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ચાર અથવા પાચં વષ+ "વૂ- િનકટના સાથીઓના આ0હથી મ1 આ�મકથા 

લખવાનો 4વીકાર કય5 હતો; અને આરંભ પણ કર:લો. પણ એક પા=ુ>ંલ4ક:પ=ુ ં

"?ંુૂ ન કર@ શBો તેટલામા ં%ુબંઈની જવાળા સળગી અને મા?ંુ આદGુH અIJૂ ંરKુ.ં 

�યાર પછ@ તો Mુ ં એક પછ@ એક એવા Nયવસાયોમા ં પડPો ક: છેવટ: મને મા?ંુ 

યરવડા=ુ ં 4થાન મQGુ.ં ભાઈ Rરામદાસ પણ હતા. એમણે માર@ પાસે એવી 

માગણી કર@ ક: બીSં બધા ંકામ પડતા ં%કુ@ને માર: આ�મકથા તો પહ:લી જ લખી 

નાખવી. મ1 એમને જવાબ મોકTયો ક: મારો અUયાસVમ ઘડાઈ XBૂો છે, અને તે 

"રૂો થતા ંZધુી Mુ ંઆ�મકથાનો આરંભ ન કર@ શ[ંુ. મને જો મારો "રૂો સમય 

યરવડામા ં ગાળવા=ુ ં સ\્ ભા^ય �ા_ત થGુ ં હોત તો Mુ ં જJર �યા ં જ આ�મકથા 

લખી શકત. પણ તેન ેપહ`ચવાને હaુ મને એક વષ+ બાક@ હb ુ.ં તે પહ:લા ંMુ ંકોઈ 

પણ ર@તે આ�મકથાનો આરંભ પણ કર@ શ[ંુ એમ નહb ુ,ં એટલે તે રહ@ ગGુ.ં હવ ે

4વામી આનદં: ફર@ પાછ@ એ જ માગણી કર@ છે. અને મ1 દdeણ આfgકાના 

સ�યા0હનો ઈિતહાસ "રૂો કય5 છે, તેથી આ�મકથા લખવા લલચાયો h.ં 

4વામીની માગણી તો એવી હતી ક: માર: આખી કથા લખી નાખવી અને પછ@ તે 

"4ુતકાકાર: છપાય. માર@ પાસે એકસામટો એટલો સમય નથી. જો લiુ ં તો 

Õનવ�વનÕને સા?ુ જ લખી શકાય. માર: Õનવ�વનÕ સા?ંુ કંઈક તો લખવા=ુ ંહોય 

જ. તો આ�મકથા કા ંનહk ? 4વામીએ એ િનણ+ય કmલૂ રાnયો, અને આ�મકથા 

લખવાનો હવે મને અવસર આNયો. 

પણ આ િનણ+ય ક?ંુ h ંએટલામા ંએક િનમ+ળ સાથીએ, સોમવાર: Mુ ંમૌનમા ંહતો 

�યાર:, મને ધીમેથી નીચેના ંવાBો સભંળાNયા : 

"તમે આ�મકથા qુ ંકામ લખવાના છો? એ તો પિrમની �થા છે. "વૂ+મા ંકોઈએ 

લખી Sણી નથી. અને qુ ંલખશો ? આR R વ4bનુે િસsાતં તર@ક: માનો છો તેન ે



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 3 

કાલે માનતા અટક@ Sઓ તો? અથવા િસsાતંને અ=સુર@ને R R કાય5 આR કરો 

છો તે તે કાય5મા ં પાછળથી ફ:રફાર કરો તો ? તમારા ં લખાણને ઘણા ં મ=tુયો 

�માણuતૂ સમ� પોતા=ુ ં વત+ન ઘડ: છે તેઓ ખોટ@ ર@તે દોરવાઈ Sય તો ? 

તેથી સાવધાન રહ@ હાલ િતરત આ�મકથા R�ુ ંકંઈ ન લખો તો ઠ@ક નહk ?" 

આ દલીલની મારા મન ઉપર થોડ@ઘણી અસર થઈ. પણ માર: આ�મકથા Bા ં

લખવી છે ? માર: તો આ�મકથાને બહાને સ�યના મ1 R અનેક �યોગો કર:લા છે 

તેની કથા લખવી છે. તેમા ંમા?ંુ �વન ઓત�ોત હોવાથી કથા એક �વન�!ૃાતં 

Rવી થઈ જશે એ ખ?ંુ છે. પણ જો તેમાથંી પાને પાને મારા જ નીતર@ આવે તો 

એ કથાને Mુ ંપોતે િનદ5ષ ગxુ.ં મારા બધા �યોગોનો સ%દુાય �Sની પાસે હોય 

તો તે લાભદાયી થઈ પડ: એમ Mુ ંમા=ુ ંh,ં - અથવા કહો ક: એવો મને મોહ છે. 

રાzય�કરણી eે{માનંા મારા �યોગો હવે તો fહ|\ુ4તાન Sણે છે, એટ}ુ ંજ નહk 

પણ થોડ:ઘણે ~શે Zધુર:}ુ ંકહ:વાb ુ ંજગત પણ Sણે છે. એની fક|મત માર: મન 

ઓછામા ંઓછ@ છે. અને તેથી એ �યોગોની મારફતે મને Õમહા�માÕ=ુ ંપદ મQGુ ંછે 

એની fક|મત પણ aૂજ જ છે. ક:ટલીક વળેા તો એ િવશેષણે મને અિતશય \ુઃખ 

પણ દ@Iુ ંછે. એ િવશેષણથી Mુ ં�લાઈ ગયો હો� એવી એક પણ eણ મને યાદ 

નથી. પણ મારા આ�યા��મક �યોગો, R Mુ ં જ Sણી શ[ંુ અને Rમાથંી માર@ 

રાzય�કરણી eે{ ઉપરની શ��ત પણ ઉ\્ ભવી છે, તે �યોગો=ુ ંવણ+ન કર@ જ�ુ ં

મને ગમે ખ?ંુ. જો એ ખર:ખર આ�યા��મક હોય તો એમા ંતો >લણશીને 4થાન જ 

નથી. એમાથંી તો ક:વળ ન�તાની જ ��ૃs થાય. Rમ Rમ Mુ ં િવચાર કરતો S� 

h,ં મારા uતૂકાળના �વન ઉપર \ૃ�tટ નાખતો S� h,ં તેમ તેમ મા?ંુ અTપપxુ ં

Mુ ંqsુ ર@તે જોઈ શ[ંુ h.ં માર: R કર�ુ ંછે, Rની Mુ ં૩૦ વષ+ થયા ંઝખંના કર@ ર�ો 

h,ં તે તો આ�મદશ+ન છે, તે ઈ�રનો સાeાતકાર છે, મોe છે. મા?ંુ ચલનવલન 
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બIુ ં એ જ \ૃ�tટએ થાય છે. મા?ંુ લખાણ બIુ ં એ જ \ૃ�tટએ છે, અને મા?ંુ 

રાzય�કરણી eે{ની ~દર ઝપંલાવ�ુ ંપણ એ જ વ4bનુે આધીન છે. 

પણ %ળૂથી જ મારો અdભ�ાય ર�ો છે ક: R એકન ેસા?ુ શB છે તે બધાને સા?ુ 

શB છે. તથેી મારા �યોગો ખાનગી નથી થયા, નથી ર�ા. એ સMુ જોઈ શક: 

એમા ંમને તેની આ�યા��મકતા ઓછ@ થતી હોય એમ નથી લાગb ુ.ં એવી ક:ટલીક 

વ4bઓુ અવ�ય છે ક: R આ�મા જ Sણે છે, આ�મામા ંજ શમી Sય છે, પણ એવી 

વ4b ુ આપવી એ માર@ શ��ત ઉપરાતંની વાત થઈ. મારા �યોગોમા ં તો 

આ�યા��મક એટલે નૈિતક; ધમ+ એટલે નીિત; આ�માની \ૃ�tટએ પાળેલી નીિત તે 

ધમ+. એટલે R વ4bઓુનો િનણ+ય બાળકો, aુવાન અને m�ુા ંકર: છે અને કર@ શક: 

છે તે જ વ4bઓુનો આ કથામા ં સમાવેશ થશે. આવી કથા જો Mુ ં તટ4થભાવ,ે 

િનરાdભમાન પણે લખી શ[ંુ તો તેમાથંી બીS �યોગો કરનારાઓને સા?ુ કંઇક 

સામ0ી મળે. 

આ �યોગોને િવષે Mુ ં કોઇ પણ �કારની સ"ંણૂ+તા આરોપતો જ નથી. 

િવ�ાનશા�ી Rમ પોતાના �યોગો અિતશય િનયમસર, િવચાર"વૂ+ક અન ે

ઝીણવટથી કર: છે. છતા ં તેમાથી િનપSવેલા ંપfરણામોને તે છેવટના ંગણાવતો 

નથી, અથવા તો એ એના ંસાચા ંજ પfરણામ છે એ િવષે પણ સાશકં નહk તો 

તટ4થ રહ: છે. તેવો જ મારા �યોગોને િવષે મારો દાવો છે. મ1 iબુ આ�મિનર@eણ 

કGુH છે, એક:એક ભાવને તપા4યો છે, ત=ે ુ ં "�ૃથકરણ કGુH છે. પણ તેમાથંી 

નીપRલા ંપfરણામ એ સMુને સા?ુ છેવટના ંજ છે, એ ખરા ં છે અથવાતો એ જ 

ખરા ંછે, એવો દાવો Mુ ંકોઇ fદવસ કરવા ઇ�છતો નથી. હા, એક દાવો Mુ ંઅવ�ય 

ક?ંુ h ંક: માર@ \ૃ�tટએ એ ખરા ંછે, અને અ�યાર: તો છેવટના ંRવા ંલાગે છે. જો ન 

લાગે તો માર: એના ઉપર કોઈ પણ કાય+ ન રચ�ુ ં જોઈએ. પણ Mુ ં તો પગલે 

પગલે R R વ4bઓુને જો� તેના �યાzય અને 0ા� એવા બે ભાગ પાડ@ લ� 
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અને Rને 0ા� વ4b ુસમaુ ંતે �માણે મારા આચારોને ઘ�ુ.ં અને zયા ંલગી એ 

�માણે ઘડાયેલા આચાર મને, એટલે માર@ m�ુsને અને આ�માને, સતંોષ આપે 

�યા ંલગી માર: તેના ંqભુ પfરણામો િવષે અચdલત િવ�ાસ રાખવો જ જોઈએ. 

જો માર: ક:વળ િસsાતંો=ુ ંએટલે ત�વો=ુ ંજ વણ+ન કરવા=ુ ંહોય તો આ આ�મકથા 

Mુ ંન જ લiુ.ં પણ માર: તો તેના ંઉપર રચાયેલા ંકાય5નો ઇિતહાસ આપવાનો છે, 

અને તેથી જ મ1 આ �ય�નને Õસ�યના �યોગોÕ એ�ુ ંપહ:}ુ ંનામ આપે}ુ ંછે. આમા ં

સ�યથી dભ� મનાતા અfહ|સા, ��ચય+ ઇ�યાfદ િનયમોના �યોગો પણ આવી 

જશે. પણ માર: મન સ�ય જ સવ5પર@ છે અને તેમા ંઅગdણત વ4bઓુનો સમાવેશ 

થઇ Sય છે. આ સ�ય તે 4�લૂ Ð વાચા=ુ ં-સ�ય નહk. આતો Rમ વાચા=ુ ંતેમ 

િવચાર=ુ ં પણ ખ?ંુ. આ સ�ય તે આપણે કTપે}ુ ં સ�ય જ નહk. પણ 4વત{ં 

dચર4થાઇ સ�ય; એટલે ક: પરમ�ેર જ. 

પરમ�ેરની Nયાnયાઓ અગdણત છે, ક:મ ક: તેની િવuિૂતઓ પણ અગdણત છે. એ 

િવuિૂતઓ મને આrય+ચfકત કર: છે. એ મને eણવાર %ુ̂ ધ પણ કર: છે. પણ Mુ ં

"Sૂર@ તો સ�યJપી પરમે�રનો જ h.ં એ એક જ સ�ય છે અને બીaુ ંબIુ ંિમ�યા 

છે. એ સ�ય મને જડ�ુ ંનથી, પણ એનો Mુ ંશોધક h.ં એ શોધવાને અથ- R વ4b ુ

મને િ�યમા ંિ�ય હોય તેનો �યાગ કરવા Mુ ંતૈયાર h,ં અને એ શોધJપી ય�મા ં

આ શર@રને પણ હોમવાની માર@ તૈયાર@ છે અને શ��ત છે એવો મને િવ�ાસ છે. 

પણ એ સ�યનો Mુ ંસાeાતકાર ન ક?ંુ �યા ંલગી મારો ~તરા�મા Rને સ�ય ગણે છે 

તે કાTપિનક સ�યને મારો આધાર ગણી, માર@ દ@વાદાડં@ ગણી, તેને આધાર: મા?ંુ 

�વન Mુ ંNયતીત ક?ંુ h.ં 

આ માગ+ જોક: ખાડંાની ધાર: ચાલવા Rવો છે છતા ંમને એ સહ:લામા ંસહ:લો લા^યો 

છે. એ માગ- જતા ંમાર@ ભયકંર uલૂો પણ મને ન�વી Rવી લાગી છે. કારણ ક: 

એ uલૂો કરતા ંછતા ંMુ ંબચી ગયો h ંઅને, માર@ સમજણ �માણે, આગળ વ�યો 
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h.ં \ૂર \ૂરથી િવqsુ સ�યની - ઈ�રની - ઝાખંી પણ કર@ ર�ો h.ં સ�ય જ છે, એ 

િસવાય બીaુ ંકાઈં જ આ જગતમા ંનથી, એવો મારો િવ�ાસ fદન�િતfદન વધતો 

Sય છે. એ કઈ ર@તે વધતો ગયો છે એ મા?ંુ જગત એટલે Õનવ�વનÕ 

ઈ�યાfદના વાચંનાર Sણી ભલે મારા �યોગોના ભાગીદાર બને અને તેની ઝાખંી 

પણ માર@ સાથે સાથે કર: વળ@, Rટ}ુ ંમાર: સા?ુ શB છે તેટ}ુ ંએક બાળકને સા?ુ 

પણ શB છે એમ Mુ ંવધાર: ને વધાર: માનતો થયો h,ં અને તેન ેસા?ુ માર@ પાસ ે

સબળ કારણો છે. સ�યની શોધના ંસાધનો Rટલા ંકઠણ છે તેટલા ંજ સહ:લા ંછે. એ 

અdભમાનીને અશB લાગે અને એક િનદ5ષ બાળકને તદન શB લાગે. સ�યના 

શોધકને રજકણથી પણ નીચે રહ:�ુ ંપડ: છે. જગત આiુ ંરજકણને કચડ: છે, પણ 

સ�યનો "Sૂર@ તો રજકણ Z�ુધા તેને કચડ@ શક: એવો અTપ ન બને �યા ંZધુી 

તેને 4વત{ં સ�યની ઝાખંી પણ \ુલ+ભ છે. આ વ4b ુ વિસtઠ-િવ�ાિમ{ના 

આnયાનમા ં 4પtટ બતાવવામા ંઆવી છે. d�4તી ધમ+ અને ઇ4લામ પણ એ જ 

વ4b ુિસs કર: છે. 

R �કરણો Mુ ંલખવાનો h ંતેમા ંજો વાચંનારને અdભમાનનો ભાસ આવે તો તેણે 

અવ�ય સમજ�ુ ંક: માર@ શોધમા ંખામી છે અને માર@ ઝાખંીઓ તે ઝાઝંવાના નીર 

સમાન છે. ભલે મારા Rવા અનેકોનો eય થાઓ, પણ સ�યનો જય થાઓ. 

અTપા�માને માપવાન ેસા?ુ સ�યનો ગજ કદ@ �ૂંકો ન બનો. 

મારા લેખોને કોઇ �માણuતૂ ન ગણે એમ Mુ ં ઇ�h ંh,ં એવી માર@ િવનતંી છે. 

તેમા ંદશા+વેલા �યોગોને \ૃtટાતંJપે ગણી ને સMુ પોતપોતાના �યોગો યથાશ��ત 

અને યથામિત કર: એટલી જ માર@ ઇ�છા છે. એ સ[ુંdચત eે{મા ં મારા 

આ�મકથાના લેખોમાથંી ઘxુ ં મળ@ શકશે એવો મારો િવ�ાસ છે. ક:મ ક:, કહ:વા 

યો^ય એક પણ વાત Mુ ં hપાવવાનો નથી, મારા દોષો=ુ ં ભાન વાચંનારને Mુ ં

"રૂ:"?ંુૂ કરાવવાની આશા રાiુ ંh.ં માર: સ�યના શા�ીય �યોગો વણ+વવા છે, Mુ ં
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ક:વો Jપાળો h ંએ વણ+વવાની તલમા{ ઈ�છા નથી. R માપથી Mુ ંમા?ંુ પોતા=ુ ં

માપ કરવા ઈ�h ં h ં અને R માપ આપણે બધાએ પોતપોતાને િવષે વાપર�ુ ં

જોઈએ, તે �માણે Mુ ંઅવ�ય કMુ ંક:, 

मो सम कौन कु�टल खल कामी ? 

�जन तन ु�दयो ता�ह �बसरायो 

ऐसो िनमकहरामी । 

ક:મ ક:, Rને Mુ ંસ"ંણૂ+ િવ�ાસ"વૂ+ક મારા �ાસો��્ વાસનો 4વામી ગxુ ંh,ં Rને Mુ ં

મારા િનમકનો દ:નાર ગxુ ંh ંતેનાથી હ�ય ેMુ ં\ૂર h,ં એ મને �િતeણ સાલે છે. 

એના કારણJપ મારા િવકારને Mુ ંજોઈ શ[ંુ h ંપણ એને હ�યે કાઢ@ શકતો નથી. 

પણ હવે બસ થGુ.ં �4તાવનામાથંી Mુ ં�યોગની કથામા ંન ઊતર@ શ[ંુ. એ તો 

કથા-�કરણોમા ંજ મળશે. 

�	
���� к����� ����� 

આ¡મ, સાબરમતી 

માગશર Z.ુ૧૧, ૧૯૮૨ 
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1. ��� 

ગાધંી [ુ�ંુબ �થમ તો ગાિંધયાણાનો વેપાર કરના?ંુ હોય એમ જણાય છે. પણ 

મારા દાદાથી માડં@ને {ણ પેઢ@ થયા ંતો એ કારભા?ંુ કરb ુ ંઆવે}ુ ંછે. ઉ!મચદં 

ગાધંી અથવા ઓતા ગાધંી ટ:ક@લા હશે એમ લાગે છે. તેમને રાજખટપટને લીધે 

પોરબદંર છોડ�ુ ં પડ:}ુ ં ને aૂનાગઢ રાજયમા ં આ¡ય લીધેલો. તેમણે 

નવાબસાહ:બને સલામ ડાબે હાથે કર@. કોઇએ આ દ:ખાતા અિવનય=ુ ંકારણ "છૂGુ ં

તો જવાબ મQયો : ‘જમણો હાથ તો પોરબદંરને દ:વાઇ Xકૂયો છે.’ ઓતા ગાધંીન ે

એક પછ@ એક એમ બે ઘર થયેલા.ં પહ:લાથી તેમને ચાર દ@કરા હતા અન ે

બીSથી બે. આ ભાઇઓ ઓરમાયા હતા એવો n યાલ મને બચપણ યાદ કરતા ં

આવતો જ નથી. આમાનંા પાચંમા કરમચદં અથવા કબા ગાધંી અને છેT લા 

bલુસીદાસ ગાધંી. બનંે ભાઇએ વારાફરતી પોરબદંરમા ંકારભા?ંુ કGુH. કબા ગાધંી 

તે મારા િપતા¡ી. પોરબદંર=ુ ં કારભા?ંુ છોડયા પછ@ પોતે રાજ4 થાિનક કોટ+મા ં

સભાસદ હતા. પછ@ રાજકોટમા ં અને થોડો સમય વાકંાનરેમા ં દ@વાન હતા. 

મરણવેળાએ રાજકોટ દરબારના પે£ શનર હતા. 

કબા ગાધંીને પણ એક પછ@ એક ચાર ઘર થયેલા.ં પહ:લા ંબેથી બે દ@કર@ઓ હતી; 

છેT લા ં "તૂળ@બાઇથી એક દ@કર@ અને {ણ દ@કરા. તેમાનંો છેT લો Mુ.ં િપતા 

[ુ�ંુબ�ેમી, સ� ય�ીય, qરૂા, ઉદાર પણ Vોધી હતા. કંઇક િવષયને િવશે આસકત 

પણ હશે. તમેનો છેT લો િવવાહ ચાળ@સમા વષ+ પછ@ થયેલો. તેઓ લાચંથી \ૂર 

ભાગતા, તેથી qsુ £ યાય આપતા એવી અમારા [ુ�ંુબમા ંઅને બહાર વાયકા હતી. 

રાજયના બMુ વફાદાર હતા. એક વેળા કોઇ �ાતંના સાહ:બે રાજકોટના ઠાકોર 

સાહ:બ=ુ ંઅપમાન કર:}ુ,ં તેની સામે તેઓ થયેલા. સાહ:બ ¤4ુ સે થયા, કબા ગાધંીન ે

માફ@ માગવા ફરમાN Gુ.ં તેમણે માફ@ માગવાની ના પાડ@ તથેી થોડા કલાકને સા?ુ 
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હાજતમા ં પણ રહ:લા. છતા ં તે ન ડ^ યા તેથી ~તે સાહ:બે તેમને છોડ@ દ:વાનો 

Mુકમ કય¥. િપતા¡ીએ &N ય એક¦ંુ કરવાનો લોભ કદ@ નહોતો રાn યો. તેથી અમ ે

ભાઇઓ સા?ુ aૂજ િમલકત %કૂ@ ગયેલા. 

િપતાની ક:ળવણી ક:વળ અ=ભુવની હતી. Rને આR આપણે ¤જુરાતી પાચં 

ચોપડ@=ુ ં�ાન ગણીએ તેટલી ક:ળવણી તે પામેલ હશે. ઇિતહાસuગૂોળ=ુ ં�ાન તો 

%§ુલ ન મળે. આમ છતા ં N યવહા?ુ �ાન એવા ¨ચા �કાર=ુ ં હb ુ ં ક: ઝીણામા ં

ઝીણા �©નોના ઉક:લ કરવામા ં ક: હSર માણસોની પાસે કામ લેવામા ં તેમન ે

%�ુ ક:લી ન આવતી. ધાિમªક ક:ળવણી નહk Rવી હતી, પણ મfંદરોમા ંજવાથી કથા 

વગેર: સાભંળ@ને R ધમ+�ાન અસnં ય fહ|\ુઓને સહ:R મળ@ રહ: છે તે તેમને હb ુ.ં 

છેવટના વષ+મા ંએક િવsાન �ા�ણ Rઓ [ુ�ંુબના િમ{ હતા તેમની સલાહથી 

તેમણે ગીતાપાઠ શJ કય5 હતો અને રોજ થોડાઘણા ©લોકો પોતાના "Sૂના સમય ે

¨ચે 4 વર: પાઠ કર@ જતા. 

માતા સા� વી 4 {ી હતી એવી મારા ઉપર છાપ રહ:લી છે. b ુબMુ ભાિવક હતી. 

"Sૂપાઠ િવના કદ@ ન જમે. હવલેીએ હમંશેા Sય. Mુ ંસમજણો થયો � યારથી તેણે 

કદ@ ચાbમુા+સ છોડયા હોય એ�ુ ંમને 4 મરણ નથી. કઠણમા ંકઠણ «ત તે આદરતી 

અને િનિવª� ને "રૂા ંકરતી. લીધેલા ં«ત માદં@ પડ: તોપણ ન જ છોડ:. એવો એક 

સમય મને યાદ છે ક: જયાર: તેણે ચા&ંાયણ «ત લીધે}ુ,ં તેમા ંમાદં@ પડ:લી પણ 

«તને ન છોડ:}ુ.ં ચાbમુા+સમા ંએક ટાણા ંકરવા ંએ તો તેને સામા£ ય વાત હતી. 

એટલેથી સતંોષ ન વાળતા ંએક ચાbમુા+સમા ં તેણે ધારણાપંારણા ં કર:લા.ં બે{ણ 

સામટા ઉપવાસ એ એને મન ન�વી વાત હતી. એક ચાbમુા+સમા ંતે=ુ ંએ�ુ ં«ત 

હb ુ ંક: Zયૂ+નારાયણના ંદશ+ન કયા+ પછ@ જ જમાય. આ ચોમાસે અને છોકરા વાદળ 

સા%ુ ંજોઇ રહ@એ ક: કયાર: Zયૂ+ દ:ખાય ને કયાર: મા જમે. ચોમાસામા ંઘણી વેળા 

દશ+ન દો�લા ંથાય એ તો સMુ Sણે છે. એવા fદવસો યાદ છે ક: જયાર: Zયૂ+ન ે
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અમે જોઇએ, ‘બા, બા, Zરૂજ દ:ખાયો’ કહ@એ ને બા ઉતાવળ@ ઉતાવળ@ આવે � યા ં

તો Zરૂજ ભાગી Sય. ‘કંઇ નહk, આR નસીબમા ંખાવા=ુ ંનહk હોય’ કહ@ પાછ@ 

Sય ને પોતાના કામમા ં¤ ૂથંાઇ Sય. 

માતા N યવહાર[ુશળ હતી. દરબાર@ બધી વાતો Sણે. રણવાસમા ં તેની m�ુsની 

¬કણી ઠ@ક %કુાતી. Mુ ંબાળક હોઇ કોઇ કોઇ વેળા મને મા દરબારગઢમા ંસાથે 

લઇ જતી. ‘બામાસાહ:બ’ ની સાથે થતા સવંાદો મને ક:ટલાક હ� યાદ છે. આ માત 

િપતાને � યા ં Mુ ં સવંત ૧૯૨૫ના ભાદરવા વદ ૧૨ને fદવસે, એટલે સને ૧૮૬૯ના 

ઑકટોબરની ૨� તાર@ખે, પોરબદંર અથવા Zદુામા"રુ@મા ંજ£ મ પા° યો. 

બચપણ પોરબદંરમા ંજ ગGુ.ં કોઇ  િનશાળમા ંમને %કૂવામા ંઆવેલો એ�ુ ંયાદ છે. 

%�ુ ક:લીથી થોડા પાડા શીખેલો. તે કાળે છોકરાઓની સાથે Mુ ંમહ:તા�ને મા{ ગાળ 

દ:તા ંશીખેલો એટ}ુ ંયાદ છે, અને બીaુ ંકાઇં જ યાદ નથી. તેથી Mુ ંઅ=મુાન ક?ંુ 

h ક: માર@ m�ુs મદં હશ,ે અને યાદશfકત R કડ@ અમે છોકરા ગાતા તેમાનંા કાચા 

પાપડના Rવી હશે. એ લીટ@ઓ માર: આપવી જ જોઇએ: 

એકડ: એક , પાપડ શકે; 

પાપડ ક� ચો, --- મારો— 

પહ:લી ખાલી જ^ યાએ મા4 તર=ુ ંનામ હોય. તેને Mુ ંઅમર કરવા નથી ઇ� છતો. 
બી� ખાલી જ^યામા ંછોડ@ દ@ધેલી ગાળ ભરવાની આવ� યકતા ન હોય. 
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�. ��પ� 

પોરબદંરથી િપતા¡ી રાજ4 થાિનક કોટ+ના સU ય થઇ રાજકોટ ગયા � યાર: માર@ 

�મર સાતેક વષ+ની હશે. રાજકોટની ગામઠ@ શાળામા ંમને %કૂવામા ંઆN યો. એ 

શાળાના fદવસો મને સાર@ પેઠ: યાદ છે. મહ:તા�ઓના ંનામઠામ પણ યાદ છે. 

Rમ પોરબદંરના તેમ � યાનંા અU યાસને િવશે પણ ખાસ Sણવા R�ુ ં નથી. Mુ ં

ભા^ યે સામા£ ય કોfટનો િવ±ાથ² ગણાતો હોઇશ. ગામઠ@ િનશાળમાથંી પરાની 

િનશાળમા ં ને � યાથંી હાઇ4 [ૂલમા.ં આટલે Zધુી પહ`ચતા ંમને બાર%ુ ં વષ+ વીતી 

ગGુ.ં � યા ંલગી મ1 કોઇ પણ વેળા િશeકોને છેતયા+= ુ ંમને 4 મરણ નથી, નથી કોઇ 

િમ{ો કયા+= ુ ં4 મરણ. Mુ ંઅિતશય શરમાળ છોકરો હતો. િનશાળમા ંમારા કામ સાથ ે

જ કામ હb ુ.ં ઘટં વાગવાને સમયે પહ`ચ�ુ ંઅને િનશાળ બધં થયે ઘેર ભાગ�ુ.ં 

‘ભાગ�ુ’ં શ³ દ ઇરાદા"વૂ+ક લiુ ં h ં ક:મ ક: મને કોઇની સાથે વાતો કરવા=ુ ં ન 

ગમbુ.ં ‘કોઇ માર@ મ� કર@ કરશે તો ? ’ એવી બીક પણ રહ:તી. 

હાઇ4 [ૂલના પહ:લા જ વષ+નો, પર@eા વખતનો એક બનાવ ન`ધવા યો^ ય છે. 

ક:ળવણીખાતાના ઇ£ 4 પેકટર SઇT સ િનશાળ તપાસવા આN યા હતા. તેમણે પહ:લા 

ધોરણના છોકરાઓને પાચં શ³ દ લખાN યા. તેમા ંએક શ³ દ ‘ક:ટલ’ (kettle) હતો. 

તેની જોડણી મે ખોટ@ લખી. મા4 તર: મને પોતાના mટૂની અણી માર@ ચેતN યો. 

પણ Mુ ંશાનો ચેb ુ ં? મને એમ ભાસી ન શકGુ ંક: મા4 તર મને સામેના છોકરાની 

પાટ@મા ંજોઇ લઇ જોડણી Zધુારવા=ુ ંકહ:. મા4 તર તો અમે એકબીSમાથંી ચોર@ 

ન કર@એ એ જોતા હતા એ�ુ ંમ1 માને}ુ.ં બધા છોકરાના પાચેં શ³ દ ખરા પડયા ને 

એકલો Mુ ં ઠોઠ ઠય5 ! માર@ ‘%ખૂા+ઇ’ મને મા4 તર: પાછળથી સમSવી; પણ મારા 

મન ઉપર તે સમaૂતીની કશી અસર ન થઇ. મને બીS છોકરાઓમાથંી ચોર@ 

કરતા ંકદ@ ન આવડGુ.ં 
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આમ છતા ં મા4 તર તરફ Mુ ં મારો િવનય કદ@ ન Xકૂયો. વડ@લોના દોષ ન 

જોવાનો ¤ણુ મારામા ંસહ:R હતો. આ મા4 તરના બીS દોષો પણ માર@ Sણમા ં

પાછળથી આવેલા. છતા ંતેમની �� યે=ુ ંમા?ંુ માન તો કાયમ જ રહ:}ુ.ં વડ@લોની 

આ�ા=ુ ંપાલન કર�ુ ંએટ}ુ ંMુ ંસમજયો હતો. તેઓ કહ: તે કર�ુ;ં કર: તેના આપણે 

કા� ન બન�ુ.ં 

આ જ સમયે બીS બે બનાવો બ£ યા તે મને હમંેશા યાદ ર�ા છે. મને સામા£ ય 

ર@તે િનશાળના ં"4ુ તકો ઉપરાતં કંઇ વાચંવાનો શોખ નહોતો. પાઠ કરવા જોઇએ, 

ઠપકો સહન ન થાય, મા4 તરને છેતરાય નહk, તેથી પાઠ વાચંતો. પણ મન 

આળસ કર:. તથેી પાઠ ઘણી વાર કાચા રહ:. � યા ંબીaુ ંવાચંવા=ુ ંZઝેૂ શા=ુ ં? પણ 

િપતા¡ીએ ખર@દ:}ુ ંએક "4ુ તક માર@ નજર: ચડGુ.ં એ ‘¡વણિપbભૃfકત નાટક’. 

આ વાચંવા=ુ ંમને મન થGુ.ં તે Mુ ંઅિતશય રસ"વૂ+ક વાચંી ગયો. એ જ fદવસોમા ં

કાચમા ં dચ{ો દ:ખાડનારા પણ ઘેર આવતા. તેમની પાસેથી ¡વણ પોતાના ં

માતાિપતાને કાવડમા ં બેસાડ@ યા{ા કરવા લઇ Sય છે એ દ� ય પણ મ1 જોGુ.ં 

બ£ ને વ4 bનુી મારા ઉપર ¨ડ@ છાપ પડ@. માર: પણ ¡વણ Rવા થ�ુ ંએમ મનમા ં

થાય. ¡વણના %�ૃ G ુસમયનો તેના ંમાતાિપતાનો િવલાપ હaુ યાદ છે. એ લdલત 

છદં મે તો વાSમાયંે ઉતાય5. વાaુ ંશીખવાનો શોખ હતો ને એક વાaુ ંિપતા¡ીએ 

અપાN Gુ ંપણ હb ુ.ં 

આ જ અરસામા ંકોઇ નાટક કંપની આવલે તે=ુ ંનાટક જોવાની મને રS મળ@. 

હfર©ચ&ં=ુ ંઆn યાન હb ુ.ં એ નાટક જોતો Mુ ંથા[ંુ જ નહk. એ ફર@ ફર@ જોવા=ુ ં

મન થાય. એમ વારંવાર જવા તો કોણ જ દ: ? પણ મારા મનમા ંમ1 એ નાટક 

સેકડો વખત ભજN Gુ ંહશે. હfર©ચ&ંના ં4 વ_ ના ંઆવે. ‘હfર©ચ&ંના Rવા સ�યવાદ@ 

બધા ં કા ં ન થાય ?’ એ Iનૂ ચાલી. હfર©ચ&ંની ઉપર પડ:લી તેવી િવપ!ીઓ 

ભોગવવી ને સ� ય=ુ ંપાલન કર�ુ ંએ જ ખ?ંુ સ� ય. Rવી નાટકમા ંલખેલી તેવી જ 
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િવપદો હfર©ચ&ંને પડ@ હશે એમ મ1 તો માની લીધે}ુ.ં હfર©ચ&ંના ં\ુઃખ જોઇ, ત=ેુ ં

4 મરણ કર@ Mુ ં iબૂ રોયો h.ં આR માર@ m�ુs સમR છે ક: હfર©ચ&ં કોઇ 

ઐિતહાિસક N યfકત નહk હોય. છતા ં માર: મન હfર©ચ&ં અને ¡વણ આR પણ 

�વતા છે. Mુ ંઆR એ નાટકો વાXં ુતો આR પણ મને ¬Z ુઆવ ેએમ મા=ુ ંh.ં 
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3. �������
 

આ �કરણ માર: ન લખ�ુ ં પડ: એમ Mુ ં ઇ� h ં h.ં પણ આ કથામા ં માર: એવા 
ક:ટલાયે કડવા µ ૂટંડા પીવા પડશે. સ� યના "Sૂર@ હોવાનો દાવો કર@ને મારાથી 
બીaુ ંથાય તેમ નથી. 

૧૩ વષ+ની �મર: મારા િવવાહ થયા તનેી ન`ધ લેતા ંઅકળામણ થાય છે. આR 
માર@ નજર આગળ બારતેર વષ+ના ં બાળકો પડયા ં છે તેમને જો� h ં ને મારા 
િવવાહ=ુ ં4 મરણ ક?ંુ h ં� યાર: મને મારા ઉપર દયા ¶ટ: છે, અને બાળકોને માર@ 
�4થિતમાથંી બ� યાને સા?ુ %બુારકબાદ@ આપવાની ઇ� છા થાય છે. તેર વષ- 
થયેલા મારા િવવાહના સમથ+નમા ંએક પણ નૈિતક દલીલ મને નથી Zઝૂી શકતી. 

વાચંનાર ન સમR ક: Mુ ં સગાઇની વાત લiુ ં h.ં કાfઠયાવાડમા ં િવવાહ એટલે 
લ^ ન, સગાઇ નહk. સગાઇ એટલ ે બે બાળકોને પરણાવવાનો મા બાપો વ� ચે 
થયેલો કરાર. સગાઇ bટુ@ શક:. સગાઇ થઇ હોય છતા ંવર મર: તો ક£ યા રાડંતી 
નથી. 

સગાઇમા ંવરક£ યાને કશો સબંધં નથી રહ:તો. બ£ નેને ખબર પણ ન હોય. માર@ 
એક પછ@ એક {ણ વાર સગાઇ થયેલી. {ણે સગાઇ કયાર: થઇ એની મને કશીય ે
ખબર નથી. બે ક£ યાઓ એક પછ@ એક મર@ ગઇ એમ મને કહ:વામા ંઆવે}ુ,ં તેથી 
જ Mુ ં Sxુ ં h ં ક: માર@ {ણ સગાઇ થયેલી. {ી� સગાઇ સાતેક વષ+ની �મર: 
થયેલી હશે એ�ુ ંકંઇક 4 મરણ છે. પણ સગાઇ થઇ � યાર: મને કqુ ંકહ:વામા ંઆવ}ેુ ં
એ�ુ ંમને ભાન નથી. િવવાહમા ંવરક£ યાની જJર પડ: છે, તેમા ં િવિધ રહ:લ છે, 
અને Mુ ંR લખી ર�ો h ંએ તેવા િવવાહ િવશે. િવવાહ=ુ ંZ ્ મરણ મને "રૂ:"?ંુૂ છે. 

અમે {ણ ભાઇઓ હતા તે વાચંનાર: S· Gુ ં છે. તેમા ં સૌથી મોટા પરણી Xકૂયા 
હતા. વચટે મારાથી બે ક: {ણ વષ+ મોટા હતા. તેમના, મારા કાકાના નાના દ@કરા 
Rમની �મર મારા કરતા ંકદાચ એકાદ વષ+ વધાર: હશે તેમના, અને મારા એમ 
{ણ િવવાહ એકસાથે કરવાનો વડ@લોએ િન©ચય કય¥. 
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આમા ંઅમારા કT યાણની વાત નહોતી. અમાર@ ઇ� છાની તો હોય જ નહk. આમા ં
ક:વળ વડ@લોની સગવડની અને ખરચની વાત હતી. 

fહ|\ુ સસંારમા ં િવવાહ Rવી તેવી વ4 b ુ નથી. વરક£ યાના ં માબાપો િવવાહની 
પાછળ iવુાર થાય છે, ધન } ૂટંાવે છે અને વખત } ૂટંાવે છે. મfહનાઓ અગાઉથી 
તૈયાર@ઓ થાય. કપડા ં બને, નાતો જમાડવાના અડસ¸ા નીકળે, ભોજનની 
વાનગીઓની હર@ફાઇ થાય. બૈરાઓં, Zરૂ હોય ક: ન હોય તોપણ, ગાણા ંગાઇ ગાઇ 
પોતાના સાદ ખોખરા કર@ %કૂ:, માદંા પણ પડ:, પાડોશીની શાિંતમા ંભગંાણ પાડ:. 
પાડોશી dબચારા પોતે પણ પોતાને � યા ંઅવસર આવે b ્યાર: એ�ુ ં જ કરવાના 
હોય એટલે ઘ`ઘાટ, એઠવાડ, બી� ગદંક@ઓ, બIુ ંઉદાસીન ભાવે સહન કર:. 

આવી ધમાલ {ણ વખત કરવાને બદલે એક જ વખત કર@ હોય તો ક:�ુ ંસા?ંુ ? 
ખરચ ઓછો થાય િવવાહ શોભે. ક:મ ક: {ણ િવવાહ સાથે થાય એટલે ¶ટથી &N ય 
ખરચી શકાય. િપતા¡ી અને કાકા¡ી �sૃ હતા. અમે તેમના છેT લા છોકરા, એટલે 
અમારા િવવાહ કરવાનો લહાવો લેવાની પણ �િૃ! ખર@. આ અને આવા 
િવચારોથી આ {ણે િવવાહ સાથે કરવાનો િન©ચય થયો, અને તેમા,ં મ1 જણાN Gુ ંતે 
�માણે, તૈયાર@ઓ અને સામ0ીઓ તો ક:ટલા માસ થયા ંચાલી રહ:લી. 

અમે ભાઇઓએ તો ક:વળ તૈયાર@ઓથી જ S· Gુ ંક: િવવાહ થવાના છે. એ વેળાએ 
મને તો, સારા ંકપડા ંપહ:રqુ,ં વાSં વાગશે, �લેકા ંચડશે, સારા ંભોજનો મળશે, 
એક નવી બાળા સાથે િવનોદ કરqુ,ં વગેર: અdભલાષા ઉપરાતં બીaુ ં િવશેષ હોય 
એ�ુ ં4 મરણ નથી. િવષય ભોગવવાની �િૃત તો પાછળથી આવી. તે ક:મ આવી તે 
Mુ ંવણ+વી શ[ંુ h,ં પણ એવી �જ�ાસા વાચંનાર: ન રાખવી. આ માર@ શરમ ઉપર 
Mુ ંપડદો નાખવા ધા?ંુ h.ં ક:ટ}ુકં R જણાવવા R�ુ ંછે તે હવે પછ@ આવશે. પણ 
એ વ4 bનુી િવગતોને મ1 R મ� યdબ\ંુ માર@ નજર આગળ રાખે}ુ ં છે તેની સાથ ે
થોડો સબંધં છે. 

અમને બે ભાઇઓન ે રાજકોટથી પોરબદંર લઇ જવામા ં આN યા.ં � યા ં R પીઠ@ 
ચોળવા ઇ� યાfદના િવિધ થયા એ બIુ,ં જોક: ર%�ૂ છે છતા,ં %કૂ@ દ:વા યો^ ય છે. 
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િપતા¡ી દ@વાન છતા ંનોકર. વળ@ રા�જ �ય, એટલે વધાર: પરાધીન. ઠાકોરસાહ:બ 
છેTલી ઘડ@ Zધુી જવા ન દ:. છેવટ: જવા દ@ધા � યાર: ખાસ ટ_ પા ગોઠN યા અને બે 
જ fદવસ અગાઉ મોકT યા. પણ - ! પણ દºવે બીaુ ં જ ધાર:}ુ.ં રાજકોટથી 
પોરબદંર ૬૦ ગાઉ છે. ગાડા વાટ: પાચં fદવસનો ર4 તો હતો. િપતા� {ણ 
fદવસમા ંઆN યા. છેT લી મજલમા ં ટાગંો ¨ઘો વQયો. િપતા�ને સખત વા^ Gુ ં: 
હાથે પાટા, " ૂઠં: પાટા. િવવાહમાથંી તેમનો અને અમારો અધ5 રસ ગયો. પણ 
િવવાહ તો થયા જ. લખેલા ં %Mુતૂ+ કાઇં ફર: ? Mુ ં તો િવવાહના બાળઉT લાસમા ં
િપતા�=ુ ં\ુઃખ uલૂી ગયો ! 

િપbભૃકત તો ખરો જ. પણ િવષયભકત પણ એવો જ ના ? અહk િવષયનો અથ+ 
એક ઇ�£&યનો િવષય ન કરાય પણ ભોગોમા{. માતાિપતાની ભfકત પાછળ સવ+ 
Zખુનો � યાગ કરવો જોઇએ એ ભાન હવે પછ@ આવવા=ુ ં હb ુ.ં આમ છતા ં ક:મ 
Sણે માર: આ ભોગે� છાની શીeા જ ભોગવવાની હોય નહk, તેવી ર@તે માર@ 
�જ|દગીમા ં એક અવળો �સગં બ£ યો, R મને આજ લગી સાલે છે. જયાર: 
િનt [ુળાનદં=ુ ં

� યાગ ન ટક: ર: વરૈાગ િવના, 

કર@એ કોfટ ઉપાય� 

ગા� h ંઅથવા સાભં»ં h ં � યાર: � યાર: એ અવળો અને કડવો �સગં મને યાદ 
આવે છે ને શરમાવ ે છે. બાપે થપાટ માર@ને મો¼ંુ લાલ રાn Gુ.ં શર@ર: પીડા 
ભોગવતા ં છતા ં િવવાહમા ં ભાગ "રૂો લીધો. િપતા� કયે કયે �સગેં કઇ કઇ 
જ^ યાએ બેઠા હતા એ બIુ ંમને R�ુ ંને તે�ુ ંહ� યાદ છે. બાળિવવાહનો િવચાર 
કરતા ંિપતાના કાય+ની R ટ@કા મ1 આR કર@ છે તે કંઇ મારા મને તે વેળા થોડ@ જ 
કર@ હતી ? તે વેળા તો બIુ ંયો^ ય ને મનગમbુ ંલાગb ુ ં હb ુ.ં પરણવાનો શોખ 
હતો, અને િપતા� કર: છે એ બરાબર જ છે એમ લાગb ુ.ં તેથી તે વખતના ં
4 મરણો તાSં છે. 
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મા�ર: બેઠા,ં ચોર@ફ:રા ંફયાH, કંસાર ખાધો ખવડાN યો. અને વરવM ુ� યારથી જ સાથે 
રહ:તા ં થયા.ં એ �થમ રા{ી ! બે િનદ5ષ બાળકોએ વગરS· યે સસંારમા ં
ઝપંલાN Gુ.ં ભાભીએ િશખામણ આપી ક: માર: પહ:લી રાતે ક:મ વરત�ુ.ં ધમ+પ� નીને 
કોણે િશખામણ આપી હશે એ તો મ1 "છુGુ ંહોય એ�ુ ંયાદ નથી. હ� "છુાય એમ 
છે. પણ "છૂવાની ઇ� છા સરખીયે થતી નથી. વાચંનાર એટ}ુ ંSણે ક: અમ ેબ£ ને 
એકબીSથી ડરતા ંહતા ંએવો ભાસ ઓવ છે. એકબીSથી શરમાતંા તો હતા ંજ. 
વાતો ક:મ કરવી, શી કરવી, એ Mુ ં qુ ંSxુ ં? મળેલી િશખામણ પણ મદદ qુ ં
કર: ? પણ કંઇ શીખવ�ુ ંતે પડ: ? જયા ંસ4ં કાર બળવાન છે � યા ં િશખામણ બધી 
િમ� યા વધારો થઇ પડ: છે. ધીમે ધીમે એકબીSને ઓળખતા થયા,ં બોલતા ંથયા.ં 
અમે બ£ ને સરખી �મરના ંછ@એ. મ1 તો ધણીપxુ ંઆદGુH. 
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�. ���પ� � 

િવવાહ થયા એ fદવસોમા ંિનબધંોના ંનાના ંચોપાિનયા ંÐ પૈસાના ંક: પાઇના ંએ તો 
યાદ નથી Ð નીકળતા.ં એમા ં દંપતી�ેમ, કરકસર, બાળલ^ ન વગેર: િવષયો 
ચચ+વામા ંઆવતા. આમાનંા કોઇ િનબધં મારા હાથમા ંઆવતા ને તે Mુ ં વાચંી 
જતો. એ તો ટ:વ હતી જ ક: વાચં�ુ ંતે પસદં ન પડ: તો uલૂી જ�ુ.ં ને પસદં પડ: 
તો તેનો અમલ કરવો. એકપ� ની«ત પાળ�ુ ંએ પિતનો ધમ+ છે એમ વાચેં}ુ,ં એ 
½દયમા ંરમી રKુ.ં સ� યનો શોખ તો હતો જ. એટલે પ� નીને છેતરાય તો નહk જ. 
એથીયે બી� 4 {ી સાથે સબંધં ન થાય એ પણ સમSGુ ં હb ુ.ં નાનકડ@ �મર: 
એકપ� ની«તનો ભગં થવાનો સભંવ બMુ થોડો જ હોય. 

પણ આ સ�¾ચારો=ુ ં એક મા¦ંુ પfરણામ આN Gુ.ં જો માર: એકપ� ની«ત પાળ�ુ ં
જોઇએ તો પ� નીને એકપિત«ત પાળ�ુ ં જોઇએ. આ િવચારથી Mુ ં અદ:ખો ધણી 
બ£ યો. Ôપાળ�ુ ંજોઇએÕમાથંી Ôપળાવ�ુ ંજોઇએÕ એ િવચાર ઉપર આN યો. અને જો 
પળાવ�ુ ંજોઇએ તો માર: ચોક@ રાખવી જોઇએ. મને કાઇં પ� નીની પિવ{તા િવશે 
શકંા લાવવા=ુ ંકારણ નહોb ુ.ં પણ અદ:ખાઇ કારણ જોવા કયા ંબેસ ેછે ? માર@ 4 {ી 
હમંેશા કયા ંSય છે એ માર: Sણ�ુ ં જ જોઇએ, તેથી માર@ રS િવના કયાયં ે
જવાય જ નહk. આ વ4 b ુઅમાર@ વ� ચે \ુઃખદ ઝઘડા=ુ ં%ળૂ થઇ પડ@. રS િવના 
કયાયંે ન જવાય એ તો એક Sતની ક:દ જ થઇ. પણ ક4 bરુબાઇ એવી ક:દ સહન 
કર: એમ હતી જ નહk. ઇ� છામા ંઆવે � યા ંજJર મને "છૂયા િવના Sય. Rમ Mુ ં
દાબ %[ંુૂ તેમ તે વધાર: ¶ટ લે, અને તેમ Mુ ંવધાર: dચડા�. આથી અમ બાળકો 
વ� ચે અબોલા એ સામા£ ય વ4 b ુથઇ પડ@. ક4 bરૂબાઇએ R ¶ટ લીધી તેને Mુ ં
િનદ5ષ મા=ુ ંh.ં એક બાળા Rના મનમા ંપાપ નથી એ દ:વદશ+ને જવા ઉપર ક: 
કોઇને મળવા જવા ઉપર દાબ ક:મ સહન કર: ? આ તો હવે સમSય છે. � યાર: તો 
માર: મા?ંુ ધણીપxુ ં િસs કર�ુ ં હb ુ.ં પણ વાચંનાર એમ ન માને ક: અમારા આ 
ઘરસસંારમા ં કયાયંે મીઠાશ નહોતી. માર@ વVતા=ુ ં %ળૂ �ેમમા ં હb ુ.ં માર: માર@ 
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પ� નીને આદશ+ 4 {ી બનાવવી હતી. એ 4 વ� છ થાય, 4 વ� છ રહ:, Mુ ંશીiુ ંતે શીખે, 
Mુ ંભxુ ંતે ભણે, અને અમે બ£ ને એકબીSમા ંઓત�ોત રહ@એ, એ ભાવના હતી. 

ક4 bરૂબાઇને ભાવના હતી એ�ુ ંમને ભાન નથી. તે િનરeર હતી. 4 વભાવે સીધી, 
4 વત{ં, મહ:નb ુઅને માર@ સાથે તો ઓh ંબોલનાર@ હતી. તેને પોતાના અ�ાનનો 
અસતંોષ નહોતો. Mુ ંભxુ ંh ંને પોતે પણ ભણે તો સા?ંુ એવી એની ઇ� છા મ1 કદ@ 
મારા બચપણમા ંઅ=ભુવી નથી. એથી Mુ ંમા=ુ ંh ંક: માર@ ભાવના એકપeી હતી. 
મા?ંુ િવષયZખુ એક 4 {ી ઉપર જ િનભ+ર હb ુ ંઅને Mુ ંતે Zખુનો �િતઘોષ ઇ� છતો 
હતો. જયા ં�ેમ એક પe તરફથી પણ હોય � યા ંસવા+શે \ુઃખ તો ન જ હોય. માર: 
કહ:�ુ ંજોઇએ ક: Mુ ંમાર@ 4 {ી પર� વે િવષયાસકત હતો. િનશાળમાયંે તેના િવચાર 
આવ,ે રા{ી કયાર: પડ: અને કયાર: અમે મળ@એ એ િવચાર ર�ા જ કર:. િવયોગ 
અસ� હતો. માર@ ક:ટલીક કાલીઘેલી વાતોથી Mુ ંક4 bરુબાઇને જગાડયા જ ક?ુ. આ 
આસfકતની જ સાથ ે જો મારામા ં કત+N યપરાયણતા ન હોત તો રોગથી પીડાઇ 
%�ૃ Gનુે વશ થયો હોત, અથવા આ જગતમા ં�થૃા �વી ર�ો હોત, એમ મને ભાસે 
છે. સવાર થાય એટલ ેિન� યકમ5 તો કરવા ંજ જોઇએ, કોઇને છેતર@ ન જ શકાય, 
આવા મારા િવચારોથી Mુ ંઘણા ંસકંટોમાથંી બ� યો. 

Mુ ં જણાવી ગયો ક: ક4 bરૂબાઇ િનરeર હતી. તેને ભણાવવાની મને ઘણી હ`શ 
હતી. પણ માર@ િવષયવાછંના મને ભણાવવા કયાથંી દ: ? એક તો માર: પરાણે 
ભણાવ�ુ ંરKુ.ં તે પણ રા{ે એકાતંે જ થઇ શક:. વડ@લોને દ:ખતા ંતો 4 {ીના ભણી 
જોવાય જ નહk. વાત તો થાય જ શાની ? કાfઠયાવાડમા ંલાજ કાઢવાનો નકામો 
અને જગંલી fરવાજ � યાર: હતો; આજ પણ ઘણે ભાગે મોaૂદ છે. એટલ ે
ભણાવવાના સજંોગો પણ માર: સા?ુ �િત[ૂળ. તથેી aુવાનીમા ં મે ભણાવવાના 
Rટલા �ય� નો કયા+ તે બધા લગભગ િનt ફળ ગયા એમ માર: કmલૂ કર�ુ ંજોઇએ. 
જયાર: Mુ ંિવષયની ¨ઘમાથંી S^ યો � યાર: તો Mુ ંSહ:ર �વનમા ંઝપંલાવી Xકૂયો 
હતો, એટલે બMુ વખત આપી શ[ંુ એવી માર@ �4થિત નહોતી રહ@. િશeક મારફત ે
ભણાવવાના મારા �ય� નો પણ િનt ફળ ગયા. પfરણામે આR ક4 bરૂબાઇની �4થિત 
માડં કાગળ લખી શક: ને સામા£ ય ¤જુરાતી સમ� શક: એવી છે. જો મારો �ેમ 
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િવષયથી \ૂિષત ન હોત તો આR તે િવ\ૂષી 4 {ી હોત એવી માર@ મા£ યતા છે. 
તેના ભણવાના આળસને Mુ ં�તી શકત. qsુ �ેમને કંઇ જ અશકય નથી એમ Mુ ં
Sxુ ંh.ં 

આમ 4 વ4 {ી સાથે િવ\ુષી છતા ં Mુ ં �માણમા ં ક:મ બચી શકયો તે=ુ ંએક કારણ 
બતાવી ગયો. બીaુ ંપણ એક ન`ધવા R�ુ ં છે. સ1કડો અ=ભુવોથી Mુ ંએ તારણ 
કાઢ@ શકયો h ંક: Rની િનt ઠા સાચી છે તેને �u ુજ ઉગાર@ લે છે. fહ\ંુ સસંારમા ં
બાળલ^ નનો ઘાતક@ fરવાજ છે, તેની જ સાથે તેમાથંી થોડ@ %fુકત મળે એવો 
fરવાજ પણ છે. બાળક વરવIનૂે માબાપ લાબંો વખત સાથે રહ:વા ં દ:તા ં નથી. 
બાળ4 {ીનો અરધાથી વધાર: વખત તેના િપયરમા ંSય છે. આ�ુ ંજ અમાર: િવશે 
પણ બ£ Gુ.ં એટલે ક:, ૧૩ થી ૧૯ વષ+ની �મર દરિમયાન અમ ે¶ટક ¶ટક મળ@ 
{ણ વષ+થી વધાર: કાળ સાથે નહk. ર�ા ં હોઇએ. છઆઠ મfહના રહ@એ એટલ ે
માબાપ=ુ ંતે�ુ ંહોય જ. એ વેળા તો એ તે�ું બMુ ંવસ%ુ ંલાગb ુ,ં પણ તેથી જ અમે 
બ£ ને બચી ગયા.ં પછ@ ૧૮ વષ+ની �મર: તો Mુ ંિવલાયત ગયો, એટલે એ Zુદંર ન ે
લાબંો િવયોગ આN યો. િવલાયતથી આવીને પણ સાથે તો છએક માસ જ ર�ા ં
હોઇqુ.ં ક:મ ક: માર: રાજકોટ- %ુબંઇ વ� ચે આવS થતી. તટેલામા ંવળ@ દde ણ 
આfgકા=ુ ંતે�ુ ંઆN Gુ.ં દરિમયાન Mુ ંસાર@ પેઠ: S0ત થયો હતો. 
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િવવાહ થયા � યાર: Mુ ં હાઇ4 [ૂલમા ંભણતો હતો એ Mુ ંઆગળ લખી ગયો h.ં ત ે
વેળા અમે {ણે ભાઇ એક ન 4 [ૂલમા ંભણતા. જયેt ઠ બIં ુઉપલા ધોરણમા ંહતા ન ે
R ભાઇના િવવાહની સાથે મારા થયા હતા તે મારાથી એક વગ+ આગળ હતા. 
િવવાહ=ુ ં પfરણામ એ આN Gુ ં ક: અમા?ંુ બે ભાઇ=ુ ં એક વષ+ નકા%ુ ં ગGુ.ં મારા 
ભાઇને સા?ુ તો એથીયે િવષમ પfરણામ આN Gુ.ં િવવાહ પછ@ તે િનશાળમા ંન જ 
રહ@ શકયા. આ�ુ ંઅિનt ટ પfરણામ તો દºવ Sણે ક:ટલા aુવાનો=ુ ંઆવbુ ં હશ.ે 
િવ±ાU યાસ ને િવવાહ બેઉ એકસાથે તો fહ|\ુ સસંારમા ંજ હોય. 

મારો અU યાસ ચા} ુ ર�ો. હાઇ4 [લૂમા ં Mુ ં ઠોઠ િનશાdળયો ન ગણાતો. િશeકોની 
�ીિત તો હમંેશા સાચવી હતી. દર:ક વષ- માબાપને િવ±ાથ²ના અU યાસ તેમ જ 
વત+ન િવશે �માણપ{ મોકલવામા ં આવતા.ં તેમા ં કોઇ fદવસ મા?ંુ વત+ન ક: 
અU યાસ ખરાબ હોવાની ટ@કા ગઇ નથી. બીS ધોરણ પછ@ ઇનામો પણ લીધા ંને 
પાચંમા તથા છÀા ધોરણમા ં અ=Vુમે માિસક ચાર Jિપ યા ને દસ Jિપ યાની 
િશt ય�િૃત પણ મળ@ હતી. આ મળવામા ંમાર@ હોિશયાર@ કરતા ંદº વે વધાર: ભાગ 
લીધો હતો. એ �િૃ!ઓ બધા િવ±ાથ²ઓને સા?ંુ નહk, પણ Rઓ સોરઠ �ાતંના 
હોય તેમા ંપહ:}ુ ંપદ ભોગવે તેને સા?ંુ હતી. ચાળ@સ-પચાસ િવ±ાથ²ઓના વગ+મા ં
તે કાળે સોરઠ �ાતંના િવ±ાથ² ક:ટલા હોઇ શક: ? મા?ંુ પોતા=ુ ં4 મરણ એ�ુ ંછે ક: 
મને માર@ હોિશયાર@ને િવશે કંઇ માન નહોb ુ.ં ઇનામ ક: િશt ય�િૃ! મળે તો મને 
આ©ચય+ થb ુ.ં પણ મારા વત+ન િવશે મને બMુ ચીવટ હતી. વત+નમા ંખોડ આવે 
તો મને રડ�ુ ંજ આવે. િશeકને ઠપકો આપવો પડ: એ�ુ ંમાર: હાથે કંઇ પણ થાય 
અથવા િશeકને તે�ુ ંભાસે એ મને અસ� થઇ પડ:. એક વખત માર ખાવો પડયો 
હતો એ�ુ ં મને 4મરણ છે. માર=ુ ં \ુઃખ નહોb ુ,ં પણ Mુ ં દંડન ે પા{ ગણાયો એ 
મહા\ુઃખ હb ુ.ં Mુ ંiબૂ રડયો. આ �સગં પહ:લા ક: બીS ધોરણનો છે. બીજો �સગં 
સાતમા ધોરણનો છે. તે વખતે દોરાબ� એદલ� ગીમી હ:ડમા4 તર હતા. ત ે
િવ±ાથ²�ીય હતા, ક:મ ક: તેઓ િનયમ જળવાવતા, પsિતસર કામ કરતા ને લેતા, 
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તથા િશeણ ઠ@ક આપતા. તેમણે ઉપલા ધોરણના િવ±ાથ²ઓને સા?ુ કસરતfVક:ટ 
ફર�જયાત કયા+ હતા.ં મને તેનો અણગમો હતો. ફરજ પડ@ તે પહ:લા ંતો Mુ ંકદ@ 
કસરત, fVક:ટ ક: �ટબૉલમા ંગયો જ નહોતો. ન જવામા ંમાર@ શરમાળ �[ૃિત પણ 
એક કારણ હb ુ.ં હવ ે Mુ ં જો� h ં ક: એ અણગમો માર@ uલૂ હતી. કસરતન ે
િશeણની સાથે સબંધં ન હોય એવા ખોટા િવચાર તે વેળા Mુ ંધરાવતો. પાછળથી 
સમજયો ક: N યાયામને એટલે શાર@fરક ક:ળવણીને માનિસકના R�ુ ં જ 4 થાન 
િવ±ાU યાસમા ંહો�ુ ંજોઇએ. છતા ંકસરતમા ંન જવાથી મને =કુસાન ન થGુ ંએમ 
માર: જણાવ�ુ ં જોઇએ. તે=ુ ં કારણ એ ક:, "4ુ તકોમા ં iTુ લી હવા ખાવા ફરવા 
જવાની ભલામણ વાચેંલી તે મને ગમેલી, ને તેથી હાઇ4 [ૂલના ંઉપલા ંધોરણોથી 
જ ફરવા જવાની ટ:વ મને પડ@ હતી. તે છેવટ લગી રહ@. ફર�ુ ંએ પણ N યાયામ 
તો છે જ, તેથી મા?ંુ શર@ર �માણમા ં કસાયે}ુ ં બ£ Gુ.ં અણગમા=ુ ં બીaુ ં કારણ 
િપતા�ની સેવા કરવાની તી« ઇ� છા હb ુ.ં િનશાળ બધં થાય ક: તરત ઘેર પહ`ચી 
સેવામા ંપડ@ જતો. જયાર: કસરત ફર�જયાત થઇ � યાર: આ સેવામા ંિવ� ન પડGુ.ં 
િપતા�ની સેવા કરવાને ખાતર કસરતની માફ@ મળવી જોઇએ એવી િવનતંી કર@. 
પણ ગીમી સાહ:બ શાના માફ@ આપે ? એક શિનવાર: િનશાળ સવારની હતી. સાRં 
ચાર વા^ યે કસરતમા ંજવા=ુ ંહb ુ.ં માર@ પાસે ઘfડયાળ નહોતી. આકાશમા ંવાદળા ં
હતા,ં તેથી વખતની કંઇ ખબર નહોતી. વાદળાથંી Mુ ં છેતરાયો. કસરતમા ંપહ`Xુ ં
� યા ંતો બધા જતા ર�ા હતા. બીR fદવસે ગીમી સાહ:બે હાજર@ તપાસી તો Mુ ં
ગેરહાજર નીકQયો. મને કારણ "છૂGુ.ં મ1 તો R હb ુ ંતે કારણ બતાN Gુ.ં તેમણે તે 
સાXુ ંન મા£ Gુ ંને મારો એક આનો ક: બે આના (ક:ટલો એ બરાબર યાદ નથી) દંડ 
થયો. Mુ ંખોટો ઠય5 ! મને અિતશય \ુઃખ થGુ.ં ÔMુ ંખોટો નથીÕ એ ક:મ િસs ક?ંુ? 
કશો ઉપાય ન ર�ો. મનમા ં ને મનમા ં સમસમી ર�ો. રોયો. સમજયો ક: સાXુ ં
બોલનાર: ને સાXુ ં કરનાર: ગાફ:લ પણ ન રહ:�ુ ં જોઇએ. આવી ગફલત મારા 
ભણતરના સમયમા ંઆ પહ:લી અને છેT લી હતી. મને ઝાiુ ં4 મરણ છે ક: છેવટ: Mુ ં
એ દંડ માફ કરાવી શકયો હતો. કસરતમાથંી તો %fુકત મેળવી જ. િનશાળમા ં
સમય પછ@ પોતે માર@ હાજર@ પોતાની સેવાને અથ- ઇ� છે છે એવો િપતા¡ીનો 
કાગળ હ:ડમા4 તરને મળવાથી %fુકત મળ@. N યાયામને બદલે ફરવા=ુ ંરાn Gુ ંતેથી 
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શર@રને N યાયામ ન કરાN યાની uલૂને સા?ુ કદાચ માર: સS નથી ભોગવવી પડ@; 
પણ બી� એક uલૂની સS Mુ ંઆજ લગી ભોગવી ર�ો h.ં ભણતરમા ંઅeર 
સારા લખવાની જJર નથી એવો ખોટો n યાલ મારામા ં કયાથંી આN યો એ Mુ ં
Sણતો નથી. પણ છેક િવલાયત જતા ંલગી એ ર�ો. પછ@ અને %nુ ય� વે કર@ન ે
દde ણ આfgકામા,ં જયા ં વક@લોના અને દde ણ આfgકામા ં જ£ મેલા ને ભણેલા 
નવGવુકોના મોતીના દાણા Rવા અeરો જોયા � યાર:, Mુ ંલજવાયો ને પ4 તાયો. મ1 
જોGુ ં ક: નઠારા અeર એ અIરૂ@ ક:ળવણીની િનશાની ગણાવી જોઇએ. મ1 મારા 
અeર પાછળથી Zધુારવા �ય� ન કય5, પણ પાક: ઘડ: કંઇ કાઠંા ચડ: ? aુવાનીમા ં
Rની મે અવગણના કર@ તે Mુ ંઆજ લગી નથી જ કર@ શકયો. દર:ક નવGવુક 
અને Gવુતી મારા દાખલાથી ચેતે ને સમR ક: સારા અeર એ િવ±ા=ુ ંઆવ� યક 
~ગ છે. સારા અeર શીખવાને સા?ુ dચ{કળા આવ� યક છે. Mુ ંતો એવા અdભ�ાય 
ઉપર પહો� યો h ંક: બાળકોને dચ{કળા �થમ શીખવવી જોઇએ. Rમ પeી ઓ, 
વ4 bઓુ વગેર:ને જોઇ બાળક તેને યાદ રાખી સહ:R ઓળખે છે તેમ જ અeર 
ઓળખતા ંશીખે, ને જયાર: dચ{કળા શીખી dચ{ો વગેર: કાઢતા ંશીખે � યાર: અeર 
કાઢતા ંશીખે તો તેના અeર છાપેલ Rવા થાય. આ કાળના િવ±ાU યાસના ંબીSં 
બે 4 મરણ ન`ધવાલાયક છે. િવવાહને લીધે એક વષ+ ભાં̂  Gુ ં તે બચાવી લેવાનો 
બીS ધોરણમા ં મા4 તર: માર@ પાસે િવચાર કરાN યો. મહ:નb ુ ં િવ±ાથ²ને એમ 
કરવાની રS � યાર: તો મળતી. આથી {ીS ધોરણમા ં Mુ ં છ માસ ર�ો ને 
ઉનાળાની રS પહ:લાનંી પર@eા પછ@ મને ચોથા ધોરણમા ં%કૂયો. અહkથી ક:ટ}ુકં 
િશeણ ~0ે� મારફતે શJ થાય. મને કશી સમજ ન પડ:. uિૂમિત પણ ચોથા 
ધોરણમા ંશJ થાય. Mુ ં તેમા ંપાછળ તો હતો જ, ને વળ@ એ %§ુલ ન સમSય. 
uિૂમિતિશeક સમSવવામા ં સારા હતા. પણ મને કંઇ ગેડ જ ન બેસે. Mુ ં ઘણી 
વેળા િનરાશ થતો. કોઇ વેળા એમ થાય ક: બે ધોરણ એક વષ+મા ંકરવા=ુ ંછોડ@ Mુ ં
{ીS ધોરણમા ંચાTયો S�. પણ એમ ક?ંુ તો માર@ લાજ Sય, ને Rણે માર@ ખતં 
ઉપર િવ©વાસ રાખી મને ચડાવવાની ભલામણ કર@ હતી તે િશeકની પણ લાજ 
Sય. એ ભયથી નીચે ઊતરવાનો િવચાર તો બધં જ રાn યો. �ય� ન કરતા ંકરતા ં
જયાર: Gfુકલડના તેરમા �મેય ઉપર આN યો � યાર: એકાએક મને થGુ ંક: uિૂમિત 
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તો સહ:લામા ં સહ:લો િવષય છે. Rમા ં ક:વળ m�ુsનો સીધો ને સરળ �યોગ જ 
કરવાનો છે તેમા ં%�ુ ક:લી શી ? � યાર બાદ હમંેશા uિૂમિત મને સહ:લો અને રિસક 
િવષય થઇ પડયો. સ4ં [ૃતે મને uિૂમિત કરતા ં વધાર: %�ુ ક:લી પાડ@. uિૂમિતમા ં
ગોખવા=ુ ંતો કંઇ જ ન મળે, � યાર: સ4ં [ૃતમા ંતો માર@ દ�tટએ બIુ ંગોખવા=ુ ંજ 
રKુ.ં આ િવષય પણ ચોથા ધોરણથી શJ થયેલો. છÀા ધોરણમા ં Mુ ં હાય5. 
સ4ં [ૃતિશeક બMુ સખત હતા. િવ±ાથ²ઓને ઘxુ ં શીખવવાનો લોભ રાખતા. 
સ4ં [ૃતવગ+ ને ફારસીવગ+ વ� ચે એકSતની હર@ફાઇ હતી. ફારસી શીખવનાર 
મોલવી નરમ હતા. િવ±ાથ²ઓ માહં: માહં: વાત કર: ક:, ફારસી તો બMુ સહ:}ુ ંછે ને 
ફરસીશીeક બMુ ભલા છે, િવ±ાથ² Rટ}ુ ંકર: તેટલાથી તે િનભાવી લે છે. Mુ ંપણ 
સહ:}ુ ં છે એમ સાભંળ@ લોભાયો ને એક fદવસ ફારસીના વગ+મા ં જઇ બેઠો. 
સ4ં [ૃતિશeકને \ુઃખ થGુ.ં તેમને મને બોલાN યો. Ôb ુ ંકોનો દ@કરો છે એ તો સમજ. 
તારા ધમ+ની ભાષા b ુ ંનહk શીખે ? તને R %�ુ ક:લી હોય તે મને બતાવ. Mુ ંતો 
બધા િવ±ાથ²ઓને સરસ સ4ં [ૃત શીખવવા ઇ� h ંh.ં આગળ જતા ંતો તેમા ંરસના 
µ ૂટંડા પીવાના છે. તાર: એમ હાર�ુ ં ન જોઇએ. b ુ ં ફર@ મારા વગ+મા ં બેસ.Õ Mુ ં
શરમાયો. િશeકના �મેની અવગણના ન કર@ શકયો. આR મારો આ� મા 
[ૃt ણાશકંર મા4 તરનો ઉપકાર માન ે છે. ક:મ ક: Rટ}ુ ંસ4ં [ૃત Mુ ં તે વેળા શીn યો 
તેટ}ુ ંપણ ન શીn યો હોત તો આR મારાથી, સ4ં [ૃત શા4 {ોમા ંરસ લઇ શ[ંુ h,ં ત ે
ન લઇ શકાત. મને તો એ પ©ચાતાપ થાય છે ક: Mુ ંસ4ં [ૃત વધાર: ન શીખી શકયો. 
ક:મ ક: , પાછળથી Mુ ંસમજયો ક: કોઇ પણ fહ|\ુ બાળક: સ4ં [ૃતના સરસ અU યાસ 
િવના ન જ રહ:�ુ ંજોઇએ. 

હવે તો Mુ ં એ�ુ ં મા=ુ ં h ં ક: ભારતવષ+ના ઉ� ચ િશeણVમમા ં 4 વભાષા ઉપરાતં 
રાt Âભાષા fહ|દ@, સ4ં [ૃત, ફારસી, અરબી અને ~0ે�ને 4 થાન હો�ુ ં જોઇએ. 
આટલી ભાષાની સnંયાથી કોઇએ ડર@ જવા=ુ ં કારણ નથી. ભાષા પsિતસર 
શીખવવામા ં આવે અને બધા િવષયો ~0ે�ની જ મારફતે શીખવાનો ને 
િવચારવાનો બોજો આપણી ઉપર ન હોય તો ઉપલી ભાષાઓ શીખવામા ંબોજો 
નથી, એટ}ુ ંજ નહk પણ તેમા ંઅતીશય રસ રહ:લો છે. વળ@ R એક ભાષા ને 
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શા4 {ીય પsિતથી શીખે છે તેને પછ@ બી�=ુ ં�ાન Zલુભ થઇ પડ: છે. ખ?ંુ જોતા ં
તો fહ|દ@, ¤જુરાતી, સ4ં [ૃત એક ભાષામા ંગણી શકાય. તેમ જ ફારસી ને અરબી 
એક ગણાય. ફારસી જોક: સ4ં [ૃતને લગતી છે, ને અરબી fહÃનુ ેલગતી છે, છતા ં
બ£ ને ઇ4 લામના �યટ થયા પછ@ ખેડાયેલી છે, તેથી બ£ ને વ� ચે િનકટ સબંધં છે. 
ઉ\ૂ+ને મ1 અલગ ભાષા નથી ગણી, ક:મ ક: તેના � ્ યાકરણનો સમાવેશ fહ|દ@મા ંથાય 
છે. તેના શ³ દો તો ફારસી અને અરબી જ છે. ¨ચા �કાર=ુ ં ઉ\ૂ+  Sણનારન ે
અરબી અને ફારસી Sણ�ુ ંપડ: છે, Rમ ¨ચા �કાર=ુ ં¤જુરાતી, fહ|દ@, બગંાળ@, 
મરાઠ@ Sણનારને સ4ં [ૃત Sણ�ુ ંઆવ� યક છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 27 

 

૬. \ુખદ �સગં 

Mુ ંકહ@ ગયો ક: હાઇ4 [ુલમા ંમને થોડા જ ~ગત િમ{ો હતો Rને એવી િમ{તા=ુ ં
નામ આપી શકાય એવા બે િમ{ો aુદ: aુદ: વખતે માર: હતા એમ કહ@ શકાય. એક 
સબંધં લાબંો ન ચાT યો, જોક: મ1 તે િમ{નો � યાગ નહk કર:લો. બીSનો સગં મ1 
કય5 તેથી પહ:લાએ મને છોડયો. બીજો સગં માર@ �જ|દગી=ુ ં\ુઃખદ �કરણ છે. એ 
સગં ઘણા ં વષ5 Zધુી ચાT યો. તે સગં કરવામા ં માર@ Zધુારક દ�tટ હતી. તે 
ભાઇની �થમ િમ{તા મારા વચેટ ભાઇની સાથે હતી. તે મારા ભાઇના વગ+મા ં
હતા. તનેામા ં ક:ટલાક દોષો હતા તે Mુ ં જોઇ શકતો હતો. પણ મ1 તેનામા ં
વફાદાર@=ુ ંઆરોપણ કર:}ુ.ં મારા માb¡ૃી, મારા જયtે ઠ ભાઇ અન ેમાર@ ધમ+પ� ની 
{ણેને એ સગં કડવો લાગતો હતો. પ� નીની ચેતવણીને તો Mુ ંગિવªt ઠ ધણી શેનો 
ગણકા?ંુ ? માતાની આ�ા=ુ ંઉT લઘંન ન જ ક?ંુ. વડ@લ ભાઇ=ુ ંસાભં»ં જ. પણ 
તેમને મ1 આમ કહ@ શાતં કયા+ : Ôતેના દોષ R તમે ગણાવો છો તે Mુ ંSxુ ંh.ં 
તેના ¤ણુ તો તમે ન જ Sણો. મને તે આડ: માગ- નહ@ લઇ Sય, ક:મ ક: મારો 
તેની સાથેનો સબંધં ક:વળ તેને Zધુારવાન ેખાતર છે. તે જો Zધુર: તો બMુ સરસ 
માણસ નીવડ: એમ માર@ ખાતર@ છે. તમે મારા િવશે િનભ+ય રહો એમ માગી લ� 
h.ંÕ આ બોલથી તેમને સતંોષ થયો એમ Mુ ં નથી માનતો, પણ તેઓએ મારા 
ઉપર િવ©વાસ રાn યો ને મને માર: માગ- જવા દ@ધો. 

માર@ ગણતર@ બરાબર નહોતી એમ Mુ ંપાછળથી જોઇ શકયો. Zધુારો કરવા સા?ુ 
પણ માણસે ¨ડા પાણીમા ં ઊતર�ુ ં નહk જોઇએ. Rને Zધુારવા છે તેની સાથે 
િમ{તા હોય નહk. િમ{તામા ં અ¾તૈભાવના હોય. એવી િમ{તામા ં Zધુારાન ે
અવકાશ બMુ ઓછો હોય છે. મારો અdભ�ાય એવો છે મે ~ગત િમ{તા અિનt ટ 
છે, ક:મ ક: મ=tુ ય દોષને ઝટ 0હણ કર: છે. ¤ણુ 0હણ કરવાને સા?ુ �યાસની 
આવ� યકતા છે. Rને આ� માની, ઇ©વરની િમ{તા જોઇએ છે તેણે એકાક@ રહ:�ુ ંઘટ: 
છે, અથવા આખા જગતની સાથે મૈ{ી કરવી ઘટ: છે. ઉપરના િવચાર યો^ ય હોય 
ક: અયો^ ય, મારો ~ગત િમ{તા ક:ળવવાનો �સગં િનt ફળ નીવડયો. 
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જયાર: આ િમ{ના �સગંમા ં Mુ ં આN યો � યાર: રાજકોટમા ં ÔZધુારાપથંÕ �વત+તો 
હતો. ઘણા fહ|\ુ િશeકો ¶પી ર@તે માસંાહાર ને મ±પાન કરતા હતા એવા ખબર 
આ િમ{ તરફથી મQયા. રાજકોટના બીS Sણીતા ¤હૃ4 થોના ં નામ પણ તેણે 
ગણાN યા.ં હાઇ4 [ૂલના ક:ટલાક િવ±ાથ²ઓના ંનામ પણ માર@ પાસે આN યા.ં Mુ ંતો 
આ©ચય+ પા° યો ને \ુઃખી પણ થયો. મ1 કારણ "છૂGુ ં � યાર: આ દલીલ થઇ, Ô 
આપણે માસંાહાર નથી કરતા તેથી આપણે નમાલી �S છ@એ. ~0ેજો આપણા 
ઉપર રાજય ચલાવે છે તે=ુ ંકારણ તેમનો માસંાહાર છે. Mુ ંક:વો કઠણ h ંક: ક:ટ}ુ ં
દોડ@ શ[ંુ h ંએ તો તમે Sણો જ છો. એ=ુ ં કારણ પણ મારો માસંાહાર જ છે. 
માસંાહાર@ને ¤ ૂમંડા ંથાય નહk, થાય તો તેને ઝટ Jઝ આવે. આપણા િશeકો તે 
ખાય છે, આટલા નામાfંકત માણસો ખાય છે, તે કંઇ વગરસમજયે ખાય છે? 
તમાર: પણ ખા�ુ ંજોઇએ. 

ખાઇ aુઓ અને જોશો ક: તમારામા ંક:ટ}ુ ંજોર આવે છે.' 

આ કંઇ એક fદવસમા ં થયેલી દલીલ નથી. એવી દલીલો અનેક દાખલાઓથી 
શણગારાયલેી ઘણી વાર થઇ. મારા વચેટ ભાઇ તો અભડાઇ Xકુયા હતા. તેમણે 
આ દલીલમા ં પોતાની સમંતી આપી. મારા ભાઇના �માણમા ં ને આ િમ{ના 
�માણમા ં Mુ ં તો માયકાગંલો હતો. તેમના ં શર@ર વધાર: 4 નાGબુs હતા,ં તેમ=ુ ં
શર@રબળ મારા કરતા ં ઘxુ ં વધાર: હb ુ.ં તેઓ fહમતવાન હતા. આ િમ{ના ં
પરાVમો મને %ુ̂  ધ કરતા.ં તે ગમે તેટ}ુ ંદોડ@ શકતા. તેમની ઝડપ તો બMુ સરસ 
હતી. લાmં ુને ¨Xુ ંiબૂ [ૂદ@ શક:. માર સહન કરવાની શfકત પણ તેવી જ. આ 
શfકત=ુ ં�દશ+ન પણ મને વખતોવખત કરાવે. પોતાનામા ંR શfકત ન હોય તે 
બીSનામા ંજોઇને મ=tુ ય આ©ચય+ પામે જ છે. તે�ુ ંમને થGુ.ં આ©ચય+માથંી મોહ 
પેદા થયો. મારામા ંદોડવા[ૂદવાની શfકત નહk જ Rવી હતી. Mુ ંપણ આ િમ{ના 
Rવો બળવાન થા� તો ક:�ુ ંસા?ંુ! 

વળ@ Mુ ંબMુ બીકણ હતો. ચોરના, uતૂના, સપા+fદના ભયોથી ઘેરાયેલો રહ:તો. આ 
ભય મને પીડતા પણ iબૂ. રાતના એકલા કયાયંે જવાની fહ|મત ન મળે. 
~ધારામા ંતો કયાયંે ન S�. દ@વા િવના Z�ૂુ ંલગભગ અશકય. રખે અહkથી uતૂ 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 29 

આવે. � યાથંી ચોર, {ી� જ^ યાએથી સપ+ ! એટલે દ@વો તો જોઇએ જ. પાસે 
Zતૂેલી અને હવે કાઇંક aુવાનીમા ંઆવલેી 4 {ીની પાસે પણ આ માર@ બીકની 
વાત Mુ ં ક:મ કર@ શ[ંુ ? મારા કરતા ં તે વધાર: fહ|મતવાન હતી એટ}ુ ંMુ ંસમ� 
ગયો હતો, અને શરમાતો હતો. તેણે સપા+fદનો ભય તો કદ@ S· યો જ નહોતો. 
~ધારામા ંએકલી ચાલી Sય. આ માર@ નબળાઇઓની પેલા િમ{ને ખબર હતી. 
તે તો �વતા સપ5ને પણ હાથે પકડ: એમ મને કહ:. ચોરથી ન જ ડર:. uતૂને તો 
માને જ નહk. આ બIુ ંમાસંાહારને �તાપે છે એમ તેણે મને ઠસાN Gુ.ં 

આ જ fદવસોમા ંનમ+દ=ુ ંનીચ}ુ ંકાN ય િનશાળોમા ંગવાb ુ ં: 

~0ેજો રાજય કર: , દ:શી રહ: દબાઇ દ:શી રહ: દબાઇ, જોને બેના ંશર@ર ભાઇ પલેો 
પાચં હાથ "રૂો, "રૂો પાચંસેને. 

આ બધાની મારા મન ઉપર "રૂ@ અસર થઇ. Mુ ંપીગQયો. માસંાહાર સાર@ વ4 b ુ
છે, તેથી Mુ ંબળવાન ને fહ|મતવાન થઇશ. દ:શ આખો માસંાહાર કર: તો ~0ેજોને 
હરાવી શકાય, એમ Mુ ંમાનતો થયો. 

માસંાહારનો આરંભ કરવાનો fદવસ %કુરર થયો. 

આ િન©ચય Ð આ આરંભ Ð નો અથ+ બધા વાચંનાર નહk સમ� શક:. ગાધંી [ુ�ંુબ 
વૈt ણવ સ�ંદાય=ુ.ં માતિપતા અિતશય X4ુ ત ગણાતા.ં હવેલીએ હમંેશા ં Sય. 
ક:ટલાકં મfંદરો તો [ુ�ંુબના જ ગણાય. વળ@ ¤જુરાતમા ંÅન સ�ંદાય=ુ ંબMુ બળ. 
તેની અસર દર:ક 4 થળે, દર:ક ��િૃતમા ં જોવામા ં આવે. એટલે માસંાહારનો R 
િવરોધ, R િતર4 કાર ¤જુરાતમા ંઅને ¡ાવકોમા ં ને વૈt ણવોમા ંજોવામા ંઆવે છે 
તેવો fહ|\ુ4 તાનમા ંક: આખા જગતમા ંબીR કયાયં જોવામા ંનહk આવે. આ મારા 
સ4ં કાર. 

માતિપતાનો Mુ ં પરમ ભકત. તેઓ મારા માસંાહારની વાત Sણે તો તેમ=ુ ં તો 
વણમોતે ત� કાળ %�ૃ G ુજ નીપR એમ Mુ ંમાનનારો. સ� યનો S· યેઅS· યે સેવક 
તો Mુ ંહતો જ. માસંાહાર કરતા ંમાતિપતાને છેતરવા=ુ ંરહ:શે એ �ાન મને તે વેળા 
નહોb ુ ંએમ Mુ ંન કહ@ શ[ંુ. 
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આવી �4થિતમા ંમારો માસંાહાર કરવાનો િન©ચય માર: સા?ુ બMુ ગભંીર ને ભયકંર 
વ4 b ુહતી. 

પણ માર: તો Zધુારો કરવો હતો. માસંાહારનો શોખ નહોતો. તેમા ં4 વાદ છે એ�ુ ં
ધાર@ને માર: માસંાહાર નહોતો આરંભવો. માર: તો બળવાન, fહ|મતવાન થ�ુ ંહb ુ,ં 
બીSને તેવા થવા નોતરવા હતા, ને પછ@ ~0ેજોને હરાવી fહ|\ુ4 તાનને 4 વત{ં 
કર�ુ ંહb ુ.ં Ô4 વરાજયÕ શ³ દ તો � યાર: નહોતો સાભંQયો. આ Zધુારાની ધગશમા ંMુ ં
ભાન uTૂ યો 
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7. ' :х� ���� —2 

નીમેલો fદવસ આN યો. માર@ �4થિત=ુ ંસ"ંણૂ+ વણ+ન કર�ુ ં%�ુ ક:લ છે. એક તરફ 
Zધુારાનો ઉ� સાહ, �જ|દગીમા ં મહ� વના ફ:રફાર કરવાની નવાઇ, અને બી� 
તરફથી ચોરની Rમ સતંાઇને કાય+ કરવાની શરમ, આમા ં કંઇ વ4 b ુ�ધાન હતી 
એ=ુ ંમને 4 મરણ નથી. અમે નદ@ તરફ એકાતં શોધવા ચાT યા. \ૂર જઇ કોઇ ન 
દ:ખી શક: એવો iણૂો શો� યો, અને � યા ંમ1 કદ@ નહk જોયેલી વ4 b ુÐ માસં જોG ુ! 
સાથે ભfઠયારાને � યાનંી ડબલરોટ@ હતી. બેમાથંી એક વ4 b ુ ભાવે નહk. માસં 
ચામડા R� ુલાગે. ખા�ુ ંઅશકય થઇ પડGુ.ં મને ઓકાર@ આવવા લાગી. ખા�ુ ં
પડb ુ ંમેલ�ુ ંપડGુ.ં 

માર@ આ રાિ{ બMુ વસમી ગઇ. ¨ઘ ન આવે. ક:મ Sણે શર@રમા ંબક?ંુ �વbુ ં
હોય ને ?ુદન કરb ુ ં હોય એમ 4 વ_ નામા ંલાગે. Mુ ંભડક@ ઊ¦ંુ, પ4 તા� ને વળ@ 
િવચા?ંુ ક: માર: તો માસંાહાર કય- જ ¶ટકો છે, fહ|મત ન હારવી ! િમ{ પણ હાર@ 
Sય તેવા નહોતા. તણેે હવે માસંને aુદ@ aુદ@ ર@તે રાધંવા=ુ ંને શણગારવા=ુ ંતેમ 
જ ઢાકંવા=ુ ં કGુH. નદ@fકનાર: લઇ જવાને બદલે કોઇ બબરચીની સાથે ગોઠવણ 
કર@ ¶પી ર@તે એક દરબાર@ ઉતારામા ંલઇ જવા=ુ ંયોજGુ ંઅન ે� યા ંiરુશી, મેજ 
વગેર: સામ0ીઓના �લોભન વ� ચે મને %કૂયો, આની અસર થઇ. રોટ@નો 
િતર4 કાર મોળો પડયો, બકરાની માયા ¶ટ@, ને માસં=ુ ં તો ન કહ:વાય પણ 
માસંવાળા પદાથ5 દાઢ: વળ^ યા. આમ એક વષ+ વી� Gુ ં હશે અને તે દરિમયાન 
પાચં છ વાર માસં ખાવા મQGુ ંહશ,ે ક:મ ક: હમંેશા દરબાર@ ઉતારા ન મળે, હમંેશા 
માસંના 4 વાfદt ટ ગણાતા ંસરસ ભોજનો તયૈાર ન થઇ શક:. વળ@ એવા ંભોજનોના 
પૈસા પણ બેસે. માર@ પાસે તો >ટ@ બદામ સરખી નહોતી. એટલે મારાથી કંઇ 
અપાય તમે નહોb ુ.ં એ ખચ+ તો પેલા િમ{ે જ શોધવા=ુ ંહb ુ.ં તણેે કયાથંી શો� Gુ ં
હશે તેની મને આજ લગી ખબર નથી. તેનો ઇરાદો તો મને માસં ખાતો કર@ 
%કૂવાનો Ð મને વટલાવવાનો -? હતો, એટલે પસૈા=ુ ંખચ+ પોતે કર:. પણ તેની 
પાસે પણ કંઇ અiટૂ ખSનો નહોતો. એટલે આવા ંખાણા ંકવdચત જ થઇ શક:. 
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જયાર: જયાર: આ�ુ ંખાx ુખાવામા ંઆવે � યાર: � યાર: ઘેર જમવા=ુ ં તો ન બને. 
માતા જયાર: જમવા બોલાવે � યાર: ÔઆR uખૂ નથી, પ� G ુનથીÕ એવા ંબહાના ં
કાઢવા ંપડ:. આમ કહ:તા ં દર:ક વેળા મને ભાર: આઘાત પહોચતો. આ aૂ¦ંુ, તેય 
માની સામ ે! વળ@ જો માતિપતા Sણે ક: દ@કરા માસંાહાર@ થયા છે તો તો તેમના 
પર વીજળ@ જ પડ:. આ n યાલો મા?ંુ ½દય કોર@ ખાતા હતા. તેથી મ1 િન©ચય 
કય5 : Ôમાસં ખા�ુ ં આવ�યક છે; તેનો �ચાર કર@ fહ|\ુ4 તાનને Zધુારqુ;ં પણ 
માતિપતાને છેતરવા ંઅને aૂ¦ંુ બોલ�ુ ંએ માસં ન ખાવા કરતાયંે ખરાબ છે. તેથી 
માતિપતાના �વતા ંમાસં ન ખવાય. તેમના %�ૃ G ુપછ@ 4 વત{ં થયે iTુ લી ર@તે 
માસં ખા�ુ,ં ને તે સમય ન આવે � યા ં Zધુી માસંાહારનો � યાગ કરવો. Õ આ 
િન©ચય મ1 િમ{ને જણાવી દ@ધો ને � યારથી માસંાહાર ¶ટયો તે ¶ટયો જ. 
માતિપતાએ તો કદ@ S· Gુ ંજ નહk ક: તેમના બે "{ુ માસંાહાર કર@ Xકૂયા હતા. 

માતિપતાને ન છેતરવાના qભુ િવચારને લઇને મ1 માસંાહાર છોડયો. પણ પેલી 
િમ{તા કંઇ ન છોડ@. Mુ ંZધુારવા નીકળેલો પોતે જ અભડાયો ને અભડાયા=ુ ંમને 
ભાન સરiુ ંન રKુ.ં 

તે જ સગંને લઇન ે Mુ ં N યdભચારમા ં પણ પડત. એક વેળા મને આ ભાઇ 
વે� યાવાડમા ંલઇ ગયા. � યા ંએક બાઇના મકાનમા ંમને યો^ ય Zચૂનાઓ આપીન ે
મોકT યો. માર: કંઇ તનેે પૈસા વગેર: આપવાના નહોતા. fહસાબ થઇ Xકૂયો હતો. 
માર: તો મા{ ગોઠડ@ કરવાની હતી. 

Mુ ંમકાનમા ં"રુાયો તો ખરો. પણ Rને ઇ©વર ઉગારવા ઇ� છે તે પડવા ઇ� છતો 
છતા ંપિવ{ રહ@ શક: છે. આ કોટડ@મા ંMુ ંતો ¬ધળો જ થઇ ગયો. મને બોલવા=ુ ં
ભાન ન રKુ.ં શરમનો માય5 4 ત³ ધ થઇ એ બાઇની પાસે ખાટલા પર બેઠો, પણ 
બોલી જ ન શકયો. બાઇ ¤4ુ સે થઇ ને મને બેચાર Ôચોપડ@Õ ને દરવાજો જ 
બતાN યો. 

તે વેળા તો માર@ મરદાનગીને લાછંન લા^ Gુ ંએમ મને થGુ,ં ને ધરતી મારગ દ: 
તો તેમા ં પેસી જવા ઇ� છGુ.ં પણ આમ ઊગયા+ને સા?ંુ મ1 ઇ©વરનો સદાય પાડ 
મા£ યો છે. આવા જ �સગં માર@ �જ|દગીમા ં બીS ચાર આવેલા છે. તેમાનંા 
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ઘણામા,ં મારા �ય� ન િવના, સજંોગોને લીધે Mુ ં બ� યો h ંએમ ગણાય. િવqsુ 
દ�tટએ તો એ �સગંોમા ંMુ ંપડયો જ ગણા�. મ1 િવષયની ઇ� છા કર@ એટલે Mુ ંતે 
કર@ Xકૂયો છતા,ં લૌfકક દ�tટએ, ઇ� છા કયા+ છતા ં�� યe કમ+થી R બચે છે તેને 
આપણે બ� યો ગણીએ છ@એ. અને Mુ ંઆ �સગંોમા ંએ જ ર@તે, એટલે જ ~શે 
બ� યો ગણા�. વળ@ ક:ટલાકં કાય5 એવા ં છે ક: R કરવાથી બચ�ુ ંએ N યfકતન ે
અને તેના સહવાસમા ં આવનારને બM ુ લાભદાયી નીવડ: છે, અને જયાર: 
િવચારq�ુs થાય છે � યાર: તે કાય+માથંી બ� યાને સા?ંુ તે ઇ©વરનો અ=0ુહ માન ે
છે. Rમ ન પડવાનો �ય� ન કરતો છતો મ=tુ ય પડ: છે એ�ુ ંઆપણે અ=ભુવીએ 
છ@એ, તેમ જ પડવા ઇ� છતો છતો અનેક સજંોગોને કારણે મ=tુ ય બચી Sય છે 
એ પણ અ=ભુવિસs વાત છે. આમા ં"?ુુષાથ+ કયા ંછે. દºવ કયા ંછે, અથવા કયા 
િનયમોને વશ વત²ને મ=tુ ય છેવટ: પડ: છે અથવા બચે છે, એ �©નો ¤ઢુ છે. 
તેનો ઉક:લ આજ લગી થયો નથી અને છેવટનો િનણ+ય થઇ શકશ ેક: નહk એ કહ:�ુ ં
કfઠન છે. પણ આપણે આગળ ચાલીએ. 

પેલા િમ{ની િમ{તા અિનt ટ છે એ વાત=ુ ંભાન મને હaુયે ન થGુ.ં તેમ થાય તે 
પહ:લા માર: હaુ બીS કડવા અ=ભુવો લેવાના જ હતા. એ તો જયાર: તેનામા ંન 
ધાર:લા દોષો=ુ ંમને �� યe દશ+ન થGુ ં� યાર: જ Mુ ંકળ@ શકયો. પણ Mુ ંબને � યા ં
લગી વખતના અ=Vુમ �માણે મારા અ=ભુવો લખી ર�ો h ંતેથી બીS હવે પછ@ 
આવશે. એક વ4 b ુ આ સમયની છે તે કહ:વી પડ:. અમ દંપતી વ� ચે ક:ટલોક 
~તરાય પડતો અન ે કંકાસ થતો તે=ુ ં કારણ આ િમ{તા પણ હb ુ.ં Mુ ંઆગળ 
જણાવી ગયો ક: Mુ ં�ેમી તેવો જ વહ:મી પિત હતો. મારા વહ:મમા ં��ૃs કરનાર આ 
િમ{તા હતી, ક:મ ક: િમ{ની સ� ચાઇ ઉપર મને અિવ©વાસ જ નહોતો. આ િમ{ની 
વાતો માનીને મ1 માર@ ધમ+પ� નીને ક:ટ}ુકં \ુઃખ દ@Iુ ંછે. તે fહ|સાને સા?ંુ મ1 મને 
કદ@ માફ@ નથી આપી. એવા ં\ુઃખો fહ|\ુ 4 {ી જ સાખંતી હશે. અને તેથી મ1 હમંેશા 
4 {ીને સહનશીલતાની %િૂતªJપે કT પી છે. નોકર ઉપર ખોટો વહ:મ Sય � યાર: 
નોકર નોકર@ છોડ:, "{ુ ઉપર એ�ુ ંવીત ેતો બાપ=ુ ંઘર છોડ:. િમ{ િમ{ વ� ચે 
વહ:મ દાખલ થાય એટલે િમ{તા bટૂ:. 4 {ી ધણી ઉપર વહ:મ લાવે તો તે 
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સમસમીને બેસી રહ:. પણ જો પિત પ� નીને િવશે વહ:મ લાવે તો પ� નીના તો 
dબચાર@ના ભોગ જ મQયા. તે કયા ં Sય ? ¨ચ મનાતા વણ+ની fહ|\ુ 4 {ી 
અદાલતમા ંજઇ બધંાયેલી ગાઠંને કપાવી પણ ન શક:, એવો એકપeી £ યાય તેન ે
સા?ંુ રહ:લો છે. એવો £ યાય મ1 આ_ યો તે=ુ ં \ુઃખ કદ@ વીસર@ શ[ંુ તેમ નથી. એ 
વહ:મનો સવ+થા નાશ તો જયાર: મને અfહ|સા=ુ ંZÆુ મ �ાન થGુ ં � યાર: જ થયો. 
એટલે ક: જયાર: Mુ ં��ચય+નો મfહમા સમજયો, ને સમજયો ક: પ� ની પતીની દાસી 
નથી પણ તેની સહચાfરણી છે, સહધિમªણી છે, બ£ ને એકબીSના ં Zખુ\ુઃખના ં
સરખા ંભાગીદાર છે, અને Rટલી 4 વત{ંતા સા?ંુ નઠા?ંુ કરવાની પિતને છે, તેટલી 
જ 4 {ીને છે. એ વહ:મના કાળને જયાર સભંા?ંુ h ં � યાર: મને માર@ %ખૂ+તા ન ે
િવષયાધં િનદ+યતા પર Vોધ આવે છે, ને િમ{તાની માર@ %છૂા+ને િવશે દયા ઊપR 
છે. 
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૮. ચોર@ અને �ાયÇ©ચત 

ચોર@ અને �ાયÇ©ચતમાસંાહારના કાળના ં તેમ જ તે પહ:લાના કાળના ક:ટલાક 
\ૂષણો= ુવણ+ન હaુ કર�ુ ંરહ: છે. તે િવવાહ "વૂ+ના ક: તે પછ@ bરુતના સમયના 
છે. 

મારા એક સગાની સાથે મને બીડ@ પીવાનો શોખ થયો. અમાર@ પાસે પૈસા ન 
મળે. બીડ@ પીવામા ંકંઇ ફાયદો છે અગર તો તેની ગધંમા ંમS છે એ�ુ ંતો અમ 
બેમાથંી એક:ને નહોb ુ ંલા^ G,ુ પણ ક:વળ Iમુાડો કાઢવામા ંજ કંઇક રસ છે એ� ુ
લાગે}.ુ મારા કાકાન ે બીડ@ પીવની ટ:વ હતી, ને તેમને તથા બીSને Iમુાડા 
કાઢતા જોઇ અમને પણ >ંકવાની ઇ� છા થઇ. પૈસા તો ગાઠં: ન મળે, એટલે કાકા 
બીડ@ના ં¦ૂંઠા ંફÈક@ દ: તે ચોરવા=ુ ંઅમે શJ કGુH. 

પણ ¦ૂંઠા ંકંઇ હરવખતે મળ@ ન શક:, અને તેમાથંી બMુ Iમુાડોય ેન નીકળે. એટલ ે
ચાકરની ગાઠં: બેચાર દોકડા હોય તેમાથંી વ� ચે વ� ચે એકાદ ચોરવાની ટ:વ પાડ@ 
ને અમે બીડ@ ખર@દતા થયા. પણ એને સધંરવી કયા ંએ સવાલ થલ પડયો. 
વડ@લોના દ:ખતા ંતો બીડ@ િપવાય જ નહ@ એ ખબર હતી. Rમતેમ કર@ બેચાર 
દોકડા ચોર@ને થોડા અઠવાડ@યા ચલાN Gુ.ં દરિમયાન સાભંQGુ ંક: એક Sતના છોડ 
(તે=ુ ંનામ તો uલૂી ગયો h)ં થાય છે, તનેી ડાળંખી બીડ@ની Rમ સળગે છે, ને તે 
પી શકાય. અમે તે મેળવીને �ંકતા થયા ! 

પણ અમને સતંોષ ન થયો. અમાર@ પરાધીનતા અમને સાલવા લાગી. વડ@લોની 
આ�ા િવના કંઇ જ ન થાય એ \ુઃખ થઇ પડGુ.ં અમે કંટાQયા ને અમે તો 
આપઘાત કરવાનો િન©ચય કય¥ ! 

પણ આપઘાત કઇ ર@તે કરવો ? ઝેર કોણ આપે ? અમે સાભંQGુ ં ક: ધbરૂાના 
ડોડવાના ં બી ખાઇએ તો %�ૃG ુ નીપR. અમે વગડામા ં જઇ તે મેળવી આN યા. 
સ�ં યાનો સમય શો� યો. ક:દાર�ને મfંદર: દ@પમાળમા ંઘી ચડાN Gુ,ં દશ+ન કયા+, ન ે
એકાતં શોધી. પણ ઝેર ખાવાની fહ|મત ન ચાલે. bરુત %�ૃ G ુ નહk થાય તો ? 
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મર@ને શો લાભ ? પરાધીનતા કા ં ન ભોગવી ¶ટ�ુ ં? છતા ં બેચાર બી ખાધા 
બીS ખાવાની fહ|મત જ ન ચાલી. બ£ ને મોતથી ડયા+, અને રામ�ને મfંદર જઇ 
દશ+ન કર@ શાતં થઇ જ�ુ ંને આપઘાતની વાત uલૂી જવી એવો ઠરાવ કય5. 

Mુ ંસમજયો ક: આપઘાતનો િવચાર કરવો સહ:લો છે, આપઘાત કરવો સહ:લ નથી. 
આથી જયાર: કોઇ આપઘાત કરવાની ધમક@ આપે છે � યાર: તેની મારા ઉપર બM ુ
ઓછ@ અસર થાય છે, અથવા %§ુલ થતી જ નથી એમ કMુ ંતો ચાલે. 

આ આપઘાતના િવચાર=ુ ંપfરણામ એ આN Gુ ં ક: અમે બ£ ને એઠ@ બીડ@ ચોર@ન ે
પીવાની તેમ જ નોકરના દોકડા ચોરવાની ને તેમાથંી બીડ@ લઇ �ંકવાની ટ:વ 
uલૂી જ ગયા. મોટપણે બીડ@ પીવાની ઇ� છા જ મને કદ@ નથી થઇ, અને એ ટ:વ 
જગંલી, ગદં@ ને હાનીકારક છે એમ મ1 સદાય મા£ Gુ ં છે. બીડ@નો આટલો 
જબરદ4 ત શોખ \ુિનયામા ં ક:મ છે એ સમજવાની શfકત Mુ ં કદ@ મેળવી શકયો 
નથી. R આગગાડ@મા ંડબામા ંઘણી બીડ@ >ંકાતી હોય � યા ંબેસ�ુ ંમને ભાર: થઇ 
પડ: છે ને તેના Iમુાડાથી Mુ ં¤ુગંળાઇ S� h.ં 

બીડ@ઓના ¦ૂંઠા ંચોરવા ને તેન ે~ગે ચાકરના દોકડા ચોરવા એ દોષના કરતા ં
બીજો એક ચોર@નો દોષ R મારાથી થયો તેને Mુ ંવધાર: ગભંીર ગxુ ંh.ં બીડ@નો 
દોષ થયો � યાર: �મર બારતરે વષ+ની હશે; કદાચ તેથીયે ઓછ@. બી� ચોર@ 
વેળાએ �મર પદંર વષ+ની હશે. આ ચોર@ મારા માસંાહાર@ ભાઇના સોનાના કડાના 
કકડાની હતી. તેમણે ના=ુ ંસરiુ ંએટલે પચીસેક Jિપ યા=ુ ંકરજ કGુ+ હb ુ.ં એ ક:મ 
પતાવ�ુ ંએનો અમે બ£ ને ભાઇ િવચાર કરતા હતા. મારા ભાઇને હાથે સોના=ુ ં
નÉર ક�ુ ંહb ુ.ં તમેાથંી એક તોલો સો=ુ ંકાપ�ુ ં%�ુ ક:લ નહોb ુ.ં 

ક�ુ ંકપાGુ.ં કરજ ફ@ટGુ.ં પણ માર: સા?ુ આ વાત અસ� થઇ પડ@. હવે પછ@ ચોર@ 
ન જ કરવાનો મ1 િન©ચય કય5. િપતા�ની પાસે કmલૂ પણ કર@ દ:�ુ ંજોઇએ એમ 
લા^ Gુ.ં �ભ તો ન ઊપડ:. િપતા� પોતે મને મારશે એવો ભય તો ન જ હતો. 
તેમણે કોઇ fદવસ અમને એક: ભાઇને તાડન કGુ+ હોય એ�ુ ંમને 4મરણ નથી. પણ 
પોતે \ુઃખી થશ,ે કદાચ મા�ુ ં[ટૂશે તો ? એ જોખમ ખેડ@ને પણ દોષ કmલૂ કરવો 
જ જોઇએ, તે િવના q�ુs ન થાય, એમ લા^ Gુ.ં 
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છેવટ: dચÀી લખીને દોe કmલૂ કરવો ને માફ@ માગવી એવો મ1 ઠરાવ કય5. મ1 
dચÀી લખીને હાથોહાથ આપી. dચÀી મા ંબધો દોષ કmલૂ ક Êયો ને સS માગી, પોતે 
પોતાની ઉપર \ુઃખ ન વહોર@ લે એવી આ��"વૂ+ક િવનતંી કર@, ને ભિવt યમા ં
ફર@ એવો દોષ ન કરવાની �તી�ા કર@. 

મ1 Ëજૂતે હાથે આ dચÀી િપતા�ના હાથમા ં%કૂ@. Mુ ંતેમની પાટની સામે બેઠો. આ 
વેળા તેમને ભગદંર=ુ ં દરદ તો હb ુ ં જ. તેથી તેઓ ખાટલાવશ હતા. ખાટલાન ે
બદલે લાકડાની પાટ વાપરતા. 

તેમણે dચÀી વાચંી. ¬ખમાથંી મોતીના ં dબ|\ુ ટપકયા.ં dચÀી ભkSઇ. તમેણે 
eણવાર ¬ખ મkચી dચÀી ફાડ@ નાખી, ને પોતે વાચંવા સા?ુ બેઠા થયા હતા ત ે
પાછા Zતૂા. 

Mુ ંપણ રડયો. િપતા�=ુ ં \ુઃખ સમ� શકયો. Mુ ં dચતારો હો� તો એ dચ{ આR 
સ"ંણૂ+તાએ આલેખી શ[ંુ. એટ}ુ ંતે આR પણ માર@ ¬ખ સામે તર@ રKુ ંછે. 

એ મોતીdબ|\ુના �મેબાણે મને વk� યો. Mુ ંqsુ થયો. એ �મે તો Rણે અ=ભુN યો 
હોય તે જ Sણે : રામબાણ વા^ યા ંર: હોય તે Sણે. 

માર: સા?ુ આ અfહસાનો પદાથ+પાઠ હતો. તે વેળા ંતો મ1 એમા ંિપતા�ેમ ઉપરાતં 
બીaુ ં ન જોGુ.ં પણ આR Mુ ં એને qsુ અfહ|સાને નામે ઓળખી શ[ુ h.ં આવી 
અfહ|સા જયાર: N યાપક 4 વJપ પકડ: � યાર: તે પોતાના 4 પશ+થી કોને અdલ_ ત 
રાખે ? એવી N યાપક અfહ|સાની શfકત=ુ ં માપ કાઢ�ુ ં અશકય છે. આવી શાતં 
eમા િપતા�ના 4 વભાવથી �િત[ળૂ હતી. તે Vોધ કરશે. ક�ુ વચન સભંળાવશે, 
કદાચ મા�ુ ં[ટૂશ,ે એ�ુ ંમ1 ધાGુH હb;ુ. પણ તેમણે આટલી અપાર શાિંત Sળવી 
તે=ુ ંકારણ દોષની િનખાલસ કmલૂાત હતી એમ Mુ ંમા=ુ ંh.ં R માણસ અિધકાર@ 
આગળ, 4 વે� છાએ, પોતાના દોષનો, િનખાલસપણે ને ફર@ કદ@ તે ન કરવાનો, 
�િત�ા"વૂ+ક 4 વીકાર કર@ લે છે તે qsુતમ �ાયÇ©ચત કર: છે. Mુ ંSxુ ંh ંક: મારા 
એકરારથી િપતા� માર: િવષે િનભ+ય થયા ને તેમનો મહા �ેમ ��ૃs પા° યો. 
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આ સમય મારા સોળમા વષ+નો છે. આપણે આગળ જોઇ ગયા ક: િપતા� 
ભગદંરની બીમાર@થી ત§ન ખાટલાવશ હતા. તેમની ચાકર@મા ં મા[ૃ¡ી, ઘરનો 
એક aૂનો નોકર અને Mુ ં ઘણે ભાગે રહ:તા.ં મા?ંુ કામ Ôનસ+Õ=ુ ં હb ુ.ં એમનો ઘા 
ધોવો, તેમા ંદવા નાખવી, મલમ લગાડવાના હોય � યાર: લગાડવા, તેમને દવા 
આપવી અને જયાર: ઘેર દવા તૈયાર કરવાની હોય � યાર: તે તયૈાર કરવી, એ મા?ંુ 
ખાસ કામ હb ુ.ં રાિ{એ હમંેશા તેમના પગ ચાપવા અને રS આપે � યાર: અથવા 
તો ¨ઘી ગયા હોય � યાર: માર: Zઇૂ જ�ુ ંએવો િનયમ હતો. મને આ સેવા અિતશય 
િ�ય હતી. કોઇ fદવસ તેમાથંી Mુ ંXકૂયો હો� એ�ુ ંમને 4 મરણ નથી. આ fદવસો 
હાઇ4 [ૂલના તો હતા જ, એટલે મારો ખાવાપીવાનો બચતો વખત િનશાળમા ં
અથવા તો િપતા�ની સેવામા ં જ જતો, એમની આ�ા મળે અને એમની 
તdબયતને અ=[ુળૂ હોય � યાર: સાજંના ફરવા જતો. 

આ જ વષ- પ� ની ગભ+વતી થઇ. એમા ંબેવડ@ શરમ સમાયલેી આR Mુ ંજોઇ શ[ંુ 
h.ં એક તો એ ક: િવ±ાUયાસનો આ કાળ હોવા છતા ંમ1 સયંમ ન SળN યો, અને 
બી� એ ક: જોક: િનશાળનો અU યાસ કરવાનો ધમ+ Mુ ંસમજતો હતો અને તેથીય ે
વધાર: માતિપતાની ભfકતનો ધમ+ સમજતો હતો, - તે એટલે Zધુી ક: એ બાબતમા ં
બાTયાવ4 થાની જ ¡વણ મારો આદશ+ થઇ ર�ો હતો, - તે છતા ં િવષય મારા 
ઉપર સવાર થઇ શકતો હતો. એટલે ક:, દર:ક રાિ{એ જોક: Mુ ંિપતા� ને પગચપંી 
તો કરતો છતા ંસાથે સાથે મન શયન¤હૃ તરફ દોડયા કરb ુ,ં અને તે પણ એવે 
સમયે ક: જયાર: 4 {ીનો સગં ધમ+શા4 {, વૈદકશા4 { અને N યવહારશા4 { �માણે 
� યાજય હતો. જયાર: મને સેવામાથંી ¶ટ@ મળતી � યાર: Mુ ંરા� થતો અને િપતા¡ી 
ને પગે લાગીને સીધો શયન¤હૃમા ંચાT યો જતો. ??? િપતા�ની માદંગી વધતી 
જતી હતી. વ±ૈોએ પોતાના લેપ અજમાN યા, હક@મોએ મલમપ¸ીઓ અજમાવી, 
સામા£ ય હSમાfદની ઘરગ� � ુ દવાઓ પણ કર@; ~0ેજ દાકતર: પણ પોતાની 
અÉલ અજમાવી. ~0ેજ દાકતર: શZ ્ {fVયા એ જ ઇલાજ છે એમ ZચૂN Gુ.ં 
[ુ�ંુબના િમ{ વૈ± વચમા ં આN યા અને એમણે િપતા�ની ઉ!રાવ4 થામા ં તેવી 
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શ4 {fVયા નાપસદં કર@. અનેક �કારની બાટલીઓ લીધેલી N યથ+ ગઇ અને 
શ4 {fVયા ન થઇ. વ±ૈરાજ બાહોશ, નામાfંકત હતા. મને લાગે છે ક: જો તેમણે 
શZ ્ {fVયા થવા દ@ધી હોત તો ઘા ?ુઝાવામા ં અડચણ ન આવત. શ4 {fVયા 
%ુબંઇના તે સમયના �n યાત સÌન મારફત થવાની હતી. પણ ~ત ન�ક 
આN યો હતો એટલે યો^ ય પગ}ુ ં શા=ુ ં ભરાય ? િપતા¡ી %ુબંઇથી શ4 {fVયા 
કરાN યા િવના અને તેને ~ગે ખર@દ:લો સામાન સાથે લઇને પાછા ફયા+. તેમણે 
વI ુ �વવાની આશા છોડ@ દ@ધી. નબળાઇ વધતી ગઇ અને દર:ક fVયા 
dબછાનામા ંજ કરવી પડ: એ �4થિત આવી પહ`ચી, પણ છેવટ: લગી તેમણે એમ 
કરવાનો િવરોધ જ કય5, અને પfર¡મ ઉઠાવવાનો આ0હ રાn યો. વૈt ણવધમ+=ુ ં
એ આક?ંુ શાસન છે. બા� q�ુs અિત આવ� યક છે, પણ પા©ચા� ય વ±ૈકશા4 {ે 
શીખN Gુ ં છે ક:, મળ� યાગાfદનસ તથા 4 નાનાfદની બધી fVયાઓ dબછાને પડયા ં
પડયા ંપણ સ"ંણૂ+ 4 વ� છતાથી થઇ શક: છે, ને રોગીને કt ટ ઉઠાવ�ુ ંપડb ુ ંનથી; 
જયાર: aુઓ � યાર: તે=ુ ં dબછા=ુ ં 4 વ� છ જ હોય. આમ સચવાયેલી 4 વ� છતાને Mુ ં
તો વૈt ણવધમ+ને નામે જ ઓળiુ.ં પણ આ સમયે િપતા�નો 4 નાનાfદનો સા?ુ 
dબછાનાનો � યાગ કરવાનો આ0હ જોઇ Mુ ંતો આ©ચય+ચfકત જ થતો અને મનમા ં
તેમની 4 bિુત કયા+ કરતો. 

અવસાનની ઘોર રાિ{ ન�ક આવી. આ વખતે મારા કાકા¡ી રાજકોટમા ં હતા. 
મને કંઇક એ�ુ ં 4 મરણ છે ક: િપતા¡ીની માદંગી વધતી Sય છે એવા સમાચાર 
મળવાથી જ તેઓ આવેલા. બ£ ને ભાઇઓની વ� ચે ગાઢ �ેમભાવ વતા+તો હતો. 
કાકા¡ી આખો fદવસ િપતા¡ીના dબછાનાની પાસે જ બેસી રહ: અને અમને બધાને 
Zવૂાની રS આપી પોતે િપતા¡ીના dબછાનાની પાસે Zએૂ. કોઇન ેએ�ુ ંતો હb ુ ંજ 
નહk ક: આ રાિ{ આખરની નીવડશે. ભય તો સદાય ર�ા કરતો હતો. રાતના 
સાડાદસ ક: અdગયાર થયા હશે. Mુ ંપગચપંી કર@ ર�ો હતો. કાકા¡ીએ મને કKુ,ં 
Ôb ુ ંS, હવે Mુ ંબેસીશ.Õ Mુ ંરા� થયો ને સીધો શયન¤હૃમા ંગયો. 4 {ી તો dબચાર@ 
ભર¨ઘમા ંહતી. પણ Mુ ંશાનો Zવૂા દ� ? મ1 જગાડ@. પાચંસાત િમિનટ થઇ હશ.ે 
તેટલામા ં R નોકરને િવશે Mુ ં લખી ગયો તેણે કમાડ ઠોકGુ.ં મને ફાળ પડ@. Mુ ં
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ચમકયો. Ôઊઠ, બા" ુબMુ dબમાર છે, Õ એમ નોકર: કKુ.ં બMુ બીમાર તો હતા જ એ 
Mુ ં Sણતો હતો, એટલે અહk ÔબMુ બીમારÕ નો િવશેષ અથ+ Mુ ં સમ� ગયો. 
dબછાનામાથંી એકદમ [ૂદ@ પડયો. 

Ôqુ ંછે કહ: તો ખરો?Õ 

Ôબા" ુ¤જુર@ ગયા!Õ જવાબ મQયો. 

હવે Mુ ં પ©ચાતાપ ક?ંુ એ qુ ં કામ આવ ે? Mુ ં બMુ શરમાયો, બMુ \ુઃખી થયો. 
િપતા¡ીની ઓરડ@મા ંદોડ@ ગયો. Mુ ંસમજયો ક: જો Mુ ં િવષયાધં ન હોત તો આ 
છેવટની ઘડ@એ માર: નસીબે િવયોગ ન હોત, અને Mુ ં િપતા�ની ~તની ઘડ@એ 
પગચપંી કરતો હોત. હવે તો માર: કાકા¡ીને %ખુથી જ સાભંળ�ુ ંરKુ ં: Ôબા" ુતો 
આપણને %કૂ@ને ચાT યા ગયા.Õ પોતાના વડ@લ ભાઇના પરમ ભકત કાકા છેવટની 
સેવા=ુ ંમાન લઇ ગયા. િપતા¡ીને પોતાના અવસાનની આગાહ@ થઇ Xકૂ@ હતી. 
તેમણે સાન કર@ને લખવાની સામ0ી માગેલી. કાગળમા ં તેમણે લn Gુ ં: Ôતૈયાર@ 
કરો.Õ આટ}ુ ંલખીને પોતાને હાથે માદdળGુ ંબાધંે} ુ ંહb ુ ંતે તોડ@ને ફ:કGુ.ં સોનાની 
કંઠ@ હતી તે પણ તોડ@ને ફÈક@. એક eણમા ંઆ� મા ઊડ@ ગયો. 

માર@ R શરમનો ઇશારો મ1 આગલા �કરણમા ંકર:લો છે તે આ શરમ, - સેવાન ે
સમયે પણ િવષયે� છા. એ કાળો ડાઘ Mુ ંઆજ Zધુી ઘસી શકયો નથી, uલૂી શકયો 
નથી. અને મ1 હમંશેા ં મા£ Gુ ં છે ક: જોક: માતિપતા �� યેની માર@ ભfકત પાર 
િવનાની હતી, તેને સા?ંુ Mુ ંબIુ ંછોડ@ શકતો, પણ તે સેવાને સમયે Z�ુ ધા ંમા?ંુ 
મન િવષયને છોડ@ શકb ુ ંનહોb ુ ંએ, તે સેવામા ંરહ:લી અe° ય ઊણપ હતી. તેથી 
જ મ1 મને એકપ� ની«તનો પાળનાર માનવા છતા ંિવષયાધં માનેલો છે. એમાથંી 
¶ટતા ંમને ઘણો સમય ગયો, અને ¶ટતા પહ:લા ંઘણા ંધમ+સકંટો વેઠવા પડયા.ં 

આ માર@ બેવડ@ શરમ=ુ ં�કરણ "?ંુૂ કરતા ંપહ:લા ંએ પણ કહ@ S� ક: પ� નીને R 
બાળક અવતGુH તે બે ક: ચાર fદવસ ©વાસ લઇને ચાT Gુ ંગGુ.ં બીaુ ંપfરણામ qુ ં
હોઇ શક: ? R માબાપોને અથવા તો R બાલદંપતીને ચેત�ુ ંહોય તે આ દt ટાતંથી 
ચેતો. 
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10. ��7�� 8��х� 

હવે સોળ વષ+નો થયો � યા ં Zધુી અU યાસ કય5, પણ કયાયં ે ધમ+=ુ ં િશeણ 

િનશાળમા ં ન પા° યો. િશeકો પાસેથી સહ:R મળ�ુ ં જોઇએ તે ન મQGુ ં એમ 

કહ:વાય. એમ છતા ંવાતાવરણમાથંી કંઇક ને કંઇક તો મQયા જ કGુH. અહk ધમ+નો 

ઉદાર અથ+ કરવો જોઇએ. ધમ+ એટલે આ� મભાન, આ� મ�ાન. 

મારો જ£ મ વૈt ણવ સ�ંદાયમા,ં એટલે હવેલીમા ંજવા=ુ ંવખતોવખત બને. પણ 

તેને િવશે ¡sા ઉ� પ£ ન ન થઇ. હવેલીનો વૈભવ મને ન ગ° યો. હવેલીમા ંચાલતી 

અનીિતની વાતો સાભંળતો તેથી તેને િવશે મન ઉદાસ થઇ ગGુ.ં � યાથંી મને કંઇ 

જ ન મQGુ.ં 

પણ R હવેલીમાથંી ન મQGુ ંતે માર@ દાઇ પાસેથી મQGુ.ં તે [ુ�ંુબની aૂની નોકર 

હતી. તેનો �ેમ મને આR પણ યાદ છે. Mુ ંઆગળ જણાવી ગયો h ંક: Mુ ંuતુ�ેત 

આfદથી ડરતો. તે=ુ ં ઔષધ રામનામ છે એમ રંભાએ સમSN Gુ.ં મને તો 

રામનામના કરતા ં રંભા ઉપર વધાર: ¡sા હતી, તેથી મ1 બાળવયે uતૂ�તેાfદના 

ભયથી બચવા રામનામનો Sપ શJ કય5. તે બMુ સમય ન ટકયો. પણ R બીજ 

બચપણમા ંરોપાGુ ંતે બળ@ ન ગGુ.ં રામનામ આR માર: સા?ુ અમો± શfકત છે, 

તે=ુ ંકારણ Mુ ંરંભાબાઇએ રોપે}ુ ંબીજ ગxુ ંh.ં 

આ જ અરસામા ંમારા એક કાકાના દ@કરા R રામાયણના ભકત હતા તેમણે અમ 

બે ભાઇઓને સા?ુ રામરeાનો પાઠ શીખવવાનો �બધં કય5. અમે તો મોઢ: કર@ન ે

�ાતઃકાળમા ં4 નાન પછ@ હમંશેા ંપઢ@ જવાનો િનયમ કય5. પોરબદંરમા ંર�ા � યા ં

લગી તો આ નU Gુ.ં રાજકોટના વાતાવરણમા ંતે u ૂસંાઇ ગGુ.ં આ fVયા િવશે પણ 

ખાસ ¡sા નહોતી. પલેા વડ@લ ભાઇના �� યે માન હb ુ ંતેથી અને કંઇક રામરeા 

qsુ ઉ� ચારથી પઢ@ જવાય છે એ અdભમાનથી તેનો પાઠ થતો. 
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પણ R વ4 bએુ મારા મન ઉપર ¨ડ@ છાપ પાડ@ તે તો રામાયણ=ુ ંપારાયણ હતી. 

િપતા¡ીની માદંગીનો ક:ટલોક સમય પોરબદંરમા ં ગયેલો. અહk તેઓ રામ�ના 

મfંદરમા ં રોજ રા{ે રામાયણ સાભંળતા. સભંળાવનાર રામચ&ં�ના એક પરમ 

ભકત, બીલે©વરના લાધા મહારાજ કર@ને હતા. તેમને િવશે એક કહ:વાb ુ ંક:, તમેન ે

કોઢ નીકQયો હતો તેની દવા કરવાને બદલે તેમણે બીલે©વરના ં બીલીપ{ R 

મહાદ:વ ઉપરથી ઊતરતા ં તે કોfઢયેલ ભાગ ઉપર બા�ં યા ં ને ક:વળ રામનામનો 

Sપ આદય5. ~તે તેમનો કોઢ જડ%ળૂથી નાશ પા°યો. આ વાત ખર@હો ક: ન હો, 

અમે સાભંળનારાઓએ ખર@ માની. એટ}ુ ં પણ ખ?ંુ ક: લાધા મહારાR જયાર: 

કથાનો આરંભ કય5 � યાર: તેમ=ુ ંશર@ર ત§ન નીરોગી હb ુ.ં લાધા મહારાR જયાર: 

કંઠ મીઠો હતો. તેઓ દોહાચોપાઇ ગાતા ને અથ+ સમSવતા. પોતે તેના રસમા ં

લીન થઇ જતા અને ¡ોતાજનને લીન કર@ %કૂતા. માર@ �મર આ સમયે તેર 

વષ+ની હશ,ે પણ મને તેમના વાચનમા ં iબૂ રસ આવતો એ યાદ છે. આ 

રામાયણ Ð ¡વણ મારા રામાયણ પરના અ� યતં �ેમનો પાયો છે. આR Mુ ં

bલુસીદાસના રામાયણને ભfકતમાગ+નો સવ5!મ 0થં ગxુ ંh.ં 

થોડા માસ પછ@ અમે રાજકોટમા ંઆN યા. � યા ંઆ�ુ ં વાચન નહોb ુ.ં એકાદશીન ે

fદવસે ભાગવત વચંાય ખ?ંુ. તેમા ંકોઇ વળેા Mુ ંબેસતો, પણ ભટ� રસ ઉ� પ£ ન 

નહોતા કર@ શકયા. આR Mુ ંજોઇ શ[ંુ h ંક: ભાગવત એવો 0થં છે ક: R વાચંીન ે

ધમ+રસ ઉ� પ£ ન કર@ શકાય. મ1 તો તે ¤જુરાતીમા ંઅિત રસથી વા�ંયો છે. પણ 

મારા એકવીસ fદવસના ઉપવાસમા ં ભારતuષૂણ પfંડત મદનમોહન 

માલિવયા�ને qભુ %ખેુથી %ળૂ સ4ં [ૃતના ક:ટલાક ભાગો સાભંQયા � યાર: એમ થGુ ં

ક: બચપણમા ંતેમના Rવા ભગવદભકતને મોઢ:થી સાભંળત તો તેના ઉપર પણ 

માર@ ગાઢ �ીિત બચપણમા ંજ Sમત. તે વયમા ંપડ:લા qભુ-અqભુ સ4ં કારો બM ુ
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¨ડા ં %ળૂ ઘાલે છે એમ Mુ ં iબૂ અ=ભુ�ુ ં h,ં અને તેથી ક:ટલાક ઉ!મ 0થંો 

સાભંળવા=ુ ંમને તે વયે ન મQGુ ંએ સાલે છે. 

રાજકોટમા ં મને અનાયાસે સવ+ સ�ંદાયો િવશે સમાન ભાવ રાખવાની તાલીમ 

મળ@. fહ|\ુ ધમ+ના �� યેક સ�ંદાય �� યે આદરભાવ શીn યો, ક:મ ક: માતિપતા 

હવેલીએ Sય, િશવાલયમા ંSય અને રામમfંદર પણ Sય અને અમને ભાઇઓન ે

લઇ Sય અથવા મોકલે. 

વળ@ િપતા� પાસે Åન ધમા+ચાય5માથંી કોઇ હમંેશા આવે. િપતા� તેમન ે

વહોરાવે પણ ખરા. તેઓ િપતા� સાથે ધમ+ની તમે જ N યવહારની વાતો કર:. 

ઉપરાતં, િપતા�ને %સુલમાન અને પારસી િમ{ો હતા તે પોતપોતાના ધમ+ની 

વાતો કર: અને િપતા� તેમની વાતો માન"વૂ+ક અને ઘણી વેળા રસ"વૂ+ક સાભંળે. 

આવા વાતા+લાપો વખતે Mુ ં Ôનસ+Õ હોવાથી ઘણી વેળા હાજર હો�. આ બધા 

વાતાવરણની અસર મારા ઉપર એ પડ@ ક: સવ+ ધમ5 ��યે મારામા ંસમાનભાવ 

પેદા થયો. 

d�4 તી ધમ+ મા{ અપવાદમા ં હતો. તેના �� યે કંઇક અભાવ થયો. તે કાળે 

હાઇ4 [ૂલને iણેૂ કોઇ d�4 તી N યાn યાન આપતા. તે fહ|\ુ દ:વતાઓની ને fહ|\ુ 

ધમ²ઓની બગદોઇ કરતા. આ મન ે અસ� લા^ Gુ.ં Mુ ં એકાદ જ વખત એ 

N યાn યાન સાભંળવા ઊભો હોઇશ, પણ બી� વખત � યા ંઊભવા=ુ ંમન જ ન થGુ.ં 

એ જ સમયે એક Sણીતા fહ|\ુ d�4 તી થયા=ુ ંસાભંQGુ.ં ગામચચા+ એ હતી ક: તેને 

d�4 તી ધમ+મા ં�વેશ કરાવવામા ંઆN યો b ્યાર: ગોમાસં ખવડાવવામા ંઆN Gુ ં ને 

દાJ પીવડાવવામા ંઆN યો. તેનો પોશાક પણ બદલાવવામા ંઆN યો, ને તે ભાઇ 

d�4 તી થયા પછ@ કોટ, પાટ}નૂ ને ~0ે� ટોપી પહ:રતા થયા. આ વાતોમાથંી 

મને {ાસ પેદા થયો. R ધમ+ને ~ગે ગોમાસં ખા�ુ ં પડ:, દાJ પીવો પડ:, ન ે

પોતાનો પોશાક બદલવો પડ: એ ધમ+ ક:મ ગણાય ? આવી દલીલ મારા મને કર@. 
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વળ@ R ભાઇ d�4 તી થયા હતા તેણે પોતાના "વૂ+જોના ધમ+ની, ર@તfરવાજની 

અને દ:શની િનદા ંશ?ુ કયા+= ુ ંસાભંળવામા ંઆN Gુ.ં આ બધી વાતોથી મારા મનમા ં

d�4 તી ધમ+ �� યે અભાવ પેદા થયો. 

આમ જોક: બીS ધમ5 �� યે સમભાવ આN યો, છતા ંમને કંઇ ઇ©વર �� યે આ4 થા 

હતી એમ ન કહ@ શકાય. આ વખતે મારા િપતા�ના "4ુ તકસ0ંહમાથંી 

મ=4ુ %િૃત=ુ ંભાષાતંર હાથ આN Gુ.ં તેમા ંજગતની ઉ�પિ! વગેર:ની વાતો વાચંી. 

તેના પર ¡sા ન બેઠ@. ઊલટ@ કંઇક ના�4તકતા આવી. મારા બીS કાકાના દ@કરા 

R હાલ હયાત છે તેમની m�ુs ઉપર મન ે િવ©વાસ હતો. તેમની પાસે મ1 માર@ 

શકંાઓ રaૂ કર@. પણ તે મા?ંુ સમાધાન ન કર@ શકયા. તમેણે મને ઉ!ર આ_ યો : 

Ô�મર: પહ`ચતા ંઆવા �©નો b ુ ંતાર@ મેળે ઉક:લતા ંશીખશે. એવા �©નો બાળકોએ 

ન કરવા ઘટ:. Õ Mુ ં Xપુ ર�ો. મનને શાિંત ન થઇ. મ=4ુ %િૃતના ખા±ાખા±ના 

�કરણમા ં અન ે બીSં �કરણોમા ં અને બીSં �કરણોમા ં પણ મ1 ચા} ુ �થાનો 

િવરોધ જોયો. આ શકંાનો ઉ!ર પણ મને લગભગ ઉપરના Rવો જ મQયો. Ôકોક 

fદવસ m�ુs iલૂશે. વધાર: વાચંીશ ને સમ�શÕ એમ િવચાર@ મન વાQGુ.ં 

મ=4ુ %િૃત વાચંી Mુ ંએ વેળાએ અfહ|સા તો ન જ શીn યો. માસંાહારની વાત તો 

આવી ગઇ. તેને તો મ=4ુ %િૃતનો ટ:કો મQયો. સપા+fદ અને માકંડ આfદને મારવા 

એ નીિત છે એમ પણ લા^ Gુ.ં એ સમયે ધમ+ ગણી માકંડ આfદનો નાશ કયા+= ુ ંમને 

4 મરણ છે. 

પણ એક વ4 bએુ જડ ઘાલી Ð આ જગત નીિત ઉપર નભે}ુ ં છે. નીિતમા{નો 

સમાવેશ સ� યમા ંછે. સ� ય તો શોધ�ુ ંજ રKુ.ં fદવસે fદવસે સ� યનો મfહમા માર@ 

નજર આગળ વધતો ગયો. સ� યની N યાn યા િવ4 તાર પામતી ગઇ અને હaુ 

પામતી રહ@ છે. 
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વળ@ એક નીિતનો છ_ પો પણ ½દયમા ંચોટયો. અપકારનો બદલો અપકાર નહk 

પણ ઉપકાર જ હોઇ શક: એ વ4 b ુ �જ|દગી=ુ ં Z{ૂ બની ગઇ. તેણે માર@ ઉપર 

સા�ાજય ચલાવ�ુ ંશJ કGુH. અપકાર@=ુ ંભ}ુ ંઇ� છ�ુ ં ને કર�ુ ંએ મારો અ=રુાગ 

થઇ પડયો. તેના અગdણત અખતરાઓ આદયા+. 

આ ર�ો એ ચમ� કાર@ છ_ પો : 

પાણી આપેન પાય, ભ}ુ ંભોજન તો દ@R; 

આવી નમાવે શીશ, દંડવત કોડ: ક@જ. 

આપણ ઘાસે દામ, કામ મહોરો=ુ ંકર@એ ; 

આપ ઉગામે �ાણ, તે તણા \ુ:ખમા ંમર@એ. 

¤ણુ ક:ડ: તો ¤ણુ દશ ગણો, મન, વાચા, કમ- કર@; 

અવ¤ણુ ક:ડ: R ¤ણુ કર:, તે જગમા ં�� યો સહ@. 
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11. ��%�9��� �:9��4 

સને ૧૮૮૭ની સાલમા ં મેÂ@Îલેુશનની પર@eા પસાર કર@. દ:શની તેમજ ગાધંી 

[ુ�ંુબની ગર@બાઇ એવી રહ@ ક: અમદાવાદ અને %ુબંઈ એમ બે 4થળે પર@eા 

દ:વાના ં હોય તો તેવી �4થતીના કાfઠયાવાડ િનવાસી ન�ક=ુ ં અને સ4b ુ ં

અમદાવાદ પસદં કર:Ï તેમ મા?ંુ થGુ.ં રાજકોટથી અમદાવાદ એ માર@ પહ:લવેલી 

એકલા કર:લી %સુાફર@. 

પાસ થયા પછ@ કોલેજમા ંજઈ આગળ ભણતર ચલાવ�ુ ંએમ વડ@લોની ઈ�છા 

હતી. %ુબંઈમા ં પણ કૉલેજ અને ભાવનગરમા ં પણ કૉલેજ. ભાવનગર=ુ ં ખરચ 

ઓh ંતેથી ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમા ંજવાનો ઠરાવ થયો. �યા ંમને કાઈં 

આવડ: નહk, બIુ ં%�ુક:લ લાગે, અ�યાપકોના Nયાnયાનોમા ંન પડ: રસ ને ન પડ: 

સમજ. આમા ં દોષ અ�યાપકોનો ન હતો, માર@ કચાશનો જ હતો. તે કાળના 

શામળદાસ કૉલેજના અ�યાપકો તો પહ:લી પ�ં�તના ગણાતા. પહ:લી ટમ+ (એટલે 

સ{) "રૂ@ કર@ ઘેર આNયો. 

[ુ�ંુબના aૂના િમ{ અને સલાહકાર એક િવ¾ાન, Nયવહાર[ુશળ �ા�ણ, માવ� 

દવે હતા. તેમણે િપતા�ના 4વગ+વાસ પછ@ પણ [ુ�ંુબ સાથેનો સબંધં કાયમ 

રાnયો હતો. તેઓ આ રSના fદવસોમા ં ઘેર આNયા.ં માb¡ુી અને વડ@લ ભાઈ 

સાથે વાતો કરતા ંમારા ભણતર િવષે "છૂપરછ કર@. Mુ ંશામળદાસ કૉલેજમા ંh ં

એમ સાભંળ@ કKુ ં: ' જમાનો બદÐલાયો છે. તમ ભાઈઓમાથંી કોઈ કબા ગાધંીની 

ગાદ@ સાચવવા માગો તો તે ભણતર િવના નહk મળે. આ છોકરો હaુ ભણે છે 

એટલે ગાદ@ સાચવવાનો બોજો તેની પાસે ઉપડાવવો જોઈએ. તેને હaુ તો ચાર 

પાચં વષ+ બી. એ. થતા ંજશે, એને તેટલો વકÑત આપવા ઘતા ંતેને પચાસ સાથ 
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Jિપયાની નોકર@ મળશે, દ@વાન પદ નહk મળે. વળ@ જો એને �યાર પછ@ મારા 

દ@કરાની Rમ વક@લ બનાવીએ તો વળ@ બીSં થોડા ં વષ+ Sય, ને �યાર: તો 

દ@એવાનગીર@ને સા?ુ વક@લો પણ ઘણ તયૈાર થયા હોય. તમાર: તેને િવલાયત 

મોકલવો જોઈએ. ક:વળરામ (માવ� દવેના દ@કરા=ુ ંનામ) કહ: છે �યા ંભણતર 

સહ:}ુ ં છે. {ણ વષ+મા ં ભણીને પાછો આવશે. ખરચ પણ ચાર પાચં હSરથી 

વધાર: નહk થાય. aુઓને પેલા નવા બfર4ટર આNયા છે તે ક:વા દમામથી રહ: છે! 

તેને કારભા?ંુ જોઈએ તો આR મળે. માર@ સલાહતો છે ક: મોહન દાસને તમાર: આ 

વષ- જ િવલાયત મોકલી દ:વો. મારા ક:વળરામને િવલાયતમ ંઘણાય દો4તો છે; 

તેમની ઉપર તે ભલામણપ{ો આપશે એટલે તેને �યા ંકશી અડચણ નહk આવે. 

જોશી� (અમે માવ� દવેને એ નામે સબંોધતા)ને પોતાની સલાહના 4વીકાર 

િવષે કંઈ શકંા જ ન હોય તેમ માર@ તરફ જોઈને મહ: "છૂÒ ુ:ં 'ક:મ, તને િવલાયત 

જ�ુ ં ગમે ક: અહk જ ભ·યા% ્ કર�ુ?ં' મને તો ભાવb ુ ં હb ુ ં ને વૈદ: બતાNGુ.ં Mુ ં

કૉલેજની %�ુક:લીઓથી ડય5 તો હતો જ. મ1 કKુ ં, 'મને િવલાયત મોકલો તો બMુ 

જ સા?ંુ. કૉલેજમા ંઝટ ઝટ પાસ થવાય એમ નથી લાગb ુ.ં પણ મને દા�તર@ 

ધધંો શીખવવાને ન મોકલાય?' 

મારા ભાઈ વ�ચે બોTયા:ં 'એ તો બા" ુ ને ન ગમbુ.ં તાર@ વાતો કરતા ં જ તે 

જહ:તા ક: આપણે વૈtણવ હાડમાસં X ૂથંવા=ુ ં કામ ન કર@એ. બા"નુો િવચાર તો 

તને વક@લ બSવવાનો જ હતો.' 

જોશી�એ ટાપશી "રૂ@: 'મને ગાધંી�ની Rમ દા�તર@ ધધંાનો અણગમો નથી. 

આપણા ં શા�ો એ ધધંાને વખોડતા ં નથી. પણ દા�તર થઈને b ુ ં દ@વાન નથી 

થવાનો. માર: તો તાર: સા?ુ દ@વાનપદ અથવા એથીયે વધર: જોઈએ. તો જ તમા?ંુ 

બહો»ં [ુ�ંુબ ઢંકાય. જમાનો દહાડ: દહાડ: બદલાતો Sય છે £મે કઠણ થતો Sય 

છે, એટલે બાfર4ટર થ�ુ ંએ જ ડહાપણ છે.' 
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માb¡ુીની તરફ વળ@ને કKુ ં, ' આજતો S� h.ં મારાકહ:વાનો િવચાર કર@ જોજો. 

Mુ ંપાછો આ�ુ ં�યાર: તૈયાર@ના સમાચાર સાભંળવાની આશા રાખીશ. કંઈ અડચણો 

હોય તો મને જણાવનો.' 

જોશી� ગયા. Mુ ંતો હવાઈ fકTલા બાધંવા મડં@ ગયો. 

વડ@લ ભાઈ િવમાસણમા ંપડPા, પૈસા=ુ ંqુ ંકર�ુ?ં વળ@ મારા Rવા નવaુવાનન ે

એટલે \ૂર ક:મ મોકલાય! 

માb¡ુીને તો કંઈ ગમ ન પડ@. તેને િવયોગની વાત જ ન ગમી. પણ �થમ તો 

તેણે આમ જ કKુ:ં 'આપણા [ુ�ંુબમા ંવડ@લ તો કાકા જ ર�ા. એટલે પહ:લી સલાહ 

તો તેમની લેવાની રહ@. તે આ�ા આપે તો આપણે િવચારવા=ુ ંરKુ.ં ' 

વડ@લ ભાઈને બીજો િવચાર ZઝૂPો: 'પોરબદંર રાzય ઉપર આપણો હક છે, 

લેલીસાહ:બ ઍડિમિન4Â:ટર છે. આપણા [ુ�ંુબ િવષે તેમને સારો મત છે. કાકાની 

ઉપર તમેની અસીમ મહ:રબાની છે. તેઓ કદાચ રાzય તરફથી થોડ@ઘણી મદદ 

કર:.' 

મને આ બIુ ંગ°Gુ.ં Mુ ંપોરબદંર જવા તયૈાર થયો. ૫તે કાળે ર:લ નહોતી, ગાડા 

માગ+ હતો. પાચં fદવસ નો ર4તો. Mુ ંSતે બીકણ હતો એ તો કહ@ ગયો h.ં પણ 

આવેળા માર@ બીક નાસી ગઈ. િવલાયત જવાની ઈ�છાએ મારા ઉપર સવાર@ 

કર@. મ1 ધોરા� Zધુી=ુ ં ગા�ુ ં કGુH. ધોરા�થી એક fદવસ વહ:લા પહ`ચવાના 

ઈરાદાથી ¨ટ કય5. ¨ટની સવાર@નો પણ આ પહ:લો અ=ભુવ હતો. 

પોરબદંર પહ`�યો. કાકાને સાtટાગં �ણામ કયા+. બધી વાત સભંળાવી. તેમણે 

િવચારકર@ જવાબ આ_યો: 

'િવલાયત જતા ંઆપણે ધમ+ સાચવી શક@એ ક: નહk એ Mુ ં નથી Sણતો. બધી 

વાતો સાભંળતા ં તો મને શકંા આવે છે. જોને, મોટા બાfર4ટરોને માર: મળવા=ુ ં
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થાય છે �યાર: Mુ ંતો તેમની રહ:ણીમા ંને સાહ:બોને રહ:ણીમા ંકંઈ ભેદ નથી જોતો. 

તેમને ખાવા પીવાનો કશો બાધ હોતો નથી. િસગાર તો મોઢામાથંી નીકળે જ નહk. 

પહ:રવેશ aુઓ તો પણ નાગો. એ બIુ ંઆપણા [ુ�ંુબને ન છાR. પણ Mુ ંતારા 

સાહસમા ં િવ�ન નાખવા નથી માગતો. Mુ ંતો થોડા fદવસમા ંS{ાએ જવાનો h.ં 

માર: હવે થોડા ં વષ+ �વવાના હશે. કાઠં: આવેલો Mુ ં તને િવલાયત જવાની - 

દfરયો ઓળંગવાની - રS તો ક:મ આ"ુ?ં પણ Mુ ંવચમા ંનહk આ�ુ.ં ખર@ રS 

તાર@ બાની. જો તે તને રS આપે તો b ુ ં Zખેુથી જR. Mુ ં તને રોકવાનો નથી 

એટ}ુ ંકહ:R. માર@ આિશષ તો તને છે જ.' 

'આથી વધારાની આશા તમાર@ પાસથેી ન જ રખાય. માર: હવ ેમાર@ બાને રા� 

કરવાની રહ@. પણ લલેી સાહ:બ ઉપર ભલામણ તો મને આપશો ના?' Mુ ંબોTયો. 

કાકા¡ી બોTયા:ં એ એ તો મારાથી ક:મ થાય ? પણ સાહ:બ ભલ છે, b ુ ંdચÀી લખ. 

[ુ�ંુબની ઓળખાણ આપR એટલે જJર તને મળવાનો વખત આપશે ને તેમને 

?ુચશે તો મદદ પણ કરશે.' 

મને nયાલ નથી ક: કાકાએ સાહ:બની ઉપર ભલામણ ક:મ ન આપી. મા?ંુ ઝાiં ુ ં

4મરણ એ�ુ ંછે ક: િવલાયત જવાના ધમ+િવ?ુs કાય+મા ંએટલી સીધી મદદ આપતા ં

તેમને સકંોચ થયો. 

મ1 લેલીસાહ:બ ઉપર dચÀી લખી. તેમણે પોતાને રહ:વાને બગંલે મને મળવા 

બોલાNયો. એ બગંલાની સીડ@ ઉપર ચડતા ં ચડતા ં તેઓ સાઅહ:બ મને મQયા, 

અને 'b ુ ંબી. એ. થા , પછ@ મને મળR. હમણ ંકંઈ મદા\્ ન અપાય' એટ}ુ ંજ 

કહ@ ઉપર ચડ@ ગયા. Mુ ં iબૂ તૈયાર@ કર@ને, ઘણા ં વાBો ગોખીને ગયો હતો. 

નીચા નમીને બે હાથે સલામ કર@ હતી. પણ માર@ મહ:નત બધી Nયથ+ ગઈ! માર@ 

નજર �ીના ઘર:ણા ં પર ગઈ. વડ@લ ભાઈના ઉપર અપાર ¡sા હતી. તેમની 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 50 

ઉદારતાની સીમા નહતી. તેમનો �ેમ િપતાના Rવો હતો. Mુ ંપોરબદંરથી િવદાય 

થયો. રાજકોટા આવી બધી વાત સભંળાવી. જોશી� સાથે મસલત કર@. તેમણે 

કરજ કર@ન ેપણ મને મોકલવાની ભલામણ કર@. મ1 માર@ �ીના ભાગના ઘર:ણા ં

કાઢ@ નાખવાની Zચૂના કર@. તમેાથંી Jિપયા બે{ણ હSરથી વÑદાર: નીકળે તેમ 

નહોb ુ.ં ભાઈએ ગમે તેમ કર@ Jિપયા "રૂા પાડવા=ુ ંબી�ુ ંઝડ_Gુ.ં 

માતા ક:મ સમR? તેણે બધી તપાસો શJ કર@ હતી. કોઈ કહ:, aુવાનીયા િવલાયત 

જઈ વથંી Sય છે; કોઈ કહ: તેઓ માસંાહાર કર: છે; કોઈ કહ: દાJ િવના ન જ 

ચાલે, માતા એ આબIુ ંમને સભંળાNGુ.ં મ1 કKુ,ં 'પણ b ુ ંમારો િવ�ાસ નહk રાખે? 

Mુ ંતને છેતર@શ નહk. સોગન ખાઈને કMુ ંh ંક: એ {ણે વ4bથુી Mુ ંબચીશ. એ�ુ ં

જોખમ હોય તો જોશી� ક:મ જવા દ:?' 

માતા બોલી, ' મને તારો િવ�ાસ છે. પણ \ૂર દ:શમા ંક:મ થાય? મર@ તો અ��લ 

નથી ચાલતી. Mુ ં બેચર� 4વામીને "છૂ@શ.' બેચર� 4વામી મોઢ વાdણયામાથંી 

Åન સાI ુથયા હતા. જોશી� Rમ સલાહકાર પણ હતા. તમણે મદદ કર@. તેમણે 

કKુ:ં 'Mુ ં એ છોકરા પાસે એ {ણે બાબતની બાધા લેવડાવીશ, પછ@ તેને જવા 

દ:વામા ં હરકત નહk આવે.' તેમણે �િત�ા લેવડાવી અને મ1 માસં, મfદરા અન ે

�ીસગંથી \ૂર રહ:વાની �િત�ા લીધી. માતાએ આ�ા આપી. 

હાઈ4[ૂલમા ં મેળાવડો થયો. રાજકોટનો એક Gવુાન િવલાયત Sય એ આrય+ 

ગણાGુ.ં જવાબને સા?ુ Mુ ંકંઈક લખી ગયેલો. તે પણ જવાબમા ંભ^યે વાચંી શBો. 

મા�ુ ંફરb ુ ંહb ુ,ં શર@ર Ëજૂb ુ ંહb ુ ંહb ુ,ં એટ}ુ ંમને યાદ છે. 

વડ@લોના આશીવા+દ લઈ %ુબંઈ જવા નીકQયો. %ુબંઈની આ પહ:લવેલી %સુાફર@ 

હતી. વડ@લ ભાઈ સાથે આNયા. 

પણ સારા કામમા સો િવ�ન હોય. %ુબંઈ=ુ ંબા?ંુ ઝટ ¶ટ: તેમ નહોb ુ.ં 
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12. ����
�� 

માતાની આ�ા અને તેના આશીવા+દ લઈ, થોડા માસ=ુ ંબાળક �ીની સાથે મેલી 

Mુ ંહ`શે હ`શે %ુબંઈ પહ`�યો. પહ`�યો તો ખરો, પણ �યા ં િમ{ોએ ભાઈને કKુ ંક:, 

aૂન-aુલાઈમા ંfહ|દ@ મહાસાગરમા ંતોફાન હોય છે ને માર@ આ પહ:લી જ દfરયાની 

સફર હોવાથી મને fદવાળ@ બાદ એટલે ક: નવે°બર માસમા ં મોકલવો જોઈએ. 

વળ@ કોઈએ તોફાનમા ં કોઈક આગબોટ �બૂી જવાની વાત પણ કર:લી. આથી 

મોટા ભાઈ અકળાયા. તેમણે એમ જોખમ ખેડ@ને મને bરુત મોકલવાની ના પાડ@ 

અને મને %ુબંઈમા ંિમ{ને �યા ં%કૂ@ પોતે પાછા પોતાની નોકર@એ ચડવા રાજકોટ 

ગયા. એક બનેવી પાસે પૈસા %કૂતા ગયા ને મને મદદ કરવાની ક:ટલાક િમ{ોન ે

ભલામણ કરતા ગયા. 

%ુબંઈમા ંમારા fદવસો લાબંા થઈ પડPા. મને િવલાયતના ંજ 4વ_ના ંઆવે. 

દર°યાન £યાતમા ં ખળભળાટ ઊઠPો. નાત બોલાવવામા ં આવી. મોઢ વાdણયો 

કોઈ હaુ Zધુી િવલાયત નહોતો ગયો, અને Mુ ં S� તો માર@ હાજર@ લેવાવી 

જોઈએ! મને નાતની વાડ@મા ં હાજર રહ:વા ફરમાવવામા ં આNGુ.ં Mુ ં ગયો. મને 

ખબર નથી ક: મને એકાએક fહ|મત Bાથંી આવી. મને હાજર રહ:તા ં ન સકંોચ 

થયો, ન ડર લા^યો. નાતના શેઠની સાથે કંઈક છેટ:ની સગાઈ પણ હતી. િપતાની 

સાથે તેમનો સબંધં સારો હતો. તેમણે મને કKુ:ં 

'નાત ધાર: છે ક: ત1 િવલાયત જવાનો િવચાર કય5 છે તે બરોબર નથી. આપણા 

ધમ+મા ંદfરયો ઓળંગવાની મનાઈ છે. વળ@ િવલાયતમા ંધમ+ ન સચવાય એ�ુ ં

અમે સાભંળ@એ છ@એ. �યા ંસાહ:બ લોકોની સાથે ખા�ુપંી�ુ ંપડ: છે.' 
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મ1 જવાબ આ_યો, 'મને તો લાગે છે ક: િવલાયત જવામા ં%§ુલ અધમ+ નથી. માર: 

તો �યા ં જઈને િવ±ાUયાસ જ કરવાનો છે. વળ@ R વ4bઓુનો આપને ભય છે 

તેનાથી \ૂર રહ:વાની મ1 માર@ માb¡ુી પાસ ે�િત�ા લીધી છે. એટલે Mુ ંતેથી \ૂર 

રહ@ શક@શ.' 

'પણ અમે તને કહ@એ છ@એ ક: �યા ં ધમ+ ન જ સચવાય. b ુ ં Sણે છે ક: તારા 

િપતા¡ીની સાથે માર: ક:વો સબંધં હતો. તાર: મા?ંુ કહ:�ુ ં માન�ુ ં જોઈએ.' શેઠ 

બોTયા. 

'આપની સાથેના સબંધંની મને ખબર છે. આપ વડ@લ સમાન છો. પણ આ 

બાબતમા ંMુ ંલાચાર h.ં મારો િવલાયત જવાનો િનrય Mુ ંનહk ફ:રવી શ[ંુ. મારા 

િપતા¡ીના િમ{ અન ે સલાહકાર R િવ¾ાન �ા�ણ છે તેઓ માને છે ક: મારા 

િવલાયત જવામા ંકશો દોષ નથી. મારા ંમાb¡ુી અને મારા ભાઈની આ�ા પણ 

મને મળ@ છે.' મ1 જવાબ આ_યો. 

'પણ નાતનો Mકુમ b ુ ંનહ@ ઉઠાવ?ે' 

'Mુ ંલાચાર h.ં મને લાગે છે ક: આમા ંનાતે વચમા ંન આવ�ુ ંજોઈએ.' 

આ જવાબથી શેઠને રોષ ચડPો. મને બેચાર સભંળાવી. Mુ ં4વ4થ બેસી ર�ો. શેઠ: 

Mુકમ કય5: 

'આ છોકરાને આજથી નાતબહાર ગણવામા ં આવશે. R કોઈ તેને મદદ કરશે 

અથવા વળાવવા જશે તેને નાત "છુશે. ને તેનો સવા Jિપયો દંડ થશે.' 

મારા ઉપર આ ઠરાવની કંઈ અસર ન થઈ. મ1 શેઠની રS લીધી. આ ઠરાવની 

અસર મારા ભાઈ ઉપર ક:વી થશે એ િવચારવા=ુ ંહb ુ.ં તે ડર@ જશે તો? સÔા^યે તે 

\ૃઢ ર�ા ને મને લખી વાQGુ ંક:, નાતના ઠરાવ છતા ંપોતે મને િવલાયત જતા ં

નહk અટકાવે. 
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આ બનાવ પછ@ Mુ ંવધાર: અધીરો બ£યો. ભાઈના ઉપર દબાણ થશે તો? વળ@ 

કંઈ બીaુ ંિવÕન આવશે તો? આમ dચ|તામા ંMુ ંfદવસ ¤Sુરતો હતો તેવામા ંખબર 

સાભંQયા ં ક:, ૪થી સ_ટ:°બર: ઊપડનાર@ 4ટ@મરમા ં aૂનાગઢના એક વક@લ 

બાfર4ટર થવા સા?ુ િવલાયત જવાના છે. R િમ{ોને મોટા ભાઈએ માર: િવષે 

ભલામણ કર@ હતી તેમને Mુ ંમQયો. તેમણે પણ આ સથવારો ન Xકૂવો એ સલાહ 

આપી. સમય બMુ થોડો હતો. ભાઈને તાર કય5 ને મ1 જવાની રS માગંી. તેમણે 

રS આપી. મ1 બનેવીની પાસેથી પૈસા માં̂ યા. તેમણે નાતના Mકુમની વાત કર@. 

નાતબહાર થ�ુ ં તેમન ેન પરવડ:. [ુ�ંુબના એક િમ{ પાસે Mુ ંપહ`�યો અને મને 

ભાડા વગેર:ને સા?ુ જોઈતા પૈસા આપી ભાઈ પાસેથી તે મેળવી લેવા િવનતંી કર@. 

આ િમ{ે તેમ કરવા કmલૂ કGુH, એટ}ુ ંજ નહk પણ મને fહ|મત આપી. મ1 તેમનો 

આભાર મા£યો, પૈસા લીધા, ને fટfકટ કઢાવી. 

િવલાયતની %સુાફર@નો બધો સામાન તૈયાર કરાવવાનો હતો. એક બીS 

અ=ભુવી િમ{ હતા તેમણે સામાન તૈયાર કરાNયો. મને બIુ ં િવdચ{ લા^Gુ.ં 

ક:ટ}ુકં ગ°Gુ,ં ક:ટ}ુકં %§ુલ ન ગ°Gુ.ં નેકટાઈ R પાછળથી Mુ ંશોખે પહ:રતો થઈ 

ગયો હતો તે તો જરાયે ન ગમે. �ૂં[ંુ Sક@ટ નાગો પોશાક લા^યો. પણ િવલાયત 

જવાના શોખ આગળ આવો અણગમો કંઈ જ વ4b ુનહોતી. સાથે ભાb ુ ંપણ ઠ@ક 

બા�ંGુ ંહb ુ.ં 

માર@ જ^યા પણ િમ{ોએ {બંકરાય મજ%દુાર (R પેલા aૂનાગઢવાળા વક@લ=ુ ં

નામ હb ુ)ંની કોટડ@મા ંજ રોક@. તેમને માર: િવષે ભલામણ પણ કર@. તે તો "nુત 

�મરના અ=ભુવી ¤હૃ4થ હતા. Mુ ં અઢાર વષ+નો \ુિનયાના અ=ભુવ િવનાનો 

aુવાિનયો હતો. મજ%દુાર: માર@ fફકર ન કરવા િમ{ોને કKુ.ં 

આમ ૧૮૮૮ના સ_ટ:°બરની ૪થી તાર@ખે મ1 %ુબંઈ=ુ ંબદંર છોડ�ુ.ં 
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13. <х�= ��%�9���� 

4ટ@મરમા ંમને દfરયો તો જરાયે ન લા^યો. પણ Rમ fદવસ Sય તેમ Mુ ં%ઝૂાતો 

S�. '4�ુઅડ+'ની સાથે બોલતા ંશરમ લાગે. ~0ે�મા ંવાત કરવાની મને ટ:વ જ 

નહોતી. મજ%દુાર િસવાયના બીS %સુાફરો ~0ેજ હતા. તમેની સાથે બોલતા ંન 

આવડ:. તેઓ માર@ સાથે બોલવાનો �ય�ન કર: તો Mુ ંસમaુ ંનfહ, ને સમaુ ં�યાર: 

જવાબ ક:મ દ:વો એની ગમ ન પડ:. દર:ક વાB બોલતા ંપહ:લા ંમનમા ંગોઠવ�ુ ં

જોઇએ. કાટંાચમચા વડ: ખાતંા ન આવડ:, અને કઈ વ4b ુમાસં િવનાની હોય એ 

"છૂવાની fહ|મત ન ચાલે. એટલે Mુ ંખાણાના ટ:બલ ઉપર તો કદ@ ગયો જ નહk. 

કોટડ@મા ંજ ખાતો. %nુય�વે માર@ સાથે મીઠાઇ વગેર: લીધા ંહતા ં તેની ઉપર જ 

િનભાવ કય5. મજ%દુારને તો કશોય સકંોચ નહોતો. તે તો સૌની સાથે ભળ@ 

ગયેલા. ડ:ક ઉપર પણ ¶ટથી Sય. Mુ ં તો આખો દહાડો કોટડ@મા ં ભરાઇ રMુ.ં 

કવdચb ્ ડ:ક ઉપર માણસો થોડા હોય તે વેળા થોડ@ વાર �યા ં બેસી આ�ુ.ં 

મજ%દુાર મને બધાની સાથે ભળ@ જવા=ુ,ં ¶ટથી વાતો કરવા=ુ ં સમSવ;ે 

વક@લની �ભ ¶ટ@ હોવી જોઇએ એમ પણ મને કહ:; પોતાના વક@લ તર@ક:ના 

અ=ભુવો વણ+વ;ે ~0ે� આપણી ભાષા ન કહ:વાય, તેમા ંuલૂ તો પડ: જ, છતા ં

બોલવાની ¶ટ રાખવી જોઇએ વગેર: કહ:. પણ Mુ ંમાર@ ભી?ુતા ન છોડ@ શ[ંુ. 

માર@ દયા ખાઇ એક ભલા ~0ેજ માર@ જોડ: વાતો શJ કર@. પોતે �મર: મોટા 

હતા. Mુ ંqુ ંખા� h,ં કોણ h,ં Bા ંS� h,ં ક:મ કોઇની સાથે વાતચીત કરતો નથી, 

વગેર: સવાલ "છેૂ. મને ખાવા ઉપર જવા=ુ ંZચૂવે. માસં ન ખાવાના મારા આ0હ 

િવષે સાભંળ@ તે હ4યા ને માર@ દયા લાવી બોTયા: "અહk તો(પોટ+  સેડ પહ`�યા 

પહ:લા)ં ઠ@ક જ છે, પણ dબ4ક:ના ઉપસાગરમા ં પહ`ચીશ �યાર: b ુ ં તારા િવચાર 

ફ:રવીશ. ×^લડંમા ંતો એટલી ટાઢ પડ: છે ક: માસં િવના ન જ ચાલે." 
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મ1 કKુ,ં "મ1 સાભંQGુ ંછે ક: �યા ંલોકો માસંાહાર િવના રહ@ શક: છે." 

તેઓ બોTયા, "એ ખોટ@ વાત માનR. માર@ ઓળખાણના એવા કોઇને Mુ ં નથી 

Sણતો ક: R માસંાહાર ન કરતા હોય. જો, Mુ ંદાJ પી� h ંતે પીવા=ુ ંતને નથી 

કહ:તો, પણ માસંાહાર તો કરવો જોઇએ એમ મને લાગે છે." 

મ1 કKુ,ં "તમાર@ સલાહને સા?ુ Mુ ં આભાર મા=ુ ં h.ં પણ તે ન લેવા Mુ ં મારા 

માb¡ુીની સાથે બધંાયેલો h.ં તેથી તે મારાથી ન લેવાય. જો તે િવના નહk જ 

ચાલb ુ ંહોય તો Mુ ંપાછો fહ|\ુ4તાન જઈશ, પણ માસં તો નહk જ ખા�." 

dબ4ક:નો ઉપસાગર આNયો. �યા ંપણ મને તો ન જJર જણાઇ માસંની ક: ન જણાઇ 

મfદરાની. માસં ન ખાધાના ં�માણપ{ો એકઠા ંકરવાની મને ભલામણ થઈ હતી. 

તેથી આ અ0ેજ િમ{ની પાસેથી મ1 �માણપ{ મા^Gુ.ં તેમણે તે iશુીથી આ_Gુ.ં 

તે મ1 ક:ટલોક સમય Zધુી ધનની Rમ સઘંર@ રાખે}ુ.ં પાછળથી મને ખબર પડ@ ક: 

�માણપ{ો તો માસં ખાતા છતાયં મેળવાય છે, એટલે તેના ઉપરનો મારો મોહ 

નાશ પા°યો. જો મારા શ³દ ઉપર િવ�ાશ ન હોય તો આવી બાબતમા ં�માણપ{ 

બતાવીને માર: શો લાભ ઉઠાવવો હોય? 

Zખુ\ુ:ખે %સુાફર@ "રૂ@ કર@ સાઉધે°_ટન બદંર ઉપર અમે આવી પહ`�યા. આ 

શિનવાર હતો એ�ુ ંમને 4મરણ છે. Mુ ં4ટ@મર ઉપર કાળા ંકપડા ંપહ:રતો. િમ{ોએ 

માર: સા?ુ એક સફ:દ Øલાલીનના ં કોટપાટ}નૂ પણ કરાNયા ં હતા.ં તે મ1 

િવલાયતમા ંઊતરતા ંપહ:રવા ધાર:}ુ,ં એમ સમ�ને ક: સફ:દ કપડા ંવધાર: શોભે! 

Mુ ંઆ Øલાલીનના ં કપડા ં પહ:ર@ને ઊતય5. સ_ટ:°બરના આખરના fદવસો હતા. 

આવા ંકપડા ંપહ:રનારો મને એકલાને જ જોયો. માર@ પેટ@ઓ અને તેની ચાવીઓ 

તો d0£ડલે કંપનીના ¤મુા4તા લઈ ગયા હતા. સMુ કર: તેમ માર: પણ કર�ુ ં

જોઇએ એમ સમ�ને મ1 તો માર@ ચાવીઓ પણ આપી દ@ધેલી! 
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માર@ પાસે ભલામણના ચાર કાગળો હતા: દા�તર �ાણ�વન મહ:તા ઉપર, 

દલપતરામ q�ુલ ઉપર, િ�£સ રણ�જતિસ|હ� ઉપર અને દાદાભાઇ નવરો� 

ઉપર. મ1 દા�તર મહ:તાની ઉપર સાઉધે°_ટનથી તાર કર:લો. 4ટ@મરમા ં કોઇએ 

સલાહ આપલેી ક: િવ�ટોfરયા હોટ:લમા ંઊતર�ુ.ં તથેી મજ%દુાર અને Mુ ંહોટલમા ં

ગયા. Mુ ંતો મારા સફ:દ કપડાનંી શરમમા ંસમસમી ર�ો હતો. વળ@ હોટલમા ંજતા ં

ખબર પડ@ ક: વળતો fદવસ રિવવારનો હોવાથી સોમવાર લગી d0£ડલેને �યાથંી 

સામાન નહk આવે. આથી Mુ ં% ૂઝંાયો. 

સાતઆઠ વા^યે દા�તર મહ:તા આNયા. તેમણે �ેમમય િવનોદ કય5. મ1 અSણતા ં

એમની ર:શમના ં Jવંાવંાળ@ ટોપી જોવા ખાતર ઉપાડ@, અને તેના ઉપર ઊલટો 

હાથ ફ:રNયો. એટલ ેટોપીના ંJવંા ંઊભા ંથયા.ં દા�તર મહ:તાએ જોGુ.ં તરત જ મને 

અટકાNયો, પણ ¤નુો તો થઈ XBૂો હતો. ફર@ પાછો ન થાય એટ}ુ ંજ તેમના 

અટકાવવા=ુ ંપfરણામ આવી શÎુ.ં 

અહkથી Gરુોપના ર@તfરવાજો િવષેનો મારો પહ:લો પાઠ શJ થયો ગણાય. દા�તર 

મહ:તા હસતા Sય અને ઘણી વાતો સમSવતા Sય. કોઇની વ4bનુે ન અડકાય; 

R �Ùો કોઇ જોડ: ઓળખાણ થતા ંfહ|\ુ4તાનમા ંસહ:R "છૂ@ શકાય છે એવા �Ùો 

અહk ન "છુાય; વાતો કરતા ં¨ચો સાદ ન કઢાય; fહ|\ુ4તાનમા ંસાહ:બોની સાથે 

વાત કરતા ં'સર' કહ:વાનો fરવાજ છે એ અનાવ�યક છે, 'સર' તો નોકર પોતાના 

શેઠને અથવા પોતાના ઉપર@ અમલદારન ે કહ:. વળ@ તેમણે હોટ:લમા ં રહ:વાના 

ખરચની પણ વાત કર@ અને ZચૂNGુ ં ક: કોઇ ખાનગી [ુ�ંુબમા ં રહ:વાની જJર 

પડશે. એ િવષે વI ુ િવચાર સોમવાર લગી %લુતવી ર�ો. ક:ટલીક ભલામણો 

આપી દા�તર મહ:તા િવદાય થયા. 

હોટ:લમા ંતો અમને બ�ેને આવી ભરાયા R�ુ ંલા^Gુ.ં હોટ:લ પણ મ`ઘી. માTટાથી 

એક િસ|ધી ઉતા?ુ ચડ:લા, તેમની સાથે મજ%દુાર ઠ@ક હળ@ ગયા હતા. આ િસ|ધી 
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ઉતા?ુ લડંનના ભોિમયા હતા. તેમણે અમારા સા?ુ બે કોટડ@ રોક@ લેવા=ુ ં માથ ે

લીIુ.ં અમે સમંત થયા અને સોમવાર: સામાન મQયો તેવા જ બીલ Xકૂવીને પેલા 

િસ|ધી ભાઇએ રાખેલી કોટડ@ઓમા ંઅમે �વેશ કય5. મને યાદ છે ક: મારા ભાગમા ં

હોટ:લ=ુ ં dબલ લગભગ {ણ પા�ડ આNGુ ંહb ુ.ં Mુ ંતો આભો જ બની ગયો. {ણ 

પા�ડ આપવા છતા ંunૂયો ર�ો. હોટ:લના ખાવામા=ં ુ ં કંઇ ભાવ ેનહk. એક વ4b ુ

લીધી તે ન ભાવી. બી� લીધી. પણ પસૈા તો બ�ેના જ આપવા જોઇએ. મારો 

આધાર હaુ %ુબંઈથી લીધેલા ભાતા ઉપર હતો એમ કહ@એ તો ચાલે. 

પેલી કોટડ@મા ં પણ Mુ ં તો iબૂ % ૂઝંાયો. દ:શ iબૂ યાદ આવે. માતાનો �મે 

%િૂતªમતં થાય. રાત પડ: એટલે રડવા=ુ ં શJ થાય. ઘરના ં અનેક �કારના ં

4મરણોની ચડાઇથી િન&ા તો શાની આવી જ શક:? આ \ુ:ખની વાત કોઇને કરાય 

પણ નહk. કરવાથી ફાયદો પણ શો? Mુ ંપોતે Sણતો નહોતો ક: Bા ઇલાજથી મને 

આ�ાસન મળે. લોકો િવdચ{, રહ:ણી િવdચ{, ઘરો પણ િવdચ{. ઘરોમા ંરહ:વાની 

ર@તભાત પણ તેવી જ. qુ ંબોલતા ં ને qુ ં કરતા ંએ ર@તભાતના િનયમોનો ભગં 

થતો હશે એ=ુ ંપણ થો�ુ ંજ ભાન. સાથે ખાવાપીવાની પરહ:� અને ખાઇ શકાય 

તેવો ખોરાક }ખૂો અને રસ િવનાનો લાગે. એટલે માર@ દશા Zડૂ@ વ�ચે સોપાર@ 

Rવી થઈ પડ@. િવલાયત ગમે નહk ને પાછા દ:શ જવાય નહk. િવલાયત આNયો 

એટલે {ણ વષ+ "રૂા ંકરવાનો જ આ0હ હતો. 
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14. ���4 પ����� 

દા�તર મહ:તા તો સોમવાર: મને િવ�ટોfરયા હોટ:લમા ં મળવા ગયા. �યા ં તેમને 

અમા?ંુ ન�ુ ં ઠ:કાxુ ં મQGુ;ં એટલે નવે ઠ:કાણે મQયા. માર@ %ખુા+ઈને લીધે મને 

4ટ@મરમા ંદાદર થઈ હતી. 4ટ@મરમા ંખારા પાણીમા ંનાહવા=ુ ંરહ:b ુ.ં તેમા ંસાm ુન 

ભળે અને મ1 તો સાm ુવાપરવામા ં સUયતા માનેલી, એટલે શર@ર સાફ થવાન ે

બદલે ચીકxુ ં થGુ.ં એમાથંી દાદર થઈ. દા�તરને બતાવી. તેમણે તો મને 

બાળનાર@ દવા - ઍસેfટક ઍિસડ - આપી. આ દવાએ મન ે રોવરાNયો હતો. 

દા�તર મહ:તાએ અમાર@ કોટડ@ વગેર: જોયા ંઅને ડો[ંુ IણુાNGુ ં: આ જ^યા નહk 

ચાલે. આ દ:શમા ંઆવીને ભણવા કરતા ંઅહ@નો અ=ભુવ લેવા=ુ ંજ વધાર: છે. 

આને સા?ુ કોઈ [ુ�ંુબમા ંરહ:વાની જJર છે. પણ હમણા ંતો કંઈક ઘડાવાને ખાતર 

- ને તમાર: �યા ંરહ:�ુ ંએમ મ1 ધાGુH છે. �યા ંતમને લઈ જઇશ. 

મ1 ઉપકાર સાથે Zચુના કmલૂ રાખી. િમ{ને �યા ંગયો. તેમની બરદાસમા ંકાઈં 

મણા નહોતી. મને પોતાના સગા ભાઈની Rમ રાnયો, ~0ે� ર@તfરવાજો 

શીખNયા; ~0ે�મા ંવાત કરવાની ટ:વ તેમણે જ પાડ@ એમ કહ@ શકાય. 

મારા ખોરાકનો �Ù બMુ મોટો થઈ પડPો. મી¦ંુમસાલા િવનાના ંશાકો ભાવે નહk. 

ઘરધણી બાઈ માર: સા?ુ qુ ંરાધં ે? સવાર: તો ઓટમીલની ઘ1સ થાય એટલે કંઈક 

પેટ ભરાય, પણ બપોર: અને સાRં હમંેશા ંunૂયો રMુ.ં િમ{ માસંાહાર કરવા=ુ ંરોજ 

સમSવે. Mુ ંતો �િત�ાની આડ બતાવી % ૂગંો થા�. તમેની દલીલોને પહ`ચી ન 

શ[ંુ. બપોર: મા{ રોટ@ અને તાદંળSની ભાઈ તથા %રુ³બા ઉપર રMુ.ં તવેો જ 

ખોરાક સાRં. Mુ ંજો� ક: રોટ@ તો બે{ણ કટકા જ લેવાય, વધાર:ની માગણી કરતા ં

શરમ આવ.ે મને સાર@ પેઠ: ખાવાની ટ:વ હતી. હોજર@ તેજ હતી તે બMુ માગતી. 
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બપોર: ક: સાRં \ૂધ તો હોય નહk. માર@ આવી �4થિત જોઈને િમ{ને એક fદવસ 

ખીજ ચડ@ તે બોTયા : 'જો b ુ ંમાનો જ·યો ભાઈ હોત તો Mુ ંતને જJર પાછો જ 

મોકલી દ:ત. િનરeર માને, અહkની પfર�4થિત S·યા િવના, આપેલી �િત�ાની 

fક|મત શી ? એ �િત�ા જ ન કહ:વાય. Mુ ંતને કMુ ંh ંક: આને કાયદો �િત�ા નહk 

ગણે. આવી �િત�ાને વળગી રહ:�ુ ં એ તો ક:વળ વહ:મ ગણાય. અને આવા 

વહ:મને વળગી રહ@ b ુ ંઆ %લુકમાથંી કંઈ જ દ:શ નહk લઈ Sય b ુતંો કહ: છે ક: 

ત1 માસં ખાIુ ંછે. તન ેભાNGુ ંપણ ખ?ંુ, zયા ંખાવાની કશી જJર નહોતી �યા ંખાIુ.ં 

zયા ંખાવાની ખાસ જJર �યા ં�યાગ ! આ ક:�ુ ંઆrય+ !' 

Mુ ંએક ટળ@ બે ન થયો. 

આવી દલીલો રોજ ચાલે. છ{ીસ રોગનો હરનાર એક ન�ો જ માર@ પાસે હતો. 

િમ{ Rમ મને સમSવે તેમ માર@ \ૃઢતા વધે. રોજ ઈ�રની રeા યાXુ ં તે મને 

મળે. ઈ�ર કોણ તે Mુ ંન Sxુ.ં પણ પેલી રંભાએ આપેલી ¡sા પોતા=ુ ંકામ કર@ 

રહ@ હતી. 

એક fદવસ િમ{ે માર@ પાસે બ1થમનો 0થં વાચંવા=ુ ં શJ કGુH. ઉપયોdગતાવાદ 

િવષે વા�ંGુ,ં Mુ ંગભરાયો. ભાષા ¨ચી, Mુ ંમાડં સમaુ.ં તે=ુ ંતેમણે િવવેચન કGુH. મ1 

ઉ!ર આ_યો : 

'મને માફ કરો એમ ઈ�h ંh.ં Mુ ંઆવી ઝીણી વાતો નહk સમaુ.ં માસં ખા�ુ ંજોઈએ 

એ Mુ ં કmલૂ ક?ંુ h.ં પણ માર@ �િત�ા=ુ ં બધંન Mુ ં નહk તોડ@ શ[ંુ. એને િવષે 

દલીલ Mુ ંનહk કર@ શ[ંુ. દલીલમા ંતમને Mુ ંન જ �bુ ંએવી માર@ ખાતર@ છે, પણ 

મને %રૂખ માનીને અથવા હઠ@લો માનીને આ બાબતમા ંમને છોડ@ દો. તમારો 

�ેમ Mુ ંસમaુ ંh.ં તમારો હ:b ુસમaુ ંh.ં તમને Mુ ંમારા પરમ fહતે�h મા=ુ ંh.ં 
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તમને \ુ:ખ થાય છે તેથી તમે મને આ0હ કરો છો એ પણ Mુ ંજોઈ ર�ો h,ં પણ 

Mુ ંલાચાર h.ં �િત�ા નહk bટૂ:.' 

િમ{ જોઈ ર�ા. તેમણે "4ુતક બધં કGુH.'બસ, હવે Mુ ંદલીલ નહk ક?ંુ,' કહ@ Xપૂ 

ર�ા. Mુ ંરા� થયો. આ પછ@ તેમણે દલીલ કરવી છોડ@ દ@ધી. 

પણ માર: િવષેની તમેની dચ|તા \ૂર ન થઈ. તે બીડ@ પીતાઅ, દાJ પીતા. મન ે

તેમાનંી એક: વ4b ુકરવા=ુ ંકદ@ ન કKુ.ં ઊલ�ંુ તે ન કરવા કહ:. માસંાહાર વગર Mુ ં

નબળો થઈશ અને Ú^લાડંમા ં¶ટથી રહ@ નહk શ[ંુ એ તેમની dચ|તા હતી. 

આમ મ1 એક માસ નવા િશખાઉ તર@ક: ઉમદેવાર@ કર@. િમ{=ુ ંમકાન fરચમડંમા ં

હb ુ.ં એટલે લડંન જવા=ુ ં અઠવાfડયામા ં એક બે વાર જ થાય. હવે મને કોઈ 

[ુ�ંુબમા ં%કૂવો જોઈએ એવો િવચાર દા�તર મહ:તા તથા ભાઈ દલપતરામ qકુલે 

કય5. ભાઈ q�ુલે વે4ટ ક:�£સ^ટનમા ંએક ઍ^લૉÚfડયન=ુ ંઘર શો�Gુ ંને �યા ંમને 

%Bૂો. ઘરધણી બાઈ િવધવા હતી. તેને મારા માસં�યાગની વાત કર@. ડોસીએ 

માર@ દ:ખર:ખ રાખવા=ુ ંકmTૂGુ.ં Mુ ં�યા ંર�ો. અહk પણ uખેૂ fદવસ Sય. મ1 ઘેરથી 

મીઠાઈ વગેર: ખાવા=ુ ંમગંાNGુ ંહb ુ ં તે હaુ આNGુ ંનહોb ુ.ં બIુ ંમો»ં લાગે. ડોસી 

હમેશા ં"છેૂ; પણ તે qુ ંકર: ? વળ@ Mુ ંહaુ શરમા�. ડોસીને બે દ@કર@ઓ હતી. ત ે

આ0હથી થોડ@ રોટ@ વધાર: આપે. પણ તે dબચાર@ qુ ંSણે ક: તેની આખી રોટ@ Mુ ં

ખાઈ S× �યાર: જ મા?ંુ પેટ ભરાય એમ હb ુ ં? 

પણ હવે મને પાખં આવવા લાગી હતી. હaુ અUયાસ તો શJ નહોતો થયો. માડં 

વત+માનપ{ વાચંતો થયો હતો. એ �તાપ ભાઈ q�ુલના હતા. fહ|\ુ4તાનમા ંમ1 

કદ@ વત+માનપ{ વા�ંયા ં નહોતા.ં પણ િનરંતર વાચંવાના અUયાસથી તે 

વાચંવાનો શોખ ક:ળવી શBો. 'ડÛલી £Gસૂ', 'ડÛલી ટÛdલ0ાફ' અને 'પેલેમેલે ગૅઝેટ' 

એટલા ંપ{ો પર ¬ખ ફ:રવતો. પણ તેમા ંતો �થમ ભા^યે જ કલાક જતો હશે. 
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મ1 તો Ýમણ શJ કGુH. માર: િનરાિમષ એટલે ક: અ�ાહાર આપના?ંુ ભોજન¤હૃ 

શોધ�ુ ંહb ુ.ં ઘરધણી બાઈએ પણ કહ:}ુ ં ક: લડંન તળમા ંએવા ં¤હૃો છે ખરા.ં Mુ ં

રોજ દશબાર માઈલ ચા}ુ.ં કોઈ ગર@બડા ભોજન¤હૃમા ં જઈ પેટ ભર@ને રોટ@ 

ખાઈ લÞ, પણ સતંોષ ન વળે. આમ ભટકતા ંએક fદવસ Mુ ંફÛfર|^ડન 4Â@ટ પહ`�યો 

ને 'વે�જટ:fરયન ર:4ટોરા'ં (અ�ાહાર@ વીશી) એ�ુ ંનામ વા�ંGુ,ં બાળકને મનગમતી 

વ4b ુમળવાથી R આનદં થાય તે મને થયો. હષ+ઘેલો Mુ ં~દર દાખલ થા� તેના 

પહ:લા ંતો મ1 દરવાS પાસેની કાચની બાર@મા ંવેચવાના ં"4ુતકો જોયા.ં તેમા ંમ1 

સૉTટ=ુ ં 'અ�ાહારની fહમાયત' નામ=ુ ં"4ુતક જોGુ.ં એક િશdલ|ગ આપી ખર@ßુ ંને 

પછ@ જમવા બેઠો. િવલાયતમા ં આNયા પછ@ પેટ ભર@ને ખાવા=ુ ં �થમ અહk 

મQGુ.ં ઈ�ર: માર@ uખૂ ભાગંી. 

સૉTટ=ુ ં "4ુતક વા�ંGુ.ં મારા પર તેની છાપ સરસ પડ@. આ "4ુતક વા�ંયાની 

તાર@ખથી Mુ ંમર�જયાત એટલે િવચારથી અ�ાહારમા ંમાનતો થયો. માતાની પાસે 

કર:લી �િત�ા હવે મને િવશેષ આનદંદાયી થઇ પડ@; અને Rમ અ�યાર Zધુીમા ં

બધા માસંાહાર@ થાય તો સા?ંુ એમ માનતો હતો, અને �થમ ક:વળ સ�યને 

Sળવવા ખાતર અન ેપાછળથી �િત�ા Sળવવાને ખાતર જ માસં�યાગ કરતો 

હતો, ને ભિવtયમા ં કોઈ દહાડો પોતે ¶ટથી ઉઘાડ@ ર@તે માસં ખાઈ બીSને 

ખાનારની ટોળ@મા ં ભેળવવાની હ`શ રાખતો હતો, તેમ હવે Sતે અ�ાહાર@ રહ@ 

બીSને તેવા બનાવવાનો લોભ S^યો. 
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15. ’�A9’ �3ш3 

અ�ાહાર ઉપર માર@ ¡sા fદવસે fદવસે વધતી ચાલી સોTટના "4ુતક: આહારના 

િવષય ઉપર વધાર: વાચંવાની માર@ �જ�ાસા તી« કર@. મ1 તો Rટલા "4ુતકો 

મQયા ં તે ખર@�યા ં ને વા�ંયા.ં તમેા ં હાવડ+ િવdલય°સ=ુ ં 'આહારનીિત' નામ=ુ ં

"4ુતક aુદા aુદા Gગુના �ાનીઓ, અવતારો, પેગબંરોના આહાર=ુ ં અને તે 

િવષેના તેમના િવચારો=ુ ંવણ+ન કર: છે. પાઈથાગોરસ, ઈq ુઈ�યાfદને તેણે ક:વળ 

અ�ાહાર કરનારા િસs કરવા �ય�ન કય5 છે. દા. િમિસસ ઍના fક|^સફડ+=ુ ં'ઉતમ 

આહારની ર@ત' =ુ ં "4ુતક પણ આકષ+ક હb ુ.ં વળ@ આરો^ય ઉપરના દા. 

ઍdલ£સનના લેખો પણ ઠ@ક મદદગાર નીવડPા. દવાને બદલે ક:વળ ખોરાકના 

ફ:રફારથી જ દરદ@ન ેસારો કરવાની પsિત=ુ ં તે સમથ+ન કર: છે. દા. ઍdલસ£સ 

પોતે અ�ાહાર@ હતા અને દરદ@ઓને સા?ુ ક:વળ અ�ાહારની સલાહ આપતા. આ 

બધા ં "4ુતકોના વાચન=ુ ં પfરણામ એ આNGુ ં ક: માર@ �જ|દગીમા ં ખોરાકના 

અખતરાઓએ મહ�વ=ુ ં 4થાન લીIુ.ં તે અખતરામા ં �થમ આરો^યની &�tટને 

�ધાન 4થાન હb ુ.ં પાછળથી ધાિમªક &�tટ સવ5પર@ બની. 

દર°યાન પેલા િમ{ની માર: િવષેની dચ|તા \ૂર નહોતી થઈ. તેમણે �ેમને વશ 

થઈને મા£Gુ ંક:, Mુ ંજો માસંાહાર નfહ| ક?ંુ તો નબળો થઈશ, એટ}ુ ંજ નહk પણ Mુ ં

'ભોટ' રહ:વાનો,ક:મ ક: ~0ેજ સમાજમા ંભળ@ જ નહk શ[ંુ. તેમને મારા અ�ાહાર 

ઉપરના "4ુતક વાચનની ખબર હતી. તેમને એવી ધા4તી લાગી ક: એવા 

વાચનથી Mુ ંÝિમતdચ! બની જઈશ, અખતરાઓમા ંમારો જ£મ એળે જશે, માર: 

કરવા=ુ ંછે તે uલૂીશ અને વેfદયો બની રહ@શ. તેથી તેમણે મને Zધુારવાનો એક 

છેTલો �ય�ન કય5. મને નાટકમા ં લઈ જવાને નોતય5. �યા ં જતા ં પહ:લા ં માર: 

તેમની સાથે હૉબન+ ભોજન¤હૃમા ંખાવા=ુ ં હb ુ.ં આ ¤હૃ માર@ નજર: મહ:લ હતો. 
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એવા ¤હૃમા ં જવાનો િવકટોfરયા હોટ:લ છોડPા પછ@ આ પહ:લો અ=ભુવ હતો. 

િવકટોfરયા હોટ:લનો અ=ભુવ નકામો હતો, ક:મ ક: �યા ંતો Mુ ં બેભાન હતો એમ 

ગણાય. સ1કડોની વ�ચે અમે બે િમ{ોએ એક ટ:બલ રોÎુ.ં િમ{ે પહ:}ુ ં િપરસણ 

મગંાNGુ.ં તે 'Zપૂ' હોય. Mુ ં % ૂઝંાયો. િમ{ને qુ ં "hૂ ં મ1 તો પીરસનારને પાસ ે

બોલાNયો. 

િમ{ સમzયા.dચડાઈને મને "છૂGુ ં: 

'qુ ંછે?' 

મ1 ધીમેથી સકંોચ"વૂ+ક કKુ:ં 

'માર: "છૂ�ુ ંછે, આમા ંમાસં છે ક:?' 

'આ�ુ ંજગંલીપxુ ંઆવા ¤હૃમા ંનહk ચાલે. જો તાર: હaુ પણ એમ કચકચ કરવી 

હોય તો b ુ ંબહાર જઈ કોઈ નાનકડા ભોજન¤હૃમા ંખાઇ લે ને બહાર માર@ વાટ 

જોR.' 

Mુ ં આ ઠરાવથી રા� થઈ ઊઠPો ને બી� વીશી શોધી. પાસે એક અ�ાહાર 

આપના?ંુ ભોજન¤હૃ હb ુ,ં પણ તે તો બધં થઈ ગGુ ં હb ુ.ં હવે qુ ં કર�ુ ંએ મને 

સમજ ન પડ@. Mુ ંunૂયો ર�ો. અમે નાટકમા ંગયા. િમ{ે પેલા બનાવ િવષે એક 

પણ શ³દ ન ઉ�ચાય5. માર: તો કંઈ બોલવા=ુ ંહોય જ શે=ુ?ં 

પણ આ અમાર@ વ�ચે છેT}ુ ં િમ{Gsુ હb ુ.ં અમારો સબંધં ન bટૂàો, ન કડવો 

બ£યો. Mુ ં તેમના બધા �યાસોની પાછળ રહ:લો �ેમ વરતી શBો હતો, તેથી 

િવચારની અને આચારની ભી�તા છતા ંમારો તેમના ��યેનો આદર વ�યો. પણ 

માર: તેમની ભીિત ભાગંવી જોઈએ એમ મને લા^Gુ.ં મ1 િનrય કય5 ક: જગંલી નહk 

રMુ,ં સUયના લeણો ક:ળવીશ, ને બી� ર@તે સમાજમા ં ભળવાને લાયક બની 

માર@ અ�ાહારની િવdચ{તા ઢાકં@શ. 
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મ1 'સUયતા' ક:ળવવાનો ગS ઉપરવટનો ને છ@છરો માગ+ લીધો. 

જો ક: િવલાયતી પણ %ુબંઈના કાપના ંકપડા ંસારા ~0ેજ સમાજમા ંન શોભે તેથી 

'આમ² ને નેવી' 4ટોરમા ં કપદા ં કરાNયા.ં ઓગણીસ િશdલ|ગની ( આ fક|મત તે 

જમાનામા ંતો બMુ જ ગણાય) 'ચીમની' ટોપી માથા પર ઘાલી. આટલેથી સતંોષ 

ન પામતા ં બૉ£ડ 4Â@ટમા ં zયા ં શોખીન માણસોના કપડા ં સીવાતા ં �યા ં સાજંનો 

પોષાક દસ પાઉ£ડમા ં દ:વાસળ@ %કૂ@ કરાNયો. ભોળા અને બાદશાહ@ fદલના 

વડ@લ ભાઈની મારફતે ખાસ સોનાનો અછોડો, બે ખીસામા ં લટકાવાય તેવો, 

મગંાNયો અને તે મQયો પણ ખરો.તૈયાર બાધંેલી ટાઈ પહ:રવી તે િશtટાચાર 

નગણય, તેથી ટાઈ બાધંવાની કળા હાથ કર@. દ:શમા ં હSમતને દહાડ: જોવાને 

મળતો. પણ અહkતો મોટા તો અર@સાની સામે ઊભા રહ@ ટાઈ બરોબર બાધંવામા ં

અને વાળને પાfટયા ંપાડ@ બરોબર સ1થો પાડવામા ંરોજ દસેક િમિનટનો eય તો 

થાય જ. વાળ %લુાયમ નહk, એટલે તેને ઠ@ક વળેલા રાખવાને સા?ુ �શ (એટલે 

સાવરનએએ જ ના!) ની સાથે રોજ લડાઈ થાય. અને ટોપી ઘાલતા નેકાઢતા ંહથ 

તો Sણે ક: સ1થો સભંાળવાને માથે ચડPા જ છે.. વચમા ં વળ@ સમાજમા ં બેઠા 

હોઈએ �યાર: �યા સ1થા ઉપર હાથ જવા દઈ વાળને ઠ:કાણે રાખવાની aુદ@ જ અને 

સUય fVયા તો ચાTયા ંજ કર:. 

પણ આટલી ટાપટ@પ જ બસ નહોતી. એકલા સUય પોtહાકથી થો�ુ ંસUય થવાય 

છે? સUયતાના બીS ક:ટલાક બા� ¤ણુો પણ Sણી લીધા હતા અને તે ક:ળવવા 

હતા. સ³ય "?ુુષે નાચી Sણ�ુ ંજોઈએ. તેણે gkચ ઠ@ક ઠ@ક Sણ�ુ ંજોઈએ. ક: અક: 

gÈચ Ú^લ1ડના પાડોશી gાસંની ભાષા હતી, અને આખા Gરુોપની રાtÂ ભાષા પણ 

હતી, ને મને Gરુોપમા ંભમવાની ઈ�છા હતી. વળ@ સUય "?ુુષન ેછટાદાર ભાષણ 

કરત પણ આવડ�ુ ં જોઈએ. મ1 નાચ શીખી લેNચાનો િનrય કય5. એક વગ+મા ં

જોડાયો. એક સ{ના {ણેક પા�ડ ભયા+. {ણેક અઠવાડ@યામા ંછ એક પાઠ લીધા 
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હશે. બરોબર તાલસર પગ ન પડ:. િપયાનો વાગે, પણ તે qુ ં કહ@ રહ:લ છેત ે

ખબર ન પડ:. 'એક, બે, {ણ' ચાલે પણ તેની વ�ચે=ુ ં~તર તો પે}ુ ંવાaુ ંજ 

બતાવ,ે તે કંઈ ગમ ન પડ:. �યાર: હવ?ે હવે તો બાવા�ની dબલાડ@વા» થGુ.ં 

�દરને \ૂર રાખવા dબલાડ@, dબલાડ@ને સા?ુ ગાય, એમ બાવા�નો પfરવાર 

વ�યો; તેમ મારા લોભનો પfરવાર પણ વ�યો. વાયોલીન વગાડતા શીiુ,ં એટલ ે

Zરૂની ને તાલની ગમ પડશે, {ણ પા�ડ વાયોdલન ખર@દવામા ંહો°યા ને તેના 

િશeણને સા?ુ કંઈ આ_યા! ભાષણ કરતા ં શી�Tહવાને સા?ંુ {ીS િશeક=ુ ં ઘર 

શો�Gુ.ં તેને પણ એક ગીની તો આપી જ. બેલ=ુ ં '4ટáડડ+ એલોÎશુિન4ટ' લીIુ.ં 

િપટ=ુ ંભાષણ શJ કરાNGુ!ં 

આ બેલ સાહ:બે મારા કાનમા ંઘટં વગાડPો. Mુ ંS^યો. 

માર: Bા ં×^લડંમા ંજ£મારો કાઢવો છે? Mુ ં છટાદાર ભાષણ કરવા=ુ ંશીખીને qુ ં

કરવાનોઇ હતો? નાચનાચીને Mુ ં સUય ક:મ બનીશ? વાયોdલન શીખવા=ુ ં તો 

દ:શમ ંય બને. Mુ ંતો િવ±ાથ² h.ં માર: િવ±ાધન વધાર�ુ ંજોઈએ માર: મારા ધધંાન ે

લગતી તૈયર@ અVવી જોઈએ. મારા સ¾ત+નથી Mુ ંસUય ગણા� તો થેક જ છે, નહk 

તો માર@ લોભ છોડવો જોઈએ. 

આ િવચારની Iનૂમા ંમ1 ઉપલી મતલબના ઉâારોવાળો કાગળ ભાષણ િશeકને 

મોકલી દ@ધો. તેની પાસે મ1 બે {ણ પાઠ જ લીધા હતા. નાચ િશdeકાને પણ તેવો 

જ પ{ લnયો. વાયોdલન િસdeકાને�યા ં વાયોdલન લઈને ગયો. R દામ આવે 

તેટલે તે વેચી નાકãાની તેને �વાનગી આપી. તેની સાથે કાઈંક િમ{ Rવો સબંધં 

થઈ ગયો હતો, તેથી તેની પાસે માર@ %છૂા+ની વાત કર@. માર@ નાચ ઇ�યાfદની 

જજંળમાથંી નીકળ@ જવાની વાત તેણે પસદં કર@. સUય બનવાની અમર@ ગેલછા 

{ણેક માસ ચાલી હશે. પોશાકની ટાપટ@પ વષ5 Zધુી નભી. પણ Mુ ં િવ±ાથ² 

બ£યો. 
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16. C=�C��	 

કોઈ એમ ન માને ક: નાચ આfદના મારા અખતરા મારો 4વ�છદંનો કાળ Zચૂવે 

છે. તેમા ં કંઈક સમજણ હતી એમ વાચંનાર: જોGુ ં હશે. આ %છૂા+ના કાળમાયંે Mુ ં

અ%કુ ~શે સાવધાન હતો. પાઈએ પાઈનો fહસાબ રાખતો. ખચ+ની ગણતર@ હતી. 

દર માસે પદંર પા�ડથી વધાર: ન ખરચવા એમ િનrય કય5 હતો. બસ 

(મોટર)મા ંજવા=ુ ંક: ટપાલ=ુ ંખચ+ પણ હમંેશા ંમાડંતો, ને Zતૂા પહ:લા ંહમંેશા ંમેળ 

મેળવી જતો. આ ટ:વ છેવટ Zધુી કાયમ રહ@. અને Mુ ંSxુ ં h ં ક:, તેથી Sહ:ર 

�વનમા ં માર: હ4તક લાખો Jિપયાનો ઉપાડ થયો છે તેમા ં Mુ ં યો^ય કરકસર 

વાપર@ શBો h,ં ને Rટલી fહલચાલો મારા હાથ તળે ચાલી છે તેમા ંકોઈ fદવસ 

મ1 કરજ નથી કGુH, પણ દર:કમા ં કંઈક ન ે કંઈક જમે પાસામા ં રKુ ં જ છે. દર:ક 

નવGવુક પોતાને મળતા થોડા Jિપયાનો પણ fહસાબ કાળ�"વૂ+ક રાખશે તો તેનો 

લાભ Rમ ભિવtયમા ંમને અને �Sને મQયો તેમ તે પણ અ=ભુવશે. 

માર@ રહ:ણી ઉપર મારો ~[ુશ હતો તેથી Mુ ંજોઈ શBો ક: માર: ક:ટ}ુ ંખચ+ કર�ુ ં

જોઈએ. હવે મ1 ખચ+ અડIુ ંકર@ નાખવાનો િવચાર કય5. fહસાબ તપાસતા ંજોGુ ંક: 

મને ગાડ@ભાડાનો ખચ+ સાર@ પેઠ: થતો હતો. વળ@ [ુ�ંુબમા ંરહ:વાથી અ%કુ રકમ 

તો અઠવાfડય ે Sય જ. [ુ�ંુબના ં માણસોને કોઈ દહાડો જમવાને બહાર લઈ 

જવાનો િવવેક વાપરવો જોઈએ. વળ@ તેમની સાથે િમજબાનીમા ંકોઈ વેળા જ�ુ ં

પડ: �યા ં ગાડ@ભાડાનો ખચ+ થાય જ. છોકર@ હોય તો તેને ખચ+ આપવા ન જ 

દ:વાય. વળ@ બહાર જઈએ તો ઘેર ખાવાને પહ`ચાય નહk, �યા ંતો પૈસા આ_યા 

જ હોય, છતા ંબહાર ખાવાના પૈસા બીS આ_યે જ ¶ટકો. આમ થbુ ંખચ+ બચાવી 

શકાય એમ જોGુ ં શરમથી જ ક:ટ}ુ ં ખચ+ કર�ુ ં પડb ુ ં હb ુ ં તે પણ બચે એમ 

સમSGુ.ં 
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અ�યાર Zધુી [ુ�ંુબોમા ંરહ:તો હતો તેને બદલે પોતાની જ કોટડ@ લઈને રહ:�ુ ંએમ 

ઠરાવ કય5, અને કામ �માણે તથા અ=ભુવ મેળવવા સા?ુ aુદા ંaુદા ંપરામંા ંઘર 

બદલ�ુ ંએવો ઠરાવ કય5. ઘર એવે ઠ:કાણે પસદં કયાH ક: zયાથંી કામની જ^યાએ 

અડધા કલાકમા ંચાલીને જઈ શકાય ને ગાડ@ભા�ુ ંબચે. આ પહ:લા ંહમેશા,ં જવા=ુ ં

હોય �યા ંગાડ@ભા�ુ ંખરચ�ુ ંપડb ુ ંઅને ફરવા જવાનો વખત નોખો કાઢવો પડતો. 

હવે કામે જતા ં જ ફરાઈ Sય એવી ગોઠવણ થઈ અને આ ગોઠવણથી હમેશા ં

આઠદસ માઈલ તો Mુ ંસહ:R ફર@ નાખતો. %nુય�વે આ એક ટ:વને લીધે Mુ ંભા^યે 

જ િવલાયતમા ંમાદંો પડPો હોઈશ. શર@ર ઠ@ક કસાGુ.ં [ુ�ંુબમા ંરહ:વા=ુ ંછોડ@ બે 

કોટડ@ ભાડ: લીધી, એક Zવૂાની અને એક બેઠક. આ ફ:રફાર બીજો કાળ ગણાય. 

હaુ {ીજો હવે પછ@ થવાનો રહ: છે. 

આમ અરIુ ંખચ+ બ�Gુ.ં પણ વખત=ુ ંqુ?ં Mુ ંSણતો હતો ક: બાfર4ટરની પર@eાન ે

સા?ુ બMુ વાચંવાની જJર નહોતી; તેથી મને ધીરજ હતી. મા?ંુ કાXુ ં~0ે� મને 

\ુ:ખ દ:b ુ ંહb ુ.ં લેલીસાહ:બના શ³દો Ñ'b ુ ંબી.એ. થા, પછ@ આવR'Ñi ૂચંતા હતા. 

માર: બાfર4ટર થવા ઉપરાતં કંઈક બીજો અUયાસ કરવો જોઈએ. ઑ�4ફડ+ 

ક:�°�જની ખબર કાઢ@. ક:ટલાક િમ{ોને મQયો. જોGુ ંક: �યા ંજતા ંખચ+ બMુ વધે ને 

�યાનંો Vમ લાબંો. મારાથી {ણ વષ+ ઉપરાતં રહ:વાય તેમ નહોb ુ.ં કોઇ િમ{ે કKુ,ં 

'જો તાર: કંઈ કઠણ જ પર@eા આપવી હોય તો b ુ ંલડંન મૅfÂÎલેુશનમા ંપાસ થા. 

તેમા ંમહ:નત ઠ@ક કરવી પડશે ને સામા£ય �ાન વધશે. ખચ+ તો %§ુલ નહk વધે.' 

આ Zચૂના મને ગમી. પર@eાના િવષયો જો� તો ભડBો. લૅfટન અને બી� 

ભાષા ફર�જયાત! લૅfટન ક:મ થાય? પણ િમ{ે ZચૂNGુ:ં લૅfટનનો ઉપયોગ 

વક@લને બMુ હોય છે. લૅfટન Sણનારને કાયદાના ં"4ુતકો સમજવા ંસહ:લા ંલાગે. 

વળ@ 'રોમન લૉ'ની પર@eામા ંએક સવાલ તો ક:વળ લૅfટન ભાષામા ંજ હોય છે, 

ને લૅfટન Sણવાથી ~0ે� ભાષા ઉપર કાm ૂવધે.' આ બધી દલીલોની અસર 
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પડ@. %�ુક:લ હો ક: ન હો, પણ લૅfટન તો શીખ�ુ ંજ. gÈચ લીધે}ુ ં"?ંુૂ કર�ુ.ં એટલ ે

બી� ભાષા gÈચ એમ િનrય કય5. એક ખાનગી મૅfÂÎલેુશન વગ+ ચાલતો હતો 

તેમા ંજોડાયો, પર@eા દર છ માસે થાય, મને ભા^યે પાચં માસનો વખત હતો. આ 

કામ મારા ગS ઉપરાતં હb ુ.ં પfરણામ એ આNGુ ં ક: સUય બનવામાથંી Mુ ં તો 

અ�યતં ઉ±મી િવ±ાથ² બ£યો. ટાઇમટ:બલ બનાNGુ.ં િમિનટો સાચવી. પણ માર@ 

m�ુs ક: યાદશ��ત એવા ંનહોતા ં ક: Mુ ંબીS િવષયો ઉપરાતં લૅfટન અને gÈચને 

પહ`ચી શ[ંુ. પર@eામા ંબેઠો. લૅfટનમા ંનાપાસ થયો. \ુ:ખી થયો, પણ હાય5 નહk. 

લૅfટનમા ંરસ લા^યો હતો. gÈચ વધાર: સા?ંુ થશે ને િવ�ાનમા ંનવો િવષય લઈશ 

એમ િવચાGુH. રસાયણશા�, Rમા ં હવે જો� h ં ક: iબૂ રસ આવવો જોઈએ, તે 

�યોગોને અભાવે મને ગમbુ ંજ નહોb ુ.ં દ:શમા ંતો એ િવષય શીખવાનો હતો જ, 

એટલે લડંન મૅfÂક માટ: પણ પહ:લી વેળા એ જ પસદં કય5 હતો. આ વેળા �કાશ 

અને ઉtણતા (લાઇટ અને હ@ટ) લીધા.ં આ િવષય સહ:લો ગણાતો. મને પણ 

સહ:લો લા^યો. 

ફર@ પર@eા આપવાની તૈયાર@ની સાથે જ રહ:ણીમા ં વધાર: સાદાઈ દાખલ 

કરવાનો �યાસ આદય5. મને લા^Gુ ંક: હaુ મારા [ુ�ંુબની ગર@બાઈને છાR તે�ુ ં

સા\ંુ મા?ંુ �વન નથી. ભાઈની તગંીનો અને તેમની ઉદારતાનો િવચાર કરતા ંMુ ં

કચવાયો. Rઓ પદંર પા�ડ અને આઠ પા�ડ દર માસે ખચ+તા હતા તેમને તો 

િશtય�િૃ!ઓ મળતી હતી. મારા કરતા ંવધાર: સાદાઈથી રહ:નારને પણ Mુ ંજોતો 

હતો. મારા �સગંમા ંઆવા ગર@બ િવ±ાથ²ઓ ઠ@ક �માણમા ંઆNયા હતા. એક 

િવ±ાથ² લડંનના કંગાળ ભાગમા ં અઠવાfડયાના બે િશdલ|ગ ભર@ એક કોટડ@મા ં

રહ:તો હતો, અને લોકાટ+ની સ4તી કોકોની \ુકાનમા ં બે પેનીના ં કોકો અને રોટ@ 

ખાઈને ¤Sુરો કરતો હતો. તેની હર@ફાઈ કરવાની તો માર@ શ��ત નહોતી, પણ Mુ ં

અવ�ય બેને બદલે એક કોટડ@મા ંરહ@ શ[ંુ અને અરધી રસોઈ હાથે પણ પકાવી 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 69 

શ[ંુ એમ લા^Gુ.ં આમ કરવાથી Mુ ંદર માસે ચાર ક: પાચં પા�ડમા ંરહ@ શ[ંુ. સાદ@ 

રહ:ણીના ં"4ુતકો પણ વાચંવામા ંઆNયા ંહતા.ં બે કોટડ@ કાઢ@ નાખી અઠવાfડયાના 

આઠ િશdલ|ગની એક કોટડ@ ભાડ: લીધી. એક સગડ@ ખર@દ@ ને સવાર=ુ ં હાથ ે

પકાવવા=ુ ંશJ કGુH. પકાવવામા ંભા^યે વીસ િમિનટ જતી. ઓટમીલની ઘ1સ અન ે

કોકોને સા?ુ પાણી ઉકાળવામા ંશો વખત Sય? બપોર: બહાર જમી લે�ુ ંઅને સાRં 

પાછો કોકો બનાવી રોટ@ની સાથે લેવો. આમ Mુ ં એકથી સવા િશdલ|ગમા ં રોજ 

ખાવા=ુ ં મેળવી લેતા ંશીnયો. આ મારો સમય વધાર:મા ંવધાર: ભણતરનો હતો. 

�વન સા\ંુ થવાથી વખત વધાર: બ�યો. બી� વેળા પર@eામા ં બેઠો ને પાસ 

થયો. 

વાચંનાર, પણ એમ ન માને ક: સાદાઈથી �વન રસહ@ન થGુ.ં ઊલ�ંુ, ફ:રફારોથી 

માર@ ¬તfરક અને બા� �4થિત વ�ચે એકતા ઊપ�; કૌ�ંુdબક �4થિતની સાથે 

માર@ રહ:ણીનો મેળ મQયો; �વન વધાર: સારમય બ£Gુ;ં મારા આ�માનદંનો પાર 

ન ર�ો. 
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17. х	��к�� �9	�	 

Rમ Rમ Mુ ં�વનમા ં¨ડો ઉતત5 ગયો તેમ તેમ મને બહરના અને ~તરના 

આચારમા ંફ:રફારો કરવાની જJર પડતી જણાઈ. R ગિતથી રહ:ણીમા ંઅને ખચ+મા ં

ફ:રફારો થયા તેજ ગિતથી અથવા વધાર: વેગથી ખોરાકમા ંફ:રફારો કરવા=ુ ંશરો 

કGુH. અ�ાહાર િવષેના ~0ે� "4ુતકોમા ંમ1 જોGુ ંક: લેખકોએ બMુ ZÆૂમ િવચારો 

કર:લા. અનાહારને તેઓએ ધાિમªક, વૈ�ાિનક, Nયવહાfરક, ને વૈધક &�tટથી 

તપા4યો હતો, નૈિતક &�tટએ તેઓએ િવચાGુH ક: મ=tુયને પq ુ પખંીની ઉપર 

સા�ાzય મQGુ ં છે તે તેઓની માર@ ખાવાને અથ- નહk, પણ તેઓની રeા અથ-; 

અથવા, ક:મ મ=tુય એકબીSનો ઉપયોગ કર: છે પણ એકબીSને ખાતા નથી, 

તેમ પq-ુપખંી પણ તેવા ઉપયોગ અથ- છે, ખાવાને અથ- નહk. વળ@ તેઓએ જોGુ ં

ક:, ખા�ુ ં તે ભોગને અથ- નહ@% ્પણ �વવાને અથ- જ છે. આ ઉપરથી ક:ટલાક: 

ખોરાકમા ંમાસંનો જ નહk પણ Úડાનો અને \ૂધનો પણ �યાગ ZચૂNયો ને કય5. 

િવ�ાનની &�tટએ ને મ=tુયની શર@રરચના જોઈને ક:ટલાક: એ�ુ ંઅ=મુાન કાઢÒુ ં

ક:, અ%tુયને રાધંવાની આવ�યકતા જ નથી; તે વનપક ફળો જ ખાવા સરSયેલ 

છે. \ૂધ પીએ તે ક:વળ માતા=ુ ંજ; દાતં આNયા ંપછ@ તેણે ચાવી શકાય એવો જ 

ખોરાક લેવો જોઈએ. વૈધક &�tટએ તેઓએ મર@મસાલાનો �યાગ ZચૂNયો. અન ે

વહ:વારની અથવા આિથªક &�tટએ તેઓએ બતાNGુ ંક: અઓછામા ંઓછા ખચ+વાળો 

ખોરાક અનહાર જ હોઈ શક:. આ ચાર: &�tટઓની મારા પર અસર પડ@, અન ે

અ�ાહાર આપનાર વીશીઓમા ં ચાર: &�tટવાળા માણસોને Mુ ં મળતો થયો. 

િવલાયતમા ં તેને લાગb ુ ં મડંળહb ુ ં અને સા_તાfહક હb ુ.ં સા_તાfહકનો Mુ ં ઘરાક 

બ£યો અને મડંળમા ંસUય થયો. થોડા જ સમયમા ંઅમને તેની કિમટ@મ ંલેવામા ં
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આNયો. અહk મને અનાહાર@ઓમા ંRઓ 4તભં ગણતા તેવાઓનો પfરચય થયો. Mુ ં

અખતરામા ં¤ ૂથંાયો. 

ઘેરથી મીઠાઈઓ, મસાલા વગેર: મગંાNયા હતા ં તે બધં કયાH અને મને બીaુ ં

વલણ લીIુ.ં તેથી મસાલાઓનો શોખ મોળો પડ@ ગયો અને R ભા� fરચમડંમા ં

મસાલ િવના ફ@ક@ લાગતી અÑતી તે ક:વળ બાફ:લી 4વાfદtટ લાગી. આવા અનકે 

અ=ભુવથી Mુ ંશીnયો ક: 4વાદ=ુ ંહ?ંુ 4થાન �ભ નથી પણ મન છે. 

આિથªક&�tટ તો માર@ સામે હતી જ. તે વખતે એક પથં એવો હતો ક: R ચાકૉફ@ ને 

=કુશાન કારક ગણતો અને કોકો=ુ ં સમથ+ન કરતો. ક:વળ શર@રNયપારને અથ- 

જોઈએ તો તે જ વ4b ુ લેવી એ યો^ય છે એમ સમzયો હતો. તેથી ચાકૉફ@નો 

%nુય�વે �યાગ કય5, કોકોને 4થાન આ_Gુ.ં 

વીશીમા ં બે િવભાગ હતા. એકમા ં Rટલી વાનીઓ ખાવ તેના પૈસા આપવાના. 

આમા ં ટંક: િશdલ|ગ =ુ ંખચ+ પણ થાય. આમા ંઠ@ક �4થિતના માણસો આવે. બીS 

િવભાગમા ંછ પેનીમા ંતણ વાની અને રોટ@નો �ુકડો મળે. zયર: મ1 iબૂ કરકસર 

આદર@ �યાર: ઘણે ભાગે Mુ ંછ પેનીના િવભાગમા ંજતો. 

ઉપરના અખતરાઓમા ં પેટાઅખતરાઓ તો "tુકળ થયા. કોઈ વેળા 4ટાચ+વાળા 

ખોરાક છોડવાનો , કોઈ વેળા મા{ રોટ@ અને ફળ ઉપર નભવાનો તો કોઈ વેળા 

પનીર, \ૂધ અને Úડા જ લેવાનો. 

આ છેTલો અખતરો ન`ધવા Rવો છે. ત ે પદંર fદવસ પણ ન ચાTયો. 4ટાચ+ 

િવનાના ખોરાક=ુ ંસåથન કરનાર: Úડાની iબૂ 4bિુત કર@ હતી, અને Úડા ંમાસં 

નથી એમ "રુવાર કGુH હb ુ.ં તે લેવામા ં�વતા �વને \ુઃખ નથી એ તો હb ુ ંજ. 

આ દલીલથી ભોળવાઈ મ1 માને આપેલી �િત�ા છતા ં Úડા લીધા.ં પણ માર@ 

%છૂા+ edણક હતી. �િત�ાનો નવો અથ+ કરવાનો મને અિધકાર નહોતો. અથ+ તો 
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�િત�ા દ:નારનો જ લેવાય. માસં ન લેવાની �િત�ા દ:નાર@ માતાને Úડાનંો 

nયાલ જ ન હોય એમ Mુ ં Sણતો હતો. તેથી અ°ને �િત�ાના રહ4ય=ુ ં ભાન 

આવતા ંજ Úડા ંછોડPા ંને તે અખતરો પણ છોડPો. 

આ રહ4ય ZÆૂમ છે ને �યાનમા ં રાખવા યો^ય છે. િવલાયતમા% ્ માસંની {ણ 

Nયાnયા મ1 વાચેંલી. એકમા ં માસં એટલે પqપુeી=ુ ં માસં. તથેી તે Nયાખાકારો 

તેનો �યાગ કર:, પણ માછલી ખાય Úડા તો ખાય જ. બી� Nયાnયા �માણે Rને 

સામા£ય મ=tુય �વ તર@ક: Sણે છે તેનો �યાગ હોય. એટલે માછલી �યાzય પણ 

Úડા 0ા�. {ી� Nયાnયામા ંસામા£ય પણે મનાતા �વ મા{ તેને તેમાથંી ઉ�પ� 

થતી વ4bઓુનો �યાગ. આ Nયાnયા �માણે Úડાનો અને \ૂધનો પણ �યાગ બધંન 

કારક થયો. આમાનંી પહ:લી Nયાnયાને Mુ ં મા£ય ગxુ ં તો માછલી પણ ખવાય. 

પણ Mુ ંસમ� ગયો ક: માર: સા?ુ તો માb¡ુીની Nયાnયા જ હતી. એટલે જો માર: 

તેની આગળ લીધેલી �િત�ા=ુ ંપાલન કર�ુ ંહોય તો Úડા ન જ લઈ શકાય. તેથી 

Úડાનો �યાગ કય5. આ મને વસ%ુ ં થઈ પડ�ુ.ં કારણક:, ઝીણવટથી તપાસતા ં

અ�ાહારની વીશીઓમા ંપણ Úડા વાળ@ ઘણી વ4bઓુ બનતી હતી એમ મા}મૂ 

પડ�ુ.ં એટલે ક: �યા ં પણ માર: નસીબે, Mુ ં iબૂ માfહતગાર થયો �યા ં લગી, 

પીરસનારને "છૂપરછ કરવાપxુ ં રKુ ં હb ુ.ં ક:મ ક:, ઘણા ં '"fુડ|ગ' મા ં ને ઘણી 

'ક:ક'મા ંતો Úડા હોય જ. આથી Mુ ંએક ર@તે જSંળમાથંી ¶ટàો, ક:મ ક:, થોડ@ ન ે

ત§ન સાદ@ જ વ4b ુજ લઈ શકતો. બી� તરફથી જરા આઘાત પહ`�યો, ક:મ ક: 

�ભે વળગેલી અનેક વ4bઓુનો �યાગ કરવો પડPો. પણ એ આઘાત edણક હતો. 

�િત�ા પાલનનો 4વ�છ, ZÆૂમ અને 4થયી 4વાદ મને પેલા edણક 4વાદ કરત ં

વધાર: િ�ય લા^યો. 

પણ ખર@ પર@eા તો હaુ હવે થવાની અÑતી, અને તે બીS «તને ~ગે. Rને 

રામ રાખેતનેે કોણ ચાખે? 
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આ�કરણ "?ંુૂ ક?ંુ તે પહ:લા ં�િત�ાના અથ+ િવષે ક:ટ}ુકં કહ:�ુ ંજJર=ુ ંછે. માર@ 

�િત�ા એ માતાની સમe V:લો એક કરાર હતો. \ુિનયામા ં ઘણ ં ઝઘડા ક:વળ 

કરારના અથ+થી ઉ�પ� થાય છે. ગમે તેટલી 4પtટ ભાષામા ંકરારના%ુ ંલખો તો 

પણ ભાષા શા�ી કગનો વાઘ કર@ આપશે. આમ ંસUયાસUયનો ભેદ નથી રહ:તો. 

4વથ+ સMુને ¬ધળાભkત કર@ %કૂ: છે. રાજથી માડં@ને રંક કરારોના પોતાને ઠ@ક 

લાગે તેવા અથ+ કર@ને \ુિનયને , પોતાને અ=[ુૂળ આવે એવા અથ+ પeકારો કર: 

છે તેને £યાય શા� ¾ીઅથ² મ�યમ પદ કહ: છે. Zવુણ+£યાય તો એ છે ક:, zયા ંબે 

અથ+ સભંિવત છે હોય �યા ંનબળો પe R અથ+ કર: તે ખરો માનવો જોઈએ. આ બે 

Zવુણ+મગ+નો �યાગ થવાથી જ ઘણે ભગે ઝઘડા થાય છે ને અધમ+ ચાલે છે. અન ે

એ અ£યાયની જડ પણ અસ�ય છે. Rન ે સ�યને મગ- જ�ુ ં છે તેને Zવુણ+માગ+ 

સહ:R જડ@ રહ: છે. તેને શા�ો શોધવા ં નથી પડતા.ં માતાએ 'માસં' શ³દનો R 

અથ+ મ£યો અને R Mુ ં તે વેળા સમzયો તે જ મર: સા?ુ ખરો હતો; R Mુ ંમારા 

વધાર: અ=ભુવથી ક: માર@ િવ¾તાના મદમા ંશીnયો એમ સમzયો તે નહk. આટલ ે

લગીના મારા અખતરાઓ આિથªક અને આરો^યની &�tટએ થતા હતા. િવલયતમા ં

તેણે ધાિમªક 4વJપ નહોb ુ ંપકડ�ુ.ં ધાિમªક &�tટએ મારા સખત અખતરાઓ દdeણ 

આg@કામા ંથયા તે હવે પછ@ તપાસવા પડશે. પન તે=ુ ંબીજ િવલાયતમા ંરોપાGુ ં

એમ કહ@ શકય. 

R નવો ધમ+ 4વીકાર: છે તેની તે ધમ+ના �ચારને લાગતીધગશ તે ધમ+મ ં

જ£મેલાનંા કરતા ંવધાર: જોવામા ંઆવે છે અ�ાહર એ િવલાયતમા ંતો નવો ધમ+ 

જ હતો, અને માર: સા?ુ પણ તેમ જ ગણાય, ક:મ ક: m�ુsથી તો Mુ ંમા°સાહારનો 

fહમાયતી થયા પછ@ િવલાયત ગયો હતો. અ�ાહારની નીિતનો �ાન"વૂ+ક 4વીકાર 

તો મ1 િવલાયતમા ંજ કય5. એટલે માર: સા?ુ નવા ધમ+મા ં�વેશ કરવા R�ુ ંથGુ ં

હb ુ,ં નવાધમ+ની ધગશ મરામા% ્આવી હતી. તેથી R લ!ામ ં તે વેળા Mુ ંરહ:તો 
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હતો તે લ!ામા ં અ�ાહાર@ મડંળની 4થાપના કરવાનો ઠરાવ કય5. એ લ!ો 

બેઝવોટરનો હતો. તે લ!ામા ંસર એડિવન આન+Tડ રહ:તા હતા. તેમને ઉપ�%ખુ 

થવા નોતયા+; તે થયા. દા�તર ઓTડફ@Tડ �%ખુ થયા. Mુ ં મ{ંી બ£યો. થોડો 

વખત તો આ સ4ંથા કંઈક ચાલી; પણ ક:ટલાક માસ પછ@ તેનો ~ત આNયો, ક:મ 

ક: મ1 મારા દ4bરૂ %જુબ તે લ!ો અ%કુ %દુતે છોડPો. પણ આ નાનો અને �ૂંક@ 

%દુતના અ=ભુવથી મને સ4ંથાઓ રચવાનો ને ચલાવવાનો કંઈક અ=ભુવ 

મQયો. 
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18. ш����પ� �—���4 E�% 

અ�ાહાર@ મડંળની કાય+વાહક સિમિતમા ંMુ ંX ૂટંાયો તો ખરો, અને �યા ંદર:ખ વખતે 

હાજર@ પણ ભરતો, પણ બોલવાને �ભ જ ન ઊપડ:. મને દા. ઓTડfફTડ કહ:, 'b ુ ં

માર@ સાથે તો ઠ@ક વાતો કર: છે, પણ સિમિતની બેઠકમા ંતો કદ@ �ભ જ નથી 

ઉપાડતો. તને નરમાખની ઉપમા ઘટ: છે.' Mુ ં આ િવનોદ સમzયો. માખીઓ 

િનરંતર ઉ±મી રહ: છે, પણ નરમાખ ખાતો પીતો રહ: છે ને કામ કરતો જ નથી. 

સિમિતમા ંબીS સૌ પોતપોતાના અdભ�ાય દશા+વે �યાર: Mુ ં% ૂગંો જ બેસી રMુ ંએ 

ક:�ુ?ં મને બોલવા=ુ ંમન ન હb ુ ંએમ નહk, પણ qુ ંબોલ�ુ?ં બધા સUયો મારા 

કરતા ં વધાર: Sણનારા લાગે. વળ@ કોઇ બાબતમા ં બોલવા R�ુ ં લાગે અને Mુ ં

બોલવાની fહ|મત કરવા જતો હો� તેવામા ંતો બીજો િવષય ઊપડ:. 

આમ બMુ વખત ચાTGુ.ં તેવામા ં સિમિતમા ં એક ગભંીર િવષય નીકQયો. તેમા ં

ભાગ ન લેવો એ મને અ£યાય થવા દ@ધા બરોબર લા^Gુ.ં % ૂગેં મોઢ: મત આપી 

ને શાતં રહ:�ુ ંએ નામદા+ઈ લાગી. મડંળના �%ખુ 'ટ:°સ આયન+ વકસ+'ના માdલક 

િમ. fહTસ હતા. તેઓ નીિતX4ુત હતા. તમેના પૈસા ઉપર મડંળ નભbુ ંહb ુ ંએમ 

કહ@ શકાય. સિમિતમાનંા ઘણા તો તેમની છાયા નીચે નભતા હતા. આ સિમિતમા ં

દા. ઍdલ£સન પણ હતા. આ વખતે �જો�પિ! ઉપર [ૃિ{મ ઉપાયોથી ~[ુશ 

%કૂવાની fહલચાલ ચાલતી હતી. દા. ઍdલ£સન તે ઉપાયોના fહમાયતી હતા ન ે

મaૂરોમા ંતેનો �ચાર કરતા. િમ. fહTસને આ ઉપાયો નીિતનાશ કરનારા લા^યા. 

તેમને મન અ�ાહાર@ મડંળ ક:વળ ખોરાકના જ Zધુારાને સા?ુ નહોb ુ,ં પણ તે એક 

નીિતવધ+ક મડંળ પણ હb ુ.ં અને તેથી દા. ઍdલ£સનના Rવા સમાજઘાતક 

િવચારો ધરાવનારા તે મડંળમા ં ન હોવા જોઇએ એવો તેમનો અdભ�ાય હતો. 

તેથી દા. ઍdલ£સનને સિમિતમાથંી બાતલ કરવાની દરખા4ત આવી. આ ચચા+મા ં
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Mુ ં રસ લેતો હતો. દા. ઍdલ£સનના [ૃિ{મ ઉપાયોવાળા િવચારો મને ભયકંર 

લાગેલા. તે સામે િમ. fહTસના િવરોધને Mુ ંqsુ નીિત માનતો હતો. તેમના ��યે 

મને iબૂ માન હb ુ.ં તેમની ઉદારતાને િવષે આદર હતો. પણ એક 

અ�ાહારસવંધ+ક મડંળમાથંી qsુ નીિતના િનયમોને ન માનનારનો, તેની અ¡sાન ે

કારણ,ે બfહtકાર થાય એમા ં મને ચોnખો અ£યાય જણાયો. મને લા^Gુ ં ક: 

અ�ાહાર@ મડંળના �ી"?ુુષસબંધ િવષેના િમ. fહTસના િવચાર તેમના ~ગત 

હતા. તેને મડંળના િસsાતં સાથે કશો સબંધં નહોતો. મડંળનો હ:b ુ ક:વળ 

અ�ાહારનો �ચાર કરવાનો હતો, અ£ય નીિતનો નહk. તેથી બી� અનેક નીિતનો 

અનાદર કરનારાને પણ મડંળમા ં4થાને હોઇ શક: એવો મારો અdભ�ાય હતો. 

સિમિતમા ંબીS પણ મારા િવચારના હતા. પણ મને મારા િવચારો �ગટ કરવા=ુ ં

qરૂ ચડ�ુ ં હb ુ.ં તે ક:મ જણાવાય તે �Ù થઈ પડPો. બોલવની માર@ fહ|મત 

નહોતી. તથેી મ1 મારા િવચાર લખીને �%ખુની પાસે %કૂવાનો િનrય કય5. Mુ ંમા?ંુ 

લખાણ લઈ ગયો. મને યાદ છે તે �માણે એ લખાણ વાચંી જવાની માર@ fહ|મત 

ન ચાલી. �%ખેુ તે બીS સUયની પાસે વચંાવે}ુ.ં દા. ઍdલ£સનનો પe હાર@ 

ગયો. એટલે આવા �કારના માર: સા?ુ આ પહ:લા Gsુમા ંMુ ંહરનાર પeમા ંર�ો. 

પણ તે પe સાચો હતો એવી મને ખાતર@ હતી, તેથી મને સ"ંણૂ+ સતંોષ હતો. 

મારો કÚક nયાલ એવો છે ક: મ1 �યાર પછ@ સિમિતમાથંી રા�ના%ુ ંઆપે}ુ.ં 

મા?ંુ શરમાળપxુ ં િવલાયતમા ંછેવટ Zધુી રKુ.ં કોઇને મળવા જતાયંે zયા ંપાચં 

સાત માણસ=ુ ંમડંળ એક¦ંુ થાય �યા ંMુ ં% ૂગંો બની S�. 

એક વખત Mુ ંવ1ટનર ગયેલો. �યા ંમજ%દુાર પણ હતા. અહk એક અ�ાહાર@ ઘર 

હb ુ ં �યા ંઅમે બ�ે રહ:તા. 'એિથ�સ ઑફ ડાયટ'ના કતા+ આ જ બદંરમા ં રહ:તા 

હતા. અમે તેમને મQયા. અહk અ�ાહારન ે ઉ!ેજન આપવાની એક સભા મળ@. 

તેમા ંઅમને બ�ંેને બોલવા=ુ ંઆમ{ંણ મQGુ.ં બનંેએ કmલૂ રાnGુ.ં લખે}ુ ંભાષણ 
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વાચંવામા ંકંઇ બાધ ન ગણાતો એમ મ1 Sણી લીIુ ંહb ુ.ં પોતાના િવચારો કડ@બs 

ને �ૂંકામા ં%કૂવાને સા?ુ ઘણા લખે}ુ ંવાચંતા એમ Mુ ંજોતો. મ1 મા?ંુ ભાષણ લnGુ.ં 

બોલવાની fહ|મત નહોતી. Mુ ંવાચવા ઊભો થયો �યાર: વાચંી પણ ન શBો. ¬ખે 

Zઝેૂ નહk ને હાથપગ ËRૂ. મા?ંુ ભાષણ ભા^યે >TસકÛપ=ુ ં એક પા=ુ ં હશે. ત ે

મજ%દુાર: વાચંી સભંળાNGુ.ં મજ%દુાર=ુ ં ભાષણ તો સરસ થGુ.ં સાભંળનારા 

તેમના ંવચનોને તાળ@ઓના અવાજથી વધાવી લેતા હતા. Mુ ંશરમાયો ને માર@ 

બોલવાની અશ��તને લીધે \ુ:ખ પા°યો. 

િવલાયતમા ંSહ:રમા ંબોલવાનો છેTલો �ય�ન માર: િવલાયત છોડતા ંકરવો પડPો 

હતો. િવલાયત છોડતા ંપહ:લા ંઅ�ાહાર@ િમ{ોને હૉબન+ ભોજન¤હૃમા ંખાણા સા?ુ 

નોતયા+ હતા. મને લા^Gુ ં ક: અ�ાહાર@ ભોજન¤હૃોમા ં તો અ�ાહાર મળે જ પણ 

zયા ં માસંાહાર થતો હોય તેવા ભોજન¤હૃમા ંઅ�ાહારનો �વશે થાય તો સા?ંુ. 

આવો િવચાર કર@ આ ¤હૃના Nયવ4થાપક સાથે ખાસ બદંોબ4ત કર@ �યા ંખાxુ ં

આ_Gુ.ં આ નવો અખતરો અ�ાહાર@ઓમા ંપકંાયો, પણ માર@ તો ફRતી જ થઈ. 

ખાણામંા{ ભોગને અથ- જ થાય છે. પણ પિ�મમા ં તો તેને એક કળા તર@ક: 

ક:ળવેલ છે. ખાણાનંે વખતે ખાસ શણગાર, ખાસ દમામ થાય છે. વળ@ વાSં વાગે, 

ભાષણો થાય. આ નાનકડા ખાણામાયંે એ બધો આડબંર હતો જ. મારો ભાષણ 

કરવાનો સમય આNયો. Mુ ંઉભો થયો. iબૂ િવચાર@ને બોલવા=ુ ંતૈયાર કર@ ગયો 

હતો. થોડા ંજ વાBો ર�યા ંહતા.ં પણ પહ:લા વાBથી આગળ ચાલી જ ન શBો. 

ઍડ@સન િવષે વાચંતા ંતેની શરમાળ �[ૃિતને િવષે વાચેં}ુ.ં આમની સભાના તેના 

પહ:લા ભાષણને િવષે એમ કહ:વાય છે ક:, તેણે 'Mુ ંધા?ંુ h,ં' 'Mુ ંધા?ંુ h,ં' 'Mુ ંધા?ંુ 

h,ં' એમ {ણ વાર કKુ,ં પણ પછ@ તે આગળ ન વધી શBો. ~0ે� શ³દ Rનો 

અથ+ 'ધાર�ુ'ં છે તેનો અથ+ 'ગભ+ ધારણ કરવો' પણ છે. તેથી zયાર: ઍડ@સન 

આગળ ન ચાલી શBો �યાર: આમની સભામાથંી એક મ�કરો સUય બોલી ઊઠPો 
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ક:, 'આ ¤હૃ4થે {ણ વાર ગભ+ ધારણ કય5, પણ કંઈ ઉ�પ� તો ન જ કર@ શBા!' 

આ કહાણી મ1 િવચાર@ રાખી હતી અને �ૂં[ંુ િવનોદ@ ભાષણ કરવા ધાGુH હb ુ.ં તેથી 

મ1 મારા ભાષણનો આરંભ આ કહાણીથી કય5, પણ �યા ંજ અટBો. િવચાર:}ુ ંબIુ ં

વીસરાઈ ગGુ ં ને િવનોદ તથા રહ4યG�ુત ભાષણ કરવા જતા ંMુ ંપોતે િવનોદ=ુ ં

પા{ બ£યો. '¤હૃ4થો, તમે મા?ંુ આમ{ંણ 4વીકાGુH તેને સા?ુ મારા આભાર મા=ુ ં

h,ં' એમ કહ@ને માર: બેસી જ�ુ ંપડ�ુ!ં 

આ શરમ છેક દdeણ આfgકામા ં¶ટ@ એમ કહ:વાય. ત§ન ¶ટ@ છે એમ તો હaુય ે

ન કહ:વાય. બોલતા ં િવચાર તો થાય જ. નવા સમાજમા ં બોલતા ં સકંોચા�. 

બોલવામા ંછટકાય તો જJર છટક@ S�. અને મડંળમા ંબેઠો હો� તો ખાસ વાત 

કર@ જ ન શ[ંુ અથવા વાત કરવાની ઈ�છા થાય એ�ુ ંતો આR પણ નથી જ. 

પણ આવી શરમાળ �[ૃિતથી માર@ ફRતી થવા ઉપરાતં મને =�ુસાન થGુ ંનથી. 

ફાયદો થયો છે, એમ હવે જોઇ શ[ંુ h.ં બોલવાનો સકંોચ મને �થમ \ુ:ખકર હતો 

તે હવે Zખુકર છે. મોટો ફાયદો તો એ થયો ક:, Mુ ંશ³દોની કરકસર શીnયો. માર 

િવચારો ઉપર કાm ૂ મેળવવાની ટ:વ સહ:R પડ@. મને Mુ ં એ�ુ ં �માણપ{ સહ:R 

આપી શ[ંુ h ંક:, માર@ �ભ ક: કલમમાથંી િવચાયા+ િવના ક: મા_યા િવના ભા^યે જ 

કોઇ શ³દ નીકળે છે. મારા ંભાષણ ક: લખાણમાનંા કોઇ ભાગને સા?ુ મને શરમ ક: 

પrાતાપ કરવાપxુ ંછે એ�ુ ંમને 4મરણ નથી, અનેક ભયોમાથંી Mુ ંબચી ગયો h,ં 

ને મારો ઘણો વખત બચી ગયો છે એ વળ@ અદકો લાભ. 

અ=ભુવે મને એ પણ બતાNGુ ંછે ક: સ�યના "Sૂર@એ મૌન=ુ ંસેવન કર�ુ ંઘટ: છે. 

S·યેઅS·યે પણ મ=tુય ઘણી વેળા અિતશયો��ત કર: છે અથવા R કહ:વા યો^ય 

હોય તે hપાવે છે ક: aુદ@ ર@તે કહ: છે. આવા ંસકંટોમાથંી બચવાને ખાતર પણ 

અTપભાષી થ�ુ ંઆવ�યક છે. થો�ુ ં બોલનાર વગરિવચાર: નહk બોલે; પોતાના 

દર:ક શ³દને તોળશે. ઘણી વેળા માણસ બોલવાને અધીરો બને છે. 'માર: પણ 
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બોલ�ુ ંછે' એવી dચÀી Bા �%ખુને નહk મળ@ હોય? પછ@ તેને વખત આપવામા ં

આNયો હોય તે તેને સા?ુ "રૂતો નથી થતો, વધાર: બોલવા દ:વા માગણી કર: છે, 

ને છેવટ રS િવના પણ બોTયા કર: છે! આ બધાના બોલવાથી જગતને લાભ 

થયેલો ભા^યે જ જોવામા ંઆવે છે. તટેલા વખતનો eય થયેલો તો 4પtટ જોઇ 

શકાય છે. એટલ,ે જોક: આરંભમા ંમા?ંુ શરમાળપxુ ં મને ડખંb ુ ં છતા ંઆR તે=ુ ં

4મરણ મને આનદં આપે છે. એ શરમાળપxુ ં માર@ ઢાલ હતી. તેનાથી મન ે

પfરપ�વ થવાનો લાભ મQયો. માર@ સ�યની "Sૂમા ંમને તેથી સહાય મળ@. 
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19. F�19Gપ� 83� 

ચાળ@સ વષ+ "વૂ- િવલાયત જનારા �માણમા ંથોડા હતા. તેમનામા ંએવો fરવાજ 

પડ@ ગયો હતો ક: પોતે પરણેલા હોય તોપણ [ંુવારા ગણા�ુ.ં તે %લુકમા ં

િનશાળમા ંક: કૉલેજમા ંભણનારા કોઈ પરણેલા ન હોય. િવવાfહતને િવ±ાથ²�વન 

ન હોય. આપણામા ંતો �ાચીન કાલમા ં િવ±ાથ² ��ચાર@ને નામે જ ઓળખાતો. 

આ જમાનામા ં જ બાળિવવાહનો ચાલ પડPો છે. િવલાયતમા ંબાળિવવાહ Rવી 

વ4b ુ છે જ નહk એમ કહ@ શકાય. તેથી fહ|દ@ aુવાનોને પોતે પરણેલા છે એમ 

કmલૂ કરતા ંશરમ થાય. િવવાહ hપાવવા=ુ ંબીaુ ંએક કારણ એ ક:, જો િવવાહ 

Sહ:ર થાય તો R [ુ�ંુબમા ંરહ:વા મળે તે [ુ�ંુબની aુવાન છોકર@ઓ સાથે ફરવા-

હરવા અને ગેલ કરવા ન મળે. આ ગેલ ઘણે ભાગે િનદ5ષ હોય છે. માબાપો 

આવી િમ{ાચાર@ પસદં પણ કર:. Gવુક અને Gવુતીઓ વ�ચે એવા સહવાસની 

�યા ં આવ�યકતા પણ ગણાય, ક:મ ક: �યા ં તો દર:ક aુવાનને પોતાની 

સહધમ+ચાfરણી શોધી લેવી પડ: છે. એટલે R સબંધં િવલાયતમા ં 4વાભાિવક 

ગણાય તે સબંધં fહ|\ુ4તાનના નવGવુક િવલાયત જતાવં1ત બાધંવા મડં@ Sય તો 

પfરણામ ભયકંર આવે જ. ક:ટલીક વળેા એવા ંપfરણામ આવલેા ંપણ S·યા છે. 

છતા ંઆ મોfહની માયામા ંઆપણા aુવાનો ફસાયા હતા. ~0ેજોને સા?ુ ગમે તેવી 

િનદ5ષ છતા ંઆપણે સા?ુ �યાzય સોબતને ખાતર તેઓએ અસ�યાચરણ પસદં 

કGુH. આ Sળમા ંMુ ંપણ સપડાયો. Mુ ંપણ પાચં છ વષ+ થયા પરણેલો હોવા છતા ં

અને એક દ@કરાનો બાપ છતા,ં મને [ંુવારા તર@ક: ગણાવતા ં ન ડય5 ! એમ 

ગણાNયાનો 4વાદ તો મ1 થોડો જ ચાnયો. મારા શરમાળ 4વભાવે, મારા મૌને મને 

iબૂ બચાNયો. Mુ ં વાત ન કર@ શ[ંુ છતા ં માર@ સાથે વાત કરવાને કઈ છોકર@ 

નવર@ હોય ? માર@ સાથે ફરવા પણ કોઈ છોકર@ ભા^યે જ નીકળે. 
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Rવો શરમાળ તેવો જ ભી?ુ હતો. વ1ટનરમા ંR ઘરમા ંMુ ંરહ:તો હતો તેવા ઘરમા,ં 

િવવેકને અથ- પણ, ઘરની દ@કર@ હોય તે મારા Rવા %સુાફરને ફરવા લઈ Sય. 

આ િવવેકને વશ થઈ આ ઘરધણી બાઈની દ@કર@ મને વ1ટનરની આસપાસની 

Zુદંર ટ:કર@ઓ ઉપર લઈ ગઈ. માર@ ચાલ કંઈ ધીમી નહોતી. પણ તેની ચાલ 

મારા કરતા ંપણ તેજ. એટલે માર: તેની પાછળ ઘસડા�ુ ંરKુ.ં એ તો આખો ર4તો 

વાતોના �વારા ઉડાવતી ચાલ,ે �યાર: માર: મોઢ:થી કોઈ વેળા ÕહાÕ ક: કોઈ વેળા 

ÕનાÕનો Zરૂ નીકળે. બMુ બોલી નાiુ ંતો Õક:� ુ ંZ ુદંર !Õ એટલો બોલ નીકળે ! તે તો 

પવનમા ંઊડતી Sય અને Mુ ંઘરભેળા ંBાર: થવાય એ િવચાર ક?ંુ. છતા ં Õહવ ે

પાછા ં વળ@એÕ એમ કહ:વાની fહ|મત ન ચાલે. એવામા ંએક ટ:કર@ની ટોચે અમ ે

આવી ઊભા.ં પણ ઊતર�ુ ંક:મ ? પોતાના ¨ચી એડ@ના mટૂ છતા ંઆ વીસપચીસ 

વષ+ની રમણી વીજળ@ની Rમ ઉપરથી ઊતર@ ગઈ. Mુ ં તો હ� શરિમ|દો થઈ 

ઢોળાવ ક:મ ઊતરાય એ િવચાર@ ર�ો h.ં પેલી નીચે ઊભી હસે છે; મને fહ|મત 

આપે છે; ઉપર આવી હાથ ઝાલી ઘસડ@ જવા=ુ ં કહ: છે ! Mુ ંએવો નમાલો ક:મ 

બ=ુ ં! માડંમાડં પગ ઘસડતો, કાઈંક બેસતો ઊતય5. અને પેલીએ મ�કર@મા ં

Õશા...³બા...શÕ કહ@ મને શરમાયેલાને વI ુ શરમાNયો. આવી મ�કર@થી મન ે

શરમાવવાનો તેને હક હતો. 

પણ દર:ક જગાએ Mુ ંઆમ Bાથંી બચી શ[ંુ ? અસ�ય=ુ ં ઝેર ઈ�ર મારામાથંી 

કાઢવાનો હતો. Rમ વ1ટનર તેમ �ાઇટન પણ દfરયાfકનાર: આવે}ુ ંહવા ખાવા=ુ ં

મથક છે. �યા ંએક વળેા Mુ ંગયો. R હોટ:લમા ંગયો �યા ંએક સાધારણ પૈસાપા{ 

િવધવા ડોશી પણ હવા ખાવા આવેલી હતી. આ મારો પહ:લા વષ+નો સમય હતો - 

વ1તનર પહ:લાનંો. અહk ખાણામા ંવાનીઓના ખરડામા ંબધા ંનામો gÈચ ભાષામા ં

હતા.ં Mુ ંતે ન સમaુ.ં આ ડોશી બેઠ@ હતી ત ેજ ટ:બલે Mુપંણ હતો. ડોશીએ જોGુ ંક: 

Mુ ંઅS·યો h ંને કંઈક ગભરાટમા ંપણ h.ં તેણે વાત શJ કર@. 
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Õતમે અS·યા લાગો છો. તમે કાઈંક % ૂઝંવણમા ંછો. તમે કંઈ ખાવા=ુ ંહ� નથી 

મગંાNGુ ં!Õ 

Mુ ંપેલો વાનીઓનો ખરડો વાચંી ર�ો હતો ને પીરસનારને "છૂવાની તૈયાર@ કર@ 

ર�ો હતો. એટલે મ1 આ ભલી બાઈનો ઉપકાર મા£યો અને કKુ,ં Õઆ ખરડો Mુ ં

સમજતો નથી ને Mુ ંઅ�ાહાર@ હોઈ કઈ વ4bઓુ િનદ5ષ છે એ માર: Sણ�ુ ંરKુ.ંÕ 

પેલી બાઈ બોલી, Õ�યાર: લો તમને મદદ ક?ંુ ને ખરડો Mુ ં સમS�ુ.ં તમારાથી 

ખાઈ શકાય એવી વ4bઓુ Mુ ંતમને બતાવી શક@શ.Õ 

મ1 તેની મદદ સાભાર 4વીકાર@. અહkથી અમારો સબંધં થયો તે Mુ ં zયા ં Zધુી 

િવલાયતમા ંર�ો �યા ંZધુી અને �યાર બાદ પણ વરસો લગી નUયો. તેણે લડંન=ુ ં

પોતા=ુ ં ઠ:કાxુ ંઆ_Gુ ં ને મને દર રિવવાર: પોતાને �યા ં ખાવા જવાને નોતય5. 

પોતાને �યા ં બીS અવસર આવે �યાર: પણ મને બોલાવે, ચાહ@ને માર@ શરમ 

%કુાવ,ે aુવાન �ીઓની ઓળખાણ કરાવે ને તેમની સાથે વાતો કરવા લલચાવે. 

એક બાઈ તેને �યા ં જ રહ:તી. તનેી સાથ ે બMુ વાતો કરાવે. કોઈ વેળા અમને 

એકલા ંપણ છોડ:. 

�થમ મને આ બIુ ંવસ%ુ ંલા^Gુ.ં વાતો કરવા=ુ ંન Zઝેૂ. િવનોદ પણ qુ ંકરાય ? 

પણ પેલી બાઈ મને પાવરધો કરતી રહ:. Mુ ંઘડાવા લા^યો. દર રિવવારની રાહ 

જો�. પેલી બાઈની સાથે વાતો પણ ગમવા લાગી. 

ડોશી પણ મને લોભાNયે Sય. તેને આ સોબતમા ં રસ લા^યો. તેણે તો અમા?ંુ 

બનંે= ુ ંભ}ુ ંજ ચાKુ ંહશે. 

હવે Mુ ંqુ ંક?ંુ ? મ1 િવચાGુH : Õજો મ1 આ ભલી બાઈને મારા િવવાહની વાત કર@ 

દ@ધી હોત તો ક:�ુ ંસા?ંુ ? તો તે મારા કોઈની સાથે પરણવાની વાત ઇ�છત ? 
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હaુ પણ મો�ુ ંનથી. Mુ ંસ�ય કહ@ દ� તો વધાર: સકંટમાથંી ઊગર@ જઈશ.Õ આમ 

ધાર@ મ1 તેને કાગળ લnયો. મને યાદ છે તે �માણે તેનો સાર આ"ુ ંh ં: 

Õઆપણે �ાઈટનમા ંમQયા ં�યારÑતી તમે મારા પર �મે રાખતા ંઆNયા ંછો. Rમ 

મા પોતાના દ@કરાની સભંાળ રાખે તેમ તમે માર@ સભંાળ રાખો છો. તમે તો એમ 

પણ માનો છો ક: માર: પરણ�ુ ંજોઈએ અને તેથી તમે મારો પfરચય Gવુતીઓની 

સાથે કરાવો છો. આવો સબંધં વધાર: આગળ Sય તે પહ:લા ંમાર: તમને કહ:�ુ ં

જોઈએ ક: Mુ ંતમારા �ેમને લાયક નથી. તમાર: ઘેર આવતો થયો �યાર: જ માર: 

તમને કહ:�ુ ંજોઈb ુ ંહb ુ ંક: Mુ ંપરણેલો h.ં fહ|\ુ4તાનના િવ±ાથ²ઓ R પરણેલા હોય 

છે તે આ દ:શમા ંપોતાના િવવાહની વાત �ગટ નથી કરતા એમ Mુ ંSxુ ંh.ં તેથી 

મ1 પણ એ fરવાજ=ુ ંઅ=કુરણ કGુH. હવે જો� h ં ક: માર: મારા િવવાહની વાત 

%§ુલ hપાવવી નહોતી જોઈતી. માર: એક દ@કરો પણ છે. આ વાત તમાર@ પાસ ે

ઢાBંાને સા?ુ મને હવે બMુ \ુઃખ થાય છે. પણ સ�ય કહ@ દ:વાની હવે મને ઈ�ર: 

fહ|મત આપી, તેથી મને આનદં થાય છે. મને તમે માફ કરશો ? R બહ:નની સાથ ે

તમે મારો પfરચય કરાNયો છે તેની સાથે મ1 કશી અયો^ય ¶ટ લીધી નથી તેની 

ખાતર@ આ"ુ ંh.ં મારાથી ¶ટ ન જ લેવાય એ=ુ ંમને સ"ંણૂ+ ભાન છે. પણ તમાર@ 

ઈ�છા તો 4વાભાિવકપણે જ મારો કોઈની સાથે સબંધં બધંાયલેો જોવાની હોય. 

તમારા મનમા ંઆ વ4b ુઆગળ ન વધે તે ખાતર પણ માર: તમાર@ પાસે સ�ય 

�ગટ કર�ુ ંજોઈએ. 

Õજો આ કાગળ મQયા પછ@ તમે તમાર: �યા ંઆવવાને સા?ુ મને નાલાયક ગણશો 

તો મને %§ુલ ખો�ંુ નહk લાગે. તમાર@ મમતાને સા?ુ Mુ ંતમારો સદાયનો ઋણી 

થઈ XBૂો h.ં જો તમે મારો �યાગ નહk કરો તો Mુ ંiશુીથઈશ એ માર: કmલૂ 

કર�ુ ં જોઈએ. તમાર: �યા ં આવવાને હaુ મને લાયક ગણશો તો તેને તમારા 
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�ેમની એક નવી િનશાની ગણીશ, અને તે �ેમને લાયક થવા મારો �ય�ન Sર@ 

રહ:શે.Õ 

વાચંનાર સમR ક: આવો કાગળ મ1 eણ વારમા ંનહk ઘડPો હોય. કોણ Sણે ક:ટલા 

%સુ§ા ઘડPા હશે. પણ આવો કાગળ મોકલીને મ1 મારા ઉપરથી મહાન બોજો 

ઉતાય5. 

લગભગ વળતી ટપાલે પેલી િવધવા િમ{નો જવાબ આNયો. તેમા ંતેણે જણાNGુ ં: 

Õતમારો iTુલા fદલનો કાગળ મQયો. અમે બનંે રા� થયા ંને iબૂ હ4યા.ં તમારા 

R�ુ ંઅસ�ય તો eતંNય જ હોય. પણ તમે તમાર@ હક@કત જણાવી એ ઠ@ક જ થGુ.ં 

મા?ંુ નોત?ંુ કાયમ છે. આવતે રિવવાર: તમાર@ રાહ અમે જોઈqુ ંજ, ને તમારા 

બાળિવવાહની વાતો સાભંળ@qુ,ં ને તમારા ઠÀા કરવાનો આનદં પણ મેલવીqુ.ં 

આપણી િમ{તા તો Rવી હતી તીવી જ રહ:શે એ ખાતર@ રાખજો.Õ 

આમ મારામા ંઅસ�ય=ુ ં ઝેર ભરાઈ ગGુ ં હb ુ ં તે મ1 કાઢÒુ ંઅન ેપછ@ તો Bાયં ે

મારા િવવાહ વગેર:ની વાતો કરતા ંMુ ં% ૂઝંાતો નહk. 
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20. ����Hк પI��9	 

િવલાયતમા ં રહ:તા ં વષ-ક થGુ ં હશે તેવામા ં બે િથયોસૉfફ4ટ િમ{ોની ઓળખાણ 

થઈ. બનંે સગા ભાઇ હતા ને અિવવાfહત હતા. તેઓએ માર@ પાસે ગીતા�ની 

વાત કર@. તેઓ એડિવન આન+Tડનો ગીતા�નો અ=વુાદ વાચંતા હતા, પણ મને 

તેઓએ તે તેમની સાથે સ4ં[ૃતમા ં વાચંવા નોતય5. Mુ ં શરમાયો, ક:મ ક: મ1 તો 

ગીતા સ4ં[ૃતમા ં ક: �ા[ૃતમા ં વાચંી જ નહોતી! માર: તેમને કહ:�ુ ં પડ�ુ ં ક: મ1 

ગીતા� વાચેંલ જ નથી, પણ તમાર@ સાથે Mુ ં તે વાચંવા તૈયાર h.ં મારો 

સ4ં[ૃતનો અUયાસ પણ નહk Rવો જ છે. Mુ ં તે એટલે Zધુી સમ� શક@શ ક: 

તરaુમામા ં અવળો અથ+ હશે તો Zધુાર@ શકાશે. આમ આ ભાઇઓની સાથે મ1 

ગીતા વાચંવાનો આરંભ કય5. બીS અ�યાયના છેTલા �લોકમાનંા 

�यायतो �वषया�पुंसः स"गःतेषपूजायते । 

स"गा'संजायते कामः कामा'बोधोऽिभजायते ॥ 

बोधा-वित संमोहः संमोहा'ःमिृत�वॅमः । 

ःमिृतॅंशा1�ु2नाशो ब�ु2नाशा'ूणँयित ॥@ 

@િવષયો=ુ ં dચ|તવન કરનારો �થમ તેન ે િવષે સગં ઊપR છે, સગંથી કામના 

જ£મે છે, કામનાની પાછળ Vોધ આવે છે, Vોધમાથંી સમંોહમાથંી 4%િૃતÝમ અને 

4%િૃતÝમમાથંી m�ુsનાશ થાય છે, ને ~તે તે "?ુુષનો પોતાનો નાશ થાય છે. 

એ �લોકની મારા મન ઉપર ¨ડ@ અસર પડ@. તેના ભણકારા મારા કાનમા ંવા^યા ં

જ કર:. ભગવâીતા અ%Tૂય 0થં છે એમ મને તે વેળા ભા4Gુ.ં તે મા£યતા ઘીમ ે

ધીમે વધતી ગઈ અને આR ત��વ�ાનને સા?ુ તેને Mુ ં સવ5!મ 0થં ગxુ ં h.ં 

મારા િનરાશાના સમયે તે 0થંે મને અ%Tૂય સહાય કર@ છે. તેના ~0ે� તરaુમા 
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લગભગ બધા વાચંી ગયો h.ં પણ એડિવન આન+Tડનો અ=વુાદ મને ¡ેtઠ લાગે 

છે. %ળૂ 0થંના ભાવને SળNયો છે, છતા ંતે 0થંના તરaૂમા Rવો નથી જણાતો. 

મ1 ભગવâીતાનો આ વેળા અUયાસ કય5 તો ન જ કહ:વાય. તે મારા હમંશેના 

વાચંનનો 0થંતો ક:ટલાકં વષ5 પછ@ થયો. 

આ જ ભાઇઓએ મન ેઆન+Tડ=ુ ંm�ુsચfર{ વાચંવા ભલામણ કર@. અ�યાર Zધુી 

તો સર એડિવન આન+Tડના ગીતાના અ=વુાદની જ મને ખબર હતી. m�ુsચfર{ 

મ1 ભગવâીતા કરતા ંપણ વધાર: રસથી વા�ંGુ.ં "4ુતક હાથમા ંલીધા પછ@ તે "?ંુૂ 

કય- જ છોડ@ શBો. 

આ ભાઇઓ મને એક વખત ³લૅવૅè4ક@ લૉજમા ંપણ લઈ ગયા. �યા ંમને મૅડમ 

³લૅવèૅ4ક@ના ંદશ+ન કરાNયા ંને િમિસસ બેસટંના.ં િમિસસ બેસટં ત ેવખતે તાSં જ 

િથયોસૉfફકલ સોસાયટ@મા ંદાખલ થયા ંહતા,ં એટલે તે િવષેની ચચા+ અખબારોમા ં

ચાલતી તે Mુ ંરસ"વૂ+ક વાચંતો. આ ભાઇઓએ મને સોસાયટ@મા ંદાખલ થવા પણ 

ZચૂNGુ.ં મ1 િવનય"વૂ+ક ના પાડ@ ને કKુ,ં 'મા?ંુ ધમ+�ાન કંઇ જ નથી, તેથી Mુ ંકોઇ 

પણ પથંમા ંભળ@ જવા નથી ઇ�છતો.' મને એવો nયાલ છે ક: તે જ ભાઇઓના 

કહ:વાથી મ1 મૅડમ ³લૅવૅè4ક@=ુ ં"4ુતક 'ક@ �ુ િથયોસોફ@' વા�ંGુ.ં તે ઉપરથી fહ|\ુ 

ધમ+ના ં"4ુતકો વાચંવાની ઇ�છા થઈ અને fહ|\ુ ધમ+ વહ:મોથી જ ભય5 છે એવો 

અdભ�ાય પાદર@ઓના %ખેુથી સાભંળતો તે મનમાથંી ગયો. 

આ જ અરસામા ંએક અ�ાહાર@ વસિત¤હૃમા ંમને માચેં4ટરના એક ભલા d�4તી 

મQયા. તેમણે માર@ જોડ: d�4તી ધમ+ની વાત કાઢ@. મ1 તેમની પાસે મા?ંુ 

રાજકોટ=ુ ં4મરણ વણ+NGુ.ં સાભંળ@ને તે \ુઃખી થયા. તેમણે કKુ,ં 'Mુ ંપોતે અ�ાહાર@ 

h.ં મ±પાન પણ નથી કરતો. ઘણા d�4તીઓ માસંાહાર કર: છે, મ±પાન કર: છે, 

એ સાXુ ં પણ બેમાથંી એક: વ4b ુ લેવાની એ ધમ+મા ં ફરજ નથી. તમે બાઇબલ 

વાચંો એવી ભલામણ ક?ંુ h.ં' મ1 એ સલાહ માની. બાઇબલ તેમણે જ ખર@દ@ 
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આ_Gુ.ં મને કÚક એવો આભાસ છે ક: આ ભાઇ પોતે જ બાઈબલ વેચતા. તમેણે 

ન�શાઓ, અ=Vુમdણકા વગેર:વા»ં બાઇબલ મને વે�Gુ.ં મ1 તે શJ કGુH. પણ Mુ ં

'aૂનો કરાર' વાચંી જ ન શBો. 'Rનેિસસ'-Z�ૃtટમડંાણ-ના �કરણ પછ@ તો વાXં ુ ં

એટલે ¨ઘ જ આવે. 'વા�ંGુ'ં એમ કહ@ શકાય તે ખાતર, રસ િવના ને સમzયા 

િવના, મ1 બીS �કરણો બMુ કtટ"વૂ+ક વા�ંયા ંએમ 4મરણ છે. 'નબંસ+' નામ=ુ ં

�કરણ વાચંતા ંમને અણગમો થયો. 

zયાર: 'નવા કરાર' ઉપર આNયો �યાર: aુદ@ જ અસર થઈ. ઈqનુા dગfર�વચનની 

અસર બMુ સાર@ પડ@. તે ½દયમા ંઊતGુH. m�ુsએ ગીતા�ની સાથે સરખામણી 

કર@. 'તા?ંુ પહ:રણ માગે તેને ~ગરiુ ંઆપR,' 'તને જમણે ગાલે તમાચો માર: 

તેની આગળ ડાબો ધરR,' એ વાચંીને મને અપાર આનદં થયો. શામળભ¸નો 

છ_પો યાદ આNયો. મારા બાળક મને ગીતા, આન+Tડ[ૃત msુચfરત, અને ઈqનુા ં

વચનો=ુ ંએક@કરણ કGુH. �યાગમા ંધમ+ છે એ વાત મનને ગમી. 

આ વાચનથી બીS ધમા+ચાય5ના ં �વન વાચંવા=ુ ં મન થGુ.ં કાલા+ઇલ=ુ ં

'િવuિૂતઓ અને િવuિૂત"Sૂ' વાચંવાની કોઇ િમ{ે ભલામણ કર@. તેમાથંી પેગબંર 

િવષે વાચંી ગયો ને તેમની મહ!ાનો વીરતાનો ને તેમની તપrયા+નો nયાલ 

આNયો. 

આટલા પfરચયથી Mુ ંઆગળ ન વધી શBો. મારા ં પર@eાના ં "4ુતકો ઉપરાતં 

બીaુ ં વાચંવાની નવરાશ Mુ ં ન મેળવી શBો, પણ માર: ધમ+-"4ુતકો વાચંવા 

જોઇએ અને બધા %nુય ધમ5નો યો^ય પfરચય મેળવી લેવો જોઇએ એવી મારા 

મને ન`ધ કર@. 

ના�4તકતા િવષે પણ કાÚક S·યા િવના ક:મ ચાલે? �ૅડલો=ુ ં નામ બધા fહ|દ@ 

Sણે જ. �ૅડલો ના�4તક ગણાય. તેથી તમેને િવષે=ુ ંકÚક "4ુતક વા�ંGુ.ં નામ=ુ ં
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મને 4મરણ નથી રKુ.ં તેની મારા પર કÚ છાપ ન પડ@. ના�4તકતાJપી સહરા=ુ ં

રણ Mુ ંઓળંગી ગયો હતો. િમિસસ બેસટંની ક@િતª તો તે વેળા પણ iબૂ હતી જ. 

તે ના�4તક મટ@ આ�4તક થાય ંછે એ વાતે પણ ના�4તકવાદ તરફ મને ઉદાસીન 

બનાNયો. 'Mુ ંિથયૉસૉfફ4ટ ક:મ બની?' એ િમિસસ બેસટં=ુ ંચોપાિનGુ ંમ1 વાચંી લીIુ ં

હb ુ.ં �ૅડલોનો દ:હાતં આ અરસામા ંજ થયો. વોfક|ગમા ંતેમની ~તfVયા કરવામા ં

આવી હતી. Mુ ંપણ તેમા ંહાજર રહ:લો. મને લાગે છે ક: fહ|દ@ તો એકપણ બાક@ 

નહk રહ:લ હોય. તેમને માન આપવાને સા?ુ ક:ટલાક પાદર@ પણ આNયા હતા. 

પાછા ફરતા ંએક જ^યાએ અમે બધા Â:નની રાહ જોતા હતા. �યા ંઆ ટોળામંાનંા 

કોઇ પહ:લવાન ના�4તકવાદ@એ પાદર@ઓમાનંા એકની ઊલટતપાસ શJ કર@: 

'ક:મ સાહ:બ, તમે કહો છો ના ક: ઈ�ર છે?' 

પેલા ભલા માણસે ધીમા સાદ: જવાબ આ_યો: 'હા, Mુ ંકMુ ંh ંખરો.' 

પેલો હ4યો ને ક:મ Sણે પોતે પાદર@ને માત કરતો હોય તેમ કKુ:ં 'વા?ુ, "�ૃવીનો 

પfરઘ ૨૮,૦૦૦ માઈલ છે એ તો કmલૂ કરો છો ને?' 

'અવ�ય' 

'�યાર: કહો જોઇએ ઈ�ર=ુ ંકદ ક:વ�ુકં હશે ને તે Bા ંહશે?' 

'આપણે સમ�એ તો આપણા ંબનંનેા ં½દયમા ંતે વાસ કર: છે.' 

'બાળકોને ફોસલાવો બાળકોને,' કહ@ પલેા યોsાએ અમે Rઓ આસપાસ ઊભા હતા 

તેમની સામે િવજયી નજર: જોGુ.ં 

પાદર@એ ન� મૌન ધારણ કGુH. 

આ સવંાદ: વળ@ ના�4તકવાદ તરફ મારો અણગમો વધાય5. 
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21. िनब6ल के बल रामिनब6ल के बल रामिनब6ल के बल रामिनब6ल के बल राम 

ધમ+શા�=ુ ં ને \ુિનયાના ધમ5= ુ કંઇક ભાન તો થGુ,ં પણ તે�ુ ં �ાન મ=tુયન ે

બચાવવા સા?ુ "રૂb ુ ંનથી નીવડb ુ.ં આપિ! વેળા R વ4b ુમ=tુયને બચાવે છે 

તે=ુ ંતેને તે વેળા નથી ભાન હોb ુ,ં નથી �ાન હોb ુ.ં ના�4તક જયાર: બચે છે �યાર: 

કહ: છે ક: પોતે અક4માતથી બચી ગયો. આ�4તક એવે �સગેં કહ:શે ક: મને ઈ�ર: 

બચાNયો, ધમ5ના અUયાસથી, સયંમથી ઈ�ર તેના éદયમા ં�કટ થાય છે એ�ુ ં

અ=મુાન પfરણામ પછ@ તે કર@ લે છે. એ�ુ ંઅ=મુાન કરવાનો તેને અિધકાર છે. 

પણ બચતી વેળા તે Sણતો નથી ક: તેને તેનો સમંય બચાવે છે ક: કોણ બચાવે 

છે. R પોતાના સયંમબળ=ુ ંઅdભમાન રાખે છે તેનો સયંમ રોળાઈ ગયેલો કોણે 

નથી અ=ભુNયો ? શા��ાન તો એવે સમયે થોથા ંસમાન લાગે છે. 

આ બૌ�sક ધમ+�ાનના િમ�યા�વનો અ=ભુવ મને િવલાયતમા ંમQયો. "વૂ- એવા 

ભયમાથંી Mુ ંબ�યો તે=ુ ં"થૃÉરણ કર@ શકાય તેમ નથી. માર@ તે વેળા બMુ નાની 

�મર ગણાય. 

પણ હવે માર@ �મર વીસ વષ+ની હતી. ¤હૃ4થા¡મનો ઠ@ક અ=ભુવ મેળNયો હતો. 

ઘxુ ંકર@ને મારા િવલાયતના વસવાટના છ1Tલા વષ+મા,ં એટલે ૧૮૯૦ની સાલમા,ં 

પોટ+ 4મથમા ં અ�ાહાર@ઓ=ુ ં સમંેલન હb ુ,ં તેમા ં મને અને એક fહ|દ@ િમ{ન ે

આમ{ંણ હb ુ.ં અમ ે બનંે �યા ં ગયા. અમને બનંેને એક બાઈને �યા ં ઉતારો 

આપવામા ંઆNયો હતો. 

પોટ+ 4મથ ખલાસીઓ=ુ ંબદંર ગણાય છે. �યા ંઘણા ંઘરો \ુરાચરણી êીઓના ંહોય 

છે. તે êીઓ વે�યા નહk તેમ િનદ5ષ પણ નહk. આવા જ એક ઘરમા ંઅમારો 

ઉતારો હતો. 4વાગતમડંળે ઈરાદા"વૂ+ક એવા ંઘર શોઘેલા ંએમ કહ:વાનો આશય 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 90 

નથી. પણ પોટ+ 4મથ Rવા બદંરમા ં જયાર: %સુાફરોને રાખવા સા?ુ ઉતારા 

શોઘવામા ંઆવે �યાર: કયા ંઘર સારા ંઅને કયા ંનઠારા ંએ કહ:�ુ ં%�ુક:લ જ થઇ 

પડ:. 

રાત પડ@. અમે સભામાથંી ઘેર આNયા. જમીને પાના ં રમવા બેઠા. િવલાયતમા ં

સારા ંઘરોમા ંપણ આમ મહ:માનોની સાથે ¤fૃહણી પાના ંરમવા બેસે. પાના ંરમતા ં

િનદ5ષ િવનોદ સMુ કર:. અહk બીભ�સ િવનોદ શJ થયો. મારા સાથી તેમા ંિન"ણુ 

હતો એ Mુ ં નહોતો Sણતો. મને આ િવનોદમા ં રસ પડયો, Mુ ં પણ ભQયો. 

વાણીમાથંી ચેtટામા ં ઊતર@ પડવાની તયૈાર@ હતી. પાના ં એક કોર: રહ:વાની 

તૈયાર@મા ંહતા.ં પણ મારા ભલા સાથીના મનમા ંરામ વ4યા, ત ેબોTયા, 'અTયા, 

તારામા ંઆ કળaુગ ક:વો ! તા?ંુ એ કામ નહk. b ુ ંભાગ અહkથી. ' 

Mુ ંશરમાયો, ચે�યો. éદયમા ંઆ િમ{નો ઉપકાર મા£યો. માતાની પાસે લીધેલી 

�િત�ા યાદ આવી. Mુ ં ભા^યો, માર@ કોટડ@મા ં Ëજૂતો Ëજૂતો પહ`�યો. છાતી 

થડકતી હતી. કાિતલના હાથમાથંી બચીને કોઈ િશકાર ¶ટ: ને તેની Rવી �4થિત 

હોય તેવી માર@ હતી. 

પર�ીને જોઈને િવકારવશ થયાનો અને તેની સાથ1 રમત રમવાની ઇ�છા થયાનો 

આ પહ:લો �સગં હતો એમ મને ભાન છે. માર@ રાિ{ ¨ધ િવનાની ગઇ. અનેક 

�કારના િવચારોએ મારા ઉપર Mુમલો કય5. ઘર છ`�ુ ં? ભા¤ુ ં? Mુ ંકયા ંh ં? Mુ ં

સાવધાન ન રMુ ંતો મારા શા હાલ થાય ? મ1 iબૂ ચેતીને વત+વાનો િન�ય કય5. 

ઘર ન છોડ�ં ુ.ં પણ Rમ તેમ કર@ને પોટ+ 4મથ ઝટ છોડ@ દ:�ુ ંએટ}ુ ંધાGુH. સમંેલન 

બે fદવસથી વધાર: લબંાવા=ુ ંન હb ુ.ં એટલ ેમને 4મરણ છે તે �માણે, મ1 બીR જ 

fદવસે પોટ+ 4મથ છોડGુ.ં મારા સાથી પોટ+ 4મથ મા ંથોડા દહાડા રોકાયા. 
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ધમ+ qુ ંછે, ઇ�ર qુ ંછે, તે આપણામા ંક:વી ર@તે કામ કર: છે, ત ેકંઈ Mુ ંતે વખતે 

Sણતો નહોતો. ઈ�ર: મને બચાNયો એમ લૌfકક ર@તે Mુ ંતે વખતે સમzયો. પણ 

મને િવિવધ eે{ોના એવા અ=ભુવો થયા છે. 'ઇ�ર: ઉગાય5' એ વાBનો અથ+ 

આR Mુ ંબMુ સમજતો થયો h ંએમ Sxુ ંh.ં પણ સાથે એ પણ Sxુ ંh ંક: એ 

વાકયની "રૂ@ fક|મત હ� ¬ક@ શકયો નથી. અ=ભુવે જ તે ~કાય. પણ ઘણા 

આ�યા��મક �સગંોમા,ં વક@લાતના �સગંોમા,ં સ4ંથાઓ ચલાવવામા,ં 

રાzય�કરણમા,ં Mુ ં કહ@ શ[ંુ h ં ક: 'મને ઇ�ર: બચાNયો છે.' જયાર: બધી આશા 

છોડ@ને બેસીએ, બનંે હાથ હ:ઠા પડ:, �યાર: કયાકં ને કયાકંથી મદદ આવીને પડ: છે 

એમ મ1 અ=ભુNGુ ં છે. 4bિુત, ઉપાસના, �ાથ+ના એ વહ:મ નથk, પણ આપણે 

ખાઇએ છ@એ, પીએ છ@એ, ચાલીએ બેસીએ છ@એ, એ બIુ ંRટ}ુ ંસાXુ ં છે તેના 

કરતાયંે એ વધાર: સાચી વ4b ુ છે. એ જ સાXુ ં છે, બીaુ ં બIુ ં ખો�ંુ છે, એમ 

કહ:વામા ંઅિતશયો��ત નથી. 

આવી ઉપાસના, આવી �ાથ+ના, એ કંઇ વાણીના વૈભવ નથી. તે=ુ ં%ળૂ કંઠ નથી 

પણ éદય છે. તેથી જો આપણે éદયની િનમ+ળતાને પહ`ચીએ, �યા ંરહ:લા તારોને 

Zસુગંfઠત રાખીએ, તો તેમાથંી R Zરૂ નીકળે છે તે Zરૂ ગગનગામી બને છે. તેન ે

સા?ુ �ભની આવ�યકતા નથી. એ 4વભાવે જ અ\્ uતુ વ4b ુ છે. િવકારોJપી 

મળોની q�ુs કરવાન ે સા?ુ હાfદëક ઉપાસના જડ@mુ̧ ી છે, એ િવષે મને શકંા જ 

નથી. પણ તે �સાદ@ને સા?ુ આપણામા ંસ"ંણૂ+ ન�તા જોઇએ. 
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22. ����9� 
=���J 

આ જ અરસામા ં 4વ. નારાયણ હ:મચ&ં િવલાયતમા ંઆNયા હતા. લેખક તર@ક: 

તેમ=ુ ંનામ મ1 સાભંQGુ ંહb ુ.ં તેમન ેMુ ંનેશનલ ઈ�£ડયન એસોિસયેશનવાળા ંિમસ 

મૅિન|ગને �યા ં મQયો. િમસ મૅિન|ગ Sણતા ં હતા ં ક: મને બધાની સાથે ભળાતા ં

નહોb ુ ંઆવડb ુ.ં Mુ ંતેમને �યા ંજતો �યાર: % ૂગેં મોઢ: બેઠો રહ:તો; કોઈ બોલાવે તો 

જ બો}ુ.ં 

તેમણે નારાયણ હ:મચ&ંની ઓળખાણ કરાવી. 

નારાયણ હ:મચ&ંને ~0ે� નહોb ુ ંઆવડb ુ.ં તેમનો પોશાક િવdચ{ હતો. બેડોળ 

પાટ}નૂ પહ:G ુH હb ુ.ં ઉપર ચોળાઈ ગયેલો, કાઠંલે મેલો, બદામી રંગનો કોટ હતો. 

નેકટાઈ ક: કોલર નહોતા.ં કોટ પારસી ઘાટનો પણ ડોળ િવનાનો. માથે 

>મતાવંાળ@ ઊનની ¤ ૂથંેલી ટોપી હતી. તેમણે લાબંી દાઢ@ રાખી હતી. 

કદ એકવfડGુ ંઠkગxુ ંકહ@એ તો ચાલે. મ` ઉપર શીળ@ના ડાઘ હતા. ચહ:રો ગોળ. 

નાક નહk અણીદાર, નહk ચીmુ.ં દાઢ@ ઉપર હાથ ફયા+ કર:. 

બધા >લફટાક લોકો વ�ચે નારાયણ હ:મચ&ં િવdચ{ લાગતા હતા અને બધાથી 

નોખા પડ@ જતા હતા. 

'આપ=ુ ંનામ મ1 બMુ સાભંQGુ ંછે. આપના ંકંઈ લખાણો પણ વા�ંયા ંછે. આપ માર: 

�યા ંઆવશો?' 

નારાયણ હ:મચ&ંનો સાદ ભાભંરો હતો. તેમણે હસ%ખેુ ચહ:ર: જવાબ આ_યો: 

'તમે Bા ંરહો છો?' 

'4ટોર �4Âટમા.ં' 
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'�યાર: તો આપણે પડોશી છ@એ. માર: ~0ે� શીખ�ુ ં છે. તમ ે મને શીખવશો?' 

મ1 જવાબ આ_યો, 'જો આપને કંઈ મદદ દઈ શ[ંુ તો Mુ ં રા� થા�. મારાથી 

બનતી મહ:નત જJર કર@શ. આપ કહ:શો તો Mુ ંઆપને �યા ંઆવીશ.' 

'ના ના, Mુ ંજ તમાર: �યા ંઆવીશ. માર@ કન ેપાઠશાળા છે તે Mુ ંલેતો આવીશ.' 

અમે વખત %કુરર કય5. અમાર@ વ�ચે ભાર: 4નેહગાઠં બધંાઈ. 

નારાયણ હ:મચ&ંને Nયાકરણ %§ુલ નહોb ુ ં આવડb ુ.ં 'ઘોડો' fVયાપદ બને ને 

'દોડ�ુ'ં નામ બને. આવા િવનોદ@ દાખલા તો મને ક:ટલાયે યાદ છે. પણ નારાયણ 

હ:મચ&ં મને પી Sય તેવા હતા. મારા અTપ Nયાકરણથી એ કંઈ મોહ@ Sય તેવા 

નહોતા. તેમને Nયાકરણ ન આવડ: તેની શરમ તો હતી જ નહk. 

'Mુ ં કંઈ તમાર@ Rમ િનશાળમા ં શીnયો નથી. મને મારા િવચારો જણાવવામા ં

Nયાકરણની જJર નથી જણાઈ. aુઓ, તમને બગંાળ@ આવડ: છે? મને તો બગંાળ@ 

આવડ:. Mુ ંબગંાળમા ંફય5 h.ં મહિષª દ:વે£&નાથ ટાગોરના ં"4ુતકોનો તરaુમો તો 

¤જુરાતીમા ં�Sને મ1 જ આ_યો છે ના? માર: તો ઘણી ભાષામાથંી ¤જુરાતની 

�Sને તરaુમા આપવા છે. તે કરવામાયં ે Mુ ં શ³દાથ+ને નથી વળગતો. ભાવાથ+ 

આ"ુ ં એટલે મને સતંોષ. માર@ પછ@ બીSઓ ભલે વધાર: આપે. Mુ ં તો વગર 

Nયાકરણે મરાઠ@ Sxુ,ં fહ|દ@ Sxુ,ં ને હવે ~0ે� Sણતો થવા લા^યો. માર: તો 

શ³દભડંાર જોઈએ. તમે ન Sણતા ક: એકલી ~0ે�થી મને સતંોષ થવાનો છે. 

માર: તો gા£સ જ�ુ ંછે, ને gÈચ શીખી લે�ુ ંછે. Mુ ંSxુ ંh ંક: gÈચ સાfહ�ય બહો»ં છે. 

બનશે તો જમ+ની પણ જઈશ ને જમ+ન શીખી લઈશ.' 

આમ નારાયણ હ:મચ&ંની ધારા ચાલતી જ રહ@. ભાષાઓ Sણવાનો ને %સુાફર@ 

કરવાનો તમેનો લોભ અપાર હતો. 

'�યાર: તમે અમેfરકા તો જવાના જ.' 
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'જJર, એ નવી \ુિનયા જોયા િવના Mુ ંપાછો S� ક:?' 

'પણ તમાર@ પાસે એટલા બધા પૈસા Bા ંછે?' 

'માર: પૈસા=ુ ંqુ ંકામ? માર: Bા ંતમારા Rવી ટાપટ@પ કરવી છે? માર: ખા�ુ ંક:ટ}ુ ં

ને પહ:ર�ુ ંક:ટ}ુ?ં મારા ં"4ુતકોમાથંી મને કંઈક મળે છે તે અન ેથો�ુ ં િમ{ો આપે 

તે બસ થઈ Sય. Mુ ં તો બધે {ીS વગ+મા ં જ જનારો ર�ો. અમેfરકા ડ:કમા ં

જઈશ.' 

નારાયણ હ:મચ&ંની સાદાઈ તો તેમની પોતાની જ હતી. તેમની િનખાલસતા પણ 

તેટલી જ હતી. અdભમાન=ુ ં નામ નહોb ુ.ં પોતાની લેખક તર@ક:ની શ��ત િવષે 

જોઈએ તેના કરતા ંપણ વધાર: િવ�ાસ હતો. 

અમે રોજ મળતા. અમાર@ વ�ચે િવચાર તેમ જ આચાર=ુ ંસા°ય ઠ@ક હb ુ.ં બ� ે

અ�ાહાર કરનારા હતા. બપોરના ઘણી વેળા સાથે જમીએ. આ મારો 

અઠવાfડયાના સ!ર િશdલ|ગમા ં રહ:વાનો ને 4વયપંાક કરવાનો કાળ હતો. Mુ ં

~0ે� ઢબની રસોઈ ક?ંુ. તેમને દ:શી ઢબ િવના સતંોષ ન જ વળે. દાળ જોઈએ 

જ. Mુ ંગાજર ઈ�યાfદનો Zપૂ બના�ુ ં તેથી માર@ દયા ખાય. તેમણે મગ Bાકંથી 

શોધી કાઢàા હતા. એક fદવસે માર: સા?ુ મગ રાધંીને લાNયા ને મ1 અ�યતં 

4વાદથી ખાધા. પછ@ તો અમાર: આવી આપલે કરવાનો Nયવહાર વ�યો. Mુ ંમાર@ 

વાનગી તેમને ચખા�ુ ંને તે મને પોતાની ચખાડ:. 

આ સમયે કાfડëનલ મૅિન|ગ=ુ ં નામ સMનુ ે %ખેુ હb ુ.ં ગોદ@ના મaૂરોની હડતાળ 

હતી. જૉન બ£સ+ અને કાfડëનલ મૅિન|ગના �ય�નથી હડતાળ વહ:લી બધં થઈ. 

કાfડëનલ મૅિન|ગની સાદાઈ િવષે fડઝરાયેલીએ લnGુ ંહb ુ ંતે મ1 નારાયણ હ:મચ&ંન ે

સભંળાNGુ.ં 

'�યાર: માર: તો એ સાI"ુ?ુુષને મળ�ુ ંજોઈએ.' 
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'એ તો બMુ મોટા માણસ ર�ા. તમને ક:મ મળશે?' 

'Mુ ં બતા�ુ ં તેમ. તમાર: માર: નામે કાગળ લખવો. Mુ ં લેખક h ંએવી ઓળખાણ 

આપજો. તેમના પરોપકાર@ કાય+નો ધ£યવાદ Sતે આપવા માર: મળ�ુ ં છે એમ 

લખજો. ને એમ પણ લખજો ક:, મને ~0ે� વાત કરતા ંન આવડ: તેથી માર: 

તમને \ુભાિષયા તર@ક: લઈ જવા પડશે.' 

મ1 એવા �કારનો કાગળ લnયો. કાfડëનલ મૅિન|ગનો જવાબ બે {ણ દહાડામા ંએક 

પ!ામા ંઆNયો. તેમણે મળવાનો સમય આ_યો. 

અમે બનંે ગયા. મ1 તો દ4bરૂ %જુબ %લુાકાતી કપડા ંપહ:યાH. નારાયણ હ:મચ&ં તો 

Rવા હતા તેવા જ: એ જ કોટ ને એ જ પાટ}નૂ. મ1 િવનોદ કય5. તેમણે મને હસી 

કાઢàો ને બોTયા: 

'તમે Zધુર:લા બધા બીકણ છો. મહા"?ુુષો કોઈના પોશાક સા%ુ ંનથી જોતા. તેઓ 

તો તેના éદયને તપાસે છે.' 

અમે કાfડëનલના મહ:લમા ં�વેશ કય5. મકાન મહ:લ જ હb ુ ંઅમે બેઠા ક: bરુત એક 

Zકુલકડ@, m�ુા, ¨ચા "?ુુષે �વેશ કય5. અમાર@ બનંેની સાથે હાથ મેળNયા. 

નારાયણ હ:મચ&ંને આવકાર દ@ધો. 

'માર: આપનો વખત નથી લેવો. મ1 તો આપને િવષે સાભંQGુ ં હb ુ.ં આપ ે

હડતાલમા ં R કામ કGુH તેને સા?ુ આપનો ઉપકાર માનવો હતો. \ુિનયાના 

સાI"ુ?ુુષોના ંદશ+ન કરવાનો મ1 fરવાજ રાnયો છે. તેથી આપને મ1 આટલી ત4દ@ 

આપી.' આ વાBોનો તરaુમો કર@ દ:વા=ુ ંમને નારાયણ હ:મચ&ં : ફરમાNGુ.ં 

'તમે આNયા તેથી Mુ ં રા� થયો. Mુ ં ઉમદે રાiુ ં h ં ક: તમને અહkનો વસવાટ 

અ=[ુૂળ આવશે. ને અહkના લોકોની તમે ઓળખાણ કરશો. ઈ�ર તમા?ંુ ભ}ુ ં

કરો.' આમ કાfડëનલ બોTયા ને ઊભા થયા. 
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એક વેળા નારાયણ હ:મચ&ં માર: �યા ંધોિતGુ ં ને પહ:રણ પહ:ર@ને આNયા. ભલી 

ઘરધdણયાણીએ બાર ઉઘાડPા ં ને બીની. માર@ પાસે આવી (મારા ં ઘર તો Mુ ં

બદTયા ંજ કરતો એ વાચંનારને યાદ હશે), ને બોલી: 'કોઈ ગાડંા Rવો માણસ 

તમને મળવા માગે છે.' Mુ ંદરવાR ગયો ને નારાયણ હ:મચ&ંને જોયા.ં Mુ ંઆભો જ 

બની ગયો. તેમના %ખુ ઉપર રોજના હા4ય િસવાય કંઈ જ ન મળે. 

'પણ તમને છોકરાઓંએ કનડગત ન કર@?' 

'માર@ પાછળ દોડતા ંહતા.ં મ1 કંઈ �યાન ન આ_Gુ ંએટલે તેઓ શાતં થઈ ગયા,ં' 

મને જવાબ મQયો. 

નારાયણ હ:મચ&ં થોડા માસ િવલાયતમા ં રહ@ પાર@સ ગયા. �યા ં gÈચ અUયાસ 

આદય5, ને gÈચ "4ુતકોના તરaુમા શJ કયા+. તેમનો તરaુમો તપાસવા "રૂb ુ ંgÈચ 

મને આવડb ુ ંહb ુ,ં તથેી તે જોઈ જવા કKુ.ં મ1 જોGુ ંક: તે તરaુમો ન હતો પણ 

ક:વળ ભાવાથ+ હતો. 

છેવટ:, તેમણે અમેfરકા જવાનો પોતાનો િનrય પાર પાડPો. %સુીબતે ડ:કની ક: 

{ીS વગ+ની fટfકટ મેળવી શBા હતા. અમેfરકામા ં તેમન ે ધોિતGુ ં પહ:રણ 

પહ:ર@ને નીકQયાને સા?ુ 'અસUય પોશાક પહ:યા+'ના તહોમત ઉપર પકડવામા ં

આNયા હતા. મા?ંુ 4મરણ એ�ુ ંછે ક: પાછળથી તે ¶ટ@ ગયા હતા. 
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23. �
���ш7� 

સન ૧૮૯૦મા ંપાર@સમા ંમહા�દશ+ન ભરાGુ ંહb ુ.ં તનેી તૈયાર@ઓ િવષે Mુ ંવાચંતો. 

પાર@સ જોવાની તો તી« ઈ�છા હતી જ. આ �દશ+ન જોવા S� તો બેવડો લાભ 

થાય એમ િવચાGુH. �દશ+નમા ંએફ@લ ટાવર જોવા=ુ ં ખ1ચાણ બMુ હb ુ.ં એટાવર 

ક:વળનો લોખડંનો છે. એક હSર >ટ ¨ચો છે. એક હSર >ટા ¨X ુમકાન ઊuુ ં

જ ન રહ@ શક: એવી તે પહ:લા ંકTપના હતી. બીaુ ંતો �દશ+નમા ંઘxુ ંયે હb ુ.ં 

મ1પાર@સમા ંઅ�ાહાર=ુ ંએક મકાન હb ુ ંએ િવષે વા�Gુ ંહb ુ.ં �યા ંએક કોટડ@ રોક@. 

ગર@બાઈથી %સુાફર@ કર@ પાર@સ ગયો. સાત fદવસ ર�ો. ઘxુખં?ંુ બIુ ંજોવા=ુ ં

પગપાળા જ કGુH. સાથે પાર@સની, તે �દશ+નની ગાઈડ ને તેનો ન�શો રાnયા ં

હતા ંતેને આધાર: ર4તાઓ શોધીને %nુય વ4bઓુ જોઈ. 

�દશ+નની િવશાળતા અને િવિવધતા િસવાય બીaુ ંમને કંઈ યાદ નથી. એfફલ 

ટાવર ઉપર તો બે {ણ વેળા ચડ:લો, એટલે તે=ુ ં 4મરણ ઠ@ક છે. પહ:લે મજલે 

ખાવાની સગવડ પણ હતી. એટલે ¨ચે ભોજન કયા+= ુ ં કહ@ શકવા ખાતર �યા ં

ખાxુ ંખાIુ ં°ને સાડા સાત િશdલ|ગમા ંદ@વાસળ@ મેલી. 

પાર@સના �ાચીન દ:વળો યાદ રહ@ ગયા ં છે. તેમની ભNયતા, તેમની ~દર 

મળતી શાિંત ન uલુય તેવા ંછે. નો{દામની કાર@ગર@ ને ~દર=ુ ં dચ{કામ યાદ 

રહ@ ગયા ં છે. Rમણે લાખો Jિપયા આવા ં 4વગ²ય દ:વળોમા ં નાnયા હશ ે

તે%,્અનામા ં¨ડ: ¨ડ: ઈ�ર�મે તો હશે જ એમ લાગે%ુ.ં 

પાર@સની ફ:શન=ુ,ં પાર@સના 4વે�છાચાર=ુ,ં તેમના Uગ=ુ ંઠ@ક વા�ંGુ ંહb ુ.ં તે તો 

શેર@એ શેર@એ જોવામા ંઆવbુ ંજ હb ુ.ં પણ આ દ:વળો તે ભોગોથી નોખા તર@ 

આવતા ંહતા.ં દ:વળમા ંપેસતા ંજ બહારની અશાિંત uલુાઈ Sય. લોકોની વત+xકૂ 
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બદલાઈ Sય. લોકો અદબથી વત-. �યા ંઘ`ધાટ હોય નહk. [ુમાfરકા મfરયમની 

%િૂતª આગળ કોઈ ને કોઈ "[્રાથ+ના કરb ુ ં જ હોય. આ બધો વહ:મ નથી પણ 

½દયની ભાવના છે, એ અસર �યાર: થઈ ને તે ��ૃs પામતી ગઈ છે. [ુમાfરકાની 

%િૂતª સમe µ ૂટંણે પડ@ને �ાથ+ના કરનરા ઉપાસકો આરસના પ�થરને નહોતા 

"જૂતા, પણ તેમા ં રહ:Tક@ તેમની કTપનાની શ��તને "જૂતા હતા. તેથી તઓે 

ઈ�રનો મfહમા ઓછો નહોતા કરતા પણ વધારતા હતા, એવી અસર મારાઅ મન 

ઉપર થવા=ુ ંઝાiં ુ4મરણ મને આજ પણ છે. 

એfફલ ટાવર િવષે બે બોલ આવ�યક છે. એfફલ ટાવર હાલશો અથ+ સાર: છે એ Mુ ં

નથી Sણતો. �દશ+નમા ંગયા પછ@ �દશ+ન િવષે વણ+નો તો વાચંવામા ંઆવે જ. 

તેમા ં તેની 4bિુત પણ સાભંળ@ ને િન|દા પણ સાભંળ@. િન|દા કરનારામા ંઅ0ેસર 

ટૉલ4ટોય હતા એ�ુ ં મને યાદ છે. તેમણે લખે}ુ ં ક: એfફલ ટાવર મ=tુયની 

%ખૂા+ઈ=ુ ં dચí છે, તેના �ાન=%ુ ્પfરણામ નથી. તેમના લેખમા ં તેમણે જણાNGુ ં

હb ુ ં ક:, \ુિનયાના ચાલતા ઘણા નશાઓમા ં તમા[ુ=ુ ં Nયસન એક ર@તે સMુથી 

ખરાબ છે. R [ુકમ+ કરવાની fહ|મત દાJ પીવાથી ન આવે તે બીડ@ પીવાથી આવ ે

છે. દાJ પીનાર ગાડંો બને છે, zયાર: બીડ@ પીનારની અÉલને Iમૂસ ચડ: છે. ન ે

તેથી તે હવાઈ fકTલા બાધંવા મડં@ Sય છે. એfફલ ટાવર આવા Nયસન=ુ ં

પfરણામ છે એવો ટૉલ4ટૉયે પોતાનો અdભ�ાય Sહ:ર કય5 હતો. 

એfફલ ટાવરમા ંકqુ ંસÞદય+ તો નથી જ. �દશ+નને તેણે કશી શોભા આપી એમ ન 

કહ@ શકાય. એક નવી વ4b ુ છે, તે જોવાને હકારો માણસો ચડPા. એ ટાવર 

�દશ+ન=ુ ં એક રમક�ુ ં હb ુ.ં ને zયા ં Zધુી આપણે મોહને વશ છ@એ �યા ં Zધુી 

આપણે પણ બાળક છ@એ, એ વ4b ુઆ ટાવર સાર@ ર@તે િસs કર: છે એ તેની 

ઉપયોÇ_ગતા ભલે મનાઓ. 
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24. ��I��K� �	 L9�—પ� પM4? 

R કામÑબાfર4ટર થવાÑને સા?ુ Mુ ં િવલાયત ગયો હતો તે=ુ ં મ1 qુ ં કGુH એ=ુ ં

વણ+ન મ1 આટલે લગી %લુતવી રાnGુ ં છે. હવે તેને િવષે કંઈક લખવાનો સમય 

આNયો છે. 

બાfર4ટર થવા સા?ુ બે વ4bનુી જJર હતી. એક તો Õટમ+ ભરવીÕ એટલે સ{ 

સાચવવા.ં વષ+મા ં ચાર સ{ હોય. એવા બાર સાચવવા.ં બી� વ4b ુ કાયદાની 

પર@eા આપવી. સ{ સાચવવા ંએનો અથ+ Õખાણા ંખાવાÕં, એટલે ક:, દર:ક સ{મા ં

લગભગ ચોવીસ ખાણા ંહોય તેમાથંી છ ખાવા.ં ખાણા ંખાવા ંએટલે ખા�ુ ંજ એવો 

િનયમ નહk; પન નીમેલે વખતે હાજર થ�ુ ંને ખાxુ ં"?ંુૂ થવાનો વખત થાય �યા ં

Zધુી બેઠા રહ:�ુ.ં સામા£ય ર@તે તો સૌ ખાય ને પીએ જ. ખાણામા ં સાર@ સાર@ 

વાનીઓ હોય, ને પીવામા ંસારો ગણાતો દાJ હોય. તે=ુ ંદામ અલબ! આપવા=ુ ં

જ. તે અઢ@થી સાડા {ણ િશdલ|ગ હોય, એટલે બે{ણ Jિપયા=ુ ંખચ+ થGુ.ં આ દામ 

�યા ંઘxુ ંઓh ંગણાય, ક:મ ક: બહારની વીશીમા ંએ�ુ ંખાxુ ં લેનારને દાJના જ 

લગભગ એટલા પૈસા પડ:. ખાવાના ખચ+ કરતા ંદાJ પીનારને પીવા=ુ ંખચ+ વધાર: 

હોય છે એ વાત આપણને fહ|\ુ4તાનમાÑંજો ÕZધુયા+Õ ન હોઈએ તોÑઆrય+જનક 

લાગે. મને િવલાયત જતા ંઆ �ાનથી "tુકળ આઘાત પહ`ચેલો; ને દાJ પીવાની 

પાછળ એટલા પૈસા બરબાદ કરતા ંલોકોનો �વ ક:મ ચાલતો હશે એ ન સમSbુ.ં 

પાછળથી સમજતા ંશીnયો ! Mુ ંઆરંભકાળમા ં કંઈ જ ન ખાતો. ક:મ ક: મને ખપે 

એ�ુ ંતો મા{ રોતી, બાફ:લા ંપટ:ટા ંને કોબી હોય. આરંભમા ંતો તે ન ગ°યાતંથેી 

ન ખાધા;ં પાછળથી zયાર: તેમા ં4વાદ જોઈ શBો �યાર: તો બી� વાનીઓ પણ 

મેળવવાની શ��ત મારામા ંઆવી ગઈ હતી. 
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િવ±ાથ²ઓને સા?ુ એક Sત=ુ ંખાxુ ં ને Õબે£ચરોÕ (િવ±ામfંદરના વડાઓ)ને સા?ુ 

બીaુ ંને ભાર: ખાxુ ંહોય. માર@ સાથે એક પારસી િવ±ાથ² હતા તે પણ અ�ાહાર@ 

બ£યા હતા. અમે બનંેએ અ�ાહારના �ચારાથ- બે£ચરના ખાણામાથંી અ�ાહાર@ન ે

ખપતા પદાથ5ની અર� કર@. તે અર� મaૂંર રહ@, એટલે અમને બે£ચરના 

તેબલ ઉપરથી ફળાfદ અને બીSં શાક મળવા લા^યા.ં 

દાJ તો મને ન ખપે. ચાર જણ વ�ચે દાJની બે બાટલીઓ મળે. એટલે માર@ 

માગણી ઘણી ચોકડ@ઓમા ંથાય. Mુ ંન પી� એટલે બાક@ના {ણ વ�ચે બે બોટલ 

Õઊડ:Õ ના ! વળ@ આ સ{ોમા ંએક ભાર: રાત (0ા£ડ નાઈટ) થાય. તે દહાડ: Õપોટ+ Õ, 

Õશેર@Õ, ઉપરાતં Õશૅ°પનેÕ દાJ મળે. Õશૅ°પેનÕની લહ:જત કંઈ ઓર જ ગણાય છે. 

તેથી આ ભાર: રાતે માર@ fક|મત વધાર: ~કાય ને તે રાતે હાજર@ ભરવા=ુ ંમને 

િનમ{ંણ પણ મળે. 

આ ખાણાપંીણાથંી બાfર4ટર@મા ંશો વધારો થઈ શક: એ Mુ ંન �યાર: જોઈ શBો, ન 

પાછળથી. એવો એક સમય હતો ખરો ક: zયાર: આ ખાણામા ંથોડા જ િવ±ાથ²ઓ 

હતા ને તેઓ તથા બે£ચરો વ�ચે વાતા+લાપ થતો ને ભાષણો પણ થતા.ં આમાથંી 

તેઓ Nયવહાર�ાન મેળવી શકતા, સાર@ માઠ@ પણ એક �કારની સUયતા 

ક:ળવતા, અને ભાષણ કરવાની શ��ત વધારતા. આ બIુ ં મારા વખતમા ં તો 

અશB જ હb ુ.ં બે£ચરો તો છેટ: અ4"�ૃય થઈ બેઠા હોય. આ aૂના fરવાજનો 

પાછળથી કશો અથ+ ન ર�ો. છતા ંતે �ાચીનતા�ેમીÑધીમાÑ×^લડંમા ંરહ@ ગયો. 

કાયદાનો અUયાસ સહ:લો હતો. બાfર4ટરો િવનોદમા ંÕfડનર (ખાણાના) બાfર4ટરÕ 

તર@ક: જ ગણાતા. સM ુSણતા ક: પર@eાની fક|મત નહk Rવી હતી. મારા સમયમા ં

બે પર@eાઓ હતી : રોમન લૉ અને ×^લડંના કાયદા. બે કકડ: અપાતી આ 

પર@eાના ં"4ુતકો %કુર+  હતા.ં પણ તે તો ભા^યે જ કોઈ વાચેં. રોમન લૉને સા?ુ 

નાની નîધો લખાયેલી તે પદંર fદવસમા ંવાચંીને પાસ થનારને મ1 જોયેલા. ત�ે ુ ં
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જ ×^લડંના કાયદા િવષે. તેની ન`ધપોથીઓ બે {ણ માસમા ં "?ંુૂ કરતા 

િવ±ાથ²ઓને પણ મ1 જોયેલા. પર@eાના સવાલો સહ:લા, પર@eકો ઉદાર. રોમન 

લૉમા ં પાસના ૯૫ થી ૯૯ ટકા આવતા ને છેTલી પર@eામા ં ૭૫ અથવા તેથી 

ઉપરાતં એટલે નાપાસ થવાનો ભય બMુ થોડો. વળ@ પર@eા વષ+મા ંએક નહk 

પણ ચાર હોય. આવી સગવડોવાળ@ પર@eા કોઈને બોSJપ ન જ લાગે. 

પણ મ1 તેને બોSJપ કર@ %કૂ@. મને લા^Gુ ંક: માર: અસલ "4ુતકો વાચંી જ જવા 

જોઈએ. ન વાચંવામા ંમને છેતરિપ|ડ@ લાગી. તેથી મ1 તો અસલ "4ુતકો ખર@દ@ 

ઠ@ક ખચ+ કGુH. Õરોમન લૉÕ લૅfટનમા ં વાચંી જવાનો િનrય કય5. િવલાયતની 

મૅfÂÎલેુશનમા ંMુ ંલૅfટન શીખેલો તેનો અહk ઉપયોગ થયો. આ વાચન Nયથ+ ન 

ગGુ.ં દdeણ આfgકામા ં રોમન ડચ લૉ �માણuતૂ હોય છે. ત ેસમજવામા ંમને 

જ�4ટિનયન=ુ ંવાચન બMુ ઉપયોગી થઈ પડ�ુ.ં 

×^લડંના કાયદા=ુ ં વાચન Mુ ં નવ માસમા ં ઠ@ક મહ:નતે "?ંુૂ કર@ શBો. ક:મ ક: 

mમૂના Õકૉમન લૉÕ=ુ ંમો�ંુ પણ રિસક "4ુતક વાચંતા ંજ ઠ@ક ઠ@ક વખત ગયો. 

4નેલની Õઈ��વટ@Õમા ંરસ આNયો, પણ સમજતા ંદમ નીકQયો. Nહાઇટને ટÒડૂરના 

%nુય ક:સોમાનંા R વાચંવાના હતા તે વાચંતા ં મને ગ°મત પડ@ ને �ાન પણ 

મQGુ.ં િવdલય°સ ને એડવડ+ï્ ના ં 4થાવર િમલકત ઉપરના ં"4ુતક અને ¤ડુ@વ=ુ ં

જગંમ િમલકત=ુ ં "4ુતક Mુ ં રસ"વૂ+ક વાચંી શBો. િવdલય°સ=ુ ં "4ુતક તો મને 

નવલકથા R�ુ ં લા^Gુ.ં તે વાચંતા ં કંટાળો જ ન આNયો. કાયદાના ં "4ુતકોમા ં

તેટલા જ રસથી તો fહ|\ુ4તાન આNયા પછ@ Mુ ં મેઈનનો Õfહ|\ુ લૉÕ વાચંી શક:લો. 

પણ fહ|\ુ4તાનના કાયદાની વાત અહk નહk ક?ંુ. 

પર@eાઓ પસાર કર@. ૧૮૯૧નો દસમી aૂને Mુ ંબાfર4ટર કહ:વાયો, અdગયારમીએ 

×^લડંની હાઈકોટ+મા ં અઢ@ િશ|dલ|ગ આપી મા?ંુ નામ ન`ધાNGુ,ં બારમી aૂન ે

fહ|\ુ4તાન તરફ પાછો વQયો. 
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પણ માર@ િનરાશા અને ભીિતનો પાર નહોતો. કાયદાઓ વા�ંયા તો ખરા, પણ Mુ ં

વક@લાત કર@ શ[ંુ એ�ુ ંતો મને કંઈ જ નથી આવડ�ુ ંએમ લા^Gુ.ં 

આ Nયથાના વણ+નને સા?ુ નોiુ ં�કરણ જોઈએ. 
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25. ���4 / $�8�� 

બાfર4ટર કહ:વા�ુ ં સહ:}ુ ં લા^Gુ,ં પણ બાfર4ટ?ંુ કર�ુ ં અધ?ંુ જણાGુ.ં કાયદાઓ 

વા�ંયા પણ વક@લાત કરવા=ુ ંન શીnયો. કાયદામા ંમ1 ક:ટલાક ધમ+િસsાતંો વા�ંયા 

તે ગ°યા. પણ તેમનો ધધંામા ંક:મ ઉપયોગ કર@ શકાશે એ સમજ ન પડ@. 'તમા?ંુ 

R હોય તે એવી ર@ત ેવાપરો ક: Rથી બીSની િમલકતને =કુસાન ન પહ`ચે.' આ 

તો ધમ+વચન છે. પણ તેનો, વfકલાતનો ધધંો કરતા ં અસીલના ક:સમા ં ક:મ 

ઉપયોગ કર@ શકાતો હશે એની ગમ ન પડ@. Rમા ંએ િસsાતંનો ઉપયોગ થયો 

હતો એવા ક:સ વાચંી ગયો હતો, પણ તેમાથંી એ િસsાતં લા¤ ુપાડવાની G�ુ�ત 

મને ન જડ@. 

વળ@ fહ|\ુ4તાનના કાયદા=ુ ંતો વાચેંલા કાયદામા ંનામ સરiુયંે નહોb ુ.ં fહ|\ુ શા�, 

ઇ4લામી કા=નૂ ક:વા હશે એયે ન જ S·Gુ.ં દાવાઅર� ઘડતા ંન શીnયો. Mુ ંતો 

iબૂ % ૂઝંાયો. fફરોજશા મહ:તા=ુ ંનામ સાભંQGુ ંહb ુ.ં એ અદાલતોમા ં િસ|હની Rમ 

ગÌના કર: છે તે િવલાયતમા ંકઈ ર@તે શીnયા હશ ે? તેમના Rટલી હોિશયાર@ તો 

આ જ£મે આવવાની નથી જ, પણ વક@લ તર@ક: આ�િવકા મેળવવાની શ��ત 

આવવા િવષે પણ મને મહા શકંા પેદા થઇ. 

આ ગડમથલ કાયદાનો મારો અUયાસ ચાલી ર�ો હતો તે દર°યાન જ ચાલતી 

હતી. માર@ %�ુક:લીઓ એક બે િમ{ોને જણાવી. તેમણે દાદાભાઈની સલાહ લેવા 

ZચૂNGુ.ં દાદાભાઈ ઉપર માર@ પાસે કાગળ હતો એ તો Mુ ંઅગાઉ લખી Xકૂયો h.ં 

એ કાગળનો ઉપયોગ મ1 મોડો કય5.એવા મહાન "?ુુષને મળવા જવાનો મને શો 

અિધકાર હોય? તેમ=ુ ંકયાકં ભાષણ હોય તો Mુ ંસાભંળવા S� ને એક iણેૂ બેસી 

¬ખ ને કાનને b_ૃત કર@ ચાTયો આ�ુ.ં તેમણે િવધાથ²ઓના સમાગમમા ંઆવવા 
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સા?ુ એક મડંળ પણ 4થા_Gુ ંહb ુ.ં તમેા ંMુ ંહાજર@ ભરતો. દાદાભાઈની િવ±ાથ²ઓ 

��યેની કાળ� જોઈ તેમ જ િવ±ાથ²ઓનો તેમના ��યેનો આદર જોઈ Mુ ંઆનદં 

પામતો. છેવટ: તેમન ે પેલો ભલામણપ{ આપવાની fહ|મત તો મ1 કર@. તેમન ે

મQયો. તેમણે મને કહ:}ુ:ં 'તાર: મને મળ�ુ ંહોય ને કંઈ સલાહ જોઇતી હોય તો 

જJર મળR.' પણ મે તેમને કદ@ ત4દ@ ન આપી. બMુ ભીડ િવના તેમનો વખત 

રોકવો મને પાપ લા^Gુ.ં એટલે મજ[ૂર િમ{ની સલાહને વશ થઇ દાદાભાઈની 

પાસે માર@ %�ુક:લીઓ રaૂ કરવાની માર@ fહ|મત ન ચાલી. 

તે જ િમ{ ક: કોઈ બીSએ િમ. g:ડfરક િપકટને મળવાની મને Zચૂના કર@. િમ. 

િપકટ કૉ£ઝરવેfટવ પeના હતા. પણ તમેનો fહ|દ@ઓ ��યેનો �ેમ િનમ+ળ ને 

િન:4વાથ+ હતો. ઘણા િવ±ાથ²ઓ તેમની સલાહ લેતા. તેથી તેમને dચÀી લખી મ1 

મળવાનો વખત મા^યો તેમણે વખત આ_યો. તેમને મQયો. આ %લુાકાત Mુ ંકદ@ 

uલૂી નથી શકયો. િમ{ની Rમ તેઓ મને મQયા. માર@ િનરાશાને તો તેમણે હસી 

જ કાઢ@. 'b ુ ંએમ માને છે ક: બધાને fફરોજશા મહ:તા થવાની જJર છે ? fફરોજશા 

ક: બદ?ુ§@ન એક બે જ હોય. b ુ ંખચીત માનR ક: સામા£ય વક@લ થવામા ંભાર: 

હોિશયાર@ની જJર નથી હોતી. સામા£ય �ામાdણકતાથી ને ખતંથી મ=tુય 

વક@લાતનો ધધંો Zખેુથી ચલાવી શક:. બધા ક:સોમા ંકંઈ ¬ટ@I ૂટં@ઓ નથી હોતી. 

વા?ુ, તા?ંુ સામા£ય વાચન qુ ંછે ?' 

મ1 zયાર: મારા વાચનની વાત કર@ �યાર: તેઓ જરા િનરાશ થયા એમ મ1 જોGુ.ં 

પણ તે િનરાશા edણક હતી. b ુરંત પાh ંતેમના ચહ:રા ઉપર હા4ય છવાGુ ંને તેઓ 

બોTયા: 

'તા?ંુ દદ+  હવે સમજયો. તા?ંુ સામા£ય વાચન બMુ થો�ુ ં છે. તને \ુિનયા=ુ ં�ાન 

નથી. વક@લને તે િવના ન ચાલે. ત1 તો fહ|\ુ4તાનનો ઈિતહાસ પણ નથી વા�ંયો. 

વક@લને મ=tુય4વભાવની ખબર હોવી જોઈએ. તેને ચહ:રા ઉપરથી માણસન ે
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ઓળખતા ંઆવડ�ુ ંજોઈએ. વળ@, દર:ક fહ|\ુ4તાનીને fહ|\ુ4તાનના ઈિતહાસ=ુ ંપણ 

ભાન હો�ુ ં જોઈએ. આને વક@લાત સાથ ે સબંધં નથી, પણ તે �ાન તને હો�ુ ં

જોઇએ. Mુ ંજો� h ંક: ત1 ક: અન ેમૅલેસન=ુ ં૧૮૫૭ના બળવા=ુ ં"4ુતક પણ નથી 

વા�ંGુ.ં એ તો bરુત વાચંી જ જR.' આમ કહ@ લૅવેટર અને શેમલપેિનકના ં

%ખુસા%fુ&ક િવ±ા (fફdઝયૉ^નૉિમ) ઉપરના ં"4ુતકના ંનામ લખી આ_યા.ં 

મ1 આ mજુરગ િમ{નો iબૂ આભાર મા£યો. તેમની હાજર@મા ં તો માર@ ભીિત 

eણભર જતી રહ@, પણ બહાર નીકQયો ક: bરુત મારો ગભરાટ પાછો શJ થયો. 

ચહ:રા ઉપરથી માણસને ઓળખી કાઢવો એ વાકય ગોખતો અને પેલા ં બે 

"4ુતકોનો િવચાર કરતો ઘેર પહ`�યો. બીR fદવસે લૅવટેર=ુ ં "4ુતક ખર@ßુ.ં 

શેમલપેિનક=ુ ં તે \ુકાને ન મQGુ.ં લૅવટેર=ુ ં "4ુતક વા�ંGુ.ં પણ તે તો 4નેલના 

કરતા ંઅઘ?ંુ લા^Gુ.ં રસ પણ નહk Rવો લા^યો. શેકસિપયરના ચહ:રાનો અUયાસ 

કય5. પણ લડંનના ર4તાઓ પર ચાલતા શેકસિપયરોને ઓળખવાની શ��ત તો ન 

જ આવી. 

લૅવેટરમાથંી મને �ાન ન મQGુ.ં િમ. િપ|કટની સલાહનો સીધો ઉપયોગ મને થોડો 

જ થયો, પણ તેમના 4નેહનો ઉપયોગ બMુ થયો. તેમના હસ%ખુો ઉદાર ચહ:રો 

યાદ રહ@ ગયો. તેમના ંવચન ઉપર ¡sા રાખી ક:, વક@લાત કરવા સા?ુ fફરોજશા 

મહ:તાની હોિશયાર@, યાદશ��ત, વગેર:ની આવ�યકતા ન હોય; �ામાdણકપણાથી 

ને ખતંથી કામ ચલાવાશે. એ બેની %ડૂ@ તો માર@ પાસે ઠ@ક �માણમા ંહતી એટલે 

¨ડ: કંઇક આશા આવી. 

ક: અને મૅલેસન અ=ુ ં"4ુતક તો Mુ ંિવલાયતમા ંન જ વાચંી શકયો. પણ તે પહ:લી 

તક: વાચંી લેવા ધાGુ+ હb ુ.ં તે %રુાદ દdeણ આfgકામા ંબર આવી. આમ િનરાશામા ં

જરાક Rટ}ુ ં આશા=ુ ં મેળવણ લઈ Ëજુતે પગે Mુ ં %ુબંઈને બદંર: 'આસામ' 

4ટ@મરમાથંી ઊતય5. બદંર પર દfરયો ગરમ હતો. લૉ£ચમા ંઊતરવા=ુ ંહb ુ.ં 
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૧. રાયચદંભાઈ 

છેTલા �કરણમા ંમ1 લnGુ ંક: %ુબંઈના બારામા ંદfરયો તીખો હતો. aૂન-aુલાઈમા ં

fહ|દ@ મહાસાગરને િવષે એ નવાઈની વાત ન ગણાય. દfરયો એડનથી જ એવો 

હતો. સMુ માદંા હતા, એકલો Mુ ંમS કરતો હતો. તોફાન જોવા ડ:ક ઉપર રહ:તો. 

ભkSતો પણ ખરો. સવારના ખાણા વખતે ઉતા?ુઓમા ંઅમે એક બે જ હોઈએ. 

અમાર: ઓટની ઘ1સ રકાબી ખોળામા ં %કૂ@ને ખાવી પડતી, નહk તો ઘ1સ જ 

ખોળામા ંપડ: એવી �4થિત હતી ! 

આ બહાર=ુ ંતોફાન માર: મન તો ~તરના તોફાનના dચM્ નJપ હb ુ.ં પણ બહારના 

તોફાન છતા ંRમ Mુ ંશાતં રહ@ શBો તેમ ~તરના તોફાન િવષ ેપણ કહ@ શકાય 

એમ મને લાગે છે. £યાતનો �Ù તો હતો જ. ધધંાની dચ|તાને િવષે લખી XBૂો 

h.ં વળ@ Mુ ંZધુારક ર�ો એટલે મનમા ંક:ટલાક Zધુારા કTપી રાnયા હતા તેની 

પણ fફકર હતી. બી� અણધાર@ ઉ�પ� થઈ. 

માના ંદશ+ન કરવા Mુ ંઅધીરો થઈ ર�ો હતો. અમે ગોદ@મા ંપહ`�યા �યાર: મારા 

વડ@લ ભાઈ હાજર જ હતા. તેમણે દા�તર મહ:તાની અને તેમના વડ@લ ભાઈની 

ઓળખાણ કર@ લીધી હતી. દા. મહ:તાનો આ0હ મને પોતાને �યા ંજ ઉતારવાનો 

હતો, એટલે મને �યા ંજ કઈ ગયા. આમ R સબંધં િવલાયતમા ંથયો તે દ:શમા ં

કાયમ ર�ો ને વધાર: \ૃઢ થયો, તેમ જ બેઉ [ુ�ંુબમા ં�સય5. 

માતાના 4વગ+વાસ િવષે Mુ ંકંઈ નહોતો Sણતો. ઘેર પહ`�યા પછ@ તે ખબર મને 

આ_યા ને 4નાન કરાNGુ.ં મને આ ખબર િવલાયતમા ંજ મળ@ શકત; પણ આઘાત 

ઓછો કરવાને ખાતર %ુબંઈ પહ`Xુ ં �યા ંલગી ખબર ન જ આપવા એવો િનrય 

મોટાભાઈએ કર@ લીધો હતો. મારા \ુઃખ ઉપર Mુ ંપડદો નાખવા ઈ�h ંh.ં િપતાના 
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%�ૃGથુી મને R આઘાત પહ`�યો હતો તેના કરતા ંઆ %�ૃGનુા ખબરથી મને બM ુ

વધાર: પહ`�યો. માર@ ઘણી ધાર:લી %રુાદો બરબાદ ગઈ. પણ મને 4મરણ છે ક: Mુ ં

આ મરણના સમાચાર સાભંળ@ પોક: પોક: નહોતો રોયો. ¬Zનુે લગભગ ખાળ@ 

શBો હતો. ને Sણે માતા=ુ ં%�ૃG ુથGુ ંજ નથી એમ Nયવહાર શJ કય5. 

દા�તર મહ:તાએ R ઓળખાણો તેમને ઘેર કરાવી તેમાનંી એક ન`�યા િવના ન જ 

ચાલે. તેમના ભાઈ ર:વાશકંર જગ�વનની સાથે તો જ£મની ગાઠં બધંાઈ. પણ Mુ ં

Rમની વાત કરવા ઈ�h ંh ં તે તો કિવ રાયચદં અથવા રાજચ&ંની. દા�તરના 

મોટા ભાઈના તે જમાઈ હતા ને ર:વાશકંર જગ�વનની પેઢ@ના ભાગીદાર ને 

કતા+હતા+ હતા. તેમની �મર તે વેળા ૨૫ વષ+ ઉપરની નહોતી. છતા ં તે 

ચાfર{વાન અને �ાની હતા એ તો Mુ ં પહ:લી જ %લુાકાતે જોઈ શBો. તે 

શતાવધાની ગણાતા હતા. શતાવધાનની વાનગી જોવા દા.મહ:તાએ મને ZચૂNGુ.ં 

મ1 મારા ભાષા�ાનનો ભડંોળ ખાલી કય5 ને કિવએ મ1 કહ:લ શ³દો R િનયમમા ં

ક�ા હતા તે જ િનયમમા ંકહ@ સભંળાNયા ! આ શ��તની મને અદ:ખાઈ થઈ પણ 

Mુ ં તે ઉપર %ુ̂ ધ ન થયો. Rના ઉપર Mુ ં %ુ̂ ધ થયો તે વ4bનુો પfરચય મને 

પાછળથી થયો. એ હb ુ ંતેમ=ુ ંબહો»ં શા��ાન, તેમ=ુ ંqsુ ચાfર{, અને તેમની 

આ�મદશ+ન કરવાની ભાર: ધગશ. આ�મદશ+નને જ ખાતર તે પોતા=ુ ં �વન 

Nયતીત કરતા હતા એમ મ1 પાછળથી જોGુ:ં 

હસતા ંરમતા ં�ગટ હfર દ:iુ ંર:, 

મા?ંુ �NGુ ંસફળ તવ લેiુ ંર:; 

%�ુતાનદંનો નાથ િવહાર@ ર:, 

ઓધા �વનદોર@ અમાર@ ર:. 
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એ %�ુતાનદં=ુ ંવચન તેમને મોઢ: તો હb ુ ંજ, પણ તે તેમના éદયમાયંે ~fકત 

હb ુ.ં 

પોતે હSરોના વપેાર ખેડતા, હ@રામોતીની પારખ કરતા, વેપારના કોયડા 

ઉક:લતા. પણ એ વ4b ુતેમનો િવષય નહોતી. તેમનો િવષય - તેમનો "?ુુષાથ+ તો 

આ�મઓળખ - હfરદશ+ન - હતો. પોતાની પેઢ@ ઉપર બી� વ4b ુહોય યા ન હોય, 

પણ કોઈને કોઈ ધમ+"4ુતક અન ેરોજનીશી હોય જ. વેપારની વાત "રૂ@ થઈ ક: 

ધમ+"4ુતક ઊઘડ: અથવા પેલી ન`ધપોથી ઊઘડ:. તેમના લેખોનો R સ0ંહ �ગટ 

થયો છે તેમાનંો ઘણો ભાગ તો આ ન`ધપોથીમાથંી લેવાયલેો છે. R મ=tુય 

લાખોના સોદાની વાત કર@ લઈને bરુત આ�મ�ાનની ¤ઢુ વાતો લખવા બેસી 

Sય તેની Sત વેપાર@ની નહk પણ qsુ �ાનીની છે. તેમનો આવી Sતનો 

અ=ભુવ મને એક વળેા નહk પણ અનેક વેળા થયેલો. મ1 તેમને કદ@ %િૂછªત 

�4થિતમા ંનથી જોયા. માર@ જોડ: તેમને કશો 4વાથ+ નહોતો. તેમના અિત િનકટ 

સબંધંમા ં Mુ ં ર�ો h.ં Mુ ં તે વેળા dભખાર@ બાfર4ટર હતો. પણ zયાર: Mુ ં તેમની 

\ુકાને પહ`Xુ ં�યાર: માર@ સાથે ધમ+વાતા+ િસવાય બી� વાતા+ ન જ કર:. આ વેળા 

જોક: મ1 માર@ fદશા જોઈ નહોતી, મને સામા£ય ર@તે ધમ+વાતા+મા ંરસ હતો એમ ન 

કહ@ શકાય, છતા ં રાયચદંભાઈની ધમ+વાતા+મા ં મને રસ આવતો. ઘણા 

ધમા+ચાય5ના �સગંમા ંMુ ં�યાર પછ@ આNયો h,ં દર:ક ધમ+ના આચાય5ને મળવાનો 

�ય�ન મ1 કય5 છે, પણ R છાપ મારા ઉપર રાયચદંભાઈએ પાડ@ તે બીS કોઈ 

નથી પાડ@ શBા. તેમના ંઘણા ંવચનો મને સ`સરા ઊતર@ જતા.ં તેમની m�ુsન ે

િવષે મને માન હb ુ.ં તેમની �ામાdણકતા િવષે તેટ}ુ ંજ હb ુ.ં ન ે તેય Mુ ંSણતો 

હતો ક: તેઓ મને ઇરાદા"વૂ+ક આડ: ર4તે નહk દોર: ને પોતાના મનમા ંહશે એ�ુ ંજ 

કહ:શે. આથી માર@ આ�યા��મક ભીડમા ંMુ ંતેમનો આ¡ય લેતો. 
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રાયચદંભાઈને િવષે મારો આટલો આદર છતા,ં તેમને Mુ ં મારા ધમ+¤?ુુ તર@ક: 

મારા éદયમા ં4થાન ન આપી શBો. માર@ એ શોધ આજ પણ ચા} ુછે. 

fહ|\ુ ધમ- ¤?ુુપદને R મહ��વ આ_Gુ ંછે તેને Mુ ંમાનનારો h.ં ¤?ુુ િવના �ાન ન 

હોય એ વાB ઘણે ~શે સાXુ ંછે. અeર�ાન આપનાર અ"ણૂ+ િશeકથી ચલાવી 

લેવાય, પણ આ�મદશ+ન કરાવનાર અ"ણૂ+ િશeકથી ન જ ચલાવાય. ¤?ુુપદ તો 

સ"ંણૂ+ �ાનીને જ અપાય. ¤?ુુની શોધમા ંજ સફળતા રહ:લી છે, ક:મ ક: િશtયની 

યો^યતા �માણે જ ¤?ુુ મળે છે. યો^યતા�ાÇ_તને સા?ુ સ"ંણૂ+ �ય�નનો દર:ક 

સાધકને અિધકાર છે, એ એનો અથ+ છે. એ �ય�ન=ુ ંફળ ઈ�રાધીન છે. 

એટલ,ે જો ક: Mુ ં રાયચદંભાઈને મારા éદયના 4વામી ન બનાવી શBો તોપણ 

તેમનો અ¡ય મને વખતોવખત ક:મ મQયો છે તે આપણે હવે પછ@ જોઈqુ.ં અહk 

તો એટ}ુ ં કહ:�ુ ં બસ થશે ક:, મારા �વન પર ¨ડ@ છાપ પાડનાર આIિુનક 

મ=tુયો {ણ છે : રાયચદંભાઈએ તેમના �વતં સસંગ+થી, ટૉT4ટૉયે તેમના Õવૈ[ંુઠ 

તારા éદયમા ં છેÕ નામના "4ુતકથી, ને ર�4કને Õઅન �ુ િધસ લા4ટÕ - સવ5દય 

નામના "4ુતકથી મન ેચfકત કય5. પણ આ �સગંો તે તે 4થળે ચચા+શે. 
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2. �������3ш 

વડ@લ ભાઇએ તો મારા ઉપર ઘણી આશાઓ બાધંેલી. તમેને પૈસાનો, fકિતªનો 

અને હો§ાનો "tુકળ લોભ હતો. તેમ= ુ½દય બાદશાહ@ હb.ુ ઉદારતા ઉડાઉપણા 

Zધુી તેમને લઈ જતી. આથી તેમ જ તેમના ભોળપણાથી તેમને િમ{ો કરતા ંવાર 

ન લાગતી. આ િમ{વગ+ની મારફત તઓે માર: સાJ ક:સો લાવવાના હતા. Mુ ં

કમાણી iબુ કરવાનો h એમ પણ એમણે માની લીI ુ હb,ુ અને તેથી ઘરખચ+ 

વધાર@ %Îુુ ં હb.ુ માર: સાJ વક@લાત = ુ eે{ પણ તૈયાર કરવામા ંપોતે બાક@ 

નહોતી રાખી. 

�ાિતનો ઝગડો ઊભો જ હતો. બે તડ પડ@ ગયા હતા.ં એક પeે મને bરંુત 

નાતમા ંલઇ લીધો. બીજો પe ન લેવા તરફ X4ુત ર�ો. નાતમા ંલેનાર પeન ે

સતંોષવા ખાતર રાજકોટ લઈ જતા ં પહ:લા ં ભાઈ મને નાિસક લઈ ગયા. �યા ં

ગગંા4નાન કરાNG,ુ ને રાજકોટમા ંપહ`ચતા નાત જમાડ@. 

આ કામમા ંમને રસ ન પડPો. વડ@લ ભાઈનો મારા ��યેનો �ેમ અગાધ હતો, 

માર@ ભ��ત તેટલી રજ હતી એમ મન ે�તીિત છે; તેથી તેમની ઈ�છાને MુકમJપ 

સમ�ને Mુ ંય{ંની Rમ વગર સમzયે તેમની ઈ�છાને અ=[ુળૂ થતો ર�ો. નાત= ુ

કામ આટલેથી થાળે પડ�.ુ 

R તડથી Mુ ં નાતબહાર ર�ો તેમા ં �વેશ કરવા મ1 કદ@ �ય�ન ન કય5. ન મ1 

નાતના કોઈ પણ શેઠ ��યે મનમાયંે રોષ કય5. મારા ��યે િતર4કારની નજર: 

જોનાર પણ તેમા ં હતા. તેઓની સાથે નમીને ચાલતો. નાતના બfહtકારના 

કાયદાને સ"ંણૂ+ માન આપતો. મારા સાZ-ુસસરાને �યા ંક: માર@ બહ:નને �યા ંપાણી 
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સરiુ ં ન પીતો. તેઓ ¶પી ર@તે પાવા તૈયાર થાય, પણ R વ4b ુSહ:રમા ંન 

કરાય તે ¶પી ર@તે કરવા માJ મન જ કmલૂ ન કરb ુ.ં 

મારા આ વત+ન=ુ ં પfરણામ એ આNG ુ ક: નાત તરફથી મને કદ@ કશો ઉપ&વ 

થયા= ુમને યાદ નથી. એટ} ુજ નહ@ પણ, જોક: Mુ ંહaુ આR પણ નાતના એક 

િવભાગથી કાયદ:સર બfહt[ૃત ગણા� h ં છતા ં તેમના તરફથી મ1 માન અને 

ઉદારતા જ અ=ભુNયા છે. તેઓએ મને મારા કાય+મા ંમદદ પણ કર@ છે, અને નાત 

પર�વે Mુ ંકંઈ પણ કJ એવી માર@ પાસેથી આશા સરખી નથી કર@. આ મી¦ંુ ફળ 

ક:વળ અ�િતકારને આભાર@ છે એમ માર@ મા£યતા છે. જો નાત મા દાખલ થવા 

ની મ1 ખટપટ કર@ હોત, વધાર: તડો પાડવા નો �ય�ન કય5 હોત, નાતીલા ને 

છછેંડPા હોત, તો તેઓ અવ�ય સામે થાત, ને Mુ ંિવલાયતથી આવતા ંજ ઉદાસીન 

અને અdલ_ત રહ:વાને બદલે ખટપટની Sળમા ં ફસાઈ ક:વળ િમ�યા�વને 

પોષનારો બની Sત. 

êીની સાથેનો મારો સબંધં હaુ Mુ ં ઈ�h તેવો ન થયો. મારો ¾ષેી 4વભાવ 

િવલાયત જતા ંપણ Mુ ંન %કૂ@ શBો. દર:ક વાતમા ંમાર@ ખાખંદ ને મારો વહ:મ 

Sર@ ર�ા.ં આથી માર@ ધાર:લી %રુાદો Mુ ંપાર ન પાડ@ શBો. પ�નીને અeર�ાન 

હો�ુ ંજ જોઈએ અને તે Mુ ંઆપીશ એમ ધાર:},ુ પણ માર@ િવષયાસ��તએ મને તે 

કામ કરવા જ ન દ@I,ુ અને માર@ ઊણપનો રોષ મ1 પ�ની પર ઉતાય5. એક સમય 

તો એવો આNયો ક: મ1 તેને એને િપયર જ મોકલી દ@ધી અને અ�યતં કtટ આ_યા 

પછ@ ફર@ સાથે રહ:વા દ:વા= ુકmલૂ કGુ+. આમા ંક:વળ માર@ નાદાની જ હતી એમ 

Mુ ંપાછળ થી જોઈ શBો. 

છોકરાઓની ક:ળવણી િવષે પણ માર: Zધુારા કરવા ં હતા. વડ@લ ભાઈને છોકરા 

હતા ંને Mુ ંપણ એક બાળક %કૂ@ ગયો હતો તે હવે ચાર વષ+નો થવા આNયો હતો. 

આ બાળકોને કસરત કરાવવી, તેમને મજmતૂ કરવા,ં ને મારો સહવાસ આપવો, 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 113 

એમ ધારણા હતી, આમા ં ભાઈની સહા=uુિુત હતી. થોડ: ઘણે ~શે Mુ ં આમા 

સફળતા મેળવી શBો. છોકરાઓનો સમાગમ મને બMુ િ�ય લા^યો ને તેમની 

સાથે િવનોદ કરવા ની ટ:વ આજ લગી રહ@ ગયેલી છે. છોકરાઓના િશeક તર@ક: 

Mુ ંશોભી શ[ુ એ�ુ ંકામ કJ એમ મને �યારથી જ લાગે}.ુ 

ખાવામા ંપણ Zધુારા કરવા જોઈએ એ તો 4પtટ હb ુ.ં ઘરમા ંચાકોફ@ને તો 4થાન 

મળ@ XÎુુ ંહb ુ.ં ભાઈ િવલાયત થી ઘેર આવે તે પહ:લા ંઘરમા ંિવલાયત ની કંઈક 

હવા તો દાખલ થવી જ જોઈએ એમ મોટાભાઈએ િવચાGુ+. એટલે ચીનના વાસણ, 

ચા વગેર: R વ4bઓુ ઘરમા ં �થમ રહ:તી તો ક:વળ દવા તર@ક: ને Zધુર:લા 

મહ:માન અથ-, તે હવ ેતો બધાનંે સાJ વપરાવા લાગી હતી. આવા વાતાવરણમા ં

Mુ ં મારા 'Zધુારા' લાNયો. ઓટમીલ પેfરજ (ઘ1સ) દાખલ થઈ, ચાકોફ@ને બદલે 

કોકો, પણ બદલો તો નામનો હતો, ચાકોફ@મા ંકોકોનો ઉમેરો જ થયો. mટૂમોSંએ 

તો ઘર ઘાTG ુજ હb ુ.ં મ1 કોટપાટ}નૂથી ઘર "િુનત કGુ+ ! 

આમ ખરચ વ�Gુ.ં નવીનતાઓ વધી. ઘેર ધોળૉ હાથી બધંાયો. પણ ખરચ લાવ� ુ

Bાથંી ? રાજકોટમા ં bરુત ધધંો શJ કરવામા ં તો હાસંી થાય. રાજકોટમા ં પાસ 

થયેલા વક@લ સામે ઊભાવા Rટ} ુમને �ાન ન મળે ને ફ@ તેમના કરતા ંદસ 

ગણી લેવાનો દાવો ! કયો %ખુ+ અસીલ મને રોક: ? અથવા એવો %ખુ+ મળ@ આવે 

તોયે માર: q ુ માર અ�ાનમા ં ઉ§તાઈ અને દગાનો ઉમેરો કર@ મારા ઉપર=ુ ં

જગત=ુ ંકરજ વધાર� ુ? 

િમ{ની સલાહ એમ પડ@ ક: માર: થોડો વખત %ુબંઈ જઈ હાઈકોટ+નો અ=ભુવ લેવો 

તથા fહ|\ુ4તાનના કાયદાનો અUયાસ કરવો, ને કંઈ વfકલાત મળે તો મેળવવા 

કોિશશ કરવી. Mુ ં%ુબંઈ જવા ઊપડયો. 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 114 

ઘર માડં�.ુ રસોઈયો રાnયો. રસોઈયો મારા Rવોજ હતો. �ા�ણ હત`. મ1 તેને 

નોકરની Rમ તો રાnયો જ નહk. આ �ા�ણ નહાય પણ Iએુ નહk, ધોિતG ુમે}ુ,ં 

જનોઈ મેલk, શાêનો અUયાસ ન મળૅ. વધાર: સારો રસોઈઓ Bાથંી લા�ુ ં? 

'ક:મ રિવશકંર (તે= ુનામ રિવશકંર હb ુ)ં, રસોઈ તો ન આવડ:, પણ સ�ંયા વગેર:= ુ ં

q ુ?' 

'q ુભઈશોબ, 'શ�યાતંપ+ણ શોતી�ુ,ં કોદાળ@ ખટકરમ.' અમે તો એવા જ ભðમણ તો. 

તમારા Rવા નભાવે ને નભીએ. નીકર છેતી તા છે જ તો.' 

Mુ ંસમzયો, માર: રિવશકંરના િશeક થવા=ુ ં રK,ુ વખત તો "tુકળ હતો. અરI ુ

રિવશકંર રાધંે ને અરI ુ Mુ.ં િવલાયતના અ�હાર@ ખોરાકના અખતરાઓ અહk 

ચલાNયા. એક 4ટવ ખર@±ો. Mુ ંપોતે પગંતભેદ તો પાળતો જ નહોતો. રિવશકંરન ે

પગંતનો આ0હ નહોતો. એટલે અમારો મેળ ઠ@ક S°યો. મા{ આટલી શરત-

આથવા કહો %સુીબત હતી : રિવશકંર: મેલની ભાઈબધંી છોડવાના ને રસોઈ સાફ 

રાખવાના સમ ખાધા હતા ! 

પણ મારાથી ચાર પાચં માસથી વધાર: %ુબંઈ રહ:વાય તેમ હb ુજ નહk, ક:મક: 

ખચ+ વધb ુ ંSય ને આવક કંઈ જ નહk. 

આમ મ1 સસંારમા ં �વેશ કય5. બાfર4ટર@ મને વસમી લાગવા માડં@. આડબંર 

ઘણો, આવડત થોડ@. જવાબદાર@નો nયાલ મને કચડવા લા^યો. 
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P. પ
=%	 к=� 

%ુબંઈમા ં એક તરફથી કાયદાનો અUયાસ શJ થયો. બી� તરફથી ખોરાકના 

અખતરા; અને તેમા ંમાર@ સાથે વીરચદં ગાધંી જોડાયા. {ી� તરફથી ભાઈનો 

�યાસ માર: સા?ુ ક:સ શોધવાનો શJ થયો. 

કાયદા વાચંવા=ુ ંકામ ઢ@}ુ ંચાTGુ.ં 'િસિવલ �ોિસજર કોડ' ક:મે ગળે ઊતર: નહk. 

"રુાવાનો કાયદો ઠ@ક ચાTયો. વીરચદં ગાધંી સૉdલિસટરની તયૈાર@ કરતા, એટલ ે

વક@લોની ઘણી વાતો કર:. 'fફરોજશાની હોિશયાર@=ુ ંકારણ તમે=ુ ંકાયદા=ુ ંઅગાધ 

�ાન છે. તેમને 'એિવડ£સ ઍ�ટ' તો મોઢ: જ છે. બ{ીસમી કલમ ઉપરના એક:એક 

ક:સ તેઓ Sણે. બદ?ુ§@નની બાહોશી તો એવી છે ક: જ'જો તેમનાથી ~Sઈ Sય 

છે. તેમની દલીલ કરવાની શ��ત અñત છે.' 

Rમ Rમ આવા અડ@ખમોની વાતો સાભં»ં તેમ તેમ Mુ ંગભરા�. 

'પાચંસાત વષ+ Zધુી બાfર4ટર કોટ+મા ંઢ:ફા ંભાગેં તે નવાઈ ન ગણાય તેથી જ મ1 

સૉdલિસટર થવા=ુ ંધાGુH છે. {ણેક વષ+ પછ@ તમે ખચ+ ઉપાડો એટ}ુ ંકમાઓ તો 

ઘxુ ંસા?ંુ કGુH કહ:વાય.' 

દર માસે ખચ+ પડ:. બહાર બાfર4ટર=ુ ંપાfટGુ ંચોડ�ુ ંને ઘરમા ંબાfર4ટર@ કરવાન ે

સા?ુ તૈયાર@ કરવી! આ મેળ મા?ંુ મન ક:મે ન મેળવી શક:. એટલે મા?ંુ વાચન 

Nયા[ુળ dચ!ે ચાTGુ.ં "રુાવાના કાયદામા ંકંઈક રસ પડPા=ુ ંMુ ંકહ@ ગયો. મેઈનનો 

'fહ|\ુ લૉ' iબૂ રસ"વૂ+ક વા�ંયો પણ ક:સ ચલાવવાની fહ|મત ન આવી. મા?ંુ \ુ:ખ 

કોને કMુ?ં સાસર: ગયેલી નવી વMુના Rવી માર@ �4થિત થઈ! 

એટલામા ં મમીબાઈનો ક:સ માર: નસીબે આNયો. 4મૉલકોઝ કોટ+મા ં જવા=ુ ં હb ુ.ં 

'દલાલને કિમશન આપ�ુ ંપડશે!' મ1 ઘસીન ેના પાડ@. 
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'પણ ફોજદાર@ કોટ+મા ં પકંાયેલા પેલા... મfહને {ણ ચાર હSર પાડનાર પણ 

કિમશન તો આપે છે.' 

'માર: Bા ં તેના Rવા થા�ુ ં છે? મને તો દર માસે J. ૩૦૦ મળે તો બસ થાય. 

બા"નુે Bા ંવધાર: મળતા હતા?' 

પણ એ જમાનો ગયો. %ુબંઈના ંખચ+ મોટા.ં તાર: Nયવહાર િવચારવો જોઈએ.' 

Mુ ંએક ટળ@ બે ન થયો. કિમશન ન જ આ_Gુ.ં પણ મમીબાઈનો ક:સ તો મQયો. 

ક:સ સહ:લો હતો. મને �ીફના J. ૩૦ મQયા. ક:સ એક fદવસથી વધાર: ચાલે તેમ 

નહોb ુ.ં 

4મૉલકોઝ કોટ+મા ંપહ:લવહ:લો દાખલ થયો. Mુ ં�િતવાદ@ તરફથી હતો. એટલે માર: 

ઊલટતપાસ કરવાની હતી. Mુ ંઊભો તો થયો પણ પગ ËRુ, મા�ુ ંફર:. મને લાગે 

ક: કોટ+  ફર: છે. સવાલ "છૂવા=ુ ંZઝેૂ જ નહk. જજ હ4યો હશે. વક@લોને તો ગમંત 

પડ@ જ હશે. પણ માર@ ¬ખને Bા ંકંઈ જોવાપxુ ંહb ુ!ં 

Mુ ં બેઠો. દલાલને કKુ,ં 'મારાથી આ ક:સ નહk ચલાવાય, પટ:લને રોકો. મન ે

આપેલી ફ@ પાછ@ લો.' પટ:લને તે જ દહાડાના એકાવન Jિપયા આપી રોBા. 

તેમને તો રમતવાત હતી. 

Mુ ંનાઠો. મને યાદ નથી ક: અસીલ ��યો ક: હાય5. Mુ ંશરમાયો. "રૂ@ fહમત ન 

આવે �યા ંલગી ક:સ ન લેવાનો િનrય કય5 ને દdeણ આfgકા ગયો �યા ંલગી 

કોટ+મા ંન જ ગયો. આ િનrયમા ંકશી શ��ત નહોતી. હારવાને સા?ુ પોતાનો ક:સ 

મને કોણ આપવા નવ?ંુ હોય? એટલે િનrય િવના પણ મને કોટ+મા ંજવાની ત4દ@ 

કોઈ આપત નહk! 

પણ હaુ એક બીજો ક:સ %ુબંઈમા ંમળવાનો હતો ખરો. આ ક:સ અર� ઘડવાનો 

હતો. એક ગર@બ %સુલમાનની જમીન પોરબદંરમા ં જ_ત થઈ હતી, મારા 
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િપતા¡ીના નામને Sણી તેના બાfર4ટર દ@કરા પાસે તે આવેલો. મને તેનો ક:સ 

}લૂો લા^યો, પણ મ1 અર� ઘડ@ દ:વા=ુ ં કmલૂ કGુH. છપામણી=ુ ં ખચ+ અસીલે 

આપવા=ુ ંહb ુ.ં મ1 અર� ઘડ@. િમ{વગ+ન ેવચંાવી. તે અર� પાસ થઈ ને મને 

કંઈક િવ�ાસ બેઠો ક:, Mુ ંઅર� ઘડવા Rટલો લાયક હોઈશ,-હતો પણ ખરો. 

પણ મારો ઉ±ોગ વધતો ગયો. મફત અર�ઓ ઘડવાનો ધધંો ક?ંુ તો અર�ઓ 

લખવા=ુ ંતો મળે, પણ તેથી કંઈ છોકરા ંµઘૂર: રમ?ે 

મ1 ધાGુH ક: Mુ ં િશeક=ુ ં કામ કર@ શ[ંુ ખરો. ~0ે�નો અUયાસ ઠ@ક કય5 હતો. 

એટલ,ે કોઈ િનશાળમા ંમૅfÂÎલેુશન �લાસમા ં~0ે� શીખવવા=ુ ંકામ મળે તો તે 

શીખ�ુ.ં કંઈક ખાડો તો "રુાય! 

મ1 છાપામા ંSહ:રખબર વાચંી: 'જોઈએ છે, ~0ે� િશeક. દરરોજનો એક કલાક. 

પગાર J. ૭૫.' આ એક �nયાત હાઈ4[લૂની Sહ:રખબર હતી. મ1 અર� કર@. 

મને JબJ મળવાની આશા થઈ. Mુ ંહ`શે હ`શે ગયો. પણ zયાર: આચાય- S·Gુ ંક: Mુ ં

બી.એ. નથી, �યાર: મને fદલગીર@ની સાથે રS આપી. 

'પણ મ1 લડંનની મૅfÂÎલેુશન પાસ કર@ છે. લૅfટન માર@ બી� ભાષા હતી.' 

'એ ખ?ંુ, પણ અમાર: તો 0ૅzGએુટ જ જોઈએ.' 

Mુ ં લાચાર થયો. મારા હાથ હ:ઠા પડPા. મોટાભાઈ પણ dચ|તામા ં પડPા. અમ ે

બનંેએ િવચાGુH ક: %ુબંઈમા ંવધાર: કાળ ગાળવો િનરથ+ક છે. માર: રાજકોટમા ંજ 

�4થર થ�ુ.ં પોતે નાના વક@લ હતા; કંઈક ને કંઈક અર�ઓ ઘડવા=ુ ં કામ તો 

આપી જ શક:. વળ@ રાજકોટના ઘર=ુ ંખચ+ તો હb ુ ંજ. એટલે %ુબંઈનો ખચ+ કાઢ@ 

નાખવાથી ઘણો બચાવ થાય એમ હb ુ.ં મને Zચૂના ગમી. %ુબંઈ=ુ ંઘર [ુલ છએક 

માસના વસવાટ પછ@ ઉઠાNGુ.ં 
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%ુબંઈમા ંર�ો તે દર°યાન હાઈકોટ+મા ંMુ ંરોજ જતો. પણ �યા ંકંઈ શીnયો એમ ન 

કહ@ શ[ંુ. શીખવા Rટલી સમજ નહોતી. ક:ટલીક વેળા તો ક:સમા ંસમજ ન પડ: ને 

રસ ન પડ: �યા ંઝોલા ંપણ ખાતો. બીS પણ ઝોલા ંખાનારા સાથી મળતા, તેથી 

શરમનો બોજો હલકો થતો. છેવટ: હાઈકોટ+મા ં બેઠા ઝોલા ં ખાવા ં એને ફ:શન 

ગણવામા ંબાધ નથી એમ સમજતો થયો એટલે તો શરમ=ુ ંકારણ જ ગGુ.ં 

આ Gગુમા ંપણ મારા Rવા બેકાર બાfર4ટરો જો કોઈ %ુબંઈમા ં હોય તો તેમન ે

સા?ુ એક નાનો સરખો અ=ભુવ અહk ટા[ંું h.ં 

ગીરગામમા ંમકાન હb ુ ંછતા ંMુ ંજવTલે જ ગાડ@ભા�ુ ંખરચતો. Âામમા ંપણ ભા^યે 

જ બેસતો. ગીરગામથી ઘણેભાગે િનયમસર ચાલીને જતો. તેમા ંખાસી ૪૫ િમિનટ 

લાગતી. ને ઘેર પાછો તો અXકૂ ચાલીને જ આવતો. fદવસના તડકો લાગે તે 

સહન કરવાની શ��ત ક:ળવી લીધી હતી. આથી મ1 ઠ@ક પૈસા બચાNયા ને %ુબંઈમા ં

મારા સાથીઓ માદંા પડતા �યાર: Mુ ંએક પણ દહાડો માદંો પડPો હો� એમ મને 

4મરણ નથી. zયાર: Mુ ંકમાતો થયો �યાર: પણ આમ ઑfફસે ચાલીને જવાની ટ:વ 

મ1 છેવટ લગી કાયમ રાખી. આનો લાભ Mુ ંઆજ લગી ઉઠાવી ર�ો h.ં 
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4. પ
=%	 <Q�� 

%ુબંઈથી િનરાશ થઈ રાજકોટ ગયો. નોખી ઑfફસ ખોલી. કંઈક ગા�ુ ં ચાTGુ.ં 

અર�ઓ ઘડવા=ુ ં કામ મળવા લા^Gુ,ં ને દર માસે સર:રાશ {ણસ1 Jિપયાની 

આવક થવા લાગી. આ અર� ઘડવા=ુ ંમળવા લા^Gુ ંતે=ુ ંકારણ માર@ હ`શીયાર@ 

નહોb ુ,ં પણ વગ હb ુ.ં વડ@લ ભાઈના ભાગીદારની વક@લાત Sમલેી હતી. તમેની 

પાસે બMુ અગ�યની અર� ઘડવાની આવે અથવા Rને તે અગ�યની માનતા હોય 

તે તો મોટા બાfર4ટરની પાસે Sય. તેમના ગર@બ અસીલો હોય તેમની અર�ઓ 

ઘડવા=ુ ંમને મળે. 

%ુબંઈમા ં કિમશન નહk આપવાની માર@ ટ:ક હતી તે અહk bટૂ@ ગણાય. બે 

�4થિતનો ભેદ મને સમSવવામા ંઆNયો હતો. તે આ હતો: %ુબંઈમા ંમાર: ક:વળ 

દલાલને પૈસા આપવાની વાત હતી; અહk વક@લને. Rમ %ુબંઈમા ંતેમ અહk પણ 

બધા બાfર4ટરો વગર અપવાદ: આમ અ%કુ ટકા આપે છે એમ મને બતાવવામા ં

આNGુ ં હb ુ.ં મારા ભાઈની દલીલનો ઉ!ર માર@ પાસે નહોતો. 'b ુ ં aુએ છે ક: Mુ ં

બીS વક@લનો ભાગીદાર h.ં અમાર@ પાસે આવ ે તેમાનંા ક:સ R તને આપી 

શકાય તે આપવાની માર@ �િૃ! તો રહ: જ. પણ જો b ુ ં તાર@ ફ@નો ભાગ 

ભાગીદારને ન આપે તો માર@ �4થિત ક:વી કફોડ@ થાય? આપણે સાથે રહ@એ 

એટલે તાર@ ફ@નો લાભ મને તો મળે જ, પણ મારા ભાગીદારને? અને જો તે જ 

ક:સ તે બી� જ^યાએ આપે તો તેને ભાગ મળે જ.' આ દલીલથી Mુ ંભોળવાયો ને 

મને લા^Gુ ં ક:, જો માર: બાfર4ટર@ કરવી હોય તો આવા ક:સમા ં કિમશન ન 

આપવાનો આ0હ માર: ન રાખવો જોઈએ. Mુ ં પીગQયો. મારા મનને મનાNGુ,ં 

અથવા 4પtટ શ³દોમા ંકMુ ંતો, છેતGુH. પણ આ િસવાય બીS કોઈ પણ ક:સમા ંમ1 

કિમશન આ_યા=ુ ંમને 4મરણ નથી. 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 120 

જોક: મા?ંુ આિથªક ગા�ુ ંતો ચાTGુ,ં પણ �જ|દગીનો પહ:લો આઘાત આ અરસામા ં

મQયો. d�fટશ અમલદાર એટલે qુ ંએ Mુ ંકાને સાભંળતો. નજરોનજર જોવા=ુ ંમને 

હવે મQGુ.ં 

પોરબદંરના મા� રાણાસાહ:બને ગાદ@ મળ@ તે "વૂ- મારા ભાઈ તેમના મ{ંી ન ે

સલાહકાર હતા. તે દર°યાન તેમણે રાણાસાહ:બને ખોટ@ સલાહ આ_યા=ુ ંતહોમત 

તેમની ઉપર હb ુ.ં આ ફfરયાદ તે સમયના પોdલfટકલ એજ£ટને મળેલી ને તે 

મારા ભાઈની સામે ભરમાયા હતા. આ અમલદારન ેMુ ં િવલાયતમા ંમળેલો હતો. 

�યા ં તેમણે માર@ મૈ{ી ઠ@ક કર@ કહ:વાય. ભાઈએ િવચાGુH ક:, આ ઓળખાણનો 

લાભ લઈ માર: પોdલfટકલ એજ£ટને બે શ³દો કહ:વા ને તેમની ઉપર R ખરાબ 

અસર પડ@ હોય તે u ૂસંવા �ય�ન કરવો. મને આ વાત જરાયે પસદં ન પડ@. 

િવલાયતની ન�વી ઓળખાણનો માર: લાભ ન લેવો જોઈએ. જો મારા ભાઈએ 

કાઈં \ૂિષત કાય+ કGુH હોય તો ભલામણ શા કામની? જો ન કGુH હોય તો ર@તસર 

અર� કર@ને અથવા પોતાની િનદ5ષતા ઉપર િવ�ાસ રાખી િનભ+ય થઈ બેસ�ુ.ં 

આ દલીલ ભાઈને ગળે ન ઊતર@. 'b ુ ંકાfઠયાવાડને Sણતો નથી. �જ|દગીની પણ 

તને હવે ખબર પડશે. અહk તો વગે વાવણા ંથાય છે. તારા Rવો ભાઈ હોય ને 

તારા ઓળખીતા અમલદાસને થોડ@ ભલામણ કરવાનો સમય આવે �યાર: b ુ ંછટક@ 

Sય એ બરોબર ન કહ:વાય.' 

ભાઈ=ુ ં મ` ન %કૂ@ શBો. માર@ મર� િવ?ુs Mુ ં ગયો. મને અમલદારની પાસ ે

જવાનો કશો અિધકાર નહોતો. જવામા ંમારા 4વમાનનો ભગં થતો હતો એની મને 

q�ુs હતી. મ1 મળવાનો વખત મા^યો; મને મQયો; Mુ ંગયો. aૂની ઓળખાણ કાઢ@. 

પણ મ1 bરુત જોGુ ંક: િવલાયત અને કાfઠયાવાડમા ંભેદ હતો; પોતાની iરુશીએ 

બેઠ:લા અમલદાર અને રS ઉપર ગયલે અમલદારમા ંપણ ભેદ હતો. અમલદાર: 

ઓળખાણનો 4વીકાર કય5, પણ એ ઓળખાણની સાથે જ તે વધાર: અÉડ થયા. 
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'એ ઓળખાણનો લાભ લેવા તો b ુ ંનથી આNયો ના?' એમ મ1 તેની અÉડાઈમા ં

જોGુ,ં તેની ¬ખમા ંવા�ંGુ.ં સમજતા ંછતા ંમ1 મા?ંુ �કરણ ઉખેQGુ.ં સાહ:બ અધીરા 

થયા. 'તારા ભાઈ ખટપટ@ છે. તાર@ પાસેથી વધાર: વાત સાભંળવા Mુ ં નથી 

માગતો. મને વખત નથી. તારા ભાઈને જો કંઈ કહ:�ુ ંહોય તો તે ર@તસર અર� 

કર:.' આ ઉ!ર બસ હતો, યથાથ+ હતો; પણ ગરજને �ાન Bાથંી હોય? Mુ ંતો મા?ંુ 

�કરણ ચલાવી ર�ો હતો. સાહ:બ ઊઠPા. 'હવે તમાર: જ�ુ ં જોઈએ.' 

મ1 કKુ,ં 'પણ માર@ વાત તો "રૂ@ સાભંળો.' 

સાહ:બ iબૂ dખSયા. 'પટાવાળા, ઇસકો દરવાS બતાઓ.' 

'હaૂર' કહ@ પટાવાળો દોડ@ આNયો. Mુ ંતો હaુ કંઈક બક@ ર�ો હતો. પટાવાળાએ 

મને હાથ લગાડPો ને મને દરવાSની બહાર કાઢàો. 

સાહ:બ ગયા, પટાવાળો ગયો. Mુ ંચાTયો, અકળાયો, dખSયો. મ1 તો dચÀી ઘસડ@: 

'તમે મા?ંુ અપમાન કGુH છે, પટાવાળાની મારફતે માર@ ઉપર Mમુલો કય5 છે. તમે 

માફ@ નહk માગો તો તમારા ઉપર ર@તસર ફfરયાદ કર@શ.' આ dચÀી મ1 મોકલી. 

થોડ@ જ વારમા ંસાહ:બનો સવાર જવાબ આપી ગયો: 

'તમે મારા તરફ અસUયપણે વ�યા+. તમન ેજવા=ુ ંકKુ ંછતા ંતમે ન ગયા, તેથી 

મ1 જJર મારા પટાવાળાને તમને દરવાજો દ:ખાડવા કKુ,ં ને પટાવાળાના કહ:વા 

છતા ંતમે કચેર@ ન છોડ@. તેણે તમને કચેર@ બહાર કાઢવા "રૂb ુ ં બળ વાપGુH. 

તમાર: R પગલા ંલેવા ંહોય તે લેવા તમે ¶ટા છો.' જવાબની આ મતલબ હતી. 

આ જવાબ dખ4સામા ં મેલી ભ`ઠો પડ@ ઘેર આNયો. ભાઈને વાત કહ@. તે \ુ:ખી 

થયા. પણ તે મને qુ ંસા�ંવન આપે? વક@લ િમ{ોને વાત કર@. મને ક:સ માડંતા ં

થોડો જ આવડતો હતો? આ સમયે સર fફરોજશા મહ:તા પોતાના કોઈક ક:સસર 

રાજકોટમા ં હતા. તેમને મારા Rવો નવો બાfર4ટર તો Bાથંી મળ@ શક:? પણ 
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તેમને રોકનાર વક@લની મારફતે તેમને કાગdળયા ંમોકલી તેમની સલાહ "છુાવી. 

'ગાધંીને કહો, આવા fક4સા તો બધા વક@લબાfર4ટરના અ=ભુવમા ંઆNયા હશે. b ુ ં

નવોસવો છે. તને હaુ િવલાયતની iમુાર@ છે. b ુ ં d�fટશ સમલદારને ઓળખતો 

નથી. જો તાર: Zખેુથી બેસ�ુ ંહોય ને બે પસૈા કમાવા હોય તો તને મળેલી dચÀી 

ફાડ@ નાખં અને થયે}ુ ંઅપમાન ગળ@ S. ક:સ કરવામા ં તને દોકડો એક નહk 

મળે, ને b ુ ંiવુાર થશ.ે �જ|દગીનો અ=ભુવ તને હaુ હવે મળવાનો છે.' 

મને આ િશખામણ કડવી ઝેર લાગી. પણ તે કડવો µ ૂટંડો ગળે ઉતાય- ¶ટકો હતો. 

Mુ ંઅપમાન uલૂી તો ન જ શBો, પણ મ1 તેનો સ\ુપયોગ કય5. 'આવી �4થિતમા ં

ફર@ કોઈ fદવસ નહk %કુા�, કોઈની િસફારસ આમ નહk ક?ંુ.' આ િનયમનો કદ@ 

ભગં નથી કય5. આ આઘાતે �જ|દગી=ુ ંZકુાન બદTGુ.ં 
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5. �RS� <ITк��� �:9��4 

અમલદારની પાસે મા?ંુ જ�ુ ંઅવ�ય દોષમય હb ુ.ં પણ અમલદારની અધીરાઈ, 

તેનો રોષ, તેની ઉsતાઈ આગળ મારો દોષ અTપ થઈ ગયો. દોષની સS ધÉો 

નહોતો. Mુ ંતેની પાસે પાચં િમિનટ પણ નહk બેઠો હો�. મા?ંુ બોલ�ુ ંજ તેને અસ� 

લા^Gુ.ં તે મને િવવેક"વૂ+ક જવા=ુ ંકહ@ શકતો હતો. પણ તેના અમલના નશાને 

કશી હદ નહોતી. પાછળથી મને ખબર પડ@ હતી ક: આ અમલદારને ધીરજ Rવી 

તો વ4b ુજ નહોતી. તેની પાસે જનાર=ુ ંઅપમાન કર�ુ ંએ તેને સા?ુ સામા£ય 

વાત હતી. પોતાને ન ગમે તેવી વાત થઈ ક: bરુત સાહ:બનો િમSજ Sય. 

મા?ંુ ઘxુ ં કામ તો તેની કોટ+મા ં હોય, iશુામત કરવા=ુ ં તો મારાથી બને તેમ 

નહોb ુ.ં આ અમલદરને અયો^ય ર@તે ર@ઝવવા Mુ ં માગતો નહોતો. તેની ઉપર 

ફfરયાદની ધમક@ મોકલીને Mુ ંફfરયાદ ન ક?ંુ ને તેને કંઈ ન લiુ ંએ પણ મને ન 

ગ°Gુ.ં 

દર°યાન કાfઠયાવાડની ખટપટનો પણ મને કંઈક અ=ભુવ મQયો. કાfઠયાવાડ 

એટલે નાના ં અનેક રાzયોનો %લુક. અહk %સુ§@વગ+નો પાક તો ભાર: હોય જ. 

રાzયો વ�ચે ઝીણી ખટપટ, હો§ો જમાવવા સા?ુ ખટપટ, રાSના કાચા કાન, 

રાS પરવશ. સાહ:બોના પટાવાળા સમાન iશુામત; િશર4તદેાર એટાલે દોઢ 

સાહ:બ, ક:મક: િશર4તેદાર એ સાહ:બની ¬ખ, તેના કાન, તેનો \ુભાિષયો. 

િશર4તેદાર ધાર: એ જ કાયદો િશર4તેદારની અવક સાહ:બની આવક કરતા ંવહાર: 

ગણાતી. આમા ં અિતશયો��ત હોવાનો સભંવ ખરો. પણ િશર4તેદારના �ૂંક 

પગારના �માણમા ંતેનો ખચ+ અવ�ય વધાર: રહ:તો. 
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આ વાતાવરણ મને ઝેર સમાન લા^Gુ.ં Mુ ંમાર@ 4વત{ંતા ક:મ બચાવી શક@શ એ 

િવચાર મને ર�ા જ કર:. 

Mુ ં ઉદાસીન બ£યો. ભાઈએ માર@ ઉદાસીનતા જોઈ. Bાકં નોકર@ લઈને બેસી 

જવાથી Mુ ંખટપટમાથંી %�ુત રહ@ શ[ંુ એ એક િવચાર ચાTયો. પણ ખટપટ િવના 

કારભા?ંુ ક: £યાયાધીશપxુ ંBાથંી મળે? 

વક@લાત કરતા ંસાહ:બની સાથેનો ઝઘડો વ�ચે આવતો હતો. 

પોરબદંરમા ંઍડિમિન4ÂÛશન હb ુ.ં �યા ંરાણાસાહ:બને સા?ુ કÚક સ!ા મેળવવાનો 

�ય�ન કરવાનો હતો. મેર લોકોની પાસેથી વધાર: પડતી િવઘોટ@ લેવાતી હતી. ત ે

બાબત પણ માર: �યાનંા ઍડિમિન4Â:ટરને મળવા=ુ ંહb ુ.ં મ1 જોGુ ંક: ઍડિમિન4Â:ટર 

દ:શી હતા, ઘતા ં તેમનો ?ુઆબ તો સાહ:બથીયે વધાર: હતો. તમેનામા ંહોિશયાર@ 

હતી. પણ તેમની હોિશયાર@નો લાભ રºયતને બMુ મQયો એમ Mુ ંન જોઈ શBો. 

રાણા સાહ:બને થોડ@ સ!ા મળ@. મેર લોકોને તો કંઈ જ ન મQGુ ંએમ કહ:વાય. 

તેમનો ક:સ "રૂો તપાસાયો એમ પણ મને ન લા^Gુ.ં 

એટલે અહk પણ Mુ ં �માણમા ં િનરાશ થયો. મને લા^Gુ ં ક: ઈ£સાફ ન મQયો. 

ઈ£સાફ મેળવવા સા?ુ માર@ પાસે સાધન નહોb ુ.ં બMુ થાય તો મોટા સાહ:બને 

અપીલ કરાય. તેનો શેરો થાય, 'અમે આ કામમા ંવ�ચે નથી પડ@ શકતા.' આવા 

ફÈસલાની પાછળ જો કોઈ કાયદા કા=નૂ હોય તો આશા રહ:. અહk તો સાહ:બની 

મર� તે કા=નૂ. 

Mુ ંઅકળાયો. 

દર°યાન ભાઈની પાસે પોરબદંરની એક મેમણ પેઢ@=ુ ં કહ:ણ આNGુ:ં 'આમારો 

વેપાર દdeણ આfgકામા ંછે. અમાર@ પેઢ@ મોટ@ છે. અમારો એક મોટો ક:સ ચાલે 

છે. દાવો ચાળ@સ હSર પા�ડનો છે. ક:સ ઘણો વખત થયા ંચાલી ર�ો છે. અમાર@ 
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પાસે સારામા ંસારા વક@લબાfર4ટરો છે. જો તમારા ભાઈને મોકલો તો તે અમને 

મદદ કર: ને તેને પણ કÚક મદદ મળે. તે અમારો ક:સ અમારા વક@લને સાર@ 

ર@તે સમSવી શકશ.ે વળ@, તે નવો %લુક જોશે ને ઘણા ં નવા ં માણસોની 

ઓળખાણ કરશે.' 

ભાઈએ માર@ પાસે વાત કર@. Mુ ંઆ બધાનો અથ+ સમ� ન શBો.માર: મા{ 

વક@લને સમSવવા=ુ ંકામ જ કર�ુ ંપડશે ક: કોટ+મા ંપણ જ�ુ ંરહ:શે એ ન Sણી 

શBો. પણ Mુ ંલલચાયો. 

દાદા અબ\ુTલાના ભાગીદાર મરMમૂ શેઠ અબ\ુલ કર@મ ઝવેર@ની ભેટ મારા 

ભાઈએ કરાવી. શેઠ: કKુ:ં 'તમને ઝાઝી મહ:નત નહk પડ:. અમાર: મોટા ગોરાઓની 

સાથે દો4તી છે. એમની તમે ઓળખાણ કરશો. અમાર@ \ુકાનમા ંપણ તમે મદદ 

કર@ શકશો. અમાર: ~0ે� પ{Nયવહાર ઘણો રહ: છે. તેમા ંપણ તમે મદદ કર@ 

શકશો. તમા?ંુ રહ:વા=ુ ંઅમારા બગંલામા ંજ થશે, એટલે તમારા ઉપર કંઈ જ ખચ+ 

નહk પડ:.' 

મ1 "છૂÒ ુ ં: 'મર@ નોકર@ તમે ક:ટલી %§ુત Zધુી માગો છો? મને તમે પગાર qુ ં

આપશો?' 

તમા?ંુ કામ એક વષ+થી વધાર: નહk પડ:. તમને ફ4ટ+  �લાસ=ુ ંઆવવાજવા=ુ ંભા�ુ ં

ને રહ:વા તથા ખાધા ખચ+ ઉપરાતં ૧૦૫ પા�ડ આપીqુ.ં' 

આ કંઈ વક@લાત ન કહ:વાય. આ નોકર@ હતી. પણ માર: તો zયા ં �યાથંી 

fહ|\ુ4તાન છોડ�ુ ંહb ુ.ં નવો %લુક જોવા મળશે ને અ=ભુવ મળશે તે aુદો. ૧૦૫ 

પા�ડ ભાઈને મોકલીશ એટલે ઘર ખચ+મા ંકંઈક મદદ થશે. આમ િવચાર કર@ મ1 

તો પગાર િવષે રકઝક કયા+ િવના શેઠ અબ\ુલ કર@મની દરખા4ત કmલૂ રાખી ને 

દdeણ આfgકા જવા તૈયાર થયો. 
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િવલાયત જતા ં િવયોગ \ુઃખ થGુ ંહb ુ ંતે દdeણ આfgકા જતા ંન થGુ.ં માતા તો 

ચાલી ગઈ હતી. મ1 \ુિનયાનો ને %સુાફર@નો અ=ભુવ લીધો હતો. રાજકોટ %ુબંઈ 

વ�ચે તો આવS હતી જ. એટલે િવયોગ મા{ પ�નીની સાથેનો આ વેળા \ુઃખકર 

હતો. િવલાયતથી આNયા પછ@ એક બીS બાળકની �ાÇ_ત થઈ હતી. અમાર@ 

વ�ચેના �ેમમા ંહaુ િવષય તો હતો જ. છતા ંતેમા ંિનમ+ળતા આવવા લાગી હતી. 

િવલાયતથી મારા આNયા પછ@ અમે સાથે બMુ થો�ુ ંર�ા ંહતા,ં અને Mુ ંપોતે ગમે 

તેવો પણ િશeક બ£યો હતો તેથી, તથા પ�નીમા ં ક:ટલાક Zધુારા કરાNયા હતા 

તેથી, તે િનભાવવા ખાતર પણ સાથે રહ:વાની આવ�યકતા અમને બનંનેે જણાતી 

હતી. પણ આfgકા મને ખ1ચી રKુ ંહb ુ.ં તણેે િવયોગને સ� બનાવી %Bૂો. 'એક 

વષ+ બાદ તો આપણે મળqુ ંજ ના?' એમ કહ@ સા�ંવન આપી મ1 રાજકોટ છોડ�ુ ંને 

%ુબંઈ પહ`�યો. 

દાદા અબ\ુTલાના %ુબંઈના એજ£ટ મારફતે માર: fટfકટ કઢાવવાની હતી. પણ 

4ટ@મરમા ં કÛબીન ખાલી ન મળે. જો આવેળા X[ંુૂ તો માર: એક માસ લગી 

%ુબંઈમા ંહવા ખાવી પડ: તેમ હb ુ.ં એજ£ટ: કKુ,ં 'અમે તો બMુ મહ:નત કર@ પણ 

અમને fટfકટ નથી મળ@ શકતી. ડ:કમા ં Sઓ તો ભલે. ખાવાનો બદંોબ4ત 

સ}નૂમા ં થઈ શકશે.' એ fદવસો મારા પહ:લા વગ+ની %સુાફર@ના હતા. ડ:કનો 

ઉતા?ુ થઈને કંઈ બાfર4ટર Sય? મ1 ડ:કમા ંજવા ના પાડ@. મને એજ£ટ ઉપર શક 

આNયો. પહ:લા વગ+ની fટfકટ ન જ મળે એ મારા મા£યમા ંન આNGુ.ં એજ£ટની 

રS લઈ મ1 જ fટfકટ મેળાવવા �ય�ન કય5. Mુ ં4ટ@મર પર પહ`�યો. તેના વડા 

માલમને મQયો. તેને "છૂતા ંતેણે મને િનખાલસપણે જવાબ આ_યો: 'અમાર: �યા ં
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આટલી ભીડ ભા^યે જ હોય છે. પણ મોઝાÇ°બકના ગવન+ર-જનરલ આ 4ટ@મરમા ં

Sય છે, તેથી બધી જ^યા "રુાઈ ગઈ છે.' 

'�યાર: qુ ંતમે કોઈ ર@તે માર: સા?ુ જ^યા ન જ કાઢ@ શકો?' 

માલમે માર@ સામે જોGુ.ં તે હ4યો ને બોTયો, 'એક ઉપાય છે. માર@ કÛબીનમા ંએક 

હkચકો ખાલી હોય છે. તેમા ંઅમે ઉતા?ુન ે લેતા નથી, પણ તમને Mુ ંએ જ^યા 

આપવા તૈયાર h.ં' Mુ ં રા� થયો. માલમનો આભાર મા£યો. શેઠને વાત કર@ન ે

fટfકટ કઢાવી. ૧૮૯૩ના એિ�લ માસમા ંMુ ંહ`શભય5 દdeણ આfgકામા ંમા?ંુ નસીબ 

અજમાવવા ઊપડPો. 

પહ:}ુ ં બદંર લા% ુ હb ુ.ં �યા ં પહ`ચતા લગભગ તેર fદવસ થયા. ર4તામા ં

ક_તાનની સાથે ઠ@ક મહોબત Sમી. ક_તાનને શતરંજ રમવાનો શોખહતો. પણ તે 

હaુ નવિશખાઉ હતો. તેને પોતાના કરતા ઠોઠ રમનારાનો ખપ હતો તેથી મન ે

રમવા નોતય5. મ1 શતરંજની રમત કદ@ જોઈ નહોતી. તેને િવષે સાભંQGુ ંઠ@ક હb ુ ં

એ રમતમા ંઅÉલનો ઉપયોગ સાર@ પેઠ: પડ: છે એમ રમનારાઓ કહ:તા. ક_તાન ે

મને પોતે શીખવશે એમ કKુ.ં Mુ ંતેને ઠ@ક %રુ@દ મQયો, ક:મ ક: મને ધીરજ હતી. Mુ ં

તો હાયા+ જ કરતો. તેમ તેમ ક_તાનને શીખવવા=ુ ં qરૂાતન ચડb ુ ં ગGુ.ં મન ે

શતરંજની રમત ગમી. પણ તે કોઈ દહાડો 4ટ@મરથી નીચે ન ઉતર@. રાS રાણી 

ઈ�યાfદ ક:મ ચલાવી શકાય તે સમSવા ઉપરાતં આવડત ન વધી. 

લા% ુબદંર આNGુ.ં �યા ં 4ટ@મર {ણ ચાર કલાક રોકાવાની હતી. Mુ ંબદંર જોવા 

નીચે ઊતય5. ક_તાન પણ ગયો હતો. તેણે મને કKુ,ં અહk=ુ ંબા?ંુ દગાખોર છે. 

તમે વહ:લા પાછા વળજો.' 

ગામ તો ત§ન ના=ુ ંહb ુ.ં �યાનંી પો4ટ ઑફ@સે ગયો તો fહ|દ@ નોકરો જોયા. તેથી 

રા� થયો. તેમની સાથે વાતો કર@. હબસીઓને મQયો. તેમની રહ:ણી કરણીમા ં
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રસ લા^યો. તેથી કÚક વખત ગયો. બીS ક:ટલાક ડ:કના ઊતા?ુ હતા. તેમની 

સાથે મ1 ઓળખાણ કર@ હતી. તેઓ રસોઈ િનરાતંે જમવા સા?ુ નીચે ઊતયા+ હતા.ં 

Mુ ં તેમની હોડ@મા ં બેઠો. બારામા ં ઠ@ક ભરતી હતી. અમાર@ હોડ@ પર ભાર સારો 

હતો. તાણ એટ}ુ ંબIુ ં હb ુ ં ક: હોડ@એ=ુ ં દોર�ુ ં 4ટ@મરની સીડ@ પાસાથે ક:મે કGુH 

બધંાય જ નહk. હોડ@ સીડ@ની પાસે Sય ને સરક@ Sય. 4ટ@મર ઊપડવાની 

પહ:લી સીટ@ થઈ. Mુ ંગભરાયો. ક_તાન ઉપરથી જોઈ ર�ો હતો. તેણે પાચં િમિનટ 

4ટ@મર થોભાવવા કKુ.ં 4ટ@મરની પાસે એક મછવો હતો તેન ેદસ Jિપયા આપી 

માર: સા?ુ એક િમ{ે ભાડ: કય5, ને તે મછવાએ પેલી હોડ@માથંી મને ¨ચક@ લીધો. 

4ટ@મરની સીડ@ ઉપડ@ ગઈ હતી. દોરડાથી મને ઉપર ખ1ચી લીધો, ને 4ટ@મર 

ચાલતી થઈ! બીS ઉતા?ુઓ રહ@ ગયા. ક_તાને આપેલી ચેતવણીનો અથ+ હવ ે

સમzયો. 

લા%થુી મો°બાસા ને �યાથંી ઝાઝંીબાર પહ`�યા. ઝાઝંીબરમા ંતો બMુ જ રોકાવા=ુ ં

હb ુ ં - આઠ ક: દસ fદવસ. અહk નવી 4ટ@મરમા ંબદલવા=ુ ંહb ુ.ં 

ક_તાનના �ેમનો કંઈ પાર નહોતો. આ �ેમે માર: સા?ુ ઊલ�ંુ 4વJપ પકડ�ુ.ં તણેે 

મને પોતાની સાથે સહ:લ કરવા જવા નોતય5. એક ~0ેજ િમ{ને પણ નોતય5 

હતો. અમે {ણે ક_તાનન મછવામા ંઊતયા+. આ સહ:લનો મમ+ Mુ ં %§ુલ નહોતો 

સમzયો. ક_તાનને શી ખબર ક: Mુ ંઆવી બાબતોમા ં છેક અS·યો હોઈશ? અમ ે

તો હ³સી ઓરતોના વાડામા ંપહ`�યા. એક દલાલ અમને �યા ંલઈ ગયેલો. દર:ક 

એક એક કોટડ@મા ં"રુાયા. પણ Mુ ં તો શરમનો માય5 કોટડ@મા ં"રુાઈ જ ર�ો. 

પેલી બાઈ dબચાર@ને શા િવચાર આNયા ં હશે એ તો તે જ Sણે. ક_તાને mમૂ 

માર@. Mુ ંતો Rવો ~દર દાખલ થયો હતો તેવો જ બહાર નીકQયો. ક_તાન મા?ંુ 

ભોળપણ સમ� ગયો. �થમતો મને બMુજ ભ`ઠપ લાગી. પણ આ કાય+ કોઈ ર@ત ે

Mુ ંપસદં કર@ શ[ંુ તેમ નહોb ુ ંજ, તેથી તરત જ તે જતી રહ@ ને મ1 ઈ�રનો પાડ 
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મા£યો ક: પેલી બહ:નને જોઈ મને િવકાર સરખો પણ પેદા ન થયો. મને માર@ 

નબળાઈ તરફ િતર4કાર ઊપzયો ક: Mુ ંકોટડ@મા ં"રુાવાની જ ના પાડવાની fહ|મત 

ન કર@ શBો. 

આ માર@ �જ|દગીની આવા �કરની {ી� કસોટ@ હતી. ક:ટલાય ેaુવાિનયા �થમ 

િનદ5ષ હોવા છતા ંખોટ@ શરમથી દોષમા ંપડતા હશે. મા?ંુ બચ�ુ ંમારા "?ુુષાથ+ન ે

આભાર@ નહોb ુ.ં જો મ1 કોટડ@મા ં"રુાવાની ચોnખી ના પાડ@ હોત તો તે "?ુુષાથ+ 

ગણાત. મારા બચવાને સા?ુ માર: તો પાડ ક:વળ ઈ�રનો જ માનવો ર�ો છે. પણ 

આ fક4સાથી માર@ ઈ�ર ઉપરની આ4થા વધી ને ખોટ@ શરમ છોડવાની fહ|મત 

પણ કÚક શીnયો. 

ઝાઝંીબારમા ંએક અઠવાfડGુ ંગાળવા=ુ ંહb ુ.ં તેથી Mુ ંએક મકાન ભાડ: લઈ શહ:રમા ં

ર�ો.શહ:ર iબૂ ફર@ ફર@ને જોGુ.ં ઝાઝંીબારનો લીલોતર@નો nયાલ મા{ 

મલબારમા ંજ આવી શક:. �યાનંા િવશાળ ઝાડો, �યાનંા મોટા ંફળો, ઈ�યાfદ જોઈ 

Mુ ંતો ચfકત થઈ ગયો. 

ઝાઝંીબારથી મોઝાÇ°બક ને �યાથંી માસની લગભગ આખર: નાતાલ પહ`�યો. 

 

 

 

 

 

 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 130 

 

7. F. O�	�� ����� 

નાતાલ=ુ ંબદંર ડરબન કહ:વાય છે અને નાતાલ બદંરને નામે પણ ઓળખાય છે. 

મને લેવાને અબ\ુTલા શેઠ આNયા હતા. 4ટ@મર ડÉામા ંઆવી અને નાતાલના 

લોકો 4ટ@મર ઉપર પોતાના િમ{ોને લેવા આNયા �યા ંજ Mુ ંસમ� ગયો ક: અહk 

fહ|દ@ઓને બMુ માન નથી, અબ\ુTલા શેઠને ઓળખનારા R �માણે તેમની સાથ ે

વત+તા હતા તેમાયં એક �કારની તોછડાઈ Mુ ંજોઈ શકતો હતો, R મને ડખંતી 

હતી. અબ\ુTલા શેઠને આ તોછડાઈ સદ@ ગઈ હતી. મને Rઓ જોતા હતા તે 

કંઈક [ુbહૂલથી િનહાળતા હતા. મારા પોશકથી Mુ ંબીS fહ|દ@ઓમાથંી કંઈક તર@ 

આવતો હતો. મ1 તે વેળા 'gૉકકોટ' વગેર: પહ:યાH હતા ંઅને માથે બગંાળ@ ઘાટની 

પાઘડ@ પહ:ર@ હતી. 

મને ઘેર લઈ ગયા. પોતાની કોટડ@ની પડખે એક કોટડ@ હતી તે મને અબ\ુTલા 

શેઠ: આપી. તે મને ન સમR, Mુ ં તેમને ન સમaુ.ં તેમના ભાઈએ અપેલા ં

કાગાdળયા ં તેમણે વા�ંયાનંે વધાર: ગભરાયા. તેમને લા^Gુ ં ક: ભાઈએ તો તેમન ે

સફ:દ હાથી બા�ંયો. માર@ સાહ:બશાઈ રહ:ણી તેમને ખચા+ળ લાગી. માર: સા?ુ ખાસ 

કામ તે વખતે નહોb ુ.ં તેમનો ક:સ તો Âા£સવાલમા ંચાલતો હતો. bરુત મને �યા ં

મોકલીને qુ ંકર:? વળ@ માર@ હોિશયાર@નો ક: �માdણકપણાનો િવ�ાસ પણ ક:ટલી 

હદ Zધુી કરાય? િ�ટોfરયામા ં પોતે માર@ સાથે હોય જ નહk. �િતવાદ@ 

િ�ટોfરયામા ં જ હોય. તેની મારા ઉપર આયો^ય અસર થાય તો? જો મને આ 

ક:સ=ુ ંકામ ન સ`પે તો બીaુ ંકામ તો તેમના મહ:તા મારા કરતા ંઘxુ ંસા?ંુ કર@ 

શક:. મહ:તા uલૂ કર: તો તેને ઠપકો દ:વાય. Mુ ંuલૂ ક?ંુ તો ? કા ંતો ક:સ=ુ,ં કા ંતો 

મહ:તાગીર@=ુ ંઆ ઉપરાતં {ીaુ ંકામ ન મળે. એટલ,ે જો ક:સ=ુ ંકામ ન સ`પાય તો 

મને ઘેર બેઠા ખવડાવ�ુ ંરKુ.ં 
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અબ\ુTલા શેઠ=ુ ંઅeર�ાન ઘxુ ંઓh ંહb ુ,ં પણ અ=ભુવ�ાન "tુકળ હb ુ.ં તેમની 

m�ુs તી« હતી. અન ેએ વાત=ુ ં તેમને પોતાને ભાન હb ુ.ં ~0ે� �ાન ક:વળ 

વાતચીત "રૂb ુ ંમહાવરાથી મેળવી લીIુ ંહb ુ.ં પણ એવા ~0ે� મારફત પોતા=ુ ં

બIુ ં કામ ઉક:લી શ�તા. બòકના મૅનેજરો સાથે વાતો કર:, Gરુોિપયન વેપાર@ઓ 

સાથે સોદા કર@ આવે, વક@લોને પોતાનો ક:સ સમSવી શક:. fહ|દ@ઓમા ં તેમ=ુ ં

માન iબૂ હb ુ.ં તેમની પેઢ@ તે વેળા બધી fહ|દ@ પેઢ@ઓમા ંમોટ@ હતી. અથવા 

મોટ@માનંી એક તો હતી જ. તેમની �[ૃિત વહ:મી હતી. 

તેમને ઈ4લામ=ુ ંઅdભમાન હb ુ.ં ત�વ �ાનની વાતોનો શોખ રાખતા. અરબી ન 

આવાડb ુ ં , છતા ં [ુરાન શર@ફની અને સામા£ય ર@તે ઈ4લામી ધમ+ સાfહ�યની 

માfહતી સાર@ ગણાય. &tટાતંો તો હાજર જ હોય. તેમના સહવાસથી મન ે

ઈ4લામ=ુ ં Nયવહાfરક �ાન ઠ@ક મQGુ.ં અમે એક બીSને ઓળખાતા થયા �યાર 

પછ@ તે માર@ સાથે ધમ+ચચા+ "tુકળ કરતા. 

બીR ક: {ીR fદવસે મને ડરબનની કોટ+  જોવાને લઈ ગયા. �યા ં ક:ટલીક 

ઓળખાણો કરાવી. કોટ+મા ંપોતાના વક@લની પાસે મને બેસડPો. મૅ�જ4Â:ટ માર@ 

સા%ુ ંજોયા કર:. તેણે મને માર@ પાઘડ@ ઉતારવા કKુ.ં મ1 તે ઉતારવાની ના પાડ@, 

ને કોટ+  છોડ@. 

માર: નસીબે તો અહk પણ લડાઈ જ હતી. 

પાઘડ@ ઉતારવાનો ભેદ અબ\ુTTલા શેઠ: સમSNયો. %સુલમાની પોશાક Rણે 

પહ:ય5 હોય તે પોતાની %સુલમાની પાઘડ@ પહ:ર@ શક:. બીS fહ|દ@ઓએ કોટ+મા ં

દાખલ થતા ંપોતાની પાઘડ@ ઉતારવી જોઈએ. 

આ ઝીણો ભેદ સમSવવા સા?ુ ક:ટલીક હક@કતમા ંમાર: ઊતર�ુ ંપડશે. 

મ1 આ {ણ fદવસમા ંજ જોઈ લીIુ ંહb ુ ંક: fહ|દ@ઓ પોતપોતાના વાડા રચીને બેસી 

ગયા હતા. એક ભાગ %સુલમાની વેપાર@નો - તેઓ પોતાને 'અરબ'ને નામ ે
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ઓળખાવે. બીજો ભાગ fહ|\ુ ક: પારસી મહ:તાઓનો. fહ|\ુ મહ:તા અsર લટક:. કોઈ 

'અરબ'મા ંભળે. પારસી પિશªયન તર@ક: ઓળખાવે. આ {ણને વેપારની બહારનો 

અરસપરસ સબંધં ઓછાવ!ા �માણમા ંખરો. એક ચોથો ને મોટો વગ+ તે તાિમલ, 

તે}¤ુનુે ઉ!ર તરફના dગરમીfટયાનો અને dગરમીટ%�ુત fહ|દ@ઓનો. dગરમીટ 

એટલ,ે R કરાર કર@ન ેપાચં વષ+ની મaૂર@ કરવા ગર@બ fહ|દ@ઓ તે વેળા નાતાલ 

જતા તે કરાર અથવા 'એ0ીમે£ટ'. 'એ0ીમે£ટ'=ુ ં અપÝtટ dગરમીટ, અને તે 

ઉપરથી dગરમીfટયા થGુ.ં આ વગ+ની સાથ ેબીSનો Nયવહાર મા{ કામ "રૂતો જ 

રહ:તો. આ dગરમીfટયાને ~0ેજો '[ુલી' તર@ક: ઓળખે. અને તેમની સnંયા મોટ@, 

તેથી બીS fહ|દ@ઓન ેપણ [ુલી જ કહ:. [ુલીને બદલે 'સામી' પણ કહ:. 'સામી' એ 

ઘણા ંતાિમલ નામને છેડ: આવતો _ત�યય. સામી એટલે 4વામી. 4વામી નો અથ+ 

તો ધણી થયો. તેથી કોઈ fહ|દ@ સામી શ³દથી dચડાય ને તેનામા ંકંઈ fહ|મત હોય 

તો પેલા ~0ેજને કહ: : 'તમે મને 'સામી' કહો છો, પણ Sણો છો ક: 'સામી' એટલે 

'ધણી'? Mુ ં કંઈ તમારો ધણી નથી' આ�ુ ંસાભંળ@ કોઈ ~0ેજ શરમાય , ને કોઈ 

dખSય ને વધાર: ગાળ દ: અને ભલો હોય તો માર: પણ ખરો, ક:મ ક: તેને મન તો 

'સામી' શ³દ િન|દાZચૂક જ હોય. તેનો અથ+ ધણી કરવો તે તે=ુ ંઅપમાન કયા+ 

બરોબર જ થGુ.ં 

તેથી Mુ ં '[ુલી બાfર4ટર' જ કહ:વાયો. વપેાર@ઓ '[ુલી વેપાર@' કહ:વાય. [ુલીનો 

%ળૂ અથ+ મaૂર એ તો uલુાઈ ગયો. વેપાર@ આ શ³દથી ¤4ુસે થાય ને કહ: : ' Mુ ં

[ુલી નથી. Mુ ંતો અરબ h,ં' અથવા 'Mુ ંવેપાર@ h.ં' જરા િવનયી ~0ેજ હોય તો 

એ�ુ ંસાભંળે �યાર: માફ@ પણ માગેં. 

આ �4થતીમા ંપાઘડ@ પહ:રવાનો �Ù મોટો થઈ પડPો.પાઘડ@એ ઉતારવી એટલ ે

માનભગં સહન કરવો. મ1 તો િવચાGુH ક: Mુ ં fહ|\ુ4તાની પાઘડ@ન ેરS આ"ુ ંઅન ે
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~0ે� ટોપી પહ:?ંુ, Rથી તે ઉતારવામા ંમાનભગં ન લાગે અને Mુ ંઝઘડામાથંી 

બચી S�. 

અબ\ુTલા શેઠને એ Zચૂના ન ગમી. તેમણે કKુ ં: 'જો તમે આ વેળા એવો ફ:રફાર 

કરશો તો તેનો અનથ+ થશે. બીSઆ દ:શની જ પાઘડ@ પહ:રવા માગતા હશે 

તેમની �4થતી કફોડ@ થશ,ે વળ@, આપણી દ:શની પાઘડ@ જ તમને તો દ@પે. તમે 

~0ે� ટોપી પહ:રશો તો તમે 'વેટર'મા ંખપશો.' 

આ વાBોમા ં\ુ£વયી ડહાપણ હb ુ,ં દ:શાdભમાન હb ુ,ં ને કંઈક સાકંડાપxુ ંપણ હb ુ.ં 

\ુ£વયી ડહાપણ તો 4પtટ જ છે. દ:શાdભમાન િવના પાઘડ@નો આ0હ ન હોય. 

સાકંડાપણા િવના 'વેટર'ની ટ@કા ન હોય. dગરમીfટયા fહ|દ@મા ંfહ|\ુ, %સુલમાન ને 

d�4તીઓ એવા {ણ ભાગ હતા. d�4તી તે, dગરમીfટયા fહ|દ@ R d�4તી થયેલા 

તેની �S. આ સnંયા ૧૮૯૩મા ં પણ મોટ@ હતી. તેઓ બધા ં~0ે� પોશાક જ 

પહ:ર:. તેમાનંો સારો ભાગ હોટ:લોમા ંનોકર@ કર@ને આ�િવકા પેદા કર:. આ ભાગને 

ઉ§ેશીને ~0ે� ટોપીની ટ@કા અબ\ુTલા શેઠના ંવાBોમા ં હતી. હોટ:લમા ં 'વેટર' 

તર@ક: ખપવામા ં હલકાઈ એ મા£યતા તેમા ં રહ:લી હતી. આજ પણ એ ભેદ તો 

ઘણાને વસે. 

મને અ³\ુTલા શેઠની દલીલ એકંદર ગમી. મ1 પાઘડ@ના fક4સા ઉપર મારા ન ે

પાઘડ@ના બચાવનો કાગળ છાપામા ંલnયો. છાપામા ંમાર@ પાઘડ@ની iબૂ ચચા+ 

થઈ. 'અનવેલકમ િવdઝટર' - 'વણ નોતય5 પરોણો' - એવા મથાળાથી Mુ ંછાપ ે

ચઢàો, ને {ણ ચાર fદવસની ~દર જ, અનાયાસે, મને દdeણ આfgકામા ં

Sહ:રાત મળ@. કોઈએ મારો પe લીધો, કોઈએ મર@ ઉsતાઈની iબૂ િન|દા કર@. 

માર@ પાઘડ@ તો લગભગ છેવટ લગી રહ@. Bાર: ગઈ તે આપણે ~તના ભાગમા ં

જોqુ.ં 
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X. ��K	I�9� ���� 

ડરબનમા ંરહ:તા ં d�4તી fહ|fદઓના સબંધંમા ંપણ Mુ ંbરુત આNયો. �યાનંી કોટ+ના 

\ુભાિષયા િમ. પૉલ રોમન કÛથdલક હતા. તેમની ઓળખાણ કર@ને �ૉટ:4ટ£ટ 

િમશનમાનંા િશeક મરMમૂ િમ. Zભુાન ગૉડg:ની પણ ઓળખાણ કર@. એમના જ 

"{ુ R°સ ગૉડg: અહk દdeણ આfgકાના fહ|દ@ �િતિનિધમડંળમા ંગયે વષ- આNયા 

હતા. આ જ fદવસોમા ં મરMમૂ પારસી ?ુ4તમ�ની ઓળખાણ થઈ. અને તે જ 

વેળા મરMમૂ આદમ� િમયાખંાનની ઓળખાણ કર@. આ બધા ભાઇઓ કામ �સગં 

િસવાય એકબીSને ન મળતા તે હવે પછ@ મળતા થવાના છે. 

આમ, Mુ ંપfરચયો કર@ ર�ો હતો તેવામા ંપેઢ@ના વક@લ તરફથી કાગળ મQયો ક:, 

ક:સને સા?ુ તૈયાર@ થવી જોઇએ ને અ³\ુTલા શેઠ: પોતે િ�ટોfરયા જ�ુ ં જોઇએ 

અથવા કોઇને �યા ંમોકલવો જોઇએ. 

આ કાગળ અ³\ુTલા શેઠ: મને વચંાNયો ને "છૂÒુ,ં 'તમે િ�ટોfરયા જશો?' મ1 કKુ,ં 

'મને ક:સ સમSવો તો Mુ ંકહ@ શ[ંુ. અ�યાર: તો Mુ ંન Sxુ ંક: �યા ંqુ ંકરવા=ુ ંછે.' 

તેમણે તેમના મહ:તાઓને ક:સ સમSવવામા ંરોBા. 

મ1 જોGુ ં ક: માર: તો એકડ:એકથી શJ કર�ુ ંપડશે. ઝાઝંીબારમા ં Mુ ંઊતય5 �યાર: 

�યાનંી અદાલત=ુ ંકામ જોવા ગયેલો. એક પારસી વક@લ કોઇ સાeીની aુબાની 

લઈ ર�ા હતા ને જમેઉધારના સવાલો "છૂતા હતા. મને તો જમેઉધારની ખબર 

જ ન પડ:. ના%ુ ંનહોતો શીnયો િનશાળમા ંક: નહોતો શીnયો િવલાયતમા.ં 

મ1 જોGુ ંક: આ ક:સનો આધાર ચોપડાઓ ઉપર છે. નામા=ુ ં�ાન હોય તે જ ક:સ 

સમ� શક:. જમેઉધારની વાતો મહ:તો કર: ને Mુ ંગભરા�. પી. નોટ એટલે qુ ંએ ન 

Sxુ.ં શ³દકોશમા ંએ શ³દ મળે નહk. મા?ંુ અ�ાન મ1 મહ:તાની આગળ ઉઘા�ુ ં



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 135 

કGુH ને તેની પાસથેી S·Gુ ં ક: પી. નોટ એટલે �ૉિમસર@ નોટ. નામાની ચોપડ@ 

ખર@દ@ ને વાચંી ગયો. કÚક આ�મિવ�ાસ આNયો. ક:સની સમજણ પડ@. મ1 જોGુ ં

ક: અ³\ુTલા શેઠ નામ લખી ન Sણતા, પણ Nયાવહાfરક �ાન એટ}ુ ંબIુ ંમેળવી 

લીIુ ં હb ુ ં ક: નામાના કોયડા ઝપાટાબધં ઉક:લી શક:. મ1 તેમને જણાNGુ,ં 'Mુ ં

િ�ટોfરયા જવા તૈયાર h.ં' 

'તમે Bા ંઊતરશો?' શેઠ: "છૂÒ ુ.ં 

'તમે zયા ંકહો �યા,ં' મ1 જવાબ આ_યો. 

'�યાર: Mુ ં મારા વક@લને લખીશ. તે તમાર: સા?ુ ઉતારાનો બદંોબ4ત કરશે. 

િ�ટોfરયામા ંમારા મમેણ દો4તો છે તેમન ેMુ ંલખીશ ખરો, પણ તમે તેમને �યા ં

ઊતરો તે સા?ંુ નહk. �યા ં સામાવાળાની વગ ઘણી છે. તમાર@ ઉપર ખાનગી 

કાગળો વગેર: આવે તે બIુ ં તેમનામાથંી કોઇ વાચેં તો આપણા ક:સને =�ુશાન 

પહ`ચે. તેમની સાથે Rમ ઓછો સબંધં હોય તેમ સા?ંુ.' 

મ1 કKુ,ં 'તમારા વક@લ zયા ંરાખશે �યા ંMુ ંરહ@શ. અથવા Mુ ંકોઇ નોiુ ંઘર શોધી 

લઈશ. તમે િનિrત રહ:જો, તમાર@ એક પણ ખાનગી વાત બહાર નહk Sય. પણ 

Mુ ંમળતો હળતો બધાને રહ@શ. માર: તો સામેવાળા સાથે પણ િમ{ાચાર@ સાધવી 

છે. મારાથી બને તો Mુ ંઆ ક:સ ઘરમળેે પતે એ�ુ ંપણ ક?ંુ. છેવટ તો તૈયબ શેઠ 

તમારા સગા જ છે ના?' 

�િત4પધ² મરMમૂ તયૈબ હા� ખાનમહમદ અબ\ુTલા શેઠના ન�કના સગા હતા. 

અબ\ુTલા શેઠ કÚક ચમBા એમ મ1 જોGુ.ં પણ આ વાત થઈ �યાર: મને 

ડરબનમા ં પહ`�યાને છ સાત fદવસ થઈ ગયા હતા. અમે એકબીSને Sણતા 

અને સમજતા થઈ ગયા હતા. Mુ ં'સફ:દ હાથી' લગભગ મટ@ ગયો હતો. તે બોTયા: 
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'હા...આ...આ. જો સમાધાની થાય તો એના R�ુ ંતો કંઇ જ J�ુ ંનહk. પણ અમે તો 

સગા છ@એ, એટલે એકબીSને બરોબર ઓળખીએ. તૈયબ શેઠ ઝટ માને એવા 

નથી. આપણે ભોળા થઈએ તો આપણા પેટની વાત કઢાવે ને પછ@ આપણને 

ફસવે. માટ: R કરો તે ચેતીને કરજો.' 

Mુ ંબોTયો, 'તમે %§ુલ fફકર ન કરજો. માર: ક:સની વાત તૈયબ શેઠ ક: કોઇની પાસે 

કરવાની જ ન હોય. Mુ ં તો એટ}ુ ં જ કMુ ં ક: બનંે ઘરમેળે ક:સ સમ� લો તો 

વક@લોના ંઘર ભરવા ંન પડ:.' 

સાતમે ક: આઠમે દહાડ: Mુ ંડરબનથી રવાના થયો. માર: સા?ુ પહ:લા વગ+ની fટfકટ 

કઢાવી. �યા ં Zવૂાની પથાર@ જોઇએ તો પાચં િશdલ|ગની નોખી fટfકટ કઢાવવી 

પડતી હતી. અબ\ુTલા શેઠ: તે કઢાવવા આ0હ કય5, પણ મ1 હઠમા,ં મદમા ં તે 

પાચં િશdલ|ગ બચાવવા પથાર@ની fટfકટ કઢાવવાની ના પાડ@. 

અબ\ુTલા શેઠ: મને ચેતNયો, 'જોજો, આ %લુક aુદો છે, fહ|\ુ4તાન નથી. iદુાની 

મહ:રબાની છે. તમે પસૈાની કંaૂસાઇ ન કરજો. જોઇતી સગવડ મળેવી લેજો.' 

મ1 આભાર મા£યો ને તેમને dચ|તા ન કરવા કKુ.ં 

નાતાલની રાજધાની મૅfર�સબગ+મા ં Â:ન નવેક વા^યે પહ`ચી. અહk પથાર@ 

આપવામા ં આવતી હતી. કોઇ ર:લવેના નોકર: આવીને "છૂÒુ,ં 'તમાર: પથાર@ 

જોઇએ છે?' 

મ1 કKુ,ં 'માર@ પાસે માર@ પથાર@ છે.' 

તે ચાTયો ગયો. દર°યાન એક ઉતા?ુ આNયો. તેણે માર@ સામે જોGુ.ં મન ે

ભાતીગર જોઇ % ૂઝંાયો. બહાર નીકQયો. એક બે અમલદારોને લઈ આNયો. કોઇએ 

મને કંઈ ન કKુ.ં છેવટ: એક અમલદાર આNયો. તેણે કKુ,ં 'આમ આવો. તમાર: 

છેTલા ડબામા ંજવા=ુ ંછે.' 
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મ1 કKુ,ં 'માર@ પાસે પહ:લા વગ+ની fટfકટ છે.' 

પેલે જવાબ આ_યો, 'તેની fફકર નહk. Mુ ંતમને કMુ ંh ંક: તમાર: છેTલા ડબામા ં

જવા=ુ ંછે.' 

'Mુ ંકMુ ંh ંક:, મને આ ડબામા ંડરબનથી બેસાડવામા ંઆNયો છે ને Mુ ંતેમા ંજ જવા 

ધા?ંુ h.ં' 

અમલદાર બોTયો, 'એમ નહk બને. તમાર: ઊતર�ુ ં પડશ,ે ન ે નહk ઊતરો તો 

િસપાહ@ ઉતારશે.' 

મ1 કKુ,ં '�યાર: ભલે િસપાહ@ ઉતાર:, Mુ ંમાર@ મેળે નહk ઊત?ંુ.' 

િસપાહ@ આNયો. તેણે મારો હાથ પકડPો ને મને ધÉો માર@ને નીચે ઉતાય5. મારો 

સામાન ઉતાર@ લીધો. મ1 બીS ડબામા ંજવાની ના પાડ@. Â:ન રવાના થઈ. Mુ ં

વેfટ|ગ Jમમા ં બેઠો. મા?ંુ હાથપાક@ટ સાથ ેરાnGુ.ં બાક@ સામાનને Mુ ંન અડBો. 

ર:લવેવાળાએ સામાન Bાકં %Bૂો. 

આ મોસમ િશયાળાની હતી. દdeણ આfgકાનો િશયાળો ¨ચાણના ભાગોમા ંબMુ 

સખત હોય છે. મૅfર�સબગ+ ¨ચા �દ:શમા ં હb ુ ં તેથી ટાઢ iબૂ લાગી. મારો 

ઓવરકોટ મારા સામાનમા ં હતો. સામાન માગવાની fહ|મત ન ચાલી. ફર@ 

અપમાન થાય તો? ટાઢ: થથય5. કોટડ@મા ંદ@વો નહોતો. મધરાતને Zમુાર: એક 

ઉતા?ુ આવલેો. તે કંઈ વાત કરવા માગતો હોય એમ લા^Gુ,ં પણ Mુ ં વાત 

કરવાની મનોદશામા ંનહોતો. 

મ1 મારો ધમ+ િવચાય5ઃ 'કા ંતો માર: મારા હકોને સા?ુ લડ�ુ ંઅથવા પાછા જ�ુ,ં 

નહk તો R અપમાનો થાય તે સહન કરવા ંને િ�ટોfરયા પહ`ચ�ુ,ં અને ક:સ "રૂો 

કર@ દ:શ જ�ુ.ં ક:સ પડતો %કૂ@ને ભાગ�ુ ંએ તો નામદó ગણાય. મારા ઉપર \ુઃખ 

પડ�ુ ંતે તો ઉપરચોfટGુ ંદરદ હb ુ;ં ¨ડ: રહ:લા એક મહારોગ=ુ ંતે લeણ હb ુ.ં આ 
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મહારોગ તે રંગ¾ષે. એ ¨ડો રોગ નાmદૂ કરવાની શ��ત હોય તો તે શ��તનો 

ઉપયોગ કરવો. તમે કરતા ંSત ઉપર \ુઃખ પડ: તે બધા ંસહન કરવા.ં અને તેનો 

િવરોધ રંગ¾ષે \ૂર કરવા "રૂતો જ કરવો.' 

આવો િનrય કર@ બી� Â:નમા ંગમે તે ર@તે પણ આગળ જ�ુ ં જ એમ િનrય 

કય5. 

સવારના પહોરમા ં મ1 જનરલ મૅનજેરન ે ફfરયાદનો લાબંો તાર કય5. દાદા 

અબ\ુTલાને પણ ખબર આ_યા. અબ\ુTલા શેઠ bરુત જનરલ મૅનેજરને મQયા. 

જનરલ મૅનેજર: પોતાના માણસોના વત+નનો બચાવ કય5, પણ જણાNGુ ં ક: મને 

વગર હરકતે માર: 4થળે પહ`ચાડવા 4ટ:શન-મા4તરને ભલામણ કર@ છે. અબ\ુTલા 

શેઠ: મૅfર�સબગ+ના fહ|\ુ વેપાર@ઓને પણ મને મળવા ને માર@ બરદાસ કરવા તાર 

કય5 ને બીSં 4ટ:શનોએ પણ તેવા તારો મોકTયા. તેથી વપેાર@ઓ મને 4ટ:શન 

ઉપર મળવા આNયા. તેમણે પોતાની ઉપર પડતા ં\ુઃખો=ુ ંવણ+ન માર@ પાસે કGુH 

અને મને કKુ ં ક: તમારા પર વી�Gુ ં તે કંઇ નવાઈની વાત નથી. પહ:લા બીS 

વગ+મા ંfહ|દ@ઓ %સુાફર@ કર: તેને અમલદારો તેમ જ %સુાફર તરફથી અડચણ તો 

પહ`ચે જ. આવી વાતો સાભંળવામા ંfદવસ ગયો. રાત પડ@ Â:ન આવી. માર: સા?ુ 

જ^યા તૈયાર જ હતી. R પથાર@ની fટfકટ લેવા મ1 ડરબનમા ંના પાડ@ હતી તે 

મૅfર�સબગ+મા ંલીધી. Â:ન મને ચાTસ+ટાઉન લઈ ચાલી. 
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9. �Y  
�Z���4 

ચાTસ+ટાઉન Â:ન છેક સવાર: પહ`ચે. ચાTસ+ટાઉનથી જોહાિનસબગ+ Zધુી પહ`ચવાને 

સા?ુ તે કાળે Â:ન નહોતી પણ ઘોડાનો િસગરામ હતો. અને વચમા ં4ટÛ£ડરટનમા ં

એક રાત રહ:વા=ુ ંહb ુ.ં માર@ પાસે િસગરામની fટfકટ હતી. એ fટfકટ કાઇં Mુ ંએક 

fદવસ મોડો પહ`�યો તેથી રદ થતી નહોતી. વળ@ અબ\ુTલા શેઠ: ચાTસ+ટાઉન 

િસગરામવાળા ઉપર તાર પણ મોકલાNયો હતો. પણ એને તો બહા=ુ ંજ કાઢ�ુ ંહb ુ ં

તેથી મને ક:વળ અS·યો Sણી કKુ,ં 'તમાર@ fટfકટ તો રદ થઈ છે.' મ1 યો^ય 

જવાબ આ_યો. fટfકટ રદ થઈ છે એમ કહ:વા=ુ ંકારણ તો aુ\ંુ જ હb ુ.ં ઉતા?ુઓ 

બધા િસગરામની ~દર જ બેસે. પણ Mુ ંતો '[ુલી' ગણા�, અS·યો લા¤ુ,ં તેથી 

મને ગોરા ઉતા?ુઓની પાસે બેસાડવો ન પડ: તો સા?ંુ, એવી િસગરામવાળાની 

દાનત. િસગરામની બહાર, એટલે હાકંનારને પડખે ડાબી અને જમણી બાaુએ, 

એમ બે બેઠકો હતી. તેમાથંી એક બેઠક ઉપર િસગરામની કંપનીનો એક %ખુી 

ગોરો બેસતો. એ ~દર બેઠો અને મને હાકંનારની પડખે બેસાય5. Mુ ંસમ� ગયો 

ક: આ ક:વળ અ£યાય જ છે, અપમાન છે. પણ અપમાનને પી જ�ુ ંયો^ય ધાGુH. 

મારાથી બળજોર@ કર@ને ~દર બેસી શકાય એ�ુ ંતો નહોb ુ ંજ. Mુ ંતકરારમા ંઊત?ંુ 

તો િસગરામ Sય અને વળ@ માર: એક fદવસ ખોટ@ થાય; ને બીR fદવસે વળ@ qુ ં

થાય એ તો દºવ Sણે. એટલે Mુ ંડા�ો થઈને બહાર બેસી ગયો. મનમા ંતો iબૂ 

કોચવાયો. 

{ણેક વા^યે િસગરામ પારડ@કોપ પહ`�યો. હવે પેલા ગોરા %ખુીને Mુ ંzયા ં બેઠો 

હતો �યા ંબેસવાની ઇ�છા થઈ. તનેે બીડ@ પીવી હતી. જરા હવા પણ ખાવી હશ.ે 

એટલે એણે મે}ુ ંસરiુ ં¤dૂણGુ ંપડ�ુ ં હb ુ ં તે પેલા હાકંનારની પાસેથી લઈ પગ 

રાખવાના પાfટયા ઉપર પાથGુH ને મને કKુ,ં 'સામી, b ુ ં અહ@યા ં બેસ, માર: 
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હાકંનારની પાસે બેસ�ુ ં છે.' આ અપમાન સહન કરવા Mુ ંઅસમથ+ હતો. તેથી મ1 

બીતા ંબીતા ંતેને કKુ,ં 'તમે મને અહk બેસાડPો એ અપમાન મ1 સહન કર@ લીIુ;ં 

માર@ જ^યા તો ~દર બેસવાની, પણ તમે ~દર બેસીન ેમને અહk બેસાડPો. હવ ે

તમને બહાર બેસવાની ઇ�છા થઈ છે અને બીડ@ પીવી છે, તેથી તમે મને તમારા 

પગ આગળ બેસાડવા ઇ�છો છો. Mુ ં~દર જવા તૈયાર h,ં પણ Mુ ંતમારા પગની 

પાસે બેસવા તૈયાર નથી.' 

આટ}ુ ંMુ ંમાડં કહ@ રMુ ંતેટલામા ંતો મારા ઉપર તમાચાનો વરસાદ વર4યો અને 

પેલાએ મા?ંુ બાવ�ુ ં ઝાલીને મને ઘસડવા માડંPો. મ1 બેઠકની પાસે પીતળના 

સdળયા હતા તે ઝોડની Rમ પકડ@ રાnયા, અને કા�ું ં ખડ: તોયે સdળયા નથી 

છોડવા એમ િનrય કય5. મારા ઉપર વીતી રહ@ હતી તે પેલા ઉતા?ુઓ જોઇ ર�ા 

હતા. પેલો મને ગાળો કાઢ@ ર�ો હતો, ખ1ચી ર�ો હતો, ને માર@ પણ ર�ો હતો, 

પણ Mુ ંXપૂ હતો. પલેો બળવાન અને Mુ ંબળહ@ન. ઉતા?ુઓમાનંા ક:ટલાકને દયા 

આવી અને તેમનામાનંા કોઇ બોલી ઊઠPા: 'અTયા એ, એ dબચારાને �યા ંબેસવા 

દ:; તેને નકામો માર નહk. તેની વાત સાચી છે. �યા ંનહk તો તેને અમાર@ પાસ ે

~દર બેસવા દ:.' પેલો બોલી ઊઠPો: 'કદ@ નહk.' પણ જરા ભ`ઠો પડPો ખરો. તેથી 

મને તેણે મારવા=ુ ંબધં કGુH, મા?ંુ બાવ�ુ ંછોડ�ુ.ં બે ચાર ગાળો તો વધાર: દ@ધી, 

પણ એક હૉટ:£ટૉન નોકર પેલી બાaુએ હતો તેને પોતાના પગ આગળ બેસાડPો 

અને પોતે બહાર બેઠો. ઉતા?ુઓ ~દર બેઠા. સીટ@ વાગી. િસગરામ ચાTયો. માર@ 

છાતી તો થડકતી જ હતી. Mુ ં�વતો %કુામે પહ`ચીશ ક: નહk એ િવષે મને શક 

હતો. પેલો માર@ સામે ડોળા કાઢàા ંજ કર:. ¬ગળ@ બતાવી બબડPા ંકર:: 'યાદ 

રાખ, 4ટÛ£ડરટન પહ`ચવા દ:, પછ@ તને ખબર પાડ@શ.' Mુ ંતો % ૂગંો જ ર�ો અને 

માર@ વહાર કરવા �uનુે અર� કરતો ર�ો. 
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રાત પડ@. 4ટÛ£ડરટન પહ`�યા. ક:ટલાક fહ|દ@ ચહ:રા જોયા. મને કંઈક શાિંત વળ@. 

નીચે ઊતરતા ંજ fહ|દ@ઓએ કKુ:ં 'અમે તમને ઈસા શેઠની \ુકાન ેલઈ જવાને જ 

ઊભા છ@એ. અમારા ઉપર દાદા અબ\ુTલાનો તાર છે.' Mુ ંબMુ રા� થયો. તેમની 

સાથે શેઠ ઈસા હા� Zમુારની \ુકાને ગયો. માર@ આસપાસ શેઠ અને તેમના 

વાણોતરો વkટળાઇ વQયા. મારા ઉપર R વીતી હતી તેની વાત કર@. તેઓ બM ુ

fદલગીર થયા અને પોતાના કડવા અ=ભુવો વણ+વી મને આ�ાસન આ_Gુ.ં માર: 

તો િસગરામ કંપનીના એજટંને મારા ઉપર વીતેલી જણાવવી હતી. મ1 એજટં ઉપર 

dચÀી લખી, પેલા માણસે ધમક@ આપી હતી તે પણ જણાNGુ,ં અને સવાર: આગળ 

%સુાફર@ થાય �યાર: મને ~દર બીS ઉતા?ુઓને પડખે જ^યા મળે એવી 

ખાતર@ની માગણી કર@. dચÀી એજટંને મોકલી. એજટં: મને સદં:શો મોકTયો: 

'4ટÛ£ડરટનથી મોટો િસગરામ હોય છે અને હાકંનારા વગેર: બદલાય છે. Rની સામ ે

તમે ફfરયાદ કર@ છે તે માણસ આવતી કાલે નહk હોય. તમને બીS ઉતા?ુઓની 

પડખે જ જ^યા મળશે.' આ સદં:શાથી મને કંઈક િનરાતં વળ@. પેલા મારનારની 

ઉપર કાઇં પણ કામ ચલાવવાનો િવચાર તો મ1 કય5 જ નહોતો, એટલે આ માર=ુ ં

�કરણ અહk જ બધં રKુ.ં સવાર: મને ઈસા શેઠના માણસો િસગરામ પર લઈ 

ગયા. મને યો^ય જ^યા મળ@. કોઈ Sતની હાલાક@ િવના તે રા{ે જોહાિનસબગ+ 

પહ`�યો. 

4ટÛ£ડરટન નાનક�ુ ંગામ. જોહાિનસબગ+ િવશાળ શહ:ર. �યા ં પણ અબ\ુTલા શેઠ: 

તાર તો કય5 જ હતો. મને મહમદ કાસમ કમ?ુ§@નની \ુકાનના ં નામઠામ પણ 

આ_યા ંહતા.ં તમેનો માણસ zયા ં િસગરામ ઊભો રહ:તો �યા ંઆવેલ, પણ ન મ1 

તેને જોયો, ન માણસ મને ઓળખી શBો. મ1 હોટલમા ંજવાનો િવચાર કય5. બે 

ચાર હોટ:લના ંનામ Sણી લીધા ં હતા.ં ગાડ@ કર@, 0ે£ડ નશેનલ હોટ:લમા ં હાકં@ 

જવા તેને કKુ.ં �યા ંપહ`ચતા ં મૅનજેરની પાસે ગયો. જ^યા માગી. મૅનેજર: eણ 
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વાર મને િનહાQયો. િવવેકની ભાષા વાપર@, 'Mુ ંfદલગીર h,ં બધી કોટડ@ઓ ભરાઇ 

ગઈ છે.' આમ કહ@ મને િવદાય કય5! એટલે મ1 ગાડ@વાળાને મહમદ કાસમ 

કમ?ુ§@નની \ુકાને હાકં@ જવાને કKુ.ં �યા ંતો અબ\ુલ ગની શેઠ માર@ રાહ જ જોઈ 

ર�ા હતા. તેમણે મને વધાવી લીધો. હોટ:લમા ંમારા ઉપર વીતેલી વાત તેમન ે

કહ@ બતાવી. તેઓ ખડખડ હસી પડPા. 'હોટ:લમા ં તે વળ@ આપણને ઊતરવા દ: 

ક:?' 

મ1 "છૂÒ ુ:ં 'ક:મ નહk?' 

'એ તો તમે zયાર: તમે થોડા fદવસ રહ:શો �યાર: Sણશો. આ દ:શમા ંતો અમે જ 

રહ@ શક@એ. કારણ, અમાર: પૈસા કમાવા છે. એટલ,ે ઘણાયં અપમાન સહન કર@એ 

છ@એ, અને પડPા છ@એ' એમ કહ@ તેમણે Âા£સવાલમા ંપડતા ં \ુઃખોનો ઇિતહાસ 

કહ@ સભંળાNયો. 

આ અ³\ુલ ગની શેઠનો પfરચય આપણે આગળ જતા ંવધાર: કરવો પડશે. તેમણે 

કKુ,ં 'આ %લુક તમારા Rવાને સા?ુ નથી. aુઓન,ે તમાર: કાલે િ�ટોfરઆ જ�ુ ંછે. 

તેમા ંતમને તો {ીS વગ+મા ંજ જ^યા મળશે. Âા£સવાલમા ંનાતાલ કરતા ંવધાર: 

\ુઃખ. અહk આપણા લોકોને પહ:લા ક: બીS વગ+મા ંfટfકટ આપતા જ નથી.' 

મ1 કKુ,ં 'તમે એનો "રૂો �ય�ન નહk કય5 હોય.' 

અબ\ુલ ગની શેઠ બોTયા, 'અમે કાગળવહ:વાર તો ચલાNયો છે, પણ આપણા 

માણસો ઘણા પહ:લાબીS વગ+મા ંબેસવા ઇ�છે પણ શાના?' 

મ1 ર:લવેના કાયદા મા^યા. તે જોયા. તેમા ં બાર@ હતી. Âા£સવાલના અસલી 

કાયદાઓ બાર@ક@થી નહોતા ઘડાતા. ર:લવે ધારા=ુ ંતો "છૂ�ુ ંજ qુ ંહોય? 

મ1 શેઠને કKુ,ં 'Mુ ંતો ફ4ટ+  �લાસમા ંજ જઈશ. અને તેમ નહk જવાય તો િ�ટોfરયા 

અહkથી સાડ{ીસ જ માઇલ છે �યા ંMુ ંઘોડાગાડ@ કર@ને જઈશ.' 
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અબ\ુલ ગની શેઠ: તેમા ંથતા ખચ+ અને લાગતા વખત તરફ મા?ંુ �યાન ખ1�Gુ.ં 

પણ માર@ Zચૂનાન ે અ=[ુૂળ થયા, અને 4ટ:શન-મા4તર ઉપર dચÀી મોકલી. 

dચÀીમા ંMુ ંબાfર4ટર h ંએમ તેને જણાNGુ;ં હમેશા ંપહ:લા વગ+મા ંજ %સુાફર@ ક?ંુ 

h ંએમ પણ જણાNGુ;ં િ�ટોfરયા bરુત પહ`ચવાની આવ�યકતા તરફ ત=ે ુ ં�યાન 

ખ1�Gુ;ં અને તેને લnGુ ંક:, તેના જવાબની રાહ જોવા Rટલો મને વખત નહk રહ: 

તેથી એ dચÀીનો જવાબ લેવા Mુ ંપડં: જ 4ટ:શન ઉપર પહ`ચીશ અને પહ:લા વગ+ની 

fટfકટ મળેવવાની આશા રાખીશ. આમા ંમારા મનમા ંથોડોક પેચ હતો. મ1 એમ 

ધાGુH હb ુ ંક: 4ટ:શન-મા4તર લેખીતવાર જવાબ તો 'ના'નો જ આપશે. વળ@ '[ુલી' 

બાfર4ટર કોણ Sણે ક:વાય રહ:તા હશે એ પણ એ કાઈં િવચાર@ ન શક:. તેથી Mુ ં

અdણqsુ ~0ે� પોશાકમા ં તેની સામે જઈ ઉભો રહ@શ, અન ે તેની સાથે વાતો 

કર@શ એટલે સમ� જઈ તે કદાચ મને fટfકટ આપશે. તેથી Mુ ંgોકકોટ, નેકટાઇ 

વગેર: ચડાવીને 4ટ:શને પહ`�યો. મા4તરની સામે ગીની કાઢ@ને %કૂ@ અને પહ:લા 

વગ+ની fટfકટ માગી. 

તેણે કKુ,ં 'તમે જ મને dચÀી લખી છે ક:?' 

મ1 કKુ,ં 'એ જ Mુ.ં મને તમે fટfકટ આપશો તો Mુ ંઆભાર@ થઈશ. માર: િ�ટોfરયા 

આR પહ`ચ�ુ ંજોઇએ.' 

4ટ:શન-મા4તર હ4યો. તેને દયા આવી. તે બોTયો, 'Mુ ં Âા£સવાલર નથી. Mુ ં

હોલૅ£ડર h.ં તમાર@ લાગણી સમ� શ[ંુ h.ં તમારા તરફ માર@ fદલશો� છે. Mુ ં

તમને fટfકટ આપવા ઈ�h ંh.ં પણ એક શરતÑેજો તમને ર4તામા ંગાડ+ ઉતાર@ 

પાડ: અને {ીS વગ+મા ં બેસાડ: તો તમાર: મને સડંોવવો નહk, એટલે ક:, તમાર: 

ર:લવે ઉપર દાવો ન કરવો. Mુ ંઇ�h ંh ંક: તમાર@ %સુાફર@ િનિવªÕને પાર ઊતરો. 

તમે સôજન છો એમ Mુ ંજોઇ શ[ંુ h.ં' આમ કહ@ તેણે fટfકટ કાપી. મ1 તેનો ઉપકાર 

મા£યો અને તેને િનિrõત કય5. અબ\ુલ ગની શેઠ વળાવવા આNયા હતા. આ 
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કૌતક જોઇ તેઓ રા� થયા, આrય+ પા°યા, પણ મને ચેતNયો: 'િ�ટોfરયા 

સાગંોપાગં પહ`ચો એટલે પ�Gુ.ં મન ેધા4તી છે ક: ગાડ+ તમને પહ:લા વગ+મા ંZખેુ 

બેસવા નહk દ:. અને ગાડ+ બેસવા દ:શે તો ઉતા?ુઓ નહk બેસવા દ:.' 

Mુ ંતો પહ:લા વગ+ના ડબામા ંબેઠો. Â:ન ચાલી. જિમª4ટન પહ`ચી �યા ંગાડ+ fટfકટ 

તપાસવા નીકQયો. મને જોઇને જ dચડાયો. ¬ગળ@ વતી ઇશારો કર@ને કKુ:ં 

'{ીS વગ+મા ંS.' મ1 માર@ પહ:લા વગ+ની fટfકટ બતાવી. તેણે કKુ:ં 'તે= ુ ં કંઇ 

નહk; S {ીS વગ+મા.ં' 

આ ડબામા ં એક જ ~0ેજ ઉતા?ુ હતો. તેણે પેલા ગાડ+ને ધમકાNયો: 'b ુ ં આ 

¤હૃ4થને ક:મ પજવે છે? b ુ ંજોતો નથી ક: એની પાસે પહ:લા વગ+ની fટfકટ છે? 

મને તેના બેસવાથી જરાયે અડચણ નથી.' એમ કહ@ને તેણે માર@ સા%ુ ંજોGુ ંઅન ે

તેણે કKુ:ં 'તમે તમાર: િનરાતંે બેઠા રહો.' 

ગાડ+ બબડPો: 'તમાર: [ુલીની જોડ: બેસ�ુ ંહોય તો માર: qુ?ં' એમ કહ@ને ચાલતો 

થયો. 

રાતના આઠ:ક વા^યે Â:ન િ�ટોfરયા પહ`ચી. 
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10. ��K	I�9���� પ
=%	 I��� 

િ�ટોfરયા 4ટ:શને દાદા અબ\ુTલાના વક@લ તરફથી કોઈક માણસ મને મળશે 

એવી મ1 આશા રાખી હતી. કોઈ fહ|દ@ તો મને લેવા ન જ આNયા હોય એ Mુ ં

Sણતો હતો, અને કોઈ પણ fહ|દ@ ને �યા ંરહ:વા ન જવાના વચનથી બધંાયો હતો. 

વક@લે કોઇ માણસને 4ટ:શને નહોતો મોકTયો. પાછળથી Mુ ં સમ� શBો ક: Mુ ં

પહ`�યો તે fદવસ રિવવાર હોવાથી, કંઈક અગવડ ભોગNયા િવના એ કોઇને 

મોકલી શક: એમ નહોb ુ.ં Mુ ં% ૂઝંાયો. Bા ંજ� ુએના િવચારમા ંપડPો. કોઇ હોટલ 

મને સઘંર: એવી મને ધા4તી હતી. ૧૮૯૩ની સાલ=ુ ં િ�ટોfરયા 4ટ:શન ૧૯૧૪ના 

િ�ટોfરયા 4ટ:શન કરતા ં aુ\ંુ જ હb ુ.ં ઝાખંી બ!ીઓ બળતી હતી. ઉતાJઓ પણ 

ઘણા નહોતા, મ1 બધા ઉતાJઓને જવા દ@ધા અને િવચાGુ+ ક:, જરા નવરો થાય 

એટલે fટfકટ-કલે�ટરને માર@ fટfકટ આપીશ અને એ મને કોઇ નાનકડ@ હોટ:લ 

અથવા એ�ુ ં કોઇ મકાન બતાવે તો �યા ં જઈશ, અથવા તો રાત 4ટ:શન ઉપર 

પડPો રહ@શ. આટ}ુ ં"છૂવા પણ મન નહોb ુ ંવધb,ુ ક:મ ક: અપમાન થવા નો ડર 

હતો. 

4ટ:શન ખાલી થGુ.ં મ1 fટfકટ-કલે�ટરને fટfકટ આપીને "છૂવા=ુ ં શJ કGુ+. તેણે 

િવનય"વૂ+ક જવાબ આ_યા, પણ મ1 જોG ુક: તે બMુ મદદ કર@ શક: એમ નહોb ુ.ં 

તેને પડખે એક અમેfરકન હબસી ¤હૃ4થ ઊભો હતો. તેણે માર@ સાથે વાત શJ 

કર@ : 

'Mુ ં જો� h ં ક: તમે ત§ન અS·યા છો અને તમાર: કોઈ િમ{ નથી. માર@ સાથે 

આવો તો Mુ ંતમને એક નાનકડ@ હોટ:લ છે �યા ંલઈ S�. તેનો માdલક અમેfરકન 

છે અને તેને Mુ ંસાર@ ર@તે ઓળi ુh.ં મને લાગે છે ક: એ તમને સઘંરશ'ે. 
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મને કંઈક શક તો આNયો, પણ મ1 આ ¤હૃ4થનો ઉપકાર મા£યો અને તેની સાથ ે

જવા= ુકmલૂ કGુ+. તે મને જો£4ટનની ફ:િમલી હોટ:લમા ંલઈ ગયો. �થમ તેણે િમ. 

જો£4ટનને એક કોર: લઈ જઈ થોડ@ વાત કર@. િમ. જો£4ટનને મને એક રાતન ે

સાJ રાખવા= ુ કmલૂ કGુ+. તે પણ એવી શરતે ક: મને ખાવા=ુ ં માર@ કોટડ@મા ં

પહ`ચાડ:. 

'Mુ ંતમને ખાતર@ આ" ુh ંક: મને તો કાળા ધોળાનો %§ુલ ભેદ નથી. પણ માર@ 

ઘરાક@ ક:વળ ગોરાઓની જ છે. અને જો તમને Mુ ંખાણાઘરમા ંખાવા દ� તો મારા 

ઘરાકો કોચવાય અને કદાચ જતા રહ:'. િમ. જો£4ટને કK.ુ 

મ1 જવાબ આ_યો, 'મને તમ1 એક રાતને સાJ સઘંરો એ પણ Mુ ંતો તમારો ઉપકાર 

સમaુ.ં આ %લુકની �4થિતથી Mુ ં કંઈક વાક:ફ થયો h.ં તમાર@ %�ુક:લી Mુ ંસમ� 

શ[ંુ h.ં મને Zખેુથી માર@ કોટડ@મા ંપીરસજો. આવતી કાલે તો Mુ ંબીજો બદંોબ4ત 

કર@ લેવાની ઉમેદ રાiુ ંh.ં 

મને કોટડ@ આપી. Mુ ં તેમા ં પેઠો. એકાતં મQયે ખાણાની રાહ જોતો િવચાર04ત 

થયો. આ હોટ:લમા ં ઘણા ઉતા?ુઓ નહોતા રહ:તા. થોડ@ વારમા ં ખાxુ ં લઈને 

વેટરને આવતો જોવાને બદલે મ1 િમ. જો£4ટનને જોયો. તેણે કK.ુ ' મ1 તમને અહk 

પીરસાશે એમ કKુ ંએની મને શરમ લાગી. તેથી મ1 મારા ઘરાકોને તમાર: િવષે 

વાત કર@ ને તેઓન ે "છૂÒ.ુ તેમને તમે ખાણાઘરમા ં જમો એ સામે કશો વાધંો 

નથી. વળ@ તમે અહkયા ગમે તેટલી %દુત રહો તેમાયંે તેમન ે અડચણ નથી. 

એટલે હવે તમાર@ ઇ�છા હોય તો તમે ખાણાઘરમા ંઆવો અને તમાર@ મર�મા ં

આવે �યા ંલગી અહk રહ:જો.' 

મ1 ફર@ ઉપકાર મા£યો, અને Mુ ંખાણાના ઓરડામા ંગયો. િનિrત પણે ખાIુ.ં 
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બીR fદવસે સવાર: વક@લને �યા ં ગયો. તેમ=ુ ં નામ એ. ડબTG.ુ બેકર. તેમન ે

મQયો. અબ\ુTલા શેઠ: તેમ=ુ ંકંઈક વણ+ન મને આ_Gુ ંહb ુ,ં એટલે અમાર@ પહ:લી 

%લુાકાતથી મને કંઈ આrય+ ન લા^Gુ.ં ત1 મને ભાવથી ભેટàા ને માર: િવષે થોડ@ 

હક@કત "છૂ@, R મ1 તેમને કહ@. તેમણે કK,ુ બાfર4ટર તર@ક: તો તમારો ઉપયોગ 

અહkયા કંઈ જ થાય એમ નથી. અમે સારામા ંસારા બાfર4ટરને આ ક:સમા ંરોક@ 

લીધેલા છે. ક:સ લાબંો અને ¤ ૂચંવાડાભર:લો છે, એટલે તમાર@ પાસેથી તો મને 

જોઈતી હક@કત વગેર: મળ@ શક: એટ} ુજ કામ Mુ ંલઈ શક@શ. પણ મારા અસીલ 

સાથે પ{Nયવહાર કરવા=ુ ં હવે મને સહ:}ુ ં થઈ પડશે, અને R હક@કત તેમની 

પાસેથી જોઈશે ત1 તમાર@ મારફત Mુ ંમગંાવી શક@શ. એ ફાયદો છે ખરો. તમાર: 

સા?ુ ઘર તો હ� Zઘુી મ1 નથી શો�Gુ ં તમને જોયા પછ@ શોધ�ુ ં એમ િવચાર 

રાnયો હતો. અહk રંગભેદ બMુ છે, એટલે ઘર શોધ�ુ ંસહ:}ુ ંનથી. પણ એક બાઈને 

Mુ ંSxુ ંh.ં તે ગર@બ છે, ભfઠયારાની êી છે. મને લાગે છે ક: એ તમને રાખશ.ે 

એને પણ કંઈક મદદ થશે. ચાલો, આપણે તેને �યા ંજઈએ.' 

આમ કહ@ને મને �યા ંલઈ ગયા. બાઈની સાથે િમ. બેકર: એક બાaુએ જઈ થોડ@ 

વાત કર@ અને તેણે મને સઘંરવાનો 4વીકાર કય5. અઠવાfડયાના ૩૫ િશdલ|ગથી 

મને �યા ંરાnયો. 

િમ. બેકર વક@લ તેમ જ ધમ+X4ુત પાદર@ હતા. Ñaુ તેઓ હયાત છે ને હાલ ક:વળ 

પાદર@=ુ ંજ કામ કર:છે. વક@લાતનો ધધંો છોડ@ દ@ધો છે. પૈસેટક: Zખુી છે. તેમણે 

હaુ માર@ સાથે પ{Nયવહાર કાયમ રાnયો છે. કાગળોનો િવષય એકજ હોયછે. 

aુદ@ aુદ@ ર@તે d�4તી ધમ+ની ઉ!મતા િવષે પોતાના કાગળમા ંમાર@ સાથે ચચા+ 

કર:છે, અને ઇqનુે ઈ�રના એકમા{ "{ુ તર@ક: 4વીકાયા+ િવના અને તેન ે

તારણહાર મા£યા િવના પરમ શાિંત મળવાની નથી એ વ4b=ુ ુ ં�િતપાદન કર:છે. 
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અમાર@ પહ:લી જ %લુાકાત દર°યાન િમ. બેકર: ધમ+ સબંધંી માર@ મનોદશા Sણી 

લીધી. મ1 તેમને કહ@ દ@I ુ: 'Mુ ંજ£મે fહ|\ુ h.ં એ ધમ+=ુ ંપણ મને બMુ �ાન નથી, 

બીS ધમ5=ુ ંઓh ં�ાન છે. Mુ ંBા ંh,ં Mુ ંqુ ંમા=ુ ંh,ં માર: qુ ંમાન�ુ ંજોઈએ, એ 

બIુ ં Mુ ં Sણતો નથી. મારા પોતાના ધમ+=ુ ં િનર@eણ કરવા ઈ�h ં h> બીS 

ધમ5નો પણ અUયાસ યથાશ��ત કરવાનો મારો ઈરાદો છે..' 

આ બIુ ં સાભંળ@ િમ. બેકર રા� થયા અને મને કKુ,ં 'Mુ ં પોતે સાઉથ આfgકા 

જનરલ િમશનનો એક fડર:કટર h.ં માર: પોતાને ખરચે મ1 એક દ:વળ બા�ંG ુછે. 

તેમા ંવખતોવખત Mુ ંધમ+ના Nયાnયાનો આ" ુh. Mુ ં રંગભેદ માનતો નથી. માર@ 

સાથે ક:ટલાક સાથીઓ પણ કામ કરનારા છે. અમે હમશેા ંએક વા^યે થોડ@ િમિનટ 

મળ@એ છ@એ અને આ�માની શાિંત તેમજ �કાશ (�ાનના ઉદય) ને ખાતર 

�ાથના કર@એ છ@એ. એમા ંતમે આવશો તો Mુ ંરા� થઈશ. �યા ંમારા સાથીઓની 

પણ તમને ઓળખાણ કરાવીશ. તઓે બધા તમને મળ@ને રા� થશે, અને તમને 

પણ તેમનો સમાગમ ગમશે એવી માર@ ખાતર@ છે. Mુ ં ક:ટલાક ધમ+"4ુતકો પણ 

તમને વાચંવા આપીશ, પણ ખ?ંુ "4ુતક તો બાઈબલ જ છે. તે વાચંવા માર@ 

તમને ખાસ ભલામણ છે.' 

મ1 િમ. બેકરનો ઉપકાર મા£યો અને એક વા^યે તેમના મડંળમા ં�ાથનાને સા?ુ, 

બની શક: �યા ંલગી, જવા=ુ ંકmલૂ કGુ+. 

'�યાર: આવતી કાલે એક વા^યે અહk જ આવજો અને આપણે સાથ ે

�ાથનામfંદરમા ંજઈqુ.ં' 

અમે ¶ટા પડPા. ઘણા િવચારો કરવાની હaુ મને નવરાશ નહોતી. િમ. જો£4ટન 

પાસે ગયો. dબલ XકુNGુ.ં નવા ઘરમા ંગયો. �યા ંજ°યો. ઘરધણી બાઈ ભલી હતી. 

તેણે માર: સા?ુ અ�ાહાર તૈયાર કય5 હતો. આ [ુ�ંુબની ~દર bરુત ભળ@ જતા ં
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મને વાર ન લાગી. ખાઈપરવાર@ને દાદા અબ\ુTલાના R િમ{ ઉપર મને કાગળ 

હતો તેમને મળવા ગયો. તેમની ઓળખાણ કર@. તેમની પાસેથી fહ|દ@ઓની 

હાડમાર@ની િવશષે વાતો Sણી. તેમણે પોતાને �યા ંરહ:વાનો મને આ0હ કય5. મ1 

ઉપકાર મા£યો અન ે માર: સા?ુ R Nયવ4થા થઈ ગઈ હતી તેની વાત કર@. 

જોઈb ુકંારવb ુ ંમાગી લેવા તેમણે મને આ0હ"વૂ+ક કKુ.ં 

સાજં પડ@. વા» કGુ+. ને Mુ ંતો માર@ કોટડ@મા ંજઈ િવચારના વમળમા ંપડPો. મ1 

માર: સા?ુ bરુત કંઈ કામ જોG ુનહk. અબ\ુTલા શેઠને ખબર આપી. િમ. બેકરની 

િમ{ાચાર@નો શો અથ+ હોઈ શક: ? એમના ધમ+બIંઓુ પાસથેી Mુ ં qુ ં મેળવીશ ? 

માર: d�4તી ધમ+ના અUયાસમા ં Bા ં Zધુી જ�ુ ં? fહ|\ુ ધમ+ =ુ ં સાfહ�ય કયાથંી 

મેળવ�ુ ં? તે S·યા િવના d�4તી ધમ+=ુ ં4વJપ મારાથી ક:મ Sણી શકાય ? એક 

જ િનણ+ય કર@ શકાશ ે: માર: R અUયાસ �ા_ત થાય તે િનtપeપાત પણે કરવો, 

અને િમ. બેકરના સ%દુાયન,ે તે તે વખતે ઈ�ર Zઝુાડ: તે જવાબ આપી દ:વો. 

મારો ધમ+ Mુ ં"રૂો સમ� ન શ[ંુ �યા લગી માર: બીS ધમ5નો 4વીકાર કરવાનો 

િવચાર ન કરવો. આમ િવચાર કરતા ંMુ ંિન|&ાવશ થયો. 
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૧૧. d�4તી સબંધંો 

બીR fદવસે એક વા^યે Mુ ં િમ. બેકરની �ાથ+નાસમાજમા ંગયો. �યા ં િમસ હÛfરસ, 

િમસ ગેબ, િમ. કોèસ આfદની ઓળખાણ થઈ. બધાએં µ ૂટંdણય ેપડ@ને �ાથ+ના 

કર@. મ1 પણ તેમ=ુ ંઅ=કુરણ કGુH. પાથ+નામા ંRની R ઈ�છામા ંઆવે તે ઈ�ર 

પાસે માગે. fદવસ શાિંતથી Sઓ, ઈ�ર અમારા ંéદયના ં¾ાર ખોલો, ઇ�યાfદ તો 

હોય જ. માર: સા?ુ પણ �ાથ+ના થઈ: 'અમાર@ વ�ચે R નવો ભાઈ આNયો છે તેન ે

b ુ ંમાગ+ બતાવR. R શાિંત ત1 અમને આપી છે તે તેને પણ આપR. R ઈqએુ 

અમને %�ુત કયા+ છે તે તેને પણ %�ુત કરો. આ બIુ ંઅમે ઈZનુે નામે માગીએ 

છ@એ.' આ �ાથ+નામા ંભજનfકત+ન નહk. સMનુે બપોર=ુ ંખાxુ ંખાવાનો આ વખત, 

એટલે સMુ આમ �ાથ+ના કર@ પોતપોતાના ખાણા સા?ુ Sય. �ાથ+નામા ં પાચં 

િમિનટથી વધાર: ન જ Sય. 

િમસ હÛfરસ અન ેિમસ ગેબ એ બે પીઢ [ુમાfરકાઓ હતી. િમ. કોèસ �વકેર હતા. 

આ બે બાઈઓ સાથ ેરહ:તી. તેમણે મને દર રિવવાર: તેમને �યા ંચાર વા^યાની 

ચા લેવાને સા?ુ નોતય5. િમ. કોèસ મળે �યાર: દર રિવવાર: માર: તેમન ે

અઠવાfડયાની ધાિમªક રોજનીશી સભંળાવવા=ુ ંહોય. શા ંશા ં"4ુતકો વા�ંયા,ં મારા 

મન ઉપર તેમની શી અસર થઈ, એ ચચા+ કર@એ. આ બાઈઓ પોતાના મીઠા 

અ=ભુવો સભંળાવે અને પોતાની પરમ શાિંતની વાત કર:. 

િમ. કોèસ એક િનખાલસ મનના X4ુત જવાન �વેકર હતા. તમેની સાથે મારો 

સબંધં ગાઢ થયો. અમે ઘણી વેળા ફરવા પણ જઈએ. તે મને બીS d�4તીઓને 

�યા ંલઈ Sય. 
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કોèસે મને "4ુતકોથી લા±ો. Rમ Rમ તે મને ઓળખતા Sય તેમ તેમ તેમન ે

યો^ય લાગે તે "4ુતકો વાચંવા મને આપે. મ1 પણ ક:વળ ¡sાથી તે તે "4ુતકો 

વાચંવા કmલૂ કGુH. આ "4ુતકોની અમે ચચા+ પણ કર@એ. 

આવા ં "4ુતકો મ1 સને ૧૮૯૩ના વષ+મા ં ઘણા ં વા�ંયા.ં તમેાનંા ં બધાનંા ં નામ તો 

મને યાદ નથી. પણ તેમા ં િસટ@ ટ:°પલવાળા દા. પારકરની ટ@કા, િપયસ+નના ં

'મૅિન ઇનફૉdલબલ ÷Øૂસ', બટલરની 'ઍનેલૉ�' ઇ�યાfદ હતા.ં આમા=ં ુ ંક:ટ}ુકં ન 

સમSય, ક:ટ}ુકં ગમે, ક:ટ}ુકં ન ગમે, આ બIુ ં કોèસને Mુ ં સભંળા�ુ.ં 'મૅિન 

ઇનફૉdલબલ ÷Øૂસ' એટલે ઘણા સચોટ "રુાવા; એટલે ક:, બાઈબલમા ં R ધમ+ 

કતા+એ જોયો તેના સમથ+નના "રુાવા. આ "4ુતકની મારા ઉપર કાઈં જ છાપ ન 

પડ@. પારકરની ટ@કા નીિતવધ+ક ગણી શકાય, પણ Rને d�4તી ધમ5ની ચા} ુ

મા£યતાઓ િવષે શકંા હોય તેને મદદ કર: તેવી નહોતી. બટલરની 'ઍનેલૉ�' બM ુ

ગભંીર ને કઠણ "4ુતક લા^Gુ.ં તે પાચં સાત વાર વાચં�ુ ંજોઈએ. તે ના�4તકન ે

આ�4તક બનાવવા સા?ુ લખાયે}ુ ં"4ુતક જણાGુ.ં તેમાનંી ઈ�રની હ4તી િવષે રaૂ 

કરવામા ં આવેલી દલીલનો મને ઉપયોગ નહોતો. ક:મ ક: આ સમય મારો 

ના�4તકતાનો નહોતો. પણ R દલીલો ઈqનુા અ�¾તીય અવતાર િવષે ને તેના 

મ=tુય અને ઈ�ર વ�ચે સિંધ કરનાર હોવા િવષે હતી તેની છાપ મારા પર ન 

પડ@. 

પણ કોèસ કંઈ હાર: એમ નહોતા. તેમની માયાનો પાર નહોતો. તેમણે મારા 

ગળામા ંવૈtણવની કંઠ@ જોઈ. તેમને આ વહ:મ લા^યો ને તે જોઈ \ુ:ખ થGુ.ં 'આ 

વહ:મ તારા Rવાને ન શોભે, લાવ તે તો�ુ.ં' 

'એ કંઠ@ ન bટૂ:; માb¡ુીની �સાદ@ છે.' 

'પણ તમે તેને માનો છો?' 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 152 

'એનો ¤ઠૂાથ+ Mુ ંSણતો નથી. એ ન પહ:?ંુ તો મા?ંુ અિનtટ થાય એ�ુ ંમને નથી 

લાગb ુ.ં પણ R માળા મને માb¡ુીએ �ેમ"વૂ+ક પહ:રાવી, R પહ:રવામા ંમા?ંુ ¡ેય 

મા£Gુ,ં તેનો િવના કારણ Mુ ં �યાગ નહk ક?ંુ. કાળે કર@ને તે �ણ+ થઈ bટૂ@ જશ ે

�યાર: બી� મેળવી પહ:રવાનો મને લોભ નહk રહ:. પણ આ કંઠ@ ન bટૂ:.' 

કોèસ માર@ દલીલની કદર ન કર@ શBા ક:મ ક: તેમને તો મારા ધમ+ને િવષે જ 

અના4થા હતી. તે તો મને અ�ાન[પૂમાથંી ઉગારવાની આશા રાખતા હતા. અ£ય 

ધમ5મા ં ભલે કંઈક સ�ય હોય, પણ "ણૂ+ સ�યJપ d�4તી ધમ+ના 4વીકાર િવના 

મોe ન જ મળે, અને ઈqનુી દર°યાનગીર@ વગર પાપ�eાલન થાય જ નહk ને 

"·ુયકમ5 બધા ંિનરથ+ક છે, એ તેમને બતાવ�ુ ંહb ુ.ં કોèસે Rમ "4ુતકોનો પfરચય 

કરાNયો તેમ Rમને તે ધમ+X4ુત d�4તી માનતા હતા તેમનો પfરચય પણ 

કરાNયો. 

આ પfરચયોમા ંએક '_લીમથ �ધરન'=ુ ં[ુ�ંુબ હb ુ.ં '_લીમથ �ધરન' નામનો એક 

d�4તી સ�ંદાય છે. કોèસે કરાવેલા ઘણા પfરચયો મને સારા લા^યા. તે માણસો 

ઈ�રથી ડરનારા હતા એમ લા^Gુ.ં પણ આ [ુ�ંુબમા ં માર@ સાથે આવી દલીલ 

થઈ: 'અમારા ધમ+ની iબૂી જ તમે ન સમ� શકો. તમારા બોલવા ઉપરથી Mુ ં

જો� h ંક:, તમાર: હમંશેા ંeણે eણે તમાર@ uલૂનો િવચાર કરવો ર�ો, હમંેશા ંતેન ે

Zધુારવી રહ@, ન Zધુર: તો તમાર: પrાતાપ કરવો ર�ો, �ાયિr! કર�ુ ંરKુ.ં આ 

fVયાકાડંમાથંી તમે Bાર: %�ુ�ત પામો? તમને શાિંત તો ન જ મળે. આપણે પાપી 

છ@એ એ તો તમે કmલૂ કરો જ છો. હવે aુઓ અમાર@ મા£યતની પfર"ણૂ+તા. 

આપણો �ય�ન ફોગટ છે. છતા ં%�ુ�ત તો જોઈએ જ. પાપનો બોજો ક:મ ઊપડ:? 

આપણે તે ઈq ુઉપર ઢોળ@એ. તે તો ઈ�રનો એક મા{ િનtપાપ "{ુ છે. તે=ુ ં

વરદાન છે ક: Rઓ તેને માને તેના ંપાપ ત1 Iએુ છે. ઈ�રની આ અગાધ ઉદારતા 

છે. ઈqનુી આ %�ુ�તની યોજનાનો અમે 4વીકાર કય5 છે તેથી અમારા ં પાપ 
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વળગતા ંનથી. પાપ તો થાય જ. આ જગતમા ંપાપ િવના ક:મ રહ:વાય? તેથી જ 

ઈqએુ આખા જગતના પાપ=ુ ં એક@વખતે �ાયિr! કGુH. તનેા મહાબdલદાનનો 

4વીકાર કરવો હોય તે તેમ કર@ને શાિંત મેળવી શક: છે. Bા ંતમાર@ અશાિંત ને 

Bા ંઅમાર@ શાિંત?' 

મને આ દલીલ %§ુલ ગળે ન ઊતર@. મ1 ન�તા"વૂ+ક જવાબ વાQયો: 'જો 

સવ+મા£ય d�4તી ધમ+ આ હોય તો તે માર: ન ખપે. Mુ ંપાપના પfરણામથી %�ુ�ત 

નથી માગતો, Mુ ંતો પાપ�િૃ!માથંી, પાપી કમ+માથંી %�ુ�ત મા¤ુ ંh.ં તે ન મળે �યા ં

લગી માર@ અશાિંત મને િ�ય રહ:શે.' 

_લીમથ �ધર: ઉ!ર આ_યો: 'Mુ ંતમને ખાતર@ આ"ુ ંh ંક: તમારો �ય�ન ફોગટ 

છે. મા?ંુ કહ:�ુ ંફર@ િવચારજો.' 

અને આ ભાઈએ R�ુ ંકKુ ંતે�ુ ંપોતાના વત+નમા ંકર@ પણ બતાNGુ:ં ઇરાદા"વૂ+ક 

અનીિત કયા+= ુ ંદશ+ન કરાNGુ.ં 

પણ કંઈ બધા d�4તીની આવી મા£યતા ન હોય, એટ}ુ ંતો Mુ ંઆ પfરચયો "વૂ- 

જ Sણી શBો હતો. કોèસ પોતે જ પાપથી ડર@ને ચાલનારા હતા. તેમ=ુ ંéદય 

િનમ+ળ હb ુ.ં તે éદયq�ુsની શBતા માનનાર હતા. પેલી બહ:નો પણ તેવી જ 

હતી. મારા હાથમા ં આવેલા ં "4ુતકોમાનંા ં ક:ટલાકં ભ��ત"ણૂ+ હતા.ં તેથી આ 

પfરચયથી કોèસને થયેલો ગભરાટ મ1 શાતં પાડPો ને ખાતર@ આપી ક: એક 

_લીમથ �ધરની અ=dુચત મા£યતાથી Mુ ં d�4તી ધમ+ સામે ભરમાઈ S� તમે 

નથી. માર@ %�ુક:લીઓ તો બાઇબલ િવષે ને તેના Jઢ અથ+ િવષે હતી. 
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12. I
[�4\�	 પI��9 

d�4તી સબંધંો િવષે વધાર: લiુ ંતે પહ:લા ંતે જ કાળના બીS અ=ભુવોની નોધ 

લેવી આવ�યક છે. 

નાતાલમા ંR 4થાન દાદા અબ\ુTલા=ુ ંહb ુ ંતે 4થાન િ�ટોfરયામા ંશેઠ તૈયબ હા� 

ખાનમહમદ=ુ ં હb ુ.ં તમેના િવના એક પણ Sહ:ર ��િૃ! ન ચાલી શક:. તેમની 

ઓળખ મ1 પહ:લે જ અઠવાડ@યે કર@ લીધી. િ�ટોfરયાના દર:ક fહ|દ@ના સબંધંમા ં

આવવાનો મારો િવચાર મ1 તેમને જણાNયો. fહ|દ@ઓની �4થિતનો અUયાસ કરવાની 

માર@ ઇ�છા �ગટ કર@ ને મ1 આ બધા કાય+મા ંતેમની મદદ માગી. તેમણે iશુીથી 

મદદ આપવા=ુ ંકmલૂ કGુH. 

મા?ંુ �થમ પગ}ુ ંતો બધા fહ|દ@ઓની એક સભા ભર@ તેમની આગળ �4થિતનો 

િવતાર %કૂવા=ુ ંહb ુ.ં શેઠ હા� મહમદ હા� aુસબ, Rમની ઉપર મને ભલામણ 

પ{ મQયો હતો, તેમને �યા ંઆ સભા ભરાઈ. તેમા ં%nુય ભાગે મેમણ વેપાર@ઓ 

હાજર હતા. થોડા fહ|\ુ પણ હતા. િ�ટોfરયામા ં fહ|\ુઓની વ4તી જ ઘણી થોડ@ 

હતી. 

આ મા?ંુ �જ|દગી=ુ ંપહ:}ુ ંભાષણ ગણાય. મ1 તૈયાર@ ઠ@ક કર@ હતી. માર: સ�ય િવષે 

બોલ�ુ ંહb ુ.ં વેપારમા ંસ�ય ન ચાલે એ�ુ ંMુ ંવેપાર@ઓને મોઢ:થી સાભંળતો આNયો 

હતો. એ વાત Mુ ં �યાર: નહોતો માનતો. આજ પણ નથી માનતો. વેપારને અન ે

સ�યને ન બને એમ કહ:નારા વપેાર@ િમ{ આજ પણ પડPા છે. તેઓ વેપારન ે

Nયવહાર કહ: છે, સ�યને ધમ+ કહ: છે, અને દલીલ કર: છે ક: Nયવહાર એક વ4b ુછે, 

ધમ+ બી�. Nયવહારમા ં qsુ સ�ય ન જ ચાલે; તેમા ં તો યથાશ��ત જ સ�ય 

બોલાયચલાય, એવી તેઓની મા£યતા. આ �4થિતનો મ1 મારા ભાષણમા ંસાર@ પેઠ: 
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િવરોધ કય5 ને વેપાર@ઓને તેમની બેવડ@ ફરજ=ુ ં ભાન કરાNGુ.ં પરદ:શમા ં

આવવાથી તેમની જવાબદાર@ દ:શમા ંહોય તેના કરતા ંવધી, ક:મ ક: ખોબા Rટલા 

fહ|દ@ઓની રહ:ણીકરણી ઉપરથી fહ|દના કરોડો=ુ ંમાપ થb ુ ંહb ુ.ં 

~0ેજોની રહ:ણીની સરખામણીમા ંઆપણી રહ:ણીમા ં રહ:લી ગદંક@ Mુ ં જોઈ ગયો 

હતો તે તરફ પણ �યાન ખ1�Gુ.ં 

fહ|\ુ, %સુલમાન, પારસી, d�4તી, અથવા ¤જુરાતી, મ&ાસી, પSંબી, િસ|ધી, 

ક�છ@, Zરુતી વગેર: ભેદો uલૂી જવા પર ભાર %Bુો. 

ને છેવટમા,ં એક મડંળ 4થાપી fહ|દ@ઓને પડતી હાડમાર@ઓનો ઇલાજ 

અમલદારોને મળ@ અર�ઓ કર@ને કરવો જોઈએ એમ ZચૂNGુ,ં ને તેમા ંમને મળે 

તેટલો વખત વગરવેતને આપવા=ુ ંમ1 જણાNGુ.ં 

સભામા ંઅસર ઠ@ક થઈ એમ મ1 જોGુ.ં 

ચચા+ થઈ. ક:ટલાક: હક@કતો માર@ પાસે %કૂવા=ુ ંકKુ.ં મને fહ|મત આવી. મ1 જોGુ ં

ક: આ સભામા ં~0ે� Sણનારા થોડા જ હતા. આવા પર%લુકમા ં~0ે� �ાન 

હોય તો સા?ંુ એમ મને લા^Gુ.ં તેથી મ1 Rને નવરાશ હોય તેને ~0ે� ભણવાની 

ભલામણ કર@. મોટ@ �મર: પહ`�યા પછ@ પણ અUયાસ કરાય એમ કહ@ તેવા 

અUયાસ કરનારાનંા ં \ૃtટાતંો આ_યા.ં મ1 પોતે એક વગ+ નીકળે તો તેને અથવા 

¶ટાછવાયા ભણનારા નીકળે તો તેમને ભણાવવા=ુ ં માથે લીIુ.ં વગ+ તો ન 

નીકળો, પણ {ણ જણ પોતાની સગવડ: ને તેમને ઘેર ભણાવવા S� તો ભણવા 

તૈયાર થયા. આમા ં બે %સુલમાન હતા. તેમાનંો એક હSમ હતો, એક કાર[ુન 

હતો. એક fહ|\ુ નાનકડો \ુકાનદાર હતો. બધાને Mુ ં અ=[ુૂળ થયો. માર@ 

શીખવવાની શ��ત િવષે તો મને %§ુલ અિવ�ાસ હતો જ નહk. મારા િશtયો 

થાBા ગણીએ તો થાBા કહ:વાય, પણ Mુ ંન થાBો. કોઈ વેળા તેમને �યા ંS� 
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�યાર: તેઓને નવરાશ ન હોય. મ1 ધીરજ ન ખોઈ. આમાનંા કોઈને ~0ે�નો ¨ડો 

અUયાસ તો નહોતો જ કરવો. પણ બેએ આઠ:ક માસમા ંસાર@ �ગિત કર@ ગણાય 

બેને ના%ુ ંમાદંવા=ુ ંને સામા£ય કાગળો લખવા=ુ ં�ાન મQGુ.ં હSમને તો તેના 

ઘરાકની સાથે બોલવાજો¤ુ ંજ શીખNGુ ંહb ુ.ં બે જણ પોતાના અUયાસને લીધે ઠ@ક 

કમાવાની શ��ત પણ મેળવી શBા. 

સભાના પfરણામથી મને સતંોષ થયો. આવી સભા દર માસે ક: દર અઠવાfડયે 

ભરવાનો િનrય થયો. ઓછ@વ!ી િનયિમત ર@તે એ સભા ભરાતી ને િવચારોની 

આપલે થતી. પfરણામે િ�ટોfરયામા ંભા^યે કોઈ fહ|દ@ ર�ા હશે Rને Mુ ંઓળખતો 

નહk થયો હો�, અથવા તો Rની �4થિતથી Mુ ં વાક:ફ નહ@ થયો હો�. fહ|દ@ઓની 

�4થિત=ુ ંઆ�ુ ં�ાન મેળવવા=ુ ં પfરણામ એ આNGુ ં ક:, મને િ�ટોfરયામા ં રહ:તા 

d�fટશ એજ£ટની ઓળખાણ કરવાની ઈ�છા થઈ. Mુ ંિમ. Rકો³સ fડ-વેટને મQયો. 

તેમની લાગણી fહ|દ@ઓ તરફ હતી. તેમની વગ ઓછ@ હતી, પણ તેમણે બનતી 

મદદ કરવા અને zયાર: મળ�ુ ંહોય �યાર: મળવા મને કKુ.ં ર:લવે સ!ાવાળાઓ 

સાથે પ{Nયવહાર ચલાNયો ને તેમના જ કાયદા �માણે fહ|દ@ન ેમનાઈ ન થઈ 

શક: એમ મ1 ZચૂNGુ.ં પfરણામ,ે સારા ં કપડા ં પહ:ર:લા હોય તેવા fહ|દ@ને ઉપલા 

વગ+ની ર:લવે fટfકટ દ:વામા ંઆવશે એવો કાગળ મQયો. એથી "રૂ@ સગવડ તો ન 

મળ@. સારા ંકપડા ંકોણે પહ:યાH ગણાય એ તો 4ટ:શન-મા4તર જ ઠરાવે ના! 

d�fટશ એજટં: મને તેની વ�ચે થયેલા પ{Nયવહાર િવષે ક:ટલાકં કાગdળયા ં

વાચંવા આ_યા.ં તૈયબ શેઠ: પણ આ_યા ં હતા.ં તમેાથંી ઑર:£જ g@ 4ટ:ટમાથંી 

fહ|દ@નો પગ ક:વી િનદ+યતાથી કાઢ@ નાખવામા ંઆNયો હતો તે મ1 S·Gુ.ં �ૂંકામા,ં 

Âા£સવાલના ને g@ 4ટ:ટના fહ|દ@ઓની આિથªક, સામા�જક અને રાzય�કરણી 

�4થિતનો ¨ડો અUયાસ Mુ ં િ�ટોfરયામા ંકર@ શBો. આ અUયાસનો પાછળ જતા ં
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મને "રૂો ઉપયોગ થવાનો છે એની મને %§ુલ ખબર નહોતી. માર: તો એક વષ+ન ે

~તે અથવા ક:સ વહ:લો "રૂો થાય તો તે પહ:લા ંદ:શ જb ુ ંરહ:�ુ ંહb ુ.ં 

પણ ઈ�ર: બીaુ ંજ ધાGુH હb ુ.ં 
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13. # %�પ���	 F. O� 

Âા£સવાલ અને ઓર:£જ g@ 4ટ:ટના fહદ@ઓની હાલતનો "રૂો dચતાર આપવા=ુ ંઆ 

4થાન નથી. તેનો nયાલ મેળવવા ઈ�છનાર: 'દdeણ આfgકાના સ�યા0હનો 

ઈિતહાસ ' વાચંવો જોઈએ. પણ તેની Jપર:ખા આપવી આવ�યક છે. 

ઓર:£જ g@ 4ટ:ટમા ંતો એક કાયદો કર@ સન ૧૮૮૮મા ંક: તે "વૂ- fહ|દ@ઓના બધા 

હક છ@નવી લેવામા ંઆNયા હતા. �યા ંમા{ હોટ:લના વેટર તર@ક: ક: એવી કોઈ 

મaૂર@મા ંરહ:વા Rટલી fહ|દ@ઓને ¶ટ રહ@. R fહ|દ@ વેપાર@ઓ હતા તેમને નામનો 

અવેજ આપી કાઢ@ મTેયા. fહ|દ@ વપેાર@ઓએ અર� વગેર: તો કયા+, પણ તેમની 

bતૂીનો અવાજ કોણ સાભંળે? 

Âા£સવાલમા ં ૧૮૮૫મા ં સખત કાયદો થયો. ૧૮૮૬મા ં કંઈક Zધુારો થયો. તેન ે

પfરણામે fહ|દ@મા{ દાખલ fફના {ણ પા�ડ આપે એમ ઠGુ+. જમીનની માdલક@ 

તેઓ મા{ તેમને સા?ુ નીમેલા વાડામા ંજ ધરાવી શક:. આમાયં ેમાdલક@ તો મળ@ 

જ નહk. એમને મતાિધકાર તો ન જ હોય. આ તો ખાસ એિશયાવાસીઓને લગતા 

કાયદા. વળ@ R કાયદા �યામ વણ+ના લોકોને લા¤ ુપડ: તે પણ એિશયાવાસીઓન ે

લા¤ ુખરા જ. તે %જુબ fહ|દ@ઓ પગથી ('>ટપાથ') ઉપર હક"વૂ+ક ન ચાલી શક:, 

રાતના નવ વા^યા પછ@ પરવાના િવના બહાર ન નીકળ@ શક:. આ છેTલા 

કા=નૂનો અમલ fહ|દ@ઓ સામે ઓછાવતા �માણમા ં થતો. Rઓ આરબ તર@ક: 

ખપતા તેઓને મહ:રબાની દાખલ આમા ંન ગણવામા ંઆવે. એટલે આવી રાહત 

પોલીસની ઈ�છા ઉપર રહ:. 

આ બનંે િનયમોની અસર માર: પોતાને િવષે તપાસવી પડ@ હતી. િમ. કોèસની 

સાથે ઘણી વેળા Mુ ં રાતે ફરવા નીકળતો. ઘેર જતા ંદસ પણ વાગે. એટલે મને 
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પોલીસ પકડ: તો ? આ ધા4તી મને હતી તેના કરતા ંકોèસને વધાર: હતી. ક:મ ક: 

પોતાના હબસીઓને તો તે જ પરવાના આપે. મને શી ર@તે પરવાનો આપી શક: ? 

પરવાનો પોતાના નોકરને જ આપવાનો શેઠને અિધકાર હતો. Mુ ં લેવા મા¤ુ ં ને 

કોèસ દ:વા તૈયાર થાય તોયે તે ન જ આપી શકાય, ક:મ ક: તે દગો ગણાય. 

તેથી કોèસ ક: પછ@ તેમના કોઇ િમ{ મને �યાનંા સરકાર@ વક@લ દા. Vાઉઝેની 

પાસે લઈ ગયા. અમે બનંે એક જ 'ઈન'ના બાfર4ટર નીકQયા. રાતે નવ વા^યા 

પછ@ બહાર નીકળવાને સા?ુ માર: પરવાનો લેવો જોઈએ એ વાત તેમને અસ� 

લાગી. તેમણે મારા તરફ fદલસો� બતાવી. મને પરવાનો આપવાને બદલે 

પોતાના તરફથી એક કાગળ આ_યો. તેની મતલબ એ હતી ક:, Mુ ંગમે તે વખતે 

ગમે �યા ં નીક»ં તેમા ં પોલીસે માર@ વ�ચે ન પડ�ુ.ં આ કાગdળGુ ં હમંેશ માર@ 

સાથે રાખીને Mુ ંફરતો. તેનો ઉપયોગ કોઈ fદવસ કરવો નહોતો પડPો. પણ એ 

ક:વળ અક4માત જ ગણાવો જોઇએ. 

દા. Vાઉઝેએ મને પોતાને ઘેર આવવા=ુ ં િનમ{ંણ આ_Gુ.ં અમાર@ વ�ચે 

િમ{ાચાર@ બધંાઈ એમ કMુ ં તો ચાલે. કોઈ કોઈ વેળા તેમન ે �યા ં જતો થયો. 

તેમની મારફતે તેમના વધાર: �nયાત ભાઈની માર: ઓળખાણ થઈ. એ 

જોહાિનસબગ+મા ંપø³લક �ૉિસકGટૂર િનમાયા હતા. તેમના ઉપર બોઅર લડાઈ 

વખતે ~0ેજ અમલદાર=ુ ંiનૂ કરાવવા=ુ ંકાવત?ંુ કરવા બાબત કામ પણ ચાTGુ ં

હb ુ ંને તેમને સાત વષ+ની Rલ મળ@ હતી. તેમની સનદ પણ બે£ચરોએ છ@નવી 

લીધી હતી. લડાઈ "રૂ@ થયા પછ@ આ દા. Vાઉઝે Rલમાથંી ¶ટયા, માન સfહત 

Âા£સવાલની કોટ+મા ંપાછા દાખલ થયા, ને પોતાને ધધંે વળ^યા. આ સબંધંોનો 

મને પાછળથી Sહ:ર ઉપયોગ થઈ શકયો હતો અને મા?ંુ ક:ટ}ુકં Sહ:ર કામ સરળ 

થઇ શકGુ ંહb ુ.ં 
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પગથી ઉપર ચાલવાનો �Ù માર: સા?ુ જરા ગભંીર પfરણામવાળો નીવડયો. Mુ ં

હમેશા ં �ેિસડÈટ 4Â@ટમા ંથઈને એક iTુલા મેદાનમા ંફરવા જતો. આ મહોTલામા ં

�ેિસડÈટ ùગર=ુ ં ઘર હb ુ.ં એ ઘરને િવષે આડબંર જરાયે નહોતો. તેને ફરb ુ ં

કંપા�ડ પણ ન હb ુ.ં બીSં પડખેના ંઘરોમા ંઅને આમા ંકશો તફાવત મા}મૂ ન 

પડ:. લeાિધપિતઓના ં ઘણાના ં ઘર િ�ટોfરયામા ં આ ઘર કરતા ં ઘણા ં મોટા,ં 

શોભીતા ં ને વાડવાળા ં હતા.ં �ેિસડÈટની સાદાઈ �nયાત હતી. આ ઘર કોઈ 

અમલદાર=ુ ંછે એમ તેની સામે એક િસપાઈ ફરતો હોય તે ઉપરથી જ જણાય. આ 

િસપાઈની લગોલગ થઈને જ લગભગ હમેશા ંMુ ંS�. પણ િસપાઈ મને કંઈ ન 

કર:. િસપાઈ વખતોવખત બદલાય. એક વેળા એક િસપાઈએ, ચેતNયા િવના, 

પગથી પરથી ઊતર@ જવા=ુ ંક�ા િવના, મને ધÉો માય5, લાત માર@, ને ઉતાર@ 

%કૂયો. Mુ ં તો િવમાસણમા ં જ પડયો. લાત મારવા=ુ ં કારણ Mુ ં "છૂવા S� ત ે

પહ:લા ંકોèસ R ઘોડ:સવાર થઈ તે જ વેળા �યાથંી પસાર થતા હતા તેમણે મને 

પોકાર@ને કKુ:ં 

'ગાધી, મ1 બIુ ં જોGુ ં છે. તાર: ક:સ કરવો હોય તો Mુ ં સાeી આપીશ. મને બM ુ

fદલગીર@ થાય છે ક: તાર@ ઉપર આવી ર@તે Mુમલો થય`.' 

મ1 કKુ ં: 'તેમા ંfદલગીર@=ુ ંકારણ નથી. િસપાઈ dબચારો qુ ંSણે ? તેને મન તો 

કાળા એટલા કાળા જ. તે હબસીઓને પગથી ઉપરથી આમ જ ઉતારતો હશે 

એટલે તેણે મને પણ ધÉો માય5. મ1 તો િનયમ જ કય5 છે ક: માર@ Sત ઉપર 

વીતે તેને સા?ુ માર: અદાલતે ન જ ચડ�ુ.ં એટલે માર: ક:સ નથી કરવો.' 

'એ તો ત1 તારા 4વભાવ �માણે જ વાત કર@, પણ b ુ ંફર@ િવચાર@ જોR. આવા 

માણસને કંઈક પાઠ તો શીખવવો જ જોઇએ.' આટ}ુ ંબોલી પેલા િસપાઈની સાથે 

વાત કર@ તનેે ઠપકો આ_યો. Mુ ંબધી વાત તો ન સમ� શકયો. િસપાઈ ડચ હતો 
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ને તેની સાથે વાત ડચમા ંથઈ. િસપાઈએ માર@ માફ@ માગી, Mુ ંતો માફ@ આપી જ 

Xકૂયો હતો. 

પણ મ1 �યારથી આ શેર@નો �યાગ કય5. બીS િસપાઈઓને આ બનાવની શી 

ખબર હોય ? માર: હાથે કર@ને ફર@ લાત શા સા?ુ વહોરવી ? એટલે મ1 ફરવા 

જવાને સા?ુ બી� શેર@ પસદં કર@. 

આ બનાવે fહ|દ@ િનવાસીઓ ��યેની માર@ લાગણી વધાર: તી« કર@. આ ધારાઓ 

િવષે d�fટશ એજટંની સાથે ચચા+ કર@ન,ે �સગં આવે તો તે િવષે એક 'ટ:4ટ' 

(ન%નૂા દાખલ) ક:સ કરવાની વાત fહ|દ@ઓ જોડ: ચચ². 

આમ મ1 fહ|દ@ઓની હાડમાર@ઓનો વાચંીન,ે સાભંળ@ને અને અ=ભુવીને અUયાસ 

કય5. મ1 જોGુ ં ક: 4વમાન Sળવવા ઈ�છનાર fહ|દ@ને સા?ુ દdeણ આfgકા યો^ય 

%લુક નથી. આ �4થિત ક:મ બદલી શકાય એ િવચારોમા ં મા?ંુ મન વધાર: ને 

વધાર: રોકાવા લા^Gુ.ં પણ હaુ મારો %nુય ધમ+ તો દાદા અબ\ુTલાના ક:સને જ 

સભંાળવાનો હતો. 
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14. к=��� �:9��4 

િ�ટોfરયામા ંમને R એક વષ+ મQGુ ંતે મારા �વનમા ંઅ%Tૂય હb ુ.ં Sહ:રમા ંકામ 

કરવાની માર@ શ��ત=ુ ં કÚક માપ મને અહk મQGુ,ં તે શીખવા=ુ ં અહk મQGુ.ં 

ધાિમªક ભાવના એની મેળે તી« થવા લાગી. અને ખર@ વક@લાત પણ અહk જ 

શીnયો એમ કહ:વાય. નવો બાfર4ટર "રુાણા બાfર4ટરની ઑfફસમા ંરહ@ R વ4b ુ

શીખે છે તે વ4b ુMુ ંઅહk શીખી શBો. વક@લ તર@ક: Mુ ંત§ન નાલાયક નહk રMુ ં

એવો િવ�ાસ મને અહk આNયો. વક@લ થવાની ચાવી પણ મને અહk જ હાથ 

લાગી. 

દાદા અબ\ુTલાનો ક:સ નાનો ન હતો. દાવો ૪૦,૦૦૦ પા�ડનો, એટલે Jિપયા છ 

લાખનો હતો. તે વેપારને ~ગે હોઇ તેમા ંનામાની ¤ ૂચંવણો ઘણી હતી. ક:ટલોક 

ભાગ �ૉિમસર@ નોટ ઉપર તે ક:ટલોક ભાગ �ૉિમસર@ નોટ આપવા=ુ ં વચન 

પળાવવા ઉપર હતો. બચાવ એ હતો ક: �ૉમેસર@ નોટ ફર:બથી લેવામા ંઆવી 

હતી અને "રૂો અવજે નહોતો મQયો. આમા ં હક@કત અને કાયદાની બાર@ઓ 

"tુકળ હતી. નામાની ¤ ૂચંો પણ ઘણી હતી. 

બનંે પeે સારામા ંસારા સૉdલિસટરો ને બાfર4ટરો રોકવામા ંઆNયા હતા. આથી 

મને તેઓના બનંનેા કામનો અ=ભુવ મેળવવાની Zુદંર તક મળ@. વાદ@નો ક:સ 

સૉdલિસટરને સા?ુ તયૈાર કરવાનો ને હક@કતો શોધવાનો બધો બોજો મારા ઉપર 

હતો. તેમાથંી સૉdલિસટર ક:ટ}ુ ંરાખે છે ને સૉdલિસટર: તૈયાર કર:લામાથંી બાfર4ટર 

ક:ટલાનો ઉપયોગ કર: છે તે મને જોવા મળbુ ં હb ુ.ં Mુ ં સમ� ગયો ક: આ ક:સ 

તૈયાર કરવામા ંમાર@ 0હણશ��ત=ુ ં ને ગોઠવણીની શ��ત=ુ ંમાપ મને ઠ@ક મળ@ 

રહ:શે. 
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મ1 ક:સમા ં"રૂો રસ લીધો. તેમા ંMુ ંત£મય થયો. આગળપાછળના ંબધા ંકાગdળયા ં

વાચંી ગયો. અસીલના િવ�ાસનો ને તેની હોિશયાર@નો પાર નહોતો. તેથી મા?ંુ 

કામ શરળ થઈ પડ�ુ.ં મ1 નામાનો ઝીણવટથી અUયાસ કર@ લીધો. ઘણા ¤જુરાતી 

કાગળો હતા તેના તરaૂમા પણ માર: જ કરવા પડતા હતા. તેથી તરaૂમા 

કરવાની શ��ત વધી. 

મારો ઉ±ોગ iબૂ હતો. જોક: ઉપર લખી ગયો તેમ, ધાિમªક ચચા+ વગેર:મા ં ને 

Sહ:ર કામમા ંમને iબૂ રસ હતો અને તેમા ંવખત આપતો, છતા ંએ વ4b ુમાર: 

મન ગૌણ હતી. ક:સની તૈયાર@ને Mુ ં�ધાનપદ આપતો હતો. તેને ~ગે કાયદા=ુ ં

વાચન ક: R કંઇ બીaુ ંવાચં�ુ ંપડ: તે Mુ ંહમેશા ંપહ:}ુ ંકર@ લેતો. પfરણામ,ે ક:સની 

હક@કત ઉપર મ1 એટલો કાm ૂમેળNયો ક: તેટ}ુ ં�ાન વાદ@�િતવાદ@ને પણ કદાચ 

ન હોય. ક:મ ક: માર@ પાસે તો બનંેના ંકાગdળયાઓં હોય. 

મને મરMમૂ િમ. િપ�ટના શ³દો યાદ આNયા. તે=ુ ં વધાર: સમથ+ન પાછળથી 

દdeણ આfgકાના Z�ુિસs બાfર4ટર મરMમૂ િમ. લૅનડú એક �સગેં કGુH હb ુ.ં 

'હક@કત એ {ણચbથુાHશ કાયદો છે,' એ િમ. િપ�ટ=ુ ંવચન હb ુ.ં એક ક:સને �સગેં 

Mુ ં Sણતો હતો ક: £યાય ક:વળ અસીલ તરફ હતો, પણ કાયદો િવ?ુs જતો 

જણાયો. Mુ ં િનરાશ થઈ િમ. લૅનડ+ની મદદ લેવા ધાયો. તેમને પણ હક@કતે ક:સ 

મજmતૂ લા^યો. તે બોલી ઉઠPા, 'ગાધંી, Mુ ંએક વાત શીnયો h ં ક: જો આપણે 

હક@કત ઉપર બરોબર કાm ૂમેળવીએ તો કાયદો એની મેળે આપણને મળ@ રહ:શ.ે 

આ ક:સની હક@કત આપણે Sણીએ.' આમ કહ@ તેમણે મને ફર@ એક વાર હક@કત 

પચાવવા અને �યાર પછ@ ફર@ મળવા આવવા=ુ ંZચૂNGુ.ં એ જ હક@કતને ફર@ 

તપાસતા,ં તે= ુ ં મનન કરતા,ં મ1 તેને aુદ@ ર@તે જોઇ અને તેન ેલગતો દdeણ 

આfgકામા ંથયેલો એક aૂનો ક:સ પણ હાથ લા^યો. Mુ ં હષ+ભેર િમ. લૅનડ+ને �યા ં
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પહ`�યો. તે રા� થયા ને બોTયા: 'S, આપણે એ ક:સ �તવો જોઇએ. Bા જજ 

બ1ચ ઉપર હશે તે જરા �યાનમા ંરાખ�ુ ંપડશે.' 

દાદા અબ\ુTલાના ક:સની તૈયાર@ કરતો હતો �યાર: હક@કતનો મfહમા Mુ ંઆટલે 

દરôR નહોતો પારખી શBો. હક@કત એટલે સ�ય વાત. સ�ય વાતને વળગી 

રહ:તા ંકાયદા એની મેળે આપણી મદદમા ંગોઠવાઇ Sય છે. 

મ1 તો અસીલના ક:સને ~તે જોઇ લીIુ ંક: તેનો ક:સ ઘણો મજmતૂ છે. કાયદો તેની 

મદદ: પહ`ચવો જ જોઇએ. 

પણ ક:સ લડતા ંબનંે સગા, એક જ શહ:રમા ંરહ:નારા iવુાર થઈ જશે એ મ1 જોGુ.ં 

ક:સનો ~ત કોઇ જોઇ ન શક:. કોટ+મા ંરહ: તો ક:સ ઇ�છામા ંઆવે તેટલો લબંાવી 

શકાય. લબંાવવામા ંબેમાથંી એક:ને ફાયદો ન થાય. આથી ક:સનો ~ત થતો હોય 

તો તે બેઉ જણ ઇ�છતા જ હતા. 

તૈયબ શેઠને મ1 વીનNયા. ઘરમેળે પતાવવાની સલાહ આપી. તેમના વક@લન ે

મળવા=ુ ં મ1 ZચૂNGુ.ં બનંેને િવ�ાસ આવે તેવા પચંને તેઓ નીમે તો ક:સ ઝટ 

પતી Sય. વક@લોના ંખચ+ એટલા ંબધા ંચડતા ંહતા ંક: તેમા ંમોટા વેપાર@ પણ 

ખપી Sય. બનંે એટલી dચ|તાથી ક:સ લડતા હતા ક: એક: િનરાતંે બીaુ ંકqુ ંકામ ન 

કર@ શક:. દર°યાન વરે પણ વ�યે જ જતા ંહતા.ં મને વક@લાત ઉપર િતર4કાર 

¶ટàો. વક@લ તર@ક: તો બનંેના વક@લોએ એકબીSને �તવાની કાયદાની 

બાર@ઓ જ શોધી દ:વાની રહ@. �તનારને બIુ ંખચ+ કોઇ fદવસ નથી મળ@ શકb ુ ં

એ મ1 આ ક:સમા ં�થમ S·Gુ.ં પeકારની પાસેથી લઈ શકાય એવી ફ@નો એક 

¬કડો હોય, ને તે ઉપરાતં અસીલ વક@લ વ�ચેનો બીજો ¬કડો હોય. આ બIુ ં

મને અસ� લા^Gુ.ં મને તો લા^Gુ ંક: મારો ધમ+ બનંેની િમ{તા કરવાનો હતો, બનં ે
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સગાને મેળવવાનો હતો. મ1 સમાધાનીને સા?ુ કાળSbટૂ મહ:નત કર@. તૈયબ શેઠ 

મા£યા. છેવટ: પચં િનમાયા. ક:સ ચાTયો. ક:સમા ંદાદા અબ\ુTલા ��યા. 

પણ મને એટલેથી મને સતંોષ ન થયો. પચંના ઠરાવની બSવણી થાય તો 

તૈયબ હા� ખાન મહમદ એટલા પૈસા એકાએક ન જ આપી શક:. દdeણ 

આfgકામા ંવસતા પોરબદંરના મેમણોમા ંએક ઘરમળેેનો અdલdખત કાયદો હતા ક: 

પોતે મર: પણ દ:વા»ં ન કાઢ:. તૈયબ શેઠ ૩૭,૦૦૦ પા�ડ ને ખચ+ એકાએક ન જ 

આપી શક:. તેમને એક: દમડ@ ઓછ@ નહોતી આપવી. દ:વા»ં તો નહોb ુ ંજ કાઢ�ુ.ં 

ર4તો મા{ એક જ હતો. દાદા અબ\ુTલાએ તેમન ે"રૂતો વખત આપવો. દાદા 

અબ\ુTલાએ ઉદારતા વાપર@ને iબૂ લાબંો વખત આ_યો. પચં િનમાવવામા ંમને 

Rટલી મહ:નત પડ@ તેના ં કરતા ં આ લાબંા હપતા કરાવવામા ં વધાર: મહ:નત 

કરવી પડ@. બનંે પe રા� થયા. બનંેની �િતtઠા વધી. મારા સતંોષનો પાર ન 

ર�ો. Mુ ં ખર@ વક@લાત શીnયો, મ=tુયની સાર@ બાaુ ખોળ@ કાઢતા ં શીnયો, 

મ=tુય½દયમા ં�વેશ કરતા ંશીnયો. મ1 જોGુ ંક: વક@લ=ુ ંકત+Nય પeકારોની વ�ચે 

પડ:લી bટૂ સાધંવા=ુ ંછે. આ િશeણે મારા મનમા ંએવી જડ ઘાલી ક: માર@ વીસ 

વષ+ની વક@લાતનો %nુય કાળ માર@ ઑfફસમા ંબેઠા ંસ1કડો ક:સોની સમાધાનીઓ 

કરાવવામા ંજ ગયો. તેમા ંમ1 ખોGુ ંનહk. &Nય ખોGુ ંએમ પણ ન કહ:વાય. આ�મા 

તો ન જ ખોયો. 
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15. ����Hк ��L� 

હવે પાછો d�4તી િમ{ો સાથેનો સબંધં િવચારવાનો સમય આNયો છે. 

મારા ભિવtયને િવષે િમ. બેકરની dચ|તા વધતી જતી હતી. તે મને વેdલ|^ટન 

ક£વે£શનમા ંલઈ ગયા. �ૉટ:4ટ£ટ d�4તીઓમા ંથોડ: થોડ: વષ- ધમ+S¤િૃત એટલે 

આ�મq�ુsને સા?ુ િવશેષ �ય�નો કરવામા ં આવે છે. આને ધમ+ની "નુઃ�િતtઠા 

અથવા ધમ+ના "નુ?ુsારને નામે આપણે ઓળખીએ. તે�ુ ં સમંલેન વેdલ|^ટનમા ં

હb ુ.ં તેના સભાપિત �યાનંા �nયાત પાદર@ ર:વરંડ ઍ£û મર: હતા. િમ. બેકરન ે

એવી આશા હતી ક: આ સમંેલનમા ંથનાર@ S¤િૃત, �યા ંઆવનારા લોકોનો ધાિમªક 

ઉ�સાહ, તેમની િનખાલસતા મારા ½દય પર એવી ¨ડ@ છાપ પાડશે ક: Mુ ં d�4તી 

થયા િવના નહk રહ@ શ[ંુ. 

પણ િમ. બેકરનો ~િતમ આધાર �ાથ+નાની શ��ત ઉપર હતો. �ાથ+ના િવષે તેમન ે

iબૂ ¡sા હતી. ~તઃકરણ"વૂ+ક થયલેી �ાથ+ના ઈ�ર સાભંળે જ છે એવો એમનો 

િવ�ાસ હતો. �ાથ+નાથી જ %લૂર (એક �nયાત ભાિવક d�4તી) Rવા માણસો 

પોતાનો Nયવહાર ચલાવતા તેના ં&tટાતંો તે મને આપતા. �ાથ+નાના મfહમા િવષ ે

મ1 બIુ ં તટ4થપણે સાભંQGુ.ં d�4તી થવાનો ~તના+દ આવે તો તેનો 4વીકાર 

કરતા ંકોઈ પણ વ4b ુમને આડ: આવે તેમ નહોતી, એમ મ1 તેમન ેકKુ.ં ~તના+દન ે

વશ થવા=ુ ં તો Mુ ંઆ અગાઉ ક:ટલાકં વષ+ થયા ં શીખી XBૂો હતો. તેને વશ 

થવામા ંમને આનદં આવતો. તેની િવ?ુs જ�ુ ંમને કfઠન અને \ુઃખJપ હb ુ.ં 

અમે વેdલ|^ટન ગયા. મને '�યામળા સાથી'ને સાથે લેવો એ િમ. બેકરને ભાર: 

પડ�ુ.ં અનેક વેળા માર: ખાતર તેમને અગવડ ભોગવવી પડ@. ર4તામા ંઅમાર: 

%કુામ કરવાનો હતો, ક:મ ક: િમ. બેકરનો સઘં રિવવાર: %સુાફર@ ન કર:, અને વ�ચે 
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રિવવાર આવતો હતો. વ�ચે તેમ જ 4ટ:શને હોટલમા ંમને દાખલ કરવાની અને 

રકઝક બાદ દાખલ કયા+ પછ@ ખાણાઘરમા ંજમવા દ:વાની હોટ:લના માdલક: ના 

પાડ@. પણ િમ. બેકર એમ નમbુ ં મેલે તેમ નહોતા. તેઓ હોટ:લમા ંઊતરનારના 

હક ઉપર કાયમ ર�ા. પણ તેમની %�ુક:લી Mુ ં કળ@ શBો. વેdલ|^ટનમાયંે મારો 

ઉતારો તેમની સાથે જ હતો. �યા ંપણ ઝીણી ઝીણી અગવડો, તે ઢાકંવાના તેમના 

qભુ �ય�નો છતા,ં Mુ ંજોઇ જતો હતો. 

સમંેલનમા ંભાિવક d�4તીઓનો મેળાપ થયો. તેમની ¡sા જોઇ Mુ ંરા� થયો. િમ. 

મર:ની %લુાકાત કર@. માર: સા?ુ ઘણા �ાથ+ના કરતા હતા એમ મ1 જોGુ.ં તેમના ં

ક:ટલાકં ભજનો મને બMુ મીઠા ંલા^યા.ં 

સમંેલન {ણ fદવસ ચાTGુ.ં સમંલેનમા ંઆવનારાની ધાિમªકતા Mુ ંસમ� શBો, 

તેની કદર કર@ શBો. પણ મને માર@ મા£યતામાÑંમારા ધમ+માÑંફ:રફાર કરવા=ુ ં

કારણ ન મQGુ.ં Mુ ંમને d�4તી કહ:વડાવીન ેજ 4વગ- જઈ શ[ંુ ક: મોe મેળવી શ[ંુ 

એ�ુ ંમને ન જણાGુ.ં આ વાત મ1 zયાર: ભલા d�4તી િમ{ોને જણાવી �યાર: તેમન ે

આઘાત તો પહ`�યો, પણ Mુ ંલાચાર હતો. 

માર@ %�ુક:લીઓ ¨ડ@ હતી. 'ઈq ુd�4ત એ જ એક ઈ�રનો "{ુ છે, તેને R માને 

તે તર:,' એ વાત મને ગળે ન ઊતર:. ઈ�રને જો "{ુો હોઇ શક: તો આપણે બધા 

તેના "{ુો છ@એ. ઈq ુજો ઈ�રસમ હોય, ઈ�ર જ હોય, તો મ=tુયમા{ ઈ�રસમ 

છે; ઈ�ર થઈ શક:. ઈqનુા %�ૃGથુી ને તેના લોહ@થી જગતના ંપાપ ધોવાય એ 

અeરશઃ અથ+મા ંમાનવા m�ુs તૈયાર જ ન થાય. Jપક તર@ક: તેમા ંસ�ય ભલે હો. 

વળ@ d�4તી મા£યતા %જુબ મ=tુયને જ આ�મા છે, બીS �વોને નથી, ને દ:હના 

નાશની સાથે તેમનો સવ+નાશ થઈ Sય છે; �યાર: માર@ મા£યતા આથી િવ?ુs 

હતી. ઈqનુે એક �યાગી, મહા�મા, દºવી િશeક તર@ક: Mુ ં4વીકાર@ શકતો હતો, પણ 

તેને અ�¾તીય "?ુુષJપે નહોતો 4વીકર@ શકતો. ઈqનુા %�ૃGથુી જગતને ભાર: 
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\ૃtટાતં મQGુ,ં પણ તેના ં%�ૃGમુા ંકંઈ ¤�ુ ચમ�કાર@ અસર હતી એમ મા?ંુ ½દય 

4વીકાર@ નહોb ુ ંશકb ુ.ં d�4તીઓના પિવ{ �વનમાથંી મને એ�ુ ંન મQGુ ંક: R 

બીS ધમ²ઓના �વનમાથંી નહોb ુ ંમળb ુ.ં તેમના ંપfરવત+ન Rવા ંજ પfરવત+ન 

Rવા ં જ પfરવત+ન બીSના �વનમા ં થતા ં મ1 જોયા ં હતા.ં િસsાતંની \ૃ�tટએ 

fહ|\ુધમ²ઓનો �યાગ મને ચડતો જણાયો. d�4તી ધમ+ને Mુ ંસ"ંણૂ+ અથવા અવ5પર@ 

ધમ+ તર@ક: ન 4વીકાર@ શBો. 

આ ½દયમથંન મ1 �સગંો આવતા ં d�4તી િમ{ો પાસે %Îૂુ.ં તેનો જવાબ તેઓ 

મને સતંોષે તેવો ન આપી શBા. 

પણ Mુ ંRમ d�4તી ધમ+નો 4વીકાર ન કર@ શBો, તેમ fહ|\ુ ધમ+ની સ"ંણૂ+તા િવશે 

અથવા તેના સવ5પર@પણા િવષે પણ Mુ ંિનrય ન કર@ શBો. fહ|\ુ ધમ+ની üટુ@ઓ 

માર@ નજર આગળ સતત તયાH કરતી હતી. અ4"�ૃયતા જો fહ|\ુ ધમ+=ુ ં~ગ હોય 

તો તે સડ:}ુ ંને વધારા=ુ ં~ગ જણાGુ.ં અનેક સ�ંદાયો, અનેક નાતSતોની હ4તી, 

Mુ ંસમ� ન શBો. વેદ જ ઈ�ર�ણીત એટલે qુ?ં વેદ ઈ�ર�dણત તો બાઇબલ 

અને [ુરાન કા ંનહk? 

Rમ d�4તી િમ{ો મારા ઉપર અસર કરવા મથી ર�ા હતા તેમ %સુલમાન 

િમ{ોનો પણ �ય�ન હતો. અબ\ુTલા શેઠ મને ઈ4લામનો અUયાશ કરવા 

લલચાવી ર�ા હતા. તેની iબૂીઓની ચચા+ તો કયા+ જ કર:. 

મ1 માર@ %સુીબતો રાયચદંભાઈ આગળ %કૂ@. fહ|\ુ4તાનના બીS ધમ+શા�ીઓ 

સાથે પણ પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેમના જવાબ ફર@ વQયા. રાયચદંભાઈના 

પ{થી મને કÚક શાિંત થઈ. તેમણે મને ધીરજ રાખવા ને fહ|\ુ ધમ+નો ¨ડો 

અUયાસ કરવા ભલામણ કર@. તેમના એક વાBનો ભાવાથ+ આ હતો: 'fહ|\ુ ધમ+મા ં
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R ZÆૂમ અને ¤ઢૂ િવચારો છે, આ�મા=ુ ં િનર@eણ છે, દયા છે, તે�ુ ંબીS ધમ+મા ં

નથી, એવી િનtપeપાતપણે િવચારતા ંમને �તીિત થઈ છે.' 

મ1 સેલ=ુ ં [ુરાન ખર@દ@ તે વાચંવા=ુ ં શJ કGુH. બીSં પણ ઇ4લામી "4ુતકો 

મેળNયા.ં િવલાયતના d�4તી િમ{ો સાથે પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેમાનંા એક: 

એડવડ+ મેટલૅડની સાથે ઓળખ કરાવી. તમેની સાથે પ{-Nયવહાર ચાTયો. તેમણે 

ઍના fક|^સફડ+ની સાથ ેમળ@ને 'પરફ:�ટ વ'ે (ઉ!મ માગ+) નામ=ુ ં"4ુતક લnGુ ંહb ુ ં

તે મને વાચંવા મોકTGુ.ં �ચdલત d�4તી ધમ+=ુ ં તેમા ં ખડંન હb ુ.ં 'બાઇબલનો 

નવો અથ+' નામ=ુ ં "4ુતક પણ તેમણે મને મોકTGુ.ં આ "4ુતકો મને ગ°યા.ં 

તેમાથંી fહ|\ુ મતને "�ુtટ મળ@. ટૉTસટૉયના 'વૈ[ંુઠ તમારા ½દયમા ં છે' નામના 

"4ુતક: મને ઘેય5. તનેી છાપ મારા ઉપર બMુ ¨ડ@ પડ@. આ "4ુતકની 4વત{ં 

િવચારશૈલી, તેની �ૌઢ નીિત, તેના સ�ય આગળ િમ. કોèસે આપેલા ંબધા ં"4ુતકો 

qtુક લા^યા.ં 

આમ મારો અUયાસ d�4તી િમ{ો ન ઈ�છે તે fદશામા ંમને લઈ ગયો. એડવડ+ 

મેટલૅડ સાથે મારો પ{Nયવહાર ઠ@ક લબંાયો. કિવ (રાયચદંભાઇ)ની સાથે તો 

છેવટ Zધુી ટBો. તેમણે ક:ટલાકં "4ુતકો મોકTયા ં તે પણ મ1 વા�ંયા.ં તેમા ં

'પચંીકરણ', 'મdણર�નમાળા', યોગવાિસtઠ=ુ ં '%%ુýુ ુ �કરણ', હfરભ&Zરૂ@=ુ ં

'ષþદશ+નસ%�ુચય' ઈ�યાfદ હતા.ં 

આમ, જોક: Mુ ંd�4તી િમ{ોને ન ધાર:લ માગ- ચડPો છતા ંતેમના સમાગમે મારામા ં

R ધમ+�જ�ાસા S0ત કર@ તનેે સા?ુ તો Mુ ં તેમનો સદાયનો ઋણી બ£યો. એ 

મારો સબંધં મને હમંશેા યાદ રહ@ જશે. તેવા મીઠા અને પિવ{ સબંધંો ભિવtયમા ં

વધતા ગયા, પણ ઘટàા નહk. 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 170 

 

16. को जाने कल क7को जाने कल क7को जाने कल क7को जाने कल क7? 

खबर नह8ं इस जगुम: पलक7 

समझ मन ! को जाने कलक7 ? 

ક:સ "રૂો થયો એટલે િ�ટોfરયામા ંરહ:વા=ુ ંમને �યોજન ન રKુ.ં Mુ ંડરબન ગયો. 

�યા ં જઈ fહ|\ુ4તાન પાછા જવાની તૈયાર@ કર@. અબ\ુTલા શેઠ મને માનપાન 

િવના જવા દ: તેમ નહોb ુ.ં તેમણે િસડનહÛમમા ંમાર: સા?ુ ખાનપાનનો મેળાવડો 

કય5. �યા ંઆખો fદવસ ગાળવાનો હતો. 

માર@ પાસે ક:ટલાકં છાપા ંપડPા ંહતા.ં તે Mુ ંજોઈ ર�ો હતો. તેના એક iણૂામા ંમ1 

એક નાનકડો ફકરો જોયો. મથા»ં Õ×fડયન gÈચાઇઝÕ હb ુ.ં તેનો અથ+ Õfહ|દ@ 

મતાિધકારÕ થયો. ફકરાની મતલબ એ હતી ક:, fહ|દ@ઓને નાતાલની ધારાસભામા ં

સUયોની X ૂટંણી કરવાના હક હતા તે લઈ લેવા. આને લગતો કાયદો ધારાસભામા ં

ચચા+ઈ ર�ો હતો. Mુ ંઆ કાયદાથી અS·યો હતો. િમજલસમાનંા કોઈને fહ|દ@ઓના 

હક લઈ લેનારા આ ખરડા િવષે કંઈ ખબર નહોતી. 

મ1 અબ\ુTલા શેઠને "છૂÒુ.ં તેમણે કKુ,ં Õઆવી બાબતમા ંઅમે qુ ંSણીએ ? અમન ે

તો વેપાર ઉપર કંઈ આફત આવે તો તેની ખબર પડ:. aુઓની, ઓરÈજ g@ 4ટ:ટમા ં

અમારા વેપારની જડ ઊખડ@ ગઈ. તે બાબત અમે મહ:નત કર@. પણ અમે તો 

અપગં ર�ા. છાપા ંવાચંીએ તોયે ભાવતાલ Rટ}ુ ંસમ�એ. કાયદાની વાતોની 

શી ખબર પડ: ? અમારા ં¬ખકાન અમારા ગોરા વક@લો.Õ 

Õપણ અહk જ£મેલા ને ~0ી� ભણેલા આટલા બધા નૌજવાન fહ|દ@ઓ આપણે 

�યા ંછે તે=ુ ંqુ ં?Õ મ1 "છૂÒ ુ.ં 

Õઅર: ભાઈ,Õ અબ\ુTલા શેઠ: કપાળે હાથ %Bૂો. Õતેમની પાસથેી તે qુ ંમળે ? તે 

dબચારા આમા ંqુ ંસમR ? તેઓ અમાર@ પાસે પણ ન ફરક:, ને સાXુ ં"છુાવો તો 
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અમે પણ તેમને ન ઓળખીએ. એ ર�ા d�4તી એટલે પાદર@ઓના પSંમા.ં અન ે

પાદર@ઓ ગોરા, તે સરકારને તાબે !Õ 

માર@ ¬ખ ઊઘડ@. આ વગ+ને અપનાવવો જોઈએ. d�4તી ધમ+નો આ જ અથ+ ? 

તેઓ d�4તી એટલે દ:શના મટàા ? ને પરદ:શી થયા ? 

પણ માર: તો દ:શ પાછા ફર�ુ ંહb ુ ંએટલે ઉપરના િવચારોને મ1 %િૂતªમતં ન કયા+. 

અબ\ુTલા શેઠને "છૂÒુ ં: 

Õપણ આ કાયદો જો એમ ને એમ પસાર થાય તો તમને ભાર: પડવાનો. આ તો 

fહ|દ@ઓની હ4તીના નાશ=ુ ંપહ:}ુ ંપગિથGુ ંછે. આમા ં4વમાનની હાિન છે.Õ 

Õતે હોય. પણ તમને Mુ ં આ ફરÈચાઈઝ (આમ ~0ે� ભાષાના ઘણા શ³દો 

પલટાઈને દ:શીઓમા ંJઢ થઈ ગયા હતા. ÕમતાિધકારÕ કહો તો કોઈ ન સમR.)નો 

ઇિતહાસ કMુ.ં અમે તો એમા ં કંઈ જ ન સમ�એ. પણ આપણો મોટો વક@લ 

િમ.એ4કંબ છે એ તો તમે Sણો જ છો. એ જબરો લડવૈયો છે. તેની ને અહkના 

�રSના ��જિનયરની વ�ચે iબૂ લડાઈ ચાલે છે. િમ.એ4કંબને ધારાસભામા ં

જવામા ંઆ લડાઈ આડ: આવતી હતી. તેણે અમને અમાર@ �4થિત=ુ ંભાન કરાNGુ.ં 

તેના કહ:વાથી અમે અમારા ંનામ મતાિધકાર પ{મા ંન`ધાNયા ં ને તે બધા મત 

િમ.એ4કંબને આ_યા. હવે તમે જોશો ક: અમ ેઆ મતની fક|મત તમે ¬કો છો તેવી 

ક:મ નથી ¬ક@. પણ તમે કહો છો તે હવે અમારાથી સમ� શકાય છે. વા?ુ, �યાર: 

તમે શી સલાહ આપો છો ?Õ 

આ વાત બીS મહ:માનો �યાન"વૂ+ક સાભંળ@ ર�ા હતા. તેમાનંા એક: કKુ,ં ÕMુ ં

તમને સાચી વાત કMુ ં? જો તમે 4ટ@મરમા ંન Sઓ ને મfહનોમાસ રોકાઈ Sઓ 

તો અમે તમે કહો તે �માણે લડ@એ.Õ 

બીS બોલી ઊઠPા : 
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Õએ ખર@ વાત છે. અબ\ુTલા શેઠ. તમે ગાધંીભાઈને રોક@ રાખો.Õ 

અબ\ુTલા શેઠ ઉ4તાદ હતા. તે બોTયા, Õહવ ેતેમને રોકવાનો મારો અિધકાર નથી, 

અથવા તો મને તેટલો તમને. પણ તમે કહો છો તે બરાબર છે. આપણે બધા 

તેમને રોક@એ. પણ એ તો બાfર4ટર છે. એમની ફ@=ુ ંqુ ં?Õ 

Mુ ં\ુભાયો ને વ�ચે પડPો. 

Õઅબ\ુTલા શેઠ, આમા ંમાર@ ફ@ની વાત હોય જ નહk. Sહ:ર સેવામા ંફ@ ક:વી ? Mુ ં

રોકા� તો એક સેવક તર@ક: રોકાઈ શ[ંુ. આ ભાઈઓને બધાને Mુ ં બરોબર ન 

ઓળiુ.ં પણ તમે માનતા હો ક: બધા મહ:નત કરશે તો Mુ ંએક મfહનો રોકાઈ જવા 

તૈયાર h.ં એટ}ુ ંખ?ંુ ક:, જોક: તમાર: મને કંઈ આપવા=ુ ંનથી છતા ંઆવા ંકામ 

ત§ન વગર પૈસે તો ન જ થાય. આપણે તારો કરવા પડ:, કંઈ છપાવ�ુ ંપડ:. zયા ં

�યા ંજ�ુ ંજોઈએ તેના ંગાડ@ભાડા ંથાય. વખતે આપણે 4થાિનક વક@લનીયે સલાહ 

લેવી પડ:. મને અહkના કાયદાની ખબર ન હોય. કાયદાના ં "4ુતકો તપાસવા ં

જોઈએ. વળ@ આવા ંકામ એક હાથે ન થાય. ઘણાએ તેમા ંભળ�ુ ંજોઈએ.Õ 

ઘણા અવાજ એકસાથે સભંળાયા : Õiદુાની મહ:ર છે. પૈસા તો ભેળા થઈ રહ:શે. 

માણસો પણ છ@એ. તમે રહ:વા=ુ ંકmલૂ કરો એટલે બસ.Õ 

િમજલસ મટ@ને કાય+વાહક સિમિત થઈ પડ@. ખાવાપીવા=ુ ં વહ:}ુ ં ઉક:લી ઘેર 

પહ`ચવા=ુ ંમ1 ZચૂNGુ.ં લડતની Jપર:ખા મ1 મનમા ંગોઠવી. મતાિધકાર ક:ટલાને છે 

વગેર: Sણી લીIુ.ં મ1 એક માસ રહ@ જવાનો િનrય કય5. 

આમ દdeણ આfgકામા ંમારા 4થાયી રહ:ઠાણનો પાયો ઈ�ર: ર�યો ને 4વમાનની 

લડત=ુ ંબીજ રોપાGુ.ં 
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17. �]	 

સન ૧૮૯૩ની સાલમા ંનાતાલમા ં fહ|દ@ કોમના અ0ગ·ય નેતા શેઠ હા� મહમદ 

હા� દાદા ગણાતા. સાપંિ!ક �4થિતમા ં શેઠ અબ\ુTલા હા� આદમ %nુય હતા, 

પણ તેઓ તમે જ બીS Sહ:ર કામમા ં શેઠ હા� મહમદન ે જ �થમ 4થાન 

આપતા. એટલે તેમના �%ખુપણા નીચે અબ\ુTલા શેઠના મકાનમા ં એક સભા 

ભરાઈ. તેમા ંgÈચાઈઝ dબલની સામે થવાનો ઠરાવ થયો. 4વયસંવેકો ન`ધાયા. આ 

સભામા ંનાતાલમા ંજ£મેલા fહ|દ@ઓ, એટલ ે d�4તી aુવાિનયાને પણ એકઠા કયા+ 

હતા. િમ. પૉલ ડરબનની કોટ+ના \ુભાિષયા હતા. િમ. Zભુાન ગૉડg: િમશન 

4[ૂલના હ:ડમા4તર હતા. તેમણે પણ સભામા ંહાજર@ આપી, ને તેમની અસરથી ત ે

વગ+ના aુવાિનયા સાર@ સnંયામા ંઆગળ આNયા હતા. આ બધા 4વયસંેવકો તર@ક: 

જોડાયા. વેપાર@ તો ઘણા હતા જ. તેમાનંા Sણવાજોગ નામ, શેઠ દાઉદ મહમદ, 

મહમદ કાસમ કમ?ુ§@ન, શેઠ આદમ� િમયાખંાન, એ. કોલદંાવેT} ુ પીલે, સી. 

લછ@રામ, રંગસામી પfડયાચી, આમદ �વા વગેર: હતા. પારસી ?ુ4તમ� તો હોય 

જ. મહ:તા વગ+માથંી પારસી માણેક�, જોશી, નરસીરામ વગેર:, દાદા અબ\ુTલા 

ઈ�યાfદની મોટ@ પેઢ@ઓના નોકરો હતા. આ બધાને Sહ:ર કામમા ં જોડાવાથી 

આrય+ લા^Gુ.ં આમ Sહ:ર કામમા ંનોતરાવાનો ને ભાગ લેવાનો તેમનો આ �થમ 

અ=ભુવ હતો. આવી પડ:લા \ુઃખની સામે નીચ¨ચ, નાનામોટા, શેઠનોકર, fહ|\ુ-

%સુલમાન, પારસી, ઈસાઈ, ¤જુરાતી, મ&ાસી, િસ|ધી, વગેર: ભેદ uલુાઈ ગયા 

હતા. સMુ fહ|દના ંસતંાન અને સેવક હતા. 

dબલની બી� Zનુવણી થઈ ગઈ હતી ક: થવાની હતી. તે વખતે થયેલા ં

ધારાસભાના ં ભાષણોમા ં એવી ટ@કા હતી ક:, કાયદો આવો સખત હતો છતા ં
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fહ|દ@ઓ તરફથી કશો િવરોધ નહોતો, તે fહ|દ@ કોમની બેદરકર@ અને તેની 

મતિધકાર ભોગવવાની નાલાયક@નો "રુાવો હતો. 

મ1 વ4b�ુ4થિત સભાને સમSવી. �થમ કાય+ તો એ થGુ ંક: ધારાસભાના �%ખુને 

તાર મોકલવો ક: તેમણે dબલનો વI ુિવચાર %લુતવી રાખવો. એવો જ તાર %nુય 

�ધાન, સર જૉન રૉdબ£સને પણ મોકTયો, ને બીજો દાદા અબ\ુTલાન િમ{ તર@ક: 

િમ. એ4કંબને. આ તારનો જવાબ ફર@ વQયો ક: dબલની ચચા+ બે fદવસ %લુતવી 

રહ:શે. સMુ રા� થયા. 

અર� ઘડાઈ. તનેી {ણ નકલ મોકલવાની હતી. �ેસને સા?ુ પણ નકલ તયૈાર 

કરવાની હતી. અર�મા ંબની શક: તેટલી સહ@ઓ લેવાની હતી. આ કામ બIુ ંએક 

રાતમા ં "?ંુૂ કરવા=ુ ં હb ુ.ં પલેા િશdeત 4વયસંવેકો અને બીS લગભગ આખી 

રાત S^યા. સારા અeર લખનાર તમેાનંા એક િમ. આથ+ર m�ુા હતા. તેમણે Zુદંર 

અeર: અર�ની નકલ કર@. બીSઓએ તેની બી� નકલ કર@. એક બોલે ને પાચં 

લખતા Sય. એમ પાચં નકલ એકસાથે થઈ. વેપાર@ 4વયસંેવકો પોતપોતાની 

ગાડ@ઓ લઈ ક: પોતાને ખચ- ગાડ@ઓ ભાડ: કર@ સહ@ઓ લેવા નીકળ@ પડPા. 

અર� ગઈ. છાપામા ંછપાઈ. તનેે િવષે અ=[ુૂળ ટ@કાઓ થઈ. ધારાસભા ઉપર 

પણ અસર થઈ. તેની ચચા+ પણ iબૂ થઈ. અર�મા ંઆપેલી દલીલના રfદયા 

અપાયા, પણ તે આપનારને }લૂા લા^યા. dબલ તો પાસ થGુ.ં 

આ પfરણામ આવશે એમ સMુ Sણતા હતા. પણ કોમમા ંનવ�વન ર:ડાGુ.ં એક 

કોમ છ@એ, મા{ વેપાર@ હકોને જ સા?ુ નહk પણ કોમી હકોને સા?ુ પણ લડવાનો 

સMુનો ધમ+ છે, એમ સMુ સમzયા. 

એ સમયે લૉડ+ fરપન સ4ંથાનોના �ધાન હતા. તેમને એક જગંી અર� કરવાનો 

ઠરાવ કય5. આ અર�મા ંRટલાની બને તેટલાની સહ@ઓ લેવાની હતી. એ કામ 
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એક દહાડામા ં ન જ થાય. 4વયસંેવકો િનમાયા ને કામ ઉક:લવા=ુ ં સMુએ હાથ 

લીIુ.ં 

અર�ની પાછળ મ1 બMુ મહ:નત લીધી. માર: હાથ આNGુ ં તે બIુ ંસાfહ�ય વાચંી 

લીIુ.ં fહ|\ુ4તાનમા ંઆપણે એક �કારનો મતાિધકાર ભોગવીયે છ@એ એ િસsાતંની 

દલીલને અને fહ|દ@ઓની વ4તી aૂજ છે એ Nયવહાર@ક દલીલન,ે મ1 મ�યdબ|\ુ 

બનાNGુ.ં 

અર�મા ં દશ હSર સહ@ઓ થઈ. એક પખવાડ@યામા ં અર� મોકલવા જોગી 

સહ@ઓ મળ@ રહ@. આટલા સમયમા ં નાતાલમા ં દશ હSર સહ@ઓ લેવી એન ે

વાચંનાર નાનનીZનૂી વાત ન સમR. સહ@ઓ આખા નાતાલમાથંી લેવાની હતી. 

માણસો આવા કામથી અS·યા હતા. શેમા ંસહ@ કર: છે તે સમR નહk �યા ંZધુી 

સહ@ ન લેવાનો િનrય હતો, તેથી %§ુામ 4વયસંેવકોને મોકલીને જ સહ@ લેવાય 

તેમ હb ુ.ં ગામડા ં\ૂર \ૂર હતા.ં એટલ,ે ઘણા કામકરનારા ચીવટથી કામ કર: તો જ 

આવા ંકામ શી�તાથી થઈ શક:. તેમ જ થGુ.ં આમા ંબધાએ ઉ�સાહ "વૂ+ક કામ 

કGુH. આમાનંા શઠે દાઉદ મહમદ, પારસી ?ુ4તમ�, આદમ� િમયાખંાન, અન ે

આમદ �વાની %િૂતªઓ અ�યાર: પણ માર@ નજર: તર: છે. તઓે ઘણી સહ@ઓ 

લાNયા હતા. દાઉદ શેઠ આખો દહાડો પોતાની ગાડ@ લઈ નીકળ@ પડતા. કોઈએ 

ખીસાખચ+ Zsુા ંન મા^Gુ.ં 

દાદા અબ\ુTલા=ુ ંમકાન ધમા+શાળા ક: Sહ:ર ઑfફસ R�ુ ંથઈ પડ�ુ ંહb ુ.ં િશdeત 

ભાઈઓ તો માર@ પાસે જ હોય. તેઓ=ુ ં અને બીS કામદારો=ુ ં ખાવા=ુ ં દાદા 

અબ\ુTલાને �યા ંજ થાય. આમ સMુ iબૂ ખચ+મા ંઊતયાH. 
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અર� ગઈ. તેની એક હજર ન�લ છપાવી હતી. તે અર�એ fહ|\ુ4તાનની Sહ:ર 

�Sને નાતાલનો પહ:લો પfરચય કરાNયો. Rટલા ં છાપાનંા ં અને Sહ:ર 

આગેવાનોના ંનામ Mુ ંSણતો હતો તેટલાનંે તે અર�ની નકલો મોકલી. 

'ટાઈ°સ ઑફ ઈ�£ડયા'એ તે ઉપર અ0લેખ લnયો ને fહ|દ@ઓની માગણીને સરસ 

ટ:કો આ_યો. િવલાયતમા ં પણ અર�ની નકલ બધા પeના આગેવાનોન ે

મોકલવામા ં આવી હતી. �યા ં લડંનના 'ટાઈ°સ'નો ટ:કો મQયો. એટલે dબલને 

મaૂંર@ ન મળવાની આશા બધંાઈ. 

હવે મારાથી નતાલ છોડાય એ�ુ ં ન રKુ.ં લોકોએ મને ચોમેરથી ઘેય5 ને 

નાતાલમા ંજ 4થાયી રહ:વાનો અિતશય અ0હ કય5. મ1 માર@ %�ુક:લીઓ જણાવી. 

મારા મનની સાથે મ1 િનrય કય5 હતો ક: માર: Sહ:ર ખરચે ન જ રહ:�ુ.ં નોiુ ંઘર 

માડંવાની મ1 આવ�યકતા જોઈ. ઘર પણ સા?ંુ અને સારા લ!ામા ં લે�ુ ં જોઈએ 

એમ મ1 તે વેળા મા£Gુ.ં 

બીS બાfર4ટરો રહ: તેમ માર: રહ:વામા ંકોમ=ુ ંમાન વધે એમ મ1 િવચાGુH. આ�ુ ં

ઘર Mુ ં વષ+ના ૩૦૦ પા�ડ િવના ન જ ચલાવી શ[ંુ એમ મને લા^Gુ.ં તેટલા 

પૈસાની વક@લાતની ખોળાધર@ મળ@ શક: તો જ રહ:વાય એમ મ1 િનrય કય5 ને તે 

કોમને જણNયો. 

'પણ તેટલા પૈસા તમે Sહ:ર કામને સા?ુ લો તે અમને પરવડ: તેમ છે, ને તેટલા 

એકઠા કરવા એ અમાર: સા?ુ સહ:}ુ ં છે. વક@લાત કરતા ં મળે તે તમા?ંુ.' આમ 

સાથીઓએ દલીલ કર@. 

'મારાથી એમ પૈસા લેવાય નહk. મારા Sહ:ર કામની Mુ ંએટલી fક|મત ન ગxુ.ં 

માર: કંઈ તેમા ંવક@લાત ડાહોળવાની નથી, માર: તો લોકોની પાસે કામ લેવા=ુ ં

રKુ ં છે. તેના પૈસા ક:મ લેવાય? વળ@ માર: તમાર@ પાસેથી Sહ:ર કામને અથ- 
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પૈસા કઢાવવા ર�ા. જો Mુ ંમાર: સા?ુ પસૈા લ� તો તમાર@ પાસેથી મોટ@ રકમો 

કઢાવતા ંમને સકંોચ થાય ને છેવટ: આપxુ ંવહાણ અટક:. કોમની પાસે તો Mુ ંદર 

વષ- ૩૦૦ પા�ડ કરતા ંવધાર: જ ખચ+ કરાવવાનો.' મ1 જવાબ આ_યો. 

'પણ અમે તમને ઓળખતા થઈ ગયા છ@એ. તમાર: Bા ંતમાર: સા?ુ પૈસા માગવા 

છે? તમાર: રહ:વાનો ખરચ તો અમાર: આપવો જોઈએ ના!' 

'એ તો તમારો 4નેહ અને તા�કાdલક ઉ�સાહ બોલાવે છે. આ જ ઉ�સાહ ને આ જ 

4નેહ સદાય ટક: એમ આપણે ક:મ માની લઈએ? માર: તો તમને કોઈ વેળા કડવા ં

વેણ પણ કહ:વા ંપડ:. �યાર: પણ તમારો 4નેહ Mુ ંSળવી શ[ંુ ક: નહk એ તો દºવ 

Sણે. પણ %ળૂ વાત એ છે ક: Sહ:ર સેવાન ેસા?ુ માર: પસૈા ન જ લેવા. તમે બધા ં

તમા?ંુ વક@લકામ મને આપવા બધંાઓ એટ}ુ ં માર: સા?ુ બસ છે. આટ}ુ ં પણ 

તમને કદાચ ભાર: પડ:. Mુ ંકોઈ ગોરો બાfર4ટર નથી. કોટ+  મને દાદ આપે ક: નહk 

એ Mુ ંqુ ંSxુ?ં મને વક@લાત કરતા ંક:�ુ ંઆવડશે તે પણ Mુ ંન Sxુ.ં એટલે મને 

પહ:લેથી વક@લફ@ આપો એ તો ક:વળ માર@ Sહ:ર સેવાને લીધે જ ગણાય ના?' 

આમ ચચા+ કરતા ંછેવટ એ આNGુ ંક: વીસેક વેપાર@ઓએ મને એક વષ+=ુ ંવષા+સન 

બાધંી આ_Gુ.ં તે ઉપરાતં દાદા અબ\ુTલા મને િવદાયગીર@ વખતે ભેટ આપવાના 

હતા તેને બદલે તેમણે મને જોઈb ુ ંફિનªચર લઈ આ_Gુ ંને Mુ ંનાતાલમા ંર�ો. 
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18. к��	 к��̂ %	 

અદાલતો=ુ ં dચí {ાજ�ુ ંછે. તેને ઝાલનાર એક િનtપeપાતી, ¬ધળ@ પણ ડાહ@ 

ડોસી છે. તેને િવિધએ ¬ધળ@ ઘડ@ છે, Rથી તે મ` જોઈને ટ@}ુ ંન કર:, પણ R 

¤ણેુ યો^ય હોય તેને જ ટ@}ુ ંકર:. આથી ઊલ�ંુ, નાતાલની અદાલત પાસે તો મ` 

જોઈને ટ@}ુ ંકરાવવા �યાનંી વક@લ-સભા નીકળ@ પડ@ હતી. અદાલતે આ �સગેં 

પોતાના dચíને શોભાNGુ.ં 

માર: વક@લાતની સનદ લેવાની હતી. માર@ પાસે %ુબંઈની વડ@ અદાલત=ુ ં

�માણપ{ હb ુ.ં િવલાયત=ુ ં %ુબંઈની અદાલતે દફતર: હb ુ.ં દાખલ થવાની 

અર�ની સાથે સારા વત+નના ં બે �માણપ{ોની જJર ગણાતી. મ1 ધાGુH ક: આ 

�માણપ{ ગોરાઓના ંહશે તો ઠ@ક ગણાશે, તેથી અબ\ુTલા શેઠની મારફતે મારા 

સબંધંમા ંઆવેલા બે �િસs ગોરા વેપાર@ના ં�માણપ{ો લીધા ંહતા.ં અર� કોઈ 

વક@લ મારફત થવી જોઈએ, ને સામા£ય િનયમ એ હતો ક: આવી અર� એટન²-

જનરલ વગર ફ@એ કર:. િમ.એ4કંબ એટન²-જનરલ હતા. અ³\ુTલા શેઠના ત ે

વક@લ હતા એ તો આપણે Sણીએ છ@એ. તેમને Mુ ંમQયો ને તેમણે iશુીથી માર@ 

અર� રaૂ કરવા=ુ ં4વીકાGુH. 

એવામા ંઓdચ|તી વક@લસભા તરફથી મને નોfટસ મળ@. નોfટસમા ંમારા દાખલ 

થવા સામે િવરોધ ઉઠાવવામા ંઆNયો હતો. એમા ંએક કારણ એ બતાNGુ ંહb ુ ંક: મ1 

વક@લાત સા?ુ કર:લી અર� સાથે અસલ �માણપ{ જોડ�ુ ંનહોb ુ.ં પણ િવરોધનો 

%nુય %§ુો એ હતો ક:, અદાલતમા ંવક@લોને દાખલ કરવાના ધારા ઘડાયા �યાર: 

કોઈ પણ કાળો ક: પીળો માણસ અર� કર: એવો સભંવ પણ માનવામા ં ન 

આવેલો હોવો જોઈએ; નાતાલ ગોરાઓના સાહસથી બને}ુ ં હb ુ ં ને તેથી તેમા ં
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ગોરાઓને જ �ધાનપદ હો�ુ ંજોઈએ. જો કાળા વક@લ દાખલ થાય તો ધીમે ધીમે 

ગોરાઓ=ુ ં�ધાનપદ Sય ને તેમની રeાની વાડ ભાગંી પડ:. 

આ િવરોધની fહમાયત કરવા વક@લસભાએ એક �nયાત વક@લને રોBા હતા. 

આ વક@લને પણ દાદા અબ\ુTલા સાથે સબંધં હતો. તેમની મારફતે તેમણે મને 

બોલાNયો. તેમણે માર@ સાથે િનખાલસપણે વાત કર@. તેમણે મારો ઇિતહાસ 

"છૂàો. મ1 તે આ_યો. પછ@ તે બોTયા: 

'માર: તો તમાર@ સામે કાઈં કહ:વા=ુ ંનથી. મને ભય એ હતો ક: રખેને તમે અહk 

જ£મેલા કોઈ Iતૂ+ હો! વળ@ તમાર@ પાસે અસલ �માણપ{ નથી. તેથી મારા 

શકને ટ:કો મQયો. એવા પણ માણસ પડPા છે R પારકા ં�માણપ{ોનો ઉપયોગ 

અ કર: છે. તમે ગોરાઓના ં�માણપ{ રaૂ કયાH છે તેની મારા ઉપર અસર નથી 

થઈ. તેઓ તમને qુ ંSણે? તમાર@ સાથે તેઓની ઓળખાણ ક:ટલી?' 

'પણ અહk તો મને બધા જ નવા છે. અબ\ુTલા શેઠ: પણ મને તો અહk જ 

ઓળnયો.' Mુ ંવ�ચે બોTયો. 

'હા; પણ તમે તો કહો છો ક: એ તમારા ગામના છે. અને તમારા બાપ �યાનંા 

દ@વાન હતા તેથી તે તમારા [ુ�ંુબને તો ઓળખે જ ના? તેમ=ુ ંસોગનના%ુ ંતમે 

રaૂ કરો તો માર: તો કંઈ કહ:વાપxુ ંનહk રહ:. Mુ ંવક@લસભાને લખી મોકલીશ ક: 

મારાથી તમારો િવરોધ નહk કર@ શકાય.' 

મને Vોધ આNયો, તે મ1 રોBો. મને થGુ,ં 'જો મ1 અબ\ુTલા શેઠ=ુ ંજ �માણપ{ 

રaૂ કGુH હોત તો તેની અવગણના થાત ને ગોરાની ઓળખાણ માગત. વળ@ મારા 

જ£મની સાથે માર@ વક@લાતની લાયકાતને શો સબંધં હોય ? Mુ ં \ુtટ ક: કંગાળ 

માબાપનો દ@કરો હો� તો માર@ લાયકાત તપાસવામા ં તે માર@ સામે શા સા?ુ 

વપરાય?' પણ આ બધા િવચારોને રોક@ મ1 જવાબ આ_યો: 
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'જોક: આવી હક@કત માગવાને વક@લસભાને અિધકાર છે એમ Mુ ં કmલૂ નથી 

કરતો, છતા ંતમે ઈ�છો છો તે�ુ ંસોગદંના%ુ ંમેળવવા Mુ ંતયૈાર h.ં' 

અબ\ુTલા શેઠ=ુ ંસોગનના%ુ ંઘડ�ુ ંને તે વક@લને આ_Gુ.ં તેણે સતંોષ Sહ:ર કય5. 

પણ વક@લસભાને સતંોષ ન થયો. તેણે તો મારા દાખલ થવા સામેનો િવરોધ 

અદાલત આગળ રaૂ કય5. અદાલતે િમ.એ4કંબનો જવાબ પણ સાભંQયા િવના 

સભાનો િવરોધ રદ કય5. વડા £યાયાધીશે કKુ:ં 

'અરજદાર: અસલ �માણપ{ રaૂ નથી કGુH એ દલીલમા ંવaૂદ નથી. જો તેણે 

aૂઠા સોગદં ખાધા હશે તો તેના ઉપર aૂઠા સોગનની ફોજદાર@ ચાલી શકશે ને 

તે=ુ ં નામ વક@લોમાથંી બાતલ થશે. અદાલતના ધારાઓમા ં કાળાધોળાનો ભેદ 

નથી. અમને િમ.ગાધંીને વક@લાત કરતા ંરોકવાનો અિધકાર નથી. અર� મaૂંર 

કરવામા ંઆવે છે. િમ.ગાધંી, તમે સોગન લઈ શકો છો.' 

Mુ ં ઉઠPો. ર�જ4Âાર આગળ સોગન લીધા. લીધા ક: તરત વડા જડR કKુ,ં 'હવ ે

તમાર: તમાર@ પાઘડ@ ઉતારવી જોઈએ. વક@લ તર@ક: વક@લોને લગતો પોશાક 

િવષેનો અદાલતી િનયમ તમાર: પણ પાળવો ર�ો છે!' 

Mુ ં માર@ મયા+દા સમzયો. ડરબનના મ�ેજ4Â:ટની કચેર@મા ં R પાઘડ@ પહ:ર@ 

રાખવાનો મ1 આ0હ રાnયો હતો તે મ1 અહk ઉતાર@. ઉતારવાની સામે દલીલ તો 

હતી જ. પણ માર: તો મોટ@ લડતો લડવી હતી. પાઘડ@ પહ:ર@ રાખવાની હઠ 

કરવામા ંમાર@ લડવાની કળાની સમાÇ_ત નહોતી. કદાચ તેને ઝાખંપ લાગત. 

અબ\ુTલા શેઠ અને બીS િમ{ોને માર@ નરમાશ (ક: નબળાઈ?) ન ગમી. માર: 

વક@લ તર@ક: પણ પાઘડ@ પહ:ર@ રાખવાનો આ0હ રાખવો જોઈતો હતો એમ 

તેમને લા^Gુ.ં મ1 તેમને સમSવવા �ય�ન કય5. 'દ:શ તેવો વેશ' એ કહ:વત=ુ ં

રહ4ય સમSNGુ.ં fહ|\ુ4તાનમા ંપાઘડ@ ઉતારવાની ફરજ ગોરા અમલદાર ક: જડજ 
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પાડ: તો તેની સામે થવાય. નાતાલ Rવા દ:શમા ંઅને તે અદાલતના એક હો§ેદાર 

તર@ક: મને અદાલતના fરવાજનો એવો િવરોધ કરવો શોભે નહk. 

આ અને આવી દલીલોથી િમ{ોને કંઈક શાતં તો કયા+, પણ Mુ ંનથી માનતો ક: 

એક જ વ4bનુે aુદા સજંોગોમા ંaુદ@ ર@તે જોવાની યો^યતા, આ �સગેં, Mુ ંતેઓન ે

સતંોષ વળે તેમ ઠસાવી શBો. પણ મારા �વનમા ંઆ0હ અને અના0હ હમંેશા ં

સાથે સાથે જ ચાલતા આNયા છે. સ�યા0હમા ંઆ અિનવાય+ છે એમ મ1 પાછળથી 

અનેક વળેા અ=ભુNGુ ં છે. આ સમાધાન�િૃ!ને સા?ુ માર: �વ=ુ ં જોખમ અને 

િમ{ોનો અસતંોષ ઘણી વેળા ખેડવા ંપડPા ં છે. પણ સ�ય વ� R�ુ ંકઠણ છે ને 

કમળ R�ુ ંકોમળ છે. 

વક@લસભાના િવરોધે દdeણ આfgકામા ં માર@ બી� Sહ:રખબરની ગરજ સાર@. 

ઘણાખંરા ં છાપાઓંએ માર@ સામેના િવરોધને વખોડPો ને વક@લો ઉપર ઈષા+નો 

આરોપ %Bૂો. આ Sહ:રાતથી મા?ંુ કામ ક:ટલેક ~શે સરળ થGુ.ં 
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19. ����% _IZ9� к`a3� 

વક@લનો ધધંો કરવો એ માર: સા?ુ ગૌણ વ4b ુહતી ને હમેશા ંગૌણ જ રહ@. મા?ંુ 

નાતાલમા ં રહ:�ુ ંસાથ+ક કરવા સા?ુ તો માર: Sહ:ર કામમા ંત£મય થ�ુ ંજોઈએ. 

fહ|દ@ મતાિધકાર �િતબધંના કાયદાની સામે મા{ અર� કર@ન ેતો ન જ બેસી 

રહ:વાય. તે િવશે ��િૃ! ચા} ુરહ: તો જ સ4ંથાનોના �ધાન પર અસર પડ:. આન ે

સા?ુ એક સ4ંથાની 4થાપના કરવાની આવ�યકતા જણાઈ. તથેી અબ\ુTલા શેઠ 

સાથે મસલત કર@. બીS સાથીઓને મQયો ને એક Sહ:ર સ4ંથા બનાવવાનો અમે 

િનrય કય5. 

તે=ુ ંનામ પાડવામા ંકંઈ ધમ+સકંટ હb ુ.ં આ સ4ંથાને કોઈ પeનો પeપાત નહોતો 

કરવો. મહાસભા (કî0ેસ)=ુ ંનામ કૉ£ઝરવfેટવ (�ાચીન) પeમા ંઅળખામxુ ંહb ુ,ં 

એ Mુ ં Sણતો હતો. પણ મહાસભા fહ|દનો �ાણ હતી. તેની શ��ત વધવી જ 

જોઈએ. તે નામ hપાવવામા ંઅથવા ધારણ કરતા ં સકંોચ રાખવામા ં નામદóની 

ગધં આવતી હતી. તેથી માર@ દલીલો રaુ કર@ને સ4ંથાને 'કî0ેસ' નામ જ 

આપવા ZચૂNGુ,ં ન ે ૧૮૯૪ના મે માસની ૨૨મી તાર@ખે 'નાતાલ ઈ�£ડયન 

કî0ેસ'નો જ£મ થયો. 

દાદા અબ\ુTલાનો મેડો ભરાઇ ગયો હતો. લોકોએ આ સ4ંથાને ઉ�સાહ"વૂ+ક 

વધાવી લીધી. બધંારણ સા\ંુ રાnGુ ંહb ુ.ં લવાજમ આક?ંુ હb ુ.ં દર માસે ઓછામા ં

ઓછા પાચં િશdલ|ગ આપે તે જ સUય થઈ શક:. વધાર:મા ં વધાર: Rટ}ુ ં ધિનક 

વેપાર@ પાસેથી તમેન ેર@ઝવીને લઈ શકાય તે લે�ુ.ં અબ\ુTલા શેઠની પાસે દર 

માસે બે પાઉ£ડ લખાNયા. બીS પણ બે ¤હૃ4થોના તેટલા લખાNયા. મ1 પોતે 

િવચાGુH ક: મારાથી સકંોચ કરાય જ નહk. તેથી મ1 દર માસનો એક પાઉ£ડ 

લખાNયો. આ જરા માર: વીમો કરવા R�ુ ંહb ુ.ં પણ મ1 િવચાGુH ક: જો મા?ંુ ખચ+ 
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ચાલવા=ુ ંજ હશે તો મને દર માસે એક પાઉ£ડ વધાર: નહk પડ:. ઈ�ર: મા?ંુ ગા�ુ ં

રોડNGુ.ં એક પાઉ£ડવાળાની સnંયા ઠ@ક થઈ. દશ િશdલ|ગવાળા તેથી વધાર:. આ 

ઉપરાતં સUય થયા િવના ભેટ તર@ક: તો હરકોઈ ઈ�છા �માણે આપે તે લેવા=ુ ં

હb ુ.ં 

અ=ભુવે જોGુ ં તો કોઈ ઉઘરાણી કયા+ િવના લવાજમ ભર: તેમ ન હb ુ.ં ડરબન 

બહારનાને �યા ં વખતોવખત જ�ુ ં અસભંિવત હb ુ.ં 'આરંભે qરૂા'નો દોષ bરુત 

�ગટ થયો. ડરબનમા ંપણ ઘણા ફ:રા ખવાય �યાર: પૈસા મળે. Mુ ંમ{ંી હતો. પૈસા 

ઉઘરાવી લેવાનો બોજો માર: માથે હતો. માર: મારા મહ:તાને લગભગ આખો દહાડો 

ઉઘરાણાના કામમા ંજ રોકવાનો �સગં આવી પડPો. મહ:તો પણ કાયર થયો. મને 

લા^Gુ ંક: માિસક નહk પણ વાિષªક લવાજમ હો�ુ ંજોઈએ ને તે સMએુ અગાઉથી જ 

આપ�ુ ં જોઈએ. સભાબોલાવી. સMુએ Zચૂના વધાવી લીધી ને ઓછામા ં ઓછા 

{ણ પાઉ£ડ વાિષªક લવાજમ લેવા=ુ ંકGુH ને તે ઉઘરાણા=ુ ંકામ સરળ થGુ.ં 

આરંભમા ંજ મ1 શીખી લીIુ ંહb ુ ંક: Sહ:ર કામ કદ@ કરજ કર@ને કર�ુ ંનહk. લોકોનો 

બીSં કામો િવશે ભલે િવ�ાસ કરાય, પણ પૈસાના વાયદાનો િવ�ાસ ન કરાય. 

ભરાવેલી રકમ આપવાનો ધમ+ લોકો Bાયંે િનયિમત ર@તે પાળતા નથી એમ મ1 

જોઈ લીIુ ં હb ુ.ં નાતાલના fહ|દ@ઓ અપવાદJપે નહોતા. તેથી 'નાતાલ ઇ�£ડયન 

કî0ેસ'ે કદ@ કરજ કર@ કામ કGુH જ નથી. 

સUયો બનાવવામા ં સાથીઓએ અસીમ ઉ�સાહ બતાNયો હતો. તેમા ં તેમને રસ 

આવતો હતો. તેમા ં અ%Tૂય અ=ભુવ મળતો હતો. ઘણા લોકો રા� થઈ નામ 

ન`ધાવતા અને bરુત પૈસા આપી દ:તા. \ૂર \ૂરના ંગામોમા ંજરા %�ુક:લી આવતી. 

Sહ:ર કામ qુ ં તે લોકો નહોતા સમજતા. ઘણી જ^યાએ તો લોકો પોતાને �યા ં

આવવાના ં આમ{ંણ મોકલે, અ0ેસર વપેાર@ને �યા ં ઉતારો ગોઠવે. પણ આ 

%સુાફર@ઓમા ંએક જ^યાએ આરંભમા ંજ અમને %�ુક:લી આવી. �યા ંછ પાઉ£ડ 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 184 

મળવા જોઈતા હતા, પણ તે વેપાર@ {ણથી આગળ ન જ વધે. જો તેટલા લેવાય 

તો બીSઓ પાસેથી વI ુન મળે. ઉતારો તેમને �યા ંજ હતો. અમે બધા unુયા 

હતા પણ લવાજમ ન મળે �યા ંલગી ખવાય ક:મ ? આ ભાઈને iબૂ વીનNયા. 

એકના બે થાય નહk. આખી રાત રકઝકમા ંગઈ. Vોધ તો ઘણા સાથીઓને ચડPો. 

પણ કોઈએ િવનય ન છોડPો. છેક સવાર: આ ભાઈ પીગQયા ને છ પાઉ£ડ આ_યા. 

અમને જમાડPા. આ બનાવ ટ`ગાટમા ંબનેલો. આની અસર ઉ!ર fકનારા પર છેક 

4ટÈગર Zધુી ને ~દર છેક ચાTસ+ટાઉન Zધુી પડ@. ઉઘરાણા=ુ ંઅમા?ંુ કામ સરળ 

થઈ પડ�ુ.ં 

પણ પૈસા એકઠા કરવા એ મતલબ તો ન જ હતી. જોઈએ તે કરતા ંવધાર: પસૈા 

ન રાખવા એ ત��વ પણ Mુ ંસમ� ગયો હતો. 

સભા દર અઠવાfડયે ક: દર માસે જJર �માણે થાય. તેમા ંઆગલી સભાનો હ:વાલ 

વચંાય ને અનેક �કારની ચચા+ થાય. ચચા+ કરવાની અન ે �ૂં[ંુ ને %§ુાસર 

બોલવાની ટ:વ તો લોકોને ન જ હતી. લોકો ઊભા થઈને બોલતા ં સકંોચાય. 

સભાના િનયમો સમSNયા ને લોકોએ તેને માન આ_Gુ.ં તેમન ેથતો ફાયદો તેઓ 

જોઈ શBા ને Rઓને કદ@ Sહ:રમા ંબોલવાની ટ:વ નહોતી તે Sહ:ર કામો િવશ ે

બોલતા ને િવચાર કરતા થયા. 

Sહ:ર કામ ચલાવતા ંઝીણો ખચ+ ઘણા પૈસા લઈ Sય છે એ પણ Mુ ંSણતો હતો. 

આરંભમા ં તો રસીદ mકુ Z�ુધા ં ન છપાવવાનો િનrય મ1 રાnયો હતો. માર@ 

ઓfફસમા ં સાઇ�લો4ટાઇલ રાnGુ ં હb ુ.ં તમેા ં પહ`ચો છપાવી. fરપોટ+  પણ તેવી 

જર@તે છપાવતો. zયાર: િતજોર@મા ં પૈસો ઠ@ક આNયો, સUયો વ�યા, કામ વ�Gુ ં

�યાર: જ પહ`ચ ઇ�યાfદ છપાવવા=ુ ં રાnGુ.ં આવી કરકસર દર:ક સ4ંથામા ં

આવ�યક છે, છતા ંએ હમેશા ંનથી જળવાતી એમ Mુ ંSxુ ંh.ં તેથી આ નાનકડ@ 

ઊગતી સ4ંથાના ઉછેરકાળની િવગતમા ંઊતર�ુ ંમ1 \ુર4ત ધાGુH છે. લોકો પહ`ચની 
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દરકાર ન રાખતા, છતા ં તેમને આ0હ"વૂ+ક પહ`ચ અપાતી. આથી fહસાબ 

�થમથી જ પાઈએ પાઈનો ચોnખો ર�ો, ને Mુ ં મા=ુ ં h ં ક:, આR પણ નાતાલ 

કî0ેસના દફતરમા ં ૧૮૯૪ના સ"ંણૂ+ િવગતવાળા ચોપડા મળ@ આવવા જોઈએ. 

હરકોઈ સ4ંથાનો ઝીણવટથી રખાયેલો fહસાબ તે=ુ ંનાક છે. તેના િવના તે સ4ંથા 

છેવટ: ગદં@ ને �િતtઠારfહત થઈ Sય છે. qsુ fહસાબ િવના qsુ સ�યની 

રખેવાળ@ અસભંિવત છે. 

કî0ેસ=ુ ંબીaુ ં~ગ સ4ંથાનમા ંજ£મેલ ભણેલા fહ|દ@ઓની સેવા કરવા=ુ ંહb ુ.ં તને ે

~ગે 'કૉલોિનયલ બોન+ ઇ�£ડયન એzGકુ:શનલ ઍસોિસયેશન'ની 4થાપના કર@. 

તેમા ંઆ નવGવુકો જ %nુય�વે સUય હતા. તેમણે આપવા=ુ ંલવાજમ aૂજ હb ુ.ં 

આ સUય વાટ: તેઓની હાજતો જણાય ને તેઓની િવચારશ��ત વÑદ:, તેઓનો 

વેપાર@ઓ સાથે સબંધં બધંાય ને તેઓન ેપોતાને પણ સેવા=ુ ં 4થાન મળે. આ 

સ4ંથા ચચા+સમાજ Rવી હતી. તેની િનયમસર સભા થાય, તેમા ંતેઓ aુદા aુદા 

િવષય ઉપર ભાષણ કર:, િનબધંો વાચેં, તનેે ~ગે ના=ુ ં"4ુતકાલય પણ 4થપાGુ.ં 

કî0ેસ=ુ ં {ીaુ ં ~ગ બા� ��િૃ!. આમા ં દdeણ આfgકાના ~0ેજોમા ં તેમ જ 

બહાર ×^લડંમા ંને fહ|\ુ4તાનમા ંખર@ �4થિત �ગટ કરવા=ુ ંકામ હb ુ.ં એ હ:bથુી મ1 

બે ચોપાિનયા ંલnયા.ં �થમ ચોપાિનGુ ં 'દdeણ આfgકામા ં રહ:તા દર:ક ~0ેજન ે

િવનતંી' એ નામ=ુ ંહb ુ.ં તેમા ંનાતાલવાસી fહ|દ@ઓની સામા£ય �4થિત=ુ ંfદ^દશ+ન 

"રુાવાઓ સfહત હb ુ.ં બીaુ ં 'fહ|દ@ મતાિધકાર-એક િવનતંી' એ નામ=ુ ંચોપાિનGુ ં

Rમા ં fહ|દ@ મતાિધકારનો ઇિતહાસ ¬કડાઓ અને "રુાવા સfહત આપવામા ં

આNયો હતો. આ બનંે ચોપાિનયાનંી પાછળ iબૂ મહ:નત અને અUયાસ હતા.ં ત=ે ુ ં

ફળ પણ તે�ુ ંજ આNGુ.ં તેનો બહોળો �ચાર કરવામા ંઆNયો. આ ��િૃ!ને ~ગે 

દdeણ આfgકામા ંfહ|દ@ઓના િમ{ો ઉ�પ� થયા. ×^લડંમા ંઅને fહ|\ુ4તાનમા ંબધા 

પe તરફથી મદદ મળ@, અને કાય+ લેવાનો માગ+ મQયો અને ~કાયો. 
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20. ��%�b ���� 

Rની Rવી ભાવના તે�ુ ં તેને થાય, એ િનયમ માર: િવષે લા¤ ુપડતો મ1 અનેક 

વેળા જોયો છે. લોકની એટલે ગર@બની સેવાની માર@ �બળ ઈ�છાએ ગર@બોની 

સાથે મા?ંુ અ=સુધંાન સદાય અનાયાસે કર@ આ_Gુ ંછે. 

'નાતાલ ×fડયન ક`0ેસ'મા ંજો ક: સ4ંથાઓમા ંજ£મ પામેલા fહ|દ@ઓએ �વેશ કય5 

હતો, મહ:તાવગ+ દાખલ થયો હતો, છતા ંતેમા ંછેક મaૂર, dગરમીfટયાવગ- �વેશ 

નહોતો કય5. કî0ેસ તેમની નહોતી થઈ. તેઓ તમેા ંલવાજમ ભર@ દાખલ થઈ 

તેને અપનાવી શકતા નહોતા. તઓેને કî0ેસ ��યે ભાવ પેદા �યાર: જ થાય zયાર: 

કî0ેસ તેમને સેવે. એવો �સગં એની મેળે આNયો, અને તે એવે વખતે ક: zયાર: Mુ ં

પોતે અથવા તો ક`0ેસ ભા^યે જ તૈયાર હતા.ં ક:મ ક: હaુ મને વક@લાત શJ 

કયા+ને બે ચાર માસ ભ^યે જ થયા હતા. કî0ેસની પણ બાળવય હતી. તેટલામા ં

એક fદવસ એક ફાટ:લા ં કપડા ં પહ:ર:લો, Ëજૂતો, મોઢ:થી લોહ@ ઝેરતો, Rના 

આગલા બે દાતં પડ@ ગયા હતા એવો, મ&ાસી fહ|દ@ ફÈટો હાથમા ં રાખીને રોતો 

રોતો માર@ સમe આવી ઊભો. તેને તેના માdલક: સખત માર માય5 હતો. મારો 

મહ:તો R તાિમલ Sણતો હતો તેની મારફત મ1 તેની �4થિત Sણી. બાલાZુદંર% ્

એક �િતtઠત ગોરાન ે�યા ંમaૂર@ કરતો હતો. માdલકને કંઈ ¤4ુસો ચડPો હશે, ત ે

ભાન uTૂયો ને તેણે બાલાZુદંર% ્ ને સાર@ પેઠ: માર માય5. પfરણામ ે

બાલાZુદંરમના બે દાતં bટૂ@ ગયા. 

મ1 તેને દા�તરને �યા ંમોકTયો. તે કાળે ગોરા દાકતરો જ મળતા. ઈS િવષેના 

�માણપ{ની મને ગરજ હતી. તે મેળવી Mુ ંબાલાZુદંરમને મે�જ4Â:ટ પાસે લઈ 

ગયો. �યા ંબાલાZુદંરમ=ુ ંસોગનના%ુ ંરaૂ કGુH. એ વાચંી મૅ�જ4Â:ટ માdલક ઉપર 

¤4ુસે થયો. તેના ઉપર તેણે સમન કાઢવાનો Mુકમ કય5. 
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માર@ નેમ માdલકન ે સS કરાવવાની નહોતી. માર: તો બાલાZુદંરમને તેની 

પાસેથી છોડાવવો હતો. Mુ ં dગરમીfટયાને લગતો કાયદો તપાસી ગયો. સામા£ય 

નોકર જો નોકર@ છોડ: તો શેઠ તેના ઉપર દ@વાની દાવો માડં@ શક:, તેન ે

ફોજદાર@મા ંન લઈ જઈ શક:. dગરિમટ અને સામા£ય નોકર@મા ંઘણો ભેદ હતો, 

પણ %nુય ભેદ એ હતો ક: dગરમીfટયો શેઠને છોડ: તો તે ફોજદાર@ ¤નુો ગણાય ને 

તેને સા?ુ તેને ક:દ ભોગવવી પડ:. આથી જ સર િવdલયમ િવTસન હટંર: આ 

�4થિતને લગભગ ¤લુામીના Rવી ગણી. ¤લુામની Rમ dગરમીfટયો શેઠની 

િમલકત ગણાય. બાલાZુદંરમને છોડાવવાના બે જ ઈલાજ હતા: કા ં તો 

dગરમીfટયાને ~ગે િનમાયેલો અમલદાર, R કાયદામા ં તેમના રeક તર@ક: 

ઓળખાતો હતો, તે dગરમીટ રદ કર: અથવા બીSને નામે ચડાવી આપે, અથવા 

મdલક પોતે તેને છોડાવવા તૈયાર થાય. Mુ ંમાdલકને મQયો. તેને કKુ,ં 'માર: તમને 

સS નથી કરાવવી. આ માણસને સખત માર પડPો છે એ તો તમે Sણો જ છો. 

તમે તે=ુ ં dગરમીટ બીSને નામે ચડાવવામા ં સમંત થાઓ તો મને સતંોષ છે.' 

માdલકને તો એ જ જોઈb ુ ંહb ુ.ં પછ@ Mુ ંરeકને મQયો. તેણે પણ સમંત થવા=ુ ં

કmલૂ કGુH, પણ એ શરતે ક: બાલાZુદંરમને સા?ુ નવો શેઠ માર: શોધી કાઢવો. 

માર: નવો ~0ેજ માdલક શોધવાનો હતો. fહ|દ@ઓને dગરમીfટયા રાખવા નહોતા 

દ:તા. Mુ ંહaુ થોડા જ ~0ેજોને ઓળખતો હતો. તેમાનં એકને મQયો. તેમણે મારા 

ઉપર મહ:રબાની કર@ બાલાZુદંરમને રાખવા=ુ ં4વીકાGુH. મ1 મહ:રબાનીનો 4વીકાર 

કય5. મૅ�જ4Â:ટ: માdલકને ¤નુેગાર ઠરાવી તેણે બાલZુદંરમની dગરમીટ બીSન ે

નામે ચડાવી આપવા કmTૂયાની ન`ધ કર@. 

બાલાZુદંરમના ક:સની વાત dગરમીfટયામા ંચોમેર ફ:લાઈ ને Mુ ંતેમનો બIં ુઠય5. 

મને આ વાત ગમી. માર@ ઑfફસે dગરમીfટયાઓની સેર શJ થઈ ને તેમના ં

Zખુ\ુ:ખ Sણવાની મને ભાર: સગવડ મળ@. 
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બાલાZુદંરમના ક:સના ભણકારા છેક મ&ાસ ઈલાકા Zધુી સભંળાયા. એ ઇલાકાના 

R R �દ:શોમાથંી લોકો નાતાલની dગરમીટમા ંજતા તેમન ે dગરમીfટયાઓએ જ 

આ ક:સની Sણ કર@. ક:સમા ંએ�ુ ંમહ��વ નહોb ુ,ં પણ લોકોને નવાઈ લાગી ક: 

તેમને સા?ુ Sહ:ર ર@તે કામ કરનાર કોઈ નીકળ@ પડGુ ંછે. આ વાતની તેમને M ૂફં 

મળ@. 

Mુ ં ઉપર જણાવી ગયો ક: બાલાZુદંરમ પોતાનો ફÈટો ઉતાર@ તે પોતાના હાથમા ં

રાખી દાખલ થયો હતો. આ વાતમા ં બMુ ક?ુણ રસ ભય5 છે; તેમા ં આપણી 

નામોશી ભર:લી છે. માર@ પાઘડ@ ઉતારવાનો fક4સો તો આપણે જોઇ ગયા. 

dગરમીfટયા તેમ જ બીS અS·યા fહ|દ@ કોઇ પણ ગોરાને �યા ંદાખલ થાય �યાર: 

તેના માનાથ- પાઘડ@ ઉતાર:- પછ@ તે ટોપી હો ક: બાધંેલી પાઘડ@ હો ક: વkટાળેલો 

ફÈટો. બે હાથે સલામ ભર: તે બસ ન થાય. બાલાZુદંરમે િવચાGુH ક: માર@ આગળ 

પણ તેમ જ અવાય. માર@ સામે બાલાZુદંરમ=ુ ંઆ &�ય એ પહ:લો અ=ભુવ હતો, 

Mુ ંશરમાયો. મ1 બાલાZુદંરમને ફÈટો બાધંવા કKુ.ં બMુ સકંોચથી તેણે ફÈટો બા�ંયો. 

પણ તેથી તેને થયેલી iશુાલી Mુ ંવરતી શBો. બીSને નામોશ કર@ મ=tુયો પોતે 

ક:મ માન માની શકતા ંહશે એ કોયડો હaુ લગી Mુ ંઉક:લી નથી શBો. 
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�c. d� પ�eZ�	 к� 

બાલાZુદંરમના fક4સાને મને dગરમીfટયા fહ|દ@ઓના સબંધંમા ંજોડPો. પણ તેમના 

ઉપર કર નાખંવાની R fહલચાલ ચાલી તેને પfરણામે માર: તેમની �4થિતનો ¨ડો 

અUયાસ કરવો પડPો. 

આ ૧૮૯૪ની સાલમા ંdગરમીfટયા fહ|દ@ઓ ઉપર દર વષ- પા�ડ ૨૫નો, એટલે J. 

૩૭૫નો કર નાખંવાનો ખરડો નાતાલની સરકાર: તૈયાર કય5. આ ખરડો વાચંીને Mુ ં

તો fદþ%ઢૂ જ બની ગયો. મે તે 4થાિનક ક`0ેસ પાસે રaૂ કય5; ક`0ેસે તે બાબત 

R fહલચાલ કરવી જોઈએ તે કરવાનો ઠરાવ કય5. 

આ કરની હક@કત થોડ@ સમ�એ. 

Zમુાર: ૧૮૬૦મા ંzયાર: નાતાલમા ંશેરડ@નો સારો પાક થઈ શક: એમ છે એ�ુ ં�યા ં

વસતા ગોરાઓએ જોGુ ં�યાર: તેમણે મaૂરોની ખોજ કરવા માડં@. મaૂર ન મળે તો 

શેરડ@ પાક: નહk, સાકરખાડં થાય નહk. નાતાલના હબસીઓ આ મaૂર@ કર: તેમ 

નહોતા. તેથી નાતાલવાસી ગોરાઓએ fહ|દ@ સરકાર સાથે મસલત ચલાવીને fહ|દ@ 

મaૂરને નાતાલ જવા દ:વાની રS મેળવી. તેમને પાચં વષ+ મaૂર@ કરવાની 

બધંણી, ને પાચં વષ+ને ~તે 4વત{ં ર@તે નાતાલમા ંવસવાની hટ, એવી લાલચો 

આપવામા ંઆવી હતી. તેમને જમીનની માdલક@ ધરાવવાના "રુા હક પણ રાnયા 

હતા. તે વખતે ગોરાઓ ઈ�છતા હતા ક: fહ|દ@ મaૂર પોતાના ંપાચં વષ+ "રુા ંકયા+ 

પછ@ જમીન ખેડ: ને પોતાના ઉધમનો લાભ નાતાલને આપ.ે 

આ લાભ fહ|દ@ મaૂર: ધાયા+ ઉપરાતં આ_યો. શાકભા� "tુકળ વાNયા.ં 

fહ|\ુ4તાનના ં ક:ટલાકં મીઠા ં શાકો વાNયા.ં R શાક થતા ં હતા ં તે સ`ઘા ં કયા+. 

fહ|\ુ4તાનથી ¬બો લાવીને વાNયો. પણ તેની સાથે તેણે તો વેપાર પણ કરવા 
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માડંPો. ઘર બાધંવાન ેસા?ુ જમીનો ખર@દ@ ને મaૂર મટ@ ઘણા સારા જમીનદાર 

અને ઘરધણી થયા. મaૂરમાથંી થયેલા આવા ઘરધણીઓની પાછળ 4વત{ં 

વેપાર@ઓ પણ આNયા. તેમાનંા મરMમૂ શેઠ અmબુકર આમદ �થમ દાખલ થનાર 

હતા. તેમણે પોતા=ુ ંકામ iબુ જમાNGુ.ં 

ગોરા વેપાર@ ચમBા. તેમણે પહ:લા ં fહ|દ@ મaૂરને વધાNયા �યાર: તેમને તેઓની 

વેપારશfકતનો nયાલ નહોતો આNયો. તઓે ખે�તૂ તર@ક: 4વત{ં રહ: �યા ંલગી તો 

તેઓને તે વખતે હર�ત નહોતી. પણ વેપારમા ંતેમની હર@ફાઈ અસ� લાગી. 

આ fહ|દ@ઓ સાથેના િવરોધ=ુ ં%ળૂ. 

તેમા ંબી� વ4bઓુ ભળ@. આપણી નોખી રહ:ણીકરણી, આપણી સાદાઈ, આપણન ે

ઓછા નફાથી થતો સતંોષ, આરો^યના િનયમો િવષે આપણી બેદરકાર@, 

ઘર¬ગણાને સાફ રાખવા=ુ ં આળસ, તેન ે સમારવામા ં કંaૂસાઈ, આપણા aુદા 

ધમ+-આ બIુ ંિવરોધને ઉતેજન આપનાર નીવડ�ુ.ં 

તે િવરોધ પેલા મતાિધકારને i ૂચંવી લેવાJપે ને dગરમીfટયા ઉપર કર નાખંવાJપ ે

કાયદામા ં%િૂતªમતં થયો. કાયદાની બહાર તો નાના �કારની ખણખોદ ચા} ુથઈ 

જ Xકૂ@ હતી. 

�થમ Zચૂના તો એ હતી ક: dગરમીટ "રૂ@ થવા આવે એટલે fહ|દ@ઓન ે

જબરજ4તીથી પાછા મોકલવા, એવી ર@તે ક: તેનો કરાર fહ|\ુ4તાનમા ં"રૂો થાય. 

આ Zચૂના fહ|દ@ સરકાર કmલૂ રાખે તેમ નહોb ુ.ં એટલે એવી Zચૂના થઈ ક:, 

૧. મaૂર@નો કરાર "રૂો થયે dગરમીfટયો પાછો fહ|\ુ4તાન Sય, અથવા 

૨. બ³બે વષ+ની dગરમીટ નવસેર કરાNયા ંકર: ને તેવી દર વેળાએ તેને પગારમા ં

કંઈક વધારો મળે; 
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૩. જો પાછો ન Sય, ને ફર@ મaૂર@=ુ ં કરારના%ુ ંપણ ન કર: તો તેણે દર વષ- 

પા�ડ ૨૫ કરના આપવા. 

આ Zચુના કmલૂ કરાવવા સા?ુ સર હ:નર@ બી£સ તથા િમ. મેસન=ુ ં ડ:_Gટુ:શન 

fહ|\ુ4તાનમા ં મોકલવામા ં આNGુ.ં લોડ+ એÇTગન વાઈસરોય હતા. તેમણે પચીસ 

પા�ડનો કર તો નામaૂંર કય5; પણ તેવા દર:ક fહ|દ@ પાસેથી પા�ડ {ણનો કર 

લેવો એમ 4વીકાGુ+. મને �યાર: લાગે}ુ ં ને હaુ લાગે છે ક:, વાઈસરોયની આ 

ગભંીર uલૂ હતી. તમેણે આમા ં fહ|\ુ4તાન=ુ ં fહત %Ðુલ ન િવચાGુ+. નાતાલના 

ગોરાઓને આવી સગવડ કર@ આપવાનો તેમનો %Ðુલ ધમ+ નહોતો. {ણ ચાર 

વષ+ બાદ આ કર તેવા fહ|દ@ની �ી પાસથેી અને તેમના દર:ક ૧૬ વષ+ અને તેથી 

વI ુ�મરના દર:ક "{ુ ને ૧૩ અને તેથી વI ુવષ+ની �મરની દર:ક "{ુી પાસેથી 

પણ લેવા=ુ ંઠGુ+. આમ પિતપ�ની અને બે બાળકો=ુ ં [ુ�ંુબ-Rમાથંી પિતને ભા^યે 

બMુ બMુ તો માિસક ૧૪ િશdલ|ગ મળતા હોય,-તેની પાસેથી પા�ડ બાર એટલે J. 

૧૮૦ કર લેવો એ મહા aુલમ ગણાય. આવો કર \ુિનયામા ંકયાયં ેઆવી �4થિતના 

ગર@બ માણસો પાસેથી લેવાતો નહોતો. 

આ કરની સામે સખત લડત મડંાઈ. જો નાતાલ Úfડયન ક`0ેસ તરફથી %Ðુલ 

પોકાર ન થયો હોત તો વાઈસરોય કદાચ ૨૫ પા�ડ પણ કmલૂ કરત. પા�ડ 

૨૫ના પા�ડ ૩ થયા, તે પણ ક`0ેસની fહલચાલનો જ �તાપ હોવાનો "રૂો સભંવ 

છે. પણ આ કTપનામા ંમાર@ ભલે uલૂ થતી હોય. એવો ભલે સભંવ હોય ક: fહ|દ@ 

સરકાર: ૨૫ પા�ડની વાતનો �થમથી જ ઈ£કાર કય5 હોય, ને ભલે તે ક`0ેસના 

િવરોધ િવના પણ પા�ડ ૩નો જ કર 4વીકારત. તોયે તે fહ|\ુ4તાનના fહતનો ભગં 

તો હતો જ. fહ|\ુ4તાનના fહતરeક તર@ક: આવો અમા=ષુી કર વાઈસરોયે કદ@ 

કmલૂ કરવો નહોતો જોઈતો. 
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પચીસના {ણ પા�ડ (J. ૩૭૫ના J. ૪૫) થવાને સા?ુ ક`0ેસ શો જશ લે ? 

ક`0ેસ dગરિમfટયાના fહતની "રૂ@ રeા ન કર@ શક@ એ જ તેને તો સાTGુ.ં ને {ણ 

પા�ડનો કર કોઈ fદવસે તો જવો જ જોઈએ એ િનrય ક`0ેસે કદ@ જતો નહોતો 

કય5. એ િનrય પાર પડતા ં૨૦ વષ+ વી�યા.ં તેમા ંનાતાલના જ નહk પણ આખા 

દdeણ આf�કાના fહ|દ@ઓને સડંોવા�ુ ં પડ�ુ.ં તેમા ં ગોખલેને િનિમત થ�ુ ં પડ�ુ.ં 

તેમા ં dગરમીfટયા fહ|દ@ઓને "રૂો ભાગ લેવો પડPો. તેન ે ~ગે ક:ટલાકંન ે

ગોળ@બારથી મર�ુ ંપડ�ુ.ં દશ હSરથી ઉપરાતં fહ|દ@ઓને Rલ ભોગવવી પડ:. 

પણ ~તે સ�યનો જય થયો. fહ|દ@ઓની તપrયા+મા ંસ�ય %િૂતªમતં થGુ.ં તેને સા?ુ 

અડગ ¡�ધાની, ધીરજની અને સતત ��િૃતની આવ�યકતા હતી. જો કોમ હાર@ન ે

બેસી Sત, ક`0ેસ લડતને uલૂી Sત, ને કરને અિનવાય+ સમ� તેને શરણ થાત, 

તો એ કર આજ લગી dગરમીfટયા fહ|દ@ની પાસેથી લેવાતો હોત, અને એની 

નામોશી 4થાિનક fહ|દ@ઓને તેમ જ સમ4ત fહ|\ુ4તાનને લાગત. 
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��. ��7���4S� 

આમ જો Mુ ંકોમી સેવામા ંઓત�ોત થઈ ગયો હતો તો તે=ુ ંકારણ આ�મદશ+નની 

અdભલાષા હb ુ.ં ઈ�રની ઓળખ સેવાથી જ થશે એમ ધાર@ સવેાધમ+નો 4વીકાર 

કય5 હતો. fહ|દની સેવા કરતો હતો ક:મ ક: તે સેવા મને સહજ�ા_ત હતી, તેની 

મને આવડતી હતી. તેને માર: શોધવા નહોb ુ ંજ�ુ ંપડ�ુ.ં Mુ ંતો %સુાફર@ કરવા, 

કાfઠયાવાડની ખટપટમાથંી ¶ટવા અને આ�િવકા શોધવા દdeણ આfgકા ગયો 

હતો. પણ પડ@ ગયો ઈ�રની શોધમા-ંઆ�મદશ+નના �ય�નમા.ં d�4તી ભાઈઓએ 

માર@ ��ાસા બMુ તી« કર@ %કૂ@ હતી. તે ક:મે શમે તેમ ન હતી; ન d�4તી 

ભાઈબહ:નો, Mુ ં શાતં થવા મા¤ુ ં તોયે, થવા દ: તેમ હb ુ;ં ક:મ ક: ડરબનમા ં િમ. 

4પે£સર વૉTટન, R દdeણ આfgકાના િમશનના %ખુી હતા, તેમણે મને ખોળ@ 

કાઢàો. તેમના ઘરમા ંMુ ં [ુ�ંુબી Rવો થઈ પડPો. આ સબંધં=ુ ં%ળૂ િ�ટોfરયામા ં

થયેલા સમાગમ હતા. િમ. વૉTટનની શૈલી કંઈક aુદા �કારની હતી. તેમણે મને 

d�4તી થવા નોતય5 હોય એ�ુ ં યાદ નથી. પણ પોતાના �વનને તેમણે માર@ 

આગળ %કૂ@ દ@Iુ ંને પોતાની ��િૃ!ઓ મને જોવા દ@ધી. તેમની ધમ+પ�ની અિત 

ન� પણ તેજ4વી બાઈ હતી. 

મને આ દંપતીની પsિત પસદં પડતી હતી. અમાર@ વ�ચે રહ:તા મૌdલક ભેદો 

અમે બનંે Sણતા ં હતા.ં એ ભેદો ચચા+ કર@ u ૂસંી શકાય ત�ેુ ંનહોb ુ.ં zયા ં zયા ં

ઉદારતા, સMુtxતુા અને સ�ય છે �યા ં ભેદો પણ લાભદાયક નીવડ: છે. મને આ 

દંપતીના ં ન�તા, ઉ±મ, કાય+પરાયણતા િ�ય હતા.ં તેથી અમે વખતોવખત 

મળતા.ં 
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આ સબંધંે મને S0ત રાnયો. ધાિમªક વાચનને સા?ુ R નવરાશ મને િ�ટોfરયામા ં

મળ@ ગઈ તે તો હવે અશB હતી, પણ R કંઈ વખત બચતો તેનો ઉપયોગ Mુ ં

તેવા વાચંનમા ંકરતો. મારો પ{Nયવહાર Sર@ હતો. રાયચદંભાઈ મને દોર@ ર�ા 

હતા. કોઈ િમ{ે મને નમ+દાશકંર=ુ ં 'ધમ+િવચાર' "4ુતક મોકTGુ.ં તેની �4તાવના 

મને મદદJપ થઈ પડ@. નમ+દાશકંરના િવલાસી �વનની વાતો મ1 સાભંળ@ હતી. 

તેમના �વનમા ં થયેલ ફ:રફારના �4તાવનામા ં કર:લા વણ+ને મને આકtય5, ને 

તેથી તે "4ુતક ��યે મને આદર થયો. Mુ ંતે �યાન"વૂ+ક વાચંી ગયો. મૅ�સ%લૂર=ુ ં

"4ુતક 'fહ|\ુ4તાન qુ ં શીખવે છે?' એ મ1 બMુ રસ"વૂ+ક વા�ંGુ.ં િથયૉસૉfફકલ 

સોસાયટ@એ �ગટ કર:લ ઉપિનષદ=ુ ંભાષાતંર વા�ંGુ.ં મારો fહ|\ુ ધમ+ ��યે આદર 

વ�યો. તેની iબૂી Mુ ંસમજવા લા^યો. પણ બીS ધમ5 ��યે મને અભાવ ન થયો. 

વૉિશ|^ટન અરિવ|ગ[ૃત મહમદ=ુ ં ચfર{ અને કાલા+ઇલની મહમદ4bિુત વા�ંયા.ં 

પેગબંર ��યે મા?ંુ માન વ�Gુ.ં 'જર�4ુતના ંવચનો' નામ=ુ ં"4ુતક પણ વા�ંGુ.ં 

આમ મ1 aુદા aુદા સ�ંદાયો=ુ ંઓhવં� ુ ં�ાન મેળNGુ.ં આ�મિનર@eણ વ�Gુ.ં R 

વાચં�ુ ં ને પસદં કર�ુ ં તેનો અમલ કરવો એ ટ:વ \ૃઢ થઈ, તેથી fહ|\ુ ધમ+મા ં

Zચૂવેલી �ાણાયામ િવષેની ક:ટલીક fVયાઓ, Rવી Mુ ં"4ુતકમાથંી સમ� શBો 

તેવી, મ1 શJ કર@. પણ મારો મેળ ન S°યો. Mુ ં તેમા ંઆગળ ન વધી શBો. 

fહ|\ુ4તાન પાછો S� �યાર: તેનો અUયાશ કોઈ િશeકની દ:ખર:ખ નીચે કરવાનો 

ઇરાદો રાnયો. તે કદ@ પાર ન પડ@ શBો. 

ટૉ�સટૉયના ં "4ુતકો=ુ ં વાચન વધાર@ %Îૂુ.ં તે= ુ ં 'ગૉ4પેTસ ઈન �ીફ' (નવા 

કરારનો સાર), 'વૉટ �ુ �ુ' (�યાર: qુ ં કર@qુ?ં) વગેર: "4ુતકોએ મારા મન ઉપર 

¨ડ@ છાપ પાડ@. િવ��ેમ મ=tુયને Bા ંલગી લઈ જઈ શક: છે એ Mુ ંવધાર: ને 

વધાર: સમજવા લા^યો. 
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આ જ સમયે એક બીS d�4તી [ુ�ંુબ સાથે માર: સબંધં બધંાયો. તેની ઇ�છાથી Mુ ં

વે�4લયન દ:વળમા ં દર રિવવાર: જતો. ઘણે ભાગે દર રિવવાર: સાRં તેને ઘેર 

જમવા=ુ ંપણ મને હોય. વૅ�4લયન દ:વળની મારા ઉપર સાર@ અસર ન પડ@. �યા ં

અપાતા ં �વચનો મને qtુક લા^યા.ં �eેકોમા ં મ1 ભ��તભાવ ન ભાQયો. આ 

અdગયાર વા^યાની મડંળ@ મને ભ�તોની ન લાગી, પણ કÚક િવનોદ કરવા ને 

કÚક fરવાજને વશ થઈને આવેલા સસંાર@ �વોની જણાઈ. કોઈ કોઈ વેળા આ 

સભામા ંઅિન�છાએ મને ઝોલા ંઆવતા.ં Mુ ંશરમાતો. પણ માર@ આસપાસના પણ 

કોઈને ઝોલા ંખાતા જો� તેથી માર@ શરમ હળવી પડ:. માર@ આ ��થિત મને ન 

ગમી. છેવટ: મ1 આ દ:વળમા ંજવા=ુ ં%કૂ@ દ@Iુ.ં 

R [ુ�ંુબમા ંMુ ંદર રિવવાર: જતો �યાથંી તો મને રS જ મળ@ કહ:વાય. ઘરધણી 

બાઈ ભોળા,ં ભલા,ં પણ સાકંડા મનવાળા ંલા^યા,ં તેમની સાથે દર વખતે કÚક ન ે

કÚક ધમ+ચચા+ તો થાય જ. તે વેળા Mુ ંઘેર 'લાઇટ ઑફ એિશયા' વાચંી ર�ો હતો. 

અમે �જસસ અને msુના �વનની સરખામણીમા ંપડPા:ં 

"aુઓને ગૌતમની દયા. તે મ=tુયSતન ે ઓળંગી બીSં �ાણીઓ Zધુી ગઈ. 

તેના ખભા ઉપર રમતા ઘેટાનો dચતાર ¬ખો સામે આવતા ં જ તમા?ંુ ½દય 

�ેમથી નથી ઊભરાb ુ?ં આ �ાણીમા{ ��યેનો �ેમ Mુ ં ઇqનુા ઈિતહાસમા ંનથી 

જોતો." 

બહ:નને \ુઃખ લા^Gુ.ં Mુ ંસમzયો. મ1 માર@ વાત આગળ ન લબંાવી. અમે ખાવના 

ઓરડામા ંગયા.ં તેમનો પાચેંક વષ+નો હસ%ખુો બાળક પણ અમાર@ સાથે હતો. 

છોકરા ંમને મળે એટલે બીaુ ંqુ ંજોઇએ? તેની સાથે મ1 દો4તી તો કર@ જ હતી. મ1 

તેની થાળ@મા ંપડ:લા માસંના �ુકડાની મSક કર@, ને માર@ રકાબીમા ંશોભી રહ:લા 

સફરજનની 4bિુત શJ કર@. િનદ5ષ બાળક પલQયો, ને સફરજનની 4bિુતમા ં

ભQયો. 
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પણ માતા? તે dબચાર@ \ુભાઈ. 

Mુ ંચે�યો. Xપૂ ર�ો. વાતનો િવષય બદTયો. 

બીR અઠવાfડયે સાવધાન રહ@. Mુ ં તેમન ે �યા ંગયો ખરો, પણ મારો પગ ભાર: 

થયો હતો. માર: જ �યા ંજવા=ુ ંબધં કર�ુ ંએ મને ન Zઝૂ�ુ,ં ન ઉdચત લા^Gુ.ં ભલી 

બહ:ને જ માર@ %�ુક:લીનો િનકાલ કય5. તે બોલી, 'િમ. ગાધંી, તમે \ુઃખ ન 

લગાડશો, પણ માર: તમને કહ:�ુ ંજોઈએ ક: તમાર@ સોબતની મારા બાળક ઉપર 

માઠ@ અસર થવા લાગી છે. હવે તે રોજ માસં ખાવાની આનાકાની કર: છે ને પેલી 

તમાર@ ચચા+ યાદ દ:વડાવી ફળ માગે છે. મને આ ન પરવડ:. મારો છોકરો 

માસંાહાર છોડ: તો માદંો ન પડ: તોયે નબળો તો થાય જ. એ મારાથી ક:મ સહન 

થાય? તમે R ચચા+ કરો તે આપણી ઘડાયેલાનંી વ�ચે શોભે. બાળકો ઉપર તેની 

ખરાબ અસર થાય.' 

'િમિસસ...., Mુ ંfદલગીર h.ં તમાર@ માતા તર@ક:ની લાગણી Mુ ંસમ� શ[ંુ h.ં માર: 

પણ છોકરા ંછે. આ આપિ!નો ~ત સહ:લાઈથી આવી શક: છે. Mુ ંબો}ુ ંતેની અસર 

થાય તેના કરતા ંR ખા� ન ખા� તે જોયાની અસર બાળક ઉપર ઘણી વધાર: 

થાય. એટલે સારો ર4તો એ છે ક: માર: હવેથી તમાર: �યા ં રિવવાર: ન આવ�ુ.ં 

આપણી િમ{તામા ંતેની કશી ખલેલ નહk આવે.' 

'તમારો પાડ મા=ુ ંh,ં' બાઈએ રા� થઈને ઇ!ર આ_યો. 
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23. Q�к��O�� 

%ુબંઈમા ંઅને િવલાયતમા ંઘર માડં@ને Mુ ંબેઠો હતો તેમા ંને નાતાલમા ંઘર માડં�ુ ં

તેમા ં ભેદ હતો. નાતાલમા ં ક:ટલોક ખચ+ ક:વળ �િતtઠાને અથ- રાખી ર�ો હતો. 

નાતાલમા ં fહ|દ@ બાર@4ટર તર@ક: અને fહ|દ@ઓના �િતિનિધ તર@ક: માર: ઠ@ક ખચ+ 

રાખ�ુ ંજોઈએ. એમ મ1 માને}ુ,ં તેથી સરસ લ!ામા ંને સા?ંુ ઘર રાnGુ ંહb ુ.ં ઘરનો 

શણગાર પણ સારો રાnયો હતો. ખાવા=ુ ં સા\ંુ પણ ~0ેજ િમ{ોને નોતરવા=ુ ં

રહ:b ુ,ં તેમ જ fહ|દ@ સાથીઓને પણ નોતરતો, તેથી સહ:R તે ખચ+ પણ વ�Gુ.ં 

નોકરની ભીડ તો બધે જણાય જ. કોઈને નોકર તર@ક: રાખતા ંમને આવડ�ુ ંજ 

નથી. 

માર@ સાથે એક સાથી હતો. એક રસોઈયો રાnયો હતો. તે [ુ�ંુબી Jપ બ£યો. 

ઑfફસમા ંR મહ:તા રાnયા હતા તમેાથંી પણ Rમને રાખી શકાય તેમને ઘરમ ં

રાnયા હતા. 

આ અખતરો ઠ@ક ફQયો ગxુ ંh.ં પણ તેમાથંી મને સસંારના કડવા અ=ભુવો પણ 

મQયા. 

પેલો સાથી બMુ હોિશયાર ને માર@ સમજ �માણે વધાર: વફાદાર હતો. પણ Mુ ંતેન ે

ન ઓળખી શBો. ઑફ@સના એક મહ:તાને મ1 ઘરમા ં રાnયા હતા, તેની આ 

સાથીને અદ:ખાઈ થઈ. તેણે એવી Sળ રચી ક: Rથી Mુ ંમહ:તા ઉપર શક લા�ુ.ં આ 

મહ:તા બMુ 4વત{ં 4વભાવના હતા. તેમણે ઘર અને ઑfફસ બનંે છોડPા.ં મન ે

\ુઃખ થGુ.ં તેમને અ£યાય થયો હશે તો? આ િવચાર મને કોર@ ર�ો હતો. 

તેવામા ંR રસોઈયાને મ1 રાnયો હતો તેને કંઈ કારણસર બીR જ�ુ ંપડ�ુ.ં મ ંતેન ે

િમ{ની સારવારને સા?ુ રાnયો હતો. એટલ ેતેને બદલે બીS રસોઈયાને રોBો. 
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આ માણસ ઊડતા ંપખંી પાડનાર હતો એમ મ1 પાછળથી જોGુ.ં પણ, મને ક:મ 

Sણે તેવાની જ જJર ન હોય તેમ તે મને ઉપયોગી થઈ પડPો. 

આ રસોઈયાને રાnયાને બે ક: {ણ fદવસ ભા^યે થયા હશે, તેવામા ં તેણે મારા 

ઘરમા ં માર@ Sણ બહાર ચાલતો સડો જોઈ લીધો ને મને ચેતવવાનો નોrય 

કય5. Mુ ંિવ�ાસશીલ અને �માણમા ંસારો h ંએવી મા£યતા લોકોમા ંફ:લાઈ હતી. 

તેથી આ રસોઈયાને માર જ ઘરમા ંચાલતી ગદંક@ ભયાનક જણાઈ. 

Mુ ંઑfફસથેી બપોરના ખાણાને સા?ુ એક વા^યે ઘેર જતો. બાર:ક વા^યાનો Zમુાર 

હતો. એવામા ંઆ રસોઈયો હાફંતો હાફંતો આNયો ને મને કKુ,ં 'તમાર: કંઈ જો�ુ ં

હોય તો ઊભા પગે ઘેર ચાલો.' 

મ1 કKુ,ં 'આનો શો અથ+? મને તાર: કહ:�ુ ંજોઈએ ક: qુ ંકામ છે. આવે ટાણે માર: 

ઘેર આવવા=ુ ંને જોવા=ુ ંqુ ંહોય?' 

'નહk આવો તો પ4તાશો. Mુ ંતમને આથી વધાર: કહ:વા નથી માગતો,' રસોઈયો 

બોTયો. 

તેને &ઢતાથી Mુ ં તણાયો. મારા મહ:તાન ે સાથે લઈને Mુ ં ઘેર ગયો. રસોઈયો 

આગળ ચાTયો. 

ઘેર પહ`ચતા તે મને મેડ@ ઉપર લઈ ગયો. R કોટડ@મા ંપેલો સાથી રહ:તો હતો તે 

બતાવીને બોTયો, 'આ કોટડ@ ઉઘાડ@ને aુઓ.' 

Mુ ંહવે સમzયો. મ1 કોટડ@નો દરવાજો ઠોBો. 

જવાબ શેનો મળે? મ1 ઘણા જોરથી દરવાજો ઠોBો. દ@વાલ Ë�ૂ. દરવાજો 

ઊઘડPો. ~દર એક બદચાલ ઓરત જોઈ. મ1 તેને કKુ ં , 'બહ:ન b ુ ંતો અહkથી 

ચાલી જ S. હવે કદ@ ફર@ આ ઘરમા ંપગ ન %કૂR. 
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સાથીને કKુ,ં 'આજથી તમારો ને મારો સબંધં બધં છે. Mુ ંiબૂ ઠગાયો ને %રૂખ 

બ£યો. મારા િવ�ાસનો આ બદલો નહોતો ઘટતો.' 

સાથી વીફય5. મા?ંુ બIુ ંઉઘા�ુ ંપાડવાની મને ધમક@ આપી. 

'માર@ પાસે કંઈ ¶"ુ ંછે જ નહk. મ1 R કંઈ કGુH હોય તે તમે Zખેુ થી Sહ:ર કરજો. 

પણ તમાર@ સાથેનો સબંધં બધં છે.' 

સાથી વધાર: ત_યો. મ1 નીચે ઊભેલા મહ:તાને કKુ,ં 'તમ ે Sઓ, પોલીસ 

Zપુfર£ટ:£ડ:£ટને માર@ સલામ કહો ને કહો ક: મારા એક સાથીએ મને દગો દ@ધો છે, 

તેને Mુ ં મારા ઘરમા ં રાખવા નથી માગતો, છતા ં તે નીકળવાની ના પાડ: છે. 

મહ:રબાની કર@ને મને મદદ મોકલો.' 

¤નુો રાકં છે. મ1 આમ કKુ ં તેવો જ સાથી મોળો પડPો. તેણે માફ@ માગંી. 

Zપુfર£ટ:£ડ:£ટને �યા ંમાણસ ન મોકલવા આ�� કર@ ને bરુત ઘર છોડ@ જવા=ુ ં

કmલૂ કGુH. ઘર છોડ�ુ.ં 

આ બનાવે માર@ �જ|દગીની ઠ@ક ચોખવટ કર@. આ સાથી માર: સા?ુ મોહJપ અને 

અિનtટ હતો, એમ Mુ ં હવે જ 4પtટ ર@તે જોઈ શBો. આ સાથીને રાખવામા ંમ1 

સા?ંુ કરવા mરૂા સાધનને સKુ ં હb ુ.ં મ1 કડવીની વલેમા ંમોગરાની આશા રાખી 

હતી. સાથી=ુ ંચાલચલણ સા?ંુ નહોb ુ.ં છતા ંમારા ��યેની તેની વફાદાર@ મ1 માની 

લીધી હતી. તેને Zધુારવાનો �ય�ન કરતા ંMુ ંપોતે લગભગ ખરડાયો હતો. મારા 

fહતે�hઓની સલાહનો મ1 અનાદર કય5 હતો. મોહ: મને ¬ધળોભkત બનાNયો 

હતો. 

જો મજ[રૂ અક4માતથી માર@ ¬ખ ઉઘડ@ ન હોત, મને સ�યની ખબર ન પડ@ 

હોત, તો સભંવ છે ક:, R 4વાપ+ણ Mુ ંકર@ શBો h ંતે કરવા Mુ ંકદ@ સમથ+ ન થાત. 

માર@ સેવા હમંેશા ંઅIરૂ@ રહ:ત, ક:મ ક: તે સાથી માર@ �ગિતને અવ�ય રોકત. 
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તેને માર: મારો ક:ટલોક વખત દ:વો પડત. મને ~ધારામા ં રાખવાની ને આડ: 

દોરવાની તેની શ��ત હતી. 

પણ Rને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે? માર@ િનtઠા qsુ હતી. તેથી માર@ uલૂો છતા ં

Mુ ંઊગય5 ને મારા �ાથિમક અ=ભુવે મને સાવધાન કય5. 

પેલા રસોઈયાને ક:મ Sણે ઈ�ર: જ �ેય5 હોય નહk! તેને રસોઈ આવડતી નહોતી. 

તે માર: �યા ંરહ@ ન શકત. પણે તેના આNયા િવના મને બીaુ ંકોઈ S0ત ન કર@ 

શકત. પેલી બાઈ કાઈં મારા ઘરમા ંપહ:લી જ આવી હતી એમ નહોb ુ.ં પણ આ 

રસોઈયા Rટલી બીSની fહ|મત ચાલે જ શાની? સાથીના ઉપરના મારા અનહદ 

િવ�ાસથી સMુ વાક:ફગાર હતા. 

આટલી સેવા કર@ રસોઈયે તે જ દહાડ: મે તે જ eણે રS માગી: 'Mુ ંતમરા ઘરમા ં

નહk રહ@ શ[ંુ. તમે ભોળા ર�ા. મા?ંુ અહk કામ નહk.' 

મ1 આ0હ ન કય5. 

પેલા મહ:તાની ઉપર શક ઉપSવનાર આ સાથી જ હતો એ મન ેહવે જણાGુ.ં તને ે

£યાય દ:વા મ1 બMુ �ય�ન કય5. પણ Mુ ંકદ@ તેને સ"ંણૂ+ સતંોષ ન આપી શBો. 

એ મને સદાય \ુઃખની વાત રહ@. bટૂÒ ુ ંવાસણ ગમે તે�ુ ંમજmતૂ સાધંો છતા ંતે 

સાધંે} ુ ંજ ગણાશે, આiુ ંકદ@ નહk થાય. 
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24. �=ш O�� 

હવે Mુ ંદdeણ આfgકામા ં{ણ વરસ રહ@ XBૂો હતો. લોકોને Mુ ંઓળખતો થયો 

હતો. તેઓ મને ઓળખતા થયા હતા. સને ૧૮૯૬ની સાલમા ંમ1 છ માસને સા?ુ 

દ:શ જવાની પરવાનગી માગી. મ1 જોGુ ં ક: માર: દdeણ આfgકામા ં લાબંી %§ુત 

રહ:�ુ ંજોઈશે. માર@ વક@લાત ઠ@ક ચાલતી હતી એમ કહ:વાય. Sહ:ર કામમા ંમાર@ 

હાજર@ની જJર લોકો જોતા હતા. Mુ ંપણ જોતો હતો. તેથી મ1 દdeણ આfgકામા ં

[ુ�ંુબ સfહત રહ:વાનો િનrય કય5 અને તે સા?ુ દ:શ જઈ આવ�ુ ં \ુર4ત ધાGુH. 

વળ@, જો દ:શ S� તો કંઈક Sહ:ર કામ થઈ શક: એમ મ1 જોGુ.ં દ:શમા ંલોકમત 

ક:ળવી આ �Ùમા ં વધાર: રસ ઉ�પ� કરાય એમ જણાGુ.ં {ણ પા�ડનો કર 

ભરનkગળ હb ુ.ં તે નાmદૂ ન થાય �યા ંલગી શાિંત હોય નહk. 

પણ જો Mુ ં દ:શ S� તો કî0ેસ=ુ ં ને ક:ળવણીમડંળ=ુ ં કામ કોણ ઉપાડ:? બે 

સાથીઓ ઉપર &�tટ પડ@ : આદમ� િમયાખંાન અને પારસી ?ુ4તમ�. 

વેપાર@વગ+માથંી ઘણા કામ કરનાર તર@ આNયા હતા. પણ મ{ંી=ુ ં કામ ઉપાડ: 

એવા, િનયિમત કામ કરવાવાળા, અને દdeણ આfgકામા ંજ£મેલા fહ|દ@ઓ=ુ ંમન 

હરણ કરનારા આ બ ે �થમ પ�ં�તમા ં %કૂ@ શકાય તેવા હતા. મ{ંીને સામા£ય 

~0ે� �ાનની જJર તો હતી જ. આ બે માથંી મરMમૂ આદમ� િમયાખંાનન ે

મ{ંીપદ આપવાની ભલામણ કî0ેસને કર@ ને તે કmલૂ રહ@. અ=ભુવે આ 

પસદંગી ઘણી સરસ નીવડ@. ખતં, ઉદારતા, મીઠાશ ને િવવેકથી શેઠ આદમ� 

િમ|યાખાને સMુને સતંોtયા; ને સMુને િવ�ાસ આNયો ક: મ{ંી=ુ ંકામ કરવાને સા?ુ 

વક@લબાfર4ટરની ક: fડ0ી લીધેલા બMુ ~0ે� ભણેલાની જJર નહોતી. 
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૧૮૯૬ના મ�યમા ંMુ ંદ:શ જવા 'પ`ગોલા' 4ટ@મરમા ંઊપડPો. આ 4ટ@મર કલક! ે

જનાર@ હતી. 

4ટ@મરમા ંઉતા?ુ ઘણા હતા. બે ~0ેજ ઑfફસર હતા. તેમની સાથે મને સોબત 

થઈ. એકની સાથે હમંશેા એક કલાક શતરંજ રમવામા ંગાળતો. 4ટ@મરમા ંદા�તર: 

મને એક 'તાિમલિશeક' આ_Gુ.ં એટલે મ1 તેનો અUયાસ શJ કય5. 

નાતાલમા ંમ1 જોGુ ંહb ુ ંક: માર: %સુલમાનોની સાથે વધાર: િનકટ સબંધંમા ંઆવવા 

સા?ુ ઉ\ૂ+  શીખ�ુ ં જોઈએ, ને મ&ાસી fહ|દ@ઓની સાથે તેવો સબંધં બાધંવા સા?ુ 

તાિમલ શીખ�ુ ંજોઈએ. 

ઉ\ૂ+  સા?ુ પેલા ~0ેજ િમ{ની માગણીથી મ1 ડ:કના ઉતા?ુઓમાથંી એક Zુદંર 

%નુશી શોધી કાઢàો ને અમારો અUયાસ સરસ ચાTયો. ~0ેજ અમલદાર પોતાની 

યાદશ��તમા ંમારાથી ચડ@ જતો હતો. ઉ\ૂ+  અeરો ઉક:લતા ંમને %સુીબત આવતી, 

પણ તે તો એક વખત શ³દ aુએ પછ@ uલેૂ નહk. મ1 મારો ઉ±મ વધાય5. પણ Mુ ં

તેને ન પહ`ચી શBો. 

તાિમલ અUયાસ પણ ઠ@ક ચાTયો. તેમા ંમદદ નહોતી મળ@ શકતી. "4ુતક પણ 

એવી ર:તી લખાGુ ંહb ુ ંક: મદદની જJર બMુ ન પડ:. 

માર@ ઉમેદ હતી ક: આ આરંભેલો અUયાસ Mુ ં દ:શ પહ`�યા પછ@ Sર@ રાખી 

શક@શ. પણ તે ન જ બ£Gુ.ં ૧૮૯૩ની સાલ પછ@=ુ ંમા?ંુ વચન ને મારો અUયાસ 

%nુય�વે તો Rલમા ંજ થયા.ં આ બનંે ભાષા=ુ ં�ાન મ1 આગળ વધાGુH ખ?ંુ, પણ 

તે બIુ ંRલમા ંજ. તાિમલ=ુ ંદdeણ આfgકાની Rલમા ંને ઉ\ૂ+= ુ ં યેરવડામા.ં પણ 

તાિમલ બોલતા ંકદ@ ન શીnયો, ને વાચંતા ઠ@ક ઠ@ક શીnયો હતો તે મહાવરાન ે

અભાવે કટાb ુ ંSય છે. આ અભાવ=ુ ં\ુઃખ હaુ સાલે છે. દdeણ આfgકાના મ&ાસી 

fહ|દ@ઓ પાસેથી મ1 �ેમરસના [ૂંડા પીધા ંછે. તેમ=ુ ં4મરણ મને �િતeણ રહ: છે. 
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તેમની ¡sા, તેમનો ઉ±ોગ, તેમનામાનંા ઘણાનો િન4વાથ+ �યાગ, કોઈ પણ 

તાિમલ તે}¤ુનુે Mુ ંજો� h ં �યાર: મને યાદ આNયા િવના રહ:તો નથી. અને આ 

બધા લગભગ િનરeર ગણાય. Rવા "?ુુષો તેવી �ીઓ હતી. દdeણ આfgકાની 

લડાઈ જ િનરeરોની હતી, ને તેમા ં િનરeર લડવૈયા હતા, - ગર@બોની હતી, ન ે

ગર@બો તેમા ં�ઝPા. 

આ ભોળા ને ભલા fહ|દ@ઓ=ુ ં dચ! ચોરવામા ંમને ભાષનો ~તરાય કદ@ આNયો 

નથી. તેમને bટૂ@ fહ|\ુ4તાની આવડ:, bટૂ@ ~0ે� આવડ: એ અમા?ંુ ગા�ુ ંચાલે. 

પણ Mુ ંતો એ �ેમના બદલાJપે તાિમલ તે}¤ુ ુશીખવા માગતો હતો. તાિમલ તો 

કંઈક ચાTGુ.ં તે}¤ુ ુઝીલવાનો �યાસ fહ|\ુ4તાનમા ંકય5, પણ કÉાને જોઈ લેવા 

ઉપરાતં આગળ ન ચાલી શBો. 

મ1 તાિમલ તે}¤ુ ુ તો ન કયાH. હવે ભા^યે જ થઈ શક:. તેથી આ &ાિવડ 

ભાષાભાષીઓ fહ|\ુ4તાની શીખશે એવી આશા Mુ ંરાખી ર�ો h.ં દdeણ આfgકાના 

&ાિવડ 'મ&ાસી' તો અવ�ય થો�ુઘંxુ ંfહ|દ@ બોલે છે. %�ુક:લી ~0ે� ભણેલાની છે. 

ક:મ Sણે ~0ે�=ુ ં�ાન આપણને આપણી ભાષાઓ શીખવવામા ં~તરાયJપે ન 

હોય! 

પણ આ તો િવષયાતંર થGુ.ં આપણે %સુાફર@ "રૂ@ કર@એ. 

હaુ 'પ`ગોલા'ના નાiદુાની ઓળખાણ કરાવવી બાક@ છે. અમે િમ{ બ£યા હતા. 

આ ભલો નાiદુા _લીમથ �ધરના સ�ંદાયનો હતો. તેથી વહાણિવ±ાની વાતોના 

કરતા ંઆ�યા��મક િવ±ાની જ વાતો અમાર@ વ�ચે વધાર: થઈ. તેણે નીિત અને 

ધમ+¡sા વ�ચે ભેદ પાડPો. તેની &�tટએ બાઈબલ=ુ ંિશeણ રમતવાત હતી. તેની 

iબૂી જ તેની સહ:લાઈમા ં હતી. બાળકો, �ી, "?ુુષો બધા ં ઈqનુે અને તેના 

બdલદાનને માને એટલે તેમના ં પાપ ધોવાય. આ _લીમથ �ધર: મારો 
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િ�ટોfરયાના �ધરનો પfરચય તાજો કય5. નીિતની ચોક@ Rમ ંકરવી પડ: એ ધમ+ 

તેને નીરસ લા^યો. મારો અ�ાહાર આ િમ{તા અને આ આ±ા��મક ચચા+ના 

%ળૂમા ં હતો. Mુ ં ક:મ માસં ન ખા�, ગોમાસંમા ંધો દોષ હોય, ઝાડપાલાની Rમ 

પq-ુપeીઓને ઈ�ર: મ=tુયના આનદં તેમ જ આહારને સા?ુ સરRલા ંનથી qુ?ં 

આવી �Ùમાળા આ±ા��મક વાતા+લાપ ઉ�પ� કયા+ િવના ન જ રહ:. 

અમે એકબીSને સમSવી ન શBા. Mુ ં મારા િવચારમા ં &ઢ થયો ક: ધમ+ અન ે

નીિત એક જ વ4bનુા ંવાચક છે. ક_તાનને પોતાના અdભ�ાયના સ�યને િવષે શકંા 

%§ુલ નહોતી. 

ચોવીસ fદવસને ~તે આ આનદંદાયક %સુાફર@ "રૂ@ થઈ ને Mુગલી=ુ ં સÞદય+ 

િનહાળતો Mુ ંકલક!ા ઊતય5. તે જ fદવસે મ1 %ુબંઈ જવાની fટfકટ કપાવી. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 205 

 

25. I
[' ������� 

કલક!ેથી %ુબંઈ જતા ં�યાગ વચમા ંઆવbુ ં હb ુ.ં �યા ં Â:ન ૪૫ િમિનટ રોકાતી 

હતી. તે દર°યાન મ1 શહ:રમા ંજરા ¬ટો માર@ આવવા ધાGુH. માર: ક:િમ4ટને �યાથંી 

દવા પણ લેવી હતી. ક:િમ4ટ ¨ઘતો બહાર નીકQયો. દવા આપતા ં ઠ@ક વખત 

લીધો. Mુ ં4ટ:શને પહ`�યો તેવી જ ગાડ@ ચાલતી જોઈ. ભલા 4ટ:શન મા4તર: ગાડ@ 

એક િમિનટ રોક:લી, પણ મને પાછો આવતો ન જોતા ં મારો સામાન ઉતાર@ 

લેવાની તેણે કાળ� લીધી. 

મ1 ક:લનરની હોટ:લમા ંઉતારો રાnયો ને અહkથી જ મા?ંુ કામ આદરવાનો િનrય 

કય5. અહkના ÕપાયોિનયરÕ પ{ની nયાિત મ1 સાભંળ@ હતી. �Sની આકાeંાઓ 

સામે તેનો િવરોધ Mુ ંSણતો હતો. તે વેળા નાના િમ. ચેઝની અિધપિત હતા એવો 

મને nયાલ છે. માર: તો બધા પeને મળ@ દર:કની મદદ મેળવવી હતી. તેથી 

િમ.ચેઝનીને મ1 %લુાકાત સા?ુ dચÀી લખી, Â:ન ખોયા=ુ ંજણાNGુ,ં ને વળતે દહાડ: 

માર: �યાગ છોડવા=ુ ં હb ુ ં એમ લnGુ.ં જવાબમા ં તેમણે મને તરત મળવા 

જણાNGુ.ં Mુ ંરા� થયો. તેમણે માર@ વાત �યાન"વૂ+ક સાભંળ@. Mુ ં કંઈ પણ લiુ ં

તો પોતે તેની bરુત ન`ધ લેશે એમ કKુ,ં ને ઉમેGુH :Õપણ તમાર@ બધી માગણીનો 

Mુ ં4વીકાર કર@ જ શક@શ એમ તમને નથી કહ@ શકતો. કૉલોિનયલ \ૃ�tટdબ|\ુ પણ 

અમાર: તો સમજ�ુ ંને જો�ુ ંજોઈએ.Õ 

મ1 ઉ!ર આ_યો, Õતમ ેઆ �Ùનો અUયાસ કરશો ને ચચ+શો એટ}ુ ંમને બસ છે. Mુ ં

qsુ £યાય િસવાય બીaુ ંકqુ ંમાગતો ક: ઇ�છતો નથી.Õ 

બાક@નો fદવસ �યાગના ભNય િ{વેણીસગંમના દશ+નમા ં ને માર@ પાસે રહ:લા 

કામના િવચારમા ંગાQયો. 
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આ આક�4મક %લુાકાતે મારા ઉપર નાતાલમા ંથયેલા Mુમલા=ુ ંબીજ રો_Gુ.ં 

%ુબંઈથી વગર રોકતે રાજકોટ ગયો ને એક ચોપાિનGુ ં લખવાની તૈયાર@ કર@. 

ચોપાિનGુ ં લખવામા ં ને છાપવામા ં લગભગ મfહનો થઈ ગયો. એને લી}ુ ં "¦ંુૂ 

કરાNGુ ં હb ુ.ં તેથી પાછળથી એ Õલીલા ચોપાિનયાÕ તર@ક: �િસ�s પા°Gુ.ં તમેા ં

દdeણ આfgકાના fહ|દ@ઓની �4થિતનો dચતાર મ1 ઇરાદા"વૂ+ક હળવો કય5 હતો. 

નાતાલમાનંા ં બે ચોપાિનયા,ં Rનો ઇશારો Mુ ંઆગળ કર@ ગયો h,ં તેમા ં મ1 R 

ભાષા વાપર@ હતી તેનાથી અહk હળવી વાપર@, ક:મ ક: Mુ ંSણતો હતો ક: ના=ુ ં

\ુઃખ પણ \ૂરથી જોતા ંમો�ંુ જણાય છે. 

લીલા ચોપાિનયાની દસ હSર નકલ છપાવી હતી, ને તે આખા fહ|\ુ4તાનમા ં

છાપાઓંને અને Sણીતા બધા પeના લોકોને મોકલી. ÕપાયોિનયરÕમા ંતેના ઉપર 

સૌ પહ:લો લેખ �ગટ થયો. તે=ુ ં તારણ િવલાયત ગGુ.ં ને એ તારણ=ુ ં તારણ 

પાh ં રૉઇટર મારફતે નાતાલ ગGુ.ં એ તાર તો {ણ લીટ@નો હતો. તેમા ં

નાતાલમા ં fહ|દ@ઓ ઉપર ક:વી વત+xકૂ ચાલે છે તેના મ1 આપલેા dચ{ની નાની 

આ�િૃ! હતી. તે મારા શ³દોમા ંનહોતી. તેની R અસર થઈ તે હવે પછ@ જોઈqુ.ં 

ધીમે ધીમે બધા ંઅગ�યના ંછાપાઓંમા ંઆ �Ùની બહોળ@ ન`ધ લેવાઈ. 

આ ચોપાિનયાનંે ટપાલને સા?ુ તૈયાર કરાવવા ંએ %�ુક:લી=ુ ં ને, જો પૈસે કરા�ુ ં

તો, ખરચાળ કામ હb ુ.ં મ1 સહ:લી G�ુ�ત શોધી કાઢ@. શેર@ના ંબધા ંછોકરાનંે ભેળા ં

કયા+ ને તેમના સવારના ભાગના બે {ણ કલાક, Rટલા આપી શક: તેટલા, મા^યા. 

છોકરાઓંએ iશુીથી આટલી સવેા કmલૂ કર@. મારા તરફથી મ1 તેમને માર@ પાસ ે

ભેળ@ થતી વપરાયેલી ટપાલfટfકટો આપવા=ુ ં ને તેમને આશીવા+દ આપવા=ુ ં

કmTૂGુ.ં છોકરાઓંએ રમતવાતમા ંમા?ંુ કામ "?ંુૂ કર@ દ@Iુ.ં છેક બાળકોને આમ 

4વયસંેવક બનાવવાનો મારો આ પહ:લો અખતરો હતો. આ બાળકોમાનંા બે આR 

મારા સાથી છે. 
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આ જ અરસામા ં%ુબંઈમા ંપહ:લીવહ:લી મરક@ ફાટ@ નીકળ@. ચોમરે ગભરાટ ફ:લાઈ 

ર�ો હતો. રાજકોટમા ં પણ મરક@ ફ:લાવાનો ડર હતો. મને લા^Gુ ં ક: મને 

આરો^યખાતામા ંકામ કરતા ંઆવડ: ખ?ંુ. મ1 માર@ સેવા 4ટ:ટને આપવા=ુ ંલnGુ.ં 

4ટ:ટ: કિમfટ નીમી ને તમા ંમને દાખલ કય5. પાયખાનાની 4વ�છતા ઉપર મ1 ભાર 

%Bૂો ને કિમfટએ શેર@એ શેર@એ જઈન ે પાયખાના ં તપાસવાનો િનrય કય5. 

ગર@બ લોકોએ પોતાના ં પાયખાના ં તપાસવા દ:વામા ં %§ુલ આનાકાની ન કર@, 

એટ}ુ ંજ નહk, પણ તેમને ZચૂNયા તે Zધુારા પણ તેમણે કયા+. પણ zયાર: અમ ે

%�ુસ§@વગ+ના ં ઘરો તપાસવા નીકQયા, �યાર: ક:ટલીક જ^યાએ તો અમન ે

પાયખાના ંતપાસવાની પણ પરવાનગી ન મળતી. Zધુારાની તો વાત જ શી ? 

અમારો સામા£ય અ=ભુવ એ થયો ક: ધિનકવગ+ના ં પાયખાના ં વધાર: ગદંા ં

જોવામા ંઆNયા.ં તેમા ં~ધા?ંુ, બદબો અને પાર િવનાની ગદંક@. બેઠક ઉપર ક@ડા 

ખદબદ:. �વતે નરકવાસમા ં જ રોજ �વેશ કરવા R�ુ ં એ હb ુ.ં અમે Zચૂવેલા 

Zધુારા ત§ન સાદા હતા. મે}ુ ંભ`ય ઉપર પડવા દ:વાને બદલે [ૂંડામા ંપડવા દ:�ુ.ં 

પાણી પણ જમીનમા ંસોસાવાને બદલે [ૂંડ@મા ંSય તેમ કર�ુ.ં બેઠક અને ભગંીન ે

આવવાની જ^યા વ�ચે R દ@વાલ રાખવામા ંઆવતી તે તોડવી ક: Rથી બધો 

ભાગ ભગંી બરાબર સાફ કર@ શક: ને પાયખાના ં �માણમા ં મોટા ં થઈ તેમા ં

હવાઅજવા»ં દાખલ થાય. મોટા લોકોએ આ Zધુારો દાખલ કરવામા ંબMુ વાધંા 

ઉઠાNયા ને છેવટ: "રૂો તો ન જ કય5. 

કિમટ@ને ઢ:ડવાડામા ંપણ જવા=ુ ંતો હb ુ ંજ. કિમટ@ના સUયોમાથંી માર@ સાથે મા{ 

એક જ �યા ંઆવવા તૈયાર થયા. �યા ંજ�ુ ં ને વળ@ પાયખાના ંતપાસવા ં? પણ 

મને તો ઢ:ડવાડો જોઈને સાનદંાrય+ જ થGુ.ં ઢ:ડવાડાની આ માર@ તો �જ|દગીમા ં

પહ:લી જ %લુાકાત હતી. ઢ:ડ ભાઈબહ:નો અમને જોઈ આrય+ પા°યા.ં એમના ં

પાયખાના ંજોવાની મ1 માગણી કર@. તેમણે કKુ ં: 
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Õઅમાર: �યા ં પાયખાના ં ક:વા ? અમારા ં પાયખાના ં જગંલમા.ં પાયખાના ં તમાર: 

મોટા ંમાણસનેÕ 

Õ�યાર: તમારા ંઘર અમને જોવા દ:શો ?Õ મ1 "છૂÒ ુ.ં 

Õઆવોની ભાઈસાહ:બ. તમાર@ મર�મા ંઆવે �યા ંSઓ. અમારા ં ઘર એવા ં જ 

તો.Õ 

Mુ ં~દર ગયો ને ઘરની તેમ જ ¬ગણાની સફાઈ જોઈ iશુ થઈ ગયો. ઘરની 

~દર બIુ ંલkપે}ુ ંજોGુ.ં ¬ગxુ ંવાળે}ુ,ં અને R aૂજ વાસણો હતા ંતે સાફ અને 

ચકચfકત હતા.ં 

એક પાયખાનાની ન`ધ કયા+ િવના રહ:વાય તેમ નથી. દર:ક ઘરમા ંમોર@ તો હોય 

જ. તેમા ંપાણી ઢોળાય ને લµશુકંા પણ થાય. એટલે ભા^યે કોઈ કોટડ@ બદબો 

િવનાની હોય. પણ એક ઘરમા ં તો Zવૂાની કોટડ@મા ં મોર@ અને પાયખા=ુ ંબ�ે 

જોયા,ં અને તે બIુ ં મે}ુ ં નળ@ વાટ: નીચે ઊતર:. એ કોટડ@મા ંઊUGુ ંSય તેમ 

નહોb ુ.ં તેમા ંઘરધણી ક:મ Zઈૂ શકતા તે તો વાચંનાર: િવચાર@ જો�ુ.ં 

કિમટ@એ હવલેીની પણ %લુાકાત લીધી હતી. હવેલીના %dુખયા�ની સાથે ગાધંી 

[ુ�ંુબને સારો સબંધં હતો. %dુખયા�એ હવેલી જોવા દ:વાની અન ેબની શક: તેટલા 

Zધુારા કરવાની હા પાડ@. તેમણે પોતે તે ભાગ કોઈ fદવસ જોયો નહોતો. 

હવેલીમા ંR એઠવાડ અને પ{ાવળ થાય તે પાછળ રાઘં ઉપરથી ફÈક@ દ:વામા ં

આવતા,ં ને તે ભાગ કાગડાસમડ@ઓનો વાસ થઈ પડPો હતો. પાયખાના ંતો ગદંા ં

હતા ંજ. %dુખયા�એ ક:ટલો Zધુારો કય5 એ જોવા Mુ ંન પા°યો. હવેલીની ગદંક@ 

જોઈને \ુઃખ તો થGુ ં જ. R હવેલીને આપણે પિવ{ 4થાન સમ�એ �યા ં તો 

આરો^યના િનયમો=ુ ં iબૂ પાલન થવાની આશા રખાય. 4%િૃતકારોએ બા�ાતંર 

શૌચ ઉપર iબૂ ભાર %Bૂો છે એ મારા �યાન બહાર �યાર: પણ નહોb ુ.ં 
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�U. �����f^� F�3 g h $i� 

q�ુધ રાજિનtઠા મ1 Rટલી માર: િવષે અ=ભુવી છે તેટલી ભા^યે જ બીSમા ંમ1 

જોઈ હોય. એ રાજિનtઠા=ુ ં%ળૂ સ�ય ઉપરનો મારો 4વાભાિવક �ેમ હતો એમ Mુ ં

જોઈ શ[ંુ h.ં રાજિનtઠાનો ક: બી� કોઈ વ4bનુો ડોળ મારાથી કોઈ fદવસ કર@ જ 

નથી શકાયો. નાતાલમા ંzયાર: Mુ ંકોઈ સભામા ંજતો �યાર: �યા ંÕગોડ સેવ ધ fક|ગÕ 

તો ગવાય જ. મને લા^Gુ ંક: માર: પણ તે ગા�ુ ંજોઈએ. d�fટશ રાજનીિતમા ંખોડો 

�યાર: પણ Mુ ં જોતો, છતા ં એકંદર: મને તે નીિત સાર@ લાગતી હતી. d�fટશ 

અમલ=ુ ંને અમલદારો=ુ ંવલણ એકંદર: �S=ુ ંપોષક છે એમ Mુ ં�યાર: માનતો. 

દdeણ આf�કામા ંઊલટ@ નીિત જોતો, રંગ¾ષે જોતો. તે edણક અને 4થાિનક છે 

એમ માનતો. Rથી રાજિનtઠામા ં Mુ ં ~0ેજોની હર@�ાઈ કરવા મથતો. ખતંથી 

~0ેજોના રાtÂગીત Õગોડ સેવ ધ fક|ગÕનો Zરૂ મ1 શીખી લીધો. તે સભાઓમા ં

ગવાય તેમા ં મારો Zરૂ ભેળવતો. અને R R �સગંો આડબંર િવના વ�ાદાર@ 

બતાવવાના આવે તેમા ંMુ ંભાગ લેતો. 

એ રાજિનtઠાને માર@ �જ|દગીભરમા ં મ1 કોઈ fદવસ વટાવી નથી. મારો ~ગત 

લાભ સાધવાનો મને િવચાર સરખોયે નથી થયો. વફાદાર@ને કરજ સમ� મ1 

સદાયે તે અદા કર@ છે. 

zયાર: fહ|\ુ4તાન આNયો �યાર: રાણીની ડાયમડં zGdુબલીની તયૈાર@ઓ શJ થઈ 

હતી. રાજકોટમા ં પણ એક સિમિત િનમાઈ. તેમા ં મને આમ{ંણ થGુ.ં મ1 તે 

4વીકાGુ+. મને તેમા ંદંભની ગધં આવી. તેમા ંદ:ખાવને સા?ુ બMુ થb ુ ંમ1 જોGુ.ં એ 

જોઈ મને \ુ:ખ થGુ.ં સિમિતમા ં રહ:�ુ ં ક: નહk એ �Ù મારા આગળ ખડો થયો. 

~તે મારા કત+Nય=ુ ંપાલન કર@ને સતંોષ માનવાનો મ1 ઠરાવ કય5. 
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�eૃારોપણ કરવાની એક Zચૂના હતી. આમા ંMુ ંદંભ જોઈ ગયો. �eૃારોપણ ક:વળ 

સાહ:બલોકને �સ� કરવા "રૂb ુ ંકરવા=ુ ંહb ુ ંએમ જણાGુ.ં લોકોને મ1 સમSવવા 

�ય�ન કય5 ક: �eૃારોપણની કોઈ ફરજ નથી પાડb ુ,ં એ ભલામણJપે છે. વાવવા ં

તો fદલ કઈને વાવવા ંઅથવા તો %Ðુલ નહk. મને કંઈ 4મરણ છે ક: આમ કહ:તો 

�યાર: લોકો માર@ વાત હસી કાઢતા. મ1 મારા ભાગ=ુ ંઝાડ તો બરાબર વાNGુ,ં ન ે

તે ઊછGુ+ એટ}ુ ંમને યાદ છે. 

Õગોડ સેવ ધ fક|ગÕ Mુ ં [ુ�ંુબના ં બાળકોને શીખવતો. મ1 Â:િન|ગ કોલેજના 

િવધાથ²ઓને શીખNયા=ુ ં મને 4મરણ છે. પણ તે આ જ �સગેં ક: સાતમા 

એડવડ+ના રાzયારોહણ �સગેં એ મને બરોબર યાદ નથી. આગળ જતા ંમને આ 

ગીત ગા�ુ ંખટÎુ,ં અfહ|સાના મારા િવચારો મારામા ંRમ �બળ થતા ગયા તેમ 

માર@ વાણી અને િવચારો ઉપર Mુ ંવધાર: ચોક@ કરવા લા^યો. એ ગીતમા ંબે લીટ@ 

આ પણ છે: 

તેના શüઓુનો નાશ કરR, તેમના ંકાવતરાને િનtફળ કરR. 

આ ગાવા=ુ ં મને ખટÎુ.ં મારા િમ{ ધ. mથૂને મ1 માર@ %�ુક:લીની વાત કર@. 

તેમણે પણ કmલૂ કGુ+ ક: એ ગા�ુ ંઅfહ|સક મ=tુયને શોભે નહk. શü ુકહ:વાયા ત ે

દગો જ કર: એમ ક:મ માની લેવાય ? શü ુ મા£યા તે ખોટા જ હોય એમ ક:મ 

કહ:વાય ? ઈ�રની પાસે તો £યાયની જ માગણી કરાય. દા. mથૂે આ દલીલ 

4વીકાર@. તેમણે પોતાના સમાજમા ં ગાવા સા?ુ ન�ુ ં જ ગીત ર�Gુ.ં દા. mથૂની 

િવશેષ ઓળખાણ હવે પછ@ કર@qુ.ં 

Rમ વફાદાર@નો ¤ણુ મારામા ં4વાભાિવક હતો તેમ q�ુષુાનો. માદંા,ં પછ@ સગા ં

હોય ક: પરાયા,ં તેમની સેવા કરવાનો મને શોખ હતો એમ કહ@ શકાય. રાજકોટમા ં

મા?ંુ દdeણ આfgકા=ુ ંકામ ચાલb ુ ંહb ુ ંતે દર°યાન Mુ ં%ુબંઈ જઈ આNયો. %nુય 
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શહ:રોમા ંસભાઓ ભર@ને લોકમત િવશેષ ક:ળવવાનો ઈરાદો હતો. એને ~ગે જ Mુ ં

ગયેલો. �થમ તો £યાય%િૂતª રાનડ:ને મQયો. તેમણે માર@ વાત �યાન દઈને 

સાભંળ@ ને મને સર fફરોજશાન ેમળવાની સલાહ આપી. પછ@ Mુ ંજ�4ટસ બદ?ુદ@ન 

તૈયબ�ને મQયો. તેમણે પણ માર@ વાત સાભંળ@ને તે જ સલાહ આપી. Õજ�4ટસ 

રાનડ: અને Mુ ંતમને બMુ થોડા દોર@ શક@qુ.ં અમાર@ �4થિત તો તમે Sણો છો. 

અમારાથી Sહ:રમા ંભાગ ન લઈ શકાય. પણ અમાર@ લાગણી તો તમાર@ સાથે 

જ. ખરા દોરનાર સર fફરોôશા છે.Õ 

સર fફરોôશાને તો Mુ ં મળવાનો હતો જ. પણ આ બે વડ@લોને મોઢ:થી તેમની 

સલાહ �માણે ચાલવા=ુ ં સાભંળ@, સર fફરોôશાના �S ઉપરના કાm=ૂ ુ ં મને 

િવશેષ ભાન થGુ.ં 

સર fફરોôશાને મQયો. Mુ ં તેમનાથી ~Sવાને તો તૈયાર હતો જ. તેમને અપાતા ં

િવશેષણો સાભંTયા ંજ હતા.ં Õ%ુબંઈના િસ|હÕ, Õ%ુબંઈના બેતાજ બાદશાહÕને માર: 

મળવા=ુ ંહb ુ.ં પણ બાદશાહ: મને ડરાNયો નહk. વડ@લ R �ેમથી પોતાના aુવાન 

દ@કરાને મળે તેમ તે મQયા. માર: તેમના ચે°બરમા ંતેમને મળવા=ુ ંહb ુ.ં તેમની 

પાસે અ=યુાયીઓનો ડાયરો તો Sમેલો જ હોય. વા�છા હતા, કામા હતા. તેમની 

સાથે માર@ ઓળખાણ કરાવી. વા�છા=ુ ંનામ મ1 સાભંQGુ ંહb ુ ંજ. એ fફરોôશાનો 

જમણો હાથ ગણાતા. ¬કડાશા�ી તર@ક: વીરચદં ગાધંીએ મન ે તેમની ઓળખ 

આપી હતી. તેમણે કKુ,ં Õગાધંી, આપણે પાછા મળqુ.ંÕ 

આ બIુ ંથતા ંતો ભા^યે બે િમિનટ થઈ હશે. સર fફરોôશાએ માર@ વાત સાભંળ@ 

લીધી. £યાય%િૂતª રાનડ: અને તૈયબ�ને મQયો હતો તે પણ મ1 તેમને જણાNGુ.ં 

Õગાધંી, તાર: સા?ુ માર: Sહ:ર સભા કરવી પડશ.ે તને મદદ દ:વી જોઈએ.Õ 

%નુશીની તરફ વQયા, ને તેને સભાનો fદવસ %કુરર કરવા=ુ ંકKુ.ં fદવસ %કુરર 
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કર@ મને િવદાયગીર@ આપી. સભાને આગલે દહાડ: પોતાને મળવા=ુ ંફરમાNGુ.ં Mુ ં

િનભ+ય થઈ મનમા ંમલકાતો ઘેર ગયો. 

%ુબંઈની આ %લુાકાત દર°યાન મારા બનવેી R %ુબંઈમા ંરહ:તા તેમને Mુ ંમળવા 

ગયો. તે માદંા હતા. તેમની �4થિત ગર@બ હતી. બહ:ન એકલી તેમની સારવાર 

કર@ શક: તેમ નહોb ુ.ં માદંગી સખત હતી. મ1 તેમને માર@ જોડ: રાજકોટ ચાલવા 

કKુ.ં તેઓ રા� થયા.ં બહ:નબનેવીને લઈ Mુ ંરાજકોટ ગયો. માદંગી ધાયા+ કરતા ં

વધાર: ગભંીર થઈ પડ@. મ1 તેમને માર@ ઓરડ@મા ંરાnયા. આખો fદવસ Mુ ંતેમની 

પાસે જ રહ:તો. રાતના પણ Sગ�ુ ંપડb ુ.ં તેમની સેવા કરતા ંદdeણ આfgકા=ુ ં

કામ Mુ ં કર@ ર�ો હતો. બનેવીનો 4વગ+વાસ થયો. પણ તેમના છેTલા fદવસોમા ં

તેમની સેવા કરવાનો �સગં મને મQયો. એથી મને ભાર: સતંોષ થયો. 

q�ુષૃાના મારા આ શોખે આગળ જતા ંિવશાળ 4વJપ પકડ�ુ.ં તે એટલે Zધુી ક:, 

તે કરવામા ંMુ ંમારો ધધંો છોડતો, માર@ ધમ+પ�નીને રોકતો ને આખા ઘરને રોક@ 

દ:તો. આ �િૃતને મ1 શોખ તર@ક: ઓળખાવી છે, ક:મ ક: Mુ ંજોઈ શBો h ંક: આ 

¤ણુો zયાર: આનદંદાયક થઈ પડ: છે �યાર: જ નભી શક: છે. તાણીbશુીને અથવા 

દ:ખાવ ક: શરમને ખાતરા થાય છે �યાર: તે માણસને કચડ@ નાખે છે, ને તે કરતો 

છતો માણસ કરમાય છે. R સેવામા ંઆનદં નથી મળતો તે નથી સેવકને ફળતી, 

નથી સેNGનુે ભાવતી. R સેવામા ંઆનદં મળે છે તે સેવા આગળ એશઆરામ ક: 

ધનોપાÌન ઈ�યાfદ ��િૃત b�ુછ લાગે છે. 
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�j. / ��"��� �O� 

બનેવીના દ:હાતંને બીR જ fદવસે માર: %ુબંઈની સભાને સા?ુ જવા=ુ ંહb ુ.ં Sહ:ર 

સભાને સા?ુ ભાષણ િવચારવા Rટલો મને વખત નહોતો મQયો. ઉSગરાઓનો 

થાક લા^યો હતો. સાદ ભાર: થઈ ગયો હતો. ઈ�ર Rમતેમ મને િનભાવી લેશ ે

એમ મનમા ંિવચારતો Mુ ં%ુબંઈ ગયો. ભાષણ લખવા=ુ ંતો મને 4વ_નેય નહોb ુ.ં 

સભાની તાર@ખને આગલે દહાડ: સાRં પાચં વા^યે Mુકમ �માણે Mુ ંસર fફરોજશાની 

ઑfફસે હાજર થયો. 

'ગાધંી, તમા?ંુ ભાષણ તૈયાર છે ક:?' તેમણે "છૂÒુ.ં 

'ના �, મ1 તો ભાષણ મોઢ:થી જ કરવાનો િવચાર રાnયો છે,' મ1 બીતા ંબીતા ંઉ!ર 

આ_યો. 

'એ %ુબંઈમા ંનહk ચાલે. અહk fરપોfટ 	ગ ખરાબ છે, ને આ સભાથી આપણને કશો 

લાભ ઉઠાવવા માગતા હોઈએ તો તમા?ંુ ભાષણ લખે}ુ ં જ હો�ુ ં જોઈએ અને 

રાતોરાત છપા�ુ ંજોઈએ. ભાષણ રાતોરાત લખી શકશો ના?' 

Mુ ંગભરાયો. પણ મ1 લખવાના �ય�નની હા પાડ@. 

'�યાર: %નુશી તમાર@ પાસે ભાષણ લેવા Bાર: આવ?ે' %ુબંઈના િસ|હ બોTયા. 

'અdગયાર વા^ય,ે' મ1 ઉ!ર આ_યો. 

સર fફરોજશાએ %નુશીને તે કલાક: ભાષણ મેળવી રાતોરાત છપાવવા Mુકમ કર@ 

મને િવદાય કય5. 

બીR દહાડ: સભામા ંગયો. ભાષણ લખવા=ુ ંકહ:વા=ુ ંક:ટ}ુ ંડહાપણ હb ુ ંએ Mુ ંજોઇ 

શBો. ફરામ� કાવસ� ઈÇ£4ટટÒટુના હૉલમા ં સભા હતી. મ1 સાભંળે}ુ ં ક: સર 
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fફરોજશા બોલવાના હોય તે સભામા ં ઊભવાની જગા ન હોય. આમા ં %nુય�વ ે

િવ±ાથ²વગ+ રસ લેનારો હોય. 

આવી સભાનો મારો પહ:લો અ=ભુવ હતો. મારો સાદ કોઈ નહk સાભંળ@ શક: એવી 

માર@ ખાતર@ થઈ. મ1 Ëજૂતા ંËજૂતા ંભાષણ વાચંવા=ુ ંશJ કGુH. સર fફરોજશા મન ે

ઉ!ેજન આપતા Sય. મને તો લાગે છે ક: મારો સાદ તેમ તેમ નીચો પડતો જતો 

હતો. 

"રુાણા િમ{ ક:શવરાવ દ:શપાડં: માર@ વહાર: ધાયા. તેમના ં હાથમા ં મ1 ભાષણ 

%Îૂુ.ં તેમનો સાદ તો બરાબર જ હતો. પણ �ેeકગણ શેનો સાભંળે? 

'વા�છાવા�છા'થી હૉલ ગા� ર�ો. વા�છા ઊઠPા. તેમણે દ:શપાડં: પાસેથી કાગળ 

લીધો ને મા?ંુ કામ થGુ.ં સભા bરુત શાતં થઈ, ને અથથી ઈિત Zધુી સભાએ 

ભાષણ સાભંQGુ.ં િશર4તા %જુબ જોઈએ �યા ં 'શેમ શેમ' ને જોઇએ �યા ંતાળ@ઓ 

હોય જ. Mુ ંરા� થયો. 

સર fફરોજશાને ભાષણ ગ°Gુ.ં મને ગગંા ના�ા Rટલો સતંોષ થયો. 

આ સભાને પfરણામે દ:શપાડં: તેમ જ એક પારસી ¤હૃ�થ પલQયા. પારસી ¤હૃ4થ 

આR હો§ો ભોગવે છે, એટલે તેમ=ુ ંનામ �ગટ કરતા ં ડ?ંુ h.ં તેમના િનrયને 

જજ ખરશેદ�એ ડોલાNયો, ને તે ડોલવાની પાછળ એક પારસી બહ:ન હતી. 

િવવાહ કર: ક: દdeણ આfgકામા ંઆવ?ે િવવાહ કરવા=ુ ંતેમણે વધાર: યો^ય ધાGુH. 

પણ આ પારસી િમ{ની વતી પારસી ?ુ4તમ�એ �ાયિrત કGુH, ને પારસી 

બહ:નની વતી=ુ ં�ાયિrત બી� પારસી બહ:નો સેિવકા=ુ ંકામ કર@ ખાદ@ પાછળ 

વૈરા^ય લઈને કર@ રહ@ છે. તેથી આ દંપતીને મ1 માફ@ આપી છે. દ:શપાડં:ન ે

પરણવા=ુ ં�લોભન નહોb ુ,ં પણ તે ન આવી શBા. તે=ુ ં�ાયિrત તો તેઓ પોતે 

જ કર@ ર�ા છે. વળતા ંઝાઝંીબાર આવbુ ંહb ુ ં�યા ંએક તૈયબ�ને મળેલો. તેમણે 
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પણ આવવાની આશા આપેલી. પણ દdeણ આfgકા કંઇ એ આવે? આ ન 

આવવાના ¤નુાનો બદલો અ³બાસ તૈયબ� વાળ@ ર�ા છે. પણ બાfર4ટર 

િમ{ોને દdeણ આfgકા આવવા લલચાવવાના મારા �ય�નો આમ િનtફળ ગયા. 

અહk મને પે4તન� પાદશાહ યાદ આવે છે. તેમની સાથે મને િવલાયતથી જ 

મીઠો સબંધં હતો. પે4તન�ની ઓળખ મને લડંનની અ�ાહાર આપનાર@ વીશીમા ં

થયેલી. તેમના ભાઇ બરજોર�ની દ@વાના તર@ક:ની nયાિત Mુ ંSણતો હતો, મQયો 

નહોતો. પણ િમ{મડંળ કહ:b ુ ં ક: તે 'ચVમ' છે. ઘોડાની દયા ખાઇને Âામમા ં ન 

બેસ;ે શતાવધાની Rવી 4મરણશ��ત છતા ંfડ0ીઓ ન લે; િમSR એવા 4વત{ં ક: 

કોઇની શેહમા ં ન આવે; અને પારસી છતા ં અ�ાહાર@! પે4તન� છેક તેવા ન 

ગણાતા. પણ તેમની હ`િશયાર@ પકંાયેલી હતી. તે nયાિત િવલાયતમા ંપણ હતી. 

પણ અમાર@ વ�ચેના સબંધં=ુ ં%ળૂ તો તેમનો અ�ાહાર હતો. તેમની હ`િશયાર@ન ે

પહ`ચ�ુ ંમાર@ શ��તબહાર હb ુ.ં 

%ુબંઈમા ં પે4તન�ને ખોળ@ કાઢàા હતા. એ �ોથોનોટર@ હતા. Mુ ં મQયો �યાર: 

mહૃદ ¤જુરાતી શ³દકોષના કામમા ં રોકાયલેા હતા. દdeણ આfgકામાનંા કામમા ં

મદદ માગવાની બાબતમા ંએક: િમ{ને મ1 છોડPા નહોતા. પે4તન� પાદશાહ: તો 

મને પણ દdeણ આfgકા ન જવાની સલાહ આપી! 'મારાથી તમને મદદ તો શી 

થાય, પણ તમા?ંુ દdeણ આfgકા પાછા જ�ુ ંજ મને તો પસદં નથી. અહk આપણા 

દ:શમા ં જ Bા ં ઓh ં કામ છે? aુઓની આપણી ભાષાની જ સેવા Bા ં ઓછ@ 

કરવાની છે? માર: િવ�ાનને લગતા શ³દોના અથ+ કાઢવાના છે. આ તો એક જ 

eે{. દ:શની ગર@બાઈનો િવચાર કરો. દdeણ આfgકામા ંઆપણા લોકોને %સુીબત 

છે, પણ તેમા ંતમારા Rવા ખરચાઇ Sય એ Mુ ંસહન ન ક?ંુ. આપણે જો અહkયા ં

આપણા હાથમા ંરાzયસ!ા મેળવીએ તો �યા ંએની મેળે મદદ થઈ રહ:. તમને તો 

Mુ ંનહk સમSવી શ[ંુ, પણ તમારા Rવા બીS સેવકોને તમારો સાથ કરાવવામા ં
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Mુ ંમદદ તો નહk જ ક?ંુ.' આ વચન મને ન ગ°યા,ં પણ પે4તન� પાદશાહને િવષે 

મા?ંુ માન વ�Gુ.ં તેમનો દ:શ�ેમ-ભાષા�ેમ જોઈ Mુ ંમોfહત થયો. અમાર@ વ�ચેની 

�ેમગાઠં આ �સગંથી વધાર: સôજડ થઈ. તેમ=ુ ં \ૃ�tટdબ|\ુ Mુ ં "રૂ:"?ંુૂ સમ� 

શBો. પણ દdeણ આfgકા=ુ ંકામ છોડવાને બદલે તેમની \ૃ�tટએ માર: તો એને 

વધાર: વળગી રહ:�ુ ંજોઇએ એમ મને લા^Gુ.ં દ:શ�ેમી એક પણ ~ગને બને �યા ં

લગી જb ુ ંન કર:, ને માર: સા?ુ તો ગીતાનો �લોક તૈયાર જ હતો: 

ौयेा�ःवधम= �वगुणः परधमा6'ःवन�ु>तात ्। 

ःवधम@ िनधनं ौयेः परधम= भयावहः ।।@ 

@ચfડયાતા પરધમ+ કરતા ંઊતરતો 4વધમ+ સારો છે. 4વધમ+મા ંમોત પણ સા?ંુ, 

પરધમ+ એ ભયકતા+ છે. 
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28. k $����� 

સર fફરોજશાએ મારો ર4તો સરળ કર@ %Bૂો. %ુબંઈથી Mુ ં"નૂા ગયો. "નૂામા ંબે 

પe હતા એ મને ખબર હતી. માર: તો બધાની મદદ જોઈતી હતી. લોકમા£યને 

મQયો. તેમણે કKુ:ં 

'બધા પeની મદદ મેળવવાનો તમારો િવચાર ત§ન બરોબર છે. તમારા �Ùન ે

િવષે મતભેદ ન જ હોય. પણ તમાર: સા?ુ તટ4થ �%ખુ જોઈએ. તમે �ોફ:સર 

ભાડંારકરને મળો. તેઓ આજકાલ કોઈ fહલચાલમા ંભાગ નથી લેતા. પણ કદાચ 

આ કામને સા?ુ બહાર પડ:. તમેને મQયા પછ@ મને પfરણામ જણાવજો. Mુ ંતમને 

"રૂ@ મદદ કરવા મા¤ુ ંh.ં તમે �ોફ:સર ગોખલેને તો મળશો જ. માર@ પાસે zયાર: 

આવ�ુ ંહોય �યાર: િવનાસકંોચે આવજો.' 

લોકમા£યના ં આ મને �થમ દશ+ન હતા.ં તેમની લોકિ�યતા=ુ ં કારણ Mુ ં bરુત 

સમ� શBો. 

અહkથી Mુ ં ગોખલે પાસે ગયો. તે ફર^Gસુન કૉલેજમા ં હતા. મને iબૂ �ેમથી 

ભેટàા ને પોતાનો કર@ લીધો. તેમનો પણ મને પહ:લો પfરચય હતો. પણ, ક:મ 

Sણે અમે "વૂ- મQયા હોઇએ તેમ લા^Gુ.ં સર fફરોજશા તો મને fહમાલય Rવા 

લા^યા. લોકમા£ય સ%&ુ Rવા લા^યા. ગોખલે ગગંા Rવા લા^યા. તેમા ંMુ ંનાહ@ 

શ[ંુ. fહમાલય ચડાય નહk. સ%&ુમા ં �બૂવાનો ભય રહ:. ગગંાની તો ગોદમા ં

રમાય. તેમા ંહોડકા ંલઈને તરાય. ગોખલેએ માર@ ઝીણવટથી તપાસ કર@, Rમ 

એક િનશાdળયો િનશાળમા ંદાખલ થવા Sય તેની થાય તેમ. કોને કોને મળ�ુ ંને 

ક:મ મળ�ુ ં એ બતાNGુ,ં ને મા?ંુ ભાષણ જોવા મા^Gુ.ં મને કૉલેજની ગોઠવણ 

બતાવી. zયાર: મળ�ુ ં હોય �યાર: ફર@ મળાવા=ુ ં કહ@, દા. ભાડંારકરનો જવાબ 
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સભંળાવવા=ુ ં કહ@, મને િવદાય કય5. રાzય�કરણી eે{મા ં R 4થાન ગોખલેએ 

�વતા ં મારા éદયમા ં ભોગNGુ ં ને હ� દ:હાતં થયા છતા ં ભોગવે છે તે કોઈ 

ભોગવી શÎુ ંનથી. 

Rમ દ@કરાને બાપ વધાવે તેમ રામ[ૃtણ ભાડંારકર: મને વધાNયો. તેમને �યા ંગયો 

�યાર: મ�યાíકાળ હતો. આવે સમયે Mુ ંમા?ંુ કામ કર@ ર�ો હતો એ વ4b ુજ આ 

ઉ±મી શા��ને વહાલી લાગી; ને તટ4થ �%ખુ માટ:નો મારો આ0હ સાભંળ@ 

'ધેèસ ઇટ', 'ધેèસ ઇટ' 'એ જ બરોબર', 'એ જ બરોબર'ના ઉâાર તેમના %ખુમાથંી 

સહ:R નીકળ@ ગયા. 

વાતને ~તે તેઓ બોTયા, 'ગમે તેને "છૂશો તો તે તમને કહ:શે ક:, Mુ ંહાલ કોઈ 

રાzય�કરણી કામમા ંભાગ લેતો નથી. પણ તમને Mુ ંન તરછોડ@ શ[ંુ. તમારો ક:સ 

એવો મજmતૂ છે ને તમારો ઉ±મ એવો 4b�ુય છે ક: મારાથી તમાર@ સભામા ં

આવવાની ના ન પડાય. રા. િતલક અને રા. ગોખલેને તમે મQયા એ સા?ંુ કGુH છે. 

તેઓને કહ:જો ક: Mુ ંiશુીથી બનંે પe બોલાવે તે સભામા ંઆવીશ ને �%ખુપદ 

લઈશ. વખતની બાબત મને "છૂવાની જJર નથી. R વખત બનંે પeને અ=[ુળૂ 

હશે તેને Mુ ં અ=[ુૂળ થઈશ.' આમ કહ@ મને ધ£યવાદ અને આશીવા+દ આપી 

િવદાય કય5. 

કશી હોહા િવના, આડબંર િવના, એક સાદા મકાનમા ં "નૂાના આ િવ¾ાન અને 

�યાગી મડંળે સભા ભર@ ને મને સ"ંણૂ+ �ો�સાહન સાથે િવદાય કય5. 

Mુ ંઅહkથી મ&ાસ ગયો. મ&ાસ તો ઘે}ુ ંથઈ ગGુ.ં બાલાZુદંરમના fક4સાની સભા 

ઉપર ¨ડ@ અસર પડ@. મા?ંુ ભાષણ માર: સા?ુ �માણમા ંલાmં ુ ંહb ુ.ં બIુ ંછાપે}ુ ં

હb ુ.ં પણ શ³દ:શ³દ સભાએ �યાન"વૂ+ક સાભંQયો. સભાને ~તે પેલા લીલા 

ચોપાિનયા ઉપર ધાડ પડ@. મ&ાસમા ંZધુારાવધારાસfહત તનેી બી� આ�િૃ! દસ 
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હSરની છપાવી. તેમાનંો ઘણો ભાગ ઉપડ@ ગયો. પણ મ1 જોGુ ંક: દસ હSરની 

જJર નહોતી. ઉ�સાહની માર@ ¬કણી વધાર: પડતી હતી. તે વગ+માથંી એકલા 

મ&ાસમા ંદસ હSર નકલની જJર ન પડ:. 

અહk મને મોટામા ંમોટ@ મદદ 4વ. �. પરમે�ર= ્ િપTલેની મળ@. તેઓ 'મ&ાસ 

4ટÛ£ડડ+'ના અિધપિત હતા. તેમણે આ �Ùનો અUયાસ સારો કર@ લીધો હતો. 

તેમની ઑfફસે મને વખતોવખત બોલાવે ને દોર:. 'fહ|\ુ'ના �. Z�ુ�·ય% ્ને પણ 

મQયો હતો. તેમણે અને દા. Z�ુ�·યમે પણ "રૂ@ fદલસો� બતાવી હતી. પણ 

�. પરમે�ર= ્ િપTલેએ તો મને પોતાના છાપાનો આ કામને સા?ુ R ઉપયોગ 

કરવો હોય તે કરવા દ@ધો ને મ1 તે ¶ટથી કય5. સભા પા�યા_પા હોલમા ંથયેલી 

ને તેમા ં દા. Z�ુ�·ય% ્ �%ખુ થયા હતા એવો મને nયાલ છે. મ&ાસમા ં મ1 

ઘણાઓનો �ેમ અન ે ઉ�સાહ એટલો બધો અ=ભુNયો ક:, જોક: �યા ં સMુની સાથ ે

%nુય�વે ~0ે�મા ંબોલવા=ુ ંહb ુ,ં છતા ંમને ઘર R�ુ ંજ લા^Gુ.ં �ેમ Bા ંબધંનોને 

તોડ@ શકતો નથી? 
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29. �%�4 પ�M� C�	 

મ&ાસથી કલક!ા ગયો. કલક!ામા ં મને %�ુક:લીઓનો પાર ન ર�ો. �યા ં '0ેટ 

ઈ4ટન+' હોટ:લમા ં ઊતય5. કોઇને ઓળi ુ નહk. હોટ:લમા ં 'ડ:લી ટ:dલ0ાફ' ના 

�િતિનિધ િમ. એલર થૉપ+ની ઓળખ થઈ. તે રહ:તા હતા બગંાળ �લબમા.ં �યા ં

મને તેમણે નોતય5. તે વખતે તેમને ખબર નહોતી ક: હોટ:લના દ@વાનખાનામા ં

કોઈ fહ|દ@ને ન લઈ જઈ શકાય. પાછળથી તેમણે આ �િતબધં િવષે S·G.ુ તેથી 

તે મને પોતાની કોટડ@મા ં લઈ ગયા. fહ|દ@ઓ તરફના 4થાિનક ~0ેજોના આ 

અણગમાનો તેમને ખેદ થયો. મને દ@વાનખાનામા ંન લઈ જવા સા?ુ માફ@ માગી. 

'બગંાળના દ:વ' Zરુ:£&નાથ બેનર�ને તો મળવા=ુ ંહb ુ ંજ. તેમન ેમQયો. Mુ ંમQયો 

�યાર: તેમની આસપાસ બીS મળનારાઓ હતા. તેમણે કK,ુ 'તમારા કામમા ંલોકો 

રસ નહk લે એવો મને ભય છે. તમે તો aુઓ છો ક: અહk જ કંઈ થોડ@ િવટંબણાઓ 

નથી. છતા ંતમાર: તો બને તે કર�ુ ંજ. આ કામમા ંતમાર: મહારાSઓની મદદ 

જોઈશે. d�fટશ ઈ�£ડયા એસોિસયેશનના �િતિનિધઓને મળજો. રાS સર 

_યાર@મોહન %કુર� અને મહારાS ટાગોરને મળજો. બનંે ઊદાર �િૃ!ના છે ને 

Sહ:ર કામમા ંઠ@ક ભાગ લે છે.' Mુ ંઆ ¤હૃ4થોને મQયો. �યા ંમાર@ ચાચં ન mડૂ@. 

બનંેએ કKુ,ં 'કલક!ામા ંSહ:ર સભા કરવી સહ:}ુ ંકામ નથી. પણ કરવી જ હોય 

તો ઘણો આધાર Zરુ:£&નાથ બેનર� ઉપર છે.' 

માર@ %�ુક:લીઓ વધતી જતી હતી. 'અ%તૃ બઝાર પિ{કા'ની ઓfફસે ગયો. �યા ં

પણ R ¤હૃ4થો મને મQયા તેમણે માની લીધે}ુ ં ક: Mુ ં કોઈ ભમતારામ હોવો 

જોઈએ. 'બગંવાસી' એ તો હદ વાળ@. મને એક કલાક Zધુી તો બેસાડ@ જ %Bૂો. 

બીSઓની સાથે અિધપિતસાહ:બ વાતો કરતા Sય; તેઓ જતા Sય, પણ પોતે 
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માર@ તરફ પણ ન aુએ. એક કલાક રાહ જોઈને મ1 મારો �Ù છેડયો �યાર: તેમણે 

કK,ુ 'તમે જોતા નથી અમને ક:ટ}ુ ંકામ પડ�ુ ંછે ? તમારા Rવા તો ઘણા અમાર: 

�યા ંચાTયા આવે છે. તમે િવદાય થાઓ તેમા ંજ સા?ંુ છે. અમાર: તમાર@ વાત 

સાભંળવી નથી.' મને ઘડ@ભર \ુ:ખ તો થGુ,ં પણ Mુ ં અિધપિત=ુ ં &�tટdબ|\ુ 

સમzયો. 'બગંવાસી' ની nયાિત તો સાભંળ@ હતી. અિધપિતને �યા ં માણસો 

આવતા હતા તે Mુ ંજોઈ શBો હતો. તેઓ બધા તેમને ઓળખનારા. તેમ= ુછા"ુ ં

તો ભર"રૂ રહ:b ુ ં હb ુ.ં દdeણ આfgકા=ુ ં તે વેળા તો નામ પણ માડં જણાયે}ુ.ં 

િનતનવા માણસો પોતાના ં\ુ:ખ ઠલવવા ચાTયા ંજ આવે. તેમને તો પોતા= ુ\ુ:ખ 

મોટામા ંમોટો સવાલ હોય. પણ અિધપિતની પાસે તો એવા ં\ુdખયા ંથોકબધં હોય. 

બધા=ં ુએ બાપડો qુ ંકર: ? વળ@ \ુ:ખીને મન છાપાના અિધપિતની સ!ા એટલે 

મોટ@ વાત હોય. અિધપિત પોતે તો Sણતો હોય ક: તેની સ!ા તેની કચેર@ના 

દરવાSનો �બર પણ ન ઓળંગતી હોય. 

Mુ ં હાય5 નહk. બીS અિધપિતઓને મળવા=ુ ં ચા}ુ ં રાnGુ.ં મારા fરવાજ %જુબ 

~0ેજોને પણ મQયો. '4ટ:èસમૅન' અને 'ÚÇ^લશમૅન' બનંે દdeણ આfgકાના 

સવાલ=ુ ંમહ�વ Sણતા હતા.ં તેમણે લાબંી %લુાકાતો છાપી. 'ÚÇ^લશમૅન'ના િમ. 

સîડસ- મને અપનાNયો. તેમની ઑfફસ માર: સા?ુ iTુલી, તેમ=ુ ંછા"ુ ંમાર: સા?ુ 

iTુ}ુ.ં પોતાના અ0લેખમા ંZધુારોવધારો કરવાની પણ મને ¶ટ આપી. અમાર@ 

વ�ચે 4નેહ બધંાયો, એમ કMુ ંતો અિતશયો��ત નથી. તેમણે R મદદ થઈ શક: તે 

કરવા=ુ ં મને વચન આ_Gુ.ં મ1 જોGુ ં ક: આ વચન તેમણે અeરશ: પાQG,ુ ન ે

તેમની તdબયત ખરાબ થઈ �યા ં લગી તેમણે માર@ સાથે પ{Nયવહાર Sર@ 

રાnયો. માર@ �જ|દગીમા ં આવા અણધાયા+ મીઠા સબંધંો અનેક બધંાયા છે. િમ. 

સîડસ+ને મારામા ંR ગ°Gુ ં તે અિતશયો��તનો અભાવ અને સ�યપરાયણતા હતા.ં 

તેમણે માર@ ઊલટતપાસ કરવામા ં કચાશ નહોતી રાખી. તેમા ં તેમણે જોGુ ં ક: 
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દdeણ આfgકાના ગોરાઓના પeને િનtપeપાતપણે %કૂવામા ં ને તેની bલુના 

કરવામા ંમ1 £Gનૂતા નહોતી રાખી. 

મારો અ=ભુવ મને કહ:છે ક: સામા પeને £યાય આપી આપણે £યાય વહ:લો 

મેળવીએ છ@એ. 

આમ મને અણધાર@ મદદ મળવાથી કલક!ામા ંપણ Sહ:ર સભા ભરવાની આશા 

બધંાઈ. તેવામા ં ડરબનથી તાર મQયો : 'પાલ+મે£ટ Sનેવાર@મા ં મળશે. જલદ@ 

પાછા ફરો.' 

આથી એક કાગળ છાપાઓંમા ં લખી bરુત ઊપડ@ જવાની અગ�ય જણાવી મ1 

કલક!ા છોડ�,ુ ને પહ:લી 4ટ@મર: જવાની ગોઠવણ કરવા દાદા અબ\ુTલાના 

%ુબંઈના એજ£ટને તાર કય5. દાદા અબ\ુTલાએ પોતે '[ુરલòડ' 4ટ@મર વેચાતી 

લીધી હતી. તેમા ં મને તથા મારા [ુ�ંુબને મફત લઈ જવાનો આ0હ ધય5. મ1 

ઉપકાર સfહત તે 4વીકાર કય5 અને Mુ ં fડસે°બરના આરંભમા ં '[ુરલòડ'મા ં માર@ 

ધમ+પ�ની, બે દ@કરા, ને મારા 4વગ+4થ બનેવીના એકના એક દ@કરાને લઈને 

દdeણ આfgકા તરફ બી� વાર રવાના થયો. આ 4ટ@મરની સાથે જ બી� 4ટ@મર 

'નાદર@' પણ ડરબન રવાના થઈ. તેના એજ£ટ દાદા અબ\ુTલા હતા. બનં ે

4ટ@મરમા ં મળ@ આઠસ1ક fહ|દ@ ઊતા?ુઓ હશે. તેમાનંો અરધ ઉપરાતં ભાગ 

Âા£સવાલ જનારો હતો. 
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1. �	C���� O�к��� 

[ુ�ંુબ સfહતની દfરયાની આ માર@ પહ:લી %સુાફર@ હતી. મ1 ઘણી વેળા લnGુ ંછે ક: 

fહ|\ુ સસંારમા ં િવવાહ બાળવયે થતા હોવાથી, અને મ�યમ વગ+ના લોકોમા ંમોટ: 

ભાગે પિત સાeર અને પ�ની િનરeર એવી �4થિત હોય છે તેથી, પિતપ�નીના 

�વન વ�ચે ~તર રહ: છે અને પિતએ પ�નીના િશeક બન�ુ ંપડ: છે. માર: માર@ 

ધમ+પ�નીના ને બાળકોના પોશાકની, ખાવાપહ:રવાની તેમ જ બોલચાલની સભંાળ 

રાખવી રહ@ હતી. માર: તેમને ર@તભાત શીખવવી રહ@ હતી. ક:ટલાકં 4મરણો મને 

અ�યાર:ય હસાવે છે. fહ|\ુ પ�ની પિતપરાયણતામા ંપોતાના ધમ+ની પરાકાtઠા માન ે

છે; fહ|\ુ પિત પોતાને પ�નીનો ઈ�ર માને છે. એટલે પ�નીએ Rમ તે નચાવે તેમ 

નાચ�ુ ંરKુ.ં 

R સમય િવષે Mુ ંલખી ર�ો h ં તે સમયે Mુ ંમાનતો ક: Zધુર:લા ગણાવાને સા?ુ 

અમારો બા�ાચાર બને �યા ં લગી Gરુોિપયનને મળતો હોવો જોઈએ. આમ 

કરવાથી જ પો પડ: ને પો પડPા િવના દ:શસેવા ન થાય. 

તેથી પ�નીનો અને બાળકોનો પોશાક મ1 જ પસદં કય5. બાળકો વગેર:ન ે

કાfઢયાવાડના ંવાdણયા ંતર@ક: ઓળખાવવા ંતે ક:મ સા?ંુ લાગે ? પારસી વધાર:મા ં

વધાર: Zધુર:લા ગણાય. એટલે, zયા ં Gરુોિપયન પોશાક=ુ ં અ=કુરણ અઠ@ક જ 

લા^Gુ ં �યા ં પારસી=ુ ં કGુH. પ�નીને સા?ુ સાડ@ઓ પારસી બહ:નો પહ:ર: છે તેવી 

લીધી; બાળકોને સા?ુ પારસી કોટપાટ}નૂ લીધા.ં બધાનંે mટૂમોSં તો જોઈએ જ. 

પ�નીને તેમ જ બાળકોને બનંે વ4b ુઘણા માસ લગી ન ગમી. જોડા કઠ:, મોSં 

ગધંાય, પગ �ગાય. આ અડચણોના જવાબ માર@ પાસે તૈયાર હતા. જવાબની 

યો^યતા કરતા ંMુકમ=ુ ંબળ તો વધાર: હb ુ ંજ. એટલે લાચાર@થી પ�નીએ તેમ જ 

બાલકોએ પોશાકના ફ:રફાર 4વીકાયા+. તટેલી જ લાચાર@થી અને એથીયે વI ુ
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અણગમાથી ખાવામા ંછર@કાટંાનો ઉપયોગ કરવા માડંPો. zયાર: મારો મોહ ઊતય5 

�યાર: વળ@ પાછો તેમણે mટૂમોSં, છર@કાટંા ઈ�યાદ@નો �યાગ કય5. ફ:રફારો Rમ 

\ુઃખકતા+ હતા તેમ ટ:વ પડPા પછ@ તેનો �યાગ પણ \ુઃખકર હતો. પણ અ�યાર: Mુ ં

જો� h ંક: અમે બધા ંZધુારાની કાચંળ@ ઉતાર@ને હળવા ંથયા ંછ@એ. 

આ જ 4ટ@મરમા ંક:ટલાકં બીSં સગા ંતેમ જ ઓળખીતા ંપણ હતા.ં તેમના તેમ જ 

ડ:કના બીS ઉતા?ુઓના પfરચયમા ંપણ Mુ ંiબૂ આવતો. અસીલ ને વળ@ િમ{ની 

4ટ@મર એટલે ઘરના Rવી લાગતી અને Mુ ંહરજ^યાએ ¶ટથી ફર@ શકતો. 

4ટ@મર બીSં બદંર કયા+ વગર નાતાલ પહ`ચવાની હતી, એટલે મા{ અઢાર 

fદવસની %સુાફર@ હતી. ક:મ Sણે અમને પહ`ચતાવં1ત ભાિવ તોફાનની ચેતવણી 

આપવી ન હોય, તેમ અમાર: પહ`ચવાને {ણ ક: ચાર fદવસ બાક@ હતા એવામા ં

દfરયામા ંભાર: તોફાન ઊપડ�ુ.ં આ દdeણના �દ:શમા ં fડસે°બર માસ ગરમીનો 

અને ચોમાસાનો સમય હોય છે, એટલે દdeણ સ%&ુમા ંઆ fદવસોમા ંનાના ંમોટા ં

તોફાન હોય જ. તોફાન એ�ુ ં તો સખત હb ુ ં અને એટ}ુ ં લબંાGુ ં ક: %સુાફરો 

ગભરાયા. 

આ \ૃ�ય ભNય હb ુ.ં \ુઃખમા ંસૌ એક થઈ ગયા. ભેદ uલૂી ગયા. ઈ�રને éદયથી 

સભંારવા લા^યા. fહ|\ુ %સુલમાન બધા સાથે મળ@ ઈ�રને યાદ કરવા લા^યા. 

કોઈએ માનતાઓ માની, ક_તાન પણ ઉતા?ુઓની સાથે ભQયા ને સૌને આ�ાસન 

આપી કKુ ંક:, જોક: તોફાન તીiુ ંગણાય તે�ુ ંહb ુ,ં તોપણ તેના કરતા ંઘણા ંવધાર: 

તીખા ંતોફાનોનો પોતાને અ=ભુવ થયો હતો. 4ટ@મર મજmતૂ હોય તો એકાએક 

�બૂતી નથી. ઉતા?ુઓને તેમણે આ�ુ ંઘxુ ંસમSNGુ,ં પણ એથી ઉતા?ુઓને કરાર 

ન વળે. 4ટ@મરમા ંઅવાજો તો એવા થાય ક: Sણે હમણા ંBાકંથી bટૂશે, હમણા ં

ગાબ�ુ ંપડશે. ગોથા ંએવા ંખાય ક: હમણા ંઊથલી પડશે એમ લાગે. ડ:ક ઉપર તો 
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કોઈ રહ@ જ શે=ુ ંશક: ? Õઈ�ર રાખે તેમ રહ:�ુÕં એ િસવાય બીજો ઉ\્ ગાર નહોતો 

સભંળાતો. 

મને 4મરણ છે તે �માણે, આવી dચ|તામા ંચોવીસ કલાક વી�યા હશે. છેવટ: વાદળ 

વીખરાGુ.ં Zયૂ+નારાયણે દશ+ન દ@ધા.ં ક_તાને કKુ ં: Õતોફાન ગGુ ંછે.Õ 

લોકોના ચહ:રા ઉપરથી dચ|તા \ૂર થઈ ને તેની જ સાથે ઈ�ર પણ અલોપ થઈ 

ગયો ! મોતનો ડર uલુાયો તેની જ સાથે ગાનતાન, ખાનપાન શJ થયા.ં માયા=ુ ં

આવરણ પાh ં ચડ�ુ.ં િનમાજ રહ@, ભજનો ર�ા,ં પણ તોફાન તાણે તેમા ં R 

ગાભંીય+ દ:ખાGુ ંહb ુ ંતે ગGુ ં! 

પણ આ તોફાને મને ઉતા?ુઓની સાથે ઓત�ોત કર@ %Bૂો હતો. એમ કહ@ 

શકાય ક:, મને તોફાનનો ભય નહોતો અથવા તો ઓછામા ંઓછો હતો. લગભગ 

આવા ંતોફાન મ1 અગાઉ અ=ભુNયા ંહતા.ં મને દfરયો લાગતો નથી, ફ:ર આવતા 

નથી. તેથી Mુ ંઉતા?ુઓમા ં િનભ+ય થઈ ફર@ શકતો હતો, તેમને આ�ાસન આપી 

શકતો હતો, અને ક_તાનના વરતારા સભંળાવતો હતો. આ 4નેહગાઠં મને બM ુ

ઉપયોગી થઈ પડ@. 

અમે ૧૮મી ક: ૧૯મી fડસે°બર: ડરબનના બારામા ંલગંર કGુH. Õનાદર@Õ પણ તે જ 

દહાડ: પહ`ચી. 

ખરા તોફાનનો અ=ભુવ તો હaુ હવે થવાનો હતો. 
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�. �	C�� 

અઢારમી fડસે°બરની આસપાસ બનંે 4ટ@મરો નાગંર@. દdeણ આfgકાના ંબદંરોમા ં

ઉતા?ુઓના આરો^યની "રૂ@ તપાસ થાય છે, જો ર4તામા ંકોઈને ચેપી રોગ લા¤ ુ

પડPો હોય તો 4ટ@મરને Zતૂકમા-ં�વૉરÛ£ટ@નમા-ંરાખે છે. અમ ે%ુબંઈ છોડ�ુ ં �યાર: 

�યા ંમરક@ તો ચાલતી જ હતી. તેથી અમને કંઈક Zતૂક નડવાનો ભય હતો જ. 

બદંરમા ં નાગંયા+ પછ@ 4ટ@મરને �થમતો પીળો વાવટો જ ચડાવવો પડ: છે. 

દા�તર@ તપાસ પછ@ zયાર: દા�તર %�ુ�ત આપે �યાર: પીળો વાવટો ઉતર: છે ને 

પછ@ ઉતા?ુઓના ંસગાસંાઈં વગેર:ને 4ટ@મર ઉપર આવવાની રS મળે છે. 

આ �માણે અમાર@ 4ટ@મર ઉપર પણ પીળો વાવટો ફરકતો હતો. દા�તર આNયા. 

તપાસ કર@ પાચં fદવસ=ુ ંZતૂક નાnંGુ,ં ક:મક: મરક@ના ંજbં ુ{ેવીસ fદવસ Zધુી 

દ:ખા દ: છે એવી તેમની મા£યતા હતી. અને તેથી તેમણે %ુબંઈ છોડPા પછ@ 

{ેવીસ fદવસ Zધુી 4ટ@મરોને Zતૂકમા ંરાખવી એમ ઠરાNGુ.ં 

પણ આ Zતૂકના Mકુમનો હ:b ુક:વળ આરો^ય નહોતો. અમને પાછા હાકં@ કાઢવાની 

fહલચાલ ડરબનમાનંા ગોરા શહ:ર@ઓ કર@ ર�ા હતા, તે પણ આ Mુકમમા ં

કારણuતૂ હતી. 

દાદા અબ\ુTલા તરફથી અમને શહ:રમા ં ચાલી રહ:લી આ fહલચાલની ખબરો 

મQયા કરતી હતી. ગોરાઓ ઉપરાઉપર જગંી સભાઓ કરતા હતા. દાદા અબ\ુTલા 

ઉપર ધમક@ઓ મોકલતા હતા. તેમને લાલચ પણ દ:તા હતા. જો દાદા અબ\ુTલા 

બનંે 4ટ@મરોને પાછ@ લઈ Sય તો તેમને =કુસાની ભર@ આપવા તૈયાર હતા. 

દાદા અબ\ુTલા કોઈની ધમક@થી ડર: એવા નહોતા. આ વેળા �યા ં શેઠ અબ\ુલ 

કર@મ હા� આદમ પેઢ@એ હતા. તેમણે ગમે તે =કુસાન વેઠ@ને પણ 4ટ@મરન ે
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બદંર પર લાવવાની ને ઉતા?ુઓને ઉતારવાની �િત�ા લીધી હતી. મારા ઉપર 

હમંેશા ં તેમના િવગતવાર કાગળો આવતા. સારા નિસબે આ વેળા મરMમૂ 

મનZખુલાલ હ@રાલાલ નાજર મને મળાવા ડરબન આવી પહ`�યા હતા. તેઓ 

બાહોશ અને બહા\ુર હતા. તમેણે કોમને નેક સલાહ આપી. વક@લ િમ. લૉટન 

હતા. તે પણ તેવા જ બહા\ુર હતા. તેમણે ગોરાઓ=×ુ કામ વખોડ@ કાઢÒુ,ં ને આ 

વેળા કોમને R સલાહ આપી તે ક:વળ વક@લ તર@ક: પૈસા લઈને નહk પણ એક 

સાચા િમ{ તર@ક: આપી. 

આમ ડરબનમા ં¾¾ંGsુ S°Gુ.ં એક તરફથી %ઠૂ@ભર ગર@બડા fહ|દ@ઓ અને તેમના 

ગ·યાગાઠંPા ~0ેજ િમ{ો; બી� તરફથી ધનબળ, બાMુબળ, અeરબળ ને 

સnંયાબળમા ં"રૂા ~0ેજો. આ બળવાન �િતપeીને સ!ાબળ પણ મQGુ,ં ક:મ ક: 

નાતાલની સરકાર: ઉઘાડ@ તીતે તેને મદદ કર@. િમ. હÛર@ ઍ4કબ+, Rઓ 

�ધાનમડંળમા ં હતા ને તેમા ં કતા+હતા+ હતા, તેમણે આ મડંળની સભામા ંSહ:ર 

ર@તે ભાગ લીધો. 

એટલે અમા?ંુ Zતૂક ક:વળ આરો^યના િનયમોને જ આભાર@ નહોb ુ.ં ક:મે કર@ન ે

એજ£ટને અથવા ઉતા?ુઓને દબાવીને અમને પાછા કાઢવા હતા. એજ£ટને તો 

ધમક@ હતી જ. હવે અમારા ઉપર પણ ધમક@ઓ આવી@ 'જો તમે પાછા નહk 

Sઓ તો તમને દfરયામા ં �ુબાવી દ:વામા ંઆવશે. પાછા જશો તો તમા?ંુ પાછા 

જવા=ુ ં ભા�ુ ં પણ કદાચ તમને મળે.' Mુ ં ઉતા?ુઓમા ં iબૂ ફય5. તેમને ધીરજ 

આપી. 'નાદર@'ના ઉતા?ુઓને પણ ધીરજના સદં:શા મોકTયા. ઉતા?ુઓ શાતં ર�ા 

ને તેમણે fહ 
અત બતાવી. 

ઉતા?ુઓના િવનોદને સા?ુ 4ટ@મરમા ંગમતો ગોઠવવામા ંઆવી હતી. નાતાલના 

fદવસો આNયા. ક_તાને તે સમયે પહ:લા વગ+ના ઉતા?ુઓને ખાxુ ં આ_Gુ.ં 

ઉતા?ુઓમા ં%nુય�વે તો Mુ ંઅને મા?ંુ [ુ�ંુબ જ હતા.ં ખાણા પછ@ ભાષણો તો હોય 
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જ. મ1 પિrમના Zધુારા ઉપર ભાષણ કGુH. Mુ ંSણતો હતો ક: આ અવસર ગભંીર 

ભાષણનો ન હોય પણ મારાથી બીaુ ંભાષણ થઈ શક: એમ નહોb ુ.ં િવનોદમા ંMુ ં

ભાગ લેતો હતો, પણ મા?ંુ fદલ તો ડરબનમા ંચાલી રહ:લી લડતમા ંજ હb ુ.ં 

ક:મ ક:, આ Mુમલામા ંમ�યdબ|\ુ Mુ ંહતો. મારા ઉપર બે તહોમત હતા:ં 

1. મ1 fહ|\ુ4તાનમા ંનાતાલવાસી ગોરાઓની અઘfટત િન|દા કર@ હતી; 

2. Mુ ં નાતાલને fહ|દ@ઓથી ભર@ દ:વા માગતો હતો. અને તેથી '[ુરલૅડ' અન ે

'નાદર@'મા ંખાસ નાતાલમા ંવસાવવા ખાતર fહ|દ@ઓને ભર@ લાNયો હતો. 

મને માર@ જવાબદાર@=ુ ંભાન હb ુ.ં માર: લીધે દાદા અબ\ુTલા ભાર: =કુસાનમા ં

ઊતયા+ હતા. ઉતા?ુઓના Sન જોખમમા ંહતા ને મારા [ુ�ંુબને સાથે લાવીને તેન ે

પણ મ1 \ુ:ખમા ંહો°Gુ ંહb ુ.ં 

વળ@ Mુ ં પોતે ત§ન િનદ5ષ હતો. મ1 કોઈને નાતાલ જવા લલચાNયા નહોતા. 

'નાદર@'ના ઉતા?ુઓન ેMુ ંઓળખતો પણ નહોતો. '[ુરલૅડ'મા ંમારા બે {ણ સગાઓ 

ઉપરાતં સ1કડો ઉતા?ુઓના ં Mુ ં નામઠામ સરખા ંSણતો નહોતો. મ1 fહ|\ુ4તાનમા ં

નાતાલના ~0ેજો િવષે એવો એક અeર: નહોતો ક�ો ક: R Mુ ંનાતાલમા ંન કહ@ 

XBૂો હો�, ને R Mુ ંબોTયો હતો તેને સા?ુ માર@ પાસે "tુકળ "રુાવા હતા. 

તેથી, R Zધુારાની નાતાલના ~0ેજો નીપજ હતા, Rના તેઓ �િતિનિધ અને 

fહમાયતી હતા, તે Zધુારાને િવષે મને ખેદ ઊપzયો. Mુ ં તેનો જ િવચાર કયા+ 

કરતો હતો, તેથી તેના જ િવચારો મ1 આ નાનકડ@ સભા આગળ રaૂ કયા+ ને 

¡ોતાવગ- તે સહન કયા+. R ભાવથી મ1 તે રaૂ કયા+ તે જ ભાવથી ક_તાન 

ઇ�યાfદએ તે ઝીTયા. તે ઉપરથી તેઓના �વનમા ંકંઈ ફ:રફાર થયો ક: નહk તે Mુ ં

નથી Sણતો. પણ આ ભાષણ પછ@ માર: ક_તાન તેમ જ બીS અમલદારો જોડ: 

Zધુારા િવષે ઘણી વાતો થઈ. પિrમના Zધુારાને મ1 �ધાનપણે fહ|સક તર@ક: 
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ઓળખાNયો; "વૂ+નાન ે અfહ|સક તર@ક:. �Ùકારોએ મારા િસsાતં મને જ લા^G ુ

પાડPા. ઘxુ ંકર@ને ક_તાને જ "છૂÒુ:ં 

'ગોરાઓ Rવી ધમક@ આપે છે તે જ �માણે જો તેઓ તમને ઈS કર: તો તમારા 

અfહ|સાના િસધાતંોનો તમે ક:વી ર@તે અમલ કરો?' 

મ1 જવાબ આ_યો: 'માર@ ઉમેદ છે ક: તેઓન ેમાફ કરવાની અને તેમના ઉપર કામ 

ન ચલાવવાની fહ|મત ને m�ુs ઈ�ર મન ેઆપશે. આR પણ મને તેમના ઉપર 

રોષ નથી. તઓેના અ�ાનનો, તેઓની સ[ુંdચત \ૃ�tટનો મને ખેદ થાય છે. તઓે 

R કહ@ ર�ા છે ને કર@ ર�ા છે એ યો^ય છે એમ તેઓ qsુ ભાવ ેમાને છે, એ�ુ ંMુ ં

મા=ુ ંh.ં એટલે મને રોષ=ુ ંકારણ નથી.' "છૂનાર હ4યો. મા?ંુ કહ:�ુ ં તેણે કદાચ 

મા£Gુ ંનહk હોય. 

આમ અમારા દહાડા ગયા ને લબંાયા. Zતૂક બધં કરવાની %દુત છેવટ લગી 

%કુરર ન રહ@. આ ખાતાના અમલદારન ે"છૂતા ંતે કહ:, 'માર@ સ!ાની બહારની 

આ વાત છે. સરકાર મને Mુકમ કર: �યાર: Mુ ંઊતરવા દ�.' 

છેવટ:, ઉતા?ુઓ ઉપર અને મારા ઉપર અTટ@મટેમ આNયા.ં બનંેને �વના 

જોખમની ધમક@ આપવામા ંઆવી હતી. બનંેએ નાતાલના બદંરમા ંઊતરવાના 

પોતાના હક િવષે લnGુ,ં ને ગમે તે જોખમે હકને વળગી રહ:વાનો પોતાનો િનrય 

Sહ:ર કય5. 

છેવટ:, {ેવીસ દહાડ:, એટલે ક: ૧૮૯૭ના Sનેવાર@ની ૧૩મી તાર@ખે 4ટ@મરને %�ુ�ત 

મળ@ ને ઉતા?ુઓને ઊતરવાનો Mકુમ બહાર પડPો. 
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P. к�	K4 

આગબોટ �રS ઉપર આવી. ઉતા?ુઓ ઊતયા+. પણ માર: માટ: િમ. એ4કંબે 

ક_તાનને કહ:વડાNGુ ંહb ુ:ં 'ગાધંીને તથા તેના [ુ�ંુબને સાRં ઉતારજો. તેની સામ ે

ગોરાઓ બMુ ઉ�ક:રાઈ ગયા છે ને તેનો Sન જોખમમા ંછે. �રSના Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ 

ટÛટમ તનેે સાRં તેડ@ જશે.' 

ક_તાને આ સદં:શાની મને ખબર આપી, મ1 તે %જુબ કરવા=ુ ંકmલૂ કGુH. પણ આ 

સદં:શો મQયાને અધ5 કલાપ પણ નહk થયો હોય તેવામા ં િમ. લૉટન આNયા ન ે

ક_તાનને મળ@ તેન ેકKુ,ં 'જો િમ. ગાધંી માર@ સાથે આવે તો Mુ ંતેમને માર: જોખમે 

લઈ જવા ઈ�h ંh.ં 4ટ@મરના એજ£ટના વક@લ તર@ક: Mુ ંતમને કMુ ંh ંક: , િમ. 

ગાધંીને લગતો R સદં:શો તમને મQયો છે તે બાબતમા ંતમે %�ુત છો.' ક_તાનની 

સાથે આમ વાતચીત કર@ પોતે માર@ પાસે આNયા ને મને કÚક આ �માણે કKુ ં: 

'જો તમને �જ|દગીનો ડર ન હોય તો Mુ ંઈ�h ંh ંક:, િમિસસ ગાધંી અને બાળકો 

ગાડ@મા ં ?ુ4તમ� શેઠને �યા ં Sય, અને તમે તથા Mુ ં સfરયામ ર4તે થઈને 

ચાલતા જઈએ. તમે ~ધા?ુ થયે છાનામાના શહ:રમા ંદાખલ થાઓ એ મને તો 

%§ુલ ?ુચb ુ ંનથી. મને લાગે છે ક: તમારો વાળા સરખો વાકંો નથી થવાનો. હવ ે

તો બIુ ં શાતં છે, ગોરાઓ બધા વીખરાઈ ગયા છે. પણ ગમે તેમ હોય તોયે 

તમારાથી ¶પી ર@તે તો �વેશ ન જ થાય એવો માર: અdભ�ાય છે.' 

Mુ ંસમંત થયો. માર@ ધમ+પ�ની ને બાળકો ?ુ4તમ� શેઠને �યા ંગાડ@મા ંગયા ં ને 

સહ@સલામત પહ`�યા. Mુ ં ક_તાનની રS લઈ િમ. લૉટનની સાથે ઊતય5; 

?ુ4તમ� શેઠ=ુ ંઘર લગભગ બે માઈલ \ૂર હશે. 
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અમે આગબોટમાથંી ઊતયા+ તેવા જ ક:ટલાક છોકરાઓએ મને ઓળખી કાઢàો, 

અને 'ગાધંી, ગાધંી' એમ mમૂ પાડ@. લાગલા જ બેચાર માણસો એ�ઠા થયા ને 

mમૂો વધી. િમ. લૉટને જોGુ ંટો»ં વધી જશે, તેથી તેમણે fરeા મગંાવી. મને તો 

તેમા ં બેસવા=ુ ં કદ@ ન ગમbુ.ં આ મારો પહ:લો જ અ=ભુવ થવાનો હતો. પણ 

છોકરાઓ શાના બેસવા દ:? તેમણે fરeાવાળાને ધમક@ આપી એટલે તે નાઠો. 

અમે આગળ ચાTયા. ટો»ં પણ વધbુ ંગGુ.ં સાર@ પઠે: ભીડ થઈ. સૌ પહ:લા ંતો 

ટોળાએ મને િમ. લૉટનથી નોખો પાડPો. પછ@ મારા ઉપર કાકંરાના, સડ:લા ં

Úડાના વરસાદ વર4યા. મર@ પાઘડ@ કોઈએ ઉડાડ@ દ@ધી. લાતો શJ થઈ. 

મને ત°મર આવી, મ1 પડખેના ઘરની Sળ@ પકડ@ �ાસ ખાધો. �યા ંઊuુ ંરહ:વાય 

એમ તો ન હોb ુ ંજ. તમચા પડવા લા^યા. 

એટલામા ંપોલીસના વડાની �ી, R મને ઓળખતી હતી, તે આ ર4તે થઈને જતી 

હતી. મને જોતા ં જ તે માર: પડખે આવી ઊભી, ને જોક: તડકો નહોતો છતા ં

પોતાની છ{ી ઉઘાડ@. આથી ટો»ં કંઈક ન°Gુ.ં હવે ઘા કર: તો િમિસસ 

અલે�ઝાડંરબે બચાવીને જ કરવા ર�ા. 

દર°યાન કોઈ fહ|દ@ aુવાન મારા ઉપર માર પડતો જોઈ પોલીસ થાણા પર દોડ@ 

ગયેલો. Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ અલેકઝાડંર: એક �ુકડ@ મને ઘેર@ વળ@ને બચાવી લેવા 

મોકલી. તે વેળાસર પહ`ચી. મારો ર4તો પોલીસ થાણા પાસે થઈને જ જતો હતો. 

Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ: મને થાણામા ંઆ¡ય લેવા ZચૂNGુ.ં મ1 ના પાડ@, ને કKુ,ં 'zયાર: 

લોકો પોતાની uલૂ જોશે �યાર: શાતં થશે. મને તેમની £યાયm�ુsમા ંિવ�ાસ છે.' 

�ુકડ@ની સાથે રહ@ને Mુ ંસહ@સલામત પારસી ?ુ4તમ�ને ઘેર પહ`�યો. મને પીઠ 

પર %ઢૂ ઘા પડPા હતા. એક જ જ^યા એ થોડો ¶દંાયો હતો. 4ટ@મરના દા�ટર 

દાદ@ બરજોર �યા ંજ હાજર હતા. તેમણે માર@ સારવાર સરસ કર@. 
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આમ ~દર શાિંત હતી, પણ બહાર તો ગોરાઓએ ઘરને ઘેGુH. સાજં પડ@ ગઈ 

હતી. ~ધા?ંુ થGુ ં હb ુ.ં હSરો લોકો બહાર fકfકયાર@ઓ કરતા હતા, ને 'અમને 

ગાધંી સ`પી દો.' એવી mમૂો ચા} ુરહ@. સમય વરતીને Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ એલે�ઝાડંર 

�યા ંપહ`ચી ગયા હતા ને ટોળાને ધમક@થી નહk પણ િવનોદથી વશ રાખી ર�ા 

હતા. 

છતા ં તે dચ|તા%�ુત નહોતા. તેમણે મને આવી મતલબનો સદં:શો મોકTયો: ' જો 

તમે તમારા િમ{ના મકાનને તેમ જ માલને તથા તમારા [ુ�ંુબને બચાવવા 

માગતા હો તો તમાર: Mુ ંZચૂ�ુ ંતે ર@તે આ ઘરમાથંી ¶પી ર@તે ભાગ�ુ ંજોઈએ.' 

એક જ દહાડ: માર: એકબીSથી ઊલટા ં બે કામ કરવા વખત આNયો. zયાર: 

Sનનો ભય મા{ કાTપિનક લાગતો હતો �યાર: િમ. લૉટને મને ઉઘાડ@ ર@ત ે

બહાર નીકળવાની સલાહ આપી ને મ1 તે માની. zયાર: જોખમ ��યe માર@ સામે 

ઊuુ ંથGુ,ં �યાર: બીS િમ{ે એથી ઊલટ@ સલાહ આપી ને તે પણ મ1 મા£ય રાખી! 

કોણ કહ@ શક: ક:, Mુ ં મારા Sનના જોખમથી ડય5, ક: િમ{ના Sનમાલના 

જોખમથી, ક: [ુ�ંુબના , ક: {ણેના? કોણ િનrય"વૂ+ક કહ@ શક: ક:, મા?ંુ 4ટ@મર 

ઉપરથી fહ|મત બતાવી ઉતર�ુ ંને પછ@ જોખમની ��યe હ4તી વેળાએ ¶પી ર@ત ે

ભાગી ¶ટ�ુ ંયો^ય હb ુ?ં પણ બનેલા બનાવોને િવષે આવી ચચા+ જ િમ�યા છે. 

બનેલાને સમ� લઈએ. તેમાથંી શીખવા=ુ ં મળે તેટ}ુ ં શીખી લઈએ, એટ}ુ ં જ 

ઉપયોગી છે. અ%કુ �સગેં અ%કુ મ=tુય qુ ં કરશે એ િનણ+ય"વૂ+ક કહ@ જ ન 

શકાય. તેમ જ મ=tુયના બા�ચાર ઉપરથી તેના ¤ણુની R પર@eા થાય છે તે 

અIરૂ@ હોઈ અ=મુાનમા{ હોય છે, એમ પણ આપણે જોઈ શક@એ છ@એ. 

ગમે તેમ હો. ભાગવાના કાય+મા ં ¤ ૂથંાતા મારા જખમોને uલૂી ગયો. મ1 fહ|દ@ 

િસપાઈનો પહ:રવેશ પહ:ય5. માથે કદાચ માર પડ: તો તેમાથંી બચવા સા?ુ એક 

િપ!ળની તાસક રાખી, તે ઉપર મ&ાસીનો મોટો ફÈટો લપેટàો. સાથે બે fડટ:��ટવ 
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હતા, તેમાનંા એક: fહ|દ@ વેપાર@નો પોશાક પહ:ય5. પોતા=ુ ંમો¼ંુ fહ|દ@ના R�ુ ંરં^Gુ.ં 

બીSએ qુ ંપહ:G ુH એ Mુ ંuલૂી ગયો h.ં અમે પડખેની ગલીમા ંથઈને પડોશની એક 

\ુકાનમા ં પહ`�યા, ને ગોદામમા ં ખડક:લી ¤ણૂોની થ_પીઓ ~ધારામા ં ટપીન ે

\ુકાનને દરવાRથી ટોળામા ં પસાર થયા. શેર@ને નાક: ગાડ@ ઊભી હતી તેમા ં

બેસાડ@ મને પેલા થણામા,ં zયા ંઆ¡ય લેવા=ુ ંZપુfર£ટ:£ડ:£ટ અલેકઝાડંર: ZચૂNGુ ં

હb ુ ં તે જ થાણામા,ં હવે લઈ ગયા. મ1 Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ અલેકઝાડંરનો તેમજ 

પોલીસના અમલદારનો ઉપકાર મા£યો. 

આમ એક તરફ zયાર: મને લઈ જતા હતા �યાર: બી� તરફ Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ 

અલેકઝાડંર ટોળાને ગીત ગવડાવી ર�ા ંહતા. તે ગીતનો તરaુમો આ છે: 

'ચાલો આપણે ગાધંીન ેપેલે 

આમલીના ઝાડ: ફાસંી લટકાવીએ.' 

zયાર: Mુ ં સહ@ સલામત થાણે પહ`�યાની બાતમી Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ અલેકઝાડંરન ે

મળ@ �યાર: તેમણે ટોળાને કKુ:ં 'તમારો િશકાર તો આ \ુકાનમાથંી સહ@સલામત 

સટક@ ગયલે છે.' ટોળામાનંા કોઈ ¤4ુસે થયા, કોઈ હ4યા.ઘણાએ આ વાત માનવા 

ના પાડ@. 

'�યાર: તમારામાથંી Rને નીમો તેને Mુ ં~દર લઈ S�, ને તમે તપાસી aુઓ. જો 

તમે ગાધંીને શોધી કાઢો તો તેને તમાર: હવાલે ક?ંુ, ન શોધી શકો તો તમાર: 

વેરાઈ જ�ુ.ં તમે પારસી ?ુ4તમ�=ુ ં મકાન તો નહk જ બાળો અને ગાધંીના 

બૈરાછંોકરાને ઈS નહk કરો એ તો માર@ ખાતર@ જ છે.' આમ Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ 

અલેકઝાડંર બોTયા. 
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ટોળાએ �િતિનિધ ની°યા. �િતિનિધઓએ ટોળાને િનરાશાજનક ખબર આ_યા. સM ુ

Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ અલેકઝાડંરની સમયZચૂકતા ને ચbરુાઈની 4bિુત કરતા, પણ 

ક:ટલાક I ૂધંવારા વીખરાયા. 

મરMમૂ િમ. ચે°બરલેને મારા ઉપર Mમુલો કરનાર પર કામ ચલાવવાને મને 

£યાય મળે એમ થવા તાર કય5. િમ. એ4કંબે મને પોતાની પાસે બોલાNયો. મને 

ઈS થઈ તે માટ: fદલગીર@ બતાવીને કKુ,ં 'તમારો વાળ સરખો વાકંો થાય તેમા ં

Mુ ંરા� ન જ હો� એ તો તમે માનશો જ. િમ. લૉટનની સલાહ માની તમે bરુત 

ઊતર@ જવા=ુ ંસાહસ કGુH. તેમ કરવાનો તમને હક હતો. પણ મારા સદં:શાને માન 

અ_Gુ ંહોત તો આ \ુઃખદ બનાવ ન બનત. હવે જો તમે Mુમલો કરનારાને ઓળખી 

શકો તો તેમને પકડાવવા તથા તેમના ઉપર કામ ચલાવવા Mુ ં તૈયાર h.ં િમ. 

ચે°બરલેન પણ તેવી માગણી કર: છે.' 

મ1 જવાબ આ_યો:'મર: કોઈના ઉપર કામ ચલાવ�ુ ંનથી. Mુમલો કરનારાઓમાથંી 

એકબેને કદાચ Mુ ંઓળiુ,ં પણ તેમને સS કરાવવાથી મને શો લાભ? વળ@ Mુ ં

Mુમલો કરનારાઓને દોિષત પણ નથી ગણતો. તેમને તો એમ કહ:વામા ંઆNGુ ંક:, 

મ1 fહ|\ુ4તાનમા ંઅિતશયો��ત કર@ નાતાલના ગોરાઓને વગોNયા. આ વાત તેઓ 

માને ને ¤4ુસો કર: તેમા ંનવાઈ શી? દોષ તો ઉપર@ઓનો અને, મને કહ:વ દો તો, 

તમારો ગણાય. તમે લોકોને સીધી ર@તે દોર@ શકતા હતા. પણ તમે Zsુા ં

રૉઈટરના તારને મા£યો ને મ1 અિતશયો��ત કર@ હશે એમ કTપી લીIુ.ં માર: 

કોઈના ઉપર કામ ચલાવ�ુ ંનથી. zયાર: ખર@ હક@કત Sહ:ર થશે ને લોકો Sણશે 

�યાર: તેઓ પ4તાશે.' 

'�યાર: તમે મને આ વાત લેdખતવાર આપશો? માર: તેવો તાર િમ. ચે°બરલેનન ે

મોકલવો પડશે. તમ ે ઉતાવલે કqુ ં લખી આપો એમ Mુ ં નથી માગંતો. તમે 

િમ.લૉટનને તથા તમારા બીS િમ{ોને "છૂ@ને R યો^ય લાગે તે કરો એમ Mુ ં
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ઈ�h ંh.ં એટ}ુ ંકmલૂ ક?ંુ h ંક:, જો તમે Mુમલો કરનારાઓના ઉપર કામ નહk 

ચલાવો તો બIુ ં શાતં પાડવામા ં મને મદદ બMુ મળશે ને તમાર@ �િતtઠા તો 

અવ�ય વધશે જ.' મ1 જવાબ આ_યો : 'આ બાબતમા ંમારા િવચાર ઘડાઈ ગયેલા 

છે. માર: કોઈના ઉપર કામ નથી ચલાવ�ુ ંએ િનrય છે, એટલે Mુ ંઅહk જ તમને 

લખી દ:વા ધા?ંુ h.ં' 

આમ કહ@ મ1 ઘટતો કાગળ લખી આ_યો. 
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4. ш���� 

Mુમલા પછ@ બેએક દહાડ: zયાર: Mુ ંિમ. એ4કંબને મQયો �યાર: હaુ પોલીસ થાણામા ં

જ હતો. માર@ સાથે રeણને અથ- એક બે િસપાઈ રહ:તા. પણ વા4તિવક ર@ત ે

zયાર: મને િમ. એ4કંબની પાસે લઈ જવામા ંઆNયો �યાર: રeણની જJર રહ@ 

નહોતી. 

R દહાડ: Mુ ંઊતય5 તે જ દહાડ:, એટલે પીળો વાવટો ઊતય5 ક: bરુત, 'નાતાલ 

ઍડવરટાઇઝર'નો �િતિનિધ મને મળ@ ગયો હતો. તેણે મને iબૂ �Ùો "છૂàા, ન ે

તેના ઉ!રના Mુ ં એક:એક આરોપનો જવાબ સ"ંણૂ+તાએ આપી શBો હતો. સર 

fફરોજશાના �તાપે fહ|\ુ4તાનમા ં તે વેળા મ1 લnયા િવના એક: ભાષણ આ_Gુ ં

નહોb ુ.ં એ બધા ંમારા ંભાષણો અને લેખોનો સ0ંહ તો માર@ પાસે હતો જ. મ1 તે 

એને આપેલા ં ને સાdબત કર@ દ@ધે}ુ ં ક:, મ1 fહ|\ુ4તાનમા ં એવી એક પણ વ4b ુ

નહોતી કહ@ ક: R વધાર: જલદ શ³દોમા ંદdeણ આfgકામા ંન કહ@ હોય. મ1 એમ 

પણ બતાવી આ_Gુ ંહb ુ ંક:, '[ુરલૅ£ડ' તથા 'નાદર@'ના ઉતા?ુઓન ેલાવવામા ંમારો 

હાથ %§ુલ નહોતો. તેઓમાનંા ઘણા તો aૂના જ હતા. ને ઘણા નાતાલમા ંરહ:નારંા 

નહk પણ Âા£સવાલમા ં જનારા હતા. તે વેળા નાતાલમા ં મદં@ હતી. કમાણી 

Âા£સવાલમા ંઘણી વધાર: હતી. તેથી વધાર: fહ|દ@ઓ �યા ંજ જવા=ુ ંપસદં કરતા. 

આ iલુાસાની તમે જ Mુમલો કરનારાઓ ઉપર ફfરયાદ માડંવાના મ1 કર:લા 

ઈ£કારની અસર એટલી બધી પડ@ ક: ગોરાઓ શરમાયા. છાપંાઓએ મને િનદ5ષ 

ઠરાNયો ને MTુલડ કરનારાઓને િન|±ા. એમ પfરણામે તો મને લાભ જ થયો. અને 

મારો લાભ તે કાય+નો જ લાભ હતો. fહ|દ@ કોમની �િતtઠા વધી ને મારો માગ+ 

વધાર: સરળ થયો. 
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{ણ ક: ચાર fદવસમા ંMુ ંમાર: ઘેર ગયો ને થોડા fદવસમા ંથાળે પડ@ ગયો. મારો 

વક@લ તર@ક:નો ધધંો પણ આ બનાવ ઉપર વ�યો. 

પણ, આમ જો fહ|દ@ઓની �િતtઠા વધી તો તેમના ��યે ¾ષે પણ વ�યો. 

તેમનામા ં\ૃઢતા"વૂ+ક લડવાની શ��ત છે એવી ગોરાઓની ખાતર@ થઈ તેની સાથ ે

જ તેમનો ભય વ�યો. નાતાલની ધારાસભામા ં બે કાયદા દાખલ થયા, Rથી 

fહ|દ@ઓની હાડમાર@ વધી. એકથી fહ|દ@ વેપાર@ઓના ધધંાને =�ુસાન પહ`�Gુ,ં 

બીSથી fહ|દ@ઓની આવS ઉપર સખત ~[ુશ %કુાયો. ભા^યજોગે મતાિધકારની 

લડત વખતે ફÈસલો થઈ ગયો હતો ક:, fહ|દ@ઓની સામે fહ|દ@ઓ તર@ક: કાયદો ન 

હોઈ શક:, એટલે ક: કાયદામા ં રંગભે\્ ક: Sિતભેદ નહોવા જોઇએ. તેથી, ઉપરના 

બ�ંે કાયદાઓ તેમની ભાષા જોતા ં તો બધાને લા¤ ુપડતા જણાતા હતા, પણ 

તેનો હ:b ુક:વળ fહ|દ@ કોમ ઉપર દાબ %કૂવાનો હતો. 

આ કાયદાઓએ મા?ંુ કામ બMુ વધાર@ દ@Iુ ં ને fહ|દ@ઓમા ંS¤િૃત વધાર@. આ 

કાયદાઓની ઝીણી બાર@કાઈઓથી પણ કોઇ fહ|દ@ અS·યા ન રહ@ શક: એવી ર@ત ે

કોમને તે સમSવવામા ં આNયા. અને અમે તેના તરaુમા �ગટ કયા+. તકરાર 

છેવટ: િવલાયત ગઈ. પણ કાયદા નામaૂંર ન થયા. 

મારો ઘણોખરો સમય Sહ:ર કામમા ં જ જવા લા^યો. મનZખુલાલ નાજર, 

નાતાલમા ં હોવા=ુ ં Mુ ં લખી ગયો h ં તે, માર@ સાથે ર�ા. તમેણે Sહ:ર કામમા ં

વધાર: ફાળો આપવા માડંPો ને મા?ંુ કામ કÚક હળ�ુ ંથGુ.ં 

માર@ ગેરહાજર@મા ં શેઠ આદમ� િમયાખંાને પોતાના મ{ંીપદને iબૂ શોભાNGુ ં

હb ુ,ં સUયો વધાયા+ હતા, ને લગભગ એક હSર પા�ડ 4થાિનક કî0ેસના 

ખSનામા ં વધાયા+ હતા. ઉતા?ુઓ પરના Mુમલાને લીધે તેમ જ ઉપલા 

કાયદાઓને લીધે R S¤િૃત થઈ તેથી મ1 એ વધારામાયંે વધારો કરવાનો િવશેષ 
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�ય�ન કય5, ને ખSનામા ંલગભગ ૫,૦૦૦ પા�ડ થયા. મારો લોભ એ હતો ક: 

જો કî0ેસને 4થાયી ફંડ હોય, તેની જમીન લેવાય ને તે=ુ ંભા�ુ ંઆવ,ે તો કî0ેસ 

િનભ+ય બને. Sહ:ર સ4ંથાનો આ મારો પહ:લો અ=ભુવ હતો. મ1 મારો િવચાર 

સાથીઓ આગળ %Bૂો. તેઓએ તે વધાવી લીધો. મકાનો લેવાયા ં ને તે ભાડ: 

અપાયા.ં તેના ં ભાડામંાથંી કî0ેસ=ુ ં માિસક ખચ+ તો સહ:R ચાલવા લા^Gુ.ં 

િમલકત=ુ ંમજmતૂ Â4ટ થGુ.ં આમ આ િમલકત આR મોaૂદ છે, પણ તે માહંોમાહં: 

ક�જયા=ુ ં%ળૂ થઈ પડ:લ છે, ને િમલકત=ુ ંભા�ુ ંઆR અદાલતમા ંજમે થાય છે. 

આ \ુઃખદ બનાવ તો મારા દdeણ આfgકા છોડPા બાદ બ£યો. પણ Sહ:ર 

સ4ંથાઓને સા?ુ 4થાયી ફંડ રાખવા િવષે મારા િવચારો દdeણ આfgકામા ં જ 

બદલાયા. ઘણી Sહ:ર સ4ંથાઓની ઉ�પિ!ને સા?ુ તેમ જ તેમના ત{ંને સા?ુ 

જવાબદાર ર�ા પછ@, મારો \ૃઢ િનણ+ય એ થયો છે ક:, કોઇ પણ Sહ:ર સ4ંથાએ 

4થાયી ફંડ ઉપર નભવાનો �ય�ન ન કરવો જોઈએ. તેમા ંતેની નૈિતક અધોગિત=ુ ં

બીજ રહ:}ુ ંહોય છે. 

Sહ:રસ4ંથા એટલે લોકોની મaૂંર@ને લોકોના ંનાણાથંી ચાલતી સ4ંથા. એ સ4ંથાન ે

zયાર: લોકોની મદદ ન મળે �યાર: તેને હ4તી ભોગવવાનો અિધકાર જ નથી. 

4થાયી િમલકત ઉપર નભતી સ4ંથા લોકમતથી 4વત{ં બની જતી જોવામા ંઆવ ે

છે ને ક:ટલીક વેળા તો ઊલટા ંઆચરણ પણ કર: છે. આવો અ=ભુવ fહ|\ુ4તાનમા ં

ડગલે ડગલે થાય છે. ક:ટલીક ધાિમªક ગણાતી સ4ંથાઓના fહસાબfકતાબ=ુ ંઠ:કાxુ ં

જ નથી. તેના વાલીઓ તેના માdલક થઈ પડPા છે ને કોઈને જવાબદાર હોય તેમ 

નથી. Rમ [ુદરત પોતે રોજ=ુ ં પેદા કર@ન ેરોજ=ુ ંજમે છે તેમ Sહ:ર સ4ંથાઓ=ુ ં

હો�ુ ંજોઇએ, એ િવષે મને શકંા જ નથી. R સ4ંથાને લોકો મદદ કરવા તૈયાર ન 

હોય તેને Sહ:ર સ4ંથા તર@ક: નભવાનો અિધકાર જ નથી. �િતવષ+ મળતો ફાળો 
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તે તે સ4ંથાની લોકિ�યતાની અને તેના સચંાલકોની �ામાdણકતાની કસોટ@ છે, 

અને દર:ક સ4ંથાએ એ કસોટ@ ઉપર ચડ�ુ ંજોઇએ એવો મારો અdભ�ાય છે. 

આ લખાણની ગેરસમજ ન થાઓ. ઉપરની ટ@કાઓ એવી સ4ંથાને લા¤ ુ નથી 

પડતી ક: Rને મકાન ઇ�યાfદની આવ�યકતા હોય. Sહ:ર સ4ંથાઓને ચા} ુ

ખરચોનો આધાર લોકો પાસેથી મળતા ફાળા ઉપર રહ:વો જોઇએ. 

આ િવચારો દdeણ આfgકાના સ�યા0હના સમયમા ં \ૃઢ બ£યા. એ છ વષ+ની 

મહાન લડત 4થાયી ફાળા િવના ચાલી, જોક: તેને ~ગે લાખો Jિપયાની 

આવ�યકતા હતી. એવા સમય મને યાદ છે ક: zયાર: આવતા દહાડા=ુ ં ખચ+ 

Bાથંી મળશે તેની મને ખબર નહોતી. પણ હવે પછ@ આપવાની બીનાઓનો 

ઉTલેખ Mુ ંઅહk ન ક?ંુ. ઉપરના અdભ�ાય=ુ ંસમથ+ન આ કથામા ંવાચંનારને તે તે 

4થળે યો^ય �સગેં મળ@ રહ:શે. 
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5. ���к=���� 

સન ૧૮૨૭ના Sનેવાર@મા ંMુ ંડરબન ઊતય5 �યાર: માર@ સાથે {ણ બાળક હતા.ં 

મારો ભાણેજ દશેક વષ+ની �મરનો, મારો મોટો દ@કરો નવ વષ+નો, અને બીજો 

દ@કરો પાચં વષ+નો. આ બધાને Bા ંભણાવવા ? 

ગોરાઓને સા?ુ R િનશાળો હતી તેમા ં Mુ ંમારા છોકરાઓને મોકલી શકતો હતો, 

પણ તે ક:વળ મહ:રબાની અને અપવાદ દાખલ. બીSં બધા ં fહ|દ@ બાળકો �યા ં

ભણી શક: તેમ નહોb ુ.ં fહ|દ@ બાળકોને ભણાવવા સા?ુ d�4તી િમશનની િનશાળો 

હતી. તેમા ંMુ ંમારા ંબાળકોને મોકલવા તૈયાર નહોતો. �યા ંઅપાતી ક:ળવણી મને 

ગમતી નહોતી. ¤જુરાતી ¾ારા તો �યા ં િશeણ મળે જ Bાથંી ? ~0ે� ¾ારા જ 

મળે, અથવા બMુ �યાસ કર@એ તો અqsુ તાિમલ ક: fહ|દ@ ¾ારા. આ અને બી� 

ખામીઓ Mુ ં�રવી શ[ંુ તેમ નહોb ુ.ં 

Mુ ંપોતે બાળકોને ભણાવવા થોડૉ �ય�ન કરતો, પણ તે અ�યતં અિનયિમત હતો. 

¤જુરાતી િશeક મને અ=[ુૂળ આવે તેવો Mુ ંન શોધી શBો. 

Mુ ં % ૂઝંાયો. મને ?ુચે તે�ુ ં િશeણ બાળકોને મળે એવા ~0ે� િશeકને સા?ુ મ1 

Sહ:રખબર આપી. તનેાથી R િશeક મળ@ આવે તેની મારફત થો�ુ ં િનયિમત 

િશeણ આપ�ુ,ં ને બાક@ માર: પડં: Rમતેમ ચલાવ�ુ ં એમ ધાGુH. એક ~0ે� 

બાઈને સાત પાઉ£ડના પગારથી રોક@ ને કંઈક આગળ ગા�ુ ંચલાNGુ.ં 

મારો Nયવહાર બાળકો સાથે ક:વળ ¤જુરાતીમા ં જ રહ:તો. તેમાથંી તેમને કંઈક 

¤જુરાતી મળ@ રહ:b ુ.ં દ:શ મોકલી દ:વા Mુ ંતૈયાર નહોતો. મને તે વેળા પણ એમ 

લાગb ુ ં ક:, બાળક છોકરાઓં માબાપથી િવiટૂા ં ન રહ:વા ં જોઈએ. R ક:ળવણી 

બાળકો ZNુયવ�4થત ઘરમા ંસહ:R પામે છે તે છા{ાલયોમા ંન પામી શક:. તેથી 
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મોટ: ભાગે તેઓ માર@ સાથે જ ર�ા.ં ભાણેજ અને મોટો દ@કરો એ બેને થોડાક 

મfહના દ:શમા ંમ1 aુદા ંaુદા ંછા{ાલયોમા ંમોકલેલા ખરા, પણ �યાથંી તેમને bરુત 

પાછા બોલાવી લીધા. પાછળથી મારો મોટો દ@કરો, ઠ@ક �મર: પહંો�યા બાદ, 

પોતાની ઈ�છાએ અમદાવાદની હાઈ4[ૂલમા ંભણવા ખાતર, દdeણ આfgકા છોડ@ 

આવેલો. મારા ભાણેજને Mુ ંR આપી શBો હતો તેથી તેને સતંોષ હતો એવો મને 

nયાલ છે. તે ભરaુવાનીમા ંથોડા જ fદવસની માદંગી ભોગવી દ:વલોક પા°યો. 

બીS {ણ દ@કરા કદ@ કોઈ િનશાળે ગયા જ નથી. દdeણ આfgકાના સ�યા0હને 

~ગે મ1 4થાપેલી શાળામા ંતેઓ થોડો િનયિમત અUયાસ પામેલા. 

મારા આ �યોગો અ"ણૂ+ હતા. બાળકોને Mુ ં પોતે આપવા માગતો હતો એટલો 

સમય નહોતો આપી શBો. તેથી અને બીS અિનવાય+ સજંોગોને લઇને Mુ ંઈ�h ં

તે�ુ ં અeર�ાન Mુ ં તેમને ન આપી શBો. મારા બધા દ@કરાઓની ઓછાવતા 

�માણમા ંઆ બાબતમા ં માર@ સામે ફfરયાદ પણ રહ@ છે. કારણ zયાર: zયાર: 

તેઓ 'બી. એ.', 'એમ. એ.' અને 'મૅfÂÎલેુટ'ના પણ �સગંો આવે �યાર: પોતે 

િનશાળમા ંન ભણવાની ખામી aુએ. 

આમ છતા ંમારો પોતાનો એવો અdભ�ાય છે ક:, R અ=ભુવ�ાન તેઓ પા°યા છે, 

માતાિપતાનો R સહવાસ તેઓ મળેવી શBા છે, 4વત{ંતાનો R પદાથ+પાઠ 

તેમને શીખવા મQયો છે, તે જો મ1, તેઓને ગમે તે ર@તે િનશાળે મોકલવાનો 

આ0હ રાnયો હોત તો તેઓ ન પામત. તેઓને િવશે R િનિrõતતા મને આR છે તે 

નહોત; અને તેઓ R સાદાઈ અને સેવાભાવ શીnયા છે તે, મારાથી િવiટૂા પડ@ 

િવલાયતમા ંક: દdeણ આfgકામા ં[ૃિ{મ ક:ળવણી પા°યા હોત, તો ન ક:ળવી શકત; 

બલક: તેઓની [ૃિ{મ રહ:ણી મારા દ:શકાય+મા ંમને િવÕનકતા+ થઈ પડત. 

તેથી, જોક: Mુ ં તેઓન ેઈ�h ં તેટ}ુ ં અeર�ાન નથી આપી શBો, તોપણ મારો 

પાછલા વષ5નો િવચાર ક?ંુ h ં �યાર:, તેઓના ��યેનો મારો ધમ+ મ1 યથાશ��ત 
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નથી બSNયો એવો nયાલ મને નથી આવતો, નથી મને પrાતાપ થતો એથી 

ઊલ�ંુ, મારા મોટા દ@કરાને િવશે Mુ ંR \ુખદ પfરણામ જો� h ંતે મારા અધકચરા 

"વૂ+કાળનો �િત�વિન છે એમ મને હમશેા ંભા4Gુ ંછે. તે કાળે તેની �મર Rને મ1 

દર:ક ર@તે મારો %છૂા+કાળ, વૈભવકાળ મા£યો છે તે=ુ ંતેને 4મરણ રહ:, તેવડ@ હતી. 

તે ક:મ માને ક: તે મારો %છૂા+કાળ હતો ? તે કા ંન માને ક:, તે મારો �ાનકાળ હતો 

અને તે પછ@ થયેલા ંપfરવત+નો અયો^ય અને મોહજ£ય હતા ં? તે કા ંએમ ન 

માને ક:, તે કાળે Mુ ંજગતના ધોર@ માગ- જતો હતો અને તેથી Zરુdeત હતો, અન ે

�યાર પછ@ કર:લા ફ:રફારો મારા ZÆૂમ અdભમાનની અને અ�ાનની િનશાની 

હતા ? જો મારા દ@કરા બાfર4ટર ઈ�યાfદ પદવી પા°યા હોત તો qુ ંખો�ંુ થાત ? 

મને તેમની પાખં કાપવાનો શો અિધકાર હતો ? મ1 કા ંતેમને પદવીઓ લેવા દઈ 

મનગમતો �વનમાગ+ પસદં કરવાની �4થિતમા ંન %Bૂા ? આવી દલીલ મારા 

ક:ટલાક િમ{ોએ પણ માર@ પાસે કર@ છે. 

મને આ દલીલમા ંવaૂદ નથી લા^Gુ.ં Mુ ંઅનેક િવ±ાથ²ઓના �સગંમા ંઆNયો h.ં 

બીSં બાળકો ઉપર મ1 બીS અખતરા પણ કયા+ છે અથવા કરાવવામા ં Mુ ં

મદદગાર થયો h.ં તેના ં પfરણામો પણ મ1 જોયા ં છે. એવા ં બાળકો અને મારા 

દ@કરાઓ આR એક હ:ડ@ના છે. Mુ ં નથી માનતો ક: તેઓ મારા દ@કરાઓ કરતા ં

મ=tુય�વમા ં �ડ@ Sય છે, અથવા તેઓની પાસેથી મારા દ@કરાઓને ઝા ં

શીખવાપxુ ંહોય. 

છતા,ં મારા અખતરા=ુ ં છેવટ=ુ ંપfરણામ તો ભિવtયમા ંજ જણાય. આ િવષયને 

અહk ચચ+વા=ુ ં તા�પય+ તો એ છે ક:, મ=tુય Sિતની ઉ�Vાિંતનો અUયાસી, 

¤હૃક:ળવણી અને િનશાળની ક:ળવણીના ભેદ=ુ,ં અને પોતાની �જ|દગીમા ં

માબાપોએ કર:લા ં પરોવત+નોની પોતાના ંબાળકો ઉપર થતી અસર=ુ,ં ય��કõdચb ્

માપ કાઢ@ શક:. 
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વળ@ સ�યનો "Sૂર@ આ અખતરામાથંી સ�યની આરાધના તેને Bા ંZધુી લઈ 

Sય છે એ જોઈ શક:, અને 4વત{ંતા દ:વીનો ઉપાસક એ દ:વી ક:વા ભોગો માગે છે 

એ જોઈ શક:, એ પણ આ �કરણ=ુ ંતા�પય+ છે. બાળકોને માર@ સાથે રાnયા છતા ં

જો મ1 4વમાન જb ુ ંકGુH હોત, બીSં fહ|દ@ બાળકો ન પામી શક: તે મારાનંે િવશે 

માર: ન ઈ�છ�ુ ં જોઈએ એ િવચારને મ1 ન પોtયો હોત, તો Mુ ં મારા બાળકોને 

અeર�ાન આપી શકત ખરો. પણ �યાર: તેઓ R 4વત{ંતા અને 4વમાનનો 

પદાથ+પાઠ શીnયા ત ેન શીખી શકત. અને 4વત{ંતા અને અeર�ાન વ�ચે જ 

પસદંગી રહ@ છે, �યા ંકોણ કહ:શે ક: 4વત{ંતા અeર�ાન કરતા ંહSરગણી વધાર: 

સાર@ નથી ? 

R નવaુવાનોને મ1 ૧૯૨૦ની સાલમા ં4વત{ંતાઘાતક િનશાળો ને કૉલેજો છોડવા=ુ ં

િનમ{ંણ કG્H, અને Rઓને મ1 કKુ ંક:, 4વત{ંતાને ખાતર િનરeર રહ@ Sહ:ર ર4તા 

પર પ�થર ફોડવા ત ે¤લુામીમા ંરહ@ને અeર�ાન મેળવવા કરતા ંસા?ંુ છે, તેઓ 

હવે મારા કથન=ુ ં%ળૂ કદાચ સમ� શકશે. 
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6. �3��l 0�m 

મારો ધધંો ઠ@ક ચાલતો Ñતો, પણ તેથી સતંોષ નહોતો રહ:તો. �વન વધાર: સા\ંુ 

થ�ુ ંજોઈએ, શાર@fરક સેવાકાય+ હો�ુ ંજોઈએ, એવી ગડમથલ મનમા ંચાTયા જ 

કરતી. 

એવામા ંએક fદવસ એક અપગં, ર�તિપ!થી પીડાતો માણસ ઘેર આવી પહ`�યો. 

તેને ખાવા= ુઆપીને કાઢ@ %કૂતા ં�વ ન ચાTયો. તેને એક કોટડ@મા ંરાnયો. તનેા 

ઘા સાફ કયા+ ને તેની સેવા કર@. 

પણ આમ લાબંો વખત ન ચાલી શક:. ઘરમા ંહમંેશને માટ: તેન ેરાખવાની માર@ 

પાસે સગવડ નહોતી, માર@ fહ|મત નહોતી, મ1 તેને dગરમીfટયાઓને ~ગે ચાલતી 

સરકાર@ ઈ�4પતાલમા ંમોકTયો. 

પણ મને આ�ાસન ન મQGુ.ં એ�ુ ંકંઈક q�ુષૂા=ુ ંકામ હમશેા ંક?ંુ તો ક:�ુ ંસા?ંુ ! 

દા. mથૂ સે£ટ એડ°સ િમશનના ઉપર@ હતા. તેઓ હમંેશા R આવે તેને મફત દવા 

આપતા. બMુ ભલા અને માયા» હતા. પારસી ?ુ4તમ�ની સખાવતને લીધે દા. 

mથૂના હાથ નીચે એક બMુ નાની ઈ�4પતાલ iલૂી. આ ઈ�4પતાલમા ંનસ+ તર@ક: 

કામ કરવાની મને �બળ ઈ�છા થઈ. તેમા ં દવા આપવાને અગ1 એકથી બે 

કલાક=ુ ં કામ રહ:b ુ.ં તેને સા?ુ દવા બનાવી આપનાર કોઈ પગારદાર માણસની 

અથવા સNયસંવેકની જ?ુર હતી. આ કામ માથે લેવાનો ને તેટલો સમય મારા 

વખતમાથંી બચાવવાનો મ1 િનrય કય5. મા?ંુ વક@લાત=ુ ંઘxુ ંકામ તો ઓfફસમા ં

બેઠા સલાહ આપવા=ુ ં ને દ4તાવેજો ઘડવા=ુ ં અથવા ક�જયા Xકૂવવા=ુ ં રહ:b ુ.ં 

થોડા ક:સ મૅ�જ4Â:ટની અદાલતમા ંહોય. તેમાનંા ઘણા તો dબનતકરાર@ હોય. આવા 

ક:સો zયાર: હોય �યાર: તે િમ. ખાન, R માર@ પાછળ આNયા હતા અને Rઓ તે 
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વેળા માર@ સાથે જ રહ:તા હતા, તેમણે ચલાવી લેવા=ુ ં માથ ે લીIુ,ં ને Mુ ં આ 

નાનકડ@ ઈ�4પતાલમા ંકામ કરતો થયો. 

રોજ સવારના �યા ંજવા=ુ ં રહ:b ુ.ં આવતા ંજતા ં તેમજ ઈ�4પતાલમા ં કામ કરતા ં

હમેશા ં લગભગ બે કલાક જતા. આ કામથી મને કંઈક શાિંત થઈ. મા?ંુ કામ 

દરદ@નો ક:સ સમ� લઈ તે દાકતરને સમSવવા=ુ ંઅને દાકતર બતાવે તે દવા 

તૈયાર કર@ દરદ@ને આપવા=ુ ંહb ુ.ં આ કામથી Mુ ં\ુ:ખી fહ|દ@ઓના ગાઢ સબંધંમા ં

આNયો. તેમનામાનંો મોટો ભાગ તાિમલ અથવા તે}¤ુ ુઅગર તો ઉ!ર fહ|\ુ4તાની 

dગરમીટ@યાઓનો હોય. 

આ અ=ભુવ મને ભિવtયમા ં બMુ ઉપયોગી નીવડPો. બોઅર લડાઇ વેળા 

ઘાયલોની q�ુષૂાના કામમા ં ને બીS દરદ@ઓની માવજત કરવામા ં મને iબૂ 

ખપ લા^યો. 

બાળકોના ઉછેરનો �Ù તો માર@ સામે હતો જ. દdeણ આfgકામા ંમને બીS બે 

"{ુો થયા. તેમને ઉછેર@ને ક:મ મોટા કરવા એ �Ùનો ઉક:લ કરવામા ંમને આ 

કામે સાર@ મદદ આપી. મારો 4વત{ં 4વભાવ મને બMુ તાવતો અને હaુ તાવે છે. 

Zવુાવડ વગેર: શા�ીય પ�ધિત �માણે કરવા ંએમ અમે બનંેએ િન�ય કય5 હતો. 

તેથી, જોક: દા�તર તેમ જ નસ+ની ગોઠવણ તો હતી જ, છતા ંકદાચ ખર@ ઘડ@એ 

દાકતર ન મળે ને દાઈ ભાગે તો મારા શા હાલ થાય ? દાઈ તો fહ|દ@ જ 

રાખવાની હતી, શીખેલી fહ|દ@ દાઈ fહ|\ુ4તાનમા ં %�ુક:લીથી મળે તો દdeણ 

આfgકામા ં તો વાત જ શી ? એટલે, મ1 બાળઉછેરનો અUયાસ કર@ લીધો. દા. 

િ{uવુનદાસ=ુ ં 'માને િશખામણ' નામ=ુ ં "4ુતક વા�ંGુ.ં તમેા ંZધુારાવધારા સાથ ે

છેTલા બે બાળકોને મ1 Sતે ઉછેયા+ એમ કહ@ શકાય. દાઇની મદદ દર:ક વખતે 

થોડો જ સમય-બે માસથી વધાર: તો નહ@ જ-લીધેલી; તે પણ %nુય�વ ે
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ધમ+પ�નીની સેવાને ખાતર બાળકોને નવડાવવા ધોવડાવવા=ુ ં કામ શJઆતમા ં

માર: હાથે થb ુ.ં 

છેTલા બાળકના જ£મ વખતે માર@ કસોટ@ "રૂ:"રૂ@ થઈ. �Zિૂતની વેદના એકાએક 

શJ થઈ. દાકતર ઘરે નહk. દાઈને તેડાવવાની હતી. તે પાસે હોત તોપણ તેનાથી 

�સવ કરાવવા=ુ ંકામ ન થઈ શકત. �સવ વખતમા ંબIુ ંકાય+ માર: હાથે જ કર�ુ ં

પડ�ુ.ં સÔા^યે મ1 આ િવષય 'માને િશખામણ'માથંી ZÆુમ ર@તે વાચંી લીધો હતો. 

તેથી મને ગભરાટ ન થયો. 

મ1 જોGુ ંક:, પોતાના ંબાળકોને યો^ય ર@તે ઉછેરવા ંહોય તો મા અને બાપ બનંેએ 

બાળકોના ઉછેર=ુ ંસામા£ય �ાન મેળવી લે�ુ ંજોઈએ. મ1 તો માર@ આ િવષયની 

કાળ�ના લાભ ડગલે ડગલે જોયા છે. R સામા£ય ત\ુંર4તી મારા બાળકો આR 

ભોગવે છે તે જો મ1 તે િવષે સામા£ય �ાન મેળવી તેનો અમલ ન કય5 હોત તો ન 

ભોગવી શકત. આપણામા ંએવો વહ:મ છે ક:, પહ:લા ંપાચં વષ+મા ંબાળક R પામે 

છે તે પછ@ પામb ુ ંજ નથી. બાળકની ક:ળવણી માતાના ઉદરમાથંી શJ થાય છે 

એમ Mુ ંઅ=ભુવથી કહ@ શ[ંુ h.ં ગભા+ધાનકાળની માતાિપતાની શાર@fરક તેમ જ 

માનિસક �4થિતની અસર બાળક ઉપર પડ:છે. ગભ+કાળની માતાની �[ૃિત, 

માતાના આહારિવહારના ંસારા ંમાઠા ફળનો વારસો લઈ બાળક જ£મે છે. જ£°યા 

પછ@ તે માતાિપતા=ુ ં અ=કુરણ કરb ુ ં થઈ Sય છે. અને Sત ેઅપગં હોવાથી 

તેના િવકાસનો આધાર માતાિપતા ઉપર રહ: છે. 

આ િવચારો R સમaુ દંપતી કરશ,ે તે તો કદ@ દંપતીસગંને િવષયવાસના 

સતંોષવા=ુ ંસાધન નહk બનાવે; પણ zયાર: તેમને સતંિતની ઈ�છા થશે �યાર: જ 

સગં કરશે. રિતZખુ એક 4વત{ં વ4b ુછે એમ માનવામા ંમને તો ઘોર અ�ાન જ 

જણાય છે. જનનfVયા ઉપર સસંારની હ4તીનો આધાર છે. સસંાર એ ઈ�રની 

લીલા=ુ ં4થાન છે, તનેા મfહમા=ુ ં�િતdબ|બ છે. તેની ZNુયવ�4થત �Çૃ�ધને અથ- જ 
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રિતfVયા િનમા+યલેી છે એમ સમજનાર િવષયવાસનાને મહા�ય�ને કર@ને પણ 

રોકશ;ે અને રિતભોગને પfરણામે R સતંિત થાય તેની શાર@fરક, માનિસક અન ે

આ�યા��મક રeા કરવાને ~ગે મેળવ� ુજોઈએ તે �ાન મેળવશે ને તેનો ઉપયોગ 

પોતાની �Sને આપશે. 
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7. no�97—1 

હવે ��ચય+ િવષે િવચાર કરવાનો સમય આNયો છે. એકપ�ની«તને તો િવવાહ 

થતા ંજ મારા ½દયમા ં4થાન હb ુ.ં પ�ની ��યેની વફાદાર@ મારા સ�ય«ત=ુ ં~ગ 

હb ુ.ં પણ 4વ�ી ��યે પણ ��ચય+=ુ ંપાલન કર�ુ ંએ મને દdeણ આfgકામા ંજ 

4પtટ સમSGુ.ં કયા �સગંથી અથવા કયા "4ુતકના �ભાવથી એ િવચાર મને 

ઉÔNયો, એ અ�યાર: મને ચોniુ ં નથી યાદ આવbુ.ં એટ}ુ ં 4મરણ છે ક:, એમા ં

રાયચદંભાઈની અસર=ુ ં�ાધા£ય હb ુ.ં 

તેમની સાથેનો એક સવંાદ મને યાદ છે. એક વેળા Mુ ં િમિસસ ^લૅડ4ટનના 

^લૅડ4ટન ��યનેા �ેમની 4bિુત કરતો હતો. આમની સભામા ં પણ િમિસસ 

^લૅડ4ટન પોતાના પિતને ચા બનાવીને પાતા;ં આ વ4b=ુ ુ ંપાલન આ િનયમબs 

દંપતીના �વનનો એક િનયમ થઈ પડPો હતો, એ મ1 Bાકં વાચેં}ુ.ં તે મ1 કિવન ે

વાચંી સભંળાNGુ,ં ને તેને ~ગે મ1 દપતી�ેમની 4bિુત કર@. રાયચદંભાઈ બોTયા, 

'એમા ં તમને મહ��વ=ુ ં qુ ં લાગે છે? િમિસસ ^લૅડ4ટન=ુ ં પ�નીપxુ,ં ક: તેનો 

સેવાભાવ? જો તે બાઈ ^લૅડ4ટનના ંબહ:ન હોત તો? અથવા, તેની વફાદાર નોકર 

હોત ને તેટલા જ �ેમથી ચા આપત તો? એવી બહ:નો, એવી નોકરના ં \ૃtટાતંો 

આપણને આR નહk મળે? અને નાર@Sિતને બદલે એવો �ેમ નરSિતમા ંજોયો 

હોત તો તમને સાનદંાrય+ ન થાત? Mુ ંકMુ ંh ંતે િવચારજો.' 

રાયચદંભાઈ પોતે િવવાfહત હતા. એ વેળા તો મને તેમ=ુ ંવચન કઠોર લાગે}ુ ં

એ�ુ ં 4મરણ છે. પણ તે વચને મને લોહXુબંકની Rમ પકડPો. "?ુુષ ચાકરની 

એવી વફાદાર@ની fક|મત પ�નીની વફાદાર@ની fક|મત કરતા ંતો હSર ગણી ચડ:. 

પિતપ�ની વ�ચે ઐB હોય, એટલે તેમની વ�ચે �ેમ હોય એમા ંઆrય+ નથી. 
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નોકરશઠે વ�ચે તેવો �ેમ ક:ળવવો પડ:. fદવસે fદવસે કિવના વચન=ુ ંબળ માર@ 

આગળ વધbુ ંજણાGુ.ં 

માર: પ�નીની સાથે ક:વો સબંધં રાખવો? પ�નીને િવષયભોગ=ુ ંવાહન બનાવવી 

એમા ંપ�ની ��યે Bા ંવફાદાર@ આવે છે? Mુ ંzયા ંલગી િવષયવાસનાને આધીન 

રMુ ં�યા ંલગી માર@ વફાદાર@ની �ા[ૃત fક|મત જ ગણાય. માર: અહk કહ:�ુ ંજોઈએ 

ક:, અમાર@ વ�ચેના સબંધંમા ં કોઈ fદવસ મને પ�ની તરફથી આVમણ થGુ ં જ 

નથી. એ \ૃ�tટએ Mુ ં zયાર: ઈ�h ં �યાર: માર: સા?ુ ��ચય+=ુ ંપાલન Zલુભ હb ુ.ં 

માર@ અશ��ત અથવા આસ��ત જ મને રોક@ રહ@ હતી. 

Mુ ંS0ત થયા પછ@ પણ બે વખત તો િનtફળ જ ગયો. �ય�ન ક?ંુ પણ પ�ુ.ં 

�ય�નમા ં%nુય હ:b ુ¨ચો નહોતો. %nુય હ:b ુ�જો�પિ! અટકાવવાનો હતો. તેના 

બા�ોપચારો િવષે કંઈક મ1 િવલાયતમા ં વા�ંGુ ં હb ુ.ં દા�તર ઍdલ£સનના એ 

ઉપાયોના �ચારનો ઉTલેખ Mુ ંઅ�ાહારવાળા �કરણમા ંકર@ XBૂો h.ં તેની કંઈક 

અને edણક અસર મારા ઉપર થયેલી. પણ િમ. fહTસનના તેના િવરોધની અને 

¬તરસાધનના Ñ સયંમના સમથ+નની અસર ઘણી વધાર: નીવડ@ અને અ=ભુવે 

dચર4થાયી બની. તથેી �જો�પિ!ની અનાવ�યકતા સમSતા ં સયંમપાલનનો 

�ય�ન આદય5. 

સયંમપાલનની %�ુક:લીઓનો પાર નહોતો. નોખા ખાટલા રાnયા. રા{ે થાક@ને જ 

Zવૂાનો �ય�ન કય5. આ બધા �ય�ન=ુ ંબMુ પfરણામ bરુત ન જોઈ શBો. પણ 

આR uતૂકાળની ઉપર ¬ખ ફ:રવતા ંજો� h ંક: એ બધા �ય�નોએ મને છેવટ=ુ ં

બળ આ_Gુ.ં 

~િતમ િનrય તો છેક ૧૯૦૬ની સાલમા ં જ કર@ શBો. તે વખતે સ�યા0હનો 

આરંભ નહોતો થયો. તે=ુ ંમને 4વ_ન સરiુયંે નહોb ુ.ં બોઅર Gsુ પછ@ નાતાલમા ં
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�} ુ 'બળવો' થયો. એ વેળા Mુ ંજોહાિનસબગ+મા ંવક@લાત કરતો હતો. પણ મને 

લા^Gુ ં ક: માર: તે 'બળવા'ને ~ગે પણ માર@ સેવા નાતાલ સરકારને અપ+વી 

જોઈએ. મ1 તે આપી. તે કmલૂ થઈ. તે=ુ ંવણ+ન હવે પછ@ આવશે. પણ આ સેવાન ે

~ગે મને તી« િવચારો ઉ�પ� થયા. મારા 4વભાવ �માણે, મારા સાથીઓ જોડ: 

મ1 તેની ચચા+ કર@. મને લા^Gુ ંક: �જો�પિ! અને �Sઉછેર Sહ:રસેવાના ંિવરોધી 

છે. આ 'બળવા'મા ંદાખલ થવા સા?ુ માર: મા?ંુ જોહાિનસબગ+=ુ ંઘર વkખ�ુ ંપડ�ુ ં

હb ુ.ં ટાપટ@પથી વસાવેલા ઘરનો અને રાચરચીલાનો, તે વસાNયા ંમાડં મfહનો 

થયો હશે તેટલામા, મ1 �યાગ કય5. પ�નીને અને બાળકોને fફિન�સમા ંરાnયા,ં ન ે

Mુ ં ભોઈની �ુકડ@ લઈને નીકળ@ પડPો. કઠણ [ચૂો કરતા ં મ1 જોGુ ં ક:, જો માર: 

લોકસેવામા ં જ ત£મય થઈ જ�ુ ં હોય તો "{ુૈષણા તેમ જ િવ!ૈષણાનો �યાગ 

કરવો જોઈએ. અને વાન�4થધમ+=ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈએ. 

'બળવા'મા ંતો માર: દોઢ મfહનાથી વI ુન રોકા�ુ ંપડ�ુ.ં પણ આ છ અઠવાfડયા ં

માર@ �જ|દગીનો અિતશય કkમતી કાળ હતો. «ત=ુ ંમહ��વ Mુ ંઆ વેળા વધાર:મા ં

વધાર: સમzયો. મ1 જોGુ ંક: «ત બધંન નથી પણ 4વત{ંતા=ુ ં¾ાર છે. આજ લગી 

મારા �ય�નોમા ંઘટતી સફળતા ન મળ@, ક:મ ક: Mુ ંિનrયવાન નહોતો. મને માર@ 

શ��તનો અિવ�ાસ હતો. મને ઈ�ર[ૃપાનો અિવ�ાસ હતો. અને તેથી મા?ંુ મન 

અનેક તરંગો ને અનેક િવકારોને વશ વત+b ુ ંહb ુ.ં મ1 જોGુ ંક: «તથી ન બધંાવામા ં

મ=tુય મોહમા ંપડ: છે. «તથી બધંા�ુ ંએ Nયdભચારમાથંી નીકળ@ એક પ�નીનો 

સબંધં બાધંવા R�ુ ંછે. 'Mુ ં�ય�ન કરવામા ંમા=ુ ંh,ં «તથી બધંાવા નથી માગતો.' 

એ વચન િનબ+ળતાની િનશાની છે ને તેમા ંZÆૂમ ર@તે ભોગની ઈ�છા છે. R વ4b ુ

�યાzય છે તેનો સવ+થા �યાગ કરવામા ં હાિન ક:મ હોઈ શક:? R સરપ મને 

કરડવાનો છે તેનો Mુ ંિનrય"વૂ+ક �યાગ ક?ંુ h,ં �યાગનો મા{ �ય�ન નથી કરતો. 

Mુ ં Sxુ ં h ં ક: મા{ �ય�ન પર રહ:વામા ં મર�ુ ં રહ:}ુ ં છે. �ય�નમા ં સરપની 
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િવકરાળતાના 4પtટ �ાનનો અભાવ છે. તે જ �માણે, R વ4bનુા �યાગનો આપણે 

મા{ �ય�ન કર@એ છ@એ, તે વ4bનુા �યાગની યો^યતાને િવષે આપણને 4પtટ 

દશ+ન નથી થGુ ંએમ િસs થાય છે. 'મારા િવચાર પાછળથી બદલાય તો?' આવી 

શકંા કર@ને ઘણી વેળા આપણે «ત લેતા ં ડર@એ છ@એ. આ િવચારમા ં 4પtટ 

દશ+નનો અભાવ જ છે. તેથી િનt[ુળાનદં: કKુ ંછે ક: zયા ંઅ%કુ વ4bનુે િવષે સ"ંણૂ+ 

વૈરા^ય ઉ�પ� થયો છે �યા ંતેને િવષે «ત અિનવાય+ વ4b ુછે. 
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8. no�97—2 

સાર@ પેઠ: ચચા+ કયા+ પછ@ અને "nુત િવચારો કયા+ પછ@ સને ૧૯૦૬ની સાલમા ં

«ત લીIુ.ં «ત લેતા ંલગી મ1 ધમ+પ�ની સાથે મસલત નહોતી કર@; પણ «તને 

સમયે કર@. તેના તરØથી મને કશો િવરોધ ન થયો. 

આ «ત લેતા ં તો મને બMુ ભાર: પડ�ુ.ં માર@ શ��ત ઓછ@ હતી. િવકારોન ે

દબાવવા=ુ ં ક:મ બનશે ? 4વપ�નીની સાથે િવકાર@ સબંધંનો �યાગ એ નવાઈની 

વાત લાગતી હતી. છતા ંએ જ મા?ંુ કત+Nય હb ુ ંએ Mુ ં 4પtટ જોઈ શકતો હતો. 

માર@ દાનત q�ુધ હતી. શ��ત ઈ�ર આપી રહ:શે એમ િવચાર@ મ1 ઝપંલાNGુ.ં 

આR વીસ વષ+ પછ@ તે «ત=ુ ં 4મરણ કરતા ં મને સાનદંાrય+ થાય છે. સયંમ 

પાળવાની �િૃત તો ૧૯૦૧થી �બળ હતી, ને તે પાળ@ પણ ર�ો હતો; પણ R 

4વત{ંતા અને આનદં Mુ ંહવે ભોગવવા લા^યો તે સન ૧૯૦૬ પહ:લા ંભોગNયા=ુ ં

મને 4મરણ નથી. ક:મ ક:, તે વખતે Mુ ંવાસનાબ�ધ હતો, ગમે �યાર: તેને વશ થઈ 

શ�તો. હવે વાસના મારા ઉપર સવાર@ કરવા અસમથ+ થઈ. 

વળ@, હવે ��ચય+નો મfહમા Mુ ં વધાર: ને વધાર: સમજવા લા^યો. «ત મ1 

fફિન�સમા ંલીIુ.ં ઘાયલોની મદદના કામમાથંી ¶ટો થયે Mુ ં fફિન�સ ગયો હતો. 

�યાથંી માર: bરુત જોહાિનસબગ+ જવા=ુ ંહb ુ.ં Mુ ં�યા ંગયો ને એક મfહનાની ~દર 

સ�યા0હની લડતનો પાયો નખંાયો. ક:મ Sણે આ ��ચય+=ુ ં«ત તેને સા?ુ મને 

તૈયાર કરવા જ આNGુ ંન હોય ! સ�યા0હની કTપના મ1 કંઈ રચી નહોતી રાખી. 

તેની ઉ�પિત અનાયાસે, અિન�છાએ થઈ. પણ મ1 જોGુ ંક: તે અગાઉના ંમારા ંબધા ં

પગલા ંfફિન�સ જ�ુ,ં જોહાિનસબગ+=ુ ંમો�ંુ ઘરખચ+ ઓh ંકર@ નાખ�ુ,ં અને છેવટ: 

��ચય+«ત લે�ુ-ંSણે તેની તૈયાર@Jપે હતા.ં 
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��ચય+=ુ ં સ"ંણૂ+ પાલન એટલે ��દશ+ન. આ �ાન મને શા� મારફત નહોb ુ ં

થGુ.ં એ અથ+ માર@ આગળ ધીર: ધીર: અ=ભુવિસ�ધ થતો ગયો. તેને લગતા ં

શા�વાBો મ1 પાછળથી વા�ંયા.ં ��ચય+મા ં શર@રરeણ, mÇુ�ધરeણ અને 

આ�મા=ુ ંરeણ છે એ Mુ ં«ત પછ@ fદવસે fદવસે વધાર: અ=ભુવવા લા^યો. ક:મ 

ક:, હવે ��ચય+ને એક ઘોર તપrયા+Jપ રહ:વા દ:વાને બદલે તેને રસમય 

બનાવવા=ુ ંહb ુ;ં તેની જ ઓથે નભ�ુ ંરKુ ંહb ુ.ં એટલે હવે તેની iબૂીઓના ંિન�ય 

નવા ંદશ+ન થવા લા^યા.ં 

પણ જો આમ Mુ ંઆમાથંી રસ } ૂટંતો હતો તો તેની કfઠનતા નહોતો અ=ભુવતો 

એમ પણ કોઈ ન માને. આR છ_પન વષ+ "રૂા ં થયા ં છે, �યાર: પણ તેની 

કfઠનતાનો અ=ભુવ તો થાય જ છે. તે અિસધારા«ત છે એમ વધાર: ને વધાર: 

સમaુ ંh.ં િનરંતર S¤િૃતની આવ�યકતા જો� h.ં 

��ચય+=ુ ંપાલન કર�ુ ં હોય તો 4વાદ:�£&ય ઉપર કાm ૂ મેળવવો જ જોઈએ. જો 

4વાદને �જતાય તો ��ચય+ અિતશય સહ:}ુ ં છે એ મ1 Sતે અ=ભુNGુ.ં તથેી હવ ે

પછ@ના મારા ખોરાકના �યોગો ક:વળ અ�ાહારની &�tટએ નહk, પણ ��ચય+ની 

&�tટએ થવા લા^યા. ખોરાક ઓછો, સાદો, મસાલા િવનાનો, ને [ુદરતી �4થિતમા ં

ખાવો જોઈએ એ મ1 �યોગો કર@ અ=ભુNGુ.ં ��ચાર@નો ખોરાક વનપક Øળ છે 

એમ માર: ~ગે તો મ1 છ વષ+નો �યોગ કર@ને જોGુ.ં zયાર: Mુ ંZકુા ંઅને લીલા ં

વનપક Øળ ઉપર જ રહ:તો �યાર: R િનિવªકારપxુ ં અ=ભુવતો તે મ1 ખોરાકમા ં

ફ:રફાર કયા+ પછ@ નથી અ=ભુNGુ.ં Øળાહારન ેસમયે ��ચય+ સહજ હb ુ.ં \ૂધાહારન ે

~ગે તે કtટસા�ય બ£Gુ ં છે. Øળાહારમાથંી \ૂધાહાર ઉપર ક:મ જ�ુ ં પડ�ુ ં એનો 

િવચાર યો^ય 4થળે થશે. અહk તો એટ}ુ ંજ કહ:�ુ ંબસ છે ક:, ��ચાર@ને સા?ુ 

\ૂધનો આહાર િવ�નકતા+ છે એ િવષે મને શકંા નથી. આમાથંી કોઈ એવો અથ+ ન 

કાઢ: ક: ��ચાર@મા{ે \ૂધનો �યાગ કરવો ઘટ: છે. ખોરાકની અસર ��ચય+ ઉપર 
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ક:ટલી પડ: છે એ િવષયને ~ગે ઘણા �યોગોની આવ�યકતા છે. \ૂધના Rવો 

4નાG ુબાધંનારો ન ેએટલી જ સહ:લાઈથી પચનારો ફળાહાર હaુ માર: હાથ નથી 

લા^યો, નથી કોઈ વૈદ, હક@મ ક: દા�તર તેવા ંફળ ક: અ� બતાવી શBા. તેથી, 

\ૂધને િવકાર કરનાર@ વ4b ુSણતા ંછતા,ં Mુ ંતેના �યાગની ભલામણ હાલ કોઈને 

નથી કર@ શ�તો. 

બા� ઉપચારોમા ંRમ ખોરાકની Sતની અને �માણની મયા+દા આવ�યક છે તેમ 

જ ઉપવાસ=ુ ંસમ��ુ.ં Úf&યો એવી બળવાન છે ક: તેને ચોમેરથી, ઉપરથી અન ે

નીચેથી એમ દશે fદશાએથી, ઘેરવામા ંઆવે �યાર: જ ~[ુશમા ં રહ: છે. ખોરાક 

િવના તે કામ નથી કર@ શકતી એ સMુ Sણે છે. એટલે, Úf&યદમનના હ:bથુી 

ઈ�છા"વૂ+ક કર:લા ઉપવાસની Úf&યદમનમા ંબMુ મદદ મળે છે, એ િવષે મને શકંા 

નથી. ક:ટલાક લોકો ઉપવાસ કરતા ંછતા ં િનtØળ Sય છે તે=ુ ં કારણ એ છે ક:, 

ઉપવાસ જ બIુ ંકર@ શકશે એમ માની તેઓ મા{ 4�ળૂ ઉપવાસ કર: છે ને મનથી 

છ_પનભોગ આરોગે છે; ઉપવાસ દર°યાન, ઉપવાસ ¶ટà ે qુ ં ખાઈqુ ં એના 

િવચારોનો 4વાદ લીધા ં કર: છે, ને પછ@ ફfરયાદ કર: છે ક:, નથી 4વાદÈf&યનો 

સયંમ થયો ને નથી થયો જનન1f&યનો ! ઉપવાસની ખર@ ઉપયોdગતા �યા ંજ હોય 

જયા ં માણસ=ુ ં મન પણ દ:હદમનમા ં સાથ આપે. એટલે ક:, મનને િવષયભોગ 

��યે વરૈાગ આNયો હોવો જોઈએ. િવષયના ં%dૂળયા ંમનમા ંરહ:લા ંછે. ઉપવાસfદ 

સાધનોની મદદ જોક: ઘણી છતા ં�માણમા ંથોડ@ જ હોય છે. એમ કહ@ શકાય ક: 

ઉપવાસ કરતો છતો મ=tુય િવષયાસ�ત રહ@ શક: છે ખરો. પણ ઉપવાસ િવના 

િવષયાશ��તનો જડ%ળૂથી નાશ સભંવતો નથી. તેથી ��ચય+ના પાલનમા ં

ઉપવાસ અિનવાય+ ~ગ છે. 

��ચય+નો �ય�ન કરનારા ઘણા િનtØળ Sય છે, ક:મ ક: તેઓ ખાવાપીવામા,ં 

જોવા ઈ�યાfદમા ં��ચાર@ની Rમ રહ:વા માગતા છતા ં��ચય+=ુ ંપાલન ઈ�છે 
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છે. આ �ય�ન ઉtણઋbમુા ં શીતઋbનુો અ=ભુવ લેવાના �ય�ન Rવો કહ:વાય. 

સયંમીના અને 4વ�છદં@ના, બોગીના અને �યાગીના, �વન વ�ચે ભેદ હોવો જ 

જોઈએ. સા°ય હોય છે તે ઉપરથી દ:ખાb ુ ંજ. ભેદ ચોnખો તર@ આવવો જોઈએ. 

¬ખનો ઉપયોગ બનં ેકર:. પણ ��ચાર@ દ:વદશ+ન કર:, બોગી નાટકચેટકમા ંલીન 

રહ:. બનંે કાનનો ઉપયોગ કર:. પણ એક ઈ�રભજન સાભંળે, બીજો િવલાસી ગીતો 

સાભંળવામા ં મોજ માણે. બનંે Sગરણ કર:. પણ એક S0તાવ4થામા ં

Ñદયમfંદરમા ં dબરાજતા રામને વીનવ,ે બીજો નાચરંગની Iનૂમા ં Zવૂા=ુ ં ભાન 

uલૂી Sય. બનંે જમે. પણ એક શર@રJપી તીથ+eે{ને નભાવવા "રૂb ુ ંદ:હને ભા�ુ ં

આપ,ે બીજો 4વાદને ખાતર દ:હમા ંઅનેક વ4bઓુ ભર@ તેને \ુગ+િધત કર@ %કૂ:. 

આમ બનંેના આચારિવચારમા ંભેદ ર�ા જ કર:; અને એ ~તર fદવસે fદવસે વધે, 

ઘટ: નહk. 

��ચય+ એટલે મનવચનકાયાથી સવ+ ઈ�£&યોનો સયંમ. આ સયંમને સા?ુ ઉપર 

�માણે �યાગોની આવ�યકતા છે એમ Mુ ં fદવસે fદવસે જોતો ગયો. આR પણ 

જોઈ ર�ો h.ં �યાગના eે{ને સીમા જ નથી, Rમ ��ચય+ના મfહમાને નથી. 

આ�ુ ં ��ચય+ અTપ �ય�ને સા�ય નથી. કરોડોને સા?ુ તો એ હમંેશા ં ક:વળ 

આદશ+Jપે જ રહ:શે. ક:મ ક:, �ય�નશીલ ��ચાર@ પોતાની ઊણપો=ુ ં િન�ય દશ+ન 

કરશ,ે પોતાનામા ં iણેૂખોચર: hપાઈ રહ:લા િવકારોને ઓળખી લેશે, ને તેમન ે

કાઢવા સતત �ય�ન કરશે. zયા ંલગી િવચારો ઉપર એવો કાm ૂનથી મQયો ક: 

ઈ�છા િવના એક પણ િવચાર ન આવે, �યા ં લગી સ"ંણૂ+ ��ચય+ નથી. 

િવચારમા{ િવકાર છે. તેને વશ કરવા એટલે મનને વશ કર�ુ.ં અને મનને વશ 

કર�ુ ં તે વાGનુે વશ કરવા કરતાયંે કfઠન છે. આમ છતા ંજો આ�મા છે, તો આ 

વ4b ુપણ સા�ય છે જ. આપણને %�ુક:લીઓ આવી નડ: છે તેથી એ અસા�ય છે 
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એમ કોઈ ન માને. એ પરમ અથ+ છે. અને પરમ અથ+ને સા?ુ પરમ �ય�નની 

આવ�ય�તા હોય એમા ંqુ ંઆrય+ ? 

પણ આ�ુ ં��ચય+ ક:વળ �ય�નસા�ય નથી એ મ1 દ:શમા ંઆવીને જોGુ.ં �યા ંલગી 

Mુ ં%છૂા+મા ંહતો એમ કહ@ શકાય. Øળાહારથી િવકાર જડ%ળૂથી નાmદૂ થાય એમ 

મ1 માની લીધે}ુ,ં ને Mુ ંઅdભમાનથી માનતો ક: હવે માર: કંઈ કરવાપxુ ંનથી. 

પણ આ િવચારના �કરણને પહ`ચવાને વાર છે. દર°યાન એટ}ુ ં કહ@ દ:�ુ ં

આવ�યક છે ક:, ઈ�રસાeા�કાર કરવાને અથ- મ1 Nયાnયા આપી છે તેવા 

��ચય+=ુ ં Rઓ પાલન ઈ�છે છે, તેઓ જો પોતાના �ય�નની સાથે જ ઈ�ર 

ઉપર ¡�ધા રાખનારા હોય, તો તેમને િનરાશ થવા=ુ ંકqુ ંકારણ નથી. 

�वषया �विनवत6�ते िनराहारःय दे�हनः । 

रसवजै रसो Bयःय परं CंEवा िनवत6ते ।।* 

તેથી, રામનામ ને રામ[ૃપા એ જ આ�માથ²ને છેવટ=ુ ં સાધન છે, એ વ4bનુો 

સાeા�કાર મ1 fહ|\ુ4તાનમા ંજ કય5. 

*િનરાહાર@ના િવષયો તો શાતં થાય છે, પણ રસ નથી શમતા; રસ પણ 

ઈ�રદશ+નથી શમે છે. -  ગીતા, અ૦ ૨. �લો૦ ૫૯. 
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9. ����" 

ભોગો ભોગવવાનો આરંભ તો કય5, પણ તે ટક@ ન શBો. રાચરચી}ુ ંવસાવતા ં

તો મને મને તે ઉપર મોહ ન જ ઊપ� શBો. એતલે ઘર વસાNGુ ં તેવો જ મ1 

ખરચ ઓh ંકરવાનો આરંભ કય5. ધોબી=ુ ંખરચ પણ વધાર: લા^Gુ.ં અને વળ@ 

ધોબી િનયિમતપણે કપડા ં ન આપે તેથી બે{ણ ડઝન ખમીસથી ને તેટલા 

કૉલરથી પણ મા?ંુ ન નભે. કૉલર રોજ બદલવા; ખમીસ રોજ નfહ| તો એકાતંર: 

બદલવા. એટલે બે તરફથી ખરચ થાય. આ મને નકા%ુ ંજણાGુ.ં એટલ ેધોવાનો 

સરંSમ વસાNયો.ધોવાની કળાની ચોપડ@ વાચંીને ધોવા=ુ ંશીnયો. પ�નીને પણ 

શીખNGુ.ં કંઇક બોજો તો વ�યો જ, પણ ન�ુ ંહb ુ ંએટલે િવનોદ થતો. 

મારો પહ:લો હાથે ધોયેલો કૉલર તો Mુ ં કદ@ u}ૂ ુ ં તેમ નથી. એમા ંઆર વધાર: 

ચડ:લ ને ઈ4તર@ "રૂ@ ગરમ નહોતી. વળ@, કૉલર દાઝી જવાની બીક: ઈ4તર@ 

બરોબર દાબી નહk, તેથી તે અÉડ તો બ£યો પણ તેમાથંી આર ખયા+ કરતો 

હતો ! 

આવે હાલે Mુ ં કોટ+મા ં ગયો ને બાfર4ટરોને મSક કરવા=ુ ં સાધન બ£યો. પણ 

મારામા ંઆવી મSક સહન કરવાની શfકત તે કાળે પણ ઠ@ક હતી. 

'કોલર હાથે ધોવાનો આ પહ:લો અખતરો છે, એટલે તેમાથંી આર ખર: છે. મને એ 

અડચણકતા+ નથી, ને વળ@ તમને બધાને આટલો િવનોદ "રૂો પા�ુ ં h ં એ 

વધારાનો નફો. ' મ1 iલુાસો કય5. 

'પણ ધોબી Bા ંનથી મળતા?' એક િમ{ે "છૂÒુ.ં 
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'અહk ધોબીનો ખરચ મને તો અસ� લાગે છે. કૉલરની fક 
અત Rટલી ધોવાઈ 

થાય અને એ આપતા ંછતા ંધોબીની ¤લુામી ભોગવવી. એના કરતા ંહાથે ધો�ુ ંMુ ં

પસદં ક?ંુ h.ં' 

આ 4વાવલબંનની iબૂી Mુ ંિમ{ોને ન સમSવી શBો. 

માર: કહ:�ુ ંજોઈએ ક: છેવટ: ધોબીના ધધંામા ંમારા કામ"રૂતી [ુ44શળતા મ1 મેળવી 

લીધી હતી, અને ધોબીના ધોણ કરતા ઘર=ુ ંધોણ %Ðુલ ઊતરb ુ ંનહોb ુ.ં કૉલર=ુ ં

અÉડપxુ ં તેમ જ ચળકાટ ધોબીના ધોયેલ કૉલર કરતા ં ઊતરતા ં નહોતા. 

ગોખલેની પાસે 4વ. મહાદ:વ ગોિવ|દ રાનડ:ની �સાદ@Jપ એક ઉપરણો હતો. એ 

ઉપરણો ગોખલે અિતશય જતનથી રાખતા અને ખાસ �સગેં જ વાપરતા. 

જોહાિનસબગ+મા ં તેમના માનમા ં R ખાxુ ંઆપવામા ંઆNGુ ં હb ુ ં તે મેળાવડાનો 

�સગં મહ�વનો હતો. દdeણ આfgકામા ંઆ તેમ=ુ ંમોટામા ંમો�ંુ ભાષણ હb ુ.ં તથેી 

તે �સગેં તેમને પેલો ઉપરણો વાપરવો હતો. તે ચોળાયેલો હતો ને તેને ઈ4તર@ 

કરવાની જJર હતી.ધોબી મેળવી તેની પાસે bરુત ઈ4તર@ કરાવવી એ અસભંિવત 

હb ુ.ં માર@ કળાનો ઉપયોગ કરવા દ:વાની મ1 માગણી કર@. 

'તાર@ વક@લાતનો Mુ ં િવ�ાસ ક?ંુ, પણ આ ઉપરણા ઉપર તાર@ ધોબીકળાનો 

ઉપયોગ કરવા Mુ ંન દઊ. એ ઉપરણાને b ુ ંડાઘ પાડ: તો ? એની fકમત b ુ ંSણે 

છે ?' આમ કહ@ અિત ઉTલાસથી �સાદ@ની કથા મને સભંળાવી. 

મ1 િવનય કય5 ને ડાઘ ન પડવા દ:વાની ખોળાધર@ આપી. મન ેઈ4તર@ કરવાની 

રS મળ@. માર@ [ુશળતા=ુ ં મને �માણપ{ મળ@ XÎૂુ ં! હવે મને જગત 

�માણપ{ ન આપે તો qુ ંથGુ ં? 

Rમ ધોબીની ¤લુામીમાથંી Mુ ં ¶ટàો તેમ હSમની ¤લુામીમાથંી પણ ¶ટવાનો 

�સગં આNયો. હSમત તો િવલાયત જનારા સMુ હાથે કરતા શીખે જ. પણ વાળ 
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કાપવા=ુ ંકોઈ શીખતા હોય એવો મને nયાલ નથી. િ�ટોfરયામા ંMુ ંએક વેળા એક 

~0ેજ હSમની \ુકાને પહ`�યો. તેણે માર@ હSમત કરવાની ઘસીને ના પાડ@ , 

ને ના પાડવામા ંR િતર4કાર બતાNયો તે વધારાનો . મને \ુ:ખ થGુ.ં Mુ ંપહ`�યો 

બSરમા.ં વાળ કાપવાનો સચંો ખર@�યો ને અર@સાની સામે ઊભા રહ@ વાળ 

કા_યા. વાળ Rમ તેમ કપાયા તો ખરા; પણ પાછળના કાપતા ંબMુ %�ુક:લી પડ@. 

સીધા તો ન જ કપાયા. કોટ+મા ંહસાહસ. 

'તાર: માથે �દર ફર@ ગયા છે?' 

મ1 કKુ:ં 'ના; મારા કાળા માથાનો 4પશ+ ધોળા હSમ ક:મ કર:? એટલે Rવા તેવા 

પણ હાથે કાપેલા વાળ મને વથાર: િ�ય છે.' 

આ જવાબથી િમ{ોને આ�ય+ ન થGુ ંખ?ંુ જોતા ંપેલા હSમનો કશો દોષ ન હતો. 

જો તે �યામવણ+ લોકોના વાળ કાપે તો તેની કમાણી Sય. આપણે Bા ંઆપણા 

અ4"�ૃયોના વાળ ¨ચવણા+ fહ|\ુઓના હSમ પાસે કપાવા દઈએ છ@એ ? એનો 

બદલો મને દdeણ આfgકામા ંએક નહk પણ અનેક વેળા મQયો છે; અને આપણા 

દોષ=ુ ંએ પfરણામ છે એવી માર@ સમજ હોવાથી મને એ વાતનો કદ@ રોષ નથી 

ચડPો. 

4વાવલબંન અને સાદાઈના મારા શોખે આગળ જતા ંR તી« 4વJપ પકડ�ુ ંતે=ુ ં

વણ+ન તો તેને 4થળે આવશે. તે વ4b=ુ ુ ં%ળૂ તો અસલથી જ હb ુ.ં તેને ફાલવાન ે

સા?ુ મા{ િસ|ચનની આવ�યકતા હતી. તે િસ|ચન અનાયાસે જ મળ@ રKુ.ં 
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10. �	F� 2 p 

સને ૧૮૯૭થી '૯૯ દર°યાનના �જ|દગીના બીS અનેક અ=ભુવો છોડ@ને હવ ે

બોઅર Gsુ ઉપર આ�ુ ંh.ં આ Gsુ zયાર: થGુ ં�યાર: માર@ પોતાની લાગણી ક:વળ 

બોઅરો તરફ હતી. પણ આવી બાબતમા ંNય��તગત િવચારો %જુબ કામ કરવાનો 

અિધકાર મને હaુ �ા_ત નથી થયો એમ Mુ ં માનતો હતો. આ બાબતની 

ગડમથલ=ુ ંZÆૂમ િનર@eણ મ1 દdeણ આfgકાના સ�યા0હના ઇિતહાસમા ંકGુH છે, 

તેથી અહk કરવા નથી ઇ�છતો. �જ�ાZનુે તે ઇિતહાસ વાચંી જવા Zચૂ� ુh.ં અહk 

તો એટ}ુ ંજ કહ:�ુ ંબસ છે ક:, d�fટશ રાzય તરફની માર@ વફાદાર@ મને તે Gsુમા ં

ભાગ લેવા બળા�કાર: ઘસડ@ ગઇ. મને લા^Gુ ંક:, જો Mુ ં d�fટશ રºયત તર@ક: હકો 

માગી ર�ો હતો, તો d�fટશ રºયત તર@ક: d�fટશ રાzયના રeણમા ં ભાગ 

આપવાનો મારો ધમ+ હતો. fહ|\ુ4તાનની સ"ંણૂ+ ઉ�િત d�fટશ સા�ાzયમા ંથઇ શક: 

એવો મારો અdભ�ાય તે કાળે હતો. તથેી, Rટલા સાથીઓ મQયા તેટલા મેળવીન ે

અને અનેક %સુબીતો વેઠ@ને અમે ઘાયલ થયેલાeની q�ુષૂા કરનાર@ એક �ુકડ@ 

ઊભી કર@. અ�યાર Zધુી સામા£ય ર@તે અહkના ~0ેજોમા ંfહ|દ@ઓ જોખમના ંકામ 

ન ખેડ:, 4વાથ+ ઉપરાતં બીaુ ં કqુ ં તેમને ન Zઝેૂ, એવી જ મા£યતા હતી. તેથી 

ઘણા ~0ેજ િમ{ોએ મને િનરાશાના જ જવાબો આ_યા. મા{ દા. mથૂે iબૂ 

ઉ!ેજન આ_Gુ.ં તમેણે અમને ઘાયલ યો�ાઓની સારવાર કરવાની તાલીમ 

આપી. અમાર@ લાયકાતના ં દા�તરના ં �માણપ{ો મેળNયા.ં િમ. લોટન તથા 

મરMમૂ િમ. એ4કંબે પણ આ પગ}ુ ં પસદં કGુH. આખર: લડાઇમા ં સેવા કરવા 

દ:વાની અમે સરકારન ેઅર� કર@. જવાબમા ંસરકાર: ઉપકાર મા£યો. પણ અમાર@ 

સેવાની તે વેળા જJર નહોતી એમ અમને જણાવવામા ંઆNGુ.ં 
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પણ માર: એવી 'ના'થી સતંોએ માની બેસ�ુ ંનહોb ુ.ં દા. mથૂની મદદ લઇ તેમની 

સાથે Mુ ંનાતાલના dબશપને મQયો. અમાર@ �ુકડ@મા ંઘણા d�4તી fહ|દ@ઓ હતા. 

dબશપને માર@ માગણી બMુ ગમી. તેમણે મદદ કરવા=ુ ંવચન આ_Gુ.ં 

દર°યાન, સજંોગો પોતા=ુ ંકામ કર@ ર�ા હતા. બોઅરોની તયૈાર@, દ+ઢતા, વીરતા, 

ઈ�યાદ@ ધાયા+ કરતા ં વધાર: તેજ4વી નીવડPા.ં સરકારને ઘણા રંગJટોનો ખપ 

પડPો, અને ~તે અમાર@ માગણીનો 4વીકાર થયો. 

આ �ુકડ@મા ં લગભગ ૧,૧૦૦ જણ હતા. તેમા ં લગભગ ૪૦ %ખુી હતા. બીS 

{ણસ1ક 4વત{ં fહ|દ@ઓ ભરતીમા ં દાખલ થયા હતા. બાક@ના dગરમીfટયા હતા. 

દા. mથૂ પણ અમાર@ સાથે હતા. �ુકડ@એ કામ સરસ કGુH, જોક: તેને દાJગોળાની 

બહાર કામ કરવા=ુ ંહb ુ ંઅને તેને 'ર:ડ Vોસ'[૧] =ુ ંરeણ હb ુ.ં છતા ંભીડને સમયે 

દાJગોળાની હદની ~દર કામ કરવાની તક પણ અમને મળ@. આવા જોખમમા ંન 

ઊતરવાનો કરાર સરકાર: પોતાની ઇ�છાથી અમાર@ જોડ: કય5 હતો. પણ 

�4પયાકંોપની હાર પછ@ �4થિત બદલાઇ. તેથી જનરલ mલુર: સદં:શો મોકલાNયો ક:, 

જોક: અમે જોખમ વહોરવાને બધંાયલેા નહોતા, છતા ં જો અમે તે�ુ ં જોખમ 

વહોર@ને ઘાયલ િસપાઇઓને તેમ જ અમલદારોને રeણeે{માથંી ¨ચક@ 

ડોળ@ઓમા ંખસેડ@ લઇ જવા તૈયાર થઇqુ ંતો સરકાર ઉપકાર માનશે. અમે તો 

જોખમ વહોરવા ત�પર જ હતા. એટલે �4પયાકંોના Gsુ પછ@ અમે દાJગોળાની 

હદની ~દર કામ કરતા થઇ ગયા. 

આ fદવસોમા ં બધાને ઘણી વાર દહાડાની વીસપચીસ માઇલની મજલ કરવી 

પણતી; અને એક વખત તો ઘાયલોને ડોળ@મા ં¨ચક@ને તેટલા માઇલ ચાલ�ુ ં

પડ�ુ ં હb ુ.ં R ઘાયલ થયેલ યોsાઓને અમાર: આમ ¨ચક@ને જવા= ુ હb ુ ં તેમા ં

જનરલ �ડુગેટ વગેર: પણ હતા. 
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છ અઠવાfડયાનંે ~ત ેઅમાર@ �ુકડ@ને િવદાયગીર@ આપવામા ંઆવી. �4પયાકંોપ 

અને વાલVા£ઝની હાર પછ@ લેડ@�4મથ વગેર: 4થળોને બોઅરોના ઘેરામાથંી 

મહાવેગે %�ુત કરવાનો િવચાર d�fટશ સેનાપિતએ માડં@ વાQયો હતો, અને 

Ú^લ1ડથી તથા fહ|\ુ4તાનથી બીS વધાર: લ�કરની રાહ જોવાનો તથા ધીમે કામ 

લેવાનો િનrય કય5 હતો. 

અમારા નાનકડા કામની તે વેળા તો બMુ 4bિુત થઇ. એથી fહ|દ@ઓની �િતtઠા 

વધી. 'છેવટ: fહ|દ@ઓ સા�ાzયના વારસ તો છે જ' એવા ંગીતો ગવાયા.ં જનરલ 

mલુર: અમાર@ �ુકડ@ના કાય+ની ખર@તામા ંતાર@ફ કર@. %ખુીઓને લડાઈના ચાદં 

પણ મQયા. 

fહ|દ@ કોમ વધાર: સગંfઠત થઇ. Mુ ં dગરમીfટયા fહ|દ@ઓના �સગંમા ંઘણો વધાર: 

આી શBો. તેમનામા ંવધાર: S¤િૃત આવી. અને fહ|\ુ, %સુલમાન, d�4તી, મ&ાસી, 

¤જુરાતી, િસ|ધી બધા fહ|દ@ છ@એ એ લાગણી વઘાર: દ+ઢ થઇ. સMુએ મા£Gુ ંક: હવ ે

fહ|દ@ઓ ઉપરના ં\ુ:ખ \ૂર થવા ંજ જોઇએ. ગોરાઓની વત+xકૂમા ંપણ તે વખતે 

તો ચોnખો ફ:રફાર જણાયો. 

લડાઇમા ંR ગોરાઓનો �સગં પડPો તે મીઠો હતો. હSરો 'ટોમી'ઓના સહવાસમા ં

અમે આNયા. તેઓ અમાર@ સાથે િમ{ભાવે વત+તા ને અમે તેમની સેવા સા?ુ હતા 

એ Sણી ઉપકાર માનતા. 

મ=tુય4વભાવ \ુ:ખન ેસમયે ક:વો પીગળે છે એ=ુ ંએક મIરુ 4મરણ અહk ન`�યા 

િવના ન રહ@ શકાય. અમે ચીવલી છાવણી તરફ જતા હતા. આ એ જ eે{ હb ુ ં

zયા ંલોડ+ રોબટ+સના "{ુ લેØટન£ટ રોબટ+સને મરણઘા વા^યો હતો. લેØટન£ટ 

રોબટ+સના શબને લઇ જવા=ુ ંમાન અમાર@ �ુકડ@ પામી હતી. વળતે દહાડ: તાપ 

સખત હતો. અમે [ચૂ કર@ ર�ા હતા. સMુ તર4યા હતા. પાણી પીવાને સા?ુ 
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ર4તામા ંએક નાનકડો ઝરો હતો. કોણ પહ:લા ંપાણી પીએ ? 'ટોમી'ઓ પી ર�ા 

પછ@ આપણે પીqુ ંએમ મ1 ધાGુH હb ુ.ં 'ટોમી'ઓએ અમને જોઇ bરુત અમને પહ:લા ં

પાણી પીવા દ:વા આ0હ માડંPો, ને અમ ે ઘણી વાર Zધુી અમાર@ વ�ચે 'તમે 

પહ:લા,ં અમે પછ@' એવી મીઠ@ તાણતાણ ચાલી. 

 

1.  એટલે લાલ 4વિતક  .Gsુમા ંઆ dચíવાળા પ¸ા q¡ુષાના ંકામ કરનારને ડાબે 

હાથે બાધંે છે .શü ુપણ તેમને ઇS ન કર@ શક: તેવા િનયમ હોય છે .વI ુિવગત 

માટ: aુઓ 'દdeણ આfgકાના સ�યા0હનો ઇિતહાસ' ખડં ૧, �  .૯  
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11. ш
=�b ���"-' к��C��	 

સમાજ=ુ ં એક પણ ~ગ અવાવ?ુ રહ: એ મને હમેશા ં i ૂ�ંG ુ ં છે. �Sના દોષો 

ઢાકં@ને તેનો બચાવ કરવો અથવા દોષો \ુર કયા+ િવના હકો મેળવવા એ મને 

હમેશા ં અ?ુચb ુ ં લા^Gુ ં છે. તેથી દdeણ આfgકામા ં વસતા fહ|દ@ઓ ઉપર=ુ ં એક 

તહોમત, Rમા ંકંઇક વaુદ હb ુ,ં તેનો ઈલાજ કરવા=ુ ંકાય+ મારા �યાનંા વસવાટના 

આરંભકાળમા ંજ યોzGુ ંહb ુ.ં fહ|દ@ઓ "તૂના ઘરબાર 4વ�છ નથી રાખતા ને બM ુ

મેલા રહ: છે એ આળ વખતોવખત %કૂવામા ંઆવbુ.ં આ આળને નાmદુ કરવા 

આરંભમા ંકોમના %nુય ગણાતા માણસોના ઘરોમા ંતો Zધુારા થઇ જ ગયા હતા. 

પણ ઘરોઘર ફરવા=ુ ંતો જયાર: ડરબનમા ંમરક@ના �વેશનો ભય લા^યો �યાર: 

શJ થGુ.ં આમા ં °Gનુીિસપાલીટ@ના અમલદારોનો પણ ભાગ હતો અને એમની 

સમંિત હતી. અમાર@ મદદ મળવાથી તેમ=ુ ંકામ હળ�ુ ંથGુ ં ને fહ|દ@ઓને ઓછ@ 

હાડમાર@ વેઠવી પાડ@. ક:મ ક:, સામા£ય ર@ત ેજયાર: મરક@ ઈ�યાfદના ઉપ&વ થાય 

�યાર: અમલદારો ઘઘંા થાય છે, વધાર:પડતા ઉપાયો યોR છે, ને તેમની નજરમા ં

Rઓ અળખામણા હોય તેઓની ઉપર તેમનો દાબ અસ� થઇ પડ: એવો નીવડ: 

છે. આ સખતીમાથંી કોમ પોતાની મેળે જ ચાપંતા ઉપાયો લેવાથી ઊગર@ ગઈ. 

મને ક:ટલાક કડવા અ=ભુવો પણ થયા. મ1 જોGુ ંક:, 4થાિનક સરકાર પાસે હકોની 

માગણી કરવામા ં Rટલી સહ:લાઈથી Mુ ં કોમની મદદ લઇ શકતો હતો, તેટલી 

સહ:લાઈથી લોકોની પાસે તેમની ફરજ અદા કરાવવાના કામમા ં મદદ મેળવી 

શBો નfહ. ક:ટલીક જ^યાએ અપમાન થતા,ં ક:ટલીક જ^યાએ િવનય"વૂ+ક 

બેદરકાર@ બતાવવામા ં આવતી. ગદંક@ સાફ કરવાની તકલીફ લેવી એ વસ%ુ ં

લાગb ુ.ં પૈસા ખરચવા=ુ ંતો બને જ ક:મ ? લોકોની પાસેથી કંઈ પણ કામ કરાવ�ુ ં

હોય તો ધીરજ રાખવી જોઈએ એ પાઠ Mુ ંવધાર: સાર@ ર@તે શીnયો. Zધુારાની 
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ગરજ રહ@ Zધુારકન ેપોતાને; R સમાજમા ં તે Zધુારો ઈ�છે છે �યાથંી તો તેણે 

િવરોધની, િતર4કારની ને Sનના જોખમની પણ આશા રાખવી રહ@. Zધુારક Rન ે

Zધુારો માને તેને સમાજ [ુધારો કા ં ન માને ? અથવા કદાચ [ુધારો ન માને 

તોપણ તે તરફ ઉદાસીન કા ંન રહ: ? 

આ ¬દોલન=ુ ંપfરણામ એ આNGુ ંક:, fહ|દ@ સમાજમા ંઘરબાર 4વ�છ રાખવાની 

અગ�યનો ઓછાવ!ા �માણમા ં4વીકાર થયો. અમલદારવગ+ આગળ માર@ શાખ 

વધી. તેઓ સમzયા ક:, મારો ધધંો મા{ ફfરયાદો જ કરવાનો અથવા હકો જ 

માગવાનો નહોતો; પણ ફfરયાદ કરવામા ં ક: હકો માગવામા ં Mુ ં Rટલો દઢ હતો 

તેટલો જ ¬તfરક Zધુારણાને સા?ંુ પણ ઉ�સાહ@ ને દઢ હતો. 

પણ હaુ સમાજની �િૃતને બી� એક fદશામા ંખીલવવા=ુ ંબાક@ રહ:b ુ ં હb ુ.ં આ 

સ4ંથાનવાસીઓએ ભારતવષ+ ��યેનો પોતાનો ધમ+ પણ �સગં આNયે સમજવાનો 

અને પાળવાનો હતો. ભારતવષ+ તો કંગાળ છે. લોકો ધન કમાવાને સા?ંુ પરદ:શ 

વેઠ: છે. તેમની કમાણીનો કંઇક ભગ ભારતવષ+ને આપિ!ને સમયે મળવો જોઈએ. 

સન ૧૮૫૭મા ં\ુકાળ હતો ને પાછો બીજો સખત \ુકાળ ૧૮૯૯મા ંપડPો. આ બ�ે 

\ુકાળને સમયે દdeણ આfgકાથી સાર@ મદદ ગયેલી. પહ:લા \ુકાળ વખતે R 

રકમ એકઠ@ થઇ શક@ હતી તેના કરતા ંબીS \ુકાળ વખતે ઘણી સાર@ રકમ થઇ 

હતી. આ ઉઘરાણામા ં ~0ેજોની પાસે પણ અમે ફાળો માગેંલો. અને તેમના 

તરફથી સારો જવાબ મQયો હતો. dગરિમfટયા fહ|દ@ઓએ પણ પોતાનો ફાળો ભય5 

હતો. 

આમ, આ બે \ુકાળ વખતે R �થા પાડ@ તે હaુ Zધુી કાયમ છે. અને આપણે 

જોઈએ છ@એ ક:, ભારતવષ+મા ંસાવ+જિનક સકંટને સમયે દdeણ આfgકા તરફથી 

સાર@ રકમો �યા ંવસતા fહ|દ@ઓ હમેશા ંમોકલે છે. 
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આ ર@ત,ે દdeણ આfgકાના fહ|દ@ઓની સવેા કરતા ં Mુ ં પોતે ઘણી વ4bઓુ એક 

પછ@ એક અનાયાસે શીખી ર�ો હતો. સ�ય એક િવશાળ �eૃ છે. તેને R°સેવે તેમ 

તેમાથંી અનેક ફળો નીપજતા ંજોવામા ંઆવ ેછે. તેને ~ત જ હોતો નથી. Rમ Rમ 

તેમા ં¨ડ: ઊતર@એ તેમ તેમ તેમાથંી ર�નો મQયા કર: છે, સેવાના �સગંો જડPા 

કર: છે. 
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12. �=ш��� 

લડાઈના કામમાથંી ¶ટા થયા પછ@ મને લા^Gુ ંક: હવે મા?ંુ કામ દdeણ આfgકામા ં

નથી પણ દ:શમા ંછે. દdeણ આfgકામા ંબેઠો બેઠો Mુ ંકાઈંક સેવા તો જJર ક?ંુ, પણ 

�યા ંમારો %nુય ધધંો તો પૈસા કમાવાનો જ થઈ પડ: એમ મને લા^Gુ.ં 

દ:શથી િમ{ વગ+ની ખ1ચ પણ દ:શ આવવા તરફ ચા} ુહતી. મને પણ ભા4Gુ ંક: 

દ:શ જવાથી મારો ઉપયોગ વધાર: થઈ શકશે. નાતાલમા ં િમ. ખાન અને 

મનZખુલાલ નાજર હતા જ. 

મ1 સાથીઓ આગળ %�ુત થવાની માગણી કર@. ઘણી %સુીબતે એ માગણીનો 

શરતી 4વીકાર થયો. શરત એ હતી ક:, એક વષ+ની ~દર જો કોમને માર@ જJર 

જણાય તો માર: પાh ં દdeણ આfgકા જ�ુ.ં મને આ શરત કઠણ લાગી, પણ 

�ેમપાશથી Mુ ંબધંાયલેો હતો : 

કાચે ર: તાતંણે મને હર�એ બાધંી 

Rમ તાણે તેમ તેમની ર: 

મને લાગી કટાર@ �ેમની. 

આ મીરાબંાઈની ઉપમા થોડ:ઘણે ~શે મને લા¤ ુપડતી હતી. પચં પણ પરમે�ર 

જ છે. િમ{ોના બોલને Mુ ંતરછોડ@ નહોતો શકતો. મ1 વચન આ_Gુ ંને રS મેળવી. 

આ વેળા મારો િનકટ સબંધં નાતાલ સાથે જ હતો એમ કહ:વાય. નાતાલના 

fહ|દ@ઓએ મને �ેમા%તૃથી નવડાવી %Bૂો. ઠ:કઠ:કાણે માનપ{ો આપવાની 

સભાઓ થઈ, અને દર:ક ઠ:કાણેથી કkમતી ભેટો આવી. 
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૧૮૯૬મા ંzયાર: Mુ ંદ:શ આવેલો �યાર: પણ ભેટો મળેલી, પણ આ વખતની ભેટોથી 

ને સભાઓના ં\ૃ�યથી Mુ ંઅકળાયો. ભેટોમા ંસોનાચાદં@ની વ4bઓુ તો હતી જ પણ 

તેમા ંહ@રાની વ4bઓુ પણ હતી. 

આ બધી વ4bઓુનો 4વીકાર કરવાનો મન ેશો અિધકાર હોય ? એનો 4વીકાર ક?ંુ 

તો કોમની સેવા Mુ ંપસૈા લઈને નહોતો કરતો એમ મારા મનને ક:મ મના�ુ ં? આ 

ભેટોમા,ં થોડ@ અસીલોની બાદ કરતા ંબાક@ બધી ક:વળ માર@ Sહ:ર સેવાને ~ગે 

જ હતી. વળ@ માર: મન તો અસીલો અને બીS સાથીઓ વ�ચે કશો ભેદ નહોતો. 

%nુય અસીલો બધા Sહ:ર કામમા ંપણ મદદ દ:નારા હતા. 

વળ@, આ ભેટોમા ંએક પચાસ ગીનીનો હાર ક4bરૂબાઈને સા?ુ હતો. પણ એને 

મળેલી વ4b ુપણ માર@ સેવાને ~ગે હતી, એટલે તેને નોખી તારવી ન શકાય. 

R સાRં આમાનંી %nુય ભેટો મળ@ હતી તે રાિ{ મ1 બાવરાની Rમ Sગીને ગાળ@. 

મારા ઓરડામા ં¬ટા માયા+ કયા+. પણ કંઈ ¤ ૂચં ઊકલે નહk. સ1કડોની ભેટ જતી 

કરવી એ ભાર: પડb ુ ંહb ુ.ં રાખવી એ વધાર: ભાર: લાગb ુ ંહb ુ.ં 

Mુ ંકદાચ ભેટો �રવી શ[ંુ. પણ મારા ંબાળકો=ુ ંqુ ં? �ી=ુ ંqુ ં? તેમને િશeણ તો 

સેવા=ુ ં મળb ુ ં હb ુ.ં સવેા=ુ ં દામ લેવાય નહk એમ હમેશા ં સમSવવામા ંઆવbુ ં

હb ુ.ં ઘરમા ંકkમતી દાગીના વગેર: Mુ ંનહોતો રાખતો. સાદાઈ વધતી જતી હતી. 

આવી �4થિતમા ંસોનાની ઘfડયાળો કોણે વાપરવી ? સોનાના અછોડા ને હ@રાની 

વkટ@ઓ કોણે પહ:રવા ં? ઘર:ણાગંાઠંાનો મોહ તજવા �યાર: પણ Mુ ં બીSઓન ે

કહ:તો. હવે આ દાગીના ને ઝવેરાત=ુ ંમાર: qુ ંકર�ુ ં? 

મારાથી આ વ4bઓુ ન જ રખાય એવા િનણ+ય ઉપર Mુ ંઆNયો. પારસી ?ુ4તમ� 

ઇ�યાfદને આ દાગીનાઓના Â4ટ@ઓ નીમી તેમના પર લખવાનો કાગળ ઘડPો, ને 

સવારમા ં�ી"{ુાfદની સાથે મસલત કર@ મારો ભાર હળવો કરવાનો િનrય કય5. 
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ધમ+પ�નીને સમSવવા=ુ ં %�ુક:લ પડશે એ Mુ ં Sણતો હતો. બાલકોને 

સમSવવામા ં %§ુલ %�ુક:લી નહk આવે એવી મને ખાતર@ હતી. તેમને વક@લ 

નીમવાનો િવચાર કય5. 

બાલકો તો bરુત સમzયા. Õઅમાર: એ દાગીનાઓ=ુ ં કામ નથી. આપણે તે બIુ ં

પાh ંજ આપ�ુ.ં ને કદાચ આપણને એવી વ4b ુજોઈતી હશે તો આપણે પોતે Bા ં

નથી લઈ શકતા ?Õ આમ તેઓ બોTયા. 

Mુ ંરા� થયો. Õ�યાર: બાને તમે સમSવશો ને ?Õ મ1 "છૂÒ ુ.ં 

ÕજJર, જJર. એ અમા?ંુ કામ. એને Bા ંએ દાગીના પહ:રવા છે ? એ તો અમાર: 

સા?ુ રાખવા ઈ�છે. અમાર: એ ન જોઈએ, પછ@ એ શાની હઠ કર: ?Õ 

પણ કામ ધાયા+ કરતા ંવસ%ુ ંનીવડ�ુ.ં 

Õતમાર: ભલે ખપ ન હોય, તમારા છોકરાઓને ભલે ન હોય. બાળકોને Rમ ચડાવો 

તેમ ચડ:. ભલે મને પહ:રવા ન દો, પણ માર@ વMુઓ=ુ ં qુ ં? એમને તો ખપ 

આવશ ે? અને કોણ Sણે ક: કાલે qુ ંથશે ? એતલા હ:તથી આપેલી વ4bઓુ પાછ@ 

ન દ:વાય.Õ આમ વા^ધારા ચાલી ને તેની સાથે અ�ધુારા મળ@. બાળકો મÉમ 

ર�ા, માર: ડગવાપxુ ંનહોb ુ.ં 

મ1 હળવેથી કKુ ં: Õછોકરાઓ પરણે તો ખરા. આપણે Bા ંબાળવયે પરણાવવા 

છે ? મોટા થાય �યાર: તો તે પોતે જ ભલે કર�ુ ંહોય તે કર:. અને આપણે Bા ં

ઘર:ણાનંી શોખીન વMઓુ ગોતવી છે ? છતા ંકંઈ કરાવ�ુ ંજ પડ: તો Mુ ંBા ંનથી 

બેઠો ?Õ 

ÕS·યા તમને. મારા ં ઘર:ણા ં પણ લઈ લીધા ંએ જ તમે ના ? મને Zખેુ નથી 

પહ:રવા દ@Iુ ંએ તમે માર@ વMુઓને સા?ુ qુ ંલેવાના હતા ? છોકરાઓને આજથી 
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વેરાગી બનાવી ર�ા છો ! એ દાગીના નહk પાછા અપાય. અને મારા હાર ઉપર 

તમારો શોહક ?Õ 

Õપણ એ હાર તાર@ સવેાને ખાતર ક: માર@ સેવાને ખાતર મQયો છે ?Õ મ1 "છૂÒ ુ.ં 

Õભલે ને. તમાર@ સેવા એટલે માર@ પણ થઈ. માર@ પાસે રાતદહાડો મaૂર@ કરાવી 

એ સેવામા ં નહk ગણાb ુ ં હોય ? રડાવીને પણ Rને ને તેને ઘરમા ં રાnયા ન ે

ચાકર@ઓ કરાવી તે=ુ ંqુ ં?Õ 

આ બધા ંબાણ અdણયાળા ં હતા.ં એમાનંા ં ક:ટલાકં વાગતા ં હતા.ં પણ ઘર:ણા ંતો 

માર: પાછા ં આપવા ં જ હતા.ં ઘણી વાતોમા ં Mુ ં Rવી તેવી સમંિત લઈ શBો. 

૧૮૯૬મા ંમળેલી ને ૧૯૦૧મા ંમળેલી ભેટો પાછ@ આપી. તે=ુ ંÂ4ટ બ£Gુ ં ને તેનો 

Sહ:ર કામને સા?ુ ઉપયોગ, માર@ ઈ�છા %જુબ અથવા Â4ટ@ઓની ઈ�છા %જુબ, 

થાય એ શરતે તે બ1કમા ં%કુાઈ. એ ઘર:ણા ં વેચવા િનિમ!ે ઘણી વેળા Mુ ં પૈસા 

એકઠા કર@ શBો h.ં આR પણ આપિ!ફાળા તર@ક: તે મોaૂદ છે ને તેમા ં��ૃs 

થતી ગઈ છે. 

આ પગલાને િવષે મને કદ@ પrા!ાપ થયો નથી. fદવસો જતા ંક4bરૂબાઈને પણ 

તેની યો^યતા જણાઈ ગઈ. અમે ઘણી લાલચોમાથંી ઊગયા+ છ@એ. 

Sહ:ર સેવકને ~ગત ભેટો ન હોય એવા અdભ�ાય ઉપર Mુ ંઆવલેો h.ં 
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13. �=ш��� 

આમ દ:શ જવા િવદાય થયો. ર4તામા ંમોર:િશયસ આવbુ ંહb ુ.ં �યા ં4ટ@મર લાબંો 

વખત રોકાઇ હતી. તેથી મોર:િશયસમા ંઊતય5ને �યાનંી �4થિતનો ઠ@ક અ=ભુવ 

લીધો. એક રાત �યાનંા ગવન+ર, સર ચાTસ+ Ãસૂને �યા ંપણ ગાળ@ હતી. 

fહ|\ુ4તાન પહ`�યા પછ@ થોડો સમય ફરવામા ં ગાQયો. આ સને ૧૯૦૧ની સાલ 

હતી. એ વષ+ની મહાસભા કલક!ે હતી. દ@નશા એદલ� વા�છા �%ખુ હતા. માર: 

મહાસભામા ંતો જવા=ુ ંહb ુ ંજ. મહાસભાનો મારો આ પહ:લો અ=ભુવ હતો. 

%ુબંઈથી R ગાડ@મા ંસર fફરોજશા નીકQયા તે જ ગાડ@મા ંMુ ંગયો હતો. તેમની 

સાથે માર: દdeણ આfgકા િવષે વાત કરવાની હતી. મને તેમના ડ³બામા ંએક 

4ટ:શન લગી જવાની આ�ા હતી. તેમણે તો ખાસ સ}નૂ રોÎુ ં હb ુ.ં તેમના 

બાદશાહ@ ખરચથી ને દમામથી Mુ ંવાક:ફ હતો. R 4ટ:શને તેમના ડ³બામા ંજવાની 

મને આ�ા હતી તે 4ટ:શને Mુ ં ગયો. તેમના ડ³બામા ં એ વખતે તે વેળાના 

દ@નશા� અને તે વેળાના ચીમનલાલ સેતલવાડ શેઠ બેઠા હતા. તેમની સાથ ે

રાzય�કરણ ચાલી રKુ ં હb ુ.ં મને જોઈને સર fફરોજશા બોTયાઃ 'ગાધંી, તમા?ંુ 

કામ સરવા=ુ ંનથી. તમે કહ:શો તે ઠરાવ તો અમે પાસ કર@ દઈqુ,ં પણ આપણા 

દ:શમા ંજ આપણને શા હક મળે છે? Mુ ંતો મા=ુ ંh ંક: zયા ંલગી આપણા દ:શમા ં

આપણને સ!ા નથી �યા ંલગી સ4ંથાનોમા ંતમાર@ �4થિત Zધુર@ નહk શક:.' 

Mુ ંતો આભો જ થઈ ર�ો. સર ચીમનલાલે ટાપશી "રૂ@. સર દ@નશાએ માર@ સામ ે

દયામણી નજર: જોGુ.ં 
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મ1 સમSવવા કÚક �ય�ન કય5. પણ %ુબંઈના બેતાજ બાદશાહને મારા Rવો qુ ં

સમSવી શક:? મને મહાસભામા ં ઠરાવ રaૂ કરવા દ:શે એટલાથી મ1 સતંોષ 

મા£યો. 

'ઠરાવ ઘડ@ને મને બતાવR હ`, ગાધંી!' સર દ@નશા વા�છા મને ઉ!ેજન દ:વા 

બોTયા. 

મ1 ઉપકાર મા£યો. બીR 4ટ:શને Rવી ગાડ@ ઊભી રહ@ તેવો Mુ ંભા^યો ને મારા 

ડ³બામા ંપેસી ગયો. 

કલક!ે પહ`�યા. શહ:ર@ઓ �%ખુ વગેર: નેતાઓને ધામIમૂથી લઈ ગયા. મ1 કોઈ 

4વયસંેવકને "છૂÒુ,ં 'માર: Bા ંજ�ુ?ં' 

તે મને fરપન કૉલજેમા ંલઈ ગયો. તેમા ંઘણા �િતિનિધઓનો સમાસ હતો. માર: 

સÔા^ય,ે R િવભાગમા ંMુ ંહતો તેમા ંજ લોકમા£યનો પણ ઉતારો હતો. તેઓ એક 

fદવસ પાછળથી આવેલા એ�ુ ં મને 4મરણ છે. zયા ંલોકમા£ય હોય �યા ંનાનો 

સરખો દરબાર તો Sમે જ. Mુ ં dચતારો જો� તો, R ખાટલા ઉપર તે બેસતા તે=ુ ં

dચ{ આલેખી કા¼ંુ. એટ}ુ ંચોniુ ં તે જ^યા=ુ ં ને તેમની બેઠક=ુ ં4મરણ મને હaુ 

છે. તેમને મળવા આવનાર અસnંય માણસોમા ં એક=ુ ં જ નામ મને યાદ છે. 

'અ%તૃબSર પિ{કા'ના મોતીબાm.ુ આ બે=ુ ં ખડખડાટ હસ�ુ ં ને રાજકતા+ઓના 

અ£યાયની તેમની વાતો ન uલુાય તેવા ંછે. 

પણ અહkની ગોઠવણ જરા તપાસીએ. 

4વયસંેવકો એકબીS સાથે અથડાય. R કામ Rને સ`પો તે તે=ુ ંન હોય. તે bરુત 

બીSને બોલાવે; બીજો {ીSને. બાપડો �િતિનિધ તો નહk {ણમા,ં નહk તરેમા ંને 

નહk છ_પનના મેળમા.ં 
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મ1 ક:ટલાક 4વયસંેવકો જોડ: દો4તી કર@. તેમને કÚક દdeણ આfgકાની વાત કર@. 

તેથી તેઓ જરા શરમાયા. મ1 તેમને સેવાનો મમ+ સમSવવા �ય�ન કય5. તે થો�ુ ં

સમzયા. પણ સવેાની આવડત કંઇ dબલાડ@ના ટોપની પેઠ: ઊગી નીકળતી નથી. 

તેને સા?ુ ઇ�છા જોઇએ ને પછ@ મહાવરો. આ ભોળા ને ભલા 4વયસંવેકોને ઇ�છા 

તો ઘણીય હતી. પણ તાલીમ ને મહાવરો Bાથંી મળે? મહાસભા વરસમા ં{ણ 

fદવસ મળ@ Zઇૂ Sય. દર વષ- {ણ fદવસની તાલીમથી ક:ટ}ુ ંઘડતર થાય? 

Rવા 4વયસંવેકો તેવા જ �િતિનિધ. તેમને પણ તેટલા જ દહાડાની તાલીમ. 

પોતાના હાથે પોતે કqુ ંજ ન કર:. બધી વાતમા ંMુકમ. '4વયસંેવક, આ લાવો ને તે 

લાવો' ચાTયા જ કર:. 

અખા ભગતના 'અદક:રા ~ગ'નો પણ ઠ@ક અ=ભુવ થયો. આભડછેટ ઘણાને લાગે. 

&ાિવડ@ રસો�ુ ંતો સાવ િનરા»ં. આ �િતિનિધઓને '\ૃ�tટદોષ' પણ લાગે! તેમન ે

સા?ુ કોલેજના ક°પાઉ£ડમા ં સાદડ@ઓ=ુ ં રસો�ુ ં બાધંવામા ં આNGુ ં હb ુ.ં માણસ 

¤ ૂગંળાઇ Sય એટલો તેમા ં Iમુાડો. ખાવા=ુ ં પીવા=ુ ં બIુ ં તેમા.ં રસો�ુ ં એટલે 

િતજોર@. Bાયંથી ઉઘા�ુ ંન જ હો�ુ ંજોઇએ! 

મને આ વણ+ધમ+ અવળો લા^યો. મહાસભામા ંઆવનારા �િતિનિધઓ જો આટલા 

અભડાય તો તેમને મોકલનારા ક:ટલા અભડાતા હશે, એમ િ{રાશીનો મેળ બાધંતા ં

R જવાબ મQયો તેથી મ1 િનસાસો %Bૂો. 

ગદંક@નો પાર નહોતો. બધે પાણી જ પાણી થઈ રKુ ંહb ુ.ં પાયખાના ંથોડા ંજ હતા.ં 

તેની \ુગHધ=ુ ં4મરણ મને હaુ પજવે છે. 4વયસંવેકને મ1 તે બતાNGુ.ં તેણે ઘસીન ે

કKુ,ં 'એ તો ભગંી=ુ ંકામ.' મ1 સાવરણાની માગણી કર@. પેલો સા%ુ ંજોઇ ર�ો. મ1 

સાવરણો પેદા કર@ લીધો. પાયખા=ુ ંસાફ કGુH. પણ એ તો માર@ સગવડ ખાતર. 

ભીડ એટલી હતી ને પાયખાના ંએટલા ંઓછા ંહતા ંક: દર:ક ઉપયોગ પછ@ તે સાફ 
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થવા ંજોઇએ. તેમ કર�ુ ંમાર@ શ��ત બહાર હb ુ.ં એટલે મ1 મારા "રૂતી સગવડ 

કર@ લઈ સતંોષ વાQયો. મ1 જોGુ ંક: બીSઓને એ ગદંક@ i ૂચંતી નહોતી. 

પણ આટલેથી બસ નહોb ુ.ં રાતની વેળા કોઇ તો ઓરડાની ઓશર@નો ઉપયોગ 

લેતા. સવાર: 4વયસંવેકોને મ1 મે}ુ ં બતાNGુ.ં સાફ કરવા કોઇ તૈયાર નહોb ુ.ં એ 

સાફ કરવા=ુ ંમાન તો મ1 જ ભોગNGુ.ં 

આR આ બાબતોમા ંજોક: ઘણો Zધુારો થયો છે, છતા ંઅિવચાર@ �િતિનિધ હaુ 

મહાસભાની છાવણીન ેzયા ં�યા ંમળ�યાગ કર@ બગાડ: છે ને બધા 4વયસંેવકો તે 

સાફ કરવા તૈયાર નથી હોતા. 

મ1 જોGુ ં ક: આવી ગદંક@મા ં જો મહાસભાની બેઠક જો વI ુવખત ચા} ુ રહ: તો 

અવ�ય રોગચાળો ફાટ@ નીકળે. 
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14. к��# � F�3 ‘�3��’ 

મહાસભાને ભરાવાન ે એક બે fદવસની વાર હતી. મ1 િનrય કય5 હતો ક: 

મહાસભાના દફતરમા ં જો માર@ સેવાનો 4વીકાર થાય તો માર: સેવા કરવી ન ે

અ=ભુવ મેળવવો. 

R fદવસે અમે આNયા તે જ fદવસે નાહ@ધોઇને મહાસભાના દફતરમા ંગયો. ¡ી 

uપૂે£&નાથ બZ ુઅન ે¡ી ઘોષળ મ{ંી હતા. uપૂેનબાmનુી પાસે પહ`�યો ને સેવા 

માગી. તેમણે માર@ સામે જોGુ ંને બોTયા: 

'માર@ પાસે તો કંઇ કામ નથી, પણ કદાચ િમ. ઘોષળ તમને ક×ક સ`પશ.ે તેમની 

પાસે Sઓ.' 

Mુ ંઘોષળબાm ુપાસે ગયો. તેમણે મને િનહાQયો. જરા હ4યા ને "છૂGુ:ં 

'માર@ પાસે તો કાર[ુન=ુ ંકામ છે. તે કરશો?' 

મ1 જવાબ આ_યો: 'જJર કર@શ. માર@ શ��ત ઉપરાતં નહk હોય તે બIુ ંકરવા Mુ ં

આપની પાસે આNયો h.ં' 

'નવaુવાન, એ જ ખર@ ભાવના છે.' 

4વયસંેવકો તેમની પડખે ઊભા હતા તેમની તરફ જોઈ બોTયા: 

'તમે aુઓ છો ક: આ aુવાન qુ ંકહ: છે?' 

પછ@ મારા તરફ વળ@ને બોTયા: 

'�યાર: આ ર�ો કાગળનો ઢગલો ને આ માર@ સામે iરુશી. તે તમે લો. તમે aુઓ 

છો ક: માર@ પાસે સ1કડો માણસો આNયા કર: છે. તમેને મ»ં ક: આ નવરા કાગળ 

લખી ર�ા છે તેમને જવાબ આ"ુ?ં માર@ પાસે કાર[ુનો એવા નથી ક: તેમની પાસે 
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Mુ ંઆ કામ લઈ શ[ંુ. આ બધા કાગળોમાનંા ઘણામા ંતો કÚ જ નહk હોય. પણ 

તમે બધા જોઈ જજો. Rની પહ`ચ આપવી ઘટ: તેની પહ`ચ આપજો. એ Rના 

જવાબ િવષે મને "છૂ�ુ ંઘટ: તે િવષે મને "છૂજો.' Mુ ંતો આ િવ�ાસથી iશુ iશુ 

થઈ ગયો. 

¡ી ઘોષળ મને ઓળખતા ન હતા. નામઠામ Sણવા=ુ ંકામ તો તેમણે પાછળથી 

કGુH. કાગળનો ઢગલો ઉક:લવા=ુ ંકામ મને બMુ સહ:}ુ ંલા^Gુ.ં પડ:લો ઢગલો તો મ1 

bરુત "રૂો કય5. ઘોષળબાm ુiશુ થયા. તમેનો વાતો કરવાનો 4વભાવ હતો. Mુ ં

જોતો ક: વાતોમા ંપોતે બMુ સમય ગાળતા. મરો ઇિતહાસ S·યા પછ@ તો મને 

કાર[ુન=ુ ંકામ સ`_યાની તેમને જરા શરમ લાગી. મ1 તેમને િનિrõત કયા+. 

'Mુ ંBા ંઅને તમે Bા?ં તમે મહાસભાના aૂના સેવક, મને તો વડ@લ સમાન. Mુ ં

ર�ો dબનઅ=ભુવી નવaુવાન. આ કામ સ`પી મારા ઉપર તો તમે ઉપકાર જ કય5 

છે. ક:મ ક:, માર: મહાસભામા ં કામ કર�ુ ં છે. તેનો કારભાર સમજવાનો અલUય 

અવસર તમે મને આ_યો છે.' 

'ખ?ંુ "છુાવો તો એ સાચી �િૃ! છે. પણ આજના aુવાિનયા એમ નથી માનતા. 

બાક@, Mુ ંતો મહાસભાને તેના જ£મથી Sxુ ંh.ં તેને જ£મ આપવામા ંિમ. Kમુની 

સાથે મારો પણ ભાગ હતો,' ઘોષળબાm ુબોTયા. 

અમાર@ વ�ચે ઠ@ક ઠ@ક ગાઠં બધંાઈ. મન ેબપોરના ખાણામા ં પોતાની સાથે જ 

રાnયો. ઘોષળબાmનુા બટન પણ 'બૅરા †'  ભીડતો. એ જોઈ 'બૅરા'=ુ ંકામ મ1 જ લઈ 

લીIુ.ં મને તે ગમbુ.ં વડ@લો તરફ મારો આદર iબૂ હતો. zયાર: માર@ �િૃ! તઓે 

સમ� ગયા �યાર: મને પોતાની ~ગત સેવા=ુ ં બIુ ં કામ કરવા દ:તા. બટન 

dભડવતા ં મને મલકાઇને કહ:તા: 'aુઓન,ે મહાસભાના સેવકન ે બટન ભીડવાનો 

સમય ન મળે ક:મ ક: તે વખતે પણ કામ કરવા=ુ ંરહ:!' આ ભોળપણ ઉપર મને 
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હસ�ુ ંતો આNGુ.ં પણ આવી સેવા ��યે મનમા ં%§ુલ અભાવ ન થયો. મને R 

લાભ થયો તેની તો fક|મત ~કાય તેમ નથી. 

થોડા જ fદવસમા ં મહાસભાના ત{ંની મને ખબર પડ@. ઘણા આગેવનોની ભેટ 

થઈ. ગોખલે, Zરુ:£&નાથ, વગેર: યોsાઓ આવS કર:. તમેની ર@તભાત Mુ ં જોઇ 

શBો. વખતની R બરબાદ@ થતી હતી તે=ુ ંદશ+ન પણ મને થGુ.ં ~0ે� ભાષા=ુ ં

�ાબTય પણ પણ જોGુ.ં તેથી �યાર: પણ \ુઃખી થયો. એકથી થાય તે કામમા ં

એકથી વધાર: રોકાતા હતા તે મ1 જોGુ,ં ને ક:ટલાકં અગ�યના ંકામ કોઇ જ નહોb ુ ં

કરb ુ ંએ પણ જોGુ.ં 

મા?ંુ મન આ બધી �4થિતની ટ@કા કયા+ કરb ુ ંહb ુ.ં પણ dચ! ઉદાર હb ુ ંતેથી R 

થાય તેમા ંZધુારો અશB હશે એમ માની લેb ુ ં હb ુ,ં ને કોઇના ��યે અણગમો 

નહોતો થતો. 

†~0ૅ� 'બૅરર' શ³દનો અપÝશં. ~ગશવેા કરનાર, dખજમતગાર. કલક!ામા ં

હરકોઇ ઘરનોકરને માટ: 'બૅરા' શ³દ વપરાય છે. 
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15. �
��O���� 

મહાસભા ભરાઈ. મડંપનો ભNય દ:ખાવ, 4વયસંેવકોની હાર, માચંડા ઉપર 

વડ@લવગ+, વગેર:ને જોઈ Mુ ંગભરાયો. આ સભામા ંમારો પ!ો શો લાગી શક: એ 

િવચારથી Mુ ંઅકળાયો. 

�%ખુ=ુ ં ભાષણ તો એક "4ુતક હb ુ.ં તે "?ંુૂ વચંાય એવી �4થિત જ નહોતી. 

તેમાનંા કોઈ કોઈ ભાગ જ વચંાયા. 

પછ@ િવષયિવચાfરણી સિમિતના સUયો X ૂટંાયા. તેમા ં મને ગોખલે લઈ ગયા 

હતા. 

સર fફરોજશાએ મારો ઠરાવ લેવાની હા તો પાડ@ હતી. પણ એ મહાસભાની 

િવષયિવચારણી સિમિતમા ંકોણ રaૂ કરશ,ે Bાર: કરશ,ે એ િવચારતો Mુ ંસિમિતમા ં

બેઠો હતો. એક:એક ઠરાવની પાછળ Sણીતી Nય��તઓ. આ નગારા ંવ�ચે માર@ 

bતૂીનો અવાજ કોણ સાભંળશે? રાત ચાલી જતી હતી તેમ તેમ મા?ંુ હºG ુ ંધડકb ુ ં

હb ુ.ં છેવટના ઠરાવો હાલના ંિવમાનની ગિતએ ચાલતા હતા એ�ુ ંમને યાદ આવે 

છે. સMુ ભાગવાની તૈયાર@મા ં છે. રાતના અdગયાર વા^યા છે. માર@ બોલવાની 

fહ|મત ન મળે. મ1 ગોખલેને મળ@ લીIુ ંહb ુ.ં તેમણે મારો ઠરાવ જોઈ લીધો હતો. 

તેમની iરુશીની પાસ ેપાસે જઈને મ1 ધીમથેી કKુ:ં 

'મા?ંુ કંઈક કરજો.' 

તેમણે કKુ:ં 'તમારો ઠરાવ મારા nયાલ બહાર નથી. અહkની ઉતાવળ તમે જોઈ 

ર�ા છો. પણ Mુ ંએ ઠરાવને uલુાવા નહk દ�.' 

'ક:મ, હવે ખલાસ?' સર fફરોજશા બોTયા. 
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'દdeણ આfgકાનો ઠરાવ તો છે જ ના? િમ.ગાધંી Bારના વાટ જોઈ બેઠા છે,' 

ગોખલે બોલી ઉઠPા. 

'તમે તે ઠરાવ જોઈ ગયા છો?' સર fફરોજશાએ "છૂÒુ.ં 

'અલબ!.' 

'તમને એ ગ°યો?' 

'બરાબર છે.' 

'�યાર: ગાધંી, વાચંો.' 

મ1 Iજૂતા ંવાચંી સભંળાNયો. 

ગોખલેએ ટ:કો આ_યો. 

'એકમતે પસાર,' સMુ બોલી ઉઠPા. 

'ગાધંી, તમે પાચં િમિનટ લેજો,' વા�છા બોTયા. 

આ &�યથી Mુ ં iશુી ન થયો. કોઈએ ઠરાવ સમજવાની તકલીફ ન લીધી. સM ુ

ઉતાવળમા ંહતા. ગોખલેએ જોGુ ંહb ુ,ં એટલે બીSઓને જોવા સાભંળવાની જJર 

ન જણાઈ. 

સવાર પડ�ુ.ં 

મને તો મારા ભાષણની લાગી હતી. પાચં િમિનટમા ંqુ ંબોલ�ુ?ં તૈયાર@ તો ઠ@ક 

ઠ@ક કર@, પણ શ³દો જોઈએ તે ન આવે. ભાષણ લખે}ુ ંનથી વાચં�ુ ંએવો િનrય 

હતો. પણ, દdeણ આfgકામા ંભાષણ કરવાની ¶ટ આવી હતી તે અહk Mુ ંખોઈ 

બેઠો હતો એમ લા^Gુ.ં 
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મારા ઠરાવનો સમય આNયો એટલે સર દ@નશાએ મા?ંુ નામ પોકાGુH. Mુ ં ઊભો 

થયો. મા�ુ ંફર:. Rમતેમ ઠરાવ વા�ંયો. કોઈ કિવએ પોતા=ુ ંકાNય છપાવી બધા 

�િતિનિધઓમા ં વહÈ�Gુ ં હb ુ.ં તેમા ં પરદ:શ જવાની અને દfરયો ખેડવાની 4bિુત 

હતી. તે મ1 વાચંી સભંળાNGુ ં ને દdeણ આfgકાના ં \ુ:ખોની કંઈક વાત કર@. 

તેટલામા ંસર દ@નશાની ઘટંડ@ વાગી. માર@ ખાતર@ હતી ક: મ1 હaુ પાચં િમિનટા 

લીધી નહોતી. Mુ ંનહોતો Sણતો ક: એ ઘટંડ@ તો મને ચેતવણી આપવા બે િમિનટ 

બાક@ હતી �યાર: જ વગાડવામા ંઆવી હતી. મ1 ઘણાઓને અરધો, પોણો પોણો 

કલાક બોલતા ંસાભંQયા હતા, ને ઘટંડ@ નહોતી વાગી. મને \ુ:ખ તો લા^Gુ.ં ઘટંડ@ 

વાગી એટલે બેસી જ ગયો. પણ પેલા કાNયમા ંસર fફરોજશાને જવાબ મQયો, 

એમ માર@ નાનકડ@ m�ુsએ તે વેળા માની લીIુ.ં 

ઠરાવ પાસ થવા િવષે તો "છૂ�ુ ંજ qુ?ં તે કાળે �ેeક ને �િતિનિધ એવો ભેદ 

ભા^યે જ હતો. ઠરાવનો િવરોધ કરવાપxુ ંહોય જ નહk. સMુ હાથ ¨ચો કર: જ. 

બધા ઠરાવ એકમત ે પાસ થાય. મારા ઠરાવ=ુ ં યે તેમ જ થGુ.ં એટલ,ે મન ે

ઠરાવ=ુ ંમહ��વ ન જણાGુ.ં છતા,ં મહાસભામા ંઠરાવ પસાર થયો એ વાત જ મારા 

આનદંને સા?ુ બસ હતી. મહાસભાની Rના ઉપર મહોર પડ@ તનેા ઉપર આખા 

ભારતવષ+ની મહોર છે, એ �ાન કોને સા?ુ બસ ન થાય? 
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૧૬. લૉડ+ કઝ+નનો દરબાર 

મહાસભા વીતી, પણ માર: તો દdeણ આfgકાના કામને ~ગે કલક!ામા ં રહ@ 

ચે°બર ઓફ કોમસ+ ઈ�યાfદ મડંળોને મળવા=ુ ંહb ુ.ં તેથી Mુ ંકલક!ામા ંએક માસ 

ર�ો. આ વેળા મ1 હોટલમા ંઊતરવાને બદલે ઓળખાણ મેળવી 'Úfડયા �લબ'મા ં

રહ:વા=ુ ં ગોઠNGુ.ં આ �લબમા ંઆગેવાન fહ|દ@ઓનો ઉતારો રહ:તો; તેથી તેમના 

�સગંમા ંઆવી તેમન ેદdeણ આfgકાના કામમા ંરસ લેતા કર@શ એવો લોભ હતો. 

આ �લબમા ં ગોખલે હમંેશા ં નહk તો વખતોવખત dબdલયડ+ રમવા આવતા. Mુ ં

કલક!ામા ંરોકાવાનો હતો એ તેમના Sણવામા ંઆવતા ંજ તેમણે મને પોતાની 

સાથે રહ:વા આમ{ંણ આ_Gુ.ં મ1 તે આભારસfહત 4વીકાGુH. પણ માર: માર@ મળેે 

�યા ં જ�ુ ંએ તો મને ઠ@ક ન લા^Gુ.ં એકબે fદવસ રાહ જોઈ એટલામા ંગોખલે 

પોતાની સાથે જ મને લઈ ગયા. મારો સકંોચ જોઈ તેમણે કKુ,ં 'ગાધંી, તમાર: તો 

દ:શમા ંરહ:�ુ ં છે એટલે આવી શરમ કામ નહk આવે. Rટલાના સબંધંમા ંઅવાય 

તેટલાના સબંધંમા ંતમાર: આવ�ુ ંજોઈએ. માર: તમાર@ પાસેથી મહાસભા=ુ ં કામ 

લે�ુ ંછે.' 

ગોખલેને �યા ંજતા ંપહ:લા ં'Úfડયા �લબ'નો એક અ=ભુવ ન`Iુ.ં 

આ જ અરસામા ંલોડ+ કઝ+નનો દરબાર હતો. તેમા ંજનારા કોઈ રાSમહારાS આ 

�લબમા ંજતા. �લબમા ંતો તેમને Mુ ં હમંશેા ં Z ુદંર બગંાળ@ ધોતી, પહ:રણ તથા 

પછેડ@ના પોશાકમા ં જોતો. આR તેમણે પાટ}નૂ, ઝUભો, ખાનસામાની પાઘડ@ 

અને ચમકદાર mટૂ પહ:યાH. મને \ુ:ખ થGુ ંને મ1 આવા ફ:રફાર=ુ ંકારણ "છૂÒુ.ં 

'અમા?ંુ \ુ:ખ અમે Sણીએ. અમારા પૈસા ને અમારા ઈલકાબો રાખવા સા?ુ અમાર: 

R અપમાનો સહન કરવા ંપડ: છે તે તમે કઈ ર@તે Sણો?' જવાબ મQયો. 
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'પણ ખાનસામાશાઈ પાઘડ@ ને આ mટૂ શા?' 

'અમારામા ં ને ખાનસામામા ં તમે શો ફ:ર ભાQયો? તેઓ અમારા તો અમે લોડ+ 

કઝ+નના ખાનસામા. Mુ ંલેવીમાથંી ગેરહાજર રMુ ંતો પણ માર: સોસ�ુ ંપડ:. Mુ ંમારા 

સામા£ય પોશાકમા ંજ� તો એ ¤નુો ગણાય. અને �યા ંજઈને પણ મને કંઈ લોડ+ 

કઝ+નની સાથે વાત કરવા મળવાની ક:? %§ુલ નહk.' 

મને આ િનખાલસ ભાઈ ઉપર દયા આવી. 

આવા જ �સગંનો બીજો એક દરબાર મને યાદ આવે છે. zયાર: કાશી fહ|\ુ 

િવ±ાપીઠનો પાયો લોડ+ હાfડ 	ગને હાથે નખંાયો �યાર: તેમનો દરબાર હતો. તેમા ં

રાSમહારાSઓ તો હોય જ. ભારતuષૂણ માલવી�એ મને પણ તેમા ં હાજર@ 

આપવાનો ખાસ આ0હ કય5 હતો. Mુ ં �યા ંગયો હતો. રાSમહારાSઓના ક:વળ 

ઓરતોને જ શોભે એવા પોશાક જોઈ Mુ ંiબૂ \ુ:ખી થયો. ર:શમી ઈSર, ર:શમી 

~ગરખા ં ને ડોકમા ં હ@રામોતીની માળાઓ! હાથે બાaુબધં ને પાઘડ@ ઉપર 

હ@રામોતીના ંલટકdણયા!ં આ બધાની સાથે ક:ડ: સોનાની %ઠૂવાળ@ તલવાર લટકતી 

હોય. આ તેમના રાzયાિધકારની નહk પણ તેમની ¤લુામીની િનશાનીઓ હતી 

એમ કોઈએ કKુ.ં Mુ ંમાનતો હતો ક:, આવા ંનામદóના ંઆuષૂણ તેઓ 4વે�છાએ 

પહ:રતા હશે. મને ખબર મળ@ ક:, આવા મેળાવડામા ં રાSઓએ પોતાના ં બધા ં

કkમતી ઘર:ણા ંપહ:રવા ંજ જોઈએ એવી ફરજ હતી. મ1 Sણી લીIુ ંક:, ક:ટલાકંને તો 

આવા ંઘર:ણા ંપહ:રવાનો િતર4કાર હતો, ન ેઆવા દરબારના �સગં િસવાય બી� 

કોઈ વખતે તેઓ એવા ંઘર:ણા ંપહ:રતા નહોતા. આ હક@કત ક:ટલે ~શે સાચી હતી 

તે Mુ ંનથી Sણતો. તેઓ બીR �સગેંપહ:રતા હો યા ન પહ:રતા હો, વાઈસરોયના 

દરબારમા ંqુ ંક: બીR qુ,ં ઓરતોને જ શોભે એવા ંઆuષૂણો પહ:ર@ને જ�ુ ંપડ: એ 

જ "રૂતો \ુ:ખદ �સગં છે. ધન, સ!ા અને માન મ=tુયની પાસે ક:ટલા ંપાપો ને 

અનથ5 કરાવે છે! 
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17. �	х%3 ��L3 sк ���—1 

પહ:લે જ દહાડ: ગોખલે એ મને Mુ ંમહ:માન h ંએ�ુ ંન ગણવા દ@Iુ.ં Mુ ંતેમનો સગો 

નાનો ભાઈ હો� એમ મને રાnયો. મર@ હાજતો બધી Sણૅએ લીધી ને તેને 

અ=[ુૂળ થવાની તજવીજ કર@ લીધી. સાર: નસીબે મર@ હાજતો થોડ@ હતી. બIુ ં

Sતે કર@ લેવાની ટ:વ મ1 ક:ળવી હતી, તેથી માર: થોડ@ જ સેવા લેવી રહ:તી. 

4વાવલબંનની માર@ આ ટ:વની, માર@ તે કાળની પોtહાક વગેર:ની Zઘુડતાની, 

મારા ઉદમની, ને માર@ િનયિમતતાની તેમના પર ¨દ@ છાપ પડ@, ને તેની Mુ ં

અકળા� એટલી 4bિુત કરવા લા^યા. 

તેમને મારાથી છા=ુ ંએ�ુ ં કqુ ં હોય એમ મને ન ભા4Gુ.ં R કોઈ મોટા માણસો 

તેમને મળવા આવતા તેમની મને ઓળખાણ કરાવતા. આવી ઓળખાણોમા ંમાર@ 

નજર આગળ અ�યાર: સૌથી વધાર: તર@ આવે છે દા. ��Tલ ચ&ંરૉય. તઓે 

ગોખલેના મકાનની પાસે જ રહ:તા ને લગભગ હમંેશા આવતા એમ કહ@ શકાય. 

'આ �ોફ:સર રૉય, Rમને દર મZ ્આઠસો Jિપયા મળે છે, અને R પોતાના ખચ+ન ે

સા?ુ J ૪૦ રાખી બાક@ના બધા Sહ:ર કામમા ંઆપી દ: છે. તેઓ પર·યા નથી 

અને પરણવા માગતા નથી.' આવા શ³દોમા ં ગોખલી મને તેમની ઓળખાણ 

કરાવી. 

આજના દા. રૉયમા ં અને �યારના �ો રોયમા ં Mુ ં થોડો જ ભેદ જો� h.ં Rવી 

Sતનો પોશાક �યાર: પહ:રતા તેવો જ લગભગ આR છે. હા, આR ખાદ@ છે; �યાર: 

ખાદ@ તો નહોતી જ; 4વદ:શી િમલની બનાવટના ંકપડા ંહશે. ગોખલેની અને �ો 

રોયની વાતો સાભંળતા Mુ ંb_ૃત જ ન થતો, ક:મ ક: તેમની દ:શfહતને જ લાગતી 

હોય અથવા કોઈ �ાનવાતા+ હોય. ક:ટલીક વાતો \ુઃખદ પણ હોય, ક:મ ક: તેમા ં
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નેતાઓની ટ@કા હોય. Rમને Mુ ં મહાન યોsા ગણતા ં શીnયો હતો તેઓ નાન 

દ:ખાવા લા^યા. 

ગોખલેની કામ કરવાની પsિતથી મને Rટલો આનદં થયો તેટ}ુ ં જ શીખવા 

મQGુ.ં તેઓ પોતાની એક પણ eણ નકામી ન જવા દ:તા. તમેના બધા સબંધંો 

દ:શકાય+ને ~ગે જ હતા એમ મ1 અ=ભુNGુ.ં બધી વાતો પણ દ:શ કાય+ ને ખાતર. 

વાતોમા ંમ1 Bાયંે મdલનતા. દંભ ક: aૂઠ ન જોયા.ં fહ|\ુ4તાનની કંગાdલયત અને 

પરાધીનતા તેમને �િતeણ i ૂચંતી. અનેક માણસો તેમને અનેક બાબતોમા ં સ+ 

લેવડાવવા આવે. તેમને એક જ જવાબ દ:તા: ' તમે એ કામ કરો. મને મા?ંુ કરવા 

દો. માર: તો દ:શની 4વાધીનતા મેળવવી છે. તે મQયા પછ@ જ મને બીaુ ંZઝૂશે. 

અ�યાર: તો એ Nયવસાયમાથંી માર@એ પાસ ેએક eણ પણ બાક@ રહ:તી નથી.' 

રાનડ: ��યેનો તેમનો "zૂયભાવ તો વાતવાતમા ંજોઈ શકાય.'રાનડ: આમ કહ:તા' 

એ તો એમની વાત ચીતમા ંલગભગ 'Zતૂ ઉવાચ' R�ુ ંહb ુ.ં Mુ ંહતો તે દર°યાન 

રાનડ:ની જયતંી (ક: "·ુયિતિથ એ=ુ ંઅ�યાર: 4મરણ નથી) આવતી હતી. ગોખલે 

તે હમ1શા પાળતા હોય તેમ લા^Gુ.ં તે વખતે મારા ઉપરાતં તેમના િમ{ો �ોફ:સર 

કાથવટ:અને બીS એક સબજજ ¤હૃ4થ હતા. એમને તેમણે જયતંી ઊજવવા 

નોતયા+, અને તે �સગેં તેમણે અમાર@ આગળ રાનડ:ના અનેક 4મરનો ક�ા.ં 

રાનડ:, તેલગં અને મડંdલકની સરખામણી પણ કર@. તલેગંની ભાષાની 4bિુત 

કયા+= ુ ં મને 4મરણ છે. મડંdલકની Zધુારક તર@ક: 4bિુત કર@. પોતાના અસીલ 

��યેની તેમની કાળ�મા &tટાતંમા,ં રોજની Â:ન Xકૂ@ જવાથી પોતે 4પેિશય Â:ન 

V@ને ક:વા ગયેલા, એ fક4સો સભંળાNયો. અને રાનડ:ની સવ+દ:શી શ��ત=ુ ંવણ+ન 

કર@ બતાવી, તે કાળના અ0ણીઓમા ં તેમની સવ5પfરતા બતાવી. રાનડ: મા{ 

£યાય%િૂતª નહોતા. તઓે ઈિતહાસકાર હતા, અથ+શા�ી અÑતા, Zધુારક હતા. પોત ે

સરકાર@ જþજ હોવા છતા ં પન મહાસભામા ં �ેeક તર@ક: નીડર પણે હાજર@ 
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આપતા. તમે તેમના ડહાપણ ઉપર બધાન ેએટલો િવ�ાસ હતો ક: , સMુ તેમના 

િનણ+યોનો 4વીકાર કરતા. આ વરાણ કરતા ંગોખલેના હષ+નો કંઈ પાર ન રહ:તો. 

ગોખલે ઘોડાગાડ@ રાખતા. મ1 તેમની પાસ ેફfરયાદ કર@. Mુ ંતેમની %�ુક:લી નહોતો 

સમ� શBો. 'તમે કા ંબધે Âામમા ંન જઈ શકો? qુ ંએથી નેતા વગ+ની �િતtઠા 

ઓછ@ થાય?' 

જરા fદલગીર થઈને તેમણે જવાબ આ_યો: 'તમે પણ મને ન સમ� શBા ક:? 

મને વડ@ ધારા સભામાથંી R મળે છે તે Mુ ં માર: સા?ુ નથી વાપરતો. તમાર@ 

Âામની %સુાફર@ની મને અદ:ખાઈ આવે છે. પણ મારાથી તેમ નથી થઈ 

શકb ુ.ંતમને zયાર: મારા Rટલા લોકો ઓળખતા થશે �યાર: તમાર: પણ રામમા ં

ફર�ુ ં અસાભંિવત નહk તો %�ુક:લ થઈ પડવા=ુ ં છે. નતેાઓ R કંઈ કર: છે તે 

મોજશોખને સા?ુ કર: છે એમ માનવા=ુ ં કqુ ં કારણ નથી. તમાર@ સાદાઈ મન ે

પસદં છે. Mુ ંબને તેટલી સાદાઈથી રMુ ંh.ં પણ તમે જJર માનજો ક: ક:ટ}ુકં ખચ+ 

મારા Rવાને સા?ુ અિનવાય+ છે.' 

આમ માર@ એક ફfરયાદ તો બરોબર રદ થઈ. પણ બી� ફfરયાદ માર: રaૂ કરવી 

રહ@ હતી તેનો સતંોષકારક જવાબ તેઓ ન આપી શBા: 

'પણ તમે ફરવા પણ "રૂા નથી જતા. એટલે તમે માદંા રહો છો એમા ંશી નવાઈ? 

qુ ંદ:શકાય+મા ંNયાયામને સા?ુ પણ નવરાશ ન મળ@ શક:?' મ1 કKુ.ં 

'મને B ેવખતે તમે નવરો aુઓ છો, zયાર: Mુ ંફરવા જઊ શ[ંુ?' જવાબ મQયો. 

મારા મનમા ં ગેખલેન ેવોષે એવો આદર હતો ક: Mુ ં તેમને ��G!ુર ન આપતો. 

ઉપરના જવાબથી મને સતંોષ ન થયો, પણ Mુ ંXપૂ �5. મ1 મા£Gુ ંને હ�જઉ મા=ુ ં

h ં ક:, ગમે તેવા ં કામ છતા ં Rમ આપણે ખાવાનો સમય કાઢ@એ છ@એ તેમ જ 

Nયાયામનો કઢવો જોઈએ. તેથી દ:શની સવેા વધાર: થાય પન ઓછ@ નહk, એવો 

મારો ન� અdભ�ાય છે. 
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ગોખલેની છાયા તળે રહ@ મ1 બધો સમય ઘરમા ંબેસીને ન ગાQયો. 

મ1 દdeણ આfgકાના મારા d�4તી િમ{ોને કહ:}ુ ં ક: Mુ ં fહ|\ુ4તાની d�4તીઓન ે

મળ@શ, તેમની �4થતી Sણીશ. કાdલચરણ બૅનર�=ુ ંનામ મ1 સાભંQGુ ંહb ુ.ં તઓે 

મહાસભામા ંઆગળ પડતો ભાગ લેતા, તેથી તેમને િવષે માન હb ુ.ં સામા£ય fહ|દ@ 

d�4તીઓ મહાસભાથી તેમજ fહ|\ુ %સુલમાનથી અળગા રહ:તા. તેથી તેમને િવષે 

અિવ�ાસ હતો, તે કાdલચરણ બેનર� િવષે નહોતો. મ1 તેમને મળવા જવા િવષે 

ગોખલેને વાત કર@. તેમણે કKુ:ં '�યા ંજઈને તમે qુ ંલેશો? એ બMુ ભલા છે, પણ 

મને લાગે છે ક: તેઓ તમને સતંોષ નહk આપી શક:. Mુ ંતેમને સાર@ ર@તે Sxુ ંh.ં 

છતા ંતમાર: જ�ુ ંહોય તો Zખેુ જજો.' 

મ1 વખત માગેલો. તેમણે મને bરંુત વખત આ_યો ને Mુ ંગયો. તેમને ઘેર તેમના ં

ધમ+પ�ની મરણ પથાર@એ હતા.ં તમે=ુ ં ઘર સા\ંુ હb ુ.ં મહાસભામા ં તેમન ે

કોટપાટ}નૂમા ંજોયેલા. તેમના ઘરમા ંતેમને બગંાળ@ ધોતી ને [ુરતામા ંજોયા. આ 

સાદાઈ મને ગમી. તે વખતે જોક: Mુ ંતો પારસી કોટાપટ}નૂમા ંહતો, ઘતા ંમને આ 

પોશાક ને સાદાઈ બMુ ગ°યા.ં મ1 તેમનો વખત ન ¤મુાવતા માર@ ¤ ૂચંવણો રaૂ 

કર@. 

તેમણે મને "છૂÒુ:ં ' તમે માનો છો ક: આપણે પાપ લઈને જ£મીએ છ@એ?' 

મ1 કKુ ં: 'હા �.' 

'�યાર: એ %ળૂ પાપ=ુ ં િનવારણ fહ|\ુ ધમા+મા ં નથી ને d�4તી ધમ+મા ં છે.' આમ 

કહ@ને તેમણે કKુ:ં 'પાપનો બદલો મોત છે. એ મોતમાથંી બચવાનો માગ+ ઈq ુ=ુ ં

શરણ છે એમ બાઈબલ કહ: છે.' 
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મ1 ભગવâીતાનો ભ��ત માગ+ રaૂ કય5, પણ મા?ંુ બોલવા=ુ ં િનરથ+ક હb ુ.ં મ1 આ 

ભલા "?ુુષનો તેમની બલમનસાઈને સા?ુ ઉપકાર મા£યો. મન ેસતંોષ ન થયો, 

છતા ંઆ %લુાકાતથી મને લાભ જ થયો. 

આ જ માસમા ં Mુ ં કલક!ાની ગલીએ ગલી રખડPો એમ કMુ ં તો ચાલે.ઘxુ ંખ?ંુ 

કામ પગપાળો કરતો. આ સમયમા ં જ £યાય%િૂતª િમ{ને મQયો. સર ¤?ુુદાસ 

બૅનર�ને મQયો. તેમની [ુમક તો દdeણ આfgકાના કામને સા?ુ જોઈતી હતી. 

રાS સર _યાર@મોહન %કુર�ના ંદશ+ન પણ આ જ સમયે કયા+. 

કાdલચરણ બૅનર�એ મને કાdલના મfંદરની વાત કર@ જ હતી. તે મfંદર જોવાની 

મને તી« ઈ�છા હતી. તે=ુ ંવણ+ન મ1 "4ુતકમા ંવા�Gુ ંહb ુ.ં તેથી �યા ંએક fદવસ 

જઈ ચડPો. £યાય%િૂતª િમ{=ુ ં મકાન તેજ લ!ામા ં હb ુ.ં એટલે R દહાડ: તેમન ે

મQયો તે દહાડ: કાdલમfંદર: પણ ગયો. ર4તે બdલદાનના ં ઘેટાનંી તો હારની હાર 

ચાલી જતી હતી. મfંદરની ગલીમા ંપહ`ચતા જ dભખાર@ઓની લગંાર લાગી રહ:લી 

જોઈ. બાવાઓ તો હોય જ. મારો fરવાજ તે વખતે પણ étટ"tુટ dભખાર@ને કqુ ંન 

આપવાનો હતો. ભીખ માગનારાઓ તો iબૂ વQયા હતા. 

એક બાવા� ઓટલા ઉપર બેઠા હતા. તેણે બોલાNયો:' B` બેટા, કહા ંSતે હો?' 

મ1 અ=[ુૂળ ઉ!ર વાQયો. તેણે મને અને મારા સાથીને બેસવા કKુ.ં અમે બેઠા. 

મ1 "છૂÒ ુ ં: 'આ ઘેટાનંો ભોગ તમે ધમ+ માનો છો?' 

તેણે કKુ ં: ' �વને હણવામા ંધમ+ કોણ માને?' 

'�યાર: તમે અહk બેસી લોકોને ક:મ બોધ નથી દ:તા?' 

'અમા?ંુ એ કામ નથી. અમે તો બેસીને ભગવÔ��ત કર@એ.' 

'પણ તમને બી� જ^યા ન મળતા ંઆ જ મળ@?' 
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'અમે zયા ંબેસીએ �યા ંસરiુ.ં લોકો તો ઘેટાનંા ટોળા Rવા છે; Rમ મોટા દોર: તેમ 

દોરાય. તેમા ંઅમાર: સાIનુે qુ?ં' બાવા� બોTયા. 

મ1 સવંાદ આગળ ન વધાય5. અમે મfંદર: પહ`�યા. સામે લોહ@ની નદ@ વહ:તી 

હતી. દશ+ન કરવા ઊભવાની માર@ ઈ�છા ન રહ@. Mુ ંiબૂ અકળાયો, બેચેન થયો. 

આ &�ય Mુ ં હ� લગી uલૂી શBો નથી. એક બગંાળ@ િમજલસમા ં તે જ સમયે 

મને નોત?ંુ હb ુ.ં �યા ંમ1 એક ¤હૃ4થ પાસે આ ઘાતક@ "Sૂની વાત કર@. તેમણે 

કKુ:ં '�યા ંનગારા ંવગેર: વાગે ને તેની Iનૂમા ંઘેટાનં ેગમે તે ર@તે મારો, તો પણ 

તેને કંઈ ઈS ન લાગે એમ અમારો અdભ�ાય છે.' 

મને આ અdભ�ાય ગળે ન ઊતય5.ઘેટાનંે વાચા હોય તો નોખી જ વાત કર: એમ 

મ1 આ ¤હૃ4થને જણાNGુ.ં આ ઘાતક@ fરવાજ બધં થવો જોઈએ એમ લા^Gુ.ં પેલી 

msુદ:વવાળ@ કથા યાદ આવી. પણ મ1 જોGુ ંક: આ કામ માર@ શ��ત બહાર=ુ ંહb ુ.ં 

R મ1 �યાર: ધાGુH તે આR પણ ધા?ંુ h.ં માર: મન ઘેટાનંા �વની fક|મત મ=tુયના 

�વના કરતા ઓછ@ નથી. મ=tુય દ:હને િનભાવવા Mુ ંઘેટાનંો દ:હ લેવા તૈયાર ન 

થા�. Rમ વધાર: અપગં �વ તેમ તેને મ=tુયના ઘાતક@પણાથી બચવા 

મ=tુયના આ¡યનો વધાર: અિધકાર છે એમ Mુ ંમા=ુ ંh.ં પણ તેવી યો^યતા િવના 

મ=tુય આ¡ય આપવા પણ અસમથ+ છે. ઘેટાનંે આ પાપી હોમમાથંી બચાવવા, 

માર@ પાસે છે તેના કરતા ં અિતશય વધાર: આ�મq�ુsની અને �યાગની 

આવ�યકતા છે. એ q�ુs અને એ �યાગની અ�યાર: તો ઝખંના કરતા ંજ માર: મર�ુ ં

રKુ ંછે એમ લાગે છે. એવો કોઈ તેજ4વી "?ુુષ ક: એવી કોઈ તેજ4વીની સતી પેદા 

થાઓ, R આ મહાપાતકમાથંી મ=tુયને બચાવે, િનદ5ષ �ાણીઓની રeા કર:, ન ે

મfંદરને qsુ કર:, એવી �ાથ+ના તો િનરંતર ક?ંુ h.ં �ાની, m�ુsશાળ@, 

�યાગ�િૃ!વા»ં, ભાવના �ધાન બગંાળ ક:મ આ વધ સહન કર: છે? 
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કાdલ માતાને િનિમ!ે થતો િવકરાળ ય� જોઈને બગંાળ@ �વન Sણવાની માર@ 

ઈ�છા વધી. ��સમાજને િવષે તો ઠ@ ઠ@ક વા�ંGુ-ંસાભંQGુ ં હb ુ.ં �તાપચ&ં 

મજ%દુાર=ુ ં�વન �!ૃાતં થો�ુ ંSણતો હતો. તેમના ંNયાnયાનો સાભંળવા ગયો 

હતો. તેમ=ુ ં લખેલ ક:શવચ&ં સેન=ુ ં �વન�!ૃાતં મેળNGુ ં અને અિત રસ"વૂ+ક 

વાચંી ગયો. સાધારણ �� સમાજ અને આfદ �� સમાજનો ભેદ S·યો. પfંડત 

િશવનાથ શા�ીના દશ+ન કયાH. મહિષª દ:વે£&નાથ ઠા[ુરના ં દશ+ન કરવા �ો. 

કાથવટ: અને Mુ ં ગયા. પણ તેઓ ત ે વેળા કોઈને મળતા નહોતા, તેથી તમેના ં

દશ+ન ન થઈ શBા.ં પણ તેમને �યા ં��સમાજનો ઉ�સવ હતો તેમા ંજવા અમને 

નોતર:લા તેથી અમે ગયા હતા, ને �યા ં¨ચા �કાર=ુ ંબગંાળ@ સગંીત સાભંળવા 

પા°યા. �યારથી જ બગંાળ@ સગંીત ઉપરનો મારો મોહ S°યો. 

�� સમાજ=ુ ંબની શક: તેટ}ુ ંિનર@eણ કયા+ પછ@ 4વામી િવવેકાનદંના ંદશ+ન ન 

ક?ંુ એમ તો બને જ ક:મ? અિત ઉ�સાહ "વૂ+ક Mુ ં બે}રૂ મઠ લગી ઘણે ભાગે 

ચાલીને ગયો. "રૂો ચાTયો ક: અરધો, એ મને અ�યાર: યાદ નથી. મઠ=ુ ંએકાતં 

4થાન મને ગ°Gુ.ં 4વામી� બીમાર છે, તેમને મળાય એમ નથી, અને એઓ 

પોતાને કલક!ાને ઘેર છે એમ ખબર સાભંળ@ િનરાશ થયો. ભdગની િનવેfદતાના 

રહ:ઠણના ખબર મેળNયા. ચોરંઘીના એક મહ:લમા ં તેમના દશ+ન પા°યો. તેમના 

દમામથી Mુ ંહ:બતાઈ ગયો. વાતચીતમા ંપણ અમારો બMુ મેળ ન S°યો. મ1 આ 

વાત ગોખલે ને કર:લી. તેમણે કKુ ં: 'એ બાઈ બMુ તેજ છે, એટલે તમરો મેળ ન 

મળે એ Mુ ંસમaુ ંh.ં' 

ફર@ એક વાર તેમનો મેળાપ મને પે4તન� પાદશાહને ઘેર થયેલો. પે4તન�ના ં

�sૃ માતાને તે ઉપદ:શ આપતા ંહતા,ં તેવામા ંMુ ંતેમને �યા ંજઈ પહ`ચેલો. એટલે 
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Mુ ંતેમની વ�ચે \ુભાિષયો બ£યો હતો. ભdગનીનો Mુ\ું ધમ+ ��યેનો �ેમ ઊભરાઈ 

જતો હતો એટ}ુ ંતો, Mુ ંઅમારો મેળ ન મળતા ંછતા,ં જોઈ શBો હતો. તેમના 

"4ુતકોનો પfરચય પાછળથી કય5. 

fદવસના મ1 િવભાગ પાડPા હતા.એક ભાગ દdeણ અfgકાના કામને ~ગે 

કોલક!ામા ં રહ:તા આગેવાનોને મળવામા ં ગાળતો, ને એક ભાગ કલક!ાની 

ધાિમªક સ4ંથાઓ અને બી� Sહ:ર સ4ંથાઓ જોવામા.ં એક fદવસ મ1, બોઅર 

લડાઈમા ં fહ|દ@ સારવાર-�ુકડ@એ R કામ કGુH હb ુ,ં તેઉપર દા. મdલકના �%ખુ 

પણા હ:ઠળ ભાષણ આ_Gુ.ં 'Ú^લીશમૅન' સાથેનો મારો પfરચય આ વખતે પણ 

બMુ મદદગાર નીવડPો. િમ. સૉ£ડસ+ આ વેળા dબમાર રહ:તા. પણ તેમની મદદ 

તો ૧૮૯૬ની સાલમા ંમળેલી તેટલી જ મળ@. આ ભાષણ ગોખલે ને ગ°Gુ ં હb ુ.ં 

અને zયાર: દા. રૉયે મારા ભાષણના ંવખાણ કયાH �યાર: તે બMુ રા� થયા. 

આમ ગોખલેની છાયા નીચે રહ:વાથી બગંાળમા ંમા?ંુ કામ બMુ સરસ થઈ પડ�ુ.ં 

બગંાળના અ0ગ·ય [ુ�ંુબોની માfહતી Mુ ંસહ:R પા°યો ને બગંાળ સાથે માર: િનકટ 

સબંધં થયો. આ dચર4મરણીય માસના ં ઘણા ં 4મરણો માર: છોડવા પડશ.ે ત ે

માસમા ંMુ ં��દ:શ પણ �બૂક@ માર@ આNયો હતો. �યાનંા >ંગીઓની %લુાકાત કર@. 

તેમના આળસથી \ુઃખી થયો. Zવુણ+ પૅગોડાના દશ+ન કયાH. મfંદરમા ં અસnંય 

નાની મીણબ!ીઓ બળતી હતી તે ન ગમી. મfંદરના ગભ+¤હૃમા ં�દરોને ફરતા 

જોઈ 4વામી દયાનદંનો અ=ભુવ યાદ આNયો. ��દ:શની મfહલાઓની 4વત{ંતા, 

તેમનો ઉ�સાહ, ને �યાનંા "?ુુષોની મદંતા જોઈ મfહલાઓ ઉપર મોહ પા°યો ને 

"?ુુષોને િવષે \ુ:ખ થGુ.ં મ1 �યાર:જ જોGુ ંક:, Rમ %ુબંઈ fહ|\ુ4તાન નથી તેમ રં¤નૂ 

��દ:શ નથી; અને Rમ fહ|\ુ4તાનમા ં~0ેજ વેપાર@ઓના આપણ ેકિમશન એજ£ટ 

બ£યા છ@એ તેમ ��દ:શમા ં આપણે ~0ેજોની સાથે મળ@ને ��દ:શવાસીઓન ે

કિમશન એજ£ટ બનાNયા છે. 
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��દ:શથી પાછા ફર@ને મ1 ગોખલે પાસેથી િવદાયગીર@ લીધી. તેમનો િવયોગ મને 

સાTયો, પણ મા?ંુ બગંાળ=ુ ં- અથવા ખર@ ર@તે કલક!ા=ુ ં- કામ "?ંુૂ થGુ ંહb ુ.ં 

ધધંે વળ¤ુ ં તે પહ:લા ંમારો િવચાર fહ|\ુ4તાનાનો નાનકડો �વાસ {ીS વગ+મા ં

કર@, {ીS વગ+ના %સુાફરોનો પfરચય કરવાનો અને તેમના ં\ુઃખો Sણી લેવાનો 

હતો. ગોખલે આગળ મ1 આ િવચાર %Bૂો. તેમણે �થમ તો તે હસી કાઢàો. પણ 

zયાર: મ1 માર@ આશાઓ=ુ ંવણ+ન કGુH, �યાર: તેમણે iશુીથી માર@ યોજનાને સમંિત 

આપી. માર: પહ:}ુ ંતો કાશી જઈ િવ\ુષી એની બેસટંના દશ+ન કરવા=ુ ંહb ુ.ં તેઓ 

તે વખતે dબમાર હતા.ં 

આ %સુાફર@ને સા?ુ માર: નવો સામાન વસાવવાનો હતો. એક ડ³બો િપ!ળનો 

ગોખલેએ જ આ_યો ને તેમા ંમાર: સા?ુ મગજના લા�ુ અને "રૂ@ %કુાNયા.ં એક 

બાર આનાની કંતાનની પાક@ટ લીધી. છાયા- (પોરબદંર ન�ક=ુ ંગામ)ની ઊનનો 

ડગલો બનાવડાNયો હતો. પાક@ટમા ંએ ડગલો, �ુવાલ, પહ:રણ અને ધોતીGુ ંહતા.ં 

ઓઢવાન ેસા?ુ એક કામળ@ હતી. ઉપરાતં એક લોટો સાથે રાnયો હતો. આટલો 

સામાન લઈને Mુ ંનીકQયો. 

ગોખલે અને દા. રૉય 4ટ:શન ઉપર મને વળાવવા આNયા. બ�ેને મ1 ન આવવા 

વીનNયા. પણ બ�ેએ આવવાનો આ0હ પકડ@ રાnયો. 'તમે પહ:લા વગ+મા ંSત 

તો કદાચ Mુ ંન આવત, પણ હવે તો માર: આવ�ુ ંજ છે,' ગોખલે બોTયા. 

_લૅટફૉમ+ ઉપર જતા ંગોખલેને તો કોઈએ ન રોBા. તેમણે પોતાનો ર:શમી ફÈટો 

બા�ંયો હતો ને ધોતીGુ ંતથા કોટ પહ:યાH હતા.ં દા. રૉયે બગંાળ@ પોશાક પહ:ય5 

હતો. એટલે તેમને fટfકટ-મા4તર: ~દર આવતા ં�થમ તો રોBા, પણ ગોખલેએ 

કKુ,ં 'મારા િમ{ છે,' એટલે દા. રૉય પણ દાખલ થયા. આમ બ�ેએ મને િવદાય 

આપી. 
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20. к�ш���� 

આ %સુાફર@ કલક!થેી રાજકોટ Zધુીની હતી. તેમા ં કાશી, આ0ા, જય"રુ, 

પાલન"રુ અને રાજકોટ એમ જવા=ુ ં હb ુ.ં આટ}ુ ં જોવા ઉપરાતં વધાર: વખત 

અપાય તેમ નહોતો. દર:ક જ^યાએ એક એક fદવસ ર�ો હતો. પાલન"રુ િસવાય 

બધે ધમ+શાળામા ંઅથવા 'પડંા'ઓને ઘેર, S{ા»ઓની Rમ, ઊતય5 હતો. મન ે

યાદ છે તે �માણે, મને આટલી %સુાફર@મા ં ગાડ@ભાડા ં સfહત એક{ીસ Jિપયા 

ખચ+ થયે}ુ.ં {ીS વગ+ની %સુાફર@મા ં પણ ઘણે ભાગે મેલ ગાડ@ને છોડ@ દ:તો, 

ક:મક: મને ખબર હતી ક: તેમા ં વધાર: ભીડ હોય છે. તે=ુ ં ભા�ુ ં પણ સામા£ય 

ગાડ@ના {ીS વગ+ને fહસાબે વધાર: હb ુ ંએ વાધંો તો હતો જ. 

{ીS વગ+ના ડ³બામા ંગદંક@ અને પાયખાનાની mરૂ@ હાલત તો Rવા ંઆR છે 

તેવા ંતે વખતે હતા.ં આR કદાચ સહ:જ Zધુારો થયો હોય તો ભલે. પણ પહ:લા 

અને {ીS વગ+ વ�ચે સગવડો=ુ ં~તર ભાડાના ~તર કરતા ંઘxુ ંવધાર: જણાGુ.ં 

{ીS વગ+ના ઉતા?ુ એટલે ઘેટા,ં ને તેમની સગવડ એટલે ઘેટાનંા ડ³બા. Gરુોપમા ં

તો મ1 {ીS જ વગ+મા ં%સુાફર@ કર:લી. અ=ભુવને ખાતર પહ:લા વગ+ની %સુાફર@ 

એકવાર કર:લી. �યા ં મ1 પહ:લા અને {ીS વગ+ વ�ચે અહkના R�ુ ં ~તર ન 

ભાQGુ.ં દdeણ આfgકામા ં{ીS વગ+ના ઉતા?ુઓ મોટ: ભાગે હબસીઓ જ હોય છે. 

છતા,ં �યાનંા {ીS વગ+મા ંપણ વધાર: સગવડ છે. ક:ટલાક ભાગમા ંતો �યા ં{ીS 

વગ+ના ડ³બામા ંZવૂાને સગવડ પણ હોય છે. અને બેઠકો ગાદ@થી મઢ:લી હોય છે. 

દર:ક ખાનામા ંબેસનાર ઉતા?ુઓની સnંયાની હદ Sળવવામા ંઆવે છે. અહk તો 

{ીS વગ+મા ંસnંયાની હદ જળવાયાનો મને અ=ભુવ જ નથી. 
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ર:લખાતા તરફની આ અગવડો ઉપરાતં, %સુાફરોની [ુટ:વો Zઘુડ %સુાફરને સા?ુ 

{ીS વગ+ની %સુાફર@ સSJપ કર@ નાખ ે છે. ગમે �યા ં � ૂકં�,ુ ગમે �યા ં કચરો 

નાખવો, ગમે તેમ ને ગમે તે વખતે બીડ@ >ંકવી, પાનજરદો ચાવવા ં ને તેની 

િપચકાર@ઓ બેઠા હોય �યા ં જ મારવી, એઠવાડ ભ`ય ઉપર નાખંવો, બરાડા 

પાડ@ને વાતો કરવી, જોડ: બેઠ:લાની દરકાર ન કરવી, ને ભાષાની ગદંક@-આ તો 

સાવ+િ{ક અ=ભુવ છે. 

{ીS વગ+ની %સુાફર@ના મારા ૧૯૦૨ના અ=ભુવમા ં ને ૧૯૧૫થી ૧૯૧૯ Zધુીના 

મારા બી� વારના એ જ અખડં અ=ભુવમા ંમ1 બMુ તફાવત નથી અ=ભુNયો. આ 

મહા Nયાિધનો ઉપાય મ1 એક જ S·યો છે. તે એ ક:, િશdeત વગ- {ીS વગ+મા ંજ 

%સુાફર@ કરવી ને લોકોની ટ:વો Zધુારવા �ય�ન કરવો. િસવાય, ર:લખાતાના 

અમલદારોને ફfરયાદોથી પજવી મેલવા, પોતાની સગવડ મેળવવા ક: Sળવવા 

લાચં?ુશવત ન આપવા,ં ને એક પણ ગેરકાયદ: વત+xકૂ જતી કરવી. 

આમ કરવાથી ઘણો Zધુારો થઈ શક: છે એવો મારો અ=ભુવ છે. માર@ માદંગીને 

લીધે માર: ૧૯૨૦ની સાલથી {ીS વગ+ની %સુાફર@ લગભગ બધં રાખવી પડ@ છે 

એ મને હમંશેા \ુ:ખની અને શરમની વાત લાગી છે. અને તે પણ એવે અવસર: 

બધં રાખવી પડ@ ક:, zયાર: {ીS વગ+ની %સુાફર@ની હાડમાર@ઓ \ૂર કરવા=ુ ં

કામ થાળે પડb ુ ંજb ુ ંહb ુ.ં ર:લવે તેમ જ 4ટ@મરોમા ંગર@બ વગ+ન ેપડતી અગવડો, 

તેમની પોતાની [ુટ:વોથી તેમા ં થતો વધારો, વેપારને ~ગે પરદ:શી વેપારન ે

સરકાર તરફથી મળતી અયો^ય સગવડો, વગેર: અ�યાર: આપણા �S�વનનો 

એક આખો નોખો અને અગ�યનો સવાલ છે, અને તેના ઉક:લ પાછળ એકબે 

બાહોશ અને ખતંીલા સજજન પોતાનો બધો વખત રોક: તો તે વધાર: પડb ુ ંન 

ગણાય. 
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પણ, આ {ીS વગ+ની %સુાફર@ની વાત હવે અહkથી પડતી મેલી કાશીના 

અ=ભુવ ઉપર આ�ુ.ં કાશી સવારના ઊતય5. માર: કોઈ પડંાન ે �યા ં જ ઊતર�ુ ં

હb ુ.ં ઘણા �ા�ણોએ મને વkટ@ લીધો. તેમાથંી મને R કંઈક Zઘુડ અને સારો 

લા^યો તે=ુ ંઘર પસદં કGુ+. માર@ પસદંગી સરસ નીવડ@. �ા�ણના ¬ગણામા ં

ગાય બાધંી હતી. ઉપર એક મડે@ હતી �યા ંમને ઉતારો આ_યો. માર: િવિધસર 

ગગંા4નાન કર�ુ ંહb.ુ �યા ંલગી ઉપવાસ કરવો હતો. પડંાએ બધી તૈયાર@ કર@. મ1 

તેને કહ@ રાnGુ ંહb ુ ંક:, મારાથી સવા Jિપયા ઉપરાતં દdeણા નહk અપાય; એટલે 

તે જોગી તૈયાર@ કર:. પડંાએ વગર તકરાર: માર@ િવનતંી કmલૂ રાખી. 'અમે "Sૂ 

તો એક જ સરખી ધિનક ગર@બ સMુને કરાવીએ, દdeણા યજમાનની Rવી ઇ�છા 

ને શ��ત.' પડંા�એ "Sૂિવિધમા ં કંઇ ગોટો વાQયો એમ મને ન લા^Gુ.ં બાર:ક 

વા^યે પરવાર@ને Mુ ંકાશીિવ�નાથના ંદશ+ન કરવા ગયો. �યા ંR જોG ુતેથી \ુ:ખ 

જ પા°યો. 

%ુબંઈમા ં૧૮૯૧ની સાલમા ંzયાર: Mુ ંવક@લાત કરતો હતો �યાર: એક વાર �ાથ+ના 

સમાજ મfંદરમા ં 'કાશીની યા{ા' નામ=ુ ં Nયાnયાન સાભંQGુ ં હb ુ.ં એટલ,ે કંઈક 

િનરાશાને સા?ુ તો Mુ ંતૈયાર થઈ ર�ો હતો. પણ R િનરાશા થઈ તે ધાયા+ ઉપરાતં 

હતી. 

સાકંડ@ લપસણી ગલીમા ં થઈને જવા=ુ.ં શાિંત=ુ ં નામ જ નહk. માખીઓનો 

બણબણાટ, %સુાફરો ને \ુકાનદારોનો ઘ`ઘાટ અસ� લા^યા.ં 

zયા ંમ=tુય �યાન અને ભગવતdચ|તનની આશા રાખે �યા ંતેમા=ં ુ ંકqુ ંન મળે ! 

�યાન જોઈએ તો તે ~તરમાથંી મેળવ�ુ ંરKુ.ં એવી ભાિવક બહ:નોને મ1 જોઈ ખર@ 

ક: R પોતાની આસપાસ qુ ંચાલી રK ુછે તે કqુ ંSણતી નહોતી, મા{ પોતાના 

�યાનમા ં જ િનમ^ન હતી. પણ એ કંઈ સચંાલકોની [ૃિત ન ગણાય. 

કાશીિવ�નાથની આસપાસ શાતં, િનમ+ળ, Zગુધંી, 4વ�છ વાતાવરણ-બા� તેમ જ 
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¬તfરક-પેદા કર�ુ ં ને Sળવ�ુ ં એ સચંાલકો=ુ ં કત+Nય હોય. તેને બદલે મ1 

}�ુચાઓની છેTલી ઢબની મીઠાઈની અને રમકડાનંી બSર ભાળ@. 

મfંદર: પહ`ચતા દરવાS આગળ ગધંાતા ંસડ:લા ં>લ. માહં: સરસ આરસની ભ`ય 

હતી. તેને કોઈ ~ધ¡�ધા»એ Jિપયાથી જડ@ ભાગંી નાખંી હતી : ને Jિપયામા ં

મેલ ભરાયો હતો. 

Mુ ં�ાનવાપી ન�ક ગયો. મ1 અહk ઈ�રન ેખોQયો, પણ ને ન જડPો. તેથી મનમા ં

Iધૂવાઇ ર�ો હતો. �ાનવાપી પાસે પણ મેલ જોયો. કંઇ દdeણા ધરવાની ¡�ધા 

નહોતી. તેથી મ1 તો ખર: જ એક \ુકાની ધર@ અને "Sૂર@ પડંા� ત_યા. તમેણે 

\ુકાની ફÈક@ દ@ધી, બેચાર ગાળો 'ચોપડાવી', ને બોTયા, 'b ુઆમ અપમાન કરશ ે

તો નરકમા ંપડશે.' 

Mુ ં4વ4થ હતો. મ1 કKુ,ં 'મહારાજ, મા?ંુ તો થવા=ુ ંહશે તે થશે, પણ તમારા મ`મા 

એલફ:લ ન શોભે. આ \ુકાની લેવી હોય તો લો, નહk તો એ પણ ખોશો.' 'S તેર@ 

\ુકાની %ઝેુ ન ચાfહયે,' કહ@ વધાર: સભંળાવી. Mુ ં \ુકાની લઈ ચાલતો થયો ને 

મા£Gુ ં ક: મહારાR \ુકાની ખોઇ ને મ1 બચાવી. પણ મહારાજ \ુકાની iએુ તેવા 

નહોતા. તેમણે મને પાછો બોલાNયો, 'અ�છા ધર દ:. મૈ તેર: Åસા નહk હોના 

ચાહતા. મૈ ન } ૂ ંતો તેરા mરુા હોવે.' 

મ1 % ૂગેં મોઢ: \ુકાની આપી ને િન:�ાસ %કૂ@ ચાલતો થયો. ફર@ બે વાર 

કાશીિવ�નાથ જઈ XBૂો h,ં પણ તે તો 'મહા�મા' બ£યા પછ@. એટલે ૧૯૦૨ના 

અ=ભુવો તો Bાથંી પા%ુ ં? મા?ંુ 'દશ+ન' કરવાવાળા મને દશ+ન Bાથંી કરવાદ: ? 

'મહા�મા ના ં\ુ:ખો તો મારા Rવા 'મહા�મા' જ Sણે. બાક@ ગદંક@ ને ઘ`ઘાટ તો મ1 

એવા ંને એવા ંજ અ=ભુNયા.ં 
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ભગવાનની દયા િવષે જો કોઈને શકંા હોય તો આવા ં તીથ+eે{ો aુએ. તે મહા 

યોગી પોતાને નામે ક:ટલા ંધિત|ગ, અધમ+, પાખડં, ઈ�યાfદ સહન કર: છે ! તેણે તો 

કહ@ મેTGુ ંછે: 

ये यथा मां ूपघ�ते तांःतथवै भजाHयहम ्। 

(એટલે ક: 'કરણી તેવી ભરણી'. કમ+ને િમ�યા કોણ કરના?ંુ છે ? પછ@ ભગવાનને 

વચમા ં પડવાપxુ ં જ Bા ં છે ? તેણે તો પોતાનો કાયદો બનાવીને હાથ ધોઈ 

નાnયા છે.) 

આ અ=ભુવ લઈ Mુ ં િમિસસ બેસટંના ં દશ+ન કરવા ગયો. તેઓ તાSં જ 

dબમાર@માથંી ઊઠયા ંહતા ંએ Mુ ંSણતો હતો. મ1 મા?ંુ નામ મોકTG.ુ તેઓ bરુત 

આNયા.ં માર: તો દશ+ન જ કરવા ંહતા,ં તેથી મ1 કKુ,ં 'આપની નાaુક તdબયત િવષે 

Mુ ંSxુ ંh. માર: તો આપના ંદશ+ન જ કરવા ંહતા.ં નાaુક તdબયત છતા ંઆપે મને 

મળવાની રS આપી એથી જ મને સતંોષ છે. આપને Mુ ંવધાર: નહk રો[ંુ.' 

કહ@ મ1 રS લીધી. 
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21. / ��"��� u�L� L9	? 

ગોખલેની ભાર: ઇ�છા હતી ક: Mુ ં%ુબંઈમા ં�4થર થા�, �યા ંબાfર4ટરનો ધધંો ક?ંુ ને 

તેમની સાથે Sહ:ર સવેામા ંભાગ લ�. તે વખતે Sહ:ર સેવા એટલે મહાસભા સેવા 

હb ુ.ં તેમણે ઉ�પ� કર:લી સ4ંથાનો %nુય ધધંો મહાસભા=ુ ંત{ં ચલાવવાનો હતો. 

માર@ પણ તે જ ઇ�છા હતી. પણ ધધંો મળવા િવશે મને આ�મિવ�ાસ નહોતો. 

આગલા અ=ભુવો=ુ ં4મરણ વીસરાGુ ંનહોb ુ.ં iશુામત કરવી ઝેર: R�ુ ંહb ુ.ં 

તેથી, �થમ તો Mુ ંરાજકોટમા ંજ ર�ો. �યા ંમારા "રુાણા fહતે�h ને મને િવલાયત 

મોકલનાર ક:વળરામ માવ� દવે હતા. તેમણે મારા હાથમા ં {ણ ક:સ %Bૂા. 

કાfઠયાવાડના zGfુડિશયલ આિસ4ટંટની આગળ બે અપીલો હતી, અને એક %ળૂ 

ક:સ Sમનગરમા ં હતો. આક:સ અગ�યનો હતો. મ1 આ ક:સ ઉઠાવવા આનાકાની 

કર@. એટલે ક:વળરામ બોલી ઊઠPા, 'હારqુ ંતો અમે હારqુ ંના? તમે તમાર: થાય 

તેટ}ુ ંકરજો. Mુ ંપણ તમાર@ સાથે તો હોઈશ જ ના?' 

આ ક:સમા ં માર@ સામે મરMમૂ સમથ+ હતા. માર@ તૈયાર@ ઠ@ક હતી. અહkના 

કાયદા=ુ ંતો મને બM ુભાન નહોb ુ.ં ક:વળરામ દવેએ મને એ બાબત "રૂો તૈયાર 

કય5 હતો. Mુ ંદdeણ આfgકા ગયો તે પહ:લા,ં '"રુાવાનો કાયદો fફરોજશાને મોઢ: છે 

ને એ તેમની સફળતાની ચાવી છે,' એમ િમ{ો મને સભંળાવતા, તે મ1 યાદ 

રાખે}ુ,ં ને દdeણ આfgકા જતા ંમ1 અહkનો "રુાવાનો કાયદો ટ@કા સfહત વાચંી 

કાઢàો હતો. િસવાય, દdeણ આfgકાનો અ=ભુવ તો હતો જ. 

ક:સમા ં�ત મળ@. આથી મને કંઈક િવ�ાસ બેઠો. પલેી બે અપીલોને િવશે તો મને 

%ળૂથી જ ધા4તી નહોતી. એટલે %ુબંઈ જવાય તો �યા ંપણ હરકત ન આવે એમ 

મનમા ંલા^Gુ.ં 
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આ િવષય પર આવતા ં પહ:લા ં જરા ~0ેજ અમલદારોના અિવચાર અને 

અ�ાનનો અ=ભુવ કહ@ S�. zGfુડિશયલ આિસ4ટંટ કંઈ એક જ^યાએ ન બેસતા, 

તેમની સવાર@ ફયા+ કર:. ને zયા ંતેઓ સાહ:બ Sય �યા ંવક@લઅસીલોએ જ�ુ ંરKુ.ં 

વક@લની ફ@ Rટલી મથકમા ં હોય તેના કરતા ં બહાર વધાર: હોય જ. એટલે 

અસીલને સહ:R બમxુ ંખચ+ પડ:. આનો િવચાર જડજને કરવાનો હોય જ નહk. 

આ અપીલની Zનુાવણી વેરાવળમા ં હતી. વેરાવળમા ં આ વખતે ઘણી સખત 

મરક@ ચાલતી હતી. રોજના પચાસ ક:સ થતા એ�ુ ંમને 4મરણ છે. �યાનંી વ4તી 

૫,૫૦૦ Rટલી હતી. ગામ લગભગ ખાલી થઈ ગGુ ં હb ુ.ં મારો ઉતારો �યાનંી 

િનÌન ધમ+શાળામા ં હતો. ગામથી તે કંઈક \ૂર હતી. પણ અસીલો=ુ ં qુ?ં તઓે 

ગર@બ હોય તો તેમનો ઈ�ર ધણી. 

મારા ઉપર વક@લ િમ{ોનો તાર હતો ક:, માર: સાહ:બને અર� કરવી ક: મરક@ન ે

લીધે છાવણી ફ:રવ.ે સાહ:બને અર� કરતા ં તેમણે મને "છૂÒુ,ં 'તમને કંઈ ભય 

લાગે છે ?' 

મ1 કKુ:ં 'મારા ભયનો આ સવાલ નથી. મને મા?ંુ સાચવી લેતા ંઆવડ: છે એમ Mુ ં

મા=ુ ંh.ં પણ અસીલો=ુ ંqુ ં?' 

સાહ:બ બોTયા, 'મરક@એ તો fહ|\ુ4તાનમા ં ઘર કGુH છે. તેનાથી qુ ં ડર�ુ?ં 

વેરાવળની હવા તો ક:વી Zુદંર છે! (સાહ:બ ગામથી \ૂર દfરયાfકનાર: મહ:લ Rવા 

તmંમૂા ંરહ:તા હતા.) લોકોએ આમ બહાર રહ:તા ંશીખ�ુ ંજોઈએ.' 

આ fફલZફૂ@ આગળ મા?ંુ qુ ંચાલે ? સાહ:બે િશર4તેદારને કKુ,ં 'િમ. ગાધંી કહ: છે 

તે �યાનમા ં રાખજો, અને જો વક@લો અથવા અસીલોને બMુ અગવડ પડ: એમ 

હોય તો મને જણાવજો.' 
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આમા ં સાહ:બે તો િનખાલસપણે પોતાની મિત �માણે યો^ય જ કGુH. પણ તેન ે

fહ|\ુ4તાનની અગવડો=ુ ંમાપ ક:મ આવ ે? તે dબચારો fહ|\ુ4તાનની હાજતો, ટ:વો, 

[ુટ:વો, fરવાજો ક:મ સમR ? પદંર Jિપયાની મહોરના માપવાળાને પાઈ=ુ ંમાપ 

આપીએ તે ક:મ ઝટ ગણતર@ કર@ શક: ? qભુમા ં qભુ ઇરાદા છતા,ં હાથી Rમ 

ક@ડ@ને સા?ુ િવચાર કરવા અસમથ+ હોય, તેમ હાથીની હાજતવાળા ~0ેજ ક@ડ@ની 

હાજતવાળા fહ|દ@ને સા?ુ િવચાર કરવા ક: િનયમ દોરવા અસમથ+ જ હોય. 

હવે %ળૂ િવષય પર આ�ુ.ં 

ઉપર �માણે સફળતા મQયા છતા,ં Mુ ંતો થોડો કાળ લગી રાજકોટમા ંરહ@ જવા 

િવચાર@ ર�ો હતો. તેટલામા ંએક fદવસ ક:વળરામ માર@ પાસે પહંો�યા ને બોTયા, 

'ગાધંી, તમને અહk નહk રહ:વા દઈએ. તમાર: તો %ુબંઈ જ જ�ુ ંપડશે.' 

'પણ �યા ંમારો ભો�જયોય ધણી નથી થવાનો. મા?ંુ ખચ+ તમે ચલાવશો ક: ?' 

'હા, હા. Mુ ં તમા?ંુ ખચ+ ચલાવીશ. તમને મોટા બાfર4ટર તર@ક: કોઈ વાર અહk 

લઈ આવqુ ંને લખાણબખાણ=ુ ંકામ તમને �યા ંમોકલીqુ.ં બાfર4ટરોને મોટાનાના 

કરવા એ તો અમા?ંુ વક@લો=ુ ં કામ છે ના? તમા?ંુ માપ તો તમે Sમનગર ને 

વેરાવળમા ંઆ_Gુ ંછે, એટલે Mુ ંબેfફકર h.ં તમે R Sહ:ર કામ કરવાને સરSયેલા 

છો, તેને અમે કાfઠયાવાડમા ંદફન થવા નહk દઈએ. બોલો Bાર: Sઓ છો ?' 

'નાતાલથી મારા થોડા પૈસા આવવાના બાક@ છે તે આNયે જઈશ.' 

પૈસા બેક અઠવાfડયામા ંઆNયા ને Mુ ં%ુબંઈ ગયો. પેઈન, dગલબટ+ ને સયાનીની 

ઓfફસમા ં'ચે°બસ+' ભાડ: રાnયા ને �4થર થવા લા^યો. 
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22. ��7��кK 

મ1 ઓfફસ લીધી તેમ dગરગામમા ંઘર લીIુ.ં પણ ઇ�ર: મને �4થર થવા ન દ@ધો. 

ઘર લીધાને બMુ fદવસ નહોતા થયા એટલમા ં જ મારો બીજો દ@કરો સખત 

બીમાર@થી ઘવાયો. તેને કાળ�વર: ઘેય5. તાવ ઊતર: નહk. % ૂઝંારો પણ સાથે, 

અને રા{ે સિ�પાતમા ંdચí પણ જણાયા.ં આ Nયાિધ "વૂ- બચપણમા ંતેને શીતળા 

પણ iબૂ નીકળેલા. 

મ1 દા�તરની સલાહ લીધી. દા�તર: કKુ:ં Ôતેને સા?ુ દવા થો�ુ ંજ કામ કરશે. તને ે

Úડા અને મરઘીનો સેરવો આપવાની જJર છે.Õ 

મdણલાલની �મર દસ વષ+ની હતી. તનેે તો માર: qુ ં" ૂછંવાપxુ ંહોય ? Mુ ં તેનો 

વાલી ર�ો. માર: જ િનણ+ય કરવો ર�ો. દા�તર એક બMુ ભલા પારસી હતા. 

Õદ�તર, અમે તો બધા ંઅ�ાહાર@ છ@એ. મારો િવચાર મારા દ@કરાને એ બેમાથંી 

એક: વ4b ુઆપવાનો નથી. બીaુ ંકંઇ ન બતાવો ?Õ 

દા�તર બોTયા, Ôતમારા દ@કરાનો Sન જોખમમા ં છે. \ૂધ અને પાણી મેળવીને 

અપાય, પણ તથેી તે=ુ ં"?ંુૂ પોષણ નહk થઇ શક:. તમે Sણો છો તેમ, Mુ ંતો ઘણા ં

fહ|\ુ [ુ�ંુબોમા ંS� h.ં પણ દવાને સા?ુ તો અમે ગમે તે વ4b ુઆપીએ તે તેઓ લે 

છે. મને તો લાગે છે ક:, તમે તમારા દ@કરા ઉપર આવી સખતી ન કરો તો સા?ંુ.Õ 

Ôતમે કહો છો એ તો સાXુ ંજ છે. તમાર: એમ જ કહ:�ુ ંઘટ:. માર@ જવાબદાર@ બM ુ

મોટ@ છે. દ@કરો મોટો થયો હોત તો તો Mુ ંજJર તેની મર� Sણવા �ય�ન કરત 

ને તે ઇ�છત તેમ કરવા દ:ત. અહk તો માર: જ આ બાળકને સા?ુ િવચાર કરવા=ુ ં

રKુ.ં મને તો લાગે છે ક: મ=tુયના ધમ+ની કસોટ@ આવે જ સમયે થાય. ખરોખોટો 

પણ મ1 એવો ધમ+ મા£યો છે ક:, મ=tુય ે માસંાfદક ન ખાવા ં જોઇએ. �વનના ં
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સાધનોની પણ હદ હોય. �વવાને ખાતર પણ અ%કુ વ4bઓુ આપણે ન કર@એ. 

મારા ધમ+ની મયા+દા મને, માર: સા?ુ ને મારાનંે સા?ુ, આવ ે વખતે પણ માસં 

ઇ�યાfદનો ઉપયોગ કરતા ંરોક: છે. એટલે માર: તમે ધારો છો તે જોખમ વેઠP ેજ 

¶ટકો છે. પણ તમાર@ પાસેથી એક વ4b ુમાગી લ� h.ં તમારા ઉપચાર તો નહk 

ક?ંુ, પણ મને આ બાળકની છાતી, નાડ ઇ�યાfદ તપાસતા ં નહk આવડ:. મન ે

પોતાને પાણીના ઉપચારોની થોડ@ ગમે છે. તે ઉપચારો કરવા Mુ ંધા?ંુ h.ં પણ જો 

તમે અવારનવાર મdણલાલની તdબયત જોવા આવતા રહ:શો ને તેના શર@રમા ં

થતા ફ:રફારોની મને ખબર આપશો, તો Mુ ંતમારો આભાર માનીશ.Õ 

ભલા દા�તર માર@ %�ુક:લી સમzયા ને માર@ માગણી %જુબ મdણલાલને જોવા 

આવવા કmલૂ કGુH. 

જોક: મdણલાલ પોતાની પસદંગી કર@ શક: એમ તો નહોb ુ,ં છતા ંમ1 તેને દા�તરની 

સાથે થયેલી વાત કર@ને તેનો િવચાર જણાવવા કKુ.ં 

Ôતમે પાણીના ઉપચાર Zખેુથી કરો. માર: સેરવો નથી પીવો ને Úડા નથી ખાવા.Õ 

આ વચનથી Mુ ં રા� થયો. જોક: Mુ ંસમજતો હતો ક:, જો મ1 તેને એ બ�ે ચીજ 

ખવડાવી હોત તો તે ખાત પણ ખરો. 

Mુ ં Îનુીના ઉપચારો Sણતો હતો. તેના અખતરા પણ કયા+ હતા. દરદમા ં

ઉપવાસને મો�ંુ 4થાન છે એ પણ Sણતો હતો. મ1 મdણલાલને Îનુીની ર@ત 

�માણે કfટ4નાન આપવા=ુ ંશJ કGુH. {ણ િમિનટથી વધાર: વખત Mુ ંતેને ટબમા ં

રાખતો નહk. {ણ fદવસ તો ક:વળ નારંગીના રસની સાથે પાણી મેળવી તે ઉપર 

રાnયો. 

તાવ હઠ: નહk. રા{ે કંઇ કંઇ બક:. તાવ ૧૦૪ fડ0ી લગી Sય. Mુ ંગભરાયો. જો 

બાળકને ખોઇ બેસીશ તો જગત મને qુ ં કહ:શ ે? મોટાભાઇ qુ ં કહ:શ ે? બીS 
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દા�તરોને કા ં ન બોલાવાય ? વૈ±ને ક:મ ન બોલાવવા ? પોતાની �ાનહ@ન 

અÉલ ડહોળવાનો માબાપને શો અિધકાર છે ? 

આવા િવચારો આવે. વળ@ આમે િવચારો આવે: 

�વ ! b ુ ંતાર: સા?ુ કર: તે દ@કરાને સા?ુ કર: તો પરમે�ર સતંોષ માનશે. તન ે

પાણીના ઉપચાર પર ¡sા છે, દવા ઉપર નથી. દા�તર �વતદાન નહk આપે. 

તેનાયે અખતરા છે. �વનદોર@ તો એક ઈ�રના જ હાથમા ં છે. ઈ�ર=ુ ં નામ 

લઇન,ે તેના ઉપર ¡sા રાખી, b ુ ંતારો માગ+ ન છોડ. 

આમ ધાલાવેલી મનમા ંચાલતી હતી. રાત પડ@. Mુ ંમdણલાલને પડખામા ંલઇન ે

Zતૂો હતો. મ1 તેને ભીના િનચોવેલા ચોફાળમા ંલપેટવાનો િનrય કય5. Mુ ંઊઠPો. 

ચોફાળ લીધો. ઠંડા પાણીમા ં ઝબોQયો. િનચોNયો. તેમા ં પગથી ડોક Zધુી તેન ે

લપેટàો. ઉપર બે ધાબળ@ઓ ઓઢાડ@.માથા ઉપર ભીનો �ુવાલ %Bૂો. તાવ લોઢ@ 

Rવો તપી ર�ો હતો. શર@ર ત§ન Z[ંુૂ હb ુ.ં પસીનો આવતો નહોતો. 

Mુ ંiબૂ જ થાBો હતો. મdણલાલને તેની માને સ`પી Mુ ંઅરધા કલાકને સા?ુ જવા 

હવા ખાઈ તાજો થવા ને શાિંત મેળવવા ચોપાટ@ ઉપર ગયો. રાતના દશેક વા^યા 

હશે. માણસોની આવS ઓછ@ થઇ ગઇ હતી. મને થો�ુ ં જ ભાન હb ુ.ં Mુ ં

િવચારસાગરમા ં�કૂબી માર@ ર�ો હતો. હ: ઈ�ર ! આ ધમ+સકંટમા ંb ુ ંમાર@ લાજ 

રાખR. Ôરામ, રામÕ=ુ ં રટણ તો %ખેુ હb ુ ંજ. થોડા ¬ટા માર@ ધડકતી છાતીએ 

પાછો ફય5. Rવો ઘરમા ં પેZુ ં h ં તેવો જ મdણલાલે પડકાય5: Ôબા",ુ તમ ે

આNયા ?Õ 

Ôહા, ભાઇ.Õ 

Ôમને હવે આમાથંી કાઢોને. બળ@ મ?ંુ h.ંÕ 

Ôકા,ં પસીનો ¶ટ: છે qુ ં?Õ 
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ÔMુ ંતો પલળ@ ગયો h.ં હવે મને કાઢોને ભાઇસાબ !Õ 

મ1 મdણલાલ=ુ ંકપાળ તપા4Gુ.ં માથે મોિતયા બાzયા હતા. તાવ ઓછો થતો હતો. 

મ1 ઈ�રનો પાડ મા£યો. 

Ôમdણલાલ, હવે તારો તાવ જશે. હaુ થોડો વધાર: પરસેવો નહk આવવા દ: ?Õ 

Ôના, ભાઇસાબ ! હવે તો મને છોડાવો. વળ@ બી� વાર એ�ુ ંકરજો.Õ 

મને ધીરજ આવી હતી. એટલે વાતો કરાવી થોડ@ િમિનટો ગાળ@. કપાળેથી 

પરસવેાના ર:લા ચાTયા. મ1 ચાદર છોડ@. શર@ર }છૂÒુ,ં ને બાપ-દ@કરો સાથે Zઇૂ 

ગયા. બ�ેએ iબૂ િન|&ા લીધી. 

સવાર: મdણલાલનો તાવ હળવો જોયો. \ૂધ ને પાણી તથા ફળ ઉપર તે ચાળ@સ 

fદવસ ર�ો. Mુ ં િનભ+ય બ£યો હતો. તાવ હઠ@લો હતો, પણ કાmમૂા ંઆNયો હતો. 

આR મારા બધા છોકરાઓમા ંમdણલાલ શર@ર: સMથુી વધાર: મજmતૂ છે. 

તે રામની બdeસ છે ક: પાણીના ઉપચારની, અTપાહારની ને માવજતની, ત=ે ુ ં

િનરાકરણ કોણ કર@ શક: ? સMુ પોતપોતાની ¡sા �માણે ભલે કર:. માર@ તો ઈ�ર: 

લાજ રાખી એટ}ુ ંમ1 S·Gુ ંને આજ પણ એમ જ મા=ુ ંh.ં 

 

 

 

 

 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 305 

 

23. પ�M	 �RS� <ITк� 

મdણલાલ સાજો તો થયો, પણ મ1 જોGુ ં ક: dગરગામ વા»ં મકાન રહ:વા લાયક 

નહોb ુ.ં તેમા ંભેજ હતો. "?ંુૂ અજવા»ં નહોb ુ.ં તેથી ર:વાશકંરભાઈની સાથે મસલત 

કર@ અમે બનંે એ %ુબંઈના કોઈ પરામા ંiTુલી જ±ામા ંબગંલો લેવાનો િન��ય 

કય5. Mુ ં વાદંરા, સાતંાùઝ વગેર:મા ં ભટBો. વાદંરામા ં કતલખા=ુ ં હb ુ ં તેથી 

વાદંરામા ંરહ:વાની અમારામાથંી કોઈની ઈ�છા ન થઈ. ઘાટ[ુપર વગેર: દfરયાથી 

\ૂર લા^યા.ં સાતંùઝમા ં એક Zુદંર બગંલો મળ@ આNયો તેમા ં રહ:વા ગયા, ન ે

આરો^યની &�tટએ અમે Zરુdeત થયા એમ લા^Gુ.ં મ1 ચચ+ગેટ જવાનો પહ:લા 

વગ+નો પાસ કઢાNયો. પહ:લા વગ+મા ંઘણી વાર Mુ ંએકલો જ હો� તેથી કામીક 

અdભમાન પણ માનતો એમ યાદ છે. ઘણી વેળા વાદંરાથી ચચ+ગેટ જતી ખાસ 

ગાડ@ પકડવા સાતંાùઝથી વાદંરા Mુ ંચાલીને જતો. 

મારો ધધંો, આિથªક &�tટએ, મ1 ધાGુH હb ુ ં તેના કરતા ં ઠ@ક ચાTયો એમ લા^Gુ.ં 

દdeણ આfgકાના અસીલો મને કંઈક કામ સ`_યા કરતા તેમાથંી મા?ંુ ખરચ 

સહ:લાઈથી નભી રહ:શે એમ મને લા^Gુ.ંહાઇકોટ+= ુ ં કામ તો મને હaુ કંઈ મળbુ ં

આમ એક તરફથી મારા ધધંા િવષે કંઈક િનિrતતા આવવા લાગી. 

બી� તરફ ગોખલેની ¬ખ તો માર@ તરફ તરવયા+ જ કરતી હતી. અઠવાfડયામા ં

બે{ણ વખત ચે°બરમા ંઆવી માર@ ખબર કાઢ@ Sય ને પોતાના ખાસ િમ{ોને 

પણ કોઈ કોઈ વાર લઈ આવે. પોતાની કાય+ કરવાની ઢબથી મને વાક: ફ કરતા 

Sય. 

પણ મારા ભિવtયની બાબતમા ંમા?ંુ ધાGુH કંઈ જ ઇ�ર: ઊભવા નથી દ@Iુ ંએમ 

કહ@એ તો ચાલે. 
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zયા ંમ1 4વ4થ થવાનો િનrય કય5 ને 4વ4થતા અ=ભુવી �યા ંદdeણ આfgકાથી 

અણધાય5 તાર આNયો; 'ચે°બરલેન અહk આવે છે, તમાર: આવ�ુ ંજોઈએ.' મા?ંુ 

વચન તો મને યાદ જ હb ુ.ં મ1 તાર દ@ધો, 'મા?ંુ ખરચ મોકલો, આવવા તૈયાર h.ં' 

તેઓએ bરુત પૈસા મોકTયા ને ઓfફસ સકં:લી Mુ ંરવાના થયો. 

મ1 ધાGુH હb ુ ં ક: મને એક વષ+ તો સહ:R ચાTGુ ં જશે. બગંલો ચા} ુ રાnયો ને 

બાળબ�ચા ં�યા ંજ રહ: એ ઈtટ મા£Gુ.ં 

Mુ ં તે વેળા માનતો હતો ક:, R aુવાિનયાઓ દ:શમા ંન કમાતા હોય ને સાહિસક 

હોય તેમણે દ:શાવર નીકળ@ જ�ુ ંએ સા?ંુ છે. તેથી માર@ સાથે ચાર પાચંને લઈ 

ગયો. તેમા ંમગનલાલ ગાધંી પણ હતા. 

ગાધંી [ુ�ંુબ મો�ંુ હb ુ.ં આજ પણ છે. માર@ દાનત એવી હતી ક: તેમાનંા R 4વત{ં 

થવા ઈ�છે તે 4વત{ં થાય. મારા િપતા ઘણાને િનભાવતા, પણ તે રજવાડાની 

નોકર@મા.ં આ નોકર@માથંી નીકળાય તો સા?ંુ એમ મને લા^Gુ.ં Mુ ં તેઓને નોકર@ 

મેળવવામા ંમદદ ક?ંુ તેમ નહોb ુ.ં શ��ત હોય તોયે ઈ�છા નહોતી.તેઓ તેમ જ 

બીS 4વા¡યી બને તો સા?ંુ એવી ધારણા હતી. 

પણ છેવટ: Rમ મારા આદશ+ આગળ ગયા (એમ Mુ ંમા=ુ ંh ં)તેમ આ aુવાનોના 

આદશ5ને પણ વાળવાનો મ1 �ય�ન કય5. તેમા ંમગનલાલ ગાધંીને દોરવામા ંMુ ં

બMુ સફળતા પા°યો. પણ આ િવષય આગળ ઉપર હાથ લેવો પડશે. 

બાળબ�ચાઓંનો િવયોગ, બાધંેલો માળો તોડવો, િનિ�ત વ4bમુાથંી અિનિ�તમા ં

�વેશ - આ બIુ ં eણભર સાTGુ.ં પણ Mુ ં તો અિનિ�ત �જ|દગીથી ટ:વાઇ ગયો 

હતો. આ જગતમા ંzયા,ં ઈ�ર કહો ક: સ�ય કહો, તે િસવાય બીaુ ંકંઇ જ િનિ�ત 

નથી, �યા ં િનિ�તપણાનો nયાલ કરવો એજ દોષમય લાગે છે. આ R બIુ ં

આપણી આસપાસ દ:ખાય છે ને બને છે તે બIુ ંઅિનિ�ત છે, edણક છે; તેમા ંR 
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એક પરમત�વ િનિ�તJપે hપાય}ે ુ ંછે તેની ઝાખંી સરખી થાય, તેની ઉપર ¡�ધા 

રહ:, તો જ �NGુ ંસાથ+ક થાય. તેની શોધ એ જ પરમ "?ુુષાથ+ છે. 

Mુ ંડરબન એક fદવસ પણ વહ:લો પહ`�યો એમ ન કહ:વાય. માર: સા?ુ કામ તૈયાર 

જ હb ુ.ં િમ. ચે°બરલેન પાસે ડ:_Gટુ:શન જવાની તાર@ખ %કુરર થઈ Xકુ@ હતી. 

માર: તેમની સમe વાચંવાની અર� ઘડવાની હતી ને ડ:_Gટુ:શનની સાથે જવા=ુ ં

હb ુ.ં 
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1. к�4 к���� s�3  �"? 

િમ. ચે°બરલેન સાડા {ણ કરોડ પા�ડ દdeણ આfgકાથી લેવા આNયા હતા, 

~0ેજો=ુ ંઅને બની શક: તો બોઅરો=ુ ંમન હરણ કરવા આNયા હતા. એટલે fહ|દ@ 

�િતિનિધઓને ઠંડો જવાબ મQયો. 

'તમે Sણો છો ક: જવાબદાર સ4ંથાઓની ઉપર વડ@ સરકારનો મા{ નામનો 

~[ુશ છે. તમાર@ ફfરયાદો સાચી લાગે છે. Mુ ંમારાથી બનbુ ંકર@શ, પણ તમારાથ ે

બને તેવી ર@તે અહkના ગોરાઓને ર@ઝવીને રહ:વા=ુ ંછે.' 

�િતિનિધઓ જવાબ સાભંલી ટાઢાબોળ થઈ ગયા. મ1 હાથ ધોયા. 'S^યા �યાથંી 

સવાર' ગણી ફર@ એકદો µ ૂટંવા બેસ�ુ ંએમ સમzયો. સાથીઓને સમSNયા. 

િમ. ચે°બરલેનનો જવાબ qુ ંખોટો હતો? ગોળ ગોળ કહ:વાન ેબદલે તેઓ સીIુ ં

બોTયા. 'માર: તેની તલવાર'નો કાયદો તેમણે કંઈક મIરુ શ³દોમા ં સમSવી 

દ@ધો. 

પણ અમાર@ પાસે તલવાર જ Bા ં હતી? અમાર@ પાસે તો તલવારના ઘા 

ઝીલવાના શર@રોય ભા^યે હતા.ં 

િમ. ચે°બરલેન થોડા ંઅઠવાfડયા ંજ રહ:વાના હતા. દdeણ આfgકા એક નાનકડો 

�ાતં નથી. એ એક દ:શ છે, ખડં છે. આfgકામા ં ઘણા ં પેટા ખડંો સમાયા છે. 

ક£યા[ુમર@થી ¡ી નગર જો ૧૯૦૦ માઈલ છે, તો ડરબનથી ક:પટાઊન ૧૧૦૦ 

માઈલથી ઓh ં નથી. આ ખડંમા ં િમ. ચે°બરલેનને પવનવેગે ફર�ુ ં હb ુ.ં તઓે 

Âા£સવાલ ખાતે ઉપડPા. માર: �યાનંો ક:સ તૈયાર કર@ રaૂ કરવો ર�ો. િ�ટોfરયા 

કઈ ર@તે પહ`ચ�ુ?ં �યા ં Mુ ંવખતસર પહ`ચીશ[ંુ એ માટ: પરવાનગી મેળવવા=ુ ં

આપણા લોકોથી બની શક: તેમ નહોb ુ.ં 
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લડાઈ પછ@ Âા£સવાલ ઊજડ R�ુ ં થઈ ગGુ ં અÑb ુ.ં �યા ં ખાવા પીવા અનાજ 

નહોb ુ.ં પહ:રવા-ઓઢવા કપડા ંનહોતા.ં ખાલી અને બધં થઈ ગયેલી \ુકાનો ભરવી 

અને ઊઘાડવી રહ@. તે તો ધીમે ધીમે થાય. Rમ મલ ભરાતો Sય તેમ ઘરબાર 

છોડ@ ભાગી ગયેલા માણસોને આવવા દ:વાય. આથી દર:ક Âા£સવાલવાસીને પાસ 

લેવો પડતો. ગોરાઓને તો પરવાનો મા^યો મળતો. fહ|દ@ઓને %સુીબત હતી. 

લડાઈ દર°યાન fહ|\ુ4તાનથી અને લકંાથી ઘણા અમલદારોને િસપાહ@ઓ દdeણ 

આfgકામા ંઆવી પહ`�યા હતા. તેમાનંા Rઓ �યા ંજ વસવા માગતા હોય તેમન ે

સા?ુ સગવડ કર@ દ:વાની d�fટશ રાzયાિધકાર@ઓની ફરજ મનાઈ હતી. 

અમલદારો=ુ ં ન�ુ ં મડંળ બનાવવા=ુ ં તો તેમને હb ુ ં જ. તેમા ં આ અ=ભુવી 

અમલદારો સહ:R ખપ લા^યા. આ અમલદારોની તી« m�ુsએ એક ન�ુ ંજ ખાb ુ ં

શોધી કાઢÒુ.ં તેમા ં તેમની આવડત પણ વધાર: તો ખર@ જ! હબસીઓને લાગb ુ ં

નોiુ ંખાb ુ ંતો હb ુ ંજ. �યાર: એિશયા વાસીઓને સા?ુ કા ંનહk? દલીલ બરોબર 

ગણાઈ. આ ન�ુ ંખાb ુ,ં Mુ ંપહ`�યો �યાર:, iલૂી XÎૂુ ંહb ુ,ં તે ધીમે ધીમે પોતાની 

Sળ પાથર@ રKુ ં હb ુ.ં R અમલદર ભાગેલાઓને પરવાના આપતા તે જ ભલે 

બધાને આપે. પણ એિશયાવાસીને તેને શી ખબર પડ:? જો આ નવા ખાતાની 

ભલામણથી જ એને પરવાનો મળે તો પેલા અમલદારની જવાબદાર@ ઓછ@ થાય 

ને તેના કામનો બોજો પણ કંઈક ઘટ:, એવી દલીલ થઈ. હક@કત તો એ હતી ક:, 

નવા ખાતાને કંઈક કામની ને કંઈક દામની જJર હતી. કામ ન હોયતો આ 

ખાતાની જJfરયાત િસs ન થાય ને છેવટ: તે નીકળ@ Sય. એટલે આ કામ સહ:R 

જડ�ુ.ં 

આ ખાતાને fહ|દ@ અર� કર:. પછ@ ઘણે fદવસે જવાબ મળે. Âા£સવાલ જવા 

ઈ�છનારા ઘણા, એટલે તેઅ°ને સા?ુ દલાલો ઊભા થયા. આ દલાલો ને 

અમલદારો વ�ચે ગર@બ fહ|દ@ઓના હSરો Jિપયા } ૂટંાયા. મન ેકહ:વામા ંઆNGુ ં
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હb ુ ંક: વગ િવના પરવાનાની રS મળતી જ નથી ને વગ છતા% ્ક:ટલીક વાર તો 

જણ દ@થ સો સો પા�ડ Rટલો ખચ+ થાય છે. આમ ંમારો પ!ો Bા ંલાગે? 

Mુ ંમારા aૂના િમ{ ડરબનના પોલીસ Zઓુપfર£ટ:£ડ:£ટને �યા ંપહ`�યો ને તેમન ે

કKુ,ં 'તમે અમર@ ઓળખાન પરવાના અમલદારને આપો ને મને પરવાનો કઢાવી 

આપો. Mુ ં{ા£સવાલમા% ્ર�ો h ંએ તો તમે Sણો છો.' તેઓ તરત માથે ટોપી 

ઘાલી માર@ સાથે આNયા ને મારો પરવાનો કઢાવી આ_યો. માર@ Â:નને ભા^યે જ 

એક કલક બાક@ હશ.ે મ1સામાન વગેર: તૈયાર રાnGુ ં હb ુ.ં િમ. અલે�ઝાડંરનો 

ઉપકાર માની Mુ ંિ�ટોfરયા જવા ઉપડPો. 

%�ુક:લીઓનો dચતાર મને ઠ@ક ઠ@ક આવી ગયો હતો. િ�ટોfરયા પહ`�યો. અર� 

ઘડ@. ડરબનમા ં�િતિનિધઓના ંનામ કોઈને "છૂàા=ુ ંમને યાદ નથી. અહÈ તો ન�ુ ં

ખb ુ ં ચાલb ુ ં હb ુ ં તેથી �િત�£ધના નામ પહ:લેથી "છુાયા.ં મતલબ મને \ૂર 

રાખવાની અÑતી એમ િ�ટોfરયાના fહ|દ@ઓને ખબર પડ@ ગઈ હતી. 

આ \ુઃખ દાયક છતા ંર%�ૂ fક4સો હવે પછ@. 
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2. s�ш9�" ����ш�
4 

નવા અમલદારો સમ� ન શBા ક: Mુ ંÂા£સવાલમા ંક:વી ર@તે દાખલ થયો. તેમણે 

તેમની પાસે જત આવતા fહ|દ@ઓને "છૂÒુ,ં પણ તેઓ dબચારા qુ ં Sણે? 

અમલદારોએ અ=મૂાન કGુH ક: Mુ ં માર@ આઅએએ ઓળખાણોને લીધે વગર 

પરવાને દાખલ થયો હોવો જોઈએ. અને એમ હોય તો મને ક:દ કર@ શકાય. 

મોટ@ લડાઈ પછ@ હમ1શા થોડો સમય રાzયકતા+ઓને િવશેષ સ!ા આપવામા ં

આવે છે. તેમ દdeણ આfgકામા ંપણ બ£Gુ ં હb ુ.ં �યા ંશાિંત Sળવવાનો કાયદો 

કરવામા ં આNયો હતો. તેની એક કલમ એ હતી ક: R કોઈ વગર પરવાને 

Âા£સવાલમા ં દાખલ થાય તેને પકડવામા ં આવે ને તેને ક:દ મળે આ કલમને 

આધાર: મને પકડવો જોઈએ એમ મસલતો ચાલી. પણ માર@ પાસે પરવાનો 

માગવાની કોઈની fહ|મત ચાલી નહk. 

અમલદારોએ ડરબન તાર તો મોકTયા જ હતા. અને zયાર: તેમને ખબર પડ@ ક: 

Mુ ંપરવાનો લઈને દાખલ થયો h ં�યાર: તેઓ િનરાશ થયા. પન એવી િનરાશાથી 

આ ખાb ુ ંહાર@ બેસે તેમ નહોb ુ.ં Mુ ંઆNયોઇ તો ખરો, પણ િમ. ચે°બરલેનની પાસ ે

મને ન જવા દ:વામા ંએઓ જJર ફાવે એમ હb ુ.ં 

તેથી પેલા ંનામોની માગણી થઈ. દdeણ આfgકામા ં રંગ¾ષેનો અ=ભુવ તો zયા ં

ને �ય ં થતો જ, પણ અહk fહ|\ુ4તાનાના Rવી ગદંક@ અને ઘાલમેલની બદબો 

આવી. દdeણ આfgકામા ં સામા£ય ખાતા ં �Sને અથ- ચાલનરા ર�ા;ં તેથી 

અમલદારોમા ંએક �કારની સરળતા ને ન�તા હતી. આનોઇ લાભ થોડ: ઘણે ~શ ે

કાળ@ પીળ@ ચામડ@વાળાને પણ અનયાએ મળતો. હવે zયાર: બીaુ ં એિશયાઈ 

વાતાવરણ દાખલ થGુ ં �યાર: �યા ંRવી જોMુકમી, તેવી ખટપટ વગેર: સડા પણ 
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દાખલ થયા. દdeણ આfgકામા ંએક �કારની �Sસ!ા હતી, zયાર: એિશયામાથંી 

તો નકર@ નવાબશાહ@ આવી. ક:મક: �ય ં�Sસ!ા નહોતી પણ �S ઉપરજ સ!ા 

હતી. દdeણ આfgકામા ંતો ગોરાઓ ઘર કર@ને વ4યા અÑતા, એટલે તેઓ �યાનંી 

�S ઠયા+. આથી અમલદારો ઉપર ~[ુશ અÑતો. આમા ં એિશયાથી આવેલા 

િનરં[ુશ અમલદારોએ નળ@ fહ|દ@ઓની �4થિત Zડૂ@એ વ�ચે સોપાર@ Rવી કર@ 

%કૂ@. 

મને પણ આ સ!ાનો ઠ@ક અ=ભુવ મQયો. �થમ તો મને આ ખાતાના ઉપર@ 

પાસે બોલાવવામા ંઅNયો. આ ઉપર@ લકંાથી આNયા હતા. 'બોલાવવામા ંઆNયો' 

એ �યોગમા ં કદાચ અિતશયો��તનો ભાસ આવે, તેથી જરા વધાર: 4પtટ ક?ંુ. 

મારા ઉઅપર કાઈં dચ�ી નહોતી આવી. પણ આગેવાન fહ|દ@ઓને તો �યા ંિનરંતર 

જ�ુ ં પડ:. તેવા આગેવાનોમા ં મરMમૂ શેઠ તૈયબ હા� ખાનમહમદ પણ હતા. 

તેમને આ સાહ:બે "છૂÒુ,ં' ગાધંી કોણ છે? એ ક:મ આવેલ છે?' 

તૈયબ શેઠ: જવાબ આ_યો, 'તે અમરા સલાહકાર છે તેમને અમે બોલાવેલ છે.' 

'�યાર: અમે બધા અહk શા કામને સા?ુ છ@એ?' અમે તમ?ંુ રeણ કરવા નથી 

િનમાયા? ગાધંીને અહk ની શી ખબર પડ:?' સાહ:બ બોTયા. 

તૈયવ શેઠ: Rમ તેમ આ ઘા પાછો વાQયો,' તમે તો છો જ. પણ ગાધંી તો અમારા 

જ ગણાય ના? તે અમાર@ ભાષા Sણે, તે અમને સમR. તમે તો અમલદાર 

કહ:વાઓ.' 

સાહ:બે Mુકમ કય5, 'ગાધંીને માર@ પાસે લાવજો.' 

તૈયબ શેઠ વગેર:ની સાથે Mુ ંગયો. iરુશી તો શેની મળે? અમે બધા ઊભા ર�ા. 

'ક:મ , તમે અહk શા સા?ુ આNયા છો?' સાહ:બે માર@ સામે જોઈ "છૂÒુ.ં 
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'મારા ભાઈઓન બોલાવવાથી તેમને સલહ દ:વા આNયો h,ં ' મ1 જવાબ આ_યો. 

'પણ તમે Sણતા નથી ક: તમને અહk આવવાનો હÉ જ નથી? તમને પરવાનો 

મQયો છે તે uલૂથી અપાયો છે. તમે અહk ના રહ:વાસી ન ગણાઓ. તમાર: તો 

પાછા જ�ુ ંપડશે. તમારાથી િમ. ચે°બરલેન પાસે નહk જવાય. અહÈના fહ|દ@ઓ=ુ ં

રeણ કરવાને સા?ુ તો અમા?ુ ખાb ુ ંખાસ િનમાGુ ંછે. ઠ@ક, Sઓ.' 

આટ}ુ ંકહ@ સાહ:બે મને રS આપી. મને જવાબ આપવાનો વખત જ ના આ_યો. 

બીS સાથીઓને રોBા. તેમને ધમકાNયા ને સલહ આપી ક: મને Âા£સવાલમાથંી 

િવદાય કર:. 

કસાણે મોઢ: સાથીઓ આNયા. આમ નવો જ કોરડો અણધાય5 અમા?્ ઉક:લવાનો 

આNયો. 
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3. кZ�	 w $�KZ	 પ��	 

આ અપમાન=ુ ંમને બMુ \ુ:ખ થGુ ંપણ "વૂ- આવા ંઅપમાનો સહન કર:લા ંતેથી Mુ ં

ર@ઢો થઈ ર�ો હતો. એટલે અપમાનને ન ગણકારતા ંતટ4થપણે R કત+Nય મને 

Zઝેૂ તે કર�ુ ંએમ િનrય કય5. 

મજ[રૂ અમલદારની સહ@નો કાગળ આNયો. તેમા ંલnGુ ં હb ુ ં ક:, િમ. ચે°બરલેન 

ડરબનમા ંિમ. ગાધંીને મQયા છે, એટલે હવે તેમ=ુ ંનામ �િતિનિધઓમાથંી કાઢ@ 

નાખંવાની જJર છે. 

સાથીઓને આ કાગળ અસ� લા^યો. તેમણે ડ:_Gટુ:શન લઈ જવા=ુ ં માડં@ 

વાળવાનો િવચાર બતાNયો. મ1 તેમને કોમની કફોડ@ �4થિત બતાવી: 'જો તમે િમ. 

ચે°બરલેનની પાસે નહk Sઓ તો અહk કંઈ હાડમાર@ જ નથી એમ ગણાઈ જશે. 

છેવટ: R કહ:વા=ુ ં છે તે તો લખવા=ુ ંજ છે. તે તૈયાર છે. Mુ ંવાXં ુ ંક: બીS કોઈ 

વાચેં તેની dચ|તા નથી. િમ. ચે°બરલેન થોડા જ કંઈ ચચા+ કરવાના છે? મા?ંુ 

અપમાન થGુ ંછે તે આપણે પી જ�ુ ંપડશે.' 

આમ Mુ ં કહ@ ર�ો હતો �યા ંતૈયબ શેઠ બોલી ઊઠPા: 'પણ તમા?ંુ અપમાન તે 

કોમ=ુ ંજ છે ના? તમે અમારા �િતિનિધ છો એ ક:મ uલુાય?' 

મ1 કKુ,ં 'એ ખ?ંુ જ છે. પણ આવા ંઅપમાન કોમે પણ ગળ@ જવા ંપડશે. આપણી 

પાસે બીજો ઈલાજ શો છે? 

'ભલે R થવા=ુ ંહોય તે થાઓ. પણ હાથે કર@ને બીaુ ંઅપમાન શા સા?ંુ વહોર�ુ?ં 

ખરાબ તો આમેય થઈ રKુ ં છે. આપણને શા હક બQયા છે?' તૈયબ શેઠ: જવાબ 

વાQયો. 
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આ aુ4સો મને ગમતો હતો, પણ તેનો ઉપયોગ ન કરાય એમ પણ Mુ ંSણતો 

હતો. કોમની મયા+દાનો મને અ=ભુવ હતો, એટલે મ1 સાથીઓને શાતં પાડPા ને 

મારા વતી મરMમૂ zયૉÌ ગૉડg: R fહ|દ@ બાfર4ટર હતા તેમને લઈ જવાની સલાહ 

આપી. 

એટલે િમ. ગૉડg: ડ:_Gટુ:શનના નાયક થયા. માર: િવષે િમ. ચે°બરલેને થોડ@ ચચા+ 

પણ કર@. 'એક જ માણસને ફર@ સાભંળવા કરતા ંનવાને સાભંળવા વધાર: યો^ય,' 

વગેર: કહ@ કર:લો જખમ ?ુઝાવવા �ય�ન કય5. 

પણ આથી કોમ=ુ ંને મા?ંુ કામ વ�Gુ,ં "?ંુૂ ન થGુ.ં એકડ: એકથી ફર@ શJ કરવા=ુ ં

રKુ.ં 'તમારા કહ:વાથી કોમે લડાઈમા ંભાગ લીધો. પણ પfરણામ તો આ જ આNGુ ં

ના?' એમ મહ:xુ ંમારનારા પણ મળ@ આNયા. એ મહ:ણાની મારા ઉપર કંઈ અસર 

ન થઈ. મ1 કKુ,ં 'મને તે સલાહનો પrાતાપ નથી. આપણે ભાગ લીધો એ ઠ@ક કGુH 

એમ હaુ Mુ ંમા=ુ ંh.ં આપણે તેમ કર@ને આપણા કત+Nય=ુ ંપાલન કGુH. તે= ુ ંફળ 

ભલે આપણને જોવા=ુ ંન મળે. પણ qભુ કાય+=ુ ંફળ qભુ જ છે એવો મારો \ૃઢ 

િવ�ાસ છે. ગઈ¤જુર@નો િવચાર કરવા કરતા ંહવે આપxુ ંqુ ંકત+Nય છે એ િવચાર 

કરવો વધાર: સા?ંુ છે. એટલે આપણે એ િવચાર@એ.' 

આ વાત બીSઓએ ઉપાડ@ લીધી. 

મ1 કKુ:ં 'ખ?ંુ જોતા ંR કામને સા?ુ મને બોલાNયો હતો તે તો હવે "?ંુૂ થGુ ંગણાય. 

પણ Mુ ં મા=ુ ં h ં ક:, તમે મને રS આપો તો પણ, મારાથી બને �યા ં લગી, Mુ ં

Âા£સવાલમાથંી ન ખZુ.ં મા?ંુ કામ હવે નાતાલમાથંી નહk પણ અહkથી ચાલ�ુ ં

જોઈએ. એક વષ+ની ~દર પાછા જવાનો િવચાર માર: માડં@ વાળવો જોઈએ ને 

માર: અહkની વક@લાતની સનદ મેળવવી જોઈએ. આ નવા ખાતાને પહ`ચી 

વળવાની મને fહ|મત છે. જો તેને ન પહ`ચી વળ@એ તો કોમ } ૂટંાઈ Sય ન ે
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કદાચ અહkથી કોમનો પગ નીકળ@ Sય. કોમની હ@ણપત તો રોજ વધતી જ 

Sય. િમ. ચે°બરલેન મને ન મQયા, પેલા અમલદાર: માર@ સાથે તોછડાઈભર:}ુ ં

વત+ન ચલાNGુ,ં એ તો કોમ આખીની નામોશી થાય તેના fહસાબમા ંકંઈ જ નથી. 

અહk આપણે [તૂરાની Rમ રહ@એ એ સહન ન જ કરાય.' 

આમ મ1 વાત ચલાવી. િ�ટોfરયા અને જોહાિનસબગ+મા ંવસતા fહ|દ@ આગેવાનો 

સાથે મસલત કર@ને છેવટ: જોહાિનસબગ+મા ંઑfફસ રાખવાનો િનrય થયો. 

Âા£સવાલમા ં મને વક@લાતની સનદ મળવા િવષે પણ શકંા તો હતી જ. પણ 

વક@લમડંળ તરફથી માર@ અર�નો િવરોધ ન થયો ને વડ@ અદાલતે માર@ અર� 

મaૂંર કર@. 

fહ|દ@ને યો^ય જ^યામા ંઑfફસ મળવી એ પણ %�ુક:લીની વાત હતી. િમ. ર@ચની 

સાથે મને સારો પfરચય થઈ ગયો હતો. તે વખતે તેઓ વપેાર@વગ+મા ં હતા. 

તેમના ઓળખીતા હાઉસ-એજટંની મારફત ે મ1 ઑfફસ=ુ ં મકાન સાર@ જ^યામા ં

મેળNGુ ંને વક@લાત શJ કર@. 
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4. ���� ��� 19��l 0�m 

Âા£સવાલમા ં કોમી હકોને સા?ુ કઈ ર@તે લડ�ુ ં પડ�ુ ં ને અિશયાઈ ખાતાના 

અમલદારોની સાથે ક:મ વત+�ુ ંપડ�ુ ંતેના વણ+નમા ંઆગળ વIુ ંતે પહ:લા ંમારા 

�વનના બીS ભાગ ઉપર નજર નાખંવાની આવ�યકતા છે. 

આજ લગી કંઈક &Nય એક¦ંુ કરવાની ઈ�છા હતી, પરમાથ+ની સાથે 4વાથ+=ુ ં

િમ¡ણ હb ુ.ં 

%ુબંઈમા ં zયાર: ઑfફસ ખોલી �યાર: એક અમેfરકન વીમાદલાલ આNયો હતો. 

તેનો ચહ:રો iશુ=મુા હતો. તેની વાત મીઠ@ હતી. ક:મ Sણે અમે aૂના િમ{ો ન 

હોઈએ, એમ તેણે માર@ સાથે મારા ભાિવ કTયાણની વાતો કર@: 'અમેfરકામા ંતો 

તમાર@ �4થિતના બધા માણસો પોતાની �જ|દગીનો વીમો ઉતરાવે. તમાર: પણ તેમ 

કર@ ભિવtયને સા?ુ િનિrõત થ�ુ ં જોઈએ. �જ|દગીનો ભરોસો તો છે જ નહk. 

અમેfરકામા ં અમે તો વીમો ઉતારવાને ધમ+ માનીએ છ@એ. તમને એક નાની 

સરખી પૉdલસી કઢાવવા ન લલચાવી શ[ંુ?' 

�યાર Zધુી દdeણ આfgકામા ંને fહ|\ુ4તાનમા ંઘણા દલાલોને મ1 દાદ દ@ધેલી નહk. 

મને લાગb ુ ં ક: વીમો ઉતરાવવામા ં કંઈક ભી?ુતા ને ઈ�રને િવષે અિવ�ાસ છે. 

પણ આ વેળા Mુ ંલલચાયો. પેલો Rમ વાત Vતો Sય તેમ માર@ સામે પ�ની અને 

"{ુોની છબી ખડ@ થાય. '�વ, ત1 પ�નીના દાગીના લગભગ બધા વેચી નાnંયા 

છે. જો તને કંઈ થાય કર: તો પ�નીનો અને છોકરાઓના પાલનનો બોજો ગર@બ 

ભાઈ, Rમણે બાપ=ુ ં4થાન લીIુ ંછે ને શોભાNGુ ંછે, તેમની જ ઉપર પડ: ને? એ 

કંઈ યો^ય ન ગણાય.' આવી Sતની મારા મન સાથે દલીલ કર@ ને મ1 J. 

૧૦,૦૦૦ની પૉdલસી કઢાવી. 
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પણ દdeણ આfgકામા ં માર@ બદલાયેલી �4થિતએ મારા િવચારો બદલાNયા. 

દdeણ આfgકાની નવી આપિ!ને સમયે મ1 R R પગલા ંભયાH તે ઈ�રને સાeી 

રાખીને જ ભર:લા.ં દdeણ આfgકામા ંક:ટલો સમય જશે તેની મને કંઈ જ ખબર 

નહોતી. મ1 માને}ુ ંક: Mુ ંfહ|\ુ4તાન પાછો જવા નહk પા%ુ.ં માર: બાળાબ�ચાનંે સાથ ે

જ રાખવા ંજોઈએ. તેમનો િવયોગ હવે ન જ હોવો જોઈએ. તેમના ભરણપોષણ=ુ ં

પણ દdeણ આfgકામા ં જ થ�ુ ં જોઈએ. આમ િવચાર કરવાની સાથે જ પેલી 

પૉdલસી મને \ુ:ખદ થઈ પડ@. વીમાદલાલની Sળમા ંફસાયાને સા?ુ Mુ ંશરમાયો. 

'ભાઈ જો બાપ Rવા છે તો તે નાના ભાઈની િવધવાનો બોજો ભાર: ગણશે એમ ત1 

ક:મ ધાGુH? b ુ ંજ પહ:લો મરશે એમ પણ ક:મ ધાGુH? પાલન કરનાર તો ઈ�ર છે; 

નથી b ુ ં ને નથી ભાઈ. વીમો ઉતરાવીન ે ત1 તારા ં બાળબ�ચાનંે પણ પરાધીન 

બનાNયા.ં તેઓ ક:મ 4વાવલબંી ન થાય? અસnંય ગર@બોના ંબાળબ�ચા=ં ુ ંqુ ંથાય 

છે? b ુ ંતને તેમના Rવા કા ંન ગણે?' 

આમ િવચારોની ધારા ચાલી. તેનો અમલ એકાએક નહોતો કય5. એક લવાજમ તો 

દdeણ આfgકામાથંીય ેઆ_યા=ુ ંમને 4મરણ છે. 

પણ આ િવચાર�વાહને બહાર=ુ ં ઉ!ેજન મQGુ.ં દdeણ આfgકાની પહ:લી 

%સુાફર@મા ં Mુ ં d�4તી વાતાવરણમા ં આવી ધમ+ને િવષે S0ત ર�ો. આ વેળા 

િથયૉસૉફ@ના વાતાવરણમા ં આNયો. િમ. ર@ચ િથયૉસૉfફ4ટ હતા. તેમણે મને 

જોહાિનસબગ+ની સોસાયટ@ના સબંધંમા ં%Bૂો. તેમા ંMુ ંસUય તો ન જ થયો. માર: 

મતભેદો રહ:લા. છતા ં લગભગ દર:ક િથયૉસૉfફ4ટના ગાઢ �સગંમા ં Mુ ં આNયો. 

તેમની સાથે રોજ ધમ+ચચા+ થાય. તેમના ં"4ુતકો વચંાય, તેમના મડંળમા ંમાર: 

બોલવા=ુ ંપણ બને. િથયૉસૉfફમા ંÝાbભૃાવના ક:ળવવી અને વધારવી એ %nુય 

વ4b ુ છે. આ િવષેની ચચા+ અમે iબૂ કરતા; ને Mુ ં zયા ં આ મા£યતામા ં અન ે
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સUયોના આચરણમા ં ભેદ જોતો �યા ં ટ@કા પણ કરતો. આ ટ@કાની અસર માર@ 

પોતાની ઉપર સાર@ પેઠ: થઈ. Mુ ંઆ�મિનfરeણ કરતો થઈ ગયો. 
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5. ���4S�. � પI���� 

zયાર: ૧૮૯૩ની સાલમા ંMુ ં d�4તી િમ{ોના િનકટ �સગંમા ંઆNયો �યાર: Mુ ંક:વળ 

શીખનારની �4થિતમા ં હતો. d�4તી િમ{ો મને બાઇબલનો સદં:શ સભંળાવવા, 

સમSવવા ને માર@ પાસે તે 4વીકારાવવા મથતા હતા. Mુ ંન�ભાવે, તટ4થપણે 

તેમ=ુ ં િશeણ સાભંળ@ સમ� ર�ો હતો. આને ~ગે મ1 fહ|\ુ ધમ+નો યથાશ��ત 

અUયાસ કય5 ને બીS ધમ5 સમજવાની પણ કોિશશ કર@. હવે ૧૯૦૩મા ં જરા 

�4થિત બદલાઈ. િથયૉસૉfફ4ટ િમ{ો મને તેમના મડંળમા ંખ1ચવા અવ�ય ઇ�છતા 

હતા, પણ તે fહ|\ુ તર@ક: માર@ પાસેથી કંઇક મેળવવાના હ:bથુી. િથયૉસૉfફના ં

"4ુતકોમા ંfહ|\ુ ધમ+ની છાયા ને તેની અસર તો "tુકળ છે જ; તેથી આ ભાઇઓએ 

મા£Gુ ંક: Mુ ંતેમને મદદ દઈ શક@શ. મ1 તેમને સમSNGુ ંક: મારો સ4ં[ૃત અUયાશ 

નહk Rવો ગણાય, મ1 તેના �ાચીન ધમ+0થંો સ4ં[ૃતમા ંવા�ંયા નથી, તરaુમા વાટ: 

પણ મા?ંુ વાચન ઓh.ં છતા ંતેઓ સ4ંકારને અને "નુÌ£મને માનનારા હોવાથી 

માર@ થોડ@ ઘણી પણ મદદ તો મળે જ એમ તેમણે મા£Gુ,ં ને Mુ ં 'નહk ઝાડ �યા ં

એરંડો �ધાન' Rવો થઈ પડPો. કોઈની સાથે િવવેકાનદંનો 'રાજયોગ' તો કોઇની 

સાથે મdણલાલ નuભુાઇનો વાચંવા=ુ ં શJ કGુH. એક િમ{ની સાથે મdણલાલ 

નuભુાઈનો વાચંવા=ુ ં શJ કGુH. એક િમ{ની સાથે 'પાતજંલ યોગદશ+ન' વાચં�ુ ં

પડ�ુ.ં ઘણાની સાથે ગીતાનો અUયાસ શJ થયો. એક ના=ુ ંસરiુ ં'�જ�ાZ ુમડંળ' 

નામે મડંળ પણ કાઢÒુ ં ને િનયિમત અUયાસ શJ થયો. ગીતા� ઉપર મને �ેમ 

અને ¡sા તો હતા ંજ. હવે તેમા ં¨ડા ઊતરવાની આવ�યકતા જોઇ. માર@ પાસ ે

એક બે તરaુમા હતા તેની મદદ વડ: %ળૂ સ4ં[ૃત સમ� લેવાનો �ય�ન કય5 ને 

િન�ય એક અથવા બે �લોક કંઠ કરવા=ુ ંધાGુH. 
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સવારના દાતણ અને 4નાનનો સમય મ1 કંઠ કરવાના ઉપયોગમા ંલીધો. દાતણમા ં

પદંર િમિનટ ને 4નાનમા ં વીસ િમિનટ જતી. દાતણ ~0ે� ર@તે ઊભા ં ઊભા ં

કરતો. સામનેી દ@વાલ ઉપર ગીતાના �લોક લખીને ચ`ટાડતો ને તે જJર �માણે 

જોતો ને ગોખતો. આ ગોખેલા �લોકો પાછા 4નાન લગીમા ં પાકા થઈ Sય. 

દર°યાન પાછલા િન�ય એક વાર બોલી જવાય. આમ કર@ને મ1 તેર અ�યાય લગી 

મોઢ: કર@ લીધા=ુ ં4મરણ છે. પાછળથી Nયવસાય વ�યો. સ�યા0હનો જ£મ થતા ં

ને તે બાળકને ઉછેરતા ંમારો િવચાર કરવાનો સમય પણ એની ઉછેરમા ંવી�યો ને 

હaુ વીતી ર�ો છે એમ કહ@ શકાય. 

આ ગીતાવાચનની અસર મારા સહા�યાયીઓ ઉપર તો R પડ@ હોય તે તેઓ 

Sણે, માર: સા?ુ તો તે "4ુતક આચાર=ુ ંએક �ૌઢ માગ+દશ+ક થઈ પડ�ુ.ં તે "4ુતક 

મારો ધાિમªક કોષ થઈ પડ�ુ.ં અS·યા ~0ે� શ³દની જોડણી ક: તેના અથ+ન ે

સા?ુ Mુ ંRમ ~0ે� શ³દકોષ ગોખતો તેમ આચારની %�ુક:લીઓ, તેના અટપટા 

કોરડા ગીતા� પાસે ખોલાવતો. અપfર0હ, સમભાવ વગેર: શ³દોએ મને પકડPો. 

સમભાવ ક:મ ક:ળવાય, ક:મ જળવાય? અપમાન કરતા અમલદારો, લાચં લેનારા 

અમલદારો, નકામો િવરોધ કરનારા ગઈ કાલના સાથીઓ વગેર:, અને Rમણે ભાર: 

ઉપકાર કય5 હોય એવા સôજનો વ�ચે ભેદ નહk એટલે qુ?ં અપfર0હ તે ક:મ 

પળાતો હશે? દ:હ છે એ Bા ંઓછો પfર0હ છે? �ી"{ુાfદ પfર0હ નથી તો qુ?ં 

"4ુતકોના ંથોથાનંા ંકબાટો બાળ@ નાખંવા?ં ઘર બાળ@ને તીથ+ કર�ુ?ં લાગલો જ 

જવાબ મQયો ક: ઘર બાQયા િવના તીથ+ થાય જ નહk. ~0ે� કાયદાએ મદદ 

કર@. 4નેલની કાયદાના િસsાતંોની ચચા+ યાદ આવી. 'Â4ટ@' શ³દનો અથ+ 

ગીતા�ના અUયાસને પfરણામે િવશેષ સમzયો. કાયદાના શા�ને િવષે માન 

વ�Gુ.ં તમેા ંપણ મ1 ધમ+ ભાQયો. Â4ટ@ની પાસે કરોડો હોય છતા ંતેમાનંી એક પાઇ 

તેની નથી, તેમ %%ુýુએુ વત+�ુ ં રKુ ંએમ Mુ ંગીતા�માથંી સમzયો. અપfર0હ@ 
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થવામા,ં સમભાવી થવામા ંહ:b=ુ ુ,ં ½દય=ુ ંપfરવત+ન આવ�યક છે એમ મને દ@વા 

R�ુ ં દ:ખાGુ.ં ર:વાશકંરભાઇને લખી વાQGુ ં ક: વીમાની પૉલીસી બધં કરજો. કંઇ 

પાh ં મળે તો લેજો, ન મળે તો અપાયા પૈસા ગયા સમજજો. બાળકોની અને 

�ીની રeા તેનો અને આપણો પેદા કરનાર કરશે. આવી મતલબનો કાગળ 

લnયો. િપતા સમાન ભાઇને લnGુ,ં 'આજ લગી તો માર@ પાસે બ�Gુ ં તે તમને 

અપ+ણ કGુH. હવે માર@ આશા છોડજો. હવે R બચશે તે અહk જ કોમને અથ- 

વપરાશે.' 

આ વાત Mુ ંભાઇને ઝટ ન સમSવી શBો. તેમણે મને �થમ તો સખત શ³દોમા ં

તેમના ��યેનો મારો ધમ+ સમSNયો: બાપ કરતા ંમાર: ડા�ા ન થ�ુ,ં બાપે Rમ 

[ુ�ંુબને પોtGુ ંતેમ માર: પણ કર�ુ ંજોઇએ, વગેર:. મ1 સામો િવનય કય5 ક: બાપ=ુ ં

જ કામ Mુ ંકર@ ર�ો h.ં [ુ�ંુબનો અથ+ જરા બહોળો કર@એ તો મા?ંુ પગ}ુ ંસમSય 

તે�ુ ંલાગશે. 

ભાઇએ આશા છોડ@. લગભગ અબોલા R�ુ ંકGુH. મને તેથી \ુઃખ થGુ.ં પણ Rને Mુ ં

ધમ+ માનતો હતો તે છોડતા ંઘxુ ંવધાર: \ુઃખ થb ુ ંહb ુ.ં મ1 ઓh ં\ુઃખ સહન કGુH. 

છતા ં ભાઇ ��યેની માર@ ભ��ત િનમ+ળ અને �ચડં હતી. ભાઇ=ુ ં \ુઃખ તમેના ં

�ેમમાથંી ઉÔNGુ ંહb ુ.ં તેમને મારા પૈસા કરતાયં મારા સદવત+નની વધાર: ગરજ 

હતી. 

તેમના આખરના fદવસોમા ં ભાઇ પલQયા. મરણપથાર@એ હતા �યાર: તેમન ે

જણાGુ ંક: મા?ંુ પગ}ુ ંજ સાXુ ંઅને ધ°ય+ હb ુ.ં તમેનો અ�યતં ક?ુણાજનક કાગળ 

મQયો. જો બાપ દ@કરાની માફ@ માગી શકતો હોય તો તેમણે માર@ માફ@ માગી. 

તેમના દ@કરાઓને માર@ �માણે ઉછેરવાની મને ભલામણ કર@. પોતે મને 

મળવાને અધીરા થયા. મને તાર કય5. મ1 'આવો' એમ તારથી જવાબ આ_યો. 

પણ અમારો મેળાપ િનમા+યો નહોતો. 
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તેમની તેમના "{ુો િવષેની ઈ�છા પણ "રૂ@ ન થઈ. ભાઇએ દ:શમા ં જ દ:હ 

છોડPો. દ@કરાઓને તેમના આગલા �વનનો 4પશ+ હતો. તેમ=ુ ંપfરવત+ન ન થGુ.ં 

Mુ ં તેમને માર@ પાસ ે ન ખ1ચી શBો. એમા ં તેમનો દોષ નથી. 4વભાવને કોણ 

ફ:રવી શક:? બળવાન સ4ંકારને કોણ u ૂસંી શક:? આપણે માનીએ ક:, Rમ 

આપણામા ંપfરવત+ન થાય ક: િવકાસ થાય તેમ આપણા ંઆિ¡તોમા ંક: સાથીઓમા ં

પણ થવો જોઇએ, એ િમ�યા છે. 

માબાપ થનારની જવાબદાર@ ક:વી ભયકંર છે તે આ \ૃtટાતં ઉપરથી કંઈક 

સમSય એમ છે. 
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6. ������i�
���3 �R%��� 

�વનમા ં Rમ Rમ �યાગ અને સાદાઇ વ�યા ં અને ધમ+S¤િૃત વધી તેમ તેમ 

િનરાિમષાહારનો અને તેના �ચારનો શોખ વધતો ગયો. �ચાર=ુ ંકામ મ1 એક જ 

ર@તે કર@ S·Gુ ંછેઃ આચારથી અને આચારની જોડ: �જ�ાZ ુસાથે વાતા+લાપથી. 

જોહાિનસબગ+મા ં એક િનરાિમષાહાર@ ¤હૃ હb ુ.ં તે એક જમ+ન R Îનુીના 

જલોપચારને માનનારો હતો, તે ચલાવતો હતો. �યા ંજવા=ુ ંમ1 શJ કGુH ને Rટલા 

~0ેજ િમ{ોને �યા ંલઈ જઈ શકાય તેટલાને તેને �યા ંલઈ જતો. પણ મ1 જોGુ ંક: 

આ ¤હૃ લાબંો સમય નહk ચાલે. તેને પૈસાની તગંી તો તેમા ંર�ા જ કરતી. મને 

યો^ય લાગી તેટલી મદદ મ1 તેન ેકર@. કંઈક પૈસા ખોયા પણ ખરા. છેવટ: તે બધં 

થGુ.ં િથયૉસૉfફ4ટ ઘણા િનરાિમષાહાર@ હોય છે. કોઇ "રૂા, કોઇ અIરૂા. આ 

મડંળની એક બાઇ સાહિસક હતી. તણેે મોટા પાયા ઉપર એક િનરાિમષાહાર@ ¤હૃ 

કાઢÒુ.ં આ બાઇને કલાનો શોખ હતો. ખચા+ળ સાર@ પેઠ: હતી, અને fહસાબ=ુ ંબM ુ

ભાન નહોb ુ.ં તે= ુ ં િમ{મડંળ ઠ@ક �માણમા ંગણાય. �થમ તો એ=ુ ં કામ નાના 

પાયા ઉપર શJ થGુ,ં પણ તેણે તેમા ંવધારો કરવાનો ને મોટ@ જ^યા મેળવવાનો 

િનrય કય5. આમા ંમાર@ મદદ માગી. તે વેળા તેના fહસાબ વગેર:ની મને કશી 

ખબર નહોતી. તેની ગણતર@ઓ યો^ય હશે એમ મ1 માની લીIુ.ં માર@ પાસ ે

સગવડ હતી. ઘણા ંઅસીલોના ંનાણા ંમાર@ પાસે રહ:તા.ં તેમાનંા એકની રS લઈ 

તેના ંનાણામંાથંી લગભગ એક હSર પા�ડ આ_યા. આ અસીલ િવશાળ ½દયનો 

અને િવ�ાZ ુહતો. ત ે�થમ dગરમીટમા ંઆવેલો. તેણે કKુ,ં 'ભાઇ, આપકા fદલ 

ચાહ: તો પૈસે દ: દો. મ� [ુછ ના S= ૂ.ં મ � તો આપ હ@ કો Sનતા M ૂ.ં' તે= ુ ંનામ 

બ&ી. તણેે સ�યા0હમા ંઘણો મોટો ભાગ લીધો હતો. તેણે Rલ પણ ભોગવી હતી. 

આટલી સમંિત ઉપરથી મ1 તેના પસૈા ધીયા+. બે{ણ માસમા ંજ મને ખબર પડ@ 
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ગઈ ક: આ પૈસા પાછા નહk આવે. આટલી મોટ@ રકમ ખોવાની માર@ શ��ત 

નહોતી. માર@ પાસે એટલા પૈસાનો બીજો ઉપયોગ હતો. પૈસા પાછા ન જ આNયા. 

પણ િવ�ાZ ુબ&ીના પૈસા Sય ક:મ? તેણે તો મને જ S·યો જ હતો. એ પૈસા મ1 

ભર@ આ_યા. 

એક અસીલ િમ{ને મ1 આ પૈસાની ધીરધારની વાત કર:લી. તેમણે મને મીઠો 

ઠપકો આપી S0ત કય5: 

'ભાઇ, (દdeણ આfgકામા ં Mુ ં 'મહા�મા' નહોતો બ£યો, 'બા"'ુ પણ નહોતો થયો. 

અસીલ િમ{ો મને 'ભાઇ' કહ@ને જ બોલાવતા.) આ કામ તમા?ંુ નથી. અમે તો 

તમાર: િવ�ાસે ચાલનારા. આ પૈસા તમને પાછા નથી મળવાના. બ&ીને તો તમે 

બચાવી લેશો ને તમારા ખોશો. પણ આવા ંZધુારકના કામમા ંબધા અસીલોના ં

પૈસા આપવા માડંો તો અસીલ મર@ રહ: ને તમે dભખાર@ બનો ને ઘેર બેસો. તેમા ં

તમા?ંુ Sહ:ર કામ રખડ:.' 

Zભુા^યે આ િમ{ હયાત છે. દdeણ આfgકામા ં ને બીR તેમના ં કરતા ં 4વ�છ 

માણસ મ1 બીજો જોયો નથી ભાQયો. કોઇને િવષે પોતાના મનમા ંશક આવે તો, ને 

તે ખોટો છે એમ તેમને લાગે ક: તરત જ, સામેના માણસની bરુત માફ@ માગી 

પોતાનો આ�મા સાફ કર:. મને આ અસીલની ચેતવણી ખર@ લાગી. બ&ીના પૈસા 

તો Mુ ં ભર@ શBો, પણ બીS હSર પા�ડ તે જ વેળા ખોયા હોત તો ભર@ 

આપવાની માર@ %§ુલ શ��ત નહોતી ને માર: કરજમા ંજ પડ�ુ ંપડત. અને એ 

ધધંો મ1 માર@ �જ|દગીભરમા ંનથી કય5 ને તે તરફ મને હમંેશા ભાર: અણગમો ર�ો 

છે. મ1 જોGુ ંક: Zધુારા કરવાન ેખાતર પણ પોતાની શ��ત બહાર ન જ�ુ ંઘટ:. મ1 

એમ પણ જોGુ ંક: આ ધીરધાર કરવામા ંમ1 ગીતાના તટ4થ િનtકામ કમ+ના %nુય 

પાઠનો અનાદર કય5 હતો. આ uલૂ માર: સા?ુ દ@વાદાડં@ થઈ પડ@. 
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િનરાિમષાહારના �ચારને સા?ુ આ�ુ ં બdલદાન કરવા=ુ ં માર@ કTપનામા ં નહોb ુ.ં 

માર: સા?ુ એ પરાણે "·ુય થઈ પડ�ુ.ં 
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7. ��K4 F�3 પ����� �9	� 

મારા �વનની સાદાઈ વધતી ગઈ તેમ તેમ રોગોને સા?ુ દવા લેવાનો અણગમો 

R %ળૂથી હતો તે વધતો ગયો. zયાર: Mુ ંડરબનમા ંવક@લાત કરતો �યાર: દા�તર 

�ાણ�વન મહ:તા મને તેડવા આવેલા. ત ેવેળા મને નબળાઈ રહ:તી અને સોS 

પણ કોઈ કોઈ વાર રહ:તા. તેને સા?ુ તેમણે દવા કર@ હતી અને તેથી મને આરામ 

થયેલો. આ પછ@ દ:શમા ં પાછો આNયો�યા ં લગી મને ન`ધ લેવા યો^ય Nયાિધ 

થયા=ુ ં4મરણ નથી. 

પણ જોહાિનસબગ+મા ં મને કબ�યાત રહ:તી અને વખતોવખત મા�ુ ં \ુખવા 

આવbુ.ં ર:ચની કંઈ દવા લઈને તdબયત ઠ@ક ઠ@ક રાખતો. ખોરાક=ુ ં પ�ય તો 

હમેશા ંહb ુ ંજ, પણ તેથી Mુ ંત§ન Nયાિધ%�ુત ન થયો. ર:ચમાથંી પણ hટાય તો 

સા?ંુ એમ મનને ર�ા જ કર:. 

માચેં4ટરમા ં 'નો-�ેકફા4ટ ઍસોિસયેશન' 4થપાયા િવશે વા�ંGુ.ં તેમા ં દલીલ એ 

હતી ક: ~0ેજો ઘણી વાર અને ઘxુ ંખાય છે, રાતના બાર વા^યા લગી ખાધા કર: 

અને પછ@ દા�તરના ંઘર શોધે. આ ઉપાિધમાથંી ¶ટ�ુ ં હોય તો સવાર=ુ ંખાxુ-ં

'�ેકફા4ટ'- છોડ@ દ:. આ દલીલ મને તો જોક: "રૂ:"રૂ@ લા¤ ુનહોતી પડતી, છતા ં

તેનો ~શ લા¤ ુપડતો હતો એમ મને લા^Gુ.ં Mુ ં{ણ વખત પેટ ભર@ને જમતો ને 

બપોરની ચા પણ પીતો. Mુ ંકદ@ અTપાહાર@ નહોતો. િનરાિમષાહારમા ંઅને મસાલા 

િવના R R 4વાદો કર@ શકાય તે કરતો. છસાત વા^યા પહ:લા ંભા^યે ઊઠતો. આ 

ઉપરથી મને લા^Gુ ં ક:, Mુ ં પણ જો સવાર=ુ ં ખાxુ ં છો�ુ ં તો માથાના દરદમાથંી 

અવ�ય %�ુત થા�. મ1 સવાર=ુ ંખાxુ ંછોડ�ુ.ં થોડા દહાડા વસ%ુ ંતો લા^Gુ,ં પણ 
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માથા=ુ ંદરદ તો ગGુ ંજ. એ ઉપરથી મ1 ધાGુH ક: મારો ખોરાક હાજત કરતા ંવધાર: 

હતો. 

પણ કબ�જયાતની ફfરયાદ આ ફ:રફારથી ન મટ@. Îનુીના કfટ4નાનના ઉપચાર 

કયા+ તેથી થોડો આરામ થયો, પણ જોઈતો ફ:રફાર તો ન જ થયો. દરિમયાન 

પેલા જમ+ન વીશીવાળાએ ક: કોઈ બીS િમ{ે મારા હાથમા ંaુ4ટ=ુ ં'fરટન+ �ુ નેચર' 

('[ુદરત તરફ વળો') નામ=ુ ં"4ુતક %Îૂુ.ં તેમા ંમ1 માટ@ના ઉપચાર િવશે વા�ંGુ.ં 

Zકૂા ંઅને લીલા ંફળ જ મ=tુયનો [ુદરતી ખોરાક છે એ વાત=ુ ંપણ આ લેખક: 

બMુ સમથ+ન કGુH છે. ક:વળ ફળાહારનો �યોગ તો મ1 આ વેળા ન આદય5, પણ 

માટ@ના ઉપચાર તરત શJ કયા+. તેની મારા ઉપર અSયબીભર:લી અસર થઈ. 

ઉપચાર આ �માણે હતો. સાફ ખેતરાઉ લાલ ક: કાળ@ માટ@ લઈ, તેમા ંમાપસર 

ઠં�ુ પાણી નાખી, સાફ ઝીણા પલાળેલા કપડા પર લપેટ@, પેટ ઉપર %કૂ@ ને તેને 

પાટાથી બાધંી. આ લોપર@ રાતના Zતૂી વખતે બાધંતો અને સવાર: અથવા 

રાતમા ંSગી S� તો �યાર: કાઢ@ નાખતો. તેથી માર@ કબ�જયાત નાmદૂ થઈ. આ 

માટ@ના ઉપચારો મ1 �યાર બાદ મારા ઉપર ને મારા અનેક સાથીઓ ઉપર કયા+ 

અને ભા^યે કોઈને િવશે િનtફળ ગયા=ુ ંમને 4મરણ છે. 

દ:શમા ંઆNયા બાદ Mુ ંઆવા ઉપચારો િવશે આ�મિવ�ાસ ખોઈ બેઠો h.ં �યોગો 

કરવાનો, એક જ^યાએ �4થર થઈ બેસવાનો, મને અવસર પણ નથી મળ@ શBો. 

છતા ંમાટ@ના ઉપચાર માર@ પોતાની ઉપર તો Mુ ંક?ંુ જ ને મારા સાથીઓને પણ 

�સગં આNયે સલાહ દ� h.ં �જ|દગીમા ં બે સખત માદંગીઓ ભોગવી ¶ટàો h,ં 

છતા ંમાર@ મા£યતા છે ક: મ=tુયને દવા લેવાની ભા^યે જ જJર રહ: છે. પ�ય 

અને પાણી, માટ@ ઇ�યાfદના ઘરગ� ુઉપચારોથી એક હSરમાથંી નવસ1 નવાxુ ં

ક:સ સારા થઈ શક: છે. 
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eણે eણે વૈ±, હક@મ અને દા�તરને �યા ં દોડવાથી ને શર@રમા ંઅનેક વસાણા ં

અને રસાયણો ભરવાથી મ=tુય પોતા=ુ ં�વન �ૂં[ંુ કર: છે, એટ}ુ ંજ નહk, પણ 

પોતાના મન ઉપરનો કાm ૂ ખોઈ બેસે છે, તેથી મ=tુય�વ ખોઈ બેસે છે, અને 

શર@રનો 4વામી રહ:વાને બદલે શર@રનો ¤લુામ બને છે. 

માદંગીના dબછાનામા ંપડPો આ Mુ ંલખી ર�ો h ંતેટલા સા?ુ આ િવચારોને કોઈ 

ન અવગણે. માર@ માદંગીના ંકારણો Mુ ંSxુ ંh.ં મારા જ દોષોને લીધે Mુ ંમાદંો 

પડPો h ંએ=ુ ંમને "રૂ:"?ંુૂ �ાન અને ભાન છે. અને તે ભાન હોવાથી Mુ ંધીરજ 

નથી ખોઈ બેઠો. એ માદંગીને મ1 ઈ�રનો અ=0ુહ મા£યો છે ને અનેક દવાઓ 

કરવાની લાલચથી \ૂર ર�ો h.ં માર@ હઠથી દા�તર િમ{ોને Mુ ં કંટાળો આ"ુ ંh ં

એમ પણ Mુ ંSxુ ંh,ં પણ તેઓ ઉદાર�િૃ!થી માર@ હઠને સહન કર: છે ને મારો 

�યાગ કરતા નથી. 

પણ માર: અ�યારની માર@ �4થિત=ુ ંવણ+ન લબંાવ�ુ ંન ઘટ:. એટલે આપણે ૧૯૦૪-

૫ના સમય તરફ વળ@એ. 

પણ તેનો આગળ િવચાર કરતા ં પહ:લા ં વાચંનારને થોડ@ સાવચેતી આપવાની 

પણ જJર છે. આ વાચંીને Rઓ aુ4ટ=ુ ં"4ુતક ખર@દ: તેમણે તેમા=ં ુ ંબIુ ંવેદવાB 

ન સમજ�ુ.ં બધા ંલખાણોમા ંલેખકની એકાગંી દ�tટ ઘણે ભાગે હોય છે. પણ દર:ક 

વ4bનુે ઓછામા ંઓછ@ સાત દ�tટએ જોઈ શકાય છે; ને તે તે દ�tટએ તે વ4b ુ

ખર@ હોય છે. પણ બધી દ�tટઓ એક જ વખતે ને એક જ �સગેં ખર@ ન જ હોય. 

વળ@ ઘણા ં"4ુતકોમા ંઘરાક@ની અને નામની લાલચનો દોષ પણ હોય છે. એટલ ે

Rઓ મજ[રૂ "4ુતક વાચેં તેઓ િવવેક"વૂ+ક વાચેં અને કંઈ �યોગો કરવા હોય તો 

કોઈ અ=ભુવીની સલાહ મેળવે અથવા ધીરજ"વૂ+ક આવી વ4bનુો થોડો અUયાસ 

કર@ �યોગોમા ંઊતર:. 
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�વાહપિતત કથાના �સગંને હaુ આવતા �કરણ લગી %લુતવી રાખવો પડશે. 

ગયા �કરણમા ં માટ@ના �યોગોને ~ગે Mુ ં R લખી ગયો તેના Rવો મારો 

ખોરાકનો �યોગ પણ હતો, એટલે એ િવશે આ સમયે થો�ુ ંલખી નાખ�ુ ંઉdચત 

સમaુ ંh.ં બીaુ ંક:ટ}ુકં �સગંોપા! હવે પછ@ આવશે. 

ખોરાકના મારા �યોગો અને તેને િવશેના િવચારોનો િવ4તાર આ �કરણોમા ંનહk 

કરાય. એ િવશે મ1 'આરો^ય િવશે સામા£ય �ાન'* નામે "4ુતક દdeણ આfgકામા ં

'ઇ�£ડયન ઑપીિનયન'ને સા?ુ લખે}ુ ં તેમા ં િવ4તાર"વૂ+ક લnGુ ં છે. મારા ં નાના ં

નાના ં"4ુતકોમા ંએ "4ુતક પિrમમા ંતેમ જ અહk સMથુી વધાર: �િસ�s પા°Gુ ંછે. 

તે= ુ ં કારણ આજ લગી Mુ ં સમ� નથી શBો. એ "4ુતક ક:વળ 'ઇ�£ડયન 

ઓપીિનયન'ના વાચંનારને સા?ુ લખવામા ં આNGુ ં હb ુ.ં પણ તેને આધાર: ઘણા ં

ભાઈબહ:નોએ પોતાના �વનમા ંફ:રફાર કયા+ છે ને માર@ સાથે પ{Nયવહાર પણ 

ચલાNયો છે, તેથી તેને િવશે અહk કંઈક લખવાની આવ�યકતા ઊભી થઇ છે. ક:મ 

ક:, જોક: તેમા ંલખેલા મારા િવચારોમા ંફ:રફારની આવ�યકતા મ1 નથી અ=ભુવી, 

છતા ંમારા આચારમા ંમ1 મહ�વનો ફ:રફાર કય5 છે એ તે "4ુતકના બધા વાચનાર 

નથી Sણતા. તેઓ એ bરુત Sણે એ જJર=ુ ંછે. 

એ "4ુતક લખવામા-ંRમ બીSં લખવામા-ંક:વળ ધમ+ભાવના હતી અને તે જ મારા 

��યેક કાય+મા ંઆR પણ વત- છે. તેથી તમેાનંા ક:ટલાક િવચારોનો Mુ ંઆR અમલ 

નથી કર@ શકતો એનો મને ખેદ છે, એની મને શરમ છે. 

મારો દઢ િવ�ાસ છે ક:, મ=tુય બાળક તર@ક: માતા=ુ ં \ુધ પીએ છે તે ઉપરાતં 

બીS \ુધની આવ�યકતા નથી. મ=tુયનો ખોરાક વનપર ફળો, લીલા ંઅને Zકૂા,ં 
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િસવાય બીજો નથી. બદામાfદ બીજોમાથંી અને &ાeાfદ ફળોમાથંી તેને શર@ર અન ે

m�ુs=ુ ં "ણૂ+ પોષણ મળ@ રહ: છે. આવા ખોરાક ઉપર R રહ@ શક: તેને સા?ુ 

��ચયા+fદ આ�મસયંમ ઘણી સહ:લી વ4b ુ થઈ પડ: છે. આહાર તેવો ઓડકાર, 

માણસ R�ુ ંખાય તેવો થાય છે, એ કહ:વતમા ંઘxુ ંત�ય છે, એમ મ1 અને મારા 

સાથીઓએ અ=ભુNGુ ંછે. 

આ િવચારો=ુ ંિવ4તાર"વૂ+ક સમથ+ન આરો^યના "4ુતકમા ંછે. 

પણ માર: નસીબે fહ|\ુ4તાનમા ં મારા �યોગને સ"ંણૂ+તાએ પહ`ચાડવા=ુ ં નહોb ુ.ં 

ખેડા �જલામા ં િસપાહ@ભરતી=ુ ં કામ કરતો કરતો માર@ uલૂથી Mુ ંમરણપથાર@એ 

પડPો. \ૂધ િવના �વવા મ1 બMુ વલખા ં માયાH. R વ±ૈોને, દા�તરોને, 

રસાયણશા�ીઓને ઓળખતો તેમની મદદ માગી. કોઈએ મગ=ુ ં પાણી, કોઈએ 

મMુડા=ુ ંતેલ, કોઈએ બદામ=ુ ં\ૂિધGુ ંZચૂNયા.ં એ બધી ચીજોના �યોગો કરતા ંમ1 

શર@ન- િનચોNGુ,ં પણ તેથી Mુ ંપથાર@એથી ઊઠ@ ન શBો. 

વૈ±ોએ મને ચરક ઇ�યાfદમાથંી �લોકો સભંળાNયા ક:, Nયાિધને \ૂર કરવા સા?ુ 

ખા±ાખા±નો બાધ હોય નહk ને માસંાfદ પણ ખવાય. આ વૈ±ો મને \ૂધના 

�યાગમા ંકાયમ રહ:વાની મદદ કર@ શક: તેમ નહોb ુ.ં zયા ં 'બીફ ટ@' અને �òડ@ન ે

4થાન છે �યાથંી \ૂધના �યાગમા ંમદદ Bાથંી મળે ? ગાયભ1સ=ુ ં\ૂધ તો લેવાય 

જ નહk. મને «ત Ñb ુ.ં «તનો હ:b ુતો \ૂધમા{નો �યાગ કરવાનો હતો. પણ «ત 

લેતી વખતે માર@ સામે ગાય અને ભ1સમાતા જ હતા ં તેથી અને �વવાની 

આશાએ મ1 મનને Rમતેમ ફોસલાવી લીIુ.ં «તનો અeર પાQયો ને બકર@=ુ ં\ૂધ 

લેવાનો િનrય કય5. મારા «તનો આ�મા હણાયો એમ મ1 બકર@માતા=ુ ં\ૂધ લેતી 

વેળા પણ S·Gુ.ં 
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પણ માર: 'રૉલેટ ઍ�ટ સામે �ઝ�ુ ં હb ુ,ં એ મોહ મને %કૂતો નહોતો. તેથી 

�વવાની પણ ઈ�છા રહ@ ને Rને Mુ ંમારા �વનનો મહાન �યોગ મા=ુ ંh ં તે 

અટBો. 

ખાવાપીવાની સાથે આ�માને સબંધં નથી, તે નથી ખાતો, નથી પીતો, R પેટમા ં

Sય છે તે નહk, પણ R વચનો ~દરથી નીકળે છે તે હાિનલાભ કર: છે વગેર: 

દલીલો Mુ ંSxુ ંh.ં એમા ંત�યાશં છે, પણ દલીલમા ંઊતયા+ િવના અહk તો મારો 

દઢ િનrય જ %કૂ@ દ� h ં ક:, R મ=tુય ઈ�રથી ડર@ને ચાલવા ઈ�છે છે, R 

ઈ�રના ં ��યe દશ+ન કરવા ઈ�છે છે, એવા સાધકને %%ુýુનુે સા?ુ પોતાના 

ખોરાકની પસદંગી-�યાગ અને 4વીકાર- એટલા ંજ આવ�યક છે, Rટલા ં િવચાર 

અને વાચાની પસદંગી-�યાગ અને 4વીકાર-આવ�યક છે. 

પણ R બાબતમા ં Mુ ં પોતે પડPો h ં તે બાબતમા ં બીSઓને માર: આધાર: 

ચાલવાની Mુ ંસલાહ ન આ"ુ ંએટ}ુ ંજ નહk, પણ તેમને રો[ંુ. તેથી આરો^યના 

"4ુતકને આધાર: �યોગો કરનારા ંબધા ંભાઈબહ:નોને Mુ ંસાવધાન કરવા ઈ�h ંh.ં 

\ૂધનો �યાગ સવાHશે લાભદાયી લાગે, અથવા અ=ભુવી વૈ±દા�તરોની તેનો �યાગ 

કરવાની સલાહ હોય તે િસવાય, ક:વળ મારા "4ુતકને આધાર: તેઓ \ૂધનો �યાગ 

ન કર:. અહkનો મારો અ=ભુવ અ�યાર લગી તો મને એમ Zચૂવે છે ક: Rની હોજર@ 

મદં થઈ છે ને R પથાર@વશ થયો છે તેને સા?ુ \ૂધ Rવો બીજો હલકો તથા 

પોષક ખોરાક જ નથી. તેથી \ૂધની મયા+દા R એ "4ુતકમા ંZચૂવી છે તે પર હઠ 

નરાખવા તે "4ુતક વાચંનારને માર@ િવનતંી અને ભલામણ છે. 

આ �કરણના વાચંનાર કોઈ વૈ±, દા�તર, હક@મ ક: બીS અ=ભુવી \ૂધની 

અવે�મા ંતેટલી જ પોષક તથા પાચક વન4પિત, પોતાના વાચંનના આધાર: નહk 

પણ અ=ભુવના આધાર:, Sણતા હોય તો મને જણાવી મારા ઉપર ઉપકાર કર:. 
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* ગાધંી�ના આ િવષય પરના છેTલા િવચારો માટ: એમણે ૧૯૪૨મા ંલખે}ુ ં'આરો^યની ચાવી' 

એ "4ુતક (�કાશક: નવ�વન �કાશન મfંદર, અમદાવાદ- ૧૪, fક|. J. ૪-૦૦, ટપાલરવાનગી 

૧-૦૦) aુઓ. 
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9. �R�9� ��L3 ��L 

હવે એિશયાઈ અમલદારો તરફ નજર કર@એ. 

એિશયાઈ અમલદારો=ુ ં મોટામા ં મો�ંુ થાxુ ં જોહાિનસબગ+મા ં હb ુ.ં એ થાણામા ં

fહ|દ@, ચીના વગેર:= ુ ં રeણ નહk પણ ભeણ થbુ ં હb ુ ંએમ Mુ ં જોઈ ર�ો હતો. 

માર@ પાસે રોજ ફર@યાદો આવે: 'હકદાર દાખલ થઈ નથી શકતા. ને બેહક સો સો 

પા�ડ આપીને આNય ેSય છે. આનો ઇલાજ તમે ન કરો તો કોણ કરશે ?' મને 

પણ એવી જ લાગણી હતી. જો આ સડો ન નીકળે તો મા?ંુ Âા£સવાલમા ંવસ�ુ ં

ફોગટ ગણાય. 

Mુ ં "રુાવા એકઠા કરવા લા^યો. zયાર: માર@ પાસે ઠ@ક જમાવ થયો �યાર: Mુ ં

પોલીસ કિમશનરની પાસે પહ`�યો. તેનામા ં દયા અને ઇ£સાફ હતા ં એમ મને 

લા^Gુ.ં માર@ વાત છેક કાઢ@ નાખવાને બદલે તેણે ધીરજથી સાભંળ@ ને "રુાવા 

રaૂ કરવા કKુ.ં સાeીઓને પોતે જ તપા4યા. તેની ખાતર@ થઈ. પણ Rમ Mુ ં

Sણતો હતો તેમ તે પણ Sણતો હતો ક: દdeણ આfgકામા ંગોરા પચંોની પાસે 

ગોરા ¤નુેગારને દંડ દ:વડાવવો એ %�ુક:લ હb ુ.ં 'તોપણ આપણે મહ:નત તો 

કર@એ. આવા ¤નુેગાર aૂર@ને હાથે ¶ટ@ જશે એવી બીકથી તેમને ન પકડાવવા 

એ પણ બરોબર નથી. એટલે Mુ ં તો તેમને પકડાવીશ. માર@ મહ:નતમા ં કચાશ 

નહk રાiુ ંએટલી તમને ખાતર@ આ"ુ ંh.ં' 

મને ખાતર@ હતી જ. બીS અમલદારો ઉપર પણ શક તો હતો, પણ તેમની સામ ે

માર@ પાસે કાચો "રુાવો હતો. બેને િવષે %§ુલ શક નહોતો. તેથી બેની ઉપર 

વૉર£ટ નીકQયા.ં 
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માર@ fહલચાલ ¶પી રહ@ જ ન શક: તેવી હતી. Mુ ં લગભગ રોજ પોલીસ 

કિમશનરને �યા ંS� એ ઘણા દ:ખે. આ બે અમલદારોના નાનામોટા SZસૂો તો 

હતા જ. તઓે માર@ ઑfફસની ચોક@ કર: ને માર@ આવSના ખબર પેલા 

અમલદારોને આપે. અહ@ માર: એટ}ુ ંકહ:�ુ ંજોઈએ ક: મજ[ૂર અમલદારોનો {ાસ 

એટલો બધો હતો ક: તેમને બMુ SZસૂો નહોતા મળતા. fહ|દ@ઓની તેમ જ 

ચીનાની મને મદદ ન હોત તો આ અમલદારો ન જ પકડાત. 

આ બેમાથંી એક અમલદાર ભા^યો. પોલીસ કિમશનર: બહાર=ુ ંવૉર£ટ કઢાવી તને ે

પકડાNયો ને પાછો આ·યો. ક:સ ચાTયો. "રુાવા પણ સરસ પડયા. છતા,ં અને એક 

તો ભા^યો હતો એમ aૂર@ની પાસે "રુાવો પડયો હતો તોપણ, બનંે ¶ટ@ ગયા ! 

Mુ ંબMુ િનરાશ થયો. પોલીસ કિમશનરને પણ \ુ:ખ થGુ.ં વfકલના ધધંા ��યે મને 

અણગમો ઉ�પ� થયો. m�ુsનો ઉપયોગ ¤નુો hપાવવામા ંથતો જોઇ મને m�ુs જ 

અળખામણી લાગી. 

બ�ે અમલદારોનો ¤નુો એટલો �િસs થઈ ગયો હતો ક: તેઓ ¶ટàા છતા ં

સરકાર તમેને સઘંર@ તો ન જ શક@. બ�ેને બરતરફ@ મળ@ ને એિશયાઈ થાxુ ં

કંઇક ચોniુ ંથGુ.ં કોમને હવે ધીરજ આવી અને fહ|મત પણ આવી. 

માર@ �િતtઠા વધી. મારો ધધંો પણ વ�યો. કોમના સ1કડો પા�ડ દર માસે લાચંમા ં

જ જતા તેમાથંી ઘણા બ�યા. બધા બ�યા અમ તો ન જ કહ@ શકાય. અ�ામાdણક 

તો હaુયે ચર@ ખાતા હતા. પણ �ામાdણક પોતાની �ામાdણકતા Sળવી શકવા 

પા°યા એમ કહ@ શકાય. 

Mુ ંકહ@ શ[ંુ h ંક: આ અમલદારો આવા અધમ હતા છતા ંતેઓ સામે ~ગત મને 

કંઇ જ નહોb ુ.ં આ મારો 4વભાવ તેઓ Sણતા હતા. અને zયાર: તેમને તેમની 

કંગાળ હાલતમા ંમદદ કરવાનો �સગં મને આવેલો �યાર: મ1 મદદ પણ કર:લી. 
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જોહાિનસબગ+ની °Gિુનિસપાdલટ@મા ં જો Mુ ં િવરોધ ન ક?ંુ તો તેમને નોકર@ મળે 

તેમ હb ુ.ં તેમનો િમ{ મને મQયો, ને મ1 તેમને નોકર@ મળવામા ંમદદ કરવા=ુ ં

કmલૂ કGુ+. તેમને નોકર@ પણ મળ@. 

આ પગલાની અસર એ થઈ ક:, R ગોરા વગ+ના સબંધંમા Mુ ંઆNયો તેઓ માર: 

િવષે િનભ+ય બનવા લા^યા; ને જોક: તેમના ંખાતા ંસામે માર: ઘણી વેળા લડ�ુ ં

પડb ુ,ં તીખા શ³દો વાપરવા પડતા, છતા ંતેઓ માર@ સાથે મીઠો સબંધં રાખતા. 

આવી વત+xકૂ મારા 4વભાવમા ંજ હતી એ=ુ ંમને તે વેળા બરોબર �ાન નહોb ુ.ં 

આવા વત+નમા ં સ�યા0હની જડ રહ:લી છે, એ અfહ|સા=ુ ં ~ગિવશેષ છે, એ Mુ ં

પાછળથી સમજતો થયો. 

મ=tુય અને તે=ુ ંકામ એ બે નોખી વ4b ુછે. સારા ંકામ ��યે આદર અને નઠારા ં

��યે િતર4કાર હોવો જ જોઈએ. સારાનંરસા ં કામ કરનાર ��યે હમેશા ં આદર 

અથવા દયા હોવા ં જોઈએ. આ વ4b ુ સમજવે સહ:લી છે છતા ં તેનો અમલ 

ઓછામા ંઓછો થાય છે. તેથી જ આ જગતમા ંઝેર ફ:લાયા ંકર: છે. 

સ�યની શોધના %ળૂમા ંઆવી અfહ|સા રહ:લી છે. તે હાથ ન આવે �યા ંલગી સ�ય 

મળે જ નહk એમ Mુ ં�િતeણ અ=ભુNયા ક?ંુ h.ં ત{ંની સામે ઝઘડો શોભે, ત{ંીની 

સામે ઝઘડો કરવો તે પોતાની સામે કયા+ બરોબર છે. ક:મ ક: બધા એક જ પkછ@થી 

દોરાયેલા છ@એ, એક જ ��ાની �S છ@એ. ત{ંીમા ંતો અનતં શ��ત રહ:લી છે. 

ત{ંીનો અનાદરÑિતર4કાર કરવા જતા ંતે શ��તઓનો અનાદર થાય ને તેમ થતા ં

ત{ંીને તેમ જ જગતને =કુસાન પહ`ચે. 
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10. sк k x9���� �3 ��9�ym 

મારા �વનમા ંએવા બનાવો બ£યા જ કયા+ છે R વડ: Mુ ંઅનેક ધમ²ઓના અન ે

અનેક Sિતઓના ગાઢ પfરચયમા ં આવી શકયો h.ં એ બધાઓના અ=ભુવો 

પરથી એમ કહ@ શકાય ક: મ1 સગા ંઅને પરાયા,ં દ:શી અને પરદ:શી, ગોરા અને 

કાળા, fહ|\ુ અને %સુલમાન અથવા d�4તી, પારસી ક: યMદૂ@ વ�ચે ભેદ નથી 

S·યો. મા?ંુ éદય એવા ભેદને ઓળખી જ નથી શકGુ ં એમ કહ@ શ[ંુ h ં આ 

વ4bનુે માર: િવષે Mુ ં ¤ણુ નથી માનતો, ક:મ ક: Rમ અfહ|સા, ��ચય+, 

અપfર0હાfદ યમોને ક:ળવવાનો �ય�ન કયા+= ુ ં ને તે �ય�ન હaુ ચા} ુ હોવા=ુ ં

મને "ણૂ+ ભાન છે, તેમ આવો અભેદ ક:ળવવાનો મ1 ખાસ �ય�ન કય5 હોય એવો 

મને nયાલ નથી. 

જયાર: Mુ ંડરબનમા ંવક@લાત કરતો �યાર: ઘણી વાર મારા મહ:તાઓ માર@ સાથ ે

રહ:તા. તેમા ં fહ|\ુ અને d�4તી હતા, અથવા �ાતંવાર કહ@એ તો ¤જુરાતી અન ે

મ&ાસી હતા. તેમને િવશે મારા મનમા ંકદ@ ભેદભાવ ઊપજયા=ુ ંમને 4મરણ નથી. 

તેમને Mુ ં [ુ�ંુબીજન ગણતો ને જો પ�ની તરફથી તેમા ં કંઇ િવÕન આવે તો તેની 

જોડ: લડતો. એક મહ:તો d�4તી હતો. તેના માતાિપતા પચંમ Sિતના ંહતા.ં ઘરની 

બાધંણી પિrમ ઘાટની હતી. તેમા ં કોટડ@ઓમા ંખાળ હોતા નથીÑહોવા પણ ન 

જોઇએ એમ Mુ ંમા=ુ ંhÑંતેથી દર:ક કોટડ@મા ંમોર@ને બદલે પેશાબને સા?ુ ખાસ 

વાસણ હોય છે. તે ઉપાડવા=ુ ંકામ નોકર=ુ ંનહોb ુ,ં પણ અમા?ંુ ધdણધdણયાણી=ુ ં

હb ુ.ં મહ:તાઓ R પોતાને ઘરના Rવા માનતા થઇ Sય તે તો પોતા=ુ ંવાસણ 

પોતે ઉપાડ: પણ ખરા. આ પચંમ [ુળમા ંજ£મેલ મહ:તા નવા હતા. તેમ=ુ ંવાસણ 

અમાર: જ ઉપાડ�ુ ંજોઇએ. બીSં તો ક4bરૂબાઈ ઉપાડતી, પણ આ તેને મન હદ 

આવી. અમાર@ વ�ચે કલેશ થયો. Mુ ં ઉપા�ુ ં એ તેને ન પાલવે, તેને પોતાને 
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ઉપાડ�ુ ં ભાર: થઇ પડGુ.ં ¬ખમાથંી મોતીના ં dબ\ુ ટપકાવતી, હાથમા ં વાસણ 

ઝાલતી, અને મને પોતાની લાલ ¬ખોથી ઠપકો આપતી, સીડ@એથી ઊતરતી 

ક4bરૂબાઈને Mુ ંઆR પણ ચીતર@ શ[ંુ h.ં 

પણ Mુ ંતો Rવો �ેમાળ તેવો ઘાતક@ પિત હતો. મને પોતાને Mુ ંતેનો િશeક પણ 

માનતો ને તેથી મારા ~ધ �ેમને વશ થઈ સાર@ પેઠ: પજવતો. 

આમ તેના મા{ વાસણ ¨ચક@ જવાથી મને સતંોષ ન થયો. તે હસતે %ખેુ લઈ 

Sય તો જ મને સતંોષ થાય. એટલે મ1 બે બોલ ઊચે સાદ: ક�ા. 'આ કંકાસ મારા 

ઘરમા ંનહk ચાલે,' Mુ ંબબડ@ ઊઠયો. 

આ વચન તીરની Rમ i ૂ�ંGુ.ં 

પ�ની ધગી ઊઠ@: '�યાર: તમા?ંુ ઘર તમાર@ પાસે રાખો, Mુ ંચાલી.' 

Mુ ં તો ઈ�રને uTૂયો હતો. દયાનો છાટંો સરખો નહોતો ર�ો. મ1 હાથ ઝાTયો. 

સીડ@ની સામે જ બહાર નીકળવાનો દરવાજો હતો. Mુ ંઆ રાકં અબળાને પકડ@ને 

દરવાS લગી ખ1ચી ગયો. દરવાજો અરધો ઉઘાડયો. 

¬ખમાથંી ગગંાજમના વહ@ ર�ા ંહતા,ં અન ેક4bરૂબાઇ બોલી: 

'તમને તો લાજ નથી. મને છે. જરા તો શરમાઓ. Mુ ંબહાર નીકળ@ને કયા ંજવાની 

હતી ? અહk માબાપ નથી ક: �યા ંS�. Mુ ંબાયડ@ થઈ એટલે માર: તમારા Iુબંા 

ખાવા જ ર�ા. હવે લજવાઓ ને બારxુ ંબધં કરો. કોઈ જોશે તો બેમાથંી એક: નહk 

શોભીએ.' 

મ1 મ` તો લાલ રાnGુ,ં પણ શરમાયો ખરો. દરવાજો બધં કય5. જો પ�ની મને 

છોડ@ શક: તેમ નહોતી તો Mુ ંપણ તેને છોડ@ને કયા ંજનારો હતો ? અમાર@ વ�ચે 
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ક�જયા તો "tુકળ થયા છે, પણ પfરણામ હમેશા ં [ુશળ જ આNGુ ં છે. પ�નીએ 

પોતાની અ\્ uતુ સહનશ��તથી �ત મેળવી છે. 

આ વણ+ન આR Mુ ંતટ4થ ર@તે આપી શ[ંુ h,ં કારણ એ બનાવ તો અમારા વી�યા 

Gગુનો છે. આR Mુ ં મોહાધં પિત નથી, િશeક નથી. ઇ�છે તો ક4bરૂબાઈ મન ે

આR ધમકાવી શક: છે. અમે આR કસાયલેા ંિમ{ છ@એ, એકબીS ��યે િનિવªકાર 

થઈ રહ@એ છ@એ. માર@ માદંગીમા ંકશો બદલો ઇ�છયા િવના ચાકર@ કરનાર@ એ 

સેિવકા છે. 

ઉપરનો બનાવ ૧૮૯૮ની સાલમા ંબ£યો. �યાર: ��ચય+ના પાલન િવષે Mુ ં કાઇં 

Sણતો નહોતો. એ સમય એવો હતો ક: જયાર: પ�ની એ ક:વળ સહધિમªણી, 

સહચાfરણી અને Zખુ\ુ:ખની સાથી છે એ�ુ ં મને 4પtટ ભાન નહોb ુ.ં ત ે

િવષયભોગ=ુ ં ભાજન છે, પિતની આ�ા ગમે તે હોય તોપણ તે ઉઠાવવા 

સરSયલેી છે એમ માની Mુ ંવત+તો એ Mુ ંSxુ ંh.ં 

સને ૧૯૦૦ની સાલથી મારા િવચારોમા ંગભંીર પfરવત+ન થGુ.ં ૧૯૦૬ની સાલમા ં

પfરણામ પા°Gુ.ં પણ એ પfરણામને આપણે તેને 4થળે ચચ+qુ.ં 

અહk તો આટ}ુ ંજણાવ�ુ ંબસ છે ક:, Rમ Rમ Mુ ં િનિવªકાર થતો ગયો તેમ તેમ 

મારા ઘરસસંાર શાતં, િનમ+ળ ને Zખુી થતો ગયો છે ને હaુ થતો Sય છે. 

આ "·ુય4મરણમાથંી કોઈ એ�ુ ંતો નહk માની લે ક: અમે આદશ+ દંપતી છ@એ, 

અથવા તો માર@ ધમ+પ�નીમા ંકંઈ જ દોષ નથી, અથવા તો અમારા આદશ5 હવે 

તો એક જ છે. ક4bરૂબાઈને કંઇ 4વત{ં આદશ+ છે ક: નહk ત ે તે dબચાર@ પોતે 

Sણતી પણ નહk હોય. મારા ંઘણા ંઆચરણો તેને આજ પણ નહk ગમતા ંહોય 

એવો સભંવ છે. તનેે િવષે ચચા+ અમે કદ@ કરતા ંનથી, કરવામા ંસાર નથી. તેન ે

નથી તેના ં માબાપે ક:ળવણી આપી, ક: નથી જયાર: સમય હતો �યાર: Mુ ંઆપી 
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શકયો. પણ તેનામા ંએક ¤ણુ બMુ મોટા �માણમા ંછે R બી� ઘણી fહ|\ુ êીઓમા ં

ઓછાવતા �માણમા ં રહ:લો છે. મને કમન,ે �ાનથી અ�ાનથી, માર@ પાછળ 

ચાલવામા ં તેણે પોતાના �વનની સાથ+કતા માની છે, અને 4વ�છ �વન 

ગાળવાના મારા �ય�નમા ં મને કદ@ રોકયો નથી. આથી, જોક: અમાર@ 

m�ુsશ��તમા ંઘxુ ં~તર છે છતા ંઅમા?ંુ �વન સતંોષી, Zખુી અને ઊ�વ+ગામી છે 

એમ મને લા^Gુ ંછે. 
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11. za3�	�� ��E પI��9	 

આ �કરણ લખતા ંએવો �સગં આNયો છે ક: સ�યના �યોગોની આ કથા ક:વી 

ર@તે લખાઈ રહ@ છે તે માર: વાચંનારને જણાવ�ુ ંજોઈએ. 

zયાર: કથા લખવાનો આરંભ કય5 �યાર: માર@ પાસે કશી યોજના તૈયાર નહોતી. 

માર@ પાસે કંઈ "4ુતકો, રોજનીશી ક: બીSં કાગdળયા ંરાખીને Mુ ંઆ �કરણો નથી 

લખતો. લખવાને fદવસે Rમ મને ~તયા+મી દોર: છે તેમ લiુ ંh ંએમ કહ@ શકાય. 

R fVયા મારામા ં ચાલે છે તે ~તયા+મીની છે એમ કહ@ શકાય ક: નહk એ Mુ ં

િનrય"વૂ+ક નથી Sણતો. પણ ઘણા ંવષ5થી R �માણે મ1 મારા ંમોટામા ંમોટા ં

કહ:વાય છે તે અને નાનામા ં નાના ં ગણાય તે કાય5 કયા+ છે, તે તપાસતા ં તે 

~તયા+મીના ં�ેરાયલેા ંથયા ંછે એમ કહ:�ુ ંમને અઘfટત નથી લા^Gુ.ં 

~તયા+મીને મ1 જોયો નથી, S·યો નથી. જગતની ઈ�ર િવષેની ¡sાને મ1 માર@ 

કર@ લીધી છે. એ ¡s કોઈ ર@તે u ૂસંી શકાય એવી નથી, તેથી તેને ¡sાJપ ે

ઓળખતો મટ@ અ=ભુવJપે જ Mુ ં ઓળiુ ં h.ં છતા ં એને એમ અ=ભુવJપ ે

ઓળખાવવી એ પણ સ�ય ઉપર એક �કારનો �હાર છે, તેથી તેને qsુJપ ે

ઓળખાવનારો શ³દ માર@ પાસે નથી એમ કહ:�ુ ંએ જ કદાચ વધાર: યો^ય હોય. 

એ અ\ૃtટ ~તયા+મીને વશ વત²ને આ કથા Mુ ંલખી ર�ો h ંએવી માર@ મા£યતા 

છે. 

ગGુ ં�કરણ zયાર: મ1 શJ કGુH �યાર: તે=ુ ંમથા»ં Õ~0ેજોના પfરચયોÕ એમ કGુH 

હb ુ.ં પણ �કરણ લખતા ંમ1 જોGુ ંક: એ પfરચયો ઉપર Mુ ંઆ�ુ ં તે પહ:લા ંમ1 R 

લnGુ ંતે "·ુય4મરણ લખવાની આવ�યકતા હતી. એટલે તે �કરણ લખાGુ,ં અન ે

લખાઈ ર�ા પછ@ �થમ=ુ ંમથા»ં બદલ�ુ ંપડ�ુ.ં 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 343 

હવે આ �કરણમા ંલખતા ંવળ@ ન�ુ ંધમ+સકંટ ઉ�પ� થGુ ંછે. ~0ેજોના પfરચયો 

આપતા ંqુ ંકહ:�ુ ંને qુ ંન કહ:�ુ ંએ મહ�વનો �Ù થઈ પડPો છે. R �4bતુ હોય તે 

ન કહ:વાય તો સ�યને ઝાખંપ લાગે. પણ આ કથા લખવી એ જ કદાચ �4bતુ ન 

હોય �યા ં�4bતુ અ�4bતુ વ�ચેના ઝઘડાનો £યાય એકાએક આપવો %�ુક:લ થઈ 

પડ: છે. 

આ�મકથામા{ની ઇિતહાસ તર@ક:ની અ"ણૂ+તા ને તેની %�ુક:લીઓ િવષે મ1 "વૂ- 

વાચેં}ુ ંતેનો અથ+ આR Mુ ંવધાર: સમaુ ંh.ં સ�યના �યોગોની આ�મકથામા ંRટ}ુ ં

મને યાદ છે તેટ}ુ ંબIુયં Mુ ંનથી જ આપતો એ Mુ ંSxુ ંh.ં સ�યને દશા+વવા સા?ુ 

માર: ક:ટ}ુ ંઆપ�ુ ંજોઈએ એની કોને ખબર ? અથવા એકતરફ@ અIરૂા "રુાવાની 

fક|મત £યાયમfંદરમા ં શી ~કાય ? લખાયેલા ં �કરણો ઉપર કોઈ નવરો માર@ 

ઊલટતપાસ કરવા બેસે તો ક:ટ}ુ ંબIુ ંઅજવા»ં આ �કરણો ઉપર પાડ: ? અન ે

જો વળ@ તે ટ@કાકારની \ૃ�tટએ તપાસ કર: તો ક:વા ં ÕપોકળોÕ �કટ કર@ જગતન ે

હસાવે ને પોતે �લાય ? 

આમ િવચારતા ં ઘડ@ભર એમ જ થઈ આવે છે ક: આ �કરણો લખવા=ુ ં માડં@ 

વાળ�ુ ંએ જ વધાર: યો^ય ન હોય ? પણ આરંભે}ુ ંકામ અનીિતમય છે એમ zયા ં

લગી 4પtટ ન દ:ખાય �યા ંલગી તે ન છોડ�ુ ંએ £યાયે, zયા ંZધુી ~તયા+મી ન 

અટકાવે �યા ંZધુી આ �કરણો લnયા કરવા ંએ િનrય ઉપર આ�ુ ંh.ં 

આ કથા ટ@કાકારોને સતંોષવા નથી લખાતી. સ�યના �યોગોમાનંો આ પણ એક 

�યોગ જ છે. વળ@ સાથીઓને તેમાથંી કંઈક આ�ાસન મળે એ \ૃ�tટ તો છે જ. 

આનો આરંભ જ તેમના સતંોષને ખાતર છે. 4વામી આનદં અને Rરામદાસ માર@ 

" ૂઠં: ન વળગત તો આ આરંભ કદાચ ન જ થાત. તેથી જો આ લખવામા ંદોષ 

થતો હશે તો તેમા ંતેઓ ભાગીદાર છે. 
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હવે મથાળાને અ=સુ?ંુ. Rમ મ1 fહ|દ@ મહ:તાઓ અને બીSઓને ઘરમા ં [ુ�ૂંબી 

તર@ક: રાnયા તેમ જ ~0ેજોને રાખતો થઈ ગયો. આ માર@ વત+xકૂ માર@ સાથ ે

રહ:નારા બધાને અ=[ુૂળ નહોતી. પણ મ1 હઠ"વૂ+ક તમેન ે રાખેલા. બધાન ે

રાખવામા ં હમંેશા ં ડહાપણ જ કGુH એમ ન કહ:વાય. ક:ટલાક સબંધંોથી કડવા 

અ=ભુવો પણ થયા. પણ તે અ=ભુવ તો દ:ધી પરદ:શી બ�ેને ~ગે થયેલા. કડવા 

અ=ભુવોને સા?ુ મને �rા!ાપ નથી થયો. કડવા અ=ભુવો છતા,ં અને િમ{ોને 

અગવડો પડ: છે, સોસ�ુ ંપડ: છે એ S·યા છતા,ં માર@ ટ:વ મ1 બદલી નથી, ને 

િમ{ોએ તેને ઉદારતા"વૂ+ક સહન કર@ છે. નવા નવા માણસોની સાથેના સબંધંો 

zયાર: િમ{ોને \ુઃખદ નીવડPા છે �યાર: તેમનો દોષ કાઢતા ં Mુ ંઅચકાયો નથી. 

માર@ એવી મા£યતા છે ક: આ�4તક મ=tુયો, Rમણે પોતામા ં રહ:લા ઈ�રન ે

બધામા ં જોવો ર�ો છે તેમનામા ં સMનુી જોડ: અdલ_ત થઈને રહ:વાની શ��ત 

આવવી જોઈએ. અન ે તે શ��ત, zયા ં zયા ંઅણશો�યા અવસર આવે �યા ં �યા,ં 

તેથી \ૂર ન ભાગતા,ં મા{ નવા નવા સબંધંોમા ંપડ@ને અને તેમા ંપડતા ંછતા ં

રાગ¾ષેરfહત રહ@ને જ ક:ળવી શકાય છે. 

એટલે zયાર: બોઅર-d�fટશ Gsુ શJ થGુ ં �યાર: મા?ંુ ઘર ભર:}ુ ં છતા ં મ1 

જોહાિનસબગ+થી આવલેા બે ~0ેજોને સઘંયા+. બ�ે િથયૉસૉfફ4ટ હતા. તેમાનંા 

એક=ુ ંનામ fકચન હb ુ,ં Rમનો �સગં આપણને હવે પછ@ પણ કરવો પડશે. આ 

િમ{ોના સહવાસે પણ ધમ+પ�નીને તો રડાવી જ હતી. તેને નસીબે માર: િનિમ!ે 

રડવાના �સગંો તો અનેક આNયા છે. આટલા િનકટ સબંધંમા ં કંઈ પણ પડદા 

િવના ~0ેજોને ઘરમા ં રાખવાનો મારો આ પહ:લો અ=ભુવ હતો. ×^લડંમા ં Mુ ં

તેમના ઘરમા ં રહ:લો ખરો. �યાર: તેમની રહ:ણીને Mુ ંવશ ર�ો હતો, ને તે રહ:�ુ ં

લગભગ વીશીમા ં રહ:વા R�ુ ં હb ુ.ં અહk તેથી ઊલ�ંુ હb ુ.ં આ િમ{ો [ુ�ંુબીજન 

થયા. તેઓ ઘણે ~શે fહ|દ@ રહ:ણીને અ=સુયા+. ઘરમા ંબહાર=ુ ં રાચરચી}ુ ં જોક: 
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~0ે� ઠબ=ુ ંહb ુ,ં છતા ં~દરની રહ:ણી અને ખોરાક વગેર: %nુય�વે fહ|દ@ હતા.ં 

તેમને રાખતા ંજોક: ક:ટલીક %�ુક:લીઓ ઊભી થયા=ુ ંમને 4મરણ છે, છતા ંએમ 

અવ�ય કહ@ શ[ંુ h ં ક: બ�ે જણ ઘરના ં બીSં માણસો સાથે ભળ@ ગયા હતા. 

જોહાિનસબગ+મા ંઆ સબંધંો ડરબનના કરતા ંવધાર: આગળ ગયા. 
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12. za3- પI��9	 

જોહાિનસબગ+મા ંમાર@ પાસે એક વેળા ચાર fહ|દ@ મહ:તા થઈ ગયા હતા. તેમન ે

મહ:તા ગણવા ક: દ@કરા એ નથી કહ@ શકતો. એટલેથી મા?ંુ કામ ન સGુH. ટાઇિપ|ગ 

િવના તો ન જ ચાલે. ટાઇિપ|ગ=ુ ં કંઈક: �ાન હb ુ ં તે મા{ મને જ. આ ચાર 

aુવાનોમાનંા બેને ટાઇિપ|ગ શીખNGુ,ં પણ ~0ે� �ાન કાXુ ંહોવાને લીધે તેમ=ુ ં

ટાઇિપ|ગ કદ@ સા?ંુ ન થઈ શÎુ.ં વળ@ આમાથંી જ માર: fહસાબ રાખનાર પણ 

તૈયાર કરવાના ર�ા હતા. નાતાલથી માર@ ઇ�છા �માણે કોઈને બોલાવી શકતો 

નહોતો, ક:મ ક: પરવાના િવના કોઈ fહ|દ@ દાખલ ન થઈ શક:. અને માર@ સગવડન ે

ખાતર અમલદારોની મહ:રબાની માગવા Mુ ંતૈયાર નહોતો. 

Mુ ં % ૂઝંાયો. કામ એટ}ુ ં વધી પડ�ુ ં ક: ગમે તેટલી મહ:નત કરતા ં છતા ં મારાથી 

વક@લાતને અને Sહ:ર કામને પહ`ચી વળાય તેમ ન રKુ.ં 

~0ેજ મહ:તો ક: મહ:તી મળે તો Mુ ંન લ� એમ નહોb ુ.ં પણ ÕકાળાÕ માણસને �યા ં

ગોરા તે નોકર@ કર: ? આ માર@ ધા4તી હતી. પણ મ1 �ય�ન કરવાનો િનrય કય5. 

Mુ ં ટાઇપરાઇfટ|ગ એજટંને કંઈક Sણતો હતો તેની પાસે ગયો, ને Rને ÕકાળાÕ 

માણસની નીચે નોકર@ કરવામા ંઅડચણ ન હોય તેવી ટાઇપરાઇfટ|ગ કરનાર બાઈ 

ક: ભાઈ મળે તો શોધી દ:વા કKુ.ં દdeણ આfgકામા ંશૉટ+હ:£ડ લખવા=ુ ં ને ટાઇપ 

કરવા=ુ ં કામ કરનાર ઘણે ભાગે તો બાઈઓ જ હોય છે. આ એજટં: મને તે�ુ ં

માણસ મેળવી આપવા મહ:નત કરવા=ુ ંવચન આ_Gુ.ં તેને િમસ fડક નામે એક 

4કૉચ [ુમાfરકા હાથ લાગી. તે બાઈ તા� જ 4કૉટલૅ£ડથી આવી હતી. આ બાઈન ે

�ામાdણક નોકર@ zયા ં મળે �યા ં કરવામા ં વાધંો નહોતો. તેને તો bરુત કામ ે
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વળગ�ુ ં હb ુ.ં પલેા એજટં: આ બાઈને માર@ પાસે મોકલી. તેને જોતા ં જ માર@ 

¬ખ તેની ઉપર ઠર@. 

તેને મ1 "છૂÒ ુ,ં Õતમને fહ|દ@ની નીચે કામ કરતા ંઅડચણ નથી ?Õ 

તેણે \ૃઢતા"વૂ+ક જવાબ આ_યો, Õ%§ુલ નહk.Õ 

Õતમને પગાર qુ ંજોઈએ ?Õ 

Õસાડા સ!ર પા�ડ તમે વધાર: ગણશો ?Õ તેણે જવાબ આ_યો. 

Õતમાર@ Mુ ંR આશા રાiુ ંh ંતે કામ તમે આપશો તો Mુ ં%§ુલ વધાર: નથી ગણતો. 

તમે Bાર: કામે ચડ@ શકશો ?Õ 

Õતમે ઈ�છો તો હમણા ંજ.Õ 

Mુ ં બMુ રા� થયો ને તે બાઈને તે જ વખતે માર@ સામે બેસાડ@ને કાગળો 

લખાવવા=ુ ંશJ કGુH. 

એણે કંઈ માર@ મહ:તી=ુ ંનહk, પણ Mુ ંએમ મા=ુ ંh ંક: સગી સીકર@=ુ ંક: બહ:ન=ુ ં

પદ bરુત જ સહ:R લઈ લીIુ.ં માર: તેન ેકદ@ ¨ચે સાદ: કંઈ કહ:�ુ ંનથી પડ�ુ.ં 

ભા^યે જ તેના કામમા ંuલૂ કાઢવી પડ@ હોય. હSરો પા�ડનો વહ@વટ પણ એક 

વેળા તેના હાથમા ં હતો, અને ચોપડા પણ તે રાખતી થઈ ગઈ હતી. તેણે તો 

મારો િવ�ાસ સ"ંણૂ+પણે સપંાદન કય5 હતો, પણ તેની ¤�ુતમ ભાવનાઓ 

Sણવા Rટલો િવ�ાસ Mુ ંસપંાદન કર@ શBો હતો તે માર: મન મોટ@ વાત હતી. 

તેનો સાથી પસદં કરવામા ં તેણે માર@ સલાહ લીધી. ક£યાદાન આપવા=ુ ં

સ\્ ભા^ય પણ મને જ �ા_ત થGુ.ં િમસ fડક zયાર: િમિસસ મૅકડોનTડ થયા ં�યાર: 

મારાથી તેણે ¶ટા ંતો પડ�ુ ંજ જોઈએ. જોક: િવવાહ પછ@ પણ ભીડને �સગેં તેની 

પાસેથી Mુ ંગમે �યાર: કામ લેતો. 
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પણ ઑfફસમા ંS� ુએક શોટ+હÛ£ડ રાઇટરની જJર તો હતી જ. એ પણ મળ@ રહ@. 

આ બાઈ=ુ ં નામ િમસ �લેિશન. તેને માર@ પાસે લાવનાર િમ. કÛલનબૅક હતા, 

Rમની ઓળખાણ વાચંનાર હવે પછ@ કરશે. આ બાઈ એક હાઈ4[ૂલમા ં િશdeકા 

તર@ક: કામ કર: છે. માર@ પાસે તે આવી �યાર: તેની �મર સ!ર વશ+ની હશે. તેની 

ક:ટલીક િવdચ{તાથી િમ. કÛલનબૅક અને Mુ ં હારતા. તે કંઈ નોકર@ કરવા નહોતી 

આવી. તેને તો અ=ભુવો મેળવવા હતા. તેના હાડમા ંBાયં રંગ¾ષે નહોતો જ. 

તેને કોઈની પરવા પણ નહોતી. ગમે તે=ુ ંઅપમાન કરતા ંન ડર:, અને પોતાના 

મનમા ં Rને િવષે R િવચાર આવે તે કહ:તા ં સકંોચ ન રાખે. આ 4વભાવથી તે 

ક:ટલીક વાર મને %�ુક:લીમા ં%કૂતી, પણ તેનો િનખાલસ 4વભાવ બધી %�ુક:લીઓ 

\ૂર કરતો. ત=ે ુ ં ~0ે� �ાન મ1 હમશેા ં મારા કરતા ં ¨ચા �કાર=ુ ં મા£Gુ ં હb ુ ં

તેથી, ને તેની વફાદાર@ ઉપર "ણૂ+ િવ�ાસ હોવાથી તેણે ટાઇપ કર:લા ઘણા 

કાગળોમા ંMુ ંફર@ તપા4યા િવના સહ@ કરતો. 

તેની �યાગ�િૃ!નો પાર નહોતો. તેણે માર@ પાસેથી ઘણા કાળ લગી તો દર માસે 

છ જ પા�ડ લીધા, ને છેવટ લગી દસ પા�ડ કરતા ંવધાર: લેવાની તેણે ચોnખી 

ના જ પાડ@. Mુ ંજો વધાર: લેવા=ુ ંકMુ ંતો મને ધમકાવતી ને કહ:તી, ÕMુ ંકંઈ પગાર 

લેવા નથી રહ@. મન ેતો તમાર@ સાથે આ કામ કર�ુ ંગમે છે ને તમારા આદશ5 

મને ગમે છે તેથી રહ@ h.ંÕ 

માર@ પાસેથી તેણે તેને જJર હોવાથી ૪૦ પા�ડ લીધેલા, પણ તે ઉછ@ના કહ@ન.ે 

ગયે વષ- તે બધા પૈસા તેણે પાછા મોકલી દ@ધા. 

તેની �યાગ�િૃ! Rવી તી« હતી તેવી જ તેની fહમત હતી. 4ફfટકમdણ Rટલી 

પિવ{તાવાળ@ અને e{ીને ~Sવે એવી વીરતાવાળ@ બાઈઓને મળવા=ુ ં

સ\્ ભા^ય મને �ા_ત થGુ ં છે, તેમાથંી એક આ બાળાને Mુ ંમા=ુ ંh.ં આR તો તે 

મોટ@ �ઓઢ [ુમાfરકા છે. આજની તેની માનિસક �4થિતથી Mુ ં"રૂો વાક:ફ નથી, 
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પણ મારા અ=ભુવોમાનંો આ બાલાનો અ=ભુવ માર: સા?ુ હમેશા ં "·ુય4મરણ 

રહ:શે તેથી Mુ ંR Sxુ ંh ંતે ન લiુ ંતો Mુ ંસ�યનો &ોહ@ બ=ુ.ં 

તેણે કામ કરવામા ં નથી રાતનો ક: નથી fદવસનો ભેદ S·યો. તે અધરાત 

મધરાત એકલી ગમ ે �યા ંજવા=ુ ં હોય તોયે ચાલી Sય, ને Mુ ં જો કોઈને તેની 

સાથે મોકલવા=ુ ંધા?ંુ તો તે માર@ સામે રાતી ¬ખ કર:. હSરો દાઢ@વાળા fહ|દ@ઓ 

પણ તેન ેમાનની નજરથી જોતા ને તે=ુ ંવચન ઝીલતા. zયાર: અમે બધા Rલમા ં

હતા, જવાબદાર "?ુુષ ભા^યે કોઈ બહાર હતો, �યાર: તે એકલી આખી લડતને 

સભંાળ@ રહ@ હતી. લાખોના fહસાબ તનેા હા�મમા,ં બધો પ{Nયવહાર તેના 

હાથમા,ં ને Õ×fડયન ઓપીિનયનÕ પણ તનેા હાથમા,ં એવી �4થિત હતી. પણ તેન ે

થાક નહોતો લા^યો. 

િમસ �લેિશન િવષે લખતા ંMુ ંથા[ંુ તેમ નથી. પણ ગોખલે=ુ ં�માણપ{ ટાકં@ને Mુ ં

આ �કરણ "?ંુૂ ક?ંુ h.ં ગોખલેએ મારા બધા સાથીઓનો પfરચય કય5 હતો. તે 

પfરચય કર@ને તેમને ઘણાને િવષે બfહ સતંોષ થયો હતો. તેમને બધાનંા 

ચાfર{ના ¬ક %કૂવાનો શોખ હતો. બધા fહ|દ@ અને Gરુોિપયન સાથીઓમા ંિમસ 

�લેિશનને તેમણે �ધાનપદ આ_Gુ ંહb ુ.ં Õઆટલો �યાગ, આટલી પિવ{તા, આટલી 

િનભ+યતા અને આટલી [ુશળતા મ1 થોડામા ંજોઈ છે. માર@ નજર: તો િમસ �લેિશન 

તારા સાથીઓમા ં�થમપદ ભોગવે છે.Õ 
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13. ’_IZ9� \પ���9�’ 

હaુ બીS Gરુોિપયન ગાઢ પfરચયો આપવાના રહ: છે, પણ તે પહ:લા ં બે {ણ 

અગ�યની વ4bઓુની ન`ધ લેવાની આવ�યકતા છે. 

એક પfરચય હમણા ંઆપી દ¨. િમસ fડકને દાખલ કય-થી જ મા?ંુ કામ Mુ ં"?ંુૂ 

કર@ શ[ંુ તેમ નહોb ુ.ં િમ. ર@ચને િવષે Mુ ંઅગાઉ લખી XBૂો h.ં તેમની સાથે તો 

મને સારો પfરચય હતો જ. તે વેપાર@ પઢે@મા ંસચંાલક હતા. �યાથંી ¶ટ@ માર@ 

નીચે આfટëકલ લેવાની મ1 Zચૂના કર@. તે તેમને ગમી, ને ઑfફસમા ંદાખલ થયા. 

મારા ઉપરથી કામનો બોજો હળવો થયો. 

આ અરસામા ંજ ¡ી મદન�જતે '×fડયન ઓપીિનયન' છા"ુ ંકાઢવાનો િવચાર કય5. 

માર@ સલાહ ને મદદ મા^યા.ં છાપખા=ુ ંતો તે ચલાવતા જ હતા.છા"ુ ંકાઢવાના 

િવચારમા ંMુ ંસમંત થયો. આ છાપાની ઉ�પિત ૧૯૦૪મા ંથઈ. મનZખુલાલ નાજર 

અિધપિત થયા. પણ અિધપિતપણાનો ખરો બોજો મારા ઉપર જ પડPો. માર: 

નસીબે ઘણે ભાગે હમશે \ૂરથી જ છાપા=ુ ંત{ં ચલાવવા=ુ ંઆNGુ ંછે. 

મનZખુલાલ નાજર ત{ંીપxુ ંન કર@ શક: એ�ુ ંકાઈં નહોb ુ.ં તેમણે તો દ:શના ંઘણા ં

છાપા ંને સા?ુ લખાણો કયા+ હતા.ં પણ દdeણ આfgકાના અટપટા �Ùો ઉપર માર@ 

હાજર@ છતે 4વત{ં લેખો લખવાની તેમણે fહમત જ ન કર@.માર@ િવવેકશ��ત 

ઉપર તેમનો અિતશય િવ�ાસ હતો. એટલે R R િવષયો ઉપર લખવાપxુ ંહોય તે 

ઉપર લખી મોકલવાનો બોજો મારા પર ઢોળતા. 

આ છા"ુ ં સા_તાfહક હb ુ,ં R�ુ ં આR પણ છે. �થમ તો તે ¤જુરાતી, fહ|દ@ , 

તાિમલ અને ~0ે�મા ંનીકળb ુ.ં પણ મ1 જોGુ ંક: તાિમલ ને fહ|દ@ િવભાગો નામના 
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જ હતા. તેવાટ: કોમની સેવા નહોતી થતી એમ મ1 જોGુ.ં તે િવભાગો રાખવામા ં

મને aૂઠનો આભાસ આNયો, તેથી તે િવભાગો બધં કયા+ ને મ1 શાિંત મેળવી. 

આ છાપામા ંમાર: કંઇ પૈસા રોકવા પડશે એવી માર@ કTપના નહોતી. પણ થોડ@ 

%દુતમા ંમ1 જોGુ ંક: જો Mુ ંપૈસા ન આ"ુ ંતો છા"ુ ંન જ ચાલે. છાપાનો Mુ ંઅિધપિત 

નહોતો, છતા ંMુ ંજ તેના લખાણને સા?ુ જવાબદાર હતો, એમ fહ|દ@ ને ગોરા બનં ે

Sણતા થઈ ગયા હતા. છા"ુ ંન જ નીકQGુ ંહોત તો અડચણ નહોતી, પણ કાઢયા 

પછ@ બધં થાય તો તેમા ંકોમની નામોશી થાય તેમ હb ુ ં ને કોમને =કુસાન થb ુ ં

હb ુ ંએમ મને લા^Gુ.ં 

Mુ ં તેમા ંપૈસા ર:ડતો ગયો, ને છેવટ: Rટ}ુ ંબચbુ ંહb ુ ં તે બIુ ં તેમા ંજ જb ુ ંએમ 

કહ:વાય. એવો સમય મને યાદ છે ક: zયાર: માર: દર માસે ૭૫ પા�ડ મોકલવા 

પડતા. 

પણ આટલા ંવષ5 પછ@ મને લાગે છે ક: એ એ છાપાએ કોમની સાર@ સેવા કર@છે. 

તેમાથંી પૈસા પેદા કરવાનો ઇરાદો તો કોઈનો નહોતો. 

માર: હ4તક હb ુ ં �યા ં Zધુીમા ં એમા ં થયેલા ફ:રફારો માર@ �જ|દગીના ફ:રફારો 

Zચૂવનારા હતા. Rમ અ�યાર: 'યગં ઇ�£ડયા' અને 'નવ�વન મારા �વનના 

ક:ટલાક ભાગનો િનચોડ છે તેમ '×fડયન ઓપીિનયન' હb ુ.ં તમેા ંMુ ં�િત સ_તાહ 

મારો આ�મા ર:ડતો, ને Mુ ંRને સ�યા0હJપે ઓળખતો હતો તે સમSવવા �ય�ન 

કરતો. Rલના સમયો બાદ કરતા ં દસ વષ5 Zધુીના, એટલ ે ૧૯૧૪ની સાલ 

Zધુીના, 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના એવા ~કો ભા^યે જ હશે Rમા ં મ1 કંઈ નહk 

લnGુ ં હોય. એમા ંએક પણ શ³દ મ1 વગરિવચાય-, વગરતોQયે લnયો હોય, ક: 

કોઈને ક:વળ iશુ જ કરવાને ખાતર લnયો હોય, ક: Sણી જોઈને અિતશયો��ત 

કર@ હોય એ�ુ ંમને યાદ નથી. માર: સા?ંુ એ છા"ુ ંસયંમની તાલીમ થઈ પડ�ુ ં
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હb ુ,ં િમ{ોને સા?ુ મારા િવચારો Sણવા=ુ ં વાહન થઈ પડ�ુ ં હb ુ,ંટ@કાકારોન ે

તેમાથંી ટ@કા કરવા=ુ ં બMુ ઓh ં મળ@ શકb ુ.ં Mુ ં Sxુ ં h ં ક: એના લખાણો 

ટ@કાકારને પોતાની કલમ ઉપર ~[ુશ મેલવા ફરજ પાળતા.ં એ છાપા ં િવના 

સ�યા0હની લડત ન ચાલી શકત. વાચંનાર વગ+ એ છાપાને પોતા=ુ ં સમ� 

તેમાથંી લડત=ુ ંને દdeણ આfgકાના fહ|દ@ઓની હાલત=ુ ંખ?ંુ dચ{ મેળવતો. 

આછાપા વાટ: રંગબેરંગી મ=tુય 4વભાવને Sણવા=ુ ંમને બMુ મQGુ.ં ત{ંી અન ે

0ાહકની વ�ચે િનકટ ને 4વ�છ સબંધં બાધંવાની જ ધારણા હોવાથી માર@ પાસ ે

�ુદય ઠાલવનારા કાગળોના ઢગલા થતા.તેમા ં તીખા,ં કડવા,ં મીઠા ં એમ 

ભાતભાતના ંલખાણો માર@ પાસે આવ.ે તે વાચંવા,ં િવચારવા,ં તમેા°થી િવચારો=ુ ં

તારણ કર@ જવાબ આપવા, એ માર: સ?ુ ઉતમ િશeણ થઈ પડ�.ુતે વાટ: Mુ ં

કોમમા ંચાલતી વાતો ને િવચારો ક:મ Sણે સાભંળતો હો� નહk, એવો અ=ભુવ 

મને થયો. ત{ંીની જવાબદાર@ Mુ ંસાર@ પેઠ: સમજતો થયો, ને મને કોમના માણસો 

ઉપર R કાm ૂમTયો તેથી ભિવtયમા ંથનાર@ લડત શB હોઈ, શોભી ને તેને જોર 

મQGુ.ં 

વત+માનપ{ો સેવાભાવથી જ ચાલવા જોઈએ એ Mુ ં 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના 

પહ:લા માસની કારfકદóમાથંી જ જોઈ ગયો. વત+માનપ{ એ ભાર: શ��ત છે. પણ 

Rમ િનરં[ુશ પાણી નો ધોધ ગમના ંગામ �ુબાવે છે ને પાકનો નાશ કર: છે, તમે 

િનરં[ુશ કલમનો ધોધ નાશ કર: છે. એ ~[ુશ બહારથી આવ ેતો તે િનરં[ુશતા 

કરતા ંવધાર: ઝેર@ નીવડ: છે. ~દરનો ~[ુશ જ લાભદાયી હોઈ શક:. 

આ િવચારસરણી સાચી હોય તો \ુિનયાના ંક:ટલા ંવત+માનપ{ો નભી શક:? પણ 

નકામાનંે બધં કોણ કર:? કોણ કોને નકા%ુ ંગણે? કામ=ુ ં ને નકા%ુ ંસાથે સાથ ેજ 

ચાTયા કરવાના.ં તેમાથંી મ=tુયે પોતાની પસદંગી કરવાની રહ@. 
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14.  ’# %� %	к=ш�’ 

fહ|\ુ4તાનમા ંઆપણી મોટામા ંમોટ@ સમાજસેવા કરનારા ઢ:ડ, ભગંી ઈ�યાfદ Rને 

અ4÷�ૂય ગણીએ છ@એ તેને ગામ બહાર નોખા રાખી એ છ@એ, ¤જુરાતીમા ંતેમના 

વાસને ઢ:ડવાડો કહ@એ છ@એ, ને તે નામ લેતા ં Zગુાઈએ છ@એ. આ જ �માણે 

d�4તી Gરુોપમા ંએક જમાનામા ં યMદૂ@ઓને અ4÷�ુય ગણતા ને તેમને સા?ુ R 

ઢ:ડવાડો વસાવવામા ંઆવતો તે=ુ ંનામ 'ઘેટો' કહ:વાb ુ.ંતે અપqકુિનGુ ંગણાb ુ.ં આ 

જ �માણે દdeણ આfgકામા ંઆપણે fહ|દ@ઓ �યાનંા ઢ:ડ બ£યા છ@એ. એ£�ઝૂના 

આપભોગથી ને શા�ી�ની S\ુઇ લાકડ@થી આપણી q�ુs થશે અને પfરણામ ે

આપણે ઢ:ડ મટ@ સUય ગણાઇqુ ંક: નહk તે હવે જોવા=ુ.ં 

fહ|\ુઓની Rમ યMદૂ@ઓ પોતાને ઈ�રના માનીતા ને બીSને અણમાનીતા ગણી 

ને તે ¤નુાની િશeા િવdચ{ ર@તે ને અઘfટત ર@તે પા°યા. લગભગ તે જ ર@ત ે

fહ|\ુઓએ પણ પોતાને સ4ંùત ક: આય+ માની પોતાના જ એક ~ગને �ા�ત, 

અનાય+ ક: ઢ:ડ મા£Gુ ંછે. તેના પાપ=ુ ંફળ િવdચ{ ર@તે, ને ભલે અણગતતી ર@તે, 

દdeણ આfgકા ઇ�યાfદ સ4ંથાનોમા ંતેઓ મેળવી ર�ા છે, ને તેમા ંતેમના પદોશી 

%સુલમાન, પારસી Rઓ તેમના જ રંગના ને દ:શના છે તે પણ સડંોવાયા છે એવી 

માર@ મા£યતા છે. 

જોહાિનસબગ+ના લોક:શનને િવષે આ �કરણ રોÎુ ં છે તેનો કમીક nયાલ 

વાચંનારને હવે આવશે. આપણે દdeણ આfgકામા ં '[ુલી' તર@ક: 'પકંાયલેા' છ@એ. 

'[ુલી' શ³દનો અથ+ અહk તો મા{ મaૂર કર@એ છ@એ. પણ દdeણ આfgકામા ંથતો 

તે શ³દનો અથ+ ઢ:ડ, પચંમ, ઈ�યાfદ િતર4કારવાચક શ³દોથી જ Zચૂવી શકાય. 

દdeણ આfgકામા ં R 4થાન '[ુલી'ઓને રહ:વા માટ: નોiુ ં રાખવામા ંઆવે છે તે 
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'[ુલી લોક:શન' કહ:વાય છે. આ�ુ ં લોક:શન જોહાિનસબગ+મા ં હb ુ.ં બી� બધી 

જ^યાએ R 'લોક:શન' રાખવામા ં આNયા ં હતા ં ને હaુ છે �યા ં fહ|દ@ઓને કશો 

માલક@હક નથી હોતો . પણ આ જોહાિનસબગ+ના લોક:શનમા ં જમીનનો નવાxુ ં

વષ+નો પ¸ો અપાયો હતો. આમા ં fહ|દ@ઓની વ4તી ખીચોખીચ હતી. વ4તી વધે 

પણ લોક:શન વધે તેમ નહોb ુ.ં તનેા ંપાયખાના ંRમ તેમ સાફ થતા ંખરા,ં પણ આ 

ઉપરાતં કશી જ વધાર: દ:ખર:ખ °Gિુનિસપાdલટ@ તરફથી નહોતી થતી. �યા ંસડક ક: 

દ@વાબ!ી તો હોય જ શેના?ં આમ zયા ંલોકોની શૌચાfદને લગતી રહ:ણી િવષે 

પણ કોઈને દરકાર નહોતી �યા ંસફાઈ Bાથંી હોય? R fહ|દ@ઓ �યા ંવસતા હતા 

તે કંઈ શહ:રZધુરાઇ, આરો^ય ઇ�યાfદના િનયમો Sણનારા Zિુશdeત આદશ+ 

fહ|\ુઓ નહોતા ક: તેમને °Gિુનિસપાdલટ@ની મદદની ક: તેમની રહ:ણી ઉપર તેની 

દ:ખર:ખની જJર ન હોય.જગંલમા ંમગંળ કર@ શક:, Iળૂમાથંી ધાન કર@ શક: એવા 

એવા fહ|દ@ઓ �યા ં�યા ંજઈ વ4યા હોત તો તેમનો ઈિતહાસ aુદો જ હોત. આવા 

સnંયાબધં લોકો \ુિનયામા ંBાયં પરદ:શ ખેડતા જોવામ ંનથી આવતા. સામા£ય 

ર@તે લોકો ધન અને ધધંાને અથ- પરદ:શ ખેડ: છે. fહ|\ુ4તાનથી તો %nુય ભાગ 

ઘણા અભણ, ગર@બ, દ@ન\ુ:ખી મaૂરોનો જ ગયો. આને તો ડગલે ડગલે રeાની 

જJર હતી. તેમની પાછળ વેપાર@ ને બીS 4વત{ં fહ|દ@ઓ ^યા તે તો ખોબા 

Rટલા હતા. 

આમ સફાઈની રeા કરનાર ખાતાની અe°ય ગફલતથી ને fહ|દ@ રહ:વાસીઓના 

અ^નાનથી લોક:શનની �4થિત આરો^ય&�tટએ અવ4ય ખરાબ હતી. તેન ે

Zધુારવાની જરા પણ યો^ય કોિશશ Zધુરાઈ ખાતાએ ન જ કર@. પણ પોતાના જ 

દોષથી ઉ�પ� થયેલી ખરાબીને િનિમત કર@ને મજ[ૂર લોક:શનનો નાશ કરવાનો 

િન�ય તે ખાતાએ કય5, ને તે જમીનનો કબજો લેવાની સ!ા �યાનંી ધારાસભા 
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પાસેથી મેળવી. Mુ ં zયાર: જોહાિનસબગ+મા ં જઈ વ4યો �યાર: આ િસથિત વત+તી 

હતી. 

રહ:નારાઓ પોતાની જમીનના ધણી હતા, એટલે તેમને કંઈક =કુશાની તો આપવી 

જ જોઈએ. =કુશાનીની રકમ ઠરાવવાને સા?ુ ખાસ અદાલત બેઠ@ હતી. 

°Gિુનિસપાdલટ@ R રકમ આપવા તૈયાર થાય તે જો ઘરધણી ન 4વીકાર: તો 

મજ[રૂ અદાલત R ઠરાવે તે મળે. જો °Gિુનિસપાdલટ@એ કહ:લા કરતા ંઅદાલત 

વધાર: ઠરાવે તો ઘરધણીના વક@લનો ખચ+ °Gિુનિસપાdલટ@ Xકૂવે એવો કાયદો 

હતો. 

આમાનંા ઘણાખરા દાવાઓમા ંઘરધણીઓએ મને રોBો હતો. માર: આમાથંી પૈસા 

પેદા કરવાની ઇ�છા નહોતી. મ1 તેમને કહ@ દ@Iુ ં હb ુ:ં 'જો તમે �તશો તો હાર 

થાય ક: �ત, મને પ¸ા દ@ઠ દશ પા�ડ આપવા એટલે બસ થશે'. આમાથંી પણ 

અરધોઅરધ રકમ ગર@બોને માટ: ઈ�4પતાલ બાધંવાને ક: એવા કોઈ સાવ+જિનક 

કામમા ંવાપરવા સા?ુ નોખી રાખવાનો ઇરાદો મ1 તેમને જણાNયો. 4વાભાિવક ર@તે 

આથી બધા બMુ રા� થયા. 

લગભગ િસ!ેર ક:સમાથંી એકમા ંજ હાર થઈ. એટલે માર@ ફ@ની રકમ મોટ@ થઈ 

પડ@. પણ તે જ વેળા 'Úfદયન ઓપીિનયન'ની માગણી તો માર@ ઉપર ઝ�મી જ 

રહ@ હતી, એટલે લગભગ ૧૬૦૦ પા�ડનો ચેક તેમા ંજ ચાTયો ગયો એવો મને 

nયાલ છે. 

આ દાવાઓમા ંમાર@ મા£યતા �માણે માર@ મહ:નત સરસ હતી. અસીલોની તો 

માર@ પાસે dગરદ@ જ રહ:તી. આમાનંા લગભગ બધા, ઉ!ર તરફના dબહાર 

ઈ�યાfદથી અને દdeણ તરફના તાિમલ, તે}¤ુ�ુદ:શથી, �થમ બધંણીથી આવેલા 

ને પછ@ %�ુત થયે 4વત{ં ધધંો કરનારા હતા. 
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આ લોકોએ પોતાના ખાસ \ુ:ખો મટાડવા સા?ુ 4વત{ં fહ|દ@ વેપાર@ વગ+ના 

મડંળથી અલગ એક મડંળ ર�Gુ ંહb ુ.ં તેમા ંક:ટલાક બMુ િનખાલસ fદલના, ઉદાર 

ભાવનાવાળા ને ચાfર�યવાન fહ|દ@ઓ પણ હતા. તેના �%ખુ=ુ ં નામ ¡ી 

Rરામિસ|હ હb ુ.ં ને �%ખુ નહk છતા ં�%ખુ Rવા જ બીS=ુ ંનામ ¡ી બ&ી હb ુ.ં 

બનંેનો દ:હાતં થઈ ગયો છે. બનંે તરફથી મને અિતશય મદદ મળ@ હતી. ¡ી 

બ&ીના પfરચયમા ંMુ ંબMુ જ વધાર: આવલેો ને તેમણે સ�યા0હમા ંમોખર: ભાગ 

લીધો હતો. આ અને આવા ભાઈઓની મારફતે Mુ ં ઉ!ર દdeણના સnંયાબધં 

fહ|દ@ઓના ગાઢ સ ં બધંમા ં આNયો, અન ે તેમનો વક@લ જ નહk પણ ભાઈ જ 

થઈને ર�ો. અને તેમના {ણે �કારના ં \ુ:ખમા ં Mુ ં ભાગીદાર બ£યો.શેઠ 

અબ\ુTલાએ મને 'ગાધંી' તર@ક: ઓળખવા ઈ£કાર કય5. 'સાહ:બ' તો મને કહ: ક: 

ગણે જ કોણ? તેમણે અિતશય િ�ય નામ શો�Gુ.ં મને તેઓ 'ભાઈ' કહ@ બોલાવવા 

લા^યા. તે નામ આખર લગી દdeણ આfgકામા ં રKુ.ં પણ આ dગરમીટ%�ુત 

fહ|દ@ઓ zયાર: મને 'ભાઈ કહ@ બોલાવતા �યાર: તેમા ંમને ખાસ મીઠાશ લાગતી. 
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15. ��к4—1 

આ લોક:શન=ુ ં ધણીપb ુ ં °Gિુનિસપdલટ@એ લઈ લીIુ ં ક: bરુત �યાથંી fહ|દ@ઓન ે

ખસેડPા નહોતા. તેમને બી� અ=[ુૂળ જ^યા આપવાની વાત તો હતી જ. તે 

જ^યા °Gિુનિસપdલટ@એ નÉ@ નહોતી કર@. તેથી fહ|દ@ઓ તે જ 'ગદંા' લોક:શનમા ં

ર�ા.ં ફ:રફાર બે થયા. fહ|દ@ઓ ધણી મટ@ શહ:ર Zધુરાઈખાતાના ભા�તૂ બ£યા ને 

ગદંક@ વધી. પહ:લાતો fહ|દ@ઓ=ુ ંધણીપb ુ ંગણાb ુ ં �યાર: તેઓ ઈ�છાએ નહk તો 

ડરને માય- પન કંઈક ને કંઈક સફાઈ રાકÑતા. હવે 'Zધુરાઈ' નો કોને ડર? 

મકાનોમા ંભા�તૂો વ�યા ને તેને સાથે ગદંક: અને અNયવ4થા વધી. 

આમ ચાલી રKુ ં હb ુ.ં fહ|દ@ઓના ંમન ¨ચા હતા, તેવામા ંએકાએક કાળ@ મરક@ 

ફાટ@ નીકળ@. આ મરક@ �વલેણ હતી. આ ફÈફસાની મરક@ હતી. તે ગાfંઠયાની 

મરક@ કરતા ંવધાર: ભયકંર ગણાતી હતી. 

સÔા^યે મરક@=ુ ં કારણ લોક:શન નહોb ુ.ં તે= ુ ં કારણ જોહાિનસબગ+ની આસપાસ 

આવેલી એઅનેક સોનાની ખાણોમાનંી એક ખાણ હતી. �યા ં%nુય�વે હબસીઓ કામ 

કરનારા હતા. તમેની 4વ�છતાની જવાબદાર@ તો ક:વળ ગોરા માdલકોને િશર 

હતી. આ ખાણ ~ગે ક:ટલાક fહ|દ@ઓ પણ કામ કરનારા હતા. તેઓમાનંા {ેવીસન ે

એકાએક ચપે લા^યો. ને તેઓ એક સાRં ભયકંર મરક@ના ભોગ થઈને લોક:શનમા ં

પોતાને રહ:ઠણે આNયા. 

આ વેલા ભાઈ મદન�જત 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના ઘરાક બનાવવા ને લવાજમ=ુ ં

ઉઘરાxુ ં કરવા આNયા હતા. તે લોક:શનમા ં ફરતા હતા. તેમનામા ં િનભ+યતાનો 

¤ણુ સરસ હતો. આ દરદ@ઓ તેમના જોવામા ં અNયા ને તેમ=ુ ં ½દય બQGુ.ં 

તેમણે મને સીસાપેન ેલખી એક કાપલી મોકલી. તેનો ભાવાથ+ આવો હતો: 'અહk 
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એકદમ કાળ@ મરક@ ફાટ: નીકળ@ છે. તમાર: bરુત આવીને કંઈક કર�ુ ં જોઈએ, 

નહk તો પfરણમ ભયકંર આવશે. bરુત આવજો.' 

મદન�જતે ખાલી મકાન પડ�ુ ં હb ુ ં તે=ુ ં તા»ં નીડરપણે તોડ@ તેનો ક³જો લઈ 

તેમા ંઆ માદંાઓને રાnયા હતા. Mુ ંમાર@ સાઈકલ ઉપર લોક:શન પહ`�યો. �યાથંી 

ટાઉન�લાક+ને હક@કત મોકલી, ને ક:વા સજંોગોમા ંકબજો લીધો હતો તે જણાNGુ.ં 

દા�તર િવdલયમ ગૉડg: જોહાિનસબગ+મા ં દાકતર@ અVતા હતા, તેમને ખબર 

પહ`ચતા તે દોડ@ આNયા ને દરદ@ઓના દા�તર અને નસ+ બ£યા. પણ {ેવીસ 

દરદ@ઓને અમે {ણ પહ`ચી વળ@ શક@એ તેમ નહોb ુ.ં 

qsુ દાનત હોય તો સકંટને પહ`ચી વળવા સેવકો અને સાધનો મળ@ જ રહ: છે 

એવો મારો િવ�ાસ અ=ભુવ પર બધંાયલેો છે. માર@ ઑફ@સમા ં કTયાણદાસ, 

મણેકલાલ અને બીS બે Mુદં@ઓ હતા. છેTલા બે ના નામ અ�યાર: મને યાદ નથી. 

કTયાણદાસને તેમના બાપે મને સ`પી દ@ધા હતા. તેમના Rવા પરગaુ અન ે

ક:વળ આ�ા ઉઠાવવા=ુ ંસમજનાર સેવક મ1 �યા ંથોડા ંજ જોયા ંહશે. કTયાણદાસ ે

Zભુા^યે તે વેળા ��ચાર@ અÑતા. એટલે તમે તે જોખમ=ુ ંકામ સ`પતા મ1 કદ@ 

સકંોચ ખાધો જ નહોતો. બીS માણેકલાલ મને જોહાિનસબગ+મા ંજ લા�યા હતા. 

તે પણ [ંુવારા હતા એવો મને nયાલ છે. ચાર: મહ:તાઓ કહો ક: સાથી કહો ક: "{ુ 

કહો, તેમને હોમવાનો િનrય કય5. કTયાણદાસને "છૂવાપxુ ં હોય જ qુ?ં બીS 

"છૂત ંજ તયૈાર થઈ ગયા, 'zયા ંતમે �યા ંઅમ,ે' એ તેમનો �ૂંકો જવાબ હતો. 

િમ. ર@ચને મોટો પfરવાર હતો. તે પોતે તો ઝપંલાવવા તૈયાર હતા, પણ મ1 

તેમને રોBા. તેમને આ જોખમમા ંસડંોવવા Mુ ં%§ુલ તૈયાર નહોતો, માર@ fહ|મત 

જ નહોતી. પણ તેમણે બહાર=ુ ંઘxુ ંકામ કGુH. 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 359 

q�ુષુાની આ રાિ{ ભયાનક હતી. મ1 ઘણા દરદ@ઓની સારવાર કર@ હતી. પણ 

મરક@ના દરદ@ની સારવાર કરવાનો અવસર મને કદ@ �ા_ત નહોતો થયો. દા�તર 

ગૉડg:ની fહ|મતે અમને નીડર કર@ %Bૂા. દરદ@ઓની સેવા ઝાઝી થઈ શક: તે�ુ ં

નહોb ુ.ં તેમને દવા આપવી, આ�ાસન આપ�ુ.ં પાણીછાણી આપવા ંતથા તેમ=ુ ં

મે}ુ ંવગેર: સાફ કર�ુ ંએ ઉપરાતં િવશેષ કરવાપxુ ંનહોb ુ ંજ. 

ચાર aુવાિનયાઓની તનતોડ મહ:નતથી ને નીડરતાથી મારા હષ+નો પાર ન ર�ો. 

દા�તર ગૉડg:ની fહ|મત સમSય, મદન�જતની પણ સમSય, પણ આ 

aુવાિનયાની? રાિ{ Rમ તેમ ગઈ. મને યાદ છે તે �માણે તે રાિ{એ તો કોઈ 

દરદ@ અમે ન ¤મુાNયો. 

પણ આ �સગં એટલો ક?ુણા જનક છે તેટાલો રિસક ને માર@ &�tટએ ધાિમªક છે. 

તેને સા?ુ હaુ બીSં બે �કરણો જોઈશે જ. 
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16. ��к4—2 

આ �માણે મકાનનો ને માદંાઓનો કબજો લીધાને સા?ુ ટાઉન�લાકú મારો ઉપકાર 

મા£યો ને �માdણક પણે કmલૂ કGુH : ' અમાર@ પાસે આવી �4થિતને અમાર@ મળેે 

એકાએક પહ`ચી વળવા=ુ ંસાધન નથી. તમને R મદદ જોઈશે તે માગજો ને બની 

શકશે તે ટાઉન કાઉ£સીલ આપશે.' પણ ઘટ!ા ઈલાજો લેવામા ંસાવધાન થયેલી 

આ %ઇુિનિસપાdલટ@એ �4થિતને પહ`ચી વળવા િવલબં ન કય5. 

બીR fદવસે એક ખાલી પડ:લ ગોદામનો કબજો અમને આ_યો, ને �યા ંદરદ@ઓન ે

લઈ જવા ZચૂNGુ.ં ત ેસાફ કરવાનો બોકો °Gિુનિસપાdલટ@એ ન ઉપાડPો. મકાન 

મે}ુ ં ને ગોaુ ં હb ુ.ં અમે Sતે જ તેને સાફ કGુH. ખાટલા વગેર: સખી fદલના 

fહ|દ@ઓની મદદથી એકઠા કયા+ ને તા�કાdલક કામચલાઉ ઈ�4પતાલ ઊભી કર@. 

°Gિુનિસપાdલટ@એ એક નસ+ મોકલી ને તેની સાથે �ૅ£ડ@ની બાટલી ને બી� 

દરદ@ઓને જોઈતી વ4bઓુ મોકલી. દા�તર ગૉડg:નો ચાÌ કાયમ ર�ો. 

નસ+ને અમે ભા^યે જ દદóઓને અડકવા દ:તા હતા. નસ+ પોતે અડકવાને તયૈર 

હતી. 4વભાવે ભલી બાઈ હતી, પણ તેન ેજોખમમા ંન આવવા દ:વાનો અમારો 

�ય�ન હતો. 

દદóઓને વખતોવખત �ૅ£ડ@ આપવાની Zચૂના હતી. અમને પણ ચેપમાથંી 

બચવાને સા?ુ નસ+ થોડ@ �ૅ£ડ@ લેવા Zચૂવતી ને પોતે પણ લેતી. અમારામાથંી 

કોઈ �ૅ£ડ@ લે તેમ નહોb ુ.ં મને તો દદóઓને પણ �ૅ£ડ@ આપવામા ં¡sા નહોતી. 

દાકતર ગૉડg:ની પરવાનગીથી {ણ દદóઓ R �ૅ£ડ@ િવના અલાવવા તૈયા?્ 

અહતા ને માટ:ના �યોગો કરવા દ:વાને તૈયાર હતા તેમને માથે ને છાતીએ zયા ં

\ુઃખ થb ુ ં �યા ં મ1 માટ@ %કૂવાનો �યોગ કય5. આ {ણ દદóમાથંી બે બ�યા. 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 361 

બાક@ના બધા દદóઓનો દ:હાતં થયો.વીસ દદóઓ તો આ ગોદામમાથંી જ ચાTયા 

ગયા. 

°Gિુનિસપાdલટ@ની બી� તૈયર@ઓ ચાલી રહ@ હતી. જોહિનસબગ+થી સાત માઈલ 

એક લેઝેર:ટો એટલે ચેપી દદúઓને ઈ�4પતાલ હતી �યા ં તmં ૂખડા કર@ આ{ણ 

દદóઓને લઈ ગયા. બીS મરક@ના ક:સ થાય તો તેને પણ �યા ં લઈ જવાની 

ગોઠવણ કર@. અમે આ કામમાથંી %�ુત થયા. થોડા જ fદવસમા ંઅમરા Sણવામા ં

આNGુ ં ક: પેલી ભલી નસ+ને મરક@ થઈ આવી હતી ને તેનો દ:હાતં થયો. પેલા 

દદó=ુ ંબચ�ુ ંને અમા?ંુ %�ુત રહ:�ુ ંશા કારણથી થGુ ંતે કોઈ નહk કહ@ શક:. પણ 

માટ@ના ઉપચાર ઉપરની માર@ ¡sા અને દવા તર@ક: પણ દાJના ઉપયોગ િવષે 

માર@અ¡sા વ�યા.Mુ ંSxુ ંh ંક: આ ¡sા અને અ¡sા બનંે પાયા િવનાના ંગણાય. 

પણ મરા ઉપર તે વેળાએ પડ:લી અને હ� Zધુી ચાલતી આવતી છાપને Mુ ંધોઈ 

શકતો નથી, ને તેથી તેની આ �સગેં ન`ધ આવ�યક ગxુ ંh.ં 

આ મરક@ ફાટ@ નીકળ@ ક: bરુત મ1 છાપામા,ં °Gિુનિસપાdલટ@ની લોક:શન પોતાને 

હાથે આNયા પછ@ વધેલી બેદરકાર@ન ે સા?ુ ને મરક@ન ે સા?ુ જવાબદર@ 

°Gિુનિસપાdલટ@ની છે એવો સખત કગળ લnયો હતો. તે કાગલે મને િમ. હ:નર@ 

પોલાક મેળવી આ_યા ને તે કાગળ મરMમૂ જોસેફ ડોકની %લુાકાત=ુ ંએક કારણ 

થઈ પડPો હતો. 

આગળ �કરણોમા ંMુ ંZચૂવી ગયો h ંક: Mુ ંજમવા એક િનરાિમષ ભોજન ¤હૃમા ં

જતો. �ય ં મને િમ. અલબટ+ વે4ટની ઓળખાણ થયેલી. અમ ે હમંેશા સાRં આ 

¤હૃમા ં ભેળા થતા ને ખાઈને સાથે ફરવા જતા. વે4ટ એક નાના છાપખાનામા ં

ભાગીદાર હતા. તેમણે છાપામા ંમરક@ને િવષે મારો કગળ જોયો ને મને જમવા 

વખતે વીશીમા ંન જોયો તેથી તે ગભરાયા. 
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મ1 ને મારા સાથી સેવકોએ મરક@ દર°યાન ખોરાક ઓછો કય5 હતો. ઘણો વખત 

થયા ં મારો પોતાનો િનયમ હતો ક:, મરક@ના વાયરા હોઇય �યાર: પેટમા ં Rમ 

ઓછોભાર તેમ સા?ંુ. એટલે મ1 સાRં ખાવા=ુ ં બધં કGુH હb ુ.ં અને બપોર: બીS 

જમનારાઓને જોઈ પણ Sતના ભયથી \ૂર રાખવા ખાતર કોઈ ન આNયા હોય 

�વે વખતે જઈ જમી આવતો. ભોજન 0હના માdલકની સાથે તો મને ગાઢ 

પfરચય હતો. તેને મ1 એક વાત અV@ %કૂ@ હતી ક:, Mુ ંમરક@ન દરદ:ઓની સેવા 

કરતો હોવાથી બીSઓનો 4પશ+ ઓછામા ંઓછો રાખવા મા¤ુ ંh.ં 

આમ મને વીશીમા ંન ભાળવાથી બીR ક: {ીR fદવસે સવારન પહોરમા,ં હaુ Mુ ં

બહાર નીકળવાની તયૈાર@ કરતો હતો�યા,ં વે4ટ: માર@ કોટડ@=ુ ંબારxુ ંખખડાNGુ.ં 

બારxુ ંઉઘાડ�ુ ંતેવા જ વે4ટા બોTયા: 

'તમને વીશીમા ંન જોયા તેથી Mુ ંગભરાયો ક: રખેને કંઈ તમને તો નહk જ થGુ ં

હોય? એટલે અ�યાર: તો તમે મળશો જ એમ સમ� આNયો h.ં મારાથી કંઈ મદદ 

થઈ શક: એમ હોય તો કહ:જો. Mુ ંદદóઓની સરવારને સા?ુ પણ તૈયાર h.ં તમ ે

Sણો છો ક: માર@ ઉપર મા?ંુ પોતા=ુ ંપેટ ભરવા ઉપરાતં કશી જવાબદાર@ નથી. 

મ1 વે4ટનો આભાર મા£યો. એક િમિનટ પણ િવચાર કરવા લીધી હોય એ�ુ ંમને 

યાદ નથી. Mુ ંબોTયો: 

'તમને નસ+ તર@ક: તો Mુ ંન જ લ�. જો બીS દદóઓ નહk નીકળે તો અમા?ંુ કામ 

એકબે fદવસમા ંજ "?ંુૂ થશે. પણ એક કામ છેખ?ંુ.' 

'એ qુ?ં' 

'તમે ડરબન જઈ 'Úfડયન ઓપીિનયન' �ેસનો વહ@વટ હાથ ધરશો? મદન�જત 

તો હાલ અહk કામમા ંરોકાયા છે. �યા ંકોઈને જવાની તો જJર છે જ. તમે Sઓ 

તો માર@ તે તરફની dચ|તા ત§ન હળવી થઈ Sય.' 
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વે4ટ: જવાબ દ@ધો: 

'માર@ પાસે છાપખા=ુ ંછે તે તો તમે Sણો છો. ઘણે ભાગે તો Mુ ંજવા તૈયર થઈશ. 

છેવટાનો જવાબ આR સાRં આ"ુ ંતો બસ થશે ના? ફરવા નીકળ@ શકો �યાઅર: 

વાત કર@એ.' 

Mુ ં રા� થયો. તે જ fદવસે સાRં થોડ: વાતચીત કર@. વે4ટને દર માસે દસ 

પા�ડનો પગાર ને છાપખાનામા ં કંઈ નફો રહ: તો તેમાથંી અ%કુ ભગ આપવા=ુ ં

ઠરાNGુ.ં વે4ટ પગારન ેખાતર જવાના નહોતા, એટલે તેનો સવાલ તેમની આગળ 

નહોતો. બીR જ fદવસે રાતની મેલમા ંવે4ટ પોતાની ઉઘરાણી મને સ`પી ડરબન 

જવા રવાન થયા. �યારથી તે મ1 દdeણ આfgકા છોડ�ુ ં �યા ં લગી તે મારા 

Zખુ\ુઃખના સાથી ર�ા.ં િવલાયતના એક �ગણાના ગામ લાઉથના એક ખે�તૂ 

[ુ�ંુબના, િનશાળની સામા£ય ક:ળવણી પામેલ, Sત મહ:નતથી અ=ભુવની 

િનશાળમા ં શીખેલ ને ઘડાયેલ , qsુ, સયંમી, ઈ�રથી ડરનાર, fહ|મતવાન 

પરોપકાર@ ~0ેજ તર@ક: િમ. વે4ટને હમંશેા ઓળખેલ છે. તમેનો અને તેમના 

[ુ�ંુબનો પfરચય આપણને આ �કરણોમા ંહaુ વધાર: થવાનો બાક@ રહ: છે. 
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17. %	к=ш��� 
	�4 

જોક: દરદ@ઓની સારવારમાથંી મારા સાથીઓ અને Mુ ં %�ુત થયા તોપણ 

મરક@માથંી ઉ�પ� થયેલા ંબીSં કામો તો માથે ઊભા ંજ હતા.ં 

લોક:શનની �4થિત િવષે °Gિુનિસપાdલટ@ ભલે બેદરકાર હોય, પણ ગોરા 

શહ:ર@ઓના આરો^યના િવષે તો તે ચોવીસે કલાક S0ત Ñતી. તેમ=ુ ંઆરો^ય 

Sળવવા સા?ુ ખચ+ કરવામા ંતેણે કચાશ નહોતી રાખી, અને આ �સગેં મરક@ન ે

આગળ વધતી અટકાવવા સા?ુ તો તેણે પાણીની Rમ પૈસા ર:ડPા. મ1 

°Gિુનિસપાdલટ@ના fહ|દ@ઓ ��યેના ઘણા દોષો જોયા હતા, છતા ંગોરાઓ માટ:ની 

આ કાળ�ને સા?ુ °Gિુનિસપાdલટ@ને માન આ_યા િવના Mુ ં ન રહ@ શBો અને 

તેના આ qભુ �ય�નમા ંમારાથી Rટલી મદદ દઈ શકાય તેટલી મ1 દ@ધી. Mુ ંમા=ુ ં

h ંક: તે મદદ મ1 ન દ@ધી હોત તો °Gિુનિસપાdલટ@ને %�ુક:લી પડત ને કદાચ તે 

બ\ૂંકબળનો ઉપયોગ કરત, કરતા ંન અચકાત, ને પોતા=ુ ંધાGુ+ કરત. 

પણ તે�ુ ંકંઈ ન થવા પા°Gુ.ં fહ|દ@ઓની વત+xકૂથી °Gિુનિસપાdલટ@ના અમલદારો 

રા� થયા ને �યાર પછ@=ુ ં ક:ટ}ુકં કામ સરળ થઈ પડ�ુ.ં °Gિુનિસપાdલટ@ની 

માગણીઓન ેવશ વતા+વવામા ંfહ|દ@ઓની ઉપર માર@ Rટલી અસર હતી તેટલી મ1 

વાપર@. એ બIુ ંકર�ુ ં fહ|દ@ઓને સા?ુ ઘx ુઅઘ?ંુ હb ુ,ં પણ એÉેએ મા?ંુ વચન 

ઉથા_Gુ ંહોય એ�ુ ંમને 4મરણ નથી. 

લોક:શનની આસપાસ પહ:રો બેઠો. તેમાથંી રS િવના કોઈ નીકળ@ ન શક:, ન કોઈ 

તેમા ં રS િવના પસેી શક:. મારા સાથીઓને અને મને ¶ટથી ~દર જવાના 

પરવાના આ_યા હતા. °Gિુનિસપાdલટ@ની મતલબ લોક:શનમા ંરહ:નાર બધાને {ણ 

અઠવાfડયા ં લગી જોહાિનસબગ+થી તેર માઈલ \ૂર iTુલા મેદાનમા ં તmં ૂ તાણી 
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વસાવવામા,ં �યા ં ખોરાક ઈ�યાfદ લઈ જવામા ં કાઈંક fદવસ તો Sય જ. તે 

દર°યાન મજ[ૂર પહ:રો ગોઠવવામા ંઆNયો. 

લોકો iબૂ ગભરાયા. પણ Mુ ંતેમને પડખે હોવાથી તેમને આ�ાસન હb ુ.ં આમાનંા 

ઘણા ગર@બો પોતાના પૈસા દાટ@ મેલતા. હવે તે ખસેડવા ર�ા. તેમને બ1ક ન 

મળે, બ1કને તેઓ ન Sણે. Mુ ં તેમની બ1ક બ£યો. માર: �યા ંપૈસાનો ઢગલો થયો. 

મારાથી આવે સમયે મહ:નતાxુ ં લેવાય તમે તો નહોb ુ ંજ. અગવડ: સગવડ: આ 

કામને પહ`ચી વQયો. અમાર@ બ1કના મેનેજરની સાથે માર: પfરચય હતો. �યા ં

ઘણા પૈસા માર: %કૂવા પડશ ેએ મ1 તેમન ેજણાNGુ.ં બ1કો તાબંાનાxુ ંઅને Jપાનાxુ ં

બMુ લેવા તૈયાર નથી હોતી. વળ@ મરક@eે{માથંી આવતા પસૈાનો 4પશ+ કરતા ં

મહ:તાઓ આનાકાની કર:. એવો પણ સભંવ હતો. મેનેજર: મને બધી સગવડ કર@ 

આપી. પૈસા જbંનુાશક પાણીમા ં ધોઈ બ1કમા ં મોકલવાનો ઠરાવ થયો. આમ 

લગભગ ૬૦,૦૦૦ પા�ડ બ1કમા ં%કુાયા એ�ુ ંમને 4મરણ છે. Rમની પાસે વધાર: 

નાણા ંહતા તમેને બાધંી %દુતને સા?ુ NયાR %કૂવાની મ1 અસીલોમા ંસલાહ આપી. 

તે તે અસીલને નામ ેઆમ ક:ટલાક પૈસા %કુાયા. આ=ુ ં પfરણામ એ આNG ુ ક: 

તેમાનંા ક:ટલાક બ1કમા ં પૈસા રાખવા ટ:વાયા. લોક:શનિનવાસીઓને fકલપ4÷ટુ 

ફામ+ નામે �જહાિનસબગ+ની પાસે 4થળ છે �યા ં4પેિશયલ Â:નમા ંલઈ ગયા. અહk 

તેમને સીIુપંાણી °Gિુનિસપાdલટ@એ પોતાન ેખરચે "?ંુૂ પાડ�ુ.ં આ તmંનૂા ગામનો 

દ:ખાવ િસપાઈઓની છાવણી Rવો હતો. લોકોને આમ રહ:વાની ટ:વ નહk તેથી 

માનિસક \ુ:ખ થGુ,ં ન�ુ ંન�ુ ંલા^Gુ,ં પણ ખાસ અગવડ ભોગવવી પડ@ નહk. Mુ ં

દરરોજ એક ¬ટો બાઈિસકલ ઉપર જતો. {ણ અઠવાfડયા ંઆમ iTુલી હવામા ં

રહ:વાથી લોકોના આરો^યમા ંઅવ�ય Zધુારો થયો. અને માનિસક \ુ:ખ તો પહ:લા 

ચોવીસ કલાક નહોતા વી�યા �યા ંજ uલુાGુ.ં એટલે પછ@ તેઓ આનદંથી રહ:વા 

લા^યા. Mુ ં�યા ંS� �યાર: તેમના ંભજનક@ત+ન, રમતગમત ચાલતા ંજ હોય. 
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મને યાદ છે તે �માણે, R fદવસે લોક:શન ખાલી કGુ+ તેને બીR દહાડ: તેની હોળ@ 

કરવામા ંઆવી. એક પણ વ4b ુતેમાથંી બચાવી લેવાનો લોભ °Gિુનિસપાdલટ@એ 

ન કય5. આ જ અરસામા ં ને તે જ કારણને સા?ુ °Gિુનિસપાdલટ@એ પોતાની 

મારક:ટ=ુ ંલÉડકામ પણ બIુ ંબાળ@ નાખંી Ðસેક હSર પા�ડ=ુ ં=કુશાન માથ ે

લીIુ.ં મારક:ટમાથંી %એૂલા �દર જડPા હતા તેથી આ આક?ંુ પગ}ુ ં ભરવામા ં

આNGુ ંહb ુ.ં મો�ંુ ખચ+ તો થGુ,ં પણ પfરણામ એ આNGુ ંક: મરક@ આગળ વધવા ન 

જ પામી. શહ:ર િનભ+ય થGુ.ં 
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18. sк k ��к�� {' " F�� 

આ મરક@એ ગર@બ fહ|દ@ઓ ઉપરનો મારો કાm,ૂ મારો ધધંો ને માર@ જવાબદાર@ 

વધાયા+. વળ@ Gરુોિપયનોમા ં માર@ વધતી જતી ક:ટલીક ઓળખાણો પણ એવી 

િનકટ થતી ગઈ ક: તેથીયે માર@ નૈિતક જવાબદાર@ વધવા માડં@. 

Rમ વે4ટની ઓળખાણ મને િનરાિમષાહાર@ ભોજન¤હૃમા ંથઈ તેમ પોલાકને િવષે 

બ£Gુ.ં એક fદવસે Mુ ં R ટ:બલે બેઠો હતો �યાથંી \ૂરના ટ:બલે એક નવaુવાન 

જમતા હતા. તેમણે મને મળવાની ઈ�છાથી પોતા=ુ ંનામ મોકTGુ.ં મ1 તેમને મારા 

ટ:બલ ઉપર આવવા નોતયા+. તે આNયા. 

"Mુ ં 'fVfટક' નો ઉપત{ંી h.ં તમારો મરક@ િવષેનો કાગળ વા�ંયા પછ@ તમને 

મળવાની મને બMુ ઈ�છા થઈ. આR Mુ ંએ તક મેળ�ુ ંh.ં" 

િમ. પોલાકની િનખાલસતાથી Mુ ંતેમની તરફ ખ1ચાયો. તે જ રાતે અમે એકબીSન ે

ઓળખતા થઈ ગયા, અને �જ|દગી િવષેના અમારા િવચારોમા ંઅમને બMુ સા°ય 

નજર: આNG.ુ સાદ@ �જ|દગી તેમને પસદં હતી. અ%કુ વ4bનુે m�ુs �mલૂ કર: એટલે 

પછ@ તેનો અમલ કરવાની તેમની શ��ત આrય+ પમાડનાર@ લાગી. પોતાની 

�જ|દગીમા ંક:ટલાક ફ:રફારો તો તેમણે એકદમ કર@ દ@ધા. 

'Úfડયન ઓપીિનયન' =ુ ં ખચ+ વધb ુ ં જb ુ ં હb ુ.ં વે4ટનો પહ:લો જ fરપોટ+  મને 

ભડકાવનારો હતો. તમેણે લnGુ ં: 'તમે ક�ો હતો તેવો નફો આ કામમા ંનથી. Mુ ં

તો ખોટ જો� h.ં ચોપડાઓની અNયવ4થા છે. ઉઘરાણી ઘણી છે, પણ તે મ`માથા 

િવનાની છે. ઘણા ફ:રફારો કરવા પડશે. પણ આ fરપોટ+થી તમાર: ગભરાવા=ુ ં

નથી. મારાથી બનતી Nયવ4થા Mુ ંકર@શ. નફો નથી તેટલા સા?ુ Mુ ંઆ કામ છો�ુ ં

તેમ નથી.' 
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નફો ન જોવાથી કામને છોડવા ધારત તો વે4ટ છોડ@ શકત, ને તેમને Mુ ં કોઈ 

�કારનો દોષ ન દઈ શકત. એટ}ુ ંજ નહk પણ, વગર તપાસે નફાવા»ં કામ છે 

એ�ુ ં કહ:વાનો દોષ મારા પર %કૂવાનો તેમને અિધકાર હતો. આમ છતા ં તેમણે 

મને કદ@ કડ�ુ ંવેણ સરiુ ંનથી સભંળાNGુ.ં પણ Mુ ંમા=ુ ંh ંક:, આ નવી Sણથી 

વે4ટની નજરમા ં Mુ ં ઉતાવળે િવ�ાસ કરનારમા ં ખપવા લા^યો હોઈશ. 

મદન�જતની મા£યતા િવષે તપાસ કયા+ િવના તેમના ક�ા ઉપર િવ�ાસ રાખીન ે

મ1 વે4ટને નફાની વાત કર:લી. મને લાગે છે ક:, Sહ:ર કામ કરનાર: આવો િવ�ાસ 

ન રાખતા ં Rની Sત ે તપાસ કર@ હોય એવી જ વ4b ુ કહ:વી જોઈએ. સ�યના 

"Sૂર@એ તો ઘણી સાવધાની રાખવી જોઈએ. કોઈના મન ઉપર ખર@ ખાતર@ 

િવના વધાર: પડતી અસર પાડવી એ પણ સ�યને ઝાખંપ પહ`ચાડનાર@ વ4b ુછે. 

મને કહ:તા ં\ુ:ખ થાય છે ક:, આ વ4b ુSણતા છતા ંઉતાવળે િવ�ાસ %કૂ@ને કામ 

લેવાની માર@ �[ૃિતને Mુ ં છેક Zધુાર@ શBો નથી. તેમા ં Mુ ં ગS ઉપરાતં કામ 

કરવાના લોભનો દોષ જો� h ંએ લોભથી માર: અકળા�ુ ં પડ�ુ ં છે તેના કરતા ં

મારા સાથીઓને બMુ વધાર: અકળા�ુ ંપડ�ુ ંછે. 

વે4ટનો આવો કાગળ આવવાથી Mુ ંનાતલ જવા ઊપડPો. પોલાક તો માર@ બધી 

વાતો Sણતા થઈ જ ગયા હતા. મને %કૂવા 4ટ:શન ઉપર આવેલા, ને 'આ "4ુતક 

ર4તામા ં વાચંી શકાય તે�ુ ં છે. તે વાચંી જજો. તમને ગમશે,' એમ કહ@ તેમણે 

ર�4કન=ુ ં'અન �ુ િધસ લા4ટ' મારા હાથમા ં%Îૂુ.ં 

આ "4ુતકને લીધા પછ@ Mુ ં છોડ@ જ ન શBો. તેણે મને પકડ@ લીધો. 

જોહાિનસબગ+થી નાતાલ ચોવીસ કલાક Rટલો ર4તો હતો. Â:ન સાRં ડરબન 

પહ`ચતી હતી. પહ`�યા પછ@ આખી રાત ¨ઘ ન આવી. "4ુતકમા ં Zચૂવેલા 

િવચારો અમલમા ં%કૂવાનો ઈરાદો કય5. 
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આ પહ:લા ં ર�4કન=ુ ં એક પણ "4ુતક મ1 વા�ંGુ ં નહોb ુ.ં િવધાUયાસના કાળમા ં

પાઠય"4ુતકો બહાર મા?ંુ વાચન નહk R�ુ ંજ ગણાય. કમ+uિૂમમા ં�વેશ કય5 પછ@ 

સમય ઘણો થોડો બચે. એટલે આજ લગી પણ એમ જ કહ:વાય ક: મા?ંુ "4ુતકો=ુ ં

�ાન ઘxુ ં જ થો�ુ ં છે. આ અનાયાસે અથવા પરાણે પળાયેલા સયંમથી મને 

=કુશાન નથી થGુ ંએમ Mુ ંમા=ુ ંh.ં પણ R થોડા ં"4ુતકો વા�ંયા છે તેને Mુ ંઠ@ક 

પચાવી શBો h ંએમ કહ@ શકાય. એવા ં"4ુતકોમા ંRણે માર@ �જ|દગીમા ંત�કાળ 

મહ�વનો રચના�મક ફ:રફાર કરાNયો એ�ુ ં તો આ "4ુતક જ કહ:વાય. તેનો મ1 

પાછળથી તરaુમો કય5, ને તે 'સવ5દય'ને નામે છપાયે}ુ ંછે. 

માર@ એવી મા£યતા છે ક: R વ4b ુમારામા ં¨ડ: ભર:લી હતી તે=ુ ં4પtટ �િતdબ|બ 

મ1 ર�4કનના આ 0થંર�નમા ંજોGુ,ં ને તેથી તેણે માર@ ઉપર સા�ાzય જમાNGુ ંને 

તેમાનંા િવચારોનો અમલ માર@ પાસે કરાNયો. આપણામા ં R સાર@ ભાવનાઓ 

Zતૂેલી હોય તેને S0ત કરવાની શ��ત R ધરાવે તે કિવ છે. બધા કિવની બધા 

ઉપર સરખી અસર નથી થતી, ક:મ ક: બધામા ંબધી સાર@ ભાવનાઓ એકસરખા 

�માણમા ંહોતી નથી. 

'સવ5દય'ના િસsાતંો Mુ ંઆમ સમzયો : 

૧. બધાના ભલામા ંઆપxુ ંભ}ુ ંરહ:} ુછે. 

૨. વક@લ તેમ જ વળંદ બનંેના કામની fક|મત એકસરખી હોવી જોઈએ, ક:મ ક: 

આ�િવકાનો હક બધાને એકસરખો છે. 

૩. સા\ંુ મaૂર@=ુ,ં ખે�તૂ=ુ ં�વન જ ખ?ંુ �વન છે. 

પહ:લી વ4b ુMુ ંSણતો હતો. બી� Mુ ંઝાખંી જોતો હતો. {ી�નો મ1 િવચાર જ 

નહોતો કય5. પહ:લીમા ં બી� બનંે સમાયેલી છે એમ મને 'સવ5દયે' દ@વા R�ુ ં

દ:ખાડ�ુ.ં સવાર થGુ ંને Mુ ંતેનો અમલ કરવાના �ય�નમા ંપડPો. 
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19. IC��|��� �L�પ�� 

સવાર: �થમ તો મ1 વે4ટની સાથે વાત કર@. Õસવ5દયÕની મારા ઉપર થયલેી 

અસર મ1 તેમને કહ@ સભંળાવી, ને ZચૂNGુ ંક: ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕને એક ખેતર 

ઉપર લઈ જ�ુ.ં �યા ંસMુ એકસરખો ખાધાખરચ "રૂતો ઉપાડ કર:, સMુ પોતાની 

ખેતી કર:, અને બચવા વખતમા ં ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ=ુ ં કામ કર:. વે4ટ: એ 

Zચૂનાનો 4વીકાર કય5. દર:ક=ુ ંખાધાખરચ ઓછામા ંઓh ં{ણ પા�ડ થાય એવી 

ગણતર@ કર@. આમા ંગોરાકાળાનો ભેદ નહોતો રાખવામા ંઆNયો. 

પણ �ેસમા ંતો દશેક કામ કરનાર હતા. બધાને જગંલમા ંવસ�ુ ંઅ=[ુળૂ આવે ક: 

નહk એ એક સવાલ હતો, અને બધા એકસરખો ખાવા પહ:રવા જોગો જ ઉપાડ 

કરવા તૈયાર થાય ક: નહk એ બીજો સવાલ હતો. અમે બનંેએ તો એવો િનrય 

કય5 ક:, R આ યોજનામા ંદાખલ ન થઈ શક: તે પોતાનો પગાર ઉપાડ:; ધીમે ધીમ ે

બધા સ4ંથાવાસી થઈને રહ: એ આદશ+ રાખવો. 

આ &�tટએ મ1 કામદારોમા ંવાત શJ કર@. મદન�જતને તો તે ગળે ન જ ઊતર@. 

તેમને ધા4તી લાગી ક:, R વ4bમુા ં તેમણે પોતાનો આ�મા ર:ડPો હતો તે માર@ 

%ખૂા+ઈથી એક માસમા ંIળૂધાણી થઈ જવાની, ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ નહk ચાલે, 

�ેસ પણ નહk ચાલે, ને કામદારો ભાગી જશે. 

મારા ભ{ીS છગનલાલ ગાધંી આ �ેસમા ં કામ કરતા હતા. તેમને પણ મ1 

વે4ટની સાથે જ વાત કર@. તેમને [ંુ�ંુબનો બોજો હતો. પણ બચપણથી જ તેમણે 

માર@ નીચે તાલીમ લેવા=ુ ંને કામ કરવા=ુ ંપસદં કGુ+ હb ુ.ં મારા પર તમેનો બM ુ

િવ�ાસ હતો. એટલે દલીલ વગર તે તો ભQયા ને આજ લગી માર@ સાથે જ છે. 
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{ીS ગોિવ|દસામી કર@ને મશીિનયર હતા. તે પણ ભQયા. બીSઓ જોક: 

સ4ંથાવાસી ન થયા, પણ તેમણે Mુ ં�ેસને zયા ંલઈ S� �યા ંઆવવા કmલૂ કGુ+. 

આમ કામદારોની જોડ: વાતચીતમા ંબેથી વધાર: fદવસ ગયા હોય એમ મને યાદ 

નથી. bરુત મ1 છાપામા ંડરબનની ન�ક કોઈ પણ 4ટ:શન પાસે જમીનના �ુકડાન ે

સા?ુ Sહ:રખબર %કૂ@. જવાબમા ંfફિન�સની જમીન=ુ ંકહ:ણ આNGુ.ં વે4ટ ને Mુ ંતે 

જોવા ગયા. સાત fદવસની ~દર ૨૦ એકર જમીન લીધી. તેમા ંએક નાનકડો 

પાણીનો ઝરો હતો. ક:ટલાકં નારંગીના ંને ક:ર@ના ંઝાડ હતા.ં જોડ: જ ૮૦ એકરનો 

બીજો એક કકડો હતો. તેમા ં િવશેષ ફળઝાડ ને એક �પં�ુ ં હb ુ.ં તે પણ થોડા 

fદવસ બાદ ખર@ધો. બેઉના મળ@ને ૧,૦૦૦ પા�ડ આ_યા. 

શેઠ પારસી ?ુ4તમ� મારા ંઆવા ંબધા ંસાહસોના ભાગીદાર હોય જ. તેમને માર@ 

આ યોજના ગમી. એક મોટા ગોડાઉનના ંપતરા ંવગેર: તેમની પાસે પડPા ંહતા ંતે 

તેમણે મફત આ_યા.ં તે વડ: બાધંકામ શJ કGુH. ક:ટલાક fહ|દ@ Zતુારો ને સલાટો 

માર@ સાથે લડાઈમા ં આવેલા તેમાનંા મળ@ આNયા. તેમની મદદથી કારખા=ુ ં

બાધંવા=ુ ંશJ કGુH. એક માસમા ંમકાન તૈયાર થGુ.ં તે ૭૫ >ટ લાmં ુ ંને ૫૦ >ટ 

પહો»ં હb ુ.ં વે4ટ વગેર: શર@રને જોખમે કfડયા Zતુાર સાથે વ4યા. 

fફિન�સમા ં ઘાસ iબૂ હb ુ,ં વ4તી %Ðુલ નહોતી. તેથી સપ5નો ઉપ&વ હતો તે 

જોખમ હb ુ.ં �થમ તો સMુ તmં ૂતાણીને રહ:લા. 

%nુય મકાન તૈયાર થGુ ંએટલે એક અઠવાfડયામા ં ઘણોખરો સામાન ગાડાવાટ: 

fફિન�સ લઈ ગયા. ડરબન ને fફિન�સ વ�ચે તેર માઈલ=ુ ં~તર હb ુ.ં fફિન�સ 

4ટ:શનથી અઢ@ માઈલ છે�ંુ હb ુ.ં 

મા{ એક જ અઠવાfડGુ ંÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ મકGુ+ર@ �ેસમા ંછપાવ�ુ ંપડ�ુ.ં 
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માર@ સાથે R R સગાઓ વગેર: આવલેા ને વેપારમા ંવળગી ગયા હતા તેમન ે

મારા મતમા ં ભેળવવાનો ને fફિન�સમા ંદાખલ કરવાનો �ય�ન મ1 આદય5. આ 

બધા તો &Nય એક¦ંુ કરવાની હ`શે દdeણ આfgકા આવલેા. તેમને સમSવવા=ુ ં

કામ %�ુક:લ હb ુ.ં પણ ક:ટલાક સમzયા. આ બધામાથંી અ�યાર: મગનલાલ 

ગાધંી=ુ ં નામ Mુ ં તારવી કા¼ંુ h.ં ક:મ ક: બીS R સમzયા તે થોડોઘણો વખત 

fફિન�સમા ંરહ@ પાછા &Nયસચંયમા ંપડPા. મગનલાલ ગાધંી પોતાનો ધધંો સકં:લી 

માર@ સાથે આNયા �યારથી તે ર�ા જ છે; ને પોતાના mÇુ�ધબળથી, �યાગશ��તથી 

ને અન£ય ભfકતથી મારા ¬તfરક �યોગોમાનંા મારા %ળૂ સાથીઓમા ં આR 

�ધાનપદ ભોગવે છે, ને 4વયિંશdeત કાર@ગર તર@ક: તેઓમા ં માર@ &�tટએ 

અ�¾તીય 4થાન ભોગવે છે. 

આમ ૧૯૦૪ની સાલમા ંfફિન�સની 4થાપના થઈ, અને િવટંબણાનો છતા ંfફિન�સ 

સ4ંથા તેમ જ ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ બ� ેહaુ નભી ર�ા ં છે. પણ આ સ4ંથાની 

આરંભની %સુીબતો ને તેમા ંથયેલી આશાિનરાશાઓ તપાસવા લાયક છે. તે બીS 

�કરણમા ંિવચારqુ.ં 
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20. પ
=%� ��� 

fફિન�સમા ંપહ:લો ~ક કાઢવો સહ:}ુ ંન નીવડ�ુ.ં બે સાવચેતી મને ન Zઝૂી હોત 

તો ~ક એક અઠવાfડGુ ંબધં રહ:ત અથવા મોડો નીકળત. આ સ4ંથામા ંએÇ£જનથી 

ચાલનારા સચંા વસાવવાની માર@ દાનત ઓછ@ જ હતી. zયા ંખેતી પણ હાથ વડ: 

કરવાની હતી �યા ંછા"ુ ંપણ હાથે જ ચલાવી શકાય એવા ંય{ંોથી ચાલે તો સા?ંુ 

એમ મનમા ં હb ુ.ં પણ તે ન બને એ�ુ ં આ વેળા લાગે}ુ,ં તેથી �યા ં ઓઈલ-

એÇ£જન લઈ ગયા હતા. પણ આ તેલય{ં ખોટક: તો તે વેળાન ેસા?ુ કંઈક પણ 

બી� કામચલાઉ શ��ત હોય તો સા?ંુ એમ મ1 વે4ટને Zચૂવે}ુ.ં તેથી તેમણે હાથ 

વતી ચલાવવા=ુ ંએક ચV રાખે}ુ,ં ને તે વતી %&ુણય{ંને ગિત આપી શકાય એમ 

કGુ+ હb ુ.ં વળ@ છાપા=ુ ંકદ રો�જ|દા પ{ના R�ુ ંહb ુ.ં મો�ંુ ય{ં ખોટક: તો તે bરુત 

સમાર@ શકાય એવી સગવડ આ 4થળે નહોતી. તથેી પણ છા"ુ ં અટક:. આ 

અગવડને પહ`ચી વળવા કદ બદલીને સામા£ય સા_તાfહક Rવ�ુ ંરાnGુ,ં ક: Rથી 

અડચણ વેળાએ નાના ય{ં ઉપર પણ પગ વતી થોડા ંપાના ંકાઢ@ શકાય. 

આરંભકાળમા ં ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ �ગટ કરવાના fદવસની આગલી રાતે તો 

સMુને ઓછોવતો ઉSગરો થતો જ. પાનાનંી ગડ@ વાળવાના કામમા ંનાનામોટા 

બધા રોકાતા, ને કામ રાતના દશબાર વા^યે "?ંુૂ થb ુ.ં પણ પહ:લી રાત ન uલુાય 

તેવી હતી. છાપવા=ુ ં ચોક¦ંુ બધંાGુ,ં પણ ��જન ચાલવાની ના પાડ: ! ��જન 

ગોઠવવા અને ચલાવી દ:વા એક ઈજનેરને બોલાNયો હતો. તેણે અને વે4ટ: iબૂ 

મહ:નત કર@, પણ ��જન ચાલે જ નહk. સMુ dચ|તાG�ુત થઈ બેઠા. છેવટ: વે4ટ 

િનરાશ થઈ ભીની ¬ખે માર@ પાસે આNયા ને કહ:: Õહવે ��જન આR ચાલે તેમ 

નથી, અને આ અઠવાfડયે વેળાસર આપણે છા"ુ ંનહk કાઢ@ શક@એ.Õ 
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Õએમ જ હોય તો આપણે લાચાર થયા. પણ ¬Z ુઢાળવા=ુ ંકqુ ંકારણ નથી. હ� 

કાઈં �ય�ન થઈ શ�તા હોય તો કર@ ¶ટ@એ. પણ પેલા ઘોડા=ુ ંqુ?ંÕ એમ બોલી 

મ1 આ�ાસન આ_Gુ.ં 

વે4ટ બોTયા : Õએ ઘોડો ચલાવનારા આપણી પાસે માણસો Bા ંછે ? આપણે છ@એ 

તેટલાથી એ ઘોડો ન ચાલે. તેને ચલાવવાને સા?ુ વારાફરતી ચાર ચાર માણસ 

જોઈએ. આપણે તો બધા થાBા છ@એ.Õ 

Zતુાર@ કામ તો બIુ ં "?ંુૂ નહોb ુ ં થGુ.ં તથેી Zતુારો હaુ ગયા નહોતા. તેઓ 

છાપખાનામા ંજ Zતૂા હતા. તેમને ચkધીને મ1 કKુ ં: Õપણ આ બધા િમ�ીઓ છે 

એ=ુ ં qુ ં? ને આજની રાતને સા?ુ આપણે બધા અખડં ઉSગરો કરqુ.ં આટ}ુ ં

કત+Nય બાક@ રહ: છે એમ મને લાગે છે.Õ 

Õિમ�ીઓને ઉઠાડવાની ને તેમની મદદ માગવાની માર@ fહ|મત નથી, ને આપણે 

થાક:લા માણસોને પણ ક:મ કહ:વાય ? 

Õએ મા?ંુ કામ ,Õ મ1 કKુ.ં 

Õતો સભંવ છે ક: આપણે પહ`ચી વળ@એ.Õ 

મ1 િમ�ીઓને જગાડયા ને તેમની મદદ માગી. માર: તેમને વીનવવા ન પડPા. 

તેમણે કKુ:ં Õઆવે ટાણે અમે કામ ન આવીએ તો અમે માણસ શેના ? તમે 

આરામ લો. અમે ઘોડો ચલાવી દઈqુ.ં અમને એમા ંમહ:નત લાગે તેમ નથી.Õ 

છાપખાનાના જણ તો તૈયાર હતા જ. 

વે4ટના હષ+નો પાર ન ર�ો. તેમણે કામ કરતા ંભજન શJ કGુH. ઘોડો ચલાવવામા ં

િમ�ીઓની સામે Mુ ંઊભો ને બીS બધા વારાફરતી ઊભા. કામ નીકળવા માડં� ુ.ં 
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સવારના સાતેક વા^યા હશે. મ1 જોGુ ં ક: હaુ કામ સાર@ પઠે: બાક@ હb ુ.ં વે4ટન ે

કKુ ં: Õહવે ઈજનેરને જગાડ@ ન શકાય ? fદવસના અજવાળામા ંપાછ@ મહ:નત કર: 

ને કદાચ ��જન ચાલે તો આપxુ ંકામ વખતસર "?ંુૂ થઈ Sય.Õ 

વે4ટ: ઈજનેરને ઉઠાડPો. તે bરુત ઊઠ@ નીકQયો ને ��જનની કોટડ@મા ંપ1ઠો. શJ 

કરતા ંજ ��જન ચાલવા માડં� ુ.ં �ેસ iશુીના પોકારથી ગા� ઊઠ�ુ.ં Õઆમ ક:મ 

થb ુ ંહશ ે? રા{ે આટઆટલી મહ:નત કયા+ છતા ંચાTGુ ંનહk, ને હવે ક:મ Sણે કંઈ 

દોષ ન હોય એમ ચલાવતા ંજ ચાલવા લા^Gુ ં?Õ 

વે4ટ: ક: ઈજનેર: જવાબ આ"યુો : Õએનો ઉતર આપવો %�ુક:લ છે. ય{ંોને પણ ક:મ 

Sણે આપણી પેઠ: આરામ જોઈતો હોય નહk, એવી ર@તે ક:ટલીક વેળા તેઓ 

વત+તા જોવામા ંઆવે છે !Õ 

મ1 તો મા£Gુ ંક: આ ��જન=ુ ંન ચાલ�ુ ંએ અમાર@ બધાની કસોટ@ હતી, ને તે=ુ ં

અણીને સમયે ચાલ�ુ ંq�ુધ મહ:નતb ુ ંqભુ Øળ હb ુ.ં 

છા"ુ ંિનયમસર 4ટ:શને પહ`�Gુ,ં ને બધા િનિrõત થયા. 

આવા આ0હને પfરણામે છાપાની િનયિમતતાની છાપ પડ@ ને fફિન�સમા ં

મહ:નત=ુ ંવાતાવરણ S°Gુ.ં આ સ4ંથામા ંએવો પણ એક Gગુ આNયો ક: zયાર: 

��જન ચલાવવા=ુ ંઈરાદા"વૂ+ક બધં કરવામા ંઆવે}ુ ંને Ðઢતા"વૂ+ક ઘોડાથી જ 

કામ ચલાવતા. fફિન�સનો આ ¨ચામા ં ¨ચો નૈિતક કાળ હતો એવી માર@ 

મા£યતા છે. 
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21. પ	%�к= 8�પ%�}2 � 

fફિન�સ Rવી સ4ંથા 4થપાયા પછ@ Mુ ંપોતે તેમા ંથોડો જ સમય વસી શBો એ 

મને હમશેા \ુ:ખની વાત રહ@ છે. એની 4થાપના વખતે માર@ કTપના એ હતી ક: Mુ ં

પણ �યા ં જ વસીશ, માર@ આ�િવકા તેમાથંી મેળવીશ, ધીમે ધીમે વક@લાત 

છોડ@શ, fફિન�સમા ંપડPો R સેવા થઇ શકશે તે કર@શ ને fફિન�સની સફળતા એ 

જ સેવા ગણીશ. પણ આ િવચારોનો ધાર:લો અમલ તો ન જ થયો. એ�ુ ંમારા 

અ=ભુવમા ંમ1 ઘણી વાર જોGુ ં છે ક: આપણે ઇ�છ@એ કંઇ ને થાય કંઇ બીaુ ંજ. 

પણ મ1 સાથે સાથે એ પણ અ=ભુNGુ ંછે ક:, zયા ંસ�યની જ સાધના ને ઉપાસના 

છે �યા ં આપણી ધારણાઓ �માણે ભલે પfરણામ ન આવે, તોપણ અણધાર:}ુ ં

આવે તે પfરણામ અ[ુશલ નથી હોb ુ ં ને ક:ટલીક વળેા ધાયા+ કરતા ંવધાર: સા?ંુ 

હોય છે. fફિન�સમા ંR અણધાયાH પfરણામો આNયા ંને fફિન�સે R અણધાGુH 4વJપ 

પકડ�ુ ંતે અ[ુશકલ નહોતા ંતો Mુ ંિનrય"વૂ+ક કહ@ શ[ંુ h.ં વધાર: સારા ંકહ:વાય ક: 

નહk એ િવષે િનrય"વૂ+ક નથી કહ@ શકાb ુ.ં 

અમે બધા Sતમહ:નતથી નીભqુ ં એ ધારણાથી %&ુણાલયની આસપાસ દર:ક 

િનવાસીને સા?ુ {ણ {ણ એકરના જમીનના �ુકડા પાડPા. આમા ંએક ટ[ુડો માર: 

િનમી!ે પણ મપાયો. તે બધા ઉપર અમાર@ બધાની ઇ�છા િવ?ુs અમ ેપતરાનંા ં

ઘર બા�ંયા.ં ઇ�છા તો ખે�તૂને શોભે એવા ં ઘાસમાટ@ના ં અથવા ×ટના ં ખોરડા ં

બાધંવાની હતી. તે ન થઇ શÎુ ં . તેમા ંવધાર: પૈસાનો Nયય થતો હતો, વધાર: 

વખત જતો હતો. બધા ઝટ ઘરબારવાળા થવા ને કામમા ંપરોવાઇ જવા આbરુ 

હતા. 
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સપંાદક તર@ક: તો મનZખુલાલ નાજર જ ગણાતા હતા. તે આ યોજનામા ંદાખલ 

નહોતા થયા. તમે=ુ ંરહ:ઠાણ ડરબનમા ંજ હb ુ.ં ડરબનમા ં'×fડયન ઓપીિનયન'ની 

એક નાનકડ@ શાખા પણ હતી. 

બીબા ંગોઠવવાને સા?ુ જોક: પગારદાર માણસો હતા, છતા ં\ૃ�tટ એ હતી ક: છા"ુ ં

છાપવાની fVયા, R વધાર: વખત રોકનાર@ પણ સહ:લી હતી, તે બધા 

સ4ંથાવાસીઓએ Sણી લેવી અને કરવી. આથી R નહોતા Sણતા તે તૈયાર થયા. 

Mુ ંઆ કામમા ં છેવટ લગી સૌથી વધાર: ઠોઠ ર�ો, અને મગનલાલ ગાધંી સૌથી 

આગળ વધી ગયા. તેમને પોતાને પણ પોતાનામા ં રહ:લી શ��તની ખબર નહk 

હોય એમ મ1 હમેશા ંમા£Gુ ંછે. છાપખાના=ુ ંકામ કદ@ કર:}ુ ંજ નહk, છતા ંતે [ુશળ 

બીબા ંગોઠવનાર થઈ ગયા ને ઝડપમા ંપણ સરસ �ગિત કર@, એટ}ુ ંજ નહk 

પણ થોડા સમયમા ં છાપખાનાની બધી fVયાઓ ઉપર સારો કાm ૂ મેળવી મને 

આrય+ચ��ત કય5. 

આ કામ હaુ ઠ:કાણે તો પડ�ુ ં જ નહોb ુ,ં મકાનો પણ તૈયાર નહોતા ં થયા, 

તેટલામા ંઆ નવા રચાયેલા [ુ�ંુબને %કૂ@ને Mુ ં જોહાિનસબગ+ નાઠો. �યા=ુ ં કામ 

લાબંી %દુતને સા?ુ પડb ુ ંમેલી શ[ંુ એવી માર@ �4થિત નહોતી. 

જોહાિનસબગ+થી[૧] આવીને પોલાકને આ મહ�વના ફ:રફારની વાત કર@. પોતે 

આપેલા "4ુતક=ુ ંઆ પfરણામ જોઇ તેમના આનદંનો પાર ન ર�ો. '�યાર: Mુ ંપણ 

આમા ંકોઇ ર@તે ભાગ ન લઇ શ[ંુ ?' તેમણે ઊમળકાભેર "છૂÒુ.ં 

મ1 કKુ,ં 'અવ�ય તમ ેભાગ લઇ શકો છો. ઇ�છો તો તમે આ યોજનામા ંજોડાઇ 

શકો છો.' 

'મને દાખલ કરો તો Mુ ંતૈયાર જ h.ં' પોલાક: જવાબ આ_યો. 
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આ \ૃઢતાથી Mુ ં%ુ̂ ધ થયો. પોલાક: 'fVfટક'માથંી પોતાને %�ુત કરવા શેઠને એક 

માસની નોfટસ આપી અને %દુત વી�યે fફિન�સમા ં પહ`ચી ગયા. પોતાના 

િમલનસારપણાથી તમેણે સૌના ં fદલ હર@ લીધા,ં ને [ુ�ંુબના જણ તર@ક: તે રહ@ 

ગયા. સાદાઇ તેમના હાડમા ં હતી એટલે તેમને fફિન�સ=ુ ં�વન જરાયે નવાઇ 

R�ુ ંક: કfઠન ન લાગતા ં4વાભાિવક ને ?ુdચકર લા^Gુ.ં 

પણ Mુ ં તેમેન �યા ં લાબંો વખત રાખી ન શBો. િમ. ર@ચે કાયદાનો અUયાસ 

િવલાયતમા ં "રૂો કરવાનો િનrય કય5. એકલે હાથે મારાથી આખી ઓfફસનો 

બોજો ¨ચક@ શકાય તેમ નહોb ુ.ં તેથી મ1 પોલાકને ઓfફસમા ંરહ:વા=ુ ં ને વક@લ 

થવા=ુ ંZચૂNGુ.ં મારા મનમા ંએમ હb ુ ં ક: તેમના વક@લ થયા પછ@ છેવટ: અમ ે

બ�ે fફિન�સમા ંજ પહ`ચી જઇqુ.ં 

આ બધી કTપનાઓ ખોટ@ પડ@. પણ પોલાકના 4વભાવમા ંએક �કારની એવી 

સરળતા હતી ક: Rની ઉપર તેમનો િવ�ાસ બેસે તેની સાથે દલીલ ન કરતા ંતેના 

અdભ�ાયને અ=[ુૂળ થવાનો તે �ય�ન કર:. પોલાક: મને લnGુ:ં 'મને તો આ 

�વન જ ગમે છે. Mુ ંઅહk Zખુી h.ં અને આ સ4ંથાને આપણે ખીલવી શક@qુ.ં પણ 

જો તમે એમ માનો ક: મારા �યા ંઆવવાથી આપણા આદશ5 વેલા સફળ થશે તો 

Mુ ં આવવા તૈયાર h.ં' મ1 આ કાગળ વધાવી લીધો. પોલાક fફિન�સ છોડ@ને 

જોહાિનસબગ+ આNયા ને માર@ ઓfફસમા ંવક@લાતી કાર[ુન તર@ક: જોડાયા. 

આ જ સયમા ંએક 4કોચ િથયોસોfફ4ટ, Rને Mુ ં કાયદાની પર@eાને સા?ુ તૈયાર 

થવામા ંમદદ કરતો હતો, તેને પણ મ1 પોલાક=ુ ંઅ=કુરણ કરવા િનમ{ંણ આ_Gુ ં

ને તે જોડાયો. અને જો ઇ�ર@ સકં:ત aુદો જ ન હોત તો સાદા �વનને બહાન ે

પાથર:લી મોહSળમા ંMુ ંપોતે જ ફસાઇ Sત. 
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અમાર@ કોઇની પણ ધારણા બહાર માર@ તેમ જ મારા આદશ+ની રeા ક:વી ર@ત ે

થઇ એ બનાવને પહ`ચતા ંપહ:લા ંક:ટલાકં �કરણો જશે.

 

૧. અહk 'જોહાિનસબગ+થી'ને બદલે 'જોહાિનસબગ+' જોઇએ. 
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22. ‘~�3 ��� ��х3’ 

હવે bરુતમા ં દ:શ જવાની અથવા તો �યા ં જઇને �4થર થવાની આશા મ1 છોડ@ 

હતી. Mુ ંતો પ�નીને એક વષ+ની ધીરજ દઇને દdeણ આfgકા પાછો આNયો હતો. 

વષ+ તો વી�Gુ ંને મા?ંુ પાh ંફરવા=ુ ં\ૂર થGુ,ં તેથી છોકરાનંે બોલાવવાનો િનrય 

કય5. 

છોકરા ંઆNયા.ં તેમા ં મારો {ીજો દ@કરો રામદાસ પણ હતો. તે ર4તે 4ટ@મરના 

નાiદુાની સાથે iબૂ હળ@ ગયો હતો, ને તેની સાથે રમતા ંતેનો હાથ ભા^યો હતો. 

ક_તાને તેની બરદાસ iબૂ કર@ હતી. દા�તર: હાડ[ંુ સા�ંGુ ં હb ુ,ં ને zયાર: તે 

જોહાિનસબગ+ પહ`�યો �યાર: તેનો હાથ લાકડાની પાટલી વ�ચે બાધંી Jમાલની 

ગળાઝોળ@મા ંઅ�ધર રાખેલો હતો. 4ટ@મરના દા�તરની ભલામણ હતી ક: જખમ 

કોઇ દા�તરની પાસે \ુર4ત કરાવવો. 

પણ મારો આ કાળ તો ધમધોકાર માટ@ના �યોગો કરવાનો હતો. માર: R 

અસીલોને મારા ¨ટવૈદા ઉપર િવ�ાસ હતો તેમની પાસે પણ Mુ ં માટ@ના ને 

પાણીના �યોગો કરાવતો. રામદાસને સા?ુ બીaુ ં qુ ં થાય ? રામદાસની �મર 

આઠ વષ+ની હતી. 'Mુ ંતારા જખમની સારવાર Sતે ક?ંુ તો b ુ ંગભરાશે તો નહk,' 

એમ મ1 તેને "છૂÒ ુ.ં રામદાસે હસીને મને �યોગ કરવાની રS આપી. જોક: એ 

અવ4થાએ તેન ેસારાસારની ખબર ન પડ:, તોપણ દા�તર અને ¨ટવૈદનો ભેદ તો 

તે સાર@ પઠે: Sણતો હતો. છતા ંતેને મારા �યોગો િવષે ખબર હતી ને મારા ઉપર 

િવ�ાસ હતો એટલે તે િનભ+ય ર�ો. 

Ëજૂતા ંËજૂતા ંમ1 તેનો પાટો ખોTયો, જખમને સાફ કય5, ને સાફ માટ@ની લોપર@ 

%કૂ@ Rમ પહ:લા ંબા�ંયો હતો તેમ પાટો બાધંી લીધો. આમ હમંેશા Mુ ંSતે જખમ 
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સાફ કરતો ને માટ@ %કૂતો. મfહના માસમા ંજખમ ત§ન ?ુઝાઇ ગયો. કોઇ fદવસ ે

કqુ ં િવÕન ન આNGુ ં ને fદવસે fદવસે જખમ Jઝતો ગયો. દા�તર@ મલમપ¸ીથી 

પણ એટલો સમય તો જશે જ એમ 4ટ@મરના દા�તર: કહ:રાNGુ ંહb ુ.ં 

આ ઘરગ�ુ ંઉપચારો િવષે મારો િવ�ાસ અને તેનો અમલ કરવાની માર@ fહ|મત 

વ�યા.ં આ પછ@ મ1 �યોગો=ુ ં eે{ iબૂ વધાGુH. જખમો, તાવ, અ�ણH, કમળો, 

ઇ�યાfદ દદ5ને સા?ુ માટ@ના, પાણીના ને અપવાસના �યોગો નાનામંોટા,ં 

�ી"?ુુષો ઉપર કયા+ અને ઘણાખરા સફળ થયા. આમ છતા ંR fહ|મત મને દdeણ 

આfgકામા ં હતી તે અહk નથી રહ@, અને અ=ભુવે એમ પણ જોGુ ં છે ક: આ 

�યોગોમા ંજોખમ ર�ા ંજ છે. 

આ �યોગોના વણ+નનો હ:b ુમારા �યોગોની સફળતા િસs કરવાનો નથી. એક 

પણ �યોગ સવાHશે સફળ થયો છે એવો દાવો કર@ શકાય એમ નથી. દા�તરો પણ 

એવો દાવો ન કર@ શક:. પણ હ:b ુએટ}ુ ંજ કહ:વાનો છે ક:, Rને નવા અપfરdચત 

�યોગો કરવા હોય તેણે પોતાનાથી આરંભ કરવો જોઇએ. આમ થાય તો સ�ય 

વહ:}ુ ં�ગટ થાય છે ને તેવા �યોગો કરનારને ઇ�ર ઉગાર@ લે છે. 

માટ@ના �યોગોમા ંR જોખમો હતા ં તે જ Gરુોિપયનોના િનકટ સમાગમમા ંહતા.ં 

ભેદ મા{ �કારનો હતો. પણ એ જોખમોનો મને પોતાને િવચાર સરખો પણ નથી 

આNયો. 

પોલાકને માર@ સાથે જ રહ:વા=ુ ંિનમ{ંણ આ_Gુ ંને અમે સગા ભાઇની Rમ રહ:વા 

લા^યા. પોલાકને R બાઇ સાથે તેઓ પર·યા તેની સાથે મૈ{ી તો ક:ટલાકં વષ5 

થયા ંહતી. બે�ેએ સમય આNયે િવવાહ કર@ લેવાનો િનrય પણ કય5 હતો. પણ 

પોલાક કંઈક &Nયસ0ંહની રાહ જોતા હતા એ�ુ ંમને 4મરણ છે. ર�4કનનો તેમનો 

અUયાસ મારા કરતા ં ઘણો વધાર: હતો, પણ પિrમના વાતાવરણમા ં ર�4કનના 
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િવચારોનો "રૂો અમલ કરવા=ુ ં તેમને Zઝેૂ તેમ ન હb ુ.ં મ1 દલીલ કર@, 'Rની 

સાથે éદયની ગાઠં બધંાઇ તનેો િવયોગ ક:વળ &Nયને અભાવે ભોગવવો એ 

અયો^ય ગણાય. તમાર: fહસાબે તો ગર@બ કોઇ પરણી જ ન શક:. વળ@ હવે તમે 

તો માર@ સાથે રહો છો. એટલે ઘરખરચનો સવાલ નથી. તમે વહ:લા પરણો એ જ 

Mુ ંતો ઇtટ મા=ુ ંh.ં' 

માર: પોલાકની સાથે બે વાર દલીલ કરવાપxુ ંરKુ ંજ નથી. તેમણે bરુત માર@ 

દલીલ ઝીલી લીધી. ભાિવ િમિસસ પોલાક તો િવલાયતમા ં હતા.ં તેમની સાથે 

પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેઓ રા� થયા,ં ને થોડા જ માસમા ં િવવાહ કરવા 

જોહાિનસબગ+મા ંઆવી પહ`�યા.ં 

િવવાહ ખચ+ તો કંઇ જ કGુH નહોb ુ.ં િવવાહનો કંઇ ખાસ પોશાક પણ નહોતો. એમને 

ધમ+િવિધની ગરજ નહોતી. િમિસસ પોલાક જ£મે d�4તી ને પોલાક યMદૂ@ હતા. 

બનંેની વ�ચે જ સામા£ય ધમ+ હતો તે નીિનધમ+ હતો. 

પણ આ િવવાહનો એક ર%�ૂ �સગં લખી નાiુ.ં Âા£સવાલમા ં ગોરાઓના 

િવવાહની ન`ધ કરનારા અમલદાર કાળા માણસના િવવાહની ન`ધ લે નહk. આ 

િવવાહમા ંઅણવર તો Mુ ંહતો. ગોરા િમ{ને અમે શોધી શBા હોત, પણ પોલાક તે 

સહન કર: તેમ નહોb ુ.ં તેથી અમે {ણે જણ અમલદારની પાસે હાજર થયા. Mુ ં

Rમા ં અણવર હો� એ િવવાહ બનંે પeે ગોરા જ હોય એવી અમલદારને શી 

ખાતર@ ! તેણે તપાસ કરવા ઉપર %લુતવી રાખવા મા^Gુ.ં વળતે fદવસ ે

નાતાલનો તહ:વાર હતો. ઘોડ: ચડ:લા ં �ી"?ુુષના િવવાહની ન`ધ તાર@ખ આમ 

બદલાય એ સMુને અસ� લા^Gુ.ં વડા મા�4Â:ટને હ ં ઓળખતો હતો. તે આ 

ખાતાનો ઉપર@ હતો. Mુ ંઆ દંપતીને લઇ તેની આગળ હાજર થયો. તે હ4યો ને 

મને dચÀી લખી આપી. આમ િવવાહ ર�4ટર થયા. 
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આજ લગી થોડાઘણા પણ પfરdચત ગોરા "Jુષો માર@ સાથે રહ:લા. હવે એક 

પfરચય િવનાની ~0ેજ બાઇ [ુ�ંુબમા ંદાખલ થઇ. મને પોતાને તો કોઇ fદવસ 

કશો િવખવાદ થયો હોય એ�ુ ં યાદ નથી. પણ zયા ં અનકે Sિતના અન ે

4વભાવના fહ|દ@ઓ આવS કરતા, zયા ંમાર@ પ�નીને હaુ આવા અ=ભુવ aૂજ 

હતા, �યા ં તેમને બનંેને કોઇ વાર ઉ¾ગેના �સગંો આNયા હશે. પણ એક જ 

Sિતના [ુ�ંુબને તેવા �સગંો Rટલા આવે તેના કરતા ં આ િવSતીય [ુ�ંુબને 

વધાર: તો આNયા નથી જ. બTક:, R આNયા=ુ ં મને 4મરણ છે તે પણ ન�વા 

ગણાય. સSતીય િવSતીય એ મનના તરંગો છે. આપણે સૌ એક [ુ�ંુબ જ છ@એ. 

વે4ટના િવવાહ પણ અહk જ ઊજવી લ�. �જ|દગીના આ કાળે ��ચય+ િવષેના 

મારા િવચારો પાકા નહોતા થયા. તેથી મારો ધધંો [ંુવારા િમ{ોને પરણાવી 

દ:વાનો હતો. વે4ટને zયાર: િપbયૃા{ા કરવાનો સયમ આNયો �યાર: મ1 તેમને બની 

શક: તો પરણીને જ પાછા આવવાની સલાહ આપી. fફિન�સ અમા?ંુ બધા=ુ ંઘર 

થGુ ં હb ુ ં ને સૌ ખે�તૂો થઇ બેઠા હતા, એટલે િવવાહ ક: વશં��ૃs ભયનો િવષય 

નહોતો. 

વે4ટ લે4ટરની એક Zુદંર [ુમાfરકાને પરણી લાNયા. આ બાઇ=ુ ં [ુ�ંુબ લે4ટરમા ં

જોડાનો મોટો ધધંો ચાલે છે તેમા ંકામ કરના?ંુ હb ુ.ં િમિસસ વે4ટ: પણ થોડો સમય 

જોડાના કારખાનામા ંગાળેલો હતો. તેને મ1 'Zુદંર' કહ:લ છે ક:મ ક: તેના ¤ણુનો Mુ ં

"Sૂર@ h,ં ને ખ?ંુ સÞદય+ તો ¤ણુમા ંજ હોય. વે4ટ પોતાની સાZનુે પણ સાથે 

લાવેલા. આ ભલી ડોસી હaુ �વે છે. તેના ઉ±મથી ને તેના હસ%ખુા 4વભાવથી 

તે અમને બધાને હમંશેા શરમાવતી. 

Rમ આ ગોરા િમ{ોને પરણાNયા તેમ fહ|દ@ િમ{ોને પોતાના ં [ુ�ંુબોને બોલાવવા 

ઉ!ેzયા.ં તેથી fફિન�સ એક ના=ુ ંસરiુ ંગામ�ુ ંથઇ પડ�ુ,ં અને �યા ંપાચં સાત 

fહ|દ@ [ુ�ંુબો વસવા લા^યા ંને ��ૃs પામતા ંથયા.ં 
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23. Q���� C=�C��	 �3 ���к=���� 

ડરબનમા ંઘર માડં:} ુ ંતેમા ંફ:રફારો તો કયા+ જ હતા. મો�ંુ ખચ+ રાખે}ુ ંછતા ંવલણ 

સાદાઈ તરફ હb ુ.ં પણ જોહાિનસબગ+મા ં 'સવ5દય' ના િવચારોએ વધાર: ફ:રફાર 

કરાNયા. 

બાfર4ટરના ઘરમા ંRટલી સાદાઈ રાખી શકાય તેટલી તો દાખલ કર@ જ. છતા ં

ક:ટલાકં રાચરચીલા ં િવના ચલાવ�ુ ં %�ુક:લ હb ુ.ં ખર@ સાદાઈ તો મનની વધી. 

દર:ક કામ પોતાને હાથે કરવાનો શોખ વ�યો, ને તેમા ંબાળકોને પણ પલોટવા=ુ ં

આરંUGુ.ં 

બSરની રોતી લેવાન ેબદલે ઘેર ખમીર િવનાની Îનુેની Zચૂના �માણેની રોતી 

હાથે બનાવવા=ુ ંશJ કGુH. આમા ંિમલનો આટો કામ ન આવે. વળ@ િમલનો દળેલો 

આટો વાપરવા કરતા ંહાથે દળેલો વાપરવામા ંસાદાઈ, આરો^ય ને &Nય વધાર: 

સાચવતા હતા ંએમ મા£Gુ.ં એટલે હાથે ચલાવવાની એક ઘટં@ સાત પાઉ£ડ ખચ² 

ખર@દ@. આને વજનદાર પૈ�ુ ંહb ુ.ં તે બે માણસો સહ:લાઈથી ચલાવે, એકલાને કtટ 

પડ:. આ ઘટં@ ચલાવવામા ંપોલાક, Mુ ંઅને બાળકો %nુય�વે રોકાતા. કોઈ કોઈ 

વેળા ક4bરૂબાઈ પણ આવતી. જોક: તેનો તે સમય રસોઈ કરવામા ંરોકાયેલો હોય. 

િમિસસ પોલોક આNયા ં�યાર: તે પણ તેમા ંજોડાયા, આ કસરત બાળકોને માટ: બM ુ

સાર@ નીવડ@. તમેની પાસે આ ક: કોઈ કામ મ1 બળા�કાર: કદ@ નથી કરાNGુ,ં પણ 

તેઓ સહ:R રમત સમ�ને પૈ�ુ ંચલાવવા આવતા. થાક: �યાર: છોડ@ દ:વાની તેમણે 

¶ટ હતી. પણ કોણ Sણે qુ ં કારણ હશ ે ક:, આ બાળકો અગર બીS Rમની 

ઓળખ આપણે હવે પછ@ કરવાની છે તેમને મને તો હમેશા ંiબુ જ કામ આ_Gુ ં
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છે. ઠરડા બાળકો માર: નસીબે હતા ંજ, પણ ઘણાખરા સ`પે}ુ ંકામ હ`શથી કરતા. 

'થાBા' એમ કહ:નારા એ Gગુના થોડા જ બાળકો મને યાદ છે. 

ઘર સાફ કરવાને સા?ંુ એક નોકર હતો. તે [ુ�ંુબી થઈને રહ:તો, ને તેના કામમા ં

બાળકો "રૂો fહ4સો આપતા. પાયખા=ુ ંઉપાડ@ જનાર તો °Gનુીિસપાલીટ@નો નોકર 

આવતો, પણ પાયખાનાની કોટડ@ સાફ કરવી, બેઠક ધોવી વગેર: કામ નોકરન ે

સ`પવામા ંનહોb ુ ંઆવbુ;ં તેવી આશા પણ નહોતી રાખવામા ંઆવતી. આ કામ 

અમે Sતે કરતા ંને તેમા ંપણ બાળકોને !ાલીમ મળતી. પfરણામ એ આNGુ ંક:, 

%ળૂથી જ મારા એક પણ દ@કરાને પાયખાના ંસાફ કરવાની Zગૂ નથી રહ:લી, ન ે

આરો^યના સામા£ય િનયમો પણ તેઓ સહ:R શીnયા છે. જોહાિનસબગ+મા ં કોઈ 

માદંા તો ભા^યે જ પડતા. પણ જો માદંગીનો �સગં આવે તો સેવાકામમા ંબાળકો 

હોય જ; ને તેઓ આ કામ iશુીથી કરતા.ં 

તેમના અeર�ાનને િવશે Mુ ં બેદરકાર ર�ો એમ તો નfહ કMુ,ં પણ મ1 તેને જb ુ ં

કરતા ંસકંોચ ન ખાધો. ને આ ઊણપને સા?ંુ મારા દ@કરાઓને માર@ સામે ફfરયાદ 

કરવા=ુ ંકારણ રહ:}ુ ં છે. તેમણે ક:ટલીક વાર પોતાનો અસતંોષ પણ Sહ:ર કય5 

છે. આમા ં કંઇક ~શે માર: મારો દોષ કmલૂ કરવો જોઈએ એમ મા=ુ ંh.ં તેમણે 

અeર�ાન આપવાની ઈ�છા ઘણી થતી, �ય�ન પણ કરતો, પણ એ કામમા ં

હમેશા ંકંઈક િવ�ન આવી પડb ુ.ં તમેને સા?ુ ઘેર બી� ક:ળવણીની સગવડ નહોતી 

કર@, તેથી તેમને માર@ સાથે ચાલતો ઓfફસે લઇ જતો. ઓfફસ અઢ@ માઈલ હતી. 

એટલે સવારસાજં માલી ઓછામા ંઓછા પાચં માઈલની કસરત તેમને અને મને 

મળ@ રહ:તી. ર4તે ચાલતા ં કંઇક શીખવવાનો �ય�ન કરતો, પણ તેયે જો 

મહ:તાઓના �સગંમા ંઆવ,ે કંઇક વાચંવા=ુ ંઆ_Gુ ંહોય તે વાચેં, ¬ટાફ:રા કર:, 

બSરની સામા£ય ખર@દ@ હોય તે કર:. સMુથી મોટા હfરલાલ િસવાય બધા બાળકો 

આ ર@તે ઊછયા+. હfરલાલ દ:શમા ંરહ@ ગયો હતો. જો Mુ ંતેમને અeર�ાન આપવા 
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સા?ુ એક કલાક પણ િનયિમત બચાવી શBો હોત તો Mુ ંએમ માનત ક: તેઓ 

આદશ+ ક:ળવણી પા°યા છે. એવો આ0હ મ1 ન રાnયો એ \ુઃખ મને અને તેમન ે

રહ@ ગGુ ંછે. સMુથી મોટા દ@કરાએ તનેો બળાપો અનેક વેળા માર@ પાસે તેમ જ 

Sહ:રમા ં કાઢàો છે, બીSઓએ éદયની ઉદારતા વાપર@ એ દોષને અિનવાય+ 

સમ� દર¤જુર કય5 છે. આ ઊણપને સા?ુ મને પ�ા!ાપ નથી; અથવા છે તો 

એટલો જ ક: Mુ ંઆદશ+ બાપ ન નીવડPો. પણ તેમના અeર�ાનનો હોમ પણ મ1 

ભલે અ�ાનથી છતા ંસÐÔાવે માનેલી સેવાને અથ- કય5 છે એવો મારો અdભ�ાય 

છે. તેમના ંચાfર{ ઘડવા "રૂb ુ ં R કંઈ કર�ુ ંઘટ: તે કરવામા ંમ1 Bાયંે ઊણપ 

નથી રાખી એમ કહ@ શ[ંુ h.ં ને �યેક માબાપની આ અિનવાય+ ફરજ છે એમ Mુ ં

મા=ુ ં h. માર@ મહ:નત છતા ં તે મારા બાળકોના ચાfર{મા ં zયા ંખામી જોવામા ં

આવી છે તે અમ દંપતીની ખામીઓ=ુ ં�િતdબ|બ છે એવી માર@ §ઢ મા£યતા છે. 

છોકરામંા ં માબાપની આ[ૃિતનો વારસો Rમ ઊતર: છે તેમ તેમના ¤ણુદોષનો 

વારસો પણ ઊતર: જ છે. તેમા ંઆસપાસના વાતાવરણને કારણે અનેક �કારની 

વધઘટ થાય છે ખર@, પણ %ળૂ %ડૂ@ તો બાપદાદા ઈ�યાfદ તરફથી મળેલી હોય 

છે તે જ ખર@. એવા દોષોના વારસામાથંી ક:ટલાકં બાળકો પોતાને બચાવી લે છે 

એમ મ1 જોGુ ંછે. એ આ�માનો %ળૂ 4વભાવ છે, તેની બdલહાર@ છે. 

પોલાક અને માર@ વ�ચે આ બાળકોની ~0ે� ક:ળવણી િવશે ક:ટલીક વાર તીખો 

સવંાદ થયેલો. મ1 અસલથી જ માને}ુ ંછે ક:, R fહ|દ@ માબાપો પોતાના બાળકોને 

બચપણથી જ ~0ે� બોલતા ંકર@ %કૂ: છે તેઓ તેમનો અને દ:શનો &ોહ કર: છે. મ1 

એમ પણ મા£Gુ ં છે ક:, આથી બાળકો પોતાના દ:શના ધાિમªક અને સામા�જક 

વારસાથી વdંચત રહ: છે, ને તેટલે ~શે દ:શની તેમ જ જગતની સેવા કરવા ઓછા 

લાયક બને છે. આવી મા£યતાને લીધે Mુ ં હમેશા ં ઈરાદા"વૂ+ક બાળકોની સાથે 

¤જુરાતીમા ંજ વાતો કરતો.પોલાકને આ ન ગમbુ.ં Mુ ંબાળકોના ભિવtયને બગા�ુ ં
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h ં એવી તેમની દલીલ હતી. ~0ે� Rવી Nયાપક ભાષા બાળકો બચપણથી 

શીખી લે તો જગતમા ંએમ ચાલતી �જ|દગીની હર@ફાઈમા ંતેઓ એક મોટો ટ_પો 

સહ:R ઓળંગી Sય, એમ તે મને આ0હ અને �ેમ"વૂ+ક સમSવે. મને એ દલીલ 

ગળે ન ઊતર@. હવે મને 4મરણ નથી ક: ~તે મારો ઉ!ર તેમને ગળે ઊતર:લો ક: 

તેમણે માર@ હઠ જોઈને શાિંત પકડ:લી. આ સવંાદને લગભગ વીસ વષ+ થયા. 

છતા ંમારા આ િવચારો R મ1 તે વેળા ધરાવેલા તે જ અ=ભુવે વધાર: દઢ થયા 

છે. અને જોક: મારા "{ુો અeર�ાનમા ં કાચા રહ@ ગયા છે, છતા ં માbભૃાષા=ુ ં

સામા£ય �ાન સહ:R પામી શBા તેથી તેમણે અને દ:શને લાભ જ થયો છે ને 

અ�યાર: તેઓ પરદ:શી Rવા નથી થઇ ર�ા. તેઓ �¾ભાિષયા તો સહ:R થયા, ક:મ 

ક: મોટા ~0ેજ િમ{મડંળના સહવાસમા ં આવવાથી ને zયા ં િવશેષ ~0ે� 

બોલવામા ંઆવે એવા દ:શમા ંરહ:વાથી ~0ે� બોલતા ને સામા£ય લખતા થઇ 

ગયા. 
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24. ��  ’���	’ 

ઘર માડં@ને બેઠા પછ@ �4થર થઈને બેસવાપxુ ં માર: નસીબે રKુ ં જ નથી. 

જોહાિનસબગ+મા ં Mુ ં થાળે પાડPા R�ુ ં લા^Gુ ં તેવી જ અણધાર@ dબના બની. 

નાતાલમા ં�} ુ'બળવો' થયાના સમાચાર વા�ંયા. મને કંઈ } ુલોકો સાથે વેર 

નહોb ુ;ં તેમણે એક પણ fહ|દ@=ુ ં=કુસાન નહોb ુ ં કGુH. 'બળવા' ની યો^યતા િવશે 

પણ મને શકંા હતી. પણ ~0ે� સTતનતને તે કાળે Mુ ંજગત=ુ ંકTયાણ કરનાર@ 

સTતનત માનતો. માર@ વફાદાર@ હાfદëક હતી. તે સTતનતનો eય Mુ ંન ઈ�છતો. 

એટલે બળ વાપરવા િવશેની નીિતઅનીિતનો િવચાર મારા પગલામા ં મને રોક: 

તેમ નહોb ુ.ં નાતાલ ઉપર આપિ! આવે તો તેની પાસે રeણને સા?ુ 4વયસંેવકો=ુ ં

લ�કર હb ુ.ં ને આપિ! વેળાએ તેમા ંકામ "રૂતી ભરતી પણ થાય. મ1 વા�ંGુ ંક: 

4વયસંેવકો=ુ ંલ�કર આ બળવો શમાવવા નીકળ@ પડ�ુ ંહb ુ.ં 

મને પોતાને Mુ ંનાતાલવાસી ગણતો, ને નાતાલની સાથે મારો િનકટ સબંધં તો 

હતો જ. તેથી મ1 ગવન+રને કાગળ લnયો ક:, જો જJર હોત તો જખમીઓની 

સારવાર કરનાર@ fહ|દ@ઓની તોલી લઇને Mુ ં સેવા કરવા જવા તૈયાર h.ં 

ગવન+રનો bરુત જ હકારમા ંજવાબ આNયો. મ1 અ=[ુુળ જવાબની અથવા આટલી 

ઝડપથી જવાબ ફર@ વળવાની આશા રાખી નહોતી, છતા ં એ કાગળ લખતા ં

પહ:લા મ1 માર@ ગોઠવણ તો કર@ જ લીધી હતી. એમ ઠરાNGુ ંહb ુ ંક:, જો ગવન+ર 

તરફથી માગણીનો 4વીકાર થાય તો જોહાિનસબગ+=ુ ં ઘર ભાગંી નાખ�ુ,ં િમ. 

પોલાક: નોiુ,ં નાનક�ુ ંઘર લઇ રહ:�ુ,ં ન ે ક4bરુબાઈએ fફની�સ જઈ રહ:�ુ.ં આ 

યોજનામા ંક4bરુબાઈની "ણૂ+ સમંિત મળ@. મારા ંઆવા ંપગલામંા ં તેના તરફથી 

કોઈ fદવસ મને હરકત કરવામા ંઆવી હોય એ�ુ ં4મરણ નથી. ગવન+રનો જવાબ 
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વળતા મ1 ઘરધણીન ે ઘર ખાલી કરવા બાબત એક માસની ર@તસર ચેતવણી 

આપી. ક:ટલોક સામાન fફની�સ ગયો, ક:ટલોક િમ. પોલાક પાસે ર�ો. 

ડરબન પહ`ચતા ંમ1 માણસો માટ: માગણી કર@. મોટ@ �ુકડ@ની જJર નહોતી. અમ ે

ચોવીસ Sણ તૈયાર થયા. તેમા ંમારા ઉપરાતં ચાર ¤જુરાતી હતા,ં બાક@ મ&ાસ 

ઇલાકાના dગરમીટ%�ુત fહ|દ@ઓ હતા,ં ને એક પઠાણ હતો. 

4વમાન જળવાય ને કામ વધાર: સગવડ"વૂ+ક થાય એ સા?ુ એવો fરવાજ હતી 

તેથી ઔષધખાતાના %nુયાિધકાર@એ મને 'સારજટં મજેર' નો %§ુતી હો§ો આ_યો, 

ને Mુ ં પસદં ક?ંુ એવા બીS {ણને 'સારજટં'નો ને એકને 'કોરપોરલ' નો હો§ો 

આ_યા. પોશાક પણ સરકાર તરફથી જ મQયા. આ �ુકડ@એ છ અઠવાfડયા ંસતત 

સેવા કર@ એમ કહ@ શ[ંુ h. 

'બળવા' ના 4થળ ઉપર પહ`ચતા મ1 જોGુ ંક: બળવા R�ુ ંતો કંઈ ણ કહ:વાય. કોઈ 

સામે થb ુ ં હb ુ ંએમ જોવામા ંણ આNGુ.ં બળવો માનવા=ુ ં કારણ એ હb ુ ં ક: એક 

�} ુસરદાર: �} ુલોકોની ઉપર %કુાયલેો નવો કર ણ આપવાની તેમને સલાહ 

આપી હતી, અને કર ઉઘરાવવા ગયલેા એક સારજટંને તેણે કાપી નાnયો હતો. 

ગમે તે હો, મા?ંુ éદય તો �}ઓુની તરફ હb ુ.ં અને મથક ઉપર પહ`ચતા ંજયાર: 

અમાર: ભાગે %nુય�વ ે�} ુજખમીઓની સારવાર કરવા=ુ ંજ કામ આNGુ ં�યાર: Mુ ં

બMુ રા� થયો. દા�તર અમલદાર: અમને વધાવી લીધા. તેણે કKુ,ં 'ગોરા કોઈ આ 

ખમીઓની સારવાર કરવા તયૈાર નથી થતા. Mુ ં એકલો કોને પહ`Xુ?ં તેમના 

જખમ સડ: છે. હવે તમે આNયા એ તો Mુ ંઆ િનદ5ષ લોકો ઉપર ઈ�રની [ૃપા જ 

થઇ સમaુ h.ં' આમ કહ@ મને પાટા, જbંનુાશક પાણી વગેર: આ_Gુ ં ને પેલા 

દરદ@ઓની પાસે લઇ ગયો. દરદ@ઓ અમને કોઈને iશુ થઇ ગયા. ગોરા 

િસપાહ@ઓ Sdળયામાથંી ડોfકયા કર@ અમને જખમો સાફ કરતા રોકવાનો �ય�ન 
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કર:, અમે ના માનીએ એટલે dચડાય, અને �}ઓુને િવશે R u ૂડંા શ³દો બોલે 

તેથી તો કાનના ક@ડા ખર:. 

ધીમે ધીમે આ િસપાહ@ઓ સાથે પણ મારો પfરચય થયો ને મને રોકતા બધં 

પડPા. આ લ�કરમા ંસને ૧૮૯૬મા ંમારો સખત િવરોધ કરનાર કન+લ 4પાકસ+ અન ે

કન+લ વાયલી હતા.ં તેઓ મારા પગલાથી આrય+ચfકત થયા. મને ખાસ 

બોલાવીને મારો ઉપકાર મા£યો. મને જનરલ મેક:£ઝીની પાસે પણ લઇ ગયા ને 

તેની ઓળખાણ કરાવી. 

આમાનંા કોઈ ધધંે િસપાહ@ હતા ં એમ વાચંનાર ણ મને. કન+લ વાયલી ધધં ે

Sણીતા વક@લ હતા.ં કન+લ 4પાકસ+ કતલખાનાનંા Sણીતા માલેક હતા.ં જનરલ 

મેક:£ઝી નાતાલના Sણીતા ખે�તૂ હતા.ંઆ બધા 4વયસંેવક હતા, ને 4વયસંેવક 

તર@ક: તેમણે લ�કર@ તાલીમ અને અ=ભુવ મેળNયા ંહતા.ં 

R દરદ@ઓની સારવાર=ુ ં કામ અમને સ`પવામા ં આNGુ ં હb ુ ં તેમણે લડાઈમા ં

જખમી થયેલા કોઈ ન માને. આમાનંો એક ભાવ શકથી પકડાયેલા ક:દ@ઓનો 

હતો. તમેને જનરલે ચાબખા ખાવાની સS કર@ હતી. આ ચાબખાથી પડ:લા ઘા 

સારવારને અભાવે પાક@ ઉઠPા હતા.ં બીજો ભાગ Rઓ �} ુિમ{ો ગણાતા તેમનો 

હતો. આ િમ{ોને તેમણે િમ{તા દશા+વનારા િનશાન પહ:યા+ હતા ંતોપણ uલૂથી 

િસપાહ@ઓએ ઘાયલ કયા+ હતા.ં 

આ ઉપરાતં માને પોતાને ગોરા િસપાહ@ઓને સા?ુ પણ દવા મેળવવા=ુ ંને તમને 

દવા આપવા=ુ ંકામ સ`પવામા ંઆNGુ ંહb ુ.ં દા�તર mથૂની નાનકડ@ ઈ�4પતાલમા ં

આ કામની મ1 એક વષ+ તાલીમ લીધી હતી તેથી માર: સા?ુ એ સહ:}ુ ંકામ હb ુ.ં 

આ કામે માને ઘણા ગોરાઓનો સારો પfરચય કરાNયો. 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 391 

પણ લડાઈમા ં રોકાયે}ુ ં લ�કર કંઈ એક 4થળે બેસી ન રહ:. zયાથંી ભયના 

સમાચાર આવે �યા ં દોડ@ Sય. ઘણા તો ઘોડ:સવાર જ હતા. અમાર@ છાવણી 

મથક:થી ઊપડ@, ને અમાર: તેની પાછળ અમાર@ ડોળ@ઓ ખાધંે ઉપાડ@ ચાલવા=ુ ં

રKુ ં હb ુ.ં બે{ણ �સગેં તો એક: fદવસે ચાળ@સ માઈલની [ચૂ કરવાનો વારો 

આNયો હતો. અહ@ પણ અમને ક:વળ �u=ુુ ં જ કામ મQGુ.ં �} ુ િમ{ો uલૂથી 

ઘવાયેલા તેમણે ડોળ@ઓમા ં¨ચક@ જઈ છાવણીમા ં પહોચાડવાના હતા ં ને �યા ં

તેમની સારવાર કરવાની હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 392 

 

25. ��9��L� 

'�}બુડં' મા ં મને ઘણા અ=ભુવો થયા ને બMુ િવચારો કરવા=ુ ં મQGુ.ં બોઅર 

Gsુમા ંલડાઈની ભયકંરતા મને એટલી નહોતી લાગી Rટલી અહk લાગી. અહk 

લડાઈ નહk પણ મ=tુયનો િશકાર હતો એમ, મને જ નહk પણ , ક:ટલાક ~0ેજો 

Rમની સાથે વાતો થતી હતી તેમને પણ લાગે}ુ.ં સવરના પહોરમાલંશV જઈને 

ગામડામા ંફટાકાઅ ફોડb ુ ંહોય તેમ તેમની બ\ૂંકોના અવાજો અમને \ૂર રહ:લાન ે

આવતા. આ અવાજો સાભંળવા ને આમા ં રહ:�ુ ં મને બMુ વસ%ુ ં લા^Gુ.ં પણ Mુ ં

કડવો µ ૂટં કર@ પી ગયો અને માર:હથે R કામ આNGુ ંએ તો ક:વળ �} ુલોકોની 

સેવાની =ુ ંજ આNGુ.ં અમે જો ન જોડાય હોત તો બીS કોઈ આ સેવા ન અVત એ 

તો Mુ ંજોઈ શBો. આથી મ1 મારા ~તરા�માને શાતં કય5. 

અહk વ4તી બMુ ઓછ@ હતી. પહાડો અને ખીણમા ં ભલા, સાદા અને જગંલી 

ગણાતા �} ુલોકોના [ૂબાઓ િસવાય બીaુ ંકમી નહોb ુ.ં તેથી &�ય ભNય લાગb ુ ં

હb ુ.ં માઈલો ના માઈલો લગી વ4તી િવનાના �દ:શમા ંઅમે કોઈ ઘાયલને લઈને 

ક: એમ જ ચાTયા જતા હોઈએ �યાર: Mુ ંિવચારમા ંપડ@ જતો. 

અહk મારા ��ચય+ િવષેના િવચારો પfરપ�વ થયા. મારા સાથીઓના જોડ: પણ 

મ1 તેની ક:ટલીક ચચા+ અV@. ઈ�રદશ+ન સા?ુ ��ચય+ અિનવાય+ વ4b ુછે એ તો 

મને હaુ ��યe નહોb ુથGુ,ં પણ સેવાને અથ- આવ�યક છે એમ Mુ ં 4પtટ જોઈ 

શBો. મને લા^Gુ ંક:, આવા �કારની સેવા તો મર: ભાગે વધાર: ને વધાર: આવશ,ે 

અને જો Mુ ંભોગિવલાસમા ં, �જો�પિતમા,ં સતંિતઉછેરમ ંરોકા� તો મારાથી સ"ંણૂ+ 

સેવા નહk થઈ શક:; મારાથી બે ઘોડ: નહk ચડાય. જો પ�ની સગભા+ હોતતો Mુ ં

િનિrõત મને આ સેવામા ંન જ ઝપંલાવી શકત. ��ચય+ના પાલન િવના [ુ�ંુબ��ૃs 
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એ સમાજના અUGદુય માટ:ના મ=tુયના �ય�નની િવરોધી વ4b ુ થઈ પડ:. 

િવવાfહત હોવા છતા ં ��ચય+=ુ ં પાલન કરાય તો [ુ�ંુબસેવા સમાજસેવાની 

િવરોધી ન થાય. આવા િવચારોના વમળમા ંપડ@ ગયો ને «ત લઈ લેવા કંઈક 

અધીરો પણ બ£યો. આ િવચારોથી મને એક �કારનો આનદં આNયો ને મારો 

ઉ�સાહ વ�યો. કTપનાએ સેવા=ુ ંeે{ બMુ િવશાળ કર@ %Îૂુ.ં 

આ િવચારો મનમા ંઘડ@ ર�ો હતો ને શર@રને કસી ર�ો હતો તેવામા,ં બડં શમી 

જવા આNGુ ં છે ને અમને રS મળશે એવી અફવા કોઈ લાNGુ.ં બીR fદવસે તો 

અમને ઘેર જવાની રજ મળ@ ને �યાર બાદ થોડા જ fદવસમા ંબધા પોતપોતાને 

ઘેર પહ`�યા. આ પછ@ થોડા 4મયમા ં ગવન+ર: ઉપલી સેવાન ે સા?ુ મારા ઉપર 

આભર �દશ+નનો કાગળ મોકTયો. 

fફિન�સમા ંપહ`ચી મ1 તો ��ચય+ની વત બMુ રસ"વૂ+ક છગનલાલ, મગનલાલ, 

વે4ટ ઈ�યાfદ આગળ કર@. બધાને તે વાત ગમી. બધાએ તેની આવ�યકતાનો 

4વીકાર કય5. બધાને પાલન મહ%�ુક:લ પણ લાગી. ક:ટલાક: �ય�ન કરવાની 

fહ|મત પણ કર@, ને ક:ટલાક તેમા ંસફળ થયા એવી માર@ મા£યતા છે. 

મ1 «ત લઈ લીIુ ંક: હવે પછે �જ|દગી પયHત ��ચય+=ુ ંપાલન કર�ુ.ં આ «ત=ુ ં

મહ��વ અને તેની %�ુક:લી Mુ ં તે વેળા સ"ંણૂ+તાએ નહોતો સમ� શBો. તેની 

%�ુક:લીનો અ=ભુવ આજ લગી કયા+ ક?ંુ h.ં તે=ુ ંમહ��વ fદવસે fદવસે વધાર: ને 

વધાર: જો� h.ં તેના િવના=ુ ં�વન મને qtુક અને Sનવર ના R�ુ ંલાગે છે. 

Sનવર 4વભાવે િનરં[ુશ છે. મ=tુય=ુ ંમ=tુય�વ 4વે�છાએ ~[ુશીત બનાવવામા ં

આવે છે તેમા% ્"વૂ- અિતશયો��ત લાગતી તેને બદલે હવે તે યો^ય લાગે છે ને 

અ=ભુવ"વૂ+ક થયેલી છે. એમ fદવસે fદવસ ેવધાર: 4પtટ થb ુ ંSય છે. 
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R ��ચય+ના ંઆવા ંપfરણામો આવી શક: એ ��ચય+ સહ:}ુ ંન હોય, તે ક:વળ 

શાર@fરક વ4b ુન હોય. શાર@fરક ~[ુશથી ��ચય+નો આરંભ થાય છે. પન qsુ 

��ચય+મા ં તો િવચારની મdલનતા પણ ન હોવી જોઈએ. સ"ંણૂ+ ��ચાર@ના ં

4વ_નમા% ્પણ િવકાર@ િવચાર ન હોય, ને zયા ંZધુી િવકાર@ 4વપના ંસભંવે �યા ં

લગી ��ચય+ બMુ અ"ણૂ+ છે એમ માન�ુ ંજોઈએ. 

મેને કાિયક ��ચય+ના પાલનમા ંપણ મહા કtટ વેઠ�ુ ંપડ�ુ ંછે. અ�યાર: એમ કહ@ 

શકાય ક: તેને િવષે Mુ ં િનભ+ય બ£યો h.ં પણમરા િવચારોની ઉપર R જય માર: 

મેળવવો જોઈએ તે મને મળ@ શBો નથી. મારા �ય�નમા ં £Gનૂતા હોય એમ 

લગbુ ં નથી. પણ Bાથંી અને કઈ ર@તે આપણે ન ઈ�છ@એ તે િવચારો પણ 

રોકવાની ચાવી મ=tુય પાસે છે એ િવષે મને શકંા નથી. પણ એ ચાવી દર:ક: 

પોતને સા?ુ શોધવી રહ@ છે એવા િનણ+ય ઊપર અ�યાર: તો Mુ ં આNયો h.ં 

મહ"?ુુષો આપણે સા?ુ પોતાના અ=ભુવો %કૂ@ ગયા છે તે માગ+દશ+ક છે. તે સ"ંણૂ+ 

નથી. સ"ંણૂ+તા એ ક:વળ �u ુ �સાદ@ છે, અને એથી જ ભ�તો પોતાની 

તપ�યા+થી "િુનત કર:લા અને આપણને પાવન કરનારા રામનામાfદ મ{ંો %કૂ@ 

ગયા છે. સ"ંણૂ+ ઈ�રાપ+ણ િવના િવચારોની ઉપર સ"ંણૂ+ જય ન જ મળ@ શક:. આ 

વચન બધા ં ધમ+"4ુતકોમા ં વા�ંGુ ં છે ને તે=ુ ં સ�ય Mુ ં આ ��ચય+ન ZÆૂમતમ 

પાલનના �ય�નને િવષે અ=ભુવી ર�ો h.ં 

પણ મારા ંવલખાનંો થોડોઘણો ઈિતહાસ તો હવેના �કાણ5મા ંઆવવાનો જ છે. અ 

�Vણને ~તે તો એટ}ુ ં જ કહ@ દ� ક: મારા ઉ�સાહમા ં મને �થમ તો «ત=ુ ં

પાલન સહ:}ુ ંલા^Gુ.ં એક ફ:રફાર તો મ1 «તની સાથે જ કર@ નાnયો. પ�નેની સાથ ે

એક પથર@ અથવા એકાતંનો �યાગ કય5. આમ R ��ચય+=ુ ંઈ�છાએ અિન�છાએ 

૧૯૦૦ની સાલથી Mુ ં પાલન કરતો આNયો h ં તેનો «તથી આરંભ ૧૯૦૬ના 

વચગાળેથી થયો. 
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26. �19�a
�� �1પ�m 

આમ એક �કારની આ�મq�ુs કર: તે ક:મ Sણે સ�ય0હને અથ- જ ન થઈ હોય 

એવી ઘટના જોહાિનસબગ+મા ં માર: સા?ુ િતયાર થઈ રહ@ હતી. ��ચય+=ુ ં «ત 

લીIુ ં �યા ં Zધુી માર@ �જ|દગીના બધા %nુય બનાવો મને ¶પી ર@તે તેને સા?ુ 

તૈયાર કર@ ર�ા હતા એમ Mુ ંઅ�યાર: જો� h.ં 

'સ�યા0હ' શ³દની ઉ�પિ! થઈ તે પહ:લા ંતે વ4bનુી ઉ�પિ! થઈ. ઉ�પિ! સમય ે

તો એ qુ ં છે એ Mુ ં પોતે ઓળખી જ નહોતો શBો. તેને ¤જુરાતીમા ં 'પૅિસવ 

fરdઝ4ટ£સ' એ ~0ે� નામે સMુ ઓળખવા લા^યા. zયાર: એક ગોરાની સભામા ંમ1 

જોGુ ં ક: 'પૅિસવ fરdઝ4ટ£સ' નો તો સ[ુંdચત અથ+ કરવામા ં આવે છે, તને ે

નબળઓ=ુ ં જ હિથયાર કTપવામા ં આવે છે, તેમા ં ¾ષે હોઈ શક: છે,અને તે=ુ ં

~િતમ 4વJપ fહ|સામા ં �ગટ@ શક: છે   - �યાર: માર: તેની સામે થ�ુ ં પડ�ુ ં ને 

fહ|દ@ઓની લડત=ુ ં ખ?ંુ 4વJપ સમSવ�ુ ં પડ�ુ.ં અને �યાર: fહ|દ@ઓને પોતાની 

લડતને ઓળખાવવા સા?ુ નવો શ³દ યોજવાની જJર પડ@. 

પણ મને તેવો 4વત{ં શ³દ ક:મે કય5 Zઝેૂ નહk. તેથી તેને સા?ુ નામ=ુ ંઈનામ 

કાઢ@ 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના વાચકો વ�ચે તેને સા?ુ હર@ફાઈ કરવી. આ 

હર@ફાઈને પfરણામ ે સb+્આ0હ એમ મેળવીને 'સદા0હ' શ³દ મગનલાલ 

ગાધંીએ બનાવીને મોકTયો. તેમણે ઈનામલીIુ.ં પણ 'સદા0હ' શ³દને વધર: 

4પtટ કરવા ખાતર મ1 'ય' અeરને વ�ચે ઉમેર@ને 'સ�યા0હ' શ³દ બનાNયો, ને 

તે નામે ¤જુરાતીમા ંએ લડત ઓળખાવા લાગી. 

આ લડતનો ઈિતહાસ તે મારા દdeણ આfgકાના �વનનો ને િવશેષે કર@ને મર 

સ�યના �યોગોનો ઈિતહાસ છે એમ કહ@ શકાય. આ ઈિતહાસ મ1 ઘણોખરો 
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યેરવડાની Rલમા ંલખી નાnયો હતો ને બાક@નો બહાર આNયા પછ@ "રૂો કય5. b ્

Nધો 'નવ�વન'મા ં�ગટા થયો ને પછ@ 'દdeણ આfgકાના સ�યા0હનો ઈિતહાસ' 

એ નામે "4ુતક Jપે પણ �ગટા થઈ XBૂો છે. તે=ુ ં~0ે�* ભાષાતંર ¡ી વાલ� 

ગોિવ£દ� દ:સાઈ 'કર£ટ થૉટ' ને સા?ુ કર: છે, પણ હવે તેને ~0ે�મા ં"4ુતકકર: 

ઝટ �ગટ કરાવવાની તજવીજ Mુ ંકર@ ર�ો h,ં ક: Rથી મારા દdeણ આfgકાના 

મોટામા ંમોટા �યોગો Rની ઈ�છા હોય તે બધ સમ� શક:. ¤જુરાતી વાચંનારા 

Rમણે દeીણ આfgકાના સ�ય0હનો ઈિતહાસ ન જોયો હોય તેમને તે જોઈ 

લેવાની માર@ ભલામણ છે. હવે પછ@ના થોડા ં�કરણો ઉપલા ઈિતહાસમા ંઆવી 

અzતો %nુય કથા ભાગ છોડ@ને બાક@ના દdeણ આfgકાના મારા �વનના R થોડા 

~ગત �સગંો રહ@ ગયા હશે તેટલા જ આપવામા ંરોકવાનો મરો ઈરાદો છે. અન ે

એ "રૂા ંથયે bરુત fહ|\ુ4તાનના �યોગોનો પfરચય વાચંનારને કરાવવા ધા?ંુ h.ં 

આથી �યોગોન �સગંોનો V% ્અિવિછ� Sળવવા ઈ�છનાર: દdeણ આfgકાના ં

ઈિતહાસના ંએ �કરણો હવે પોતની સામે રાખવા ંજJર@ છે. 

(*'દdeણ આfgકાના સ�યા0હનો ઇિતહાસ' =ુ ં ~0ે� ભાષા£તર નવ�વન 

�કાશન મfંદર તરફથી "4ુતક Jપે �ગટ થGુ ંછે. ) 
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27. х	��к�� �Y  �9	�	 

મનવચનકાયાથી ��ચય+=ુ ં પાલન ક:મ થાય એ એક fફકર, અને સ�યા0હના 

Gsુને સા?ુ વધાર:મા ંવધાર: વખત ક:મ બચી શક: અને વધાર: q�ુs ક:મ થાય એ 

બી� fફકર. આબે fફકરોએ મને ખોરાકમા ંવધાવ+ સયંમ ને વધાર: ફ:રફારો કરવા 

�ેય5. વળ@ "વૂ- R ફ:રફારો Mુ ં%nુય�વે આરો^યની \ૃ�tટએ કરતો તે હવે ધાિમªક 

\ૃ�tટએ થવા લા^યા. 

આમા ંઉપવાસ અને અTપાહાર: વધાર: 4થાન લીIુ.ં Rનામા ંિવષયવાસના વત- છે 

તેનામા ં �ભના 4વાદો પણ સાર@ પેઠ: હોય છે. આ �4થિત માર@ પણ હતી. 

જનને�£&ય તેમ જ 4વાદ:�£&ય પર કાm ૂમેળવતા ંમને અનેક િવટંબણાઓ નડ@ છે, 

ને હaુ બેઉની ઉપર "રૂો જય મેળNયો છે એવો દાવો Mુ ંનથી કર@ શકતો. મન ે

પોતાને મ1 અ�યાહાર@ માનેલો છે. િમ{ોએ Rને મારો સયંમ મા£યો છે તેને મ1 પોતે 

કદ@ સયંમ મા£યો જ નથી. R ~[ુશ રાખતા ંMુ ંશીnયો તેટલો પણ ન રાખી શBો 

હોત તો Mુ ંપq ુકરતા ંપણ ઊતરત ને Bારનો નાશ પા°યો હોત. માર@ ખામીઓ=ુ ં

મને ઠ@ક દશ+ન હોવાથી મ1 તેને \ૂર કરવા ભાર: �ય�નો કયા+ છે એમ કહ@ શકાય, 

અને તેથી Mુ ંઆટલા ંવષ5 લગી આ શર@રને ટકાવી શBો h ં ને તેની પાસેથી 

કાઈંક કામ લઈ શBો h.ં 

આ ભાન હોવાથી ને એવો સગં અનાયાસે મળ@ આવવાથી મ1 એકાદશીના 

ફળાહાર અથવા ઉપવાસ આદયા+. જ£માtટમી ઈ�યાદ@ બી� િતિથઓ પણ 

રાખવાનો આરંભ કય5, પણ સયંમની \ૃ�tટએ ફળાહાર તેમ જ અ�ાહાર વ�ચે Mુ ં

બMુ ભેદ ન જોઈ શBો. Rને આપણે અનાજ તર@ક: ઓળખીએ છ@એ તેમાથંી R 

રસો આપણે લઈએ છ@એ, તે રસો ફળાહારમાથંી પણ મળ@ રહ: છે ને ટ:વ પડPા 
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પછ@ તો તેમાથંી વધાર: રસ મળે છે એમ મ1 જોGુ.ં તેથી િતિથઓને fદવસે નકોરડા 

ઉપવાસને અથવા એકટાણાને વધાર: મહ��વ આપતો થયો. વળ@ �ાયિr!ાfદ=ુ ં

કંઈ િનિમ! મળે તો તે િનિમ!ે પણ એકટાણા ંઉપવાસ કર@ નાખતો. 

આમાથંી મ1 એ પણ અ=ભુNGુ ંક: શર@ર વધાર: 4વ�છ થવાથી રસો વ�યા, uખૂ 

વધાર: સાર@ થઈ, ને મ1 જોGુ ંક: ઉપવાસાfદ Rટલે ~શે સયંમ=ુ ંસાધન છે તેટલે 

જ ~શે તે ભોગ=ુ ંસાધન પણ થઈ શક: છે. આ �ાન થયા પછ@ તેના સમથ+નમા ં

એ જ �કારના મારા તેમ જ બીSઓના અ=ભુવો તો ક:ટલાય ેથયા છે. માર: તો 

જોક: શર@ર વધાર: સા?ંુ ને કસાયે}ુ ં કર�ુ ં હb ુ,ં તોપણ હવે %nુય હ:b ુતો સયંમ 

સાધવાનો - રસો �તવાનો હતો. તેથી ખોરાકની વ4bમુા ંને તેના માપમા ંફ:રફારો 

કરવા લા^યો. પણ રસો તો પાછળ ને પાછળ જ હતા. R વ4bનુો �યાગ ક?ંુ ને 

તેને બદલે R લ� તેમાથંી નવા જ ને વધાર: રસો ¶ટ: ! 

મારા આ �યોગોમા ં ક:ટલાક સાથીઓ હતા. આમાનંા હરમાન કÛલનબૅક %nુય 

હતા. તેમનો પfરચય Õદdeણ આfgકાના સ�યા0હના ઇિતહાસÕમા ંMુ ંઆપી XBૂો 

હોવાથી ફર@ આ �કરણોમા ં આપવા=ુ ં માડં@ વાQGુ ં છે. તમેણે મારા ��યેક 

ઉપવાસમા,ં એકટાણામા,ં તેમ જ બીS ફ:રફારમા ં મને સાથ દ@ધો હતો. zયાર: 

લડત iબૂ Sમી હતી �યાર: તો Mુ ં તેમના જ મકાનમા ં રહ:તો હતો. અમે બનં ે

અમારા ફ:રફારોની ચચા+ કરતા, ને નવા ફ:રફારોમાથંી "રુાણા રસો કરતા ંવધાર: 

રસ ખ1ચતા. તે કાળે તો આ સવંાદો મીઠા પણ લાગતા.ં તેમા ં કંઈ અaુગbુ ંહb ુ ં

એમ ન લાગb ુ.ં અ=ભુવે શીખNGુ ંક: એવા રસોમા ંમહાલ�ુ ંએ પણ અયો^ય હb ુ.ં 

એટલે ક: માણસ રસને સા?ંુ નહk પણ શર@ર નભાવવા સા?ુ જ ખાય. ��યેક 

Úf&ય જયાર: ક:વળ શર@રને અને શર@ર વાટ: આ�માના ંદશ+નને જ અથ- કાય+ કર: 

�યાર: તેમાનંા રસો q£ૂયવb ્ થાય છે, ને �યાર: જ તે 4વાભાિવકપણે વત- છે એમ 

કહ:વાય. 
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આવી 4વાભાિવકતા મેળવવા સા?ુ Rટલા �યોગો કરાય તેટલા ઓછા જ છે. અન ે

તેમ કરતા ં અનેક શર@રોની આMુિત અપાય તેને પણ આપણે b�ુછ ગણીએ. 

અ�યાર: �વાહ ઊલટો ચાલે છે. નાશવતં શર@રને શોભાવવા, તે=ુ ંઆG ુવધારવા 

આપણે અનકે �ાણીઓના ંબdલદાન આપીએ છ@એ, છતા ંતેમા ંશર@ર અને આ�મા 

બનંે હણાય છે. એક રોગને મટાડતા,ં ×f&યોના ભોગો ભોગવવાની શ��ત પણ 

છેવટ: ખોઈ બેસીએ છ@એ, ને આ fVયા આપણી ¬ખ સમe ચાલી રહ@ છે તેને 

જોવાની ના પાડ@એ છ@એ ! 

ખોરાકના R �યોગો=ુ ંવણ+ન કરવામા ંMુ ં કંઈક સમય લેવા ધા?ંુ h ંતે સમSય 

તેટલા સા?ુ તેનો ઉ§ેશ ને તેની પાછળ રહ:લી િવચારસરણી રaૂ કર@ દ:વાની જJર 

હતી. 
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28. પ1���� '0E�� 

ક4bરૂબાઈ ઉપર {ણ ઘાતો ગઈ, અને {ણેમાથંી તે ક:વળ ઘરઘરૌ ઉપચારોથી 

બચી ગઈ. તેમાનંો પહ:લો �સગં બ£યો �યાર: સ�યા0હ=ુ ંGsુ ચાલી રKુ ંહb ુ.ં તેન ે

વારંવાર ર�ત�ાવ (લોહ@વા) થયા ં કરતો. એક દા�તર િમ{ે શ�fVયા કરવાની 

ભલામણકર@ અÑતી. ક:ટલીક આનાકાની બાદ પ�નીએ શ�fVયા કરાવવા હા 

પાડ@. શર@ર તો ઘxુ ંeીણ થઈ ગGુ ંહb ુ.ં દા�તર: �લૉરોફૉમ+ િવના શ�fVયા કર@. 

fVયા વખતે દરદ iબૂ થGુ ં હb ુ,ં પણ R ધીરજથી ક4bરૂબાઈએ તે સહન કGુH 

તેથી Mુ ં તો આrય+ચfકત થયો. fVયા િનિવª�ને "રૂ@ થઈ. દા�તર: અને તેમના ં

પ�નીએ ક4bરૂબાઈની સરસ બરદાસ કર@. 

આ બનાવ ડરબનમા ં બ£યો હતો. બે ક: {ણ fદવસ પછ@ મને નોિrતપણે 

જોહાિનસબગ+ જવાની દા�તર: રS આપી. Mુ ંગયો. થોડા જ fદવસમા ંખબર મQયા 

ક:, ક4bરૂબાઈ=ુ ં શર@ર %§ુલ વળbુ ં નથી, ને તે પથાર@એથે ઉઠ@બેસી જશકતી 

નથી. એક વાર બેહોશ પણ થઈ ગઈ હતી. દા�તર Sણતા હતા ક: મને "છૂàા 

િવના ક4bરૂબાઈને દાJ અથવા માસં દવામા ંક: ખાવામા ંન અપાય. દા�તર: મને 

જોહાિનસબગ+ ટ:dલફોન કય5 : " તમરા પ�નીને Mુ ંમાસંનો સેરવો સથેવા 'બીફ ટ@' 

આપવાની જJર જો� h.ં મને રS મળાવી જોઈએ." 

મ1 જવાબ આ_યો, 'મારાથી એ રS નહk અપાય. પણ ક4bરૂબાઈ 4વત{ં છે. તને ે

"છૂવા Rવી �4થિત હોય તો "છૂો, ને તે લેવા માગે તો બેશક આપો.' 

'દરદ@ને આવી બાબતો "છૂવાની Mુ ં ના પા�ુ ં h.ં તમાર: પોતે અહk આવવાની 

જJર છે. જો મને ગમે તે ખવડાવવાની ¶ટ ન આપો તો તમાર@ �ીને સા?ુ Mુ ં

જોખમદાર નથી.' 
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મ1 તે જ દહાડ: દરબનની Â:ન લીધી. ડરબન પહ`�યો. દા�તર: સમાચાર આ_યા, 

મ1 તો સેરવો પાઈને તમને ટ:dલફોન કય5 હતો!' 

'દા�તર, આને Mુ ંદગો મા=ુ ંh,ં' મ1 કKુ.ં 

'દવા કરતી વખતે દગોબગો Mુ ંસમજતો નથી. અમે દા�તરો આવે સમયે દરદ@ ક: 

તેના સબં°ધીઓને છેતરવામા ં "·ુય માનીએ છ@એ. અમારો ધમ+ તો ગમે તેમ 

કર@ને દરદ@ને બચાવવાનો છે!' દા�તર: &ઢતા"વૂ+ક જવાબ આ_યો. 

મને iબૂ \ુઃખ થGુ.ં Mુ ં શાતં ર�ો. દા�તર િમ{ હતા. ભલા હતા. તેમનો અને 

તેમના ં પ�નીનો મારા ઉપર ઉપકાર હતો. પણ ઉપલી વત+xકૂ સહન કરવા Mુ ં

તૈયાર નહતો. 

'દા�તર, હવે ચોખવટા કરો. qુ ંકરવા માગંો છો? માર@ પ�નીનેMુકંદ@ તેની ઈ�છા 

િવના માસં દ:વા નહk દÞ. તે ન લેતા ંતે=ુ ં%�ૃG ુથવા=ુ ંહોય તો તે સહન કરવા 

તૈયાર h.ં' 

દા�તર બોTયા, તમાર@ fફલZફૂ@ માર: ઘેર તો નહk જ ચાલે. Mુ ંતમને કMુ ંh ંક: 

તમાર@ પ�નીને માર: ઘેર રહ:વા દ:શો �યા ંલગી Mુ ંતેને જJર માસં અથવા R કાઈં 

અપ�ુ ં ઘટાશે તે આપીશ. જો મ ન કર�%ુ ્ હોય તો તમે તમાર@ પ�નીને 

લઈSઓ. મારા જ ઘરમા ંહાથે કર@ને Mુ ંતે=ુ ંમરણ થવા નહk દ�' 

'�યાર: qુ ંતમે એમ કહો છો ક: મર: માર@ પ�નીને હમણા ંજ લઈ જવી?' 

'Mુ ંBા ંકMુ ંh ંલઈ Sઓ? Mુ ંતો કMુ ંh ંક: મારા પર કશા �કારનો ~[ુશ ન %કૂો. 

તો અમે બ�ે તેની Rટલી થઈ શક: એટલી બરદાસ કરqુ ંને તમે Zખેુ Sઓ. જો 

આવી સીધી વાત તમે ન સમ� શકો તો માર: લાચાર@થી અખે�%ુ ્ જોઈએ ક: 

તમાર@ પ�નીને મારા ઘરમાથંી લઈ Sઓ.' 
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Mુ ંધા?ંુ h ંક: તે વેળા મરો એક દ@કરો માર@ સાથે હતો. તેને મ1 "છૂÒ ુ.ં તણેે કKુ,ં 

'તમે કહો છો એ મને કmલૂ છે. બાને માસં તો ન જ અપાય.' 

પછ@ Mુ ં ક4bરૂબાઈ પાસે ગયો. તે બMુ અશ�ત હતી. �ને કંઈપણ "છૂ�ુ ં મને 

\ુઃખદ:ણ હb ુ.ં પણ ધમ+ સમ� મ1 તેને �ૂંકામ ંઉપરની વાત કહ@ સભંળાવી. તેણે 

&ઢતા "વૂ+ક જવાબ આ_યો: ' માર: માસંનો સેરવો નથી લેવો. મનખા દ:હ વાર: 

વાર: નથી આવતો. £ભલે તમારા ખોળામા ં Mુ ં મર@ S�, પણ મારાથી આ દ:હ 

વટલાવાશે નહk.' 

મ1 સમSવાય તટે}ુ ંસમSNGુ ંને કKુ,ં ' b ુ ંમારા િવચારોને અ=સુરવા બધંાયલેી 

નથી.' અમાર@ Sણના ક:ટલાક Mુ\ુંઓ દવાને અથ- માસં અને મ± નથી લેતા ત ે

પણ કહ@ સભંળાNGુ.ં પણ તે એક ટળ@ બે ન થઈ અને બોલી : 'મને અહkથી લઈ 

Sઓ.' 

Mુ ં બMુ રા� થયો. લઈ જતા ંગભરાટ થયો. પણ િનrય કર@ લીધો. દાકતરને 

પ�નીનો િનrય સભંળાNયો. દા�તર ¤4ુસે થઈ બોTયા: 

'તમે તો ઘાતક@ પિત દ:ખાઓ છો. આવી માદંગીમતંેને dબચાર@ને આવી વાત 

કરતા તમને શરા પણ ન થઈ? Mુ ંતમને કMુ ંh ંક: તમાર@ �ી અહkથી લઈ જવા 

લાયક નથી. જરા પણ હડદ:લો સહન કર: તે�ુ ં તે=ુ ં શર@ર નથી. તેનો �ાણ 

ર4તામ ંજ Sય તો મને આrય+ નહk થાય. છતા ંતમે હઠથી નહk જ માનો તો 

તમે તમારા %ખુી છો. મારાથી તેન ેસેરવો ન અપાય તો મારા ઘરમા ંએક રાત 

રાખવા=ુ ંપણ જોખમ Mુ ંનહk લ�' 

ઝરમર ઝરમર મેહ વરસતો અÑતો. 4ટ:શન \ૂર હb ુ.ં ડરબનથી fફનો�સ ર:લર4તો 

ને ફોનો�સથી લગભગ અઢ@ માઈલનો પગર4તો હતો. જોખમ સાર@ પેઠ: હb ુ.ં પણ 

ઈ�ર સહાય થશે એમ મ1 માની લીIુ.ં મ1 fફિન�સ એક માણસ આગળથી મોકTયો. 
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fફિન�4મા ંઅમાર@ પાસે'હÛમક' હb ુ ં 'હÛમક' તે Sળ@ વાળા કપડાની ઝોળ@ અથવા 

પારxુ.ં તેના છેડા વાસં ઉપર બધંાય એટલે દરદ@ તેમા ંઆરામથી �લbુ ં રહ@ 

શક:. એ હÛમક, એક બાટલી ગરમ \ૂધની એક બાટલી ગરમ પાણીની તથા છ 

માણસો લઈને fફિન�સ 4ટ:શન ઉપર આવવા વે4ટને કહ:વડાNGુ.ં 

બી� Â:ન ઉપડવાનો સમય થયો �યાર: મ1 fરeા મગંાવી. ને તેમા ંઆ ભયકંર 

�4થતીમા ંપ�નીને લઈ Mુ ંચાલતો થયો. 

પ�નીને માર: fહ|મત આપવાપxુ ંનહોb ુ.ં ઊમ�ંુ તેણે મને fહ 
અત આપીને કKુ,ં 'મન ે

કંઈ નહk થાય. તમે dચ|તા ન કરજો.' 

આ હાડિપ|જરમા ં વજન તો રKુ ં જ નહોb ુ.ં ખોરાક કંઈ ખવાતો નહોતો. Â:નના 

ડ³બા Zધુી 4ટ:શનના 4ટ:શનના િવશાળ _લૅટફૉમ+ ઉપર લાબેં Zધુી ચાલીને જવા=ુ ં

હb ુ.ં �ય ંfરeા જઈ શક: તેમ નહોb ુ.ં Mુ ંતેને તેડ@ને ડ³બા લગી લઈ ગયો. fફિન�સ 

તો પેલી ઝોળ@ આવેલી. તેમા ં અમે આરામથી દરદ@ને લઈ ગયા. �યા ં ક:વળ 

પાણીના ઉપચારથી ધીમે ધીમે શર@ર બધંાGુ.ં 

fફિન�સમા ંપહ`�યા પછ@ બે {ણ દહાડામા ંએક 4વામી પધાયા+. તેમણે અમાર@ 

'હઠ'ની વાત સાભંલી દયા ખાધી ને અમન ેબ�ેને સ°Sવા આNયા. મને યાદ છે 

તે �માણે, મdણલાલ અને રામદાસ પણ zયાર: 4વામી આNયા �યાર: હાજર હતા. 

4વામી� એ માસંાહારની િનદ5ષતા ઉપર Nયાnયાન ચલાNGુ.ં મ=4ુ%િૃતના �લોકો 

ટાBંા. પ�નીના દ:ખતા આ સવંાદ ચલNયો એ મને ન ગ°Gુ.ં પન િવનયને ખાતા 

મ1 સવંાદ ચાલવા દ@ધો. માર: મસંાહરના ટ:કામા% ્ મ=4ુ%િૃત=ુ ં �માણ નહોb ુ ં

જોઈb ુ.ં તનેા �લોકોની મને ખબર હતી. તેને �de_ત ગણનારો પe છે તેમ Mુ ં

Sણતો હતો. પણ તે �de_ત ન હોય તો પણ અ�ાહાર િવષેના માર િવચારો 

4વત{ંપણે ઘડાઈ XBૂા હતા. ક4bરૂબાઈની ¡sા કામ કર@ રહ@ હતી. તે dબચાર@ 
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શ�ના �માણ qુ ંSણે? તેને સા?ુ બાપદાદાની Jfઢ ધમ+ હતો. બાળકોને બાપના 

ધમ+ ઉપર િવ�ાસ હતો, તેથી તેઓ 4વામી સાથે િવનોદ કરતા હતા. ~ત ે

ક4bરૂબાઈએ આ સવંાદ આમ કહ@ બધં કય5: 

'4વામી�, તમે ગમે તેમ કહો પણ માર: માસંનો સેરવો ખાઈને સાSં નથી થ�ુ.ં 

હવે તમે મા?ંુ મા�ુ ં ન \ુખાવો તો તમારો પાડ. બાક@ વાતો તમે છોકરાઓના 

બાપની સાથે પાછળથી અVવી હોય તો કરજો. મ1 મારો િનrય તમને જણાવી 

દ@ધો.' 
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29. Q���� �19�a
 

પહ:લો Rલનો અ=ભુવ મને ૧૯૦૮મા ંથયો. તે દર°યાન મ1 જોGુ ં ક: Rલમા ંR 

ક:ટલાક િનયમો ક:દ@ઓ પાસે પળાવવામા ં આવતા હતા તે િનયમો સયંમીએ 

અથવા ��ચાર@એ 4વે�છાએ પાળવા જોઈએ. Rમ ક:, ક:દ@ઓએ Zયૂા+4ત પહ:લા ં

પાચં વા^યા Zધુીમા ંખાઈ લે�ુ.ં તેમનÑેfહ|દ@ઓ તેમજ હબસી ક:દ@ઓનÑેચા ક: 

કૉફ@ ન મળે, મી¦ંુ ખા�ુ ંહોય તે નોiુ ં લે. 4વાદને સા?ુ તો કંઈ ખવાય જ નહk. 

zયાર: મ1 Rલના દા�તરની પાસે fહ|દ@ઓને સા?ુ Õકર@ પાઉડરÕની માગણી કર@ 

અને મી¦ંુ રસોઈમા ંપકાવતી વેળાએ જ નાખવા કKુ ં�યાર: તે બોTયા, Õઅહk તમ ે

લોકો 4વાદ કરવા નથી આNયા. આરો^યની \ૃ�tટએ Õકર@ પાવડરÕની કશી જJર 

નથી. અરો^યની \ૃ�tટએ મી¦ંુ ઉપર લો ક: પકાવતી વેળા રસોઈમા ંનાખો બ�ે 

એક જ વ4b ુછે.Õ 

�યા ં તો મહામહ:નતે અમે ~તે જોઈતો ફ:રફાર કરાવી શBા હતા, પણ ક:વળ 

સયંમની \ૃ�tટએ િવચારતા ંતો બ�ે �િતબધંો Jડા જ હતા. પરાણે %કુાયલેો આવો 

�િતબધં ન પળે, પણ 4વે�છાએ પાલન કર:લો આવો �િતબધં બMુ ઉપયોગી થઈ 

પડ:. તેથી Rલમાથંી નીકQયા બાદ એ ફ:રફારો મ1 bરુત કયા+. બને �યા ંલગી ચા 

લેવા=ુ ંબધં કGુH ને સાRં વહ:લા જમવાની ટ:વ પાડ@, R આR 4વાભાિવક થઈ 

પડ@ છે. 

પણ એવો એક �સગં બ£યો Rથી મીઠાનો પણ �યાગ કય5, R લગભગ દશ વષ5 

Zધુી તો અભગંપણે કાયમ ર�ો. અ�ાહારન ેલગતા ંક:ટલાકં "4ુતકોમા ંવા�ંGુ ંહb ુ ં

ક: માણસને મી¦ંુ ખા�ુ ંએ જJર@ નથી, ને ન ખાનારને આરો^યની \ૃ�tટએ લાભ જ 

થાય છે. ��ચાર@ન ે તેથી લાભ થાય એમ તો મને Zઝૂ�ુ ં જ હb ુ.ં R=ુ ં શર@ર 
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નબ»ં હોય તેણે કઠોળ ન ખા�ુ ંજોઈએ એમ પણ મ1 વા�ંGુ ંઅને અ=ભુNGુ ંહb ુ.ં 

પણ Mુ ંતે bરુત છોડ@ શBો નહોતો. બ�ે વ4bઓુ મને િ�ય હતી. 

પેલી શ�fVયા પછ@ જોક: ક4bરૂબાઈને ર�ત�ાવ થોડા સમયન ેસા?ુ બધં ર�ો 

હતો પણ પાછો તેણે ઊથલો માય5. તે ક:મયે મટ: નહk. નકરા પાણીના ઉપચારો 

Nયથ+ નીવડPા. પ�નીને જોક: મારા ઉપચારો ઉપર ઝાઝી આ4થા નહોતી છતા ં

તેનો િતર4કાર પણ નહોતો. બી� દવા કરવાનો આ0હ નહોતો. તેથી zયાર: મારા 

બીS ઉપચારોમા ંસફળતા ન મળ@ �યાર: મ1 તેને મી¦ંુ અને કઠોળ છોડવા વીનવી. 

બMુ મનાવતા છતા,ં મારા કથનના ટ:કામા ં કંઈ કંઈ વચંાવતા ંછતા,ં માને નહk. 

છેવટ: તેણે કKુ,ં Õકઠોળ ને મી¦ંુ છોડવા=ુ ં તો तमने કોઈ કહ: તો તમે પણ ન 

છોડો.Õ મને \ુઃખ થGુ ંને હષ+ પણ થયો. મારો �ેમ ઠલવવાનો મને �સગં મQયો. 

તે હષ+મા ંમ1 bરુત જ કKુ,ં Õતાર@ મા£યતા uલૂભર:લી છે. મને દરદ હોય ને વૈદ 

આ વ4b ુક: બી� કોઈ વ4b ુછોડવા=ુ ંકહ: તો જJર છોડ@ દ�. પણ S, મ1 તો એક 

વષ+ને સા?ુ કઠોળ અને મી¦ંુ બનંે છોડPા.ં b ુ ંછોડ: ક: ન છોડ: એ નોખી વાત છે.Õ 

પ�નીને ભાર: પrા!ાપ થયો. તે બોલી ઊઠ@, Õમને માફ કરો. તમારો 4વભાવ 

Sણતા ંછતા ંકહ:તા ંકહ:વાઈ ગGુ.ં હવે Mુ ંતો કઠોળ ને મી¦ંુ નહk ખા�. પણ તમે 

તો તમા?ંુ વેણ પાh ંખ1ચી લો. આ તો મને બMુ સS કહ:વાય.Õ 

મ1 કKુ ં: Õb ુ ંકઠોળ મી¦ંુ છોડશે તો તો બM ુજ સા?ંુ. માર@ ખાતર@ છે ક: તેથી તન ે

ફાયદો જ થશે. પણ લેવાયેલી �િત�ા મારાથી ફ:રવાય નહk. મને તો લાભ જ 

થવાનો. ગમે તે િનિમ!ે માણસ સયંમ પાળે તોયે તેમા ંલાભ જ છે. એટલે b ુ ંમને 

આ0હ ન કરR. વળ@ મને પણ માર@ પર@eા થઈ રહ:શ,ે ને તે બે વ4bઓુ 

છોડવાનો R િનrય ત1 કય5 છે તેમા ંકાયમ રહ:વામા ંતને મદદ મળશે.Õ આ પછ@ 
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મને મનાવવાપxુ ંતો રKુ ંજ નહk. Õતમે તો બMુ હઠ@લા છો. કોઈ=ુ ંકKુ ંમાન�ુ ંજ 

નહk.Õ કહ@ ખોબો ¬Z ુઢાળ@ શાતં રહ@. 

આને Mુ ં સ�યા0હને નામે ઓલખાવવા મા¤ુ ં h,ં ને તેને માર@ �જ|દગીના ં મીઠા ં

4મરણોમા=ં ુ ંએક મા=ુ ંh.ં 

આ પછ@ ક4bરૂબાઈની તdબયત iબૂ વળ@. આમા ં મીઠાનો ને કઠોળનો �યાગ 

કારણuતૂ હતો અગર ક:ટલે ~શે કારણuતૂ હતો, અથવા તો તે �યાગથી થતા 

ખોરાકના નાનામોટા બીS ફ:રફારો કારણJપ હતા, ક: �યાર પછ@ના બીS 

િનયમો=ુ ં પાલન કરાવવામા ં માર@ ચોક@ િનિમ!Jપ હતી, ક: ઉપલા fક4સાથી 

થયેલો માનિસક ઉTલાસ િનિમ!uતૂ હતો, - તે Mુ ં નથી કહ@ શકતો. પણ 

ક4bરૂભાઈ=ુ ં નખાઈ ગયે}ુ ં શર@ર વળવા માડં� ુ,ં ર�ત�ાવ બધં થયો, ને 

ÕવૈદરાજÕ તર@ક: માર@ શાખ કંઈક વધી. 

મારા પોતાની ઉપર તો આ બ�ે �યાગની અસર સરસ જ થઈ. �યાગ પછ@ 

મીઠાની ક: કઠોળની ઈ�છા સરખીયે ન રહ@. વષ+ તો ઝપાટાભેર વી�Gુ.ં ઈ�£&યોની 

શાિંત વધાર: અ=ભુવવા લા^યો, અને સયંમની ��ૃs તરફ મન વધાર: દોડવા 

લા^Gુ.ં વષ+ના ~ત પછ@ પણ કઠોળ ને મીઠાનો �યાગ છેક દ:શમા ંઆNયો �યા ં

લગી ચા} ુર�ો કહ:વાય. મા{ એક જ વખત િવલાયતમા ં૧૯૧૪ની સાલમા ંમી¦ંુ 

ને કઠોળ ખાધા ંહતા ંપણ તે fક4સો ને દ:શમા ંઆNયા પછ@ બ�ે ક:મ ફર@ લેવાયા ં

તે હવે પછ@. 

મી¦ંુ ને કઠોળ છોડાવવાના �યોગો મ1 બીS સાથીઓ ઉપર પણ સાર@ પેઠ: કર:લા, 

ને દdeણ આfgકામા ંતો તેના ંપfરણામો સારા ંજ આNયા ંહતા.ં વૈદક \ૃ�tટએ બ� ે

વ4bઓુના �યાગને િવષે બે મત હોય, પણ સયંમની \ૃ�tટએ તો બ�ે વ4bઓુના 

�યાગમા ંલાભ જ છે એ િવષે મને શકંા જ નથી. ભોગી તેમ જ સયંમીના ખોરાક 
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aુદા, તેના ર4તા aુદા હોવા જોઈએ. ��ચય+=ુ ંપાલન ઇ�છનારા ભોગી=ુ ં�વન 

ગાળ@ને ��ચય+ને કfઠન ને ક:ટલીક વાર લગભગ અશB કર@ %કૂ: છે. 
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P�. ��9� ��� 

ખોરાકના ક:ટલાક ફ:રફારો ક4bરૂબાઈની માદંગીને િનિમ!ે થયા એ છેTલા 

�કરણમા ંકહ@ ગયો. પણ હવે તો fદવસે fદવસે ��ચય+ની &�tટએ તેમા ંફ:રફાર 

થતા ગયા. 

તેમા ં�થમ ફ:રફાર \ૂધ છોડવાનો થયો. \ૂધ ઈ�£&યિવકાર પેદા કરનાર@ વ4b ુછે 

એમ Mુ ં �થમ રાયચદંભાઈ પાસેથી સમzયો હતો. અ�ાહારના ં ~0ે� "4ુતકો 

વાચંવાથી તે િવચારમા ં�Çૃ�ધ થઈ. પણ zયા ંZધુી ��ચય+=ુ ં«ત નહોb ુ ંલીIુ ં

�યા ંZધુી \ૂધ છોડવાનો ખાસ ઈરાદો નહોતો કર@ શBો. શર@રના િનભાવને સા?ુ 

\ૂધની જJર નથી એમ તો Mુ ંBારનોયે સમજતો થઈ ગયો હતો. પણ તે ઝટ ¶ટ: 

તેવી વ4b ુ નહોતી. ઈ�£&યદમનને અથ- \ૂધ છોડ�ુ ં જોઈએ એમ Mુ ં વધાર: ને 

વધાર: સમજતો હતો; તેવામા ંગાયભ1સો ઉપર ગવળ@ લોકો તરØથી ¤Sુરવામા ં

આવતા ઘાતક@પણા િવષે=ુ ં ક:ટ}ુકં સાfહ�ય માર@ પાસે કલક!ેથી આNGુ.ં આ 

સાfહ�યની અસર ચમ�કાર@ થઈ. મ1 તે િવષે િમ. ક:લનબ1ક સાથે ચચા+ કર@. 

જોક: િમ. ક:લનબ1કની ઓળખ Mુ ં સ�યા0હના ઈિતહાસમા ં કરાવી XBૂો h ંઅને 

આગલા એક �કરણમા ં પણ સહ:જ ઉTલેખ કર@ ગયો h,ં પણ અહk બે બોલ 

વધાર: કહ:વાની જJર છે. તેમનો મેળાપ મને અનાયાસે જ થયેલો. િમ. ખાનના એ 

િમ{ હતા, અને તેમનામા ંવૈરા^ય�િૃત ¨ડ: ¨ડ: હતી એમ િમ. ખાને જોયે}ુ,ં તેથી 

મને તેમની ઓળખાણ કરાવી એવી માર@ સમજ છે. zયાર: ઓળખાણ થઈ �યાર: 

તેમના શોખોથી ને ખચા+ળપણાથી Mુ ંભડક@ ગયો હતો. પણ પહ:લી જ ઓળખાણે 

તેમણે મને ધમ+ િવષે �Ùો કયા+. તમેા ં m�ુધ ભગવાનના �યાગની વાત સહ:R 

નીકળ@. આ �સગં પછ@ અમારો �સગં વધતો ચાTયો. તે એટલે Zધુી ક: R વ4b ુ
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Mુ ંક?ંુ તે તેમણે કરવી જ જોઈએ એવો તેમના મનમા ંિનrય થઈ ગયો. તે એકલે 

પડં હતા. પોતાની એક Sત ઉપર જ ઘરભાડાઉપરાતં લગભગ J. ૧૨૦૦ દર 

માસે ખચ+તા. તેમાથંી છેવટ: એટલી સાદાઈ પર આNયા ક: એક વખત તેમ=ુ ં

માિસક ખચ+ J. ૧૨૦ ઉપર જઈ ઊuુ.ં મ1 ઘરબાર વknયા પછ@ ન ેપહ:લી Rલ પછ@ 

અમે બ�ે સાથે રહ:વા લા^યા હતા. તે વખતે અમા?ંુ બ�ે=ુ ં�વન ઘxુ�ંમાણમા-ં

સખત હb ુ.ં 

આ અમારા ભેગા વસવાટના સમય દર°યાન \ૂધ િવષેની મજ[રૂ ચચા+ થઈ. િમ. 

ક:લનબ1ક: Zચૂના કર@ : Õ\ૂધના દોષોની તો આપણે ઘણી વેળા વાતો કર@એ છ@એ. 

�યાર: આપણે \ૂધ કા ંન છોડ@એ ? એની જJર તો નથી જ.Õ Mુ ંઆ અdભ�ાયથી 

સાનદંાrય+ પા°યો. મ1 Zચૂના વધાવી લીધી. ને અમે બ�ે એ ટોT4ટોય ફામ+મા ંતે 

જ eણે \ૂધનો �યાગ કય5. આ બનાવ ૧૯૧૨ની સાલમા ંબ£યો. 

આટલા �યાગથી શાિંત ન થઈ. ક:વળ Øળાહારનો અખતરો કરવો એ િનrય પણ 

\ૂધના �યાગ પછ@ થોડ@ જ %દુતમા ંકય5. Øળાહારમા ંપણ R સ`ઘામા ંસ`µુ ંફળ 

મળે તેની ઉપર િનભાવ કરવાની ધારણા હતી. ગર@બમા ંગર@બ માણસ R �વન 

ગાળે તે �વન ગાળવાની અમાર@ બ�ેની હ`શ હતી. ફળાહારની સગવડ પણ 

અમે iબૂ અ=ભુવી. ફળાહારમા ંઘણે ભાગે Xલૂો સળગાવવાની જJર તો હોય જ 

નહk. વગર u ૂRંવી મગફળ@, ક:ળા,ં ખaૂર, લkm ુ ને �bનુb ુ ં તેલ-આ અમારો 

સામા£ય ખોરાક થઈ પડPો હતો. 

��ચય+=ુ ં પાલન કરવાની ઈ�છા રાખનારને અહk એક ચેતવણી આપવાની 

આવ�ય�તા છે. જોક: મ1 ��ચય+ની સાથ ેખોરાક અને ઉપવાસનો િનકટ સબંધં 

બતાNયો છે, છતા ંઆટ}ુ ંચો��સ છે ક: તેનો %nુય આધાર મનની ઉપર છે. મ}ે ુ ં

મન ઉપવાસથી q�ુધ થb ુ ંનથી. ખોરાક તેની ઉપર અસર કરતો નથી. મનનો 

મેલ િવચારથી, ઈ�ર�યાનથી ને છેવટ: ઈ�ર�સાદથી જ Sય છે. પણ મનને 
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શર@રની સાથે િનકટ સબંધં છે, અને િવકાર@ મન િવકાર@ ખોરાકને શોધે છે. 

િવકાર@ મન અનેક �કારના 4વાદો ને ભોગો શોધે છે. અને પછ@ તે ખોરાકો અને 

ભોગની અસર મન ઉપર થાય છે તેથી ને તેટલે ~શે ખોરાકની ઉપર ~[ુશની 

અને િનરાહારની આવ�યકતા અવ�ય ઉ�પ� થાય છે. િવકાર@ મન શર@રની ઉપર, 

ઈ�£&યોની ઉપર કાm ૂ મેળવવાને બદલે શર@રને અને ઈ�£&યોને વશ વત- છે, 

તેથી પણ શર@રને q�ુધ અને ઓછામા ંઓછા િવકાર@ ખોરાકની મયા+દાની અન ે

�સગંોપા! િનરાહારની-ઉપવાસની આવ�યકતા રહ@ છે. એટલ ેRઓ એમ કહ: છે 

ક: સયંમીને ખોરાકની મયા+દાની ક: ઉપવાસની જJર નથી તેઓ એટલા જ uલૂમા ં

પડ:લા છે, Rટલા ખોરાક અને િનરાહારને સવ+4વ માનનારા. મારો અ=ભુવ તો 

મને એમ શીખવે છે ક:, R=ુ ંમન સયંમ �િત જઈ રKુ ંછે તેને ખોરાકની મયા+દા 

અને િનરાહાર બMુ મદદ કરનારા ં છે. તેની મદદ િવના મનની િનિવªકારતા 

અસભંિવત જણાય છે. 
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31. �પ��� 

\ૂધ અને અનાજ છોડ@ ફળાહારનો �યોગ શJ કય5, તે જ અરસામા ં સયંમના 

હ:bથુી ઉપવાસો પણ શJ કયા+. આમા ંપણ િમ. ક:લનબ1ક ભQયા. "વૂ- ઉપવાસો 

કરતો તે ક:વળ આરો^યની &�tટએ. દ:હદમનને સા?ુ ઉપવાસ કરવાની 

આવ�યકતા છે તે એક િમ{ની �ેરણાથી સમzયો. વૈtણવ [ુ�ંુબમા ંજ£મ હોવાથી 

ને માતા કfઠન «તો=ુ ં પાલન કરનાર@ હોવાથી એકાદશી વગેર: «તો દ:શમા ં

રાખેલા,ં પણ તે દ:ખાદ:ખીએ અથવા માતાિપતાને ર@ઝવવાના હ:bથુી. તેવા ં

«તોથી કશો લાભ થાય છે એમ �યાર: નહોતો સમzયો, માનતો પણ નહોતો. પણ 

મજ[રૂ િમ{ના પાલન ઉપરથી અને મારા ��ચય+ના «તને ટ:કો આપવા સા?ુ મ1 

તે= ુ ંઅ=કુરણ શJ કGુ+ અને એકાદશીને fદવસે ઉપવાસ કરવા=ુ ંઠરાNGુ.ં. સામા£ય 

ર@તે લોકો એકાદશીના fદવસે \ૂધ અને ફળ લઈને એકાદશી રાખી ગણે છે. પણ 

Øળાહારનો ઉપવાસ તો હવે Mુ ંહમેશા ંપાળતો થઈ ગયો હતો. એટલે મ1 પાણીની 

¶ટ રાખીને "રૂા ઉપવાસ શJ કયા+. 

ઉપવાસના �યોગોના આરંભને સમયે ¡ાવણ માસ આવતો હતો. તે વષ- રમSન 

અને ¡ાવણ માસ સાથે હતા. ગાધંી [ુ�ંુબમા ંવૈtણવ «તોની સાથે શૈવ «તો પણ 

પળાતા.ં [ુ�ંુબીઓ Rમ વૈtણવ દ:વાલયોમા ં જતા ં તેમ િશવાલયોમા ં પણ જતા.ં 

¡ાવણ માસના �દોષ [ુ�ંુબમા ં કોઈક તો દર વષ- રાખb ુ ં જ. તેથી આ ¡ાવણ 

માસ રાખવાની મ1 ઈ�છા કર@. 

આ મહ�વના �યોગનો આરંભ ટોT4ટોય આ¡મમા ંથયો. �યા ંસ�યા0હ@ ક:દ@ઓના ં

[ુ�ંુબો સાચવીને ક:લનબ1ક અને Mુ ંરહ:તા. આમા ંબાળકો અને નવGવુકો પણ હતા. 

તેમને અથ- િનશાળ ચાલતી. આ aુવાિનયાઓમા ં ચારપાચં %સુલમાન હતા. 
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તેમને ઈ4લામના િનયમો પાળવામા ંMુ ંમદદ કરતો ને ઉ!ેજન આપતો. િનમાજ 

વગેર:ની સગવડ કર@ આપતો. આ¡મમા ંપારસીઓ અને d�4તીઓ પણ હતા. આ 

બધાને પોતપોતાના ધમ+ �માણે ચાલવા=ુ ં �ો�સાહન આપવાનો િનયમ હતો. 

એટલે આ %સુલમાન નવGવુકોને રોS રાખવામા ં મ1 ઉ!ેજન આ_Gુ.ં માર: તો 

�દોષ રાખવા જ હતા. પણ fહ|\ુઓ, પારસીઓ અને d�4તીઓને પણ %સુલમાન 

Gવુકોને સાથ આપવાની મ1 ભલામણ કર@. સયંમમા ં સાથ બધાને આપવો એ 

4b�ુય છે એમ તેમન ે મ1 સમSNGુ.ં ઘણા આ¡મવાસીઓએ માર@ વાત ઝીલી 

લીધી. fહ|\ુઓ અને પારસીઓ %સુલમાન સાથીઓ=ુ ંછેક અ=કુરણ નહોતા કરતા, 

કરવાની આવ�યકતા નહોતી. %સુલમાન Zરૂજ �બૂવાની રાહ જોતા �યાર: બીS 

તે પહ:લા ંજમી લેતા, ક: Rથી %સુલમાનોને તેઓ પીરસે ને તેઓને સા?ુ ખાસ 

વ4bઓુ તૈયાર કર:. વળ@ %સુલમાનો સરગી કર: તેમા ંબીSઓને ભાગ લેવાપxુ ં

નહોb ુ.ં અને %સુલમાનો fદવસના પાણી પણ ન પીએ, બીSઓ પાણી ¶ટથી 

પીતા. 

આ �યોગ=ુ ં એક પfરણામ એ આNGુ ં ક: ઉપવાસ અને એકટાણા=ુ ં મહ�વ સM ુ

સમ�વા લા^યા. એકબીS ��યે ઉદારતા અને �ેમભાવ વ�યા.ં આ¡મમા ં

અ�ાહારનો િનયમ હતો. આ િનયમનો 4વીકાર માર@ લાગણીન ેલીધે થયો હતો 

એમ માર: આ 4થાને આભાર"વૂ+ક કmલૂ કર�ુ ંજોઈએ. રોSને સમયે %સુલમાનોને 

માસંનો �યાગ વસમો લા^યો હશે, પણ નવGવુકોમાથંી કોઈએ મને તે�ુ ંજણાવા 

નહોb ુ ંદ@Iુ.ં તઓે અ�ાહાર આનદં અને 4વાદ"વૂ+ક કરતા. fહ|\ુ બાળકો આ¡મમા ં

અશોભતી ન લાગે એવી 4વાfદtટ રસોઈ પણ તેમને સા?ુ કરતા. 

મારા ઉપવાસ=ુ ંવણ+ન કરતા ંઆ િવષયાતંર મ1 ઈરાદા"વૂ+ક કGુ+ છે, ક:મ ક: એ 

મIરુ �સગં બીR 4થળે Mુ ંન વણ+વી શકત. અને તે િવષયાતંર કર@ને માર@ એક 

ટ:વ=ુ ંવણ+ન પણ મ1 કર@ નાnGુ ંછે. R સાર@ વ4b ુMુ ંક?ંુ h ંએમ મને લાગે તેમા ં
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Mુ ં માર@ સાથે રહ:નારને હમંશેા ં ભેળવવાનો �ય�ન ક?ંુ. આ ઉપવાસ અન ે

એકટાણાના �યોગા નવી વ4b ુહતી, પણ �દોષ અને રમSનને િમષે મ1 બધને 

તેમા ંસડંોNયા. 

આમ આ¡મમા ંસયંમી વાતાવરણ સહ:R વ�Gુ.ં બીS ઉપવાસો અને એકટાણામા ં

પણ આ¡મમા ંરહ:નારા ભળવા લા^યા. અને એ=ુ ંપfરણામ qભુ આNGુ ંએમ Mુ ં

મા=ુ ં h.ં સયંમની અસર બધાના Ñદય ઉપર ક:ટલી થઈ, બધાના િવષયોને 

રોકવામા ં ક:ટલો ભાગ ઉપવાસાfદએ લીધો, એ Mુ ં િનrય"વૂ+ક નથી કહ@ શ�તો. 

પણ માર@ ઉપર તો આરો^ય અને િવષયની &�tટએ ઘણી સરસ અસર થઈ એમ 

મારો અ=ભુવ છે. છતા ં ઉપવાસાfદની એવી અસર બધા ઉપર થાય જ એવો 

અિનવાય+ િનયમ નથી એ Mુ ંSxુ ંh.ં ઈ�£&યદમનના હ:bથુી થયલેા ઉપવાસની જ 

િવષયોને રોકવાJપ અસર થાય. ક:ટલાક િમ{ોનો અ=ભુવ એવો પણ છે ક:, 

ઉપવાસને ~તે િવષયે�છા અને 4વાદો તી« થાય છે. એટલે ક:, ઉપવાસ દર°યાન 

િવષય રોકવાની ને 4વાદને �તવાની સતત ભાવના હોય તો જ તે=ુ ંqભુ ફળ 

આવે. િવના, મન િવના થયેલા શાર@fરક ઉપવાસ=ુ ં 4વત{ં પfરણામ િવષય 

રોકવામા ંનીપôશે એમ માન�ુ ંક:વળ uલૂભર:}ુ ંછે. ગીતા�ના બીS અ�યાયનો 

�લોક આ 4થળે બMુ િવચારવા યો^ય છે: 

�वषया �विनव6ते िनराहारःय दे�हनः । 

रसवजI रसोडBपःय परं CंEवा िनवत6ते ।। 

ઉપવાસીના િવષયો (ઉપવાસ દર°યાન) શમે છે; તેનો રસ નથી જતો. રસ તો 

ઈ�રદશ+નથી જ-ઈ�ર�સાદથી જ શમે. 
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એટલે ક:, ઉપવાસાfદ સયંમીના માગ+મા ંએક સાધનJપે આવ�યક છે. પણ તે જ 

બIુ ં નથી. અને જો શર@રના ઉપવાસની સાથે મનનો ઉપવાસ ન હોય, તો તે 

દંભમા ંપfરણમે અને =કુસાનકારક નીવડ:. 
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P�. �
=��- 

'સ�યા0હના ઇિતહાસ' મા ં R વ4b ુ નથી આવી શક@ અથવા થોડા જ ~શમા ં

આવી છે તે જ વ4b ુઆ �કરણોનો અરસપરસનો સબંધં સમ� શકશે. 

ટોT4ટોય આ¡મમા ં બાળકો તેમ જ બળાઓને સા?ુ કંઇક િશeણનો �બધં 

આવ�યક હતો. માર@ સાથે fહ\ુ, %સુલમાન, પારસી અને d�4તી નવGવુકો હતા, 

અને થોડ@ fહ\ુ બાળાઓ પણ હતી. ખાસ િશeકો રાખવા અશકય હb ુ.ં અને મને 

અનાવ�યક લાગે}ુ.ં અશકય હb ુ ંક:મ ક: યો^ય fહદ@ િશeકોની અછત હતી, અને 

મળે તોયે મોટા પગાર િવના ડરબનથી(૧) ૨૧ માઇલ \ૂર કોણ આવે ? માર@ પાસે 

પૈસાની છોળ નહોતી. બહારથી િશeક લાવવા અનાવ�યક મા£Gુ,ં ક:મ ક: ચા} ુ

ક:ળવણીની પ�&િત મને પસદં નહોતી. ખર@ પ�&િત શી છે તેનો મ1 અ=ભુવ 

નહોતો મેળવી જોયો. એટ}ુ ંસમજતો હતો ક:, આદશ+ �4થિતમા ંખર@ ક:ળવણી તો 

માબાપની નીચે જ હોય. આદશ+ �4થિતમા ં બા� મદદ ઓછામા ં ઓછ@ હોવી 

જોઇએ. ટોT4ટોય આ¡મ એક [ુ�ંુબ છે અને તેમા ં િપતાJપે Mુ ંh,ં એટલે માર: એ 

નવGવુકોના ધડતરની જવાબદાર@ યથાશ��ત ખેડવી જોઇએ એમ ધાGુH. 

આ કTપનામા ંઘણા દોષો તો હતા જ. નવGવુકો માર@ પાસે જ£મથી નહોતા. બધા 

aુદા ં aુદા ંવાતાવરણોમા ંઊછયા+ હતા. બધા એક જ ધમ+ના પણ નહોતા. અવી 

�4થિતમા ં રહ:લ બાળકો અને બાળાઓને Mુ ં િપતા બનીને પણ ક:મ £યાય આપી 

શ[ંુ? 

પણ મ1 ½દયની ક:ળવણીને એટલે ચાfર{ ખીલવવાને હમેશા ં�થમ પદ આ_Gુ ં

છે. પfરચય ગમે તે વયે અને ગમે તેટલી Sતના ંવાતાવરણોમા ંઊછર:લા ંબાળકો 

અને બાળાઓને ઓછાવતા �માણમા ંઆપી શકાય, એમ િવચાર@ આ બાળકો ને 
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બાળાઓની સાથે Mુ ં રાત અને fદવસ િપતાJપે રહ:તો હતો. ચાfર{ને મ1 તેમની 

ક:ળવણીના પાયાJપે મા£Gુ.ં પાયો પાકો થાય તો બીaુ ં બળકો અવકાશ મQયે 

મદદ લયને ક: આપબળે મેળવી લે. 

છતા ંઅeર�ાન થો�ુઘંxુ ંપણ આપ�ુ ંતો જોઇએ જ એમ Mુ ંસમજતો હતો, તેથી 

વગ5 કાઢયા, ને તેમા ંિમ. ક:લનબેકની અને �ાગ� દ:સાઇની મદદ લીધી. 

શાર@fરક ક:ળવણીની આવ�યકતા સમજતો હતો. તે ક:ળવણી તેમને સહ:R મળ@ 

રહ@ હતી. 

આ¡મમા ંનોકરો તો નહોતા જ. પાયખાનાથી માડં@ને રસોઇ Zધુીના ંબધા ંકામો 

આ¡મવાસીઓને જ કરવાના ંહતા.ં ફળઝાડો "tુકળ હતા.ં ન�ુ ંવાવેતર કરવા=ુ ં

જ હb ુ.ં િમ. કÛલનબૅકને ખેતીનો શોખ હતો, પોતે સરકાર@ આદશ+ વાડ@ઓમા ંથોડો 

વખત શીખી આNયા હતા. રોજ અ%કુ સમય નાનામોટા બધા R રસોડાના કામમા ં

ન રોકાયા હોય તેમને બગીચામા ં કામ કર�ુ ં જ પડb ુ.ં આમા ં બાળકોનો મોટો 

fહ4સો હતો. મોટા ખાડા ખોદવા, ઝાડો કાપવા,ં બોS ¨ચક@ જવા,વગેર: કામમા ં

તેમના ં શર@ર સાર@ પેઠ: કસાતા.ં તેમા તેમને આનદં આવતો, ને તેથી બી� 

કસરતની ક: રમતની તેમને જJર નહોતી રહ:તી. કામ કરવામા ં ક:ટલાક અથવા 

કોઇ વાર બધા િવઘાથ²ઓ નખરા ંકરતા. આળસ કરતા. ઘણી વેળા આની સામે Mુ ં

¬ખ મkચતો. ક:ટલીક વેળા તેમની પાસેથી સખતીથી કામ લેતો. zયાર: સખતી 

કરતો �યાર: તેઓ કંટાળતા એમ પણ Mુ ંજોતો. છતા ંસખતીનો િવરોધ બાળકોએ 

કય5 હોય એ�ુ ં મને યાદ નથી. zયાર: zયાર: સખતી કરતો �યાર: �યાર: તેમન ે

સમSવતો અને તેમની પાસે જ કmલૂ કરાવતો ક: કામની વખતે રમત એ સાર@ 

ટ:વ ન ગણાય. તેઓ તે eણે સમR, બી� eણે uલેૂ, એમ ગા�ુ ં ચાલb ુ.ં પણ 

તેમના ંશર@ર ઘડાયે જતા ંહતા.ં 
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આ¡મમા ંમાદંગી ભા^યે જ આવતી. તેમા ં હવાપાણીનો અને સારા ને િનયિમત 

ખોરાકનો પણ મોટો fહ4સો હતો એ કહ:�ુ ંજોઇએ. શાર@fરક ક:ળવણીના સબંધંમા ંજ 

શાર@fરક ધધંાની ક:ળવણી ગણાવી S�. સMુને કંઇક ઉપયોગી ધધંો શીખવવો એ 

ઇરાદો હતો. તેથી િમ. કÛલનબૅક Â:િપ4ટ મઠમા ંચપંલ બનાવવા=ુ ંશીખી આNયા. 

તેમની પાસેથી Mુ ંશીnયો, ને મ1 R બાળકો એ ધધંો શીખવા તૈયાર થયા તેમન ે

શીખNયો. િમ. કÛલનબૅકને Zતુારકામનો થોડો અ=ભુવ હતો, અને આ¡મમા ં

Zતુારકામ Sણનાર એક સાથી હતો, તેથી તે કામ પન થોડ: ~શે શીખવવામા ં

આવbુ.ં રસોઇ તો લગભગ બધા ંબાળકો શીખી ગયા.ં 

આ બધા ં કામો બાળકોને સા?ુ નવા ં હતા.ં તેમના ં તો 4વ_નામંાયંે આવા ં કામો 

શીખવા=ુ ંનહk હોય. R કંઇ ક:ળવણી fહદ@ બાળકો દdeણ આfgકામા ંપામતા ં તે 

ક:વળ �ાથિમક અeર�ાનની જ હતી. ટૉT4ટૉય આ¡મમા ં �થમથી જ fરવાજ 

પાડયો હતો ક:, R કામ અમે િશeકો ન કર@એ તે બળકોની પાસે ન કરાવ�ુ,ં ન ે

હમેશા ં તેમની સાથે સાથે એ જ કામ કરનાર એક િશeક હોય. એટલે બાળકો 

હ`શથી શીnયા.ં 

ચાfર{ અને અeર�ાનને િવષે હવે પછ@. 

_______________________ 

(૧) અહk 'ડરબનથી' ને બદલે 'જોહાિનસબગ+થી' જોઇએ. 
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PP. FS�к=���� 

ગયા �કરણમા ંશાર@fરક ક:ળવણી અને તેને ~ગે કંઈક હાથકાર@ગર@ શીખવવા=ુ ં

કામ ટૉT4ટૉય આ¡મમા ંક:વી ર@તે આરંUGુ ંએ આપણે ક:ટલેક ~શે જોઈ ગયા. 

જોક: આ કામ મને સતંોષ થાય તેવી ર@તે તો નહોતો જ કર@ શBો. છતા ંતેમા ં

ઓછ@વ!ી સફળતા મળ@ હતી. પણ અeર�ાન આપ�ુ ંકfઠન લા^Gુ.ં માર@ પાસે 

તેને પહ`ચી વળવાની સામ0ી નહોતી. મને પોતાને Mુ ંઇ�h ંતેટલો વખત નહોતો, 

તેટલી આવડત નહોતી. આખા દહાડાના શાર@fરક કામ કરતા ંMુ ંથાક@ જતો, ને R 

વખતે જરા આરામ લેવાની ઇ�છા થાય તે જ વખતે વગ+ લેવાનો રહ:તો. તેથી Mુ ં

તાજો હોવાને બદલે બળા�કાર: S0ત રહ@ શકતો હતો. સવારનો વખત ખેતી અન ે

ઘરકામમા ંજતો, એટલે બપોરના જ°યા પછ@ bરુત િનશાળ ચાલતી. આ િસવાય 

બીજો કોઈ પણ વખત અ=[ુૂળ નહોતો. 

અeર�ાનને સા?ુ વધાર:મા ંવધાર: {ણ કલાક રાnયા હતા. વળ@ વગ+મા ં fહ|દ@, 

તાિમલ, ¤જુરાતી અને ઉ\ૂ+  શીખવવાના ં રહ:તા.ં િશeન ��યેક બાલકને તેની 

માbભૃાષા મારફતે જ આપવાનો આ0હ હતો. ~0ે� પણ બધાને શીખવવામા ં

આવbુ ં જ. ઉપરાતં ¤જુરાતી, fહ|\ુ બાળકોને કંઈક સ4ં[ૃતનો અને સૌને કંઈક 

fહ|દ@નો પfરચય કરાવવો, ઇિતહાસ, uગૂોળ અને ~કગdણત બધાનંે શીખવ�ુ,ં 

આટલો Vમ હતો. તાિમલ અને ઉ\ૂ+  િશeણ આપવા=ુ ંમાર@ પાસે હb ુ.ં 

મા?ંુ તાિમલ �ાન તે 4ટ@મરોમા ં ને Rલમા ં મેળવે}ુ.ં તેમા ં પણ પોપ[ૃત ઉ!મ 

Õતાિમલ-4વયિંશeકÕથી આગળ Mુ ં વધી શBો નહોતો. ઉ\ૂ+  dલિપ=ુ ં �ાન 

4ટ@મરોમા ંમેળવે}ુ ંતે જ; ને ખાસ ફારસી અરબી શ³દો=ુ ં�ાન Rટ}ુ ં%સુલમાન 
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િમ{ોના પfરચયથી મેળવી શક:લો તેટ}ુ ં! સ4ં[ૃત R હાઈ4[ૂલમા ંશીખેલો તે જ. 

¤જુરાતી પણ િનશાdળGુ ંજ. 

આટલી " ૂ�ંથી માર: કામ લેવા=ુ ંહb ુ.ં ને તેમા ંમદદગાર તે મારા કરતાયંે ઓh ં

Sણનારા.ં પણ દ:શની ભાષાઓનો મારો �ેમ, માર@ િશeણશ��ત ઉપરની માર@ 

¡sા, િવ±ાથ²ઓ=ુ ંઅ�ાન અને તેથી પણ વધી જતી તેમની ઉદારતા મને મારા 

કામમા ંમદદગાર નીવડPા.ં 

તાિમલ િવ±ાથ²ઓ દdeણ આfgકામા ંજ જ£મેલા, તેથી તાિમલ બMુ ઓh ંSણતા. 

તેમને dલિપ તો %§ુલ ન આવડ:. એટલે માર: તેમને dલિપ શીખવવા=ુ ં ને 

Nયાકરણના ં %ળૂત��વો શીખવવા=ુ ં હb ુ.ં તે સહ:}ુ ં હb ુ.ં િવ±ાથ²ઓ Sણતા ક: 

તાિમલ વાતચીતમા ંતો તેઓ મને સહ:R હરાવ,ે અને તાિમલ Sણનારા જ મને 

મળવા આવે �યાર: તેઓ મારા \ુભાિષયા થાય. મા?ંુ ગા�ુ ં ચાTGુ,ં ક:મ ક: 

િવ±ાથ²ઓ પાસે અ�ાન ઢાકંવાનો મ1 કદ@ �ય�ન જ ન કય5. બધી બાબતોમા ં

Rવો Mુ ં હતો તેવો જ તેઓ મને Sણતા થયા હતા. આથી અeર�ાનની ગાઢ 

£Gનૂતા છતા ંમ1 તેમના �ેમ ને આદર કદ@ ન ¤મુાNયા. 

%સુલમાન બાળકોને ઉ\ૂ+  શીખવવા=ુ ં �માણમા ં વધાર: સહ:}ુ ં હb ુ.ં તેઓ dલિપ 

Sણતા. તેમનામા ંવાચનનો શોખ વધારવા=ુ ંને તેમના અeર Zધુારવા=ુ ંજ મા?ંુ 

કામ હb ુ.ં 

%nુયપણે આ બાળકો બધા િનરeર અને િનશાળમા ં ન ભણેલા હતા. શીખવતા ં

શીખવતા ં મ1 જોGુ ં ક: માર: તેમને શીખવવા=ુ ં ઓh ં જ હb ુ.ં તેમ=ુ ં આળસ 

%કુાવવા=ુ,ં તેમને પોતાની મેળે વાચંતા કરવા=ુ,ં તેમના અUયાસની ચોક@ 

રાખવા=ુ ંજ વધાર: હb ુ.ં આટલેથી સતંોષ પામતો તેથી જ aુદ@ aુદ@ �મરના aુદા 

aુદા િવષયોવાળા િવ±ાથ²ઓને એક જ કોટડ@મા ંબેસાડ@ કામ લઈ શકતો હતો. 
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પાઠP"4ુતકોની R mમૂ વખતોવખત સાભંળવામા ંઆવે છે તેની મને કદ@ ગરજ 

લાગી નહોતી. R "4ુતકો હતા ંતેમનો પણ બMુ ઉપયોગ કયા+= ુ ંમને યાદ નથી. 

દર:ક બાળકને ઘણા ં "4ુતકો અપાવવાની મ1 જJર નહોતી જોઈ. િવ±ાથ²=ુ ં

પાઠP"4ુતક િશeક જ હોય એમ મને લા^Gુ ંછે. િશeકોએ "4ુતકોમાથંી શીખવે}ુ ં

એ�ુ ં થો�ુ ંજ મને યાદ છે. Rઓએ પોતાને %ખેુથી શીખવે}ુ ં તે=ુ ં 4મરણ આR 

પણ રહ@ ગGુ ંછે. બાળકો ¬ખેથી 0હણ કર@ શક: છે. બાળકોની પાસે Mુ ંએક પણ 

"4ુતક "?ંુૂ વચંાવી ગયો હો� એ�ુ ંમને યાદ નથી. 

પણ ઘણા ં"4ુતકોમા=ં ુ ંમ1 R પચાNGુ ંહb ુ ંતે તેમને માર@ ભાષામા ંકહ@ ગયો, તે 

તેમને આR પણ યાદ હશે એમ Mુ ંમા=ુ ંh.ં વચંાવે}ુ ંયાદ રાખવામા ંતેમને કલેશ 

થતો, મ1 સભંળાવે}ુ ંતેઓ તે જ eણે મને ફર@ સભંળાવી જતા. વાચંવામા ંતેમન ે

કંટાળો આવતો. સાભંળવામા,ં zયાર: Mુ ંપોતે થાકને લીધે ક: બીS કારણસર મદં 

અને નીરસ ન હો� �યાર:, તેઓ રસ લેતા ને સાભંળતા. તેમને �Ùો ઊઠતા તેનો 

ઉક:લ કરવામા ંમને તેમની 0હણશ��ત=ુ ંમાપ આવી જb ુ.ં 
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P�. <�1�к к=���� 

િવ±ાથ²ઓના ં શર@ર અને મનને ક:ળવવા કરતા ંઆ�માને ક:ળવવામા ં મને બM ુ

પfર¡મ પડPો. આ�માને િવકસાવવામા ં મ1 ધમ+ના ં "4ુતકો ઉપર ઓછો આધાર 

રાnયો હતો. તે તે િવ±ાથ²ઓએ પોતપોતાના ધમ+ના ં%ળૂત��વો Sણવા ંજોઈએ, 

પોતપોતાના ં ધમ+"4ુતકો=ુ ં સામા£ય �ાન તેમને હો�ુ ં જોઈએ, એમ Mુ ં માનતો, 

તેથી તેમને તે=ુ ં�ાન મળે એવી યથાશ��ત સગવડ મ1 કર@ હતી. પણ તેને Mુ ં

m�ુsની ક:ળવણી=ુ ં~ગ ગxુ ંh.ં આ�માની ક:ળવણી એક નોખો જ િવભાગ છે એમ 

મ1 ટૉT4ટૉય આ¡મના ંબાળકોને શીખવવા માડં� ુ ં તેની "વૂ- જ જોઈ લીIુ ં હb ુ.ં 

આ�માનો િવકાસ કરવો એટલે ચાfર{ ઘડ�ુ,ં ઈ�ર=ુ ં�ાન મેળવ�ુ,ં આ�મ�ાન 

મેળવ�ુ.ં આ �ાન મેળવવામા ંબાળકોને મદદ ઘણી જ જોઈએ, ને તેના િવના=ુ ં

બીaુ ં�ાન Nયથ+ છે, હાિનકારક પણ હોય એમ Mુ ંમાનતો. 

આ�મ�ાન ચોથા આ¡મમા ં મળે એવો વહ:મ સાભંQયો છે. પણ Rઓ ચોથા 

આ¡મ લગી આ અ%Tૂય વ4bનુે %લુતવી રાખે છે તેઓ આ�મ�ાન નથી પામતા, 

પણ mઢુાપો અને બીaુ ંપણ દયાજનક બચપણ પામી "�ૃવી પર બોSJપે �વે 

છે, એવો સાવ+િ{ક અ=ભુવ જોવામા ંઆવે છે. આ િવચારો Mુ ંઆ ભાષામા ં૧૯૧૧-

૧૨ની સાલમા ંકદાચ ન %કૂત, પણ આવી Sતના િવચારો Mુ ં તે કાળે ધરાવતો 

હતો એ=ુ ંમને "?ંુૂ 4મરણ છે. 

આ��મક ક:ળવણી ક:મ અપાય ? બાળકોને ભજન ગવડાવતો, નીિતના ં "4ુતકો 

વાચંી સભંળાવતો, પણ તેથી સતંોષ નહોતો પામતો. Rમ Rમ તેમના �સગંમા ં

આવતો ગયો તેમ તેમ મ1 જોGુ ં ક: આ �ાન "4ુતકો વડ: તો નહk જ અપાય. 

શર@રની ક:ળવણી શર@રની કસરતથી અપાય, m�ુsની m�ુsની કસરતથી, તેમ 
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આ�માની આ�માની કસરતથી. આ�માની કસરત િશeકના વત+નથી જ પામી 

શકાય. એટલે Gવુકોની હાજર@ હો યા ન હો, તેમ છતા ં િશeક: સાવધાન રહ:�ુ ં

જોઈએ. લકંામા ં બેઠ:લો િશeક પોતાના વત+નથી પોતાના િશtયોના આ�માને 

હલાવી શક: છે. Mુ ં aૂ¦ંુ બો}ુ ં ને મારા િશtયોને સાચા બનાવવાનો �ય�ન ક?ંુ તે 

ફોગટ Sય. ડરપોક િશeક િશtયોને વીરતા નહk શીખવી શક:. Nયdભચાર@ િશeક 

િશtયોને સયંમ ક:મ શીખવે ? મ1 જોGુ ં ક: માર: માર@ પાસે રહ:લા Gવુકો અન ે

Gવુતીઓની સમe પદાથ+પાઠJપે થઈને રહ:�ુ ં રKુ.ં આથી મારા િશશઃયો મારા 

િશeક બ£યા. માર: અથ- નહk તો તેમને અથ- માર: સારા થ�ુ ંને રહ:�ુ ંજોઈએ એમ 

Mુ ં સમzયો, ને ટૉT4ટૉય આ¡મનો મારો ઘણોખરો સયંમ આ Gવુકો અને 

Gવુતીઓને આભાર@ છે એમ કહ:વાય. 

આ¡મમા ંએક Gવુક બMુ તોફાન કર:, aૂ¦ંુ બોલે, કોઈને ગણકાર: નહk, બીSઓની 

સાથે લડ:. એક દહાડો તેણે બMુ જ તોફાન કGુH. Mુ ંગભરાયો. િવ±ાથ²ઓને કદ@ દંડ 

ન દ:તો. આ વખતે મને બMુ Vોધ ચડPો. Mુ ંતેની પાસે ગયો. તેને સમSવતા ંતે 

ક:મે સમR નહk. મન ે છેતરવાનો પણ તેણે �ય�ન કય5. મ1 માર@ પાસે પડ:લી 

¬કણી ઉપાડ@ ને તેની બાયં ઉપર દ@ધી. દ:તા ંMુ ંË�ુ ર�ો હતો. આ તે જોઈ 

ગયો હશે. આવો અ=ભુવ કોઈ િવ±ાથ²ને માર@ તરફથી "વૂ- કદ@ નહોતો થયો. 

િવ±ાથ² રડ@ પડPો. માર@ પાસે માફ@ માગી. તેને લાકડ@ વાગી ને \ુઃખ થGુ ંતેથી 

તે નહોતો રડPો. તે સામે થવા ધાર: તો મને પહ`ચી વળે એટલી શ��ત ધરાવતો 

હતો. તેની �મર સ!ર વષ+ની હશે. બાધંે મજmતૂ હતો. પણ માર@ ¬કણીમા ંતે 

મા?ંુ \ુઃખ જોઈ ગયો. આ બનાવ પછ@ તે કદ@ માર@ સામે નહોતો થયો. પણ મને 

તે ¬કણી મારવાનો પrા!ાપ આજ લગી ર�ો છે. મને ભય છે ક: મ1 તેને માર@ન ે

મારા આ�મા=ુ ંનહk પણ માર@ પqતુા=ુ ંદશ+ન કરાNGુ ંહb ુ.ં 
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બાળકોને માર માર@ને શીખવવાની સામે Mુ ં હમેશા ં ર�ો h.ં એક જ �સગં મને 

યાદ છે ક: zયાર: મ1 મારા દ@કરાઓમાથંી એકને માય5 હતો. ¬કણી મારવામા ંમ1 

યો^ય કGુH ક: ક:મ તેનો િનણ+ય આજ લગી Mુ ં કર@ નથી શBો. આ દંડની 

યો^યતાને િવષે મને શકંા છે, ક:મ ક: તેમા ંVોધ ભય5 હતો અને દંડ કરવાનો ભાવ 

હતો. જો તેમા ંક:વળ મારા \ુઃખ=ુ ંજ �દશ+ન હોત તો Mુ ંએ દંડને યો^ય ગણત. 

પણ આમા ં રહ:લી ભાવના િમ¡ હતી. આ �સગં પછ@ તો Mુ ં િવ±ાથ²ઓને 

Zધુારવાની વધાર: સાર@ ર@ત શીnયો. એ કળાનો ઉપયોગ મ1 મજ[ૂર �સગેં કય5 

હોત તો ક:�ુ ંપfરણામ આવત એ Mુ ંનથી કહ@ શકતો. આ �સગં પેલો Gવુક તો 

bરુત uલૂી ગયો. તેનામા ંબMુ Zધુારો થયો એમ Mુ ં કહ@ શકતો નથી. પણ એ 

�સગેં મને િવ±ાથ² ��યેના િશeકના ધમ+ને વધાર: િવચારતો કર@ %Bૂો. �યાર 

બાદ એવા જ દોષ Gવુકોના થયા, પણ મ1 દંડનીિત ન જ વાપર@. આમ આ��મક 

�ાન આપવાના �ય�નમા ંMુ ંપોતે આ�માના ¤ણુને વધાર: સમજવા લા^યો. 
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35. ��������. � ���� 

ટૉTસટૉય આ¡મમા ંમાર@ સામે એક �Ù િમ. કÛલનબૅક: ઊભો કય5. તેમણે ઉપાડPો 

તે પહ:લા ંમ1 તેનો િવચાર નહોતો કય5. આ¡મમા ંક:ટલાક છોકરાઓ બMુ તોફાની 

અને નઠારા હતા. કોઈક રખ�ુ હતા. તેમની જ સાથે મારા {ણ દ@કરાઓ હતા. 

બીSં પણ તેવી ર@તે ઊછર:લા ંબાળકો હતા.ં પણ િમ. કÛલનબૅક=ુ ં�યાન તો પેલા 

રખ�ુ aુવાિનયાઓ અને મારા દ@કરાઓ ક:મ ભેળા રહ@ શક: એ તરફ જ હb ુ.ં એક 

fદવસ તે બોલી ઊઠPા : 'તમાર@ આ ર@ત મને જરાય ગળે નથી ઊતરતી. આ 

છોકરાઓની સાથે તમારા છોકરાઓને ભેળવો એ=ુ ંપfરણામ તો એક જ આવે : 

તેમને આ રખ�ુ છોકરાઓનો પાસ લાગે ને તેઓ બગડPા િવના ક:મ રહ: ?' 

Mુ ંઘડ@ભર િવમાસણમા ંપડPો ક: નહk એ તો મને અ�યાર: યાદ નથી આવbુ,ં પણ 

મારો જવાબ મને યાદ છે. મ1 કહ:}ુ:ં 'મારા છોકરાઓ અને રખ�ુ છોકરાઓ વ�ચે Mુ ં

ભેદ ક:મ કર@ શ[ંુ? અ�યાર: બ�ે સા?ુ Mુ ંસરખો જવાબદાર h.ં આ aુવાિનયાઓ 

મારા નોતયા+ આNયા છે. જો Mુ ં તેમને પૈસા આ"ુ ં તો તેઓ આR જ 

જોહાિનસબગ+મા ં જઈ રહ:તા હતા તેમ પાછા રહ:. અહk આવવામા ં તેમણે મારા 

ઉપર કંઈક મહ:રબાની કર@ છે એમ પણ તેઓ તેમ જ તેમના વડ@લો માનતા હોય 

તો નવાઈ નહk. અહk આવવાથી તેઓ અગવડ ભોગવે છે એ તો તમે ને Mુ ંબ�ે 

જોઈએ છ@એ. પણ મારો ધમ+ 4પtટ છે. માર: તેમને અહk જ રાખવા જોઈએ. 

એટલે મારા છોકરાઓ પણ તેમની સાથે જ રહ:. વળ@ qુ ંMુ ંઆજથી મારા છોકરાન ે

તેઓ બીS ક:ટલાકના છોકરાઓ કરતા ં¨ચા છે એવો ભેદભાવ શીખ�ુ?ં એવો 

િવચાર તેમના મગજમા ં ર:ડવો એ જ તેમને આડ: ર4તે દોરવા R�ુ ં છે. આ 

�4થિતમા ં રહ:વાથી તઓે ઘડાશ,ે સારાસારની પર@eા પોતાની મેળે કરતા થઈ 

જશે. આપણે એમ ક:મ ન માનીએ ક: તેમનામા ં જો ખર:ખર કાઈં ¤ણુ હશે તો 
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ઊલટો તેનો જ ચેપ તેમના સાથીઓને લાગશે? ગમે તેમ હોય, પણ માર: તેમન ે

અહk જ રાnયે જ ¶ટકો છે. ને જો તેમ કરવામા ંકંઈ જોખમ હોય જ તો તે ખેડ�ુ ં

રKુ.ં' િમ. કÛલનબૅક: મા�ુ ંIણુાNGુ.ં 

�યોગ=ુ ંપfરણામ ખરાબ આNGુ ંએમ ન કહ@ શકાય. મારા દ@કરાઓને તેથી કંઈ 

=કુસાન થGુ ં એમ Mુ ં નથી માનતો. લાભ થયો એ Mુ ં જોઈ શBો. તેમનામા ં

મોટાઈનો કંઈ ~શ ર�ો હોય તો તે સવ+થા ગયો. તેઓ બધાની સાથે ભળતા 

શીnયા. તેઓ તવાયા. 

આ અને આવા અ=ભુવો પરથી મને એમ લા^Gુ ં છે ક:, માબાપોની દ:ખર:ખ 

બરાબર હોય તો પોતાના ંસારાનંઠારા ંછોકરા ંસાથે રહ: ને ભણે તેથી સારાને કશી 

હાિન નથી. પોતાના ંછોકરાનંે િતજોર@મા ં"રૂ@ દ:વાથી તે qsુ જ રહ: છે અને બહાર 

કાઢàાથી અભડાય છે એવો કોઈ િનયમ તો નથી જ. હા, આટ}ુ ંખ?ંુ છે ક:, zયા ં

અનેક �કારના ંબાળકો તેમ જ બાળાઓ સાથે રહ:તા ંભણતા ંહોય �યા ંમાબાપની 

અને િશeકની કસોટ@ થાય છે, તેમને સાવધાન રહ:�ુ ંપડ: છે. 
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36. ��9�ymGપ3 �પ��� 

બાળકો અને બાળાઓને �ામાdણકપણે ઉછેરવાક:ળવવામા ં ક:ટલી ને ક:વી 

કઠણતાઓ છે તેનો અ=ભુવ fદવસે fદવસે વધતો ગયો. િશeક અને વાલી તર@ક: 

એમના ½દયમા ં �વેશ કરવાનો ગતો, તેમના ં Zખુ\ુ:ખમા ં ભાગ લેવાનો હતો; 

તેમના �વનની ¤ ૂચંો ઉક:લવાની હતી, તેમની ઊછળતી Gવુાનીના તરંગોને સીધ ે

માગ- દોરવાના હતા. 

ક:ટલાક Rલીઓ ¶ટતા ંટૉTસટૉય આ¡મમા ંથોડા જ માણ સો ર�ા. આ %nુય�વ ે

fફિન�સવાસીઓ હતા. તેથી આ¡મ fફિન�સ લઈ ગયો. fફિન�સમા ંમાર@ પર@eા 

થઈ. ટૉTસટૉય આ¡મથી રહ:લા આ¡મવાસીઓને fફિન�સ %કૂ@ને Mુ ંજોહાિનસબગ+ 

ગયો. જોહાિનસબગ+ થોડા fદવસ ર�ો �યા ંજ મારા ઉપર બે Nય��તઓના ભયકંર 

પતનના સમાચાર આNયા. સ�યા0હની મહાન લડતમા ં Bાયંે િનtફળતા R�ુ ં

દ:ખાય તેથી મને આઘાત ન પહ`ચતો, પણ આ બનાવે માર@ ઉપર વ�સમો 

�હાર કય5. Mુ ંઘવાયો. મ1 તે જ દહાડ: fફિન�સની ગાડ@ લીધી. િમ. કÛલનબૅક: સાથ ે

આવવાનો આ0હ કય5. તે માર@ દયામણી �4થિત વરતી ગયા હતા. મને એકલાન ે

જવા દ:વા ચોnખી ના પાડ@. પતનના ખબર મને તેમની મારફતે પડPા હતા. 

ર4તામા ંમ1 મારો ધમ+ Sણી લીધો, અથવા Sણી લીધો એમ મા£Gુ ંએમ કહ@એ. 

મને લા^Gુ ંક: પોતાની રeા નીચે રહ:લાના પતનને સા?ુ વાલી ક: િશeક થોડ:ઘણે 

~શે જવાબદાર છે. આ બનાવમા ં માર@ જવાબદાર@ મને 4પtટ જણાઈ. માર@ 

પ�નીએ મને ચેતવણી આપી જ હતી. પણ Mુ ં 4વભાવે િવ�ાZ ુહોવાથી મ1 તેની 

ચેતવણીને નહોતી ગણકાર@. વળ@ મને ભા4Gુ ંક:, જો Mુ ંઆ પતનને સા?ુ �યિr! 

કર@શ તો જ આ પિતત થયેલા મા?ંુ \ુ:ખ સમ� શકશે, ને તેથી તેમને પોતાને 
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દોષ=ુ ંભાન થશે ને કંઈક માપ આવશ.ે તેથી મ1 સાત fદવસના ઉપવાસ અને 

સાડા ચાર માસ એકટાxુ ં કરવા=ુ ં«ત લીIુ.ં િમ. કÛલનબૅક: મને વારવા �ય�ન 

કય5. એ િનtફળ ગયો. છેવટ: �યિr!ની યો^યતા તેમણે 4વીકાર@, ને તેમણે પણ 

માર@ સાથે જ «ત રાખવાનો આ0હ કય5. તેમના િનમ+ળ �ેમને Mુ ંરોક@ ન શBો. 

આ િનrય કય5 ક: bરુત Mુ ંહળવો થયો, શાતં થયો, દોિષત ઉપરનો Vોધ ઊતય5, 

ને તેમની ઉપર દયા જ રહ@. 

આમ Â:નમા ંજ હળ�ુ ંમન કર@ Mુ ંfફિન�સ પહ`�યો. તપાસ કર@ વધાર: Sણવા=ુ ં

હb ુ ં તે Sણી લીIુ.ં જોક: મારા ઉપવાસથી સૌને કtટ તો થGુ,ં પણ તેથી 

વાતાવરણ qsુ થGુ.ં પાપ કરવાની ભયકંરતા સMુને જણાઈ, અને િવ±ાથ² તેમ જ 

િવ±ાિથªનીઓ અને માર@ વ�ચેનો સબંધં વધાર: મજmતૂ અને સરળ થયો. 

આ બનાવમાથંી જ થોડા સમય પછ@ માર: ચૌદ ઉપવાસ કરવાનો સમય આવેલો. 

તે=ુ ંપfરણામ ધાયા+ કરતા ંપણ વધાર: સા?ંુ આNGુ ંએવી માર@ મા£યતા છે. 

આ બનાવ ઉપરથી મારો એ�ુ ં િસs કરવાનો આશય નથી ક: િશtયોના ��યેક 

દોષને સા?ુ હમેશા ં િશeકોએ ઉપવાસાfદ કરવા ં જ જોઈએ. પણ Mુ ં મા=ુ ં h ં ક: 

ક:ટલાક સજંોગોમા ંઆવા �ાયિr!Jપ ઉપવાસને અવ�ય 4થાન છે. પણ તેને સા?ુ 

િવવેક અને અિધકાર જોઈએ. zયા ં િશeકિશtય વ�ચે qsુ �ેમબધંન નથી, zયા ં

િશeકને પોતાના િશtયના દોષનો ખરો આઘાત નથી, zયા ં િશtયને િશeક ��યે 

આદર નથી, �યા ંઉપવાસ િનરથ+ક છે અન ેકદાચ હાિનકર પણ થાય. પણ આવા ં

ઉપવાસએકટાણાનંે dચશે ભલે શકંા હોય, પરંb ુ િશeક િશtયના દોષોને સા?ુ 

થોડ:ઘણે ~શે જવાબદાર છે એ િવશે મને લેશ પણ શકંા નથી. 

સાત ઉપવાસ અને એકટાણા ંઅમને કોઈને વસમા ંન લા^યા.ં તે દરિમયાન મા?ંુ 

કંઈ પણ કામ બધં ક: મદં નહોb ુ ંથGુ.ં આ કાળે Mુ ંક:વળ ફળાહાર@ જ હતો. ચૌદ 
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ઉપવાસનો છેTલો ભાગ મને સાર@ પેઠ: વસમો લા^યો હતો. તે વેળા રામનામનો 

ચમ�કાર Mુ ં"રૂો સમzયો નહોતો, એટલે \ુ:ખ સહન કરવાની શ��ત ઓછ@ હતી. 

ઉપવાસ દરિમયાન ગમે તેવે �ય�ને પણ પાણી પી�ુ ંજોઈએ એ બા� કળાની 

મને માfહતી નહોતી, તેથી પણ આ ઉપવાસ ભાર: પડPા. વળ@ પહ:લા ઉપવાસ 

Zખુશાિંતથી ગયા હતા તેથી ચૌદ ઉપવાસ વખતે બેદરકાર ર�ો હતો. પહ:લા 

ઉપવસ વખતે હમેશા ં Îનુીના ં કfટ4નાન કરતો. ચૌદ ઉપવાસમા ં બે ક: {ણ 

fદવસ પછ@ તે બધં કયાH. પાણીનો 4વાદ જ નહોતો ગમતો ને તે લેતા ં મોળ 

આવતી હતી તેથી પાણી ઘxુ ંજ થો�ું પીતો. આથી ગ»ં ZકુાGુ,ં eીણ થGુ,ં ન ે

છેવટના fદવસોમા ં ક:વળ ધીમે સાદ: જ બોલી શકતો. આમ છતા ં લખાવવા=ુ ં

આવ�યક કામ છેTલા fદવસ Zધુી કર@ શBો હતો, ને રામાયણ ઇ�યાfદ છેવટ 

લગી સાભંળતો. કંઈ �Ùો િવશે અdભ�ાયો આપવા=ુ ંઆવ�યક કાય+ પણ કર@ 

શકતો હતો. 

 

 

 

 

૩૭. ગોખલેને મળવા 

દdeણ આfgકાના ં ઘણા ં 4મરણો હવે %કૂવા ં પડ: છે. સન ૧૯૧૪મા ં zયાર: 

સ�યા0હની લડતનો ~ત આNયો �યાર: ગોખલેની ઇ�છાથી માર: ×^લડં થઈન ે

દ:શ જવા=ુ ંહb ુ.ં તેથી aુલાઈ માસમા ંક4bરૂબાઈ, કÛલનબૅક અન ેMુ ંએમ {ણ જણ 

િવલાયત જવા ઉપડPા. સ�યા0હની લડાઈ દરિમયાન મ1 {ીS વગ+ની %સુાફર@ 

શ?ુ કર@ હતી, તેથી દfરયાર4તે પણ {ીS વગ+ની fટfકટ કપાવી. પણ આ {ીS 
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વગ+મા ં ને આપણા {ીS વગ+મા ં ઘણો તફાવત છે. આપણામા ં Zવૂાબેસવાની 

જ^યા પણ માડં મળે છે. 4વ�છતા તો હોય જ શાની ? zયાર: પેલામા ં જ^યા 

યો^ય �માણમા ં હતી, ને 4વ�છતા સાર@ જળવાતી હતી. કંપનીએ અમાર: સા?ુ 

વધાર: સગવડ પણ કર@ આપી હતી. કોઈ અમને પજવે નહk તેટલા સા?ુ એક 

SજJને ખાસ તા»ં કરાવી તેની ચાવી અમને સ`પવામા ંઆવી હતી, ને અમે {ણે 

ફળાહાર@ હોઈ અ°ન ે Zકૂા ં લીલા ં ફળ પણ "રૂા ં પાડવાની આ�ા 4ટ@મરના 

ખSનચીને આપવામા ં આવી હતી. સામા£ય ર@તે {ીS વગ+ના ઉતા?ુને ફળો 

ઓછા ં મળે છે, Zકૂો મેવો %§ુલ નહk. આ સગવડોને લીધે અમે બMુ શાિંતથી 

દfરયાના અઢાર દહાડા કા_યા. 

આ %સુાફર@ના ંક:ટલાકં 4મરણો બMુ Sણવા Rવા ંછે. િમ. કÛલનબૅકને \ૂરબીનોનો 

સારો શોખ હતો. એકબે ક@મતી \ૂરબીનો તેમણે રાnયા ં હતા.ં આ િવશે અમાર@ 

વ�ચે રોજ સવંાદો થાય. અમારા આદશ+ન,ે અમે R સાદાઈને પહ`ચવા ઇ�છતા 

હતા તેને આ અ=[ુૂળ નથી એમ Mુ ંસમSવવા �ય�ન કરતો. એક દહાડો અમાર@ 

વ�ચે આની તીખી તકરાર થઈ. અમે બનંે અમાર@ ક:dબનની બાર@ પાસે ઊભા 

હતા. 

મ1 કKુ,ં 'આ તકરાર આપણી વ�ચે થાય તેના કરતા ંઆ \ૂરબીનને દfરયામા ંજ 

ફÈક@ દઈએ ને તેની વાત જ ન કર@એ તો ક:�ુ ંસા?ંુ?' 

િમ. કÛલનબૅક: bરુત જવાબ આ_યો, જJર તે ભમરાળ@ ચીજ ફÈક@ દો.' 

મ1 કKુ,ં 'Mુ ંફÈ[ંુ h.ં' 

તેમણે એટલી જ �વરાથી જવાબ દ@ધો, 'Mુ ંસાચેસાચ કMુ ંh ંજJર ફÈક@ દો.' 

મ1 \ૂરબીન ફÈક@ દ@Iુ.ં એ સાતેક પાઉ£ડની fક|મત=ુ ંહb ુ,ં પણ તેની fક 
મત તેના 

દામમા ં હતી તેના કરતા ં િમ. કÛલનબૅકના તેની ઉપરના મોહમા ં હતી. છતા ં િમ. 
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કÛલનબૅક: તેને િવશે કદ@ \ુ:ખ નથી મા£Gુ.ં તેમની ને માર@ વ�ચે આવા અ=ભુવ 

ઘણા થતા, તેમાથંી મ1 આ એક વાનગીJપે આપેલ છે. 

અમાર@ વ�ચેના સબંધંમાથંી અમને રોજ ન�ુ ંશીખવા=ુ ંમળb ુ,ં ક:મ ક: બનંે સ�યને 

અ=સુર@ને જ ચાલવાનો �ય�ન કરતા હતા. સ�યને અ=સુરતા ંVોI,્ 4વાથ+, ¾ષે 

ઇ�યાfદ સહ:R શમતા ંહતા;ં ન શમે તો સ�ય મળbુ ંનહોb ુ.ં રાગ¾ષેાfદથી ભર"રૂ 

માનવી સરળ ભલે હોઈ શક:, વાચા=ુ ંસ�ય ભલે પાળે, પણ તેને qsુ સ�ય ન જ 

મળે. qsુ સ�યની શોધ કરવી એટલે રાગ¾ષેાfદ ¾¾ંથી સવ+થા %�ુ�ત મેળવવી. 

અમે %સુાફર@ શJ કર@ �યાર: મને ઉપવાસ "રૂા કયા+ને બMુ સમય નહોતો થયો. 

મને "રૂ@ શ��ત નહોતી આવી ગઈ. આગબોટમા ં Mુ ં રોજ ડ:ક ઉપર ચાલવાની 

કસરત કર@ ઠ@ક ખાવાનો ને ખાધે}ુ ંપચાવવાનો �ય�ન કરતો. પણ તેમ તેમ 

મને પગના િપ|ડમા ંવધાર: \ુખાવો થવા લા^યો. િવલાયત પહ`�યા પછ@ મારો 

\ુખાવો ઓછો ન થયો પણ વ�યો. િવલાયતમા ંદા�તર �વરાજ મહ:તાની ઓળખ 

થઈ હતી. તેમને ઉપવાસનો અને \ુખાવાનો ઇિતહાસ આપતા ં તેમણે કKુ,ં 'જો 

તમે થોડા દહાડા ત§ન આરામ નહk લો તો પગ સદાયના ખોટા થઈ જવાનો ભય 

છે.' આ વખતે જ મને ખબર પડ@ ક: લાબંા ઉપવાસ કરનાર: ગયેલી તાકાત ઝટ 

મેળવવાનો ક: બMુ ખાવાનો લોભ ન જ રાખવો ઘટ:. ઉપવાસ કરવા કરતા ં તે 

ઉતારવામા ંવધાર: સાવધાન રહ:�ુ ંપડ: છે, ને કદાચ તેમા ંવધાર: સયંમ પણ હોય, 

મદ@રામા ં અમન,ે મહાGsુ ફાટ@ નીકળવાની ઘડ@ઓ Sય છે, એવા સમાચાર 

મQયા. Ú^લડંની ખાડ@મા ંપહ`ચતા ંલડાઈ ફાટ@ નીકળવાના સમાચાર મQયા, ને 

અમને રોકવામા ંઆNયા.ઠ:કાણે ઠ:કાણે પાણીમા ં¤_ુત ખાણો કરવામા ંઆવી હતી. 

તેમાથંી અમને લઈને સાઉધે°_ટન પહ`ચાડતા ં એક ક: બે fદવસની ઢ@લ થઈ. 

લડાઈ ચોથી ઑગ4ટ: Sહ:ર થઈ. અમે છÀીએ િવલાયત પહ`�યા.ં 
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38. %Z�"��� O�� 

િવલાયત પહ`�યા તો ખબર પડPા ક: ગોખલે તો પાર@સમા ંરહ@ ગયા છે, પાર@સ 

સાથેનો આવSનો સબંધં બ°ધ થઈ ગયો છે, ને તે Bાર: આવશે એ ન કહ@ 

શકાય. ગોખલે તdબયતને ~ગે રા£સ ગયા હતા �યા ં લડાઈને લીધે સપડાઈ 

ગયા. તેમને મQયા િવના દ:શ જ�ુ ંનહોb ુ.ં તે Bાર: આવી શકશ ેએ કોઈ કહ@ શક: 

તેમ નહોb ુ.ં 

દર°યાન qુ ં કર�ુ?ં લડઈને િવષે મારો ધમ+ શો હતો? મારા Rલી સાથી અને 

સ�યા0હ@ સોરાબ� અડાજdણયા િવલાયતમા ંજ બાfર4ટર@નો અભાસ કરતા હતા. 

સારામા ંસારા સ�યા0હ@ તર@ક: સોરાબ�ને Ú^લડંમા ંબાfર4ટર@ની તાલીમ લેવાન ે

સા?ુ ને પછ@ દdeણ આfgકામા ંઆવી માર@ જ^યા લેવાના હ:bથુી મોકલવામા ં

આNયા હતા. તેમ=ુ ં ખચ+ દા�તર �ાણ�વનદાસ મહ:તા આપતા હતા. તેમની 

સાથે ને તેમની મારફતે દા�તર �વરાજ મહ:તા ઈ�યાfદ Rઓ િવલાયતમા ં

અUયાસ કરતા હતા તેમની સાથે મસલત કર@. િવલાયતમા ં રહ:નાર fહ|દ@ઓની 

એક સભા બોલાવી ને તેમની પાસે મારા િવચારો મ1 %Bૂા. મને લા^Gુ ં ક: 

િવલાયતમા ં વસતા fહ|દ@ઓએ લડાઈમા ં પોતાનો ફાળો ભરવો જોઈએ. ~0ેજ 

િવ±ાથ²ઓએ લદાઈમા ં સેવા કરવાનો પોતાનો િનrય Sહ:ર કય5 હતો. fહ|દ@ઓ 

તેથી ઓh ંન કર@ શક:. આ દલીલોની સામે આ સભામા ં "tુકળ દલીલો થઈ. 

આપણી અને ~0ેજોની ��તતી વ�ચે હાથીઘોડાનો તફાવત છે. એક ¤લુામ અને 

બીS સરદાર. એવી �4થિતમા ં¤લુામ સરદરની ભીડમા ં4વે�છએ ક:મ મદદ કર@ 

શક:? ¤લુામીમાથંી ¶ટા થવા ઈ�છનાર ¤લુામનો �મ સરદરની ભીડનો ઉપયોગ 

¶ટા થવા સ?ુ કરવો એ નથી? આ દલીલ તે વેળા મને ક:મ ગળે ઊતર:? જો ક: Mુ ં

બે ની �4થિતનો ભેદ સમહ@ શBો હતો, પણ મને આપણી �4થિત છેક ¤લુામીની 
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નહોતી લાગતી. મને તો એમ લાગb ુ ં હb ુ ં ક:, ~0ે� પsિતમા ં દોષ હતો તેના 

કરતા ંક:ટલાક ~0ે� અમલદારોમા ંદોષ વધાર: હતો. તે દોષ આપણે �ેમથી \ૂર 

કર@ શક@એ. જો ~0ેજોની મારફતે અને તેમની મદદથી આપણે આપણી િશિત 

Zધુારવા ઇ�છતા હતા, તો આપણે તેમની ભીડને વખતે તેમને મદદ કર@ને 

�4થિત Zધુારવી જોઈએ. રાzય પsિત દોષમય હોવા છતા ં મને Rમ તે આજ 

અગી અસ� લાગે છે તેમ તે વેળા અસ� નહોતી લાગતી. આR ~0ેજ રાzયન ે

મદદ ન ક?ંુ, તેમ Rમનો િવ�ાસ આR ઊઠ: ગયો છે ને તેથી Mુ ં જ નહk પણ 

~0ે� અમલદારો ઉપરથી પણ ઊથી XBૂો હતો તે ક:મ મદદ કરવા તૈયાર 

થાય? 

તેમણે આ સમયે �Sની માગંણી મજmતૂ ર@તે Sહ:ર કરવાની તેમા ં Zધુારો 

કરાવી લેવાની તક જોઈ. મ1 આ ~0ેજોની આપિ!ને આપણી માગણી કરવાનો 

વખત ન માની લડાઈ દર°યાન હકો માગવા=ુ ં %લુતવી રાખવાના સયંમમા ં

સUયતા ને દ@ઘ+&tટ@ જોયા.ં તેથી માર@ સલાહ ઉપર Mુ ં મÉમ ર�ો ને Rમને 

ભરતીમા ં નામ લખાવવા ં હોય તે લખાવે તેમ ZચૂNGુ.ં નામો સાર@ સnંયામા ં

લખાયા.ં તેમા ંલગભગ બધા �ા£તના નેબધા ધમ+ના માણસોના ંનામ હતા.ં 

લૉડ+ � ઉપર આ િવષે કાગળ લnયો અને fહ|દ@ માગણીનો 4વીકાર થવા સા?ુ 

જTકમી િસપાહ@ઓની સેવા કરવાની તાલીમ લેવાની આવ�યકતા જણાય તો 

તાલીમ લેવાની ઇ�છા ને તૈયાર@ Sહ:ર કયાH. કÚક મસલતો પછ@ લૉડ+ � એ 

fહ°દ@માગણીનો 4વીકાર કય5 ને અણીને ટાકંણે સા�ાzયને મદદ દ:વાની તૈયાર@ 

સા?ુ આભાર મા£યો. 

નામ આપનારાઓએ �િસs દા�તર કÈટલીના હાથ નેચે જખમીઓની સારવાર 

કરવાની �ાથિમક તાલીમનો આરંભ કય5. છ અઠવાડ@યાનો નાનકડો Vમ હતો, 

પણતેમા ંજખમીઓને �ાથિમક મદદ દ:વાની બધી fVયા શીખવવામા ંઆવી હતી. 
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અમે લગભગ ૮૦ જણ આ ખાસ વગ+મા ં જોડાયા. છ અઠવાડ@યા પછ@ પર@eા 

લેવાઈ તેમા ંએક જ જણ નાપાસ થયો. Rઓ પાસ થયા તેમન ેસા?ુ હવે સરકાર 

તરફથી કવાયત વગેર: દ:વાનો �બધં થયો. કન+લ બેકરના હાથમા ંઆ કવાયત 

દ:વા=ુ ં%કૂવામા ંઆNGુ ંને તેમને આ �ુકડ@ના સરદાર નીમવામા ંઆNયા. 

આ વખતનો િવલાયતનો દ:ખાવ જોવા લાયક હતો. લોકો ગભરાતા નહોતા પણ 

બધા લડાઈમા ં યથા શ��ત મદદ કરવામા ં રોકાઈ ગયા હતા. શ��તવાળા 

aુવાિનય તો લડાઈની તાdલમ લેવા મડં@ ગયા. પણ અશ�ત m�ુા �ીઓ વગેર: qુ ં

કર:? તેમને સા?ુ પણ ઈ�છે તો કામ હોય જ. તેઓ લડાઈમા ંઘવાયેલાઓને સા?ુ 

કપડા ંવગેર: સેવવાવતેરવામા ં રોકાયા.ં �યા ં�ીઓની લઈિસયમ નામે �લબ છે 

તેના ંસUયોએ લડઈખાતાનંે જોઈતા ં કપડા ંમાથંી Rટલા બનાવી શકાય તેટાલા ં

બનાવવાનો બોજો ઉપાડPો.સરો�જની દ:વી તેના સUય હતા.ં તમેણે આમા ં "રૂો 

ભાગ લીધો. માર@ તેમની સથેની ઓળખાણ તો આ પહ:લી જ હતી. તેમણે 

વેતર:લા ંકાડાનંો માર@ પાસે ઢગલો કય5, ને Rટલા ંસીવીિસવડાવી શકય તેટલા ં

સીવીિસવડાવી તેમન ે હવાલે કરવાિન| કKુ.ં મ1 તેમની ઈ�છાને વધાવી લીધીને 

જખમીઓને સેવાની તાલીમ દર°યાન Rટલા ંકપડાને પહ`ચી શકાય તેટલ ંતૈયાર 

કરાવી આ_યા.ં 
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Pt. ��7�	 к	9Z	 

Gsુના કામ કરવાન ે સા?ુ અમે ક:ટલાક એકઠા થઈને સરકારને અમારા ં નામો 

મોકTયા,ં એ ખબર દdeણ આfgકા પહ`ચી ક: bરુત માર@ ઉપર �યાથંી બે તારો 

આNયા. તેમા ં એક પોલાકનો હતો. તેમા ં "છૂGુ ં હb ુ:ં 'આ તમા?ંુ કાય+ તમારા 

અfહ|સાના િસsાતંથી િવ?ુs નથી?' 

આવા તારની મને કÚક આશા હતી જ. ક:મ ક: આ િવષય મ1 'fહ|દ 4વરાજ'મા ં

ચ�ય5 હતો, અને દdeણ આfgકામા ંિમ{ોની સાથે તો એની ચચા+ િનરંતર થયા ંજ 

કરતી. Gsુની અનીિત અમે સMુ 4વીકારતા. માર@ ઉપર Mમુલો કરનારની ઉપર 

કામ ચલાવવા Mુ ંતયૈાર નહોતો, તો બે રાzયો વ�ચે લડાઇ ચાલતી હોય, તેમા ં

¤ણુદોષની મને ખબર ન હોય, તેમા ંમારાથી ક:મ ભાગ લઈ શકાય? જોક: બોઅર 

Gsુમા ંમ1 ભાગ લીધા=ુ ં િમ{ો Sણતા હતા, તોપણ તેમણે માની લીધે}ુ ંક: �યાર 

બાદ મારા િવચારોમા ંફ:રફાર થયો હશે. 

હક@કતમા ં R િવચાર¡ેણીને વશ થઈ Mુ ં બોઅર Gsુમા ં પડPો હતો તેનો જ 

ઉપયોગ પણ આ વેળા કય5 હતો. Gsુમા ંભાગ લેવો એ અfહ|સાની સાથે ગડ બેસે 

તે�ુ ંનથી એ Mુ ંબરાબર જોતો હતો. પણ કત+Nય=ુ ંભાન થ�ુ ંએ હમેશા ંદ@વા R�ુ ં

4પtટ નથી હોb ુ.ં સ�યના "Sૂને ઘણી વેળા ગોથા ંખાવા ંપડ: છે. 

અfહ|સા Nયાપક વ4b ુ છે. fહ|સાની હોળ@ વ�ચે સપડાયેલા આપણે પામર �ાણી 

છ@એ. '�વ �વની ઉપર �વે છે,' એ ખો�ંુ વાB નથી. મ=tુય એક eણ પણ 

બા� fહ|સા િવના �વી નથી શકતો. ખાતાપંીતા,ં બેસતાઊંઠતા,ં બધી fVયાઓમા,ં 

ઈ�છાઅિન�છાએ કÚક fહ|સા તે કયા+ જ કર: છે. તે fહ|સામાથંી નીકળવાનો તેનો 

મહા�યાસ હોય, તેની ભાવનામા ંક:વળ અ=કંુપા હોય, તે ZÆૂમમા ંZÆૂમ જbંનુો 
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પણ નાશ ન ઈ�છે અને યથાશ��ત તેને બચાવવાનો �યાસ કર: તો તે અfહ|સાનો 

"Sૂર@ છે. તનેી ��િૃ!મા ં િનરંતર સયંમની ��ૃs હશે. તેનામા ં િનરંતર ક?ુણા 

વધતી હશે. પણ કોઈ દ:હધાર@ બા� fહ|સાથી સવ+થા %�ુત નહk થઈ શક:. 

વળ@ અfહ|સાના પડમા ંજ અ¾તૈભાવના રહ:લી છે. અને જો �ાણીમા{નો અભેદ 

હોય તો એકના પાપની અસર બીSની ઉપર થાય છે, તેથી મ=tુય fહ|સાથી ક:વળ 

અ4"tૃટ નથી રહ@ શકતો. સમાજમા ંરહ:લો મ=tુય સમાજની fહ|સામા ંઅિન�છાએ 

પણ ભાગીદાર બને છે. zયાર: બે �Sઓ વ�ચે Gsુ થાય �યાર: અfહ|સાન ે

માનનાર Nય��તનો ધમ+ તે Gsુને અટકાવવાનો છે. તે ધમ+=ુ ંR પાલન ન કર@ 

શક: , Rનામા ં િવરોધ કરવાની શ��ત ન હોય, Rને િવરોધ કરવાનો અિધકાર 

�ા_ત ન થયો હોય, તે Gsુકાય+મા ંભળે; અને ભળતો છતો તેમાથંી પોતાને અન ે

પોતાના દ:શને તેમ જ જગતને ઉગારવાની હાfદëક કોિશશ કર:. 

માર: ~0ે� રાzય મારફત ેમાર@ એટલે માર@ �Sની �4થિત Zધુારવી હતી. Mુ ં

×^લડંમા ંબેઠો ×^લડંના કાફલાથી Zરુdeત હતો. તે બળનો Mુ ંઆમ ઉપયોગ કર@ 

તેનામા ં રહ:લી fહ|સકતામા ં સીધી ર@તે ભાગીદાર થતો હતો. તેથી જો માર: તે 

રાzયની સાથે છેવટ: વહ:વાર રાખવો હોય, તે રાzયના વાવટા નીચે રહ:�ુ ંહોય, 

તો કા ંતો માર: Gsુનો ઉઘાડ@ ર@તે િવરોધ કર@ zયા ંલગી તે રાzયની Gsુનીિત 

બદલાય નહk �યા ંલગી તેનો સ�યા0હના શા� �માણે બfહtકાર કરવો જોઇએ, 

અથવા તેના ભગં કરવા યો^ય હોય તેવા કા=નૂોનો સિવનય ભગં કર@ Rલનો 

ર4તો શોધવો જોઇએ, અથવા માર: Gsુ��િૃ!મા ં ભાગ લઈ તેની સામે થવાના ં

શ��ત અને અિધકાર મેળવવા જોઇએ. આવી શ��ત મારામા ંનહોતી. એટલે માર@ 

પાસે Gsુમા ંભાગ લેવાનો જ ર4તો ર�ો હતો એમ મ1 મા£Gુ ં

બ\ૂંકવાન અને તેને મદદ કરનાર વ�ચે અfહ|સાની \ૃ�tટએ કંઇ ભેદ નથી S·યો. 

R માણસ } ૂટંારાની ટોળ@મા ંતેની આવ�યકતા ચાકર@ કરવા, તેનો ભાર ¨ચકવા, 
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તે } ૂટં કરતો હોય �યાર: તેની ચોક@ કરવા, તે ઘાયલ થાય તો તેની સેવા કરવા 

રોકાય છે, તે } ૂટંને િવષે } ૂટંારાના Rટલો જ જવાબદાર છે. એ �માણે િવચારતા ં

લ�કરમા ંઘાયલની સારવાર કરવાના જ કામમા ંરોકાઇ જનાર Gsુના દોષોમાથંી 

%�ુત નથી રહ@ શકતો. 

આ િવચારો મ1 પોલાકનો તાર આવતા પહ:લા ંજ કર@ %કૂ:લા હતા. તેમનો તાર 

આવતા ંમ1 તેની ચચા+ ક:ટલાક િમ{ોમા ંકર@. Gsુમા ંભાગ લેવામા ંમ1 ધમ+ મા£યો; 

ને આR પણ તેનો િવચાર ક?ંુ h ં તો મને ઉપરની િવચાર¡ણેીમા ં દોષ નથી 

લાગતો. d�fટશ સા�ાzય િવષે Mુ ં�યાર: R િવચારો ધરાવતો હતો તેને અ=સુર@ન ે

મ1 ભાગ લીધો, તેથી તેનો મને પrાતાપ પણ નથી. 

Mુ ંSxુ ંh ંક: મારા ઉપલા િવચારોની યો^યતા Mુ ં �યાર: પણ બધા િમ{ોની પાસે 

િસs નહોતો કર@ શBો. �Ù ઝીણો છે. તેમા ં મતભેદને અવકાશ છે. તથેી જ 

અfહ|સાધમ+ને માનનારા ને ZÆૂમ ર@તે તે=ુ ંપાલન કરનારાઓ સમe બને તેટલી 

4પtટતાથી મ1 મારો અdભ�ાય રaૂ કય5 છે. સ�યનો આ0હ@ Jfઢને વળગીને જ 

કંઇ કાય+ ન કર:, તે પોતાના િવચારને હઠ"વૂ+ક ન વળગે, તેમા ં દોષ હોવાનો 

સભંવ હમંેશા માન,ે અને તે દોષ=ુ ં�ાન થાય �યાર: ગમે તેટલા ંજોખમો હોય તે 

ખેડ@ને પણ તેનો 4વીકાર કર: ને �ાયિrત પણ કર:. 
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40. �19�a
. � M�к� � 

આમ ધમ+ સમ�ને Mુ ંGsુમા ંપડPો તો ખરો, પણ માર: નસીબે તેમા ંસીધો ભાગ 

લેવા=ુ ંન આNGુ ંએટ}ુ ંજ નહk, પણ આવે નાaુક વખતે સ�યા0હ કરવા=ુ ંય 

આવી પડ�ુ.ં 

zયાર: અમારા ંનામો મaુંર થયા ંને ન`ધાયા �યાર: અમને "રૂ@ કવાયત આપવાન ે

સા?ુ એક અમલદારને નીમવામા ંઆNયા=ુ ં Mુ ં લખી XBૂો h.ં અમાર@ બધાની 

સમજ એવી હતી ક:, આ અમલદાર Gsુની તાલીમ આપવા "રૂતા અમારા %ખુી 

હતા, બી� બધી બાબતોમા ં �ુકડ@નો %ખુી Mુ ં હતો. મારા સાથીઓ ��યે 

જવાબદાર@ માર@ હતી, ને તેમની માર ��યે; એટલે ક: માર@ મારફતે અમલદાર: 

બIુ ં કામ લે�ુ ં જોઈએ એવી અમાર@ સમજ હતી. પણ "{ુના પગ પારણેથી 

વરતાય, તેમ અમલદારની ¬ખ અમે પહ:લે જ દહાડ:થી aુદ@ ર@તે ઓળખવા 

લા^યા. સોરાબ� બM ુશાણા હતા. તેમણે મને ચેતNયો: 'ભાઈ જોજો. આ માણસ 

એમની જહાગંીર@ ચલાવવા માગતા જણાય છે. અમાર: તેમના Mુકમ ન જોઈએ. 

અમે એમને િશeક માનીએ છ@એ. પણ પેલા aુવાિનયા આNયાછે તે પણ અમાર@ 

ઉપર Mુકમ કરવા આNયા હોય એમ Mુ ં જો� h'ં. આ aુવાનો ઑ�સફડ+ના 

િવ±ાથ²ઓ હતા ને શીખવવાને સા?ુ આNયા હતા. અને તેમન ે વડા અમલદાર: 

અમારા પેટાઉપર@ઓ તર@ક: ની°યા હતા. Mુ ં પણ સોરાબ�એ કહ:}ુ ં જોઈ ગયો 

હતો. મ1 સોરાબ�ને સા�ંવન આ_Gુ ં ને fફકર ન કરવા કKુ.ં પણ સોરાબ� ઝટ 

માને તેવા નહોતા. 
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'તમે ભોળા છો. આ લોકો મી¦ંુ મી¦ંુ બોલીને તમને છેતરશ,ે ને પછ@ zયાર: તમાર@ 

¬ખ ઊઘડશે �યાર: તમે કહ:શો: ચાલો સ�યા0હ કર@એ, ને પછ@ અમને iવુાર 

કરશો,' સોરાબ� હસતા ંહસતા ંબોTયા. 

મ1 જવાબ વાQયો : 'મારો સાથ કરવામા ંiવુાર@ િસવાય તમે બીaુ ં કોઈ દહાડો 

Bા ંઅ=ભુNGુ ંછે? અને સ�યા0હ@ તો છેતરાવાને જ જ£મે છે ના? એટલે ભલે આ 

સાહ:બ અને છેતર:. તમને મ1 હSરો વાર નથી કKુ ં ક: છેવટ તો છેતરનાર જ 

છેતરાય છે ?' 

સોરાબ� ખડખડાટ હસી પડPા: 'સા?ંુ, �યાર: છેતરાયા કરો. કોક દહાડો 

સ�યા0હમા ંમરશો, ને તમાર@ પાછળ અમારા Rવાને લઈ જશો'. 

આ શ³દો=ુ ં4મરણ કરતા ંમMમૂ િમસ હૉબહાઉસે અસહકારના �સગેં મને લખેલા 

બોલ યાદ આવે છે: 'તમાર: સ�યને ખાતર કોક દહાડો ફાસંીએ ચઢ�ુ ંપડ: તો મને 

આrય+ નહk થાય. ઈ�ર તમને સીધે ર4તે જ દોરો ને તમાર@ રeા કરો.' 

સોરાબ� સાથેની ઉપલી વાત તો અમલદાર ગાદ@નશીન થયા પછ@ના 

આરંભકાળમા ંથયેલી; આરંભ અને ~ત વ�ચે=ુ ં~તર થોડા fદવસ=ુ ંજ હb ુ.ં પણ 

તે દરિમયાન મને પસલીઓનો સખત વરમ ઊપડ@ આNયો. ચૌદ fદવસના 

ઉપવાસ પછ@ મા?ંુ શર@?્ બરોબર બધંાGુ ંતો નહોb ુ ંજ, પણ કવાયતમા ંમ1 "રૂો 

ભાગ લેવા માડંPો હતો, અને ઘણી વેળા ઘેરથી કવાયતની જ^યાએ ચાલીને જતો. 

તે ~તર બે માઈલ=ુ ંતો ખ?ંુ જ. આને ~ગે છેવટ: માર: ખાટલા=ુ ં સેવન કર�ુ ં

પડ�ુ.ં 

માર@ આ �4થિતમા ંઅમાર: કÛ°પમા ંજવા=ુ ં હb ુ.ં બીSઓ �યા ં રહ:તા ને Mુ ં સાRં 

પાછો ઘેર આવતો. અહk સ�યા0હનો �સગં ઊભો થયો. અમલદાર: પોતાનો 

અમલ ભજNયો. તેમણે 4પtટ સભંળાNGુ ંક: બધી બાબતોમા ં તે અમારા %ખુી છે. 
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પોતાની %ખુ�યાર@ના બેચાર પદાથ+પાઠો પણ અમને ભણાNયા. સોરાબ� માર@ 

પાસે પહ`�યા. તે આ જહાગંીર@ સાખંવા તયૈાર નહોતા. તમેણે કKુ:ં 'બધા Mુકમો 

તમાર@ મારફત જ મળવા જોઈએ. અ�યાર: તો આપણે તાલીમી છાવણીમા ંછ@એ, 

અને દર:ક બાબતમા ં બેMદૂા Mુકમો નીકળે છે. પેલાaુવાનો અને અમાર@ વ�ચે 

ઘણી બાબતોમા ંભેદ રાખવામા ંઆવે છે. આ સKુ ંSય તેમ નથી. આની ચોખવટ 

bરુત જ થવી જોઈએ, નહk તો આપxુ ં કામ ભાગંી પડવા=ુ ં છે. આ બધા 

િવ±ાથ²ઓ અને બીS R આ કામમા ં જોડાયા છે તે એક પણ બેMદૂો Mુકમ 

સાખંવાના નથી. 4વમાન સ0ંહ કરવા ઉપાડ:લા કામમા ંઅપમાન જ સહન કરવા ં

એ નહk બને.' 

Mુ ંઅમલદારની પાસ ેગયો, માર@ પાસે આવેલી બધી ફfરયાદો તેમને સભંળાવી. 

તેમણે એક કાગળ લખી મને ફfરયાદો લેખી ર@તે જણાવવા કKુ,ં અને સાથ ે

પોતાના અિધકારની વાત કર@. તેમણે જણાNGુ ં: 'ફfરયાદ તમાર@ મારફતે ન 

થાય, ફfરયાદ તો પેટાઉપર@ઓ મારફતે મને સીધી જ કરવી જોઈએ.' 

મ1 જવાબમા ંજણાNGુ:ં 'માર: અિધકાર નથી ભોગવવો. લ�કર@ ર@તે Mુ ંતો સામા£ય 

િસપાહ@ જ કહ:વા�: પણ અમાર@ �ુકડ@ના %ખુી તર@ક: તમાર: મને તેમના 

�િતિનિધ તર@ક: 4વીકારવો જોઈએ.' મ1 માર@ પાસે આવલેી ફfરયાદો પણ 

જણાવી.: 'પેટાઉપર@ઓ અમાર@ bકુડ@ને "છૂàા િવના નીમવામા ંઆNયા છે, અન ે

તેમને િવશે ઘણો અસતંોષ ફ:લાયો છે; એટલે તેમેને ખસેડવામા ં આવ,ે અન ે

�ુકડ@ને પોતાના ઉપર@ઓ X ૂટંવાનો અિધકાર આપવામા ંઆવે.' 

આ વાત એમને ગળે ન ઊતર@. એમણે મને સભંળાNGુ ંક: આ ઉપર@ઓને �ુકડ@ 

X ૂટં: એ વાત જ લ�કર@ િનયમની િવ?ુs છે, અને એ ઉપર@ઓને ખસેડવામા ંઆવ ે

તો આ�ાપાલન=ુ ંનામિનશાન ન રહ:. 
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અમે સભા ભર@. સ�યા0હના ં ગભંીર ઓઅfરણામો સભંળાNયા.ં લગભગ બધાએ 

સ�યા0હના શપથ લીધા. અમાર@ સભાએ એવો ઠરાવ કય5 ક:, હાલના ઉપર@ઓ 

ન ખસેડવામા ંઆવે અને �ુકડ@ને નવા ઉપર@ઓ ન પસદં કરવા દ:વામા ંઆવે, તો 

અમાર@ �ુકડ@ કવાયતમા ંજવા=ુ ંઅને કÛ°પમા ંજવા=ુ ંબધં કરશે. 

મ1 અમલદારને એક કાગળ લખી મારો સખત અસતંોષ Sહ:ર: કય5, અને જણાNGુ ં

ક: માર: અિધકાર નથી ભોગવવો, માર: તો સેવા કરવી છે, અને આ કામ સાગંોપાગં 

ઉતાર�ુ ંછે. મ1 તેમને એ પણ જણાNGુ ંક:, બોઅર Gsુમા ંમ1 અિધકાર કશો ભોગNયો 

નહોતો, છતા ંકન+લ ગેલવે અને અમાર@ �ુકડ@ વ�ચે કદ@ કાઈં તકરારનો �સગં 

આNયો નહોતો, અને તે અમલદાર માર@ �ુકડ@ની ઇ�છા માર@ મારફતે Sણીને જ 

બધી વ4b ુકરતા. મારા કાગળ સાથે અમાર@ �ુકડ@એ કર:લા એક ઠરાવની નકલ 

મોકલી. 

અમલદારની ઉપર આની કોઈ અસર ન થઈ. તેમને તો લા^Gુ ંક: અમાર@ �ુકડ@એ 

સભા ભર@ને ઠરાવ કય5 એ જ લ�કર@ િનયમનો ગભંીર ભગં હતો. 

આ પછ@ મ1 fહ|દ@ વ�રને એક કાગળ લખીને બધી હક@કત જણાવી અમાર@ 

સભાનો ઠરાવ મોકTયો. 

fહ|દ@ વ�ર: મને જવાબમા ંજણાNGુ ંક: દdeણ આfgકાની �4થિત aુદ@ હતી; અહk 

તો èકડ@ના વડા અમલદારને પેટાઉપર@ઓ નીમવાનો હÉ છે, છતા ંભિવtયમા ંતે 

અમલદાર તમાર@ ભલામણ �યાનમા ંલેશે. 

આ પછ@ તો અમાર: ઘણો પ{Nયવહાર થયો, પણ બધા કડવા અ=ભુવો આપી આ 

�કરણ લબંાવવા નથી ઇ�છતો. 

પણ આટ}ુ ંતો ક�ા િવના ન જ ચાલે ક:, R અ=ભુવો આપણને રોજ fહ|\ુ4તાનમા ં

થાય છે તેવા તે હતા. અમલદાર: ધમક@થી, કળથી અમારામા ં>ટ પાડ@. ક:ટલાક 
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શપથ લીધા છતા ં કળને ક: બળને વશ થયા. આટલામા ં નેટલી ઇ�4પતાલમા ં

અણધાર:લી સnંયામા ં ઘાયલ િસપાહ@ઓ આવી પહ`�યા, ને તેમની સારવારન ે

સા?ુ અમાર@ આખી �ુકડ@ની જJર પડ@. અમલદાર Rમને ખ1ચી શBા હતા તે તો 

નેટલી પહ`�યા. પણ બીS ન ગયા એ ઇ�£ડયા ઓfફસને ન ગ°Gુ.ં Mુ ં તો 

પથાર@વશ હતો. પણ �ુકડ@ના લોકોને મQયા કરતો હતો. િમ. રૉબèસ+ના સબંધંમા ં

Mુ ંસાર@ ર@તે આNયો હતો. તે મને મળવા આવી પહ`�યા, ને બાક@ રહ:લાને પણ 

મોકલવાનો આ0હ કય5. તેમણે નોખી �ુકડ@Jપે જ�ુ ંએવી તેમની Zચૂના હતી. 

નેટલી ઇ�4પતાલમા ં તો �ુકડ@એ %ખુીને તાબે રહ:વા=ુ ં રહ:શે એટલે તેમની 

માનહાિન નહk થાય, સરકારને તેમના જવાથી સતંોષ થશે, ને મોટા જથામા ં

આવી ગયેલા જખમીઓની સારવાર થશે. મારા સાથીઓને અન ેમને આ Zચૂના 

ગમી, અને રહ@ ગયલેા િવ±ાથ²ઓ પણ નેટલી ગયા. એક Mુ ં જ દાતં પીસતો 

પથાર@મા ંપડPો ર�ો. 
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41. �	х%3�� ������ 

િવલાયતમા ંમને થયેલ પાસંળ@ના વરમની હક@કત Mુ ંલખી ગયો h.ં આ રોગ 

વખતે ગોખલે િવલાયતમા ંઆવી પહ`�યા હતા. તેમની પાસે કÛલનબૅક અને Mુ ં

હમેશા ં જતા. ઘણે ભાગે લડાઈની જ વાતો થતી. કÛલનબૅકને જમ+નીની uગૂોળ 

મોઢ: હતી, ને તેમણે Gરુોપની %સુાફર@ iબુ કર@ હતી, એટલે ગોખલેને નકશો 

કાઢ@ને લડાઈના ંમથકો બતાવતા. 

મને zયાર: Nયાિધ લા¤ ુપડPો �યાર: તે પણ એક ચચા+નો િવષય થઈ પડPો. મારા 

ખોરાકના �યોગો તો ચાલતા જ હતા. તે વેળાનો મારો ખોરાક ભ`યિસ|ગ, કાચા ં

અને પાકા ં ક:ળા,ં લkm,ુ �bનુ=ુ ં તેલ, ટમાટા,ં &ાe વગેર: હતો. \ૂધ, અનાજ, 

કઠોળ વગેર: %§ુલ નહોતો લેતો. માર@ સારવાર �વરાજ મહ:તા કરતા હતા. 

તેમણે \ૂધનો અને અનાજ ખાવાનો ભાર: આ0હ કય5. ફર@યાદ ગોખલે Zધુી 

પહ`ચી. ફળાહારની માર@ દલીલ િવશે તેમને બMુ માન નહોb ુ;ં આરો^ય 

સાચવવાને સા?ુ દા�તર કહ: તે લેવાનો આ0હ હતો. 

ગોખલેના આ0હને ઠ:લવો માર: સા?ુ બMુ કfઠન વાત હતી. તેમણે zયાર: iબૂ 

આ0હ કય5 �યાર: મ1 ચોવીસ કલાક િવચાર કરવાની રS માગંી. કÛલનબૅક ને Mુ ં

ઘેર આNયા. ર4તામા ં મારો શો ધમ+ હતો તેની તેમની સાથે ચચા+ કર@. મારા 

�યોગમા ંતે સાથે હતા. તેમને �યોગ ગમતો હતો, પણ માર@ તdબયતને ખાતર 

જો Mુ ંતે છો�ુ ંતો ઠ@ક એવી તેમની પણ Mુ ં�િૃ! જોઈ શBો. એટલે માર: પોતાની 

મેળે જ ~તના+દને તપાસવો ર�ો હતો. 

રાત આખી િવચારમા ંગાળ@. જો �યોગ આખો છોડ@ દ� તો મારા કર:લા િવચારો 

રગદોળાઈ જતા હતા. તે િવચારોમા ંમને Bાયંે uલૂ નહોતી લાગતી. ગોખલેના 
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�ેમને Bા ંZધુી વશ થવાનો ધમ+ હતો, અથવા શર@રરeાને સા?ુ આવા �યોગો 

ક:ટલે લગી છોડવા એ �Ù હતો. તેથી મ1 એ �યોગોમાનંો R ક:વળ ધમ+ની દ�tટએ 

થતો હતો તે �યોગને વળગી રહ@ બી� બાબતોમા ં દા�તરને વશ વત+�ુ ંએમ 

િનrય કય5. \ૂધના �યાગમા ંધમ+ભાવનાન ે�ધાનપદ હb ુ.ં કલક!ામા ંગાયભ1સ 

ઉપર થતી \ુtટ fVયાઓ માર@ સામે %િૂતªમતં હતી. Rમ માસં તેમ Sનવર=ુ ં\ૂધ 

પણ મ=tુયનો ખોરાક નથી એ વ4b ુપણ માર@ પાસે હતી. તેથી \ૂધના �યાગને 

વળગી રહ:વાનો િનrય કર@ને Mુ ંસવાર: ઊઠPો. એટલા િનrયથી મા?ંુ મન બM ુ

હળ�ુ ંથGુ.ં ગોખલેનો ભય હતો. પણ તે મારા િનrયને માન આપશે એવો મને 

િવ�ાસ હતો. 

સાRં નેશનલ dલબરલ �લબમા ંઅમે તેમને મળવા ગયા. તેમણે bરુત �Ù કય5: 

'ક:મ દા�તર=ુ ંકહ:}ુ ંમાનવાનો િનrય કય5 ના ?' 

મ1 હળવેથી જવાબ આ_યો: 'Mુ ં બIુ ં કર@શ, પણ એક વાતનો આ0હ તમે ન 

કરશો. \ૂધ અને \ૂધના પદાથ5 અથવા માસંાહાર Mુ ંનહk લ�. તે ન લેતા ંશર@ર 

પડ: તો પડવા દ:વામા ંધમ+ છે એમ મને તો લાગે છે.' 

'આ તમારો છેવટનો િનણ+ય છે ?' ગોખલી "છૂÒુ.ં 

'મને લાગે છે ક: Mુ ંબીજો જવાબ નહk આપી શ[ંુ. Mુ ંSxુ ંh ંક: તમને આથી \ુ:ખ 

થશે. પણ મને eમા કરજો,' મ1 જવાબ આ_યો. 

ગોખલી કંઈક \ુ:ખથી પણ અિત �ેમથી કKુ:ં 'તમારો િનrય મને ગમતો નથી. 

એમા ંMુ ંધમ+ નથી જોતો. પણ હવે Mુ ંઆ0હ નહk ક?ંુ'. એમ બોલી �વરાજ મહ:તા 

ભણી વળ@ને તેમને કKુ:ં 'હવે ગાધંીને ન પજવજો. તે કહ: છે તે મયા+દામા ંતેમન ે

R દઈ શકાય તે દ:જો.' 
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દા�તર: નાiશુી બતાવી પણ લાચાર થયા. મને મગ=ુ ં પાણી લેવાની સલાહ 

આપી. તમેા ં fહ|ગનો વઘાર નાખવા=ુ ંZચૂNGુ.ં મ1 તેમ કરવાની હા પાડ@. એકબ ે

fદવસ તે ખોરાક લીધો. મને તો તેથી પીડા વધી. મને તે માફક ન આNયો. તેથી 

Mુ ંપાછો ફળાહાર ઉપર ગયો. દા�તર: બહારના ઉપચારો તો કયા+ જ. તેથી થોડ@ 

શાિંત થતી. પણ માર@ મયા+દાઓથી તે બMુ અકળાતા. દરિમયાન ગોખલે લડંન=ુ ં

ઑ�ટોબર-નવે°બર=ુ ંIમૂસ સહન નV@ શક: તેથી દ:શ જવા રવાના થયા. 
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42. ��7�3 ���  g � к2 � ? 

પાસંળ@નો \ુખાવો નહોતો મટતો તેથી Mુ ંગભરાયો. દવાના ઉપચારથી નહk પણ 

ખોરાકના ફ:રફારથી અને કંઈ બા� ઉપચારથી દદ+  જ�ુ ં જ જોઈએ એટ}ુ ં Mુ ં

Sણતો હતો. 

સને ૧૮૯૦મા ંઅ�ાહાર@ અને ખોરાકના ફ:રફારથી દદ5નો ઇલાજ કરનાર દા�તર 

ઍdલ£સનને Mુ ંમQયો હતો. તેમને મ1 બોલાNયા. તે આNયા. તેમેન ેશર@ર બતાNGુ,ં 

ને \ૂધના મારા િવરોધની વાત કર@. તેમણે મને bરુત fદલાસો દ@ધો, ને કKુ:ં 

'\ૂધની કશી જJર નથી. ને માર: તો તમને થોડા દહાડા કશી જ ચરબી િવના જ 

રાખવા છે.' એમ કહ@ �થમ તો મને ક:વળ Zકૂ@ રોટ@ અને કાચા ંશાકો ઉપર ન ે

ફળો ઉપર રહ:વા કKુ.ં કાચા ં શાકમા ં %ળૂા, _યાજ અને એવા ં %dૂળયા ં તથા 

લીલોતર@, અને મેવામા ં %nુય�વે નારંગી. શાકોને ખમણીને ક: વાટ@ને ખાવાના ં

હતા.ં મ1 આમ {ણેક fદવસ ચલાNGુ,ં પણ કાચા ં શાકો બMુ ફાNયા ં નહk. આ 

�યોગને "રૂો £યાય આપી શ[ંુ એ�ુ ંમા?ંુ શર@ર નહોb ુ,ં ને એવી ¡sા નહોતી. આ 

ઉપરાતં તેમણે ચોવીસે કલાક બાર@ઓ iTુલી રાખવા=ુ.ં રોજ નવશકે: પાણીએ 

નાહવા=ુ,ં \ુખતા ભાગ ઉપર તેલ ચોળવા=ુ ં અને પાથી અરધો કલાક iTુલી 

હવામા ંફરવા=ુ ંZચૂNGુ.ં આ બIુ ંમને ગ°Gુ.ં ઘરમા ંતો g:£ચ ઢબની બાર@ઓ હતી. 

તે આખી ઉઘાડવાથી વરસાદ=ુ ં પાણી આવbુ ં હb ુ.ં ઉપર=ુ ં અજવાdળGુ ં iTુ}ુ ં

કરાય તેમ નહોb ુ.ં તથેી તેને આખો કાચ ભગંાવીને �યાથંી ચોવીસે કલાક હવા 

આવવાની સગવડ કર@. g:£ચ બાર@ વાછટં ન આવે તેટલી ઉઘાડ@ રાખતો. 

આ બIુ ંકરવાથી તdબયત કંઈક Zધુર@. સાવ સાર@ તો ન જ થઈ. કોઈ કોઈ વાર 

લેડ@ િસિસdલયા રૉબèસ+ મને જોવા આવતા ં તેમનો પfરચય સારો હતો. તેમની 
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મને \ૂધ િપવડાવવાની �બળ ઈ�છા હતી. તે તો લ� નહk, એટલે \ૂધના 

¤ણુવાળા પદાથ5ની તેમણે શોધ ચલાવી. તેમના કોઈ િમ{ે તેમને 'માTટ:ડ િમTક' 

બતાNGુ,ં ને અણSણપણે તેમણે કKુ ં ક: એમા ં \ૂધનો 4પશ+ સરખોયે નથી, પણ 

રસાયણી �યોગથી બનાવેલી \ૂધના ¤ણુવાળ@ uકૂ@ છે. લેડ@ રૉબèસ+ને માર@ 

ધમ+લાગણી તરફ બMુ આદર હતો એમ Mુ ંSણી ગયો હતો. તેથી મ1 તે uકૂ@ન ે

પાણીમા ં િમલાવીને પીધી. મને તેમા ં \ૂધના Rવો જ 4વાદ આNયો. પાણી પીધા 

પછ@ ઘર "છૂàા R�ુ ંમ1 કGુH. બાટલી પરનો કાગળ વાચંતા ંમા}મૂ પડ�ુ ંક: આ 

તો \ૂધનો જ પદાથ+ છે. એટલે એક જ વાર પીધા પછ@ તેનો �યાગ કરવો પડPો. 

લેડ@ રૉબèસ+ને ખબર આપી મે જરાયે dચ|તા ન કરવા=ુ ંલnGુ.ં તેઓ ઉતાવળા ં

ઉતાવળા ંઘેર આNયા.ં પોતાની fદલગીર@ Sહ:ર: કર@. તમેના િમ{ે બાટલી ઉપરનો 

કાગળ વાચેંલો જ નહk. મ1 આ ભલી બાઈને આ�ાસન આ_Gુ,ં ને તેમણે ત4દ@ 

લઈ મેળવેલા પદાથ+નો ઉપયોગ મારાથી ન થાય તેની માફ@ માગી. અણSણપણે 

મારાથી uકૂ@ લેવાઈ તેને સા?ુ અને પrા!ાપ ક: �ાયિr!=ુ ંકારણ નથી એ પણ 

જણાNGુ.ં 

લેડ@ રૉબèસ+ની સાથેના ંબીSં મIરુ 4મરણો છે તે Mુ ં%કૂ@ દ:વા ઈ�h ંh.ં એવા ં

4મરણો ઘણા ંછે ક: Rનો મહાન આ¡ય ઘણી િવપિ!ઓ ને િવરોધોમા ંમને મળ@ 

શBો છે. ¡sા» આવા ંમીઠા ં4મરણોમા ંaુએ છે ક: ઈ�ર \્:ખJપી કડવા ંઔ�ધો 

આપે છે તેની સાથે મ{ૈીના ંમીઠા ંઅ=પુાનો પણ આપે જ છે. 

દા�તર ઍdલ£સને બી� %લુાકાતે વધાર: ¶ટ %કૂ@, અને ચરબીને સા?્ Zકૂા 

મેવા=ુ ંએટલે મગફળ@ આfદ બીજો=ુ ંમાખણ અથવા �bનુ=ુ ં તેલ લેવા=ુ ંકKુ.ં 

કાચા ં શાકો ન ગમે તો તેને રાધંીને ચોખાની સાથે લેવા કKુ.ં આ Zધુારો મન ે

અ=[ુૂળ આNયો. 
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પણ દદ+  સાવ નાmદૂ ન થGુ.ં સભંાળની જJર તો હતી જ. ખાટલો ન છોડ@ શBો. 

દા�તર મહ:તા વખતોવખત તપાસી જતા જ. 'મારો ઇલાજ કરો તો હમણા ંસાS 

ક?ંુ.' એ તો હમેશા ંએમના મોઢામા ંહb ુ ંજ. 

આમ ચાલGુ ં હb ુ ં તેવામા ં િમ. રૉબèસ+ એક દહાડો આવી ચડPા, ને તેમણે મને 

દ:શ જવાનો આ0હ કય5: 'આ હાલતમા ંતમે નેટલી કદ@ નહk જઈ શકો. સખત 

ઠંડ@ તો હaુ હવે આવશે. મારો તો ખાસ આ0હ છે ક: તમે હવે દ:શ Sઓ અને �યા ં

સાS થાઓ. �યા ં લગી લડાઈ ચાલતી હશે તો મદદ કરવાના ઘણાયે �સગંો 

તમને મળશે જ. નહk તો તમે અહk કGુH છે તે ઓh ંનથી માનતો.' 

મ1 આ સલાહનો 4વીકાર કય5 ને દ:શ જવાની તૈયાર@ કર@. 
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43. ����� 

િમ. કÛલનબૅક દ:શ જવાના િનrયથી અમાર@ સાથે નીકQયા હતા. િવલાયતમા ંઅમ ે

સાથે જ રહ:તા હતામ. પણ લડાઈને લીધે જમ+ન લોકો ઉપર iબૂ S_તો હતો, ને 

કÛલનબૅક સાથે આવી શકવા િવશે અમન ે બધાને શક હતો. તેમને સા?ુ પાસ 

મેળવવા મ1 ઘણો �ય�ન કય5. િમ. રૉબèસ+ પોતે તેમેને પાસ મેળવી આપવા 

iશુી હતા. તેમણે બધી હક@કતનો તાર વાઇસરૉય ઉપર કય5. પણ લૉડ+ હાfડ 	ગનો 

સીધો ને સટ જવાબ આNયો: 'અમે fદલગીર છ@એ, પણ અ�યાર: આ�ુ ંકqુ ંજોખમ 

વહોરવા તૈયાર નથી'. અમે બધા આ જવાબની યો^યતા સમzયા. કÛલનબૅકના 

િવયોગ=ુ ં \ુ:ખ મને તો થGુ ંજ, પણ મારા કરતા ં તેમને વધાર: થGુ ંએ Mુ ંજોઈ 

શBો. તેઓ fહ|દ આવી શBા હોત તો આR Zુદંર ખે�તૂ ને વણકર=ુ ંસા\ંુ �વન 

Nયતીત કરતા હોત. હવે તેઓ દdeણ આfgકામા ંપોતા=ુ ંઅસલી �વન Nયતીત 

કર: છે, ને 4થપિતનો ધધંો ધમધોકાર ચલાવી ર�ા છે. 

અમે {ીS વગ+ની fટfકટ મેળવવા �ય�ન કય5. પણ પી. ઍ£ડ ઓ.ની 

આગબોટોમા ં{ીS વગ+ની fટfકટ નહોતી મળતી, તેથી બીS વગ+ની લેવી પડ@. 

દdeણ આfgકાથી સાથે બાધંેલો ક:ટલોક ફળાહાર R આગબોટોમા ંન જ મળ@ શક: 

એ તો સાથે લીધો જ હતો. બીજો આગબોટમાથંી મળે તેમ હb ુ.ં 

દા. મહ:તાએ શર@રને તો મીþઝ _લા4ટરના પાટાથી બાધંી %Îૂુ ંહb ુ,ં ને તે પાટા 

રહ:વા દ:વાની ભલામણ કર@ હતી. મ1 બે દહાડા તો તે સહન કયા+, પણ પછ@ તે 

સહન ન કર@ શBો; એટલે ક:ટલીક મહ:નતે તે ઊતરડ@ કાઢàા ને નાહવાધોવાની 

¶ટ લીધી. ખાવા=ુ ં તો %nુય�વે Zકૂો ને લીલો મેવો જ કર@ નાnGુ.ં તdબયત 

fદવસે fદવસે Zધુરતી ચાલી, ને Zએુઝની ખાડ@મા ંપહ`�યા તેટલા Zધુીમા ંબM ુ
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સાર@ થઈ ગઈ. જોક: શર@ર નબ»ં હb ુ ંછતા ંમારો ભય ગયો, ને Mુ ંધીમે ધીમે રોજ 

થોડ@ કસરત વધારતો ગયો. આ qભુ ફ:રફાર મા{ qsુ ને સમશીતોtણ હવાને 

આભાર@ હતો એમ મ1 મા£Gુ.ં 

"રુાણા અ=ભુવને લીધે ક: ગમે તે કારણસર હોય, પણ ~0ેજ ઉતા?ુઓ અન ે

અમાર@ વ�ચે Mુ ંR ~તર અહk ભાળ@ શBો તે દdeણ આfgકાથી આવતા ંપણ 

નહોb ુ ંભાQGુ.ં �યા ંપણ ~તર તો હb ુ,ં પણ અહk તેથી aુદા જ �કાર=ુ ંલા^Gુ.ં 

કોઈ કોઈ ~0ેજની સાથે વાતો થતી પણ તે 'સાહ:બ સલામ' "રૂતી જ. ½દયની 

ભેટ ન થઈ. દdeણ આfgકાની 4ટ@મરમા ંતેમ જ દdeણ આfgકામા ં½દયની ભેટો 

થઈ શક@ હતી. આવા ભેદ=ુ ં કારણ Mુ ં તો એમ જ સમzયો ક: આ 4ટ@મરોમા ં

~0ેજને મન Mુ ંરાzયકતા+ h,ં ને fહ|દ@ને મન પરાયા શાસન નીચે h,ં એ �ાન 

S·યેઅS·યે પણ કામ કર@ રKુ ંહb ુ.ં 

આવા વાGમુાથંી ઝટ ¶ટવા ને દ:શ પહ`ચવા Mુ ંઆbરુ થઈ ર�ો હતો. ઍડન 

પહ`ચતા ં કંઈક ઘેર પહંો�યા Rવો ભાસ આNયો. ઍડનવાળા સાથે અમને ઠ@ક 

સબંધં દdeણ આfgકામા ંજ બધંાયો હતો; ક:મ ક: ભાઈ ક:કોબાદ કાવસ� દ@નશા 

ડરબન આવી ગયા હતા, ને તેમની ને તેમના ંપ�ની સાથે મને સારો પfરચય થઈ 

XBૂો હતો. થોડા જ fદવસમા ંઅમે %ુબંઈ પહ`�યા. R દ:શમા ં ૧૯૦૫મા ંપાછા 

ફરવાની આશા રાખતો હતો, �યા ં દશ વષ- પાછો પહ`ચી શBો તેથી મને બMુ 

આનદં થયો. %ુબંઈમા ંગોખલેએ મેળાવડા વગેર:ની ગોઠવણો કર@ જ %કૂ@ હતી. 

તેમની તdબયત નાaુક હતી, પણ %ુબંઈ આવી પહ`�યા હતા. તેમની ભેટ કર@, 

તેમના �વનમા ંશમી જઈ, મારા ઉપરથી ભાર ઉતાર@ નાખવાની હ`શે Mુ ં%ુબંઈ 

પહ`�યો હતો. પણ િવધાતાએ aુદો જ ઘાટ ઘડ@ રાnયો હતો. 
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44. �к4%����� к=K%��к ����	 

fહ|\ુ4તાનમા ં આNયા પછ@ મારા �વનની ગિત ક:મ ચાલી તેના વણ+ન પર 

આવતા ંપહ:લા ંમ1 ઇરાદા"વૂ+ક છોડ@ દ@ધેલા ક:ટલાક ભાગમાનંો થોડો આપવાની 

જJર જણાઈ છે. ક:ટલાક વ�Éલ િમ{ોએ વક@લાતના સમયના ંને વક@લ તર@ક:ના ં

4મરણોની માગણી કર@ છે. આ 4મરણો એટલા ંબધા ંછે ક: તે ભરવા બેZુ ંતો તે=ુ ં

જ એક "4ુતક થઈ Sય. એવા ંવણ+નો મ1 R મયા+દા ¬ક@ છે તેની બહાર Sય 

છે. પણ ક:ટલાકં R સ�યને લગતા ંછે તે આપવા ંકદાચ અ=dુચત નહk ગણાય. 

મને યાદ છે તે �માણે, Mુ ંએમ તો જણાવી ગયો h ંક: વક@લાતના ધધંામા ંમ1 કદ@ 

અસ�યનો �યોગ નથી કય5, ને વક@લાતનો મોટો ભાગ ક:વળ સેવા અથ- જ 

અિપªત હતો, અને તેને સા?ુ ખીસાખચ+ ઉપરાતં Mુ ં કqુ ં ન લેતો; ક:ટલીક વેળા 

ખીસાખચ+ પણ Sતે કરતો. મ1 માને}ુ ંક: આટલી �િત�ા એ િવભાગને ~ગે બસ 

હતી. પણ િમ{ોની માગંણી તેથી આગળ Sય છે. તેઓ માને છે ક: જો Mુ ંસ�ય 

SળNયાના �સગંો=ુ ંઆhપંાત»ં પણ વણ+ન આ"ુ ં તો વક@લોને તેમાથંી કંઈક 

Sણવા=ુ ંમળે. 

વક@લાતના ધધંામા ં aૂ¦ંુ બોTયા િવના ન જ ચાલે એમ Mુ ં િવ±ાથ² તર@ક: પણ 

સાભંળતો. માર: તો aૂ¦ંુ બોલીને નહોb ુ ંપદ જોઈb ુ ંક: નહોતો પૈસો જોઈતો. એટલે 

આ વાતોની અસર માર@ ઉપર નહોતી પડતી. 

દdeણ આfgકામા ંઆની કસોટ@ તો ઘણી વાર થયેલી. Mુ ંSxુ ં ક: સામા પeના 

સાથીઓને ભણાવવામા ં આNયા છે, ને Mુ ં જરાક પણ અસીલને ક: સાeીને aૂ¦ંુ 

બોલવામા ંઉ!ેજન આ"ુ,ં તો અસીલનો ક:સ �જતાય. પણ મ1 હમેશા ંઆ લાલચ 

જતી કર@ છે. એવા એક જ �સગં=ુ ંમને 4મરણ છે ક: zયાર: અસીલનો ક:સ ��યા 
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પછ@ મને એવો શક પડPો ક: અસીલે મને છેતય5 છે. મારા ~તરમા ંપણ હમેશા ં

એમ જ રહ:b ુ ંક:, જો અસીલનો ક:સ સાચો હોય તો �ત મળજો અને ખોટો હોય તો 

હાર થજો. ફ@ લેવામા ંમ1 હાર�ત ઉપર ફ@નો દર %કુરર કયા+= ુ ંમને 4મરણ નથી. 

અસીલ હાર: ક: �તે, Mુ ંતો હમેશા ંમહ:નતાxુ ંજ માગંતો ને �ત થતા ંપણ તેની 

જ આશા રાખતો. અસીલને �થમથી જ કહ@ દ:તો: 'aૂઠો ક:સ હોય તો માર@ પાસે 

આશા જ ન રાખશો.' છેવટ: માર@ શાખ એવી જ પડ@ હતી ક: aૂઠા ક:સ માર@ પાસે 

ન જ આવે. એવા અસીલો પણ માર@ પાસે હતા ક: Rઓ પોતાના ચોnખા ક:સ 

માર@ પાસે લાવે, ને જરા પણ મેલા હોય તો તે બીS વક@લ પાસે લઈ Sય. 

એક �સગં એવો આNયો ક: zયાર: માર@ બMુ સખત પર@eા થઈ. મારા સારામા ં

સારામાનંા એક અસીલનો આ ક:સ હતો. તેમા ંનામાનંી ભાર: ¤ ૂચંો હતી. ક:સ બM ુ

લાબંો ચાTયો હતો. ઘણી અદાલતોમા ં તેમાનંા કંઈક ભાગો ગયેલા. છેવટ: કોટú 

નીમેલા fહસાબ Sણકાર પચંને તેનો fહસાબી ભાગ સ`પવામા ં આNયો હતો. 

પચંના ઠરાવમા ંઅસીલની "રૂ@ �ત હતી. પણ તેના fહસાબમા ંએક નાનકડ@ 

પણ ગભંીર uલૂ રહ@ ગઈ હતી. જમેઉધારની રકમ પચની સરતXકૂથી ઊલટ@ 

લેવાઈ ગઈ હતી. સામેના પeે આ પચંનો ઠરાવ રદ કરવાની અર� કર:લી. 

અસીલ તરફથી Mુ ંનાનો વક@લ હતો. મોટા વક@લે પચંની uલૂ જોઈ હતી. પણ 

તેમનો અdભ�ાય હતો ક: પચંની uલૂ કmલૂ કરવા અસીલ બધંાયેલા નહોતા. 

પોતાની સામેની હક@કત કmલૂ કરવા કોઈ વક@લ બધંાયેલ નથી એમ તેમનો 

4પtટ અdભ�ાય હતો. મ1 કKુ,ં 'આ ક:સમા ંરહ:લી uલૂ કmલૂ થવી જજોઈએ.' 

મોટા વક@લે કKુ:ં 'એમ થાય તો કોટ+  આખો ઠરાવ રદ કર: એવો "રૂો ભય છે, ન ે

એવા જોખમમા ંઅસીલને કોઈ શાણો વક@લ ન નાખે. Mુ ંતો એ જોખમ વહોરવા 

કદ@ તૈયાર ન થા�. ક:સ પાછો ઊખળે તો અસીલ ક:ટલા ખચ+મા ંઊતર:, ને છેવટ 

પfરણામ qુ ંઆવે તે કોણ કહ@ શક: ?' 
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આ સવંાદ વખતે અસીલ હાજર હતા. 

મ1 કKુ,ં 'મને તો લાગે છે ક: અસીલ અને આપણે બ�ે એવા ંજોખમો તો વહોરવા ં

જ જોઈએ. આપણી કmલૂત િવના પણ કોટ+ uલૂભર:લો ઠરાવ uલૂ જણાતા ંબહાલ 

રાખે એવો શો િવ�ાસ ? અને uલૂ Zધુારવા જતા ંઅસીલને =કુસાન વેઠ�ુ ંપડ: 

તો શી હરકત હોય ?' 

'પણ આપણે uલૂ કmલૂ કર@એ તો ના ?' મોટા વક@લ બોTયા. 

'આપણે uલૂ કmલૂ ન કર@એ તોયે કોટ+  તે uલૂ ન પકડ:, અથવા સામેનો પe પણ 

નહk શોધ,ે એવી પણ શી ખાતર@ ?' મ1 જવાબ આ_યો. 

'�યાર: એ ક:સમા ંતમે દલીલ કરશો ? uલૂ કmલૂ કરવાની શરતે Mુ ં તેમા ંહાજર 

રહ:વા તૈયાર નથી,' મોટા વક@લ દઢતા"વૂ+ક બોTયા. 

મ1 ન�તા"વૂ+ક કKુ,ં 'જો તમે ન જ ઊભા રહો, ને અસીલ ઇ�છે તો Mુ ંઊભવા 

તૈયાર h.ં જો uલૂ કmલૂ ન કર@એ તો મારાથી આ ક:સમા ંકામ થ�ુ ંઅસભંિવત 

મા=ુ ંh.ં' 

આટ}ુ ં કહ@ મ1 અસીલ સામે જોGુ.ં અસીલ જરા અકળાયા. ક:સમા ં Mુ ં તો 

આરંભકાળથી જ હતો. અસીલનો િવ�ાસ માર@ ઉપર "રૂો હતો. મારા 4વભાવથી 

સ"ંણૂ+ ર@તે વાક:ફ હતા. તેમણે કKુ ં: 'ભલે �યાર:, તમે જ અદાલતમા ંઊભા રહ:જો. 

uલૂ કmલૂ કરજો. હારવા=ુ ંનસીબમા ંહશ ેતો હાર@ જઈqુ.ં સાચાનો બેલી ઈ�ર 

તો છે જ ના ?' 

Mુ ંરા� ત�ો. મ1 બીS જવાબની આશા જ નહોતી રાખી. મોટા વક@લે મને ફર@ 

ચેતNયો. ને માર@ 'હઠ'ને સા?ુ માર@ દયા ખાધી ને ધ£યવાદ પણ આ_યો. 

અદાલતમા ંqુ ંથGુ ંતે હવે પછ@. 
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45. ��%�к4 ? 

માર@ સલાહની યો^યતા િવશે મને %§ુલ શકંા નહોતી. પણ તે ક:સને "રૂો £યાય 

આપવાની માર@ યો^યતા િવશે શકંા "tુકળ હતી. એવા જોખમવાળા ક:સની દલીલ 

વfરtઠ અદાલતમા ં માર: કરવી એ મને બMુ જોખમભર:}ુ ં લા^Gુ.ં તેથી મનમા ં

Ëજૂતો Ëજૂતો Mુ ં£યાયાધીશોની સામે ઊભો ર�ો. Rવી પેલી uલૂની વાત નીકળ@ 

તેવા જ એક £યાયાધીશ બોલી ઊઠPા : 

આ ચાલાક@ ન કહ:વાય ?' 

Mુ ં રાતોપીળો થયો. zયા ં ચાલાક@ની ગધં સરખીય નહોતી �યા ં ચાલાક@નો શક 

આવે એ અસ� લા^Gુ.ં 'પહ:લેથી જ zયા ંજજ ભરમાયા છે �યા ંઆ કઠણ ક:સ ક:મ 

�તી શકાય ?' મ1 મનમા ંિવચાGુH. 

મારા રોષને મ1 દબાNયો, અને શા£ત થઈ જવાબ આ_યો: 

'મને આrય+ થાચ છે ક: આપ "રૂ@ હક@કત સાભંQયા પહ:લા ંજ ચાલાક@નો આરોપ 

%કૂો છો ?' 

'Mુ ંઆરોપ નથી %કૂતો, મા{ શકંા ઉઠા�ુ ંh,ં 'જજ બોTયા. 

'આપની શકંા જ મને તો આરોપJપ લાગે છે. માર@ હક@કત સમS�ુ ં ને પછ@ 

શકંાને 4થાન હોય તો આપ અવ�ય શકંા ઉઠાવજો,' મ1 ઉ!ર આ_યો. 

'Mુ ંfદલગીર h ંક: મ1 તમને અધવચમા ંરોBા છે. તમારો iલુાસો સમSવો.' જજ 

શાતં થઈ બોTયા. 

માર@ પાસે iલુાસાને સા?ુ સ"ંણૂ+ મસાલો હતો. આરંભકાળમા ંજ શકંા ઊઠ@ ને 

જજ=ુ ં�યાન Mુ ંમાર@ દલીલ ઉપર પરોવાવી શBો, તેથી મને fહ|મત આવી ને મ1 
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િવગતવાર સમજણ પાડ@. જજોએ તે ધીરજ"વૂ+ક સાભંળ@, ને તેઓ સમzયા ક: 

uલૂ સરતXકૂથી જ થયેલી છે; ને ઘણા પfર¡મે તયૈાર થયેલો fહસાબ રદ કરવો 

એ તેમને ન ?ુ�Gુ.ં 

સામેના વક@લને તો ખાતર@ જ હતી ક: uલૂના અ4વીકાર પછ@ તેમને બMુ દલીલ 

કરવાપxુ ંનહk રહ:. પણ જજો આવી 4પtટ ને Zધુર@ શક: તેવી બાબતમા ંપચંનો 

ઠરાવ રદ કરવા %§ુલ તૈયાર નહોતા. સામા પeના વક@લે "tુકળ માથા[ૂટ કર@, 

પણ R જજને શકંા ઊઠ@ હતી તે જ મારા fહમાયતી થઈ બેઠા હતા. 

'િમ. ગાધંીએ uલૂ કmલૂ ન કર@ હોત તો તમે qુ ંકરત ?' જજ બોTયા. 

'R fહસાબના િવશારદને અમે ની°યા તેના કરતા ં વધાર: હોિશયાર ક: �ામાdણક 

િવશારદને અમે Bાથંી લાવીએ ?' 

'તમે તમારો ક:સ બરોબર Sણો છો એમ અમાર: માન�ુ ંજોઈએ. હરકોઈ fહસાબના 

અ=ભુવી uલૂ કર@ શક: એવી uલૂ ઉપરાતં બી� uલૂ તમે ન બતાવી શકો તો 

કાયદાની ન�વી બાર@ને લીધે બ�ે પeોને નવેસરથી ખચ+મા ંઇતારવા અદાલત 

તૈયાર નહk થાય. ને તમે કહ:શો ક: અદાલતે જ આ ક:સ નવેસરથી સાભંળવો એ 

બનવાજોગ નથી.' 

આવી ને આવી Sતની અનેક દલીલોથી વક@લને શા£ત કર@, uલૂ Zધુાર@ન ે

અથવા એટલી uલૂ Zધુાર@ને ફર@ ઠરાવ મોકલવાનો Mુકમ પચં ઉપર કર@, ત ે

Zધુર:લા ઠરાવને બહાલ રાnયો. 

મારા હષ+નો પાર ન ર�ો. અસીલ અને મોટા વક@લ રા� થયા, ને વક@લાતના 

કામમા ંપણ સ�ય Sળવીને કામ થઈ શક: એવી માર@ મા£યતા દઢ થઈ. 

ધધંાથ- કર:લી વક@લાતમા{ના %ળૂમા ંR દોષો રહ:લા છે તેને આ સ�યની રeા 

ઢાકં@ નથી શકતી એ વાચંનાર: યાદ રાખવાની જJર છે. 
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46. F��%	 ��L� L9� 

નાતાલ અને Âા£સવાલની વક@લાતમા ંએ ભેદ હતો ક: નાતાલમા ંઍþવોક:ટ અન ે

ઍટન² એવો ભેદ હોવા છતા,ં બ�ે બધી કોટ+મા ંએકસરખી ર@તે વક@લાત કર@ 

શકતા, zયાર: Âા£સવાલમા ં%ુબંઈના Rવો ભેદ હતો. �યા ંઅસીલની સાથેનો બધો 

વહ@વટ ઍþવોક:ટ ઍટન² મારફતે જ કર@ શક:. બાfર4ટર થયો હોય તે ઍþવોક:ટ 

અથવા ઍટન² ગમે તે એકનો પરવાનો લઈ શક: ને પછ@ તે ધધંો જ કર@ શક:. 

નાતાલમા ં મ1 ઍþવોક:ટનો પરવાનો લીધેલો, Âા£સવાલમા ં ઍટન²નો. ઍþવોક:ટ 

તર@ક: Mુ ંfહ|દ@ઓની સાથે સીધા �સગંમા ંન આવી શકત ને ગોરા ઍટન² મને ક:સો 

આપે એ�ુ ંવાતાવરણ દdeણ આfgકામા ંનહોb ુ.ં 

Âા£સવાલમા ં આમ વક@લાત કરતા ં મા�જ4Â:ટની કોટ+મા ં તો ઘણી વેળા Mુ ં જઈ 

શકતો. આમ કરતા ંએક �સગં એવો આNયો ક: zયાર: ચાલતા ક:સ દરિમયાન મ1 

જોGુ ં ક: મારા અસીલે મને છેતરો હતો. તનેો ક:સ aૂઠો હતો. પkજરામા ંઊભો તે 

bટૂ@ પડતો હતો. આથી મ1 મા�જ4Â:ટને અસીલની સામે ઠરાવ આપવા કKુ ં ને 

બેસી ગયો. સામેનો વક@લ આrય+ચfકત થયો. મા�જ4Â:ટ iશુી થયો. અસીલને મ1 

ઠપકો આ_યો. તેને ખબર હતી ક: Mુ ંખોટા ક:સો નહોતો લેતો. તેણે આ વાત કmલૂ 

કર@ ને મ1 િવરોધી ઠરાવ માગી લીધો તેન ેસા?ુ તે ¤4ુસે ન થયો એમ Mુ ંમા=ુ ંh.ં 

ગમે તેમે હોય પણ માર@ વત+x ૂકંની માઠ@ અસર મારા ધધંા પર ન પડ@ ને કોટ+મા ં

મા?ંુ કામ સરળ થGુ.ં મ1 એમ પણ જોGુ ં ક:, માર@ સ�યની આવી "Sૂથી 

વક@લબIંઓુમા ંપણ માર@ �િતtઠા વધી હતી ને િવdચ{ સજંોગો છતા ંતેઓમાનંા 

ક:ટલાકની �ીિત Mુ ંસપંાદન કર@ શBો હતો. 
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વક@લાત કરતા ંએક એવી ટ:વ પણ મ1 પાડ@ ક: મા?ંુ અ�ાન Mુ ંન અસીલ પાસે 

hપાવતો, ન વક@લો પાસે. zયા ંzયા ંમને ખબર ન પડ: �યા ં�યા ંઅસીલને બીS 

વક@લની પાસે જવા=ુ ં કહ:તો અથવા મને રાખે તો વધાર: અ=ભુવી વક@લની 

સલાહ લઈને કામ કરવા=ુ ંકહ:તો. િનખાલસતાને લીધે અસીલોનો અiટૂ �ેમ ને 

િવ�ાસ સપંાદન કર@ શBો હતો. મોટા વક@લની પાસે જતા ંR ફ@ આપવી પડ: 

તેના પૈસા પણ તેઓ રા� થઈને આપતા. 

આ િવ�ાસ ને �ેમનો "રૂ:"રૂો ઉપયોગ મને Sહ:ર કામમા ંમQયો. 

આગલા ં�કરણોમા ંMુ ંજણાવી ગયો h ંક: દdeણ આfgકામા ંવક@લાત કરવાનો હ:b ુ

ક:વળ લોકસેવા હતો. આ સેવાને ખાતર પણ માર: લોકોનો િવ�ાસ સપંાદન 

કરવાની આવ�યકતા હતી. ઉદાર fદલના fહ|દ@ઓએ પૈસા લઈને કર:લી 

વક@લાતને પણ સેવા તર@ક: માની ને zયાર: તેમને તેમના હકોને સા?ુ Rલના ં

\ુ:ખ વેઠવાની સલાહ આપી �યાર: તેમનામાનંા ઘણાએ તે સલાહનો 4વીકાર 

�ાન"વૂ+ક કરવા કરતા,ં મારા ઉપરની તેમની ¡sાને લઈને અને માર@ ઉપરના 

�ેમને વશ થઈને કર:લો. 

આ લખતા ં વક@લાતના ં આવા ં મીઠા ં ઘણા ં 4મરણો માર@ કલમે ચડ: છે. સ1કડો 

અસીલો ટળ@ િમ{ો થયા, Sહ:ર સવેામા ંમારા સાચા સાથી બ£યા, ને મારા કઠ@ન 

�વનને તેમણે રસમય કર@ %Îૂુ.ં 
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47. F��% ~%���L� к=� �W9	 ? 

પારસી ?ુ4તમ�ના નામથી તો આ �કરણો વાચંનાર સાર@ પેઠ: વાક:ફ છે. પારસી 

?ુ4તમ� એક@વખતે અસીલ અને Sહ:ર કામમા ંસાeી બ£યા; અથવા તેમને િવશે 

તો એમ પણ કહ:વાય ક: તે �થમ સાeી બ£યા ને પછ@ અસીલ. તેમનો િવ�ાસ મ1 

એટલે લગી સપંાદન કય5 હતો ક: તેમના ખાનગી ઘરNયવહારમા ંપણ તે માર@ 

સલાહ માગતા ને તેને અ=સુરતા. તેમને દરદ થાય તોપણ તેમા ંમાર@ સલાહની 

જJર જણાતી, ને અમાર@ રહ:ણી વ�ચે ઘણો તફાવત હોવા છતા ં તે મારા 

ઉપચારોનો અમલ પોતાના િવશે કરતા. 

આ સાથી ઉપર એક વેળા મોટ@ આપિ! આવી પડ@. જોક: પોતાના વેપારની પણ 

ઘણી વાતો કરતા છતા ં એક વાત તો તેમણે મારાથી hપાવી હતી. પારસી 

?ુ4તમ� દાણચોર@ કરતા. %ુબંઈ-કલક!ાથી માલ મગાવતા તેને ~ગે આ ચોર@ 

થતી. બધા અમલદારોની સાથે તેમને સારો બનાવ હતો, તેથી કોઈ તેમની ઉપર 

શક જ ન લાવે. R ભરિતયા ંતે રaૂ કર: તેની ઉપર દાણની ગણતર@ થાય. એવાય ે

અમલદારો હશે ક: Rઓ તેમની ચોર@ ��યે ¬ખમkચામણી પણ કરતા હોય. 

પણ અખાની વાણી તે કંઈ ખોટ@ પડ: ?- 

'કાચો પારો ખાવો અ�, તે�ુ ંછે ચોર@=ુ ંધન.' 

પારસી ?ુ4તમ�ની ચોર@ પકડાઈ. માર@ પાસે દોડ@ આNયા. ¬ખમાથંી ¬Z ુઝર: 

છે, ને પારસી બોલે છે: 'ભાઈ મ1 તમને છેતયા+ છે. મા?ંુ પાપ આR ઉઘા�ુ ંપડ�ુ ં

છે. મ1 દાણની ચોર@ કર@ છે. હવે માર: નસીબે તો Rલ જ હોય. અને Mુ ં તો 

પાયમાલ થવાનો. આ આફતમાથંી તો તમે જ મને બચાવી શકો. મ1 તમારાથી 
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કંઈ hપાNGુ ંનથી. પણ વેપારની ચોર@મા ંતમને qુ ંકહ:�ુ ંહોય, એમ સમ� મ1 આ 

ચોર@ hપાવી. હવે પ4તા� h.ં' 

મ1 ધીરજ આપી ને કKુ:ં 'માર@ ર@ત તમ ેSણો છો. છોડાવ�ુ ં ન છોડાવ�ુ ં તો 

iદુાને હાથ છે. ¤નુો કmલૂ કર@ને છોડાવાય તો જ Mુ ંતો છોડાવી શ[ંુ.' 

આ ભલા પારસી=ુ ંમ` પડ�ુ.ં 

'પણ મ1 તમાર@ પાસે કmલૂ કGુH એટ}ુ ંબસ નહk ?' ?ુ4તમ� શેઠ બોTયા. 

'તમે ¤નુો તો સરકારનો કય5, ને માર@ પાસે કmલૂો તેમા ંqુ ં વળે ?' મ1 હળવે 

જવાબ વાQયો. 

'માર: છેવટ: કર�ુ ંતો છે તમે કહો તે જ, પણ મારા aૂના વક@લ- છે તેમની સલાહ 

લેશો ના ? એ મારા િમ{ પણ છે,' પારસી ?ુ4તમ�એ કKુ.ં 

તપાસ કરતા ંજોGુ ંક: ચોર@ લાબંી %દુત ચાલી હતી. પકડાયલેી ચોર@ તો થોડ@ જ 

હતી. aૂના વક@લની પાસે અમે ગયા. તેમણે ક:સ તપા4યો. 'આ ક:સ aૂર@ પાસ ે

જવાનો. અહkના aૂરર fહ|દ@ને શાના છોડ:? પણ Mુ ંઆશા તો નહk જ છો�ુ,ં' વક@લ 

બોTયા. 

આ વક@લની સાથે મને ગાઢ પfરસય નહોતો. પારસી ?ુ4તમ�એ જ જવાબ 

આ_યો: 'તમારો આભાર મા=ુ ંh.ં પણ આ ક:સમા ંમાર: િમ. ગાધંીની સલાહ �માણે 

ચાલ�ુ ં છે. તે મને વધાર: ઓળખે. તમે એમને સલાહ આપવી ઘટ: તે આપતા 

રહ:જો.' 

આમ ભી=ુ ંસકં:લી અમે ?ુ4તમ� શેઠની \ુકાને ગયા. 

મ1 સમSNGુ:ં 'આ ક:સ કોટ+મા ંજવાને લાયક નથી માનતો. ક:સ કરવો ન કરવો 

દાણી અમલદારના હાથમા ંછે. તેને પણ સરકારના %nુય વક@લની સલાહ �માણે 
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ચાલ�ુ ંપડશે. Mુ ંબ�ેને મળવા તૈયાર h.ં પણ માર: તો તેઓ નથી Sણતા એ 

ચોર@ની પણ કmલૂાત આપવી પડશે. તઓે ઠરાવે તે દંડ આપવા=ુ ં Mુ ં કmલૂ 

કરવા ધા?ંુ h.ં ઘણે ભાગે તો તેઓ માનશે. પણ કદાચ ન માને તો Rલ સા?ુ 

તૈયાર રહ:�ુ ંજોઈશે. મારો તો અdભ�ાય છે ક: લôS Rલમા ંજવામા ંનથી પણ 

ચોર@ કરવામા ં છે. લôS=ુ ં કામ તો થઈ XÎૂુ.ં Rલ જ�ુ ં પડ: તો �ાયિr! 

સમજજો. ખ?ંુ �ાયિr! તો હવે પછ@ દાણચોર@ ન કરવાની �િત�ામા ંછે.' 

આ બIુ ં ?ુ4તમ� શેઠ બરોબર સમzયા એમ Mુ ંન કહ@ શ[ંુ. તે બહા\ુર માણસ 

હતા. પણ આ વખતે હાર@ ગયા હતા. તેમની �િતtઠા જવાનો સમય આNયો હતો. 

અને કદાચ તેમણે Sતમહ:નતથી બાધંલેો માળો વkખાઈ Sય તો ? 

તે બોTયા: 'મ1 તમને કKુ ંછે ક: મા?ંુ મા�ુ ંતમાર: ખોળે છે. તમાર: Rમ કર�ુ ંહોય 

તેમ કરો.' 

મ1 આ ક:સમા ં માર@ બધી િવનયની શ��ત ર:ડ@. Mુ ં અમલદારને મQયો. બધી 

ચોર@ની વાત િનભ+યપણે તેને કહ@. ચોપડા બધા બતાવવા કKુ ં ને પારસી 

?ુ4તમ�ના પrા!ાપની વાત પણ કર@. 

અમલદાર: કKુ:ં 'Mુ ંએ "રુાણા પારસીને ચાMુ ં h.ં તેણે %ખુા+ઈ તો કર@ છે. પણ 

મારો ધમ+ તો તમે Sણો છો. માર: તો વડા વક@લ કહ: તેમ કર�ુ ં રKુ.ં એટલ ે

તમાર@ સમSવવાની શ��તનો ઉપયોગ તમાર: તેમની સાથે કરવો ર�ો.' 

'પારસી ?ુ4તમ�ને અદાલતમા ંઘસડ@ જવા=ુ ંદબાણ ન થાય તો મને સતંોષ છે,' 

મ1 કKુ.ં 

આ અમલદારની પાસથેી અભયદાન મેળવી મ1 સરકાર@ વક@લ સાથે પ{Nયવહાર 

ચલાNયો. તેમને મQયો. માર: કહ:�ુ ંજોઈએ ક: માર@ સ�યિ�યતા તે જોઈ ગયા. Mુ ં

કાઈં નહોતો hપાવતો એમ તેમની પાસે િસs કર@ શBો. 
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આ ક: કોઈ બીS ક:સમા ંતેમના �સગંમા ંઆવતા ંતેમણે મને �માણપ{ આ_Gુ:ં 

'Mુ ંજો� h ંક: તમે 'ના'નો જવાબ લેવાના જ નહk.' 

?ુ4તમ� ઉપર ક:સ ન ચાTયો. તેમણે કmલૂ કર:લી દાણચોર@ના ં બમણા ં નાણા ં

લઈ ક:સ માડં@ વાળવાનો Mુકમ કાઢàો. 

?ુ4તમ�એ પોતાની દાણચોર@નો fક4સો લખી કાચમા ં જડાNયો, તે પોતાની 

ઑfફસમા ંટાગંી તેમના વારસો ને સાથી વેપાર@ઓને ચેતવણી આપી. 

?ુ4તમ� શેઠના વપેાર@ િમ{ોએ મન ે ચેતNયો: 'આ ખરો વૈરા^ય નથી, 

4મશાનવૈરા^ય છે.' 

આમા ંક:ટ}ુ ંસ�ય હશે એ Mુ ંનથી Sણતો. 

આ વાત પણ મ1 ?ુ4તમ� શેઠને કર@ હતી. તેમનો જવાબ આ હતો: 'તમને 

છેતર@ને Mુ ંBા ંજઈશ ?' 
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1. પ
=%	 F. O� 

Mુ ં દ:શમા ં આNયો તે પહ:લા ં fફિન�સથી Rઓ પાછા ફરવાના હતા તેઓ આવી 

પહ`�યા હતા ંગણતર@ એવી હતી ક: Mુ ં તેમન પહ:લા પહ`ચીશ, પણ Mુ ંલદઈને 

સા?ુ લડંનમા ં રોકાઈ ગયો એટલે fફિન�સ વાસીઓને Bા ં%કૂવા એ �Ù માર@ 

પાસે હતો. સૌ એક સાથે જ રહ@ શક: અને fફિન�સ આ¡મ=ુ ં�વન ગાળ@ શક: તો 

સા?ંુ એમ મારા મનમા ંહb ુ.ં Mુ ંકોઈ આ¡મ ચલાવનારાના પfરચયમા ંનહોતો ક: 

Rથી તેમને �યા ં જવા=ુ ં લખી શ[ંુ. તેથી મ1 તેમને ઍ£�ઝને મળ@ તે કહ: તેમ 

કરવા=ુ ંકKુ.ં 

તેમને �થમ કાગંડ@ ¤?ુુ[ળૂમા ં%કૂવામા ંઆNયા, zયા ંસâત ¡sાનદં�એ તેમન ે

પોતાના% ્ બાળકોની Rમ રાnયા, �યાર પછ@ તેમને શિંતિનક:તનમા% ્ %કુવામા ં

આNયા, �યા ંકિવવર: અને તેમના સમાR તેમને એવા જ �ેમથી નવરાNયા. આ બે 

જ^યાએ તેમને મળેલો અ=ભુવ તેમને સા?ુ ને માર: સા?ુ બMુ ઉપયોગી નીવડPો. 

કિવવર, ¡sાનદં� અને ¡ી Zશુીલ ?ુ&ન ેMુ ંઍ£�ઝની િ{%િૂતª ગણતો. દdeણાઅ 

fgકામા ં તે આ {ણના ં વખાણ કરતા% ્થાક: જ નહk. અમારા દdeણ આfgકાના 

4નેહસમંલેનના ંઘણા ં 4મરણોમા ંઆ તો માર@ ¬ખ આગળ તયા+ જ કર: છે. આ 

{ણ મહા"?ુુષોના ંનામ તેમને હºયે ને હોઠ: હોય જ. Zશુીલ ?ુ&ના સબંધંમા ંપણ 

ઍ£�ઝે મારા ંબાળકોને %કૂ@ દ@ધા ંહતા.ં ?ુ&ની પાસે આ¡મ નહોb ુ.ં પોતા=ુ ંઘર જ 

હb ુ.ં પન તે ઘરનો ક³જો તેમણે આ મારા [ુ�ંુબને સ`પી દ@ધો હતો. તેમના ં

દ@કરાદ@કર@ તેમની સાથે એક જ fદવસમા ં એવા ં ભળ@ ગયા% ્ હતા ં ક: તેમન ે

fફિન�સ uલુાવી દ@Iુ ંહb ુ.ં 
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Mુ ં zયર: %ુબંઈ બદંર: ઊતય5 �યાર: જ મને ખબર પડ: ક: તે વખતે આ [ુ�ંુબ 

શાિંતિનક:તનમા ંહb ુ.ં એટલે ગોખલેને મળ@ Mુ ં�યા ંજવા અધીરો થયો હતો. 

%ુબંઈમા ંમાન મેળવતા ંજ માર: એક નાનકડો સ�યા0હ તો કરવો પડPો હતો. િમ. 

િપટ@ટને �યા ં માર: સા?ુ મેળાવડો કરવામા ંઆNયો હતો. તેમા ં તો માર@ fહ 
અત 

¤જુરાતીમા ં જવાબ દ:વાની ન ચાલી. એ મહ:લમા ં અને ¬ખને ~Sવે એવા 

દબદબામા ં dગરમીfટયાઓના સહવાસમા ં રહ:લો Mુ ં મને ગામfડયા Rવો લા^યો. 

આજના મારા પોશાક કરતા% ્ તે વખતે પહ:ર:}ુ ં ~ગરiુ,ં ફÈટો વગેર: �માણમ ં

Zધુર:લો પોશાક કહ:વાય, છતા ંMુ ંએ અલ[ૃંત સમાજમા ંનોખો તર@ આવતો હતો. 

પણ Rમ તેમ �યા ં તો મા?ંુ કામ મ1 નભાNGુ ં ને fફરોજશા મહ:તાની [ૂખમા ં મ1 

આ¡ય લીધો. 

¤જુરાતી મળેાવડો તો હતો જ. 4વ ઉ!મલલ િ{વેદ@એ આ ગોઠNયો હતો. આ 

મેળાવડા િવષે મ1 ક:ટલીક હક@કત Sણી લીધી હતી. િમ. ઝીણા પણ ¤જુરાતી 

એટલે તેઓ તમેા ંહાજર હતા. તે �%ખુ હતા ક: %nુય બોલનાર એ તો Mુ ંuલૂી 

ગયો h.ં _ણ તેમણે પોતા=ુ ં�ૂં[ુ ને મી¦ંુ ભાષણ ~0ે�મા ંકGુH. બીS ભાષણોપણ 

ઘણે ભાગે ~0ે�મા ંજ થયા ંએ�ુ ંમને ઝાiં ુ4મરણ છે. zયાર: મારો બોલવાનો 

વારો આNયો �યાર: મ1 ઉ!?્ ¤જુરાતીમા ં વાQયો, ને ¤જુરાતીનો તથા 

fહ|\ુ4તાનીનો મારો પeપાત મ1 થોડાજં શ³દોમા ં Sહ:ર કર@, ¤જુરાતીઓની 

સભામા ં~0ે�ના ઉપયોગની સમેનો મરો ન� િવરોધ ન`ધાNયો. મારા મનમા ં

આમ કરવા િવષે સકંોચ તો હતો જ. લાબંી %§ુતની ગેરહાજર@ પછ@ પરદ:શથી 

વળેલો dબના=ભુવી માણસ ચાલતા �વાહની સામે Sય એમા ંઅિવિવક તો નહk 

હોય એ�ુ ંમને લા^યા કરb ુ ંહb ુ.ં પન ¤જુરાતીમા ંઉ!ર વાલવાની મ1 fહમત કર@ 

તેઓ અથ+ કોઈએ અનથ+ ન કય5 ને સૌ એ મારો િવરોધ સાખંી લીધો એ જોઈ Mુ ં
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રા� થયો, ને મારા નવા લાગત બીS િવચારો �S આગળ %કૂવામા ં મને 

અડચણ નહk આવે એવો સાર પણ મ1 આ સબામાથંી ખ1�યો. 

આમ %ુબંઈ મા ં બેક fદવસ રહ@ આરંdભક અ=ભુવો લઈ Mુ ં ગોખલેને આ�ાથી 

"નૂા ગયો. 
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2. �	х%3�� ��L3 k $����� 

 Mુ ં %ુબંઈ પહ`�યો ક: તરત મને ગોખલે એ ખબર આપી હતી: 'ગવન+ર તમન ે

મળવા ઈ�છે છે, અને "નૂા આવતા પહ:લા ં તેમને મળ@ આવવÞ યો^ય ગનાશે.' 

તેથી Mુ ંતેમને મળવા ગયો. સામ£ય વાતો કયા+ પછ@ તેમણે કKુ:ં 

'તમાર@ પાસથેી Mુ ંએક વચન મા¤ંુ ંh.ં સરકારન ેલગbુ ંતમાર: કંઈ પણ પગ}ુ ં

ભર�ુ ંહોય તે પહ:લા ંતમે મને વાત કરો ને મળ@ Sઓ એમ Mુ ંઈ�h ંh'ં 

મ1 જવાબ દ@ધો: 

'એ વચન આપ�ુ ંમાર: બMુ સહ:}ુ ંછે, ક:મક: સ�યા0હ@ તર@ક: મારો િનયમ જ છે ક: 

કોઈની સામે પગ}ુ ંભર�ુ ંહોય તો �થમ તો તે=ુ ં&�tટdબ|\ુ તેની પાસેથી સમR 

લે�ુ ંઅને zયા ંલગી તેને અ=[ુળૂ થવાb ુ ં હોય �યા ંગલી અ=[ુૂળ થ�ુ.ં દdeણ 

આfgકામા ંઆ િનયમ=ુ ંમ1 હમંેશા પલન કGુH છે, ને અહk પણ તેમ જ કરવાનો.' 

લૉડ+ િવdલ|^ડને આભાર મા£યો ને બોTયા: 

'zયાર: મળ�ુ ં હોય �યાર: તમે મને bરુત મળ@ શકશો ને તમે જોશો ક: સરકાર 

ઈરાદા "વૂ+ક કંઈ ખો�ંુ કરવા ઈ�છતી નથી.' 

મ1 જવાબ આ_યો: 

'એ િવ�ાસ પર તો Mુ ંનuુ ંh'ં 

Mુ ં "નૂા પહ`�યો. �યાનંા બધા ં 4મરણો આપવા Mુ ં અસમથ+ h.ં ગોખલી અને 

સોસાયટ@ના અ£ય સUયોએ મને �ેમથી નવરાNયો. મને યાદ છે તે �માણે બધા 

સUયોને તેમણે "નૂા બોલાNયા હતા. બધાની સાથે ઘણી બાબતમા ં fદલ ખોલીને 

માર@ વાતો થઈ, ગોખલેની તી« ઈ�છા હતી ક: Mુ ંપણ સોસાયટ@મા ંજોડા�. માર@ 
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ઈ�છા તો હતીજ. પણ સUયોને એમ લા^Gુ ંક: સોસાયટ@ના આદશ5 ને તેની કામ 

કરવાની ર@તે મારાથી aુદા ંહતા.ં તથેી માર: સUય થ�ુકં: નહk તેન ેિવષે તેમને શક 

હતો. ગોખલેની મા£યતા હતી ક:, મારામા ંમારા આદÙ- વળગી રહ:વાનો Rટલો 

આ0હહતો તેરલો જ બીSઓના આદશ+ન ેનભાવવાઅનો ને તેમની સાથે મળ@ 

જવાનો 4વભાવ હતો. 'પણ મારા સUયો હ� તમારા એ નભાવી લેવાના 

4વભાવને ઓળખતા નથી થયા. તેઓ પોતાન આદશ+ને વળગી રહ:નારા, 4વત{ં 

ને મÉમ િવચારના છે. Mુ ંઉમેદ તો રાiુ ંજ h ંક: તેઓ તમને કmલૂ કરશે. પણ 

કmલૂ ન કર: તો તમે એમતો નહk જ માનો ક: તેમને તમારા ��યે ઓછો આદર ક: 

�મ છે. એ �ેમ અખfંડત રહ: તે ખાતર જ તેઓ કqુ ંજોખમ લેતા ડર: છે. પણ 

તમે સોસાયટ@ના કાયદ:સર સUય થાઓ ક: ન થાઓ, Mુ ંતો તમને સUય તર@ક: જ 

ગણવાનો h.ં' 

મ1 માર@ ધારણા તમેને જણાવી અÑતી. સોસાયટ@નો સUય બ=ુ ં ક: ન બ=ુ,ં તો 

પણ માર: એક આ¡મ કાઢ@ને તેમા ંfફિન�સના સાથીઓને રાખીન ેબેસી જ�ુ ંહb ુ.ં 

¤જુરાતી હોઈ ¤જુરાતની મારફતે સેવા કરવાની માર@ પાસે વધાર: %ડૂ@ હોવી 

જોઈએ., એ મા£યતાથે ¤જુરાતમા ં Bાકં �4થર થ�ુ ં એવી માર@ ઈ�છા હતી. 

ગોખલેને આ િવચાર ગ°યો અÑતો, તેથી તમેણે કKુ:ં 

'તમે જJર એમ કરજો. સUયોની સાથે વાતચીત=ુ ંગમે તે પfરણામ આવ,ે પણ 

માર: તમાર: આ¡મને સા?ુ &Nય માર@ પાસેથી જ લેવા=ુ ં છે. તેને Mુ ં મા?ંુ જ 

આ¡મ ગણવાનો h.ં' આ?ંુ ½દય �લાGુ.ં પૈસા ઉઘરવવાના ધધંામાથંી મને %�ુ�ત 

મળ@ માની Mુ ંતો બMુ રા� થયો, ને હવ ેમાર: માર@ જવાબદાર@એ નહk ચલા�ુ ં

પડ:, પણ દર:ક % ૂઝંવણમા ંમને રાહદાર હશે એ િવ�ાસથી માર@ ઉઅ�થી મોટો 

ભાર ઊતય5 એમ લા^Gુ.ં 
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ગોખલે એ 4વ૦ દા�તર દવેને બોલાવીને કહ@ દ@Iુ:ં' ગાધંી=ુ ં ખાb ુ ં આપના 

ચોપડામા ંપાડજો, ને તેમને તેમના આ¡મને સા?ુ થય તેમના Sહ:રખચ+ને સા?ુ 

R પૈસા જોઈએ તે તમે આપજો.' 

પોના છોડ@ શાિંતિનક:તન જવાની હવે તૈયાર@ કર@ ર�ો હતો. છેTલી રાતે ગોખલી 

મને ગમે એવી ખાસ િમ{ોની પાટó અV@. �મા ંR ખોરાક Mુ ંખતો તેવો જ સોકો ને 

લીલા મેવાનો ખોરાક તેમણે મગંાNયો હતો. પટó તેમની કોટડ@થી થોડા ંજ ડગલા 

\ૂર હતી. તેમા ં પણ આવવાની તેમની %§ુલ�4થતી નહોતી, પણ તેમનો �ેમ 

તેમને ક:મ રહ:વા દ:? તેમણે આવવાનો આ0હ રાnયો. આNયા તો ખરા, પણ 

તેમને % ૂઝંાર@ આવી ને પાછ જ�ુ ંપડ�%ુ.્ આ�ુ ંતેમને વખતો વખત થbુ ંએટલે 

તેમણે ખબર દ:વડાNયા ક: અમાર: પાટó તો ચા} ુ જ રાખવાની. પાટó એટલ ે

સોસાયટ@ના આ¡મમા ંમહ:માનઘરની પાસનેા ચોગાનમા ંSજમ આથર@ બેસ�ુ.ં 

મગફળ@, ખaૂર વગેર: ચાવવા,ં અને �ેમ વાતા+ કરવી ને એકબીSંના ½દય 

વધાર: Sણવા.ં 

પણ આ % ૂઝંાર@ મારા �વનને સા?ુ સામા£ય અ=ભુવ નહોતી થવાની. 

 

 

 

 

 

 

 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 469 

 

3.  ��к4 sK%3 ? 

%ુબંઈથી મારા વડ@લ ભાઈની િવધવાને અને બીS [ુ�ંુબીઓને મળવા સા?ુ 

રાજકોટ તથા પોરબદંર જવા=ુ ંહb ુ ં તેથી �યા ંગયો. દdeણાઅfgકામાસં�યા0હની 

લડતને ~ગે મ1 મારો પહ:રવશે dગરમીfટયા મaૂરને લગતો Rટલો કર@ શકાય 

તેટલો કર@ નાnયો હતો. િવલાયતમા ંપણ ઘરમા ંએ જ પોશાક પહ:રતો. દ:શમા ં

આવીને માર: કાfઠયાવાડનો પહ:રવેશ રાખવો હતો. તે દdeણ આfgકામા ં માર@ 

સાથે રાnયો હતો. તથેી %ુબંઈ Mુ ંએ પહ:રવેશ થી ઊતર@ શBો હતો, એટલે ક: 

પહ:રણ, ~ગરiુ,ં ધોિતGુ ં ને ધોળો ફÈટો.આ બધા ં દ:શી િમલના જકપડા ં બનેલા 

હતા.ં %ુબંઈથી કાfઠયાવાડ {ીS વગ+મા ંજ જવા=ુ ંહb ુ.ં તમેા ંફÈટો ને ~ગરiુ ંમને 

જSંળJપ લા^યા.ં તથેી મા{ પહ:રણ , ધોિતGુ ં ને આઠ દશ આનાની કા�મીર@ 

ટોપી રાnયા.ં આવો પોશાક પહ:રનાર તર@બમા ંજ ખપે. આ વળેા વીરમગામ ક: 

વઢવાણમા ંમરક@ને લીધે {ીS વગ+મા ંઉતા?ુઓની તપાસ થતી હતી. મને થોડો 

તાવ હતો. તપાસ કરનાર અમલદાર:, હાથ જોતા ંતેને તે ગરમ લા^યો તેથી, મને 

રાજકોટમા ંદા�તરને મળવાનો Mુકમ કય5 ને નામ ન`�Gુ.ં 

%ુબંઈથી કોઈએ તાર મોકTયો હશે, તેથી વઢવાણ 4ટ:શને �યાનંા �Sસેવક તર@ક: 

પકંાયેલા દર� મોતીલાલ મળવા આNયા હતા, તેમણે માર@ પાસે વીરમગામની 

જકાત તપાસણી અને તેને ~ગે થતી િવટંબણાઓની વાત કર@. Mુ ં તાવથી 

પીડાતો હતો તેથી વાતો કરવાની ઈછાતો થોડ@ જ હતી. મ1 તેમને �ૂંકમા ં જ 

જવાબ દ@ધો: 

'તમે Rલ જવા તૈયાર છો?' 

વગર િવચાય- ઉ�સાહમા ં જવાબ દ:નારા ઘણા aુવાનો Rવા જ મ1 મોતીલાલને 

મા£યા હતા. પણ તેમણે બMુ &ઢતા "વૂ+ક જવાબ દ@ધો: 
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'અમે જJર Rલમા ં જqુ ં પણ તમાર: મને દોરવા જોઈશે. કાfઠયાવાડ@ તર@ક: 

તમાઅર@ ઉપર અમારો પહ:લો હક છે. અ�યાર: તો અમે તમને ન રોક@ શક@એ, 

પણ વળતા ં તમાર: વઢવાણ ઊતર�ુ ં પડશે. અહkના aુવાનીયાઓ=ુ ં કામ ન ે

તેમનો ઉ�સાહ જોઈ તમે iશુ થશો. અમને તમાર@ સેનામા ંzયાર: માગશો �યાર: 

ભરતી લઈ શકશો.' 

મોતીલાલની ઉપર માર@ ¬ખ ઠર@. તેમના બીS સાથીએ તેમની 4bિુત કરતા 

કKુ:ં 

'આઅ ભાઈ છે તો દર�. પોતાના ધધામા ં [ુશળ છે તેથી રોજ એક કલાક કામ 

કર@ દર માસે લગભગ J. ૧૫ પોતાના ખરચ જોગ કમાય છે ને બાક@ બધો વખત 

સાવ+જિનક સેવામા ંગાળે છે. અને અમને બધા ભણેલાને દોર: છે ને શરમાવે છે.' 

પાછળથી Mુ ંભાઈ મોતીલાલના �સગંમ ંસાર@ પેઠ: આNયો હતો, અને મ1 જોGુ ંક: 

તેમની ઉપરની 4bિુતમા ં %§ુલ અિતશયો��ત નહોતીએ. સ�યા0હા¡મ 4થપાયો 

�યાર: તે દર માસે થોડ દહાડા તો ભર@ જ Sય.બાળકોને સીવવા=ુ ં શીખવે ને 

આ¡મ=ુ ં સીવવા=ુ ં કામ પણ કર@ Sય. વીરમગામની વાત તો મને રોજ 

સભંળાવે. %સુાફરોની ઉપર પડાતી હાડમાર@ તેમને સા?ુ અસ� હતી. આ 

મોતીલાલને ભરaુવાનીમા ંબીમાર@ ઉપાડ@ ગઈ, ને વઢવાણ તેમના િવના Z=ૂ ુ ં

થGુ.ં 

રાજકોટ પહ`ચતા ં બીR fદવસે સવાર: Mુ ં પેલા મળેલા Mકુમ �માણે ઈ�4પતાલે 

હાજર થયો. �યાતંો Mુ ં અS·યો નહોતો.દા�તર શરમાયા ને પેલા તપાસનાર 

અમલદારની ઉપર ¤4ુસો કરવા લા^યા. મને ¤4ુસા=ુ ંકારણ ન લા^Gુ.ં અમલદાર: 

તો પોતાનો ધમ+ પાQયો હતો. તે મને ઓળાખતો નહોતો, ને ઓળખે તોય R Mકુમ 

કય5 તે કરવામા ં તેનો ધમ+ હતો. પણ Mુ ંSણીતો તેથી રાજકોટમા ંમાર: તપાસ 

કરાવવાને બદલે તપાસ કરવા માણસ ઘેર આવવા લા^યા. 
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{ીS વ?્Gઆના %સુાફરોની આવી બાબતોમા ંતપાસ આવ�યક છે. મોટા ગણતા 

માણસો પણ {ીS વગ+મા ં ફર: તો તેમણે ગર@બોને લા¤ ુ પડતા િનયમોને 

4વે�છાએ વશ વત+�ુ ંજોઈએ, ને અમલદારોએ પeપાત ન કરવો જોઈએ. પણ 

મારો અ=ભુવ એવો છે ક:, અ°લદારો {ીS વગ+ના %સુાફરોન ેમ=tુય ગણવાને 

બદલે Sનવર Rવા ગણે છે. b ુકંારા િસવાય તો તેમને બોલાવાય જ નહk. {ીS 

વગ+ના %સુાફરથી સામે જવાબ ન અપાય, દલીલ ન થાય. ક:મક: Sણે તે 

અમલદારનો નોકર હોય નહk એમ તેણે વત+�ુ ં રKુ.ં તેને અમલદાર માર માર:, 

તેને } ૂટં:, તેને Â:ન Xકૂાવ,ે તેને fટfકટ દ:તા fરબાવે. આ બIુ ંમ1 Sતે અ=ભુNGુ ંછે. 

અને આ વ4b�ુ4થિતમા ંZધુારો તો જ થાય જો ક:ટલાક ભણેલા અને ધિનક ગર@બ 

Rવા બને અને {ીS વગ+મા ંફર@ ગર@બ %સુાફરને ન મળતી હોય એવી એક પણ 

સગવડ ન ભોગવે અને અગવડો, અિવવેક, અ£યાય બીભ�સતા % ૂગેં મોઢ: સહન 

ન કરતા ંતેમની સામ ેથાય ને દાદ મેળવે. 

કાfઠયાવાડમા ંMુ ં zયા ંzયા ંફય5 �યા ં �યા ંવીરમગામની જકાતની તપાસન ે~ગે 

થતી હાડમાર@ની ફfરયાદો સાભંળ@. 

તેથી લૉડ+ િવdલ|^ડને આપેલા િનમ{ંણનો મ1 bરુત ઉપયોગ કય5. અ બાબતના ં

મQયા ં એટલા ં કાગળ@યા વા�ંયા. ફfરયાદમા ં ઘxુ ં ત�ય હb ુ ં એમ મ1 જોGુ.ં ત ે

બાબત મ1 %ુબંઈની સરકાર સાથે પ{ Nયવહાર ચલાNયો. સેV:ટર@ને મQયો. લૉડ+ 

િવdલ|^ડનને પણ મળેલો. તેમણે fદલસો� બતાવી, પણ fદTહ@ની ઢ@લની રાવ 

ખાધી. 

'જો અમારા જ હાથમા ં હોત તો અમે Bારની એ જકાત કાઢ@ નાખંી હોત, તમે 

વડ@ સરકાર પાસે Sઓ.' આમ સVે:ટર@એ કKુ.ં 

મ1 વડ@ સરકાર સાથે પ{ Nયહવાર ચલાNયો. પણ પહ`ચ ઉપરાતં કશો જવાબ ન 

મQયો. zયાર: મને લૉડ+ ચે°સફડ+ને મળવાનો �સગં આNયો �યાર:, એટલે લગભગ 
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બે વષ+ના પ{Nયહવાર બાદ, દાદ મળ@. લૉડ+ ચે°સફડ+ને વાત કર@ �યાર: તેમણે 

આ�ય+ બતાNGુ.ં તેમને વીરમગામને િવષે કંઈ જ ખબર નહોતી. માર@ વાત �યાન 

"વૂ+ક સાભંળ@, અને તે જ વખ{ે ટ:dલફોન કર@ વીરમગામન કાગdળયા ંમગંાNયા.ં 

જો માર@ હક@કતની સામે અમલદારોને કંઈ કહ:વા=ુ ં નહk હોય તો જકાત ર§ 

કરવા=ુ ં વચન આ_Gુ.ં આ મેળાપ પછ@ થોડા જ fદવસમા ં જકાત ર§ થવાની 

નોfટસ મ1 છાપામા ંવાચંી. 

મ1 આ �તને 4�યા0હના પાયાJપે માની, ક:મ ક: વીરમગામ િવષે વાતો દર°યાન 

%ુબંઈ સરકારના સેV:ટર@એ મને મારા તે િવષે બગસરામા ંકર:લા ભાષણની નકલ 

પોતાની પાસે હોવા=ુ ંકKુ ંહb ુ.ં તમેા ંરહ:લા સ�યા0હના ઉTલેખ િવષે નાiશુી પણ 

બતાવી હતી. તેમણે "છેૂ}ુ:ં 

'તમે આને ધમક@ નથી માનતા? અને આમ શ��તમાન સરકાર ધમક@ને ગાઠં:?' 

મ1 જવાબ આ_યો: 

'આ ધમક@ નથી આ લોકક:ળવણી છે. લોકોને લોતાના ં \ુઃખ \ૂર કરવાના બધા 

વા4તિવક બતાવવાનો મારા Rવાનો ધમ+ છે. R �S 4વત{ંતા ઈ�છે તેની પાસ ે

પોતાની રeાના ~િતમ ઈલાજ હોવા જોઈએ. સામા£ય ર@તે આવા ઈલાજો fહ|સક 

હોય છે, સ�યા0હ એ qsુ અfહ|સક શ� છે. તેનો ઉપયોગ ને તેની મયા+દા 

બતાવવાનો મારો ધમ+ મા=ુ ંh.ં ~0ેજ અરકાર શ��તમાન છે એ િવષે મને શકંા 

નથી . _ણ 4�યા0હ સવ5પર@ શ� છે એ િવષે પણ મને શકંા નથી.' 

શાણા સેV:ટર@ એ પોતા=ુ ંમા�ુ ંIણુાNGુ ંને બોTયા: 'આપણે જોઈqુ'ં 
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4. ш������к=�� 

રાજકોટથી Mુ ંશાિંતિનક:તન ગયો. �યા ં �યાનંા અ�યાપકો અને િવ±ાથ²ઓએ મને 

�ેમથી નવરાNયો. 4વાગતના િવિધમા ંસાદાઈ, કળા અને �ેમ=ુ ંZ ુદંર િમ¡ણ હb ુ.ં 

�યા ંમને કાકાસાહ:બ કાલેલકરની પહ:લી %લુાકાત થઈ. 

કાલેલકર 'કાકાસાહ:બ' ક:મ કહ:વાતા હતા એ તો �યાર: Mુ ંSણતો જ નહોતો. પણ 

પાછળથી મા}મૂ પડ�ુ ંક: ક:શવરાવ દ:શપાડં:, Rઓ િવલાયતમા ંમારા સમકાલીન 

હતા ને Rમની સાથે મારો િવલાયતમા ં સરસ પfરચય થયો હતો, તે વડોદરા 

રાzયમા ં'ગગંનાથ િવ±ાલય' ચલાવતા હતા. તેમની ઘણી ભાવનાઓમા ંએક આ 

પણ હતી ક: િવ±ાલયમા ંકૌ�ંુdબક ભાવના હોવી જોઈએ. તેથી બધા અ�યાપકોને 

નામો આ_યા ંહતા.ં તેમા ંકાલેલકર 'કાકા' નામ પા°યા. ફડક: 'મામા' થયા. હfરહર 

શમા+ 'અ·ણા' થયા. અને બીSઓને યો^ય નામો મQયા.ં કાકાના સાથી તર@ક: 

આનદંાનદં (4વામી) અને મામાના િમ{ તર@ક: પટવધ+ન (આ_પા) આગળ જતા ં

આ [ુ�ંુબમા ં જોડાયા. એ [ુ�ંુબમાનંા ઉપરના પાચેં એક પછ@ એક મારા સાથી 

થયા. દ:શપાડં: 'સાહ:બ'ને નામે ઓળખાયા. સાહ:બ=ુ ંિવ±ાલય બધં થયા પછ@ આ 

[ુ�ંુબ વીખરાGુ.ં પણ એ લોકોએ પોતાનો અ�યા��મક સબંધં ન છોડPો. કાકાસાહ:બ 

aુદા aુદા અ=ભુવો લેવા લા^યા, અને તે અ=ભુવોને ~ગે આ વખતે 

શાિંતિનક:તનમા ંરહ:તા હતા. તે જ મડંળના એક બીS dચ|તામણ શા�ી �યા ંરહ:તા 

હતા. આ બનંે સ4ં[ૃત શીખવવામા ંભાગ લેતા હતા. 

શાિંતિનક:તનમા ં મારા મડંળને નોખો ઉતારો આપવામા ં આNયો હતો. અહk 

મગનલાલ ગાધંી તે મડંળને સાચવી ર�ા હતા, અને fફિન�સ આ¡મના બધા 

િનયમો=ુ ં ZÆૂમતાએ પાલન કરતા કરાવતા હતા. મ1 જોGુ ં ક: તેમણે 
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શાિંતિનક:તનમા ંપોતાની Zવુાસ પોતાના ં�ેમ, �ાન અને ઉ±ોગને લીધે ફ:લાવી 

હતી. અહk ઍ£�ઝ તો હતા જ. િપયસ+ન હતા. જગદાનદંબાm,ુ નેપાળબાm,ુ 

સતંોષબાm,ુ dખિતમોહનબાm,ુ નગીનબાm,ુ શરદબાm ુઅને કdલબાmનુી સાથે ઠ@ક 

સબંધંમા ંઆNયા. 

મારા 4વભાવ �માણે Mુ ં િવ±ાથ²ઓ અને િશeકોની સાથે ભળ@ ગયો, અને 

Sતમહ:નતને િવષે ચચા+ કરવા લા^યો. પગારદાર રસોઈયાન ેબદલે જો િશeકો 

અને િવ±ાથ²ઓ પોતાની રસોઈ કર@ લે તો સા?ંુ થાય. રસોડાની ઉપર આરો^ય 

અને નીિતની \ૃ�tટએ િશeક વગ+ કાm ૂ મેળવે, અને િવ±ાથ²ઓ 4વા¡ય અને 

4વયપંાકનો પદાથ+પાઠ લે. આ વાત મ1 �યાનંા િશeકો આગળ %કૂ@. એક બે િશeક: 

મા�ુ ંIણુાNGુ.ં ક:ટલાકને આ �યોગ બMુ ગ°યો. બાળકોને તો, નવી ચીજ ગમે તે 

હોય તો ગમે જ તે £યાયે, આ પણ ગમી. અને અખતરો શJ થયો. આ વાત 

કિવ¡ી આગળ %કૂતા,ં િશeકો અ=[ુૂળ થાય તો આ અખતરો પોતાને તો જJર 

ગમે એવો અdભ�ાય તેમણે આ_યો. તેમણે િવ±ાથ²ઓને કKુ,ં 'આમા ં 4વરાજની 

ચાવી રહ:લી છે.' 

િપયસ+ને અખતરો સફળ કરવામા ંપોતાની કાયા િનચોવી. તેમને તે બMુ ગ°Gુ.ં 

એક શાક મોળવાની મડંળ@ Sમી, અને બી� અનાજ સાફ કરવાની. રસોડાની 

આસપાસ શા�ીય q�ુs કરવામા ંનગીનબાm ુવગેર: રોકાયા. તમેને કોદાળ@ લઈ 

કામ કરતા જોઈ મા?ંુ હºG ુ ંહરખાGુ.ં 

પણ આ મહ:નત=ુ ંકામ સવાસો છોકરા અને િશeકો પણ એકદમ ઝીલી શક: એમ 

નહોb ુ.ં તેથી રોજ ચચા+ થતી. ક:ટલાક થાકતા. િપયસ+નને થાક લાગે જ શાનો? એ 

તો હસતે ચહ:ર: કંઈક ને કંઈક રસોડાના કામમા ંલા^યા જ રહ:. મોટા ંમોટા ંવાસણો 

માજંવા ંએ તો એમ=ુ ંજ કામ. વાસણ માજંનાર �ુકડ@નો થાક ઉતારવા ક:ટલાક 
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િવ±ાથ²ઓ �યા ંસતાર વગાડતા. દર:ક કામ િવ±ાથ²ઓએ "રૂતા ઉ�સાહથી ઝીલી 

લીIુ,ં અને આiુ ંશાિંતિનક:તન મધ"ડૂાની પેઠ: ગણગણવા લા^Gુ.ં 

આવી Sતના ફ:રફારોનો એક વાર આરંભ થયા પછ@ તે થોભી નથી જતા. 

fફિન�સ રસો�ુ ં 4વા¡યી હb ુ,ં એટ}ુ ં જ નહk પણ તેમા ં રસોઈ બMુ સાદ@ હતી. 

મસાલાનો �યાગ હતો. તેથી વરાળ મારફત ેભાત, દાળ, શાક અને ઘ�ના પદાથ5 

પણ પકાવી લેવામા ંઆવતા હતા. બગંાળ@ ખોરાકમા ંZધુારા કરવાના ઈરાદાથી 

એ Sત=ુ ંએક રસો�ુ ંકાઢÒુ ંહb ુ.ં એમા ંએક બે અ�યાપકો અને ક:ટલાક િવ±ાથ²ઓ 

ભQયા હતા. આવા �યોગોમાથંી સવ+સામા£ય રસો�ુ ં 4વા¡યી બનાવવાનો 

અખતરો શJ થઈ શBો હતો. 

પણ છેવટ: ક:ટલાકં કારણોને લઈને આ �યોગ બધં ર�ો. માર@ મા£યતા છે ક: આ 

જગિવnયાત સ4ંથાએ આ �યોગ �ૂંક@ %દુતને સા?ુ ચલાવીને કંઈ ¤મુાNGુ ંનથી. 

અને તેમાથંી મળેલા ક:ટલાક અ=ભુવો તેન ેસા?ુ ઉપયોગી થયા હતા. 

મારો ઈરાદો શાિંતિનક:તનમા ંકંઈક %દુતને સા?ુ રહ:વાનો હતો. પણ મને િવધાતા 

બળા�કાર: ઘસડ@ ગયો. Mુ ં ભા^યે એક અઠવાfડGુ ં ર�ો હોઈશ �યા ં "નૂાથી 

ગોખલેના અવસાનનો તાર મQયો. શાિંતિનક:તન શોકમા ં�બૂી ગGુ.ં માર@ પાસે સૌ 

ખરખરો કરવા આNયા. મfંદરમા ંખાસ સભા ભર@. આ ગભંીર દ:ખાવ અ"વૂ+ હતો. 

Mુ ંતે જ fદવસે "નૂે જવા નીકQયો. સાથે પ�ની અને મગનલાલને લીધા.ં બાક@ના ં

બધા ંશાિંતિનક:તનમા ંર�ા.ં 

ઍ£�ઝ બદ+વાન Zધુી માર@ સાથે આNયા હતા. તેમણે મને "છૂÒુ,ં 'તમાર: 

fહ|\ુ4તાનમા ંસ�યા0હ કરવાનો અવસર આવે એમ લાગે છે ખ?ંુ? ને લાગb ુ ંહોય 

તો Bાર: એની કાઈં કTપના આવે છે?' 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 476 

મ1 જવાબ આ_યો, 'આનો જવાબ આપવો %�ુક:લ છે. માર: એક વષ+ તો કંઈ 

કરવાપxુ ંછે જ નહk. ગોખલેએ માર@ પાસથેી વચન લીIુ ંછે ક:, એક વષ+ લગી 

માર: Ýમણ કર�ુ,ં કોઈ Sહ:ર �Ù પર િવચાર ન બાધંવો, ન બતાવઓ. આ 

વચન Mુ ંઅeરશ: પાળવાનો h.ં પછ@ પણ માર: કોઈ �Ù પર બોલવાપxુ ંહશ ે

તો જ Mુ ંબોલવાનો h.ં એટલે પાચં વષ+ લગી સ�યા0હ કરવાનો અવસર આવે 

એમ મને લાગb ુ ંનથી.' 

અહk આટ}ુ ંકહ:�ુ ં�4bતુ છે ક: 'fહ|દ 4વરાજ'મા ંમ1 R િવચારો દશા+Nયા છે તેન ે

ગોખલે હસી કાઢતા ને કહ:તા: 'એક વષ+ તમે fહ|\ુ4તાનમ ંરહ@ જશો એટલે તમારા 

િવચારો એની મેળે ઠ:કાણે આવશે.' 
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5. d�{ ��7�� ��K���� 

બદ+વાન પહ`ચીને અમાર: {ીS વગ+ની fટfકટ લવેાની હતી. તે મેળવતા ંિવટંબણા 

પડ@. '{ીS વગ+ના ઉતા?ુને fટfકટ વહ:લી આપવામા ંનથી આવતી.' એવો જવાબ 

મQયો. Mુ ં4ટ:શનમા4તર પાસે ગયો. મને તેમની પાસે કોણ જવા દ:? કોઈએ દયા 

કર@ 4ટ:શનમા4તરને બતાNયા. �યા ં પહ`�યો. તેમની પાસથેી પણ ઉપરનો જ 

જવાબ મQયો. 'બાર ઊઘડPા'ં �યાર: fટfકટ લેવા ગયો. પણ સહ:લાઈથી fટfકટ મળે 

તેમ નહોb ુ.ં બળવાન ઉતા?ુઓ એક પછ@ એક µસૂતા Sય ને મારા Rવાન ે

હઠાવતા Sય. છેવટ: fટfકટ તો મળ@. 

ગાડ@ આવી. �યા ંપણ બdળયા હતા તે પેસી ગયા. ઉતા?ુ વ�ચે ને પેસનાર વ�ચે 

ફાગ ઉડ:, ધÉા%Éુ@ ચાલે. એમા ં મારાથી ભાગ લેવાય તેમ નહોb ુ.ં અમે {ણે 

આમતમે જઈએ. બધેયથી એક જ જવાબ મળે, 'અહk જ^યા નથી.' Mુ ંગાડ+ પાસ ે

ગયો. તે કહ:, 'જ^યા મળે તો બેસો, નહk તો બી� Â:નમા ંSઓ.' 

મ1 ન�તા"વૂ+ક કKુ,ં 'પણ માર: અગ�ય=ુ ંકામ છે.' આ સાભંળવાનો ગાડ+ને વખત 

નહોતો. Mુ ં હાય5. મગનલાલને zયા ં જ^યા મળે �યા ં બેસી જવા કKુ ં . પ�નીને 

લઈને Mુ ં{ીS વગ+ની fટfકટ: 'ઇ£ટર'મા ંપેઠો. ગાડú મને તેમા ંજતા ંજોયેલો. 

આસનસોલ 4ટ:શને ગાડ+ વધારાના પસૈા લેવા આNયો. મ1 કKુ,ં 'તમારો મને જ^યા 

બતાવવાનો ધમ+ હતો. જ^યા ન મળ@ એટલે Mુ ંઆમા ં બેઠો h.ં મને તમે {ીS 

વગ+મા ંજ^યા આપો તો Mુ ંતેમા ંજવાને તયૈાર h.ં' 

ગાડ+ સાહ:બ બોTયા, 'માર@ સાથે દલીલ ન થાય. માર@ પાસે જ^યા નથી. પૈસા ન 

આપવા હોય તો તમાર: Â:નમાથંી નીકળ�ુ ંપડશે.' 
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માર: તો ક:મેય "નૂા પહ`ચ�ુ ં હb ુ.ં ગાડ+ જોડ: લડવાની માર@ fહ|મત નહોતી. મ1 

પૈસા XકૂNયા. છેક "નૂા Zધુી=ુ ંવધારા=ુ ંભા�ુ ંલીIુ.ં મને આ અ£યાય i ૂ�ંયો. 

સવાર: %ગુલસરાઈ આNGુ.ં મગનલાલે {ીS વગ+મા ં જ^યા મેળવી લીધી હતી. 

%ગુલસરાઈમા ંMુ ં{ીS વગ+મા ંગયો. fટfકટ કલે�ટરને મ1 હક@કતથી વાક:ફ કયા+. 

તેની પાસેથી મ1 અમાર@ વાત=ુ ં�માણપ{ મા^Gુ.ં તેણે આપવાની ના પાડ@. મ1 

વધારાના ભાડાના પસૈા પાછા મળવાની ર:લવેના વડાને અર� કર@. 

'�માણપ{ િવના વધારાના પૈસા પાછા આપવાનો અમારો fરવાજ નથી, પણ 

તમારા ક:સમા ંઅમે આપીએ છ@એ. બદ+વાનથી મોગલસરાઈ Zધુીનો વધારો તો 

પાછો ન અપાય.' આવી મતલબનો જવાબ મQયો. 

આ પછ@ના મારા {ીS વગ+ની %સુાફર@ના અ=ભુવો એટલા છે ક: તેમ=ુ ં"4ુતક 

બને. પણા આવા ક:ટલાક �સગંોપા! આપવા ઉપરાતં આ �કરણોમા ં તેમનો 

સમાસ થાય એમ નથી. શર@ર�[ૃિતવશાb ્{ીS વગ+ની માર@ %સુાફર@ બધં થઈ 

એ મને હમંેશા ખટÎુ ં છે ને ખટBા કરશે. {ીS વગ+ની %સુાફર@મા ં જોMુકમી 

અમલની િવટંબણા તો છે જ. પણ {ીS વગ+મા ં બેસનારા ક:ટલાક %સુાફરોની 

ઉsતાઈ, તેમની ગદંક@, તેમની 4વાથ+m�ુs, તેમ=ુ ંઅ�ાન ઓછા ંનથી હોતા.ં ખેદ 

તો એ છે ક:, ઘણી વેળા %સુાફરો Sણતા નથી ક: તેઓ ઉsતાઈથી વત- છે, અથવા 

ગદંક@ પોષે છે, અથવા 4વાથ+ જ શોધે છે. R કર: છે તે તેમને 4વાભાિવક લાગે છે. 

આપણે Zધુર:લાએ તનેી દરકાર નથી કર@. 

કTયાણ જ�ંશન થાBાપાBા પહ`�યા. નાહવાની તૈયાર@ કર@. મગનલાલ અને Mુ ં

4ટ:શનના પપંે પાણી લઈ ના�ા. પણ પ�નીને સા?ુ કંઈક તજવીજ કર@ ર�ો હતો 

તેટલામા ંસવ+£èસ ઑફ ઈ�£ડયા સોસાયટ@ના ભાઈ કોલે અમને ઓળnયા. તે પણ 

"નૂા જતા હતા. પ�નીને બીS વગ+ની કોટડ@મા ંનાહવા લઈ જવા=ુ ંતેમણે કKુ.ં 
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આ િવનયનો 4વીકાર કરતા ં મને સકંોચ થયો. પ�નીને બીS વગ+ની કોટડ@નો 

આ¡ય લેવાનો અિધકાર નહોતો, એ=ુ ંમને �ાન હb ુ.ં પણ મ1 આ કોટડ@મા ંતેન ે

નાહવા દ:વાની અયો^યતાની ��યે ¬ખ આડા કાન કયા+. સ�યના "Sૂર@ન ે

આ�ુયંે ન શોભે. પ�નીને કંઈ જવાનો આ0હ નહોતો. પણ પિતના મોહJપ 

Zવુણ+પા{ે સ�યને ઢાÎં ુ.ં 
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6. ���	 �91� 

"નૂા પહ`ચીને ઉ!રfVયા વગેર: ઊજવીને સોસાયટ@એ ક:મ નભ�ુ ંઅને માર: તેમા ં

જોડા�ુ ંક: નહk, એ �Ù અમે બધા ચચ+તા થઈ ગયા. માર@ ઉપર મોટો મોટો બોજો 

આવી પડPો. ગોખલે �વતા ંમાર: સોસાયટ@મા ંદાખલ થવાનો �ય�ન કરવાપxુ ં

નહોb ુ.ં માર: ક:વળ ગોખલેની આ�ાને અન ેઈ�છાને વશ થવા=ુ ંહb ુ.ં આ �4થિત 

મને ગમતી હતી. ભારતવષ+ના તોફાની સ%&ુમા ંઝપંલાવતા ંમને Zકુાનીની જJર 

હતી, ને ગોખલે Rવા Zકુાનીની નીચે Mુ ંZરુdeત હતો. 

હવે મને લા^Gુ ંક: માર: સોસાયટ@મા ંદાખલ થવાને સા?ુ સતત �ય�ન કરવો ર�ો. 

ગોખલેનો આ�મા એમ જ ઈ�છે એમ મને લા^Gુ.ં મ1 વગરસકંોચે ને \ૃઢતા"વૂ+ક એ 

�ય�ન આદય5. આ વખતે સોસાયટ@ના લગભગ બધા સUયો "નૂામા ંહાજર હતા. 

એમને વીનવવા=ુ ંઅને માર: િવષે R ભય હતા તે \ૂર કરવા=ુ ંમ1 શJ કGુH. પણ મ1 

જોGુ ં ક: સUયોમા ં મતભેદ હતો. એક અdભ�ાય મને દાખલ કરવા તરફ હતો, 

બીજો \ૃઢતા"વૂ+ક મને દાખલ કરવા સામે હતો. Mુ ં બનંેનો મારા ��યોનો �ેમ 

જોઈ શકતો હતો. પણ મારા ��યેના �ેમ કરતા ં સોસાયટ@ તરફની તેમની 

વફાદાર@ કદાચ િવશષે હતી, �ેમથી ઊતરતી તો નહોતી જ. 

આથી અમાર@ બધી ચચા+ મીઠ@ હતી, અને ક:વળ િસsાતંને અ=સુરનાર@ હતી. 

િવ?ુs પeનાન ેએમ જ લાગે}ુ ંક:, અનેક બાબતોમા ંમારા િવચારો અને તેમના 

િવચારો વ�ચે ઉ!ર દdeણ Rટ}ુ ં~તર હb ુ.ં એથી પણ વધાર: તેમને એમ લા^Gુ ં

ક:, R �યેયોને ~ગે સોસાયટ@ની રચના ગોખલેએ કર@ હતી તે �યેયો જ મારા 

સોસાયટ@મા ંરહ:વાથી જોખમમા ંઆવી પડવાનો "રૂો સભંવ હતો. 4વાભાિવક ર@ત ે

આ તેમને અસ� લા^Gુ.ં 
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ઘણી ચચા+ બાદ અમે વીખરાયા. સUયોએ છેવટના િનણ+ય કરવા=ુ ં બી� સભા 

સાઉ %લુતવી રાnGુ.ં 

ઘેર જતા ંMુ ંિવચારના વમળમા ંપડPો. વધાર: મતથી માર: દાખલ થવા=ુ ંથાય તો 

તે ઈtટ ગણાય? એ ગોખલે ��યેની માર@ વફાદાર@ ગણાય? જો માર@ િવ?ુs મત 

પડ: તો તેમા ંસોસાયટ@ની �4થિત કફોડ@ કરવા Mુ ંિનિમ! ન બ=ુ?ં મ1 4પtટ જોGુ ં

ક:, સોસાયટ@ના સUયો વ�ચે મને દાખલ કરવા િવષે મતભેદ હોય �યા ંલગી માર: 

પોતે જ દાખલ થવાનો આ0હ છોડ@, િવરોધી પeને નાaુક �4થિતમા ં%કૂવામાથંી 

બચાવી લેવો જોઈએ, ને તેમા ંજ સોસાયટ@ ને ગોખલે ��યે માર@ વફાદાર@ હતી. 

~તરા�મામા ંઆ િનણ+ય ઊ^યો ક: તરત મ1 ¡ી શા�ીને કાગળ લnયો ક: તેમણે 

મારા દાખલ થવા િવષે સભા ન જ કરવી. િવરોધ કરનારાઓન ેઆ િનrય બM ુ

ગ°યો. તેઓ ધમ+સકંટમાથંી ઊગયા+. તેમની ને માર@ વ�ચેની 4નેહગાઠં વધાર: 

મજmતૂ થઈ. અને સોસાયટ@મા ં દાખલ થવાની માર@ અર� ખ1ચી લઈને Mુ ં

સોસાયટ@નો સાચો સUય થયો. 

અ=ભુવે Mુ ંજો� h ંક: સોસાયટ@નો Jfઢ"વૂ+ક સUય ન થયો તે યો^ય હb ુ,ં ને R 

સUયોએ મારા દાખલ થવા સામે િવરોધ કય5 હતો તે વા4તિવક હતો. તેમના 

િસsાતંો ને મારા િસsાતંો વ�ચે ભેદ હતો એમ અ=ભુવે બતાવી આ_Gુ ં છે. પણ 

મતભેદ Sણી ગયા છતા,ં અમાર@ વ�ચે આ�મા=ુ ં~તર કદ@ પડ�ુ ંનથી, ખટાશ 

કદ@ થઈ નથી. મતભેદ હોવા છતા ંઅમે બIં ુઅને િમ{ ર�ા છ@એ. સોસાયટ@=ુ ં

4થાન માર: સા?ુ યા{ા=ુ ં 4થળ બની રKુ ં છે. લૌfકક \ૃ�tટએ Mુ ંભલે તેનો સUય 

નથી થયો. આ�યા��મક \ૃ�tટએ Mુ ં સUય ર�ો જ h.ં લૌfકક સબંધં કરતા ં

આ�યા��મક સબંધં વધાર: કkમતી છે. આ�યા��મક િવનાનો લૌfકક સબંધં �ાણ 

િવનાના દ:હ સમાન છે. 
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7. # �O 

માર: દા�તર �ાણ�વન મહ:તાને મળવા રં¤નૂ જવા=ુ ંહb ુ.ં �યા ંજતા ંકલક!ામા ં

¡ી uપૂે£&નાથ બZનુા આમ{ંણથી Mુ ં તેમને �યા ં ઊતય5 હતો. અહk બગંાળ@ 

િવવેકની પfરસીમા આવી હતી. આ વેળા Mુ ંફળાહાર જ કરતો. માર@ સાથે મારો 

દ@કરો રામદાસ હતો. Rટલો Zકૂો ને લીલો મેવો કલક!ામા ંમળે તેટલો એકઠો 

કરવામા ં આNયો હતો. �ીઓએ રાતરાત Sગીને િપ4તા ં આfદને પલાળ@ તેની 

છાલ ઉતાર@ હતી. લીલા મેવાને પણ Rટલી Zઘુડતાથી તૈયાર કર@ શકાય તેટલી 

Zઘુડતાથી તૈયાર કરવામા ંઆNયો હતો. મારા સાથીઓને સા?ુ અનકે �કારના ં

પકવાનો રાધંવામા ં આNયા ં હતા.ં આ �મે ને િવવેક Mુ ં સમzયો, પણ એક બે 

પરોણાને સા?ુ આiુ ં ઘર આખો દહાડો રોકાઇ રહ: એ મને અસ� લા^Gુ.ં માર@ 

પાસે આ િવટંબણામાથંી ઊગરવાનો ઈલાજ નહોતો. 

રં¤નૂ જતા ં 4ટ@મરમા ંMુ ં ડ:કનો ઉતા?ુ હતો. જો ¡ી બZનુે �યા ં �ેમની િવટંબણા 

હતી તો 4ટ@મરમા ં અ�ેમની િવટંબણા હતી. ડ:કના ઉતા?ુની તકલીફ અિતશય 

અ=ભુવી. નાહવાની જ^યામા ંઊભ�ુ ંન પોસાય એવી ગદંક@, પાયખા=ુ ંનરકની 

ખાણ, મળ%{ૂાfદ i ૂદં@ને ક: તેને ટપીને પાયખાને જ�ુ!ં માર: સા?ુ આ અગવડો 

બMુ ભાર: હતી. માલમની પાસે Mુ ં પહ`�યો, પણ દાદ કોણ દ:? ઉતા?ુઓએ 

પોતાની ગદંક@થી ડ:કને ખરાબ કર@ %Îૂુ.ં zયા ં બેઠા હોય �યા ં જ � ૂકં:, �યા ં જ 

તમા[ુની િપચકાર@ઓ ચલાવ,ે �યા ં જ ખાવાનો કચરો નાખે. વાતોના ઘ`ઘાટની 

સીમા ન મળે. સMુ પોતાનાથી બને તેટલી જ^યા રોક:, કોઇ કોઇની સગવડનો 

િવચાર સરખોયે ન કર:. પોતે જ^યા રોક: તેના ંકરતા ંસામાન વધાર: જ^યા રોક:. 

આ બે દહાડા બMુ અકળામણમા ંગાQયા. 
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રં¤નૂ પહ`ચતા ં મ1 એજ£ટને બધી હક@કત મોકલાવી. વળતા ં પણ આNયો તો 

ડ:કમા,ં પણ આ કાગળને પfરણામે ને દા�તર મહ:તાની તજવીજને પfરણામ ે

�માણમા ંઠ@ક સગવડ ભોગવતો આNયો. 

મારા ફળાહારની જSંળ તો અહk પણ �માણમા ંવધાર: પડતી તો હતી જ. દા�તર 

મહ:તા=ુ ંઘર એટલે મા?ંુ જ સમ� શ[ંુ એવો સબંધં હતો. તેથી મ1 વાનીઓ ઉપર 

~[ુશ તો મેળવી લીધો હતો, પણ મ1 કંઇ મયા+દા નહોતી ¬ક@, તેથી ઘણી 

Sતનો મેવો આવતો તેની સામે Mુ ં ન થતો. વધાર: Sત હોય તે ¬ખને અન ે

�ભને ગમે. ખાવાનો વખત તો ગમે તે હોય. મને પોતાને વહ:}ુ ં ઉક:લ�ુ ંગમે 

તેથી બMુ મો�ુ ંતો ન થાય, પણ રાતના આઠનવ તો સહ:R વાગે. 

આ ૧૯૧૫ની સાલમા ં હર¾ારમા ં [ંુભમેળો હતો. તેમા ં જવાની મને તી« ઇ�છા 

નહોતી. પણ માર: મહા�મા %નુશીરામ�ના ંદશ+ને તો જ�ુ ંજ હb ુ.ં [ંુભને સમયે 

ગોખલેની સેવકસમાR એક મોટ@ �ુકડ@ મોકલી હતી. તેની Nયવ4થા ¡ી ½દયનાથ 

[ંુઝ?ુને હાથ હતી. મરMમૂ દા�તર દ:વ પણ તેમા ંહતા. આમા ંમદદ કરવા માર@ 

�ુકડ@ને લઈ જવી એવો ઠરાવ હતો. મગનલાલ ગાધંી શાિંતિનક:તનમા ં રહ:લી 

�ુકડ@ને લઈને મારાથી પહ:લા ંહર¾ાર પહ`ચી ગયા હતા. Mુ ંરં¤નૂથી વળ@ એમની 

સાથે જોડાઇ ગયો. 

કલક!ેથી હર¾ાર પહ`ચતા ં iબૂ % ૂઝંા�ુ ં પડ:}ુ.ં ડ³બાઓમા ં ક:ટલીક વેળા 

દ@વાબ!ી પણ ન મળે. શહરાન"રુથી તો માલના ક: ઢોરના ડ³બામા ં જ 

ઉતા?ુઓને "રૂવામા ંઆNયા હતા. ઉઘાડા ડ³બા ઉપર મ�યાહનનો Zરૂજ તપે ને 

નીચે નકર@ લોખડંની ભ`ય, પછ@ અકળામણ =ુ ંqુ ં"છૂ�ુ?ં છતા ંભાિવક fહ|\ુ ઘણી 

તરસ છતા ં '%સુલમાન પાણી' આવે તે ન જ પીએ. 'fહ|\ુ પાણી'નો પોકાર થાય 

�યાર: જ પાણી પીએ. આ જ ભાિવક fહ|\ુન ેદવામા ંદા�તર દાJ આપે, %સુલમાન 
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ક: d�4તી પાણી આપે, માસં=ુ ં સ��વ આપે, તે લેવામા ં ન સકંોચ આવે ને ન 

"છૂવાપxુ ંહોય. 

અમે શાિંતિનક:તનમા ંજ જોGુ ંહb ુ ંક: ભગંી=ુ ંકામ કર�ુ ંએ તો અમારો fહ|\ુ4તાનમા ં

િવશેષ ધધંો થઈ જ પડશે. સેવકોને સા?ુ કોઈ ધમ+શાળામા ંતmં ૂતાણવામા ંઆNયા 

હતા. પાયખાનાને સા?ુ દા�તર દ:વે ખાડા ખોદાNયા હતા. પણ તે ખાડાની દા�તર 

દ:વ તો આવે સમયે R થોડા પગારદાર ભગંી મળ@ શક: તેમની જ મારફતે કરાવી 

શક: ના? આ ખાડાઓમા ંપડતો મળ વખતોવખત ઢાકંવા=ુ ં ને તેને બી� ર@તે 

સાફ રાખવા=ુ ં કામ fફિન�સની �ુકડ@એ ઉપાડ@ લેવાની માર@ માગણીનો દા�તર 

દ:વે iશુીની સાથે 4વીકાર કય5. આ સેવા કરવાની માગણી કરનારો Mુ,ં પણ બોજો 

ઉપાડનાર મગનલાલ ગાધંી. 

મારો ધધંો તો ઘણે ભાગે તmંમૂા ંબેસી 'દશ+ન' દ:વાનો અને અનેક યા{ા»ઓ આવ ે

તેમની સાથે ધમ+ની અને એવી બી� ચચા+ઓ કરવાનો થઈ પડPો. દશ+ન દ:તા ંMુ ં

અકળાયો. તેમાથંી એક િમિનટની �રસદ ન મળે. નાહવા S� તોય ે

દશ+નાdભલાષી મને એકલો ન છોડ:. ફળાહાર કરતો હો� �યાર: તો એકાતં હોય જ 

Bાથંી? તmંમૂા ંBાયં ેMુ ંએક eણને સા?ુ પણ એકલો બેસી નહોતો શBો. દdeણ 

આfgકામા ં R કંઇ સેવા થઈ શક@ હતી તેની આટલી ¨ડ@ અસર આખા 

ભરતખડંમા ંથઈ હશે તે મ1 હર¾ારમા ંઅ=ભુNGુ.ં 

Mુ ં તો ઘટં@ના પડની વ�ચે િપસાવા લા^યો. છતો ન હો� �યા ં {ીS વગ+ના 

%સુાફર તર@ક: અગવડો ભોગ�ુ,ં zયા ં ઊત?ંુ �યા ં દશ+નાથ²ના �ેમથી અકળા�. 

બેમાથંી કઈ �4થિત વધાર: દયાજનક હશ ેએ કહ:�ુ ંઘણી વાર માર: સા?ુ %�ુક:લ 

થઈ પડ�ુ ં છે. દશ+નાથ²ના �ેમના �દશ+નથી મને ઘણી વેળા Vોધ આNયો છે ને 

મનમા ં તો તેથીયે વધાર: વેળા બQયો h,ં એટ}ુ ં Sxુ ં h.ં {ીS વગ+ની 
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હાડમાર@થી મને અગવડ પડ@ છે, પણ Vોધ ભા^યે જ ¶ટàો છે, અને એથી માર@ 

તો ઉ�િત જ થઈ છે. 

આ સમયે મારામા ંહરવાફરવાની શ��ત ઠ@ક હતી, તેથી Mુ ંઠ@ક ઠ@ક ભટક@ શBો 

હતો. તે વખતે એટલો �િસs નહોતો થયો ક: ર4તાઓમા ંફરવા=ુ ંભા^યે જ બની 

શક:. Ýમણમા ં મ1 લોકોની ધમ+ભાવના કરતા ં તેમ=ુ ં બેબાકળાપxુ,ં તેમની 

ચચંળતા, પાખડં, અNયવ4થા બMુ જોયા.ં સાIઓુનો રાફડો ફાટàો હતો. તે ક:વળ 

માલ"ડૂા ને ખીર જમવાને જ જ£°યા હોય એવા જણાયા. અહk મ1 પાચં પગાળ@ 

ગાય જોઈ. Mુ ંતો આrય+ પા°યો. પણ અ=ભુવી માણસોએ મા?ંુ અ�ાન તરત \ૂર 

કGુH. પાચં પગાળ@ ગાય તો \ુtટ લોભી લોકો=ુ ંબdલદાન હb ુ.ં આ ગાયની કાધંમા ં

વાછરડાના �વતા પગ કાપીન,ે કાધંને છેદ@ તેમા ં તે ચ`ટાડ@ દ:વામા ંઆવતા 

હતા, ને આ બેવડ@ ઘાતક@ fVયા=ુ ં પfરણામ અ�ાની લોકોને Iતૂવાને સા?ુ 

વાપરવામા ં આવbુ ં હb ુ.ં પાચં પગાળ@ ગાયના ં દશ+ન કરવા Bો fહ|\ુ ન 

લલચાય? તે દશ+નન ેસા?ુ તે Rટ}ુ ંદાન દ: તે થો�ુ.ં 

[ંુભનો fદવસ આNયો. માર: સા?ુ એ ધ£ય ઘડ@ હતી. Mુ ંયા{ાની ભાવનાથી નહોતો 

ગયો. મને તીથ+eે{મા ંપિવ{તાની શોધે જવાનો મોહ કદ@ નથી ર�ો. પણ સ!ર 

લાખ માણસો પાખડં@ હોય નહk. મળેામા ંસ!ર લાખ માણસો આNયા ં હશે એમ 

કહ:વાGુ ં હb ુ.ં આમા ંઅસnંય માણસો "·ુય કમાવાને સા?ુ, q�ુs મેળવવાને સા?ુ 

આવેલા ંએને િવષે મને શકંા નહોતી. આવા �કારની ¡sા ક:ટલે Zધુી આ�માને 

ચડાવતી હશે એ કહ:�ુ ંઅશB નહk તો %�ુક:લ તો છે જ. 

પથાર@મા ં પડPો પડPો Mુ ં િવચારસાગરમા ં �³ૂયો. ચોમેર ફ:લાયેલા પાખડંમા ં

મજ[રૂ પિવ{ આ�માઓ પણ છે. તેઓ ઈ�રના દરબારમા ંસSપા{ નહk ગણાય. 

જો હfર¾ારમા ંઆવે સમયે આવ�ુ ંજ પાપ હોય તો માર: Sહ:ર ર@તે િવરોધ કર@ 

[ંુભને fદવસે તો હર¾ારનો �યાગ જ કરવો જોઇએ. જો આવવામા ંને [ંુભને દહાડ: 
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રહ:વામા ંપાપ ન હોય તો માર: કÚક ને કÚક કડક «ત લઈને ચાલતા પાપ=ુ ં

�ાયિrત કર�ુ ંજોઇએ, આ�મq�ુs કરવી જોઇએ. મા?ંુ �વન «તો ઉપર રચાયે}ુ ં

છે, તેથી કÚક કfઠન «ત લેવાનો િનrય કય5. કલક!ા અને રં¤નૂમા ં માર: 

િનિમ!ે યજમાનોને થયેલા અનાવ�યક પfર¡મ=ુ ં મને 4મરણ થGુ,ં તેથી મ1 

ખોરાકની વ4bઓુની મયા+દા બાધંવાનો ને ~ધારા પહ:લા ં જમી લેવા=ુ ં «ત 

લેવાનો િનrય કય5. મ1 જોGુ ંક:, જો Mુ ંમયા+દા નહk Sળ�ુ ંતો યજમાનોને ભાર: 

અગવડJપ થઈશ ને સેવા કરવાને બદલે દર:ક જ^યાએ માર@ સેવામા ંજ લોકોને 

રોકતો થઈ જઈશ. તેથી ચોવીસ કલાકમા ંપાચં વ4bઓુ ઉપરાતં કંઇ ખાવા=ુ ંન 

લેવા=ુ ં ને રાિ{ભોજન�યાગ=ુ ં«ત લીµુ ંજ. બનંેની કfઠનાઇનો "રૂો િવચાર કર@ 

લીધો. આ «તોમા ંએક પણ બાર@ ન રાખવાનો િનrય કય5. માદંગીમા ંદવાJપે 

ઘણી વ4bઓુ લેવી ક: ન લેવી, દવાને વ4bમુા ંગણવી ક: ન ગણવી, આ બધી 

વાતો િવચાર@ લીધી, ને િનrય કય5 ક: ખાવાના કોઇ પણ પદાથ5 પાચં ઉપરાતં ન 

લેવા. આ બે «તોને તેર વષ+ થયા.ં તેમણે માર@ પર@eા ઠ@ક કર@ છે. પણ Rમ 

પર@eા કર@ છે તેમ તે માર: સા?ુ ઢાલJપ પણ ઠ@ક બ£યા ં છે. આ «તોએ માર@ 

�જ|દગી લબંાવી છે એવો મારો અdભ�ાય છે. તેથી Mુ ંઘણીયે વેળા માદંગીઓમાથંી 

બચી ગયો h ંએમ મા=ુ ંh.ં 
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8. %��� �%� 

પહાડ Rવા લાગતા મહા�મા %નુશીરામ�ના ંદશ+ન કરવા ને તેમ=ુ ં¤?ુુ[ુલ જોવા 

ગયો �યાર: મને બMુ શાિંત મળ@. હર¾ારનો ઘ`ઘાટ ને ¤?ુુ[ુલની શાિંતની વ�ચેનો 

ભેદ 4પtટ જોવામા ંઆવતો હતો. મહા�માએ મને �ેમથી નવરાNયો. ��ચાર@ઓ 

માર@ પાસેથી ચસે જ નહk. રામદ:વ� %લુાકાત પણ તે જ વખતે થઈ, અન ે

તેમની શ��તની ઓળખ Mુ ંતરત કર@ શBો. અમાર@ વ�ચે ક:ટલીક મતdભ�તા 

અમે જોઈ શBા, છતા ં અમાર@ વ�ચે 4નેહગાઠં બધંાઈ. ¤?ુુ[ુલમા ં ઔ±ોdગક 

િશeણ દાખલ કરવાની આવ�યકતા િવષે રામદ:વ� તથા બીS િશeકો સાથે ઠ@ક 

ચચા+ કર@. મને ¤?ુુ[ુલ bરુત છોડતા ં\ુઃખ થGુ.ં 

મ1 લÆમણ �લાની 4bિુત iબૂ સાભંળ@ હતી. ½ષીક:શ ગયા િવના હર¾ાર ન 

છોડવાની મને ઘણાની ભલામણ થઈ. માર: તો �યા ંચાલતા જ�ુ ંહb ુ.ં એટલે એક 

મજલ ½ષીક:શની ને બી� લÆમણ �લાની હતી. 

½ષીક:શમા ંઘણા સ£ંયાસીઓ મળવા આNયા હતા. તેમાનંા એકન ેમારા �વનમા ં

બMુ રસ લા^યો. fફિન�સ મડંળ માર@ સાથે હb ુ.ં તે બધાને જોઈને તેમણે ઘણા 

�Ùો "છૂàા. અમાર@ વ�ચે ધમ+ની ચચા+ થઈ. મને ધમ+ની તી« લાગણી છે એમ 

તેમણે જોGુ.ં Mુ ંગગંા4નાન કર@ને આNયો હતો એટલે શર@ર ઉઘા�ુ ંહb ુ.ં તમેણે માર: 

માથે િશખા ન જોઈ ને શર@ર: જનોઈ ન જોઇ તેથી \ુઃખ પા°યા ને મને "છૂÒુ:ં 

'તમે આ�4તક છો છતા ં જનોઇ અને િશખા ન રાખો તેથી અમારા Rવાને \ુઃખ 

થાય. આ બે fહ|\ુ ધમ+ની બા� સ�ંાઓ છે, ને તે દર:ક fહ|\ુએ રાખવી જોઇએ.' 

દશેક વષ+ની �મર: પોરબદંરમા ં�ા�ણોની જનોઇના છેડ: બાધંેલી ચાવીના રણકાર 

Mુ ં સાભંળતો તેની મને અદ:ખાઇ થતી. રણકાર કરતી [ૂંચીઓ જનોઇન ેબાધંીન ે
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ફર@એ તો ક:�ુ ંસા?ંુ એમ લાગb ુ.ં કાfઠયાવાડમા ંવૈ�ય [ુ�ંુબમા ંજનોઇનો fરવાજ તે 

વેળા નહોતો. પણ �થમ {ણ વણ- જનોઇ પહ:રવી જ જોઇએ એવો નવો �ચાર 

ચાલી ર�ો હતો. તેન ે~ગે ગાધંી [ુ�ંુબમા ંક:ટલાક જનોઇ પહ:રતા થયા હતા. R 

�ા�ણ અમને બે{ણ સગાને રામરeાનો પાઠ શીખવતા હતા તેમણે અમને જનોઇ 

પહ:રાવી. અને માર@ પાસે [ૂંચી રાખવા=ુ ં કqુ ં કારણ નહોb ુ,ં છતા ં મ1 બે {ણ 

[ૂંચીઓ લટકાવી. જનોઇ bટૂ@ ગઈ �યાર: તેનો મોહ ઊતર@ ગયો હતો ક: નહk એ 

તો યાદ નથી, પણ મ1 નવી ન પહ:ર@. 

મોટ@ �મર થતા ંબીSઓએ મને જનોઇ પહ:રાવવાનો �ય�ન fહ|\ુ4તાનમા ંતેમ જ 

દdeણ આfgકામા ં કર:લો, પણ માર@ ઉપર તેમની દલીલની અસર ન થઈ. q&ૂ 

જનોઇ ન પહ:ર: તો બીS વણ+ ક:મ પહ:ર:? R બા� વ4bનુો fરવાજ અમારા 

[ુ�ંુબમા ંનહોતો તે દાખલ કરવા=ુ ંમને એક પણ સબળ કારણ નહોb ુ ંમQGુ.ં મન ે

જનોઇનો અભાવ નહોતો, પણ તે પહ:રવાના ં કારણનો અભાવ હતો. વૈtણવ 

હોવાથી Mુ ં કંઠ@ પહ:રતો. િશખા તો વડ@લો અમને ભાઇઓને રખાવતા. િવલાયત 

જતા ંઉઘા�ુ ંમા�ુ ંહોય, ગોરાઓ તે જોઇને હસે અને જગંલી ગણે એવી શરમથી 

િશખા કપાવી હતી. માર@ સાથે રહ:તા મારા ભ{ીS છગનલાલ ગાધંી દdeણ 

આfgકામા ંબMુ ભાવ"વૂ+ક િશખા રાખી ર�ા હતા. તે િશખા તેમના Sહ:ર કામમા ં

વ�ચે આવશે એમ વહ:મથી મ1 તેમ=ુ ં મન \ૂભવીને તે છોડાવી હતી. આમ 

િશખાની મને શરમ હતી. 

4વામીને ઉપરની હક@કત મ1 કહ@ સભંળાવી ને કKુ:ં 

'જનોઈ તો Mુ ંધારણ નહk ક?ંુ. અસnંય fહ|\ુઓ R નથી પહ:રતા ંછતા ંfહ|\ુ ગણાય 

છે, તે માર: પહ:રવાની Mુ ંજJર નથી જોતો. વળ@ જનોઇ ધારણ કરવી એટલે બીજો 

જ£મ લેવો; એટલે આપણે ઇરાદા"વૂ+ક qsુ થ�ુ,ં ઊ�વ+ગામી થ�ુ.ં અ�યાર: fહ|\ુ 

સમાજ અને fહ|\ુ4તાન પડ:લા ં છે, તેમા ંજનોઇ પહ:રવાનો આપણને અિધકાર જ 
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Bા ંછે? fહ|\ુ સમાજ અ4"�ૃયતાનો મેલ Iએુ, ¨ચનીચની વાત uલૂી Sય, બીS 

ઘર કર@ ગયલેા દોષો કાઢ:, ચોમેર ફ:લાયલેા ંઅધમ+, પાખડં \ૂર કર:, �યાર: તેન ે

જનોઇનો અિધકાર ભલે હો. એટલે જનોઇ ધારણ કરવાની તમાર@ વાતનો મને 

µ ૂટંડો નથી ઊતરતો, પણ િશખા િવષેની તમાર@ વાત માર: અવ�ય િવચારવી 

પડશે. તે તો Mુ ંરાખતો. તે મ1 શરમ અને બીકને માય- કપાવી નાખી છે. તે ધારણ 

કરવી જોઇએ એમ મને લાગે છે. મારા સાથીઓ જોડ: આ વાત Mુ ંિવચાર@ લઈશ.' 

4વામીને જનોઇ િવષેની માર@ દલીલ ન ગમી. R કારણો મ1 ન પહ:રવાના ં

બતાNયા ં તે તેમને પહ:રવાના પeના લા^યા.ં જનોઇ િવષેનો ½ષીક:શમા ં મ1 

જણાવેલો િવચાર આજ પણ લગભગ એવો જ કાયમ છે. zયા ંલગી aુદા aુદા 

ધમ+ ર�ા છે �યા ંલગી ��યેક ધમ+ને કÚક ખાસ બા� સ�ંાની કદાચ આવ�યકતા 

હોય. પણ zયાર: બા� સ�ંા ક:વળ આડબંરJપે થઈ પડ:, અથવા પોતાના ધમ+ન ે

બીS ધમ+થી તારવી કાઢવા સા?ુ વપરાય, �યાર: તે �યાzય થઈ પડ: છે. અ�યાર: 

જનોઈ fહ|\ુ ધમ+ને ¨ચે લઈ જવા=ુ ંસાધન છે એમ Mુ ંજોતો નથી. એટલે તેન ે

િવષે Mુ ંતટ4થ h.ં 

િશખાનો �યાગ મને પોતાને શરમ ઉપSવનારો હતો, તેથી સાથીઓની સાથે ચચા+ 

કર@ તે ધારણ કરવાનો મ1 િનrય કય5. પણ હવે આપણે લÆમણ �લા જ�ુ ં

જોઇએ. 

½ષીક:શ અને લÆમણ �લાના ં [ુદરતી \ૃ�યો બMુ ગ°યા.ં [ુદરતની કળા 

ઓળખવાની "વૂ+જોની શ��ત િવષે ને કળાને ધાિમªક 4વJપ આપવાની તેમની 

\ૂરંદ:શી િવષે મનમા ંઅિત માન થGુ.ં 

પણ મ=tુયની [ૃિતથી dચ!ને શાિંત ન થઈ. Rમ હર¾ારમા ંતેમ ½ષીક:શમા ંલોકો 

ર4તાઓ અને ગગંાનો Zુદંર fકનારો ગદંો કર@ %કૂતા હતા. ગગંા=ુ ંપિવ{ પાણી 
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બગાડતા ંપણ તેમને કશો સકંોચ નહોતો થતો. હાજતે જનારા \ૂર જવાન ેબદલે 

zયા ં માણસોની આવS હોય �યા ં હાજત ે જતા હતા. આ જોઇને ½દયને બM ુ

આઘાત પહ`�યો. 

લÆમણ �લા જતા ંલોઢાનો �લતો "લુ જોયો. લોકોની પાસેથી સાભંQGુ ં ક: આ 

"લુ �થમ તો દોરડાનો પણ ઘણો મજmતૂ હતો. તેને તોડ@ને એક ઉદાર fદલના 

મારવાડ@ ¤હૃ4થે મો�ંુ દાન આપી લોખડંનો "લુ બનાવરાNયો ને તેની ચાવી 

સરકારને સ`પી! દોરડાના "લુનો મને કશો nયાલ નથી, પણ લોખડંનો "લુ 

[ુદરતી વાતાવરણન ે ક}િુષત કરતો હતો ને બMુ અળખામણો લાગતો હતો. 

યા{ા»ઓના આ ર4તાની ચાવી સરકારને હ4તક સ`પવામા ંઆવી એ માર@ તે 

વેળાની વફાદાર@ને પણ અસ� લા^Gુ.ં 

�યાથંી વધાર: \ુઃખદ \ૃ�ય 4વગા+¡મ હb ુ.ં જસતના ં પતરાનંી તબેલા Rવી 

કોટડ@ઓને 4વગા+¡મ=ુ ં નામ આપવામા ં આNGુ ં હb ુ.ં આ સાધકોને સા?ુ 

બનાવવામા ંઆવી હતી એમ મને કહ:વામા ંઆNGુ.ં તેમા ંભા^યે કોઇ સાધક એ 

વખતે રહ:તા હતા. આને લગતા %nુય મકાનમા ં રહ:નારાઓએ પણ માર@ ઉપર 

સાર@ છાપ ન પાડ@. 

પણ હર¾ારના અ=ભુવો માર: સા?ુ અ%Tૂય નીવડPા. માર: Bા ંવસ�ુ ંને qુ ંકર�ુ ં

એનો િનrય કરવામા ંહર¾ારના અ=ભુવોએ મને બMુ મદદ કર@. 
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9. <���� �L�પ�� 

[ંુભની યા{ા એ માર@ હર¾ારની બી� %લુાકાત હતી. સ�યા0હા¡મની 4થાપના 

૧૯૧૫ના મેની ૨૫મીએ થઈ. ¡sાનદં�ની માગણી એવી હતી ક: માર: હર¾ારમા ં

વસ�ુ.ં કલક!ાના ક:ટલાક િમ{ોની સલાહ વૈ±નાથધામમા ંવસવાની હતી. ક:ટલાક 

િમ{ોનો ભાર: આ0હ રાજકોટમા ંવસવાનો હતો. 

પણ zયાર: Mુ ંઅમદાવાદમાથંી પસાર થયો �યાર: ઘણા િમ{ોએ અમદાવાદ પસદં 

કરવા કKુ,ં ને આ¡મ=ુ ંખચ+ તેમણે જ ઉપાડ@ લેવા=ુ ંબી�ુ ંઝડ_Gુ.ં મકાન શોધી 

દ:વા=ુ ંપણ તેમણે જ કmલૂ કGુH. 

અમદાવાદ ઉપર માર@ નજર ઠર@ હતી. Mુ ં ¤જુરાતી હોવાથી ¤જુરાતી ભાષા 

મારફતે દ:શની વધાર:મા ંવધાર: સેવા કર@શ એમ માનતો હતો. અમદાવાદ "વૂ- 

હાથવણાટ=ુ ંમથક હોવાથી રÈfટયા=ુ ં કામ અહk જ વધાર: સાર@ ર@તે થઈ શકશે 

એવી પણ મા£યતા હતી. ¤જુરાત=ુ ં પાટનગર હોવાથી અહkના ધનાઢà લોકો 

ધનની વધાર: મદદ દઈ શકશે એ પણ આશા હતી. 

અમદાવાદના િમ{ોની સાથેના સવંાદોમા ંઅ4"tૃયનો �Ù ચચા+યો હતો. મ1 4પtટ 

ર@તે કKુ ંહb ુ ંક:, જો કોઈ લાયક ~�યજ ભાઇ આ¡મમા ંદાખલ થવા માગશે તો Mુ ં

તેને જJર દાખલ કર@શ. 

'તમાર@ શરત=ુ ં પાલન કર@ શક: એવા ~�યજ Bા ં ર:ઢા પડPા છે?' એમ એક 

વૈtણવ િમ{ે પોતાના મનનો સતંોષ વાQયો. અને અમદાવાદમા ંવસવાનો છેવટ: 

િનrય થયો. 

મકાનોની શોધ કરતા,ં મને અમદાવાદમા ં વસાવવામા ં અ0ભાગ લેનાર ¡ી 

�વણલાલ બાfર4ટર હતા, તેમ=ુ ંકોચરબમા ંઆવેલ મકાન ભાડ: લેવા=ુ ંઠGુH. 
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આ¡મ=ુ ં qુ ં નામ રાખ�ુ ં એ �Ù bરુત ઊઠPો. િમ{ોની સાથે મસલત કર@. 

ક:ટલાકં નામો મQયા.ં સેવા¡મ, તપોવન, વગેર: Zચૂવાયા ં હતા.ં સેવા¡મ નામ 

ગમbુ ંહb ુ.ં પણ તેમા ંસેવાની ર@તની ઓળખ નહોતી થતી. તપોવન નામ પસદં 

ન જ કરાય, ક:મ ક: જોક: તપrયા+ િ�ય હતી છતા ંએ નામ ભાર: પડb ુ ંલા^Gુ.ં 

અમાર: તો સ�યની "Sૂ, સ�યની શોધ કરવી હતી, તેનો જ આ0હ રાખવો હતો, 

અને દdeણ આfgકામા ં R પsિતનો મ1 ઉપયોગ કય5 હતો તેની ઓળખ 

ભારતવષ+મા ંકરાવવી હતી, અને તેની શ��ત Bા ંલગી Nયાપક થઈ શક: તે જો�ુ ં

હb ુ.ં તથેી મ1 અન ેસાથીઓએ સ�યા0હા¡મ નામ પસદં કGુH. તેમા ંસેવાનો અન ે

સેવાની પsિતનો ભાવ સહ:R આવી જતો હતો. 

આ¡મને ચલાવવાને સા?ુ િનયામાવdલની આવ�યકતા હતી. તેથી િનયમાવdલ 

ઘડ@ને તેની ઉપર અdભ�ાયો મા^યા. ઘણા અdભ�ાયોમા ંસર ¤?ુુદાસ બેનર�એ 

આપેલો અdભ�ાય મને યાદ રહ@ ગયો છે. તેમને િનયમાવdલ ગમી, પણ તેમણે 

Zચૂના કર@ ક: «તોમા ંન�તા «તને 4થાન આપ�ુ ંજોઇએ. આપણા Gવુકવગ+મા ં

ન�તાના «તની ઊણપ છે એમ તેમના કાગળનો �વિન હતો. જોક: ન�તાનો 

અભાવ Mુ ંઠ:કઠ:કાણે અ=ભુવતો હતો, છતા ંન�તાને «તમા ં4થાન દ:વાથી ન�તા 

ન�તા મટ@ જવાનો આભાસ આવતો હતો. ન�તાનો "રૂો અથ+ તો q£ૂયતા છે. 

q£ૂયતાને પહ`ચવાને અથ- બીSં «તો હોય. q£ૂયતા એ મોeની �4થિત. %%ુýુ ુક: 

સેવકના ��યેક કાય+મા ંજો ન�તા-િનરdભમાનતા ન હોય તો તે %%ુýુ ુનથી, સેવક 

નથી. તે 4વાથ² છે, અહકંાર@ છે. 

આ¡મમા ંઆ વખતે લગભગ તેર તાિમલ હતા. માર@ સાથે દdeણ આfgકાથી 

પાચં તાિમલ બાળકો આNયા હતા, ને બીSં અહkથી લગભગ પચીસ �ી"?ુુષોથી 

આ¡મનો આરંભ થયો હતો. બધા ંએક રસોડ: જમતા ંહતા,ં ને એક જ [ુ�ંુબ હોય 

એવી ર@તે વત+વાનો �ય�ન કરતા ંહતા ં
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10. к�	K4s �Z�� 

આ¡મની હ4તીને હaુ થોડા જ મfહના થયા હતા, તેટલામા ં Rવી મને આશા 

નહોતી તેવી અમાર@ કસોટ@ થઈ. ભાઈ અ%તૃલાલ ઠÉરનો કાગળ મQયો: 'એક 

ગર@બ અને �ામાdણક ~�યજ [ુ�ંુબ છે. તેની ઇ�છા તમારા આ¡મમા ં આવી 

રહ:વાની છે. તનેે લેશો?' 

Mુ ં ભડBો ખરો. ઠÉરબાપા Rવાની ભલામણ લઈને આવનાર ~�યજ [ુ�ંુબ 

આટ}ુ ં વહ:}ુ ં આવ ે એવી મ1 %§ુલ આશા રાખી નહોતી. સાથીઓને કાગળ 

વચંાNયો. તેમણે વધાNયો. તે [ુ�ંુબ આ¡મના િનયમ પાળવા તૈયાર હોય તો તેન ે

લેવાની તૈયાર@ ભાઈ અ%તૃલાલ ઠÉરને જણાવી. 

\ૂદાભાઈ, તેમના ંપ�ની દાનીબહ:ન અને ર@ખતી ધાવણી લÆમી આNયા.ં \ૂદાભાઈ 

%ુબંઈમા ં િશeક=ુ ં કામ કરતા હતા. િનયમો=ુ ંપાલન કરવા તૈયાર હતા. તેમન ે

આ¡મમા ંલીધા. 

સહાયક િમ{મડંળમા ંખળભળાટ થયો. R [ૂવામા ંબગંલાના માdલકનો ભાગ હતો 

તે [ૂવામાથંી પાણી ભરવામા ં અડચણ આવવા લાગી. કોસવાળાને અમારા 

પાણીના છાટંા અડ: તો તે અભડાય. તેણે ગાળો શJ કર@, \ૂદાભાઈને પજવવા=ુ ં

શJ કGુH. ગાળો સહન કરવા=ુ ં ને દઢતા"વૂ+ક પાણી ભરવા=ુ ંSર@ રાખવા=ુ ંમ1 

સMુને કહ@ દ@Iુ.ં અમને ગાળ સાભંળતા જોઈ કોસવાળો શરમાયો ને તેણે છેડ 

%કૂ@. પણ પૈસાની મદદ તો બધં થઈ. R ભાઈએ આ¡મના િનયમો પાળનારા 

~�યજોના �વેશ િવશે �થમથી જ શકંા કર@ હતી તેમને તો આ¡મમા ં~�યજ 

દાખલ થવાની આશા જ નહોતી. પૈસાની મદદ બધં પડ@. બfહtકારની અફવા 

માર: કાને આવવા માડં@. મ1 સાથીઓની સાથે િવચાર@ મેTGુ ં હb ુ:ં 'જો આપણો 
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બfહtકાર થાય ને આપણી પાસે કશી મદદ ન રહ: તોયે આપણે હવે અમદાવદ 

નહk છોડ@એ. ~�યજવાડામા ં જઈને તેમની સાથે રહ@qુ,ં ને R કંઈ મળ@ રહ:શ ે

તેની ઉપર અથવા મaૂર@ કર@ને િનવા+હ કર@qુ.ં' 

છેવટ: મગનલાલે મને નોfટસ આપી: 'આવતે મfહન ે આ¡મખચ+ ચલાવવાના 

પૈસા આપણી પાસે નથી.' મ1 ધીરજથી જવાબ આ_યો: 'તો આપણે ~�યજવાડ: 

રહ:વા જઈqુ.ં' 

માર@ ઉપર આવી ભીડ પહ:લી વાર નહોતી. દર:ક વાર: છેTલી ઘડ@એ શામળાએ 

મદદ મોકલી દ@ધી છે. 

મગનલાલે નોfટસ આ_યા પછ@ bરુત જ એક સવાર: કોઈ બાળક: ખબર આ_યા: 

'બહાર મોટર ઊભી છે, ને એક શેઠ તમન ેબોલાવે છે.' Mુ ંમોટર પાસે ગયો. શેઠ: 

મને "છૂÒુ:ં 'માર@ ઇ�છા આ¡મને કંઈ મદદ દ:વાની છે, તમે લેશો?' મ1 જવાબ 

આ_યો: જો કંઈ આપો તો Mુ ંજJર લ�. માર: કmલૂ કર�ુ ંજોઈએ ક: અ�યાર: Mુ ં

ભીડમા ંપણ h.ં' 

'Mુ ં કાલે આ જ વેળાએ આવીશ �યાર: તમે આ¡મમા ં હશો?' મ1 હા કહ@ ને શેઠ 

ગયા. બીR દહાડ: નીમેલે સમયે મોટર=ુ ંu ૂગં»ં વા^Gુ.ં બાળકોએ ખબર આપી. 

શેઠ ~દર ન આNયા. Mુ ં તેમને મળવા ગયો. તેઓ મારા હાથમા ં J. ૧૩,૦૦૦ની 

નોટો %કૂ@ ચાલતા થયા. 

આ મદદની મ1 કદ@ આશા નહોતી રાખી. મદદ આપવાની આ ર@ત પણ નવી 

ભાળ@. તેમણે આ¡મમા ં પહ:લા ં કદ@ પગ %Bૂો નહોતો. તેમન ે Mુ ંએક જ વાર 

મQયો હતો એ�ુ ં મને યાદ છે. ન આ¡મમા ંઆવ�ુ,ં ન "છૂ�ુ;ં બારોબાર પસૈા 

આપીને ચાલતા થ�ુ.ં મારો પહ:લો જ અ=ભુવ હતો. આ મદદથી ~�યજવાડામા ં

જવા=ુ ંઆળ4Gુ.ં લગભગ એક વષ+=ુ ંખચ+ મને મળ@ ગGુ.ં 
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પણ Rમ બહાર ખળભળાટ થયો તેમ જ આ¡મમાયંે થયો. જોક: દdeણ આfgકામા ં

માર: �યા ં~�યજો વગેર: આવતા, રહ:તા, જમતા, પણ અહk ~�યજ [ુ�ંુબ=ુ ંઆવ�ુ ં

પ�નીને અને બીS �ીમડંળને ગ°Gુ ં એમ ન કહ:વાય. દાનીબહ:ન ��યેનો 

અણગમો નહk તો તેમના ��યેની ઉદાસીનતા, એવી બાબતમા ંમાર@ બMુ ઝીણી 

¬ખ જોઈ જતી અને તીણા કાન સાભંળ@ જતા. આિથªક મદદના અભાવની બીક: 

મને જરાયે dચ|તામા ંનહોતો નાnયો. પણ આ ¬તરખળભળાટ વસમો થઈ પડPો. 

દાનીબહ:ન સામા£ય બાઈ હતી. \ૂદાભાઈ=ુ ંભણતર સહજ હb ુ,ં પણ તેમની સમજ 

સાર@ હતી, તેમની ધીરજ મને ગમી હતી. �Nમને કોઈ વેળા Vોધ આવતો, પણ 

એકંદર: તેમની સહનશ��તની મારા ઉપર સાર@ છાપ પડ:લી. ઝીણા ં અપમાનો 

ગળ@ જવા=ુ ં Mુ ં \ૂદાભાઈને વીનવતો ને તે સમ� જતા અને દાનીબહ:ન પાસે 

સહન કરાવતા. 

આ [ુ�ંુબને આ¡મમા ંરાખીને આ¡મને ઘણા પાઠ મQયા છે. અને આરંભકાળમા ં

જ અ4"�ૃયતાને આ¡મમા ં 4થાન નથી જ એમ સાવ 4પtટ થઈ જવાથી, 

આ¡મની મયા+દા ~કાઈ ગઈ, ને તે=ુ ંકામ એ fદશામા ંબMુ સરળ થઈ ગGુ.ં આમ 

છતા,ં આ¡મને તે=ુ ં ખચ+, વધb ુ ં જb ુ ં હોવા છતા,ં %nુય ભાગે X4ુત ગણાતા 

fહ|\ુઓ તરફથી જ મળbુ ં આNGુ ં છે એ કદાચ 4પtટ ર@તે Zચૂવે છે ક: 

અ4"�ૃયતાની જડ સાર@ પેઠ: હલી ગઈ છે. આના બીS "રુાવા તો ઘણાયે છે જ. 

પણ ~�યજનો સાથે zયા ં ખાવા Zધુીના વહ:વાર રાખવામા ંઆવે છે �યા ં પણ 

પોતાને સનાતની માનતા fહ|\ુ મદદ આપે એ ન�વો "રુાવો ન ગણાય. 

આ જ �Ù ~ગે બી� પણ આ¡મમા ંથયેલી ચોખવટ, તેને ~ગે ઊઠ:લા નાaુક 

�Ùોનો ઉક:લ, ક:ટલીક અણધાર@ અગવડો=ુ ંવધાવી લે�ુ,ં વગેર: સ�યની શોધને 

~ગે થયેલા �યોગોના ંવણ+નો �4bતુ હોવા છતા ંમાર: મેલી જ દ:વા ંપડ: છે, એ=ુ ં

મને \ુ:ખ છે. પણ હવે પછ@ના ં �કરણોમા ં આ દોષ ર�ે જ જશે. અગ�યની 
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હક@કતો માર: છોડવી પડશ,ે ક:મ ક: તેમા ંભાગ લેનારા ંપા{ો ઘણા ંહaુ મોaૂદ છે, 

તેમની રS િવના, તેમના ં નામો ને તેમની સાથેના �સગંોનો ¶ટથી ઉપયોગ 

કરવો અયો^ય લાગે છે. બધાની સમંિત વખતોવખત માગવી અથવા તેમન ે

લગતી હક@કતો તેમન ેમોકલી Zધુરાવવી એ ન બને તે�ુ ંછે, ન ેઆ આ�મકથાની 

મયા+દાની બહારની એ વાત છે. તેથી, હવે પછ@ની કથા, જોક: માર@ દ�tટએ 

સ�યના શોધકને સા?ુ Sણવાયો^ય છે તે છતા,ં અIરૂ@ અપાયા કરશ ેએવો મને 

ડર છે. આમ છતા,ં અસહકારના Gગુ લગી ઈ�ર પહ`ચવા દ: તો પહ`ચ�ુ ંએવી 

માર@ ઇ�છા અને આશા છે. 
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11. R����K�� �L� 

નવા વસેલા અને ¬તરબા� તોફાનોમાથંી ઊગર@ ગયેલા આ¡મને છોડ@ હમણા ં

dગરમીટની �થાનો થોડો િવચાર કર@ લેવાનો સમય આNયો છે. dગરમીfટયા એટલ ે

પાચં ક: એથી ઓછા ંવષ+ના મaૂર@ના કરારનામામા ંસહ@ કર@ને fહ|\ુ4તાનની બહાર 

મaૂર@ કરવા ગયેલ મaૂરો. આવા નાતાલના dગરમીfટયા ઉપરથી {ણ પા�ડનો 

વાિષªક કર સન ૧૯૧૪મા ંનાmદૂ થયો હતો, પણ એ �થા હaુ બધં નહોતી થઈ. 

સન ૧૯૧૬મા ં ભારતuષૂણ પfંડત માલવીય�એ આ �Ù ધારાસભામા ં ઉઠાNયો 

હતો, અને લૉડ+ હાfડ 	ગે તેમનો ઠરાવ 4વીકાર@ લઈને Sહ:ર કર:}ુ ં ક: એ �થા 

'સમય આવતા'ં નાmદૂ કરવા=ુ ંવચન શહ:નશાહ પાસેથી મને મQGુ ં છે. પણ એ 

�થા ત�કાળ બધં કરવાનો િનણ+ય થઈ જવો જોઈએ એમ મને તો 4પtટ જણાGુ.ં 

આ �થાને fહ|\ુ4તાને પોતાની બેદરકાર@થી ઘણા ંવષ+ િનભાવી લીધી હતી. હવે એ 

બધં થઈ શક: એટલી S¤િૃત લોકોમા ં છે એમ મ1 મા£Gુ.ં ક:ટલાક આગેવાનોન ે

મQયો, કંઈક છાપામંા ં આ િવશે લnGુ,ં ને મ1 જોGુ ં ક: લોકમત આ �થા કાઢ@ 

નાખવાના પeનો હતો. આમા ંસ�યા0હનો ઉપયોગ થઈ શક:? મને તેને િવશે શકંા 

નહોતી. પણ ક:મ તે Mુ ંનહોતો Sણતો. 

દરિમયાન વાઈસરોય ે 'સમય આવતા'ં શ³દનો અથ+ કર@ બતાવવાની તક લીધી 

હતી. તેમણે Sહ:ર: કર:}ુ ંક:, 'બી� Nયવ4થા કરવામા ંRટલો સમય લાગે તેટલા 

સમયમા'ં એ �થા નાmદૂ થશે. એટલે સને ૧૯૧૭ના ફ:Ãઆુર@મા ં ભારતuષૂણ 

પfંડત માલવીય�એ dગરમીટ �થા સદંતર નાmદૂ કરવાનો કાયદો રaુ કરવાની 

વડ@ ધારાસભામા ંરS માગી �યાર:વાઇસરોયે તે નામaૂંર કર@. એટલે આ �Ùને 

~ગે મ1 fહ|\ુ4તાનમા ંÝમણ શJ કGુH. 
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Ýમણ શJ કરતા ંપહ:લા ંના. વાઇસરૉયને મળ@ લે�ુ ંઉdચત ધાGુH. તેમણે તરત 

મને મળવાની તાર@ખ મોકલી. તે વખતના િમ. મેફ@, હવે સરજોન મેફ@, તેમના 

મ{ંી હતા. િમ. મેફ@ની સાથે મને ઠ@ક સબંધં બધંાયો. લૉડ+ થે°સફડ+ની સાથ ે

સતંોષકારક વાત થઈ. તેમણે િનrય"વૂ+ક તો કંઈ ન કKુ,ં પણ મને તેમની 

મદદની આશા બધંાઈ. 

Ýમણનો આરંભ %ુબંઈથી કય5. %ુબંઈમા ંસભા ભરવા=ુ ંિમ. જહાગંીર િપટ@ટ: માથ ે

લીIુ.ં ઇ°પીfરયલ િસટ@ઝનશીપ ઍસોિસયશેનને નામે સભા થઈ. તેમા ં%કૂવાના 

ઠરાવોને સા?ુ સિમિત મળ@. તેમા ં ડો. ર@ડ, સર લT}ભુાઈ શામળદાસ, િમ. 

નટરાજન વગેર: હતા. િમ. િપટ@ટ તો હતા જ. ઠરાવમા ં dગરમીટની �થા બધં 

કરવાની િવનતંી કરવાની હતી. Bાર: વધં કરવી એ સવાલ હતો. {ણ Zચૂનાઓ 

હતી: 'Rમ બને તેમ ે જTદ@', '૩૧મી aુલાઈ' અને 'તરત'. '૩૧મી aુલાઈ' માર@ 

Zચૂના હતી. માર: તો િનિrત તાર@ખની જJર હતી, Rથી તે %§ુતમા ંકંઈ ન થાય 

તો પછ@ qુ ં કર�ુ ંઅથવા qુ ંથઈ શક: તેની Zઝૂ પડ:. સર લT}ભુાઈની Zચૂના 

'તરત' શ³દ %કૂવાની થઈ. તેમણે કKુ,ં ૩૧મી aુલાઈ' કરતા ંતો 'તરત' વધાર: 

જલદ@ Zચૂવનારો શ³દ છે.મ1 સમSવવા �ય�ન કય5 ક: �S 'તરત' શ³દ ન 

સમ� શક:. �Sની પાસેથી કંઈ કામ લે�ુ ંહોય તો એની પાસે િનrયા�મક શ³દ 

હોવો જોઈએ. 'તરત'નો અથ+ તો સૌ પોતપોતાની મર� �માણે કર:. સરકાર એક 

કર:, �S બીજો કર:. '૩૧મી aુલાઈ'નો અથ+ બધા એક જ કર:; ને તે તાર@ખ લગી 

hટકારો ન થાય તો આપણે qુ ં પગ}ુ ં લે�ુ ં એ સમ� શક@એ. આ દલીલ ડૉ. 

ર@ડને ગળે તરb ્ ઊતર@. છેવટ: સર લT}ભુાઈને પણ ૩૧મી તાર@ખ ?ુચી ને 

ઠરાવમા ંએ તાર@ખ %કુાઈ. Sહ:ર સભામા ંએ ઠરાવ %કુાયો, ને બધે ૩૧મી aુલાઈ 

~કાઈ. 
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%ુબંઈથી ¡ી Sય� િપટ@ટની અથાગ મહ:નતથી �ીઓ=ુ ં એક ડ:_Gટુ:શન 

વાઇસરૉય પાસે ગGુ.ં તેમા ંલેડ@ તાતા, મરMમૂ fદલશાદ બેગમ વગેર: હતા.ં બધી 

બહ:નોના ંનામ તો મને યાદ નથી, પણ એ ડ:_Gટુ:શનની અસર બMુ સાર@ થઈ, ન ે

ના. વાઇસરૉયે તેમને આશાભય5 ઉ!ર આ_યો હતો. 

કરાચંી, કલક!ા વગેર: જ^યાઓએ પણ Mુ ંપહંોચી વQયો હતો. બધે ઠ:કાણે સરસ 

સભાઓ થયેલી, ને બધે ઠ:કાણે લોકોનો ઉ�સાહ iબૂ હતો. zયાર: આરંભ કય5 �યાર: 

આવી સભાઓ થવાની ક: આટલી સnંયામા ં લોકોની હાજર@ની મ1 આશા રાખી 

નહોતી. 

આ અરસામા ં માર@ %સુાફર@ એકલા જ થતી, તેથી અ=ભુવો અલૌfકક મળતા 

હતા. fડટ:��ટવો તો પાછળ હોય જ. એમની સાથે મને તકરાર=ુ ંકારણ જ ન હોય. 

માર: કંઈ hપાવવા=ુ ંન હોય એટલે તેઓ મને ન પજવતા, Mુ ંતેમને ન પજવતો. 

Zભુા^યે એ વખતે મને 'મહા�મા'ની છાપ નહોતી મળ@, જોક: zયા ંMુ ંઓળખાતો 

હતો �યા ં એ નામે પોકાર તો પડતા. એક વખત ર:લવેમા ં જતા ં ઘણે 4ટ:શન ે

fડટ:��ટવ માર@ fટક@ટ જોવા આવ,ે નબંર વગેર: લે. Mુ ંતો તરત તેઓ R �Ù "છેૂ 

તેનો જવાબ આપી દ:તો. પડોશી ઉતા?ુઓએ માને}ુ ંક: Mુ ંકોઈ સાદો સાI ુક: ફક@ર 

h.ં બેચાર 4ટ:શને fડટ:��ટવ આNયા, એટલે આ ઉતા?ુઓ dચડાયા, ને પેલા 

fડટ:��ટવને ગાળ દઈ ધમકાNયો. 

'ઇસ dબચાર: સાIકુો નાહક B` સતાતે હો ?' માર@ તરફ વળ@ને કKુ,ં 'ઇન 

બદમાશ`કો fટકટ મત બતાઓ.' 

મ1 હળવેથી આ ઉતા?ુઓને કKુ,ં 'તેઓ fટfકટ aુએ છે તેમા ંમને કશી હ:રાનગિત 

નથી, તેઓ તેમની ફરજ બSવે છે, તેમા ંમને કંઈ \ુ:ખ નથી.' ઉતા?ુઓને આ 
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વાત ગળે ન ઊતર@, ને તેઓ માર@ વધાર: દયા ખાવા લા^યા, ને અરસપરસ 

વાતો કરવા લા^યા ક: િનદ5ષ માણસોને આવી હલાક@ શાને સા?ુ હોય ? 

fડટ:��ટવોની તો મને કશી તકલીફ ન જણાઈ. પણ ર:લવેની ભીડની તકલીફનો 

કડવો અ=ભુવ મને લાહોરથી fદTહ@ની વ�ચે થયેલો. કરાચંીથી કલક!ા લાહોરન ે

ર4તે જવા=ુ ં હb ુ.ં લાહોર Â:ન બદલવાની હતી. �યાનંી Â:નમા ંમારો પ!ો Bાયં ે

લાગે તેમ નહોb ુ.ં ઉતા?ુઓ બળા�કાર: પોતાનો માગ+ કર@ લેતા હતા. ડ³બો બધં 

હોય તો બાર@માથંી ~દર ગર:. માર: કલક!ે નીમેલી તાર@ખે પહ`ચવા=ુ ંહb ુ.ં આ 

Â:ન ખો� તો કલક!ે ન પહ`ચાય. Mુ ંજ^યા મળવાની આશા છોડતો હતો. કોઈ 

મને પોતાના ડ³બામા ંન લે. છેવટ: એક મaૂર: મને જ^યા શોધતો જોઈ કKુ,ં 'મન ે

બાર આના આપો તો Mુ ંજ^યા અપા�ુ.ં' મ1 કKુ,ં 'મને જ^યા અપાવે તો જJર બાર 

આના આ"ુ.ં' dબચારો મaૂર ઉતા?ુઓને કરગર:, પણ કોઈ મને સઘંરવા તૈયાર ન 

થાય. Â:ન ચાલવાની તૈયાર@ હતી. એક ડ³બાના ક:ટલાક ઉતા?ુઓ બોTયા, 'યહા ં

જગહ નહk હº, લેfકન ઇસક: ભીતર µસુા સકતે હો તો µસુા દો. ખડા રહના હોગા.' 

મaૂર બોTયો, 'B` � ?' મ1 હા પાડ@ ને મને તો ઉપાડ@ને તેણે બાર@માથંી ~દર 

ફÈBો. Mુ ં~દર µ4ૂયો, પેલો મaૂર બાર આના કમાયો. 

માર@ આ રાત કઠણ ગઈ. બીS ઉતા?ુઓ Rમતેમ બેઠા. Mુ ં ઉપરની બેઠકની 

સાકંળ ઝાલીને બે કલાક ઊભો જ ર�ો. દરિમયાન ક:ટલાક ઉતા?ુઓ મન ે

ધમકાNયા જ કરતા હતા: 'અ� અબ તક B` નહk બેઠતા હº?' મ1 ઘxુયંે સમSNGુ ં

ક: Bાયંે જ^યા નથી. પણ એ તો મા?ંુ ઊભા રહ:�ુ ં સહન જ ન કર:. જોક: તે 

ઉપરની બેઠકમા ંઆરામથી લાબંા થઈ પડPા હતા. ઘણી વાર પજવે. Rમ પજવે 

તેમ Mુ ંશાિંતથી જવાબ દ:તો હતો, તેથી તેઓ કંઈક શાતં પડPા. મા?ંુ નામઠામ 

"છૂÒુ.ં zયાર: માર: નામ આપ�ુ ંપડ�ુ ં �યાર: તેઓ શરમાયા. માફ@ માગીને મને 

પોતાની પડખે જ^યા કર@ આપી. 'ધીરજના ંફળ મીઠા'ંની કહ:વત યાદ આવી. Mુ ં
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iબૂ થાBો હતો, મા�ુ ંફરb ુ ંહb ુ.ં બેસવાની જ^યાની ખર@ જJર હતી �યાર: ઈ�ર: 

આપી. 

આમ અથડાતો અથડાતો કલક!ા વખતસર પહ`�યો. કાિસમબSરના મહારાS=ુ ં

તેમને �યા ંઊતરવા=ુ ંમને આમ{ંણ હb ુ.ં તેઓ જ કલક!ાની સભાના �%ખુ હતા. 

Rમ કરાચંીમા ં તેમ કલક!ામા ં લોકોનો ઉ�સાહ ઊભરાઈ જતો હતો. થોડા 

~0ેજોની પણ હાજર@ હતી. 

૩૧મી aુલાઈ પહ:લા ં dગરમીટની �થા બધં થવાનો ઠરાવ બહાર પડPો. સન 

૧૮૯૪ની સાલમા ંઆ �થાને વખોડનાર@ પહ:લી અર� મ1 ઘડ@ હતી, ને કોઈક 

fદવસે આ 'અધ+ ¤લુામગીર@' રદ થશે જ એમ આશા રાખી હતી. ૧૮૯૪થી શJ 

થયેલા આ �ય�નમા ંઘણાની મદદ હતી. પણ આની પાછળ qsુ સ�યા0હ હતો 

એમ ક�ા િવના નથી રહ:વાb ુ.ં 

આ fક4સાની વધાર: િવગત અને તેમા ં ભાગ લેનારા ં પા{ોની હક@કત દdeણ 

આfgકાના સ�યા0હના ઇિતહાસમા ંવાચંનારને વધાર: મળશે. 
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12. ��4�	 Z�Q 

ચપંારણ જનક રાSની uિૂમ છે. ચપંારણમા ંRમ ¬બાના ંવન છે તેમ �યા ંસને 

૧૯૧૭મા ંગળ@ના ં ખેતરો હતા.ં પોતાની જ જમીનના ભાગમા ંચપંારણના ખે�તૂો 

ગળ@=ુ ંવાવેતર તેના %ળૂ માdલકોને સા?ુ કરવા કાયદ:થી બધંાયેલા હતા. આ=ુ ં

નામ 'તીનકfઠયા' કહ:વાb ુ ં હb ુ.ં વીસ કઠાનો �યાનંો એક એકર ને તેમાથંી {ણ 

કઠા=ુ ંવાવતેર એ=ુ ંનામ તીનકfઠયાનો fરવાજ. 

માર: કmલૂ કર�ુ ંજોઈએ ક: Mુ ં �યા ંપહ`�યો તેના પહ:લા ંચપંારણના ંનામિનશાન 

Sણતો નહોતો. ગળ@=ુ ં વાવેતર થાય છે એ nયાલ પણ નહk Rવો જ હતો. 

ગળ@ની ગોટ@ઓ જોઈ હતી, પણ એ ચપંારણમા ંબનતી હતી ને તેને ~ગે હSરો 

ખે�તૂોને \ુ:ખ વઠે�ુ ંપડb ુ ંહb ુ ંએની કશી ખબર નહોતી. 

રાજ[ુમાર q�ુલ કર@ને ચપંારણના એક ખે�તૂ હતા. તેમની ઉપર \ુ:ખ પડ:}ુ.ં એ 

\ુ:ખ એમને કઠb ુ ંહb ુ.ં પણ તેમને આ ગળ@ના ડાઘ બધાને સા?ુ ધોઈ નાખવાની 

ધગશ પોતાના \ુ:ખમાથંી થઇ આવી હતી. 

લખનૌની મહાસભામા ં Mુ ં ગયો �યા ંઆ ખે�તૂે મારો ક:ડો પકડPો. 'વક@લ બાm ુ

આપકો સબ હાલ બતાય1ગે,' એમ કહ:તા Sય ને મને ચપંારણ જવાને નોતરતા 

Sય. 

વક@લ બાm ુ તે મારા ચપંારણના િ�ય સાથી, dબહારના સવેા�વનના �ાણ 

�જfકશોરબાm.ુ તેમને રાજ[ુમાર q�ુલ મારા તmંમૂા ં લાNયા. તેમણે કા»ં 

આલપાકા=ુ ંઅચકન, પાટ}નૂ વગેર: પહ:ર:લા.ં માર@ ઉપર કંઈ સાર@ છાપ ન પડ@. 

મ1 માની લીIુ ંક: ભોળા ખે�તૂોને } ૂટંનાર આ કોઈ વક@લ સાહ:બ હશે. 
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મ1 ચપંારણનો fક4સો તેમની પાસેથી થોડોક સાભંQયો. મારા fરવાજ �માણે મ1 

જવાબ દ@ધો, 'Sતે જોયા િવના આ િવષય ઉપર Mુ ંકંઈ અdભ�ાય ન આપી શ[ંુ. 

તમે મહાસભામા ં બોલજો. મને તો હમણા ં છોડ@ R દ:જો.' રાજ[ુમાર q�ુલને 

મહાસભાની મદદ તો જોઈતી જ હતી. ચપંારણન ે િવશે મહાસભામા ં

�જfકશોરબાm ુબોTયા ને fદલસો�નો ઠરાવ પાસ થયો. 

રાજ[ુમાર q�ુલ રા� થયા, પણ તેટલેથી જ તેમને સતંોષ ન થયો. તે તો મને 

Sતે ચપંારણના ખે�તૂોના ં\ુ:ખ દ:ખાડવા માગતા હતા. મ1 કKુ,ં 'મારા Ýમણમા ંMુ ં

ચપંારણને પણ લઈશ, ને એકબે fદવસ આપીશ.' તેમણે કKુ:ં 'એક fદન કાફ@ 

હોગા, નજર`સે દ:dખયે તો સહ@.' 

લખનૌથી Mુ ંકાન"રુ ગયેલો. �યા ંપણ રાજ[ુમાર q�ુલ હાજર જ. 'યહાસંે ચપંારણ 

બહોત નજદ@ક હº. એક fદન દ:'દો.' 'હમણા ંમને માફ કરો. પણ Mુ ંઆવીશ એટ}ુ ં

વચન આ"ુ ંh,ં' એમ કહ@ Mુ ંવધાર: બધંાયો. 

Mુ ંઆ¡મમા ંગયો તો રાજ[ુમાર q�ુલ માર@ " ૂઠં: જ હતા, 'અબ તો fદન %કુરર 

ક@�જયે.' મ1 કKુ,ં 'Sઓ, માર: ફલાણી તાર@ખે કલક!ા જ�ુ ંછે �યા ંઆવજો ને મને 

લઈ જજો.' Bા ંજ�ુ,ં qુ ંકર�ુ,ં qુ ંજો�ુ ંએની મને કશી ખબર નહોતી. કલક!ામા ં

Mુ ંuપૂેનબાmનુે �યા ંપહ`Xુ ંતેના પહ:લા ંતેમણે તેમને �યા ંધામો નાnયો જ હતો. 

આ અભણ, અણઘડ પણ િનrયવાન ખે�તૂ ેમને ��યો. 

૧૯૧૭ની સાલના આરંભમા ં કલક!ાથી અમે બે જણ રવાના થયા. બનંે સરખી 

જોડ@. બનંે ખે�તૂ Rવા જ લાગીએ. રાજ[ુમાર q�ુલ લઈ ગયા તે ગાડ@મા ંઅમ ે

બનંે પેઠા. સવારના પટણા ઊતયા+. 

પટણાની આ માર@ પહ:લી %સુાફર@ હતી. પટણામા ંMુ ંકોઈને ઘેર ઊતર@ શ[ંુ એવી 

ઓળખાણ કોઈની સાથે મને નહોતી. મારા મનમા ંએમ હb ુ ંક:, રાજ[ુમાર q�ુલ 
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જોક: અણઘડ ખે�તૂ છે છતા ંતેમને કંઈ વગવસીલો તો હશે જ. Â:નમા ંમને તેમની 

કંઈક વધાર: ખબર પડવા લાગી. પટણામા ંપોત કળાઈ ગGુ.ં રાજ[ુમાર q�ુલની 

m�ુs િનદ5ષ હતી. તમેણે Rમને િમ{ મા£યા હતા તે વક@લો તેમના િમ{ નહોતા, 

પણ રાજ[ુમાર q�ુલ તેમના વસવાયા Rવા હતા. ખે�તૂ અસીલ અને વક@લોની 

વ�ચે તો ~તર ચોમાસાની ગગંાના પહોળા પટ Rટ}ુ ંહb ુ.ં 

મને તે રાR£&બાmનુે �યા ંલઈ ગયા. રાR£&બાm ુ"રુ@ ક: Bાકં ગયા હતા. બગંલે 

એકબે નોકર હતા. ખાવા=ુ ં કંઈક માર@ સાથે હb ુ.ં માર: ખaૂર જોઈb ુ ં હb ુ ં તે 

dબચારા રાજ[ુમાર q�ુલ બSરમાથંી લાNયા. 

પણ dબહારમા ંતો ¶તા¶તનો fરવાજ સખત હતો. માર@ ડોલના પાણીના છાટંા 

નોકરને અભડાવે. નોકર qુ ંSણે ક: Mુ ંકઈ Sતનો હોઈશ. ~દરના પાયખાનાનો 

ઉપયોગ કરવા=ુ ં રાજ[ુમાર: બતાNGુ.ં નોકર: બહારના પાયખાના તરફ ¬ગળ@ 

ચkધી. મને આમા ંBાયંે % ૂઝંાવા=ુ ંક: રોષ=ુ ંકારણ નહોb ુ.ં આવા અ=ભુવોમા ંMુ ં

ર@ઢો થયો હતો. નોકર તો પોતાનો ધમ+ પાળતો હતો, ને રાR£&બાm ુ ��યેની 

પોતાની ફરજ બSવતો હતો. આ ર%�ૂ અ=ભુવોમાથંી રાજ[ુમાર q�ુલ િવશે Rમ 

મા?ંુ માન વ�Gુ ંતેમ તેમને િવશે મા?ંુ �ાન પણ વ�Gુ.ં પટણાથી મ1 લગામ હાથ 

કર@. 
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13. R�
��4 ����� 

મૌલાના મજહ?ુલ હÉ અને Mુ ં એક વખત લડંનમા ં ભણતા. �યાર બાદ અમે 

%ુબંઇમા ં૧૯૧૫ની મહાસભામા ંમળેલા. તે વષ- તેઓ %�ુ4લમ લીગના �%ખુ હતા. 

તેમણે aુની ઓળખાણ કાઢ@ મને પટણા S� �યાર: તેમને �યા ંજવા=ુ ંઆમ{ંણ 

આ_Gુ ંહb ુ.ં આ આમ{ંણને આધાર: મ1 તેમને dચÀી મોકલી ને મા?ંુ કામ ôણાNGુ.ં 

તેઓ bરુત પોતાની મોટર લાNયા ને મને પોતાને �યા ંલઇ જવાનો આ0હ કય5. 

મ1 તેમનો ઉપકાર મા£યો ને માર: zયા ંજવા=ુ ંહb ુ ં�યા મને પહ:લી Â:નથી રવાના 

કર@ દ:વા=ુ ં કKુ.ં ર:લવે ગાઇડથી મને ખબર પડ@ શક: તેમ નહોb ુ.ં તમેણે 

રાજ[ુમાર q�ુલ સાથે વાત કર@ ને માર: �થમ તો %ઝુØફર"રુ જ�ુ ંજોઇએ એમ 

ZચૂNGુ.ં તે જ fદવસે સાRં %ઝુØફર"રુની Â:ન જતી હતી તેમા ંમને તેમણે રવાના 

કય5. %ઝુØફર"રુમા ંતે વખતે આચાય+ [ુપલાની રહ:તા હતા. તેમને Mુ ંઓળખતો 

હતો. હºદરાબાદ ગયો �યાર: તેમના મહા�યાગની, તેમના �વનની ને તેમના 

&Nયથી ચાલતા આ¡મની વાત દા. ચોઇથરામને મોઢ:થી સાભંળ@ હતી. ત ે

%ઝુØફર"રુ કોલેજમા ં�ોફ:સર હતા. તેમાથંી પરવાર@ બેઠા હતા. મે તેમને તાર 

કય5. %ઝુØફર"રુ Â:ન મધરાતે પહ`ચતી હતી. તે પોતાના િશtયમડંળને લઇન ે

હાજર થયા હતા. પણ તેમને ઘરબાર નહોતા.ં તે અ�યાપક મલકાનીને �યાનંી 

કોલેજના �ોફ:સર હતા, અને તે વખતના વાતાવરણમા ંસરકાર@ કોલેજના �ોફ:સર: 

મને સઘંરવો એ અસાધારણ પગ}ુ ંગણાય. 

[ુપલાની�એ dબહારની અને તેમાયં િતરMતુ િવભાગની દ@ન દશાની વાત કર@ ને 

મારા કામની કઠણાઇનો nયાલ આ_યો. [ુપલાની�એ dબહાર@ઓ સાથે ગાઢ સબંધં 

બાધંી લીધો હતો. તેમણે મારા કામની વાત તેમને કર@ %કૂ@ હતી. સવાર: નાનક�ુ ં
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વક@લમડંળ માર@ પાસે આNGુ.ં તમેાનંી રામનવમી�સાદ મને યાદ રહ@ ગયા 

છે.તેમણે પોતાના આ0હથી મા?ંુ �યાન ખ1�Gુ.ં 

'તમે R કામ કરવા આNયા છો તે આ જ^યાએથી ન થાય. તમાર: તો અમારા 

Rવાને �યા ં રહ:�ુ ંજોઇએ. ગયાબાmુ ંઅહkના Sણીતા વfકલ છે. તેમની વતી Mુ ં

તેમને �યા ંઊતરવાનો આ0હ ક?ંુ h.ં અમ ેબધા સરકારથી ડર@એ તો છ@એ જ. 

પણ અમારાથી બને તેટલી મદદ અમે તમને દઇqુ.ં રાજ[ુમાર qકુલની ઘણી 

વાત સાચી જ છે. \ુ:ખ એ છે ક: અમારા આગેવાન આજ અહk નથી. બાm ુ

�જfકશોર�સાદને અને રાR£&�સાદને મે તાર કય5 છે. બનંે અહk bરુત આવી 

જશે ને તમને "રૂ@ માfહતી ને મદદ આપી શકશે. મહ:રબાની કર@ને તમે 

ગયાબાmનુે �યા ંચાલો.' 

આ ભાષણથી Mુ ંલોભાયો. મને સઘંરવાથી ગયાબાmનુી �4થિત કફોડ@ થાય એવા 

ભયથી મને સકંોચ હતો. પણ ગયાબાmએુ મને િનિ�ત કય5. 

Mુ ંગયાબાmનુે �યા ંગયો. તેમણે અને તેમના ં[ુ�ંુબીજનોએ મને �ેમથી નવરાNયો. 

�જfકશોરબાmુ ં દરભગંાથી આNયા. રાR£&બાm ુ "રુ@થી આNયા. અહk જોયા ત ે

લખનૌના �જfકશોર�સાદ નહk. તમેનામા ં dબહાર@ની ન�તા, સાદાઇ, 

ભલમનસાઇ, અસાધારણ ¡�&ા જોઇને મા?ંુ હºG ુ ં હષથી ઊભરાઇ ગGુ.ં dબહાર@ 

વક@લમડંળ=ુ ં�જfકશોરબાmનુા ��યે=ુ ંમાન જોઇ Mુ ંસાનદંા¡ય+ પા°યો. 

આ મડંળ વ�ચે ને માર@ વ�ચે જ£મની ગાઠં બધંાઇ. 

�જfકશોરબાmએુ મને બધી હક@કતથી વાક:ફ કય5. તેઓ ગર@બ ખે�ુતોને સા?ુ 

ક:સો લડતા. એવા બે ક:સો ચાલી ર�ા હતા. આવા ક:સો કર@ કંઇક Nય��તગત 

આ�ાસન મેળવતા. કોઇ વાર તેમા ં પણ િનtફળ જતા. આ ભોળા ખે�તૂોની 

પાસેથી fફ તો લેતા જ. �યાગી છતા ં�જfકશોરબાm ુ ક: રાR£&બાm ુ fફ લેવામા ં
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સકંોચ ન રાખતા. ધધંા પર�વે જો fફ ન લે તો તેમ=ુ ંઘરખચ+ ન ચાલે, ને તેઓ 

લોકોને મદદ પણ ન કર@ શક:, એ દલીલ હતી. તેમની ફ@ના ¬કડા અન ે

બગંાળના ને dબહારના બાfર4ટરોને અપાતી ફ@ના ન ધાર@ શકાય એવા ¬કડા 

સાભંળ@ Mુ ં¤ગૂળાઇ ગયો. 

'_સાહ:બને અમે 'ઓપીિનયન'ને સા?ુ ૧૦,૦૦૦Jિપયા આ_યા' હSરો િસવાય તો 

વાત જ મ1 ન સાભંળ@. 

આ િમ{મડંળે આ બાબ�નો મારો મીઠો ઠપકો હ:ત"વૂ+ક સાભંQયો. તેનો તેમણે 

ખોટો અથ+ ન કય5. 

મ1 કKુ ં: 'આ ક:સો વા�ંયા પછ@ મારો અdભ�ાય તો એવો છે ક: આપણે આ ક:સો 

કરવા=ુ ં હવે માડ@ જ વાળ�ુ.ં આવા ક:સોથી લાભ ઘણો થોડો થાય છે. R 

રºયતવગ+ આટલો કચરાયેલો છે, zયા ંસMુ આટલા ભયભીત અહ: છે, �યા ંકચેર@ઓ 

મારફતે ઇલાજ થોડો જ થઇ શક:. લોકોનો ડર કાઢવો એ તેમને સા?ુ ખ?ંુ ઔષધ 

છે.આ તીનકfઠયા �થા ન Sય �યા ંલગી આપણે Zખેુ બેસી નથી શકતા. Mુ ંતો 

બે fદવસ જોવાય તેટ}ુ ંજોવા આNયો h.ં પણ હવે જો� h ંક: આ કામ તો બે વષ+ 

પણ લે. એટલો સમય Sય તો પણ Mુ ંઆપવા તયૈાર h.ં આ કામમા ંqુ ં કર�ુ ં

જોઇએ તેની મને Zઝૂ પડ: છે. પણ તમાર@ મદદ જોઇએ.' 

�જfકશોરબાmનુે મ1 બMુ ઠર:લ મગજના ભાQયા. તેમણે શાિંતથી જવાબ આ_યો: 

'અમારથી બનશે તે મદદ અમે આપીqુ.ં પણ તે ક:વા �કારની તે 

અમનેસમSવો.' 

અમે આ સવંાદમા ંરાત ગાળ@. મ1 કKુ ં: માર: તમાર@ વક@લાતની શ��તનો ઓછો 

ઉપયોગ પડશે. તમારા Rવાની પાસેથી Mુ ંતો લfહયા=ુ ંને \ુભાિષયા=ુ ંકામ મા¤ુ.ં 

આમા ંRલ જવાપxુ ંપણ જો� h.ં તમે તે જોખમમા ંઊતરો એ મને ગમે. પણ 
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તેમા ંન ઊતર�ુ ંહોય તો ભલે ન ઊતરો. પણ વક@લ મટ@ લfહયા થ�ુ ંને તમારો 

ધધંો તમાર: અિનિ¡ત %દુતને સા?ુ પડતો %કૂવો, એ કંઇ Mુ ંઓh ંનથી માગતો. 

અહ@ની fહદ@ બોળ@ સમજતા ં મને %સુીબત પડ: છે. કગdળયા ં બધા ં કºથીમા ં ક: 

ઉ\ૂ+મા ંલખેલા ંહોય એ Mુ ંન વાચંી શ[ંુ. આના તરaુમાની તમાર@ પાસેથી આશા 

રાiુ.ં આ કામ પસૈા આપીને કર@એ તો પહૉચાય નહk. આ બIુ ં સેવાભાવથી ન ે

વગર પસેૈ થ�ુ ંજોઇએ.' 

�જfકશોરબાm ુ સમzયા, પણ તેમણે માર@ તેમ જ પોતાના સાથીઓની 

ઊલટતપાસ ચલાવી. મારા ં વચનોના ફdલતાથ5 "છૂયા. માર@ અટકળ �માણ,ે 

કયા ંલગી વક@લોએ ભોગ આપવો જોઇએ, ક:ટલા જોઇએ, થોડા થોડા થોડ@ થોડ@ 

%દુતને સા?ુ આવે તો ચાલેક: નહk. વગેર: �Ùો મને "છૂયા. વક@લોને તેમની 

�યાગની ક:ટલી શ��ત હતી તે "છૂGુ.ં 

છેવટ: તેમણે આ િન�ય જણાNયો : 'અમે આટલા જણ તમે R કામ સ`પશો તે કર@ 

દ:વા તૈયાર રહ@qુ.ં એમાનંા Rટલાને R વખતે માગશો તેટલા તમાર@ પાસે રહ:શ.ે 

Rલ જવાની વાત નવી છે. તે િવષે અમે શ��ત મેળવવા કોિશશ કરqુ.ં' 
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14. FI
[���=���	 ��S�1к�� ? 

માર: તો ખે�ુતોની હાલતની પાસ કરવી હતી. ગળ@ના માdલકોની સામે R 

ફfરયાદો હતીતમેા ંક:ટ}ુ ંસ�ય છે તે જો�ુ ંઆ કામને ~ગે હSરો ખે�તૂોને મળ�ુ ં

જોઇએ. પણ તેમની સાથે આમ સબંધંમા ંઆNયા પહ:લા ંગળ@ના માdલકોની વાત 

સાભંળવાની ને કિમશનરને મળવાની મ1 આવ�યકતા જોઇ. બનંેને dચÀી લખી. 

માલીકોના મ{ંીની %લુાકાત વખતે તેણે સાફ જણાNGુ ંક:, તમ ેપરદ:શી ગણાઓ, 

તમાર: અમાર@ અને ખે�તૂોની વ�ચે નહk આવ�ુ ં જોઇએ, છતા ં જો તમાર: કંઇ 

કહ:વા=ુ ં હોય તો મને લખી જણાવજો. મ1 મ{ંીને િવવેક"વૂ+ક કKુ ં ક:, Mુ ં મને 

પોતાને પરદ:શી ન ગxુ,ં ને ખે�તૂો ઇ�છે તો તેમની �4તિતની તપાસ કરવાનો 

મને "રૂો અિધકાર છે. કિમશનર સાહ:બને મQયો. તેમણે તો ધમકાવવા=ુ ંજ શJ 

કGુ+, ને મને આગળ વ�યા િવના િતરMુત છોડવાની ભલામણ કર@. 

મ1 સાથીઓને બધી વાત કર@ને કKુ ં ક:, તપાસ કરતા ંમને સરકાર રોકશે એવો 

સભંવ છે, ને RલS{ાનો સમય મ1 ધાય5 હતો તેના કરતા ંવહ:લો પણ આવે. જો 

પકડા�ુ ં જ જોઇએ તો માર: મોતીહાર@ અને બની શક: તો બેિતયામા ં પકડા�ુ ં

જોઇએ. તેથી બનતી ઉતાવળે �યા ંપહોચ�ુ ંજોઇએ. 

ચપંારણ િતરMુત િવભાગનો �જલ લો અને મોતીહાર@ તે=ુ ં%nુય શેહ:ર. બેતીયાની 

આસપાસ રાજ[ુમાર qકુલ=ુ ં મકાન હb ુ,ંને તેની આસપાસની કોઠ@ઓના ખે�તૂો 

વધાર:મા ં વધાર: રંક હતા. તેમની હલત બતાવવાનો રાજ[ુમાર qકુલનો લોભ 

હતો. ને મને હવે તે જોવાની ઇ�છા હતી. 

તેથી સાથીઓને લઇને Mુ ં તે જ fદવસે મોતીહાર@ જવા ઊપડયો. મોતીહાર@મા ં

ગોરખબાmએુ આ¡મ આ_યો ને તેમ=ુ ંઘર ધમ+શાળા થઇ પડGુ.ંઅમે બધા માડં 
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માડં તેમા ં સમાઇ શકતા હતા. R fદવસે પહ`�યા તે જ fદવસે સાભંQG ુ ક: 

મોતીહાર@થી પાચેંક માઇલ \ૂર એક ખે�તૂ રહ:તો હતો તેની ઉપર અ�યાચાર થયા 

હતા. તનેે જોવા માર: ધરણીધર�સાદ વક@લને લયને સવાર: જ�ુ,ં આવો િન�ય 

કય5. અમે સવાર: હાથી ઉપર સવાર@ કર@ને નીકળ@ પડયા. ચપંારણમા ંહાથીનો 

ઉપયોગ Rમ ¤જુરાતમા ં ગાસાનો થાય છે એમ લગભગ થાય છે. અધ1 ર4તે 

પહ`�યા �યા ંપોલીસ Zપુfર£ટ:£ડ:£ટનો માણસ આવી પહ`�યો ને મને કKુ ં: 'તમને 

Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ સાહ:બ સલામ દ:વડાવે છે.' Mુ ંસમzયો. ધરણીધરબાmનુે મ1 આગળ 

જવા=ુ ં કKુ.ં Mુ ં પેલા SZસૂની સાથે તેણે ભાડ: લીધેલી ગાડ@મા ં બેઠો. તેણે 

ચપંારણ છોડવાની નોfટસ મને આપી. મને ઘેર લઇ ગયા ને માર@ સહ@ માગી. મ1 

જવાબ લખી આ_યો ક:, Mુ ં ચપંારણ છોડવા ઇ�ચતો નથી, ને માર: તો આગળ 

વધ�ુ ં છે ને તપાસ કરવી છે. બfહtકારના Mુકમનો અનાદર કરવા સા?ુ બીR જ 

fદવસે કોટ+મા ંહાજર રહ:વાનો સમન મQયો. 

આખી રાત Sગીને મ1 માર: R કાગળો લખવાના હતા તે લnયા, ને R R 

Zચૂનાઓ આપવી હતી તે �જfકશોરબાmનુે આપી. 

સમનની વાત એક eણમા ંબધે ફ:લાઇ ગઇ, અને લોકો કહ:તા હતા ક: કદ@ નહk 

જોયે}ુ ં એ�ુ ં §�ય મોતીહાર@મા ં જોવામા ં આNGુ.ં ગોરખબાm=ુ ુ ં ઘર અને કચેર@ 

લોકોથી ઊભરાઇ ઊઠયા.ં સાર: નસીબે મ1 મા?ંુ બIુ ં કામ રાતના આટોપી લીIુ ં

હb ુ,ં તેથી આ ભીડન ે Mુ ં પહોચી વQયો. સાથીઓની fકમત મને "રૂ:"રૂ@ જણાઇ 

આવી. તેઓ લોકોને િનયમમા ં રાખવામા ં¤ ૂથંાઇ ગયા. કચરે@મા ંજયા ંS� �યા 

ટોળેટોળા ંમાર@ પાછળ આવે. કલેકટર, મૅ�જ4Â:ટ, Zપુfર£ટ:£ડ:£ટ વગેર: અને માર@ 

વ�ચે પણ એક Sતની ગાઠં બધંાઇ. સરકાર@ નોfટસો વગેર:ની સામે કાયદ:સર 

િવરોધ કરવો હોત તો Mુ ં કર@ શકતો હતો. તેને બદલે તેમની બધી નોfટસોના 

મારા 4વીકારથી ને અમલદારોની સાથેના Sિતપfરચયમા ં વાપર:લી મીઠાશથી 
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તેઓ સમ� ગયા ક:, માર: તેમનો િવરોધ નથી કરવો પણ તેમના Mુકમનો િવનયી 

િવરોધ કરવો છે. તથેી તેમને એક �કારની િનભ+યતા મળ@. માર@ કનડગત 

કરવાને બદલે તેમણે લોકોને િનયમમા ંરાખવા સા?ુ માર@ ને સાથીઓની મદદનો 

iશુીથી ઉપયોગ કય5. પણ સાથે તેઓ સમ� ગયા ક: તેમની સતા આજથી 

અલોપ થઇ. લોકો eણભર દંડનો ભય ત� તેમના નવા િમ{ના �ેમની સતાન ે

વશ થયા. 

યાદ રાખવા=ુ ંછે ક: ચપંારણમા ંમને કોઇ ઓળખbુ ંનહોb ુ.ં ખે�તૂવગ+ સાવ અભણ 

હતો. ચપંારણ ગગંાને પેલે પાર છેક fહમાલયની તળેટ@એ નેપાળની ન�કનો 

�દ:શ, એટલે નવી \ુિનયા. અહk મહાસભા=ુ ંનામ ન મળે. મહાસભાના કોઇ સUયો 

ન મળે. Rમણે નામ સાભંQGુ ં હોય તે નામ લેતા ં ક: તેમા ં ભળતા ં ડર:. આR 

મહાસભાના નામ િવના મહાસભાએ ને મહાસભાના સેવકોએ �વેશ કય5, ને 

મહાસભાની આણ વતk. 

સાથીઓની સાથે મસલત કર@ મ1 િન�ય કય5 હતો ક: મહાસભને નામે કંઇ જ કામ 

કર�ુ ંનથી. નામ=ુ ંનહk પણ કામ=ુ ંકામ છે. ટપટપ=ુ ંનહk પણ મમમમ=ુ ંકામ 

છે. મહાસભા=ુ ં નામ અળખામxુ ં છે. આ�દ:શમા ં મહાસભાનો અથ+ વક@લોની 

મારામાર@, કયદાની બાર@ઓથી સરક@ જવાના �ય�નો. મહાસભા એટલે 

બૉ°બdગળા, મહાસભા એટલે કહ:ણી એક, કરણી બી�. આવી સમજણ સરકારમા ં

અને સરકારની સરકાર ગળ@ના માલીકોમા ં હતી. મહાસભા આ નથી, મહાસભા 

બી� જ વ4G ુછે, એમ અમાર: િસs કરવા=ુ ંહb ુ.ં તેથી અમે મહાસભા=ુ ંનામ જ 

કયાયંે ન લેવાનો ને લોકોને મહાસભાના ભૌિતક દ:હનો પfરચય ન કરાવવાનો 

િન�ય કય5 હતો. તેઓ તેના અeરને ન Sણતા ંતેના આ�માને Sણે ને અ=સુર: 

તો બસ છે, તે જ ખ?ંુ છે, એમ અમે િવચાર@ %કૂGુ ંહb ુ.ં 
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એટલે મહાસભાની વતી કોઇ ¶પા ક: Sહ:ર SZસૂો મારફત કાઇં uિૂમકા તૈયાર 

કરવામા ંઆવી નહોતી. રજ[ુમારqકુલમા ં હSરો લોકોમા ં�વેશ કરવાની શ��ત 

નહોતી. તમેનામા ંકોઇએ આજ લગી રાzય�કરણી કામ કGુH જ નહોb ુ.ં ચપંારણની 

બહારની \ુિનયાને તેઓ Sણતા નહોતા. છતા ં તેઓનો અને મારો મેળાપ aૂના 

િમ{ો Rવો લા^યો. તેથી મ1 ઇ�રનો, અfહસાનો અને સ�યનો સાeા�કાર કય5, એમ 

કહ:વામા ં અિતશયો��ત નથી, પણ અeરશ: સ�ય છે. એ સાeા�કારનો મારો 

અિધકાર તપાZુ ંh ંતો મને લોકો ��યેના �ેમ િસવાય કંઇ જ નથી મળbુ.ં આ 

�ેમ તે �ેમ અથવા અfહ|સાને િવષે રહ:લી માર@ અચdલત ¡�&ા. 

ચપંારણનો આ fદવસ મારા �વનમા ંકદ@ ન uલુાય એવો હતો. આ માર: સા?ુ ને 

ખે\ૂતોને સા?ુ એક ઉ�સવનો fદવસ હતો. સરકાર@ કાયદા �માણે %કુદમો માર@ 

સામે ચાલવાનો હતો. પણ ખ?ંુ જોતા ંતો %કુદમો સરકારની સામે હતો. કિમશનર: 

માર@ સામે રચેલી Sળમા ંતેણે સરકારને ફસાવી. 
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15 .к=� х���9	 

ક:સ ચાTયો. સરકાર@ વક@લ, મૅ�4Â:ટ વગેર: ગભરાયેલા હતા. qુ ંકર�ુ ંતે તેમન ે

Zઝૂb ુ ં નહોb ુ.ં સરકાર@ વક@લ Zનુાવણી %લુતવી રાખવાની માગણી કર@ ર�ો 

હતો. Mુ ંવ�ચે પડPો ને મ1 િવનતંી કર@ ક: %લુતવી રાખવાની કશી જJર નથી, ક:મ 

ક: માર: ચપંારણ છોડવાની નોfટસનો અનાદર કયા+નો ¤નુો કmલૂ કરવો છે. એમ 

કહ@ને મ1 બMુ જ નાનક�ુ ંબયાન તયૈાર કGુH હb ુ ં તે વાચંી ગયો. તે આ �માણે 

હb ુ ં: 

Õફોજદાર@ કામ ચલાવવાની ર@તના કાયદાની ૧૪૪મી કલમ %જુબ કર:લા Mુકમનો 

દ:ખીતો અનાદર કરવા=ુ ંગભંીર પગ}ુ ંમાર: ક:મ લે�ુ ંપડ�ુ ં તે િવષે �ૂં[ંુ બયાન 

અદાલતની પરવાનગીથી રaૂ કરવા ઇ�h ંh.ં મારા ન� અdભ�ાય �માણે એ 

અનાદરનો સવાલ નથી, પણ 4થાિનક સરકાર અને માર@ વ�ચે મતભેદનો સવાલ 

છે. Mુ ંઆ �દ:શમા ંજનસેવા અને દ:શસવેા કરવાના જ હ:bથુી દાખલ થયો. રºયત 

સાથે નીલવરો £યાયથી વત+તા નથી એ કારણે તેમને મદદ કરવાને આવવાનો 

ભાર: આ0હ મને થયો એટલે જ માર: આવ�ુ ંપડ�ુ ં છે. આખા �Ùના અUયાસ 

િવના Mુ ં તેમને મદદ શી ર@તે કર@ શ[ંુ ? એટલે Mુ ંએ �Ùનો અUયાસ કરવા, 

બની શક: તો સરકાર અને નીલવરોની મદદ લઈને, અUયાસ કરવા આNયો h.ં 

બીજો કોઈ પણ ઉ§ેશ મ1 રાnયો નથી, અને મારા આવવાથી લોકોની શાિંતમા ંભગં 

થશે અને iનુામરક@ થશે એ Mુ ંમાની શકતો નથી. આ બાબતમા ંમને ઠ@ક ઠ@ક 

અ=ભુવ છે એવો મારો દાવો છે. પણ સરકારનો િવચાર આ બાબતમા ંમારાથી 

aુદો પડ: છે. તેમની %�ુક:લી Mુ ંસમaુ ંh,ં અને Mુ ંએ પણ કmલૂ ક?ંુ h ંક: તેમણે 

તો મળેલી હક@કત ઉપર જ િવ�ાસ રાખવો ર�ો. કાયદાન ે માન આપનાર 

�Sજન તર@ક: તો મને આપવામા ંઆવેલા Mુકમને 4વીકારવા=ુ ં4વાભાિવક મન 
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થાય, અને થGુ ંહb ુ.ં પણ તેમ કરવામા ંMુ ંRમને માટ: અહk આNયો h ંતેમના �િત 

મારા કત+Nયનો ઘાત ક?ંુ એમ મને લા^Gુ.ં મને લાગે છે ક: તેમની સેવા મારાથી 

તેમની મ�યમા ંરહ@ન ેજ આR થઈ શક:. એટલે 4વે�છાએ ચપંારણ છોડ@ શ[ંુ એમ 

નથી. આવા ધમ+સકંટમા ં મને ચપંારણમાથંી ખસેડવાની ફરજ Mુ ં સરકાર ઉપર 

નાnયા િવના ન રહ@ શBો. 

Õfહ|દના લોક�વનમા ંમારા Rવી Rની �િતtઠા છે તેવા માણસે અ%કુ પગ}ુ ંલઈ 

દાખલો બેસાડવામા ંભાર: કાળ� રાખવી જોઈએ એ Mુ ં બરોબર સમaુ ંh.ં પણ 

માર@ દઢ મા£યતા છે ક:, આR R અટપટ@ પfર�4થિતમા ંઅમે %કુાયેલા છ@એ તેમા ં

મારા Rવા સજંોગોમા ં%કુાયેલા 4વાdભમાની માણસની પાસે બીજો એક: સલામત 

અને માનભય5 ર4તો નથી - િસવાય ક: Mુકમનો અનાદર કર@ ત ેબદલ R સS 

થાય તે % ૂગેં મોઢ: ખમી લેવી. 

Õમને R સS કરવા ધારો તે ઓછ@ કરવાના હ:bથુી આ બયાન Mુ ંનથી રaૂ કરતો, 

પણ Mુકમનો અનાદર કરવામા ં કાયદ:સર 4થપાયેલી સ!ા=ુ ં અપમાન કરવાનો 

મારો ઉ§ેશ ન હોઈ, મા?ંુ ~તર R વધાર: મોટો કાયદો 4વીકાર: છે - એટલે ક: 

~તરા�માનો અવાજ - તેને અ=સુરવાનો મારો ઉ§ેશ છે, એ જ માર: જણાવ�ુ ં

હb ુ.ંÕ 

હવે ક:સની Zનુાવણી %લુતવી રાખવાપxુ ંતો ન રKુ.ં પણ મૅ�4Â:ટ ક: વક@લ આ 

પfરણામની આશા નહોતા રાખતા, તેથી સSને સા?ુ કોટú ક:સ %લુતવી રાnયો. મ1 

વાઈસરોયને બધી કહ@હતનો તાર મોકલી દ@ધો હતો. પટણા પણ તાર કય5 હતો. 

ભારતuષૂણ પfંડત માલવીય� વગેર:ને પણ હક@કતના તાર મોકલી દ@ધા હતા. 

સSને સા?ુ કોટ+મા ં જવાનો સમય આNયો તેના પહ:લા ં માર@ ઉપર મ�ૅ4Â:ટનો 

Mુકમ આNયો ક: ગવન+ર સાહ:બના Mુકમથી ક:સ પાછો ખ1ચી લેવામા ંઆNયો છે, ન ે

કલે�તરનો કાગળ મQયો ક: માર: R તપાસ કરવી હોય તે કરવી, ને તમા ંR મદદ 
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અમલદારો તરફથી જોઈએ તે માગવી. આવા તા�કાdલક ને qભુ પfરણામની 

આશા અમે કોઈએ નહોતી રાખી. 

Mુ ંકલે�ટર િમ. હ:કોકને મQયો. તે પોતે ભલો ને ઇ£સાફ કરવા ત�પર જણાયો. R 

કાગdળયા ંક: બીaુ ંકંઈ જો�ુ ંહોય તે માગી લેવા=ુ,ં ને zયાર: તેન ેમળ�ુ ંહોય �યાર: 

મળવા=ુ ંતેણે જણાNGુ.ં 

બી� તરફથી આખા fહ|\ુ4તાનને સ�યા0હનો અથવા કાયદાના સિવનય ભગંનો 

પહ:લો 4થાિનક પદાથ+પાઠ મQયો. છાપામા ંવાત iબૂ ચચા+ઈ ને ચપંારણને તથા 

માર@ તપાસને અણધાર:}ુ ંSહ:રના%ુ ંમQGુ.ં 

માર@ તપાસને સા?ુ જોક: સરકાર તરફથી િનtપeપાતતાની મને જJર હતી, છતા ં

છાપાનંી ચચા+ની અને તેમના ખબરપ{ીઓની જJર નહોતી, એટ}ુ ંજ નહk પણ 

તેમની અિતશય ટ@કા અને તપાસના મોટા fરપોટ5થી હાિન થવાનો ભય હતો. 

તેથી મ1 %nુય છાપાનંા અિધપિતઓને િવનતંી કર@ હતી ક: તેમણે fરપોટ+રોન ે

મોકલવાના ખચ+મા ં ન ઊતર�ુ.ં Rટ}ુ ં છાપવાની જJર હશે તેટ}ુ ં Mુ ં મોકલતો 

રહ@શ ને તેમને ખબર આપતો રહ@શ. 

ચપંારણના નીલવરો iબૂ dખSયા હતા એ Mુ ં સમજતો હતો; અમલદારો પણ 

મનમા ંરા� ન હોય એ Mુ ંસમજતો હતો. 

છાપામંા ંસાચખોટ@ ખબરો આવે તેથી તઓે વધાર: dચડાય, ને તેની ખીજની અસર 

માર@ ઉપર તો qુ ંજ ઊતર:, પણ ગર@બડ@, બીકણ રºયત ઉપર ઊતયા+ િવના ન 

રહ:. અને આમ થવાથી R સ�ય હક@કત Mુ ંશોધવા માગતો હતો તેમા ંિવÕન આવે. 

નીલવરો તરફથી તો ઝેર@ fહલચાલ શJ થઈ ગઈ. તેમની તરફથી છાપામંા ંમાર: 

િવષે ને સાથીઓને િવષે iબૂ aૂઠાણા ં ફ:લાયા,ં પણ માર@ અ�યતં સાવધાનીન ે
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લીધે તથા ઝીણામા ંઝીણી બાબતમા ં પણ સ�યને વળગી રહ:વાની ટ:વને લીધે 

તેમના ંતીર ફોકટ ગયા.ં 

�જfકશોરબાmનુી અનેક �કાર: િન|દા કરવામા ંનીલવરોએ જરાયે કચાશ ન રાખી. 

પણ Rમ Rમ તેમની િન|દા કરતા ગયા તેમ તેમ �જfકશોરબાmનુી �િતtઠા 

વધતી ગઈ. 

આવી નાaુક �4થિતમા ં fરપોટ+રોને આવવામા ં મ1 %§ુલ ઉ!ેજન ન આ_Gુ.ં 

આગેવાનોને ન બોલાNયા. માલવીય�એ મને કહ:વડાવી %Îૂુ ંહb ુ ં:-Õzયાર: જJર 

હોય �યાર: બોલાવજો. Mુ ંઆવવા તૈયાર h.ંÕ તેમને પણ ત4દ@ ન આપી. લડતને 

રાzય�કરણી 4વJપ કદ@ પકડવા ન દ@Iુ.ં R બનbુ ંહb ુ ં તેને િવષે �સગંોપા! 

fરપોટ+  Mુ ં%nુય પ{ોને મોકTયા કરતો હતો. રાzય�કરણી કામ કરવાને સા?ુ પણ, 

zયા ં રાzય�કરણનો અવકાશ ન હોય �યા ં રાzય�કરણ=ુ ં 4વJપ આપવાથી, 

બાવાના ંબનંે બગડ: છે, અને આમ િવષય=ુ ં4થાનાતંર ન કરવાથી બનંે Zધુર: છે, 

એમ મ1 "tુકળ અ=ભુવે જોઈ લીIુ ંહb ુ.ં qsુ લોકસેવામા ં��યe નહk તો પરોe 

ર@તે રાzય�કરણ રહ:}ુ ંજ છે, એ ચપંારણની લડત િસs કર@ રહ@ હતી. 
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16. к�97પp�� 

ચપંારણની તપાસનો હ:વાલ આપવો એટલે ચપંારણના ખે�તૂનો ઇિતહાસ આપવા 

R�ુ ં છે. એવો હ:વાલ આ �કરણોમા ંન આપી શકાય. વળ@ ચપંારણની તપાસ 

એટલે અfહ|સા અન ે સ�યનો મોટો �યોગ. આને લગbુ ં Rટ}ુ ં મને ��યેક 

સ_તાહમા ં Zઝેૂ છે તેટ}ુ ં આ"ુ ં h.ં તનેી વધાર: િવગત તો વાચંનારને બાm ુ

રાR£&�સાદના આ લડતના (fહ|દ@મા ં છપાયેલા) ઇિતહાસમા ં ને ÕGગુધમ+Õ �ેસ ે

કરાવેલા તરaુમામાથંી જ મળ@ શક:. 

હવે આ �કરણના િવષય ઉપર આ�ુ.ં ગોરખબાmનુે �યા ંરહ@ને આ તપાસ થાય 

તો ગોરખબાmએુ પોતા=ુ ં ઘર ખાલી કર�ુ ં પડ:. મોતીહાર@મા ં ઝટ કોઈ પોતા=ુ ં

મકાન ભાડ: માગતાયં ેઆપે એવી િનભ+યતા લોકોમા ંઆવી નહોતી. પણ ચbરુ 

�જfકશોરબાmએુ એક િવ4તારવાળ@ જમીનવા»ં મકાન ભાડ: મેળNGુ ંને તેમા ંઅમ ે

ગયા. 

છેક &Nય િવના અમે ચલાવી શક@એ એવી �4થિત નહોતી. આજ લગીની �થા 

�Sવગ+ પાસેથી Sહ:ર કામને સા?ુ ધન મેળવવાની નહોતી. �જfકશોરબાm=ુ ુ ં

મડંળ %nુય�વે વક@લમડંળ હb ુ,ં એટલે તેઓ �સગં આNયે પોતાના ખીસામાથંી 

ખચ+ કર@ લેતા ને કંઈક િમ{ોની પાસેથી ઉઘરાવતા. પસૈેટક: Zખુી એવા પોતે 

લોકો પાસે &Nયdભeા ક:મ માગે ? આ તેમની લાગણી હતી. ચપંારણની રºયત 

પાસેથી એક કોડ@ પણ ન લેવી એવો મારો \ૃઢ િનrય હતો. ત ેલેવાય તો ખોટો 

જ અથ+ થાય. આ તપાસને અથ- fહ|\ુ4તાનમા ંSહ:ર ઉઘરાxુ ં ન કર�ુ ંએ પણ 

િનrય હતો. એમ કરતા ં આ તપાસ રાtÂ@ય અને રાzય�કરણી 4વJપ પકડ:. 

%ુબંઈથી િમ{ોએ J. ૧૫,૦૦૦ની મદદનો તાર મોકTયો. તેમની મદદનો સાભાર 
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અ4વીકાર કય5. ચપંારણની બહારથી પણ dબહારના જ Zખુી લોકો પાસેથી 

�જfકશોરબાm=ુ ુ ંમડંળ મદદ મેળવી શક: તે લેવી ને માર: દા�તર �ાણ�વનદાસ 

મહ:તાની પાસથેી iટૂb ુ ં&Nય મેળવી લે�ુ ંએવો િનrય કય5. દા�તર મહ:તાએ R 

જોઈએ તે મગંાવી લેવા=ુ ં લnGુ.ં એટલે &Nયને િવષે અમે િનિrõત થયા. 

ગર@બાઈથી ઓછામા ંઓછે ખચ- રહ@ લડત ચલાવવાની હતી, એટલે ઘણા &Nયની 

જJર પડ: તેમ નહોb ુ.ં હક@કતમા ંપડ@ પણ નહk. બIુ ંથઈને બે ક: {ણ હSરથી 

વધાર: ખચ+ નહોb ુ ંથGુ ંએવો મારો nયાલ છે. R એક¦ંુ કGુH હb ુ ં તેમાથંી Jિપયા 

૫૦૦ ક: ૧,૦૦૦ બચલેા એ�ુ ંમને 4મરણ છે. 

અમાર@ આરંભકાળની રહ:ણી િવdચ{ હતી, ને માર: સા?ુ તે રોજનો િવનોદનો 

િવષય હતો. વક@લમડંળને દર:કની પાસે નોકર રસોઇયા હોય, દર:કને સા?ુ નોખી 

રસોઈ બને. તઓે રાતના બાર વા^યે પણ જમતા હોય. આ મહાશયો રહ:તા તો 

પોતાના ખચ-, છતા ંમાર: સા?ુ આ રહ:ણી ઉપ&વJપ હતી. માર@ ને મારા સાથીઓ 

વ�ચે 4નેહગાઠં એવી મજmતૂ બધંાઈ હતી ક: અમાર@ વ�ચે ગેરસમજણ થવા ન 

પામે. તેઓ મારા ં શ³દબાણ �ેમે ઝીલતા. છેવટ: એમ ઠGુH ક:, નોકરોને રS 

આપવી, સMુએ સાથ ેજમ�ુ ં ને જમવાના િનયમ સાચવવા. બધા િનરાિમષાહાર@ 

નહોતા; અને બે રસોડા ંચલાવતા ંખચ+ વધે; તેથી િનરાિમષ ભોજન જ રાધંી એક 

જ રસો�ુ ંચલાવવાનો ઠરાવ થયો. ભોજન પણ સા\ંુ રાખવાનો આ0હ હતો. આથી 

ખચ+મા ંઘણો ફાયદો થયો, કામ કરવાની શ��ત વધી અને વખત બ�યો. 

વધાર: શ��તની આવ�યકતા બMુ હતી. ક:મ ક: ખે�તૂોના ંટોળેટોળા ંપોતાની કહાણી 

લખાવવા આવતા ં થઈ ગયા.ં કહાણી લખાવનારની પાછળ લ�કર તો હોય જ. 

એટલે મકાનની વાડ@ ભરાઈ Sય. મને દશ+નાdભલાષીથી Zરુdeત રાખવાને સા?ુ 

સાથીઓ મહાન �ય�નો કર: ને િનtફળ Sય. અ%કુ વખતે દશ+ન દ:વાને સા?ુ મને 

બહાર કાઢàે જ ¶તકો થાય. કહાની લખનારની સnંયા પણ પાચંસાતની હમંેશા ં
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રહ: �યાર: પણ fદવસને ~તે બધાની aુબાની "રૂ@ ન થાય. એટલે બધાની 

હક@કતની જJર ન જ હોય, છતા ં તે લેવાથી લોકોને સતંોષ રહ:તો હતો ને મને 

તેમની લાગણીની ખબર પડતી હતી. 

કહાણી લખનારાએ ક:ટલાક િનયમો=ુ ં પાલન કરવા=ુ ં હb ુ.ં દર:ક ખે�તૂની 

ઊલટતપાસ કરવી જોઈએ. ઊલટતપાસમા ંR bતૂી Sય તેની aુબાની ન લેવી. 

Rની વાત %ળૂમા ંજ પાયા િવનાની લાગે તે ન લેવી. આમ િનયમોના પાલનથી 

જોક: કંઈક વખત વધાર: જતો હતો, છતા ં aુબાનીઓ ઘણી સાચી, િસs થઈ શક: 

એવી મળતી. 

આ aુબાની લેતી વખતે ¶પી પોલીસના કોઈ અમલદાર હાજર હોય જ. આ 

અમલદારોને આવતા રોક@ શકાતા હતા, પણ અમે %ળૂથી જ િનrય કય5 હતો ક:, 

આ અમલદારોને આવતા રોકવા નહk એટ}ુ ંજ નહk, પરંb ુતેમની ��યે િવનયથી 

વત+�ુ ં ને આપી શકાય તે ખબર આપવી. તેમના સાભંળતા ં ને દ:ખતા ંજ બધી 

aુબાની લેવાતી. આનો લાભ એ થયો ક: લોકોમા ંવધાર: િનભ+યતા આવી. ¶પી 

પોલીસથી લોકોને બM ુડર રહ:તો તે ગયો ને તેમના દ:ખતા ંઅપાય એ aુબાનીમા ં

અિતશયો��તનો ભય થોડો રહ:. ખો�ંુ બોલતા ંઅમલદારો તેમન ેફસાવે એ બીક: 

તેમને સાવધાનીથી બોલ�ુ ંપડb ુ.ં 

માર: નીલવરોને ખીજવવા નહોતા, પણ તેમને િવનયથી �તવાનો �ય�ન કરવો 

હતો, તેથી Rની સામે િવશેષ ફfરયાદ આવ ેતેને કાગળ લખતો ને તેને મળવાનો 

પણ �ય�ન કરતો. નીલવરમડંળની પણ %લુાકાત લીધી હતી ને રºયતની 

ફfરયાદો તેમની પાસ ે%કૂ@ તેમની હક@કત પણ સાભંળ@ લીધી હતી. તેમનામાનંા 

ક:ટલાક મને િતર4કારતા, ક:ટલાક ઉદાસીન હતા ને કોઈ િવનય જણાવતા. 
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17. ��L�\ 

�જfકશોરબાm ુઅને રાR£&બાm ુતો અ�¾િતય જોડ@ હતા. તેમના િવના Mુ ંએક 

પણ ડગ}ુ ંઆગળ ન જઈ શ[ંુ એવો પોતાના �ેમથી તેમણે મને અપગં બનાવી 

%Bૂો હતો. તેમના િશtયો કહો ક: સાથીઓ એવા શuંબુાm,ુ અ=0ુહબાm,ુ 

ધરણીબાm ુઅને રામનવમીબાm,ુ આ વક@લો લગભગ િનરંતર સાથે જ રહ:તા. 

િવ|Õયાબાm ુઅને જનકધાર@બાm ુપણ વખતોવખત રહ:તા. આ તો થયો dબહાર@ 

સઘં. તેમ=ુ ં%nુય કામ લોકોની aુબાનીઓ લેવા=ુ ંહb ુ.ં 

અ�યાપક [ૃપલાનીથી આમા ંજોડાયા િવના રહ:વાય એમ જ નહોb ુ.ં Sતે િસ|ધી 

છતા ંતે dબહાર@ના કરતા ંપણ વધાર: dબહાર@ હતા. એવા થોડા સેવકોને મ1 જોયા 

છે Rમની શ��ત R �ાતંમા ંSય તેમા ં"ણૂ+તાએ ભળ@ જવાની હોય ને પોતે aુદા 

�ાતંના છે એ�ુ ં કોઈને Sણવા ન દ:. એમાનંા [ૃપલાની એક છે. તેમનો %nુય 

ધધંો ¾ારપાળનો હતો. દશ+ન કરનારાઓથી મને બચાવી લેવામા ંતેમણે �જ|દગીની 

સાથ+કતા આ સમય ે માની લીધી હતી. કોઈને િવનોદથી માર@ પાસે આવતા 

અટકાવે તો કોઈને અfહ|સક ધમક@થી. રાત પડ: �યાર: અ�યાપકનો ધધંો શJ કર: 

ને બધા સાથીઓને હસાવે, ને કોઈ બીકણ પહ`ચી Sય તો તેને qરૂ ચડાવે. 

મૌલાના મજહ?ુલ હક: મારા મદદગાર તર@ક: પોતાનો હક ન`ધાવી %Bૂો હતો; ને 

મfહનામા ંએક બે વખત ડોfકGુ ંકર@ Sય. તે વખતનો તેમનો ઠાઠ અને દમામ 

અને આજની તેમની સાદાઈ વ�ચે આસમાન જમીન=ુ ં ~તર છે. અમારામા ં

આવીને તેઓ પોતા=ુ ં éદય ભેળવી જતા, પણ પોતાની સાહ:બીથી બહારના 

માણસને તો અમારાથી નોખા Rવા લાગતા. 
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Rમ Rમ Mુ ંઅ=ભુવ મેળવતો ગયો તેમ તેમ મને લા^Gુ ંક:, ચપંારણમા ંબરોબર 

કામ કર�ુ ં હોય તો ગામડામંા ં ક:ળવણીનો �વેશ થવો જોઈએ. લોકો=ુ ં અ�ાન 

દયાજનક હb ુ.ં ગામડાનંા ંછોકરા ંરખડતા ંહતા.ં અથવા માબાપો તેમને fદવસના 

બે ક: {ણ પૈસા મળે તેટલા સા?ુ આખો દહાડો ગળ@ના ંખેતરોમા ંમaૂર@ કરાવતા.ં 

આ સમયે "?ુુષોની મaૂર@ દસ પૈસા કરતા ંવધાર: નહોતી. �ીઓની છ પૈસા અન ે

બાળકોની {ણ. ચાર આનાની મaૂર@ મળે તે ખે�તૂ ભા^યશાળ@ ગણાય. 

સાથીઓ સાથે િવચાર કર@ છ ગામડામંા ં �થમ તો બાળકોને સા?ુ િનશાળો 

ખોલવાનો ઠરાવ થયો. શરત એવી હતી ક:, તે તે ગામડાના આગેવાનોએ મકાન 

અને િશeક=ુ ં ખાવા=ુ ં આપ�ુ,ં તે= ુ ં બીaુ ં ખચ+ અમાર: "?ંુૂ પાડ�ુ.ં અહkના ં

ગામડામંા ંપસૈાની છોળ નહોતી, પણ અનાજ વગેર: "?ંુૂ પાડવાની લોકોની શ��ત 

હતી, એટલે લોકો કાXુ ંઅનાજ આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. 

િશeકો Bાથંી લાવવા એ મહા�Ù હતો. dબહારમા ં�ૂંકો પગાર લેનારા ક: કંઈ ન 

લેનારા એવા સારા િશeકો મળવા %�ુક:લ હતા. માર@ કTપના એ હતી ક:, સામા£ય 

િશeકના હાથમા ંબાળકો ન જ %કુાય; િશeકને અeર�ાન ભલે ઓh ંહોય, પણ 

તેનામા ંચાfર{બળ જોઈએ. 

આ કામને સા?ુ 4વયસંેવકોની મ1 Sહ:ર માગણી કર@. તેના જવાબમા ંગગંાધરરાવ 

દ:શપાડં:એ બાબાસાહ:બ સોમણ, અને "ુડંલીકને મોકTયા. %ુબંઈથી અવિંતકાબાઈ 

ગોખલે આNયા.ં દdeણથી આનદં@બાઈ આNયા.ં મ1 છોટ:લાલ, Zરુ:£&નાથ તથા 

મારા દ@કરા દ:વદાસને બોલાવી લીધા. આ જ અરસામા ં મહાદ:વ દ:સાઈ અન ે

નરહfર પર@ખના ં પ�ની મdણબહ:ન પણ આNયા.ં ક4bરૂબાઈન ે પણ મ1 બોલાવી 

લીધી હતી. આટલો િશeકો અને િશdeકાઓનો સઘં "રૂતો હતો. ¡ી અવિંતકાબાઈ 

અને આનદં@બાઈ તો ભણેલા ં ગણાય, પણ મdણબહ:ન પર@ખ અને \ુગા+બહ:ન 
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દ:સાઈને ¤જુરાતી=ુ ંથો�ુકં જ �ાન હb ુ.ં ક4bરૂબાઈને તો નહk R�ુ ંજ. આ બહ:નો 

fહ|દ@ બાળકોને કઈ ર@તે શીખવે ? 

દલીલો કર@ બહ:નોને સમSવી ક:, તેમણે છોકરાનંે Nયાકરણ નહk પણ ર@તભાત 

શીખવવાની છે, વાચંતા લખતા ંકરતા ંતેમને 4વ�છતાના િનયમો શીખવવાના છે. 

fહ|દ@, ¤જુરાતી, મરાઠ@ વ�ચે મોટો ભેદ નથી એ પણ તેમને બતાNGુ,ં ને પહ:લા 

વગ+મા ંતો માડં ¬કડાઓ માડંતા ંશીખવવા=ુ ં હોય એટલે %�ુક:લી ન જ આવે. 

પfરણામ એ આNGુ ં ક:, બહ:નોના વગ+ બMુ સરસ ર@તે ચાTયા. બહ:નોને 

આ�મિવ�ાસ આNયો ને તેમને પોતાના કામમા ંરસ પણ આNયો. અવિંતકાબાઈની 

શાળા આદશ+ શાળા બની. તેમણે પોતાની શાળામા ં�ાણ ર:ડPો. તેમની આવડત 

પણ "tુકળ હતી. આ બહ:નોની મારફત ે ગામડાનંા �ીવગ+મા ં પણ �વેશ થઈ 

શBો હતો. 

પણ માર: િશeણથી જ અટકવા=ુ ં નહોb ુ.ં ગામડાનંી ગદંક@નો પાર નહોતો. 

શેર@ઓમા ં કચરો, [ૂવાઓની પાસે કાદવ ને બદબો, ¬ગણા ં જોયા ં ન Sય. 

મોટ:રાનંે 4વ�છતાની ક:ળવણીની જJર હતી. ચપંારણના લોકો રોગોથી પીડાતા 

જોવામા ંઆવતા હતા. બની શક: એટ}ુ ંZધુરાઈ=ુ ંકામ થાય તો કર�ુ ંને તેમ કર@ 

લોકોના �વનના દર:ક િવભાગમા ં�વેશ કરવાની �િૃ! હતી. 

આ કામમા ંદા�તરની મદદની જJર હતી તેથી મ1 ગોખલેના સમાજ પાસેથી દા. 

દ:વની માગણી કર@. તેમની સાથે મને 4નેહગાઠં તો બધંાઈ જ હતી. છ માસને 

સા?ુ તેમની સેવાનો લાભ મQયો. તેમની દ:ખર:ખ નીચે િશeકો અને િશdeકાઓએ 

કામ કરવા=ુ ંહb ુ.ં 

બધાનંી સાથે આટલી સમaૂતી હતી ક:, કોઈએ નીલવરોની સામેની ફfરયાદમા ંન 

ઊતર�ુ,ં રાzય�કરણને ન અડક�ુ,ં ફfરયાદો કરનારને માર@ આગળ જ મોકલી 
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દ:વા; કોઈએ પોતાના eે{ની બહાર એક ડગ}ુ ંસરiુયંે ન જ�ુ.ં ચપંારણના આ 

સાથીઓ=ુ ંિનયમન=ુ ંપાલન અ\્ uતુ હb ુ.ં એવો �સગં મને યાદ નથી આવતો ક: 

zયાર: કોઈએ તેને મળેલી Zચૂનાઓ=ુ ંઉTલઘંન કGુH હોય. 
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18. a����3ш 

ઘણે ભાગે દર:ક િનશાળમા ં એક "?ુુષ અને એક �ી એમ ગોઠવણ થઈ હતી. 

તેમની મારફતે જ દવાના ં ને qધુરાઈના કામો કરવાના ંહતા.ં �ીઓની મારફત ે

�ીવગ+મા ં�વેશ કરવાનો હતો. દવા=ુ ંકામ બMુ ંસહ:}ુ ંકર@ %Îૂુ ંહb ુ.ં એરંfડGુ,ં 

��વનીન અને એક મલમ એટલી જ વ4bઓુ દર:ક િનશાળમા ંરાખવામા ંઆવતી 

હતી. �ભ તપાસતા મેલી જોવામા ં આવ ે અને બધંકોશની ફfરયાદ આવે તો 

એરંfડGુ ંપાઈ દ:�ુ.ં તાવની ફfરયાદ આવે તો એરંfડGુ ંઆ_યા પછ@ આવનારન ે

��વનીન િપવડાવ�ુ,ં અને જો ¤મૂડા ં હોયતો તેમને ધોઈ તેમની ઉપર મલમ 

લગાડ@ દ:વો. ખાવાની દવા ક: મલમ સાથે લઈ જવાને ભા^યે જ આપવામા ં

આવતા.ં Bાયં જોખમકારક ક: ન સમયાય એ�ુ ં દદ+  હોય તો તે દા�તર દ:વન ે

દ:ખાડવા ઉપર %લુતવી રહ:b ુ.ં દા�તર દ:વ aુદ: aુદ: ઠ:કાણે નીમેલે વખતે જઈ 

આવતા. આવી સાદ@ સગવડનો લાભ લોકો ઠ@ક �માણમા ં લઈ જતા હતા. 

Nયાપક રોગો થોડા જ છે અને તેમને સા?ુ મોટા િવશારદોની જJર નથી હોતી એ 

�યાનમા ં રખાય, તો ઉપર �માણે કર:લી યોજન કોઈને હા4યજનક નહk લાગે, 

લોકોને તો ન જ લાગી. 

Zધુરાઈ=ુ ં કામ કfઠન હb ુ.ં લોકો ગદંક@ \ૂર કરવા તૈયાર નહોતા. પોતાને હાથ ે

મેલા ંસફ કરવાની તયૈાર@ Rઓ ખેતરની મaૂર@ રોજ કરતા તેમની પણ નહોતી. 

દા�તર દ:વ ઝટ હાર: તેવા નહોતા. તેમણે પોતે Sતે અને 4વયસંવેકોએ એક 

ગામના ર4તા સાફ કયા+, લોકોન ં~ગણામંાથંી કચરા કાઢàા, [ૂવાની આસપાસના 

ખાડા "યૂા+, કાદવ કાઢàો, ને ગામલોકોને 4વયસંેવકો આપવા=ુ ં �ેમ"વૂ+ક 

સમSવતા ર�ા. ક:ટલેક ઠ:કાણે લોકોએ શરમને માય- કામ કરવા=ુ ંશJ કGુH, ન ે

ક:ટલેક ઠ:કાણે તો લોકોએ માર@ મોટર પસર થવાને સા?ુ સડકો પણ Sત 
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મહ:નતથી કર@. આવા મીઠ અ=ભુવની સાથે જ લોકોની બેદરકાર@ના કડવા 

અ=ભુવો પણ ભળતા હતા. Zધુારાની વાર સાભંળ@ ક:ટલીક જ^યાએ લોકોન ે

અણગમો પણ પેદા થયેલો મને યાદ છે. 

આ અ=ભુવો દર°યાન , એક અ=ભુવ R=ુ ંવણ+ન મ1 �ીઓની ઘણી સભાઓમા ં

કGુH છે, તે અહk કર�ુ ંઅ4થાને નથી. ભીિતહરવા એક નાનક�ુ ંગામ છે. તેની પાસે 

તેનાથી પણ નાનક�ુ ંગામ છે. �યા ં ક:ટલીક બહ:નોના કપડા ંબMુ મેલા ંજોવામા ં

આNયા.ં આ બહ:નોને કપડા ં ધોવા બદલવા=ુ ં સમSવવા=ુ ં મ1 ક4bરૂબાઈન ે

ZચૂNGુ.ં તેણે બહ:નોને વાત કર@ એમાથંી એક બહ:ને તેને પોતાની �પંડ@મા ંલઈ 

ગઈ ને બોલી : 'તમે aુઓ, અહk કંઈ પેટ@કબાટ નથી ક: Rમા ંકપડા ંહોય , માર@ 

પાસે મ1 આ પહ:ર@ છે તે જ સાડ@ છે. તેને Mુ ંકઈ ર@તે ધોઈ શ[ંુ? મહા�મા �ને 

કહો ક: તે કપડા ંઅપાવે એટલે Mુ ં રોજ નાહવા ને રોજ કપડા ં બદલવા તૈયાર 

થઈશ.' આવા �પંડા ં fહ|\ુ4તાનમા ં અપવાદ Jપે નથી હોતા.ં અસnંય �પંડામા ં

રાચરચી}ુ ં , પેટ@પટારા }ગૂડાલં!ા નથી હોતા ં અને અસnંય માણસો આ{ 

પહ:ર:લા ંકપડા ંઉપર પોતાનો િનવા+હ કર: છે. 

એક બીજો અ=ભુવ પણ ન`ધવા યો^ય છે. ચપંારણમા ંવાસંનો ને છાસનો તોટો 

નથી હોતો. લોકો બીિતહરવામા ં R િનશાળ=ુ ં છાપ?ંુ બા�ંGુ ં હb ુ ં એવાસં=ુ ં અન ે

ઘાસ=ુ ં હb ુ.ં કોઈએ તેને રાતના બાળ@ %Îૂુ.ં શક તો આસપાસના નીલવરોના 

માણસો ઉપર ગયો હતો. ફર@ વાસંને ઘાસ=ુ ંમકાન બનાવ�ુ ંતે યો^ય ન લા^Gુ.ં 

આ િનશાળ ¡ી સોમણ અને ક4bરૂબાઈના તાબામા ંહતી. ¡ી સોમણે Úટો=ુ ંપા[ંુ 

મકાન બાધંવાનો િનrય કય5 ને તેમની Sત મહ:નતનો ચેપ બીSઓને લા^યો, 

તેથી પKઅવારમા ંÚટો=ુ ંમકાન ઊuુ ંથઈ ગGુ.ં અને ફર@ મકાન બળવાનો ભય 

ન ર�ો. 
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આમ િનશાળો, Zધુરાઈ અને દવાના ં કામોથી }મૂા ં 4વયસંવેકોને િવષે િવ�ાસ 

અને આદર વ�યા,ં ને તેમની ઉપર સાર@ અસર બેઠ@. 

પણ માર: fદલગીર@ની સાથે જણાવ�ુ ં જોઈએ ક: આ કમ કાયમ કરવાની માર@ 

%રુાદ બર ન આવી. 4વયયંસંેવકો R મQયા હતા તે અ%કુ %§ુત ને સા?ુ જ 

મQયા હતા. નવા બીS માવામા ં%�ુક:લી આવી અને dબહારમાથંી આ કામને સા?ુ 

યો^ય કાયમી સેવકો ન મળ@ શBા. મને પણ ચપંારણ=ુ ંકામ "?ંુૂ થGુ ંતેવામા ં

બીaુ ંકામ R તૈયર થઈ રKુ ંહb ુ,ં b ્ઘસડ@ ગGુ.ં આમ છતા ંછ માસ લગી થયેલા 

કામે પણ એટ:લે લગી જડ ઘાલી ક: એક નહk તો બીS 4વJપમા ંતેમની અસર 

આજ લગી નભી રહ@ છે. 
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19.  ���� પ�b � 

એક તરફથી સમાજ સેવા=ુ ંકામ, R મ1 ગયા% ્�કરણોમા ંવણ+NGુ ંછે, તે થઈ રKુ ં

હb ુ,ં ને બી� તરફથી લોકોના ં\ુઃખની કહાણીઓ ન`ધવા=ુ ંકામ વધતા �માણમા ં

ચાલી રKુ ંહb ુ.ં હSરો લોકોની કહાણીઓ લખાઈ તેની અસર થયા િવના ક:મ રહ:? 

માર: ઉતાર: Rમ Rમ લોકોની આવS વધતી ગઈ તેમ તેમ નીલવરોનો Vોધ 

વધતો ચાTયો. માર@ તપાસને બધં કરવાના તેમની તરફથી થતા �ય�નો વધતા 

ગયા. 

એક fદવસ મને dબહારની સરકારનો કાગળ મQયો. તેનો ભાવાથ+ આ હતો: ' 

તમાર@ �પાસ ઠ@ક લાબંી ચાલી ગણાય, અને �માર: b ્બધં રાખી dબહાર છોડ�ુ ં

જોઈએ.' કાગળ િવનયી હતો. પણ અથ+ 4_tટ હતો. મ1 લnGુ ંક: તપાસ તો લબંાશે, 

અને તે થયા પછ@ પણ લોકોના ં\ુઃખ=ુ ંિનવારણ ન થાય �યા ંલગી મારો ઈરાદો 

dબહાર છોડવાનો નથી. 

માર@ તપાસ બધં કરવાને સરકાર પાસ ે યો^ય ઈલાજ એક જ હતો ક:, તણેે 

લોકોની ફfરયાદ સાચી માની દાદ દ:વી, અથવા ફfરયાદને માન આપી તપાસ 

સિમિત નીમવી. ગવન+ર સર એડવડ+ ગેઈટ: મને બોલાNયો, ને પોતે તપાસ સિમિત 

નીમવાનો પોતાનો ઈરાદો જણાNયો અને તેમા ંસUય થવા=ુ ંમને િનમ{ંણ આ_Gુ.ં 

બીS નામો જોઈને મ1 સાથીઓની સાથે મસલત કર@ને એ શરતે સUય થવા=ુ ં

કmલૂ કGુH ક:, મને સાથીઓની સાથે મ4લત કરવાની ¶ટ હોવી જોઈએ; ને સરકાર: 

સમજ�ુ ંજોઈએ ક:, Mુ ંસUય થવાથી ખે�તૂોનો fહમાયતી અ£થી મટતો અને તપસ 

થઈ ર�ા ંબાદ મને સતંોષ ન થાય તો ખે�તૂોને દોરવાની માર@ 4વત{ંતા Mુ ંજતી 

ન ક?ંુ. 
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સરએડવડ+ ગેઈટ: આ શરતોને વાજબી ગનીને તેનો 4વીકાર કય5. મરMમૂ સર gÈક 

4લાઈ તેના �%ખુ િનમાયા હતા. તપાસ સિમિતએ ખે�તૂોની બધી ફfરયાદો ખર@ 

ઠરાવી, નીલવરોએ ગેરવાજબી ર@તે લીધેલા નાણાનંો અ%કુ ભાગ પાછો 

આપવાની ને તીનકટfઠયાનો કાયદો રદ કરવાની ભલામણ કર@. 

આ fરપોટ+  સાગંોપાગં થવામા ં ને છેવટ: કાયદો પસાર થવામા ંએડવડ+ ગેઈટનો 

બMુ મોટો ભાગ હતો. તે &ઢ ન ર�ા હોત અથવા જો તેમણે પોતાની [ુશળતાનો 

"રૂો ઉપયોગ ન કય5 હોત, તો R fરપોટ+  એકમતે થઈ શBો તે ન થવા પામત 

અને R કાયદો છેવટ: પસાર થયો તે થવા ન પામત. નીલવરોની સ!ા બM ુ

�બળ હતી. fરપોટ+થવા છતા ં તેમનામાનંા ક:ટલાક: dબલનો સખત િવરોધ કય5 

હતો. પણ સર એડવડ+ ગેઈટ છેવટ Zધુી મÉમ ર�ા ને સિમિતની ભલમણનો 

સ"ંણૂ+ અમલ કય5. 

આમ સો વષ+થી ચાલતો આવેલો તીનકfઠયાનો કાયદો bટૂàો ને તેની સાથે 

નીલવરરાzયનો અ4ત થયો, રºયત વગ+ R બબાયેલો જ રહ:તો હતો તેને પોતાની 

શ��ત=ુ ંકÚક ભાન થGુ ંને ગળ@નો ડાઘ ધોયો ધોવાય જ નહk એ વહ:મ \ૂર થયો. 

ચપંરણમા ંઆરંભાયે}ુ ંરચના�મક કામ Sર@ રાખી લોકોમા ંથોડા ંવtહ5 Zધુી કામ 

કરવાની અને વધાર: િનશાલો કરવાની અને વધાર:મા ંગામડામંા ં�વેશ કરવાની 

મર@ ઈ�છા હતી. eે{ પણ તૈયાર હb ુ.ં પણ મારા મનZબૂા ઈ�ર: ઘણી વાર પાર 

જ પડવા દ@ધા નથી. મ1 ધાGુH હb ુ ંકÚક ને મને દºવ બીS જ કામમા ંઘસડ@ ગGુ.ં 
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હaુ ચપંારણમા ં Mુ ં કિમટ@=ુ ં કામ આટોપી ર�ો હતો તેવામા ં ખેડાથી મોહનલાલ 

પડંPાનો ને શકંરલાલ પર@ખનો કાગળ ખેડા �જTલામા ં િનtફળ ગયેલા પાક અન ે

મહ:Zલૂમાફ@ બાબત મQયો. �યા ં જઈ લોકોને દોરવાનો તેમણે આ0હ કય5. 

4થાિનક તપાસ કયા+ િવના કંઈ સલાહ આપવાની નહોતી ઈ�છા, નહોતી માર@ 

શ��ત ક: fહ|મત. 

બી� તરફથી ¡ી અનZયૂાબાઈનો કાગળ તેમના મaૂરસઘં બાબત હતો. મaૂરોના 

પગાર �ૂંકા હતા. તમેની પગાર વધારવાની લાબંા કાળની માગણી હતી, આ 

બાબત તેમને દોરવાની મને હ`શ હતી. આ �માણમા ંના=ુ ંલાગb ુ ંકામ પણ Mુ ં

\ૂર બેઠો કર@ શ[ંુ એવી મને આવડત નહોતી. તેથી પહ:લી તક: Mુ ંઅમદાવાદ 

પહ`�યો. મારા મનમા ંએમ હb ુ ં ક:, બ�ે કામની તપાસ કર@ થોડા સમયમા ં Mુ ં

ચપંારણ પાછો પહ`ચીશ ને �યાનંા રચના�મક કામની દ:ખર:ખ રાખીશ. 

પણ અમદાવાદ પહ`�યા પછ@ એવા ં કામો નીકળ@ પડPા ં ક: મારાથી ચપંારણ 

ક:ટલાક કાળ Zધુી જઈ ન શકાGુ,ં ને R િનશાળો ચાલતી હતી તે એક પછ@ એક 

પડ@ ભાગંી. સાથીઓએ અને મ1 ક:ટલાયે હવાઈ fકTલા બા�ંયા હતા, પણ ઘડ@ભર 

તો તે bટૂ@ પડPા. 

ચપંારણમા ં0ામિનશાળો અને 0ામZધુાર ઉપરાતં ગોરeા=ુ ંકામ મ1 હાથ કGુH હb ુ.ં 

ગોશાળા અને fહ|દ@ �ચારના કામનો ઈSરો મારવાડ@ ભાઈઓએ લીધો છે એ� ુMુ ં

મારા Ýમણમા ંજોઈ XBૂો હતો. બેિતયામા ંમારવાડ@ ¤હૃ4થે પોતાની ધમ+શાળામા ં

મને આ¡ય આ_યો હતો. બેિતયાના મારવાડ@ ¤હૃ4થોએ મને તેમની ગોશાળામા ં

સડંોNયો હતો. માર@ R કTપના આR છે તે જ કTપના ગોરeા િવષે �યાર: ઘડાઈ 
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Xકૂ@ હતી. ગોરeા એટલે ગોવશં��ૃs, ગોSિતZધુાર, બેલની પાસેથી મયા+દાસર 

કામ લે�ુ,ં ગોશાળાને આદશ+ \ુ^ધાલય બનાવવી, વગેર:. આ કામમા ં મારવાડ@ 

ભાઈઓએ "રૂ@ મદદ કરવા=ુ ંવચન આ_Gુ ંહb ુ.ં પણ Mુ ંચપંારણમા ં�4થર ન થઈ 

શBો એટલે તે કામ અI?ંુૂ જ રKુ.ં બેિતયામા ંગોશાળા તો આR પણ ચાલે છે, 

પણ તે આદશ+ \ુ^ધાલય નથી બની શક@. ચપંારણના બેલની પાસેથી હaુ 

વધાર:પડb ુ ં કામ લેવામા ંઆવે છે. નામના fહ|\ુઓ હaુયે બેલોને િનદ+યતા"વૂ+ક 

માર માર: છે ને ધમ+ન ેવગોવે છે. આ ખટકો મને હમંશેાને સા?ુ રહ@ ગયો છે. અન ે

zયાર: zયાર: ચપંારણ S� h ં �યાર: �યાર: આ અગ�યના ંઅIરૂા ં રહ:લા ં કામો=ુ ં

4મરણ કર@ િન:�ાસ %[ંુૂ h,ં ને તે અIરૂા ં મેલવા સા?ુ મારવાડ@ ભાઈઓ અન ે

dબહાર@ઓનો મીઠો ઠપકો સાભં»ં h.ં 

િનશાળો=ુ ં કામ તો એક નહk તો બી� ર@તે બી� જ^યાઓમા ં ચાલે છે. પણ 

ગોસેવાના કાય+Vમે જડ જ નહોતી ઘાલી, એટલે તેને જોઈતી fદશામા ં ગિત ન 

મળ@ શક@. 

અમદાવાદમા ં ખેડાના કામ િવષે મસલત ચાલી રહ@ હતી તે દર°યાન મaૂરો=ુ ં

કામ મ1 હાથ ધર@ લીIુ ંહb ુ.ં 

માર@ �4થિત અિતશય નાaુક હતી. મaૂરોનો ક:સ મને મજmતૂ જણાયો. ¡ી 

અનZયૂાબાઈને પોતાના સગા ભાઈની જોડ: લડવા=ુ ંહb ુ.ં મaૂરો અને માdલકોની 

વ�ચેના આ દા?ુણ Gsુમા ં ¡ી ~બાલાલ સારાભાઈએ %nુય ભાગ લીધો હતો. 

િમલમાdલકો સાથે મારો સબંધં મીઠો હતો, તેમની સામે લડ�ુ ંએ િવષમ કામ હb ુ.ં 

તેમની સાથે મસલતો કર@ તેમને મaૂરોની માગણી િવષે પચં નીમવા વીનNયા. 

પણ માdલકોએ પોતાની અને મaૂરોની વ�ચે પચંની દર°યાનગીર@ હોવાની 

યો^યતાનો 4વીકાર ન કય5. 
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મaૂરોને મ1 હડતાલ પાડવાની સલાહ આપી. આ સલાહ આપતા ંપહ:લા ંમaૂરોના 

અને મaૂર આગેવાનોના �સગંમા ં સાર@ ર@તે આNયો. તેમને હડતાળની શરતો 

સમSવી: 

1. શાિંતનો ભગં ન જ કરવો. 

2. R કામે ચડવા માગે તેના ઉપર બળા�કાર ન કરવો. 

3. મaૂરોએ dભeા� ન ખા�ુ.ં 

4. હડતાળ ગમે તેટલી લબંાય તોયે તેમણે \ૃઢ રહ:�ુ,ં ને પોતાનો પૈસો iટૂ: તો 

બી� મaૂર@ મેળવી ખાવાજો¤ુ ંકમા�ુ.ં 

આ શરતો આગેવાનો સમzયા ને તેમણે કmલૂ રાખી. મaૂરોની Sહ:ર સભા થઈને 

તેમા ંઠરાવ કય5 ક:, પોતાની માગણીનો 4વીકાર ન થાય, અથવા તેની યો^યતા 

અયો^યતાની તપાસ કરવા પચં ન િનમાય, �યા ંલગી તેમણે કામ ઉપર ન જ�ુ.ં 

આ હડતાળ દર°યાન ¡ી વTલભભાઈ અને ¡ી શકંરલાલ બòકરને Mુ ંખર@ ર@ત ે

ઓળખતો થયો કહ:વા�. ¡ી અનZયૂાબાઈનો પfરચય મને તેની "વૂ- જ સાર@ 

ર@તે થઈ XBૂો હતો. 

હડતાdળયાઓની સભા રોજ નદ@fકનાર: એક ઝાડની છાયા નીચે ભરાવા લાગી. 

તેમા ં તેઓ સ1કડોની સnંયામા ંરોજ હાજર@ "રૂતા હતા. �િત�ા=ુ ં Mુ ં તેમને રોજ 

4મરણ કરાવતો; શાિંત Sળવવાની, 4વમાન સઘંરવાની આવ�યકતા સમSવતો 

હતો. તેઓ પોતાનો 'એક ટ:ક'નો વાવટો લઈ રોજ શહ:રમા ંફરતા ને સરઘસJપ ે

સભામા ંહાજર થતા. 

આ હડતાળ એકવીસ fદવસ ચાલી. તે દર°યાન વખતોવખત માdલકોની જોડ: Mુ ં

મસલત કરતો, ઇ£સાફ કરવા વીનવતો. 'અમાર: પણ ટ:ક હોય ના? અમાર@ ન ે
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અમારા મaૂરોની વ�ચે બાપદ@કરાનો સબંધં હોય. ...તેની વ�ચે કોઈ આવે તે 

અમે ક:મ સહન કર@એ? તેની વ�ચે પચં ક:વા?' આ જવાબ મને મળતો. 
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21. <���� 8��х� 

મaૂરના કારણને આગળ ચલાવતા પહ:લા ં આ¡મની ઝાખંી કર@ લેવાની 

આવ�યકતા છે. ચપંારણમા ંરહ:તો છતો આ¡મને Mુ ંવીસર@ શકતો નહોતો. કોઈ 

કોઈ વાર �યા ંઆવી પણ જતો. 

કોચરબ અમદાવાદની પાસે=ુ ંનાનક�ુ ંગામ�ુ ંછે. અને આ¡મ=ુ ં4થાન એ ગામમા ં

હb ુ.ં કોચરબમા ં મરક@એ દ:ખાવ દ@ધો. બાળકોને Mુ ં તે વ4તીની મ�યે Zરુdeત 

નહોતો રાખી શકતો. 4વ�છતાના િનયમો ગમે તેટલા સાવધાનીથી પાળાતા ંછતા,ં 

આસપાસની અ4વ�છતાથી આ¡મને અdલ_ત રાખ�ુ ંઅસભંિવત હb ુ.ં કોચરબના 

લોકોની પાસે 4વ�છતાના િનયમો=ુ ં પાલન કરાવવાની અથવા તેમની આવ ે

સમયે સેવા કરવાની અમાર@ શ��ત નહોતી. અમારો આદશ+ તો એ હતો ક:, આ¡મ 

શહ:ર અથવા ગામથી અલગ રાખ�ુ,ં છતા ંએટ}ુ ં \ૂર નહk ક: �યા ંપહ`ચતા બM ુ

%�ુક:લી પડ:. કોઈક fદવસ તો આ¡મ આ¡યJપે શોભે તે પહ:લા ં તેને પોતાની 

જમીન પર ને iTુલી જ^યામા ં�4થર થવા=ુ ંહb ુ ંજ. 

મરક@ને મ1 કોચરબ છોડવાની નોfટસJપે ગણી. ¡ી " ૂSંભાઈ હ@રાચદં આ¡મની 

સાથે ઘણો િનકટનો સબંધં રાખતા, ને આ¡મની ઝીણીમોટ@ સેવા qsુ, િનરdભમાન 

ભાવે કરતા. તેમન ે અમદાવાદના વહ@વટનો બહોળો અ=ભુવ હતો. તેમણે 

આ¡મને સા?ુ જોઈતી જમીન તરત શોધી લાવવા=ુ ં બી�ુ ં ઝડ_Gુ.ં કોચરબની 

ઉ!ર દdeણનો ભાગ Mુ ંતેમની સાથે ફય5. પછ@ ઉ!ર તરફ {ણ ચાર માઈલ \ૂર 

�કૂડો મળે તો શોધી લાવવા=ુ ંમ1 તેમને ZચૂNGુ.ં હાલ zયા ંઆ¡મ છે તે જમીન 

તેઓ શોધી લાNયા. તે Rલની નજદ@ક છે એ માર: સા?ુ ખાસ �લોભન હb ુ.ં 

સ�યા0હ આ¡મવાસીને કપાળે Rલ તો લખી જ હોય એવી મા£યતા હોવાથી 
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Rલનો પડોશ ગ°યો. એટ}ુ ં તો Mુ ં Sણતો હતો ક:, હમંેશા ં Rલ=ુ ં 4થાન zયા ં

આસપાસ 4વ�છ જ^યા હોય તેવે ઠ:કાણે શોધવામા ંઆવે છે. 

આઠ:ક fદવસમા ંજ જમીનનો સોદો કય5. જમીન ઉપર એક: મકાન નહોb ુ;ં એક 

પણ ઝાડ નહોb ુ.ં નદ@નો fકનારો અને એકાતં તેને સા?ુ મોટ@ ભલામણ હતી. અમે 

તmંમૂા ં રહ:વાનો િનrય કય5. રસોડાને સા?ુ એક પતરા=ુ ં કામચલાઉ છાપ?ંુ 

બાધંવા=ુ ંને ધીમે ધીમે 4થાયી મકાન બાધંવાનો આરંભ કરવા=ુ ંધાGુH. 

આ વખતે આ¡મની વ4તી વધી હતી. આશર: ચાળ@સ નાના ંમોટા ં�ી"?ુુષો હતા.ં 

બધા ંએક જ રસોડ: જમતા ં હતા ંએટલી સગવડ હતી. યોજનાની કTપના માર@ 

હતી. અમલનો બોજો ઉપાડનાર તો િશર4તા %જુબ 4વ. મગનલાલ જ હતા. 

4થાયી મકાન બ£યા પહ:લાનંી અગવડોનો પાર નહોતો. વરસાદની મોસમ માથે 

હતી. સામાન બધો ચાર માઈલ \ૂરથી શહ:રમાથંી લાવવાનો હતો. આ અવાવ?ુ 

જમીનમા ં સપા+fદ તો હતા જ. તેવામા ં બાળકોને સાચવવા=ુ ં જોખમ R�ુ ં તે�ુ ં

નહોb ુ.ં fરવાજ સપા+fદને ન મારવાનો હતો, પણ તેના ભયથી %�ુત તો 

અમારામાથંી કોઈ જ નહોતા,ં આRયે નથી. 

fહ|સક �વોને ન મારવાના િનયમ=ુ ં યથાશ��ત પાલન fફિન�સ, ટૉT4ટૉય ફામ+ 

અને સાબરમતી {ણે જ^યાએ કGુH છે. {ણે જ^યાએ અવાવ?ુ જમીનમા ંવસવાટ 

કરવો પડPો છે. {ણે જ^યાએ સપા+fદનો ઉપ&વ સારો ગણાય. એમ છતા ં હaુ 

લગી એક પણ Sન ખોવી નથી પડ@, તેમા ંમારા Rવા ¡sા» તો ઈ�રનો હાથ, 

તેની [ૃપા જ aુએ છે. ઈ�ર પeપાત ન કર:, મ=tુયના રોજના કામમા ં હાથ 

ઘાલવા તે નવરો નથી બેઠો, એવી િનરથ+ક શકંા કોઈ ન કર:. આ વ4bનુ,ે અ=ભુવે 

બી� ભાષામા ં%કૂતા ંમને આવડbુ ંનથી. લૌfકક ભાષામા ંઈ�રની [ૃિતને %કૂતા 

છતા ંMુ ંSxુ ંh ંક: તે=ુ ં'કાય+' અવણ+નીય છે. પણ જો પામર મ=tુય વણ+ન કર: તો 
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તેની પાસે તો પોતાની તોતલી બોલી જ હોય. સામા£ય ર@તે સપા+fદને ન મારતા 

છતા ં સમાR પચીસ વષ+ લગી બ�યા ં રહ:�ુ,ં તેને અક4માત માનવાને બદલે 

ઈ�ર[ૃપા માનવી એ વહ:મ હોય તો તે વહ:મ પણ સઘંરવા લાયક છે. 

zયાર: મaૂરોની હડતાળ પડ@ �યાર: અ¡મનો પાયો ચણાઈ ર�ો હતો. આ¡મની 

�ધાન ��િૃ! વણાટકામ હb ુ.ં કાતંવાની તો હ� શોધ જ નહોતી કર@ શBા. તેથી 

વણાટશાળા પહ:લી બાધંવી એવો િનrય હતો. એટલે તેનો પાયો ચણાઈ ર�ો 

હતો. 
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22. �પ��� 

મaૂરોએ પહ:લા ં બે અઠવાfડયા ં iબૂ fહ|મત બતાવી; શાિંત પણ iબૂ Sળવી; 

રોજની સભામા ં iબૂ સnંયામા ં હાજર@ આપી. રોજ �િત�ા=ુ ં 4મરણ તેમને Mુ ં

કરાવતો. 'અમે મરqુ,ં પણ અમાર@ એક ટ:ક કદ@ નહk છોડ@એ,' એમ રોજ તઓે 

પોકાર@ પોકાર@ને કહ:તા. 

પણ છેવટ: તેઓ મોળા પડતા લા^યા, ને નબળો આદમી Rમ fહ|સક હોય છે તેમ 

નબળા પડPા તે Rઓ િમલમા ંજતા તેમનો ¾ષે કરવા લા^યા, ને કદાચ કોઈની 

ઉપર બળા�કાર વાપરશે એવી મને બીક લાગી. રોજની સભામા ંમાણસોની હાજર@ 

મોળ@ પડ@. આNયા તેમના ચહ:રા ઉપર ઉદાસીનતા છવાઈ હતી. મને ખબર મળ@ 

ક: મaૂરો ડગવા લા^યા છે. Mુ ં% ૂઝંાયો. આવે સમયે મારો ધમ+ શો છે એ િવચારવા 

લા^યો. દdeણ આfgકાની મaૂરોની હડતાળનો મને અ=ભુવ હતો, પણ આ 

અ=ભુવ નવો હતો. R �િત�ા કરાવવામા ંમાર@ �ેરણા હતી, Rનો Mુ ંરોજ સાeી 

બનતો, એ �િત�ા ક:મ bટૂ:? આ િવચાર અdભમાન ગણાય, અથવા તે મaૂરો 

��યેનો અને સ�ય ��યેનો �ેમ ગણાય. 

સવારનો પહોર હતો. Mુ ંસભામા ંહતો. મને કંઈ ખબર નહોતી ક: માર: qુ ંકર�ુ ંછે. 

પણ સભામા ંજ મારાથી કહ:વાઈ ગGુ,ં 'જો મaૂરો પાછા સôજ ન થાય ને િનકાલ 

ન થાય �યા ંલગી હડતાળ િનભાવી ન શક: તો અને �યા ંલગી માર: ઉપવાસ કરવો 

છે.' 

હાજર રહ:લા મaૂરો હ:બતાઈ ગયા, અનZયૂાબહ:નની ¬ખમાથંી ¬Zનુી ધારા 

ચાલી. મaૂરો બોલી ઊઠPા, 'તમે નહk, અમે ઉપવાસ કર@qુ,ં પણ તમારાથી 

ઉપવાસ થાય નહk. અમને માફ કરો, અમાર@ ટ:ક પાળqુ.ં' 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 537 

મ1 કKુ,ં 'તમાર: ઉપવાસ કરવાની જJર નથી. તમે તમાર@ �િત�ા=ુ ંપાલન કરો 

એટલે બસ છે. આપણી પાસે પૈસા નથી. આપણે મaૂરોને dભeા� ખવડાવી 

હડતાળ નથી ચલાવવી. તમે કંઈક મ�ર@ કરો ને તમાર@ રોજની રોટ@ Rટલા 

પૈસા મેળવો એટલે હડતાળ ગમે તેટલી ચાલે તો પણ તમે િનિrõત રહ@ શકો. 

મારો ઉપવાસ હવે િનકાલ પહ:લા ંન ¶ટ:.' 

વTલભભાઈ તેમને સા?ુ °Gિુનિસપાdલટ@મા ંકામ શોધતા હતા, પણ �યા ંકંઈ મળે 

તેમ નહોb ુ.ં આ¡મની વણાટશાળામા ં ર:તીની "રૂણી "રૂવાની હતી, તેમા ં ઘણા 

મaૂરોને કામ સ`પ�ુ ં એમ મગનલાલે ZચૂNGુ.ં મaૂરો તેમ કરવા તૈયાર થયા. 

અનZયૂાબહ:ને પહ:લ કર@, ને નદ@માથંી ર:તીના ટોપલા સારતા મaૂરોની હાર 

Sમી. આ \ૃ�ય જોવા R�ુ ંહb ુ.ં મaૂરોમા ંન�ુ ંજોર આNGુ.ં તેમને પૈસા Xકૂવનારા 

Xકૂવતા ંથાBા. 

આ ઉપવાસમા ંએક દોષ હતો. માdલકોની સાથે મને મીઠો સબંધં હતો એ Mુ ંલખી 

XBૂો h.ં તેથી તેમને ઉપવાસ 4પશ+ કયા+ િવના ન જ રહ:. સ�યા0હ@ તર@ક: 

મારાથી તેમની સામ ેઉપવાસ ન જ કરાય એ Mુ ંSણતો હતો. તેમની ઉપર R 

અસર પડ: તે મaૂરોની હડતાળની જ પડવી જોઈએ. મા?ંુ �ાયિr! તેમના 

દોષોને સા?ુ નહોb ુ;ં મaૂરોના દોષને ~ગે હb ુ.ં Mુ ંમaૂરોનો �િતિનિધ હતો, તેથી 

તેમના દોષે Mુ ંદોિષત થા�. માdલકોને તો મારાથી મા{ વીનવાય, તેમની સામ ે

ઉપવાસ કરવો {ાગામા ંખપે. છતા ંમારા ઉપવાસની તેમના ઉપર અસર પડPા 

િવના ન જ રહ: એમ Mુ ંSણતો હતો. પડ@ પણ ખર@. પણ મારા ઉપવાસને Mુ ંરોક@ 

શકતો નહોતો, આવો દોષમય ઉપવાસ કરવાનો મારો ધમ+ મ1 ��યe જોયો. 

માdલકોને મ1 સમSNયા, 'મારા ઉપવાસથી તમાર: તમારો માગ+ છોડવાની જરાય ે

જJર નથી.' તેમણે મને કડવામંીઠા મહ:ણા ં પણ માયાH. તેમ કરવાનો તમેન ે

અિધકાર હતો. 
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શેઠ ~બાલાલ આ હડતાળની સામે મÉમ રહ:વામા ંઅ0ેસર હતા. તેમની \ૃઢતા 

આrય+ પમાડનાર@ હતી. તેમની િનખાલસતા પણ મને તેટલી જ ગમી. તેમની 

સામે લડ�ુ ંમને િ�ય લા^Gુ.ં એમના Rવા અ0ેસર zયા ંિવરોધી પeમા ંહતા �યા ં

ઉપવાસની તેમની ઉપર પડનાર@ આડ@ અસર મને i ૂચંી. વળ@ તેમના ંધમ+પ�ની 

¡ી સરલાદ:વીનો મારા ��યે સગી બહ:નના Rટલો �ેમ હતો. મારા ઉપવાસથી 

તેમને થતી અકળામણ મારાથી જોઈ જતી નહોતી. 

મારા પહ:લા ઉપવાસમા ં તો અનZયૂાબહ:ન, બીS ઘણા િમ{ો ને મaૂરો સાથી 

થયા. તેમને વધાર: ઉપવાસ ન કરવા Mુ ં%�ુક:લીથી સમSવી શBો. આમ ચોમેર 

વાતાવરણ �મેમય બની ગGુ.ં માdલકો ક:વળ દયાને વશ થઈ સમાધાની કરવાના 

ર4તા શોધવા લા^યા. અનZયૂાબહ:નને �યા ં તેમની મસલતો ચાલવા લાગી. ¡ી 

આનદંશકંર Ëવુ પણ વચમા ંપડPા. છેવટ: તેઓ પચં િનમાયા અને હડતાળ ¶ટ@. 

માર: {ણ જ ઉપવાસ કરવા પડPા. માdલકોએ મaૂરોને મીઠાઈ વહÈચી. એકવીસ 

fદવસે સમાધાની થઈ. સમાધાનીનો મેળાવડો થયો તેમા ં માdલકો અને ઉ!ર 

િવભાગના કિમશનર હાજર હતા. કિમશનર: મaૂરોને સલાહ આપી હતી, 'તમાર: 

હમંેશા ં િમ. ગાધંી કહ: તેમ કર�ુ.ં' એમની જ સામે માર: આ બનાવ પછ@ bરુત 

�ઝ�ુ ંપડ�ુ ંહb ુ.ં સમય બદલાયો એટલે તે પણ બદલાયા, ને ખેડાના પાટ@દારોન ે

માર@ સલાહ ન માનવા=ુ ંકહ:વા લા^યા. 

એક રિસક તેમ જ ક?ુણાજનક બનાવની ન`ધ અહk લેવી ઘટ: છે. માdલકોએ 

તૈયાર કરાવલેી મીઠાઈ "tુકળ હતી, અને તે હSરો મaૂરોમા ંકઈ ર@તે વહÈચવી 

એ સવાલ થઈ પડPો હતો. R ઝાડના આ¡ય તળે મaૂરોએ �િત�ા લીધી હતી 

�યા ંતે વહÈચવી યો^ય છે એમ Sણીને, અને બીR Bાયંે હSરો મaૂરોને એકઠા 

કરવા અગવડ ભર:}ુ ંગણાય એમ સમ�ને, ઝાડની આસપાસના iTુલા મેદાનમા ં

વહÈચવાનો ઠરાવ થયો હતો. મારા ભોળપણમા ંમ1 માની લીIુ ંક: એકવીસ fદવસ 
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લગી િનયમનમા ં રહ:લા મaૂરો િવના�ય�ને હારબધં ઊભા રહ@ મીઠાઈ લેશે ને 

અધીરા થઈ મીઠાઈ ઉપર Mમુલો નહk કર:. પણ મેદાનમા ં વહÈચવાની બે {ણ 

ર@તો અજમાવી તે િનtફળ ગઈ. બે {ણ િમિનટ સીIુ ંચાલે ને bરુત બાધંેલી હાર 

bટૂ:. મaૂરોના આગેવાનોએ iબૂ �ય�ન કયા+ પણ તે ફોગટ નીવડPા. છેવટ: ભીડ, 

ઘ`ઘાટ ને Mમુલો એવા ંથયા ંક: ક:ટલીક મીઠાઈ કચરાઈ બરબાદ ગઈ. મેદાનમા ં

વહÈચવા=ુ ં બધં કર�ુ ં પડ�ુ,ં ને %�ુક:લીથી રહ:લી મીઠાઈને બચાવીને શેઠ 

~બાલાલના િમરS"રુને બગંલે પહ`ચાડ@ શBા. આ મીઠાઈ બીR દહાડ: 

બગંલાના મેદાનમા ંજ વહÈચવી પડ@. 

આમા ંરહ:લો હા4યરસ 4પtટ છે. 'એક ટ:ક'ના ઝાડ પાસે મીઠાઈ ન વહÈચી શકાઈ 

તે=ુ ંકારણ શોધતા ંએમ જોવામા ંઆNGુ ંક:, મીઠાઈ વહÈચવાની છે એ Sણવાથી 

અમદાવાદના dભખાર@ઓ �યા ંઆવી પહ`�યા હતા, ને તેમણે કતારો તોડ@ મીઠાઈ 

ઝડપવાના �ય�નો કર:લા. આ કJણરસ હતો. 

આ દ:શ uખૂમરાથી એવો પીડાય છે ક:, dભખાર@ઓની સnંયા વધતી Sય છે ને 

તેઓ ખાવા=ુ ં મેળવવાને સા?ુ સામા£ય મયા+દાનો લોપ કર: છે. ધિનક લોકો 

વગરિવચાર:, આવા dભખાર@ઓને સા?ુ કામ શોધી આપવાને બદલે તેમને dભeા 

આપી પોષે છે. 
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23. х3Z���� �19�a
 

મaૂરોની હડતાળ "રૂ@ થયા પછ@ મને દમ લેવાનો વખત પણ ન ર�ો ને માર: 

ખેડા �જTલાના સ�યા0હ=ુ ં કામ હાથ ધર�ુ ં પડ�ુ.ં ખેડા �જTલામા ં \ુtકાળ Rવી 

�4થિત હોવાથી મહ:Zલૂ માફ કરાવવાને સા?ુ ખેડાના પાટ@ દારો મથી ર�ા હતા. 

આ બાબત ¡ી અ%તૃલાલ ઠÉર: તપાસ કર@ fરપોટ+  કય5 હતો. Mુ ં કોઈ પણ 

ચોÉZ ્સલાહ આ"ુ ંતે અહ:લા કિમશનરન ેમQયો. ¡ી મોહનલાલ પડંPા અને ¡ી 

શકંરલાલ પર@ખ અથાગ મહ:નત કર@ ર�ા હતા. 4વ. ગોકળદાસ કહાનદાસ 

પાર:ખ અને ¡ી િવÀલભાઈ પટ:લની મારફતે ધારાસભામા ં તેઓ fહલચાલ કર@ 

ર�ા હતા. સરકર પાસે ડ:_Gટુ:શને ગયા હતા. 

આ વખતે Mુ ં¤જુરાત સભાનો �%ખુ હતો. સભાએ કિમશનર ને ગવન+રને અર� 

કર@, તારો કયા+, અપમાનો સહન કયાH. તેમની ધમક@ઓ સભા પી ગઈ. 

એવકÑતનો અમલદારોનો દોર આ વખતે તો હા4ય જનક લાગે છે. અમલદારોની 

એ વેળાની છેક હલક@ વત+xકૂ અસભંિવત Rવી લાગે છે. 

લોકોની માગણી એવી સાફ અને એવી હળવી હતી ક: એને સા?ુ લડત લડવાપx ુ

હોય જ નહk. જો પાક ચાર જ આની ક: તેથી ઓછો હોય તો તે વષ+ને સા?ુ 

મહ:Zલૂ માફ થ�ુ ંજોઈએ એવી Sતનો ધારો હતો. પણ સરકારના અમલદારોની 

¬કણીચાર આની કરતા ંવધાર: હતી. લોકો તરફથી "રુવાર કરવામા ંઆવbુ ંહb ુ ં

ક: એ ¬કણી ¬કણી ચારાઅનથી નીચે હોવી જોઈએ. સરકાર માને જ શાને? 

લોકો તરફથી મચં નીમવાની માગણી થઈ. સરકારન ે તે અસ� લાગી. Rટલા 

િવનવની થઈ શક: તેટલી કયા+ બાદ ને સાથીઓની સાથે મસલત કયા+ બાદ 

સ�યા0હ કરવાની મ1 સલાહ આપી. 
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સાથીઓમા ં ખેડા �જTલાના સેવકો ઉપરાતં %nુય�વે ¡ી વTલભભાઈ પટÛલ, ¡ી 

શકંરલાલ બòકર, ¡ી અનZયૂાબહ:ન, ¡ી ઈ£\ુલાલ કનૈયાલાલ યd�ક, ¡ી મહાદ:વ 

ભાઈ દ:સાઈ, વગેર: હતા. વTલભ ભાઈ પોતાની મોટ@ અને વધતી જતી 

વfકલાતનો ભોગ આપી આNયા હતા. �યાર પછ@થી તેથર@ બેસીને વક@લાત કર@ 

જ શBા નથી એમ કહ@એ તો ચાલે. 

અમે નfડયાદ અનાથ¡મમા ં વાસ કય5. અનાથા¡મમા ં વાસ કરવામા ં કોઈ 

િવશેષતા ન માને. નfડઆદમા ંએના R�ુ ંકોઈ બીaુ ંએટલા બધા માણસોને સ0ંહ@ 

શક: એ�ુ ં¶�ંુ મકાન નહોb ુ.ં છેવટ: નીચે �માણે �િત�ામા ંદ4તક લેવાયા: 

"અમારા ગામનો પાક ચાર આની થી ઓછો થયો છે,એમ અમે Sણીએ છ@એ. 

અમે તેટલા કારણસર મહ:Zલુ વZલૂ કરવા=ુ ં આવતા વષ+ Zધુી %લુતવી 

રાખવાની સરકારને અરજ કર@, છતા ંબધં કરવામા ંઆNGુ ંનથી. તેથી અમે નીચે 

સહ@ કરનાર �િત�ા કર@એ છ@એ ક:, અમે સરકારની મહ:Zલૂ આ વષ+ની "રૂ@ ક: 

R બાક@ રહ@ હોઇય તે નહk ભર@એ; પણ તે વZલૂ કરવા સરકારને R કાયદ:સર 

પગલા ંભરવા હશે તે ભરવા દઈqુ ંઅને તેથી થતા ં \ુઃખ સહન કર@qુ.ં અમાર@ 

જમીન ખાલસા થશે તો પણ અમે થવા દઈqુ.ં પણ અમાર: હાથ ેપૈસા ભર@ને aૂઠા 

થર@ 4વમાન નહk ¤મુાવીએ.જો ના.સરકાર બીજો હપતો બાક@ રહ:લી બધી 

જ^યાએ %લુતવી રાખે તો અમારામા ંR શ��તમાન હોઈqુ ં તે "રૂ@ અગર બાક@ 

રહ:લી મહ:Zલૂ ભરવા તૈયર છ@એ. અમરામા ં R શ��તમાન છે તેઓનેમહ:Zલૂ 

નભરવા=ુ ં કારાણ એ છે ક:, જો શ��તમાન ભર: તો અશ��તમાન ગભરાટમા ં

પોતાની ગમે તે ચીજ વેચીને ક: કરજ કર@ને મહ:Zલૂ ભર: અને \ુઃખ ભોગવે. એવી 

હાલતમાથંી ગર@બોનો બચાવ કરવો એ શ��તમાનની ફરજ છે એવી અમાર@ 

મા£યતા છે." 
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આ લડતને Mુ ં વધાર: �કરનો નહk આપી શ[ંુ.તેથી ગ� ં મીઠા ં 4મરણો છોડવા ં

પડશે. Rઓ આ મહ��વની લડતનો ¨ઓ અUયાસ કરવા ઈ�છે તેમન ે ¡ી 

શકંરલાલ પર@ખે લખેલો ખેડાની લડતનોઇ સિવ4તર સ!ાવાર ઈિતહાસ વાચંી 

જવાની માર@ ભલામણ છે. 
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24. ’� ���4�	�’ 

ચપંારાણ fહ|\ુ4તાનના એવા iણૂામ¬ આNGુ ંહb ુ ંને �યાનંી લડતને છાપા ંબહાર 

એવી ર@તે રાખી શકાઈ હતી ક: �યા ં બહારથી જોનારા આવતા નહોતા. ખેડાની 

લડત છાપે ચડ@ Xકૂ@ હતી. ¤જુરાતીઓને આ નવી વ4bમુા ં રસ સાર@ પેઠ: 

આવતો હતો. તેઓ ધન } ૂટંવવા તૈયાર હતા. સ�યા0હની લડત ધનથી નથી 

ચાલી શકતી, તેને ધનની ઓછામ ંઓછ@ આવ�યકત રહ: છે, એ વાત તેમને ઝટ 

સમજવામા ંનહોતી આવતી. રોકતા ંછતા ંપણ %ુબંઈના શેfઠયાઓએ જોઈએ તનેા ં

કરતા ં વધાર: પૈસા આ_યા ં હતા ને લડત£મે ~તે તેમા°થી કÚકર રકમ બચી 

હતી. 

બી� તરફથી 4�યા0હ@ સેનાને પણ સાદાઈનો નવો પાથ શીખવાનો ર�ો હતો. 

"રૂો પાઠ શીખી શBા ંએમ તો ન કહ@ શ[ંુ, પણ તેમણે પોતાની રહ:ણીમા ંઘણોક 

Zધુારો તો કર@ લીધો હતો. 

પાટ@દારોને સા?ુ પણ આ લડત નવી હતીગામેગામ ફર@ને તે=ુ ંરહ4ય સમSવ�ુ ઁ

પડb ુ.ં અમલદારો �Sના શેઠ નથી પણ નોકર છે, �Sના પૈસામાથંી તેઓ 

પગાર ખાનારા છે, એ સમSવી તેમનો ભય \ૂર કરવા=ુ ં કામ %nુય હb ુ.ં અન ે

િનભ+ય થતા ં છતા ં િવનય જઆળવવા=ુ ં બતાવ�ુ ં ને ગળે ઉતાર�ુ ં લગભગ 

અશB R�ુ ંલાગb ુ ંહb ુ.ં અમલદારોનો ડર છોડPા ંપછ@ તેમણે કર:લા ંઅપમાનોનો 

બદલો વાળવા=ુ ં મન કોને ન થાય? છતા સ�યા0હ@ અિવનયી થાય એ તો 

\ૂધમા ં ઝેર પડPા ં સમાન ગણય. િવનયનો પાથ પાટ@દારો "રૂો નહોતો ભણી 

શBા એ પાછળથી Mુ ંવધાર: સમzયો. અ=ભુવે જો� h ંક:, િવનય સ�યા0હનો 

કfઠનમા ંકfઠન ~શ છે. િવનય એટલે માન "વૂ+ક વચન ઉ�ચારણ એટલો જ અથ+ 
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અહk નથી. િવનય એટલે િવરોધી ��યે પણ મનમા ંઆદર, સરળ ભાવ, તેના 

fહતની ઈ�છા ને તે �માણે વત+ન. 

�થમના fદવસોમા ંલોકોની fહ|મત iબૂ જોવામા ંઆવતી હતી. પથમના fદવસોમા ં

સરકાર@ પગલા ં પણ મોળા ં હતા.ં પણ Rમ લોકોની &ઢતા વધતી જણાઈ તેમ 

સરકારને વધાર: ઉ0 પગલા ંભરવા=ુ ંમન થGુ.ં જ_તીદારોએ લોકોના ંઢોર વ1�યા,ં 

ઘરમાથંી ગમે તે માલ ઘસડ@ ગયા. ચોથાઈની નોfટસો નીકળ@. કોઈ આમનો 

આખો પાક જ_ત થયો. લોકોમા ં ગભરાટા ¶ટàો, ક:ટલાક: મહ:Zલૂ ભGુH, બીS 

પોતાનો માલ જ_ત કર@ને અમલદારો મહ:Zલૂ વZલૂ કર@ લે તો ¶ટàા એમ 

મનમા ંઈ�છવા લા^યા. ક:ટલાક મરdણયા પણ નીકQયા. 

આવામા ંશકંરલાલ પર@ખની જમીન=ુ ંમહ:Zલૂ તેમની જમીન ઉપર રહ:તા મા·સ ે

ભGુH, તેથી હાહાકાર થયો. શકંરલાલ પર@ખે તે જમીન કોમને આપી દઈ પોતાના 

માણ4થી થયેલા દોષ=ુ ં �ાયિ�ત કGુH, તેમની �િતtઠા Sળવાઈ, બીSઓન ે

દાખલો બેઠો. 

ડર@ ગયલેાઓને �ો�સાહન દ:વા સા?ુ, એક અયો^ય ર@તે જ_ત થ!લા ખેતરનો 

િતયાર થયેલો �ુગંલીનો પાક હતો, તે મોહનલાલ પડંPાની આગેવાની નીચે 

ઉતારવાની મ1 સલાહ આપી. માર@ &�tટએ એમા ંકયદાનો ભગં થતો નહોતો. પણ 

જો થતો હોય તો યે, જરા Rટલી મહ:Zલૂને સ?ુ આખા ઈભ પકની જ_તી એ 

કાયદ:સર હોય છતા,ં નીિત િવ?ુs છે ને ચોnખી } ૂટં છે ને તેવી ર@તે થયેલી 

જ_તીનો અનાદર કરવાનો ધમ+ છે, એમ મ1 ZચૂNGુ.ં તમે કરવામ ંRલ જવા=ુ ંને 

દંડ થવા=ુ ંજોખમ હb ુ ંતે લોકોને 4પtટ કર@ બતાNGુ ંહb ુ.ં મોહનલાલ પડંPાને તો 

એ જ જોઈb ુ ં હb ુ.ં સ�યા0હથી અવરોધ ે એવી ર@તે કોઈના Rલ ગયા િવના 

ખેદાની લડત "રૂ@ થાયે એ તેમને ન ગમતી વાત હતી. તેમણે આ ખેતરની 

�ુગંળ@ ઉતારવા=ુ ંબી�ુ ંઝડ_Gુ.ં તેમને સાત આઠ જણે સાથ આ_યો. 
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êકાર તમેને પકડPા િવના ક:મ રહ:? મોહનલાલ પડંPાને તેમના સાથીઓ 

પકડાયા એટલે લોકોનો ઉ�સાહ વ�યો. zયા ં લોકો Rલ ઈ�યાfદને િવષે િનભ+ય 

બને છે �યા ં રાજદંડ લોકોને દબાવવાને બદલે તેમને શૌય+ આપે છે.કચેર@એમા ં

લોકોના ટોળા ંક:સ જોવા ઊભરાયા.પડંPા અને એમના સાથીઓને �ૂંક@ Rલ થઈ. Mુ ં

મા=ુ ં h ં ક: કોટ+નો ઠરાવ uલૂ ભર:લો હતો. �ુગંળ@ ઉપાડવાની fVયા ચોર@ની 

કા=નૂી Nયાnયામા ંનહોતી સમાતી. પણ અપીલ કરવાની કોઈની �િૃ! જ નહોતી. 

Rલીઓને વળાવવા સરઘસ ગG,ુ ને તે fદવસથી મોહનલાલ પ±ંા '�ુગંળ@ચોર' 

નો માનીતો ઈલકાબ લોકો પાસેથી પા°યા તે આજ લગી તેઓ ભોગવે છે. આ 

લડનો ક:વો અને કઈ ર@તે ~ત આNયો એ વણ+વીને ખેડા �કરણ "?ંુુ કર@qુ.ં 
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25. х3Z��� %Z��	 z� 

આ લડતનો ~ત િવdચ{ ર@તે આNયો. લોકો થાBા હતા એ 4પtટ હb ુ.ં મÉમ 

રહ:લાને છેવટ લગી iવુાર થવા દ:વામા ં સકંોચ થતો હતો. સ�યા0હ@ને યો^ય 

લાગે એવો કોઈ ~તનો શોભાયમાન માગ+ મળે તો તે લેવા તરફ મા?ંુ વલણ હb ુ.ં 

એવો ઉપાય અણધાય5 આવી પડPો. નfડયાદ તા}કુાના મામલતદાર: કહ:ણ 

મોકTGુ ં ક:, જો �4થિતવાળા પાટ@દારો મહ:Zલૂ ભર@ આપે તો ગર@બ=ુ ં મહ:Zલૂ 

%લુતવી રહ:. આ બાબત મ1 લેdખતવાર કmલૂાત માગી તે મળ@. મામલતદાર 

પોતાના તા}કુાને સા?ુ જ જવાબદાર@ લઈ શક:, આખા �જTલાની જવાબદાર@ 

કલ�ટર જ લઈ શક:, તેથી મ1 કલે�ટરન ે "છૂGુ.ં તેનો ઉ!ર ફર@ વQયો ક: 

મામલતદાર: કKુ ંએવો Mુકમ તો નીકળ@ જ XBૂો છે. મને આવી ખબર નહોતી, 

પણ તે Mુકમ નીકQયો હોય તો લોકોની �િત�ા=ુ ંપાલન થGુ ંગણાય, �િત�ામા ં

એ જ વ4b ુહતી, તેથી એ Mુકમથી સતંોષ મા£યો. 

આમ છતા ંઆ ~તથી અમે કોઈ રા� ન થઈ શBા. સ�યા0હની લડત પાછળ 

મીઠાશ હોય તે આમા ંનહોતી. કલે�ટર Sણે તેણે કંઇ જ ન�ુ ંનથી કGુH. ગર@બ 

લોકોને છોડવાની વાત હતી, પણ તેઓ ભા^યે જ બ�યા. ગર@બમા ં કોણ એ 

કહ:વાનો અિધકાર �S અજમાવી ન શક@. �Sમા ંએ શ��ત રહ@ નહોતી એ=ુ ં

મને \ુઃખ હb ુ.ં તેથી ~તનો ઉ�સવ મનાયો, છતા ં તે મને આ \ૃ�tટએ િન4તેજ 

લા^યો. 

સ�યા0હનો qsુ ~ત એ ગણાય ક:, zયાર: આરંભ કરતા ં~તમા ં�Sમા ંવધાર: 

તેજ ને શ��ત જોવામા ંઆવે. આ Mુ ંન જોઇ શBો. 
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એમ છતા ંઆ લડાઇના ંR અ\ૃ�ય પfરણામો આNયા ંતેમનો લાભ તો આR પણ 

જોઇ શકાય છે, ને લેવાઇ ર�ો છે. ખેડાની લડતથી ¤જુરાતના ખે�તૂવગ+ની 

S¤િૃતનો, તેની રાzય�કરણી ક:ળવણીનો આરંભ થયો. 

િવ\ુષી ડા. બેસટંની 'હોમJલ'ની �િતભાશાળ@ ચળવળે તેનો 4પશ+ અવ�ય કય5 

હતો, પણ ખે�તૂ�વનમા ં િશdeત વગ+નો, 4વયસંેવકોનો ખરો �વેશ તો આ 

લડતથી જ થયો એમ કહ@ શકાય. સેવકો પાટ@દારના �વનમા ંઓત�ોત થયા 

હતા. 4વયસંવેકોને પોતાના eે{ની મયા+દા આ લડતમા ં જ જડ@, તેમની 

�યાગશ��ત વધી. વTલભભાઇએ પોતાને આ લડતમા ંઓળnયા એ એક જ R�ુ ં

તે�ુ ંપfરણામ નહોb ુ,ં એમ આપણે ગયે વષ- સકંટિનવારણ વખતે અને આ વષ- 

બારડોલીમા ંજોઇ શBા. ¤જુરાતના �S�વનમા ંન�ુ ંતેજ આNGુ,ં નવો ઉ�સાહ 

ર:ડાયો. પાટ@દારને પોતાની શ��ત=ુ ં�ાન થGુ ંતે કદ@ ન uલુાGુ.ં સMુ સમzયા ક: 

�Sની %�ુ�તનો આધાર પોતાની ઉપર છે, �યાગશ��ત ઉપર છે. સ�યા0હ: ખેડાની 

મારફતે ¤જુરાતમા ં જડ ઘાલી. એટલે, જોક: લડાઇના ~તથી Mુ ં રા� ન થઈ 

શBો, પણ ખેડાની �Sને તો ઉ�સાહ હતો, ક:મ ક: તેણે જોઈ લીIુ ંહb ુ ંક: શ��ત 

�માણે બIુ ં મQGુ,ં ને ભિવtયનો રાજ\ુઃખિનવારણનો માગ+ તેને મળ@ ગયો. 

આટ}ુ ં�ાન તેના ઉ�સાહને સા?ુ બસ હb ુ.ં 

પણ ખેડાની �S સ�યા0હ=ુ ં 4વJપ "?ંુૂ નહોતી સમ� શક@, તેથી તેને કડવા 

અ=ભુવ કરવા પડPા એ આપણે હવે પછ@ જોઇqુ.ં 
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26. ���� 8�х�� 

ખેડા=ુ ં�કરણ ચાલb ુ ં હb ુ ં તે વખતે Gરુોપ=ુ ંમહાG§ુ પણ ચાલb ુ ંજ હb ુ.ં તને ે

~ગે વાઈસરોયે fદTહ@મા ંઆગેવાનોને નોતયા+ હતા. તમેા ં હાજર રહ:વાનો મને 

આ0હ કય5 હતો. લોડ+ ચે°સgડ+ની સાથે મારો મૈ{ીનો સબંધં હતો એ Mુ ંજણાવી 

ગયો h.ં 

મ1 આમ{ંણ કmલૂ રાnGુ ંને Mુ ં fદTહ@ ગયો. પણ આ સભામા ંભાગ લેવામા ંમને 

એક સકંોચ તો હતો જ. %nુય કારણ તો એ ક: તેમા ંઅલીભાઈઓ, લોકમા£ય અન ે

બીS નેતાઓને નોતરવામા ંઆNયા નહોતા. તે વેળા અલીભાઈઓ Rલમા ંહતા. 

તેમને Mુ ં એકબે વાર જ મQયો હતો. તેમને િવષે ઘxુ ં સાભંQGુ ં હb ુ.ં તમેની 

સેવા�િૃત અને તેમની બહા\ુર@ની 4bિુત સMુ કરતા હતા. હક@મસાહ:બના �સગંમા ં

પણ Mુ ંનહોતો આNયો. તેમના ંવખાણ 4વ. આચાય+ ?ુ& અને દ@નબIં ુએ£ûઝન ે

મોઢ:થી બMુ સાભંQયા ંહતા.ં કલક!ાની %�ુ4લમ લીગની બેઠક વખતે �ેબ [ુર:શી 

અને બાfર4ટર nવાSની %લુાકાત કર@ હતી. દા. અનસાર@ તથા દા. અબ\ુર 

રહ:માનની સાથે પણ સબંધં બધંાઈ XBૂો હતો. સારા %સુલમાનોની સોબત Mુ ં

શોધતો હતો, ને R પિવ{ અને દ:શભ�ત ગણાય તેમના સબંધંમા ંઆવી તેમની 

લાગણી Sણવાની મને તી« ઈ�છા હતી. તેથી મને તેઓ તેમના સમાજમા ંzયા ં

લઈ Sય �યા ંકંઈ ખ1ચતાણ કરાNયા િવના જતો. 

fહ|\ુ%સુલમાન વ�ચે ખર@ િમ{ાચાર@ નથી એ તો Mુ ંદdeણ આfgકામા ંજ સમ� 

ગયો હતો. બનંે વ�ચેની ખટાશ મટ: તેવો એક પણ ઉપાય Mુ ં�યા ંજતો ન કરતો. 

ખોટ@ iશુામત કર@ ક: 4વ�વ ¤મુાવી તેમને ક: કોઈને ર@ઝવવા એ મારા 

4વભાવમા ં નહોb ુ.ં પણ �યાથંી જ Mુ ં સમજતો આNયો હતો ક:, માર@ અfહ|સાની 
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કસોટ@ ને તેનો િવશાળ �યોગ આ અ◌ ૈBને ~ગે થવાના ંછે. હaુ પણ મારો એ 

અdભ�ાય કાયમ છે. માર@ કસોટ@ ઈ�ર �િતeણ કર@ રહ:લ છે. મારો �યોગ ચા} ુ

જ છે. 

આવા િવચારો લઈને Mુ ં%ુબંઈ બદંર: ઊતય5 Ñતો, એટલે મને મજ[ૂર ભાઈઓનો 

મેળાપ ગ°યો. અમારો 4નેહ વધતો ગયો. અમાર@ ઓળખાણ થયા પછ@ bરુત 

અલીભાઈઓને તો સરકાર: �વતા દફન કયા+ હતા. મૌલાના મહમદાલીને રS 

મળતી �યાર: એ મને લાબંા કાગળ બેbલુ Rલથી ક: િછ|દવાડાથી લખતા. તેમન ે

મળવા જવાની મ1 સરકાર પાસે માગણી કર:લી તે ન મળ@ શક@. 

અલીભાઈઓને જ_ત કયા+ પછ@ કલક!ા %�ુ4લમ લીગની સભામા ંમને %સુલમાન 

ભાઈઓ લઈ ગયા હતા. �યા ં મને બોલવા=ુ ં કહ:}ુ.ં Mુ ં બોTયો. અલીભાઈઓને 

છોડાવવાનો %સુલમાનોનો ધમ+ સમSNયો. 

આ પછ@ તેઓ મને અલીગઢ કોલેજમા ંપણ લઈ ગયા હતા. �યા ંમ1 દ:શને સા?ુ 

ફક@ર@ લેવા %સુલમાનોને નોતયા+. 

અલીભાઈઓને છોડાવવાને સા?ુ મ1 સરકારની સાથે પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેન ે

~ગે એ ભાઈઓની dખલાફત િવષેની ��િૃ!નો અUયાસ કય5. %સુલમાનો જોડ: 

ચચા+ કર@. મને લા^Gુ ં ક:, જો Mુ ં %સુલમાનોનો સાચો િમ{ થવા મા¤ુ ંતો માર: 

અલીભાઈઓને છોડાવવામા ંને dખલાફતનો �Ù £યાય"રુ:સર ઉક:લાય તેમા ં"રૂ@ 

મદદ દ:વી જોઈએ. dખલાફતનો �Ù માર: સા?ુ સહ:લો હતો. તેના 4વત{ં ¤ણુદોષ 

માર: જોવાપxુ ંનહોb ુ.ં %સુલમાનોની તેને િવષેની માગણી જો નીિત િવ?ુ§ ન હોય 

તો માર: મદદ દ:વી જોઈએ એમ મને લા^Gુ.ં ધમ+ના �Ùમા ં¡§ા સવ5પર@ હોય 

છે. સૌની ¡§ા એક જ વ4bનુે િવષે એકસરખી હોય તો જગતમા ંએક જ ધમ+ હોય. 

dખલાફત િવષેની માગણી મને નીિત િવ?ુs ન જણાઈ, એટ}ુ ંજ નએ� પણ, એ 
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ક માગણીનો 4વીકાર d�fટશ �ધાન લૉઈડ zયૉR+ કય5 હતો, એટલે માર: તો 

તેમના વચન=ુ ંપાલન કરાવવા "રૂતો જ �ય�ન કરવા=ુ ંરKુ ંહb ુ.ં વચન એવા 

4પtટ શ³દોમા ં હb ુ ં ક: મયા+fદત ¤ણુદોષ તપાસવા=ુ ં કામ ક:વળ મારા 

~તરા�માને �સ� કરવા ખાતર કરવા=ુ ંહb ુ.ં 

dખલાફતના �Ùમા ંમ1 %સુલમાનોને સાથ દ@ધો તે િવષે િમ{ોએ અને ટ@કાકારોએ 

મને ઠ@ક ઠ@ક ટ@કાઓ સભંળાવી છે. એ બધાનો િવચાર કરતા ંછતા,ં R અdભ�ાયો 

મ1 બા�ંયા ને R મદદ દ@ધી એવડાવી તેન ેિવષે મને પrાતાપ નથી, તેમા ંમાર: 

કqુ ં Zધુારવાપxુ ં નથી. આR પણ એવો �Ù ઊઠ: તો માર@ વત+xકૂ એવા જ 

�કારને હોય એમ મને ભાસે છે. 

આવી Sતના િવચારોભય5 Mુ ંfદTહ@ ગયો. %સુલમાનોના \ુઃખ િવષેની ચચા+ માર: 

વાઈસરૉય સાથે કરવાની જ હતી. dખલાફતના �Ùે હaુ પોતા=ુ ં"ણૂ+ 4વJપ પકßુ ં

નહોb ુ.ં 

fદTહ@મા ંપહ`ચતા ંદ@નબIં ુઍ£ûઝે એક નૈિતક �Ù ઊભો કય5. એ જ અરસામા ં

ઈટાલી ને Ú^લડં વ�ચેના ¶પા કરારો િવષેની ચચા+ ~0ે� અખબારોમા ંથયેલી 

તેની દ@નબIંએુ મને વાત કર@ ને કKુ:ં'જો આમ ¶પા કરારો Ú^લડં: કોઈ સ!ાની 

સાથે કયા+ હોત તો તમારાથી આ સભામા ં ક:મ મદદગાર ભાગ લેવાય?' Mુ ંઆ 

કરારો િવષે કંઈ Sણતો નહોતો. દ@નબIંનુો શ³દ માર: સા?ુ બસ હતો. આવા 

કારણને ~ગે સભામા ંભાગ લેવાની આનાકાની કરનારો પ{ મ1 લૉડ+ ચે°સફડ+ન ે

લnયો. તેમણે મને ચચા+ કરવા બોલાNયો. તેમની સાથ ેને પછ@ િમ. મેફ@ની સાથ ે

મને લાબંી ચચા+ થઈ. તેનો ~ત એ આNયો ક: મ1 સભામા ંભાગ લેવા=ુ ં4વીકાGુH. 

વાઈસરોયની દલીલ �ૂંકમ ંઆ હતી: ' તેમ ેએમ તો નથી માનતા ને ક: d�fટશ 

કÛdબનેટ R કંઈ કર: તેની વઈસરૉયની Sણ હોવી જોઈએ? d�fટશ સરકાર કોઈ 

fદવસ સરકાર કોઈ fદવસ uલૂ ન જ કર: એવો દાવો Mુ ંનથી કરતો, કોઈ કરb ુ ં
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નથી. પણ જો તેની હ4તી જગતને કTયાણકાર@ છે એમ તમે કmલૂ કરો, જો તેની 

��િૃ!થી આ દ:શને કTયાણકાર@ છે એમ તમે માનો, તો દર:ક શહ:ર@નો તેની 

આઓઅિતને સમયે સતેને મદદ દ:વાનો ધમ+ છે એમ તમે કmલૂ નહk કરો? ¶પા 

કરારને િવષે R તમે છાપામા ંજોGુ ંછે તે મ1 પણજોGુ ંછે. એથી િવશેષ Mુ ંનથીએ 

Sણતો એ Mુ તમને ખાતર@"વૂ+ક કહ@ શ[ંુ h.ં છાપામા ંક:વી ગપો આવે છે એ તો 

તમે Sણો જ છો. qુ ંછાપમા ંઆવેલી એક િન|દક વાતથી તમે સTતનતનો આવે 

સમયે �યાગ કર@ શકો છો? લડાઈ "રૂ@ થઈ ગયા પછ@ તમાર: Rટલા નીિતના 

�Ùો ઉઠાવવા હોય એટલા ઉઠાવી શકો છો, ને Rટલી વઢવાડ કરવી હોય એટલી 

કર@ શકો છો.' 

આ દલીલે નવી નહોતી. R અવસર: ને Rવી ર@તે %કુાઈ તેથી મને નવી Rવી 

જણાઈ ને મ1 સભામા ંજવા=ુ ંકmલૂ કGુH. dખલાફત બબત માર: વાઈસરૉયને કાગળ 

લખી મોકલવો એમ ઠGુH. 
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27 .���GK�� O��� 

સભામા ંMુ ંહાજર થયો. વાઈસરૉયની તી« ઈ�છા હતી ક: માર: િસપાહ@ને મદદના 

ઠરાવન ેટ:કો આપવો. મ1 fહ|દ@-fહ|\ુ4તાનીમા ંબોલવાની માગંની કર@. વાઈસરૉય ે

તે 4વીકાર@, પણ સાથે જ ~0ે�મા ંબોલવા=ુ ંZચૂNGુ.ં મર: તો ભષન કર�ુ ંજ 

નહોb ુ.ં Mુ ંR બોTયો b ્આટ}ુ ંજ હb ુ:ં 'મને માર@ જવાબદાર@=ુ ં"રૂb ુ ંભાન છે, ન ે

તે જવાબદાર@ સમજતો છતો Mુ ંઆ ઠરાવને ટ:કો આ"ુ ંh.ં' 

મને fહ|\ુ4તાનીમા ંબોલવા સા?ુ ઘણાએ ધ£યવાદ આ_યા. તેઓ કહ:તા હતા ક:, 

વાઈસરૉયની સભામા ં આ કાળમા ં fહ|\ુ4તાનીમા ં બોલવાનો આ પહ:લો દાખલો 

હતો. ધ£યવાદ અને પહ:લો દાખલો હોવાની ખબર i ૂ�ંયા. Mુ ંશરમાયો. આપના જ 

દ:શમા,ં દ:શને લાગતા કામની સભામા ં દ:શની ભાષાનો બfહtકાર ક: તેની 

અવગણના એ ક:વી \ુઃખની વાત! અને મરા Rવા કોઈ fહ|\ુ4તાનીમા ં એક બે 

વાB બોલે તો તેમા ંધ£યવાદ શા? આવા �સગંો આપની પડતી દશા=ુ ંભાન 

કરાવનારા છે. સભામા ંબોલેલા વાBમા ંમર: સા?ુ તો બMુ વજન હb ુ.ં એ સભા ક: 

એ ટÛકો મારાથી uલુાય તેમ નહોતા.ં મર@ એક જવાબદાર@ તો માર: fદTહ@મા ંજ 

આટોપી લેવાની હતી. વઈસરૉયને કાગળ લખવા=ુ ં કામ મને સહ:}ુ ં ન લા^Gુ.ં 

સભામ ં જવાની માર@ આનાકાની , તેના ં કારણો, ભિવtયની આશાઓ વગેર:ની 

ચોખવટ માર: સા?ુ કરવાની મને આવ�યક લાગી. 

મ1વાઈસરૉયને કાગળ લnયો તેમા ં લોકમા£ય િતલક, અલીભાઈઓ વગેર: 

નેટઓની ગેરહાજર@ િવષે મારો શોક Sહ:ર કય5, લોકોની રાzય �કરણી 

માગણીનો ને લડાઈમાથંી ઉ�પ� થતી %સુલમાનોની માગણીઓનો ઉTલેખ કય5. 

આ કાગળ છાપવાની મ1 રS માગી તે વાઈસરૉયે iશુીથી આપી. 
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આ કાગળ િસમલા મોકલવાનો હતો, ક:મક: સભા "રૂ@ થતા ંવાઈસરૉય તો િસમલા 

પહ`ચી ગયા ં હતા.ં �યા ં ટપાલ મારફતે કાગળ મોકલવો એમા ં ઢ@લ થતી હતી. 

માર: મન કાગળ મહ��વનો હતો.વખત બચાવવાની જJર હતી. ગમે તેની સાથ ે

કાગળ મો�લવાની ઈ�છા નહોતી. કોઈ પિવ{ માણસની મારફત કાગળ Sય તો 

સા?ંુ એમ મને લા^Gુ.ં દ@નબIં ુ અને Zધુીલ ?ુ& : ભલા ર:વ. આયરલòડ=ુ ં નામ 

ZચૂNGુ.ં તેમને કાગળ વાચંી તે તેમને qsુ લગે તો તે લઈ જવા=ુ ં કmલૂ કGુH. 

કાગળ ખાનગી નહોતો જ. તેમણે વા�ંયો, તેમને ગ°યો ને લઈ જવા રા� થયા. 

મ1 બેS વગ+=ુ ંરલ ભા�ુ ંઆપવા=ુ ં કGુH. પણ તે લેવાનો તેમણે ઈ£કાર કય5 ન ે

રા{ીને %સુાફર@ છતા ં ઈ£ટરની fટfકટ જ લીધી. તેમની સાદાઈ, સરળતા અન ે

4પtટતા ઉપર Mુ ં મોfહત થયો. આમ પિવ{ હાથે અપાયેલા કાગળ=ુ ં પfરણામ 

માર@ &�tટએ સા?ંુ જ આNGુ.ં મારો માગ+ તેથી સાફ થયો. 

મર@ બી� જવાબદાર@ રંગJટની ભરતી કરવાની હતી. Mુ ંઆ યાચના ખેડામા ંનહk 

તો Bા ંકJ?ં મારા સાથીઓને �થમ ન નોત?ંુ તો કોને નોત?ંુ? ખેડા પહ`ચતા ંજ 

વTલભભાઈ ઈ�યાfદની સાથે મસલત કર@. તેમનામાનંા ક:ટલાકને bરુતµ ૂટંડો ન 

ઊતય5. Rમને વાત ગમી તેમને કાય+ની સફળતા િવષે શકંા આવી. R વગ+માથંી 

ભરતી કરવી અÑતી તે વગ+ને સરકાર ��યે કqુ ં વહાલ નહોb ુ.ં સરકરના 

અમલદારોનો થયેલો કડવો અ=ભુવ હaુ તાજો જ હતો. 

છતા ંકાયા+રંભ કરવાની તરફ:ણમા ંબધા થયા. આરંભ કય5 ક: bરુત માર@ ¬ખ 

ઉઘડ@. મરો આશાવાદ પણ કÚક ઢ@લો થયો. ખેડાની લડતમા ં લોકો પોતાની 

ગાડ@ મફત આપતા, એક 4વયસંેવકની હાજર@ની જJર હોય �યા ં{ન ચાર મળ@ 

રહ:. હવે ગાડ@ પૈસા આપતા ંપણ દો�લી થઈ પડ@. પણ એમ અમે કંઈ િનરાશ 

થઈએ એવા નહોતા. ગાડ@ને બદલે પગપાળા %સુાફર@ ઠરાNGુ.ં રોજ વીસ 

માઈલની મજલ કરવાની હતી. ગાડ@ ન મળે તો ખાવા=ુBંથંી જ મળે? માગ�ુ ં
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એ અણ બરોબર નહk. તેથી ��યેક 4વયસંેવક પોતાન ખાવા "રૂb ુ ં પોતાના 

દફતરમા ંલઈને નીકળે એમ નÉ@ કGુH. મોસમ ઉનાળાની અÑતી એટલે ઓઢવા=ુ ં

કંઈ સાથે રાખવાની આવ�યકતા નહોતી. 

R R ગામ જતા �યા ંસભા ભરતા. લોકો આવતા, પણ ભરતીમા ંનામ તો માડં 

એક બે મળે. ' તમે અfહ|સાવાદ@ એક અમને હિથયાર લેવા=ુ ંકહો છો?' 'સરકાર: 

fહ|દ=%ુ ્qુ ંભ}ુ ંકGુH છે ક: તમે મને મદદ દ:વા=ુ ંકહો છો?' આવા અનેક Sતન 

�Ùો માર@ આગલ %કુાતા. 

આમ છતા ંધીમે ધીમ ેઅમારા સતત કાય+ની અસર લોકો ઉપર થવા લાગી હતી. 

નામો �માણમા ંઠ@ક ન`ધાવા લા^યા,ં ને જો પહ:લી �ુકડ@ નીકળ@ પડ: તો બીSને 

સા?ુ માગ+ iTુલો થશે એમ અમે માનતા થયા. રંગJટ નીકલી પડ: તેમને Bા ં

રાખવા વગેર: ચચા+ Mુ ંકિમશનરની સાથે કરતો થઈ ગયો હતો. કિમશનરો ઠ:કાણે 

ઠ:કાણે fદTહ@ના ન%નૂા ઉપર સભાઓ ભરવા લા^યા હતા. તેવી ¤જુરાતમા ંપણ 

ભરાઈ. તમેા% ્ મને અને સાથીઓને જવા=ુ ંઆમ{ંણ હb ુ.ં અહk પન Mુ ં હાજર 

થયો હતો. પણ જો fદTહ@મા ંMુ ંઓછો શોભતો જણાયો તો અહk તેથી પણ વધર: 

ઓછો શોભતો મને લા^યો. હા�હાના વાતાવરણમા ંમને ચેન નહોb ુ ંપડb ુ.ં અહk 

Mુ ંજરા િવશષે બોTયો હતો. મારા બોલવામા ંiશુામત R�ુ ંતો નહોb ુ ંજ, પણ બે 

કડવા ંવેણ હતા.ં 

રંગJટની ભરતીને ~ગે મ1 પિ{કા કાઢ@ હતી તેમા ંભરતીમા ંઅવવાના િનમતંણ+મા ં

એક દલીલ હતી તે કિમશનરને i ૂચંી હતી. તેનો સાર આ હતો: 'd�fટશ રાzયના 

ઘણા અપ[ૃ�યોમાથંી આખી �Sને શ�રfહત કરવાના કાયદાને ઈિતહાસ તે=ુ ં

કાળામા ં કા»ં કામ ગનશે. આ કાયદો રદ કરાવવો હોય અને શ�નો ઉપયોગ 

શીખવો હોય તો આ Zવુણ+ તક છે. રાzયની આપિ!ને કાળે મ�યા વગ+ 4વે�છાએ 

મદા\્ કરશે તો અિવ�ાસ \ૂર થશ,ે અને Rને શ� ધારણ કરવા ંહશે તે Zખેુથી 
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ધારણ કર@ શકશે.' આને ઉ§ેશીને કિમÙરને કહ:�ુ ંપડ�ુ ં હb ુ ં ક:, તેમની ને માર@ 

વ�ચે મતભેદછતા ંતેમને સભામા ંમાર@ હાજર@ િ�ય હતી. માર: પણ મારા મત=ુ ં

સમથ+ન બની શÎુ ંતેટલા મીઠા શ³દોમા ંકર�ુ ંપડ�ુ ંહb ુ.ં 

ઉપર R કાગળનો ઉTલેખ કરવામા ંઆNયો છે તેનો સાર નીચે આપવામા ંઆવ ે

છે: 

Gsુ પfરષદમા ંહાજર: આપવા િવષે મને આનાકાની હતી, પણ એ આપને મQયા 

પછ@ \ૂર થઈ છે,અને તે=ુ ંએક કારણ એ અવ�ય હb ુ ંક:, આપના ��યે મને બM ુ

આદર છે. ન આવવાના ં કારણોમા ં મજmતૂ કારાણ એ હb ુ ં ક:, તેમા ં લોકમા£ય 

િતલક, િમિસસ બેસટં અને અલીભાઈઓને િનમ{ંણ નહોb ુ.ં એમને Mુ ંલોકોના બMુ 

શ��તશાળ@ નાયક ગxુ ંh.ં મને તો લાગે છે ક: , તેમને િનમ{ંણ ન આપવમા ં

સરકાર: ગભંીર uલૂ કર@ છે, અને Mુ ંહaુ Zચૂ�ુ ંh ંક: �ાિંતક પfરષદો ભરવામા ં

આવે તેમા ં તેમને િનમ{ંણ મોકલાય. મરો ન� અdભ�ાય છે ક:, આવ �ૌઢ 

નાયકોન,ે તેઓની સાથે ગમે તેવો મતભેદ હોય છતા,ં કોઈ સTતનત અવગણી 

શક: નહk. આ�4થિતમા ંMુ ંસભાની સિમિતઓમા ંહાજર ન રહ@ શBો અને સભામા ં

ટ:કો આપીને સિંતtટ ર�ો. સરકારને કર:ળ@ Zચૂના કmલૂ થાય ક: bરુત મારા 

ટ:કાની અમલ કરવાની Mુ ંઆશા રાiુ ંh.ં 

R સTતનતમા ંભિવtયમા ંઅમે સ"ંણૂ+તાએ ભાગીદાર થવાની આશા રાખીએ છ@એ 

તેમા ંતેને આપિ!કાળે "રૂ@ મદદ દ:વાનો અમારો ધમ+ છે. પણ માર: એમ તો કહ:�ુ ં

જોઈએ ક:, તેની સાથે એ આશા રહ:લી છે ક: એ મદાને લીધે અમારા �યેયને અમ ે

વહ:લા પહ`ચી વળqુ.ં તેથી લોકોને આટ}ુ ંમાનવાનો અિધકાર છે ક:, R Zધુારાઓ 

bરુતમા% ્ થવાની આશાઅ આપના ભાષણમા ં આપવામા ં આવેલી છે, ત ે

Zધુારામા ં મહાસભા અને %4ુલીમ લીગની %nુય મગણીઓનો સમાવેશ થશે. 

મારાથી બની શકb ુ ં હોર તો Mુ ંઆવે ટાણે હોમJલ વગેર:= ુ ં ઉ�ચારણ સરiુ ંન 
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કરત. પણ સા�ાzયની અણીને વખતે બધા શ��તશાલી fહ|દ@ઓને તેના રeણને 

અથ- % ૂગેં મોઢ: હોમાઈ �ેરત, એટ}ુ ંકરવાથી જ અમે સા�ાzયના મોટામા ંમોટા 

અને આદરનેય ભાગીદાર બની Sત. 

પણ િશdeત વગ- એથી ઓછો અસરકારક માગ+ લીધો છે. જનસમાજમા ંએની વગ 

ઘણી છે. Mુ ંfહ|\ુ4તાનમા ંઆNયો h ં�યારથી જજનસમાજન ગાઢ સબંધંોમા ંઆવતો 

ર�ો h.ં અને Mુ ંઆપને જણાવવા ઈ�h ંh ંક:, હોમJલની ધગશ તેનામા ંપેઠ@ છે. 

હોમJલ િવના લોકોને કદ@ સતંોષ થવાનો નથી. તેઓ સમR છે ક: હોમJલ 

મેળવવાને સા?ુ Rટલો ભોગ અપાય છે તેટલો ઓછો છે. તેથી જોક: સા�ાzયન ે

સા?ુRટલા 4વયસંવેકો આપી શકાય તેરલા આપવા જોઈએ, પન આિથªક મદદને 

િવશે Mુ ંએમ નથી કહ@ શકતો. લોકોની �4થિતને Sનીને M%ુ ્એમ કહ@ શ[ંુ hકં: 

fહ|\ુ4તાન R મદદ આપી XÎૂુ ંછે તે તેના ગS ઉપરવટ છે. પણ Mુ ંઆટ}ુસંમaુ ં

h ંક:, સભામા ંRમણે ટ:કો આ_યો છે તેમણે મરણ પયHત મદદ આપવાનો િનrય 

કય5 છે. પણ અમાર@ �4થિત કફોડ@ છે. અમે કંઈ એક પેઢ@ના ભાગીદાર નથી. 

અમાર@ મદદનો પા!" ્ભિવtયની આશા ઉપર બધંાયેલો છે, અને એ આશા કઈ 

છે એ જરા િવશેષે કહ:વાની જJર છે. Mુ ં સા�ંુ કરવા નથી ઈ�છતો. પણ માર: 

આટ}ુ ંતો કહ:�ુ ંજ જોઈએ ક:, તેને િવષે િનરાશા ઉપR તો સા�ાzયને િવષેની 

આજલગીની મા£યતા Ýમણાગણાશે. આપ ેઘરના કંકાસ uલૂી જવા=ુ ંZચૂNGુ ંછે; 

તેનો અથ+ જો એમ હોય ક: aુલમો અને અમલદારોના અપ[ૃ�યો સહન કરવા,ં તો 

એ અસભંિવત છે. સગંfઠત aુલમની સામે બIુ ંબળ વાપર�ુ ંMુ ંએ ધમ+ સમaુ ંh.ં 

તેથી અમલદારોને આપે Zચૂવ�ુ ં ઘટ: ક: છે ક: એક પણ �વને તેઓ ન 

અવગણેઅને "વૂ- નથી આપે}ુ ંએટ}ુ ંમાન લોકમતને આપે. ચપંારણમા% ્સકૈાના 

aુલમની સામે થતા ંd�fટશ £યાય=ુસંવ5પર@ પxુ ંમે િસs કર@ બતાNGુ ંછે. ખેડાની 

રºયતે જોઈ લીIુ ં છે ક:, zયાર: તેનામા ં સ�યને સા?ુ \ુઃખ વેઠવાની શ��ત હોય 
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�યાર: ખર@ સ!ા રાzયસ!ા નથી પણ લોકસ!ા છે; અને તેથી R સTતનતને તે 

�S શાપ આપતી હતીતી તેને િવષે તેમની કડવાશ ઓછ@ થઈ છે, અને R 

રાzયસ!ાએ સિવનય કા=નૂ ભગંને સહન કર@ લીધો તે સ!ા લોકમતને છેક 

અવગણનાર@ નહk હોય એવી તનેી ખાતર@ થઈ છે. તેથી માર@ મા£યતા એવી છે 

ક:, ચપંારણ અને ખેડામા ંમ1 R કામ કGુH તે આ પડાઈ પર�!વનેી માર@ સેવા છે. 

એવી Sત=ુ ંમા?ંુ કામ બધં કરવ=ુ ંજો અ°ને કહો તો મારો �ાસ Jધંવા=ુ ંઆપ ે

કKુ ંએમ Mુ ંમા=ુ.ં જો આ�મબળને એટલે �ેમબળને, શ� બળને બદલે લોકિ�ય 

કર@ %કૂવામા ંMુ ંસફળ થા�, તો Mુ ંSxુ ંh, ક: fહ|\ુ4તાન આખા જગતની કરડ@ 

નજર થય તો તેની સામે પણ �ઝી શક: છે.તેથી દર:ક વખતે આ \ુઃખ સહન 

કરવાનીસનાતન નીિત મારા �વનમા ં વણવાને સા?ુ Mુ ં મારા આ�માને ક4યા 

અV@શ, અને એ નીિતનો 4વીકાર કરવા બીSઓને નોતયાH કર@શ; અને જો Mુ ંકોઈ 

બી� ��િૃ!મા ં ભાગ લÞ h ં તો તેનો હ:b ુ પણ મ{ એ જ નીિતની અ�¾તીય 

ઉ!મતા િસs કરવાન ેસા?ુ છે. 

છેવટમા,ં %સુલમાન રાzયો િવષે ચોÉસ ખા{ી આ_વાઅ=ુ ં d�fટશ �ધાન 

મડંળને Zચૂવવા Mુ ંઆપને િવન�ુ ંh ંઆપ Sણો ક:, તેને િવષે દર:ક %સુલમાનન ે

dચ|તા રહ: છે. પોતે fહ|\ુ હોઈને Mુ ંતેમની લાગણી િવષે બેદરકાર નથી રહ@ શકતો. 

તેમ=ુ ં\ુઃખ તે અમા?ંુ હોય જ. આ %સુલમાન રાzયોના હકને Sળવવામા,ં તેમના ં

ધમ+ 4થાનોને િવષેની તેમની લાગણીને માન આપવામા,ં અને fહ£\ુ4તાનની 

હોમJલ િવષેની માગનીના 4વીકારમા ં સા�ાzયની સહ@સલા°તી રહ:લી છે. આ 

કાગળ મ1 લnયો છે ક:મ ક: Mુ ં~0ેજોને ચાMુ ંh,ં અને R વફાદાર@ ~0ેજમા ંહોય 

તે વફાદાર દર:ક fહ|દ@મા ંજગાવવા Mુ ંઈ�h ંh.ં 
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28. ���પL��4s 

રંગJટની ભરતી કરતા ંમા?ંુ શર:ર ઠ@ક ઘસાGુ.ં એ વકÑતે મારો ખોરાક %nુય�વ ે

u ૂRંલી અને ખાડં:લી ભ`યસkગ અને ગોળને મેળવણી ક:ળં ઈ�યાfદ ફળ અને બે 

{ણ લkm=ુ ુ ંપાની એ હતો. સkગ વધાર: �માણમા ંખવાય તો =કુશન કર: એમ Mુ ં

Sણતો હતો. એમ છતા ંએ વધાર: ખવાઈ. તેથી સહ:જ મરડો થયો. માર: વખતો 

વખત આ¡મમા ંઆવવા=ુ ંતો થb ુ ંજ. આ મરડો મનેગણકારવા Rવો ન લા^યો. 

રા{ીએ આ¡મ પહ`�યો. દવાઓ એ વખતે Mુ ં ભા^યે જ અVતો. એક વકÑત 

ખાવા=ુ ં છોડ@ દઈશ એટલે મટશે એમ િવ�ાસ હતો. બીR fદવસે સવાર: કંઈ 

નહોb ુ ંખાIુ,ં એટલે દરદ શાતં થGુ ં હb ુ.ં પણ Mુ ંSણતો હતો ક:, માર: ઉપવાસ 

લબંાવવો જોઈએ, અથવા ખા�ુ ં જ જોઈએ તો ફળના રસ Rવી કંઈક વ4b ુ

ખવાય. 

આ fદવસ કોઈ તહ:વારનો હતો. બપોરના પણ Mુ ંનહk જ%ુ ંએમ મ1 ક4bરૂબાઈન ે

કહ@ દ@Iુ ંહb ુ ંએ�ુ ં4મરણ છે. પણતેણે મને લલચાNયો અને Mુ ંલાલચમા ંપડPો. 

આ સમયે Mુ ંકોઈ પણ પq=ુુ ં\ૂધ નહોતો લેતો, તેથી ઘીછાશનો પણ �યગ હતો. 

એટલે માર: સા?ુ તેલમા ંભરડ:લા ઘ�ની લાપસી બનાવી હતી એ અને આખા મગ 

માર: સા?ુ ખાસ %કૂ@ રાnયા છે એમ મને કKુ.ં અને Mુ ં4વાદને વશ થઈ પીગQયો. 

પીગળતા ંછતા ંઈ�છા તો એવી હતી ક: ક4bરૂબાઈને રા� રાખવા "રૂb ુ ંથો�ુકં જ 

ખાઈશ, 4વાદ પણ લઈશ અને શર@રની રeા પણ કર@શ. પણ સેતાન પોતાનો 

લાગ જોઈને બેસી જ ર�ો હતો. ખાવા બેઠો અને જરાક ખાવાને બદલે મ1 પેટ 

ભર@ને ખાIુ.ં 4વાદ તો "રૂો લીધો, પણ સાથે જ યમરાSન ેઆમ{ંણ મોકલી 

દ@Iુ.ં ખાધાને કલાક પણ નહk થયો હોય ને સખત મરડો ઉપડ@ આNયો. 
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રા{ીના નfડયાદ તો પાh ંજવા=ુ ંહb ુ ંજ. સાબરમતી 4ટ:શન Zધુી ચાTતો ગયો, 

પણ એ સવા માઈલનો ર4તો કાપવો પણ કઠણ લા^યો. અમદાવાદ 4ટ:શન ે

વTલભભાઈ જોડાવાના હતા. એ જોડાયા ને મારો Nયાિધ વત² ગયા હતા, છતા ંએ 

Nયાિધ અસ� હતો એમ મ1 તેમને ક: બીS સાથીઓને ન જણાવા દ@Iુ.ં 

નfડયાદ પહ`�યા. �યાથંી અનાથા¡મ પહ`ચવા=ુ ંઅધા+ માઈલથી ~દર હb ુ.ં છતા ં

દસ માઈલ Rટ}ુ ંલા^Gુ.ં ઘણી %�ુક:લીથી ઘરભેળો થયો. પણ ¬કડ@ વધતી જતી 

હતી. પાયખાનાની હાજ ત પા પા કલાક: થાય. છેવટ: Mુ ંહાય5. માર@ અસ� વેદના 

Sહ:રા કર@ અને પથાર@ લીધી. આ¡મને સામા£ય પાયખાને જતોતેને બદલે મેડ@ 

ઉપર પટે@ મગંાવી. શરમ તો બMુ આવી, પણ લાચાર હતો.>લચદં બા"�ુ 

વીજળ@ને વેગે પેટ@ લઈ આNયા. dચ|તાbરૂ થઈ સાથીઓમાર@ આસપાસ વkટળાઈ 

ગયા. તેમણે મને �ેમથી નવડાNયો, પણ મારા \ુઃખમા ંએ dબચારા qુ ંભાગ લઈ 

શક:? માર@ હઠનો પાર નહોતો. દા�તરને બોલાવવાની મ1 ના પાડ@. દવાતો નહk 

જ લ�. કર:લા પાપની સS ભોગવીશ. સાથીઓએ આ બIુ ંવીલે મ`એ સહન કGુH. 

ચોવીસ કલાકમા ં{ીસ ચાળ@સ હાજતો થઈ હશે. ખાવા=ુ ંતો મ1 બધં જ કGુH હb ુ.ં 

અને પહ:લા fદવસોમા ંતોફળના રસો પણ ન લીધા. લેવાની %§ુલ ?ુdચ નહોતી. 

R શર@રને Mુ ંઆજ લગી પ�થર R�%ુ ્માનતો તે શર@ર ગરા R�ુ ંથઈ ગGુ ંહb ુ.ં 

શ��ત હણાઈ ગઈ. દા�તર કા=ગૂા આNયા. તેમણે દવા લેવા વીનNયો. મ1 ના 

પાડ@. તેમણે પીચકાર@ આપવા=ુ ંZચૂNGુ.ં એ પણ મ1 ના પાડ@. િપચકાર@ને િવષેન ે

એ વખત=ુ ં મા?ંુ અ�ાન હ4યજનક હb ુ.ં Mુ ંએમજ માનતો ક:, િપચકાર@ એટલ ે

કોઈ પણ �કારની રસી હશે. પાછળથી Mુ ંસમzયો ક:. આ તો િનદ5ષ વન4પિતની 

ઔષિધની િપચકાર@ હતી. પણ zયાર: સમજ આવી �યાર: અવસર વીતી ગયો 

હતો. હાજતો જતો Sર@ જ હતી. Õણા પfર¡મને લીધે તાવ આNયો અને બેq�ુs 
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પણ આવી. િમ{ો િવશેષ ગભરાયા. બીS દા�તરો પણ આNયા. પણ R દરદ@ 

તેમ=ુ ંમાને નહk તેને સા?ુ તેઓ qુ ંકર@ શક:? 

શેથ ~બાલાલ અને તમના ંધમ+પ�ની નfડયાદ આNયા.ં સાથેઓની સાથે મસલત 

કર@ મને તેઓ તેમના િમરS"રુને બગંલે ઘણી જ સભંાળ"વૂ+ક લઈ ગયા.ં આ 

માદંગીમા ંR િનમ+ળ, િનtકામ સેવા Mુ ંપા£યો તેનાથી વધાર: સેવા તો કોઈ પામી 

ન શક: એટ}ુ ંતો Mુ ંઅવ�ય કહ@ શ[ંુ h.ં ઝીણો તાવ વળ^યો. શર@ર eીણ થb ુ ં

ચાTGુ.ં મદંવાડ સાર@ પેઠ: લબંાશ,ે કદાચ Mુ ં dબછાનાથી નહk ઉઠ@ શ[ંુ, એમ પણ 

મને થGુ.ં ~બાલાલ શેઠના બગંલામા ં�ેમથી વkટળાયેલો છતા ંMુ ંઅશાતં બ£યો, 

અને મને આ¡મમા ંલઈ જવા તેમને વીનNયા. મરો અિતશય આ0હ જોઈને તેઓ 

મને આ¡મમા ંલઈ ગયા. 

આ¡મમા ંMુ ંપીડાઈ ર�ો હતો તેટલામા ંવTલભભાઈ ખબર લાNયા ક:, જમ+નીની 

"રૂ@ હાર થઈ છે અને રંગJટની ભરતી કરવાની કશી આવા�યકતા નથી એમ 

કિમÙર: કહ:વડાNGુ ં છે. એટલે ભરતીની dચ|તામાથંી Mુ ં%�ુત થયો તે તેથી શાિંત 

થઈ. 

હવે પાણીના ઉપચાર કરતો અને તેથી દ:હ ટક@ ર�ો હતો. દરદ શ°Gુ ંહb ુ,ં પણ 

શર@ર ક:મે ભરાઈ શકb ુ ંનહોb ુ.ં વૈધિમ{ો અને દા�તરિમ{ો અનેક �કારની સલાહ 

આપતા, પણ Mુ ં કંઈ દવા પીવાને તૈયાર ન થયો. બે {ણ િમ{ોએ \ૂધનો બાધ 

હોય તો માસંનો સેરવો લેવાની ભલામણ કર@ અને ઔષધ તર@ક: માસંાfદ ગમે તે 

વ4b ુલઈ શકાય એવા ંઆGવુ-દના �કરણો ટાBંા.ં એક: Úડા લેવાની ભલામણ 

કર@. પણ તમેાનંી કોઈ સલાહ Mુ ં4વીકાર@એ ન શBો. મારો જવાબ એક જ હતો. 

ખા±ાખા±નો િનણ+ય માર: સા?ુ ક:વળ શા�ોના �લોકોની ઉપર આધર નહોતો 

રાખતો, પણ મારા �વનની સાથે 4વત{ં ર@તે ઘડાયલેો હતો. ગમે તે ખાઈને 
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અને ગમે તે ઉપચારોથે �વવાનો મને %§ુલ લોભ નહોતો. R ધમ+નો અમલ મ1 

મારા "{ુને િવષે કય5, �ીને િવષે કય5, 4નેહ@ઓન ે િવષે કય5 તે ધમ+નો �યાગ 

મારા િવષે ક:મ ક?ંુ? 

આમ માર@ આ બMુ લબંાયેલી અને �વનમા ંપહ:લી આટલી મોટ@ માગંદ@મા ંમને 

ધમ+ િનર@eણ કરવાનો, તેની કસોટ@ કરવાનો અલUય લાભ મQયો. એક રા{ે તો 

મ1 ત§ન હાથ ધોઈ નાnયા. મને લા^Gુ ં ક: %�ૃG ુ ન�ક જ છે.¡ીમતી 

અનZયૂાબહ:નને ખબર કહ:વડાNયા. તે આNયા.ં વTલભભાઈ આNયા. દા�તર 

ક=ગૂા આNયા. દા�તર ક=ગૂાએ નાડ@ જોઈ અને કKુ:ં 'મરવાના Mુ ંપોતે કોઈ dચí 

જોતો જ નથી. નાડ@ સાફ છે. તમને ક:વળ નબળાને લેધે માનિસક ગભરાટ છે.' 

પણ મા?ંુ મન ન મા£Gુ.ં રા{ી તો વીતી. Mુ ંતે રા{ીએ ભા^યે ¨ધી શBો હોઈશ. 

સવાર પડ@ %�ૃG ુન આNGુ.ં છતા ં�વવાની આશા તે વકÑતે ન બાધંી શBો, અને 

મરણ સમીપ છે એમ સમ� Rટલો સમય બની શક: તેટલો 4મય સાથીઓની 

પાસે ગીતાપાઠ સાભંળવામા ંગાળવા લા^યો. કÚક કામકાજ કરવાની શ��ત તો 

નહોતી જ. વાચન કરવા Rટલે શ��ત પણ નહોતી. કોઈની સાથે વાત Vવા=ુ ંપણ 

મન થાય નહk. થોડ@ વાત ક?ંુ તો મગજ થાક@ Sય. તેથી �વવામા ંકશો રસ 

નહોતો. �વવાને ખાતર �વ�ુ ંમને કદ@ પસદં જ નથી પડ�ુ.ંકંઈ કમકાજ કયા+ 

િવના સાથીઓની સેવા લઈને eીણ થતા જતા દ:હને લબંાNયા જ કરવો એ મહા 

કંટાળાભGુH કામ હb ુ.ં આમ મરવાની રાહ જોઈને બેઠો હતો તેરલામા ં દા�તર 

તળવળકર એક િવdચ{ �ાણી લાNયા. એ મહારાtÂ@ છે. તેમને fહ|\ુ4તાન 

ઓળખbુ ંનથી. પણ એ મારા Rવા 'ચVમ' છે એટલે Mુ ંતેમને જોતા ંસમ� શBો. 

એ પોતાના ઉપચાર માર@ ઉપર અજમવવાને આNયા હતા. દા. તળવળકર Rમન ે

ભલામણ ખાતર લાNયા તેમણે દા�તર@નો અUયાસ માટÛ 0òટ મૅfડકલ કૉલજેમા ં

કય5 હતો, પણ ¾ારકા (આહk દા�તર હો�ુ ં જોઈએ?)ની છાપ નહોતા પા°યા. 
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પાછળથી S·Gુ ંક: તે �ા�સમા� છે. તેમ=ુ ંનામ ક:ળકર. 4વભાવે બMુ 4વત{ં 

છે. તેઓ બરફના ઉપચારના ભાર: fહમાયતી છે. મારા દરદ િવષ ેસાભંળવાથી તે 

બરફના ઉપચાર માર@ ઉઅ� અજમાવવાન ેઆNયા �યાર: થી અમે તેમને 'આઈસ 

દા�તર' ના ઉપનામથી ઓળખીએ છ@એ. પોતાના અdભ�ાયને િવષે તેઓ 

અિતશય આ0હ@ છે. છાપાવાળા દા�તરોથી પણ તેમણે ક:ટલીક વધાર: સાર@ શોધો 

કર:લી છે એમ તેમનો િવ�ાસ છે. તેમનો િવ�ાસ તે મારામા ં પેદા નથી અV@ 

શBા એ તેમને અને મને બનંેને \ુઃખની વાત રહ:લી છે. અ%કુ હદ Zધુી તેમના 

ઉપચારોને Mુ ંમા=ુ ંh;ં પણ, મને લા^Gુ ંછે ક:, ક:ટલાક અ=મુાનો બાધંવામા ંતેમણે 

ઉતાવળ કર:લી છે. 

પણ તેઅ°ની શોધો યો^ય હો ક: અયો^ય, મ1તેમને મારા શર@ર ઉપર અખતરાઓ 

કરવા દ@ધા. બા� ઉપચારોથી સાS થવાય તોમને ગમે, ને તે પણ બરફના 

એટલે પાનીના. એટલે તેમણે માર: આખે શર@ર: બરફ ઘસવા=ુ ંશJ કGુH. તથેી ત ે

માને છે એટ}ુ ંપfરણામ જોક: માર: િવષે ન આNGુ,ં છતા ંરોજ મરણની વાટ જોઈને 

Mુ ં બેઠોહતો તેને બદલે હવે કÚક �વવાની આશા બાધંવા લા^યો. કÚક ઉ�સાહ 

આNયો. મનના ઉ�સાહની સાથે સાથે શર@રમા ં પણ ઉ�સાહ આ=ભુNયો. કÚક 

વધાર: ખાવા લા^યો. પાચં દશ િમિનટ રોજ ફરતો થયો. 'જો તમે Úડાનો રસ 

પીઓ તો તમને આNયો છે તેના Vતા વધર: ઉ�સાહ આવે એવી Mુ ં તમને 

ખોળાધાર@ આપી શ[ંુ h.ં અને Úદા \ૂધન Rટલો િનદ5ષ પદાથ+ છે, એ મા°સ તો 

નથી જ. દર:ક Úડામાથંી %રુઘી થાય જ એવો િનયમ નથી. Rમાથંી %રુઘી ન જ 

થાય એવા ંિનdબ#જ Úડા સેવવામા ંઆવે છે. એ Mુ તમાર@ પાસે "રુવાર કર@ શ[ંુ 

h.ં' પણ એવા ંિનdબ#ન Úડા લેવાને સા?ુયે Mુ ંતૈયાર ન થયો, છતા ંમા?ંુ ગા�ુ ંકંઈક 

આગળ ચાTGુ.ં અને Mુ ંઆસપાસના ંકામોમા ંથોડો થોડો રસ લેવા લા^યો. 
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29. ��%�K �|K F�3 ��� �  ��7��кK 

માથેરાન જવાથી શર@ર ઝટ વળશે એવી િમ{ોની સલાહ મળતા ં Mુ ં માથરેાન 

ગયો. પણ �યા=ં ુ ંપાણી ભાર: હોવાથી મારા Rવા દરદ@ને રહ:�ુ ં%�ુક:લ થઈ પડ�ુ.ં 

મરડાને ~ગે ¤દુા¾ાર iબૂ આ»ં થઇ ગGુ ંહb ુ,ં અને �યા ંચીરા પડ:લા હોવાથી 

મળ�યાગ વેળા iબૂ વેદના થતી, એટલે કંઈ પણ ખાતા ં ડર લાગે. એક 

અઠવાfડયામા ંમાથેરાનથી પાછો ફય5. માર@ તdબયતની રખેવાળ@ પણ શકંરલાલે 

હાથમા ંલીધી હતી. તેમણે દા�તર દલાલની સલાહ લેવાનો આ0હ કય5. દા�તર 

દલાલ આNયા. તેમની તા�કાdલક િનણ+ય કરવાની શ��તએ મને મોfહત કય5. તે 

બોTયા: 

'તમે \ૂધ ન લો �યા ંલગી તમા?ંુ શર@ર Mુ ંવાળ@ ન શ[ંુ. તે વાળવાને સા?ુ તમાર: 

\ૂધ લે�ુ ંજોઈએ ને લોખડં ને સોમલની િપચકાર@ લેવી જોઈએ. આટ}ુ ંકરો તો 

તમા?ંુ શર@ર બરોબર ફર@ બાધંવાની Mુ ં'ગૅરંટ@' આ"ુ.ં' 

'િપચકાર@ આપો પણ \ૂધ ન લ�,' એમ મ1 જવાબ વાQયો. 

'તમાર@ \ૂધની �િત�ા શી છે?' દા�તર: "છૂÒ ુ.ં 

'ગાયભ1સ ઉપર �Éાની fVયા થાય છે એ S·યા પછ@ \ૂધની ઉપર મને િતર4કાર 

થયો, ને તે મ=tુયનો ખોરાક નથી એમ તો Mુ ંસદાય મા£તો, એટલે મ1 \ૂધનો 

�યાગ કય5.' 

'�યાર: તો બકર@=ુ ં\ૂધ લેવાય, એમ ક4bરૂબાઈ R ખાટલાની પાસે જ ઊભી હતીતે 

બોલી ઊઠ@. 

'બકર@=ુ ં\ૂધ લો એટલે મા?ંુ કામ પ�Gુ,ં' દા�તર વ�ચે બોTયા. 
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Mુ ં પડPો. સ�યા0હની લડાઈના મોહ: મારામા ં�વવાનો લોભ પેદા કય5, ને મ1 

�િત�ાના અeરના પાલનથી સતંોષ માની તેના આ�માને હ·યો. \ૂધની �િત�ા 

વખતે જોક: માર@ સામે ગાયભ1સ જ હતા,ં છતા ંમાર@ �િત�ા \ૂધમા{ની ગણાવી 

જોઈએ; અને zયા ં લગી Mુ ં પqનુા \ૂધમા{ને મ=tુયના ખોરાક તર@ક: િનિષs 

મા=ુ,ં �યા ંલગી મને તે લેવાનો અિધકાર નથી, એમ Mુ ંSણતો છતા ંબકર@=ુ ં\ૂધ 

લેવા તૈયાર થયો. સ�યના "Sૂર@એ સ�યા0હની લડાઈને સા?ુ �વવાની ઇ�છા 

રાખીને પોતાના સ�યને ઝાખંપ લગાડ@. 

મારા આ કાય+નો ડખં હaુ ?ુઝાયો નથી, અને બકર@=ુ ં \ૂધ પીતા ં રોજ \ુ:ખ 

અ=ભુ�ુ ં h.ં પણ સેવા કરવાનો મહાZÆૂમ મોહ માર@ " ૂઠં: લાગેલો મને છોડતો 

નથી. અfહ|સાની દ�tટએ ખોરાકના મારા �યોગો મને િ�ય છે. તેમા ંમને આનદં 

મળે છે, તે મારો િવનોદ છે. પણ મને બકર@=ુ ં \ૂધ એ દ�tટએ અ�યાર: નથી 

i ૂચંb ુ.ં તે મને સ�યની દ�tટએ i ૂચેં છે. અfહ|સાને Mુ ંઓળખી શBો h ંતેના કરતા ં

સ�યને વધાર: ઓળiુ ંh ંએમ મને ભાસે છે. જો સ�યને છો�ુ ંતો અfહ|સાની ભાર: 

¤ ૂચંવણો Mુ ંકદ@ ન જ ઉક:લી શ[ંુ એવો મારો અ=ભુવ છે. સ�ય=ુ ંપાલન એટલે 

લીધેલા «તના ંશર@ર અને આ�માની રeા, શ³દાથ+ અને ભાવાથ+=ુ ંપાલન. અહk 

મ1 આ�માને-ભાવાથ+ન ેહ·યો છે એ મને રોજ i ૂચેં છે. આ Sણતો છતા,ં મારા «ત 

��યે મારો ધમ+ શો છે એ Mુ ંSણી શBો નથી, અથવા કહો ક: મને તેના પાલનની 

fહ 
અત નથી. બનંે એક જ વ4b ુછે, ક:મ ક: શકંાના %ળૂમા ં¡sાનો અભાવ હોય છે. 

ઓ ઈ�ર, મને b ુ ં¡sા દ:. 

બકર@=ુ ં\ૂધ શJ કયા+ પછ@ થોડ: દહાડ: દા. દલાલે ¤દુા¾ારમા ંચીરા હતા તે ઉપર 

શ�fVયા કર@ ને તે બMુ સફળ નીવડ@. 

પથાર@માથંી ઊઠવાની કંઈક આશા બાધંી ર�ો હતો તે છાપા ંવગેર: વાચંતો થયો 

હતો, તેવામા ંરૉલેટ કિમટ@નો fરપોટ+  મારા હાથમા ંઆNયો. તેની ભલામણો જોઈ Mુ ં
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ચમBો. ભાઈ ઉમર અને શકંરલાલે કાઈં ચો�સ પગ}ુ ં ભરા�ુ ં જોઈએ એવી 

માગણી કર@. એકાદ માસમા ંMુ ંઅમદાવાદ ગયો. વTલભભાઈ લગભગ રોજ મને 

જોવા આવતા. તમેને મ1 વાત કર@ ને આ િવશે કંઈક થ�ુ ંજોઈએ એમ ZચૂNGુ.ં 'qુ ં

થાય?' એના જવાબમા ં મ1 કKુ:ં 'જો થોડા માણસો પણ આ બાબતમા ં �િત�ા 

લેનારા મળ@ આવે તો, તે કિમટ@ની ભલામણ �માણે કાયદો થાય તો, આપણે 

સ�યા0હ આદરવો જોઈએ. પથાર@વશ નહો� તો Mુ ંએકલો પણ � ંને બીSઓ 

મળ@ રહ:વાની પછ@ આશા રાiુ.ં માર@ લાચાર �4થિતમા ંએકલા �ઝવાની માર@ 

શ��ત %§ુલ નથી.' 

આ વાતચીતને પfરણામે મારા ઠ@ક ઠ@ક �સગંમા ં આવેલા માણસોની એક 

નાનકડ@ સભા બોલાવવાનો િનrય થયો. રૉલેટ કિમટ@ને મળેલ "રુાવા ઉપરથી 

તેણે કર:લી ભલામણ કર:લા કાયદાની %§ુલ જJર નથી એમ મને તો 4પtટ લા^Gુ.ં 

તેવો કાયદો કોઈ પણ 4વમાન Sળવનાર@ �S કmલૂ ન કર@ શક: એ પણ મને 

એટ}ુ ંજ 4પtટ લા^Gુ.ં 

પછ@ સભા ભરાઈ. તેમા ંભા^યે વીસ માણસોને નોતરવામા ંઆNયા હતા. મને યાદ 

છે તે �માણે, વTલભભાઈ ઉપરાતં તેમા ં¡ીમતી સરો�જની નાય�ુ, િમ. હૉન²મેન, 

4વ. ઉમર સોબાની, ¡ી શકંરલાલ બòકર, ¡ી અનZયૂાબહ:ન, વગેર: હતા.ં 

�િત�ાપ{ ઘડાGુ ંને તેમા ંહાજર રહ:લા ંબધાએં સહ@ કર@ એ�ુ ંમને 4મરણ છે. આ 

વખતે Mુ ંછા"ુ ંતો નહોતો ચલાવતો. પણ વખતોવખત છાપામા ંલખતો તેમ મ1 

લખવા=ુ ંશJ કGુH, ને શકંરલાલ બòકર: iબૂ ચળવળ ઉપાડ@. તેમની કામ કરવાની 

અને સગંઠન કરવાની શ��તનો મને આ વખતે iબૂ અ=ભુવ થયો. 

ચાલતી કોઈ પણ સ4ંથા સ�યા0હ R�ુ ંન�ુ ંશ� ઉપાડ@ લે એમ બન�ુ ંમ1 અશB 

મા£Gુ.ં તેથી સ�યા0હસભાની 4થાપના થઈ. તેમા ં %nુય નામો %ુબંઈમા ં જ 
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ભરાયા.ં મથક %ુબંઈ રાખવામા ંઆNGુ.ં �િત�ાઓમા ંiબૂ સહ@ઓ થવા માડં@ ન ે

ખેડાની લડતની Rમ પિ{કાઓ નીકળ@ તથા ઠ:કાણે ઠ:કાણે સભાઓ થઈ. 

આ સભામા ંMુ ં�%ખુ બ£યો હતો. મ1 જોGુ ંક:, િશdeત વગ+ અને માર@ વ�ચે મેળ 

નહk Sમી શક:. સભામા ં ¤જુરાતી ભાષાના ઉપયોગના મારા આ0હ: ને માર@ 

બી� ક:ટલીક પsિતએ તેમને % ૂઝંNયા. છતા ં માર@ પsિતને િનભાવી લેવાની 

ઘણાએ ઉદારતા બતાવી એમ માર: કmલૂ કર�ુ ંજોઈએ. પણ આરંભમા ંજ મ1 જોGુ ં

ક: આ સભા લાબંો કાળ નહk નભી શક:. વળ@, સ�ય અને અfહ|સા ઉપરનો મારો 

ભાર ક:ટલાકને અિ�ય થઈ પડPો. છતા,ં �થમના કાળમા ં આ ન�ુ ં કામ તો 

ધમધોકાર ચાTGુ.ં 
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૩૦. એ અ\્ uતુ \ૃ�ય ! 

રૉલેટ કિમટ@ના fરપોટ+  સામે એક તરફથી ¬દોલન વધbુ ંચાTGુ,ં બી� તરફથી 

સરકાર કિમટ@ની ભલામણોનો અમલ કરવા મÉમ થતી ચાલી. રૉલેટ બીલ 

�ગટ થGુ.ં Mુ ંએક જ વાર ધારાસભાની બેઠકમા ંગયો h.ં રૉલેટ dબલની ચચા+ 

સાભંળવા ગયો. શા�ી�એ પોતા=ુ ં ધગધગbુ ં ભાષણ કGુH, સરકારને ચેતવણી 

આપી. શા�ી�નો વચન�વાહ ચાલી ર�ો હતો �યાર: વાઇસરૉય તેમના તરફ 

તાક@ ર�ા હતા. મને તો લા^Gુ ંક:, આ ભાષણની તેમના મન ઉપર અસર થઈ 

હશે. શા�ી� લાગણીથી ઊભરાઈ જતા હતા. 

પણ ¨ઘતાને માણસ જગાડ@ શક:; Sગતો ¨ઘે તેના કાનમા ંઢોલ વગાડૉ તોયે 

તે શાને સાભંળે ? ધારાસભામા ંdબલો ચચ+વા=ુ ંફારસ તો કર�ુ ંજ જોઈએ. સરકાર: 

તે ભજNGુ.ં પણ તેને R કામ કર�ુ ંહb ુ ંતેનો િનrય તો થઈ જ XBૂો હતો, એટલે 

શા�ી�ની ચેતવણી િનરથ+ક નીવડ@. 

માર@bતૂીનો અવાજ તો કોણ જ સાભંળે ? મ1 વાઇસરૉયને મળ@ને iબૂ વીનNયા, 

ખાનગી કાગળો લnયા, Sહ:ર કાગળો લnયા. સ�યા0હ િસવાય માર@ પાસે બીજો 

માગ+ નથી એ તેમા ં4પtટ જણાNGુ.ં પણ બIુ ંફોગટ ગGુ.ં 

હaુ dબલ ગૅઝેટમા ં નહોb ુ ં આNGુ.ં મા?ંુ શર@ર તો નબ»ં હb ુ,ં પણ મ1 લાબંી 

%સુાફર@=ુ ંજોખમ ખેડ�ુ.ં મારામા ં¨ચે સાદ: બોલવાની શ��ત ગઈ તે પાછ@ હaુ 

લગી નથી આવી. ઊભા ંઊભા ંજરાક વાર બોલતા ંઆiુ ંશર@ર કંપે ને છાતીમા ંને 

પેટમા ં%ુઝંારો થઈ આવે. પણ મ&ાસથી આવેલા આમ{ંણને 4વીકર�ુ ંજ જોઈએ 

એમ મને લા^Gુ.ં દdeણ �ાતંો તે વખતે પણ મને ઘર Rવા લાગતા. દdeણ 

આfgકાના સબંધંને લીધે તાિમલ, તે}¤ુ ુવગેર: દdeણ �ાતંના લોકો ઉપર મને 
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કંઈ હક છે એમ માનતો આNયો h,ં ને તે મા£યતામા ંજરાયે મ1 uલૂ કર@છે એ�ુ ં

હaુ લગી લા^Gુ ંનથી. આમ{ંણ સદગત ક4bરૂ@ રંગા આયગંાર તરફથી હb ુ.ં ત ે

આમ{ંણની પાછળ રાજગોપાલાચાય+ હતા એ મને મ&ાસ જતા ંમા}મૂ પડ�ુ.ં આ 

મારો રાજગોપાલાચાય+નો પહ:લો પfરચય ગણી શકાય. Mુ ં તેમને દ@ઠ: ઓળખી 

શકતો આ વખતે જ થયો. 

Sહ:ર કામમા ંવધાર: ભાગ લેવાના ઇરાદાથી તે ¡ી ક4bરૂ@ રંગા આયગંર ઇ�યાfદ 

િમ{ોની માગણીથી તેઓ સેલમ છોડ@ મ&ાસમા ં વક@લાત કરવાના હતા. મારો 

ઉતારો તેમને �યા ંગોઠNયો હતો. મને એક fદવસ પછ@ જ ખબર પડ@ ક: Mુ ંતેમન ે

ઘેર ઊતય5 હતો. બગંલો ક4bરૂ@ રંગા આયગંરનો હોવાથી મ1 એમ જ માને}ુ ંક: Mુ ં

તેમનો પરોણો હતો. મહાદ:વભાઈ દ:સાઈએ માર@ uલૂ Zધુાર@. રાજગોપાલાચાઅય+ 

ખસતા જ રહ:તા. પણ મહાદ:વે તેમને સાર@ પેઠ: ઓળખી લીધા હતા. 'તમાર: 

રાજગોપાલાચાય+નો પfરચય કર@ લેવો જોઈએ,' મહાદ:વે મને ચેતNયો. 

મ1 પfરચય કય5. તમેની સાથે રોજ લડત ગોઠવવાની મસલત ક?ંુ. સભાઓ 

ઉપરાતં મને કંઈ જ બીaુ ંનહોb ુ ંZઝૂb ુ.ં રૉલેટ dબલ જો કાયદો થાય તો તેનો 

સિવનય ભગં ક:મ થાય ? તેનો સિવનય ભગં કરવાનો લાગ જ સરકાર આપે 

�યાર: મળે. બીS કાયદાનો સિવનયભગં થાય ? તેની મયા+દા Bા ં ~કાય ? 

આવી ચચા+ થાય. 

¡ી ક4bરૂ@ રંગા આયગંાર: એક નાનકડ@ આગેવાનોની સભા પણ બોલાવી. તેમા ં

પણ iબૂ ચચા+ થઈ. તેમા ં¡ી િવજરાઘવાચાય+ "રૂો લાભ લેતા. ઝીણામા ંઝીણી 

Zચૂનાઓ લખી સ�યા0હ=ુ ં શા� લખી કાઢવાની તેમણે Zચૂના કર@. આ કામ 

મારા ગS ઉપરવટ=ુ ંહb ુ ંએમ મ1 જણાNGુ.ં 
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આમ ગડમથલ ચાલતી હતી તેવામા ં ખબર આNયા ક: dબલ કાયદા તર@ક: 

ગૅઝેટમા ં �ગટ થGુ.ં આ ખબર પછ@ની રાતે િવચાર કરતો Mુ ં Zતૂો. સવારના 

વહ:લો ઊઠ@ નીકQયો. અધ+િન&ા હશે ને 4વ_નામા ં િવચાર ZઝૂPો. સવારના 

પહોરમા ંમ1 રાજગોપાલાચાય+ને બોલાNયા ને વાત કર@. 

'મને રાતની 4વ_નાવ4થામા ં િવચાર આNયો ક:, આ કાયદાના જવાબમા ંઆપણે 

આખા દ:શને હડતાળ પાડવા=ુ ંZચૂવ�ુ.ં સ�યા0હ આ�મq�ુsની લડત છે. ધમ+કાય+ 

q�ુsથી શJ કર�ુ ંઠ@ક લાગે છે. તે fદવસે સMુ ઉપવાસ કર: ને કામI્ધંો બધં કર:. 

%સુલમાન ભાઈઓ રોS ઉપરાતં વધાર: ઉપવાસ નહk રાખે, એટલે ઉપવાસ 

ચોવીસ કલાકના રાખવાની ભલામણ કરવી. આમા ંબધા �ાતંો ભળશે ક: નહk એ 

તો કહ@ ન શકાય. %ુબંઈ, મ&ાસ, dબહાર ને િસ|ધની તો મને આશા છે જ. આટલી 

જ^યાઓએ બરોબર હડતાળ પડ: તો આપણે સતંોષ માનવો જોઈએ.' 

આ Zચૂના રાજગોપાલાચાય+ને iબૂ ગમી. પછ@ બીS િમ{ોને bરુત જણાવી. 

સMુએ વધાવી લીધી. એક નાનકડ@ નોfટસ મ1 ઘડ@ કાઢ@. �થમ ૧૯૧૯ના માચ+ની 

૩૦મી તાર@ખ નાખવામા ંઆવી હતી, પછ@ ૬Àી ઍિ�લ કરવામા ંઆવી. લોકોને 

ખબર ઘણા જ થોડા fદવસની આપવામા ં આવી હતી. કાય+ bરુત કરવાની 

આવ�યકતા માનવાથી તૈયાર@ને સા?ુ લાબંી %§ુત આપવાનો વખત જ નહોતો. 

પણ કોણ Sણે ક:મ, આiુ ં ગોઠવાઈ ગGુ ં! આખા fહ|\ુ4તાનમા-ંશહ:રોમા ં ને 

ગામડામા-ંહડતાળ પડ@. આ દ�ય ભNય હb ુ.ં 
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૩૧. એ સ_તાહ !Ñ૧ 

દdeણમા ંથોડ@ %સુાફર@ કર@ એિ�લની ચોથીએ ઘણે ભાગે %ુબંઈ પહ`�યો. છÀી 

ઊજવવા માર: %ુબંઈ હાજર રહ:�ુ ંએવો ¡ી શકંરલાલ બ1કરનો તાર હતો. 

પણ તે પહ:લા ં fદTહ@મા ં તો હડતાળ ૩૦મી માચ- ઊજવાઈ હતી. fદTહ@મા ં 4વ. 

¡�ધાનદં� અને મરMમૂ હક@મસાહ:બ અજમલખાનની આણ ચાલતી હતી. છÀી 

તાર@ખ Zધુી હડતાળની %દુત લબંાયાના ખબર fદTહ@ મોડા પહ`�યા હતા. 

fદTહ@મા ં તે તાર@ખે હડતાળ પડ@ તેવી કદ@ "વૂ- પડ@ જ નહોતી. fહ|\ુ અને 

%સુલમાન બ�ે એકfદલ થવા લા^યા. ¡�ધાનદં�ને aુમામ�4જદમા ંનોતરવામા ં

આNયા હતા ને �યા ં તેમને ભાષણ કરવા દ:વામા ં આNGુ ં હb ુ.ં આ બIુ ં

સ!ાવાળાઓ સહન નહોતા કર@ શBા. સરઘસ ર:લવે 4ટ:શન તરફ જb ુ ંહb ુ ંતેન ે

પોલીસે રોક:}ુ.ં પોલીસે ગોળ@બાર કર:લા. ક:ટલાક લોકો જખમી થયા. કંઈ iનૂ 

થયા.ં fદTહ@મા ંદમનનીિત શJ થઈ. ¡�ધાનદં�એ મને fદTહ@ બોલાNયો. મ1 છÀી 

ઊજવી તરત fદTહ@ જવા િવષે કય5 હતો. 

Rમ fદTહ@ તેમ જ લાહોર અ%તૃસર=ુ ં હb ુ.ં અ%તૃસરથી દા. સ�યપાલ અને 

fકચ}નુા તાર મને ચાપંીને બોલાવવાના હતા. આ બે ભાઈઓને Mુ ંતે વેળા %Ðુલ 

Sણતો નહોતો. પણ �યાયંે fદTહ@ થઈ જવાનો િનrય જણાNયો હતો. 

છÀીએ %ુબંઈમા ંસવારના પહોરમા ંહSરો લોકો ચોપાટ@મા ં4નાન કરવા ગયા ને 

�યાથંી ઠા[ુર¾ાર* જવા સરઘસ નીકQGુ.ં તેમા ં �ીઓ અને બ�ચા ં પણ હતા.ં 

સરઘસમા ં%સુલમાનોએ પણ સાર@ સnંયામા ંભાગ લીધો હતો. આ સરઘસમાથંી 

અમને %સુલમાન ભાઈઓ એક મ�4જદ: લઈ ગયા. �યા ં¡ી સરો�જની દ:વી પાસે ને 

માર@ પાસે ભાષણ કરાNયા.ં અહk ¡ી િવÀલદાસ RરાSણીએ 4વદ:શીની અન ે
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fહ|\ુ%સુલમાન ઐBની �િત�ા લેવરાવવાની Zચૂના કર@. મ1 એવી ઉતાવળથી 

�િત�ા લેવરાવવાની ના પાડ@. Rટ}ુ ંથઈ રKુ ંહb ુ ંએટલેથી સતંોષ માનવાની 

સલાહ આપી. �િત�ા લીધા પછ@ ન bટૂ:. 4વદ:શીનો અથ+ આપણે સમજવો 

જોઈએ. fહ|\ુ%સુલમાન ઐBની જોખમદાર@નો nયાલ રહ:વો જોઈએ વગેર: કKુ,ં ન ે

ZચૂNGુ ંક: Rને �િત�ા લેવાનો િવચાર હોય તે ચોપાટ@ના મેદાન ઉપર ભલે બી� 

સવાર: હાજર થાય. 

%ુબંઈની હડતાળ સ"ંણૂ+ હતી. 

અહk કાયદાના સિવનય ભગંની તૈયાર@ કર@ %કૂ@ હતી. ભગં થઈ શક: એવી બે 

{ણ વ4bઓુ હતી. R કાયદાઓ રદ થવા લાયક હતા એવા અને Rમનો ભગં 

બધા સહ:લાઈથી કર@ શક: એવા હતા તેમાથંી એકનો જ ઉપયોગ કરવો એવો 

ઠરાવ હતો. મીઠાના કરને લગતો કાયદો અળખામણો હતો. તે કર નાmદૂ થવા 

સા?ુ ઘણા �ય�ન થઈ ર�ા હતા. એટલે બધા પરવાના િવના મી¦ંુ પોતાના 

ઘરમા ંપકાવે એવી એક Zચૂના મ1 કર@ હતી. બી� Zચૂના સરકાર: �િસ�ધ થતા ં

અટકાવલેા ં"4ુતકો છપાવવા વેચવા બાબત હતી. આવા ંબે "4ુતકો મારા ંજ હતા:ં 

Õfહ|દ 4વરાજÕ અને Õસવ5દયÕ. આ "4ુતકો છપાવવા ં વેચવા ં સMુથી સહ:લો 

સિવનય ભગં લા^યો. તેથી એ છપાNયા ં ને સાજંનો ઉપવાસ ¶ટàા પછ@ ને 

ચોપાટ@ની જગંી સભા િવસÌન થયા પછ@ વેચવાનો �બધં થયો. 

સાજંના ઘણા 4વયસંવેકો આ "4ુતકો વચેવા નીકળ@ પડPા. એક મોટરમા ં Mુ ં

નીકQયો ને એકમા ં ¡ી સરો�જની નાય�ુ નીકQયા.ં Rટલી નકલો છપાવી હતી 

તેટલી ખપી ગઈ. આની fક|મત વZલૂ થાય તે લડતના ખચ+મા ંજ વાપરવાની 

હતી. દર:ક નકલની fક|મત ચાર આના રાખવામા ંઆવી હતી. પણ મારા હાથમા ંક: 

સરો�જની દ:વીના હાથમા ંભા^યે કોઈએ ચાર આના %Bૂા હોય. પોતાના ખીસામા ં

R હોય તે ઠલવીને નકલો લેનારા ઘણા નીકળ@ પડPા. કોઈ દશ Jિપયાની ને કોઈ 
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પાચંની નોટ પણ આપતા. Jિપયા ૫૦ની નોટ Zધુી પણ એક નકલના મQયા=ુ ં

મને 4મરણ છે. લોકોને સમSવવામા ંઆNGુ ંહb ુ ંક:, લેનારને પણ Rલ=ુ ંજોખમ 

છે. પણ ઘડ@ભર લોકોએ Rલનો ભય છોડPો હતો. 

સાતમી તાર@ખે મા}મૂ પડ�ુ ં ક:, R ચોપડ@ઓ વેચવાનો સરકાર: �િતબધં કય5 

હતો તે સરકારની &�tટએ વેચાઈ ન ગણાય. R વેચાઈ તે તો તેની બી� આ�િૃત 

ગણાય. જ_ત થયેલી ચોપડ@ઓમાનંી તે ન ગણાય. એટલે આ નવી આ�િૃત 

છાપવા, વેચવા, ખર@દવામા ંકંઈ ¤નુો ન ગણાય એમ સરકાર તરફથી કહ:વામા ં

આNGુ.ં આ ખબર સાભંળ@ લોકો િનરાશ થયા. 

આ તાર@ખે ચોપાટ@ ઉપર સવાર: 4વદ:શી «તને સા?ુ ને fહ|\ુ%�ુ4લમ «તને સા?ુ 

લોકોને એકઠા થવા=ુ ં હb ુ.ં િવÀલદાસ RરાSણીનો આ પહ:લો અ=ભુવ થયો ક:, 

ઊજ»ં એટ}ુ ં \ૂધ નથી. લોકો ઘણા ઓછા ભેળા થયા. આમા ં બેચાર બહ:નોના ં

નામ માર@ આગળ તર@ આવે છે. "?ુુષો પણ થોડા હતા. મ1 «ત ઘડ@ રાnયા ંહતા.ં 

એનો અથ+ હાજર રહ:લાનંે iબૂ સમSવી તેમને લેવા દ@ધા.ં થોડ@ હાજર@થી મન ે

આrય+ ન થGુ,ં \ુ:ખ પણ ન થGુ.ં પણ ધાધંdલયા કામની વ�ચે ને ધીમા 

રચના�મક કામની વ�ચેનો ભેદ અને પહ:લાનો પeપાત અને બીSનો અણગમો 

�યારથી Mુ ંઅ=ભુવતો આNયો h.ં 

પણ આ િવષયને નોiુ ં�કરણ આપ�ુ ંપડશે. 

સાતમીની રાતે Mુ ંfદTહ@ અ%તૃસર જવા નીકQયો. આઠમીએ મ�રુા પહ`ચતા ંકંઈ 

ભણકાર આNયો ક: કદાચ મને પકડશ.ે મ�રુા પછ@ એક 4ટ:શને ગાડ@ ઊભી રહ:તી 

હતી �યા ંઆચાય+ dગદવાણી મQયા. તેમણે Mુ ંપકડાવાનો h.ં એવા િવ�ાસપા{ 

ખબર આ_યા ને પોતાની સેવાની જJર હોય તો આપવા કKુ.ં મ1 ઉપકાર મા£યો 

ને જJર પડP ેસેવા લેવા નહk u}ૂ ુ ંએમ જણાNGુ.ં 
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પલવલ 4ટ:શન આવે તે પહ:લા ં પોલીસ અમલદાર: મારા હાથમા ં Mુકમ %Bૂો. 

Õતમારા પSંબમા ં �વેશ કરવાથી અશાિંત વધવાનો ભય છે, તેથી તમાર: 

પSંબની સરહદમા ંદાખલ ન થ�ુ,ંÕ આવી Sતનો Mુકમ હતો. Mુકમ આપી મન ે

ઊતર@ જવા પોલીસે કKુ.ં મ1 ઊતરવાની ના પાડ@ ને કKુ:ં ÕMુ ંઅશાિંત વધારવા 

નહk પણ આમ{ંણ મળવાથી અશાિંત ઘટાડવા જવા મા¤ુ ંh,ં એટલે Mુ ંfદલગીર 

h ંક:, આ Mુકમને મારાથી માન નહk આપી શકાય.Õ 

પલવલ આNGુ.ં મહાદ:વ માર@ સાથે હતા. તેમને fદTહ@ જઈ ¡�ધાનદં�ને ખબર 

આપવા ન ે લોકોને શાતં રાખવા=ુ ં કKુ.ં Mુકમનો અનાદર કર@ R સS હશે તે 

વહોર@ લેવાનો િનrય કય5 છે એમ કહ:, અને સS થતા ં છતા ં લોકોના શાતં 

રહ:વામા ંજ આપણી �ત છે એમ સમSવ,ે એમ મહાદ:વને કKુ.ં 

પલવલ 4ટ:શન ઉપર મને ઉતાર@ લીધો ને પોલીસને હવાલે કય5. fદTહ@થી 

આવતી કોઈ Â:નના {ીS વગ+ના ડ³બામા ંમને બેસાય5, સાથ ેપોલીસની પાટó 

બેઠ@. મ�રુા પહ`ચતા ંમને પોલીસ બ1ર:કમા ંલઈ ગયા. મા?ંુ qુ ંથશે ને Bા ંલઈ 

જવાનો છે એ કંઈ અમલદાર મને કહ@ ન શBો. સવારના ચાર વા^યે મને 

ઉઠાડPો ને માલની ગાડ@ %ુબંઈ તરફ જતી હતી તેમા ંમને લઈ ગયા. બપોરના 

સવાઈમાI"ુરુ ઉતાર@ %Bૂો. �યા ં %ુબંઈની મેલ Â:નમા ં લાહોરથી ઈ£4પેકટર 

બોfર|ગ આNયા. તેમણે મારો કબજો લીધો. 

હવે મને પહ:લા વગ+મા ંચડાNયો. સાથે સાહ:બ બેઠા. અ�યાર લગી Mુ ંસામા£ય ક:દ@ 

હતો, હવે ÕR£ટલમને ક:દ@Õ ગણાવા લા^યો. સાહ:બે સર માઈકલ ઓડવાયરના ં

વખાણ શJ કયા+. તમેને માર@ સામ ેતો કંઈ જ નથી, પણ મારા પSંબમા ંજવાથી 

તેમને અશાિંતનો "રૂો ભય છે વગેર: કહ@, માર@ મેળે પાછા જવા ને ફર@ પSંબની 

સરહદ ન ઓળંગવા વીનNયો. મ1 તેમને કહ@ દ@Iુ ંક:, મારાથી Mકુમનો અમલ નહk 

થઈ શક: ને 4વે�છાએ Mુ ં પાછો જવા તૈયાર નથી. એટલે સાહ:બે લાચાર@થી 
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કાયદાનો અમલ કરવાની વાત કર@. Õપણ મા?ંુ qુ ંકરવા ધારો છો એ કહ:શો ?Õ મ1 

"છૂÒ ુ ંતો કહ:, Õમને ખબર નથી. મને બીS Mુકમ મળવા જોઈએ. હમણા ંતો તમને 

Mુ ં%ુબંઈ લઈ S� h.ંÕ 

Zરુત આNયા એટલે કોઈ બીS અમલદાર: મારો કબજો લીધો. ર4તામા ંમને કKુ:ં 

Õતમે ¶ટા છો, પણ તમાર: સા?ુ મર@ન લાઈ£સ 4ટ:શન પાસે ગાડ@ થોભાવીશ ને 

તમે �યા ંઊતરો તો વધાર: સા?ંુ. કોલાબા ઉપર વધાર: ભીડ થવાનો સભંવ છે.Õ મ1 

તેને અ=[ુૂળ થવા iશુી બતાવી. તે રા� થયો ને ઉપકાર મા£યો. મર@ન લાઈ£સ 

ઊતય5. �યા ંકોઈ ઓળખીતાની ઘોડાગાડ@ જોઈ. તે મને એવાશકંર ઝવરે@ને ઘેર 

%કૂ@ ગયા. તમેણે મને ખબર આ_યા : Õતમારા પકડાવાના ખબર મળવાથી લોકો 

¤4ુસામા ંઆવી ગયા છે ને ગાડંા Rવા બની ગયા છે. પાયIનૂી પાસે MુTલડનો 

ભય છે. મે�જ4Â:ટ અન ેપોલીસ �યા ંપહ`ચી ગયા છે.Õ 

Mુ ં ઘેર પહ`�યો તેવામા ં �મર સોબાની અને અનZયૂાબહ:ન મોટરમા ંઆNયા ં ને 

મને પાયIનૂી લઈ જવા કKુ ં: Õલોકો અધીરા થઈ ગયા છે ને ઉ�ક:રાયા છે. 

અમારા કોઈથી શાતં રહ: તેમ નથી. તમને જોશે તો જ શાતં થશે.Õ 

Mુ ં મોટરમા ં બેસી ગયો. પાયIનૂી પહ`ચતા ં જ ર4તામા ં મોટ@ મેદની જોવામા ં

આવી. લોકો મને જોઈને હષ+ઘેલા થયા. હવે સરઘસ બ£Gુ.ં Õવ£દ:માતરમÕ 

ÕઅTલાહો અકબરÕના અવાજથી આકાશ dચરાGુ.ં પાયાIનૂી ઉપર ઘોડ:સવારોન ે

જોયા. ઉપરથી Úટોના વરસાદ વરસતા હતા. Mુ ંલોકોને શાતં થવા હાથ જોડ@ને 

વીનવતો હતો. પણ અમે પણ આ Úટના વરસાદમાથંી બચીએ એમ ન લા^Gુ.ં 

અ³\ુર રહ:માન ગલીમાથંી Vોફડ+ મારક:ટ તરફ જતા સરઘસન ેઅટકાવવા સા?ુ 

ઘોડ:સવારોની �ુકડ@ સામેથી આવી પહ`ચી. સરઘસને કોટ તરફ જb ુ ંઅટકાવવા 

તેઓ મથતા હતા. લોકો માતા નહોતા. લોકોએ પોલીસની લાઈનને ચીર@ન ે
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આગળ ઘસારો કય5. મારો અવાજ સભંળાય તેમ નહોb ુ.ં આ ઉપરથી 

ઘોડ:સવારની �ુકડ@ના ઉપર@એ ટોળાને િવખેરવાનો Mુકમ કય5, ને ભાલા ઉગામતી 

આ �ુકડ@એ એકદમ ઘોડાને છોડ@ %Bૂા. તેમા=ં ુ ંભા}ુ ંઅમારો પણ િનકાલ કર: તો 

નવાઈ નહk એવો મને ભય લા^યો. પણ એ ભયમા ંવaૂદ નહોb ુ.ં પડખે થઈને 

બધા ંભાલા ંર:લગાડ@ વેગે સર@ જતા ંહતા.ં લોકોના ટોળામા ંભગંાણ પડ�ુ.ં દોડદોડ 

મચી. કોઈ કચરાયા, કોઈ ઘવાયા. ઘોડ:સવારને નીકળવા સા?ુ મારગ નહોતો. 

લોકોને આસપાસ વીખરાવાનો મારગ નહોતો. તેઓ પાછા ફર: તોયે પાછળ હSરો 

ચસોચસ ભરાયા હતા. બધો દ:ખાવ ભયકંર લા^યો. ઘોડ:સવારો અને લોકો બનં ે

ગાડંા Rવા લા^યા. ઘોડ:સવારો કંઈ જોતા ક: જોઈ શ�તા નહોતા. તેઓ તો વાકંા 

વળ@ ઘોડાને દોડાવી ર�ા હતા. Rટલી eણ આ હSરોના ંટોળાનંે ચીરવામા ંગઈ 

તેટલી eણ લગી તેઓ કંઈ દ:ખી જ ન શક: એમ મ1 જોGુ.ં 

લોકોને આમ િવખેયા+ ને રોBા. અમાર@ મોટરને આગળ જવા દ@ધી. મ1 

કિમશનરની ઓfફસ આગળ મોટર રોકાવી ને Mુ ં તેની પાસે પોલીસની વત+xકૂન ે

સા?ુ ફfરયાદ કરવા ઊતય5. 

(૧) * અહk Õઠા[ુર¾ારÕને બદલે ÕમાધવબાગÕ વાચં�ુ.ં એ વખતે ગાધંી�ની સાથે 

રહ:નારા ¡ી મ�રુદાસ િ{કમ�એ uલૂ Zધુરાવી હતી. 
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32. s ����
 !—2 

કિમશનર d0fફથ સાહ:બની ઓfફસે ગયો. તેમના દાદરની પાસે zયા ં જો� �યા ં

હિથયારબધં સોTજરો બેઠા હતા, ક:મ Sણે લડાઈને સા?ુ તયૈાર થઈ ર�ા હોય 

નહk ! વરંડામા ંપણ ધાધંલ મચી રહ@ હતી. Mુ ંખબર આપી ઓfફસમા ં પેઠો તો 

કિમશનરની પાસે િમ. બોfર|ગને બેઠ:લા જોયા. કિમશનરની પાસ ેમ1 જોયે}ુ ં&�ય 

વણ+NGુ.ં તેમણે �ૂંકામા ં જવાબ આ_યો : Õમાર: સરઘસને ફોટ+  તરફ જવા નહોb ુ ં

દ:� ુ.ં �યા ંSય તો તોફાન થયા િવના ન રહ:. અને મ1 જોGુ ંક: લોકો વાQયા વળે 

એમ નહોતા. એટલે ઘસારો કયા+ િવના ¶ટકો નહોતો.Õ 

Õપણ તે=ુ ંપfરણામ તો તમે Sણતા હતા. લોકો ઘોડાની નીચે ¶દંાયા િવના ન 

રહ:. ઘોડ:સવારની �ુકડ@ મોકલવાની જJર જ નહોતી એમ મને તો લાગે છે,Õ Mુ ં

બોTયો. 

Õએની તમને ખબર ન પડ:. લોકોની ઉપર તમારા િશeણની અસર ક:વી થઈ છે 

તેની ખબર અમને પોલીસને તમારા કરતા ં વધાર: પડ:. અમ ે પહ:લેથી સખત 

ઉપાયો ન લઈએ તો વધાર: =કુસાન થાય. Mુ ં તમને કMુ ં h ં ક:, લોકો તમારા 

કબSમા ંપણ રહ:વાના નથી. કાયદાના ભગંની વાત તેઓ ઝટ સમજશે, શાિંતની 

વાત તેમના ગS ઉપરાતં છે. તમારા હ:b ુસારા છે, પણ તમારા હ:b ુલોકો નહk 

સમR. તઓે તો પોતાના 4વભાવને અ=સુરશે,Õ સાહ:બ બોTયા. 

Õપણ તમાર@ અને માર@ વ�ચે ભેદ જ અહk છે. લોકો 4વભાવે લડાક નથી, પણ 

શાિંતિ�ય છે,Õ મે ઉ!ર દ@ધો. 

અમે દલીલમા ંઊતયા+. 
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છેવટ: સાહ:બ બોTયા, Õવા?ુ, �યાર: જો લોકો તમા?ંુ િશeણ નથી સમzયા એની 

તમને ખાતર@ થાય તો તમે qુ ંકરો ?Õ 

મ1 જવાબ દ@ધો, Õજો એ�ુ ંમને િસ�ધ થાય તો આ લડત Mુ ં%લુતવી રાiુ.ંÕ 

Õ%લુતવી રાખો એટલે qુ ં? તમે તો િમ. બોfર|ગને કKુ ં છે ક:, તમે ¶ટા થાઓ 

એટલે bરુત પાછા પSંબ જવા માગો છો !Õ 

Õહા, મારો ઈરાદો તો વળતી Â:ને જ પાછા જવાનો હતો. તે હવ ેઆજ તો ન જ 

બને.Õ 

Õતમે ધીરા રહ:શો તો તમને વધાર: ખબર પડ@ રહ:શે. તમે Sણો છો ક:, 

અમદાવાદમા ંqુ ંચાલી રKુ ંછે ? અ%તૃસરમા ંqુ ંછે ? લોકો બધે ગાડંા Rવા થઈ 

ગયા છે. મને "રૂ@ ખબર નથી. ક:ટલીક જ^યાએ તાર પણ bટૂયા છે. Mુ ંતો તમને 

કMુ ંh ંક:, આ બધા ંતોફાનની જવાબદાર@ તમાર: િશર છે.Õ 

Mુ ં બોTયો, Õમાર@ જવાબદાર@ zયા ં હશે �યા ં Mુ ં ઓઢàા િવના નહk રMુ.ં 

અમદાવાદમા ંલોકો કંઈ પણ કર: તો મને આrય+ અને \ુ:ખ થાય. અ%તૃસર=ુ ંMુ ં

કંઈ ન Sxુ.ં �યા ંતો Mુ ંકદ@ ગયો જ નથી, મને કોઈ Sણbુયંે નથી. પણ Mુ ંએટ}ુ ં

Sxુ ં h ં ક:, પSંબની સરકાર: મને �યા ં જતો ન રોBો હોત તો Mુ ં શાિંત 

Sળવવામા ંમોટો fહ4સો લઈ શકત. મને રોક@ને તો સરકાર: લોકોને છછેંડPા છે.Õ 

આમ અમાર@ વાતો ચાલી. અમારા મતનો મેળ મળે તેમ નહોb ુ.ં ચોપાટ@ ઉપર 

સભા ભરવાનો ને લોકોને શાિંત Sળવવા=ુ ંસમSવવાનો મારો ઈરાદો Sહ:ર કર@ 

Mુ ંhટો પડPો. 

ચોપાટ@ ઉપર સભા ભરાઈ. મ1 માણસોને શાિંત િવષે ને સ�યા0હની મયા+દા િવષે 

સમજ પાડ@ ને જણાNGુ,ં Õસ�યા0હ ખરાનો ખેલ છે. જો લોકો શાિંત ન Sળવે તો 

મારાથી સ�યા0હની લડત કદ@ ન લડ@ શકાય.Õ 
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અમદાવાદથી ¡ી અનZયૂાબહ:નને પણ ખબર મળ@ Xકૂ@ હતી ક: �યા ંMુTલડ થGુ ં

છે. કોઈએ અફવા ઉડાવી હતી ક: તેઓ પણ પકડાયા ંહતા,ં તેથી મaૂરો ઘેલા બની 

ગયા હતા, તેમણે હડતાળ પાડ:લી ને તોફાન પણ કયા+ હતા,ં અને એક િસપાઈ=ુ ં

iનૂ પણ થGુ ંહb ુ.ં 

Mુ ં અમદાવાદ ગયો. મને ખબર થઈ ક:, નfડયાદની પાસે ર:લના પાટા ઉખેડ@ 

કાઢવાનો �ય�ન પણ થયો હતો. વીરમગામમા ંએક સરકાર@ નોકર=ુ ંiનુ થGુ ં

હb ુ.ં અમદાવાદ પહ`�યો તો માશ+લ લો ચાTતો હતો. લોકોમા ં {ાસ વત² ર�ો 

હતો. લોકોએ કGુ+ તે�ુ ંભGુ+ ને તે=ુ ંNયાજ પણ મેળNGુ.ં 

4ટ:શન ઉપર મને કિમશનર િમ. �ેટની પાસે લઈ જવાને માણસ હાજર હતો. Mુ ં

તેમની પાસે ગયો. તેઓ iબૂ ¤4ુસામા ં હતા. મ1 શાિંતથી તેમને ઉ!ર આ_યો. 

થયેલા ંiનૂને સા?ુ માર@ fદલગીર@ Sહ:ર કર@. માશ+લ લોની અનાવ�યકતા પણ 

Zચૂવી ને શાિંત પાછ@ ફ:લાય તેને સા?ુ R ઉપાયો લેવા ઘટ: તે લેવાની માર@ 

તૈયાર@ જણાવી. મ1 Sહ:ર સભા ભરવાની માગંણી કર@. તે સભા આ¡મની જમીન 

ઉપર ભરવાની માર@ ઈ�છા �ગટ કર@. આ તેમને ગમી. મને યાદ છે તે �માણે, 

મ1 ૧૩મી ને રિવવાર: સભા ભર@. માશ+લ લો પણ તે જ fદવસે ક: બીR fદવસે રદ 

થયો. આ સભામા ંમ1 લોકોને પોતાના દોષ=ુ ંદશ+ન કરાવવા �ય�ન કય5. મ1 {ણ 

fદવસના ઉપવાસ �ાયrૈ!Jપે કયા+, ને લોકોને એક fદવસનો ઉપવાસ કરવાની 

સલાહ આપી. Rમણે iનૂ વગેર:મા ંભાગ લીધો હોય તેમને પોતાના ¤નુા કmલૂ 

કરવાની Zચૂના કર@. 

મારો ધમ+ મ1 4પtટ જોયો. R મaૂરો વગેર:ની વ�ચે મ1 આટલો સમય ગાQયો હતો, 

Rમની મ1 સેવા કર@ હતી અને Rમને િવષે Mુ ંસારાની આશા રાખતો હતો, તેમણે 

MુTલડમા ંભાગ લીધો એ મને અસ� લા^Gુ,ં ને એમના દોષમા ંમને મ1 ભાગીદાર 

ગ·યો. 



સ�યના �યોગો અથવા આ�મકથા 
 

www.mkgandhi.org  Page 579 

Rમ લોકોને પોતાના ¤નુા �mલૂ કરવા=ુ ં ZચૂNGુ ં તેમ સરકારને ¤નુા માફ 

કરવા=ુ ં પણ ZચૂNGુ.ં માર@ વાત બેમાથંી એક:યે ન સાભંળ@, ન લોકોએ ¤નુા 

કmલૂ કયા+, ન સરકાર: માફ કયા+. 

4વ. રમણભાઈ વગેર: શહ:ર@ઓ માર@ પાસે આNયા ને સ�યા0હ %લુતવી રાખવા 

મને વીનNયો. મને વીનવવાપxુ ં રKુ ંનહોb ુ.ં જયા ંલગી શાિંતનો પાઠ લોકો ન 

શીખી લે �યા ંZધુી સ�યા0હ %લુતવી રાખવાનો િનrય મ1 કર@ જ લીધો હતો. 

આથી તેઓ રા� થયા. 

ક:ટલાક િમ{ો નારાજ પણ થયા. તેમને લા^Gુ ંક:, જો Mુ ંબધેય શાિંતની આશા રાiુ ં

ને એ સ�યા0હની શરત હોય, તો મોટા પાયા ઉપર સ�યા0હ કદ@ ચાલી જ ન 

શક:. મ1 મારો મતભેદ જણાNયો. R લોકોમા ં કામ કGુ+ હોય, Rમની મારફત ે

સ�યા0હ કરવાની આશા રખાતી હોય, તેઓ જો શાિંત ન Sળવે તો જJર 

સ�યા0હ ન જ ચાલે. આટલી મયા+fદત શાિંત Sળવવાની શ��ત સ�યા0હ@ 

નેતાઓએ મેળવવી જોઈએ એવી માર@ દલીલ હતી. આ િવચારોને આR પણ 

ફ:રવી નથી શBો. 
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33. 'પ
�Z ~�Z4 � $%' 

અમદાવાદની સભા પછ@ તરત Mુ ં નfડયાદ ગયો. Õપહાડ Rવડ@ uલૂÕ નામ ે

શ³દ�યોગ R �િસÇ�ધ પા°યો છે તે મ1 પહ:લો નfડયાદમા ંકય5. અમદાવાદમા ંજ 

મને માર@ uલૂ જણાવા લાગી હતી. પણ નfડયાદમા ં �યાનંી �4થિતનો િવચાર 

કરતા,ં ખેડા �જTલાના ઘણાય માણસોને પકડાયેલા ં સાભંળતા,ં R સભામા ં Mુ ં

થયેલા બનાવો ઉપર ભાષણ કર@ ર�ો હતો, �યા ંમને એકાએક થઈ આNGુ ં ક:, 

ખેડા �જTલાના અને એવા બીS લોકોને કાયદાનો સિવનય ભગં કરવા 

નોતરવામા ં મ1 ઉતાવળ કરવાની uલૂ કર@ હતી, અને તે મને પહાડ Rવડ@ 

જણાઈ. 

આવી કmલૂાત મ1 કર@ તેથી માર@ હાસંી સાર@ પેઠ: થઈ. છતા ંએ 4વીકાર કરવાન ે

સા?ુ મને પrા!ાપ કદ@ નથી થયો. મ1 હમેશા ંએમ મા£Gુ ં છે ક:, બીSના ગજ 

Rવડા દોષોને આપણે રજ Rવડા કર@ જોઇએ ને પોતાના રાઈ Rવડા લાગતા 

દોષોને પહાડ Rવડા જોતા ંશીખીએ, �યાર: જ આપણને પોતાના ને પારકા દોષો=ુ ં

ઠ@ક �માણ મળ@ રહ:. મ1 એમ પણ મા£Gુ ં છે ક:, આ સામા£ય િનયમ=ુ ંપાલન 

સ�યા0હ@ થવા ઈ�છનાર: તો ઘણી વધાર: ZÆૂમતાથી કર�ુ ંજોઈએ. 

તે પહાડ Rવી લાગતી uલૂ શી હતી તે જોઈએ. કાયદાનો સિવનય ભગં તે જ 

માણસોથી થઈ શક: Rમણે કાયદાને િવનય"વૂ+ક 4વે�છાએ માન આ_Gુ ંહોય. ઘણે 

ભાગે આપણે કાયદાના ભગંને સા?ુ થતી સSના ડરને લીધે તે=ુ ંપાલન કર@એ 

છ@એ. વળ@ આ વાત, Rમા ંનીિતઅનીિતનો �Ù નથી હોતો તેવા કાયદાને િવશેષ ે

લા¤ ુપડ: છે. કાયદો હો ક: ન હો, પણ સારા ગણાતા માણસ એકાએક ચોર@ નહk 

કર:; છતા ં રાત પડP ે બાઈિસકલ ઉપર બ!ી સળગાવવાના િનયમમાથંી છટક@ 
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જતા ંસારા માણસને પણ eોભ નહk થાય. અને આવા િનયમ પાળવાની સલાહ 

મા{ કોઈ આપે તો તે=ુ ંપાલન કરવા સારા માણસ પણ ઝટ તૈયાર નહk થાય. 

પણ zયાર: તેને કાયદામા ં 4થાન મળે છે, ને તેના ભગંને સા?ુ દંડ થવાનો ભય 

લાગે છે, �યાર: દંડ આપવાની અગવડમાથંી બચવાને સા?ુયે તેઓ રાત પડP ે

બાઈિસકલ ઉપર બ!ી સળગાવશે. િનયમના આવા પાલનને 4વે�છાએ કર:}ુ ં

પાલન ન ગણી શકાય. 

પણ સ�યા0હ@ તો સમાજના R કાયદાને માન આપશે તે માન સમજ"વૂ+ક, 

4વે�છાએ, માન આપવાનો ધમ+ Sણી આપશે. આમ Rણે સમાજના િનયમો=ુ ં

ઈરાદા"વૂ+ક પાલન કGુ+ છે, તેને જ સમાજના િનયનોની નીિતઅનીિતનો ભેદ 

કરવાની શ��ત આવ ે છે, ને તેને મયા+fદત સજંોગોમા ં અ%કુ િનયમોનો ભગં 

કરવાનો અિધકાર �ા_ત થાય છે. આવો અિધકાર લોકોએ �ા_ત કયા+ પહ:લા ં

તેમને મ1 સિવનય ભગં કરવા નોતયા+, એ માર@ uલૂ મને પહાડ Rવડ@ લાગી. 

અને ખેડા �જTલામા ં�વેશ કરતા ંમને ખેડાની લડત=ુ ં4મરણ થGુ ંને મને લાગી 

આNGુ ં: Mુ ંભkત uTૂયો. મને લા^Gુ ંક:, લોકો સિવનય ભગં કરવાને લાયક બને તે 

પહ:લા ં તેના ¨ડા રહ4ય િવષે તેમને �ાન થ�ુ ંજોઈએ. Rમણે કાયદાઓને રોજ 

મનથી તોડPા હોય, Rઓ ¶પી ર@તે ઘણીયે વાર કાયદાનો ભગં કરતા હોય, તઓે 

એકાએક સિવનય ભગંને ક:મ ઓળખી શક: ? તેની મયા+દા ક:મ Sળવી શક: ? 

મજ[રૂ આદશ+ �4થિતને હSરો ક: લાખો ક: લાખો લોકો ન પહ`ચી શક: એ તો સહ:R 

સમSય. પણ જો એમ હોય તો સિવનય ભગં કરાવતા પહ:લા ંલોકોને સમaૂતી 

આપનારા અને તેમને �િતeણ દોરનારા q�ુધ 4વયસંેવકો=ુ ં દળ પેદા થ�ુ ં

જોઈએ, ને આવા દળને સિવનય ભગંની ને તેની મયા+દાની સમજ "રૂ:"રૂ@ પડ:લી 

હોવી જોઈએ. 
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આવા િવચારો ભય5 Mુ ં %ુબંઈ પહ`�યો ને સ�યા0હ સભા મારફતે સ�યા0હ@ 

4વયસંેવકો=ુ ં દળ ઊuુ ં કGુ+. તનેી મારફતે લોકોમા ં સિવનય ભગંની સમજ 

આપવાની તાલીમનો આરંભ કય5, ને સમજ આપનાર@ પિ{કાઓ કાઢ@. 

આ કામ ચાTGુ ંતો ખ?ંુ, પણ મ1 જોGુ ં ક: તેમા ં Mુ ંબMુ રસ પેદા ન કર@ શBો. 

4વયસંેવકોનો દરોડો ન પડPો. R ભરતીમા ં આNયા તેમણે બધાએ િનયિમત 

તાલીમ લીધી એમ ન કહ@ શકાય. ભરતીમા ંનામ ન`ધાવનાર પણ, fદવસો જવા 

માડંPા તમે, §ઢ બનવાને બદલે ખરવા માડંPા. Mુ ં સમzયો ક: સિવનય ભગં=ુ ં

ગા�ુ ંધાયા+ કરતા ંધી%ુ ંચાલશે. 
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34. ‘��-��' �3 '9�� �IZ9�' 

ગમે તેવી ધીમી તો પણ શાિંત Sળવનાર@ fહલચાલ એક તરફથી થઈ રહ@ હતી, 

�યાર: બી� તરફથી સરકારની દમનનીિત "રુજોરમા ંચાલી રહ@ હતી. પSંબમા ં

તેની અસરનો સાeા�કાર થયો. �યા ં લ�કર@ કાયદો એટલે જોMુકમી શJ થઈ. 

આગેવાનોને પકડPા. ખાસ અદાલતો તે અદાલતો નહોતી, પણ એક Zબૂાનો Mુકમ 

ઉઠાવનાર@ વ4b ુ થઈ હતી. તણેે "રુાવા �માણ િવના સSઓ કર@. લ�કર@ 

િસપાહ@ઓએ િનદ5ષ લોકોને ક@ડાની Rમ પેટ: ચલાNયા. આની આગળ 

જdલયાવંાલા બાગની ઘોર કતલ તો માર@ આગળ કંઈ િવસાતની નહોતી, જો ક: 

�S=ુ ંઅને \ુિનયા=ુ ં�યાન તો એ કતલે જ ખ1�Gુ.ં 

પSંબમા ંગમે તેમ કર@ને �વેશ કરવા=ુ ંમાર@ ઉપર દબાણ થGુ.ં મ1 વાઇસરૉયન ે

કાગળો લnયા, તાર કયા+, પણ પરવાનગી ન મળે. પરવાનગી િવના S� એટલ ે

~દર તો જવાય નહk, પણ મા{ સિવનય ભગં કયા+નો સતંોષ મળે. આ 

ધમ+સકંટમા ંમાર: qુ ંકર�ુ ંએ િવકટ �Ù માર@ પાસે આવી પડPો. Mુ ંમનાઈMકુમનો 

અનાદર કર@ને �વેશ ક?ંુ તો તે િવનયી અનાદર ન ગણાય, એમ મને લા^Gુ.ં 

શાિંતની R �તીિત Mુ ં ઈ�છતો હતો તે હaુ મને નહોતી થઈ. પSંબની 

નાfદરશાહ@એ લોકોની અશાતં �િૃ!ને વધાર@ હતી. આવે સમયે મારો કા=નૂભગં 

બળતામા ંઘી હોમવા Rવો થાય એમ મને લા^Gુ,ં ને મ1 સહસા પSંબમા ં�વેશ 

કરવાની Zચૂનાને માન ન આ_Gુ.ં આ િનણ+ય માર: સા?ુ કડવો µ ૂટંડો હતો. રોજ 

પSંબથી ગેરઈ£સાફના ખબર આવ,ે ને રોજ માર: તે સાભંળવા ને દાતં પીસી 

બેસી રહ:�ુ!ં 
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આટલામા ં િમ. હૉિનમનૅ, Rમણે 'Vૉિનકલ'ન ેએક �ચડં શ��ત બનાવી %Îૂુ ંહb ુ,ં 

તેમને �Sને Zતૂી %કૂ@ સરકાર ચોર@ ગઈ. આ ચોર@મા ં R ગદંક@ હતી તેની 

બદબો મને હaુયે આNયા ંકર: છે. Mુ ંSxુ ંh ંક: િમ. હૉિનમૅન ~ધાI ૂધંી નહોતા 

ઈ�છતા. મ1 સ�યા0હ સિમિતની સલાહ િવના પSંબ સરકારના Mુકમનો ભગં કય5 

તે તેમને નહોb ુ ંગ°Gુ.ં સિવનય ભગં %લુતવી રાnયો તેમા ં તે "રૂા સમંત થયા 

હતા. %લુતવી રાખવાનો ઈરાદો મ1 �ગટ કય5 તેના પહ:લા ંજ %લુતવી રાખવાની 

સલાહનો તેમનો કાગળ મને મોકલાયો હતો, તે મારો ઇરાદો �ગટ થયા અછ@ 

અમદાવાદ ને %ુબંઈ વ�ચેના ~તરને લીધે મને મળ@ શBો. એટલે તેમના 

દ:શિનકાલથી મને Rટ}ુ ંઆrય+ થGુ ંતેટ}ુ ંજ \ુ:ખ થGુ.ં 

આમ થવાથી 'Vૉિનકલ'ના Nયવ4થાપકોએ તે ચલાવવાનો બોજો માર@ ઉપર 

%Bૂો. િમ. �ેTવી તો હતા જ, એટલે માર: બMુ કરવાપxુ ંનહોb ુ ંરહ:b ુ.ં છતા ંમારા 

4વભાવ �માણે માર: આ જવાબદાર@ બMુ થઈ પડ@ હતી. 

પણ માર: તે જવાબદાર@ લાબંો સમય વેઠવી ન પડ@. સરકારની મહ:રબાનીથી ત ે

બધં થGુ.ં 

Rઓ 'Vૉિનકલ'ના વહ@વટમા ં કતા+હતા+ હતા તેઓ જ 'યગં ×fડયા'ના વહ@વટ 

ઉપર ~[ુશ રાખતા Ñ ઉમર સોબાની અને શકંરલાલ બòકર. આ બનં ેભાઈઓએ 

'યગં ×fડયા'ની જવાબદાર@ ઓઢવા=ુ ંમને ZચૂNGુ ંને 'યગં ×fડયા'ને 'Vૉિનકલ'ની 

ખોટ હળવી કરવા સા?ુ અઠવાfડયાના એક વખતને બદલે બે વખત કાઢવા=ુ ં

તેમને ને મને ઠ@ક લા^Gુ.ં સ�યા0હ=ુ ંરહ4ય સમSવવાની મને હ`શ હતી. પSંબ 

િવષે Mુ ં કંઈ નહk તો પણ યો^ય ટ@કા કર@ શકતો હતો, અને તેની પાછળ 

સ�યા0હJપી શ��ત પડ@ છે એમ તો સરકારને ખબર હતી. તેથી આ િમ{ોની 

Zચૂનાનો મ1 4વીકાર કય5. 
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પણ ~0ે� મારફતે �Sને સ�યા0હની તાલીમ ક:મ આપી શકાય? ¤જુરાતમા ં

મારા કાય+=ુ ં%nુય eે{ હb ુ.ં ભાઈ ઇ£\ુલાલ યાd�ક એ વેળા તે જ ટોળ@મા ંહતા. 

તેમના હાથમા ંમાિસક 'નવ�વન' હb ુ.ં તે= ુ ંખચ+ પણ પેલા િમ{ો "?ંુૂ પાડતા. આ 

છા"ુ ંભાઈ ઇ£\ુલાલે અને તે િમ{ોએ મને સ`_Gુ.ં ને ભાઈ ઇ£\ુલાલે તેમા ંકામ 

કરવા=ુ ંપણ માથે લીIુ.ં આ માિસકને સા_તાfહક કGુH. 

દર°યાન 'Vૉિનકલ' સ�વન થGુ,ં એટલ ે 'યગં ×fડયા' ફર@ સા_તાfહક થGુ,ં ન ે

માર@ Zચૂનાથી તેને અમદાવાદમા ંલઈ ગયા. બે છાપા ંનોખે નોખે ઠ:કાણે ચાલે 

તેમા ંખચ+ વધાર: થાય ને મને અગવડ વધાર: થાય. 'નવ�વન' તો અમદાવાદમા ં

નીકળb ુ ં હb ુ.ં આવા ં છાપાનંે 4વત{ં છાપખા=ુ ં જોઈએ એ તો મ1 '×fડયન 

ઓપીિનયન'ને િવષે જ અ=ભુNGુ ંહb ુ.ં વળ@ અહkના તે વખતના છાપાના કાયદા 

પણ એવા હતા ક:, માર: R િવચારો �ગટ કરવા હોય તે Nયાપાર\ૃ�tટએ ચાલતા 

છાપખાનાવાળા છાપતા ં સકંોચાય. એ પણ છાપખા=ુ ં વસાવવા=ુ ં �બળ કારણ 

હb ુ.ં અન ેતે અમદાવાદમા ંજ સહ:લાઈથી થઈ શક: તેમ હb ુ,ં એટલે 'યગં ×fડયા' 

અમદાવાદમા ંલઈ ગયા. 

આ છાપા ં મારફત મ1 સ�યા0હની તાલીમ �Sને આપવાનો યથાશ��ત આરંભ 

કય5. બનંે છાપાનંી નકલો aૂજ ખપતી હતી તે વધતી વધતી ૪૦,૦૦૦ની 

આસપાસ પહ`ચી હતી. 'નવ�વન'ની ઘરાક@ એકદમ વધી, zયાર: 'યગં 

×fડયા'ની ધીમે ધીમે વધી. મારા Rલ જવા બાદ તેમા ંઓટ થયો ને આR બનંનેી 

ઘરાક@ આઠ હSરની નીચે ચાલી ગઈ છે. 

આ છાપામંા ંSહ:ર ખબર ન લેવાનો મારો આ0હ અસલથી જ હતો. તેથી કશો 

ગેરલાભ થયો નથી એવી માર@ મા£યતા છે, અને છાપાનંી િવચાર4વત{ંતા 

Sળવવામા ંઆ �થાએ બMુ મદદ કર@ છે. 
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આ છાપાનંી મારફત ે Mુ ં માર@ શાિંત મેળવી શBો. ક:મ ક: જોક: bરુત મારાથી 

સિવનય ભગંનો આરંભ ન કર@ શકાયો, પણ Mુ ંમારા િવચારો ¶ટથી �ગટ કર@ 

શBો: Rઓ સલાહZચૂના માટ: મારા તરફ જોઈ ર�ા હતા તેમને આ�ાસન આપી 

શBો. ને મને લાગે છે ક:, બનંે છાપાએં ત ેઅણીને સમયે �Sની ઠ@ક સેવા કર@ 

અને લ�કર@ કાયદા aુલમને હળવો કરવામા ંફાળો ભય5. 
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૩૫. પSંબમા ં

પSંબમા ંR કંઈ થGુ ં તેને સા?ુ સર માઈકલ ઓડવાયર: મને ¤નુેગાર ઠરાNયો 

હતો, તો �યાનંા કોઇ નવજવાનો લ�કર@ કા=નૂને સા?ુ પણ મને ¤નુેગાર ઠરાવતા ં

અચકાતા નહોતા. મ1 જો સિવનય કા=નૂભગં %લુતવી ન રાnયો હોત તો 

જdલયાવંાલા બાગની કતલ કદ@ ન થાત, લ�કર@ કાયદો કદ@ ન થાત, એવી 

દલીલ આવા Vોધાવેશમા ંઆવલેા નવજવાનોની હતી. કોઈએ તો ધમક@ઓ પણ 

આપી હતી ક:, પSંબમા ંMુ ંS� તો મને લોકો ઠાર માયા+ િવના ન જ છોડ:. 

પણ મને લાગb ુ ંહb ુ ંક:, મા?ંુ પગ}ુ ંએટ}ુ ંબIુ ંયો^ય હb ુ ંક: સમaુ માણસોમા ં

ગેરસમજ થવાનો સભંવ જ નથી. પSંબમા ંજવા Mુ ંઅધીરો થઇ ર�ો હતો. મ1 

પSંબ કદ@ જોGુ ંનહોb ુ.ં પણ માર@ નજર: R કંઈ જોવા=ુ ંમળે તે જોવાની તી« 

ઈ�છા હતી, અને મને બોલાવનારા ડૉ. સ�યપાલ, ડૉ. fકચ},ુ પ.ં રામભજદ! 

ચોધર@ને જોવા ઇ�છતો હતો. તેઓ Rલમા ંહતા, પણ મને "ણૂ+ િવ�ાસ હતો ક:, 

તેમને સરકાર Rલમા ંલાબંી %દુત નહk જ રાખી શક:. %ુબંઈમા ંzયાર: zયાર: જતો 

�યાર: મને "tુકળ પSંબીઓ મળ@ જતા. તેમને Mુ ં�ો�સાહન આપતો તે લઈ જઈ 

તેઓ રા� થતા. મારો આ�મિવ�ાસ એ વેળા "tુળક હતો. 

પણ મા?ંુ જવા=ુ ંલબંાયા કરb ુ ંહb ુ.ં વાઇસરૉય 'હaુ વાર છે' એમ લખાNયા કરતા 

હતા. 

દર°યાન હટંર કિમટ@ આવી. તેને લ�કર@ કાયદા દર°યાન પSંબના અમલદારોએ 

કર:લા ં[ૃ�યો િવષે તપાસ કરવાની હતી. fદનબIં ુઍ£$ઝ �યા ંપહ`ચી ગયા હતા. 

તેમના કાગળોમા ં�દય&ાવક વણ+નો હતા.ં છાપામા ંR છપાb ુ ં તેના કરતા ંપણ 

લ�કર@ કાયદાનો aુલમ વધાર: હતો, એવો તેમના કાગળનો �વિન હતો. મને 
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પSંબમા ંપહ`ચવાનો આ0હ હતો.બી� તરફથી માલવીય�ના પણ તાર આવી 

ર�ા હતા ક:, માર: પSંબ પહ`ચ�ુ ંજોઈએ. આ ઉપરથી મ1 ફર@ વાઇસરૉયને તાર 

કય5. જવાબ આNયો : ફલાણી તાર@ખે તમો જઇ શકો છો. મને તાર@ખ બરાબર 

યાદ નથી, પણ ઘxુ ંકર@ને ૧૭મી ઑકટોબર હતી. 

Mુ ંલાહોર પહ`�યો �યાર: મ1 R \ૃ�ય જોGુ ં તે કદ@ uલુાય તેમ નહોb ુ.ં ક:મ Sણે 

ઘણા ં વષ5ના િવયોગ પછ@ કોઈ િ�યજન આવતો હોય ને તેને મળવાને સગા ં

આવતા ંહોય, તેમ 4ટ:શન ઉપર માણસોની મેદની ભરાઈ ગઈ હતી. લોકો હષ+ઘેલા 

થઈ ગયા હતા. 

પfંડત રામભજદ! ચોધર@ને �યા ં મારો ઉતારો હતો. ¡ી સરલાદ:વી ચોધરાણી 

Rમને Mુ ં"વૂ- ઓળખતો હતો તેમની ઉપર મને સઘંરવાનો બોજો આવી પડયો 

હતો. Mુ ં'સઘંરવો' શ³દ ઈરાદા"વૂ+ક વાપ?ંુ h,ં ક:મ ક: હાલની Rમ �યાર: પણ zયા ં

Mુ ંઊત?ંુ �યા ંઘરધણી=ુ ંઘર ધમ+શાળા R�ુ ંથઈ પડb ુ ંહb ુ.ં 

પSંબમા ં મ1 જોGુ ં ક:, ઘણા પSંબી નેતાઓ Rલમા ં હોવાથી %nુય નતેાઓની 

જ^યા પfંડત માલવીય�, પfંડત મોતીલાલ� ને 4વ. 4વામી ¡sાનદં�એ લીધી 

હતી. માલવીય� અને ¡sાનદં�ના �સગંમા ંતો Mુ ંસાર@ પઠે: આવી Xકુયો હતો. 

પણ પડં@ત મોતીલાલના િનકટ �સગંમા ં તો લાહોરમા ં જ આNયો. આ નેતાઓ 

તેમ જ બીS 4થાિનક નેતાઓ Rમને Rલ=ુ ંમાન નહોb ુ ંમQGુ ંતેમણે મને bરુત 

પોતાનો કર@ %કૂયો. Mુ ંકયાયંે અS·યા Rવો ન લા^યો. 

હટંર કિમટ@ની પાસે "રુાવો ન દ:વાનો િન�ય અમે બધાએ એકમતે કય5. એના ં

કારણો બધા ં તે વેળા �ગટ થયેલા ં હતા,ં એટલે એમા ંઅહk ઊતરતો નથી. એ 

કારણો સબળ હતા ંને કિમટ@નો બfહtકાર યો^ય હતો એમ આR પણ મને લાગે 

છે. 
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પણ જો કિમટ@નો બfહtકાર થાય તો લોકો તરફથી એટલે મહાસભા તરફથી એક 

કિમટ@ હોવી જોઇએ એમ િનrય થયો. તેમા ં પfંડત મોતીલાલ નેહ?ુ, 4વ. 

dચ!રંજન દાસ, ¡ી અ³બાસ તૈયબ�, ¡ી જયકર અને મને પfંડત માલવીય�એ 

આ કિમટ@ ઉપર ની°યા. અમે aુદ: aુદ: ઠ:કાણે તપાસ કરવા વીખરાઈ ગયા. આ 

કિમટ@ની Nયવ4થાનો બોજો સહ:R માર@ ઉપર આવી પડયો હતો, અને વધાર:મા ં

વધાર: ગામોની તપાસ માર: ભાગે આવવાથી, મને પSંબ અન ેપSંબના ંગામડા ં

જોવાનો અલUય લાભ મQયો. 

આ તપાસ દર°યાન પSંબની �ીઓને તો Sણે Mુ ંGગુોથી ઓળખતો હો� તેમ 

મQયો. જયા ંS� �યા ંતેમના ંટોળા ંમળે, અને માર@ પાસે પોતે કાતંેલા Zતૂરના 

ઢગલા કર:. પSંબ ખાદ@=ુ ં મહાન eે{ થઈ શક: એ Mુ ં આ તપાસ દર°યાન 

અનાયાસે જોઈ શકયો. ...p 

લોકોની ઉપર થયેલા aુલમની તપાસ કરતા ંRમ Rમ Mુ ં¨ડો ઊતરતો ગયો, 

તેમ તેમ Mુ ંનહોતો ધારતો એટલી સરકાર@ અરાજકતા, અમલદારોની નાfદરશાહ@, 

તેમની આપiદુ@ની વાતો સાભંળ@ આ�ય+ થGુ ંને \ુ:ખ પા°યો. પSંબ ક: જયાથંી 

સરકારને વધાર:મા ંવધાર: િસપાહ@ઓ મળે છે �યા ંલોકો ક:મ આટલો બધો aુલમ 

સહન કર@ શકયા, એ મને �યાર: આ�ય+ પમાડના?ંુ લા^Gુ ંને આR પણ લાગે છે. 

આ કિમટ@નો fરપોટઁ ઘડવા=ુ ંકામ પણ મને સ`પવામા ંઆNGુ ંહb ુ.ં પSંબમા ંકયા 

�કારના aુલમ થયા એ Rને Sણ�ુ ંહોય તેણે એ fરપોટ+  વાચંવો જ જોઈએ. એ 

fરપોટ+ને િવષે આટ}ુ ં કયી શ[ંુ h ં ક:, એમા ં ઈરાદા"વૂ+ક એક પણ જ^યાએ 

અિતશયો��ત નથી. Rટલી હક@કત આપી છે તેને સા?ુ તેમા ંજ "રુાવો રaૂ કય5 

છે. એ fરપોટ+મા ંRટલો "રુાવો આ_યો છે તેના કરતા ંઘણો વધાર: કિમટ@ પાસ ે

હતો. Rને િવષે જરા પણ શકંા હોય એવી એક પણ હક@કત એ fરપોટ+મા %કૂવામા ં

નથી આવી. આમ ક:વળ સ�યને જ આગળ ધર@ને લખાયેલા fરપોટ+  ઉપરથી 
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વાચંનાર જોઈ શકશે ક: d�fટશ રાzય પોતાની સ!ા કાયમ રાખવાને સ?ુ ક:ટલી 

હદ Zધુી જઈ શક: છે, ક:વા ંઅમા=ષુી કાય5 કર@ શક: છે. એ fરપોટ+માનંી એક પણ 

વાત આજ લગી માર@ Sણ �માણે ખોટ@ નથી ઠર@. 
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36.  Rх%�C� ��%3 �	�S� ? 

પSંબના હ�યાકાડંને થોડો વખત હવે છોડ@એ. 

પSંબની ડાયરશાહ@ની મહાસભા તરફથી તપાસ ચાલતી હતી, તેટલામા ં મારા 

હાથમા ં એક Sહ:ર આમ{ંણ આNGુ.ં તેમા ં મરMમૂ હક@મ સાહ:બ અને ભાઈ 

અસરફઅલીના ંનામ હતા.ં ¡sાનદં� હાજર રહ:વાના છે એમ પણ ઉTલેખ હતો. 

મને nયાલ તો એવો ર�ો છે ક:, તેઓ ઉપ�%ખુ હતા. આ આમ{ંણ fદTહ@મા ં

dખલાફત સબંધંી ઉપ�4થત થયેલી પfર�4થિતનો િવચાર કરનાર@ અને Zલેુહની 

ઉજવણીમા ંભાગ લેવો ક: ન લેવો તેનો િનણ+ય કરવાને fહ|\ુ%સુલમાનની એકઠ@ 

થનાર@ સભામા ં હાજર રહ:વા=ુ ં હb ુ.ં આ સભા નવે°બર માસમા ં હતી એ�ુ ં મને 

4મરણ છે. 

આ િનમ{ંણપિ{કામા ંએવો ઉTલેખ હતો ક:, તેમા ંdખલાફતનો �Ù ચચા+શ,ે એટ}ુ ં

જ નહk પણ ગોરeાનો �Ù પણ ચચા+શે, ન ેગોરeા સાધવાનો આ સરસ અવસર 

છે. મને આ વાB કઠ�ુ.ં આ િનમ{ંણપિ{કાનો ઉ!ર આપતા ંમ1 હાજર રહ:વાનો 

�ય�ન કરવા=ુ ંલnGુ,ં ને સાથે જ લnGુ ંક:, dખલાફત અને ગોરeાને સાથે ભેળવી 

તેને અરસપરસ અદલાબદલાનો સવાલ ન કર@ %કૂતા ં દર:કને તેના ¤ણુદોષ 

ઉપર તપાસવો જોઈએ. 

સભામા ંMુ ં હાજર ર�ો. સભામા ંઠ@ક હાજર@ હતી. પાછળથી Rમ હSરો માણસો 

ઊભરાતા ંએના R�ુ ં\ૃ�ય આ નહોb ુ.ં આ સભામા ં¡sાનદં� હાજર હતા. તેમની 

સાથે ઉપરના િવષય ઉપર મ1 વાતચીત કર@ લીધી. તેમને માર@ દલીલ ગમી, ને 

રaૂ કરવા=ુ ં તેમણે માર@ ઉપર %Îૂુ.ં હક@મસાહ:બની સાથે પણ વાત કર@ લીધી 

હતી. માર@ દલીલ એ હતી ક: બનંે �Ùોને પોતપોતાના ¤ણુદોષ ઉપર િવચારવા 
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જોઈએ. જો dખલાફતના �Ùમા ંવaૂદ હોય, તેમા ંસરકાર તરફથી ગેરઈ£સાફ થતો 

હોય, તો fહ|\ુઓએ %સુલમાનોને સાથ દ:વો જોઈએ; અને એની સાથે ગોરeાને 

જોડ@ દ:વાય નહk. અને જો fહ|\ુઓ એવી કંઈ શરત કર: તો તે ન શોભે. 

%સુલમાનો dખલાફતમા ંમળતી મદદને બદલે ગોવધ બધં કર: એ તેમને ન શોભે. 

પડોશી અને એક જ uિૂમના હોવાને લીધે અને fહ|\ુઓની લાગણીને માન 

આપવાને ખાતર તેઓ 4વત{ં ર@તે ગોવધ બધં કર: એ તેમન ેશોભે, એ તેમની 

ફરજ છે; અને એ નોખો �Ù છે. જો એ ફરજ હોય ને તેઓ ફરજ સમR, તો fહ|\ુ 

dખલાફતમા ં મદદ દ: અથવા ન દ:, તોપણ %સુલમાને ગોવધ બધં કરવો ઘટ:. 

આમ બનંે �Ùોને 4વત{ં ર@તે તપાસવા જોઈએ, ને તેથી સભામા ં મા{ 

dખલાફતનો જ �Ù ચચા+ય એ બરોબર છે, એમ મ1 માર@ દલીલ રaૂ કર@. સભાન ે

તે ગમી. ગોરeાનો �Ù સભામા ંન ચચા+યો પણ મૌલાના અબ\ુલ બાર@ સાહ:બે 

તો કKુ:ં 'fહ|\ુઓની dખલાફતમા ંમદદ હો યા ન હો, આપણે એક %લુકના હોઈ 

%સુલમાનોએ fહ|\ુઓની લાગણીની ખાતર ગોવધ બધં કરવો જોઈએ.' એક વખતે 

તો એમ જ લા^Gુ ંક: %સુલમાનો ખર: જ ગોવધ બધં કરશે. 

ક:ટલાકની Zચૂના એવી હતી ક:, પSંબના સવાલને પણ dખલાફત સાથે ભેળવવો. 

મ1 આ બાબત મારો િવરોધ બતાNયો. પSંબ=ુ ં કારણ 4થાિનક છે, પSંબના ં

\ુ:ખને કારણે આપણે સTતનતને લગતી Zલેુહની ઉજવણીમાથંી અલગ નથી રહ@ 

શકતા, dખલાફતના સવાલ સાથે પSંબને આ સબંધંમા ં ભેળવવાથી આપણે 

અિવવેકનો આરોપ વહોર@ લઈqુ,ં એવી માર@ દલીલ હતી. એ સૌને પસદં પડ@. 

આ સભામા ં મૌલાના હસરત મોહાની હતા. તેમની ઓળખાણ તો મને થઈ જ 

હતી. પણ તે ક:વા લડવૈયા છે એ તો મ1 અહk જ અ=ભુNGુ.ં અમાર@ વ�ચે મતભેદ 

અહkથી જ થયો તે અનેક વાતોમા ંછેવટ લગી ર�ો. 
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ઘણા ઠરાવોમા ંએક ઠરાવ fહ|\ુ%સુલમાન બધાએ 4વદ:શી «ત=ુ ંપાલન કર�ુ,ં ન ે

તે અથ- િવદ:શી કાપડનો બfહtકાર કરવો, એમ હતો. ખાદ@નો "નુÌ£મ હaુ થઈ 

XBૂો નહોતો. હસરત સાહ:બને આ ઠરાવ ગળે ઊતર: તેમ નહોતો. તેમને તો 

~0ે� સTતનત જો dખલાફતની બાબતમા ંઇ£સાફ ન કર: તો વેર લે�ુ ંહb ુ.ં તેથી 

તેમણે d�fટશ માલમા{નો યથાસભંવ બfહtકાર ZચૂNયો. મ1 d�fટશ માલમા{ના 

બfહtકારની અશBતા ને અયો^યતા િવષે માર@ હવે Sણીતી થઈ ગઈ છે તે 

દલીલો રaૂ કર@. માર@ અfહ|સા�િૃ!=ુ ંપણ મ1 �િતપાદન કGુH. સભાની ઉપર માર@ 

દલીલોની ¨ડ@ અસર પડ@ એમ મ1 જોGુ.ં હસરત મોહાનીની દલીલો સાભંળતા ં

લોકો એવા હષ+નાદ કરતા હતા ક: મને લા^Gુ ંક:, આમા ંમાર@ bતૂીનો અવાજ કોઈ 

નહk સાભંળે. પણ માર: મારો ધમ+ ન Xકૂવો, ન સતંાડવો જોઈએ, એમ સમ� Mુ ં

બોલવા ઊઠPો. લોકોએ મા?ંુ ભાષણ iબૂ �યાનથી સાભંQGુ.ં _લૅટફોમ+ ઉપર તો 

મને સ"ંણૂ+ ટ:કો મQયો, ને મારા ટ:કામા ં એક પછ@ એક ભાષણો થવા લા^યા.ં 

આગેવાનો જોઈ શBા ક: d�fટશ માલના બfહtકારના ઠરાવથી એક પણ અથ+ સર: 

તેમ નહોતો, હાસંી "tુકળ થાય તેમ હતી. આખી િમજલસમા ંભા^યે કોઈ એવો 

માણસ જોવામા ંઆવ ેતેમ હb ુ ંક: Rના શર@ર ઉપર કંઈક d�fટશ વ4b ુન હોય. R 

વ4b ુ સભામા ં હાજર રહ:લા લોકો પણ કરવા અસમથ+ હતા તે વ4b ુ કરવાના 

ઠરાવમા ંલાભને બદલે હાિન જ થાય એટ}ુ ંઘણા જોઈ શBા. 

'અમને તમારા િવદ:શી વ�ના બfહtકારથી સતંોષ થાય એમ જ નથી. Bાર: 

આપણે જોઈb ુ ંકાપડ પેદા કર@ શક@એ, ને Bાર: િવદ:શી વ�નો બfહtકાર થાય? 

અમાર: તો d�fટશ લોકો ઉપર તા�કાdલક અસર થાય એ�ુ ં કંઈક જોઈએ. તમારો 

બfહtકાર ભલે રહ:, પણ એથી વધાર: જલદ વ4b ુતમાર: બતાવવી જોઈએ.' આમ 

મૌલાના પોતાના ભાષણમા ં બોTયા. આ ભાષણ Mુ ં સાભંળ@ ર�ો હતો. િવદ:શી 

વ�ના બfહtકાર ઉપરાતં કંઈક બીaુ ં ને ન�ુ ંબતાવ�ુ ંજોઈએ એમ મને લા^Gુ.ં 
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િવદ:શી વ�નો બfહtકાર bરુત ન થઈ શક: એમ મને તે વખતે તો 4પtટ હb ુ.ં 

ખાદ@ સ"ંણૂ+ ઉ�પ� કરવાની આપણી શ��ત ઈ�છ@એ તો આપણામા ંછે એમ R Mુ ં

પાછળથી જોઈ શBો, તે Mુ ંએ વેળા નહોતો Sણતો. એકલી િમલ તો દગો દ: એ 

મને �યાર: પણ ખબર હતી. મૌલાના સાહ:બે પોતા=ુ ં ભાષણ "?ંુૂ કGુH �યાર: Mુ ં

જવાબ દ:વા તૈયાર થઈ ર�ો હતો. 

મને ઉ\ૂ+  fહ|દ@ શ³દ તો હાથ ન લા^યો. આવા ખાસ %સુલમાનોના જલસામા ં

દલીલોવાળા ંભાષણ કરવાનો આ મારો પહ:લો અ=ભુવ હતો. કલક!ામા ં%�ુ4લમ 

લીગમા ં Mુ ંબોTયો હતો તે થોડ@ િમિનટ=ુ ં ને ½દય4પશ+ કરના?ંુ જ ભાષણ હb ુ.ં 

પણ અહk માર: િવ?ુs મતવાળ@ સમાજને સમSવવા=ુ ંહb ુ.ં પણ મ1 શરમ છોડ@ 

હતી. fદTહ@ના %સુલમાનોની પાસે માર: qsુ ઉ\ૂ+મા ં છટાદાર ભાષણ નહોb ુ ં

કરવા=ુ,ં પણ મારા કહ:વાની મતલબ માર: bટૂ@>ટ@ fહ|દ@મા ંસમSવવાની હતી. 

એ કામ Mુ ં સાર@ ર@તે કર@ શBો. fહ|દ@-ઉ\ૂ+  જ રાtÂભાષા બને એનો આ સભા 

��યe "રુાવો હતી. જો મ1 ~0ે�મા ં ભાષણ કGુH હોત તો મા?ંુ ગા�ુ ં આગળ 

ચાલત નહk; અને મૌલાના સાહ:બે R હાકલ કર@ તે કરવાનો વખત ન આNયો 

હોત, અને આવત તો મને જવાબ આવડત નહk. 

ઉ\ૂ+  ક: ¤જુરાતી શ³દ હાથ ન આNયો તેથી શરમાયો, પણ જવાબ આ_યો. મને 

'નૉન-કોઑપર:શન' શ³દ હાથ આNયો. મૌલાના ભાષણ કરતા હતા ને મને થયા 

કરb ુ ં હb ુ ં ક:, તે પોતે ઘણી બાબતમા ં R સરકારને સાથ દઈ રહ:લા છે તે 

સરકારના િવરોધની વાત કર: છે એ ફોગટ છે. તલવારથી િવરોધ નથી કરવો 

એટલે સાથ ન દ:વામા ં જ ખરો િવરોધ છે એમ મને લા^Gુ,ં ને મ1 'નૉન-

કોઑપર:શન' શ³દનો પહ:લો ઉપયોગ આ સભામા ંકય5. મારા ભાષણમા ંમ1 તેના 

સમથ+નમા ંમાર@ દલીલો આપી. આ વેળા એ શ³દમા ંqુ ંqુ ંસમાઈ શક: તે=ુ ંમને 

ભાન નહોb ુ.ં તેથી Mુ ંિવગતોમા ંન ઊતર@ શBો. મ1 તો આટ}ુ ંકKુ ંએમ યાદ છે: 
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'%સુલમાન ભાઈઓએ એક બીજો મહ��વનો િનrય કય5 છે. ઈ�ર ત�ેુ ં ન કર:, 

પણ કદાચ જો Zલેુહની શરતો તેમની િવ?ુs Sય, તો તેઓ સરકારને સહાયતા 

આપતા અટકશે. મન ેલાગે છે ક:, આ �Sનો હક છે. સરકારના dખતાબો રાખવા 

ક: સરકાર@ નોકર@ કરવા આપણે બધંાયેલા નથી. zયાર: સરકારને હાથે dખલાફત 

Rવા મહા અગ�યના ધાિમªક સવાલને િવષે આપણને =કુસાન પહ`ચે, �યાર: 

આપણે તેને સહાય ક:મ કર@એ? તેથી dખલાફતનો Xકુાદો આપણી િવ?ુs Sય તો 

સહાય ન કરવાનો આપણને હક છે.' 

પણ �યાર બાદ તે વ4bનુો �ચાર થવાને ઘણા માસ વી�યા. એ શ³દ ક:ટલાક 

માસ લગી તો એ સભામા ં જ દટાયેલો ર�ો. એક માસ પછ@ અ%તૃસરમા ં

મહાસભા મળ@ �યા ંમ1 સહકારના ઠરાવન ેટ:કો આ_યો �યાર: મ1 તો એ જ આશા 

રાખેલી હતી ક:, fહ|\ુ%સુલમાનોને અસહકારનો અવસર ન આવે. 
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37. F/ 0����� �
��O� 

લ�કર@ કાયદાના અમલમા ં R સ1કડો િનદ5ષ પSંબીઓને નામની અદાલતોએ 

નામના "રુાવા લઈ નાનીમોટ@ %§ુતની Rલમા ંગ`ધી દ@ધા હતા, તેમને પSંબની 

સરકર સઘંર@ ન શક@. આ હડહડતા ગેરઈ£સાફની સામે એટલો બધો પોકાર 

ચોમેર ચાTયો હતો ક:, સરકાર આ ક:દ@ઓન ેRલમા ંવધાર: %§ુત સઘંર@ શક: એમ 

ન રKુ.ં એટલે મહાસભા ભરાય તે પહ:લા ં ઘણા ં ક:દ@ઓ ¶ટ@ ગયા. લાલા 

હરfકસનલાલ વગેર: આગેવાનો બધા ¶ટ@ ગયા. અને મહસભા ચાલતી હતી તે 

દર°યાન અલીભાઈઓ પણ ¶ટ@ને આNયા. એટલે લોકોના હષ+નો પાર જ ન ર�ો. 

પfંડત મોતીલાલ નેહ?ુ, Rમણે પોતાનો ધધંો કોર: %કૂ@ને પSંબમા ંજ થાxુ ંકGુH 

હb ુ,ં તે મહાસભાના �%ખુ હતા. 4વામી ¡sાનદં� 4વગત મડંળના સભાપિત 

હતા. 

આજ લગી મહાસભામા ંમારો ભાગ fહ|દ@મા% ્મા?ંુ ના=ુ ંસરiુ ંભાષણ કર@, fહ|દ@ન ે

સા?ુ વક@લાત કરવા "રૂતો ને સ4ંથાનવાસી fહ|દ@ઓનો ક:સ રaૂ કરવા "રૂતો 

હતો. અ%તૃસરમા ંમર: આથી િવશેષ કંઈક કર�ુ ંપડશે એ�ુ ંમ1 નહોb ુ ંધાGુH. પણ 

Rમ માર: િવષે "વૂ- બ£Gુ ંછે તેમ જવાબદાર@ એકાએક આવી પડ@. 

બાદશાહ=ુ ંનવા Zધુારા િવષે=ુ ંફરમાન �ગટ થGુ ંહb ુ.ં તે મને "ણૂ+ સતંોષ આપે 

એ�ુ ં તો નહોb ુ ં જ, બીS કોઈને તો નહોb ુ ં જ ગ°Gુ ં પણસદરMુ ફરમાનમા ં

Zચૂવેલા Zધુારા ખામીભયા+ છતા ં તે 4વીકાર@ શકાય એવા છે, એમ મ1 તે વેળા 

મા£Gુ.ં બાદશાહ@ ફરમાનમા ંમ1 લૉડ+ િસ|હનો (કશી uલૂ લાગે છે) હાથ જોયો હતો. 

તેની ભાષામા ંઆશાના ંfકરણો તે વેળાની માર@ ¬ખ જોતી હતી. પન અ=ભુવી 
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લોકમા£ય, dચ!રંજન દાસ ઈ�યાfદ યોsાઓ મા�ુ ં હલાવતા હતા. ભારતuષૂણ 

માલવીયા� મ�ય4થ હતા. 

મારો ઉતારો તેમણે પોતાની કોટડ@મા ં જ રાnયો હતો. તેમની સાદાઈની ઝાખંી 

મને કાશી િવ�િવ±ાલયના પાયાને વખતે થઈ હતી. પણ આ વખતે તો તેમણે 

પોતાની કોટડ@મા ંજ મને સઘંય5, એટલે તેમની fદનચયા+ આખી Mુ ંજોઈ શBો ને 

મને સાનદંાrય+ થGુ.ં તેમની કોટડ@ એટલે ગર@બની ધમ+શાળા. તેમા ંBાયંે મારગ 

રહ:વા નહોતો દ@ધો. zયા ં �યા ં માણસો પડPા જ હોય. �યા ં નહોતી મોકળાશ, 

નહોતી એકાતં. ગમે તે માણસ ગમે તે વખતે આવે ને તેમનો ગમે તેટલો વખત 

લઈ Sય. આ ઘોકલના એક iણૂામા ંમારો દરબાર એટલે ક: ખાટલો ભરાયો હતો. 

પણ માર: આ �કરણ માલવીય�ની રહ:ણીના વણ+નને અથ- નથી આ_વા=ુ,ં એટલ ે

િવષય ઉપર આ�ુ.ં 

આ �4થિતમા ંમાલવીય�ની જોડ: રોજ સવંાદ થાય, તે મને બધાનો પe મોટો 

ભાઈ નાના ભાઈને સમSવે તેમ �ેમ"વૂ+ક સમSવે. મ1 મારો ધમ+ Zધુારા િવષેના 

ઠરાવમા ં ભાગ લેવાનો ભQયો. પSંબના મહાસભાના fરપોટ+ની જવાબદાર@મા ં

મારો ભાગ હતો. પSંબને િવષે સરકાર પાસેથી કામ લેવા=ુ ંહb ુ;ં dખલાફત=ુ ંતો 

હb ુ ંજ. મîટ:^G ુfહ|દન ેદગો નહk દ:વા દ: એમ પણ મ1 મા£Gુ ંહb ુ.ં ક:દ@ઓના અન ે

તેમા ંય અલીભાઈઓના hટકારાને મ1 qભુ dચí મા£Gુ ંહb ુ.ં એટલે મને લા^Gુ ંક:, 

ઠરાવ Zધુારા કmલૂ રાખવાનો હોવો જોઈએ. dચ!રંજન દાસનો &ઠ અdભ�ાય 

હતો ક:, Zધુારાને છેક અસતંોષકરક ને અIરૂા ગણી તેમને અવગની નાખવા 

જોઈએ. લોકમા£ય કંઈક તટ4થ હતા, પણ દ:શબIં ૂR ઠરાવ પસદં કર: તેની તરફ 

પોતા=ુ ંવજન %કૂવાનો તેમણે િનrય કય5 હતો. 
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આવી ર@ઢા થયેલા, કસાયેલા સવ+મા£ય લોકનાયકોથી મારો મતભેદ મને પોતાને 

અસ� લા^યો. બી� તરફથી મારો ~તના+દ 4પtટ હતો. મ1 મહાસભાની 

બેઠકમાથંી ભાગવાનો �ય�ન કય5. પfંડત મોતીલાલ નહ:?ુને અને માલવીય�ને 

ZચૂNGુ ંક:, મને ગેરહાજર રહ:વા દ:વાથી બધા અથ+ સરશ,ે ને Mુ ંમહાન નેતાઓની 

સાથેના મતભેદ=ુ ં�દશ+ન કરવામાથંી ઉગર@ જઈશ. 

આ Zચૂના આ બ�ે વડ@લોને ગળે ન ઉતર@. લાલા હરfકસનલાલને કાને જતા ં

તેમણે કKુ:ં 'એ કદ@ બને જ નહk. પSંબીઓ ઉપર ભાર: આઘાત પહ`ચે. ' 

લોકમા£ય સાથ,ે દ:શબIં ૂ સાથે મસલત કર@. િમ. ઝીણાને મQયો. ક:મયે ર4તો 

નીકળે. માર@ વેદના મ1 માલવીય� આગળ %કૂ@: સમાધાન થાય એ�ુ ં Mુ ંજોતો 

નથી. જો માર: મારો ઠરાવ રaૂ કરવો જ પડ: તો છેવટ: મત લેવાશે જ. પણ અહk 

મત લઈ શકાય એવી Nયવ4થા Mુ ંજોતો નથી. આજ લગી આપણે ભર@ સભામા ં

હાથો ¨ચા કરાNયા છે. �ેeકો અને સUયોની વ�ચે હાથ ¨ચા થતી વેળા ભેદ 

નથી રહ:તો. મતો ગણવાની ગોઠવણ આવી િવશાળ સભામા ંઆપણી પાસે નથી 

હોતી. એટલે માર: મરા ઠરાવને સા?ુ મત લેવરાવવા હોય તોયે સગવડ નથી.' 

લાલા હરfકસનલાલે એ સગવડ સતંોષકારક ર@તે કર@ આપવા=ુ ં બી�ુ ં ઝડ_Gુ.ં 

તેમણે કKુ ં: '�ેeકોને મત લેવાને દહાડ: નહk આવવા દઈએ, તે fદવસે મા{ 

સUયો જ આવશે. અને તેમા% ્ મતો ગણાવી દ:વા=ુ ં મા?ંુ કામ. પણ તમારાથી 

મહાસભાની બેઠકમા ંગેરહાજર ન જ રહ:વાય.' 

છેવટ: Mુ ંહાય5. મ1 મારો ઠરાવ ઘડPો. બMુ સકંોચની સાથે તે રaૂ કવા+= ુ ંમ1 કmલૂ 

કGુH. િમ. ઝીણા અને માલવીય� ટ:કો આપવાન હતા. ભાસણો થયા.ં Mુ ં જોઈ 

શકતો હતો ક:, જો ક: અમારા મતભેદોમા ંBાયંે કડવાશ નહોતી, ભાષાણોમા ંપણ 

ક:વળ દલીલો િસવાય કંઈ જ નહોb ુ,ં છતા ંસભા મતભેદ મા{ સહન નહોતી કર@ 
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શકતી, ને આગેવાનોના મતભેદથી તેને \ુઃખ થb ુ ંહb ુ.ં સભાને તો એકમત જોઈતો 

હતો. 

ભાષણો ચાલતા ં હતા ં �યાર: માચંડા ઉપર ભેદ mઝુાવવાન �ય�નો ચાલી ર�ા ં

હતા. dચÀીઓ એકબીSની વ�ચે પસાર થઈ રહ@ હતી. માલવીય� તો ગમે તે% ્

કર@ને સાધંવાની મહ:નત કર@ ર�ા ં હતા.ં એટલામા ં જયરામદાસે મારા હાથમા ં

પોતની Zચૂના %કૂ@ન ેઅિત મIરુ શ³દોમા ંમતો આપવાના સકંટમાથંી સUયોને 

ઉગાર@ લેવા મને વીનNયો અÑતો. મને તે Zચૂના ગમી. માલવીય�ની નજર તો 

ચોમેર આશાને સા?ુ ફર@ જ રહ@ હતી. મ1 કKુ:ં 'આ Zચૂના બ�ેન ેગમે એવી લાગે 

છે.' લોકમા£યને મ1 તે બતાવી. તમેણે કKુ:ં 'દાસને પસદં પડ: તો મારો વાધંો 

નથી.; દ:શબIં ૂપીગQયા. તેમણે dબિપનચ&ં પાલ સા%ુ ંજોGુ.ં માલવીય�ને "રૂ@ 

આશા બધંાઈ. તેમણે dચÀી �ટંવી લીધી. હaુ 'હા' ના "રૂા શ³દો દ:શબIંનૂા મ` 

માથંી નથી નીકQયા તેવામા ં તેઓ બોલી ઊઠPા : 'સôજનો, તમે Sણીને રા� 

થશો ક: સમાધાની થઈ ગઈ છે' પછ@ qુ ં જોઈએ? તાળ@ઓના અવાજથી મડંપ 

ગા� ઊઠPો, અને લોકોના ચહ:રા ઉપર ગભંીરતા હતી તેને બદલે iશુાલી ચમક@ 

ઊઠ@. 

એઠરાવ qુ ંહતો એમા ંઊતરવાની અહk જJર નથી. એઠરાવ ક:મ થયો એટ}ુ ંજ 

એને ~ગે બતાવ�ુ ં આ �યોગોનો િવષય છે. 4માધાનીએ માર@ જવાબદાર@ 

વધાર@. 
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38. �
��O���� ��3ш 

મહાસભામા ંમાર: ભાગ લેવો પડPો એને Mુ ંમારો મહાસભામા ં�વેશ નથી માનતો. 

તેના પહ:લાનંી મહાસભાની બેઠકોમા ંMુ ંગયો તે મા{ વફાદાર@ની િનશાની દાખલ. 

નાનામા ંનાના િસપાહ@ના કામ િસવાય મા?ંુ �યા ંબીaુ ંકંઈ કાય+ હોય એવો બી� 

આગલી સભાઓને િવષે મને આભાસ નથી આNયો, નથી ઈ�છા થઈ. 

અ%તૃસરના અ=ભુવે બતાNGુ ં ક:, માર@ એક શ��તનો ઉપયોગ મહાસભાને છે. 

પSંબ સિમિતના કામથી લોકમા£ય, માલવીયા�, મોતીલાલ�, દ:શબIં ુ વગેર: 

રા� થયા હતા એ Mુ ં જોઈ શBો હતો. તેથી મને તેમણે પોતાની બેઠકો ન ે

મસલતોમા ંબોલાNયો. એટ}ુ ંતો મ1 જોGુ ંહb ુ ંક:, િવષયિવચાfરણી સિમિત=ુ ંખ?ંુ 

કામ એવી બેઠકોમા ંથb ુ ંહb ુ.ં અને એવી મસલતોમા ંનેતાઓ Rમની ઉપર ખાસ 

િવ�ાસ ક: આધાર રાખતા હોય તેઓ હતા ને બીS ગમે તે િનિમ!ે µસૂી જનારા. 

આગામી વષ+ને સા?ુ કરવાના ંબે કામોમા ંમને રસ હતો, ક:મ ક: તેમા ંમાર@ ચાચં 

mડૂતી હતી. 

એક હb ુ ંજdલયાવંાલા બાગની કતલ=ુ ં 4મારક. એને િવષે ઘણા દમામની સાથે 

મહાસભાએ �4તાવ પસાર કય5 હતો. તેને સા?ુ પાચેંક લાખ Jિપયાની રકમ 

ઉઘરાવવાની હતી. તમેા ંરeકોમા ંમા?ંુ નામ હb ુ.ં દ:શમા ં�Sકાય+ને સા?ુ dભeા 

માગવાની ભાર: શ��ત ધરાવનારાઓમા ં�થમ પદ માલવીયા�=ુ ંહb ુ,ં ને છે. Mુ ં

Sણતો હતો ક:, મારો દરôજો તેમનાથી બMુ \ૂર નહk આવે. માર@ એ શ��ત મ1 

દdeણ આfgકામા ંભાળ@ લીધી હતી. રાSમહારાSઓની પાસેથી S\ુ કર@ લાખો 

મેળવવાની શ��ત માર@ પાસે નહોતી, આR નથી. એમા ં માલવીયા�ની સાથે 

હર@ફાઈ કરનાર મ1 કોઈને જોયો જ નથી. જdલયાવંાલા બાગના કામમા ં તેમની 
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પાસેથી &Nય મગાય નહk એમ Mુ ંSણતો હતો. એટલે આ 4મારકને સા?ુ પૈસા 

ઉઘરાવવાનો %nુય બોજો માર@ ઉપર પડશે એમ Mુ ંરeક=ુ ંપદ 4વીકારતી વળેા 

સમ� ગયો હતો. થGુ ંપણ એમ જ, એ 4મારકને સા?ુ %ુબંઈના ઉદાર શહ:ર@ઓએ 

પેટ ભર@ને &Nય આ_Gુ,ં ને આR �Sની પાસે તેને સા?ુ જોઈએ તેટલા પૈસા છે. 

પણ એ fહ|\ુ, %સુલમાન ને શીખના િમિ¡ત iનૂથી પાક થયેલી જમીન ઉપર કઈ 

Sત=ુ ં4મારક કર�ુ,ં એટલે પડ:લા પૈસાનો શો ઉપયોગ કરવો એ િવકટ �Ù થઈ 

પડPો છે. ક:મ ક: {ણેની વ�ચે, કહો ક: બેની વ�ચે, દો4તીને બદલે આR \ુ�મનાઈ 

હોય એ�ુ ંભાસે છે. 

માર@ બી� શ��ત લfહયા=ુ ંકામ કરવાની હતી, Rનો ઉપયોગ મહાસભા લઈ શક: 

તેમ હb ુ.ં લાબંી %દુતના અUયાસથી, Bા ં qુ ં અને ક:ટલા ઓછા શ³દોમા ં

અિવનયરfહત ભાષામા ંલખ�ુ ંએ Mુ ંSણતો હતો, એમ નેતાઓ સમ� ગયા હતા. 

મહાસભાને સા?ુ તે વેળા R બધંારણ હb ુ ં તે ગોખલેએ %કૂ:લી " ૂ�ં હતી. તેમણે 

ક:ટલાક ધારા ઘડ@ કાઢàા હતા. તેમને આધાર: મહાસભા=ુ ં કામ ચાલb ુ ં હb ુ.ં ત ે

ધારા ક:મ ઘડાયા તેનો મIરુ ઇિતહાસ મ1 તેમને જ મોઢ:થી S·યો હતો. પણ હવે 

મહાસભા તટેલા જ ધારાથી ચલાવાય નહk એમ સૌને જણાb ુ ં હb ુ.ં તેને સા?ુ 

બધંારણ ઘડવાની ચચા+ઓ દર:ક વષ- ચાલતી. પણ મહાસભાની પાસે એવી 

Nયવ4થા જ નહોતી ક: Rથી આiુ ંવષ+ તે=ુ ંકાય+ ચાTયા કર:, અથવા ભિવtયના 

િવચાર કોઈ કર:. તેના {ણ મ{ંીઓ રહ:તા, પણ ખ?ંુ જોતા ંકાય+વાહક મ{ંી તો 

એક જ રહ:તો. તે પણ ચોવીસે કલાક આપી શક: એવો તો નહk જ. એક મ{ંી 

ઑfફસ ચલાવે ક: ભિવtયના િવચાર કર: ક: uતૂકાળમા ં મહાસભાએ લીધેલી 

જવાબદાર@ઓ ચા} ુવષ+મા ંઅદા કર:? એટલે આ �Ù આ સાલમા ંસMુની \ૃ�tટએ 

વધાર: અગ�યનો થઈ પડPો. મહાસભામા ંહSરોની ભીડ થાય તેમા ં�S=ુ ંકાય+ 

ક:મ ચાલે? �િતિનિધઓની સnંયાની હદ નહોતી. હરકોઈ �ાતંમાથંી ગમે તેટલા 
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આવી શકતા હતા. �િતિનિધ ગમે તે થઈ શકતા હતા. તેથી કંઈક �બધં થવાની 

અ�યાવ�યકતા સMુન ેજણાઈ. બધંારણ ઘડ@ કાઢવાનો ભાર ¨ચકવા=ુ ંમ1 માથ ે

લીIુ.ં માર@ એક શરત હતી. જનતા ઉપર બે નેતાઓનો કાm ૂMુ ંજોઈ ર�ો હતો. 

તેથી મ1 માર@ જોડ: તેમના �િતિનિધઓની માગણી કર@. તે પોતે િનરાતંે બેસી 

બધંારણ ઘડવા=ુ ં કામ ન કર@ શક: એમ Mુ ં સમજતો હતો. તેથી લોકમા£યની 

પાસેથી ને દ:શબIંનુી પાસેથી તેમના િવ�ાસના ં બે નામો મા^યા.ં આ ઉપરાતં 

બીજો કોઈ પણ બધંારણ સિમિતમા ંન જોઈએ એમ મ1 ZચૂNGુ.ં એ Zચૂના કmલૂ 

રહ@. લોકમા£યે ¡ી ક:ળકર=ુ ં અને દ:શબIંએુ ¡ી આઈ.બી. સેન=ુ ં એમ નામ 

આ_યા.ં આ બધંારણ સિમિત સાથે મળ@ને એક fદવસ પણ ન બેઠ@, છતા ંઅમે 

અમા?ંુ કામ એકમત ે ઉક:TGુ.ં પ{Nયવહારથી અમા?ંુ કામ ચલાવી લીIુ.ં એ 

બધંારણને િવષે મને કંઈક અdભમાન છે. Mુ ંમા=ુ ંh ંક:, એને અ=સુર@ને કામ લઈ 

શકાય તો આR આપણો બેડો પાર થાય. એ તો થાય �યાર: ખરો. પણ એ 

જવાબદાર@ લઈને મ1 મહાસભામા ંખરો �વેશ કય5 એવી માર@ મા£યતા છે. 
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39. х��4�	 ��� 

સન ૧૯૦૮ Zધુીમા ં રÈfટયો ક: સાળ મ1 જોયા ં હોય એ�ુ ંમને 4મરણ નથી. છતા ં

'fહ|દ 4વરાજ'મા ંરÈfટયાની મારફતે fહ|£\ુ4તાનની કંગાdલયત મટ: એમ મ1 મા£Gુ.ં ને 

R ર4તે uખૂમરો ભાગે તે ર4તે 4વરાજ મળે એ તો સMુ સમ� શક: એવી વાત 

ગણાય. સન ૧૯૧૫મા ં દdeણ આfgકાથી દ:શમા ંઆNયો �યાર: પણ મ1 રÈfટયાના ં

દશ+ન તો ન જ કયાH. આ¡મ ખોTGુ ંએટલે સાળ વસાવી. સાળ વસાવતા ંપણ મને 

બMુ %�ુક:લી આવી. અમે બધા ં કલમ ચલાવનાર ક: વેપાર કર@ Sણનાર ભેળા 

થયા હતા; કોઈ કાર@ગર નહોતા.એટલે સાળ મેળNયા પછ@ વણાટકામ 

શીખવનારની જJર હતી. કાfઠયાવાડ અને પાલણ"રુથી સાળ મળ@ ને એક 

શીખવનાર આNયો. તણેે પોતાનો બધો કસબ ન બતાNયો. પણ મગનલાલ ગાધંી 

લીધે}ુ ંકામ ઝટ છોડ: તેવા નહોતા. તેમના હાથમા ંકાર@ગર@ તો હતી જ, એટલ ે

તેમણે વણવાના Mુ�રને "રૂો Sણી લીધો, ને એક પછ@ એક એમ આ¡મમા ંનવા 

વણકરો તૈયાર થયા. 

અમાર: તો અમારા ં કપડા ં તયૈાર કર@ન ે પહ:રવા ં હતા. તથેી િમલના ં કપડા 

પહ:રવા=ુ ંહવે બધં કGુH, ને હાથસાળમા ંદ:શી િમલના Zતૂરમાથંી વણાયે}ુ ંકાપડ 

પહ:રવાનો આ¡મવાસીઓએ ઠરાવ કય5. આમ કરવામા ં અમને ઘxુ ં શીખવા=ુ ં

મQGુ.ં fહ|£\ુ4તાનના વણકરોના ં�વનની,તેમની પેદાશની, તેમને Zતૂર મળવામા ં

પડતી %�ુક:લીની, તેમા ં તેઓ ક:મ છેતરાતા હતા તનેી, ને છેવટ: તેઓ fદવસ ે

fદવસે કરજદાર થતા હતા તેની ખબર પડ@. અમે પોતે bરુત અમા?ંુ બIુ ંકાપડ 

વણી શક@એ એવી �4થિત તો નહોતી જ , તેથી બહારના વણકરોની પાસે અમાર: 

જોઈb ુ ંકપ�ુ ંવણાવી લેવા=ુ ંહb ુ.ં ક:મ ક: દ:શી િમલના Zતૂર=ુ ંહાથે વણાયે}ુ ંકપ�ુ ં

વણકરો પાસેથી ઝટ મળે તેમ નહોb ુ.ંવણકરો સા?ંુ કપ�ુ ંબIુ ં િવલાયતી Zતૂર=ુ ં
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જ વણતા હતા.ં ક:મ ક: આપણી િમલો ઝીxુ ં Zતૂર નહોતી કાતંતી. આજ પણ 

�માણમા ંઝીxુ ંZતૂર તે ઓh ંજ કાતંે છે, બMુ ઝીxુ ંતો કાતંી જ શકતી નથી. 

મહા �ય�ને ક:ટલાક વણકરો હાથ આNયા, Rમણે દ:શી Zતૂર=ુ ં કાપડ વણી 

આપવાની મહ:રબાની કર@. આવણકરોન ે દ:શી Zતૂર=ુ ં વણે}ુ ં કાપડ ખર@દ@ 

લેવાની આ¡મ તરફથી ખોળાધર@ આપવી પડ@ હતી. આમ ખાસ તૈયાર કરાવ}ે ુ ં

કાપડ વણાવી અમે પહ:G ુH ને િમ{ોમા ં તેનો �ચાર કય5. અમે તો કાતંનાર@ 

િમલોના dબનપગાર એજટં બ£યા.િમલોના પfરચયમા ંઆવતા ંતેમના વહ@વટની, 

તેમની લાચાર@ની માfહતી મળ@. અમે જોGુ ંક: ; િમલો=ુ ં�યેય પોતે કાતંીને પોતે 

વણવા=ુ ં હb ુ.ં તઓે હાથસાળની ઇ�છા"વૂ+ક મદદગાર નહોતી, પણ અિન�છાએ 

હતી. 

આ બIુ ંજોઈને અમે હાથે કાતંવા અધીરા થયા. હાથે ન કાતંીએ �યા ંલગી અમાર@ 

પરાધીનતા રહ:વાની એમ જોGુ.ં િમલોના એજટં બનવાથી અમ ેદ:શસેવા કર@એ 

છ@એ એમ ન લા^Gુ.ં પણ ન મળે રÈfટયો ને ન મળે રÈfટયો ચલાવનાર.કોકડા ં

વગેર: ભરવાના રÈfટયા તો અમાર@ પાસે હતા,પણ તેમની ઉપર કાતંી શકાય એ�ુ ં

તો ભાન જ નહોb ુ.ં એક વેળા એક બાઈને કાdળદાસ વક@લ શોધી લાNયા.તે કાતંી 

બતાવશે એમ તમણે કKુ.ં તનેી પાસે એક આ¡મવાસી, R નવા ં કામો શીખી 

લેવામા ંબMુ �વીણ હતા,ં તેમને મોકTયા; પણ કસબ હાથ ન લા^યો. 

વખત તો વહ:વા લા^યો. Mુ ં અધીરો બ£યો હતો. ખબર આપી શક: એવા R 

આ¡મમા ં ચડ@ આવે તેમને Mુ ં "hૂ.ં પણ કાતંવાનો ઈSરો તો �ીનો જ હતો. 

એટલે iણેૂખાચંર: કાતંવા=ુ ંSણનાર@ �ી તો �ીને જ મળે. 

ભ?ુચ ક:ળવણી પfરષદમા ંમને ¤જુરાતી ભાઈઓ સન ૧૯૧૭ની સાલમા ંઘસડ@ 

ગયા હતા.�યા ંમહાસાહસી િવધવા બહ:ન ગગંાબાઈ હાથ લા^યા.ં તમ=ુ ંભણતર 

બMુ નહોb ુ,ંપણ તમનામા ંfહ 
મત ને સમજણ ભણેલી બહ:નોમા ંસામા£ય ર@તે હોય 
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છે તેના કરતા ં િવશેષ હતા.ં તેમણે પોતાના �વનમાથંી અ4"�ૂયતાની જડ કાઢ@ 

નાખી હતી, ને તે બેધડક ર@તે ~�યજોમા ંભળતા ંને તેમની સેવા કરતા.ં તેમની 

પાસે &Nય હb ુ,ં પણ પોતાની હાજતો ઓછ@ જ હતી.શર@ર કસાયે}ુ ંહb ુ,ં ને ગમે 

�યા ંએકલા ંજતા ં%Ðુલ સકંોચ પામે તેવા ંનહોતા.ં ઘોડાની સવાર@ કરવાને પણ તે 

તૈયાર રહ:તા.ં આ બહ:નનો િવશેષ પfરચય ગોધરાની પfરષદમા ંકય5. મા?ંુ \ુ:ખ 

મ1 તેમની પાસે %Îૂુ,ં ને દમયતંી Rમ નળની પાછળ ભમી હતી તેમ રÈfટયાની 

શોધમા ંભમવા=ુ ંપણ લઈ મારો ભાર તેમણે હળવો કય5. 
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40. ��9	 

¤જુરાતમા ંસાર@ પઠે: ભટBા પછ@ ગાયકવાડના િવS"રુમા ંગગંાબહ:નને રÈfટયો 

મQયો. ઘણા ં[ુ�ંુબોની પાસે રÈfટયો હતો તે તેમણે મેડ: ચડાવી મેTયો હતો. પણ જો 

તેમ=ુ ંZતૂર કોઈ લે તો તેમને "ણૂી "રૂ@ પાડવામા ંઆવે તો તેઓ કાતંવા તયૈાર 

હતા.ં ગગંાબહ:ને મને ખબર આ_યા, ને મારા હષ+નો પાર ન ર�ો. "ણૂી 

પહ`ચાડવા=ુ ંકામ અઘ?ંુ લા^Gુ.ં મરMમૂ ભાઈ ઉમર સોબાનીને વાત કરતા ંતેમણે 

પોતાની િમલમાથંી "ણૂીના ં u ૂગંળા ં "રૂા ં પાડવા=ુ ં કામ માથે લીIુ.ં મ1 તે 

ગગંાબહ:નને મોકTયા,ં ને Zતૂર એટલા વગેથી તૈયાર થવા લા^Gુ ંક: Mુ ંથાBો. 

ભાઈ ઉમર સોબાનીની ઉદારતા બહોળ@ હતી, છતા ં તેને હદ હતી. "ણૂીઓ 

વેચાતી લેવાનો િનrય કરતા ં મને સકંોચ થયો. વળ@ િમલની "ણૂીઓ લઈ 

કંતાવવામા ં મને બM ુ દોષ લા^યો. જો િમલની "ણૂીઓ લઈએ તો Zતૂરનો શો 

દોષ ? "વૂ+જોની પાસે િમલની "ણૂીઓ Bા ંહતી ? એ કઈ ર@તે "ણૂીઓ તૈયાર 

કરતા હશ ે? "ણૂીઓ બનાવનારને શોધવા=ુ ંમ1 ગગંાબહ:નને ZચૂNGુ.ં તેમણે તે 

કામ માથે લીIુ.ં પkSરાને શોધી કાઢàો. તેને દર માસે J. ૩૫ના ક: એથી મોટા 

પગારથી રોBો. "ણૂી બનાવતા ંબાળકોને શીખNGુ.ં મ1 Jની dભeા માગી. ભાઈ 

યશવતં�સાદ દ:સાઈએ Jની ગાસંડ@ઓ "રૂ@ પાડવા=ુ ંમાથે લીIુ.ં ગગંાબહ:ને કામ 

એકદમ વધાGુH. વણકરો વસાNયા ને કંતાયે}ુ ં વણાવવા=ુ ં શJ કGુH. િવS"રુની 

ખાદ@ પકંાઈ. 

બી� તરફથી આ¡મમા ં હવે રÈfટયો દાખલ થતા ં વાર ન લાગી. મગનલાલ 

ગાધંીની શોધક શ��તએ રÈfટયામા ંZધુારા કયા+, ને રÈfટયા તથા {ાકો આ¡મમા ં

બ£યા.ં આ¡મની ખાદ@ના પહ:લા તાકા=ુ ંખચ+ વારના સ!ર આના પડ�ુ.ં મ1 િમ{ો 
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પાસેથી Sડ@ કાચા Zતૂરની ખાદ@ના એક વારના સ!ર આના લીધા તે તેમણે 

હ`શે આ_યા. 

%ુબંઈમા ંMુ ંપથાર@વશ હતો. પણ સૌને "છૂàા કરતો. �યા ંકાતંનાર@ બહ:નો હાથ 

લાગી. તેમને એક શેર Zતૂરનો એક Jિપયો આ_યો. Mુ ં ખાદ@શા�મા ં હaુ 

¬ધળોભkત Rવો હતો. માર: તો હાથે કાતં}ે ુ ંZતૂર જોઈb ુ ંહb ુ,ં કાતંનાર@ જોઈતી 

હતી. ગગંાબહ:ન R ભાવ આપતા ંહતા ંતેની સરખામણી કરતા ંજોGુ ંક: Mુ ંછેતરાતો 

હતો. બાઈઓ ઓh ંલેવા તૈયાર નહોતી, તેથી તેમને છોડવી પડ@. પણ તેમનો 

ઉપયોગ હતો. તેમણે ¡ી અવિંતકાબાઈ, રમીબાઈ કામદાર. ¡ી શકંરલાલ બòકરના ં

માb¡ુી અને ¡ી વZમુતીબહ:નને કાતંવા=ુ ં શીખNGુ,ં ને માર@ ઓરડ@મા ં રÈfટયો 

¤ુzંયો. એ ય{ંે મને માદંાને સાજો કરવામા ંફાળો ભય5 એમ કMુ ંતો અિતશયો��ત 

નથી. આ માનિસક �4થિત છે એ ખ?ંુ. પણ મનનો fહ4સો મ=tુયને સાજોમાદંો 

કરવામા ંBા ંઓછો છે ? રÈfટયાને મ1 પણ હાથ લગાડPો. આનાથી આગળ આ 

વેળા Mુ ંનહોતો જઈ શBો. 

અહk હાથની "ણૂી Bાથંી લાવવી ? ¡ી ર:વાશકંર ઝવેર@ના બગંલાની પાસેથી 

રોજ તાતંનો અવાજ કરતો પkSરો પસાર થતો. તેને મ1 બોલાNયો. તે ગાદલા=ુ ંJ 

પkજતો. તેણે "ણૂી તૈયાર કર@ આપવા=ુ ંકmલૂ કGુH. ભાવ આકરો માં̂ યો તે મ1 

આ_યો. આમ તૈયાર થયે}ુ ં Zતૂર મ1 વૈtણવોને પિવ{ા ં કરવા સા?ુ દામ લઈ 

વે�Gુ.ં ભાઈ િશવ�એ %ુબંઈમા ંરÈfટયાવગ+ કાઢàો. આ �યોગોમા ં&Nય=ુ ંખચ+ ઠ@ક 

થGુ.ં ¡sા» દ:શભ�તોએ પૈસો આ_યો ને મ1 ખર�યો. એ ખરચ Nયથ+ નથી ગGુ ં

એવો મારો ન� અdભ�ાય છે. તેમાથંી ઘxુ ંશીખવા=ુ ંમQGુ.ં મયા+દા=ુ ંમાપ મQGુ.ં 

હવે Mુ ંક:વળ ખાદ@મય થવા અધીરો થયો. મા?ંુ ધોિતGુ ંદ:શી િમલના કાપડ=ુ ંહb ુ.ં 

R ખાદ@ િવS"રુમા ંને આ¡મમા ંથતી હતી તે બMુ Sડ@ અને ૩૦ ×ચ પનાની 

થતી હતી. મ1 ગગંાબહ:નને ચેતવણી આપી ક:, જો ૪૫ ×ચ પના=ુ ંખાદ@=ુ ંધોિતGુ ં
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એક માસની ~દર "?ંુૂ ન પાડ:, તો માર: Sડ@ ખાદ@=ુ ંઅડિધGુ ંપહ:ર@ િનભાવ 

કરવો પડશે. આ બહ:ન અકળાયા,ં %§ુત ઓછ@ લાગી, પણ હાયા+ નહk. તેમણે 

મfહનાની ~દર મન ે પચાસ ×ચનો ધોતીજોટો "રૂો પાડPો ને મા?ંુ દાfર% 

fફટાડ�ુ.ં 

એ જ અરસામા ંભાઈ લÆમીદાસ લાઠ@થી ~�યજ ભાઈ રામ� અને તેમના ંપ�ની 

ગગંાબહ:નને આ¡મમા ંલાNયા, ને તેમની મારફતે મોટા પનાની ખાદ@ વણાવી. 

ખાદ@�ચારમા ં આ દંપતીનો fહ4સો Rવોતેવો ન કહ:વાય. તેમણે ¤જુરાત અન ે

¤જુરાતની બહાર હાથZતૂર વણવાનો કસબ બીSઓને શીખNયો છે. આ િનરeર 

પણ સ4ંકાર@ બહ:ન zયાર: સાળ ચલાવે છે �યાર: તેમા ંએટલા ંલીન થાય છે ક:, 

આમતમે જોવાની ક: કોઈની સાથે વાત કરવાની �રસદ પોતાને સા?ુ રાખતા ં

નથી. 
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41.  sк ����� 

R વેળાએ 4વદ:શીને નામે ઓળખાતી આ ��િૃ! ચાલવા માડં@, �યાર: િમલમાdલકો 

તરફથી મને ઠ@ક ઠ@ક ટ@કા મળવા લાગી. ભાઈ ઉમર સોબાની પોતે બાહોશ 

િમલમાdલક હોવાથી તે પોતાના �ાનનો ઉપયોગ મને આપતા જ હતા, પણ 

બીSઓના અdભ�ાયની ખબર પણ મને આપતા રહ:તા હતા. તેમનામાનંા એકની 

દલીલની અસર તેમની ઉપર પણ પડ@, અને મને તેમની પાસે લઈ જવાની 

તેમને Zચૂના કર@. મ1 તે વધાવી લીધી. અમે તેમની પાસે ગયા. તેમણે આરંભ 

કય5: 

'તમાર@ 4વદ:શી ચળવળ પહ:લી જ નથી એ તો તમે Sણૉ છો ના?' 

મ1 જવાબ આ_યો: 'હા, �.' 

'તમે Sણો છો ક:, બગંાળના ભાગલા વખતે 4વદ:શી ચળવળે iબૂ જોર પકડ�ુ ંહb ુ ં

તેનો અમે િમલોએ iબૂ લાભ ઉઠાNયો, ને કાપડના ં દામ વધાયા+ ? ક:ટ}ુકં ન 

કરવા=ુ ંપણ કGુH ?' 

'મ1 એ વાત સાભંળ@ છે, ને સાભંળ@ને fદલગીર થયો h.ં' 

'તમાર@ fદલગીર@ Mુ ંસમaુ ંh.ં પણ તેને સા?ુ કારણ નથી. અમે કંઈ પરોપકાર 

કરવાને સા?ુ અમારો વેપાર નથી કરતા. અમાર: તો રળ�ુ ંછે. અમાર: શૅરહોTડરોન ે

જવાબ દ:વો છે. વ4bનુી fક|મત તેની માગણી ઉપર આધાર રાખે છે એ િનયમની 

સામે કોણ થઈ શક: ? બગંાળ@ઓએ Sણ�ુ ંજ જોઈb ુ ંહb ુ ંક:, તેમની ચળવળથી 

4વદ:શી કાપડ=ુ ંદામ વધશે જ.' 
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'એ dબચારા માર Rવા િવ�ાZ ુ એટલે તેમણે માની લીIુ ં ક:, િમલમાdલકો છેક 

4વાથ² નહk બને, દગો તો નહk જ દ:, 4વદ:શીને નામે પરદ:શી કાપડ તો નહk જ 

વેચે.' 

'આમ તમે માનો છો એમ Mુ ંSણતો હતો, તેથી જ મ1 તમને ચેતવવા ધાGુH ને 

અહk આવવાની ત4દ@ આપી, ક: Rથી તમે પણ ભોળા બગંાળ@ની Rમ uલૂમા ંન 

રહો.' આમ કહ@ શેઠ: પોતાના વાણોતરને ન%નૂા લાવવાનો ઇશારો કય5. 

X ૂથંામાથંી બનેલી કામળના એ ન%નૂા હતા. તે લઈ તેમણે કKુ:ં 'aુઓ, આ માલ 

અમે નવો બનાNયો છે, તેની સાર@ ખપત છે. X ૂથંામાથંી બનાNયો છે એટલે સ`ઘો 

તો પડ: જ. આ માલ અમે છેક ઉ!ર લગી પહ`ચાડ@એ છ@એ. અમારા એજટંો 

ચોમેર પથરાયેલા છે. એટલે તમે aુઓ છો ક:, અમને તમારા Rવા એજટંની જJર 

નથી રહ:તી. ખ?ંુ તો એ છે ક:, zયા ંતમારા Rવાનો અવાજ સરખોયે ન પહ`ચે �યા ં

અમારો માલ પહ`ચે છે. વળ@ તમાર: એમ પણ Sણ�ુ ં જોઈએ ક:, fહ|\ુ4તાનન ે

જોઈએ એટલો માલ અમે ઉ�પ� કરતા પણ નથી. તેથી 4વદ:શીનો સવાલ તે 

%nુય�વે ઉ�પ�નો છે. zયાર: અમે જોઈતા �માણમા ંકાપડ પેદા કર@ શક@qુ ં�યાર:, 

ને Sતમા ંZધુારો કર@ શક@qુ ં �યાર:, પરદ:શી કાપડ આવbુ ં તેની મેળે બધં થઈ 

જશે. તથેી માર@ સલાહ તો તમને એ છે ક:, તમે R ર@તે ચલાવો છો તે ર@ત ે

તમાર@ 4વદ:શી ચળવળ ન ચલાવો, ને નવી િમલો કાઢવા તરફ �યાન આપો. 

આપણે �યા ં 4વદ:શી માલ ખપાવવાની ચળવળની જJર નથી, પણ ઉ�પ� 

કરવાની છે.' 

'�યાર: Mુ ંએ જ કામ કરતો હો� તો તો તમે આશીવા+દ આપો ના ?' Mુ ંબોTયો. 

'એ ક:વી ર@તે ? તમે જો િમલ ખોલવાનો �ય�ન કરતા હો તો તમને ધ£યવાદ 

ઘટ: છે.' 
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'એ તો Mુ ંનથી કરતો. પણ Mુ ંતો રÈfટયા��િૃ!મા ંરોકયો h.ં' 

'એ qુ ં?' 

મ1 રÈfટયાની વાત કહ@ સભંળાવી ને ઉમેGુH: 

'તમારા િવચારને Mુ ં મળતો આ�ુ ં h.ં માર: િમલોની એજ£સી ન કરવી જોઈએ. 

તેથી ફાયદાને બદલે =કુસાન જ છે. િમલોનો માલ કાઈં પડPો નથી રહ:તો. માર: 

તો ઉ�પ� કરવામા ં ને R કાપડ ઉ�પ� થાય તે ખપાવવામા ં રોકા�ુ ં જોઈએ. 

અ�યાર: તો Mુ ંઉ�પ�મા ંજ રોકાયો h.ં આ �કારના 4વદ:શીમા ંMુ ંમા=ુ ંh ંક:મ ક: તે 

વાટ: fહ|\ુ4તાનના ંuખેૂ મરતા,ં અરધા ધધંા િવનાના ં બૈરાનંે કામ આપી શકાય. 

તેઓ કાતંે તે Zતૂર વણાવ�ુ ંને તે ખાદ@ લોકોને પહ:રાવવી એ માર@ �િૃ! છે ને 

એ ચળવળ છે. રÈfટયા��િૃ! ક:ટલી સફળ થશે એ તો Mુ ંનથી Sણતો. હaુ તો 

મા{ તેનો આરંભકાળ છે. પણ મને તેમા ં "રૂો િવ�ાસ છે. ગમે તેમ હોય પણ 

તેમા ં=કુસાન તો નથી જ. fહ|\ુ4તાનમા ંઉ�પ� થતા કાપડમા ંRટલો વધારો આ 

ચળવળથી થાય એટલો લાભ જ છે. એટલ ેઆ �ય�નમા ંતમે કહો છો તે દોષ તો 

નથી જ.' 

'જો એ ર@તે તમે ચળવળ ચલાવતા હો તો માર: કંઈ કહ:વા=ુ ંનથી. આ Gગુમા ં

રÈfટયો ચાલે ક: નહk એ aુદ@ વાત છે. Mુ ંતો તમને સફળતા જ ઇ�h ંh.ં' 
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42. F�
к���	 ���
 

ખાદ@ની �ગિત હવે પછ@ ક:મ થઈ એ=ુ ંવણ+ન આ �કરણોમા ંન આપી શકાય. તે 

તે વ4bઓુ �Sની આગળ ક:મ આવી એટ}ુ ં બતાNયા પછ@ તેના ઇિતહાસમા ં

ઉતરવા=ુ ંઆ �કરણો=ુ ંeે{ નથી. ઊતરવા જતા ંતે િવષયો=ુ ં"4ુતક થઈ પડ:. 

સ�યની શોધ કરતા ંવ4bઓુ મારા �વનમા ંએક પછ@ એક અનાયાસે ક:મ આવી 

રહ@ એટ}ુ ંજ બતાવવાનો અહk આશય છે. 

એટલે હવે અસહકારને િવશે થો�ુ ં કહ:વાનો સમય આNયો ગણાય. dખલાફતની 

બાબત અલીભાઈઓ=ુ ંજબરજ4ત ¬દોલન ચાલી જ રKુ ંહb ુ.ં મરMમૂ મૌલાના 

અબfદલ બાર@ વગેર: ઉલેમાઓની સાથે આ િવષયમા ંiબૂ ચચા+ થઈ. %સુલમાન 

શાિંતન,ે અfહ|સાને Bા ંલગી પાળ@ શક: એ િવશે િવવેચનો થયા;ં ને છેવટ: નÉ@ 

થGુ ંક: અ%કુ હદ લગી G�ુ�ત તર@ક: તેન ેપાળવામા ંબાધ હોય નહk, અને એક 

વાર અfહ|સાની �િત�ા કર@ હોય તો તે પાળવા તે બધંાયેલ છે. છેવટ: 

અસહકારનો ઠરાવ dખલાફત પfરષદમા ં%કુાયો, ને તે ઘણી ચચા+ઓ પછ@ પસાર 

થયો. મને યાદ છે ક: અTલાહાબાદમા ંએક વખત આને સા?ુ આખી રાત લગી 

સભા ચાલી હતી. હક@મ સાહ:બને શાિંતમય અસહકારની શBતા િવશે શકંા હતી. 

પણ તેમની શકંા \ૂર થયા પછ@ તેઓ તેમા ંભQયા, ને તેમની મદદ અ%Tૂય થઈ 

પડ@. 

�યારબાદ ¤જુરાતમા ં પfરષદ થઈ તેમા ં Mુ ં અસહકારનો ઠરાવ લાNયો. તેમા ં

િવરોધ કરનારની �થમ એ દલીલ હતી ક: zયા ં લગી મહાસભા અસહકારનો 

ઠરાવ ન કર: �યા ં લગી �ાિંતક પfરષદોન ે ઠરાવ કરવાનો અિધકાર નહોતો. મ1 

ZચૂNGુ ં ક: �ાિંતક પfરષદો પાh ં પગ}ુ ં ન હઠ@ શક:. આગળ પગલા ં ભરવાનો 
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બધી પેટા સ4ંથાઓન ેઅિધકાર છે, એટ}ુ ં જ નહk પણ તેમન ે fહ|મત હોય તો 

તેમનો ધમ+ છે. તેમા ં%nુય સ4ંથા=ુ ંuષૂણ વધે છે. ¤ણુદોષ ઉપર પણ સાર@ ને 

મીઠ@ ચચા+ થઈ. મતો ગણાયા, ને મોટ@ બMુમતીથી અસહકારનો ઠરાવ પસાર 

થયો. આ ઠરાવ પસાર કરવામા ં અ³બાસ તૈયબ� તથા વTલભભાઈનો મોટો 

ફાળો હતો. અ³બાસ સાહ:બ �%ખુ હતા અને તેમ=ુ ં વલણ અસહકારના ઠરાવ 

તરફ જ ઢળbુ ંહb ુ.ં 

મહાસિમિતએ આ �Ùનો િવચાર કરવા મહાસભાની ખાસ બેઠક કલક!ામા ં

૧૯૨૦ના સ_ટ:°બર માસમા ંભરવાનો િવચાર કય5. તૈયાર@ઓ બM ુમોટા �માણમા ં

થઈ. લાલા લજપતરાય �%ખુ X ૂટંાયા હતા. dખલાફત 4પેિશયલ ને કî0ેસ 

4પેિશયલ %ુબંઈથી ¶ટ@. સUયોનો ને �ેeકોનો બMુ મોટો સ%દુાય એકઠો થયો. 

મૌલાના શૌકતાલીની માગણીથી મ1 અસહકારના ઠરાવનો %સુ§ો ર:લગાડ@મા ં

તૈયાર કય5. આજ લગી મારા %સુ§ાઓમા ં 'શાિંતમય' શ³દ ઘણે ભાગે નહોતો 

આવતો. Mુ ં મારા ભાષણોમા ં એ શ³દનો ઉપયોગ કરતો. ક:વળ %સુલમાન 

ભાઈઓની સભાઓમા ં 'શાિંતમય શ³દથી માર: સમSવવા=ુ ં Mુ ંસમSવી નહોતો 

શકતો. તેથી મૌલાના અmલુ કલામ આઝાદ પાસેથી મ1 બીજો શ³દ મા^યો: તેમણે 

'બાઅમન' શ³દ આ_યો, અને અસહકારને સા?ુ 'તક: મવાલાત' શ³દ આ_યો. 

આમ હaુ ¤જુરાતીમા,ં fહ|દ@મા,ં fહ|\ુ4તાનીમા ંઅસહકારની ભાષા મારા મગજમા ં

ઘડાઈ રહ@ હતી તેવામા ંમહાસભાને સા?ુ ઠરાવ ઘડવા=ુ ંઉપર �માણે માર: હાથ ે

આNGુ.ં તેમાથંી 'શાિંતમય' શ³દ રહ@ ગયો. મ1 ઠરાવ ઘડ@ને Â:નમા ંજ મૌલાના 

શૌકતાલીને આપી દ@ધો. મને રાતના Zઝૂ�ુ ં ક: %nુય શ³દ 'શાિંતમય' તો રહ@ 

ગયો છે. મ1 મહાદ:વને દોડાNયા અને કહ:વડાNGુ ં ક: 'શાિંતમય' શ³દ છાપવામા ં

ઉમેર:. મને એવો nયાલ છે ક: એ શ³દ ઉમેરાય તે પહ:લા ંઠરાવ છપાઈ ગયો હતો. 

િવષયિવચાfરણી સભા તે જ રા{ે હતી, એટલે તેમા ં તે શ³દ પાછળથી માર: 
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ઉમેરાવવો પડPો હતો. મ1 જોGુ ંક: જો Mુ ંઠરાવ લઈને તૈયાર ન થયો હોત તો બMુ 

%�ુક:લી પડત. 

માર@ �4થિત દયાજનક હતી. કોણ સામે થશે ને કોણ ઠરાવ પસદં કરશે એની મને 

ખબર નહોતી. લાલા�ના વલણ િવશે Mુ ંકqુ ંજ Sણતો નહોતો. ર@ઢા થઈ ગયેલા 

યોsાઓ કલક!ામા ં હાજર થયા હતા. િવ\ુષી એની બેસટં, પfંડત માલવીય�, 

િવજયરાઘવાચાય+, પfંડત મોતીલાલ�, દ:શબIં,ુ વગેર: તેઓમા ંહતા.ં 

મારા ઠરાવમા ંdખલાફત અને પSંબના અ£યાય "રૂતી જ અસહકારની વાત હતી. 

¡ી િવજયરાઘવાચાય+ને એમા ં રસ ન આNયો, એ કહ:: 'જો અસહકાર કરવો તો 

અ%કુ અ£યાયને સા?ુ જ શો? 4વરાzયનો અભાવ એ મોટામા ંમોટો અ£યાય છે, 

ને તેને સા?ુ અસહકાર થાય.' મોતીલાલ�ને પણ એ દાખલ કર�ુ ંહb ુ.ં મ1 તરત 

જ Zચૂનાનો 4વીકાર કય5, ને 4વરાzયની માગણી પણ ઠરાવમા ં દાખલ કર@. 

િવ4તાર"વૂ+ક ગભંીર ને કંઈક તીખી ચચા+ઓ પછ@ અસહકારનો ઠરાવ પસાર થયો. 

મોતીલાલ� તેમા ં�થમ જોડાયા. માર@ સાથેની તેમની મીઠ@ ચચા+ મને હaુ યાદ 

છે. કંઈક શ³દફ:રની તેમણે Zચૂના કર:લી તે મ1 4વીકાર@. દ:શબIંનુે મનાવવા=ુ ં

બી�ુ ં તેમણે ઝડ_Gુ ંહb ુ.ં દ:શબIં=ુ ુ ં½દય અસહકાર તરફ હb ુ,ં પણ તેમની m�ુs 

એમ Zચૂવતી હતી ક: અસહકારને �S નહk ઝીલે. દ:શબIં ુ અને લાલા� 

અસહકારમા ં"રૂા તો નાગ"રુમા ંઆNયા. આ ખાસ બેઠક વળેા મને લોકમા£યની 

ગેરહાજર@ બMુ \્:ખદાયક થઈ પડ@ હતી. મારો અdભ�ાય આજ લગી એવો છે ક: 

તેઓ �વતા હોત તો કલક!ાના �સગંને વધાવી લેત. પણ તેમ ન થાત ને 

તેઓ િવરોધ કરત તોયે તે મને ગમત. Mુ ં એમાથંી શીખત. તેમની સાથે માર: 

મતભેદો હમેશા ંરહ:તી, પણ તે બધા મીઠા હતા. અમાર@ વ�ચે િનકટ સબંધં હતો 

એમ મને તેમણે હમશેા ંમાનવા દ@Iુ ંહb ુ.ં આ લખતી વેળા જ તેમના અવસાનનો 

ટ:dલફોન મારા સાથી પટવધ+ને કય5 હતો. તે જ વખતે મ1 સાથીઓની પાસે ઉâાર 
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કાઢ:લા: 'માર@ પાસે ભાર: ઓથ હતી તે bટૂ@ પડ@.' આ વેળા અસહકાર=ુ ં¬દોલન 

"રુજોરથી ચાલી રKુ ંહb ુ.ં તેમની પાસેથી M ૂફં મેળવવાની Mુ ંઆશા રાખતો હતો. 

છેવટ: zયાર: અસહકાર "રૂો %િૂતªમતં થયો �યાર: તેઓ કGુ ંવલણ લેત એ તો દºવ 

Sણે, પણ એટ}ુ ંMુ ંSxુ ંh ંક: �Sના ઇિતહાસની આ ભાર: ઘડ@ને વખતે સMનુ ે

તેમની હાજર@નો અભાવ સાલતો હતો. 
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43.  ���k ���� 

મહાસભાની ખાસ બેઠકમા ં થયેલ અસહકારના ઠરાવને નાગ"રુમા ં ભરાયેલી 

વાિષªક બેઠક: બહાલ રાખવાનો હતો. Rમ કલક!ામા ં તેમ નાગ"રુમા ં અસnંય 

માણસો એકઠા થયા હતા. હaુ �િતિનિધઓની સnંયા ~કાઈ નહોતી, એટલે મને 

યાદ છે તે �માણે ચૌદ હSર �િતિનિધઓ હાજર થયા હતા. લાલા�ના આ0હથી 

િવ±ાલયો િવશેના ઠરાવમા ંએક નાનો ફ:રફાર મ1 કmલૂ રાnયો. દ:શબIંએુ પણ 

કંઈક ફ:રફાર કરાNયો હતો. અને છેવટ: શાિંતમય અસહકારનો ઠરાવ સવા+=મુત ે

પસાર થયો. 

આ જ બેઠકમા ંમહાસભાના બધંારણનો ઠરાવ પસાર કરવાનો હતો. એ બધંારણ 

મ1 ખાસ બેઠકમા ંરaૂ તો કGુH જ હb ુ.ં તેથી તે �ગટ થઈ ચચા+ઈ ગGુ ંહb ુ.ં ¡ી 

િવજયરાઘવાચાય+ આ બેઠકના �%ખુ હતા. બધંારણમા ં િવષયિવચાfરણી સભાએ 

એક જ મહ��વનો ફ:રફાર કય5. મ1 તો �િતિનિધઓની સnંયા ૧,૫૦૦ કTપી હતી, 

તેને બદલે િવષયિવચાfરણી સભાએ ૬,૦૦૦ કર@. માર@ મા£યતા �માણે આ 

વગરિવચાGુH પગ}ુ ંહb ુ.ં આટલા ંવષ+ના અ=ભુવે પણ મને એ જ લાગે છે. ઘણા 

�િતિનિધઓથી વધાર: સા?ંુ કાય+ થાય અથવા �Sત��વ વધાર: સચવાય એ 

કTપના Mુ ં છેક uલૂભર:લી મા=ુ ં h.ં પદંરસો �િતિનિધઓ જો ઉદાર મનના, 

�Sહકરeક ને �ામાdણક હોય તો છ હSર આપiદુ �િતિનિધઓ કરતા ં

�Sત��વની વધાર: સાર@ રeા કર:. �Sત��વ સાચવવાને સા?ુ �Sમા ં

4વત{ંતાની, 4વમાનની અને ઐBની ભાવના અને સારા ને સાચા જ 

�િતિનિધઓને પસદં કરવાનો આ0હ હોવો જોઈએ. પણ સnંયા ઉપર મોfહત 

થયેલી િવષયિવચાfરણી સભાને તો છ હSરથી પણ વધાર: �િતિનિધઓ જોઈતા 

હતા. એટલે છ હSરથી માડં પ�Gુ.ં 
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મહાસભામા ં 4વરાજના �યયે ઉપર ચચા+ થઈ હતી. બધંારણની કલમમા ં

સા�ાzયમા ં અથવા તેની બહાર Rમ મળે તેમ 4વરાજ મેળવવા=ુ ં હb ુ.ં 

સા�ાzયમા ંરહ@ને જ 4વરાજ મેળવ�ુ ંએવો પe પણ મહાસભામા ંહતો. તે પe=ુ ં

સમથ+ન પfંડત માલવીયા� તથા િમ. ઝીણાએ કGુH, પણ તેમને ઘણા મત ન મળ@ 

શBા. શાિંત ને સ�યJપ સાધનો ¾ારા જ 4વરાજ મેળવ�ુ ંએ બધંારણની કલમ 

હતી. તે શરતનો પણ િવરોધ થયો હતો. મહાસભાએ તેનો અ4વીકાર કય5 ન ે

આiુ ંબધંારણ મહાસભામા ંZુદંર ચચા+ થયા પછ@ પસાર થGુ.ં મારો અdભ�ય છે 

ક: આ બધંારણનો અમલ �ામાdણકપણે ને હ`શથી લોકોએ કય5 હોત તો તેથી �S 

ભાર: ક:ળવણી પામત ને તેના અમલમા ં 4વરાજ મળવાપxુ ંહb ુ ંપણ એ િવષય 

અહk �4bતુ નથી. 

આ જ સભામા ં fહ|\ુ%�ુ4લમ ઐB િવશે, ~�યજ િવશે ને ખાદ@ િવશે પણ ઠરાવો 

થયા. અને �યારથી અ4"�ૃયતા \ૂર કરવાનો ભાર મહાસભાના fહ|\ુ સUયોએ 

ઉપાડPો છે, ને ખાદ@ વડ: મહાસભાએ પોતા=ુ ં અ=સુધંાન fહ|\ુ4તાનના 

હાડિપ|જરની સાથે કGુH છે. dખલાફતના સવાલને ~ગે અસહકાર એ જ fહ|\ુ%�ુ4લમ 

ઐB સાધવાનો મહાસભાનો મહાન �યાસ હતો. 
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પણ હવે આ �કરણો બધં કરવાનો સમય આવી પહ`�યો છે. 

હવે=ુ ંમા?ંુ �વન એટ}ુ ંબIુ ંSહ:ર થGુ ંક: કqુ ં�S નથી Sણતી એ�ુ ંભા^યે જ 

હોય. વળ@ ૧૯૨૧ની સાલથી Mુ ં મહાસભાના આગેવાનોની સાથે એટલો બધો 

ઓત�ોત થઈને ર�ો h ં ક: એક પણ fક4સા=ુ ં વણ+ન નેતાઓના સબંધંને તેમા ં

લાNયા િવના Mુ ં યથાથ+ ન જ કર@ શ[ંુ. આ સબંધંો હaુ તાS છે. ¡sનદં�, 

દ:શબIં,ુ લાલા� અને હક@મસાહ:બ આપણી પાસે નથી, છતા ં સ\્ ભા^યે બીS 

ઘણા નેતાઓ હaુ મોaૂદ છે. મહાસભાના પfરવત+ન પછ@નો ઇિતહાસ હaુ ઘડાઈ 

ર�ો છે. મારા %nુય �યોગો મહાસભાની મારફતે થયા છે, એટલે તે �યોગો=ુ ં

વણ+ન કરવામા ં નેતાઓના સબંધંોને વ�ચે લાવવા અિનવાય+ છે. એ Mુ ં િવનયને 

ખાતર પણ હાલ તો ન જ લાવી શ[ંુ. છેવટમા,ં હાલ ચાલતા �યોગોને િવષે મારા 

િનન+યો િનrયા�મક ન ગણી શકાય. એટલે આ �કરણોને હાલ તો બધં જ કરવા ં

એ મા?ંુ કત+Nય જણાય છે. માર@ કલમ જ આગળ ચાલવાની ના કહ: છે એમ કMુ ં

તો ચાલે. 

વાચંનારની રS લેતા ંમને આઘાત પહ`ચે છે. મારા �યોગોની માર@ પાસે બM ુ

fક|મત છે. તેમને Mુ ંયથાથ+ વણ+વી શBો h ંક: નહk એ Mુ ંનથી Sણતો. યથાથ+ 

વણ+વવામા ંમ1 કચાશ નથી રાખી. સ�યને મ1 R�ુ ંજોGુ ં છે, R માગ- જોGુ ં છે તે 

બતાવવાનો મ1 સતત �ય�ન કય5 છે, ને વાચંનારને તે વણ+નો આપતા ંdચ!શાિંત 

ભોગવી છે. ક:મ ક: ટÈઆ¬થી વાચંનારને સ�ય અને અfહ|સાને િવષે વધાર: આ4થા 

બેસે એવી મ1 આશા રાખી છે. 
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સ�યથી dભ� કોઈ પરમે�ર હોય એ�ુ ંમ1 નથી અ=ભુNGુ.ં સ�યમય થવાને સા?ુ 

અfહ|સા એ જ એક માગ+ છે, એમ આ �કરણોને પાને પાને ન દ:ખાGુ ંહોય તો આ 

�ય�ન Nયથ+ સમaુ ંh.ં �ય�ન Nયથ+ હો, પણ વચન Nયથ+ નથી. માર@ અfહ|સા 

સાચી તોયે કાચી છે, અ"ણૂ+ છે. તથેી માર@ સ�યની ઝાખંી હSરો Zરૂજને એકઠા 

કર@એ તોપણ R સ�યJપી Zરૂજના તેજ=ુ ં"?ંુૂ માપ ન મળ@ શક: એવા Zરૂજના 

એક fકરણમા{ના દશ+નJપ જ છે. એ=ુ ંસ"ંણૂ+ દશ+ન સ"ંણૂ+ અfહ|સા િવના અશB 

છે, એટ}ુ ંતો Mુ ંમારા આજ લગીના �યોગોને ~તે અવ�ય કહ@ શ[ંુ h.ં 

આવા Nયાપક સ�યનારાયણના ં��યe દશ+નને સા?ુ �વમા{ની ��યે આ�મવb ્ 

�ેમની પરમ આવ�યકતા છે. અને તે કરવાને ઇ�છનાર મ=tુય �વનના એક 

પણ eે{ની બહાર નથી રહ@ શકતો. તેથી જ સ�યની માર@ "Sૂ મન ે

રાzય�કરણમા ં ખ1ચી ગઈ છે. ધમ+ને રાzય�કરણની સાથે સબંધં નથી એમ 

કહ:નાર ધમ+ને Sણતો નથી એમ કહ:તા ંમને સકંોચ નથી થતો, એમ કહ:વામા ંMુ ં

અિવનય નથી કરતો. 

આ�મq�ુs િવના �વમા{ની સાથે ઐB ન જ સધાય. આ�મq�ુs િવના 

અfહ|સાધમ+=ુ ંપાલન સવ+થા અસભંિવત છે. અqsુા�મા પરમા�માના ંદશ+ન કરવા 

અસમથ+ છે, એટલે �વનમાગ+ના ંબધા ંeે{ોમા ંq�ુsની આવ�યકતા છે. એ q�ુs 

સા�ય છે, ક:મ ક: Nય��ત અને સમ�tટની વ�ચે એવો િનકટ સબંધં છે ક: એકની 

q�ુs અનકેની q�ુs બરાબર થઈ પડ: છે. અને Nય��તગત �ય�ન કરવાની શ��ત 

સ�યનારાયણે સMનુે જ£મથી જ આપી છે. 

પણ આ q�ુsનો માગ+ િવકટ છે એમ Mુ ંતો �િતeણ અ=ભુ�ુ ંh.ં qsુ થ�ુ ંએટલે 

મનથી, વચનથી અને કાયાથી િનિવªકાર થ�ુ,ં રાગ¾ષેાfદરfહત થ�ુ.ં એ 

િનિવªકારતાને પહ`ચવાને �િતeણ મથતા છતા ં Mુ ં પહ`�યો નથી, તેથી લોકની 

4bિુત મને ભોળવી શકતી નથી, એ 4bિુત ઘણી વેળા ડખેં છે. મનના િવકારોન ે
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�તવા જગતને શ�Gsુથી �તવા કરતાયંે મને કfઠન લાગે છે. fહ|\ુ4તાનમા ં

આNયા પછ@ પણ Mુ ંમારામા ંસતંાઈ રહ:લા િવકારોને જોઈ શBો h,ં શરમાયો h,ં 

પણ હાય5 નથી. સ�યના �યોગો કરતા ંમ1 રસ } ૂટંàો છે, આR } ૂટં@ ર�ો h.ં પણ 

Mુ ંSxુ ંh ંક: માર: હaુ િવકટ માગ+ કાપવાનો છે. તેને સા?ુ માર: q£ૂયવb ્ બનવા=ુ ં

છે. મ=tુય zયા ં લગી 4વે�છાએ પોતાને સMુથી છેTલો ન %કૂ: �યા ં લગી તેની 

%�ુ�ત નથી. અfહ|સા એ ન�તાની પરાકાtઠા છે. અને એ ન�તા િવના %�ુ�ત કોઈ 

કાળે નથી એ અ=ભુવિસs વાત છે. એ ન�તાની �ાથ+ના કરતો, તેમા ંજગતની 

મદદ યાચતો અ�યાર: તો આ �કરણોને બધં ક?ંુ h.ં 
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