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સયના યોગો અથવા આમકથા


ચાર અથવા પાંચ વષ+ " ૂવ- િનકટના સાથીઓના આ0હથી મ1 આમકથા
ં
લખવાનો 4વીકાર કય5 હતો; અને આરં ભ પણ કર: લો. પણ એક પા=ુ>લ4ક:
પ=ું
ં ઈની જવાળા સળગી અને મા?ું આદGુH અI ૂJં રKુ.ં
" ૂ?ું ન કર@ શBો તેટલામાં %ુબ
યાર પછ@ તો Mુ ં એક પછ@ એક એવા Nયવસાયોમાં પડPો ક: છે વટ: મને મા?ું
યરવડા=ું 4થાન મQGુ.ં ભાઈ Rરામદાસ પણ હતા. એમણે માર@ પાસે એવી
માગણી કર@ ક: બીSં બધાં કામ પડતાં %ુક@ને માર: આમકથા તો પહ:લી જ લખી
નાખવી. મ1 એમને જવાબ મોકTયો ક: મારો અUયાસVમ ઘડાઈ X ૂBો છે , અને તે
" ૂરો થતાં Zુધી Mુ ં આમકથાનો આરં ભ ન કર@ શ[ું. મને જો મારો " ૂરો સમય
યરવડામાં ગાળવા=ું સ\્ ભા^ય ા_ત થGું હોત તો Mુ ં જJર યાં જ આમકથા
લખી શકત. પણ તેને પહ`ચવાને હaુ મને એક વષ+ બાક@ હb.ું તે પહ:લાં Mુ ં કોઈ
પણ ર@તે આમકથાનો આરં ભ પણ કર@ શ[ું એમ નહb,ું એટલે તે રહ@ ગGુ.ં હવે
4વામી આનંદ: ફર@ પાછ@ એ જ માગણી કર@ છે . અને મ1 દdeણ આfgકાના
સયા0હનો ઈિતહાસ " ૂરો કય5 છે , તેથી આમકથા લખવા લલચાયો hં.
4વામીની માગણી તો એવી હતી ક: માર: આખી કથા લખી નાખવી અને પછ@ તે
"ુ4તકાકાર: છપાય. માર@ પાસે એકસામટો એટલો સમય નથી. જો લiું તો
ÕનવવનÕને સા?ુ જ લખી શકાય. માર: ÕનવવનÕ સા?ું કંઈક તો લખવા=ું હોય
જ. તો આમકથા કાં નહk ? 4વામીએ એ િનણ+ય કm ૂલ રાnયો, અને આમકથા
લખવાનો હવે મને અવસર આNયો.
પણ આ િનણ+ય ક?ું hં એટલામાં એક િનમ+ળ સાથીએ, સોમવાર: Mુ ં મૌનમાં હતો
યાર: , મને ધીમેથી નીચેનાં વાBો સંભળાNયા :
"તમે આમકથા qું કામ લખવાના છો? એ તો પિrમની થા છે . " ૂવ+માં કોઈએ
લખી Sણી નથી. અને qું લખશો ? આR R વ4b ુને િસsાંત તર@ક: માનો છો તેને
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કાલે માનતા અટક@ Sઓ તો? અથવા િસsાંતને અ=ુસર@ને R R કાય5 આR કરો
છો તે તે કાય5માં પાછળથી ફ:રફાર કરો તો ? તમારાં લખાણને ઘણાં મ=ુtયો
માણu ૂત સમ પોતા=ું વત+ન ઘડ: છે તેઓ ખોટ@ ર@તે દોરવાઈ Sય તો ?
તેથી સાવધાન રહ@ હાલ િતરત આમકથા Rું કંઈ ન લખો તો ઠ@ક નહk ?"
આ દલીલની મારા મન ઉપર થોડ@ઘણી અસર થઈ. પણ માર: આમકથા Bાં
લખવી છે ? માર: તો આમકથાને બહાને સયના મ1 R અનેક યોગો કર: લા છે
તેની કથા લખવી છે . તેમાં મા?ું વન ઓતોત હોવાથી કથા એક વન ૃ!ાંત
Rવી થઈ જશે એ ખ?ું છે . પણ જો તેમાંથી પાને પાને મારા જ નીતર@ આવે તો
એ કથાને Mુ ં પોતે િનદ5ષ ગxુ.ં મારા બધા યોગોનો સ%ુદાય Sની પાસે હોય
તો તે લાભદાયી થઈ પડ: એમ Mુ ં મા=ું hં, - અથવા કહો ક: એવો મને મોહ છે .
રાzયકરણી eે{માંના મારા યોગો હવે તો fહ|\ુ4તાન Sણે છે , એટ}ું જ નહk
પણ થોડ:ઘણે ~શે Zુધર: } ું કહ:વાb ું જગત પણ Sણે છે . એની fક|મત માર: મન
ઓછામાં ઓછ@ છે . અને તેથી એ યોગોની મારફતે મને ÕમહામાÕ=ું પદ મQGું છે
એની fક|મત પણ aૂજ જ છે . ક:ટલીક વેળા તો એ િવશેષણે મને અિતશય \ુઃખ
પણ દ@Iું છે . એ િવશેષણથી Mુ ં લાઈ ગયો હો એવી એક પણ eણ મને યાદ
નથી. પણ મારા આયામક યોગો, R Mુ ં જ Sણી શ[ું અને Rમાંથી માર@
રાzયકરણી eે{ ઉપરની શ ત પણ ઉ\્ ભવી છે , તે યોગો=ું વણ+ન કર@ જું
મને ગમે ખ?ું. જો એ ખર: ખર આયામક હોય તો એમાં તો >લણશીને 4થાન જ
નથી. એમાંથી તો ક:વળ નતાની જ  ૃs થાય. Rમ Rમ Mુ ં િવચાર કરતો S
hં, મારા u ૂતકાળના વન ઉપર \ૃtટ નાખતો S hં, તેમ તેમ મા?ું અTપપxું
Mુ ં qુs ર@તે જોઈ શ[ું hં. માર: R કરું છે , Rની Mુ ં ૩૦ વષ+ થયાં ઝંખના કર@ રો
hં, તે તો આમદશ+ન છે , તે ઈરનો સાeાતકાર છે , મોe છે . મા?ું ચલનવલન
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બIું એ જ \ૃtટએ થાય છે . મા?ું લખાણ બIું એ જ \ૃtટએ છે , અને મા?ું
રાzયકરણી eે{ની ~દર ઝંપલાવું પણ એ જ વ4b ુને આધીન છે .
પણ % ૂળથી જ મારો અdભાય રો છે ક: R એકને સા?ુ શB છે તે બધાને સા?ુ
શB છે . તેથી મારા યોગો ખાનગી નથી થયા, નથી રા. એ સMુ જોઈ શક:
એમાં મને તેની આયામકતા ઓછ@ થતી હોય એમ નથી લાગb.ું એવી ક:ટલીક
વ4b ુઓ અવય છે ક: R આમા જ Sણે છે , આમામાં જ શમી Sય છે , પણ એવી
વ4b ુ આપવી એ માર@ શ ત ઉપરાંતની વાત થઈ. મારા યોગોમાં તો
આયામક એટલે નૈિતક; ધમ+ એટલે નીિત; આમાની \ૃtટએ પાળે લી નીિત તે
ધમ+. એટલે R વ4b ુઓનો િનણ+ય બાળકો, aુવાન અને mુાં કર: છે અને કર@ શક:
છે તે જ વ4b ુઓનો આ કથામાં સમાવેશ થશે. આવી કથા જો Mુ ં તટ4થભાવે,
િનરાdભમાન પણે લખી શ[ું તો તેમાંથી બીS યોગો કરનારાઓને સા?ુ કંઇક
સામ0ી મળે .
આ યોગોને િવષે Mુ ં કોઇ પણ કારની સં" ૂણત
+ ા આરોપતો જ નથી.
િવાનશાી Rમ પોતાના યોગો અિતશય િનયમસર, િવચાર" ૂવ+ક અને
ઝીણવટથી કર: છે . છતાં તેમાથી િનપSવેલાં પfરણામોને તે છે વટનાં ગણાવતો
નથી, અથવા તો એ એનાં સાચાં જ પfરણામ છે એ િવષે પણ સાશંક નહk તો
તટ4થ રહ: છે . તેવો જ મારા યોગોને િવષે મારો દાવો છે . મ1 iુબ આમિનર@eણ
કGુH છે , એક:એક ભાવને તપા4યો છે , તે= ું " ૃથકરણ કGુH છે . પણ તેમાંથી
નીપRલાં પfરણામ એ સMુને સા?ુ છે વટનાં જ છે , એ ખરાં છે અથવાતો એ જ
ખરાં છે , એવો દાવો Mુ ં કોઇ fદવસ કરવા ઇછતો નથી. હા, એક દાવો Mુ ં અવય
ક?ું hં ક: માર@ \ૃtટએ એ ખરાં છે , અને અયાર: તો છે વટનાં Rવાં લાગે છે . જો ન
લાગે તો માર: એના ઉપર કોઈ પણ કાય+ ન રચું જોઈએ. પણ Mુ ં તો પગલે
પગલે R R વ4b ુઓને જો તેના યાzય અને 0ા એવા બે ભાગ પાડ@ લ
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અને Rને 0ા વ4b ુ સમaુ ં તે માણે મારા આચારોને ઘુ.ં અને zયાં લગી એ
માણે ઘડાયેલા આચાર મને, એટલે માર@ mુsને અને આમાને, સંતોષ આપે
યાં લગી માર: તેનાં qુભ પfરણામો િવષે અચdલત િવાસ રાખવો જ જોઈએ.
જો માર: ક:વળ િસsાંતો=ું એટલે તવો=ું જ વણ+ન કરવા=ું હોય તો આ આમકથા
Mુ ં ન જ લiુ.ં પણ માર: તો તેનાં ઉપર રચાયેલાં કાય5નો ઇિતહાસ આપવાનો છે ,
અને તેથી જ મ1 આ યનને Õસયના યોગોÕ એું પહ:} ું નામ આપે} ું છે . આમાં
સયથી dભ મનાતા અfહ|સા, ચય+ ઇયાfદ િનયમોના યોગો પણ આવી
જશે. પણ માર: મન સય જ સવ5પર@ છે અને તેમાં અગdણત વ4b ુઓનો સમાવેશ
થઇ Sય છે . આ સય તે 4 ૂલ Ð વાચા=ું -સય નહk. આતો Rમ વાચા=ું તેમ
િવચાર=ું પણ ખ?ું. આ સય તે આપણે કTપે} ું સય જ નહk. પણ 4વતં{
dચર4થાઇ સય; એટલે ક: પરમેર જ.
પરમેરની Nયાnયાઓ અગdણત છે , ક:મ ક: તેની િવu ૂિતઓ પણ અગdણત છે . એ
િવu ૂિતઓ મને આrય+ચfકત કર: છે . એ મને eણવાર %ુ^ધ પણ કર: છે . પણ Mુ ં
" ૂSર@ તો સયJપી પરમેરનો જ hં. એ એક જ સય છે અને બીaુ ં બIું િમયા
છે . એ સય મને જડું નથી, પણ એનો Mુ ં શોધક hં. એ શોધવાને અથ- R વ4b ુ
મને િયમાં િય હોય તેનો યાગ કરવા Mુ ં તૈયાર hં, અને એ શોધJપી યમાં
આ શર@રને પણ હોમવાની માર@ તૈયાર@ છે અને શ ત છે એવો મને િવાસ છે .
પણ એ સયનો Mુ ં સાeાતકાર ન ક?ું યાં લગી મારો ~તરામા Rને સય ગણે છે
તે કાTપિનક સયને મારો આધાર ગણી, માર@ દ@વાદાંડ@ ગણી, તેને આધાર: મા?ું
વન Mુ ં Nયતીત ક?ું hં.
આ માગ+ જોક: ખાંડાની ધાર: ચાલવા Rવો છે છતાં મને એ સહ:લામાં સહ:લો લા^યો
છે . એ માગ- જતાં માર@ ભયંકર u ૂલો પણ મને નવી Rવી લાગી છે . કારણ ક:
એ u ૂલો કરતાં છતાં Mુ ં બચી ગયો hં અને, માર@ સમજણ માણે, આગળ વયો
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hં. \ૂર \ૂરથી િવqુs સયની - ઈરની - ઝાંખી પણ કર@ રો hં. સય જ છે , એ
િસવાય બીaુ ં કાંઈ જ આ જગતમાં નથી, એવો મારો િવાસ fદનિતfદન વધતો
Sય છે . એ કઈ ર@તે વધતો ગયો છે એ મા?ું જગત એટલે ÕનવવનÕ
ઈયાfદના વાંચનાર Sણી ભલે મારા યોગોના ભાગીદાર બને અને તેની ઝાંખી
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 hં, અને તેને સા?ુ માર@ પાસે
સબળ કારણો છે . સયની શોધનાં સાધનો Rટલાં કઠણ છે તેટલાં જ સહ:લાં છે . એ
અdભમાનીને અશB લાગે અને એક િનદ5ષ બાળકને તદન શB લાગે. સયના
શોધકને રજકણથી પણ નીચે રહ: ું પડ: છે . જગત આiું રજકણને કચડ: છે , પણ
સયનો " ૂSર@ તો રજકણ Zુધા તેને કચડ@ શક: એવો અTપ ન બને યાં Zુધી
તેને 4વતં{ સયની ઝાંખી પણ \ુલ+ભ છે . આ વ4b ુ વિસtઠ-િવાિમ{ના
આnયાનમાં 4પtટ બતાવવામાં આવી છે . d4તી ધમ+ અને ઇ4લામ પણ એ જ
વ4b ુ િસs કર: છે .
R કરણો Mુ ં લખવાનો hં તેમાં જો વાંચનારને અdભમાનનો ભાસ આવે તો તેણે
અવય સમજું ક: માર@ શોધમાં ખામી છે અને માર@ ઝાંખીઓ તે ઝાંઝવાના નીર
સમાન છે . ભલે મારા Rવા અનેકોનો eય થાઓ, પણ સયનો જય થાઓ.
ૂ ો ન બનો.
અTપામાને માપવાને સા?ુ સયનો ગજ કદ@ ંક
મારા લેખોને કોઇ માણu ૂત ન ગણે એમ Mુ ં ઇhં hં, એવી માર@ િવનંતી છે .
તેમાં દશા+વેલા યોગોને \ૃtટાંતJપે ગણી ને સMુ પોતપોતાના યોગો યથાશ ત
અને યથામિત કર: એટલી જ માર@ ઇછા છે . એ સં[ુdચત eે{માં મારા
આમકથાના લેખોમાંથી ઘxું મળ@ શકશે એવો મારો િવાસ છે . ક:મ ક:, કહ:વા
યો^ય એક પણ વાત Mુ ં hપાવવાનો નથી, મારા દોષો=ું ભાન વાંચનારને Mુ ં
" ૂર: " ૂ?ું કરાવવાની આશા રાiું hં. માર: સયના શાીય યોગો વણ+વવા છે , Mુ ં
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ક:વો Jપાળો hં એ વણ+વવાની તલમા{ ઈછા નથી. R માપથી Mુ ં મા?ું પોતા=ું
માપ કરવા ઈhં hં અને R માપ આપણે બધાએ પોતપોતાને િવષે વાપરું
જોઈએ, તે માણે Mુ ં અવય કMુ ં ક:,
मो सम कौन कुटल खल कामी ?
जन तनु दयो ताह बसरायो
ऐसो िनमकहरामी ।
ક:મ ક:, Rને Mુ ં સં" ૂણ+ િવાસ" ૂવ+ક મારા ાસો્ વાસનો 4વામી ગxું hં, Rને Mુ ં
મારા િનમકનો દ: નાર ગxું hં તેનાથી હયે Mુ ં \ૂર hં, એ મને િતeણ સાલે છે .
એના કારણJપ મારા િવકારને Mુ ં જોઈ શ[ું hં પણ એને હયે કાઢ@ શકતો નથી.
પણ હવે બસ થGુ.ં 4તાવનામાંથી Mુ ં યોગની કથામાં ન ઊતર@ શ[ું. એ તો
કથા-કરણોમાં જ મળશે.
  

к 

આ¡મ, સાબરમતી
માગશર Zુ.૧૧, ૧૯૮૨
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ભાગ પહ:લો
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1. я
ગાંધી [ુુંબ થમ તો ગાંિધયાણાનો વેપાર કરના?ું હોય એમ જણાય છે . પણ
મારા દાદાથી માંડ@ને {ણ પેઢ@ થયાં તો એ કારભા?ું કરb ું આવે} ું છે . ઉ!મચંદ
ગાંધી અથવા ઓતા ગાંધી ટ: ક@લા હશે એમ લાગે છે . તેમને રાજખટપટને લીધે
પોરબંદર

છોડું પડ:} ું

ને

aૂનાગઢ

રાજયમાં

આ¡ય

લીધેલો.

તેમણે

નવાબસાહ:બને સલામ ડાબે હાથે કર@. કોઇએ આ દ: ખાતા અિવનય=ું કારણ " ૂછGું
તો જવાબ મQયો : ‘જમણો હાથ તો પોરબંદરને દ: વાઇ X ૂકયો છે .’ ઓતા ગાંધીને
એક પછ@ એક એમ બે ઘર થયેલાં. પહ:લાથી તેમને ચાર દ@કરા હતા અને
બીSથી બે. આ ભાઇઓ ઓરમાયા હતા એવો nયાલ મને બચપણ યાદ કરતાં
આવતો જ નથી. આમાંના પાંચમા કરમચંદ અથવા કબા ગાંધી અને છે Tલા
b ુલસીદાસ ગાંધી. બંને ભાઇએ વારાફરતી પોરબંદરમાં કારભા?ું કGુ.H કબા ગાંધી
તે મારા િપતા¡ી. પોરબંદર=ું કારભા?ું છોડયા પછ@ પોતે રાજ4થાિનક કોટ+માં
સભાસદ હતા. પછ@ રાજકોટમાં અને થોડો સમય વાંકાનેરમાં દ@વાન હતા.
મરણવેળાએ રાજકોટ દરબારના પે£શનર હતા.
કબા ગાંધીને પણ એક પછ@ એક ચાર ઘર થયેલાં. પહ:લાં બેથી બે દ@કર@ઓ હતી;
છે Tલાં " ૂતળ@બાઇથી એક દ@કર@ અને {ણ દ@કરા. તેમાંનો છે Tલો M.ુ ં િપતા
[ુુંબેમી, સયીય, q ૂરા, ઉદાર પણ Vોધી હતા. કંઇક િવષયને િવશે આસકત
પણ હશે. તેમનો છે Tલો િવવાહ ચાળ@સમા વષ+ પછ@ થયેલો. તેઓ લાંચથી \ૂર
ભાગતા, તેથી qુs £યાય આપતા એવી અમારા [ુુંબમાં અને બહાર વાયકા હતી.
રાજયના બMુ વફાદાર હતા. એક વેળા કોઇ ાંતના સાહ:બે રાજકોટના ઠાકોર
સાહ:બ=ું અપમાન કર: },ું તેની સામે તેઓ થયેલા. સાહ:બ ¤ુ4સે થયા, કબા ગાંધીને
માફ@ માગવા ફરમાNGુ.ં તેમણે માફ@ માગવાની ના પાડ@ તેથી થોડા કલાકને સા?ુ
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હાજતમાં પણ રહ:લા. છતાં તે ન ડ^યા તેથી ~તે સાહ:બે તેમને છોડ@ દ: વાનો
Mુકમ કય¥. િપતા¡ીએ &Nય એક¦ું કરવાનો લોભ કદ@ નહોતો રાnયો. તેથી અમે
ભાઇઓ સા?ુ aૂજ િમલકત % ૂક@ ગયેલા.
િપતાની ક:ળવણી ક:વળ અ=ુભવની હતી. Rને આR આપણે ¤ુજરાતી પાંચ
ચોપડ@=ું ાન ગણીએ તેટલી ક:ળવણી તે પામેલ હશે. ઇિતહાસu ૂગોળ=ું ાન તો
%ુ§લ ન મળે . આમ છતાં Nયવહા?ુ ાન એવા ¨ચા કાર=ું હb ું ક: ઝીણામાં
ઝીણા ©નોના ઉક:લ કરવામાં ક: હSર માણસોની પાસે કામ લેવામાં તેમને
%ુક:લી ન આવતી. ધાિમªક ક:ળવણી નહk Rવી હતી, પણ મંfદરોમાં જવાથી કથા
વગેર: સાંભળ@ને R ધમ+ાન અસંnય fહ|\ુઓને સહ:R મળ@ રહ: છે તે તેમને હb.ું
છે વટના વષ+માં એક િવsાન ાણ Rઓ [ુુંબના િમ{ હતા તેમની સલાહથી
તેમણે ગીતાપાઠ શJ કય5 હતો અને રોજ થોડાઘણા ©લોકો પોતાના " ૂSના સમયે
¨ચે 4વર: પાઠ કર@ જતા.
માતા સાવી 4{ી હતી એવી મારા ઉપર છાપ રહ:લી છે . b ુ બMુ ભાિવક હતી.
ે ા Sય. Mુ ં સમજણો થયો યારથી તેણે
" ૂSપાઠ િવના કદ@ ન જમે. હવેલીએ હંમશ
કદ@ ચાb ુમા+સ છોડયા હોય એું મને 4મરણ નથી. કઠણમાં કઠણ «ત તે આદરતી
અને િનિવªને " ૂરાં કરતી. લીધેલાં «ત માંદ@ પડ: તોપણ ન જ છોડ:. એવો એક
સમય મને યાદ છે ક: જયાર: તેણે ચાં&ાયણ «ત લીધે},ું તેમાં માંદ@ પડ:લી પણ
«તને ન છોડ:}.ું ચાb ુમા+સમાં એક ટાણાં કરવાં એ તો તેને સામા£ય વાત હતી.
એટલેથી સંતોષ ન વાળતાં એક ચાb ુમા+સમાં તેણે ધારણાંપારણાં કર: લાં. બે{ણ
સામટા ઉપવાસ એ એને મન નવી વાત હતી. એક ચાb ુમા+સમાં તે= ું એું «ત
હb ું ક: Z ૂય+નારાયણનાં દશ+ન કયા+ પછ@ જ જમાય. આ ચોમાસે અને છોકરા વાદળ
સા%ું જોઇ રહ@એ ક: કયાર: Z ૂય+ દ: ખાય ને કયાર: મા જમે. ચોમાસામાં ઘણી વેળા
દશ+ન દોલાં થાય એ તો સMુ Sણે છે . એવા fદવસો યાદ છે ક: જયાર: Z ૂયન
+ ે
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અમે જોઇએ, ‘બા, બા, Z ૂરજ દ: ખાયો’ કહ@એ ને બા ઉતાવળ@ ઉતાવળ@ આવે યાં
તો Z ૂરજ ભાગી Sય. ‘કંઇ નહk, આR નસીબમાં ખાવા=ું નહk હોય’ કહ@ પાછ@
ં ૂ ાઇ Sય.
Sય ને પોતાના કામમાં ¤થ
માતા Nયવહાર[ુશળ હતી. દરબાર@ બધી વાતો Sણે. રણવાસમાં તેની mુsની
¬કણી ઠ@ક %ુકાતી. Mુ ં બાળક હોઇ કોઇ કોઇ વેળા મને મા દરબારગઢમાં સાથે
લઇ જતી. ‘બામાસાહ:બ’ ની સાથે થતા સંવાદો મને ક:ટલાક હ યાદ છે . આ માત
િપતાને યાં Mુ ં સંવત ૧૯૨૫ના ભાદરવા વદ ૧૨ને fદવસે, એટલે સને ૧૮૬૯ના
ઑકટોબરની ૨ તાર@ખે, પોરબંદર અથવા Zુદામા"ુર@માં જ£મ પા°યો.
બચપણ પોરબંદરમાં જ ગGુ.ં કોઇ િનશાળમાં મને % ૂકવામાં આવેલો એું યાદ છે .
%ુક:લીથી થોડા પાડા શીખેલો. તે કાળે છોકરાઓની સાથે Mુ ં મહ:તાને મા{ ગાળ
દ: તાં શીખેલો એટ}ું યાદ છે , અને બીaુ ં કાંઇ જ યાદ નથી. તેથી Mુ ં અ=ુમાન ક?ું
h ક: માર@ mુs મંદ હશે, અને યાદશfકત R કડ@ અમે છોકરા ગાતા તેમાંના કાચા
પાપડના Rવી હશે. એ લીટ@ઓ માર: આપવી જ જોઇએ:
એકડ: એક , પાપડ શેક;
પાપડ કચો, --- મારો—
પહ:લી ખાલી જ^યાએ મા4તર=ું નામ હોય. તેને Mુ ં અમર કરવા નથી ઇછતો.
બી ખાલી જ^યામાં છોડ@ દ@ધેલી ગાળ ભરવાની આવયકતા ન હોય.
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. પ
પોરબંદરથી િપતા¡ી રાજ4થાિનક કોટ+ના સUય થઇ રાજકોટ ગયા યાર: માર@
મર સાતેક વષ+ની હશે. રાજકોટની ગામઠ@ શાળામાં મને % ૂકવામાં આNયો. એ
શાળાના fદવસો મને સાર@ પેઠ: યાદ છે . મહ:તાઓનાં નામઠામ પણ યાદ છે .
Rમ પોરબંદરના તેમ યાંના અUયાસને િવશે પણ ખાસ Sણવા Rું નથી. Mુ ં
ભા^યે સામા£ય કોfટનો િવ±ાથ² ગણાતો હોઇશ. ગામઠ@ િનશાળમાંથી પરાની
િનશાળમાં ને યાંથી હાઇ4[ૂલમાં. આટલે Zુધી પહ`ચતાં મને બાર%ું વષ+ વીતી
ગGુ.ં યાં લગી મ1 કોઇ પણ વેળા િશeકોને છે તયા+= ું મને 4મરણ નથી, નથી કોઇ
િમ{ો કયા+= ું 4મરણ. Mુ ં અિતશય શરમાળ છોકરો હતો. િનશાળમાં મારા કામ સાથે
જ કામ હb.ું ઘંટ વાગવાને સમયે પહ`ચું અને િનશાળ બંધ થયે ઘેર ભાગુ.ં
‘ભાગુ’ં શ³દ ઇરાદા" ૂવ+ક લiું hં ક:મ ક: મને કોઇની સાથે વાતો કરવા=ું ન
ગમb.ું ‘કોઇ માર@ મકર@ 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£4પેકટર SઇTસ િનશાળ તપાસવા આNયા હતા. તેમણે પહ:લા
ધોરણના છોકરાઓને પાંચ શ³દ લખાNયા. તેમાં એક શ³દ ‘ક:ટલ’ (kettle) હતો.
તેની જોડણી મે ખોટ@ લખી. મા4તર: મને પોતાના m ૂટની અણી માર@ ચેતNયો.
પણ Mુ ં શાનો ચેb ું ? મને એમ ભાસી ન શકGું ક: મા4તર મને સામેના છોકરાની
પાટ@માં જોઇ લઇ જોડણી Zુધારવા=ું કહ:. મા4તર તો અમે એકબીSમાંથી ચોર@
ન કર@એ એ જોતા હતા એું મ1 માને}.ું બધા છોકરાના પાંચે શ³દ ખરા પડયા ને
એકલો Mુ ં ઠોઠ ઠય5 ! માર@ ‘% ૂખા+ઇ’ મને મા4તર: પાછળથી સમSવી; પણ મારા
મન ઉપર તે સમaૂતીની કશી અસર ન થઇ. મને બીS છોકરાઓમાંથી ચોર@
કરતાં કદ@ ન આવડGુ.ં
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આમ છતાં મા4તર તરફ Mુ ં મારો િવનય કદ@ ન X ૂકયો. વડ@લોના દોષ ન
જોવાનો ¤ુણ મારામાં સહ:R હતો. આ મા4તરના બીS દોષો પણ માર@ Sણમાં
પાછળથી આવેલા. છતાં તેમની યે= ું મા?ું માન તો કાયમ જ રહ:}.ું વડ@લોની
આા=ું પાલન કરું એટ}ું Mુ ં સમજયો હતો. તેઓ કહ: તે કરુ;ં કર: તેના આપણે
કા ન બનુ.ં
આ જ સમયે બીS બે બનાવો બ£યા તે મને હંમેશા યાદ રા છે . મને સામા£ય
ર@તે િનશાળનાં "ુ4તકો ઉપરાંત કંઇ વાંચવાનો શોખ નહોતો. પાઠ કરવા જોઇએ,
ઠપકો સહન ન થાય, મા4તરને છે તરાય નહk, તેથી પાઠ વાંચતો. પણ મન
આળસ કર: . તેથી પાઠ ઘણી વાર કાચા રહ:. યાં બીaુ ં વાંચવા=ું Z ૂઝે શા=ું ? પણ
િપતા¡ીએ ખર@દ: } ું એક "ુ4તક માર@ નજર: ચડGુ.ં એ ‘¡વણિપb ૃભfકત નાટક’.
આ વાંચવા=ું મને મન થGુ.ં તે Mુ ં અિતશય રસ" ૂવ+ક વાંચી ગયો. એ જ fદવસોમાં
કાચમાં dચ{ો દ: ખાડનારા પણ ઘેર આવતા. તેમની પાસેથી ¡વણ પોતાનાં
માતાિપતાને કાવડમાં બેસાડ@ યા{ા કરવા લઇ Sય છે એ દય પણ મ1 જોGુ.ં
બ£ને વ4b ુની મારા ઉપર ¨ડ@ છાપ પડ@. માર: પણ ¡વણ Rવા થું એમ મનમાં
થાય. ¡વણના % ૃGુ સમયનો તેનાં માતાિપતાનો િવલાપ હaુ યાદ છે . એ લdલત
છંદ મે તો વાSમાંયે ઉતાય5. વાaુ ં શીખવાનો શોખ હતો ને એક વાaુ ં િપતા¡ીએ
અપાNGું પણ હb.ું
આ જ અરસામાં કોઇ નાટક કંપની આવેલ તે= ું નાટક જોવાની મને રS મળ@.
હfર©ચં&=ું આnયાન હb.ું એ નાટક જોતો Mુ ં થા[ું જ નહk. એ ફર@ ફર@ જોવા=ું
મન થાય. એમ વારં વાર જવા તો કોણ જ દ: ? પણ મારા મનમાં મ1 એ નાટક
સેકડો વખત ભજNGું હશે. હfર©ચં&નાં 4વ_નાં આવે. ‘હfર©ચં&ના Rવા સયવાદ@
બધાં કાં ન થાય ?’ એ I ૂન ચાલી. હfર©ચં&ની ઉપર પડ:લી તેવી િવપ!ીઓ
ભોગવવી ને સય=ું પાલન કરું એ જ ખ?ું સય. Rવી નાટકમાં લખેલી તેવી જ
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િવપદો હfર©ચં&ને પડ@ હશે એમ મ1 તો માની લીધે}.ું હfર©ચં&નાં \ુઃખ જોઇ, તે= ું
4મરણ કર@ Mુ ં i ૂબ રોયો hં. આR માર@ mુs સમR છે ક: હfર©ચં& કોઇ
ઐિતહાિસક Nયfકત નહk હોય. છતાં માર: મન હfર©ચં& અને ¡વણ આR પણ
વતા છે . Mુ ં આR એ નાટકો વાંX ુ તો આR પણ મને ¬Zુ આવે એમ મા=ું hં.
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3. 
આ કરણ માર: ન લખું પડ: એમ Mુ ં ઇhં hં. પણ આ કથામાં માર: એવા
ક:ટલાયે કડવા µટં ૂ ડા પીવા પડશે. સયના " ૂSર@ હોવાનો દાવો કર@ને મારાથી
બીaુ ં થાય તેમ નથી.
૧૩ વષ+ની મર: મારા િવવાહ થયા તેની ન`ધ લેતાં અકળામણ થાય છે . આR
માર@ નજર આગળ બારતેર વષન
+ ાં બાળકો પડયાં છે તેમને જો hં ને મારા
િવવાહ=ું 4મરણ ક?ું hં યાર: મને મારા ઉપર દયા ¶ટ: છે , અને બાળકોને માર@
4થિતમાંથી બયાને સા?ુ %ુબારકબાદ@ આપવાની ઇછા થાય છે . તેર વષથયેલા મારા િવવાહના સમથ+નમાં એક પણ નૈિતક દલીલ મને નથી Z ૂઝી શકતી.
વાંચનાર ન સમR ક: Mુ ં સગાઇની વાત લiું hં. કાfઠયાવાડમાં િવવાહ એટલે
લ^ન, સગાઇ નહk. સગાઇ એટલે બે બાળકોને પરણાવવાનો મા બાપો વચે
થયેલો કરાર. સગાઇ b ુટ@ શક:. સગાઇ થઇ હોય છતાં વર મર: તો ક£યા રાંડતી
નથી.
ં નથી રહ:તો. બ£નેને ખબર પણ ન હોય. માર@
સગાઇમાં વરક£યાને કશો સંબધ
એક પછ@ એક {ણ વાર સગાઇ થયેલી. {ણે સગાઇ કયાર: થઇ એની મને કશીયે
ખબર નથી. બે ક£યાઓ એક પછ@ એક મર@ ગઇ એમ મને કહ:વામાં આવે},ું તેથી
જ Mુ ં Sxું hં ક: માર@ {ણ સગાઇ થયેલી. {ી સગાઇ સાતેક વષ+ની મર:
થયેલી હશે એું કંઇક 4મરણ છે . પણ સગાઇ થઇ યાર: મને કqું કહ:વામાં આવે} ું
એું મને ભાન નથી. િવવાહમાં વરક£યાની જJર પડ: છે , તેમાં િવિધ રહ:લ છે ,
અને Mુ ં R લખી રો hં એ તેવા િવવાહ િવશે. િવવાહ=ું Zમરણ
મને " ૂર: " ૂ?ું છે .
્
અમે {ણ ભાઇઓ હતા તે વાંચનાર: S·Gું છે . તેમાં સૌથી મોટા પરણી X ૂકયા
હતા. વચેટ મારાથી બે ક: {ણ વષ+ મોટા હતા. તેમના, મારા કાકાના નાના દ@કરા
Rમની મર મારા કરતાં કદાચ એકાદ વષ+ વધાર: હશે તેમના, અને મારા એમ
{ણ િવવાહ એકસાથે કરવાનો વડ@લોએ િન©ચય કય¥.
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આમાં અમારા કTયાણની વાત નહોતી. અમાર@ ઇછાની તો હોય જ નહk. આમાં
ક:વળ વડ@લોની સગવડની અને ખરચની વાત હતી.
fહ|\ુ સંસારમાં િવવાહ Rવી તેવી વ4b ુ નથી. વરક£યાનાં માબાપો િવવાહની
પાછળ iુવાર થાય છે , ધન }ટં ૂ ાવે છે અને વખત }ટં ૂ ાવે છે . મfહનાઓ અગાઉથી
તૈયાર@ઓ થાય. કપડાં બને, નાતો જમાડવાના અડસ¸ા નીકળે , ભોજનની
વાનગીઓની હર@ફાઇ થાય. બૈરાંઓ, Z ૂર હોય ક: ન હોય તોપણ, ગાણાં ગાઇ ગાઇ
પોતાના સાદ ખોખરા કર@ % ૂક:, માંદા પણ પડ:, પાડોશીની શાંિતમાં ભંગાણ પાડ:.
પાડોશી dબચારા પોતે પણ પોતાને યાં અવસર આવે bયાર:
એું જ કરવાના
્
હોય એટલે ઘ`ઘાટ, એઠવાડ, બી ગંદક@ઓ, બIું 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 &Nય
ખરચી શકાય. િપતા¡ી અને કાકા¡ી  ૃs હતા. અમે તેમના છે Tલા છોકરા, એટલે
અમારા િવવાહ કરવાનો લહાવો લેવાની પણ  ૃિ! ખર@. આ અને આવા
િવચારોથી આ {ણે િવવાહ સાથે કરવાનો િન©ચય થયો, અને તેમાં, મ1 જણાNGું તે
માણે, તૈયાર@ઓ અને સામ0ીઓ તો ક:ટલા માસ થયાં ચાલી રહ:લી.
અમે ભાઇઓએ તો ક:વળ તૈયાર@ઓથી જ S·Gું ક: િવવાહ થવાના છે . એ વેળાએ
મને તો, સારાં કપડાં પહ:રqુ,ં વાSં વાગશે, લેકાં ચડશે, સારાં ભોજનો મળશે,
એક નવી બાળા સાથે િવનોદ કરqુ,ં વગેર: અdભલાષા ઉપરાંત બીaુ ં િવશેષ હોય
એું 4મરણ નથી. િવષય ભોગવવાની  ૃિત તો પાછળથી આવી. તે ક:મ આવી તે
Mુ ં વણ+વી શ[ું hં, પણ એવી જાસા વાંચનાર: ન રાખવી. આ માર@ શરમ ઉપર
Mુ ં પડદો નાખવા ધા?ું hં. ક:ટ}ુકં R જણાવવા Rું છે તે હવે પછ@ આવશે. પણ
એ વ4b ુની િવગતોને મ1 R મયdબ\ું માર@ નજર આગળ રાખે} ું છે તેની સાથે
ં છે .
થોડો સંબધ
અમને બે ભાઇઓને રાજકોટથી પોરબંદર લઇ જવામાં આNયાં. યાં R પીઠ@
ચોળવા ઇયાfદના િવિધ થયા એ બIુ,ં જોક: ર% ૂ છે છતાં, % ૂક@ દ: વા યો^ય છે .
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િપતા¡ી દ@વાન છતાં નોકર. વળ@ રાજય, એટલે વધાર: પરાધીન. ઠાકોરસાહ:બ
છે Tલી ઘડ@ Zુધી જવા ન દ: . છે વટ: જવા દ@ધા યાર: ખાસ ટ_પા ગોઠNયા અને બે
જ fદવસ અગાઉ મોકTયા. પણ - ! પણ દº વે બીaુ ં જ ધાર: }.ું રાજકોટથી
પોરબંદર ૬૦ ગાઉ છે . ગાડા વાટ: પાંચ fદવસનો ર4તો હતો. િપતા {ણ
fદવસમાં આNયા. છે Tલી મજલમાં ટાંગો ¨ઘો વQયો. િપતાને સખત વા^Gું :
હાથે પાટા, "ઠ:ં ૂ પાટા. િવવાહમાંથી તેમનો અને અમારો અધ5 રસ ગયો. પણ
િવવાહ તો થયા જ. લખેલાં %ુMત
ૂ + કાંઇ ફર: ? Mુ ં તો િવવાહના બાળઉTલાસમાં
િપતા=ું \ુઃખ u ૂલી ગયો !
િપb ૃભકત તો ખરો જ. પણ િવષયભકત પણ એવો જ ના ? અહk િવષયનો અથ+
એક ઇ£&યનો િવષય ન કરાય પણ ભોગોમા{. માતાિપતાની ભfકત પાછળ સવ+
Zુખનો યાગ કરવો જોઇએ એ ભાન હવે પછ@ આવવા=ું હb.ું આમ છતાં ક:મ
Sણે માર: આ ભોગેછાની શીeા જ ભોગવવાની હોય નહk, તેવી ર@તે માર@
જ|દગીમાં એક અવળો સંગ બ£યો, R મને આજ લગી સાલે છે . જયાર:
િનt[ુળાનંદ=ું
યાગ ન ટક: ર: વૈરાગ િવના,
કર@એ કોfટ ઉપાય
ગા hં અથવા સાંભ»ં hં યાર: યાર: એ અવળો અને કડવો સંગ મને યાદ
આવે છે ને શરમાવે છે . બાપે થપાટ માર@ને મો¼ું લાલ રાnGુ.ં શર@ર: પીડા
ભોગવતાં છતાં િવવાહમાં ભાગ " ૂરો લીધો. િપતા કયે કયે સંગે કઇ કઇ
જ^યાએ બેઠા હતા એ બIું મને Rું ને તે ું હ યાદ છે . બાળિવવાહનો િવચાર
કરતાં િપતાના કાય+ની R ટ@કા મ1 આR કર@ છે તે કંઇ મારા મને તે વેળા થોડ@ જ
કર@ હતી ? તે વેળા તો બIું યો^ય ને મનગમb ું લાગb ું હb.ું પરણવાનો શોખ
હતો, અને િપતા કર: છે એ બરાબર જ છે એમ લાગb.ું તેથી તે વખતનાં
4મરણો તાSં છે .
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માર: બેઠાં, ચોર@ફ:રાં ફયાH, કંસાર ખાધો ખવડાNયો. અને વરવMુ યારથી જ સાથે
રહ:તાં થયાં. એ થમ રા{ી ! બે િનદ5ષ બાળકોએ વગરS·યે સંસારમાં
ઝંપલાNGુ.ં ભાભીએ િશખામણ આપી ક: માર: પહ:લી રાતે ક:મ વરતુ.ં ધમ+પનીને
કોણે િશખામણ આપી હશે એ તો મ1 "ુછGું હોય એું યાદ નથી. હ "ુછાય એમ
છે . પણ " ૂછવાની ઇછા સરખીયે થતી નથી. વાંચનાર એટ}ું Sણે ક: અમે બ£ને
એકબીSથી ડરતાં હતાં એવો ભાસ ઓવ છે . એકબીSથી શરમાંતા તો હતાં જ.
વાતો ક:મ કરવી, શી કરવી, એ Mુ ં qું Sxું ? મળે લી િશખામણ પણ મદદ qું
કર: ? પણ કંઇ શીખવું તે પડ: ? જયાં સં4કાર બળવાન છે યાં િશખામણ બધી
િમયા વધારો થઇ પડ: છે . ધીમે ધીમે એકબીSને ઓળખતા થયાં, બોલતાં થયાં.
અમે બ£ને સરખી મરનાં છ@એ. મ1 તો ધણીપxું આદGુ.H
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. પ 
િવવાહ થયા એ fદવસોમાં િનબંધોનાં નાનાં ચોપાિનયાં Ð પૈસાનાં ક: પાઇનાં એ તો
યાદ નથી Ð નીકળતાં. એમાં દં પતીેમ, કરકસર, બાળલ^ન વગેર: િવષયો
ચચ+વામાં આવતા. આમાંના કોઇ િનબંધ મારા હાથમાં આવતા ને તે Mુ ં વાંચી
જતો. એ તો ટ: વ હતી જ ક: વાંચું તે પસંદ ન પડ: તો u ૂલી જુ.ં ને પસંદ પડ:
તો તેનો અમલ કરવો. એકપની«ત પાળું એ પિતનો ધમ+ છે એમ વાંચે},ું એ
½દયમાં રમી રKુ.ં સયનો શોખ તો હતો જ. એટલે પનીને છે તરાય તો નહk જ.
ં ન થાય એ પણ સમSGું હb.ું નાનકડ@ મર:
એથીયે બી 4{ી સાથે સંબધ
એકપની«તનો ભંગ થવાનો સંભવ બMુ થોડો જ હોય.
પણ આ સ¾ચારો=ું એક મા¦ું પfરણામ આNGુ.ં જો માર: એકપની«ત પાળું
જોઇએ તો પનીને એકપિત«ત પાળું જોઇએ. આ િવચારથી Mુ ં અદ: ખો ધણી
બ£યો. Ôપાળું જોઇએÕમાંથી Ôપળાવું જોઇએÕ એ િવચાર ઉપર આNયો. અને જો
પળાવું જોઇએ તો માર: ચોક@ રાખવી જોઇએ. મને કાંઇ પનીની પિવ{તા િવશે
શંકા લાવવા=ું કારણ નહોb.ું પણ અદ: ખાઇ કારણ જોવા કયાં બેસે છે ? માર@ 4{ી
હંમેશા કયાં Sય છે એ માર: Sણું જ જોઇએ, તેથી માર@ રS િવના કયાંયે
જવાય જ નહk. આ વ4b ુ અમાર@ વચે \ુઃખદ ઝઘડા=ું % ૂળ થઇ પડ@. રS િવના
કયાંયે ન જવાય એ તો એક Sતની ક:દ જ થઇ. પણ ક4b ુરબાઇ એવી ક:દ સહન
કર: એમ હતી જ નહk. ઇછામાં આવે યાં જJર મને " ૂછયા િવના Sય. Rમ Mુ ં
દાબ % ૂ[ું તેમ તે વધાર: ¶ટ લે, અને તેમ Mુ ં વધાર: dચડા. આથી અમ બાળકો
વચે અબોલા એ સામા£ય વ4b ુ થઇ પડ@. ક4b ૂરબાઇએ R ¶ટ લીધી તેને Mુ ં
િનદ5ષ મા=ું hં. એક બાળા Rના મનમાં 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?ું ધણીપxું િસs કરું હb.ું પણ વાંચનાર એમ ન માને ક: અમારા આ
ઘરસંસારમાં કયાંયે મીઠાશ નહોતી. માર@ વVતા=ું % ૂળ ેમમાં હb.ું માર: માર@
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પનીને આદશ+ 4{ી બનાવવી હતી. એ 4વછ થાય, 4વછ રહ:, Mુ ં શીiું તે શીખે,
Mુ ં ભxું તે ભણે, અને અમે બ£ને એકબીSમાં ઓતોત રહ@એ, એ ભાવના હતી.
ક4b ૂરબાઇને ભાવના હતી એું મને ભાન નથી. તે િનરeર હતી. 4વભાવે સીધી,
4વતં{, મહ:નb ુ અને માર@ સાથે તો ઓhં બોલનાર@ હતી. તેને પોતાના અાનનો
અસંતોષ નહોતો. Mુ ં ભxું hં ને પોતે પણ ભણે તો સા?ું એવી એની ઇછા મ1 કદ@
મારા બચપણમાં અ=ુભવી નથી. એથી Mુ ં મા=ું hં ક: માર@ ભાવના એકપeી હતી.
મા?ું િવષયZુખ એક 4{ી ઉપર જ િનભ+ર હb ું અને Mુ ં તે Zુખનો િતઘોષ ઇછતો
હતો. જયાં ેમ એક પe તરફથી પણ હોય યાં સવા+શે \ુઃખ તો ન જ હોય. માર:
કહ: ું જોઇએ ક: Mુ ં માર@ 4{ી પરવે િવષયાસકત હતો. િનશાળમાંયે તેના િવચાર
આવે, રા{ી કયાર: પડ: અને કયાર: અમે મળ@એ એ િવચાર રા જ કર: . િવયોગ
અસ હતો. માર@ ક:ટલીક કાલીઘેલી વાતોથી Mુ ં ક4b ુરબાઇને જગાડયા જ ક?ુ. આ
આસfકતની જ સાથે જો મારામાં કત+Nયપરાયણતા ન હોત તો રોગથી પીડાઇ
% ૃGુને વશ થયો હોત, અથવા આ જગતમાં  ૃથા વી રો હોત, એમ મને ભાસે
છે . સવાર થાય એટલે િનયકમ5 તો કરવાં જ જોઇએ, કોઇને છે તર@ ન જ શકાય,
આવા મારા િવચારોથી Mુ ં ઘણાં સંકટોમાંથી બયો.
Mુ ં જણાવી ગયો ક: ક4b ૂરબાઇ િનરeર હતી. તેને ભણાવવાની મને ઘણી હ`શ
હતી. પણ માર@ િવષયવાંછના મને ભણાવવા કયાંથી દ: ? એક તો માર: પરાણે
ભણાવું રKુ.ં તે પણ રા{ે એકાંતે જ થઇ શક:. વડ@લોને દ: ખતાં તો 4{ીના ભણી
જોવાય જ નહk. વાત તો થાય જ શાની ? કાfઠયાવાડમાં લાજ કાઢવાનો નકામો
ં
અને જગલી
fરવાજ યાર: હતો; આજ પણ ઘણે ભાગે મોaૂદ છે . એટલે
ભણાવવાના સંજોગો પણ માર: સા?ુ િત[ૂળ. તેથી aુવાનીમાં મે ભણાવવાના
Rટલા યનો કયા+ તે બધા લગભગ િનtફળ ગયા એમ માર: કm ૂલ કરું જોઇએ.
જયાર: Mુ ં િવષયની ¨ઘમાંથી S^યો યાર: તો Mુ ં Sહ:ર વનમાં ઝંપલાવી X ૂકયો
હતો, એટલે બMુ વખત આપી શ[ું એવી માર@ 4થિત નહોતી રહ@. િશeક મારફતે
ભણાવવાના મારા યનો પણ િનtફળ ગયા. પfરણામે આR ક4b ૂરબાઇની 4થિત
માંડ કાગળ લખી શક: ને સામા£ય ¤ુજરાતી 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. qુs ેમને કંઇ જ અશકય નથી એમ Mુ ં
Sxું hં.
આમ 4વ4{ી સાથે િવ\ુષી છતાં Mુ ં માણમાં ક:મ બચી શકયો તે= ું એક કારણ
બતાવી ગયો. બીaુ ં પણ એક ન`ધવા Rું છે . સ1કડો અ=ુભવોથી Mુ ં એ તારણ
કાઢ@ શકયો hં ક: Rની િનtઠા સાચી છે તેને uુ જ ઉગાર@ લે છે . fહ\ું સંસારમાં
બાળલ^નનો ઘાતક@ fરવાજ છે , તેની જ સાથે તેમાંથી થોડ@ %ુfકત મળે એવો
fરવાજ પણ છે . બાળક વરવI ૂને માબાપ લાંબો વખત સાથે રહ:વાં દ: તાં નથી.
બાળ4{ીનો અરધાથી વધાર: વખત તેના િપયરમાં Sય છે . આું જ અમાર: િવશે
પણ બ£Gુ.ં એટલે ક:, ૧૩ થી ૧૯ વષ+ની મર દરિમયાન અમે ¶ટક ¶ટક મળ@
{ણ વષ+થી વધાર: કાળ સાથે નહk. રાં હોઇએ. છઆઠ મfહના રહ@એ એટલે
માબાપ=ું તેું હોય જ. એ વેળા તો એ તેું બMુ ં વસ%ું લાગb,ું પણ તેથી જ અમે
ં
બ£ને બચી ગયાં. પછ@ ૧૮ વષ+ની મર: તો Mુ ં િવલાયત ગયો, એટલે એ Zુદર
ને
લાંબો િવયોગ આNયો. િવલાયતથી આવીને પણ સાથે તો છએક માસ જ રાં
ં ઇ વચે આવS થતી. તેટલામાં વળ@ દdeણ
હોઇqુ.ં ક:મ ક: માર: રાજકોટ- %ુબ
આfgકા=ું તેું આNGુ.ં દરિમયાન Mુ ં સાર@ પેઠ: S0ત થયો હતો.
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!. "#%
$ 
િવવાહ થયા યાર: Mુ ં હાઇ4[ૂલમાં ભણતો હતો એ Mુ ં આગળ લખી ગયો hં. તે
વેળા અમે {ણે ભાઇ એક ન 4[ૂલમાં ભણતા. જયેtઠ બંI ુ ઉપલા ધોરણમાં હતા ને
R ભાઇના િવવાહની સાથે મારા થયા હતા તે મારાથી એક વગ+ આગળ હતા.
િવવાહ=ું પfરણામ એ આNGું ક: અમા?ું બે ભાઇ=ું એક વષ+ નકા%ું ગGુ.ં મારા
ભાઇને સા?ુ તો એથીયે િવષમ પfરણામ આNGુ.ં િવવાહ પછ@ તે િનશાળમાં ન જ
રહ@ શકયા. આું અિનtટ પfરણામ તો દº વ Sણે ક:ટલા aુવાનો=ું આવb ું હશે.
િવ±ાUયાસ ને િવવાહ બેઉ એકસાથે તો fહ|\ુ સંસારમાં જ હોય.
ૂ માં Mુ ં ઠોઠ િનશાdળયો ન ગણાતો. િશeકોની
મારો અUયાસ ચા}ુ રો. હાઇ4[લ
ીિત તો હંમેશા સાચવી હતી. દર: ક વષ- માબાપને િવ±ાથ²ના અUયાસ તેમ જ
વત+ન િવશે માણપ{ મોકલવામાં આવતાં. તેમાં કોઇ fદવસ મા?ું વતન
+ ક:
અUયાસ ખરાબ હોવાની ટ@કા ગઇ નથી. બીS ધોરણ પછ@ ઇનામો પણ લીધાં ને
પાંચમા તથા છÀા ધોરણમાં અ=ુVમે માિસક ચાર Jિપયા ને દસ Jિપયાની
િશtય ૃિત પણ મળ@ હતી. આ મળવામાં માર@ હોિશયાર@ કરતાં દº વે વધાર: ભાગ
લીધો હતો. એ  ૃિ!ઓ બધા િવ±ાથ²ઓને સા?ું નહk, પણ Rઓ સોરઠ ાંતના
હોય તેમાં પહ:} ું પદ ભોગવે તેને સા?ું હતી. ચાળ@સ-પચાસ િવ±ાથ²ઓના વગ+માં
તે કાળે સોરઠ ાંતના િવ±ાથ² ક:ટલા હોઇ શક: ? મા?ું પોતા=ું 4મરણ એું છે ક:
મને માર@ હોિશયાર@ને િવશે કંઇ માન નહોb.ું ઇનામ ક: િશtય ૃિ! મળે તો મને
આ©ચય+ થb.ું પણ મારા વત+ન િવશે મને બMુ ચીવટ હતી. વતન
+ માં ખોડ આવે
તો મને રડું જ આવે. િશeકને ઠપકો આપવો પડ: એું માર: હાથે કંઇ પણ થાય
અથવા િશeકને તે ું ભાસે એ મને અસ થઇ પડ:. એક વખત માર ખાવો પડયો
હતો એું મને 4મરણ છે . માર=ું \ુઃખ નહોb,ું પણ Mુ ં દં ડને પા{ ગણાયો એ
મહા\ુઃખ હb.ું Mુ ં i ૂબ રડયો. આ સંગ પહ:લા ક: બીS ધોરણનો છે . બીજો સંગ
સાતમા ધોરણનો છે . તે વખતે દોરાબ એદલ ગીમી હ:ડમા4તર હતા. તે
િવ±ાથ²ીય 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
ફરજયાત કયા+ હતાં. મને તેનો અણગમો હતો. ફરજ પડ@ તે પહ:લાં તો Mુ ં કદ@
કસરત, fVક:ટ ક: ટબૉલમાં ગયો જ નહોતો. ન જવામાં માર@ શરમાળ [ૃિત પણ
એક કારણ હb.ું હવે Mુ ં જો hં ક: એ અણગમો માર@ u ૂલ હતી. કસરતને
ં ન હોય એવા ખોટા િવચાર તે વેળા Mુ ં ધરાવતો. પાછળથી
િશeણની સાથે સંબધ
સમજયો ક: Nયાયામને એટલે શાર@fરક ક:ળવણીને માનિસકના Rું જ 4થાન
િવ±ાUયાસમાં હોું જોઇએ. છતાં કસરતમાં ન જવાથી મને =ુકસાન ન થGું એમ
માર: જણાવું જોઇએ. તે= ું કારણ એ ક:, "ુ4તકોમાં iુTલી હવા ખાવા ફરવા
જવાની ભલામણ વાંચેલી તે મને ગમેલી, ને તેથી હાઇ4[ૂલનાં ઉપલાં ધોરણોથી
જ ફરવા જવાની ટ: વ મને પડ@ હતી. તે છે વટ લગી રહ@. ફરું એ પણ Nયાયામ
તો છે જ, તેથી મા?ું શર@ર માણમાં કસાયે} ું બ£Gુ.ં અણગમા=ું બીaુ ં કારણ
િપતાની સેવા કરવાની તી« ઇછા હb.ું િનશાળ બંધ થાય ક: તરત ઘેર પહ`ચી
સેવામાં પડ@ જતો. જયાર: કસરત ફરજયાત થઇ યાર: આ સેવામાં િવન પડGુ.ં
િપતાની સેવા કરવાને ખાતર કસરતની માફ@ મળવી જોઇએ એવી િવનંતી કર@.
પણ ગીમી સાહ:બ શાના માફ@ આપે ? એક શિનવાર: િનશાળ સવારની હતી. સાંR
ચાર વા^યે કસરતમાં જવા=ું હb.ું માર@ પાસે ઘfડયાળ નહોતી. આકાશમાં વાદળાં
હતાં, તેથી વખતની કંઇ ખબર નહોતી. વાદળાંથી Mુ ં છે તરાયો. કસરતમાં પહ`Xું
યાં તો બધા જતા રા હતા. બીR fદવસે ગીમી સાહ:બે હાજર@ તપાસી તો Mુ ં
ગેરહાજર નીકQયો. મને કારણ " ૂછGુ.ં મ1 તો R હb ું તે કારણ બતાNGુ.ં તેમણે તે
સાXું ન મા£Gું ને મારો એક આનો ક: બે આના (ક:ટલો એ બરાબર યાદ નથી) દં ડ
થયો. Mુ ં ખોટો ઠય5 ! મને અિતશય \ુઃખ થGુ.ં ÔMુ ં ખોટો નથીÕ એ ક:મ િસs ક?ું?
કશો ઉપાય ન રો. મનમાં ને મનમાં સમસમી રો. રોયો. સમજયો ક: સાXું
બોલનાર: ને સાXું કરનાર: ગાફ:લ પણ ન રહ: ું જોઇએ. આવી ગફલત મારા
ભણતરના સમયમાં આ પહ:લી અને છે Tલી હતી. મને ઝાiું 4મરણ છે ક: છે વટ: Mુ ં
એ દં ડ માફ કરાવી શકયો હતો. કસરતમાંથી તો %ુfકત મેળવી જ. િનશાળમાં
સમય પછ@ પોતે માર@ હાજર@ પોતાની સેવાને અથ- ઇછે છે એવો િપતા¡ીનો
કાગળ હ:ડમા4તરને મળવાથી %ુfકત મળ@. Nયાયામને બદલે ફરવા=ું રાnGું તેથી
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શર@રને Nયાયામ ન કરાNયાની u ૂલને સા?ુ કદાચ માર: સS નથી ભોગવવી પડ@;
પણ બી એક u ૂલની સS Mુ ં આજ લગી ભોગવી રો hં. ભણતરમાં અeર
સારા લખવાની જJર નથી એવો ખોટો nયાલ મારામાં કયાંથી આNયો એ Mુ ં
Sણતો નથી. પણ છે ક િવલાયત જતાં લગી એ રો. પછ@ અને %ુnયવે કર@ને
દdeણ આfgકામાં, જયાં વક@લોના અને દdeણ આfgકામાં જ£મેલા ને ભણેલા
નવGુવકોના મોતીના દાણા Rવા અeરો જોયા યાર: , Mુ ં લજવાયો ને પ4તાયો. મ1
જોGું ક: નઠારા અeર એ અI ૂર@ ક:ળવણીની િનશાની ગણાવી જોઇએ. મ1 મારા
અeર પાછળથી Zુધારવા યન કય5, પણ પાક: ઘડ: કંઇ કાંઠા ચડ: ? aુવાનીમાં
Rની મે અવગણના કર@ તે Mુ ં આજ લગી નથી જ કર@ શકયો. દર: ક નવGુવક
અને Gુવતી મારા દાખલાથી ચેતે ને સમR ક: સારા અeર એ િવ±ા=ું આવયક
~ગ છે . સારા અeર શીખવાને સા?ુ dચ{કળા આવયક છે . Mુ ં તો એવા અdભાય
ઉપર પહોયો hં ક: બાળકોને dચ{કળા થમ શીખવવી જોઇએ. Rમ પeી ઓ,
વ4b ુઓ વગેર:ને જોઇ બાળક તેને યાદ રાખી સહ:R ઓળખે છે તેમ જ અeર
ઓળખતાં શીખે, ને જયાર: dચ{કળા શીખી dચ{ો વગેર: કાઢતાં શીખે યાર: અeર
કાઢતાં શીખે તો તેના અeર છાપેલ Rવા થાય. આ કાળના િવ±ાUયાસનાં બીSં
બે 4મરણ ન`ધવાલાયક છે . િવવાહને લીધે એક વષ+ ભાં^Gું તે બચાવી લેવાનો
બીS ધોરણમાં મા4તર: માર@ પાસે િવચાર કરાNયો. મહ:નb ું િવ±ાથ²ને એમ
કરવાની રS યાર: તો મળતી. આથી {ીS ધોરણમાં Mુ ં છ માસ રો ને
ઉનાળાની રS પહ:લાંની પર@eા પછ@ મને ચોથા ધોરણમાં % ૂકયો. અહkથી ક:ટ}ુકં
િશeણ ~0ે મારફતે શJ થાય. મને કશી સમજ ન પડ:. u ૂિમિત પણ ચોથા
ધોરણમાં શJ થાય. Mુ ં તેમાં પાછળ તો હતો જ, ને વળ@ એ %ુ§લ ન સમSય.
u ૂિમિતિશeક સમSવવામાં સારા હતા. પણ મને કંઇ ગેડ જ ન બેસે. Mુ ં ઘણી
વેળા િનરાશ થતો. કોઇ વેળા એમ થાય ક: બે ધોરણ એક વષ+માં કરવા=ું છોડ@ Mુ ં
{ીS ધોરણમાં ચાTયો S. પણ એમ ક?ું તો માર@ લાજ Sય, ને Rણે માર@ ખંત
ઉપર િવ©વાસ રાખી મને ચડાવવાની ભલામણ કર@ હતી તે િશeકની પણ લાજ
Sય. એ ભયથી નીચે ઊતરવાનો િવચાર તો બંધ જ રાnયો. યન કરતાં કરતાં
જયાર: Gુfકલડના તેરમા મેય ઉપર આNયો યાર: એકાએક મને થGું ક: u ૂિમિત
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તો સહ:લામાં સહ:લો િવષય છે . Rમાં ક:વળ mુsનો સીધો ને સરળ યોગ જ
કરવાનો છે તેમાં %ુક:લી શી ? યાર બાદ હંમેશા u ૂિમિત મને સહ:લો અને રિસક
િવષય થઇ પડયો. સં4[ૃતે મને u ૂિમિત કરતાં વધાર: %ુક:લી પાડ@. u ૂિમિતમાં
ગોખવા=ું તો કંઇ જ ન મળે , યાર: સં4[ૃતમાં તો માર@ દtટએ બIું ગોખવા=ું જ
રKુ.ં આ િવષય પણ ચોથા ધોરણથી શJ થયેલો. છÀા ધોરણમાં Mુ ં હાય5.
સં4[ૃતિશeક બMુ સખત હતા. િવ±ાથ²ઓને ઘxું શીખવવાનો લોભ રાખતા.
સં4[ૃતવગ+ ને ફારસીવગ+ વચે એકSતની હર@ફાઇ હતી. ફારસી શીખવનાર
મોલવી નરમ હતા. િવ±ાથ²ઓ માંહ: માંહ: 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 સાંભળ@ લોભાયો ને એક fદવસ ફારસીના વગ+માં જઇ બેઠો.
સં4[ૃતિશeકને \ુઃખ થGુ.ં તેમને મને બોલાNયો. 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 સં4[ૃત શીખવવા ઇhં hં. આગળ જતાં તો તેમાં રસના
µટં ૂ ડા પીવાના છે . તાર: એમ હારું ન જોઇએ. b ું ફર@ મારા વગ+માં બેસ.Õ Mુ ં
શરમાયો. િશeકના ેમની અવગણના ન કર@ શકયો. આR મારો આમા
[ૃtણાશંકર મા4તરનો ઉપકાર માને છે . ક:મ ક: Rટ}ું સં4[ૃત Mુ ં તે વેળા શીnયો
તેટ}ું પણ ન શીnયો હોત તો આR મારાથી, સં4[ૃત શા4{ોમાં રસ લઇ શ[ું hં, તે
ન લઇ શકાત. મને તો એ પ©ચાતાપ થાય છે ક: Mુ ં સં4[ૃત વધાર: ન શીખી શકયો.
ક:મ ક: , પાછળથી Mુ ં સમજયો ક: કોઇ પણ fહ|\ુ બાળક: સં4[ૃતના સરસ અUયાસ
િવના ન જ રહ: ું જોઇએ.
હવે તો Mુ ં એું મા=ું hં ક: ભારતવષ+ના ઉચ િશeણVમમાં 4વભાષા ઉપરાંત
રાtÂભાષા fહ|દ@, સં4[ૃત, ફારસી, અરબી અને ~0ેને 4થાન હોું જોઇએ.
આટલી ભાષાની સંnયાથી કોઇએ ડર@ જવા=ું કારણ નથી. ભાષા પsિતસર
શીખવવામાં આવે અને બધા િવષયો ~0ેની જ મારફતે શીખવાનો ને
િવચારવાનો બોજો આપણી ઉપર ન હોય તો ઉપલી ભાષાઓ શીખવામાં બોજો
નથી, એટ}ું જ નહk પણ તેમાં અતીશય રસ રહ:લો છે . વળ@ R એક ભાષા ને
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શા4{ીય પsિતથી શીખે છે તેને પછ@ બી=ું ાન Zુલભ થઇ પડ: છે . ખ?ું જોતાં
તો fહ|દ@, ¤ુજરાતી, સં4[ૃત એક ભાષામાં ગણી શકાય. તેમ જ ફારસી ને અરબી
એક ગણાય. ફારસી જોક: સં4[ૃતને લગતી છે , ને અરબી fહÃુને લગતી છે , છતાં
ં છે .
બ£ને ઇ4લામના યટ થયા પછ@ ખેડાયેલી છે , તેથી બ£ને વચે િનકટ સંબધ
ઉ\+ ૂ ને મ1 અલગ ભાષા નથી ગણી, ક:મ ક: તેના યાકરણનો
સમાવેશ fહ|દ@માં થાય
્
છે . તેના શ³દો તો ફારસી અને અરબી જ છે . ¨ચા કાર=ું ઉ\+ ૂ Sણનારને
અરબી અને ફારસી Sણું પડ: છે , Rમ ¨ચા કાર=ું ¤ુજરાતી, fહ|દ@, બંગાળ@,
મરાઠ@ Sણનારને સં4[ૃત Sણું આવયક છે .
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૬. \ુખદ સંગ
Mુ ં કહ@ ગયો ક: હાઇ4[ુલમાં 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
ં લાંબો ન ચાTયો, જોક: મ1 તે િમ{નો યાગ નહk કર: લો. બીSનો સંગ મ1
સંબધ
કય5 તેથી પહ:લાએ મને છોડયો. બીજો સંગ માર@ જ|દગી=ું \ુઃખદ કરણ છે . એ
સંગ ઘણાં વષ5 Zુધી ચાTયો. તે સંગ કરવામાં માર@ Zુધારક દtટ હતી. તે
ભાઇની થમ િમ{તા મારા વચેટ ભાઇની સાથે હતી. તે મારા ભાઇના વગ+માં
હતા. તેનામાં ક:ટલાક દોષો હતા તે Mુ ં જોઇ શકતો હતો. પણ મ1 તેનામાં
વફાદાર@=ું આરોપણ કર: }.ું મારા માb ૃ¡ી, મારા જયેtઠ ભાઇ અને માર@ ધમપ
+ ની
{ણેને એ સંગ કડવો લાગતો હતો. પનીની ચેતવણીને તો Mુ ં ગિવªtઠ ધણી શેનો
ગણકા?ું ? માતાની આા=ું ઉTલંઘન ન જ ક?ું. વડ@લ ભાઇ=ું સાંભ»ં જ. પણ
તેમને મ1 આમ કહ@ શાંત કયા+ : Ôતેના દોષ R તમે ગણાવો છો તે Mુ ં Sxું hં.
તેના ¤ુણ તો તમે ન જ Sણો. મને તે આડ: માગ- નહ@ લઇ Sય, ક:મ ક: મારો
ં ક:વળ તેને Zુધારવાને ખાતર છે . તે જો Zુધર: તો બMુ સરસ
તેની સાથેનો સંબધ
માણસ નીવડ: એમ માર@ ખાતર@ છે . તમે મારા િવશે િનભ+ય રહો એમ માગી લ
hં.Õ આ બોલથી તેમને સંતોષ થયો એમ Mુ ં નથી માનતો, પણ તેઓએ મારા
ઉપર િવ©વાસ રાnયો ને મને માર: માગ- જવા દ@ધો.
માર@ ગણતર@ બરાબર નહોતી એમ Mુ ં પાછળથી જોઇ શકયો. Zુધારો કરવા સા?ુ
પણ માણસે ¨ડા પાણીમાં ઊતરું નહk જોઇએ. Rને Zુધારવા છે તેની સાથે
િમ{તા હોય નહk. િમ{તામાં અ¾ૈતભાવના હોય. એવી િમ{તામાં Zુધારાને
અવકાશ બMુ ઓછો હોય છે . મારો અdભાય એવો છે મે ~ગત િમ{તા અિનtટ
છે , ક:મ ક: મ=ુtય દોષને ઝટ 0હણ કર: છે . ¤ુણ 0હણ કરવાને સા?ુ યાસની
આવયકતા છે . Rને આમાની, 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 સંગ િનtફળ નીવડયો.
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જયાર: આ િમ{ના સંગમાં Mુ ં આNયો યાર: રાજકોટમાં ÔZુધારાપંથÕ વત+તો
હતો. ઘણા fહ|\ુ િશeકો ¶પી ર@તે માંસાહાર ને મ±પાન કરતા હતા એવા ખબર
આ િમ{ તરફથી મQયા. રાજકોટના બીS Sણીતા ¤ૃહ4થોનાં નામ પણ તેણે
ગણાNયાં. હાઇ4[ૂલના ક:ટલાક િવ±ાથ²ઓનાં નામ પણ માર@ પાસે આNયાં. Mુ ં તો
આ©ચય+ પા°યો ને \ુઃખી પણ થયો. મ1 કારણ " ૂછGું યાર: આ દલીલ થઇ, Ô
આપણે માંસાહાર નથી કરતા તેથી આપણે નમાલી S છ@એ. ~0ેજો આપણા
ઉપર રાજય ચલાવે છે તે= ું કારણ તેમનો માંસાહાર છે . Mુ ં ક:વો કઠણ hં ક: ક:ટ}ું
દોડ@ શ[ું hં એ તો તમે Sણો જ છો. એ=ું કારણ પણ મારો માંસાહાર જ છે .
ં ૂ ડાં થાય નહk, થાય તો તેને ઝટ Jઝ આવે. આપણા િશeકો તે
માંસાહાર@ને ¤મ
ખાય છે , આટલા નામાંfકત માણસો ખાય છે , તે કંઇ વગરસમજયે ખાય છે ?
તમાર: પણ ખાું જોઇએ.
ખાઇ aુઓ અને જોશો ક: તમારામાં ક:ટ}ું જોર આવે છે .'
આ કંઇ એક fદવસમાં થયેલી દલીલ નથી. એવી દલીલો અનેક દાખલાઓથી
શણગારાયેલી ઘણી વાર થઇ. મારા વચેટ ભાઇ તો અભડાઇ Xુકયા હતા. તેમણે
આ દલીલમાં પોતાની સંમતી આપી. મારા ભાઇના માણમાં ને આ િમ{ના
માણમાં Mુ ં તો માયકાંગલો હતો. તેમનાં શર@ર વધાર: 4નાGુબs હતાં, તેમ=ું
શર@રબળ મારા કરતાં ઘxું વધાર: હb.ું તેઓ fહમતવાન હતા. આ િમ{નાં
પરાVમો મને %ુ^ધ કરતાં. તે ગમે તેટ}ું દોડ@ શકતા. તેમની ઝડપ તો બMુ સરસ
હતી. લાંm ુ ને ¨Xું i ૂબ [ૂદ@ શક:. માર સહન કરવાની શfકત પણ તેવી જ. આ
શfકત=ું દશ+ન પણ મને વખતોવખત કરાવે. પોતાનામાં R શfકત ન હોય તે
બીSનામાં જોઇને મ=ુtય આ©ચય+ પામે જ છે . તે ું મને થGુ.ં આ©ચયમ
+ ાંથી મોહ
પેદા થયો. મારામાં દોડવા[ૂદવાની શfકત નહk જ Rવી હતી. Mુ ં પણ આ િમ{ના
Rવો બળવાન થા તો ક: ું સા?ું!
વળ@ Mુ ં બMુ બીકણ હતો. ચોરના, u ૂતના, સપા+fદના ભયોથી ઘેરાયેલો રહ:તો. આ
ભય મને પીડતા પણ i ૂબ. રાતના એકલા કયાંયે જવાની fહ|મત ન મળે .
~ધારામાં તો કયાંયે ન S. દ@વા િવના Z ૂું લગભગ અશકય. રખે અહkથી u ૂત
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આવે. યાંથી ચોર, {ી જ^યાએથી સપ+ ! એટલે દ@વો તો જોઇએ જ. પાસે
Z ૂતેલી અને હવે કાંઇક aુવાનીમાં આવેલી 4{ીની પાસે પણ આ માર@ બીકની
વાત Mુ ં ક:મ કર@ શ[ું ? મારા કરતાં તે વધાર: fહ|મતવાન હતી એટ}ું Mુ ં સમ
ગયો હતો, અને શરમાતો હતો. તેણે સપા+fદનો ભય તો કદ@ S·યો જ નહોતો.
~ધારામાં 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: . u ૂતને તો
માને જ નહk. આ બIું માંસાહારને તાપે છે એમ તેણે મને ઠસાNGુ.ં
આ જ fદવસોમાં નમદ
+ =ું નીચ}ું કાNય િનશાળોમાં ગવાb ું :
~0ેજો રાજય કર: , દ: શી રહ: દબાઇ દ: શી રહ: દબાઇ, જોને બેનાં શર@ર ભાઇ પેલો
પાંચ હાથ " ૂરો, " ૂરો પાંચસેને.
આ બધાની મારા મન ઉપર " ૂર@ અસર થઇ. Mુ ં પીગQયો. માંસાહાર સાર@ વ4b ુ
છે , તેથી Mુ ં બળવાન ને fહ|મતવાન થઇશ. દ: શ આખો માંસાહાર કર: તો ~0ેજોને
હરાવી શકાય, એમ Mુ ં માનતો થયો.
માંસાહારનો આરં ભ કરવાનો fદવસ %ુકરર થયો.
આ િન©ચય Ð આ આરં ભ Ð નો અથ+ બધા વાંચનાર નહk સમ શક:. ગાંધી [ુુંબ
વૈtણવ સંદાય=ુ.ં માતિપતા અિતશય Xુ4ત ગણાતાં. હવેલીએ હંમેશાં Sય.
ક:ટલાંક મંfદરો તો [ુુંબના જ ગણાય. વળ@ ¤ુજરાતમાં Åન સંદાય=ું બMુ બળ.
તેની અસર દર: ક 4થળે , દર: ક  ૃિતમાં જોવામાં આવે. એટલે માંસાહારનો R
િવરોધ, R િતર4કાર ¤ુજરાતમાં અને ¡ાવકોમાં ને વૈtણવોમાં જોવામાં આવે છે
તેવો fહ|\ુ4તાનમાં ક: આખા જગતમાં બીR કયાંય જોવામાં નહk આવે. આ મારા
સં4કાર.
માતિપતાનો Mુ ં પરમ ભકત. તેઓ મારા માંસાહારની વાત Sણે તો તેમ=ું તો
વણમોતે તકાળ % ૃGુ જ નીપR એમ Mુ ં માનનારો. સયનો S·યેઅS·યે સેવક
તો Mુ ં હતો જ. માંસાહાર કરતાં માતિપતાને છે તરવા=ું રહ:શે એ ાન મને તે વેળા
નહોb ું એમ Mુ ં ન કહ@ શ[ું.
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આવી 4થિતમાં મારો માંસાહાર કરવાનો િન©ચય માર: સા?ુ બMુ ગંભીર ને ભયંકર
વ4b ુ હતી.
પણ માર: તો Zુધારો કરવો હતો. માંસાહારનો શોખ નહોતો. તેમાં 4વાદ છે એું
ધાર@ને માર: માંસાહાર નહોતો આરં ભવો. માર: તો બળવાન, fહ|મતવાન થું હb,ું
બીSને તેવા થવા નોતરવા હતા, ને પછ@ ~0ેજોને હરાવી fહ|\ુ4તાનને 4વતં{
કરું હb.ું Ô4વરાજયÕ શ³દ તો યાર: નહોતો સાંભQયો. આ Zુધારાની ધગશમાં Mુ ં
ભાન u ૂTયો
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7. 'х

 
 :—2

નીમેલો fદવસ આNયો. માર@ 4થિત=ું સં" ૂણ+ વણ+ન કરું %ુક:લ છે . એક તરફ
Zુધારાનો ઉસાહ, જ|દગીમાં મહવના ફ:રફાર કરવાની નવાઇ, અને બી
તરફથી ચોરની Rમ સંતાઇને કાય+ કરવાની શરમ, આમાં કંઇ વ4b ુ ધાન હતી
એ=ું મને 4મરણ નથી. અમે નદ@ તરફ એકાંત શોધવા ચાTયા. \ૂર જઇ કોઇ ન
દ: ખી શક: એવો i ૂણો શોયો, અને યાં મ1 કદ@ નહk જોયેલી વ4b ુ Ð માંસ જોGુ !
સાથે ભfઠયારાને યાંની ડબલરોટ@ હતી. બેમાંથી એક વ4b ુ ભાવે નહk. માંસ
ચામડા Rુ લાગે. ખાું અશકય થઇ પડGુ.ં મને ઓકાર@ આવવા લાગી. ખાું
પડb ું મેલું પડGુ.ં
માર@ આ રાિ{ બMુ વસમી ગઇ. ¨ઘ ન આવે. ક:મ Sણે શર@રમાં બક?ું વb ું
હોય ને ?ુદન કરb ું હોય એમ 4વ_નામાં લાગે. Mુ ં ભડક@ ઊ¦ું, પ4તા ને વળ@
િવચા?ું ક: માર: તો માંસાહાર કય- જ ¶ટકો છે , fહ|મત ન હારવી ! િમ{ પણ હાર@
Sય તેવા નહોતા. તેણે હવે માંસને aુદ@ aુદ@ ર@તે રાંધવા=ું ને શણગારવા=ું તેમ
જ ઢાંકવા=ું કGુ.H નદ@fકનાર: લઇ જવાને બદલે કોઇ બબરચીની સાથે ગોઠવણ
કર@ ¶પી ર@તે એક દરબાર@ ઉતારામાં લઇ જવા=ું યોજGું અને યાં iુરશી, મેજ
વગેર: સામ0ીઓના લોભન વચે મને % ૂકયો, આની અસર થઇ. રોટ@નો
િતર4કાર મોળો પડયો, બકરાની માયા ¶ટ@, ને માંસ=ું તો ન કહ:વાય પણ
માંસવાળા પદાથ5 દાઢ: વળ^યા. આમ એક વષ+ વીGું હશે અને તે દરિમયાન
પાંચ છ વાર માંસ ખાવા મQGું હશે, ક:મ ક: હંમેશા દરબાર@ ઉતારા ન મળે , હંમેશા
માંસના 4વાfદtટ ગણાતાં સરસ ભોજનો તૈયાર ન થઇ શક:. વળ@ એવાં ભોજનોના
પૈસા પણ બેસે. માર@ પાસે તો >ટ@ બદામ સરખી નહોતી. એટલે મારાથી કંઇ
અપાય તેમ નહોb.ું એ ખચ+ તો પેલા િમ{ે જ શોધવા=ું હb.ું તેણે કયાંથી શોGું
હશે તેની મને આજ લગી ખબર નથી. તેનો ઇરાદો તો મને માંસ ખાતો કર@
% ૂકવાનો Ð મને વટલાવવાનો -? હતો, એટલે પૈસા=ું ખચ+ પોતે કર: . પણ તેની
પાસે પણ કંઇ અi ૂટ ખSનો નહોતો. એટલે આવાં ખાણાં કવdચત જ થઇ શક:.
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જયાર: જયાર: આું ખાxુ ખાવામાં આવે યાર: યાર: ઘેર જમવા=ું તો ન બને.
માતા જયાર: જમવા બોલાવે યાર: ÔઆR u ૂખ નથી, પGુ નથીÕ એવાં બહાનાં
કાઢવાં પડ:. આમ કહ:તાં દર: ક વેળા મને ભાર: આઘાત પહોચતો. આ aૂ¦ું, તેય
માની સામે ! વળ@ જો માતિપતા Sણે ક: દ@કરા માંસાહાર@ થયા છે તો તો તેમના
પર વીજળ@ જ પડ:. આ nયાલો મા?ું ½દય કોર@ ખાતા હતા. તેથી મ1 િન©ચય
કય5 : Ôમાંસ ખાું આવયક છે ; તેનો ચાર કર@ fહ|\ુ4તાનને Zુધારqુ;ં પણ
માતિપતાને છે તરવાં અને aૂ¦ું બોલું એ માંસ ન ખાવા કરતાંયે ખરાબ છે . તેથી
માતિપતાના વતાં માંસ ન ખવાય. તેમના % ૃGુ પછ@ 4વતં{ થયે iુTલી ર@તે
માંસ ખાુ,ં ને તે સમય ન આવે યાં Zુધી માંસાહારનો યાગ કરવો. Õ આ
િન©ચય મ1 િમ{ને જણાવી દ@ધો ને યારથી માંસાહાર ¶ટયો તે ¶ટયો જ.
માતિપતાએ તો કદ@ S·Gું જ નહk ક: તેમના બે "ુ{ માંસાહાર કર@ X ૂકયા હતા.
માતિપતાને ન છે તરવાના qુભ િવચારને લઇને મ1 માંસાહાર છોડયો. પણ પેલી
િમ{તા કંઇ ન છોડ@. Mુ ં Zુધારવા નીકળે લો પોતે જ અભડાયો ને અભડાયા=ું મને
ભાન સરiું ન રKુ.ં
તે જ સંગને લઇને Mુ ં Nયdભચારમાં પણ પડત. એક વેળા મને આ ભાઇ
વેયાવાડમાં લઇ ગયા. યાં એક બાઇના મકાનમાં મને યો^ય Z ૂચનાઓ આપીને
મોકTયો. માર: કંઇ તેને પૈસા વગેર: આપવાના નહોતા. fહસાબ થઇ X ૂકયો હતો.
માર: તો મા{ ગોઠડ@ કરવાની હતી.
Mુ ં મકાનમાં "ુરાયો તો ખરો. પણ Rને ઇ©વર ઉગારવા ઇછે તે પડવા ઇછતો
છતાં પિવ{ રહ@ શક: છે . આ કોટડ@માં Mુ ં તો ¬ધળો જ થઇ ગયો. મને બોલવા=ું
ભાન ન રKુ.ં શરમનો માય5 4ત³ધ થઇ એ બાઇની પાસે ખાટલા પર બેઠો, પણ
બોલી જ ન શકયો. બાઇ ¤ુ4સે થઇ ને મને બેચાર Ôચોપડ@Õ ને દરવાજો જ
બતાNયો.
તે વેળા તો માર@ મરદાનગીને લાંછન લા^Gું એમ મને થGુ,ં ને ધરતી મારગ દ:
તો તેમાં પેસી જવા ઇછGુ.ં પણ આમ ઊગયા+ને સા?ું મ1 ઇ©વરનો સદાય પાડ
મા£યો છે . આવા જ સંગ માર@ જ|દગીમાં બીS ચાર આવેલા છે . તેમાંના
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ઘણામાં, મારા યન િવના, સંજોગોને લીધે Mુ ં બયો hં એમ ગણાય. િવqુs
દtટએ તો એ સંગોમાં Mુ ં પડયો જ ગણા. મ1 િવષયની ઇછા કર@ એટલે Mુ ં તે
કર@ X ૂકયો છતાં, લૌfકક દtટએ, ઇછા કયા+ છતાં યe કમથ
+ ી R બચે છે તેને
આપણે બયો ગણીએ છ@એ. અને Mુ ં આ સંગોમાં એ જ ર@તે, એટલે જ ~શે
બયો ગણા. વળ@ ક:ટલાંક કાય5 એવાં છે ક: R કરવાથી બચું એ Nયfકતને
અને તેના સહવાસમાં આવનારને બMુ લાભદાયી નીવડ: છે , અને જયાર:
િવચારqુs થાય છે યાર: તે કાય+માંથી બયાને સા?ું તે ઇ©વરનો અ=ુ0હ માને
છે . Rમ ન પડવાનો યન કરતો છતો મ=ુtય પડ: છે એું આપણે અ=ુભવીએ
છ@એ, તેમ જ પડવા ઇછતો છતો અનેક સંજોગોને કારણે મ=ુtય બચી Sય છે
એ પણ અ=ુભવિસs વાત છે . આમાં "ુ?ુષાથ+ કયાં છે . દº વ કયાં છે , અથવા કયા
િનયમોને વશ વત²ને મ=ુtય છે વટ: પડ: છે અથવા બચે છે , એ ©નો ¤ુઢ છે .
તેનો ઉક:લ આજ લગી થયો નથી અને છે વટનો િનણ+ય થઇ શકશે ક: નહk એ કહ: ું
કfઠન છે . પણ આપણે આગળ ચાલીએ.
પેલા િમ{ની િમ{તા અિનtટ છે એ વાત=ું ભાન મને હaુયે ન થGુ.ં તેમ થાય તે
પહ:લા માર: હaુ બીS કડવા અ=ુભવો લેવાના જ હતા. એ તો જયાર: તેનામાં ન
ધાર:લા દોષો=ું મને યe દશન
+ થGું યાર: જ Mુ ં કળ@ શકયો. પણ Mુ ં બને યાં
લગી વખતના અ=ુVમ માણે મારા અ=ુભવો લખી રો hં તેથી બીS હવે પછ@
આવશે. એક વ4b ુ આ સમયની છે તે કહ:વી પડ:. અમ દં પતી વચે ક:ટલોક
~તરાય પડતો અને કંકાસ થતો તે= ું કારણ આ િમ{તા પણ હb.ું Mુ ં આગળ
જણાવી ગયો ક: Mુ ં ેમી તેવો જ વહ:મી પિત હતો. મારા વહ:મમાં  ૃs કરનાર આ
િમ{તા હતી, ક:મ ક: િમ{ની સચાઇ ઉપર મને અિવ©વાસ જ નહોતો. આ િમ{ની
વાતો માનીને મ1 માર@ ધમ+પનીને ક:ટ}ુકં \ુઃખ દ@Iું છે . તે fહ|સાને સા?ું મ1 મને
કદ@ માફ@ નથી આપી. એવાં \ુઃખો fહ|\ુ 4{ી જ સાંખતી હશે. અને તેથી મ1 હંમેશા
4{ીને સહનશીલતાની % ૂિતªJપે કTપી છે . નોકર ઉપર ખોટો વહ:મ Sય યાર:
નોકર નોકર@ છોડ:, "ુ{ ઉપર એું વીતે તો બાપ=ું ઘર છોડ:. િમ{ િમ{ વચે
વહ:મ દાખલ થાય એટલે િમ{તા b ૂટ: . 4{ી ધણી ઉપર વહ:મ લાવે તો તે
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સમસમીને બેસી રહ:. પણ જો પિત પનીને િવશે વહ:મ લાવે તો પનીના તો
dબચાર@ના ભોગ જ મQયા. તે કયાં Sય ? ¨ચ મનાતા વણન
+ ી fહ|\ુ 4{ી
અદાલતમાં જઇ બંધાયેલી ગાંઠને કપાવી પણ ન શક:, એવો એકપeી £યાય તેને
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=ું ZુÆમ ાન થGું યાર: જ થયો.
એટલે ક: જયાર: Mુ ં ચય+નો મfહમા સમજયો, ને સમજયો ક: પની પતીની દાસી
નથી પણ તેની સહચાfરણી છે , સહધિમªણી છે , બ£ને એકબીSનાં Zુખ\ુઃખનાં
સરખાં ભાગીદાર છે , અને Rટલી 4વતં{તા સા?ું નઠા?ું કરવાની પિતને છે , તેટલી
જ 4{ીને છે . એ વહ:મના કાળને જયાર સંભા?ું hં યાર: મને માર@ % ૂખ+તા ને
િવષયાંધ િનદ+યતા પર Vોધ આવે છે , ને િમ{તાની માર@ % ૂછા+ને િવશે દયા ઊપR
છે .
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૮. ચોર@ અને ાયÇ©ચત
ચોર@ અને ાયÇ©ચતમાંસાહારના કાળનાં તેમ જ તે પહ:લાના કાળના ક:ટલાક
\ૂષણો=ુ વણ+ન હaુ કરું રહ: છે . તે િવવાહ " ૂવન
+ ા ક: તે પછ@ b ુરતના સમયના
છે .
મારા એક સગાની સાથે મને બીડ@ પીવાનો શોખ થયો. અમાર@ પાસે પૈસા ન
મળે . બીડ@ પીવામાં કંઇ ફાયદો છે અગર તો તેની ગંધમાં મS છે એું તો અમ
બેમાંથી એક:ને નહોb ું લા^Gુ, પણ ક:વળ Iુમાડો કાઢવામાં જ કંઇક રસ છે એુ
લાગે}.ુ મારા કાકાને બીડ@ પીવની ટ: વ હતી, ને તેમને તથા બીSને Iુમાડા
કાઢતા જોઇ અમને પણ >ંકવાની ઇછા થઇ. પૈસા તો ગાંઠ: ન મળે , એટલે કાકા
બીડ@નાં ¦ૂંઠાં ફÈક@ દ: તે ચોરવા=ું અમે શJ કGુ.H
પણ ¦ૂંઠાં કંઇ હરવખતે મળ@ ન શક:, અને તેમાંથી બMુ Iુમાડોયે ન નીકળે . એટલે
ચાકરની ગાંઠ: બેચાર દોકડા હોય તેમાંથી વચે વચે એકાદ ચોરવાની ટ: વ પાડ@
ને અમે બીડ@ ખર@દતા થયા. પણ એને સંધરવી કયાં એ સવાલ થલ પડયો.
વડ@લોના દ: ખતાં તો બીડ@ િપવાય જ નહ@ એ ખબર હતી. Rમતેમ કર@ બેચાર
દોકડા ચોર@ને થોડા અઠવાડ@યા ચલાNGુ.ં દરિમયાન સાંભQGું ક: એક Sતના છોડ
(તે= ું નામ તો u ૂલી ગયો hં) થાય છે , તેની ડાંળખી બીડ@ની Rમ સળગે છે , ને તે
પી શકાય. અમે તે મેળવીને ંકતા થયા !
પણ અમને સંતોષ ન થયો. અમાર@ પરાધીનતા અમને સાલવા લાગી. વડ@લોની
આા િ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 સાંભQGું ક: ધb ૂરાના
ડોડવાનાં બી ખાઇએ તો % ૃGુ નીપR. અમે વગડામાં જઇ તે મેળવી આNયા.
સંયાનો સમય શોયો. ક:દારને મંfદર: દ@પમાળમાં ઘી ચડાNGુ,ં દશ+ન કયા+, ને
એકાંત શોધી. પણ ઝેર ખાવાની fહ|મત ન ચાલે. b ુરત % ૃGુ નહk થાય તો ?
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મર@ને શો લાભ ? પરાધીનતા કાં ન ભોગવી ¶ટું ? છતાં બેચાર બી ખાધા
બીS ખાવાની fહ|મત જ ન ચાલી. બ£ને મોતથી ડયા+, અને રામને મંfદર જઇ
દશ+ન કર@ શાંત થઇ જું ને આપઘાતની વાત u ૂલી 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 બMુ
ઓછ@ અસર થાય છે , અથવા %ુ§લ થતી જ નથી એમ કMુ ં તો ચાલે.
આ આપઘાતના િવચાર=ું પfરણામ એ આNGું ક: અમે બ£ને એઠ@ બીડ@ ચોર@ને
પીવાની તેમ જ નોકરના દોકડા ચોરવાની ને તેમાંથી બીડ@ લઇ ંકવાની ટ:વ
u ૂલી જ ગયા. મોટપણે બીડ@ પીવાની ઇછા જ મને કદ@ નથી થઇ, અને એ ટ: વ
ં
જગલી,
ગંદ@ ને હાનીકારક છે એમ મ1 સદાય મા£Gું છે . બીડ@નો આટલો
જબરદ4ત શોખ \ુિનયામાં ક:મ છે એ સમજવાની શfકત Mુ ં કદ@ મેળવી શકયો
નથી. R આગગાડ@માં ડબામાં ઘણી બીડ@ >ંકાતી હોય યાં બેસું મને ભાર: થઇ
ં ળાઇ S hં.
પડ: છે ને તેના Iુમાડાથી Mુ ં ¤ુગ
બીડ@ઓના ¦ૂંઠાં ચોરવા ને તેને ~ગે ચાકરના દોકડા ચોરવા એ દોષના કરતાં
બીજો એક ચોર@નો દોષ R મારાથી થયો તેને Mુ ં વધાર: ગંભીર ગxું hં. બીડ@નો
દોષ થયો યાર: મર બારતેર વષ+ની હશે; કદાચ તેથીયે ઓછ@. બી ચોર@
વેળાએ મર પંદર વષ+ની હશે. આ ચોર@ મારા માંસાહાર@ ભાઇના સોનાના કડાના
કકડાની હતી. તેમણે ના=ું સરiું એટલે પચીસેક Jિપયા=ું કરજ કGુ+ હb.ું એ ક:મ
પતાવું એનો અમે બ£ને ભાઇ િવચાર કરતા હતા. મારા ભાઇને હાથે સોના=ું
નÉર કું હb.ું તેમાંથી એક તોલો સો=ું કાપું %ુક:લ નહોb.ું
કું કપાGુ.ં કરજ ફ@ટGુ.ં પણ માર: સા?ુ આ વાત અસ થઇ પડ@. હવે પછ@ ચોર@
ન જ કરવાનો મ1 િન©ચય કય5. િપતાની પાસે કm ૂલ 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 એું મને 4મરણ નથી. પણ
ૂ શે તો ? એ જોખમ ખેડ@ને પણ દોષ કm ૂલ કરવો
પોતે \ુઃખી થશે, કદાચ માું [ટ
જ જોઇએ, તે િવના qુs ન થાય, એમ લા^Gુ.ં
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છે વટ: dચÀી લખીને દોe કm ૂલ કરવો ને માફ@ માગવી એવો મ1 ઠરાવ કય5. મ1
dચÀી લખીને હાથોહાથ આપી. dચÀી માં બધો દોષ કm ૂલ કÊયો ને સS માગી, પોતે
પોતાની ઉપર \ુઃખ ન વહોર@ લે એવી આ" ૂવ+ક િવનંતી કર@, ને ભિવtયમાં
ફર@ એવો દોષ ન કરવાની તીા કર@.
મ1 Ë ૂજતે હાથે આ dચÀી િપતાના હાથમાં % ૂક@. Mુ ં તેમની પાટની સામે બેઠો. આ
વેળા તેમને ભગંદર=ું દરદ તો હb ું જ. તેથી તેઓ ખાટલાવશ હતા. ખાટલાને
બદલે લાકડાની પાટ વાપરતા.
તેમણે dચÀી વાંચી. ¬ખમાંથી મોતીનાં dબ|\ુ ટપકયાં. dચÀી ભkSઇ. તેમણે
eણવાર ¬ખ મkચી dચÀી ફાડ@ નાખી, ને પોતે વાંચવા સા?ુ બેઠા થયા હતા તે
પાછા Z ૂતા.
Mુ ં પણ રડયો. િપતા=ું \ુઃખ સમ શકયો. Mુ ં dચતારો હો તો એ dચ{ આR
સં" ૂણ+તાએ આલેખી શ[ું. એટ}ું તે આR પણ માર@ ¬ખ સામે તર@ રKું છે .
એ મોતીdબ|\ુના ેમબાણે મને વkયો. Mુ ં qુs થયો. એ ેમ તો Rણે અ=ુભNયો
હોય તે જ Sણે : રામબાણ વા^યાં ર: હોય તે Sણે.
માર: સા?ુ આ અfહસાનો પદાથ+પાઠ હતો. તે વેળાં તો મ1 એમાં િપતાેમ ઉપરાંત
બીaુ ં ન જોGુ.ં પણ આR Mુ ં એને qુs અfહ|સાને નામે ઓળખી શ[ુ hં. આવી
અfહ|સા જયાર: Nયાપક 4વJપ પકડ: યાર: તે પોતાના 4પશ+થી કોને અdલ_ત
રાખે ? એવી Nયાપક અfહ|સાની શfકત=ું માપ કાઢું અશકય છે . આવી શાંત
ૂ હતી. તે Vોધ કરશે. કુ વચન સંભળાવશે,
eમા િપતાના 4વભાવથી િત[ળ
ૂ શે, એું મ1 ધાGુH હb ુ;. પણ તેમણે આટલી અપાર શાંિત Sળવી
કદાચ માું [ટ
તે= ું કારણ દોષની િનખાલસ કm ૂલાત હતી એમ Mુ ં મા=ું hં. R માણસ અિધકાર@
આગળ, 4વેછાએ, પોતાના દોષનો, િનખાલસપણે ને ફર@ કદ@ તે ન કરવાનો,
િતા" ૂવક
+ 4વીકાર કર@ લે છે તે qુsતમ ાયÇ©ચત કર: છે . Mુ ં Sxું hં ક: મારા
એકરારથી િપતા માર: િવષે િનભ+ય થયા ને તેમનો મહા ેમ  ૃs પા°યો.
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9. પ-.  / 012 3 4  ш
આ સમય મારા સોળમા વષ+નો છે . આપણે આગળ જોઇ ગયા ક: િપતા
ભગંદરની બીમાર@થી ત§ન ખાટલાવશ હતા. તેમની ચાકર@માં મા[ૃ¡ી, ઘરનો
એક aૂનો નોકર અને Mુ ં ઘણે ભાગે રહ:તાં. મા?ું કામ ÔનસÕ+ =ું હb.ું એમનો ઘા
ધોવો, તેમાં દવા નાખવી, મલમ લગાડવાના હોય યાર: લગાડવા, તેમને દવા
આપવી અને જયાર: ઘેર દવા તૈયાર કરવાની હોય યાર: તે તૈયાર કરવી, એ મા?ું
ખાસ કામ હb.ું રાિ{એ હંમેશા તેમના પગ ચાપવા અને રS આપે યાર: અથવા
તો ¨ઘી ગયા હોય યાર: માર: Z ૂઇ જું એવો િનયમ હતો. મને આ સેવા અિતશય
િય હતી. કોઇ fદવસ તેમાંથી Mુ ં X ૂકયો હો એું મને 4મરણ નથી. આ fદવસો
હાઇ4[ૂલના તો હતા જ, એટલે મારો ખાવાપીવાનો બચતો વખત િનશાળમાં
અથવા તો િપતાની સેવામાં જ જતો, એમની આા મળે અને એમની
ૂ હોય યાર: સાંજના ફરવા જતો.
તdબયતને અ=ુ[ળ
આ જ વષ- પની ગભ+વતી થઇ. એમાં બેવડ@ શરમ સમાયેલી આR Mુ ં જોઇ શ[ું
hં. એક તો એ ક: િવ±ાUયાસનો આ કાળ હોવા છતાં મ1 સંયમ ન SળNયો, અને
બી એ ક: જોક: િનશાળનો અUયાસ કરવાનો ધમ+ Mુ ં સમજતો હતો અને તેથીયે
વધાર: માતિપતાની ભfકતનો ધમ+ સમજતો હતો, - તે એટલે Zુધી ક: એ બાબતમાં
બાTયાવ4થાની જ ¡વણ મારો આદશ+ થઇ રો હતો, - તે છતાં િવષય મારા
ઉપર સવાર થઇ શકતો હતો. એટલે ક:, દર: ક રાિ{એ જોક: Mુ ં િપતા ને પગચંપી
તો કરતો છતાં સાથે સાથે મન શયન¤ૃહ તરફ દોડયા કરb,ું અને તે પણ એવે
સમયે ક: જયાર: 4{ીનો સંગ ધમ+શા4{, વૈદકશા4{ અને Nયવહારશા4{ માણે
યાજય હતો. જયાર: મને સેવામાંથી ¶ટ@ મળતી યાર: Mુ ં રા થતો અને િપતા¡ી
ને પગે લાગીને સીધો શયન¤ૃહમાં ચાTયો જતો. ??? િપતાની માંદગી વધતી
જતી હતી. વૈ±ોએ પોતાના લેપ અજમાNયા, હક@મોએ મલમપ¸ીઓ અજમાવી,
સામા£ય હSમાfદની ઘરગુ દવાઓ પણ કર@; ~0ેજ દાકતર: પણ પોતાની
અÉલ અજમાવી. ~0ેજ દાકતર: શZ{fVયા
એ જ ઇલાજ છે એમ Z ૂચNGુ.ં
્
[ુુંબના િમ{ વૈ± વચમાં આNયા અને એમણે િપતાની ઉ!રાવ4થામાં તેવી
www.mkgandhi.org

Page 38

સયના યોગો અથવા આમકથા

શ4{fVયા નાપસંદ કર@. અનેક કારની બાટલીઓ લીધેલી Nયથ+ ગઇ અને
શ4{fVયા ન થઇ. વૈ±રાજ બાહોશ, નામાંfકત હતા. મને લાગે છે ક: જો તેમણે
શZ{fVયા
થવા દ@ધી હોત તો ઘા ?ુઝાવામાં અડચણ ન આવત. શ4{fVયા
્
ં ઇના તે સમયના nયાત સÌન મારફત થવાની હતી. પણ ~ત નક
%ુબ
ં ઇથી શ4{fVયા
આNયો હતો એટલે યો^ય પગ}ું શા=ું ભરાય ? િપતા¡ી %ુબ
કરાNયા િવના અને તેને ~ગે ખર@દ: લો સામાન સાથે લઇને પાછા ફયા+. તેમણે
વIુ વવાની આશા છોડ@ દ@ધી. નબળાઇ વધતી ગઇ અને દર: ક fVયા
dબછાનામાં જ કરવી પડ: એ 4થિત આવી પહ`ચી, પણ છે વટ: લગી તેમણે એમ
કરવાનો િવરોધ જ કય5, અને પfર¡મ ઉઠાવવાનો આ0હ રાnયો. વૈtણવધમ+= ું
એ આક?ું શાસન છે. બા qુs અિત આવયક છે, પણ પા©ચાય વૈ±કશા4{ે
શીખNGું છે ક:, મળયાગાfદનસ તથા 4નાનાfદની બધી fVયાઓ dબછાને પડયાં
પડયાં પણ સં" ૂણ+ 4વછતાથી થઇ શક: છે , ને રોગીને કtટ ઉઠાવું પડb ું નથી;
જયાર: aુઓ યાર: તે= ું dબછા=ું 4વછ જ હોય. આમ સચવાયેલી 4વછતાને Mુ ં
તો વૈtણવધમ+ને નામે જ ઓળiુ.ં પણ આ સમયે િપતાનો 4નાનાfદનો સા?ુ
dબછાનાનો યાગ કરવાનો આ0હ જોઇ Mુ ં તો આ©ચય+ચfકત જ થતો અને મનમાં
તેમની 4b ુિત કયા+ કરતો.
અવસાનની ઘોર રાિ{ નક આવી. આ વખતે મારા કાકા¡ી રાજકોટમાં હતા.
મને કંઇક એું 4મરણ છે ક: િપતા¡ીની માંદગી વધતી Sય છે એવા સમાચાર
મળવાથી જ તેઓ આવેલા. બ£ને ભાઇઓની વચે ગાઢ ેમભાવ વતા+તો હતો.
કાકા¡ી આખો fદવસ િપતા¡ીના dબછાનાની પાસે જ બેસી રહ: અને અમને બધાને
Z ૂવાની રS આપી પોતે િપતા¡ીના dબછાનાની પાસે Z ૂએ. કોઇને એું તો હb ું જ
નહk ક: આ રાિ{ આખરની નીવડશે. ભય તો સદાય રા કરતો હતો. રાતના
સાડાદસ ક: અdગયાર થયા હશે. Mુ ં પગચંપી કર@ રો હતો. કાકા¡ીએ મને કKુ,ં
Ôb ું S, હવે Mુ ં બેસીશ.Õ Mુ ં રા થયો ને સીધો શયન¤ૃહમાં ગયો. 4{ી તો dબચાર@
ભર¨ઘમાં હતી. પણ Mુ ં શાનો Z ૂવા દ ? મ1 જગાડ@. પાંચસાત િમિનટ થઇ હશે.
તેટલામાં 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.
dબછાનામાંથી એકદમ [ૂદ@ પડયો.
Ôqું છે કહ: તો ખરો?Õ
Ôબા"ુ ¤ુજર@ ગયા!Õ જવાબ મQયો.
હવે Mુ ં પ©ચાતાપ ક?ું એ qું કામ આવે ? Mુ ં બMુ શરમાયો, બMુ \ુઃખી થયો.
િપતા¡ીની ઓરડ@માં દોડ@ ગયો. Mુ ં સમજયો ક: જો Mુ ં િવષયાંધ ન હોત તો આ
છે વટની ઘડ@એ માર: નસીબે િવયોગ ન હોત, અને Mુ ં િપતાની ~તની ઘડ@એ
પગચંપી કરતો હોત. હવે તો માર: કાકા¡ીને %ુખથી જ સાંભળું રKું : Ôબા"ુ તો
આપણને % ૂક@ને ચાTયા ગયા.Õ પોતાના વડ@લ ભાઇના પરમ ભકત કાકા છે વટની
સેવા=ું માન લઇ ગયા. િપતા¡ીને પોતાના અવસાનની આગાહ@ થઇ X ૂક@ હતી.
તેમણે સાન કર@ને લખવાની સામ0ી માગેલી. કાગળમાં તેમણે લnGું : Ôતૈયાર@
કરો.Õ આટ}ું લખીને પોતાને હાથે માદdળGું બાંધે} ું હb ું તે તોડ@ને ફ:કGુ.ં સોનાની
કંઠ@ હતી તે પણ તોડ@ને ફÈક@. એક eણમાં આમા ઊડ@ ગયો.
માર@ R શરમનો ઇશારો મ1 આગલા કરણમાં કર: લો છે તે આ શરમ, - સેવાને
સમયે પણ િવષયેછા. એ કાળો ડાઘ Mુ ં આજ Zુધી ઘસી શકયો નથી, u ૂલી શકયો
ે ાં મા£Gું છે ક: જોક: માતિપતા યેની માર@ ભfકત પાર
નથી. અને મ1 હંમશ
િવનાની હતી, તેને સા?ું Mુ ં બIું છોડ@ શકતો, પણ તે સેવાને સમયે Zુધાં મા?ું
મન િવષયને છોડ@ શકb ું નહોb ું એ, તે સેવામાં રહ:લી અe°ય ઊણપ હતી. તેથી
જ મ1 મને એકપની«તનો પાળનાર માનવા છતાં િવષયાંધ માનેલો છે . એમાંથી
¶ટતાં મને ઘણો સમય ગયો, અને ¶ટતા પહ:લાં ઘણાં ધમસ
+ કં ટો વેઠવા પડયાં.
આ માર@ બેવડ@ શરમ=ું કરણ " ૂ?ું કરતાં પહ:લાં એ પણ કહ@ S ક: પનીને R
બાળક અવતGુH તે બે ક: ચાર fદવસ ©વાસ લઇને ચાTGું ગGુ.ં બીaુ ં પfરણામ qું
હોઇ શક: ? R માબાપોને અથવા તો R બાલદં પતીને ચેતું હોય તે આ દtટાંતથી
ચેતો.
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10. 7 8х
હવે સોળ વષ+નો થયો યાં Zુધી અUયાસ કય5, પણ કયાંયે ધમ+= ું િશeણ
િનશાળમાં ન પા°યો. િશeકો પાસેથી સહ:R મળું જોઇએ તે ન મQGું એમ
કહ:વાય. એમ છતાં વાતાવરણમાંથી કંઇક ને કંઇક તો મQયા જ કGુ.H અહk ધમ+નો
ઉદાર અથ+ કરવો જોઇએ. ધમ+ એટલે આમભાન, આમાન.
મારો જ£મ વૈtણવ સંદાયમાં, એટલે હવેલીમાં જવા=ું વખતોવખત બને. પણ
તેને િવશે ¡sા ઉપ£ન ન થઇ. હવેલીનો વૈભવ મને ન ગ°યો. હવેલીમાં ચાલતી
અનીિતની વાતો સાંભળતો તેથી તેને િવશે મન ઉદાસ થઇ ગGુ.ં યાંથી મને કંઇ
જ ન મQGુ.ં
પણ R હવેલીમાંથી ન મQGું તે માર@ દાઇ પાસેથી મQGુ.ં તે [ુુંબની aૂની નોકર
હતી. તેનો ેમ મને આR પણ યાદ છે . Mુ ં આગળ જણાવી ગયો hં ક: Mુ ં uુતેત
આfદથી ડરતો. તે= ું ઔષધ રામનામ છે એમ રં ભાએ સમSNGુ.ં મને તો
રામનામના કરતાં રં ભા ઉપર વધાર: ¡sા હતી, તેથી મ1 બાળવયે u ૂતેતાfદના
ભયથી બચવા રામનામનો Sપ શJ કય5. તે બMુ સમય ન ટકયો. પણ R બીજ
બચપણમાં રોપાGું તે બળ@ ન ગGુ.ં રામનામ આR માર: સા?ુ અમો± શfકત છે ,
તે= ું કારણ Mુ ં રં ભાબાઇએ રોપે} ું બીજ ગxું hં.
આ જ અરસામાં મારા એક કાકાના દ@કરા R રામાયણના ભકત હતા તેમણે અમ
બે ભાઇઓને સા?ુ રામરeાનો પાઠ શીખવવાનો બંધ કય5. અમે તો મોઢ: કર@ને
ે ાં પઢ@ જવાનો િનયમ કય5. પોરબંદરમાં રા યાં
ાતઃકાળમાં 4નાન પછ@ હંમશ
ં ૂ ાઇ ગGુ.ં આ fVયા િવશે પણ
લગી તો આ નUGુ.ં રાજકોટના વાતાવરણમાં તે uસ
ખાસ ¡sા નહોતી. પેલા વડ@લ ભાઇના યે માન હb ું તેથી અને કંઇક રામરeા
qુs ઉચારથી પઢ@ જવાય છે એ અdભમાનથી તેનો પાઠ થતો.
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પણ R વ4b ુએ મારા મન ઉપર ¨ડ@ છાપ પાડ@ તે તો રામાયણ=ું પારાયણ હતી.
િપતા¡ીની માંદગીનો ક:ટલોક સમય પોરબંદરમાં ગયેલો. અહk તેઓ રામના
મંfદરમાં રોજ રા{ે રામાયણ સાંભળતા. સંભળાવનાર રામચં&ના એક પરમ
ભકત, બીલે©વરના લાધા મહારાજ કર@ને હતા. તેમને િવશે એક કહ:વાb ું ક:, તેમને
કોઢ નીકQયો હતો તેની દવા કરવાને બદલે તેમણે બીલે©વરનાં બીલીપ{ R
મહાદ: વ ઉપરથી ઊતરતાં તે કોfઢયેલ ભાગ ઉપર બાંયાં ને ક:વળ રામનામનો
Sપ આદય5. ~તે તેમનો કોઢ જડ% ૂળથી નાશ પા°યો. આ વાત ખર@હો ક: ન હો,
અમે સાંભળનારાઓએ ખર@ માની. એટ}ું પણ ખ?ું ક: લાધા મહારાR જયાર:
કથાનો આરં ભ કય5 યાર: તેમ=ું શર@ર ત§ન નીરોગી હb.ું લાધા મહારાR જયાર:
કંઠ મીઠો હતો. તેઓ દોહાચોપાઇ ગાતા ને અથ+ સમSવતા. પોતે તેના રસમાં
લીન થઇ જતા અને ¡ોતાજનને લીન કર@ % ૂકતા. માર@ મર આ સમયે તેર
વષ+ની હશે, પણ મને તેમના વાચનમાં i ૂબ રસ આવતો એ યાદ છે . આ
રામાયણ Ð ¡વણ મારા રામાયણ પરના અયંત ેમનો પાયો છે . આR Mુ ં
b ુલસીદાસના રામાયણને ભfકતમાગ+નો સવ5!મ 0ંથ ગxું hં.
થોડા માસ પછ@ અમે રાજકોટમાં આNયા. યાં આું વાચન નહોb.ું એકાદશીને
fદવસે ભાગવત વંચાય ખ?ું. તેમાં કોઇ વેળા Mુ ં બેસતો, પણ ભટ રસ ઉપ£ન
નહોતા કર@ શકયા. આR Mુ ં જોઇ શ[ું hં ક: ભાગવત એવો 0ંથ છે ક: R વાંચીને
ધમ+રસ ઉપ£ન કર@ શકાય. મ1 તો તે ¤ુજરાતીમાં અિત રસથી વાંયો છે . પણ
મારા

એકવીસ

fદવસના

ઉપવાસમાં

ભારતu ૂષણ

પંfડત

મદનમોહન

માલિવયાને qુભ %ુખેથી % ૂળ સં4[ૃતના ક:ટલાક ભાગો સાંભQયા યાર: એમ થGું
ક: બચપણમાં તેમના Rવા ભગવદભકતને મોઢ:થી સાંભળત તો તેના ઉપર પણ
માર@ ગાઢ ીિત બચપણમાં જ Sમત. તે વયમાં પડ:લા qુભ-અqુભ સં4કારો બMુ
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¨ડાં % ૂળ ઘાલે છે એમ Mુ ં i ૂબ અ=ુભું hં, અને તેથી ક:ટલાક ઉ!મ 0ંથો
સાંભળવા=ું મને તે વયે ન મQGું એ સાલે છે .
રાજકોટમાં મને અનાયાસે સવ+ સંદાયો િવશે સમાન ભાવ રાખવાની તાલીમ
મળ@. fહ|\ુ ધમ+ના યેક સંદાય યે આદરભાવ શીnયો, ક:મ ક: માતિપતા
હવેલીએ Sય, િશવાલયમાં Sય અને રામમંfદર પણ Sય અને અમને ભાઇઓને
લઇ Sય અથવા મોકલે.
વળ@ િપતા પાસે Åન ધમા+ચાય5માંથી કોઇ હંમેશા આવે. િપતા તેમને
વહોરાવે પણ ખરા. તેઓ િપતા સાથે ધમ+ની તેમ જ Nયવહારની વાતો કર: .
ઉપરાંત, િપતાને %ુસલમાન અને પારસી િમ{ો હતા તે પોતપોતાના ધમ+ની
વાતો કર: અને િપતા તેમની વાતો માન" ૂવ+ક અને ઘણી વેળા રસ" ૂવ+ક સાંભળે .
આવા વાતા+લાપો વખતે Mુ ં ÔનસÕ+ હોવાથી ઘણી વેળા હાજર હો. આ બધા
વાતાવરણની અસર મારા ઉપર એ પડ@ ક: સવ+ ધમ5 યે મારામાં સમાનભાવ
પેદા થયો.
d4તી ધમ+ મા{ અપવાદમાં હતો. તેના યે કંઇક અભાવ થયો. તે કાળે
હાઇ4[ૂલને i ૂણે કોઇ d4તી Nયાnયાન આપતા. તે fહ|\ુ દ: વતાઓની ને fહ|\ુ
ધમ²ઓની બગદોઇ કરતા. આ મને અસ લા^Gુ.ં Mુ ં એકાદ જ વખત એ
Nયાnયાન સાંભળવા ઊભો હોઇશ, પણ બી વખત યાં ઊભવા=ું મન જ ન થGુ.ં
એ જ સમયે એક Sણીતા fહ|\ુ d4તી થયા=ું સાંભQGુ.ં ગામચચા+ એ હતી ક: તેને
d4તી ધમ+માં વેશ કરાવવામાં આNયો bયાર:
ગોમાંસ ખવડાવવામાં આNGું ને
્
દાJ પીવડાવવામાં આNયો. તેનો પોશાક પણ બદલાવવામાં આNયો, ને તે ભાઇ
d4તી થયા પછ@ કોટ, પાટ} ૂન ને ~0ે ટોપી પહ:રતા થયા. આ વાતોમાંથી
મને {ાસ પેદા થયો. R ધમ+ને ~ગે ગોમાંસ ખાું પડ:, દાJ પીવો પડ:, ને
પોતાનો પોશાક બદલવો પડ: એ ધમ+ ક:મ ગણાય ? આવી દલીલ મારા મને કર@.
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વળ@ R ભાઇ d4તી થયા હતા તેણે પોતાના " ૂવ+જોના ધમન
+ ી, ર@તfરવાજની
અને દ: શની િનદાં શ?ુ કયા+= ું સાંભળવામાં આNGુ.ં આ બધી વાતોથી મારા મનમાં
d4તી ધમ+ યે અભાવ પેદા થયો.
આમ જોક: બીS ધમ5 યે સમભાવ આNયો, છતાં મને કંઇ ઇ©વર યે આ4થા
હતી એમ ન કહ@ શકાય. આ વખતે મારા િપતાના "ુ4તકસં0હમાંથી
મ=ુ4% ૃિત=ું ભાષાંતર હાથ આNGુ.ં તેમાં જગતની ઉપિ! વગેર:ની વાતો વાંચી.
તેના પર ¡sા ન બેઠ@. ઊલટ@ કંઇક ના4તકતા આવી. મારા બીS કાકાના દ@કરા
R હાલ હયાત છે તેમની mુs ઉપર મને િવ©વાસ હતો. તેમની પાસે મ1 માર@
શંકાઓ રaૂ કર@. પણ તે મા?ું સમાધાન ન કર@ શકયા. તેમણે મને ઉ!ર આ_યો :
Ôમર: પહ`ચતાં આવા ©નો b ું તાર@ મેળે ઉક:લતાં શીખશે. એવા ©નો બાળકોએ
ન કરવા ઘટ: . Õ Mુ ં Xુપ રો. મનને શાંિત ન થઇ. મ=ુ4% ૃિતના ખા±ાખા±ના
કરણમાં અને બીSં કરણોમાં અને બીSં કરણોમાં પણ મ1 ચા}ુ થાનો
િવરોધ જોયો. આ શંકાનો ઉ!ર પણ મને લગભગ ઉપરના Rવો જ મQયો. Ôકોક
fદવસ mુs i ૂલશે. વધાર: વાંચીશ ને સમશÕ એમ િવચાર@ મન વાQGુ.ં
મ=ુ4% ૃિત વાંચી Mુ ં એ વેળાએ અfહ|સા તો ન જ શીnયો. માંસાહારની વાત તો
આવી ગઇ. તેને તો મ=ુ4% ૃિતનો ટ: કો મQયો. સપા+fદ અને માંકડ આfદને મારવા
એ નીિત છે એમ પણ લા^Gુ.ં એ સમયે ધમ+ ગણી માંકડ આfદનો નાશ કયા+= ું મને
4મરણ છે .
પણ એક વ4b ુએ જડ ઘાલી Ð આ જગત નીિત ઉપર નભે} ું છે . નીિતમા{નો
સમાવેશ સયમાં છે . સય તો શોધું જ રKુ.ં fદવસે fદવસે સયનો મfહમા માર@
નજર આગળ વધતો ગયો. સયની Nયાnયા િવ4તાર પામતી ગઇ અને હaુ
પામતી રહ@ છે .
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વળ@ એક નીિતનો છ_પો પણ ½દયમાં ચોટયો. અપકારનો બદલો અપકાર નહk
પણ ઉપકાર જ હોઇ શક: એ વ4b ુ જ|દગી=ું Z ૂ{ બની ગઇ. તેણે માર@ ઉપર
સાાજય ચલાવું શJ કGુ.H અપકાર@=ું ભ}ું ઇછું ને કરું એ મારો અ=ુરાગ
થઇ પડયો. તેના અગdણત અખતરાઓ આદયા+.
આ રો એ ચમકાર@ છ_પો :
પાણી આપેન પાય, ભ}ું ભોજન તો દ@R;
આવી નમાવે શીશ, દં ડવત કોડ: ક@જ.
આપણ ઘાસે દામ, કામ મહોરો=ું કર@એ ;
આપ ઉગામે ાણ, તે તણા \ુ:ખમાં મર@એ.
¤ુણ ક:ડ: તો ¤ુણ દશ ગણો, મન, વાચા, કમ- કર@;
અવ¤ુણ ક:ડ: R ¤ુણ કર: , તે જગમાં યો સહ@.

www.mkgandhi.org

Page 45

સયના યોગો અથવા આમકથા

11. %9 :94
સને ૧૮૮૭ની સાલમાં મેÂ@Îુલેશનની પર@eા પસાર કર@. દ: શની તેમજ ગાંધી
ં ઈ એમ બે 4થળે પર@eા
[ુુંબની ગર@બાઇ એવી રહ@ ક: અમદાવાદ અને %ુબ
દ: વાનાં હોય તો તેવી 4થતીના કાfઠયાવાડ િનવાસી નક=ું અને સ4b ું
અમદાવાદ પસંદ કર: Ï તેમ મા?ું થGુ.ં રાજકોટથી અમદાવાદ એ માર@ પહ:લવેલી
એકલા કર: લી %ુસાફર@.
પાસ થયા પછ@ કોલેજમાં જઈ આગળ ભણતર ચલાવું એમ વડ@લોની ઈછા
ં ઈમાં પણ કૉલેજ અને ભાવનગરમાં પણ કૉલેજ. ભાવનગર=ું ખરચ
હતી. %ુબ
ઓhં તેથી ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમાં જવાનો ઠરાવ થયો. યાં મને કાંઈ
આવડ: નહk, બIું %ુક:લ લાગે, અયાપકોના Nયાnયાનોમાં ન પડ: રસ ને ન પડ:
સમજ. આમાં દોષ અયાપકોનો ન હતો, માર@ કચાશનો જ હતો. તે કાળના
શામળદાસ કૉલેજના અયાપકો તો પહ:લી પં તના ગણાતા. પહ:લી ટમ+ (એટલે
સ{) " ૂર@ કર@ ઘેર આNયો.
[ુુંબના aૂના િમ{ અને સલાહકાર એક િવ¾ાન, Nયવહાર[ુશળ ાણ, માવ
ં કાયમ
દવે હતા. તેમણે િપતાના 4વગ+વાસ પછ@ પણ [ુુંબ સાથેનો સંબધ
રાnયો હતો. તેઓ આ રSના fદવસોમાં ઘેર આNયાં. માb ુ¡ી અને વડ@લ ભાઈ
સાથે વાતો કરતાં મારા ભણતર િવષે " ૂછપરછ કર@. Mુ ં શામળદાસ કૉલેજમાં hં
એમ સાંભળ@ કKું : ' જમાનો બદÐલાયો છે . તમ ભાઈઓમાંથી કોઈ કબા ગાંધીની
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
પાંચ વષ+ બી. એ. થતાં જશે, એને તેટલો વકÑત આપવા ઘતાં 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 થોડાં વષ+ Sય, ને યાર: તો
દ@એવાનગીર@ને સા?ુ વક@લો પણ ઘણ તૈયાર થયા હોય. તમાર: તેને િવલાયત
મોકલવો જોઈએ. ક:વળરામ (માવ દવેના દ@કરા=ું નામ) કહ: છે યાં ભણતર
સહ:} ું છે . {ણ વષમ
+ ાં ભણીને પાછો આવશે. ખરચ પણ ચાર પાંચ 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 િવલાયતમં ઘણાય દો4તો છે ;
તેમની ઉપર તે ભલામણપ{ો આપશે એટલે તેને યાં કશી અડચણ નહk આવે.
જોશી (અમે માવ દવેને એ નામે સંબોધતા)ને પોતાની સલાહના 4વીકાર
િવષે કંઈ શંકા જ ન હોય તેમ માર@ તરફ જોઈને મહ: " ૂછÒુ:ં 'ક:મ, તને િવલાયત
ં મને તો ભાવb ું હb ું ને વૈદ: બતાNGુ.ં Mુ ં
જું ગમે ક: અહk જ ભ·યા% ્ કરુ?'
કૉલેજની %ુક:લીઓથી ડય5 તો હતો જ. મ1 કKું , 'મને િવલાયત મોકલો તો બMુ
જ સા?ું. કૉલેજમાં ઝટ ઝટ પાસ થવાય એમ નથી લાગb.ું પણ મને દા તર@
ધંધો શીખવવાને ન મોકલાય?'
મારા ભાઈ વચે બોTયાં: 'એ તો બા"ુ ને ન ગમb.ું તાર@ વાતો કરતાં જ તે
ંૂ
ં કામ ન કર@એ. બા"ુનો િવચાર તો
જહ:તા ક: આપણે વૈtણવ હાડમાંસ Xથવા=ુ
તને વક@લ બSવવાનો જ હતો.'
જોશીએ ટાપશી " ૂર@: 'મને ગાંધીની Rમ દા તર@ ધંધાનો અણગમો નથી.
આપણાં શાો એ ધંધાને વખોડતાં 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 થું એ જ ડહાપણ છે .'
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માb ુ¡ીની તરફ વળ@ને કKું , ' આજતો S hં. મારાકહ:વાનો િવચાર કર@ જોજો.
Mુ ં પાછો આું યાર: તૈયાર@ના સમાચાર સાંભળવાની આશા રાખીશ. કંઈ અડચણો
હોય તો મને જણાવનો.'
જોશી ગયા. Mુ ં તો હવાઈ fકTલા બાંધવા મંડ@ ગયો.
વડ@લ ભાઈ િવમાસણમાં પડPા, પૈસા=ું qું કરુ?ં વળ@ મારા Rવા નવaુવાનને
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 [ુુંબમાં વડ@લ તો કાકા જ રા. એટલે પહ:લી સલાહ
તો તેમની લેવાની રહ@. તે આા આપે તો આપણે િવચારવા=ું રKુ.ં '
વડ@લ ભાઈને બીજો િવચાર Z ૂઝPો: 'પોરબંદર રાzય ઉપર આપણો હક છે ,
લેલીસાહ:બ ઍડિમિન4Â: ટર છે . આપણા [ુુંબ િવષે તેમને સારો મત છે . કાકાની
ઉપર તેમની અસીમ મહ:રબાની છે . તેઓ કદાચ રાzય તરફથી થોડ@ઘણી મદદ
કર: .'
મને આ બIું ગ°Gુ.ં Mુ ં પોરબંદર જવા તૈયાર થયો. ૫તે કાળે ર: લ નહોતી, ગાડા
માગ+ હતો. પાંચ fદવસ નો ર4તો. Mુ ં Sતે બીકણ હતો એ તો કહ@ ગયો hં. પણ
આવેળા માર@ બીક નાસી ગઈ. િવલાયત જવાની ઈછાએ મારા ઉપર સવાર@
કર@. મ1 ધોરા Zુધી=ું ગાું કGુ.H ધોરાથી એક fદવસ વહ:લા પહ`ચવાના
ઈરાદાથી ¨ટ કય5. ¨ટની સવાર@નો પણ આ પહ:લો અ=ુભવ હતો.
પોરબંદર પહ`યો. કાકાને સાtટાંગ ણામ કયા+. બધી વાત સંભળાવી. તેમણે
િવચારકર@ જવાબ આ_યો:
'િવલાયત જતાં આપણે ધમ+ સાચવી શક@એ ક: નહk એ Mુ ં નથી Sણતો. બધી
વાતો સાંભળતાં તો મને શંકા આવે છે . જોને, મોટા બાfર4ટરોને માર: મળવા=ું
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થાય છે યાર: Mુ ં તો તેમની રહ:ણીમાં ને સાહ:બોને રહ:ણીમાં કંઈ ભેદ નથી જોતો.
તેમને ખાવા પીવાનો કશો બાધ હોતો નથી. િસગાર તો મોઢામાંથી નીકળે જ નહk.
પહ:રવેશ aુઓ તો પણ નાગો. એ બIું આપણા [ુુંબને ન છાR. પણ Mુ ં તારા
સાહસમાં િવન નાખવા નથી માગતો. Mુ ં તો થોડા fદવસમાં S{ાએ જવાનો hં.
માર: હવે થોડાં વષ+ વવાના હશે. કાંઠ: આવેલો Mુ ં તને િવલાયત જવાની દfરયો ઓળંગવાની - રS તો ક:મ આ"ુ?ં પણ Mુ ં વચમાં નહk આુ.ં ખર@ રS
તાર@ બાની. જો તે તને રS આપે તો b ું Zુખેથી જR. Mુ ં તને રોકવાનો નથી
એટ}ું કહ:R. માર@ આિશષ તો તને છે જ.'
'આથી વધારાની આશા તમાર@ પાસેથી ન જ રખાય. માર: હવે માર@ બાને રા
કરવાની રહ@. પણ લેલી સાહ:બ ઉપર ભલામણ તો મને આપશો ના?' Mુ ં બોTયો.
કાકા¡ી બોTયાં: 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?ું ઝાંi ું
4મરણ એું છે ક: િવલાયત જવાના ધમ+િવ?ુs કાય+માં એટલી સીધી મદદ આપતાં
તેમને સંકોચ થયો.
મ1 લેલીસાહ:બ ઉપર dચÀી લખી. તેમણે પોતાને રહ:વાને બંગલે મને મળવા
બોલાNયો. એ બંગલાની સીડ@ ઉપર ચડતાં ચડતાં તેઓ સાઅહ:બ મને મQયા,
અને 'b ું બી. એ. થા , પછ@ મને મળR. હમણં કંઈ મદા\્ ન અપાય' એટ}ું જ
કહ@ ઉપર ચડ@ ગયા. Mુ ં i ૂબ તૈયાર@ કર@ને, ઘણાં વાBો ગોખીને ગયો હતો.
નીચા નમીને બે હાથે સલામ કર@ હતી. પણ માર@ મહ:નત બધી Nયથ+ ગઈ! માર@
નજર ીના ઘર: ણાં પર ગઈ. વડ@લ ભાઈના ઉપર અપાર ¡sા હતી. તેમની
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ઉદારતાની સીમા નહતી. તેમનો ેમ િપતાના Rવો હતો. Mુ ં પોરબંદરથી િવદાય
થયો. રાજકોટા આવી બધી વાત સંભળાવી. જોશી સાથે મસલત કર@. તેમણે
કરજ કર@ને પણ મને મોકલવાની ભલામણ કર@. મ1 માર@ ીના ભાગના ઘર: ણાં
કાઢ@ નાખવાની Z ૂચના કર@. તેમાંથી Jિપયા બે{ણ હSરથી વÑદાર: નીકળે તેમ
નહોb.ું ભાઈએ ગમે તેમ કર@ Jિપયા " ૂરા પાડવા=ું બીું ઝડ_Gુ.ં
માતા ક:મ સમR? તેણે બધી તપાસો શJ કર@ હતી. કોઈ કહ:, aુવાનીયા િવલાયત
જઈ વંથી Sય છે ; કોઈ કહ: તેઓ માંસાહાર કર: છે ; કોઈ કહ: દાJ િવના ન જ
ચાલે, માતા એ આબIું મને સંભળાNGુ.ં મ1 કKુ,ં 'પણ b ું મારો િવાસ નહk રાખે?
Mુ ં તને છે તર@શ નહk. સોગન ખાઈને કMુ ં hં ક: એ {ણે વ4b ુથી Mુ ં બચીશ. એું
જોખમ હોય તો જોશી ક:મ જવા દ: ?'
માતા બોલી, ' મને તારો િવાસ છે . પણ \ૂર દ: શમાં ક:મ થાય? મર@ તો અ લ
નથી ચાલતી. Mુ ં બેચર 4વામીને " ૂછ@શ.' બેચર 4વામી મોઢ વાdણયામાંથી
Åન સાIુ 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: વામાં હરકત નહk આવે.' તેમણે િતા લેવડાવી અને મ1 માંસ, મfદરા અને
ીસંગથી \ૂર રહ:વાની િતા લીધી. માતાએ આા આપી.
હાઈ4[ૂલમાં મેળાવડો થયો. રાજકોટનો એક Gુવાન િવલાયત Sય એ આrય+
ગણાGુ.ં જવાબને સા?ુ Mુ ં કંઈક લખી ગયેલો. તે પણ જવાબમાં ભ^યે વાંચી શBો.
માું ફરb ું હb,ું શર@ર Ë ૂજb ું હb ું હb,ું એટ}ું મને યાદ છે .
ં ઈ જવા નીકQયો. %ુબ
ં ઈની આ પહ:લવેલી %ુસાફર@
વડ@લોના આશીવા+દ લઈ %ુબ
હતી. વડ@લ ભાઈ સાથે આNયા.
ં ઈ=ું બા?ું ઝટ ¶ટ: તેમ નહોb.ું
પણ સારા કામમા સો િવન હોય. %ુબ
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12.  
માતાની આા અને તેના આશીવા+દ લઈ, થોડા માસ=ું બાળક ીની સાથે મેલી
ં ઈ પહ`યો. પહ`યો તો ખરો, પણ યાં િમ{ોએ ભાઈને કKું ક:,
Mુ ં હ`શે હ`શે %ુબ
aૂન-aુલાઈમાં fહ|દ@ મહાસાગરમાં તોફાન હોય છે ને માર@ આ પહ:લી જ દfરયાની
સફર હોવાથી મને fદવાળ@ બાદ એટલે ક: નવે°બર માસમાં મોકલવો જોઈએ.
ૂ ી જવાની વાત પણ કર: લી. આથી
વળ@ કોઈએ તોફાનમાં કોઈક આગબોટ બ
મોટા ભાઈ અકળાયા. તેમણે એમ જોખમ ખેડ@ને મને b ુરત મોકલવાની ના પાડ@
ં ઈમાં િમ{ને યાં % ૂક@ પોતે પાછા પોતાની નોકર@એ ચડવા રાજકોટ
અને મને %ુબ
ગયા. એક બનેવી પાસે પૈસા % ૂકતા ગયા ને મને મદદ કરવાની ક:ટલાક િમ{ોને
ભલામણ કરતા ગયા.
ં ઈમાં મારા fદવસો લાંબા થઈ પડPા. મને િવલાયતનાં જ 4વ_નાં આવે.
%ુબ
દર°યાન £યાતમાં ખળભળાટ ઊઠPો. નાત બોલાવવામાં આવી. મોઢ વાdણયો
કોઈ હaુ Zુધી િવલાયત નહોતો ગયો, અને Mુ ં S તો માર@ હાજર@ લેવાવી
જોઈએ! મને નાતની વાડ@માં હાજર રહ:વા ફરમાવવામાં આNGુ.ં Mુ ં ગયો. મને
ખબર નથી ક: મને એકાએક fહ|મત Bાંથી આવી. મને હાજર રહ:તાં ન સંકોચ
થયો, ન ડર લા^યો. નાતના શેઠની સાથે કંઈક છે ટ:ની સગાઈ પણ હતી. િપતાની
ં સારો હતો. તેમણે મને કKુ:ં
સાથે તેમનો સંબધ
'નાત ધાર: છે ક: ત1 િવલાયત જવાનો િવચાર કય5 છે તે બરોબર નથી. આપણા
ધમ+માં દfરયો ઓળંગવાની મનાઈ છે . વળ@ િવલાયતમાં ધમ+ ન સચવાય એું
ં ીું પડ: છે .'
અમે સાંભળ@એ છ@એ. યાં સાહ:બ લોકોની સાથે ખાુપ
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મ1 જવાબ આ_યો, 'મને તો લાગે છે ક: િવલાયત જવામાં %ુ§લ અધમ+ નથી. માર:
તો યાં જઈને િવ±ાUયાસ જ કરવાનો છે . વળ@ R વ4b ુઓનો આપને ભય છે
તેનાથી \ૂર રહ:વાની મ1 માર@ માb ુ¡ી પાસે િતા લીધી છે . એટલે Mુ ં તેથી \ૂર
રહ@ શક@શ.'
'પણ અમે તને કહ@એ છ@એ ક: યાં ધમ+ ન જ સચવાય. b ું Sણે છે ક: તારા
ં હતો. તાર: મા?ું કહ: ું માનું જોઈએ.' શેઠ
િપતા¡ીની સાથે માર: ક:વો સંબધ
બોTયા.
ં ની મને ખબર છે . આપ વડ@લ સમાન છો. પણ આ
'આપની સાથેના સંબધ
બાબતમાં Mુ ં લાચાર hં. મારો િવલાયત જવાનો િનrય Mુ ં નહk ફ:રવી શ[ું. મારા
િપતા¡ીના િમ{ અને સલાહકાર R િવ¾ાન ાણ છે તેઓ માને છે ક: મારા
િવલાયત જવામાં કશો દોષ નથી. મારાં માb ુ¡ી અને મારા ભાઈની આા પણ
મને મળ@ છે .' મ1 જવાબ આ_યો.
'પણ નાતનો Mક
ુ મ b ું નહ@ ઉઠાવે?'
'Mુ ં લાચાર hં. મને લાગે છે ક: આમાં નાતે વચમાં ન આવું જોઈએ.'
આ જવાબથી શેઠને રોષ ચડPો. મને બેચાર સંભળાવી. Mુ ં 4વ4થ બેસી રો. શેઠ:
Mુકમ કય5:
'આ છોકરાને આજથી નાતબહાર ગણવામાં આવશે. R કોઈ તેને મદદ કરશે
અથવા વળાવવા જશે તેને નાત "ુછશે. ને તેનો સવા Jિપયો દં ડ 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 રા ને મને લખી વાQGું ક:, નાતના ઠરાવ છતાં પોતે મને િવલાયત જતાં
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|તામાં Mુ ં fદવસ ¤ુSરતો હતો તેવામાં ખબર
સાંભQયાં ક:, ૪થી સ_ટ: °બર: ઊપડનાર@ 4ટ@મરમાં 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 X ૂકવો એ સલાહ
આપી. સમય બMુ થોડો હતો. ભાઈને તાર કય5 ને મ1 જવાની રS માંગી. તેમણે
રS આપી. મ1 બનેવીની પાસેથી પૈસા માં^યા. તેમણે નાતના Mક
ુ મની વાત કર@.
નાતબહાર થું તેમને ન પરવડ:. [ુુંબના એક િમ{ પાસે Mુ ં પહ`યો અને મને
ભાડા વગેર:ને સા?ુ જોઈતા પૈસા આપી ભાઈ પાસેથી તે મેળવી લેવા િવનંતી કર@.
આ િમ{ે તેમ કરવા કm ૂલ કGુ,H એટ}ું જ નહk પણ મને fહ|મત આપી. મ1 તેમનો
આભાર મા£યો, પૈસા લીધા, ને fટfકટ કઢાવી.
િવલાયતની %ુસાફર@નો બધો સામાન તૈયાર કરાવવાનો હતો. એક બીS
અ=ુભવી િમ{ હતા તેમણે સામાન તૈયાર કરાNયો. મને બIું િવdચ{ લા^Gુ.ં
ક:ટ}ુકં ગ°Gુ,ં ક:ટ}ુકં %ુ§લ ન ગ°Gુ.ં નેકટાઈ R પાછળથી Mુ ં શોખે પહ:રતો થઈ
ૂ ુ ં Sક@ટ નાગો પોશાક લા^યો. પણ િવલાયત
ગયો હતો તે તો જરાયે ન ગમે. ં[
જવાના શોખ આગળ આવો અણગમો કંઈ જ વ4b ુ નહોતી. સાથે ભાb ું પણ ઠ@ક
બાંGું હb.ું
માર@ જ^યા પણ િમ{ોએ {ંબકરાય મજ%ુદાર (R પેલા aૂનાગઢવાળા વક@લ=ું
ું
નામ હb)ની
કોટડ@માં જ રોક@. તેમને માર: િવષે ભલામણ પણ કર@. તે તો "ુnત
મરના અ=ુભવી ¤ૃહ4થ હતા. Mુ ં અઢાર વષ+નો \ુિનયાના અ=ુભવ િવનાનો
aુવાિનયો હતો. મજ%ુદાર: માર@ fફકર ન કરવા િમ{ોને કKુ.ં
ં ઈ=ું બંદર છોડુ.ં
આમ ૧૮૮૮ના સ_ટ: °બરની ૪થી તાર@ખે મ1 %ુબ
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13. <х= %9
4ટ@મરમાં મને દfરયો તો જરાયે ન લા^યો. પણ Rમ fદવસ Sય તેમ Mુ ં % ૂઝાતો
S. '4ુઅડ+'ની સાથે બોલતાં શરમ લાગે. ~0ેમાં વાત કરવાની મને ટ: વ જ
નહોતી. મજ%ુદાર િસવાયના બીS %ુસાફરો ~0ેજ હતા. તેમની સાથે બોલતાં ન
આવડ:. તેઓ માર@ સાથે બોલવાનો યન કર: તો Mુ ં સમaુ ં નfહ, ને સમaુ ં યાર:
જવાબ ક:મ દ: વો એની ગમ ન પડ:. દર: ક વાB બોલતાં પહ:લાં મનમાં ગોઠવું
જોઇએ. કાંટાચમચા વડ: ખાંતા ન આવડ:, અને કઈ વ4b ુ માંસ િવનાની હોય એ
" ૂછવાની fહ|મત ન ચાલે. એટલે Mુ ં ખાણાના ટ: બલ ઉપર તો કદ@ ગયો જ નહk.
કોટડ@માં જ ખાતો. %ુnયવે માર@ સાથે મીઠાઇ વગેર: લીધાં હતાં તેની ઉપર જ
િનભાવ કય5. મજ%ુદારને તો કશોય સંકોચ નહોતો. તે તો સૌની સાથે ભળ@
ગયેલા. ડ:ક ઉપર પણ ¶ટથી Sય. Mુ ં તો આખો દહાડો કોટડ@માં ભરાઇ રMુ.ં
કવdચb ્ ડ:ક ઉપર માણસો થોડા હોય તે વેળા થોડ@ વાર યાં બેસી આુ.ં
મજ%ુદાર મને બધાની સાથે ભળ@ જવા=ુ,ં ¶ટથી વાતો કરવા=ું સમSવે;
વક@લની ભ ¶ટ@ હોવી જોઇએ એમ પણ મને કહ:; પોતાના વક@લ તર@ક:ના
અ=ુભવો વણ+વ;ે ~0ે આપણી ભાષા ન કહ:વાય, તેમાં u ૂલ તો પડ: જ, છતાં
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 ં qું ખા hં, કોણ hં, Bાં S hં, ક:મ કોઇની સાથે વાતચીત કરતો નથી,
વગેર: સવાલ " ૂછે . મને ખાવા ઉપર જવા=ું Z ૂચવે. માંસ ન ખાવાના મારા આ0હ
િવષે સાંભળ@ તે હ4યા ને માર@ દયા લાવી બોTયા: "અહk તો(પોટ+ સેડ પહ`યા
પહ:લાં) ઠ@ક જ છે , પણ dબ4ક:ના ઉપસાગરમાં પહ`ચીશ યાર: b ું તારા િવચાર
ફ:રવીશ. ×^લંડમાં તો એટલી ટાઢ પડ: છે ક: માંસ િવના ન જ ચાલે."
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મ1 કKુ,ં "મ1 સાંભQGું છે ક: યાં લોકો માંસાહાર િવના રહ@ શક: છે ."
તેઓ બોTયા, "એ ખોટ@ વાત માનR. માર@ ઓળખાણના એવા કોઇને Mુ ં નથી
Sણતો ક: R માંસાહાર ન કરતા હોય. જો, Mુ ં દાJ પી hં તે પીવા=ું તને નથી
કહ:તો, પણ માંસાહાર તો કરવો જોઇએ એમ મને લાગે છે ."
મ1 કKુ,ં "તમાર@ સલાહને સા?ુ Mુ ં આભાર મા=ું hં. પણ તે ન લેવા Mુ ં મારા
માb ુ¡ીની સાથે બંધાયેલો hં. તેથી તે મારાથી ન લેવાય. જો તે િવના નહk જ
ચાલb ું હોય તો Mુ ં પાછો fહ|\ુ4તાન જઈશ, પણ માંસ તો નહk જ ખા."
dબ4ક:નો ઉપસાગર આNયો. યાં પણ મને તો ન જJર જણાઇ માંસની ક: ન જણાઇ
મfદરાની. માંસ ન ખાધાનાં માણપ{ો એકઠાં કરવાની મને ભલામણ થઈ હતી.
તેથી આ અ0ેજ િમ{ની પાસેથી મ1 માણપ{ મા^Gુ.ં તેમણે તે iુશીથી આ_Gુ.ં
તે મ1 ક:ટલોક સમય Zુધી ધનની Rમ સંઘર@ રાખે}.ું પાછળથી મને ખબર પડ@ ક:
માણપ{ો તો માંસ ખાતા છતાંય મેળવાય છે , એટલે તેના ઉપરનો મારો મોહ
નાશ પા°યો. જો મારા શ³દ ઉપર િવાશ ન હોય તો આવી બાબતમાં માણપ{
બતાવીને માર: શો લાભ ઉઠાવવો હોય?
Zુખ\ુ:ખે %ુસાફર@ " ૂર@ કર@ સાઉધે°_ટન બંદર ઉપર અમે આવી પહ`યા. આ
શિનવાર હતો એું મને 4મરણ છે . Mુ ં 4ટ@મર ઉપર કાળાં કપડાં પહ:રતો. િમ{ોએ
માર: સા?ુ એક સફ:દ Øલાલીનનાં કોટપાટ} ૂન પણ કરાNયાં હતાં. તે મ1
િવલાયતમાં ઊતરતાં પહ:રવા ધાર: },ું એમ સમને ક: સફ:દ કપડાં વધાર: શોભે!
Mુ ં આ Øલાલીનનાં કપડાં પહ:ર@ને ઊતય5. સ_ટ: °બરના આખરના fદવસો હતા.
આવાં કપડાં પહ:રનારો મને એકલાને જ જોયો. માર@ પેટ@ઓ અને તેની ચાવીઓ
તો d0£ડલે કંપનીના ¤ુમા4તા લઈ ગયા હતા. સMુ કર: તેમ માર: પણ કરું
જોઇએ એમ સમને મ1 તો માર@ ચાવીઓ પણ આપી દ@ધેલી!
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માર@ પાસે ભલામણના ચાર કાગળો હતા: દા તર ાણવન મહ:તા ઉપર,
દલપતરામ qુ લ ઉપર, િ£સ રણજતિસ|હ ઉપર અને દાદાભાઇ નવરો
ઉપર. મ1 દા તર મહ:તાની ઉપર સાઉધે°_ટનથી તાર કર: લો. 4ટ@મરમાં કોઇએ
સલાહ આપેલી ક: િવ ટોfરયા હોટ: લમાં ઊતરુ.ં તેથી મજ%ુદાર અને Mુ ં હોટલમાં
ગયા. Mુ ં તો મારા સફ:દ કપડાંની શરમમાં સમસમી રો હતો. વળ@ હોટલમાં જતાં
ખબર પડ@ ક: વળતો fદવસ રિવવારનો હોવાથી સોમવાર લગી d0£ડલેને યાંથી
ં ૂ ાયો.
સામાન નહk આવે. આથી Mુ ં %ઝ
સાતઆઠ વા^યે દા તર મહ:તા આNયા. તેમણે ેમમય િવનોદ કય5. મ1 અSણતાં
એમની ર: શમનાં Jંવાંવાળ@ ટોપી જોવા ખાતર ઉપાડ@, અને તેના ઉપર ઊલટો
હાથ ફ:રNયો. એટલે ટોપીનાં Jંવાં ઊભાં થયાં. દા તર મહ:તાએ જોGુ.ં તરત જ મને
અટકાNયો, પણ ¤ુનો તો થઈ X ૂBો હતો. ફર@ પાછો ન થાય એટ}ું જ તેમના
અટકાવવા=ું પfરણામ આવી શÎુ.ં
અહkથી Gુરોપના ર@તfરવાજો િવષેનો મારો પહ:લો પાઠ શJ થયો ગણાય. દા તર
મહ:તા હસતા Sય અને ઘણી વાતો સમSવતા Sય. કોઇની વ4b ુને ન અડકાય;
R Ùો કોઇ જોડ: ઓળખાણ થતાં fહ|\ુ4તાનમાં સહ:R " ૂછ@ શકાય છે એવા Ùો
અહk ન "ુછાય; વાતો કરતાં ¨ચો સાદ ન કઢાય; fહ|\ુ4તાનમાં સાહ:બોની સાથે
વાત કરતાં 'સર' કહ:વાનો fરવાજ છે એ અનાવયક છે , 'સર' તો નોકર પોતાના
શેઠને અથવા પોતાના ઉપર@ અમલદારને કહ:. વળ@ તેમણે હોટ: લમાં રહ:વાના
ખરચની પણ વાત કર@ અને Z ૂચNGું ક: કોઇ ખાનગી [ુુંબમાં રહ:વાની જJર
પડશે. એ િવષે વIુ િવચાર સોમવાર લગી %ુલતવી રો. ક:ટલીક ભલામણો
આપી દા તર મહ:તા િવદાય થયા.
હોટ: લમાં તો અમને બેને આવી ભરાયા Rું લા^Gુ.ં હોટ: લ પણ મ`ઘી. માTટાથી
એક િસ|ધી ઉતા?ુ ચડ:લા, તેમની સાથે મજ%ુદાર ઠ@ક હળ@ ગયા હતા. આ િસ|ધી
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ઉતા?ુ લંડનના ભોિમયા હતા. તેમણે અમારા સા?ુ બે કોટડ@ રોક@ લેવા=ું માથે
લીIુ.ં અમે સંમત થયા અને સોમવાર: સામાન મQયો તેવા જ બીલ X ૂકવીને પેલા
િસ|ધી ભાઇએ રાખેલી કોટડ@ઓમાં અમે વેશ કય5. મને યાદ છે ક: મારા ભાગમાં
હોટ: લ=ું dબલ લગભગ {ણ પાડ આNGું હb.ું Mુ ં તો આભો જ બની ગયો. {ણ
પાડ આપવા છતાં u ૂnયો રો. હોટ:લના ખાવામાં= ું કંઇ ભાવે નહk. એક વ4b ુ
લીધી તે ન ભાવી. બી લીધી. પણ પૈસા તો બેના જ આપવા જોઇએ. મારો
ં ઈથી લીધેલા ભાતા ઉપર હતો એમ કહ@એ તો ચાલે.
આધાર હaુ %ુબ
ં ૂ ાયો. દ: શ i ૂબ યાદ આવે. માતાનો ેમ
પેલી કોટડ@માં પણ Mુ ં તો i ૂબ %ઝ
ં થાય. રાત પડ: એટલે રડવા=ું શJ થાય. ઘરનાં અનેક કારનાં
% ૂિતªમત
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
આાસન મળે . લોકો િવdચ{, રહ:ણી િવdચ{, ઘરો પણ િવdચ{. ઘરોમાં રહ:વાની
ર@તભાત પણ તેવી જ. qું બોલતાં ને qું કરતાં એ ર@તભાતના િનયમોનો ભંગ
થતો હશે એ=ું પણ થોું જ ભાન. સાથે ખાવાપીવાની પરહ: અને ખાઇ શકાય
તેવો ખોરાક } ૂખો અને રસ િવનાનો લાગે. એટલે માર@ દશા Z ૂડ@ વચે સોપાર@
Rવી થઈ પડ@. િવલાયત ગમે નહk ને પાછા દ: શ જવાય નહk. િવલાયત આNયો
એટલે {ણ વષ+ " ૂરાં કરવાનો જ આ0હ હતો.
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14. 4 પ  
દા તર મહ:તા તો સોમવાર: મને િવ ટોfરયા હોટ: લમાં મળવા ગયા. યાં તેમને
અમા?ું નું ઠ:કાxું મQGુ;ં એટલે નવે ઠ:કાણે મQયા. માર@ %ુખા+ઈને લીધે મને
4ટ@મરમાં દાદર થઈ હતી. 4ટ@મરમાં ખારા પાણીમાં નાહવા=ું રહ:b.ું તેમાં સાmુ ન
ભળે અને મ1 તો સાmુ વાપરવામાં સUયતા માનેલી, એટલે શર@ર સાફ થવાને
બદલે ચીકxું થGુ.ં એમાંથી દાદર થઈ. દા તરને બતાવી. તેમણે તો મને
બાળનાર@ દવા - ઍસેfટક ઍિસડ - આપી. આ દવાએ મને રોવરાNયો હતો.
દા તર મહ:તાએ અમાર@ કોટડ@ વગેર: જોયાં અને ડો[ું IુણાNGું : આ જ^યા નહk
ચાલે. આ દ: શમાં આવીને ભણવા કરતાં અહ@નો અ=ુભવ લેવા=ું જ વધાર: છે .
આને સા?ુ કોઈ [ુુંબમાં રહ:વાની જJર છે . પણ હમણાં તો કંઈક ઘડાવાને ખાતર
- ને તમાર: યાં રહ: ું એમ મ1 ધાGુH છે . યાં તમને લઈ જઇશ.
મ1 ઉપકાર સાથે Zુચના કm ૂલ રાખી. િમ{ને યાં ગયો. તેમની બરદાસમાં કાંઈ
મણા નહોતી. મને પોતાના સગા ભાઈની Rમ રાnયો, ~0ે ર@તfરવાજો
શીખNયા; ~0ેમાં વાત કરવાની ટ: વ તેમણે જ પાડ@ એમ કહ@ શકાય.
મારા ખોરાકનો Ù બMુ મોટો થઈ પડPો. મી¦ુંમસાલા િવનાનાં શાકો ભાવે નહk.
ઘરધણી બાઈ માર: સા?ુ qું રાંધે ? સવાર: તો ઓટમીલની ઘ1સ થાય એટલે કંઈક
પેટ ભરાય, પણ બપોર: અને સાંR હંમેશાં u ૂnયો રMુ.ં િમ{ માંસાહાર કરવા=ું રોજ
ં ૂ ો થા. તેમની દલીલોને પહ`ચી ન
સમSવે. Mુ ં તો િતાની આડ બતાવી %ગ
શ[ું. બપોર: મા{ રોટ@ અને તાંદળSની ભાઈ તથા %ુર³બા ઉપર રMુ.ં તેવો જ
ખોરાક સાંR. Mુ ં જો ક: રોટ@ તો બે{ણ કટકા જ લેવાય, વધાર: ની માગણી કરતાં
શરમ આવે. મને સાર@ પેઠ: ખાવાની ટ: વ હતી. હોજર@ તેજ હતી તે બMુ માગતી.
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બપોર: ક: સાંR \ૂ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 પfર4થિત S·યા િવના, આપેલી િતાની
fક|મત શી ? એ િતા જ ન કહ:વાય. Mુ ં તને કMુ ં hં ક: આને કાયદો િતા નહk
ગણે. આવી િતાને વળગી રહ: ું એ તો ક:વળ વહ:મ ગણાય. અને આવા
ું કહ: છે ક:
વહ:મને વળગી રહ@ b ું આ %ુલકમાંથી કંઈ જ દ: શ નહk લઈ Sય bતો
ત1 માંસ ખાIું છે . તને ભાNGું પણ ખ?ું, zયાં ખાવાની કશી જJર નહોતી યાં ખાIુ.ં
zયાં ખાવાની ખાસ જJર યાં યાગ ! આ ક: ું આrય+ !'
Mુ ં એક ટળ@ બે ન થયો.
આવી દલીલો રોજ ચાલે. છ{ીસ રોગનો હરનાર એક નો જ માર@ પાસે હતો.
િમ{ Rમ મને સમSવે તેમ માર@ \ૃઢતા વધે. રોજ ઈરની રeા યાXું તે મને
મળે . ઈર કોણ તે Mુ ં ન Sxુ.ં પણ પેલી રં ભાએ આપેલી ¡sા પોતા=ું કામ કર@
રહ@ હતી.
એક fદવસ િમ{ે માર@ પાસે બ1થમનો 0ંથ વાંચવા=ું શJ કGુ.H ઉપયોdગતાવાદ
િવષે વાંGુ,ં Mુ ં ગભરાયો. ભાષા ¨ચી, Mુ ં માંડ સમaુ.ં તે= ું તેમણે િવવેચન કGુ.H મ1
ઉ!ર આ_યો :
'મને માફ કરો એમ ઈhં hં. Mુ ં આવી ઝીણી વાતો નહk સમaુ.ં માંસ ખાું જોઈએ
એ Mુ ં કm ૂલ ક?ું hં. પણ માર@ િતા=ું બંધન Mુ ં નહk તોડ@ શ[ું. એને િવષે
દલીલ Mુ ં નહk કર@ શ[ું. દલીલમાં તમને Mુ ં ન જ b ું એવી માર@ ખાતર@ છે , પણ
મને % ૂરખ માનીને અથવા હઠ@લો માનીને આ બાબતમાં મને છોડ@ દો. તમારો
ેમ Mુ ં સમaુ ં hં. તમારો હ:b ુ સમaુ ં hં. તમને Mુ ં મારા પરમ fહતેh મા=ું hં.
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તમને \ુ:ખ થાય છે તેથી તમે મને આ0હ કરો છો એ પણ Mુ ં જોઈ રો hં, પણ
Mુ ં લાચાર hં. િતા નહk b ૂટ: .'
િમ{ જોઈ રા. તેમણે "ુ4તક બંધ કGુ.H 'બસ, હવે Mુ ં દલીલ નહk ક?ું,' કહ@ X ૂપ
રા. Mુ ં રા થયો. આ પછ@ તેમણે દલીલ કરવી છોડ@ દ@ધી.
પણ માર: િવષેની તેમની dચ|તા \ૂર ન થઈ. તે બીડ@ પીતાઅ, દાJ પીતા. મને
તેમાંની એક: વ4b ુ કરવા=ું કદ@ ન કKુ.ં ઊલું તે ન કરવા કહ:. માંસાહાર વગર Mુ ં
નબળો થઈશ અને Ú^લાંડમાં ¶ટથી રહ@ નહk શ[ું એ તેમની dચ|તા હતી.
આમ મ1 એક માસ નવા િશખાઉ તર@ક: ઉમેદવાર@ કર@. િમ{=ું મકાન fરચમંડમાં
હb.ું એટલે લંડન જવા=ું અઠવાfડયામાં એક બે વાર જ થાય. હવે મને કોઈ
[ુુંબમાં % ૂકવો જોઈએ એવો િવચાર દા તર મહ:તા તથા ભાઈ દલપતરામ qુકલે
કય5. ભાઈ qુ લે વે4ટ ક:£સ^ટનમાં એક ઍ^લૉÚfડયન=ું ઘર શોGું ને યાં મને
% ૂBો. ઘરધણી બાઈ િવધવા હતી. તેને મારા માંસયાગની વાત કર@. ડોસીએ
માર@ દ: ખર: ખ રાખવા=ું કm ૂTGુ.ં Mુ ં યાં રો. અહk પણ u ૂખે fદવસ Sય. મ1 ઘેરથી
મીઠાઈ વગેર: ખાવા=ું મંગાNGું હb ું તે હaુ આNGું નહોb.ું બIું મો»ં લાગે. ડોસી
હમેશાં " ૂછે ; પણ તે qું કર: ? વળ@ Mુ ં હaુ શરમા. ડોસીને બે દ@કર@ઓ હતી. તે
આ0હથી થોડ@ રોટ@ વધાર: આપે. પણ તે dબચાર@ qું Sણે ક: તેની આખી રોટ@ Mુ ં
ખાઈ S× યાર: જ મા?ું પેટ ભરાય એમ હb ું ?
પણ હવે મને પાંખ આવવા લાગી હતી. હaુ અUયાસ તો શJ નહોતો થયો. માંડ
વત+માનપ{ વાંચતો થયો હતો. એ તાપ ભાઈ qુ લના હતા. fહ|\ુ4તાનમાં મ1
કદ@ વત+માનપ{ વાંયાં નહોતાં. પણ િનરં તર વાંચવાના અUયાસથી તે
ે '
વાંચવાનો શોખ ક:ળવી શBો. 'ડÛલી £G ૂસ', 'ડÛલી ટÛdલ0ાફ' અને 'પેલેમેલે ગૅઝટ
એટલાં પ{ો પર ¬ખ ફ:રવતો. પણ તેમાં તો થમ ભા^યે જ કલાક જતો હશે.
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મ1 તો Ýમણ શJ કGુ.H માર: િનરાિમષ એટલે ક: અાહાર આપના?ું ભોજન¤ૃહ
શોધું હb.ું ઘરધણી બાઈએ પણ કહ:} ું ક: લંડન તળમાં એવાં ¤ૃહો છે ખરાં. Mુ ં
રોજ દશબાર માઈલ ચા}ુ.ં કોઈ ગર@બડા ભોજન¤ૃહમાં જઈ પેટ ભર@ને રોટ@
ખાઈ લÞ, પણ સંતોષ ન વળે . આમ ભટકતાં એક fદવસ Mુ ં ફÛfર|^ડન 4Â@ટ પહ`યો
ને 'વેજટ: fરયન ર: 4ટોરાં' (અાહાર@ વીશી) એું નામ વાંGુ,ં બાળકને મનગમતી
વ4b ુ મળવાથી R આનંદ થાય તે મને થયો. હષ+ઘેલો Mુ ં ~દર દાખલ થા તેના
પહ:લાં તો મ1 દરવાS પાસેની કાચની બાર@માં વેચવાનાં "ુ4તકો જોયાં. તેમાં મ1
સૉTટ=ું 'અાહારની fહમાયત' નામ=ું "ુ4તક જોGુ.ં એક િશdલ|ગ આપી ખર@ßું ને
પછ@ જમવા બેઠો. િવલાયતમાં આNયા પછ@ પેટ ભર@ને ખાવા=ું થમ અહk
મQGુ.ં ઈર: માર@ u ૂખ ભાંગી.
સૉTટ=ું "ુ4તક વાંGુ.ં મારા પર તેની છાપ સરસ પડ@. આ "ુ4તક વાંયાની
તાર@ખથી Mુ ં મરજયાત એટલે િવચારથી અાહારમાં માનતો થયો. માતાની પાસે
કર: લી િતા હવે મને િવશેષ આનંદદાયી થઇ પડ@; અને Rમ અયાર Zુધીમાં
બધા માંસાહાર@ થાય તો સા?ું એમ માનતો હતો, અને થમ ક:વળ સયને
Sળવવા ખાતર અને પાછળથી િતા Sળવવાને ખાતર જ માંસયાગ કરતો
હતો, ને ભિવtયમાં કોઈ દહાડો પોતે ¶ટથી ઉઘાડ@ ર@તે માંસ ખાઈ બીSને
ખાનારની ટોળ@માં ભેળવવાની હ`શ રાખતો હતો, તેમ હવે Sતે અાહાર@ રહ@
બીSને તેવા બનાવવાનો લોભ S^યો.
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15. ’ A9’ 3ш3
અાહાર ઉપર માર@ ¡sા fદવસે fદવસે વધતી ચાલી સોTટના "ુ4તક: આહારના
િવષય ઉપર વધાર: વાંચવાની માર@ જાસા તી« કર@. મ1 તો Rટલા "ુ4તકો
મQયાં તે ખર@યાં ને વાંયાં. તેમાં હાવડ+ િવdલય°સ=ું 'આહારનીિત' નામ=ું
ં રોના આહાર=ું અને તે
"ુ4તક aુદા aુદા Gુગના ાનીઓ, અવતારો, પેગબ
િવષેના તેમના િવચારો=ું વણ+ન કર: છે . પાઈથાગોરસ, ઈqુ ઈયાfદને તેણે ક:વળ
અાહાર કરનારા િસs કરવા યન કય5 છે . દા. િમિસસ ઍના fક|^સફડ+= ું 'ઉતમ
આહારની ર@ત' =ું "ુ4તક 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@ને સારો કરવાની પsિત=ું તે સમથ+ન કર: છે . દા. ઍdલસ£સ
પોતે અાહાર@ હતા અને દરદ@ઓને સા?ુ ક:વળ અાહારની સલાહ આપતા. આ
બધાં "ુ4તકોના વાચન=ું પfરણામ એ આNGું ક: માર@ જ|દગીમાં ખોરાકના
અખતરાઓએ મહવ=ું 4થાન લીIુ.ં તે અખતરામાં 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£Gું ક:, Mુ ં જો માંસાહાર નfહ| ક?ું તો નબળો થઈશ, એટ}ું જ નહk પણ Mુ ં
'ભોટ' રહ:વાનો,ક:મ ક: ~0ેજ સમાજમાં ભળ@ જ નહk શ[ું. તેમને મારા અાહાર
ઉપરના "ુ4તક વાચનની ખબર હતી. તેમને એવી ધા4તી લાગી ક: એવા
વાચનથી Mુ ં Ýિમતdચ! બની જઈશ, અખતરાઓમાં મારો જ£મ એળે જશે, માર:
કરવા=ું છે તે u ૂલીશ અને વેfદયો બની રહ@શ. તેથી તેમણે મને Zુધારવાનો એક
છે Tલો યન કય5. મને નાટકમાં લઈ જવાને નોતય5. યાં જતાં પહ:લાં માર:
તેમની સાથે હૉબન+ ભોજન¤ૃહમાં ખાવા=ું હb.ું આ ¤ૃહ માર@ નજર: મહ:લ હતો.
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એવા ¤ૃહમાં જવાનો િવકટોfરયા હોટ: લ છોડPા પછ@ આ પહ:લો અ=ુભવ હતો.
િવકટોfરયા હોટ: લનો અ=ુભવ નકામો હતો, ક:મ ક: યાં તો Mુ ં બેભાન હતો એમ
ગણાય. સ1કડોની વચે અમે બે િમ{ોએ એક ટ: બલ રોÎુ.ં િમ{ે પહ:} ું િપરસણ
ં ૂ ાયો. િમ{ને qું " ૂhં મ1 તો પીરસનારને પાસે
મંગાNGુ.ં તે 'Z ૂપ' હોય. Mુ ં %ઝ
બોલાNયો.
િમ{ સમzયા.dચડાઈને મને " ૂછGું :
'qું છે ?'
મ1 ધીમેથી સંકોચ" ૂવક
+ કKુ:ં
'માર: " ૂછું છે , આમાં માંસ છે ક:?'
ં
ં આવા ¤ૃહમાં નહk ચાલે. જો તાર: હaુ પણ એમ કચકચ કરવી
'આું જગલીપxુ
હોય તો b ું બહાર જઈ કોઈ નાનકડા ભોજન¤ૃહમાં ખાઇ લે ને બહાર માર@ વાટ
જોR.'
Mુ ં આ ઠરાવથી રા થઈ ઊઠPો ને બી વીશી શોધી. પાસે એક અાહાર
આપના?ું ભોજન¤ૃહ હb,ું પણ તે તો બંધ થઈ ગGું હb.ું હવે qું કરું એ મને
સમજ ન પડ@. Mુ ં u ૂnયો રો. અમે નાટકમાં ગયા. િમ{ે પેલા બનાવ િવષે એક
પણ શ³દ ન ઉચાય5. માર: તો કંઈ બોલવા=ું હોય જ શે=?ું
ં ન b ૂટàો, ન કડવો
પણ આ અમાર@ વચે છે T}ું િમ{Gુs હb.ું અમારો સંબધ
બ£યો. Mુ ં તેમના બધા યાસોની પાછળ રહ:લો ેમ વરતી શBો હતો, તેથી
િવચારની અને આચારની ભીતા છતાં મારો તેમના યેનો આદર વયો. પણ
ં
માર: તેમની ભીિત ભાંગવી જોઈએ એમ મને લા^Gુ.ં મ1 િનrય કય5 ક: જગલી
નહk
રM,ુ ં સUયના લeણો ક:ળવીશ, ને બી ર@તે સમાજમાં ભળવાને લાયક બની
માર@ અાહારની િવdચ{તા ઢાંક@શ.
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મ1 'સUયતા' ક:ળવવાનો ગS ઉપરવટનો ને છ@છરો માગ+ લીધો.
ં ઈના કાપનાં કપડાં સારા ~0ેજ સમાજમાં ન શોભે તેથી
જો ક: િવલાયતી પણ %ુબ
'આમ² ને નેવી' 4ટોરમાં કપદાં કરાNયાં. ઓગણીસ િશdલ|ગની ( આ fક|મત તે
જમાનામાં તો બMુ જ ગણાય) 'ચીમની' ટોપી માથા પર ઘાલી. આટલેથી સંતોષ
ન પામતાં બૉ£ડ 4Â@ટમાં zયાં શોખીન માણસોના કપડાં સીવાતાં યાં સાંજનો
પોષાક દસ પાઉ£ડમાં દ: વાસળ@ % ૂક@ કરાNયો. ભોળા અને બાદશાહ@ fદલના
વડ@લ ભાઈની મારફતે ખાસ સોનાનો અછોડો, બે ખીસામાં લટકાવાય તેવો,
મંગાNયો અને તે મQયો પણ ખરો.તૈયાર બાંધેલી ટાઈ પહ:રવી તે િશtટાચાર
નગણય, તેથી ટાઈ બાંધવાની કળા હાથ કર@. દ: શમાં હSમતને દહાડ: જોવાને
મળતો. પણ અહkતો મોટા તો અર@સાની સામે ઊભા રહ@ ટાઈ બરોબર બાંધવામાં
અને વાળને પાfટયાં પાડ@ બરોબર સ1થો પાડવામાં રોજ દસેક િમિનટનો eય તો
થાય જ. વાળ %ુલાયમ નહk, એટલે તેને ઠ@ક વળે લા રાખવાને સા?ુ શ (એટલે
સાવરનએએ જ ના!) ની સાથે રોજ લડાઈ થાય. અને ટોપી ઘાલતા નેકાઢતાં હથ
તો Sણે ક: સ1થો સંભાળવાને માથે ચડPા જ છે .. વચમાં વળ@ સમાજમાં બેઠા
હોઈએ યાર: યા સ1થા ઉપર હાથ જવા દઈ વાળને ઠ:કાણે રાખવાની aુદ@ જ અને
સUય fVયા તો ચાTયાં જ કર: .
પણ આટલી ટાપટ@પ જ બસ નહોતી. એકલા સUય પોtહાકથી થોું સUય થવાય
છે ? સUયતાના બીS ક:ટલાક બા ¤ુણો પણ Sણી લીધા હતા અને તે ક:ળવવા
હતા. સ³ય "ુ?ુષે નાચી Sણું જોઈએ. તેણે gkચ ઠ@ક ઠ@ક Sણું જોઈએ. ક: અક:
gÈચ Ú^લ1ડના પાડોશી gાંસની ભાષા હતી, અને આખા Gુરોપની રાtÂ ભાષા પણ
હતી, ને મને Gુરોપમાં ભમવાની ઈછા હતી. વળ@ સUય "ુ?ુષને છટાદાર ભાષણ
કરત પણ આવડું જોઈએ. મ1 નાચ શીખી લેNચાનો િનrય કય5. એક વગ+માં
જોડાયો. એક સ{ના {ણેક પાડ ભયા+. {ણેક અઠવાડ@યામાં છ એક પાઠ લીધા
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હશે. બરોબર તાલસર પગ ન પડ:. િપયાનો વાગે, પણ તે qું કહ@ રહ:લ છે તે
ખબર ન પડ:. 'એક, બે, {ણ' ચાલે પણ તેની વચે= ું ~તર તો પે} ું વાaુ ં જ
બતાવે, તે કંઈ ગમ ન પડ:. યાર: હવે? હવે તો બાવાની dબલાડ@વા» થGુ.ં
દરને \ૂર રાખવા dબલાડ@, dબલાડ@ને સા?ુ ગાય, એમ બાવાનો પfરવાર
વયો; તેમ મારા લોભનો પfરવાર પણ વયો. વાયોલીન વગાડતા શીiુ,ં એટલે
Z ૂરની ને તાલની ગમ પડશે, {ણ પાડ વાયોdલન ખર@દવામાં હો°યા ને તેના
િશeણને સા?ુ કંઈ આ_યા! ભાષણ કરતાં શી Tહવાને સા?ું {ીS િશeક=ું ઘર
શોGુ.ં તેને પણ એક ગીની તો આપી જ. બેલ=ું '4ટá ડડ+ એલોÎુશિન4ટ' લીIુ.ં
િપટ=ું ભાષણ શJ કરાNGુ!ં
આ બેલ સાહ:બે મારા કાનમાં ઘંટ વગાડPો. Mુ ં S^યો.
માર: Bાં ×^લંડમાં જ£મારો કાઢવો છે ? Mુ ં છટાદાર ભાષણ કરવા=ું શીખીને qું
કરવાનોઇ હતો? નાચનાચીને Mુ ં સUય ક:મ બનીશ? વાયોdલન શીખવા=ું તો
દ: શમં ય બને. Mુ ં તો િવ±ાથ² hં. માર: િવ±ાધન વધારું જોઈએ માર: મારા ધંધાને
લગતી તૈયર@ અVવી જોઈએ. મારા સ¾ત+નથી Mુ ં સUય ગણા તો થેક જ છે , નહk
તો માર@ લોભ છોડવો જોઈએ.
આ િવચારની I ૂનમાં 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 િસdeકાનેયાં વાયોdલન લઈને ગયો. R દામ આવે
ં
તેટલે તે વેચી નાકãાની તેને વાનગી આપી. તેની સાથે કાંઈક િમ{ Rવો સંબધ
થઈ ગયો હતો, તેથી તેની પાસે માર@ % ૂછા+ની વાત કર@. માર@ નાચ ઇયાfદની
ં
જજળમાં
થી નીકળ@ જવાની વાત તેણે પસંદ કર@. સUય બનવાની અમર@ ગેલછા
{ણેક માસ ચાલી હશે. પોશાકની ટાપટ@પ વષ5 Zુધી નભી. પણ Mુ ં િવ±ાથ²
બ£યો.
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16. C=C
કોઈ એમ ન માને ક: નાચ આfદના મારા અખતરા મારો 4વછંદનો કાળ Z ૂચવે
છે . તેમાં કંઈક સમજણ હતી એમ વાંચનાર: જોGું હશે. આ % ૂછા+ના કાળમાંયે Mુ ં
અ%ુક ~શે સાવધાન હતો. પાઈએ પાઈનો fહસાબ રાખતો. ખચન
+ ી ગણતર@ હતી.
દર માસે પંદર પાડથી વધાર: ન ખરચવા એમ િનrય કય5 હતો. બસ
(મોટર)માં જવા=ું ક: ટપાલ=ું ખચ+ પણ હંમેશાં માંડતો, ને Z ૂતા પહ:લાં હંમેશાં મેળ
મેળવી જતો. આ ટ: વ છે વટ Zુધી કાયમ રહ@. અને Mુ ં Sxું hં ક:, તેથી Sહ:ર
વનમાં માર: હ4તક લાખો Jિપયાનો ઉપાડ થયો છે તેમાં Mુ ં યો^ય કરકસર
વાપર@ શBો hં, ને Rટલી fહલચાલો મારા હાથ તળે ચાલી છે તેમાં કોઈ fદવસ
મ1 કરજ નથી કGુ,H પણ દર: કમાં કંઈક ને કંઈક જમે પાસામાં રKું જ છે . દર: ક
નવGુવક પોતાને મળતા થોડા Jિપયાનો પણ fહસાબ કાળ" ૂવક
+ રાખશે તો તેનો
લાભ Rમ ભિવtયમાં મને અને Sને મQયો તેમ તે પણ અ=ુભવશે.
માર@ રહ:ણી ઉપર મારો ~[ુશ હતો તેથી Mુ ં જોઈ શBો ક: માર: ક:ટ}ું ખચ+ કરું
જોઈએ. હવે મ1 ખચ+ અડIું કર@ નાખવાનો િવચાર કય5. fહસાબ તપાસતાં જોGું ક:
મને ગાડ@ભાડાનો ખચ+ સાર@ પેઠ: થતો હતો. વળ@ [ુુંબમાં રહ:વાથી અ%ુક રકમ
તો અઠવાfડયે Sય જ. [ુુંબનાં માણસોને કોઈ દહાડો જમવાને બહાર લઈ
જવાનો િવવેક વાપરવો જોઈએ. વળ@ તેમની સાથે િમજબાનીમાં કોઈ વેળા જું
પડ: યાં ગાડ@ભાડાનો ખચ+ થાય જ. છોકર@ હોય તો તેને ખચ+ આપવા ન જ
દ: વાય. વળ@ બહાર જઈએ તો ઘેર ખાવાને પહ`ચાય નહk, યાં તો પૈસા આ_યા
જ હોય, છતાં બહાર ખાવાના પૈસા બીS આ_યે જ ¶ટકો. આમ થb ું ખચ+ બચાવી
શકાય એમ જોGું શરમથી જ ક:ટ}ું ખચ+ કરું પડb ું હb ું તે પણ બચે એમ
સમSGુ.ં
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અયાર Zુધી [ુુંબોમાં રહ:તો હતો તેને બદલે પોતાની જ કોટડ@ લઈને રહ: ું એમ
ઠરાવ કય5, અને કામ માણે તથા અ=ુભવ મેળવવા સા?ુ aુદાં aુદાં પરાંમાં ઘર
બદલું એવો ઠરાવ કય5. ઘર એવે ઠ:કાણે પસંદ કયાH ક: zયાંથી કામની જ^યાએ
અડધા કલાકમાં ચાલીને જઈ શકાય ને ગાડ@ભાું બચે. આ પહ:લાં હમેશાં, જવા=ું
હોય યાં ગાડ@ભાું ખરચું પડb ું અને ફરવા જવાનો વખત નોખો કાઢવો પડતો.
હવે કામે જતાં જ ફરાઈ Sય એવી ગોઠવણ થઈ અને આ ગોઠવણથી હમેશાં
આઠદસ માઈલ તો Mુ ં સહ:R ફર@ નાખતો. %ુnયવે આ એક ટ: વને લીધે Mુ ં ભા^યે
જ િવલાયતમાં માંદો પડPો હોઈશ. શર@ર ઠ@ક કસાGુ.ં [ુુંબમાં રહ:વા=ું છોડ@ બે
કોટડ@ ભાડ: લીધી, એક Z ૂવાની અને એક બેઠક. આ ફ:રફાર બીજો કાળ ગણાય.
હaુ {ીજો હવે પછ@ થવાનો રહ: છે .
આમ અરIું ખચ+ બGુ.ં પણ વખત=ું qુ?ં Mુ ં Sણતો હતો ક: બાfર4ટરની પર@eાને
સા?ુ બMુ વાંચવાની જJર નહોતી; તેથી મને ધીરજ હતી. મા?ું કાXું ~0ે મને
ં ૂ તા હતા.
\ુ:ખ દ: b ું હb.ું લેલીસાહ:બના શ³દો Ñ'b ું બી.એ. થા, પછ@ આવR'Ñiચ
માર: બાfર4ટર થવા ઉપરાંત કંઈક બીજો અUયાસ કરવો જોઈએ. ઑ 4ફડ+
ક:°જની ખબર કાઢ@. ક:ટલાક િમ{ોને મQયો. જોGું ક: યાં જતાં ખચ+ બMુ વધે ને
યાંનો Vમ લાંબો. મારાથી {ણ વષ+ ઉપરાંત રહ:વાય તેમ નહોb.ું કોઇ િમ{ે કKુ,ં
'જો તાર: કંઈ કઠણ જ પર@eા આપવી હોય તો b ું લંડન મૅfÂÎુલેશનમાં પાસ થા.
તેમાં મહ:નત ઠ@ક કરવી પડશે ને સામા£ય ાન વધશે. ખચ+ તો %ુ§લ નહk વધે.'
આ Z ૂચના મને ગમી. પર@eાના િવષયો જો તો ભડBો. લૅfટન અને બી
ભાષા ફરજયાત! લૅfટન ક:મ થાય? પણ િમ{ે Z ૂચNGુ:ં લૅfટનનો ઉપયોગ
વક@લને બMુ હોય છે . લૅfટન Sણનારને કાયદાનાં "ુ4તકો સમજવાં સહ:લાં લાગે.
વળ@ 'રોમન લૉ'ની પર@eામાં એક સવાલ તો ક:વળ લૅfટન ભાષામાં 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 શીખું જ. gÈચ લીધે} ું " ૂ?ું કરુ.ં એટલે
બી ભાષા gÈચ એમ િનrય કય5. એક ખાનગી મૅfÂÎુલેશન વગ+ ચાલતો હતો
તેમાં જોડાયો, પર@eા દર છ માસે થાય, મને ભા^યે પાંચ માસનો વખત હતો. આ
કામ મારા ગS ઉપરાંત હb.ું પfરણામ એ આNGું ક: સUય બનવામાંથી Mુ ં તો
અયંત ઉ±મી િવ±ાથ² બ£યો. ટાઇમટ: બલ બનાNGુ.ં િમિનટો સાચવી. પણ માર@
mુs ક: યાદશ ત એવાં નહોતાં ક: Mુ ં બીS િવષયો ઉપરાંત લૅfટન અને gÈચને
પહ`ચી શ[ું. પર@eામાં બેઠો. લૅfટનમાં નાપાસ થયો. \ુ:ખી થયો, પણ હાય5 નહk.
લૅfટનમાં રસ લા^યો હતો. gÈચ વધાર: સા?ું થશે ને િવાનમાં નવો િવષય લઈશ
એમ િવચાGુ.H રસાયણશા, Rમાં હવે જો hં ક: i ૂબ રસ આવવો જોઈએ, તે
યોગોને અભાવે મને ગમb ું જ નહોb.ું દ: શમાં તો એ િવષય શીખવાનો હતો જ,
એટલે લંડન મૅfÂક માટ: પણ પહ:લી વેળા એ જ પસંદ કય5 હતો. આ વેળા કાશ
અને ઉtણતા (લાઇટ અને હ@ટ) લીધાં. આ િવષય સહ:લો ગણાતો. મને પણ
સહ:લો લા^યો.
ફર@ પર@eા આપવાની તૈયાર@ની સાથે જ રહ:ણીમાં વધાર: સાદાઈ દાખલ
કરવાનો યાસ આદય5. મને લા^Gું ક: હaુ મારા [ુુંબની ગર@બાઈને છાR તે ું
સા\ું મા?ું વન નથી. ભાઈની તંગીનો અને તેમની ઉદારતાનો િવચાર કરતાં Mુ ં
કચવાયો. Rઓ પંદર પાડ અને આઠ પાડ દર માસે ખચત
+ ા હતા તેમને તો
િશtય ૃિ!ઓ મળતી હતી. મારા કરતાં વધાર: સાદાઈથી રહ:નારને પણ Mુ ં જોતો
હતો. મારા સંગમાં આવા ગર@બ િવ±ાથ²ઓ ઠ@ક માણમાં આNયા હતા. એક
િવ±ાથ² લંડનના કંગાળ ભાગમાં અઠવાfડયાના બે િશdલ|ગ ભર@ એક કોટડ@માં
રહ:તો હતો, અને લોકાટ+ની સ4તી કોકોની \ુકાનમાં બે પેનીનાં કોકો અને રોટ@
ખાઈને ¤ુSરો કરતો હતો. તેની હર@ફાઈ કરવાની તો માર@ શ ત નહોતી, પણ Mુ ં
અવય બેને બદલે એક કોટડ@માં રહ@ શ[ું અને અરધી રસોઈ હાથે પણ પકાવી
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શ[ું એમ લા^Gુ.ં આમ કરવાથી Mુ ં દર માસે ચાર ક: પાંચ પાડમાં રહ@ શ[ું. સાદ@
રહ:ણીનાં "ુ4તકો પણ વાંચવામાં આNયાં હતાં. બે કોટડ@ કાઢ@ નાખી અઠવાfડયાના
આઠ િશdલ|ગની એક કોટડ@ ભાડ: લીધી. એક સગડ@ ખર@દ@ ને સવાર=ું હાથે
પકાવવા=ું શJ કGુ.H પકાવવામાં ભા^યે વીસ િમિનટ જતી. ઓટમીલની ઘ1સ અને
કોકોને સા?ુ પાણી ઉકાળવામાં શો વખત Sય? બપોર: બહાર જમી લે ું અને સાંR
પાછો કોકો બનાવી રોટ@ની સાથે લેવો. આમ Mુ ં એકથી સવા િશdલ|ગમાં રોજ
ખાવા=ું મેળવી લેતાં શીnયો. આ મારો સમય વધાર: માં વધાર: ભણતરનો હતો.
વન સા\ું થવાથી વખત વધાર: બયો. બી વેળા પર@eામાં બેઠો ને પાસ
થયો.
વાંચનાર, પણ એમ ન માને ક: સાદાઈથી વન રસહ@ન થGુ.ં ઊલું, ફ:રફારોથી
માર@ ¬તfરક અને બા 4થિત વચે એકતા ઊપ; કૌુંdબક 4થિતની સાથે
માર@ રહ:ણીનો મેળ મQયો; વન વધાર: સારમય બ£Gુ;ં મારા આમાનંદનો પાર
ન રો.

www.mkgandhi.org

Page 69

સયના યોગો અથવા આમકથા

17. х к 9 
Rમ Rમ Mુ ં વનમાં ¨ડો ઉતત5 ગયો તેમ તેમ મને બહરના અને ~તરના
આચારમાં ફ:રફારો કરવાની જJર પડતી જણાઈ. R ગિતથી રહ:ણીમાં અને ખચમ
+ ાં
ફ:રફારો થયા તેજ ગિતથી અથવા વધાર: વેગથી ખોરાકમાં ફ:રફારો કરવા=ું શરો
કGુ.H અાહાર િવષેના ~0ે "ુ4તકોમાં મ1 જોGું ક: લેખકોએ બMુ Z ૂÆમ િવચારો
કર: લા. અનાહારને તેઓએ ધાિમªક, વૈાિનક, Nયવહાfરક, ને વૈધક &tટથી
તપા4યો હતો, નૈિતક &tટએ તેઓએ િવચાGુH ક: મ=ુtયને પqુ પંખીની ઉપર
સાાzય મQGું છે તે તેઓની માર@ ખાવાને અથ- નહk, પણ તેઓની રeા અથ-;
અથવા, ક:મ મ=ુtય એકબીSનો ઉપયોગ કર: છે પણ એકબીSને ખાતા નથી,
તેમ પqુ-પંખી પણ તેવા ઉપયોગ અથ- છે , ખાવાને અથ- નહk. વળ@ તેઓએ જોGું
ક:, ખાું તે ભોગને અથ- નહ@% ્ પણ વવાને અથ- જ છે . આ ઉપરથી ક:ટલાક:
ખોરાકમાં માંસનો જ નહk પણ Úડાનો અને \ૂધનો પણ યાગ Z ૂચNયો ને કય5.
િવાનની &tટએ ને મ=ુtયની શર@રરચના જોઈને ક:ટલાક: એું અ=ુમાન કાઢÒું
ક:, અ%ુtયને રાંધવાની આવયકતા જ નથી; તે વનપક ફળો જ ખાવા સરSયેલ
છે . \ૂધ પીએ તે ક:વળ માતા=ું જ; દાંત આNયાં પછ@ તેણે ચાવી શકાય એવો જ
ખોરાક લેવો જોઈએ. વૈધક &tટએ તેઓએ મર@મસાલાનો યાગ Z ૂચNયો. અને
વહ:વારની અથવા આિથªક &tટએ તેઓએ બતાNGું ક: અઓછામાં ઓછા ખચ+વાળો
ખોરાક અનહાર જ હોઈ શક:. આ ચાર: &tટઓની મારા પર અસર પડ@, અને
અાહાર આપનાર વીશીઓમાં ચાર: &tટવાળા માણસોને Mુ ં મળતો થયો.
િવલાયતમાં તેને લાગb ું મંડળહb ું અને સા_તાfહક હb.ું સા_તાfહકનો Mુ ં ઘરાક
બ£યો અને મંડળમાં સUય થયો. થોડા જ સમયમાં અમને તેની કિમટ@મં લેવામાં
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આNયો. અહk મને અનાહાર@ઓમાં Rઓ 4તંભ ગણતા તેવાઓનો પfરચય થયો. Mુ ં
ં ૂ ાયો.
અખતરામાં ¤થ
ઘેરથી મીઠાઈઓ, મસાલા વગેર: મંગાNયા હતાં તે બંધ કયાH અને મને બીaુ ં
વલણ લીIુ.ં તેથી મસાલાઓનો શોખ મોળો પડ@ ગયો અને R ભા fરચમંડમાં
મસાલ િવના ફ@ક@ લાગતી અÑતી તે ક:વળ બાફ:લી 4વાfદtટ લાગી. આવા અનેક
અ=ુભવથી Mુ ં શીnયો ક: 4વાદ=ું હ?ું 4થાન ભ નથી પણ મન છે .
આિથªક&tટ તો માર@ સામે હતી જ. તે વખતે એક પંથ એવો હતો ક: R ચાકૉફ@ ને
=ુકશાન કારક ગણતો અને કોકો=ું સમથન
+ કરતો. ક:વળ શર@રNયપારને અથજોઈએ તો તે જ વ4b ુ લેવી એ યો^ય છે એમ સમzયો હતો. તેથી ચાકૉફ@નો
%ુnયવે યાગ કય5, કોકોને 4થાન આ_Gુ.ં
વીશીમાં બે િવભાગ હતા. એકમાં Rટલી વાનીઓ ખાવ તેના પૈસા આપવાના.
આમાં ટંક: િશdલ|ગ =ું ખચ+ પણ થાય. આમાં ઠ@ક 4થિતના માણસો આવે. બીS
િવભાગમાં છ પેનીમાં તણ વાની અને રોટ@નો ુકડો મળે . zયર: મ1 i ૂબ કરકસર
આદર@ યાર: ઘણે ભાગે Mુ ં છ પેનીના િવભાગમાં જતો.
ઉપરના અખતરાઓમાં પેટાઅખતરાઓ તો "ુtકળ 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 છે Tલો અખતરો ન`ધવા Rવો છે . તે પંદર fદવસ પણ ન ચાTયો. 4ટાચ+
િવનાના ખોરાક=ું સåથન કરનાર: Úડાની i ૂબ 4b ુિત કર@ હતી, અને Úડાં માંસ
નથી એમ "ુરવાર કGુH હb.ું તે લેવામાં વતા વને \ુઃખ નથી એ તો હb ું જ.
આ દલીલથી ભોળવાઈ મ1 માને આપેલી િતા છતાં Úડા લીધાં. પણ માર@
% ૂછા+ edણક હતી. િતાનો નવો અથ+ કરવાનો મને અિધકાર નહોતો. અથ+ તો
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િતા દ: નારનો જ લેવાય. માંસ ન લેવાની િતા દ: નાર@ માતાને Úડાંનો
nયાલ જ ન હોય એમ Mુ ં Sણતો હતો. તેથી અ°ને િતાના રહ4ય=ું ભાન
આવતાં જ Úડાં છોડPાં ને તે અખતરો પણ છોડPો.
આ રહ4ય Z ૂÆમ છે ને યાનમાં રાખવા યો^ય છે . િવલાયતમા% ્ માંસની {ણ
ે ી. એકમાં માંસ એટલે પqુપeી=ું માંસ. તેથી તે Nયાખાકારો
Nયાnયા મ1 વાંચલ
તેનો યાગ કર: , પણ માછલી ખાય Úડા તો ખાય જ. બી Nયાnયા માણે Rને
સામા£ય મ=ુtય વ તર@ક: Sણે છે તેનો યાગ હોય. એટલે માછલી યાzય પણ
Úડા 0ા. {ી Nયાnયામાં સામા£ય પણે મનાતા વ મા{ તેને તેમાંથી ઉપ
થતી વ4b ુઓનો યાગ. આ Nયાnયા માણે Úડાનો અને \ૂધનો પણ યાગ બંધન
કારક થયો. આમાંની પહ:લી Nયાnયાને Mુ ં મા£ય ગxું તો માછલી પણ ખવાય.
ુ ીની Nયાnયા જ હતી. એટલે જો માર:
પણ Mુ ં સમ ગયો ક: માર: સા?ુ તો માb¡
તેની આગળ લીધેલી િતા=ું પાલન કરું હોય તો Úડા ન જ લઈ શકાય. તેથી
Úડાનો યાગ કય5. આ મને વસ%ું થઈ પડુ.ં કારણક:, ઝીણવટથી તપાસતાં
અાહારની વીશીઓમાં પણ Úડા વાળ@ ઘણી વ4b ુઓ બનતી હતી એમ મા} ૂમ
પડુ.ં એટલે ક: યાં પણ માર: નસીબે, Mુ ં i ૂબ માfહતગાર થયો યાં લગી,
પીરસનારને " ૂછપરછ કરવાપxું રKું હb.ું ક:મ ક:, ઘણાં '"ુfડ|ગ' માં ને ઘણી
ં
'ક:ક'માં તો Úડા હોય જ. આથી Mુ ં એક ર@તે જSળમાં
થી ¶ટàો, ક:મ ક:, થોડ@ ને
ત§ન સાદ@ જ વ4b ુ જ લઈ શકતો. બી તરફથી જરા આઘાત પહ`યો, ક:મ ક:
ભે વળગેલી અનેક વ4b ુઓનો યાગ કરવો પડPો. પણ એ આઘાત edણક હતો.
િતા પાલનનો 4વછ, Z ૂÆમ અને 4થયી 4વાદ મને પેલા edણક 4વાદ કરતં
વધાર: િય લા^યો.
પણ ખર@ પર@eા તો હaુ હવે થવાની અÑતી, અને તે બીS «તને ~ગે. Rને
ે ે કોણ ચાખે?
રામ રાખેતન
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આકરણ " ૂ?ું ક?ું તે પહ:લાં િતાના અથ+ િવષે ક:ટ}ુકં કહ: ું જJર=ું છે . માર@
િતા એ માતાની સમe V:લો એક કરાર હતો. \ુિનયામાં ઘણં ઝઘડા ક:વળ
કરારના અથથ
+ ી ઉપ થાય છે . ગમે તેટલી 4પtટ ભાષામાં કરારના%ું લખો તો
પણ ભાષા શાી કગનો વાઘ કર@ આપશે. આમં સUયાસUયનો ભેદ નથી રહ:તો.
4વથ+ સMુને ¬ધળાભkત કર@ % ૂક: છે . રાજથી માંડ@ને રં ક કરારોના પોતાને ઠ@ક
લાગે તેવા અથ+ કર@ને \ુિનયને , પોતાને અ=ુ[ૂળ આવે એવા અથ+ પeકારો કર:
છે તેને £યાય શા ¾ીઅથ² મયમ પદ કહ: છે . Zુવણ+£યાય તો એ છે ક:, zયાં બે
અથ+ સંભિવત છે હોય યાં નબળો પe R અથ+ કર: તે ખરો માનવો જોઈએ. આ બે
Zુવણ+મગ+નો યાગ થવાથી જ ઘણે ભગે ઝઘડા થાય છે ને અધમ+ ચાલે છે . અને
એ અ£યાયની જડ પણ અસય છે . Rને સયને મગ- જું છે તેને Zુવણ+માગ+
સહ:R જડ@ રહ: છે . તેને શાો શોધવાં નથી પડતાં. માતાએ 'માંસ' શ³દનો R
અથ+ મ£યો અને R Mુ ં તે વેળા સમzયો તે જ મર: સા?ુ ખરો હતો; R Mુ ં મારા
વધાર: અ=ુભવથી ક: માર@ િવ¾તાના મદમાં શીnયો એમ સમzયો તે નહk. આટલે
લગીના મારા અખતરાઓ આિથªક અને આરો^યની &tટએ થતા હતા. િવલયતમાં
તેણે ધાિમªક 4વJપ નહોb ું પકડુ.ં ધાિમªક &tટએ મારા સખત અખતરાઓ દdeણ
આg@કામાં થયા તે હવે પછ@ તપાસવા પડશે. પન તે= ું બીજ િવલાયતમાં રોપાGું
એમ કહ@ શકય.
R નવો ધમ+ 4વીકાર: છે તેની તે ધમન
+ ા ચારને લાગતીધગશ તે ધમ+મ ં
જ£મેલાંના કરતાં વધાર: જોવામાં આવે છે અાહર એ િવલાયતમાં તો નવો ધમ+
જ હતો, અને માર: સા?ુ પણ તેમ જ ગણાય, ક:મ ક: mુsથી તો Mુ ં મા°સાહારનો
fહમાયતી થયા પછ@ િવલાયત ગયો હતો. અાહારની નીિતનો ાન" ૂવક
+ 4વીકાર
તો મ1 િવલાયતમાં જ કય5. એટલે માર: સા?ુ નવા ધમ+માં વેશ કરવા Rું થGું
હb,ું નવાધમન
+ ી ધગશ મરામા% ્ આવી હતી. તેથી R લ!ામં તે વેળા Mુ ં રહ:તો
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હતો તે લ!ામાં અાહાર@ મંડળની 4થાપના કરવાનો ઠરાવ કય5. એ લ!ો
બેઝવોટરનો હતો. તે લ!ામાં સર એડિવન આનT+ ડ રહ:તા હતા. તેમને ઉપ%ુખ
થવા નોતયા+; તે થયા. દા તર ઓTડફ@Tડ %ુખ થયા. Mુ ં મં{ી બ£યો. થોડો
વખત તો આ સં4થા કંઈક ચાલી; પણ ક:ટલાક માસ પછ@ તેનો ~ત આNયો, ક:મ
ૂ @
ક: મ1 મારા દ4b ૂર %ુજબ તે લ!ો અ%ુક %ુદતે છોડPો. પણ આ નાનો અને ંક
%ુદતના અ=ુભવથી મને સં4થાઓ રચવાનો ને ચલાવવાનો કંઈક અ=ુભવ
મQયો.
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18. шપ—
 4 E%
ંૂ
અાહાર@ મંડળની કાય+વાહક સિમિતમાં Mુ ં Xટાયો
તો ખરો, અને યાં 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 બેઠકમાં તો કદ@ ભ જ નથી
ઉપાડતો. તને નરમાખની ઉપમા ઘટ: છે .' Mુ ં આ િવનોદ સમzયો. માખીઓ
િનરં તર ઉ±મી રહ: છે , પણ નરમાખ ખાતો પીતો રહ: છે ને કામ કરતો જ નથી.
ં ૂ જ બેસી રMુ ં એ
સિમિતમાં બીS સૌ પોતપોતાના અdભાય દશા+વે યાર: Mુ ં %ગો
ક:?ું મને બોલવા=ું મન ન હb ું એમ નહk, પણ qું બોલુ?ં બધા સUયો મારા
કરતાં વધાર: Sણનારા લાગે. વળ@ કોઇ બાબતમાં બોલવા Rું લાગે અને Mુ ં
બોલવાની fહ|મત કરવા જતો હો તેવામાં તો બીજો િવષય ઊપડ:.
આમ બMુ વખત ચાTGુ.ં તેવામાં સિમિતમાં એક ગંભીર િવષય નીકQયો. તેમાં
ં ૂ ે મોઢ: મત આપી
ભાગ ન લેવો એ મને અ£યાય થવા દ@ધા બરોબર લા^Gુ.ં %ગ
ને શાંત રહ: ું એ નામદા+ઈ લાગી. મંડળના %ુખ 'ટ: °સ આયન+ વકસ'+ ના માdલક
િમ. fહTસ હતા. તેઓ નીિતXુ4ત હતા. તેમના પૈસા ઉપર મંડળ નભb ું હb ું એમ
કહ@ શકાય. સિમિતમાંના ઘણા તો તેમની છાયા નીચે નભતા હતા. આ સિમિતમાં
દા. ઍdલ£સન પણ હતા. આ વખતે જોપિ! ઉપર [ૃિ{મ ઉપાયોથી ~[ુશ
% ૂકવાની fહલચાલ ચાલતી હતી. દા. ઍdલ£સન તે ઉપાયોના fહમાયતી હતા ને
મaૂરોમાં તેનો ચાર કરતા. િમ. fહTસને આ ઉપાયો નીિતનાશ કરનારા લા^યા.
તેમને મન અાહાર@ મંડળ ક:વળ ખોરાકના જ Zુધારાને સા?ુ નહોb,ું પણ તે એક
નીિતવધક
+ મંડળ પણ હb.ું અને તેથી દા. ઍdલ£સનના Rવા સમાજઘાતક
િવચારો ધરાવનારા તે મંડળમાં ન હોવા જોઇએ એવો તેમનો અdભાય હતો.
તેથી દા. ઍdલ£સનને સિમિતમાંથી બાતલ કરવાની દરખા4ત આવી. આ ચચા+માં
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Mુ ં રસ લેતો હતો. દા. ઍdલ£સનના [ૃિ{મ ઉપાયોવાળા િવચારો મને ભયંકર
લાગેલા. તે સામે િમ. fહTસના િવરોધને Mુ ં qુs નીિત માનતો હતો. તેમના યે
મને

i ૂબ

માન

હb.ું

તેમની

ઉદારતાને

િવષે

આદર

હતો.

પણ

એક

અાહારસંવધ+ક મંડળમાંથી qુs નીિતના િનયમોને ન માનનારનો, તેની અ¡sાને
કારણે, બfહtકાર થાય એમાં મને ચોnખો અ£યાય જણાયો. મને લા^Gું ક:
અાહાર@ મંડળના ી"ુ?ુષસંબધ િવષેના િમ. fહTસના િવચાર તેમના ~ગત
ં નહોતો. મંડળનો હ:b ુ ક:વળ
હતા. તેને મંડળના િસsાંત સાથે કશો સંબધ
અાહારનો ચાર કરવાનો હતો, અ£ય નીિતનો નહk. તેથી બી અનેક નીિતનો
અનાદર કરનારાને પણ મંડળમાં 4થાને હોઇ શક: એવો મારો અdભાય હતો.
સિમિતમાં બીS પણ મારા િવચારના હતા. પણ મને મારા િવચારો ગટ કરવા=ું
q ૂર ચડું હb.ું તે ક:મ જણાવાય તે Ù થઈ પડPો. બોલવની માર@ fહ|મત
નહોતી. તેથી મ1 મારા િવચાર લખીને %ુખની પાસે % ૂકવાનો િનrય કય5. Mુ ં મા?ું
લખાણ લઈ ગયો. મને યાદ છે તે માણે એ લખાણ વાંચી જવાની માર@ fહ|મત
ન ચાલી. %ુખે તે બીS સUયની પાસે વંચાવે}.ું દા. ઍdલ£સનનો પe હાર@
ગયો. એટલે આવા કારના માર: સા?ુ આ પહ:લા Gુsમાં Mુ ં હરનાર પeમાં રો.
પણ તે પe સાચો હતો એવી મને ખાતર@ હતી, તેથી મને સં" ૂણ+ સંતોષ હતો.
મારો કÚક nયાલ એવો છે ક: મ1 યાર પછ@ સિમિતમાંથી રાના%ું આપે}.ું
મા?ું શરમાળપxું િવલાયતમાં છે વટ Zુધી રKુ.ં કોઇને મળવા જતાંયે zયાં પાંચ
ં ૂ બની S.
સાત માણસ=ું મંડળ એક¦ું થાય યાં Mુ ં %ગો
એક વખત Mુ ં વ1ટનર ગયેલો. યાં મજ%ુદાર પણ હતા. અહk એક અાહાર@ ઘર
હb ું યાં અમે બે રહ:તા. 'એિથ સ ઑફ ડાયટ'ના કતા+ આ જ બંદરમાં રહ:તા
હતા. અમે તેમને મQયા. અહk અાહારને ઉ!ેજન આપવાની એક સભા મળ@.
તેમાં અમને બંેને બોલવા=ું આમં{ણ મQGુ.ં બંનેએ કm ૂલ રાnGુ.ં લખે} ું ભાષણ
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વાંચવામાં કંઇ બાધ ન ગણાતો એમ મ1 Sણી લીIું હb.ું પોતાના િવચારો કડ@બs
ૂ ામાં % ૂકવાને સા?ુ ઘણા લખે} ું વાંચતા એમ Mુ ં જોતો. મ1 મા?ું ભાષણ લnGુ.ં
ને ંક
બોલવાની fહ|મત નહોતી. Mુ ં વાચવા ઊભો થયો યાર: વાંચી પણ ન શBો. ¬ખે
Z ૂઝે નહk ને હાથપગ Ë ૂR. મા?ું ભાષણ ભા^યે >TસકÛપ=ું એક પા=ું હશે. તે
મજ%ુદાર: વાંચી સંભળાNGુ.ં મજ%ુદાર=ું ભાષણ તો સરસ થGુ.ં સાંભળનારા
તેમનાં વચનોને તાળ@ઓના અવાજથી વધાવી લેતા હતા. Mુ ં શરમાયો ને માર@
બોલવાની અશ તને લીધે \ુ:ખ પા°યો.
િવલાયતમાં Sહ:રમાં બોલવાનો છે Tલો યન માર: િવલાયત છોડતાં કરવો પડPો
હતો. િવલાયત છોડતાં પહ:લાં અાહાર@ િમ{ોને હૉબન+ ભોજન¤ૃહમાં ખાણા સા?ુ
નોતયા+ હતા. મને લા^Gું ક: અાહાર@ ભોજન¤ૃહોમાં તો અાહાર મળે જ પણ
zયાં માંસાહાર થતો હોય તેવા ભોજન¤ૃહમાં અાહારનો વેશ થાય તો સા?ું.
આવો િવચાર કર@ આ ¤ૃહના Nયવ4થાપક સાથે ખાસ બંદોબ4ત કર@ યાં ખાxું
આ_Gુ.ં આ નવો અખતરો અાહાર@ઓમાં પંકાયો, પણ માર@ તો ફRતી જ થઈ.
ખાણાંમા{ ભોગને અથ- જ થાય છે . પણ પિમમાં તો તેને એક કળા તર@ક:
ક:ળવેલ છે . ખાણાંને વખતે ખાસ શણગાર, ખાસ દમામ થાય છે . વળ@ વાSં વાગે,
ભાષણો થાય. આ નાનકડા ખાણામાંયે એ બધો આડંબર હતો જ. મારો ભાષણ
કરવાનો સમય આNયો. Mુ ં ઉભો થયો. i ૂબ િવચાર@ને બોલવા=ું તૈયાર કર@ ગયો
હતો. થોડાં જ વાBો રયાં હતાં. પણ પહ:લા વાBથી આગળ ચાલી જ ન શBો.
ઍડ@સન િવષે વાંચતાં તેની શરમાળ [ૃિતને િવષે વાંચે}.ું આમની સભાના તેના
પહ:લા ભાષણને િવષે એમ કહ:વાય છે ક:, તેણે 'Mુ ં ધા?ું hં,' 'Mુ ં ધા?ું hં,' 'Mુ ં ધા?ું
hં,' એમ {ણ વાર કKુ,ં પણ પછ@ તે આગળ ન વધી શBો. ~0ે શ³દ Rનો
અથ+ 'ધારુ'ં છે તેનો અથ+ 'ગભ+ ધારણ કરવો' પણ છે . તેથી zયાર: ઍડ@સન
આગળ ન ચાલી શBો યાર: આમની સભામાંથી એક મકરો સUય બોલી ઊઠPો
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ક:, 'આ ¤ૃહ4થે {ણ વાર ગભ+ ધારણ કય5, પણ કંઈ ઉપ તો ન જ કર@ શBા!'
ૂ ુ ં િવનોદ@ ભાષણ કરવા ધાGુH હb.ું તેથી
આ કહાણી મ1 િવચાર@ રાખી હતી અને ં[
મ1 મારા ભાષણનો આરં ભ આ કહાણીથી કય5, પણ યાં જ અટBો. િવચાર: } ું બIું
વીસરાઈ ગGું ને િવનોદ તથા રહ4યGુ ત ભાષણ કરવા જતાં Mુ ં પોતે િવનોદ=ું
પા{ બ£યો. '¤ૃહ4થો, તમે મા?ું આમં{ણ 4વીકાGુH તેને સા?ુ મારા આભાર મા=ું
hં,' એમ કહ@ને માર: બેસી જું પડુ!ં
આ શરમ છે ક દdeણ આfgકામાં ¶ટ@ એમ કહ:વાય. ત§ન ¶ટ@ છે એમ તો હaુયે
ન કહ:વાય. બોલતાં િવચાર તો થાય જ. નવા સમાજમાં બોલતાં સંકોચા.
બોલવામાં છટકાય તો જJર છટક@ S. અને મંડળમાં બેઠો હો તો ખાસ વાત
કર@ જ ન શ[ું અથવા વાત કરવાની ઈછા થાય એું તો આR પણ નથી જ.
પણ આવી શરમાળ [ૃિતથી માર@ ફRતી થવા ઉપરાંત મને =ુ સાન થGું નથી.
ફાયદો થયો છે , એમ હવે જોઇ શ[ું hં. બોલવાનો સંકોચ મને થમ \ુ:ખકર હતો
તે હવે Zુખકર છે . મોટો ફાયદો તો એ થયો ક:, Mુ ં શ³દોની કરકસર શીnયો. માર
િવચારો ઉપર કાm ૂ મેળવવાની ટ: વ સહ:R પડ@. મને Mુ ં એું માણપ{ સહ:R
આપી શ[ું hં ક:, માર@ ભ ક: કલમમાંથી િવચાયા+ િવના ક: મા_યા િવના ભા^યે જ
કોઇ શ³દ નીકળે છે . મારાં ભાષણ ક: લખાણમાંના કોઇ ભાગને સા?ુ મને શરમ ક:
પrાતાપ કરવાપxું છે એું મને 4મરણ નથી, અનેક ભયોમાંથી Mુ ં બચી ગયો hં,
ને મારો ઘણો વખત બચી ગયો છે એ વળ@ અદકો લાભ.
અ=ુભવે મને એ પણ બતાNGું છે ક: સયના " ૂSર@એ મૌન=ું સેવન કરું ઘટ: છે .
S·યેઅS·યે પણ મ=ુtય ઘણી વેળા અિતશયો ત કર: છે અથવા R કહ:વા યો^ય
હોય તે hપાવે છે ક: aુદ@ ર@તે કહ: છે . આવાં સંકટોમાંથી બચવાને ખાતર પણ
અTપભાષી થું આવયક છે . થોું બોલનાર વગરિવચાર: નહk બોલે; પોતાના
દર: ક શ³દને તોળશે. ઘણી વેળા માણસ બોલવાને અધીરો બને છે . 'માર: પણ
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બોલું છે ' એવી dચÀી Bા %ુખને નહk મળ@ હોય? પછ@ તેને વખત આપવામાં
આNયો હોય તે તેને સા?ુ " ૂરતો નથી થતો, વધાર: બોલવા દ: વા માગણી કર: છે ,
ને છે વટ રS િવના પણ બોTયા કર: છે ! આ બધાના બોલવાથી જગતને લાભ
થયેલો ભા^યે જ જોવામાં આવે છે . તેટલા વખતનો eય થયેલો તો 4પtટ જોઇ
શકાય છે . એટલે, જોક: આરં ભમાં મા?ું શરમાળપxું મને ડંખb ું છતાં આR તે= ું
4મરણ મને આનંદ આપે છે . એ શરમાળપxું માર@ ઢાલ હતી. તેનાથી મને
પfરપ વ થવાનો લાભ મQયો. માર@ સયની " ૂSમાં મને તેથી સહાય મળ@.
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19. F 19Gપ 83
ચાળ@સ વષ+ " ૂવ- િવલાયત જનારા માણમાં થોડા હતા. તેમનામાં એવો fરવાજ
પડ@ ગયો હતો ક: પોતે પરણેલા હોય તોપણ [ુંવારા ગણાુ.ં તે %ુલકમાં
િનશાળમાં ક: કૉલેજમાં ભણનારા કોઈ પરણેલા ન હોય. િવવાfહતને િવ±ાથ²વન
ન હોય. આપણામાં તો ાચીન કાલમાં િવ±ાથ² ચાર@ને નામે જ ઓળખાતો.
આ જમાનામાં જ બાળિવવાહનો ચાલ પડPો છે . િવલાયતમાં બાળિવવાહ Rવી
વ4b ુ છે જ નહk એમ કહ@ શકાય. તેથી fહ|દ@ aુવાનોને પોતે પરણેલા છે એમ
કm ૂલ કરતાં શરમ થાય. િવવાહ hપાવવા=ું બીaુ ં એક કારણ એ ક:, જો િવવાહ
Sહ:ર થાય તો R [ુુંબમાં રહ:વા મળે તે [ુુંબની aુવાન છોકર@ઓ સાથે ફરવાહરવા અને ગેલ કરવા ન મળે . આ ગેલ ઘણે ભાગે િનદ5ષ હોય છે . માબાપો
આવી િમ{ાચાર@ પસંદ પણ કર: . Gુવક અને Gુવતીઓ વચે એવા સહવાસની
યાં આવયકતા પણ ગણાય, ક:મ ક: યાં તો દર: ક aુવાનને પોતાની
ં િવલાયતમાં 4વાભાિવક
સહધમ+ચાfરણી શોધી લેવી પડ: છે . એટલે R સંબધ
ં fહ|\ુ4તાનના નવGુવક િવલાયત જતાંવ1ત બાંધવા મંડ@ Sય તો
ગણાય તે સંબધ
પfરણામ ભયંકર આવે જ. ક:ટલીક વેળા એવાં પfરણામ આવેલાં પણ S·યા છે .
છતાં આ મોfહની માયામાં આપણા aુવાનો ફસાયા હતા. ~0ેજોને સા?ુ ગમે તેવી
િનદ5ષ છતાં આપણે સા?ુ યાzય સોબતને ખાતર તેઓએ અસયાચરણ પસંદ
કGુ.H આ Sળમાં Mુ ં પણ સપડાયો. Mુ ં પણ પાંચ છ વષ+ થયા પરણેલો હોવા છતાં
અને એક દ@કરાનો બાપ છતાં, મને [ુંવારા તર@ક: ગણાવતાં ન ડય5 ! એમ
ગણાNયાનો 4વાદ તો મ1 થોડો જ ચાnયો. મારા શરમાળ 4વભાવે, મારા મૌને મને
i ૂબ બચાNયો. Mુ ં વાત ન કર@ શ[ું છતાં 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. વ1ટનરમાં R ઘરમાં Mુ ં રહ:તો હતો તેવા ઘરમાં,
િવવેકને અથ- પણ, ઘરની દ@કર@ હોય તે મારા Rવા %ુસાફરને ફરવા લઈ Sય.
આ િવવેકને વશ થઈ આ ઘરધણી બાઈની દ@કર@ મને વ1ટનરની આસપાસની
ં
Zુદર
ટ:કર@ઓ ઉપર લઈ ગઈ. માર@ ચાલ કંઈ ધીમી નહોતી. પણ તેની ચાલ
મારા કરતાં પણ તેજ. એટલે માર: તેની પાછળ ઘસડાું રKુ.ં એ તો આખો ર4તો
વાતોના વારા ઉડાવતી ચાલે, યાર: માર: મોઢ:થી કોઈ વેળા ÕહાÕ ક: કોઈ વેળા
ં !Õ એટલો બોલ નીકળે ! તે તો
ÕનાÕનો Z ૂર નીકળે . બMુ બોલી નાiું તો Õક: ું Zુદર
પવનમાં ઊડતી Sય અને Mુ ં ઘરભેળાં Bાર: થવાય એ િવચાર ક?ું. છતાં Õહવે
પાછાં વળ@એÕ એમ કહ:વાની fહ|મત ન ચાલે. એવામાં એક ટ: કર@ની ટોચે અમે
આવી ઊભાં. પણ ઊતરું ક:મ ? પોતાના ¨ચી એડ@ના m ૂટ છતાં આ વીસપચીસ
વષ+ની રમણી વીજળ@ની Rમ ઉપરથી ઊતર@ ગઈ. Mુ ં તો હ શરિમ|દો થઈ
ઢોળાવ ક:મ ઊતરાય એ િવચાર@ રો hં. પેલી નીચે ઊભી હસે છે ; મને fહ|મત
આપે છે ; ઉપર આવી હાથ ઝાલી ઘસડ@ જવા=ું કહ: છે ! Mુ ં એવો નમાલો ક:મ
બ=ું ! માંડમાંડ પગ ઘસડતો, કાંઈક બેસતો ઊતય5. અને પેલીએ મકર@માં
Õશા...³બા...શÕ કહ@ મને શરમાયેલાને વIુ શરમાNયો. આવી મકર@થી મને
શરમાવવાનો તેને હક હતો.
પણ દર: ક જગાએ Mુ ં આમ Bાંથી બચી શ[ું ? અસય=ું ઝેર ઈર મારામાંથી
કાઢવાનો હતો. Rમ વ1ટનર તેમ ાઇટન પણ દfરયાfકનાર: આવે} ું હવા ખાવા=ું
મથક છે . યાં એક વેળા Mુ ં ગયો. R હોટ: લમાં ગયો યાં એક સાધારણ પૈસાપા{
િવધવા ડોશી પણ હવા ખાવા આવેલી હતી. આ મારો પહ:લા વષન
+ ો સમય હતો વ1તનર પહ:લાંનો. અહk ખાણામાં વાનીઓના ખરડામાં બધાં નામો gÈચ ભાષામાં
ં ણ હતો. ડોશીએ જોGું ક:
હતાં. Mુ ં તે ન સમaુ.ં આ ડોશી બેઠ@ હતી તે જ ટ: બલે Mુપ
Mુ ં અS·યો hં ને કંઈક ગભરાટમાં પણ hં. તેણે વાત શJ કર@.
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ં ૂ વણમાં છો. તમે કંઈ ખાવા=ું હ નથી
Õતમે અS·યા લાગો છો. તમે કાંઈક %ઝ
મંગાNGું !Õ
Mુ ં પેલો વાનીઓનો ખરડો વાંચી રો હતો ને પીરસનારને " ૂછવાની તૈયાર@ કર@
રો હતો. એટલે મ1 આ ભલી બાઈનો ઉપકાર મા£યો અને કKુ,ં Õઆ ખરડો Mુ ં
સમજતો નથી ને Mુ ં અાહાર@ હોઈ કઈ વ4b ુઓ િનદ5ષ છે એ માર: Sણું રKુ.ં Õ
પેલી બાઈ બોલી, Õયાર: લો તમને મદદ ક?ું ને ખરડો Mુ ં સમSુ.ં તમારાથી
ખાઈ શકાય એવી વ4b ુઓ Mુ ં તમને બતાવી શક@શ.Õ
ં થયો તે Mુ ં zયાં Zુધી
મ1 તેની મદદ સાભાર 4વીકાર@. અહkથી અમારો સંબધ
િવલાયતમાં રો યાં Zુધી અને યાર બાદ પણ વરસો લગી નUયો. તેણે લંડન=ું
પોતા=ું ઠ:કાxું આ_Gું ને મને દર રિવવાર: પોતાને યાં ખાવા જવાને નોતય5.
પોતાને યાં બીS અવસર આવે યાર: પણ મને બોલાવે, ચાહ@ને માર@ શરમ
%ુકાવે, aુવાન ીઓની ઓળખાણ કરાવે ને તેમની સાથે વાતો કરવા લલચાવે.
એક બાઈ તેને યાં જ રહ:તી. તેની સાથે બMુ વાતો કરાવે. કોઈ વેળા અમને
એકલાં પણ છોડ:.
થમ મને આ બIું વસ%ું લા^Gુ.ં વાતો કરવા=ું ન Z ૂઝે. િવનોદ પણ qું 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 સોબતમાં રસ લા^યો. તેણે તો અમા?ું
બંને= ું ભ}ું જ ચાKું હશે.
હવે Mુ ં qું 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 ઇછત ?
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હaુ પણ મોું નથી. Mુ ં સય કહ@ દ તો વધાર: સંકટમાંથી ઊગર@ જઈશ.Õ આમ
ધાર@ મ1 તેને કાગળ લnયો. મને યાદ છે તે માણે તેનો સાર આ"ું hં :
Õઆપણે ાઈટનમાં મQયાં યારÑતી તમે મારા પર ેમ રાખતાં આNયાં છો. Rમ
મા પોતાના દ@કરાની સંભાળ રાખે તેમ તમે માર@ સંભાળ રાખો છો. તમે તો એમ
પણ માનો છો ક: માર: પરણું જોઈએ અને તેથી તમે મારો પfરચય Gુવતીઓની
ં વધાર: આગળ Sય તે પહ:લાં માર: તમને કહ: ું
સાથે કરાવો છો. આવો સંબધ
જોઈએ ક: Mુ ં તમારા ેમને લાયક નથી. તમાર: ઘેર આવતો થયો યાર: જ માર:
તમને કહ: ું જોઈb ું હb ું ક: Mુ ં પરણેલો hં. fહ|\ુ4તાનના િવ±ાથ²ઓ R પરણેલા હોય
છે તે આ દ: શમાં પોતાના િવવાહની વાત ગટ નથી કરતા એમ Mુ ં Sxું hં. તેથી
મ1 પણ એ fરવાજ=ું અ=ુકરણ કGુ.H હવે જો hં ક: માર: મારા િવવાહની વાત
%ુ§લ hપાવવી નહોતી જોઈતી. માર: એક દ@કરો પણ છે . આ વાત તમાર@ પાસે
ઢાંBાને સા?ુ મને હવે બMુ \ુઃખ થાય છે . પણ સય કહ@ દ: વાની હવે મને ઈર:
fહ|મત આપી, તેથી મને આનંદ થાય છે . મને તમે માફ કરશો ? R બહ:નની સાથે
તમે મારો પfરચય કરાNયો છે તેની સાથે મ1 કશી અયો^ય ¶ટ લીધી નથી તેની
ખાતર@ આ"ું hં. મારાથી ¶ટ ન જ લેવાય એ=ું મને સં" ૂણ+ ભાન છે . પણ તમાર@
ં બંધાયેલો જોવાની હોય.
ઈછા તો 4વાભાિવકપણે જ મારો કોઈની સાથે સંબધ
તમારા મનમાં આ વ4b ુ આગળ ન વધે તે ખાતર પણ માર: તમાર@ પાસે સય
ગટ કરું જોઈએ.
Õજો આ કાગળ મQયા પછ@ તમે તમાર: યાં આવવાને સા?ુ મને નાલાયક ગણશો
તો મને %ુ§લ ખોું નહk લાગે. તમાર@ મમતાને સા?ુ Mુ ં તમારો સદાયનો ઋણી
થઈ X ૂBો hં. જો તમે મારો યાગ નહk કરો તો Mુ ં iુશીથઈશ એ માર: કm ૂલ
કરું જોઈએ. તમાર: યાં આવવાને હaુ મને લાયક ગણશો તો તેને તમારા

www.mkgandhi.org

Page 83

સયના યોગો અથવા આમકથા

ેમની એક નવી િનશાની ગણીશ, અને તે ેમને લાયક થવા મારો યન Sર@
રહ:શે.Õ
વાંચનાર સમR ક: આવો કાગળ મ1 eણ વારમાં નહk ઘડPો હોય. કોણ Sણે ક:ટલા
%ુસ§ા ઘડPા હશે. પણ આવો કાગળ મોકલીને મ1 મારા ઉપરથી મહાન બોજો
ઉતાય5.
લગભગ વળતી ટપાલે પેલી િવધવા િમ{નો જવાબ આNયો. તેમાં તેણે જણાNGું :
Õતમારો iુTલા fદલનો કાગળ મQયો. અમે બંને રા થયાં ને i ૂબ હ4યાં. તમારા
Rું અસય તો eંતNય જ હોય. પણ તમે તમાર@ હક@કત જણાવી એ ઠ@ક જ થGુ.ં
મા?ું નોત?ું કાયમ છે . આવતે રિવવાર: તમાર@ રાહ અમે જોઈqું જ, ને તમારા
બાળિવવાહની વાતો સાંભળ@qુ,ં ને તમારા ઠÀા કરવાનો આનંદ પણ મેલવીqુ.ં
આપણી િમ{તા તો Rવી હતી તીવી જ રહ:શે એ ખાતર@ રાખજો.Õ
આમ મારામાં અસય=ું ઝેર ભરાઈ ગGું હb ું તે મ1 કાઢÒું અને પછ@ તો Bાંયે
ં ૂ ાતો નહk.
મારા િવવાહ વગેર:ની વાતો કરતાં Mુ ં %ઝ
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20. Hк પI9
િવલાયતમાં રહ:તાં વષ-ક થGું હશે તેવામાં બે િથયોસૉfફ4ટ િમ{ોની ઓળખાણ
થઈ. બંને સગા ભાઇ હતા ને અિવવાfહત હતા. તેઓએ માર@ પાસે ગીતાની
વાત કર@. તેઓ એડિવન આનT+ ડનો ગીતાનો અ=ુવાદ વાંચતા હતા, પણ મને
તેઓએ તે તેમની સાથે સં4[ૃતમાં વાંચવા નોતય5. Mુ ં શરમાયો, ક:મ ક: મ1 તો
ગીતા સં4[ૃતમાં ક: ા[ૃતમાં વાંચી જ નહોતી! માર: તેમને કહ: ું પડું ક: મ1
ગીતા વાંચેલ જ નથી, પણ તમાર@ સાથે Mુ ં તે વાંચવા તૈયાર hં. મારો
સં4[ૃતનો અUયાસ પણ નહk Rવો જ છે . Mુ ં તે એટલે Zુધી સમ શક@શ ક:
તરaુમામાં અવળો અથ+ હશે તો Zુધાર@ શકાશે. આમ આ ભાઇઓની સાથે મ1
ગીતા વાંચવાનો આરં ભ કય5. બીS અયાયના છે Tલા લોકમાંના
यायतो वषयापुंसः स"गःतेषप
ू जायते ।
स"गा'संजायते कामः कामा'बोधोऽिभजायते ॥
बोधा-वित संमोहः संमोहा'ःमृितवॅमः ।
ःमृितॅंशा1ु 2नाशो बु2नाशा'ूणँयित ॥@
@િવષયો=ું dચ|તવન કરનારો થમ તેને િવષે સંગ ઊપR છે , સંગથી કામના

જ£મે છે , કામનાની પાછળ Vોધ આવે છે , Vોધમાંથી સંમોહમાંથી 4% ૃિતÝમ અને
4% ૃિતÝમમાંથી mુsનાશ થાય છે , ને ~તે તે "ુ?ુષનો પોતાનો નાશ થાય છે .
એ લોકની મારા મન ઉપર ¨ડ@ અસર પડ@. તેના ભણકારા મારા કાનમાં વા^યાં
જ કર: . ભગવâીતા અ% ૂTય 0ંથ છે એમ મને તે વેળા ભા4Gુ.ં તે મા£યતા ઘીમે
ધીમે વધતી ગઈ અને આR તવાનને સા?ુ તેને Mુ ં સવ5!મ 0ંથ ગxું hં.
મારા િનરાશાના સમયે તે 0ંથે મને અ% ૂTય સહાય કર@ છે . તેના ~0ે તરaુમા
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લગભગ બધા વાંચી ગયો hં. પણ એડિવન આન+Tડનો અ=ુવાદ મને ¡ેtઠ લાગે
છે . % ૂળ 0ંથના ભાવને SળNયો છે , છતાં તે 0ંથના તરaૂમા Rવો નથી જણાતો.
ે ના
મ1 ભગવâીતાનો આ વેળા અUયાસ કય5 તો ન જ કહ:વાય. તે મારા હંમશ
વાંચનનો 0ંથતો ક:ટલાંક વષ5 પછ@ થયો.
આ જ ભાઇઓએ મને આન+Tડ=ું mુsચfર{ વાંચવા ભલામણ કર@. અયાર Zુધી
તો સર એડિવન આન+Tડના ગીતાના અ=ુવાદની જ મને ખબર હતી. mુsચfર{
મ1 ભગવâીતા કરતાં પણ વધાર: રસથી વાંGુ.ં "ુ4તક હાથમાં લીધા પછ@ તે " ૂ?ું
કય- જ છોડ@ શBો.
આ ભાઇઓ મને એક વખત ³લૅવૅè4ક@ લૉજમાં પણ લઈ ગયા. યાં મને મૅડમ
ૅ 4ક@નાં દશ+ન કરાNયાં ને િમિસસ બેસટં નાં. િમિસસ બેસટં તે વખતે તાSં જ
³લૅવè
િથયોસૉfફકલ સોસાયટ@માં દાખલ થયાં હતાં, એટલે તે િવષેની ચચા+ અખબારોમાં
ચાલતી તે Mુ ં રસ" ૂવક
+ વાંચતો. આ ભાઇઓએ મને સોસાયટ@માં દાખલ થવા પણ
Z ૂચNGુ.ં મ1 િવનય" ૂવક
+ ના પાડ@ ને કKુ,ં 'મા?ું ધમ+ાન કંઇ જ નથી, તેથી Mુ ં કોઇ
પણ પંથમાં ભળ@ જવા નથી ઇછતો.' મને એવો nયાલ છે ક: તે જ ભાઇઓના
કહ:વાથી મ1 મૅડમ ³લૅવૅè4ક@=ું "ુ4તક 'ક@ ુ િથયોસોફ@' વાંGુ.ં તે ઉપરથી fહ|\ુ
ધમ+નાં "ુ4તકો વાંચવાની ઇછા થઈ અને fહ|\ુ ધમ+ વહ:મોથી જ ભય5 છે એવો
અdભાય પાદર@ઓના %ુખેથી સાંભળતો તે મનમાંથી ગયો.
આ જ અરસામાં એક અાહાર@ વસિત¤ૃહમાં મને માંચે4ટરના એક ભલા d4તી
મQયા. તેમણે માર@ જોડ: d4તી ધમ+ની વાત કાઢ@. મ1 તેમની પાસે મા?ું
રાજકોટ=ું 4મરણ વણN+ Gુ.ં સાંભળ@ને તે \ુઃખી થયા. તેમણે કKુ,ં 'Mુ ં પોતે અાહાર@
hં. મ±પાન પણ નથી કરતો. ઘણા d4તીઓ માંસાહાર કર: છે , મ±પાન કર: છે ,
એ સાXું પણ બેમાંથી એક: વ4b ુ લેવાની એ ધમ+માં ફરજ નથી. તમે બાઇબલ
વાંચો એવી ભલામણ ક?ું hં.' 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. તેમણે
ન શાઓ, અ=ુVમdણકા વગેર:વા»ં બાઇબલ મને વેGુ.ં મ1 તે શJ કGુ.H પણ Mુ ં
'aૂનો કરાર' વાંચી જ ન શBો. 'Rનેિસસ'-Z ૃtટમંડાણ-ના કરણ પછ@ તો વાંX ું
એટલે ¨ઘ જ આવે. 'વાંGુ'ં એમ કહ@ શકાય તે ખાતર, રસ િવના ને સમzયા
િવના, મ1 બીS કરણો બMુ કtટ" ૂવ+ક વાંયાં એમ 4મરણ છે . 'નંબસ'+ નામ=ું
કરણ વાંચતાં મને અણગમો થયો.
zયાર: 'નવા કરાર' ઉપર આNયો યાર: aુદ@ જ અસર થઈ. ઈqુના dગfરવચનની
અસર બMુ સાર@ પડ@. તે ½દયમાં ઊતGુ.H mુsએ ગીતાની સાથે સરખામણી
કર@. 'તા?ું પહ:રણ માગે તેને ~ગરiું આપR,' 'તને જમણે ગાલે તમાચો માર:
તેની આગળ ડાબો ધરR,' એ વાંચીને મને અપાર આનંદ થયો. શામળભ¸નો
છ_પો યાદ આNયો. મારા બાળક મને ગીતા, આનT+ ડ[ૃત mુsચfરત, અને ઈqુનાં
વચનો=ું એક@કરણ કGુ.H યાગમાં ધમ+ છે એ વાત મનને ગમી.
આ વાચનથી બીS ધમા+ચાય5નાં વન વાંચવા=ું મન થGુ.ં કાલા+ઇલ=ું
ં ર
'િવu ૂિતઓ અને િવu ૂિત" ૂS' વાંચવાની કોઇ િમ{ે ભલામણ કર@. તેમાંથી પેગબ
િવષે વાંચી ગયો ને તેમની મહ!ાનો વીરતાનો ને તેમની તપrયા+નો nયાલ
આNયો.
આટલા પfરચયથી Mુ ં આગળ ન વધી શBો. મારાં પર@eાનાં "ુ4તકો ઉપરાંત
બીaુ ં વાંચવાની નવરાશ Mુ ં ન મેળવી શBો, પણ માર: ધમ+-"ુ4તકો વાંચવા
જોઇએ અને બધા %ુnય ધમ5નો યો^ય પfરચય મેળવી લેવો જોઇએ એવી મારા
મને ન`ધ કર@.
ના4તકતા િવષે પણ કાÚક S·યા િવના ક:મ ચાલે? ૅડલો=ું નામ બધા fહ|દ@
Sણે જ. ૅડલો ના4તક ગણાય. તેથી તેમને િવષે= ું કÚક "ુ4તક વાંGુ.ં નામ=ું
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મને 4મરણ નથી રKુ.ં તેની મારા પર કÚ છાપ ન પડ@. ના4તકતાJપી સહરા=ું
રણ Mુ ં ઓળંગી ગયો હતો. િમિસસ બેસટં ની ક@િતª તો તે વેળા પણ i ૂબ હતી જ.
તે ના4તક મટ@ આ4તક થાયં છે એ વાતે પણ ના4તકવાદ તરફ મને ઉદાસીન
બનાNયો. 'Mુ ં િથયૉસૉfફ4ટ ક:મ બની?' એ િમિસસ બેસટં =ું ચોપાિનGું મ1 વાંચી લીIું
હb.ું ૅડલોનો દ: હાંત આ અરસામાં જ થયો. વોfક|ગમાં તેમની ~તfVયા કરવામાં
આવી હતી. Mુ ં પણ તેમાં 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 ફરતાં એક જ^યાએ અમે બધા Â: નની રાહ જોતા હતા. યાં આ ટોળાંમાંના
કોઇ પહ:લવાન ના4તકવાદ@એ પાદર@ઓમાંના એકની ઊલટતપાસ શJ કર@:
'ક:મ સાહ:બ, તમે કહો છો ના ક: ઈર છે ?'
પેલા ભલા માણસે ધીમા સાદ: જવાબ આ_યો: 'હા, Mુ ં કMુ ં hં ખરો.'
પેલો હ4યો ને ક:મ Sણે પોતે પાદર@ને માત કરતો હોય તેમ કKુ:ં 'વા?ુ, " ૃવીનો
પfરઘ ૨૮,૦૦૦ માઈલ છે એ તો કm ૂલ કરો છો ને?'
'અવય'
ં હશે ને તે Bાં હશે?'
'યાર: કહો જોઇએ ઈર=ું કદ ક:વુક
ે ાં ½દયમાં તે વાસ કર: છે .'
'આપણે સમએ તો આપણાં બંનન
'બાળકોને ફોસલાવો બાળકોને,' કહ@ પેલા યોsાએ અમે Rઓ આસપાસ ઊભા હતા
તેમની સામે િવજયી નજર: જોGુ.ં
પાદર@એ ન મૌન ધારણ કGુ.H
આ સંવાદ: વળ@ ના4તકવાદ તરફ મારો અણગમો વધાય5.
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21. िनब6ल के बल राम
ધમ+શા=ું ને \ુિનયાના ધમ5=ુ કંઇક ભાન તો થGુ,ં પણ તે ું ાન મ=ુtયને
બચાવવા સા?ુ " ૂરb ું નથી નીવડb.ું આપિ! વેળા R વ4b ુ મ=ુtયને બચાવે છે
તે= ું તેને તે વેળા નથી ભાન હોb,ું નથી ાન હોb.ું ના4તક જયાર: બચે છે યાર:
કહ: છે ક: પોતે અક4માતથી બચી ગયો. આ4તક એવે સંગે કહ:શે ક: મને ઈર:
બચાNયો, ધમ5ના અUયાસથી, સંયમથી ઈર તેના éદયમાં કટ થાય છે એું
અ=ુમાન પfરણામ પછ@ તે કર@ લે છે . એું અ=ુમાન કરવાનો તેને અિધકાર છે .
પણ બચતી વેળા તે Sણતો નથી ક: તેને તેનો સંમય બચાવે છે ક: કોણ બચાવે
છે . R પોતાના સંયમબળ=ું અdભમાન રાખે છે તેનો સંયમ રોળાઈ ગયેલો કોણે
નથી અ=ુભNયો ? શાાન તો એવે સમયે થોથાં સમાન લાગે છે .
આ બૌsક ધમ+ાનના િમયાવનો અ=ુભવ મને િવલાયતમાં મQયો. " ૂવ- એવા
ભયમાંથી Mુ ં બયો તે= ું " ૃથÉરણ કર@ શકાય તેમ નથી. માર@ તે વેળા બMુ નાની
મર ગણાય.
પણ હવે માર@ મર વીસ વષ+ની હતી. ¤ૃહ4થા¡મનો ઠ@ક અ=ુભવ મેળNયો હતો.
ઘxું કર@ને મારા િવલાયતના વસવાટના છ1 Tલા વષ+માં, એટલે ૧૮૯૦ની સાલમાં,
પોટ+4મથમાં અાહાર@ઓ=ું સંમેલન હb,ું તેમાં મને અને એક fહ|દ@ િમ{ને
આમં{ણ હb.ું અમે બંને યાં ગયા. અમને બંનેને એક બાઈને યાં ઉતારો
આપવામાં આNયો હતો.
પોટ+4મથ ખલાસીઓ=ું બંદર ગણાય છે . યાં ઘણાં ઘરો \ુરાચરણી êીઓનાં હોય
છે . તે êીઓ વેયા નહk તેમ િનદ5ષ પણ નહk. આવા જ એક ઘરમાં અમારો
ઉતારો હતો. 4વાગતમંડળે ઈરાદા" ૂવક
+ એવાં ઘર શોઘેલાં એમ કહ:વાનો આશય

www.mkgandhi.org

Page 89

સયના યોગો અથવા આમકથા

નથી. પણ પોટ+4મથ Rવા બંદરમાં જયાર: %ુસાફરોને રાખવા સા?ુ ઉતારા
શોઘવામાં આવે યાર: કયાં ઘર સારાં અને કયાં નઠારાં એ કહ: ું %ુક:લ જ થઇ
પડ:.
રાત પડ@. અમે સભામાંથી ઘેર આNયા. જમીને પાનાં રમવા બેઠા. િવલાયતમાં
સારાં ઘરોમાં પણ આમ મહ:માનોની સાથે ¤ૃfહણી પાનાં રમવા બેસે. પાનાં રમતાં
િનદ5ષ િવનોદ સMુ કર: . અહk બીભસ િવનોદ શJ થયો. મારા સાથી તેમાં િન"ુણ
હતો એ Mુ ં નહોતો Sણતો. મને આ િવનોદમાં રસ પડયો, Mુ ં પણ ભQયો.
વાણીમાંથી ચેtટામાં ઊતર@ પડવાની તૈયાર@ હતી. પાનાં એક કોર: રહ:વાની
તૈયાર@માં હતાં. પણ મારા ભલા સાથીના મનમાં રામ વ4યા, તે બોTયા, 'અTયા,
તારામાં આ કળaુગ ક:વો ! તા?ું એ કામ નહk. b ું ભાગ અહkથી. '
Mુ ં શરમાયો, ચેયો. éદયમાં આ િમ{નો ઉપકાર મા£યો. માતાની પાસે લીધેલી
િતા યાદ આવી. Mુ ં ભા^યો, માર@ કોટડ@માં Ë ૂજતો Ë ૂજતો પહ`યો. છાતી
થડકતી હતી. કાિતલના હાથમાંથી બચીને કોઈ િશકાર ¶ટ: ને તેની Rવી 4થિત
હોય તેવી માર@ હતી.
પરીને જોઈને િવકારવશ થયાનો અને તેની સાથ1 રમત રમવાની ઇછા થયાનો
આ પહ:લો સંગ હતો એમ મને ભાન છે . માર@ રાિ{ ¨ધ િવનાની ગઇ. અનેક
કારના િવચારોએ મારા ઉપર Mુમલો કય5. ઘર છ`ું ? ભા¤ું ? Mુ ં કયાં hં ? Mુ ં
સાવધાન ન રMુ ં તો મારા શા હાલ થાય ? મ1 i ૂબ ચેતીને વતવ
+ ાનો િનય કય5.
ઘર ન છોડં.ું પણ Rમ તેમ કર@ને પોટ+4મથ ઝટ છોડ@ દ:  ું એટ}ું ધાGુ.H સંમેલન
બે fદવસથી વધાર: લંબાવા=ું ન હb.ું એટલે મને 4મરણ છે તે માણે, મ1 બીR જ
fદવસે પોટ+4મથ છોડGુ.ં મારા સાથી પોટ+4મથ માં થોડા દહાડા રોકાયા.
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ધમ+ qું છે , ઇર qું છે , તે આપણામાં ક:વી ર@તે કામ કર: છે , તે કંઈ Mુ ં તે વખતે
Sણતો નહોતો. ઈર: મને બચાNયો એમ લૌfકક ર@તે Mુ ં તે વખતે સમzયો. પણ
મને િવિવધ eે{ોના એવા અ=ુભવો થયા છે . 'ઇર: ઉગાય5' એ વાBનો અથ+
આR Mુ ં બMુ સમજતો થયો hં એમ Sxું hં. પણ સાથે એ પણ Sxું hં ક: એ
વાકયની " ૂર@ fક|મત હ ¬ક@ શકયો નથી. અ=ુભવે જ તે ~કાય. પણ ઘણા
આયામક

સંગોમાં,

વક@લાતના

સંગોમાં,

સં4થાઓ

ચલાવવામાં,

રાzયકરણમાં, Mુ ં કહ@ શ[ું hં ક: 'મને ઇર: બચાNયો છે .' જયાર: બધી આશા
છોડ@ને બેસીએ, બંને હાથ હ:ઠા પડ:, યાર: કયાંક ને કયાંકથી મદદ આવીને પડ: છે
એમ મ1 અ=ુભNGું છે . 4b ુિત, ઉપાસના, ાથ+ના એ વહ:મ નથk, પણ આપણે
ખાઇએ છ@એ, પીએ છ@એ, ચાલીએ બેસીએ છ@એ, એ બIું Rટ}ું સાXું છે તેના
કરતાંયે એ વધાર: સાચી વ4b ુ છે . એ જ સાXું છે , બીaુ ં બIું ખોું છે , એમ
કહ:વામાં અિતશયો ત નથી.
આવી ઉપાસના, આવી ાથ+ના, એ કંઇ વાણીના વૈભવ નથી. તે= ું % ૂળ કંઠ નથી
પણ éદય છે . તેથી જો આપણે éદયની િનમ+ળતાને પહ`ચીએ, યાં રહ:લા તારોને
ં fઠત રાખીએ, તો તેમાંથી R Z ૂર નીકળે છે તે Z ૂર ગગનગામી બને છે . તેને
Zુસગ
સા?ુ ભની આવયકતા નથી. એ 4વભાવે જ અ\્ uુત વ4b ુ છે . િવકારોJપી
મળોની qુs કરવાને સા?ુ હાfદë ક ઉપાસના જડ@mુ¸ી છે , એ િવષે મને શંકા જ
નથી. પણ તે સાદ@ને સા?ુ આપણામાં સં" ૂણ+ નતા જોઇએ.
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= J
22. 9 
આ જ અરસામાં 4વ. નારાયણ હ:મચં& િવલાયતમાં આNયા હતા. લેખક તર@ક:
તેમ=ું નામ મ1 સાંભQGું હb.ું તેમને Mુ ં નેશનલ ઈ£ડયન એસોિસયેશનવાળાં િમસ
મૅિન|ગને યાં મQયો. િમસ મૅિન|ગ Sણતાં હતાં ક: મને બધાની સાથે ભળાતાં
ં ૂ ે મોઢ: બેઠો રહ:તો; કોઈ બોલાવે તો
નહોb ું આવડb.ું Mુ ં તેમને યાં જતો યાર: %ગ
જ બો}ુ.ં
તેમણે નારાયણ હ:મચં&ની ઓળખાણ કરાવી.
નારાયણ હ:મચં&ને ~0ે નહોb ું આવડb.ું તેમનો પોશાક િવdચ{ હતો. બેડોળ
પાટ} ૂન પહ:GH ુ હb.ું ઉપર ચોળાઈ ગયેલો, કાંઠલે મેલો, બદામી રં ગનો કોટ હતો.
નેકટાઈ ક: કોલર નહોતાં. કોટ પારસી ઘાટનો પણ ડોળ િવનાનો. માથે
ં ૂ ેલી ટોપી હતી. તેમણે લાંબી દાઢ@ રાખી હતી.
>મતાંવાળ@ ઊનની ¤થ
કદ એકવfડGું ઠkગxું 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 વચે નારાયણ હ:મચં& િવdચ{ લાગતા હતા અને બધાથી
નોખા પડ@ જતા હતા.
'આપ=ું નામ મ1 બMુ સાંભQGું છે . આપનાં કંઈ લખાણો પણ વાંયાં છે . આપ માર:
યાં આવશો?'
નારાયણ હ:મચં&નો સાદ ભાંભરો હતો. તેમણે હસ%ુખે ચહ:ર: જવાબ આ_યો:
'તમે Bાં રહો છો?'
'4ટોર 4Âટમાં.'
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'યાર: તો આપણે પડોશી છ@એ. માર: ~0ે શીખું છે . તમે 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 યાં આવીશ.'
'ના ના, Mુ ં જ તમાર: યાં આવીશ. માર@ કને પાઠશાળા છે તે Mુ ં લેતો આવીશ.'
અમે વખત %ુકરર કય5. અમાર@ વચે ભાર: 4નેહગાંઠ બંધાઈ.
નારાયણ હ:મચં&ને Nયાકરણ %ુ§લ નહોb ું આવડb.ું 'ઘોડો' fVયાપદ બને ને
'દોડુ'ં નામ બને. આવા િવનોદ@ દાખલા તો મને ક:ટલાયે યાદ છે . પણ નારાયણ
હ:મચં& 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 િનશાળમાં શીnયો નથી. મને મારા િવચારો જણાવવામાં
Nયાકરણની જJર નથી જણાઈ. aુઓ, તમને બંગાળ@ આવડ: છે ? મને તો બંગાળ@
આવડ:. Mુ ં બંગાળમાં ફય5 hં. મહિષª દ: વે£&નાથ ટાગોરનાં "ુ4તકોનો તરaુમો તો
¤ુજરાતીમાં Sને મ1 જ આ_યો છે ના? માર: તો ઘણી ભાષામાંથી ¤ુજરાતની
Sને તરaુમા આપવા છે . તે કરવામાંયે Mુ ં શ³દાથ+ને નથી વળગતો. ભાવાથ+
આ"ું એટલે મને સંતોષ. માર@ પછ@ બીSઓ ભલે વધાર: આપે. Mુ ં તો વગર
Nયાકરણે મરાઠ@ Sxુ,ં fહ|દ@ Sxુ,ં ને હવે ~0ે Sણતો થવા લા^યો. માર: તો
શ³દભંડાર જોઈએ. તમે ન Sણતા ક: એકલી ~0ેથી મને સંતોષ થવાનો છે .
માર: તો gા£સ જું છે , ને gÈચ શીખી લે ું છે . Mુ ં Sxું hં ક: gÈચ સાfહય બહો»ં છે .
બનશે તો જમન
+ ી પણ જઈશ ને જમન
+ શીખી લઈશ.'
આમ નારાયણ હ:મચં&ની ધારા ચાલતી જ રહ@. ભાષાઓ Sણવાનો ને %ુસાફર@
કરવાનો તેમનો 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 Bાં છે ?'
'માર: પૈસા=ું qું કામ? માર: Bાં તમારા Rવી ટાપટ@પ કરવી છે ? માર: ખાું ક:ટ}ું
ને પહ:રું ક:ટ}ુ?ં મારાં "ુ4તકોમાંથી મને કંઈક મળે છે તે અને થોું િમ{ો આપે
તે બસ થઈ Sય. Mુ ં તો બધે {ીS વગ+માં જ જનારો રો. અમેfરકા ડ:કમાં
જઈશ.'
નારાયણ હ:મચં&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 કરતાં પણ વધાર: િવાસ હતો.
અમે રોજ મળતા. અમાર@ વચે િવચાર તેમ જ આચાર=ું સા°ય ઠ@ક હb.ું બે
અાહાર

કરનારા હતા.

બપોરના ઘણી વેળા સાથે

જમીએ.

આ

મારો

અઠવાfડયાના સ!ર િશdલ|ગમાં રહ:વાનો ને 4વયંપાક કરવાનો કાળ હતો. Mુ ં
~0ે ઢબની રસોઈ ક?ું. તેમને દ: શી ઢબ િવના સંતોષ ન જ વળે . દાળ જોઈએ
જ. Mુ ં ગાજર ઈયાfદનો Z ૂપ બનાું તેથી માર@ દયા ખાય. તેમણે મગ Bાંકથી
શોધી કાઢàા હતા. એક fદવસે માર: સા?ુ મગ રાંધીને લાNયા ને મ1 અયંત
4વાદથી ખાધા. પછ@ તો અમાર: આવી આપલે કરવાનો Nયવહાર વયો. Mુ ં માર@
વાનગી તેમને ચખાું ને તે મને પોતાની ચખાડ:.
આ સમયે કાfડëનલ મૅિન|ગ=ું નામ સMન
ુ ે %ુખે હb.ું ગોદ@ના મaૂરોની હડતાળ
હતી. જૉન બ£સ+ અને કાfડëનલ મૅિન|ગના યનથી હડતાળ વહ:લી બંધ થઈ.
કાfડëનલ મૅિન|ગની સાદાઈ િવષે fડઝરાયેલીએ લnGું હb ું તે મ1 નારાયણ હ:મચં&ને
સંભળાNGુ.ં
'યાર: માર: તો એ સાIુ"?ુ ુ ષને મળું જોઈએ.'
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'એ તો બMુ મોટા માણસ રા. તમને ક:મ મળશે?'
'Mુ ં બતાું તેમ. તમાર: માર: નામે કાગળ લખવો. Mુ ં લેખક hં એવી ઓળખાણ
આપજો. તેમના પરોપકાર@ કાયન
+ ો ધ£યવાદ Sતે આપવા માર: મળું છે એમ
લખજો. ને એમ પણ લખજો ક:, મને ~0ે વાત કરતાં ન આવડ: તેથી માર:
તમને \ુભાિષયા તર@ક: લઈ જવા પડશે.'
મ1 એવા કારનો કાગળ લnયો. કાfડëનલ મૅિન|ગનો જવાબ બે {ણ દહાડામાં એક
પ!ામાં આNયો. તેમણે મળવાનો સમય આ_યો.
અમે બંને ગયા. મ1 તો દ4b ૂર %ુજબ %ુલાકાતી કપડાં પહ:યાH. નારાયણ હ:મચં& તો
Rવા હતા તેવા જ: એ જ કોટ ને એ જ પાટ} ૂન. મ1 િવનોદ કય5. તેમણે મને હસી
કાઢàો ને બોTયા:
'તમે Zુધર: લા બધા બીકણ છો. મહા"ુ?ુષો કોઈના પોશાક સા%ું નથી જોતા. તેઓ
તો તેના éદયને તપાસે છે .'
અમે કાfડëનલના મહ:લમાં વેશ કય5. મકાન મહ:લ જ હb ું અમે બેઠા ક: b ુરત એક
Zુકલકડ@, mુા, ¨ચા "ુ?ુષે વેશ કય5. અમાર@ બંનેની સાથે હાથ મેળNયા.
નારાયણ હ:મચં&ને આવકાર દ@ધો.
'માર: આપનો વખત નથી લેવો. મ1 તો આપને િવષે સાંભQGું હb.ું આપે
હડતાલમાં R કામ કGુH તેને સા?ુ આપનો ઉપકાર માનવો હતો. \ુિનયાના
સાIુ"?ુ ુ ષોનાં દશ+ન કરવાનો મ1 fરવાજ રાnયો છે . તેથી આપને મ1 આટલી ત4દ@
આપી.' આ વાBોનો તરaુમો કર@ દ: વા=ું મને નારાયણ હ:મચં& : ફરમાNGુ.ં
'તમે આNયા તેથી Mુ ં રા થયો. Mુ ં ઉમેદ રાiું hં ક: તમને અહkનો વસવાટ
અ=ુ[ૂળ આવશે. ને અહkના લોકોની તમે ઓળખાણ કરશો. ઈર તમા?ું ભ}ું
કરો.' આમ કાfડëનલ બોTયા ને ઊભા થયા.
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એક વેળા નારાયણ હ:મચં& માર: યાં ધોિતGું ને પહ:રણ પહ:ર@ને આNયા. ભલી
ઘરધdણયાણીએ બાર ઉઘાડPાં ને બીની. માર@ પાસે આવી (મારાં ઘર તો Mુ ં
બદTયાં જ કરતો એ વાંચનારને યાદ હશે), ને બોલી: 'કોઈ ગાંડા Rવો માણસ
તમને મળવા માગે છે .' Mુ ં દરવાR ગયો ને નારાયણ હ:મચં&ને જોયાં. Mુ ં આભો જ
બની ગયો. તેમના %ુખ ઉપર રોજના હા4ય િસવાય કંઈ જ ન મળે .
'પણ તમને છોકરાંઓએ કનડગત ન કર@?'
'માર@ પાછળ દોડતાં હતાં. મ1 કંઈ યાન ન આ_Gું એટલે તેઓ શાંત થઈ ગયાં,'
મને જવાબ મQયો.
નારાયણ હ:મચં& થોડા માસ િવલાયતમાં રહ@ પાર@સ ગયા. યાં gÈચ અUયાસ
આદય5, ને gÈચ "ુ4તકોના તરaુમા શJ કયા+. તેમનો તરaુમો તપાસવા " ૂરb ું gÈચ
મને આવડb ું હb,ું તેથી તે જોઈ જવા કKુ.ં મ1 જોGું ક: તે તરaુમો ન હતો પણ
ક:વળ ભાવાથ+ હતો.
છે વટ:, તેમણે અમેfરકા જવાનો પોતાનો િનrય પાર પાડPો. %ુસીબતે ડ:કની ક:
{ીS વગ+ની fટfકટ મેળવી શBા હતા. અમેfરકામાં તેમને ધોિતGું પહ:રણ
પહ:ર@ને નીકQયાને સા?ુ 'અસUય પોશાક પહ:યા+'ના તહોમત ઉપર પકડવામાં
આNયા હતા. મા?ું 4મરણ એું છે ક: પાછળથી તે ¶ટ@ ગયા હતા.
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23.   ш7
સન ૧૮૯૦માં પાર@સમાં મહાદશન
+ ભરાGું હb.ું તેની તૈયાર@ઓ િવષે Mુ ં વાંચતો.
પાર@સ જોવાની તો તી« ઈછા હતી જ. આ દશ+ન જોવા S તો બેવડો લાભ
થાય એમ િવચાGુ.H દશ+નમાં એફ@લ ટાવર જોવા=ું ખ1ચાણ બMુ હb.ું એટાવર
ક:વળનો લોખંડનો છે . એક હSર >ટ ¨ચો છે . એક હSર >ટા ¨Xુ મકાન ઊuું
જ ન રહ@ શક: એવી તે પહ:લાં કTપના હતી. બીaુ ં તો દશ+નમાં ઘxું યે હb.ું
મ1પાર@સમાં અાહાર=ું એક મકાન હb ું એ િવષે વાGું હb.ું યાં એક કોટડ@ રોક@.
ં ?ું બIું જોવા=ું
ગર@બાઈથી %ુસાફર@ કર@ પાર@સ ગયો. સાત fદવસ રો. ઘxુખ
પગપાળા જ કGુ.H સાથે પાર@સની, તે દશ+નની ગાઈડ ને તેનો ન શો રાnયાં
હતાં તેને આધાર: ર4તાઓ શોધીને %ુnય વ4b ુઓ 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 યાં
ખાxું ખાIું °ને સાડા સાત િશdલ|ગમાં દ@વાસળ@ મેલી.
પાર@સના ાચીન દ: વળો યાદ રહ@ ગયાં છે . તેમની ભNયતા, તેમની ~દર
મળતી શાંિત ન uુલય તેવાં છે . નો{દામની કાર@ગર@ ને ~દર=ું dચ{કામ યાદ
રહ@ ગયાં છે . Rમણે લાખો Jિપયા આવાં 4વગ²ય દ: વળોમાં નાnયા હશે
તે%,્ અનામાં ¨ડ: ¨ડ: ઈરેમ તો હશે જ એમ લાગે%.ું
પાર@સની ફ:શન=ુ,ં પાર@સના 4વેછાચાર=ુ,ં તેમના Uગ=ું ઠ@ક વાંGું હb.ું તે તો
શેર@એ શેર@એ જોવામાં આવb ું જ હb.ું પણ આ દ: વળો તે ભોગોથી નોખા તર@
આવતાં હતાં. દ: વળમાં પેસતાં જ બહારની અશાંિત uુલાઈ Sય. લોકોની વતx
+ ૂક
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બદલાઈ Sય. લોકો અદબથી વત-. યાં 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 µટં ૂ ણે પડ@ને ાથ+ના કરનરા ઉપાસકો આરસના પથરને નહોતા
" ૂજતા, પણ તેમાં રહ:Tક@ તેમની કTપનાની શ તને " ૂજતા હતા. તેથી તેઓ
ઈરનો મfહમા ઓછો નહોતા કરતા પણ વધારતા હતા, એવી અસર મારાઅ મન
ઉપર થવા=ું ઝાંi ુ 4મરણ મને આજ પણ છે .
એfફલ ટાવર િવષે બે બોલ આવયક છે . એfફલ ટાવર હાલશો અથ+ સાર: છે એ Mુ ં
નથી Sણતો. દશ+નમાં ગયા પછ@ દશન
+ િવષે વણ+નો તો વાંચવામાં આવે જ.
તેમાં તેની 4b ુિત પણ સાંભળ@ ને િન|દા પણ સાંભળ@. િન|દા કરનારામાં અ0ેસર
ટૉલ4ટોય હતા એું મને યાદ છે . તેમણે લખે} ું ક: એfફલ ટાવર મ=ુtયની
% ૂખા+ઈ=ું dચí છે , તેના ાન=ુ% ્ પfરણામ નથી. તેમના લેખમાં તેમણે જણાNGું
હb ું ક:, \ુિનયાના ચાલતા ઘણા નશાઓમાં તમા[ુ= ું Nયસન એક ર@તે સMુથી
ખરાબ છે . R [ુકમ+ કરવાની fહ|મત દાJ પીવાથી ન આવે તે બીડ@ પીવાથી આવે
છે . દાJ પીનાર ગાંડો બને છે , zયાર: બીડ@ પીનારની અÉલને I ૂમસ ચડ: છે . ને
તેથી તે હવાઈ fકTલા બાંધવા મંડ@ Sય છે . એfફલ ટાવર આવા Nયસન=ું
પfરણામ છે એવો ટૉલ4ટૉયે પોતાનો અdભાય Sહ:ર કય5 હતો.
એfફલ ટાવરમાં કqું 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 રમકું હb.ું ને zયાં Zુધી આપણે મોહને વશ છ@એ યાં Zુધી
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. IK  L9—પ પM4?
R કામÑબાfર4ટર થવાÑને સા?ુ Mુ ં િવલાયત ગયો હતો તે= ું મ1 qું કGુH એ=ું
વણ+ન મ1 આટલે લગી %ુલતવી રાnGું છે . હવે તેને િવષે કંઈક લખવાનો સમય
આNયો છે .
બાfર4ટર થવા સા?ુ બે વ4b ુની જJર હતી. એક તો Õટમ+ ભરવીÕ એટલે સ{
સાચવવાં. વષ+માં ચાર સ{ હોય. એવા બાર સાચવવાં. બી વ4b ુ કાયદાની
પર@eા આપવી. સ{ સાચવવાં એનો અથ+ Õખાણાં ખાવાંÕ, એટલે ક:, દર: ક સ{માં
લગભગ ચોવીસ ખાણાં હોય તેમાંથી છ ખાવાં. ખાણાં ખાવાં એટલે ખાું જ એવો
િનયમ નહk; પન નીમેલે વખતે હાજર થું ને ખાxું " ૂ?ું થવાનો વખત થાય યાં
Zુધી બેઠા રહ:.ું સામા£ય ર@તે તો સૌ ખાય ને પીએ જ. ખાણામાં સાર@ સાર@
વાનીઓ હોય, ને પીવામાં 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
યાં ઘxું ઓhં ગણાય, ક:મ ક: બહારની વીશીમાં એું ખાxું લેનારને દાJના જ
લગભગ એટલા પૈસા પડ:. ખાવાના ખચ+ કરતાં દાJ પીનારને પીવા=ું ખચ+ વધાર:
હોય છે એ વાત આપણને fહ|\ુ4તાનમાંÑજો ÕZુધયા+Õ ન હોઈએ તોÑઆrયજ
+ નક
લાગે. મને િવલાયત જતાં આ ાનથી "ુtકળ આઘાત પહ`ચેલો; ને દાJ પીવાની
પાછળ એટલા પૈસા બરબાદ કરતાં લોકોનો વ ક:મ ચાલતો હશે એ ન સમSb.ું
પાછળથી સમજતાં શીnયો ! Mુ ં આરં ભકાળમાં કંઈ જ ન ખાતો. ક:મ ક: મને ખપે
ે ી
એું તો મા{ રોતી, બાફ:લાં પટ:ટાં ને કોબી હોય. આરં ભમાં તો તે ન ગ°યાંતથ
ન ખાધાં; પાછળથી zયાર: તેમાં 4વાદ જોઈ શBો યાર: તો બી વાનીઓ પણ
મેળવવાની શ ત મારામાં આવી ગઈ હતી.

www.mkgandhi.org

Page 99

સયના યોગો અથવા આમકથા

િવ±ાથ²ઓને સા?ુ એક Sત=ું ખાxું ને Õબે£ચરોÕ (િવ±ામંfદરના વડાઓ)ને સા?ુ
બીaુ ં ને ભાર: ખાxું હોય. માર@ સાથે એક પારસી િવ±ાથ² હતા તે પણ અાહાર@
બ£યા હતા. અમે બંનેએ અાહારના ચારાથ- બે£ચરના ખાણામાંથી અાહાર@ને
ખપતા પદાથ5ની અર કર@. તે અર મંaૂર રહ@, એટલે અમને બે£ચરના
તેબલ ઉપરથી ફળાfદ અને બીSં શાક મળવા લા^યાં.
દાJ તો મને ન ખપે. ચાર જણ વચે દાJની બે બાટલીઓ મળે . એટલે માર@
માગણી ઘણી ચોકડ@ઓમાં થાય. Mુ ં ન પી એટલે બાક@ના {ણ વચે બે બોટલ
Õઊડ:Õ ના ! વળ@ આ સ{ોમાં એક ભાર: રાત (0ા£ડ નાઈટ) થાય. તે દહાડ: Õપોટ+Õ,
Õશેર@Õ, ઉપરાંત Õશૅ°પેનÕ 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
િનમં{ણ પણ મળે .
આ ખાણાંપીણાંથી બાfર4ટર@માં શો વધારો થઈ શક: એ Mુ ં ન યાર: જોઈ શBો, ન
પાછળથી. એવો એક સમય હતો ખરો ક: zયાર: આ ખાણામાં થોડા જ િવ±ાથ²ઓ
હતા ને તેઓ તથા બે£ચરો વચે વાતા+લાપ થતો ને ભાષણો પણ થતાં. આમાંથી
તેઓ Nયવહારાન મેળવી શકતા, સાર@ માઠ@ પણ એક કારની સUયતા
ક:ળવતા, અને ભાષણ કરવાની શ ત વધારતા. આ બIું મારા વખતમાં તો
અશB જ હb.ું બે£ચરો તો છે ટ: અ4" ૃય થઈ બેઠા હોય. આ aૂના fરવાજનો
પાછળથી કશો અથ+ ન રો. છતાં તે ાચીનતાેમીÑધીમાÑ×^લંડમાં રહ@ ગયો.
કાયદાનો અUયાસ સહ:લો હતો. બાfર4ટરો િવનોદમાં Õfડનર (ખાણાના) બાfર4ટરÕ
તર@ક: જ ગણાતા. સMુ Sણતા ક: પર@eાની fક|મત નહk Rવી હતી. મારા સમયમાં
બે પર@eાઓ હતી : રોમન લૉ અને ×^લંડના કાયદા. બે કકડ: અપાતી આ
પર@eાનાં "ુ4તકો %ુકર+ હતાં. પણ તે તો ભા^યે જ કોઈ વાંચે. રોમન લૉને સા?ુ
નાની નîધો લખાયેલી તે પંદર fદવસમાં વાંચીને પાસ થનારને મ1 જોયેલા. તે ું
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જ ×^લંડના કાયદા િવષે. તેની ન`ધપોથીઓ બે {ણ માસમાં " ૂ?ું કરતા
િવ±ાથ²ઓને પણ મ1 જોયેલા. પર@eાના સવાલો સહ:લા, પર@eકો ઉદાર. રોમન
લૉમાં પાસના ૯૫ થી ૯૯ ટકા આવતા ને છે Tલી પર@eામાં ૭૫ અથવા તેથી
ઉપરાંત એટલે નાપાસ થવાનો ભય બMુ થોડો. વળ@ પર@eા વષ+માં એક નહk
પણ ચાર હોય. આવી સગવડોવાળ@ પર@eા કોઈને બોSJપ ન જ લાગે.
પણ મ1 તેને બોSJપ કર@ % ૂક@. મને લા^Gું ક: માર: અસલ "ુ4તકો વાંચી જ જવા
જોઈએ. ન વાંચવામાં મને છે તરિપ|ડ@ લાગી. તેથી મ1 તો અસલ "ુ4તકો ખર@દ@
ઠ@ક ખચ+ કGુ.H Õરોમન લૉÕ લૅfટનમાં વાંચી જવાનો િનrય કય5. િવલાયતની
મૅfÂÎુલેશનમાં Mુ ં લૅfટન શીખેલો તેનો અહk ઉપયોગ થયો. આ વાચન Nયથ+ ન
ગGુ.ં દdeણ આfgકામાં રોમન ડચ લૉ માણu ૂત હોય છે . તે સમજવામાં મને
જ4ટિનયન=ું વાચન બMુ ઉપયોગી થઈ પડુ.ં
×^લંડના કાયદા=ું વાચન Mુ ં નવ માસમાં ઠ@ક મહ:નતે " ૂ?ું કર@ શBો. ક:મ ક:
m ૂમના Õકૉમન લૉÕ=ું મોું પણ રિસક "ુ4તક વાંચતાં જ ઠ@ક ઠ@ક વખત ગયો.
4નેલની Õઈ વટ@Õમાં રસ આNયો, પણ સમજતાં દમ નીકQયો. Nહાઇટને ટÒ ૂડરના
%ુnય ક:સોમાંના R વાંચવાના હતા તે વાંચતાં મને ગ°મત પડ@ ને ાન પણ
મQGુ.ં િવdલય°સ ને એડવડ+ï્નાં 4થાવર િમલકત ઉપરનાં "ુ4તક અને ¤ુડ@વ=ું
ં
જગમ
િમલકત=ું "ુ4તક Mુ ં રસ" ૂવક
+ વાંચી શBો. િવdલય°સ=ું "ુ4તક તો મને
નવલકથા Rું લા^Gુ.ં તે વાંચતાં કંટાળો જ ન આNયો. કાયદાનાં "ુ4તકોમાં
તેટલા જ રસથી તો fહ|\ુ4તાન આNયા પછ@ Mુ ં મેઈનનો Õfહ|\ુ લૉÕ વાંચી શક:લો.
પણ fહ|\ુ4તાનના કાયદાની વાત અહk નહk ક?ું.
પર@eાઓ પસાર કર@. ૧૮૯૧નો દસમી aૂને Mુ ં બાfર4ટર કહ:વાયો, અdગયારમીએ
×^લંડની હાઈકોટ+માં અઢ@ િશ|dલ|ગ આપી મા?ું નામ ન`ધાNGુ,ં બારમી aૂને
fહ|\ુ4તાન તરફ પાછો વQયો.
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પણ માર@ િનરાશા અને ભીિતનો પાર નહોતો. કાયદાઓ વાંયા તો ખરા, પણ Mુ ં
વક@લાત કર@ શ[ું એું તો મને કંઈ જ નથી આવડું એમ લા^Gુ.ં
આ Nયથાના વણ+નને સા?ુ નોiું કરણ જોઈએ.
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25. 4 /8
 $ 
બાfર4ટર કહ:વાું સહ:} ું લા^Gુ,ં પણ બાfર4ટ?ું કરું અધ?ું જણાGુ.ં કાયદાઓ
વાંયા પણ વક@લાત કરવા=ું ન શીnયો. કાયદામાં મ1 ક:ટલાક ધમ+િસsાંતો વાંયા
તે ગ°યા. પણ તેમનો ધંધામાં ક:મ ઉપયોગ કર@ શકાશે એ સમજ ન પડ@. 'તમા?ું
R હોય તે એવી ર@તે વાપરો ક: Rથી બીSની િમલકતને =ુકસાન ન પહ`ચે.' આ
તો ધમ+વચન છે . પણ તેનો, વfકલાતનો ધંધો કરતાં અસીલના ક:સમાં ક:મ
ઉપયોગ કર@ શકાતો હશે એની ગમ ન પડ@. Rમાં એ િસsાંતનો ઉપયોગ થયો
હતો એવા ક:સ વાંચી ગયો હતો, પણ તેમાંથી એ િસsાંત લા¤ુ પાડવાની Gુ ત
મને ન જડ@.
ં ે નહોb.ું fહ|\ુ શા,
વળ@ fહ|\ુ4તાનના કાયદા=ું તો વાંચેલા કાયદામાં નામ સરiુય
ઇ4લામી કા= ૂન ક:વા હશે એયે ન જ S·Gુ.ં દાવાઅર ઘડતાં ન શીnયો. Mુ ં તો
ં ૂ ાયો. fફરોજશા મહ:તા=ું નામ સાંભQGું હb.ું એ અદાલતોમાં િસ|હની Rમ
i ૂબ %ઝ
ગÌના કર: છે તે િવલાયતમાં કઈ ર@તે શીnયા હશે ? તેમના Rટલી હોિશયાર@ તો
આ જ£મે આવવાની નથી જ, પણ વક@લ તર@ક: આિવકા મેળવવાની શ ત
આવવા િવષે પણ મને મહા શંકા પેદા થઇ.
આ ગડમથલ કાયદાનો મારો અUયાસ ચાલી રો હતો તે દર°યાન જ ચાલતી
હતી. માર@ %ુક:લીઓ એક બે િમ{ોને જણાવી. તેમણે દાદાભાઈની સલાહ લેવા
Z ૂચNGુ.ં દાદાભાઈ ઉપર માર@ પાસે કાગળ હતો એ તો Mુ ં અગાઉ લખી X ૂકયો hં.
એ કાગળનો ઉપયોગ મ1 મોડો કય5.એવા મહાન "ુ?ુષને મળવા જવાનો મને શો
અિધકાર હોય? તેમ=ું કયાંક ભાષણ હોય તો Mુ ં સાંભળવા S ને એક i ૂણે બેસી
¬ખ ને કાનને b ૃ_ત કર@ ચાTયો આુ.ં તેમણે િવધાથ²ઓના સમાગમમાં આવવા
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સા?ુ એક મંડળ પણ 4થા_Gું હb.ું તેમાં Mુ ં હાજર@ ભરતો. દાદાભાઈની િવ±ાથ²ઓ
યેની કાળ જોઈ તેમ જ િવ±ાથ²ઓનો તેમના યેનો આદર જોઈ Mુ ં આનંદ
પામતો. છે વટ: તેમને પેલો ભલામણપ{ આપવાની fહ|મત તો મ1 કર@. તેમને
મQયો. તેમણે મને કહ:}:ું 'તાર: મને મળું 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 Z ૂચના કર@. િમ.
િપકટ કૉ£ઝરવેfટવ પeના હતા. પણ તેમનો 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 %ુલાકાત Mુ ં કદ@
u ૂલી 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 થવામાં ભાર:
હોિશયાર@ની જJર નથી હોતી. સામા£ય ામાdણકતાથી ને ખંતથી મ=ુtય
ે ી ચલાવી શક:. બધા ક:સોમાં કંઈ ¬ટ@Iટ@ઓ
ંૂ
વક@લાતનો ધંધો Zુખથ
નથી હોતી.
વા?ુ, તા?ું સામા£ય વાચન qું છે ?'
મ1 zયાર: મારા વાચનની વાત કર@ યાર: તેઓ જરા િનરાશ થયા એમ મ1 જોGુ.ં
ું
પણ તે િનરાશા edણક હતી. bરત
પાhં તેમના ચહ:રા ઉપર હા4ય છવાGું ને તેઓ
બોTયા:
'તા?ું દદ+ હવે સમજયો. તા?ું સામા£ય વાચન બMુ થોું છે . તને \ુિનયા=ું ાન
નથી. વક@લને તે િવના ન ચાલે. ત1 તો fહ|\ુ4તાનનો ઈિતહાસ પણ નથી વાંયો.
વક@લને મ=ુtય4વભાવની ખબર હોવી જોઈએ. તેને ચહ:રા ઉપરથી માણસને
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ઓળખતાં આવડું જોઈએ. વળ@, દર: ક fહ|\ુ4તાનીને fહ|\ુ4તાનના ઈિતહાસ=ું પણ
ં નથી, પણ તે ાન તને હોું
ભાન હોું જોઈએ. આને વક@લાત સાથે સંબધ
ે ન=ું ૧૮૫૭ના બળવા=ું "ુ4તક પણ નથી
જોઇએ. Mુ ં જો hં ક: ત1 ક: અને મૅલસ
વાંGુ.ં એ તો b ુરત વાંચી જ જR.' આમ કહ@ લૅવેટર અને શેમલપેિનકનાં
%ુખસા%ુf&ક િવ±ા (fફdઝયૉ^નૉિમ) ઉપરનાં "ુ4તકનાં નામ લખી આ_યાં.
મ1 આ mુજરગ િમ{નો i ૂબ આભાર મા£યો. તેમની હાજર@માં તો માર@ ભીિત
eણભર જતી રહ@, પણ બહાર નીકQયો ક: b ુરત મારો ગભરાટ પાછો શJ થયો.
ચહ:રા ઉપરથી માણસને ઓળખી કાઢવો એ વાકય ગોખતો અને પેલાં બે
ે ર=ું "ુ4તક ખર@ßુ.ં
"ુ4તકોનો િવચાર કરતો ઘેર પહ`યો. બીR fદવસે લૅવટ
ે ર=ું "ુ4તક વાંGુ.ં પણ તે તો 4નેલના
શેમલપેિનક=ું તે \ુકાને ન મQGુ.ં લૅવટ
કરતાં અઘ?ું લા^Gુ.ં રસ પણ નહk Rવો લા^યો. શેકસિપયરના ચહ:રાનો અUયાસ
કય5. પણ લંડનના ર4તાઓ પર ચાલતા શેકસિપયરોને ઓળખવાની શ ત તો ન
જ આવી.
લૅવેટરમાંથી મને ાન ન મQGુ.ં િમ. િપ|કટની સલાહનો સીધો ઉપયોગ મને થોડો
જ થયો, પણ તેમના 4નેહનો ઉપયોગ બMુ થયો. તેમના હસ%ુખો ઉદાર ચહ:રો
યાદ રહ@ ગયો. તેમનાં વચન ઉપર ¡sા રાખી ક: , વક@લાત કરવા સા?ુ fફરોજશા
મહ:તાની હોિશયાર@, યાદશ ત, વગેર:ની આવયકતા ન હોય; ામાdણકપણાથી
ને ખંતથી કામ ચલાવાશે. એ બેની % ૂડ@ તો માર@ પાસે ઠ@ક માણમાં હતી એટલે
¨ડ: કંઇક આશા આવી.
ક: અને મૅલેસન અ=ું "ુ4તક તો Mુ ં િવલાયતમાં ન જ વાંચી શકયો. પણ તે પહ:લી
તક: વાંચી લેવા ધાGુ+ હb.ું તે %ુરાદ દdeણ આfgકામાં બર આવી. આમ િનરાશામાં
ં ઈને બંદર: 'આસામ'
જરાક Rટ}ું આશા=ું મેળવણ લઈ Ëુજતે પગે Mુ ં %ુબ
4ટ@મરમાંથી ઊતય5. બંદર પર દfરયો ગરમ હતો. લૉ£ચમાં ઊતરવા=ું હb.ું
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૧. રાયચંદભાઈ
ં ઈના બારામાં દfરયો તીખો હતો. aૂન-aુલાઈમાં
છે Tલા કરણમાં મ1 લnGું ક: %ુબ
fહ|દ@ મહાસાગરને િવષે એ નવાઈની વાત ન ગણાય. દfરયો એડનથી જ એવો
હતો. સMુ માંદા હતા, એકલો Mુ ં મS કરતો હતો. તોફાન જોવા ડ:ક ઉપર રહ:તો.
ભkSતો પણ ખરો. સવારના ખાણા વખતે ઉતા?ુઓમાં અમે એક બે જ હોઈએ.
અમાર: ઓટની ઘ1સ રકાબી ખોળામાં % ૂક@ને ખાવી પડતી, નહk તો ઘ1સ જ
ખોળામાં પડ: એવી 4થિત હતી !
આ બહાર=ું તોફાન માર: મન તો ~તરના તોફાનના dચM્નJપ હb.ું પણ બહારના
તોફાન છતાં Rમ Mુ ં શાંત રહ@ શBો તેમ ~તરના તોફાન િવષે પણ કહ@ શકાય
એમ મને લાગે છે . £યાતનો Ù તો હતો જ. ધંધાની dચ|તાને િવષે લખી X ૂBો
hં. વળ@ Mુ ં Zુધારક રો એટલે મનમાં ક:ટલાક Zુધારા કTપી રાnયા હતા તેની
પણ fફકર હતી. બી અણધાર@ ઉપ થઈ.
માનાં દશ+ન કરવા Mુ ં અધીરો થઈ રો હતો. અમે ગોદ@માં 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 યાં જ ઉતારવાનો
ં િવલાયતમાં થયો તે દ: શમાં
હતો, એટલે મને યાં જ કઈ ગયા. આમ R સંબધ
કાયમ રો ને વધાર: \ૃઢ થયો, તેમ જ બેઉ [ુુંબમાં સય5.
માતાના 4વગ+વાસ િવષે Mુ ં કંઈ નહોતો Sણતો. ઘેર પહ`યા પછ@ તે ખબર મને
આ_યા ને 4નાન કરાNGુ.ં મને આ ખબર િવલાયતમાં જ મળ@ શકત; પણ આઘાત
ં ઈ પહ`Xું યાં લગી ખબર ન જ આપવા એવો િનrય
ઓછો કરવાને ખાતર %ુબ
મોટાભાઈએ કર@ લીધો હતો. મારા \ુઃખ ઉપર Mુ ં પડદો નાખવા ઈhં hં. િપતાના
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% ૃGુથી મને R આઘાત પહ`યો હતો તેના કરતાં આ % ૃGુના ખબરથી મને બMુ
વધાર: પહ`યો. માર@ ઘણી ધાર: લી %ુરાદો બરબાદ ગઈ. પણ મને 4મરણ છે ક: Mુ ં
આ મરણના સમાચાર સાંભળ@ પોક: પોક: નહોતો રોયો. ¬Zુને લગભગ ખાળ@
શBો હતો. ને Sણે માતા=ું % ૃGુ થGું જ નથી એમ Nયવહાર શJ કય5.
દા તર મહ:તાએ R ઓળખાણો તેમને ઘેર કરાવી તેમાંની એક ન`યા િવના ન જ
ચાલે. તેમના ભાઈ ર: વાશંકર જગવનની સાથે તો જ£મની ગાંઠ બંધાઈ. પણ Mુ ં
Rમની વાત કરવા ઈhં hં તે તો કિવ રાયચંદ અથવા રાજચં&ની. દા તરના
મોટા ભાઈના તે જમાઈ હતા ને ર: વાશંકર જગવનની પેઢ@ના ભાગીદાર ને
કતા+હતા+ હતા. તેમની મર તે વેળા ૨૫ વષ+ ઉપરની નહોતી. છતાં તે
ચાfર{વાન અને ાની હતા એ તો Mુ ં પહ:લી જ %ુલાકાતે જોઈ શBો. તે
શતાવધાની ગણાતા હતા. શતાવધાનની વાનગી જોવા દા.મહ:તાએ મને Z ૂચNGુ.ં
મ1 મારા ભાષાાનનો ભંડોળ ખાલી કય5 ને કિવએ મ1 કહ:લ શ³દો R િનયમમાં
કા હતા તે જ િનયમમાં કહ@ સંભળાNયા ! આ શ તની મને અદ: ખાઈ થઈ પણ
Mુ ં તે ઉપર %ુ^ધ ન થયો. Rના ઉપર Mુ ં %ુ^ધ થયો તે વ4b ુનો પfરચય મને
પાછળથી થયો. એ હb ું તેમ=ું બહો»ં શાાન, તેમ=ું qુs ચાfર{, અને તેમની
આમદશન
+ કરવાની ભાર: ધગશ. આમદશ+નને જ ખાતર તે પોતા=ું વન
Nયતીત કરતા હતા એમ મ1 પાછળથી જોGુ:ં
હસતાં રમતાં ગટ હfર દ: i ું ર: ,
મા?ું NGું સફળ તવ લેi ું ર: ;
%ુ તાનંદનો નાથ િવહાર@ ર: ,
ઓધા વનદોર@ અમાર@ ર: .
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એ %ુ તાનંદ=ું વચન તેમને મોઢ: તો હb ું જ, પણ તે તેમના éદયમાંયે ~fકત
હb.ું
પોતે હSરોના વેપાર ખેડતા, હ@રામોતીની પારખ કરતા, વેપારના કોયડા
ઉક:લતા. પણ એ વ4b ુ તેમનો િવષય નહોતી. તેમનો િવષય - તેમનો "ુ?ુષાથ+ તો
આમઓળખ - હfરદશ+ન - હતો. પોતાની પેઢ@ ઉપર બી વ4b ુ હોય યા ન હોય,
પણ કોઈને કોઈ ધમ"
+ 4ુ તક અને રોજનીશી હોય જ. વેપારની વાત " ૂર@ થઈ ક:
ધમ+"4ુ તક ઊઘડ: અથવા પેલી ન`ધપોથી ઊઘડ:. તેમના લેખોનો R સં0હ ગટ
થયો છે તેમાંનો ઘણો ભાગ તો આ ન`ધપોથીમાંથી લેવાયેલો છે . R મ=ુtય
લાખોના સોદાની વાત કર@ લઈને b ુરત આમાનની ¤ુઢ વાતો લખવા બેસી
Sય તેની Sત વેપાર@ની નહk પણ qુs ાનીની છે . તેમનો આવી Sતનો
અ=ુભવ મને એક વેળા નહk પણ અનેક વેળા થયેલો. મ1 તેમને કદ@ % ૂિછªત
4થિતમાં નથી જોયા. માર@ જોડ: તેમને કશો 4વાથ+ નહોતો. તેમના અિત િનકટ
ં માં Mુ ં રો hં. Mુ ં તે વેળા dભખાર@ બાfર4ટર હતો. પણ zયાર: Mુ ં તેમની
સંબધ
\ુકાને પહ`Xું 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+માં રસ હતો એમ ન
કહ@ શકાય,

છતાં રાયચંદભાઈની ધમ+વાતા+માં મને રસ આવતો. ઘણા

ધમા+ચાય5ના સંગમાં Mુ ં યાર પછ@ આNયો hં, દર: ક ધમન
+ ા આચાય5ને મળવાનો
યન મ1 કય5 છે , પણ R છાપ મારા ઉપર રાયચંદભાઈએ પાડ@ તે બીS કોઈ
નથી પાડ@ શBા. તેમનાં ઘણાં વચનો મને સ`સરા ઊતર@ જતાં. તેમની mુsને
િવષે મને માન હb.ું તેમની ામાdણકતા િવષે તેટ}ું જ હb.ું ને તેય Mુ ં Sણતો
હતો ક: તેઓ મને ઇરાદા" ૂવ+ક આડ: ર4તે નહk દોર: ને પોતાના મનમાં હશે એું જ
કહ:શે. આથી માર@ આયામક ભીડમાં Mુ ં તેમનો આ¡ય લેતો.
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ુ ુ તર@ક:
રાયચંદભાઈને િવષે મારો આટલો આદર છતાં, તેમને Mુ ં મારા ધમ+¤?
મારા éદયમાં 4થાન ન આપી શBો. માર@ એ શોધ આજ પણ ચા}ુ છે .
fહ|\ુ ધમ- ¤ુ?ુપદને R મહવ આ_Gું છે તેને Mુ ં માનનારો hં. ¤ુ?ુ િવના ાન ન
હોય એ વાB ઘણે ~શે સાXું છે . અeરાન આપનાર અ" ૂણ+ િશeકથી ચલાવી
લેવાય, પણ આમદશ+ન કરાવનાર અ" ૂણ+ િશeકથી ન જ ચલાવાય. ¤ુ?ુપદ તો
સં" ૂણ+ ાનીને જ અપાય. ¤ુ?ુની શોધમાં જ સફળતા રહ:લી છે , ક:મ ક: િશtયની
યો^યતા માણે જ ¤ુ?ુ મળે છે . યો^યતાાÇ_તને સા?ુ સં" ૂણ+ યનનો દર: ક
સાધકને અિધકાર છે , એ એનો અથ+ છે . એ યન=ું ફળ ઈરાધીન છે .
એટલે, જો ક: Mુ ં રાયચંદભાઈને 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 આIુિનક
મ=ુtયો {ણ છે : રાયચંદભાઈએ તેમના વંત સંસગ+થી, ટૉT4ટૉયે તેમના Õવૈ[ુંઠ
તારા éદયમાં છે Õ નામના "ુ4તકથી, ને ર4કને Õઅન ુ િધસ લા4ટÕ - સવ5દય
નામના "ુ4તકથી મને ચfકત કય5. પણ આ સંગો તે તે 4થળે ચચા+શે.
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2.

 3ш

વડ@લ ભાઇએ તો મારા ઉપર ઘણી આશાઓ બાંધેલી. તેમને પૈસાનો, fકિતªનો
અને હો§ાનો "ુtકળ લોભ હતો. તેમ=ુ ½દય બાદશાહ@ હb ુ. ઉદારતા ઉડાઉપણા
Zુધી તેમને લઈ જતી. આથી તેમ જ તેમના ભોળપણાથી તેમને િમ{ો કરતાં વાર
ન લાગતી. આ િમ{વગ+ની મારફત તેઓ માર: સાJ ક:સો લાવવાના હતા. Mુ ં
કમાણી iુબ કરવાનો h એમ પણ એમણે માની લીIુ હb ુ, અને તેથી ઘરખચ+
વધાર@ %ુÎ ું હb ુ. માર: સાJ વક@લાત =ુ eે{ પણ તૈયાર કરવામાં પોતે બાક@
નહોતી રાખી.
ાિતનો ઝગડો ઊભો જ હતો. બે તડ પડ@ ગયા હતાં. એક પeે મને b ુરં ત
નાતમાં લઇ લીધો. બીજો પe ન લેવા તરફ Xુ4ત રો. નાતમાં લેનાર પeને
સંતોષવા ખાતર રાજકોટ લઈ જતાં પહ:લાં ભાઈ મને નાિસક લઈ ગયા. યાં
ગંગા4નાન કરાNGુ, ને રાજકોટમાં પહ`ચતા નાત જમાડ@.
આ કામમાં મને રસ ન પડPો. વડ@લ ભાઈનો મારા યેનો ેમ અગાધ હતો,
માર@ ભ ત તેટલી રજ હતી એમ મને તીિત છે ; તેથી તેમની ઈછાને MુકમJપ
ૂ થતો રો. નાત=ુ
સમને Mુ ં યં{ની Rમ વગર સમzયે તેમની ઈછાને અ=ુ[ળ
કામ આટલેથી થાળે પડુ.
R તડથી Mુ ં નાતબહાર રો તેમાં વેશ કરવા મ1 કદ@ યન ન કય5. ન મ1
નાતના કોઈ પણ શેઠ યે મનમાંયે રોષ કય5. મારા યે િતર4કારની નજર:
જોનાર પણ તેમાં હતા. તેઓની સાથે નમીને ચાલતો. નાતના બfહtકારના
કાયદાને સં" ૂણ+ માન આપતો. મારા સાZુ-સસરાને યાં ક: માર@ બહ:નને યાં પાણી
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સરiું ન પીતો. તેઓ ¶પી ર@તે પાવા તૈયાર થાય, પણ R વ4b ુ Sહ:રમાં ન
કરાય તે ¶પી ર@તે કરવા માJ મન જ કm ૂલ ન કરb.ું
મારા આ વત+ન=ું પfરણામ એ આNGુ 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 hં છતાં તેમના તરફથી મ1 માન અને
ઉદારતા જ અ=ુભNયા છે . તેઓએ મને મારા કાય+માં મદદ પણ કર@ છે , અને નાત
પરવે Mુ ં કંઈ પણ કJ એવી માર@ પાસેથી આશા સરખી નથી કર@. આ મી¦ું ફળ
ક:વળ અિતકારને આભાર@ છે એમ માર@ મા£યતા છે . જો નાત મા દાખલ થવા
ની મ1 ખટપટ કર@ હોત, વધાર: તડો પાડવા નો યન કય5 હોત, નાતીલા ને
છંછેડPા હોત, તો તેઓ અવય સામે થાત, ને Mુ ં િવલાયતથી આવતાં જ ઉદાસીન
અને અdલ_ત રહ:વાને બદલે ખટપટની Sળમાં ફસાઈ ક:વળ િમયાવને
પોષનારો બની Sત.
ં હaુ Mુ ં ઈh તેવો ન થયો. મારો ¾ેષી 4વભાવ
êીની સાથેનો મારો સંબધ
િવલાયત જતાં પણ Mુ ં ન % ૂક@ શBો. દર: ક વાતમાં માર@ ખાંખદ ને મારો વહ:મ
Sર@ રાં. આથી માર@ ધાર: લી %ુરાદો Mુ ં પાર ન પાડ@ શBો. પનીને અeરાન
હોું જ જોઈએ અને તે Mુ ં આપીશ એમ ધાર: },ુ પણ માર@ િવષયાસ તએ મને તે
કામ કરવા જ ન દ@Iુ, અને માર@ ઊણપનો રોષ મ1 પની પર ઉતાય5. એક સમય
તો એવો આNયો ક: મ1 તેને એને િપયર જ મોકલી દ@ધી અને અયંત કtટ આ_યા
પછ@ ફર@ સાથે રહ:વા દ: વા=ુ કm ૂલ કGુ.+ આમાં ક:વળ માર@ નાદાની જ હતી એમ
Mુ ં પાછળ થી જોઈ શBો.
છોકરાઓની ક:ળવણી િવષે પણ માર: Zુધારા કરવાં હતા. વડ@લ ભાઈને છોકરા
હતાં ને Mુ ં પણ એક બાળક % ૂક@ ગયો હતો તે હવે ચાર વષ+નો થવા આNયો હતો.
આ બાળકોને કસરત કરાવવી, તેમને મજm ૂત કરવાં, ને મારો સહવાસ આપવો,
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એમ ધારણા હતી, આમાં ભાઈની સહા=ુuિુ ત 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[ુ એું કામ કJ એમ મને યારથી જ લાગે}.ુ
ખાવામાં પણ Zુધારા કરવા જોઈએ એ તો 4પtટ હb.ું ઘરમાં ચાકોફ@ને તો 4થાન
મળ@ XુÎ ું હb.ું ભાઈ િવલાયત થી ઘેર આવે તે પહ:લાં ઘરમાં િવલાયત ની કંઈક
હવા તો દાખલ થવી જ જોઈએ એમ મોટાભાઈએ િવચાGુ.+ એટલે ચીનના વાસણ,
ચા વગેર: R વ4b ુઓ ઘરમાં થમ રહ:તી તો ક:વળ દવા તર@ક: ને Zુધર: લા
મહ:માન અથ-, તે હવે તો બધાંને સાJ વપરાવા લાગી હતી. આવા વાતાવરણમાં
Mુ ં મારા 'Zુધારા' લાNયો. ઓટમીલ પેfરજ (ઘ1સ) દાખલ થઈ, ચાકોફ@ને બદલે
કોકો, પણ બદલો તો નામનો હતો, ચાકોફ@માં કોકોનો ઉમેરો જ થયો. m ૂટમોSંએ
તો ઘર ઘાTGુ જ હb.ું મ1 કોટપાટ} ૂનથી ઘર "ુિનત કGુ+ !
આમ ખરચ વGુ.ં નવીનતાઓ વધી. ઘેર ધોળૉ હાથી બંધાયો. પણ ખરચ લાવુ
Bાંથી ? રાજકોટમાં b ુરત ધંધો શJ કરવામાં તો હાંસી થાય. રાજકોટમાં પાસ
થયેલા વક@લ સામે ઊભાવા Rટ}ુ મને ાન ન મળે ને ફ@ તેમના કરતાં દસ
ગણી લેવાનો દાવો ! કયો %ુખ+ અસીલ મને રોક: ? અથવા એવો %ુખ+ મળ@ આવે
તોયે માર: qુ માર અાનમાં ઉ§તાઈ અને દગાનો ઉમેરો કર@ મારા ઉપર=ું
જગત=ું કરજ વધારુ ?
ં ઈ જઈ હાઈકોટ+નો અ=ુભવ લેવો
િમ{ની સલાહ એમ પડ@ ક: માર: થોડો વખત %ુબ
તથા fહ|\ુ4તાનના કાયદાનો અUયાસ કરવો, ને કંઈ વfકલાત મળે તો મેળવવા
ં ઈ જવા ઊપડયો.
કોિશશ કરવી. Mુ ં %ુબ
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ઘર માંડુ. રસોઈયો રાnયો. રસોઈયો મારા Rવોજ હતો. ાણ હત`. મ1 તેને
નોકરની Rમ તો રાnયો જ નહk. આ ાણ નહાય પણ Iુએ નહk, ધોિતGુ મે},ું
જનોઈ મેલk, શાêનો અUયાસ ન મળૅ . વધાર: સારો રસોઈઓ Bાંથી લાું ?
ું રસોઈ તો ન આવડ:, પણ સંયા વગેર:= ું
'ક:મ રિવશંકર (તે= ુ નામ રિવશંકર હb),
qુ ?'
'qુ ભઈશોબ, 'શયાંતપ+ણ શોતીુ,ં કોદાળ@ ખટકરમ.' અમે તો એવા જ ભðમણ તો.
તમારા Rવા નભાવે ને નભીએ. નીકર છે તી તા છે જ તો.'
Mુ ં સમzયો, માર: રિવશંકરના િશeક થવા=ું રKુ, વખત તો "ુtકળ હતો. અરIુ
રિવશંકર રાંધે ને અરIુ Mુ.ં િવલાયતના અહાર@ ખોરાકના અખતરાઓ અહk
ચલાNયા. એક 4ટવ ખર@±ો. Mુ ં પોતે પંગતભેદ તો પાળતો જ નહોતો. રિવશંકરને
પંગતનો આ0હ નહોતો. એટલે અમારો મેળ ઠ@ક S°યો. મા{ આટલી શરતઆથવા કહો %ુસીબત હતી : રિવશંકર: મેલની ભાઈબંધી છોડવાના ને રસોઈ સાફ
રાખવાના સમ ખાધા હતા !
ં
પણ મારાથી ચાર પાંચ માસથી વધાર: %ુબઈ
રહ:વાય તેમ હb ુ જ નહk, ક:મક:
ખચ+ વધb ું Sય ને આવક કંઈ જ નહk.
આમ મ1 સંસારમાં વેશ કય5. બાfર4ટર@ મને વસમી લાગવા માંડ@. આડંબર
ઘણો, આવડત થોડ@. જવાબદાર@નો nયાલ મને કચડવા લા^યો.
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= к=
P. પ %
ં ઈમાં એક તરફથી કાયદાનો અUયાસ શJ થયો. બી તરફથી ખોરાકના
%ુબ
અખતરા; અને તેમાં માર@ સાથે વીરચંદ ગાંધી જોડાયા. {ી તરફથી ભાઈનો
યાસ માર: સા?ુ ક:સ શોધવાનો શJ થયો.
કાયદા વાંચવા=ું કામ ઢ@}ું ચાTGુ.ં 'િસિવલ ોિસજર કોડ' ક:મે ગળે ઊતર: નહk.
"ુરાવાનો કાયદો ઠ@ક ચાTયો. વીરચંદ ગાંધી સૉdલિસટરની તૈયાર@ કરતા, એટલે
વક@લોની ઘણી વાતો કર: . 'fફરોજશાની હોિશયાર@=ું કારણ તેમ=ું 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 સાંભ»ં તેમ તેમ Mુ ં ગભરા.
'પાંચસાત વષ+ Zુધી બાfર4ટર કોટ+માં ઢ:ફાં ભાંગે તે નવાઈ ન ગણાય તેથી જ મ1
સૉdલિસટર થવા=ું ધાGુH છે . {ણેક વષ+ પછ@ તમે ખચ+ ઉપાડો એટ}ું કમાઓ તો
ઘxું સા?ું કGુH કહ:વાય.'
દર માસે ખચ+ પડ:. બહાર બાfર4ટર=ું પાfટGું ચોડું ને ઘરમાં બાfર4ટર@ કરવાને
સા?ુ તૈયાર@ કરવી! આ મેળ મા?ું મન ક:મે ન મેળવી શક:. એટલે મા?ું વાચન
Nયા[ુળ dચ!ે ચાTGુ.ં "ુરાવાના કાયદામાં કંઈક રસ પડPા=ું Mુ ં કહ@ ગયો. મેઈનનો
'fહ|\ુ લૉ' i ૂબ રસ" ૂવક
+ વાંયો પણ ક:સ ચલાવવાની fહ|મત ન આવી. મા?ું \ુ:ખ
કોને કM?
ુ ં સાસર: ગયેલી નવી વMુના Rવી માર@ 4થિત થઈ!
એટલામાં મમીબાઈનો ક:સ માર: નસીબે આNયો. 4મૉલકોઝ કોટ+માં જવા=ું હb.ું
'દલાલને કિમશન આપું પડશે!' મ1 ઘસીને ના પાડ@.
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'પણ ફોજદાર@ કોટ+માં પંકાયેલા પેલા... મfહને {ણ ચાર હSર પાડનાર પણ
કિમશન તો આપે છે .'
'માર: Bાં તેના Rવા થાું છે ? મને તો દર માસે J. ૩૦૦ મળે તો બસ થાય.
બા"ુને Bાં વધાર: મળતા હતા?'
ં ઈનાં ખચ+ મોટાં. તાર: Nયવહાર િવચારવો જોઈએ.'
પણ એ જમાનો ગયો. %ુબ
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+માં પહ:લવહ:લો દાખલ થયો. Mુ ં િતવાદ@ તરફથી હતો. એટલે માર:
ઊલટતપાસ કરવાની હતી. Mુ ં ઊભો તો થયો પણ પગ ËુR, માું ફર: . મને લાગે
ક: કોટ+ ફર: છે . સવાલ " ૂછવા=ું Z ૂઝે જ નહk. જજ હ4યો હશે. વક@લોને તો ગંમત
પડ@ જ હશે. પણ માર@ ¬ખને Bાં કંઈ જોવાપxું હb!ું
Mુ ં બેઠો. દલાલને કKુ,ં 'મારાથી આ ક:સ નહk ચલાવાય, પટ: લને રોકો. મને
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. " ૂર@ fહમત ન
આવે યાં લગી ક:સ ન લેવાનો િનrય કય5 ને દdeણ આfgકા ગયો યાં લગી
કોટ+માં ન જ ગયો. આ િનrયમાં કશી શ ત નહોતી. હારવાને સા?ુ પોતાનો ક:સ
મને કોણ આપવા નવ?ું હોય? એટલે િનrય િવના પણ મને કોટ+માં જવાની ત4દ@
કોઈ આપત નહk!
ં ઈમાં મળવાનો હતો ખરો. આ ક:સ અર ઘડવાનો
પણ હaુ એક બીજો ક:સ %ુબ
હતો. એક ગર@બ %ુસલમાનની જમીન પોરબંદરમાં જ_ત થઈ હતી, મારા
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િપતા¡ીના નામને Sણી તેના બાfર4ટર દ@કરા પાસે તે આવેલો. મને તેનો ક:સ
} ૂલો લા^યો, પણ મ1 અર ઘડ@ દ: વા=ું કm ૂલ કGુ.H છપામણી=ું ખચ+ અસીલે
આપવા=ું હb.ું મ1 અર ઘડ@. િમ{વગ+ને વંચાવી. તે અર પાસ થઈ ને મને
કંઈક િવાસ બેઠો ક:, Mુ ં અર ઘડવા Rટલો લાયક હોઈશ,-હતો પણ ખરો.
પણ મારો ઉ±ોગ વધતો ગયો. મફત અરઓ ઘડવાનો ધંધો ક?ું તો અરઓ
લખવા=ું તો મળે , પણ તેથી કંઈ છોકરાં µ ૂઘર: રમે?
મ1 ધાGુH ક: Mુ ં િશeક=ું કામ કર@ શ[ું ખરો. ~0ેનો અUયાસ ઠ@ક કય5 હતો.
એટલે, કોઈ િનશાળમાં મૅfÂÎુલેશન લાસમાં ~0ે શીખવવા=ું કામ મળે તો તે
શીખુ.ં કંઈક ખાડો તો "ુરાય!
મ1 છાપામાં Sહ:રખબર વાંચી: 'જોઈએ છે , ~0ે િશeક. દરરોજનો એક કલાક.
ૂ ની Sહ:રખબર હતી. મ1 અર કર@.
પગાર J. ૭૫.' આ એક nયાત હાઈ4[લ
મને JબJ મળવાની આશા થઈ. Mુ ં હ`શે હ`શે ગયો. પણ zયાર: આચાય- S·Gું ક: Mુ ં
બી.એ. નથી, યાર: મને fદલગીર@ની સાથે રS આપી.
'પણ મ1 લંડનની મૅfÂÎુલેશન પાસ કર@ છે . લૅfટન માર@ બી ભાષા હતી.'
'એ ખ?ું, પણ અમાર: તો 0ૅzGુએટ જ જોઈએ.'
Mુ ં લાચાર થયો. મારા હાથ હ:ઠા પડPા. મોટાભાઈ પણ dચ|તામાં પડPા. અમે
ં
બંનેએ િવચાGુH ક: %ુબઈમાં
વધાર: કાળ ગાળવો િનરથ+ક છે . માર: રાજકોટમાં જ
4થર થુ.ં પોતે નાના વક@લ હતા; કંઈક ને કંઈક અરઓ ઘડવા=ું કામ તો
ં ઈનો ખચ+ કાઢ@
આપી જ શક:. વળ@ રાજકોટના ઘર=ું ખચ+ તો હb ું જ. એટલે %ુબ
ં
ં ઘર [ુલ છએક
નાખવાથી ઘણો બચાવ થાય એમ હb.ું મને Z ૂચના ગમી. %ુબઈ=ુ
માસના વસવાટ પછ@ ઉઠાNGુ.ં
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ં ઈમાં રો તે દર°યાન હાઈકોટ+માં Mુ ં રોજ જતો. પણ યાં કંઈ શીnયો એમ ન
%ુબ
કહ@ શ[ું. શીખવા Rટલી સમજ નહોતી. ક:ટલીક વેળા તો ક:સમાં સમજ ન પડ: ને
રસ ન પડ: યાં ઝોલાં પણ ખાતો. બીS પણ ઝોલાં ખાનારા સાથી મળતા, તેથી
શરમનો બોજો હલકો થતો. છે વટ: હાઈકોટ+માં બેઠા ઝોલાં ખાવાં એને ફ:શન
ગણવામાં બાધ નથી એમ સમજતો થયો એટલે તો શરમ=ું કારણ જ ગGુ.ં
ં
આ Gુગમાં પણ મારા Rવા બેકાર બાfર4ટરો જો કોઈ %ુબઈમાં
હોય તો તેમને
સા?ુ એક નાનો સરખો અ=ુભવ અહk ટાં[ું hં.
ગીરગામમાં મકાન હb ું છતાં Mુ ં જવTલે જ ગાડ@ભાું ખરચતો. Âામમાં પણ ભા^યે
જ બેસતો. ગીરગામથી ઘણેભાગે િનયમસર ચાલીને જતો. તેમાં ખાસી ૪૫ િમિનટ
લાગતી. ને ઘેર પાછો તો અX ૂક ચાલીને જ આવતો. fદવસના તડકો લાગે તે
ં ઈમાં
સહન કરવાની શ ત ક:ળવી લીધી હતી. આથી મ1 ઠ@ક પૈસા બચાNયા ને %ુબ
મારા સાથીઓ માંદા પડતા યાર: Mુ ં એક પણ દહાડો માંદો પડPો હો એમ મને
4મરણ નથી. zયાર: Mુ ં કમાતો થયો યાર: પણ આમ ઑfફસે ચાલીને જવાની ટ:વ
મ1 છે વટ લગી કાયમ રાખી. આનો લાભ Mુ ં આજ લગી ઉઠાવી રો hં.
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= <Q
4. પ %
ં ઈથી િનરાશ થઈ રાજકોટ ગયો. નોખી ઑfફસ ખોલી. કંઈક ગાું ચાTGુ.ં
%ુબ
અરઓ ઘડવા=ું કામ મળવા લા^Gુ,ં ને દર માસે સર: રાશ {ણસ1 Jિપયાની
આવક થવા લાગી. આ અર ઘડવા=ું મળવા લા^Gું તે= ું કારણ માર@ હ`શીયાર@
નહોb,ું પણ વગ હb.ું વડ@લ ભાઈના ભાગીદારની વક@લાત Sમેલી હતી. તેમની
પાસે બMુ અગયની અર ઘડવાની આવે અથવા Rને તે અગયની માનતા હોય
તે તો મોટા બાfર4ટરની પાસે Sય. તેમના ગર@બ અસીલો હોય તેમની અરઓ
ઘડવા=ું મને મળે .
ં ઈમાં કિમશન નહk આપવાની માર@ ટ: ક હતી તે અહk b ૂટ@ ગણાય. બે
%ુબ
ં ઈમાં માર: ક:વળ
4થિતનો ભેદ મને સમSવવામાં આNયો હતો. તે આ હતો: %ુબ
ં ઈમાં તેમ અહk પણ
દલાલને પૈસા આપવાની વાત હતી; અહk વક@લને. Rમ %ુબ
બધા બાfર4ટરો વગર અપવાદ: આમ અ%ુક ટકા આપે છે એમ મને બતાવવામાં
આNGું હb.ું મારા ભાઈની દલીલનો ઉ!ર માર@ પાસે નહોતો. 'b ું aુએ છે ક: Mુ ં
બીS વક@લનો ભાગીદાર hં. અમાર@ પાસે આવે તેમાંના 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^Gું ક:, જો માર: બાfર4ટર@ કરવી હોય તો આવા ક:સમાં કિમશન ન
આપવાનો આ0હ માર: ન રાખવો જોઈએ. Mુ ં પીગQયો. મારા મનને મનાNGુ,ં
અથવા 4પtટ શ³દોમાં કMુ ં તો, છે તGુ.H પણ આ િસવાય બીS કોઈ પણ ક:સમાં મ1
કિમશન આ_યા=ું મને 4મરણ નથી.
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જોક: મા?ું આિથªક ગાું તો ચાTGુ,ં પણ જ|દગીનો પહ:લો આઘાત આ અરસામાં
મQયો. dfટશ અમલદાર એટલે qું એ Mુ ં કાને સાંભળતો. નજરોનજર જોવા=ું મને
હવે મQGુ.ં
પોરબંદરના મા રાણાસાહ:બને ગાદ@ મળ@ તે " ૂવ- મારા ભાઈ તેમના મં{ી ને
સલાહકાર હતા. તે દર°યાન તેમણે રાણાસાહ:બને ખોટ@ સલાહ આ_યા=ું તહોમત
તેમની ઉપર હb.ું આ ફfરયાદ તે સમયના પોdલfટકલ એજ£ટને મળે લી ને તે
મારા ભાઈની સામે ભરમાયા હતા. આ અમલદારને Mુ ં િવલાયતમાં મળે લો હતો.
યાં 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
ં ૂ વા યન કરવો. મને આ વાત જરાયે પસંદ ન પડ@.
અસર પડ@ હોય તે uસ
િવલાયતની નવી ઓળખાણનો માર: લાભ ન લેવો જોઈએ. જો મારા ભાઈએ
કાંઈ \ૂિષત કાય+ કGુH હોય તો ભલામણ શા કામની? જો ન કGુH હોય તો ર@તસર
અર કર@ને અથવા પોતાની િનદ5ષતા ઉપર િવાસ રાખી િનભ+ય થઈ બેસુ.ં
આ દલીલ ભાઈને ગળે ન ઊતર@. 'b ું કાfઠયાવાડને Sણતો નથી. જ|દગીની પણ
તને હવે ખબર પડશે. અહk તો વગે વાવણાં 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 % ૂક@ શBો. માર@ મર િવ?ુs Mુ ં ગયો. મને અમલદારની પાસે
જવાનો કશો અિધકાર નહોતો. જવામાં મારા 4વમાનનો ભંગ થતો હતો એની મને
qુs હતી. મ1 મળવાનો વખત મા^યો; મને મQયો; Mુ ં ગયો. aૂની ઓળખાણ કાઢ@.
પણ મ1 b ુરત જોGું ક: િવલાયત અને કાfઠયાવાડમાં ભેદ હતો; પોતાની iુરશીએ
બેઠ:લા અમલદાર અને રS ઉપર ગયેલ અમલદારમાં 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 અÉડાઈમાં
જોGુ,ં તેની ¬ખમાં વાંGુ.ં સમજતાં છતાં મ1 મા?ું કરણ ઉખેQGુ.ં સાહ:બ અધીરા
થયા. 'તારા ભાઈ ખટપટ@ છે . તાર@ પાસેથી વધાર: વાત સાંભળવા 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 Bાંથી હોય? Mુ ં તો મા?ું
કરણ

ચલાવી

રો

હતો.

સાહ:બ

ઊઠPા.

'હવે

તમાર:

જું જોઈએ.'

મ1 કKુ,ં 'પણ માર@ વાત તો " ૂર@ સાંભળો.'
સાહ:બ i ૂબ dખSયા. 'પટાવાળા, ઇસકો દરવાS બતાઓ.'
'હaૂર' કહ@ પટાવાળો દોડ@ આNયો. Mુ ં તો હaુ કંઈક બક@ રો 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 Mમ
ુ લો કય5 છે . તમે
માફ@ નહk માગો તો તમારા ઉપર ર@તસર ફfરયાદ કર@શ.' આ dચÀી મ1 મોકલી.
થોડ@ જ વારમાં સાહ:બનો સવાર જવાબ આપી ગયો:
'તમે મારા તરફ અસUયપણે વયા+. તમને જવા=ું કKું છતાં તમે ન ગયા, તેથી
મ1 જJર મારા પટાવાળાને તમને દરવાજો દ: ખાડવા કKુ,ં ને પટાવાળાના કહ:વા
છતાં તમે કચેર@ ન છોડ@. તેણે તમને કચેર@ બહાર કાઢવા " ૂરb ું બળ વાપGુ.H
તમાર: R પગલાં લેવાં હોય તે લેવા તમે ¶ટા છો.' જવાબની આ મતલબ હતી.
આ જવાબ dખ4સામાં મેલી ભ`ઠો પડ@ ઘેર આNયો. ભાઈને વાત કહ@. તે \ુ:ખી
થયા. પણ તે મને qું સાંવન આપે? વક@લ િમ{ોને વાત કર@. મને ક:સ માંડતાં
થોડો જ આવડતો હતો? આ સમયે સર fફરોજશા મહ:તા પોતાના કોઈક ક:સસર
રાજકોટમાં હતા. તેમને મારા Rવો નવો બાfર4ટર તો Bાંથી મળ@ શક:? પણ
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તેમને રોકનાર વક@લની મારફતે તેમને કાગdળયાં મોકલી તેમની સલાહ "ુછાવી.
'ગાંધીને કહો, આવા fક4સા તો બધા વક@લબાfર4ટરના અ=ુભવમાં આNયા હશે. b ું
નવોસવો છે . તને હaુ િવલાયતની iુમાર@ છે . b ું dfટશ સમલદારને ઓળખતો
નથી. જો તાર: Zુખેથી બેસું હોય ને બે પૈસા કમાવા હોય તો તને મળે લી dચÀી
ફાડ@ નાંખ અને થયે} ું અપમાન ગળ@ S. ક:સ કરવામાં તને દોકડો એક નહk
મળે , ને b ું iુવાર થશે. જ|દગીનો અ=ુભવ તને હaુ હવે મળવાનો છે .'
મને આ િશખામણ કડવી ઝેર લાગી. પણ તે કડવો µટં ૂ ડો ગળે ઉતાય- ¶ટકો હતો.
Mુ ં અપમાન u ૂલી તો ન જ શBો, પણ મ1 તેનો સ\ુપયોગ કય5. 'આવી 4થિતમાં
ફર@ કોઈ fદવસ નહk %ુકા, કોઈની િસફારસ આમ નહk ક?ું.' આ િનયમનો કદ@
ભંગ નથી કય5. આ આઘાતે જ|દગી=ું Zુકાન બદTGુ.ં
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5.

RS <ITк :94

અમલદારની પાસે મા?ું જું અવય દોષમય હb.ું પણ અમલદારની અધીરાઈ,
તેનો રોષ, તેની ઉsતાઈ આગળ મારો દોષ અTપ થઈ ગયો. દોષની સS ધÉો
નહોતો. Mુ ં તેની પાસે પાંચ િમિનટ પણ નહk બેઠો હો. મા?ું બોલું જ તેને અસ
લા^Gુ.ં તે મને િવવેક" ૂવ+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 કરું એ તેને સા?ુ સામા£ય
વાત હતી. પોતાને ન ગમે તેવી વાત થઈ ક: b ુરત સાહ:બનો િમSજ Sય.
મા?ું ઘxું કામ તો તેની કોટ+માં હોય, iુશામત 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 લiું એ પણ મને ન
ગ°Gુ.ં
દર°યાન કાfઠયાવાડની ખટપટનો પણ મને કંઈક અ=ુભવ મQયો. કાfઠયાવાડ
એટલે નાનાં અનેક રાzયોનો %ુલક. અહk %ુસ§@વગ+નો પાક તો ભાર: હોય જ.
રાzયો વચે ઝીણી ખટપટ, હો§ો જમાવવા સા?ુ ખટપટ, રાSના કાચા કાન,
રાS પરવશ. સાહ:બોના પટાવાળા સમાન iુશામત; િશર4તેદાર 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 કરતાં વહાર:
ૂ
ગણાતી. આમાં અિતશયો ત હોવાનો સંભવ ખરો. પણ િશર4તેદારના ંક
પગારના માણમાં તેનો ખચ+ અવય વધાર: રહ:તો.
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આ વાતાવરણ મને ઝેર સમાન લા^Gુ.ં Mુ ં માર@ 4વતં{તા ક:મ બચાવી શક@શ એ
િવચાર મને રા જ કર: .
Mુ ં ઉદાસીન બ£યો. ભાઈએ માર@ ઉદાસીનતા જોઈ. Bાંક નોકર@ લઈને બેસી
જવાથી Mુ ં ખટપટમાંથી %ુ ત રહ@ શ[ું એ એક િવચાર ચાTયો. પણ ખટપટ િવના
કારભા?ું ક: £યાયાધીશપxું Bાંથી મળે ?
વક@લાત કરતાં સાહ:બની સાથેનો ઝઘડો વચે આવતો હતો.
પોરબંદરમાં ઍડિમિન4ÂÛશન હb.ું યાં રાણાસાહ:બને સા?ુ કÚક સ!ા મેળવવાનો
યન કરવાનો હતો. મેર લોકોની પાસેથી વધાર: પડતી િવઘોટ@ લેવાતી હતી. તે
બાબત પણ માર: યાંના ઍડિમિન4Â: ટરને મળવા=ું હb.ું મ1 જોGું ક: ઍડિમિન4Â: ટર
દ: શી હતા, ઘતાં તેમનો ?ુઆબ તો સાહ:બથીયે વધાર: હતો. તેમનામાં હોિશયાર@
હતી. પણ તેમની હોિશયાર@નો લાભ રº યતને બMુ મQયો એમ Mુ ં ન જોઈ શBો.
રાણા સાહ:બને થોડ@ સ!ા મળ@. મેર લોકોને તો કંઈ જ ન મQGું એમ કહ:વાય.
તેમનો ક:સ " ૂરો તપાસાયો એમ પણ મને ન લા^Gુ.ં
એટલે અહk પણ Mુ ં માણમાં િનરાશ થયો. મને લા^Gું 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 કામમાં વચે નથી પડ@ શકતા.' આવા
ફÈસલાની પાછળ જો કોઈ કાયદા કા= ૂન હોય તો આશા રહ:. અહk તો સાહ:બની
મર તે કા= ૂન.
Mુ ં અકળાયો.
દર°યાન ભાઈની પાસે પોરબંદરની એક મેમણ પેઢ@=ું કહ:ણ આNGુ:ં 'આમારો
વેપાર દdeણ આfgકામાં છે . અમાર@ પેઢ@ મોટ@ છે . અમારો એક મોટો ક:સ ચાલે
છે . દાવો ચાળ@સ હSર પાડનો છે . ક:સ ઘણો વખત થયાં ચાલી રો છે . અમાર@
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પાસે સારામાં 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 શકશે. વળ@, તે નવો %ુલક જોશે ને ઘણાં નવાં માણસોની
ઓળખાણ કરશે.'
ભાઈએ માર@ પાસે વાત કર@. Mુ ં આ બધાનો અથ+ સમ ન શBો.માર: મા{
વક@લને સમSવવા=ું કામ જ કરું પડશે ક: કોટ+માં પણ જું રહ:શે એ ન Sણી
શBો. પણ Mુ ં લલચાયો.
દાદા અબ\ુTલાના ભાગીદાર મરMમ
ૂ 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@ \ુકાનમાં પણ તમે મદદ
કર@ શકશો. અમાર: ~0ે પ{Nયવહાર ઘણો રહ: છે . તેમાં પણ તમે મદદ કર@
શકશો. તમા?ું રહ:વા=ું અમારા બંગલામાં જ થશે, એટલે તમારા ઉપર કંઈ જ ખચ+
નહk પડ:.'
મ1 " ૂછÒું : 'મર@ નોકર@ તમે ક:ટલી %ુ§ત Zુધી માગો છો? મને તમે પગાર qું
આપશો?'
તમા?ું કામ એક વષ+થી વધાર: નહk પડ:. તમને ફ4ટ+ લાસ=ું આવવાજવા=ું ભાું
ને રહ:વા તથા ખાધા ખચ+ ઉપરાંત ૧૦૫ પાડ આપીqુ.ં '
આ કંઈ વક@લાત ન કહ:વાય. આ નોકર@ હતી. પણ માર: તો zયાં યાંથી
fહ|\ુ4તાન છોડું હb.ું નવો %ુલક જોવા મળશે ને અ=ુભવ મળશે તે aુદો. ૧૦૫
પાડ ભાઈને મોકલીશ એટલે ઘર ખચ+માં કંઈક મદદ થશે. આમ િવચાર કર@ મ1
તો પગાર િવષે રકઝક કયા+ િવના શેઠ અબ\ુલ કર@મની દરખા4ત કm ૂલ રાખી ને
દdeણ આfgકા જવા તૈયાર થયો.
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U. % પ VW9
િવલાયત જતાં િવયોગ \ુઃખ થGું હb ું તે દdeણ આfgકા જતાં ન થGુ.ં માતા તો
ં ઈ
ચાલી ગઈ હતી. મ1 \ુિનયાનો ને %ુસાફર@નો અ=ુભવ લીધો હતો. રાજકોટ %ુબ
વચે તો આવS હતી જ. એટલે િવયોગ મા{ પનીની સાથેનો આ વેળા \ુઃખકર
હતો. િવલાયતથી આNયા પછ@ એક બીS બાળકની ાÇ_ત થઈ હતી. અમાર@
વચેના ેમમાં હaુ િવષય તો હતો જ. છતાં તેમાં િનમ+ળતા આવવા લાગી હતી.
િવલાયતથી મારા આNયા પછ@ અમે સાથે બMુ થોું રાં હતાં, અને Mુ ં પોતે ગમે
તેવો પણ િશeક બ£યો હતો તેથી, તથા પનીમાં ક:ટલાક Zુધારા કરાNયા હતા
ે ે જણાતી
તેથી, તે િનભાવવા ખાતર પણ સાથે રહ:વાની આવયકતા અમને બંનન
હતી. પણ આfgકા મને ખ1ચી રKું હb.ું તેણે િવયોગને સ બનાવી % ૂBો. 'એક
વષ+ બાદ તો આપણે મળqું જ ના?' એમ કહ@ સાંવન આપી મ1 રાજકોટ છોડું ને
ં ઈ પહ`યો.
%ુબ
ં
દાદા અબ\ુTલાના %ુબઈના
એજ£ટ મારફતે માર: fટfકટ કઢાવવાની હતી. પણ
4ટ@મરમાં કÛબીન ખાલી ન મળે . જો આવેળા X ૂ[ું તો માર: એક માસ લગી
ં ઈમાં હવા ખાવી પડ: તેમ હb.ું એજ£ટ: કKુ,ં 'અમે તો બMુ મહ:નત કર@ પણ
%ુબ
અમને fટfકટ નથી મળ@ શકતી. ડ:કમાં Sઓ તો ભલે. ખાવાનો બંદોબ4ત
સ} ૂનમાં થઈ શકશે.' એ fદવસો મારા પહ:લા વગ+ની %ુસાફર@ના હતા. ડ:કનો
ઉતા?ુ થઈને કંઈ બાfર4ટર Sય? મ1 ડ:કમાં જવા ના પાડ@. મને એજ£ટ ઉપર શક
આNયો. પહ:લા વગ+ની fટfકટ ન જ મળે એ મારા મા£યમાં ન આNGુ.ં એજ£ટની
રS લઈ મ1 જ fટfકટ મેળાવવા યન કય5. Mુ ં 4ટ@મર પર પહ`યો. તેના વડા
માલમને મQયો. તેને " ૂછતાં તેણે મને િનખાલસપણે જવાબ આ_યો: 'અમાર: યાં
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આટલી ભીડ ભા^યે જ હોય છે . પણ મોઝાÇ°બકના ગવન+ર-જનરલ આ 4ટ@મરમાં
Sય છે , તેથી બધી જ^યા "ુરાઈ ગઈ છે .'
'યાર: qું તમે કોઈ ર@તે માર: સા?ુ જ^યા ન જ કાઢ@ શકો?'
માલમે માર@ સામે જોGુ.ં તે હ4યો ને બોTયો, 'એક ઉપાય છે . માર@ કÛબીનમાં એક
હkચકો ખાલી હોય છે . તેમાં અમે ઉતા?ુને લેતા નથી, પણ તમને Mુ ં એ જ^યા
આપવા તૈયાર hં.' Mુ ં રા થયો. માલમનો આભાર મા£યો. શેઠને વાત કર@ને
fટfકટ કઢાવી. ૧૮૯૩ના એિલ માસમાં Mુ ં હ`શભય5 દdeણ આfgકામાં મા?ું નસીબ
અજમાવવા ઊપડPો.
પહ:} ું બંદર લા%ુ હb.ું યાં પહ`ચતા લગભગ તેર fદવસ થયા. ર4તામાં
ક_તાનની સાથે ઠ@ક મહોબત Sમી. ક_તાનને શતરં જ રમવાનો શોખહતો. પણ તે
હaુ નવિશખાઉ હતો. તેને પોતાના કરતા ઠોઠ રમનારાનો ખપ હતો તેથી મને
રમવા નોતય5. મ1 શતરં જની રમત કદ@ જોઈ નહોતી. તેને િવષે સાંભQGું ઠ@ક હb ું
એ રમતમાં અÉલનો ઉપયોગ સાર@ પેઠ: પડ: છે એમ રમનારાઓ કહ:તા. ક_તાને
મને પોતે શીખવશે એમ કKુ.ં Mુ ં તેને ઠ@ક %ુર@દ મQયો, ક:મ ક: મને ધીરજ હતી. Mુ ં
તો હાયા+ જ કરતો. તેમ તેમ ક_તાનને શીખવવા=ું q ૂરાતન ચડb ું ગGુ.ં મને
શતરં જની રમત ગમી. પણ તે કોઈ દહાડો 4ટ@મરથી નીચે ન ઉતર@. રાS રાણી
ઈયાfદ ક:મ ચલાવી શકાય તે સમSવા ઉપરાંત આવડત ન વધી.
લા%ુ બંદર આNGુ.ં યાં 4ટ@મર {ણ ચાર કલાક રોકાવાની હતી. Mુ ં બંદર 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.ું યાંની પો4ટ ઑફ@સે ગયો તો fહ|દ@ નોકરો જોયા. તેથી
રા થયો. તેમની સાથે વાતો કર@. હબસીઓને મQયો. તેમની રહ:ણી કરણીમાં
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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 િનરાંતે જમવા સા?ુ નીચે ઊતયા+ હતાં.
Mુ ં તેમની હોડ@માં બેઠો. બારામાં ઠ@ક ભરતી હતી. અમાર@ હોડ@ પર ભાર સારો
હતો. તાણ એટ}ું બIું હb ું ક: હોડ@એ=ું દોરું 4ટ@મરની સીડ@ પાસાથે ક:મે કGુH
બંધાય જ નહk. હોડ@ સીડ@ની પાસે Sય ને સરક@ Sય. 4ટ@મર ઊપડવાની
પહ:લી સીટ@ થઈ. Mુ ં ગભરાયો. ક_તાન ઉપરથી જોઈ રો હતો. તેણે પાંચ િમિનટ
4ટ@મર થોભાવવા કKુ.ં 4ટ@મરની પાસે એક મછવો હતો તેને દસ Jિપયા આપી
માર: સા?ુ એક િમ{ે ભાડ: કય5, ને તે મછવાએ પેલી હોડ@માંથી 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+ હવે
સમzયો.
લા%ુથી મો°બાસા ને યાંથી ઝાંઝીબાર પહ`યા. ઝાંઝીબરમાં તો બMુ જ રોકાવા=ું
હb ું - આઠ ક: દસ fદવસ. અહk નવી 4ટ@મરમાં બદલવા=ું હb.ું
ક_તાનના ેમનો કંઈ પાર નહોતો. આ ેમે માર: સા?ુ ઊલું 4વJપ પકડુ.ં તેણે
મને પોતાની સાથે સહ:લ કરવા જવા નોતય5. એક ~0ેજ િમ{ને પણ નોતય5
હતો. અમે {ણે ક_તાનન મછવામાં ઊતયા+. આ સહ:લનો મમ+ Mુ ં %ુ§લ નહોતો
સમzયો. ક_તાનને શી ખબર ક: Mુ ં આવી બાબતોમાં છે ક અS·યો હોઈશ? અમે
તો હ³સી ઓરતોના વાડામાં પહ`યા. એક દલાલ અમને યાં લઈ ગયેલો. દર: ક
એક એક કોટડ@માં "ુરાયા. પણ Mુ ં તો શરમનો માય5 કોટડ@માં "ુરાઈ જ રો.
પેલી બાઈ dબચાર@ને શા િવચાર આNયાં હશે એ તો તે જ Sણે. ક_તાને m ૂમ
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@તે
Mુ ં પસંદ કર@ શ[ું તેમ નહોb ું જ, તેથી તરત જ તે જતી રહ@ ને મ1 ઈરનો 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@માં "ુરાવાની જ ના પાડવાની fહ|મત
ન કર@ શBો.
આ માર@ જ|દગીની આવા કરની {ી કસોટ@ હતી. ક:ટલાયે aુવાિનયા થમ
િનદ5ષ હોવા છતાં ખોટ@ શરમથી દોષમાં પડતા હશે. મા?ું બચું મારા "ુ?ુષાથ+ને
આભાર@ નહોb.ું જો મ1 કોટડ@માં "ુરાવાની ચોnખી ના પાડ@ હોત તો તે "ુ?ુષાથ+
ગણાત. મારા બચવાને સા?ુ માર: તો પાડ ક:વળ ઈરનો જ માનવો રો છે . પણ
આ fક4સાથી માર@ ઈર ઉપરની આ4થા વધી ને ખોટ@ શરમ છોડવાની fહ|મત
પણ કÚક શીnયો.
ઝાંઝીબારમાં એક અઠવાfડGું ગાળવા=ું હb.ું તેથી Mુ ં એક મકાન ભાડ: લઈ શહ:રમાં
રો.શહ:ર i ૂબ ફર@ ફર@ને જોGુ.ં ઝાંઝીબારનો લીલોતર@નો nયાલ મા{
મલબારમાં જ આવી શક:. યાંના િવશાળ ઝાડો, યાંના મોટાં ફળો, ઈયાfદ જોઈ
Mુ ં તો ચfકત થઈ ગયો.
ઝાંઝીબારથી મોઝાÇ°બક ને યાંથી માસની લગભગ આખર: નાતાલ પહ`યો.
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7. F.O  
નાતાલ=ું બંદર ડરબન કહ:વાય છે અને નાતાલ બંદરને નામે પણ ઓળખાય છે .
મને લેવાને અબ\ુTલા શેઠ આNયા હતા. 4ટ@મર ડÉામાં આવી અને નાતાલના
લોકો 4ટ@મર ઉપર પોતાના િમ{ોને લેવા આNયા યાં જ Mુ ં સમ ગયો ક: અહk
fહ|દ@ઓને બMુ માન નથી, અબ\ુTલા શેઠને ઓળખનારા R માણે તેમની સાથે
વત+તા હતા તેમાંય એક કારની તોછડાઈ Mુ ં જોઈ શકતો હતો, R મને ડંખતી
હતી. અબ\ુTલા શેઠને આ તોછડાઈ સદ@ ગઈ હતી. મને Rઓ જોતા હતા તે
કંઈક [ુb ૂહલથી િનહાળતા હતા. મારા પોશકથી Mુ ં બીS fહ|દ@ઓમાંથી કંઈક તર@
આવતો હતો. મ1 તે વેળા 'gૉકકોટ' વગેર: પહ:યાH હતાં અને માથે બંગાળ@ 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 અપેલાં
કાગાdળયાં તેમણે વાંયાંને વધાર: ગભરાયા. તેમને લા^Gું ક: ભાઈએ તો તેમને
સફ:દ હાથી બાંયો. માર@ સાહ:બશાઈ રહ:ણી તેમને ખચા+ળ લાગી. માર: સા?ુ ખાસ
કામ તે વખતે નહોb.ું તેમનો ક:સ તો Âા£સવાલમાં ચાલતો હતો. b ુરત મને યાં
મોકલીને qું કર: ? વળ@ માર@ હોિશયાર@નો ક: માdણકપણાનો િવાસ પણ ક:ટલી
હદ Zુધી કરાય? િટોfરયામાં પોતે માર@ સાથે હોય જ નહk. િતવાદ@
િટોfરયામાં 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 કરતાં ઘxું સા?ું કર@
શક:. મહ:તા u ૂલ કર: તો તેને ઠપકો દ: વાય. Mુ ં u ૂલ ક?ું તો ? કાં તો ક:સ=ુ,ં કાં તો
મહ:તાગીર@=ું આ ઉપરાંત {ીaુ ં કામ ન મળે . એટલે, જો ક:સ=ું કામ ન સ`પાય તો
મને ઘેર બેઠા ખવડાવું રKુ.ં
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અબ\ુTલા શેઠ=ું અeરાન ઘxું ઓhં હb,ું પણ અ=ુભવાન "ુtકળ હb.ું તેમની
mુs તી« હતી. અને એ વાત=ું તેમને પોતાને ભાન હb.ું ~0ે ાન ક:વળ
વાતચીત " ૂરb ું મહાવરાથી મેળવી લીIું હb.ું પણ એવા ~0ે મારફત પોતા=ું
બIું કામ ઉક:લી શ તા. બòકના મૅનેજરો સાથે વાતો કર: , Gુરોિપયન વેપાર@ઓ
સાથે સોદા કર@ આવે, વક@લોને પોતાનો ક:સ સમSવી શક:. fહ|દ@ઓમાં તેમ=ું
માન i ૂબ હb.ું તેમની પેઢ@ તે વેળા બધી fહ|દ@ પેઢ@ઓમાં મોટ@ હતી. અથવા
મોટ@માંની એક તો હતી જ. તેમની [ૃિત વહ:મી હતી.
તેમને ઈ4લામ=ું અdભમાન હb.ું તવ ાનની વાતોનો શોખ રાખતા. અરબી ન
આવાડb ું , છતાં [ુરાન શર@ફની અને સામા£ય ર@તે ઈ4લામી ધમ+ સાfહયની
માfહતી સાર@ ગણાય. &tટાંતો તો હાજર જ હોય. તેમના સહવાસથી મને
ઈ4લામ=ું Nયવહાfરક ાન ઠ@ક મQGુ.ં અમે એક બીSને ઓળખાતા થયા યાર
પછ@ તે માર@ સાથે ધમ+ચચા+ "ુtકળ કરતા.
બીR ક: {ીR fદવસે મને ડરબનની કોટ+ જોવાને લઈ ગયા. યાં ક:ટલીક
ઓળખાણો કરાવી. કોટ+માં પોતાના વક@લની પાસે મને બેસડPો. મૅજ4Â: 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. %ુસલમાની પોશાક Rણે
પહ:ય5 હોય તે પોતાની %ુસલમાની પાઘડ@ પહ:ર@ શક:. બીS fહ|દ@ઓએ કોટ+માં
દાખલ થતાં પોતાની પાઘડ@ ઉતારવી જોઈએ.
આ ઝીણો ભેદ સમSવવા સા?ુ ક:ટલીક હક@કતમાં માર: ઊતરું પડશે.
મ1 આ {ણ fદવસમાં જ જોઈ લીIું હb ું ક: fહ|દ@ઓ પોતપોતાના વાડા રચીને બેસી
ગયા હતા. એક ભાગ %ુસલમાની વેપાર@નો - તેઓ પોતાને 'અરબ'ને નામે
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ઓળખાવે. બીજો ભાગ fહ|\ુ ક: પારસી મહ:તાઓનો. fહ|\ુ મહ:તા અsર લટક:. કોઈ
'અરબ'માં ભળે . પારસી પિશªયન તર@ક: ઓળખાવે. આ {ણને વેપારની બહારનો
ં ઓછાવ!ા માણમાં ખરો. એક ચોથો ને મોટો વગ+ તે તાિમલ,
અરસપરસ સંબધ
ુ ન
ુ ે ઉ!ર તરફના dગરમીfટયાનો અને dગરમીટ%ુ ત fહ|દ@ઓનો. dગરમીટ
તે}¤
એટલે, R કરાર કર@ને પાંચ વષન
+ ી 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 સાથે બીSનો Nયવહાર મા{ કામ " ૂરતો જ
રહ:તો. આ dગરમીfટયાને ~0ેજો '[ુલી' તર@ક: ઓળખે. અને તેમની સંnયા મોટ@,
તેથી બીS fહ|દ@ઓને પણ [ુલી જ કહ:. [ુલીને બદલે 'સામી' પણ કહ:. 'સામી' એ
ઘણાં તાિમલ નામને છે ડ: આવતો _તયય. સામી એટલે 4વામી. 4વામી નો અથ+
તો ધણી થયો. તેથી કોઈ fહ|દ@ સામી શ³દથી dચડાય ને તેનામાં 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' આું સાંભળ@ 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|દાZ ૂચક જ હોય. તેનો અથ+ ધણી કરવો તે તે= ું અપમાન કયા+
બરોબર જ થGુ.ં
તેથી Mુ ં '[ુલી બાfર4ટર' જ કહ:વાયો. વેપાર@ઓ '[ુલી વેપાર@' કહ:વાય. [ુલીનો
% ૂળ અથ+ મaૂર એ તો uુલાઈ ગયો. વેપાર@ આ શ³દથી ¤ુ4સે થાય ને કહ: : ' Mુ ં
[ુલી નથી. Mુ ં તો અરબ hં,' અથવા 'Mુ ં વેપાર@ hં.' જરા િવનયી ~0ેજ હોય તો
એું સાંભળે યાર: માફ@ પણ માંગે.
આ 4થતીમાં પાઘડ@ પહ:રવાનો Ù મોટો થઈ પડPો.પાઘડ@એ ઉતારવી એટલે
માનભંગ સહન કરવો. મ1 તો િવચાGુH ક: Mુ ં fહ|\ુ4તાની પાઘડ@ને રS આ"ું અને
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~0ે ટોપી પહ:?ું, Rથી તે ઉતારવામાં માનભંગ ન લાગે અને Mુ ં ઝઘડામાંથી
બચી S.
અબ\ુTલા શેઠને એ Z ૂચના ન ગમી. તેમણે કKું : 'જો તમે આ વેળા એવો ફ:રફાર
કરશો તો તેનો અનથ+ થશે. બીSઆ દ: શની જ પાઘડ@ પહ:રવા માગતા હશે
તેમની 4થતી કફોડ@ થશે, વળ@, આપણી દ: શની પાઘડ@ જ તમને તો દ@પે. તમે
~0ે ટોપી પહ:રશો તો તમે 'વેટર'માં ખપશો.'
આ વાBોમાં \ુ£વયી ડહાપણ હb,ું દ: શાdભમાન હb,ું ને કંઈક સાંકડાપxું પણ હb.ું
\ુ£વયી ડહાપણ તો 4પtટ જ છે . દ: શાdભમાન િવના પાઘડ@નો આ0હ ન હોય.
સાંકડાપણા િવના 'વેટર'ની ટ@કા ન હોય. dગરમીfટયા fહ|દ@માં fહ|\ુ, %ુસલમાન ને
d4તીઓ એવા {ણ ભાગ હતા. d4તી તે, dગરમીfટયા fહ|દ@ R d4તી થયેલા
તેની S. આ સંnયા ૧૮૯૩માં પણ મોટ@ હતી. તેઓ બધાં ~0ે પોશાક જ
પહ:ર:. તેમાંનો સારો ભાગ હોટ: લોમાં નોકર@ કર@ને આિવકા પેદા કર: . આ ભાગને
ઉ§ે શીને ~0ે ટોપીની ટ@કા અબ\ુTલા શેઠનાં વાBોમાં હતી. હોટ: લમાં 'વેટર'
તર@ક: ખપવામાં હલકાઈ એ મા£યતા તેમાં રહ:લી હતી. આજ પણ એ ભેદ તો
ઘણાને વસે.
મને અ³\ુTલા શેઠની દલીલ એકંદર ગમી. મ1 પાઘડ@ના fક4સા ઉપર મારા ને
પાઘડ@ના બચાવનો કાગળ છાપામાં લnયો. છાપામાં માર@ પાઘડ@ની i ૂબ ચચા+
થઈ. 'અનવેલકમ િવdઝટર' - 'વણ નોતય5 પરોણો' - એવા મથાળાથી Mુ ં છાપે
ચઢàો, ને {ણ ચાર fદવસની ~દર જ, અનાયાસે, મને દdeણ આfgકામાં
Sહ:રાત મળ@. કોઈએ મારો પe લીધો, કોઈએ મર@ ઉsતાઈની i ૂબ િન|દા કર@.
માર@ પાઘડ@ તો લગભગ છે વટ લગી રહ@. Bાર: ગઈ તે આપણે ~તના ભાગમાં
જોqુ.ં
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X. K I9 я
ં માં પણ Mુ ં b ુરત આNયો. યાંની કોટ+ના
ડરબનમાં રહ:તાં d4તી fહ|fદઓના સંબધ
\ુભાિષયા િમ. પૉલ રોમન કÛથdલક હતા. તેમની ઓળખાણ કર@ને ૉટ: 4ટ£ટ
િમશનમાંના િશeક મરMમ
ૂ િમ. Zુભાન ગૉડg:ની પણ ઓળખાણ કર@. એમના જ
"ુ{ R°સ ગૉડg: અહk દdeણ આfgકાના fહ|દ@ િતિનિધમંડળમાં ગયે વષ- આNયા
હતા. આ જ fદવસોમાં મરMમ
ૂ પારસી ?ુ4તમની ઓળખાણ થઈ. અને તે જ
વેળા મરMમ
ૂ આદમ િમયાંખાનની ઓળખાણ કર@. આ બધા ભાઇઓ કામ સંગ
િસવાય એકબીSને ન મળતા તે હવે પછ@ મળતા થવાના છે .
આમ, Mુ ં પfરચયો કર@ રો હતો તેવામાં પેઢ@ના વક@લ તરફથી કાગળ મQયો ક:,
ક:સને સા?ુ તૈયાર@ થવી જોઇએ ને અ³\ુTલા શેઠ: પોતે િટોfરયા જું જોઇએ
અથવા કોઇને યાં મોકલવો જોઇએ.
આ કાગળ અ³\ુTલા શેઠ: મને વંચાNયો ને " ૂછÒુ,ં 'તમે િટોfરયા જશો?' મ1 કKુ,ં
'મને ક:સ સમSવો તો Mુ ં કહ@ શ[ું. અયાર: તો Mુ ં ન Sxું ક: યાં qું કરવા=ું છે .'
તેમણે તેમના મહ:તાઓને ક:સ સમSવવામાં રોBા.
મ1 જોGું ક: માર: તો એકડ:એકથી શJ કરું પડશે. ઝાંઝીબારમાં Mુ ં ઊતય5 યાર:
યાંની અદાલત=ું કામ જોવા ગયેલો. એક પારસી વક@લ કોઇ સાeીની aુબાની
લઈ રા હતા ને જમેઉધારના સવાલો " ૂછતા હતા. મને તો જમેઉધારની ખબર
જ ન પડ:. ના%ું નહોતો શીnયો િનશાળમાં ક: નહોતો શીnયો િવલાયતમાં.
મ1 જોGું 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 qું એ ન
Sxુ.ં શ³દકોશમાં એ શ³દ મળે નહk. મા?ું અાન મ1 મહ:તાની આગળ ઉઘાું
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કGુH ને તેની પાસેથી S·Gું ક: પી. નોટ એટલે ૉિમસર@ નોટ. નામાની ચોપડ@
ખર@દ@ ને વાંચી ગયો. કÚક આમિવાસ આNયો. ક:સની સમજણ પડ@. મ1 જોGું
ક: અ³\ુTલા શેઠ નામ લખી ન Sણતા, પણ Nયાવહાfરક ાન એટ}ું બIું મેળવી
લીIું હb ું ક: નામાના કોયડા ઝપાટાબંધ ઉક:લી શક:. મ1 તેમને જણાNGુ,ં 'Mુ ં
િટોfરયા જવા તૈયાર hં.'
'તમે Bાં ઊતરશો?' શેઠ: " ૂછÒુ.ં
'તમે zયાં કહો યાં,' મ1 જવાબ આ_યો.
'યાર: Mુ ં મારા વક@લને લખીશ. તે તમાર: સા?ુ ઉતારાનો બંદોબ4ત કરશે.
િટોfરયામાં મારા મેમણ દો4તો છે તેમને Mુ ં લખીશ ખરો, પણ તમે તેમને યાં
ઊતરો તે સા?ું નહk. યાં સામાવાળાની વગ ઘણી છે . તમાર@ ઉપર ખાનગી
કાગળો વગેર: આવે તે બIું તેમનામાંથી કોઇ વાંચે તો આપણા ક:સને =ુ શાન
ં હોય તેમ સા?ું.'
પહ`ચે. તેમની સાથે Rમ ઓછો સંબધ
મ1 કKુ,ં 'તમારા વક@લ zયાં રાખશે યાં Mુ ં રહ@શ. અથવા Mુ ં કોઇ નોiું 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 ઘરમેળે પતે એું પણ ક?ું. છે વટ તો તૈયબ શેઠ
તમારા સગા જ છે ના?'
િત4પધ² મરMમ
ૂ તૈયબ હા ખાનમહમદ અબ\ુTલા શેઠના નકના સગા હતા.
અબ\ુTલા શેઠ કÚક ચમBા એમ મ1 જોGુ.ં પણ આ વાત થઈ યાર: મને
ડરબનમાં 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 Rું તો કંઇ જ Jું 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: બંને ઘરમેળે ક:સ સમ લો તો
વક@લોનાં ઘર ભરવાં ન પડ:.'
સાતમે ક: આઠમે દહાડ: Mુ ં ડરબનથી રવાના થયો. માર: સા?ુ પહ:લા વગ+ની fટfકટ
કઢાવી. યાં Z ૂવાની પથાર@ જોઇએ તો પાંચ િશdલ|ગની નોખી fટfકટ કઢાવવી
પડતી હતી. અબ\ુTલા શેઠ: તે કઢાવવા આ0હ કય5, પણ મ1 હઠમાં, મદમાં તે
પાંચ િશdલ|ગ બચાવવા પથાર@ની fટfકટ કઢાવવાની ના પાડ@.
અબ\ુTલા શેઠ: મને ચેતNયો, 'જોજો, આ %ુલક aુદો છે , fહ|\ુ4તાન નથી. iુદાની
મહ:રબાની છે . તમે પૈસાની કંaૂસાઇ ન કરજો. જોઇતી સગવડ મેળવી લેજો.'
મ1 આભાર મા£યો ને તેમને dચ|તા ન કરવા કKુ.ં
નાતાલની રાજધાની મૅfરસબગ+માં Â: ન નવેક વા^યે પહ`ચી. અહk પથાર@
આપવામાં આવતી હતી. કોઇ ર: લવેના નોકર: આવીને " ૂછÒુ,ં 'તમાર: પથાર@
જોઇએ છે ?'
મ1 કKુ,ં 'માર@ પાસે માર@ પથાર@ છે .'
તે ચાTયો ગયો. દર°યાન એક ઉતા?ુ આNયો. તેણે માર@ સામે જોGુ.ં મને
ંૂ
ભાતીગર જોઇ %ઝાયો.
બહાર નીકQયો. એક બે અમલદારોને લઈ આNયો. કોઇએ
મને કંઈ ન કKુ.ં છે વટ: એક અમલદાર આNયો. તેણે કKુ,ં 'આમ આવો. તમાર:
છે Tલા ડબામાં 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 ં hં ક: તમાર: છે Tલા ડબામાં
જવા=ું છે .'
'Mુ ં કMુ ં hં ક:, મને આ ડબામાં ડરબનથી બેસાડવામાં આNયો છે ને Mુ ં તેમાં જ જવા
ધા?ું hં.'
અમલદાર બોTયો, 'એમ નહk બને. તમાર: ઊતરું પડશે, ને 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 ડબામાં જવાની ના પાડ@. Â: ન રવાના થઈ. Mુ ં
વેfટ|ગ Jમમાં બેઠો. મા?ું હાથપાક@ટ સાથે રાnGુ.ં બાક@ સામાનને Mુ ં ન અડBો.
ર: લવેવાળાએ સામાન Bાંક % ૂBો.
આ મોસમ િશયાળાની હતી. દdeણ આfgકાનો િશયાળો ¨ચાણના ભાગોમાં બMુ
સખત હોય છે . મૅfરસબગ+ ¨ચા દ: શમાં હb ું તેથી ટાઢ i ૂબ લાગી. મારો
ઓવરકોટ મારા સામાનમાં હતો. સામાન માગવાની fહ|મત ન ચાલી. ફર@
અપમાન થાય તો? ટાઢ: થથય5. કોટડ@માં દ@વો નહોતો. મધરાતને Zુમાર: એક
ઉતા?ુ આવેલો. તે કંઈ વાત કરવા માગતો હોય એમ લા^Gુ,ં પણ Mુ ં વાત
કરવાની મનોદશામાં નહોતો.
મ1 મારો ધમ+ િવચાય5ઃ 'કાં તો માર: મારા હકોને સા?ુ લડું અથવા પાછા જુ,ં
નહk તો R અપમાનો થાય તે સહન કરવાં ને િટોfરયા પહ`ચુ,ં અને ક:સ " ૂરો
કર@ દ: શ જુ.ં ક:સ પડતો % ૂક@ને ભાગું એ તો નામદó ગણાય. મારા ઉપર \ુઃખ
પડું તે તો ઉપરચોfટGું દરદ હb;ું ¨ડ: રહ:લા એક મહારોગ=ું તે લeણ હb.ું આ
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મહારોગ તે રં ગ¾ેષ. એ ¨ડો રોગ નાm ૂદ કરવાની શ ત હોય તો તે શ તનો
ઉપયોગ કરવો. તેમ કરતાં Sત ઉપર \ુઃખ પડ: તે બધાં સહન કરવાં. અને તેનો
િવરોધ રં ગ¾ેષ \ૂર કરવા " ૂરતો જ કરવો.'
આવો િનrય કર@ બી Â: નમાં ગમે તે ર@તે પણ આગળ જું જ એમ િનrય
કય5.
ે રને ફfરયાદનો લાંબો તાર કય5. દાદા
સવારના પહોરમાં મ1 જનરલ મૅનજ
અબ\ુTલાને પણ ખબર આ_યા. અબ\ુTલા શેઠ b ુરત જનરલ મૅનેજરને મQયા.
જનરલ મૅનેજર: પોતાના માણસોના વત+નનો બચાવ કય5, પણ જણાNGું ક: મને
વગર હરકતે માર: 4થળે પહ`ચાડવા 4ટ: શન-મા4તરને ભલામણ કર@ છે . અબ\ુTલા
શેઠ: મૅfરસબગ+ના fહ|\ુ વેપાર@ઓને પણ મને મળવા ને માર@ બરદાસ કરવા તાર
કય5 ને બીSં 4ટ: શનોએ પણ તેવા તારો મોકTયા. તેથી વેપાર@ઓ મને 4ટ: શન
ઉપર મળવા આNયા. તેમણે પોતાની ઉપર પડતાં \ુઃખો=ું વણ+ન માર@ પાસે કGુH
અને મને કKું ક: તમારા પર વીGું તે કંઇ નવાઈની વાત નથી. પહ:લા બીS
વગ+માં fહ|દ@ઓ %ુસાફર@ કર: તેને અમલદારો તેમ જ %ુસાફર તરફથી અડચણ તો
પહ`ચે જ. આવી વાતો સાંભળવામાં fદવસ ગયો. રાત પડ@ Â: ન આવી. માર: સા?ુ
જ^યા તૈયાર જ હતી. R પથાર@ની fટfકટ લેવા મ1 ડરબનમાં ના પાડ@ હતી તે
મૅfરસબગ+માં લીધી. Â: ન મને ચાTસ+ટાઉન લઈ ચાલી.
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9. Y Z4
ચાTસટ
+ ાઉન Â: ન છે ક સવાર: પહ`ચે. ચાTસટ
+ ાઉનથી જોહાિનસબગ+ Zુધી પહ`ચવાને
સા?ુ તે કાળે Â:ન નહોતી પણ ઘોડાનો િસગરામ હતો. અને વચમાં 4ટÛ£ડરટનમાં
એક રાત રહ:વા=ું હb.ું માર@ પાસે િસગરામની fટfકટ હતી. એ fટfકટ કાંઇ Mુ ં એક
fદવસ મોડો પહ`યો તેથી રદ થતી નહોતી. વળ@ અબ\ુTલા શેઠ: ચાTસટ
+ ાઉન
િસગરામવાળા ઉપર તાર પણ મોકલાNયો હતો. પણ એને તો બહા=ું જ કાઢું 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 હાંકનારને પડખે ડાબી અને જમણી બાaુએ,
એમ બે બેઠકો હતી. તેમાંથી એક બેઠક ઉપર િસગરામની કંપનીનો એક %ુખી
ગોરો બેસતો. એ ~દર બેઠો અને મને હાંકનારની પડખે બેસાય5. Mુ ં સમ ગયો
ક: આ ક:વળ અ£યાય જ છે , અપમાન છે . પણ અપમાનને પી જું યો^ય ધાGુ.H
મારાથી બળજોર@ કર@ને ~દર બેસી શકાય એું તો નહોb ું જ. Mુ ં તકરારમાં ઊત?ું
તો િસગરામ Sય અને વળ@ માર: એક fદવસ ખોટ@ થાય; ને બીR fદવસે વળ@ qું
થાય એ તો દº વ Sણે. એટલે Mુ ં ડાો થઈને બહાર બેસી ગયો. મનમાં તો i ૂબ
કોચવાયો.
{ણેક વા^યે િસગરામ પારડ@કોપ પહ`યો. હવે પેલા ગોરા %ુખીને Mુ ં zયાં બેઠો
હતો યાં બેસવાની ઇછા થઈ. તેને બીડ@ પીવી હતી. જરા હવા પણ ખાવી હશે.
એટલે એણે મે} ું સરiું ¤ ૂdણGું પડું હb ું તે પેલા હાંકનારની પાસેથી લઈ પગ
રાખવાના પાfટયા ઉપર પાથGુH ને મને કKુ,ં 'સામી, b ું અહ@યાં બેસ, માર:
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હાંકનારની પાસે બેસું છે .' આ અપમાન સહન કરવા Mુ ં અસમથ+ હતો. તેથી મ1
બીતાં બીતાં તેને કKુ,ં 'તમે મને અહk બેસાડPો એ અપમાન મ1 સહન કર@ લીIુ;ં
માર@ જ^યા તો ~દર બેસવાની, પણ તમે ~દર બેસીને મને અહk બેસાડPો. હવે
તમને બહાર બેસવાની ઇછા થઈ છે અને બીડ@ પીવી છે , તેથી તમે મને તમારા
પગ આગળ બેસાડવા ઇછો છો. Mુ ં ~દર જવા તૈયાર hં, પણ Mુ ં તમારા પગની
પાસે બેસવા તૈયાર નથી.'
આટ}ું Mુ ં માંડ કહ@ રMુ ં તેટલામાં તો મારા ઉપર તમાચાનો વરસાદ વર4યો અને
પેલાએ મા?ું બાવું ઝાલીને મને ઘસડવા માંડPો. મ1 બેઠકની પાસે પીતળના
સdળયા હતા તે ઝોડની Rમ પકડ@ રાnયા, અને કાંું ખડ: તોયે સdળયા નથી
છોડવા એમ િનrય કય5. મારા ઉપર વીતી રહ@ હતી તે પેલા ઉતા?ુઓ જોઇ રા
હતા. પેલો મને ગાળો કાઢ@ રો હતો, ખ1ચી રો હતો, ને માર@ પણ રો હતો,
પણ Mુ ં X ૂપ હતો. પેલો બળવાન અને Mુ ં બળહ@ન. ઉતા?ુઓમાંના ક:ટલાકને દયા
આવી અને તેમનામાંના કોઇ બોલી ઊઠPા: 'અTયા એ, એ dબચારાને યાં બેસવા
દ: ; તેને નકામો માર નહk. તેની વાત સાચી છે . યાં નહk તો તેને અમાર@ પાસે
~દર બેસવા દ: .' પેલો બોલી ઊઠPો: 'કદ@ નહk.' પણ જરા ભ`ઠો પડPો ખરો. તેથી
મને તેણે મારવા=ું બંધ કGુ,H મા?ું બાવું છોડુ.ં 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 %ુકામે પહ`ચીશ ક: નહk એ િવષે મને શક
હતો. પેલો માર@ સામે ડોળા કાઢàાં જ કર: . ¬ગળ@ બતાવી બબડPાં કર: : 'યાદ
ં ૂ જ રો અને
રાખ, 4ટÛ£ડરટન પહ`ચવા દ: , પછ@ તને ખબર પાડ@શ.' Mુ ં તો %ગો
માર@ વહાર કરવા uુને અર કરતો રો.
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રાત પડ@. 4ટÛ£ડરટન પહ`યા. ક:ટલાક fહ|દ@ ચહ:રા જોયા. મને કંઈક શાંિત વળ@.
નીચે ઊતરતાં જ fહ|દ@ઓએ કKુ:ં 'અમે તમને ઈસા શેઠની \ુકાને લઈ જવાને જ
ઊભા છ@એ. અમારા ઉપર દાદા અબ\ુTલાનો તાર છે .' Mુ ં બMુ રા થયો. તેમની
સાથે શેઠ ઈસા હા Zુમારની \ુકાને ગયો. માર@ આસપાસ શેઠ અને તેમના
વાણોતરો વkટળાઇ વQયા. મારા ઉપર R વીતી હતી તેની વાત કર@. તેઓ બMુ
fદલગીર થયા અને પોતાના કડવા અ=ુભવો વણ+વી મને આાસન આ_Gુ.ં માર:
ં મારા ઉપર વીતેલી જણાવવી હતી. મ1 એજટં ઉપર
તો િસગરામ કંપનીના એજટને
dચÀી લખી, પેલા માણસે ધમક@ આપી હતી તે પણ જણાNGુ,ં અને સવાર: આગળ
%ુસાફર@ થાય યાર: મને ~દર બીS ઉતા?ુઓને પડખે જ^યા મળે એવી
ં
ખાતર@ની માગણી કર@. dચÀી એજટને
મોકલી. એજટ:ં મને સંદ:શો મોકTયો:
'4ટÛ£ડરટનથી મોટો િસગરામ હોય છે અને હાંકનારા વગેર: બદલાય છે . Rની સામે
તમે ફfરયાદ કર@ છે તે માણસ આવતી કાલે નહk હોય. તમને બીS ઉતા?ુઓની
પડખે જ જ^યા મળશે.' આ સંદ:શાથી મને કંઈક િનરાંત વળ@. પેલા મારનારની
ઉપર કાંઇ પણ કામ ચલાવવાનો િવચાર તો મ1 કય5 જ નહોતો, એટલે આ માર=ું
કરણ અહk જ બંધ 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 નાનકું ગામ. જોહાિનસબગ+ િવશાળ શહ:ર. યાં પણ અબ\ુTલા શેઠ:
તાર તો કય5 જ હતો. મને મહમદ કાસમ કમ?ુ§@નની \ુકાનનાં નામઠામ પણ
આ_યાં હતાં. તેમનો માણસ zયાં િસગરામ ઊભો રહ:તો યાં આવેલ, પણ ન મ1
તેને જોયો, ન માણસ મને ઓળખી શBો. મ1 હોટલમાં જવાનો િવચાર કય5. બે
ચાર હોટ: લનાં નામ Sણી લીધાં હતાં. ગાડ@ કર@, 0ે£ડ નેશનલ હોટ: લમાં હાંક@
ે રની પાસે ગયો. જ^યા માગી. મૅનેજર: eણ
જવા તેને કKુ.ં યાં પહ`ચતાં મૅનજ
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વાર મને િનહાQયો. િવવેકની ભાષા વાપર@, 'Mુ ં fદલગીર hં, બધી કોટડ@ઓ ભરાઇ
ગઈ છે .' આમ કહ@ મને િવદાય કય5! એટલે મ1 ગાડ@વાળાને મહમદ કાસમ
કમ?ુ§@નની \ુકાને હાંક@ જવાને કKુ.ં યાં તો અબ\ુલ ગની શેઠ માર@ રાહ જ જોઈ
રા હતા. તેમણે મને વધાવી લીધો. હોટ: લમાં મારા ઉપર વીતેલી વાત તેમને
કહ@ બતાવી. તેઓ ખડખડ હસી પડPા. 'હોટ: લમાં તે વળ@ આપણને ઊતરવા દ:
ક:?'
મ1 " ૂછÒુ:ં 'ક:મ નહk?'
'એ તો તમે zયાર: તમે થોડા fદવસ રહ:શો યાર: Sણશો. આ દ: શમાં તો અમે જ
રહ@ શક@એ. કારણ, અમાર: પૈસા કમાવા છે . એટલે, ઘણાંય અપમાન સહન કર@એ
છ@એ, અને પડPા છ@એ' એમ કહ@ તેમણે Âા£સવાલમાં પડતાં \ુઃખોનો ઇિતહાસ
કહ@ સંભળાNયો.
આ અ³\ુલ ગની શેઠનો પfરચય આપણે આગળ જતાં વધાર: કરવો પડશે. તેમણે
કKુ,ં 'આ %ુલક તમારા Rવાને સા?ુ નથી. aુઓને, તમાર: કાલે િટોfરઆ જું છે .
તેમાં તમને તો {ીS વગ+માં જ જ^યા મળશે. Âા£સવાલમાં નાતાલ કરતાં વધાર:
\ુઃખ. અહk આપણા લોકોને પહ:લા ક: બીS વગ+માં fટfકટ આપતા જ નથી.'
મ1 કKુ,ં 'તમે એનો " ૂરો યન નહk કય5 હોય.'
અબ\ુલ ગની શેઠ બોTયા, 'અમે કાગળવહ:વાર તો ચલાNયો છે , પણ આપણા
માણસો ઘણા પહ:લાબીS વગ+માં બેસવા ઇછે પણ શાના?'
મ1 ર: લવેના કાયદા મા^યા. તે જોયા. તેમાં બાર@ હતી. Âા£સવાલના અસલી
કાયદાઓ બાર@ક@થી નહોતા ઘડાતા. ર: લવે ધારા=ું તો " ૂછું જ qું હોય?
મ1 શેઠને કKુ,ં 'Mુ ં તો ફ4ટ+ લાસમાં જ જઈશ. અને તેમ નહk જવાય તો િટોfરયા
અહkથી સાડ{ીસ જ માઇલ છે યાં Mુ ં ઘોડાગાડ@ કર@ને જઈશ.'
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અબ\ુલ ગની શેઠ: તેમાં થતા ખચ+ અને લાગતા વખત તરફ મા?ું યાન ખ1Gુ.ં
પણ માર@ Z ૂચનાને અ=ુ[ૂળ થયા, અને 4ટ: શન-મા4તર ઉપર dચÀી મોકલી.
dચÀીમાં Mુ ં બાfર4ટર hં એમ તેને જણાNGુ;ં હમેશાં પહ:લા વગ+માં જ %ુસાફર@ ક?ું
hં એમ પણ જણાNGુ;ં િટોfરયા b ુરત પહ`ચવાની આવયકતા તરફ તે= ું યાન
ખ1Gુ;ં અને તેને લnGું ક:, તેના જવાબની રાહ જોવા Rટલો મને વખત નહk રહ:
તેથી એ dચÀીનો જવાબ લેવા Mુ ં પંડ: જ 4ટ:શન ઉપર પહ`ચીશ અને પહ:લા વગ+ની
fટfકટ મેળવવાની આશા રાખીશ. આમાં મારા મનમાં 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 કાંઈ િવચાર@ ન શક:. તેથી Mુ ં
અdણqુs ~0ે પોશાકમાં તેની સામે જઈ ઉભો રહ@શ, અને 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 % ૂક@ 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`ચું જોઇએ.'
4ટ: શન-મા4તર હ4યો. તેને દયા આવી. તે બોTયો, 'Mુ ં Âા£સવાલર નથી. Mુ ં
હોલૅ£ડર hં. તમાર@ લાગણી સમ શ[ું hં. તમારા તરફ માર@ fદલશો છે . Mુ ં
તમને fટfકટ આપવા ઈhં hં. પણ એક શરતેÑજો તમને ર4તામાં ગાડ+ ઉતાર@
પાડ: અને {ીS વગ+માં બેસાડ: તો તમાર: મને સંડોવવો નહk, એટલે ક:, તમાર:
ર: લવે ઉપર દાવો ન કરવો. Mુ ં ઇhં hં ક: તમાર@ %ુસાફર@ િનિવªÕને પાર ઊતરો.
તમે સôજન છો એમ Mુ ં જોઇ શ[ું hં.' 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
સાંગોપાંગ પહ`ચો એટલે પGુ.ં મને ધા4તી છે ક: ગાડ+ તમને પહ:લા વગ+માં Zુખે
બેસવા નહk દ: . અને ગાડ+ બેસવા દ: શે તો ઉતા?ુઓ નહk બેસવા દ: .'
Mુ ં તો પહ:લા વગ+ના ડબામાં બેઠો. Â:ન ચાલી. જિમª4ટન પહ`ચી યાં ગાડ+ fટfકટ
તપાસવા નીકQયો. મને જોઇને જ dચડાયો. ¬ગળ@ વતી ઇશારો કર@ને કKુ:ં
'{ીS વગ+માં S.' મ1 માર@ પહ:લા વગ+ની fટfકટ બતાવી. તેણે કKુ:ં 'તે= ું કંઇ
નહk; S {ીS વગ+માં.'
આ ડબામાં એક જ ~0ેજ ઉતા?ુ હતો. તેણે પેલા ગાડ+ને ધમકાNયો: 'b ું આ
¤ૃહ4થને 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%ું જોGું અને
તેણે કKુ:ં 'તમે તમાર: િનરાંતે બેઠા રહો.'
ગાડ+ બબડPો: 'તમાર: [ુલીની જોડ: બેસું હોય તો માર: qુ?ં ' એમ કહ@ને ચાલતો
થયો.
રાતના આઠ:ક વા^યે Â: ન િટોfરયા પહ`ચી.
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= I 
10. K I9 પ %
િ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 યાં રહ:વા ન જવાના વચનથી બંધાયો 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
ં ૂ ાયો. Bાં જુ એના િવચારમાં પડPો. કોઇ હોટલ
મોકલી શક: એમ નહોb.ું Mુ ં %ઝ
મને સંઘર: એવી મને ધા4તી હતી. ૧૮૯૩ની સાલ=ું િટોfરયા 4ટ: શન ૧૯૧૪ના
િટોfરયા 4ટ: શન કરતાં aુ\ું જ હb.ું ઝાંખી 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 એું કોઇ મકાન બતાવે તો યાં જઈશ, અથવા તો રાત 4ટ: શન ઉપર
પડPો રહ@શ. આટ}ું " ૂછવા પણ મન નહોb ું વધb ુ, ક:મ ક: અપમાન થવા નો ડર
હતો.
4ટ: શન ખાલી થGુ.ં મ1 fટfકટ-કલે ટરને fટfકટ આપીને " ૂછવા=ું શJ કGુ.+ તેણે
િવનય" ૂવ+ક જવાબ આ_યા, પણ મ1 જોGુ ક: તે બMુ મદદ કર@ શક: એમ નહોb.ું
તેને પડખે એક અમેfરકન હબસી ¤ૃહ4થ ઊભો હતો. તેણે માર@ સાથે વાત શJ
કર@ :
'Mુ ં જો hં ક: તમે ત§ન અS·યા છો અને તમાર: કોઈ િમ{ નથી. માર@ સાથે
આવો તો Mુ ં તમને એક નાનકડ@ હોટ:લ છે યાં લઈ S. તેનો માdલક અમેfરકન
છે અને તેને Mુ ં સાર@ ર@તે ઓળiુ hં. મને લાગે છે ક: એ તમને સંઘરશે'.
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મને કંઈક શક તો આNયો, પણ મ1 આ ¤ૃહ4થનો ઉપકાર મા£યો અને તેની સાથે
જવા=ુ કm ૂલ કGુ.+ તે મને જો£4ટનની ફ:િમલી હોટ: લમાં લઈ ગયો. થમ તેણે િમ.
જો£4ટનને એક કોર: લઈ જઈ થોડ@ વાત કર@. િમ. જો£4ટનને મને એક રાતને
સાJ રાખવા=ુ કm ૂલ કGુ.+ તે પણ એવી શરતે ક: મને ખાવા=ું માર@ કોટડ@માં
પહ`ચાડ:.
'Mુ ં તમને ખાતર@ આ"ુ hં ક: મને તો કાળા ધોળાનો %ુ§લ ભેદ નથી. પણ માર@
ઘરાક@ ક:વળ ગોરાઓની જ છે . અને જો તમને Mુ ં ખાણાઘરમાં ખાવા દ તો મારા
ઘરાકો કોચવાય અને કદાચ જતા રહ:'. િમ. જો£4ટને કKુ.
મ1 જવાબ આ_યો, 'મને તમ1 એક રાતને સાJ સંઘરો એ પણ Mુ ં તો તમારો ઉપકાર
સમaુ.ં આ %ુલકની 4થિતથી Mુ ં કંઈક વાક:ફ થયો hં. તમાર@ %ુક:લી Mુ ં સમ
ે ી માર@ કોટડ@માં પીરસજો. આવતી કાલે તો Mુ ં બીજો બંદોબ4ત
શ[ું hં. મને Zુખથ
કર@ લેવાની ઉમેદ રાiું hં.
મને કોટડ@ આપી. Mુ ં તેમાં પેઠો. એકાંત મQયે ખાણાની રાહ જોતો િવચાર04ત
થયો. આ હોટ: લમાં ઘણા ઉતા?ુઓ નહોતા રહ:તા. થોડ@ વારમાં ખાxું લઈને
વેટરને આવતો જોવાને બદલે મ1 િમ. જો£4ટનને જોયો. તેણે કKુ. ' મ1 તમને અહk
પીરસાશે એમ કKું એની મને શરમ લાગી. તેથી મ1 મારા ઘરાકોને તમાર: િવષે
વાત કર@ ને તેઓને " ૂછÒુ. તેમને તમે ખાણાઘરમાં જમો એ સામે કશો વાંધો
નથી. વળ@ તમે અહkયા ગમે તેટલી %ુદત રહો તેમાંયે તેમને અડચણ નથી.
એટલે હવે તમાર@ ઇછા હોય તો તમે ખાણાઘરમાં આવો અને તમાર@ મરમાં
આવે યાં લગી અહk રહ:જો.'
મ1 ફર@ ઉપકાર મા£યો, અને Mુ ં ખાણાના ઓરડામાં ગયો. િનિrત પણે ખાIુ.ં
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બીR fદવસે સવાર: વક@લને યાં ગયો. તેમ=ું નામ એ. ડબTGુ. બેકર. તેમને
મQયો. અબ\ુTલા શેઠ: તેમ=ું કંઈક વણ+ન મને આ_Gું હb,ું એટલે અમાર@ પહ:લી
%ુલાકાતથી મને કંઈ આrય+ ન લા^Gુ.ં ત1 મને ભાવથી ભેટàા ને માર: િવષે થોડ@
હક@કત " ૂછ@, R મ1 તેમને કહ@. તેમણે કKુ, બાfર4ટર તર@ક: તો તમારો ઉપયોગ
અહkયા કંઈ જ થાય એમ નથી. અમે સારામાં સારા બાfર4ટરને આ ક:સમાં રોક@
ં ૂ વાડાભર: લો છે , એટલે તમાર@ પાસેથી તો મને
લીધેલા છે . ક:સ લાંબો અને ¤ચ
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 ં મંગાવી શક@શ. એ ફાયદો છે ખરો. તમાર:
સા?ુ ઘર તો હ Zુઘી મ1 નથી શોGું તમને જોયા પછ@ શોધું એમ િવચાર
રાnયો હતો. અહk રં ગભેદ બMુ છે , એટલે ઘર શોધું સહ:} ું નથી. પણ એક બાઈને
Mુ ં Sxું hં. તે ગર@બ છે , ભfઠયારાની êી છે . મને લાગે છે ક: એ તમને રાખશે.
એને પણ કંઈક મદદ થશે. ચાલો, આપણે તેને યાં જઈએ.'
આમ કહ@ને મને યાં લઈ ગયા. બાઈની સાથે િમ. બેકર: એક બાaુએ જઈ થોડ@
વાત કર@ અને તેણે મને સંઘરવાનો 4વીકાર કય5. અઠવાfડયાના ૩૫ િશdલ|ગથી
મને યાં રાnયો.
િમ. બેકર વક@લ તેમ જ ધમ+X4ુ ત પાદર@ હતા. Ñaુ તેઓ હયાત છે ને હાલ ક:વળ
પાદર@=ું જ કામ કર: છે. વક@લાતનો ધંધો છોડ@ દ@ધો છે . પૈસેટક: Zુખી છે . તેમણે
હaુ માર@ સાથે પ{Nયવહાર કાયમ રાnયો છે . કાગળોનો િવષય એકજ હોયછે .
aુદ@ aુદ@ ર@તે d4તી ધમ+ની ઉ!મતા િવષે પોતાના કાગળમાં માર@ સાથે ચચા+
કર: છે, અને ઇqુને ઈરના એકમા{ "ુ{ તર@ક: 4વીકાયા+ િવના અને તેને
તારણહાર મા£યા િવના પરમ શાંિત મળવાની નથી એ વ4b ુ=ું િતપાદન કર: છે.
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ં ી માર@ મનોદશા Sણી
અમાર@ પહ:લી જ %ુલાકાત દર°યાન િમ. બેકર: ધમ+ સંબધ
લીધી. મ1 તેમને કહ@ દ@Iુ : 'Mુ ં જ£મે fહ|\ુ hં. એ ધમ+= ું પણ મને બMુ ાન નથી,
બીS ધમ5=ું ઓhં ાન છે . Mુ ં Bાં hં, Mુ ં qું મા=ું hં, માર: qું માનું જોઈએ, એ
બIું Mુ ં Sણતો નથી. મારા પોતાના ધમ=
+ ું િનર@eણ કરવા ઈhં h> બીS
ધમ5નો પણ અUયાસ યથાશ ત કરવાનો મારો ઈરાદો છે ..'
આ બIું સાંભળ@ િમ. બેકર રા થયા અને મને કKુ,ં 'Mુ ં પોતે સાઉથ આfgકા
જનરલ િમશનનો એક fડર: કટર hં. માર: પોતાને ખરચે મ1 એક દ: વળ બાંGુ છે .
તેમાં વખતોવખત Mુ ં ધમ+ના Nયાnયાનો આ"ુ h. Mુ ં રં ગભેદ માનતો નથી. માર@
સાથે ક:ટલાક સાથીઓ પણ કામ કરનારા છે . અમે હમેશાં એક વા^યે થોડ@ િમિનટ
મળ@એ છ@એ અને આમાની શાંિત તેમજ કાશ (ાનના ઉદય) ને ખાતર
ાથના કર@એ છ@એ. એમાં તમે આવશો તો Mુ ં રા થઈશ. યાં મારા સાથીઓની
પણ તમને ઓળખાણ કરાવીશ. તેઓ બધા તમને મળ@ને રા થશે, અને તમને
પણ તેમનો સમાગમ ગમશે એવી માર@ ખાતર@ છે . Mુ ં ક:ટલાક ધમ+"4ુ તકો પણ
તમને વાંચવા આપીશ, પણ ખ?ું "ુ4તક તો બાઈબલ જ છે . તે વાંચવા માર@
તમને ખાસ ભલામણ છે .'
મ1 િમ. બેકરનો ઉપકાર મા£યો અને એક વા^યે તેમના મંડળમાં ાથનાને સા?ુ,
બની શક: યાં લગી, જવા=ું કm ૂલ કGુ.+
'યાર:

આવતી

કાલે

એક

વા^યે

અહk

જ

આવજો

અને

આપણે

સાથે

ાથનામંfદરમાં જઈqુ.ં '
અમે ¶ટા પડPા. ઘણા િવચારો કરવાની હaુ મને નવરાશ નહોતી. િમ. જો£4ટન
પાસે ગયો. dબલ XુકNGુ.ં નવા ઘરમાં ગયો. યાં જ°યો. ઘરધણી બાઈ ભલી હતી.
તેણે માર: સા?ુ અાહાર તૈયાર કય5 હતો. આ [ુુંબની ~દર b ુરત ભળ@ જતાં
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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 િવશેષ વાતો Sણી. તેમણે પોતાને યાં રહ:વાનો મને આ0હ કય5. મ1
ઉપકાર મા£યો અને માર: સા?ુ R Nયવ4થા થઈ ગઈ હતી તેની વાત કર@.
ું
ું માગી લેવા તેમણે મને આ0હ" ૂવ+ક કKુ.ં
જોઈbકારવb
સાંજ પડ@. વા» કGુ.+ ને Mુ ં તો માર@ કોટડ@માં જઈ િવચારના વમળમાં પડPો. મ1
માર: સા?ુ b ુરત કંઈ કામ જોGુ નહk. અબ\ુTલા શેઠને ખબર આપી. િમ. બેકરની
ુ
ં ઓ
િમ{ાચાર@નો શો અથ+ હોઈ શક: ? એમના ધમ+બI
પાસેથી Mુ ં qું મેળવીશ ?
માર: d4તી ધમ+ના અUયાસમાં Bાં Zુધી જું ? fહ|\ુ ધમ+ =ું સાfહય કયાંથી
મેળવું ? તે S·યા િવના d4તી ધમ+= ું 4વJપ મારાથી ક:મ Sણી શકાય ? એક
જ િનણ+ય કર@ શકાશે : માર: R અUયાસ ા_ત થાય તે િનtપeપાત પણે કરવો,
અને િમ. બેકરના સ%ુદાયને, તે તે વખતે ઈર Zુઝાડ: તે જવાબ આપી દ: વો.
મારો ધમ+ Mુ ં " ૂરો સમ ન શ[ું યા લગી માર: બીS ધમ5નો 4વીકાર કરવાનો
િવચાર ન કરવો. આમ િવચાર કરતાં Mુ ં િન|&ાવશ થયો.
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ં ો
૧૧. d4તી સંબધ
બીR fદવસે એક વા^યે Mુ ં િમ. બેકરની ાથ+નાસમાજમાં ગયો. યાં િમસ હÛfરસ,
ંૂ
િમસ ગેબ, િમ. કોèસ આfદની ઓળખાણ થઈ. બધાંએ µટdણયે
પડ@ને ાથ+ના
કર@. મ1 પણ તેમ=ું અ=ુકરણ કGુ.H પાથ+નામાં Rની R ઈછામાં આવે તે ઈર
પાસે માગે. fદવસ શાંિતથી Sઓ, ઈર અમારાં éદયનાં ¾ાર ખોલો, ઇયાfદ તો
હોય જ. માર: સા?ુ પણ ાથ+ના થઈ: 'અમાર@ વચે R નવો ભાઈ આNયો છે તેને
b ું માગ+ બતાવR. R શાંિત ત1 અમને આપી છે તે તેને પણ આપR. R ઈqુએ
અમને %ુ ત કયા+ છે તે તેને પણ %ુ ત કરો. આ બIું અમે ઈZુને નામે માગીએ
છ@એ.' આ ાથ+નામાં ભજનfકત+ન નહk. સMન
ુ ે બપોર=ું ખાxું ખાવાનો આ વખત,
એટલે સMુ આમ ાથ+ના કર@ પોતપોતાના ખાણા સા?ુ Sય. ાથ+નામાં પાંચ
િમિનટથી વધાર: ન જ Sય.
િમસ હÛfરસ અને િમસ ગેબ એ બે પીઢ [ુમાfરકાઓ હતી. િમ. કોèસ વેકર હતા.
આ બે બાઈઓ સાથે રહ:તી. તેમણે મને દર રિવવાર: તેમને યાં ચાર વા^યાની
ચા લેવાને સા?ુ નોતય5. િમ. કોèસ મળે યાર: દર રિવવાર: માર: તેમને
અઠવાfડયાની ધાિમªક રોજનીશી સંભળાવવા=ું હોય. શાં શાં "ુ4તકો વાંયાં, મારા
મન ઉપર તેમની શી અસર થઈ, એ ચચા+ કર@એ. આ બાઈઓ પોતાના મીઠા
અ=ુભવો સંભળાવે અને પોતાની પરમ શાંિતની વાત કર: .
િમ. કોèસ એક િનખાલસ મનના Xુ4ત જવાન

વેકર હતા. તેમની સાથે મારો

ં ગાઢ થયો. અમે ઘણી વેળા ફરવા પણ જઈએ. તે મને બીS d4તીઓને
સંબધ
યાં લઈ Sય.

www.mkgandhi.org

Page 150

સયના યોગો અથવા આમકથા

કોèસે મને "ુ4તકોથી લા±ો. Rમ Rમ તે મને ઓળખતા Sય તેમ તેમ તેમને
યો^ય લાગે તે "ુ4તકો વાંચવા મને આપે. મ1 પણ ક:વળ ¡sાથી તે તે "ુ4તકો
વાંચવા કm ૂલ કGુ.H આ "ુ4તકોની અમે ચચા+ પણ કર@એ.
આવાં "ુ4તકો મ1 સને ૧૮૯૩ના વષમ
+ ાં ઘણાં વાંયાં. તેમાંનાં બધાંનાં નામ તો
મને યાદ નથી. પણ તેમાં િસટ@ ટ: °પલવાળા દા. પારકરની ટ@કા, િપયસન
+ નાં
'મૅિન ઇનફૉdલબલ ÷ ૂØસ', બટલરની 'ઍનેલૉ' ઇયાfદ હતાં. આમાં= ું ક:ટ}ુકં ન
સમSય, ક:ટ}ુકં ગમે, ક:ટ}ુકં ન ગમે, આ બIું કોèસને Mુ ં સંભળાુ.ં 'મૅિન
ઇનફૉdલબલ ÷ ૂØસ' એટલે ઘણા સચોટ "ુરાવા; એટલે ક:, બાઈબલમાં R ધમ+
કતા+એ જોયો તેના સમથ+નના "ુરાવા. આ "ુ4તકની મારા ઉપર કાંઈ જ છાપ ન
પડ@. પારકરની ટ@કા નીિતવધક
+ ગણી શકાય, પણ Rને d4તી ધમ5ની ચા}ુ
મા£યતાઓ િવષે શંકા હોય તેને મદદ કર: તેવી નહોતી. બટલરની 'ઍનેલૉ' બMુ
ગંભીર ને કઠણ "ુ4તક લા^Gુ.ં તે પાંચ સાત વાર વાંચું જોઈએ. તે ના4તકને
આ4તક બનાવવા સા?ુ લખાયે} ું "ુ4તક જણાGુ.ં તેમાંની ઈરની હ4તી િવષે રaૂ
કરવામાં આવેલી દલીલનો મને ઉપયોગ નહોતો. ક:મ ક: આ સમય મારો
ના4તકતાનો નહોતો. પણ R દલીલો ઈqુના અ¾તીય અવતાર િવષે ને તેના
મ=ુtય અને ઈર વચે સંિધ કરનાર હોવા િવષે હતી તેની છાપ મારા પર ન
પડ@.
પણ કોèસ કંઈ હાર: એમ નહોતા. તેમની માયાનો પાર નહોતો. તેમણે મારા
ગળામાં વૈtણવની કંઠ@ જોઈ. તેમને આ વહ:મ લા^યો ને તે જોઈ \ુ:ખ થGુ.ં 'આ
વહ:મ તારા Rવાને ન શોભે, લાવ તે તોુ.ં '
'એ કંઠ@ ન b ૂટ:; માb ુ¡ીની સાદ@ છે .'
'પણ તમે તેને માનો છો?'
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'એનો ¤ ૂઠાથ+ Mુ ં Sણતો નથી. એ ન પહ:?ું તો મા?ું અિનtટ થાય એું મને નથી
લાગb.ું પણ R માળા મને માb ુ¡ીએ ેમ" ૂવ+ક પહ:રાવી, R પહ:રવામાં મા?ું ¡ેય
મા£Gુ,ં તેનો િવના કારણ Mુ ં યાગ નહk ક?ું. કાળે કર@ને તે ણ+ થઈ b ૂટ@ જશે
યાર: બી મેળવી પહ:રવાનો મને લોભ નહk રહ:. પણ આ કંઠ@ ન b ૂટ: .'
કોèસ માર@ દલીલની કદર ન કર@ શBા ક:મ ક: તેમને તો મારા ધમ+ને િવષે જ
ૂ માંથી ઉગારવાની આશા રાખતા હતા. અ£ય
અના4થા હતી. તે તો મને અાન[પ
ધમ5માં ભલે કંઈક સય હોય, પણ " ૂણ+ સયJપ d4તી ધમ+ના 4વીકાર િવના
મોe ન જ મળે , અને ઈqુની દર°યાનગીર@ વગર પાપeાલન થાય જ નહk ને
"ુ·યકમ5 બધાં િનરથક
+ છે , એ તેમને બતાવું હb.ું કોèસે Rમ "ુ4તકોનો પfરચય
કરાNયો તેમ Rમને તે ધમ+X4ુ ત d4તી માનતા હતા તેમનો પfરચય પણ
કરાNયો.
આ પfરચયોમાં એક '_લીમથ ધરન'=ું [ુુંબ હb.ું '_લીમથ ધરન' નામનો એક
d4તી સંદાય છે . કોèસે કરાવેલા ઘણા પfરચયો મને સારા લા^યા. તે માણસો
ઈરથી ડરનારા હતા એમ લા^Gુ.ં પણ આ [ુુંબમાં માર@ સાથે આવી દલીલ
થઈ: 'અમારા ધમ+ની i ૂબી જ તમે ન સમ શકો. તમારા બોલવા ઉપરથી Mુ ં
ે ાં eણે eણે તમાર@ u ૂલનો િવચાર કરવો રો, હંમેશાં તેને
જો hં ક:, તમાર: હંમશ
Zુધારવી રહ@, ન Zુધર: તો તમાર: પrાતાપ કરવો રો, ાયિr! કરું રKુ.ં આ
fVયાકાંડમાંથી તમે Bાર: %ુ ત પામો? તમને શાંિત તો ન જ મળે . આપણે પાપી
છ@એ એ તો તમે કm ૂલ કરો જ છો. હવે aુઓ અમાર@ મા£યતની પfર" ૂણ+તા.
આપણો યન ફોગટ છે . છતાં %ુ ત તો જોઈએ જ. પાપનો બોજો ક:મ ઊપડ:?
આપણે તે ઈqુ ઉપર ઢોળ@એ. તે તો ઈરનો એક મા{ િનtપાપ "ુ{ છે . તે= ું
વરદાન છે ક: Rઓ તેને માને તેનાં પાપ ત1 Iુએ છે . ઈરની આ અગાધ ઉદારતા
છે . ઈqુની આ %ુ તની યોજનાનો અમે 4વીકાર કય5 છે તેથી અમારાં પાપ
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વળગતાં નથી. પાપ તો થાય જ. આ જગતમાં પાપ િવના ક:મ રહ:વાય? તેથી જ
ઈqુએ આખા જગતના પાપ=ું એક@વખતે ાયિr! કGુ.H તેના મહાબdલદાનનો
4વીકાર કરવો હોય તે તેમ કર@ને શાંિત મેળવી શક: છે . Bાં તમાર@ અશાંિત ને
Bાં અમાર@ શાંિત?'
મને આ દલીલ %ુ§લ ગળે ન ઊતર@. મ1 નતા" ૂવ+ક જવાબ વાQયો: 'જો
સવ+મા£ય d4તી ધમ+ આ હોય તો તે માર: ન ખપે. Mુ ં પાપના પfરણામથી %ુ ત
નથી માગતો, Mુ ં તો પાપ ૃિ!માંથી, પાપી કમ+માંથી %ુ ત મા¤ું hં. તે ન મળે યાં
લગી માર@ અશાંિત મને િય રહ:શે.'
_લીમથ ધર: ઉ!ર આ_યો: 'Mુ ં તમને ખાતર@ આ"ું hં ક: તમારો યન ફોગટ
છે . મા?ું કહ: ું ફર@ િવચારજો.'
અને આ ભાઈએ Rું કKું તે ું પોતાના વત+નમાં કર@ પણ બતાNGુ:ં ઇરાદા" ૂવક
+
અનીિત કયા+= ું દશન
+ કરાNGુ.ં
પણ કંઈ બધા d4તીની આવી મા£યતા ન હોય, એટ}ું તો Mુ ં આ પfરચયો " ૂવજ Sણી શBો હતો. કોèસ પોતે જ પાપથી ડર@ને ચાલનારા હતા. તેમ=ું éદય
િનમ+ળ હb.ું તે éદયqુsની શBતા માનનાર હતા. પેલી બહ:નો પણ તેવી જ
હતી. મારા હાથમાં આવેલાં "ુ4તકોમાંનાં ક:ટલાંક ભ ત" ૂણ+ હતાં. તેથી આ
પfરચયથી કોèસને થયેલો ગભરાટ મ1 શાંત પાડPો ને ખાતર@ આપી ક: એક
_લીમથ ધરની અ=ુdચત મા£યતાથી Mુ ં d4તી ધમ+ સામે ભરમાઈ S તેમ
નથી. માર@ %ુક:લીઓ તો બાઇબલ િવષે ને તેના Jઢ અથ+ િવષે હતી.
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12. I [ 4\ પI9
ં ો િવષે વધાર: લiું તે પહ:લાં તે જ કાળના બીS અ=ુભવોની નોધ
d4તી સંબધ
લેવી આવયક છે .
નાતાલમાં R 4થાન દાદા અબ\ુTલા=ું હb ું તે 4થાન િટોfરયામાં શેઠ તૈયબ હા
ખાનમહમદ=ું હb.ું તેમના િવના એક પણ Sહ:ર  ૃિ! ન ચાલી શક:. તેમની
ં માં
ઓળખ મ1 પહ:લે જ અઠવાડ@યે કર@ લીધી. િટોfરયાના દર: ક fહ|દ@ના સંબધ
આવવાનો મારો િવચાર મ1 તેમને જણાNયો. fહ|દ@ઓની 4થિતનો અUયાસ કરવાની
માર@ ઇછા ગટ કર@ ને મ1 આ બધા કાય+માં તેમની મદદ માગી. તેમણે iુશીથી
મદદ આપવા=ું કm ૂલ કGુ.H
મા?ું થમ પગ}ું તો બધા fહ|દ@ઓની એક સભા ભર@ તેમની આગળ 4થિતનો
િવતાર % ૂકવા=ું હb.ું શેઠ હા મહમદ હા aુસબ, Rમની ઉપર મને ભલામણ
પ{ મQયો હતો, તેમને યાં આ સભા ભરાઈ. તેમાં %ુnય ભાગે મેમણ વેપાર@ઓ
હાજર હતા. થોડા fહ|\ુ પણ હતા. િટોfરયામાં fહ|\ુઓની વ4તી જ ઘણી થોડ@
હતી.
આ મા?ું જ|દગી=ું પહ:} ું ભાષણ ગણાય. મ1 તૈયાર@ ઠ@ક કર@ હતી. માર: સય િવષે
બોલું હb.ું વેપારમાં સય ન ચાલે એું Mુ ં વેપાર@ઓને મોઢ:થી સાંભળતો આNયો
હતો. એ વાત Mુ ં યાર: નહોતો માનતો. આજ પણ નથી માનતો. વેપારને અને
સયને ન બને એમ કહ:નારા વેપાર@ િમ{ આજ પણ પડPા છે . તેઓ વેપારને
Nયવહાર કહ: છે , સયને ધમ+ કહ: છે , અને દલીલ કર: છે ક: Nયવહાર એક વ4b ુ છે ,
ધમ+ બી. Nયવહારમાં qુs સય ન જ ચાલે; તેમાં તો યથાશ ત જ સય
બોલાયચલાય, એવી તેઓની મા£યતા. આ 4થિતનો મ1 મારા ભાષણમાં સાર@ પેઠ:
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િવરોધ કય5 ને વેપાર@ઓને તેમની બેવડ@ ફરજ=ું ભાન કરાNGુ.ં પરદ: શમાં
આવવાથી તેમની જવાબદાર@ દ: શમાં હોય તેના કરતાં વધી, ક:મ ક: ખોબા Rટલા
fહ|દ@ઓની રહ:ણીકરણી ઉપરથી fહ|દના કરોડો=ું માપ થb ું હb.ું
~0ેજોની રહ:ણીની સરખામણીમાં આપણી રહ:ણીમાં રહ:લી ગંદક@ Mુ ં જોઈ ગયો
હતો તે તરફ પણ યાન ખ1Gુ.ં
fહ|\ુ, %ુસલમાન, પારસી, d4તી, અથવા ¤ુજરાતી, મ&ાસી, પંSબી, િસ|ધી,
કછ@, Zુરતી વગેર: ભેદો u ૂલી જવા પર ભાર %ુBો.
ને

છે વટમાં,

એક

મંડળ

4થાપી fહ|દ@ઓને

પડતી હાડમાર@ઓનો ઇલાજ

અમલદારોને મળ@ અરઓ કર@ને કરવો જોઈએ એમ Z ૂચNGુ,ં ને તેમાં મને મળે
તેટલો વખત વગરવેતને આપવા=ું મ1 જણાNGુ.ં
સભામાં અસર ઠ@ક થઈ એમ મ1 જોGુ.ં
ચચા+ થઈ. ક:ટલાક: હક@કતો માર@ પાસે % ૂકવા=ું કKુ.ં મને fહ|મત આવી. મ1 જોGું
ક: આ સભામાં ~0ે Sણનારા થોડા જ હતા. આવા પર%ુલકમાં ~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 કરનારાંનાં \ૃtટાંતો આ_યાં. 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. આમાં બે %ુસલમાન હતા. તેમાંનો 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 અિવાસ હતો જ નહk. મારા િશtયો
થાBા ગણીએ તો થાBા કહ:વાય, પણ Mુ ં ન થાBો. કોઈ વેળા તેમને યાં S
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યાર: તેઓને નવરાશ ન હોય. મ1 ધીરજ ન ખોઈ. આમાંના કોઈને ~0ેનો ¨ડો
અUયાસ તો નહોતો જ કરવો. પણ બેએ આઠ:ક માસમાં સાર@ ગિત કર@ ગણાય
બેને ના%ું માંદવા=ું ને સામા£ય કાગળો લખવા=ું ાન મQGુ.ં હSમને તો તેના
ઘરાકની સાથે બોલવાજો¤ું જ શીખNGું હb.ું બે જણ પોતાના અUયાસને લીધે ઠ@ક
કમાવાની શ ત પણ મેળવી શBા.
સભાના પfરણામથી મને સંતોષ થયો. આવી સભા દર માસે ક: દર અઠવાfડયે
ભરવાનો િનrય થયો. ઓછ@વ!ી િનયિમત ર@તે એ સભા ભરાતી ને િવચારોની
આપલે થતી. પfરણામે િટોfરયામાં ભા^યે કોઈ fહ|દ@ રા હશે Rને Mુ ં ઓળખતો
નહk થયો હો, અથવા તો Rની 4થિતથી Mુ ં વાક:ફ નહ@ થયો હો. fહ|દ@ઓની
4થિત=ું આું ાન મેળવવા=ું પfરણામ એ આNGું ક:, મને િટોfરયામાં રહ:તા
dfટશ એજ£ટની ઓળખાણ કરવાની ઈછા 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: મળું હોય યાર: મળવા મને કKુ.ં ર: લવે સ!ાવાળાઓ
સાથે પ{Nયવહાર ચલાNયો ને તેમના જ કાયદા માણે fહ|દ@ને મનાઈ ન થઈ
શક: એમ મ1 Z ૂચNGુ.ં પfરણામે, સારાં કપડાં પહ:ર:લા હોય તેવા fહ|દ@ને ઉપલા
વગ+ની ર: લવે fટfકટ દ: વામાં આવશે એવો કાગળ મQયો. એથી " ૂર@ સગવડ તો ન
મળ@. સારાં કપડાં કોણે પહ:યાH ગણાય એ તો 4ટ: શન-મા4તર જ ઠરાવે ના!
dfટશ એજટ:ં મને તેની વચે થયેલા પ{Nયવહાર િવષે ક:ટલાંક કાગdળયાં
વાંચવા આ_યાં. તૈયબ શેઠ: પણ આ_યાં હતાં. તેમાંથી ઑર: £જ g@ 4ટ: ટમાંથી
ૂ ામાં,
fહ|દ@નો પગ ક:વી િનદ+યતાથી કાઢ@ નાખવામાં આNયો હતો તે મ1 S·Gુ.ં ંક
Âા£સવાલના ને g@ 4ટ: ટના fહ|દ@ઓની આિથªક, સામાજક અને રાzયકરણી
4થિતનો ¨ડો અUયાસ Mુ ં િટોfરયામાં કર@ શBો. આ અUયાસનો પાછળ જતાં
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મને " ૂરો ઉપયોગ થવાનો છે એની મને %ુ§લ ખબર નહોતી. માર: તો એક વષન
+ ે
~તે અથવા ક:સ વહ:લો " ૂરો થાય તો તે પહ:લાં દ: શ જb ું રહ: ું હb.ું
પણ ઈર: બીaુ ં જ ધાGુH હb.ું
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13. #%પ F.O
Âા£સવાલ અને ઓર: £જ g@ 4ટ: ટના fહદ@ઓની હાલતનો " ૂરો dચતાર આપવા=ું આ
4થાન નથી. તેનો nયાલ મેળવવા ઈછનાર: 'દdeણ આfgકાના સયા0હનો
ઈિતહાસ ' વાંચવો જોઈએ. પણ તેની Jપર: ખા આપવી આવયક છે .
ઓર: £જ g@ 4ટ: ટમાં તો એક કાયદો કર@ સન ૧૮૮૮માં ક: તે " ૂવ- fહ|દ@ઓના બધા
હક છ@નવી લેવામાં આNયા હતા. યાં મા{ હોટ: લના વેટર તર@ક: ક: એવી કોઈ
મaૂર@માં રહ:વા Rટલી fહ|દ@ઓને ¶ટ રહ@. R fહ|દ@ વેપાર@ઓ હતા તેમને નામનો
અવેજ આપી કાઢ@ મેTયા. fહ|દ@ વેપાર@ઓએ અર વગેર: તો કયા+, પણ તેમની
b ૂતીનો અવાજ કોણ સાંભળે ?
Âા£સવાલમાં ૧૮૮૫માં સખત કાયદો થયો. ૧૮૮૬માં કંઈક Zુધારો થયો. તેને
પfરણામે fહ|દ@મા{ દાખલ fફના {ણ પાડ આપે એમ ઠGુ.+ જમીનની માdલક@
તેઓ મા{ તેમને સા?ુ નીમેલા વાડામાં જ ધરાવી શક:. આમાંયે 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 એિશયાવાસીઓને
લા¤ુ ખરા જ. તે %ુજબ fહ|દ@ઓ પગથી ('>ટપાથ') ઉપર હક" ૂવ+ક ન ચાલી શક:,
રાતના નવ વા^યા પછ@ પરવાના િવના બહાર ન નીકળ@ શક:. આ છે Tલા
કા= ૂનનો અમલ fહ|દ@ઓ સામે ઓછાવતા માણમાં થતો. Rઓ આરબ તર@ક:
ખપતા તેઓને મહ:રબાની દાખલ આમાં ન ગણવામાં આવે. એટલે આવી રાહત
પોલીસની ઈછા ઉપર રહ:.
આ બંને િનયમોની અસર માર: પોતાને િવષે તપાસવી પડ@ હતી. િમ. કોèસની
સાથે ઘણી વેળા Mુ ં રાતે ફરવા નીકળતો. ઘેર જતાં દસ પણ વાગે. એટલે મને
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પોલીસ પકડ: તો ? આ ધા4તી મને હતી તેના કરતાં 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 યાંના સરકાર@ વક@લ દા. Vાઉઝેની
પાસે લઈ ગયા. અમે બંને 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 યાં નીક»ં તેમાં પોલીસે માર@ વચે ન પડુ.ં આ કાગdળGું હંમેશ 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=ું િનમં{ણ આ_Gુ.ં અમાર@ વચે
િમ{ાચાર@ બંધાઈ એમ કMુ ં તો ચાલે. કોઈ કોઈ વેળા તેમને યાં જતો થયો.
તેમની મારફતે તેમના વધાર: nયાત ભાઈની માર: ઓળખાણ થઈ. એ
જોહાિનસબગ+માં પø³લક ૉિસકG ૂટર િનમાયા હતા. તેમના ઉપર બોઅર લડાઈ
વખતે ~0ેજ અમલદાર=ું i ૂન કરાવવા=ું કાવત?ું કરવા બાબત કામ પણ ચાTGું
હb ું ને તેમને સાત વષ+ની Rલ મળ@ હતી. તેમની સનદ પણ બે£ચરોએ છ@નવી
લીધી હતી. લડાઈ " ૂર@ થયા પછ@ આ દા. Vાઉઝે Rલમાંથી ¶ટયા, માન સfહત
ં ોનો
Âા£સવાલની કોટ+માં પાછા દાખલ થયા, ને પોતાને ધંધે વળ^યા. આ સંબધ
મને પાછળથી Sહ:ર ઉપયોગ થઈ શકયો હતો અને મા?ું ક:ટ}ુકં Sહ:ર કામ સરળ
થઇ શકGું હb.ું
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પગથી ઉપર ચાલવાનો Ù માર: સા?ુ જરા ગંભીર પfરણામવાળો નીવડયો. Mુ ં
હમેશાં ેિસડÈટ 4Â@ટમાં થઈને એક iુTલા મેદાનમાં ફરવા જતો. આ મહોTલામાં
ેિસડÈટ ùગર=ું ઘર હb.ું એ ઘરને િવષે આડંબર જરાયે નહોતો. તેને ફરb ું
કંપાડ પણ ન હb.ું બીSં પડખેનાં ઘરોમાં અને આમાં કશો તફાવત મા} ૂમ ન
પડ:. લeાિધપિતઓનાં ઘણાનાં ઘર િટોfરયામાં આ ઘર કરતાં ઘણાં મોટાં,
શોભીતાં ને વાડવાળાં હતાં. ેિ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 હમેશાં Mુ ં S. પણ િસપાઈ મને કંઈ ન
કર: . િસપાઈ વખતોવખત બદલાય. એક વેળા એક િસપાઈએ, ચેતNયા િવના,
પગથી પરથી ઊતર@ જવા=ું કા િવના, મને ધÉો માય5, લાત માર@, ને ઉતાર@
% ૂકયો. Mુ ં તો િવમાસણમાં જ પડયો. લાત મારવા=ું કારણ Mુ ં " ૂછવા S તે
પહ:લાં કોèસ R ઘોડ:સવાર થઈ તે જ વેળા યાંથી પસાર થતા હતા તેમણે મને
પોકાર@ને કKુ:ં
'ગાધી, મ1 બIું જોGું છે . તાર: ક:સ કરવો હોય તો Mુ ં સાeી આપીશ. મને બMુ
fદલગીર@ થાય છે ક: તાર@ ઉપર આવી ર@તે Mુમલો થય`.'
મ1 કKું : 'તેમાં fદલગીર@=ું કારણ નથી. િસપાઈ dબચારો qું 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 ચડુ.ં 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@ તેને ઠપકો આ_યો. Mુ ં બધી વાત તો ન સમ શકયો. િસપાઈ ડચ હતો
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ને તેની સાથે વાત ડચમાં થઈ. િસપાઈએ માર@ માફ@ માગી, Mુ ં તો માફ@ આપી જ
X ૂકયો 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@ પસંદ કર@.
આ બનાવે fહ|દ@ િનવાસીઓ યેની માર@ લાગણી વધાર: તી« કર@. આ ધારાઓ
ં
િવષે dfટશ એજટની
સાથે ચચા+ કર@ને, સંગ આવે તો તે િવષે એક 'ટ: 4ટ'
(ન% ૂના દાખલ) ક:સ કરવાની વાત fહ|દ@ઓ જોડ: ચચ².
આમ મ1 fહ|દ@ઓની હાડમાર@ઓનો વાંચીને, સાંભળ@ને અને અ=ુભવીને અUયાસ
કય5. મ1 જોGું ક: 4વમાન Sળવવા ઈછનાર fહ|દ@ને સા?ુ દdeણ આfgકા યો^ય
%ુલક નથી. આ 4થિત ક:મ બદલી શકાય એ િવચારોમાં મા?ું મન વધાર: ને
વધાર: રોકાવા લા^Gુ.ં પણ હaુ મારો %ુnય ધમ+ તો દાદા અબ\ુTલાના ક:સને જ
સંભાળવાનો હતો.
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14. к=  :94
િટોfરયામાં મને R એક વષ+ મQGું તે મારા વનમાં અ% ૂTય હb.ું Sહ:રમાં 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 "ુરાણા બાfર4ટરની ઑfફસમાં રહ@ R વ4b ુ
શીખે છે તે વ4b ુ Mુ ં અહk શીખી શBો. વક@લ તર@ક: Mુ ં ત§ન નાલાયક નહk રMુ ં
એવો િવાસ મને અહk આNયો. વક@લ થવાની ચાવી પણ મને અહk જ હાથ
લાગી.
દાદા અબ\ુTલાનો ક:સ નાનો ન હતો. દાવો ૪૦,૦૦૦ પાડનો, એટલે Jિપયા છ
ં ૂ વણો ઘણી હતી. ક:ટલોક
લાખનો હતો. તે વેપારને ~ગે હોઇ તેમાં નામાની ¤ચ
ભાગ ૉિમસર@ નોટ ઉપર તે ક:ટલોક ભાગ ૉિમસર@ નોટ આપવા=ું વચન
પળાવવા ઉપર હતો. બચાવ એ હતો ક: ૉમેસર@ નોટ ફર: બથી લેવામાં આવી
હતી અને " ૂરો અવેજ નહોતો મQયો. આમાં હક@કત અને કાયદાની બાર@ઓ
ં ૂ ો પણ ઘણી હતી.
"ુtકળ હતી. નામાની ¤ચ
બંને પeે સારામાં સારા સૉdલિસટરો ને બાfર4ટરો રોકવામાં આNયા હતા. આથી
ે ા કામનો અ=ુભવ મેળવવાની Zુદર
ં
મને તેઓના બંનન
તક મળ@. વાદ@નો ક:સ
સૉdલિસટરને સા?ુ તૈયાર કરવાનો ને હક@કતો શોધવાનો બધો બોજો મારા ઉપર
હતો. તેમાંથી સૉdલિસટર ક:ટ}ું રાખે છે ને સૉdલિસટર: તૈયાર કર: લામાંથી બાfર4ટર
ક:ટલાનો ઉપયોગ કર: છે તે મને જોવા મળb ું હb.ું Mુ ં સમ ગયો ક: આ ક:સ
તૈયાર કરવામાં માર@ 0હણશ ત=ું ને ગોઠવણીની શ ત=ું માપ મને ઠ@ક મળ@
રહ:શે.
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મ1 ક:સમાં " ૂરો રસ લીધો. તેમાં Mુ ં ત£મય થયો. આગળપાછળનાં બધાં કાગdળયાં
વાંચી ગયો. અસીલના િવાસનો ને તેની હોિશયાર@નો પાર નહોતો. તેથી મા?ું
કામ શરળ થઈ પડુ.ં મ1 નામાનો ઝીણવટથી અUયાસ કર@ લીધો. ઘણા ¤ુજરાતી
કાગળો હતા તેના તરaૂમા પણ માર: જ કરવા પડતા હતા. તેથી તરaૂમા
કરવાની શ ત વધી.
મારો ઉ±ોગ i ૂબ હતો. જોક: ઉપર લખી ગયો તેમ, ધાિમªક ચચા+ વગેર:માં ને
Sહ:ર કામમાં મને i ૂબ રસ હતો અને તેમાં વખત આપતો, છતાં એ વ4b ુ માર:
મન ગૌણ હતી. ક:સની તૈયાર@ને Mુ ં ધાનપદ આપતો હતો. તેને ~ગે કાયદા=ું
વાચન ક: R કંઇ બીaુ ં વાંચું પડ: તે Mુ ં હમેશાં પહ:} ું કર@ લેતો. પfરણામે, 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 બંનેનાં કાગdળયાંઓ હોય.
મને મરMમ
+ પાછળથી
ૂ િમ. િપ ટના શ³દો યાદ આNયા. તે= ું વધાર: સમથન
દdeણ આfgકાના Zુિસs બાfર4ટર મરMમ
ૂ િમ. લૅનડú એક સંગે કGુH હb.ું
'હક@કત એ {ણચb ુથાHશ કાયદો છે ,' એ િમ. િપ ટ=ું વચન હb.ું એક ક:સને સંગે
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
મજm ૂત લા^યો. તે બોલી ઉઠPા, 'ગાંધી, Mુ ં એક વાત શીnયો hં 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=ું Z ૂચNGુ.ં એ જ હક@કતને ફર@
તપાસતાં, તે= ું મનન કરતાં, મ1 તેને aુદ@ ર@તે જોઇ અને તેને લગતો દdeણ
આfgકામાં થયેલો એક aૂનો ક:સ પણ હાથ લા^યો. Mુ ં હષભ
+ ેર િમ. લૅનડ+ને યાં
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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 યાનમાં રાખું પડશે.'
દાદા અબ\ુTલાના ક:સની તૈયાર@ કરતો હતો યાર: હક@કતનો મfહમા Mુ ં આટલે
દરôR નહોતો પારખી શBો. હક@કત એટલે સય વાત. સય વાતને વળગી
રહ:તાં કાયદા એની મેળે આપણી મદદમાં ગોઠવાઇ Sય છે .
મ1 તો અસીલના ક:સને ~તે જોઇ લીIું ક: તેનો ક:સ ઘણો મજm ૂત છે . કાયદો તેની
મદદ: પહ`ચવો જ જોઇએ.
પણ ક:સ લડતાં બંને સગા, એક જ શહ:રમાં રહ:નારા iુવાર થઈ જશે એ મ1 જોGુ.ં
ક:સનો ~ત કોઇ જોઇ ન શક:. કોટ+માં રહ: તો ક:સ ઇછામાં આવે તેટલો લંબાવી
શકાય. લંબાવવામાં બેમાંથી એક:ને ફાયદો ન થાય. આથી ક:સનો ~ત થતો હોય
તો તે બેઉ જણ ઇછતા જ હતા.
તૈયબ શેઠને મ1 વીનNયા. ઘરમેળે પતાવવાની સલાહ આપી. તેમના વક@લને
મળવા=ું મ1 Z ૂચNGુ.ં બંનેને િવાસ આવે તેવા પંચને તેઓ નીમે તો ક:સ ઝટ
પતી Sય. વક@લોનાં ખચ+ એટલાં બધાં ચડતાં હતાં ક: તેમાં મોટા વેપાર@ પણ
ખપી Sય. બંને એટલી dચ|તાથી ક:સ લડતા હતા ક: એક: િનરાંતે બીaુ ં કqું કામ ન
કર@ શક:. દર°યાન વેર પણ વયે જ જતાં હતાં. મને વક@લાત ઉપર િતર4કાર
¶ટàો. વક@લ તર@ક: તો બંનેના વક@લોએ એકબીSને તવાની કાયદાની
બાર@ઓ જ શોધી દ: વાની રહ@. તનારને બIું ખચ+ કોઇ fદવસ નથી મળ@ શકb ું
એ મ1 આ ક:સમાં થમ S·Gુ.ં પeકારની પાસેથી લઈ શકાય એવી ફ@નો એક
¬કડો હોય, ને તે ઉપરાંત અસીલ વક@લ વચેનો બીજો ¬કડો હોય. આ બIું
મને અસ લા^Gુ.ં મને તો લા^Gું ક: મારો ધમ+ બંનેની િમ{તા કરવાનો હતો, બંને
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સગાને મેળવવાનો હતો. મ1 સમાધાનીને સા?ુ કાળSb ૂટ મહ:નત કર@. તૈયબ શેઠ
મા£યા. છે વટ: પંચ િનમાયા. ક:સ ચાTયો. ક:સમાં દાદા અબ\ુTલા યા.
પણ મને એટલેથી મને સંતોષ ન થયો. પંચના ઠરાવની બSવણી થાય તો
તૈયબ હા ખાન મહમદ એટલા પૈસા એકાએક ન જ આપી શક:. દdeણ
આfgકામાં વસતા પોરબંદરના મેમણોમાં એક ઘરમેળેનો અdલdખત કાયદો હતા ક:
પોતે મર: પણ દ: વા»ં ન કાઢ:. તૈયબ શેઠ ૩૭,૦૦૦ પાડ ને ખચ+ એકાએક ન જ
આપી શક:. તેમને એક: દમડ@ ઓછ@ નહોતી આપવી. દ: વા»ં તો નહોb ું જ કાઢુ.ં
ર4તો મા{ એક જ હતો. દાદા અબ\ુTલાએ તેમને " ૂરતો વખત આપવો. દાદા
અબ\ુTલાએ ઉદારતા વાપર@ને i ૂબ લાંબો વખત આ_યો. પંચ િનમાવવામાં મને
Rટલી મહ:નત પડ@ તેનાં કરતાં આ લાંબા હપતા કરાવવામાં વધાર: મહ:નત
કરવી પડ@. બંને પe રા થયા. બંનેની િતtઠા વધી. મારા સંતોષનો પાર ન
રો. Mુ ં ખર@ વક@લાત શીnયો, મ=ુtયની સાર@ બાaુ ખોળ@ કાઢતાં શીnયો,
મ=ુtય½દયમાં વેશ કરતાં શીnયો. મ1 જોGું ક: વક@લ=ું કત+Nય પeકારોની વચે
પડ:લી b ૂટ સાંધવા=ું છે . આ િશeણે મારા મનમાં એવી જડ ઘાલી ક: માર@ વીસ
વષ+ની વક@લાતનો %ુnય કાળ માર@ ઑfફસમાં બેઠાં સ1કડો ક:સોની સમાધાનીઓ
કરાવવામાં જ ગયો. તેમાં મ1 ખોGું નહk. &Nય ખોGું એમ પણ ન કહ:વાય. આમા
તો ન જ ખોયો.
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15. Hк L
ં િવચારવાનો સમય આNયો છે .
હવે પાછો d4તી િમ{ો સાથેનો સંબધ
મારા ભિવtયને િવષે િમ. બેકરની dચ|તા વધતી જતી હતી. તે મને વેdલ|^ટન
ક£વે£શનમાં લઈ ગયા. ૉટ: 4ટ£ટ d4તીઓમાં થોડ: થોડ: વષ- ધમ+S¤ૃિત એટલે
આમqુsને સા?ુ િવશેષ યનો કરવામાં આવે છે . આને ધમ+ની "ુનઃિતtઠા
ે ન વેdલ|^ટનમાં
અથવા ધમન
+ ા "ુન?ુsારને નામે આપણે ઓળખીએ. તે ું સંમલ
હb.ું તેના સભાપિત યાંના nયાત પાદર@ ર: વરં ડ ઍ£û મર: હતા. િમ. બેકરને
એવી આશા હતી ક: આ સંમેલનમાં થનાર@ S¤ૃિત, યાં આવનારા લોકોનો ધાિમªક
ઉસાહ, તેમની િનખાલસતા મારા ½દય પર એવી ¨ડ@ છાપ પાડશે ક: Mુ ં d4તી
થયા િવના નહk રહ@ શ[ું.
પણ િમ. બેકરનો ~િતમ આધાર ાથન
+ ાની શ ત ઉપર હતો. ાથ+ના િવષે તેમને
i ૂબ ¡sા હતી. ~તઃકરણ" ૂવ+ક થયેલી ાથ+ના ઈર સાંભળે જ છે એવો એમનો
િવાસ હતો. ાથ+નાથી જ % ૂલર (એક nયાત ભાિવક d4તી) Rવા માણસો
પોતાનો Nયવહાર ચલાવતા તેનાં &tટાંતો તે મને આપતા. ાથન
+ ાના મfહમા િવષે
મ1 બIું તટ4થપણે સાંભQGુ.ં d4તી થવાનો ~તના+દ આવે તો તેનો 4વીકાર
કરતાં કોઈ પણ વ4b ુ મને આડ: આવે તેમ નહોતી, એમ મ1 તેમને કKુ.ં ~તના+દને
વશ થવા=ું તો Mુ ં આ અગાઉ ક:ટલાંક વષ+ થયાં શીખી X ૂBો હતો. તેને વશ
થવામાં મને આનંદ આવતો. તેની િવ?ુs જું મને કfઠન અને \ુઃખJપ હb.ું
અમે વેdલ|^ટન ગયા. મને 'યામળા સાથી'ને સાથે લેવો એ િમ. બેકરને ભાર:
પડુ.ં અનેક વેળા માર: ખાતર તેમને અગવડ ભોગવવી પડ@. ર4તામાં અમાર:
%ુકામ કરવાનો હતો, ક:મ ક: િમ. બેકરનો સંઘ રિવવાર: %ુસાફર@ ન કર: , અને વચે
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રિવવાર આવતો હતો. વચે તેમ જ 4ટ:શને હોટલમાં મને દાખલ કરવાની અને
રકઝક બાદ દાખલ કયા+ પછ@ ખાણાઘરમાં જમવા દ: વાની હોટ:લના માdલક: ના
પાડ@. પણ િમ. બેકર એમ નમb ું મેલે તેમ નહોતા. તેઓ હોટ:લમાં ઊતરનારના
હક ઉપર કાયમ રા. પણ તેમની %ુક:લી Mુ ં કળ@ શBો. વેdલ|^ટનમાંયે મારો
ઉતારો તેમની સાથે જ હતો. યાં પણ ઝીણી ઝીણી અગવડો, તે ઢાંકવાના તેમના
qુભ યનો છતાં, Mુ ં જોઇ જતો હતો.
સંમેલનમાં ભાિવક d4તીઓનો મેળાપ થયો. તેમની ¡sા જોઇ Mુ ં રા થયો. િમ.
મર: ની %ુલાકાત કર@. માર: સા?ુ ઘણા ાથ+ના કરતા હતા એમ મ1 જોGુ.ં તેમનાં
ક:ટલાંક ભજનો મને બMુ મીઠાં લા^યાં.
ે નમાં આવનારાની ધાિમªકતા Mુ ં સમ શBો,
સંમેલન {ણ fદવસ ચાTGુ.ં સંમલ
તેની કદર કર@ શBો. પણ મને માર@ મા£યતામાંÑમારા ધમ+માંÑફ:રફાર કરવા=ું
કારણ ન મQGુ.ં Mુ ં મને d4તી કહ:વડાવીને જ 4વગ- જઈ શ[ું ક: મોe મેળવી શ[ું
એું મને ન જણાGુ.ં આ વાત મ1 zયાર: ભલા d4તી િમ{ોને જણાવી યાર: તેમને
આઘાત તો પહ`યો, પણ Mુ ં લાચાર હતો.
માર@ %ુક:લીઓ ¨ડ@ હતી. 'ઈqુ d4ત એ જ એક ઈરનો "ુ{ છે , તેને R માને
તે તર: ,' એ વાત મને ગળે ન ઊતર: . ઈરને જો "ુ{ો હોઇ શક: તો આપણે બધા
તેના "ુ{ો છ@એ. ઈqુ જો ઈરસમ હોય, ઈર જ હોય, તો મ=ુtયમા{ ઈરસમ
છે ; ઈર થઈ શક:. ઈqુના % ૃGુથી ને તેના લોહ@થી જગતનાં પાપ ધોવાય એ
અeરશઃ અથ+માં માનવા mુs તૈયાર જ ન થાય. Jપક તર@ક: તેમાં સય ભલે હો.
વળ@ d4તી મા£યતા %ુજબ મ=ુtયને જ આમા છે , બીS વોને નથી, ને દ: હના
નાશની સાથે તેમનો સવ+નાશ થઈ Sય છે ; યાર: માર@ મા£યતા આથી િવ?ુs
હતી. ઈqુને એક યાગી, મહામા, દº વી િશeક તર@ક: Mુ ં 4વીકાર@ શકતો હતો, પણ
તેને અ¾તીય "ુ?ુષJપે નહોતો 4વીકર@ શકતો. ઈqુના % ૃGુથી જગતને ભાર:
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\ૃtટાંત મQGુ,ં પણ તેનાં % ૃGુમાં કંઈ ¤ુ ચમકાર@ અસર હતી એમ મા?ું ½દય
4વીકાર@ નહોb ું શકb.ું d4તીઓના પિવ{ વનમાંથી મને એું ન મQGું ક: R
બીS ધમ²ઓના વનમાંથી નહોb ું મળb.ું તેમનાં પfરવત+ન Rવાં જ પfરવત+ન
Rવાં જ પfરવત+ન બીSના વનમાં થતાં મ1 જોયાં હતાં. િસsાંતની \ૃtટએ
fહ|\ુધમ²ઓનો યાગ મને ચડતો જણાયો. d4તી ધમ+ને Mુ ં સં" ૂણ+ અથવા અવ5પર@
ધમ+ તર@ક: ન 4વીકાર@ શBો.
આ ½દયમંથન મ1 સંગો આવતાં d4તી િમ{ો પાસે % ૂÎુ.ં તેનો જવાબ તેઓ
મને સંતોષે તેવો ન આપી શBા.
પણ Mુ ં Rમ d4તી ધમ+નો 4વીકાર ન કર@ શBો, તેમ fહ|\ુ ધમન
+ ી સં" ૂણ+તા િવશે
અથવા તેના સવ5પર@પણા િવષે પણ Mુ ં િનrય ન કર@ શBો. fહ|\ુ ધમ+ની üુટ@ઓ
માર@ નજર આગળ સતત તયાH કરતી હતી. અ4" ૃયતા જો fહ|\ુ ધમ+= ું ~ગ હોય
તો તે સડ:} ું ને વધારા=ું ~ગ જણાGુ.ં અનેક સંદાયો, અનેક નાતSતોની હ4તી,
Mુ ં સમ ન શBો. વેદ જ ઈરણીત એટલે qુ?ં વેદ ઈરdણત તો બાઇબલ
અને [ુરાન કાં નહk?
Rમ d4તી િમ{ો મારા ઉપર અસર કરવા મથી રા હતા તેમ %ુસલમાન
િમ{ોનો પણ યન હતો. અબ\ુTલા શેઠ મને ઈ4લામનો અUયાશ કરવા
લલચાવી રા હતા. તેની i ૂબીઓની ચચા+ તો કયા+ જ કર: .
મ1 માર@ %ુસીબતો રાયચંદભાઈ આગળ % ૂક@. fહ|\ુ4તાનના બીS ધમ+શાીઓ
સાથે પણ પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેમના જવાબ ફર@ વQયા. રાયચંદભાઈના
પ{થી મને કÚક શાંિત થઈ. તેમણે મને ધીરજ રાખવા ને fહ|\ુ ધમ+નો ¨ડો
અUયાસ કરવા ભલામણ કર@. તેમના એક વાBનો ભાવાથ+ આ હતો: 'fહ|\ુ ધમ+માં
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R Z ૂÆમ અને ¤ ૂઢ િવચારો છે , આમા=ું િનર@eણ છે , દયા છે , તે ું બીS ધમ+માં
નથી, એવી િનtપeપાતપણે િવચારતાં મને તીિત થઈ છે .'
મ1 સેલ=ું [ુરાન ખર@દ@ તે વાંચવા=ું શJ કGુ.H બીSં પણ ઇ4લામી "ુ4તકો
મેળNયાં. િવલાયતના d4તી િમ{ો સાથે પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેમાંના એક:
એડવડ+ મેટલૅડની સાથે ઓળખ કરાવી. તેમની સાથે પ{-Nયવહાર ચાTયો. તેમણે
ઍના fક|^સફડ+ની સાથે મળ@ને 'પરફ: ટ વે' (ઉ!મ માગ+) નામ=ું "ુ4તક લnGું હb ું
તે મને વાંચવા મોકTGુ.ં ચdલત d4તી ધમ+= ું તેમાં ખંડન હb.ું 'બાઇબલનો
નવો અથ'+ નામ=ું "ુ4તક પણ તેમણે મને મોકTGુ.ં આ "ુ4તકો મને ગ°યાં.
તેમાંથી fહ|\ુ મતને "ુtટ મળ@. ટૉTસટૉયના 'વૈ[ુંઠ તમારા ½દયમાં છે ' નામના
"ુ4તક: મને ઘેય5. તેની છાપ મારા ઉપર બMુ ¨ડ@ પડ@. આ "ુ4તકની 4વતં{
િવચારશૈલી, તેની ૌઢ નીિત, તેના સય આગળ િમ. કોèસે આપેલાં બધાં "ુ4તકો
qુtક લા^યાં.
આમ મારો અUયાસ d4તી િમ{ો ન ઈછે તે fદશામાં મને લઈ ગયો. એડવડ+
મેટલૅડ સાથે મારો પ{Nયવહાર ઠ@ક લંબાયો. કિવ (રાયચંદભાઇ)ની સાથે તો
છે વટ Zુધી ટBો. તેમણે ક:ટલાંક "ુ4તકો મોકTયાં તે પણ મ1 વાંયાં. તેમાં
'પંચીકરણ',

'મdણરનમાળા',

ુ ુ કરણ',
યોગવાિસtઠ=ું '%ુ%ý

હfરભ&Z ૂર@=ું

'ષþદશન
+ સ%ુચય' ઈયાfદ હતાં.
આમ, જોક: Mુ ં d4તી િમ{ોને ન ધાર: લ માગ- ચડPો છતાં તેમના સમાગમે મારામાં
R ધમ+જાસા S0ત કર@ તેને સા?ુ તો Mુ ં તેમનો સદાયનો ઋણી બ£યો. એ
ં મને હંમશ
ે ા યાદ રહ@ જશે. તેવા મીઠા અને પિવ{ સંબધ
ં ો ભિવtયમાં
મારો સંબધ
વધતા ગયા, પણ ઘટàા નહk.
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16. को जाने कल क7?
क7
खबर नह8ं इस जुगम: पलक7
समझ मन ! को जाने कलक7 ?
ક:સ " ૂરો થયો એટલે િટોfરયામાં રહ:વા=ું મને યોજન ન રKુ.ં Mુ ં ડરબન ગયો.
યાં જઈ fહ|\ુ4તાન પાછા જવાની તૈયાર@ કર@. અબ\ુTલા શેઠ મને માનપાન
િવના જવા દ: તેમ નહોb.ું તેમણે િસડનહÛમમાં માર: સા?ુ ખાનપાનનો મેળાવડો
કય5. યાં આખો fદવસ ગાળવાનો હતો.
માર@ પાસે ક:ટલાંક છાપાં પડPાં હતાં. તે Mુ ં જોઈ રો હતો. તેના એક i ૂણામાં 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 ધારાસભામાં
ંૂ
સUયોની Xટણી
કરવાના હક હતા તે લઈ લેવા. આને લગતો કાયદો ધારાસભામાં
ચચા+ઈ રો હતો. Mુ ં આ કાયદાથી અS·યો હતો. િમજલસમાંના કોઈને fહ|દ@ઓના
હક લઈ લેનારા આ ખરડા િવષે કંઈ ખબર નહોતી.
મ1 અબ\ુTલા શેઠને " ૂછÒુ.ં તેમણે કKુ,ં Õઆવી બાબતમાં અમે qું Sણીએ ? અમને
તો વેપાર ઉપર કંઈ આફત આવે તો તેની ખબર પડ:. aુઓની, ઓરÈ જ g@ 4ટ: ટમાં
અમારા વેપારની જડ ઊખડ@ ગઈ. તે બાબત અમે મહ:નત કર@. પણ અમે તો
અપંગ રા. છાપાં વાંચીએ તોયે ભાવતાલ Rટ}ું સમએ. કાયદાની વાતોની
શી ખબર પડ: ? અમારાં ¬ખકાન અમારા ગોરા વક@લો.Õ
Õપણ અહk જ£મેલા ને ~0ી ભણેલા આટલા બધા નૌજવાન fહ|દ@ઓ આપણે
યાં છે તે= ું qું ?Õ મ1 " ૂછÒુ.ં
Õઅર: ભાઈ,Õ અબ\ુTલા શેઠ: કપાળે હાથ % ૂBો. Õતેમની પાસેથી તે qું મળે ? તે
dબચારા આમાં qું સમR ? તેઓ અમાર@ પાસે પણ ન ફરક:, ને સાXું "ુછાવો તો
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અમે પણ તેમને ન ઓળખીએ. એ રા d4તી એટલે પાદર@ઓના પંSમાં. અને
પાદર@ઓ ગોરા, તે સરકારને તાબે !Õ
માર@ ¬ખ ઊઘડ@. આ વગ+ને અપનાવવો જોઈએ. d4તી ધમ+નો આ જ અથ+ ?
તેઓ d4તી એટલે દ: શના મટàા ? ને પરદ: શી થયા ?
ં ન કયા+.
પણ માર: તો દ: શ પાછા ફરું હb ું એટલે ઉપરના િવચારોને મ1 % ૂિતªમત
અબ\ુTલા શેઠને " ૂછÒું :
Õપણ આ કાયદો જો એમ ને એમ પસાર થાય તો તમને ભાર: પડવાનો. આ તો
fહ|દ@ઓની હ4તીના નાશ=ું પહ:} ું પગિથGું છે . આમાં 4વમાનની હાિન છે .Õ
Õતે હોય. પણ તમને Mુ ં આ ફરÈ ચાઈઝ (આમ ~0ે ભાષાના ઘણા શ³દો
પલટાઈને દ: શીઓમાં Jઢ થઈ ગયા હતા. ÕમતાિધકારÕ કહો તો કોઈ ન સમR.)નો
ઇિતહાસ કM.ુ ં અમે તો એમાં કંઈ જ ન સમએ. પણ આપણો મોટો વક@લ
િમ.એ4કંબ છે એ તો તમે Sણો જ છો. એ જબરો લડવૈયો છે . તેની ને અહkના
રSના જિનયરની વચે i ૂબ લડાઈ ચાલે છે . િમ.એ4કંબને ધારાસભામાં
જવામાં આ લડાઈ આડ: આવતી હતી. તેણે અમને અમાર@ 4થિત=ું ભાન કરાNGુ.ં
તેના કહ:વાથી અમે અમારાં નામ મતાિધકાર પ{માં ન`ધાNયાં ને તે બધા મત
િમ.એ4કંબને આ_યા. હવે તમે જોશો ક: અમે 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" ૂવક
+ સાંભળ@ રા હતા. તેમાંના એક: કKુ,ં ÕMુ ં
તમને સાચી વાત કMુ ં ? જો તમે 4ટ@મરમાં 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 ગાંધીભાઈને રોક@ રાખો.Õ
અબ\ુTલા શેઠ ઉ4તાદ હતા. તે બોTયા, Õહવે 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@=ું qું ?Õ
Mુ ં \ુભાયો ને વચે પડPો.
Õઅબ\ુTલા શેઠ, આમાં માર@ ફ@ની વાત હોય જ નહk. Sહ:ર સેવામાં 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 hં. એટ}ું ખ?ું ક:, જોક: તમાર: મને કંઈ આપવા=ું નથી છતાં આવાં કામ
ત§ન વગર પૈસે તો ન જ થાય. આપણે તારો કરવા પડ:, કંઈ છપાવું પડ:. zયાં
યાં જું જોઈએ તેનાં ગાડ@ભાડાં થાય. વખતે આપણે 4થાિનક વક@લનીયે સલાહ
લેવી પડ:. મને અહkના કાયદાની ખબર ન હોય. કાયદાનાં "ુ4તકો તપાસવાં
જોઈએ. વળ@ આવાં કામ એક હાથે ન થાય. ઘણાએ તેમાં ભળું જોઈએ.Õ
ઘણા અવાજ એકસાથે સંભળાયા : Õiુદાની મહ:ર છે . પૈસા તો ભેળા થઈ રહ:શે.
માણસો પણ છ@એ. તમે રહ:વા=ું કm ૂલ કરો એટલે બસ.Õ
િમજલસ મટ@ને કાયવ
+ ાહક સિમિત થઈ પડ@. ખાવાપીવા=ું વહ:} ું ઉક:લી ઘેર
પહ`ચવા=ું મ1 Z ૂચNGુ.ં લડતની Jપર: ખા મ1 મનમાં ગોઠવી. મતાિધકાર ક:ટલાને છે
વગેર: Sણી લીIુ.ં મ1 એક માસ રહ@ જવાનો િનrય કય5.
આમ દdeણ આfgકામાં મારા 4થાયી રહ:ઠાણનો પાયો ઈર: રયો ને 4વમાનની
લડત=ું બીજ રોપાGુ.ં
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17. ]
સન ૧૮૯૩ની સાલમાં નાતાલમાં fહ|દ@ કોમના અ0ગ·ય નેતા શેઠ હા મહમદ
હા દાદા ગણાતા. સાંપિ!ક 4થિતમાં શેઠ અબ\ુTલા હા આદમ %ુnય હતા,
પણ તેઓ તેમ જ બીS Sહ:ર કામમાં શેઠ હા મહમદને જ થમ 4થાન
આપતા. એટલે તેમના %ુખપણા નીચે અબ\ુTલા શેઠના મકાનમાં એક સભા
ે કો ન`ધાયા. આ
ભરાઈ. તેમાં gÈચાઈઝ dબલની સામે થવાનો ઠરાવ થયો. 4વયંસવ
સભામાં નાતાલમાં જ£મેલા fહ|દ@ઓ, એટલે d4તી aુવાિનયાને પણ એકઠા કયા+
હતા. િમ. પૉલ ડરબનની કોટ+ના \ુભાિષયા હતા. િમ. Zુભાન ગૉડg: િમશન
4[ૂલના હ:ડમા4તર હતા. તેમણે પણ સભામાં હાજર@ આપી, ને તેમની અસરથી તે
વગ+ના aુવાિનયા સાર@ સંnયામાં આગળ આNયા હતા. આ બધા 4વયંસેવકો તર@ક:
જોડાયા. વેપાર@ તો ઘણા હતા જ. તેમાંના Sણવાજોગ નામ, શેઠ દાઉદ મહમદ,
મહમદ કાસમ કમ?ુ§@ન, શેઠ આદમ િમયાંખાન, એ. કોલંદાવેT}ુ પીલે, સી.
લછ@રામ, રં ગસામી પfડયાચી, આમદ વા વગેર: હતા. પારસી ?ુ4તમ તો હોય
જ. મહ:તા વગ+માંથી પારસી માણેક, જોશી, નરસીરામ વગેર:, દાદા અબ\ુTલા
ઈયાfદની મોટ@ પેઢ@ઓના નોકરો હતા. આ બધાને Sહ:ર કામમાં જોડાવાથી
આrય+ લા^Gુ.ં આમ Sહ:ર કામમાં નોતરાવાનો ને ભાગ લેવાનો તેમનો આ થમ
અ=ુભવ હતો. આવી પડ:લા \ુઃખની સામે નીચ¨ચ, નાનામોટા, શેઠનોકર, fહ|\ુ%ુસલમાન, પારસી, ઈસાઈ, ¤ુજરાતી, મ&ાસી, િસ|ધી, વગેર: ભેદ uુલાઈ ગયા
હતા. સMુ fહ|દનાં સંતાન અને સેવક હતા.
dબલની બી Zુનવણી થઈ ગઈ હતી ક: થવાની હતી. તે વખતે થયેલાં
ધારાસભાનાં ભાષણોમાં એવી ટ@કા હતી ક:, કાયદો આવો સખત હતો છતાં
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fહ|દ@ઓ તરફથી કશો િવરોધ નહોતો, તે fહ|દ@ કોમની બેદરકર@ અને તેની
મતિધકાર ભોગવવાની નાલાયક@નો "ુરાવો હતો.
મ1 વ4b ુ4થિત સભાને સમSવી. થમ કાય+ તો એ થGું ક: ધારાસભાના %ુખને
તાર મોકલવો ક: તેમણે dબલનો વIુ િવચાર %ુલતવી રાખવો. એવો જ તાર %ુnય
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 %ુલતવી
રહ:શે. સMુ રા થયા.
અર ઘડાઈ. તેની {ણ નકલ મોકલવાની હતી. ેસને સા?ુ પણ નકલ તૈયાર
કરવાની હતી. અરમાં બની શક: તેટલી સહ@ઓ લેવાની હતી. આ કામ બIું એક
ે કો અને બીS લગભગ આખી
રાતમાં " ૂ?ું કરવા=ું હb.ું પેલા િશdeત 4વયંસવ
ં
રાત S^યા. સારા અeર લખનાર તેમાંના એક િમ. આથ+ર mુા હતા. તેમણે Zુદર
અeર: અરની નકલ કર@. બીSઓએ તેની બી નકલ કર@. એક બોલે ને પાંચ
લખતા Sય. એમ પાંચ નકલ એકસાથે થઈ. વેપાર@ 4વયંસેવકો પોતપોતાની
ગાડ@ઓ લઈ ક: પોતાને ખચ- ગાડ@ઓ ભાડ: કર@ સહ@ઓ લેવા નીકળ@ પડPા.
અર ગઈ. છાપામાં છપાઈ. તેને િવષે અ=ુ[ૂળ ટ@કાઓ થઈ. ધારાસભા ઉપર
પણ અસર થઈ. તેની ચચા+ પણ i ૂબ થઈ. અરમાં આપેલી દલીલના રfદયા
અપાયા, પણ તે આપનારને } ૂલા લા^યા. dબલ તો પાસ થGુ.ં
આ પfરણામ આવશે એમ સMુ Sણતા હતા. પણ કોમમાં નવવન ર: ડાGુ.ં એક
કોમ છ@એ, મા{ વેપાર@ હકોને જ સા?ુ નહk પણ કોમી હકોને સા?ુ પણ લડવાનો
સMુનો ધમ+ છે , એમ સMુ સમzયા.
ં અર કરવાનો
એ સમયે લૉડ+ fરપન સં4થાનોના ધાન હતા. તેમને એક જગી
ઠરાવ કય5. આ અરમાં Rટલાની બને તેટલાની સહ@ઓ લેવાની હતી. એ કામ
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એક દહાડામાં ન જ થાય. 4વયંસેવકો િનમાયા ને કામ ઉક:લવા=ું સMુએ હાથ
લીIુ.ં
અરની પાછળ મ1 બMુ મહ:નત લીધી. માર: હાથ આNGું તે બIું સાfહય વાંચી
લીIુ.ં fહ|\ુ4તાનમાં આપણે એક કારનો મતાિધકાર ભોગવીયે છ@એ એ િસsાંતની
દલીલને અને fહ|દ@ઓની વ4તી aૂજ છે એ Nયવહાર@ક દલીલને, મ1 મયdબ|\ુ
બનાNGુ.ં
અરમાં દશ હSર સહ@ઓ થઈ. એક પખવાડ@યામાં અર મોકલવા જોગી
સહ@ઓ મળ@ રહ@. આટલા સમયમાં નાતાલમાં દશ હSર સહ@ઓ લેવી એને
વાંચનાર નાનનીZ ૂની વાત ન સમR. સહ@ઓ આખા નાતાલમાંથી લેવાની હતી.
માણસો આવા કામથી અS·યા હતા. શેમાં સહ@ કર: છે તે સમR નહk યાં Zુધી
સહ@ ન લેવાનો િનrય હતો, તેથી %ુ§ામ 4વયંસેવકોને મોકલીને જ સહ@ લેવાય
તેમ હb.ું ગામડાં \ૂર \ૂર હતાં. એટલે, ઘણા કામકરનારા ચીવટથી કામ કર: તો જ
આવાં કામ શીતાથી થઈ શક:. તેમ જ થGુ.ં આમાં બધાએ ઉસાહ " ૂવ+ક કામ
કGુ.H આમાંના શેઠ દાઉદ મહમદ, પારસી ?ુ4તમ, આદમ િમયાંખાન, અને
આમદ વાની % ૂિતªઓ અયાર: પણ માર@ નજર: તર: છે . તેઓ ઘણી સહ@ઓ
લાNયા હતા. દાઉદ શેઠ આખો દહાડો પોતાની ગાડ@ લઈ નીકળ@ પડતા. કોઈએ
ખીસાખચ+ Zુsાં ન મા^Gુ.ં
દાદા અબ\ુTલા=ું મકાન ધમા+શાળા ક: Sહ:ર ઑfફસ Rું થઈ પડું હb.ું િશdeત
ભાઈઓ તો માર@ પાસે જ હોય. તેઓ=ું અને બીS કામદારો=ું ખાવા=ું દાદા
અબ\ુTલાને યાં જ થાય. આમ સMુ i ૂબ ખચ+માં ઊતયાH.
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અર ગઈ. તેની એક હજર ન લ છપાવી હતી. તે અરએ fહ|\ુ4તાનની Sહ:ર
Sને નાતાલનો પહ:લો પfરચય કરાNયો. Rટલાં છાપાંનાં અને Sહ:ર
આગેવાનોનાં નામ Mુ ં Sણતો હતો તેટલાંને તે અરની નકલો મોકલી.
'ટાઈ°સ ઑફ ઈ£ડયા'એ તે ઉપર અ0લેખ લnયો ને fહ|દ@ઓની માગણીને સરસ
ટ: કો આ_યો. િવલાયતમાં પણ અરની નકલ બધા પeના આગેવાનોને
મોકલવામાં આવી હતી. યાં લંડનના 'ટાઈ°સ'નો ટ: કો મQયો. એટલે dબલને
મંaૂર@ ન મળવાની આશા બંધાઈ.
હવે મારાથી નતાલ છોડાય એું ન રKુ.ં લોકોએ મને ચોમેરથી ઘેય5 ને
નાતાલમાં 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:.ું નોiું ઘર
માંડવાની મ1 આવયકતા જોઈ. ઘર પણ સા?ું અને સારા લ!ામાં લે ું જોઈએ
એમ મ1 તે વેળા મા£Gુ.ં
બીS બાfર4ટરો રહ: તેમ માર: રહ:વામાં કોમ=ું માન વધે એમ મ1 િવચાGુ.H આું
ઘર Mુ ં વષન
+ ા ૩૦૦ પાડ િ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 કરતાં મળે તે તમા?ું.' આમ
સાથીઓએ દલીલ કર@.
'મારાથી એમ પૈસા લેવાય નહk. મારા Sહ:ર કામની Mુ ં એટલી fક|મત ન ગxુ.ં
માર: કંઈ તેમાં વક@લાત ડાહોળવાની નથી, માર: તો લોકોની પાસે કામ લેવા=ું
રKું છે . તેના પૈસા ક:મ લેવાય? વળ@ માર: તમાર@ પાસેથી Sહ:ર કામને અથ-
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પૈસા કઢાવવા રા. જો Mુ ં માર: સા?ુ પૈસા લ તો તમાર@ પાસેથી મોટ@ રકમો
કઢાવતાં મને સંકોચ થાય ને છે વટ: આપxું વહાણ અટક:. કોમની પાસે તો Mુ ં દર
વષ- ૩૦૦ પાડ કરતાં વધાર: જ ખચ+ કરાવવાનો.' મ1 જવાબ આ_યો.
'પણ અમે તમને ઓળખતા થઈ ગયા છ@એ. તમાર: Bાં તમાર: સા?ુ પૈસા માગવા
છે ? તમાર: રહ:વાનો ખરચ તો અમાર: આપવો જોઈએ ના!'
'એ તો તમારો 4નેહ અને તાકાdલક ઉસાહ બોલાવે છે . આ જ ઉસાહ ને આ જ
4નેહ સદાય ટક: એમ આપણે ક:મ માની લઈએ? માર: તો તમને કોઈ વેળા કડવાં
વેણ પણ કહ:વાં પડ:. યાર: પણ તમારો 4નેહ Mુ ં Sળવી શ[ું ક: નહk એ તો દº વ
Sણે. પણ % ૂળ વાત એ છે ક: Sહ:ર સેવાને સા?ુ માર: પૈસા ન જ લેવા. તમે બધાં
તમા?ું વક@લકામ મને આપવા બંધાઓ એટ}ું માર: સા?ુ બસ છે . આટ}ું પણ
તમને કદાચ ભાર: પડ:. Mુ ં કોઈ ગોરો બાfર4ટર નથી. કોટ+ મને દાદ આપે ક: નહk
એ Mુ ં qું Sxુ?ં મને વક@લાત કરતાં ક: ું આવડશે તે પણ Mુ ં ન Sxુ.ં એટલે મને
ે ી વક@લફ@ આપો એ તો ક:વળ માર@ Sહ:ર સેવાને લીધે જ ગણાય ના?'
પહ:લથ
આમ ચચા+ કરતાં છે વટ એ આNGું ક: વીસેક વેપાર@ઓએ મને એક વષ+= ું વષા+સન
બાંધી આ_Gુ.ં તે ઉપરાંત દાદા અબ\ુTલા મને િવદાયગીર@ વખતે ભેટ આપવાના
હતા તેને બદલે તેમણે મને જોઈb ું ફિનªચર લઈ આ_Gું ને Mુ ં નાતાલમાં રો.
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18. к к^%
અદાલતો=ું dચí {ાજું છે . તેને ઝાલનાર એક િનtપeપાતી, ¬ધળ@ પણ ડાહ@
ડોસી છે . તેને િવિધએ ¬ધળ@ ઘડ@ છે , Rથી તે મ` જોઈને ટ@}ું ન કર: , પણ R
¤ુણે યો^ય હોય તેને જ ટ@}ું કર: . આથી ઊલું, નાતાલની અદાલત પાસે તો મ`
જોઈને ટ@}ું કરાવવા યાંની વક@લ-સભા નીકળ@ પડ@ હતી. અદાલતે આ સંગે
પોતાના dચíને શોભાNGુ.ં
ં ઈની વડ@ અદાલત=ું
માર: વક@લાતની સનદ લેવાની હતી. માર@ પાસે %ુબ
ં
માણપ{ હb.ું િવલાયત=ું %ુબઈની
અદાલતે દફતર: હb.ું દાખલ થવાની
અરની સાથે સારા વત+નનાં બે માણપ{ોની જJર ગણાતી. મ1 ધાGુH ક: આ
માણપ{ ગોરાઓનાં હશે તો ઠ@ક ગણાશે, તેથી અબ\ુTલા શેઠની મારફતે મારા
ં માં આવેલા બે િસs ગોરા વેપાર@નાં માણપ{ો લીધાં હતાં. અર કોઈ
સંબધ
વક@લ મારફત થવી જોઈએ, ને સામા£ય િનયમ એ હતો ક: આવી અર એટન²જનરલ વગર ફ@એ કર: . િમ.એ4કંબ એટન²-જનરલ હતા. અ³\ુTલા શેઠના તે
વક@લ હતા એ તો આપણે Sણીએ છ@એ. તેમને Mુ ં મQયો ને તેમણે iુશીથી માર@
અર રaૂ કરવા=ું 4વીકાGુ.H
એવામાં ઓdચ|તી વક@લસભા તરફથી મને નોfટસ મળ@. નોfટસમાં મારા દાખલ
થવા સામે િવરોધ ઉઠાવવામાં આNયો હતો. એમાં એક કારણ એ બતાNGું હb ું ક: મ1
વક@લાત સા?ુ કર: લી અર સાથે અસલ માણપ{ જોડું નહોb.ું પણ િવરોધનો
%ુnય %ુ§ો એ હતો ક:, અદાલતમાં વક@લોને દાખલ કરવાના ધારા ઘડાયા યાર:
કોઈ પણ કાળો ક: પીળો માણસ અર કર: એવો સંભવ પણ માનવામાં ન
આવેલો હોવો જોઈએ; નાતાલ ગોરાઓના સાહસથી બને} ું હb ું ને તેથી તેમાં
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ગોરાઓને જ ધાનપદ હોું જોઈએ. જો કાળા વક@લ દાખલ થાય તો ધીમે ધીમે
ગોરાઓ=ું ધાનપદ Sય ને તેમની રeાની વાડ ભાંગી પડ:.
આ િવરોધની fહમાયત કરવા વક@લસભાએ એક nયાત વક@લને રોBા હતા.
ં હતો. તેમની મારફતે તેમણે મને
આ વક@લને પણ દાદા અબ\ુTલા સાથે સંબધ
બોલાNયો. તેમણે માર@ સાથે િનખાલસપણે વાત કર@. તેમણે મારો ઇિતહાસ
" ૂછàો. મ1 તે આ_યો. પછ@ તે બોTયા:
'માર: તો તમાર@ સામે કાંઈ કહ:વા=ું નથી. મને ભય એ હતો ક: રખેને તમે અહk
જ£મેલા કોઈ I ૂત+ હો! વળ@ તમાર@ પાસે અસલ માણપ{ નથી. તેથી મારા
શકને ટ: કો મQયો. એવા પણ માણસ પડPા છે R પારકાં માણપ{ોનો ઉપયોગ
અ કર: છે . તમે ગોરાઓનાં માણપ{ રaૂ કયાH છે તેની મારા ઉપર અસર નથી
થઈ. તેઓ તમને qું 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 ં વચે બોTયો.
'હા; પણ તમે તો કહો છો ક: એ તમારા ગામના છે . અને તમારા બાપ યાંના
દ@વાન હતા તેથી તે તમારા [ુુંબને તો ઓળખે જ ના? તેમ=ું સોગનના%ું તમે
રaૂ કરો તો માર: તો કંઈ કહ:વાપxું 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
ં હોય ? Mુ ં \ુtટ ક: કંગાળ
જ£મની સાથે માર@ વક@લાતની લાયકાતને શો સંબધ
માબાપનો દ@કરો હો તો માર@ લાયકાત તપાસવામાં 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 ં કm ૂલ નથી
કરતો, છતાં તમે ઈછો છો તે ું સોગંદના%ું મેળવવા Mુ ં તૈયાર hં.'
અબ\ુTલા શેઠ=ું સોગનના%ું ઘડું ને તે વક@લને આ_Gુ.ં તેણે સંતોષ Sહ:ર કય5.
પણ વક@લસભાને સંતોષ ન થયો. તેણે તો મારા દાખલ થવા સામેનો િવરોધ
અદાલત આગળ રaૂ કય5. અદાલતે િમ.એ4કંબનો જવાબ પણ સાંભQયા િવના
સભાનો િવરોધ રદ કય5. વડા £યાયાધીશે કKુ:ં
'અરજદાર: અસલ માણપ{ રaૂ નથી કGુH એ દલીલમાં વaૂદ નથી. જો તેણે
aૂઠા સોગંદ ખાધા હશે તો તેના ઉપર aૂઠા સોગનની ફોજદાર@ ચાલી શકશે ને
તે= ું નામ વક@લોમાંથી બાતલ થશે. અદાલતના ધારાઓમાં કાળાધોળાનો ભેદ
નથી. અમને િમ.ગાંધીને વક@લાત કરતાં રોકવાનો અિધકાર નથી. અર મંaૂર
કરવામાં આવે છે . િમ.ગાંધી, તમે સોગન લઈ શકો છો.'
Mુ ં ઉઠPો. રજ4Âાર આગળ સોગન લીધા. લીધા ક: તરત વડા જડR કKુ,ં 'હવે
તમાર: તમાર@ પાઘડ@ ઉતારવી જોઈએ. વક@લ તર@ક: વક@લોને લગતો પોશાક
િવષેનો અદાલતી િનયમ તમાર: પણ પાળવો રો છે !'
Mુ ં માર@ મયા+દા સમzયો. ડરબનના મેજ4Â: ટની કચેર@માં 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
કરવામાં માર@ લડવાની કળાની સમાÇ_ત નહોતી. કદાચ તેને ઝાંખપ 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 યન કય5. 'દ: શ તેવો વેશ' એ કહ:વત=ું
રહ4ય સમSNGુ.ં fહ|\ુ4તાનમાં પાઘડ@ ઉતારવાની ફરજ ગોરા અમલદાર ક: જડજ
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પાડ: તો તેની સામે થવાય. નાતાલ Rવા દ: શમાં અને તે અદાલતના એક હો§ે દાર
તર@ક: મને અદાલતના fરવાજનો એવો િવરોધ કરવો શોભે નહk.
આ અને આવી દલીલોથી િમ{ોને કંઈક શાંત તો કયા+, પણ Mુ ં નથી માનતો ક:
એક જ વ4b ુને aુદા સંજોગોમાં aુદ@ ર@તે જોવાની યો^યતા, આ સંગે, Mુ ં તેઓને
સંતોષ વળે તેમ ઠસાવી શBો. પણ મારા વનમાં આ0હ અને અના0હ હંમેશાં
સાથે સાથે જ ચાલતા આNયા છે . સયા0હમાં આ અિનવાય+ છે એમ મ1 પાછળથી
અનેક વેળા અ=ુભNGું છે . આ સમાધાન ૃિ!ને સા?ુ માર: વ=ું જોખમ અને
િમ{ોનો અસંતોષ ઘણી વેળા ખેડવાં પડPાં છે . પણ સય વ Rું કઠણ છે ને
કમળ Rું કોમળ છે .
વક@લસભાના િવરોધે દdeણ આfgકામાં માર@ બી Sહ:રખબરની ગરજ સાર@.
ઘણાંખરાં છાપાંઓએ માર@ સામેના િવરોધને વખોડPો ને વક@લો ઉપર ઈષા+નો
આરોપ % ૂBો. આ Sહ:રાતથી મા?ું કામ ક:ટલેક ~શે સરળ થGુ.ં
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19. % _IZ9 к`a3
વક@લનો ધંધો કરવો એ માર: સા?ુ ગૌણ વ4b ુ હતી ને હમેશાં ગૌણ જ રહ@. મા?ું
નાતાલમાં રહ: ું સાથક
+ કરવા સા?ુ તો માર: Sહ:ર કામમાં ત£મય થું જોઈએ.
fહ|દ@ મતાિધકાર િતબંધના કાયદાની સામે મા{ અર કર@ને તો ન જ બેસી
રહ:વાય. તે િવશે  ૃિ! ચા}ુ રહ: તો જ સં4થાનોના ધાન પર અસર પડ:. આને
સા?ુ એક સં4થાની 4થાપના કરવાની આવયકતા જણાઈ. તેથી અબ\ુTલા શેઠ
સાથે મસલત કર@. બીS સાથીઓને મQયો ને એક Sહ:ર સં4થા બનાવવાનો અમે
િનrય કય5.
તે= ું નામ પાડવામાં કંઈ ધમસ
+ કં ટ હb.ું આ સં4થાને કોઈ પeનો પeપાત નહોતો
કરવો. મહાસભા (કî0ેસ)=ું નામ કૉ£ઝરવેfટવ (ાચીન) પeમાં અળખામxું હb,ું
એ Mુ ં Sણતો હતો. પણ મહાસભા fહ|દનો ાણ હતી. તેની શ ત વધવી જ
જોઈએ. તે નામ hપાવવામાં અથવા ધારણ કરતાં સંકોચ રાખવામાં નામદóની
ગંધ આવતી હતી. તેથી માર@ દલીલો રaુ કર@ને સં4થાને 'કî0ેસ' નામ જ
આપવા Z ૂચNGુ,ં ને ૧૮૯૪ના મે માસની ૨૨મી તાર@ખે 'નાતાલ ઈ£ડયન
કî0ેસ'નો જ£મ થયો.
દાદા અબ\ુTલાનો મેડો ભરાઇ ગયો હતો. લોકોએ આ સં4થાને ઉસાહ" ૂવ+ક
વધાવી લીધી. બંધારણ સા\ું રાnGું હb.ું લવાજમ આક?ું હb.ું દર માસે ઓછામાં
ઓછા પાંચ િશdલ|ગ આપે તે જ સUય થઈ શક:. વધાર: માં વધાર: Rટ}ું ધિનક
વેપાર@ પાસેથી તેમને ર@ઝવીને લઈ શકાય તે લે.ું અબ\ુTલા શેઠની પાસે દર
માસે બે પાઉ£ડ લખાNયા. બીS પણ બે ¤ૃહ4થોના તેટલા લખાNયા. મ1 પોતે
િવચાGુH ક: મારાથી સંકોચ કરાય જ નહk. તેથી મ1 દર માસનો એક પાઉ£ડ
લખાNયો. આ જરા માર: વીમો કરવા Rું 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:. ઈર: મા?ું ગાું
રોડNGુ.ં એક પાઉ£ડવાળાની સંnયા ઠ@ક થઈ. દશ િશdલ|ગવાળા તેથી વધાર: . આ
ઉપરાંત સUય થયા િવના ભેટ તર@ક: તો હરકોઈ ઈછા માણે આપે તે લેવા=ું
હb.ું
અ=ુભવે જોGું તો કોઈ ઉઘરાણી કયા+ િવના લવાજમ ભર: તેમ ન હb.ું ડરબન
બહારનાને યાં વખતોવખત જું અસંભિવત હb.ું 'આરં ભે q ૂરા'નો દોષ b ુરત
ગટ થયો. ડરબનમાં પણ ઘણા ફ:રા ખવાય યાર: પૈસા મળે . Mુ ં મં{ી હતો. પૈસા
ઉઘરાવી લેવાનો બોજો માર: માથે હતો. માર: મારા મહ:તાને લગભગ આખો દહાડો
ઉઘરાણાના કામમાં જ રોકવાનો સંગ આવી પડPો. મહ:તો પણ કાયર થયો. મને
લા^Gું ક: માિસક નહk પણ વાિષªક લવાજમ હોું જોઈએ ને તે સMએ
ુ અગાઉથી જ
આપું જોઈએ. સભાબોલાવી. સMુએ Z ૂચના વધાવી લીધી ને ઓછામાં ઓછા
{ણ પાઉ£ડ વાિષªક લવાજમ લેવા=ું કGુH ને તે ઉઘરાણા=ું કામ સરળ થGુ.ં
આરં ભમાં જ મ1 શીખી લીIું હb ું ક: Sહ:ર કામ કદ@ કરજ કર@ને કરું નહk. લોકોનો
બીSં કામો િવશે ભલે િવાસ કરાય, પણ પૈસાના વાયદાનો િવાસ ન કરાય.
ભરાવેલી રકમ આપવાનો ધમ+ લોકો Bાંયે િનયિમત ર@તે પાળતા નથી એમ મ1
જોઈ લીIું હb.ું નાતાલના fહ|દ@ઓ અપવાદJપે નહોતા. તેથી 'નાતાલ ઇ£ડયન
કî0ેસ'ે કદ@ કરજ કર@ કામ કGુH જ નથી.
સUયો બનાવવામાં સાથીઓએ અસીમ ઉસાહ બતાNયો હતો. તેમાં તેમને રસ
આવતો હતો. તેમાં અ% ૂTય અ=ુભવ મળતો હતો. ઘણા લોકો રા થઈ નામ
ન`ધાવતા અને b ુરત પૈસા આપી દ: તા. \ૂર \ૂરનાં ગામોમાં જરા %ુક:લી આવતી.
Sહ:ર કામ qું તે લોકો નહોતા સમજતા. ઘણી જ^યાએ તો લોકો પોતાને યાં
આવવાનાં આમં{ણ મોકલે, અ0ેસર વેપાર@ને યાં ઉતારો ગોઠવે. પણ આ
%ુસાફર@ઓમાં એક જ^યાએ આરં ભમાં જ અમને %ુક:લી આવી. યાં છ પાઉ£ડ
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મળવા જોઈતા હતા, પણ તે વેપાર@ {ણથી આગળ ન જ વધે. જો તેટલા લેવાય
તો બીSઓ પાસેથી વIુ ન મળે . ઉતારો તેમને યાં જ હતો. અમે બધા uુnયા
હતા પણ લવાજમ ન મળે યાં લગી ખવાય ક:મ ? આ ભાઈને i ૂબ વીનNયા.
એકના બે થાય નહk. આખી રાત રકઝકમાં ગઈ. Vોધ તો ઘણા સાથીઓને ચડPો.
પણ કોઈએ િવનય ન છોડPો. છે ક સવાર: આ ભાઈ પીગQયા ને છ પાઉ£ડ આ_યા.
અમને જમાડPા. આ બનાવ ટ`ગાટમાં બનેલો. આની અસર ઉ!ર fકનારા પર છે ક
4ટÈ ગર Zુધી ને ~દર છે ક ચાTસ+ટાઉન Zુધી પડ@. ઉઘરાણા=ું અમા?ું કામ સરળ
થઈ પડુ.ં
પણ પૈસા એકઠા કરવા એ મતલબ તો ન જ હતી. જોઈએ તે કરતાં વધાર: પૈસા
ન રાખવા એ તવ પણ Mુ ં સમ ગયો હતો.
સભા દર અઠવાfડયે ક: દર માસે જJર માણે થાય. તેમાં આગલી સભાનો હ:વાલ
ૂ ુ ં ને %ુ§ાસર
વંચાય ને અનેક કારની ચચા+ થાય. ચચા+ કરવાની અને ં[
બોલવાની ટ: વ તો લોકોને ન જ હતી. લોકો ઊભા થઈને બોલતાં સંકોચાય.
સભાના િનયમો સમSNયા ને લોકોએ તેને માન આ_Gુ.ં તેમને થતો ફાયદો તેઓ
જોઈ શBા ને Rઓને કદ@ Sહ:રમાં બોલવાની ટ: વ નહોતી તે Sહ:ર કામો િવશે
બોલતા ને િવચાર કરતા થયા.
Sહ:ર કામ ચલાવતાં ઝીણો ખચ+ ઘણા પૈસા લઈ Sય છે એ પણ Mુ ં Sણતો હતો.
આરં ભમાં તો રસીદ mુક Zુધાં ન છપાવવાનો િનrય મ1 રાnયો હતો. માર@
ઓfફસમાં સાઇ લો4ટાઇલ રાnGું હb.ું તેમાં પહ`ચો છપાવી. fરપોટ+ પણ તેવી
જર@તે છપાવતો. zયાર: િતજોર@માં પૈસો ઠ@ક આNયો, સUયો વયા, કામ વGું
યાર: જ પહ`ચ ઇયાfદ છપાવવા=ું રાnGુ.ં આવી કરકસર દર: ક સં4થામાં
આવયક છે , છતાં એ હમેશાં નથી જળવાતી એમ Mુ ં Sxું hં. તેથી આ નાનકડ@
ઊગતી સં4થાના ઉછે રકાળની િવગતમાં ઊતરું મ1 \ુર4ત ધાGુH છે . લોકો પહ`ચની

www.mkgandhi.org

Page 184

સયના યોગો અથવા આમકથા

દરકાર ન રાખતા, છતાં તેમને આ0હ" ૂવ+ક પહ`ચ અપાતી. આથી fહસાબ
થમથી જ પાઈએ પાઈનો ચોnખો રો, ને Mુ ં મા=ું hં ક:, આR પણ નાતાલ
કî0ેસના દફતરમાં ૧૮૯૪ના સં" ૂણ+ િવગતવાળા ચોપડા મળ@ આવવા જોઈએ.
હરકોઈ સં4થાનો ઝીણવટથી રખાયેલો fહસાબ તે= ું નાક છે . તેના િવના તે સં4થા
છે વટ: ગંદ@ ને િતtઠારfહત થઈ Sય છે . qુs fહસાબ િવના qુs સયની
રખેવાળ@ અસંભિવત છે .
કî0ેસ=ું બીaુ ં ~ગ સં4થાનમાં જ£મેલ ભણેલા fહ|દ@ઓની સેવા કરવા=ું હb.ું તેને
~ગે 'કૉલોિનયલ બોન+ ઇ£ડયન એzGુક:શનલ ઍસોિસયેશન'ની 4થાપના કર@.
તેમાં આ નવGુવકો જ %ુnયવે સUય હતા. તેમણે આપવા=ું લવાજમ aૂજ હb.ું
આ સUય વાટ: તેઓની હાજતો જણાય ને તેઓની િવચારશ ત વÑદ: , તેઓનો
ં બંધાય ને તેઓને પોતાને પણ સેવા=ું 4થાન મળે . આ
વેપાર@ઓ સાથે સંબધ
સં4થા ચચા+સમાજ Rવી હતી. તેની િનયમસર સભા થાય, તેમાં તેઓ aુદા aુદા
િવષય ઉપર ભાષણ કર: , િનબંધો વાંચે, તેને ~ગે ના=ું "ુ4તકાલય પણ 4થપાGુ.ં
કî0ેસ=ું {ીaુ ં ~ગ બા  ૃિ!. આમાં દdeણ આfgકાના ~0ેજોમાં તેમ જ
બહાર ×^લંડમાં ને fહ|\ુ4તાનમાં ખર@ 4થિત ગટ કરવા=ું કામ હb.ું એ હ:b ુથી મ1
બે ચોપાિનયાં લnયાં. થમ ચોપાિનGું 'દdeણ આfgકામાં રહ:તા દર: ક ~0ેજને
િવનંતી' એ નામ=ું હb.ું તેમાં નાતાલવાસી fહ|દ@ઓની સામા£ય 4થિત=ું fદ^દશ+ન
"ુરાવાઓ સfહત હb.ું બીaુ ં 'fહ|દ@ મતાિધકાર-એક િવનંતી' એ નામ=ું ચોપાિનGું
Rમાં fહ|દ@ મતાિધકારનો ઇિતહાસ ¬કડાઓ અને "ુરાવા સfહત આપવામાં
આNયો હતો. આ બંને ચોપાિનયાંની પાછળ i ૂબ મહ:નત અને અUયાસ હતાં. તે= ું
ફળ પણ તે ું જ આNGુ.ં તેનો બહોળો ચાર કરવામાં આNયો. આ  ૃિ!ને ~ગે
દdeણ આfgકામાં fહ|દ@ઓના િમ{ો ઉપ થયા. ×^લંડમાં અને fહ|\ુ4તાનમાં 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 ઈછાએ ગર@બોની
ં ાન સદાય અનાયાસે કર@ આ_Gું છે .
સાથે મા?ું અ=ુસધ
'નાતાલ ×fડયન ક`0ેસ'માં જો ક: સં4થાઓમાં જ£મ પામેલા fહ|દ@ઓએ વેશ કય5
હતો, મહ:તાવગ+ દાખલ થયો હતો, છતાં તેમાં છે ક મaૂર, dગરમીfટયાવગ- વેશ
નહોતો કય5. કî0ેસ તેમની નહોતી થઈ. તેઓ તેમાં લવાજમ ભર@ દાખલ થઈ
તેને અપનાવી શકતા નહોતા. તેઓને કî0ેસ યે ભાવ પેદા યાર: જ થાય zયાર:
કî0ેસ તેમને સેવે. એવો સંગ એની મેળે આNયો, અને તે એવે વખતે ક: zયાર: Mુ ં
પોતે અથવા તો ક`0ેસ ભા^યે જ તૈયાર હતાં. ક:મ ક: હaુ મને વક@લાત શJ
કયા+ને બે ચાર માસ ભ^યે જ થયા હતા. કî0ેસની પણ બાળવય હતી. તેટલામાં
એક fદવસ એક ફાટ: લાં કપડાં પહ:ર:લો, Ë ૂજતો, મોઢ:થી લોહ@ ઝેરતો, Rના
આગલા બે દાંત પડ@ ગયા હતા એવો, મ&ાસી fહ|દ@ ફÈટો હાથમાં 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. બાલાZુદર%
્
એક િતtઠત ગોરાને યાં મaૂર@ કરતો હતો. માdલકને કંઈ ¤ુ4સો ચડPો હશે, તે
ં
ભાન u ૂTયો ને તેણે બાલાZુદર%
્ ને સાર@ પેઠ: માર માય5. પfરણામે
ં
બાલાZુદરમના
બે દાંત b ૂટ@ ગયા.
મ1 તેને દા તરને યાં મોકTયો. તે કાળે ગોરા દાકતરો જ મળતા. ઈS િવષેના
ં
માણપ{ની મને ગરજ હતી. તે મેળવી Mુ ં બાલાZુદરમને
મેજ4Â: ટ પાસે લઈ
ં
ં સોગનના%ું રaૂ કGુ.H એ વાંચી મૅજ4Â: ટ માdલક ઉપર
ગયો. યાં બાલાZુદરમ=ુ
¤ુ4સે થયો. તેના ઉપર તેણે સમન કાઢવાનો Mુકમ કય5.
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ં
માર@ નેમ માdલકને સS કરાવવાની નહોતી. માર: તો બાલાZુદરમને
તેની
પાસેથી છોડાવવો હતો. Mુ ં dગરમીfટયાને લગતો કાયદો તપાસી ગયો. સામા£ય
નોકર જો નોકર@ છોડ: તો શેઠ તેના ઉપર દ@વાની દાવો માંડ@ શક:, તેને
ફોજદાર@માં ન લઈ જઈ શક:. dગરિમટ અને સામા£ય નોકર@માં ઘણો ભેદ હતો,
પણ %ુnય ભેદ એ હતો ક: dગરમીfટયો શેઠને છોડ: તો તે ફોજદાર@ ¤ુનો ગણાય ને
તેને સા?ુ તેને ક:દ ભોગવવી પડ:. આથી જ સર િવdલયમ િવTસન હંટર: આ
4થિતને લગભગ ¤ુલામીના Rવી ગણી. ¤ુલામની Rમ dગરમીfટયો શેઠની
ં
િમલકત ગણાય. બાલાZુદરમને
છોડાવવાના બે જ ઈલાજ હતા: કાં તો
dગરમીfટયાને ~ગે િનમાયેલો અમલદાર, R કાયદામાં 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 ચડાવવામાં સંમત થાઓ તો મને સંતોષ છે .'
માdલકને તો એ જ જોઈb ું હb.ું પછ@ Mુ ં રeકને મQયો. તેણે પણ સંમત થવા=ું
ં
કm ૂલ કGુ,H પણ એ શરતે ક: બાલાZુદરમને
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. તેમાંન એકને મQયો. તેમણે મારા
ં
ઉપર મહ:રબાની કર@ બાલાZુદરમને
રાખવા=ું 4વીકાGુ.H મ1 મહ:રબાનીનો 4વીકાર
ં
કય5. મૅજ4Â: ટ: માdલકને ¤ુનેગાર ઠરાવી તેણે બાલZુદરમની
dગરમીટ બીSને
નામે ચડાવી આપવા કm ૂTયાની ન`ધ કર@.
ં
બાલાZુદરમના
ક:સની વાત dગરમીfટયામાં ચોમેર ફ:લાઈ ને Mુ ં તેમનો બંI ુ ઠય5.
મને આ વાત ગમી. માર@ ઑfફસે dગરમીfટયાઓની સેર શJ થઈ ને તેમનાં
Zુખ\ુ:ખ Sણવાની મને ભાર: સગવડ મળ@.
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ં
બાલાZુદરમના
ક:સના ભણકારા છે ક મ&ાસ ઈલાકા Zુધી સંભળાયા. એ ઇલાકાના
R R દ: શોમાંથી લોકો નાતાલની dગરમીટમાં જતા તેમને dગરમીfટયાઓએ જ
આ ક:સની Sણ કર@. ક:સમાં એું મહવ નહોb,ું પણ લોકોને નવાઈ લાગી ક:
ંૂ
તેમને સા?ુ Sહ:ર ર@તે કામ કરનાર કોઈ નીકળ@ પડGું છે . આ વાતની તેમને Mફ
મળ@.
ં
Mુ ં ઉપર જણાવી ગયો ક: બાલાZુદરમ
પોતાનો ફÈટો ઉતાર@ તે પોતાના હાથમાં
રાખી દાખલ થયો હતો. આ વાતમાં બMુ ક?ુણ રસ ભય5 છે ; તેમાં આપણી
નામોશી ભર: લી છે . માર@ પાઘડ@ ઉતારવાનો fક4સો તો આપણે જોઇ ગયા.
dગરમીfટયા તેમ જ બીS અS·યા fહ|દ@ કોઇ પણ ગોરાને યાં દાખલ થાય યાર:
તેના માનાથ- પાઘડ@ ઉતાર: - પછ@ તે ટોપી હો ક: બાંધેલી પાઘડ@ હો ક: વkટાળે લો
ં
ફÈટો. બે હાથે સલામ ભર: તે બસ ન થાય. બાલાZુદરમે
િવચાGુH ક: માર@ આગળ
ં
ં આ &ય એ પહ:લો અ=ુભવ હતો,
પણ તેમ જ અવાય. માર@ સામે બાલાZુદરમ=ુ
ં
Mુ ં શરમાયો. મ1 બાલાZુદરમને
ફÈટો બાંધવા કKુ.ં બMુ સંકોચથી તેણે ફÈટો બાંયો.
પણ તેથી તેને થયેલી iુશાલી Mુ ં વરતી શBો. બીSને નામોશ કર@ મ=ુtયો પોતે
ક:મ માન માની શકતાં હશે એ કોયડો હaુ લગી Mુ ં ઉક:લી નથી શBો.
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c. d પeZ к
ં
ં માં જોડPો. પણ તેમના
બાલાZુદરમના
fક4સાને મને dગરમીfટયા fહ|દ@ઓના સંબધ
ઉપર કર નાંખવાની R fહલચાલ ચાલી તેને પfરણામે માર: તેમની 4થિતનો ¨ડો
અUયાસ કરવો પડPો.
આ ૧૮૯૪ની સાલમાં dગરમીfટયા fહ|દ@ઓ ઉપર દર વષ- પાડ ૨૫નો, એટલે J.
૩૭૫નો કર નાંખવાનો ખરડો નાતાલની સરકાર: તૈયાર કય5. આ ખરડો વાંચીને Mુ ં
તો fદþ% ૂઢ 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@ સમએ.
Zુમાર: ૧૮૬૦માં zયાર: નાતાલમાં શેરડ@નો સારો પાક થઈ શક: એમ છે એું યાં
વસતા ગોરાઓએ જોGું યાર: તેમણે મaૂરોની ખોજ કરવા માંડ@. મaૂર ન મળે તો
શેરડ@ પાક: નહk, સાકરખાંડ 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 પાંચ વષ+ મaૂર@ કરવાની
બંધણી, ને પાંચ વષન
+ ે ~તે 4વતં{ ર@તે નાતાલમાં વસવાની hટ, એવી લાલચો
આપવામાં આવી હતી. તેમને જમીનની માdલક@ ધરાવવાના "ુરા હક પણ રાnયા
હતા. તે વખતે ગોરાઓ ઈછતા હતા ક: fહ|દ@ મaૂર પોતાનાં પાંચ વષ+ "ુરાં કયા+
પછ@ જમીન ખેડ: ને પોતાના ઉધમનો લાભ નાતાલને આપે.
આ લાભ fહ|દ@ મaૂર: ધાયા+ ઉપરાંત આ_યો. શાકભા "ુtકળ વાNયાં.
fહ|\ુ4તાનનાં ક:ટલાંક મીઠાં શાકો વાNયાં. R શાક થતાં હતાં તે સ`ઘાં કયા+.
fહ|\ુ4તાનથી ¬બો લાવીને વાNયો. પણ તેની સાથે તેણે તો વેપાર પણ કરવા

www.mkgandhi.org

Page 189

સયના યોગો અથવા આમકથા

માંડPો. ઘર બાંધવાને સા?ુ જમીનો ખર@દ@ ને મaૂર મટ@ ઘણા સારા જમીનદાર
અને ઘરધણી થયા. મaૂરમાંથી થયેલા આવા ઘરધણીઓની પાછળ 4વતં{
વેપાર@ઓ પણ આNયા. તેમાંના મરMમ
ૂ શેઠ અmુબકર આમદ થમ દાખલ થનાર
હતા. તેમણે પોતા=ું કામ iુબ જમાNGુ.ં
ગોરા વેપાર@ ચમBા. તેમણે પહ:લાં fહ|દ@ મaૂરને વધાNયા યાર: તેમને તેઓની
ૂ તર@ક: 4વતં{ રહ: યાં લગી તો
વેપારશfકતનો nયાલ નહોતો આNયો. તેઓ ખેત
તેઓને તે વખતે હર ત નહોતી. પણ વેપારમાં તેમની હર@ફાઈ અસ લાગી.
આ fહ|દ@ઓ સાથેના િવરોધ=ું % ૂળ.
તેમાં બી વ4b ુઓ ભળ@. આપણી નોખી રહ:ણીકરણી, આપણી સાદાઈ, આપણને
ઓછા નફાથી થતો સંતોષ, આરો^યના િનયમો િવષે આપણી બેદરકાર@,
ઘર¬ગણાને સાફ રાખવા=ું આળસ, તેને સમારવામાં કંaૂસાઈ, આપણા aુદા
ધમ-+ આ બIું િવરોધને ઉતેજન આપનાર નીવડુ.ં
ં ૂ વી લેવાJપે ને dગરમીfટયા ઉપર કર નાંખવાJપે
તે િવરોધ પેલા મતાિધકારને iચ
ં થયો. કાયદાની બહાર તો નાના કારની ખણખોદ ચા}ુ થઈ
કાયદામાં % ૂિતªમત
જ X ૂક@ હતી.
થમ Z ૂચના તો એ હતી ક: dગરમીટ " ૂર@ થવા આવે એટલે fહ|દ@ઓને
જબરજ4તીથી પાછા મોકલવા, એવી ર@તે ક: તેનો કરાર fહ|\ુ4તાનમાં " ૂરો થાય.
આ Z ૂચના fહ|દ@ સરકાર કm ૂલ રાખે તેમ નહોb.ું એટલે એવી Z ૂચના થઈ ક:,
૧. મaૂર@નો કરાર " ૂરો થયે dગરમીfટયો પાછો fહ|\ુ4તાન Sય, અથવા
૨. બ³બે વષ+ની dગરમીટ નવેસર કરાNયાં કર: ને તેવી દર વેળાએ તેને પગારમાં
કંઈક વધારો મળે ;
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૩. જો પાછો ન Sય, ને ફર@ મaૂર@=ું કરારના%ું પણ ન કર: તો તેણે દર વષપાડ ૨૫ કરના આપવા.
આ Zુચના કm ૂલ કરાવવા સા?ુ સર હ:નર@ બી£સ તથા િમ. મેસન=ું ડ:_Gુટ:શન
fહ|\ુ4તાનમાં મોકલવામાં આNGુ.ં લોડ+ એÇTગન વાઈસરોય હતા. તેમણે પચીસ
પાડનો કર તો નામંaૂર કય5; પણ તેવા દર: ક fહ|દ@ પાસેથી પાડ {ણનો કર
લેવો એમ 4વીકાGુ.+ મને યાર: લાગે} ું ને હaુ લાગે છે ક: , વાઈસરોયની આ
ગંભીર u ૂલ હતી. તેમણે આમાં fહ|\ુ4તાન=ું fહત %ુÐલ ન િવચાGુ.+ નાતાલના
ગોરાઓને આવી સગવડ કર@ આપવાનો તેમનો %ુÐલ ધમ+ નહોતો. {ણ ચાર
વષ+ બાદ આ કર તેવા fહ|દ@ની ી પાસેથી અને તેમના દર: ક ૧૬ વષ+ અને તેથી
વIુ મરના દર: ક "ુ{ ને ૧૩ અને તેથી વIુ વષ+ની મરની દર: ક "ુ{ી પાસેથી
પણ લેવા=ું ઠGુ.+ આમ પિતપની અને બે બાળકો=ું [ુુંબ-Rમાંથી પિતને ભા^યે
બMુ બMુ તો માિસક ૧૪ િશdલ|ગ મળતા હોય,-તેની પાસેથી પાડ બાર એટલે J.
૧૮૦ કર લેવો એ મહા aુલમ ગણાય. આવો કર \ુિનયામાં કયાંયે આવી 4થિતના
ગર@બ માણસો પાસેથી લેવાતો નહોતો.
આ કરની સામે સખત લડત મંડાઈ. જો નાતાલ Úfડયન ક`0ેસ તરફથી %ુÐલ
પોકાર ન થયો હોત તો વાઈસરોય કદાચ ૨૫ પાડ પણ કm ૂલ કરત. પાડ
૨૫ના પાડ ૩ થયા, તે પણ ક`0ેસની fહલચાલનો જ તાપ હોવાનો " ૂરો સંભવ
છે . પણ આ કTપનામાં માર@ ભલે u ૂલ થતી હોય. એવો ભલે સંભવ હોય ક: fહ|દ@
સરકાર: ૨૫ પાડની વાતનો થમથી જ ઈ£કાર કય5 હોય, ને ભલે તે ક`0ેસના
િવરોધ િવના પણ પાડ ૩નો જ કર 4વીકારત. તોયે તે fહ|\ુ4તાનના fહતનો ભંગ
તો હતો જ. fહ|\ુ4તાનના fહતરeક તર@ક: આવો અમા=ુષી કર વાઈસરોયે કદ@
કm ૂલ કરવો નહોતો જોઈતો.
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પચીસના {ણ પાડ (J. ૩૭૫ના J. ૪૫) થવાને સા?ુ ક`0ેસ શો જશ લે ?
ક`0ેસ dગરિમfટયાના fહતની " ૂર@ રeા ન કર@ શક@ એ જ તેને તો સાTGુ.ં ને {ણ
પાડનો કર કોઈ fદવસે તો જવો જ જોઈએ એ િનrય ક`0ેસે કદ@ જતો નહોતો
કય5. એ િનrય પાર પડતાં ૨૦ વષ+ વીયાં. તેમાં નાતાલના જ નહk પણ આખા
દdeણ આfકાના fહ|દ@ઓને સંડોવાું પડુ.ં તેમાં ગોખલેને િનિમત થું પડુ.ં
તેમાં dગરમીfટયા fહ|દ@ઓને " ૂરો ભાગ લેવો પડPો. તેને ~ગે ક:ટલાંકને
ગોળ@બારથી મરું પડુ.ં દશ હSરથી ઉપરાંત fહ|દ@ઓને Rલ ભોગવવી પડ:.
ં થGુ.ં તેને સા?ુ
પણ ~તે સયનો જય થયો. fહ|દ@ઓની તપrયા+માં સય % ૂિતªમત
અડગ ¡ધાની, ધીરજની અને સતત  ૃિતની આવયકતા હતી. જો કોમ હાર@ને
બેસી Sત, ક`0ેસ લડતને u ૂલી 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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. 74S
આમ જો Mુ ં કોમી સેવામાં ઓતોત થઈ ગયો હતો તો તે= ું કારણ આમદશ+નની
અdભલાષા હb.ું ઈરની ઓળખ સેવાથી જ થશે એમ ધાર@ સેવાધમ+નો 4વીકાર
કય5 હતો. fહ|દની સેવા કરતો હતો ક:મ ક: તે સેવા મને સહજા_ત હતી, તેની
મને આવડતી હતી. તેને માર: શોધવા નહોb ું જું પડુ.ં Mુ ં તો %ુસાફર@ કરવા,
કાfઠયાવાડની ખટપટમાંથી ¶ટવા અને આિવકા શોધવા દdeણ આfgકા ગયો
હતો. પણ પડ@ ગયો ઈરની શોધમાં-આમદશ+નના યનમાં. d4તી ભાઈઓએ
માર@ ાસા બMુ તી« કર@ % ૂક@ હતી. તે ક:મે શમે તેમ ન હતી; ન d4તી
ભાઈબહ:નો, Mુ ં શાંત થવા મા¤ું તોયે, થવા દ: તેમ હb;ું ક:મ ક: ડરબનમાં િમ.
4પે£સર વૉTટન, R દdeણ આfgકાના િમશનના %ુખી હતા, તેમણે મને ખોળ@
ં =ું % ૂળ િટોfરયામાં
કાઢàો. તેમના ઘરમાં Mુ ં [ુુંબી Rવો થઈ પડPો. આ સંબધ
થયેલા સમાગમ હતા. િમ. વૉTટનની શૈલી કંઈક aુદા કારની હતી. તેમણે મને
d4તી થવા નોતય5 હોય એું યાદ નથી. પણ પોતાના વનને તેમણે માર@
આગળ % ૂક@ દ@Iું ને પોતાની  ૃિ!ઓ મને જોવા દ@ધી. તેમની ધમ+પની અિત
ન પણ તેજ4વી બાઈ હતી.
મને આ દં પતીની પsિત પસંદ પડતી હતી. અમાર@ વચે રહ:તા મૌdલક ભેદો
ં ૂ ી શકાય તે ું નહોb.ું zયાં zયાં
અમે બંને Sણતાં હતાં. એ ભેદો ચચા+ કર@ uસ
ઉદારતા, સMુtxુતા અને સય છે યાં ભેદો પણ લાભદાયક નીવડ: છે . મને આ
દં પતીનાં નતા, ઉ±મ, કાય+પરાયણતા િય હતાં. તેથી અમે વખતોવખત
મળતાં.
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ં ે મને S0ત રાnયો. ધાિમªક વાચનને સા?ુ R નવરાશ મને િટોfરયામાં
આ સંબધ
મળ@ ગઈ તે તો હવે અશB હતી, પણ R કંઈ વખત બચતો તેનો ઉપયોગ Mુ ં
તેવા વાંચનમાં કરતો. મારો પ{Nયવહાર Sર@ હતો. રાયચંદભાઈ મને દોર@ રા
હતા. કોઈ િમ{ે મને નમ+દાશંકર=ું 'ધમ+િવચાર' "ુ4તક મોકTGુ.ં તેની 4તાવના
મને મદદJપ થઈ પડ@. નમ+દાશંકરના િવલાસી વનની વાતો મ1 સાંભળ@ હતી.
તેમના વનમાં થયેલ ફ:રફારના 4તાવનામાં કર: લા વણન
+ ે મને આકtય5, ને
તેથી તે "ુ4તક યે મને આદર થયો. Mુ ં તે યાન" ૂવ+ક વાંચી ગયો. મૅ સ% ૂલર=ું
"ુ4તક 'fહ|\ુ4તાન qું શીખવે છે ?' એ મ1 બMુ રસ" ૂવક
+ વાંGુ.ં િથયૉસૉfફકલ
સોસાયટ@એ ગટ કર: લ ઉપિનષદ=ું ભાષાંતર વાંGુ.ં મારો fહ|\ુ ધમ+ યે આદર
વયો. તેની i ૂબી Mુ ં સમજવા લા^યો. પણ બીS ધમ5 યે મને અભાવ ન થયો.
વૉિશ|^ટન અરિવ|ગ[ૃત મહમદ=ું ચfર{ અને કાલા+ઇલની મહમદ4b ુિત વાંયાં.
ં ર યે મા?ું માન વGુ.ં 'જરુ4તનાં વચનો' નામ=ું "ુ4તક પણ વાંGુ.ં
પેગબ
આમ મ1 aુદા aુદા સંદાયો=ું ઓhંવું ાન મેળNGુ.ં આમિનર@eણ વGુ.ં R
વાંચું ને પસંદ કરું તેનો અમલ કરવો એ ટ: વ \ૃઢ થઈ, તેથી fહ|\ુ ધમ+માં
Z ૂચવેલી ાણાયામ િવષેની ક:ટલીક fVયાઓ, Rવી Mુ ં "ુ4તકમાંથી સમ શBો
તેવી, મ1 શJ કર@. પણ મારો મેળ ન S°યો. Mુ ં તેમાં 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 સટૉયનાં "ુ4તકો=ું વાચન વધાર@ % ૂÎુ.ં તે= ું 'ગૉ4પેTસ ઈન ીફ' (નવા
કરારનો સાર), 'વૉટ ુ ુ' (યાર: qું કર@qુ?ં ) વગેર: "ુ4તકોએ મારા મન ઉપર
¨ડ@ છાપ પાડ@. િવેમ મ=ુtયને Bાં લગી લઈ જઈ શક: છે એ Mુ ં વધાર: ને
વધાર: સમજવા લા^યો.
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ં બંધાયો. તેની ઇછાથી Mુ ં
આ જ સમયે એક બીS d4તી [ુુંબ સાથે માર: સંબધ
વે4લયન દ: વળમાં દર રિવવાર: જતો. ઘણે ભાગે દર રિવવાર: સાંR તેને ઘેર
જમવા=ું પણ મને હોય. વૅ4લયન દ: વળની મારા ઉપર સાર@ અસર ન પડ@. યાં
અપાતાં વચનો મને qુtક લા^યાં. ેeકોમાં મ1 ભ તભાવ ન ભાQયો. આ
અdગયાર વા^યાની મંડળ@ મને ભ તોની ન લાગી, પણ કÚક િવનોદ કરવા ને
કÚક fરવાજને વશ થઈને આવેલા સંસાર@ વોની જણાઈ. કોઈ કોઈ વેળા આ
સભામાં અિનછાએ મને ઝોલાં આવતાં. Mુ ં શરમાતો. પણ માર@ આસપાસના પણ
કોઈને ઝોલાં ખાતા જો તેથી માર@ શરમ હળવી પડ:. માર@ આ થિત મને ન
ગમી. છે વટ: મ1 આ દ: વળમાં જવા=ું % ૂક@ દ@Iુ.ં
R [ુુંબમાં Mુ ં દર રિવવાર: જતો યાંથી તો મને રS જ મળ@ કહ:વાય. ઘરધણી
બાઈ ભોળાં, ભલાં, પણ સાંકડા મનવાળાં લા^યાં, તેમની સાથે દર વખતે કÚક ને
કÚક ધમ+ચચા+ તો થાય જ. તે વેળા Mુ ં ઘેર 'લાઇટ ઑફ એિશયા' વાંચી રો હતો.
અમે જસસ અને mુsના વનની સરખામણીમાં પડPાં:
"aુઓને ગૌતમની દયા. તે મ=ુtયSતને ઓળંગી બીSં ાણીઓ Zુધી ગઈ.
તેના ખભા ઉપર રમતા ઘેટાનો dચતાર ¬ખો સામે આવતાં જ તમા?ું ½દય
ેમથી નથી ઊભરાb?ું આ ાણીમા{ યેનો ેમ Mુ ં ઇqુના ઈિતહાસમાં નથી
જોતો."
બહ:નને \ુઃખ લા^Gુ.ં Mુ ં સમzયો. મ1 માર@ વાત આગળ ન લંબાવી. અમે ખાવના
ઓરડામાં ગયાં. તેમનો પાંચેક વષન
+ ો હસ%ુખો બાળક પણ અમાર@ સાથે હતો.
છોકરાં મને મળે એટલે બીaુ ં qું જોઇએ? તેની સાથે મ1 દો4તી તો કર@ જ હતી. મ1
તેની થાળ@માં પડ:લા માંસના ુકડાની મSક કર@, ને માર@ રકાબીમાં શોભી રહ:લા
સફરજનની 4b ુિત શJ કર@. િનદ5ષ બાળક પલQયો, ને સફરજનની 4b ુિતમાં
ભQયો.
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પણ માતા? તે dબચાર@ \ુભાઈ.
Mુ ં ચેયો. X ૂપ રો. વાતનો િવષય બદTયો.
બીR અઠવાfડયે સાવધાન રહ@. Mુ ં તેમને યાં ગયો ખરો, પણ મારો પગ ભાર:
થયો હતો. માર: જ યાં જવા=ું બંધ કરું એ મને ન Z ૂઝુ,ં ન ઉdચત લા^Gુ.ં ભલી
બહ:ને જ માર@ %ુક:લીનો િનકાલ કય5. તે બોલી, 'િમ. ગાંધી, તમે \ુઃખ ન
લગાડશો, પણ માર: તમને કહ: ું જોઈએ ક: તમાર@ સોબતની મારા બાળક ઉપર
માઠ@ અસર થવા લાગી છે . હવે તે રોજ માંસ ખાવાની આનાકાની કર: છે ને પેલી
તમાર@ ચચા+ યાદ દ: વડાવી ફળ માગે છે . મને આ ન પરવડ:. મારો છોકરો
માંસાહાર છોડ: તો માંદો ન પડ: તોયે નબળો તો થાય જ. એ મારાથી ક:મ સહન
થાય? તમે R ચચા+ કરો તે આપણી ઘડાયેલાંની વચે શોભે. બાળકો ઉપર તેની
ખરાબ અસર થાય.'
'િમિસસ...., Mુ ં fદલગીર hં. તમાર@ માતા તર@ક:ની લાગણી Mુ ં સમ શ[ું hં. માર:
પણ છોકરાં છે . આ આપિ!નો ~ત સહ:લાઈથી આવી શક: છે . Mુ ં બો}ું તેની અસર
થાય તેના કરતાં R ખા ન ખા તે જોયાની અસર બાળક ઉપર ઘણી વધાર:
થાય. એટલે સારો ર4તો એ છે ક: માર: હવેથી તમાર: યાં રિવવાર: ન આવુ.ં
આપણી િમ{તામાં તેની કશી ખલેલ નહk આવે.'
'તમારો પાડ મા=ું hં,' બાઈએ રા થઈને ઇ!ર આ_યો.
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23. QкO
ં ઈમાં અને િવલાયતમાં ઘર માંડ@ને Mુ ં બેઠો હતો તેમાં ને નાતાલમાં ઘર માંડું
%ુબ
તેમાં ભેદ હતો. નાતાલમાં ક:ટલોક ખચ+ ક:વળ િતtઠાને અથ- રાખી રો હતો.
નાતાલમાં fહ|દ@ બાર@4ટર તર@ક: અને fહ|દ@ઓના િતિનિધ તર@ક: માર: ઠ@ક ખચ+
રાખું જોઈએ. એમ મ1 માને},ું તેથી સરસ લ!ામાં ને સા?ું ઘર રાnGું 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 વGુ.ં
નોકરની ભીડ તો બધે જણાય જ. કોઈને નોકર તર@ક: રાખતાં મને આવડું જ
નથી.
માર@ સાથે એક સાથી હતો. એક રસોઈયો રાnયો હતો. તે [ુુંબી Jપ બ£યો.
ઑfફસમાં R મહ:તા રાnયા હતા તેમાંથી પણ Rમને રાખી શકાય તેમને ઘરમં
રાnયા હતા.
આ અખતરો ઠ@ક ફQયો ગxું hં. પણ તેમાંથી મને સંસારના કડવા અ=ુભવો પણ
મQયા.
પેલો સાથી બMુ હોિશયાર ને માર@ સમજ માણે વધાર: વફાદાર હતો. પણ Mુ ં તેને
ન ઓળખી શBો. ઑફ@સના એક મહ:તાને મ1 ઘરમાં રાnયા હતા, તેની આ
સાથીને અદ: ખાઈ થઈ. તેણે એવી Sળ રચી ક: Rથી Mુ ં મહ:તા ઉપર શક લાુ.ં આ
મહ:તા બMુ 4વતં{ 4વભાવના હતા. તેમણે ઘર અને ઑfફસ બંને છોડPાં. મને
\ુઃખ થGુ.ં તેમને અ£યાય થયો હશે તો? આ િવચાર મને કોર@ રો હતો.
તેવામાં R રસોઈયાને મ1 રાnયો હતો તેને કંઈ કારણસર બીR જું પડુ.ં મં તેને
િમ{ની સારવારને સા?ુ રાnયો હતો. એટલે તેને બદલે બીS રસોઈયાને રોBો.
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આ માણસ ઊડતાં પંખી 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, તેવામાં તેણે મારા
ઘરમાં માર@ Sણ બહાર ચાલતો સડો જોઈ લીધો ને મને ચેતવવાનો નોrય
કય5. Mુ ં િવાસશીલ અને માણમાં સારો hં એવી મા£યતા લોકોમાં ફ:લાઈ હતી.
તેથી આ રસોઈયાને માર જ ઘરમાં ચાલતી ગંદક@ ભયાનક જણાઈ.
Mુ ં ઑfફસેથી બપોરના ખાણાને સા?ુ એક વા^યે ઘેર જતો. બાર: ક વા^યાનો Zુમાર
હતો. એવામાં આ રસોઈયો હાંફતો હાંફતો આNયો ને મને કKુ,ં 'તમાર: કંઈ જોું
હોય તો ઊભા પગે ઘેર ચાલો.'
મ1 કKુ,ં 'આનો શો અથ+? મને તાર: કહ: ું જોઈએ ક: qું કામ છે . આવે ટાણે માર:
ઘેર આવવા=ું ને જોવા=ું qું હોય?'
'નહk આવો તો પ4તાશો. Mુ ં તમને આથી વધાર: કહ:વા નથી માગતો,' રસોઈયો
બોTયો.
તેને &ઢતાથી Mુ ં તણાયો. મારા મહ:તાને સાથે લઈને Mુ ં ઘેર ગયો. રસોઈયો
આગળ ચાTયો.
ઘેર પહ`ચતા તે મને મેડ@ ઉપર લઈ ગયો. R કોટડ@માં 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 કKું , 'બહ:ન b ું તો અહkથી
ચાલી જ S. હવે કદ@ ફર@ આ ઘરમાં પગ ન % ૂકR.
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ં બંધ છે . Mુ ં i ૂબ ઠગાયો ને % ૂરખ
સાથીને કKુ,ં 'આજથી તમારો ને મારો સંબધ
બ£યો. મારા િવાસનો આ બદલો નહોતો ઘટતો.'
સાથી વીફય5. મા?ું બIું ઉઘાું પાડવાની મને ધમક@ આપી.
'માર@ પાસે કંઈ ¶"ું છે જ નહk. મ1 R કંઈ કGુH હોય તે તમે Zુખે થી Sહ:ર કરજો.
ં બંધ છે .'
પણ તમાર@ સાથેનો સંબધ
સાથી વધાર: ત_યો. મ1 નીચે ઊભેલા મહ:તાને કKુ,ં 'તમે Sઓ, પોલીસ
Zુપfર£ટ: £ડ:£ટને માર@ સલામ કહો ને કહો ક: મારા એક સાથીએ મને દગો દ@ધો છે ,
તેને Mુ ં મારા ઘરમાં રાખવા નથી માગતો, છતાં તે નીકળવાની ના પાડ: છે .
મહ:રબાની કર@ને મને મદદ મોકલો.'
¤ુનો રાંક છે . મ1 આમ કKું તેવો જ સાથી મોળો પડPો. તેણે માફ@ માંગી.
Zુપfર£ટ: £ડ:£ટને યાં માણસ ન મોકલવા આ કર@ ને b ુરત ઘર છોડ@ જવા=ું
કm ૂલ કGુ.H ઘર છોડુ.ં
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 રાખવામાં મ1
સા?ું કરવા m ૂરા સાધનને સKું હb.ું મ1 કડવીની વેલમાં મોગરાની આશા રાખી
હતી. સાથી=ું ચાલચલણ સા?ું નહોb.ું છતાં મારા યેની તેની વફાદાર@ મ1 માની
લીધી હતી. તેને Zુધારવાનો યન કરતાં Mુ ં પોતે લગભગ ખરડાયો હતો. મારા
fહતેhઓની સલાહનો મ1 અનાદર કય5 હતો. મોહ: મને ¬ધળોભkત બનાNયો
હતો.
ૂ અક4માતથી માર@ ¬ખ ઉઘડ@ ન હોત, મને સયની ખબર ન પડ@
જો મજ[ર
હોત, તો સંભવ છે ક:, R 4વાપ+ણ Mુ ં કર@ શBો hં તે કરવા Mુ ં કદ@ સમથ+ ન થાત.
માર@ સેવા હંમેશાં અI ૂર@ રહ:ત, ક:મ ક: તે સાથી માર@ ગિતને અવય રોકત.
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તેને માર: મારો ક:ટલોક વખત દ: વો પડત. મને ~ધારામાં રાખવાની ને આડ:
દોરવાની તેની શ ત હતી.
પણ Rને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે? માર@ િનtઠા qુs હતી. તેથી માર@ u ૂલો છતાં
Mુ ં ઊગય5 ને મારા ાથિમક અ=ુભવે મને સાવધાન કય5.
પેલા રસોઈયાને ક:મ Sણે ઈર: જ ેય5 હોય નહk! તેને રસોઈ આવડતી નહોતી.
તે માર: યાં રહ@ ન શકત. પણે તેના આNયા િવના મને બીaુ ં કોઈ S0ત ન કર@
શકત. પેલી બાઈ કાંઈ મારા ઘરમાં પહ:લી જ આવી હતી એમ નહોb.ું પણ આ
રસોઈયા Rટલી બીSની fહ|મત ચાલે જ શાની? સાથીના ઉપરના મારા અનહદ
િવાસથી સMુ વાક:ફગાર હતા.
આટલી સેવા કર@ રસોઈયે તે જ દહાડ: મે તે જ eણે રS માગી: 'Mુ ં તમરા ઘરમાં
નહk રહ@ શ[ું. તમે ભોળા રા. મા?ું અહk કામ નહk.'
મ1 આ0હ ન કય5.
પેલા મહ:તાની ઉપર શક ઉપSવનાર આ સાથી જ હતો એ મને હવે જણાGુ.ં તેને
£યાય દ: વા મ1 બMુ યન કય5. પણ Mુ ં કદ@ તેને સં" ૂણ+ સંતોષ ન આપી શBો.
એ મને સદાય \ુઃખની વાત રહ@. b ૂટÒું વાસણ ગમે તે ું મજm ૂત સાંધો છતાં તે
સાંધે} ું જ ગણાશે, આiું કદ@ નહk થાય.
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24. = ш O
હવે Mુ ં દdeણ આfgકામાં {ણ વરસ રહ@ X ૂBો હતો. લોકોને Mુ ં ઓળખતો થયો
હતો. તેઓ મને ઓળખતા થયા હતા. સને ૧૮૯૬ની સાલમાં મ1 છ માસને સા?ુ
દ: શ જવાની પરવાનગી માગી. મ1 જોGું ક: માર: દdeણ આfgકામાં લાંબી %ુ§ત
રહ: ું જોઈશે. માર@ વક@લાત ઠ@ક ચાલતી હતી એમ કહ:વાય. Sહ:ર કામમાં માર@
હાજર@ની જJર લોકો જોતા હતા. Mુ ં પણ જોતો હતો. તેથી મ1 દdeણ આfgકામાં
[ુુંબ સfહત રહ:વાનો િનrય કય5 અને તે સા?ુ દ: શ જઈ આવું \ુર4ત ધાGુ.H
વળ@, જો દ: શ S તો કંઈક Sહ:ર કામ થઈ શક: એમ મ1 જોGુ.ં દ: શમાં લોકમત
ક:ળવી આ Ùમાં વધાર: રસ ઉપ કરાય એમ જણાGુ.ં {ણ પાડનો કર
ભરનkગળ હb.ું તે નાm ૂદ ન થાય યાં લગી શાંિત હોય નહk.
પણ જો Mુ ં દ: શ S તો કî0ેસ=ું ને ક:ળવણીમંડળ=ું કામ કોણ ઉપાડ:? બે
સાથીઓ ઉપર &tટ પડ@ : આદમ િમયાંખાન અને પારસી ?ુ4તમ.
વેપાર@વગ+માંથી ઘણા કામ કરનાર તર@ આNયા હતા. પણ મં{ી=ું કામ ઉપાડ:
એવા, િનયિમત કામ કરવાવાળા, અને દdeણ આfgકામાં જ£મેલા fહ|દ@ઓ=ું મન
હરણ કરનારા આ બે થમ પં તમાં % ૂક@ શકાય તેવા હતા. મં{ીને સામા£ય
~0ે ાનની જJર તો હતી જ. આ બે માંથી મરMમ
ૂ આદમ િમયાંખાનને
મં{ીપદ આપવાની ભલામણ કî0ેસને કર@ ને તે કm ૂલ રહ@. અ=ુભવે આ
પસંદગી ઘણી સરસ નીવડ@. ખંત, ઉદારતા, મીઠાશ ને િવવેકથી શેઠ આદમ
િમ|યાખાને સMુને સંતોtયા; ને સMુને િવાસ આNયો ક: મં{ી=ું કામ કરવાને સા?ુ
વક@લબાfર4ટરની ક: fડ0ી લીધેલા બMુ ~0ે ભણેલાની જJર નહોતી.
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૧૮૯૬ના મયમાં Mુ ં દ: શ જવા 'પ`ગોલા' 4ટ@મરમાં ઊપડPો. આ 4ટ@મર કલક!ે
જનાર@ હતી.
4ટ@મરમાં ઉતા?ુ ઘણા હતા. બે ~0ેજ ઑfફસર હતા. તેમની સાથે મને સોબત
ે ા એક કલાક શતરં જ રમવામાં ગાળતો. 4ટ@મરમાં દા તર:
થઈ. એકની સાથે હંમશ
મને એક 'તાિમલિશeક' આ_Gુ.ં એટલે મ1 તેનો અUયાસ શJ કય5.
ં માં આવવા
નાતાલમાં મ1 જોGું હb ું ક: માર: %ુસલમાનોની સાથે વધાર: િનકટ સંબધ
ં બાંધવા સા?ુ
સા?ુ ઉ\+ ૂ શીખું જોઈએ, ને મ&ાસી fહ|દ@ઓની સાથે તેવો સંબધ
તાિમલ શીખું જોઈએ.
ં
ઉ\+ ૂ સા?ુ પેલા ~0ેજ િમ{ની માગણીથી મ1 ડ:કના ઉતા?ુઓમાંથી એક Zુદર
%ુનશી શોધી કાઢàો ને અમારો અUયાસ સરસ ચાTયો. ~0ેજ અમલદાર પોતાની
યાદશ તમાં મારાથી ચડ@ જતો હતો. ઉ\+ ૂ અeરો ઉક:લતાં મને %ુસીબત આવતી,
પણ તે તો એક વખત શ³દ aુએ પછ@ u ૂલે નહk. મ1 મારો ઉ±મ વધાય5. પણ Mુ ં
તેને ન પહ`ચી શBો.
તાિમલ અUયાસ પણ ઠ@ક ચાTયો. તેમાં મદદ નહોતી મળ@ શકતી. "ુ4તક પણ
એવી ર: તી લખાGું હb ું ક: મદદની જJર બMુ ન પડ:.
માર@ ઉમેદ હતી ક: આ આરં ભેલો 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
%ુnયવે તો Rલમાં જ થયાં. આ બંને ભાષા=ું ાન મ1 આગળ વધાGુH ખ?ું, પણ
તે બIું Rલમાં જ. તાિમલ=ું દdeણ આfgકાની Rલમાં ને ઉ\+ ૂ =ું યેરવડામાં. પણ
તાિમલ બોલતાં કદ@ ન શીnયો, ને વાંચતા ઠ@ક ઠ@ક શીnયો હતો તે મહાવરાને
અભાવે કટાb ું Sય છે . આ અભાવ=ું \ુઃખ હaુ સાલે છે . દdeણ આfgકાના મ&ાસી
fહ|દ@ઓ પાસેથી મ1 ેમરસના [ંૂડા પીધાં છે . તેમ=ું 4મરણ મને િતeણ રહ: છે .
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તેમની ¡sા, તેમનો ઉ±ોગ, તેમનામાંના ઘણાનો િન4વાથ+ યાગ, કોઈ પણ
ુ ન
ુ ે Mુ ં જો hં યાર: મને યાદ આNયા િવના રહ:તો નથી. અને આ
તાિમલ તે}¤
બધા લગભગ િનરeર ગણાય. Rવા "ુ?ુષો તેવી ીઓ હતી. દdeણ આfgકાની
લડાઈ જ િનરeરોની હતી, ને તેમાં િનરeર લડવૈયા હતા, - ગર@બોની હતી, ને
ગર@બો તેમાં ઝPા.
આ ભોળા ને ભલા fહ|દ@ઓ=ું dચ! ચોરવામાં મને ભાષનો ~તરાય કદ@ આNયો
નથી. તેમને b ૂટ@ fહ|\ુ4તાની આવડ:, b ૂટ@ ~0ે આવડ: એ અમા?ું ગાું ચાલે.
ુ ુ શીખવા માગતો હતો. તાિમલ તો
પણ Mુ ં તો એ ેમના બદલાJપે તાિમલ તે}¤
ુ ુ ઝીલવાનો યાસ fહ|\ુ4તાનમાં કય5, પણ કÉાને જોઈ લેવા
કંઈક ચાTGુ.ં તે}¤
ઉપરાંત આગળ ન ચાલી શBો.
ુ ુ તો ન કયાH. હવે ભા^યે જ થઈ શક:. તેથી આ &ાિવડ
મ1 તાિમલ તે}¤
ભાષાભાષીઓ fહ|\ુ4તાની શીખશે એવી આશા Mુ ં રાખી રો hં. દdeણ આfgકાના
ં xું fહ|દ@ બોલે છે . %ુક:લી ~0ે ભણેલાની છે .
&ાિવડ 'મ&ાસી' તો અવય થોુઘ
ક:મ Sણે ~0ે=ું ાન આપણને આપણી ભાષાઓ શીખવવામાં ~તરાયJપે ન
હોય!
પણ આ તો િવષયાંતર થGુ.ં આપણે %ુસાફર@ " ૂર@ કર@એ.
હaુ 'પ`ગોલા'ના નાiુદાની ઓળખાણ કરાવવી બાક@ છે . અમે િમ{ બ£યા હતા.
આ ભલો નાiુદા _લીમથ ધરના સંદાયનો હતો. તેથી વહાણિવ±ાની વાતોના
કરતાં આયામક િવ±ાની જ વાતો અમાર@ વચે વધાર: થઈ. તેણે નીિત અને
ધમ+¡sા વચે ભેદ પાડPો. તેની &tટએ બાઈબલ=ું િશeણ રમતવાત હતી. તેની
i ૂબી જ તેની સહ:લાઈમાં હતી. બાળકો, ી, "ુ?ુષો બધાં ઈqુને અને તેના
બdલદાનને માને એટલે તેમનાં પાપ ધોવાય. આ _લીમથ ધર: મારો
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િટોfરયાના ધરનો પfરચય તાજો કય5. નીિતની ચોક@ Rમં કરવી પડ: એ ધમ+
તેને નીરસ લા^યો. મારો અાહાર આ િમ{તા અને આ આ±ામક ચચા+ના
% ૂળમાં હતો. Mુ ં ક:મ માંસ ન ખા, ગોમાંસમાં ધો દોષ હોય, ઝાડપાલાની Rમ
પqુ-પeીઓને ઈર: મ=ુtયના આનંદ તેમ જ આહારને સા?ુ સરRલાં નથી qુ?ં
આવી Ùમાળા આ±ામક વાતા+લાપ ઉપ કયા+ િવના ન જ રહ:.
અમે એકબીSને સમSવી ન શBા. Mુ ં મારા િવચારમાં &ઢ થયો ક: ધમ+ અને
નીિત એક જ વ4b ુનાં વાચક છે . ક_તાનને પોતાના અdભાયના સયને િવષે શંકા
%ુ§લ નહોતી.
ચોવીસ fદવસને ~તે આ આનંદદાયક %ુસાફર@ " ૂર@ થઈ ને Mુગલી=ું સÞદય+
ં ઈ જવાની fટfકટ કપાવી.
િનહાળતો Mુ ં કલક!ા ઊતય5. તે જ fદવસે મ1 %ુબ
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25. I ['
ં ઈ જતાં યાગ વચમાં આવb ું હb.ું યાં Â: ન ૪૫ િમિનટ રોકાતી
કલક!ેથી %ુબ
હતી. તે દર°યાન મ1 શહ:રમાં જરા ¬ટો માર@ આવવા ધાGુ.H માર: ક:િમ4ટને યાંથી
દવા પણ લેવી હતી. ક:િમ4ટ ¨ઘતો બહાર નીકQયો. દવા આપતાં 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 જોતાં મારો સામાન ઉતાર@
લેવાની તેણે કાળ લીધી.
મ1 ક:લનરની હોટ: લમાં ઉતારો રાnયો ને અહkથી જ મા?ું કામ આદરવાનો િનrય
કય5. અહkના ÕપાયોિનયરÕ પ{ની nયાિત મ1 સાંભળ@ હતી. Sની આકાંeાઓ
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 %ુલાકાત સા?ુ dચÀી લખી, Â: ન ખોયા=ું જણાNGુ,ં ને વળતે દહાડ:
માર: યાગ છોડવા=ું હb ું એમ લnGુ.ં જવાબમાં તેમણે મને તરત મળવા
જણાNGુ.ં Mુ ં રા થયો. તેમણે માર@ વાત યાન" ૂવ+ક સાંભળ@. Mુ ં કંઈ પણ લiું
તો પોતે તેની b ુરત ન`ધ લેશે એમ કKુ,ં ને ઉમેGH ુ :Õપણ તમાર@ બધી માગણીનો
Mુ ં 4વીકાર કર@ જ શક@શ એમ તમને નથી કહ@ શકતો. કૉલોિનયલ \ૃtટdબ|\ુ પણ
અમાર: તો સમજું ને જોું જોઈએ.Õ
મ1 ઉ!ર આ_યો, Õતમે આ Ùનો અUયાસ કરશો ને ચચ+શો એટ}ું મને બસ છે . Mુ ં
qુs £યાય િસવાય બીaુ ં કqું માગતો ક: ઇછતો નથી.Õ
બાક@નો fદવસ યાગના ભNય િ{વેણીસંગમના દશ+નમાં ને માર@ પાસે રહ:લા
કામના િવચારમાં ગાQયો.
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આ આક4મક %ુલાકાતે મારા ઉપર નાતાલમાં થયેલા Mુમલા=ું બીજ રો_Gુ.ં
ં ઈથી વગર રોકતે રાજકોટ ગયો ને એક ચોપાિનGું લખવાની તૈયાર@ કર@.
%ુબ
ચોપાિનGું લખવામાં ને છાપવામાં લગભગ મfહનો થઈ ગયો. એને લી}ું " ૂ¦ું
કરાNGું હb.ું તેથી પાછળથી એ Õલીલા ચોપાિનયાÕ તર@ક: િસs પા°Gુ.ં તેમાં
દdeણ આfgકાના fહ|દ@ઓની 4થિતનો dચતાર મ1 ઇરાદા" ૂવ+ક હળવો કય5 હતો.
નાતાલમાંનાં બે ચોપાિનયાં, Rનો ઇશારો Mુ ં આગળ કર@ ગયો hં, તેમાં મ1 R
ભાષા વાપર@ હતી તેનાથી અહk હળવી વાપર@, ક:મ ક: Mુ ં Sણતો હતો ક: ના=ું
\ુઃખ પણ \ૂરથી જોતાં મોું જણાય છે .
લીલા ચોપાિનયાની દસ હSર નકલ છપાવી હતી, ને તે આખા fહ|\ુ4તાનમાં
છાપાંઓને અને Sણીતા બધા પeના લોકોને મોકલી. ÕપાયોિનયરÕમાં તેના ઉપર
સૌ પહ:લો લેખ ગટ થયો. તે= ું તારણ િવલાયત ગGુ.ં ને એ તારણ=ું તારણ
પાhં રૉઇટર મારફતે નાતાલ ગGુ.ં એ તાર તો {ણ લીટ@નો હતો. તેમાં
નાતાલમાં fહ|દ@ઓ ઉપર ક:વી વત+x ૂક ચાલે છે તેના મ1 આપેલા dચ{ની નાની
આ ૃિ! હતી. તે મારા શ³દોમાં નહોતી. તેની R અસર થઈ તે હવે પછ@ જોઈqુ.ં
ધીમે ધીમે બધાં અગયનાં છાપાંઓમાં આ Ùની બહોળ@ ન`ધ લેવાઈ.
આ ચોપાિનયાંને ટપાલને સા?ુ તૈયાર કરાવવાં એ %ુક:લી=ું ને, જો પૈસે કરાું
તો, ખરચાળ કામ હb.ું મ1 સહ:લી Gુ ત શોધી કાઢ@. શેર@નાં બધાં છોકરાંને ભેળાં
કયા+ ને તેમના સવારના ભાગના બે {ણ કલાક, Rટલા આપી શક: તેટલા, મા^યા.
છોકરાંઓએ iુશીથી આટલી સેવા કm ૂલ કર@. મારા તરફથી મ1 તેમને માર@ પાસે
ભેળ@ થતી વપરાયેલી ટપાલfટfકટો આપવા=ું ને તેમને આશીવા+દ આપવા=ું
કm ૂTGુ.ં છોકરાંઓએ રમતવાતમાં મા?ું કામ " ૂ?ું કર@ દ@Iુ.ં છે ક બાળકોને આમ
4વયંસેવક બનાવવાનો મારો આ પહ:લો અખતરો હતો. આ બાળકોમાંના બે આR
મારા સાથી છે .
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ં
આ જ અરસામાં %ુબઈમાં
પહ:લીવહ:લી મરક@ ફાટ@ નીકળ@. ચોમેર ગભરાટ ફ:લાઈ
રો હતો. રાજકોટમાં પણ મરક@ ફ:લાવાનો ડર હતો. મને લા^Gું ક: મને
આરો^યખાતામાં કામ કરતાં આવડ: ખ?ું. મ1 માર@ સેવા 4ટ: ટને આપવા=ું લnGુ.ં
4ટ: ટ: કિમfટ નીમી ને તમાં મને દાખલ કય5. પાયખાનાની 4વછતા ઉપર મ1 ભાર
% ૂBો ને કિમfટએ શેર@એ શેર@એ જઈને પાયખાનાં તપાસવાનો િનrય કય5.
ગર@બ લોકોએ પોતાનાં પાયખાનાં તપાસવા દ: વામાં %ુ§લ આનાકાની ન કર@,
એટ}ું જ નહk, પણ તેમને Z ૂચNયા તે Zુધારા પણ તેમણે કયા+. પણ zયાર: અમે
%ુસ§@વગ+નાં ઘરો તપાસવા નીકQયા, યાર: ક:ટલીક જ^યાએ તો અમને
પાયખાનાં તપાસવાની પણ પરવાનગી ન મળતી. Zુધારાની તો વાત જ શી ?
અમારો સામા£ય અ=ુભવ એ થયો ક: ધિનકવગ+નાં પાયખાનાં વધાર: ગંદાં
જોવામાં આNયાં. તેમાં ~ધા?ું, બદબો અને પાર િવનાની ગંદક@. બેઠક ઉપર ક@ડા
ખદબદ: . વતે નરકવાસમાં જ રોજ વેશ કરવા Rું એ હb.ું અમે Z ૂચવેલા
Zુધારા ત§ન સાદા હતા. મે} ું ભ`ય ઉપર પડવા દ: વાને બદલે [ંૂડામાં પડવા દ: .ું
પાણી પણ જમીનમાં સોસાવાને બદલે [ંૂડ@માં Sય તેમ કરુ.ં બેઠક અને ભંગીને
આવવાની જ^યા વચે R દ@વાલ રાખવામાં આવતી તે તોડવી ક: Rથી બધો
ભાગ ભંગી બરાબર સાફ કર@ શક: ને પાયખાનાં માણમાં મોટાં થઈ તેમાં
હવાઅજવા»ં દાખલ થાય. મોટા લોકોએ આ Zુધારો દાખલ કરવામાં બMુ વાંધા
ઉઠાNયા ને છે વટ: " ૂરો તો ન જ કય5.
કિમટ@ને ઢ:ડવાડામાં પણ જવા=ું તો હb ું જ. કિમટ@ના સUયોમાંથી માર@ સાથે મા{
એક જ યાં આવવા તૈયાર થયા. યાં જું ને વળ@ પાયખાનાં તપાસવાં ? પણ
મને તો ઢ:ડવાડો જોઈને સાનંદાrય+ જ થGુ.ં ઢ:ડવાડાની આ માર@ તો જ|દગીમાં
પહ:લી જ %ુલાકાત હતી. ઢ:ડ ભાઈબહ:નો અમને જોઈ આrય+ પા°યાં. એમનાં
પાયખાનાં જોવાની મ1 માગણી કર@. તેમણે કKું :
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ં
Õઅમાર: યાં પાયખાનાં ક:વા ? અમારાં પાયખાનાં જગલમાં
. પાયખાનાં તમાર:
મોટાં માણસનેÕ
Õયાર: તમારાં ઘર અમને જોવા દ: શો ?Õ મ1 " ૂછÒુ.ં
Õઆવોની ભાઈસાહ:બ. તમાર@ મરમાં આવે યાં Sઓ. અમારાં ઘર એવાં જ
તો.Õ
Mુ ં ~દર ગયો ને ઘરની તેમ જ ¬ગણાની સફાઈ જોઈ iુશ થઈ ગયો. ઘરની
~દર બIું લkપે} ું જોGુ.ં ¬ગxું વાળે }ુ,ં અને R aૂજ વાસણો હતાં તે સાફ અને
ચકચfકત હતાં.
એક પાયખાનાની ન`ધ કયા+ િવના રહ:વાય તેમ નથી. દર: ક ઘરમાં મોર@ તો હોય
જ. તેમાં પાણી ઢોળાય ને લµુશકં ા પણ થાય. એટલે ભા^યે કોઈ કોટડ@ બદબો
િવનાની હોય. પણ એક ઘરમાં તો Z ૂવાની કોટડ@માં મોર@ અને પાયખા=ું બે
જોયાં, અને તે બIું મે} ું નળ@ વાટ: નીચે ઊતર: . એ કોટડ@માં ઊUGું Sય તેમ
નહોb.ું તેમાં ઘરધણી ક:મ Z ૂઈ શકતા તે તો વાંચનાર: િવચાર@ જોુ.ં
કિમટ@એ હવેલીની પણ %ુલાકાત લીધી હતી. હવેલીના %ુdખયાની સાથે ગાંધી
ં હતો. %ુdખયાએ હવેલી જોવા દ: વાની અને બની શક: તેટલા
[ુુંબને સારો સંબધ
Zુધારા કરવાની હા પાડ@. તેમણે પોતે તે ભાગ કોઈ fદવસ જોયો નહોતો.
હવેલીમાં R એઠવાડ અને પ{ાવળ થાય તે પાછળ રાંઘ ઉપરથી ફÈક@ દ: વામાં
આવતાં, ને તે ભાગ કાગડાસમડ@ઓનો વાસ થઈ પડPો હતો. પાયખાનાં તો ગંદાં
હતાં જ. %ુdખયાએ ક:ટલો Zુધારો કય5 એ જોવા Mુ ં ન પા°યો. હવેલીની ગંદક@
જોઈને \ુઃખ તો થGું જ. R હવેલીને આપણે પિવ{ 4થાન સમએ યાં તો
આરો^યના િનયમો=ું i ૂબ પાલન થવાની આશા રખાય. 4% ૃિતકારોએ બાાંતર
શૌચ ઉપર i ૂબ ભાર % ૂBો છે એ મારા યાન બહાર યાર: પણ નહોb.ું
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U. яf^ F3 gh $i
qુધ રાજિનtઠા મ1 Rટલી માર: િવષે અ=ુભવી છે તેટલી ભા^યે જ બીSમાં મ1
જોઈ હોય. એ રાજિનtઠા=ું % ૂળ સય ઉપરનો મારો 4વાભાિવક ેમ હતો એમ Mુ ં
જોઈ શ[ું hં. રાજિનtઠાનો ક: બી કોઈ વ4b ુનો ડોળ મારાથી કોઈ fદવસ કર@ જ
નથી શકાયો. નાતાલમાં zયાર: Mુ ં કોઈ સભામાં જતો યાર: યાં Õગોડ સેવ ધ fક|ગÕ
તો ગવાય જ. મને લા^Gું ક: માર: પણ તે ગાું જોઈએ. dfટશ રાજનીિતમાં ખોડો
યાર: પણ Mુ ં જોતો, છતાં એકંદર: મને તે નીિત સાર@ લાગતી હતી. dfટશ
અમલ=ું ને અમલદારો=ું વલણ એકંદર: S=ું પોષક છે એમ Mુ ં યાર: માનતો.
દdeણ આfકામાં ઊલટ@ નીિત જોતો, રં ગ¾ેષ જોતો. તે edણક અને 4થાિનક છે
એમ માનતો. Rથી રાજિનtઠામાં Mુ ં ~0ેજોની હર@ાઈ કરવા મથતો. ખંતથી
~0ેજોના રાtÂગીત Õગોડ સેવ ધ fક|ગÕનો Z ૂર મ1 શીખી લીધો. તે સભાઓમાં
ગવાય તેમાં મારો Z ૂર ભેળવતો. અને R R સંગો આડંબર િવના વાદાર@
બતાવવાના આવે તેમાં Mુ ં ભાગ લેતો.
એ રાજિનtઠાને માર@ જ|દગીભરમાં 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 ડાયમંડ zGુdબલીની તૈયાર@ઓ શJ થઈ
હતી. રાજકોટમાં પણ એક સિમિત િનમાઈ. તેમાં મને આમં{ણ થGુ.ં મ1 તે
4વીકાGુ.+ મને તેમાં દં ભની ગંધ આવી. તેમાં દ: ખાવને સા?ુ બMુ થb ું મ1 જોGુ.ં એ
જોઈ મને \ુ:ખ થGુ.ં સિમિતમાં રહ: ું ક: નહk એ Ù મારા આગળ ખડો થયો.
~તે મારા કત+Nય=ું પાલન કર@ને સંતોષ માનવાનો મ1 ઠરાવ કય5.
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 ૃeારોપણ કરવાની એક Z ૂચના હતી. આમાં Mુ ં દં ભ જોઈ ગયો.  ૃeારોપણ ક:વળ
સાહ:બલોકને સ કરવા " ૂરb ું કરવા=ું હb ું એમ જણાGુ.ં લોકોને મ1 સમSવવા
યન કય5 ક:  ૃeારોપણની કોઈ ફરજ નથી પાડb,ું એ ભલામણJપે છે . વાવવાં
તો fદલ કઈને વાવવાં અથવા તો %ુÐલ નહk. મને કંઈ 4મરણ છે ક: આમ કહ:તો
યાર: લોકો માર@ વાત હસી કાઢતા. મ1 મારા ભાગ=ું ઝાડ તો બરાબર વાNGુ,ં ને
તે ઊછGુ+ એટ}ું મને યાદ છે .
Õગોડ સેવ ધ fક|ગÕ Mુ ં [ુુંબનાં બાળકોને શીખવતો. મ1 Â: િન|ગ કોલેજના
િવધાથ²ઓને શીખNયા=ું મને 4મરણ છે . પણ તે આ જ સંગે ક: સાતમા
એડવડ+ના રાzયારોહણ સંગે એ મને બરોબર યાદ નથી. આગળ જતાં મને આ
ગીત ગાું ખટÎુ,ં અfહ|સાના મારા િવચારો મારામાં Rમ બળ થતા ગયા તેમ
માર@ વાણી અને િવચારો ઉપર Mુ ં વધાર: ચોક@ કરવા લા^યો. એ ગીતમાં બે લીટ@
આ પણ છે :
તેના શüુઓનો નાશ કરR, તેમનાં કાવતરાને િનtફળ કરR.
આ ગાવા=ું મને ખટÎુ.ં મારા િમ{ ધ. m ૂથને મ1 માર@ %ુક:લીની વાત કર@.
તેમણે પણ કm ૂલ કGુ+ ક: એ ગાું અfહ|સક મ=ુtયને શોભે નહk. શüુ કહ:વાયા તે
દગો જ કર: એમ ક:મ માની લેવાય ? શüુ મા£યા તે ખોટા જ હોય એમ ક:મ
કહ:વાય ? ઈરની પાસે તો £યાયની જ માગણી કરાય. દા. m ૂથે આ દલીલ
4વીકાર@. તેમણે પોતાના સમાજમાં ગાવા સા?ુ નું જ ગીત રGુ.ં દા. m ૂથની
િવશેષ ઓળખાણ હવે પછ@ કર@qુ.ં
ુ ાનો. માંદાં, પછ@ સગાં
Rમ વફાદાર@નો ¤ુણ મારામાં 4વાભાિવક હતો તેમ qુષ
હોય ક: પરાયાં, તેમની સેવા કરવાનો મને શોખ હતો એમ કહ@ શકાય. રાજકોટમાં
ં ઈ જઈ આNયો. %ુnય
મા?ું દdeણ આfgકા=ું કામ ચાલb ું હb ું તે દર°યાન Mુ ં %ુબ
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શહ:રોમાં 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
સાંભળ@ ને મને સર fફરોજશાને મળવાની સલાહ આપી. પછ@ Mુ ં જ4ટસ બદ?ુદ@ન
તૈયબને મQયો. તેમણે પણ માર@ વાત સાંભળ@ને તે જ સલાહ આપી. Õજ4ટસ
રાનડ: અને Mુ ં તમને બMુ થોડા દોર@ શક@qુ.ં અમાર@ 4થિત તો તમે Sણો છો.
અમારાથી Sહ:રમાં 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=ું સાંભળ@, સર fફરોôશાના S ઉપરના કાm ૂ=ું મને
િવશેષ ભાન થGુ.ં
સર fફરોôશાને મQયો. Mુ ં તેમનાથી ~Sવાને તો તૈયાર હતો જ. તેમને અપાતાં
ં ઈના િસ|હÕ, Õ%ુબ
ં ઈના બેતાજ બાદશાહÕને માર:
િવશેષણો સાંભTયાં જ હતાં. Õ%ુબ
મળવા=ું હb.ું પણ બાદશાહ: મને ડરાNયો નહk. વડ@લ R ેમથી પોતાના aુવાન
દ@કરાને મળે તેમ તે મQયા. માર: તેમના ચે°બરમાં તેમને મળવા=ું હb.ું તેમની
પાસે અ=ુયાયીઓનો ડાયરો તો Sમેલો જ હોય. વાછા હતા, કામા હતા. તેમની
સાથે માર@ ઓળખાણ કરાવી. વાછા=ું નામ મ1 સાંભQGું હb ું જ. એ fફરોôશાનો
જમણો હાથ ગણાતા. ¬કડાશાી તર@ક: વીરચંદ ગાંધીએ મને તેમની ઓળખ
આપી હતી. તેમણે કKુ,ં Õગાંધી, આપણે પાછા મળqુ.ં Õ
આ બIું થતાં તો ભા^યે બે િમિનટ થઈ હશે. સર fફરોôશાએ માર@ વાત સાંભળ@
લીધી. £યાય% ૂિતª રાનડ: અને તૈયબને મQયો હતો તે પણ મ1 તેમને જણાNGુ.ં
Õગાંધી, તાર: સા?ુ માર: Sહ:ર સભા કરવી પડશે. તને મદદ દ: વી જોઈએ.Õ
%ુનશીની તરફ વQયા, ને તેને સભાનો fદવસ %ુકરર કરવા=ું કKુ.ં fદવસ %ુકરર
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કર@ મને િવદાયગીર@ આપી. સભાને આગલે દહાડ: પોતાને મળવા=ું ફરમાNGુ.ં Mુ ં
િનભ+ય થઈ મનમાં મલકાતો ઘેર ગયો.
ં ઈની આ %ુલાકાત દર°યાન મારા બનેવી R %ુબ
ં ઈમાં રહ:તા તેમને Mુ ં મળવા
%ુબ
ગયો. તે માંદા હતા. તેમની 4થિત ગર@બ હતી. બહ:ન એકલી તેમની સારવાર
કર@ શક: તેમ નહોb.ું માંદગી સખત હતી. મ1 તેમને માર@ જોડ: રાજકોટ ચાલવા
કKુ.ં તેઓ રા થયાં. બહ:નબનેવીને લઈ Mુ ં રાજકોટ ગયો. માંદગી ધાયા+ કરતાં
વધાર: ગંભીર થઈ પડ@. મ1 તેમને માર@ ઓરડ@માં રાnયા. આખો fદવસ Mુ ં તેમની
પાસે જ રહ:તો. રાતના પણ Sગું પડb.ું તેમની સેવા કરતાં દdeણ આfgકા=ું
કામ Mુ ં કર@ રો હતો. બનેવીનો 4વગ+વાસ થયો. પણ તેમના છે Tલા fદવસોમાં
તેમની સેવા કરવાનો સંગ મને મQયો. એથી મને ભાર: સંતોષ થયો.
qુ ૃષાના મારા આ શોખે આગળ જતાં િવશાળ 4વJપ પકડુ.ં તે એટલે Zુધી ક:,
તે કરવામાં Mુ ં મારો ધંધો છોડતો, માર@ ધમ+પનીને રોકતો ને આખા ઘરને રોક@
દ: તો. આ  ૃિતને મ1 શોખ તર@ક: ઓળખાવી છે , ક:મ ક: Mુ ં જોઈ શBો hં ક: આ
¤ુણો zયાર: આનંદદાયક થઈ પડ: છે યાર: જ નભી શક: છે . તાણીb ુશીને અથવા
દ: ખાવ ક: શરમને ખાતરા થાય છે યાર: તે માણસને કચડ@ નાખે છે , ને તે કરતો
છતો માણસ કરમાય છે . R સેવામાં આનંદ નથી મળતો તે નથી સેવકને ફળતી,
નથી સેNGુને ભાવતી. R સેવામાં આનંદ મળે છે તે સેવા આગળ એશઆરામ ક:
ધનોપાÌન ઈયાfદ  ૃિત b ુછ લાગે છે .
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j. /
 "

O

ં ઈની સભાને સા?ુ જવા=ું હb.ું Sહ:ર
બનેવીના દ: હાંતને બીR જ fદવસે માર: %ુબ
સભાને સા?ુ ભાષણ િવચારવા Rટલો મને વખત નહોતો મQયો. ઉSગરાઓનો
થાક લા^યો હતો. સાદ ભાર: થઈ ગયો હતો. ઈર Rમતેમ મને િનભાવી લેશે
ં ઈ ગયો. ભાષણ લખવા=ું તો મને 4વ_નેય નહોb.ું
એમ મનમાં િવચારતો Mુ ં %ુબ
સભાની તાર@ખને આગલે દહાડ: સાંR પાંચ વા^યે Mુકમ માણે Mુ ં સર fફરોજશાની
ઑfફસે હાજર થયો.
'ગાંધી, તમા?ું ભાષણ તૈયાર છે ક:?' તેમણે " ૂછÒુ.ં
'ના , મ1 તો ભાષણ મોઢ:થી જ કરવાનો િવચાર રાnયો છે ,' મ1 બીતાં બીતાં ઉ!ર
આ_યો.
ં ઈમાં નહk ચાલે. અહk fરપોfટગ ખરાબ છે , ને આ સભાથી આપણને કશો
'એ %ુબ
લાભ ઉઠાવવા માગતા હોઈએ તો તમા?ું ભાષણ લખે} ું જ હોું જોઈએ અને
રાતોરાત છપાું જોઈએ. ભાષણ રાતોરાત લખી શકશો ના?'
Mુ ં ગભરાયો. પણ મ1 લખવાના યનની હા પાડ@.
ં ઈના િસ|હ બોTયા.
'યાર: %ુનશી તમાર@ પાસે ભાષણ લેવા Bાર: આવે?' %ુબ
'અdગયાર વા^યે,' મ1 ઉ!ર આ_યો.
સર fફરોજશાએ %ુનશીને તે કલાક: ભાષણ મેળવી રાતોરાત છપાવવા Mુકમ કર@
મને િવદાય કય5.
બીR દહાડ: સભામાં ગયો. ભાષણ લખવા=ું કહ:વા=ું ક:ટ}ું ડહાપણ હb ું એ Mુ ં જોઇ
શBો. ફરામ કાવસ ઈÇ£4ટટÒુટના હૉલમાં સભા હતી. મ1 સાંભળે }ું ક: સર
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fફરોજશા બોલવાના હોય તે સભામાં ઊભવાની જગા ન હોય. આમાં %ુnયવે
િવ±ાથ²વગ+ રસ લેનારો હોય.
આવી સભાનો મારો પહ:લો અ=ુભવ હતો. મારો સાદ કોઈ નહk સાંભળ@ શક: એવી
માર@ ખાતર@ થઈ. મ1 Ë ૂજતાં Ë ૂજતાં ભાષણ વાંચવા=ું શJ કGુ.H સર fફરોજશા મને
ઉ!ેજન આપતા Sય. મને તો લાગે છે ક: મારો સાદ તેમ તેમ નીચો પડતો જતો
હતો.
"ુરાણા િમ{ ક:શવરાવ દ: શપાંડ: માર@ વહાર: ધાયા. તેમનાં હાથમાં મ1 ભાષણ
% ૂÎુ.ં તેમનો સાદ તો બરાબર જ હતો. પણ ેeકગણ શેનો સાંભળે ?
'વાછાવાછા'થી હૉલ ગા રો. વાછા ઊઠPા. તેમણે દ: શપાંડ: પાસેથી કાગળ

લીધો ને મા?ંુ કામ થGુ.ં સભા bુરત શાંત થઈ, ને અથથી ઈિત Zુધી સભાએ
ભાષણ સાંભQGુ.ં િશર4તા %ુજબ જોઈએ યાં 'શેમ શેમ' ને જોઇએ યાં તાળ@ઓ
હોય જ. Mુ ં રા થયો.
સર fફરોજશાને ભાષણ ગ°Gુ.ં મને ગંગા નાા Rટલો સંતોષ થયો.
આ સભાને પfરણામે દ: શપાંડ: તેમ જ એક પારસી ¤ૃહથ પલQયા. પારસી ¤ૃહ4થ
આR હો§ો ભોગવે છે , એટલે તેમ=ું નામ ગટ કરતાં ડ?ું hં. તેમના િનrયને
જજ ખરશેદએ ડોલાNયો, ને તે ડોલવાની પાછળ એક પારસી બહ:ન હતી.
િવવાહ કર: ક: દdeણ આfgકામાં આવે? િવવાહ કરવા=ું તેમણે વધાર: યો^ય ધાGુ.H
પણ આ પારસી િમ{ની વતી પારસી ?ુ4તમએ ાયિrત કGુ,H ને પારસી
બહ:નની વતી=ું ાયિrત બી પારસી બહ:નો સેિવકા=ું કામ કર@ ખાદ@ પાછળ
વૈરા^ય લઈને કર@ રહ@ છે . તેથી આ દં પતીને મ1 માફ@ આપી છે . દ: શપાંડ:ને
પરણવા=ું લોભન નહોb,ું પણ તે ન આવી શBા. તે= ું ાયિrત તો તેઓ પોતે
જ કર@ રા છે . વળતાં ઝાંઝીબાર આવb ું હb ું યાં એક તૈયબને મળે લો. તેમણે
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પણ આવવાની આશા આપેલી. પણ દdeણ આfgકા કંઇ એ આવે? આ ન
આવવાના ¤ુનાનો બદલો અ³બાસ તૈયબ વાળ@ રા છે . પણ બાfર4ટર
િમ{ોને દdeણ આfgકા આવવા લલચાવવાના મારા યનો આમ િનtફળ ગયા.
અહk મને પે4તન પાદશાહ યાદ આવે છે . તેમની સાથે મને િવલાયતથી જ
ં હતો. પે4તનની ઓળખ મને લંડનની અાહાર આપનાર@ વીશીમાં
મીઠો સંબધ
થયેલી. તેમના ભાઇ બરજોરની દ@વાના તર@ક:ની nયાિત Mુ ં Sણતો હતો, મQયો
નહોતો. પણ િમ{મંડળ કહ:b ું ક: તે 'ચVમ' છે . ઘોડાની દયા ખાઇને Âામમાં ન
બેસ;ે શતાવધાની Rવી 4મરણશ ત છતાં fડ0ીઓ ન લે; િમSR એવા 4વતં{ ક:
કોઇની શેહમાં ન આવે; અને પારસી છતાં અાહાર@! પે4તન છે ક તેવા ન
ગણાતા. પણ તેમની હ`િશયાર@ પંકાયેલી હતી. તે nયાિત િવલાયતમાં પણ હતી.
ં =ું % ૂળ તો તેમનો અાહાર હતો. તેમની હ`િશયાર@ને
પણ અમાર@ વચેના સંબધ
પહ`ચું માર@ શ તબહાર હb.ું
ં ઈમાં પે4તનને ખોળ@ કાઢàા હતા. એ ોથોનોટર@ હતા. Mુ ં મQયો યાર:
%ુબ
m ૃહદ ¤ુજરાતી શ³દકોષના કામમાં રોકાયેલા હતા. દdeણ આfgકામાંના કામમાં
મદદ માગવાની બાબતમાં 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 જું જ મને તો પસંદ નથી. અહk આપણા
દ: શમાં જ Bાં ઓhં કામ છે ? aુઓની આપણી ભાષાની જ સેવા Bાં ઓછ@
કરવાની છે ? માર: િવાનને લગતા શ³દોના અથ+ કાઢવાના છે . આ તો એક જ
eે{. દ: શની ગર@બાઈનો િવચાર કરો. દdeણ આfgકામાં આપણા લોકોને %ુસીબત
છે , પણ તેમાં તમારા Rવા ખરચાઇ Sય એ Mુ ં સહન ન ક?ું. આપણે જો અહkયાં
આપણા હાથમાં રાzયસ!ા મેળવીએ તો યાં એની મેળે મદદ થઈ રહ:. તમને તો
Mુ ં નહk સમSવી શ[ું, પણ તમારા Rવા બીS સેવકોને તમારો સાથ કરાવવામાં
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Mુ ં મદદ તો નહk જ ક?ું.' આ વચન મને ન ગ°યાં, પણ પે4તન પાદશાહને િવષે
મા?ું માન વGુ.ં તેમનો દ: શેમ-ભાષાેમ જોઈ Mુ ં મોfહત થયો. અમાર@ વચેની
ેમગાંઠ આ સંગથી વધાર: સôજડ થઈ. તેમ=ું \ૃtટdબ|\ુ Mુ ં " ૂર: " ૂ?ું સમ
શBો. પણ દdeણ આfgકા=ું કામ છોડવાને બદલે તેમની \ૃtટએ માર: તો એને
વધાર: વળગી રહ: ું જોઇએ એમ મને લા^Gુ.ં દ: શેમી એક પણ ~ગને બને યાં
લગી જb ું ન કર: , ને માર: સા?ુ તો ગીતાનો લોક તૈયાર જ હતો:
ौेयाःवधम= वगुणः परधमा6'ःवनु>तात ् ।
ःवधम@ िनधनं ौेयः परधम= भयावहः ।।@
@ચfડયાતા પરધમ+ કરતાં ઊતરતો 4વધમ+ સારો છે . 4વધમમ
+ ાં મોત પણ સા?ંુ ,

પરધમ+ એ ભયકતા+ છે .
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28. k $
ં ઈથી Mુ ં " ૂના ગયો. " ૂનામાં બે
સર fફરોજશાએ મારો ર4તો સરળ કર@ % ૂBો. %ુબ
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 Ùને
િવષે મતભેદ ન જ હોય. પણ તમાર: સા?ુ તટ4થ %ુખ જોઈએ. તમે ોફ:સર
ભાંડારકરને મળો. તેઓ આજકાલ કોઈ fહલચાલમાં ભાગ નથી લેતા. પણ કદાચ
આ કામને સા?ુ બહાર પડ:. તેમને મQયા પછ@ મને પfરણામ જણાવજો. Mુ ં તમને
" ૂર@ મદદ કરવા મા¤ું hં. તમે ોફ:સર ગોખલેને તો મળશો જ. માર@ પાસે zયાર:
આવું હોય યાર: િવનાસંકોચે આવજો.'
લોકમા£યનાં આ મને થમ દશ+ન હતાં. તેમની લોકિયતા=ું કારણ Mુ ં b ુરત
સમ શBો.
અહkથી Mુ ં ગોખલે પાસે ગયો. તે ફર^Gુસન કૉલેજમાં હતા. મને i ૂબ ેમથી
ભેટàા ને પોતાનો કર@ લીધો. તેમનો પણ મને પહ:લો પfરચય હતો. પણ, ક:મ
Sણે અમે " ૂવ- મQયા હોઇએ તેમ લા^Gુ.ં સર fફરોજશા તો મને fહમાલય Rવા
લા^યા. લોકમા£ય સ%ુ& Rવા લા^યા. ગોખલે ગંગા Rવા લા^યા. તેમાં Mુ ં નાહ@
ૂ વાનો ભય રહ:. ગંગાની તો ગોદમાં
શ[ું. fહમાલય ચડાય નહk. સ%ુ&માં બ
રમાય. તેમાં હોડકાં લઈને તરાય. ગોખલેએ માર@ ઝીણવટથી તપાસ કર@, Rમ
એક િનશાdળયો િનશાળમાં દાખલ થવા Sય તેની થાય તેમ. કોને કોને મળું ને
ક:મ મળું એ બતાNGુ,ં ને મા?ું ભાષણ જોવા મા^Gુ.ં મને કૉલેજની ગોઠવણ
બતાવી. zયાર: મળું હોય યાર: ફર@ મળાવા=ું કહ@, દા. ભાંડારકરનો જવાબ
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સંભળાવવા=ું કહ@, મને િવદાય કય5. રાzયકરણી eે{માં R 4થાન ગોખલેએ
વતાં મારા éદયમાં ભોગNGું ને હ દ: હાંત થયા છતાં ભોગવે છે તે કોઈ
ભોગવી શÎું નથી.
Rમ દ@કરાને બાપ વધાવે તેમ રામ[ૃtણ ભાંડારકર: મને વધાNયો. તેમને યાં ગયો
યાર: મયાíકાળ હતો. આવે સમયે Mુ ં મા?ું કામ કર@ રો હતો એ વ4b ુ જ આ
ઉ±મી શાને વહાલી લાગી; ને તટ4થ %ુખ માટ: નો મારો આ0હ સાંભળ@
'ધેèસ ઇટ', 'ધેèસ ઇટ' 'એ જ બરોબર', 'એ જ બરોબર'ના ઉâાર તેમના %ુખમાંથી
સહ:R નીકળ@ ગયા.
વાતને ~તે તેઓ બોTયા, 'ગમે તેને " ૂછશો તો તે તમને કહ:શે ક:, Mુ ં હાલ કોઈ
રાzયકરણી કામમાં ભાગ લેતો નથી. પણ તમને Mુ ં ન તરછોડ@ શ[ું. તમારો ક:સ
એવો મજm ૂત છે ને તમારો ઉ±મ એવો 4b ુય છે ક: મારાથી તમાર@ સભામાં
આવવાની ના ન પડાય. રા. િતલક અને રા. ગોખલેને તમે મQયા એ સા?ું કGુH છે .
તેઓને કહ:જો ક: Mુ ં iુશીથી બંને પe બોલાવે તે સભામાં આવીશ ને %ુખપદ
ૂ
લઈશ. વખતની બાબત મને " ૂછવાની જJર નથી. R વખત બંને પeને અ=ુ[ળ
હશે તેને Mુ ં અ=ુ[ૂળ થઈશ.' આમ કહ@ મને ધ£યવાદ અને આશીવા+દ આપી
િવદાય કય5.
કશી હોહા િવના, આડંબર િવના, એક સાદા મકાનમાં " ૂનાના આ િવ¾ાન અને
યાગી મંડળે સભા ભર@ ને મને સં" ૂણ+ ોસાહન સાથે િવદાય કય5.
ં
Mુ ં અહkથી મ&ાસ ગયો. મ&ાસ તો ઘે} ું થઈ ગGુ.ં બાલાZુદરમના
fક4સાની સભા
ઉપર ¨ડ@ અસર પડ@. મા?ું ભાષણ માર: સા?ુ માણમાં લાંm ુ ં હb.ું બIું છાપે} ું
હb.ું પણ શ³દ: શ³દ સભાએ યાન" ૂવ+ક સાંભQયો. સભાને ~તે પેલા લીલા
ચોપાિનયા ઉપર ધાડ પડ@. મ&ાસમાં Zુધારાવધારાસfહત તેની બી આ ૃિ! દસ
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હSરની છપાવી. તેમાંનો ઘણો ભાગ ઉપડ@ ગયો. પણ મ1 જોGું ક: દસ હSરની
જJર નહોતી. ઉસાહની માર@ ¬કણી વધાર: પડતી હતી. તે વગ+માંથી એકલા
મ&ાસમાં દસ હSર નકલની જJર ન પડ:.
અહk મને મોટામાં મોટ@ મદદ 4વ. . પરમેર= ્ િ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 . Zુ·ય% ્ ને પણ
મQયો હતો. તેમણે અને દા. Zુ·યમે પણ " ૂર@ fદલસો બતાવી હતી. પણ
. પરમેર= ્ િપTલેએ તો મને પોતાના છાપાનો આ કામને સા?ુ R ઉપયોગ
કરવો હોય તે કરવા દ@ધો ને મ1 તે ¶ટથી કય5. સભા પાયા_પા હોલમાં થયેલી
ને તેમાં દા. Zુ·ય% ્ %ુખ થયા હતા એવો મને nયાલ છે . મ&ાસમાં મ1
ઘણાઓનો ેમ અને ઉસાહ એટલો બધો અ=ુભNયો ક:, જોક: યાં સMુની સાથે
%ુnયવે ~0ેમાં બોલવા=ું હb,ું છતાં મને ઘર Rું જ લા^Gુ.ં ેમ Bાં બંધનોને
તોડ@ શકતો નથી?
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29. я% 4 પM C
મ&ાસથી કલક!ા ગયો. કલક!ામાં મને %ુક:લીઓનો પાર ન રો. યાં '0ેટ
ઈ4ટન'+ હોટ: લમાં ઊતય5. કોઇને ઓળiુ નહk. હોટ: લમાં 'ડ:લી ટ: dલ0ાફ' ના
િતિનિધ િમ. એલર થૉપ+ની ઓળખ થઈ. તે રહ:તા હતા બંગાળ લબમાં. યાં
મને તેમણે નોતય5. તે વખતે તેમને ખબર નહોતી ક: હોટ: લના દ@વાનખાનામાં
કોઈ fહ|દ@ને ન લઈ જઈ શકાય. પાછળથી તેમણે આ િતબંધ િવષે S·Gુ. તેથી
તે મને પોતાની કોટડ@માં લઈ ગયા. fહ|દ@ઓ તરફના 4થાિનક ~0ેજોના આ
અણગમાનો તેમને ખેદ થયો. મને દ@વાનખાનામાં ન લઈ જવા સા?ુ માફ@ માગી.
'બંગાળના દ: વ' Zુર:£&નાથ બેનરને તો મળવા=ું હb ું જ. તેમને મQયો. Mુ ં મQયો
યાર: તેમની આસપાસ બીS મળનારાઓ હતા. તેમણે કKુ, 'તમારા કામમાં લોકો
રસ નહk લે એવો મને ભય છે . તમે તો aુઓ છો ક: અહk જ કંઈ થોડ@ િવટંબણાઓ
નથી. છતાં તમાર: તો બને તે કરું જ. આ કામમાં તમાર: મહારાSઓની મદદ
જોઈશે. dfટશ ઈ£ડયા એસોિસયેશનના િતિનિધઓને મળજો. રાS સર
_યાર@મોહન %ુકર અને મહારાS ટાગોરને મળજો. બંને ઊદાર  ૃિ!ના છે ને
Sહ:ર કામમાં ઠ@ક ભાગ લે છે .' Mુ ં આ ¤ૃહ4થોને મQયો. યાં માર@ ચાંચ ન m ૂડ@.
બંનેએ કKુ,ં 'કલક!ામાં Sહ:ર સભા કરવી સહ:} ું કામ નથી. પણ કરવી જ હોય
તો ઘણો આધાર Zુર:£&નાથ બેનર ઉપર છે .'
માર@ %ુક:લીઓ વધતી જતી હતી. 'અ% ૃત બઝાર પિ{કા'ની ઓfફસે ગયો. યાં
પણ R ¤ૃહ4થો મને મQયા તેમણે માની લીધે} ું ક: Mુ ં કોઈ ભમતારામ હોવો
જોઈએ. 'બંગવાસી' એ તો હદ વાળ@. મને એક કલાક Zુધી તો બેસાડ@ જ % ૂBો.
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 છે ડયો યાર: તેમણે
કKુ, 'તમે જોતા નથી અમને ક:ટ}ું કામ પડું છે ? તમારા Rવા તો ઘણા અમાર:
યાં ચાTયા આવે છે . તમે િવદાય થાઓ તેમાં જ સા?ું છે . અમાર: તમાર@ વાત
સાંભળવી નથી.' મને ઘડ@ભર \ુ:ખ તો થGુ,ં પણ Mુ ં અિધપિત=ું &tટdબ|\ુ
સમzયો. 'બંગવાસી' ની nયાિત તો સાંભળ@ હતી. અિધપિતને યાં માણસો
આવતા હતા તે Mુ ં જોઈ શBો હતો. તેઓ બધા તેમને ઓળખનારા. તેમ=ુ છા"ું
તો ભર" ૂર રહ:b ું હb.ું દdeણ આfgકા=ું તે વેળા તો નામ પણ માંડ જણાયે}.ું
િનતનવા માણસો પોતાનાં \ુ:ખ ઠલવવા ચાTયાં જ આવે. તેમને તો પોતા=ુ \ુ:ખ
મોટામાં મોટો સવાલ હોય. પણ અિધપિતની પાસે તો એવાં \ુdખયાં થોકબંધ હોય.
બધાં= ુ એ બાપડો qું 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 %ુજબ
~0ેજોને પણ મQયો. '4ટ: èસમૅન' અને 'ÚÇ^લશમૅન' બંને દdeણ આfgકાના
સવાલ=ું મહવ Sણતા હતાં. તેમણે લાંબી %ુલાકાતો છાપી. 'ÚÇ^લશમૅન'ના િમ.
સîડસ- મને અપનાNયો. તેમની ઑfફસ માર: સા?ુ iુTલી, તેમ=ું છા"ું માર: સા?ુ
iુT}ુ.ં પોતાના અ0લેખમાં Zુધારોવધારો કરવાની પણ મને ¶ટ આપી. અમાર@
વચે 4નેહ બંધાયો, એમ કMુ ં તો અિતશયો ત નથી. તેમણે R મદદ થઈ શક: તે
કરવા=ું મને વચન આ_Gુ.ં મ1 જોGું ક: આ વચન તેમણે અeરશ: પાQGુ, ને
તેમની તdબયત ખરાબ થઈ યાં લગી તેમણે માર@ સાથે પ{Nયવહાર Sર@
ં ો અનેક બંધાયા છે . િમ.
રાnયો. માર@ જ|દગીમાં આવા અણધાયા+ મીઠા સંબધ
સîડસ+ને મારામાં R ગ°Gું તે અિતશયો તનો અભાવ અને સયપરાયણતા હતાં.
તેમણે માર@ ઊલટતપાસ કરવામાં કચાશ નહોતી રાખી. તેમાં તેમણે જોGું ક:
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દdeણ આfgકાના ગોરાઓના પeને િનtપeપાતપણે % ૂકવામાં ને તેની b ુલના
કરવામાં મ1 £G ૂનતા નહોતી રાખી.
મારો અ=ુભવ મને કહ:છે ક: સામા પeને £યાય આપી આપણે £યાય વહ:લો
મેળવીએ છ@એ.
આમ મને અણધાર@ મદદ મળવાથી કલક!ામાં પણ Sહ:ર સભા ભરવાની આશા
બંધાઈ. તેવામાં ડરબનથી તાર મQયો : 'પાલ+મે£ટ Sનેવાર@માં મળશે. જલદ@
પાછા ફરો.'
આથી એક કાગળ છાપાંઓમાં લખી b ુરત ઊપડ@ જવાની અગય જણાવી મ1
કલક!ા છોડુ, ને પહ:લી 4ટ@મર: જવાની ગોઠવણ કરવા દાદા અબ\ુTલાના
ં ઈના એજ£ટને તાર કય5. દાદા અબ\ુTલાએ પોતે '[ુરલòડ' 4ટ@મર વેચાતી
%ુબ
લીધી હતી. તેમાં મને તથા મારા [ુુંબને મફત લઈ જવાનો આ0હ ધય5. મ1
ઉપકાર સfહત તે 4વીકાર કય5 અને Mુ ં fડસે°બરના આરં ભમાં '[ુરલòડ'માં માર@
ધમ+પની, 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. બંને
4ટ@મરમાં મળ@ આઠસ1ક fહ|દ@ ઊતા?ુઓ હશે. તેમાંનો અરધ ઉપરાંત ભાગ
Âા£સવાલ જનારો હતો.
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1.  C Oк
[ુુંબ સfહતની દfરયાની આ માર@ પહ:લી %ુસાફર@ હતી. મ1 ઘણી વેળા લnGું છે ક:
fહ|\ુ સંસારમાં િવવાહ બાળવયે થતા હોવાથી, અને મયમ વગ+ના લોકોમાં મોટ:
ભાગે પિત સાeર અને પની િનરeર એવી 4થિત હોય છે તેથી, પિતપનીના
વન વચે ~તર રહ: છે અને પિતએ પનીના િશeક બનું પડ: છે . માર: માર@
ધમ+પનીના ને બાળકોના પોશાકની, ખાવાપહ:રવાની તેમ જ બોલચાલની સંભાળ
રાખવી રહ@ હતી. માર: તેમને ર@તભાત શીખવવી રહ@ હતી. ક:ટલાંક 4મરણો મને
અયાર: ય હસાવે છે . fહ|\ુ પની પિતપરાયણતામાં પોતાના ધમ+ની પરાકાtઠા માને
છે ; fહ|\ુ પિત પોતાને પનીનો ઈર માને છે . એટલે પનીએ Rમ તે નચાવે તેમ
નાચું રKુ.ં
R સમય િવષે Mુ ં લખી રો hં તે સમયે Mુ ં માનતો ક: Zુધર: લા ગણાવાને સા?ુ
અમારો બાાચાર બને યાં લગી Gુરોિપયનને મળતો હોવો જોઈએ. આમ
કરવાથી જ પો પડ: ને પો પડPા િવના દ: શસેવા ન થાય.
તેથી પનીનો અને બાળકોનો પોશાક મ1 જ પસંદ કય5. બાળકો વગેર:ને
કાfઢયાવાડનાં વાdણયાં તર@ક: ઓળખાવવાં તે ક:મ સા?ું લાગે ? પારસી વધાર: માં
વધાર: Zુધર: લા ગણાય. એટલે, zયાં Gુરોિપયન પોશાક=ું અ=ુકરણ અઠ@ક જ
લા^Gું યાં પારસી=ું કGુ.H પનીને સા?ુ સાડ@ઓ પારસી બહ:નો પહ:ર: છે તેવી
લીધી; બાળકોને સા?ુ પારસી કોટપાટ} ૂન લીધાં. બધાંને m ૂટમોSં તો જોઈએ જ.
પનીને તેમ જ બાળકોને બંને વ4b ુ ઘણા માસ લગી ન ગમી. જોડા કઠ:, મોSં
ગંધાય, પગ ગાય. આ અડચણોના જવાબ માર@ પાસે તૈયાર હતા. જવાબની
યો^યતા કરતાં Mુકમ=ું બળ તો વધાર: હb ું જ. એટલે લાચાર@થી પનીએ તેમ જ
બાલકોએ પોશાકના ફ:રફાર 4વીકાયા+. તેટલી જ લાચાર@થી અને એથીયે વIુ
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અણગમાથી ખાવામાં છર@કાંટાનો ઉપયોગ કરવા માંડPો. zયાર: મારો મોહ ઊતય5
યાર: વળ@ પાછો તેમણે m ૂટમોSં, છર@કાંટા ઈયાદ@નો યાગ કય5. ફ:રફારો Rમ
\ુઃખકતા+ હતા તેમ ટ:વ પડPા પછ@ તેનો યાગ પણ \ુઃખકર હતો. પણ અયાર: Mુ ં
જો hં ક: અમે બધાં Zુધારાની કાંચળ@ ઉતાર@ને હળવાં થયાં છ@એ.
આ જ 4ટ@મરમાં ક:ટલાંક બીSં સગાં તેમ જ ઓળખીતાં પણ હતાં. તેમના તેમ જ
ડ:કના બીS ઉતા?ુઓના પfરચયમાં પણ Mુ ં i ૂબ આવતો. અસીલ ને વળ@ િમ{ની
4ટ@મર એટલે ઘરના Rવી લાગતી અને Mુ ં હરજ^યાએ ¶ટથી ફર@ શકતો.
4ટ@મર બીSં બંદર કયા+ વગર નાતાલ પહ`ચવાની હતી, એટલે મા{ અઢાર
1 ભાિવ તોફાનની ચેતવણી
fદવસની %ુસાફર@ હતી. ક:મ Sણે અમને પહ`ચતાંવત
આપવી ન હોય, તેમ અમાર: પહ`ચવાને {ણ ક: ચાર fદવસ બાક@ હતા એવામાં
દfરયામાં ભાર: તોફાન ઊપડુ.ં આ દdeણના દ: શમાં fડસે°બર માસ ગરમીનો
અને ચોમાસાનો સમય હોય છે , એટલે દdeણ સ%ુ&માં આ fદવસોમાં નાનાં મોટાં
તોફાન હોય જ. તોફાન એું તો સખત હb ું અને એટ}ું લંબાGું ક: %ુસાફરો
ગભરાયા.
આ \ૃય ભNય હb.ું \ુઃખમાં સૌ એક થઈ ગયા. ભેદ u ૂલી ગયા. ઈરને éદયથી
સંભારવા લા^યા. fહ|\ુ %ુસલમાન બધા સાથે મળ@ ઈરને યાદ કરવા લા^યા.
કોઈએ માનતાઓ માની, ક_તાન પણ ઉતા?ુઓની સાથે ભQયા ને સૌને આાસન
આપી કKું ક:, જોક: તોફાન તીiું ગણાય તે ું હb,ું તોપણ તેના કરતાં ઘણાં વધાર:
તીખાં તોફાનોનો પોતાને અ=ુભવ થયો હતો. 4ટ@મર મજm ૂત હોય તો એકાએક
ૂ તી નથી. ઉતા?ુઓને તેમણે આું ઘxું સમSNGુ,ં પણ એથી ઉતા?ુઓને કરાર
બ
ન વળે . 4ટ@મરમાં અવાજો તો એવા થાય ક: Sણે હમણાં Bાંકથી b ૂટશે, હમણાં
ગાબું પડશે. ગોથાં એવાં ખાય ક: હમણાં ઊથલી પડશે એમ લાગે. ડ:ક ઉપર તો
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કોઈ રહ@ જ શે= ું શક: ? Õઈર રાખે તેમ રહ:Õું એ િસવાય બીજો ઉ\્ ગાર નહોતો
સંભળાતો.
મને 4મરણ છે તે માણે, આવી dચ|તામાં ચોવીસ કલાક વીયા હશે. છે વટ: વાદળ
વીખરાGુ.ં Z ૂયન
+ ારાયણે દશ+ન દ@ધાં. ક_તાને કKું : Õતોફાન ગGું છે .Õ
લોકોના ચહ:રા ઉપરથી dચ|તા \ૂર થઈ ને તેની જ સાથે ઈર પણ અલોપ થઈ
ગયો ! મોતનો ડર uુલાયો તેની જ સાથે ગાનતાન, ખાનપાન શJ થયાં. માયા=ું
આવરણ પાhં ચડુ.ં િનમાજ રહ@, ભજનો રાં, પણ તોફાન તાણે તેમાં R
ગાંભીય+ દ: ખાGું હb ું તે ગGું !
પણ આ તોફાને મને ઉતા?ુઓની સાથે ઓતોત કર@ % ૂBો હતો. એમ કહ@
શકાય ક:, મને તોફાનનો ભય નહોતો અથવા તો ઓછામાં ઓછો હતો. લગભગ
આવાં તોફાન મ1 અગાઉ અ=ુભNયાં હતાં. મને દfરયો લાગતો નથી, ફ:ર આવતા
નથી. તેથી Mુ ં ઉતા?ુઓમાં િનભ+ય થઈ ફર@ શકતો હતો, તેમને આાસન આપી
શકતો હતો, અને ક_તાનના વરતારા સંભળાવતો હતો. આ 4નેહગાંઠ મને બMુ
ઉપયોગી થઈ પડ@.
અમે ૧૮મી ક: ૧૯મી fડસે°બર: ડરબનના બારામાં લંગર કGુ.H Õનાદર@Õ પણ તે જ
દહાડ: પહ`ચી.
ખરા તોફાનનો અ=ુભવ તો હaુ હવે થવાનો હતો.
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.  C
અઢારમી fડસે°બરની આસપાસ બંને 4ટ@મરો નાંગર@. દdeણ આfgકાનાં બંદરોમાં
ઉતા?ુઓના આરો^યની " ૂર@ તપાસ થાય છે , જો ર4તામાં કોઈને ચેપી રોગ લા¤ુ
ં
પડPો હોય તો 4ટ@મરને Z ૂતકમાં- વૉરÛ £ટ@નમાં-રાખે છે . અમે %ુબઈ
છોડું યાર:
યાં મરક@ તો ચાલતી જ હતી. તેથી અમને કંઈક Z ૂતક નડવાનો ભય હતો જ.
બંદરમાં નાંગયા+ 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?ુઓનાં સગાંસાંઈ 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@ પાંચ fદવસ=ું Z ૂતક નાંnGુ,ં ક:મક: મરક@નાં જbં ુ {ેવીસ fદવસ Zુધી
ં
દ: ખા દ: છે એવી તેમની મા£યતા હતી. અને તેથી તેમણે %ુબઈ
છોડPા પછ@
{ેવીસ fદવસ Zુધી 4ટ@મરોને Z ૂતકમાં રાખવી એમ ઠરાNGુ.ં
પણ આ Z ૂતકના Mક
ુ મનો હ:b ુ ક:વળ આરો^ય નહોતો. અમને પાછા હાંક@ કાઢવાની
fહલચાલ ડરબનમાંના ગોરા શહ:ર@ઓ કર@ રા હતા, તે પણ આ Mુકમમાં
કારણu ૂત હતી.
દાદા અબ\ુTલા તરફથી અમને શહ:રમાં ચાલી રહ:લી આ fહલચાલની ખબરો
ં સભાઓ કરતા હતા. દાદા અબ\ુTલા
મQયા કરતી હતી. ગોરાઓ ઉપરાઉપર જગી
ઉપર ધમક@ઓ મોકલતા હતા. તેમને લાલચ પણ દ: તા હતા. જો દાદા અબ\ુTલા
બંને 4ટ@મરોને પાછ@ લઈ Sય તો તેમને =ુકસાની ભર@ આપવા તૈયાર હતા.
દાદા અબ\ુTલા કોઈની ધમક@થી ડર: એવા નહોતા. આ વેળા યાં શેઠ અબ\ુલ
કર@મ હા આદમ પેઢ@એ હતા. તેમણે ગમે તે =ુકસાન વેઠ@ને પણ 4ટ@મરને
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બંદર પર લાવવાની ને ઉતા?ુઓને ઉતારવાની િતા લીધી હતી. મારા ઉપર
હંમેશાં તેમના િવગતવાર કાગળો આવતા. સારા નિસબે આ વેળા મરMમ
ૂ
મનZુખલાલ હ@રાલાલ નાજર મને મળાવા ડરબન આવી પહ`યા હતા. તેઓ
બાહોશ અને બહા\ુર હતા. તેમણે 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 ડરબનમાં ¾ં¾Gુs S°Gુ.ં એક તરફથી % ૂઠ@ભર ગર@બડા fહ|દ@ઓ અને તેમના
ગ·યાગાંઠPા ~0ેજ િમ{ો; બી તરફથી ધનબળ, બાMુબળ, અeરબળ ને
સંnયાબળમાં " ૂરા ~0ેજો. આ બળવાન િતપeીને સ!ાબળ પણ મQGુ,ં ક:મ ક:
નાતાલની સરકાર: ઉઘાડ@ તીતે તેને મદદ કર@. િમ. હÛર@ ઍ4કબ+, Rઓ
ધાનમંડળમાં હતા ને તેમાં કતા+હતા+ હતા, તેમણે આ મંડળની સભામાં Sહ:ર
ર@તે ભાગ લીધો.
એટલે અમા?ું Z ૂતક ક:વળ આરો^યના િનયમોને જ આભાર@ નહોb.ું ક:મે કર@ને
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 દfરયામાં ુબાવી દ: વામાં આવશે. પાછા જશો તો તમા?ું પાછા
જવા=ું ભાું પણ કદાચ તમને મળે .' Mુ ં ઉતા?ુઓમાં i ૂબ ફય5. તેમને ધીરજ
આપી. 'નાદર@'ના ઉતા?ુઓને પણ ધીરજના સંદ:શા મોકTયા. ઉતા?ુઓ શાંત રા
ને તેમણે fહઅત બતાવી.
ઉતા?ુઓના િવનોદને સા?ુ 4ટ@મરમાં ગમતો ગોઠવવામાં આવી હતી. નાતાલના
fદવસો આNયા. ક_તાને તે સમયે પહ:લા વગ+ના ઉતા?ુઓને ખાxું આ_Gુ.ં
ઉતા?ુઓમાં %ુnયવે તો Mુ ં અને મા?ું [ુુંબ જ હતાં. ખાણા પછ@ ભાષણો તો હોય
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જ. મ1 પિrમના Zુધારા ઉપર ભાષણ કGુ.H Mુ ં Sણતો હતો ક: આ અવસર ગંભીર
ભાષણનો ન હોય પણ મારાથી બીaુ ં ભાષણ થઈ શક: એમ નહોb.ું િવનોદમાં Mુ ં
ભાગ લેતો હતો, પણ મા?ું fદલ તો ડરબનમાં ચાલી રહ:લી લડતમાં જ હb.ું
ક:મ ક:, આ Mુમલામાં મયdબ|\ુ Mુ ં હતો. મારા ઉપર બે તહોમત હતાં:
1. મ1 fહ|\ુ4તાનમાં નાતાલવાસી ગોરાઓની અઘfટત િન|દા કર@ હતી;
2. Mુ ં નાતાલને fહ|દ@ઓથી ભર@ દ: વા માગતો હતો. અને તેથી '[ુરલૅડ' અને
'નાદર@'માં ખાસ નાતાલમાં વસાવવા ખાતર fહ|દ@ઓને ભર@ લાNયો હતો.
મને માર@ જવાબદાર@=ું ભાન હb.ું માર: લીધે દાદા અબ\ુTલા ભાર: =ુકસાનમાં
ઊતયા+ હતા. ઉતા?ુઓના Sન જોખમમાં હતા ને મારા [ુુંબને સાથે લાવીને તેને
પણ મ1 \ુ:ખમાં હો°Gું હb.ું
વળ@ Mુ ં પોતે ત§ન િનદ5ષ હતો. મ1 કોઈને નાતાલ જવા લલચાNયા નહોતા.
'નાદર@'ના ઉતા?ુઓને Mુ ં ઓળખતો પણ નહોતો. '[ુરલૅડ'માં મારા બે {ણ સગાઓ
ઉપરાંત સ1કડો ઉતા?ુઓનાં Mુ ં નામઠામ સરખાં Sણતો નહોતો. મ1 fહ|\ુ4તાનમાં
નાતાલના ~0ેજો િવષે એવો એક અeર: નહોતો કો ક: R Mુ ં નાતાલમાં ન કહ@
X ૂBો હો, ને R Mુ ં બોTયો હતો તેને સા?ુ માર@ પાસે "ુtકળ "ુરાવા હતા.
તેથી, R Zુધારાની નાતાલના ~0ેજો નીપજ હતા, Rના તેઓ િતિનિધ અને
fહમાયતી હતા, તે Zુધારાને િ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
ઇયાfદએ તે ઝીTયા. તે ઉપરથી તેઓના વનમાં કંઈ ફ:રફાર થયો ક: નહk તે Mુ ં
નથી Sણતો. પણ આ ભાષણ પછ@ માર: ક_તાન તેમ જ બીS અમલદારો જોડ:
Zુધારા િવષે ઘણી વાતો થઈ. પિrમના Zુધારાને મ1 ધાનપણે fહ|સક તર@ક:
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ઓળખાNયો; " ૂવ+નાને અfહ|સક તર@ક:. Ùકારોએ મારા િસsાંત મને જ લા^Gુ
પાડPા. ઘxું કર@ને ક_તાને જ " ૂછÒુ:ં
'ગોરાઓ Rવી ધમક@ આપે છે તે જ માણે જો તેઓ તમને ઈS કર: તો તમારા
અfહ|સાના િસધાંતોનો તમે ક:વી ર@તે અમલ કરો?'
મ1 જવાબ આ_યો: 'માર@ ઉમેદ છે ક: તેઓને માફ કરવાની અને તેમના ઉપર કામ
ન ચલાવવાની fહ|મત ને mુs ઈર મને આપશે. આR પણ મને તેમના ઉપર
રોષ નથી. તેઓના અાનનો, તેઓની સં[ુdચત \ૃtટનો મને ખેદ થાય છે . તેઓ
R કહ@ રા છે ને કર@ રા છે એ યો^ય છે એમ તેઓ qુs ભાવે માને છે , એું Mુ ં
મા=ું hં. એટલે મને રોષ=ું કારણ નથી.' " ૂછનાર હ4યો. મા?ું કહ: ું તેણે કદાચ
મા£Gું નહk હોય.
આમ અમારા દહાડા ગયા ને લંબાયા. Z ૂતક બંધ કરવાની %ુદત છે વટ લગી
%ુકરર ન રહ@. આ ખાતાના અમલદારને " ૂછતાં તે કહ:, 'માર@ સ!ાની બહારની
આ વાત છે . સરકાર મને Mુકમ કર: યાર: Mુ ં ઊતરવા દ.'
છે વટ:, ઉતા?ુઓ ઉપર અને મારા ઉપર અTટ@મેટમ આNયાં. બંનેને વના
જોખમની ધમક@ આપવામાં આવી હતી. બંનેએ નાતાલના બંદરમાં ઊતરવાના
પોતાના હક િવષે લnGુ,ં ને ગમે તે જોખમે હકને વળગી રહ:વાનો પોતાનો િનrય
Sહ:ર કય5.
છે વટ:, {ેવીસ દહાડ:, એટલે ક: ૧૮૯૭ના Sનેવાર@ની ૧૩મી તાર@ખે 4ટ@મરને %ુ ત
મળ@ ને ઉતા?ુઓને ઊતરવાનો Mક
ુ મ બહાર પડPો.
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P. к

K4

આગબોટ રS ઉપર આવી. ઉતા?ુઓ ઊતયા+. પણ માર: માટ: િમ. એ4કંબે
ક_તાનને કહ:વડાNGું હb:ું 'ગાંધીને તથા તેના [ુુંબને સાંR ઉતારજો. તેની સામે
ગોરાઓ બMુ ઉક:રાઈ ગયા છે ને તેનો Sન જોખમમાં છે . રSના Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ
ટÛટમ તેને સાંR તેડ@ જશે.'
ક_તાને આ સંદ:શાની મને ખબર આપી, મ1 તે %ુજબ કરવા=ું કm ૂલ કGુ.H પણ આ
સંદ:શો મQયાને અધ5 કલાપ પણ નહk થયો હોય તેવામાં િમ. લૉટન આNયા ને
ક_તાનને મળ@ તેને કKુ,ં 'જો િમ. ગાંધી માર@ સાથે આવે તો Mુ ં તેમને માર: જોખમે
લઈ જવા ઈhં hં. 4ટ@મરના એજ£ટના વક@લ તર@ક: Mુ ં તમને કMુ ં hં ક: , િમ.
ગાંધીને લગતો R સંદ:શો તમને મQયો છે તે બાબતમાં તમે %ુ ત છો.' ક_તાનની
સાથે આમ વાતચીત કર@ પોતે માર@ પાસે આNયા ને મને કÚક આ માણે કKું :
'જો તમને જ|દગીનો ડર ન હોય તો Mુ ં ઈhં hં ક:, િમિસસ ગાંધી અને બાળકો
ગાડ@માં ?ુ4તમ શેઠને યાં Sય, અને તમે તથા Mુ ં સfરયામ ર4તે થઈને
ચાલતા જઈએ. તમે ~ધા?ુ થયે છાનામાના શહ:રમાં દાખલ થાઓ એ મને તો
%ુ§લ ?ુચb ું નથી. મને લાગે છે ક: તમારો વાળા સરખો વાંકો નથી થવાનો. હવે
તો બIું શાંત છે , ગોરાઓ બધા વીખરાઈ ગયા છે . પણ ગમે તેમ હોય તોયે
તમારાથી ¶પી ર@તે તો વેશ ન જ થાય એવો માર: અdભાય છે .'
Mુ ં સંમત થયો. માર@ ધમ+પની ને બાળકો ?ુ4તમ શેઠને યાં ગાડ@માં ગયાં 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 આગબોટમાંથી ઊતયા+ તેવા જ ક:ટલાક છોકરાઓએ મને ઓળખી કાઢàો,
અને 'ગાંધી, ગાંધી' એમ m ૂમ પાડ@. લાગલા જ બેચાર માણસો એ ઠા થયા ને
m ૂમો વધી. િમ. લૉટને જોGું ટો»ં વધી જશે, તેથી તેમણે fરeા મંગાવી. મને તો
તેમાં બેસવા=ું કદ@ ન ગમb.ું આ મારો પહ:લો જ અ=ુભવ થવાનો હતો. પણ
છોકરાઓ શાના બેસવા દ: ? તેમણે fરeાવાળાને ધમક@ આપી એટલે તે નાઠો.
અમે આગળ ચાTયા. ટો»ં પણ વધb ું ગGુ.ં સાર@ પેઠ: ભીડ થઈ. સૌ પહ:લાં તો
ટોળાએ મને િમ. લૉટનથી નોખો પાડPો. પછ@ મારા ઉપર કાંકરાના, સડ:લાં
Úડાના વરસાદ વર4યા. મર@ પાઘડ@ કોઈએ ઉડાડ@ દ@ધી. લાતો શJ થઈ.
મને ત°મર આવી, મ1 પડખેના ઘરની Sળ@ પકડ@ ાસ ખાધો. યાં ઊuું રહ:વાય
એમ તો ન હોb ું જ. તમચા પડવા લા^યા.
એટલામાં પોલીસના વડાની ી, R મને ઓળખતી હતી, તે આ ર4તે થઈને જતી
હતી. મને જોતાં જ તે માર: પડખે આવી ઊભી, ને જોક: તડકો નહોતો છતાં
પોતાની છ{ી ઉઘાડ@. આથી ટો»ં કંઈક ન°Gુ.ં હવે ઘા કર: તો િમિસસ
અલે ઝાંડરબે બચાવીને જ કરવા રા.
દર°યાન કોઈ fહ|દ@ aુવાન મારા ઉપર માર પડતો જોઈ પોલીસ થાણા પર દોડ@
ગયેલો. Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ અલેકઝાંડર: એક ુકડ@ મને ઘેર@ વળ@ને બચાવી લેવા
મોકલી. તે વેળાસર પહ`ચી. મારો ર4તો પોલીસ થાણા પાસે થઈને જ જતો હતો.
Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ: મને થાણામાં આ¡ય લેવા Z ૂચNGુ.ં મ1 ના પાડ@, ને કKુ,ં 'zયાર:
લોકો પોતાની u ૂલ જોશે યાર: શાંત થશે. મને તેમની £યાયmુsમાં િવાસ છે .'
ુકડ@ની સાથે રહ@ને Mુ ં સહ@સલામત પારસી ?ુ4તમને ઘેર પહ`યો. મને પીઠ
પર % ૂઢ ઘા પડPા હતા. એક જ જ^યા એ થોડો ¶ંદાયો હતો. 4ટ@મરના દા ટર
દાદ@ બરજોર યાં જ હાજર હતા. તેમણે માર@ સારવાર સરસ કર@.
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આમ ~દર શાંિત હતી, પણ બહાર તો ગોરાઓએ ઘરને ઘેG.H ુ સાંજ પડ@ ગઈ
હતી. ~ધા?ું થGું હb.ું હSરો લોકો બહાર fકfકયાર@ઓ કરતા હતા, ને 'અમને
ગાંધી સ`પી દો.' એવી m ૂમો ચા}ુ રહ@. સમય વરતીને Zુપfર£ટ:£ડ:£ટ એલે ઝાંડર
યાં પહ`ચી ગયા હતા ને ટોળાને ધમક@થી નહk પણ િવનોદથી વશ રાખી રા
હતા.
છતાં તે dચ|તા%ુ ત નહોતા. તેમણે મને આવી મતલબનો સંદ:શો મોકTયો: ' જો
તમે તમારા િમ{ના મકાનને તેમ જ માલને તથા તમારા [ુુંબને બચાવવા
માગતા હો તો તમાર: Mુ ં Z ૂચું તે ર@તે આ ઘરમાંથી ¶પી ર@તે ભાગું જોઈએ.'
એક જ દહાડ: માર: એકબીSથી ઊલટાં બે કામ કરવા વખત આNયો. zયાર:
Sનનો ભય મા{ કાTપિનક લાગતો હતો યાર: િમ. લૉટને મને ઉઘાડ@ ર@તે
બહાર નીકળવાની સલાહ આપી ને મ1 તે માની. zયાર: જોખમ યe માર@ સામે
ઊuું 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" ૂવ+ક કહ@ શક: ક:, મા?ું 4ટ@મર
ઉપરથી fહ|મત બતાવી ઉતરું ને પછ@ જોખમની યe હ4તી વેળાએ ¶પી ર@તે
ભાગી ¶ટું યો^ય હb?ું પણ બનેલા બનાવોને િવષે આવી ચચા+ જ િમયા છે .
બનેલાને સમ લઈએ. તેમાંથી શીખવા=ું મળે તેટ}ું શીખી લઈએ, એટ}ું જ
ઉપયોગી છે . અ%ુક સંગે અ%ુક મ=ુtય qું કરશે એ િનણય
+ " ૂવ+ક કહ@ જ ન
શકાય. તેમ જ મ=ુtયના બાચાર ઉપરથી તેના ¤ુણની R પર@eા થાય છે તે
અI ૂર@ હોઈ અ=ુમાનમા{ હોય છે , એમ પણ આપણે જોઈ શક@એ છ@એ.
ં ૂ ાતા મારા જખમોને u ૂલી ગયો. મ1 fહ|દ@
ગમે તેમ હો. ભાગવાના કાય+માં ¤થ
િસપાઈનો પહ:રવેશ પહ:ય5. માથે કદાચ માર પડ: તો તેમાંથી બચવા સા?ુ એક
િપ!ળની તાસક રાખી, તે ઉપર મ&ાસીનો મોટો ફÈટો લપેટàો. સાથે બે fડટ:  ટવ
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હતા, તેમાંના એક: fહ|દ@ વેપાર@નો પોશાક પહ:ય5. પોતા=ું મો¼ું fહ|દ@ના Rું રં ^Gુ.ં
બીSએ qું પહ:GH ુ એ Mુ ં u ૂલી ગયો hં. અમે પડખેની ગલીમાં થઈને પડોશની એક
\ુકાનમાં પહ`યા, ને ગોદામમાં ખડક:લી ¤ ૂણોની થ_પીઓ ~ધારામાં ટપીને
\ુકાનને દરવાRથી ટોળામાં પસાર થયા. શેર@ને નાક: ગાડ@ ઊભી હતી તેમાં
બેસાડ@ મને પેલા થણામાં, zયાં આ¡ય લેવા=ું Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ અલેકઝાંડર: Z ૂચNGું
હb ું તે જ થાણામાં, હવે લઈ ગયા. મ1 Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ અલેકઝાંડરનો તેમજ
પોલીસના અમલદારનો ઉપકાર મા£યો.
આમ એક તરફ zયાર: મને લઈ જતા હતા યાર: બી તરફ Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ
અલેકઝાંડર ટોળાને ગીત ગવડાવી રાં હતા. તે ગીતનો તરaુમો આ છે :
'ચાલો આપણે ગાંધીને પેલે
આમલીના ઝાડ: ફાંસી લટકાવીએ.'
zયાર: Mુ ં સહ@ સલામત થાણે પહ`યાની બાતમી Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ અલેકઝાંડરને
મળ@ યાર: તેમણે ટોળાને કKુ:ં 'તમારો િશકાર તો આ \ુકાનમાંથી સહ@સલામત
સટક@ ગયેલ છે .' ટોળામાંના કોઈ ¤ુ4સે થયા, કોઈ હ4યા.ઘણાએ આ વાત માનવા
ના પાડ@.
'યાર: તમારામાંથી Rને નીમો તેને Mુ ં ~દર લઈ S, ને તમે તપાસી aુઓ. જો
તમે ગાંધીને શોધી કાઢો તો તેને તમાર: હવાલે ક?ું, ન શોધી શકો તો તમાર:
વેરાઈ જુ.ં તમે પારસી ?ુ4તમ=ું મકાન તો નહk જ બાળો અને ગાંધીના
બૈરાંછોકરાને ઈS નહk કરો એ તો માર@ ખાતર@ જ છે .' આમ Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ
અલેકઝાંડર બોTયા.
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ટોળાએ િતિનિધ ની°યા. િતિનિધઓએ ટોળાને િનરાશાજનક ખબર આ_યા. સMુ
Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ અલેકઝાંડરની સમયZ ૂચકતા ને ચb ુરાઈની 4b ુિત કરતા, પણ
ંૂ
ક:ટલાક Iધવારા
વીખરાયા.
મરMમ
ુ લો કરનાર પર કામ ચલાવવાને મને
ૂ િમ. ચે°બરલેને મારા ઉપર Mમ
£યાય મળે એમ થવા તાર કય5. િમ. એ4કંબે મને પોતાની પાસે બોલાNયો. મને
ઈS થઈ તે માટ: fદલગીર@ બતાવીને કKુ,ં 'તમારો વાળ સરખો વાંકો થાય તેમાં
Mુ ં રા ન જ હો એ તો તમે માનશો જ. િમ. લૉટનની સલાહ માની તમે b ુરત
ઊતર@ જવા=ું સાહસ કGુ.H તેમ કરવાનો તમને હક હતો. પણ મારા સંદ:શાને માન
અ_Gું હોત તો આ \ુઃખદ બનાવ ન બનત. હવે જો તમે Mુમલો કરનારાને ઓળખી
શકો તો તેમને પકડાવવા તથા તેમના ઉપર કામ ચલાવવા Mુ ં તૈયાર hં. િમ.
ચે°બરલેન પણ તેવી માગણી કર: છે .'
મ1 જવાબ આ_યો:'મર: કોઈના ઉપર કામ ચલાવું નથી. Mુમલો કરનારાઓમાંથી
એકબેને કદાચ Mુ ં ઓળiુ,ં પણ તેમને સS કરાવવાથી મને શો લાભ? વળ@ Mુ ં
Mુમલો કરનારાઓને દોિષત પણ નથી ગણતો. તેમને તો એમ કહ:વામાં આNGું ક:,
મ1 fહ|\ુ4તાનમાં અિતશયો ત કર@ નાતાલના ગોરાઓને વગોNયા. આ વાત તેઓ
માને ને ¤ુ4સો કર: તેમાં નવાઈ શી? દોષ તો ઉપર@ઓનો અને, મને કહ:વ દો તો,
તમારો ગણાય. તમે લોકોને સીધી ર@તે દોર@ શકતા હતા. પણ તમે Zુsાં
રૉઈટરના તારને મા£યો ને મ1 અિતશયો ત કર@ હશે એમ કTપી લીIુ.ં માર:
કોઈના ઉપર કામ ચલાવું 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°બરલેનને
મોકલવો પડશે. તમે ઉતાવલે કqું લખી આપો એમ Mુ ં નથી માંગતો. તમે
િમ.લૉટનને તથા તમારા બીS િમ{ોને " ૂછ@ને R યો^ય લાગે તે કરો એમ Mુ ં
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ઈhં hં. એટ}ું કm ૂલ ક?ું hં ક:, જો તમે Mુમલો કરનારાઓના ઉપર કામ નહk
ચલાવો તો બIું શાંત પાડવામાં મને મદદ બMુ મળશે ને તમાર@ િતtઠા તો
અવય વધશે જ.' મ1 જવાબ આ_યો : 'આ બાબતમાં મારા િવચાર ઘડાઈ ગયેલા
છે . માર: કોઈના ઉપર કામ નથી ચલાવું એ િનrય છે , એટલે Mુ ં અહk જ તમને
લખી દ: વા ધા?ું hં.'
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 થાણામાં
જ હતો. માર@ સાથે રeણને અથ- એક બે િસપાઈ રહ:તા. પણ વા4તિવક ર@તે
zયાર: મને િમ. એ4કંબની પાસે લઈ જવામાં આNયો યાર: રeણની જJર રહ@
નહોતી.
R દહાડ: Mુ ં ઊતય5 તે જ દહાડ:, એટલે પીળો વાવટો ઊતય5 ક: b ુરત, 'નાતાલ
ઍડવરટાઇઝર'નો િતિનિધ મને મળ@ ગયો હતો. તેણે મને i ૂબ Ùો " ૂછàા, ને
તેના ઉ!રના Mુ ં એક:એક આરોપનો જવાબ સં" ૂણ+તાએ આપી શBો હતો. સર
fફરોજશાના તાપે fહ|\ુ4તાનમાં તે વેળા મ1 લnયા િવના એક: ભાષણ આ_Gું
નહોb.ું એ બધાં મારાં ભાષણો અને લેખોનો સં0હ તો માર@ પાસે હતો જ. મ1 તે
એને આપેલાં ને સાdબત કર@ દ@ધે} ું ક:, મ1 fહ|\ુ4તાનમાં એવી એક પણ વ4b ુ
નહોતી કહ@ ક: R વધાર: જલદ શ³દોમાં દdeણ આfgકામાં ન કહ@ હોય. મ1 એમ
પણ બતાવી આ_Gું હb ું ક:, '[ુરલૅ£ડ' તથા 'નાદર@'ના ઉતા?ુઓને લાવવામાં મારો
હાથ %ુ§લ નહોતો. તેઓમાંના ઘણા તો aૂના જ હતા. ને ઘણા નાતાલમાં રહ:નાંરા
નહk પણ Âા£સવાલમાં જનારા હતા. તે વેળા નાતાલમાં મંદ@ હતી. કમાણી
Âા£સવાલમાં ઘણી વધાર: હતી. તેથી વધાર: fહ|દ@ઓ યાં જ જવા=ું પસંદ કરતા.
આ iુલાસાની તેમ જ Mુમલો કરનારાઓ ઉપર ફfરયાદ માંડવાના મ1 કર: લા
ઈ£કારની અસર એટલી બધી પડ@ ક: ગોરાઓ શરમાયા. છાંપાઓએ મને િનદ5ષ
ઠરાNયો ને MTુ લડ 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.

www.mkgandhi.org

Page 237

સયના યોગો અથવા આમકથા

{ણ ક: ચાર fદવસમાં Mુ ં માર: ઘેર ગયો ને થોડા fદવસમાં થાળે પડ@ ગયો. મારો
વક@લ તર@ક:નો ધંધો પણ આ બનાવ ઉપર વયો.
પણ, આમ જો fહ|દ@ઓની િતtઠા વધી તો તેમના યે ¾ેષ પણ વયો.
તેમનામાં \ૃઢતા" ૂવક
+ લડવાની શ ત છે એવી ગોરાઓની ખાતર@ થઈ તેની સાથે
જ તેમનો ભય વયો. નાતાલની ધારાસભામાં બે કાયદા દાખલ થયા, Rથી
fહ|દ@ઓની હાડમાર@ વધી. એકથી fહ|દ@ વેપાર@ઓના ધંધાને =ુ સાન પહ`Gુ,ં
બીSથી fહ|દ@ઓની આવS ઉપર સખત ~[ુશ %ુકાયો. 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: કાયદામાં રં ગભે\્ ક: Sિતભેદ નહોવા જોઇએ. તેથી, ઉપરના
બંે કાયદાઓ તેમની ભાષા જોતાં તો બધાને લા¤ુ પડતા જણાતા હતા, પણ
તેનો હ:b ુ ક:વળ fહ|દ@ કોમ ઉપર દાબ % ૂકવાનો હતો.
આ કાયદાઓએ મા?ું કામ બMુ વધાર@ દ@Iું ને fહ|દ@ઓમાં S¤ૃિત વધાર@. આ
કાયદાઓની ઝીણી બાર@કાઈઓથી પણ કોઇ fહ|દ@ અS·યા ન રહ@ શક: એવી ર@તે
કોમને તે સમSવવામાં આNયા. અને અમે તેના તરaુમા ગટ કયા+. તકરાર
છે વટ: િવલાયત ગઈ. પણ કાયદા નામંaૂર ન થયા.
મારો ઘણોખરો સમય Sહ:ર કામમાં જ જવા લા^યો. મનZુખલાલ નાજર,
નાતાલમાં હોવા=ું Mુ ં લખી ગયો hં તે, માર@ સાથે રા. તેમણે Sહ:ર કામમાં
વધાર: ફાળો આપવા માંડPો ને મા?ું કામ કÚક હળું થGુ.ં
માર@ ગેરહાજર@માં શેઠ આદમ િમયાંખાને પોતાના મં{ીપદને i ૂબ શોભાNGું
હb,ું સUયો વધાયા+ હતા, ને લગભગ એક હSર પાડ 4થાિનક કî0ેસના
ખSનામાં વધાયા+ હતા. ઉતા?ુઓ પરના Mુમલાને લીધે તેમ જ ઉપલા
કાયદાઓને લીધે R S¤ૃિત થઈ તેથી મ1 એ વધારામાંયે વધારો કરવાનો િવશેષ
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યન કય5, ને ખSનામાં લગભગ ૫,૦૦૦ પાડ થયા. મારો લોભ એ હતો ક:
જો કî0ેસને 4થાયી ફંડ હોય, તેની જમીન લેવાય ને તે= ું ભાું આવે, તો કî0ેસ
િનભ+ય બને. Sહ:ર સં4થાનો આ મારો પહ:લો અ=ુભવ હતો. મ1 મારો િવચાર
સાથીઓ આગળ % ૂBો. તેઓએ તે વધાવી લીધો. મકાનો લેવાયાં ને તે ભાડ:
અપાયાં. તેનાં ભાડાંમાંથી કî0ેસ=ું માિસક ખચ+ તો સહ:R ચાલવા લા^Gુ.ં
િમલકત=ું મજm ૂત Â4ટ થGુ.ં આમ આ િમલકત આR મોaૂદ છે , પણ તે માંહોમાંહ:
કજયા=ું % ૂળ થઈ પડ:લ છે , ને િમલકત=ું ભાું આR અદાલતમાં જમે થાય છે .
આ \ુઃખદ બનાવ તો મારા દdeણ આfgકા છોડPા બાદ બ£યો. પણ Sહ:ર
સં4થાઓને સા?ુ 4થાયી ફંડ રાખવા િવષે મારા િવચારો દdeણ આfgકામાં જ
બદલાયા. ઘણી Sહ:ર સં4થાઓની ઉપિ!ને સા?ુ તેમ જ તેમના તં{ને સા?ુ
જવાબદાર રા પછ@, મારો \ૃઢ િનણ+ય એ થયો છે ક:, કોઇ પણ Sહ:ર સં4થાએ
4થાયી ફંડ ઉપર નભવાનો યન ન કરવો જોઈએ. તેમાં તેની નૈિતક અધોગિત=ું
બીજ રહ:} ું હોય છે .
Sહ:રસં4થા એટલે લોકોની મંaૂર@ને લોકોનાં નાણાંથી ચાલતી સં4થા. એ સં4થાને
zયાર: લોકોની મદદ ન મળે યાર: તેને હ4તી ભોગવવાનો અિધકાર જ નથી.
4થાયી િમલકત ઉપર નભતી સં4થા લોકમતથી 4વતં{ બની જતી જોવામાં આવે
છે ને ક:ટલીક વેળા તો ઊલટાં આચરણ પણ કર: છે . આવો અ=ુભવ fહ|\ુ4તાનમાં
ડગલે ડગલે થાય છે . ક:ટલીક ધાિમªક ગણાતી સં4થાઓના fહસાબfકતાબ=ું ઠ:કાxું
જ નથી. તેના વાલીઓ તેના માdલક થઈ પડPા છે ને કોઈને જવાબદાર હોય તેમ
નથી. Rમ [ુદરત પોતે રોજ=ું પેદા કર@ને રોજ=ું જમે છે તેમ Sહ:ર સં4થાઓ=ું
હોું જોઇએ, એ િવષે મને શંકા જ નથી. R સં4થાને લોકો મદદ કરવા તૈયાર ન
હોય તેને Sહ:ર સં4થા તર@ક: નભવાનો અિધકાર જ નથી. િતવષ+ મળતો ફાળો
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તે તે સં4થાની લોકિયતાની અને તેના સંચાલકોની ામાdણકતાની કસોટ@ છે ,
અને દર: ક સં4થાએ એ કસોટ@ ઉપર ચડું જોઇએ એવો મારો અdભાય છે .
આ લખાણની ગેરસમજ ન થાઓ. ઉપરની ટ@કાઓ એવી સં4થાને લા¤ુ નથી
પડતી ક: Rને મકાન ઇયાfદની આવયકતા હોય. Sહ:ર સં4થાઓને ચા}ુ
ખરચોનો આધાર લોકો પાસેથી મળતા ફાળા ઉપર રહ:વો જોઇએ.
આ િવચારો દdeણ આfgકાના સયા0હના સમયમાં \ૃઢ બ£યા. એ છ વષ+ની
મહાન લડત 4થાયી ફાળા િવના ચાલી, જોક: તેને ~ગે લાખો Jિપયાની
આવયકતા હતી. એવા સમય મને યાદ છે ક: zયાર: આવતા દહાડા=ું ખચ+
Bાંથી મળશે તેની મને ખબર નહોતી. પણ હવે પછ@ આપવાની બીનાઓનો
ઉTલેખ Mુ ં અહk ન ક?ું. ઉપરના અdભાય=ું સમથ+ન આ કથામાં વાંચનારને તે તે
4થળે યો^ય સંગે મળ@ રહ:શે.
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5. к=
સન ૧૮૨૭ના Sનેવાર@માં Mુ ં ડરબન ઊતય5 યાર: માર@ સાથે {ણ બાળક હતાં.
મારો ભાણેજ દશેક વષ+ની મરનો, મારો મોટો દ@કરો નવ વષ+નો, અને બીજો
દ@કરો પાંચ વષ+નો. આ બધાને Bાં ભણાવવા ?
ગોરાઓને સા?ુ R િનશાળો હતી તેમાં Mુ ં મારા છોકરાઓને મોકલી શકતો હતો,
પણ તે ક:વળ મહ:રબાની અને અપવાદ દાખલ. બીSં બધાં fહ|દ@ બાળકો યાં
ભણી શક: તેમ નહોb.ું fહ|દ@ બાળકોને ભણાવવા સા?ુ d4તી િમશનની િનશાળો
હતી. તેમાં Mુ ં મારાં બાળકોને મોકલવા તૈયાર નહોતો. યાં અપાતી ક:ળવણી મને
ગમતી નહોતી. ¤ુજરાતી ¾ારા તો યાં િશeણ મળે જ Bાંથી ? ~0ે ¾ારા જ
મળે , અથવા બMુ યાસ કર@એ તો અqુs તાિમલ ક: fહ|દ@ ¾ારા. આ અને બી
ખામીઓ Mુ ં રવી શ[ું તેમ નહોb.ું
Mુ ં પોતે બાળકોને ભણાવવા થોડૉ યન કરતો, પણ તે અયંત અિનયિમત હતો.
¤ુજરાતી િશeક મને અ=ુ[ૂળ આવે તેવો Mુ ં ન શોધી શBો.
ં ૂ ાયો. મને ?ુચે તે ું િશeણ બાળકોને મળે એવા ~0ે િશeકને સા?ુ મ1
Mુ ં %ઝ
Sહ:રખબર આપી. તેનાથી R િશeક મળ@ આવે તેની મારફત થોું િનયિમત
િશeણ આપુ,ં ને બાક@ માર: પંડ: Rમતેમ ચલાવું એમ ધાGુ.H એક ~0ે
બાઈને સાત પાઉ£ડના પગારથી રોક@ ને કંઈક આગળ ગાું ચલાNGુ.ં
મારો Nયવહાર બાળકો સાથે ક:વળ ¤ુજરાતીમાં જ રહ:તો. તેમાંથી તેમને કંઈક
¤ુજરાતી મળ@ રહ:b.ું દ: શ મોકલી દ: વા Mુ ં તૈયાર નહોતો. મને તે વેળા પણ એમ
લાગb ું ક:, બાળક છોકરાંઓ માબાપથી િવi ૂટાં ન રહ:વાં જોઈએ. R ક:ળવણી
બાળકો ZુNયવ4થત ઘરમાં સહ:R પામે છે તે છા{ાલયોમાં ન પામી શક:. તેથી
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મોટ: ભાગે તેઓ માર@ સાથે જ રાં. ભાણેજ અને મોટો દ@કરો એ બેને થોડાક
મfહના દ: શમાં મ1 aુદાં aુદાં છા{ાલયોમાં મોકલેલા ખરા, પણ યાંથી તેમને b ુરત
પાછા બોલાવી લીધા. પાછળથી મારો મોટો દ@કરો, ઠ@ક મર: પંહોયા બાદ,
પોતાની ઈછાએ અમદાવાદની હાઈ4[ૂલમાં ભણવા ખાતર, દdeણ આfgકા છોડ@
આવેલો. મારા ભાણેજને Mુ ં R આપી શBો હતો તેથી તેને સંતોષ હતો એવો મને
nયાલ છે . તે ભરaુવાનીમાં થોડા જ fદવસની માંદગી ભોગવી દ: વલોક પા°યો.
બીS {ણ દ@કરા કદ@ કોઈ િનશાળે ગયા જ નથી. દdeણ આfgકાના સયા0હને
~ગે મ1 4થાપેલી શાળામાં તેઓ થોડો િનયિમત અUયાસ પામેલા.
મારા આ યોગો અ" ૂણ+ હતા. બાળકોને Mુ ં પોતે આપવા માગતો હતો એટલો
સમય નહોતો આપી શBો. તેથી અને બીS અિનવાય+ સંજોગોને લઇને Mુ ં ઈhં
તે ું અeરાન Mુ ં તેમને ન આપી શBો. મારા બધા દ@કરાઓની ઓછાવતા
માણમાં આ બાબતમાં માર@ સામે ફfરયાદ પણ રહ@ છે . કારણ zયાર: zયાર:
તેઓ 'બી. એ.', 'એમ. એ.' અને 'મૅfÂÎુલેટ'ના પણ સંગો આવે યાર: પોતે
િનશાળમાં ન ભણવાની ખામી aુએ.
આમ છતાં મારો પોતાનો એવો અdભાય છે ક:, R અ=ુભવાન તેઓ પા°યા છે ,
માતાિપતાનો R સહવાસ તેઓ મેળવી શBા છે , 4વતં{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 િવi ૂટા પડ@
િવલાયતમાં ક: દdeણ આfgકામાં [ૃિ{મ ક:ળવણી પા°યા હોત, તો ન ક:ળવી શકત;
બલક: તેઓની [ૃિ{મ રહ:ણી મારા દ: શકાય+માં મને િવÕનકતા+ થઈ પડત.
તેથી, જોક: Mુ ં તેઓને ઈhં તેટ}ું અeરાન નથી આપી શBો, તોપણ મારો
પાછલા વષ5નો િવચાર ક?ું hં યાર: , તેઓના યેનો મારો ધમ+ મ1 યથાશ ત
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નથી બSNયો એવો nયાલ મને નથી આવતો, નથી મને પrાતાપ થતો એથી
ઊલું, મારા મોટા દ@કરાને િવશે Mુ ં R \ુખદ પfરણામ જો hં તે મારા અધકચરા
" ૂવ+કાળનો િતવિન છે એમ મને હમેશાં ભા4Gું છે . તે કાળે તેની મર Rને મ1
દર: ક ર@તે મારો % ૂછા+કાળ, વૈભવકાળ મા£યો છે તે= ું તેને 4મરણ રહ:, તેવડ@ હતી.
તે ક:મ માને ક: તે મારો % ૂછા+કાળ હતો ? તે કાં ન માને ક:, તે મારો ાનકાળ હતો
અને તે પછ@ થયેલાં પfરવત+નો અયો^ય અને મોહજ£ય હતાં ? તે કાં એમ ન
માને ક:, તે કાળે Mુ ં જગતના ધોર@ માગ- જતો હતો અને તેથી Zુરdeત હતો, અને
યાર પછ@ કર: લા ફ:રફારો મારા Z ૂÆમ અdભમાનની અને અાનની િનશાની
હતા ? જો મારા દ@કરા બાfર4ટર ઈયાfદ પદવી પા°યા હોત તો qું ખોું થાત ?
મને તેમની પાંખ કાપવાનો શો અિધકાર હતો ? મ1 કાં તેમને પદવીઓ લેવા દઈ
મનગમતો વનમાગ+ પસંદ કરવાની 4થિતમાં ન % ૂBા ? આવી દલીલ મારા
ક:ટલાક િમ{ોએ પણ માર@ પાસે કર@ છે .
મને આ દલીલમાં વaૂદ નથી લા^Gુ.ં Mુ ં અનેક િવ±ાથ²ઓના સંગમાં આNયો hં.
બીSં બાળકો ઉપર મ1 બીS અખતરા પણ કયા+ છે અથવા કરાવવામાં Mુ ં
મદદગાર થયો hં. તેનાં પfરણામો પણ મ1 જોયાં છે . એવાં બાળકો અને મારા
દ@કરાઓ આR એક હ:ડ@ના છે . Mુ ં નથી માનતો ક: તેઓ મારા દ@કરાઓ કરતાં
મ=ુtયવમાં ડ@ Sય છે , અથવા તેઓની પાસેથી મારા દ@કરાઓને ઝા ં
શીખવાપxું હોય.
છતાં, મારા અખતરા=ું છે વટ=ું પfરણામ તો ભિવtયમાં જ જણાય. આ િવષયને
અહk ચચ+વા=ું તાપય+ તો એ છે ક: , મ=ુtય Sિતની ઉVાંિતનો અUયાસી,
¤ૃહક:ળવણી અને િનશાળની ક:ળવણીના ભેદ=ુ,ં અને પોતાની જ|દગીમાં
માબાપોએ કર: લાં પરોવત+નોની પોતાનાં બાળકો ઉપર થતી અસર=ુ,ં યકõdચb ્
માપ કાઢ@ શક:.
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વળ@ સયનો " ૂSર@ આ અખતરામાંથી સયની આરાધના તેને Bાં Zુધી લઈ
Sય છે એ જોઈ શક:, અને 4વતં{તા દ: વીનો ઉપાસક એ દ: વી ક:વા ભોગો માગે છે
એ જોઈ શક:, એ પણ આ કરણ=ું તાપય+ છે . બાળકોને માર@ સાથે રાnયા છતાં
જો મ1 4વમાન જb ું કGુH હોત, બીSં fહ|દ@ બાળકો ન પામી શક: તે મારાંને િવશે
માર: ન ઈછું જોઈએ એ િવચારને મ1 ન પોtયો હોત, તો Mુ ં મારા બાળકોને
અeરાન આપી શકત ખરો. પણ યાર: તેઓ R 4વતં{તા અને 4વમાનનો
પદાથ+પાઠ શીnયા તે ન શીખી શકત. અને 4વતં{તા અને અeરાન વચે જ
પસંદગી રહ@ છે , યાં કોણ કહ:શે ક: 4વતં{તા અeરાન કરતાં હSરગણી વધાર:
સાર@ નથી ?
R નવaુવાનોને મ1 ૧૯૨૦ની સાલમાં 4વતં{તાઘાતક િનશાળો ને કૉલેજો છોડવા=ું
િનમં{ણ કG,H્ અને Rઓને મ1 કKું ક:, 4વતં{તાને ખાતર િનરeર રહ@ Sહ:ર ર4તા
પર પથર ફોડવા તે ¤ુલામીમાં રહ@ને અeરાન મેળવવા કરતાં સા?ું છે , તેઓ
હવે મારા કથન=ું % ૂળ કદાચ સમ શકશે.
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6.

3l 0m

મારો ધંધો ઠ@ક ચાલતો Ñતો, પણ તેથી સંતોષ નહોતો રહ:તો. વન વધાર: સા\ું
થું જોઈએ, શાર@fરક સેવાકાય+ હોું જોઈએ, એવી ગડમથલ મનમાં ચાTયા જ
કરતી.
એવામાં એક fદવસ એક અપંગ, ર તિપ!થી પીડાતો માણસ ઘેર આવી પહ`યો.
તેને ખાવા=ુ આપીને કાઢ@ % ૂકતાં વ ન ચાTયો. તેને એક કોટડ@માં રાnયો. તેના
ઘા સાફ કયા+ ને તેની સેવા કર@.
પણ આમ લાંબો વખત ન ચાલી શક:. ઘરમાં હંમેશને માટ: તેને રાખવાની માર@
પાસે સગવડ નહોતી, માર@ fહ|મત નહોતી, મ1 તેને dગરમીfટયાઓને ~ગે ચાલતી
સરકાર@ ઈ4પતાલમાં મોકTયો.
પણ મને આાસન ન મQGુ.ં એું કંઈક qુ ૂષા=ું કામ હમેશાં ક?ું તો ક: ું સા?ું !
દા. m ૂથ સે£ટ એડ°સ િમશનના ઉપર@ હતા. તેઓ હંમેશા R આવે તેને મફત દવા
આપતા. બMુ ભલા અને માયા» હતા. પારસી ?ુ4તમની સખાવતને લીધે દા.
m ૂથના હાથ નીચે એક બMુ નાની ઈ4પતાલ i ૂલી. આ ઈ4પતાલમાં નસ+ તર@ક:
કામ કરવાની મને બળ ઈછા થઈ. તેમાં દવા આપવાને અગ1 એકથી બે
કલાક=ું કામ રહ:b.ું તેને સા?ુ દવા બનાવી આપનાર કોઈ પગારદાર માણસની
ે કની જ?ુર હતી. આ કામ માથે લેવાનો ને તેટલો સમય મારા
અથવા સNયંસવ
વખતમાંથી બચાવવાનો મ1 િનrય કય5. મા?ું વક@લાત=ું ઘxું કામ તો ઓfફસમાં
બેઠા સલાહ આપવા=ું ને દ4તાવેજો ઘડવા=ું અથવા કજયા X ૂકવવા=ું રહ:b.ું
થોડા ક:સ મૅજ4Â: ટની અદાલતમાં હોય. તેમાંના 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=ું માથે લીIુ,ં ને Mુ ં આ
નાનકડ@ ઈ4પતાલમાં કામ કરતો થયો.
રોજ સવારના યાં જવા=ું રહ:b.ું આવતાં જતાં તેમજ ઈ4પતાલમાં કામ કરતાં
હમેશાં લગભગ બે કલાક જતા. આ કામથી મને કંઈક શાંિત થઈ. મા?ું કામ
દરદ@નો ક:સ સમ લઈ તે દાકતરને સમSવવા=ું અને દાકતર બતાવે તે દવા
ં માં
તૈયાર કર@ દરદ@ને આપવા=ું હb.ું આ કામથી Mુ ં \ુ:ખી fહ|દ@ઓના ગાઢ સંબધ
ુ ુ અગર તો ઉ!ર fહ|\ુ4તાની
આNયો. તેમનામાંનો મોટો ભાગ તાિમલ અથવા તે}¤
dગરમીટ@યાઓનો હોય.
આ અ=ુભવ મને ભિવtયમાં બMુ ઉપયોગી નીવડPો. બોઅર લડાઇ વેળા
ઘાયલોની qુ ૂષાના કામમાં ને બીS દરદ@ઓની માવજત કરવામાં મને i ૂબ
ખપ લા^યો.
બાળકોના ઉછે રનો Ù તો માર@ સામે હતો જ. દdeણ આfgકામાં મને બીS બે
"ુ{ો થયા. તેમને ઉછે ર@ને ક:મ મોટા કરવા એ Ùનો ઉક:લ કરવામાં મને આ
કામે સાર@ મદદ આપી. મારો 4વતં{ 4વભાવ મને બMુ તાવતો અને હaુ તાવે છે .
Zુવાવડ વગેર: શાીય પધિત માણે કરવાં એમ અમે બંનેએ િનય કય5 હતો.
તેથી, જોક: દા તર તેમ જ નસન
+ ી ગોઠવણ તો હતી જ, છતાં 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|\ુ4તાનમાં %ુક:લીથી મળે તો દdeણ
આfgકામાં તો વાત જ શી ? એટલે, મ1 બાળઉછે રનો અUયાસ કર@ લીધો. દા.
િ{uુવનદાસ=ું 'માને િશખામણ' નામ=ું "ુ4તક વાંGુ.ં તેમાં Zુધારાવધારા સાથે
છે Tલા બે બાળકોને મ1 Sતે ઉછે યા+ એમ કહ@ શકાય. દાઇની મદદ દર: ક વખતે
થોડો જ સમય-બે માસથી વધાર: તો નહ@ જ-લીધેલી; તે પણ %ુnયવે
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ધમ+પનીની સેવાને ખાતર બાળકોને નવડાવવા ધોવડાવવા=ું કામ શJઆતમાં
માર: હાથે થb.ું
છે Tલા બાળકના જ£મ વખતે માર@ કસોટ@ " ૂર: " ૂર@ થઈ. Z ૂિતની વેદના એકાએક
શJ થઈ. દાકતર ઘેર નહk. દાઈને તેડાવવાની હતી. તે પાસે હોત તોપણ તેનાથી
સવ કરાવવા=ું કામ ન થઈ શકત. સવ વખતમાં બIું કાય+ માર: હાથે જ કરું
પડુ.ં સÔા^યે મ1 આ િવષય 'માને િશખામણ'માંથી ZુÆમ ર@તે વાંચી લીધો હતો.
તેથી મને ગભરાટ ન થયો.
મ1 જોGું ક:, પોતાનાં બાળકોને યો^ય ર@તે ઉછે રવાં હોય તો મા અને બાપ બંનેએ
બાળકોના ઉછે ર=ું સામા£ય ાન મેળવી લે ું જોઈએ. મ1 તો માર@ આ િવષયની
કાળના લાભ ડગલે ડગલે જોયા છે . R સામા£ય તં\ુર4તી મારા બાળકો આR
ભોગવે છે તે જો મ1 તે િવષે સામા£ય ાન મેળવી તેનો અમલ ન કય5 હોત તો ન
ભોગવી શકત. આપણામાં એવો વહ:મ છે ક:, પહ:લાં પાંચ વષ+માં બાળક R પામે
છે તે પછ@ પામb ું જ નથી. બાળકની ક:ળવણી માતાના ઉદરમાંથી શJ થાય છે
એમ Mુ ં અ=ુભવથી કહ@ શ[ું hં. ગભા+ધાનકાળની માતાિપતાની શાર@fરક તેમ જ
માનિસક 4થિતની અસર બાળક ઉપર પડ:છે. ગભ+કાળની માતાની [ૃિત,
માતાના આહારિવહારનાં સારાં માઠા ફળનો વારસો લઈ બાળક જ£મે છે . જ£°યા
પછ@ તે માતાિપતા=ું અ=ુકરણ કરb ું થઈ Sય છે . અને Sતે અપંગ હોવાથી
તેના િવકાસનો આધાર માતાિપતા ઉપર રહ: છે .
આ િવચારો R સમaુ દં પતી કરશે, તે તો કદ@ દં પતીસંગને િવષયવાસના
સંતોષવા=ું સાધન નહk બનાવે; પણ zયાર: તેમને સંતિતની ઈછા થશે યાર: જ
સંગ કરશે. રિતZુખ એક 4વતં{ વ4b ુ છે એમ માનવામાં મને તો ઘોર અાન જ
જણાય છે . જનનfVયા ઉપર સંસારની હ4તીનો આધાર છે . સંસાર એ ઈરની
લીલા=ું 4થાન છે , તેના મfહમા=ું િતdબ|બ છે . તેની ZુNયવ4થત  ૃÇધને અથ- જ
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ે ી છે એમ સમજનાર િવષયવાસનાને મહાયને કર@ને પણ
રિતfVયા િનમા+યલ
રોકશે; અને રિતભોગને પfરણામે R સંતિત થાય તેની શાર@fરક, માનિસક અને
આયામક રeા કરવાને ~ગે મેળવુ જોઈએ તે ાન મેળવશે ને તેનો ઉપયોગ
પોતાની Sને આપશે.
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7. no97—1
હવે ચય+ િવષે િવચાર કરવાનો સમય આNયો છે . એકપની«તને તો િવવાહ
થતાં જ મારા ½દયમાં 4થાન હb.ું પની યેની વફાદાર@ મારા સય«ત=ું ~ગ
હb.ું પણ 4વી યે પણ ચય=
+ ું પાલન કરું એ મને દdeણ આfgકામાં જ
4પtટ સમSGુ.ં કયા સંગથી અથવા કયા "ુ4તકના ભાવથી એ િવચાર મને
ઉÔNયો, એ અયાર: મને ચોniું નથી યાદ આવb.ું એટ}ું 4મરણ છે ક:, એમાં
રાયચંદભાઈની અસર=ું ાધા£ય હb.ું
તેમની સાથેનો એક સંવાદ મને યાદ છે . એક વેળા Mુ ં િમિસસ ^લૅડ4ટનના
^લૅડ4ટન યેના ેમની 4b ુિત કરતો હતો. આમની સભામાં પણ િમિસસ
^લૅડ4ટન પોતાના પિતને ચા બનાવીને પાતાં; આ વ4b ુ=ું પાલન આ િનયમબs
દં પતીના વનનો એક િનયમ થઈ પડPો હતો, એ મ1 Bાંક વાંચે}.ું તે મ1 કિવને
વાંચી સંભળાNGુ,ં ને તેને ~ગે મ1 દપતીેમની 4b ુિત કર@. રાયચંદભાઈ બોTયા,
'એમાં તમને મહવ=ું qું લાગે છે ? િમિસસ ^લૅડ4ટન=ું પનીપxુ,ં ક: તેનો
સેવાભાવ? જો તે બાઈ ^લૅડ4ટનનાં બહ:ન હોત તો? અથવા, તેની વફાદાર નોકર
હોત ને તેટલા જ ેમથી ચા આપત તો? એવી બહ:નો, એવી નોકરનાં \ૃtટાંતો
આપણને આR નહk મળે ? અને નાર@Sિતને બદલે એવો ેમ નરSિતમાં જોયો
હોત તો તમને સાનંદાrય+ ન થાત? Mુ ં કMુ ં hં તે િવચારજો.'
રાયચંદભાઈ પોતે િવવાfહત હતા. એ વેળા તો મને તેમ=ું વચન કઠોર લાગે} ું
ં
એું 4મરણ છે . પણ તે વચને મને લોહXુબકની
Rમ પકડPો. "ુ?ુષ ચાકરની
એવી વફાદાર@ની fક|મત પનીની વફાદાર@ની fક|મત કરતાં તો હSર ગણી ચડ:.
પિતપની વચે ઐB હોય, એટલે તેમની વચે ેમ હોય એમાં આrય+ નથી.
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નોકરશેઠ વચે તેવો ેમ ક:ળવવો પડ:. fદવસે fદવસે કિવના વચન=ું બળ માર@
આગળ વધb ું જણાGુ.ં
ં રાખવો? પનીને િવષયભોગ=ું વાહન બનાવવી
માર: પનીની સાથે ક:વો સંબધ
એમાં પની યે Bાં વફાદાર@ આવે છે ? Mુ ં zયાં લગી િવષયવાસનાને આધીન
રMુ ં યાં લગી માર@ વફાદાર@ની ા[ૃત fક|મત જ ગણાય. માર: અહk કહ: ું જોઈએ
ં માં કોઈ fદવસ મને પની તરફથી આVમણ થGું જ
ક:, અમાર@ વચેના સંબધ
નથી. એ \ૃtટએ Mુ ં zયાર: ઈhં યાર: માર: સા?ુ ચય=
+ ું પાલન Zુલભ હb.ું
માર@ અશ ત અથવા આસ ત જ મને રોક@ રહ@ હતી.
Mુ ં S0ત થયા પછ@ પણ બે વખત તો િનtફળ જ ગયો. યન ક?ું પણ પુ.ં
યનમાં %ુnય હ:b ુ ¨ચો નહોતો. %ુnય હ:b ુ જોપિ! અટકાવવાનો હતો. તેના
બાોપચારો િવષે કંઈક મ1 િવલાયતમાં વાંGું હb.ું દા તર ઍdલ£સનના એ
ઉપાયોના ચારનો ઉTલેખ Mુ ં અાહારવાળા કરણમાં કર@ X ૂBો hં. તેની કંઈક
અને edણક અસર મારા ઉપર થયેલી. પણ િમ. fહTસનના તેના િવરોધની અને
¬તરસાધનના Ñ સંયમના સમથ+નની અસર ઘણી વધાર: નીવડ@ અને અ=ુભવે
dચર4થાયી બની. તેથી જોપિ!ની અનાવયકતા સમSતાં સંયમપાલનનો
યન આદય5.
સંયમપાલનની %ુક:લીઓનો પાર નહોતો. નોખા ખાટલા રાnયા. રા{ે થાક@ને જ
Z ૂવાનો યન કય5. આ બધા યન=ું બMુ પfરણામ b ુરત ન જોઈ શBો. પણ
આR u ૂતકાળની ઉપર ¬ખ ફ:રવતાં જો hં ક: એ બધા યનોએ મને છે વટ=ું
બળ આ_Gુ.ં
~િતમ િનrય તો છે ક ૧૯૦૬ની સાલમાં જ કર@ શBો. તે વખતે સયા0હનો
ં ે નહોb.ું બોઅર Gુs પછ@ નાતાલમાં
આરં ભ નહોતો થયો. તે= ું મને 4વ_ન સરiુય

www.mkgandhi.org

Page 250

સયના યોગો અથવા આમકથા

}ુ 'બળવો' થયો. એ વેળા Mુ ં જોહાિનસબગ+માં વક@લાત કરતો હતો. પણ મને
લા^Gું ક: માર: તે 'બળવા'ને ~ગે પણ માર@ સેવા નાતાલ સરકારને અપવ
+ ી
જોઈએ. મ1 તે આપી. તે કm ૂલ થઈ. તે= ું વણ+ન હવે પછ@ આવશે. પણ આ સેવાને
~ગે મને તી« િવચારો ઉપ થયા. મારા 4વભાવ માણે, મારા સાથીઓ જોડ:
મ1 તેની ચચા+ કર@. મને લા^Gું ક: જોપિ! અને Sઉછે ર Sહ:રસેવાનાં િવરોધી
છે . આ 'બળવા'માં દાખલ થવા સા?ુ માર: મા?ું જોહાિનસબગ+= ું ઘર વkખું પડું
હb.ું ટાપટ@પથી વસાવેલા ઘરનો અને રાચરચીલાનો, તે વસાNયાં માંડ મfહનો
થયો હશે તેટલામા, મ1 યાગ કય5. પનીને અને બાળકોને fફિન સમાં રાnયાં, ને
ૂ ો કરતાં મ1 જોGું ક:, જો માર:
Mુ ં ભોઈની ુકડ@ લઈને નીકળ@ પડPો. કઠણ [ચ
લોકસેવામાં જ ત£મય થઈ જું હોય તો "ુ{ૈષણા તેમ જ િવ!ૈષણાનો યાગ
કરવો જોઈએ. અને વાન4થધમ=
+ ું પાલન કરું જોઈએ.
'બળવા'માં તો માર: દોઢ મfહનાથી વIુ ન રોકાું પડુ.ં પણ આ છ અઠવાfડયાં
માર@ જ|દગીનો અિતશય કkમતી કાળ હતો. «ત=ું મહવ Mુ ં આ વેળા વધાર: માં
વધાર: સમzયો. મ1 જોGું ક: «ત બંધન નથી પણ 4વતં{તા=ું ¾ાર છે . આજ લગી
મારા યનોમાં ઘટતી સફળતા ન મળ@, ક:મ ક: Mુ ં િનrયવાન નહોતો. મને માર@
શ તનો અિવાસ હતો. મને ઈર[ૃપાનો અિવાસ હતો. અને તેથી મા?ું મન
અનેક તરં ગો ને અનેક િવકારોને વશ વતb
+ ું હb.ું મ1 જોGું ક: «તથી ન બંધાવામાં
મ=ુtય મોહમાં પડ: છે . «તથી બંધાું એ Nયdભચારમાંથી નીકળ@ એક પનીનો
ં બાંધવા Rું છે . 'Mુ ં યન કરવામાં મા=ું hં, «તથી બંધાવા નથી માગતો.'
સંબધ
એ વચન િનબળ
+ તાની િનશાની છે ને તેમાં Z ૂÆમ ર@તે ભોગની ઈછા છે . R વ4b ુ
યાzય છે તેનો સવથ
+ ા યાગ કરવામાં હાિન ક:મ હોઈ શક:? R સરપ મને
કરડવાનો છે તેનો Mુ ં િનrય" ૂવ+ક યાગ ક?ું hં, યાગનો મા{ યન નથી કરતો.
Mુ ં Sxું hં ક: મા{ યન પર રહ:વામાં મરું રહ:} ું છે . યનમાં સરપની
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િવકરાળતાના 4પtટ ાનનો અભાવ છે . તે જ માણે, R વ4b ુના યાગનો આપણે
મા{ યન કર@એ છ@એ, તે વ4b ુના યાગની યો^યતાને િવષે આપણને 4પtટ
દશ+ન નથી થGું એમ િસs થાય છે . 'મારા િવચાર પાછળથી બદલાય તો?' આવી
શંકા કર@ને ઘણી વેળા આપણે «ત લેતાં ડર@એ છ@એ. આ િવચારમાં 4પtટ
દશ+નનો અભાવ જ છે . તેથી િનt[ુળાનંદ: કKું છે ક: zયાં અ%ુક વ4b ુને િવષે સં" ૂણ+
વૈરા^ય ઉપ થયો છે યાં તેને િવષે «ત અિનવાય+ વ4b ુ છે .
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8. no97—2
સાર@ પેઠ: ચચા+ કયા+ પછ@ અને "ુnત િવચારો કયા+ પછ@ સને ૧૯૦૬ની સાલમાં
«ત લીIુ.ં «ત લેતાં લગી મ1 ધમ+પની સાથે મસલત નહોતી કર@; પણ «તને
સમયે કર@. તેના તરØથી મને કશો િવરોધ ન થયો.
આ «ત લેતાં તો મને બMુ ભાર: પડુ.ં માર@ શ ત ઓછ@ હતી. િવકારોને
ં નો યાગ એ નવાઈની
દબાવવા=ું ક:મ બનશે ? 4વપનીની સાથે િવકાર@ સંબધ
વાત લાગતી હતી. છતાં એ જ મા?ું કત+Nય હb ું એ Mુ ં 4પtટ જોઈ શકતો હતો.
માર@ દાનત qુધ હતી. શ ત ઈર આપી રહ:શે એમ િવચાર@ મ1 ઝંપલાNGુ.ં
આR વીસ વષ+ પછ@ તે «ત=ું 4મરણ કરતાં મને સાનંદાrય+ થાય છે . સંયમ
પાળવાની  ૃિત તો ૧૯૦૧થી બળ હતી, ને તે પાળ@ પણ રો હતો; પણ R
4વતં{તા અને આનંદ Mુ ં હવે ભોગવવા લા^યો તે સન ૧૯૦૬ પહ:લાં ભોગNયા=ું
મને 4મરણ નથી. ક:મ ક:, તે વખતે Mુ ં વાસનાબધ હતો, ગમે યાર: તેને વશ થઈ
શ તો. હવે વાસના મારા ઉપર સવાર@ કરવા અસમથ+ થઈ.
વળ@, હવે ચયન
+ ો મfહમા Mુ ં વધાર: ને વધાર: સમજવા લા^યો. «ત મ1
fફિન સમાં લીIુ.ં ઘાયલોની મદદના કામમાંથી ¶ટો થયે Mુ ં fફિન સ ગયો હતો.
યાંથી માર: b ુરત જોહાિનસબગ+ જવા=ું હb.ું Mુ ં યાં ગયો ને એક મfહનાની ~દર
સયા0હની લડતનો પાયો નંખાયો. ક:મ Sણે આ ચય+= ું «ત તેને સા?ુ મને
તૈયાર કરવા જ આNGું ન હોય ! સયા0હની કTપના મ1 કંઈ રચી નહોતી રાખી.
તેની ઉપિત અનાયાસે, અિનછાએ થઈ. પણ મ1 જોGું ક: તે અગાઉનાં મારાં બધાં
પગલાં fફિન સ જુ,ં જોહાિનસબગ+= ું મોું ઘરખચ+ ઓhં કર@ નાખુ,ં અને છે વટ:
ું
ચય«
તેની તૈયાર@Jપે હતાં.
+ ત લે-Sણે
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ચય=
+ ું સં" ૂણ+ પાલન એટલે દશ+ન. આ ાન મને શા મારફત નહોb ું
થGુ.ં એ અથ+ માર@ આગળ ધીર: ધીર: અ=ુભવિસધ થતો ગયો. તેને લગતાં
શાવાBો મ1 પાછળથી વાંયાં. ચય+માં શર@રરeણ, mુÇધરeણ અને
આમા=ું રeણ છે એ Mુ ં «ત પછ@ fદવસે fદવસે વધાર: અ=ુભવવા લા^યો. ક:મ
ક:, હવે ચયન
+ ે એક ઘોર તપrયા+Jપ રહ:વા દ: વાને બદલે તેને રસમય
બનાવવા=ું હb;ું તેની જ ઓથે નભું રKું હb.ું એટલે હવે તેની i ૂબીઓનાં િનય
નવાં દશ+ન થવા લા^યાં.
પણ જો આમ Mુ ં આમાંથી રસ }ટં ૂ તો હતો તો તેની કfઠનતા નહોતો અ=ુભવતો
એમ પણ કોઈ ન માને. આR છ_પન વષ+ " ૂરાં થયાં છે , યાર: પણ તેની
કfઠનતાનો અ=ુભવ તો થાય જ છે . તે અિસધારા«ત છે એમ વધાર: ને વધાર:
સમaુ ં hં. િનરં તર S¤ૃિતની આવયકતા જો hં.
ચય=
+ ું પાલન કરું હોય તો 4વાદ: £&ય ઉપર કાm ૂ મેળવવો જ જોઈએ. જો
4વાદને જતાય તો ચય+ અિતશય સહ:} ું છે એ મ1 Sતે અ=ુભNGુ.ં તેથી હવે
પછ@ના મારા ખોરાકના યોગો ક:વળ અાહારની &tટએ નહk, પણ ચય+ની
&tટએ થવા લા^યા. ખોરાક ઓછો, સાદો, મસાલા િવનાનો, ને [ુદરતી 4થિતમાં
ખાવો જોઈએ એ મ1 યોગો કર@ અ=ુભNGુ.ં ચાર@નો ખોરાક વનપક Øળ છે
એમ માર: ~ગે તો મ1 છ વષ+નો યોગ કર@ને જોGુ.ં zયાર: Mુ ં Zુકાં અને લીલાં
વનપક Øળ ઉપર જ રહ:તો યાર: R િનિવªકારપxું અ=ુભવતો તે મ1 ખોરાકમાં
ફ:રફાર કયા+ પછ@ નથી અ=ુભNGુ.ં Øળાહારને સમયે ચય+ સહજ હb.ું \ૂધાહારને
~ગે તે કtટસાય બ£Gું છે . Øળાહારમાંથી \ૂધાહાર ઉપર ક:મ જું પડું એનો
િવચાર યો^ય 4થળે થશે. અહk તો એટ}ું જ કહ: ું બસ છે ક:, ચાર@ને સા?ુ
\ૂધનો આહાર િવનકતા+ છે એ િવષે મને શંકા નથી. આમાંથી 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 આવયકતા છે . \ૂધના Rવો
4નાGુ બાંધનારો ને એટલી જ સહ:લાઈથી પચનારો ફળાહાર હaુ માર: હાથ નથી
લા^યો, નથી કોઈ વૈદ, હક@મ ક: દા તર તેવાં ફળ ક: અ બતાવી શBા. તેથી,
\ૂધને િવકાર કરનાર@ વ4b ુ Sણતાં છતાં, Mુ ં તેના યાગની ભલામણ હાલ કોઈને
નથી કર@ શ તો.
બા ઉપચારોમાં Rમ ખોરાકની Sતની અને માણની મયા+દા આવયક છે તેમ
જ ઉપવાસ=ું સમુ.ં Úf&યો એવી બળવાન છે ક: તેને ચોમેરથી, ઉપરથી અને
નીચેથી એમ દશે fદશાએથી, ઘેરવામાં આવે યાર: જ ~[ુશમાં રહ: છે . ખોરાક
િવના તે કામ નથી કર@ શકતી એ સMુ Sણે છે . એટલે, Úf&યદમનના હ:b ુથી
ઈછા" ૂવ+ક કર: લા ઉપવાસની Úf&યદમનમાં બMુ મદદ મળે છે , એ િવષે મને શંકા
નથી. ક:ટલાક લોકો ઉપવાસ કરતાં છતાં િનtØળ Sય છે તે= ું કારણ એ છે ક:,
ઉપવાસ જ બIું કર@ શકશે એમ માની તેઓ મા{ 4 ૂળ ઉપવાસ કર: છે ને મનથી
છ_પનભોગ આરોગે છે ; ઉપવાસ દર°યાન, ઉપવાસ ¶ટàે qું ખાઈqું એના
િવચારોનો 4વાદ લીધાં કર: છે , ને પછ@ ફfરયાદ કર: છે ક:, નથી 4વાદÈ f&યનો
સંયમ થયો ને નથી થયો જનન1f&યનો ! ઉપવાસની ખર@ ઉપયોdગતા યાં જ હોય
જયાં માણસ=ું મન પણ દ: હદમનમાં સાથ આપે. એટલે ક:, મનને િવષયભોગ
યે વૈરાગ આNયો હોવો જોઈએ. િવષયનાં % ૂdળયાં મનમાં રહ:લાં છે . ઉપવાસfદ
સાધનોની મદદ જોક: ઘણી છતાં માણમાં થોડ@ જ હોય છે . એમ કહ@ શકાય ક:
ઉપવાસ કરતો છતો મ=ુtય િવષયાસ ત રહ@ શક: છે ખરો. પણ ઉપવાસ િવના
િવષયાશ તનો જડ% ૂળથી નાશ સંભવતો નથી. તેથી ચય+ના પાલનમાં
ઉપવાસ અિનવાય+ ~ગ છે .
ચયન
+ ો યન કરનારા ઘણા િનtØળ Sય છે , ક:મ ક: તેઓ ખાવાપીવામાં,
જોવા ઈયાfદમાં ચાર@ની Rમ રહ:વા માગતા છતાં ચય+= ું પાલન ઈછે
www.mkgandhi.org

Page 255

સયના યોગો અથવા આમકથા

છે . આ યન ઉtણઋb ુમાં શીતઋb ુનો અ=ુભવ લેવાના યન Rવો કહ:વાય.
સંયમીના અને 4વછંદ@ના, બોગીના અને યાગીના, વન વચે ભેદ હોવો જ
જોઈએ. સા°ય હોય છે તે ઉપરથી દ: ખાb ું જ. ભેદ ચોnખો તર@ આવવો જોઈએ.
¬ખનો ઉપયોગ બંને કર: . પણ ચાર@ દ: વદશ+ન કર: , બોગી નાટકચેટકમાં લીન
રહ:. બંને કાનનો ઉપયોગ કર: . પણ એક ઈરભજન સાંભળે , બીજો િવલાસી ગીતો
સાંભળવામાં

મોજ

માણે.

બંને

Sગરણ

કર: .

પણ

એક

S0તાવ4થામાં

Ñદયમંfદરમાં dબરાજતા રામને વીનવે, બીજો નાચરં ગની I ૂનમાં Z ૂવા=ું ભાન
u ૂલી Sય. બંને જમે. પણ એક શર@રJપી તીથ+eે{ને નભાવવા " ૂરb ું દ: હને ભાું
આપે, બીજો 4વાદને ખાતર દ: હમાં અનેક વ4b ુઓ ભર@ તેને \ુગ+િધત કર@ % ૂક:.
આમ બંનેના આચારિવચારમાં ભેદ રા જ કર: ; અને એ ~તર fદવસે fદવસે વધે,
ઘટ: નહk.
ચય+ એટલે મનવચનકાયાથી સવ+ ઈ£&યોનો સંયમ. આ સંયમને સા?ુ ઉપર
માણે યાગોની આવયકતા છે એમ Mુ ં fદવસે fદવસે જોતો ગયો. આR પણ
જોઈ રો hં. યાગના eે{ને સીમા જ નથી, Rમ ચય+ના મfહમાને નથી.
આું ચય+ અTપ યને સાય નથી. કરોડોને સા?ુ તો એ હંમેશાં ક:વળ
આદશ+Jપે જ રહ:શે. ક:મ ક:, યનશીલ ચાર@ પોતાની ઊણપો=ું િનય દશન
+
કરશે, પોતાનામાં i ૂણેખોચર: hપાઈ રહ:લા િવકારોને ઓળખી લેશે, ને તેમને
કાઢવા સતત યન કરશે. zયાં લગી િવચારો ઉપર એવો કાm ૂ નથી મQયો ક:
ઈછા િવના એક પણ િવચાર ન આવે, યાં લગી સં" ૂણ+ ચય+ નથી.
િવચારમા{ િવકાર છે . તેને વશ કરવા એટલે મનને વશ કરુ.ં અને મનને વશ
કરું તે વાGુને વશ કરવા કરતાંયે કfઠન છે . આમ છતાં જો આમા છે , તો આ
વ4b ુ પણ સાય છે જ. આપણને %ુક:લીઓ આવી નડ: છે તેથી એ અસાય છે
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એમ કોઈ ન માને. એ પરમ અથ+ છે . અને પરમ અથ+ને સા?ુ પરમ યનની
આવય તા હોય એમાં qું આrય+ ?
પણ આું ચય+ ક:વળ યનસાય નથી એ મ1 દ: શમાં આવીને જોGુ.ં યાં લગી
Mુ ં % ૂછા+માં હતો એમ કહ@ શકાય. Øળાહારથી િવકાર જડ% ૂળથી નાm ૂદ થાય એમ
મ1 માની લીધે},ું ને Mુ ં અdભમાનથી માનતો ક: હવે માર: કંઈ કરવાપxું નથી.
પણ આ િવચારના કરણને પહ`ચવાને વાર છે . દર°યાન એટ}ું કહ@ દ:  ું
આવયક છે ક:, ઈરસાeાકાર કરવાને અથ- મ1 Nયાnયા આપી છે તેવા
ચય=
+ ું Rઓ પાલન ઈછે છે , તેઓ જો પોતાના યનની સાથે જ ઈર
ઉપર ¡ધા રાખનારા હોય, તો તેમને િનરાશ થવા=ું કqું કારણ નથી.
वषया विनवत6ते िनराहारःय दे हनः ।
रसवजै रसो Bयःय परं CंEवा िनवत6ते ।।*
તેથી, રામનામ ને રામ[ૃપા એ જ આમાથ²ને છે વટ=ું સાધન છે , એ વ4b ુનો
સાeાકાર મ1 fહ|\ુ4તાનમાં જ કય5.

*િનરાહાર@ના િવષયો તો શાંત થાય છે , પણ રસ નથી શમતા; રસ પણ
ઈરદશ+નથી શમે છે . - ગીતા, અ૦ ૨. લો૦ ૫૯.
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9.

 "

ભોગો ભોગવવાનો આરં ભ તો કય5, પણ તે ટક@ ન શBો. રાચરચી}ું વસાવતાં
તો મને મને તે ઉપર મોહ ન જ ઊપ શBો. એતલે ઘર વસાNGું તેવો જ મ1
ખરચ ઓhં કરવાનો આરં ભ કય5. ધોબી=ું ખરચ પણ વધાર: લા^Gુ.ં અને વળ@
ધોબી િનયિમતપણે કપડાં ન આપે તેથી બે{ણ ડઝન ખમીસથી ને તેટલા
કૉલરથી પણ મા?ું ન નભે. કૉલર રોજ બદલવા; ખમીસ રોજ નfહ| તો એકાંતર:
બદલવા. એટલે બે તરફથી ખરચ થાય. આ મને નકા%ું જણાGુ.ં એટલે ધોવાનો
સરં Sમ વસાNયો.ધોવાની કળાની ચોપડ@ વાંચીને ધોવા=ું શીnયો. પનીને પણ
શીખNGુ.ં કંઇક બોજો તો વયો જ, પણ નું હb ું એટલે િવનોદ થતો.
મારો પહ:લો હાથે ધોયેલો કૉલર તો Mુ ં કદ@ u ૂ}ું તેમ નથી. એમાં આર વધાર:
ચડ:લ ને ઈ4તર@ " ૂર@ ગરમ નહોતી. વળ@, કૉલર દાઝી જવાની બીક: ઈ4તર@
બરોબર દાબી નહk, તેથી તે અÉડ તો બ£યો પણ તેમાંથી આર ખયા+ કરતો
હતો !
આવે હાલે Mુ ં કોટ+માં ગયો ને બાfર4ટરોને મSક કરવા=ું સાધન બ£યો. પણ
મારામાં આવી મSક સહન કરવાની શfકત તે કાળે પણ ઠ@ક હતી.
'કોલર હાથે ધોવાનો આ પહ:લો અખતરો છે , એટલે તેમાંથી આર ખર: છે . મને એ
અડચણકતા+ નથી, ને વળ@ તમને બધાને આટલો િવનોદ " ૂરો પાું hં એ
વધારાનો નફો. ' મ1 iુલાસો કય5.
'પણ ધોબી Bાં નથી મળતા?' એક િમ{ે " ૂછÒુ.ં
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'અહk ધોબીનો ખરચ મને તો અસ લાગે છે . કૉલરની fકઅત Rટલી ધોવાઈ
થાય અને એ આપતાં છતાં ધોબીની ¤ુલામી ભોગવવી. એના કરતાં હાથે ધોું Mુ ં
પસંદ ક?ું hં.'
આ 4વાવલંબનની i ૂબી Mુ ં િમ{ોને ન સમSવી શBો.
માર: કહ: ું જોઈએ ક: છે વટ: ધોબીના ધંધામાં મારા કામ" ૂરતી [ુ44શળતા મ1 મેળવી
લીધી હતી, અને ધોબીના ધોણ કરતા ઘર=ું ધોણ %ુÐલ ઊતરb ું નહોb.ું કૉલર=ું
અÉડપxું તેમ જ ચળકાટ ધોબીના ધોયેલ કૉલર કરતાં ઊતરતાં નહોતા.
ગોખલેની પાસે 4વ. મહાદ: વ ગોિવ|દ રાનડ:ની સાદ@Jપ એક ઉપરણો હતો. એ
ઉપરણો ગોખલે અિતશય જતનથી રાખતા અને ખાસ સંગે જ વાપરતા.
જોહાિનસબગ+માં તેમના માનમાં R ખાxું આપવામાં આNGું હb ું તે મેળાવડાનો
સંગ મહવનો હતો. દdeણ આfgકામાં આ તેમ=ું મોટામાં મોું ભાષણ હb.ું તેથી
તે સંગે તેમને પેલો ઉપરણો વાપરવો હતો. તે ચોળાયેલો હતો ને તેને ઈ4તર@
કરવાની જJર હતી.ધોબી મેળવી તેની પાસે b ુરત ઈ4તર@ કરાવવી એ અસંભિવત
હb.ું માર@ કળાનો ઉપયોગ કરવા દ: વાની મ1 માગણી કર@.
'તાર@ વક@લાતનો Mુ ં િવાસ 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 સંભળાવી.
મ1 િવનય કય5 ને ડાઘ ન પડવા દ: વાની ખોળાધર@ આપી. મને ઈ4તર@ કરવાની
રS મળ@. માર@ [ુશળતા=ું મને માણપ{ મળ@ X ૂÎું ! હવે મને જગત
માણપ{ ન આપે તો qું થGું ?
Rમ ધોબીની ¤ુલામીમાંથી Mુ ં ¶ટàો તેમ હSમની ¤ુલામીમાંથી પણ ¶ટવાનો
સંગ આNયો. હSમત તો િવલાયત જનારા સMુ હાથે કરતા શીખે જ. પણ વાળ
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કાપવા=ું કોઈ શીખતા હોય એવો મને nયાલ નથી. િટોfરયામાં Mુ ં એક વેળા એક
~0ેજ હSમની \ુકાને પહ`યો. તેણે માર@ હSમત કરવાની ઘસીને ના પાડ@ ,
ને ના પાડવામાં R િતર4કાર બતાNયો તે વધારાનો . મને \ુ:ખ થGુ.ં Mુ ં પહ`યો
બSરમાં. વાળ કાપવાનો સંચો ખર@યો ને અર@સાની સામે ઊભા રહ@ વાળ
કા_યા. વાળ Rમ તેમ કપાયા તો ખરા; પણ પાછળના કાપતાં બMુ %ુક:લી પડ@.
સીધા તો ન જ કપાયા. કોટ+માં 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 આય+ ન થGું ખ?ું જોતાં પેલા હSમનો કશો દોષ ન હતો.
જો તે યામવણ+ લોકોના વાળ કાપે તો તેની કમાણી Sય. આપણે Bાં આપણા
અ4" ૃયોના વાળ ¨ચવણા+ fહ|\ુઓના હSમ પાસે કપાવા દઈએ છ@એ ? એનો
બદલો મને દdeણ આfgકામાં એક નહk પણ અનેક વેળા મQયો છે ; અને આપણા
દોષ=ું એ પfરણામ છે એવી માર@ સમજ હોવાથી મને એ વાતનો કદ@ રોષ નથી
ચડPો.
4વાવલંબન અને સાદાઈના મારા શોખે આગળ જતાં R તી« 4વJપ પકડું તે= ું
વણ+ન તો તેને 4થળે આવશે. તે વ4b ુ=ું % ૂળ તો અસલથી જ હb.ું તેને ફાલવાને
સા?ુ મા{ િસ|ચનની આવયકતા હતી. તે િસ|ચન અનાયાસે જ મળ@ રKુ.ં
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10.  F 2p
સને ૧૮૯૭થી '૯૯ દર°યાનના જ|દગીના બીS અનેક અ=ુભવો છોડ@ને હવે
બોઅર Gુs ઉપર આું hં. આ Gુs zયાર: થGું યાર: માર@ પોતાની લાગણી ક:વળ
બોઅરો તરફ હતી. પણ આવી બાબતમાં Nય તગત િવચારો %ુજબ કામ કરવાનો
અિધકાર મને હaુ ા_ત નથી થયો એમ Mુ ં માનતો હતો. આ બાબતની
ગડમથલ=ું Z ૂÆમ િનર@eણ મ1 દdeણ આfgકાના સયા0હના ઇિતહાસમાં કGુH છે ,
તેથી અહk કરવા નથી ઇછતો. જાZુને તે ઇિતહાસ વાંચી જવા Z ૂચુ hં. અહk
તો એટ}ું જ કહ: ું બસ છે ક:, dfટશ રાzય તરફની માર@ વફાદાર@ મને તે Gુsમાં
ભાગ લેવા બળાકાર: ઘસડ@ ગઇ. મને લા^Gું ક:, જો Mુ ં dfટશ રº યત તર@ક: હકો
માગી રો હતો, તો dfટશ રº યત તર@ક: dfટશ રાzયના રeણમાં ભાગ
આપવાનો મારો ધમ+ હતો. fહ|\ુ4તાનની સં" ૂણ+ ઉિત dfટશ સાાzયમાં થઇ શક:
એવો મારો અdભાય તે કાળે હતો. તેથી, Rટલા સાથીઓ મQયા તેટલા મેળવીને
અને અનેક %ુસબીતો વેઠ@ને અમે ઘાયલ થયેલાeની qુ ૂષા કરનાર@ એક ુકડ@
ઊભી કર@. અયાર Zુધી સામા£ય ર@તે અહkના ~0ેજોમાં fહ|દ@ઓ જોખમનાં કામ
ન ખેડ,: 4વાથ+ ઉપરાંત બીaુ ં કqું તેમને ન Z ૂઝે, એવી જ મા£યતા હતી. તેથી
ઘણા ~0ેજ િમ{ોએ મને િનરાશાના જ જવાબો આ_યા. મા{ દા. m ૂથે i ૂબ
ઉ!ેજન આ_Gુ.ં તેમણે અમને ઘાયલ યોાઓની સારવાર કરવાની તાલીમ
આપી. અમાર@ લાયકાતનાં દા તરનાં માણપ{ો મેળNયાં. િમ. લોટન તથા
મરMમ
ૂ િમ. એ4કંબે પણ આ પગ}ું પસંદ કGુ.H આખર: લડાઇમાં સેવા કરવા
દ: વાની અમે સરકારને અર કર@. જવાબમાં સરકાર: ઉપકાર મા£યો. પણ અમાર@
સેવાની તે વેળા જJર નહોતી એમ અમને જણાવવામાં આNGુ.ં
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પણ માર: એવી 'ના'થી સંતોએ માની બેસું નહોb.ું દા. m ૂથની મદદ લઇ તેમની
સાથે Mુ ં નાતાલના dબશપને મQયો. અમાર@ ુકડ@માં ઘણા d4તી fહ|દ@ઓ હતા.
dબશપને માર@ માગણી બMુ ગમી. તેમણે મદદ કરવા=ું વચન આ_Gુ.ં
દર°યાન, સંજોગો પોતા=ું કામ કર@ રા હતા. બોઅરોની તૈયાર@, દ+ઢતા, વીરતા,
ઈયાદ@ ધાયા+ કરતાં વધાર: તેજ4વી નીવડPાં. સરકારને ઘણા રં ગJટોનો ખપ
પડPો, અને ~તે અમાર@ માગણીનો 4વીકાર થયો.
આ ુકડ@માં લગભગ ૧,૧૦૦ જણ હતા. તેમાં લગભગ ૪૦ %ુખી હતા. બીS
{ણસ1ક 4વતં{ fહ|દ@ઓ ભરતીમાં દાખલ થયા હતા. બાક@ના dગરમીfટયા હતા.
દા. m ૂથ પણ અમાર@ સાથે હતા. ુકડ@એ કામ સરસ કGુ,H જોક: તેને દાJગોળાની
બહાર કામ કરવા=ું હb ું અને તેને 'ર: ડ Vોસ'[૧] =ું રeણ હb.ું છતાં ભીડને સમયે
દાJગોળાની હદની ~દર કામ કરવાની તક પણ અમને મળ@. આવા જોખમમાં ન
ઊતરવાનો કરાર સરકાર: પોતાની ઇછાથી અમાર@ જોડ: કય5 હતો. પણ
4પયાંકોપની હાર પછ@ 4થિત બદલાઇ. તેથી જનરલ mુલર: સંદ:શો મોકલાNયો ક:,
જોક: અમે જોખમ વહોરવાને બંધાયેલા નહોતા, છતાં જો અમે તે ું જોખમ
વહોર@ને ઘાયલ િસપાઇઓને તેમ જ અમલદારોને રeણeે{માંથી ¨ચક@
ડોળ@ઓમાં ખસેડ@ લઇ જવા તૈયાર થઇqું તો સરકાર ઉપકાર માનશે. અમે તો
જોખમ વહોરવા તપર જ હતા. એટલે 4પયાંકોના Gુs પછ@ અમે દાJગોળાની
હદની ~દર કામ કરતા થઇ ગયા.
આ fદવસોમાં બધાને ઘણી વાર દહાડાની વીસપચીસ માઇલની મજલ કરવી
પણતી; અને એક વખત તો ઘાયલોને ડોળ@માં ¨ચક@ને તેટલા માઇલ ચાલું
પડું હb.ું R ઘાયલ થયેલ યોsાઓને અમાર: આમ ¨ચક@ને જવા=ુ હb ું તેમાં
જનરલ ુડગેટ વગેર: પણ હતા.

www.mkgandhi.org

Page 262

સયના યોગો અથવા આમકથા

છ અઠવાfડયાંને ~તે અમાર@ ુકડ@ને િવદાયગીર@ આપવામાં આવી. 4પયાંકોપ
અને વાલVા£ઝની હાર પછ@ લેડ@4મથ વગેર: 4થળોને બોઅરોના ઘેરામાંથી
મહાવેગે %ુ ત કરવાનો િવચાર dfટશ સેનાપિતએ માંડ@ વાQયો હતો, અને
Ú^લ1ડથી તથા fહ|\ુ4તાનથી બીS વધાર: લકરની રાહ જોવાનો તથા ધીમે કામ
લેવાનો િનrય કય5 હતો.
અમારા નાનકડા કામની તે વેળા તો બMુ 4b ુિત થઇ. એથી fહ|દ@ઓની િતtઠા
વધી. 'છે વટ: fહ|દ@ઓ સાાzયના વારસ તો છે જ' એવાં ગીતો ગવાયાં. જનરલ
mુલર: અમાર@ ુકડ@ના કાય+ની ખર@તામાં તાર@ફ કર@. %ુખીઓને લડાઈના ચાંદ
પણ મQયા.
fહ|દ@ કોમ વધાર: સંગfઠત થઇ. Mુ ં dગરમીfટયા fહ|દ@ઓના સંગમાં ઘણો વધાર:
આી શBો. તેમનામાં વધાર: S¤ૃિત આવી. અને fહ|\ુ, %ુસલમાન, d4તી, મ&ાસી,
¤ુજરાતી, િસ|ધી બધા fહ|દ@ છ@એ એ લાગણી વઘાર: દ+ઢ થઇ. સMુએ મા£Gું ક: હવે
fહ|દ@ઓ ઉપરનાં \ુ:ખ \ૂર થવાં જ જોઇએ. ગોરાઓની વત+x ૂકમાં પણ તે વખતે
તો ચોnખો ફ:રફાર જણાયો.
લડાઇમાં R ગોરાઓનો સંગ પડPો તે મીઠો હતો. હSરો 'ટોમી'ઓના સહવાસમાં
અમે આNયા. તેઓ અમાર@ સાથે િમ{ભાવે વત+તા ને અમે તેમની સેવા સા?ુ હતા
એ Sણી ઉપકાર માનતા.
મ=ુtય4વભાવ \ુ:ખને સમયે ક:વો પીગળે છે એ=ું એક મIુર 4મરણ અહk ન`યા
િવના ન રહ@ શકાય. અમે ચીવલી છાવણી તરફ જતા હતા. આ એ જ eે{ હb ું
zયાં 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
ૂ કર@ રા હતા. સMુ તર4યા હતા. પાણી પીવાને સા?ુ
સખત હતો. અમે [ચ
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ર4તામાં એક નાનકડો ઝરો હતો. કોણ પહ:લાં પાણી પીએ ? 'ટોમી'ઓ પી રા
પછ@ આપણે પીqું એમ મ1 ધાGુH હb.ું 'ટોમી'ઓએ અમને જોઇ b ુરત અમને પહ:લાં
પાણી પીવા દ: વા આ0હ માંડPો, ને અમે ઘણી વાર Zુધી અમાર@ વચે 'તમે
પહ:લાં, અમે પછ@' એવી મીઠ@ તાણતાણ ચાલી.

1. એટલે લાલ 4વિતકGુsમાં આ dચíવાળા પ¸ા qુ¡ષાનાં કામ કરનારને ડાબે .
વIુ િવગત .શક: તેવા િનયમ હોય છે શüુ પણ તેમને ઇS ન કર@ .હાથે બાંધે છે
માટ: aુઓ'દdeણ આfgકાના સયા0હનો ઇિતહાસ' ખંડ ૧, ૯ .
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= b"-'кC
11. ш 
સમાજ=ું એક પણ ~ગ અવાવ?ુ રહ: એ મને હમેશાં iં ૂ Gું છે . Sના દોષો
ઢાંક@ને તેનો બચાવ કરવો અથવા દોષો \ુર કયા+ િવના હકો મેળવવા એ મને
હમેશાં અ?ુચb ું લા^Gું છે . તેથી દdeણ આfgકામાં વસતા fહ|દ@ઓ ઉપર=ું એક
તહોમત, Rમાં કંઇક વaુદ હb,ું તેનો ઈલાજ કરવા=ું કાય+ મારા યાંના વસવાટના
આરં ભકાળમાં જ યોzGું હb.ું fહ|દ@ઓ " ૂતના ઘરબાર 4વછ નથી રાખતા ને બMુ
મેલા રહ: છે એ આળ વખતોવખત % ૂકવામાં આવb.ું આ આળને નાmુદ કરવા
આરં ભમાં કોમના %ુnય ગણાતા માણસોના ઘરોમાં તો Zુધારા થઇ જ ગયા હતા.
પણ ઘરોઘર ફરવા=ું તો જયાર: ડરબનમાં મરક@ના વેશનો ભય લા^યો યાર:
શJ થGુ.ં આમાં °Gુનીિસપાલીટ@ના અમલદારોનો પણ ભાગ હતો અને એમની
સંમિત હતી. અમાર@ મદદ મળવાથી તેમ=ું કામ હળું થGું ને fહ|દ@ઓને ઓછ@
હાડમાર@ વેઠવી પાડ@. ક:મ ક:, સામા£ય ર@તે જયાર: મરક@ ઈયાfદના ઉપ&વ થાય
યાર: અમલદારો ઘંઘા થાય છે , વધાર: પડતા ઉપાયો યોR છે , ને તેમની નજરમાં
Rઓ અળખામણા હોય તેઓની ઉપર તેમનો દાબ અસ થઇ પડ: એવો નીવડ:
છે . આ સખતીમાંથી કોમ પોતાની મેળે જ ચાંપતા ઉપાયો લેવાથી ઊગર@ ગઈ.
મને ક:ટલાક કડવા અ=ુભવો પણ થયા. મ1 જોGું ક:, 4થાિનક સરકાર પાસે હકોની
માગણી કરવામાં Rટલી સહ:લાઈથી Mુ ં કોમની મદદ લઇ શકતો હતો, તેટલી
સહ:લાઈથી લોકોની પાસે તેમની ફરજ અદા કરાવવાના કામમાં મદદ મેળવી
શBો નfહ. ક:ટલીક જ^યાએ અપમાન થતાં, ક:ટલીક જ^યાએ િવનય" ૂવક
+
બેદરકાર@ બતાવવામાં આવતી. ગંદક@ સાફ કરવાની તકલીફ લેવી એ વસ%ું
લાગb.ું પૈસા ખરચવા=ું તો બને જ ક:મ ? લોકોની પાસેથી કંઈ પણ કામ કરાવું
હોય તો ધીરજ રાખવી જોઈએ એ પાઠ Mુ ં વધાર: સાર@ ર@તે શીnયો. Zુધારાની
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ગરજ રહ@ Zુધારકને પોતાને; R સમાજમાં તે Zુધારો ઈછે છે યાંથી તો તેણે
િવરોધની, િતર4કારની ને Sનના જોખમની પણ આશા રાખવી રહ@. Zુધારક Rને
Zુધારો માને તેને સમાજ [ુધારો કાં ન માને ? અથવા કદાચ [ુધારો ન માને
તોપણ તે તરફ ઉદાસીન કાં ન રહ: ?
આ ¬દોલન=ું પfરણામ એ આNGું ક:, fહ|દ@ સમાજમાં ઘરબાર 4વછ રાખવાની
અગયનો ઓછાવ!ા માણમાં 4વીકાર થયો. અમલદારવગ+ આગળ માર@ શાખ
વધી. તેઓ સમzયા ક:, મારો ધંધો મા{ ફfરયાદો જ કરવાનો અથવા હકો જ
માગવાનો નહોતો; પણ ફfરયાદ કરવામાં ક: હકો માગવામાં Mુ ં Rટલો દઢ હતો
તેટલો જ ¬તfરક Zુધારણાને સા?ું પણ ઉસાહ@ ને દઢ હતો.
પણ હaુ સમાજની  ૃિતને બી એક fદશામાં ખીલવવા=ું બાક@ રહ:b ું હb.ું આ
સં4થાનવાસીઓએ ભારતવષ+ યેનો પોતાનો ધમ+ પણ સંગ 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 ૧૮૫૭માં \ુકાળ હતો ને પાછો બીજો સખત \ુકાળ ૧૮૯૯માં પડPો. આ બે
\ુકાળને સમયે દdeણ આfgકાથી સાર@ મદદ ગયેલી. પહ:લા \ુકાળ વખતે R
રકમ એકઠ@ થઇ શક@ હતી તેના કરતાં બીS \ુકાળ વખતે ઘણી સાર@ રકમ થઇ
હતી. આ ઉઘરાણામાં ~0ેજોની પાસે પણ અમે ફાળો માંગેલો. 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 Zુધી કાયમ છે . અને આપણે
જોઈએ છ@એ ક:, ભારતવષમ
+ ાં સાવ+જિનક સંકટને સમયે દdeણ આfgકા તરફથી
સાર@ રકમો યાં વસતા fહ|દ@ઓ હમેશાં મોકલે છે .
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આ ર@તે, દdeણ આfgકાના fહ|દ@ઓની સેવા કરતાં Mુ ં પોતે ઘણી વ4b ુઓ એક
પછ@ એક અનાયાસે શીખી રો હતો. સય એક િવશાળ  ૃe છે . તેને R°સેવે તેમ
તેમાંથી અનેક ફળો નીપજતાં જોવામાં આવે છે . તેને ~ત જ હોતો નથી. Rમ Rમ
તેમાં ¨ડ: ઊતર@એ તેમ તેમ તેમાંથી રનો મQયા કર: છે , સેવાના સંગો જડPા
કર: છે .
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12. = ш
લડાઈના કામમાંથી ¶ટા થયા પછ@ મને લા^Gું ક: હવે મા?ું કામ દdeણ આfgકામાં
નથી પણ દ: શમાં છે . દdeણ આfgકામાં બેઠો બેઠો Mુ ં કાંઈક સેવા તો જJર ક?ું, પણ
યાં મારો %ુnય ધંધો 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 ભા4Gું ક:
દ: શ જવાથી મારો ઉપયોગ વધાર: થઈ શકશે. નાતાલમાં િમ. ખાન અને
મનZુખલાલ નાજર હતા જ.
મ1 સાથીઓ આગળ %ુ ત થવાની માગણી કર@. ઘણી %ુસીબતે એ માગણીનો
શરતી 4વીકાર થયો. શરત એ હતી ક:, એક વષ+ની ~દર જો કોમને માર@ જJર
જણાય તો માર: પાhં દdeણ આfgકા જુ.ં મને આ શરત કઠણ લાગી, પણ
ેમપાશથી Mુ ં બંધાયેલો હતો :
કાચે ર: તાંતણે મને હરએ બાંધી
Rમ તાણે તેમ તેમની ર:
મને લાગી કટાર@ ેમની.
આ મીરાંબાઈની ઉપમા થોડ:ઘણે ~શે મને લા¤ુ પડતી હતી. પંચ પણ પરમેર
જ છે . િમ{ોના બોલને Mુ ં તરછોડ@ નહોતો શકતો. મ1 વચન આ_Gું ને રS મેળવી.
ં નાતાલ સાથે જ હતો એમ કહ:વાય. નાતાલના
આ વેળા મારો િનકટ સંબધ
fહ|દ@ઓએ મને ેમા% ૃતથી નવડાવી % ૂBો. ઠ:કઠ:કાણે માનપ{ો આપવાની
સભાઓ થઈ, અને દર: ક ઠ:કાણેથી કkમતી ભેટો આવી.
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૧૮૯૬માં zયાર: Mુ ં દ: શ આવેલો યાર: પણ ભેટો મળે લી, પણ આ વખતની ભેટોથી
ને સભાઓનાં \ૃયથી Mુ ં અકળાયો. ભેટોમાં સોનાચાંદ@ની વ4b ુઓ તો હતી જ પણ
તેમાં હ@રાની વ4b ુઓ પણ હતી.
આ બધી વ4b ુઓનો 4વીકાર કરવાનો મને શો અિધકાર હોય ? એનો 4વીકાર ક?ું
તો કોમની સેવા Mુ ં પૈસા લઈને નહોતો કરતો એમ મારા મનને ક:મ મનાું ? આ
ભેટોમાં, થોડ@ અસીલોની બાદ કરતાં બાક@ બધી ક:વળ માર@ Sહ:ર સેવાને ~ગે
જ હતી. વળ@ માર: મન તો અસીલો અને બીS સાથીઓ વચે કશો ભેદ નહોતો.
%ુnય અસીલો બધા Sહ:ર કામમાં પણ મદદ દ: નારા હતા.
વળ@, આ ભેટોમાં એક પચાસ ગીનીનો હાર ક4b ૂરબાઈને સા?ુ હતો. પણ એને
મળે લી વ4b ુ પણ માર@ સેવાને ~ગે હતી, એટલે તેને નોખી તારવી ન શકાય.
R સાંR આમાંની %ુnય ભેટો મળ@ હતી તે રાિ{ મ1 બાવરાની Rમ Sગીને ગાળ@.
ં ૂ ઊકલે નહk. સ1કડોની ભેટ જતી
મારા ઓરડામાં ¬ટા માયા+ કયા+. પણ કંઈ ¤ચ
કરવી એ ભાર: પડb ું હb.ું રાખવી એ વધાર: ભાર: લાગb ું હb.ું
Mુ ં કદાચ ભેટો રવી શ[ું. પણ મારાં બાળકો=ું qું ? ી=ું qું ? તેમને િશeણ તો
સેવા=ું મળb ું હb.ું સેવા=ું દામ લેવાય નહk એમ હમેશાં સમSવવામાં આવb ું
હb.ું ઘરમાં કkમતી દાગીના વગેર: Mુ ં નહોતો રાખતો. સાદાઈ વધતી જતી હતી.
આવી 4થિતમાં સોનાની ઘfડયાળો કોણે વાપરવી ? સોનાના અછોડા ને હ@રાની
વkટ@ઓ કોણે પહ:રવાં ? ઘર: ણાંગાંઠાનો મોહ તજવા યાર: પણ Mુ ં બીSઓને
કહ:તો. હવે આ દાગીના ને ઝવેરાત=ું માર: qું કરું ?
મારાથી આ વ4b ુઓ ન જ રખાય એવા િનણ+ય ઉપર Mુ ં આNયો. પારસી ?ુ4તમ
ઇયાfદને આ દાગીનાઓના Â4ટ@ઓ નીમી તેમના પર લખવાનો કાગળ ઘડPો, ને
સવારમાં ી"ુ{ાfદની સાથે મસલત કર@ મારો ભાર હળવો કરવાનો િનrય કય5.
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ધમ+પનીને

સમSવવા=ું %ુક:લ

પડશે

એ

Mુ ં

Sણતો

હતો.

બાલકોને

સમSવવામાં %ુ§લ %ુક:લી નહk આવે એવી મને ખાતર@ હતી. તેમને વક@લ
નીમવાનો િવચાર કય5.
બાલકો તો b ુરત સમzયા. Õઅમાર: એ દાગીનાઓ=ું કામ નથી. આપણે તે બIું
પાhં જ આપુ.ં ને કદાચ આપણને એવી વ4b ુ જોઈતી હશે તો આપણે પોતે Bાં
નથી લઈ શકતા ?Õ આમ તેઓ બોTયા.
Mુ ં રા થયો. Õયાર: બાને તમે સમSવશો ને ?Õ મ1 " ૂછÒુ.ં
ÕજJર, જJર. એ અમા?ું કામ. એને Bાં એ દાગીના પહ:રવા છે ? એ તો અમાર:
સા?ુ રાખવા ઈછે . અમાર: એ ન જોઈએ, પછ@ એ શાની હઠ કર: ?Õ
પણ કામ ધાયા+ કરતાં વસ%ું નીવડુ.ં
Õતમાર: ભલે ખપ ન હોય, તમારા છોકરાઓને ભલે ન હોય. બાળકોને Rમ ચડાવો
તેમ ચડ:. ભલે મને પહ:રવા ન દો, પણ માર@ વMુઓ=ું qું ? એમને તો ખપ
આવશે ? અને કોણ Sણે ક: કાલે qું થશે ? એતલા હ:તથી આપેલી વ4b ુઓ પાછ@
ન દ: વાય.Õ આમ વા^ધારા ચાલી ને તેની સાથે અુધારા મળ@. બાળકો મÉમ
રા, માર: ડગવાપxું નહોb.ું
મ1 હળવેથી કKું : Õછોકરાઓ પરણે તો ખરા. આપણે Bાં બાળવયે પરણાવવા
છે ? મોટા થાય યાર: તો તે પોતે જ ભલે કરું હોય તે કર: . અને આપણે Bાં
ઘર: ણાંની શોખીન વMઓ
ગોતવી છે ? છતાં કંઈ કરાવું જ પડ: તો Mુ ં Bાં નથી
ુ
બેઠો ?Õ
ÕS·યા તમને. મારાં ઘર: ણાં પણ લઈ લીધાં એ જ તમે ના ? મને Zુખે નથી
પહ:રવા દ@Iું એ તમે માર@ વMુઓને સા?ુ qું લેવાના હતા ? છોકરાઓને આજથી
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વેરાગી બનાવી રા છો ! એ દાગીના નહk પાછા અપાય. અને મારા હાર ઉપર
તમારો શોહક ?Õ
Õપણ એ હાર તાર@ સેવાને ખાતર ક: માર@ સેવાને ખાતર મQયો છે ?Õ મ1 " ૂછÒુ.ં
Õભલે ને. તમાર@ સેવા એટલે માર@ પણ થઈ. માર@ પાસે રાતદહાડો મaૂર@ કરાવી
એ સેવામાં નહk ગણાb ું હોય ? રડાવીને પણ Rને ને તેને ઘરમાં રાnયા ને
ચાકર@ઓ કરાવી તે= ું qું ?Õ
આ બધાં બાણ અdણયાળાં હતાં. એમાંનાં ક:ટલાંક વાગતાં હતાં. પણ ઘર: ણાં તો
માર: પાછાં આપવાં જ હતાં. ઘણી વાતોમાં Mુ ં Rવી તેવી સંમિત લઈ શBો.
૧૮૯૬માં મળે લી ને ૧૯૦૧માં મળે લી ભેટો પાછ@ આપી. તે= ું Â4ટ બ£Gું ને તેનો
Sહ:ર કામને સા?ુ ઉપયોગ, માર@ ઈછા %ુજબ અથવા Â4ટ@ઓની ઈછા %ુજબ,
થાય એ શરતે તે બ1કમાં %ુકાઈ. એ ઘર: ણાં વેચવા િનિમ!ે ઘણી વેળા Mુ ં પૈસા
એકઠા કર@ શBો hં. આR પણ આપિ!ફાળા તર@ક: તે મોaૂદ છે ને તેમાં  ૃs
થતી ગઈ છે .
આ પગલાને િવષે મને કદ@ પrા!ાપ થયો નથી. fદવસો જતાં ક4b ૂરબાઈને પણ
તેની યો^યતા જણાઈ ગઈ. અમે ઘણી લાલચોમાંથી ઊગયા+ છ@એ.
Sહ:ર સેવકને ~ગત ભેટો ન હોય એવા અdભાય ઉપર Mુ ં આવેલો hં.
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13. = ш
આમ દ: શ જવા િવદાય થયો. ર4તામાં મોર: િશયસ આવb ું હb.ું યાં 4ટ@મર લાંબો
વખત રોકાઇ હતી. તેથી મોર: િશયસમાં ઊતય5ને યાંની 4થિતનો ઠ@ક અ=ુભવ
લીધો. એક રાત યાંના ગવન+ર, સર ચાTસ+ Ã ૂસને યાં પણ ગાળ@ હતી.
fહ|\ુ4તાન પહ`યા પછ@ થોડો સમય ફરવામાં ગાQયો. આ સને ૧૯૦૧ની સાલ
હતી. એ વષન
+ ી મહાસભા કલક!ે હતી. દ@નશા એદલ વાછા %ુખ હતા. માર:
મહાસભામાં તો જવા=ું હb ું જ. મહાસભાનો મારો આ પહ:લો અ=ુભવ હતો.
ં ઈથી R ગાડ@માં સર fફરોજશા નીકQયા તે જ ગાડ@માં Mુ ં ગયો હતો. તેમની
%ુબ
સાથે માર: દdeણ આfgકા િવષે વાત કરવાની હતી. મને તેમના ડ³બામાં એક
4ટ: શન લગી જવાની આા હતી. તેમણે તો ખાસ સ} ૂન રોÎું હb.ું તેમના
બાદશાહ@ ખરચથી ને દમામથી Mુ ં વાક:ફ હતો. R 4ટ: શને તેમના ડ³બામાં જવાની
મને આા હતી તે 4ટ: શને Mુ ં ગયો. તેમના ડ³બામાં એ વખતે તે વેળાના
દ@નશા અને તે વેળાના ચીમનલાલ સેતલવાડ શેઠ બેઠા હતા. તેમની સાથે
રાzયકરણ ચાલી રKું હb.ું મને જોઈને સર fફરોજશા બોTયાઃ 'ગાંધી, તમા?ું
કામ સરવા=ું નથી. તમે કહ:શો તે ઠરાવ તો અમે પાસ કર@ દઈqુ,ં પણ આપણા
દ: શમાં જ આપણને શા હક મળે છે ? Mુ ં તો મા=ું hં ક: zયાં લગી આપણા દ: શમાં
આપણને સ!ા નથી યાં લગી સં4થાનોમાં તમાર@ 4થિત Zુધર@ નહk શક:.'
Mુ ં તો આભો જ થઈ રો. સર ચીમનલાલે ટાપશી " ૂર@. સર દ@નશાએ માર@ સામે
દયામણી નજર: જોGુ.ં
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ં
મ1 સમSવવા કÚક યન કય5. પણ %ુબઈના
બેતાજ બાદશાહને મારા Rવો qું
સમSવી શક:? મને મહાસભામાં ઠરાવ રaૂ કરવા દ: શે એટલાથી મ1 સંતોષ
મા£યો.
'ઠરાવ ઘડ@ને મને બતાવR હ`, ગાંધી!' સર દ@નશા વાછા મને ઉ!ેજન દ: વા
બોTયા.
મ1 ઉપકાર મા£યો. બીR 4ટ: શને Rવી ગાડ@ ઊભી રહ@ તેવો Mુ ં ભા^યો ને મારા
ડ³બામાં પેસી ગયો.
કલક!ે પહ`યા. શહ:ર@ઓ %ુખ વગેર: નેતાઓને ધામI ૂમથી લઈ ગયા. મ1 કોઈ
4વયંસેવકને " ૂછÒુ,ં 'માર: Bાં જુ?ં '
તે મને fરપન કૉલેજમાં લઈ ગયો. તેમાં ઘણા િતિનિધઓનો સમાસ હતો. માર:
સÔા^યે, R િવભાગમાં Mુ ં હતો તેમાં જ લોકમા£યનો પણ ઉતારો હતો. તેઓ એક
fદવસ પાછળથી આવેલા એું મને 4મરણ છે . zયાં લોકમા£ય હોય યાં નાનો
સરખો દરબાર તો Sમે જ. Mુ ં dચતારો જો તો, R ખાટલા ઉપર તે બેસતા તે= ું
dચ{ આલેખી કા¼ું. એટ}ું ચોniું તે જ^યા=ું ને તેમની બેઠક=ું 4મરણ મને હaુ
છે . તેમને મળવા આવનાર અસંnય માણસોમાં એક=ું જ નામ મને યાદ છે .
'અ% ૃતબSર પિ{કા'ના મોતીબાmુ. આ બે= ું ખડખડાટ હસું ને રાજકતા+ઓના
અ£યાયની તેમની વાતો ન uુલાય તેવાં છે .
પણ અહkની ગોઠવણ જરા તપાસીએ.
4વયંસેવકો એકબીS સાથે અથડાય. R કામ Rને સ`પો તે તે= ું ન હોય. તે b ુરત
બીSને બોલાવે; બીજો {ીSને. બાપડો િતિનિધ તો નહk {ણમાં, નહk તેરમાં ને
નહk છ_પનના મેળમાં.
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મ1 ક:ટલાક 4વયંસેવકો જોડ: દો4તી કર@. તેમને કÚક દdeણ આfgકાની વાત કર@.
તેથી તેઓ જરા શરમાયા. મ1 તેમને સેવાનો મમ+ સમSવવા યન કય5. તે થોું
સમzયા. પણ સેવાની આવડત કંઇ dબલાડ@ના ટોપની પેઠ: ઊગી નીકળતી નથી.
ે કોને ઇછા
તેને સા?ુ ઇછા જોઇએ ને પછ@ મહાવરો. આ ભોળા ને ભલા 4વયંસવ
તો ઘણીય હતી. પણ તાલીમ ને મહાવરો Bાંથી મળે ? મહાસભા વરસમાં {ણ
fદવસ મળ@ Z ૂઇ Sય. દર વષ- {ણ fદવસની તાલીમથી ક:ટ}ું ઘડતર થાય?
ે કો તેવા જ િતિનિધ. તેમને પણ તેટલા જ દહાડાની તાલીમ.
Rવા 4વયંસવ
પોતાના હાથે પોતે કqું જ ન કર: . બધી વાતમાં Mુકમ. '4વયંસેવક, આ લાવો ને તે
લાવો' ચાTયા જ કર: .
અખા ભગતના 'અદક:રા ~ગ'નો પણ ઠ@ક અ=ુભવ થયો. આભડછે ટ ઘણાને લાગે.
&ાિવડ@ રસોું તો સાવ િનરા»ં. આ િતિનિધઓને '\ૃtટદોષ' પણ લાગે! તેમને
સા?ુ કોલેજના ક°પાઉ£ડમાં સાદડ@ઓ=ું રસોું બાંધવામાં આNGું હb.ું માણસ
ં ૂ ળાઇ Sય એટલો તેમાં Iુમાડો. ખાવા=ું પીવા=ું બIું તેમાં. રસોું એટલે
¤ગ
િતજોર@. Bાંયથી ઉઘાું ન જ હોું જોઇએ!
મને આ વણધ
+ મ+ અવળો લા^યો. મહાસભામાં આવનારા િતિનિધઓ જો આટલા
અભડાય તો તેમને મોકલનારા ક:ટલા અભડાતા હશે, એમ િ{રાશીનો મેળ બાંધતાં
R જવાબ મQયો તેથી મ1 િનસાસો % ૂBો.
ગંદક@નો પાર નહોતો. બધે પાણી જ પાણી થઈ રKું હb.ું પાયખાનાં થોડાં જ હતાં.
ે કને મ1 તે બતાNGુ.ં તેણે ઘસીને
તેની \ુગHધ=ું 4મરણ મને હaુ પજવે છે . 4વયંસવ
કKુ,ં 'એ તો ભંગી=ું કામ.' મ1 સાવરણાની માગણી કર@. પેલો સા%ું જોઇ રો. મ1
સાવરણો પેદા કર@ લીધો. પાયખા=ું સાફ કGુ.H પણ એ તો માર@ સગવડ ખાતર.
ભીડ એટલી હતી ને પાયખાનાં એટલાં ઓછાં હતાં ક: દર: ક ઉપયોગ પછ@ તે સાફ
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થવાં જોઇએ. તેમ કરું માર@ શ ત બહાર હb.ું એટલે મ1 મારા " ૂરતી સગવડ
ં ૂ તી નહોતી.
કર@ લઈ સંતોષ વાQયો. મ1 જોGું ક: બીSઓને એ ગંદક@ iચ
પણ આટલેથી બસ નહોb.ું રાતની વેળા કોઇ તો ઓરડાની ઓશર@નો ઉપયોગ
ે કોને મ1 મે} ું બતાNGુ.ં સાફ કરવા કોઇ તૈયાર નહોb.ું એ
લેતા. સવાર: 4વયંસવ
સાફ કરવા=ું માન તો મ1 જ ભોગNGુ.ં
આR આ બાબતોમાં જોક: ઘણો Zુધારો થયો છે , છતાં અિવચાર@ િતિનિધ હaુ
મહાસભાની છાવણીને zયાં યાં મળયાગ કર@ બગાડ: છે ને બધા 4વયંસેવકો તે
સાફ કરવા તૈયાર નથી હોતા.
મ1 જોGું ક: આવી ગંદક@માં જો મહાસભાની બેઠક જો વIુ વખત ચા}ુ રહ: તો
અવય રોગચાળો ફાટ@ નીકળે .
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14. к# F3 ‘3’
મહાસભાને ભરાવાને એક બે fદવસની વાર હતી. મ1 િનrય કય5 હતો ક:
મહાસભાના દફતરમાં જો માર@ સેવાનો 4વીકાર થાય તો માર: સેવા કરવી ને
અ=ુભવ મેળવવો.
R fદવસે અમે આNયા તે જ fદવસે નાહ@ધોઇને મહાસભાના દફતરમાં ગયો. ¡ી
u ૂપે£&નાથ બZુ અને ¡ી ઘોષળ મં{ી હતા. u ૂપેનબાmુની પાસે પહ`યો ને સેવા
માગી. તેમણે માર@ સામે જોGું ને બોTયા:
'માર@ પાસે તો કંઇ કામ નથી, પણ કદાચ િમ. ઘોષળ તમને ક×ક સ`પશે. તેમની
પાસે Sઓ.'
Mુ ં ઘોષળબાmુ પાસે ગયો. તેમણે મને િનહાQયો. જરા હ4યા ને " ૂછGુ:ં
'માર@ પાસે તો કાર[ુન=ું કામ છે . તે કરશો?'
મ1 જવાબ આ_યો: 'જJર કર@શ. માર@ શ ત ઉપરાંત નહk હોય તે બIું કરવા Mુ ં
આપની પાસે આNયો hં.'
'નવaુવાન, એ જ ખર@ ભાવના છે .'
4વયંસેવકો તેમની પડખે ઊભા હતા તેમની તરફ જોઈ બોTયા:
'તમે aુઓ છો ક: આ aુવાન qું કહ: છે ?'
પછ@ મારા તરફ વળ@ને બોTયા:
'યાર: આ રો કાગળનો ઢગલો ને આ માર@ સામે iુરશી. તે તમે લો. તમે aુઓ
છો ક: માર@ પાસે સ1કડો માણસો આNયા કર: છે . તેમને મ»ં ક: આ નવરા કાગળ
લખી રા છે તેમને જવાબ આ"ુ?ં માર@ પાસે કાર[ુનો એવા નથી ક: તેમની પાસે
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Mુ ં આ કામ લઈ શ[ું. આ બધા કાગળોમાંના ઘણામાં તો કÚ જ નહk હોય. પણ
તમે બધા જોઈ જજો. Rની પહ`ચ આપવી ઘટ: તેની પહ`ચ આપજો. એ Rના
જવાબ િવષે મને " ૂછું ઘટ: તે િવષે મને " ૂછજો.' Mુ ં તો આ િવાસથી iુશ iુશ
થઈ ગયો.
¡ી ઘોષળ મને ઓળખતા ન હતા. નામઠામ Sણવા=ું કામ તો તેમણે પાછળથી
કGુ.H કાગળનો ઢગલો ઉક:લવા=ું કામ મને બMુ સહ:} ું લા^Gુ.ં પડ:લો ઢગલો તો મ1
b ુરત " ૂરો કય5. ઘોષળબાmુ iુશ થયા. તેમનો વાતો કરવાનો 4વભાવ હતો. Mુ ં
જોતો ક: વાતોમાં 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 ં Bાં અને તમે Bાં? તમે મહાસભાના aૂના સેવક, મને તો વડ@લ સમાન. Mુ ં
રો dબનઅ=ુભવી નવaુવાન. આ કામ સ`પી મારા ઉપર તો તમે ઉપકાર જ કય5
છે . ક:મ ક:, માર: મહાસભામાં કામ કરું છે . તેનો કારભાર સમજવાનો અલUય
અવસર તમે મને આ_યો છે .'
'ખ?ું "ુછાવો તો એ સાચી  ૃિ! છે . પણ આજના aુવાિનયા એમ નથી માનતા.
બાક@, Mુ ં તો મહાસભાને તેના જ£મથી Sxું hં. તેને જ£મ આપવામાં િમ. Kુમની
સાથે મારો પણ ભાગ હતો,' ઘોષળબાmુ બોTયા.
અમાર@ વચે ઠ@ક ઠ@ક ગાંઠ બંધાઈ. મને બપોરના ખાણામાં પોતાની સાથે જ
રાnયો. ઘોષળબાmુના બટન પણ 'બૅરા'† ભીડતો. એ જોઈ 'બૅરા'=ું કામ મ1 જ લઈ
લીIુ.ં મને તે ગમb.ું વડ@લો તરફ મારો આદર i ૂબ હતો. zયાર: માર@  ૃિ! તેઓ
સમ ગયા યાર: મને પોતાની ~ગત સેવા=ું બIું કામ કરવા દ: તા. બટન
dભડવતાં મને મલકાઇને કહ:તા: 'aુઓને, મહાસભાના સેવકને બટન ભીડવાનો
સમય ન મળે ક:મ ક: તે વખતે પણ કામ કરવા=ું રહ:!' આ ભોળપણ ઉપર મને
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હસું તો આNGુ.ં પણ આવી સેવા યે મનમાં %ુ§લ અભાવ ન થયો. મને R
લાભ થયો તેની તો fક|મત ~કાય તેમ નથી.
થોડા જ fદવસમાં મહાસભાના તં{ની મને ખબર પડ@. ઘણા આગેવનોની ભેટ
થઈ. ગોખલે, Zુર:£&નાથ, વગેર: યોsાઓ આવS કર: . તેમની 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 કામમાં
એકથી વધાર: રોકાતા હતા તે મ1 જોGુ,ં ને ક:ટલાંક અગયનાં 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 તેમાં Zુધારો અશB હશે એમ માની લેb ું હb,ું ને કોઇના યે અણગમો
નહોતો થતો.

†~0ૅ 'બૅરર' શ³દનો અપÝંશ. ~ગશેવા કરનાર, dખજમતગાર. કલક!ામાં
હરકોઇ ઘરનોકરને માટ: 'બૅરા' શ³દ વપરાય છે .
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15.   O
મહાસભા ભરાઈ. મંડપનો ભNય દ: ખાવ, 4વયંસેવકોની હાર, માંચડા ઉપર
વડ@લવગ+, વગેર:ને જોઈ Mુ ં ગભરાયો. આ સભામાં મારો પ!ો શો લાગી શક: એ
િવચારથી Mુ ં અકળાયો.
%ુખ=ું ભાષણ તો એક "ુ4તક હb.ું તે " ૂ?ું વંચાય એવી 4થિત જ નહોતી.
તેમાંના કોઈ કોઈ ભાગ જ વંચાયા.
ંૂ
પછ@ િવષયિવચાfરણી સિમિતના સUયો Xટાયા.
તેમાં મને ગોખલે લઈ ગયા
હતા.
સર fફરોજશાએ મારો ઠરાવ લેવાની હા તો પાડ@ હતી. પણ એ મહાસભાની
િવષયિવચારણી સિમિતમાં કોણ રaૂ કરશે, Bાર: કરશે, એ િવચારતો Mુ ં સિમિતમાં
બેઠો હતો. એક:એક ઠરાવની પાછળ Sણીતી Nય તઓ. આ નગારાં વચે માર@
b ૂતીનો અવાજ કોણ સાંભળશે? રાત ચાલી જતી હતી તેમ તેમ મા?ું હºG ું ધડકb ું
હb.ું છે વટના ઠરાવો હાલનાં િવમાનની ગિતએ ચાલતા હતા એું મને યાદ આવે
છે . સMુ ભાગવાની તૈયાર@માં છે . રાતના અdગયાર વા^યા છે . માર@ બોલવાની
fહ|મત ન મળે . મ1 ગોખલેને મળ@ લીIું હb.ું તેમણે મારો ઠરાવ જોઈ લીધો હતો.
તેમની iુરશીની પાસે પાસે જઈને મ1 ધીમેથી કKુ:ં
'મા?ું કંઈક કરજો.'
તેમણે કKુ:ં 'તમારો ઠરાવ મારા nયાલ બહાર નથી. અહkની ઉતાવળ તમે જોઈ
રા છો. પણ Mુ ં એ ઠરાવને uુલાવા નહk દ.'
'ક:મ, હવે ખલાસ?' સર fફરોજશા બોTયા.
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'દdeણ આfgકાનો ઠરાવ તો છે જ ના? િમ.ગાંધી Bારના વાટ જોઈ બેઠા છે ,'
ગોખલે બોલી ઉઠPા.
'તમે તે ઠરાવ જોઈ ગયા છો?' સર fફરોજશાએ " ૂછÒુ.ં
'અલબ!.'
'તમને એ ગ°યો?'
'બરાબર છે .'
'યાર: ગાંધી, વાંચો.'
મ1 I ૂજતાં વાંચી સંભળાNયો.
ગોખલેએ ટ: કો આ_યો.
'એકમતે પસાર,' સMુ બોલી ઉઠPા.
'ગાંધી, તમે પાંચ િમિનટ લેજો,' વાછા બોTયા.
આ &યથી Mુ ં iુશી ન થયો. કોઈએ ઠરાવ સમજવાની તકલીફ ન લીધી. સMુ
ઉતાવળમાં હતા. ગોખલેએ જોGું હb,ું એટલે બીSઓને જોવા સાંભળવાની જJર
ન જણાઈ.
સવાર પડુ.ં
મને તો મારા ભાષણની લાગી હતી. પાંચ િમિનટમાં qું બોલુ?ં તૈયાર@ તો ઠ@ક
ઠ@ક કર@, પણ શ³દો જોઈએ તે ન આવે. ભાષણ લખે} ું નથી વાંચું એવો િનrય
હતો. પણ, દdeણ આfgકામાં 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 પોકાGુ.H Mુ ં ઊભો
થયો. માું ફર: . Rમતેમ ઠરાવ વાંયો. કોઈ કિવએ પોતા=ું કાNય છપાવી બધા
િતિનિધઓમાં વહÈGું હb.ું તેમાં પરદ: શ જવાની અને દfરયો ખેડવાની 4b ુિત
હતી. તે મ1 વાંચી સંભળાNGું ને દdeણ આfgકાનાં \ુ:ખોની કંઈક વાત કર@.
તેટલામાં સર દ@નશાની ઘંટડ@ વાગી. માર@ ખાતર@ હતી ક: મ1 હaુ પાંચ િમિનટા
લીધી નહોતી. Mુ ં નહોતો Sણતો ક: એ ઘંટડ@ તો મને ચેતવણી આપવા બે િમિનટ
બાક@ હતી યાર: જ વગાડવામાં આવી હતી. મ1 ઘણાઓને અરધો, પોણો પોણો
કલાક બોલતાં સાંભQયા હતા, ને ઘંટડ@ નહોતી વાગી. મને \ુ:ખ તો લા^Gુ.ં ઘંટડ@
વાગી એટલે બેસી જ ગયો. પણ પેલા કાNયમાં સર fફરોજશાને જવાબ મQયો,
એમ માર@ નાનકડ@ mુsએ તે વેળા માની લીIુ.ં
ઠરાવ પાસ થવા િવષે તો " ૂછું જ qુ?ં તે કાળે ેeક ને િતિનિધ એવો ભેદ
ભા^યે જ હતો. ઠરાવનો િવરોધ કરવાપxું હોય જ નહk. સMુ હાથ ¨ચો કર: જ.
બધા ઠરાવ એકમતે પાસ થાય. મારા ઠરાવ=ું યે તેમ જ થGુ.ં એટલે, મને
ઠરાવ=ું મહવ ન જણાGુ.ં છતાં, મહાસભામાં ઠરાવ પસાર થયો એ વાત જ મારા
આનંદને સા?ુ બસ હતી. મહાસભાની Rના ઉપર મહોર પડ@ તેના 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!ામાં રહ@
ચે°બર ઓફ કોમસ+ ઈયાfદ મંડળોને મળવા=ું હb.ું તેથી Mુ ં કલક!ામાં એક માસ
રો. આ વેળા મ1 હોટલમાં ઊતરવાને બદલે ઓળખાણ મેળવી 'Úfડયા લબ'માં
રહ:વા=ું ગોઠNGુ.ં આ

લબમાં આગેવાન fહ|દ@ઓનો ઉતારો રહ:તો; તેથી તેમના

સંગમાં આવી તેમને દdeણ આfgકાના કામમાં રસ લેતા કર@શ એવો લોભ હતો.
આ

લબમાં ગોખલે હંમેશાં નહk તો વખતોવખત dબdલયડ+ રમવા આવતા. Mુ ં

કલક!ામાં રોકાવાનો હતો એ તેમના Sણવામાં આવતાં જ તેમણે મને પોતાની
સાથે રહ:વા આમં{ણ આ_Gુ.ં મ1 તે આભારસfહત 4વીકાGુ.H પણ માર: માર@ મેળે
યાં જું એ તો મને ઠ@ક ન લા^Gુ.ં એકબે fદવસ રાહ જોઈ એટલામાં ગોખલે
પોતાની સાથે જ મને લઈ ગયા. મારો સંકોચ જોઈ તેમણે કKુ,ં 'ગાંધી, તમાર: તો
ં માં અવાય
દ: શમાં રહ: ું છે એટલે આવી શરમ કામ નહk આવે. Rટલાના સંબધ
ં માં તમાર: આવું જોઈએ. માર: તમાર@ પાસેથી મહાસભા=ું કામ
તેટલાના સંબધ
લે ું છે .'
ગોખલેને યાં જતાં પહ:લાં 'Úfડયા લબ'નો એક અ=ુભવ ન`Iુ.ં
આ જ અરસામાં લોડ+ કઝ+નનો દરબાર હતો. તેમાં જનારા કોઈ રાSમહારાS આ
લબમાં જતા.

ે ાં Zુદર
ં
લબમાં તો તેમને Mુ ં હંમશ
બંગાળ@ ધોતી, પહ:રણ તથા

પછે ડ@ના પોશાકમાં જોતો. આR તેમણે પાટ} ૂન, ઝUભો, ખાનસામાની પાઘડ@
અને ચમકદાર m ૂટ પહ:યાH. મને \ુ:ખ થGું ને મ1 આવા ફ:રફાર=ું કારણ " ૂછÒુ.ં
'અમા?ું \ુ:ખ અમે Sણીએ. અમારા પૈસા ને અમારા ઈલકાબો રાખવા સા?ુ અમાર:
R અપમાનો સહન કરવાં પડ: છે તે તમે કઈ ર@તે Sણો?' જવાબ મQયો.
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'પણ ખાનસામાશાઈ પાઘડ@ ને આ m ૂટ શા?'
'અમારામાં ને ખાનસામામાં તમે શો ફ:ર ભાQયો? તેઓ અમારા તો અમે લોડ+
કઝ+નના ખાનસામા. Mુ ં લેવીમાંથી ગેરહાજર રMુ ં તો પણ માર: સોસું પડ:. Mુ ં મારા
સામા£ય પોશાકમાં જ તો એ ¤ુનો ગણાય. અને યાં જઈને પણ મને કંઈ લોડ+
કઝ+નની સાથે વાત કરવા મળવાની ક:? %ુ§લ નહk.'
મને આ િનખાલસ ભાઈ ઉપર દયા આવી.
આવા જ સંગનો બીજો એક દરબાર મને યાદ આવે છે . zયાર: કાશી fહ|\ુ
િવ±ાપીઠનો પાયો લોડ+ હાfડગને હાથે નંખાયો યાર: તેમનો દરબાર હતો. તેમાં
રાSમહારાSઓ તો હોય જ. ભારતu ૂષણ માલવીએ મને પણ તેમાં હાજર@
આપવાનો ખાસ આ0હ કય5 હતો. Mુ ં યાં ગયો હતો. રાSમહારાSઓના ક:વળ
ઓરતોને જ શોભે એવા પોશાક જોઈ Mુ ં i ૂબ \ુ:ખી થયો. ર: શમી ઈSર, ર: શમી
ં ને પાઘડ@ ઉપર
~ગરખાં ને ડોકમાં હ@રામોતીની માળાઓ! હાથે બાaુબધ
હ@રામોતીનાં લટકdણયાં! આ બધાની સાથે ક:ડ: સોનાની % ૂઠવાળ@ તલવાર લટકતી
હોય. આ તેમના રાzયાિધકારની નહk પણ તેમની ¤ુલામીની િનશાનીઓ હતી
એમ કોઈએ કKુ.ં Mુ ં માનતો હતો ક:, આવાં નામદóનાં આu ૂષણ તેઓ 4વેછાએ
પહ:રતા હશે. મને ખબર મળ@ ક:, આવા મેળાવડામાં રાSઓએ પોતાનાં બધાં
કkમતી ઘર: ણાં પહ:રવાં જ જોઈએ એવી ફરજ હતી. મ1 Sણી લીIું ક:, ક:ટલાંકને તો
આવાં ઘર: ણાં પહ:રવાનો િતર4કાર હતો, ને આવા દરબારના સંગ િસવાય બી
કોઈ વખતે તેઓ એવાં ઘર: ણાં પહ:રતા નહોતા. આ હક@કત ક:ટલે ~શે સાચી હતી
તે Mુ ં નથી Sણતો. તેઓ બીR સંગેપહ:રતા હો યા ન પહ:રતા હો, વાઈસરોયના
દરબારમાં qું ક: બીR qુ,ં ઓરતોને જ શોભે એવાં આu ૂષણો પહ:ર@ને જું પડ: એ
જ " ૂરતો \ુ:ખદ સંગ છે . ધન, સ!ા અને માન મ=ુtયની પાસે ક:ટલાં 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 hં એું 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. બIું
Sતે કર@ લેવાની ટ: વ મ1 ક:ળવી હતી, તેથી માર: થોડ@ જ સેવા લેવી રહ:તી.
4વાવલંબનની માર@ આ ટ: વની, માર@ તે કાળની પોtહાક વગેર:ની Zુઘડતાની,
મારા ઉદમની, ને માર@ િનયિમતતાની તેમના પર ¨દ@ છાપ પડ@, ને તેની Mુ ં
અકળા એટલી 4b ુિત કરવા લા^યા.
તેમને મારાથી છા=ું એું કqું હોય એમ મને ન ભા4Gુ.ં R કોઈ મોટા માણસો
તેમને મળવા આવતા તેમની મને ઓળખાણ કરાવતા. આવી ઓળખાણોમાં માર@
નજર આગળ અયાર: સૌથી વધાર: તર@ આવે છે દા. Tલ ચં&રૉય. તેઓ
ગોખલેના મકાનની પાસે જ રહ:તા ને લગભગ હંમેશા આવતા એમ કહ@ શકાય.
'આ ોફ:સર રૉય, Rમને દર મZ ્ આઠસો Jિપયા મળે છે , અને R પોતાના ખચન
+ ે
સા?ુ J ૪૦ રાખી બાક@ના બધા Sહ:ર કામમાં આપી દ: છે . તેઓ પર·યા નથી
અને પરણવા માગતા નથી.' આવા શ³દોમાં ગોખલી મને તેમની ઓળખાણ
કરાવી.
આજના દા. રૉયમાં અને યારના ો રોયમાં Mુ ં થોડો જ ભેદ જો hં. Rવી
Sતનો પોશાક યાર: પહ:રતા તેવો જ લગભગ આR છે . હા, આR ખાદ@ છે ; યાર:
ખાદ@ તો નહોતી જ; 4વદ: શી િમલની બનાવટનાં કપડાં હશે. ગોખલેની અને ો
રોયની વાતો સાંભળતા 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: તેમાં
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નેતાઓની ટ@કા હોય. Rમને Mુ ં મહાન યોsા ગણતાં શીnયો હતો તેઓ નાન
દ: ખાવા લા^યા.
ગોખલેની કામ કરવાની પsિતથી મને Rટલો આનંદ થયો તેટ}ું જ શીખવા
ં ો
મQGુ.ં તેઓ પોતાની એક પણ eણ નકામી ન જવા દ: તા. તેમના બધા સંબધ
દ: શકાય+ને ~ગે જ હતા એમ મ1 અ=ુભNGુ.ં બધી વાતો પણ દ: શ કાય+ ને ખાતર.
વાતોમાં મ1 Bાંયે મdલનતા. દં ભ ક: aૂઠ ન જોયાં. fહ|\ુ4તાનની કંગાdલયત અને
ં ૂ તી. અનેક માણસો તેમને અનેક બાબતોમાં સ+
પરાધીનતા તેમને િતeણ iચ
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 ં Z ૂઝશે.
અયાર: તો એ Nયવસાયમાંથી માર@એ પાસે એક eણ પણ બાક@ રહ:તી નથી.'
રાનડ: યેનો તેમનો " ૂzયભાવ તો વાતવાતમાં જોઈ શકાય.'રાનડ: આમ કહ:તા'
એ તો એમની વાત ચીતમાં લગભગ 'Z ૂત ઉવાચ' Rું હb.ું Mુ ં હતો તે દર°યાન
રાનડ:ની જયંતી (ક: "ુ·યિતિથ એ=ું અયાર: 4મરણ નથી) આવતી હતી. ગોખલે
તે હમ1શા પાળતા હોય તેમ લા^Gુ.ં તે વખતે મારા ઉપરાંત તેમના િમ{ો ોફ:સર
કાથવટ:અને બીS એક સબજજ ¤ૃહ4થ હતા. એમને તેમણે જયંતી ઊજવવા
નોતયા+, અને તે સંગે તેમણે અમાર@ આગળ રાનડ:ના અનેક 4મરનો કાં.
ં અને મંડdલકની સરખામણી પણ કર@. તેલગ
ં ની ભાષાની 4b ુિત
રાનડ:, તેલગ
કયા+= ું મને 4મરણ છે . મંડdલકની Zુધારક તર@ક: 4b ુિત કર@. પોતાના અસીલ
યેની તેમની કાળમા &tટાંતમાં, રોજની Â: ન X ૂક@ જવાથી પોતે 4પેિશય Â:ન
V@ને ક:વા ગયેલા, એ fક4સો સંભળાNયો. અને રાનડ:ની સવ+દ:શી શ ત=ું વણન
+
કર@ બતાવી, તે કાળના અ0ણીઓમાં તેમની સવ5પfરતા બતાવી. રાનડ: મા{
£યાય% ૂિતª નહોતા. તેઓ ઈિતહાસકાર હતા, અથ+શાી અÑતા, Zુધારક હતા. પોતે
સરકાર@ જþજ હોવા છતાં પન મહાસભામાં ેeક તર@ક: નીડર પણે હાજર@
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આપતા. તેમ તેમના ડહાપણ ઉપર બધાને એટલો િવાસ હતો ક: , સMુ તેમના
િનણ+યોનો 4વીકાર કરતા. આ વરાણ કરતાં ગોખલેના હષન
+ ો કંઈ પાર ન રહ:તો.
ગોખલે ઘોડાગાડ@ રાખતા. મ1 તેમની પાસે ફfરયાદ કર@. Mુ ં તેમની %ુક:લી નહોતો
સમ શBો. 'તમે કાં બધે Âામમાં ન જઈ શકો? qું એથી નેતા વગ+ની િતtઠા
ઓછ@ થાય?'
જરા fદલગીર થઈને તેમણે જવાબ આ_યો: 'તમે પણ મને ન સમ શBા ક:?
મને વડ@ ધારા સભામાંથી R મળે છે તે Mુ ં માર: સા?ુ નથી વાપરતો. તમાર@
Âામની %ુસાફર@ની મને અદ: ખાઈ આવે છે . પણ મારાથી તેમ નથી થઈ
ું
શકb.તમને
zયાર: મારા Rટલા લોકો ઓળખતા થશે યાર: તમાર: પણ રામમાં
ફરું અસાંભિવત નહk તો %ુક:લ થઈ પડવા=ું છે . નેતાઓ R કંઈ કર: છે તે
મોજશોખને સા?ુ કર: છે એમ માનવા=ું કqું કારણ નથી. તમાર@ સાદાઈ મને
પસંદ છે . Mુ ં બને તેટલી સાદાઈથી રMુ ં hં. 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 સંતોષકારક જવાબ તેઓ ન આપી શBા:
'પણ તમે ફરવા પણ " ૂરા નથી જતા. એટલે તમે માંદા રહો છો એમાં શી નવાઈ?
qું દ: શકાય+માં Nયાયામને સા?ુ પણ નવરાશ ન મળ@ શક:?' મ1 કKુ.ં
'મને Bે વખતે તમે નવરો aુઓ છો, zયાર: Mુ ં ફરવા જઊ શ[ું?' જવાબ મQયો.
મારા મનમાં ગેખલેને વોષે એવો આદર હતો ક: Mુ ં તેમને Gુ!ર ન આપતો.
ઉપરના જવાબથી મને સંતોષ ન થયો, પણ Mુ ં X ૂપ 5. મ1 મા£Gું ને હજઉ મા=ું
hં ક:, ગમે તેવાં કામ છતાં Rમ આપણે ખાવાનો સમય કાઢ@એ છ@એ તેમ જ
Nયાયામનો કઢવો જોઈએ. તેથી દ: શની સેવા વધાર: થાય પન ઓછ@ નહk, એવો
મારો ન અdભાય છે .
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18.  х%3

L3 sк  —2

ગોખલેની છાયા તળે રહ@ મ1 બધો સમય ઘરમાં બેસીને ન ગાQયો.
મ1 દdeણ આfgકાના મારા d4તી િમ{ોને કહ:} ું ક: Mુ ં fહ|\ુ4તાની d4તીઓને
મળ@શ, તેમની 4થતી Sણીશ. કાdલચરણ બૅનર=ું નામ મ1 સાંભQGું હb.ું તેઓ
મહાસભામાં આગળ પડતો ભાગ લેતા, તેથી તેમને િવષે માન હb.ું સામા£ય fહ|દ@
d4તીઓ મહાસભાથી તેમજ fહ|\ુ %ુસલમાનથી અળગા રહ:તા. તેથી તેમને િવષે
અિવાસ હતો, તે કાdલચરણ બેનર િવષે નહોતો. મ1 તેમને મળવા જવા િવષે
ગોખલેને વાત કર@. તેમણે કKુ:ં 'યાં જઈને તમે qું લેશો? એ બMુ ભલા છે , પણ
મને લાગે છે ક: તેઓ તમને સંતોષ નહk આપી શક:. Mુ ં તેમને સાર@ ર@તે Sxું hં.
છતાં તમાર: જું હોય તો Zુખે જજો.'
મ1 વખત માગેલો. તેમણે મને b ુરં ત વખત આ_યો ને Mુ ં ગયો. તેમને ઘેર તેમનાં
ધમ+પની મરણ પથાર@એ હતાં. તેમ=ું ઘર સા\ું હb.ું મહાસભામાં તેમને
કોટપાટ} ૂનમાં જોયેલા. તેમના ઘરમાં તેમને બંગાળ@ ધોતી ને [ુરતામાં જોયા. આ
સાદાઈ મને ગમી. તે વખતે જોક: Mુ ં તો પારસી કોટાપટ} ૂનમાં હતો, ઘતાં મને આ
ં ૂ વણો રaૂ
પોશાક ને સાદાઈ બMુ ગ°યાં. મ1 તેમનો વખત ન ¤ુમાવતા માર@ ¤ચ
કર@.
તેમણે મને " ૂછÒુ:ં ' તમે માનો છો ક: આપણે પાપ લઈને જ£મીએ છ@એ?'
મ1 કKું : 'હા .'
'યાર: એ % ૂળ પાપ=ું િનવારણ fહ|\ુ ધમા+માં નથી ને d4તી ધમ+માં છે .' આમ
કહ@ને તેમણે કKુ:ં 'પાપનો બદલો મોત છે . એ મોતમાંથી બચવાનો માગ+ ઈqુ =ું
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. મને સંતોષ ન થયો,
છતાં આ %ુલાકાતથી મને લાભ જ થયો.
આ જ માસમાં Mુ ં કલક!ાની ગલીએ ગલી રખડPો એમ કMુ ં તો ચાલે.ઘxું ખ?ું
કામ પગપાળો કરતો. આ સમયમાં જ £યાય% ૂિતª િમ{ને મQયો. સર ¤ુ?ુદાસ
બૅનરને મQયો. તેમની [ુમક તો દdeણ આfgકાના કામને સા?ુ જોઈતી હતી.
રાS સર _યાર@મોહન %ુકરનાં દશન
+ પણ આ જ સમયે કયા+.
કાdલચરણ બૅનરએ મને કાdલના મંfદરની વાત કર@ જ હતી. તે મંfદર જોવાની
મને તી« ઈછા હતી. તે= ું વણ+ન મ1 "ુ4તકમાં વાGું હb.ું તેથી યાં એક fદવસ
જઈ ચડPો. £યાય% ૂિતª િમ{=ું મકાન તેજ લ!ામાં હb.ું એટલે R દહાડ: તેમને
મQયો તે દહાડ: કાdલમંfદર: પણ ગયો. ર4તે બdલદાનનાં ઘેટાંની તો હારની હાર
ચાલી જતી હતી. મંfદરની ગલીમાં પહ`ચતા જ dભખાર@ઓની લંગાર લાગી રહ:લી
જોઈ. બાવાઓ તો હોય જ. મારો fરવાજ તે વખતે પણ étટ"ુtટ dભખાર@ને કqું ન
આપવાનો હતો. ભીખ માગનારાઓ તો i ૂબ વQયા હતા.
એક બાવા ઓટલા ઉપર બેઠા હતા. તેણે બોલાNયો:' B` બેટા, કહાં Sતે હો?'
મ1 અ=ુ[ૂળ ઉ!ર વાQયો. તેણે મને અને મારા સાથીને બેસવા કKુ.ં અમે બેઠા.
મ1 " ૂછÒું : 'આ ઘેટાંનો ભોગ તમે ધમ+ માનો છો?'
તેણે કKું : ' વને હણવામાં 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 મળતાં આ જ મળ@?'
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'અમે zયાં બેસીએ યાં સરiુ.ં લોકો તો ઘેટાંના ટોળા Rવા છે ; Rમ મોટા દોર: તેમ
દોરાય. તેમાં અમાર: સાIુને qુ?ં ' બાવા બોTયા.
મ1 સંવાદ આગળ ન વધાય5. અમે મંfદર: પહ`યા. સામે લોહ@ની નદ@ વહ:તી
હતી. દશ+ન કરવા ઊભવાની માર@ ઈછા ન રહ@. Mુ ં i ૂબ અકળાયો, બેચેન થયો.
આ &ય Mુ ં હ લગી u ૂલી શBો નથી. એક બંગાળ@ િમજલસમાં તે જ સમયે
મને નોત?ું હb.ું યાં મ1 એક ¤ૃહ4થ પાસે આ ઘાતક@ " ૂSની વાત કર@. તેમણે
કKુ:ં 'યાં નગારાં વગેર: વાગે ને તેની I ૂનમાં ઘેટાંને ગમે તે ર@તે મારો, તો પણ
તેને કંઈ ઈS ન લાગે એમ અમારો અdભાય છે .'
મને આ અdભાય ગળે ન ઊતય5.ઘેટાંને વાચા હોય તો નોખી જ વાત કર: એમ
મ1 આ ¤ૃહ4થને જણાNGુ.ં આ ઘાતક@ fરવાજ બંધ થવો જોઈએ એમ લા^Gુ.ં પેલી
mુsદ: વવાળ@ કથા યાદ આવી. પણ મ1 જોGું ક: આ કામ માર@ શ ત બહાર=ું હb.ું
R મ1 યાર: ધાGુH તે આR પણ ધા?ું hં. માર: મન ઘેટાંના વની fક|મત મ=ુtયના
વના કરતા ઓછ@ નથી. મ=ુtય દ: હને િનભાવવા Mુ ં ઘેટાંનો દ: હ લેવા તૈયાર ન
થા. Rમ વધાર: અપંગ વ તેમ તેને મ=ુtયના ઘાતક@પણાથી બચવા
મ=ુtયના આ¡યનો વધાર: અિધકાર છે એમ Mુ ં મા=ું hં. પણ તેવી યો^યતા િવના
મ=ુtય આ¡ય આપવા પણ અસમથ+ છે . ઘેટાંને આ પાપી હોમમાંથી બચાવવા,
માર@ પાસે છે તેના કરતાં અિતશય વધાર: આમqુsની અને યાગની
આવયકતા છે . એ qુs અને એ યાગની અયાર: તો ઝંખના કરતાં જ માર: મરું
રKું છે એમ લાગે છે . એવો કોઈ તેજ4વી "ુ?ુષ ક: એવી કોઈ તેજ4વીની સતી પેદા
થાઓ, R આ મહાપાતકમાંથી મ=ુtયને બચાવે, િનદ5ષ ાણીઓની રeા કર: , ને
મંfદરને qુs કર: , એવી ાથ+ના તો િનરં તર ક?ું hં. ાની, mુsશાળ@,
યાગ ૃિ!વા»ં, ભાવના ધાન બંગાળ ક:મ આ વધ સહન કર: છે ?
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ct.  х%3

L3 sк  —3

કાdલ માતાને િનિમ!ે થતો િવકરાળ ય જોઈને બંગાળ@ વન Sણવાની માર@
ં ભQGું હb.ું તાપચં&
ઈછા વધી. સમાજને િવષે તો ઠ@ ઠ@ક વાંGુ-સાં
મજ%ુદાર=ું વન  ૃ!ાંત થોું Sણતો હતો. તેમનાં Nયાnયાનો સાંભળવા ગયો
હતો. તેમ=ું લખેલ ક:શવચં& સેન=ું વન ૃ!ાંત મેળNGું અને અિત રસ" ૂવક
+
વાંચી ગયો. સાધારણ  સમાજ અને આfદ  સમાજનો ભેદ S·યો. પંfડત
િશવનાથ શાીના દશ+ન કયાH. મહિષª દ: વે£&નાથ ઠા[ુરનાં દશ+ન કરવા ો.
કાથવટ: અને Mુ ં ગયા. પણ તેઓ તે વેળા કોઈને મળતા નહોતા, તેથી તેમનાં
દશ+ન ન થઈ શBાં. પણ તેમને યાં સમાજનો ઉસવ હતો તેમાં જવા અમને
નોતર: લા તેથી અમે ગયા હતા, ને યાં ¨ચા કાર=ું બંગાળ@ સંગીત સાંભળવા
પા°યા. યારથી જ બંગાળ@ સંગીત ઉપરનો મારો મોહ S°યો.
 સમાજ=ું બની શક: તેટ}ું િનર@eણ કયા+ પછ@ 4વામી િવવેકાનંદનાં દશન
+ ન
ક?ું એમ તો બને જ ક:મ? અિત ઉસાહ " ૂવ+ક Mુ ં બે} ૂર મઠ લગી ઘણે ભાગે
ચાલીને ગયો. " ૂરો ચાTયો ક: અરધો, એ મને અયાર: યાદ નથી. મઠ=ું એકાંત
4થાન મને ગ°Gુ.ં 4વામી બીમાર છે , તેમને મળાય એમ નથી, અને એઓ
પોતાને કલક!ાને ઘેર છે એમ ખબર સાંભળ@ િનરાશ થયો. ભdગની િનવેfદતાના
રહ:ઠણના ખબર મેળNયા. ચોરં ઘીના એક મહ:લમાં તેમના દશન
+ પા°યો. તેમના
દમામથી Mુ ં હ:બતાઈ ગયો. વાતચીતમાં પણ અમારો બMુ મેળ ન S°યો. મ1 આ
વાત ગોખલે ને કર: લી. તેમણે કKું : 'એ બાઈ બMુ તેજ છે , એટલે તમરો મેળ ન
મળે એ Mુ ં સમaુ ં hં.'
ફર@ એક વાર તેમનો મેળાપ મને પે4તન પાદશાહને ઘેર થયેલો. પે4તનનાં
 ૃs માતાને તે ઉપદ: શ આપતાં હતાં, તેવામાં Mુ ં તેમને યાં જઈ પહ`ચેલો. એટલે
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ં ુ ધમ+ યેનો ેમ ઊભરાઈ
Mુ ં તેમની વચે \ુભાિષયો બ£યો હતો. ભdગનીનો Mુ\
જતો હતો એટ}ું તો, Mુ ં અમારો મેળ ન મળતાં છતાં, જોઈ શBો હતો. તેમના
"ુ4તકોનો પfરચય પાછળથી કય5.
fદવસના મ1 િવભાગ પાડPા હતા.એક ભાગ દdeણ અfgકાના કામને ~ગે
કોલક!ામાં રહ:તા આગેવાનોને મળવામાં ગાળતો, ને એક ભાગ કલક!ાની
ધાિમªક સં4થાઓ અને બી Sહ:ર સં4થાઓ જોવામાં. એક fદવસ મ1, બોઅર
લડાઈમાં fહ|દ@ સારવાર-ુકડ@એ R કામ કGુH હb,ું તેઉપર દા. મdલકના %ુખ
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 સાલમાં મળે લી તેટલી જ મળ@. આ ભાષણ ગોખલે ને ગ°Gું હb.ું
અને zયાર: દા. રૉયે મારા ભાષણનાં વખાણ કયાH યાર: તે બMુ રા થયા.
આમ ગોખલેની છાયા નીચે રહ:વાથી બંગાળમાં મા?ું કામ બMુ સરસ થઈ પડુ.ં
બંગાળના અ0ગ·ય [ુુંબોની માfહતી Mુ ં સહ:R પા°યો ને બંગાળ સાથે માર: િનકટ
ં થયો. આ dચર4મરણીય માસનાં ઘણાં 4મરણો માર: છોડવા પડશે. તે
સંબધ
ૂ ક@ માર@ આNયો હતો. યાંના >ંગીઓની %ુલાકાત કર@.
માસમાં Mુ ં દ: શ પણ બ
તેમના આળસથી \ુઃખી થયો. Zુવણ+ પૅગોડાના દશ+ન કયાH. મંfદરમાં અસંnય
નાની મીણબ!ીઓ બળતી હતી તે ન ગમી. મંfદરના ગભ¤
+ હૃ માં દરોને ફરતા
જોઈ 4વામી દયાનંદનો અ=ુભવ યાદ આNયો. દ: શની મfહલાઓની 4વતં{તા,
તેમનો ઉસાહ, ને યાંના "ુ?ુષોની મંદતા જોઈ મfહલાઓ ઉપર મોહ પા°યો ને
ં ઈ fહ|\ુ4તાન નથી તેમ રં ¤ ૂન
"ુ?ુષોને િવષે \ુ:ખ થGુ.ં મ1 યાર: જ જોGું ક:, Rમ %ુબ
દ: શ નથી; અને Rમ fહ|\ુ4તાનમાં ~0ેજ વેપાર@ઓના આપણે કિમશન એજ£ટ
બ£યા છ@એ તેમ દ: શમાં આપણે ~0ેજોની સાથે મળ@ને દ: શવાસીઓને
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?ું બંગાળ=ું - અથવા ખર@ ર@તે કલક!ા=ું - કામ " ૂ?ું થGું હb.ું
ધંધે વળ¤ું તે પહ:લાં મારો િવચાર fહ|\ુ4તાનાનો નાનકડો વાસ {ીS વગ+માં
કર@, {ીS વગ+ના %ુસાફરોનો પfરચય કરવાનો અને તેમનાં \ુઃખો Sણી લેવાનો
હતો. ગોખલે આગળ મ1 આ િવચાર % ૂBો. તેમણે થમ તો તે હસી કાઢàો. પણ
zયાર: મ1 માર@ આશાઓ=ું વણ+ન કGુ,H યાર: તેમણે iુશીથી માર@ યોજનાને સંમિત
આપી. માર: પહ:} ું તો કાશી જઈ િવ\ુષી એની બેસટં ના દશન
+ કરવા=ું હb.ું તેઓ
તે વખતે dબમાર હતાં.
આ %ુસાફર@ને સા?ુ માર: નવો સામાન વસાવવાનો હતો. એક ડ³બો િપ!ળનો
ગોખલેએ જ આ_યો ને તેમાં માર: સા?ુ મગજના લાુ અને " ૂર@ %ુકાNયાં. એક
બાર આનાની કંતાનની પાક@ટ લીધી. છાયા- (પોરબંદર નક=ું ગામ)ની ઊનનો
ડગલો બનાવડાNયો હતો. પાક@ટમાં એ ડગલો, ુવાલ, પહ:રણ અને ધોતીGું હતાં.
ઓઢવાને સા?ુ એક કામળ@ હતી. ઉપરાંત એક લોટો સાથે રાnયો હતો. આટલો
સામાન લઈને Mુ ં નીકQયો.
ગોખલે અને દા. રૉય 4ટ: શન ઉપર મને વળાવવા આNયા. બેને મ1 ન આવવા
વીનNયા. પણ બેએ આવવાનો આ0હ પકડ@ રાnયો. 'તમે પહ:લા વગ+માં Sત
તો કદાચ Mુ ં ન આવત, પણ હવે તો માર: આવું જ છે ,' ગોખલે બોTયા.
_લૅટફૉમ+ ઉપર જતાં ગોખલેને તો કોઈએ ન રોBા. તેમણે પોતાનો ર: શમી ફÈટો
બાંયો હતો ને ધોતીGું તથા કોટ પહ:યાH હતાં. દા. રૉયે બંગાળ@ પોશાક પહ:ય5
હતો. એટલે તેમને fટfકટ-મા4તર: ~દર આવતાં થમ તો રોBા, પણ ગોખલેએ
કKુ,ં 'મારા િમ{ છે ,' એટલે દા. રૉય પણ દાખલ થયા. આમ બેએ મને િવદાય
આપી.
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20. кш
આ %ુસાફર@ કલક!ેથી રાજકોટ Zુધીની હતી. તેમાં કાશી, આ0ા, જય"ુર,
પાલન"ુર અને રાજકોટ એમ જવા=ું હb.ું આટ}ું જોવા ઉપરાંત વધાર: વખત
અપાય તેમ નહોતો. દર: ક જ^યાએ એક એક fદવસ રો હતો. પાલન"ુર િસવાય
બધે ધમ+શાળામાં અથવા 'પંડા'ઓને ઘેર, S{ા»ઓની Rમ, ઊતય5 હતો. મને
યાદ છે તે માણે, મને આટલી %ુસાફર@માં ગાડ@ભાડાં સfહત એક{ીસ Jિપયા
ખચ+ થયે}.ું {ીS વગ+ની %ુસાફર@માં પણ ઘણે ભાગે મેલ ગાડ@ને છોડ@ દ: તો,
ક:મક: મને ખબર હતી ક: તેમાં વધાર: ભીડ હોય છે . તે= ું ભાું પણ સામા£ય
ગાડ@ના {ીS વગ+ને fહસાબે વધાર: હb ું એ વાંધો તો હતો જ.
{ીS વગ+ના ડ³બામાં ગંદક@ અને પાયખાનાની m ૂર@ હાલત તો Rવાં આR છે
તેવાં તે વખતે હતાં. આR કદાચ સહ:જ Zુધારો થયો હોય તો ભલે. પણ પહ:લા
અને {ીS વગ+ વચે સગવડો=ું ~તર ભાડાના ~તર કરતાં ઘxું વધાર: જણાGુ.ં
{ીS વગ+ના ઉતા?ુ એટલે ઘેટાં, ને તેમની સગવડ એટલે ઘેટાંના ડ³બા. Gુરોપમાં
તો મ1 {ીS જ વગ+માં %ુસાફર@ કર: લી. અ=ુભવને ખાતર પહ:લા વગ+ની %ુસાફર@
એકવાર કર: લી. યાં મ1 પહ:લા અને {ીS વગ+ વચે અહkના Rું ~તર ન
ભાQGુ.ં દdeણ આfgકામાં {ીS વગ+ના ઉતા?ુઓ મોટ: ભાગે હબસીઓ જ હોય છે .
છતાં, યાંના {ીS વગ+માં પણ વધાર: સગવડ છે . ક:ટલાક ભાગમાં તો યાં {ીS
વગ+ના ડ³બામાં Z ૂવાને સગવડ પણ હોય છે . અને બેઠકો ગાદ@થી મઢ:લી હોય છે .
દર: ક ખાનામાં બેસનાર ઉતા?ુઓની સંnયાની હદ Sળવવામાં આવે છે . અહk તો
{ીS વગ+માં સંnયાની હદ જળવાયાનો મને અ=ુભવ જ નથી.
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ર: લખાતા તરફની આ અગવડો ઉપરાંત, %ુસાફરોની [ુટ:વો Zુઘડ %ુસાફરને સા?ુ
ં ૂ , ગમે યાં કચરો
{ીS વગ+ની %ુસાફર@ સSJપ કર@ નાખે છે . ગમે યાં કુ
નાખવો, ગમે તેમ ને ગમે તે વખતે બીડ@ >ંકવી, પાનજરદો ચાવવાં ને તેની
િપચકાર@ઓ બેઠા હોય યાં જ મારવી, એઠવાડ ભ`ય ઉપર નાંખવો, બરાડા
પાડ@ને વાતો કરવી, જોડ: બેઠ:લાની દરકાર ન કરવી, ને ભાષાની ગંદક@-આ તો
સાવ+િ{ક અ=ુભવ છે .
{ીS વગ+ની %ુસાફર@ના મારા ૧૯૦૨ના અ=ુભવમાં ને ૧૯૧૫થી ૧૯૧૯ Zુધીના
મારા બી વારના એ જ અખંડ અ=ુભવમાં મ1 બMુ તફાવત નથી અ=ુભNયો. આ
મહા Nયાિધનો ઉપાય મ1 એક જ S·યો છે . તે એ ક:, િશdeત વગ- {ીS વગ+માં જ
%ુસાફર@ કરવી ને લોકોની ટ: વો Zુધારવા યન કરવો. િસવાય, ર: લખાતાના
અમલદારોને ફfરયાદોથી પજવી મેલવા, પોતાની સગવડ મેળવવા ક: Sળવવા
લાંચ?ુશવત ન આપવાં, ને એક પણ ગેરકાયદ: વત+x ૂક જતી કરવી.
આમ કરવાથી ઘણો Zુધારો થઈ શક: છે એવો મારો અ=ુભવ છે . માર@ માંદગીને
લીધે માર: ૧૯૨૦ની સાલથી {ીS વગ+ની %ુસાફર@ લગભગ બંધ રાખવી પડ@ છે
ે ા \ુ:ખની અને શરમની વાત લાગી છે . અને તે પણ એવે અવસર:
એ મને હંમશ
બંધ રાખવી પડ@ ક:, zયાર: {ીS વગ+ની %ુસાફર@ની હાડમાર@ઓ \ૂર કરવા=ું
કામ થાળે પડb ું જb ું હb.ું ર: લવે તેમ જ 4ટ@મરોમાં ગર@બ વગ+ને પડતી અગવડો,
તેમની પોતાની [ુટ:વોથી તેમાં થતો વધારો, વેપારને ~ગે પરદ: શી વેપારને
સરકાર તરફથી મળતી અયો^ય સગવડો, વગેર: અયાર: આપણા Sવનનો
એક આખો નોખો અને અગયનો સવાલ છે , અને તેના ઉક:લ પાછળ એકબે
બાહોશ અને ખંતીલા સજજન પોતાનો બધો વખત રોક: તો તે વધાર: પડb ું ન
ગણાય.
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પણ, આ {ીS વગ+ની %ુસાફર@ની વાત હવે અહkથી પડતી મેલી કાશીના
અ=ુભવ ઉપર આુ.ં કાશી સવારના ઊતય5. માર: કોઈ પંડાને યાં જ ઊતરું
હb.ું ઘણા ાણોએ મને વkટ@ લીધો. તેમાંથી મને R કંઈક Zુઘડ અને સારો
લા^યો તે= ું ઘર પસંદ કGુ.+ માર@ પસંદગી સરસ નીવડ@. ાણના ¬ગણામાં
ગાય બાંધી હતી. ઉપર એક મેડ@ હતી યાં મને ઉતારો આ_યો. માર: િવિધસર
ગંગા4નાન કરું હb ુ. યાં લગી ઉપવાસ કરવો હતો. પંડાએ બધી તૈયાર@ કર@. મ1
તેને કહ@ રાnGું હb ું ક:, મારાથી સવા Jિપયા ઉપરાંત દdeણા નહk અપાય; એટલે
તે જોગી તૈયાર@ કર: . પંડાએ વગર તકરાર: માર@ િવનંતી કm ૂલ રાખી. 'અમે " ૂS
તો એક જ સરખી ધિનક ગર@બ સMુને કરાવીએ, દdeણા યજમાનની Rવી ઇછા
ને શ ત.' પંડાએ " ૂSિવિધમાં કંઇ ગોટો વાQયો એમ મને ન લા^Gુ.ં બાર: ક
વા^યે પરવાર@ને Mુ ં કાશીિવનાથનાં દશ+ન કરવા ગયો. યાં R જોGુ તેથી \ુ:ખ
જ પા°યો.
ં ઈમાં ૧૮૯૧ની સાલમાં zયાર: Mુ ં વક@લાત કરતો હતો યાર: એક વાર ાથ+ના
%ુબ
સમાજ મંfદરમાં 'કાશીની યા{ા' નામ=ું Nયાnયાન સાંભQGું હb.ું એટલે, કંઈક
િનરાશાને સા?ુ તો Mુ ં તૈયાર થઈ રો હતો. પણ R િનરાશા થઈ તે ધાયા+ ઉપરાંત
હતી.
સાંકડ@ લપસણી ગલીમાં થઈને જવા=ુ.ં શાંિત=ું નામ જ નહk. માખીઓનો
બણબણાટ, %ુસાફરો ને \ુકાનદારોનો ઘ`ઘાટ અસ લા^યાં.
zયાં મ=ુtય યાન અને ભગવતdચ|તનની આશા રાખે યાં તેમાં= ું કqું ન મળે !
યાન જોઈએ તો તે ~તરમાંથી મેળવું રKુ.ં એવી ભાિવક બહ:નોને મ1 જોઈ ખર@
ક: R પોતાની આસપાસ qું ચાલી રKુ છે તે કqું Sણતી નહોતી, મા{ પોતાના
યાનમાં જ િનમ^ન હતી. પણ એ કંઈ સંચાલકોની [ૃિત ન ગણાય.
ં ી, 4વછ વાતાવરણ-બા તેમ જ
કાશીિવનાથની આસપાસ શાંત, િનમ+ળ, Zુગધ
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¬તfરક-પેદા કરું ને Sળવું એ સંચાલકો=ું કત+Nય હોય. તેને બદલે મ1
}ુચાઓની છે Tલી ઢબની મીઠાઈની અને રમકડાંની બSર ભાળ@.
મંfદર: પહ`ચતા દરવાS આગળ ગંધાતાં સડ:લાં >લ. માંહ: સરસ આરસની ભ`ય
હતી. તેને કોઈ ~ધ¡ધા»એ Jિપયાથી જડ@ ભાંગી નાંખી હતી : ને Jિપયામાં
મેલ ભરાયો હતો.
Mુ ં ાનવાપી નક ગયો. મ1 અહk ઈરને ખોQયો, પણ ને ન જડPો. તેથી મનમાં
I ૂધવાઇ રો હતો. ાનવાપી પાસે પણ મેલ જોયો. કંઇ દdeણા ધરવાની ¡ધા
નહોતી. તેથી મ1 તો ખર: જ એક \ુકાની ધર@ અને " ૂSર@ પંડા ત_યા. તેમણે
\ુકાની ફÈક@ દ@ધી, બેચાર ગાળો 'ચોપડાવી', ને બોTયા, 'b ુ આમ અપમાન કરશે
તો નરકમાં 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 %ુઝે ન ચાfહયે,' કહ@ વધાર: સંભળાવી. Mુ ં \ુકાની લઈ ચાલતો થયો ને
મા£Gું ક: મહારાR \ુકાની ખોઇ ને મ1 બચાવી. પણ મહારાજ \ુકાની iુએ તેવા
નહોતા. તેમણે મને પાછો બોલાNયો, 'અછા ધર દ: . મૈ તેર: Åસા નહk હોના
ચાહતા. મૈ ન } ં ૂ તો તેરા mુરા હોવે.'
ં ૂ ે મોઢ: \ુકાની આપી ને િન:ાસ % ૂક@ ચાલતો થયો. ફર@ બે વાર
મ1 %ગ
કાશીિવનાથ જઈ X ૂBો hં, પણ તે તો 'મહામા' બ£યા પછ@. એટલે ૧૯૦૨ના
અ=ુભવો તો Bાંથી પા%ું ? મા?ું 'દશ+ન' કરવાવાળા મને દશન
+ Bાંથી કરવાદ: ?
'મહામા નાં \ુ:ખો તો મારા Rવા 'મહામા' જ Sણે. બાક@ ગંદક@ ને ઘ`ઘાટ તો મ1
એવાં ને એવાં જ અ=ુભNયાં.
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ે ો aુએ. તે મહા
ભગવાનની દયા િવષે જો કોઈને શંકા હોય તો આવાં તીથ+e{
યોગી પોતાને નામે ક:ટલાં ધિત|ગ, અધમ,+ પાખંડ, ઈયાfદ સહન કર: છે ! તેણે તો
કહ@ મેTGું છે :
ये यथा मां ूपघते तांःतथैव भजाHयहम ् ।
(એટલે ક: 'કરણી તેવી ભરણી'. કમ+ને િમયા કોણ કરના?ું છે ? પછ@ ભગવાનને
વચમાં પડવાપxું જ Bાં છે ? તેણે તો પોતાનો કાયદો બનાવીને હાથ ધોઈ
નાnયા છે .)
આ અ=ુભવ લઈ Mુ ં િમિસસ બેસટં નાં દશ+ન કરવા ગયો. તેઓ તાSં જ
dબમાર@માંથી ઊઠયાં હતાં એ Mુ ં Sણતો હતો. મ1 મા?ું નામ મોકTGુ. તેઓ b ુરત
આNયાં. માર: તો દશન
+ જ કરવાં હતાં, તેથી મ1 કKુ,ં 'આપની નાaુક તdબયત િવષે
Mુ ં Sxું h. માર: તો આપનાં દશન
+ જ કરવાં હતાં. નાaુક તdબયત છતાં આપે મને
મળવાની રS આપી એથી જ મને સંતોષ છે . આપને Mુ ં વધાર: નહk રો[ું.'
કહ@ મ1 રS લીધી.
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21. /
 " uL L9 ?
ં ઈમાં 4થર થા, યાં બાfર4ટરનો ધંધો ક?ું ને
ગોખલેની ભાર: ઇછા હતી ક: Mુ ં %ુબ
તેમની સાથે Sહ:ર સેવામાં ભાગ લ. તે વખતે Sહ:ર સેવા એટલે મહાસભા સેવા
હb.ું તેમણે ઉપ કર: લી સં4થાનો %ુnય ધંધો મહાસભા=ું તં{ ચલાવવાનો હતો.
માર@ પણ તે જ ઇછા હતી. પણ ધંધો મળવા િવશે મને આમિવાસ નહોતો.
આગલા અ=ુભવો=ું 4મરણ વીસરાGું નહોb.ું iુશામત કરવી ઝેર: Rું હb.ું
તેથી, થમ તો Mુ ં રાજકોટમાં જ રો. યાં મારા "ુરાણા fહતેh ને મને િવલાયત
મોકલનાર ક:વળરામ માવ દવે હતા. તેમણે મારા હાથમાં {ણ ક:સ % ૂBા.
કાfઠયાવાડના zGુfડિશયલ આિસ4ટંટની આગળ બે અપીલો હતી, અને એક % ૂળ
ક:સ Sમનગરમાં હતો. આક:સ અગયનો હતો. મ1 આ ક:સ ઉઠાવવા આનાકાની
કર@. એટલે ક:વળરામ બોલી ઊઠPા, 'હારqું તો અમે હારqું ના? તમે તમાર: થાય
તેટ}ું કરજો. Mુ ં પણ તમાર@ સાથે તો હોઈશ જ ના?'
આ ક:સમાં માર@ સામે મરMમ
ૂ સમથ+ હતા. માર@ તૈયાર@ ઠ@ક હતી. અહkના
કાયદા=ું તો મને બMુ ભાન નહોb.ું ક:વળરામ દવેએ મને એ બાબત " ૂરો તૈયાર
કય5 હતો. Mુ ં દdeણ આfgકા ગયો તે પહ:લાં, '"ુરાવાનો કાયદો fફરોજશાને મોઢ: છે
ને એ તેમની સફળતાની ચાવી છે ,' એમ િમ{ો મને સંભળાવતા, તે મ1 યાદ
રાખે},ું ને દdeણ આfgકા જતાં મ1 અહkનો "ુરાવાનો કાયદો ટ@કા સfહત વાંચી
કાઢàો હતો. િસવાય, દdeણ આfgકાનો અ=ુભવ તો હતો જ.
ક:સમાં ત મળ@. આથી મને કંઈક િવાસ બેઠો. પેલી બે અપીલોને િવશે તો મને
ં ઈ જવાય તો યાં પણ હરકત ન આવે એમ
% ૂળથી જ ધા4તી નહોતી. એટલે %ુબ
મનમાં લા^Gુ.ં
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આ િવષય પર આવતાં પહ:લાં જરા ~0ેજ અમલદારોના અિવચાર અને
અાનનો અ=ુભવ કહ@ S. zGુfડિશયલ આિસ4ટંટ કંઈ એક જ^યાએ ન બેસતા,
તેમની સવાર@ ફયા+ કર: . ને zયાં તેઓ સાહ:બ Sય યાં વક@લઅસીલોએ જું રKુ.ં
વક@લની ફ@ Rટલી મથકમાં હોય તેના કરતાં બહાર વધાર: હોય જ. એટલે
અસીલને સહ:R બમxું ખચ+ પડ:. આનો િવચાર જડજને કરવાનો હોય જ નહk.
આ અપીલની Zુનાવણી વેરાવળમાં હતી. વેરાવળમાં આ વખતે ઘણી સખત
મરક@ ચાલતી હતી. રોજના પચાસ ક:સ થતા એું મને 4મરણ છે . યાંની વ4તી
૫,૫૦૦ Rટલી હતી. ગામ લગભગ ખાલી થઈ ગGું હb.ું મારો ઉતારો યાંની
િનÌન ધમ+શાળામાં હતો. ગામથી તે કંઈક \ૂર હતી. પણ અસીલો=ું qુ?ં તેઓ
ગર@બ હોય તો તેમનો ઈર ધણી.
મારા ઉપર વક@લ િમ{ોનો તાર હતો ક:, માર: સાહ:બને અર કરવી ક: મરક@ને
લીધે છાવણી ફ:રવે. સાહ:બને અર કરતાં તેમણે મને " ૂછÒુ,ં 'તમને કંઈ ભય
લાગે છે ?'
મ1 કKુ:ં 'મારા ભયનો આ સવાલ નથી. મને મા?ું સાચવી લેતાં આવડ: છે એમ Mુ ં
મા=ું hં. પણ અસીલો=ું qું ?'
સાહ:બ બોTયા, 'મરક@એ તો fહ|\ુ4તાનમાં ઘર કGુH છે . તેનાથી qું ડરુ?ં
ં
વેરાવળની હવા તો ક:વી Zુદર
છે ! (સાહ:બ ગામથી \ૂર દfરયાfકનાર: મહ:લ Rવા
તંm ૂમાં રહ:તા હતા.) લોકોએ આમ બહાર રહ:તાં શીખું જોઈએ.'
આ fફલZ ૂફ@ આગળ મા?ું qું ચાલે ? સાહ:બે િશર4તેદારને કKુ,ં 'િમ. ગાંધી કહ: છે
તે યાનમાં રાખજો, અને જો વક@લો અથવા અસીલોને બMુ અગવડ પડ: એમ
હોય તો મને જણાવજો.'
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આમાં સાહ:બે તો િનખાલસપણે પોતાની મિત માણે યો^ય જ કGુ.H પણ તેને
fહ|\ુ4તાનની અગવડો=ું માપ ક:મ આવે ? તે dબચારો fહ|\ુ4તાનની હાજતો, ટ: વો,
[ુટ:વો, fરવાજો ક:મ સમR ? પંદર Jિપયાની મહોરના માપવાળાને પાઈ=ું માપ
આપીએ તે ક:મ ઝટ ગણતર@ કર@ શક: ? qુભમાં qુભ ઇરાદા છતાં, 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 % ૂળ િવષય પર આુ.ં
ઉપર માણે સફળતા મQયા છતાં, Mુ ં તો થોડો કાળ લગી રાજકોટમાં રહ@ જવા
િવચાર@ રો હતો. તેટલામાં એક fદવસ ક:વળરામ માર@ પાસે પંહોયા ને બોTયા,
ં ઈ જ જું પડશે.'
'ગાંધી, તમને અહk નહk રહ:વા દઈએ. તમાર: તો %ુબ
'પણ યાં મારો ભોજયોય ધણી નથી થવાનો. મા?ું ખચ+ તમે ચલાવશો ક: ?'
'હા, હા. Mુ ં તમા?ું ખચ+ ચલાવીશ. તમને મોટા બાfર4ટર તર@ક: કોઈ વાર અહk
લઈ આવqું ને લખાણબખાણ=ું કામ તમને યાં મોકલીqુ.ં બાfર4ટરોને મોટાનાના
કરવા એ તો અમા?ું વક@લો=ું કામ છે ના? તમા?ું માપ તો તમે Sમનગર ને
વેરાવળમાં આ_Gું છે , એટલે Mુ ં બેfફકર hં. તમે R Sહ:ર કામ કરવાને સરSયેલા
છો, તેને અમે કાfઠયાવાડમાં દફન થવા નહk દઈએ. બોલો Bાર: Sઓ છો ?'
'નાતાલથી મારા થોડા પૈસા આવવાના બાક@ છે તે આNયે જઈશ.'
ં ઈ ગયો. પેઈન, dગલબટ+ ને સયાનીની
પૈસા બેક અઠવાfડયામાં આNયા ને Mુ ં %ુબ
ઓfફસમાં 'ચે°બસ'+ ભાડ: રાnયા ને 4થર થવા લા^યો.
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22. 7 к
 K
મ1 ઓfફસ લીધી તેમ dગરગામમાં ઘર લીIુ.ં પણ ઇર: મને 4થર થવા ન દ@ધો.
ઘર લીધાને બMુ fદવસ નહોતા થયા એટલમાં જ મારો બીજો દ@કરો સખત
ં ૂ ારો પણ સાથે,
બીમાર@થી ઘવાયો. તેને કાળવર: ઘેય5. તાવ ઊતર: નહk. %ઝ
અને રા{ે સિપાતમાં dચí પણ જણાયાં. આ Nયાિધ " ૂવ- બચપણમાં તેને શીતળા
પણ i ૂબ નીકળે લા.
મ1 દા તરની સલાહ લીધી. દા તર: કKુ:ં Ôતેને સા?ુ દવા થોું જ કામ કરશે. તેને
Úડા અને મરઘીનો સેરવો આપવાની જJર છે .Õ
ંૂ
ં હોય ? Mુ ં તેનો
મdણલાલની મર દસ વષ+ની હતી. તેને તો માર: qું "છવાપxુ
વાલી રો. માર: જ િનણ+ય કરવો રો. દા તર એક બMુ ભલા પારસી હતા.
Õદ તર, અમે તો બધાં અાહાર@ છ@એ. મારો િવચાર મારા દ@કરાને એ બેમાંથી
એક: વ4b ુ આપવાનો નથી. બીaુ ં કંઇ ન બતાવો ?Õ
દા તર બોTયા, Ôતમારા દ@કરાનો Sન જોખમમાં છે . \ૂધ અને પાણી મેળવીને
અપાય, પણ તેથી તે= ું " ૂ?ું પોષણ નહk થઇ શક:. તમે Sણો છો તેમ, Mુ ં તો ઘણાં
fહ|\ુ [ુુંબોમાં S hં. 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 સાXું જ છે . તમાર: એમ જ કહ: ું ઘટ: . માર@ જવાબદાર@ બMુ
મોટ@ છે . દ@કરો મોટો થયો હોત તો તો Mુ ં જJર તેની મર Sણવા યન કરત
ને તે ઇછત તેમ કરવા દ: ત. અહk તો માર: જ આ બાળકને સા?ુ િવચાર કરવા=ું
રKુ.ં મને તો લાગે છે ક: મ=ુtયના ધમ+ની કસોટ@ આવે જ સમયે થાય. ખરોખોટો
પણ મ1 એવો ધમ+ મા£યો છે ક:, મ=ુtયે માંસાfદક ન ખાવાં જોઇએ. વનનાં
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સાધનોની પણ હદ હોય. વવાને ખાતર પણ અ%ુક વ4b ુઓ આપણે ન કર@એ.
મારા ધમ+ની મયા+દા મને, માર: સા?ુ ને મારાંને સા?ુ, આવે વખતે પણ માંસ
ઇયાfદનો ઉપયોગ કરતાં રોક: છે . એટલે માર: તમે ધારો છો તે જોખમ વેઠPે જ
¶ટકો છે . પણ તમાર@ પાસેથી એક વ4b ુ માગી લ hં. તમારા ઉપચાર તો નહk
ક?ું, પણ મને આ બાળકની છાતી, નાડ ઇયાfદ તપાસતાં નહk આવડ:. મને
પોતાને પાણીના ઉપચારોની થોડ@ ગમે છે . તે ઉપચારો કરવા Mુ ં ધા?ું hં. પણ જો
તમે અવારનવાર મdણલાલની તdબયત જોવા આવતા રહ:શો ને તેના શર@રમાં
થતા ફ:રફારોની મને ખબર આપશો, તો Mુ ં તમારો આભાર માનીશ.Õ
ભલા દા તર માર@ %ુક:લી સમzયા ને માર@ માગણી %ુજબ મdણલાલને જોવા
આવવા કm ૂલ કGુ.H
જોક: મdણલાલ પોતાની પસંદગી કર@ શક: એમ તો નહોb,ું છતાં મ1 તેને દા તરની
સાથે થયેલી વાત કર@ને તેનો િવચાર જણાવવા કKુ.ં
Ôતમે પાણીના ઉપચાર Zુખેથી કરો. માર: સેરવો નથી પીવો ને Úડા નથી ખાવા.Õ
આ વચનથી Mુ ં રા થયો. જોક: Mુ ં સમજતો હતો ક:, જો મ1 તેને એ બે ચીજ
ખવડાવી હોત તો તે ખાત પણ ખરો.
Mુ ં Îુનીના ઉપચારો Sણતો હતો. તેના અખતરા પણ કયા+ હતા. દરદમાં
ઉપવાસને મોું 4થાન છે એ પણ Sણતો હતો. મ1 મdણલાલને Îુનીની ર@ત
માણે કfટ4નાન આપવા=ું શJ કGુ.H {ણ િમિનટથી વધાર: વખત Mુ ં તેને ટબમાં
રાખતો નહk. {ણ fદવસ તો ક:વળ નારં ગીના 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 qું કહ:શે ? મોટાભાઇ qું કહ:શે ? બીS
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દા તરોને કાં 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 પરમેર સંતોષ માનશે. તને
પાણીના ઉપચાર પર ¡sા છે , દવા ઉપર નથી. દા તર વતદાન નહk આપે.
તેનાયે અખતરા છે . વનદોર@ તો એક ઈરના જ હાથમાં છે . ઈર=ું નામ
લઇને, તેના ઉપર ¡sા રાખી, b ું તારો માગ+ ન છોડ.
આમ ધાલાવેલી મનમાં ચાલતી હતી. રાત પડ@. Mુ ં મdણલાલને પડખામાં લઇને
Z ૂતો હતો. મ1 તેને ભીના િનચોવેલા ચોફાળમાં લપેટવાનો િનrય કય5. Mુ ં ઊઠPો.
ચોફાળ લીધો. ઠંડા પાણીમાં ઝબોQયો. િનચોNયો. તેમાં પગથી ડોક Zુધી તેને
લપેટàો. ઉપર બે ધાબળ@ઓ ઓઢાડ@.માથા ઉપર ભીનો ુવાલ % ૂBો. તાવ લોઢ@
Rવો તપી રો હતો. શર@ર ત§ન Z ૂ[ું હb.ું પસીનો આવતો નહોતો.
Mુ ં i ૂબ જ થાBો હતો. મdણલાલને તેની માને સ`પી Mુ ં અરધા કલાકને સા?ુ જવા
હવા ખાઈ તાજો થવા ને શાંિત મેળવવા ચોપાટ@ ઉપર ગયો. રાતના દશેક વા^યા
હશે. માણસોની આવS ઓછ@ થઇ ગઇ હતી. મને થોું જ ભાન હb.ું Mુ ં
ૂ બી માર@ રો હતો. હ: ઈર ! આ ધમસ
િવચારસાગરમાં ક
+ કં ટમાં b ું માર@ લાજ
રાખR. Ôરામ, રામÕ=ું રટણ તો %ુખે હb ું જ. થોડા ¬ટા માર@ ધડકતી છાતીએ
પાછો ફય5. Rવો ઘરમાં પેZ ું hં તેવો જ મdણલાલે પડકાય5: Ôબા"ુ, તમે
આNયા ?Õ
Ôહા, ભાઇ.Õ
Ôમને હવે આમાંથી કાઢોને. બળ@ મ?ું hં.Õ
Ôકાં, પસીનો ¶ટ: છે qું ?Õ
www.mkgandhi.org

Page 303

સયના યોગો અથવા આમકથા

ÔMુ ં તો પલળ@ ગયો hં. હવે મને કાઢોને ભાઇસાબ !Õ
મ1 મdણલાલ=ું કપાળ તપા4Gુ.ં માથે મોિતયા બાzયા હતા. તાવ ઓછો થતો હતો.
મ1 ઈરનો 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 એું કરજો.Õ
મને ધીરજ આવી હતી. એટલે વાતો કરાવી થોડ@ િમિનટો ગાળ@. કપાળે થી
પરસેવાના ર: લા ચાTયા. મ1 ચાદર છોડ@. શર@ર } ૂછÒુ,ં ને બાપ-દ@કરો સાથે Z ૂઇ
ગયા. બેએ i ૂબ િન|&ા લીધી.
સવાર: મdણલાલનો તાવ હળવો જોયો. \ૂધ ને પાણી તથા ફળ ઉપર તે ચાળ@સ
fદવસ રો. Mુ ં િનભય
+ બ£યો હતો. તાવ હઠ@લો હતો, પણ કાm ૂમાં આNયો હતો.
આR મારા બધા છોકરાઓમાં મdણલાલ શર@ર: સMથ
ુ ી વધાર: મજm ૂત છે .
તે રામની બdeસ છે ક: પાણીના ઉપચારની, અTપાહારની ને માવજતની, તે= ું
િનરાકરણ કોણ કર@ શક: ? સMુ પોતપોતાની ¡sા માણે ભલે કર: . માર@ તો ઈર:
લાજ રાખી એટ}ું મ1 S·Gું ને આજ પણ એમ જ મા=ું hં.
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23. પM

RS <ITк

મdણલાલ સાજો તો થયો, પણ મ1 જોGું ક: dગરગામ વા»ં મકાન રહ:વા લાયક
નહોb.ું તેમાં ભેજ હતો. " ૂ?ું અજવા»ં નહોb.ું તેથી ર: વાશંકરભાઈની સાથે મસલત
ં
કર@ અમે બંને એ %ુબઈના
કોઈ પરામાં iુTલી જ±ામાં બંગલો લેવાનો િનય
કય5. Mુ ં વાંદરા, સાંતાùઝ વગેર:માં ભટBો. વાંદરામાં કતલખા=ું હb ું તેથી
વાંદરામાં રહ:વાની અમારામાંથી કોઈની ઈછા ન થઈ. ઘાટ[ુપર વગેર: દfરયાથી
ં
\ૂર લા^યાં. સાંતùઝમાં એક Zુદર
બંગલો મળ@ આNયો તેમાં રહ:વા ગયા, ને
આરો^યની &tટએ અમે Zુરdeત થયા એમ લા^Gુ.ં મ1 ચચ+ગેટ જવાનો પહ:લા
વગ+નો પાસ કઢાNયો. પહ:લા વગ+માં ઘણી વાર Mુ ં એકલો જ હો તેથી કામીક
અdભમાન પણ માનતો એમ યાદ છે . ઘણી વેળા વાંદરાથી ચચ+ગેટ જતી ખાસ
ગાડ@ પકડવા સાંતાùઝથી વાંદરા Mુ ં ચાલીને જતો.
મારો ધંધો, આિથªક &tટએ, મ1 ધાGુH હb ું તેના કરતાં ઠ@ક ચાTયો એમ લા^Gુ.ં
દdeણ આfgકાના અસીલો મને કંઈક કામ સ`_યા કરતા તેમાંથી મા?ું ખરચ
ં
સહ:લાઈથી નભી રહ:શે એમ મને લા^Gુ.હાઇકોટ
+ =ું કામ તો મને હaુ કંઈ મળb ું
આમ એક તરફથી મારા ધંધા િવષે કંઈક િનિrતતા આવવા લાગી.
બી તરફ ગોખલેની ¬ખ તો માર@ તરફ તરવયા+ જ કરતી હતી. અઠવાfડયામાં
બે{ણ વખત ચે°બરમાં 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 બાબતમાં મા?ું ધાGુH કંઈ જ ઇર: ઊભવા નથી દ@Iું એમ
કહ@એ તો ચાલે.
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zયાં મ1 4વ4થ થવાનો િનrય કય5 ને 4વ4થતા અ=ુભવી યાં દdeણ આfgકાથી
અણધાય5 તાર આNયો; 'ચે°બરલેન અહk આવે છે , તમાર: આવું જોઈએ.' મા?ું
વચન તો મને યાદ જ હb.ું મ1 તાર દ@ધો, 'મા?ું ખરચ મોકલો, આવવા તૈયાર hં.'
તેઓએ b ુરત પૈસા મોકTયા ને ઓfફસ સંક:લી Mુ ં રવાના થયો.
મ1 ધાGુH હb ું ક: મને એક વષ+ તો સહ:R ચાTGું જશે. બંગલો ચા}ુ રાnયો ને
બાળબચાં યાં જ રહ: એ ઈtટ મા£Gુ.ં
Mુ ં તે વેળા માનતો હતો ક:, R aુવાિનયાઓ દ: શમાં ન કમાતા હોય ને સાહિસક
હોય તેમણે દ: શાવર નીકળ@ જું એ સા?ું છે . તેથી માર@ સાથે ચાર પાંચને લઈ
ગયો. તેમાં મગનલાલ ગાંધી પણ હતા.
ગાંધી [ુુંબ મોું હb.ું આજ પણ છે . માર@ દાનત એવી હતી ક: તેમાંના R 4વતં{
થવા ઈછે તે 4વતં{ થાય. મારા િપતા ઘણાને િનભાવતા, પણ તે રજવાડાની
નોકર@માં. આ નોકર@માંથી નીકળાય તો સા?ું એમ મને લા^Gુ.ં Mુ ં તેઓને નોકર@
મેળવવામાં મદદ ક?ું તેમ નહોb.ું શ ત હોય તોયે ઈછા નહોતી.તેઓ તેમ જ
બીS 4વા¡યી બને તો સા?ું એવી ધારણા હતી.
પણ છે વટ: Rમ મારા આદશ+ આગળ ગયા (એમ Mુ ં મા=ું hં )તેમ આ aુવાનોના
આદશ5ને પણ વાળવાનો મ1 યન કય5. તેમાં મગનલાલ ગાંધીને દોરવામાં Mુ ં
બMુ સફળતા પા°યો. પણ આ િવષય આગળ ઉપર હાથ લેવો પડશે.
બાળબચાંઓનો િવયોગ, બાંધેલો માળો તોડવો, િનિત વ4b ુમાંથી અિનિતમાં
વેશ - આ બIું eણભર સાTGુ.ં પણ Mુ ં તો અિનિત જ|દગીથી ટ: વાઇ ગયો
હતો. આ જગતમાં zયાં, ઈર કહો ક: સય કહો, તે િસવાય બીaુ ં કંઇ જ િનિત
નથી, યાં િનિતપણાનો nયાલ કરવો એજ દોષમય લાગે છે . આ R બIું
આપણી આસપાસ દ: ખાય છે ને બને છે તે બIું અિનિત છે , edણક છે ; તેમાં R
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એક પરમતવ િનિતJપે hપાયે} ું છે તેની ઝાંખી સરખી થાય, તેની ઉપર ¡ધા
રહ:, તો જ NGું 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:_Gુટ:શન જવાની તાર@ખ %ુકરર થઈ Xુક@ હતી.
માર: તેમની સમe વાંચવાની અર ઘડવાની હતી ને ડ:_Gુટ:શનની સાથે જવા=ું
હb.ું
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1. к4 к s3 "?
િમ. ચે°બરલેન સાડા {ણ કરોડ પાડ 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 સં4થાઓની ઉપર વડ@ સરકારનો મા{ નામનો
~[ુશ છે . તમાર@ ફfરયાદો સાચી લાગે છે . Mુ ં મારાથી બનb ું કર@શ, પણ તમારાથે
બને તેવી ર@તે અહkના ગોરાઓને ર@ઝવીને રહ:વા=ું છે .'
િતિનિધઓ જવાબ સાંભલી ટાઢાબોળ થઈ ગયા. મ1 હાથ ધોયા. 'S^યા યાંથી
સવાર' ગણી ફર@ એકદો µટં ૂ વા બેસું એમ સમzયો. સાથીઓને સમSNયા.
િમ. ચે°બરલેનનો જવાબ qું ખોટો હતો? ગોળ ગોળ કહ:વાને બદલે તેઓ સીIું
બોTયા. 'માર: તેની તલવાર'નો કાયદો તેમણે કંઈક મIુર શ³દોમાં સમSવી
દ@ધો.
પણ અમાર@ પાસે તલવાર જ Bાં હતી? અમાર@ પાસે તો તલવારના ઘા
ઝીલવાના શર@રોય ભા^યે હતાં.
િમ. ચે°બરલેન થોડાં અઠવાfડયાં જ રહ:વાના હતા. દdeણ આfgકા એક નાનકડો
ાંત નથી. એ એક દ: શ છે , ખંડ છે . આfgકામાં ઘણાં પેટા ખંડો સમાયા છે .
ક£યા[ુમર@થી ¡ી નગર જો ૧૯૦૦ માઈલ છે , તો ડરબનથી ક:પટાઊન ૧૧૦૦
માઈલથી ઓhં નથી. આ ખંડમાં િમ. ચે°બરલેનને પવનવેગે ફરું હb.ું તેઓ
Âા£સવાલ ખાતે ઉપડPા. માર: યાંનો ક:સ તૈયાર કર@ રaૂ કરવો રો. િટોfરયા
કઈ ર@તે પહ`ચુ?ં યાં Mુ ં વખતસર પહ`ચીશ[ું એ માટ: પરવાનગી મેળવવા=ું
આપણા લોકોથી બની શક: તેમ નહોb.ું
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લડાઈ પછ@ Âા£સવાલ ઊજડ Rું થઈ ગGું અÑb.ું યાં ખાવા પીવા અનાજ
નહોb.ું પહ:રવા-ઓઢવા કપડાં નહોતાં. ખાલી અને બંધ 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 %ુસીબત હતી.
લડાઈ દર°યાન fહ|\ુ4તાનથી અને લંકાથી ઘણા અમલદારોને િસપાહ@ઓ દdeણ
આfgકામાં આવી પહ`યા હતા. તેમાંના Rઓ યાં જ વસવા માગતા હોય તેમને
સા?ુ સગવડ કર@ દ: વાની dfટશ રાzયાિધકાર@ઓની ફરજ મનાઈ હતી.
અમલદારો=ું નું મંડળ બનાવવા=ું તો તેમને હb ું જ. તેમાં આ અ=ુભવી
અમલદારો સહ:R ખપ લા^યા. આ અમલદારોની તી« mુsએ એક નું જ ખાb ું
શોધી કાઢÒુ.ં તેમાં તેમની આવડત પણ વધાર: તો ખર@ જ! હબસીઓને લાગb ું
નોiું ખાb ું તો હb ું જ. યાર: એિશયા વાસીઓને સા?ુ કાં નહk? દલીલ બરોબર
ગણાઈ. આ નું ખાb,ું Mુ ં પહ`યો યાર: , i ૂલી X ૂÎું હb,ું તે ધીમે ધીમે પોતાની
Sળ પાથર@ રKું 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 છે વટ: તે નીકળ@ Sય. એટલે આ કામ સહ:R
જડુ.ં
આ ખાતાને fહ|દ@ અર કર: . પછ@ ઘણે fદવસે જવાબ મળે . Âા£સવાલ જવા
ઈછનારા ઘણા, એટલે તેઅ°ને સા?ુ દલાલો ઊભા થયા. આ દલાલો ને
અમલદારો વચે ગર@બ fહ|દ@ઓના હSરો Jિપયા }ટં ૂ ાયા. મને કહ:વામાં આNGું
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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 પાડ Rટલો ખચ+ થાય છે . આમં મારો પ!ો Bાં લાગે?
Mુ ં મારા aૂના િમ{ ડરબનના પોલીસ Zુઓપfર£ટ: £ડ:£ટને યાં પહ`યો ને તેમને
કKુ,ં 'તમે અમર@ ઓળખાન પરવાના અમલદારને આપો ને મને પરવાનો કઢાવી
આપો. Mુ ં {ા£સવાલમા% ્ રો hં 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@ હશે. મ1સામાન વગેર: તૈયાર રાnGું હb.ું િમ. અલે ઝાંડરનો
ઉપકાર માની Mુ ં િટોfરયા જવા ઉપડPો.
%ુક:લીઓનો dચતાર મને ઠ@ક ઠ@ક આવી ગયો હતો. િટોfરયા પહ`યો. અર
ઘડ@. ડરબનમાં િતિનિધઓનાં નામ કોઈને " ૂછàા=ું મને યાદ નથી. અહÈ તો નું
ખb ું ચાલb ું હb ું તેથી િત£ધના નામ પહ:લેથી "ુછાયાં. મતલબ મને \ૂર
રાખવાની અÑતી એમ િટોfરયાના fહ|દ@ઓને ખબર પડ@ ગઈ હતી.
આ \ુઃખ દાયક છતાં ર% ૂ fક4સો હવે પછ@.
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2. sш9" ш 4
નવા અમલદારો સમ ન શBા ક: Mુ ં Âા£સવાલમાં ક:વી ર@તે દાખલ થયો. તેમણે
તેમની પાસે જત આવતા fહ|દ@ઓને " ૂછÒુ,ં પણ તેઓ dબચારા qું Sણે?
અમલદારોએ અ= ૂમાન 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!ા આપવામાં
આવે છે . તેમ દdeણ આfgકામાં પણ બ£Gું હb.ું યાં શાંિત Sળવવાનો કાયદો
કરવામાં આNયો હતો. તેની એક કલમ એ હતી ક: R કોઈ વગર પરવાને
Âા£સવાલમાં દાખલ થાય તેને પકડવામાં 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 hં યાર: તેઓ િનરાશ થયા. પન એવી િનરાશાથી
આ ખાb ું હાર@ બેસે તેમ નહોb.ું Mુ ં આNયોઇ તો ખરો, પણ િમ. ચે°બરલેનની પાસે
મને ન જવા દ: વામાં એઓ જJર ફાવે એમ હb.ું
તેથી પેલાં નામોની માગણી થઈ. દdeણ આfgકામાં રં ગ¾ેષનો અ=ુભવ તો zયાં
ને યં થતો જ, પણ અહk fહ|\ુ4તાનાના Rવી ગંદક@ અને ઘાલમેલની બદબો
આવી. દdeણ આfgકામાં સામા£ય ખાતાં Sને અથ- ચાલનરા રાં; તેથી
અમલદારોમાં એક કારની સરળતા ને નતા હતી. આનોઇ લાભ થોડ: ઘણે ~શે
કાળ@ પીળ@ ચામડ@વાળાને પણ અનયાએ મળતો. હવે zયાર: બીaુ ં એિશયાઈ
વાતાવરણ દાખલ થGું યાર: યાં Rવી જોMુકમી, તેવી ખટપટ વગેર: સડા પણ
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દાખલ થયા. દdeણ આfgકામાં એક કારની Sસ!ા હતી, zયાર: એિશયામાંથી
તો નકર@ નવાબશાહ@ આવી. ક:મક: યં Sસ!ા નહોતી પણ S ઉપરજ સ!ા
હતી. દdeણ આfgકામાં તો ગોરાઓ ઘર કર@ને વ4યા અÑતા, એટલે તેઓ યાંની
S ઠયા+. આથી અમલદારો ઉપર ~[ુશ અÑતો. આમાં એિશયાથી આવેલા
િનરં [ુશ અમલદારોએ નળ@ fહ|દ@ઓની 4થિત Z ૂડ@એ વચે સોપાર@ Rવી કર@
% ૂક@.
મને પણ આ સ!ાનો ઠ@ક અ=ુભવ મQયો. થમ તો મને આ ખાતાના ઉપર@
પાસે બોલાવવામાં અNયો. આ ઉપર@ લંકાથી આNયા હતા. 'બોલાવવામાં આNયો'
એ યોગમાં કદાચ અિતશયો તનો ભાસ આવે, તેથી જરા વધાર: 4પtટ ક?ું.
મારા ઉઅપર કાંઈ dચી નહોતી આવી. પણ આગેવાન fહ|દ@ઓને તો યાં િનરં તર
જું પડ:. તેવા આગેવાનોમાં મરMમ
ૂ શેઠ તૈયબ હા ખાનમહમદ પણ હતા.
તેમને આ સાહ:બે " ૂછÒુ,ં ' ગાંધી 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? ગાંધીને અહk ની શી ખબર પડ:?' સાહ:બ બોTયા.
તૈયવ શેઠ: Rમ તેમ આ ઘા પાછો વાQયો,' તમે તો છો જ. પણ ગાંધી તો અમારા
જ ગણાય ના? તે અમાર@ ભાષા Sણે, તે અમને સમR. તમે તો અમલદાર
કહ:વાઓ.'
સાહ:બે Mુકમ કય5, 'ગાંધીને માર@ પાસે લાવજો.'
તૈયબ શેઠ વગેર:ની સાથે Mુ ં ગયો. iુરશી તો શેની મળે ? અમે બધા ઊભા રા.
'ક:મ , તમે અહk શા સા?ુ આNયા છો?' સાહ:બે માર@ સામે જોઈ " ૂછÒુ.ં
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'મારા ભાઈઓન બોલાવવાથી તેમને સલહ દ: વા આNયો hં, ' મ1 જવાબ આ_યો.
'પણ તમે Sણતા નથી ક: તમને અહk આવવાનો હÉ જ નથી? તમને પરવાનો
મQયો છે તે u ૂલથી અપાયો છે . તમે અહk ના રહ:વાસી ન ગણાઓ. તમાર: તો
પાછા જું પડશે. તમારાથી િમ. ચે°બરલેન પાસે નહk જવાય. અહÈના fહ|દ@ઓ=ું
રeણ કરવાને સા?ુ તો અમા?ુ ખાb ું ખાસ િનમાGું 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£સવાલમાંથી
િવદાય કર: .
કસાણે મોઢ: સાથીઓ આNયા. આમ નવો જ કોરડો અણધાય5 અમા?્ ઉક:લવાનો
આNયો.
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3. кZ wK
 $ Z પ
આ અપમાન=ું મને બMુ \ુ:ખ થGું પણ " ૂવ- આવાં અપમાનો સહન કર: લાં તેથી Mુ ં
ર@ઢો થઈ રો હતો. એટલે અપમાનને ન ગણકારતાં તટ4થપણે R કત+Nય મને
Z ૂઝે તે કરું એમ િનrય કય5.
ૂ અમલદારની સહ@નો કાગળ આNયો. તેમાં લnGું હb ું ક:, િમ. ચે°બરલેન
મજ[ર
ડરબનમાં િમ. ગાંધીને મQયા છે , એટલે હવે તેમ=ું નામ િતિનિધઓમાંથી કાઢ@
નાંખવાની જJર છે .
સાથીઓને આ કાગળ અસ લા^યો. તેમણે ડ:_Gુટ:શન લઈ જવા=ું માંડ@
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.
છે વટ: R કહ:વા=ું છે તે તો લખવા=ું જ છે . તે તૈયાર છે . Mુ ં વાંX ું ક: બીS કોઈ
વાંચે તેની dચ|તા નથી. િમ. ચે°બરલેન થોડા જ કંઈ ચચા+ કરવાના છે ? મા?ું
અપમાન થGું છે તે આપણે પી જું પડશે.'
આમ Mુ ં કહ@ રો હતો યાં તૈયબ શેઠ બોલી ઊઠPા: 'પણ તમા?ું અપમાન તે
કોમ=ું જ છે ના? તમે અમારા િતિનિધ છો એ ક:મ uુલાય?'
મ1 કKુ,ં 'એ ખ?ું જ છે . પણ આવાં અપમાન કોમે પણ ગળ@ જવાં પડશે. આપણી
પાસે બીજો ઈલાજ શો છે ?
'ભલે R થવા=ું હોય તે થાઓ. પણ હાથે કર@ને બીaુ ં અપમાન શા સા?ું વહોરુ?ં
ખરાબ તો આમેય થઈ રKું છે . આપણને શા હક બQયા છે ?' તૈયબ શેઠ: જવાબ
વાQયો.

www.mkgandhi.org

Page 315

સયના યોગો અથવા આમકથા

આ aુ4સો મને ગમતો હતો, પણ તેનો ઉપયોગ ન કરાય એમ પણ Mુ ં Sણતો
હતો. કોમની મયા+દાનો મને અ=ુભવ હતો, એટલે મ1 સાથીઓને શાંત પાડPા ને
મારા વતી મરMમ
ૂ zયૉÌ ગૉડg: R fહ|દ@ બાfર4ટર હતા તેમને લઈ જવાની સલાહ
આપી.
એટલે િમ. ગૉડg: ડ:_Gુટ:શનના નાયક થયા. માર: િવષે િમ. ચે°બરલેને થોડ@ ચચા+
પણ કર@. 'એક જ માણસને ફર@ સાંભળવા કરતાં નવાને સાંભળવા વધાર: યો^ય,'
વગેર: કહ@ કર: લો જખમ ?ુઝાવવા યન કય5.
પણ આથી કોમ=ું ને મા?ું કામ વGુ,ં " ૂ?ું ન થGુ.ં એકડ: એકથી ફર@ શJ કરવા=ું
રKુ.ં 'તમારા કહ:વાથી કોમે લડાઈમાં ભાગ લીધો. પણ પfરણામ તો આ જ આNGું
ના?' એમ મહ:x ું 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=ું hં. આપણે તેમ કર@ને આપણા કત+Nય=ું પાલન કGુ.H તે= ું ફળ
ભલે આપણને જોવા=ું ન મળે . પણ qુભ કાય+= ું ફળ qુભ જ છે એવો મારો \ૃઢ
િવાસ છે . ગઈ¤ુજર@નો િવચાર કરવા કરતાં હવે આપxું qું કત+Nય છે એ િવચાર
કરવો વધાર: સા?ું છે . એટલે આપણે એ િવચાર@એ.'
આ વાત બીSઓએ ઉપાડ@ લીધી.
મ1 કKુ:ં 'ખ?ું જોતાં R કામને સા?ુ મને બોલાNયો હતો તે તો હવે " ૂ?ું થGું ગણાય.
પણ Mુ ં મા=ું hં ક:, તમે મને રS આપો તો પણ, મારાથી બને યાં લગી, Mુ ં
Âા£સવાલમાંથી ન ખZુ.ં મા?ું કામ હવે નાતાલમાંથી નહk પણ અહkથી ચાલું
જોઈએ. એક વષ+ની ~દર પાછા જવાનો િવચાર માર: માંડ@ 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 }ટં ૂ ાઈ Sય ને
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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 fહસાબમાં કંઈ જ નથી.
ૂ રાની Rમ રહ@એ એ સહન ન જ કરાય.'
અહk આપણે [ત
આમ મ1 વાત ચલાવી. િટોfરયા અને જોહાિનસબગ+માં વસતા fહ|દ@ આગેવાનો
સાથે મસલત કર@ને છે વટ: જોહાિનસબગ+માં ઑfફસ રાખવાનો િનrય થયો.
Âા£સવાલમાં મને વક@લાતની સનદ મળવા િવષે પણ શંકા તો હતી જ. પણ
વક@લમંડળ તરફથી માર@ અરનો િવરોધ ન થયો ને વડ@ અદાલતે માર@ અર
મંaૂર કર@.
fહ|દ@ને યો^ય જ^યામાં ઑfફસ મળવી એ પણ %ુક:લીની વાત હતી. િમ. ર@ચની
સાથે મને સારો પfરચય થઈ ગયો હતો. તે વખતે તેઓ વેપાર@વગ+માં હતા.
ં
તેમના ઓળખીતા હાઉસ-એજટની
મારફતે મ1 ઑfફસ=ું મકાન સાર@ જ^યામાં
મેળNGું ને વક@લાત શJ કર@.
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4.  я 19l 0m
Âા£સવાલમાં કોમી હકોને સા?ુ કઈ ર@તે લડું પડું ને અિશયાઈ ખાતાના
અમલદારોની સાથે ક:મ વત+ ું પડું તેના વણ+નમાં આગળ વIું તે પહ:લાં મારા
વનના બીS ભાગ ઉપર નજર નાંખવાની આવયકતા છે .
આજ લગી કંઈક &Nય એક¦ું કરવાની ઈછા હતી, પરમાથ+ની સાથે 4વાથ=
+ ું
િમ¡ણ હb.ું
ં ઈમાં zયાર: ઑfફસ ખોલી યાર: એક અમેfરકન વીમાદલાલ આNયો હતો.
%ુબ
તેનો ચહ:રો iુશ=ુમા હતો. તેની વાત મીઠ@ હતી. ક:મ Sણે અમે aૂના િમ{ો ન
હોઈએ, એમ તેણે માર@ સાથે મારા ભાિવ કTયાણની વાતો કર@: 'અમેfરકામાં તો
તમાર@ 4થિતના બધા માણસો પોતાની જ|દગીનો વીમો ઉતરાવે. તમાર: પણ તેમ
કર@ ભિવtયને સા?ુ િનિrõત થું જોઈએ. જ|દગીનો ભરોસો તો છે જ નહk.
અમેfરકામાં અમે તો વીમો ઉતારવાને ધમ+ માનીએ છ@એ. તમને એક નાની
સરખી પૉdલસી કઢાવવા ન લલચાવી શ[ું?'
યાર Zુધી દdeણ આfgકામાં ને fહ|\ુ4તાનમાં ઘણા દલાલોને મ1 દાદ દ@ધેલી નહk.
મને લાગb ું ક: વીમો ઉતરાવવામાં કંઈક ભી?ુતા ને ઈરને િવષે અિવાસ છે .
પણ આ વેળા Mુ ં લલચાયો. પેલો Rમ વાત Vતો Sય તેમ માર@ સામે પની અને
"ુ{ોની છબી ખડ@ થાય. 'વ, ત1 પનીના દાગીના લગભગ બધા વેચી નાંnયા
છે . જો તને કંઈ થાય કર: તો પનીનો અને છોકરાઓના પાલનનો બોજો ગર@બ
ભાઈ, Rમણે બાપ=ું 4થાન લીIું છે ને શોભાNGું 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 આfgકામાં માર@ બદલાયેલી 4થિતએ મારા િવચારો બદલાNયા.
દdeણ આfgકાની નવી આપિ!ને સમયે મ1 R R પગલાં ભયાH તે ઈરને સાeી
રાખીને જ ભર: લાં. દdeણ આfgકામાં ક:ટલો સમય જશે તેની મને કંઈ જ ખબર
નહોતી. મ1 માને} ું ક: Mુ ં fહ|\ુ4તાન પાછો જવા નહk પા%ુ.ં માર: બાળાબચાંને સાથે
જ રાખવાં જોઈએ. તેમનો િવયોગ હવે ન જ હોવો જોઈએ. તેમના ભરણપોષણ=ું
પણ દdeણ આfgકામાં જ થું જોઈએ. આમ િવચાર કરવાની સાથે જ પેલી
પૉdલસી મને \ુ:ખદ થઈ પડ@. વીમાદલાલની Sળમાં ફસાયાને સા?ુ Mુ ં શરમાયો.
'ભાઈ જો બાપ Rવા છે તો તે નાના ભાઈની િવધવાનો બોજો ભાર: ગણશે એમ ત1
ક:મ ધાGુ?
H b ું જ પહ:લો મરશે એમ પણ ક:મ ધાGુ?
H પાલન કરનાર તો ઈર છે ;
નથી b ું ને નથી ભાઈ. વીમો ઉતરાવીને ત1 તારાં બાળબચાંને પણ પરાધીન
બનાNયાં. તેઓ ક:મ 4વાવલંબી ન થાય? અસંnય ગર@બોનાં બાળબચાં= ું qું થાય
છે ? b ું તને તેમના Rવા કાં ન ગણે?'
આમ િવચારોની ધારા ચાલી. તેનો અમલ એકાએક નહોતો કય5. એક લવાજમ તો
દdeણ આfgકામાંથીયે આ_યા=ું મને 4મરણ છે .
પણ આ િવચારવાહને બહાર=ું ઉ!ેજન મQGુ.ં દdeણ આfgકાની પહ:લી
%ુસાફર@માં Mુ ં d4તી વાતાવરણમાં આવી ધમ+ને િવષે S0ત રો. આ વેળા
િથયૉસૉફ@ના વાતાવરણમાં આNયો. િમ. ર@ચ િથયૉસૉfફ4ટ હતા. તેમણે મને
ં માં % ૂBો. તેમાં Mુ ં સUય તો ન જ થયો. માર:
જોહાિનસબગ+ની સોસાયટ@ના સંબધ
મતભેદો રહ:લા. છતાં લગભગ દર: ક િથયૉસૉfફ4ટના ગાઢ સંગમાં Mુ ં આNયો.
તેમની સાથે રોજ ધમ+ચચા+ થાય. તેમનાં "ુ4તકો વંચાય, તેમના મંડળમાં માર:
બોલવા=ું પણ બને. િથયૉસૉfફમાં Ýાb ૃભાવના ક:ળવવી અને વધારવી એ %ુnય
વ4b ુ છે . આ િવષેની ચચા+ અમે i ૂબ કરતા; ને Mુ ં zયાં આ મા£યતામાં અને
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સUયોના આચરણમાં ભેદ જોતો યાં ટ@કા પણ કરતો. આ ટ@કાની અસર માર@
પોતાની ઉપર સાર@ પેઠ: થઈ. Mુ ં આમિનfરeણ કરતો થઈ ગયો.
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5. 4S.  પI
zયાર: ૧૮૯૩ની સાલમાં Mુ ં d4તી િમ{ોના િનકટ સંગમાં આNયો યાર: Mુ ં ક:વળ
શીખનારની 4થિતમાં હતો. d4તી િમ{ો મને બાઇબલનો સંદ:શ સંભળાવવા,
સમSવવા ને માર@ પાસે તે 4વીકારાવવા મથતા હતા. Mુ ં નભાવે, તટ4થપણે
તેમ=ું િશeણ સાંભળ@ સમ રો હતો. આને ~ગે મ1 fહ|\ુ ધમ+નો યથાશ ત
અUયાસ કય5 ને બીS ધમ5 સમજવાની પણ કોિશશ કર@. હવે ૧૯૦૩માં જરા
4થિત બદલાઈ. િથયૉસૉfફ4ટ િમ{ો મને તેમના મંડળમાં ખ1ચવા અવય ઇછતા
હતા, પણ તે fહ|\ુ તર@ક: માર@ પાસેથી કંઇક મેળવવાના હ:b ુથી. િથયૉસૉfફનાં
"ુ4તકોમાં fહ|\ુ ધમ+ની છાયા ને તેની અસર તો "ુtકળ છે જ; તેથી આ ભાઇઓએ
મા£Gું ક: Mુ ં તેમને મદદ દઈ શક@શ. મ1 તેમને સમSNGું ક: મારો સં4[ૃત અUયાશ
ં ો સં4[ૃતમાં વાંયા નથી, તરaુમા વાટ:
નહk Rવો ગણાય, મ1 તેના ાચીન ધમ+0થ
પણ મા?ું વાચન ઓhં. છતાં તેઓ સં4કારને અને "ુનÌ£મને માનનારા હોવાથી
માર@ થોડ@ ઘણી પણ મદદ તો મળે જ એમ તેમણે મા£Gુ,ં ને Mુ ં 'નહk ઝાડ યાં
એરં ડો ધાન' Rવો થઈ પડPો. કોઈની સાથે િવવેકાનંદનો 'રાજયોગ' તો કોઇની
સાથે મdણલાલ નuુભાઇનો વાંચવા=ું શJ કGુ.H એક િમ{ની સાથે મdણલાલ
નuુભાઈનો વાંચવા=ું શJ કGુ.H એક િમ{ની સાથે 'પાતંજલ યોગદશ+ન' વાંચું
પડુ.ં ઘણાની સાથે ગીતાનો અUયાસ શJ થયો. એક ના=ું સરiું 'જાZુ મંડળ'
નામે મંડળ પણ કાઢÒું ને િનયિમત અUયાસ શJ થયો. ગીતા ઉપર મને ેમ
અને ¡sા તો હતાં જ. હવે તેમાં ¨ડા ઊતરવાની આવયકતા જોઇ. માર@ પાસે
એક બે તરaુમા હતા તેની મદદ વડ: % ૂળ સં4[ૃત સમ લેવાનો યન કય5 ને
િનય એક અથવા બે લોક કંઠ કરવા=ું ધાGુ.H
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સવારના દાતણ અને 4નાનનો સમય મ1 કંઠ કરવાના ઉપયોગમાં લીધો. દાતણમાં
પંદર િમિનટ ને 4નાનમાં વીસ િમિનટ જતી. દાતણ ~0ે ર@તે ઊભાં ઊભાં
કરતો. સામેની દ@વાલ ઉપર ગીતાના લોક લખીને ચ`ટાડતો ને તે જJર માણે
જોતો ને ગોખતો. આ ગોખેલા લોકો પાછા 4નાન લગીમાં પાકા થઈ Sય.
દર°યાન પાછલા િનય એક વાર બોલી જવાય. આમ કર@ને મ1 તેર અયાય લગી
મોઢ: કર@ લીધા=ું 4મરણ છે . પાછળથી Nયવસાય વયો. સયા0હનો જ£મ થતાં
ને તે બાળકને ઉછે રતાં મારો િવચાર કરવાનો સમય પણ એની ઉછે રમાં વીયો ને
હaુ વીતી રો છે એમ કહ@ શકાય.
આ ગીતાવાચનની અસર મારા સહાયાયીઓ ઉપર તો R પડ@ હોય તે તેઓ
Sણે, માર: સા?ુ તો તે "ુ4તક આચાર=ું એક ૌઢ માગ+દશ+ક થઈ પડુ.ં તે "ુ4તક
મારો ધાિમªક કોષ થઈ પડુ.ં અS·યા ~0ે શ³દની જોડણી ક: તેના અથન
+ ે
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, લાંચ લેનારા
અમલદારો, નકામો િવરોધ કરનારા ગઈ કાલના સાથીઓ વગેર:, અને Rમણે ભાર:
ઉપકાર કય5 હોય એવા સôજનો વચે ભેદ નહk એટલે qુ?ં અપfર0હ તે ક:મ
પળાતો હશે? દ: હ છે એ Bાં ઓછો પfર0હ છે ? ી"ુ{ાfદ પfર0હ નથી તો qુ?ં
"ુ4તકોનાં થોથાંનાં કબાટો બાળ@ નાંખવાં? ઘર બાળ@ને તીથ+ કરુ?ં લાગલો જ
જવાબ મQયો ક: ઘર બાQયા િવના તીથ+ થાય જ નહk. ~0ે કાયદાએ મદદ
કર@. 4નેલની કાયદાના િસsાંતોની ચચા+ યાદ આવી. 'Â4ટ@' શ³દનો અથ+
ગીતાના અUયાસને પfરણામે િવશેષ સમzયો. કાયદાના શાને િવષે માન
વGુ.ં તેમાં પણ મ1 ધમ+ ભાQયો. Â4ટ@ની પાસે કરોડો હોય છતાં તેમાંની એક પાઇ
ુ એ
ુ વત+ ું રKું એમ Mુ ં ગીતામાંથી સમzયો. અપfર0હ@
તેની નથી, તેમ %ુ%ý

www.mkgandhi.org

Page 322

સયના યોગો અથવા આમકથા

થવામાં, સમભાવી થવામાં હ:b ુ=ુ,ં ½દય=ું પfરવતન
+ આવયક છે એમ મને દ@વા
Rું દ: ખાGુ.ં ર: વાશંકરભાઇને લખી વાQGું ક: વીમાની પૉલીસી બંધ કરજો. કંઇ
પાhં 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 બGું તે તમને
અપ+ણ કGુ.H હવે માર@ આશા છોડજો. હવે R બચશે તે અહk જ કોમને અથવપરાશે.'
આ વાત Mુ ં ભાઇને ઝટ ન સમSવી શBો. તેમણે મને થમ તો સખત શ³દોમાં
તેમના યેનો મારો ધમ+ સમSNયો: બાપ કરતાં માર: ડાા ન થુ,ં બાપે Rમ
[ુુંબને પોtGું તેમ માર: પણ કરું જોઇએ, વગેર:. મ1 સામો િવનય કય5 ક: બાપ=ું
જ કામ Mુ ં કર@ રો hં. [ુુંબનો અથ+ જરા બહોળો કર@એ તો મા?ું પગ}ું સમSય
તે ું લાગશે.
ભાઇએ આશા છોડ@. લગભગ અબોલા Rું કGુ.H મને તેથી \ુઃખ થGુ.ં પણ Rને Mુ ં
ધમ+ માનતો હતો તે છોડતાં ઘxું વધાર: \ુઃખ થb ું હb.ું મ1 ઓhં \ુઃખ સહન કGુ.H
છતાં ભાઇ યેની માર@ ભ ત િનમળ
+ અને ચંડ હતી. ભાઇ=ું \ુઃખ તેમનાં
ેમમાંથી ઉÔNGું હb.ું તેમને મારા પૈસા કરતાંય મારા સદવતન
+ ની વધાર: ગરજ
હતી.
તેમના આખરના fદવસોમાં ભાઇ પલQયા. મરણપથાર@એ હતા યાર: તેમને
જણાGું ક: મા?ું પગ}ું જ સાXું અને ધ°ય+ હb.ું તેમનો અયંત ક?ુણાજનક કાગળ
મQયો. જો બાપ દ@કરાની માફ@ માગી શકતો હોય તો તેમણે માર@ માફ@ માગી.
તેમના દ@કરાઓને માર@ માણે ઉછે રવાની 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 ઈછા પણ " ૂર@ ન થઈ. ભાઇએ દ: શમાં જ દ: હ
છોડPો. દ@કરાઓને તેમના આગલા વનનો 4પશ+ હતો. તેમ=ું પfરવતન
+ ન થGુ.ં
Mુ ં તેમને માર@ પાસે ન ખ1ચી શBો. એમાં તેમનો દોષ નથી. 4વભાવને કોણ
ં ૂ ી શક:? આપણે માનીએ ક:, Rમ
ફ:રવી શક:? બળવાન સં4કારને કોણ uસ
આપણામાં પfરવત+ન થાય ક: િવકાસ થાય તેમ આપણાં આિ¡તોમાં ક: સાથીઓમાં
પણ થવો જોઇએ, એ િમયા છે .
માબાપ થનારની જવાબદાર@ ક:વી ભયંકર છે તે આ \ૃtટાંત ઉપરથી કંઈક
સમSય એમ છે .
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6. i 3 R% 
વનમાં Rમ Rમ યાગ અને સાદાઇ વયાં અને ધમ+S¤ૃિત વધી તેમ તેમ
િનરાિમષાહારનો અને તેના ચારનો શોખ વધતો ગયો. ચાર=ું કામ મ1 એક જ
ર@તે કર@ S·Gું છે ઃ આચારથી અને આચારની જોડ: જાZુ સાથે વાતા+લાપથી.
જોહાિનસબગ+માં એક િનરાિમષાહાર@ ¤ૃહ હb.ું તે એક જમન
R Îુનીના
+
જલોપચારને માનનારો હતો, તે ચલાવતો હતો. યાં જવા=ું મ1 શJ કGુH ને Rટલા
~0ેજ િમ{ોને યાં લઈ જઈ શકાય તેટલાને તેને યાં લઈ જતો. પણ મ1 જોGું ક:
આ ¤ૃહ લાંબો સમય નહk ચાલે. તેને પૈસાની તંગી તો તેમાં રા જ કરતી. મને
યો^ય લાગી તેટલી મદદ મ1 તેને કર@. કંઈક પૈસા ખોયા પણ ખરા. છે વટ: તે બંધ
થGુ.ં િથયૉસૉfફ4ટ ઘણા િનરાિમષાહાર@ હોય છે . કોઇ " ૂરા, કોઇ અI ૂરા. આ
મંડળની એક બાઇ સાહિસક હતી. તેણે મોટા પાયા ઉપર એક િનરાિમષાહાર@ ¤ૃહ
કાઢÒુ.ં આ બાઇને કલાનો શોખ હતો. ખચા+ળ સાર@ પેઠ: હતી, અને fહસાબ=ું બMુ
ભાન નહોb.ું તે= ું િમ{મંડળ ઠ@ક માણમાં ગણાય. થમ તો એ=ું કામ નાના
પાયા ઉપર શJ થGુ,ં પણ તેણે તેમાં વધારો કરવાનો ને મોટ@ જ^યા મેળવવાનો
િનrય કય5. આમાં માર@ મદદ માગી. તે વેળા તેના fહસાબ વગેર:ની મને કશી
ખબર નહોતી. તેની ગણતર@ઓ યો^ય હશે એમ મ1 માની લીIુ.ં માર@ પાસે
સગવડ હતી. ઘણાં અસીલોનાં નાણાં માર@ પાસે રહ:તાં. તેમાંના એકની રS લઈ
તેનાં નાણાંમાંથી લગભગ એક હSર પાડ આ_યા. આ અસીલ િવશાળ ½દયનો
અને િવાZુ હતો. તે થમ dગરમીટમાં 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&ી. તેણે સયા0હમાં ઘણો મોટો ભાગ લીધો હતો. તેણે Rલ પણ ભોગવી હતી.
આટલી સંમિત ઉપરથી મ1 તેના પૈસા ધીયા+. બે{ણ માસમાં 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 િવાZુ 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 આfgકામાં Mુ ં 'મહામા' નહોતો બ£યો, 'બા"ુ' પણ નહોતો થયો.
અસીલ િમ{ો મને 'ભાઇ' કહ@ને જ બોલાવતા.) આ કામ તમા?ું નથી. અમે તો
તમાર: િવાસે ચાલનારા. આ પૈસા તમને પાછા નથી મળવાના. બ&ીને તો તમે
બચાવી લેશો ને તમારા ખોશો. પણ આવાં Zુધારકના કામમાં બધા અસીલોનાં
પૈસા આપવા માંડો તો અસીલ મર@ રહ: ને તમે dભખાર@ બનો ને ઘેર બેસો. તેમાં
તમા?ું Sહ:ર કામ રખડ:.'
Zુભા^યે આ િમ{ હયાત છે . દdeણ આfgકામાં ને બીR તેમનાં કરતાં 4વછ
માણસ મ1 બીજો જોયો નથી ભાQયો. કોઇને િવષે પોતાના મનમાં શક આવે તો, ને
તે ખોટો છે એમ તેમને લાગે ક: તરત જ, સામેના માણસની b ુરત માફ@ માગી
પોતાનો આમા સાફ કર: . મને આ અસીલની ચેતવણી ખર@ લાગી. બ&ીના પૈસા
તો Mુ ં ભર@ શBો, પણ બીS હSર પાડ તે જ વેળા ખોયા હોત તો ભર@
આપવાની માર@ %ુ§લ શ ત નહોતી ને માર: કરજમાં જ પડું પડત. અને એ
ધંધો મ1 માર@ જ|દગીભરમાં નથી કય5 ને તે તરફ મને હંમેશા ભાર: અણગમો રો
છે . મ1 જોGું ક: Zુધારા કરવાને ખાતર પણ પોતાની શ ત બહાર ન જું ઘટ: . મ1
એમ પણ જોGું ક: આ ધીરધાર કરવામાં મ1 ગીતાના તટ4થ િનtકામ કમન
+ ા %ુnય
પાઠનો અનાદર કય5 હતો. આ u ૂલ માર: સા?ુ દ@વાદાંડ@ થઈ પડ@.
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િનરાિમષાહારના ચારને સા?ુ આું બdલદાન કરવા=ું માર@ કTપનામાં નહોb.ું
માર: સા?ુ એ પરાણે "ુ·ય થઈ પડુ.ં
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7. K4 F3 પ 9 
મારા વનની સાદાઈ વધતી ગઈ તેમ તેમ રોગોને સા?ુ દવા લેવાનો અણગમો
R % ૂળથી હતો તે વધતો ગયો. zયાર: Mુ ં ડરબનમાં વક@લાત કરતો યાર: દા તર
ાણવન મહ:તા મને તેડવા આવેલા. તે 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: શમાં પાછો આNયોયાં લગી મને ન`ધ લેવા યો^ય Nયાિધ
થયા=ું 4મરણ નથી.
પણ જોહાિનસબગ+માં મને કબયાત રહ:તી અને વખતોવખત માું \ુખવા
આવb.ું ર: ચની કંઈ દવા લઈને તdબયત ઠ@ક ઠ@ક રાખતો. ખોરાક=ું પય તો
હમેશાં હb ું જ, પણ તેથી Mુ ં ત§ન Nયાિધ%ુ ત ન થયો. ર: ચમાંથી પણ hટાય તો
સા?ું એમ મનને રા જ કર: .
માંચે4ટરમાં 'નો-ેકફા4ટ ઍસોિસયેશન' 4થપાયા િવશે વાંGુ.ં તેમાં દલીલ એ
હતી ક: ~0ેજો ઘણી વાર અને ઘxું ખાય છે , રાતના બાર વા^યા લગી ખાધા કર:
અને પછ@ દા તરનાં ઘર શોધે. આ ઉપાિધમાંથી ¶ટું હોય તો સવાર=ું ખાxુ-ં
'ેકફા4ટ'- છોડ@ દ: . આ દલીલ મને તો જોક: " ૂર: " ૂર@ લા¤ુ નહોતી પડતી, છતાં
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. િનરાિમષાહારમાં અને મસાલા
િવના R R 4વાદો કર@ શકાય તે કરતો. છસાત વા^યા પહ:લાં ભા^યે ઊઠતો. આ
ઉપરથી મને લા^Gું ક:, Mુ ં પણ જો સવાર=ું ખાxું છોું તો માથાના દરદમાંથી
અવય %ુ ત થા. મ1 સવાર=ું ખાxું છોડુ.ં થોડા દહાડા વસ%ું તો લા^Gુ,ં પણ
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માથા=ું દરદ તો ગGું જ. એ ઉપરથી મ1 ધાGુH ક: મારો ખોરાક હાજત કરતાં વધાર:
હતો.
પણ કબજયાતની ફfરયાદ આ ફ:રફારથી ન મટ@. Îુનીના 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 હાથમાં aુ4ટ=ું 'fરટન+ ુ નેચર'
('[ુદરત તરફ વળો') નામ=ું "ુ4તક % ૂÎુ.ં તેમાં મ1 માટ@ના ઉપચાર િવશે વાંGુ.ં
Z ૂકાં અને લીલાં ફળ જ મ=ુtયનો [ુ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, તેમાં માપસર
ઠંુ પાણી નાખી, સાફ ઝીણા પલાળે લા કપડા પર લપેટ@, પેટ ઉપર % ૂક@ ને તેને
પાટાથી બાંધી. આ લોપર@ રાતના Z ૂતી વખતે બાંધતો અને સવાર: અથવા
રાતમાં Sગી S તો યાર: કાઢ@ નાખતો. તેથી માર@ કબજયાત નાm ૂદ 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: શમાં આNયા બાદ Mુ ં આવા ઉપચારો િવશે આમિવાસ ખોઈ બેઠો hં. યોગો
કરવાનો, એક જ^યાએ 4થર થઈ બેસવાનો, મને અવસર પણ નથી મળ@ શBો.
છતાં માટ@ના ઉપચાર માર@ પોતાની ઉપર તો Mુ ં ક?ું જ ને મારા સાથીઓને પણ
સંગ આNયે સલાહ દ hં. જ|દગીમાં બે સખત માંદગીઓ ભોગવી ¶ટàો hં,
છતાં માર@ મા£યતા છે ક: મ=ુtયને દવા લેવાની ભા^યે જ જJર રહ: છે . પય
અને પાણી, માટ@ ઇયાfદના ઘરગુ ઉપચારોથી એક હSરમાંથી નવસ1 નવાxું
ક:સ સારા થઈ શક: છે .

www.mkgandhi.org

Page 329

સયના યોગો અથવા આમકથા

eણે eણે વૈ±, હક@મ અને દા તરને યાં દોડવાથી ને શર@રમાં અનેક વસાણાં
ૂ ુ ં કર: છે , એટ}ું જ નહk, પણ
અને રસાયણો ભરવાથી મ=ુtય પોતા=ું વન ં[
પોતાના મન ઉપરનો કાm ૂ ખોઈ બેસે છે , તેથી મ=ુtયવ ખોઈ બેસે છે , અને
શર@રનો 4વામી રહ:વાને બદલે શર@રનો ¤ુલામ બને છે .
માંદગીના dબછાનામાં પડPો આ Mુ ં લખી રો hં તેટલા સા?ુ આ િવચારોને કોઈ
ન અવગણે. માર@ માંદગીનાં કારણો Mુ ં Sxું hં. મારા જ દોષોને લીધે Mુ ં માંદો
પડPો hં એ=ું મને " ૂર: " ૂ?ું ાન અને ભાન છે . અને તે ભાન હોવાથી Mુ ં ધીરજ
નથી ખોઈ બેઠો. એ માંદગીને મ1 ઈરનો અ=ુ0હ મા£યો છે ને અનેક દવાઓ
કરવાની લાલચથી \ૂર રો hં. માર@ હઠથી દા તર િમ{ોને Mુ ં કંટાળો આ"ું hં
એમ પણ Mુ ં Sxું hં, પણ તેઓ ઉદાર ૃિ!થી માર@ હઠને સહન કર: છે ને મારો
યાગ કરતા નથી.
પણ માર: અયારની માર@ 4થિત=ું વણન
+ લંબાવું ન ઘટ: . એટલે આપણે ૧૯૦૪૫ના સમય તરફ વળ@એ.
પણ તેનો આગળ િવચાર કરતાં પહ:લાં વાંચનારને થોડ@ સાવચેતી આપવાની
પણ જJર છે . આ વાંચીને Rઓ aુ4ટ=ું "ુ4તક ખર@દ: તેમણે તેમાં= ું બIું વેદવાB
ન સમજુ.ં બધાં લખાણોમાં લેખકની એકાંગી દtટ ઘણે ભાગે હોય છે . પણ દર: ક
વ4b ુને ઓછામાં ઓછ@ સાત દtટએ જોઈ શકાય છે ; ને તે તે દtટએ તે વ4b ુ
ખર@ હોય છે . પણ બધી દtટઓ એક જ વખતે ને એક જ સંગે ખર@ ન જ હોય.
વળ@ ઘણાં "ુ4તકોમાં ઘરાક@ની અને નામની લાલચનો દોષ પણ હોય છે . એટલે
ૂ "ુ4તક વાંચે તેઓ િવવેક" ૂવક
Rઓ મજ[ર
+ વાંચે અને કંઈ યોગો કરવા હોય તો
કોઈ અ=ુભવીની સલાહ મેળવે અથવા ધીરજ" ૂવ+ક આવી વ4b ુનો થોડો અUયાસ
કર@ યોગોમાં ઊતર: .
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8sк

3 .

વાહપિતત કથાના સંગને હaુ આવતા કરણ લગી %ુલતવી રાખવો પડશે.
ગયા કરણમાં માટ@ના યોગોને ~ગે Mુ ં R લખી ગયો તેના Rવો મારો
ખોરાકનો યોગ પણ હતો, એટલે એ િવશે આ સમયે થોું લખી નાખું ઉdચત
સમaુ ં hં. બીaુ ં ક:ટ}ુકં સંગોપા! હવે પછ@ આવશે.
ખોરાકના મારા યોગો અને તેને િવશેના િવચારોનો િવ4તાર આ કરણોમાં નહk
કરાય. એ િવશે મ1 'આરો^ય િવશે સામા£ય ાન'* નામે "ુ4તક દdeણ આfgકામાં
'ઇ£ડયન ઑપીિનયન'ને સા?ુ લખે} ું તેમાં િવ4તાર" ૂવ+ક લnGું છે . મારાં નાનાં
નાનાં "ુ4તકોમાં એ "ુ4તક પિrમમાં તેમ જ અહk સMથ
ુ ી વધાર: િસs પા°Gું છે .
તે= ું કારણ આજ લગી Mુ ં સમ નથી શBો. એ "ુ4તક ક:વળ 'ઇ£ડયન
ઓપીિનયન'ના વાંચનારને સા?ુ લખવામાં આNGું હb.ું પણ તેને આધાર: ઘણાં
ભાઈબહ:નોએ પોતાના વનમાં ફ:રફાર કયા+ છે ને માર@ સાથે પ{Nયવહાર પણ
ચલાNયો છે , તેથી તેને િવશે અહk કંઈક લખવાની આવયકતા ઊભી થઇ છે . ક:મ
ક:, જોક: તેમાં લખેલા મારા િવચારોમાં ફ:રફારની આવયકતા મ1 નથી અ=ુભવી,
છતાં મારા આચારમાં મ1 મહવનો ફ:રફાર કય5 છે એ તે "ુ4તકના બધા વાચનાર
નથી Sણતા. તેઓ એ b ુરત Sણે એ જJર=ું છે .
એ "ુ4તક લખવામાં-Rમ બીSં લખવામાં-ક:વળ ધમ+ભાવના હતી અને તે જ મારા
યેક કાયમ
+ ાં આR પણ વત- છે . તેથી તેમાંના ક:ટલાક િવચારોનો Mુ ં આR અમલ
નથી કર@ શકતો એનો મને ખેદ છે , એની મને શરમ છે .
મારો દઢ િવાસ છે ક:, મ=ુtય બાળક તર@ક: માતા=ું \ુધ પીએ છે તે ઉપરાંત
બીS \ુધની આવયકતા નથી. મ=ુtયનો ખોરાક વનપર ફળો, લીલાં અને Z ૂકાં,
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િસવાય બીજો નથી. બદામાfદ બીજોમાંથી અને &ાeાfદ ફળોમાંથી તેને શર@ર અને
mુs=ું " ૂણ+ પોષણ મળ@ રહ: છે . આવા ખોરાક ઉપર R રહ@ શક: તેને સા?ુ
ચયા+fદ આમસંયમ ઘણી સહ:લી વ4b ુ થઈ પડ: છે . આહાર તેવો ઓડકાર,
માણસ Rું ખાય તેવો થાય છે , એ કહ:વતમાં ઘxું તય છે , એમ મ1 અને મારા
સાથીઓએ અ=ુભNGું છે .
આ િવચારો=ું િવ4તાર" ૂવ+ક સમથ+ન આરો^યના "ુ4તકમાં છે .
પણ માર: નસીબે fહ|\ુ4તાનમાં મારા યોગને સં" ૂણ+તાએ પહ`ચાડવા=ું નહોb.ું
ખેડા જલામાં િસપાહ@ભરતી=ું કામ કરતો કરતો માર@ u ૂલથી Mુ ં મરણપથાર@એ
પડPો. \ૂધ િવના વવા મ1 બMુ વલખાં માયાH. R વૈ±ોને, દા તરોને,
રસાયણશાીઓને ઓળખતો તેમની મદદ માગી. કોઈએ મગ=ું પાણી, કોઈએ
મMુડા=ું તેલ, કોઈએ બદામ=ું \ૂિધGું Z ૂચNયાં. એ બધી ચીજોના યોગો કરતાં મ1
શર@ન- િનચોNGુ,ં પણ તેથી Mુ ં પથાર@એથી ઊઠ@ ન શBો.
વૈ±ોએ મને ચરક ઇયાfદમાંથી લોકો સંભળાNયા ક:, Nયાિધને \ૂર કરવા સા?ુ
ખા±ાખા±નો બાધ હોય નહk ને માંસાfદ પણ ખવાય. આ વૈ±ો મને \ૂધના
યાગમાં કાયમ રહ:વાની મદદ કર@ શક: તેમ નહોb.ું zયાં 'બીફ ટ@' અને òડ@ને
4થાન છે યાંથી \ૂધના યાગમાં મદદ Bાંથી 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 હતાં તેથી અને વવાની
આશાએ મ1 મનને Rમતેમ ફોસલાવી લીIુ.ં «તનો અeર પાQયો ને બકર@=ું \ૂધ
લેવાનો િનrય કય5. મારા «તનો આમા હણાયો એમ મ1 બકર@માતા=ું \ૂધ લેતી
વેળા પણ S·Gુ.ં
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પણ માર: 'રૉલેટ ઍ ટ સામે ઝું હb,ું એ મોહ મને % ૂકતો નહોતો. તેથી
વવાની પણ ઈછા રહ@ ને Rને Mુ ં મારા વનનો મહાન યોગ મા=ું hં તે
અટBો.
ં નથી, તે નથી ખાતો, નથી પીતો, R પેટમાં
ખાવાપીવાની સાથે આમાને સંબધ
Sય છે તે નહk, પણ R વચનો ~દરથી નીકળે છે તે હાિનલાભ કર: છે વગેર:
દલીલો Mુ ં Sxું hં. એમાં તયાંશ છે , પણ દલીલમાં ઊતયા+ િવના અહk તો મારો
દઢ િનrય જ % ૂક@ દ hં ક:, R મ=ુtય ઈરથી ડર@ને ચાલવા ઈછે છે , R
ુ ન
ુ ે સા?ુ પોતાના
ઈરનાં યe દશ+ન કરવા ઈછે છે , એવા સાધકને %ુ%ý
ખોરાકની પસંદગી-યાગ અને 4વીકાર- એટલાં જ આવયક છે , Rટલાં િવચાર
અને વાચાની પસંદગી-યાગ અને 4વીકાર-આવયક છે .
પણ R બાબતમાં Mુ ં પોતે પડPો hં તે બાબતમાં બીSઓને માર: આધાર:
ચાલવાની Mુ ં સલાહ ન આ"ું એટ}ું જ નહk, પણ તેમને રો[ું. તેથી આરો^યના
"ુ4તકને આધાર: યોગો કરનારાં બધાં ભાઈબહ:નોને Mુ ં સાવધાન કરવા ઈhં hં.
\ૂધનો યાગ સવાHશે લાભદાયી લાગે, અથવા અ=ુભવી વૈ±દા તરોની તેનો યાગ
કરવાની સલાહ હોય તે િસવાય, ક:વળ મારા "ુ4તકને આધાર: તેઓ \ૂધનો યાગ
ન કર: . અહkનો મારો અ=ુભવ અયાર લગી તો મને એમ Z ૂચવે છે ક: Rની હોજર@
મંદ 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 "ુ4તકમાં Z ૂચવી છે તે પર હઠ
નરાખવા તે "ુ4તક વાંચનારને માર@ િવનંતી અને ભલામણ છે .
આ કરણના વાંચનાર કોઈ વૈ±, દા તર, હક@મ ક: બીS અ=ુભવી \ૂધની
અવેમાં તેટલી જ પોષક તથા પાચક વન4પિત, પોતાના વાંચનના આધાર: નહk
પણ અ=ુભવના આધાર: , Sણતા હોય તો મને જણાવી મારા ઉપર ઉપકાર કર: .
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* ગાંધીના આ િવષય પરના છે Tલા િવચારો માટ: એમણે ૧૯૪૨માં લખે} ું 'આરો^યની ચાવી'
એ "ુ4તક (કાશક: નવવન કાશન મંfદર, અમદાવાદ- ૧૪, fક|. J. ૪-૦૦, ટપાલરવાનગી
૧-૦૦) aુઓ.
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9. R9

L3 L

હવે એિશયાઈ અમલદારો તરફ નજર કર@એ.
એિશયાઈ અમલદારો=ું મોટામાં મોું થાxું જોહાિનસબગ+માં હb.ું એ થાણામાં
fહ|દ@, ચીના વગેર:= ું રeણ નહk પણ ભeણ થb ું હb ું એમ Mુ ં જોઈ રો હતો.
માર@ પાસે રોજ ફર@યાદો આવે: 'હકદાર દાખલ થઈ નથી શકતા. ને બેહક સો સો
પાડ આપીને આNયે Sય છે . આનો ઇલાજ તમે ન કરો તો કોણ કરશે ?' મને
પણ એવી જ લાગણી હતી. જો આ સડો ન નીકળે તો મા?ું Âા£સવાલમાં વસું
ફોગટ ગણાય.
Mુ ં "ુરાવા એકઠા કરવા લા^યો. zયાર: માર@ પાસે ઠ@ક જમાવ થયો યાર: Mુ ં
પોલીસ કિમશનરની પાસે પહ`યો. તેનામાં દયા અને ઇ£સાફ હતાં એમ મને
લા^Gુ.ં માર@ વાત છે ક કાઢ@ નાખવાને બદલે તેણે ધીરજથી સાંભળ@ ને "ુરાવા
રaૂ કરવા કKુ.ં સાeીઓને પોતે જ તપા4યા. તેની ખાતર@ થઈ. પણ Rમ Mુ ં
Sણતો હતો તેમ તે પણ Sણતો હતો ક: દdeણ આfgકામાં ગોરા પંચોની પાસે
ગોરા ¤ુનેગારને દં ડ દ: વડાવવો એ %ુક:લ હb.ું 'તોપણ આપણે મહ:નત તો
કર@એ. આવા ¤ુનેગાર aૂર@ને હાથે ¶ટ@ જશે એવી બીકથી તેમને ન પકડાવવા
એ પણ બરોબર નથી. એટલે Mુ ં તો તેમને પકડાવીશ. માર@ મહ:નતમાં કચાશ
નહk રાiું એટલી તમને ખાતર@ આ"ું hં.'
મને ખાતર@ હતી જ. બીS અમલદારો ઉપર પણ શક તો હતો, પણ તેમની સામે
માર@ પાસે કાચો "ુરાવો હતો. બેને િવષે %ુ§લ શક નહોતો. તેથી બેની ઉપર
વૉર£ટ નીકQયાં.
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માર@ fહલચાલ ¶પી રહ@ જ ન શક: તેવી હતી. Mુ ં લગભગ રોજ પોલીસ
કિમશનરને યાં S એ ઘણા દ: ખ.ે આ બે અમલદારોના નાનામોટા SZ ૂસો તો
હતા જ. તેઓ 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 SZ ૂસો નહોતા મળતા. fહ|દ@ઓની તેમ જ
ચીનાની મને મદદ ન હોત તો આ અમલદારો ન જ પકડાત.
આ બેમાંથી એક અમલદાર ભા^યો. પોલીસ કિમશનર: બહાર=ું વૉર£ટ કઢાવી તેને
પકડાNયો ને પાછો આ·યો. ક:સ ચાTયો. "ુરાવા પણ સરસ પડયા. છતાં, અને એક
તો ભા^યો હતો એમ aૂર@ની પાસે "ુરાવો પડયો હતો તોપણ, બંને ¶ટ@ ગયા !
Mુ ં બMુ િનરાશ થયો. પોલીસ કિમશનરને પણ \ુ:ખ થGુ.ં વfકલના ધંધા યે મને
અણગમો ઉપ થયો. mુsનો ઉપયોગ ¤ુનો hપાવવામાં થતો જોઇ મને mુs જ
અળખામણી લાગી.
બે અમલદારોનો ¤ુનો એટલો િસs થઈ ગયો હતો ક: તેઓ ¶ટàા છતાં
સરકાર તેમને સંઘર@ તો ન જ શક@. બેને બરતરફ@ મળ@ ને એિશયાઈ થાxું
કંઇક ચોniું થGુ.ં કોમને હવે ધીરજ આવી અને fહ|મત પણ આવી.
માર@ િતtઠા વધી. મારો ધંધો પણ વયો. કોમના સ1કડો પાડ દર માસે લાંચમાં
જ જતા તેમાંથી ઘણા બયા. બધા બયા અમ તો ન જ કહ@ શકાય. અામાdણક
તો હaુયે ચર@ ખાતા હતા. પણ ામાdણક પોતાની ામાdણકતા Sળવી શકવા
પા°યા એમ કહ@ શકાય.
Mુ ં કહ@ શ[ું hં ક: આ અમલદારો આવા અધમ હતા છતાં તેઓ સામે ~ગત મને
કંઇ જ નહોb.ું આ મારો 4વભાવ તેઓ Sણતા હતા. અને zયાર: તેમને તેમની
કંગાળ હાલતમાં મદદ કરવાનો સંગ મને આવેલો યાર: મ1 મદદ પણ કર: લી.
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જોહાિનસબગ+ની °Gુિનિસપાdલટ@માં જો Mુ ં િવરોધ ન ક?ું તો તેમને નોકર@ મળે
તેમ હb.ું તેમનો િમ{ મને મQયો, ને મ1 તેમને નોકર@ મળવામાં મદદ કરવા=ું
કm ૂલ કGુ.+ તેમને નોકર@ પણ મળ@.
ં મા Mુ ં આNયો તેઓ માર:
આ પગલાની અસર એ થઈ ક:, R ગોરા વગ+ના સંબધ
િવષે િનભય
+ બનવા લા^યા; ને જોક: તેમનાં ખાતાં સામે માર: ઘણી વેળા લડું
ં રાખતા.
પડb,ું તીખા શ³દો વાપરવા પડતા, છતાં તેઓ માર@ સાથે મીઠો સંબધ
આવી વત+x ૂક મારા 4વભાવમાં જ હતી એ=ું મને તે વેળા બરોબર ાન નહોb.ું
આવા વતન
+ માં સયા0હની જડ રહ:લી છે , એ અfહ|સા=ું ~ગિવશેષ છે , એ Mુ ં
પાછળથી સમજતો થયો.
મ=ુtય અને તે= ું કામ એ બે નોખી વ4b ુ છે . સારાં કામ યે આદર અને નઠારાં
યે િતર4કાર હોવો જ જોઈએ. સારાંનરસાં કામ કરનાર યે હમેશાં આદર
અથવા દયા હોવાં જોઈએ. આ વ4b ુ સમજવે સહ:લી છે છતાં તેનો અમલ
ઓછામાં ઓછો થાય છે . તેથી જ આ જગતમાં ઝેર ફ:લાયાં કર: છે .
સયની શોધના % ૂળમાં આવી અfહ|સા રહ:લી છે . તે હાથ ન આવે યાં લગી સય
મળે જ નહk એમ Mુ ં િતeણ અ=ુભNયા ક?ું hં. તં{ની સામે ઝઘડો શોભે, તં{ી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. તં{ીમાં તો અનંત શ ત રહ:લી છે .
તં{ીનો અનાદરÑિતર4કાર કરવા જતાં તે શ તઓનો અનાદર થાય ને તેમ થતાં
તં{ીને તેમ જ જગતને =ુકસાન પહ`ચે.
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10. sк kx9 3 9ym
મારા વનમાં એવા બનાવો બ£યા જ કયા+ છે R વડ: Mુ ં અનેક ધમ²ઓના અને
અનેક Sિતઓના ગાઢ પfરચયમાં આવી શકયો hં. એ બધાઓના અ=ુભવો
પરથી એમ કહ@ શકાય ક: મ1 સગાં અને પરાયાં, દ: શી અને પરદ: શી, ગોરા અને
કાળા, fહ|\ુ અને %ુસલમાન અથવા d4તી, પારસી ક: યMદ
ૂ @ વચે ભેદ નથી
S·યો. મા?ું éદય એવા ભેદને ઓળખી જ નથી શકGું એમ કહ@ શ[ું hં આ
વ4b ુને માર: િવષે Mુ ં ¤ુણ નથી માનતો, ક:મ ક: Rમ અfહ|સા, ચય,+
અપfર0હાfદ યમોને ક:ળવવાનો યન કયા+= ું ને તે યન હaુ ચા}ુ હોવા=ું
મને " ૂણ+ ભાન છે , તેમ આવો અભેદ ક:ળવવાનો મ1 ખાસ યન કય5 હોય એવો
મને nયાલ નથી.
જયાર: Mુ ં ડરબનમાં વક@લાત કરતો યાર: ઘણી વાર મારા મહ:તાઓ માર@ સાથે
રહ:તા. તેમાં fહ|\ુ અને d4તી હતા, અથવા ાંતવાર કહ@એ તો ¤ુજરાતી અને
મ&ાસી હતા. તેમને િવશે મારા મનમાં કદ@ ભેદભાવ ઊપજયા=ું મને 4મરણ નથી.
તેમને Mુ ં [ુુંબીજન ગણતો ને જો પની તરફથી તેમાં કંઇ િવÕન આવે તો તેની
જોડ: લડતો. એક મહ:તો d4તી હતો. તેના માતાિપતા પંચમ Sિતનાં હતાં. ઘરની
બાંધણી પિrમ ઘાટની હતી. તેમાં કોટડ@ઓમાં ખાળ હોતા નથીÑહોવા પણ ન
જોઇએ એમ Mુ ં મા=ું hંÑતેથી દર: ક કોટડ@માં 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 પંચમ [ુળમાં જ£મેલ મહ:તા નવા હતા. તેમ=ું વાસણ
અમાર: જ ઉપાડું જોઇએ. બીSં તો ક4b ૂરબાઈ ઉપાડતી, પણ આ તેને મન હદ
આવી. અમાર@ વચે કલેશ થયો. Mુ ં ઉપાું એ તેને ન પાલવે, તેને પોતાને
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ઉપાડું ભાર: થઇ પડGુ.ં ¬ખમાંથી મોતીનાં dબ\ુ ટપકાવતી, હાથમાં વાસણ
ઝાલતી, અને મને પોતાની લાલ ¬ખોથી ઠપકો આપતી, સીડ@એથી ઊતરતી
ક4b ૂરબાઈને Mુ ં આR પણ ચીતર@ શ[ું hં.
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 સંતોષ ન થયો. તે હસતે %ુખે લઈ
Sય તો જ મને સંતોષ થાય. એટલે મ1 બે બોલ ઊચે સાદ: કા. 'આ કંકાસ મારા
ઘરમાં નહk ચાલે,' Mુ ં બબડ@ ઊઠયો.
આ વચન તીરની Rમ iં ૂ Gુ.ં
પની ધગી ઊઠ@: 'યાર: તમા?ું ઘર તમાર@ પાસે રાખો, Mુ ં ચાલી.'
Mુ ં તો ઈરને u ૂTયો હતો. દયાનો છાંટો સરખો નહોતો રો. મ1 હાથ ઝાTયો.
સીડ@ની સામે જ બહાર નીકળવાનો દરવાજો હતો. Mુ ં આ રાંક અબળાને પકડ@ને
દરવાS લગી ખ1ચી ગયો. દરવાજો અરધો ઉઘાડયો.
¬ખમાંથી ગંગાજમના વહ@ રાં હતાં, અને ક4b ૂરબાઇ બોલી:
'તમને તો લાજ નથી. મને છે . જરા તો શરમાઓ. Mુ ં બહાર નીકળ@ને કયાં જવાની
ં
હતી ? અહk માબાપ નથી ક: યાં S. Mુ ં બાયડ@ થઈ એટલે માર: તમારા Iુબા
ખાવા જ રા. હવે લજવાઓ ને બારxું બંધ કરો. કોઈ જોશે તો બેમાંથી એક: નહk
શોભીએ.'
મ1 મ` તો લાલ રાnGુ,ં પણ શરમાયો ખરો. દરવાજો બંધ કય5. જો પની મને
છોડ@ શક: તેમ નહોતી તો Mુ ં પણ તેને છોડ@ને કયાં જનારો હતો ? અમાર@ વચે
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કજયા તો "ુtકળ થયા છે , પણ પfરણામ હમેશાં [ુશળ જ આNGું છે . પનીએ
પોતાની અ\્ uુત સહનશ તથી ત મેળવી છે .
આ વણ+ન આR Mુ ં તટ4થ ર@તે આપી શ[ું hં, કારણ એ બનાવ તો અમારા વીયા
Gુગનો છે . આR Mુ ં મોહાંધ પિત નથી, િશeક નથી. ઇછે તો ક4b ૂરબાઈ મને
આR ધમકાવી શક: છે . અમે આR કસાયેલાં િમ{ છ@એ, એકબીS યે િનિવªકાર
થઈ રહ@એ છ@એ. માર@ માંદગીમાં કશો બદલો ઇછયા િવના ચાકર@ કરનાર@ એ
સેિવકા છે .
ઉપરનો બનાવ ૧૮૯૮ની સાલમાં બ£યો. યાર: ચયન
+ ા પાલન િવષે Mુ ં કાંઇ
Sણતો નહોતો. એ સમય એવો હતો ક: જયાર: પની એ ક:વળ સહધિમªણી,
સહચાfરણી અને Zુખ\ુ:ખની સાથી છે એું મને 4પtટ ભાન નહોb.ું તે
િવષયભોગ=ું ભાજન છે , પિતની આા ગમે તે હોય તોપણ તે ઉઠાવવા
સરSયેલી છે એમ માની Mુ ં વત+તો એ Mુ ં Sxું hં.
સને ૧૯૦૦ની સાલથી મારા િવચારોમાં ગંભીર પfરવત+ન થGુ.ં ૧૯૦૬ની સાલમાં
પfરણામ પા°Gુ.ં પણ એ પfરણામને આપણે તેને 4થળે ચચ+q.ું
અહk તો આટ}ું જણાવું બસ છે ક:, Rમ Rમ Mુ ં િનિવªકાર થતો ગયો તેમ તેમ
મારા ઘરસંસાર શાંત, િનમ+ળ ને Zુખી થતો ગયો છે ને હaુ થતો Sય છે .
આ "ુ·ય4મરણમાંથી કોઈ એું તો નહk માની લે ક: અમે આદશ+ દં પતી છ@એ,
અથવા તો માર@ ધમ+પનીમાં કંઈ જ દોષ નથી, અથવા તો અમારા આદશ5 હવે
તો એક જ છે . ક4b ૂરબાઈને કંઇ 4વતં{ આદશ+ છે ક: નહk તે તે dબચાર@ પોતે
Sણતી પણ નહk હોય. મારાં ઘણાં આચરણો તેને આજ પણ નહk ગમતાં હોય
એવો સંભવ છે . તેને િવષે ચચા+ અમે કદ@ કરતાં નથી, કરવામાં સાર નથી. તેને
નથી તેનાં માબાપે ક: ળવણી આપી, ક: નથી જયાર: સમય હતો યાર: Mુ ં આપી
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શકયો. પણ તેનામાં એક ¤ુણ બMુ મોટા માણમાં છે R બી ઘણી fહ|\ુ êીઓમાં
ઓછાવતા માણમાં રહ:લો છે . મને કમને, ાનથી અાનથી, માર@ પાછળ
ચાલવામાં તેણે પોતાના વનની સાથ+કતા માની છે , અને 4વછ વન
ગાળવાના મારા યનમાં મને કદ@ રોકયો નથી. આથી, જોક: અમાર@
mુsશ તમાં ઘxું ~તર છે છતાં અમા?ું વન સંતોષી, Zુખી અને ઊવ+ગામી છે
એમ મને લા^Gું છે .
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11. za3я  E પI9
આ કરણ લખતાં એવો સંગ આNયો છે ક: સયના યોગોની આ કથા ક:વી
ર@તે લખાઈ રહ@ છે તે માર: વાંચનારને જણાવું જોઈએ.
zયાર: કથા લખવાનો આરં ભ કય5 યાર: માર@ પાસે કશી યોજના તૈયાર નહોતી.
માર@ પાસે કંઈ "ુ4તકો, રોજનીશી ક: બીSં કાગdળયાં રાખીને Mુ ં આ કરણો નથી
લખતો. લખવાને fદવસે Rમ મને ~તયા+મી દોર: છે તેમ લiું hં એમ કહ@ શકાય.
R fVયા મારામાં ચાલે છે તે ~તયા+મીની છે એમ કહ@ શકાય ક: નહk એ Mુ ં
િનrય" ૂવ+ક નથી Sણતો. પણ ઘણાં વષ5થી R માણે મ1 મારાં મોટામાં મોટાં
કહ:વાય છે તે અને નાનામાં નાનાં ગણાય તે કાય5 કયા+ છે , તે તપાસતાં તે
~તયા+મીનાં ેરાયેલાં થયાં છે એમ કહ: ું મને અઘfટત નથી લા^Gુ.ં
~તયા+મીને મ1 જોયો નથી, S·યો નથી. જગતની ઈર િવષેની ¡sાને મ1 માર@
ં ૂ ી શકાય એવી નથી, તેથી તેને ¡sાJપે
કર@ લીધી છે . એ ¡s કોઈ ર@તે uસ
ઓળખતો મટ@ અ=ુભવJપે જ Mુ ં ઓળiું hં. છતાં એને એમ અ=ુભવJપે
ઓળખાવવી એ પણ સય ઉપર એક કારનો હાર છે , તેથી તેને qુsJપે
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 રો hં એવી માર@ મા£યતા
છે .
ગGું કરણ zયાર: મ1 શJ કGુH યાર: તે= ું મથા»ં Õ~0ેજોના પfરચયોÕ એમ કGુH
હb.ું પણ કરણ લખતાં મ1 જોGું ક: એ પfરચયો ઉપર Mુ ં આું તે પહ:લાં મ1 R
લnGું તે "ુ·ય4મરણ લખવાની આવયકતા હતી. એટલે તે કરણ લખાGુ,ં અને
લખાઈ રા પછ@ થમ=ું મથા»ં બદલું પડુ.ં
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હવે આ કરણમાં લખતાં વળ@ નું ધમ+સકં ટ ઉપ થGું છે . ~0ેજોના પfરચયો
આપતાં qું કહ: ું ને qું ન કહ: ું એ મહવનો Ù થઈ પડPો છે . R 4b ુત હોય તે
ન કહ:વાય તો સયને ઝાંખપ લાગે. પણ આ કથા લખવી એ જ કદાચ 4b ુત ન
હોય યાં 4b ુત અ4b ુત વચેના ઝઘડાનો £યાય એકાએક આપવો %ુક:લ થઈ
પડ: છે .
આમકથામા{ની ઇિતહાસ તર@ક:ની અ" ૂણ+તા ને તેની %ુક:લીઓ િવષે મ1 " ૂવવાંચે} ું તેનો અથ+ આR Mુ ં વધાર: સમaુ ં hં. સયના યોગોની આમકથામાં Rટ}ું
ં Mુ ં નથી જ આપતો એ Mુ ં Sxું hં. સયને દશા+વવા સા?ુ
મને યાદ છે તેટ}ું બIુય
માર: ક:ટ}ું આપું જોઈએ એની કોને ખબર ? અથવા એકતરફ@ અI ૂરા "ુરાવાની
fક|મત £યાયમંfદરમાં શી ~કાય ? લખાયેલાં કરણો ઉપર કોઈ નવરો માર@
ઊલટતપાસ કરવા બેસે તો ક:ટ}ું બIું અજવા»ં આ કરણો ઉપર પાડ: ? અને
જો વળ@ તે ટ@કાકારની \ૃtટએ તપાસ કર: તો ક:વાં ÕપોકળોÕ કટ કર@ જગતને
હસાવે ને પોતે લાય ?
આમ િવચારતાં ઘડ@ભર એમ જ થઈ આવે છે ક: આ કરણો લખવા=ું માંડ@
ે ું કામ અનીિતમય છે એમ zયાં
વાળું એ જ વધાર: યો^ય ન હોય ? પણ આરં ભ}
લગી 4પtટ ન દ: ખાય યાં લગી તે ન છોડું એ £યાયે, zયાં Zુધી ~તયા+મી ન
અટકાવે યાં Zુધી આ કરણો લnયા કરવાં એ િનrય ઉપર આું hં.
આ કથા ટ@કાકારોને સંતોષવા નથી લખાતી. સયના યોગોમાંનો આ પણ એક
યોગ જ છે . વળ@ સાથીઓને તેમાંથી કંઈક આાસન મળે એ \ૃtટ તો છે જ.
આનો આરં ભ જ તેમના સંતોષને ખાતર છે . 4વામી આનંદ અને Rરામદાસ માર@
"ઠ:ં ૂ ન વળગત તો આ આરં ભ કદાચ ન જ થાત. તેથી જો આ લખવામાં દોષ
થતો હશે તો તેમાં તેઓ ભાગીદાર છે .
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ૂ ી
હવે મથાળાને અ=ુસ?ું. Rમ મ1 fહ|દ@ મહ:તાઓ અને બીSઓને ઘરમાં [ુંબ
તર@ક: રાnયા તેમ જ ~0ેજોને રાખતો થઈ ગયો. આ માર@ વત+x ૂક માર@ સાથે
રહ:નારા બધાને અ=ુ[ૂળ નહોતી. પણ મ1 હઠ" ૂવ+ક તેમને રાખેલા. બધાને
ં ોથી કડવા
રાખવામાં હંમેશાં ડહાપણ જ કGુH એમ ન કહ:વાય. ક:ટલાક સંબધ
અ=ુભવો પણ થયા. પણ તે અ=ુભવ તો દ: ધી પરદ: શી બેને ~ગે થયેલા. કડવા
અ=ુભવોને સા?ુ મને rા!ાપ નથી થયો. કડવા અ=ુભવો છતાં, અને િમ{ોને
અગવડો પડ: છે , સોસું પડ: છે એ S·યા છતાં, માર@ ટ: વ મ1 બદલી નથી, ને
ં ો
િમ{ોએ તેને ઉદારતા" ૂવ+ક સહન કર@ છે . નવા નવા માણસોની સાથેના સંબધ
zયાર: િમ{ોને \ુઃખદ નીવડPા છે યાર: તેમનો દોષ કાઢતાં Mુ ં અચકાયો નથી.
માર@ એવી મા£યતા છે ક: આ4તક મ=ુtયો, Rમણે પોતામાં રહ:લા ઈરને
બધામાં જોવો રો છે તેમનામાં સMન
ુ ી જોડ: અdલ_ત થઈને રહ:વાની શ ત
આવવી જોઈએ. અને તે શ ત, zયાં zયાં અણશોયા અવસર આવે યાં યાં,
ં ોમાં પડ@ને અને તેમાં પડતાં છતાં
તેથી \ૂર ન ભાગતાં, મા{ નવા નવા સંબધ
રાગ¾ેષરfહત રહ@ને જ ક:ળવી શકાય છે .
એટલે zયાર: બોઅર-dfટશ Gુs શJ થGું યાર: મા?ું ઘર ભર: } ું છતાં મ1
જોહાિનસબગ+થી આવેલા બે ~0ેજોને સંઘયા+. બે િથયૉસૉfફ4ટ હતા. તેમાંના
એક=ું નામ fકચન હb,ું Rમનો સંગ આપણને હવે પછ@ પણ કરવો પડશે. આ
િમ{ોના સહવાસે પણ ધમ+પનીને તો રડાવી જ હતી. તેને નસીબે માર: િનિમ!ે
ં માં કંઈ પણ પડદા
રડવાના સંગો તો અનેક આNયા છે . આટલા િનકટ સંબધ
િવના ~0ેજોને ઘરમાં રાખવાનો મારો આ પહ:લો અ=ુભવ હતો. ×^લંડમાં Mુ ં
તેમના ઘરમાં રહ:લો ખરો. યાર: તેમની રહ:ણીને Mુ ં વશ રો હતો, ને તે રહ: ું
લગભગ વીશીમાં રહ:વા Rું હb.ું અહk તેથી ઊલું હb.ું આ િમ{ો [ુુંબીજન
થયા. તેઓ ઘણે ~શે fહ|દ@ રહ:ણીને અ=ુસયા+. ઘરમાં બહાર=ું રાચરચી}ું જોક:
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~0ે ઠબ=ું હb,ું છતાં ~દરની રહ:ણી અને ખોરાક વગેર: %ુnયવે fહ|દ@ હતાં.
તેમને રાખતાં જોક: ક:ટલીક %ુક:લીઓ ઊભી થયા=ું મને 4મરણ છે , છતાં એમ
અવય કહ@ શ[ું hં ક: બે જણ ઘરનાં બીSં માણસો સાથે ભળ@ ગયા હતા.
ં ો ડરબનના કરતાં વધાર: આગળ ગયા.
જોહાિનસબગ+માં આ સંબધ
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12. za3- પI9
જોહાિનસબગ+માં માર@ પાસે એક વેળા ચાર fહ|દ@ મહ:તા થઈ ગયા હતા. તેમને
મહ:તા ગણવા ક: દ@કરા એ નથી કહ@ શકતો. એટલેથી મા?ું કામ ન સGુ.H ટાઇિપ|ગ
િવના તો ન જ ચાલે. ટાઇિપ|ગ=ું કંઈક: ાન હb ું તે મા{ મને જ. આ ચાર
aુવાનોમાંના બેને ટાઇિપ|ગ શીખNGુ,ં પણ ~0ે ાન કાXું હોવાને લીધે તેમ=ું
ટાઇિપ|ગ કદ@ સા?ું ન થઈ શÎુ.ં વળ@ આમાંથી જ માર: fહસાબ રાખનાર પણ
તૈયાર કરવાના રા હતા. નાતાલથી માર@ ઇછા માણે કોઈને બોલાવી શકતો
નહોતો, ક:મ ક: પરવાના િવના કોઈ fહ|દ@ દાખલ ન થઈ શક:. અને માર@ સગવડને
ખાતર અમલદારોની મહ:રબાની માગવા Mુ ં તૈયાર નહોતો.
ં ૂ ાયો. કામ એટ}ું વધી પડું ક: ગમે તેટલી મહ:નત કરતાં છતાં મારાથી
Mુ ં %ઝ
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 યાં
ગોરા તે નોકર@ કર: ? આ માર@ ધા4તી હતી. પણ મ1 યન કરવાનો િનrય કય5.
ં
Mુ ં ટાઇપરાઇfટ|ગ એજટને
કંઈક Sણતો હતો તેની પાસે ગયો, ને Rને ÕકાળાÕ
માણસની નીચે નોકર@ કરવામાં અડચણ ન હોય તેવી ટાઇપરાઇfટ|ગ કરનાર બાઈ
ક: ભાઈ મળે તો શોધી દ: વા કKુ.ં દdeણ આfgકામાં શૉટ+હ:£ડ લખવા=ું ને ટાઇપ
કરવા=ું કામ કરનાર ઘણે ભાગે તો બાઈઓ જ હોય છે . આ એજટ:ં 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 બાઈને
ામાdણક નોકર@ zયાં મળે યાં કરવામાં વાંધો નહોતો. તેને તો b ુરત કામે
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વળગું હb.ું પેલા એજટ:ં આ બાઈને માર@ પાસે મોકલી. તેને જોતાં જ માર@
¬ખ તેની ઉપર ઠર@.
તેને મ1 " ૂછÒુ,ં Õતમને fહ|દ@ની નીચે કામ કરતાં અડચણ નથી ?Õ
તેણે \ૃઢતા" ૂવ+ક જવાબ આ_યો, Õ%ુ§લ નહk.Õ
Õતમને પગાર qું જોઈએ ?Õ
Õસાડા સ!ર પાડ તમે વધાર: ગણશો ?Õ તેણે જવાબ આ_યો.
Õતમાર@ Mુ ં R આશા રાiું hં તે કામ તમે આપશો તો Mુ ં %ુ§લ વધાર: નથી ગણતો.
તમે Bાર: કામે ચડ@ શકશો ?Õ
Õતમે ઈછો તો હમણાં જ.Õ
Mુ ં બMુ રા થયો ને તે બાઈને તે જ વખતે માર@ સામે બેસાડ@ને કાગળો
લખાવવા=ું શJ કGુ.H
એણે કંઈ માર@ મહ:તી=ું નહk, પણ Mુ ં એમ મા=ું hં ક: સગી સીકર@=ું ક: બહ:ન=ું
પદ b ુરત જ સહ:R લઈ લીIુ.ં માર: તેને કદ@ ¨ચે સાદ: કંઈ કહ: ું નથી પડુ.ં
ભા^યે જ તેના કામમાં u ૂલ કાઢવી પડ@ હોય. હSરો પાડનો વહ@વટ પણ એક
વેળા તેના હાથમાં હતો, અને ચોપડા પણ તે રાખતી થઈ ગઈ હતી. તેણે તો
મારો િવાસ સં" ૂણપ
+ ણે સંપાદન કય5 હતો, પણ તેની ¤ુતમ ભાવનાઓ
Sણવા Rટલો િવાસ Mુ ં સંપાદન કર@ શBો હતો તે માર: મન મોટ@ વાત હતી.
તેનો સાથી પસંદ કરવામાં તેણે માર@ સલાહ લીધી. ક£યાદાન આપવા=ું
સ\્ ભા^ય પણ મને જ ા_ત થGુ.ં િમસ fડક zયાર: િમિસસ મૅકડોનTડ થયાં યાર:
મારાથી તેણે ¶ટાં તો પડું જ જોઈએ. જોક: િવવાહ પછ@ પણ ભીડને સંગે તેની
પાસેથી Mુ ં ગમે યાર: કામ લેતો.
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પણ ઑfફસમાં Sુ 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 વાંચનાર હવે પછ@ કરશે. આ બાઈ એક હાઈ4[ૂલમાં િ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=ુભવો મેળવવા હતા. તેના હાડમાં Bાંય રં ગ¾ેષ નહોતો જ.
તેને કોઈની પરવા પણ નહોતી. ગમે તે= ું અપમાન કરતાં ન ડર: , અને પોતાના
મનમાં Rને િવષે R િવચાર આવે તે કહ:તાં સંકોચ ન રાખે. આ 4વભાવથી તે
ક:ટલીક વાર મને %ુક:લીમાં % ૂકતી, પણ તેનો િનખાલસ 4વભાવ બધી %ુક:લીઓ
\ૂર કરતો. તે= ું ~0ે ાન મ1 હમેશાં મારા કરતાં ¨ચા કાર=ું મા£Gું હb ું
તેથી, ને તેની વફાદાર@ ઉપર " ૂણ+ િવાસ હોવાથી તેણે ટાઇપ કર: લા ઘણા
કાગળોમાં Mુ ં ફર@ તપા4યા િવના સહ@ કરતો.
તેની યાગ ૃિ!નો પાર નહોતો. તેણે માર@ પાસેથી ઘણા કાળ લગી તો દર માસે
છ જ પાડ લીધા, ને છે વટ લગી દસ પાડ કરતાં વધાર: લેવાની તેણે ચોnખી
ના જ પાડ@. Mુ ં જો વધાર: લેવા=ું કMુ ં તો મને ધમકાવતી ને કહ:તી, ÕMુ ં કંઈ પગાર
લેવા નથી રહ@. મને તો તમાર@ સાથે આ કામ કરું ગમે છે ને તમારા આદશ5
મને ગમે છે તેથી રહ@ hં.Õ
માર@ પાસેથી તેણે તેને જJર હોવાથી ૪૦ પાડ લીધેલા, પણ તે ઉછ@ના કહ@ને.
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 થGું છે , તેમાંથી એક આ બાળાને Mુ ં મા=ું hં. આR તો તે
મોટ@ ઓઢ [ુમાfરકા છે . આજની તેની માનિસક 4થિતથી Mુ ં " ૂરો વાક:ફ નથી,
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પણ મારા અ=ુભવોમાંનો આ બાલાનો અ=ુભવ માર: સા?ુ હમેશાં "ુ·ય4મરણ
રહ:શે તેથી Mુ ં R Sxું hં તે ન લiું તો Mુ ં સયનો &ોહ@ બ=ુ.ં
તેણે કામ કરવામાં નથી રાતનો ક: નથી fદવસનો ભેદ S·યો. તે અધરાત
મધરાત એકલી ગમે યાં 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 તેને માનની નજરથી જોતા ને તે= ું વચન ઝીલતા. zયાર: અમે બધા Rલમાં
હતા, જવાબદાર "ુ?ુષ ભા^યે કોઈ બહાર હતો, યાર: તે એકલી આખી લડતને
સંભાળ@ રહ@ હતી. લાખોના fહસાબ તેના હામમાં, બધો પ{Nયવહાર તેના
હાથમાં, ને Õ×fડયન ઓપીિનયનÕ પણ તેના હાથમાં, એવી 4થિત હતી. પણ તેને
થાક નહોતો લા^યો.
િમસ લેિશન િવષે લખતાં Mુ ં થા[ું તેમ નથી. પણ ગોખલે= ું માણપ{ ટાંક@ને Mુ ં
આ કરણ " ૂ?ું ક?ું hં. ગોખલેએ મારા બધા સાથીઓનો પfરચય કય5 હતો. તે
પfરચય કર@ને તેમને ઘણાને િવષે બfહ સંતોષ થયો હતો. તેમને બધાંના
ચાfર{ના ¬ક % ૂકવાનો શોખ હતો. બધા fહ|દ@ અને Gુરોિપયન સાથીઓમાં િમસ
લેિશનને તેમણે ધાનપદ આ_Gું હb.ું Õઆટલો યાગ, આટલી પિવ{તા, આટલી
િનભ+યતા અને આટલી [ુશળતા મ1 થોડામાં જોઈ છે . માર@ નજર: તો િમસ લેિશન
તારા સાથીઓમાં થમપદ ભોગવે છે .Õ
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13. ’_IZ9 \પ9’
હaુ બીS Gુરોિપયન ગાઢ પfરચયો આપવાના રહ: છે , પણ તે પહ:લાં બે {ણ
અગયની વ4b ુઓની ન`ધ લેવાની આવયકતા છે .
એક પfરચય હમણાં આપી દ¨. િમસ fડકને દાખલ કય-થી જ મા?ું કામ Mુ ં " ૂ?ું
કર@ શ[ું તેમ નહોb.ું િમ. ર@ચને િવષે Mુ ં અગાઉ લખી X ૂBો hં. તેમની સાથે તો
મને સારો પfરચય હતો જ. તે વેપાર@ પેઢ@માં સંચાલક હતા. યાંથી ¶ટ@ માર@
નીચે આfટëકલ લેવાની મ1 Z ૂચના કર@. તે તેમને ગમી, ને ઑfફસમાં દાખલ થયા.
મારા ઉપરથી કામનો બોજો હળવો થયો.
આ અરસામાં જ ¡ી મદનજતે '×fડયન ઓપીિનયન' છા"ું કાઢવાનો િવચાર કય5.
માર@ સલાહ ને મદદ મા^યાં. છાપખા=ું તો તે ચલાવતા જ હતા.છા"ું કાઢવાના
િવચારમાં Mુ ં સંમત થયો. આ છાપાની ઉપિત ૧૯૦૪માં થઈ. મનZુખલાલ નાજર
અિધપિત થયા. પણ અિધપિતપણાનો ખરો બોજો મારા ઉપર જ પડPો. માર:
નસીબે ઘણે ભાગે હમેશ \ૂરથી જ છાપા=ું તં{ ચલાવવા=ું આNGું છે .
મનZુખલાલ નાજર તં{ીપxું ન કર@ શક: એું કાંઈ નહોb.ું તેમણે તો દ: શનાં ઘણાં
છાપાં ને સા?ુ લખાણો કયા+ હતાં. પણ દdeણ આfgકાના અટપટા Ùો ઉપર માર@
હાજર@ છતે 4વતં{ લેખો લખવાની તેમણે fહમત જ ન કર@.માર@ િવવેકશ ત
ઉપર તેમનો અિતશય િવાસ હતો. એટલે R R િવષયો ઉપર લખવાપxું હોય તે
ઉપર લખી મોકલવાનો બોજો મારા પર ઢોળતા.
આ છા"ું સા_તાfહક હb,ું Rું આR પણ છે . થમ તો તે ¤ુજરાતી, fહ|દ@ ,
તાિમલ અને ~0ેમાં નીકળb.ું પણ મ1 જોGું ક: તાિમલ ને fહ|દ@ િવભાગો નામના
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જ હતા. તેવાટ: કોમની સેવા નહોતી થતી એમ મ1 જોGુ.ં તે િવભાગો રાખવામાં
મને aૂઠનો આભાસ આNયો, તેથી તે િવભાગો બંધ કયા+ ને મ1 શાંિત મેળવી.
આ છાપામાં માર: કંઇ પૈસા રોકવા પડશે એવી માર@ કTપના નહોતી. પણ થોડ@
%ુદતમાં મ1 જોGું ક: જો Mુ ં પૈસા ન આ"ું તો છા"ું ન જ ચાલે. છાપાનો Mુ ં અિધપિત
નહોતો, છતાં Mુ ં જ તેના લખાણને સા?ુ જવાબદાર હતો, એમ fહ|દ@ ને ગોરા બંને
Sણતા થઈ ગયા હતા. છા"ું ન જ નીકQGું હોત તો અડચણ નહોતી, પણ કાઢયા
પછ@ બંધ થાય તો તેમાં કોમની નામોશી થાય તેમ હb ું ને કોમને =ુકસાન થb ું
હb ું એમ મને લા^Gુ.ં
Mુ ં તેમાં પૈસા ર: ડતો ગયો, ને છે વટ: Rટ}ું બચb ું હb ું તે બIું તેમાં જ જb ું એમ
કહ:વાય. એવો સમય મને યાદ છે ક: zયાર: માર: દર માસે ૭૫ પાડ મોકલવા
પડતા.
પણ આટલાં વષ5 પછ@ મને લાગે છે ક: એ એ છાપાએ કોમની સાર@ સેવા કર@છે .
તેમાંથી પૈસા પેદા કરવાનો ઇરાદો તો કોઈનો નહોતો.
માર: હ4તક હb ું યાં Zુધીમાં એમાં થયેલા ફ:રફારો માર@ જ|દગીના ફ:રફારો
Z ૂચવનારા હતા. Rમ અયાર: 'યંગ ઇ£ડયા' અને 'નવવન મારા વનના
ક:ટલાક ભાગનો િનચોડ છે તેમ '×fડયન ઓપીિનયન' હb.ું તેમાં Mુ ં િત સ_તાહ
મારો આમા ર: ડતો, ને Mુ ં Rને સયા0હJપે ઓળખતો હતો તે સમSવવા યન
કરતો. Rલના સમયો બાદ કરતાં દસ વષ5 Zુધીના, એટલે ૧૯૧૪ની સાલ
Zુધીના, 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના એવા ~કો ભા^યે જ હશે Rમાં મ1 કંઈ નહk
લnGું હોય. એમાં એક પણ શ³દ મ1 વગરિવચાય-, વગરતોQયે લnયો હોય, ક:
કોઈને ક:વળ iુશ જ કરવાને ખાતર લnયો હોય, ક: Sણી જોઈને અિતશયો ત
કર@ હોય એું મને યાદ નથી. માર: સા?ું એ છા"ું સંયમની તાલીમ થઈ પડું
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ું
હb,ું િમ{ોને સા?ુ મારા િવચારો Sણવા=ું વાહન થઈ પડું હb,ટ@કાકારોને
તેમાંથી ટ@કા કરવા=ું બMુ ઓhં મળ@ શકb.ું Mુ ં Sxું hં ક: એના લખાણો
ટ@કાકારને પોતાની કલમ ઉપર ~[ુશ મેલવા ફરજ પાળતાં. એ છાપાં િવના
સયા0હની લડત ન ચાલી શકત. વાંચનાર વગ+ એ છાપાને પોતા=ું સમ
તેમાંથી લડત=ું ને દdeણ આfgકાના fહ|દ@ઓની હાલત=ું ખ?ું dચ{ મેળવતો.
આછાપા વાટ: રં ગબેરંગી મ=ુtય 4વભાવને Sણવા=ું મને બMુ મQGુ.ં તં{ી અને
ં બાંધવાની જ ધારણા હોવાથી માર@ પાસે
0ાહકની વચે િનકટ ને 4વછ સંબધ
ુ દય ઠાલવનારા કાગળોના ઢગલા થતા.તેમાં તીખાં, કડવાં, મીઠાં એમ
ભાતભાતનાં લખાણો માર@ પાસે આવે. તે વાંચવાં, િવચારવાં, તેમા°થી િવચારો=ું
તારણ કર@ જવાબ આપવા, એ માર: સ?ુ ઉતમ િશeણ થઈ પડુ.તે વાટ: Mુ ં
કોમમાં ચાલતી વાતો ને િવચારો ક:મ Sણે સાંભળતો હો નહk, એવો અ=ુભવ
મને થયો. તં{ીની જવાબદાર@ Mુ ં સાર@ પેઠ: સમજતો થયો, ને મને કોમના માણસો
ઉપર R કાm ૂ મTયો તેથી ભિવtયમાં થનાર@ લડત શB હોઈ, શોભી ને તેને જોર
મQGુ.ં
વત+માનપ{ો સેવાભાવથી જ ચાલવા જોઈએ એ Mુ ં 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના
પહ:લા માસની કારfકદóમાંથી જ જોઈ ગયો. વત+માનપ{ એ ભાર: શ ત છે . પણ
Rમ િનરં [ુશ પાણી નો ધોધ ગમનાં ગામ ુબાવે છે ને પાકનો નાશ કર: છે , તેમ
િનરં [ુશ કલમનો ધોધ નાશ કર: છે . એ ~[ુશ બહારથી આવે તો તે િનરં [ુશતા
કરતાં વધાર: ઝેર@ નીવડ: છે . ~દરનો ~[ુશ જ લાભદાયી હોઈ શક:.
આ િવચારસરણી સાચી હોય તો \ુિનયાનાં ક:ટલાં વત+માનપ{ો નભી શક:? પણ
નકામાંને બંધ કોણ કર: ? કોણ કોને નકા%ું ગણે? કામ=ું ને નકા%ું સાથે સાથે જ
ચાTયા કરવાનાં. તેમાંથી મ=ુtયે પોતાની પસંદગી કરવાની રહ@.
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14. ’#% % к=ш’
fહ|\ુ4તાનમાં આપણી મોટામાં મોટ@ સમાજસેવા કરનારા ઢ:ડ, ભંગી ઈયાfદ Rને
અ4÷ ૂય ગણીએ છ@એ તેને ગામ બહાર નોખા રાખી એ છ@એ, ¤ુજરાતીમાં તેમના
વાસને ઢ:ડવાડો કહ@એ છ@એ, ને તે નામ લેતાં Zુગાઈએ છ@એ. આ જ માણે
d4તી Gુરોપમાં એક જમાનામાં યMદ
ૂ @ઓને અ4÷ુય ગણતા ને તેમને સા?ુ R
ું અપqુકિનGું ગણાb.ું આ
ઢ:ડવાડો વસાવવામાં આવતો તે= ું નામ 'ઘેટો' કહ:વાb.તે
ૂ
જ માણે દdeણ આfgકામાં આપણે fહ|દ@ઓ યાંના ઢ:ડ બ£યા છ@એ. એ£ઝના
આપભોગથી ને શાીની S\ુઇ લાકડ@થી આપણી qુs થશે અને પfરણામે
આપણે ઢ:ડ મટ@ સUય ગણાઇqું ક: નહk તે હવે જોવા=ુ.ં
fહ|\ુઓની Rમ યMદ
ૂ @ઓ પોતાને ઈરના માનીતા ને બીSને અણમાનીતા ગણી
ને તે ¤ુનાની િશeા િવdચ{ ર@તે ને અઘfટત ર@તે પા°યા. લગભગ તે જ ર@તે
fહ|\ુઓએ પણ પોતાને સં4ùત ક: આય+ માની પોતાના જ એક ~ગને ાત,
અનાય+ ક: ઢ:ડ મા£Gું છે . તેના પાપ=ું ફળ િવdચ{ ર@તે, ને ભલે અણગતતી ર@તે,
દdeણ આfgકા ઇયાfદ સં4થાનોમાં તેઓ મેળવી રા છે , ને તેમાં તેમના પદોશી
%ુસલમાન, પારસી Rઓ તેમના જ રં ગના ને દ: શના છે તે પણ સંડોવાયા છે એવી
માર@ મા£યતા છે .
જોહાિનસબગ+ના લોક:શનને િવષે આ કરણ રોÎું છે તેનો કમીક nયાલ
વાંચનારને હવે આવશે. આપણે દdeણ આfgકામાં '[ુલી' તર@ક: 'પંકાયેલા' છ@એ.
'[ુલી' શ³દનો અથ+ અહk તો મા{ મaૂર કર@એ છ@એ. પણ દdeણ આfgકામાં થતો
તે શ³દનો અથ+ ઢ:ડ, પંચમ, ઈયાfદ િતર4કારવાચક શ³દોથી જ Z ૂચવી શકાય.
દdeણ આfgકામાં R 4થાન '[ુલી'ઓને રહ:વા માટ: નોiું રાખવામાં આવે છે તે
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'[ુલી લોક:શન' કહ:વાય છે . આું લોક:શન જોહાિનસબગ+માં હb.ું બી બધી
જ^યાએ R 'લોક:શન' રાખવામાં આNયાં હતાં ને હaુ છે યાં fહ|દ@ઓને કશો
માલક@હક નથી હોતો . પણ આ જોહાિનસબગ+ના લોક:શનમાં જમીનનો નવાxું
વષ+નો પ¸ો અપાયો હતો. આમાં fહ|દ@ઓની વ4તી ખીચોખીચ હતી. વ4તી વધે
પણ લોક:શન વધે તેમ નહોb.ું તેનાં પાયખાનાં Rમ તેમ સાફ થતાં ખરાં, પણ આ
ઉપરાંત કશી જ વધાર: દ: ખર: ખ °Gુિનિસપાdલટ@ તરફથી નહોતી થતી. યાં સડક ક:
દ@વાબ!ી તો હોય જ શેનાં? આમ zયાં લોકોની શૌચાfદને લગતી રહ:ણી િવષે
પણ કોઈને દરકાર નહોતી યાં સફાઈ Bાંથી હોય? R fહ|દ@ઓ યાં વસતા હતા
તે કંઈ શહ:રZુધરાઇ, આરો^ય ઇયાfદના િનયમો Sણનારા Zુિશdeત આદશ+
fહ|\ુઓ નહોતા ક: તેમને °Gુિનિસપાdલટ@ની મદદની ક: તેમની રહ:ણી ઉપર તેની
ં
દ: ખર: ખની જJર ન હોય.જગલમાં
મંગળ કર@ શક:, I ૂળમાંથી ધાન કર@ શક: એવા
એવા fહ|દ@ઓ યાં યાં જઈ વ4યા હોત તો તેમનો ઈિતહાસ aુદો જ હોત. આવા
સંnયાબંધ લોકો \ુિનયામાં Bાંય પરદ: શ ખેડતા જોવામં નથી આવતા. સામા£ય
ર@તે લોકો ધન અને ધંધાને અથ- પરદ: શ ખેડ: છે . fહ|\ુ4તાનથી તો %ુnય ભાગ
ઘણા અભણ, ગર@બ, દ@ન\ુ:ખી મaૂરોનો જ ગયો. આને તો ડગલે ડગલે રeાની
જJર હતી. તેમની પાછળ વેપાર@ ને બીS 4વતં{ 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.

તેને

Zુધારવાની જરા પણ યો^ય કોિશશ Zુધરાઈ ખાતાએ ન જ કર@. પણ પોતાના જ
દોષથી ઉપ થયેલી ખરાબીને િનિમત કર@ને મજ[ૂર લોક:શનનો નાશ કરવાનો
િનય તે ખાતાએ કય5, ને તે જમીનનો કબજો લેવાની સ!ા યાંની ધારાસભા
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પાસેથી મેળવી. Mુ ં zયાર: જોહાિનસબગ+માં જઈ વ4યો યાર: આ િસથિત વત+તી
હતી.
રહ:નારાઓ પોતાની જમીનના ધણી હતા, એટલે તેમને કંઈક =ુકશાની તો આપવી
જ જોઈએ. =ુકશાનીની રકમ ઠરાવવાને સા?ુ ખાસ અદાલત બેઠ@ હતી.
°Gુિનિસપાdલટ@ R રકમ આપવા તૈયાર થાય તે જો ઘરધણી ન 4વીકાર: તો
ૂ અદાલત R ઠરાવે તે મળે . જો °Gુિનિસપાdલટ@એ કહ:લા કરતાં અદાલત
મજ[ર
વધાર: ઠરાવે તો ઘરધણીના વક@લનો ખચ+ °Gુિનિસપાdલટ@ X ૂકવે એવો કાયદો
હતો.
આમાંના ઘણાખરા દાવાઓમાં ઘરધણીઓએ મને રોBો હતો. માર: આમાંથી પૈસા
પેદા કરવાની ઇછા નહોતી. મ1 તેમને કહ@ દ@Iું હb:ું 'જો તમે તશો તો હાર
થાય ક: ત, મને પ¸ા દ@ઠ દશ પાડ આપવા એટલે બસ થશે'. આમાંથી પણ
અરધોઅરધ રકમ ગર@બોને માટ: ઈ4પતાલ બાંધવાને ક: એવા કોઈ સાવ+જિનક
કામમાં વાપરવા સા?ુ નોખી રાખવાનો ઇરાદો મ1 તેમને જણાNયો. 4વાભાિવક ર@તે
આથી બધા બMુ રા થયા.
લગભગ િસ!ેર ક:સમાંથી એકમાં જ હાર થઈ. એટલે માર@ ફ@ની રકમ મોટ@ થઈ
પડ@. પણ તે જ વેળા 'Úfદયન ઓપીિનયન'ની માગણી તો માર@ ઉપર ઝમી જ
રહ@ હતી, એટલે લગભગ ૧૬૦૦ પાડનો ચેક તેમાં જ ચાTયો ગયો એવો મને
nયાલ છે .
આ દાવાઓમાં માર@ મા£યતા માણે માર@ મહ:નત સરસ હતી. અસીલોની તો
માર@ પાસે dગરદ@ જ રહ:તી. આમાંના લગભગ બધા, ઉ!ર તરફના dબહાર
ુ 
ુ દ: શથી, થમ બંધણીથી આવેલા
ઈયાfદથી અને દdeણ તરફના તાિમલ, તે}¤
ને પછ@ %ુ ત થયે 4વતં{ ધંધો કરનારા હતા.
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આ લોકોએ પોતાના ખાસ \ુ:ખો મટાડવા સા?ુ 4વતં{ fહ|દ@ વેપાર@ વગ+ના
મંડળથી અલગ એક મંડળ રGું હb.ું તેમાં ક:ટલાક બMુ િનખાલસ fદલના, ઉદાર
ભાવનાવાળા ને ચાfરયવાન fહ|દ@ઓ પણ હતા. તેના %ુખ=ું નામ ¡ી
Rરામિસ|હ હb.ું ને %ુખ નહk છતાં %ુખ Rવા જ બીS=ું નામ ¡ી બ&ી હb.ું
બંનેનો દ: હાંત થઈ ગયો છે . બંને તરફથી મને અિતશય મદદ મળ@ હતી. ¡ી
બ&ીના પfરચયમાં Mુ ં બMુ જ વધાર: આવેલો ને તેમણે સયા0હમાં મોખર: ભાગ
લીધો હતો. આ અને આવા ભાઈઓની મારફતે Mુ ં ઉ!ર દdeણના સંnયાબંધ
fહ|દ@ઓના ગાઢ સં બંધમાં આNયો, અને તેમનો વક@લ જ નહk પણ ભાઈ જ
થઈને રો. અને તેમના {ણે કારનાં \ુ:ખમાં Mુ ં ભાગીદાર બ£યો.શેઠ
અબ\ુTલાએ મને 'ગાંધી' તર@ક: ઓળખવા ઈ£કાર કય5. 'સાહ:બ' તો મને કહ: ક:
ગણે જ કોણ? તેમણે અિતશય િય નામ શોGુ.ં મને તેઓ 'ભાઈ' કહ@ બોલાવવા
લા^યા. તે નામ આખર લગી દdeણ આfgકામાં રKુ.ં પણ આ dગરમીટ%ુ ત
fહ|દ@ઓ zયાર: મને 'ભાઈ કહ@ બોલાવતા યાર: તેમાં મને ખાસ મીઠાશ લાગતી.
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15. к4—1
આ લોક:શન=ું ધણીપb ું °Gુિનિસપdલટ@એ લઈ લીIું ક: b ુરત યાંથી fહ|દ@ઓને
ખસેડPા નહોતા. તેમને બી અ=ુ[ૂળ જ^યા આપવાની વાત તો હતી જ. તે
જ^યા °Gુિનિસપdલટ@એ નÉ@ નહોતી કર@. તેથી fહ|દ@ઓ તે જ 'ગંદા' લોક:શનમાં
ૂ બ£યા ને
રાં. ફ:રફાર બે થયા. fહ|દ@ઓ ધણી મટ@ શહ:ર Zુધરાઈખાતાના ભાત
ગંદક@ વધી. પહ:લાતો fહ|દ@ઓ=ું ધણીપb ું ગણાb ું યાર: તેઓ ઈછાએ નહk તો
ડરને માય- પન કંઈક ને કંઈક સફાઈ રાકÑતા. હવે 'Zુધરાઈ' નો કોને ડર?
ૂ ો વયા ને તેને સાથે ગંદક: અને અNયવ4થા વધી.
મકાનોમાં ભાત
આમ ચાલી રKું હb.ું fહ|દ@ઓનાં મન ¨ચા હતા, તેવામાં એકાએક કાળ@ મરક@
ફાટ@ નીકળ@. આ મરક@ વલેણ હતી. આ ફÈફસાની મરક@ હતી. તે ગાંfઠયાની
મરક@ કરતાં વધાર: ભયંકર ગણાતી હતી.
સÔા^યે મરક@=ું કારણ લોક:શન નહોb.ું તે= ું કારણ જોહાિનસબગ+ની આસપાસ
આવેલી એઅનેક સોનાની ખાણોમાંની એક ખાણ હતી. યાં %ુnયવે હબસીઓ કામ
કરનારા હતા. તેમની 4વછતાની જવાબદાર@ તો ક:વળ ગોરા માdલકોને િશર
હતી. આ ખાણ ~ગે ક:ટલાક fહ|દ@ઓ પણ કામ કરનારા હતા. તેઓમાંના {ેવીસને
એકાએક ચેપ લા^યો. ને તેઓ એક સાંR ભયંકર મરક@ના ભોગ થઈને લોક:શનમાં
પોતાને રહ:ઠણે આNયા.
આ વેલા ભાઈ મદનજત 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના ઘરાક બનાવવા ને લવાજમ=ું
ઉઘરાxું કરવા આNયા હતા. તે લોક:શનમાં ફરતા હતા. તેમનામાં િનભ+યતાનો
¤ુણ સરસ હતો. આ દરદ@ઓ તેમના જોવામાં અNયા ને તેમ=ું ½દય બQGુ.ં
તેમણે મને સીસાપેને લખી એક કાપલી મોકલી. તેનો ભાવાથ+ આવો હતો: 'અહk
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એકદમ કાળ@ મરક@ ફાટ: નીકળ@ છે . તમાર: b ુરત આવીને કંઈક કરું જોઈએ,
નહk તો પfરણમ ભયંકર આવશે. b ુરત આવજો.'
મદનજતે ખાલી મકાન પડું હb ું તે= ું તા»ં નીડરપણે તોડ@ તેનો ક³જો લઈ
તેમાં આ માંદાઓને રાnયા હતા. Mુ ં માર@ સાઈકલ ઉપર લોક:શન પહ`યો. યાંથી
ટાઉન લાક+ને હક@કત મોકલી, ને ક:વા સંજોગોમાં કબજો લીધો હતો તે જણાNGુ.ં
દા તર િવdલયમ ગૉડg: જોહાિનસબગ+માં 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.ું
qુs દાનત હોય તો સંકટને પહ`ચી વળવા સેવકો અને સાધનો મળ@ જ રહ: છે
એવો મારો િવાસ અ=ુભવ પર બંધાયેલો છે . માર@ ઑફ@સમાં કTયાણદાસ,
ં @ઓ હતા. છે Tલા બે ના નામ અયાર: મને યાદ નથી.
મણેકલાલ અને બીS બે Mુદ
કTયાણદાસને તેમના બાપે મને સ`પી દ@ધા હતા. તેમના Rવા પરગaુ અને
ક:વળ આા ઉઠાવવા=ું સમજનાર સેવક મ1 યાં થોડાં જ જોયાં હશે. કTયાણદાસે
Zુભા^યે તે વેળા ચાર@ અÑતા. એટલે તમે તે જોખમ=ું કામ સ`પતા મ1 કદ@
સંકોચ ખાધો જ નહોતો. બીS માણેકલાલ મને જોહાિનસબગ+માં જ લાયા હતા.
તે પણ [ુંવારા હતા એવો મને nયાલ છે . ચાર: મહ:તાઓ કહો ક: સાથી કહો ક: "ુ{
કહો, તેમને હોમવાનો િનrય કય5. કTયાણદાસને " ૂછવાપxું હોય જ qુ?ં બીS
ૂ ો જવાબ હતો.
" ૂછતં જ તૈયાર થઈ ગયા, 'zયાં તમે યાં અમે,' એ તેમનો ંક
િમ. ર@ચને મોટો પfરવાર હતો. તે પોતે તો ઝંપલાવવા તૈયાર હતા, પણ મ1
તેમને રોBા. તેમને આ જોખમમાં સંડોવવા Mુ ં %ુ§લ તૈયાર નહોતો, માર@ fહ|મત
જ નહોતી. પણ તેમણે બહાર=ું ઘxું કામ કGુ.H
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ુ ાની આ રાિ{ ભયાનક હતી. મ1 ઘણા દરદ@ઓની સારવાર કર@ હતી. પણ
qુષ
મરક@ના દરદ@ની સારવાર કરવાનો અવસર મને કદ@ ા_ત નહોતો થયો. દા તર
ગૉડg:ની fહ|મતે અમને નીડર કર@ % ૂBા. દરદ@ઓની સેવા ઝાઝી થઈ શક: તે ું
નહોb.ું તેમને દવા આપવી, આાસન આપુ.ં પાણીછાણી આપવાં તથા તેમ=ું
મે} ું વગેર: સાફ કરું એ ઉપરાંત િવશેષ કરવાપxું નહોb ું જ.
ચાર aુવાિનયાઓની તનતોડ મહ:નતથી ને નીડરતાથી મારા હષન
+ ો પાર ન રો.
દા તર ગૉડg:ની fહ|મત સમSય, મદનજતની પણ સમSય, પણ આ
aુવાિનયાની? રાિ{ Rમ તેમ ગઈ. મને યાદ છે તે માણે તે રાિ{એ તો કોઈ
દરદ@ અમે ન ¤ુમાNયો.
પણ આ સંગ 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 માંદાઓનો કબજો લીધાને સા?ુ ટાઉન લાકú મારો ઉપકાર
મા£યો ને માdણક પણે કm ૂલ કGુH : ' અમાર@ પાસે આવી 4થિતને અમાર@ મેળે
એકાએક પહ`ચી વળવા=ું સાધન નથી. તમને R મદદ જોઈશે તે માગજો ને બની
શકશે તે ટાઉન કાઉ£સીલ આપશે.' પણ ઘટ!ા ઈલાજો લેવામાં સાવધાન થયેલી
આ %ુઇિનિસપાdલટ@એ 4થિતને પહ`ચી વળવા િવલંબ ન કય5.
બીR fદવસે એક ખાલી પડ:લ ગોદામનો કબજો અમને આ_યો, ને યાં દરદ@ઓને
લઈ જવા Z ૂચNGુ.ં તે સાફ કરવાનો બોકો °Gુિનિસપાdલટ@એ ન ઉપાડPો. મકાન
મે} ું ને ગોaુ ં હb.ું અમે Sતે જ તેને સાફ કGુ.H ખાટલા વગેર: સખી fદલના
fહ|દ@ઓની મદદથી એકઠા કયા+ ને તાકાdલક કામચલાઉ ઈ4પતાલ ઊભી કર@.
°Gુિનિસપાdલટ@એ એક નસ+ મોકલી ને તેની સાથે ૅ£ડ@ની બાટલી ને બી
દરદ@ઓને જોઈતી વ4b ુઓ મોકલી. દા તર ગૉડg:નો ચાÌ કાયમ રો.
નસ+ને અમે ભા^યે જ દદóઓને અડકવા દ: તા હતા. નસ+ પોતે અડકવાને તૈયર
હતી. 4વભાવે ભલી બાઈ હતી, પણ તેને જોખમમાં ન આવવા દ: વાનો અમારો
યન હતો.
દદóઓને વખતોવખત ૅ£ડ@ આપવાની Z ૂચના હતી. અમને પણ ચેપમાંથી
બચવાને સા?ુ નસ+ થોડ@ ૅ£ડ@ લેવા Z ૂચવતી ને પોતે પણ લેતી. અમારામાંથી
કોઈ ૅ£ડ@ લે તેમ નહોb.ું મને તો દદóઓને પણ ૅ£ડ@ આપવામાં ¡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 zયાં
\ુઃખ થb ું યાં મ1 માટ@ % ૂકવાનો યોગ કય5. આ {ણ દદóમાંથી બે બયા.
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બાક@ના બધા દદóઓનો દ: હાંત થયો.વીસ દદóઓ તો આ ગોદામમાંથી જ ચાTયા
ગયા.
°Gુિનિસપાdલટ@ની બી તૈયર@ઓ ચાલી રહ@ હતી. જોહિનસબગ+થી સાત માઈલ
ે : ટો એટલે ચેપી દદú ઓને ઈ4પતાલ હતી યાં તંm ૂ ખડા કર@ આ{ણ
એક લેઝર
દદóઓને લઈ ગયા. બીS મરક@ના ક:સ થાય તો તેને પણ યાં લઈ જવાની
ગોઠવણ કર@. અમે આ કામમાંથી %ુ ત થયા. થોડા જ fદવસમાં અમરા Sણવામાં
આNGું ક: પેલી ભલી નસ+ને મરક@ થઈ આવી હતી ને તેનો દ: હાંત થયો. પેલા
દદó=ું બચું ને અમા?ું %ુ ત રહ: ું શા કારણથી થGું તે કોઈ નહk કહ@ શક:. પણ
માટ@ના ઉપચાર ઉપરની માર@ ¡sા અને દવા તર@ક: પણ દાJના ઉપયોગ િવષે
માર@અ¡sા વયા.Mુ ં Sxું hં ક: આ ¡sા અને અ¡sા બંને પાયા િવનાનાં ગણાય.
પણ મરા ઉપર તે વેળાએ પડ:લી અને હ Zુધી ચાલતી આવતી છાપને Mુ ં ધોઈ
શકતો નથી, ને તેથી તેની આ સંગે ન`ધ આવયક ગxું hં.
આ મરક@ ફાટ@ નીકળ@ ક: b ુરત મ1 છાપામાં, °Gુિનિસપાdલટ@ની લોક:શન પોતાને
હાથે આNયા પછ@ વધેલી બેદરકાર@ને સા?ુ ને મરક@ને સા?ુ જવાબદર@
°Gુિનિસપાdલટ@ની છે એવો સખત કગળ લnયો હતો. તે કાગલે મને િમ. હ:નર@
પોલાક મેળવી આ_યા ને તે કાગળ મરMમ
ૂ જોસેફ ડોકની %ુલાકાત=ું એક કારણ
થઈ પડPો હતો.
આગળ કરણોમાં Mુ ં Z ૂચવી ગયો hં ક: Mુ ં જમવા એક િનરાિમષ ભોજન ¤ૃહમાં
જતો. યં મને િમ. અલબટ+ વે4ટની ઓળખાણ થયેલી. અમે હંમેશા સાંR આ
¤ૃહમાં ભેળા થતા ને ખાઈને સાથે ફરવા જતા. વે4ટ એક નાના છાપખાનામાં
ભાગીદાર હતા. તેમણે છાપામાં મરક@ને િવષે મારો કગળ જોયો ને મને જમવા
વખતે વીશીમાં ન જોયો તેથી તે ગભરાયા.
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મ1 ને મારા સાથી સેવકોએ મરક@ દર°યાન ખોરાક ઓછો કય5 હતો. ઘણો વખત
થયાં મારો પોતાનો િનયમ હતો ક:, મરક@ના વાયરા હોઇય યાર: પેટમાં Rમ
ઓછોભાર તેમ સા?ું. એટલે મ1 સાંR ખાવા=ું બંધ 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@ % ૂક@ હતી ક:, Mુ ં મરક@ન દરદ: ઓની સેવા
કરતો હોવાથી બીSઓનો 4પશ+ ઓછામાં ઓછો રાખવા મા¤ું hં.
આમ મને વીશીમાં ન ભાળવાથી બીR ક: {ીR fદવસે સવારન પહોરમાં, હaુ Mુ ં
બહાર નીકળવાની તૈયાર@ કરતો હતોયાં, વે4ટ: માર@ કોટડ@=ું બારxું ખખડાNGુ.ં
બારxું ઉઘાડું તેવા જ વે4ટા બોTયા:
'તમને વીશીમાં ન જોયા તેથી Mુ ં ગભરાયો ક: રખેને કંઈ તમને તો નહk જ થGું
હોય? એટલે અયાર: તો તમે મળશો જ એમ સમ આNયો hં. મારાથી કંઈ મદદ
થઈ શક: એમ હોય તો કહ:જો. Mુ ં દદóઓની સરવારને સા?ુ પણ તૈયાર hં. તમે
Sણો છો ક: માર@ ઉપર મા?ું પોતા=ું પેટ ભરવા ઉપરાંત કશી જવાબદાર@ નથી.
મ1 વે4ટનો આભાર મા£યો. એક િમિનટ પણ િવચાર કરવા લીધી હોય એું મને
યાદ નથી. Mુ ં બોTયો:
'તમને નસ+ તર@ક: તો Mુ ં ન જ લ. જો બીS દદóઓ નહk નીકળે તો અમા?ું કામ
એકબે fદવસમાં જ " ૂ?ું થશે. પણ એક કામ છે ખ?ું.'
'એ qુ?ં '
'તમે ડરબન જઈ 'Úfડયન ઓપીિનયન' ેસનો વહ@વટ હાથ ધરશો? મદનજત
તો હાલ અહk કામમાં રોકાયા છે . યાં 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.
છે વટાનો જવાબ આR સાંR આ"ું તો બસ થશે ના? ફરવા નીકળ@ શકો યાઅર:
વાત કર@એ.'
Mુ ં રા થયો. તે જ fદવસે સાંR થોડ: વાતચીત કર@. વે4ટને દર માસે દસ
પાડનો પગાર ને છાપખાનામાં કંઈ નફો રહ: તો તેમાંથી અ%ુક ભગ આપવા=ું
ઠરાNGુ.ં વે4ટ પગારને ખાતર જવાના નહોતા, એટલે તેનો સવાલ તેમની આગળ
નહોતો. બીR જ fદવસે રાતની મેલમાં વે4ટ પોતાની ઉઘરાણી મને સ`પી ડરબન
જવા રવાન થયા. યારથી તે મ1 દdeણ આfgકા છોડું યાં લગી તે મારા
ૂ
Zુખ\ુઃખના સાથી રાં. િવલાયતના એક ગણાના ગામ લાઉથના એક ખેત
[ુુંબના, િનશાળની સામા£ય ક:ળવણી પામેલ, Sત મહ:નતથી અ=ુભવની
િનશાળમાં શીખેલ ને ઘડાયેલ , qુs, સંયમી, ઈરથી ડરનાર, fહ|મતવાન
ે ા ઓળખેલ છે . તેમનો અને તેમના
પરોપકાર@ ~0ેજ તર@ક: િમ. વે4ટને હંમશ
[ુુંબનો પfરચય આપણને આ કરણોમાં હaુ વધાર: થવાનો બાક@ રહ: છે .
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17. % к=ш

4

જોક: દરદ@ઓની સારવારમાંથી મારા સાથીઓ અને Mુ ં %ુ ત થયા તોપણ
મરક@માંથી ઉપ થયેલાં બીSં કામો તો માથે ઊભાં જ હતાં.
લોક:શનની 4થિત િવષે °Gુિનિસપાdલટ@ ભલે બેદરકાર હોય, પણ ગોરા
શહ:ર@ઓના આરો^યના િવષે તો તે ચોવીસે કલાક S0ત Ñતી. તેમ=ું આરો^ય
Sળવવા સા?ુ ખચ+ કરવામાં તેણે કચાશ નહોતી રાખી, અને આ સંગે મરક@ને
આગળ વધતી અટકાવવા સા?ુ તો તેણે પાણીની Rમ પૈસા ર: ડPા. મ1
°Gુિનિસપાdલટ@ના fહ|દ@ઓ યેના ઘણા દોષો જોયા હતા, છતાં ગોરાઓ માટ: ની
આ કાળને સા?ુ °Gુિનિસપાdલટ@ને માન આ_યા િવના Mુ ં ન રહ@ શBો અને
તેના આ qુભ યનમાં મારાથી Rટલી મદદ દઈ શકાય તેટલી મ1 દ@ધી. Mુ ં મા=ું
hં ક: તે મદદ મ1 ન દ@ધી હોત તો °Gુિનિસપાdલટ@ને %ુક:લી પડત ને કદાચ તે
બં\ૂકબળનો ઉપયોગ કરત, કરતાં ન અચકાત, ને પોતા=ું ધાGુ+ કરત.
પણ તે ું કંઈ ન થવા પા°Gુ.ં fહ|દ@ઓની વત+x ૂકથી °Gુિનિસપાdલટ@ના અમલદારો
રા થયા ને યાર પછ@=ું ક:ટ}ુકં કામ સરળ થઈ પડુ.ં °Gુિનિસપાdલટ@ની
માગણીઓને વશ વતા+વવામાં fહ|દ@ઓની ઉપર માર@ Rટલી અસર હતી તેટલી મ1
વાપર@. એ બIું કરું fહ|દ@ઓને સા?ુ ઘxુ અઘ?ું હb,ું પણ એÉે એ મા?ું વચન
ઉથા_Gું હોય એું મને 4મરણ નથી.
લોક:શનની આસપાસ પહ:રો બેઠો. તેમાંથી રS િવના કોઈ નીકળ@ ન શક:, ન કોઈ
તેમાં રS િવના પેસી શક:. મારા સાથીઓને અને મને ¶ટથી ~દર જવાના
પરવાના આ_યા હતા. °Gુિનિસપાdલટ@ની મતલબ લોક:શનમાં રહ:નાર બધાને {ણ
અઠવાfડયાં લગી જોહાિનસબગ+થી તેર માઈલ \ૂર iુTલા મેદાનમાં તંm ૂ તાણી
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વસાવવામાં, યાં ખોરાક ઈયાfદ લઈ જવામાં કાંઈક fદવસ તો Sય જ. તે
દર°યાન મજ[ૂર પહ:રો ગોઠવવામાં આNયો.
લોકો i ૂબ ગભરાયા. પણ Mુ ં તેમને પડખે હોવાથી તેમને આાસન હb.ું આમાંના
ઘણા ગર@બો પોતાના પૈસા દાટ@ મેલતા. હવે તે ખસેડવા રા. તેમને બ1ક ન
મળે , બ1કને તેઓ ન Sણે. Mુ ં તેમની બ1ક બ£યો. માર: યાં પૈસાનો ઢગલો થયો.
મારાથી આવે સમયે મહ:નતાxું લેવાય તેમ તો નહોb ું જ. અગવડ: સગવડ: આ
કામને પહ`ચી વQયો. અમાર@ બ1કના મેનેજરની સાથે માર: પfરચય હતો. યાં
ઘણા પૈસા માર: % ૂકવા પડશે એ મ1 તેમને જણાNGુ.ં બ1કો તાંબાનાxું અને Jપાનાxું
બMુ લેવા તૈયાર નથી હોતી. વળ@ મરક@eે{માંથી આવતા પૈસાનો 4પશ+ કરતાં
મહ:તાઓ આનાકાની કર: . એવો પણ સંભવ હતો. મેનેજર: મને બધી સગવડ કર@
આપી. પૈસા જbં ુનાશક પાણીમાં ધોઈ બ1કમાં મોકલવાનો ઠરાવ થયો. આમ
લગભગ ૬૦,૦૦૦ પાડ બ1કમાં %ુકાયા એું મને 4મરણ છે . Rમની પાસે વધાર:
નાણાં હતા તેમને બાંધી %ુદતને સા?ુ NયાR % ૂકવાની મ1 અસીલોમાં સલાહ આપી.
તે તે અસીલને નામે આમ ક:ટલાક પૈસા %ુકાયા. આ=ું પfરણામ એ આNGુ ક:
તેમાંના ક:ટલાક બ1કમાં પૈસા રાખવા ટ: વાયા. લોક:શનિનવાસીઓને fકલપ4÷ુટ
ફામ+ નામે જહાિનસબગ+ની પાસે 4થળ છે યાં 4પેિશયલ Â: નમાં લઈ ગયા. અહk
ં
તેમને સીIુપાણી
°Gુિનિસપાdલટ@એ પોતાને ખરચે " ૂ?ું પાડુ.ં આ તંm ૂના ગામનો
દ: ખાવ િસપાઈઓની છાવણી Rવો હતો. લોકોને આમ રહ:વાની ટ: વ નહk તેથી
માનિસક \ુ:ખ થGુ,ં નું નું લા^Gુ,ં પણ ખાસ અગવડ ભોગવવી પડ@ નહk. Mુ ં
દરરોજ એક ¬ટો બાઈિસકલ ઉપર જતો. {ણ અઠવાfડયાં આમ iુTલી હવામાં
રહ:વાથી લોકોના આરો^યમાં અવય Zુધારો થયો. અને માનિસક \ુ:ખ તો પહ:લા
ચોવીસ કલાક નહોતા વીયા યાં જ uુલાGુ.ં એટલે પછ@ તેઓ આનંદથી રહ:વા
લા^યા. Mુ ં યાં S યાર: તેમનાં ભજનક@ત+ન, રમતગમત ચાલતાં જ હોય.
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મને યાદ છે તે માણે, R fદવસે લોક:શન ખાલી કGુ+ તેને બીR દહાડ: તેની હોળ@
કરવામાં આવી. એક પણ વ4b ુ તેમાંથી બચાવી લેવાનો લોભ °Gુિનિસપાdલટ@એ
ન કય5. આ જ અરસામાં ને તે જ કારણને સા?ુ °Gુિનિસપાdલટ@એ પોતાની
મારક:ટ=ું લÉડકામ પણ બIું બાળ@ નાંખી Ðસેક હSર પાડ=ું =ુકશાન માથે
લીIુ.ં મારક:ટમાંથી % ૂએલા દર જડPા હતા તેથી આ આક?ું પગ}ું ભરવામાં
આNGું હb.ું મોું ખચ+ તો થGુ,ં પણ પfરણામ એ આNGું ક: મરક@ આગળ વધવા ન
જ પામી. શહ:ર િનભ+ય થGુ.ં
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18. sк kк {'" F 
આ મરક@એ ગર@બ fહ|દ@ઓ ઉપરનો મારો કાm ૂ, મારો ધંધો ને માર@ જવાબદાર@
વધાયા+. વળ@ Gુરોિપયનોમાં માર@ વધતી જતી ક:ટલીક ઓળખાણો પણ એવી
િનકટ થતી ગઈ ક: તેથીયે માર@ નૈિતક જવાબદાર@ વધવા માંડ@.
Rમ વે4ટની ઓળખાણ મને િનરાિમષાહાર@ ભોજન¤ૃહમાં થઈ તેમ પોલાકને િવષે
બ£Gુ.ં એક fદવસે Mુ ં R ટ: બલે બેઠો હતો યાંથી \ૂરના ટ: બલે એક નવaુવાન
જમતા હતા. તેમણે મને મળવાની ઈછાથી પોતા=ું નામ મોકTGુ.ં મ1 તેમને મારા
ટ: બલ ઉપર આવવા નોતયા+. તે આNયા.
"Mુ ં 'fVfટક' નો ઉપતં{ી hં. તમારો મરક@ િવષેનો કાગળ વાંયા પછ@ તમને
મળવાની મને બMુ ઈછા થઈ. આR Mુ ં એ તક મેળું hં."
િમ. પોલાકની િનખાલસતાથી Mુ ં તેમની તરફ ખ1ચાયો. તે જ રાતે અમે એકબીSને
ઓળખતા થઈ ગયા, અને જ|દગી િવષેના અમારા િવચારોમાં અમને બMુ સા°ય
નજર: આNGુ. સાદ@ જ|દગી તેમને પસંદ હતી. અ%ુક વ4b ુને mુs m ૂલ કર: એટલે
પછ@ તેનો અમલ કરવાની તેમની શ ત આrય+ પમાડનાર@ લાગી. પોતાની
જ|દગીમાં ક:ટલાક ફ:રફારો તો તેમણે એકદમ કર@ દ@ધા.
'Úfડયન ઓપીિનયન' =ું ખચ+ વધb ું જb ું હb.ું વે4ટનો પહ:લો જ fરપોટ+ મને
ભડકાવનારો હતો. તેમણે લnGું : 'તમે કો હતો તેવો નફો આ કામમાં નથી. Mુ ં
તો ખોટ જો hં. 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 છોું
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
એું કહ:વાનો દોષ મારા પર % ૂકવાનો તેમને અિધકાર હતો. આમ છતાં તેમણે
મને કદ@ કડું વેણ સરiું નથી સંભળાNGુ.ં પણ Mુ ં મા=ું hં ક:, આ નવી Sણથી
વે4ટની

નજરમાં Mુ ં ઉતાવળે

િવાસ

કરનારમાં ખપવા

લા^યો

હોઈશ.

મદનજતની મા£યતા િવષે તપાસ કયા+ િવના તેમના કા ઉપર િવાસ રાખીને
મ1 વે4ટને નફાની વાત કર: લી. મને લાગે છે ક:, Sહ:ર કામ કરનાર: આવો િવાસ
ન રાખતાં Rની Sતે તપાસ કર@ હોય એવી જ વ4b ુ કહ:વી જોઈએ. સયના
" ૂSર@એ તો ઘણી સાવધાની રાખવી જોઈએ. કોઈના મન ઉપર ખર@ ખાતર@
િવના વધાર: પડતી અસર પાડવી એ પણ સયને ઝાંખપ પહ`ચાડનાર@ વ4b ુ છે .
મને કહ:તાં \ુ:ખ થાય છે ક:, આ વ4b ુ Sણતા છતાં ઉતાવળે િવાસ % ૂક@ને કામ
લેવાની માર@ [ૃિતને Mુ ં છે ક Zુધાર@ શBો નથી. તેમાં Mુ ં ગS ઉપરાંત કામ
કરવાના લોભનો દોષ જો hં એ લોભથી માર: અકળાું પડું છે તેના કરતાં
મારા સાથીઓને બMુ વધાર: અકળાું પડું છે .
વે4ટનો આવો કાગળ આવવાથી Mુ ં નાતલ જવા ઊપડPો. પોલાક તો માર@ બધી
વાતો Sણતા થઈ જ ગયા હતા. મને % ૂકવા 4ટ: શન ઉપર આવેલા, ને 'આ "ુ4તક
ર4તામાં વાંચી શકાય તે ું છે . તે વાંચી જજો. તમને ગમશે,' એમ કહ@ તેમણે
ર4કન=ું 'અન ુ િધસ લા4ટ' મારા હાથમાં % ૂÎુ.ં
આ "ુ4તકને લીધા પછ@ Mુ ં છોડ@ જ ન શBો. તેણે મને પકડ@ લીધો.
જોહાિનસબગ+થી નાતાલ ચોવીસ કલાક Rટલો ર4તો હતો. Â: ન સાંR ડરબન
પહ`ચતી હતી. પહ`યા પછ@ આખી રાત ¨ઘ ન આવી. "ુ4તકમાં Z ૂચવેલા
િવચારો અમલમાં % ૂકવાનો ઈરાદો કય5.
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આ પહ:લાં ર4કન=ું એક પણ "ુ4તક મ1 વાંGું નહોb.ું િવધાUયાસના કાળમાં
પાઠય"ુ4તકો બહાર મા?ું વાચન નહk Rું જ ગણાય. કમ+u ૂિમમાં વેશ કય5 પછ@
સમય ઘણો થોડો બચે. એટલે આજ લગી પણ એમ જ કહ:વાય ક: મા?ું "ુ4તકો=ું
ાન ઘxું જ થોું છે . આ અનાયાસે અથવા પરાણે પળાયેલા સંયમથી મને
=ુકશાન નથી થGું એમ Mુ ં મા=ું hં. પણ R થોડાં "ુ4તકો વાંયા છે તેને Mુ ં ઠ@ક
પચાવી શBો hં એમ કહ@ શકાય. એવાં "ુ4તકોમાં Rણે માર@ જ|દગીમાં તકાળ
મહવનો રચનામક ફ:રફાર કરાNયો એું તો આ "ુ4તક જ કહ:વાય. તેનો મ1
પાછળથી તરaુમો કય5, ને તે 'સવ5દય'ને નામે છપાયે} ું છે .
માર@ એવી મા£યતા છે ક: R વ4b ુ મારામાં ¨ડ: ભર: લી હતી તે= ું 4પtટ િતdબ|બ
મ1 ર4કનના આ 0ંથરનમાં જોGુ,ં ને તેથી તેણે માર@ ઉપર સાાzય જમાNGું ને
તેમાંના િવચારોનો અમલ માર@ પાસે કરાNયો. આપણામાં R સાર@ ભાવનાઓ
Z ૂતેલી હોય તેને S0ત કરવાની શ ત R ધરાવે તે કિવ છે . બધા કિવની બધા
ઉપર સરખી અસર નથી થતી, ક:મ ક: બધામાં બધી સાર@ ભાવનાઓ એકસરખા
માણમાં હોતી નથી.
'સવ5દય'ના િસsાંતો Mુ ં આમ સમzયો :
૧. બધાના ભલામાં આપxું ભ}ું રહ:} ુ છે .
૨. વક@લ તેમ જ વળંદ બંનેના કામની fક|મત એકસરખી હોવી જોઈએ, ક:મ ક:
આિવકાનો હક બધાને એકસરખો છે .
ૂ =ું વન જ ખ?ું વન છે .
૩. સા\ું મaૂર@=ુ,ં ખેત
પહ:લી વ4b ુ Mુ ં Sણતો હતો. બી Mુ ં ઝાંખી જોતો હતો. {ીનો મ1 િવચાર જ
નહોતો કય5. પહ:લીમાં બી બંને સમાયેલી છે એમ મને 'સવ5દયે' દ@વા Rું
દ: ખાડુ.ં સવાર થGું ને Mુ ં તેનો અમલ કરવાના યનમાં પડPો.
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19. IC|  Lપ
સવાર: થમ તો મ1 વે4ટની સાથે વાત કર@. Õસવ5દયÕની મારા ઉપર થયેલી
અસર મ1 તેમને કહ@ સંભળાવી, ને Z ૂચNGું ક: ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕને એક ખેતર
ઉપર લઈ જુ.ં યાં સMુ એકસરખો ખાધાખરચ " ૂરતો ઉપાડ કર: , સMુ પોતાની
ખેતી કર: , અને બચવા વખતમાં ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ=ું કામ કર: . વે4ટ: એ
Z ૂચનાનો 4વીકાર કય5. દર: ક=ું ખાધાખરચ ઓછામાં ઓhં {ણ પાડ થાય એવી
ગણતર@ કર@. આમાં ગોરાકાળાનો ભેદ નહોતો રાખવામાં આNયો.
ૂ આવે ક:
ં
પણ ેસમાં તો દશેક કામ કરનાર હતા. બધાને જગલમાં
વસું અ=ુ[ળ
નહk એ એક સવાલ હતો, અને બધા એકસરખો ખાવા પહ:રવા જોગો જ ઉપાડ
કરવા તૈયાર થાય ક: નહk એ બીજો સવાલ હતો. અમે બંનેએ તો એવો િનrય
કય5 ક:, R આ યોજનામાં દાખલ ન થઈ શક: તે પોતાનો પગાર ઉપાડ:; ધીમે ધીમે
બધા સં4થાવાસી થઈને રહ: એ આદશ+ રાખવો.
આ &tટએ મ1 કામદારોમાં વાત શJ કર@. મદનજતને તો તે ગળે ન જ ઊતર@.
તેમને ધા4તી લાગી ક:, R વ4b ુમાં તેમણે પોતાનો આમા ર: ડPો હતો તે માર@
% ૂખા+ઈથી એક માસમાં I ૂળધાણી થઈ જવાની, ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ નહk ચાલે,
ેસ પણ નહk ચાલે, ને કામદારો ભાગી જશે.
મારા ભ{ીS છગનલાલ ગાંધી આ ેસમાં 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=ું પસંદ કGુ+ હb.ું મારા પર તેમનો બMુ
િવાસ 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:
સં4થાવાસી ન થયા, પણ તેમણે Mુ ં ેસને zયાં લઈ S યાં આવવા કm ૂલ કGુ.+
આમ કામદારોની જોડ: વાતચીતમાં બેથી વધાર: fદવસ ગયા હોય એમ મને યાદ
નથી. b ુરત મ1 છાપામાં ડરબનની નક કોઈ પણ 4ટ: શન પાસે જમીનના ુકડાને
સા?ુ Sહ:રખબર % ૂક@. જવાબમાં fફિન સની જમીન=ું કહ:ણ આNGુ.ં વે4ટ ને Mુ ં તે
જોવા ગયા. સાત fદવસની ~દર ૨૦ એકર જમીન લીધી. તેમાં એક નાનકડો
પાણીનો ઝરો હતો. ક:ટલાંક નારં ગીનાં ને ક:ર@નાં ઝાડ હતાં. જોડ: જ ૮૦ એકરનો
બીજો એક કકડો હતો. તેમાં િવશેષ ફળઝાડ ને એક ંપું હb.ું તે પણ થોડા
fદવસ બાદ ખર@ધો. બેઉના મળ@ને ૧,૦૦૦ પાડ આ_યા.
શેઠ પારસી ?ુ4તમ મારાં આવાં બધાં સાહસોના ભાગીદાર હોય જ. તેમને માર@
આ યોજના ગમી. એક મોટા ગોડાઉનનાં પતરાં વગેર: તેમની પાસે પડPાં હતાં તે
તેમણે મફત આ_યાં. તે વડ: બાંધકામ શJ કGુ.H ક:ટલાક fહ|દ@ Zુતારો ને સલાટો
માર@ સાથે લડાઈમાં આવેલા તેમાંના મળ@ આNયા. તેમની મદદથી કારખા=ું
બાંધવા=ું શJ કGુ.H એક માસમાં મકાન તૈયાર થGુ.ં તે ૭૫ >ટ લાંm ુ ં ને ૫૦ >ટ
પહો»ં હb.ું વે4ટ વગેર: શર@રને જોખમે કfડયા Zુતાર સાથે વ4યા.
fફિન સમાં ઘાસ i ૂબ હb,ું વ4તી %ુÐલ નહોતી. તેથી સપ5નો ઉપ&વ હતો તે
જોખમ હb.ું થમ તો સMુ તંm ૂ તાણીને રહ:લા.
%ુnય મકાન તૈયાર થGું એટલે એક અઠવાfડયામાં ઘણોખરો સામાન ગાડાવાટ:
fફિન સ લઈ ગયા. ડરબન ને fફિન સ વચે તેર માઈલ=ું ~તર હb.ું fફિન સ
4ટ: શનથી અઢ@ માઈલ છે ું હb.ું
મા{ એક જ અઠવાfડGું ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ મકGુર
+ @ ેસમાં છપાવું પડુ.ં
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માર@ સાથે R R સગાઓ વગેર: આવેલા ને વેપારમાં વળગી ગયા હતા તેમને
મારા મતમાં ભેળવવાનો ને fફિન સમાં દાખલ કરવાનો યન મ1 આદય5. આ
બધા તો &Nય એક¦ું કરવાની હ`શે દdeણ આfgકા આવેલા. તેમને સમSવવા=ું
કામ %ુક:લ હb.ું પણ ક:ટલાક સમzયા. આ બધામાંથી અયાર: મગનલાલ
ગાંધી=ું નામ Mુ ં તારવી કા¼ું hં. ક:મ ક: બીS R સમzયા તે થોડોઘણો વખત
fફિન સમાં રહ@ પાછા &Nયસંચયમાં પડPા. મગનલાલ ગાંધી પોતાનો ધંધો સંક:લી
માર@ સાથે આNયા યારથી તે રા જ છે ; ને પોતાના mુÇધબળથી, યાગશ તથી
ને અન£ય ભfકતથી મારા ¬તfરક યોગોમાંના મારા % ૂળ સાથીઓમાં આR
ધાનપદ ભોગવે છે , ને 4વયંિશdeત કાર@ગર તર@ક: તેઓમાં માર@ &tટએ
અ¾તીય 4થાન ભોગવે છે .
આમ ૧૯૦૪ની સાલમાં fફિન સની 4થાપના થઈ, અને િવટંબણાનો છતાં fફિન સ
સં4થા તેમ જ ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ બે હaુ નભી રાં છે . પણ આ સં4થાની
આરં ભની %ુસીબતો ને તેમાં થયેલી આશાિનરાશાઓ તપાસવા લાયક છે . તે બીS
કરણમાં િવચારqુ.ં
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=  
20. પ %
fફિન સમાં પહ:લો ~ક કાઢવો સહ:} ું ન નીવડુ.ં બે સાવચેતી મને ન Z ૂઝી હોત
તો ~ક એક અઠવાfડGું બંધ રહ:ત અથવા મોડો નીકળત. આ સં4થામાં એÇ£જનથી
ચાલનારા સંચા વસાવવાની માર@ દાનત ઓછ@ જ હતી. zયાં ખેતી પણ હાથ વડ:
કરવાની હતી યાં છા"ું પણ હાથે જ ચલાવી શકાય એવાં યં{ોથી ચાલે તો સા?ું
એમ મનમાં હb.ું પણ તે ન બને એું આ વેળા લાગે},ું તેથી યાં ઓઈલએÇ£જન લઈ ગયા હતા. પણ આ તેલયં{ ખોટક: તો તે વેળાને સા?ુ કંઈક પણ
બી કામચલાઉ શ ત હોય તો સા?ું એમ મ1 વે4ટને Z ૂચવે}.ું તેથી તેમણે હાથ
વતી ચલાવવા=ું એક ચV રાખે},ું ને તે વતી %ુ&ણયં{ને ગિત આપી શકાય એમ
કGુ+ હb.ું વળ@ છાપા=ું કદ રોજ|દા પ{ના Rું હb.ું મોું યં{ ખોટક: તો તે b ુરત
સમાર@ શકાય એવી સગવડ આ 4થળે નહોતી. તેથી પણ છા"ું અટક:. આ
અગવડને પહ`ચી વળવા કદ બદલીને સામા£ય સા_તાfહક Rવું રાnGુ,ં ક: Rથી
અડચણ વેળાએ નાના યં{ ઉપર પણ પગ વતી થોડાં પાનાં કાઢ@ શકાય.
આરં ભકાળમાં ÕÚfડયન ઓપીિનયનÕ ગટ કરવાના fદવસની આગલી રાતે તો
સMુને ઓછોવતો ઉSગરો થતો જ. પાનાંની ગડ@ વાળવાના કામમાં નાનામોટા
બધા રોકાતા, ને કામ રાતના દશબાર વા^યે " ૂ?ું થb.ું પણ પહ:લી રાત ન uુલાય
તેવી હતી. છાપવા=ું ચોક¦ું બંધાGુ,ં પણ જન ચાલવાની ના પાડ: ! જન
ગોઠવવા અને ચલાવી દ: વા એક ઈજનેરને બોલાNયો હતો. તેણે અને વે4ટ: i ૂબ
મહ:નત કર@, પણ જન ચાલે જ નહk. સMુ dચ|તાGુ ત થઈ બેઠા. છે વટ: 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 ¬Zુ ઢાળવા=ું કqું કારણ નથી. હ
કાંઈ યન થઈ શ તા હોય તો કર@ ¶ટ@એ. પણ પેલા ઘોડા=ું qુ?ં Õ એમ બોલી
મ1 આાસન આ_Gુ.ં
વે4ટ બોTયા : Õએ ઘોડો ચલાવનારા આપણી પાસે માણસો Bાં છે ? આપણે છ@એ
તેટલાથી એ ઘોડો ન ચાલે. તેને ચલાવવાને સા?ુ વારાફરતી ચાર ચાર માણસ
જોઈએ. આપણે તો બધા થાBા છ@એ.Õ
Zુતાર@ કામ તો બIું " ૂ?ું નહોb ું થGુ.ં તેથી Zુતારો હaુ ગયા નહોતા. તેઓ
છાપખાનામાં જ Z ૂતા હતા. તેમને ચkધીને મ1 કKું : Õપણ આ બધા િમીઓ છે
એ=ું qું ? ને આજની રાતને સા?ુ આપણે બધા અખંડ ઉSગરો કરqુ.ં આટ}ું
કત+Nય બાક@ રહ: છે એમ મને લાગે છે .Õ
Õિમીઓને 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 સંભવ છે ક: આપણે પહ`ચી વળ@એ.Õ
મ1 િમીઓને 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 એમાં મહ:નત લાગે તેમ નથી.Õ
છાપખાનાના જણ તો તૈયાર હતા જ.
વે4ટના હષ+નો પાર ન રો. તેમણે કામ કરતાં ભજન શJ કGુ.H ઘોડો ચલાવવામાં
િમીઓની સામે Mુ ં ઊભો ને બીS બધા વારાફરતી ઊભા. કામ નીકળવા માંડુ.ં
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સવારના સાતેક વા^યા હશે. મ1 જોGું ક: હaુ કામ સાર@ પેઠ: બાક@ હb.ું વે4ટને
કKું : Õહવે ઈજનેરને જગાડ@ ન શકાય ? fદવસના અજવાળામાં પાછ@ મહ:નત કર:
ને કદાચ જન ચાલે તો આપxું કામ વખતસર " ૂ?ું થઈ Sય.Õ
વે4ટ: ઈજનેરને ઉઠાડPો. તે b ુરત ઊઠ@ નીકQયો ને જનની કોટડ@માં પ1ઠો. શJ
કરતાં જ જન ચાલવા માંડુ.ં ેસ iુશીના પોકારથી ગા ઊઠુ.ં Õઆમ ક:મ
થb ું હશે ? રા{ે આટઆટલી મહ:નત કયા+ છતાં ચાTGું નહk, ને હવે ક:મ Sણે કંઈ
દોષ ન હોય એમ ચલાવતાં જ ચાલવા લા^Gું ?Õ
વે4ટ: ક: ઈજનેર: જવાબ આ"ુયો : Õએનો ઉતર આપવો %ુક:લ છે . યં{ોને પણ ક:મ
Sણે આપણી પેઠ: આરામ જોઈતો હોય નહk, એવી ર@તે ક:ટલીક વેળા તેઓ
વત+તા જોવામાં આવે છે !Õ
મ1 તો મા£Gું ક: આ જન=ું ન ચાલું એ અમાર@ બધાની કસોટ@ હતી, ને તે= ું
અણીને સમયે ચાલું qુધ મહ:નતb ું qુભ Øળ હb.ું
છા"ું િનયમસર 4ટ: શને પહ`Gુ,ં ને બધા િનિrõત થયા.
આવા આ0હને પfરણામે છાપાની િનયિમતતાની છાપ પડ@ ને fફિન સમાં
મહ:નત=ું વાતાવરણ S°Gુ.ં આ સં4થામાં એવો પણ એક Gુગ આNયો ક: zયાર:
જન ચલાવવા=ું ઈરાદા" ૂવક
+ બંધ કરવામાં આવે} ું ને Ðઢતા" ૂવ+ક ઘોડાથી જ
કામ ચલાવતા. fફિન સનો આ ¨ચામાં ¨ચો નૈિતક કાળ હતો એવી માર@
મા£યતા છે .
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21. પ %к= 8પ%}2 
fફિન સ Rવી સં4થા 4થપાયા પછ@ Mુ ં પોતે તેમાં થોડો જ સમય વસી શBો એ
મને હમેશા \ુ:ખની વાત રહ@ છે . એની 4થાપના વખતે માર@ કTપના એ હતી ક: Mુ ં
પણ યાં જ વસીશ, માર@ આિવકા તેમાંથી મેળવીશ, ધીમે ધીમે વક@લાત
છોડ@શ, fફિન સમાં 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. એું મારા
અ=ુભવમાં મ1 ઘણી વાર જોGું છે ક: આપણે ઇછ@એ કંઇ ને થાય કંઇ બીaુ ં જ.
પણ મ1 સાથે સાથે એ પણ અ=ુભNGું છે ક:, zયાં સયની જ સાધના ને ઉપાસના
છે યાં આપણી ધારણાઓ માણે ભલે પfરણામ ન આવે, તોપણ અણધાર: } ું
આવે તે પfરણામ અ[ુશલ નથી હોb ું ને ક:ટલીક વેળા ધાયા+ કરતાં વધાર: સા?ું
હોય છે . fફિન સમાં R અણધાયાH પfરણામો આNયાં ને fફિન સે R અણધાGુH 4વJપ
પકડું તે અ[ુશકલ નહોતાં તો Mુ ં િનrય" ૂવ+ક કહ@ શ[ું hં. વધાર: સારાં કહ:વાય ક:
નહk એ િવષે િનrય" ૂવ+ક નથી કહ@ શકાb.ું
અમે બધા Sતમહ:નતથી નીભqું એ ધારણાથી %ુ&ણાલયની આસપાસ દર: ક
િનવાસીને સા?ુ {ણ {ણ એકરના જમીનના ુકડા પાડPા. આમાં એક ટ[ુડો માર:
િનમી!ે પણ મપાયો. તે બધા ઉપર અમાર@ બધાની ઇછા િવ?ુs અમે પતરાંનાં
ૂ ને શોભે એવાં ઘાસમાટ@નાં અથવા ×ટનાં ખોરડાં
ઘર બાંયાં. ઇછા તો ખેત
બાંધવાની હતી. તે ન થઇ શÎું . તેમાં વધાર: પૈસાનો Nયય થતો હતો, વધાર:
વખત જતો હતો. બધા ઝટ ઘરબારવાળા થવા ને કામમાં પરોવાઇ જવા આb ુર
હતા.
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સંપાદક તર@ક: તો મનZુખલાલ નાજર જ ગણાતા હતા. તે આ યોજનામાં દાખલ
નહોતા થયા. તમે= ું રહ:ઠાણ ડરબનમાં જ હb.ું ડરબનમાં '×fડયન ઓપીિનયન'ની
એક નાનકડ@ શાખા પણ હતી.
બીબાં ગોઠવવાને સા?ુ જોક: પગારદાર માણસો હતા, છતાં \ૃtટ એ હતી ક: છા"ું
છાપવાની fVયા, R વધાર: વખત રોકનાર@ પણ સહ:લી હતી, તે બધા
સં4થાવાસીઓએ Sણી લેવી અને કરવી. આથી R નહોતા Sણતા તે તૈયાર થયા.
Mુ ં આ કામમાં છે વટ લગી સૌથી વધાર: ઠોઠ રો, અને મગનલાલ ગાંધી સૌથી
આગળ વધી ગયા. તેમને પોતાને પણ પોતાનામાં રહ:લી શ તની ખબર નહk
હોય એમ મ1 હમેશાં મા£Gું છે . છાપખાના=ું કામ કદ@ કર: } ું જ નહk, છતાં તે [ુશળ
બીબાં ગોઠવનાર થઈ ગયા ને ઝડપમાં પણ સરસ ગિત કર@, એટ}ું જ નહk
પણ થોડા સમયમાં છાપખાનાની બધી fVયાઓ ઉપર સારો કાm ૂ મેળવી મને
આrયચ
+  ત કય5.
આ કામ હaુ ઠ:કાણે તો પડું જ નહોb,ું મકાનો પણ તૈયાર નહોતાં થયા,
તેટલામાં આ નવા રચાયેલા [ુુંબને % ૂક@ને Mુ ં જોહાિનસબગ+ નાઠો. યા=ું કામ
લાંબી %ુદતને સા?ુ પડb ું મેલી શ[ું એવી માર@ 4થિત નહોતી.
જોહાિનસબગ+થી[૧] આવીને પોલાકને આ મહવના ફ:રફારની વાત કર@. પોતે
આપેલા "ુ4તક=ું આ પfરણામ જોઇ તેમના આનંદનો પાર ન રો. 'યાર: Mુ ં પણ
આમાં કોઇ ર@તે ભાગ ન લઇ શ[ું ?' તેમણે ઊમળકાભેર " ૂછÒુ.ં
મ1 કKુ,ં 'અવય તમે ભાગ લઇ શકો છો. ઇછો તો તમે આ યોજનામાં જોડાઇ
શકો છો.'
'મને દાખલ કરો તો Mુ ં તૈયાર જ hં.' પોલાક: જવાબ આ_યો.
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આ \ૃઢતાથી Mુ ં %ુ^ધ થયો. પોલાક: 'fVfટક'માંથી પોતાને %ુ ત કરવા શેઠને એક
માસની નોfટસ આપી અને %ુદત વીયે fફિન સમાં પહ`ચી ગયા. પોતાના
િમલનસારપણાથી તેમણે સૌનાં fદલ હર@ લીધાં, ને [ુુંબના જણ તર@ક: તે રહ@
ગયા. સાદાઇ તેમના હાડમાં હતી એટલે તેમને fફિન સ=ું વન જરાયે નવાઇ
Rું ક: કfઠન ન લાગતાં 4વાભાિવક ને ?ુdચકર લા^Gુ.ં
પણ Mુ ં તેમેન યાં લાંબો વખત રાખી ન શBો. િમ. ર@ચે કાયદાનો અUયાસ
િવલાયતમાં " ૂરો કરવાનો િનrય કય5. એકલે હાથે મારાથી આખી ઓfફસનો
બોજો ¨ચક@ શકાય તેમ નહોb.ું તેથી મ1 પોલાકને ઓfફસમાં રહ:વા=ું ને વક@લ
થવા=ું Z ૂચNGુ.ં મારા મનમાં એમ હb ું ક: તેમના વક@લ થયા પછ@ છે વટ: અમે
બે fફિન સમાં જ પહ`ચી જઇqુ.ં
આ બધી કTપનાઓ ખોટ@ પડ@. પણ પોલાકના 4વભાવમાં એક કારની એવી
સરળતા હતી ક: Rની ઉપર તેમનો િવાસ બેસે તેની સાથે દલીલ ન કરતાં તેના
અdભાયને અ=ુ[ૂળ થવાનો તે યન કર: . પોલાક: મને લnGુ:ં 'મને તો આ
વન જ ગમે છે . Mુ ં અહk Zુખી hં. અને આ સં4થાને આપણે ખીલવી શક@qુ.ં પણ
જો તમે એમ માનો ક: મારા યાં આવવાથી આપણા આદશ5 વેલા સફળ થશે તો
Mુ ં આવવા તૈયાર hં.' મ1 આ કાગળ વધાવી લીધો. પોલાક fફિન સ છોડ@ને
જોહાિનસબગ+ આNયા ને માર@ ઓfફસમાં વક@લાતી કાર[ુન તર@ક: જોડાયા.
આ જ સયમાં એક 4કોચ િથયોસોfફ4ટ, Rને Mુ ં કાયદાની પર@eાને સા?ુ તૈયાર
થવામાં મદદ કરતો હતો, તેને પણ મ1 પોલાક=ું અ=ુકરણ કરવા િનમં{ણ આ_Gું
ને તે જોડાયો. અને જો ઇર@ સંક:ત aુદો જ ન હોત તો સાદા વનને બહાને
પાથર: લી મોહSળમાં Mુ ં પોતે જ ફસાઇ Sત.
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અમાર@ કોઇની પણ ધારણા બહાર માર@ તેમ જ મારા આદશન
+ ી રeા ક:વી ર@તે
થઇ એ બનાવને પહ`ચતાં પહ:લાં ક:ટલાંક કરણો જશે.

૧. અહk 'જોહાિનસબગ+થી'ને બદલે 'જોહાિનસબગ+' જોઇએ.
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22. ‘~3  х3’
હવે b ુરતમાં દ: શ જવાની અથવા તો યાં જઇને 4થર થવાની આશા મ1 છોડ@
હતી. Mુ ં તો પનીને એક વષન
+ ી ધીરજ દઇને દdeણ આfgકા પાછો આNયો હતો.
વષ+ તો વીGું ને મા?ું પાhં ફરવા=ું \ૂર થGુ,ં તેથી છોકરાંને બોલાવવાનો િનrય
કય5.
છોકરાં આNયાં. તેમાં મારો {ીજો દ@કરો રામદાસ પણ હતો. તે ર4તે 4ટ@મરના
નાiુદાની સાથે i ૂબ હળ@ ગયો હતો, ને તેની સાથે રમતાં તેનો હાથ ભા^યો હતો.
ક_તાને તેની બરદાસ i ૂબ કર@ હતી. દા તર: હાડ[ું સાંGું હb,ું ને zયાર: તે
જોહાિનસબગ+ પહ`યો યાર: તેનો હાથ લાકડાની પાટલી વચે બાંધી Jમાલની
ગળાઝોળ@માં અધર 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 િવાસ હતો તેમની પાસે પણ Mુ ં માટ@ના ને
પાણીના યોગો કરાવતો. રામદાસને સા?ુ બીaુ ં qું થાય ? રામદાસની મર
આઠ વષન
+ ી હતી. 'Mુ ં તારા જખમની સારવાર Sતે ક?ું તો b ું ગભરાશે તો નહk,'
એમ મ1 તેને " ૂછÒુ.ં રામદાસે હસીને મને યોગ કરવાની રS આપી. જોક: એ
અવ4થાએ તેને સારાસારની ખબર ન પડ:, તોપણ દા તર અને ¨ટવૈદનો ભેદ તો
તે સાર@ પેઠ: Sણતો હતો. છતાં તેને મારા યોગો િવષે ખબર હતી ને મારા ઉપર
િવાસ હતો એટલે તે િનભ+ય રો.
Ë ૂજતાં Ë ૂજતાં મ1 તેનો પાટો ખોTયો, જખમને સાફ કય5, ને સાફ માટ@ની લોપર@
% ૂક@ Rમ પહ:લાં બાંયો હતો તેમ પાટો બાંધી લીધો. આમ હંમેશા Mુ ં Sતે જખમ
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સાફ કરતો ને માટ@ % ૂકતો. મfહના માસમાં જખમ ત§ન ?ુઝાઇ ગયો. કોઇ fદવસે
કqું િવÕન ન આNGું ને fદવસે fદવસે જખમ Jઝતો ગયો. દા તર@ મલમપ¸ીથી
પણ એટલો સમય તો જશે જ એમ 4ટ@મરના દા તર: કહ:રાNGું હb.ું
આ ઘરગું ઉપચારો િવષે મારો િવાસ અને તેનો અમલ કરવાની માર@ fહ|મત
વયાં. આ પછ@ મ1 યોગો=ું eે{ i ૂબ વધાGુ.H જખમો, તાવ, અણ,H કમળો,
ઇયાfદ દદ5ને સા?ુ માટ@ના, પાણીના ને અપવાસના યોગો નાનાંમોટાં,
ી"ુ?ુષો ઉપર કયા+ અને ઘણાખરા સફળ થયા. આમ છતાં R fહ|મત મને દdeણ
આfgકામાં હતી તે અહk નથી રહ@, અને અ=ુભવે એમ પણ જોGું છે ક: આ
યોગોમાં જોખમ રાં 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 આરં ભ કરવો જોઇએ. આમ થાય તો સય
વહ:} ું ગટ થાય છે ને તેવા યોગો કરનારને ઇર ઉગાર@ લે છે .
માટ@ના યોગોમાં R જોખમો હતાં તે જ Gુરોિપયનોના િનકટ સમાગમમાં હતાં.
ભેદ મા{ કારનો હતો. પણ એ જોખમોનો મને પોતાને િવચાર સરખો પણ નથી
આNયો.
પોલાકને માર@ સાથે જ રહ:વા=ું િનમં{ણ આ_Gું ને અમે સગા ભાઇની Rમ રહ:વા
લા^યા. પોલાકને R બાઇ સાથે તેઓ પર·યા તેની સાથે મૈ{ી તો ક:ટલાંક વષ5
થયાં હતી. બેેએ સમય આNયે િવવાહ કર@ લેવાનો િનrય પણ કય5 હતો. પણ
પોલાક કંઈક &Nયસં0હની રાહ જોતા હતા એું મને 4મરણ છે . ર4કનનો તેમનો
અUયાસ મારા કરતાં ઘણો વધાર: હતો, પણ પિrમના વાતાવરણમાં ર4કનના
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િવચારોનો " ૂરો અમલ કરવા=ું તેમને Z ૂઝે તેમ ન હb.ું મ1 દલીલ કર@, 'Rની
સાથે éદયની ગાંઠ બંધાઇ તેનો િ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=ું hં.'
માર: પોલાકની સાથે બે વાર દલીલ કરવાપxું રKું જ નથી. તેમણે b ુરત માર@
દલીલ ઝીલી લીધી. ભાિવ િમિસસ પોલાક તો િવલાયતમાં હતાં. તેમની સાથે
પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેઓ રા થયાં, ને થોડા જ માસમાં િવવાહ કરવા
જોહાિનસબગ+માં આવી પહ`યાં.
િવવાહ ખચ+ તો કંઇ જ કGુH નહોb.ું િવવાહનો કંઇ ખાસ પોશાક પણ નહોતો. એમને
ધમ+િવિધની ગરજ નહોતી. િમિસસ પોલાક જ£મે d4તી ને પોલાક યMદ
ૂ @ હતા.
બંનેની વચે જ સામા£ય ધમ+ હતો તે નીિનધમ+ હતો.
પણ આ િવવાહનો એક ર% ૂ સંગ લખી નાiુ.ં Âા£સવાલમાં ગોરાઓના
િવવાહની ન`ધ કરનારા અમલદાર કાળા માણસના િવવાહની ન`ધ લે નહk. આ
િવવાહમાં 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 ં
Rમાં અણવર હો એ િવવાહ બંને પeે ગોરા જ હોય એવી અમલદારને શી
ખાતર@ ! તેણે તપાસ કરવા ઉપર %ુલતવી રાખવા મા^Gુ.ં વળતે fદવસે
નાતાલનો તહ:વાર હતો. ઘોડ: ચડ:લાં ી"ુ?ુષના િવવાહની ન`ધ તાર@ખ આમ
બદલાય એ સMુને અસ લા^Gુ.ં વડા મા4Â: ટને હં ઓળખતો હતો. તે આ
ખાતાનો ઉપર@ હતો. Mુ ં આ દં પતીને લઇ તેની આગળ હાજર થયો. તે હ4યો ને
મને dચÀી લખી આપી. આમ િવવાહ ર4ટર થયા.
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આજ લગી થોડાઘણા પણ પfરdચત ગોરા "ુJષો માર@ સાથે રહ:લા. હવે એક
પfરચય િવનાની ~0ેજ બાઇ [ુુંબમાં દાખલ થઇ. મને પોતાને તો કોઇ fદવસ
કશો િવખવાદ થયો હોય એું યાદ નથી. પણ zયાં અનેક Sિતના અને
4વભાવના fહ|દ@ઓ આવS કરતા, zયાં માર@ પનીને હaુ આવા અ=ુભવ aૂજ
હતા, યાં તેમને બંનેને કોઇ વાર ઉ¾ેગના સંગો આNયા હશે. પણ એક જ
Sિતના [ુુંબને તેવા સંગો Rટલા આવે તેના કરતાં આ િવSતીય [ુુંબને
વધાર: તો આNયા નથી જ. બTક:, R આNયા=ું મને 4મરણ છે તે પણ નવા
ગણાય. સSતીય િવSતીય એ મનના તરં ગો 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 ધંધો [ુંવારા િમ{ોને પરણાવી
દ: વાનો હતો. વે4ટને zયાર: િપb ૃયા{ા કરવાનો સયમ આNયો યાર: મ1 તેમને બની
શક: તો પરણીને જ પાછા આવવાની સલાહ આપી. fફિન સ અમા?ું બધા=ું ઘર
ૂ ો થઇ બેઠા હતા, એટલે િવવાહ ક: વંશ ૃs ભયનો િવષય
થGું હb ું ને સૌ ખેત
નહોતો.
ં
વે4ટ લે4ટરની એક Zુદર
[ુમાfરકાને પરણી લાNયા. આ બાઇ=ું [ુુંબ લે4ટરમાં
જોડાનો મોટો ધંધો ચાલે છે તેમાં કામ કરના?ું હb.ું િમિસસ વે4ટ: પણ થોડો સમય
ં
જોડાના કારખાનામાં ગાળે લો હતો. તેને મ1 'Zુદર'
કહ:લ છે ક:મ ક: તેના ¤ુણનો Mુ ં
" ૂSર@ hં, ને ખ?ું સÞદય+ તો ¤ુણમાં જ હોય. વે4ટ પોતાની સાZુને પણ સાથે
લાવેલા. આ ભલી ડોસી હaુ વે છે . તેના ઉ±મથી ને તેના હસ%ુખા 4વભાવથી
ે ા શરમાવતી.
તે અમને બધાને હંમશ
Rમ આ ગોરા િમ{ોને પરણાNયા તેમ fહ|દ@ િમ{ોને પોતાનાં [ુુંબોને બોલાવવા
ઉ!ેzયાં. તેથી fફિન સ એક ના=ું સરiું ગામું થઇ પડુ,ં અને યાં પાંચ સાત
fહ|દ@ [ુુંબો વસવા લા^યાં ને  ૃs પામતાં થયાં.
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23. Q C=C 3 к=
ડરબનમાં ઘર માંડ:} ું તેમાં ફ:રફારો તો કયા+ જ હતા. મોું ખચ+ રાખે} ું છતાં વલણ
સાદાઈ તરફ હb.ું પણ જોહાિનસબગ+માં 'સવ5દય' ના િવચારોએ વધાર: ફ:રફાર
કરાNયા.
બાfર4ટરના ઘરમાં Rટલી સાદાઈ રાખી શકાય તેટલી તો દાખલ કર@ જ. છતાં
ક:ટલાંક રાચરચીલાં િવના ચલાવું %ુક:લ હb.ું ખર@ સાદાઈ તો મનની વધી.
દર: ક કામ પોતાને હાથે કરવાનો શોખ વયો, ને તેમાં બાળકોને પણ પલોટવા=ું
આરં UGુ.ં
બSરની રોતી લેવાને બદલે ઘેર ખમીર િવનાની Îુનેની Z ૂચના માણેની રોતી
હાથે બનાવવા=ું શJ કGુ.H આમાં િમલનો આટો કામ ન આવે. વળ@ િમલનો દળે લો
આટો વાપરવા કરતાં હાથે દળે લો વાપરવામાં સાદાઈ, આરો^ય ને &Nય વધાર:
સાચવતા હતાં એમ મા£Gુ.ં એટલે હાથે ચલાવવાની એક ઘંટ@ સાત પાઉ£ડ ખચ²
ખર@દ@. આને વજનદાર પૈું હb.ું તે બે માણસો સહ:લાઈથી ચલાવે, એકલાને કtટ
પડ:. આ ઘંટ@ ચલાવવામાં પોલાક, Mુ ં અને બાળકો %ુnયવે રોકાતા. કોઈ કોઈ
વેળા ક4b ૂરબાઈ પણ આવતી. જોક: તેનો તે સમય રસોઈ કરવામાં રોકાયેલો હોય.
િમિસસ પોલોક આNયાં યાર: તે પણ તેમાં જોડાયા, આ કસરત બાળકોને માટ: બMુ
સાર@ નીવડ@. તેમની પાસે આ ક: કોઈ કામ મ1 બળાકાર: કદ@ નથી કરાNGુ,ં પણ
તેઓ સહ:R રમત સમને પૈું ચલાવવા આવતા. થાક: યાર: છોડ@ દ: વાની તેમણે
¶ટ હતી. પણ કોણ Sણે qું કારણ હશે ક:, આ બાળકો અગર બીS Rમની
ઓળખ આપણે હવે પછ@ કરવાની છે તેમને મને તો હમેશાં iુબ જ કામ આ_Gું
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છે . ઠરડા બાળકો માર: નસીબે હતાં જ, પણ ઘણાખરા સ`પે} ું કામ હ`શથી કરતા.
'થાBા' એમ કહ:નારા એ Gુગના થોડા જ બાળકો મને યાદ છે .
ઘર સાફ કરવાને સા?ું એક નોકર હતો. તે [ુુંબી થઈને રહ:તો, ને તેના કામમાં
બાળકો " ૂરો fહ4સો આપતા. પાયખા=ું ઉપાડ@ જનાર તો °Gુનીિસપાલીટ@નો નોકર
આવતો, પણ પાયખાનાની કોટડ@ સાફ કરવી, બેઠક ધોવી વગેર: કામ નોકરને
સ`પવામાં નહોb ું આવb;ું તેવી આશા પણ નહોતી રાખવામાં આવતી. આ કામ
અમે Sતે કરતાં ને તેમાં પણ બાળકોને !ાલીમ મળતી. પfરણામ એ આNGું ક:,
% ૂળથી જ મારા એક પણ દ@કરાને પાયખાનાં સાફ કરવાની Z ૂગ નથી રહ:લી, ને
આરો^યના સામા£ય િનયમો પણ તેઓ સહ:R શીnયા છે . જોહાિનસબગ+માં કોઈ
માંદા તો ભા^યે જ પડતા. પણ જો માંદગીનો સંગ આવે તો સેવાકામમાં બાળકો
હોય જ; ને તેઓ આ કામ iુશીથી કરતાં.
તેમના અeરાનને િવશે Mુ ં બેદરકાર રો એમ તો નfહ કM,ુ ં પણ મ1 તેને જb ું
કરતાં સંકોચ ન ખાધો. ને આ ઊણપને સા?ું મારા દ@કરાઓને માર@ સામે ફfરયાદ
કરવા=ું કારણ રહ:} ું છે . તેમણે ક:ટલીક વાર પોતાનો અસંતોષ પણ Sહ:ર કય5
છે . આમાં કંઇક ~શે માર: મારો દોષ કm ૂલ કરવો જોઈએ એમ મા=ું hં. તેમણે
અeરાન આપવાની ઈછા ઘણી થતી, યન પણ કરતો, પણ એ કામમાં
હમેશાં કંઈક િવન આવી પડb.ું તેમને સા?ુ ઘેર બી ક:ળવણીની સગવડ નહોતી
કર@, તેથી તેમને માર@ સાથે ચાલતો ઓfફસે લઇ જતો. ઓfફસ અઢ@ માઈલ હતી.
એટલે સવારસાંજ માલી ઓછામાં ઓછા પાંચ માઈલની કસરત તેમને અને મને
મળ@ રહ:તી. ર4તે ચાલતાં કંઇક શીખવવાનો યન કરતો, પણ તેયે જો
મહ:તાઓના સંગમાં આવે, કંઇક વાંચવા=ું આ_Gું હોય તે વાંચે, ¬ટાફ:રા કર: ,
બSરની સામા£ય ખર@દ@ હોય તે કર: . સMુથી મોટા હfરલાલ િસવાય બધા બાળકો
આ ર@તે ઊછયા+. હfરલાલ દ: શમાં રહ@ ગયો હતો. જો Mુ ં તેમને અeરાન 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 તેમને
રહ@ ગGું છે . સMુથી મોટા દ@કરાએ તેનો બળાપો અનેક વેળા માર@ પાસે તેમ જ
Sહ:રમાં કાઢàો છે , બીSઓએ éદયની ઉદારતા વાપર@ એ દોષને અિનવાય+
સમ દર¤ુજર કય5 છે . આ ઊણપને સા?ુ મને પા!ાપ નથી; અથવા છે તો
એટલો જ ક: Mુ ં આદશ+ બાપ ન નીવડPો. પણ તેમના અeરાનનો હોમ પણ મ1
ભલે અાનથી છતાં સÐÔાવે માનેલી સેવાને અથ- કય5 છે એવો મારો અdભાય
છે . તેમનાં ચાfર{ ઘડવા " ૂરb ું R કંઈ કરું ઘટ: તે કરવામાં મ1 Bાંયે ઊણપ
નથી રાખી એમ કહ@ શ[ું hં. ને યેક માબાપની આ અિનવાય+ ફરજ છે એમ Mુ ં
મા=ું h. માર@ મહ:નત છતાં તે મારા બાળકોના ચાfર{માં zયાં ખામી જોવામાં
આવી છે તે અમ દં પતીની ખામીઓ=ું િતdબ|બ છે એવી માર@ §ઢ મા£યતા છે .
છોકરાંમાં માબાપની આ[ૃિતનો વારસો Rમ ઊતર: છે તેમ તેમના ¤ુણદોષનો
વારસો પણ ઊતર: જ છે . તેમાં આસપાસના વાતાવરણને કારણે અનેક કારની
વધઘટ થાય છે ખર@, પણ % ૂળ % ૂડ@ તો બાપદાદા ઈયાfદ તરફથી મળે લી હોય
છે તે જ ખર@. એવા દોષોના વારસામાંથી ક:ટલાંક બાળકો પોતાને બચાવી લે છે
એમ મ1 જોGું છે . એ આમાનો % ૂળ 4વભાવ છે , તેની બdલહાર@ છે .
પોલાક અને માર@ વચે આ બાળકોની ~0ે ક:ળવણી િવશે ક:ટલીક વાર તીખો
સંવાદ થયેલો. મ1 અસલથી જ માને} ું છે ક:, R fહ|દ@ માબાપો પોતાના બાળકોને
બચપણથી જ ~0ે બોલતાં કર@ % ૂક: છે તેઓ તેમનો અને દ: શનો &ોહ કર: છે . મ1
એમ પણ મા£Gું છે ક:, આથી બાળકો પોતાના દ: શના ધાિમªક અને સામાજક
વારસાથી વંdચત રહ: છે , ને તેટલે ~શે દ: શની તેમ જ જગતની સેવા કરવા ઓછા
લાયક બને છે . આવી મા£યતાને લીધે Mુ ં હમેશાં ઈરાદા" ૂવ+ક બાળકોની સાથે
¤ુજરાતીમાં જ વાતો કરતો.પોલાકને આ ન ગમb.ું Mુ ં બાળકોના ભિવtયને બગાું
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hં એવી તેમની દલીલ હતી. ~0ે Rવી Nયાપક ભાષા બાળકો બચપણથી
શીખી લે તો જગતમાં એમ ચાલતી જ|દગીની હર@ફાઈમાં તેઓ એક મોટો ટ_પો
સહ:R ઓળંગી Sય, એમ તે મને આ0હ અને ેમ" ૂવક
+ 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 શાંિત પકડ:લી. આ સંવાદને લગભગ વીસ વષ+ થયા.
છતાં મારા આ િવચારો R મ1 તે વેળા ધરાવેલા તે જ અ=ુભવે વધાર: દઢ થયા
છે . અને જોક: મારા "ુ{ો અeરાનમાં કાચા રહ@ ગયા છે , છતાં માb ૃભાષા=ું
સામા£ય ાન સહ:R પામી શBા તેથી તેમણે અને દ: શને લાભ જ થયો છે ને
અયાર: તેઓ પરદ: શી Rવા નથી થઇ રા. તેઓ ¾ભાિષયા તો સહ:R થયા, ક:મ
ક: મોટા ~0ેજ િમ{મંડળના સહવાસમાં આવવાથી ને zયાં િવશેષ ~0ે
બોલવામાં આવે એવા દ: શમાં રહ:વાથી ~0ે બોલતા ને સામા£ય લખતા થઇ
ગયા.
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24.  ’ ’
ઘર માંડ@ને બેઠા પછ@ 4થર થઈને બેસવાપxું માર: નસીબે રKું જ નથી.
જોહાિનસબગ+માં Mુ ં થાળે પાડPા Rું લા^Gું તેવી જ અણધાર@ dબના બની.
નાતાલમાં }ુ 'બળવો' થયાના સમાચાર વાંયા. મને કંઈ

}ુ લોકો સાથે વેર

નહોb;ું તેમણે એક પણ fહ|દ@=ું =ુકસાન નહોb ું કGુ.H 'બળવા' ની યો^યતા િવશે
પણ મને શંકા હતી. પણ ~0ે સTતનતને તે કાળે Mુ ં જગત=ું કTયાણ કરનાર@
સTતનત માનતો. માર@ વફાદાર@ હાfદë ક હતી. તે સTતનતનો eય Mુ ં ન ઈછતો.
એટલે બળ વાપરવા િવશેની નીિતઅનીિતનો િવચાર મારા પગલામાં મને રોક:
તેમ નહોb.ું નાતાલ ઉપર આપિ! આવે તો તેની પાસે રeણને સા?ુ 4વયંસેવકો=ું
લકર હb.ું ને આપિ! વેળાએ તેમાં કામ " ૂરતી ભરતી પણ થાય. મ1 વાંGું ક:
4વયંસેવકો=ું લકર આ બળવો શમાવવા નીકળ@ પડું હb.ું
ં તો
મને પોતાને Mુ ં નાતાલવાસી ગણતો, ને નાતાલની સાથે મારો િનકટ સંબધ
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 hં.
ગવનર
+ નો b ુરત જ હકારમાં જવાબ આNયો. મ1 અ=ુ[ુળ જવાબની અથવા આટલી
ઝડપથી જવાબ ફર@ વળવાની આશા રાખી નહોતી, છતાં એ કાગળ લખતાં
પહ:લા મ1 માર@ ગોઠવણ તો કર@ જ લીધી હતી. એમ ઠરાNGું હb ું ક:, જો ગવનર
+
તરફથી માગણીનો 4વીકાર થાય તો જોહાિનસબગ+= ું ઘર ભાંગી નાખુ,ં િમ.
પોલાક: નોiુ,ં નાનકું ઘર લઇ રહ:,ું ને ક4b ુરબાઈએ fફની સ જઈ રહ:.ું આ
યોજનામાં ક4b ુરબાઈની " ૂણ+ સંમિત મળ@. મારાં આવાં પગલાંમાં તેના તરફથી
કોઈ fદવસ મને હરકત કરવામાં આવી હોય એું 4મરણ નથી. ગવનર
+ નો જવાબ
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વળતા મ1 ઘરધણીને ઘર ખાલી કરવા બાબત એક માસની ર@તસર ચેતવણી
આપી. ક:ટલોક સામાન fફની સ ગયો, ક:ટલોક િમ. પોલાક પાસે રો.
ડરબન પહ`ચતાં મ1 માણસો માટ: માગણી કર@. મોટ@ ુકડ@ની જJર નહોતી. અમે
ચોવીસ Sણ તૈયાર થયા. તેમાં મારા ઉપરાંત ચાર ¤ુજરાતી હતાં, બાક@ મ&ાસ
ઇલાકાના dગરમીટ%ુ ત fહ|દ@ઓ હતાં, ને એક પઠાણ હતો.
4વમાન જળવાય ને કામ વધાર: સગવડ" ૂવ+ક થાય એ સા?ુ એવો fરવાજ હતી
તેથી ઔષધખાતાના %ુnયાિધકાર@એ મને 'સારજટં મેજર' નો %ુ§તી હો§ો આ_યો,
ં
ને Mુ ં પસંદ ક?ું એવા બીS {ણને 'સારજટ'નો
ને એકને 'કોરપોરલ' નો હો§ો
આ_યા. પોશાક પણ સરકાર તરફથી જ મQયા. આ ુકડ@એ છ અઠવાfડયાં સતત
સેવા કર@ એમ કહ@ શ[ું h.
'બળવા' ના 4થળ ઉપર પહ`ચતા મ1 જોGું ક: બળવા Rું તો કંઈ ણ કહ:વાય. કોઈ
સામે થb ું હb ું એમ જોવામાં ણ આNGુ.ં બળવો માનવા=ું કારણ એ હb ું ક: એક
}ુ સરદાર: }ુ લોકોની ઉપર %ુકાયેલો નવો કર ણ આપવાની તેમને સલાહ
ં
આપી હતી, અને કર ઉઘરાવવા ગયેલા એક સારજટને
તેણે કાપી નાnયો હતો.
ગમે તે હો, મા?ું éદય તો }ુઓની તરફ હb.ું અને મથક ઉપર પહ`ચતાં જયાર:
અમાર: ભાગે %ુnયવે }ુ જખમીઓની સારવાર કરવા=ું જ કામ આNGું યાર: Mુ ં
બMુ રા થયો. દા તર અમલદાર: અમને વધાવી લીધા. તેણે કKુ,ં 'ગોરા કોઈ આ
ખમીઓની સારવાર કરવા તૈયાર નથી થતા. Mુ ં એકલો કોને પહ`Xુ?ં તેમના
જખમ સડ: છે . હવે તમે આNયા એ તો Mુ ં આ િનદ5ષ લોકો ઉપર ઈરની [ૃપા જ
થઇ સમaુ hં.' આમ કહ@ મને પાટા, જbં ુનાશક પાણી વગેર: આ_Gું ને પેલા
દરદ@ઓની પાસે લઇ ગયો. દરદ@ઓ અમને કોઈને iુશ થઇ ગયા. ગોરા
િસપાહ@ઓ Sdળયામાંથી ડોfકયા કર@ અમને જખમો સાફ કરતા રોકવાનો યન
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કર: , અમે ના માનીએ એટલે dચડાય, અને }ુઓને િવશે R uડં ૂ ા શ³દો બોલે
તેથી તો કાનના ક@ડા ખર: .
ધીમે ધીમે આ િસપાહ@ઓ સાથે પણ મારો પfરચય થયો ને મને રોકતા બંધ
પડPા. આ લકરમાં સને ૧૮૯૬માં મારો સખત િવરોધ કરનાર કન+લ 4પાકસ+ અને
કન+લ વાયલી હતાં. 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.
આમાંના કોઈ ધંધે િસપાહ@ હતાં એમ વાંચનાર ણ મને. કનલ
+ વાયલી ધંધે
Sણીતા વક@લ હતાં. કન+લ 4પાકસ+ કતલખાનાંના Sણીતા માલેક હતાં. જનરલ
ૂ હતાં.આ બધા 4વયંસેવક હતા, ને 4વયંસેવક
મેક:£ઝી નાતાલના Sણીતા ખેત
તર@ક: તેમણે લકર@ તાલીમ અને અ=ુભવ મેળNયાં હતાં.
R દરદ@ઓની સારવાર=ું કામ અમને સ`પવામાં આNGું હb ું તેમણે લડાઈમાં
જખમી થયેલા કોઈ ન માને. આમાંનો એક ભાવ શકથી પકડાયેલા ક:દ@ઓનો
હતો. તેમને જનરલે ચાબખા ખાવાની સS કર@ હતી. આ ચાબખાથી પડ:લા ઘા
સારવારને અભાવે પાક@ ઉઠPા હતાં. બીજો ભાગ Rઓ }ુ િમ{ો ગણાતા તેમનો
હતો. આ િમ{ોને તેમણે િમ{તા દશા+વનારા િનશાન પહ:યા+ હતાં તોપણ u ૂલથી
િસપાહ@ઓએ ઘાયલ કયા+ હતાં.
આ ઉપરાંત માને પોતાને ગોરા િસપાહ@ઓને સા?ુ પણ દવા મેળવવા=ું ને તમને
દવા આપવા=ું કામ સ`પવામાં આNGું હb.ું દા તર m ૂથની નાનકડ@ ઈ4પતાલમાં
આ કામની મ1 એક વષ+ તાલીમ લીધી હતી તેથી માર: સા?ુ એ સહ:} ું કામ હb.ું
આ કામે માને ઘણા ગોરાઓનો સારો પfરચય કરાNયો.

www.mkgandhi.org

Page 390

સયના યોગો અથવા આમકથા

પણ લડાઈમાં રોકાયે} ું લકર કંઈ એક 4થળે બેસી ન રહ:. zયાંથી ભયના
સમાચાર આવે યાં દોડ@ Sય. ઘણા તો ઘોડ:સવાર જ હતા. અમાર@ છાવણી
મથક:થી ઊપડ@, ને અમાર: તેની પાછળ અમાર@ ડોળ@ઓ ખાંધે ઉપાડ@ ચાલવા=ું
ૂ કરવાનો વારો
રKું હb.ું બે{ણ સંગે તો એક: fદવસે ચાળ@સ માઈલની [ચ
આNયો હતો. અહ@ પણ અમને ક:વળ uુ= ું જ કામ મQGુ.ં }ુ િમ{ો u ૂલથી
ઘવાયેલા તેમણે ડોળ@ઓમાં ¨ચક@ જઈ છાવણીમાં પહોચાડવાના હતાં ને યાં
તેમની સારવાર કરવાની હતી.
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25.  9L
'}ુબડં ' માં મને ઘણા અ=ુભવો થયા ને બMુ િવચારો કરવા=ું મQGુ.ં બોઅર
Gુsમાં લડાઈની ભયંકરતા મને એટલી નહોતી લાગી Rટલી અહk લાગી. અહk
લડાઈ નહk પણ મ=ુtયનો િશકાર હતો એમ, મને જ નહk પણ , ક:ટલાક ~0ેજો
Rમની સાથે વાતો થતી હતી તેમને પણ લાગે}.ું સવરના પહોરમાંલશV જઈને
ગામડામાં ફટાકાઅ ફોડb ું હોય તેમ તેમની બં\ૂકોના અવાજો અમને \ૂર રહ:લાને
આવતા. આ અવાજો સાંભળવા ને આમાં રહ: ું મને બMુ વસ%ું લા^Gુ.ં પણ Mુ ં
કડવો µટં ૂ કર@ પી ગયો અને માર: હથે R કામ આNGું 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 ~તરામાને શાંત કય5.
ં
અહk વ4તી બMુ ઓછ@ હતી. પહાડો અને ખીણમાં ભલા, સાદા અને જગલી
ગણાતા }ુ લોકોના [ૂબાઓ િસવાય બીaુ ં કમી નહોb.ું તેથી &ય ભNય લાગb ું
હb.ું માઈલો ના માઈલો લગી વ4તી િવનાના દ: શમાં અમે કોઈ ઘાયલને લઈને
ક: એમ જ ચાTયા જતા હોઈએ યાર: Mુ ં િવચારમાં પડ@ જતો.
અહk મારા ચય+ િવષેના િવચારો પfરપ વ થયા. મારા સાથીઓના જોડ: પણ
મ1 તેની ક:ટલીક ચચા+ અV@. ઈરદશ+ન સા?ુ ચય+ અિનવાય+ વ4b ુ છે એ તો
મને હaુ યe નહોb ુ થGુ,ં પણ સેવાને અથ- આવયક છે એમ Mુ ં 4પtટ જોઈ
શBો. મને લા^Gું ક:, આવા કારની સેવા તો મર: ભાગે વધાર: ને વધાર: આવશે,
અને જો Mુ ં ભોગિવલાસમાં , જોપિતમાં, સંતિતઉછે રમં રોકા તો મારાથી સં" ૂણ+
સેવા નહk થઈ શક:; મારાથી બે ઘોડ: નહk ચડાય. જો પની સગભા+ હોતતો Mુ ં
િનિrõત મને આ સેવામાં ન જ ઝંપલાવી શકત. ચય+ના પાલન િવના [ુુંબ ૃs
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એ સમાજના અUGુદય માટ: ના મ=ુtયના યનની િવરોધી વ4b ુ થઈ પડ:.
િવવાfહત હોવા છતાં ચય+= ું પાલન કરાય તો [ુુંબસેવા સમાજસેવાની
િવરોધી ન થાય. આવા િવચારોના વમળમાં પડ@ ગયો ને «ત લઈ લેવા કંઈક
અધીરો પણ બ£યો. આ િવચારોથી મને એક કારનો આનંદ આNયો ને મારો
ઉસાહ વયો. કTપનાએ સેવા=ું eે{ બMુ િવશાળ કર@ % ૂÎુ.ં
આ િવચારો મનમાં ઘડ@ રો હતો ને શર@રને કસી રો હતો તેવામાં, બંડ શમી
જવા આNGું છે ને અમને રS મળશે એવી અફવા કોઈ લાNGુ.ં બીR fદવસે તો
અમને ઘેર જવાની રજ મળ@ ને યાર બાદ થોડા જ fદવસમાં બધા પોતપોતાને
ઘેર પહ`યા. આ પછ@ થોડા 4મયમાં ગવન+ર: ઉપલી સેવાને સા?ુ મારા ઉપર
આભર દશ+નનો કાગળ મોકTયો.
fફિન સમાં પહ`ચી મ1 તો ચય+ની વત બMુ રસ" ૂવ+ક છગનલાલ, મગનલાલ,
વે4ટ ઈયાfદ આગળ કર@. બધાને તે વાત ગમી. બધાએ તેની આવયકતાનો
4વીકાર કય5. બધાને પાલન મહ%ુક:લ પણ લાગી. ક:ટલાક: યન કરવાની
fહ|મત પણ કર@, ને ક:ટલાક તેમાં સફળ થયા એવી માર@ મા£યતા છે .
મ1 «ત લઈ લીIું ક: હવે પછે જ|દગી પયત
H ચય+= ું પાલન કરુ.ં આ «ત=ું
મહવ અને તેની %ુક:લી Mુ ં તે વેળા સં" ૂણ+તાએ નહોતો સમ શBો. તેની
%ુક:લીનો અ=ુભવ આજ લગી કયા+ ક?ું hં. તે= ું મહવ fદવસે fદવસે વધાર: ને
વધાર: જો hં. તેના િવના=ું વન મને qુtક અને Sનવર ના Rું લાગે છે .
Sનવર 4વભાવે િનરં [ુશ છે . મ=ુtય=ું મ=ુtયવ 4વેછાએ ~[ુશીત બનાવવામાં
આવે છે તેમા% ્ " ૂવ- અિતશયો ત લાગતી તેને બદલે હવે તે યો^ય લાગે છે ને
અ=ુભવ" ૂવ+ક થયેલી છે . એમ fદવસે fદવસે વધાર: 4પtટ થb ું Sય છે .
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R ચયન
+ ાં આવાં પfરણામો આવી શક: એ ચય+ સહ:} ું ન હોય, તે ક:વળ
શાર@fરક વ4b ુ ન હોય. શાર@fરક ~[ુશથી ચયન
+ ો આરં ભ થાય છે . પન qુs
ચયમ
+ ાં તો િવચારની મdલનતા પણ ન હોવી જોઈએ. સં" ૂણ+ ચાર@નાં
4વ_નમા% ્ પણ િવકાર@ િવચાર ન હોય, ને zયાં Zુધી િવકાર@ 4વપનાં સંભવે યાં
લગી ચય+ બMુ અ" ૂણ+ છે એમ માનું જોઈએ.
મેને કાિયક ચયન
+ ા પાલનમાં પણ મહા કtટ વેઠું પડું છે . અયાર: એમ કહ@
શકાય ક: તેને િવષે Mુ ં િનભ+ય બ£યો hં. પણમરા િવચારોની ઉપર R જય માર:
મેળવવો જોઈએ તે મને મળ@ શBો નથી. મારા યનમાં £G ૂનતા હોય એમ
લગb ું નથી. પણ Bાંથી અને કઈ ર@તે આપણે ન ઈછ@એ તે િવચારો પણ
રોકવાની ચાવી મ=ુtય પાસે છે એ િવષે મને શંકા નથી. પણ એ ચાવી દર: ક:
પોતને સા?ુ શોધવી રહ@ છે એવા િનણય
+ ઊપર અયાર: તો Mુ ં આNયો hં.
મહ"ુ?ુષો આપણે સા?ુ પોતાના અ=ુભવો % ૂક@ ગયા છે તે માગ+દશ+ક છે . તે સં" ૂણ+
નથી. સં" ૂણ+તા એ ક:વળ uુ સાદ@ છે , અને એથી જ ભ તો પોતાની
તપયા+થી "ુિનત કર: લા અને આપણને પાવન કરનારા રામનામાfદ મં{ો % ૂક@
ગયા છે . સં" ૂણ+ ઈરાપ+ણ િવના િવચારોની ઉપર સં" ૂણ+ જય ન જ મળ@ શક:. આ
વચન બધાં ધમ"
+ 4ુ તકોમાં વાંGું છે ને તે= ું સય Mુ ં આ ચય+ન Z ૂÆમતમ
પાલનના યનને િવષે અ=ુભવી રો hં.
પણ મારાં વલખાંનો થોડોઘણો ઈિતહાસ તો હવેના કાણ5માં આવવાનો જ છે . અ
Vણને ~તે તો એટ}ું જ કહ@ દ ક: મારા ઉસાહમાં મને થમ તો «ત=ું
પાલન સહ:} ું લા^Gુ.ં એક ફ:રફાર તો મ1 «તની સાથે જ કર@ નાnયો. પનેની સાથે
એક પથર@ અથવા એકાંતનો યાગ કય5. આમ R ચય+= ું ઈછાએ અિનછાએ
૧૯૦૦ની સાલથી Mુ ં પાલન કરતો આNયો hં તેનો «તથી આરં ભ ૧૯૦૬ના
વચગાળે થી થયો.
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26.

19a  1પm

આમ એક કારની આમqુs કર: તે ક:મ Sણે સય0હને અથ- જ ન થઈ હોય
એવી ઘટના જોહાિનસબગ+માં માર: સા?ુ િતયાર થઈ રહ@ હતી. ચય=
+ ું «ત
લીIું યાં Zુધી માર@ જ|દગીના બધા %ુnય બનાવો મને ¶પી ર@તે તેને સા?ુ
તૈયાર કર@ રા હતા એમ Mુ ં અયાર: જો hં.
'સયા0હ' શ³દની ઉપિ! થઈ તે પહ:લાં તે વ4b ુની ઉપિ! થઈ. ઉપિ! સમયે
તો એ qું છે એ Mુ ં પોતે ઓળખી જ નહોતો શBો. તેને ¤ુજરાતીમાં 'પૅિસવ
fરdઝ4ટ£સ' એ ~0ે નામે સMુ ઓળખવા લા^યા. zયાર: એક ગોરાની સભામાં મ1
જોGું ક: 'પૅિસવ fરdઝ4ટ£સ' નો તો સં[ુdચત અથ+ કરવામાં આવે છે , તેને
નબળઓ=ું જ હિથયાર કTપવામાં આવે છે , તેમાં ¾ેષ હોઈ શક: છે ,અને તે= ું
~િતમ 4વJપ fહ|સામાં ગટ@ શક: છે

- યાર: માર: તેની સામે થું પડું ને

fહ|દ@ઓની લડત=ું ખ?ું 4વJપ સમSવું પડુ.ં અને યાર: fહ|દ@ઓને પોતાની
લડતને ઓળખાવવા સા?ુ નવો શ³દ યોજવાની જJર પડ@.
પણ મને તેવો 4વતં{ શ³દ ક:મે કય5 Z ૂઝે નહk. તેથી તેને સા?ુ નામ=ું ઈનામ
કાઢ@ 'Úfડયન ઓપીિનયન'ના વાચકો વચે તેને સા?ુ હર@ફાઈ કરવી. આ
હર@ફાઈને પfરણામે સb+
્ આ0હ એમ મેળવીને 'સદા0હ' શ³દ મગનલાલ
ગાંધીએ બનાવીને મોકTયો. તેમણે ઈનામલીIુ.ં પણ 'સદા0હ' શ³દને વધર:
4પtટ કરવા ખાતર મ1 'ય' અeરને વચે ઉમેર@ને 'સયા0હ' શ³દ બનાNયો, ને
તે નામે ¤ુજરાતીમાં એ લડત ઓળખાવા લાગી.
આ લડતનો ઈિતહાસ તે મારા દdeણ આfgકાના વનનો ને િવશેષે કર@ને મર
સયના યોગોનો ઈિતહાસ છે એમ કહ@ શકાય. આ ઈિતહાસ મ1 ઘણોખરો
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યેરવડાની Rલમાં લખી નાnયો હતો ને બાક@નો બહાર આNયા પછ@ " ૂરો કય5. b ્
Nધો 'નવવન'માં ગટા થયો ને પછ@ 'દdeણ આfgકાના સયા0હનો ઈિતહાસ'
એ નામે "ુ4તક Jપે પણ ગટા થઈ X ૂBો છે . તે= ું ~0ે* ભાષાંતર ¡ી વાલ
ગોિવ£દ દ: સાઈ 'કર£ટ થૉટ' ને સા?ુ કર: છે , પણ હવે તેને ~0ેમાં "ુ4તકકર:
ઝટ ગટ કરાવવાની તજવીજ Mુ ં કર@ રો hં, ક: Rથી મારા દdeણ આfgકાના
મોટામાં મોટા યોગો Rની ઈછા હોય તે બધ સમ શક:. ¤ુજરાતી વાંચનારા
Rમણે દeીણ આfgકાના સય0હનો ઈિતહાસ ન જોયો હોય તેમને તે જોઈ
લેવાની માર@ ભલામણ છે . હવે પછ@ના થોડાં કરણો ઉપલા ઈિતહાસમાં આવી
અzતો %ુnય કથા ભાગ છોડ@ને બાક@ના દdeણ આfgકાના મારા વનના R થોડા
~ગત સંગો રહ@ ગયા હશે તેટલા જ આપવામાં રોકવાનો મરો ઈરાદો છે . અને
એ " ૂરાં થયે b ુરત fહ|\ુ4તાનના યોગોનો પfરચય વાંચનારને કરાવવા ધા?ું hં.
આથી યોગોન સંગોનો V% ્ અિવિછ Sળવવા ઈછનાર: દdeણ આfgકાનાં
ઈિતહાસનાં એ કરણો હવે પોતની સામે રાખવાં જJર@ છે .

(*'દdeણ આfgકાના સયા0હનો ઇિતહાસ' =ું ~0ે ભાષા£તર નવવન
કાશન મંfદર તરફથી "ુ4તક Jપે ગટ થGું છે . )
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27. х к Y 9 
મનવચનકાયાથી ચય+= ું પાલન ક:મ થાય એ એક fફકર, અને સયા0હના
Gુsને સા?ુ વધાર: માં વધાર: વખત ક:મ બચી શક: અને વધાર: qુs ક:મ થાય એ
બી fફકર. આબે fફકરોએ મને ખોરાકમાં વધાવ+ સંયમ ને વધાર: ફ:રફારો કરવા
ેય5. વળ@ " ૂવ- R ફ:રફારો Mુ ં %ુnયવે આરો^યની \ૃtટએ કરતો તે હવે ધાિમªક
\ૃtટએ થવા લા^યા.
આમાં ઉપવાસ અને અTપાહાર: વધાર: 4થાન લીIુ.ં Rનામાં િવષયવાસના વત- છે
તેનામાં ભના 4વાદો પણ સાર@ પેઠ: હોય છે . આ 4થિત માર@ પણ હતી.
જનને£&ય તેમ જ 4વાદ: £&ય પર કાm ૂ મેળવતાં મને અનેક િવટંબણાઓ નડ@ છે ,
ને હaુ બેઉની ઉપર " ૂરો જય મેળNયો છે એવો દાવો Mુ ં નથી કર@ શકતો. મને
પોતાને મ1 અયાહાર@ માનેલો છે . િમ{ોએ Rને મારો સંયમ મા£યો છે તેને મ1 પોતે
કદ@ સંયમ મા£યો જ નથી. R ~[ુશ રાખતાં Mુ ં શીnયો તેટલો પણ ન રાખી શBો
હોત તો Mુ ં પqુ કરતાં પણ ઊતરત ને Bારનો નાશ પા°યો હોત. માર@ ખામીઓ=ું
મને ઠ@ક દશ+ન હોવાથી મ1 તેને \ૂર કરવા ભાર: યનો કયા+ છે એમ કહ@ શકાય,
અને તેથી Mુ ં આટલાં વષ5 લગી આ શર@રને ટકાવી શBો hં ને તેની પાસેથી
કાંઈક કામ લઈ શBો hં.
આ ભાન હોવાથી ને એવો સંગ અનાયાસે મળ@ આવવાથી મ1 એકાદશીના
ફળાહાર અથવા ઉપવાસ આદયા+. જ£માtટમી ઈયાદ@ બી િતિથઓ પણ
રાખવાનો આરં ભ કય5, પણ સંયમની \ૃtટએ ફળાહાર તેમ જ અાહાર વચે Mુ ં
બMુ ભેદ ન જોઈ શBો. Rને આપણે અનાજ તર@ક: ઓળખીએ છ@એ તેમાંથી R
રસો આપણે લઈએ છ@એ, તે રસો ફળાહારમાંથી પણ મળ@ રહ: છે ને ટ: વ પડPા
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પછ@ તો તેમાંથી વધાર: રસ મળે છે એમ મ1 જોGુ.ં તેથી િતિથઓને fદવસે નકોરડા
ઉપવાસને અથવા એકટાણાને વધાર: મહવ આપતો થયો. વળ@ ાયિr!ાfદ=ું
કંઈ િનિમ! મળે તો તે િનિમ!ે પણ એકટાણાં ઉપવાસ કર@ નાખતો.
આમાંથી મ1 એ પણ અ=ુભNGું ક: શર@ર વધાર: 4વછ થવાથી રસો વયા, u ૂખ
વધાર: સાર@ થઈ, ને મ1 જોGું ક: ઉપવાસાfદ Rટલે ~શે સંયમ=ું સાધન છે તેટલે
જ ~શે તે ભોગ=ું સાધન પણ થઈ શક: છે . આ ાન થયા પછ@ તેના સમથ+નમાં
એ જ કારના મારા તેમ જ બીSઓના અ=ુભવો તો ક:ટલાયે થયા છે . માર: તો
જોક: શર@ર વધાર: સા?ું ને કસાયે} ું કરું હb,ું તોપણ હવે %ુnય હ:b ુ તો સંયમ
સાધવાનો - રસો તવાનો હતો. તેથી ખોરાકની વ4b ુમાં ને તેના માપમાં ફ:રફારો
કરવા લા^યો. પણ રસો તો પાછળ ને પાછળ જ હતા. R વ4b ુનો યાગ ક?ું ને
તેને બદલે R લ તેમાંથી નવા જ ને વધાર: રસો ¶ટ: !
મારા આ યોગોમાં ક:ટલાક સાથીઓ હતા. આમાંના હરમાન કÛલનબૅક %ુnય
હતા. તેમનો પfરચય Õદdeણ આfgકાના સયા0હના ઇિતહાસÕમાં Mુ ં આપી X ૂBો
હોવાથી ફર@ આ કરણોમાં આપવા=ું માંડ@ વાQGું છે . તેમણે મારા યેક
ઉપવાસમાં, એકટાણામાં, તેમ જ બીS ફ:રફારમાં મને સાથ દ@ધો હતો. zયાર:
લડત i ૂબ Sમી હતી યાર: તો Mુ ં તેમના જ મકાનમાં રહ:તો હતો. અમે બંને
અમારા ફ:રફારોની ચચા+ કરતા, ને નવા ફ:રફારોમાંથી "ુરાણા રસો કરતાં વધાર:
રસ ખ1ચતા. તે કાળે તો આ સંવાદો મીઠા પણ લાગતાં. તેમાં કંઈ અaુગb ું હb ું
એમ ન લાગb.ું અ=ુભવે શીખNGું ક: એવા રસોમાં મહાલું 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: આમાનાં દશ+નને જ અથ- કાય+ કર:
યાર: તેમાંના 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 . અને
તેમ કરતાં અનેક શર@રોની આMુિત અપાય તેને પણ આપણે b ુછ ગણીએ.
અયાર: વાહ ઊલટો ચાલે છે . નાશવંત શર@રને શોભાવવા, તે= ું આGુ વધારવા
આપણે અનેક ાણીઓનાં બdલદાન આપીએ છ@એ, છતાં તેમાં શર@ર અને આમા
બંને હણાય છે . એક રોગને મટાડતાં, ×f&યોના ભોગો ભોગવવાની શ ત પણ
છે વટ: 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 કરવામાં Mુ ં કંઈક સમય લેવા ધા?ું hં 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
ક4b ૂરબાઈ ઉપર {ણ ઘાતો ગઈ, અને {ણેમાંથી તે ક:વળ ઘરઘરૌ ઉપચારોથી
બચી ગઈ. તેમાંનો પહ:લો સંગ બ£યો યાર: સયા0હ=ું Gુs ચાલી રKું હb.ું તેને
વારં વાર ર તાવ (લોહ@વા) થયાં કરતો. એક દા તર િમ{ે શfVયા કરવાની
ભલામણકર@ અÑતી. ક:ટલીક આનાકાની બાદ પનીએ શfVયા કરાવવા હા
પાડ@. શર@ર તો ઘxું eીણ થઈ ગGું હb.ું દા તર: લૉરોફૉમ+ િવના શfVયા કર@.
fVયા વખતે દરદ i ૂબ થGું હb,ું પણ R ધીરજથી ક4b ૂરબાઈએ તે સહન કGુH
તેથી Mુ ં તો આrય+ચfકત થયો. fVયા િનિવªને " ૂર@ થઈ. દા તર: અને તેમનાં
પનીએ ક4b ૂરબાઈની સરસ બરદાસ કર@.
આ બનાવ ડરબનમાં બ£યો હતો. બે ક: {ણ fદવસ પછ@ મને નોિrતપણે
જોહાિનસબગ+ જવાની દા તર: રS આપી. Mુ ં ગયો. થોડા જ fદવસમાં ખબર મQયા
ક:, ક4b ૂરબાઈ=ું શર@ર %ુ§લ વળb ું નથી, ને તે પથાર@એથે ઉઠ@બેસી જશકતી
નથી. એક વાર બેહોશ પણ થઈ ગઈ હતી. દા તર Sણતા હતા ક: મને " ૂછàા
િવના ક4b ૂરબાઈને દાJ અથવા માંસ દવામાં ક: ખાવામાં ન અપાય. દા તર: મને
જોહાિનસબગ+ ટ: dલફોન કય5 : " તમરા પનીને Mુ ં માંસનો સેરવો સથેવા 'બીફ ટ@'
આપવાની જJર જો hં. મને રS મળાવી જોઈએ."
મ1 જવાબ આ_યો, 'મારાથી એ રS નહk અપાય. પણ ક4b ૂરબાઈ 4વતં{ છે . તેને
" ૂછવા Rવી 4થિત હોય તો " ૂછો, ને તે લેવા માગે તો બેશક આપો.'
'દરદ@ને આવી બાબતો " ૂછવાની Mુ ં ના પાું hં. 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=ું hં,' મ1 કKુ.ં
'દવા કરતી વખતે દગોબગો Mુ ં સમજતો નથી. અમે દા તરો આવે સમયે દરદ@ ક:
તેના સંબ°ધીઓને છે તરવામાં "ુ·ય માનીએ છ@એ. અમારો ધમ+ તો ગમે તેમ
કર@ને દરદ@ને બચાવવાનો છે !' દા તર: &ઢતા" ૂવ+ક જવાબ આ_યો.
મને i ૂબ \ુઃખ થGુ.ં Mુ ં શાંત રો. દા તર િમ{ હતા. ભલા હતા. તેમનો અને
તેમનાં પનીનો મારા ઉપર ઉપકાર હતો. પણ ઉપલી વતx
+ ૂક સહન કરવા Mુ ં
તૈયાર નહતો.
'દા તર, હવે ચોખવટા કરો. qું કરવા માંગો છો? માર@ પનીનેMક
ુ ં દ@ તેની ઈછા
િવના માંસ દ: વા નહk દÞ. તે ન લેતાં તે= ું % ૃGુ થવા=ું હોય તો તે સહન કરવા
તૈયાર hં.'
દા તર બોTયા, તમાર@ fફલZ ૂફ@ માર: ઘેર તો નહk જ ચાલે. Mુ ં તમને કMુ ં hં ક:
તમાર@ પનીને માર: ઘેર રહ:વા દ: શો યાં લગી Mુ ં તેને જJર માંસ અથવા R કાંઈ
અપું ઘટાશે તે આપીશ. જો મ ન કરુ% ્ હોય તો તમે તમાર@ પનીને
લઈSઓ. મારા જ ઘરમાં હાથે કર@ને Mુ ં તે= ું મરણ થવા નહk દ'
'યાર: qું તમે એમ કહો છો ક: મર: માર@ પનીને હમણાં જ લઈ જવી?'
'Mુ ં Bાં કMુ ં hં લઈ Sઓ? Mુ ં તો કMુ ં hં ક: મારા પર કશા કારનો ~[ુશ ન % ૂકો.
તો અમે બે તેની Rટલી થઈ શક: એટલી બરદાસ કરqું ને તમે Zુખે Sઓ. જો
ુ ્ જોઈએ ક:
આવી સીધી વાત તમે ન સમ શકો તો માર: લાચાર@થી અખે%
તમાર@ પનીને મારા ઘરમાંથી લઈ Sઓ.'
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Mુ ં ધા?ું hં ક: તે વેળા મરો એક દ@કરો માર@ સાથે હતો. તેને મ1 " ૂછÒુ.ં તેણે કKુ,ં
'તમે કહો છો એ મને કm ૂલ છે . બાને માંસ તો ન જ અપાય.'
પછ@ Mુ ં ક4b ૂરબાઈ પાસે ગયો. તે બMુ અશ ત હતી. ને કંઈપણ " ૂછું મને
ૂ ામં ઉપરની વાત કહ@ સંભળાવી. તેણે
\ુઃખદ: ણ હb.ું પણ ધમ+ સમ મ1 તેને ંક
&ઢતા " ૂવક
+ જવાબ આ_યો: ' માર: માંસનો સેરવો નથી લેવો. મનખા દ: હ વાર:
વાર: નથી આવતો. £ભલે તમારા ખોળામાં Mુ ં મર@ S, પણ મારાથી આ દ: હ
વટલાવાશે નહk.'
મ1 સમSવાય તેટ}ું સમSNGું ને કKુ,ં ' b ું મારા િવચારોને અ=ુસરવા બંધાયેલી
ં ુ ઓ દવાને અથ- માંસ અને મ± નથી લેતા તે
નથી.' અમાર@ Sણના ક:ટલાક Mુ\
પણ કહ@ સંભળાNGુ.ં પણ તે એક ટળ@ બે ન થઈ અને બોલી : 'મને અહkથી લઈ
Sઓ.'
Mુ ં બMુ રા થયો. લઈ જતાં ગભરાટ થયો. પણ િનrય કર@ લીધો. દાકતરને
પનીનો િનrય સંભળાNયો. દા તર ¤ુ4સે થઈ બોTયા:
'તમે તો ઘાતક@ પિત દ: ખાઓ છો. આવી માંદગીમંતેને dબચાર@ને આવી વાત
કરતા તમને શરા પણ ન થઈ? Mુ ં તમને કMુ ં hં ક: તમાર@ ી અહkથી લઈ જવા
લાયક નથી. જરા પણ હડદ: લો સહન કર: તે ું તે= ું શર@ર નથી. તેનો ાણ
ર4તામં જ Sય તો મને આrય+ નહk થાય. છતાં તમે હઠથી નહk જ માનો તો
તમે તમારા %ુખી છો. મારાથી તેને સેરવો ન અપાય તો મારા ઘરમાં 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
ઈર સહાય થશે એમ મ1 માની લીIુ.ં મ1 fફિન સ એક માણસ આગળથી મોકTયો.
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fફિન 4માં અમાર@ પાસે'હÛમક' હb ું 'હÛમક' તે Sળ@ વાળા કપડાની ઝોળ@ અથવા
પારxુ.ં તેના છે ડા વાંસ ઉપર બંધાય એટલે દરદ@ તેમાં આરામથી લb ું 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 મંગાવી. ને તેમાં આ ભયંકર
4થતીમાં પનીને લઈ Mુ ં ચાલતો થયો.
પનીને માર: fહ|મત આપવાપxું નહોb.ું ઊમું તેણે મને fહઅત આપીને કKુ,ં 'મને
કંઈ નહk થાય. તમે dચ|તા ન કરજો.'
આ હાડિપ|જરમાં વજન તો રKું જ નહોb.ું ખોરાક કંઈ ખવાતો નહોતો. Â: નના
ડ³બા Zુધી 4ટ: શનના 4ટ: શનના િવશાળ _લૅટફૉમ+ ઉપર લાંબે Zુધી ચાલીને જવા=ું
હb.ું યં fરeા જઈ શક: તેમ નહોb.ું Mુ ં તેને તેડ@ને ડ³બા લગી લઈ ગયો. fફિન સ
તો પેલી ઝોળ@ આવેલી. તેમાં અમે આરામથી દરદ@ને લઈ ગયા. યાં ક:વળ
પાણીના ઉપચારથી ધીમે ધીમે શર@ર બંધાGુ.ં
fફિન સમાં પહ`યા પછ@ બે {ણ દહાડામાં એક 4વામી પધાયા+. તેમણે અમાર@
'હઠ'ની વાત સાંભલી દયા ખાધી ને અમને બેને સ°Sવા આNયા. મને યાદ છે
તે માણે, મdણલાલ અને રામદાસ પણ zયાર: 4વામી આNયા યાર: હાજર હતા.
4વામી એ માંસાહારની િનદ5ષતા ઉપર Nયાnયાન ચલાNGુ.ં મ=ુ4% ૃિતના લોકો
ટાંBા. પનીના દ: ખતા આ સંવાદ ચલNયો એ મને ન ગ°Gુ.ં પન િવનયને ખાતા
મ1 સંવાદ ચાલવા દ@ધો. માર: મંસાહરના ટ: કામા% ્ મ=ુ4% ૃિત=ું માણ નહોb ું
જોઈb.ું તેના લોકોની મને ખબર હતી. તેને de_ત ગણનારો પe છે તેમ Mુ ં
Sણતો હતો. પણ તે de_ત ન હોય તો પણ અાહાર િવષેના માર િવચારો
4વતં{પણે ઘડાઈ X ૂBા હતા. ક4b ૂરબાઈની ¡sા કામ કર@ રહ@ હતી. તે dબચાર@
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શના માણ qું Sણે? તેને સા?ુ બાપદાદાની Jfઢ ધમ+ હતો. બાળકોને બાપના
ધમ+ ઉપર િવાસ હતો, તેથી તેઓ 4વામી સાથે િવનોદ કરતા હતા. ~તે
ક4b ૂરબાઈએ આ સંવાદ આમ કહ@ બંધ કય5:
'4વામી, તમે ગમે તેમ કહો પણ માર: માંસનો સેરવો ખાઈને સાSં નથી થુ.ં
હવે તમે મા?ું માું 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

19a

પહ:લો Rલનો અ=ુભવ મને ૧૯૦૮માં થયો. તે દર°યાન મ1 જોGું ક: Rલમાં R
ક:ટલાક િનયમો ક:દ@ઓ પાસે પળાવવામાં આવતા હતા તે િનયમો સંયમીએ
અથવા ચાર@એ 4વેછાએ પાળવા જોઈએ. Rમ ક:, ક:દ@ઓએ Z ૂયા+4ત પહ:લાં
પાંચ વા^યા Zુધીમાં ખાઈ લે.ું તેમનેÑfહ|દ@ઓ તેમજ હબસી ક:દ@ઓનેÑચા ક:
કૉફ@ ન મળે , મી¦ું ખાું હોય તે નોiું લે. 4વાદને સા?ુ તો કંઈ ખવાય જ નહk.
zયાર: મ1 Rલના દા તરની પાસે fહ|દ@ઓને સા?ુ Õકર@ પાઉડરÕની માગણી કર@
અને મી¦ું રસોઈમાં પકાવતી વેળાએ જ નાખવા કKું યાર: તે બોTયા, Õઅહk તમે
લોકો 4વાદ કરવા નથી આNયા. આરો^યની \ૃtટએ Õકર@ પાવડરÕની કશી જJર
નથી. અરો^યની \ૃtટએ મી¦ું ઉપર લો ક: પકાવતી વેળા રસોઈમાં નાખો બે
એક જ વ4b ુ છે .Õ
યાં તો મહામહ:નતે અમે ~તે જોઈતો ફ:રફાર કરાવી શBા હતા, પણ ક:વળ
સંયમની \ૃtટએ િવચારતાં તો બે િતબંધો Jડા જ હતા. પરાણે %ુકાયેલો આવો
િતબંધ ન પળે , પણ 4વેછાએ પાલન કર: લો આવો િતબંધ બMુ ઉપયોગી થઈ
પડ:. તેથી Rલમાંથી નીકQયા બાદ એ ફ:રફારો મ1 b ુરત કયા+. બને યાં લગી ચા
લેવા=ું બંધ કGુH ને સાંR વહ:લા જમવાની ટ: વ પાડ@, R આR 4વાભાિવક થઈ
પડ@ છે .
પણ એવો એક સંગ બ£યો Rથી મીઠાનો પણ યાગ કય5, R લગભગ દશ વષ5
Zુધી તો અભંગપણે કાયમ રો. અાહારને લગતાં ક:ટલાંક "ુ4તકોમાં વાંGું હb ું
ક: માણસને મી¦ું ખાું એ જJર@ નથી, ને ન ખાનારને આરો^યની \ૃtટએ લાભ જ
થાય છે . ચાર@ને તેથી લાભ થાય એમ તો મને Z ૂઝું જ હb.ું R=ું શર@ર
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નબ»ં હોય તેણે કઠોળ ન ખાું જોઈએ એમ પણ મ1 વાંGું અને અ=ુભNGું હb.ું
પણ Mુ ં તે b ુરત છોડ@ શBો નહોતો. બે વ4b ુઓ મને િય હતી.
પેલી શfVયા પછ@ જોક: ક4b ૂરબાઈને ર તાવ થોડા સમયને સા?ુ બંધ રો
ે મટ: નહk. નકરા પાણીના ઉપચારો
હતો પણ પાછો તેણે ઊથલો માય5. તે ક:મય
Nયથ+ નીવડPા. પનીને જોક: મારા ઉપચારો ઉપર ઝાઝી આ4થા નહોતી છતાં
તેનો િતર4કાર પણ નહોતો. બી દવા કરવાનો આ0હ નહોતો. તેથી zયાર: મારા
બીS ઉપચારોમાં સફળતા ન મળ@ યાર: મ1 તેને મી¦ું અને કઠોળ છોડવા વીનવી.
બMુ મનાવતા છતાં, મારા કથનના ટ: કામાં કંઈ કંઈ વંચાવતાં છતાં, માને નહk.
છે વટ: તેણે કKુ,ં Õકઠોળ ને મી¦ું છોડવા=ું તો तमने કોઈ કહ: તો તમે પણ ન
છોડો.Õ મને \ુઃખ થGું ને હષ+ પણ થયો. મારો ેમ ઠલવવાનો મને સંગ મQયો.
તે હષ+માં મ1 b ુરત જ કKુ,ં Õતાર@ મા£યતા u ૂલભર: 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¦ું બંને છોડPાં. b ું છોડ: ક: ન છોડ: એ નોખી વાત છે .Õ
પનીને ભાર: પrા!ાપ થયો. તે બોલી ઊઠ@, Õમને માફ કરો. તમારો 4વભાવ
Sણતાં છતાં કહ:તાં કહ:વાઈ ગGુ.ં હવે Mુ ં તો કઠોળ ને મી¦ું નહk ખા. પણ તમે
તો તમા?ું વેણ પાhં ખ1ચી લો. આ તો મને બMુ સS કહ:વાય.Õ
મ1 કKું : Õb ું કઠોળ મી¦ું છોડશે તો તો બMુ જ સા?ું. માર@ ખાતર@ છે ક: તેથી તને
ફાયદો જ થશે. પણ લેવાયેલી િતા મારાથી ફ:રવાય નહk. મને તો લાભ જ
થવાનો. ગમે તે િનિમ!ે માણસ સંયમ પાળે તોયે તેમાં લાભ જ છે . એટલે b ું મને
આ0હ ન કરR. વળ@ મને પણ માર@ પર@eા થઈ રહ:શ,ે ને તે બે વ4b ુઓ
છોડવાનો R િનrય ત1 કય5 છે તેમાં કાયમ રહ:વામાં તને મદદ મળશે.Õ આ પછ@
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મને મનાવવાપxું તો રKું જ નહk. Õતમે તો બMુ હઠ@લા છો. કોઈ=ું કKું માનું જ
નહk.Õ કહ@ ખોબો ¬Zુ ઢાળ@ શાંત રહ@.
આને Mુ ં સયા0હને નામે ઓલખાવવા મા¤ું hં, ને તેને માર@ જ|દગીનાં મીઠાં
4મરણોમાં= ું એક મા=ું hં.
આ પછ@ ક4b ૂરબાઈની તdબયત i ૂબ વળ@. આમાં મીઠાનો ને કઠોળનો યાગ
કારણu ૂત હતો અગર ક:ટલે ~શે કારણu ૂત હતો, અથવા તો તે યાગથી થતા
ખોરાકના નાનામોટા બીS ફ:રફારો કારણJપ હતા, ક: યાર પછ@ના બીS
િનયમો=ું પાલન કરાવવામાં માર@ ચોક@ િનિમ!Jપ હતી, ક: ઉપલા fક4સાથી
થયેલો માનિસક ઉTલાસ િનિમ!u ૂત હતો, - તે Mુ ં નથી કહ@ શકતો. પણ
ક4b ૂરભાઈ=ું નખાઈ ગયે} ું શર@ર વળવા માંડુ,ં ર તાવ બંધ થયો, ને
ÕવૈદરાજÕ તર@ક: માર@ શાખ કંઈક વધી.
મારા પોતાની ઉપર તો આ બે યાગની અસર સરસ જ થઈ. યાગ પછ@
મીઠાની ક: કઠોળની ઈછા સરખીયે ન રહ@. વષ+ તો ઝપાટાભેર વીGુ.ં ઈ£&યોની
શાંિત વધાર: અ=ુભવવા લા^યો, અને સંયમની  ૃs તરફ મન વધાર: દોડવા
લા^Gુ.ં વષ+ના ~ત પછ@ પણ કઠોળ ને મીઠાનો યાગ છે ક દ: શમાં આNયો યાં
લગી ચા}ુ રો કહ:વાય. મા{ એક જ વખત િવલાયતમાં ૧૯૧૪ની સાલમાં મી¦ું
ને કઠોળ ખાધાં હતાં પણ તે fક4સો ને દ: શમાં આNયા પછ@ બે ક:મ ફર@ લેવાયાં
તે હવે પછ@.
મી¦ું ને કઠોળ છોડાવવાના યોગો મ1 બીS સાથીઓ ઉપર પણ સાર@ પેઠ: કર: લા,
ને દdeણ આfgકામાં તો તેનાં પfરણામો સારાં જ આNયાં હતાં. વૈદક \ૃtટએ બે
વ4b ુઓના યાગને િવષે બે મત હોય, પણ સંયમની \ૃtટએ તો બે વ4b ુઓના
યાગમાં લાભ જ છે એ િવષે મને શંકા જ નથી. ભોગી તેમ જ સંયમીના ખોરાક
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aુદા, તેના ર4તા aુદા હોવા જોઈએ. ચય+= ું પાલન ઇછનારા ભોગી=ું વન
ગાળ@ને ચય+ને કfઠન ને ક:ટલીક વાર લગભગ અશB કર@ % ૂક: છે .
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P.

9
  

ખોરાકના ક:ટલાક ફ:રફારો ક4b ૂરબાઈની માંદગીને િનિમ!ે થયા એ છે Tલા
કરણમાં કહ@ ગયો. પણ હવે તો fદવસે fદવસે ચય+ની &tટએ તેમાં ફ:રફાર
થતા ગયા.
તેમાં થમ ફ:રફાર \ૂધ છોડવાનો થયો. \ૂધ ઈ£&યિવકાર પેદા કરનાર@ વ4b ુ છે
એમ Mુ ં થમ રાયચંદભાઈ પાસેથી સમzયો હતો. અાહારનાં ~0ે "ુ4તકો
વાંચવાથી તે િવચારમાં  ૃÇધ થઈ. પણ zયાં Zુધી ચય+= ું «ત નહોb ું લીIું
યાં Zુધી \ૂ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 છોડું જોઈએ એમ Mુ ં વધાર: ને
વધાર: સમજતો હતો; તેવામાં ગાયભ1સો ઉપર ગવળ@ લોકો તરØથી ¤ુSરવામાં
આવતા ઘાતક@પણા િવષે= ું ક:ટ}ુકં સાfહય માર@ પાસે કલક!ેથી આNGુ.ં આ
સાfહયની અસર ચમકાર@ થઈ. મ1 તે િવષે િમ. ક:લનબ1ક સાથે ચચા+ કર@.
જોક: િમ. ક:લનબ1કની ઓળખ Mુ ં સયા0હના ઈિતહાસમાં કરાવી X ૂBો hં અને
આગલા એક કરણમાં પણ સહ:જ ઉTલેખ કર@ ગયો hં, પણ અહk બે બોલ
વધાર: કહ:વાની જJર છે . તેમનો મેળાપ મને અનાયાસે જ થયેલો. િમ. ખાનના એ
િમ{ હતા, અને તેમનામાં 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+. તેમાં mુધ ભગવાનના યાગની વાત સહ:R
નીકળ@. આ સંગ પછ@ અમારો સંગ વધતો ચાTયો. તે એટલે Zુધી ક: R વ4b ુ
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Mુ ં ક?ું તે તેમણે કરવી જ જોઈએ એવો તેમના મનમાં િનrય થઈ ગયો. તે એકલે
પંડ હતા. પોતાની એક Sત ઉપર જ ઘરભાડાઉપરાંત લગભગ J. ૧૨૦૦ દર
માસે ખચ+તા. તેમાંથી છે વટ: એટલી સાદાઈ પર આNયા ક: એક વખત તેમ=ું
માિસક ખચ+ J. ૧૨૦ ઉપર જઈ ઊuુ.ં મ1 ઘરબાર વknયા પછ@ ને પહ:લી Rલ પછ@
ં માણમાંઅમે બે સાથે રહ:વા લા^યા હતા. તે વખતે અમા?ું બે= ું વન ઘxુ
સખત હb.ું
ૂ ચચા+ થઈ. િમ.
આ અમારા ભેગા વસવાટના સમય દર°યાન \ૂધ િવષેની મજ[ર
ક:લનબ1ક: Z ૂચના કર@ : Õ\ૂધના દોષોની તો આપણે ઘણી વેળા વાતો કર@એ છ@એ.
યાર: આપણે \ૂધ કાં ન છોડ@એ ? એની જJર તો નથી જ.Õ Mુ ં આ અdભાયથી
સાનંદાrય+ પા°યો. મ1 Z ૂચના વધાવી લીધી. ને અમે બે એ ટોT4ટોય ફામ+માં તે
જ eણે \ૂધનો યાગ કય5. આ બનાવ ૧૯૧૨ની સાલમાં બ£યો.
આટલા યાગથી શાંિત ન થઈ. ક:વળ Øળાહારનો અખતરો કરવો એ િનrય પણ
\ૂધના યાગ પછ@ થોડ@ જ %ુદતમાં કય5. Øળાહારમાં પણ R સ`ઘામાં સ`µું ફળ
મળે તેની ઉપર િનભાવ કરવાની ધારણા હતી. ગર@બમાં ગર@બ માણસ R વન
ગાળે તે વન ગાળવાની અમાર@ બેની હ`શ હતી. ફળાહારની સગવડ પણ
અમે i ૂબ અ=ુભવી. ફળાહારમાં ઘણે ભાગે X ૂલો સળગાવવાની જJર તો હોય જ
ં ૂ વી મગફળ@, ક:ળાં, ખaૂર, લkmુ ને b ુનb ું તેલ-આ અમારો
નહk. વગર uR
સામા£ય ખોરાક થઈ પડPો હતો.
ચય=
+ ું પાલન કરવાની ઈછા રાખનારને અહk એક ચેતવણી આપવાની
ં
આવય તા છે . જોક: મ1 ચય+ની સાથે ખોરાક અને ઉપવાસનો િનકટ સંબધ
બતાNયો છે , છતાં આટ}ું ચો સ છે ક: તેનો %ુnય આધાર મનની ઉપર છે . મે} ું
મન ઉપવાસથી qુધ થb ું નથી. ખોરાક તેની ઉપર અસર કરતો નથી. મનનો
મેલ િવચારથી, ઈરયાનથી ને છે વટ: ઈરસાદથી જ Sય છે . પણ મનને
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ં છે , અને િવકાર@ મન િવકાર@ ખોરાકને શોધે છે .
શર@રની સાથે િનકટ સંબધ
િ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 આવયકતા અવય ઉપ 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 qુધ અને ઓછામાં ઓછા િવકાર@ ખોરાકની મયા+દાની અને
સંગોપા! િનરાહારની-ઉપવાસની આવયકતા રહ@ છે . એટલે Rઓ એમ કહ: છે
ક: સંયમીને ખોરાકની મયા+દાની ક: ઉપવાસની જJર નથી તેઓ એટલા જ u ૂલમાં
પડ:લા છે , Rટલા ખોરાક અને િનરાહારને સવ+4વ માનનારા. મારો અ=ુભવ તો
મને એમ શીખવે છે ક:, R=ું મન સંયમ િત જઈ રKું છે તેને ખોરાકની મયા+દા
અને િનરાહાર બMુ મદદ કરનારાં છે . તેની મદદ િવના મનની િનિવªકારતા
અસંભિવત જણાય છે .
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31. પ
\ૂધ અને અનાજ છોડ@ ફળાહારનો યોગ શJ કય5, તે જ અરસામાં સંયમના
હ:b ુથી ઉપવાસો પણ શJ કયા+. આમાં પણ િમ. ક:લનબ1ક ભQયા. " ૂવ- ઉપવાસો
કરતો તે ક:વળ આરો^યની &tટએ. દ: હદમનને સા?ુ ઉપવાસ કરવાની
આવયકતા છે તે એક િમ{ની ેરણાથી સમzયો. વૈtણવ [ુુંબમાં જ£મ હોવાથી
ને માતા કfઠન «તો=ું પાલન કરનાર@ હોવાથી એકાદશી વગેર: «તો દ: શમાં
રાખેલાં, પણ તે દ: ખાદ: ખીએ અથવા માતાિપતાને ર@ઝવવાના હ:b ુથી. તેવાં
«તોથી કશો લાભ થાય છે એમ યાર: નહોતો સમzયો, માનતો પણ નહોતો. પણ
ૂ િમ{ના પાલન ઉપરથી અને મારા ચય+ના «તને ટ:કો આપવા સા?ુ મ1
મજ[ર
તે= ું અ=ુકરણ 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 ં હમેશાં પાળતો થઈ ગયો હતો. એટલે મ1 પાણીની
¶ટ રાખીને " ૂરા ઉપવાસ શJ કયા+.
ઉપવાસના યોગોના આરં ભને સમયે ¡ાવણ માસ આવતો હતો. તે વષ- રમSન
અને ¡ાવણ માસ સાથે હતા. ગાંધી [ુુંબમાં વૈtણવ «તોની સાથે શૈવ «તો પણ
પળાતાં. [ુુંબીઓ Rમ વૈtણવ દ: વાલયોમાં જતાં તેમ િશવાલયોમાં પણ જતાં.
¡ાવણ માસના દોષ [ુુંબમાં કોઈક તો દર વષ- રાખb ું જ. તેથી આ ¡ાવણ
માસ રાખવાની મ1 ઈછા કર@.
આ મહવના યોગનો આરં ભ ટોT4ટોય આ¡મમાં થયો. યાં સયા0હ@ ક:દ@ઓનાં
[ુુંબો સાચવીને ક:લનબ1ક અને Mુ ં રહ:તા. આમાં બાળકો અને નવGુવકો પણ હતા.
તેમને અથ- િનશાળ ચાલતી. આ aુવાિનયાઓમાં ચારપાંચ %ુસલમાન હતા.
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તેમને ઈ4લામના િનયમો પાળવામાં Mુ ં મદદ કરતો ને ઉ!ેજન આપતો. િનમાજ
વગેર:ની સગવડ કર@ આપતો. આ¡મમાં પારસીઓ અને d4તીઓ પણ હતા. આ
બધાને પોતપોતાના ધમ+ માણે ચાલવા=ું ોસાહન આપવાનો િનયમ હતો.
એટલે આ %ુસલમાન નવGુવકોને રોS રાખવામાં મ1 ઉ!ેજન આ_Gુ.ં માર: તો
દોષ રાખવા જ હતા. પણ fહ|\ુઓ, પારસીઓ અને d4તીઓને પણ %ુસલમાન
Gુવકોને સાથ આપવાની મ1 ભલામણ કર@. સંયમમાં સાથ બધાને આપવો એ
4b ુય છે એમ તેમને મ1 સમSNGુ.ં ઘણા આ¡મવાસીઓએ માર@ વાત ઝીલી
લીધી. fહ|\ુઓ અને પારસીઓ %ુસલમાન સાથીઓ=ું છે ક અ=ુકરણ નહોતા કરતા,
ૂ વાની રાહ જોતા યાર: બીS
કરવાની આવયકતા નહોતી. %ુસલમાન Z ૂરજ બ
તે પહ:લાં જમી લેતા, ક: Rથી %ુસલમાનોને તેઓ પીરસે ને તેઓને સા?ુ ખાસ
વ4b ુઓ તૈયાર કર: . વળ@ %ુસલમાનો સરગી કર: તેમાં બીSઓને ભાગ લેવાપxું
નહોb.ું અને %ુસલમાનો fદવસના પાણી પણ ન પીએ, બીSઓ પાણી ¶ટથી
પીતા.
આ યોગ=ું એક પfરણામ એ આNGું ક: ઉપવાસ અને એકટાણા=ું મહવ સMુ
સમવા લા^યા. એકબીS યે ઉદારતા અને ેમભાવ વયાં. આ¡મમાં
અાહારનો િનયમ હતો. આ િનયમનો 4વીકાર માર@ લાગણીને લીધે થયો હતો
એમ માર: આ 4થાને આભાર" ૂવ+ક કm ૂલ કરું જોઈએ. રોSને સમયે %ુસલમાનોને
માંસનો યાગ વસમો લા^યો હશે, પણ નવGુવકોમાંથી કોઈએ મને તે ું જણાવા
નહોb ું દ@Iુ.ં તેઓ અાહાર આનંદ અને 4વાદ" ૂવ+ક કરતા. fહ|\ુ બાળકો આ¡મમાં
અશોભતી ન લાગે એવી 4વાfદtટ રસોઈ પણ તેમને સા?ુ કરતા.
મારા ઉપવાસ=ું વણન
+ કરતાં આ િવષયાંતર મ1 ઈરાદા" ૂવ+ક કGુ+ છે , ક:મ ક: એ
મIુર સંગ બીR 4થળે Mુ ં ન વણ+વી શકત. અને તે િવષયાંતર કર@ને માર@ એક
ટ: વ=ું વણ+ન પણ મ1 કર@ નાnGું છે . R સાર@ વ4b ુ Mુ ં ક?ંુ hં એમ મને લાગે તેમાં
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ે ાં ભેળવવાનો યન ક?ું. આ ઉપવાસ અને
Mુ ં માર@ સાથે રહ:નારને હંમશ
એકટાણાના યોગા નવી વ4b ુ હતી, પણ દોષ અને રમSનને િમષે મ1 બધને
તેમાં સંડોNયા.
આમ આ¡મમાં સંયમી વાતાવરણ સહ:R વGુ.ં બીS ઉપવાસો અને એકટાણામાં
પણ આ¡મમાં રહ:નારા ભળવા લા^યા. અને એ=ું પfરણામ qુભ આNGું એમ Mુ ં
મા=ું hં. સંયમની અસર બધાના Ñદય ઉપર ક:ટલી થઈ, બધાના િવષયોને
રોકવામાં ક:ટલો ભાગ ઉપવાસાfદએ લીધો, એ Mુ ં િનrય" ૂવ+ક નથી કહ@ શ તો.
પણ માર@ ઉપર તો આરો^ય અને િવષયની &tટએ ઘણી સરસ અસર થઈ એમ
મારો અ=ુભવ છે . છતાં ઉપવાસાfદની એવી અસર બધા ઉપર થાય જ એવો
અિનવાય+ િનયમ નથી એ Mુ ં Sxું hં. ઈ£&યદમનના હ:b ુથી થયેલા ઉપવાસની જ
િવષયોને રોકવાJપ અસર થાય. ક:ટલાક િમ{ોનો અ=ુભવ એવો પણ છે ક:,
ઉપવાસને ~તે િવષયેછા અને 4વાદો તી« થાય છે . એટલે ક:, ઉપવાસ દર°યાન
િવષય રોકવાની ને 4વાદને તવાની સતત ભાવના હોય તો જ તે= ું qુભ ફળ
આવે. િવના, મન િવના થયેલા શાર@fરક ઉપવાસ=ું 4વતં{ પfરણામ િવષય
રોકવામાં નીપôશે એમ માનું ક:વળ u ૂલભર: } ું છે . ગીતાના બીS અયાયનો
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
ઈરદશ+નથી જ-ઈરસાદથી જ શમે.
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એટલે ક:, ઉપવાસાfદ સંયમીના માગ+માં એક સાધનJપે આવયક છે . પણ તે જ
બIું નથી. અને જો શર@રના ઉપવાસની સાથે મનનો ઉપવાસ ન હોય, તો તે
દં ભમાં પfરણમે અને =ુકસાનકારક નીવડ:.
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= P.  
'સયા0હના ઇિતહાસ' માં R વ4b ુ નથી આવી શક@ અથવા થોડા જ ~શમાં
ં સમ શકશે.
આવી છે તે જ વ4b ુ આ કરણોનો અરસપરસનો સંબધ
ટોT4ટોય આ¡મમાં બાળકો તેમ જ બળાઓને સા?ુ કંઇક િશeણનો બંધ
આવયક હતો. માર@ સાથે fહ\ુ, %ુસલમાન, પારસી અને d4તી નવGુવકો હતા,
અને થોડ@ fહ\ુ બાળાઓ પણ હતી. ખાસ િશeકો રાખવા અશકય હb.ું અને મને
અનાવયક 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 અનાવયક મા£Gુ,ં ક:મ ક: ચા}ુ
ક:ળવણીની પ&િત મને પસંદ નહોતી. ખર@ પ&િત શી છે તેનો મ1 અ=ુભવ
નહોતો મેળવી જોયો. એટ}ું સમજતો હતો ક:, આદશ+ 4થિતમાં ખર@ ક:ળવણી તો
માબાપની નીચે જ હોય. આદશ+ 4થિતમાં બા મદદ ઓછામાં ઓછ@ હોવી
જોઇએ. ટોT4ટોય આ¡મ એક [ુુંબ છે અને તેમાં િપતાJપે Mુ ં hં, એટલે માર: એ
નવGુવકોના ધડતરની જવાબદાર@ યથાશ ત ખેડવી જોઇએ એમ ધાGુ.H
આ કTપનામાં ઘણા દોષો તો હતા જ. નવGુવકો માર@ પાસે જ£મથી નહોતા. બધા
aુદાં aુદાં વાતાવરણોમાં ઊછયા+ હતા. બધા એક જ ધમ+ના પણ નહોતા. અવી
4થિતમાં રહ:લ બાળકો અને બાળાઓને Mુ ં િપતા બનીને પણ ક:મ £યાય આપી
શ[ું?
પણ મ1 ½દયની ક:ળવણીને એટલે ચાfર{ ખીલવવાને હમેશાં થમ પદ આ_Gું
છે . પfરચય ગમે તે વયે અને ગમે તેટલી Sતનાં વાતાવરણોમાં ઊછર: લાં બાળકો
અને બાળાઓને ઓછાવતા માણમાં 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.
ં xું પણ આપું તો જોઇએ જ એમ Mુ ં સમજતો હતો, તેથી
છતાં અeરાન થોુઘ
વગ5 કાઢયા, ને તેમાં િમ. ક:લનબેકની અને ાગ દ: સાઇની મદદ લીધી.
શાર@fરક ક:ળવણીની આવયકતા સમજતો હતો. તે ક:ળવણી તેમને સહ:R મળ@
રહ@ હતી.
આ¡મમાં નોકરો તો નહોતા જ. પાયખાનાથી માંડ@ને રસોઇ Zુધીનાં બધાં કામો
આ¡મવાસીઓને જ કરવાનાં હતાં. ફળઝાડો "ુtકળ હતાં. નું વાવેતર કરવા=ું
જ હb.ું િમ. કÛલનબૅકને ખેતીનો શોખ હતો, પોતે સરકાર@ આદશ+ વાડ@ઓમાં થોડો
વખત શીખી આNયા હતા. રોજ અ%ુક સમય નાનામોટા બધા R રસોડાના કામમાં
ન રોકાયા હોય તેમને બગીચામાં કામ કરું જ પડb.ું આમાં બાળકોનો મોટો
fહ4સો હતો. મોટા ખાડા ખોદવા, ઝાડો કાપવાં, બોS ¨ચક@ જવા,વગેર: કામમાં
તેમનાં શર@ર સાર@ પેઠ: કસાતાં. તેમા તેમને આનંદ આવતો, ને તેથી બી
કસરતની ક: રમતની તેમને જJર નહોતી રહ:તી. કામ કરવામાં ક:ટલાક અથવા
કોઇ વાર બધા િવઘાથ²ઓ નખરાં 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. છતાં સખતીનો િવરોધ બાળકોએ
કય5 હોય એું મને યાદ નથી. zયાર: zયાર: સખતી કરતો યાર: યાર: તેમને
સમSવતો અને તેમની પાસે જ કm ૂલ કરાવતો ક: કામની વખતે રમત એ સાર@
ટ: વ ન ગણાય. તેઓ તે eણે સમR, બી eણે u ૂલે, એમ ગાું ચાલb.ું પણ
તેમનાં શર@ર ઘડાયે જતાં હતાં.
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આ¡મમાં માંદગી ભા^યે જ આવતી. તેમાં હવાપાણીનો અને સારા ને િનયિમત
ં માં જ
ખોરાકનો પણ મોટો fહ4સો હતો એ કહ: ું જોઇએ. શાર@fરક ક:ળવણીના સંબધ
શાર@fરક ધંધાની ક:ળવણી ગણાવી S. સMુને કંઇક ઉપયોગી ધંધો શીખવવો એ
ઇરાદો હતો. તેથી િમ. કÛલનબૅક Â: િપ4ટ મઠમાં ચંપલ બનાવવા=ું શીખી આNયા.
તેમની પાસેથી Mુ ં શીnયો, ને મ1 R બાળકો એ ધંધો શીખવા તૈયાર થયા તેમને
શીખNયો. િમ. કÛલનબૅકને Zુતારકામનો થોડો અ=ુભવ હતો, અને આ¡મમાં
Zુતારકામ Sણનાર એક સાથી હતો, તેથી તે કામ પન થોડ: ~શે શીખવવામાં
આવb.ું રસોઇ તો લગભગ બધાં બાળકો શીખી ગયાં.
આ બધાં કામો બાળકોને સા?ુ નવાં હતાં. તેમનાં તો 4વ_નાંમાંયે આવાં કામો
શીખવા=ું નહk હોય. R કંઇ ક:ળવણી fહદ@ બાળકો દdeણ આfgકામાં પામતાં તે
ક:વળ ાથિમક અeરાનની જ હતી. ટૉT4ટૉય આ¡મમાં થમથી જ fરવાજ
પાડયો હતો ક:, R કામ અમે િશeકો ન કર@એ તે બળકોની પાસે ન કરાવુ,ં ને
હમેશાં તેમની સાથે સાથે એ જ કામ કરનાર એક િશeક હોય. એટલે બાળકો
હ`શથી શીnયાં.
ચાfર{ અને અeરાનને િવષે હવે પછ@.
_______________________
(૧) અહk 'ડરબનથી' ને બદલે 'જોહાિનસબગ+થી' જોઇએ.
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PP. FSк=
ગયા કરણમાં શાર@fરક ક:ળવણી અને તેને ~ગે કંઈક હાથકાર@ગર@ શીખવવા=ું
કામ ટૉT4ટૉય આ¡મમાં ક:વી ર@તે આરં UGું એ આપણે ક:ટલેક ~શે જોઈ ગયા.
જોક: આ કામ મને સંતોષ થાય તેવી ર@તે તો નહોતો જ કર@ શBો. છતાં તેમાં
ઓછ@વ!ી સફળતા મળ@ હતી. પણ અeરાન આપું કfઠન લા^Gુ.ં માર@ પાસે
તેને પહ`ચી વળવાની સામ0ી નહોતી. મને પોતાને Mુ ં ઇhં તેટલો વખત નહોતો,
તેટલી આવડત નહોતી. આખા દહાડાના શાર@fરક કામ કરતાં Mુ ં થાક@ જતો, ને R
વખતે જરા આરામ લેવાની ઇછા થાય તે જ વખતે વગ+ લેવાનો રહ:તો. તેથી Mુ ં
તાજો હોવાને બદલે બળાકાર: S0ત રહ@ શકતો હતો. સવારનો વખત ખેતી અને
ઘરકામમાં જતો, એટલે બપોરના જ°યા પછ@ b ુરત િનશાળ ચાલતી. આ િસવાય
બીજો કોઈ પણ વખત અ=ુ[ૂળ નહોતો.
અeરાનને સા?ુ વધાર: માં વધાર: {ણ કલાક રાnયા હતા. વળ@ વગ+માં fહ|દ@,
તાિમલ, ¤ુજરાતી અને ઉ\+ ૂ શીખવવાનાં રહ:તાં. િશeન યેક બાલકને તેની
માb ૃભાષા મારફતે જ આપવાનો આ0હ હતો. ~0ે પણ બધાને શીખવવામાં
આવb ું જ. ઉપરાંત ¤ુજરાતી, fહ|\ુ બાળકોને કંઈક સં4[ૃતનો અને સૌને કંઈક
fહ|દ@નો પfરચય કરાવવો, ઇિતહાસ, u ૂગોળ અને ~કગdણત બધાંને શીખવુ,ં
આટલો Vમ હતો. તાિમલ અને ઉ\+ ૂ િશeણ આપવા=ું માર@ પાસે હb.ું
મા?ું તાિમલ ાન તે 4ટ@મરોમાં ને Rલમાં મેળવે}.ું તેમાં પણ પોપ[ૃત ઉ!મ
Õતાિમલ-4વયંિશeકÕથી આગળ Mુ ં વધી શBો નહોતો. ઉ\+ ૂ dલિપ=ું ાન
4ટ@મરોમાં મેળવે} ું તે જ; ને ખાસ ફારસી અરબી શ³દો=ું ાન Rટ}ું %ુસલમાન
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િમ{ોના પfરચયથી મેળવી શક:લો તેટ}ું ! સં4[ૃત R હાઈ4[ૂલમાં શીખેલો તે જ.
¤ુજરાતી પણ િનશાdળGું જ.
ંૂ
આટલી "થી
માર: કામ લેવા=ું હb.ું ને તેમાં મદદગાર તે મારા કરતાંયે ઓhં
Sણનારાં. પણ દ: શની ભાષાઓનો મારો ેમ, માર@ િશeણશ ત ઉપરની માર@
¡sા, િવ±ાથ²ઓ=ું અાન અને તેથી પણ વધી જતી તેમની ઉદારતા મને મારા
કામમાં મદદગાર નીવડPાં.
તાિમલ િવ±ાથ²ઓ દdeણ આfgકામાં જ જ£મેલા, તેથી તાિમલ બMુ ઓhં Sણતા.
તેમને dલિપ તો %ુ§લ ન આવડ:. એટલે માર: તેમને dલિપ શીખવવા=ું ને
Nયાકરણનાં % ૂળતવો શીખવવા=ું હb.ું તે સહ:} ું હb.ું િવ±ાથ²ઓ Sણતા ક:
તાિમલ વાતચીતમાં તો તેઓ મને સહ:R હરાવે, અને તાિમલ Sણનારા જ મને
મળવા આવે યાર: તેઓ મારા \ુભાિષયા થાય. મા?ું ગાું ચાTGુ,ં ક:મ ક:
િવ±ાથ²ઓ પાસે અાન ઢાંકવાનો મ1 કદ@ યન જ ન કય5. બધી બાબતોમાં
Rવો Mુ ં હતો તેવો જ તેઓ મને Sણતા થયા હતા. આથી અeરાનની ગાઢ
£G ૂનતા છતાં મ1 તેમના ેમ ને આદર કદ@ ન ¤ુમાNયા.
%ુસલમાન બાળકોને ઉ\+ ૂ શીખવવા=ું માણમાં વધાર: સહ:} ું હb.ું તેઓ dલિપ
Sણતા. તેમનામાં વાચનનો શોખ વધારવા=ું ને તેમના અeર Zુધારવા=ું જ મા?ું
કામ હb.ું
%ુnયપણે આ બાળકો બધા િનરeર અને િનશાળમાં ન ભણેલા હતા. શીખવતાં
શીખવતાં મ1 જોGું ક: માર: તેમને શીખવવા=ું ઓhં જ હb.ું તેમ=ું આળસ
%ુકાવવા=ુ,ં તેમને પોતાની મેળે વાંચતા કરવા=ુ,ં તેમના અUયાસની ચોક@
રાખવા=ું જ વધાર: હb.ું આટલેથી સંતોષ પામતો તેથી જ aુદ@ aુદ@ મરના aુદા
aુદા િવષયોવાળા િવ±ાથ²ઓને એક જ કોટડ@માં બેસાડ@ કામ લઈ શકતો હતો.
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પાઠP"ુ4તકોની R m ૂમ વખતોવખત સાંભળવામાં આવે છે તેની મને કદ@ ગરજ
લાગી નહોતી. R "ુ4તકો હતાં તેમનો પણ બMુ ઉપયોગ કયા+= ું મને યાદ નથી.
દર: ક બાળકને ઘણાં "ુ4તકો અપાવવાની મ1 જJર નહોતી જોઈ. િવ±ાથ²=ું
પાઠP"ુ4તક િશeક જ હોય એમ મને લા^Gું છે . િશeકોએ "ુ4તકોમાંથી શીખવે} ું
એું થોું જ મને યાદ છે . Rઓએ પોતાને %ુખેથી શીખવે} ું તે= ું 4મરણ આR
પણ રહ@ ગGું છે . બાળકો ¬ખેથી 0હણ કર@ શક: છે . બાળકોની પાસે Mુ ં એક પણ
"ુ4તક " ૂ?ું વંચાવી ગયો હો એું મને યાદ નથી.
પણ ઘણાં "ુ4તકોમાં= ું મ1 R પચાNGું હb ું તે તેમને માર@ ભાષામાં કહ@ ગયો, તે
તેમને આR પણ યાદ હશે એમ Mુ ં મા=ું hં. વંચાવે} ું યાદ રાખવામાં તેમને કલેશ
થતો, મ1 સંભળાવે} ું તેઓ તે જ eણે મને ફર@ સંભળાવી જતા. વાંચવામાં તેમને
કંટાળો આવતો. સાંભળવામાં, zયાર: Mુ ં પોતે થાકને લીધે ક: બીS કારણસર મંદ
અને નીરસ ન હો યાર: , તેઓ રસ લેતા ને સાંભળતા. તેમને Ùો ઊઠતા તેનો
ઉક:લ કરવામાં મને તેમની 0હણશ ત=ું માપ આવી જb.ું
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P. <1к к=
િવ±ાથ²ઓનાં શર@ર અને મનને ક:ળવવા કરતાં આમાને ક:ળવવામાં મને બMુ
પfર¡મ પડPો. આમાને િવકસાવવામાં મ1 ધમન
+ ાં "ુ4તકો ઉપર ઓછો આધાર
રાnયો હતો. તે તે િવ±ાથ²ઓએ પોતપોતાના ધમ+નાં % ૂળતવો Sણવાં જોઈએ,
પોતપોતાનાં ધમ+"4ુ તકો=ું સામા£ય ાન તેમને હોું જોઈએ, એમ Mુ ં માનતો,
તેથી તેમને તે= ું ાન મળે એવી યથાશ ત સગવડ મ1 કર@ હતી. પણ તેને Mુ ં
mુsની ક:ળવણી=ું ~ગ ગxું hં. આમાની ક:ળવણી એક નોખો જ િવભાગ છે એમ
મ1 ટૉT4ટૉય આ¡મનાં બાળકોને શીખવવા માંડું તેની " ૂવ- જ જોઈ લીIું હb.ું
આમાનો િવકાસ કરવો એટલે ચાfર{ ઘડુ,ં ઈર=ું ાન મેળવુ,ં આમાન
મેળવુ.ં આ ાન મેળવવામાં બાળકોને મદદ ઘણી જ જોઈએ, ને તેના િવના=ું
બીaુ ં ાન Nયથ+ છે , હાિનકારક પણ હોય એમ Mુ ં માનતો.
આમાન ચોથા આ¡મમાં મળે એવો વહ:મ સાંભQયો છે . પણ Rઓ ચોથા
આ¡મ લગી આ અ% ૂTય વ4b ુને %ુલતવી રાખે છે તેઓ આમાન નથી પામતા,
પણ mુઢાપો અને બીaુ ં પણ દયાજનક બચપણ પામી " ૃવી પર બોSJપે વે
છે , એવો સાવ+િ{ક અ=ુભવ જોવામાં આવે છે . આ િવચારો Mુ ં આ ભાષામાં ૧૯૧૧૧૨ની સાલમાં કદાચ ન % ૂકત, પણ આવી Sતના િવચારો Mુ ં તે કાળે ધરાવતો
હતો એ=ું મને " ૂ?ું 4મરણ છે .
આમક ક:ળવણી ક:મ અપાય ? બાળકોને ભજન ગવડાવતો, નીિતનાં "ુ4તકો
વાંચી સંભળાવતો, પણ તેથી સંતોષ નહોતો પામતો. Rમ Rમ તેમના સંગમાં
આવતો ગયો તેમ તેમ મ1 જોGું ક: આ ાન "ુ4તકો વડ: તો નહk જ અપાય.
શર@રની ક:ળવણી શર@રની કસરતથી અપાય, mુsની mુsની કસરતથી, તેમ
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આમાની આમાની કસરતથી. આમાની કસરત િશeકના વત+નથી જ પામી
શકાય. એટલે Gુવકોની હાજર@ હો યા ન હો, તેમ છતાં િશeક: સાવધાન રહ: ું
જોઈએ. લંકામાં બેઠ:લો િશeક પોતાના વત+નથી પોતાના િશtયોના આમાને
હલાવી શક: છે . Mુ ં aૂ¦ું બો}ું ને મારા િશtયોને સાચા બનાવવાનો યન ક?ું તે
ફોગટ Sય. ડરપોક િશeક િશtયોને વીરતા નહk શીખવી શક:. Nયdભચાર@ િશeક
િશtયોને સંયમ ક:મ શીખવે ? મ1 જોGું ક: માર: માર@ પાસે રહ:લા Gુવકો અને
Gુવતીઓની સમe પદાથ+પાઠJપે થઈને રહ: ું રKુ.ં આથી મારા િશશઃયો મારા
િશeક બ£યા. માર: અથ- નહk તો તેમને અથ- માર: સારા થું ને રહ: ું જોઈએ એમ
Mુ ં સમzયો, ને ટૉT4ટૉય આ¡મનો મારો ઘણોખરો સંયમ આ Gુવકો અને
Gુવતીઓને આભાર@ છે એમ કહ:વાય.
આ¡મમાં એક Gુવક બMુ તોફાન કર: , aૂ¦ું બોલે, કોઈને ગણકાર: નહk, બીSઓની
સાથે લડ:. એક દહાડો તેણે બMુ જ તોફાન કGુ.H Mુ ં ગભરાયો. િવ±ાથ²ઓને કદ@ દં ડ
ન દ: તો. આ વખતે મને બMુ Vોધ ચડPો. Mુ ં તેની પાસે ગયો. તેને સમSવતાં તે
ક:મે સમR નહk. મને છે તરવાનો પણ તેણે યન કય5. મ1 માર@ પાસે પડ:લી
¬કણી ઉપાડ@ ને તેની બાંય ઉપર દ@ધી. દ: તાં Mુ ં Ëુ રો હતો. આ તે જોઈ
ગયો હશે. આવો અ=ુભવ કોઈ િવ±ાથ²ને માર@ તરફથી " ૂવ- કદ@ નહોતો થયો.
િવ±ાથ² રડ@ પડPો. માર@ પાસે માફ@ માગી. તેને લાકડ@ વાગી ને \ુઃખ થGું 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. બાંધે મજm ૂત હતો. પણ માર@ ¬કણીમાં તે
મા?ું \ુઃખ જોઈ ગયો. આ બનાવ પછ@ તે કદ@ માર@ સામે નહોતો થયો. પણ મને
તે ¬કણી મારવાનો પrા!ાપ આજ લગી રો છે . મને ભય છે ક: મ1 તેને માર@ને
મારા આમા=ું નહk પણ માર@ પqુતા=ું દશન
+ કરાNGું હb.ું
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બાળકોને માર માર@ને શીખવવાની સામે Mુ ં હમેશાં રો hં. એક જ સંગ મને
યાદ છે ક: zયાર: મ1 મારા દ@કરાઓમાંથી એકને માય5 હતો. ¬કણી મારવામાં મ1
યો^ય કGુH ક: ક:મ તેનો િનણ+ય આજ લગી Mુ ં કર@ નથી શBો. આ દં ડની
યો^યતાને િવષે મને શંકા છે , ક:મ ક: તેમાં Vોધ ભય5 હતો અને દં ડ કરવાનો ભાવ
હતો. જો તેમાં ક:વળ મારા \ુઃખ=ું જ દશ+ન હોત તો Mુ ં એ દં ડને યો^ય ગણત.
પણ આમાં રહ:લી ભાવના િમ¡ હતી. આ સંગ પછ@ તો Mુ ં િવ±ાથ²ઓને
Zુધારવાની વધાર: સાર@ ર@ત શીnયો. એ કળાનો ઉપયોગ મ1 મજ[ૂર સંગે કય5
હોત તો ક: ું પfરણામ આવત એ Mુ ં નથી કહ@ શકતો. આ સંગ પેલો Gુવક તો
b ુરત u ૂલી ગયો. તેનામાં બMુ Zુધારો થયો એમ Mુ ં કહ@ શકતો નથી. પણ એ
સંગે મને િવ±ાથ² યેના િશeકના ધમન
+ ે વધાર: િવચારતો કર@ % ૂBો. યાર
બાદ એવા જ દોષ Gુવકોના થયા, પણ મ1 દં ડનીિત ન જ વાપર@. આમ આમક
ાન આપવાના યનમાં Mુ ં પોતે આમાના ¤ુણને વધાર: સમજવા લા^યો.
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35.

 .   

ટૉTસટૉય આ¡મમાં માર@ સામે એક Ù િમ. કÛલનબૅક: ઊભો કય5. તેમણે ઉપાડPો
તે પહ:લાં મ1 તેનો િવચાર નહોતો કય5. આ¡મમાં ક:ટલાક છોકરાઓ બMુ તોફાની
અને નઠારા હતા. કોઈક રખુ હતા. તેમની જ સાથે મારા {ણ દ@કરાઓ હતા.
બીSં પણ તેવી ર@તે ઊછર: લાં બાળકો હતાં. પણ િમ. કÛલનબૅક=ું યાન તો પેલા
રખુ 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 રખુ છોકરાઓનો પાસ લાગે ને તેઓ બગડPા િવના ક:મ રહ: ?'
Mુ ં ઘડ@ભર િવમાસણમાં પડPો ક: નહk એ તો મને અયાર: યાદ નથી આવb,ું પણ
મારો જવાબ મને યાદ છે . મ1 કહ:}:ું 'મારા છોકરાઓ અને રખુ છોકરાઓ વચે Mુ ં
ભેદ ક:મ કર@ શ[ું? અયાર: બે સા?ુ Mુ ં સરખો જવાબદાર hં. આ aુવાિનયાઓ
મારા નોતયા+ આNયા છે . જો Mુ ં તેમને પૈસા આ"ું તો તેઓ આR જ
જોહાિનસબગ+માં જઈ રહ:તા હતા તેમ પાછા રહ:. અહk આવવામાં 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 ં બે
જોઈએ છ@એ. પણ મારો ધમ+ 4પtટ છે . માર: તેમને અહk જ રાખવા જોઈએ.
એટલે મારા છોકરાઓ પણ તેમની સાથે જ રહ:. વળ@ qું Mુ ં આજથી મારા છોકરાને
તેઓ બીS ક:ટલાકના છોકરાઓ કરતાં ¨ચા છે એવો ભેદભાવ શીખુ?ં એવો
િવચાર તેમના મગજમાં ર: ડવો એ જ તેમને આડ: ર4તે દોરવા Rું છે . આ
4થિતમાં રહ:વાથી તેઓ ઘડાશે, સારાસારની પર@eા પોતાની મેળે કરતા થઈ
જશે. આપણે એમ ક:મ ન માનીએ ક: તેમનામાં જો ખર: ખર કાંઈ ¤ુણ હશે તો
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ઊલટો તેનો જ ચેપ તેમના સાથીઓને લાગશે? ગમે તેમ હોય, પણ માર: તેમને
અહk જ રાnયે જ ¶ટકો છે . ને જો તેમ કરવામાં કંઈ જોખમ હોય જ તો તે ખેડું
રKુ.ં ' િમ. કÛલનબૅક: માું IુણાNGુ.ં
યોગ=ું પfરણામ ખરાબ આNGું એમ ન કહ@ શકાય. મારા દ@કરાઓને તેથી કંઈ
=ુકસાન થGું એમ Mુ ં નથી માનતો. લાભ થયો એ Mુ ં જોઈ શBો. તેમનામાં
મોટાઈનો કંઈ ~શ રો હોય તો તે સવથ
+ ા ગયો. તેઓ બધાની સાથે ભળતા
શીnયા. તેઓ તવાયા.
આ અને આવા અ=ુભવો પરથી મને એમ લા^Gું છે ક:, માબાપોની દ: ખર: ખ
બરાબર હોય તો પોતાનાં સારાંનઠારાં છોકરાં સાથે રહ: ને ભણે તેથી સારાને કશી
હાિન નથી. પોતાનાં છોકરાંને િતજોર@માં " ૂર@ દ: વાથી તે qુs જ રહ: છે અને બહાર
કાઢàાથી અભડાય છે એવો કોઈ િનયમ તો નથી જ. હા, આટ}ું ખ?ું છે ક: , zયાં
અનેક કારનાં બાળકો તેમ જ બાળાઓ સાથે રહ:તાં ભણતાં હોય યાં માબાપની
અને િશeકની કસોટ@ થાય છે , તેમને સાવધાન રહ: ું પડ: છે .
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36. 9ymGપ3 પ
બાળકો અને બાળાઓને ામાdણકપણે ઉછે રવાક:ળવવામાં ક:ટલી ને ક:વી
કઠણતાઓ છે તેનો અ=ુભવ fદવસે fદવસે વધતો ગયો. િશeક અને વાલી તર@ક:
એમના ½દયમાં વેશ કરવાનો ગતો, તેમનાં Zુખ\ુ:ખમાં ભાગ લેવાનો હતો;
ં ૂ ો ઉક:લવાની હતી, તેમની ઊછળતી Gુવાનીના તરં ગોને સીધે
તેમના વનની ¤ચ
માગ- દોરવાના હતા.
ક:ટલાક Rલીઓ ¶ટતાં ટૉTસટૉય આ¡મમાં થોડા જ માણ સો રા. આ %ુnયવે
fફિન સવાસીઓ હતા. તેથી આ¡મ fફિન સ લઈ ગયો. fફિન સમાં માર@ પર@eા
થઈ. ટૉTસટૉય આ¡મથી રહ:લા આ¡મવાસીઓને fફિન સ % ૂક@ને Mુ ં જોહાિનસબગ+
ગયો. જોહાિનસબગ+ થોડા fદવસ રો યાં જ મારા ઉપર બે Nય તઓના ભયંકર
પતનના સમાચાર આNયા. સયા0હની મહાન લડતમાં Bાંયે િનtફળતા Rું
દ: ખાય તેથી મને આઘાત ન પહ`ચતો, પણ આ બનાવે માર@ ઉપર વસમો
હાર કય5. Mુ ં ઘવાયો. મ1 તે જ દહાડ: fફિન સની ગાડ@ લીધી. િમ. કÛલનબૅક: સાથે
આવવાનો આ0હ કય5. તે માર@ દયામણી 4થિત વરતી ગયા હતા. મને એકલાને
જવા દ: વા ચોnખી ના પાડ@. પતનના ખબર મને તેમની મારફતે પડPા હતા.
ર4તામાં મ1 મારો ધમ+ Sણી લીધો, અથવા Sણી લીધો એમ મા£Gું એમ કહ@એ.
મને લા^Gું ક: પોતાની રeા નીચે રહ:લાના પતનને સા?ુ વાલી ક: િશeક થોડ:ઘણે
~શે જવાબદાર છે . આ બનાવમાં માર@ જવાબદાર@ મને 4પtટ જણાઈ. માર@
પનીએ મને ચેતવણી આપી જ હતી. પણ Mુ ં 4વભાવે િવાZુ હોવાથી મ1 તેની
ચેતવણીને નહોતી ગણકાર@. વળ@ મને ભા4Gું 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 આવશે. તેથી મ1 સાત fદવસના ઉપવાસ અને
સાડા ચાર માસ એકટાxું કરવા=ું «ત લીIુ.ં િમ. કÛલનબૅક: મને વારવા યન
કય5. એ િનtફળ ગયો. છે વટ: યિr!ની યો^યતા તેમણે 4વીકાર@, ને તેમણે પણ
માર@ સાથે જ «ત રાખવાનો આ0હ કય5. તેમના િનમળ
+ ેમને Mુ ં રોક@ ન શBો.
આ િનrય કય5 ક: b ુરત Mુ ં હળવો થયો, શાંત થયો, દોિષત ઉપરનો Vોધ ઊતય5,
ને તેમની ઉપર દયા જ રહ@.
આમ Â: નમાં જ હળું 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 qુs થGુ.ં પાપ કરવાની ભયંકરતા સMુને જણાઈ, અને િવ±ાથ² તેમ જ
ં વધાર: મજm ૂત અને સરળ થયો.
િવ±ાિથªનીઓ અને માર@ વચેનો સંબધ
આ બનાવમાંથી જ થોડા સમય પછ@ માર: ચૌદ ઉપવાસ કરવાનો સમય આવેલો.
તે= ું પfરણામ ધાયા+ કરતાં પણ વધાર: સા?ું આNGું એવી માર@ મા£યતા છે .
આ બનાવ ઉપરથી મારો એું િસs કરવાનો આશય નથી ક: િશtયોના યેક
દોષને સા?ુ હમેશાં િશeકોએ ઉપવાસાfદ કરવાં જ જોઈએ. પણ Mુ ં મા=ું hં ક:
ક:ટલાક સંજોગોમાં આવા ાયિr!Jપ ઉપવાસને અવય 4થાન છે . પણ તેને સા?ુ
િવવેક અને અિધકાર જોઈએ. zયાં િશeકિશtય વચે qુs ેમબંધન નથી, zયાં
િશeકને પોતાના િશtયના દોષનો ખરો આઘાત નથી, zયાં િશtયને િશeક યે
આદર નથી, યાં ઉપવાસ િનરથ+ક છે અને કદાચ હાિનકર પણ થાય. પણ આવાં
ઉપવાસએકટાણાંને dચશે ભલે શંકા હોય, પરં b ુ િશeક િશtયના દોષોને સા?ુ
થોડ:ઘણે ~શે જવાબદાર છે એ િવશે મને લેશ પણ શંકા નથી.
સાત ઉપવાસ અને એકટાણાં અમને કોઈને વસમાં ન લા^યાં. તે દરિમયાન મા?ું
કંઈ પણ કામ બંધ ક: મંદ નહોb ું થGુ.ં આ કાળે Mુ ં ક:વળ ફળાહાર@ જ હતો. ચૌદ
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ઉપવાસનો છે Tલો ભાગ મને સાર@ પેઠ: વસમો લા^યો હતો. તે વેળા રામનામનો
ચમકાર Mુ ં " ૂરો સમzયો નહોતો, એટલે \ુ:ખ સહન કરવાની શ ત ઓછ@ હતી.
ઉપવાસ દરિમયાન ગમે તેવે યને પણ પાણી પીું જોઈએ એ બા કળાની
મને માfહતી નહોતી, તેથી પણ આ ઉપવાસ ભાર: પડPા. વળ@ પહ:લા ઉપવાસ
Zુખશાંિતથી ગયા હતા તેથી ચૌદ ઉપવાસ વખતે બેદરકાર રો હતો. પહ:લા
ઉપવસ વખતે હમેશાં Îુનીનાં કfટ4નાન કરતો. ચૌદ ઉપવાસમાં બે ક: {ણ
fદવસ પછ@ તે બંધ કયાH. પાણીનો 4વાદ જ નહોતો ગમતો ને તે લેતાં મોળ
આવતી હતી તેથી પાણી ઘxું જ થોું પીતો. આથી ગ»ં ZુકાGુ,ં eીણ થGુ,ં ને
છે વટના fદવસોમાં ક:વળ ધીમે સાદ: જ બોલી શકતો. આમ છતાં લખાવવા=ું
આવયક કામ છે Tલા fદવસ Zુધી કર@ શBો હતો, ને રામાયણ ઇયાfદ છે વટ
લગી સાંભળતો. કંઈ Ùો િવશે અdભાયો આપવા=ું આવયક કાય+ પણ કર@
શકતો હતો.

૩૭. ગોખલેને મળવા
દdeણ આfgકાનાં ઘણાં 4મરણો હવે % ૂકવાં પડ: છે . સન ૧૯૧૪માં zયાર:
સયા0હની લડતનો ~ત આNયો યાર: ગોખલેની ઇછાથી માર: ×^લંડ થઈને
દ: શ જવા=ું હb.ું તેથી aુલાઈ માસમાં ક4b ૂરબાઈ, કÛલનબૅક અને Mુ ં એમ {ણ જણ
િવલાયત જવા ઉપડPા. સયા0હની લડાઈ દરિમયાન મ1 {ીS વગ+ની %ુસાફર@
શ?ુ કર@ હતી, તેથી દfરયાર4તે પણ {ીS વગ+ની fટfકટ કપાવી. પણ આ {ીS
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વગ+માં ને આપણા {ીS વગ+માં ઘણો તફાવત છે . આપણામાં Z ૂવાબેસવાની
જ^યા પણ માંડ મળે છે . 4વછતા તો હોય જ શાની ? zયાર: પેલામાં જ^યા
યો^ય માણમાં હતી, ને 4વછતા 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`પવામાં આવી હતી, ને અમે {ણે
ફળાહાર@ હોઈ અ°ને Z ૂકાં લીલાં ફળ પણ " ૂરાં પાડવાની આા 4ટ@મરના
ખSનચીને આપવામાં આવી હતી. સામા£ય ર@તે {ીS વગ+ના ઉતા?ુને ફળો
ઓછાં મળે છે , Z ૂકો મેવો %ુ§લ નહk. આ સગવડોને લીધે અમે બMુ શાંિતથી
દfરયાના અઢાર દહાડા કા_યા.
આ %ુસાફર@નાં ક:ટલાંક 4મરણો બMુ Sણવા Rવાં છે . િમ. કÛલનબૅકને \ૂરબીનોનો
સારો શોખ હતો. એકબે ક@મતી \ૂરબીનો તેમણે રાnયાં હતાં. આ િવશે અમાર@
વચે રોજ સંવાદો થાય. અમારા આદશન
+ ,ે અમે R સાદાઈને પહ`ચવા ઇછતા
હતા તેને આ અ=ુ[ૂળ નથી એમ Mુ ં સમSવવા યન કરતો. એક દહાડો અમાર@
વચે આની તીખી તકરાર થઈ. અમે બંને અમાર@ ક:dબનની બાર@ પાસે ઊભા
હતા.
મ1 કKુ,ં 'આ તકરાર આપણી વચે થાય તેના કરતાં આ \ૂરબીનને દfરયામાં જ
ફÈક@ દઈએ ને તેની વાત જ ન કર@એ તો ક: ું સા?ું?'
િમ. કÛલનબૅક: b ુરત જવાબ આ_યો, જJર તે ભમરાળ@ ચીજ ફÈક@ દો.'
મ1 કKુ,ં 'Mુ ં ફÈ[ું hં.'
તેમણે એટલી જ વરાથી જવાબ દ@ધો, 'Mુ ં સાચેસાચ કMુ ં hં જJર ફÈક@ દો.'
મ1 \ૂરબીન ફÈક@ દ@Iુ.ં એ સાતેક પાઉ£ડની fક|મત=ું હb,ું પણ તેની fકમત તેના
દામમાં હતી તેના કરતાં િમ. કÛલનબૅકના તેની ઉપરના મોહમાં હતી. છતાં િમ.
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કÛલનબૅક: તેને િવશે કદ@ \ુ:ખ નથી મા£Gુ.ં તેમની ને માર@ વચે આવા અ=ુભવ
ઘણા થતા, તેમાંથી મ1 આ એક વાનગીJપે આપેલ છે .
ં માંથી અમને રોજ નું શીખવા=ું મળb,ું ક:મ ક: બંને સયને
અમાર@ વચેના સંબધ
અ=ુસર@ને જ ચાલવાનો યન કરતા હતા. સયને અ=ુસરતાં VોI,્ 4વાથ+, ¾ેષ
ઇયાfદ સહ:R શમતાં હતાં; ન શમે તો સય મળb ું નહોb.ું રાગ¾ેષાfદથી ભર" ૂર
માનવી સરળ ભલે હોઈ શક:, વાચા=ું સય ભલે પાળે , પણ તેને qુs સય ન જ
મળે . qુs સયની શોધ કરવી એટલે રાગ¾ેષાfદ ¾ં¾થી સવથ
+ ા %ુ ત મેળવવી.
અમે %ુસાફર@ શJ કર@ યાર: મને ઉપવાસ " ૂરા કયા+ને બMુ સમય નહોતો થયો.
મને " ૂર@ શ ત નહોતી આવી ગઈ. આગબોટમાં Mુ ં રોજ ડ:ક ઉપર ચાલવાની
કસરત કર@ ઠ@ક ખાવાનો ને ખાધે} ું પચાવવાનો યન કરતો. પણ તેમ તેમ
મને પગના િપ|ડમાં વધાર: \ુખાવો થવા લા^યો. િવલાયત પહ`યા પછ@ મારો
\ુખાવો ઓછો ન થયો પણ વયો. િવલાયતમાં દા તર વરાજ મહ:તાની ઓળખ
થઈ હતી. તેમને ઉપવાસનો અને \ુખાવાનો ઇિતહાસ આપતાં 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: લાંબા ઉપવાસ કરનાર: ગયેલી તાકાત ઝટ
મેળવવાનો ક: બMુ ખાવાનો લોભ ન જ રાખવો ઘટ:. ઉપવાસ કરવા કરતાં તે
ઉતારવામાં વધાર: સાવધાન રહ: ું પડ: છે , ને કદાચ તેમાં વધાર: સંયમ પણ હોય,
મદ@રામાં અમને, મહાGુs ફાટ@ નીકળવાની ઘડ@ઓ Sય છે , એવા સમાચાર
મQયા. Ú^લંડની ખાડ@માં પહ`ચતાં લડાઈ ફાટ@ નીકળવાના સમાચાર મQયા, ને
અમને રોકવામાં આNયા.ઠ:કાણે ઠ:કાણે પાણીમાં ¤ુ_ત ખાણો કરવામાં આવી હતી.
તેમાંથી અમને લઈને સાઉધે°_ટન પહ`ચાડતાં એક ક: બે fદવસની ઢ@લ થઈ.
લડાઈ ચોથી ઑગ4ટ: Sહ:ર થઈ. અમે છÀીએ િવલાયત પહ`યાં.
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38. %Z" O
િવલાયત પહ`યા તો ખબર પડPા ક: ગોખલે તો પાર@સમાં રહ@ ગયા છે , પાર@સ
ં બ°ધ થઈ ગયો છે , ને તે Bાર: આવશે એ ન કહ@
સાથેનો આવSનો સંબધ
શકાય. ગોખલે તdબયતને ~ગે રા£સ ગયા હતા યાં લડાઈને લીધે સપડાઈ
ગયા. તેમને મQયા િવના દ: શ જું નહોb.ું તે Bાર: આવી શકશે એ કોઈ કહ@ શક:
તેમ નહોb.ું
દર°યાન qું કરુ?ં લડઈને િવષે મારો ધમ+ શો હતો? મારા Rલી સાથી અને
સયા0હ@ સોરાબ અડાજdણયા િવલાયતમાં જ બાfર4ટર@નો અભાસ કરતા હતા.
સારામાં સારા સયા0હ@ તર@ક: સોરાબને Ú^લંડમાં બાfર4ટર@ની તાલીમ લેવાને
સા?ુ ને પછ@ દdeણ આfgકામાં આવી માર@ જ^યા લેવાના હ:b ુથી મોકલવામાં
આNયા હતા. તેમ=ું ખચ+ દા તર ાણવનદાસ મહ:તા આપતા હતા. તેમની
સાથે ને તેમની મારફતે દા તર વરાજ મહ:તા ઈયાfદ Rઓ િવલાયતમાં
અUયાસ કરતા હતા તેમની સાથે મસલત કર@. િવલાયતમાં રહ:નાર fહ|દ@ઓની
એક સભા બોલાવી ને તેમની પાસે મારા િવચારો મ1 % ૂBા. મને લા^Gું ક:
િવલાયતમાં વસતા fહ|દ@ઓએ લડાઈમાં પોતાનો ફાળો ભરવો જોઈએ. ~0ેજ
િવ±ાથ²ઓએ લદાઈમાં સેવા કરવાનો પોતાનો િનrય Sહ:ર કય5 હતો. fહ|દ@ઓ
તેથી ઓhં ન કર@ શક:. આ દલીલોની સામે આ સભામાં "ુtકળ દલીલો થઈ.
આપણી અને ~0ેજોની તતી વચે હાથીઘોડાનો તફાવત છે . એક ¤ુલામ અને
બીS સરદાર. એવી 4થિતમાં ¤ુલામ સરદરની ભીડમાં 4વેછએ ક:મ મદદ કર@
શક:? ¤ુલામીમાંથી ¶ટા થવા ઈછનાર ¤ુલામનો 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 છે ક ¤ુલામીની
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નહોતી લાગતી. મને તો એમ લાગb ું હb ું ક:, ~0ે પsિતમાં દોષ હતો તેના
કરતાં ક:ટલાક ~0ે અમલદારોમાં દોષ વધાર: હતો. તે દોષ આપણે ેમથી \ૂર
કર@ શક@એ. જો ~0ેજોની મારફતે અને તેમની મદદથી આપણે આપણી િશિત
Zુધારવા ઇછતા હતા, તો આપણે તેમની ભીડને વખતે તેમને મદદ કર@ને
4થિત Zુધારવી જોઈએ. રાzય પsિત દોષમય હોવા છતાં મને Rમ તે આજ
અગી અસ લાગે છે તેમ તે વેળા અસ નહોતી લાગતી. આR ~0ેજ રાzયને
મદદ ન ક?ું, તેમ Rમનો િવાસ આR ઊઠ: ગયો છે ને તેથી Mુ ં જ નહk પણ
~0ે અમલદારો ઉપરથી પણ ઊથી X ૂBો હતો તે ક:મ મદદ કરવા તૈયાર
થાય?
તેમણે આ સમયે Sની માંગણી મજm ૂત ર@તે Sહ:ર કરવાની તેમાં Zુધારો
કરાવી લેવાની તક જોઈ. મ1 આ ~0ેજોની આપિ!ને આપણી માગણી કરવાનો
વખત ન માની લડાઈ દર°યાન હકો માગવા=ું %ુલતવી રાખવાના સંયમમાં
સUયતા ને દ@ઘ+&tટ@ જોયાં. તેથી માર@ સલાહ ઉપર Mુ ં મÉમ રો ને Rમને
ભરતીમાં નામ લખાવવાં હોય તે લખાવે તેમ Z ૂચNGુ.ં નામો સાર@ સંnયામાં
લખાયાં. તેમાં લગભગ બધા ા£તના નેબધા ધમ+ના માણસોનાં નામ હતાં.
લૉડ+  ઉપર આ િવષે કાગળ લnયો અને fહ|દ@ માગણીનો 4વીકાર થવા સા?ુ
જTકમી િસપાહ@ઓની સેવા કરવાની તાલીમ લેવાની આવયકતા જણાય તો
તાલીમ લેવાની ઇછા ને તૈયાર@ Sહ:ર કયાH. કÚક મસલતો પછ@ લૉડ+  એ
fહ°દ@માગણીનો 4વીકાર કય5 ને અણીને ટાંકણે સાાzયને મદદ દ: વાની તૈયાર@
સા?ુ આભાર મા£યો.
નામ આપનારાઓએ િસs દા તર કÈટલીના હાથ નેચે જખમીઓની સારવાર
કરવાની ાથિમક તાલીમનો આરં ભ કય5. છ અઠવાડ@યાનો નાનકડો Vમ હતો,
પણતેમાં જખમીઓને ાથિમક મદદ દ: વાની બધી fVયા શીખવવામાં આવી હતી.
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અમે લગભગ ૮૦ જણ આ ખાસ વગ+માં જોડાયા. છ અઠવાડ@યા પછ@ પર@eા
લેવાઈ તેમાં એક જ જણ નાપાસ થયો. Rઓ પાસ થયા તેમને સા?ુ હવે સરકાર
તરફથી કવાયત વગેર: દ: વાનો બંધ થયો. કન+લ બેકરના હાથમાં આ કવાયત
દ: વા=ું % ૂકવામાં આNGું ને તેમને આ ુકડ@ના સરદાર નીમવામાં આNયા.
આ વખતનો િવલાયતનો દ: ખાવ જોવા લાયક હતો. લોકો ગભરાતા નહોતા પણ
બધા લડાઈમાં યથા શ ત મદદ કરવામાં રોકાઈ ગયા હતા. શ તવાળા
aુવાિનય તો લડાઈની તાdલમ લેવા મંડ@ ગયા. પણ અશ ત mુા ીઓ વગેર: qું
કર: ? તેમને સા?ુ પણ ઈછે તો કામ હોય જ. તેઓ લડાઈમાં ઘવાયેલાઓને સા?ુ
કપડાં વગેર: સેવવાવેતરવામાં રોકાયાં. યાં ીઓની લઈિસયમ નામે

લબ છે

તેનાં સUયોએ લડઈખાતાંને જોઈતાં કપડાં માંથી Rટલા બનાવી શકાય તેટાલાં
બનાવવાનો બોજો ઉપાડPો.સરોજની દ: વી તેના સUય હતાં. તેમણે આમાં " ૂરો
ભાગ લીધો. માર@ તેમની સથેની ઓળખાણ તો આ પહ:લી જ હતી. તેમણે
વેતર: લાં કાડાંનો માર@ પાસે ઢગલો કય5, ને Rટલાં સીવીિસવડાવી શકય તેટલાં
સીવીિસવડાવી તેમને હવાલે કરવાિન| કKુ.ં મ1 તેમની ઈછાને વધાવી લીધીને
જખમીઓને સેવાની તાલીમ દર°યાન Rટલાં કપડાને પહ`ચી શકાય તેટલં તૈયાર
કરાવી આ_યાં.
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Pt. 7 к 9Z
Gુsના કામ કરવાને સા?ુ અમે ક:ટલાક એકઠા થઈને સરકારને અમારાં નામો
મોકTયાં, એ ખબર દdeણ આfgકા પહ`ચી ક: b ુરત માર@ ઉપર યાંથી બે તારો
આNયા. તેમાં એક પોલાકનો હતો. તેમાં " ૂછGું હb:ું 'આ તમા?ું કાય+ તમારા
અfહ|સાના િસsાંતથી િવ?ુs નથી?'
આવા તારની મને કÚક આશા હતી જ. ક:મ ક: આ િવષય મ1 'fહ|દ 4વરાજ'માં
ચય5 હતો, અને દdeણ આfgકામાં િમ{ોની સાથે તો એની ચચા+ િનરં તર થયાં જ
કરતી. Gુsની અનીિત અમે સMુ 4વીકારતા. માર@ ઉપર Mમ
ુ લો કરનારની ઉપર
કામ ચલાવવા Mુ ં તૈયાર નહોતો, તો બે રાzયો વચે લડાઇ ચાલતી હોય, તેમાં
¤ુણદોષની મને ખબર ન હોય, તેમાં મારાથી ક:મ ભાગ લઈ શકાય? જોક: બોઅર
Gુsમાં મ1 ભાગ લીધા=ું િમ{ો Sણતા હતા, તોપણ તેમણે માની લીધે} ું ક: યાર
બાદ મારા િવચારોમાં ફ:રફાર થયો હશે.
હક@કતમાં R િવચાર¡ેણીને વશ થઈ Mુ ં બોઅર Gુsમાં પડPો હતો તેનો જ
ઉપયોગ પણ આ વેળા કય5 હતો. Gુsમાં ભાગ લેવો એ અfહ|સાની સાથે ગડ બેસે
તે ું નથી એ Mુ ં બરાબર જોતો હતો. પણ કત+Nય=ું ભાન થું એ હમેશાં દ@વા Rું
4પtટ નથી હોb.ું સયના " ૂSને ઘણી વેળા ગોથાં ખાવાં પડ: છે .
અfહ|સા Nયાપક વ4b ુ છે . fહ|સાની હોળ@ વચે સપડાયેલા આપણે પામર ાણી
છ@એ. 'વ વની ઉપર વે છે ,' એ ખોું વાB નથી. મ=ુtય એક eણ પણ
બા fહ|સા િવના વી નથી શકતો. ખાતાંપીતાં, બેસતાંઊઠતાં, બધી fVયાઓમાં,
ઈછાઅિનછાએ કÚક fહ|સા તે કયા+ જ કર: છે . તે fહ|સામાંથી નીકળવાનો તેનો
મહાયાસ હોય, તેની ભાવનામાં ક:વળ અ=ુકંપા હોય, તે Z ૂÆમમાં Z ૂÆમ જbં ુનો
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પણ નાશ ન ઈછે અને યથાશ ત તેને બચાવવાનો યાસ કર: તો તે અfહ|સાનો
" ૂSર@ છે . તેની  ૃિ!માં િનરં તર સંયમની  ૃs હશે. તેનામાં િનરં તર ક?ુણા
વધતી હશે. પણ કોઈ દ: હધાર@ બા fહ|સાથી સવ+થા %ુ ત નહk થઈ શક:.
વળ@ અfહ|સાના પડમાં જ અ¾ૈતભાવના રહ:લી છે . અને જો ાણીમા{નો અભેદ
હોય તો એકના પાપની અસર બીSની ઉપર થાય છે , તેથી મ=ુtય fહ|સાથી ક:વળ
અ4" ૃtટ નથી રહ@ શકતો. સમાજમાં રહ:લો મ=ુtય સમાજની fહ|સામાં અિનછાએ
પણ ભાગીદાર બને છે . zયાર: બે Sઓ વચે Gુs થાય યાર: અfહ|સાને
માનનાર Nય તનો ધમ+ તે Gુsને અટકાવવાનો છે . તે ધમ+= ું R પાલન ન કર@
શક: , Rનામાં િવરોધ કરવાની શ ત ન હોય, Rને િવરોધ કરવાનો અિધકાર
ા_ત ન થયો હોય, તે Gુsકાય+માં ભળે ; અને ભળતો છતો તેમાંથી પોતાને અને
પોતાના દ: શને તેમ જ જગતને ઉગારવાની હાfદë ક કોિશશ કર: .
માર: ~0ે રાzય મારફતે માર@ એટલે માર@ Sની 4થિત Zુધારવી હતી. Mુ ં
×^લંડમાં બેઠો ×^લંડના કાફલાથી Zુરdeત હતો. તે બળનો Mુ ં આમ ઉપયોગ કર@
તેનામાં રહ:લી fહ|સકતામાં સીધી ર@તે ભાગીદાર થતો હતો. તેથી જો માર: તે
રાzયની સાથે છે વટ: વહ:વાર રાખવો હોય, તે રાzયના વાવટા નીચે રહ: ું હોય,
તો કાં તો માર: Gુsનો ઉઘાડ@ ર@તે િવરોધ કર@ zયાં લગી તે રાzયની Gુsનીિત
બદલાય નહk યાં લગી તેનો સયા0હના શા માણે બfહtકાર કરવો જોઇએ,
અથવા તેના ભંગ કરવા યો^ય હોય તેવા કા= ૂનોનો સિવનય ભંગ કર@ Rલનો
ર4તો શોધવો જોઇએ, અથવા માર: Gુs ૃિ!માં ભાગ લઈ તેની સામે થવાનાં
શ ત અને અિધકાર મેળવવા જોઇએ. આવી શ ત મારામાં નહોતી. એટલે માર@
પાસે Gુsમાં ભાગ લેવાનો જ ર4તો રો હતો એમ મ1 મા£Gું
બં\ૂકવાન અને તેને મદદ કરનાર વચે અfહ|સાની \ૃtટએ કંઇ ભેદ નથી S·યો.
R માણસ }ટં ૂ ારાની ટોળ@માં તેની આવયકતા 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 }ટં ૂ ને િવષે }ટં ૂ ારાના Rટલો જ જવાબદાર છે . એ માણે િવચારતાં
લકરમાં ઘાયલની સારવાર કરવાના જ કામમાં રોકાઇ જનાર Gુsના દોષોમાંથી
%ુ ત નથી રહ@ શકતો.
આ િવચારો મ1 પોલાકનો તાર આવતા પહ:લાં જ કર@ % ૂક:લા હતા. તેમનો તાર
આવતાં મ1 તેની ચચા+ ક:ટલાક િમ{ોમાં કર@. Gુsમાં ભાગ લેવામાં મ1 ધમ+ મા£યો;
ને આR પણ તેનો િવચાર ક?ું hં તો મને ઉપરની િવચાર¡ેણીમાં દોષ નથી
લાગતો. dfટશ સાાzય િવષે Mુ ં યાર: R િવચારો ધરાવતો હતો તેને અ=ુસર@ને
મ1 ભાગ લીધો, તેથી તેનો મને પrાતાપ પણ નથી.
Mુ ં Sxું hં ક: મારા ઉપલા િવચારોની યો^યતા Mુ ં યાર: પણ બધા િમ{ોની પાસે
િસs નહોતો કર@ શBો. Ù ઝીણો છે . તેમાં મતભેદને અવકાશ છે . તેથી જ
અfહ|સાધમન
+ ે માનનારા ને Z ૂÆમ ર@તે તે= ું પાલન કરનારાઓ સમe બને તેટલી
4પtટતાથી મ1 મારો અdભાય રaૂ કય5 છે . સયનો આ0હ@ Jfઢને વળગીને જ
કંઇ કાય+ ન કર: , તે પોતાના િવચારને હઠ" ૂવક
+ ન વળગે, તેમાં દોષ હોવાનો
સંભવ હંમેશા માને, અને તે દોષ=ું ાન થાય યાર: ગમે તેટલાં જોખમો હોય તે
ખેડ@ને પણ તેનો 4વીકાર કર: ને ાયિrત પણ કર: .

www.mkgandhi.org

Page 437

સયના યોગો અથવા આમકથા

40.

19a .  Mк 

આમ ધમ+ સમને Mુ ં Gુsમાં પડPો તો ખરો, પણ માર: નસીબે તેમાં સીધો ભાગ
લેવા=ું ન આNGું એટ}ું જ નહk, પણ આવે નાaુક વખતે સયા0હ કરવા=ું ય
આવી પડુ.ં
zયાર: અમારાં નામો મંaુર થયાં ને ન`ધાયા યાર: અમને " ૂર@ કવાયત આપવાને
સા?ુ એક અમલદારને નીમવામાં આNયા=ું Mુ ં લખી X ૂBો hં. અમાર@ બધાની
સમજ એવી હતી ક:, આ અમલદાર Gુsની તાલીમ આપવા " ૂરતા અમારા %ુખી
હતા, બી બધી બાબતોમાં ુકડ@નો %ુખી Mુ ં હતો. મારા સાથીઓ યે
જવાબદાર@ માર@ હતી, ને તેમની માર યે; એટલે ક: માર@ મારફતે અમલદાર:
બIું 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 બMુ શાણા હતા. તેમણે મને ચેતNયો: 'ભાઈ જોજો. આ માણસ
એમની જહાંગીર@ 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 hં'. આ aુવાનો ઑ સફડ+ના
િવ±ાથ²ઓ હતા ને શીખવવાને સા?ુ આNયા હતા. અને તેમને વડા અમલદાર:
અમારા પેટાઉપર@ઓ તર@ક: ની°યા હતા. Mુ ં પણ સોરાબએ કહ:} ું જોઈ ગયો
હતો. મ1 સોરાબને સાંવન આ_Gું ને fફકર ન કરવા કKુ.ં પણ સોરાબ ઝટ
માને તેવા નહોતા.
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'તમે ભોળા છો. આ લોકો મી¦ું મી¦ું બોલીને તમને છે તરશે, ને પછ@ zયાર: તમાર@
¬ખ ઊઘડશે યાર: તમે કહ:શો: ચાલો સયા0હ કર@એ, ને પછ@ અમને iુવાર
કરશો,' સોરાબ હસતાં હસતાં બોTયા.
મ1 જવાબ વાQયો : 'મારો સાથ કરવામાં iુવાર@ િસવાય તમે બીaુ ં કોઈ દહાડો
Bાં અ=ુભNGું છે ? અને સયા0હ@ તો છે તરાવાને જ જ£મે છે ના? એટલે ભલે આ
સાહ:બ અને છે તર: . તમને મ1 હSરો વાર નથી કKું ક: છે વટ તો છે તરનાર જ
છે તરાય છે ?'
સોરાબ ખડખડાટ હસી પડPા: 'સા?ું, યાર: છે તરાયા કરો. કોક દહાડો
સયા0હમાં મરશો, ને તમાર@ પાછળ અમારા Rવાને લઈ જશો'.
આ શ³દો=ું 4મરણ કરતાં મMમ
ૂ િમસ હૉબહાઉસે અસહકારના સંગે મને લખેલા
બોલ યાદ આવે છે : 'તમાર: સયને ખાતર કોક દહાડો ફાંસીએ ચઢું પડ: તો મને
આrય+ નહk થાય. ઈર તમને સીધે ર4તે જ દોરો ને તમાર@ રeા કરો.'
સોરાબ સાથેની ઉપલી વાત તો અમલદાર ગાદ@નશીન થયા પછ@ના
આરં ભકાળમાં થયેલી; આરં ભ અને ~ત વચે= ું ~તર થોડા fદવસ=ું જ હb.ું પણ
તે દરિમયાન મને પસલીઓનો સખત વરમ ઊપડ@ આNયો. ચૌદ fદવસના
ઉપવાસ પછ@ મા?ું શર@?્ બરોબર બંધાGું તો નહોb ું જ, પણ કવાયતમાં મ1 " ૂરો
ભાગ લેવા માંડPો હતો, અને ઘણી વેળા ઘેરથી કવાયતની જ^યાએ ચાલીને જતો.
તે ~તર બે માઈલ=ું તો ખ?ું જ. આને ~ગે છે વટ: માર: ખાટલા=ું સેવન કરું
પડુ.ં
માર@ આ 4થિતમાં અમાર: કÛ°પમાં જવા=ું હb.ું બીSઓ યાં રહ:તા ને Mુ ં સાંR
પાછો ઘેર આવતો. અહk સયા0હનો સંગ ઊભો થયો. અમલદાર: પોતાનો
અમલ ભજNયો. તેમણે 4પtટ સંભળાNGું ક: બધી બાબતોમાં તે અમારા %ુખી છે .
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પોતાની %ુખયાર@ના બેચાર પદાથ+પાઠો પણ અમને ભણાNયા. સોરાબ માર@
પાસે પહ`યા. તે આ જહાંગીર@ સાંખવા તૈયાર નહોતા. તેમણે કKુ:ં 'બધા Mુકમો
તમાર@ મારફત જ મળવા જોઈએ. અયાર: તો આપણે તાલીમી છાવણીમાં છ@એ,
અને દર: ક બાબતમાં બેMદ
ૂ ા Mુકમો નીકળે છે . પેલાaુવાનો અને અમાર@ વચે
ઘણી બાબતોમાં ભેદ રાખવામાં આવે છે . આ સKું Sય તેમ નથી. આની ચોખવટ
b ુરત જ થવી જોઈએ, નહk તો આપxું કામ ભાંગી પડવા=ું છે . આ બધા
િવ±ાથ²ઓ અને બીS R આ કામમાં જોડાયા છે તે એક પણ બેMદ
ૂ ો Mુકમ
સાંખવાના નથી. 4વમાન સં0હ કરવા ઉપાડ:લા કામમાં અપમાન જ સહન કરવાં
એ નહk બને.'
Mુ ં અમલદારની પાસે ગયો, માર@ પાસે આવેલી બધી ફfરયાદો તેમને સંભળાવી.
તેમણે એક કાગળ લખી મને ફfરયાદો લેખી ર@તે જણાવવા કKુ,ં અને સાથે
પોતાના અિધકારની વાત કર@. તેમણે જણાNGું : 'ફfરયાદ તમાર@ મારફતે ન
થાય, ફfરયાદ તો પેટાઉપર@ઓ મારફતે મને સીધી જ કરવી જોઈએ.'
મ1 જવાબમાં જણાNGુ:ં 'માર: અિધકાર નથી ભોગવવો. લકર@ ર@તે Mુ ં તો સામા£ય
િસપાહ@ જ કહ:વા: પણ અમાર@ ુકડ@ના %ુખી તર@ક: તમાર: મને તેમના
િતિનિધ તર@ક: 4વીકારવો જોઈએ.' મ1 માર@ પાસે આવેલી ફfરયાદો પણ
જણાવી.: 'પેટાઉપર@ઓ અમાર@ b ુકડ@ને " ૂછàા િવના નીમવામાં આNયા છે , અને
તેમને િવશે ઘણો અસંતોષ ફ:લાયો છે ; એટલે તેમેને ખસેડવામાં આવે, અને
ંૂ
ુકડ@ને પોતાના ઉપર@ઓ Xટવાનો
અિધકાર આપવામાં આવે.'
આ વાત એમને ગળે ન ઊતર@. એમણે મને સંભળાNGું ક: આ ઉપર@ઓને ુકડ@
Xટ:ં ૂ એ વાત જ લકર@ િનયમની િવ?ુs છે , અને એ ઉપર@ઓને ખસેડવામાં આવે
તો આાપાલન=ું નામિનશાન ન રહ:.
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અમે સભા ભર@. સયા0હનાં ગંભીર ઓઅfરણામો સંભળાNયાં. લગભગ બધાએ
સયા0હના શપથ લીધા. અમાર@ સભાએ એવો ઠરાવ કય5 ક:, હાલના ઉપર@ઓ
ન ખસેડવામાં આવે અને ુકડ@ને નવા ઉપર@ઓ ન પસંદ કરવા દ: વામાં આવે, તો
અમાર@ ુકડ@ કવાયતમાં જવા=ું અને કÛ°પમાં જવા=ું બંધ કરશે.
મ1 અમલદારને એક કાગળ લખી મારો સખત અસંતોષ Sહ:ર: કય5, અને જણાNGું
ક: માર: અિધકાર નથી ભોગવવો, માર: તો સેવા કરવી છે , અને આ કામ સાંગોપાંગ
ઉતારું છે . મ1 તેમને એ પણ જણાNGું ક:, બોઅર Gુsમાં મ1 અિધકાર કશો ભોગNયો
નહોતો, છતાં કન+લ ગેલવે અને અમાર@ ુકડ@ વચે કદ@ કાંઈ તકરારનો સંગ
આNયો નહોતો, અને તે અમલદાર માર@ ુકડ@ની ઇછા 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^Gું ક: અમાર@ ુકડ@એ
સભા ભર@ને ઠરાવ કય5 એ જ લકર@ િનયમનો ગંભીર ભંગ હતો.
આ પછ@ મ1 fહ|દ@ વરને એક કાગળ લખીને બધી હક@કત જણાવી અમાર@
સભાનો ઠરાવ મોકTયો.
fહ|દ@ વર: મને જવાબમાં જણાNGું ક: દdeણ આfgકાની 4થિત aુદ@ હતી; અહk
તો èકડ@ના વડા અમલદારને પેટાઉપર@ઓ નીમવાનો હÉ છે , છતાં ભિવtયમાં તે
અમલદાર તમાર@ ભલામણ યાનમાં લેશે.
આ પછ@ તો અમાર: ઘણો પ{Nયવહાર થયો, પણ બધા કડવા અ=ુભવો આપી આ
કરણ લંબાવવા નથી ઇછતો.
પણ આટ}ું તો કા િવના ન જ ચાલે ક:, R અ=ુભવો આપણને રોજ fહ|\ુ4તાનમાં
થાય છે તેવા તે હતા. અમલદાર: ધમક@થી, કળથી અમારામાં >ટ પાડ@. ક:ટલાક
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શપથ લીધા છતાં કળને ક: બળને વશ થયા. આટલામાં નેટલી ઇ4પતાલમાં
અણધાર: લી સંnયામાં ઘાયલ િસપાહ@ઓ આવી પહ`યા, ને તેમની સારવારને
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
ં માં
પથાર@વશ હતો. પણ ુકડ@ના લોકોને મQયા કરતો હતો. િમ. રૉબèસન
+ ા સંબધ
Mુ ં સાર@ ર@તે આNયો હતો. તે મને મળવા આવી પહ`યા, ને બાક@ રહ:લાને પણ
મોકલવાનો આ0હ કય5. તેમણે નોખી ુકડ@Jપે જું એવી તેમની Z ૂચના હતી.
નેટલી ઇ4પતાલમાં તો ુકડ@એ %ુખીને તાબે રહ:વા=ું રહ:શે એટલે તેમની
માનહાિન નહk થાય, સરકારને તેમના જવાથી સંતોષ થશે, ને મોટા જથામાં
આવી ગયેલા જખમીઓની સારવાર થશે. મારા સાથીઓને અને મને આ Z ૂચના
ગમી, અને રહ@ ગયેલા િવ±ાથ²ઓ પણ નેટલી ગયા. એક Mુ ં જ દાંત પીસતો
પથાર@માં પડPો રો.
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41.  х%3  
િવલાયતમાં મને થયેલ પાંસળ@ના વરમની હક@કત Mુ ં લખી ગયો hં. આ રોગ
વખતે ગોખલે િવલાયતમાં આવી પહ`યા હતા. તેમની પાસે કÛલનબૅક અને Mુ ં
હમેશાં જતા. ઘણે ભાગે લડાઈની જ વાતો થતી. કÛલનબૅકને જમ+નીની u ૂગોળ
મોઢ: હતી, ને તેમણે Gુરોપની %ુસાફર@ iુબ કર@ હતી, એટલે ગોખલેને નકશો
કાઢ@ને લડાઈનાં 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, કાચાં
અને પાકાં ક:ળાં, લkmુ, b ુન=ું તેલ, ટમાટાં, &ા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 Zુધી
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: i ૂબ
આ0હ કય5 યાર: મ1 ચોવીસ કલાક િવચાર કરવાની રS માંગી. કÛલનબૅક ને Mુ ં
ઘેર આNયા. ર4તામાં મારો શો ધમ+ હતો તેની તેમની સાથે ચચા+ કર@. મારા
યોગમાં તે સાથે હતા. તેમને યોગ ગમતો હતો, પણ માર@ તdબયતને ખાતર
જો Mુ ં તે છોું તો ઠ@ક એવી તેમની પણ Mુ ં  ૃિ! જોઈ શBો. એટલે માર: પોતાની
મેળે જ ~તના+દને તપાસવો રો હતો.
રાત આખી િવચારમાં ગાળ@. જો યોગ આખો છોડ@ દ તો મારા કર: લા િવચારો
રગદોળાઈ જતા હતા. તે િવચારોમાં મને Bાંયે u ૂલ નહોતી લાગતી. ગોખલેના
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ેમને Bાં Zુધી વશ થવાનો ધમ+ હતો, અથવા શર@રરeાને સા?ુ આવા યોગો
ક:ટલે લગી છોડવા એ Ù હતો. તેથી મ1 એ યોગોમાંનો R ક:વળ ધમ+ની દtટએ
થતો હતો તે યોગને વળગી રહ@ બી બાબતોમાં દા તરને વશ વત+ ું એમ
િનrય કય5. \ૂધના યાગમાં ધમ+ભાવનાને ધાનપદ હb.ું કલક!ામાં ગાયભ1સ
ં હતી. Rમ માંસ તેમ Sનવર=ું \ૂધ
ઉપર થતી \ુtટ fVયાઓ માર@ સામે % ૂિતªમત
પણ મ=ુtયનો ખોરાક નથી એ વ4b ુ પણ માર@ પાસે હતી. તેથી \ૂધના યાગને
વળગી રહ:વાનો િનrય કર@ને Mુ ં સવાર: ઊઠPો. એટલા િનrયથી મા?ું મન બMુ
હળું થGુ.ં ગોખલેનો ભય હતો. પણ તે મારા િનrયને માન આપશે એવો મને
િવાસ હતો.
સાંR નેશનલ dલબરલ લબમાં અમે તેમને મળવા ગયા. તેમણે b ુરત Ù કય5:
'ક:મ દા તર=ું કહ:} ું માનવાનો િનrય કય5 ના ?'
મ1 હળવેથી જવાબ આ_યો: 'Mુ ં બIું કર@શ, પણ એક વાતનો આ0હ તમે ન
કરશો. \ૂધ અને \ૂધના પદાથ5 અથવા માંસાહાર Mુ ં નહk લ. તે ન લેતાં શર@ર
પડ: તો પડવા દ: વામાં ધમ+ છે એમ મને તો લાગે છે .'
'આ તમારો છે વટનો િનણ+ય છે ?' ગોખલી " ૂછÒુ.ં
'મને લાગે છે ક: Mુ ં બીજો જવાબ નહk આપી શ[ું. Mુ ં Sxું hં 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.
એમાં Mુ ં ધમ+ નથી જોતો. પણ હવે Mુ ં આ0હ નહk ક?ું'. એમ બોલી વરાજ મહ:તા
ભણી વળ@ને તેમને કKુ:ં 'હવે ગાંધીને ન પજવજો. તે કહ: છે તે મયા+દામાં તેમને
R દઈ શકાય તે દ: જો.'
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દા તર: નાiુશી બતાવી પણ લાચાર થયા. મને મગ=ું પાણી લેવાની સલાહ
આપી. તેમાં fહ|ગનો વઘાર નાખવા=ું Z ૂચNGુ.ં મ1 તેમ કરવાની હા પાડ@. એકબે
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@
શાંિત થતી. પણ માર@ મયા+દાઓથી તે બMુ અકળાતા. દરિમયાન ગોખલે લંડન=ું
ઑ ટોબર-નવે°બર=ું I ૂમસ સહન નV@ શક: તેથી દ: શ જવા રવાના થયા.
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42.

7 3

 g  к2 ?

પાંસળ@નો \ુખાવો નહોતો મટતો તેથી Mુ ં ગભરાયો. દવાના ઉપચારથી નહk પણ
ખોરાકના ફ:રફારથી અને કંઈ બા ઉપચારથી દદ+ જું જ જોઈએ એટ}ું Mુ ં
Sણતો હતો.
સને ૧૮૯૦માં અાહાર@ અને ખોરાકના ફ:રફારથી દદ5નો ઇલાજ કરનાર દા તર
ઍdલ£સનને Mુ ં મQયો હતો. તેમને મ1 બોલાNયા. તે આNયા. તેમેને શર@ર બતાNGુ,ં
ને \ૂધના મારા િવરોધની વાત કર@. તેમણે મને b ુરત 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 Z ૂક@ રોટ@ અને કાચાં શાકો ઉપર ને
ફળો ઉપર રહ:વા કKુ.ં કાચાં શાકમાં % ૂળા, _યાજ અને એવાં % ૂdળયાં તથા
લીલોતર@, અને મેવામાં %ુnયવે નારં ગી. શાકોને ખમણીને ક: વાટ@ને ખાવાનાં
હતાં. મ1 આમ {ણેક fદવસ ચલાNGુ,ં પણ કાચાં શાકો બMુ ફાNયાં નહk. આ
યોગને " ૂરો £યાય આપી શ[ું એું મા?ું શર@ર નહોb,ું ને એવી ¡sા નહોતી. આ
ઉપરાંત તેમણે ચોવીસે કલાક બાર@ઓ iુTલી રાખવા=ુ.ં રોજ નવશેક: પાણીએ
નાહવા=ુ,ં \ુખતા ભાગ ઉપર તેલ ચોળવા=ું અને પાથી અરધો કલાક iુTલી
હવામાં ફરવા=ું Z ૂચNGુ.ં આ બIું મને ગ°Gુ.ં ઘરમાં તો g:£ચ ઢબની બાર@ઓ હતી.
તે આખી ઉઘાડવાથી વરસાદ=ું પાણી આવb ું હb.ું ઉપર=ું અજવાdળGું iુT}ું
કરાય તેમ નહોb.ું તેથી તેને આખો કાચ ભંગાવીને યાંથી ચોવીસે કલાક હવા
આવવાની સગવડ કર@. g:£ચ બાર@ વાછંટ ન આવે તેટલી ઉઘાડ@ રાખતો.
આ બIું કરવાથી તdબયત કંઈક Zુધર@. સાવ સાર@ તો ન જ થઈ. કોઈ કોઈ વાર
લેડ@ િસિસdલયા રૉબèસ+ મને જોવા આવતાં તેમનો પfરચય સારો હતો. તેમની
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મને \ૂધ િપવડાવવાની બળ ઈછા હતી. તે તો લ નહk, એટલે \ૂધના
¤ુણવાળા પદાથ5ની તેમણે શોધ ચલાવી. તેમના કોઈ િમ{ે તેમને 'માTટ: ડ િમTક'
બતાNGુ,ં ને અણSણપણે તેમણે કKું ક: એમાં \ૂધનો 4પશ+ સરખોયે નથી, પણ
રસાયણી યોગથી બનાવેલી \ૂધના ¤ુણવાળ@ u ૂક@ છે . લેડ@ રૉબèસ+ને માર@
ધમ+લાગણી તરફ બMુ આદર હતો એમ Mુ ં Sણી ગયો હતો. તેથી મ1 તે u ૂક@ને
પાણીમાં િમલાવીને પીધી. મને તેમાં \ૂધના Rવો જ 4વાદ આNયો. પાણી પીધા
પછ@ ઘર " ૂછàા Rું મ1 કGુ.H બાટલી પરનો કાગળ વાંચતાં મા} ૂમ પડું 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 ઉતાવળાં
ઉતાવળાં ઘેર આNયાં. પોતાની fદલગીર@ Sહ:ર: કર@. તેમના િમ{ે બાટલી ઉપરનો
ે ો જ નહk. મ1 આ ભલી બાઈને આાસન આ_Gુ,ં ને તેમણે ત4દ@
કાગળ વાંચલ
લઈ મેળવેલા પદાથન
+ ો ઉપયોગ મારાથી ન થાય તેની માફ@ માગી. અણSણપણે
મારાથી u ૂક@ લેવાઈ તેને સા?ુ અને પrા!ાપ ક: ાયિr!=ું કારણ નથી એ પણ
જણાNGુ.ં
લેડ@ રૉબèસન
+ ી સાથેનાં બીSં મIુર 4મરણો છે તે Mુ ં % ૂક@ દ: વા ઈhં hં. એવાં
4મરણો ઘણાં છે ક: Rનો મહાન આ¡ય ઘણી િવપિ!ઓ ને િવરોધોમાં મને મળ@
શBો છે . ¡sા» આવાં મીઠાં 4મરણોમાં aુએ છે ક: ઈર \્ :ખJપી કડવાં ઔધો
આપે છે તેની સાથે મૈ{ીનાં મીઠાં અ=ુપાનો પણ આપે જ છે .
દા તર ઍdલ£સને બી %ુલાકાતે વધાર: ¶ટ % ૂક@, અને ચરબીને સા?્ Z ૂકા
મેવા=ું એટલે મગફળ@ આfદ બીજો=ું માખણ અથવા b ુન=ું તેલ લેવા=ું કKુ.ં
કાચાં શાકો ન ગમે તો તેને રાંધીને ચોખાની સાથે લેવા કKુ.ં આ Zુધારો મને
અ=ુ[ૂળ આNયો.
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પણ દદ+ સાવ નાm ૂદ ન થGુ.ં સંભાળની જJર તો હતી જ. ખાટલો ન છોડ@ શBો.
દા તર મહ:તા વખતોવખત તપાસી જતા જ. 'મારો ઇલાજ કરો તો હમણાં સાS
ક?ું.' એ તો હમેશાં એમના મોઢામાં હb ું જ.
આમ ચાલGું હb ું તેવામાં િમ. રૉબèસ+ એક દહાડો આવી ચડPા, ને તેમણે મને
દ: શ જવાનો આ0હ કય5: 'આ હાલતમાં તમે નેટલી કદ@ નહk જઈ શકો. સખત
ઠંડ@ તો હaુ હવે આવશે. મારો તો ખાસ આ0હ છે ક: તમે હવે દ: શ Sઓ અને યાં
સાS થાઓ. યાં લગી લડાઈ ચાલતી હશે તો મદદ કરવાના ઘણાયે સંગો
તમને મળશે જ. નહk તો તમે અહk કGુH છે તે ઓhં 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. િવલાયતમાં અમે
સાથે જ રહ:તા હતામ. પણ લડાઈને લીધે જમ+ન લોકો ઉપર i ૂબ S_તો હતો, ને
કÛલનબૅક સાથે આવી શકવા િવશે અમને બધાને શક હતો. તેમને સા?ુ પાસ
મેળવવા મ1 ઘણો યન કય5. િમ. રૉબèસ+ પોતે તેમેને પાસ મેળવી આપવા
iુશી હતા. તેમણે બધી હક@કતનો તાર વાઇસરૉય ઉપર કય5. પણ લૉડ+ હાfડગનો
સીધો ને સટ જવાબ આNયો: 'અમે fદલગીર છ@એ, પણ અયાર: આું કqું જોખમ
વહોરવા તૈયાર નથી'. અમે બધા આ જવાબની યો^યતા સમzયા. કÛલનબૅકના
િવયોગ=ું \ુ:ખ મને તો થGું જ, પણ મારા કરતાં તેમને વધાર: થGું એ Mુ ં જોઈ
ૂ ને વણકર=ું સા\ું વન
ં ખેત
શBો. તેઓ fહ|દ આવી શBા હોત તો આR Zુદર
Nયતીત કરતા હોત. હવે તેઓ દdeણ આfgકામાં પોતા=ું અસલી વન Nયતીત
કર: છે , ને 4થપિતનો ધંધો ધમધોકાર ચલાવી રા છે .
અમે {ીS વગ+ની fટfકટ મેળવવા યન કય5. પણ પી. ઍ£ડ ઓ.ની
આગબોટોમાં {ીS વગ+ની fટfકટ નહોતી મળતી, તેથી બીS વગ+ની લેવી પડ@.
દdeણ આfgકાથી સાથે બાંધેલો ક:ટલોક ફળાહાર R આગબોટોમાં ન જ મળ@ શક:
એ તો સાથે લીધો જ હતો. બીજો આગબોટમાંથી મળે તેમ હb.ું
દા. મહ:તાએ શર@રને તો મીþઝ _લા4ટરના પાટાથી બાંધી % ૂÎું 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 %ુnયવે Z ૂકો ને લીલો મેવો જ કર@ નાnGુ.ં તdબયત
fદવસે fદવસે Zુધરતી ચાલી, ને Zુએઝની ખાડ@માં પહ`યા તેટલા Zુધીમાં બMુ
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સાર@ થઈ ગઈ. જોક: શર@ર નબ»ં હb ું છતાં મારો ભય ગયો, ને Mુ ં ધીમે ધીમે રોજ
થોડ@ કસરત વધારતો ગયો. આ qુભ ફ:રફાર મા{ qુs ને સમશીતોtણ હવાને
આભાર@ હતો એમ મ1 મા£Gુ.ં
"ુરાણા અ=ુભવને લીધે ક: ગમે તે કારણસર હોય, પણ ~0ેજ ઉતા?ુઓ અને
અમાર@ વચે Mુ ં R ~તર અહk ભાળ@ શBો તે દdeણ આfgકાથી આવતાં પણ
નહોb ું ભાQGુ.ં યાં પણ ~તર તો હb,ું પણ અહk તેથી aુદા જ કાર=ું લા^Gુ.ં
કોઈ કોઈ ~0ેજની સાથે વાતો થતી પણ તે 'સાહ:બ સલામ' " ૂરતી જ. ½દયની
ભેટ ન થઈ. દdeણ આfgકાની 4ટ@મરમાં તેમ જ દdeણ આfgકામાં ½દયની ભેટો
થઈ શક@ હતી. આવા ભેદ=ું કારણ Mુ ં તો એમ જ સમzયો ક: આ 4ટ@મરોમાં
~0ેજને મન Mુ ં રાzયકતા+ hં, ને fહ|દ@ને મન પરાયા શાસન નીચે hં, એ ાન
S·યેઅS·યે પણ કામ કર@ રKું હb.ું
આવા વાGુમાંથી ઝટ ¶ટવા ને દ: શ પહ`ચવા Mુ ં આb ુર થઈ રો હતો. ઍડન
પહ`ચતાં કંઈક ઘેર પંહોયા Rવો ભાસ આNયો. ઍડનવાળા સાથે અમને ઠ@ક
ં દdeણ આfgકામાં જ બંધાયો હતો; ક:મ ક: ભાઈ ક:કોબાદ કાવસ દ@નશા
સંબધ
ડરબન આવી ગયા હતા, ને તેમની ને તેમનાં પની સાથે મને સારો પfરચય થઈ
ં ઈ પહ`યા. R દ: શમાં ૧૯૦૫માં પાછા
X ૂBો હતો. થોડા જ fદવસમાં અમે %ુબ
ફરવાની આશા રાખતો હતો, યાં દશ વષ- પાછો પહ`ચી શBો તેથી મને બMુ
ં
આનંદ થયો. %ુબઈમાં
ગોખલેએ મેળાવડા વગેર:ની ગોઠવણો કર@ જ % ૂક@ હતી.
ં ઈ આવી પહ`યા હતા. તેમની ભેટ કર@,
તેમની તdબયત નાaુક હતી, પણ %ુબ
ં ઈ
તેમના વનમાં શમી જઈ, મારા ઉપરથી ભાર ઉતાર@ નાખવાની હ`શે Mુ ં %ુબ
પહ`યો હતો. પણ િવધાતાએ aુદો જ ઘાટ ઘડ@ રાnયો હતો.
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44. к4% к=K%к 
fહ|\ુ4તાનમાં આNયા પછ@ મારા વનની ગિત ક:મ ચાલી તેના વણ+ન પર
આવતાં પહ:લાં મ1 ઇરાદા" ૂવ+ક છોડ@ દ@ધેલા ક:ટલાક ભાગમાંનો થોડો આપવાની
જJર જણાઈ છે . ક:ટલાક વÉલ િમ{ોએ વક@લાતના સમયનાં ને વક@લ તર@ક:નાં
4મરણોની માગણી કર@ છે . આ 4મરણો એટલાં બધાં છે ક: તે ભરવા બેZ ું તો તે= ું
જ એક "ુ4તક થઈ Sય. એવાં વણ+નો મ1 R મયા+દા ¬ક@ છે તેની બહાર Sય
છે . પણ ક:ટલાંક R સયને લગતાં છે તે આપવાં કદાચ અ=ુdચત નહk ગણાય.
મને યાદ છે તે માણે, Mુ ં એમ તો જણાવી ગયો hં ક: વક@લાતના ધંધામાં મ1 કદ@
અસયનો યોગ નથી કય5, ને વક@લાતનો મોટો ભાગ ક:વળ સેવા અથ- જ
અિપªત હતો, અને તેને સા?ુ ખીસાખચ+ ઉપરાંત Mુ ં કqું ન લેતો; ક:ટલીક વેળા
ખીસાખચ+ પણ Sતે કરતો. મ1 માને} ું ક: આટલી િતા એ િવભાગને ~ગે બસ
હતી. પણ િમ{ોની માંગણી તેથી આગળ Sય છે . તેઓ માને છે ક: જો Mુ ં સય
SળNયાના સંગો=ું આhંપાત»ં પણ વણ+ન આ"ું તો વક@લોને તેમાંથી કંઈક
Sણવા=ું મળે .
વક@લાતના ધંધામાં aૂ¦ું બોTયા િવના ન જ ચાલે એમ Mુ ં િવ±ાથ² તર@ક: પણ
સાંભળતો. માર: તો aૂ¦ું બોલીને નહોb ું પદ જોઈb ું ક: નહોતો પૈસો જોઈતો. એટલે
આ વાતોની અસર માર@ ઉપર નહોતી પડતી.
દdeણ આfgકામાં આની કસોટ@ તો ઘણી વાર થયેલી. Mુ ં Sxું ક: સામા પeના
સાથીઓને ભણાવવામાં આNયા છે , ને Mુ ં જરાક પણ અસીલને ક: સાeીને aૂ¦ું
બોલવામાં ઉ!ેજન આ"ુ,ં તો અસીલનો ક:સ જતાય. પણ મ1 હમેશાં આ લાલચ
જતી કર@ છે . એવા એક જ સંગ=ું મને 4મરણ છે ક: zયાર: અસીલનો ક:સ યા
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પછ@ મને એવો શક પડPો ક: અસીલે મને છે તય5 છે . મારા ~તરમાં પણ હમેશાં
એમ જ રહ:b ું ક:, જો અસીલનો ક:સ સાચો હોય તો ત મળજો અને ખોટો હોય તો
હાર થજો. ફ@ લેવામાં મ1 હારત ઉપર ફ@નો દર %ુકરર કયા+= ું મને 4મરણ નથી.
અસીલ હાર: ક: તે, Mુ ં તો હમેશાં મહ:નતાxું જ માંગતો ને ત થતાં પણ તેની
જ આશા રાખતો. અસીલને થમથી જ કહ@ દ: તો: 'aૂઠો ક:સ હોય તો માર@ પાસે
આશા જ ન રાખશો.' છે વટ: 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 સંગ એવો આNયો ક: zયાર: માર@ બMુ સખત પર@eા થઈ. મારા સારામાં
ં ૂ ો હતી. ક:સ બMુ
સારામાંના એક અસીલનો આ ક:સ હતો. તેમાં નામાંની ભાર: ¤ચ
લાંબો ચાTયો હતો. ઘણી અદાલતોમાં તેમાંના કંઈક ભાગો ગયેલા. છે વટ: કોટú
નીમેલા fહસાબ Sણકાર પંચને તેનો fહસાબી ભાગ સ`પવામાં આNયો હતો.
પંચના ઠરાવમાં અસીલની " ૂર@ ત હતી. પણ તેના fહસાબમાં એક નાનકડ@
પણ ગંભીર u ૂલ રહ@ ગઈ હતી. જમેઉધારની રકમ પચની સરતX ૂકથી ઊલટ@
લેવાઈ ગઈ હતી. સામેના પeે આ પંચનો ઠરાવ રદ કરવાની અર કર: લી.
અસીલ તરફથી Mુ ં નાનો વક@લ હતો. મોટા વક@લે પંચની u ૂલ જોઈ હતી. પણ
તેમનો અdભાય હતો ક: પંચની u ૂલ કm ૂલ કરવા અસીલ બંધાયેલા નહોતા.
પોતાની સામેની હક@કત કm ૂલ કરવા કોઈ વક@લ બંધાયેલ નથી એમ તેમનો
4પtટ અdભાય હતો. મ1 કKુ,ં 'આ ક:સમાં રહ:લી u ૂલ કm ૂલ થવી જજોઈએ.'
મોટા વક@લે કKુ:ં 'એમ થાય તો કોટ+ આખો ઠરાવ રદ કર: એવો " ૂરો ભય છે , ને
એવા જોખમમાં અસીલને કોઈ શાણો વક@લ ન નાખે. Mુ ં તો એ જોખમ વહોરવા
કદ@ તૈયાર ન થા. ક:સ પાછો ઊખળે તો અસીલ ક:ટલા ખચમ
+ ાં ઊતર: , ને છે વટ
પfરણામ qું આવે તે કોણ કહ@ શક: ?'
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આ સંવાદ વખતે અસીલ હાજર હતા.
મ1 કKુ,ં 'મને તો લાગે છે ક: અસીલ અને આપણે બે એવાં જોખમો તો વહોરવાં
જ જોઈએ. આપણી કm ૂલત િવના પણ કોટ+ u ૂલભર: લો ઠરાવ u ૂલ જણાતાં બહાલ
રાખે એવો શો િવાસ ? અને u ૂલ Zુધારવા જતાં અસીલને =ુકસાન વેઠું પડ:
તો શી હરકત હોય ?'
'પણ આપણે u ૂલ કm ૂલ કર@એ તો ના ?' મોટા વક@લ બોTયા.
'આપણે u ૂલ કm ૂલ ન કર@એ તોયે કોટ+ તે u ૂલ ન પકડ:, અથવા સામેનો પe પણ
નહk શોધે, એવી પણ શી ખાતર@ ?' મ1 જવાબ આ_યો.
'યાર: એ ક:સમાં તમે દલીલ કરશો ? u ૂલ કm ૂલ કરવાની શરતે Mુ ં તેમાં હાજર
રહ:વા તૈયાર નથી,' મોટા વક@લ દઢતા" ૂવક
+ બોTયા.
મ1 નતા" ૂવક
+ કKુ,ં 'જો તમે ન જ ઊભા રહો, ને અસીલ ઇછે તો Mુ ં ઊભવા
તૈયાર hં. જો u ૂલ કm ૂલ ન કર@એ તો મારાથી આ ક:સમાં કામ થું અસંભિવત
મા=ું hં.'
આટ}ું કહ@ મ1 અસીલ સામે જોGુ.ં અસીલ જરા અકળાયા. ક:સમાં Mુ ં તો
આરં ભકાળથી જ હતો. અસીલનો િવાસ માર@ ઉપર " ૂરો હતો. મારા 4વભાવથી
સં" ૂણ+ ર@તે વાક:ફ હતા. તેમણે કKું : 'ભલે યાર: , તમે જ અદાલતમાં ઊભા રહ:જો.
u ૂલ કm ૂલ કરજો. હારવા=ું નસીબમાં હશે તો હાર@ જઈqુ.ં સાચાનો બેલી ઈર
તો છે જ ના ?'
Mુ ં રા તો. 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.
અદાલતમાં qું થGું તે હવે પછ@.
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45. %к4 ?
માર@ સલાહની યો^યતા િવશે મને %ુ§લ શંકા નહોતી. પણ તે ક:સને " ૂરો £યાય
આપવાની માર@ યો^યતા િવશે શંકા "ુtકળ હતી. એવા જોખમવાળા ક:સની દલીલ
વfરtઠ અદાલતમાં માર: કરવી એ મને બMુ જોખમભર: } ું લા^Gુ.ં તેથી મનમાં
Ë ૂજતો Ë ૂજતો Mુ ં £યાયાધીશોની સામે ઊભો રો. Rવી પેલી u ૂલની વાત નીકળ@
તેવા જ એક £યાયાધીશ બોલી ઊઠPા :
આ ચાલાક@ ન કહ:વાય ?'
Mુ ં રાતોપીળો થયો. zયાં ચાલાક@ની ગંધ સરખીય નહોતી યાં ચાલાક@નો શક
ે ી જ zયાં જજ ભરમાયા છે યાં આ કઠણ ક:સ ક:મ
આવે એ અસ લા^Gુ.ં 'પહ:લથ
તી શકાય ?' મ1 મનમાં િવચાGુ.H
મારા રોષને મ1 દબાNયો, અને શા£ત થઈ જવાબ આ_યો:
'મને આrય+ થાચ છે ક: આપ " ૂર@ હક@કત સાંભQયા પહ:લાં જ ચાલાક@નો આરોપ
% ૂકો છો ?'
'Mુ ં આરોપ નથી % ૂકતો, મા{ શંકા ઉઠાું hં, 'જજ બોTયા.
'આપની શંકા જ મને તો આરોપJપ લાગે છે . માર@ હક@કત સમSું ને પછ@
શંકાને 4થાન હોય તો આપ અવય શંકા ઉઠાવજો,' મ1 ઉ!ર આ_યો.
'Mુ ં fદલગીર hં ક: મ1 તમને અધવચમાં રોBા છે . તમારો iુલાસો સમSવો.' જજ
શાંત થઈ બોTયા.
માર@ પાસે iુલાસાને સા?ુ સં" ૂણ+ મસાલો હતો. આરં ભકાળમાં જ શંકા 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" ૂવ+ક સાંભળ@, ને તેઓ સમzયા ક:
u ૂલ સરતX ૂકથી જ થયેલી છે ; ને ઘણા પfર¡મે તૈયાર થયેલો fહસાબ રદ કરવો
એ તેમને ન ?ુGુ.ં
સામેના વક@લને તો ખાતર@ જ હતી ક: u ૂલના અ4વીકાર પછ@ તેમને બMુ દલીલ
કરવાપxું નહk રહ:. પણ જજો આવી 4પtટ ને Zુધર@ શક: તેવી બાબતમાં પંચનો
ઠરાવ રદ કરવા %ુ§લ તૈયાર નહોતા. સામા પeના વક@લે "ુtકળ માથા[ૂટ કર@,
પણ R જજને શંકા ઊઠ@ હતી તે જ મારા fહમાયતી થઈ બેઠા હતા.
'િમ. ગાંધીએ u ૂલ કm ૂલ ન કર@ હોત તો તમે qું કરત ?' જજ બોTયા.
'R fહસાબના િવશારદને અમે ની°યા તેના કરતાં વધાર: હોિશયાર ક: ામાdણક
િવશારદને અમે Bાંથી લાવીએ ?'
'તમે તમારો ક:સ બરોબર Sણો છો એમ અમાર: માનું જોઈએ. હરકોઈ fહસાબના
અ=ુભવી u ૂલ કર@ શક: એવી u ૂલ ઉપરાંત બી u ૂલ તમે ન બતાવી શકો તો
કાયદાની નવી બાર@ને લીધે બે પeોને નવેસરથી ખચ+માં ઇતારવા અદાલત
તૈયાર નહk થાય. ને તમે કહ:શો ક: અદાલતે જ આ ક:સ નવેસરથી સાંભળવો એ
બનવાજોગ નથી.'
આવી ને આવી Sતની અનેક દલીલોથી વક@લને શા£ત કર@, u ૂલ Zુધાર@ને
અથવા એટલી u ૂલ Zુધાર@ને ફર@ ઠરાવ મોકલવાનો Mુકમ પંચ ઉપર કર@, તે
Zુધર: લા ઠરાવને બહાલ રાnયો.
મારા હષ+નો પાર ન રો. અસીલ અને મોટા વક@લ રા થયા, ને વક@લાતના
કામમાં પણ સય Sળવીને કામ થઈ શક: એવી માર@ મા£યતા દઢ થઈ.
ધંધાથ- કર: લી વક@લાતમા{ના % ૂળમાં R દોષો રહ:લા છે તેને આ સયની રeા
ઢાંક@ નથી શકતી એ વાંચનાર: યાદ રાખવાની જJર છે .
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46. F %

L L9

નાતાલ અને Âા£સવાલની વક@લાતમાં એ ભેદ હતો ક: નાતાલમાં ઍþવોક:ટ અને
ઍટન² એવો ભેદ હોવા છતાં, બે બધી કોટ+માં એકસરખી ર@તે વક@લાત કર@
ં ઈના Rવો ભેદ હતો. યાં અસીલની સાથેનો બધો
શકતા, zયાર: Âા£સવાલમાં %ુબ
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 ધંધો જ કર@ શક:.
નાતાલમાં મ1 ઍþવોક:ટનો પરવાનો લીધેલો, Âા£સવાલમાં ઍટન²નો. ઍþવોક:ટ
તર@ક: Mુ ં fહ|દ@ઓની સાથે સીધા સંગમાં ન આવી શકત ને ગોરા ઍટન² મને ક:સો
આપે એું વાતાવરણ દdeણ આfgકામાં નહોb.ું
Âા£સવાલમાં આમ વક@લાત કરતાં માજ4Â: ટની કોટ+માં તો ઘણી વેળા Mુ ં જઈ
શકતો. આમ કરતાં એક સંગ એવો આNયો ક: zયાર: ચાલતા ક:સ દરિમયાન મ1
જોGું ક: મારા અસીલે મને છે તરો હતો. તેનો ક:સ aૂઠો હતો. પkજરામાં ઊભો તે
b ૂટ@ પડતો હતો. આથી મ1 માજ4Â: ટને અસીલની સામે ઠરાવ આપવા કKું ને
બેસી ગયો. સામેનો વક@લ આrયચ
+ fકત થયો. માજ4Â: ટ iુશી થયો. અસીલને મ1
ઠપકો આ_યો. તેને ખબર હતી ક: Mુ ં ખોટા ક:સો નહોતો લેતો. તેણે આ વાત કm ૂલ
કર@ ને મ1 િવરોધી ઠરાવ માગી લીધો તેને સા?ુ તે ¤ુ4સે ન થયો એમ Mુ ં મા=ું hં.
ગમે તેમે હોય પણ માર@ વત+xકં ૂ ની માઠ@ અસર મારા ધંધા પર ન પડ@ ને કોટ+માં
મા?ું કામ સરળ થGુ.ં મ1 એમ પણ જોGું ક:, માર@ સયની આવી " ૂSથી
ુ માં પણ માર@ િતtઠા વધી હતી ને િવdચ{ સંજોગો છતાં તેઓમાંના
વક@લબંIઓ
ક:ટલાકની ીિત Mુ ં સંપાદન કર@ શBો હતો.
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વક@લાત કરતાં એક એવી ટ: વ પણ મ1 પાડ@ ક: મા?ું અાન Mુ ં ન અસીલ પાસે
hપાવતો, ન વક@લો પાસે. zયાં zયાં મને ખબર ન પડ: યાં યાં અસીલને બીS
વક@લની પાસે જવા=ું કહ:તો અથવા મને રાખે તો વધાર: અ=ુભવી વક@લની
સલાહ લઈને કામ કરવા=ું કહ:તો. િનખાલસતાને લીધે અસીલોનો અi ૂટ ેમ ને
િવાસ સંપાદન કર@ શBો હતો. મોટા વક@લની પાસે જતાં R ફ@ આપવી પડ:
તેના પૈસા પણ તેઓ રા થઈને આપતા.
આ િવાસ ને ેમનો " ૂર: " ૂરો ઉપયોગ મને Sહ:ર કામમાં મQયો.
આગલાં કરણોમાં Mુ ં જણાવી ગયો hં ક: દdeણ આfgકામાં વક@લાત કરવાનો હ:b ુ
ક:વળ લોકસેવા હતો. આ સેવાને ખાતર પણ માર: લોકોનો િવાસ સંપાદન
કરવાની આવયકતા હતી. ઉદાર fદલના fહ|દ@ઓએ પૈસા લઈને કર: લી
વક@લાતને પણ સેવા તર@ક: માની ને zયાર: તેમને તેમના હકોને સા?ુ Rલનાં
\ુ:ખ વેઠવાની સલાહ આપી યાર: તેમનામાંના ઘણાએ તે સલાહનો 4વીકાર
ાન" ૂવક
+ કરવા કરતાં, મારા ઉપરની તેમની ¡sાને લઈને અને માર@ ઉપરના
ેમને વશ થઈને કર: લો.
આ લખતાં વક@લાતનાં આવાં મીઠાં ઘણાં 4મરણો માર@ કલમે ચડ: છે . સ1કડો
અસીલો ટળ@ િમ{ો થયા, Sહ:ર સેવામાં મારા સાચા સાથી બ£યા, ને મારા કઠ@ન
વનને તેમણે રસમય કર@ % ૂÎુ.ં
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47. F % ~%L к= W9 ?
પારસી ?ુ4તમના નામથી તો આ કરણો વાંચનાર સાર@ પેઠ: વાક:ફ છે . પારસી
?ુ4તમ એક@વખતે અસીલ અને Sહ:ર કામમાં સાeી બ£યા; અથવા તેમને િવશે
તો એમ પણ કહ:વાય ક: તે થમ સાeી બ£યા ને પછ@ અસીલ. તેમનો િવાસ મ1
એટલે લગી સંપાદન કય5 હતો ક: તેમના ખાનગી ઘરNયવહારમાં પણ તે માર@
સલાહ માગતા ને તેને અ=ુસરતા. તેમને દરદ થાય તોપણ તેમાં માર@ સલાહની
જJર જણાતી, ને અમાર@ રહ:ણી વચે ઘણો તફાવત હોવા છતાં તે મારા
ઉપચારોનો અમલ પોતાના િવશે કરતા.
આ સાથી ઉપર એક વેળા મોટ@ આપિ! આવી પડ@. જોક: પોતાના વેપારની પણ
ઘણી વાતો કરતા છતાં એક વાત તો તેમણે મારાથી hપાવી હતી. પારસી
ં ઈ-કલક!ાથી માલ મગાવતા તેને ~ગે આ ચોર@
?ુ4તમ દાણચોર@ કરતા. %ુબ
થતી. બધા અમલદારોની સાથે તેમને સારો બનાવ હતો, તેથી કોઈ તેમની ઉપર
શક જ ન લાવે. R ભરિતયાં તે રaૂ કર: તેની ઉપર દાણની ગણતર@ થાય. એવાયે
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 ?ુ4તમની ચોર@ પકડાઈ. માર@ પાસે દોડ@ આNયા. ¬ખમાંથી ¬Zુ ઝર:
છે , ને પારસી બોલે છે : 'ભાઈ મ1 તમને છે તયા+ છે . મા?ું પાપ આR ઉઘાું પડું
છે . મ1 દાણની ચોર@ કર@ છે . હવે માર: નસીબે તો Rલ જ હોય. અને Mુ ં તો
પાયમાલ થવાનો. આ આફતમાંથી તો તમે જ મને બચાવી શકો. મ1 તમારાથી
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કંઈ hપાNGું નથી. પણ વેપારની ચોર@માં તમને qું કહ: ું હોય, એમ સમ મ1 આ
ચોર@ hપાવી. હવે પ4તા hં.'
મ1 ધીરજ આપી ને કKુ:ં 'માર@ ર@ત તમે Sણો છો. છોડાવું ન છોડાવું તો
iુદાને હાથ છે . ¤ુનો કm ૂલ કર@ને છોડાવાય તો જ Mુ ં તો છોડાવી શ[ું.'
આ ભલા પારસી=ું મ` પડુ.ં
'પણ મ1 તમાર@ પાસે કm ૂલ કGુH એટ}ું બસ નહk ?' ?ુ4તમ શેઠ બોTયા.
'તમે ¤ુનો તો સરકારનો કય5, ને માર@ પાસે કm ૂલો તેમાં qું વળે ?' મ1 હળવે
જવાબ વાQયો.
'માર: છે વટ: કરું તો છે તમે કહો તે જ, પણ મારા aૂના વક@લ- છે તેમની સલાહ
લેશો ના ? એ મારા િમ{ પણ છે ,' પારસી ?ુ4તમએ કKુ.ં
તપાસ કરતાં જોGું ક: ચોર@ લાંબી %ુદત ચાલી હતી. પકડાયેલી ચોર@ તો થોડ@ જ
હતી. aૂના વક@લની પાસે અમે ગયા. તેમણે ક:સ તપા4યો. 'આ ક:સ aૂર@ પાસે
જવાનો. અહkના aૂરર fહ|દ@ને શાના છોડ:? પણ Mુ ં આશા તો નહk જ છોુ,ં ' વક@લ
બોTયા.
આ વક@લની સાથે મને ગાઢ પfરસય નહોતો. પારસી ?ુ4તમએ જ જવાબ
આ_યો: 'તમારો આભાર મા=ું hં. પણ આ ક:સમાં માર: િમ. ગાંધીની સલાહ માણે
ચાલું છે . તે મને વધાર: ઓળખે. તમે એમને સલાહ આપવી ઘટ: તે આપતા
રહ:જો.'
આમ ભી=ું સંક:લી અમે ?ુ4તમ શેઠની \ુકાને ગયા.
મ1 સમSNGુ:ં 'આ ક:સ કોટ+માં જવાને લાયક નથી માનતો. ક:સ કરવો ન કરવો
દાણી અમલદારના હાથમાં છે . તેને પણ સરકારના %ુnય વક@લની સલાહ માણે
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ચાલું પડશે. Mુ ં બેને મળવા તૈયાર hં. પણ માર: તો તેઓ નથી Sણતા એ
ચોર@ની પણ કm ૂલાત આપવી પડશે. તેઓ ઠરાવે તે દં ડ આપવા=ું Mુ ં કm ૂલ
કરવા ધા?ું hં. ઘણે ભાગે તો તેઓ માનશે. પણ કદાચ ન માને તો Rલ સા?ુ
તૈયાર રહ: ું જોઈશે. મારો તો અdભાય છે ક: લôS Rલમાં જવામાં નથી પણ
ચોર@ કરવામાં છે . લôS=ું કામ તો થઈ X ૂÎુ.ં Rલ જું પડ: તો ાયિr!
સમજજો. ખ?ું ાયિr! તો હવે પછ@ દાણચોર@ ન કરવાની િતામાં છે .'
આ બIું ?ુ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.
ે ો માળો વkખાઈ Sય તો ?
અને કદાચ તેમણે Sતમહ:નતથી બાંધલ
તે બોTયા: 'મ1 તમને કKું છે ક: મા?ું માું તમાર: ખોળે છે . તમાર: Rમ કરું હોય
તેમ કરો.'
મ1 આ ક:સમાં માર@ બધી િવનયની શ ત ર: ડ@. Mુ ં અમલદારને મQયો. બધી
ચોર@ની વાત િનભ+યપણે તેને કહ@. ચોપડા બધા બતાવવા કKું ને પારસી
?ુ4તમના પrા!ાપની વાત પણ કર@.
અમલદાર: કKુ:ં 'Mુ ં એ "ુરાણા પારસીને ચાMુ ં hં. તેણે %ુખા+ઈ તો કર@ છે . પણ
મારો ધમ+ તો તમે Sણો છો. માર: તો વડા વક@લ કહ: તેમ કરું રKુ.ં એટલે
તમાર@ સમSવવાની શ તનો ઉપયોગ તમાર: તેમની સાથે કરવો રો.'
'પારસી ?ુ4તમને અદાલતમાં ઘસડ@ જવા=ું દબાણ ન થાય તો મને સંતોષ છે ,'
મ1 કKુ.ં
આ અમલદારની પાસેથી અભયદાન મેળવી મ1 સરકાર@ વક@લ સાથે પ{Nયવહાર
ચલાNયો. તેમને મQયો. માર: કહ: ું જોઈએ ક: માર@ સયિયતા તે જોઈ ગયા. Mુ ં
કાંઈ નહોતો hપાવતો એમ તેમની પાસે િસs કર@ શBો.
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આ ક: કોઈ બીS ક:સમાં તેમના સંગમાં આવતાં તેમણે મને માણપ{ આ_Gુ:ં
'Mુ ં જો hં ક: તમે 'ના'નો જવાબ લેવાના જ નહk.'
?ુ4તમ ઉપર ક:સ ન ચાTયો. તેમણે કm ૂલ કર: લી દાણચોર@નાં બમણાં નાણાં
લઈ ક:સ માંડ@ વાળવાનો Mુકમ કાઢàો.
?ુ4તમએ પોતાની દાણચોર@નો fક4સો લખી કાચમાં જડાNયો, તે પોતાની
ઑfફસમાં ટાંગી તેમના વારસો ને સાથી વેપાર@ઓને ચેતવણી આપી.
?ુ4તમ શેઠના વેપાર@ િમ{ોએ મને ચેતNયો: 'આ ખરો વૈરા^ય નથી,
4મશાનવૈરા^ય છે .'
આમાં ક:ટ}ું સય હશે એ Mુ ં નથી Sણતો.
આ વાત પણ મ1 ?ુ4તમ શેઠને કર@ હતી. તેમનો જવાબ આ હતો: 'તમને
છે તર@ને Mુ ં Bાં જઈશ ?'
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= F.O
1. પ %
Mુ ં દ: શમાં આNયો તે પહ:લાં fફિન સથી Rઓ પાછા ફરવાના હતા તેઓ આવી
પહ`યા હતાં ગણતર@ એવી હતી ક: Mુ ં તેમન પહ:લા પહ`ચીશ, પણ Mુ ં લદઈને
સા?ુ લંડનમાં રોકાઈ ગયો એટલે fફિન સ વાસીઓને Bાં % ૂકવા એ Ù માર@
પાસે હતો. સૌ એક સાથે જ રહ@ શક: અને fફિન સ આ¡મ=ું વન ગાળ@ શક: તો
સા?ું એમ મારા મનમાં હb.ું Mુ ં કોઈ આ¡મ ચલાવનારાના પfરચયમાં નહોતો ક:
Rથી તેમને યાં જવા=ું લખી શ[ું. તેથી મ1 તેમને ઍ£ઝને મળ@ તે કહ: તેમ
કરવા=ું કKુ.ં
ૂ માં % ૂકવામાં આNયા, zયાં સâત ¡sાનંદએ તેમને
તેમને થમ કાંગડ@ ¤ુ?ુ[ળ
પોતાના% ્ બાળકોની Rમ રાnયા, યાર પછ@ તેમને શંિતિનક:તનમા% ્ %ુકવામાં
આNયા, યાં કિવવર: અને તેમના સમાR તેમને એવા જ ેમથી નવરાNયા. આ બે
જ^યાએ તેમને મળે લો અ=ુભવ તેમને સા?ુ ને માર: સા?ુ બMુ ઉપયોગી નીવડPો.
કિવવર, ¡sાનંદ અને ¡ી Zુશીલ ?ુ&ને Mુ ં ઍ£ઝની િ{% ૂિતª ગણતો. દdeણાઅ
fgકામાં તે આ {ણનાં વખાણ કરતા% ્ થાક: જ નહk. અમારા દdeણ આfgકાના
ે નનાં ઘણાં 4મરણોમાં આ તો માર@ ¬ખ આગળ તયા+ જ કર: છે . આ
4નેહસંમલ
ં માં પણ
{ણ મહા"ુ?ુષોનાં નામ તેમને હºયે ને હોઠ: હોય જ. Zુશીલ ?ુ&ના સંબધ
ઍ£ઝે મારાં બાળકોને % ૂક@ દ@ધાં હતાં. ?ુ&ની પાસે આ¡મ નહોb.ું પોતા=ું ઘર જ
હb.ું પન તે ઘરનો ક³જો તેમણે આ મારા [ુુંબને સ`પી દ@ધો હતો. તેમનાં
દ@કરાદ@કર@ તેમની સાથે એક જ fદવસમાં એવાં ભળ@ ગયા% ્ હતાં ક: તેમને
fફિન સ uુલાવી દ@Iું હb.ું
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ં
Mુ ં zયર: %ુબઈ
બંદર: ઊતય5 યાર: જ મને ખબર પડ: ક: તે વખતે આ [ુુંબ
શાંિતિનક:તનમાં હb.ું એટલે ગોખલેને મળ@ Mુ ં યાં જવા અધીરો થયો હતો.
ં ઈમાં માન મેળવતાં જ માર: એક નાનકડો સયા0હ તો કરવો પડPો હતો. િમ.
%ુબ
િપટ@ટને યાં માર: સા?ુ મેળાવડો કરવામાં આNયો હતો. તેમાં તો માર@ fહઅત
¤ુજરાતીમાં જવાબ દ: વાની ન ચાલી. એ મહ:લમાં અને ¬ખને ~Sવે એવા
દબદબામાં dગરમીfટયાઓના સહવાસમાં રહ:લો Mુ ં મને ગામfડયા Rવો લા^યો.
આજના મારા પોશાક કરતા% ્ તે વખતે પહ:ર:} ું ~ગરiુ,ં ફÈટો વગેર: માણમં
Zુધર: લો પોશાક કહ:વાય, છતાં Mુ ં એ અલં[ૃત સમાજમાં નોખો તર@ આવતો હતો.
પણ Rમ તેમ યાં તો મા?ું કામ મ1 નભાNGું ને fફરોજશા મહ:તાની [ૂખમાં મ1
આ¡ય લીધો.
¤ુજરાતી મેળાવડો 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 ¤ુજરાતી
એટલે તેઓ તેમાં હાજર હતા. તે %ુખ હતા ક: %ુnય બોલનાર એ તો Mુ ં u ૂલી
ૂ ુ ને મી¦ું ભાષણ ~0ેમાં કGુ.H બીS ભાષણોપણ
ગયો hં. _ણ તેમણે પોતા=ું ં[
ઘણે ભાગે ~0ેમાં જ થયાં એું મને ઝાંi ુ 4મરણ છે . zયાર: મારો બોલવાનો
વારો આNયો યાર:

મ1 ઉ!?્

¤ુજરાતીમાં વાQયો, ને ¤ુજરાતીનો તથા

fહ|\ુ4તાનીનો મારો પeપાત મ1 થોડાંજ શ³દોમાં Sહ:ર કર@, ¤ુજરાતીઓની
સભામાં ~0ેના ઉપયોગની સમેનો મરો ન િવરોધ ન`ધાNયો. મારા મનમાં
આમ કરવા િવષે સંકોચ તો હતો જ. લાંબી %ુ§તની ગેરહાજર@ પછ@ પરદ: શથી
વળે લો dબના=ુભવી માણસ ચાલતા વાહની સામે Sય એમાં અિવિવક તો નહk
હોય એું મને લા^યા કરb ું હb.ું પન ¤ુજરાતીમાં ઉ!ર વાલવાની મ1 fહમત કર@
તેઓ અથ+ કોઈએ અનથ+ ન કય5 ને સૌ એ મારો િવરોધ સાંખી લીધો એ જોઈ Mુ ં
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રા થયો, ને મારા નવા લાગત બીS િવચારો S આગળ % ૂકવામાં મને
અડચણ નહk આવે એવો સાર પણ મ1 આ સબામાંથી ખ1યો.
ં ઈ માં બેક fદવસ રહ@ આરં dભક અ=ુભવો લઈ Mુ ં ગોખલેને આાથી
આમ %ુબ
" ૂના ગયો.
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2.  х%3

L3 k $

ં ઈ પહ`યો ક: તરત મને ગોખલે એ ખબર આપી હતી: 'ગવનર
Mુ ં %ુબ
+ તમને
મળવા ઈછે છે , અને " ૂના આવતા પહ:લાં તેમને મળ@ આવવÞ યો^ય ગનાશે.'
તેથી Mુ ં તેમને મળવા ગયો. સામ£ય વાતો કયા+ પછ@ તેમણે કKુ:ં
'તમાર@ પાસેથી Mુ ં એક વચન માં¤ ું hં. સરકારને લગb ું તમાર: કંઈ પણ પગ}ું
ભરું હોય તે પહ:લાં તમે મને વાત કરો ને મળ@ Sઓ એમ Mુ ં ઈhં hં'
મ1 જવાબ દ@ધો:
'એ વચન આપું માર: બMુ સહ:} ું છે , ક:મક: સયા0હ@ તર@ક: મારો િનયમ જ છે ક:
કોઈની સામે પગ}ું ભરું હોય તો થમ તો તે= ું &tટdબ|\ુ તેની પાસેથી સમR
ૂ થવાb ું હોય યાં ગલી અ=ુ[ૂળ થુ.ં દdeણ
લે ું અને zયાં લગી તેને અ=ુ[ળ
આfgકામાં આ િનયમ=ું મ1 હંમેશા પલન કGુH છે , ને અહk પણ તેમ જ કરવાનો.'
લૉડ+ િવdલ|^ડને આભાર મા£યો ને બોTયા:
'zયાર: મળું હોય યાર: તમે મને b ુરત મળ@ શકશો ને તમે જોશો ક: સરકાર
ઈરાદા " ૂવ+ક કંઈ ખોું કરવા ઈછતી નથી.'
મ1 જવાબ આ_યો:
'એ િવાસ પર તો Mુ ં નuું hં'
Mુ ં " ૂના પહ`યો. યાંના બધાં 4મરણો આપવા Mુ ં અસમથ+ hં. ગોખલી અને
સોસાયટ@ના અ£ય સUયોએ મને ેમથી નવરાNયો. મને યાદ છે તે માણે બધા
સUયોને તેમણે " ૂના બોલાNયા હતા. બધાની સાથે ઘણી બાબતમાં fદલ ખોલીને
માર@ વાતો થઈ, ગોખલેની તી« ઈછા હતી ક: Mુ ં પણ સોસાયટ@માં જોડા. માર@
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ઈછા તો હતીજ. પણ સUયોને એમ લા^Gું ક: સોસાયટ@ના આદશ5 ને તેની કામ
કરવાની ર@તે મારાથી aુદાં હતાં. તેથી માર: સUય થુક:ં નહk તેને િવષે તેમને શક
હતો. ગોખલેની મા£યતા હતી ક:, મારામાં મારા આદÙ- વળગી રહ:વાનો Rટલો
આ0હહતો તેરલો જ બીSઓના આદશ+ને 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, 4વતં{
ને મÉમ િવચારના છે . Mુ ં ઉમેદ તો રાiું જ hં ક: તેઓ તમને કm ૂલ કરશે. પણ
કm ૂલ ન કર: તો તમે એમતો નહk જ માનો ક: તેમને તમારા યે ઓછો આદર ક:
મ છે . એ ેમ અખંfડત રહ: તે ખાતર જ તેઓ કqું જોખમ લેતા ડર: છે . પણ
તમે સોસાયટ@ના કાયદ: સર સUય થાઓ ક: ન થાઓ, Mુ ં તો તમને સUય તર@ક: જ
ગણવાનો hં.'
મ1 માર@ ધારણા તેમને જણાવી અÑતી. સોસાયટ@નો સUય બ=ું ક: ન બ=ુ,ં તો
પણ માર: એક આ¡મ કાઢ@ને તેમાં fફિન સના સાથીઓને રાખીને બેસી જું હb.ું
¤ુજરાતી હોઈ ¤ુજરાતની મારફતે સેવા કરવાની માર@ પાસે વધાર: % ૂડ@ હોવી
જોઈએ., એ મા£યતાથે ¤ુજરાતમાં Bાંક 4થર થું એવી માર@ ઈછા હતી.
ગોખલેને આ િવચાર ગ°યો અÑતો, તેથી તેમણે કKુ:ં
'તમે જJર એમ કરજો. સUયોની સાથે વાતચીત=ું ગમે તે પfરણામ આવે, પણ
માર: તમાર: આ¡મને સા?ુ &Nય માર@ પાસેથી જ લેવા=ું છે . તેને Mુ ં મા?ું જ
આ¡મ ગણવાનો hં.' આ?ું ½દય લાGુ.ં પૈસા ઉઘરવવાના ધંધામાંથી મને %ુ ત
મળ@ માની Mુ ં તો બMુ રા થયો, ને હવે માર: માર@ જવાબદાર@એ નહk ચલાું
ં ૂ વણમાં મને રાહદાર હશે એ િવાસથી માર@ ઉઅથી મોટો
પડ:, પણ દર: ક %ઝ
ભાર ઊતય5 એમ લા^Gુ.ં
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ગોખલે એ 4વ૦ દા તર દવેને બોલાવીને કહ@ દ@Iુ:'ં ગાંધી=ું ખાb ું આપના
ચોપડામાં પાડજો, ને તેમને તેમના આ¡મને સા?ુ થય તેમના Sહ:રખચ+ને સા?ુ
R પૈસા જોઈએ તે તમે આપજો.'
પોના છોડ@ શાંિતિનક:તન જવાની હવે તૈયાર@ કર@ રો હતો. છે Tલી રાતે ગોખલી
મને ગમે એવી ખાસ િમ{ોની પાટó અV@. માં R ખોરાક Mુ ં ખતો તેવો જ સોકો ને
લીલા મેવાનો ખોરાક તેમણે મંગાNયો હતો. પટó તેમની કોટડ@થી થોડાં જ ડગલા
\ૂર હતી. તેમાં પણ આવવાની તેમની %ુ§લ4થતી નહોતી, પણ તેમનો ેમ
તેમને ક:મ રહ:વા દ: ? તેમણે આવવાનો આ0હ રાnયો. આNયા તો ખરા, પણ
ં ૂ ાર@ આવી ને પાછ જું પડુ%.્ આું તેમને વખતો વખત થb ું એટલે
તેમને %ઝ
તેમણે ખબર દ: વડાNયા ક: અમાર: પાટó તો ચા}ુ જ રાખવાની. પાટó એટલે
સોસાયટ@ના આ¡મમાં મહ:માનઘરની પાસેના ચોગાનમાં Sજમ આથર@ બેસુ.ં
મગફળ@, ખaૂર વગેર: ચાવવાં, અને ેમ વાતા+ કરવી ને એકબીSંના ½દય
વધાર: Sણવાં.
ં ૂ ાર@ મારા વનને સા?ુ સામા£ય અ=ુભવ નહોતી થવાની.
પણ આ %ઝ
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3. к4 sK%3 ?
ં ઈથી મારા વડ@લ ભાઈની િવધવાને અને બીS [ુુંબીઓને મળવા સા?ુ
%ુબ
રાજકોટ તથા પોરબંદર જવા=ું હb ું તેથી યાં ગયો. દdeણાઅfgકામાંસયા0હની
લડતને ~ગે મ1 મારો પહ:રવેશ dગરમીfટયા મaૂરને લગતો Rટલો કર@ શકાય
તેટલો કર@ નાnયો હતો. િવલાયતમાં પણ ઘરમાં એ જ પોશાક પહ:રતો. દ: શમાં
આવીને માર: કાfઠયાવાડનો પહ:રવેશ રાખવો હતો. તે દdeણ આfgકામાં માર@
ં ઈ Mુ ં એ પહ:રવેશ થી ઊતર@ શBો હતો, એટલે ક:
સાથે રાnયો હતો. તેથી %ુબ
પહ:રણ, ~ગરiુ,ં ધોિતGું ને ધોળો ફÈટો.આ બધાં દ: શી િમલના જકપડાં બનેલા
ં ઈથી કાfઠયાવાડ {ીS વગ+માં જ જવા=ું હb.ું તેમાં ફÈટો ને ~ગરiું મને
હતાં. %ુબ
ં
જSળJપ
લા^યાં. તેથી મા{ પહ:રણ , ધોિતGું ને આઠ દશ આનાની કામીર@
ટોપી રાnયાં. આવો પોશાક પહ:રનાર તર@બમાં જ ખપે. આ વેળા વીરમગામ ક:
વઢવાણમાં મરક@ને લીધે {ીS વગ+માં ઉતા?ુઓની તપાસ થતી હતી. મને થોડો
તાવ હતો. તપાસ કરનાર અમલદાર: , હાથ જોતાં તેને તે ગરમ લા^યો તેથી, મને
રાજકોટમાં દા તરને મળવાનો Mુકમ કય5 ને નામ ન`Gુ.ં
ં ઈથી કોઈએ તાર મોકTયો હશે, તેથી વઢવાણ 4ટ: શને યાંના Sસેવક તર@ક:
%ુબ
પંકાયેલા દર મોતીલાલ મળવા આNયા હતા, તેમણે માર@ પાસે વીરમગામની
જકાત તપાસણી અને તેને ~ગે થતી િવટંબણાઓની વાત કર@. Mુ ં તાવથી
ૂ માં જ
પીડાતો હતો તેથી વાતો કરવાની ઈછાતો થોડ@ જ હતી. મ1 તેમને ંક
જવાબ દ@ધો:
'તમે Rલ જવા તૈયાર છો?'
વગર િવચાય- ઉસાહમાં જવાબ દ: નારા ઘણા aુવાનો Rવા જ મ1 મોતીલાલને
મા£યા હતા. પણ તેમણે બMુ &ઢતા " ૂવ+ક જવાબ દ@ધો:
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'અમે જJર Rલમાં જqું પણ તમાર: મને દોરવા જોઈશે. કાfઠયાવાડ@ તર@ક:
તમાઅર@ ઉપર અમારો પહ:લો હક છે . અયાર: તો અમે તમને ન રોક@ શક@એ,
પણ વળતાં તમાર: વઢવાણ ઊતરું પડશે. અહkના aુવાનીયાઓ=ું કામ ને
તેમનો ઉસાહ જોઈ તમે iુશ થશો. અમને તમાર@ સેનામાં zયાર: માગશો યાર:
ભરતી લઈ શકશો.'
મોતીલાલની ઉપર માર@ ¬ખ ઠર@. તેમના બીS સાથીએ તેમની 4b ુિત કરતા
કKુ:ં
'આઅ ભાઈ છે તો દર. પોતાના ધધામાં [ુશળ છે તેથી રોજ એક કલાક કામ
કર@ દર માસે લગભગ J. ૧૫ પોતાના ખરચ જોગ કમાય છે ને બાક@ બધો વખત
સાવ+જિનક સેવામાં ગાળે છે . અને અમને બધા ભણેલાને દોર: છે ને શરમાવે છે .'
પાછળથી Mુ ં ભાઈ મોતીલાલના સંગમં સાર@ પેઠ: આNયો હતો, અને મ1 જોGું ક:
તેમની ઉપરની 4b ુિતમાં %ુ§લ અિતશયો ત નહોતીએ. સયા0હા¡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
સંભળાવે. %ુસાફરોની ઉપર પડાતી હાડમાર@ તેમને સા?ુ અસ હતી. આ
મોતીલાલને ભરaુવાનીમાં બીમાર@ ઉપાડ@ ગઈ, ને વઢવાણ તેમના િવના Z ૂ=ું
થGુ.ં
રાજકોટ પહ`ચતાં બીR fદવસે સવાર: Mુ ં પેલા મળે લા Mક
ુ મ માણે ઈ4પતાલે
હાજર થયો. યાંતો Mુ ં અS·યો નહોતો.દા તર શરમાયા ને પેલા તપાસનાર
અમલદારની ઉપર ¤ુ4સો કરવા લા^યા. મને ¤ુ4સા=ું કારણ ન લા^Gુ.ં અમલદાર:
તો પોતાનો ધમ+ પાQયો હતો. તે મને ઓળાખતો નહોતો, ને ઓળખે તોય R Mક
ુ મ
કય5 તે કરવામાં તેનો ધમ+ હતો. પણ Mુ ં Sણીતો તેથી રાજકોટમાં માર: તપાસ
કરાવવાને બદલે તપાસ કરવા માણસ ઘેર આવવા લા^યા.
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{ીS વ?્ Gઆના %ુસાફરોની આવી બાબતોમાં તપાસ આવયક છે . મોટા ગણતા
માણસો પણ {ીS વગ+માં ફર: તો તેમણે ગર@બોને લા¤ુ પડતા િનયમોને
4વેછાએ વશ વત
+ ું જોઈએ, ને અમલદારોએ પeપાત ન કરવો જોઈએ. પણ
મારો અ=ુભવ એવો છે ક:, અ°લદારો {ીS વગ+ના %ુસાફરોને મ=ુtય ગણવાને
ું
બદલે Sનવર Rવા ગણે છે . bકારા
િસવાય તો તેમને બોલાવાય જ નહk. {ીS
વગ+ના %ુસાફરથી 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 X ૂકાવે, તેને fટfકટ દ: તા fરબાવે. આ બIું મ1 Sતે અ=ુભNGું છે .
અને આ વ4b ુ4થિતમાં Zુધારો તો જ થાય જો ક:ટલાક ભણેલા અને ધિનક ગર@બ
Rવા બને અને {ીS વગ+માં ફર@ ગર@બ %ુસાફરને ન મળતી હોય એવી એક પણ
ં ૂ ે મોઢ: સહન
સગવડ ન ભોગવે અને અગવડો, અિવવેક, અ£યાય બીભસતા %ગ
ન કરતાં તેમની સામે થાય ને દાદ મેળવે.
કાfઠયાવાડમાં Mુ ં zયાં zયાં ફય5 યાં યાં વીરમગામની જકાતની તપાસને ~ગે
થતી હાડમાર@ની ફfરયાદો સાંભળ@.
તેથી લૉડ+ િવdલ|^ડને આપેલા િનમં{ણનો મ1 b ુરત ઉપયોગ કય5. અ બાબતનાં
મQયાં એટલાં કાગળ@યા વાંયા. ફfરયાદમાં ઘxું તય હb ું એમ મ1 જોGુ.ં તે
ં ઈની સરકાર સાથે પ{ Nયવહાર ચલાNયો. સેV:ટર@ને મQયો. લૉડ+
બાબત મ1 %ુબ
િવdલ|^ડનને પણ મળે લો. તેમણે fદલસો બતાવી, પણ fદTહ@ની ઢ@લની રાવ
ખાધી.
'જો અમારા જ હાથમાં હોત તો અમે Bારની એ જકાત કાઢ@ નાંખી હોત, તમે
વડ@ સરકાર પાસે Sઓ.' આમ સેV:ટર@એ કKુ.ં
મ1 વડ@ સરકાર સાથે પ{ Nયહવાર ચલાNયો. પણ પહ`ચ ઉપરાંત કશો જવાબ ન
મQયો. zયાર: મને લૉડ+ ચે°સફડ+ને મળવાનો સંગ આNયો યાર: , એટલે લગભગ
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બે વષ+ના પ{Nયહવાર બાદ, દાદ મળ@. લૉડ+ ચે°સફડ+ને વાત કર@ યાર: તેમણે
આય+ બતાNGુ.ં તેમને વીરમગામને િવષે કંઈ જ ખબર નહોતી. માર@ વાત યાન
" ૂવ+ક સાંભળ@, અને તે જ વખ{ે ટ: dલફોન કર@ વીરમગામન કાગdળયાં મંગાNયાં.
જો માર@ હક@કતની સામે અમલદારોને કંઈ કહ:વા=ું નહk હોય તો જકાત ર§
કરવા=ું વચન આ_Gુ.ં આ મેળાપ પછ@ થોડા જ fદવસમાં જકાત ર§ થવાની
નોfટસ મ1 છાપામાં વાંચી.
મ1 આ તને 4યા0હના પાયાJપે માની, ક:મ ક: વીરમગામ િવષે વાતો દર°યાન
ં ઈ સરકારના સેV:ટર@એ મને મારા તે િવષે બગસરામાં કર: લા ભાષણની નકલ
%ુબ
પોતાની પાસે હોવા=ું કKું હb.ું તેમાં રહ:લા સયા0હના ઉTલેખ િવષે નાiુશી પણ
બતાવી હતી. તેમણે " ૂછે }:ું
'તમે આને ધમક@ નથી માનતા? અને આમ શ તમાન સરકાર ધમક@ને ગાંઠ:?'
મ1 જવાબ આ_યો:
'આ ધમક@ નથી આ લોકક:ળવણી છે . લોકોને લોતાનાં \ુઃખ \ૂર કરવાના બધા
વા4તિવક બતાવવાનો મારા Rવાનો ધમ+ છે . R S 4વતં{તા ઈછે તેની પાસે
પોતાની રeાના ~િતમ ઈલાજ હોવા જોઈએ. સામા£ય ર@તે આવા ઈલાજો fહ|સક
હોય છે , સયા0હ એ qુs અfહ|સક શ છે . તેનો ઉપયોગ ને તેની મયા+દા
બતાવવાનો મારો ધમ+ મા=ું hં. ~0ેજ અરકાર શ તમાન છે એ િવષે મને શંકા
નથી . _ણ 4યા0હ સવ5પર@ શ છે એ િવષે પણ મને શંકા નથી.'
શાણા સેV:ટર@ એ પોતા=ું માું IુણાNGું ને બોTયા: 'આપણે જોઈqુ'ં
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4. шк=
રાજકોટથી Mુ ં શાંિતિનક:તન ગયો. યાં યાંના અયાપકો અને િવ±ાથ²ઓએ મને
ં
ેમથી નવરાNયો. 4વાગતના િવિધમાં સાદાઈ, કળા અને ેમ=ું Zુદર
િમ¡ણ હb.ું
યાં મને કાકાસાહ:બ કાલેલકરની પહ:લી %ુલાકાત થઈ.
કાલેલકર 'કાકાસાહ:બ' ક:મ કહ:વાતા હતા એ તો યાર: Mુ ં Sણતો જ નહોતો. પણ
પાછળથી મા} ૂમ પડું ક: ક:શવરાવ દ: શપાંડ:, Rઓ િવલાયતમાં મારા સમકાલીન
હતા ને Rમની સાથે મારો િવલાયતમાં સરસ પfરચય થયો હતો, તે વડોદરા
રાzયમાં 'ગંગનાથ િવ±ાલય' ચલાવતા હતા. તેમની ઘણી ભાવનાઓમાં એક આ
પણ હતી ક: િવ±ાલયમાં કૌુંdબક ભાવના હોવી જોઈએ. તેથી બધા અયાપકોને
નામો આ_યાં હતાં. તેમાં કાલેલકર 'કાકા' નામ પા°યા. ફડક: 'મામા' થયા. હfરહર
શમા+ 'અ·ણા' થયા. અને બીSઓને યો^ય નામો મQયાં. કાકાના સાથી તર@ક:
આનંદાનંદ (4વામી) અને મામાના િમ{ તર@ક: પટવધ+ન (આ_પા) આગળ જતાં
આ [ુુંબમાં જોડાયા. એ [ુુંબમાંના ઉપરના પાંચે એક પછ@ એક મારા સાથી
થયા. દ: શપાંડ: 'સાહ:બ'ને નામે ઓળખાયા. સાહ:બ=ું િવ±ાલય બંધ થયા પછ@ આ
ં ન છોડPો. કાકાસાહ:બ
[ુુંબ વીખરાGુ.ં પણ એ લોકોએ પોતાનો અયામક સંબધ
aુદા aુદા અ=ુભવો લેવા લા^યા, અને તે અ=ુભવોને ~ગે આ વખતે
શાંિતિનક:તનમાં રહ:તા હતા. તે જ મંડળના એક બીS dચ|તામણ શાી યાં રહ:તા
હતા. આ બંને સં4[ૃત શીખવવામાં ભાગ લેતા હતા.
શાંિતિનક:તનમાં મારા મંડળને નોખો ઉતારો આપવામાં આNયો હતો. અહk
મગનલાલ ગાંધી તે મંડળને સાચવી રા હતા, અને fફિન સ આ¡મના બધા
િનયમો=ું Z ૂÆમતાએ
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શાંિતિનક:તનમાં પોતાની Zુવાસ પોતાનાં ેમ, ાન અને ઉ±ોગને લીધે ફ:લાવી
હતી. અહk ઍ£ઝ તો હતા જ. િપયસ+ન હતા. જગદાનંદબાmુ, નેપાળબાmુ,
સંતોષબાmુ, dખિતમોહનબાmુ, નગીનબાmુ, શરદબાmુ અને કdલબાmુની સાથે ઠ@ક
ં માં આNયા.
સંબધ
મારા 4વભાવ માણે Mુ ં િવ±ાથ²ઓ અને િશeકોની સાથે ભળ@ ગયો, અને
Sતમહ:નતને િવષે ચચા+ કરવા લા^યો. પગારદાર રસોઈયાને 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
4વયંપાકનો પદાથ+પાઠ લે. આ વાત મ1 યાંના િશeકો આગળ % ૂક@. એક બે િશeક:
માું IુણાNGુ.ં 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 % ૂકતાં, િશeકો અ=ુ[ૂળ થાય તો આ અખતરો પોતાને તો જJર
ગમે એવો અdભાય તેમણે આ_યો. તેમણે િવ±ાથ²ઓને કKુ,ં 'આમાં 4વરાજની
ચાવી રહ:લી છે .'
િપયસ+ને અખતરો સફળ કરવામાં પોતાની કાયા િનચોવી. તેમને તે બMુ ગ°Gુ.ં
એક શાક મોળવાની મંડળ@ Sમી, અને બી અનાજ સાફ કરવાની. રસોડાની
આસપાસ શાીય qુs કરવામાં નગીનબાmુ વગેર: રોકાયા. તેમને 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 કામમાં લા^યા જ રહ:. મોટાં મોટાં વાસણો
માંજવાં એ તો એમ=ું જ કામ. વાસણ માંજનાર ુકડ@નો થાક ઉતારવા ક:ટલાક

www.mkgandhi.org

Page 474

સયના યોગો અથવા આમકથા

િવ±ાથ²ઓ યાં સતાર વગાડતા. દર: ક કામ િવ±ાથ²ઓએ " ૂરતા ઉસાહથી ઝીલી
લીIુ,ં અને આiું શાંિતિનક:તન મધ" ૂડાની પેઠ: ગણગણવા લા^Gુ.ં
આવી Sતના ફ:રફારોનો એક વાર આરં ભ થયા પછ@ તે થોભી નથી જતા.
fફિન સ રસોું 4વા¡યી હb,ું એટ}ું જ નહk પણ તેમાં રસોઈ બMુ સાદ@ હતી.
મસાલાનો યાગ હતો. તેથી વરાળ મારફતે ભાત, દાળ, શાક અને ઘના પદાથ5
પણ પકાવી લેવામાં આવતા હતા. બંગાળ@ ખોરાકમાં Zુધારા કરવાના ઈરાદાથી
એ Sત=ું એક રસોું કાઢÒું હb.ું એમાં એક બે અયાપકો અને ક:ટલાક િવ±ાથ²ઓ
ભQયા હતા. આવા યોગોમાંથી સવસ
+ ામા£ય રસોું 4વા¡યી બનાવવાનો
અખતરો શJ થઈ શBો હતો.
પણ છે વટ: ક:ટલાંક કારણોને લઈને આ યોગ બંધ રો. માર@ મા£યતા છે ક: આ
ૂ @ %ુદતને સા?ુ ચલાવીને કંઈ ¤ુમાNGું નથી.
જગિવnયાત સં4થાએ આ યોગ ંક
અને તેમાંથી મળે લા ક:ટલાક અ=ુભવો તેને સા?ુ ઉપયોગી થયા હતા.
મારો ઈરાદો શાંિતિનક:તનમાં કંઈક %ુદતને સા?ુ રહ:વાનો હતો. પણ મને િવધાતા
બળાકાર: ઘસડ@ ગયો. Mુ ં ભા^યે એક અઠવાfડGું રો હોઈશ યાં " ૂનાથી
ૂ ી ગGુ.ં માર@ પાસે સૌ
ગોખલેના અવસાનનો તાર મQયો. શાંિતિનક:તન શોકમાં બ
ખરખરો કરવા આNયા. મંfદરમાં ખાસ સભા ભર@. આ ગંભીર દ: ખાવ અ" ૂવ+ હતો.
Mુ ં તે જ fદવસે " ૂને જવા નીકQયો. સાથે પની અને મગનલાલને લીધાં. બાક@નાં
બધાં શાંિતિનક:તનમાં રાં.
ઍ£ઝ બદ+વાન Zુધી માર@ સાથે આNયા હતા. તેમણે મને " ૂછÒુ,ં 'તમાર:
fહ|\ુ4તાનમાં સયા0હ કરવાનો અવસર આવે એમ લાગે છે ખ?ું? ને લાગb ું હોય
તો Bાર: એની કાંઈ કTપના આવે છે ?'
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મ1 જવાબ આ_યો, 'આનો જવાબ આપવો %ુક:લ છે . માર: એક વષ+ તો કંઈ
કરવાપxું છે જ નહk. ગોખલેએ માર@ પાસેથી વચન લીIું છે ક:, એક વષ+ લગી
માર: Ýમણ કરુ,ં કોઈ Sહ:ર Ù પર િવચાર ન બાંધવો, ન બતાવઓ. આ
વચન Mુ ં અeરશ: પાળવાનો hં. પછ@ પણ માર: કોઈ Ù પર બોલવાપxું હશે
તો જ Mુ ં બોલવાનો hં. એટલે પાંચ વષ+ લગી સયા0હ કરવાનો અવસર આવે
એમ મને લાગb ું નથી.'
અહk આટ}ું કહ: ું 4b ુત છે ક: 'fહ|દ 4વરાજ'માં મ1 R િવચારો દશા+Nયા છે તેને
ગોખલે હસી કાઢતા ને કહ:તા: 'એક વષ+ તમે fહ|\ુ4તાનમં 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 લેવાની હતી. તે મેળવતાં િવટંબણા
પડ@. '{ીS વગ+ના ઉતા?ુને fટfકટ વહ:લી આપવામાં નથી આવતી.' એવો જવાબ
મQયો. Mુ ં 4ટ:શનમા4તર પાસે ગયો. મને તેમની પાસે કોણ જવા દ: ? કોઈએ દયા
કર@ 4ટ: શનમા4તરને બતાNયા. યાં પહ`યો. તેમની પાસેથી પણ ઉપરનો જ
જવાબ મQયો. 'બાર ઊઘડPાં' યાર: fટfકટ લેવા ગયો. પણ સહ:લાઈથી fટfકટ મળે
તેમ નહોb.ું બળવાન ઉતા?ુઓ એક પછ@ એક µ ૂસતા Sય ને મારા Rવાને
હઠાવતા Sય. છે વટ: fટfકટ તો મળ@.
ગાડ@ આવી. યાં પણ બdળયા હતા તે પેસી ગયા. ઉતા?ુ વચે ને પેસનાર વચે
ફાગ ઉડ:, ધÉા%ુÉ@ ચાલે. એમાં મારાથી ભાગ લેવાય તેમ નહોb.ું અમે {ણે
આમતેમ જઈએ. બધેયથી એક જ જવાબ મળે , 'અહk જ^યા નથી.' Mુ ં ગાડ+ પાસે
ગયો. તે કહ:, 'જ^યા મળે તો બેસો, નહk તો બી Â: નમાં Sઓ.'
મ1 નતા" ૂવક
+ કKુ,ં 'પણ માર: અગય=ું કામ છે .' આ સાંભળવાનો ગાડ+ને વખત
નહોતો. Mુ ં હાય5. મગનલાલને zયાં જ^યા મળે યાં બેસી જવા કKું . પનીને
લઈને Mુ ં {ીS વગ+ની fટfકટ: 'ઇ£ટર'માં પેઠો. ગાડú મને તેમાં જતાં જોયેલો.
આસનસોલ 4ટ: શને ગાડ+ વધારાના પૈસા લેવા આNયો. મ1 કKુ,ં 'તમારો મને જ^યા
બતાવવાનો ધમ+ હતો. જ^યા ન મળ@ એટલે Mુ ં આમાં બેઠો hં. મને તમે {ીS
વગ+માં જ^યા આપો તો Mુ ં તેમાં જવાને તૈયાર hં.'
ગાડ+ સાહ:બ બોTયા, 'માર@ સાથે દલીલ ન થાય. માર@ પાસે જ^યા નથી. પૈસા ન
આપવા હોય તો તમાર: Â: નમાંથી નીકળું પડશે.'
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માર: તો ક:મેય " ૂના પહ`ચું હb.ું ગાડ+ જોડ: લડવાની માર@ fહ|મત નહોતી. મ1
પૈસા X ૂકNયા. છે ક " ૂના Zુધી=ું વધારા=ું ભાું લીIુ.ં મને આ અ£યાય iં ૂ યો.
સવાર: %ુગલસરાઈ આNGુ.ં મગનલાલે {ીS વગ+માં જ^યા મેળવી લીધી હતી.
%ુગલસરાઈમાં Mુ ં {ીS વગ+માં 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 પૈસા પાછા મળવાની ર: લવેના વડાને અર કર@.
'માણપ{ િવના વધારાના પૈસા પાછા આપવાનો અમારો fરવાજ નથી, પણ
તમારા ક:સમાં અમે આપીએ છ@એ. બદ+વાનથી મોગલસરાઈ Zુધીનો વધારો તો
પાછો ન અપાય.' આવી મતલબનો જવાબ મQયો.
આ પછ@ના મારા {ીS વગ+ની %ુસાફર@ના અ=ુભવો એટલા છે ક: તેમ=ું "ુ4તક
બને. પણા આવા ક:ટલાક સંગોપા! આપવા ઉપરાંત આ કરણોમાં તેમનો
સમાસ થાય એમ નથી. શર@ર[ૃિતવશાb ્ {ીS વગ+ની માર@ %ુસાફર@ બંધ થઈ
એ મને હંમેશા ખટÎું છે ને ખટBા કરશે. {ીS વગ+ની %ુસાફર@માં જોMુકમી
અમલની િવટંબણા તો છે જ. પણ {ીS વગ+માં બેસનારા ક:ટલાક %ુસાફરોની
ઉsતાઈ, તેમની ગંદક@, તેમની 4વાથ+mુ s, તેમ=ું અાન ઓછાં નથી હોતાં. ખેદ
તો એ છે ક:, ઘણી વેળા %ુસાફરો Sણતા નથી ક: તેઓ ઉsતાઈથી વત- છે , અથવા
ગંદક@ પોષે છે , અથવા 4વાથ+ જ શોધે છે . R કર: છે તે તેમને 4વાભાિવક લાગે છે .
આપણે Zુધર: લાએ તેની દરકાર નથી કર@.
કTયાણ જ ં શન થાBાપાBા પહ`યા. નાહવાની તૈયાર@ કર@. મગનલાલ અને Mુ ં
4ટ: શનના પંપે પાણી લઈ નાા. પણ પનીને સા?ુ કંઈક તજવીજ કર@ રો હતો
તેટલામાં સવ+£èસ ઑફ ઈ£ડયા સોસાયટ@ના ભાઈ કોલે અમને ઓળnયા. તે પણ
" ૂના જતા હતા. પનીને બીS વગ+ની કોટડ@માં નાહવા લઈ જવા=ું તેમણે કKુ.ં
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આ િવનયનો 4વીકાર કરતાં મને સંકોચ થયો. પનીને બીS વગ+ની કોટડ@નો
આ¡ય લેવાનો અિધકાર નહોતો, એ=ું મને ાન હb.ું પણ મ1 આ કોટડ@માં તેને
નાહવા દ: વાની અયો^યતાની યે ¬ખ આડા કાન કયા+. સયના " ૂSર@ને
ં ે ન શોભે. પનીને કંઈ જવાનો આ0હ નહોતો. પણ પિતના મોહJપ
આુય
Zુવણ+પા{ે સયને ઢાંÎ.ું
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6.  91
" ૂના પહ`ચીને ઉ!રfVયા વગેર: ઊજવીને સોસાયટ@એ ક:મ નભું અને માર: તેમાં
જોડાું ક: નહk, એ Ù અમે બધા ચચ+તા થઈ ગયા. માર@ ઉપર મોટો મોટો બોજો
આવી પડPો. ગોખલે વતાં માર: સોસાયટ@માં દાખલ થવાનો યન કરવાપxું
નહોb.ું માર: ક:વળ ગોખલેની આાને અને ઈછાને વશ થવા=ું હb.ું આ 4થિત
મને ગમતી હતી. ભારતવષ+ના તોફાની સ%ુ&માં ઝંપલાવતાં મને Zુકાનીની જJર
હતી, ને ગોખલે Rવા Zુકાનીની નીચે Mુ ં Zુરdeત હતો.
હવે મને લા^Gું ક: માર: સોસાયટ@માં દાખલ થવાને સા?ુ સતત યન કરવો રો.
ગોખલેનો આમા એમ જ ઈછે એમ મને લા^Gુ.ં મ1 વગરસંકોચે ને \ૃઢતા" ૂવક
+ એ
યન આદય5. આ વખતે સોસાયટ@ના લગભગ બધા સUયો " ૂનામાં હાજર હતા.
એમને વીનવવા=ું અને માર: િવષે R ભય હતા તે \ૂર કરવા=ું મ1 શJ કGુ.H પણ મ1
જોGું ક: સUયોમાં મતભેદ હતો. એક અdભાય મને દાખલ કરવા તરફ હતો,
બીજો \ૃઢતા" ૂવક
+ મને દાખલ કરવા સામે હતો. Mુ ં બંનેનો મારા યોનો ેમ
જોઈ શકતો હતો. પણ મારા યેના ેમ કરતાં સોસાયટ@ તરફની તેમની
વફાદાર@ કદાચ િવશેષ હતી, ેમથી ઊતરતી તો નહોતી જ.
આથી અમાર@ બધી ચચા+ મીઠ@ હતી, અને ક:વળ િસsાંતને અ=ુસરનાર@ હતી.
િવ?ુs પeનાને એમ જ લાગે} ું ક:, અનેક બાબતોમાં મારા િવચારો અને તેમના
િવચારો વચે ઉ!ર દdeણ Rટ}ું ~તર હb.ું એથી પણ વધાર: તેમને એમ લા^Gું
ક:, R યેયોને ~ગે સોસાયટ@ની રચના ગોખલેએ કર@ હતી તે યેયો જ મારા
સોસાયટ@માં રહ:વાથી જોખમમાં આવી પડવાનો " ૂરો સંભવ હતો. 4વાભાિવક ર@તે
આ તેમને અસ લા^Gુ.ં
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ઘણી ચચા+ બાદ અમે વીખરાયા. સUયોએ છે વટના િનણ+ય કરવા=ું બી સભા
સાઉ %ુલતવી રાnGુ.ં
ઘેર જતાં Mુ ં િવચારના વમળમાં પડPો. વધાર: મતથી માર: દાખલ થવા=ું થાય તો
તે ઈtટ ગણાય? એ ગોખલે યેની માર@ વફાદાર@ ગણાય? જો માર@ િવ?ુs મત
પડ: તો તેમાં સોસાયટ@ની 4થિત કફોડ@ કરવા Mુ ં િનિમ! ન બ=ુ?ં મ1 4પtટ જોGું
ક:, સોસાયટ@ના સUયો વચે મને દાખલ કરવા િવષે મતભેદ હોય યાં લગી માર:
પોતે જ દાખલ થવાનો આ0હ છોડ@, િવરોધી પeને નાaુક 4થિતમાં % ૂકવામાંથી
બચાવી લેવો જોઈએ, ને તેમાં જ સોસાયટ@ ને ગોખલે યે માર@ વફાદાર@ હતી.
~તરામામાં આ િનણ+ય ઊ^યો ક: તરત મ1 ¡ી શાીને કાગળ લnયો ક: તેમણે
મારા દાખલ થવા િવષે સભા ન જ કરવી. િવરોધ કરનારાઓને આ િનrય બMુ
ગ°યો. તેઓ ધમ+સકં ટમાંથી ઊગયા+. તેમની ને માર@ વચેની 4નેહગાંઠ વધાર:
મજm ૂત થઈ. અને સોસાયટ@માં દાખલ થવાની માર@ અર ખ1ચી લઈને Mુ ં
સોસાયટ@નો સાચો સUય થયો.
અ=ુભવે Mુ ં જો hં ક: સોસાયટ@નો Jfઢ" ૂવક
+ સUય ન થયો તે યો^ય હb,ું ને R
સUયોએ મારા દાખલ થવા સામે િવરોધ કય5 હતો તે વા4તિવક હતો. તેમના
િસsાંતો ને મારા િસsાંતો વચે ભેદ હતો એમ અ=ુભવે બતાવી આ_Gું છે . પણ
મતભેદ Sણી ગયા છતાં, અમાર@ વચે આમા=ું ~તર કદ@ પડું નથી, ખટાશ
કદ@ થઈ નથી. મતભેદ હોવા છતાં અમે બંI ુ અને િમ{ રા છ@એ. સોસાયટ@=ું
4થાન માર: સા?ુ યા{ા=ું 4થળ બની રKું છે . લૌfકક \ૃtટએ Mુ ં ભલે તેનો સUય
ં કરતાં
નથી થયો. આયામક \ૃtટએ Mુ ં સUય રો જ hં. લૌfકક સંબધ
ં વધાર: કkમતી છે . આયામક િવનાનો લૌfકક સંબધ
ં ાણ
આયામક સંબધ
િવનાના દ: હ સમાન છે .
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7. # O
માર: દા તર ાણવન મહ:તાને મળવા રં ¤ ૂન જવા=ું હb.ું યાં જતાં કલક!ામાં
¡ી u ૂપે£&નાથ બZુના આમં{ણથી Mુ ં તેમને યાં ઊતય5 હતો. અહk બંગાળ@
િવવેકની પfરસીમા આવી હતી. આ વેળા Mુ ં ફળાહાર જ કરતો. માર@ સાથે મારો
દ@કરો રામદાસ હતો. Rટલો Z ૂકો ને લીલો મેવો કલક!ામાં મળે તેટલો એકઠો
કરવામાં આNયો હતો. ીઓએ રાતરાત Sગીને િપ4તાં આfદને પલાળ@ તેની
છાલ ઉતાર@ હતી. લીલા મેવાને પણ Rટલી Zુઘડતાથી તૈયાર કર@ શકાય તેટલી
Zુઘડતાથી તૈયાર કરવામાં આNયો હતો. મારા સાથીઓને સા?ુ અનેક કારનાં
પકવાનો રાંધવામાં આNયાં હતાં. આ ેમ ને િવવેક Mુ ં સમzયો, પણ એક બે
પરોણાને સા?ુ આiું ઘર આખો દહાડો રોકાઇ રહ: એ મને અસ લા^Gુ.ં માર@
પાસે આ િવટંબણામાંથી ઊગરવાનો ઈલાજ નહોતો.
રં ¤ ૂન જતાં 4ટ@મરમાં Mુ ં ડ:કનો ઉતા?ુ હતો. જો ¡ી બZુને યાં ેમની િવટંબણા
હતી તો 4ટ@મરમાં અેમની િવટંબણા હતી. ડ:કના ઉતા?ુની તકલીફ અિતશય
અ=ુભવી. નાહવાની જ^યામાં ઊભું ન પોસાય એવી ગંદક@, પાયખા=ું નરકની
ંૂ
ખાણ, મળ% ૂ{ાfદ iદ@ને
ક: તેને ટપીને પાયખાને જુ!ં માર: સા?ુ આ અગવડો
બMુ ભાર: હતી. માલમની પાસે Mુ ં પહ`યો, પણ દાદ કોણ દ: ? ઉતા?ુઓએ
પોતાની ગંદક@થી ડ:કને ખરાબ કર@ % ૂÎુ.ં zયાં બેઠા હોય યાં જ ક:ં ૂ , યાં જ
તમા[ુની િપચકાર@ઓ ચલાવે, યાં 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: તેનાં કરતાં સામાન વધાર: જ^યા રોક:.
આ બે દહાડા બMુ અકળામણમાં ગાQયા.
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રં ¤ ૂન પહ`ચતાં મ1 એજ£ટને બધી હક@કત મોકલાવી. વળતાં પણ આNયો તો
ડ:કમાં, પણ આ કાગળને પfરણામે ને દા તર મહ:તાની તજવીજને પfરણામે
માણમાં ઠ@ક સગવડ ભોગવતો આNયો.
ં
મારા ફળાહારની જSળ
તો અહk પણ માણમાં વધાર: પડતી તો હતી જ. દા તર
ં હતો. તેથી મ1 વાનીઓ ઉપર
મહ:તા=ું ઘર એટલે મા?ું જ સમ શ[ું એવો સંબધ
~[ુ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 અને
ભને ગમે. ખાવાનો વખત તો ગમે તે હોય. મને પોતાને વહ:} ું ઉક:લું ગમે
તેથી બMુ મોું તો ન થાય, પણ રાતના આઠનવ તો સહ:R વાગે.
આ ૧૯૧૫ની સાલમાં હર¾ારમાં [ુંભમેળો હતો. તેમાં જવાની મને તી« ઇછા
નહોતી. પણ માર: મહામા %ુનશીરામનાં દશ+ને તો જું જ હb.ું [ુંભને સમયે
ગોખલેની સેવકસમાR એક મોટ@ ુકડ@ મોકલી હતી. તેની Nયવ4થા ¡ી ½દયનાથ
[ુંઝ?ુને હાથ હતી. મરMમ
ૂ દા તર દ: વ પણ તેમાં હતા. આમાં મદદ કરવા માર@
ુકડ@ને લઈ જવી એવો ઠરાવ હતો. મગનલાલ ગાંધી શાંિતિનક:તનમાં રહ:લી
ુકડ@ને લઈને મારાથી પહ:લાં હર¾ાર પહ`ચી ગયા હતા. Mુ ં રં ¤ ૂનથી વળ@ એમની
સાથે જોડાઇ ગયો.
ં ૂ ાું પડ:}.ું ડ³બાઓમાં ક:ટલીક વેળા
કલક!ેથી હર¾ાર પહ`ચતાં i ૂબ %ઝ
દ@વાબ!ી પણ ન મળે . શહરાન"ુરથી તો માલના ક: ઢોરના ડ³બામાં જ
ઉતા?ુઓને " ૂરવામાં આNયા હતા. ઉઘાડા ડ³બા ઉપર મયાહનનો Z ૂરજ તપે ને
નીચે નકર@ લોખંડની ભ`ય, પછ@ અકળામણ =ું qું " ૂછુ?ં છતાં ભાિવક fહ|\ુ ઘણી
તરસ છતાં '%ુસલમાન પાણી' આવે તે ન જ પીએ. 'fહ|\ુ પાણી'નો પોકાર થાય
યાર: જ પાણી પીએ. આ જ ભાિવક fહ|\ુને દવામાં દા તર દાJ આપે, %ુસલમાન
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ક: d4તી પાણી આપે, માંસ=ું સવ આપે, તે લેવામાં ન સંકોચ આવે ને ન
" ૂછવાપxું હોય.
અમે શાંિતિનક:તનમાં જ જોGું હb ું ક: ભંગી=ું કામ કરું એ તો અમારો fહ|\ુ4તાનમાં
િવશેષ ધંધો થઈ જ પડશે. સેવકોને સા?ુ કોઈ ધમશ
+ ાળામાં તંm ૂ તાણવામાં આNયા
હતા. પાયખાનાને સા?ુ દા તર દ: વે ખાડા ખોદાNયા હતા. પણ તે ખાડાની દા તર
દ: વ તો આવે સમયે R થોડા પગારદાર ભંગી મળ@ શક: તેમની જ મારફતે કરાવી
શક: ના? આ ખાડાઓમાં પડતો મળ વખતોવખત ઢાંકવા=ું ને તેને બી ર@તે
સાફ રાખવા=ું કામ fફિન સની ુકડ@એ ઉપાડ@ લેવાની માર@ માગણીનો દા તર
દ: વે iુશીની સાથે 4વીકાર કય5. આ સેવા કરવાની માગણી કરનારો Mુ,ં પણ બોજો
ઉપાડનાર મગનલાલ ગાંધી.
મારો ધંધો તો ઘણે ભાગે તંm ૂમાં બેસી 'દશન
+ ' દ: વાનો અને અનેક યા{ા»ઓ આવે
તેમની સાથે ધમન
+ ી અને એવી બી ચચા+ઓ કરવાનો થઈ પડPો. દશ+ન દ: તાં Mુ ં
અકળાયો.

તેમાંથી

એક

િમિનટની

રસદ

ન

મળે .

નાહવા

S

તોયે

દશ+નાdભલાષી મને એકલો ન છોડ:. ફળાહાર કરતો હો યાર: તો એકાંત હોય જ
Bાંથી? તંm ૂમાં Bાંયે Mુ ં એક eણને સા?ુ પણ એકલો બેસી નહોતો શBો. દdeણ
આfgકામાં R કંઇ સેવા થઈ શક@ હતી તેની આટલી ¨ડ@ અસર આખા
ભરતખંડમાં થઈ હશે તે મ1 હર¾ારમાં અ=ુભNGુ.ં
Mુ ં તો ઘંટ@ના પડની વચે િપસાવા લા^યો. છતો ન હો યાં {ીS વગ+ના
%ુસાફર તર@ક: અગવડો ભોગુ,ં zયાં ઊત?ું યાં દશ+નાથ²ના ેમથી અકળા.
બેમાંથી કઈ 4થિત વધાર: દયાજનક હશે એ કહ: ું ઘણી વાર માર: સા?ુ %ુક:લ
થઈ પડું છે . દશન
+ ાથ²ના ેમના દશન
+ થી મને ઘણી વેળા Vોધ આNયો છે ને
મનમાં તો તેથીયે વધાર: વેળા બQયો hં, એટ}ું Sxું hં. {ીS વગ+ની
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હાડમાર@થી મને અગવડ પડ@ છે , પણ Vોધ ભા^યે જ ¶ટàો છે , અને એથી માર@
તો ઉિત જ થઈ છે .
આ સમયે મારામાં હરવાફરવાની શ ત ઠ@ક હતી, તેથી Mુ ં ઠ@ક ઠ@ક ભટક@ શBો
હતો. તે વખતે એટલો િસs નહોતો થયો ક: ર4તાઓમાં ફરવા=ું ભા^યે જ બની
શક:. Ýમણમાં મ1 લોકોની ધમ+ભાવના કરતાં તેમ=ું બેબાકળાપxુ,ં તેમની
ચંચળતા, પાખંડ, અNયવ4થા બMુ જોયાં. સાIુઓનો રાફડો ફાટàો હતો. તે ક:વળ
માલ" ૂડા ને ખીર જમવાને જ જ£°યા હોય એવા જણાયા. અહk મ1 પાંચ પગાળ@
ગાય જોઈ. Mુ ં તો આrય+ પા°યો. પણ અ=ુભવી માણસોએ મા?ું અાન તરત \ૂર
કGુ.H પાંચ પગાળ@ ગાય તો \ુtટ લોભી લોકો=ું બdલદાન હb.ું આ ગાયની કાંધમાં
વાછરડાના વતા પગ કાપીને, કાંધને છે દ@ તેમાં તે ચ`ટાડ@ દ: વામાં આવતા
હતા, ને આ બેવડ@ ઘાતક@ fVયા=ું પfરણામ અાની લોકોને I ૂતવાને સા?ુ
વાપરવામાં આવb ું હb.ું પાંચ પગાળ@ ગાયનાં દશ+ન કરવા Bો fહ|\ુ ન
લલચાય? તે દશ+નને સા?ુ તે Rટ}ું દાન દ: તે થોુ.ં
[ુંભનો fદવસ આNયો. માર: સા?ુ એ ધ£ય ઘડ@ હતી. Mુ ં યા{ાની ભાવનાથી નહોતો
ગયો. મને તીથ+eે{માં પિવ{તાની શોધે જવાનો મોહ કદ@ નથી રો. પણ સ!ર
લાખ માણસો પાખંડ@ હોય નહk. મેળામાં સ!ર લાખ માણસો આNયાં હશે એમ
કહ:વાGું હb.ું આમાં અસંnય માણસો "ુ·ય કમાવાને સા?ુ, qુs મેળવવાને સા?ુ
આવેલાં એને િવષે મને શંકા નહોતી. આવા કારની ¡sા ક:ટલે Zુધી આમાને
ચડાવતી હશે એ કહ: ું અશB નહk તો %ુક:લ તો છે જ.
ૂ યો. ચોમેર ફ:લાયેલા પાખંડમાં
પથાર@માં પડPો પડPો Mુ ં િવચારસાગરમાં ³
ૂ પિવ{ આમાઓ પણ છે . તેઓ ઈરના દરબારમાં સSપા{ નહk ગણાય.
મજ[ર
જો હfર¾ારમાં આવે સમયે આવું જ પાપ હોય તો માર: Sહ:ર ર@તે િવરોધ કર@
[ુંભને fદવસે તો હર¾ારનો યાગ જ કરવો જોઇએ. જો આવવામાં ને [ુંભને દહાડ:
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રહ:વામાં પાપ ન હોય તો માર: કÚક ને કÚક કડક «ત લઈને ચાલતા પાપ=ું
ાયિrત કરું જોઇએ, આમqુs કરવી જોઇએ. મા?ું વન «તો ઉપર રચાયે} ું
છે , તેથી કÚક કfઠન «ત લેવાનો િનrય કય5. કલક!ા અને રં ¤ ૂનમાં માર:
િનિમ!ે યજમાનોને થયેલા અનાવયક પfર¡મ=ું મને 4મરણ થGુ,ં તેથી મ1
ખોરાકની વ4b ુઓની મયા+દા બાંધવાનો ને ~ધારા પહ:લાં જમી લેવા=ું «ત
લેવાનો િનrય કય5. મ1 જોGું ક:, જો Mુ ં મયા+દા નહk Sળું તો યજમાનોને ભાર:
અગવડJપ થઈશ ને સેવા કરવાને બદલે દર: ક જ^યાએ માર@ સેવામાં જ લોકોને
રોકતો થઈ જઈશ. તેથી ચોવીસ કલાકમાં પાંચ વ4b ુઓ ઉપરાંત કંઇ ખાવા=ું ન
લેવા=ું ને રાિ{ભોજનયાગ=ું «ત લીµું જ. બંનેની કfઠનાઇનો " ૂરો િવચાર કર@
લીધો. આ «તોમાં એક પણ બાર@ ન રાખવાનો િનrય કય5. માંદગીમાં દવાJપે
ઘણી વ4b ુઓ લેવી ક: ન લેવી, દવાને વ4b ુમાં ગણવી ક: ન ગણવી, આ બધી
વાતો િવચાર@ લીધી, ને િનrય કય5 ક: ખાવાના કોઇ પણ પદાથ5 પાંચ ઉપરાંત ન
લેવા. આ બે «તોને તેર વષ+ થયાં. તેમણે માર@ પર@eા ઠ@ક કર@ છે . પણ Rમ
પર@eા કર@ છે તેમ તે માર: સા?ુ ઢાલJપ પણ ઠ@ક બ£યાં છે . આ «તોએ માર@
જ|દગી લંબાવી છે એવો મારો અdભાય છે . તેથી Mુ ં ઘણીયે વેળા માંદગીઓમાંથી
બચી ગયો hં એમ મા=ું hં.
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8. % %
પહાડ Rવા લાગતા મહામા %ુનશીરામનાં દશ+ન કરવા ને તેમ=ું ¤ુ?ુ[ુલ જોવા
ગયો યાર: મને બMુ શાંિત મળ@. હર¾ારનો ઘ`ઘાટ ને ¤ુ?ુ[ુલની શાંિતની વચેનો
ભેદ 4પtટ જોવામાં આવતો હતો. મહામાએ મને ેમથી નવરાNયો. ચાર@ઓ
માર@ પાસેથી ચસે જ નહk. રામદ: વ %ુલાકાત પણ તે જ વખતે થઈ, અને
તેમની શ તની ઓળખ Mુ ં તરત કર@ શBો. અમાર@ વચે ક:ટલીક મતdભતા
અમે જોઈ શBા, છતાં અમાર@ વચે 4નેહગાંઠ બંધાઈ. ¤ુ?ુ[ુલમાં ઔ±ોdગક
િશeણ દાખલ કરવાની આવયકતા િવષે રામદ: વ તથા બીS િશeકો સાથે ઠ@ક
ચચા+ કર@. મને ¤ુ?ુ[ુલ b ુરત છોડતાં \ુઃખ થGુ.ં
મ1 લÆમણ લાની 4b ુિત i ૂબ સાંભળ@ હતી. ½ષીક:શ ગયા િવના હર¾ાર ન
છોડવાની મને ઘણાની ભલામણ થઈ. માર: તો યાં ચાલતા જું હb.ું એટલે એક
મજલ ½ષીક:શની ને બી લÆમણ લાની હતી.
½ષીક:શમાં ઘણા સં£યાસીઓ મળવા આNયા હતા. તેમાંના એકને મારા વનમાં
બMુ રસ લા^યો. fફિન સ મંડળ માર@ સાથે હb.ું તે બધાને જોઈને તેમણે ઘણા
Ùો " ૂછàા. અમાર@ વચે ધમ+ની ચચા+ થઈ. મને ધમ+ની તી« લાગણી છે એમ
તેમણે જોGુ.ં Mુ ં ગંગા4નાન કર@ને આNયો હતો એટલે શર@ર ઉઘાું હb.ું તેમણે માર:
માથે િશખા ન જોઈ ને શર@ર: જનોઈ ન જોઇ તેથી \ુઃખ પા°યા ને મને " ૂછÒુ:ં
'તમે આ4તક છો છતાં જનોઇ અને િશખા ન રાખો તેથી અમારા Rવાને \ુઃખ
થાય. આ બે fહ|\ુ ધમન
+ ી બા સંાઓ છે , ને તે દર: ક fહ|\ુએ રાખવી જોઇએ.'
દશેક વષ+ની મર: પોરબંદરમાં ાણોની જનોઇના છે ડ: બાંધેલી ચાવીના રણકાર
Mુ ં સાંભળતો તેની મને અદ: ખાઇ થતી. રણકાર કરતી [ંૂચીઓ જનોઇને બાંધીને
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ફર@એ તો ક: ું સા?ું એમ લાગb.ું કાfઠયાવાડમાં વૈય [ુુંબમાં જનોઇનો fરવાજ તે
વેળા નહોતો. પણ થમ {ણ વણ- જનોઇ પહ:રવી જ જોઇએ એવો નવો ચાર
ચાલી રો હતો. તેને ~ગે ગાંધી [ુુંબમાં 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=ું કqું કારણ નહોb,ું છતાં મ1 બે {ણ
[ંૂચીઓ લટકાવી. જનોઇ b ૂટ@ ગઈ યાર: તેનો મોહ ઊતર@ ગયો હતો ક: નહk એ
તો યાદ નથી, પણ મ1 નવી ન પહ:ર@.
મોટ@ મર થતાં બીSઓએ મને જનોઇ પહ:રાવવાનો યન fહ|\ુ4તાનમાં તેમ જ
દdeણ આfgકામાં કર: લો, પણ માર@ ઉપર તેમની દલીલની અસર ન થઈ. q ૂ&
જનોઇ ન પહ:ર: તો બીS વણ+ ક:મ પહ:ર:? R બા વ4b ુનો fરવાજ અમારા
[ુુંબમાં નહોતો તે દાખલ કરવા=ું મને એક પણ સબળ કારણ નહોb ું મQGુ.ં મને
જનોઇનો અભાવ નહોતો, પણ તે પહ:રવાનાં કારણનો અભાવ હતો. વૈtણવ
હોવાથી Mુ ં કંઠ@ પહ:રતો. િશખા તો વડ@લો અમને ભાઇઓને રખાવતા. િવલાયત
ં
જતાં ઉઘાું માું હોય, ગોરાઓ તે જોઇને હસે અને જગલી
ગણે એવી શરમથી
િશખા કપાવી હતી. માર@ સાથે રહ:તા મારા ભ{ીS છગનલાલ ગાંધી દdeણ
આfgકામાં બMુ ભાવ" ૂવ+ક િશખા રાખી રા હતા. તે િશખા તેમના Sહ:ર કામમાં
વચે આવશે એમ વહ:મથી મ1 તેમ=ું મન \ૂભવીને તે છોડાવી હતી. આમ
િશખાની મને શરમ હતી.
4વામીને ઉપરની હક@કત મ1 કહ@ સંભળાવી ને કKુ:ં
'જનોઈ તો Mુ ં ધારણ નહk ક?ું. અસંnય fહ|\ુઓ R નથી પહ:રતાં છતાં fહ|\ુ ગણાય
છે , તે માર: પહ:રવાની Mુ ં જJર નથી જોતો. વળ@ જનોઇ ધારણ કરવી એટલે બીજો
જ£મ લેવો; એટલે આપણે ઇરાદા" ૂવક
+ qુs થુ,ં ઊવગ
+ ામી થુ.ં અયાર: fહ|\ુ
સમાજ અને fહ|\ુ4તાન પડ:લાં છે , તેમાં જનોઇ પહ:રવાનો આપણને અિધકાર જ
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Bાં છે ? fહ|\ુ સમાજ અ4" ૃયતાનો મેલ Iુએ, ¨ચનીચની વાત u ૂલી Sય, બીS
ઘર કર@ ગયેલા દોષો કાઢ:, ચોમેર ફ:લાયેલાં અધમ,+ પાખંડ \ૂર કર: , યાર: તેને
જનોઇનો અિધકાર ભલે હો. એટલે જનોઇ ધારણ કરવાની તમાર@ વાતનો મને
µટં ૂ ડો નથી ઊતરતો, પણ િશખા િવષેની તમાર@ વાત માર: અવય િ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:રવાનાં
બતાNયાં તે તેમને પહ:રવાના પeના લા^યાં. જનોઇ િવષેનો ½ષીક:શમાં મ1
જણાવેલો િવચાર આજ પણ લગભગ એવો જ કાયમ છે . zયાં લગી aુદા aુદા
ધમ+ રા છે યાં લગી યેક ધમ+ને કÚક ખાસ બા સંાની કદાચ આવયકતા
હોય. પણ zયાર: બા સંા ક:વળ આડંબરJપે થઈ પડ:, અથવા પોતાના ધમન
+ ે
બીS ધમ+થી તારવી કાઢવા સા?ુ વપરાય, યાર: તે યાzય થઈ પડ: છે . અયાર:
જનોઈ fહ|\ુ ધમ+ને ¨ચે લઈ જવા=ું સાધન છે એમ Mુ ં જોતો નથી. એટલે તેને
િવષે Mુ ં તટ4થ hં.
િશખાનો યાગ મને પોતાને શરમ ઉપSવનારો હતો, તેથી સાથીઓની સાથે ચચા+
કર@ તે ધારણ કરવાનો મ1 િનrય કય5. પણ હવે આપણે લÆમણ લા જું
જોઇએ.
½ષીક:શ અને લÆમણ લાનાં [ુદરતી \ૃયો બMુ ગ°યાં. [ુદરતની કળા
ઓળખવાની " ૂવ+જોની શ ત િવષે ને કળાને ધાિમªક 4વJપ આપવાની તેમની
\ૂરંદ:શી િવષે મનમાં અિત માન થGુ.ં
પણ મ=ુtયની [ૃિતથી dચ!ને શાંિત ન થઈ. Rમ હર¾ારમાં તેમ ½ષીક:શમાં લોકો
ં
ર4તાઓ અને ગંગાનો Zુદર
fકનારો ગંદો કર@ % ૂકતા હતા. ગંગા=ું પિવ{ પાણી
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બગાડતાં પણ તેમને કશો સંકોચ નહોતો થતો. હાજતે જનારા \ૂર જવાને બદલે
zયાં માણસોની આવS હોય યાં હાજતે જતા હતા. આ જોઇને ½દયને બMુ
આઘાત પહ`યો.
લÆમણ લા જતાં લોઢાનો લતો "ુલ જોયો. લોકોની પાસેથી સાંભQGું ક: આ
"ુલ થમ તો દોરડાનો પણ ઘણો મજm ૂત હતો. તેને તોડ@ને એક ઉદાર fદલના
મારવાડ@ ¤ૃહ4થે મોું દાન આપી લોખંડનો "ુલ બનાવરાNયો ને તેની ચાવી
સરકારને સ`પી! દોરડાના "ુલનો મને કશો nયાલ નથી, પણ લોખંડનો "ુલ
[ુદરતી વાતાવરણને ક}ુિષત કરતો હતો ને બMુ અળખામણો લાગતો હતો.
યા{ા»ઓના આ ર4તાની ચાવી સરકારને હ4તક સ`પવામાં આવી એ માર@ તે
વેળાની વફાદાર@ને પણ અસ લા^Gુ.ં
યાંથી વધાર: \ુઃખદ \ૃય 4વગા+¡મ હb.ું જસતનાં પતરાંની તબેલા Rવી
કોટડ@ઓને 4વગા+¡મ=ું નામ આપવામાં આNGું હb.ું આ સાધકોને સા?ુ
બનાવવામાં આવી હતી એમ મને કહ:વામાં આNGુ.ં તેમાં ભા^યે કોઇ સાધક એ
વખતે રહ:તા હતા. આને લગતા %ુnય મકાનમાં રહ:નારાઓએ પણ માર@ ઉપર
સાર@ છાપ ન પાડ@.
પણ હર¾ારના અ=ુભવો માર: સા?ુ અ% ૂTય નીવડPા. માર: Bાં વસું ને qું કરું
એનો િનrય કરવામાં હર¾ારના અ=ુભવોએ મને બMુ મદદ કર@.
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9. <  Lપ
[ુંભની યા{ા એ માર@ હર¾ારની બી %ુલાકાત હતી. સયા0હા¡મની 4થાપના
૧૯૧૫ના મેની ૨૫મીએ થઈ. ¡sાનંદની માગણી એવી હતી ક: માર: હર¾ારમાં
વસુ.ં કલક!ાના ક:ટલાક િમ{ોની સલાહ વૈ±નાથધામમાં વસવાની હતી. ક:ટલાક
િમ{ોનો ભાર: આ0હ રાજકોટમાં વસવાનો હતો.
પણ zયાર: Mુ ં અમદાવાદમાંથી પસાર થયો યાર: ઘણા િમ{ોએ અમદાવાદ પસંદ
કરવા કKુ,ં ને આ¡મ=ું ખચ+ તેમણે જ ઉપાડ@ લેવા=ું બીું ઝડ_Gુ.ં મકાન શોધી
દ: વા=ું પણ તેમણે જ કm ૂલ કGુ.H
અમદાવાદ ઉપર માર@ નજર ઠર@ હતી. Mુ ં ¤ુજરાતી હોવાથી ¤ુજરાતી ભાષા
મારફતે દ: શની વધાર: માં વધાર: સેવા કર@શ એમ માનતો હતો. અમદાવાદ " ૂવહાથવણાટ=ું મથક હોવાથી રÈ fટયા=ું કામ અહk જ વધાર: સાર@ ર@તે થઈ શકશે
એવી પણ મા£યતા હતી. ¤ુજરાત=ું પાટનગર હોવાથી અહkના ધનાઢà લોકો
ધનની વધાર: મદદ દઈ શકશે એ પણ આશા હતી.
અમદાવાદના િમ{ોની સાથેના સંવાદોમાં અ4" ૃtયનો Ù ચચા+યો હતો. મ1 4પtટ
ર@તે કKું હb ું ક:, જો કોઈ લાયક ~યજ ભાઇ આ¡મમાં દાખલ થવા માગશે તો Mુ ં
તેને જJર દાખલ કર@શ.
'તમાર@ શરત=ું પાલન કર@ શક: એવા ~યજ Bાં ર: ઢા પડPા છે ?' એમ એક
વૈtણવ િમ{ે પોતાના મનનો સંતોષ વાQયો. અને અમદાવાદમાં વસવાનો છે વટ:
િનrય થયો.
મકાનોની શોધ કરતાં, મને અમદાવાદમાં વસાવવામાં અ0ભાગ લેનાર ¡ી
વણલાલ બાfર4ટર હતા, તેમ=ું કોચરબમાં આવેલ મકાન ભાડ: લેવા=ું ઠGુ.H
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આ¡મ=ું qું નામ રાખું એ Ù b ુરત ઊઠPો. િમ{ોની સાથે મસલત કર@.
ક:ટલાંક નામો મQયાં. સેવા¡મ, તપોવન, વગેર: Z ૂચવાયાં હતાં. સેવા¡મ નામ
ગમb ું હb.ું પણ તેમાં સેવાની ર@તની ઓળખ નહોતી થતી. તપોવન નામ પસંદ
ન જ કરાય, ક:મ ક: જોક: તપrયા+ િય હતી છતાં એ નામ ભાર: પડb ું લા^Gુ.ં
અમાર: તો સયની " ૂS, સયની શોધ કરવી હતી, તેનો જ આ0હ રાખવો હતો,
અને દdeણ આfgકામાં R પsિતનો મ1 ઉપયોગ કય5 હતો તેની ઓળખ
ભારતવષ+માં કરાવવી હતી, અને તેની શ ત Bાં લગી Nયાપક થઈ શક: તે જોું
હb.ું તેથી મ1 અને સાથીઓએ સયા0હા¡મ નામ પસંદ કGુ.H તેમાં સેવાનો અને
સેવાની પsિતનો ભાવ સહ:R આવી જતો હતો.
આ¡મને ચલાવવાને સા?ુ િનયામાવdલની આવયકતા હતી. તેથી િનયમાવdલ
ઘડ@ને તેની ઉપર અdભાયો મા^યા. ઘણા અdભાયોમાં સર ¤ુ?ુદાસ બેનરએ
આપેલો અdભાય મને યાદ રહ@ ગયો છે . તેમને િનયમાવdલ ગમી, પણ તેમણે
Z ૂચના કર@ ક: «તોમાં નતા «તને 4થાન આપું જોઇએ. આપણા Gુવકવગ+માં
નતાના «તની ઊણપ છે એમ તેમના કાગળનો વિન હતો. જોક: નતાનો
અભાવ Mુ ં ઠ:કઠ:કાણે અ=ુભવતો હતો, છતાં નતાને «તમાં 4થાન દ: વાથી નતા
નતા મટ@ જવાનો આભાસ આવતો હતો. નતાનો " ૂરો અથ+ તો q ૂ£યતા છે .
ુ ુ ક:
q ૂ£યતાને પહ`ચવાને અથ- બીSં «તો હોય. q ૂ£યતા એ મોeની 4થિત. %ુ%ý
ુ ુ નથી, સેવક
સેવકના યેક કાય+માં જો નતા-િનરdભમાનતા ન હોય તો તે %ુ%ý
નથી. તે 4વાથ² છે , અહંકાર@ છે .
આ¡મમાં આ વખતે લગભગ તેર તાિમલ હતા. માર@ સાથે દdeણ આfgકાથી
પાંચ તાિમલ બાળકો આNયા હતા, ને બીSં અહkથી લગભગ પચીસ ી"ુ?ુષોથી
આ¡મનો આરં ભ થયો હતો. બધાં એક રસોડ: જમતાં હતાં, ને એક જ [ુુંબ હોય
એવી ર@તે વત+વાનો યન કરતાં હતાં
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10. к

K4s Z

આ¡મની હ4તીને હaુ થોડા જ મfહના થયા હતા, તેટલામાં Rવી મને આશા
નહોતી તેવી અમાર@ કસોટ@ થઈ. ભાઈ અ% ૃતલાલ ઠÉરનો કાગળ મQયો: 'એક
ગર@બ અને ામાdણક ~યજ [ુુંબ છે . તેની ઇછા તમારા આ¡મમાં આવી
રહ:વાની છે . તેને લેશો?'
Mુ ં ભડBો ખરો. ઠÉરબાપા Rવાની ભલામણ લઈને આવનાર ~યજ [ુુંબ
આટ}ું વહ:} ું આવે એવી મ1 %ુ§લ આશા રાખી નહોતી. સાથીઓને કાગળ
વંચાNયો. તેમણે વધાNયો. તે [ુુંબ આ¡મના િનયમ પાળવા તૈયાર હોય તો તેને
લેવાની તૈયાર@ ભાઈ અ% ૃતલાલ ઠÉરને જણાવી.
\ૂદાભાઈ, તેમનાં પની દાનીબહ:ન અને ર@ખતી ધાવણી લÆમી આNયાં. \ૂદાભાઈ
ં ઈમાં િશeક=ું કામ કરતા હતા. િનયમો=ું પાલન કરવા તૈયાર હતા. તેમને
%ુબ
આ¡મમાં લીધા.
સહાયક િમ{મંડળમાં ખળભળાટ થયો. R [ૂવામાં બંગલાના માdલકનો ભાગ હતો
તે [ૂવામાંથી પાણી ભરવામાં અડચણ આવવા લાગી. કોસવાળાને અમારા
પાણીના છાંટા અડ: તો તે અભડાય. તેણે ગાળો શJ કર@, \ૂદાભાઈને પજવવા=ું
શJ કGુ.H ગાળો સહન કરવા=ું ને દઢતા" ૂવ+ક પાણી ભરવા=ું Sર@ રાખવા=ું મ1
સMુને કહ@ દ@Iુ.ં અમને ગાળ સાંભળતા જોઈ કોસવાળો શરમાયો ને તેણે છે ડ
% ૂક@. પણ પૈસાની મદદ તો બંધ થઈ. R ભાઈએ આ¡મના િનયમો પાળનારા
~યજોના વેશ િવશે થમથી જ શંકા કર@ હતી તેમને તો આ¡મમાં ~યજ
દાખલ થવાની આશા જ નહોતી. પૈસાની મદદ બંધ પડ@. બfહtકારની અફવા
માર: કાને આવવા માંડ@. મ1 સાથીઓની સાથે િવચાર@ મેTGું હb:ું 'જો આપણો
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બfહtકાર થાય ને આપણી પાસે કશી મદદ ન રહ: તોયે આપણે હવે અમદાવદ
નહk છોડ@એ. ~યજવાડામાં જઈને તેમની સાથે રહ@qુ,ં ને R કંઈ મળ@ રહ:શે
તેની ઉપર અથવા મaૂર@ કર@ને િનવા+હ કર@qુ.ં '
છે વટ: મગનલાલે મને નોfટસ આપી: 'આવતે મfહને 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: છે Tલી ઘડ@એ શામળાએ
મદદ મોકલી દ@ધી છે .
મગનલાલે નોfટસ આ_યા પછ@ b ુરત જ એક સવાર: કોઈ બાળક: ખબર આ_યા:
'બહાર મોટર ઊભી છે , ને એક શેઠ તમને બોલાવે છે .' Mુ ં મોટર પાસે ગયો. શેઠ:
મને " ૂછÒુ:ં 'માર@ ઇછા આ¡મને કંઈ મદદ દ: વાની છે , તમે લેશો?' મ1 જવાબ
આ_યો: જો કંઈ આપો તો Mુ ં જJર લ. માર: કm ૂલ કરું જોઈએ ક: અયાર: Mુ ં
ભીડમાં પણ hં.'
'Mુ ં કાલે આ જ વેળાએ આવીશ યાર: તમે આ¡મમાં હશો?' મ1 હા કહ@ ને શેઠ
ં ૂ »ં વા^Gુ.ં બાળકોએ ખબર આપી.
ગયા. બીR દહાડ: નીમેલે સમયે મોટર=ું uગ
શેઠ ~દર ન આNયા. Mુ ં તેમને મળવા ગયો. તેઓ મારા હાથમાં J. ૧૩,૦૦૦ની
નોટો % ૂક@ ચાલતા થયા.
આ મદદની મ1 કદ@ આશા નહોતી રાખી. મદદ આપવાની આ ર@ત પણ નવી
ભાળ@. તેમણે આ¡મમાં પહ:લાં કદ@ પગ % ૂBો નહોતો. તેમને Mુ ં એક જ વાર
મQયો હતો એું મને યાદ છે . ન આ¡મમાં આવુ,ં ન " ૂછુ;ં બારોબાર પૈસા
આપીને ચાલતા થુ.ં મારો પહ:લો જ અ=ુભવ હતો. આ મદદથી ~યજવાડામાં
જવા=ું આળ4Gુ.ં લગભગ એક વષ=
+ ું ખચ+ મને મળ@ ગGુ.ં

www.mkgandhi.org

Page 494

સયના યોગો અથવા આમકથા

પણ Rમ બહાર ખળભળાટ થયો તેમ જ આ¡મમાંયે થયો. જોક: દdeણ આfgકામાં
માર: યાં ~યજો વગેર: આવતા, રહ:તા, જમતા, પણ અહk ~યજ [ુુંબ=ું આવું
પનીને અને બીS ીમંડળને ગ°Gું એમ ન કહ:વાય. દાનીબહ:ન યેનો
અણગમો નહk તો તેમના યેની ઉદાસીનતા, એવી બાબતમાં માર@ બMુ ઝીણી
¬ખ જોઈ જતી અને તીણા કાન સાંભળ@ જતા. આિથªક મદદના અભાવની બીક:
મને જરાયે dચ|તામાં 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. ઝીણાં અપમાનો
ગળ@ જવા=ું Mુ ં \ૂદાભાઈને વીનવતો ને તે સમ જતા અને દાનીબહ:ન પાસે
સહન કરાવતા.
આ [ુુંબને આ¡મમાં રાખીને આ¡મને ઘણા પાઠ મQયા છે . અને આરં ભકાળમાં
જ અ4" ૃયતાને આ¡મમાં 4થાન નથી જ એમ સાવ 4પtટ થઈ જવાથી,
આ¡મની મયા+દા ~કાઈ ગઈ, ને તે= ું કામ એ fદશામાં બMુ સરળ થઈ ગGુ.ં આમ
છતાં, આ¡મને તે= ું ખચ,+ વધb ું જb ું હોવા છતાં, %ુnય ભાગે Xુ4ત ગણાતા
fહ|\ુઓ તરફથી જ મળb ું આNGું છે એ કદાચ 4પtટ ર@તે Z ૂચવે છે ક:
અ4" ૃયતાની જડ સાર@ પેઠ: હલી ગઈ છે . આના બીS "ુરાવા તો ઘણાયે છે જ.
પણ ~યજનો સાથે zયાં ખાવા Zુધીના વહ:વાર રાખવામાં આવે છે યાં પણ
પોતાને સનાતની માનતા fહ|\ુ મદદ આપે એ નવો "ુરાવો ન ગણાય.
આ જ Ù ~ગે બી પણ આ¡મમાં થયેલી ચોખવટ, તેને ~ગે ઊઠ:લા નાaુક
Ùોનો ઉક:લ, ક:ટલીક અણધાર@ અગવડો=ું વધાવી લે,ું વગેર: સયની શોધને
~ગે થયેલા યોગોનાં વણ+નો 4b ુત હોવા છતાં માર: મેલી જ દ: વાં પડ: છે , એ=ું
મને \ુ:ખ છે . પણ હવે પછ@નાં કરણોમાં આ દોષ રે જ જશે. અગયની
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હક@કતો માર: છોડવી પડશે, ક:મ ક: તેમાં ભાગ લેનારાં પા{ો ઘણાં હaુ મોaૂદ છે ,
તેમની રS િવના, તેમનાં નામો ને તેમની સાથેના સંગોનો ¶ટથી ઉપયોગ
કરવો અયો^ય લાગે છે . બધાની સંમિત વખતોવખત માગવી અથવા તેમને
લગતી હક@કતો તેમને મોકલી Zુધરાવવી એ ન બને તે ું છે , ને આ આમકથાની
મયા+દાની બહારની એ વાત છે . તેથી, હવે પછ@ની કથા, જોક: માર@ દtટએ
સયના શોધકને સા?ુ Sણવાયો^ય છે તે છતાં, અI ૂર@ અપાયા કરશે એવો મને
ડર છે . આમ છતાં, અસહકારના Gુગ લગી ઈર પહ`ચવા દ: તો પહ`ચું એવી
માર@ ઇછા અને આશા છે .
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11. RK L
નવા વસેલા અને ¬તરબા તોફાનોમાંથી ઊગર@ ગયેલા આ¡મને છોડ@ હમણાં
dગરમીટની થાનો થોડો િવચાર કર@ લેવાનો સમય આNયો છે . dગરમીfટયા એટલે
પાંચ ક: એથી ઓછાં વષ+ના મaૂર@ના કરારનામામાં સહ@ કર@ને fહ|\ુ4તાનની બહાર
મaૂર@ કરવા ગયેલ મaૂરો. આવા નાતાલના dગરમીfટયા ઉપરથી {ણ પાડનો
વાિષªક કર સન ૧૯૧૪માં નાm ૂદ થયો હતો, પણ એ થા હaુ બંધ નહોતી થઈ.
સન ૧૯૧૬માં ભારતu ૂષણ પંfડત માલવીયએ આ Ù ધારાસભામાં ઉઠાNયો
હતો, અને લૉડ+ હાfડગે તેમનો ઠરાવ 4વીકાર@ લઈને Sહ:ર કર: } ું ક: એ થા
'સમય આવતાં' નાm ૂદ કરવા=ું વચન શહ:નશાહ પાસેથી મને મQGું છે . પણ એ
થા તકાળ બંધ કરવાનો િનણ+ય થઈ જવો જોઈએ એમ મને તો 4પtટ જણાGુ.ં
આ થાને fહ|\ુ4તાને પોતાની બેદરકાર@થી ઘણાં વષ+ િનભાવી લીધી હતી. હવે એ
બંધ થઈ શક: એટલી S¤ૃિત લોકોમાં છે એમ મ1 મા£Gુ.ં ક:ટલાક આગેવાનોને
મQયો, કંઈક છાપાંમાં આ િવશે લnGુ,ં ને મ1 જોGું ક: લોકમત આ થા કાઢ@
નાખવાના પeનો હતો. આમાં સયા0હનો ઉપયોગ થઈ શક:? મને તેને િવશે શંકા
નહોતી. પણ ક:મ તે Mુ ં નહોતો Sણતો.
દરિમયાન વાઈસરોયે 'સમય આવતાં' શ³દનો અથ+ કર@ બતાવવાની તક લીધી
હતી. તેમણે Sહ:ર: કર: } ું ક:, 'બી Nયવ4થા કરવામાં Rટલો સમય લાગે તેટલા
ુ ર@માં ભારતu ૂષણ
સમયમાં' એ થા નાm ૂદ થશે. એટલે સને ૧૯૧૭ના ફ:Ãઆ
પંfડત માલવીયએ dગરમીટ થા સદં તર નાm ૂદ કરવાનો કાયદો રaુ કરવાની
વડ@ ધારાસભામાં રS માગી યાર: વાઇસરોયે તે નામંaૂર કર@. એટલે આ Ùને
~ગે મ1 fહ|\ુ4તાનમાં Ýમણ શJ કGુ.H
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Ýમણ શJ કરતાં પહ:લાં ના. વાઇસરૉયને મળ@ લે ું ઉdચત ધાGુ.H તેમણે તરત
મને મળવાની તાર@ખ મોકલી. તે વખતના િમ. મેફ@, હવે સરજોન મેફ@, તેમના
ં બંધાયો. લૉડ+ થે°સફડ+ની સાથે
મં{ી હતા. િમ. મેફ@ની સાથે મને ઠ@ક સંબધ
સંતોષકારક વાત થઈ. તેમણે િનrય" ૂવક
+ તો કંઈ ન કKુ,ં પણ મને તેમની
મદદની આશા બંધાઈ.
ં ઈથી કય5. %ુબ
ં ઈમાં સભા ભરવા=ું િમ. જહાંગીર િપટ@ટ: માથે
Ýમણનો આરં ભ %ુબ
લીIુ.ં ઇ°પીfરયલ િસટ@ઝનશીપ ઍસોિસયેશનને નામે સભા થઈ. તેમાં % ૂકવાના
ઠરાવોને સા?ુ સિમિત મળ@. તેમાં ડો. ર@ડ, સર લT}ુભાઈ શામળદાસ, િમ.
નટરાજન વગેર: હતા. િમ. િપટ@ટ તો હતા જ. ઠરાવમાં dગરમીટની થા બંધ
કરવાની િવનંતી કરવાની હતી. Bાર: વંધ કરવી એ સવાલ હતો. {ણ Z ૂચનાઓ
હતી: 'Rમ બને તેમે જTદ@', '૩૧મી aુલાઈ' અને 'તરત'. '૩૧મી aુલાઈ' માર@
Z ૂચના હતી. માર: તો િનિrત તાર@ખની જJર હતી, Rથી તે %ુ§તમાં કંઈ ન થાય
તો પછ@ qું કરું અથવા qું થઈ શક: તેની Z ૂઝ પડ:. સર લT}ુભાઈની Z ૂચના
'તરત' શ³દ % ૂકવાની થઈ. તેમણે કKુ,ં ૩૧મી aુલાઈ' કરતાં તો 'તરત' વધાર:

જલદ@ Z ૂચવનારો શ³દ છે .મ1 સમSવવા યન કય5 ક: S 'તરત' શ³દ ન
સમ શક:. Sની પાસેથી કંઈ કામ લે ું હોય તો એની પાસે િનrયામક 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 qું પગ}ું લે ું એ સમ શક@એ. આ દલીલ ડૉ.
ર@ડને ગળે તરb ્ ઊતર@. છે વટ: સર લT}ુભાઈને પણ ૩૧મી તાર@ખ ?ુચી ને
ઠરાવમાં એ તાર@ખ %ુકાઈ. Sહ:ર સભામાં એ ઠરાવ %ુકાયો, ને બધે ૩૧મી aુલાઈ
~કાઈ.
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ં ઈથી ¡ી Sય િપટ@ટની અથાગ મહ:નતથી ીઓ=ું એક ડ:_Gુટ:શન
%ુબ
વાઇસરૉય પાસે ગGુ.ં તેમાં લેડ@ તાતા, મરMમ
ૂ fદલશાદ બેગમ વગેર: હતાં. બધી
બહ:નોનાં નામ તો મને યાદ નથી, પણ એ ડ:_Gુટ:શનની અસર બMુ સાર@ થઈ, ને
ના. વાઇસરૉયે તેમને આશાભય5 ઉ!ર આ_યો હતો.
કરાંચી, કલક!ા વગેર: જ^યાઓએ પણ Mુ ં પંહોચી વQયો હતો. બધે ઠ:કાણે સરસ
સભાઓ થયેલી, ને બધે ઠ:કાણે લોકોનો ઉસાહ i ૂબ હતો. zયાર: આરં ભ કય5 યાર:
આવી સભાઓ થવાની ક: આટલી સંnયામાં લોકોની હાજર@ની મ1 આશા રાખી
નહોતી.
આ અરસામાં માર@ %ુસાફર@ એકલા જ થતી, તેથી અ=ુભવો 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.
Zુભા^યે એ વખતે મને 'મહામા'ની છાપ નહોતી મળ@, જોક: zયાં Mુ ં ઓળખાતો
હતો યાં એ નામે પોકાર તો પડતા. એક વખત ર: લવેમાં જતાં ઘણે 4ટ: શને
fડટ:  ટવ માર@ fટક@ટ જોવા આવે, નંબર વગેર: લે. Mુ ં તો તરત તેઓ R Ù " ૂછે
તેનો જવાબ આપી દ: તો. પડોશી ઉતા?ુઓએ માને} ું ક: Mુ ં કોઈ સાદો સાIુ ક: ફક@ર
hં. બેચાર 4ટ: શને fડટ:  ટવ આNયા, એટલે આ ઉતા?ુઓ dચડાયા, ને પેલા
fડટ:  ટવને ગાળ દઈ ધમકાNયો.
'ઇસ dબચાર: સાIુકો 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 તેમાં મને કશી હ:રાનગિત
નથી, તેઓ તેમની ફરજ બSવે છે , તેમાં 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=ુભવ મને લાહોરથી fદTહ@ની વચે થયેલો. કરાંચીથી કલક!ા લાહોરને
ર4તે જવા=ું હb.ું લાહોર Â: ન બદલવાની હતી. યાંની Â: નમાં મારો પ!ો Bાંયે
લાગે તેમ નહોb.ું ઉતા?ુઓ બળાકાર: પોતાનો માગ+ કર@ લેતા હતા. ડ³બો બંધ
હોય તો બાર@માંથી ~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 ડ³બામાં ન લે. છે વટ: એક મaૂર: મને જ^યા શોધતો જોઈ કKુ,ં 'મને
બાર આના આપો તો Mુ ં જ^યા અપાુ.ં ' મ1 કKુ,ં 'મને જ^યા અપાવે તો જJર બાર
આના આ"ુ.'ં dબચારો મaૂર ઉતા?ુઓને કરગર: , પણ કોઈ મને સંઘરવા તૈયાર ન
થાય. Â: ન ચાલવાની તૈયાર@ હતી. એક ડ³બાના ક:ટલાક ઉતા?ુઓ બોTયા, 'યહાં
જગહ નહk હº, લેfકન ઇસક: ભીતર µુસા સકતે હો તો µુસા દો. ખડા રહના હોગા.'
મaૂર બોTયો, 'B`  ?' મ1 હા પાડ@ ને મને તો ઉપાડ@ને તેણે બાર@માંથી ~દર
ફÈBો. Mુ ં ~દર µ ૂ4યો, પેલો મaૂર બાર આના કમાયો.
માર@ આ રાત કઠણ ગઈ. બીS ઉતા?ુઓ Rમતેમ બેઠા. Mુ ં ઉપરની બેઠકની
સાંકળ ઝાલીને બે કલાક ઊભો જ રો. દરિમયાન ક:ટલાક ઉતા?ુઓ મને
ં ે સમSNGું
ધમકાNયા જ કરતા હતા: 'અ અબ તક B` નહk બેઠતા હº?' મ1 ઘxુય
ક: Bાંયે જ^યા નથી. પણ એ તો મા?ું ઊભા રહ: ું સહન જ ન કર: . જોક: તે
ઉપરની બેઠકમાં આરામથી લાંબા થઈ પડPા હતા. ઘણી વાર પજવે. Rમ પજવે
તેમ Mુ ં શાંિતથી જવાબ દ: તો હતો, તેથી તેઓ કંઈક શાંત પડPા. મા?ું નામઠામ
" ૂછÒુ.ં zયાર: માર: નામ આપું પડું યાર: તેઓ શરમાયા. માફ@ માગીને મને
પોતાની પડખે જ^યા કર@ આપી. 'ધીરજનાં ફળ મીઠાં'ની કહ:વત યાદ આવી. Mુ ં
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i ૂબ થાBો હતો, માું ફરb ું હb.ું બેસવાની જ^યાની ખર@ જJર હતી યાર: ઈર:
આપી.
આમ અથડાતો અથડાતો કલક!ા વખતસર પહ`યો. કાિસમબSરના મહારાS=ું
તેમને યાં ઊતરવા=ું મને આમં{ણ હb.ું તેઓ જ કલક!ાની સભાના %ુખ હતા.
Rમ કરાંચીમાં તેમ કલક!ામાં લોકોનો ઉસાહ ઊભરાઈ જતો હતો. થોડા
~0ેજોની પણ હાજર@ હતી.
૩૧મી aુલાઈ પહ:લાં dગરમીટની થા બંધ થવાનો ઠરાવ બહાર પડPો. સન
૧૮૯૪ની સાલમાં આ થાને વખોડનાર@ પહ:લી અર મ1 ઘડ@ હતી, ને કોઈક
fદવસે આ 'અધ+ ¤ુલામગીર@' રદ થશે જ એમ આશા રાખી હતી. ૧૮૯૪થી શJ
થયેલા આ યનમાં ઘણાની મદદ હતી. પણ આની પાછળ qુs સયા0હ હતો
એમ કા િવના નથી રહ:વાb.ું
આ fક4સાની વધાર: િવગત અને તેમાં ભાગ લેનારાં પા{ોની હક@કત દdeણ
આfgકાના સયા0હના ઇિતહાસમાં વાંચનારને વધાર: મળશે.
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12. 4 ZQ
ચંપારણ જનક રાSની u ૂિમ છે . ચંપારણમાં Rમ ¬બાનાં વન છે તેમ યાં સને
ૂ ો
૧૯૧૭માં ગળ@નાં ખેતરો હતાં. પોતાની જ જમીનના ભાગમાં ચંપારણના ખેત
ગળ@=ું વાવેતર તેના % ૂળ માdલકોને સા?ુ કરવા કાયદ: થી બંધાયેલા હતા. આ=ું
નામ 'તીનકfઠયા' કહ:વાb ું હb.ું વીસ કઠાનો યાંનો એક એકર ને તેમાંથી {ણ
કઠા=ું વાવેતર એ=ું નામ તીનકfઠયાનો fરવાજ.
માર: કm ૂલ કરું જોઈએ ક: Mુ ં યાં પહ`યો તેના પહ:લાં ચંપારણનાં નામિનશાન
Sણતો નહોતો. ગળ@=ું વાવેતર થાય છે એ nયાલ પણ નહk Rવો જ હતો.
ગળ@ની ગોટ@ઓ જોઈ હતી, પણ એ ચંપારણમાં બનતી હતી ને તેને ~ગે હSરો
ૂ ોને \ુ:ખ વેઠું પડb ું હb ું એની કશી ખબર નહોતી.
ખેત
ૂ હતા. તેમની ઉપર \ુ:ખ પડ:}.ું એ
રાજ[ુમાર qુ લ કર@ને ચંપારણના એક ખેત
\ુ:ખ એમને કઠb ું હb.ું પણ તેમને આ ગળ@ના ડાઘ બધાને સા?ુ ધોઈ નાખવાની
ધગશ પોતાના \ુ:ખમાંથી થઇ આવી હતી.
ૂ ે મારો ક:ડો પકડPો. 'વક@લ બાmુ
લખનૌની મહાસભામાં Mુ ં ગયો યાં આ ખેત
આપકો સબ હાલ બતાય1ગે,' એમ કહ:તા Sય ને મને ચંપારણ જવાને નોતરતા
Sય.
વક@લ બાmુ તે મારા ચંપારણના િય સાથી, dબહારના સેવાવનના ાણ
જfકશોરબાmુ. તેમને રાજ[ુમાર qુ લ મારા તંm ૂમાં લાNયા. તેમણે કા»ં
આલપાકા=ું અચકન, પાટ} ૂન વગેર: પહ:ર:લાં. માર@ ઉપર કંઈ સાર@ છાપ ન પડ@.
ૂ ોને }ટં ૂ નાર આ કોઈ વક@લ સાહ:બ હશે.
મ1 માની લીIું ક: ભોળા ખેત
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મ1 ચંપારણનો fક4સો તેમની પાસેથી થોડોક સાંભQયો. મારા fરવાજ માણે મ1
જવાબ દ@ધો, 'Sતે જોયા િવના આ િવષય ઉપર Mુ ં કંઈ અdભાય ન આપી શ[ું.
તમે મહાસભામાં બોલજો. મને તો હમણાં છોડ@ R દ: જો.' રાજ[ુમાર qુ લને
મહાસભાની

મદદ

તો

જોઈતી

જ

હતી.

ચંપારણને

િવશે

મહાસભામાં

જfકશોરબાmુ બોTયા ને fદલસોનો ઠરાવ પાસ થયો.
રાજ[ુમાર qુ લ રા થયા, પણ તેટલેથી જ તેમને સંતોષ ન થયો. તે તો મને
ૂ ોનાં \ુ:ખ દ: ખાડવા માગતા હતા. મ1 કKુ,ં 'મારા Ýમણમાં Mુ ં
Sતે ચંપારણના ખેત
ચંપારણને પણ લઈશ, ને એકબે fદવસ આપીશ.' તેમણે કKુ:ં 'એક fદન કાફ@
હોગા, નજર`સે દ: dખયે તો સહ@.'
લખનૌથી Mુ ં કાન"ુર ગયેલો. યાં પણ રાજ[ુમાર qુ લ હાજર જ. 'યહાંસે ચંપારણ
બહોત નજદ@ક હº. એક fદન દ: 'દો.' 'હમણાં મને માફ કરો. પણ Mુ ં આવીશ એટ}ું
વચન આ"ું hં,' એમ કહ@ Mુ ં વધાર: બંધાયો.
Mુ ં આ¡મમાં ગયો તો રાજ[ુમાર qુ લ માર@ "ઠ:ં ૂ જ હતા, 'અબ તો fદન %ુકરર
ક@જયે.' મ1 કKુ,ં 'Sઓ, માર: ફલાણી તાર@ખે કલક!ા જું છે યાં આવજો ને મને
લઈ જજો.' Bાં જુ,ં qું કરુ,ં qું જોું એની મને કશી ખબર નહોતી. કલક!ામાં
Mુ ં u ૂપેનબાmુને યાં પહ`Xું તેના પહ:લાં તેમણે તેમને યાં ધામો નાnયો જ હતો.
ૂ ે મને યો.
આ અભણ, અણઘડ પણ િનrયવાન ખેત
૧૯૧૭ની સાલના આરં ભમાં કલક!ાથી અમે બે જણ રવાના થયા. બંને સરખી
ૂ Rવા જ લાગીએ. રાજ[ુમાર qુ લ લઈ ગયા તે ગાડ@માં અમે
જોડ@. બંને ખેત
બંને પેઠા. સવારના પટણા ઊતયા+.
પટણાની આ માર@ પહ:લી %ુસાફર@ હતી. પટણામાં Mુ ં કોઈને ઘેર ઊતર@ શ[ું એવી
ઓળખાણ કોઈની સાથે મને નહોતી. મારા મનમાં એમ હb ું ક:, રાજ[ુમાર qુ લ
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ૂ છે છતાં તેમને કંઈ વગવસીલો તો હશે જ. Â:નમાં મને તેમની
જોક: અણઘડ ખેત
કંઈક વધાર: ખબર પડવા લાગી. પટણામાં પોત કળાઈ ગGુ.ં રાજ[ુમાર qુ લની
mુs િનદ5ષ હતી. તેમણે Rમને િમ{ મા£યા હતા તે વક@લો તેમના િમ{ નહોતા,
ૂ અસીલ અને વક@લોની
પણ રાજ[ુમાર qુ લ તેમના વસવાયા Rવા હતા. ખેત
વચે તો ~તર ચોમાસાની ગંગાના પહોળા પટ Rટ}ું હb.ું
મને તે રાR£&બાmુને યાં લઈ ગયા. રાR£&બાmુ "ુર@ ક: Bાંક ગયા હતા. બંગલે
એકબે નોકર હતા. ખાવા=ું કંઈક માર@ સાથે હb.ું માર: ખaૂર જોઈb ું હb ું તે
dબચારા રાજ[ુમાર qુ લ બSરમાંથી લાNયા.
પણ dબહારમાં તો ¶તા¶તનો fરવાજ સખત હતો. માર@ ડોલના પાણીના છાંટા
નોકરને અભડાવે. નોકર qું Sણે ક: Mુ ં કઈ Sતનો હોઈશ. ~દરના પાયખાનાનો
ઉપયોગ કરવા=ું રાજ[ુમાર: બતાNGુ.ં નોકર: બહારના પાયખાના તરફ ¬ગળ@
ં ૂ ાવા=ું ક: રોષ=ું કારણ નહોb.ું આવા અ=ુભવોમાં Mુ ં
ચkધી. મને આમાં Bાંયે %ઝ
ર@ઢો થયો હતો. નોકર તો પોતાનો ધમ+ પાળતો હતો, ને રાR£&બાmુ યેની
પોતાની ફરજ બSવતો હતો. આ ર% ૂ અ=ુભવોમાંથી રાજ[ુમાર qુ લ િવશે Rમ
મા?ું માન વGું તેમ તેમને િવશે મા?ું ાન પણ વGુ.ં પટણાથી મ1 લગામ હાથ
કર@.
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13. R 4



મૌલાના મજહ?ુલ હÉ અને Mુ ં એક વખત લંડનમાં ભણતા. યાર બાદ અમે
ં ઇમાં ૧૯૧૫ની મહાસભામાં મળે લા. તે વષ- તેઓ %ુ4લમ લીગના %ુખ હતા.
%ુબ
તેમણે aુની ઓળખાણ કાઢ@ મને પટણા S યાર: તેમને યાં જવા=ું આમં{ણ
આ_Gું હb.ું આ આમં{ણને આધાર: મ1 તેમને dચÀી મોકલી ને મા?ું કામ ôણાNGુ.ં
તેઓ b ુરત પોતાની મોટર લાNયા ને મને પોતાને યાં લઇ જવાનો આ0હ કય5.
મ1 તેમનો ઉપકાર મા£યો ને માર: zયાં જવા=ું હb ું યા મને પહ:લી Â: નથી રવાના
કર@ દ: વા=ું કKુ.ં ર: લવે ગાઇડથી મને ખબર પડ@ શક: તેમ નહોb.ું તેમણે
રાજ[ુમાર qુ લ સાથે વાત કર@ ને માર: થમ તો %ુઝØફર"ુર જું જોઇએ એમ
Z ૂચNGુ.ં તે જ fદવસે સાંR %ુઝØફર"ુરની Â:ન જતી હતી તેમાં મને તેમણે રવાના
કય5. %ુઝØફર"ુરમાં તે વખતે આચાય+ [ુપલાની રહ:તા હતા. તેમને Mુ ં ઓળખતો
હતો. હºદરાબાદ ગયો યાર: તેમના મહાયાગની, તેમના વનની ને તેમના
&Nયથી ચાલતા આ¡મની વાત દા. ચોઇથરામને મોઢ:થી સાંભળ@ હતી. તે
%ુઝØફર"ુર કોલેજમાં ોફ:સર હતા. તેમાંથી પરવાર@ બેઠા હતા. મે તેમને તાર
કય5. %ુઝØફર"ુર Â:ન મધરાતે પહ`ચતી હતી. તે પોતાના િશtયમંડળને લઇને
હાજર થયા હતા. પણ તેમને ઘરબાર નહોતાં. તે અયાપક મલકાનીને યાંની
કોલેજના ોફ:સર હતા, અને તે વખતના વાતાવરણમાં સરકાર@ કોલેજના ોફ:સર:
મને સંઘરવો એ અસાધારણ પગ}ું ગણાય.
[ુપલાનીએ dબહારની અને તેમાંય િતરMત
ુ િવભાગની દ@ન દશાની વાત કર@ ને
ં
મારા કામની કઠણાઇનો nયાલ આ_યો. [ુપલાનીએ dબહાર@ઓ સાથે ગાઢ સંબધ
બાંધી લીધો હતો. તેમણે મારા કામની વાત તેમને કર@ % ૂક@ હતી. સવાર: નાનકું
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વક@લમંડળ માર@ પાસે આNGુ.ં તેમાંની રામનવમીસાદ મને યાદ રહ@ ગયા
છે .તેમણે પોતાના આ0હથી મા?ું યાન ખ1Gુ.ં
'તમે R કામ કરવા આNયા છો તે આ જ^યાએથી ન થાય. તમાર: તો અમારા
Rવાને યાં રહ: ું જોઇએ. ગયાબાmુ ં અહkના Sણીતા વfકલ છે . તેમની વતી Mુ ં
તેમને યાં ઊતરવાનો આ0હ ક?ું hં. અમે બધા સરકારથી ડર@એ તો છ@એ જ.
પણ અમારાથી બને તેટલી મદદ અમે તમને દઇqુ.ં રાજ[ુમાર qુકલની ઘણી
વાત સાચી જ છે . \ુ:ખ એ છે ક: અમારા આગેવાન આજ અહk નથી. બાmુ
જfકશોરસાદને અને રાR£&સાદને મે તાર કય5 છે . બંને અહk b ુરત આવી
જશે ને તમને " ૂર@ માfહતી ને મદદ આપી શકશે. મહ:રબાની કર@ને તમે
ગયાબાmુને યાં ચાલો.'
આ ભાષણથી Mુ ં લોભાયો. મને સંઘરવાથી ગયાબાmુની 4થિત કફોડ@ થાય એવા
ભયથી મને સંકોચ હતો. પણ ગયાબાmુએ મને િનિત કય5.
Mુ ં ગયાબાmુને યાં ગયો. તેમણે અને તેમનાં [ુુંબીજનોએ મને ેમથી નવરાNયો.
જfકશોરબાmુ ં દરભંગાથી આNયા. રાR£&બાmુ "ુર@થી આNયા. અહk જોયા તે
લખનૌના

જfકશોરસાદ

નહk.

તેમનામાં

dબહાર@ની

નતા,

સાદાઇ,

ભલમનસાઇ, અસાધારણ ¡&ા જોઇને મા?ું હºG ું હષથી ઊભરાઇ ગGુ.ં dબહાર@
વક@લમંડળ=ું જfકશોરબાmુના યે= ું માન જોઇ Mુ ં સાનંદા¡ય+ પા°યો.
આ મંડળ વચે ને માર@ વચે જ£મની ગાંઠ બંધાઇ.
જfકશોરબાmુએ મને બધી હક@કતથી વાક:ફ કય5. તેઓ ગર@બ ખેુતોને સા?ુ
ક:સો લડતા. એવા બે ક:સો ચાલી રા હતા. આવા ક:સો કર@ કંઇક Nય તગત
ૂ ોની
આાસન મેળવતા. કોઇ વાર તેમાં પણ િનtફળ જતા. આ ભોળા ખેત
પાસેથી fફ તો લેતા જ. યાગી છતાં જfકશોરબાmુ ક: રાR£&બાmુ fફ લેવામાં
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સંકોચ ન રાખતા. ધંધા પરવે જો fફ ન લે તો તેમ=ું ઘરખચ+ ન ચાલે, ને તેઓ
લોકોને મદદ પણ ન કર@ શક:, એ દલીલ હતી. તેમની ફ@ના ¬કડા અને
બંગાળના ને dબહારના બાfર4ટરોને અપાતી ફ@ના ન ધાર@ શકાય એવા ¬કડા
સાંભળ@ Mુ ં ¤ ૂગળાઇ ગયો.
'_સાહ:બને અમે 'ઓપીિનયન'ને સા?ુ ૧૦,૦૦૦Jિપયા આ_યા' હSરો િસવાય તો
વાત જ મ1 ન સાંભળ@.
આ િમ{મંડળે આ બાબનો મારો મીઠો ઠપકો હ:ત" ૂવક
+ સાંભQયો. તેનો તેમણે
ખોટો અથ+ ન કય5.
મ1 કKું : 'આ ક:સો વાંયા પછ@ મારો અdભાય તો એવો છે ક: આપણે આ ક:સો
કરવા=ું હવે માડ@ જ વાળુ.ં આવા ક:સોથી લાભ ઘણો થોડો થાય છે . R
રº યતવગ+ આટલો કચરાયેલો છે , zયાં સMુ આટલા ભયભીત અહ: છે , યાં કચેર@ઓ
મારફતે ઇલાજ થોડો જ થઇ શક:. લોકોનો ડર કાઢવો એ તેમને સા?ુ ખ?ું ઔષધ
છે .આ તીનકfઠયા થા ન Sય યાં લગી આપણે Zુખે બેસી નથી શકતા. Mુ ં તો
બે fદવસ જોવાય તેટ}ું જોવા આNયો hં. પણ હવે જો hં ક: આ કામ તો બે વષ+
પણ લે. એટલો સમય Sય તો પણ Mુ ં આપવા તૈયાર hં. આ કામમાં qું કરું
જોઇએ તેની મને Z ૂઝ પડ: છે . પણ તમાર@ મદદ જોઇએ.'
જfકશોરબાmુને મ1 બMુ ઠર: લ મગજના ભાQયા. તેમણે શાંિતથી જવાબ આ_યો:
'અમારથી

બનશે

તે

મદદ

અમે

આપીqુ.ં

પણ

તે

ક:વા

કારની

તે

અમનેસમSવો.'
અમે આ સંવાદમાં રાત ગાળ@. મ1 કKું : માર: તમાર@ વક@લાતની શ તનો ઓછો
ઉપયોગ પડશે. તમારા Rવાની પાસેથી Mુ ં તો લfહયા=ું ને \ુભાિષયા=ું કામ મા¤ુ.ં
આમાં Rલ જવાપxું પણ જો hં. તમે તે જોખમમાં ઊતરો એ મને ગમે. પણ
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તેમાં ન ઊતરું હોય તો ભલે ન ઊતરો. પણ વક@લ મટ@ લfહયા થું ને તમારો
ધંધો તમાર: અિનિ¡ત %ુદતને સા?ુ પડતો % ૂકવો, એ કંઇ Mુ ં ઓhં નથી માગતો.
અહ@ની fહદ@ બોળ@ સમજતાં મને %ુસીબત પડ: છે . કગdળયાં બધાં કº થીમાં ક:
ઉ\+ ૂ માં લખેલાં હોય એ Mુ ં ન વાંચી શ[ું. આના તરaુમાની તમાર@ પાસેથી આશા
રાiુ.ં આ કામ પૈસા આપીને કર@એ તો પહૉચાય નહk. આ બIું સેવાભાવથી ને
વગર પૈસે થું જોઇએ.'
જfકશોરબાmુ સમzયા, પણ તેમણે માર@ તેમ જ પોતાના સાથીઓની
ઊલટતપાસ ચલાવી. મારાં વચનોના ફdલતાથ5 " ૂછયા. માર@ અટકળ માણે,
કયાં લગી વક@લોએ ભોગ આપવો જોઇએ, ક:ટલા જોઇએ, થોડા થોડા થોડ@ થોડ@
%ુદતને સા?ુ આવે તો ચાલેક: નહk. વગેર: Ùો મને " ૂછયા. વક@લોને તેમની
યાગની ક:ટલી શ ત હતી તે " ૂછGુ.ં
છે વટ: તેમણે આ િનય જણાNયો : 'અમે આટલા જણ તમે R કામ સ`પશો તે કર@
દ: વા તૈયાર રહ@qુ.ં એમાંના 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 [  = 

S1к ?

માર: તો ખેુતોની હાલતની પાસ કરવી હતી. ગળ@ના માdલકોની સામે R
ૂ ોને મળું
ફfરયાદો હતીતેમાં ક:ટ}ું સય છે તે જોું આ કામને ~ગે હSરો ખેત
ં માં આNયા પહ:લાં ગળ@ના માdલકોની વાત
જોઇએ. પણ તેમની સાથે આમ સંબધ
સાંભળવાની ને કિમશનરને મળવાની મ1 આવયકતા જોઇ. બંનેને dચÀી લખી.
માલીકોના મં{ીની %ુલાકાત વખતે તેણે સાફ જણાNGું ક:, તમે પરદ: શી ગણાઓ,
ૂ ોની વચે નહk આવું જોઇએ, છતાં જો તમાર: કંઇ
તમાર: અમાર@ અને ખેત
કહ:વા=ું હોય તો મને લખી જણાવજો. મ1 મં{ીને િવવેક" ૂવક
+ કKું ક:, Mુ ં મને
ૂ ો ઇછે તો તેમની 4તિતની તપાસ કરવાનો
પોતાને પરદ: શી ન ગxુ,ં ને ખેત
મને " ૂરો અિધકાર છે . કિમશનર સાહ:બને મQયો. તેમણે તો ધમકાવવા=ું જ શJ
કGુ,+ ને મને આગળ વયા િવના િતરMુત છોડવાની ભલામણ કર@.
મ1 સાથીઓને બધી વાત કર@ને કKું ક:, તપાસ કરતાં મને સરકાર રોકશે એવો
સંભવ છે , ને RલS{ાનો સમય મ1 ધાય5 હતો તેના કરતાં વહ:લો પણ આવે. જો
પકડાું જ જોઇએ તો માર: મોતીહાર@ અને બની શક: તો બેિતયામાં પકડાું
જોઇએ. તેથી બનતી ઉતાવળે યાં પહોચું જોઇએ.
: . બેતીયાની
ચંપારણ િતરMુત િવભાગનો જલ લો અને મોતીહાર@ તે= ું %ુnય શેહર
ૂ ો
ું તેની આસપાસની કોઠ@ઓના ખેત
આસપાસ રાજ[ુમાર qુકલ=ું મકાન હb,ને
વધાર: માં વધાર: રં ક હતા. તેમની હલત બતાવવાનો રાજ[ુમાર qુકલનો લોભ
હતો. ને મને હવે તે જોવાની ઇછા હતી.
તેથી સાથીઓને લઇને Mુ ં તે જ fદવસે મોતીહાર@ જવા ઊપડયો. મોતીહાર@માં
ં
ગોરખબાmુએ આ¡મ આ_યો ને તેમ=ું ઘર ધમ+શાળા થઇ પડGુ.અમે
બધા માંડ
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માંડ તેમાં સમાઇ શકતા હતા. R fદવસે પહ`યા તે જ fદવસે સાંભQGુ ક:
ૂ રહ:તો હતો તેની ઉપર અયાચાર થયા
મોતીહાર@થી પાંચેક માઇલ \ૂર એક ખેત
હતા. તેને જોવા માર: ધરણીધરસાદ વક@લને લયને સવાર: જુ,ં આવો િનય
કય5. અમે સવાર: હાથી ઉપર સવાર@ કર@ને નીકળ@ પડયા. ચંપારણમાં હાથીનો
ઉપયોગ Rમ ¤ુજરાતમાં ગાસાનો થાય છે એમ લગભગ થાય છે . અધ1 ર4તે
પહ`યા યાં પોલીસ Zુપfર£ટ: £ડ:£ટનો માણસ આવી પહ`યો ને મને કKું : 'તમને
Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ સાહ:બ સલામ દ: વડાવે છે .' Mુ ં સમzયો. ધરણીધરબાmુને મ1 આગળ
જવા=ું કKુ.ં Mુ ં પેલા SZ ૂસની સાથે તેણે ભાડ: લીધેલી ગાડ@માં બેઠો. તેણે
ચંપારણ છોડવાની નોfટસ મને આપી. મને ઘેર લઇ ગયા ને માર@ સહ@ માગી. મ1
જવાબ લખી આ_યો ક:, Mુ ં ચંપારણ છોડવા ઇચતો નથી, ને માર: તો આગળ
વધું છે ને તપાસ કરવી છે . બfહtકારના Mુકમનો અનાદર કરવા સા?ુ બીR જ
fદવસે કોટ+માં હાજર રહ:વાનો સમન મQયો.
આખી રાત Sગીને મ1 માર: R કાગળો લખવાના હતા તે લnયા, ને R R
Z ૂચનાઓ આપવી હતી તે જfકશોરબાmુને આપી.
સમનની વાત એક eણમાં બધે ફ:લાઇ ગઇ, અને લોકો કહ:તા હતા ક: કદ@ નહk
જોયે} ું એું §ય મોતીહાર@માં જોવામાં આNGુ.ં ગોરખબાmુ= ું ઘર અને કચેર@
લોકોથી ઊભરાઇ ઊઠયાં. સાર: નસીબે મ1 મા?ું બIું કામ રાતના આટોપી લીIું
હb,ું તેથી આ ભીડને Mુ ં પહોચી વQયો. સાથીઓની fકમત મને " ૂર: " ૂર@ જણાઇ
ં ૂ ાઇ ગયા. કચેર@માં જયાં S યા
આવી. તેઓ લોકોને િનયમમાં રાખવામાં ¤થ
ટોળે ટોળાં માર@ પાછળ આવે. કલેકટર, મૅજ4Â: ટ, Zુપfર£ટ: £ડ:£ટ વગેર: અને માર@
વચે પણ એક Sતની ગાંઠ બંધાઇ. 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 Sિતપfરચયમાં વાપર: લી મીઠાશથી
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તેઓ સમ ગયા ક:, માર: તેમનો િવરોધ નથી કરવો પણ તેમના Mુકમનો િવનયી
િવરોધ કરવો છે . તેથી તેમને એક કારની િનભ+યતા મળ@. માર@ કનડગત
કરવાને બદલે તેમણે લોકોને િનયમમાં રાખવા સા?ુ માર@ ને સાથીઓની મદદનો
iુશીથી ઉપયોગ કય5. પણ સાથે તેઓ સમ ગયા ક: તેમની સતા આજથી
અલોપ થઇ. લોકો eણભર દં ડનો ભય ત તેમના નવા િમ{ના ેમની સતાને
વશ થયા.
ૂ વગ+ સાવ અભણ
યાદ રાખવા=ું છે ક: ચંપારણમાં મને કોઇ ઓળખb ું નહોb.ું ખેત
હતો. ચંપારણ ગંગાને પેલે પાર છે ક fહમાલયની તળે ટ@એ નેપાળની નકનો
દ: શ, એટલે નવી \ુિનયા. અહk મહાસભા=ું નામ ન મળે . મહાસભાના કોઇ સUયો
ન મળે . Rમણે નામ સાંભQGું હોય તે નામ લેતાં ક: તેમાં ભળતાં ડર: . આR
મહાસભાના નામ િવના મહાસભાએ ને મહાસભાના સેવકોએ વેશ કય5, ને
મહાસભાની આણ વતk.
સાથીઓની સાથે મસલત કર@ મ1 િનય કય5 હતો ક: મહાસભને નામે કંઇ જ કામ
કરું નથી. નામ=ું નહk પણ કામ=ું કામ છે . ટપટપ=ું નહk પણ મમમમ=ું કામ
છે . મહાસભા=ું નામ અળખામxું છે . આદ: શમાં મહાસભાનો અથ+ વક@લોની
મારામાર@, કયદાની બાર@ઓથી સરક@ જવાના યનો. મહાસભા એટલે
બૉ°બdગળા, મહાસભા એટલે કહ:ણી એક, કરણી બી. આવી સમજણ સરકારમાં
અને સરકારની સરકાર ગળ@ના માલીકોમાં હતી. મહાસભા આ નથી, મહાસભા
બી જ વ4Gુ છે , એમ અમાર: િસs કરવા=ું હb.ું તેથી અમે મહાસભા=ું નામ જ
કયાંયે ન લેવાનો ને લોકોને મહાસભાના ભૌિતક દ: હનો પfરચય ન કરાવવાનો
િનય કય5 હતો. તેઓ તેના અeરને ન Sણતાં તેના આમાને Sણે ને અ=ુસર:
તો બસ છે , તે જ ખ?ું છે , એમ અમે િવચાર@ % ૂકGું હb.ું
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એટલે મહાસભાની વતી કોઇ ¶પા ક: Sહ:ર SZ ૂસો મારફત કાંઇ u ૂિમકા તૈયાર
કરવામાં આવી નહોતી. રજ[ુમારqુકલમાં હSરો લોકોમાં વેશ કરવાની શ ત
નહોતી. તેમનામાં કોઇએ આજ લગી રાzયકરણી કામ કGુH જ નહોb.ું ચંપારણની
બહારની \ુિનયાને તેઓ Sણતા નહોતા. છતાં તેઓનો અને મારો મેળાપ aૂના
િમ{ો Rવો લા^યો. તેથી મ1 ઇરનો, અfહસાનો અને સયનો સાeાકાર કય5, એમ
કહ:વામાં અિતશયો ત નથી, પણ અeરશ: સય છે . એ સાeાકારનો મારો
અિધકાર તપાZું hં તો મને લોકો યેના ેમ િસવાય કંઇ જ નથી મળb.ું આ
ેમ તે ેમ અથવા અfહ|સાને િવષે રહ:લી માર@ અચdલત ¡&ા.
ચંપારણનો આ fદવસ મારા વનમાં કદ@ ન uુલાય એવો હતો. આ માર: સા?ુ ને
ખે\ૂતોને સા?ુ એક ઉસવનો fદવસ હતો. સરકાર@ કાયદા માણે %ુકદમો માર@
સામે ચાલવાનો હતો. પણ ખ?ું જોતાં તો %ુકદમો સરકારની સામે હતો. કિમશનર:
માર@ સામે રચેલી Sળમાં તેણે સરકારને ફસાવી.
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х9

ક:સ ચાTયો. સરકાર@ વક@લ, મૅ4Â: ટ વગેર: ગભરાયેલા હતા. qું કરું તે તેમને
Z ૂઝb ું નહોb.ું સરકાર@ વક@લ Zુનાવણી %ુલતવી રાખવાની માગણી કર@ રો
હતો. Mુ ં વચે પડPો ને મ1 િવનંતી કર@ ક: %ુલતવી રાખવાની કશી જJર નથી, ક:મ
ક: માર: ચંપારણ છોડવાની નોfટસનો અનાદર કયા+નો ¤ુનો કm ૂલ કરવો છે . એમ
કહ@ને મ1 બMુ જ નાનકું બયાન તૈયાર કGુH હb ું તે વાંચી ગયો. તે આ માણે
હb ું :
Õફોજદાર@ કામ ચલાવવાની ર@તના કાયદાની ૧૪૪મી કલમ %ુજબ કર: લા Mુકમનો
ૂ ુ ં બયાન
દ: ખીતો અનાદર કરવા=ું ગંભીર પગ}ું માર: ક:મ લે ું પડું તે િવષે ં[
અદાલતની પરવાનગીથી રaૂ કરવા ઇhં hં. મારા ન અdભાય માણે એ
અનાદરનો સવાલ નથી, પણ 4થાિનક સરકાર અને માર@ વચે મતભેદનો સવાલ
છે . Mુ ં આ દ: શમાં જનસેવા અને દ: શસેવા કરવાના જ હ:b ુથી દાખલ થયો. રº યત
સાથે નીલવરો £યાયથી વત+તા નથી એ કારણે તેમને મદદ કરવાને આવવાનો
ભાર: આ0હ મને થયો એટલે જ માર: આવું પડું 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 hં.
બીજો કોઈ પણ ઉ§ે શ મ1 રાnયો નથી, અને મારા આવવાથી લોકોની શાંિતમાં ભંગ
થશે અને iુનામરક@ થશે એ Mુ ં માની શકતો નથી. આ બાબતમાં મને ઠ@ક ઠ@ક
અ=ુભવ છે એવો મારો દાવો છે . પણ સરકારનો િવચાર આ બાબતમાં મારાથી
aુદો પડ: છે . તેમની %ુક:લી Mુ ં સમaુ ં hં, અને Mુ ં એ પણ કm ૂલ ક?ું hં ક: તેમણે
તો મળે લી હક@કત ઉપર જ િવાસ રાખવો રો. કાયદાને માન આપનાર
Sજન તર@ક: તો મને આપવામાં આવેલા Mુકમને 4વીકારવા=ું 4વાભાિવક મન
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થાય, અને થGું હb.ું પણ તેમ કરવામાં Mુ ં Rમને માટ: અહk આNયો hં તેમના િત
મારા કત+Nયનો ઘાત ક?ું એમ મને લા^Gુ.ં મને લાગે છે ક: તેમની સેવા મારાથી
તેમની મયમાં રહ@ને જ આR થઈ શક:. એટલે 4વેછાએ ચંપારણ છોડ@ શ[ું એમ
નથી. આવા ધમસ
+ કં ટમાં મને ચંપારણમાંથી ખસેડવાની ફરજ Mુ ં સરકાર ઉપર
નાnયા િવના ન રહ@ શBો.
Õfહ|દના લોકવનમાં મારા Rવી Rની િતtઠા છે તેવા માણસે અ%ુક પગ}ું લઈ
દાખલો બેસાડવામાં ભાર: કાળ રાખવી જોઈએ એ Mુ ં બરોબર સમaુ ં hં. પણ
માર@ દઢ મા£યતા છે ક:, આR R અટપટ@ પfર4થિતમાં અમે %ુકાયેલા છ@એ તેમાં
મારા Rવા સંજોગોમાં %ુકાયેલા 4વાdભમાની માણસની પાસે બીજો એક: સલામત
અને માનભય5 ર4તો નથી - િસવાય ક: Mુકમનો અનાદર કર@ તે બદલ R સS
ં ૂ ે મોઢ: ખમી લેવી.
થાય તે %ગ
Õમને R સS કરવા ધારો તે ઓછ@ કરવાના હ:b ુથી આ બયાન Mુ ં નથી રaૂ કરતો,
પણ Mુકમનો અનાદર કરવામાં કાયદ: સર 4થપાયેલી સ!ા=ું અપમાન કરવાનો
મારો ઉ§ે શ ન હોઈ, મા?ું ~તર R વધાર: મોટો કાયદો 4વીકાર: છે - એટલે ક:
~તરામાનો અવાજ - તેને અ=ુસરવાનો મારો ઉ§ે શ છે , એ જ માર: જણાવું
હb.Õું
હવે ક:સની Zુનાવણી %ુલતવી રાખવાપxું તો ન રKુ.ં પણ મૅ4Â: ટ ક: વક@લ આ
પfરણામની આશા નહોતા રાખતા, તેથી સSને સા?ુ કોટú ક:સ %ુલતવી રાnયો. મ1
વાઈસરોયને બધી કહ@હતનો તાર મોકલી દ@ધો હતો. પટણા પણ તાર કય5 હતો.
ભારતu ૂષણ પંfડત માલવીય વગેર:ને પણ હક@કતના તાર મોકલી દ@ધા હતા.
સSને સા?ુ કોટ+માં જવાનો સમય આNયો તેના પહ:લાં માર@ ઉપર મૅ4Â: ટનો
Mુકમ આNયો ક: ગવનર
+ સાહ:બના Mુકમથી ક:સ પાછો ખ1ચી લેવામાં આNયો છે , ને
કલે તરનો કાગળ મQયો ક: માર: R તપાસ કરવી હોય તે કરવી, ને તમાં R મદદ
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અમલદારો તરફથી જોઈએ તે માગવી. આવા તાકાdલક ને qુભ પfરણામની
આશા અમે કોઈએ નહોતી રાખી.
Mુ ં કલે ટર િમ. હ:કોકને મQયો. તે પોતે ભલો ને ઇ£સાફ કરવા તપર જણાયો. R
કાગdળયાં ક: બીaુ ં કંઈ જોું હોય તે માગી લેવા=ુ,ં ને zયાર: તેને મળું હોય યાર:
મળવા=ું તેણે જણાNGુ.ં
બી તરફથી આખા fહ|\ુ4તાનને સયા0હનો અથવા કાયદાના સિવનય ભંગનો
પહ:લો 4થાિનક પદાથપ
+ ાઠ મQયો. છાપામાં વાત i ૂબ ચચા+ઈ ને ચંપારણને તથા
માર@ તપાસને અણધાર: } ું Sહ:રના%ું મQGુ.ં
માર@ તપાસને સા?ુ જોક: સરકાર તરફથી િનtપeપાતતાની મને જJર હતી, છતાં
છાપાંની 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 %ુnય છાપાંના અિધપિતઓને િવનંતી કર@ હતી ક: તેમણે fરપોટ+રોને
મોકલવાના ખચ+માં ન ઊતરુ.ં Rટ}ું છાપવાની જJર હશે તેટ}ું Mુ ં મોકલતો
રહ@શ ને તેમને ખબર આપતો રહ@શ.
ચંપારણના નીલવરો i ૂબ dખSયા હતા એ Mુ ં સમજતો હતો; અમલદારો પણ
મનમાં રા ન હોય એ Mુ ં સમજતો હતો.
છાપાંમાં સાચખોટ@ ખબરો આવે તેથી તેઓ વધાર: dચડાય, ને તેની ખીજની અસર
માર@ ઉપર તો qું જ ઊતર: , પણ ગર@બડ@, બીકણ રº યત ઉપર ઊતયા+ િવના ન
રહ:. અને આમ થવાથી R સય હક@કત Mુ ં શોધવા માગતો હતો તેમાં િવÕન આવે.
નીલવરો તરફથી તો ઝેર@ fહલચાલ શJ થઈ ગઈ. તેમની તરફથી છાપાંમાં માર:
િવષે ને સાથીઓને િવષે i ૂબ aૂઠાણાં ફ:લાયાં, પણ માર@ અયંત સાવધાનીને
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લીધે તથા ઝીણામાં ઝીણી બાબતમાં પણ સયને વળગી રહ:વાની ટ: વને લીધે
તેમનાં તીર ફોકટ ગયાં.
જfકશોરબાmુની અનેક કાર: િન|દા કરવામાં નીલવરોએ જરાયે કચાશ ન રાખી.
પણ Rમ Rમ તેમની િન|દા કરતા ગયા તેમ તેમ જfકશોરબાmુની િતtઠા
વધતી ગઈ.
આવી નાaુક 4થિતમાં fરપોટ+રોને આવવામાં મ1 %ુ§લ ઉ!ેજન ન આ_Gુ.ં
આગેવાનોને ન બોલાNયા. માલવીયએ મને કહ:વડાવી % ૂÎું હb ું :-Õzયાર: જJર
હોય યાર: બોલાવજો. Mુ ં આવવા તૈયાર hં.Õ તેમને પણ ત4દ@ ન આપી. લડતને
રાzયકરણી 4વJપ કદ@ પકડવા ન દ@Iુ.ં R બનb ું હb ું તેને િવષે સંગોપા!
fરપોટ+ Mુ ં %ુnય પ{ોને મોકTયા કરતો હતો. રાzયકરણી કામ કરવાને સા?ુ પણ,
zયાં રાzયકરણનો અવકાશ ન હોય યાં રાzયકરણ=ું 4વJપ આપવાથી,
બાવાનાં બંને બગડ: છે , અને આમ િવષય=ું 4થાનાંતર ન કરવાથી બંને Zુધર: છે ,
એમ મ1 "ુtકળ અ=ુભવે જોઈ લીIું હb.ું qુs લોકસેવામાં યe નહk તો પરોe
ર@તે રાzયકરણ રહ:} ું જ છે , એ ચંપારણની લડત િસs કર@ રહ@ હતી.
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16. к97પp
ૂ નો ઇિતહાસ આપવા
ચંપારણની તપાસનો હ:વાલ આપવો એટલે ચંપારણના ખેત
Rું છે . એવો હ:વાલ આ કરણોમાં ન આપી શકાય. વળ@ ચંપારણની તપાસ
એટલે અfહ|સા અને સયનો મોટો યોગ. આને લગb ું Rટ}ું મને યેક
સ_તાહમાં Z ૂઝે છે તેટ}ું આ"ું hં. તેની વધાર: િવગત તો વાંચનારને બાmુ
રાR£&સાદના આ લડતના (fહ|દ@માં છપાયેલા) ઇિતહાસમાં ને ÕGુગધમÕ+ ેસે
કરાવેલા તરaુમામાંથી જ મળ@ શક:.
હવે આ કરણના િવષય ઉપર આુ.ં ગોરખબાmુને યાં રહ@ને આ તપાસ થાય
તો ગોરખબાmુએ પોતા=ું ઘર ખાલી કરું પડ:. મોતીહાર@માં ઝટ કોઈ પોતા=ું
મકાન ભાડ: માગતાંયે આપે એવી િનભ+યતા લોકોમાં આવી નહોતી. પણ ચb ુર
જfકશોરબાmુએ એક િવ4તારવાળ@ જમીનવા»ં મકાન ભાડ: મેળNGું ને તેમાં અમે
ગયા.
છે ક &Nય િવના અમે ચલાવી શક@એ એવી 4થિત નહોતી. આજ લગીની થા
Sવગ+ પાસેથી Sહ:ર કામને સા?ુ ધન મેળવવાની નહોતી. જfકશોરબાmુ= ું
મંડળ %ુnયવે વક@લમંડળ હb,ું એટલે તેઓ સંગ આNયે પોતાના ખીસામાંથી
ખચ+ કર@ લેતા ને કંઈક િમ{ોની પાસેથી ઉઘરાવતા. પૈસેટક: Zુખી એવા પોતે
લોકો પાસે &Nયdભeા ક:મ માગે ? આ તેમની લાગણી હતી. ચંપારણની રº યત
પાસેથી એક કોડ@ પણ ન લેવી એવો મારો \ૃઢ િનrય હતો. તે લેવાય તો ખોટો
જ અથ+ થાય. આ તપાસને અથ- fહ|\ુ4તાનમાં Sહ:ર ઉઘરાxું ન કરું એ પણ
િનrય હતો. એમ કરતાં આ તપાસ રાtÂ@ય અને રાzયકરણી 4વJપ પકડ:.
ં ઈથી િમ{ોએ J. ૧૫,૦૦૦ની મદદનો તાર મોકTયો. તેમની મદદનો સાભાર
%ુબ
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અ4વીકાર કય5. ચંપારણની બહારથી પણ dબહારના જ Zુખી લોકો પાસેથી
જfકશોરબાmુ= ું મંડળ મદદ મેળવી શક: તે લેવી ને માર: દા તર ાણવનદાસ
મહ:તાની પાસેથી i ૂટb ું &Nય મેળવી લે ું એવો િનrય કય5. દા તર મહ:તાએ R
જોઈએ તે મંગાવી લેવા=ું લnGુ.ં એટલે &Nયને િવષે અમે િનિrõત થયા.
ગર@બાઈથી ઓછામાં ઓછે ખચ- રહ@ લડત ચલાવવાની હતી, એટલે ઘણા &Nયની
જJર પડ: તેમ નહોb.ું હક@કતમાં પડ@ પણ નહk. બIું થઈને બે ક: {ણ હSરથી
વધાર: ખચ+ નહોb ું થGું એવો મારો nયાલ છે . R એક¦ું કGુH હb ું તેમાંથી Jિપયા
૫૦૦ ક: ૧,૦૦૦ બચેલા એું મને 4મરણ છે .
અમાર@ આરં ભકાળની રહ:ણી િવdચ{ હતી, ને માર: સા?ુ તે રોજનો િવનોદનો
િવષય હતો. વક@લમંડળને દર: કની પાસે નોકર રસોઇયા હોય, દર: કને સા?ુ નોખી
રસોઈ બને. તેઓ રાતના બાર વા^યે પણ જમતા હોય. આ મહાશયો રહ:તા તો
પોતાના ખચ-, છતાં માર: સા?ુ આ રહ:ણી ઉપ&વJપ હતી. માર@ ને મારા સાથીઓ
વચે 4નેહગાંઠ એવી મજm ૂત બંધાઈ હતી ક: અમાર@ વચે ગેરસમજણ થવા ન
પામે. તેઓ મારાં શ³દબાણ ેમે ઝીલતા. છે વટ: એમ ઠGુH ક:, નોકરોને રS
આપવી, સMુએ સાથે જમું ને જમવાના િનયમ સાચવવા. બધા િનરાિમષાહાર@
નહોતા; અને બે રસોડાં ચલાવતાં ખચ+ વધે; તેથી િનરાિમષ ભોજન જ રાંધી એક
જ રસોું ચલાવવાનો ઠરાવ થયો. ભોજન પણ સા\ું રાખવાનો આ0હ હતો. આથી
ખચ+માં ઘણો ફાયદો થયો, કામ કરવાની શ ત વધી અને વખત બયો.
ૂ ોનાં ટોળે ટોળાં પોતાની કહાણી
વધાર: શ તની આવયકતા બMુ હતી. ક:મ ક: ખેત
લખાવવા આવતાં થઈ ગયાં. કહાણી લખાવનારની પાછળ લકર તો હોય જ.
એટલે મકાનની વાડ@ ભરાઈ Sય. મને દશ+નાdભલાષીથી Zુરdeત રાખવાને સા?ુ
સાથીઓ મહાન યનો કર: ને િનtફળ Sય. અ%ુક વખતે દશન
+ દ: વાને સા?ુ મને
બહાર કાઢàે જ ¶તકો થાય. કહાની લખનારની સંnયા પણ પાંચસાતની હંમેશાં
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રહ: યાર: પણ fદવસને ~તે બધાની aુબાની " ૂર@ ન થાય. એટલે બધાની
હક@કતની જJર ન જ હોય, છતાં તે લેવાથી લોકોને સંતોષ રહ:તો હતો ને મને
તેમની લાગણીની ખબર પડતી હતી.
ૂ ની
કહાણી લખનારાએ ક:ટલાક િનયમો=ું પાલન કરવા=ું હb.ું દર: ક ખેત
ઊલટતપાસ કરવી જોઈએ. ઊલટતપાસમાં R b ૂતી Sય તેની aુબાની ન લેવી.
Rની વાત % ૂળમાં જ પાયા િવનાની લાગે તે ન લેવી. આમ િનયમોના પાલનથી
જોક: કંઈક વખત વધાર: જતો હતો, છતાં 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 % ૂળથી જ િનrય કય5 હતો ક:,
આ અમલદારોને આવતા રોકવા નહk એટ}ું જ નહk, પરં b ુ તેમની યે િવનયથી
વત+ ું ને આપી શકાય તે ખબર આપવી. તેમના સાંભળતાં ને દ: ખતાં જ બધી
aુબાની લેવાતી. આનો લાભ એ થયો ક: લોકોમાં વધાર: િનભ+યતા આવી. ¶પી
પોલીસથી લોકોને બMુ ડર રહ:તો તે ગયો ને તેમના દ: ખતાં અપાય એ aુબાનીમાં
અિતશયો તનો ભય થોડો રહ:. ખોું બોલતાં અમલદારો તેમને ફસાવે એ બીક:
તેમને સાવધાનીથી બોલું પડb.ું
માર: નીલવરોને ખીજવવા નહોતા, પણ તેમને િવનયથી તવાનો યન કરવો
હતો, તેથી Rની સામે િવશેષ ફfરયાદ આવે તેને કાગળ લખતો ને તેને મળવાનો
પણ યન કરતો. નીલવરમંડળની પણ %ુલાકાત લીધી હતી ને રº યતની
ફfરયાદો તેમની પાસે % ૂક@ તેમની હક@કત પણ સાંભળ@ લીધી હતી. તેમનામાંના
ક:ટલાક મને િતર4કારતા, ક:ટલાક ઉદાસીન હતા ને કોઈ િવનય જણાવતા.
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17.

L\

જfકશોરબાmુ અને રાR£&બાmુ તો અ¾િતય જોડ@ હતા. તેમના િવના Mુ ં એક
પણ ડગ}ું આગળ ન જઈ શ[ું એવો પોતાના ેમથી તેમણે મને અપંગ બનાવી
ુ ાmુ, અ=ુ0હબાmુ,
% ૂBો હતો. તેમના િશtયો કહો ક: સાથીઓ એવા શંuબ
ધરણીબાmુ અને રામનવમીબાmુ, આ વક@લો લગભગ િનરં તર સાથે જ રહ:તા.
િવ|Õયાબાmુ અને જનકધાર@બાmુ પણ વખતોવખત રહ:તા. આ તો થયો dબહાર@
સંઘ. તેમ=ું %ુnય કામ લોકોની aુબાનીઓ લેવા=ું હb.ું
અયાપક [ૃપલાનીથી આમાં જોડાયા િવના રહ:વાય એમ જ નહોb.ું Sતે િસ|ધી
છતાં તે dબહાર@ના કરતાં પણ વધાર: dબહાર@ હતા. એવા થોડા સેવકોને મ1 જોયા
છે Rમની શ ત R ાંતમાં Sય તેમાં " ૂણત
+ ાએ ભળ@ જવાની હોય ને પોતે aુદા
ાંતના છે એું કોઈને Sણવા ન દ: . એમાંના [ૃપલાની એક છે . તેમનો %ુnય
ધંધો ¾ારપાળનો હતો. દશ+ન કરનારાઓથી મને બચાવી લેવામાં તેમણે જ|દગીની
સાથ+કતા આ સમયે માની લીધી હતી. કોઈને િવનોદથી માર@ પાસે આવતા
અટકાવે તો કોઈને અfહ|સક ધમક@થી. રાત પડ: યાર: અયાપકનો ધંધો શJ કર:
ને બધા સાથીઓને હસાવે, ને કોઈ બીકણ પહ`ચી Sય તો તેને q ૂર ચડાવે.
મૌલાના મજહ?ુલ હક: મારા મદદગાર તર@ક: પોતાનો હક ન`ધાવી % ૂBો હતો; ને
મfહનામાં એક બે વખત ડોfકGું કર@ Sય. તે વખતનો તેમનો ઠાઠ અને દમામ
અને આજની તેમની સાદાઈ વચે આસમાન જમીન=ું ~તર છે . અમારામાં
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=ુભવ મેળવતો ગયો તેમ તેમ મને લા^Gું ક:, ચંપારણમાં બરોબર
કામ કરું હોય તો ગામડાંમાં ક:ળવણીનો વેશ થવો જોઈએ. લોકો=ું અાન
દયાજનક હb.ું ગામડાંનાં છોકરાં રખડતાં હતાં. અથવા માબાપો તેમને fદવસના
બે ક: {ણ પૈસા મળે તેટલા સા?ુ આખો દહાડો ગળ@નાં ખેતરોમાં મaૂર@ કરાવતાં.
આ સમયે "ુ?ુષોની મaૂર@ દસ પૈસા કરતાં વધાર: નહોતી. ીઓની છ પૈસા અને
ૂ ભા^યશાળ@ ગણાય.
બાળકોની {ણ. ચાર આનાની મaૂર@ મળે તે ખેત
સાથીઓ સાથે િવચાર કર@ છ ગામડાંમાં થમ તો બાળકોને સા?ુ િનશાળો
ખોલવાનો ઠરાવ થયો. શરત એવી હતી ક:, તે તે ગામડાના આગેવાનોએ મકાન
અને િશeક=ું ખાવા=ું આપુ,ં તે= ું બીaુ ં ખચ+ અમાર: " ૂ?ું પાડુ.ં અહkનાં
ગામડાંમાં પૈસાની છોળ નહોતી, પણ અનાજ વગેર: " ૂ?ું પાડવાની લોકોની શ ત
હતી, એટલે લોકો કાXું અનાજ આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા.
ૂ ો પગાર લેનારા ક: કંઈ ન
િશeકો Bાંથી લાવવા એ મહાÙ હતો. dબહારમાં ંક
લેનારા એવા સારા િશeકો મળવા %ુક:લ હતા. માર@ કTપના એ હતી ક:, સામા£ય
િશeકના હાથમાં બાળકો ન જ %ુકાય; િશeકને અeરાન ભલે ઓhં હોય, પણ
તેનામાં ચાfર{બળ જોઈએ.
આ કામને સા?ુ 4વયંસેવકોની મ1 Sહ:ર માગણી કર@. તેના જવાબમાં ગંગાધરરાવ
ં
ં ઈથી અવંિતકાબાઈ
દ: શપાંડ:એ બાબાસાહ:બ સોમણ, અને "ુડલીકને
મોકTયા. %ુબ
ગોખલે આNયાં. દdeણથી આનંદ@બાઈ આNયાં. મ1 છોટ: લાલ, Zુર:£&નાથ તથા
મારા દ@કરા દ: વદાસને બોલાવી લીધા. આ જ અરસામાં મહાદ: વ દ: સાઈ અને
નરહfર પર@ખનાં પની મdણબહ:ન પણ આNયાં. ક4b ૂરબાઈને પણ મ1 બોલાવી
લીધી હતી. આટલો િશeકો અને િશdeકાઓનો સંઘ " ૂરતો હતો. ¡ી અવંિતકાબાઈ
અને આનંદ@બાઈ તો ભણેલાં ગણાય, પણ મdણબહ:ન પર@ખ અને \ુગા+બહ:ન
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ં જ ાન હb.ું ક4b ૂરબાઈને તો નહk Rું જ. આ બહ:નો
દ: સાઈને ¤ુજરાતી=ું થોુક
fહ|દ@ બાળકોને કઈ ર@તે શીખવે ?
દલીલો કર@ બહ:નોને સમSવી ક:, તેમણે છોકરાંને Nયાકરણ નહk પણ ર@તભાત
શીખવવાની છે , વાંચતા લખતાં કરતાં તેમને 4વછતાના િનયમો શીખવવાના છે .
fહ|દ@, ¤ુજરાતી, મરાઠ@ વચે મોટો ભેદ નથી એ પણ તેમને બતાNGુ,ં ને પહ:લા
વગ+માં તો માંડ ¬કડાઓ માંડતાં શીખવવા=ું હોય એટલે %ુક:લી ન જ આવે.
પfરણામ એ આNGું ક:, બહ:નોના વગ+ બMુ સરસ ર@તે ચાTયા. બહ:નોને
આમિવાસ આNયો ને તેમને પોતાના કામમાં રસ પણ આNયો. અવંિતકાબાઈની
શાળા આદશ+ શાળા બની. તેમણે પોતાની શાળામાં ાણ ર: ડPો. તેમની આવડત
પણ "ુtકળ હતી. આ બહ:નોની મારફતે ગામડાંના ીવગ+માં પણ વેશ થઈ
શBો હતો.
પણ માર: િશeણથી જ અટકવા=ું નહોb.ું ગામડાંની ગંદક@નો પાર નહોતો.
શેર@ઓમાં કચરો, [ૂવાઓની પાસે કાદવ ને બદબો, ¬ગણાં જોયાં ન Sય.
મોટ: રાંને 4વછતાની ક:ળવણીની જJર હતી. ચંપારણના લોકો રોગોથી પીડાતા
જોવામાં આવતા હતા. બની શક: એટ}ું Zુધરાઈ=ું કામ થાય તો કરું ને તેમ કર@
લોકોના વનના દર: ક િવભાગમાં વેશ કરવાની  ૃિ! હતી.
આ કામમાં દા તરની મદદની જJર હતી તેથી મ1 ગોખલેના સમાજ પાસેથી દા.
દ: વની માગણી કર@. તેમની સાથે મને 4નેહગાંઠ તો બંધાઈ જ હતી. છ માસને
સા?ુ તેમની સેવાનો લાભ મQયો. તેમની દ: ખર: ખ નીચે િશeકો અને િશdeકાઓએ
કામ કરવા=ું હb.ું
બધાંની સાથે આટલી સમaૂતી હતી ક:, કોઈએ નીલવરોની સામેની ફfરયાદમાં ન
ઊતરુ,ં રાzયકરણને ન અડકુ,ં ફfરયાદો કરનારને માર@ આગળ જ મોકલી
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ં ે ન જુ.ં ચંપારણના આ
દ: વા; કોઈએ પોતાના eે{ની બહાર એક ડગ}ું સરiુય
સાથીઓ=ું િનયમન=ું પાલન અ\્ uુત હb.ું એવો સંગ મને યાદ નથી આવતો ક:
zયાર: કોઈએ તેને મળે લી Z ૂચનાઓ=ું ઉTલંઘન કGુH હોય.
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18. a3ш
ઘણે ભાગે દર: ક િનશાળમાં એક "ુ?ુષ અને એક ી એમ ગોઠવણ થઈ હતી.
તેમની મારફતે જ દવાનાં ને qુધરાઈના કામો કરવાનાં હતાં. ીઓની મારફતે
ીવગ+માં વેશ કરવાનો હતો. દવા=ું કામ બMુ ં સહ:} ું કર@ % ૂÎું હb.ું એરં fડGુ,ં
 વનીન અને એક મલમ એટલી જ વ4b ુઓ દર: ક િનશાળમાં રાખવામાં આવતી
હતી. ભ તપાસતા મેલી જોવામાં આવે અને બંધકોશની ફfરયાદ આવે તો
એરં fડGું પાઈ દ: .ું તાવની ફfરયાદ આવે તો એરં fડGું આ_યા પછ@ આવનારને
 વનીન િપવડાવુ,ં અને જો ¤ ૂમડાં હોયતો તેમને ધોઈ તેમની ઉપર મલમ
લગાડ@ દ: વો. ખાવાની દવા ક: મલમ સાથે લઈ જવાને ભા^યે જ આપવામાં
આવતાં. Bાંય જોખમકારક ક: ન સમયાય એું દદ+ હોય તો તે દા તર દ: વને
દ: ખાડવા ઉપર %ુલતવી રહ:b.ું દા તર દ: વ aુદ: aુદ: ઠ:કાણે નીમેલે વખતે જઈ
આવતા. આવી સાદ@ સગવડનો લાભ લોકો ઠ@ક માણમાં લઈ જતા હતા.
Nયાપક રોગો થોડા જ છે અને તેમને સા?ુ મોટા િવશારદોની જJર નથી હોતી એ
યાનમાં રખાય, તો ઉપર માણે કર: લી યોજન કોઈને હા4યજનક નહk લાગે,
લોકોને તો ન જ લાગી.
Zુધરાઈ=ું કામ કfઠન હb.ું લોકો ગંદક@ \ૂર કરવા તૈયાર નહોતા. પોતાને હાથે
મેલાં સફ કરવાની તૈયાર@ Rઓ ખેતરની મaૂર@ રોજ કરતા તેમની પણ નહોતી.
ે કોએ એક
દા તર દ: વ ઝટ હાર: તેવા નહોતા. તેમણે પોતે Sતે અને 4વયંસવ
ગામના ર4તા સાફ કયા+, લોકોનં ~ગણાંમાંથી કચરા કાઢàા, [ૂવાની આસપાસના
ખાડા " ૂયા+, કાદવ કાઢàો, ને ગામલોકોને 4વયંસેવકો આપવા=ું ેમ" ૂવક
+
સમSવતા રા. ક:ટલેક ઠ:કાણે લોકોએ શરમને માય- કામ કરવા=ું શJ કGુ,H ને
ક:ટલેક ઠ:કાણે તો લોકોએ માર@ મોટર પસર થવાને સા?ુ સડકો પણ Sત
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મહ:નતથી કર@. આવા મીઠ અ=ુભવની સાથે જ લોકોની બેદરકાર@ના કડવા
અ=ુભવો પણ ભળતા હતા. Zુધારાની વાર સાંભળ@ ક:ટલીક જ^યાએ લોકોને
અણગમો પણ પેદા થયેલો મને યાદ છે .
આ અ=ુભવો દર°યાન , એક અ=ુભવ R=ું વણ+ન મ1 ીઓની ઘણી સભાઓમાં
કGુH છે , તે અહk કરું અ4થાને નથી. ભીિતહરવા એક નાનકું ગામ છે . તેની પાસે
તેનાથી પણ નાનકું ગામ છે . યાં ક:ટલીક બહ:નોના કપડાં બMુ મેલાં જોવામાં
આNયાં. આ બહ:નોને કપડાં ધોવા બદલવા=ું સમSવવા=ું મ1 ક4b ૂરબાઈને
Z ૂચNGુ.ં તેણે બહ:નોને વાત કર@ એમાંથી એક બહ:ને તેને પોતાની ંપડ@માં લઈ
ગઈ ને બોલી : 'તમે aુઓ, અહk કંઈ પેટ@કબાટ નથી ક: Rમાં કપડાં હોય , માર@
પાસે મ1 આ પહ:ર@ છે તે જ સાડ@ છે . તેને Mુ ં કઈ ર@તે ધોઈ શ[ું? મહામા ને
કહો ક: તે કપડાં અપાવે એટલે Mુ ં રોજ નાહવા ને રોજ કપડાં બદલવા તૈયાર
થઈશ.' આવા ંપડાં fહ|\ુ4તાનમાં અપવાદ Jપે નથી હોતાં. અસંnય ંપડામાં
રાચરચી}ું , પેટ@પટારા } ૂગડાંલ!ા નથી હોતાં અને અસંnય માણસો આ{
પહ:ર:લાં કપડાં ઉપર પોતાનો િનવા+હ કર: છે .
એક બીજો અ=ુભવ પણ ન`ધવા યો^ય છે . ચંપારણમાં વાંસનો ને છાસનો તોટો
નથી હોતો. લોકો બીિતહરવામાં R િનશાળ=ું છાપ?ું બાંGું હb ું એવાંસ=ું અને
ઘાસ=ું હb.ું કોઈએ તેને રાતના બાળ@ % ૂÎુ.ં શક તો આસપાસના નીલવરોના
માણસો ઉપર ગયો હતો. ફર@ વાંસને ઘાસ=ું મકાન બનાવું તે યો^ય ન લા^Gુ.ં
આ િનશાળ ¡ી સોમણ અને ક4b ૂરબાઈના તાબામાં હતી. ¡ી સોમણે Úટો=ું પા[ું
મકાન બાંધવાનો િનrય કય5 ને તેમની Sત મહ:નતનો ચેપ બીSઓને લા^યો,
તેથી પKઅવારમાં Úટો=ું મકાન ઊuું થઈ ગGુ.ં અને ફર@ મકાન બળવાનો ભય
ન રો.
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ે કોને િવષે િવાસ
આમ િનશાળો, Zુધરાઈ અને દવાનાં કામોથી } ૂમાં 4વયંસવ
અને આદર વયાં, ને તેમની ઉપર સાર@ અસર બેઠ@.
પણ માર: fદલગીર@ની સાથે જણાવું જોઈએ ક: આ કમ કાયમ કરવાની માર@
ં ેવકો R મQયા હતા તે અ%ુક %ુ§ત ને સા?ુ જ
%ુરાદ બર ન આવી. 4વયંયસ
મQયા હતા. નવા બીS માવામાં %ુક:લી આવી અને dબહારમાંથી આ કામને સા?ુ
યો^ય કાયમી સેવકો ન મળ@ શBા. મને પણ ચંપારણ=ું કામ " ૂ?ું થGું તેવામાં
બીaુ ં કામ R તૈયર થઈ રKું હb,ું b ્ ઘસડ@ ગGુ.ં આમ છતાં છ માસ લગી થયેલા
કામે પણ એટ: લે લગી જડ ઘાલી ક: એક નહk તો બીS 4વJપમાં તેમની અસર
આજ લગી નભી રહ@ છે .
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19. я પb 
એક તરફથી સમાજ સેવા=ું કામ, R મ1 ગયા% ્ કરણોમાં વણ+NGું છે , તે થઈ રKું
હb,ું ને બી તરફથી લોકોનાં \ુઃખની કહાણીઓ ન`ધવા=ું કામ વધતા માણમાં
ચાલી રKું 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 બંધ કરવાના તેમની તરફથી થતા યનો વધતા
ગયા.
એક fદવસ મને dબહારની સરકારનો કાગળ મQયો. તેનો ભાવાથ+ આ હતો: '
તમાર@ પાસ ઠ@ક લાંબી ચાલી ગણાય, અને માર: b ્ બંધ રાખી dબહાર છોડું
જોઈએ.' કાગળ િવનયી હતો. પણ અથ+ 4_tટ હતો. મ1 લnGું ક: તપાસ તો લંબાશે,
અને તે થયા પછ@ પણ લોકોનાં \ુઃખ=ું િનવારણ ન થાય યાં લગી મારો ઈરાદો
dબહાર છોડવાનો નથી.
માર@ તપાસ બંધ કરવાને સરકાર પાસે યો^ય ઈલાજ એક જ હતો ક:, તેણે
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 તેમાં સUય થવા=ું મને િનમં{ણ આ_Gુ.ં
બીS નામો જોઈને મ1 સાથીઓની સાથે મસલત કર@ને એ શરતે સUય થવા=ું
કm ૂલ કGુH ક:, મને સાથીઓની સાથે મ4લત કરવાની ¶ટ હોવી જોઈએ; ને સરકાર:
ૂ ોનો fહમાયતી અ£થી મટતો અને તપસ
સમજું જોઈએ ક:, Mુ ં સUય થવાથી ખેત
ૂ ોને દોરવાની માર@ 4વતં{તા Mુ ં જતી
થઈ રાં બાદ મને સંતોષ ન થાય તો ખેત
ન ક?ું.
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સરએડવડ+ ગેઈટ: આ શરતોને વાજબી ગનીને તેનો 4વીકાર કય5. મરMમ
ૂ સર gÈક
ૂ ોની બધી ફfરયાદો ખર@
4લાઈ તેના %ુખ િનમાયા હતા. તપાસ સિમિતએ ખેત
ઠરાવી, નીલવરોએ ગેરવાજબી ર@તે લીધેલા નાણાંનો અ%ુક ભાગ પાછો
આપવાની ને તીનકટfઠયાનો કાયદો રદ કરવાની ભલામણ કર@.
આ fરપોટ+ સાંગોપાંગ થવામાં ને છે વટ: કાયદો પસાર થવામાં એડવડ+ ગેઈટનો
બMુ મોટો ભાગ હતો. તે &ઢ ન રા હોત અથવા જો તેમણે પોતાની [ુશળતાનો
" ૂરો ઉપયોગ ન કય5 હોત, તો R fરપોટ+ એકમતે થઈ શBો તે ન થવા પામત
અને R કાયદો છે વટ: પસાર થયો તે થવા ન પામત. નીલવરોની સ!ા બMુ
બળ હતી. fરપોટ+થવા છતાં તેમનામાંના ક:ટલાક: dબલનો સખત િવરોધ કય5
હતો. પણ સર એડવડ+ ગેઈટ છે વટ Zુધી મÉમ રા ને સિમિતની ભલમણનો
સં" ૂણ+ અમલ કય5.
આમ સો વષ+થી ચાલતો આવેલો તીનકfઠયાનો કાયદો b ૂટàો ને તેની સાથે
નીલવરરાzયનો અ4ત થયો, રº યત વગ+ R બબાયેલો જ રહ:તો હતો તેને પોતાની
શ ત=ું કÚક ભાન થGું ને ગળ@નો ડાઘ ધોયો ધોવાય જ નહk એ વહ:મ \ૂર થયો.
ચંપરણમાં આરં ભાયે} ું રચનામક કામ Sર@ રાખી લોકોમાં થોડાં વtહ5 Zુધી કામ
કરવાની અને વધાર: િનશાલો કરવાની અને વધાર: માં ગામડાંમાં વેશ કરવાની
મર@ ઈછા હતી. eે{ પણ તૈયાર હb.ું પણ મારા મનZ ૂબા ઈર: ઘણી વાર પાર
જ પડવા દ@ધા નથી. મ1 ધાGુH હb ું કÚક ને મને દº વ બીS જ કામમાં ઘસડ@ ગGુ.ં

www.mkgandhi.org

Page 528

સયના યોગો અથવા આમકથા

20 .$ 


 


હaુ ચંપારણમાં Mુ ં કિમટ@=ું કામ આટોપી રો હતો તેવામાં ખેડાથી મોહનલાલ
પંડPાનો ને શંકરલાલ પર@ખનો કાગળ ખેડા જTલામાં િનtફળ ગયેલા પાક અને
મહ:Z ૂલમાફ@ બાબત મQયો. યાં જઈ લોકોને દોરવાનો તેમણે આ0હ કય5.
4થાિનક તપાસ કયા+ િવના કંઈ સલાહ આપવાની નહોતી ઈછા, નહોતી માર@
શ ત ક: fહ|મત.
બી તરફથી ¡ી અનZ ૂયાબાઈનો કાગળ તેમના મaૂરસંઘ બાબત હતો. મaૂરોના
ૂ ા હતા. તેમની પગાર વધારવાની લાંબા કાળની માગણી હતી, આ
પગાર ંક
બાબત તેમને દોરવાની મને હ`શ હતી. આ માણમાં ના=ું લાગb ું કામ પણ Mુ ં
\ૂર બેઠો કર@ શ[ું એવી મને આવડત નહોતી. તેથી પહ:લી તક: Mુ ં અમદાવાદ
પહ`યો. મારા મનમાં એમ હb ું ક: , બે કામની તપાસ કર@ થોડા સમયમાં Mુ ં
ચંપારણ પાછો પહ`ચીશ ને યાંના રચનામક કામની દ: ખર: ખ રાખીશ.
પણ અમદાવાદ પહ`યા પછ@ એવાં કામો નીકળ@ પડPાં ક: મારાથી ચંપારણ
ક:ટલાક કાળ Zુધી જઈ ન શકાGુ,ં ને R િનશાળો ચાલતી હતી તે એક પછ@ એક
પડ@ ભાંગી. સાથીઓએ અને મ1 ક:ટલાયે હવાઈ fકTલા બાંયા હતા, પણ ઘડ@ભર
તો તે b ૂટ@ પડPા.
ચંપારણમાં 0ામિનશાળો અને 0ામZુધાર ઉપરાંત ગોરeા=ું કામ મ1 હાથ કGુH હb.ું
ગોશાળા અને fહ|દ@ ચારના કામનો ઈSરો મારવાડ@ ભાઈઓએ લીધો છે એુ Mુ ં
મારા Ýમણમાં જોઈ X ૂBો હતો. બેિતયામાં મારવાડ@ ¤ૃહ4થે પોતાની ધમ+શાળામાં
મને આ¡ય આ_યો હતો. બેિતયાના મારવાડ@ ¤ૃહ4થોએ મને તેમની ગોશાળામાં
સંડોNયો હતો. માર@ R કTપના આR છે તે જ કTપના ગોરeા િવષે યાર: ઘડાઈ
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X ૂક@ હતી. ગોરeા એટલે ગોવંશ ૃs, ગોSિતZુધાર, બેલની પાસેથી મયા+દાસર
કામ લે,ું ગોશાળાને આદશ+ \ુ^ધાલય બનાવવી, વગેર:. આ કામમાં મારવાડ@
ભાઈઓએ " ૂર@ મદદ કરવા=ું વચન આ_Gું હb.ું પણ Mુ ં ચંપારણમાં 4થર ન થઈ
શBો એટલે તે કામ અI ૂ?ું જ રKુ.ં બેિતયામાં ગોશાળા તો આR પણ ચાલે છે ,
પણ તે આદશ+ \ુ^ધાલય નથી બની શક@. ચંપારણના બેલની પાસેથી હaુ
વધાર: પડb ું કામ લેવામાં આવે છે . નામના fહ|\ુઓ હaુયે બેલોને િનદ+યતા" ૂવક
+
ે ાને સા?ુ રહ@ ગયો છે . અને
માર માર: છે ને ધમન
+ ે વગોવે છે . આ ખટકો મને હંમશ
zયાર: zયાર: ચંપારણ S hં યાર: યાર: આ અગયનાં અI ૂરાં રહ:લાં કામો=ું
4મરણ કર@ િન:ાસ % ૂ[ું hં, ને તે અI ૂરાં મેલવા સા?ુ મારવાડ@ ભાઈઓ અને
dબહાર@ઓનો મીઠો ઠપકો સાંભ»ં hં.
િનશાળો=ું કામ તો એક નહk તો બી ર@તે બી જ^યાઓમાં ચાલે છે . પણ
ગોસેવાના કાયV
+ મે જડ જ નહોતી ઘાલી, એટલે તેને જોઈતી fદશામાં ગિત ન
મળ@ શક@.
અમદાવાદમાં ખેડાના કામ િવષે મસલત ચાલી રહ@ હતી તે દર°યાન મaૂરો=ું
કામ મ1 હાથ ધર@ લીIું હb.ું
માર@ 4થિત અિતશય નાaુક હતી. મaૂરોનો ક:સ મને મજm ૂત જણાયો. ¡ી
અનZ ૂયાબાઈને પોતાના સગા ભાઈની જોડ: લડવા=ું હb.ું મaૂરો અને માdલકોની
વચેના આ દા?ુણ Gુsમાં ¡ી ~બાલાલ સારાભાઈએ %ુnય ભાગ લીધો હતો.
ં મીઠો હતો, તેમની સામે લડું એ િવષમ કામ હb.ું
િમલમાdલકો સાથે મારો સંબધ
તેમની સાથે મસલતો કર@ તેમને મaૂરોની માગણી િવષે પંચ નીમવા વીનNયા.
પણ માdલકોએ પોતાની અને મaૂરોની વચે પંચની દર°યાનગીર@ હોવાની
યો^યતાનો 4વીકાર ન કય5.
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મaૂરોને મ1 હડતાલ પાડવાની સલાહ આપી. આ સલાહ આપતાં પહ:લાં મaૂરોના
અને મaૂર આગેવાનોના સંગમાં સાર@ ર@તે આNયો. તેમને હડતાળની શરતો
સમSવી:
1. શાંિતનો ભંગ ન જ કરવો.
2. R કામે ચડવા માગે તેના ઉપર બળાકાર ન કરવો.
3. મaૂરોએ dભeા ન ખાુ.ં
4. હડતાળ ગમે તેટલી લંબાય તોયે તેમણે \ૃઢ રહ:,ું ને પોતાનો પૈસો i ૂટ: તો
બી મaૂર@ મેળવી ખાવાજો¤ું કમાુ.ં
આ શરતો આગેવાનો સમzયા ને તેમણે કm ૂલ રાખી. મaૂરોની Sહ:ર સભા થઈને
તેમાં ઠરાવ કય5 ક:, પોતાની માગણીનો 4વીકાર ન થાય, અથવા તેની યો^યતા
અયો^યતાની તપાસ કરવા પંચ ન િનમાય, યાં લગી તેમણે કામ ઉપર ન જુ.ં
આ હડતાળ દર°યાન ¡ી વTલભભાઈ અને ¡ી શંકરલાલ બòકરને Mુ ં ખર@ ર@તે
ઓળખતો થયો કહ:વા. ¡ી અનZ ૂયાબાઈનો પfરચય મને તેની " ૂવ- જ સાર@
ર@તે થઈ X ૂBો હતો.
હડતાdળયાઓની સભા રોજ નદ@fકનાર: એક ઝાડની છાયા નીચે ભરાવા લાગી.
તેમાં તેઓ સ1કડોની સંnયામાં રોજ હાજર@ " ૂરતા હતા. િતા=ું Mુ ં તેમને રોજ
4મરણ કરાવતો; શાંિત Sળવવાની, 4વમાન સંઘરવાની આવયકતા સમSવતો
હતો. તેઓ પોતાનો 'એક ટ: ક'નો વાવટો લઈ રોજ શહ:રમાં ફરતા ને સરઘસJપે
સભામાં 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@ ને
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ં હોય. ...તેની વચે કોઈ આવે તે
અમારા મaૂરોની વચે બાપદ@કરાનો સંબધ
અમે ક:મ સહન કર@એ? તેની વચે પંચ ક:વા?' આ જવાબ મને મળતો.
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21. <  8х
મaૂરના કારણને આગળ ચલાવતા પહ:લાં આ¡મની ઝાંખી કર@ લેવાની
આવયકતા છે . ચંપારણમાં રહ:તો છતો આ¡મને Mુ ં વીસર@ શકતો નહોતો. કોઈ
કોઈ વાર યાં આવી પણ જતો.
કોચરબ અમદાવાદની પાસે= ું નાનકું ગામું છે . અને આ¡મ=ું 4થાન એ ગામમાં
હb.ું કોચરબમાં મરક@એ દ: ખાવ દ@ધો. બાળકોને Mુ ં તે વ4તીની મયે Zુરdeત
નહોતો રાખી શકતો. 4વછતાના િનયમો ગમે તેટલા સાવધાનીથી પાળાતાં છતાં,
આસપાસની અ4વછતાથી આ¡મને અdલ_ત રાખું અસંભિવત હb.ું કોચરબના
લોકોની પાસે 4વછતાના િનયમો=ું પાલન કરાવવાની અથવા તેમની આવે
સમયે સેવા કરવાની અમાર@ શ ત નહોતી. અમારો આદશ+ તો એ હતો ક:, આ¡મ
શહ:ર અથવા ગામથી અલગ રાખુ,ં છતાં એટ}ું \ૂર નહk ક: યાં પહ`ચતા બMુ
%ુક:લી પડ:. કોઈક fદવસ તો આ¡મ આ¡યJપે શોભે તે પહ:લાં તેને પોતાની
જમીન પર ને iુTલી જ^યામાં 4થર થવા=ું હb ું જ.
ંૂ
મરક@ને મ1 કોચરબ છોડવાની નોfટસJપે ગણી. ¡ી "Sભાઈ
હ@રાચંદ આ¡મની
ં રાખતા, ને આ¡મની ઝીણીમોટ@ સેવા qુs, િનરdભમાન
સાથે ઘણો િનકટનો સંબધ
ભાવે કરતા. તેમને અમદાવાદના વહ@વટનો બહોળો અ=ુભવ હતો. તેમણે
આ¡મને સા?ુ જોઈતી જમીન તરત શોધી લાવવા=ું બીું ઝડ_Gુ.ં કોચરબની
ઉ!ર દdeણનો ભાગ Mુ ં તેમની સાથે ફય5. પછ@ ઉ!ર તરફ {ણ ચાર માઈલ \ૂર
ૂ ડો મળે તો શોધી લાવવા=ું મ1 તેમને Z ૂચNGુ.ં હાલ zયાં આ¡મ છે તે જમીન
ક
તેઓ શોધી લાNયા. તે Rલની નજદ@ક છે એ માર: સા?ુ ખાસ લોભન હb.ું
સયા0હ 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:, હંમેશાં Rલ=ું 4થાન zયાં
આસપાસ 4વછ જ^યા હોય તેવે ઠ:કાણે શોધવામાં આવે છે .
આઠ:ક fદવસમાં જ જમીનનો સોદો કય5. જમીન ઉપર એક: મકાન નહોb;ું એક
પણ ઝાડ નહોb.ું નદ@નો fકનારો અને એકાંત તેને સા?ુ મોટ@ ભલામણ હતી. અમે
તંm ૂમાં રહ:વાનો િનrય કય5. રસોડાને સા?ુ એક પતરા=ું કામચલાઉ છાપ?ું
બાંધવા=ું ને ધીમે ધીમે 4થાયી મકાન બાંધવાનો આરં ભ કરવા=ું ધાGુ.H
આ વખતે આ¡મની વ4તી વધી હતી. આશર: ચાળ@સ નાનાં મોટાં ી"ુ?ુષો હતાં.
બધાં એક જ રસોડ: જમતાં હતાં એટલી સગવડ હતી. યોજનાની કTપના માર@
હતી. અમલનો બોજો ઉપાડનાર તો િશર4તા %ુજબ 4વ. મગનલાલ જ હતા.
4થાયી મકાન બ£યા પહ:લાંની અગવડોનો પાર નહોતો. વરસાદની મોસમ માથે
હતી. સામાન બધો ચાર માઈલ \ૂરથી શહ:રમાંથી લાવવાનો હતો. આ અવાવ?ુ
જમીનમાં સપા+fદ તો હતા જ. તેવામાં બાળકોને સાચવવા=ું જોખમ Rું તે ું
નહોb.ું fરવાજ સપા+fદને ન મારવાનો હતો, પણ તેના ભયથી %ુ ત તો
અમારામાંથી કોઈ જ નહોતાં, 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?ુ જમીનમાં વસવાટ
કરવો પડPો છે . {ણે જ^યાએ સપા+fદનો ઉપ&વ સારો ગણાય. એમ છતાં હaુ
લગી એક પણ Sન ખોવી નથી પડ@, તેમાં મારા Rવા ¡sા» તો ઈરનો હાથ,
તેની [ૃપા જ aુએ છે . ઈર પeપાત ન કર: , મ=ુtયના રોજના કામમાં હાથ
ઘાલવા તે નવરો નથી બેઠો, એવી િનરથક
+ શંકા કોઈ ન કર: . આ વ4b ુને, અ=ુભવે
બી ભાષામાં % ૂકતાં મને આવડb ું નથી. લૌfકક ભાષામાં ઈરની [ૃિતને % ૂકતા
છતાં Mુ ં Sxું hં ક: તે= ું 'કાય'+ અવણ+નીય છે . પણ જો પામર મ=ુtય વણ+ન કર: તો

www.mkgandhi.org

Page 534

સયના યોગો અથવા આમકથા

તેની પાસે તો પોતાની તોતલી બોલી જ હોય. સામા£ય ર@તે સપા+fદને ન મારતા
છતાં સમાR પચીસ વષ+ લગી બયાં રહ:,ું તેને અક4માત માનવાને બદલે
ઈર[ૃપા માનવી એ વહ:મ હોય તો તે વહ:મ પણ સંઘરવા લાયક છે .
zયાર: મaૂરોની હડતાળ પડ@ યાર: અ¡મનો પાયો ચણાઈ રો હતો. આ¡મની
ધાન  ૃિ! વણાટકામ હb.ું કાંતવાની તો હ શોધ જ નહોતી કર@ શBા. તેથી
વણાટશાળા પહ:લી બાંધવી એવો િનrય હતો. એટલે તેનો પાયો ચણાઈ રો
હતો.
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22. પ
મaૂરોએ પહ:લાં બે અઠવાfડયાં i ૂબ fહ|મત બતાવી; શાંિત પણ i ૂબ Sળવી;
રોજની સભામાં i ૂબ સંnયામાં હાજર@ આપી. રોજ િતા=ું 4મરણ તેમને Mુ ં
કરાવતો. 'અમે મરqુ,ં પણ અમાર@ એક ટ:ક કદ@ નહk છોડ@એ,' એમ રોજ તેઓ
પોકાર@ પોકાર@ને કહ:તા.
પણ છે વટ: તેઓ મોળા પડતા લા^યા, ને નબળો આદમી Rમ fહ|સક હોય છે તેમ
નબળા પડPા તે Rઓ િમલમાં જતા તેમનો ¾ેષ કરવા લા^યા, ને કદાચ કોઈની
ઉપર બળાકાર વાપરશે એવી મને બીક લાગી. રોજની સભામાં માણસોની હાજર@
મોળ@ પડ@. આNયા તેમના ચહ:રા ઉપર ઉદાસીનતા છવાઈ હતી. મને ખબર મળ@
ં ૂ ાયો. આવે સમયે મારો ધમ+ શો છે એ િવચારવા
ક: મaૂરો ડગવા લા^યા છે . Mુ ં %ઝ
લા^યો. દdeણ આfgકાની મaૂરોની હડતાળનો મને અ=ુભવ હતો, પણ આ
અ=ુભવ નવો હતો. R િતા કરાવવામાં માર@ ેરણા હતી, Rનો Mુ ં રોજ સાeી
બનતો, એ િતા ક:મ b ૂટ:? આ િવચાર અdભમાન ગણાય, અથવા તે મaૂરો
યેનો અને સય યેનો ેમ ગણાય.
સવારનો પહોર હતો. Mુ ં સભામાં હતો. મને કંઈ ખબર નહોતી ક: માર: qું કરું છે .
પણ સભામાં જ મારાથી કહ:વાઈ ગGુ,ં 'જો મaૂરો પાછા સôજ ન થાય ને િનકાલ
ન થાય યાં લગી હડતાળ િનભાવી ન શક: તો અને યાં લગી માર: ઉપવાસ કરવો
છે .'
હાજર રહ:લા મaૂરો હ:બતાઈ ગયા, અનZ ૂયાબહ:નની ¬ખમાંથી ¬Zુની ધારા
ચાલી. મaૂરો બોલી ઊઠPા, 'તમે નહk, અમે ઉપવાસ કર@qુ,ં પણ તમારાથી
ઉપવાસ થાય નહk. અમને માફ કરો, અમાર@ ટ: ક પાળqુ.ં '
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મ1 કKુ,ં 'તમાર: ઉપવાસ કરવાની જJર નથી. તમે તમાર@ િતા=ું પાલન કરો
એટલે બસ છે . આપણી પાસે પૈસા નથી. આપણે મaૂરોને dભeા ખવડાવી
હડતાળ નથી ચલાવવી. તમે કંઈક મર@ કરો ને તમાર@ રોજની રોટ@ Rટલા
પૈસા મેળવો એટલે હડતાળ ગમે તેટલી ચાલે તો પણ તમે િનિrõત રહ@ શકો.
મારો ઉપવાસ હવે િનકાલ પહ:લાં ન ¶ટ: .'
વTલભભાઈ તેમને સા?ુ °Gુિનિસપાdલટ@માં કામ શોધતા હતા, પણ યાં કંઈ મળે
તેમ નહોb.ું આ¡મની વણાટશાળામાં ર: તીની " ૂરણી " ૂરવાની હતી, તેમાં ઘણા
મaૂરોને કામ સ`પું એમ મગનલાલે Z ૂચNGુ.ં મaૂરો તેમ કરવા તૈયાર થયા.
અનZ ૂયાબહ:ને પહ:લ કર@, ને નદ@માંથી ર: તીના ટોપલા સારતા મaૂરોની હાર
Sમી. આ \ૃય જોવા Rું હb.ું મaૂરોમાં નું જોર આNGુ.ં તેમને પૈસા X ૂકવનારા
X ૂકવતાં થાBા.
ં હતો એ Mુ ં લખી
આ ઉપવાસમાં એક દોષ હતો. માdલકોની સાથે મને મીઠો સંબધ
X ૂBો hં. તેથી તેમને ઉપવાસ 4પશ+ કયા+ િવના ન જ રહ:. સયા0હ@ તર@ક:
મારાથી તેમની સામે 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 સામે
ઉપવાસ કરવો {ાગામાં ખપે. છતાં 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 જરાયે
જJર નથી.' તેમણે મને કડવાંમીઠા મહ:ણાં પણ માયાH. તેમ કરવાનો તેમને
અિધકાર હતો.
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શેઠ ~બાલાલ આ હડતાળની સામે મÉમ રહ:વામાં અ0ેસર હતા. તેમની \ૃઢતા
આrય+ પમાડનાર@ હતી. તેમની િનખાલસતા પણ મને તેટલી જ ગમી. તેમની
સામે લડું મને િય લા^Gુ.ં એમના Rવા અ0ેસર zયાં િવરોધી પeમાં હતા યાં
ં ૂ ી. વળ@ તેમનાં ધમ+પની
ઉપવાસની તેમની ઉપર પડનાર@ આડ@ અસર મને iચ
¡ી સરલાદ: વીનો મારા યે સગી બહ:નના Rટલો ેમ હતો. મારા ઉપવાસથી
તેમને થતી અકળામણ મારાથી જોઈ જતી નહોતી.
મારા પહ:લા ઉપવાસમાં તો અનZ ૂયાબહ:ન, બીS ઘણા િમ{ો ને મaૂરો સાથી
થયા. તેમને વધાર: ઉપવાસ ન કરવા Mુ ં %ુક:લીથી સમSવી શBો. આમ ચોમેર
વાતાવરણ ેમમય બની ગGુ.ં માdલકો ક:વળ દયાને વશ થઈ સમાધાની કરવાના
ર4તા શોધવા લા^યા. અનZ ૂયાબહ:નને યાં તેમની મસલતો ચાલવા લાગી. ¡ી
આનંદશંકર Ëુવ પણ વચમાં પડPા. છે વટ: તેઓ પંચ િનમાયા અને હડતાળ ¶ટ@.
માર: {ણ જ ઉપવાસ કરવા પડPા. માdલકોએ મaૂરોને મીઠાઈ વહÈચી. એકવીસ
fદવસે સમાધાની થઈ. સમાધાનીનો મેળાવડો થયો તેમાં માdલકો અને ઉ!ર
િવભાગના કિમશનર હાજર હતા. કિમશનર: મaૂરોને સલાહ આપી હતી, 'તમાર:
હંમેશાં િમ. ગાંધી કહ: તેમ કરુ.ં ' એમની જ સામે માર: આ બનાવ પછ@ b ુરત
ઝું પડું હb.ું સમય બદલાયો એટલે તે પણ બદલાયા, ને ખેડાના પાટ@દારોને
માર@ સલાહ ન માનવા=ું કહ:વા લા^યા.
એક રિસક તેમ જ ક?ુણાજનક બનાવની ન`ધ અહk લેવી ઘટ: છે . માdલકોએ
તૈયાર કરાવેલી મીઠાઈ "ુtકળ હતી, અને તે હSરો મaૂરોમાં કઈ ર@તે વહÈચવી
એ સવાલ થઈ પડPો હતો. R ઝાડના આ¡ય તળે મaૂરોએ િતા લીધી હતી
યાં તે વહÈચવી યો^ય છે એમ Sણીને, અને બીR Bાંયે હSરો મaૂરોને એકઠા
કરવા અગવડ ભર: } ું ગણાય એમ સમને, ઝાડની આસપાસના iુTલા મેદાનમાં
વહÈચવાનો ઠરાવ થયો હતો. મારા ભોળપણમાં મ1 માની લીIું ક: એકવીસ fદવસ
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લગી િનયમનમાં રહ:લા મaૂરો િવનાયને હારબંધ ઊભા રહ@ મીઠાઈ લેશે ને
અધીરા થઈ મીઠાઈ ઉપર Mમ
ુ લો નહk કર: . પણ મેદાનમાં વહÈચવાની બે {ણ
ર@તો અજમાવી તે િનtફળ ગઈ. બે {ણ િમિનટ સીIું ચાલે ને b ુરત બાંધેલી હાર
b ૂટ: . મaૂરોના આગેવાનોએ i ૂબ યન કયા+ પણ તે ફોગટ નીવડPા. છે વટ: ભીડ,
ઘ`ઘાટ ને Mમ
ુ લો એવાં થયાં ક: ક:ટલીક મીઠાઈ કચરાઈ બરબાદ ગઈ. મેદાનમાં
વહÈચવા=ું બંધ કરું પડુ,ં ને %ુક:લીથી રહ:લી મીઠાઈને બચાવીને શેઠ
~બાલાલના િમરS"ુરને બંગલે પહ`ચાડ@ શBા. આ મીઠાઈ બીR દહાડ:
બંગલાના મેદાનમાં જ વહÈચવી પડ@.
આમાં રહ:લો હા4યરસ 4પtટ છે . 'એક ટ: ક'ના ઝાડ પાસે મીઠાઈ ન વહÈચી શકાઈ
તે= ું કારણ શોધતાં એમ જોવામાં આNGું ક:, મીઠાઈ વહÈચવાની છે એ Sણવાથી
અમદાવાદના dભખાર@ઓ યાં આવી પહ`યા હતા, ને તેમણે કતારો તોડ@ મીઠાઈ
ઝડપવાના યનો કર: લા. આ કJણરસ હતો.
આ દ: શ u ૂખમરાથી એવો પીડાય છે ક:, dભખાર@ઓની સંnયા 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

19a

મaૂરોની હડતાળ " ૂર@ થયા પછ@ મને દમ લેવાનો વખત પણ ન રો ને માર:
ખેડા જTલાના સયા0હ=ું કામ હાથ ધરું પડુ.ં ખેડા જTલામાં \ુtકાળ Rવી
4થિત હોવાથી મહ:Z ૂલ માફ કરાવવાને સા?ુ ખેડાના પાટ@ દારો મથી રા હતા.
આ બાબત ¡ી અ% ૃતલાલ ઠÉર: તપાસ કર@ fરપોટ+ કય5 હતો. Mુ ં કોઈ પણ
ચોÉZ ્ સલાહ આ"ું તે અહ:લા કિમશનરને મQયો. ¡ી મોહનલાલ પંડPા અને ¡ી
શંકરલાલ પર@ખ અથાગ મહ:નત કર@ રા હતા. 4વ. ગોકળદાસ કહાનદાસ
પાર: ખ અને ¡ી િવÀલભાઈ પટ:લની મારફતે ધારાસભામાં તેઓ fહલચાલ કર@
રા હતા. સરકર પાસે ડ:_Gુટ:શને ગયા હતા.
આ વખતે Mુ ં ¤ુજરાત સભાનો %ુખ 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 છે ક હલક@ વત+x ૂક અસંભિવત Rવી લાગે છે .
લોકોની માગણી એવી સાફ અને એવી હળવી હતી ક: એને સા?ુ લડત લડવાપxુ
હોય જ નહk. જો પાક ચાર જ આની ક: તેથી ઓછો હોય તો તે વષ+ને સા?ુ
મહ:Z ૂલ માફ થું જોઈએ એવી Sતનો ધારો હતો. પણ સરકારના અમલદારોની
¬કણીચાર આની કરતાં વધાર: હતી. લોકો તરફથી "ુરવાર કરવામાં આવb ું હb ું
ક: એ ¬કણી ¬કણી ચારાઅનથી નીચે હોવી જોઈએ. સરકાર માને જ શાને?
લોકો તરફથી મંચ નીમવાની માગણી થઈ. સરકારને તે અસ લાગી. Rટલા
િવનવની થઈ શક: તેટલી કયા+ બાદ ને સાથીઓની સાથે મસલત કયા+ બાદ
સયા0હ કરવાની મ1 સલાહ આપી.
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સાથીઓમાં ખેડા જTલાના સેવકો ઉપરાંત %ુnયવે ¡ી વTલભભાઈ પટÛલ, ¡ી
શંકરલાલ બòકર, ¡ી અનZ ૂયાબહ:ન, ¡ી ઈ£\ુલાલ કનૈયાલાલ યdક, ¡ી 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¡મમાં વાસ કય5. અનાથા¡મમાં વાસ કરવામાં કોઈ
િવશેષતા ન માને. નfડઆદમાં એના Rું કોઈ બીaુ ં એટલા બધા માણસોને સં0હ@
શક: એું ¶ું મકાન નહોb.ું છે વટ: નીચે માણે િતામાં દ4તક લેવાયા:
"અમારા ગામનો પાક ચાર આની થી ઓછો થયો છે ,એમ અમે Sણીએ છ@એ.
ુ વZ ૂલ કરવા=ું આવતા વષ+ Zુધી %ુલતવી
અમે તેટલા કારણસર મહ:Zલ
રાખવાની સરકારને અરજ કર@, છતાં બંધ કરવામાં આNGું નથી. તેથી અમે નીચે
સહ@ કરનાર િતા કર@એ છ@એ ક:, અમે સરકારની મહ:Z ૂલ આ વષ+ની " ૂર@ ક:
R બાક@ રહ@ હોઇય તે નહk ભર@એ; પણ તે વZ ૂલ કરવા સરકારને R કાયદ: સર
પગલાં ભરવા હશે તે ભરવા દઈqું અને તેથી થતાં \ુઃખ સહન કર@qુ.ં અમાર@
જમીન ખાલસા થશે તો પણ અમે થવા દઈqુ.ં પણ અમાર: હાથે પૈસા ભર@ને aૂઠા
થર@ 4વમાન નહk ¤ુમાવીએ.જો ના.સરકાર બીજો હપતો બાક@ રહ:લી બધી
જ^યાએ %ુલતવી રાખે તો અમારામાં R શ તમાન હોઈqું તે " ૂર@ અગર બાક@
રહ:લી મહ:Z ૂલ ભરવા તૈયર છ@એ. અમરામાં R શ તમાન છે તેઓનેમહ:Z ૂલ
નભરવા=ું કારાણ એ છે ક:, જો શ તમાન ભર: તો અશ તમાન ગભરાટમાં
પોતાની ગમે તે ચીજ વેચીને ક: કરજ કર@ને મહ:Z ૂલ ભર: અને \ુઃખ ભોગવે. એવી
હાલતમાંથી 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 ગં મીઠાં 4મરણો છોડવાં
પડશે. Rઓ આ મહવની લડતનો ¨ઓ અUયાસ કરવા ઈછે તેમને ¡ી
શંકરલાલ પર@ખે લખેલો ખેડાની લડતનોઇ સિવ4તર સ!ાવાર ઈિતહાસ વાંચી
જવાની માર@ ભલામણ છે .
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24. ’ 4 ’
ચંપારાણ fહ|\ુ4તાનના એવા i ૂણામ¬ આNGું હb ું ને યાંની લડતને છાપાં બહાર
એવી ર@તે રાખી શકાઈ હતી ક: યાં બહારથી જોનારા આવતા નહોતા. ખેડાની
લડત છાપે ચડ@ X ૂક@ હતી. ¤ુજરાતીઓને આ નવી વ4b ુમાં રસ સાર@ પેઠ:
આવતો હતો. તેઓ ધન }ટં ૂ વવા તૈયાર હતા. સયા0હની લડત ધનથી નથી
ચાલી શકતી, તેને ધનની ઓછામં ઓછ@ આવયકત રહ: છે , એ વાત તેમને ઝટ
ં ઈના શેfઠયાઓએ જોઈએ તેનાં
સમજવામાં નહોતી આવતી. રોકતાં છતાં પણ %ુબ
કરતાં વધાર: પૈસા આ_યાં હતા ને લડત£મે ~તે તેમા°થી કÚકર રકમ બચી
હતી.
બી તરફથી 4યા0હ@ સેનાને પણ સાદાઈનો નવો પાથ શીખવાનો રો હતો.
" ૂરો પાઠ શીખી શBાં એમ તો ન કહ@ શ[ું, પણ તેમણે પોતાની રહ:ણીમાં ઘણોક
Zુધારો તો કર@ લીધો હતો.
પાટ@દારોને સા?ુ પણ આ લડત નવી હતીગામેગામ ફર@ને તે= ું રહ4ય સમSવુઁ
પડb.ું અમલદારો Sના શેઠ નથી પણ નોકર છે , Sના પૈસામાંથી તેઓ
પગાર ખાનારા છે , એ સમSવી તેમનો ભય \ૂર કરવા=ું કામ %ુnય હb.ું અને
િનભ+ય થતાં છતાં િવનય જઆળવવા=ું બતાવું ને ગળે ઉતારું લગભગ
અશB Rું લાગb ું હb.ું અમલદારોનો ડર છોડPાં પછ@ તેમણે કર: લાં અપમાનોનો
બદલો વાળવા=ું મન કોને ન થાય? છતા સયા0હ@ અિવનયી થાય એ તો
\ૂધમાં ઝેર પડPાં સમાન ગણય. િવનયનો પાથ પાટ@દારો " ૂરો નહોતો ભણી
શBા એ પાછળથી Mુ ં વધાર: સમzયો. અ=ુભવે જો hં ક:, િવનય સયા0હનો
કfઠનમાં કfઠન ~શ છે . િવનય એટલે માન " ૂવ+ક વચન ઉચારણ એટલો જ અથ+
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અહk નથી. િવનય એટલે િવરોધી યે પણ મનમાં આદર, સરળ ભાવ, તેના
fહતની ઈછા ને તે માણે વત+ન.
થમના fદવસોમાં લોકોની fહ|મત i ૂબ જોવામાં આવતી હતી. પથમના fદવસોમાં
સરકાર@ પગલાં પણ મોળાં હતાં. પણ Rમ લોકોની &ઢતા વધતી જણાઈ તેમ
સરકારને વધાર: ઉ0 પગલાં ભરવા=ું મન થGુ.ં જ_તીદારોએ લોકોનાં ઢોર વ1યાં,
ઘરમાંથી ગમે તે માલ ઘસડ@ ગયા. ચોથાઈની નોfટસો નીકળ@. કોઈ આમનો
આખો પાક જ_ત થયો. લોકોમાં ગભરાટા ¶ટàો, ક:ટલાક: મહ:Z ૂલ ભGુ,H બીS
પોતાનો માલ જ_ત કર@ને અમલદારો મહ:Z ૂલ વZ ૂલ કર@ લે તો ¶ટàા એમ
મનમાં ઈછવા લા^યા. ક:ટલાક મરdણયા પણ નીકQયા.
આવામાં શંકરલાલ પર@ખની જમીન=ું મહ:Z ૂલ તેમની જમીન ઉપર રહ:તા મા·સે
ભGુ,H તેથી હાહાકાર થયો. શંકરલાલ પર@ખે તે જમીન કોમને આપી દઈ પોતાના
માણ4થી થયેલા દોષ=ું ાયિત કGુ,H તેમની િતtઠા Sળવાઈ, બીSઓને
દાખલો બેઠો.
ડર@ ગયેલાઓને ોસાહન દ: વા સા?ુ, એક અયો^ય ર@તે જ_ત થ!લા ખેતરનો
ં લીનો પાક હતો, તે મોહનલાલ પંડPાની આગેવાની નીચે
િતયાર થયેલો ુગ
ઉતારવાની મ1 સલાહ આપી. માર@ &tટએ એમાં કયદાનો ભંગ થતો નહોતો. પણ
જો થતો હોય તો યે, જરા Rટલી મહ:Z ૂલને સ?ુ આખા ઈભ પકની જ_તી એ
કાયદ: સર હોય છતાં, નીિત િવ?ુs છે ને ચોnખી }ટં ૂ છે ને તેવી ર@તે થયેલી
જ_તીનો અનાદર કરવાનો ધમ+ છે , એમ મ1 Z ૂચNGુ.ં તેમ કરવામં Rલ જવા=ું ને
દં ડ થવા=ું જોખમ હb ું તે લોકોને 4પtટ કર@ બતાNGું હb.ું મોહનલાલ પંડPાને તો
એ જ જોઈb ું હb.ું સયા0હથી અવરોધે એવી ર@તે કોઈના Rલ ગયા િવના
ખેદાની લડત " ૂર@ થાયે એ તેમને ન ગમતી વાત હતી. તેમણે આ ખેતરની
ં ળ@ ઉતારવા=ું બીું ઝડ_Gુ.ં તેમને સાત આઠ જણે સાથ આ_યો.
ુગ
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êકાર તેમને પકડPા િવના ક:મ રહ:? મોહનલાલ પંડPાને તેમના સાથીઓ
પકડાયા એટલે લોકોનો ઉસાહ વયો. zયાં લોકો Rલ ઈયાfદને િવષે િનભય
+
બને છે યાં રાજદં ડ લોકોને દબાવવાને બદલે તેમને શૌય+ આપે છે .કચેર@એમાં
ૂ @ Rલ થઈ. Mુ ં
લોકોના ટોળાં ક:સ જોવા ઊભરાયા.પંડPા અને એમના સાથીઓને ંક
ં ળ@ ઉપાડવાની fVયા ચોર@ની
મા=ું hં ક: કોટ+નો ઠરાવ u ૂલ ભર: લો હતો. ુગ
કા= ૂની Nયાnયામાં નહોતી સમાતી. પણ અપીલ કરવાની કોઈની  ૃિ! જ નહોતી.
ં ળ@ચોર'
Rલીઓને વળાવવા સરઘસ ગGુ, ને તે fદવસથી મોહનલાલ પં±ા 'ુગ
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 છે વટ લગી iુવાર થવા દ: વામાં સંકોચ થતો હતો. સયા0હ@ને યો^ય
લાગે એવો કોઈ ~તનો શોભાયમાન માગ+ મળે તો તે લેવા તરફ મા?ું વલણ હb.ું
એવો ઉપાય અણધાય5 આવી પડPો. નfડયાદ તા}ુકાના મામલતદાર: કહ:ણ
મોકTGું ક:, જો 4થિતવાળા પાટ@દારો મહ:Z ૂલ ભર@ આપે તો ગર@બ=ું મહ:Z ૂલ
%ુલતવી રહ:. આ બાબત મ1 લેdખતવાર કm ૂલાત માગી તે મળ@. મામલતદાર
પોતાના તા}ુકાને સા?ુ જ જવાબદાર@ લઈ શક:, આખા જTલાની જવાબદાર@
કલ ટર જ લઈ શક:, તેથી મ1 કલે ટરને " ૂછGુ.ં તેનો ઉ!ર ફર@ વQયો ક:
મામલતદાર: કKું એવો Mુકમ તો નીકળ@ જ X ૂBો છે . મને આવી ખબર નહોતી,
પણ તે Mુકમ નીકQયો હોય તો લોકોની િતા=ું પાલન થGું ગણાય, િતામાં
એ જ વ4b ુ હતી, તેથી એ Mુકમથી સંતોષ મા£યો.
આમ છતાં આ ~તથી અમે કોઈ રા ન થઈ શBા. સયા0હની લડત પાછળ
મીઠાશ હોય તે આમાં નહોતી. કલે ટર Sણે તેણે કંઇ જ નું નથી કGુ.H ગર@બ
લોકોને છોડવાની વાત હતી, પણ તેઓ ભા^યે જ બયા. ગર@બમાં કોણ એ
કહ:વાનો અિધકાર S અજમાવી ન શક@. Sમાં એ શ ત રહ@ નહોતી એ=ું
મને \ુઃખ હb.ું તેથી ~તનો ઉસવ મનાયો, છતાં તે મને આ \ૃtટએ િન4તેજ
લા^યો.
સયા0હનો qુs ~ત એ ગણાય ક:, zયાર: આરં ભ કરતાં ~તમાં Sમાં વધાર:
તેજ ને શ ત જોવામાં આવે. આ Mુ ં ન જોઇ શBો.
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એમ છતાં આ લડાઇનાં R અ\ૃય પfરણામો આNયાં તેમનો લાભ તો આR પણ
ૂ વગ+ની
જોઇ શકાય છે , ને લેવાઇ રો છે . ખેડાની લડતથી ¤ુજરાતના ખેત
S¤ૃિતનો, તેની રાzયકરણી ક:ળવણીનો આરં ભ થયો.
િવ\ુષી ડા. બેસટં ની 'હોમJલ'ની િતભાશાળ@ ચળવળે તેનો 4પશ+ અવય કય5
ૂ વનમાં િશdeત વગ+નો, 4વયંસેવકોનો ખરો વેશ તો આ
હતો, પણ ખેત
લડતથી જ થયો એમ કહ@ શકાય. સેવકો પાટ@દારના વનમાં ઓતોત થયા
ે કોને પોતાના eે{ની મયા+દા આ લડતમાં જ જડ@, તેમની
હતા. 4વયંસવ
યાગશ ત વધી. વTલભભાઇએ પોતાને આ લડતમાં ઓળnયા એ એક જ Rું
તે ું પfરણામ નહોb,ું એમ આપણે ગયે વષ- સંકટિનવારણ વખતે અને આ વષબારડોલીમાં જોઇ શBા. ¤ુજરાતના Sવનમાં નું તેજ આNGુ,ં નવો ઉસાહ
ર: ડાયો. પાટ@દારને પોતાની શ ત=ું ાન થGું તે કદ@ ન uુલાGુ.ં સMુ સમzયા ક:
Sની %ુ તનો આધાર પોતાની ઉપર છે , યાગશ ત ઉપર છે . સયા0હ: ખેડાની
મારફતે ¤ુજરાતમાં જડ ઘાલી. એટલે, જોક: લડાઇના ~તથી Mુ ં રા ન થઈ
શBો, પણ ખેડાની Sને તો ઉસાહ હતો, ક:મ ક: તેણે જોઈ લીIું હb ું ક: શ ત
માણે બIું મQGુ,ં ને ભિવtયનો રાજ\ુઃખિનવારણનો માગ+ તેને મળ@ ગયો.
આટ}ું ાન તેના ઉસાહને સા?ુ બસ હb.ું
પણ ખેડાની S સયા0હ=ું 4વJપ " ૂ?ું નહોતી સમ શક@, તેથી તેને કડવા
અ=ુભવ કરવા પડPા એ આપણે હવે પછ@ જોઇqુ.ં
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26.  8х
ખેડા=ું કરણ ચાલb ું હb ું તે વખતે Gુરોપ=ું મહાGુ§ પણ ચાલb ું જ હb.ું તેને
~ગે વાઈસરોયે fદTહ@માં આગેવાનોને નોતયા+ હતા. તેમાં હાજર રહ:વાનો મને
ં હતો એ Mુ ં જણાવી
આ0હ કય5 હતો. લોડ+ ચે°સgડ+ની સાથે મારો મૈ{ીનો સંબધ
ગયો hં.
મ1 આમં{ણ કm ૂલ રાnGું ને Mુ ં fદTહ@ ગયો. પણ આ સભામાં ભાગ લેવામાં મને
એક સંકોચ તો હતો જ. %ુnય કારણ તો એ ક: તેમાં અલીભાઈઓ, લોકમા£ય અને
બીS નેતાઓને નોતરવામાં આNયા નહોતા. તે વેળા અલીભાઈઓ Rલમાં હતા.
તેમને Mુ ં એકબે વાર જ મQયો હતો. તેમને િવષે ઘxું સાંભQGું હb.ું તેમની
સેવા ૃિત અને તેમની બહા\ુર@ની 4b ુિત સMુ કરતા હતા. હક@મસાહ:બના સંગમાં
પણ Mુ ં નહોતો આNયો. તેમનાં વખાણ 4વ. આચાય+ ?ુ& અને દ@નબંI ુ એ£ûઝને
મોઢ:થી બMુ સાંભQયાં હતાં. કલક!ાની %ુ4લમ લીગની બેઠક વખતે ેબ [ુર:શી
અને બાfર4ટર nવાSની %ુલાકાત કર@ હતી. દા. અનસાર@ તથા દા. અબ\ુર
ં બંધાઈ X ૂBો હતો. સારા %ુસલમાનોની સોબત Mુ ં
રહ:માનની સાથે પણ સંબધ
ં માં આવી તેમની
શોધતો હતો, ને R પિવ{ અને દ: શભ ત ગણાય તેમના સંબધ
લાગણી Sણવાની મને તી« ઈછા હતી. તેથી મને તેઓ તેમના સમાજમાં zયાં
લઈ Sય યાં કંઈ ખ1ચતાણ કરાNયા િવના જતો.
fહ|\ુ%ુસલમાન વચે ખર@ િમ{ાચાર@ નથી એ તો Mુ ં દdeણ આfgકામાં જ સમ
ગયો હતો. બંને વચેની ખટાશ મટ: તેવો એક પણ ઉપાય Mુ ં યાં જતો ન કરતો.
ખોટ@ iુશામત કર@ ક: 4વવ ¤ુમાવી તેમને ક: કોઈને ર@ઝવવા એ મારા
4વભાવમાં નહોb.ું પણ યાંથી જ Mુ ં સમજતો આNયો હતો ક:, માર@ અfહ|સાની
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કસોટ@ ને તેનો િવશાળ યોગ આ અ◌ૈBને ~ગે થવાનાં છે . હaુ પણ મારો એ
અdભાય કાયમ છે . માર@ કસોટ@ ઈર િતeણ કર@ રહ:લ છે . મારો યોગ ચા}ુ
જ છે .
ં ઈ બંદર: ઊતય5 Ñતો, એટલે મને મજ[ૂર ભાઈઓનો
આવા િવચારો લઈને Mુ ં %ુબ
મેળાપ ગ°યો. અમારો 4નેહ વધતો ગયો. અમાર@ ઓળખાણ થયા પછ@ b ુરત
અલીભાઈઓને તો સરકાર: વતા દફન કયા+ હતા. મૌલાના મહમદાલીને રS
મળતી યાર: એ મને લાંબા કાગળ બેb ુલ Rલથી ક: િછ|દવાડાથી લખતા. તેમને
મળવા જવાની મ1 સરકાર પાસે માગણી કર: લી તે ન મળ@ શક@.
અલીભાઈઓને જ_ત કયા+ પછ@ કલક!ા %ુ4લમ લીગની સભામાં મને %ુસલમાન
ભાઈઓ લઈ ગયા હતા. યાં મને બોલવા=ું કહ:}.ું Mુ ં બોTયો. અલીભાઈઓને
છોડાવવાનો %ુસલમાનોનો ધમ+ સમSNયો.
આ પછ@ તેઓ મને અલીગઢ કોલેજમાં પણ લઈ ગયા હતા. યાં મ1 દ: શને સા?ુ
ફક@ર@ લેવા %ુસલમાનોને નોતયા+.
અલીભાઈઓને છોડાવવાને સા?ુ મ1 સરકારની સાથે પ{Nયવહાર ચલાNયો. તેને
~ગે એ ભાઈઓની dખલાફત િવષેની  ૃિ!નો અUયાસ કય5. %ુસલમાનો જોડ:
ચચા+ કર@. મને લા^Gું ક:, જો Mુ ં %ુસલમાનોનો સાચો િમ{ થવા મા¤ું તો માર:
અલીભાઈઓને છોડાવવામાં ને dખલાફતનો Ù £યાય"ુર:સર ઉક:લાય તેમાં " ૂર@
મદદ દ: વી જોઈએ. dખલાફતનો Ù માર: સા?ુ સહ:લો હતો. તેના 4વતં{ ¤ુણદોષ
માર: જોવાપxું નહોb.ું %ુસલમાનોની તેને િવષેની માગણી જો નીિત િવ?ુ§ ન હોય
તો માર: મદદ દ: વી જોઈએ એમ મને લા^Gુ.ં ધમ+ના Ùમાં ¡§ા સવ5પર@ હોય
છે . સૌની ¡§ા એક જ વ4b ુને િવષે એકસરખી હોય તો જગતમાં 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 dfટશ ધાન લૉઈડ zયૉR+ કય5 હતો, એટલે માર: તો
તેમના વચન=ું પાલન કરાવવા " ૂરતો જ યન કરવા=ું રKું હb.ું વચન એવા
4પtટ શ³દોમાં હb ું ક: મયા+fદત ¤ુણદોષ તપાસવા=ું કામ ક:વળ મારા
~તરામાને સ કરવા ખાતર કરવા=ું હb.ું
dખલાફતના Ùમાં મ1 %ુસલમાનોને સાથ દ@ધો તે િવષે િમ{ોએ અને ટ@કાકારોએ
મને ઠ@ક ઠ@ક ટ@કાઓ સંભળાવી છે . એ બધાનો િવચાર કરતાં છતાં, R અdભાયો
મ1 બાંયા ને R મદદ દ@ધી એવડાવી તેને િવષે મને પrાતાપ નથી, તેમાં માર:
કqું Zુધારવાપxું નથી. આR પણ એવો Ù ઊઠ: તો માર@ વત+x ૂક એવા જ
કારને હોય એમ મને ભાસે છે .
આવી Sતના િવચારોભય5 Mુ ં fદTહ@ ગયો. %ુસલમાનોના \ુઃખ િવષેની ચચા+ માર:
વાઈસરૉય સાથે કરવાની જ હતી. dખલાફતના Ùે હaુ પોતા=ું " ૂણ+ 4વJપ પકßું
નહોb.ું
fદTહ@માં પહ`ચતાં દ@નબંI ુ ઍ£ûઝે એક નૈિતક Ù ઊભો કય5. એ જ અરસામાં
ઈટાલી ને Ú^લંડ વચેના ¶પા કરારો િવષેની ચચા+ ~0ે અખબારોમાં થયેલી
ુ મને વાત કર@ ને કKુ:ં 'જો આમ ¶પા કરારો Ú^લંડ: કોઈ સ!ાની
તેની દ@નબંIએ
સાથે કયા+ હોત તો તમારાથી આ સભામાં ક:મ મદદગાર ભાગ લેવાય?' Mુ ં આ
ુ ો શ³દ માર: સા?ુ બસ હતો. આવા
કરારો િવષે કંઈ Sણતો નહોતો. દ@નબંIન
કારણને ~ગે સભામાં ભાગ લેવાની આનાકાની કરનારો પ{ મ1 લૉડ+ ચે°સફડ+ને
લnયો. તેમણે મને ચચા+ કરવા બોલાNયો. તેમની સાથે ને પછ@ િમ. મેફ@ની સાથે
મને લાંબી ચચા+ થઈ. તેનો ~ત એ આNયો ક: મ1 સભામાં ભાગ લેવા=ું 4વીકાGુ.H
ૂ મં આ હતી: ' તેમે એમ તો નથી માનતા ને ક: dfટશ
વાઈસરોયની દલીલ ંક
કÛdબનેટ R કંઈ કર: તેની વઈસરૉયની Sણ હોવી જોઈએ? dfટશ સરકાર કોઈ
fદવસ સરકાર કોઈ fદવસ u ૂલ ન જ કર: એવો દાવો Mુ ં નથી કરતો, કોઈ કરb ું
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નથી. પણ જો તેની હ4તી જગતને કTયાણકાર@ છે એમ તમે કm ૂલ 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 કm ૂલ નહk કરો? ¶પા
કરારને િવષે R તમે છાપામાં જોGું છે તે મ1 પણજોGું છે . એથી િવશેષ Mુ ં નથીએ
Sણતો એ Mુ તમને ખાતર@" ૂવક
+ કહ@ શ[ું hં. છાપામાં ક:વી ગપો આવે છે એ તો
તમે Sણો જ છો. qું છાપમાં આવેલી એક િન|દક વાતથી તમે સTતનતનો આવે
સમયે યાગ કર@ શકો છો? લડાઈ " ૂર@ 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 %ુકાઈ તેથી મને નવી Rવી
જણાઈ ને મ1 સભામાં જવા=ું કm ૂલ કGુ.H dખલાફત બબત માર: વાઈસરૉયને કાગળ
લખી મોકલવો એમ ઠGુ.H
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27 . GK O
સભામાં Mુ ં હાજર થયો. વાઈસરૉયની તી« ઈછા હતી ક: માર: િસપાહ@ને મદદના
ઠરાવને ટ: કો આપવો. મ1 fહ|દ@-fહ|\ુ4તાનીમાં બોલવાની માંગની કર@. વાઈસરૉયે
તે 4વીકાર@, પણ સાથે જ ~0ેમાં બોલવા=ું Z ૂચNGુ.ં મર: તો ભષન કરું જ
નહોb.ું Mુ ં R બોTયો b ્ આટ}ું જ હb:ું 'મને માર@ જવાબદાર@=ું " ૂરb ું ભાન છે , ને
તે જવાબદાર@ સમજતો છતો Mુ ં આ ઠરાવને ટ: કો આ"ું hં.'
મને fહ|\ુ4તાનીમાં બોલવા સા?ુ ઘણાએ ધ£યવાદ આ_યા. તેઓ કહ:તા હતા ક:,
વાઈસરૉયની સભામાં આ કાળમાં fહ|\ુ4તાનીમાં બોલવાનો આ પહ:લો દાખલો
હતો. ધ£યવાદ અને પહ:લો દાખલો હોવાની ખબર iં ૂ યા. Mુ ં શરમાયો. આપના જ
દ: શમાં, દ: શને લાગતા કામની સભામાં દ: શની ભાષાનો બfહtકાર ક: તેની
અવગણના એ ક:વી \ુઃખની વાત! અને મરા Rવા કોઈ fહ|\ુ4તાનીમાં એક બે
વાB બોલે તો તેમાં ધ£યવાદ શા? આવા સંગો આપની પડતી દશા=ું ભાન
કરાવનારા છે . સભામાં બોલેલા વાBમાં મર: સા?ુ તો બMુ વજન હb.ું એ સભા ક:
એ ટÛકો મારાથી uુલાય તેમ નહોતાં. મર@ એક જવાબદાર@ તો માર: fદTહ@માં જ
આટોપી લેવાની હતી. વઈસરૉયને કાગળ લખવા=ું કામ મને સહ:} ું ન લા^Gુ.ં
સભામં જવાની માર@ આનાકાની , તેનાં કારણો, ભિવtયની આશાઓ વગેર:ની
ચોખવટ માર: સા?ુ કરવાની મને આવયક લાગી.
મ1વાઈસરૉયને કાગળ લnયો તેમાં લોકમા£ય િતલક, અલીભાઈઓ વગેર:
નેટઓની ગેરહાજર@ િવષે મારો શોક Sહ:ર કય5, લોકોની રાzય કરણી
માગણીનો ને લડાઈમાંથી ઉપ થતી %ુસલમાનોની માગણીઓનો ઉTલેખ કય5.
આ કાગળ છાપવાની મ1 રS માગી તે વાઈસરૉયે iુશીથી આપી.
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આ કાગળ િસમલા મોકલવાનો હતો, ક:મક: સભા " ૂર@ થતાં વાઈસરૉય તો િસમલા
પહ`ચી ગયાં હતાં. યાં ટપાલ મારફતે કાગળ મોકલવો એમાં ઢ@લ થતી હતી.
માર: મન કાગળ મહવનો હતો.વખત બચાવવાની જJર હતી. ગમે તેની સાથે
કાગળ મો લવાની ઈછા નહોતી. કોઈ પિવ{ માણસની મારફત કાગળ Sય તો
સા?ું એમ મને લા^Gુ.ં દ@નબંI ુ અને Zુધીલ ?ુ& : ભલા ર: વ. આયરલòડ=ું નામ
Z ૂચNGુ.ં તેમને કાગળ વાંચી તે તેમને qુs લગે તો તે લઈ જવા=ું કm ૂલ કGુ.H
કાગળ ખાનગી નહોતો જ. તેમણે વાંયો, તેમને ગ°યો ને લઈ જવા રા થયા.
મ1 બેS વગ+= ું રલ ભાું આપવા=ું કGુ.H પણ તે લેવાનો તેમણે ઈ£કાર કય5 ને
રા{ીને %ુસાફર@ છતાં ઈ£ટરની fટfકટ જ લીધી. તેમની સાદાઈ, સરળતા અને
4પtટતા ઉપર Mુ ં મોfહત થયો. આમ પિવ{ હાથે અપાયેલા કાગળ=ું પfરણામ
માર@ &tટએ સા?ું જ આNGુ.ં મારો માગ+ તેથી સાફ થયો.
મર@ બી જવાબદાર@ રં ગJટની ભરતી કરવાની હતી. Mુ ં આ યાચના ખેડામાં નહk
તો Bાં કJં? મારા સાથીઓને થમ ન નોત?ું તો કોને નોત?ું? ખેડા પહ`ચતાં જ
ંૂ
વTલભભાઈ ઈયાfદની સાથે મસલત કર@. તેમનામાંના ક:ટલાકને b ુરતµટડો
ન
ઊતય5. Rમને વાત ગમી તેમને કાય+ની સફળતા િવષે શંકા આવી. R વગ+માંથી
ભરતી કરવી અÑતી તે વગ+ને સરકાર યે કqું વહાલ નહોb.ું સરકરના
અમલદારોનો થયેલો કડવો અ=ુભવ હaુ તાજો જ હતો.
છતાં કાયા+રંભ કરવાની તરફ:ણમાં બધા થયા. આરં ભ કય5 ક: b ુરત માર@ ¬ખ
ઉઘડ@. મરો આશાવાદ પણ કÚક ઢ@લો થયો. ખેડાની લડતમાં લોકો પોતાની
ગાડ@ મફત આપતા, એક 4વયંસેવકની હાજર@ની જJર હોય યાં {ન ચાર મળ@
રહ:. હવે ગાડ@ પૈસા આપતાં પણ દોલી થઈ પડ@. પણ એમ અમે કંઈ િનરાશ
થઈએ એવા નહોતા. ગાડ@ને બદલે પગપાળા %ુસાફર@ ઠરાNGુ.ં રોજ વીસ
ં
માઈલની મજલ કરવાની હતી. ગાડ@ ન મળે તો ખાવા=ુBંથી
જ મળે ? માગું
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એ અણ બરોબર નહk. તેથી યેક 4વયંસેવક પોતાન ખાવા " ૂરb ું પોતાના
દફતરમાં લઈને નીકળે એમ નÉ@ કGુ.H મોસમ ઉનાળાની અÑતી એટલે ઓઢવા=ું
કંઈ સાથે રાખવાની આવયકતા નહોતી.
R R ગામ જતા યાં સભા ભરતા. લોકો આવતા, પણ ભરતીમાં નામ તો માંડ
એક બે મળે . ' તમે અfહ|સાવાદ@ એક અમને હિથયાર લેવા=ું કહો છો?' 'સરકાર:
fહ|દ=ુ% ્ qું ભ}ું કGુH છે ક: તમે મને મદદ દ: વા=ું કહો છો?' આવા અનેક Sતન
Ùો માર@ આગલ %ુકાતા.
આમ છતાં ધીમે ધીમે અમારા સતત કાયન
+ ી અસર લોકો ઉપર થવા લાગી હતી.
નામો માણમાં ઠ@ક ન`ધાવા લા^યાં, ને જો પહ:લી ુકડ@ નીકળ@ પડ: તો બીSને
સા?ુ માગ+ iુTલો થશે એમ અમે માનતા થયા. રં ગJટ નીકલી પડ: તેમને Bાં
રાખવા વગેર: ચચા+ Mુ ં કિમશનરની સાથે કરતો થઈ ગયો હતો. કિમશનરો ઠ:કાણે
ઠ:કાણે fદTહ@ના ન% ૂના ઉપર સભાઓ ભરવા લા^યા હતા. તેવી ¤ુજરાતમાં પણ
ભરાઈ. તેમા% ્ મને અને સાથીઓને જવા=ું આમં{ણ હb.ું અહk પન Mુ ં હાજર
થયો હતો. પણ જો fદTહ@માં Mુ ં ઓછો શોભતો જણાયો તો અહk તેથી પણ વધર:
ઓછો શોભતો મને લા^યો. હાહાના વાતાવરણમાં મને ચેન નહોb ું પડb.ું અહk
Mુ ં જરા િવશેષ બોTયો હતો. મારા બોલવામાં iુશામત Rું તો નહોb ું જ, પણ બે
કડવાં વેણ હતાં.
રં ગJટની ભરતીને ~ગે મ1 પિ{કા કાઢ@ હતી તેમાં ભરતીમાં અવવાના િનમંતણ+માં
ં ૂ હતી. તેનો સાર આ હતો: 'dfટશ રાzયના
એક દલીલ હતી તે કિમશનરને iચી
ઘણા અપ[ૃયોમાંથી આખી Sને શરfહત કરવાના કાયદાને ઈિતહાસ તે= ું
કાળામાં કા»ં કામ ગનશે. આ કાયદો રદ કરાવવો હોય અને શનો ઉપયોગ
શીખવો હોય તો આ Zુવણ+ તક છે . રાzયની આપિ!ને કાળે મયા વગ+ 4વેછાએ
મદા\્ કરશે તો અિવાસ \ૂર થશે, અને Rને શ ધારણ કરવાં હશે તે Zુખેથી
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ધારણ કર@ શકશે.' આને ઉ§ે શીને કિમÙરને કહ: ું પડું હb ું ક:, તેમની ને માર@
વચે મતભેદછતાં તેમને સભામાં માર@ હાજર@ િય હતી. માર: પણ મારા મત=ું
સમથન
+ બની શÎું તેટલા મીઠા શ³દોમાં કરું પડું હb.ું
ઉપર R કાગળનો ઉTલેખ કરવામાં આNયો છે તેનો સાર નીચે આપવામાં આવે
છે :
Gુs પfરષદમાં હાજર: આપવા િવષે મને આનાકાની હતી, પણ એ આપને મQયા
પછ@ \ૂર થઈ છે ,અને તે= ું એક કારણ એ અવય હb ું ક:, આપના યે મને બMુ
આદર છે . ન આવવાનાં કારણોમાં મજm ૂત કારાણ એ હb ું ક:, તેમાં લોકમા£ય
િતલક, િમિસસ બેસટં અને અલીભાઈઓને િનમં{ણ નહોb.ું એમને Mુ ં લોકોના બMુ
શ તશાળ@ નાયક ગxું hં. મને તો લાગે છે ક: , તેમને િનમં{ણ ન આપવમાં
સરકાર: ગંભીર u ૂલ કર@ છે , અને Mુ ં હaુ Z ૂચું hં ક: ાંિતક પfરષદો ભરવામાં
આવે તેમાં તેમને િનમં{ણ મોકલાય. મરો ન અdભાય છે ક:, આવ ૌઢ
નાયકોને, તેઓની સાથે ગમે તેવો મતભેદ હોય છતાં, કોઈ સTતનત અવગણી
શક: નહk. આ4થિતમાં Mુ ં સભાની સિમિતઓમાં હાજર ન રહ@ શBો અને સભામાં
ટ: કો આપીને સંિતtટ રો. સરકારને કર: ળ@ Z ૂચના કm ૂલ થાય ક: b ુરત મારા
ટ: કાની અમલ કરવાની Mુ ં આશા રાiું hં.
R સTતનતમાં ભિવtયમાં અમે સં" ૂણત
+ ાએ ભાગીદાર થવાની આશા રાખીએ છ@એ
તેમાં તેને આપિ!કાળે " ૂર@ 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 અમે
વહ:લા પહ`ચી વળqુ.ં તેથી લોકોને આટ}ું માનવાનો અિધકાર છે ક:, R Zુધારાઓ
b ુરતમા% ્ થવાની આશાઅ આપના ભાષણમાં આપવામાં આવેલી છે , તે
Zુધારામાં મહાસભા અને %ુ4લીમ લીગની %ુnય મગણીઓનો સમાવેશ થશે.
મારાથી બની શકb ું હોર તો Mુ ં આવે ટાણે હોમJલ વગેર:= ું ઉચારણ સરiું ન
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કરત. પણ સાાzયની અણીને વખતે બધા શ તશાલી fહ|દ@ઓને તેના રeણને
ં ૂ ે મોઢ: હોમાઈ ેરત, એટ}ું કરવાથી જ અમે સાાzયના મોટામાં મોટા
અથ- %ગ
અને આદરનેય ભાગીદાર બની Sત.
પણ િશdeત વગ- એથી ઓછો અસરકારક માગ+ લીધો છે . જનસમાજમાં એની વગ
ં ોમાં આવતો
ઘણી છે . Mુ ં fહ|\ુ4તાનમાં આNયો hં યારથી જજનસમાજન ગાઢ સંબધ
રો hં. અને Mુ ં આપને જણાવવા ઈhં hં ક:, હોમJલની ધગશ તેનામાં પેઠ@ છે .
હોમJલ િવના લોકોને કદ@ સંતોષ થવાનો નથી. તેઓ સમR છે ક: હોમJલ
મેળવવાને સા?ુ Rટલો ભોગ અપાય છે તેટલો ઓછો છે . તેથી જોક: સાાzયને
ે કો આપી શકાય તેરલા આપવા જોઈએ, પન આિથªક મદદને
સા?ુRટલા 4વયંસવ
િવશે Mુ ં એમ નથી કહ@ શકતો. લોકોની 4થિતને Sનીને M%
ુ ્ એમ કહ@ શ[ું hંક:
ં મaુ ં
fહ|\ુ4તાન R મદદ આપી X ૂÎું છે તે તેના ગS ઉપરવટ છે . પણ Mુ ં આટ}ુસ
hં ક:, સભામાં 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 બંધાયેલો છે , અને એ આશા કઈ
છે એ જરા િવશેષે કહ:વાની જJર છે . Mુ ં સાું કરવા નથી ઈછતો. પણ માર:
આટ}ું તો કહ: ું જ જોઈએ ક:, તેને િવષે િનરાશા ઉપR તો સાાzયને િવષેની
આજલગીની મા£યતા Ýમણાગણાશે. આપે ઘરના કંકાસ u ૂલી જવા=ું Z ૂચNGું છે ;
તેનો અથ+ જો એમ હોય ક: aુલમો અને અમલદારોના અપ[ૃયો સહન કરવાં, તો
એ અસંભિવત છે . સંગfઠત aુલમની સામે બIું બળ વાપરું Mુ ં એ ધમ+ સમaુ ં hં.
તેથી અમલદારોને આપે Z ૂચવું ઘટ: ક: છે ક: એક પણ વને તેઓ ન
અવગણેઅને " ૂવ- નથી આપે} ું એટ}ું માન લોકમતને આપે. ચંપારણમા% ્ સૈકાના
ં
aુલમની સામે થતાં dfટશ £યાય=ુસવ5પર@
પxું મે િસs કર@ બતાNGું છે . ખેડાની
રº યતે જોઈ લીIું છે ક:, zયાર: તેનામાં સયને 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= ૂન ભંગને સહન કર@ લીધો તે સ!ા લોકમતને છે ક
અવગણનાર@ નહk હોય એવી તેની ખાતર@ થઈ છે . તેથી માર@ મા£યતા એવી છે
ક:, ચંપારણ અને ખેડામાં મ1 R કામ કGુH તે આ પડાઈ પર!વેની માર@ સેવા છે .
એવી Sત=ું મા?ું કામ બંધ કરવ=ું જો અ°ને કહો તો મારો ાસ Jંધવા=ું આપે
કKું એમ Mુ ં મા=ુ.ં જો આમબળને એટલે ેમબળને, શ બળને બદલે લોકિય
કર@ % ૂકવામાં Mુ ં સફળ થા, તો Mુ ં Sxું 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 વનમાં વણવાને સા?ુ Mુ ં મારા આમાને ક4યા
અV@શ, અને એ નીિતનો 4વીકાર કરવા બીSઓને નોતયાH કર@શ; અને જો Mુ ં કોઈ
બી  ૃિ!માં ભાગ લÞ hં તો તેનો હ:b ુ પણ મ{ એ જ નીિતની અ¾તીય
ઉ!મતા િસs કરવાને સા?ુ છે .
છે વટમાં, %ુસલમાન રાzયો િવષે ચોÉસ ખા{ી આ_વાઅ=ું dfટશ ધાન
મંડળને Z ૂચવવા Mુ ં આપને િવનું hં આપ Sણો ક:, તેને િવષે દર: ક %ુસલમાનને
dચ|તા રહ: છે . પોતે fહ|\ુ હોઈને Mુ ં તેમની લાગણી િવષે બેદરકાર નથી રહ@ શકતો.
તેમ=ું \ુઃખ તે અમા?ું હોય જ. આ %ુસલમાન રાzયોના હકને Sળવવામાં, તેમનાં
ધમ+ 4થાનોને િવષેની તેમની લાગણીને માન આપવામાં, અને fહ£\ુ4તાનની
હોમJલ િવષેની માગનીના 4વીકારમાં સાાzયની સહ@સલા°તી રહ:લી છે . આ
કાગળ મ1 લnયો છે ક:મ ક: Mુ ં ~0ેજોને ચાMુ ં hં, અને R વફાદાર@ ~0ેજમાં હોય
તે વફાદાર દર: ક fહ|દ@માં જગાવવા Mુ ં ઈhં hં.
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28. પL4s
રં ગJટની ભરતી કરતાં મા?ું શર: ર ઠ@ક ઘસાGુ.ં એ વકÑતે મારો ખોરાક %ુnયવે
ં ૂ લી અને ખાંડ:લી ભ`યસkગ અને ગોળને મેળવણી ક:ળં ઈયાfદ ફળ અને બે
uR
{ણ લkmુ= ું પાની એ હતો. સkગ વધાર: માણમાં ખવાય તો =ુકશન કર: એમ Mુ ં
Sણતો હતો. એમ છતાં એ વધાર: ખવાઈ. તેથી સહ:જ મરડો થયો. માર: વખતો
વખત આ¡મમાં 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 િવાસ હતો. બીR fદવસે સવાર: કંઈ
નહોb ું ખાIુ,ં એટલે દરદ શાંત થGું હb.ું પણ Mુ ં Sણતો હતો ક:, માર: ઉપવાસ
લંબાવવો જોઈએ, અથવા ખાું જ જોઈએ તો ફળના રસ Rવી કંઈક વ4b ુ
ખવાય.
આ fદવસ કોઈ તહ:વારનો હતો. બપોરના પણ Mુ ં નહk જ%ું એમ મ1 ક4b ૂરબાઈને
કહ@ દ@Iું હb ું એું 4મરણ છે . પણતેણે મને લલચાNયો અને Mુ ં લાલચમાં પડPો.
આ સમયે Mુ ં કોઈ પણ પqુ= ું \ૂધ નહોતો લેતો, તેથી ઘીછાશનો પણ યગ હતો.
એટલે માર: સા?ુ તેલમાં ભરડ:લા ઘની લાપસી બનાવી હતી એ અને આખા મગ
માર: સા?ુ ખાસ % ૂક@ રાnયા છે એમ મને કKુ.ં અને Mુ ં 4વાદને વશ થઈ પીગQયો.
ં જ
પીગળતાં છતાં ઈછા તો એવી હતી ક: ક4b ૂરબાઈને રા રાખવા " ૂરb ું થોુક
ખાઈશ, 4વાદ પણ લઈશ અને શર@રની રeા પણ કર@શ. પણ સેતાન પોતાનો
લાગ જોઈને બેસી જ રો હતો. ખાવા બેઠો અને જરાક ખાવાને બદલે મ1 પેટ
ભર@ને ખાIુ.ં 4વાદ તો " ૂરો લીધો, પણ સાથે જ યમરાSને આમં{ણ મોકલી
દ@Iુ.ં ખાધાને કલાક પણ નહk થયો હોય ને સખત મરડો ઉપડ@ આNયો.
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રા{ીના નfડયાદ તો પાhં જવા=ું હb ું જ. સાબરમતી 4ટ: શન Zુધી ચાTતો ગયો,
પણ એ સવા માઈલનો ર4તો કાપવો પણ કઠણ લા^યો. અમદાવાદ 4ટ: શને
વTલભભાઈ જોડાવાના હતા. એ જોડાયા ને મારો Nયાિધ વત² ગયા હતા, છતાં એ
Nયાિધ અસ હતો એમ મ1 તેમને ક: બીS સાથીઓને ન જણાવા દ@Iુ.ં
નfડયાદ પહ`યા. યાંથી અનાથા¡મ પહ`ચવા=ું અધા+ માઈલથી ~દર હb.ું છતાં
દસ માઈલ Rટ}ું લા^Gુ.ં ઘણી %ુક:લીથી ઘરભેળો થયો. પણ ¬કડ@ વધતી જતી
હતી. પાયખાનાની હાજ ત પા પા કલાક: થાય. છે વટ: Mુ ં હાય5. માર@ અસ વેદના
Sહ:રા કર@ અને પથાર@ લીધી. આ¡મને સામા£ય પાયખાને જતોતેને બદલે મેડ@
ઉપર પેટ@ મંગાવી. શરમ તો બMુ આવી, પણ લાચાર હતો.>લચંદ બા"ુ
વીજળ@ને વેગે પેટ@ લઈ આNયા. dચ|તાb ૂર થઈ સાથીઓમાર@ આસપાસ વkટળાઈ
ગયા. તેમણે મને ેમથી નવડાNયો, પણ મારા \ુઃખમાં એ dબચારા qું ભાગ લઈ
શક:? માર@ હઠનો પાર નહોતો. દા તરને બોલાવવાની મ1 ના પાડ@. દવાતો નહk
જ લ. કર: લા પાપની સS ભોગવીશ. સાથીઓએ આ બIું વીલે મ`એ સહન કGુ.H
ચોવીસ કલાકમાં {ીસ ચાળ@સ હાજતો થઈ હશે. ખાવા=ું તો મ1 બંધ જ કGુH હb.ું
અને પહ:લા fદવસોમાં તોફળના રસો પણ ન લીધા. લેવાની %ુ§લ ?ુdચ નહોતી.
R શર@રને Mુ ં આજ લગી પથર Rુ% ્ માનતો તે શર@ર ગરા Rું થઈ ગGું હb.ું
શ ત હણાઈ ગઈ. દા તર કા= ૂગા આNયા. તેમણે દવા લેવા વીનNયો. મ1 ના
પાડ@. તેમણે પીચકાર@ આપવા=ું Z ૂચNGુ.ં એ પણ મ1 ના પાડ@. િપચકાર@ને િવષેને
એ વખત=ું મા?ું અાન હ4યજનક હb.ું Mુ ં એમજ માનતો ક: , િપચકાર@ એટલે
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 બેqુ s
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પણ આવી. િમ{ો િવશેષ ગભરાયા. બીS દા તરો પણ આNયા. પણ R દરદ@
તેમ=ું માને નહk તેને સા?ુ તેઓ qું કર@ શક:?
શેથ ~બાલાલ અને તમનાં ધમપ
+ ની નfડયાદ આNયાં. સાથેઓની સાથે મસલત
કર@ મને તેઓ તેમના િમરS"ુરને બંગલે ઘણી જ સંભાળ" ૂવક
+ લઈ ગયાં. આ
માંદગીમાં R િનમ+ળ, િનtકામ સેવા Mુ ં પા£યો તેનાથી વધાર: સેવા તો કોઈ પામી
ન શક: એટ}ું તો Mુ ં અવય કહ@ શ[ું hં. ઝીણો તાવ વળ^યો. શર@ર eીણ થb ું
ચાTGુ.ં મંદવાડ સાર@ પેઠ: લંબાશે, કદાચ Mુ ં dબછાનાથી નહk ઉઠ@ શ[ું, એમ પણ
મને થGુ.ં ~બાલાલ શેઠના બંગલામાં ેમથી વkટળાયેલો છતાં Mુ ં અશાંત બ£યો,
અને મને આ¡મમાં લઈ જવા તેમને વીનNયા. મરો અિતશય આ0હ જોઈને તેઓ
મને આ¡મમાં લઈ ગયા.
આ¡મમાં Mુ ં પીડાઈ રો હતો તેટલામાં વTલભભાઈ ખબર લાNયા ક:, જમ+નીની
" ૂર@ હાર થઈ છે અને રં ગJટની ભરતી કરવાની કશી આવાયકતા નથી એમ
કિમÙર: કહ:વડાNGું છે . એટલે ભરતીની dચ|તામાંથી Mુ ં %ુ ત થયો તે તેથી શાંિત
થઈ.
હવે પાણીના ઉપચાર કરતો અને તેથી દ: હ ટક@ રો હતો. દરદ શ°Gું 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 માંસનો સેરવો લેવાની ભલામણ કર@ અને ઔષધ તર@ક: માંસાfદ ગમે તે
વ4b ુ લઈ શકાય એવાં આGુવ-દના કરણો ટાંBાં. એક: Úડા લેવાની ભલામણ
કર@. પણ તેમાંની કોઈ સલાહ Mુ ં 4વીકાર@એ ન શBો. મારો જવાબ એક જ હતો.
ખા±ાખા±નો િનણ+ય માર: સા?ુ ક:વળ શાોના લોકોની ઉપર આધર નહોતો
રાખતો, પણ મારા વનની સાથે 4વતં{ ર@તે ઘડાયેલો 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@ઓને િવષે કય5 તે ધમન
+ ો યાગ
મારા િવષે ક:મ ક?ું?
આમ માર@ આ બMુ લંબાયેલી અને વનમાં પહ:લી આટલી મોટ@ માંગદ@માં મને
ધમ+ િનર@eણ કરવાનો, તેની કસોટ@ કરવાનો અલUય લાભ મQયો. એક રા{ે તો
મ1 ત§ન હાથ ધોઈ નાnયા. મને લા^Gું ક: % ૃGુ નક જ છે .¡ીમતી
અનZ ૂયાબહ:નને ખબર કહ:વડાNયા. તે આNયાં. વTલભભાઈ આNયા. દા તર
ક= ૂગા આNયા. દા તર ક= ૂગાએ 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@ % ૃGુ ન આNGુ.ં છતાં વવાની આશા તે વકÑતે ન બાંધી શBો, અને
મરણ સમીપ છે એમ સમ Rટલો સમય બની શક: તેટલો 4મય સાથીઓની
પાસે ગીતાપાઠ સાંભળવામાં 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 વવામાં કશો રસ
નહોતો. વવાને ખાતર વું મને કદ@ પસંદ જ નથી પડુ.ં કંઈ કમકાજ કયા+
િવના સાથીઓની સેવા લઈને eીણ થતા જતા દ: હને લંબાNયા જ કરવો એ મહા
કંટાળાભGુH કામ હb.ું આમ મરવાની રાહ જોઈને બેઠો હતો તેરલામાં દા તર
તળવળકર એક િવdચ{ ાણી લાNયા. એ મહારાtÂ@ છે . તેમને fહ|\ુ4તાન
ઓળખb ું નથી. પણ એ મારા Rવા 'ચVમ' છે એટલે Mુ ં તેમને જોતાં સમ શBો.
એ પોતાના ઉપચાર માર@ ઉપર અજમવવાને આNયા હતા. દા. તળવળકર Rમને
ભલામણ ખાતર લાNયા તેમણે દા તર@નો અUયાસ માટÛ 0òટ મૅfડકલ કૉલેજમાં
કય5 હતો, પણ ¾ારકા (આહk દા તર હોું જોઈએ?)ની છાપ નહોતા પા°યા.
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પાછળથી S·Gું ક: તે ાસમા છે . તેમ=ું નામ ક:ળકર. 4વભાવે બMુ 4વતં{
છે . તેઓ બરફના ઉપચારના ભાર: fહમાયતી છે . મારા દરદ િવષે સાંભળવાથી તે
બરફના ઉપચાર માર@ ઉઅ અજમાવવાને આNયા યાર: થી અમે તેમને 'આઈસ
દા તર' ના ઉપનામથી ઓળખીએ છ@એ. પોતાના અdભાયને િવષે તેઓ
અિતશય આ0હ@ છે . છાપાવાળા દા તરોથી પણ તેમણે ક:ટલીક વધાર: સાર@ શોધો
કર: લી છે એમ તેમનો િવાસ છે . તેમનો િવાસ તે મારામાં પેદા નથી અV@
શBા એ તેમને અને મને બંનેને \ુઃખની વાત રહ:લી છે . અ%ુક હદ Zુધી તેમના
ઉપચારોને Mુ ં મા=ું hં; પણ, મને લા^Gું છે ક:, ક:ટલાક અ=ુમાનો બાંધવામાં 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 કGુ.H તેથી તે
માને છે એટ}ું પfરણામ જોક: માર: િવષે ન આNGુ,ં છતાં રોજ મરણની વાટ જોઈને
Mુ ં બેઠોહતો તેને બદલે હવે કÚક વવાની આશા બાંધવા લા^યો. કÚક ઉસાહ
આNયો. મનના ઉસાહની સાથે સાથે શર@રમાં પણ ઉસાહ આ=ુભNયો. કÚક
વધાર: ખાવા લા^યો. પાંચ દશ િમિનટ રોજ ફરતો થયો. 'જો તમે Úડાનો રસ
પીઓ તો તમને આNયો છે તેના Vતા વધર: ઉસાહ આવે એવી Mુ ં તમને
ખોળાધાર@ આપી શ[ું hં. અને Úદા \ૂધન Rટલો િનદ5ષ પદાથ+ છે , એ મા°સ તો
નથી જ. દર: ક Úડામાંથી %ુરઘી થાય જ એવો િનયમ નથી. Rમાંથી %ુરઘી ન જ
થાય એવાં િનdબ#જ Úડા સેવવામાં આવે છે . એ Mુ તમાર@ પાસે "ુરવાર કર@ શ[ું
hં.' પણ એવાં િનdબ#ન Úડા લેવાને સા?ુયે Mુ ં તૈયાર ન થયો, છતાં મા?ું ગાું કંઈક
આગળ ચાTGુ.ં અને Mુ ં આસપાસનાં કામોમાં થોડો થોડો રસ લેવા લા^યો.
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29. %K |K F3  7 к
 K
માથેરાન જવાથી શર@ર ઝટ વળશે એવી િમ{ોની સલાહ મળતાં Mુ ં માથેરાન
ગયો. પણ યાં= ું પાણી ભાર: હોવાથી મારા Rવા દરદ@ને રહ: ું %ુક:લ થઈ પડુ.ં
મરડાને ~ગે ¤ુદા¾ાર i ૂબ આ»ં થઇ ગGું હb,ું અને યાં ચીરા પડ:લા હોવાથી
મળયાગ વેળા i ૂબ વેદના થતી, એટલે કંઈ પણ ખાતાં ડર લાગે. એક
અઠવાfડયામાં માથેરાનથી પાછો ફય5. માર@ તdબયતની રખેવાળ@ પણ શંકરલાલે
હાથમાં લીધી હતી. તેમણે દા તર દલાલની સલાહ લેવાનો આ0હ કય5. દા તર
દલાલ આNયા. તેમની તાકાdલક િનણ+ય કરવાની શ તએ મને મોfહત કય5. તે
બોTયા:
'તમે \ૂધ ન લો યાં લગી તમા?ું શર@ર Mુ ં વાળ@ ન શ[ું. તે વાળવાને સા?ુ તમાર:
\ૂધ લે ું જોઈએ ને લોખંડ ને સોમલની િપચકાર@ લેવી જોઈએ. આટ}ું કરો તો
તમા?ું શર@ર બરોબર ફર@ બાંધવાની Mુ ં 'ગૅરંટ@' આ"ુ.'ં
'િપચકાર@ આપો પણ \ૂધ ન લ,' એમ મ1 જવાબ વાQયો.
'તમાર@ \ૂધની િતા શી છે ?' દા તર: " ૂછÒુ.ં
'ગાયભ1સ ઉપર Éાની fVયા થાય છે એ S·યા પછ@ \ૂધની ઉપર મને િતર4કાર
થયો, ને તે મ=ુtયનો ખોરાક નથી એમ તો Mુ ં સદાય મા£તો, એટલે મ1 \ૂધનો
યાગ કય5.'
'યાર: તો બકર@=ું \ૂધ લેવાય, એમ ક4b ૂરબાઈ R ખાટલાની પાસે જ ઊભી હતીતે
બોલી ઊઠ@.
'બકર@=ું \ૂધ લો એટલે મા?ું કામ પGુ,'ં દા તર વચે બોTયા.
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Mુ ં પડPો. સયા0હની લડાઈના મોહ: મારામાં વવાનો લોભ પેદા કય5, ને મ1
િતાના અeરના પાલનથી સંતોષ માની તેના આમાને હ·યો. \ૂધની િતા
વખતે જોક: માર@ સામે ગાયભ1સ જ હતાં, છતાં માર@ િતા \ૂધમા{ની ગણાવી
જોઈએ; અને zયાં લગી Mુ ં પqુના \ૂધમા{ને મ=ુtયના ખોરાક તર@ક: િનિષs
મા=ુ,ં યાં લગી મને તે લેવાનો અિધકાર નથી, એમ Mુ ં Sણતો છતાં બકર@=ું \ૂધ
લેવા તૈયાર થયો. સયના " ૂSર@એ સયા0હની લડાઈને સા?ુ વવાની ઇછા
રાખીને પોતાના સયને ઝાંખપ લગાડ@.
મારા આ કાય+નો ડંખ હaુ ?ુઝાયો નથી, અને બકર@=ું \ૂધ પીતાં રોજ \ુ:ખ
અ=ુભું hં. પણ સેવા કરવાનો મહાZ ૂÆમ મોહ માર@ "ઠ:ં ૂ લાગેલો મને છોડતો
નથી. અfહ|સાની દtટએ ખોરાકના મારા યોગો મને િય છે . તેમાં મને આનંદ
મળે છે , તે મારો િવનોદ છે . પણ મને બકર@=ું \ૂધ એ દtટએ અયાર: નથી
ં ૂ b.ું તે મને સયની દtટએ iચ
ં ૂ ે છે . અfહ|સાને Mુ ં ઓળખી શBો hં તેના કરતાં
iચ
સયને વધાર: ઓળiું hં એમ મને ભાસે છે . જો સયને છોું તો અfહ|સાની ભાર:
ં ૂ વણો Mુ ં કદ@ ન જ ઉક:લી શ[ું એવો મારો અ=ુભવ છે . સય=ું પાલન એટલે
¤ચ
લીધેલા «તનાં શર@ર અને આમાની રeા, શ³દાથ+ અને ભાવાથ+= ું પાલન. અહk
ં ૂ ે છે . આ Sણતો છતાં, મારા «ત
મ1 આમાને-ભાવાથ+ને હ·યો છે એ મને રોજ iચ
યે મારો ધમ+ શો છે એ Mુ ં Sણી શBો નથી, અથવા કહો ક: મને તેના પાલનની
fહઅત નથી. બંને એક જ વ4b ુ છે , ક:મ ક: શંકાના % ૂળમાં ¡sાનો અભાવ હોય છે .
ઓ ઈર, મને b ું ¡sા દ: .
બકર@=ું \ૂધ શJ કયા+ પછ@ થોડ: દહાડ: દા. દલાલે ¤ુદા¾ારમાં ચીરા હતા તે ઉપર
શfVયા કર@ ને તે બMુ સફળ નીવડ@.
પથાર@માંથી ઊઠવાની કંઈક આશા બાંધી રો હતો તે છાપાં વગેર: વાંચતો થયો
હતો, તેવામાં રૉલેટ કિમટ@નો fરપોટ+ મારા હાથમાં આNયો. તેની ભલામણો જોઈ Mુ ં
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ચમBો. ભાઈ ઉમર અને શંકરલાલે કાંઈ ચો સ પગ}ું ભરાું જોઈએ એવી
માગણી કર@. એકાદ માસમાં Mુ ં અમદાવાદ ગયો. વTલભભાઈ લગભગ રોજ મને
જોવા આવતા. તેમને મ1 વાત કર@ ને આ િવશે કંઈક થું જોઈએ એમ Z ૂચNGુ.ં 'qું
થાય?' એના જવાબમાં મ1 કKુ:ં 'જો થોડા માણસો પણ આ બાબતમાં િતા
લેનારા મળ@ આવે તો, તે કિમટ@ની ભલામણ માણે કાયદો થાય તો, આપણે
સયા0હ આદરવો જોઈએ. પથાર@વશ નહો તો Mુ ં એકલો પણ  ં ને બીSઓ
મળ@ રહ:વાની પછ@ આશા રાiુ.ં માર@ લાચાર 4થિતમાં એકલા ઝવાની માર@
શ ત %ુ§લ નથી.'
આ વાતચીતને પfરણામે મારા ઠ@ક ઠ@ક સંગમાં આવેલા માણસોની એક
નાનકડ@ સભા બોલાવવાનો િનrય થયો. રૉલેટ કિમટ@ને મળે લ "ુરાવા ઉપરથી
તેણે કર: લી ભલામણ કર: લા કાયદાની %ુ§લ જJર નથી એમ મને તો 4પtટ લા^Gુ.ં
તેવો કાયદો કોઈ પણ 4વમાન Sળવનાર@ S કm ૂલ ન કર@ શક: એ પણ મને
એટ}ું જ 4પtટ લા^Gુ.ં
પછ@ સભા ભરાઈ. તેમાં ભા^યે વીસ માણસોને નોતરવામાં આNયા હતા. મને યાદ
છે તે માણે, વTલભભાઈ ઉપરાંત તેમાં ¡ીમતી સરોજની નાયુ, િમ. હૉન²મેન,
4વ. ઉમર સોબાની, ¡ી શંકરલાલ બòકર, ¡ી અનZ ૂયાબહ:ન, વગેર: હતાં.
િતાપ{ ઘડાGું ને તેમાં હાજર રહ:લાં બધાંએ સહ@ કર@ એું મને 4મરણ છે . આ
વખતે Mુ ં છા"ું તો નહોતો ચલાવતો. પણ વખતોવખત છાપામાં લખતો તેમ મ1
લખવા=ું શJ કGુ,H ને શંકરલાલ બòકર: i ૂબ ચળવળ ઉપાડ@. તેમની કામ કરવાની
અને સંગઠન કરવાની શ તનો મને આ વખતે i ૂબ અ=ુભવ થયો.
ચાલતી કોઈ પણ સં4થા સયા0હ Rું નું શ ઉપાડ@ લે એમ બનું મ1 અશB
ં ઈમાં જ
મા£Gુ.ં તેથી સયા0હસભાની 4થાપના થઈ. તેમાં %ુnય નામો %ુબ
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ં ઈ રાખવામાં આNGુ.ં િતાઓમાં i ૂબ સહ@ઓ થવા માંડ@ ને
ભરાયાં. મથક %ુબ
ખેડાની લડતની Rમ પિ{કાઓ નીકળ@ તથા ઠ:કાણે ઠ:કાણે સભાઓ થઈ.
આ સભામાં Mુ ં %ુખ બ£યો હતો. મ1 જોGું ક:, િશdeત વગ+ અને માર@ વચે મેળ
નહk Sમી શક:. સભામાં ¤ુજરાતી ભાષાના ઉપયોગના મારા આ0હ: ને માર@
ં ૂ Nયા. છતાં માર@ પsિતને િનભાવી લેવાની
બી ક:ટલીક પsિતએ તેમને %ઝ
ઘણાએ ઉદારતા બતાવી એમ માર: કm ૂલ કરું જોઈએ. પણ આરં ભમાં જ મ1 જોGું
ક: આ સભા લાંબો કાળ નહk નભી શક:. વળ@, સય અને અfહ|સા ઉપરનો મારો
ભાર ક:ટલાકને અિય થઈ પડPો. છતાં, થમના કાળમાં આ નું કામ તો
ધમધોકાર ચાTGુ.ં
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૩૦. એ અ\્ uુત \ૃય !
રૉલેટ કિમટ@ના fરપોટ+ સામે એક તરફથી ¬દોલન વધb ું ચાTGુ,ં બી તરફથી
સરકાર કિમટ@ની ભલામણોનો અમલ કરવા મÉમ થતી ચાલી. રૉલેટ બીલ
ગટ થGુ.ં Mુ ં એક જ વાર ધારાસભાની બેઠકમાં ગયો hં. રૉલેટ dબલની ચચા+
સાંભળવા ગયો. શાીએ પોતા=ું ધગધગb ું ભાષણ કGુ,H સરકારને ચેતવણી
આપી. શાીનો વચનવાહ ચાલી રો હતો યાર: વાઇસરૉય તેમના તરફ
તાક@ રા હતા. મને તો લા^Gું ક:, આ ભાષણની તેમના મન ઉપર અસર થઈ
હશે. શાી લાગણીથી ઊભરાઈ જતા હતા.
પણ ¨ઘતાને માણસ જગાડ@ શક:; Sગતો ¨ઘે તેના કાનમાં ઢોલ વગાડૉ તોયે
તે શાને સાંભળે ? ધારાસભામાં dબલો ચચ+વા=ું ફારસ તો કરું જ જોઈએ. સરકાર:
તે ભજNGુ.ં પણ તેને R કામ કરું હb ું તેનો િનrય તો થઈ જ X ૂBો હતો, એટલે
શાીની ચેતવણી િનરથક
+ નીવડ@.
માર@b ૂતીનો અવાજ તો કોણ જ સાંભળે ? મ1 વાઇસરૉયને મળ@ને i ૂબ વીનNયા,
ખાનગી કાગળો લnયા, Sહ:ર કાગળો લnયા. સયા0હ િસવાય માર@ પાસે બીજો
માગ+ નથી એ તેમાં 4પtટ જણાNGુ.ં પણ બIું ફોગટ ગGુ.ં
ે માં નહોb ું આNGુ.ં મા?ું શર@ર તો નબ»ં હb,ું પણ મ1 લાંબી
હaુ dબલ ગૅઝટ
%ુસાફર@=ું જોખમ ખેડુ.ં મારામાં ¨ચે સાદ: બોલવાની શ ત ગઈ તે પાછ@ હaુ
લગી નથી આવી. ઊભાં ઊભાં જરાક વાર બોલતાં આiું શર@ર કંપે ને છાતીમાં ને
ં
પેટમાં %ુઝારો
થઈ આવે. પણ મ&ાસથી આવેલા આમં{ણને 4વીકરું જ જોઈએ
એમ મને લા^Gુ.ં દdeણ ાંતો તે વખતે પણ મને ઘર Rવા લાગતા. દdeણ
ુ ુ વગેર: દdeણ ાંતના લોકો ઉપર મને
ં ને લીધે તાિમલ, તે}¤
આfgકાના સંબધ

www.mkgandhi.org

Page 567

સયના યોગો અથવા આમકથા

કંઈ હક છે એમ માનતો આNયો hં, ને તે મા£યતામાં જરાયે મ1 u ૂલ કર@છે એું
હaુ લગી લા^Gું નથી. આમં{ણ સદગત ક4b ૂર@ રં ગા આયંગાર તરફથી હb.ું તે
આમં{ણની પાછળ રાજગોપાલાચાય+ હતા એ મને મ&ાસ જતાં મા} ૂમ પડુ.ં આ
મારો રાજગોપાલાચાય+નો પહ:લો પfરચય ગણી શકાય. Mુ ં તેમને દ@ઠ: ઓળખી
શકતો આ વખતે જ થયો.
Sહ:ર કામમાં વધાર: ભાગ લેવાના ઇરાદાથી તે ¡ી ક4b ૂર@ રં ગા આયંગર ઇયાfદ
િમ{ોની માગણીથી તેઓ સેલમ છોડ@ મ&ાસમાં વક@લાત કરવાના હતા. મારો
ઉતારો તેમને યાં ગોઠNયો હતો. મને એક fદવસ પછ@ જ ખબર પડ@ ક: Mુ ં તેમને
ઘેર ઊતય5 હતો. બંગલો ક4b ૂર@ રં ગા આયંગરનો હોવાથી મ1 એમ જ માને} ું ક: Mુ ં
તેમનો પરોણો હતો. મહાદ: વભાઈ દ: સાઈએ માર@ u ૂલ Zુધાર@. રાજગોપાલાચાઅય+
ખસતા જ રહ:તા. પણ મહાદ: વે તેમને સાર@ પેઠ: ઓળખી લીધા હતા. 'તમાર:
રાજગોપાલાચાયન
+ ો પfરચય કર@ લેવો જોઈએ,' મહાદ: વે મને ચેતNયો.
મ1 પfરચય કય5. તેમની સાથે રોજ લડત ગોઠવવાની મસલત ક?ું. સભાઓ
ઉપરાંત મને કંઈ જ બીaુ ં નહોb ું Z ૂઝb.ું રૉલેટ dબલ જો કાયદો થાય તો તેનો
સિવનય ભંગ ક:મ થાય ? તેનો સિવનય ભંગ કરવાનો લાગ જ સરકાર આપે
યાર: મળે . બીS કાયદાનો સિવનયભંગ થાય ? તેની મયા+દા Bાં ~કાય ?
આવી ચચા+ થાય.
¡ી ક4b ૂર@ રં ગા આયંગાર: એક નાનકડ@ આગેવાનોની સભા પણ બોલાવી. તેમાં
પણ i ૂબ ચચા+ થઈ. તેમાં ¡ી િવજરાઘવાચાય+ " ૂરો લાભ લેતા. ઝીણામાં ઝીણી
Z ૂચનાઓ લખી સયા0હ=ું શા લખી કાઢવાની તેમણે Z ૂચના કર@. આ કામ
મારા ગS ઉપરવટ=ું હb ું એમ મ1 જણાNGુ.ં

www.mkgandhi.org

Page 568

સયના યોગો અથવા આમકથા

આમ ગડમથલ ચાલતી હતી તેવામાં ખબર આNયા ક: dબલ કાયદા તર@ક:
ગૅઝેટમાં ગટ થGુ.ં આ ખબર પછ@ની રાતે િવચાર કરતો Mુ ં Z ૂતો. સવારના
વહ:લો ઊઠ@ નીકQયો. અધ+િન&ા હશે ને 4વ_નામાં િવચાર Z ૂઝPો. સવારના
પહોરમાં મ1 રાજગોપાલાચાય+ને બોલાNયા ને વાત કર@.
'મને રાતની 4વ_નાવ4થામાં િવચાર આNયો ક:, આ કાયદાના જવાબમાં આપણે
આખા દ: શને હડતાળ પાડવા=ું Z ૂચવુ.ં સયા0હ આમqુsની લડત છે . ધમક
+ ાય+
qુsથી શJ કરું ઠ@ક લાગે છે . તે fદવસે સMુ ઉપવાસ કર: ને કામIધો
્ ં બંધ કર: .
%ુસલમાન ભાઈઓ રોS ઉપરાંત વધાર: ઉપવાસ નહk રાખે, એટલે ઉપવાસ
ચોવીસ કલાકના રાખવાની ભલામણ કરવી. આમાં બધા ાંતો ભળશે ક: નહk એ
ં
તો કહ@ ન શકાય. %ુબઈ,
મ&ાસ, dબહાર ને િસ|ધની તો મને આશા છે જ. આટલી
જ^યાઓએ બરોબર હડતાળ પડ: તો આપણે સંતોષ માનવો જોઈએ.'
આ Z ૂચના રાજગોપાલાચાય+ને i ૂબ ગમી. પછ@ બીS િમ{ોને b ુરત જણાવી.
સMુએ વધાવી લીધી. એક નાનકડ@ નોfટસ મ1 ઘડ@ કાઢ@. થમ ૧૯૧૯ના માચ+ની
૩૦મી તાર@ખ નાખવામાં આવી હતી, પછ@ ૬Àી ઍિલ કરવામાં આવી. લોકોને
ખબર ઘણા જ થોડા fદવસની આપવામાં આવી હતી. કાય+ b ુરત કરવાની
આવયકતા માનવાથી તૈયાર@ને સા?ુ લાંબી %ુ§ત આપવાનો વખત જ નહોતો.
પણ કોણ Sણે ક:મ, આiું ગોઠવાઈ ગGું ! આખા fહ|\ુ4તાનમાં-શહ:રોમાં ને
ગામડામાં-હડતાળ પડ@. આ દય ભNય હb.ું

www.mkgandhi.org

Page 569

સયના યોગો અથવા આમકથા

૩૧. એ સ_તાહ !Ñ૧
ં ઈ પહ`યો. છÀી
દdeણમાં થોડ@ %ુસાફર@ કર@ એિલની ચોથીએ ઘણે ભાગે %ુબ
ં
ઊજવવા માર: %ુબઈ
હાજર રહ: ું એવો ¡ી શંકરલાલ બ1કરનો તાર હતો.
પણ તે પહ:લાં fદTહ@માં તો હડતાળ ૩૦મી માચ- ઊજવાઈ હતી. fદTહ@માં 4વ.
¡ધાનંદ અને મરMમ
ૂ હક@મસાહ:બ અજમલખાનની આણ ચાલતી હતી. છÀી
તાર@ખ Zુધી હડતાળની %ુદત લંબાયાના ખબર fદTહ@ મોડા પહ`યા હતા.
fદTહ@માં તે તાર@ખે હડતાળ પડ@ તેવી કદ@ " ૂવ- પડ@ જ નહોતી. fહ|\ુ અને
%ુસલમાન બે એકfદલ થવા લા^યા. ¡ધાનંદને aુમામ4જદમાં નોતરવામાં
આNયા હતા ને યાં તેમને ભાષણ કરવા દ: વામાં આNGું હb.ું આ બIું
સ!ાવાળાઓ સહન નહોતા કર@ શBા. સરઘસ ર: લવે 4ટ: શન તરફ જb ું હb ું તેને
પોલીસે રોક:}.ું પોલીસે ગોળ@બાર કર: લા. ક:ટલાક લોકો જખમી થયા. કંઈ i ૂન
થયાં. fદTહ@માં દમનનીિત શJ થઈ. ¡ધાનંદએ મને fદTહ@ બોલાNયો. મ1 છÀી
ઊજવી તરત fદTહ@ જવા િવષે કય5 હતો.
Rમ fદTહ@ તેમ જ લાહોર અ% ૃતસર=ું હb.ું અ% ૃતસરથી દા. સયપાલ અને
fકચ}ુના તાર મને ચાંપીને બોલાવવાના હતા. આ બે ભાઈઓને Mુ ં તે વેળા %ુÐલ
Sણતો નહોતો. પણ યાંયે fદTહ@ થઈ જવાનો િનrય જણાNયો હતો.
ં ઈમાં સવારના પહોરમાં હSરો લોકો ચોપાટ@માં 4નાન કરવા ગયા ને
છÀીએ %ુબ
યાંથી ઠા[ુર¾ાર* જવા સરઘસ નીકQGુ.ં તેમાં ીઓ અને બચાં પણ હતાં.
સરઘસમાં %ુસલમાનોએ પણ સાર@ સંnયામાં ભાગ લીધો હતો. આ સરઘસમાંથી
અમને %ુસલમાન ભાઈઓ એક મ4જદ: લઈ ગયા. યાં ¡ી સરોજની દ: વી પાસે ને
માર@ પાસે ભાષણ કરાNયાં. અહk ¡ી િવÀલદાસ RરાSણીએ 4વદ: શીની અને
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fહ|\ુ%ુસલમાન ઐBની િતા લેવરાવવાની Z ૂચના કર@. મ1 એવી ઉતાવળથી
િતા લેવરાવવાની ના પાડ@. Rટ}ું થઈ રKું હb ું એટલેથી સંતોષ માનવાની
સલાહ આપી. િતા લીધા પછ@ ન b ૂટ: . 4વદ: શીનો અથ+ આપણે સમજવો
જોઈએ. fહ|\ુ%ુસલમાન ઐBની જોખમદાર@નો nયાલ રહ:વો જોઈએ વગેર: કKુ,ં ને
Z ૂચNGું ક: Rને િતા લેવાનો િવચાર હોય તે ચોપાટ@ના મેદાન ઉપર ભલે બી
સવાર: હાજર થાય.
ં ઈની હડતાળ સં" ૂણ+ હતી.
%ુબ
અહk કાયદાના સિવનય ભંગની તૈયાર@ કર@ % ૂક@ હતી. ભંગ થઈ શક: એવી બે
{ણ વ4b ુઓ હતી. R કાયદાઓ રદ થવા લાયક હતા એવા અને Rમનો ભંગ
બધા સહ:લાઈથી કર@ શક: એવા હતા તેમાંથી એકનો જ ઉપયોગ કરવો એવો
ઠરાવ હતો. મીઠાના કરને લગતો કાયદો અળખામણો હતો. તે કર નાm ૂદ થવા
સા?ુ ઘણા યન થઈ રા હતા. એટલે બધા પરવાના િવના મી¦ું પોતાના
ઘરમાં પકાવે એવી એક Z ૂચના મ1 કર@ હતી. બી Z ૂચના સરકાર: િસધ થતાં
અટકાવેલાં "ુ4તકો છપાવવા વેચવા બાબત હતી. આવાં બે "ુ4તકો મારાં જ હતાં:
Õfહ|દ 4વરાજÕ અને Õસવ5દયÕ. આ "ુ4તકો છપાવવાં વેચવાં સMુથી સહ:લો
સિવનય ભંગ લા^યો. તેથી એ છપાNયાં ને સાંજનો ઉપવાસ ¶ટàા પછ@ ને
ં સભા િવસÌન થયા પછ@ વેચવાનો બંધ થયો.
ચોપાટ@ની જગી
ે કો આ "ુ4તકો વેચવા નીકળ@ પડPા. એક મોટરમાં Mુ ં
સાંજના ઘણા 4વયંસવ
નીકQયો ને એકમાં ¡ી સરોજની નાયુ નીકQયાં. Rટલી નકલો છપાવી હતી
તેટલી ખપી ગઈ. આની fક|મત વZ ૂલ થાય તે લડતના ખચ+માં જ વાપરવાની
હતી. દર: ક નકલની fક|મત ચાર આના રાખવામાં આવી હતી. પણ મારા હાથમાં ક:
સરોજની દ: વીના હાથમાં ભા^યે કોઈએ ચાર આના % ૂBા હોય. પોતાના ખીસામાં
R હોય તે ઠલવીને નકલો લેનારા ઘણા નીકળ@ પડPા. કોઈ દશ Jિપયાની ને કોઈ
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પાંચની નોટ પણ આપતા. Jિપયા ૫૦ની નોટ Zુધી પણ એક નકલના મQયા=ું
મને 4મરણ છે . લોકોને સમSવવામાં આNGું હb ું ક:, લેનારને પણ Rલ=ું જોખમ
છે . પણ ઘડ@ભર લોકોએ Rલનો ભય છોડPો હતો.
સાતમી તાર@ખે મા} ૂમ પડું ક:, R ચોપડ@ઓ વેચવાનો સરકાર: િતબંધ કય5
હતો તે સરકારની &tટએ વેચાઈ ન ગણાય. R વેચાઈ તે તો તેની બી આ ૃિત
ગણાય. જ_ત થયેલી ચોપડ@ઓમાંની તે ન ગણાય. એટલે આ નવી આ ૃિત
છાપવા, વેચવા, ખર@દવામાં કંઈ ¤ુનો ન ગણાય એમ સરકાર તરફથી કહ:વામાં
આNGુ.ં આ ખબર સાંભળ@ 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=ુભવ થયો ક:,
ઊજ»ં એટ}ું \ૂધ નથી. લોકો ઘણા ઓછા ભેળા થયા. આમાં બેચાર બહ:નોનાં
નામ માર@ આગળ તર@ આવે છે . "ુ?ુષો પણ થોડા હતા. મ1 «ત ઘડ@ રાnયાં હતાં.
એનો અથ+ હાજર રહ:લાંને i ૂબ સમSવી તેમને લેવા દ@ધાં. થોડ@ હાજર@થી મને
આrય+ ન થGુ,ં \ુ:ખ પણ ન થGુ.ં પણ ધાંધdલયા કામની વચે ને ધીમા
રચનામક કામની વચેનો ભેદ અને પહ:લાનો પeપાત અને બીSનો અણગમો
યારથી Mુ ં અ=ુભવતો આNયો hં.
પણ આ િવષયને નોiું કરણ આપું પડશે.
સાતમીની રાતે Mુ ં fદTહ@ અ% ૃતસર જવા નીકQયો. આઠમીએ મુરા પહ`ચતાં કંઈ
ભણકાર આNયો ક: કદાચ મને પકડશે. મુરા પછ@ એક 4ટ:શને ગાડ@ ઊભી રહ:તી
હતી યાં આચાય+ dગદવાણી મQયા. તેમણે Mુ ં પકડાવાનો hં. એવા િવાસપા{
ખબર આ_યા ને પોતાની સેવાની જJર હોય તો આપવા કKુ.ં મ1 ઉપકાર મા£યો
ને જJર પડPે સેવા લેવા નહk u ૂ}ું એમ જણાNGુ.ં

www.mkgandhi.org

Page 572

સયના યોગો અથવા આમકથા

પલવલ 4ટ:શન આવે તે પહ:લાં પોલીસ અમલદાર: મારા હાથમાં Mુકમ % ૂBો.
Õતમારા પંSબમાં વેશ કરવાથી અશાંિત વધવાનો ભય છે , તેથી તમાર:
પંSબની સરહદમાં દાખલ ન થુ,Õં આવી Sતનો Mુકમ હતો. Mુકમ આપી મને
ઊતર@ જવા પોલીસે કKુ.ં મ1 ઊતરવાની ના પાડ@ ને કKુ:ં ÕMુ ં અશાંિત વધારવા
નહk પણ આમં{ણ મળવાથી અશાંિત ઘટાડવા જવા મા¤ું hં, એટલે Mુ ં fદલગીર
hં ક:, આ Mુકમને મારાથી માન નહk આપી શકાય.Õ
પલવલ આNGુ.ં મહાદ: વ માર@ સાથે હતા. તેમને fદTહ@ જઈ ¡ધાનંદને ખબર
આપવા ને લોકોને શાંત રાખવા=ું કKુ.ં Mુકમનો અનાદર કર@ R સS હશે તે
વહોર@ લેવાનો િનrય કય5 છે એમ કહ:, અને સS થતાં છતાં લોકોના શાંત
રહ:વામાં જ આપણી ત છે એમ સમSવે, એમ મહાદ: વને કKુ.ં
પલવલ 4ટ:શન ઉપર મને ઉતાર@ લીધો ને પોલીસને હવાલે કય5. fદTહ@થી
આવતી કોઈ Â:નના {ીS વગ+ના ડ³બામાં મને બેસાય5, સાથે પોલીસની પાટó
બેઠ@. મુરા પહ`ચતાં મને પોલીસ બ1ર:કમાં લઈ ગયા. મા?ું qું થશે ને Bાં લઈ
જવાનો છે એ કંઈ અમલદાર મને કહ@ ન શBો. સવારના ચાર વા^યે મને
ં ઈ તરફ જતી હતી તેમાં મને લઈ ગયા. બપોરના
ઉઠાડPો ને માલની ગાડ@ %ુબ
ં ઈની મેલ Â: નમાં લાહોરથી ઈ£4પેકટર
સવાઈમાIુ"રુ ઉતાર@ % ૂBો. યાં %ુબ
બોfર|ગ આNયા. તેમણે મારો કબજો લીધો.
હવે મને પહ:લા વગ+માં ચડાNયો. સાથે સાહ:બ બેઠા. અયાર લગી Mુ ં સામા£ય ક:દ@
હતો, હવે ÕR£ટલમેન ક:દ@Õ ગણાવા લા^યો. સાહ:બે સર માઈકલ ઓડવાયરનાં
વખાણ શJ કયા+. તેમને માર@ સામે તો કંઈ જ નથી, પણ મારા પંSબમાં જવાથી
તેમને અશાંિતનો " ૂરો ભય છે વગેર: કહ@, માર@ મેળે પાછા જવા ને ફર@ પંSબની
સરહદ ન ઓળંગવા વીનNયો. મ1 તેમને કહ@ દ@Iું ક:, મારાથી Mક
ુ મનો અમલ નહk
થઈ શક: ને 4વેછાએ Mુ ં પાછો જવા તૈયાર નથી. એટલે સાહ:બે લાચાર@થી
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કાયદાનો અમલ કરવાની વાત કર@. Õપણ મા?ું qું કરવા ધારો છો એ કહ:શો ?Õ મ1
" ૂછÒું તો કહ:, Õમને ખબર નથી. મને બીS Mુકમ મળવા જોઈએ. હમણાં તો તમને
ં ઈ લઈ S hં.Õ
Mુ ં %ુબ
Zુરત આNયા એટલે કોઈ બીS અમલદાર: મારો કબજો લીધો. ર4તામાં મને કKુ:ં
Õતમે ¶ટા છો, પણ તમાર: સા?ુ મર@ન લાઈ£સ 4ટ: શન પાસે ગાડ@ થોભાવીશ ને
તમે યાં ઊતરો તો વધાર: સા?ું. કોલાબા ઉપર વધાર: ભીડ થવાનો સંભવ છે .Õ મ1
તેને અ=ુ[ૂળ થવા iુશી બતાવી. તે રા થયો ને ઉપકાર મા£યો. મર@ન લાઈ£સ
ઊતય5. યાં કોઈ ઓળખીતાની ઘોડાગાડ@ જોઈ. તે મને એવાશંકર ઝવેર@ને ઘેર
% ૂક@ ગયા. તેમણે મને ખબર આ_યા : Õતમારા પકડાવાના ખબર મળવાથી લોકો
¤ુ4સામાં આવી ગયા છે ને ગાંડા Rવા બની ગયા છે . પાયI ૂની પાસે MુTલડનો
ભય છે . મેજ4Â:ટ અને પોલીસ યાં પહ`ચી ગયા છે .Õ
Mુ ં ઘેર પહ`યો તેવામાં મર સોબાની અને અનZ ૂયાબહ:ન મોટરમાં આNયાં ને
મને પાયI ૂની લઈ જવા કKું : Õલોકો અધીરા થઈ ગયા છે ને ઉક:રાયા છે .
અમારા કોઈથી શાંત રહ: તેમ નથી. તમને જોશે તો જ શાંત થશે.Õ
Mુ ં મોટરમાં બેસી ગયો. પાયI ૂની પહ`ચતાં જ ર4તામાં મોટ@ મેદની જોવામાં
આવી. લોકો મને જોઈને હષઘ
+ ેલા થયા. હવે સરઘસ બ£Gુ.ં Õવ£દ: માતરમÕ
ÕઅTલાહો અકબરÕના અવાજથી આકાશ dચરાGુ.ં પાયાI ૂની ઉપર ઘોડ:સવારોને
જોયા. ઉપરથી Úટોના વરસાદ વરસતા હતા. Mુ ં લોકોને શાંત થવા હાથ જોડ@ને
વીનવતો હતો. પણ અમે પણ આ Úટના વરસાદમાંથી બચીએ એમ ન લા^Gુ.ં
અ³\ુર રહ:માન ગલીમાંથી Vોફડ+ મારક:ટ તરફ જતા સરઘસને અટકાવવા સા?ુ
ઘોડ:સવારોની ુકડ@ સામેથી આવી પહ`ચી. સરઘસને કોટ તરફ જb ું અટકાવવા
તેઓ મથતા હતા. લોકો માતા નહોતા. લોકોએ પોલીસની લાઈનને ચીર@ને
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આગળ ઘસારો કય5. મારો અવાજ સંભળાય તેમ નહોb.ું આ ઉપરથી
ઘોડ:સવારની ુકડ@ના ઉપર@એ ટોળાને િવખેરવાનો Mુકમ કય5, ને ભાલા ઉગામતી
આ ુકડ@એ એકદમ ઘોડાને છોડ@ % ૂBા. તેમાં= ું ભા}ું અમારો પણ િનકાલ કર: તો
નવાઈ નહk એવો મને ભય લા^યો. પણ એ ભયમાં વaૂદ નહોb.ું પડખે થઈને
બધાં ભાલાં ર: લગાડ@ વેગે સર@ જતાં હતાં. લોકોના ટોળામાં ભંગાણ પડુ.ં 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 ભયંકર લા^યો. ઘોડ:સવારો અને લોકો બંને
ગાંડા Rવા લા^યા. ઘોડ:સવારો કંઈ જોતા ક: જોઈ શ તા નહોતા. તેઓ તો વાંકા
વળ@ ઘોડાને દોડાવી રા હતા. Rટલી eણ આ હSરોનાં ટોળાંને ચીરવામાં 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+x ૂકને
સા?ુ ફfરયાદ કરવા ઊતય5.
(૧) * અહk Õઠા[ુર¾ારÕને બદલે ÕમાધવબાગÕ વાંચુ.ં એ વખતે ગાંધીની સાથે
રહ:નારા ¡ી મુરદાસ િ{કમએ u ૂલ Zુધરાવી હતી.
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32. s

 !—2

કિમશનર d0fફથ સાહ:બની ઓfફસે ગયો. તેમના દાદરની પાસે zયાં જો યાં
હિથયારબંધ સોTજરો બેઠા હતા, ક:મ Sણે લડાઈને સા?ુ તૈયાર થઈ રા હોય
નહk ! વરં ડામાં પણ ધાંધલ મચી રહ@ હતી. Mુ ં ખબર આપી ઓfફસમાં પેઠો તો
કિમશનરની પાસે િમ. બોfર|ગને બેઠ:લા જોયા. કિમશનરની પાસે મ1 જોયે} ું &ય
ૂ ામાં જવાબ આ_યો : Õમાર: સરઘસને ફોટ+ તરફ જવા નહોb ું
વણ+NGુ.ં તેમણે ંક
દ: .ું યાં Sય તો તોફાન થયા િવના ન રહ:. અને મ1 જોGું ક: લોકો વાQયા વળે
એમ નહોતા. એટલે ઘસારો કયા+ િવના ¶ટકો નહોતો.Õ
Õપણ તે= ું પfરણામ તો તમે Sણતા હતા. લોકો ઘોડાની નીચે ¶ંદાયા િ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 કરતાં વધાર: પડ:. અમે પહ:લેથી સખત
ઉપાયો ન લઈએ તો વધાર: =ુકસાન થાય. Mુ ં તમને કMુ ં hં ક:, લોકો તમારા
કબSમાં પણ રહ:વાના નથી. કાયદાના ભંગની વાત તેઓ ઝટ સમજશે, શાંિતની
વાત તેમના ગS ઉપરાંત છે . તમારા હ:b ુ સારા છે , પણ તમારા હ:b ુ લોકો નહk
સમR. તેઓ તો પોતાના 4વભાવને અ=ુસરશે,Õ સાહ:બ બોTયા.
Õપણ તમાર@ અને માર@ વચે ભેદ જ અહk છે . લોકો 4વભાવે લડાક નથી, પણ
શાંિતિય છે ,Õ મે ઉ!ર દ@ધો.
અમે દલીલમાં ઊતયા+.
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છે વટ: સાહ:બ બોTયા, Õવા?ુ, યાર: જો લોકો તમા?ું િશeણ નથી સમzયા એની
તમને ખાતર@ થાય તો તમે qું કરો ?Õ
મ1 જવાબ દ@ધો, Õજો એું મને િસધ થાય તો આ લડત Mુ ં %ુલતવી રાiુ.ં Õ
Õ%ુલતવી રાખો એટલે qું ? તમે તો િમ. બોfર|ગને કKું છે ક:, તમે ¶ટા થાઓ
એટલે b ુરત પાછા પંSબ જવા માગો છો !Õ
Õહા, મારો ઈરાદો તો વળતી Â:ને જ પાછા જવાનો હતો. તે હવે આજ તો ન જ
બને.Õ
Õતમે ધીરા રહ:શો તો તમને વધાર: ખબર પડ@ રહ:શે. તમે Sણો છો ક:,
અમદાવાદમાં qું ચાલી રKું છે ? અ% ૃતસરમાં qું છે ? લોકો બધે ગાંડા Rવા થઈ
ગયા છે . મને " ૂર@ ખબર નથી. ક:ટલીક જ^યાએ તાર પણ b ૂટયા છે . Mુ ં તો તમને
કMુ ં hં ક:, આ બધાં તોફાનની જવાબદાર@ તમાર: િશર છે .Õ
Mુ ં બોTયો, Õમાર@ જવાબદાર@ zયાં હશે યાં Mુ ં ઓઢàા િવના નહk રM.ુ ં
અમદાવાદમાં લોકો કંઈ પણ કર: તો મને આrય+ અને \ુ:ખ થાય. અ% ૃતસર=ું Mુ ં
ું નથી. પણ Mુ ં એટ}ું
કંઈ ન Sxુ.ં યાં તો Mુ ં કદ@ ગયો જ નથી, મને કોઈ Sણbયે
Sxું hં ક:, પંSબની સરકાર: મને યાં જતો ન રોBો હોત તો Mુ ં શાંિત
Sળવવામાં મોટો fહ4સો લઈ શકત. મને રોક@ને તો સરકાર: લોકોને છંછેડPા છે .Õ
આમ અમાર@ વાતો ચાલી. અમારા મતનો મેળ મળે તેમ નહોb.ું ચોપાટ@ ઉપર
સભા ભરવાનો ને લોકોને શાંિત Sળવવા=ું સમSવવાનો મારો ઈરાદો Sહ:ર કર@
Mુ ં hટો પડPો.
ચોપાટ@ ઉપર સભા ભરાઈ. મ1 માણસોને શાંિત િવષે ને સયા0હની મયા+દા િવષે
સમજ પાડ@ ને જણાNGુ,ં Õસયા0હ ખરાનો ખેલ છે . જો લોકો શાંિત ન Sળવે તો
મારાથી સયા0હની લડત કદ@ ન લડ@ શકાય.Õ
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અમદાવાદથી ¡ી અનZ ૂયાબહ:નને પણ ખબર મળ@ X ૂક@ હતી ક: યાં MુTલડ થGું
છે . કોઈએ અફવા ઉડાવી હતી ક: તેઓ પણ પકડાયાં હતાં, તેથી મaૂરો ઘેલા બની
ગયા હતા, તેમણે હડતાળ પાડ:લી ને તોફાન પણ કયા+ હતાં, અને એક િસપાઈ=ું
i ૂન પણ થGું હb.ું
Mુ ં અમદાવાદ ગયો. મને ખબર થઈ ક:, નfડયાદની પાસે ર: લના પાટા ઉખેડ@
કાઢવાનો યન પણ થયો હતો. વીરમગામમાં એક સરકાર@ નોકર=ું iુન થGું
હb.ું અમદાવાદ પહ`યો તો માશલ
+ લો ચાTતો હતો. લોકોમાં {ાસ વત² રો
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 i ૂબ ¤ુ4સામાં હતા. મ1 શાંિતથી તેમને ઉ!ર આ_યો.
થયેલાં i ૂનને સા?ુ માર@ fદલગીર@ Sહ:ર કર@. માશલ
+ લોની અનાવયકતા પણ
Z ૂચવી ને શાંિત પાછ@ ફ:લાય તેને સા?ુ R ઉપાયો લેવા ઘટ: તે લેવાની માર@
તૈયાર@ જણાવી. મ1 Sહ:ર સભા ભરવાની માંગણી કર@. તે સભા આ¡મની જમીન
ઉપર ભરવાની માર@ ઈછા 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 સભામાં મ1 લોકોને પોતાના દોષ=ું દશ+ન કરાવવા યન કય5. મ1 {ણ
fદવસના ઉપવાસ ાયrૈ!Jપે કયા+, ને લોકોને એક fદવસનો ઉપવાસ કરવાની
સલાહ આપી. Rમણે i ૂન વગેર:માં ભાગ લીધો હોય તેમને પોતાના ¤ુના કm ૂલ
કરવાની Z ૂચના કર@.
મારો ધમ+ મ1 4પtટ જોયો. R મaૂરો વગેર:ની વચે મ1 આટલો સમય ગાQયો હતો,
Rમની મ1 સેવા કર@ હતી અને Rમને િવષે Mુ ં સારાની આશા રાખતો હતો, તેમણે
MુTલડમાં ભાગ લીધો એ મને અસ લા^Gુ,ં ને એમના દોષમાં મને મ1 ભાગીદાર
ગ·યો.
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Rમ લોકોને પોતાના ¤ુના

m ૂલ કરવા=ું Z ૂચNGું તેમ સરકારને ¤ુના માફ

કરવા=ું પણ Z ૂચNGુ.ં માર@ વાત બેમાંથી એક:યે ન સાંભળ@, ન લોકોએ ¤ુના
કm ૂલ કયા+, ન સરકાર: માફ કયા+.
4વ. રમણભાઈ વગેર: શહ:ર@ઓ માર@ પાસે આNયા ને સયા0હ %ુલતવી રાખવા
મને વીનNયો. મને વીનવવાપxું રKું નહોb.ું જયાં લગી શાંિતનો પાઠ લોકો ન
શીખી લે યાં Zુધી સયા0હ %ુલતવી રાખવાનો િનrય મ1 કર@ જ લીધો હતો.
આથી તેઓ રા થયા.
ક:ટલાક િમ{ો નારાજ પણ થયા. તેમને લા^Gું ક:, જો Mુ ં બધેય શાંિતની આશા રાiું
ને એ સયા0હની શરત હોય, તો મોટા પાયા ઉપર સયા0હ કદ@ ચાલી જ ન
શક:. મ1 મારો મતભેદ જણાNયો. R લોકોમાં કામ કGુ+ હોય, Rમની મારફતે
સયા0હ કરવાની આશા રખાતી હોય, તેઓ જો શાંિત ન Sળવે તો જJર
સયા0હ ન જ ચાલે. આટલી મયા+fદત શાંિત Sળવવાની શ ત સયા0હ@
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@ u ૂલÕ નામે
શ³દયોગ R િસÇધ પા°યો છે તે મ1 પહ:લો નfડયાદમાં કય5. અમદાવાદમાં જ
મને માર@ u ૂલ જણાવા લાગી હતી. પણ નfડયાદમાં યાંની 4થિતનો િવચાર
કરતાં, ખેડા જTલાના ઘણાય માણસોને પકડાયેલાં સાંભળતાં, R સભામાં Mુ ં
થયેલા બનાવો ઉપર ભાષણ કર@ રો હતો, યાં મને એકાએક થઈ આNGું ક:,
ખેડા જTલાના અને એવા બીS લોકોને કાયદાનો સિવનય ભંગ કરવા
નોતરવામાં મ1 ઉતાવળ કરવાની u ૂલ કર@ હતી, અને તે મને પહાડ Rવડ@
જણાઈ.
આવી કm ૂલાત મ1 કર@ તેથી માર@ હાંસી સાર@ પેઠ: થઈ. છતાં એ 4વીકાર કરવાને
સા?ુ મને પrા!ાપ કદ@ નથી થયો. મ1 હમેશાં એમ મા£Gું છે ક:, બીSના ગજ
Rવડા દોષોને આપણે રજ Rવડા કર@ જોઇએ ને પોતાના રાઈ Rવડા લાગતા
દોષોને પહાડ Rવડા જોતાં શીખીએ, યાર: જ આપણને પોતાના ને પારકા દોષો=ું
ઠ@ક માણ મળ@ રહ:. મ1 એમ પણ મા£Gું છે ક:, આ સામા£ય િનયમ=ું પાલન
સયા0હ@ થવા ઈછનાર: તો ઘણી વધાર: Z ૂÆમતાથી કરું જોઈએ.
તે પહાડ Rવી લાગતી u ૂલ શી હતી તે જોઈએ. કાયદાનો સિવનય ભંગ તે જ
માણસોથી થઈ શક: Rમણે કાયદાને િવનય" ૂવ+ક 4વેછાએ માન આ_Gું હોય. ઘણે
ભાગે આપણે કાયદાના ભંગને સા?ુ થતી સSના ડરને લીધે તે= ું પાલન કર@એ
છ@એ. વળ@ આ વાત, Rમાં નીિતઅનીિતનો Ù નથી હોતો તેવા કાયદાને િવશેષે
લા¤ુ પડ: છે . કાયદો હો ક: ન હો, પણ સારા ગણાતા માણસ એકાએક ચોર@ નહk
કર: ; છતાં રાત પડPે બાઈિસકલ ઉપર બ!ી સળગાવવાના િનયમમાંથી છટક@
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જતાં 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 કાયદામાં 4થાન મળે છે , ને તેના ભંગને સા?ુ દં ડ થવાનો ભય
લાગે છે , યાર: દં ડ આપવાની અગવડમાંથી બચવાને સા?ુયે તેઓ રાત પડPે
બાઈિસકલ ઉપર બ!ી સળગાવશે. િનયમના આવા પાલનને 4વેછાએ કર: } ું
પાલન ન ગણી શકાય.
પણ સયા0હ@ તો સમાજના R કાયદાને માન આપશે તે માન સમજ" ૂવ+ક,
4વેછાએ, માન આપવાનો ધમ+ Sણી આપશે. આમ Rણે સમાજના િનયમો=ું
ઈરાદા" ૂવક
+ પાલન કGુ+ છે , તેને જ સમાજના િનયનોની નીિતઅનીિતનો ભેદ
કરવાની શ ત આવે છે , ને તેને મયા+fદત સંજોગોમાં અ%ુક િનયમોનો ભંગ
કરવાનો અિધકાર ા_ત થાય છે . આવો અિધકાર લોકોએ ા_ત કયા+ પહ:લાં
તેમને મ1 સિવનય ભંગ કરવા નોતયા+, એ માર@ u ૂલ મને પહાડ Rવડ@ લાગી.
અને ખેડા જTલામાં વેશ કરતાં મને ખેડાની લડત=ું 4મરણ થGું ને મને લાગી
આNGું : Mુ ં ભkત u ૂTયો. મને લા^Gું ક: , લોકો સિવનય ભંગ કરવાને લાયક બને તે
પહ:લાં તેના ¨ડા રહ4ય િવષે તેમને ાન થું જોઈએ. Rમણે કાયદાઓને રોજ
મનથી તોડPા હોય, Rઓ ¶પી ર@તે ઘણીયે વાર કાયદાનો ભંગ કરતા હોય, તેઓ
એકાએક સિવનય ભંગને ક:મ ઓળખી શક: ? તેની મયા+દા ક:મ Sળવી શક: ?
ૂ આદશ+ 4થિતને હSરો ક: લાખો ક: લાખો લોકો ન પહ`ચી શક: એ તો સહ:R
મજ[ર
સમSય. પણ જો એમ હોય તો સિવનય ભંગ કરાવતા પહ:લાં લોકોને સમaૂતી
આપનારા અને તેમને િતeણ દોરનારા qુધ 4વયંસેવકો=ું દળ પેદા થું
જોઈએ, ને આવા દળને સિવનય ભંગની ને તેની મયા+દાની સમજ " ૂર: " ૂર@ પડ:લી
હોવી જોઈએ.
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ં ઈ પહ`યો ને સયા0હ સભા મારફતે સયા0હ@
આવા િવચારો ભય5 Mુ ં %ુબ
4વયંસેવકો=ું દળ ઊuું કGુ.+ તેની મારફતે લોકોમાં સિવનય ભંગની સમજ
આપવાની તાલીમનો આરં ભ કય5, ને સમજ આપનાર@ પિ{કાઓ કાઢ@.
આ કામ ચાTGું તો ખ?ું, પણ મ1 જોGું ક: તેમાં Mુ ં બMુ રસ પેદા ન કર@ શBો.
4વયંસેવકોનો દરોડો ન પડPો. R ભરતીમાં આNયા તેમણે બધાએ િનયિમત
તાલીમ લીધી એમ ન કહ@ શકાય. ભરતીમાં નામ ન`ધાવનાર પણ, fદવસો જવા
માંડPા તેમ, §ઢ બનવાને બદલે ખરવા માંડPા. Mુ ં સમzયો ક: સિવનય ભંગ=ું
ગાું ધાયા+ કરતાં ધી%ું ચાલશે.
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34. ‘-' 3 '9 IZ9'
ગમે તેવી ધીમી તો પણ શાંિત Sળવનાર@ fહલચાલ એક તરફથી થઈ રહ@ હતી,
યાર: બી તરફથી સરકારની દમનનીિત "ુરજોરમાં ચાલી રહ@ હતી. પંSબમાં
તેની અસરનો સાeાકાર થયો. યાં લકર@ કાયદો એટલે જોMુકમી શJ થઈ.
આગેવાનોને પકડPા. ખાસ અદાલતો તે અદાલતો નહોતી, પણ એક Z ૂબાનો Mુકમ
ઉઠાવનાર@ વ4b ુ થઈ હતી. તેણે "ુરાવા માણ િવના સSઓ કર@. લકર@
િસપાહ@ઓએ િનદ5ષ લોકોને ક@ડાની Rમ પેટ: ચલાNયા. આની આગળ
જdલયાંવાલા બાગની ઘોર કતલ તો માર@ આગળ કંઈ િવસાતની નહોતી, જો ક:
S=ું અને \ુિનયા=ું યાન તો એ કતલે જ ખ1Gુ.ં
પંSબમાં ગમે તેમ કર@ને વેશ કરવા=ું માર@ ઉપર દબાણ થGુ.ં મ1 વાઇસરૉયને
કાગળો લnયા, તાર કયા+, પણ પરવાનગી ન મળે . પરવાનગી િવના S એટલે
~દર તો જવાય નહk, પણ મા{ સિવનય ભંગ કયા+નો સંતોષ મળે . આ
ધમ+સકં ટમાં માર: qું કરું એ િવકટ Ù માર@ પાસે આવી પડPો. Mુ ં મનાઈMક
ુ મનો
અનાદર કર@ને વેશ ક?ું તો તે િવનયી અનાદર ન ગણાય, એમ મને લા^Gુ.ં
શાંિતની R તીિત Mુ ં ઈછતો હતો તે હaુ મને નહોતી થઈ. પંSબની
નાfદરશાહ@એ લોકોની અશાંત  ૃિ!ને વધાર@ હતી. આવે સમયે મારો કા= ૂનભંગ
બળતામાં ઘી હોમવા Rવો થાય એમ મને લા^Gુ,ં ને મ1 સહસા પંSબમાં વેશ
કરવાની Z ૂચનાને માન ન આ_Gુ.ં આ િનણ+ય માર: સા?ુ કડવો µટં ૂ ડો હતો. રોજ
પંSબથી ગેરઈ£સાફના ખબર આવે, ને રોજ માર: તે સાંભળવા ને દાંત પીસી
બેસી રહ:!ું
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આટલામાં િમ. હૉિનમૅન, Rમણે 'Vૉિનકલ'ને એક ચંડ શ ત બનાવી % ૂÎું હb,ું
તેમને Sને Z ૂતી % ૂક@ સરકાર ચોર@ ગઈ. આ ચોર@માં R ગંદક@ હતી તેની
ં ૂ નહોતા
બદબો મને હaુયે આNયાં કર: છે . Mુ ં Sxું hં ક: િમ. હૉિનમૅન ~ધાIધી
ઈછતા. મ1 સયા0હ સિમિતની સલાહ િવના પંSબ સરકારના Mુકમનો ભંગ કય5
તે તેમને નહોb ું ગ°Gુ.ં સિવનય ભંગ %ુલતવી રાnયો તેમાં તે " ૂરા સંમત થયા
હતા. %ુલતવી રાખવાનો ઈરાદો મ1 ગટ કય5 તેના પહ:લાં જ %ુલતવી રાખવાની
સલાહનો તેમનો કાગળ મને મોકલાયો હતો, તે મારો ઇરાદો ગટ થયા અછ@
ં ઈ વચેના ~તરને લીધે મને મળ@ શBો. એટલે તેમના
અમદાવાદ ને %ુબ
દ: શિનકાલથી મને Rટ}ું આrય+ થGું તેટ}ું જ \ુ:ખ થGુ.ં
આમ થવાથી 'Vૉિનકલ'ના Nયવ4થાપકોએ તે ચલાવવાનો બોજો માર@ ઉપર
% ૂBો. િમ. ેTવી તો હતા જ, એટલે માર: બMુ કરવાપxું નહોb ું રહ:b.ું છતાં મારા
4વભાવ માણે માર: આ જવાબદાર@ બMુ થઈ પડ@ હતી.
પણ માર: તે જવાબદાર@ લાંબો સમય વેઠવી ન પડ@. સરકારની મહ:રબાનીથી તે
બંધ થGુ.ં
Rઓ 'Vૉિનકલ'ના વહ@વટમાં કતા+હતા+ હતા તેઓ જ 'યંગ ×fડયા'ના વહ@વટ
ઉપર ~[ુશ રાખતા Ñ ઉમર સોબાની અને શંકરલાલ બòકર. આ બંને ભાઈઓએ
'યંગ ×fડયા'ની જવાબદાર@ ઓઢવા=ું મને Z ૂચNGું ને 'યંગ ×fડયા'ને 'Vૉિનકલ'ની
ખોટ હળવી કરવા સા?ુ અઠવાfડયાના એક વખતને બદલે બે વખત કાઢવા=ું
તેમને ને મને ઠ@ક લા^Gુ.ં સયા0હ=ું રહ4ય સમSવવાની મને હ`શ હતી. પંSબ
િવષે Mુ ં કંઈ નહk તો પણ યો^ય ટ@કા કર@ શકતો હતો, અને તેની પાછળ
સયા0હJપી શ ત પડ@ છે એમ તો સરકારને ખબર હતી. તેથી આ િમ{ોની
Z ૂચનાનો મ1 4વીકાર કય5.
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પણ ~0ે મારફતે Sને સયા0હની તાલીમ ક:મ આપી શકાય? ¤ુજરાતમાં
મારા કાય+= ું %ુnય eે{ હb.ું ભાઈ ઇ£\ુલાલ યાdક એ વેળા તે જ ટોળ@માં હતા.
તેમના હાથમાં માિસક 'નવવન' હb.ું તે= ું ખચ+ પણ પેલા િમ{ો " ૂ?ું પાડતા. આ
છા"ું ભાઈ ઇ£\ુલાલે અને તે િમ{ોએ મને સ`_Gુ.ં ને ભાઈ ઇ£\ુલાલે તેમાં કામ
કરવા=ું પણ માથે લીIુ.ં આ માિસકને સા_તાfહક કGુ.H
દર°યાન 'Vૉિનકલ' સવન થGુ,ં એટલે 'યંગ ×fડયા' ફર@ સા_તાfહક થGુ,ં ને
માર@ Z ૂચનાથી તેને અમદાવાદમાં લઈ ગયા. બે છાપાં નોખે નોખે ઠ:કાણે ચાલે
તેમાં ખચ+ વધાર: થાય ને મને અગવડ વધાર: થાય. 'નવવન' તો અમદાવાદમાં
નીકળb ું હb.ું આવાં છાપાંને 4વતં{ છાપખા=ું જોઈએ એ તો મ1 '×fડયન
ઓપીિનયન'ને િવષે જ અ=ુભNGું હb.ું વળ@ અહkના તે વખતના છાપાના કાયદા
પણ એવા હતા ક:, માર: R િવચારો ગટ કરવા હોય તે Nયાપાર\ૃtટએ ચાલતા
છાપખાનાવાળા છાપતાં સંકોચાય. એ પણ છાપખા=ું વસાવવા=ું બળ કારણ
હb.ું અને તે અમદાવાદમાં જ સહ:લાઈથી થઈ શક: તેમ હb,ું એટલે 'યંગ ×fડયા'
અમદાવાદમાં લઈ ગયા.
આ છાપાં મારફત મ1 સયા0હની તાલીમ Sને આપવાનો યથાશ ત આરં ભ
કય5. બંને છાપાંની નકલો aૂજ ખપતી હતી તે વધતી વધતી ૪૦,૦૦૦ની
આસપાસ પહ`ચી હતી. 'નવવન'ની ઘરાક@ એકદમ વધી, zયાર: 'યંગ
ે ી
×fડયા'ની ધીમે ધીમે વધી. મારા Rલ જવા બાદ તેમાં ઓટ થયો ને આR બંનન
ઘરાક@ આઠ હSરની નીચે ચાલી ગઈ છે .
આ છાપાંમાં Sહ:ર ખબર ન લેવાનો મારો આ0હ અસલથી જ હતો. તેથી કશો
ગેરલાભ થયો નથી એવી માર@ મા£યતા છે , અને છાપાંની િવચાર4વતં{તા
Sળવવામાં આ થાએ બMુ મદદ કર@ છે .
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આ છાપાંની મારફતે Mુ ં માર@ શાંિત મેળવી શBો. ક:મ ક: જોક: b ુરત મારાથી
સિવનય ભંગનો આરં ભ ન કર@ શકાયો, પણ Mુ ં મારા િવચારો ¶ટથી ગટ કર@
શBો: Rઓ સલાહZ ૂચના માટ: મારા તરફ જોઈ રા હતા તેમને આાસન આપી
શBો. ને મને લાગે છે ક:, બંને છાપાંએ તે અણીને સમયે Sની ઠ@ક સેવા કર@
અને લકર@ કાયદા aુલમને હળવો કરવામાં ફાળો ભય5.
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૩૫. પંSબમાં
પંSબમાં R કંઈ થGું તેને સા?ુ સર માઈકલ ઓડવાયર: મને ¤ુનેગાર ઠરાNયો
હતો, તો યાંના કોઇ નવજવાનો લકર@ કા= ૂનને સા?ુ પણ મને ¤ુનેગાર ઠરાવતાં
અચકાતા નહોતા. મ1 જો સિવનય કા= ૂનભંગ %ુલતવી ન રાnયો હોત તો
જdલયાંવાલા બાગની કતલ કદ@ ન થાત, લકર@ કાયદો કદ@ ન થાત, એવી
દલીલ આવા Vોધાવેશમાં આવેલા નવજવાનોની હતી. કોઈએ તો ધમક@ઓ પણ
આપી હતી ક:, પંSબમાં Mુ ં S તો મને લોકો ઠાર માયા+ િવના ન જ છોડ:.
પણ મને લાગb ું હb ું ક:, મા?ું પગ}ું એટ}ું બIું યો^ય હb ું ક: સમaુ માણસોમાં
ગેરસમજ થવાનો સંભવ જ નથી. પંSબમાં જવા Mુ ં અધીરો થઇ રો હતો. મ1
પંSબ કદ@ જોGું નહોb.ું પણ માર@ નજર: R કંઈ જોવા=ું મળે તે જોવાની તી«
ઈછા હતી, અને મને બોલાવનારા ડૉ. સયપાલ, ડૉ. fકચ}ુ, પં. રામભજદ!
ચોધર@ને જોવા ઇછતો હતો. તેઓ Rલમાં હતા, પણ મને " ૂણ+ િવાસ હતો ક:,
ં
તેમને સરકાર Rલમાં લાંબી %ુદત નહk જ રાખી શક:. %ુબઈમાં
zયાર: zયાર: જતો
યાર: મને "ુtકળ પંSબીઓ મળ@ જતા. તેમને Mુ ં ોસાહન આપતો તે લઈ જઈ
તેઓ રા થતા. મારો આમિવાસ એ વેળા "ુtળક હતો.
પણ મા?ું જવા=ું લંબાયા કરb ું હb.ું વાઇસરૉય 'હaુ વાર છે ' એમ લખાNયા કરતા
હતા.
દર°યાન હંટર કિમટ@ આવી. તેને લકર@ કાયદા દર°યાન પંSબના અમલદારોએ
કર: લાં [ૃયો િવષે તપાસ કરવાની હતી. fદનબંI ુ ઍ£$ઝ યાં પહ`ચી ગયા હતા.
તેમના કાગળોમાં દય&ાવક વણ+નો હતાં. છાપામાં R છપાb ું તેના કરતાં પણ
લકર@ કાયદાનો aુલમ વધાર: હતો, એવો તેમના કાગળનો વિન હતો. મને
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પંSબમાં પહ`ચવાનો આ0હ હતો.બી તરફથી માલવીયના પણ તાર આવી
રા હતા ક:, માર: પંSબ પહ`ચું જોઈએ. આ ઉપરથી મ1 ફર@ વાઇસરૉયને તાર
કય5. જવાબ આNયો : ફલાણી તાર@ખે તમો જઇ શકો છો. મને તાર@ખ બરાબર
યાદ નથી, પણ ઘxું કર@ને ૧૭મી ઑકટોબર હતી.
Mુ ં લાહોર પહ`યો યાર: મ1 R \ૃય જોGું તે કદ@ uુલાય તેમ નહોb.ું ક:મ Sણે
ઘણાં વષ5ના િવયોગ પછ@ કોઈ િયજન આવતો હોય ને તેને મળવાને સગાં
આવતાં હોય, તેમ 4ટ: શન ઉપર માણસોની મેદની ભરાઈ ગઈ હતી. લોકો હષ+ઘેલા
થઈ ગયા હતા.
પંfડત રામભજદ! ચોધર@ને યાં મારો ઉતારો હતો. ¡ી સરલાદ: વી ચોધરાણી
Rમને Mુ ં " ૂવ- ઓળખતો હતો તેમની ઉપર મને સંઘરવાનો બોજો આવી પડયો
હતો. Mુ ં 'સંઘરવો' શ³દ ઈરાદા" ૂવક
+ વાપ?ું hં, ક:મ ક: હાલની Rમ યાર: પણ zયાં
Mુ ં ઊત?ું યાં ઘરધણી=ું ઘર ધમશ
+ ાળા Rું થઈ પડb ું હb.ું
પંSબમાં મ1 જોGું ક:, ઘણા પંSબી નેતાઓ Rલમાં હોવાથી %ુnય નેતાઓની
જ^યા પંfડત માલવીય, પંfડત મોતીલાલ ને 4વ. 4વામી ¡sાનંદએ લીધી
હતી. માલવીય અને ¡sાનંદના સંગમાં તો Mુ ં સાર@ પેઠ: આવી Xુકયો હતો.
પણ પંડ@ત મોતીલાલના િનકટ સંગમાં તો લાહોરમાં જ આNયો. આ નેતાઓ
તેમ જ બીS 4થાિનક નેતાઓ Rમને Rલ=ું માન નહોb ું મQGું તેમણે મને b ુરત
પોતાનો કર@ % ૂકયો. Mુ ં કયાંયે અS·યા Rવો ન લા^યો.
હંટર કિમટ@ની પાસે "ુરાવો ન દ: વાનો િનય અમે બધાએ એકમતે કય5. એનાં
કારણો બધાં તે વેળા ગટ થયેલાં હતાં, એટલે એમાં અહk ઊતરતો નથી. એ
કારણો સબળ હતાં 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. તેમાં પંfડત મોતીલાલ નેહ?ુ, 4વ.
dચ!રં જન દાસ, ¡ી અ³બાસ તૈયબ, ¡ી જયકર અને મને પંfડત માલવીયએ
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: માં
વધાર: ગામોની તપાસ માર: ભાગે આવવાથી, મને પંSબ અને પંSબનાં ગામડાં
જોવાનો અલUય લાભ મQયો.
આ તપાસ દર°યાન પંSબની ીઓને તો Sણે Mુ ં Gુગોથી ઓળખતો હો તેમ
મQયો. જયાં S યાં તેમનાં ટોળાં મળે , અને માર@ પાસે પોતે કાંતેલા Z ૂતરના
ઢગલા કર: . પંSબ ખાદ@=ું મહાન eે{ થઈ શક: એ Mુ ં આ તપાસ દર°યાન
અનાયાસે જોઈ શકયો. ...p
લોકોની ઉપર થયેલા aુલમની તપાસ કરતાં Rમ Rમ Mુ ં ¨ડો ઊતરતો ગયો,
તેમ તેમ Mુ ં નહોતો ધારતો એટલી સરકાર@ અરાજકતા, અમલદારોની નાfદરશાહ@,
તેમની આપiુદ@ની વાતો સાંભળ@ આય+ થGું ને \ુ:ખ પા°યો. પંSબ ક: જયાંથી
સરકારને વધાર: માં વધાર: િસપાહ@ઓ મળે છે યાં લોકો ક:મ આટલો બધો aુલમ
સહન કર@ શકયા, એ મને યાર: આય+ પમાડના?ું લા^Gું ને આR પણ લાગે છે .
આ કિમટ@નો fરપોટઁ ઘડવા=ું કામ પણ મને સ`પવામાં આNGું હb.ું પંSબમાં કયા
કારના aુલમ થયા એ Rને Sણું હોય તેણે એ fરપોટ+ વાંચવો જ જોઈએ. એ
fરપોટ+ને િવષે આટ}ું કયી શ[ું hં ક:, એમાં ઈરાદા" ૂવ+ક એક પણ જ^યાએ
અિતશયો ત નથી. Rટલી હક@કત આપી છે તેને સા?ુ તેમાં જ "ુરાવો રaૂ કય5
છે . એ fરપોટ+માં Rટલો "ુરાવો આ_યો છે તેના કરતાં ઘણો વધાર: કિમટ@ પાસે
હતો. Rને િવષે જરા પણ શંકા હોય એવી એક પણ હક@કત એ fરપોટ+મા % ૂકવામાં
નથી આવી. આમ ક:વળ સયને જ આગળ ધર@ને લખાયેલા fરપોટ+ ઉપરથી
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વાંચનાર જોઈ શકશે ક: dfટશ રાzય પોતાની સ!ા કાયમ રાખવાને સ?ુ ક:ટલી
હદ Zુધી જઈ શક: છે , ક:વાં અમા=ુષી કાય5 કર@ શક: છે . એ fરપોટ+માંની એક પણ
વાત આજ લગી માર@ Sણ માણે ખોટ@ નથી ઠર@.
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36. Rх%C  %3  S ?
પંSબના હયાકાંડને થોડો વખત હવે છોડ@એ.
પંSબની ડાયરશાહ@ની મહાસભા તરફથી તપાસ ચાલતી હતી, તેટલામાં મારા
હાથમાં એક Sહ:ર આમં{ણ આNGુ.ં તેમાં મરMમ
ૂ હક@મ સાહ:બ અને ભાઈ
અસરફઅલીનાં નામ હતાં. ¡sાનંદ હાજર રહ:વાના છે એમ પણ ઉTલેખ હતો.
મને nયાલ તો એવો રો છે ક: , તેઓ ઉપ%ુખ હતા. આ આમં{ણ fદTહ@માં
ં ી ઉપ4થત થયેલી પfર4થિતનો િવચાર કરનાર@ અને Zુલેહની
dખલાફત સંબધ
ઉજવણીમાં ભાગ લેવો ક: ન લેવો તેનો િનણ+ય કરવાને fહ|\ુ%ુસલમાનની એકઠ@
થનાર@ સભામાં હાજર રહ:વા=ું હb.ું આ સભા નવે°બર માસમાં હતી એું મને
4મરણ છે .
આ િનમં{ણપિ{કામાં એવો ઉTલેખ હતો ક:, તેમાં dખલાફતનો Ù ચચા+શ,ે એટ}ું
જ નહk પણ ગોરeાનો Ù પણ ચચા+શે, ને ગોરeા સાધવાનો આ સરસ અવસર
છે . મને આ વાB કઠુ.ં આ િનમં{ણપિ{કાનો ઉ!ર આપતાં મ1 હાજર રહ:વાનો
યન કરવા=ું લnGુ,ં ને સાથે જ લnGું ક:, dખલાફત અને ગોરeાને સાથે ભેળવી
તેને અરસપરસ અદલાબદલાનો સવાલ ન કર@ % ૂકતાં દર: કને તેના ¤ુણદોષ
ઉપર તપાસવો જોઈએ.
સભામાં Mુ ં હાજર રો. સભામાં ઠ@ક હાજર@ હતી. પાછળથી Rમ હSરો માણસો
ઊભરાતાં એના Rું \ૃય આ નહોb.ું આ સભામાં ¡sાનંદ હાજર હતા. તેમની
સાથે ઉપરના િવષય ઉપર મ1 વાતચીત કર@ લીધી. તેમને માર@ દલીલ ગમી, ને
રaૂ કરવા=ું તેમણે માર@ ઉપર % ૂÎુ.ં હક@મસાહ:બની સાથે પણ વાત કર@ લીધી
હતી. માર@ દલીલ એ હતી ક: બંને Ùોને પોતપોતાના ¤ુણદોષ ઉપર િવચારવા
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જોઈએ. જો dખલાફતના Ùમાં વaૂદ હોય, તેમાં સરકાર તરફથી ગેરઈ£સાફ થતો
હોય, તો fહ|\ુઓએ %ુસલમાનોને સાથ દ: વો જોઈએ; અને એની સાથે ગોરeાને
જોડ@ દ: વાય નહk. અને જો fહ|\ુઓ એવી કંઈ શરત કર: તો તે ન શોભે.
%ુસલમાનો dખલાફતમાં મળતી મદદને બદલે ગોવધ બંધ કર: એ તેમને ન શોભે.
પડોશી અને એક જ u ૂિમના હોવાને લીધે અને fહ|\ુઓની લાગણીને માન
આપવાને ખાતર તેઓ 4વતં{ ર@તે ગોવધ બંધ કર: એ તેમને શોભે, એ તેમની
ફરજ છે ; અને એ નોખો Ù છે . જો એ ફરજ હોય ને તેઓ ફરજ સમR, તો fહ|\ુ
dખલાફતમાં મદદ દ: અથવા ન દ: , તોપણ %ુસલમાને ગોવધ બંધ કરવો ઘટ:.
આમ બંને Ùોને 4વતં{ ર@તે તપાસવા જોઈએ, ને તેથી સભામાં મા{
dખલાફતનો જ Ù ચચા+ય એ બરોબર છે , એમ મ1 માર@ દલીલ રaૂ કર@. સભાને
તે ગમી. ગોરeાનો Ù સભામાં ન ચચા+યો પણ મૌલાના અબ\ુલ બાર@ સાહ:બે
તો કKુ:ં 'fહ|\ુઓની dખલાફતમાં મદદ હો યા ન હો, આપણે એક %ુલકના હોઈ
%ુસલમાનોએ fહ|\ુઓની લાગણીની ખાતર ગોવધ બંધ કરવો જોઈએ.' એક વખતે
તો એમ જ લા^Gું ક: %ુસલમાનો ખર: જ ગોવધ બંધ કરશે.
ક:ટલાકની Z ૂચના એવી હતી ક:, પંSબના સવાલને પણ dખલાફત સાથે ભેળવવો.
મ1 આ બાબત મારો િવરોધ બતાNયો. પંSબ=ું કારણ 4થાિનક છે , પંSબનાં
\ુ:ખને કારણે આપણે સTતનતને લગતી Zુલેહની ઉજવણીમાંથી અલગ નથી રહ@
ં માં ભેળવવાથી આપણે
શકતા, dખલાફતના સવાલ સાથે પંSબને આ સંબધ
અિવવેકનો આરોપ વહોર@ લઈqુ,ં એવી માર@ દલીલ હતી. એ સૌને પસંદ પડ@.
આ સભામાં મૌલાના હસરત મોહાની હતા. તેમની ઓળખાણ તો મને થઈ જ
હતી. પણ તે ક:વા લડવૈયા છે એ તો મ1 અહk જ અ=ુભNGુ.ં અમાર@ વચે મતભેદ
અહkથી જ થયો તે અનેક વાતોમાં છે વટ લગી રો.
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ઘણા ઠરાવોમાં એક ઠરાવ fહ|\ુ%ુસલમાન બધાએ 4વદ: શી «ત=ું પાલન કરુ,ં ને
તે અથ- િવદ: શી કાપડનો બfહtકાર કરવો, એમ હતો. ખાદ@નો "ુનÌ£મ હaુ થઈ
X ૂBો નહોતો. હસરત સાહ:બને આ ઠરાવ ગળે ઊતર: તેમ નહોતો. તેમને તો
~0ે સTતનત જો dખલાફતની બાબતમાં ઇ£સાફ ન કર: તો વેર લે ું હb.ું તેથી
તેમણે dfટશ માલમા{નો યથાસંભવ બfહtકાર Z ૂચNયો. મ1 dfટશ માલમા{ના
બfહtકારની અશBતા ને અયો^યતા િવષે માર@ હવે Sણીતી થઈ ગઈ છે તે
દલીલો રaૂ કર@. માર@ અfહ|સા ૃિ!=ું પણ મ1 િતપાદન કGુ.H સભાની ઉપર માર@
દલીલોની ¨ડ@ અસર પડ@ એમ મ1 જોGુ.ં હસરત મોહાનીની દલીલો સાંભળતાં
લોકો એવા હષ+નાદ કરતા હતા ક: મને લા^Gું ક:, આમાં માર@ b ૂતીનો અવાજ કોઈ
નહk સાંભળે . પણ માર: મારો ધમ+ ન X ૂકવો, ન સંતાડવો જોઈએ, એમ સમ Mુ ં
બોલવા ઊઠPો. લોકોએ મા?ું ભાષણ i ૂબ યાનથી સાંભQGુ.ં _લૅટફોમ+ ઉપર તો
મને સં" ૂણ+ ટ:કો મQયો, ને મારા ટ: કામાં એક પછ@ એક ભાષણો થવા લા^યાં.
આગેવાનો જોઈ શBા ક: dfટશ માલના બfહtકારના ઠરાવથી એક પણ અથ+ સર:
તેમ નહોતો, હાંસી "ુtકળ થાય તેમ હતી. આખી િમજલસમાં ભા^યે કોઈ એવો
માણસ જોવામાં આવે તેમ હb ું ક: Rના શર@ર ઉપર કંઈક dfટશ વ4b ુ ન હોય. R
વ4b ુ સભામાં હાજર રહ:લા લોકો પણ કરવા અસમથ+ હતા તે વ4b ુ કરવાના
ઠરાવમાં લાભને બદલે હાિન જ થાય એટ}ું ઘણા જોઈ શBા.
'અમને તમારા િવદ: શી વના બfહtકારથી સંતોષ થાય એમ જ નથી. Bાર:
આપણે જોઈb ું કાપડ પેદા કર@ શક@એ, ને Bાર: િવદ: શી વનો બfહtકાર થાય?
અમાર: તો dfટશ લોકો ઉપર તાકાdલક અસર થાય એું કંઈક જોઈએ. તમારો
બfહtકાર ભલે રહ:, પણ એથી વધાર: જલદ વ4b ુ તમાર: બતાવવી જોઈએ.' આમ
મૌલાના પોતાના ભાષણમાં બોTયા. આ ભાષણ Mુ ં સાંભળ@ રો હતો. િવદ: શી
વના બfહtકાર ઉપરાંત કંઈક બીaુ ં ને નું બતાવું જોઈએ એમ મને લા^Gુ.ં
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િવદ: શી વનો બfહtકાર b ુરત ન થઈ શક: એમ મને તે વખતે તો 4પtટ હb.ું
ખાદ@ સં" ૂણ+ ઉપ કરવાની આપણી શ ત ઈછ@એ તો આપણામાં 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 રો હતો.
મને ઉ\+ ૂ fહ|દ@ શ³દ તો હાથ ન લા^યો. આવા ખાસ %ુસલમાનોના જલસામાં
દલીલોવાળાં ભાષણ કરવાનો આ મારો પહ:લો અ=ુભવ હતો. કલક!ામાં %ુ4લમ
લીગમાં 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 %ુસલમાનોની પાસે માર: qુs ઉ\+ ૂ માં છટાદાર ભાષણ નહોb ું
કરવા=ુ,ં પણ મારા કહ:વાની મતલબ માર: b ૂટ@>ટ@ fહ|દ@માં સમSવવાની હતી.
એ કામ Mુ ં સાર@ ર@તે કર@ શBો. fહ|દ@-ઉ\+ ૂ જ રાtÂભાષા બને એનો આ સભા
યe "ુરાવો હતી. જો મ1 ~0ેમાં ભાષણ કGુH હોત તો મા?ું ગાું 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: ¤ુજરાતી 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 બાબતમાં R સરકારને સાથ દઈ રહ:લા છે તે
સરકારના િવરોધની વાત કર: છે એ ફોગટ છે . તલવારથી િવરોધ નથી કરવો
એટલે સાથ ન દ: વામાં જ ખરો િવરોધ છે એમ મને લા^Gુ,ં ને મ1 'નૉનકોઑપર: શન' શ³દનો પહ:લો ઉપયોગ આ સભામાં કય5. મારા ભાષણમાં મ1 તેના
સમથન
+ માં માર@ દલીલો આપી. આ વેળા એ શ³દમાં qું qું સમાઈ શક: તે= ું મને
ભાન નહોb.ું તેથી Mુ ં િવગતોમાં ન ઊતર@ શBો. મ1 તો આટ}ું કKું એમ યાદ છે :
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'%ુસલમાન ભાઈઓએ એક બીજો મહવનો િનrય કય5 છે . ઈર તે ું ન કર: ,
પણ કદાચ જો Zુલેહની શરતો તેમની િવ?ુs Sય, તો તેઓ સરકારને સહાયતા
આપતા અટકશે. મને લાગે છે ક:, આ Sનો હક છે . સરકારના dખતાબો રાખવા
ક: સરકાર@ નોકર@ કરવા આપણે બંધાયેલા નથી. zયાર: સરકારને હાથે dખલાફત
Rવા મહા અગયના ધાિમªક સવાલને િવષે આપણને =ુકસાન પહ`ચે, યાર:
આપણે તેને સહાય ક:મ કર@એ? તેથી dખલાફતનો Xુકાદો આપણી િવ?ુs Sય તો
સહાય ન કરવાનો આપણને હક છે .'
પણ યાર બાદ તે વ4b ુનો ચાર થવાને ઘણા માસ વીયા. એ શ³દ ક:ટલાક
માસ લગી તો એ સભામાં જ દટાયેલો રો. એક માસ પછ@ અ% ૃતસરમાં
મહાસભા મળ@ યાં મ1 સહકારના ઠરાવને ટ: કો આ_યો યાર: મ1 તો એ જ આશા
રાખેલી હતી ક:, fહ|\ુ%ુસલમાનોને અસહકારનો અવસર ન આવે.
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37. F/ 0    O
લકર@ કાયદાના અમલમાં R સ1કડો િનદ5ષ પંSબીઓને નામની અદાલતોએ
નામના "ુરાવા લઈ નાનીમોટ@ %ુ§તની Rલમાં ગ`ધી દ@ધા હતા, તેમને પંSબની
સરકર સંઘર@ ન શક@. આ હડહડતા ગેરઈ£સાફની સામે એટલો બધો પોકાર
ચોમેર ચાTયો હતો ક:, સરકાર આ ક:દ@ઓને Rલમાં વધાર: %ુ§ત સંઘર@ શક: એમ
ન રKુ.ં એટલે મહાસભા ભરાય તે પહ:લાં ઘણાં 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 રો.
પંfડત મોતીલાલ નેહ?ુ, Rમણે પોતાનો ધંધો કોર: % ૂક@ને પંSબમાં જ થાxું કGુH
હb,ું તે મહાસભાના %ુખ હતા. 4વામી ¡sાનંદ 4વગત મંડળના સભાપિત
હતા.
આજ લગી મહાસભામાં મારો ભાગ fહ|દ@મા% ્ મા?ું ના=ું સરiું ભાષણ કર@, fહ|દ@ને
સા?ુ વક@લાત કરવા " ૂરતો ને સં4થાનવાસી fહ|દ@ઓનો ક:સ રaૂ કરવા " ૂરતો
હતો. અ% ૃતસરમાં મર: આથી િવશેષ કંઈક કરું પડશે એું મ1 નહોb ું ધાGુ.H પણ
Rમ માર: િવષે " ૂવ- બ£Gું છે તેમ જવાબદાર@ એકાએક આવી પડ@.
બાદશાહ=ું નવા Zુધારા િવષે= ું ફરમાન ગટ થGું હb.ું તે મને " ૂણ+ સંતોષ આપે
એું તો નહોb ું જ, બીS કોઈને તો નહોb ું જ ગ°Gું પણસદરMુ ફરમાનમાં
Z ૂચવેલા Zુધારા ખામીભયા+ છતાં તે 4વીકાર@ શકાય એવા છે , એમ મ1 તે વેળા
મા£Gુ.ં બાદશાહ@ ફરમાનમાં મ1 લૉડ+ િસ|હનો (કશી u ૂલ લાગે છે ) હાથ જોયો હતો.
તેની ભાષામાં આશાનાં fકરણો તે વેળાની માર@ ¬ખ જોતી હતી. પન અ=ુભવી
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લોકમા£ય, dચ!રં જન દાસ ઈયાfદ યોsાઓ માું હલાવતા હતા. ભારતu ૂષણ
માલવીયા મય4થ હતા.
મારો ઉતારો તેમણે પોતાની કોટડ@માં જ રાnયો હતો. તેમની સાદાઈની ઝાંખી
મને કાશી િવિવ±ાલયના પાયાને વખતે થઈ હતી. પણ આ વખતે તો તેમણે
પોતાની કોટડ@માં જ મને સંઘય5, એટલે તેમની fદનચયા+ આખી Mુ ં જોઈ શBો ને
મને સાનંદાrય+ થGુ.ં તેમની કોટડ@ એટલે ગર@બની ધમ+શાળા. તેમાં Bાંયે મારગ
રહ:વા નહોતો દ@ધો. zયાં યાં માણસો પડPા જ હોય. યાં નહોતી મોકળાશ,
નહોતી એકાંત. ગમે તે માણસ ગમે તે વખતે આવે ને તેમનો ગમે તેટલો વખત
લઈ Sય. આ ઘોકલના એક i ૂણામાં મારો દરબાર એટલે ક: ખાટલો ભરાયો હતો.
પણ માર: આ કરણ માલવીયની રહ:ણીના વણ+નને અથ- નથી આ_વા=ુ,ં એટલે
િવષય ઉપર આુ.ં
આ 4થિતમાં માલવીયની જોડ: રોજ સંવાદ થાય, તે મને બધાનો પe મોટો
ભાઈ નાના ભાઈને સમSવે તેમ ેમ" ૂવક
+ સમSવે. મ1 મારો ધમ+ Zુધારા િવષેના
ઠરાવમાં ભાગ લેવાનો ભQયો. પંSબના મહાસભાના fરપોટ+ની જવાબદાર@માં
મારો ભાગ હતો. પંSબને િવષે સરકાર પાસેથી કામ લેવા=ું હb;ું dખલાફત=ું તો
હb ું જ. મîટ: ^Gુ fહ|દને દગો નહk દ: વા દ: એમ પણ મ1 મા£Gું હb.ું ક:દ@ઓના અને
તેમાં ય અલીભાઈઓના hટકારાને મ1 qુભ dચí મા£Gું હb.ું એટલે મને લા^Gું ક:,
ઠરાવ Zુધારા કm ૂલ રાખવાનો હોવો જોઈએ. dચ!રં જન દાસનો &ઠ અdભાય
હતો ક:, Zુધારાને છે ક અસંતોષકરક ને અI ૂરા ગણી તેમને અવગની નાખવા
જોઈએ. લોકમા£ય કંઈક તટ4થ હતા, પણ દ: શબંI ૂ R ઠરાવ પસંદ કર: તેની તરફ
પોતા=ું વજન % ૂકવાનો તેમણે િનrય કય5 હતો.
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આવી ર@ઢા થયેલા, કસાયેલા સવમ
+ ા£ય લોકનાયકોથી મારો મતભેદ મને પોતાને
અસ લા^યો. બી તરફથી મારો ~તના+દ 4પtટ હતો. મ1 મહાસભાની
બેઠકમાંથી ભાગવાનો યન કય5. પંfડત મોતીલાલ નહ:?ુને અને માલવીયને
Z ૂચNGું ક:, મને ગેરહાજર રહ:વા દ: વાથી બધા અથ+ સરશે, ને Mુ ં મહાન નેતાઓની
સાથેના મતભેદ=ું દશ+ન કરવામાંથી ઉગર@ જઈશ.
આ Z ૂચના આ બે વડ@લોને ગળે ન ઉતર@. લાલા હરfકસનલાલને કાને જતાં
તેમણે કKુ:ં 'એ કદ@ બને જ નહk. પંSબીઓ ઉપર ભાર: આઘાત પહ`ચે. '
ે ર4તો
લોકમા£ય સાથે, દ: શબંI ૂ સાથે મસલત કર@. િમ. ઝીણાને મQયો. ક:મય
નીકળે . માર@ વેદના મ1 માલવીય આગળ % ૂક@: સમાધાન થાય એું Mુ ં જોતો
નથી. જો માર: મારો ઠરાવ રaૂ કરવો જ પડ: તો છે વટ: મત લેવાશે જ. પણ અહk
મત લઈ શકાય એવી Nયવ4થા Mુ ં જોતો નથી. આજ લગી આપણે ભર@ સભામાં
હાથો ¨ચા કરાNયા છે . ેeકો અને સUયોની વચે હાથ ¨ચા થતી વેળા ભેદ
નથી રહ:તો. મતો ગણવાની ગોઠવણ આવી િવશાળ સભામાં આપણી પાસે નથી
હોતી. એટલે માર: મરા ઠરાવને સા?ુ મત લેવરાવવા હોય તોયે સગવડ નથી.'
લાલા હરfકસનલાલે એ સગવડ સંતોષકારક ર@તે કર@ આપવા=ું બીું ઝડ_Gુ.ં
તેમણે કKું : 'ેeકોને મત લેવાને દહાડ: નહk આવવા દઈએ, તે fદવસે મા{
સUયો જ આવશે. અને તેમા% ્ મતો ગણાવી દ: વા=ું મા?ું કામ. પણ તમારાથી
મહાસભાની બેઠકમાં ગેરહાજર ન જ રહ:વાય.'
છે વટ: Mુ ં હાય5. મ1 મારો ઠરાવ ઘડPો. બMુ સંકોચની સાથે તે રaૂ કવા+= ું મ1 કm ૂલ
કGુ.H િમ. ઝીણા અને માલવીય ટ: કો આપવાન હતા. ભાસણો થયાં. Mુ ં જોઈ
શકતો હતો ક:, જો ક: અમારા મતભેદોમાં Bાંયે કડવાશ નહોતી, ભાષાણોમાં પણ
ક:વળ દલીલો િસવાય કંઈ જ નહોb,ું છતાં સભા મતભેદ મા{ સહન નહોતી કર@
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શકતી, ને આગેવાનોના મતભેદથી તેને \ુઃખ થb ું હb.ું સભાને તો એકમત જોઈતો
હતો.
ભાષણો ચાલતાં હતાં યાર: માંચડા ઉપર ભેદ mુઝાવવાન યનો ચાલી રાં
હતા. dચÀીઓ એકબીSની વચે પસાર થઈ રહ@ હતી. માલવીય તો ગમે તે% ્
કર@ને સાંધવાની મહ:નત કર@ રાં હતાં. એટલામાં જયરામદાસે મારા હાથમાં
પોતની Z ૂચના % ૂક@ને અિત મIુર શ³દોમાં મતો આપવાના સંકટમાંથી સUયોને
ઉગાર@ લેવા મને વીનNયો અÑતો. મને તે Z ૂચના ગમી. માલવીયની નજર તો
ચોમેર આશાને સા?ુ ફર@ જ રહ@ હતી. મ1 કKુ:ં 'આ Z ૂચના બેને ગમે એવી લાગે
છે .' લોકમા£યને મ1 તે બતાવી. તેમણે કKુ:ં 'દાસને પસંદ પડ: તો મારો વાંધો
નથી.; દ: શબંI ૂ પીગQયા. તેમણે dબિપનચં& પાલ સા%ું જોGુ.ં માલવીયને " ૂર@
આશા બંધાઈ. તેમણે dચÀી ંટવી લીધી. હaુ 'હા' ના " ૂરા શ³દો દ: શબંI ૂના મ`
માંથી નથી નીકQયા તેવામાં તેઓ બોલી ઊઠPા : 'સôજનો, તમે Sણીને રા
થશો ક: સમાધાની થઈ ગઈ છે ' પછ@ qું જોઈએ? તાળ@ઓના અવાજથી મંડપ
ગા ઊઠPો, અને લોકોના ચહ:રા ઉપર ગંભીરતા હતી તેને બદલે iુશાલી ચમક@
ઊઠ@.
એઠરાવ qું હતો એમાં ઊતરવાની અહk જJર નથી. એઠરાવ ક:મ થયો એટ}ું જ
એને ~ગે બતાવું આ યોગોનો િવષય છે . 4માધાનીએ માર@ જવાબદાર@
વધાર@.
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38.   O 3ш
મહાસભામાં માર: ભાગ લેવો પડPો એને Mુ ં મારો મહાસભામાં વેશ નથી માનતો.
તેના પહ:લાંની મહાસભાની બેઠકોમાં Mુ ં ગયો તે મા{ વફાદાર@ની િનશાની દાખલ.
નાનામાં નાના િસપાહ@ના કામ િસવાય મા?ું યાં બીaુ ં કંઈ કાય+ હોય એવો બી
આગલી સભાઓને િવષે મને આભાસ નથી આNયો, નથી ઈછા થઈ.
અ% ૃતસરના અ=ુભવે બતાNGું ક:, માર@ એક શ તનો ઉપયોગ મહાસભાને છે .
પંSબ સિમિતના કામથી લોકમા£ય, માલવીયા, મોતીલાલ, દ: શબંI ુ વગેર:
રા થયા હતા એ Mુ ં જોઈ શBો હતો. તેથી મને તેમણે પોતાની બેઠકો ને
મસલતોમાં બોલાNયો. એટ}ું તો મ1 જોGું હb ું ક:, િવષયિવચાfરણી સિમિત=ું ખ?ું
કામ એવી બેઠકોમાં થb ું હb.ું અને એવી મસલતોમાં નેતાઓ Rમની ઉપર ખાસ
િવાસ ક: આધાર રાખતા હોય તેઓ હતા ને બીS ગમે તે િનિમ!ે µ ૂસી જનારા.
આગામી વષન
+ ે સા?ુ કરવાનાં બે કામોમાં મને રસ હતો, ક:મ ક: તેમાં માર@ ચાંચ
m ૂડતી હતી.
એક હb ું જdલયાંવાલા બાગની કતલ=ું 4મારક. એને િવષે ઘણા દમામની સાથે
મહાસભાએ 4તાવ પસાર કય5 હતો. તેને સા?ુ પાંચેક લાખ Jિપયાની રકમ
ઉઘરાવવાની હતી. તેમાં રeકોમાં મા?ું નામ હb.ું દ: શમાં Sકાય+ને સા?ુ dભeા
માગવાની ભાર: શ ત ધરાવનારાઓમાં થમ પદ માલવીયા=ું હb,ું ને છે . Mુ ં
Sણતો હતો ક:, મારો દરôજો તેમનાથી બMુ \ૂર નહk આવે. માર@ એ શ ત મ1
દdeણ આfgકામાં ભાળ@ લીધી હતી. રાSમહારાSઓની પાસેથી S\ુ કર@ લાખો
મેળવવાની શ ત માર@ પાસે નહોતી, આR નથી. એમાં માલવીયાની સાથે
હર@ફાઈ કરનાર મ1 કોઈને જોયો જ નથી. જdલયાંવાલા બાગના કામમાં તેમની
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પાસેથી &Nય મગાય નહk એમ Mુ ં Sણતો હતો. એટલે આ 4મારકને સા?ુ પૈસા
ઉઘરાવવાનો %ુnય બોજો માર@ ઉપર પડશે એમ Mુ ં રeક=ું પદ 4વીકારતી વેળા
ં ઈના ઉદાર શહ:ર@ઓએ
સમ ગયો હતો. થGું પણ એમ જ, એ 4મારકને સા?ુ %ુબ
પેટ ભર@ને &Nય આ_Gુ,ં ને આR Sની પાસે તેને સા?ુ જોઈએ તેટલા પૈસા છે .
પણ એ fહ|\ુ, %ુસલમાન ને શીખના િમિ¡ત i ૂનથી પાક થયેલી જમીન ઉપર કઈ
Sત=ું 4મારક કરુ,ં એટલે પડ:લા પૈસાનો શો ઉપયોગ કરવો એ િવકટ Ù થઈ
પડPો છે . ક:મ ક: {ણેની વચે, કહો ક: બેની વચે, દો4તીને બદલે આR \ુમનાઈ
હોય એું ભાસે છે .
માર@ બી શ ત લfહયા=ું કામ કરવાની હતી, Rનો ઉપયોગ મહાસભા લઈ શક:
તેમ હb.ું લાંબી %ુદતના અUયાસથી, Bાં qું અને ક:ટલા ઓછા શ³દોમાં
અિવનયરfહત ભાષામાં લખું એ Mુ ં Sણતો હતો, એમ નેતાઓ સમ ગયા હતા.
ં ૂ હતી. તેમણે
મહાસભાને સા?ુ તે વેળા R બંધારણ હb ું તે ગોખલેએ % ૂક:લી "
ક:ટલાક ધારા ઘડ@ કાઢàા હતા. તેમને આધાર: મહાસભા=ું કામ ચાલb ું હb.ું તે
ધારા ક:મ ઘડાયા તેનો મIુર ઇિતહાસ મ1 તેમને જ મોઢ:થી S·યો હતો. પણ હવે
મહાસભા તેટલા જ ધારાથી ચલાવાય નહk એમ સૌને જણાb ું હb.ું તેને સા?ુ
બંધારણ ઘડવાની ચચા+ઓ દર: ક વષ- ચાલતી. પણ મહાસભાની પાસે એવી
Nયવ4થા જ નહોતી ક: Rથી આiું વષ+ તે= ું કાય+ ચાTયા કર: , અથવા ભિવtયના
િવચાર કોઈ કર: . તેના {ણ મં{ીઓ રહ:તા, પણ ખ?ું જોતાં કાય+વાહક મં{ી તો
એક જ રહ:તો. તે પણ ચોવીસે કલાક આપી શક: એવો તો નહk જ. એક મં{ી
ઑfફસ ચલાવે ક: ભિવtયના િવચાર કર: ક: u ૂતકાળમાં મહાસભાએ લીધેલી
જવાબદાર@ઓ ચા}ુ વષ+માં અદા કર: ? એટલે આ Ù આ સાલમાં સMુની \ૃtટએ
વધાર: અગયનો થઈ પડPો. મહાસભામાં હSરોની ભીડ થાય તેમાં S=ું કાય+
ક:મ ચાલે? િતિનિધઓની સંnયાની હદ નહોતી. હરકોઈ ાંતમાંથી ગમે તેટલા
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આવી શકતા હતા. િતિનિધ ગમે તે થઈ શકતા હતા. તેથી કંઈક બંધ થવાની
અયાવયકતા સMુને જણાઈ. બંધારણ ઘડ@ કાઢવાનો ભાર ¨ચકવા=ું મ1 માથે
લીIુ.ં માર@ એક શરત હતી. જનતા ઉપર બે નેતાઓનો કાm ૂ Mુ ં જોઈ રો હતો.
તેથી મ1 માર@ જોડ: તેમના િતિનિધઓની માગણી કર@. તે પોતે િનરાંતે બેસી
બંધારણ ઘડવા=ું કામ ન કર@ શક: એમ Mુ ં સમજતો હતો. તેથી લોકમા£યની
ુ ી પાસેથી તેમના િવાસનાં બે નામો મા^યાં. આ ઉપરાંત
પાસેથી ને દ: શબંIન
બીજો કોઈ પણ બંધારણ સિમિતમાં ન જોઈએ એમ મ1 Z ૂચNGુ.ં એ Z ૂચના કm ૂલ
ુ ¡ી આઈ.બી. સેન=ું એમ નામ
રહ@. લોકમા£યે ¡ી ક:ળકર=ું અને દ: શબંIએ
આ_યાં. આ બંધારણ સિમિત સાથે મળ@ને એક fદવસ પણ ન બેઠ@, છતાં અમે
અમા?ું કામ એકમતે ઉક:TGુ.ં પ{Nયવહારથી અમા?ું કામ ચલાવી લીIુ.ં એ
બંધારણને િવષે મને કંઈક અdભમાન છે . Mુ ં મા=ું hં ક:, એને અ=ુસર@ને કામ લઈ
શકાય તો આR આપણો બેડો પાર થાય. એ તો થાય યાર: ખરો. પણ એ
જવાબદાર@ લઈને મ1 મહાસભામાં ખરો વેશ કય5 એવી માર@ મા£યતા છે .
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39. х 4 я
સન ૧૯૦૮ Zુધીમાં રÈ fટયો ક: સાળ મ1 જોયાં હોય એું મને 4મરણ નથી. છતાં
'fહ|દ 4વરાજ'માં રÈ fટયાની મારફતે fહ|£\ુ4તાનની કંગાdલયત મટ: એમ મ1 મા£Gુ.ં ને
R ર4તે u ૂખમરો ભાગે તે ર4તે 4વરાજ મળે એ તો સMુ સમ શક: એવી વાત
ગણાય. સન ૧૯૧૫માં દdeણ આfgકાથી દ: શમાં આNયો યાર: પણ મ1 રÈ fટયાનાં
દશ+ન તો ન જ કયાH. આ¡મ ખોTGું એટલે સાળ વસાવી. સાળ વસાવતાં પણ મને
બMુ %ુક:લી આવી. અમે બધાં કલમ ચલાવનાર ક: વેપાર કર@ Sણનાર ભેળા
થયા

હતા;

કોઈ

કાર@ગર

નહોતા.એટલે

સાળ

મેળNયા

પછ@

વણાટકામ

શીખવનારની જJર હતી. કાfઠયાવાડ અને પાલણ"ુરથી સાળ મળ@ ને એક
શીખવનાર આNયો. તેણે પોતાનો બધો કસબ ન બતાNયો. પણ મગનલાલ ગાંધી
લીધે} ું કામ ઝટ છોડ: તેવા નહોતા. તેમના હાથમાં કાર@ગર@ તો હતી જ, એટલે
તેમણે વણવાના Mુરને " ૂરો Sણી લીધો, ને એક પછ@ એક એમ આ¡મમાં નવા
વણકરો તૈયાર થયા.
અમાર: તો અમારાં કપડાં તૈયાર કર@ને પહ:રવાં હતા. તેથી િમલનાં કપડા
પહ:રવા=ું હવે બંધ કGુ,H ને હાથસાળમાં દ: શી િમલના Z ૂતરમાંથી વણાયે} ું કાપડ
પહ:રવાનો આ¡મવાસીઓએ ઠરાવ કય5. આમ કરવામાં અમને ઘxું શીખવા=ું
મQGુ.ં fહ|£\ુ4તાનના વણકરોનાં વનની,તેમની પેદાશની, તેમને Z ૂતર મળવામાં
પડતી %ુક:લીની, તેમાં તેઓ ક:મ છે તરાતા હતા તેની, ને છે વટ: તેઓ fદવસે
fદવસે કરજદાર થતા હતા તેની ખબર પડ@. અમે પોતે b ુરત અમા?ું બIું કાપડ
વણી શક@એ એવી 4થિત તો નહોતી જ , તેથી બહારના વણકરોની પાસે અમાર:
જોઈb ું કપું વણાવી લેવા=ું હb.ું ક:મ ક: દ: શી િમલના Z ૂતર=ું હાથે વણાયે} ું કપું
ું
વણકરો પાસેથી ઝટ મળે તેમ નહોb.વણકરો
સા?ું કપું બIું િવલાયતી Z ૂતર=ું
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જ વણતા હતાં. ક:મ ક: આપણી િમલો ઝીxું Z ૂતર નહોતી કાંતતી. આજ પણ
માણમાં ઝીxું Z ૂતર તે ઓhં જ કાંતે છે , બMુ ઝીxું તો કાંતી જ શકતી નથી.
મહા યને ક:ટલાક વણકરો હાથ આNયા, Rમણે દ: શી Z ૂતર=ું કાપડ વણી
આપવાની મહ:રબાની કર@. આવણકરોને દ: શી Z ૂતર=ું વણે} ું કાપડ ખર@દ@
લેવાની આ¡મ તરફથી ખોળાધર@ આપવી પડ@ હતી. આમ ખાસ તૈયાર કરાવે} ું
કાપડ વણાવી અમે પહ:GH ુ ને િમ{ોમાં તેનો ચાર કય5. અમે તો કાંતનાર@
િમલોના dબનપગાર એજટં બ£યા.િમલોના પfરચયમાં આવતાં તેમના વહ@વટની,
તેમની લાચાર@ની માfહતી મળ@. અમે જોGું ક: ; િમલો=ું યેય પોતે કાંતીને પોતે
વણવા=ું હb.ું તેઓ હાથસાળની ઇછા" ૂવક
+ મદદગાર નહોતી, પણ અિનછાએ
હતી.
આ બIું જોઈને અમે હાથે કાંતવા અધીરા થયા. હાથે ન કાંતીએ યાં લગી અમાર@
પરાધીનતા રહ:વાની એમ જોGુ.ં િમલોના એજટં બનવાથી અમે દ: શસેવા કર@એ
છ@એ એમ ન લા^Gુ.ં પણ ન મળે રÈ fટયો ને ન મળે રÈ fટયો ચલાવનાર.કોકડાં
વગેર: ભરવાના રÈ fટયા તો અમાર@ પાસે હતા,પણ તેમની ઉપર કાંતી શકાય એું
તો ભાન જ નહોb.ું એક વેળા એક બાઈને કાdળદાસ વક@લ શોધી લાNયા.તે કાંતી
બતાવશે એમ તમણે કKુ.ં તેની પાસે એક આ¡મવાસી, R નવાં કામો શીખી
લેવામાં બMુ વીણ હતાં, 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¡મમાં ચડ@ આવે તેમને Mુ ં " ૂhં. પણ કાંતવાનો ઈSરો તો ીનો જ હતો.
એટલે i ૂણેખાંચર: કાંતવા=ું Sણનાર@ ી તો ીને જ મળે .
ભ?ુચ ક:ળવણી પfરષદમાં મને ¤ુજરાતી ભાઈઓ સન ૧૯૧૭ની સાલમાં ઘસડ@
ગયા હતા.યાં મહાસાહસી િવધવા બહ:ન ગંગાબાઈ હાથ લા^યાં. તમ=ું ભણતર
ું
બMુ નહોb,પણ
તમનામાં fહમત ને સમજણ ભણેલી બહ:નોમાં સામા£ય ર@તે હોય
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છે તેના કરતાં િવશેષ હતાં. તેમણે પોતાના વનમાંથી અ4" ૂયતાની જડ કાઢ@
નાખી હતી, ને તે બેધડક ર@તે ~યજોમાં ભળતાં ને તેમની સેવા કરતાં. તેમની
પાસે &Nય હb,ું પણ પોતાની હાજતો ઓછ@ જ હતી.શર@ર કસાયે} ું હb,ું ને ગમે
યાં એકલાં જતાં %ુÐલ સંકોચ પામે તેવાં નહોતાં. ઘોડાની સવાર@ કરવાને પણ તે
તૈયાર રહ:તાં. આ બહ:નનો િવશેષ પfરચય ગોધરાની પfરષદમાં કય5. મા?ું \ુ:ખ
મ1 તેમની પાસે % ૂÎુ,ં ને દમયંતી Rમ નળની પાછળ ભમી હતી તેમ રÈ fટયાની
શોધમાં ભમવા=ું પણ લઈ મારો ભાર તેમણે હળવો કય5.
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40. 9
¤ુજરાતમાં સાર@ પેઠ: ભટBા પછ@ ગાયકવાડના િવS"ુરમાં ગંગાબહ:નને રÈ fટયો
મQયો. ઘણાં [ુુંબોની પાસે રÈ fટયો હતો તે તેમણે મેડ: ચડાવી મેTયો હતો. પણ જો
તેમ=ું Z ૂતર કોઈ લે તો તેમને " ૂણી " ૂર@ પાડવામાં આવે તો તેઓ કાંતવા તૈયાર
હતાં. ગંગાબહ:ને મને ખબર આ_યા, ને મારા હષન
+ ો પાર ન રો. " ૂણી
પહ`ચાડવા=ું કામ અઘ?ું લા^Gુ.ં મરMમ
ૂ ભાઈ ઉમર સોબાનીને વાત કરતાં તેમણે
ં ૂ ળાં " ૂરાં પાડવા=ું કામ માથે લીIુ.ં મ1 તે
પોતાની િમલમાંથી " ૂણીનાં uગ
ગંગાબહ:નને મોકTયાં, ને Z ૂતર એટલા વેગથી તૈયાર થવા લા^Gું ક: Mુ ં થાBો.
ભાઈ ઉમર સોબાનીની ઉદારતા બહોળ@ હતી, છતાં તેને હદ હતી. " ૂણીઓ
વેચાતી લેવાનો િનrય કરતાં મને સંકોચ થયો. વળ@ િમલની " ૂણીઓ લઈ
કંતાવવામાં મને બMુ દોષ લા^યો. જો િમલની " ૂણીઓ લઈએ તો Z ૂતરનો શો
દોષ ? " ૂવ+જોની પાસે િમલની " ૂણીઓ Bાં હતી ? એ કઈ ર@તે " ૂણીઓ તૈયાર
કરતા હશે ? " ૂણીઓ બનાવનારને શોધવા=ું મ1 ગંગાબહ:નને Z ૂચNGુ.ં તેમણે તે
કામ માથે લીIુ.ં પkSરાને શોધી કાઢàો. તેને દર માસે J. ૩૫ના ક: એથી મોટા
પગારથી રોBો. " ૂણી બનાવતાં બાળકોને શીખNGુ.ં મ1 Jની dભeા માગી. ભાઈ
યશવંતસાદ દ: સાઈએ Jની ગાંસડ@ઓ " ૂર@ પાડવા=ું માથે લીIુ.ં ગંગાબહ:ને કામ
એકદમ વધાGુ.H વણકરો વસાNયા ને કંતાયે} ું વણાવવા=ું શJ કGુ.H િવS"ુરની
ખાદ@ પંકાઈ.
બી તરફથી આ¡મમાં હવે રÈ fટયો દાખલ થતાં વાર ન લાગી. મગનલાલ
ગાંધીની શોધક શ તએ રÈ fટયામાં Zુધારા કયા+, ને રÈ fટયા તથા {ાકો આ¡મમાં
બ£યાં. આ¡મની ખાદ@ના પહ:લા તાકા=ું ખચ+ વારના સ!ર આના પડુ.ં મ1 િમ{ો
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પાસેથી Sડ@ કાચા Z ૂતરની ખાદ@ના એક વારના સ!ર આના લીધા તે તેમણે
હ`શે આ_યા.
ં ઈમાં Mુ ં પથાર@વશ હતો. પણ સૌને " ૂછàા કરતો. યાં કાંતનાર@ બહ:નો હાથ
%ુબ
લાગી. તેમને એક શેર Z ૂતરનો એક Jિપયો આ_યો. Mુ ં ખાદ@શામાં હaુ
ે ું Z ૂતર જોઈb ું હb,ું કાંતનાર@ જોઈતી
¬ધળોભkત Rવો હતો. માર: તો હાથે કાંત}
હતી. ગંગાબહ:ન R ભાવ આપતાં હતાં તેની સરખામણી કરતાં જોGું ક: Mુ ં છે તરાતો
હતો. બાઈઓ ઓhં લેવા તૈયાર નહોતી, તેથી તેમને છોડવી પડ@. પણ તેમનો
ઉપયોગ હતો. તેમણે ¡ી અવંિતકાબાઈ, રમીબાઈ કામદાર. ¡ી શંકરલાલ બòકરનાં
માb ુ¡ી અને ¡ી વZુમતીબહ:નને કાંતવા=ું શીખNGુ,ં ને માર@ ઓરડ@માં રÈ fટયો
ં યો. એ યં{ે મને માંદાને સાજો કરવામાં ફાળો ભય5 એમ કMુ ં તો અિતશયો ત
¤ુz
નથી. આ માનિસક 4થિત છે એ ખ?ું. પણ મનનો fહ4સો મ=ુtયને સાજોમાંદો
કરવામાં Bાં ઓછો છે ? રÈ fટયાને મ1 પણ હાથ લગાડPો. આનાથી આગળ આ
વેળા Mુ ં નહોતો જઈ શBો.
અહk હાથની " ૂણી Bાંથી લાવવી ? ¡ી ર: વાશંકર ઝવેર@ના બંગલાની પાસેથી
રોજ તાંતનો અવાજ કરતો પkSરો પસાર થતો. તેને મ1 બોલાNયો. તે ગાદલા=ું J
પkજતો. તેણે " ૂણી તૈયાર કર@ આપવા=ું કm ૂલ કGુ.H ભાવ આકરો માં^યો તે મ1
આ_યો. આમ તૈયાર થયે} ું Z ૂતર મ1 વૈtણવોને પિવ{ાં કરવા સા?ુ દામ લઈ
ં ઈમાં રÈ fટયાવગ+ કાઢàો. આ યોગોમાં &Nય=ું ખચ+ ઠ@ક
વેGુ.ં ભાઈ િશવએ %ુબ
થGુ.ં ¡sા» દ: શભ તોએ પૈસો આ_યો ને મ1 ખરયો. એ ખરચ Nયથ+ નથી ગGું
એવો મારો ન અdભાય છે . તેમાંથી ઘxું શીખવા=ું મQGુ.ં મયા+દા=ું માપ મQGુ.ં
હવે Mુ ં ક:વળ ખાદ@મય થવા અધીરો થયો. મા?ું ધોિતGું દ: શી િમલના કાપડ=ું હb.ું
R ખાદ@ િવS"ુરમાં ને આ¡મમાં થતી હતી તે બMુ Sડ@ અને ૩૦ ×ચ પનાની
થતી હતી. મ1 ગંગાબહ:નને ચેતવણી આપી ક:, જો ૪૫ ×ચ પના=ું ખાદ@=ું ધોિતGું
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એક માસની ~દર " ૂ?ું ન પાડ:, તો માર: Sડ@ ખાદ@=ું અડિધGું પહ:ર@ િનભાવ
કરવો પડશે. આ બહ:ન અકળાયાં, %ુ§ત ઓછ@ લાગી, પણ હાયા+ નહk. તેમણે
મfહનાની ~દર મને પચાસ ×ચનો ધોતીજોટો " ૂરો પાડPો ને મા?ું દાfર%
fફટાડુ.ં
એ જ અરસામાં ભાઈ લÆમીદાસ લાઠ@થી ~યજ ભાઈ રામ અને તેમનાં પની
ગંગાબહ:નને આ¡મમાં લાNયા, ને તેમની મારફતે મોટા પનાની ખાદ@ વણાવી.
ખાદ@ચારમાં આ દં પતીનો fહ4સો Rવોતેવો ન કહ:વાય. તેમણે ¤ુજરાત અને
¤ુજરાતની બહાર હાથZ ૂતર વણવાનો કસબ બીSઓને શીખNયો છે . આ િનરeર
પણ સં4કાર@ બહ:ન zયાર: સાળ ચલાવે છે યાર: તેમાં એટલાં લીન થાય છે ક:,
આમતેમ જોવાની ક: કોઈની સાથે વાત કરવાની રસદ પોતાને સા?ુ રાખતાં
નથી.
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41. sк


 

R વેળાએ 4વદ: શીને નામે ઓળખાતી આ  ૃિ! ચાલવા માંડ@, 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 અdભાયની ખબર પણ મને આપતા રહ:તા હતા. તેમનામાંના એકની
દલીલની અસર તેમની ઉપર પણ પડ@, અને મને તેમની પાસે લઈ જવાની
તેમને Z ૂચના કર@. મ1 તે વધાવી લીધી. અમે તેમની પાસે ગયા. તેમણે આરં ભ
કય5:
'તમાર@ 4વદ: શી ચળવળ પહ:લી જ નથી એ તો તમે Sણૉ છો ના?'
મ1 જવાબ આ_યો: 'હા, .'
'તમે Sણો છો ક:, બંગાળના ભાગલા વખતે 4વદ: શી ચળવળે i ૂબ જોર પકડું હb ું
તેનો અમે િમલોએ i ૂબ લાભ ઉઠાNયો, ને કાપડનાં દામ વધાયા+ ? ક:ટ}ુકં ન
કરવા=ું પણ કGુH ?'
'મ1 એ વાત સાંભળ@ છે , ને સાંભળ@ને fદલગીર થયો hં.'
'તમાર@ fદલગીર@ Mુ ં સમaુ ં hં. પણ તેને સા?ુ કારણ નથી. અમે કંઈ પરોપકાર
કરવાને સા?ુ અમારો વેપાર નથી કરતા. અમાર: તો રળું છે . અમાર: શૅરહોTડરોને
જવાબ દ: વો છે . વ4b ુની fક|મત તેની માગણી ઉપર આધાર રાખે છે એ િનયમની
સામે કોણ થઈ શક: ? બંગાળ@ઓએ Sણું જ જોઈb ું હb ું ક:, તેમની ચળવળથી
4વદ: શી કાપડ=ું દામ વધશે જ.'
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'એ dબચારા માર Rવા િવાZુ એટલે તેમણે માની લીIું ક:, િમલમાdલકો છે ક
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 બંગાળ@ની Rમ u ૂલમાં ન
રહો.' આમ કહ@ શેઠ: પોતાના વાણોતરને ન% ૂના લાવવાનો ઇશારો કય5.
ંૂ
Xથામાં
થી બનેલી કામળના એ ન% ૂના હતા. તે લઈ તેમણે કKુ:ં 'aુઓ, આ માલ
ંૂ
અમે નવો બનાNયો છે , તેની સાર@ ખપત છે . Xથામાં
થી બનાNયો છે એટલે સ`ઘો
ં
તો પડ: જ. આ માલ અમે છે ક ઉ!ર લગી પહ`ચાડ@એ છ@એ. અમારા એજટો
ં
ચોમેર પથરાયેલા છે . એટલે તમે aુઓ છો ક:, અમને તમારા Rવા એજટની
જJર
નથી રહ:તી. ખ?ું તો એ છે ક:, zયાં તમારા Rવાનો અવાજ સરખોયે ન પહ`ચે યાં
અમારો માલ પહ`ચે છે . વળ@ તમાર: એમ પણ Sણું જોઈએ ક:, fહ|\ુ4તાનને
જોઈએ એટલો માલ અમે ઉપ કરતા પણ નથી. તેથી 4વદ: શીનો સવાલ તે
%ુnયવે ઉપનો છે . zયાર: અમે જોઈતા માણમાં કાપડ પેદા કર@ શક@qું યાર: ,
ને Sતમાં Zુધારો કર@ શક@qું યાર: , પરદ: શી કાપડ આવb ું તેની મેળે બંધ થઈ
જશે. તેથી માર@ સલાહ તો તમને એ છે ક:, તમે R ર@તે ચલાવો છો તે ર@તે
તમાર@ 4વદ: શી ચળવળ ન ચલાવો, ને નવી િમલો કાઢવા તરફ યાન આપો.
આપણે યાં 4વદ: શી માલ ખપાવવાની ચળવળની જJર નથી, પણ ઉપ
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 યન કરતા હો તો તમને ધ£યવાદ
ઘટ: છે .'

www.mkgandhi.org

Page 610

સયના યોગો અથવા આમકથા

'એ તો Mુ ં નથી કરતો. પણ Mુ ં તો રÈ fટયા ૃિ!માં રોકયો hં.'
'એ qું ?'
મ1 રÈ fટયાની વાત કહ@ સંભળાવી ને ઉમેG:H ુ
'તમારા િવચારને Mુ ં મળતો આું hં. માર: િમલોની એજ£સી ન કરવી જોઈએ.
તેથી ફાયદાને બદલે =ુકસાન જ છે . િમલોનો માલ કાંઈ પડPો નથી રહ:તો. માર:
તો ઉપ કરવામાં ને R કાપડ ઉપ થાય તે ખપાવવામાં રોકાું જોઈએ.
અયાર: તો Mુ ં ઉપમાં જ રોકાયો hં. આ કારના 4વદ: શીમાં Mુ ં મા=ું hં ક:મ ક: તે
વાટ: fહ|\ુ4તાનનાં u ૂખે મરતાં, અરધા ધંધા િવનાનાં બૈરાંને કામ આપી શકાય.
તેઓ કાંતે તે Z ૂતર વણાવું ને તે ખાદ@ લોકોને પહ:રાવવી એ માર@  ૃિ! છે ને
એ ચળવળ છે . રÈ fટયા ૃિ! ક:ટલી સફળ થશે એ તો Mુ ં નથી Sણતો. હaુ તો
મા{ તેનો આરં ભકાળ છે . પણ મને તેમાં " ૂરો િવાસ છે . ગમે તેમ હોય પણ
તેમાં =ુકસાન તો નથી જ. fહ|\ુ4તાનમાં ઉપ થતા કાપડમાં Rટલો વધારો આ
ચળવળથી થાય એટલો લાભ જ છે . એટલે આ યનમાં તમે કહો છો તે દોષ તો
નથી જ.'
'જો એ ર@તે તમે ચળવળ ચલાવતા હો તો માર: કંઈ કહ:વા=ું નથી. આ Gુગમાં
રÈ fટયો ચાલે ક: નહk એ aુદ@ વાત છે . Mુ ં તો તમને સફળતા જ ઇhં hં.'
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42. F

к 

ખાદ@ની ગિત હવે પછ@ ક:મ થઈ એ=ું વણ+ન આ કરણોમાં ન આપી શકાય. તે
તે વ4b ુઓ Sની આગળ ક:મ આવી એટ}ું બતાNયા પછ@ તેના ઇિતહાસમાં
ઉતરવા=ું આ કરણો=ું eે{ નથી. ઊતરવા જતાં તે િવષયો=ું "ુ4તક થઈ પડ:.
સયની શોધ કરતાં વ4b ુઓ મારા વનમાં એક પછ@ એક અનાયાસે ક:મ આવી
રહ@ એટ}ું જ બતાવવાનો અહk આશય છે .
એટલે હવે અસહકારને િવશે થોું કહ:વાનો સમય આNયો ગણાય. dખલાફતની
બાબત અલીભાઈઓ=ું જબરજ4ત ¬દોલન ચાલી જ રKું હb.ું મરMમ
ૂ મૌલાના
અબfદલ બાર@ વગેર: ઉલેમાઓની સાથે આ િવષયમાં i ૂબ ચચા+ થઈ. %ુસલમાન
શાંિતને, અfહ|સાને Bાં લગી પાળ@ શક: એ િવશે િવવેચનો થયાં; ને છે વટ: નÉ@
થGું ક: અ%ુક હદ લગી Gુ ત તર@ક: તેને પાળવામાં બાધ હોય નહk, અને એક
વાર અfહ|સાની િતા કર@ હોય તો તે પાળવા તે બંધાયેલ છે . છે વટ:
અસહકારનો ઠરાવ dખલાફત પfરષદમાં %ુકાયો, ને તે ઘણી ચચા+ઓ પછ@ પસાર
થયો. મને યાદ છે ક: અTલાહાબાદમાં એક વખત આને સા?ુ આખી રાત લગી
સભા ચાલી હતી. હક@મ સાહ:બને શાંિતમય અસહકારની શBતા િવશે શંકા હતી.
પણ તેમની શંકા \ૂર થયા પછ@ તેઓ તેમાં ભQયા, ને તેમની મદદ અ% ૂTય થઈ
પડ@.
યારબાદ ¤ુજરાતમાં પfરષદ થઈ તેમાં Mુ ં અસહકારનો ઠરાવ લાNયો. તેમાં
િવરોધ કરનારની થમ એ દલીલ હતી ક: zયાં લગી મહાસભા અસહકારનો
ઠરાવ ન કર: યાં લગી ાંિતક પfરષદોને ઠરાવ કરવાનો અિધકાર નહોતો. મ1
Z ૂચNGું ક: ાંિતક પfરષદો પાhં પગ}ું ન હઠ@ શક:. આગળ પગલાં ભરવાનો
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બધી પેટા સં4થાઓને અિધકાર છે , એટ}ું જ નહk પણ તેમને fહ|મત હોય તો
તેમનો ધમ+ છે . તેમાં %ુnય સં4થા=ું u ૂષણ વધે છે . ¤ુણદોષ ઉપર પણ સાર@ ને
મીઠ@ ચચા+ થઈ. મતો ગણાયા, ને મોટ@ બMુમતીથી અસહકારનો ઠરાવ પસાર
થયો. આ ઠરાવ પસાર કરવામાં અ³બાસ તૈયબ તથા વTલભભાઈનો મોટો
ફાળો હતો. અ³બાસ સાહ:બ %ુખ હતા અને તેમ=ું વલણ અસહકારના ઠરાવ
તરફ જ ઢળb ું હb.ું
મહાસિમિતએ આ Ùનો િવચાર કરવા મહાસભાની ખાસ બેઠક કલક!ામાં
૧૯૨૦ના સ_ટ: °બર માસમાં ભરવાનો િવચાર કય5. તૈયાર@ઓ બMુ મોટા માણમાં
ંૂ
થઈ. લાલા લજપતરાય %ુખ Xટાયા
હતા. dખલાફત 4પેિશયલ ને કî0ેસ
ં ઈથી ¶ટ@. સUયોનો ને ેeકોનો બMુ મોટો સ%ુદાય એકઠો થયો.
4પેિશયલ %ુબ
મૌલાના શૌકતાલીની માગણીથી મ1 અસહકારના ઠરાવનો %ુસ§ો ર: લગાડ@માં
તૈયાર કય5. આજ લગી મારા %ુસ§ાઓમાં 'શાંિતમય' શ³દ ઘણે ભાગે નહોતો
આવતો. Mુ ં મારા ભાષણોમાં એ શ³દનો ઉપયોગ કરતો. ક:વળ %ુસલમાન
ભાઈઓની સભાઓમાં 'શાંિતમય શ³દથી માર: સમSવવા=ું Mુ ં સમSવી નહોતો
શકતો. તેથી મૌલાના અmુલ કલામ આઝાદ પાસેથી મ1 બીજો શ³દ મા^યો: તેમણે
'બાઅમન' શ³દ આ_યો, અને અસહકારને સા?ુ 'તક: મવાલાત' શ³દ આ_યો.
આમ હaુ ¤ુજરાતીમાં, fહ|દ@માં, fહ|\ુ4તાનીમાં અસહકારની ભાષા મારા મગજમાં
ઘડાઈ રહ@ હતી તેવામાં મહાસભાને સા?ુ ઠરાવ ઘડવા=ું ઉપર માણે માર: હાથે
આNGુ.ં તેમાંથી 'શાંિતમય' શ³દ રહ@ ગયો. મ1 ઠરાવ ઘડ@ને Â:નમાં જ મૌલાના
શૌકતાલીને આપી દ@ધો. મને રાતના Z ૂઝું ક: %ુnય શ³દ 'શાંિતમય' તો રહ@
ગયો છે . મ1 મહાદ: વને દોડાNયા અને કહ:વડાNGું ક: 'શાંિતમય' શ³દ છાપવામાં
ઉમેર:. મને એવો nયાલ છે ક: એ શ³દ ઉમેરાય તે પહ:લાં ઠરાવ છપાઈ ગયો હતો.
િવષયિવચાfરણી સભા તે જ રા{ે હતી, એટલે તેમાં તે શ³દ પાછળથી માર:
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ઉમેરાવવો પડPો હતો. મ1 જોGું ક: જો Mુ ં ઠરાવ લઈને તૈયાર ન થયો હોત તો બMુ
%ુક:લી પડત.
માર@ 4થિત દયાજનક હતી. કોણ સામે થશે ને કોણ ઠરાવ પસંદ કરશે એની મને
ખબર નહોતી. લાલાના વલણ િવશે Mુ ં કqું જ Sણતો નહોતો. ર@ઢા થઈ ગયેલા
યોsાઓ કલક!ામાં હાજર થયા હતા. િવ\ુષી એની બેસટં , પંfડત માલવીય,
િવજયરાઘવાચાય,+ પંfડત મોતીલાલ, દ: શબંI,ુ વગેર: તેઓમાં હતાં.
મારા ઠરાવમાં dખલાફત અને પંSબના અ£યાય " ૂરતી જ અસહકારની વાત હતી.
¡ી િવજયરાઘવાચાયન
+ ે એમાં રસ ન આNયો, એ કહ:: 'જો અસહકાર કરવો તો
અ%ુક અ£યાયને સા?ુ જ શો? 4વરાzયનો અભાવ એ મોટામાં મોટો અ£યાય છે ,
ને તેને સા?ુ અસહકાર થાય.' મોતીલાલને પણ એ દાખલ કરું હb.ું મ1 તરત
જ Z ૂચનાનો 4વીકાર કય5, ને 4વરાzયની માગણી પણ ઠરાવમાં દાખલ કર@.
િવ4તાર" ૂવક
+ ગંભીર ને કંઈક તીખી ચચા+ઓ પછ@ અસહકારનો ઠરાવ પસાર થયો.
મોતીલાલ તેમાં થમ જોડાયા. માર@ સાથેની તેમની મીઠ@ ચચા+ મને હaુ યાદ
ુ ે મનાવવા=ું
છે . કંઈક શ³દફ:રની તેમણે Z ૂચના કર: લી તે મ1 4વીકાર@. દ: શબંIન
ુ ું ½દય અસહકાર તરફ હb,ું પણ તેમની mુs
બીું તેમણે ઝડ_Gું હb.ું દ: શબંI=
એમ Z ૂચવતી હતી ક: અસહકારને S નહk ઝીલે. દ: શબંI ુ અને લાલા
અસહકારમાં " ૂરા તો નાગ"ુરમાં આNયા. આ ખાસ બેઠક વેળા મને લોકમા£યની
ગેરહાજર@ બMુ \્ :ખદાયક થઈ પડ@ હતી. મારો અdભાય આજ લગી એવો છે ક:
તેઓ વતા હોત તો કલક!ાના સંગને વધાવી લેત. પણ તેમ ન થાત ને
તેઓ િવરોધ કરત તોયે તે મને ગમત. Mુ ં એમાંથી શીખત. તેમની સાથે માર:
ં હતો
મતભેદો હમેશાં રહ:તી, પણ તે બધા મીઠા હતા. અમાર@ વચે િનકટ સંબધ
એમ મને તેમણે હમેશાં માનવા દ@Iું 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 b ૂટ@ પડ@.' આ વેળા અસહકાર=ું ¬દોલન
ં ૂ મેળવવાની Mુ ં આશા રાખતો હતો.
"ુરજોરથી ચાલી રKું હb.ું તેમની પાસેથી Mફ
ં થયો યાર: તેઓ કGું વલણ લેત એ તો દº વ
છે વટ: zયાર: અસહકાર " ૂરો % ૂિતªમત
Sણે, પણ એટ}ું Mુ ં Sxું hં ક: Sના ઇિતહાસની આ ભાર: ઘડ@ને વખતે સMન
ુ ે
તેમની હાજર@નો અભાવ સાલતો હતો.
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43. k
મહાસભાની ખાસ બેઠકમાં થયેલ અસહકારના ઠરાવને નાગ"ુરમાં ભરાયેલી
વાિષªક બેઠક: બહાલ રાખવાનો હતો. Rમ કલક!ામાં તેમ નાગ"ુરમાં અસંnય
માણસો એકઠા થયા હતા. હaુ િતિનિધઓની સંnયા ~કાઈ નહોતી, એટલે મને
યાદ છે તે માણે ચૌદ હSર િતિનિધઓ હાજર થયા હતા. લાલાના આ0હથી
ુ પણ
િવ±ાલયો િવશેના ઠરાવમાં એક નાનો ફ:રફાર મ1 કm ૂલ રાnયો. દ: શબંIએ
ુ તે
કંઈક ફ:રફાર કરાNયો હતો. અને છે વટ: શાંિતમય અસહકારનો ઠરાવ સવા+=મ
પસાર થયો.
આ જ બેઠકમાં મહાસભાના બંધારણનો ઠરાવ પસાર કરવાનો હતો. એ બંધારણ
મ1 ખાસ બેઠકમાં રaૂ તો કGુH જ હb.ું તેથી તે ગટ થઈ ચચા+ઈ ગGું હb.ું ¡ી
િવજયરાઘવાચાય+ આ બેઠકના %ુખ હતા. બંધારણમાં િવષયિવચાfરણી સભાએ
એક જ મહવનો ફ:રફાર કય5. મ1 તો િતિનિધઓની સંnયા ૧,૫૦૦ કTપી હતી,
તેને બદલે િવષયિવચાfરણી સભાએ ૬,૦૦૦ કર@. માર@ મા£યતા માણે આ
વગરિવચાGુH પગ}ું હb.ું આટલાં વષ+ના અ=ુભવે પણ મને એ જ લાગે છે . ઘણા
િતિનિધઓથી વધાર: સા?ું કાય+ થાય અથવા Sતવ વધાર: સચવાય એ
કTપના Mુ ં છે ક u ૂલભર: લી મા=ું hં. પંદરસો િતિનિધઓ જો ઉદાર મનના,
Sહકરeક ને ામાdણક હોય તો છ હSર આપiુદ િતિનિધઓ કરતાં
Sતવની વધાર: સાર@ રeા કર: . Sતવ સાચવવાને સા?ુ Sમાં
4વતં{તાની, 4વમાનની અને ઐBની ભાવના અને સારા ને સાચા જ
િતિનિધઓને પસંદ કરવાનો આ0હ હોવો જોઈએ. પણ સંnયા ઉપર મોfહત
થયેલી િવષયિવચાfરણી સભાને તો છ હSરથી પણ વધાર: િતિનિધઓ જોઈતા
હતા. એટલે છ હSરથી માંડ પGુ.ં
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મહાસભામાં 4વરાજના યેય ઉપર ચચા+ થઈ હતી. બંધારણની કલમમાં
સાાzયમાં અથવા તેની બહાર Rમ મળે

તેમ 4વરાજ મેળવવા=ું હb.ું

સાાzયમાં રહ@ને જ 4વરાજ મેળવું એવો પe પણ મહાસભામાં હતો. તે પe=ું
સમથન
+ પંfડત માલવીયા તથા િમ. ઝીણાએ કGુ,H પણ તેમને ઘણા મત ન મળ@
શBા. શાંિત ને સયJપ સાધનો ¾ારા જ 4વરાજ મેળવું એ બંધારણની કલમ
હતી. તે શરતનો પણ િવરોધ થયો હતો. મહાસભાએ તેનો અ4વીકાર કય5 ને
ં
આiું બંધારણ મહાસભામાં Zુદર
ચચા+ થયા પછ@ પસાર થGુ.ં મારો અdભય છે
ક: આ બંધારણનો અમલ ામાdણકપણે ને હ`શથી લોકોએ કય5 હોત તો તેથી S
ભાર: ક:ળવણી પામત ને તેના અમલમાં 4વરાજ મળવાપxું હb ું પણ એ િવષય
અહk 4b ુત નથી.
આ જ સભામાં fહ|\ુ%ુ4લમ ઐB િવશે, ~યજ િવશે ને ખાદ@ િવશે પણ ઠરાવો
થયા. અને યારથી અ4" ૃયતા \ૂર કરવાનો ભાર મહાસભાના fહ|\ુ સUયોએ
ઉપાડPો છે ,

ં ાન fહ|\ુ4તાનના
ને ખાદ@ વડ: મહાસભાએ પોતા=ું અ=ુસધ

હાડિપ|જરની સાથે કGુH છે . dખલાફતના સવાલને ~ગે અસહકાર એ જ fહ|\ુ%ુ4લમ
ઐB સાધવાનો મહાસભાનો મહાન યાસ હતો.

www.mkgandhi.org

Page 617

સયના યોગો અથવા આમકથા

k $7
પણ હવે આ કરણો બંધ કરવાનો સમય આવી પહ`યો છે .
હવે= ું મા?ું વન એટ}ું બIું Sહ:ર થGું ક: કqું S નથી Sણતી એું ભા^યે જ
હોય. વળ@ ૧૯૨૧ની સાલથી Mુ ં મહાસભાના આગેવાનોની સાથે એટલો બધો
ં ને તેમાં
ઓતોત થઈને રો hં ક: એક પણ fક4સા=ું વણ+ન નેતાઓના સંબધ
ં ો હaુ તાS છે . ¡sનંદ,
લાNયા િવના Mુ ં યથાથ+ ન જ કર@ શ[ું. આ સંબધ
દ: શબંI,ુ લાલા અને હક@મસાહ:બ આપણી પાસે નથી, છતાં સ\્ ભા^યે બીS
ઘણા નેતાઓ હaુ મોaૂદ છે . મહાસભાના પfરવતન
+ પછ@નો ઇિતહાસ હaુ ઘડાઈ
રો છે . મારા %ુnય યોગો મહાસભાની મારફતે થયા છે , એટલે તે યોગો=ું
ં ોને વચે લાવવા અિનવાય+ છે . એ Mુ ં િવનયને
વણ+ન કરવામાં નેતાઓના સંબધ
ખાતર પણ હાલ તો ન જ લાવી શ[ું. છે વટમાં, હાલ ચાલતા યોગોને િવષે મારા
િનન+યો િનrયામક ન ગણી શકાય. એટલે આ કરણોને હાલ તો બંધ જ કરવાં
એ મા?ું કત+Nય જણાય છે . માર@ કલમ જ આગળ ચાલવાની ના કહ: છે એમ કMુ ં
તો ચાલે.
વાંચનારની રS લેતાં મને આઘાત પહ`ચે છે . મારા યોગોની માર@ પાસે બMુ
fક|મત છે . તેમને Mુ ં યથાથ+ વણવ
+ ી શBો hં ક: નહk એ Mુ ં નથી Sણતો. યથાથ+
વણ+વવામાં મ1 કચાશ નથી રાખી. સયને મ1 Rું જોGું છે , R માગ- જોGું છે તે
બતાવવાનો મ1 સતત યન કય5 છે , ને વાંચનારને તે વણ+નો આપતાં dચ!શાંિત
ભોગવી છે . ક:મ ક: ટÈઆ¬થી વાંચનારને સય અને અfહ|સાને િવષે વધાર: આ4થા
બેસે એવી મ1 આશા રાખી છે .
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સયથી dભ કોઈ પરમેર હોય એું મ1 નથી અ=ુભNGુ.ં સયમય થવાને સા?ુ
અfહ|સા એ જ એક માગ+ છે , એમ આ કરણોને પાને પાને ન દ: ખાGું હોય તો આ
યન Nયથ+ સમaુ ં hં. યન Nયથ+ હો, પણ વચન Nયથ+ નથી. માર@ અfહ|સા
સાચી તોયે કાચી છે , અ" ૂણ+ છે . તેથી માર@ સયની ઝાંખી હSરો Z ૂરજને એકઠા
કર@એ તોપણ R સયJપી Z ૂરજના તેજ=ું " ૂ?ું માપ ન મળ@ શક: એવા Z ૂરજના
એક fકરણમા{ના દશન
+ Jપ જ છે . એ=ું સં" ૂણ+ દશ+ન સં" ૂણ+ અfહ|સા િવના અશB
છે , એટ}ું તો Mુ ં મારા આજ લગીના યોગોને ~તે અવય કહ@ શ[ું hં.
આવા Nયાપક સયનારાયણનાં યe દશન
+ ને સા?ુ વમા{ની યે આમવb ્
ેમની પરમ આવયકતા છે . અને તે કરવાને ઇછનાર મ=ુtય વનના એક
પણ eે{ની બહાર નથી રહ@ શકતો. તેથી જ સયની માર@ " ૂS મને
ં નથી એમ
રાzયકરણમાં ખ1ચી ગઈ છે . ધમ+ને રાzયકરણની સાથે સંબધ
કહ:નાર ધમ+ને Sણતો નથી એમ કહ:તાં મને સંકોચ નથી થતો, એમ કહ:વામાં Mુ ં
અિવનય નથી કરતો.
આમqુs િવના વમા{ની સાથે ઐB ન જ સધાય. આમqુs િવના
અfહ|સાધમ=
+ ું પાલન સવ+થા અસંભિવત છે . અqુsામા પરમામાનાં દશ+ન કરવા
અસમથ+ છે , એટલે વનમાગ+નાં બધાં eે{ોમાં qુsની આવયકતા છે . એ qુs
ં છે ક: એકની
સાય છે , ક:મ ક: Nય ત અને સમtટની વચે એવો િનકટ સંબધ
qુs અનેકની qુs બરાબર થઈ પડ: છે . અને Nય તગત યન કરવાની શ ત
સયનારાયણે સMન
ુ ે જ£મથી જ આપી છે .
પણ આ qુsનો માગ+ િવકટ છે એમ Mુ ં તો િતeણ અ=ુભું hં. qુs થું એટલે
મનથી, વચનથી અને કાયાથી િનિવªકાર થુ,ં રાગ¾ેષાfદરfહત થુ.ં એ
િનિવªકારતાને પહ`ચવાને િતeણ મથતા છતાં Mુ ં પહ`યો નથી, તેથી લોકની
4b ુિત મને ભોળવી શકતી નથી, એ 4b ુિત ઘણી વેળા ડંખે છે . મનના િવકારોને
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તવા જગતને શGુsથી તવા કરતાંયે મને કfઠન લાગે છે . fહ|\ુ4તાનમાં
આNયા પછ@ પણ Mુ ં મારામાં સંતાઈ રહ:લા િવકારોને જોઈ શBો hં, શરમાયો hં,
પણ હાય5 નથી. સયના યોગો કરતાં મ1 રસ }ટં ૂ àો છે , આR }ટં ૂ @ રો hં. પણ
Mુ ં Sxું hં ક: માર: હaુ િવકટ માગ+ કાપવાનો છે . તેને સા?ુ માર: q ૂ£યવb ્ બનવા=ું
છે . મ=ુtય zયાં લગી 4વેછાએ પોતાને સMુથી છે Tલો ન % ૂક: યાં લગી તેની
%ુ ત નથી. અfહ|સા એ નતાની પરાકાtઠા છે . અને એ નતા િવના %ુ ત કોઈ
કાળે નથી એ અ=ુભવિસs વાત છે . એ નતાની ાથન
+ ા કરતો, તેમાં જગતની
મદદ યાચતો અયાર: તો આ કરણોને બંધ ક?ું hં.
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