्याचा जिव्हाळयाचा सांबांध येतो, त्याच्या
अांतरांगाांत िी शक्ती गूढपर्े पडू न राहहिे िी आहे त्या शक्तीची त्यािा िार्ीव करून दे ऊन त्यािा
उिेजित करतो आणर् हहिंदी-मानवसमाि-रूपी सागराच्या प्रत्येक हबिंदूशी आपर् एकरूप आहोत
असा अणभमान व िार्ीव त्याच्या दठकार्ी उत्पन्द्न करतो. आि युगानुयुगें ज्या प्रार्हीन िड
वस्तूिा आपर् चुकीने अहहिंसा समित आिो आहोत ती ही अहहिंसा नव्हे. ती तर मानविातीिा

विधायक काययक्रम | www.mkgandhi.org

आिपयंत माहीत असिे ल्या शक्तींमध्ये सवांपेक्षा िास्त प्रभावी शक्ती आहे, आणर् हतच्यावरच
मानविातीच्या अत्त्स्तत्वाचा आधार आहे. याच शक्तीचे दशयन कााँग्रेसिा व हतच्या द्वारा िगािा
करून दे ण्याचा मी प्रयत्न केिा आहे. मिा तर खादी ही हहिंदी िनतेच्या ऐक्याचे , हतच्या आर्थिंक
स्वातांत्र्याचे प्रतीक आणर् म्हर्ूनच शेवटी िवाहरिाि नेहरूांच्या काव्यमय भाषेत बोिावयाचे
म्हर्िे ‘हहिंदुस्थानच्या स्वातांत्र्याचा पोषाख' आहे असे वाटते.
त्तशवाय खादी-मनोवृिी म्हर्िे िीवनावािा आवश्यक अशा वस्तूांच्या उत्पादनाचे व
हवभागर्ीचे हवकेंद्रीकरर् होय. यासाठी आतापयंत आपर् या त्तसद्धाांतापयंत येऊ न पोहोचिो
आहोत की, प्रत्येक खेड्ाने स्वतिःिा िागर्ाऱ्या सवय वस्तू हनमायर् करून, खेरीि शहराांच्या
गरिा भागण्यासाठी अमुक टक्के िादा वस्तु तयार कराव्यात.
मोठमोठाल्या यांरोद्योगाांचे तर अवश्यमेव केंद्रीकरर् करून त्याांना राष्ट्राच्या मािकीचे
करावे िागतीि. परांतु ही हवराट राष्ट्रीय प्रवृत्ति मुख्यत्वे करून खेड्ाांतच चािर्ार असल्यामुळे
हतचा फारच थोडा अांश या मोठ्या उद्योगधांद्याांनी व्यापिा िाईि.
खादीमध्यें कोर्कोर्त्या गोष्टींचा समावेश होतो ते स्पष्ट केल्याांनतर आता कााँग्रेसवाद्याांना
खादीची प्रगती घडवून आर्ण्यासाठी काय काय करता येण्यासारखे आहे व त्याांनी काय केिे
पाहहिे, त्याचे ददग्दशयन मी केिे पाहहिे. खादीच्या उत्पादनात कापसाची िागवड करर्े, कापूस
वेचर्े, कापूस रेचर्े, तो साफ करर्े, हपिंिर्े, पेळू करर्े, कातर्े, खळ दे र्े हकिंवा पािर्ी करर्े,
रांगहवर्े, तार्ावार्ा करर्े, हवर्र्े आणर् धुर्े, इतक्या गोष्टींचा समावेश होतो. रांगण्याच्या
हक्रयेखेरीि करून या सवय हक्रया केल्याच पाहहिेत अशा आहेत. याांतीि एकूर्एक हक्रया
खेडयाांत उिम तऱ्हेंने होऊ शकतात; आणर् सबांध हहिंदुस्थानात िी अनेक खेडी चरखा सांघाने
व्यापिी आहेत त्या खेड्ातून त्या आि अशा तऱ्हेने प्रत्यक्ष चािू आहेत. चरखा सांघाच्या अगदी
शेवटच्या अहवािावरून आपल्यािा खािी ददिे िे मनोरांिक आकडे मळतात.
१९४० सािी कमीत कमी १६४५१ खेड्ाांतून हवखुरिे ल्या २,७५,१४६ ग्रामवासीयाांना याांतीि १९,६४५ हररिन व ५७,३७८ मुसिमान आहेत – काांतर्े, हवर्र्े इत्यादी मिूरीबद्दि
३४,८५,६०९ रुपये मळािे . कातर्ाऱ्याांत मुख्यत्वे करून स्त्स्रया होत्या.
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तथाहप कााँग्रेसवाद्याांनी खऱ्या मनोभावाने खादीचा काययक्रम हाती घेतिा असता तर
जितके काय झािे असते , त्याच्या फक्त शांभराव्या हहश्श्याइतके हे झािे िे काम आहे. या मुख्य
ग्रामोद्योगाचा व त्याबरोबरच त्याच्या आनुषांहगक हस्तव्यवसायाांचा हनष्कारर् व हनदय यपर्ाने नाश
करण्यात आिा त्यावेळेपासून बुजद्ध आणर् प्रफुस्ल्ितपर्ा याांचा खेड्ातून िोप झािा आहे,
खेडी हनष्प्रार् व हनस्तेि झािी अहेत आणर् खेड्ाांतीि िोकाांची स्स्थती त्याांनी आबाळ केिे ल्या
त्याांच्या स्वत:च्या गुराांसारखीच िवळिवळ झािे िी आहे.
कााँग्रेसवाद्याांना िर खादीच्या बाबतीत कााँग्रेसने ददिे ल्या हाकेचे हनष्ठापूवयक पािन
करावयाचे असेि, तर खादीकायायच्या योिनेत त्याांना कोर्ता भाग घेता येईि याहवषयी अ. भा.
चरखा सांघाकडू न वेळीवेळी ज्या काही सूचना बाहेर पडतात त्याांचा त्याांनी अांमि करावा. येथे
फक्त थोडेसे सवयसामान्द्य हनयम घािू न दे ता येतीि.
१. स्वत:च्या मािकीची िमीन असिे ल्या प्रत्येक कुटुां बाने हनदान आपल्या कुटुां बाच्या
उपयोगापुरती तरी कापसाची िागवड करावी. कापसाची िागवड करण्याचे काम सोपे आहे.
हबहारमध्ये पूवी शेतकऱ्याांना आपल्या शेतीच्या िमीनीपैकी भागात हनळीची िागवड कायद्याच्या
सक्तीने करावी िागे. ही सक्तीची िागवड हनळीच्या परदे शी मळे वाल्याांच्या हहताथय होती. तर मग
आपल्यािा ि मनीच्या अमुक हहश्श्याांत राष्ट्रासाठी कापसाची िागवड स्वेच्छे ने करण्यास काय
हरकत आहे बरे? वाचकाच्या िक्षात येई िच की, खादीच्या हवकेंद्रीकरर्ािा हतच्या हवहवध
हक्रयाांच्या सुरुवातीपासूनच प्रारांभ होतो. आि कापसाची िागवड अमुक एका भागातच मोठ्या
प्रमार्ाांत होते, व तेथून तो कापूस हहिंदुस्थानच्या दूरदूरच्या भागाांत पाठवावा िागतो. महायुद्धापूवीं
तो मुख्यत्वे हब्रटन व िापानिा पाठहवण्यात येत असे. पूवी कापसाचे पीक हे एक रोकड नाण्याचे
पीक होते व अिूनही (म्हर्िे शेतकरी कापूस स्वतिःच्या वापरासाठी पीकवीत नाही परांतु तो
बािाराांत हवकून रोकड पैसा मळहवण्यासाठी हपकवतो) व त्यामुळे बािारच्या तेिी मांदीचा
त्यावर पररर्ाम घडत असतो. खादीच्या योिनेत कापसाची िागवड या अहनणश्चतपर्ापासून व
िुगारपासून मुक्त होते. या योिनेत शेतकरी आपल्यािा हवे असेि ते पीक करतो. शेतकऱ्यािा
एवढे कळिे पाहहिे की, आपल्या स्वतिःच्या गरिा भागवण्यासाठी िागवड करर्े हे आपिे
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पहहिे काम होय. एवढे त्याने केिे म्हर्ने बािारभावाच्या मांदीमुळे स्वतिःचे नुकसान होण्याचा
सांभव त्यािा कमी करता येईि.
२. प्रत्येक कातर्ाऱ्याने, त्याच्या िवळ स्वत:चा कापूस नसेि तर, पुरेसा कापूस
रेचण्यासाठी हवकत घ्यावा. हा कापूस त्यािा हातचरख्यात्तशवायही रेचता येईि. फळीसळीचा
उपयोग करून त्यािा आपल्या हहश्श्याचा कापूस सहि रेचता येईि. िेथे असे करर्े अशक्य
वाटत असेि, तेथे हातचरखाने िोढिे िा कापूस आर्ून तो हपिंिावा. स्वत:पुरता कापूस फारश्या
आयासाहवना िहानशा धनुकिीने (धनुष्यहपिंिर्ीने) चाांगिा हपिंिता येईि. कामाचे हवकेंद्रीकरर्
ज्या मानाने िास्त त्या मानाने त्याची साधने िास्त साधी व स्वस्त असर्ार. अशा तऱ्हेने पेळू
तयार झािे म्हर्िे काांतण्याची हक्रया सुरू होते. काांतण्यासाठी मी धनुष्यतकिीची आग्रहपूवयक
त्तशफारस करतो. मी ती पुष्कळ वेळा वापरिे िी आहे. माझी हतच्यावरीि गती िवळ िवळ
राहाटाइतकीच आहे. राहाटापेक्षा या धनुष्यतकिीवर मी िास्त बारीक तार काढतो व त्या सुताचा
कस म्हर्िे मिबूती व समानताही िास्त असते. परांतु माझ्याप्रमार्े हे कदा चत सवांना सारखे
िागू पडर्ार नाही. धनुष्यतकिीवर मी एवढा भर दे तो त्याचे कारर्, ती तयार करायिा िास्त
सोपी व िास्त स्वस्त असून राहाटाप्रमार्े हतची वारांवार दुरुस्ती करावी िागत नाही हे होय.
राहाटाच्या दोन माळा कशा तयार करायिा िास्त सोपी व िास्त स्वस्त असून राहाटाप्रमार्े हतची
वारांवार दुरुस्ती करावी िागत नाही हे होय. राहाटाच्या दोन माळा कशा तयार कराव्यात, व त्या
हनसटू न गेल्या म्हर्िे पुन: कशा बसवाव्यात, हकिंवा राहाट अडिा हकिंवा नादुरुस्त झािा म्हर्िे
त्यािा पुनिः कसा चािू करावा हे सवय कातर्ाऱ्यािा येत नसिे म्हर्िे राहाट पुष्कळदा ररकामा
पडू न राहतो. त्तशवाय, कोयावधी िोकाांनी िर एकदम काांतण्याचे मनावर घेतिे , - आणर्
आिच्या पररस्स्थतीत तसे त्याांना करावे िागल्यास नवि नाही, - तर सवांची मागर्ी पुरवू शकेि
असे धनुषतकिी हेच एक साधन आहे ; कारर् तेच एक हत्यार तयार करायिा व वापरायिा
अत्यांत सोपे आहे. साध्या तकिीपेक्षाही ती तयार करायिा व वापरायिा अत्यांत सोपी आहे,
साध्या तकिीपेक्षाही ती तयार करर्े िास्त सोपे आहे. ती प्राप्त करण्याची सवांत चाांग िी, सोपी
व सवांग पद्धत म्हर्िे स्वत: बनवून घेण्याची होय. खरोखरच, साधी हत्यारे कशी बनवातीत व
वापरावीत हे प्रत्येक इसमाने त्तशकून घेतिे पाहहिे. सबांध राष्ट्र एकाच वेळी कातण्यापयंतच्या सवय
हक्रया िर करू िागिे , तर त्याचा राष्ट्राच्या एकीकरर्ाच्या व त्तशक्षर्ाच्या दृष्टीने केवढा पररर्ाम
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होईि त्याची कल्पना करा. श्ीमांत व गरीब याांच्यामधीि या एकच प्रकारच्या श्माच्या
स्नेहग्रांथीमुळे त्या दोघाांमधीि हवषमता कमी होऊन त्याांच्यामध्ये हकती समता प्रस्थाहपत होईि
त्याचा हवचार करा !
अशा तऱ्हेने तयार झािे ल्या सुताचा तीन प्रकारे हवहनयोग करताां येईि: दररद्रनारायर्ाच्या
प्रीत्यथय ते. अ. भा. चरखा सांघािा भेट म्हर्ून दे ता येईि; स्वत:च्या वैयत्तक्तक उपयोगासाठी ते
हवर्ून घेता येईि; हकिंवा त्या सुताच्या बदिी मळे ि हततकी खादी हवकत घेता येई ि. हे तर अगदी
स्पष्टच आहे की, सुत जितके बारीक व चाांगिे त्या मानाने त्याची हकिंमतही िास्त. कााँग्रस
े वाद्याांनी
िर हे काम मन िावून केिे तर ते या कामी िागर्ाऱ्या हत्याराांची सुधारर्ा करतीि व पुष्कळ
नवे नवे शोध िावतीि. आपल्या दे शात शारीररक श्म व बुजद्ध याांची फारकत झािे िी आहे.
त्यामुळे प्रगहत खुांटून कोंडमारा झािा आहे. येथे सुचहवल्याप्रमार्े िर या दोघाांचे अहवच्छे द्य
कायमचे असे िग्न िागिे तर त्याचा अपरर मत चाांगिा पररर्ाम होईि.
या राष्ट्रव्यापी यज्ञाथय काांतण्याच्या योिनेत सामान्द्य स्री हकिंवा पुरुषाकडू न रोि या
कामाप्रीत्यथय एका तासाहून िास्त वेळेची अपेक्षा मी बाळगिे िी नाही.
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५. इतर ग्रामोद्योग
या उद्योगाांची भू मका खादीहून वेगळी आहे. त्याांत ऐस्च्छक श्मासाठी फारसा वाव नाही, प्रत्येक
उद्योगात मार्साांच्या एका हवत्तशष्ट सांख्येच्याच श्माची िरूर पडर्ार. हे सवय उद्योग खादीच्या
अनुचराांसारखे आहेत. खादीत्तशवाय त्याचे अत्त्स्तत्व सांभवत नाही; व त्याांच्या अभावी खादीची
प्रहतष्ठा राहर्ार नाही. दळर्े , काांडर्े, साबर्, कागद व आगपेया तयार करर्े , कातडी कमावर्े,
तेि काढर्े, इत्यादी आवश्यक ग्रामोद्योगाांत्तशवाय खेड्ाांचे अथयकारर् सांपूर्य होर्ार नाही.
कााँग्रेसवाद्याांना या उद्योगाांत िक्ष घािता येईि; आणर् ते स्वत: िर ग्रामवासी असतीि हकिंवा
खेडयाांत िाऊन कायमचे राहतीि पर ते या उद्योगाांत नवीन िोम आर्ून त्याां ना नवीन स्वरूप
दे तीि. िेव्हा िेव्हा व िेथे िेथे मळू शकतीि त्या त्या वेळी व त्या त्या दठकार्ी फक्त खेड्ाांतून
बनिे ल्या वस्तू वापरण्यात प्रहतष्ठा मानून त्यास वापरण्याचा सवांनी हनश्चय करावा. खेडयाांत
बनिे ल्या वस्तूांना मागर्ी उत्पन्द्न झािी, तर आपल्या बहुतेक गरिा आपिी खेडीच भागवतीि
यात काही सांशय नाही. आपिी मनोवृत्ति ग्रामोन्द्मुख झािी म्हर्िे आपल्यािा पाश्चात्याांच्या
नकिे च्या हकिंवा यांराांनी बनहविे ल्या वस्तू हव्याश्या वाटर्ार नाहीत; परांतु ज्यात दाररद्र्य,
उपासमार, आणर् बेकारीचा मागमूस राहर्ार नाही अशा भावी नवभारताचे दृश्य पुढे ठे वून त्यािा
सािेि अशा शुद्ध राष्ट्रीय अणभरूचीचा आपर् पररपोष करू.
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६. ग्रामसफाई
बुजद्ध आणर् श्म याांचा हवच्छे द झाल्याकारर्ाने आपल्या खेड्ाांकडे आपिे अक्षम्य दुिय क्ष झािे िे
आहे. आणर् त्यामुळे दे शभर दठकदठकार्ी िी सुांदर खेडी पसरिे िी असावयाची त्याऐविी
आपल्यािा उकरडे दृष्टीस पडतात. पुष्कळ खेडयाांच्या िवळ िाऊन पोहोचताांना िो अनुभव
येतो त्याने मन काही प्रफुस्ल्ित होत नाही. त्याांच् या भोवतािी अशी काही घार् व रासदायक
दुगंधी असते की मार्सािा पुष्कळदाां डोळे

मटू न नाक दाबून धरावेसे वाटते. दर

कााँग्रेसवाद्याांपैकी बहुसांख्य िोक आपल्या खेडयाांतीि असतीि – तसे ते असिे तर पाहहिेतच,
- तर त्याांना आपल्या खेडयाांना सवय प्रकारच्या स्वच्छे तेचे आदशय नमुने बनहवता आिे पाहहिे.
परांतु खेडयाांतीि िोकाांच्या रोिच्या िीवनाशी आपर् समरस होर्े हे आपिे कतयव्य आहे असे
तयाांनी कधी मानिे िे नाही. राष्ट्रीय हकिंवा सामाजिक स्वच्छतेची िार्ीव असर्े, हा आमच्यात
आवश्यक सद्गुर् मानिे िा नाही. आपर् कशा तरी प्रकारचे स्नान करतो खरे , परांतु ज्या हवहहरींत,
तिावाांत हकिंवा नदींत हकिंवा ज्याांच्या काांठी आपर् स्नानादद धार्मिंक हव ध करतो ती घार् झािी
तर आपल्यािा त्याची पवाय नसते. या दोषािा मी एक मोठा दुगुयर् मानतो; आणर् आमच्या
खेडयाांची व पहवर नद्याांच्या पहवर काठाांची िी िाजिरवार्ी स्स्थती आहे हतिा आणर्
अस्वच्छतेमुळे िे नाना प्रकारचे रोग उद्भवतात त्याांना हा आपिा दुगुयर्च कारर्ीभूत आहे.
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७. नई तालीम हकिंिा िधाय शिक्षण
हा हवषय नवीन आहे. परांतु राष्ट्रीय सभेच्या काययकारी मांडळाच्या सभासदाांना या हवषयाहवषयी
इतकी काही आस्था वाटिी की, त्याांनी हहिंदुस्थानी तात्तिमी सांघाच्या सांस्थापकाांना आपल्या
मान्द्यतेची सनद ददिी; आणर् हा सांघ कााँग्रेसच्या हररपुऱ्याच्या अ धवेशनापासून आपिे काम
करीत आहे. अनेक कााँग्रेसवाद्याांना कायय करण्यािा हे एक हवशाि क्षेर आहे. खेड्ाांतीि मुिाांना
त्तशकवून त्याांना आदशय ग्रा मक बनवर्े हा या त्तशक्षर्ाचा उद्दे श आहे. या त्तशक्षर्ाची योिना
मुख्यत्वे त्याांच्यासाठीच केिे िी आहे. या योिनेिा मूळ प्रेरर्ाही खेड्ाांतून मळािे िी आहे.
कााँगेसवाद्याांना स्वराज्याची इमारत अगदी थेट पायापासून रचावयाची असल्यामुळे दे शातीि
मुिाांची उपेक्षा करून त्याचे भागर्ार नाही. परकीय सिेने नकळत परांतु अगदी अचूकपर्े
त्तशक्षर्ाच्या क्षेराांत िहान मुिाांपासून सुरुवात के िी. हल्िीचे प्राथ मक त्तशक्षर् म्हर्िे एक फासय
आहे. कारर्, हहिंदुस्थानातीि खेड्ाांच्या, व तसे पाहहिे तर शहराांच्या दे खीि, गरिाांचा हवचार
केल्यात्तशवाय त्याची योिना करण्यात आिी आहे. वधाय त्तशक्षर् हे मुिे शहराांतीि असोत हकिंवा
खेड्ाांतीि असोत त्याांचा भारतवषांत ज्या काही सवोिम व चरस्थायी गोष्टी असतीि त्याांच्याशी
साांधा िुळवून दे ते. ते शरीर आणर् मन दोहोंचा हवकास साधते , व मुिािा दे शाच्या भूमीशी
हनग डत राखते आणर् त्याच्या मनचक्षुपुढे भहवष्य काळाचे भव्य चर उभे करते. आणर् हा
भहवष्यकाळ हनमायर् करण्याच्या कामी तो बािक हकिंवा बात्तिका आपल्या शािे य िीवनाच्या
सुरुवातीपासूनच हातभार िावू िागतात. कााँग्रेसवाद्याांना हे काम अत्यांत मनोरांिक वाटण्यासारखे
आहे; आणर् त्यामुळे जितका िाभ त्याांच्या सांपकायत येर्ाऱ्या मु िाांना होईि हततकाच त्याांना
स्वत:िादे खीि होईि. या कामात पडण्याची ज्याांची इच्छा असेि त्याांनी सेवाग्राम येथीि तात्तिमी
सांघाच्या मांत्र्याांशी परव्यवहार करून हकिंवा अन्द्य मागे सांपकय साधावा.
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८. प्रौढ शिक्षण
याची कााँग्रेसवाद्याांनी भयांकर हेळसाांड केिी आहे. िेथे अशी हेळसाांड त्याांनी केिी नाही, तेथे
हनरक्षराांना केवि त्तिहायिा वाचायिा त्तशकवून समाधान मानिे आहे. प्रौढ त्तशक्षर्ाचे काम िर
माझ्या हाती आिे तर मी आपिा दे श हकती महान व हवशाि आहे याची प्रौढ हवद्याथ्यांना िार्ीव
करून दे ण्यापासून त्याांच्या त्तशक्षर्ास आरांभ करीन. खेड्ाांतीि मनुष्याचे हहिंदुस्थान त्याच्या
खेडयाांतच साठविे िे असते. तो कोठे बाहेरगावी गेिा म्हर्िे स्वत:च्या खेडयाचाच आपिे घर
हकिंवा वतन म्हर्ून उल्िे ख करतो. त्याच्या दृष्टीने हहिंदुस्थान म्हर्िे एक भौगोत्तिक नाव आहे.
खेड्ाांत हकती अज्ञान माििे िे आहे त्याची आपल्यािा काही कल्पना नाही. परकीय राज्य व
त्याचे दुष्पररर्ाम याांची खेडयाांतीि िोकाांना काही माहहती नाही, िे काय तुटपुांिे ज्ञान त्याांना
सहिगत्या कोठू न तरी मळते त्यामुळे परकीयाांचा दरारा वाटू न ते गाांगरून िातात. व याचा
पररर्ाम असा होतो की, परकीय िोक व त्याांची सिा याहवषयी त्याांच्या मनाांत णभती व द्वे ष उत्पन्द्न
होतो. याांतून स्वत:ची कशी सुटका करून घ्यावी ते त्याांना कळत नाही. आपिे स्वत:चे दोष आणर्
परकीय सिा झुगारून दे ण्याच्या आपल्या अांगच्या शक्तीच्या िार्ीवेचा अभाव यामुळेच
परकीयाांचे अत्त्स्तत्व या दे शात आहे हे त्याांना माहीत नाही. म्हर्ून माझ्या मते प्रौढ त्तशक्षर् म्हर्िे
प्रथम प्रौढाांना खरे रािकीय त्तशक्षर् तोंडाने दे र्े हे होय. प्रौढ त्तशक्षर्ात याची व्यवस्स्थत योिना
करून ठे विे िी असिी म्हर्िे ते हनभययपर्े दे ता येईि. मिा वाटते की, अशा प्रकारचे त्तशक्षर्
दे ण्याच्या कामी सरकारने अडथळा आर्ण्याचे ददवस केव्हाच हनघून गेिे आहेत; परांतु सरकारने
तसा अथडळा िर केिाच तर आपल्या िोकाांना गोळा करून त्याांना तोंडी त्तशक्षर् दे ण्याच्या या
प्राथ मक हक्कासाठी आपर् सरकारशी िढा ददिा पाहहिे; कारर्, याच्यात्तशवाय स्वराज्य
सांभवतच नाही. अथायत मी हे िे सवय त्तिहहिे आहे त्यात सवय काम उघडपर्े होईि असे गृहीत
धरिे िे आहे. अहहिंसेिा णभतीचा आणर् त्यामुळे गुप्ततेचा हतटकारा आहे. या मौख्रखक त्तशक्षर्ाच्या
बरोबरच अक्षरज्ञानही दे ण्यात यावे . हे एक हवत्तशष्ट िायकीचे काम आहे. या त्तशक्षर्ाचा काळ
कमी करण्यासाठी अनेक पद्धती आिमावल्या िात आहेत. येथे हनर्दिंष्ट केिे ल्या कल्पनाांना मूतय
स्वरूप दे ऊन काययकत्यांना मागयदशयन करण्यासाठी कााँग्रेसच्या काययकारी स मतीने तज्ञाांचे एक
कामचिाऊ हकिंवा कायमचे मांडळ नेमल्यास चाांगिे होईि. मी हे कबूि करतो की, या पररच्छे दात
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मी िे काही म्हटिे आहे ते केवळ ददशा सूचनापुरते आहे, परांतु सवय सामान्द्य कााँग्रेसवाद्याने त्या
रस्त्याने कसे िावे त्याची माहहती याांत ददिे िी नाही. त्याचप्रमार्े ज्यात अमुक प्रकारच्या हवत्तशष्ट
ज्ञानाची अत्यांत आवश्यकता आहे, असे हे काम करण्याची पारता प्रत्येक कााँग्रेसवाद्याच्या अांगी
असर्ेही शक्य नाही. परांतु िे कााँग्रेसवादी त्तशक्षक असतीि त्याांना येथे ज्या सूचना केल्या आहेत
तदनुसार त्तशक्षर्क्रम आखण्यािा अडचर् पडू नये असे वाटते.
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९. स्त्स्ियांची सेिा
स्त्स्रयाांच्या सेवेचा मी हवधायक काययक्रमात समावेश केिा आहे; कारर् की, सत्याग्रहाने िरी
हहिंदुस्थानातीि स्त्स्रयाांना त्या ज्या अांध:काराने ग्रासिे ल्या होत्या त्यातून अगदी सहिगत्या
कोर्ािा खरे वाटर्ार नाही इतक्या थोड्ा वेळात बाहेर काढिे आहे व हे काम इतर कोर्त्याही
उपायाने शक्य झािे नसते - तरी स्वराज्याच्या िढयात स्त्स्रयाांना आपल्या बरोबरीने भाग घेता
यावा, असा प्रयत्न करर्े आपिे कतयव्य आहे, असे कााँग्रेसवाद्याांना अिून वाटिे नाही. सेवेच्या
कायायमध्ये स्री ही पुरुषाची खरोखरीची मदतनीस झािी पाहहिे , या गोष्टीची िार्ीव त्याांना
अद्याप झािी नाही. ज्या रूढी व कायदे पुरुषाांनी घडहविे होते व िे घडण्यात स्त्स्रयाांचा काही
भाग नव्हता अशा रूढी-कायद्याांच्या खािी स्त्स्रयाांना चुरडू न टाकण्यात आिे आहे. अहहिंसेच्या
पायावर अ धहष्टत झािे ल्या िीवनाच्या योिनेत पुरुषािा स्वत:चे भहवतव्य घडहवण्याचा जितका
अ धकार पोहोचतो हततकाच स्रीिाही स्वत:चे भहवतव्य घडहवण्याचा अ धकार असर्ार. परांतु
अहहिंसक समािात कोर्ताही हक्क प्राप्त होण्याच्या पूवी अगोदर हवत्तशष्ट कतयव्य बिाविे िे
असावे िागते; म्हर्ून यावरून असे फत्तित होते की, सामाजिक आचाराचे हनयम स्री-पुरुषाांनी
एकमेकाांच्या सहकायायने सल्ल्याने घडिे पाहहिेत. ते कधीही बाहेरून िादता येर्ार नाहीत.
स्त्स्रयाांशी वागण्याच्या बाबतीत या सत्याचे सांपूर्य आकिन पुरुषाांना झािे िे नाही. स्त्स्रया या
आपल्या मर व सहकारी आहेत, असे समिण्याच्या ऐविी आपर् स्त्स्रयाांचे प्रभु आणर् मािक
आहोत असे ते मानीत आिे आहेत. हहिंदुस्थानातीि स्त्स्रयाांना हात दे ऊन वर आर्ण्याचा अ धकार
कााँग्रेसवाद्याांचा आहे. आपल्यािा स्वतांर होता येईि हकिंवा केव्हा तरी स्वतांर व्हावयाचे आहे याची
िार्ीव नसिे ल्या प्राचीन काळच्या गुिामासारखीच काहीशी स्त्स्रयाांची स्स्थती आहे. िेव्हा
स्वातांत्र्य प्रत्यक्ष येऊ न थडकिे तेव्हा काही काळपयंत त्या गुिामािा अगदी असहाय्य वाटिे .
आपर् पुरुषाांचे गुिाम आहोत असे मानण्याची त्तशकवर् स्त्स्रयाांना दे ण्यात आिे िी आहे. त्याांना
स्वत:च्या सांपूर्य प्रहतष्ठेची (दिायची) िार्ीव व्हावी आणर् पुरुषाांच्या बरोबरीने काम करण्याचे
सामथ्यय त्याांच्या अांगी यावे असा प्रयत्न करर्े हे कााँग्रेसवाद्याांचे कतयव्य आहे.
एकदा मनाचा हनश्चय झािा तर ही क्राांती सोपी आहे. कााँग्रेसवाद्याांनी आपल्या
घरापासूनच या क्राांतीस सुरु वात करावी. बायका म्हर्िे बाहुल्या हकिंवा उपभोग्य वस्तु आहेत असे
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न समिता त्या सेवेच् या समान क्षेरात सन्द्माननीय सहकारी आहेत, असे समिून त्याांच्याशी
तदनुरूप वतयन ठे वावे. हा उद्दे श पार पाडण्यासाठी ज्याांना शाळा कॉिे िाांतीि त्तशक्षर् मळािे िे
नाही त्याांनी स्वत:च्या पतींपासून िे काही मळण्यासारखे असेि तेवढे . हेच म्हर्र्े िरूर त्या
फेरफारासह माता व कन्द्या याांसही िागू पडते.
हहिंदुस्थानच्या स्त्स्रयाांच्या असहाय्य स्स्थतीचे हे एक एकाांगी चर मी येथे रेखाटिे आहे, हे
येथे साांगण्याची आवश्यकता नसावी. मिा या गोष्टीची पूर्य िार्ीव आहे की, खेड्ाांतून
सामान्द्यत: स्त्स्रया यतत्कां चतही दबल्या गेल्यात्तशवाय पुरुषाांशी बरोबरीच्या नात्याने वागतात;
आणर् काही बाबतीत तर त्याांच्यावर वचयस्व दे खीि गािवतात. परांतु एखाद्या हनष्पक्ष परकीय
मनुष्यािा असेच वाटे ि की, कायदा व रूढी या दोन्द्ही दृष्टींनी आपल्या येथीि स्त्स्रयाांचा दिाय सवय
बाबतीत अगदी खराब आहे, आणर् त्याांत आमूिाग्र पररवतयन घडवून आर्र्े आवश्यक आहे.

विधायक काययक्रम | www.mkgandhi.org

१०. आरोग्य आणण स्िच्छतेचें शिक्षण
हवद्यायक काययक्रमात ग्रामसफाईचा एक स्वतांर बाब म्हर्ून समावेश केल्याांनतर आरोग्य व
स्वच्छतेच्या, त्तशक्षर्ािा वेगळे स्थान दे ण्याची काय िरूर, असा प्रश्न वाचकाडू न येर्े शक्य आहे.
ग्रामसफाईबरोबरच हा हवषय घेता आिा असता खरा, परांतु हवधायक काययक्रमाच्या वेगवेगळ्या
मुद्दय
् ात ढवळाढवळ करायची माझी इच्छा नव्हती. केवळ ग्रामसफाईचा उल्िे ख केल्याने त्यात
आरोग्य व स्वच्छतेचा समावेश होऊ शकत नाही. स्वत:च्या आरोग्याचे रक्षर् करण्याची किा,
आणर् स्वच्छतेचे ज्ञान हा एक स्वतांर अभ्यासाचा: आणर् तदनुसार वतयन करण्याचा हवषय आहे.
कोर्त्याही सुव्यवस्स्थत समािामध्ये नागररकाांना आरोग्य व स्वच्छतेच्या हनयमाांचे ज्ञान असते व
त्याचे ते पािानही करतात. मनुष्यिातीिा ज्या अनेक व्याधींनी ग्रासिे आहे त्यापैक ी बहुतेक
रोगाांना कारर् आरोग्य व स्वच्छतेच्या हनयमाांचे अज्ञान व उपेक्षा ही होत, ही गोष्ट आता
हन:सांददग्धपर्े त्तसद्ध झािे िी आहे. आपल्या येथे िे मृत्यूचे फारच मोठे प्रमार् आहे त्याचे मुख्य
कारर् आपल्या िोकाांच्या शरीराांना कुरतडू न खार्ारे दाररद्र्य आहे यात हतळमार शांका नाही;
परांतु िोकाांना िर आरोग्य व स्वच्छतेच्या बाबतीत योग्य त्तशक्षर् ददिे तर हे प्रमार् बरेच कमी
करता येण्यासारखे आहे.
“हनरोगी शरीरात हनरोगी मन (वास करते )” हा मानविातीसाठी कदा चत् पहहिा हनयम
असावा. या हनयमातीि सत्य स्वत: त्तसद्ध आहे. मन आणर् शरीर याांच्यामध्ये अहनवायय असा सांबांध
आहे. आपिी मने िर हनरोगी झािी तर आपर् सवय अहनवायय असा सांबांध आहे. आपिी मने िर
हनरोगी झािी तर आपर् सवय प्रकारच्या हहिंसेचा त्याग करू, आणर् मग स्वाभाहवकपर्े
आरोग्याच्या हनयमाांचे पािन करू म्हर्िे आपिी शरीरे अनायासे हनरोगी होतीि. म्हर्ून
हवधायक काययक्रमाच्या या बाबीकडे कोर्ताही कााँग्रेसवादी दुिय क्ष करर्ार नाही अशी मी आशा
बाळगतो. आरोग्य आणर् स्वच्छतेचे मुिभूत त्तसद्धाांत फार साधे व सहि त्तशकून घेण्यासारखे
आहेत. अडचर् काय ती ते पाळण्याच्या बाबतीत येते. काही हनयम येथे दे तो:
अत्यांत शुद्ध हवचार मनाांत आर्ीत िा आणर् सवय ररकामटे कड्ा व मत्तिन हवचाराांची
हकािपट्टी करा.
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रारांददवस स्वच्छ व तािी हवा घ्या.
शारीररक व मानत्तसक श्मात समतोिपर्ा राखा.
ताठ उभे राहा, ताठ बसा, आणर् आपल्या एकूर्एक कामात व्यवस्स्थत आणर् हनमयळ
राहा. आणर् ही सवय कामे तुमच्या आांतररक स्स्थतीची हनदशयक होऊ द्या.
आपल्या मानव-बाांधवाांच्या सेवेसाठी िगण्याकररता खा. स्वत:च्या स्वादतृप्तीसाठी
खाऊ-िगू नका. एवढ्यासाठी तुमचे मन व शरीर याांना सुस्स्थतीत ठे वण्यासाठी आवश्यक असेि
इतकाच तुमचा आहार असावा. मनुष्य िशा प्रकारचा आहार घेतो तसा होतो.
तुमचे पार्ी, अन्द्न आणर् हवा ही सवय स्वच्छ व शुद्ध असिी पाहहिेत; आणर् के वळ
स्वत:पुरती स्वच्छता बाळगून तुम्ही समाधान न मानता, िी हरहवध स्वच्छता तुम्हािा स्वत:च्या
बाबतीत पाळावीशी वाटे ि त्याच हरहवध स्वच्छतेचा प्रचार आपल्या भोंवतािी तुम्ही करा.
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११. प्रांतीय भाषा
आपल्या मातृभाषेपेक्षा इांग्रिी भाषेहवषयी आपर् िास्त प्रेम बाळगू िागिो. त्यामुळे सुत्तशणक्षत
आणर् रािकीयदृष्टया िागृत असे वरचे वगय आणर् सामान्द्य िनता ही एकमेकाांपासून फार
दुराविी आहेत. त्यामुळे हहिंदुस्थानातीि भाषाांना दाररद्र्य आिे आहे. एखादा गहन तात्त्त्त्वक
हवचार मातृभाषेत व्यक्त करण्याचा वृथा प्रयत्न आपर् करू िागिो म्हर्िे आपर् अगदी
गटां गळया खाऊ िागतो. शास्रीय पाररभाहषक शबद आपल्यापाशी नाहीत. याचा पररर्ाम अत्यांत
भयांकर झािा आहे. सामान्द्य िनता आधुहनक हवचारापासून वेगळी पडू न दूरच्या दूर राहते.
हहिंदुस्थानातीि महान भाषाांच् या या उपेक्षेमुळे हहिंदुस्थानची िी कुसेवा व हानी झािी आहे हतचे
बरोबर माप आपल्यािा आि काढता येर्ार नाही; कारर् की, आपर् या घटनेच्या फारच निीक
आहोत. परांतु एवढी गोष्ट अहहिंसेवर उभारिे ल्या स्वराज्यात अांतभूयत झािे िी आहेच. स्वराज्याच्या
चळवळीतीि प्रत्येक पाऊि व त्याांचे रहस्य काय आहे , हे समिल्यात्तशवाय िनतेिा हे काम
सांपूर्यपर्े करता येर्ार नाही. आणर् िोकाांना त्याांच् या भाषाांतून प्रत्येक पाऊि नीट समिावून
साांहगतल्यात्तशवाय हे अशक्य आहे.
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१२. राष्ट्रभाषा
यात्तशवाय आपल्यािा अख्रखि भारतीय दळर्वळर्ासाठी हहिंदुस्थानातीि भाषाांपैकी िास्तीत
िास्त िोकाांना िी भाषा येते व समिते , व िी इतराांना सहि त्तशकता येण्यासारखी आहे अशा
एका भाषेची िरूर आहे. ही भाषा हनर्विंवादपर्े हहिंदीच होय. उिर हहिंदुस्थानाकडीि हहिंदु व
मुसिमान या दोघाांना ही भाषा समिते व बोिता येते. उदूय त्तिपीत ती त्तिहहिी असिी म्हर्िे
हतिा उदूय म्हर्तात. कााँग्रेसने १९२५ मध्ये कानपुरच्या बैठकीत पास केिे ल्या प्रत्तसद्ध ठरावात या
अख्रखि भारतीय भाषेिा हहिंदुस्थानी हे नाव ददिे िे आहे. आणर् त्यावेळेपासून हनदान
तात्त्त्त्वकदृष्टया तरी हहिंदुस्थानी ही राष्ट्रभाषा मानिी िाते. मी ‘तात्त्त्त्वक दृष्टया’ म्हर्तो याचे कारर्
असे की, कााँग्रेसवाद्याांनी दे खीि या भाषेचा पाहहिे तसा व्यवहारात उपयोग केिा नाही. १९२०
सािापासून सामान्द्य िनतेच्या रािकीय त्तशक्षर्ाच्या दृष्टीने हहिंदुस्थानच्या प्राांतीय भाषाांचे महत्त्व,
त्याचप्रमार्े रािकीय दृष्टीने िागृत झािे ल्या हहिंदी िोकाांना सहि बोिता येईि आणर् कााँग्रेसच्या
अख्रखि भारतीय सभा सांमेिनाांतून हिर राहर्ाऱ्या वेग वेगळया प्राांताांतीि कााँग्रेसवाद्याांना
समिेि अशा एका अख्रखि भारतीय राष्ट्राभाषेचे महत्त्व स्वीकारण्याचा एक प्रयत्न बुद्धीपुरास्पर
सुरु झािे िा आहे. ही राष्ट्रभाषा आपल्यािा उदूय व नागरी या दोन्द्ही त्तिपीत त्तिहहता आणर् हतची
ही दोन्द्ही स्वरूपे समिून बोिता आिी पाहहिेत.
पुष्कळ कााँग्रेसवाद्याांनी कानपूरच्या ठरावाची अांमिबिावर्ी केिी नाही असे मिा मोठ्या
दु:खाने म्हर्ावे िागते. आणर् त्यामुळे कााँग्रेसवादी इांग्रिीत बोिण्याचा आग्रह धरीत व स्वत:च्या
सोयीसाठी इतराांना इांग्रिीत बोिण्यास भाग पाडीत आहेत असे, माझ्या मते िाजिरवार्े, दृश्य
आपल्या दृष्टीस पडते. इांग्रिीने आपल्यावर िी मोहहनी टाकिी आहे हतचे पाश अिू न तुटिे
नाहीत. या मोहहनीत गुरफटल्यामुळे आपर् हहिंदुस्थानची त्याच्या ध्येयाप्रत होर्ारी प्रगहत खुांटवीत
आहोत. इांग्रिी भाषेच्या त्तशक्षर्ाप्रीत्यथय आपर् जितकी वषे खचय करतो हततके महहने तरी
हहिंदुस्थानी भाषा त्तशकण्यासाठी खचय करण्याची आपर् तसदी घेतिी नाही, तर सामान्द्य
िनतेहवषयींचे आपिे प्रेम अगदीच वरकाांती म्हटिे पाहहिे.
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१३. आर्थिंक समानता
आर्थिंक समता ही अहहिंसक स्वातांत्र्याची गुरुहकल्िी आहे. आर्थिंक समतेसाठी झटर्े म्हर्िे
भाांडविवािे आणर् कामगार याांिमधीि सनातन भाांडर् मटवर्े होय. याचा अथय असा की,
एका बािूिा ज्या मुठभरर श्ीमांत िोकाांच्या हातात राष्ट्राच्या सांपिीचा फार मोठा भाग केंदद्रत
झािे िा आहे त्याांची सांपत्ति कमी करर्े, आणर् दुसऱ्या बािूस अधयपोटी व नग्न राहर्ाऱ्या
कोयावधी िोकाांची सांपत्ति वाढहवर्े होय. मुठभर श्ीमांत आणर् कोयावधी वुमुणक्षत िोक
याांच्यामधीि अफाट अांतर िोपयंत कायम आहे तोपयंत अहहिंसात्मक राज्यपद्धहत अशक्य आहे.
स्वतांर हहिंदुस्थानात नव्या ददल्िीचे रािवाडे आणर् िवळच काबाडकष्ट करर्ाऱ्या गरीब
मिुराांच्या कांगाि झोपडया यामधीि हवषमता एक ददवस सुद्धा दटकर्े अशक्य आहे; कारर्,
त्यात गरीबाांना दे शातीि श्ीमांतातल्या श्ीमांत िोकाांच्या बरोबरीने सिा भोगावयास मळे ि.
श्ीमांत िोकाांनी सांपिीचा आणर् हतच्यामुळे प्राप्त होर्ाऱ्या सिेचा स्वेच्छे ने त्याग करून सवय
िनहहतासाठी इतराांना हतचे अांशभागी न केिे , तर केव्हातरी एक ददवस हहिंसक आणर्
रक्तपाताची क्राांती घडू न येर्ार हे हनस्श्चत समिावे.
माझ्या ट्रस्टीपर्ाच्या त्तसद्धाांताचा पुष्कळ उपहास करण्यात आिा आहे , तरी मी त्यािा
चकटू न राहहिो आहे. त्या स्स्थतीिा िाऊन पोहोचर्े कदठर् आहे हे खरे आहे. अहहिंसेचेही
असेच नाही का? परांतु १९२० सािीच आपर् ही उरावरची चढर् चढू न िाण्याचा हनश्चय केिा.
हा पुरुषाथय करुन पाहण्यासारखा आहे असे आपल्यािा आढळू न आिे आहे. हा पुरुषाथय करीत
असताना अहहिंसा कशा ररतीने काम करते याचे रोि वाढते आकिन आपल्यािा होत िावे हे
िरूरीचे आहे. कााँग्रेसवादी मांडळी या कामी चकाटीने प्रयत्नपू वयक सांशोधन करतीि आणर्
अहहिंसा का व कशासाठी पाळावयास पाहहिे, याची कारर्ें स्वत:च्या मनाशी हवचार करून
ठरवतीि अशी अपेक्षा आहे. समािात प्रवतयमान असिे ल्या हवषमता अहहिंसेच्या हकिंवा हहिंसेच्या
मागायने कशा रीतीने नाहीशा करता येतीि त्याचा त्याांनी आपल्या मनाशी हवचार करून पाहावा.
मिा वाटते की, हहिंसेचा मागय आपल्या पररचयाचा आहे. समानता स्थापन करण्याच्या कामी तो
कोठे ही यशस्वी झािे िा नाही.
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हा अहहिंसक प्रयोग अिून प्रयोगाच्या अवस्थेतच आहे. प्रत्यक्ष वस्तुपाठ म्हर्ून दाखहवता
येईि असे फारसे साधन अिून आपल्यापाशी नाही. एवढे मार हनस्श्चत आहे की, हकतीही हळू
हळू का होईना, ही पद्धत समानतेच्या ददशेने काम करू िागिी आहे. आणर् अहहिंसा ही
हृदयपररवतयन करण्याची प्रहक्रया असल्याकरर्ाने हे हृदयपररवतयन िर झािे तर ते कायमचेच
होईि. अहहिंसेच्या पायावर उभारिे ल्या समािािा हकिंवा राष्ट्रािा आपल्या इमारतीवर बाहेरून
हकिंवा आतून होर्ाऱ्या हल्ल्याचा प्रहतकार करण्याचे सामथ्यय असिे पाहहिे. राष्ट्रीय महासभेत
श्ीमांत कााँग्रेसवादीही आहेत ; त्याांनी याबाबतीत पुढाकार घेऊन मागय दाखवायिा पाहहिे.
आपल्या या िढयामुळे प्रत्येक कााँग्रेसवाद्यािा आपिे अांतकरर् अगदी खोिवर तपासून
पाहण्याची सांधी मळत आहे. समानता िर कधी काळी तरी आपल्यािा त्तसद्ध करावयाची असेि,
तर हतचा पाया आताच घातिा पाहहिे. महत्त्वाच्या अशा मोठमोठ्या सुधारर्ा स्वराज्य
मळाल्यानांतर घडू न येतीि असे ज्याांना वाटत असेि ते अहहिंसक स्वराज्याच्या अगदी प्राथ मक
स्वरूपाच्या कायायच्या बाबतीत स्वत:शी प्रतारर्ा करून घेत आहेत. हे स्वराज्य काही कोर्े एके
ददवशी सुप्रभाती एकाएकी आभाळातून पडर्ार नाही. परांतु आपर् सवांनी मळू न स्वकष्टाने एक
एक वीट रचून त्याची इमारत उभारावयाची आहे. या ददशेने आपर् बराच पल्िा गाठिा आहे;
परांतु अिून पुष्कळ िाांब व कांटाळवार्ा मागय बाकी आहे. तो चािल्यानांतरच आपल्यािा स्वप्रभेने
दै ददप्यमान अशा स्वराज्याचे भव्य दशयन घडेि, म्हर्ून आर्थिंक समानता त्तसद्ध करण्याच्या कामी
मी काय कामहगरी केिी आहे , असा प्रश्न प्रत्येक कााँग्रेसवाद्याने आपल्या मनािा हवचारून
पाहावा.
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१४. िेतकरी
हा काययक्रम काही सांपूर्य नव्हे. स्वराज्याची इमारत ही एक प्रचांड इमारत आहे. ती रचण्यािा ऐंशी
कोटी हाताांनी काम करावयाचे आहे. यात सवायत मोठी सांख्या शेतकऱ्याांची आहे. खरे साांगावयाचे
म्हर्िे यातीि फार मोठा भाग (िवळिवळ ८० टक्के) शेतकऱ्याांचा असल्या कारर्ाने शेतकरी
म्हर्िेच कााँग्रेस अशी स्स्थती असावयास पाहहिे. परांतु आि अशी स्स्थती नाही. स्वतिःच्या
अांगच्या अहहिंसक शक्तीची िार्ीव िेव्हा शेतकऱ्याांना होईि तेव्हा िगातीि कोर्तीही सिा
त्याांच्या पुढे दटकू शकर्ार नाही.
सिेसाठी चाििे ल्या अहमह मकेच्या रािकारर्ात शेतकऱ्याांचा उपयोग करण्यात येऊ
नये. असा उपयोग करण्यािा मी अहहिंसात्मक पद्धतीशी हवरोधी मानतो. शेतकऱ्याांना सांघदटत
करण्याची माझी पद्धत ज्याांना माहीत करून घ्यावयाची असेि त्याांनी चांपारण्याांतीि िढ्याचा
अभ्यास केल्यास त्याांना बरीच माहहती मळे ि. त्या िढ्यातच सत्याग्रहाचा पहहिा प्रयोग
हहिंदुस्थानात झािा व त्याचा काय पररर्ाम झािा ते सवय दे शािा माहीत आहे. ती एक सामुदाहयक
चळवळ बनिी होती आणर् आरांभापासून शेवटपयंत सांपूर्यपर्े अहहिंसक राहहिी होती. तीत वीस
िाखाांवर शेतकऱ्याांच्या हहताचा प्रश्न होता. एका शतकापासून शेतकऱ्याांना सहन कराव्या िागत
असिे ल्या एका हवत्तशष्ट अडचर्ीच्या मुद्यावर िढा केंदद्रत झािा होता. या अडचर्ीचे हनवारर्
करण्यासाठी हकत्येक हहिंसक बांडे पूवी झािी होती. शेतकऱ्याांना दडपून टाकण्यात आिे होते.
अशा दठकार्ी अहहिंसात्मक उपाय सहा महहन्द्यातच सांपूर्यपर्े यशस्वी झािा. रािकीय
िागृतीसाठी कोर्ताही प्रत्यक्ष प्रयत्न न करताच चांपारण्यातीि शेतकरी रािकीयदृष्टया िागृत
झािे . आपल्या अडचर्ींच्या हनवारर्ाच्या कामी अहहिंसा कशी काययक्षम होते याचा प्रत्यक्ष पुरावा
मळल्याने ते कााँग्रेसकडे आकर्षिंत झािे , आणर् बाबू हब्रिहकशोरप्रसाद, बाबू रािेंद्रप्रसाद याांच्या
नेतृत्त्वाखािी गेल्या सहवनय कायदे भांगाच्या िढयाच्या प्रसांगी त्याांनी चाांग िी कामहगरी करून
दाखविी.
यात्तशवाय खेडा, बारडोिी व बोरसद येथीि शेतकऱ्याांच्या चळवळींचा वाचकाने अभ्यास
केिा तर त्यापासूनही त्यािा चाांगिा बोध मळे ि. या सवय चळवळींच्या यशाचे रहस्य
शेतकऱ्याांच्या स्वत:च्या व त्याांना प्रत्यक्ष सोसाव्या िागर्ाऱ्या अडचर्ींखेरीि इतर कोर्त्याही
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रािकीय हेतूांसाठी त्याांचा उपयोग न करण्याच्या हनश्चयात साांठविे िे आहे. एखाद्या हवत्तशष्ट
अन्द्यायाहन मिाने त्याांची सांघटना करण्याची गोष्ट त्याांना पटते. मग त्याांना अहहिंसेवर प्रवचने द्यावी
िागत नाहीत. स्वत:च्या तक्रारींचा एक पररर्ामकारक इिाि म्हर्ून त्याांना अहहिंसेचा उपयोग
करण्याचे प्रथम त्तशकू द्या, ते त्याांना समिते; आणर् मग िेव्हा त्याांना साांगण्याांत येते की, तुम्ही िो
इिाि वापरीत होता तो अहहिंसक होता, तेव्हा ते चटकन त्यािा अहहिंसक म्हर्ून ओळखू
िागतात.
या कायायहवषयी ज्याांना तळमळ असेि अशा कााँग्रेसवाद्याांनी वरीि दृष्टाांताचा
काळिीपूवयक अभ्यास केल्यास शेतकऱ्याांसाठी व शेतकऱ्याांमध्ये काम कसे करता यईि हे त्याांना
कळू न येईि. हकत्येक कााँग्रेसवाद्याांनी शेतकऱ्याांची सांघटना करण्यासाठी ज्या पद्धतीचे अविां बन
केिे आहे हतच्यामुळे त्याचे काहीच हहत साधिे नाही; उिट हतच्यामुळे त्याचे कदा चत नुकसानच
झािे असेि. ते कसेही असो, त्याांनी अहहिंसेवर पद्धहत वापरिे िी नाही हे खास. यापैकी काही
काययकते आमचा अहहिंसेवर हवश्वास नाही असे प्राांिळपर्े कबूि करतात; त्याांच्या या
हनखािसपर्ाबद्दि त्याांना श्ेयच ददिे पाहहिे. मार अशा काययकत्यांना माझा एवढाच सल्िा
आहे की, त्याांनी कााँग्रेसचे नाव वापरू नये हकिंवा कााँग्रेसवादी म्हर्ूनही काम करू नये.
शेतकरी आणर् मिूर याांची अख्रखि भारतीय पायावर सांघटना करण्याच्या चढाओढीपासून
मी का दूर राहहिो आहे हे वाचकाच्या आता िक्षात येईि. सवय काययकत्यांनी एकाच ददशेने िोर
दे ऊन काम केिे तर हकती चाांगिे होईि बरे! परांतु आपल्या दे शासारख्या अवाढव्य दे शात असे
होर्े कदा चत अशक्य असेि. एवढे मार खरे की, अहहिंसेत िबरदस्तीिा वाव नाही. शाांतपर्े
केिे िा युत्तक्तवाद आणर् अहहिंसेच्या प्रयोगाचे प्रत्यक्ष दशयन या दोन गोष्टीच इस्च्छत पररर्ाम घडवून
आर्तीि असा हवश्वास बाळगिा पाहहिे.
मिा वाटते की, मिूराांच्या प्रमार्ेच शेतकऱ्याांच्या हवत्तशष्ट प्रश्नाांचा अभ्यास करून काम
करर्ारे एक खाते कााँग्रेसने आपल्या दे खरेखीखािी चािवर्े आवश्यक आहे.
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१५. मजूर
अहमदाबाद येथीि मिूर महािन (हगरर्ी कामगार सांघ) ही अख्रखि हहिंदुस्थानािा अनुकरर्
करण्यासारखी नमुनेदार सांस्था आहे. हतची उभारर्ी मार शुद्ध अहहिंसेच्या पायावर झािे िी आहे.
हतच्या आिपयंतच्या कारकीदीत हतिा कधी पीछे हाट करण्याचा प्रसांग आिे िा नाही. कोर्त्याही
प्रकारची धामधूम हकिंवा अवडांबर केल्यात्तशवाय ती उिरोिर िास्त बिवान होत गेिी आहे. या
सांस्थेिवळ आि स्वत:च्या मािकीचे हॉत्त्स्पटि, हगरर्ी कामगाराांच्या मुिाांसाठी स्वत:च्या शाळा,
प्रौढाांसाठी वगय, स्वतिःच्या मािकीचा एक छापखाना आणर् खादी भांडार आणर् राहण्याची िागाही
आहे. बहुतेक सवयच कामगार मतदार आहेत आणर् हनवडर्ूकीचा पररर्ाम त्याांच् या मताांवर
अविां बून असतो. प्राांहतक महासभा स मतीच्या साांगण्यावरून त्याांनी मतदाराांच्या यादीत आपिी
नावे नोंदहविी. राष्ट्रीय महासभेच्या पक्षापक्षीच्या रािकारर्ात या सांघाने कधीही भाग घेतिे िा
नाही. शहरच्या म्युहनत्तसपािीटीच्या धोरर्ावरही या सांघाचा प्रभाव पडत असतो. सांपूर्यपर्े
अहहिंसात्मक असे सांप अत्यांत यशस्वी करून दाखहवण्याचे श्ेय या सांस्थेिा द्यावे िागते. येथीि
हगरर्ीमािक आणर् कामगार याांच्यामधीि परस्पर सांबांधाांत फार करून स्वेच्छे ने पांचामाफयत
न्द्याय-हनवाडा करहवण्यात येत असतो. माझे िर चाििे , तर मी हहिंदुस्थानातीि सवय मिू र सांस्थाांचे
काम अहमदाबादच्या मिूर महािनच्या धतीवर व्यवस्स्थत करून दे ईन. या महािनाने अख्रखि
भारतीय ट्रे ड युहनयन कााँग्रेसच्या क्षेराांत घुसण्याचा कधीही प्रयत्न केिा नाही. त्याचप्रमार्े त्या
कााँग्रेसच्या प्रभावापासून तो अत्तिप्त राहहिे िा आहे. मिा असा एक ददवस उगवण्याची आशा
आहे की, िेव्हाां ट्रे ड युहनयन कााँग्रेसिा अहमदाबाद मिू र महािनची पद्धत स्वीकायय वाटे ि आणर्
अमदाबाद येथीि सांस् थेिा अख्रखि भारतीय युहनयनची एक घटक सांस्था म्हर्ून मान्द्य करता
येईि. परांतु याची मिा घाई नाही. योग्य वेळ आिी म्हर्िे ही गोष्ट आपोआप घडू न येईि.
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१६. आददिासी लोक
रानीपरि (रानातीि प्रिा) या शबदाप्रमार्ेच आददवासी हा शबद दे खीि नव्या बनावटीचा आहे.
रानीपरि हा शबद काळीपरि या शबदासाठी योजििे िा आहे. (काळी परि याचा अथय काळी
प्रिा असा होतो. परांतु या िोकाांचा वर्य इतर कोर्त्याही वर्ायपेक्षा िास्त काळा नाही.) हा शबद
मिा वाटते श्ी िुगतराम दवे याांनी बनविे िा आहे. त्याचप्रमार्े भीि, गोंड, इत्यादी डोंगरातीि
िाती हकिंवा दे शातीि मुळचे राहर्ारे िोक याांच्यासाठी वापरण्यात येर्ाऱ्या आददवासी या
शबदाचा अक्षरश: अथय दे शातीि मूळचे हनवासी असा होतो; आणर् तो मिा वाटते, श्ी ठक्करबापा
याांनी बनविे िा आहे.
आददवासी िोकाांची सेवा ही दे खीि हवद्यायक काययक्रमाचे एक अांग आहे. या काययक्रमात
त्याांचा अनुक्रम िरी सोळावा आिा आहे तरी त्याचे महत्त्व मार िरा सुद्धा कमी नाही. आपिा
दे श इतका हवशाि आणर् त्यातीि मानविाती इतक्या हवहवध प्रकारच्या आहेत की, आपल्यापैकी
सवायत िास्त वाकबगार मार्सािा दे खीि वेगवेगळया मानविाती व त्याांच्या अवस्था याहवषयी
िे काही िार्ण्यासारखे असते ते सवय माहहत करून घेता येत नाही. ही गोष्ट िसिशी आपल्या
प्रत्ययास येते, तसतसे, राष्ट्राच्या प्रत्येक घटकािा आपर् इतर प्रत्येक घटकाशी हनगडीत आहोत,
आपर् सवयएक आहोत, याची जिवांत व स्पष्ट िार्ीव झाल्याखेरीि आपर् एक अखांड राष्ट्र
आहोत असा दावा साांगून तो त्तसद्ध करर्े हे हकती कदठर् आहे , ते आपल्यािा कळू िागते.
सबांध हहिंदुस्थानात आददवासींची एकूर् सांख्या दोन कोटींच्या वर आहे. ठक्करबापाांनी
हकती तरी वषायपूवी गुिरातमधीि भीि िोकाांत काम सुरू केिे . १९४० च्या सुम ारास श्ी
बाळासाहेब खेर याांनी ठार्े जिल्ह्यातीि आददवासींच्या या अहतआवश्यक सेवाकायायत स्वत:च्या
नेहमीच्या उत्साहाने उडी टाकिी. ते हल्िी आददवासी सेवा मांडळाचे अध्यक्ष आहेत.
हहिंदुस्थानच्या इतर भागाांतून असे हकत्येक काययकते आहेत, परांतु कायायच्या मानाने ते
फारच थोडे आहेत. खरोखरच, ‘पीक तर पुष्कळ आिे आहे; परांतु कापर्ी करर्ाऱ्या मिूराांचीच,
वार् आहे.’ आणर् ही सवय सेवा केवळ मार्ुसकीच्या स्वरूपाचीच सेवा नव्हे, परांतु भरीव राष्ट्रीय
सेवा असून आपल्यािा खऱ्या स्वातांत्र्याच्या िवळ नेर्ारी आहे, ही गोष्ट कोर्ािा नाकबूि करता
येईि बरे ?
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१७. महारोगी
महारोगी हा शबदच घृर्ास्पद असा आहे. महारोग्याांचे वसहतस्थान म्हर्ून हहिंदुस्थानचा नांबर फक्त
मध्य आहिकेच्या खािोखाि असेि. तथाहप आपल्यापैकी श्ेष्ठ म्हटल्या िार्ाऱ्या इसमाइतकेच
हे महारोगी दे खीि समािाचे अांगभूत आहेत. परांतु होते असे की, वरच्या पायरीवरच्या िोकाांना
सेवेची सवायत कमी िरूर असूनही त्याांच् यावरच आपर्ा सवांचे िक्ष केंदद्रत झािे िे असते; आणर्
ज्याांच्याकडे वास्तहवकपर्े पुष्कळच िक्ष दे ण्याच िरूर आहे अशा महारोग्याांच् या नत्तशबी केवळ
बुजद्धपुरस्सर केिे िी उपेक्षाच येते. या उपेक्षे िा मिा हृदयशून्द्य म्हर्ावेसे वाटते , आणर् अहहिंसेच्या
दृष्टीने ती खरोखरच तशी आहे. आपल्याकडे फार करून मशनरी िोकाांनीच महारोग्याांहवषयी
काळिी वाहून त्याांची सेवा केिे िी आहे, त्याबद्दि त्याांना धन्द्यवाद द्यावयास पाहहिे. केवळ
हन:स्वाथय प्रेमाचे कायय म्हर्ून हहिंदी इसमाने चािविे िी महारोग्याांची एक मार सांस्था वध्यायस श्ी
मनोहर ददवार् याांची आहे. श्ी हवनोबा भावे याांच्या प्रेरर्ेने व दे खरेखेखािी हतचे काम चािू आहे.
हहिंदी राष्ट्राच्या धमन्द्याांतून िर खरोखरच नविीवन वाहत असते. सत्यमय आणर् अहहिंसक
साधनाांच्याद्वारा शक्य हततक्या कमी वेळात स्वातांत्र्य प्राप्त करण्याची तळमळ आपल्यािा वाटत
असती, तर ज्याची कोर्ी काळिी वाहत नाही हकिंवा ज्याचा कोर्ािा पिादे खीि नाही असा
एकदे खीि महारोगी हकिंवा णभकारी हहिंदुस्थानात आढळिा नसता. हवधायक काययक्रमाच्या या
सुधारिे ल्या आवृिीत रचनाकायायच्या साखळीतीि एक दुवा म्हर्ून महारोग्यािा व त्याच्या
सेवेिा मी मुद्दाम दाखि करीत आहे. कारर् महारोग्याची हहिंदुस्थानात िी स्स्थती आहे तीच स्स्थती
आपल्या भोवतािी एक दृहष्टपात करून पाहहल्यास आधुहनक सुधारिे ल्या िगात आपिी आहे
असे ददसून येईि. महासागरच्या पिीकडे आपल्या दे शबाांधवाांची स्स्थती कशी काय आहे हतचा
तपास घ्या, म्हर्िे माझ्या या हवधानाांतीि तथ्य आपल्यािा पटे ि.
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१८. विद्याथी
हवद्याथ्यांना मी शेवटी राखून ठे विे आहे. त्याांच्याशी मी नेहेमी गाढ सांपकय साधीत आिो आहे. ते
मिा ओळखतात व मी त्याचे हृदय िार्तो. त्याांनी माझे पुष्कळ काम केिे िे आहे. कॉिे िातून
बाहेर पडिे िे पुष्कळ हवद्याथी आि माझे माननीय सहकारी आहेत. भहवष्यकाळची आशा
त्याांच्यावर आहे हे मी िार्ून आहे. असहकाररतेची चळवळ ऐन भरात होती त्यावेळी त्याांना
आपिी शाळा कॉिे िे सोडू न दे ण्यास साांगण्यात आिे होते. कााँग्रेसच्या हाकेिा ओ दे ऊन ज्याांनी
शाळा कॉिे िे सोडिी असे हकत्येक अध्यापक आणर् हवद्याथी राष्ट्रकायायिा चकटू न राहहिे आहेत
आणर् त्यामुळे त्याांच्या दे शािा व त्याांना स्वत:िा पुष्कळ िाभ झािे िा आहे. अनुकूि
वातावरर्ाच्या अभावी हवद्याथ्यांना शाळा कॉिे िे सोडण्याचा आदे श पुन: दे ण्यात आिा नाही.
परांतु अनुभवाअांती असे ददसून आिे आहे की, प्रचत्तित त्तशक्षर् िरी व्यथय अस्वाभाहवक आहे,
तरी त्याची मोहहनी अशी काही प्रबळ आहे की, दे शातीि तरुर्ाांना हतच्या तावडीतून सुटता येत
नाही. कॉिे िातीि त्तशक्षर्ाने त्याांना कररअर (प्रहत ष्ठत िीवनाचे साधन) उपिबध होते.
पाांढरपेशाांच्या समािात प्रवेश करण्याचा तो एक परवाना आहे. रूढ चाकोरीतून गेल्यात्तशवाय
इतर भागाने त्याांची क्षम्य अशी ज्ञानहपपासा तृप्त होऊ शकत नाही. मातृभाषेचे स्थान पटकावून
बसिे ल्या सवयथा परकीय अशा भाषेचे ज्ञान प्राप्त करण्याचा पायी हकतीतरी अमूल्य वषे फुकट
दवडावी िागतात त्याचे त्याांना काही वाटत नाही. असे करण्यात पाप आहे याची त्याांना कधी
िार्ीव होत नाही. आधुहनक हवचारसांपिी आणर् आधुहनक शास्रे याांचा पररचय करून घेण्याच्या
दृष्टीने दे शी भाषा हनरुपयोगी आहेत असे त्याांनी व त्याांच्या त्तशक्षकाांनी आपल्या मनाशी पक्के
ठरवून टाकिे िे आहे. िापानी िोकाांचे कसे काय चाििे असेि त्याचे मिा नवि वाटते. कारर्
मिा असे माहीत आहे की, त्याांचे सवय त्तशक्षर् िापानीतूनच दे ण्यात येते. त्तशवाय चीनच्या
सेना धपतींना इांग्रिी येत असिे तरी फारच थोडे येत असेि.
परांतु आपिे हवद्याथी असे असिे तरी या युवक-युवतींमधूनच राष्ट्राचे भावी पुढारी हनमाय र्
व्हावयाचे आहेत. दुदै वाने त्याांच्यावर नाही नाही तसल्या वातावरर्ाचा प्रभाव पडत असतो.
अहहिंसेचे आकषयर् त्याांना क्व चतच वाटते. ठोशास ठोसा हकिंवा एकास दोन ठोसे हा न्द्याय सहि
पटण्यासारखा आहे. याचा पररर्ाम क्षणर्क असिा तरी तात्काि होताना ददसतो. पशुपशुांतीि
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हकिंवा मानवी प्राण्याांमधीि युद्धाच्या वेळी आपल्या दृहष्टस पडर्ारा हा पाशवी शक्तींचा कधीही न
सांपर्ारा चुरशीचा सामना आहे. अहहिंसेच्या यथायोग्य आकिनासाठी धम्मेपर्ाने सांशोधन
करण्याची आणर् त्याही पेक्षा िास्त धम्मेपर्ाने आणर् कष्ट सहन करून आचरर् करण्याची
िरूर असते. हवद्याथ्यांना आपल्याकडे ओढू न घेण्यासाठी उमेदवार िोकाांच्या चाििे ल्या स्पधेत
मी पडिो नाही याची कारर्े शेतकरी आणर् मिू र याांच् याबाबतीत िी मी साांहगतिी तीच होत.
परांतु हवद्याथी या शबदाचा िास्त व्यापक अथय केल्यास मी स्वत:च त्याांचा एक हवद्याथीबांधु आहे.
पर् माझे हवद्यापीठ त्याांच्याहून वेगळया प्रकारचे आहे. माझ्या युहनवर्सिंटीत येऊन माझ्या सांशोधन
कायायस येऊन मळण्याचे त्याांना माझे कायमचे आमांरर् आहे. तीत दाखि होण्याच्या शती
खािीि प्रमार्े आहेत:
१. हवद्याथ्यांनी पक्षापक्षीच्या रािकारर्ाांत भाग घेऊ नये. ते हवद्याथी आहेत, सांशोधक
आहेत, रािकारर्ी पुरुष नव्हेत.
२. त्याांनी रािकीय सांपाांचे अविां बन करू नये. त्याांचे उपास्य वीर (पुरुष) असावेत; परांतु
आपल्या वीर पुरुषाांहवषयी आपिी भक्ती दशयहवण्याचा मागय त्याांच्यातीि उिम अांशाचे अनुकरर्
करर्े हा असावा; त्या वीराांना कैदे त टाकिे , हकिंवा ते वारिे हकिंवा त्याांना फाशी िरी दे ण्यात
आिी तरी सुद्धा सांप करर्े, हा नसावा. त्याांचे दु:ख असह्य असेि आणर् सवय हवद्याथ्यांना
सारख्याच तीव्रतेने ते वाटत असेि तर अशा प्रसांगी आपल्या आचायांच्या समांतीने शाळा कोिे िे
बांद ठे वण्यात यावीत. हवद्याथ्यांचे म्हर्र्े आचायांनी िर ऐकिे नाही तर त्याांना आपल्या सांस्था
सभ्यतापूवयक सोडू न िाण्याची व सांचािकाांना पश्चािाप होऊन ते त्याांना परत बोिावेपययत परत
न येण्याची मोकळीक आहेच. कोर्त्याही कारर्ाने अ धकाऱ्याांहवरुद्ध हकिंवा सांपाांत सामीि न
होर्ाऱ्या हवद्याथ्यांहवरुद्ध त्याांना असा आत्महवश्वास असावयास पाहहिे की, िर आपल्यात एकी
असेि आणर् आपिे वतयन प्रहत ष्ठत असेि, तर आपिा हविय खारीने होर्ार.
३. त्याांनी सवांनी सशास्र रीतीने व पद्धतशीरपर्े यज्ञाथय सूत काांतिे पाहहिे. त्याांची साधने
नेहेमी नीटनेटकी, स्वच्छ, व्यवस्स्थत आणर् काययक्षम स्स्थतीत असिी पाहहिेत. शक्य असल्यास
ती त्याांनी स्वत: तयार करण्यास त्तशकावे. त्याचे सूत स्वाभाहवकपर्ेच उिम प्रकारचे असेि. सूत
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काांतण्याहवषयीच्या साहहत्याचा त्याांनी अभ्यास करावा व त्यातीि आर्थिंक , सामाजिक, नैहतक व
रािकीय रहस्ये समिूत घ्यावीत.
४. त्याांनी सवय कपडेििे खादीचेच वापरावेत ; आणर् हविायती हकिंवा यांराच्या साहाय्याने
तयार झािे ल्या तत्सम दे शी वस्तु न वापरता खेडेगावात तयार झािे ल्या वस्तूच वापराव्यात.
५. त्याांनी 'वांदे मातरम्’ हे गीत हकिंवा राष्ट्रीय ध्वि इतराांवर िबरदस्तीने िादू नये. त्याांनी
राष्ट्रीय ध्विाांहकत गुांड्ा हकिंवा हबल्िे स्वत: खुशाि वापरावेत , परांतु इतराांवर तसे करण्याची
बळिबरी करू नये.
६. हतरांगी झेंड्ाचा सांदेश आपल्या िीवनात प्रयत्नपूवयक उतरवून िाहतहनष्ठपर्ािा हकिंवा
अस्पृश्यतेिा आपल्या अांत:करर्ाांत त्याांनी थारा दे ऊ नये. इतर धमांच्या हवद्याथ्यांबरोबर तसेच
हररिनाांबरोबर ते आपिे आप्तेष्ट आहेत अशा भावनेने त्याांनी खरी मै री िोडावी.
७. आपिे शेिारीपािारी िखमी झािे तर त्यास प्राथ मक उपचाराची मदत करण्याचा
त्याांनी नेम धरावा; आसपासच्या खेडयात िाऊन तेथे साफसुफीचे व भांग्याचे काम करावे, आणर्
खेडयाांतीि मुिाांना आणर् प्रौढाांना त्तशकवावे.
८. त्याांनी राष्ट्रभाषा हहिंदुस्थानी हतच्या हल्िीच्या दुहेरी स्वरूपात भाषेच्या दोन शैिी व दोन
त्तिपीसह-त्तशकून घ्यावी. म्हर्िे उदूय हकिंवा हहिंदी याांपैकी कोर्त्याही भाषेत बोििे हकिंवा नागरी
हकिंवा उदूय याांपैकी कोर्त्याही त्तिपीत कोर्ी त्तिहहिे तरी त्याांना नवख्यासारखे वाटर्ार नाही.
९. ते िे काही नवे त्तशकतीि त्या सवायचे त्याांनी आपआपल्या मातृभाषेत भाषाांतर करावे;
आणर् भोवतािच्या खेडयाांतून आपल्या साप्ताहहक फेरीच्या वेळी त्याांनी त्याचा िोकात प्रसार
करावा.
१०. त्याांनी कोर्तीही गोष्ट गुप्तपर्े करू नये; आपल्या सवय व्यवहाराांमध्ये त्याांचे वतयन
सांशयातीत आणर् उघडपर्ाचे असावे ; त्याांनी शुद्ध व सांयमी िीवन घािवावे , सवय भीतीचा त्याग
करावा, आणर् आपल्या दुबयि सहाध्यायाांचे सांरक्षर् करण्यास नेहमी तत्पर असावे ; आणर् आपिे
प्रार् धोक्यात घािू न दे खीि अहहिंसक वतयनाने दां गे शाांत करण्यािा तत्पर राहावे आणर्
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स्वराज्याच्या शेवटच्या िढ्याचा प्रसांग येईि तेव्हा त्याांनी आपल्या सांस्था सोडू न दे ऊन िरूर
पडल्यास आपल्या दे शाच्या स्वातांत्र्याप्रीत्यथय स्वतिःचे बत्तिदान द्यावे .
११. आपल्याबरोबर त्तशकत असिे ल्या हवद्याथी-भहगनींशी वागताांना त्याांचे वतयन अत्यांत
शुद्ध आणर् सभ्यपर्ाचे असावे.
हवद्याथ्यांसाठी हा िो काययक्रम मी आांखून ददिा आहे त्याची अांमिबिावर्ी करण्यासाठी
त्याांनी पुरेसा वेळ काढिा पाहहिे, ते पुष्कळ वेळ आळसात फुकट घािवतात हे मिा माहीत
आहे. वेळेची कडक काटकसर के ल्यास त्याांना पुष्कळ तास वाचवता येतीि. परांतु कोर्ाही
हवद्याथ्यायवर फाजिि तार् पडावा अशी माझी इच्छा नाही. एवढ्यासाठी सवय दे शप्रेमी हवद्याथ्यांना
मिा असा सल्िा द्यावासा वाटतो की, त्याांनी या काययक्रमाप्रीत्यथय एक वषय घािवावे ; व ते एकाच
वेळेिा न घािवता आपल्या सांबांध अभ्यासाच्या समग्र काळात थोडा-थोडा वेळ करून घािवावे.
अशा रीतीने राष्ट्रकायायस ददिे िे एक वषय फुकट गेिे नाही असे त्याांना ददसून येईि. त्याांच्या
मानत्तसक, नैहतक आणर् शारीररक सांपिीत या प्रयत्नामुळे भर पडेि आणर् स्वत:च्या
हवद्याथीदशेतही स्वातांत्र्याच्या चळवळीिा भरीव मदत केल्याचे त्याांना श्ेय मळे ि.
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सविनय कायदे भंगाचे स्थान
मी या पुत्त्स्तकेत िागिागी म्हटिें च आहे की, या हवधायक काययक्रमाांत सबांध राष्ट्राचे सहकायय
मळवता आिे , तर शुद्ध अहहिंसात्मक प्रयत्नाच्याद्वारा स्वातांत्र्य मळहवण्यासाठी सहवनय
कायदे भांगाची आवश्यकता अहनवायय राहर्ार नाही. परांतु असे सद्भाग्य राष्ट्राांना हकिंवा व्यक्तींना
क्व चतच िाभते. एवढयासाठी राष्ट्रव्यापी अहहिंसात्मक प्रयत्नात सहवनय कायदे भांग ाचे स्थान
कोर्ते आहे ते िार्र्ें आवश्यक आहे. सहवनय कायदे भांगाची तीन हनस्श्चत काये आहेत:
१. एखाद्या स्थाहनक अन्द्यायाच्या हनवारर्ासाठी त्याचा यशस्वीपर्े प्रयोग करता येतो.
२. एखाद्या हवत्तशष्ट अन्द्यायाचे हकिंवा अहनष्टाचे हनवारर् करर्े हा हेतु असिा तरी, त्याच्या
तसल्या पररर्ामाकडे िक्ष न दे ता त्या अन्द्याय हकिंवा अहनष्टाच्या बाबतीत स्थाहनक िोकाांच्या
भावना हकिंवा सदसहद्ववेकबुद्धीिा िागृत करण्यासाठी आत्मबत्तिदान म्हर्ून त्याचा प्रयोग करता
येतो. चांपारण्यात मी िो सहवनय कायदे भांग केिा तो अशाच प्रकारचा होता. त्यावेळी
पररर्ामाकडे माझे हबिकूि िक्ष नव्हते ; एवढे च नव्हे, तर िोकदे खीि कदा चत उदासीन
राहतीि असे मिा पक्के वाटत होते. परांतु प्रत्यक्ष पररर्ाम वेगळाच घडिा. त्यािा आपापल्या
रुचीप्रमार्े परमेश्वराची कृपा हकिंवा सद्भाग्य मानावे .
३. हवधायक काययक्रमाांमध्ये प्रिेकडू न सांपूर्य सहकायय मळािे नाही तर त्याच्याऐविी
१९४१ मध्ये िसा केिा होता तसा कायदे भांग करता येतो. तो िरी स्वातांत्र्याच्या िढ्याप्रीत्यथय
केिे िा व त्या िढ्याचाच एक अांश होता, तरी एका हवत्तशष्ट मुद्यावर म्हर्िे वार्ीस्वातांत्र्याच्या
प्रश्नावर बुजद्धपुरस्सर केंदद्रत करण्यात आिा होता. सहवनय कायदे भांगाचा प्रयोग एखाद्या मोघम
वस्तूसाठी-उदाहरर्ाथय स्वातांत्र्यासाठी-कधीही करता येर्ार नाही. ज्याच्यासाठी सहवनय
कायदे भांग करावयाचा तो मुद्दा हनस्श्चत, स्पष्ट समिण्यािोगा आणर् प्रहतस्पध्यायिा मान्द्य करता
येईि असा त्याच्या आटोक्यातिा असिा पाहहिे. या पद्धतीचा प्रयोग योग्य तऱ्हेने झािा तर
हतचे पयायवसान अांहतम ध्येयाच्या प्राप्तीत झािे च पाहहिे.
सहवनय कायदे भांगाचे क्षेर हकती हवशाि आहे व त्याने काय काय साधण्यािोगे आहे याचे
मी येथे परीक्षर् केिे िे नाही. हवधायक काययक्रम आणर् सहवनय कायदे भांग याांचा परस्पर सांबांध
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काय आहे हे वाचकास कळण्यास पुरे होईि इतके हववेचन मी येथे के िे आहे. वर मी साांहगतिे ल्या
उदाहरर्ापैकी पहहल्या दोहोंच्या बाबतीत व्यापक हवधायक काययक्रमाची आवश्यकता,
त्याचप्रमार्े शक्यताही नव्हती. परांतु स्वातांत्र्यप्राप्तीसाठीच सहवनय कायदे भांगाची प्रत्यक्ष योिना
करावयाची असेि, तेव्हा पूवय तयारीची आवश्यकता असते ; त्याचप्रमार्े िे िोक िढ्यात गुांतिे
आहेत त्याांच्या दृश्य आणर् ज्ञानपूवयक केिे ल्या प्रयत्नाचे त्यािा पाठबळ मळावयास पाहहिे.
अशा तऱ्हेने सहवनय कायदे भांग हे िढवैयाांना उिेजित करर्ारे आणर् प्रहतस्पध्यांना आह्वान दे र्ारे
असते. एवढ्यावरून वाचकािा स्पष्ट कळू न आिे असेि की, स्वातांत्र्यप्राप्तीसाठी केिे ल्या
सहवनय कायदे भांगात हवधायक कायायच्या रूपाने कोयावधी िोकाांचे सहकायय मळािे नाही तर
तो कायदे भांग म्हर्िे एक अहवचारी साहसकमयच ठरेि ; आणर् तो केवळ हनरुपयोगी न होता
नुकसानकारकही होईि.
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उपसंहार
हा काही राष्ट्रीय महासभेच्या वतीने हकिंवा हतच्या मुख्य कायायियाच्या सूचनेवरून त्तिहहिे िा हनबांध
नाही. सेवाग्राम येथे हकत्येक सहकाऱ्याांशी झािे ल्या चचेतून या हनबांधाची उत्पिी झािे िी आहे.
हवधायक काययक्रम आणर् सहवनय कायदे भांग याांचा परस्परसांबांध काय आहे आणर् हवधायक
काययक्रमाची अांमिबिावर्ी कशी करावी हे दशयहवर्ाऱ्या माझ्या िे खर्ीतून उतरिे ल्या एखाद्या
त्तिखार्ाची त्याांना आवश्यकता भासत आिी होती. या छोटयाशा चोपड्ाच्या द्वारा मी ती उर्ीव
भरून काढण्याचा प्रयत्न केिा आहे. तो सांपूर्य आहे असे म्हर्ण्याचा माझा उद्दे श नाही; परांतु
या काययक्रमाची अांमिबिावर्ी कशी करता येईि याचे पुरेसे सूचन यातून मळे ि.
येथे साांहगतिे ल्या बाबीपैकी एखाद्या बाबीचा स्वातांत्र्याच्या चळवळीचा भाग म्हर्ून
केिे िा उल्िे ख पाहून हतचा उपहास करण्याची चूक वाचकाने करू नये. पुष्कळ िोक
िहानमोठ्या अनेक गोष्टी त्याांचा अहहिंसेशी हकिंवा स्वातांत्र्याशी सांबांध िोडल्यात्तशवाय करीत.
एखादा इसम सामान्द्य नागररक म्हर्ून आपल्यापुढे वावरिा तर आपल्यािा त्याचे काही महत्त्व
वाटत नाही; पर् तोच मनुष्य िर सेनापहत या नात्याने पुढे आिा तर तो मोठा मनुष्य म्हटिा
िातो आणर् िाखो िोकाांचे प्रार् त्याच्या मिीवर अविां बून असतात. त्याचप्रमार्े एखाद्या गरीब
हवधवेच्या हातातीि सुताचा राहाट हतिा एखादी क्षुद्र ददडकी मळवून दे तो; परांतु तोच राहाट
िवाहरिाि सारख्याच्या हातात असिा म्हर्िे हहिंदुस्थानच्या स्वातांत्र्याचे एक साधन बनतो.
चरख्यािा िी प्रहतष्ठा मळािी आहे, ती त्यािा िे कायय आणर् स्थान आपर् नेमून ददिे आहे
त्यामुळे मळािे िी आहे. त्याचप्रमार्े हवधायक काययक्रमािा िे कायय व स्थान आपर् नेमून ददिे
आहे त्यामुळेच त्यािा एवढी प्रहतष्ठा व अमोघ शत्तक्त प्राप्त झािी आहे.
हनदान माझे तरी मत आहे. ते एखाद्या वेड्ा मार्साचे मत असू शकेि. िर हे मत
कााँग्रेसवाद्याांना पटिे नाही, तर त्याांनी मिा रिा द्यावी. कारर् हवधायक काययक्रमावाचून मी
कायदे भांगाचा िढा चािवर्े हे पक्षाघात झािे ल्या हाताने चमचा उचिण्याचा प्रयत्न
करण्यासारखे आहे.
पुर्े, १३-११-१९४५
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