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પ્રકાશકન ુું નનવેદન
ગાાંધીજીની આત્મકથા પછી જેનો નાંબર આવે એવુાં પુસ્િક, આત્મકથા પેઠે
જ મ ૂળ ગુજરાિીમાાં િેમણે લખેલો દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો આ
ઈતિહાસ છે . આ ગ્રાંથનુાં એટલુાં જ મહત્ત્વ નથી. ગાાંધીજીના ઘડિરનો સૌથી
મહત્ત્વપ ૂણણ સમય અને સત્યાગ્રહની િેમની શોધનો સમય

–

આનો ઇતિહાસ

પણ એમની જ કલમેથી આ ચોપડીમાાં મળે છે . જ્યારે જ્યારે પોિાના
આત્માના ઊંડાણમાાં જઈને જેવા-તવચારવાનુાં આવે, ત્યારે ઘણીખરી વખિ
િેઓશ્રી આફ્રિકાના પોિાના જીવનકાળની વાિો અને અનુોવો યાદ કરિા..
આ પુસ્િક આવા મહત્ત્વવાળો ઈતિહાસ છે . િેનો આ રીિનો ખ્યાલ
વાચકવગણ પર જોઈએ િેટલો પડયો નથી, એ આ ચોપડીની અત્યાર સુધીની
ખપિ પરથી જણાઈ આવે છે . આ ચોપડીની આ ત્રીજી આવ ૃતિ છે . અત્યાર
સુધીમાાં િેની ૩,પ૦૦ નકલો ખપી છે . િે પ ૂરી થવાથી આ િેની નવી અને
સક્ષચત્ર આવ ૃતિ કાઢી છે . ગાાંધીજીએ લખેલાનુાં પુનમુદ્ર
ણ ણ આ છે ; કેમ કે એમાાં
િો સુધારો સાંોવી ન શકે. પરાં ત ુ પ્રકાશન દૃષ્ટટએ એક-બે ફેરફારો એમાાં કયાણ
છે , િે નોંધવા જેઈએ.
આ ઇતિહાસ, આત્મકથા પેઠે જ, 'નવજીવન'માાં સાપ્િાફ્રહક માળા િરીકે
લખાયો હિો અને િે પછી પુસ્િકરૂપે બહાર પાડેલો. પહેલી વાર િે બે છૂટા
ોાગમાાં બહાર પાડયો હિો. આ આવ ૃતિમાાં બાંને ોાગ ોેગા એક ગ્રાંથ રૂપે
આપ્યા છે અને િેમાાં નવ ક્ષચત્રો ઉમેરવામાાં આવયાાં છે .૧
શ્રી વાલજીોાઈ દે સાઈએ આ પુસ્િકનો અંગ્રેજી અનુવાદ કયો છે . િે કરિી
વખિે 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'ની જૂની ફાઈલો ફેંદી, કેટલીય તવગિોની
ચોકસાઈ કરી જોિાાં જયાાં જયાાં સુધારાવધારા કરવા જરૂરી લાગ્યા ત્યાાં કયાણ
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હિા; અને એ અનુવાદ ગાાંધીજી પાસે િપાસાવી લીધો હિો. એટલે એ
સુધારાવધારા આ આવતૃ િમાાં યથાસ્થાને કરી લેવામાાં આવયા છે .
ઈતિહાસની મહત્ત્વની િારીખવારી છે વટે આપી હોય િો અભ્યાસીને
ઉપયોગી થાય. િે દૃષ્ટટએ પફ્રરતશટટ રૂપે િે આપવામાાં આવી છે .
એ ઉપરાાંિ એક બાબિ િરફ ધ્યાન ખેંચવાનુાં રહે છે . શ્રી રાવજીોાઈ
મક્ષણોાઈ પટેલ આ સત્યાગ્રહની લડિના એક સૈતનક હિા. િેમણે િે
વખિનાાં પોિાનાાં સાંસ્મરણો

'ગાાંધીજીની

સાધના' રૂપે લખ્યાાં છે , િેની

પ્રસ્િાવનામાાં િેમણે એક બાબિનો ઉલ્લેખ કયો છે , િે આ પુસ્િકમાાં પા.
ર૮૬-૮૮ ઉપર આવિી, પ ૂવણ બા ત્યાાંની લડિમાાં કેવી રીિે જોડાયાાં, એ
હકીકિને અંગે છે . િેમાાં શ્રી રાવજીોાઈએ િેમની પ્રસ્િાવનામાાં નીચે પ્રમાણે
લખ્્ુાં છે
“આ

:

નવી આવ ૃતિમાાં, પ ૂ. બાના અવસાન પછી, એક પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થિ થયેલો

િે સાંબધ
ાં ે સ્પટટિા કરવાની જરૂર છે
"દ૦

:

આ૦ની છે લ્લી લડિમાાં પ ૂ૦ બા જોડાય િે માટે બાપુજીએ કરે લા

પ્રયત્ન તવશે 'શુો શરૂઆિ' એ પ્રકરણ તવશે કાંઈક સ્પટટિા કરવાની જરૂર છે .
‘દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ’માાં બાપુજીએ કાાંઈક જુદુાં લખ્્ુાં છે કે
સત્યાગ્રહની લડિમાાં સ્ત્રીઓને સામેલ કરવાનો તવચાર થિાાં શ્રી છગનલાલ
ગાાંધીનાાં

પત્ની

કાશીબહેનને

અને

શ્રી

મગનલાલ

ગાાંધીનાાં

પત્ની

સાંિોકબહેનને પ્રથમ વાિ કરી અને િેમને િૈયાર કયાણ, અને પછી બા િેમાાં
સામેલ થયાાં. પણ આ પ્રકરણો પ્રતસદ્ધ કરિાાં પહેલાાં બાપુજી પાસે હુાં વાાંચી
ગયો, ત્યારે બાપુજીની સરિચ ૂક તવશે મેં િેમનુાં ધ્યાન ખેંચ્ુાં અને ઉપરના
પ્રકરણ તવશે મેં ખાિરી આપી. બાપુજી પણ તવમાસણમાાં પડયા અને બાની
સાિી ઉપરથી તનણણય કરવાનુાં ધા્ુું, બાને બોલાવયાાં અને અમારી બાંનેની
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વાિ િેમની પાસે મ ૂકી. બાએ જણાવ્ુાં કે, 'રાવજીોાઈની બધી વાિ સાચી
છે . એ િો જાણે કાલે સવારે જ બડ્ુાં હોય એવુાં મને સ્પટટ યાદ છે .' આ
ઉપરથી બાપુજીએ જણાવ્ુાં કે, િો િો મારી સરિચ ૂક થઈ છે . િે પુસ્િકની
નવી આવ ૃતિમાાં િે ભ ૂલ સુધારવી રહી."
વાચક જોશે કે, શ્રી રાવજીોાઈ આ પ્રસાંગ તવશે િેમની ઉપર કહેલી
ચોપડીમાાં 'શુો શરૂઆિ' નામે પ્રકરણમાાં જે લખે છે , િેમાાં ગાાંધીજીએ
લખેલાથી જુદી હકીકિ આવે છે . િે ોાગ આ આવ ૃતિમાાં અંિે પફ્રરતશટટ

–

ર

િરીકે આપ્યો છે . એ પ્રમાણે નવી આવ ૃતિમાાં સુધારવાનુાં ગાાંધીજીએ
તવચારે લ,ુાં પરાં ત ુ િે િો હવે કેમ કરીને બને? એટલે આ તનવેદનમાાં એ િરફ
વાચકનુાં ધ્યાન ખેંચીને સાંિોષ માડયો છે . વાચકને ોલામણ છે કે , આ ોાગ
વાાંચિી વખિે િે શ્રી રાવજીોાઈએ એ પ્રસાંગ તવશે આપેલો ક્ષચિાર
પફ્રરતશટટ

–

રમાાં ઉિાયો છે િે જુએ.

ગાાંધીજીનુાં આ પુસ્િક શાળા-મહાશાળાઓમાાં િથા સામાડય વાચકોમાાં
પણ વધુ આવકારને પામશે, અને કેવળ સાફ્રહત્ય

–

દૃષ્ટટએ પણ આ મૌક્ષલક

ઇતિહાસ-ગ્રાંથની કદર હવે થશે, એવી આશા છે .
૨૮–૩–'પ૦
૧ મોંઘવારીને કારણે ક્ષચત્રો આપ્યાાં નથી.
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પ્રાસ્તાનવક
૧
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદીઓની સત્યાગ્રહની લડિ આઠ વષણ ચાલી.
'સત્યાગ્રહ '

શબ્દ િે લડિને અંગે શોધાયો ને યોજાયો. એ લડિનો ઇતિહાસ

મારે હાથે લખાય એમ હુાં ઘણા વખિ થયાાં ઈચછિો હિો. કેટલુકાં િો હુાં જ
ુ ી થઈ એ િો લડાઈનો ચલાવનાર જ જાણી
લખી શકુાં. કઈ વસ્ત ુ કયા હેતથ
શકે. અને મોટા પાયા ઉપર રાજ્યપ્રકરણી િેત્રમાાં આ અખિરો પહેલો જ
હિો એટલે એ સત્યાગ્રહના તસદ્ધાાંિનો તવકાસ લોકો જાણે , એ ગમે િે પ્રસાંગે
આવશ્યક ગણાય.
પણ આ વેળા િો ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં સત્યાગ્રહનુાં તવશાળ િેત્ર છે . તવરમગામની
જકાિની નાનીસરખી લડિથી િેનો અતનવાયણ ક્રમ શરૂ થયો છે .
તવરમગામની જકાિની લડિમાાં તનતમિ વઢવાણનો સાધુચફ્રરિ પરગજુ
દરજી મોિીલાલ હિો. તવલાયિથી આવેલો ૧૯૧૫ની સાલમાાં હુાં કાફ્રઠયાવાડ
જિો હિો. ત્રીજા વગણમાાં હિો. વઢવાણ સ્ટે શને આ દરજી પોિાની નાનીશી
ટુકડી લઈને આવયો હિો. િેણે તવરમગામની થોડી વાિ કરી મને કહ્ુ:ાં
'આ

દુ:ખનો ઈલાજ કરો. કાફ્રઠયાવાડમાાં જડમ લીધો છે એ સફળ કરો.'

િેની આંખમાાં દૃઢિા ને કરુણા બાંને હિાાં.
મેં પ ૂછ્ુાં : 'િમે જેલ જવા િૈયાર છો?'
તુરિ જવાબ મળ્યો : 'અમે ફાાંસી જવા િૈયાર છીએ.'
હુાં : 'મને જેલ જ બસ છે , પણ જોજો તવશ્વાસઘાિ ન થાય.'
મોિીલાલ બોલ્યો : 'એ િો અનુોવે ખબર પડશે.'
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હુાં રાજકોટ પહોંચયો, વધારે તવગિો મેળવી, સરકારની સાથે પત્રવયવહાર
શરૂ કયો. બગસરા વગેરેનાાં ોાષણોમાાં તવરમગામની જકાિ તવશે સત્યાગ્રહ
કરવો પડે િો કરવા િૈયાર રહેવાની સ ૂચના કરી. એ ોાષણ સરકારી દફિરે
િેની વફાદાર છૂપી પોલીસે પહોંચાડ્ુ,ાં પહોંચાડનારે સરકારની સેવા કરી ને
કોમની પણ અજાણિાાં સેવા કરી. છે વટે લૉડણ ચેમ્સફડણની સાથે િે તવશે વાિ
થઈ ને િેમણે આપેલ ુાં વચન પાળ્્ુ.ાં બીજાઓએ પ્રયાસ કરે લો હુાં જાણુાં છાં,
પણ આમાાંથી સત્યાગ્રહ થશે એવો સાંોવ હિો િેથી જકાિ રદ થઈ એવો
મારો દૃઢ અક્ષોપ્રાય છે .
તવરમગામ પછી ક્ષગરમીટનો કાયદો. એ રદ કરવાને સારુ ખ ૂબ પ્રયાસ
થયા હિા. િે લડિને સારુ જાહેર ચળવળ સારી પેઠે થઈ હિી. મુબઈમાાં
ાં
થયેલી સોામાાં ક્ષગરમીટ બાંધ કરવાની િારીખ ૩૧મી જુલાઈ, ૧૯૧૭
ઠરાવવામાાં આવી હિી. િે િારીખ કેમ મુકરર થઈ િેનો ઈતિહાસ અહીં ન
અપાય. િે લડિને અંગે વાઈસરૉય પાસે પહેલ ુાં બહેનોનુાં ડેપ્ ્ુટેશન ગ્ુ.ાં
િેમાાં મુખ્ય પ્રયાસ કોનો હિો એ લખ્યા તવના ન જ રહી શકાય.
ક્ષચરસ્મરણીય બહન જાઈજી તપટીટનો એ પ્રયાસ હિો. એ લડિમાાં પણ
કેવળ સત્યાગ્રહની િૈયારીથી જ તવજય થયો, પણ િેને અંગે જાહેર
ચળવળની જરૂર હિી એ ોેદ યાદ રાખવા જોગ છે . ક્ષગરમીટનો અટકાવ
તવરમગામની જકાિ કરિાાં વજનદાર હિો. લૉડણ ચેમ્સફડૅ રૉલેટ એકટ પછી
ભ ૂલો કરવામાાં મણા નથી રાખી. છિાાં િે શાણા વાઈસરૉય હિા એમ મને
હજુયે લાગે છે . તસતવલ સતવિસના સ્થાયી અમલદારોના પાંજામાાંથી છે વટ
લગી કયો વાઈસરૉય બચી શકે ?
ત્રીજી લડિ ચાંપારણની. િેનો તવગિવાર ઇતિહાસ રાજેડદ્રબાબુએ લખ્યો
છે . આમાાં સત્યાગ્રહ કરવો પડયો. કેવળ િૈયારીથી બસ ન હતુ,ાં પણ સામેના
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પિનો સ્વાથણ કેટલો બધો હિો ! ચાંપારણમાાં લોકોએ શાાંતિ કેટલી જાળવી એ
નોંધવા યોગ્ય છે . નેિાઓએ બધાએ મનથી, વચનથી ને કાયાથી સાંપ ૂણણ
શાાંતિ જાળવી એનો હુાં સાિી છાં. િેથી જ આ સૈકાઓનો સડો છ માસમાાં
નાબદ થયો.
ચોથી લડિ અમદાવાદના તમલમજૂર ોની. િેનો ઇતિહાસ ગુજરાિ ન જાણે
િો કોણ જાણે? મજૂરોની કેવી શાાંતિ! નેિાઓને તવશે મારે કાંઈ કહેવ ુાં હોય?
છિાાં આ જીિને મેં સદોષ ગણી છે , કેમ કે મજૂરોની ટેક જાળવવા સારુ
થયેલો મારો ઉપવાસ માક્ષલકો પર દબાણરૂપ હિો. િેમની અને મારી
વચચેનો સ્નેહ ઉપવાસની અસર િેઓની ઉપર પાડે જ. એમ છિાાં લડિનો
સાર િો ચોખ્ખો છે . મજૂરો શાાંતિથી ટકી રહે િો િેમની જીિ થાય જ ને
િેઓ માક્ષલકોનાાં મન હરણ કરે . િેઓ માક્ષલકોનાાં મન હરણ નથી કરી શકયા,
કેમ કે મજૂરો મન, વચન, કાયાથી તનદોષ - શાાંિ ન ગણાય. િેઓ કાયાથી
શાાંિ રહ્યા એ પણ ઘણુાં મનાય.
પાાંચમી લડિ ખેડાની. આમાાં બધા નેિાઓએ કેવળ સત્ય જાળવ્ુાં એમ
હુાં નથી કહી શકિો, શાાંતિ િો જળવાઈ રૈ યિવગન
ણ ી શાાંતિ કાંઈક મજૂરોના
જેવી કેવળ કાતયક જ હિી. િેથી માત્ર માન જ રહ્ુ.ાં લોકોમાાં ોારે જાગૃતિ
આવી, પણ ખેડાએ પ ૂરો શાાંતિપાઠ નહોિો લીધો; મજૂરો શાાંતિનુાં શુદ્ધ સ્વરૂપ
સમજ્યા નહોિા; િેથી રોલેટ એકટના સત્યાગ્રહ વેળા લોકોને સહન કરવુાં
પડ્ુ,ાં મારે મારી ફ્રહમાલય જેવડી ભ ૂલ કબ ૂલ કરવી પડી ને ઉપવાસ કરવાકરાવવા પડયા.
છઠ્ઠી લડિ રૉલેટ કાયદાની. િેમાાં આપણામાાં રહેલા દોષો ઊોરાઈ
આવયા. પણ મ ૂળ પાયો સાચો હિો. દોષો માત્ર કબ ૂલ કયાણ; પ્રાયતિિ ક્ુ.ું
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રૉલેટ કાયદાનો અમલ િો કદી ન થઈ શકયો ને છે વટે એ કાળો કાયદો રદ
પણ થયો. એ લડિે આપણને મોટો પાઠ આપ્યો.
સાિમી ક્ષખલાફિ, પાંજાબ ને સ્વરાજની લડિ. િે ચાલી રહી છે . િેમાાં
એક પણ સત્યાગ્રહી સાબ ૂિ રહે િો તવજય છે જ એ મારો તવશ્વાસ અડગ છે .
પણ ચાલુ લડિ મહાોારિ છે . િેની િૈયારી અતનચછાએ કેમ થઈ િેનો
ક્રમ હુાં આપી ગયો છાં. તવરમગામની જકાિ વખિે મને શી ખબર કે બીજી
લડિો લડવાની રહેશે? તવરમગામની પણ મને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં થોડી જ
ખબર હિી? સત્યાગ્રહની એ ખ ૂબી છે . િે આપણી પાસે આવી પડે છે , િેને
શોધવા જવુાં પડત ુાં નથી. એ િેના તસદ્ધાાંિમાાં જ રહેલો ગુણ છે , જેમાાં કાાંઈ
છૂપુાં નથી, જેમાાં કાાંઈ ચાલાકી કરવાપણુાં નથી રહેત,ુાં જેમાાં અસત્ય િો હોય જ
ુ િો અનાયાસે જ આવે છે ; અને ધમી િેને સારુ હાંમેશાાં
નહીં, એવુાં ધમણ્દ્ધ
ુ નથી. ધમ્
ુ નો રચનાર
િૈયાર જ હોય છે . પ્રથમથી રચવુાં પડે િે ધમ્
ણ દ્ધ
ણ દ્ધ
અને ચલાવનાર ઈશ્વર છે . િે ્ુદ્ધ ઈશ્વરને નામે જ ચાલી શકે અને જ્યારે
સત્યાગ્રહીના બધા પાયા ઢીલા થઈ જાય છે , િે છે ક તનબણળ બને છે , ચોમેર
અંધકાર વયાપે છે , ત્યારે જ ઈશ્વર સહાય કરે છે . મનુટય જ્યારે રજકણથી
પણ પોિાને નીચો માને છે ત્યારે ઈશ્વર સહાય કરે છે . તનબણળને જ રામ બળ
આપે છે .
આ સત્યનો અનુોવ િો આપણને થવાનો છે િેથી દક્ષિણ આફ્રિકાનો
ઇતિહાસ આપણને મદદરૂપ છે એમ હુાં માનુાં છાં.
જે જે અનુોવો આપણને આજ લગી ચાલુ લડિમાાં થયા છે િેને લગિા
અનુોવો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં થયેલા વાાંચનાર જોશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના
સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ આપણને એ પણ બિાવશે કે હજી સુધી આપણી
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લડિમાાં તનરાશાનુાં કારણ એક પણ નથી. તવજયને સારુ કેવળ આપણી
યોજનાને દૃઢિાપ ૂવણક વળગી રહવાની જ જરૂર છે .
આ પ્રસ્િાવના હુાં જૂહુમાાં લખી રહ્યો છાં. ઇતિહાસનાાં ૩૦ પ્રકરણો યરોડા
જેલમાાં લખ્યાાં. હુાં બોલિો ગયો ને ોાઈ ઇડદુલાલ યાક્ષિકે લખ્યાાં. બાકીનાાં
હવે પછી લખવા ધારાંુ છાં. જેલમાાં મારી પાસે આધારોને સારુ પુસ્િક ન હિાાં.
અહીં પણ િે એકઠાાં કરવા હુાં ઇચછિો નથી. તવગિવાર ઈતિહાસ આપવાને
સારુ મને અવકાશ નથી અને નથી ઉત્સાહ કે ઈચછા. ચાલુ લડાઈમાાં
મદદરૂપ થઈ પડે અને નવરાશવાળા સાફ્રહત્યતવલાસીના હાથથી એ ઇતિહાસ
તવગિવાર લખાય િો િેના કાયણમાાં મારો પ્રયત્ન સુકાનરૂપ થઈ પડે એ
આશય છે . જોકે આધાર તવના લખેલી વસ્તુ છે િોપણ િેમાાં એક પણ
હકીકિ બરોબર નથી અથવા એક પણ જગ્યાએ અતિશયોસ્તિ છે એમ કોઈ
ન સમજે એવી તવનાંિી છે .
જુ હ,ૂ બુધવાર ,
સાં. ૧૯૮૦, ફાગણ વદ ૧૩,
ઈ. સ. ૧૯૨૪, ૨ જી એતપ્રલ
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૨
વાાંચનાર જાણે છે કે દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ ઉપવાસાફ્રદ
કારણોને લીધે હુાં ચાલુ નહોિો રાખી શકયો. િે હવે પાછો આ અંકથી શરૂ કરાંુ
છાં. મારી ઉમેદ છે કે હુાં િે હવે તનતવિઘ્નેને પ ૂરો કરી શકીશ.
એ ઈતિહાસનાાં સ્મરણો ઉપરથી હુાં જોઉં છાં કે, આપણી આજની સ્સ્થતિમાાં
એક પણ વસ્ત ુ એવી નથી કે જેનો અનુોવ નાના પાયા ઉપર દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં મને ન થયો હોય. આરાં ોનો એ જ ઉત્સાહ , એ જ સાંપ, એ જ
આગ્રહ; મધ્યમાાં એ જ તનરાશા, એ જ અણગમો, આપસઆપસમાાં ઝઘડા ને
દ્વેષાફ્રદ; િેમ છિાાં મ ૂઠીોર લોકોમાાં અતવચળ શ્રદ્ધા, દૃઢિા, ત્યાગ, સફ્રહટણુિા
િેમ જ અનેક પ્રકારની ધારે લી-અણધારે લી મુસીબિો. ફ્રહિંદની લડિનો
અંતિમ કાળ બાકી છે . એ અંતિમ કાળની હુાં િો જે સ્સ્થતિ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં
અનુોવી ચ ૂકયો છાં, િેની જ આશા અહીં પણ રાખુાં છાં. દક્ષિણ આફ્રિકાની
લડિનો અંતિમ કાળ વાાંચનાર હવે પછી જોશે. િેમાાં કેવી રીિે વણમાગી
મદદ આવી પડી, લોકોમાાં કેવી રીિે અનાયાસે ઉત્સાહ આવયો અને છે વટે
ફ્રહિંદીઓની સાંપ ૂણણ જીિ કેવી રીિે થઈ, એ બધુાં વાાંચનાર જેશે.
અને જેમ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િેમ અહીં થશે એવો મારો દૃઢ તવશ્વાસ છે .
કેમ કે િપિયાણ પર, સત્ય પર, અફ્રહિંસા પર મારી અડગ શ્રદ્ધા છે . હુાં અિરશ:
માનનારો છાં કે સત્યનુાં સેવન કરનારની આગળ આખા જગિની સમ ૃદ્ધદ્ધ ખડી
થાય છે ને િે ઈશ્વરનો સાિાત્કાર કરે છે . અફ્રહિંસાના સાતનધ્યમાાં વેરોાવ
નથી રહી શકિો, એ વાકય પણ હુાં અિરે અિર ખરાંુ માનુાં છાં. દુુઃખ સહન
કરનારાઓને કશુાં અશકય નથી હોત ,ુાં એ સ ૂત્રનો હુાં ઉપાસક છાં. આ ત્રણે
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ુ નો મેળ હુાં કેટલાયે સેવકોમાાં જાઉં છાં. િેઓની સાધના તનટફળ ન જ
વસ્તઓ
થાય એવો મારો તનરપવાદ અનુોવ છે .
પણ કોઈ કહેશે કે, દક્ષિણ આફ્રિકામાાંની સાંપ ૂણણ જીિનો અથણ િો એ જ કે
ફ્રહિંદીઓ હિા િેવા થઈને બેઠા. આવુાં કહેનાર અિાની કહેવાય. જો દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં લડિ ન લડાઈ હો િો આજે દક્ષિણ આફ્રિકામાાંથી જ નહીં પણ
બધાાં અંગ્રેજી સાંસ્થાનોમાાંથી ફ્રહિંદીઓનો પગ નીકળી ગયો હોિ ને િેની ોાળ
સરખી પણ ન લેવાઈ હોિ. પણ આ જવાબ પ ૂરિો અથવા સાંિોષકારક ન
ગણાય. એવી દલીલ પણ થઈ શકે કે , જે સત્યાગ્રહ ન થયો હોિ પણ લેવાય
િેટલુાં કામ સમજૂિીથી લઈને બેસી ગયા હોિ િો આજે જે સ્સ્થતિ છે િે ન
હોિ. આ દલીલમાાં જોકે કાાંઈ વજૂદ નથી છિાાં જ્યાાં કેવળ દલીલોના અને
અનુમાનોના જ પ્રયોગ થાય ત્યાાં કોની દલીલ કે કોનાાં અનુમાનો ઉિમ એ
કોણ કહે? અનુમાનો કાઢવાનો સહુને હક છે . ઉિર ન દઈ શકાય એવી વાિ
િો એ છે કે જે શસ્ત્ર વડે જે વસ્ત ુ લેવાય િે જ શસ્ત્ર વડે િે વસ્ત ુ રાખી
શકાય.
'કાબે

અજુન
ણ લફ્રાં ૂ ટયો વહી ધનુટય વહી બાણ.'

જે અજુને
ણ તશવજીને હરાવયા, કૌરવોનો મદ ઉિાયો, િે જ અજુન
ણ જ્યારે
કૃટણરૂપી સારતથરફ્રહિ થયો ત્યારે એક લટાં ૂ ારાની ટોળીને પોિાના ગાાંડીવ
ધનુટયથી ન હરાવી શકયો ! િેવ ુાં જ દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદવાસીઓનુાં છે . હજુ
િો ઝૂઝી રહ્યા છે . પણ જે સત્યાગ્રહ વડે િેઓ જીત્યા, િે શસ્ત્ર જે ખોઈ બેઠા
હોય િો િેઓ અંિે બાજી હારી જવાના. સત્યાગ્રહ િેમનો સારતથ હિો ને િે
જ સારતથ િેમને સહાય કરી શકે િેમ છે .
नवजीवन, પ-૭-૧૯૨૫
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ુ મણણકા
અનક્ર


પ્રકાશકનુાં તનવેદન



પ્રાસ્િાતવક
પ્રથમ ખુંડ

૧. ભ ૂગોળ
૨. ઇતિહાસ
૩. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદીઓનુાં આગમન
૪. મુસીબિોનુાં તસિંહાવલોકન (નાિાલ)
૫. મુસીબિોનુાં તસિંહાવલોકન (ચાલુ)(ટ્રાડસવાલ અને બીજા સાંસ્થાનો)
૬. ફ્રહિંદીઓએ શુાં ક્ુ?ું
૭. ફ્રહિંદીઓએ શુાં ક્ુ?ું (ચાલુ)
૮. ફ્રહિંદીઓએ શુાં ક્ુ?ું (ચાલુ) (તવલાયિનો સાંબધ
ાં )
૯. બોઅર લડાઈ
૧૦. લડાઈ પછી
૧૧. તવવેકનો બદલો

–

ખ ૂની કાયદો

૧૨. સત્યાગ્રહનો જડમ
૧૩. સત્યાગ્રહ તવ. પૅતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ
૧૪. તવલાયિમાાં ડેપ્્ુટેશન
૧૫. વક્ર રાજનીતિ અથવા િક્ષણક હષણ
૧૬. અહમદ મહમદ કાછક્ષલયા
૧૭. પહેલી ફૂટ
૧૮. પહેલો સત્યાગ્રહી કેદી
૧૯. 'ઇષ્ડડયન ઓપીતનયન'
૨૦. પકડાપકડી
૨૧. પહેલી સમાધાની
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૨૨. સમાધાનીનો તવરોધ - મારી ઉપર હુમલો
૨૩. ગોરા સહાયકો
૨૪. અંિરની તવશેષ મુસીબિો
દ્વિતીય ખુંડ
૧. જનરલ સ્મટ્સનો તવશ્વાસઘાિ ( ?)
૨. લડિની પુનરાવ ૃતિ
૩. મરજજયાિ પરવાનાની હોળી
૪. કોમ ઉપર નવા મુદ્દાનો આરોપ
૫. સોરાબજી શાપુરજી અડાજક્ષણયા
૬. શેઠ દાઉદ મહમદ વગેરેન ુાં લડિમાાં દાખલ થવુાં
૭. દેશતનકાલ
૮. ફરી ડેપ્્ુટેશન
૯. ટૉલ્સ્ટોય ફામણ-૧
૧૦. ટૉલ્સ્ટોય ફામણ-ર
૧૧. ટૉલ્સટોય ફામણ-૩
૧૨. ગોખલેનો પ્રવાસ
૧૩. ગોખલેનો પ્રવાસ (ચાલુ)
૧૪. વચનોાંગ
૧૫. તવવાહ િે તવવાહ નહીં
૧૬. સ્ત્રીઓ કેદમાાં
૧૭. મજૂરોની ધારા
૧૮. ખાણના માક્ષલકો પાસે અને પછી
૧૯. ટ્રાડસવાલમાાં પ્રવેશ
૨૦. ટ્રાડસવાલમાાં પ્રવેશ (ચાલુ)
૨૧. બધા કેદમાાં
૨૨. કસોટી
૨૩. અંિનો આરાં ો
www.mkgandhi.org

Page 12

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

૨૪. પ્રાથતમક સમાધાની
૨૫. પત્રોની આપલે
૨૬. લડિનો અંિ


ઉપસાંહાર



પફ્રરતશટટ ૧



પફ્રરતશટટ ૨



સ ૂક્ષચ
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દણિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈનતહાસ

પ્રથમ ખુંડ
૧. ભ ૂગોળ
આફ્રિકા એ દુતનયાના મોટામાાં મોટા ખાંડોમાાંનો એક છે . ફ્રહિંદુસ્િાન પણ
એક ખાંડ જેવડો મુલક ગણાય છે છિાાં આફ્રિકામાાંથી, કેવળ િેત્રફળની
દષ્ટટએ ચાર અથવા પાાંચ ફ્રહિંદુસ્િાન થાય , િેમાાં દક્ષિણ આફ્રિકા એટલે
આફ્રિકાનો છે ક દક્ષિણ તવોાગ. ફ્રહડદુસ્િાનની જેમ આફ્રિકા પણ દ્વીપકલ્પ છે .
એટલે દક્ષિણ આફ્રિકાનો મોટો ોાગ સમુદ્રથી વીંટળાયેલો છે . આફ્રિકા તવશે
સામાડય ખ્યાલ એવો રહેલો છે કે ત્યાાં વધારે માાં વધારે ગરમી પડે છે , અને
એક દષ્ટટએ એ વાિ સાચી છે . ભ ૂમધ્યરે ષા આફ્રિકાની વચમાાંથી જાય છે
અને એ રે ષાની આસપાસની ગરમીનો ખ્યાલ ફ્રહિંદુસ્િાનના રહનારાઓને
આવી ન શકે. છે ક ફ્રહિંદુસ્િાનની દક્ષિણે જે ગરમીનો અનુોવ આપણે કરીએ
છીએ િે ભ ૂમધ્યરે ષાની પાસેની ગરમીનો થોડો ખ્યાલ આપણને આપે છે .
પણ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િેમાાંન ુાં કાંઈ જ નથી, કેમ કે એ ોાગ ભ ૂમધ્યરે ષાથી
ઘણો દૂર છે . ત્યાાંના ઘણા ોાગની હવા એટલી બધી સુદર
ાં
છે અને એવી
સમશીિોટણ છે કે ત્યાાં ્ુરોપની કોમો સુખેથી ઘર કરી શકે છે . ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં
આમ બનવુાં િેઓને સારુ લગોગ અશકય છે . વળી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં તિબેટ
અથવા કાશ્મીરની જેમ મોટા ઊંચા પ્રદે શો છે , છિાાં તિબેટ અથવા
કાશમીરની જેમ દસથી ચૌદ હજાર ફૂટ ઊંચા નથી એટલે ત્યાાંની હવા સ ૂકી
અને સહન થઈ શકે એવી ઠાંડી રહે છે અને િેથી જ દક્ષિણ આફ્રિકાનો
કેટલોક પ્રદે શ િયથી પીડાિા રોગીઓને સારુ અત્્ુિમ ગણાય છે . િેવા
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ોાગમાાંનો એક ોાગ દક્ષિણ આફ્રિકાની સુવણણપરુ ી જોહાતનસબગણ છે , જે
જમીનના ટુકડા ઉપર જોહાતનસબગણ આબાદ થ્ુાં છે એ ટુકડો આજથી
પચાસ વષણ પહેલાાં કેવળ વેરાન અને સ ૂકા ઘાસવાળો જ હિો. પણ જ્યારે
ત્યાાં સોનાની ખાણોની શોધ થઈ ત્યારે જાદુથી હોય નહીં િેમ ત્યાાં ટપોટપ
ઘરો બાંધાવા માાંડયાાં, અને આજે ત્યાાં તવશાળ સુશોક્ષોિ બાંગલાઓ છે . ત્યાાંના
ધતનક માણસોએ પોિાને ખચે દક્ષિણ આફ્રિકાના ફળદ્ર ુપ ોાગોમાાંથી
અને ્ુરોપમાાંથી પણ એક એક ઝાડના પાંદર પાંદર રૂતપયા ખચીને ઝાડો
માંગાવી ત્યાાં વાવયાાં છે . પાછળનો ઈતિહાસ નહીં જાણનાર મુસાફરને આજે
એમ જ લાગે કે ત્યાાં એ ઝાડ જમાનાઓ થયાાં હોવાાં જોઈએ.
દક્ષિણ આફ્રિકાના બધા તવોાગો અહીંયાાં આપવા હુાં ધારિો નથી, પણ જે
તવોાગોને આપણા તવષયની સાથે સાંબધ
ાં છે િેન ુાં જ કાંઈક વણણન આપુાં છાં.
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં બે હકૂમિ છે : ૧. ક્ષિફ્રટશ અને ર. પોટણુ ગીઝ પોટણુ ગીઝ ોાગ
ડેલાગોઆ બે કહેવાય છે , અને િે ફ્રહિંદુસ્િાનથી જિાાં દક્ષિણ આફ્રિકાનુાં પહેલ ુાં
બાંદર ગણાય. ત્યાાંથી નીચે ઊિરીએ એટલે નાિાલ, પહેલ ુાં ક્ષિફ્રટશ સાંસ્થાન
આવે છે . િેન ુાં બાંદર પોટણ નાિાલ કહેવાય છે , પણ આપણે િેને ડરબનને
નામે ઓળખીએ છીએ અને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પણ િે સામાડય રીિે એ જ
નામે ઓળખાય છે . નાિાલનુાં એ મોટામાાં મોટુાં શહેર છે . નાિાલની
રાજધાની પીટરમાફ્રરત્સબગણને નામે ઓળખાય છે અને િે ડરબનથી અંદર
જિાાં લગોગ સાઠ માઈલને અંિરે સમુદ્રસપાટીથી આશરે બે હજાર ફૂટની
ઊંચાઈએ આવેલ ુાં છે . ડરબનનાાં હવાપાણી કાંઈક મુબઈને
ાં
મળિાાં ગણાય.
મુબ
ાં ઈના કરિાાં ત્યાાંની હવામાાં ઠાંડક કાંઈક વધારે ખરી. નાિાલને છોડીને
અંદર જિાાં ટ્રાડસવાલ આવે છે , જેની જમીન આજે દુતનયાને વધારે માાં વધારે
સોનુાં આપે છે . ત્યાાં થોડાાં વરસ પહેલાાં હીરાની ખાણો પણ મળી આવી
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જેમાાંથી પ ૃથ્વીનો મોટામાાં મોટો હીરો૧ નીકળ્યો. કોફ્રહન ૂર કરિાાં મોટો હીરો
રતશયાની પાસે ગણાય છે . િેન ુાં નામ ખાણના માક્ષલકના નામ ઉપરથી
રાખવામાાં આવ્ુાં છે અને િે કક્ષલનન હીરો કહેવાય છે . પણ જોહાતનસબગણ
સુવણણપરુ ી હોવા છિાાં અને હીરાની ખાણો પણ િેની પાસે જ હોવા છિાાં એ
ટ્રાડસવાલની રાજધાની નથી. ટ્રાડસવાલની રાજધાની તપ્રટોફ્રરયા છે . એ
જોહાતનસબગથ
ણ ી છત્રીસ માઈલ દૂર છે , અને ત્યાાં મુખ્યત્વે કરીને રાજદ્વારી
માણસો અને િેને લગિી વસ્િી વસે છે . િેથી િેન ુાં વાિાવરણ પ્રમાણમાાં
શાાંિ ગણાય, જ્યારે

જોહાતનસબગણન ુાં અતિશય અશાાંિ ગણાય.

જેમ

ફ્રહિંદુસ્િાનના કોઈ શાાંિ ગામડામાાંથી કે કહો િો નાના સરખા શહેરમાાંથી
મુબ
ાં ઈ પહોંચિાાં ત્યાાંની ધમાલથી અને અશાાંતિથી માણસ અકળાઈ જાય,
િેમ તપ્રટોફ્રરયાથી જનારને જોહાતનસબગણનો દે ખાવ લાગે , જોહાતનસબગણના
શહેરીઓ ચાલિા નથી પણ દોડિા જેવા લાગે છે એમ કહીએ િો
અતિશયોસ્તિ ન ગણાય. કોઈને કોઈની િરફ જોવા જેટલો અવકાશ હોિો
નથી, અને સહુ કેમ વધારે માાં વધારે ધન થોડામાાં થોડા વખિમાાં મેળવી શકે
એ જ તવચારમાાં ગરક થઈ ગયેલા જોવામાાં આવે છે

!

ટ્રાડસવાલને છોડીને

હજી અંિરમાાં જ પતિમ િરફ આપણે જઈએ િો ઓરે ડજ િી સ્ટેટ અથવા
ઑરાં જજયાનુાં સાંસ્થાન આવે છે . એની રાજધાની બ્લ ૂમફૉંટીન છે . એ અતિશય
શાાંિ અને નાનકડુાં શહર છે . ઑરાં જજયામાાં ખાણો જેવુાં કાાંઈ નથી. ત્યાાંથી થોડા
કલાકની જ રે લની મુસાફરીથી આપણે કેપ કોલોનીની સરહદ પર પહોંચી
જઈએ છીએ. કેપ કૉલોની મોટામાાં મોટુાં સાંસ્થાન છે . િેની રાજધાની િેમ જ
મોટામાાં મોટુાં બાંદર કેપટાઉનને નામે ઓળખાય છે . ત્યાાં જ કે પ ઓફ ગુડ
હોપ નામની ભ ૂતશર આવેલી છે . ગુડ હોપ એટલે શુો આશા. વાસ્કો ડી ગામા
જયારે પોટણુ ગલથી ફ્રહિંદુસ્િાનની શોધ પર નીકળી પડયો ત્યારે િેણે અહીં
બાંદર કરે લ ુાં અને અહીં િેને આશા બાંધાઈ કે હવે િો અવશ્ય પોિાની મુરાદ
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બર આવશે. િેથી આ જગ્યાને ‘શુો આશાની ભ ૂતશર’ એવુાં નામ આપ્્ુ.ાં આ
ચાર મુખ્ય ક્ષિફ્રટશ સાંસ્થાનો ઉપરાાંિ ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિના

“રિણ”

નીચે

કેટલાક પ્રદે શ છે , જયાાં દક્ષિણ આફ્રિકાના ્ુરોતપયનોના આગમન પહેલાાંના
વિનીઓ વસે છે . દક્ષિણ આફ્રિકાનો મુખ્ય ધાંધો ખેિી જ ગણાય. ખેિીને
સારુ એ ઉિમ મુલક છે . કેટલાક ોાગો િો અતિશય ફળદ્ર ુપ અને
રક્ષળયામણા છે . અનાજમાાં મોટામાાં મોટો અને સહેલાઈથી ઊગનારો પાક
મકાઈનો છે , અને મકાઈ એ દક્ષિણ આફ્રિકાના હબસી વિનીઓનો મુખ્ય
ખોરાક છે . કેટલાક ોાગમાાં ઘઉં પણ પાકે છે . ફળોને સારુ દક્ષિણ આફ્રિકા
પાંકાયેલ છે . નાિાલમાાં ઘણી જાિનાાં અને ઘણાાં સરસ કેળાાં, પપૈયાાં અને
અનનાસ પાકે છે , અને િે એટલા જથ્થામાાં કે ગરીબમાાં ગરીબ માણસને પણ
િે મળી શકે છે . નાિાલ િેમ જ બીજાાં સાંસ્થાનોમાાં નારાં ગી , સાંિરાાં, “પીચ”
અને “એતપ્રકોટ' (જરદાળુ) એટલા બધા જથામાાં પાકે છે કે હજારો માણસો
સામાડય મહેનિ કરે િો દે હાિોમાાં િે વગર પૈસે મેળવી શકે છે . કેપ કોલોની
િો લીલી દ્રાિ અને “પ્લમ' (એક જાિનુાં મોટુાં બોર)ની ભ ૂતમ છે . ત્યાાંના જેવી
દ્રાિ બીજે ઠેકાણે ોાગ્યે જ પાકિી હોય અને મોસમમાાં એની ફ્રકમ
િં િ એટલી
નજીવી હોય છે કે ગરીબ માણસ પણ એ પેટ ોરીને ખાઈ શકે. જ્યાાં જ્યાાં
ફ્રહિંદુસ્િાનીઓની વસ્િી હોય ત્યાાં આંબો ન હોય એ બનવુાં મુશ્કેલ.
ફ્રહિંદુસ્િાનીઓએ આંબાની ગોટલીઓ વાવી. પફ્રરણામે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ઠીક
પ્રમાણમાાં આંબા પણ મળી શકે છે અને િેમાાંની કેટલીક જાિ મુબઈની
ાં
આફૂસ પાયરી સાથે જરૂર હરીફાઈ કરી શકે. ોાજીપાલો પણ એ રસાળ
ભ ૂતમમાાં પુટકળ પાકે છે અને રતસયા ફ્રહિંદીઓએ ફ્રહિંદુસ્િાનનો લગોગ બધો
ોાજીપાલો ત્યાાં ઉગાડેલો છે એમ કહી શકાય.
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ઢોરઢાાંખર પણ ઠીક જથામાાં છે એમ ગણાય. ગાયો, બળદો ફ્રહિંદુસ્િાનનાાં
ગાય બળદ કરિાાં વધારે કદાવર અને વધારે જોરાવર હોય છે . ગૌરિાનો
દાવો કરનાર ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં અનેક ગાયો અને બળદો ફ્રહિંદુસ્િાનનીં વસ્િી જેવાાં
જ દૂબળાાં જોઈને હુાં શરમાયો છાં , અને મારાંુ હૃદય અનેક વાર રડ્ુાં છે .
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં દૂબળી ગાય ને દૂબળા બળદ જોયાાં હોય એવુાં સ્મરણ
નથી, જોકે લગોગ મારી આંખો ઉઘાડી રાખીને હુાં બધા ોાગમાાં ફરે લો છાં.
કુદરિે

પોિાની

બીજી

બક્ષિસોની

સાથે

આ

ભ ૂતમને

સ ૃષ્ટટસૌંદયણથી

શણગારવામાાં મણા નથી રાખી. ડરબનનુાં દૃશ્ય ઘણુાં સુદર
ાં
ગણાય છે , પણ
કેપ કૉલોની એનાથી પણ ચડી જાય છે . કેપટાઉન એ 'ટેબલ માઉડટન'
નામના નીચા નહીં િેમ જ અતિ ઊંચા નહીં એવા પહાડની િળે ટીએ આવેલ ુાં
છે . દક્ષિણ આફ્રિકાને પ ૂજનારી એક તવદુષી બાઈ એ પહાડ તવશેના પોિાના
કાવયની અંદર કહે છે કે જે અલૌફ્રકકિા ટેબલ માઉડટનમાાં િેણે અનુોવી છે
િેવી િેણે બીજા કોઈ પહાડમાાં નથી અનુોવી અતિશયોસ્તિ ોલે હોય છે
એમ હુાં માનુાં છાં. પણ આ તવદુષી બાઈની એક વાિ મને ગળે ઊિરી. એ કહે
છે કે ટેબલ માઉડટન કેપટાઉનતનવાસીના તમત્રનો અથણ સારે છે , એ બહુ ઊંચો
નહીં હોવાથી ક્ષબહામણો નથી લાગિો. લોકોને િેન ુાં દૂરથી જ પ ૂજન નથી
કરવુાં પડતુ,ાં પણ એ પહાડમાાં જ પોિાનાાં ઘર કરીને વસે છે , અને કેવળ
દફ્રરયાફ્રકનારે હોવાથી સમુદ્ર પોિાના સ્વચછ જળથી હાંમેશાાં િેન ુાં પાદપ ૂજન
કરે છે અને ચરણામ ૃિ પીએ છે . તનોણય થઈને બાળકો અને વ ૃદ્ધ સ્ત્રીઓ િેમ
જ પુરુષો લગોગ આખા પહાડમાાં ફરી શકે છે , અને હજારો શહેરીઓના
અવાજથી આખો પહાડ પ્રતિફ્રદન ગુજી
ાં ઊઠે છે . એમાાં તવશાળ ઝાડો , સુગધ
ાં ી
અને રાં ગબેરાંગી પુટપો આખા પહાડને એટલો બધો શણગારે છે કે માણસને
જોિાાં અને ફરિાાં ત ૃપ્પ્િ જ ન થાય.
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દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ગાંગા-જમનાની સાથે સરખામણી કરી શકાય એવી
મોટી નદીઓ નથી. થોડીઘણી છે િે પ્રમાણમાાં નાની ગણાય. એ દે શમાાં ઘણે
ઠેકાણે નદીનાાં પાણી પહોંચિાાં જ નથી. ઉચચ પ્રદે શોમાાં નહેરો પણ કયાાંથી
લઈ જઈ શકાય? અને જયાાં દફ્રરયા જેવી નદીઓ ન હોય ત્યાાં નહેરો કયાાંથી
હોઈ શકે? દક્ષિણ આફ્રિકામાાં જ્યાાં જ્યાાં પાણીની િાંગી કુદરિે કરી મ ૂકી છે
ત્યાાં પાિાક્ષળયા કૂવા ખોદીને િેમાાંથી ખેિરોને પાઈ શકાય એટલુાં પાણી
પવનચકકીઓ અને વરાળયાંત્રોની મારફિે ખેંચવામાાં આવે છે . ખેિીને
ત્યાાંની સરકાર િરફથી પુટકળ મદદ મળે છે . ખેડૂિોને સલાહ આપવાને
સરકાર ખેિીના તવિાનશાસ્ત્રીઓ મોકલે છે . ઘણે ઠેકાણે સરકાર પ્રજાને અથે
ખેિીના અનેક અખિરાઓ કરે છે . નમ ૂનાનાાં ખેિરો રાખે છે , લોકોને ઢોરની
અને ક્ષબયાાંની સગવડ કરી આપે છે , ઘણે ઓછે દામે પાિાક્ષળયા કૂવા શરાવી
આપે છે અને િેન ુાં મ ૂલ્ય હપિાઓથી ોરી આપવાની સગવડ ખેડૂિોને દે છે .
એ જ પ્રમાણે ખેિરોને સરકાર લોખાંડના કાાંટાળા વાળાની વાડ પણ કરાવી
આપે છે .
દક્ષિણ આફ્રિકા ભ ૂમધ્યરે ષાથી દક્ષિણે છે અને ફ્રહિંદુસ્િાન ઉિરે છે િેથી
ત્યાાંન ુાં બધુાં વાિાવરણ ફ્રહિંદીઓને અવળુાં લાગે. એટલે ત્યાાંની ઋતુઓ પણ
અવળી. જેમ કે આપણે ત્યાાં ઉનાળો હોય ત્યારે ત્યાાં તશયાળો હોય. વરસાદનો
ચોકકસ તનયમ છે એમ નહીં કહી શકાય. ગમે ત્યારે આવે. વરસાદનુાં
સામાડય પ્રમાણ વીસ ઈંચથી વધુ નહીં હોય.
૧ 'કક્ષલનન” હીરાનુ ાં વજન ૩૦૦૦ કે રેટ , એટલે ૧૫/૩ એવોપોઈઝ પાઉડ છે , જ્યારે કોફ્રહન ૂરનુ ાં હાલ
લગોગ ૧૦૦ કે રેટ , અને રતશયાના િાજના હીરા 'ઓલેફ”નુ ાં લગોગ ર૦૦ કે રેટ વજન છે .
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૨. ઇનતહાસ
આફ્રિકાની ભ ૂગોળ પર દષ્ટટપાિ કરિાાં જે તવોાગો આપણે જોઈ ગયા
એ કાંઈ અસલથી જ છે એમ વાાંચનારા ન જ માને છે ક પુરાિન કાળમાાં
ત્યાાંની વસ્િી કયા લોકોની હશે એ ચોક્કસ રીિે નકકી નથી કરી શકા્ુ.ાં
્ુરોતપયન લોકો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસ્યા િે વખિે ત્યાાં હબસીઓ હિા આ
હબસીઓ અમેફ્રરકામાાં ગુલામીનો કેર વિણિો હિો િે વખિે િેમાાંથી નાસીને
કેટલાક દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસ્યા એમ મનાય છે . િેઓ જુદી જુદી જાિથી
ઓળખાય છે , જેવા કે ઝૂલુ, સ્વાઝી, બસ ૂટો, બેકવાના વગેરે.... િેઓની
ોાષામાાં પણ ોેદ હોય છે . આ હબસીઓ જ દક્ષિણ આફ્રિકાના મ ૂળ
વિનીઓ ગણાય. પણ દક્ષિણ આફ્રિકા એટલો બધો મોટો દે શ છે કે હાલની
હબસીઓની વસ્િી છે િેના કરિાાં વીસત્રીસ ગણી વસ્િી િેમાાં સુખેથી સમાઈ
શકે. ડરબનથી કેપટાઉન રે લ રસ્િે જિાાં લગોગ ૧,૮૦૦ માઈલની મુસાફરી
છે . દફ્રરયારસ્િે પણ ૧,૦૦૦ માઈલથી ઓછાં અંિર નથી. આ ચાર
સાંસ્થાઓનુાં િેત્રફળ ૪,૭૩,૦૦૦ ચોરસ માઈલ છે .
આ તવશાળ પ્રદે શમાાં હબસીઓની વસ્િી સન ૧૯૧૪માાં લગોગ પચાસ
લાખ અને ગોરાઓની વસ્િી લગોગ િેર લાખ હિી. હબસીઓમાાં ઝૂલુ
વધારે માાં વધારે કદાવર અને રૂપાળા ગણી શકાય.

“રૂપાળા”

તવશેપણ

હબસીઓને તવશે મેં ઈરાદાપ ૂવણક વાપરે લ ુાં છે . સફેદ ચામડી અને અક્ષણયાળા
નાકમાાં આપણે રૂપનુાં આરોપણ કરીએ છીએ; આ વહમ જે ઘડીોર બાજુએ
મ ૂકીએ િો ઝૂલુને ઘડીને િહ્માએ કાંઈ કચાશ રાખી હોય એમ આપણને નહીં
લાગે. સ્ત્રી અને પુરુષો બાંને ઊંચાાં અને ઊંચાઈના પ્રમાણમાાં તવશાળ
છાિીવાળાાં હોય છે . આખા શરીરના સ્ના્ુ રીિસર ગોઠવાયેલા અને ઘણા
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મજબ ૂિ હોય છે . એની તપિંડલીઓ અને બાહુ માાંસથી ોરે લાાં હાંમશ
ે ાાં ગોળાકાર
જ જોવામાાં આવે છે . સ્ત્રી અથવા પુરુષ વાાંકાાં વળીને કે ખાંધ કાઢીને ોાગ્યે જ
ચાલિાાં જેવામાાં આવશે. હોઠ અવશ્ય મોટા અને જાડા હોય છે , પણ આખા
શરીરના આકારના પ્રમાણમાાં હોઈ જરાયે બેડોળ છે એમ હુાં િો નહીં કહ.ુાં
આંખ ગોળ અને િેજસ્વી હોય છે . નાક ચપટુાં અને મોટા મોઢાને શોોે એવુાં
મોટુાં જ હોય છે , અને િેના માથાના ગુચ
ાં ક્ષળયા વાળ િેની સીસમ જેવી કાળી
અને ચળકિી ચામડીની ઉપર શોોી નીકળે છે . જો આપણે કોઈ ઝૂલુને
પ ૂછીએ કે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસિી કોમોમાાં સહુથી વધારે રૂપાળા એ કોને
ગણશે િો એ દાવો િે પોિાની જાિને સારુ જ કરશે, અને િેમાાં હુાં િેન ુાં
જરાયે અિાન નહીં જોઉં. જે પ્રયત્ન સેડડો ઈત્યાફ્રદ આજે ્ુરોપમાાં િેમના
શાક્ષગદોના બાહુ, હાથ વગેરે અવયવો કેળવવાને કરે છે િેમાાંના કાંઈ જ
પ્રયત્ન તવના કુદરિી રીિે જે આ કોમના અવયવ ઘટ્ટ અને સુદર
ાં
આકારે
બાંધાયેલા જોવામાાં આવે છે . ભ ૂમધ્યરે ષાની નજદીક રહેનારી વસ્િીની
ચામડી કાળી જ હોવી જોઈએ એ કુદરિી તનયમ છે . અને કુદરિ જે જે ઘાટ
ઘડે છે િેમાાં સૌંદયણ જ હોય છે એવુાં આપણે માનીએ િો સૌંદયણ તવશેના
આપણા સાાંકડા અને એકદે શીય તવચારોમાાંથી બચી જઈએ. એટલુાં જ નહીં
પણ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં કેટલેક અંશે આપણને આપણી પોિાની જ ચામડી જે
કાળાશ પડિી હોય િો જે અણછાજિાાં શરમ અને અણગમો ઊપજે છે
િેમાાંથી પણ આપણે મુતિ થઈએ.
આ હબસીઓ ઘાસમાટીના ગોળ કૂબાઓ(ઝાંપડાાંઓ)માાં વસે છે . એ
કૂબાને એક જ ગોળ દીવાલ હોય છે અને ઉપર ઘાસનુાં છાપરાંુ . અંદર એક
થાાંોલાની ઉપર છાપરાનો આધાર હોય છે . વાાંકા વળીને જ જઈ શકાય
એવો એક નીચો દરવાજે િે જ હવાની આવજાનુાં સાધન. િેને બારણુાં ોાગ્યે
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જ હોય છે . આપણી જેમ એ લોકો પણ દીવાલ અને ોોંયને માટી અને
લાદછાણથી લીંપે છે , એમ ગણાય છે કે આ લોકો કાંઈ પણ ચોરસ ચીજ
બનાવી શકિા નથી. પોિાની આંખને કેવળ ગોળ વસ્ત ુ જોવા-બનાવવામાાં
જ કેળવી છે . કુદરિ ભ ૂતમતિની સીધી લીટીઓ, સીધી આકૃતિઓ બનાવિી
જોવામાાં આવિી નથી. અને આ તનદોષ કુદરિનાાં બાળકોનુાં િાન કુદરિના
િેમના અનુોવના ઉપર આધાર રાખનારાંુ હોય છે .
પોિાના આ માટીના મહેલમાાં રાચરચીલુાં પણ એને લગતુાં જ હોય.
્ુરોપનો સુધારો દાખલ થયો િેના પહેલાાં િો િેઓ પહેરવા-ઓઢવા, સ ૂવાબેસવાને સારુ ચામડાનો ઉપયોગ કરિા. ખુરશી, ટેબલ, પેટી ઈત્યાફ્રદ રાખવા
જેટલી જગ્યા પણ એ મહેલમાાં ન જ હોય, અને આજ પણ નથી હોિાાં, એમ
ધણે ોાગે કહી શકાય. હવે િેઓએ ઘરમાાં કામળીઓ દાખલ કરે લી છે .
ક્ષિફ્રટશ સિા દાખલ થઈ િેની પહેલાાં સ્ત્રીપુરુષો લગોગ નગ્નાવસ્થામાાં જ
ફરિાાં. હાલ પણ દે હાિોમાાં ઘણા એ જ પ્રમાણે વિે છે . ગુહ્ય ોાગોને એક
ચામડાથી ઢાાંકે છે . કોઈ એટલો પણ ઉપયોગ ન કરે .. પણ આનો અથણ કોઈ
વાાંચનાર એવો ન કરે કે િેથી એ લોકો પોિાની ઈંફ્રદ્રયોને વશ નથી રાખી
શકિા. જયાાં ઘણો સમુદાય એક રૂફ્રઢને વશ થઈને વિણિો હોય ત્યાાં બીજા
સમુદાયને એ રૂફ્રઢ અયોગ્ય લાગિી હોય છિાાં પહેલાની દષ્ટટમાાં મુદ્દલ દોષ
ન હોય એ િદ્દન સાંોતવિ છે . આ હબસીઓ એકબીજાની િરફ જોયાાં કરવાને
નવરા હોિા જ નથી. શુકદે વજી જયારે નગ્નાવસ્થામાાં નાહિી સ્ત્રીઓની
વચચે થઈને ચાલ્યા ગયા ત્યારે ન એમના મનમાાં જરાયે તવકાર થયો, ન એ
તનદોષ સ્ત્રીઓને જરા પણ િોો થયો, ન જરાયે શરમ જેવુાં લાગ્્ુ,ાં એમ
ોાગવિકાર કહે છે અને િેમાાં મને કાંઈ જ અમાનુષી નથી લાગત.ુાં
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં આજે આપણામાાંનો કોઈ પણ એટલી સ્વચછિા એવે અવસરે ન
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અનુોવી શકે એ કાંઈ મનુટયજાિની પતવત્રિાની હદ નથી, પણ આપણા
પોિાના દુોાણગ્યની તનશાની છે . આમને આપણે જગલી
ાં
ગણીએ છીએ િે
આપણા અક્ષોમાનનો પડઘો છે . આપણે માનીએ છીએ એવા િેઓ જગલી
ાં
નથી.
આ હબસીઓ જ્યારે શહરમાાં આવે છે ત્યારે િેઓની સ્ત્રીઓને સારાંુ એવો
કાયદો છે કે િેઓએ છાિીથી ગોઠણ સુધીનો ોાગ ઢાાંકવો જ જોઈએ. િેથી
એ સ્ત્રીઓને અતનચછાએ પણ િેવ ુાં વસ્ત્ર વીંટાળવુાં પડે છે , અને િેને અંગે
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં એ માપના કપડાનો બહોળો ઉઠાવ થાય છે અને એવી
લાખો કામળો કે ચાદરો ્ુરોપથી દર વષે આવે છે . પુરુષોને કેડેથી ગોઠણ
સુધી પોિાના અવયવો

:

ઢાાંકવાની ફરજ છે , િેથી િેઓએ િો ્ુરોપનાાં

ઊિરે લાાં કપડાાં પહેરવાની પ્રથા દાખલ કરી દીધેલી છે અને એમ નથી
કરિા િે નેફાવાળી ચડ્ડીઓ પહેરે છે . આ બધાાં કપડાાં ્ુરોપથી જ આવે છે .
એઓનો મુખ્ય ખોરાક મકાઈ અને મળે ત્યારે માાંસ. મસાલા વગેરેથી
િેઓ સદોાગ્યે કેવળ અજાણ્યા છે . એમના ખોરાકમાાં મસાલા હોય અથવા
િો હળદરનો રાં ગ પણ ચડેલો હોય િો િેઓ નાક મરડશે, અને જે કેવળ
જગલી કહેવાય છે એ િો એને અડકશે પણ નહીં. મકાઈ આખી બાફેલી અને
સાથે થોડુાં મીઠુાં લઈને એકીવખિે એક શેર ખાઈ જવી એ સામાડય ઝૂલુને
માટે જરાયે નવાઈની વાિ ન ગણાય. મકાઈનો આટો પીસીને પાણીમાાં
ઉકાળી ઘેસ બનાવી ખાઈને સાંિોષ માને છે . જ્યારે જ્યારે માાંસ મળી શકે
ત્યારે કાચુાં અથવા પાકુાં બાફેલ ુાં અથવા ભ ૂજેલુાં માત્ર મીઠાની સાથે ખાઈ જાય
છે . ગમે િે પ્રાણીનુાં માાંસ ખાિાાં િેને આંચકો નહીં આવે.
િેઓની ોાષા જાતિના નામની જ હોય છે . લેખનકળા ગોરાઓએ જ
દાખલ કરી છે . હબસી કક્કા જેવી વસ્ત ુ નથી. રોમન ક્ષલતપમાાં હાલ હબસી
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ોાષાઓમાાં બાઈબલ વગેરે પુસ્િકો છપાયાાં છે . ઝૂલુ ોાષા અત્યાંિ મધુર છે .
ઘણાખરા શબ્દોને છે ડે “આ”નો ઉચચાર હોય છે , િેથી ોાષાના અવાજ કાનને
હળવા અને મધુર લાગે છે . શબ્દોમાાં અથણ અને કાવય બાંને રહેલાાં છે એમ મેં
વાાંચ્ુાં છે ને સાાંોળ્્ુાં છે , જે થોડા શબ્દોનુાં મને અનાયાસે િાન મળ્્ુાં િે
ઉપરથી ોાષા તવશેનો ઉપરનો મિ મને યોગ્ય જણાયો છે . શહેરો વગેરેનાાં
નામો ્ુરોતપયનોએ પાડેલાાં જે મેં આપ્યાાં છે િે બધાાંનાાં મધુર અને કાવયમય
હબસી નામો છે જ. મને યાદ નહીં હોવાથી હુાં િે નથી આપી શકયો.
હબસીઓનો ધમણ ક્ષિસ્િી પાદરીઓના મિ પ્રમાણે િો કાંઈ જ ન હિો અને
નથી એમ કહેવાય. પણ ધમન
ણ ો તવસ્િીણણ અથણ લઈએ િો કહી શકાય કે પોિે
નથી ઓળખી શકિા એવી અલૌફ્રકક શસ્તિને િેઓ જરૂર માને છે અને પ ૂજે
છે , એ શસ્તિથી ડરે છે પણ ખરા. શરીરનાશની સાથે મનુટયનો સવણથા નાશ
નથી થિો એમ પણ િેઓને ઝાાંખ ુાં ઝાાંખ ુાં ોાસે છે , જે નીતિને આપણે ધમન
ણ ો
પાયો ગણીએ િો િેઓ નીતિ માનનારા હોઈ ધમી પણ ગણી શકાય. સાચ
અને જૂઠનો િેમને પ ૂરો ખ્યાલ છે . પોિાની સ્વાોાતવક અવસ્થામાાં જેટલે
દરજજે િેઓ સત્યને જાળવે છે િેટલે દરજજે ગોરાઓ અથવા આપણે
જાળવીએ છીએ કે નહીં એ શકોરે લી વાિ છે . દે વળો વગેરે િેઓને હોિાાં
નથી. બીજી પ્રજાઓની જેમ િેઓમાાં પણ ઘણી જાિના વહેમો જોવામાાં આવે
છે . વાાંચનારને આિયણ થશે કે શરીરની મજબ ૂિીમાાં જગિમાાં કોઈ પણ
કોમથી ન ઊિરે એવી આ કોમ ખરે એટલી મોળી છે કે ગોરા બાળકને જુએ
િોપણ ડરે છે . જે કોઈ િેની સામે ફ્રરવૉલ્વર િાકે િો કાાં િો િે ોાગી જશે
અથવા િો એવો મ ૂઢ બની જશે કે િેનામાાં ોાગવાની િાકાિ પણ નહીં રહે.
આનુાં કારણ િો છે જ. મ ૂઠીોર ગોરાઓ આવી જગી
ાં અને જગલી
ાં
કોમને વશ
કરી શક્યા છે એ કોઈ જાદુ હોવુાં જોઈએ એમ િેને ઠસી ગ્ુાં છે . િેને
ોાલાનો અને િીરકામઠાનો ઉપયોગ િો સારી રીિે આવડિો હિો. િે િો
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છીનવી લેવામાાં આવયાાં છે . બાંદૂક િો કોઈ ફ્રદવસ ન જોયેલી, ન ફોડેલી. જેને
નથી દીવાસળી લગાવવી પડિી, નથી હાથની આંગળી ચલાવવા તસવાય
બીજી કાંઈ ગતિ કરવી પડિી, છિાાં એક નાની સરખી ભગળીમાાં
ાં ૂ
થી એકાએક
અવાજ નીકળે છે , ોડકો જોવાય છે અને ગોળી વાગી િણમાત્રમાાં માણસના
પ્રાણ જાય છે એ િેનાથી સમજી શકાત ુાં નથી. એથી એ સદાય એ વસ્ત ુ
વાપરનારના ડરથી બેબાકળો રહે છે . િેણે અને િેના બાપદાદાઓએ
અનુોવ્ુાં છે કે એવી ગોળીઓએ અનેક તનરાધાર અને તનદોષ હબસીઓના
પ્રાણ લીધા છે . િેન ુાં કારણ િેઓમાાં ઘણા આજ લગી પણ જાણિા નથી.
આ કોમમાાં ધીમે ધીમે “સુધારો” પ્રવેશ કરિો જાય છે . એક િરફથી ોલા
પાદરીઓ િેઓ સમજયા છે િે રૂપમાાં ઈશુ ક્ષિસ્િનો સાંદેશો િેઓને પહોંચાડે
છે . િેઓને સારુ તનશાળ ખોલે છે , અને સામાડય અિરિાન આપે છે . એમના
પ્રયત્નથી કેટલાક ચાફ્રરત્ર્યવાન હબસીઓ પણ િૈયાર થયા છે . પણ ઘણા
જેઓ અત્યાર સુધી અિરિાનની ખામીને લીધે, સુધારાના પફ્રરચયને
અોાવે, અનેક અનીતિઓમાાંથી મુતિ હિા િેઓ આજ પાખાંડી પણ બડયા છે .
સુધારાના પ્રસાંગમાાં આવેલા હબસીમાાંથી ોાગ્યે જ કોઈ દારૂની બદીમાાંથી
બચયા હોય અને િેઓના મસ્િાન શરીરમાાં જ્યારે દારૂનો પ્રવેશ થાય છે
ત્યારે િેઓ કેવળ દીવાના બને છે અને ન કરવાનુાં બધુાં કરી નાખે છે .
સુધારો વધવો એટલે હાજિો વધવી એ િો બે -ને બે ચાર જેવો સીધો મેળ
છે . હાજિો વધારવાને અથે કહો , બધાને માથાવેરો, કૂબાવેરો આપવો પડે છે .
એ વેરો નાખવામાાં ન આવે િો આ પોિાનાાં ખેિરોમાાં રહેનારી કોમ ોોંયની
અંદર સેંકડો ગજ ઊંડી ખાણોમાાં સોનુાં કે હીરા કાઢવાને ઊિરે નહીં અને જે
ખાણોને સારુ એમની મજૂરી ન મળી શકે િો સોનુાં અથવા િો હીરા પ ૃથ્વીનાાં
આંિરડાાંમાાં જ રહી જાય. િેમ જ ્ુરોપતનવાસીઓને નોકરવગણ પણ િેઓની
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ઉપર કર નાખ્યા તવના મળવો મુશ્કેલ છે . પફ્રરણામ એ આવ્ુાં છે કે ખાણોની
અંદર કામ કરિા હજારો હબસીઓને બીજાાં દરદોની સાથે એક જાિનો
િયરોગ પણ થાય છે કે જે “માઈનસણ થાઈતસસ'ને નામે ઓળખાય છે , િે
રોગ પ્રાણહર છે . િેના પાંજામાાં આવયા પછી થોડા જ ઊગરી શકે છે . આવા
હજારો માણસો એક ખાણની અંદર રહે. પોિાનાાં બાળબચચાાં સાથે ન હોય
એવી સ્સ્થતિમાાં એ કેટલો સાંયમ જાળવી શકે એ વાાંચનાર સહેજે તવચારી
શકશે. િેને પફ્રરણામે થિાાં દરદોના પણ આ લોકો ોોગ થઈ પડે છે . દક્ષિણ
આફ્રિકાના તવચારશીલ ગોરાઓ પણ આ ગાંોીર પ્રશ્નનો તવચાર નથી કરિા
એમ નથી. િેઓમાાંના કેટલાક અવશ્ય માને છે કે સુધારાની અસર આ કોમ
ઉપર એકાંદરે સારી પડી છે એવો દાવો ોાગ્યે જ કરી શકાય. એની નઠારી
અસર િો હરકોઈ માણસ જોઈ શકે છે .
આ મહાન દે શમાાં જયાાં આવી તનદોષ કોમ વસિી હિી ત્યાાં લગોગ
ચારસો વરસ પ ૂવે વલાંદા લોકોએ થાણુાં નાખ્્ુ.ાં િેઓ ગુલામો િો રાખિા જ
હિા. પોિાના જાવા સાંસ્થાનમાાંથી કેટલાક વલાંદા િેઓના પોિાના મલાયી
ગુલામોને લઈને, જેને આપણે હવે કેપ કૉલોનીના નામથી ઓળખીએ છીએ
ત્યાાં દાખલ થયા. આ મલાયી લોકો મુસલમાન છે . િેઓમાાં વલાંદાનુાં લોહી
છે અને િે જ પ્રમાણે િેના કેટલાક ગુણો પણ છે . િેઓ છૂટાછવાયા આખા
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પથરાયેલા જોવામાાં આવે છે પણ િેઓનુાં મથક િો
કેપટાઉન જ ગણાય. આજ િેઓમાાંના કેટલાક ગોરાઓની નોકરી કરે છે અને
બીજા સ્વિાંત્ર ધાંધો કરે છે . મલાયી ઓરિો બહુ ઉદ્યોગી અને હોતશયાર હોય
છે . િેમની રહેણી ઘણે ોાગે સ્વચછ જેવામાાં આવે છે . ઓરિો ધોબીનુાં અને
સીવણનુાં કામ ઘણુાં સરસ કરી શકે છે . મરદો કોઈ નાનો સરખો વેપાર કરે
છે . ઘણા ગાડી હાાંકવાનો ધાંધો કરી પોિાનો ગુજારો કરે છે . થોડાકે ઊંચા
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પ્રકારની અંગ્રેજી કેળવણી પણ લીધી છે . િેમાાંના એક કેપ ટાઉનમાાં ડૉતટર
અબદુલ રહમાન પ્રખ્યાિ છે . િે કેપટાઉનમાાં જૂની ધારાસોામાાં પણ પહોંચી
શકયા હિા. નવા બાંધારણ પ્રમાણે મુખ્ય ધારાસોામાાં જવાનો એ હક
છીનવી લેવામાાં આવયો છે .
વલાંદાનુાં થોડુાં વણણન કરિાાં વચમાાં મલાયી લોકોનુાં વણણન સહજ આવી
ગ્ુ,ાં પણ હવે આપણે વલાંદા લોકો કેમ આગળ વધ્યા એ જરાક જોઈ
લઈએ. વલાંદા એટલે ડચ એ મારે જણાવવાની જરૂર ન હોવી જોઈએ. આ
લોકો જેટલા બહાદુર લડવૈયા હિા અને છે િેટલા જ કુશળ ખેડૂિ હિા ને
આજે પણ છે . િેઓએ જો્ુાં કે પોિાની આસપાસનો મુલક ખેિીને સારુ બહુ
લાયક છે . િેઓએ જો્ુાં કે ત્યાાંના વિની વરસમાાં થોડો જ વખિ કામ કરીને
સહેલાઈથી પોિાનો ગુજારો કરી શકે છે . િેઓની પાસેથી મજૂરી કેમ ન લઈ
શકાય? વલાંદાની પોિાની પાસે કળા હિી, બાંદૂક હિી, મનુટયોને બીજાાં
પ્રાણીઓની જેમ કેમ વશ કરવા એ િેઓ જાણી શકિા હિા. એમ કરવામાાં
ધમણનો કશોયે બાધ નથી એવી િેમની માડયિા હિી.. એટલે પોિાના
કાયણની યોગ્યિાને તવશે જરાયે શાંકાશીલ થયા તવના િેઓએ દક્ષિણ
આફ્રિકાના વિનીઓની મજૂરી વડે ખેિી વગેરે શરૂ કયાણ. જેમ વલાંદા
દુતનયામાાં પોિાનો ફેલાવો કરવાને સારુ સારી સારી જમીનો શોધી રહ્યા હિા
િેમ જ અંગ્રેજોનુાં હતુ,ાં ધીમે ધીમે અંગ્રેજો પણ આવયા. અંગ્રેજ અને ડચ
તપત્રાઈ િો છે જ. બાંનેના ખવાસ એક , લોો એક. એક જ કુાંોારનાાં માટલાાં
ોેગાાં થાય ત્યારે કોઈક કૂટે પણ ખરાાં, િેમ આ બાંને કોમ પોિાનો પગપેસારો
કરિાાં કરિાાં અને ધીમે ધીમે હબસીઓને વશ કરિાાં કરિાાં ોેટી પડી.
િકરારો થઈ, લડાઈઓ પણ થઈ. મજુબાની ટેકરીમાાં અંગ્રેજો હાયાણ પણ
ખરા. આ મજુબાનો ડાઘ રહી ગયો અને િેમાાંથી પાકીને જે ગ ૂમડુ ાં થ્ુાં હતુાં
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િે સન ૧૮૯૯થી ૧૯૦ર સુધી જે જગપ્રતસદ્ધ લડાઈ થઈ ગઈ િેમાાં ફૂટ્ુાં અને
જનરલ ક્રોડજેને જ્યારે લોડણ રોબટ્સે વશ કયાણ ત્યારે િે મરહમ
ૂ તવકટોફ્રરયા
રાણીને િાર કરી શકયા, 'મજુબાનુાં વેર લીધુાં છે . ' પણ જ્યારે પહેલી (બોઅર
લડાઈ આગળની) કસાકસી આ બાંને વચચે થઈ ત્યારે વલાંદા લોકોમાાંના
ઘણા અંગ્રેજની નામની સિા પણ કબ ૂલ કરવા િૈયાર ન હિા િેથી િેઓ
દક્ષિણ આફ્રિકાના અંિર પ્રદે શમાાં ગયા. એને પફ્રરણામે ટ્રાડસવાલ અને
ઓરે ડજ િી સ્ટેટની ઉત્પતિ થઈ.
આ જ વલાંદા અથવા ડચ લોકો એ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં “બોઅર'ને નામે
ઓળખાવા લાગ્યા. િેઓએ પોિાની ોાષા િો જેમ બાળક માિાને સેવે છે
િેવી રીિે સેવીને જાળવી રાખી છે . પોિાની સ્વિાંત્રિાને પોિાની ોાષાની
સાથે અતિશય તનકટ સાંબધ
ાં છે એ વાિ િેઓના હાડમાાં પસરી ગયેલી છે .
ઘણા હુમલા થયા છિાાં િેઓ પોિાની માત ૃોાષાને સાચવી રહ્યા છે . આ
ોાષાએ ત્યાાંના લોકોને અનુકૂળ આવે એવુાં નવુાં સ્વરૂપ પકડ્ુાં છે . હોલેડડની
સાથે પોિાનો તનકટ સાંબધ
ાં રાખી નહીં શકયા એટલે જેમ સાંસ્કૃિમાાંથી પ્રાકૃિ
ોાષાઓ થઈ છે િેમ ડચમાાંથી અપભ્રટટ ડચ બોઅર લોકો બોલિા થઈ
ગયા. પણ હવે િેઓ પોિાનાાં બાળકો ઉપર ક્ષબનજરૂરી બોજો મ ૂકવા નથી
ઈચછિા િેથી િેઓએ આ પ્રાકૃિ બોલીને સ્થાયી રૂપ આપ્્ુાં છે અને િે 'ટાલ'
નામે ઓળખાય છે . િેમાાં જ ત્યાાંનાાં પુસ્િકો લખાય છે . બાળકોની કેળવણી
િેમાાં અપાય છે , અને ધારાસોામાાં બોઅર સોાસદો 'ટાલ' ોાષામાાં જ
પોિાનાાં ોાષણો આપે છે . ્ુતનયન પછીથી આખા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં બાંને
ોાષા

–

ટાલ અથવા ડચ અને અંગ્રેજી

–

એકસરખી પદવી ોોગવે છે ,

-

િે

એટલે સુધી કે ત્યાાંનાાં સરકારી ગેઝેટ બાંને ોાષામાાં પ્રગટ થવાાં જોઈએ અને
ધારાસોાનો કારોાર બાંને ોાષામાાં છપાવો જોઈએ. બોઅર લોકો સાદા ,
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ોોળા અને ધમણચસ્ુ િ છે , િેઓ તવશાળ ખેિરોમાાં વસે છે . આપણને ત્યાાંનાાં
ખેિરોના તવસ્િારનો ખ્યાલ ન આવી શકે. આપણા ખેડૂિનાાં ખેિરો એટલે
બે-ત્રણ વીઘાાં જમીન. એથી પણ અોોછી હોય. ત્યાાંનાાં ખેિરો એટલે સેંકડો
અથવા હજારો વીઘાાં જમીન એક એક માણસના િાબામાાં હોય. એ બધી
જમીનને તરુ િ ખેડવાનો લોો પણ આ ખેડૂિો રાખિા નથી અને કોઈ
દલીલ કરે િો કહે છે કે "છો પડી. જેમાાં અમે વાવેિર નહીં કરીએ િેમાાં
અમારી પ્રજા કરશે."
દરે ક બોઅર લડવામાાં પ ૂરે પ ૂરો કુશળ હોય છે . અને માાંહોમાાંહ ે ોલે
વઢેઝઘડે પણ િેઓને પોિાની સ્વિાંત્રિા એટલી બધી તપ્રય હોય છે કે
જ્યારે િેની પર હુમલો થાય ત્યારે બધા બોઅર િૈયાર થઈ જાય છે અને
એક શરીરની માફક ઝૂઝે છે . િેઓને ોારે કવાયિ વગેરેની જરૂર હોિી નથી
કેમ કે લડવુાં એ આખી કોમનો સ્વોાવ કે ગુણ છે . જનરલ સ્મટ્સ, જનરલ
ડીવેટ, જનરલ હઝાાઁગ ત્રણે મોટા વકીલ અને મોટા ખેડૂિ છે , અને ત્રણે િેવા
જ મોટા લડવૈયા. જનરલ બોથાની પાસે નવ હજાર એકરનુાં ખેિર હતુ.ાં
ખેિીની બધી આંટીઘટાં ૂ ીઓ એ જાણિા. જ્યારે િે સાંતધને અથે ્ુરોપ ગયેલા
િે વખિે એને તવશે એમ કહેવાયેલ ુાં કે ઘેટાાંની પરીિામાાં એના જેવો કુશળ
્ુરોપમાાં પણ કોઈ ોાગ્યે જ હશે. એ જનરલ બોથાએ મરહ મ
ૂ પ્રેતસડડટ
ક્રૂગરની જગ્યા લીધેલી. િેન ુાં અંગ્રેજી િાન સરસ હત ુાં છિાાં જ્યારે િે
ઇંગ્લેંડમાાં બાદશાહને અને પ્રધાનમાંડળને મળ્યા ત્યારે િેણે હાંમેશાાં પોિાની
જ માત ૃોાષા મારફિ વાિચીિ કરવાનુાં પસાંદ ક્ુ.ું કોણ કહી શકે કે એ
યથાથણ ન હતુ?ાં અંગ્રેજી ોાષાનુાં િાન બિાવવાની ખાિર ભ ૂલ કરવાનુાં
જોખમ શા સારુ ખેડે? પોિાની તવચારશ્રેણીમાાં યોગ્ય શબ્દ ગોિવા જિાાં ોાંગ
પાડવાનુાં સાહસ શા સારુ કરે ? પ્રધાનમાંડળ કેવળ અજાણપણે અંગ્રેજી
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ોાષાની કાંઈક અપફ્રરક્ષચિ રૂફ્રઢનો ઉપયોગ કરે િેનો પોિે અથણ ન સમજે ને
કાંઈનો કાંઈ જવાબ દે વાઈ જવાય, કદાચ ગોરાઈ જવાય અને િેથી પોિાના
કાયન
ણ ે નુકસાન પહોંચે એવી ગાંોીર ભ ૂલ શાને કરે ?
જેમ બોઅર પુરુષો બહાદુર અને સાદા છે િેમ જ બોઅર સ્ત્રીઓ પણ
બહાદુર અને સાદી છે . બોઅર લડાઈને વખિે જે બોઅર લોકોએ પોિાનુાં
લોહી રે ડ્ુાં િો િે ોોગ અોોરિોની ફ્રહિંમિ િેમ જ િેમના ઉિેજનથી િેઓ
આપી શકયા. અોોરિોને નહોિો વૈધવયનો ોય કે નહોિો ોતવટયનો. મેં
ઉપર કહ્ુાં કે બોઅર લોકો ધમણચસ્ુ િ છે , ક્ષિસ્િી છે . પણ િેઓ ઈશુ ક્ષિસ્િના
નવા કરારને માનનારા એમ ન કહી શકાય. ખરાંુ જોિાાં િો ્ુરોપ જ નવા
કરારને કયાાં માને છે ? છિાાં ્ુરોપમાાં નવા કરારને માન આપવાનો દાવો
થાય જ છે , જોકે કેટલાક ્ુરોપતનવાસી ઈશુ ક્ષિસ્િના શાાંતિધમણને જાણે છે
અને પાળે છે . પણ બોઅર લોકો િો નવા કરારને નામથી જ જાણે છે એમ
કહી શકાય. જૂનો કરાર ોાવપ ૂવણક વાાંચે છે અને િેમાાં જે લડાઈઓનાાં વણણન
છે િે ગોખે છે . મ ૂસા પેગબ
ાં રનુાં “દાાંિને બદલે દાાંિ અને આંખને બદલે
આંખ'નુાં તશિણ પ ૂરી રીિે માને છે . અને જે પ્રમાણે માને છે િે પ્રમાણે િેઓ
વિે છે . બોઅર ઓરિોએ પણ પોિાની સ્વિાંત્રિા જાળવવાની ખાિર ગમે
િેટલુાં દુ:ખ સહન કરવુાં પડે િોપણ િે ધમણન ુાં ફરમાન છે એમ સમજી
ધીરજથી અને આનાંદથી બધી આપતિઓ વેઠી. ઓરિોને નમાવવાને સારુ
મરહમ
ૂ લૉડણ ફ્રકચનરે ઉપાયો કરવામાાં કચાશ નથી રાખી. નોખા નોખા
વાડાઓમાાં િેઓને પ ૂરી. ત્યાાં િેઓની ઉપર અસહ્ય તવપતિઓ પડી..
ખાવાપીવાના સાાંસા; ટાઢથી, િડકાથી સોસાઈ જાય.. કોઈ શરાબ પી ગાાંડો
થયેલો અથવા િો તવષયના આવેશમાાં ોાન ભ ૂલી ગયેલો સોલ્જર આ ધણી
તવનાની ઓરિો ઉપર હુમલો પણ કરે . આ વાડાઓમાાં અનેક પ્રકારના
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ઉપદ્રવો પેદા થાય, ઈ૦ એ, છિાાં આ બહાદુર ઓરિો નમી નહીં.. અને છે વટે
ફ્રકિંગ એડવડે જ નૉડણ ફ્રકચનરને લખ્્ુાં કે, "આ મારાથી સહન થઈ શકત ુાં નથી.
જે બોઅરને નમાવવાનો આપણી પાસે આ જ ઈલાજ હોય િો એના કરિાાં હુાં
ગમે િેવી સુલેહ પસાંદ કરાંુ છાં. લડાઈને િમે જલદીથી સાંકેલજો."
આ બધા દુુઃખનો અવાજ જ્યારે ઇંગ્લેંડમાાં પહોંચયો ત્યારે અંગ્રેજી પ્રજાનુાં
મન પણ દુક્ષખિ થ્ુ.ાં બોઅરની બહાદુરીથી એ પ્રજા આિયણચફ્રક િ થઈ હિી.
એવડી નાનકડી કોમે દુતનયાને ઘેરનાર સલ્િનિને હાંફાવી એ અંગ્રેજ પ્રજાના
મનને ખચાં ૂ યા જ કરતુાં હતુ,ાં પણ જ્યારે આ વાડાઓની અંદર ગોંધાઈ રહેલી
ઓરિોના દુુઃખનો નાદ િે ઓરિોની મારફિે નહીં, િેમના મરદોની મારફિે
પણ નહીં

–

િે િો રણમાાં જ ઝૂઝી રહ્યા હિા

–

પણ છૂટાાંછવાયાાં ઉદારચફ્રરિ

અંગ્રેજ સ્ત્રીપુરુષો જે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં હિાાં િેઓની મારફિે પહોંચયો ત્યારે
અંગ્રેજ પ્રજા તવમાસવા માાંડી. મરહમ
ૂ સર હેનરી કેમ્પબેલ બેનરમેને અંગ્રેજ
પ્રજાનુાં હૃદય ઓળખ અને િેણે લડાઈની સામે ગર્જના કરી. મરહમ
ૂ સ્ટેડે
જાહેર રીિે ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રાથણના કરી અને બીજાઓને િેમ કરવા પ્રેયાણ કે એ
લડાઈમાાં ઈશ્વર અંગ્રેજને હરાવે. આ દશ્ય ચમત્કાફ્રરક હતુ,ાં ખરે ખરાંુ દુુઃખ
ખરે ખરી રીિે વેઠાયેલ ુાં પથ્થર જેવા હૃદયને પણ તપગળાવી નાખે છે એ
એવા દુુઃખનો એટલે િપિયાણનો મફ્રહમા છે , અને િેમાાં જ સત્યાગ્રહની ચાવી
છે .
પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે ફીતનખનની સુલેહ થઈ અને છે વટે દક્ષિણ
આફ્રિકાનાાં ચારે સાંસ્થાનો એક કારોાર નીચે આવયાાં. જોકે આ સુલેહની વાિ
હરે ક અખબાર વાાંચનાર ફ્રહિંદીની જાણમાાં છે , છિાાં એકબે એવી હકીકિ છે કે
જેનો ખ્યાલ સરખો પણ ઘણાને હોવાનો સાંોવ નથી. ફીતનખાનની સુલેહ
થવાની સાથે જ દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં ચારે સાંસ્થાનો જોડાઈ ગયાાં એમ ન હતુ,ાં
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પણ દરે કને પોિાની ધારાસોા હિી. િેન ુાં કારોારી માંડળ એ ધારાસોાને
પ ૂરે પ ૂરી રીિે જવાબદાર ન હત.ુાં ૧ આવો સાંકુક્ષચિ હક જનરલ બોથાને કે
જનરલ સ્મટ્સને ન જ સાંિોષે, છિાાં લૉડણ તમલ્નરે વર તવનાની જાન
ચલાવવાનુાં યોગ્ય ધા્ુ.ું જનરલ બોથા ધારાસોામાાંથી અલગ રહ્યા. િેણે
અસહકાર કયો, સરકારની સાથે સાંબધ
ાં રાખવાની ચોખ્ખી ના પાડી. લોડણ
તમલનરે િીખુાં ોાષણ ક્ુ,ું અને જણાવ્ુાં કે જનરલ બોથાએ એટલો બધો
ોાર પોિાની ઉપર છે એમ માની લેવાની જરૂર નથી, રાજવહીવટ િેના
તવના પણ ચાલી શકશે.
બોઅરોની બહાદુરી, િેઓની સ્વિાંત્રિા, િેઓનો આપોોગ, એ તવશે વગર
સાંકોચે મેં લખ્્ુાં છે , છિાાં વાાંચનારની ઉપર એવી છાપ પાડવાનો મારો
ઈરાદો ન હિો કે સાંકટને સમયે પણ એઓમાાં મિોેદ ન હોઈ શકે અથવા
િો કોઈ નબળા ન જ હોય.. બોઅરોમાાં પણ સહજે રાજી થઈ જનાર પિ
લૉડણ તમલ્નર ઊોો કરી શકયા, અને માની લીધુાં કે એઓની મદદ વડે
ધારાસોાને પોિે દીપાવી શકશે. એક નાટકકાર પણ પોિાના નાટકને મુખ્ય
પાત્ર તવના શોોાવી નથી શકિો , િો આ આકરા સાંસારમાાં કારોાર
ચલાવનાર માણસ મુખ્ય પાત્રને વીસરી જાય અને સફળ થવાની ઉમેદ રાખે
એ ગાાંડો ગણાય. એવી જ દશા ખરે ખર લૉડણ તમલ્નરની થઈ. અને એમ પણ
કહેવાતુાં હતુાં કે પોિે ધમકી િો આપી, પણ ટ્રાડસવાલ અને િી સ્ટેટનો
વહીવટ જનરલ બોથા તવના ચલાવવો એટલો િો મુશ્કેલ થઈ ગયો કે લૉડણ
તમલ્નર પોિાના બગીચામાાં ક્ષચિંિાત ુર અને બેબાકળા થયેલા જોવામાાં
આવિા હિા ! જનરલ બોથાએ સ્પટટ શબ્દોમાાં કહી દીધુાં કે ફીતનખાનના
સુલેહનામાનો અથણ િેઓ ચોખ્ખો સમજ્યા હિા કે બોઅર લોકોને પોિાની
આંિર-વયવસ્થાનો પ ૂરે પ ૂરો અતધકાર ત ુરિ મળશે. અને િેમણે કહ્ુાં કે જો
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એવુાં ન હોિ િો કદી િે પર પોિે સહી ન કરિ. લૉડણ ફ્રકચનરે િેના
જવાબમાાં એમ જણાવેલ ુાં કે એવી જાિનો કશોયે ોરોસો જનરલ બોથાને
િેમણે આપેલો ન હિો. ધીમે ધીમે બોઅર પ્રજા જેમ જેમ તવશ્વાસપાત્ર નીવડે
િેમ િેમ િેઓને સ્વિાંત્રિા મળિી જશે ! હવે આ બેની વચચે ઈડસાફ કોણ
કરે ? કોઈ પાંચની વાિ કહે િોપણ જનરલ બોથા શાને કબ ૂલ થાય? િે વખિે
વડી સરકારે જે ડયાય કયો એ એમને સાંપ ૂણણ રીિે શોોાવનારો હિો. એ
સરકારે કબ ૂલ રાખ્્ુાં કે સામેનો પિ

–

િેમાાંયે વળી નબળો પિ

–

સમાધાનનો જે અથણ સમજેલો હોય િે અથણ સબળા પિે કબ ૂલ રાખવો
જ જોઈએ. ડયાય અને સત્યને ધોરણે િો હાંમેશાાં એ જ અથણ ખરો હોય. મારા
કહેવાનો મેં મારા મનમાાં ગમે િેવો અથણ રાખેલો હોય છિાાં િેની જે છાપ
વાાંચનાર અથવા સાાંોળનારના મન ઉપર પડિી હોય િે જ અથણમાાં મેં મારાંુ
વચન કે લખાણ કહ્ુાં કે લખ્્ુાં એમ મારે િેઓના પ્રત્યે કબ ૂલ રાખવુાં જ
જોઈએ. આ સોનેરી તનયમનુાં પાલન આપણે વયવહારમાાં ઘણી વખિ નથી
કરિા, િેથી જ ઘણી િકરારો થાય છે અને સત્યને નામે અધુું સત્ય
ખરાંુ જોિાાં દોઢ અસત્ય

–

–

એટલે

ઉપયોગમાાં લેવાય છે . આમ જયારે સત્યની

એટલે અહીં જનરલ બોથાની

–

–

પ ૂરી જીિ થઈ ત્યારે િેઓ કામે વળગ્યા અને

પફ્રરણામે બધી સાંસ્થાઓ એકત્ર થઈ અને દક્ષિણ આફ્રિકાને સાંપ ૂણણ સ્વિાંત્રિા
મળી. વાવટો ્ુતનયન જેક છે , નકશામાાં એ પ્રદે શનો રાં ગ લાલ છે , છિાાં
દક્ષિણ આફ્રિકા સાંપ ૂણણ રીિે સ્વિાંત્ર જ છે એમ માનવામાાં કશી અતિશયિા
નથી. એક પાઈ પણ ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિ દક્ષિણ આફ્રિકાના કાયણકિાણઓની
સાંમતિ તવના દક્ષિણ આફ્રિકામાાંથી લઈ ન શકે. એટલુાં જ નહીં પણ ક્ષિફ્રટશ
પ્રધાનોએ કબ ૂલ ક્ુું છે કે જો દક્ષિણ આફ્રિકા ક્ષિફ્રટશ વાવટો કાઢી નાખવા
ઈચછે અને નામથી પણ સ્વિાંત્ર થવા ઈચછે િો િેને કોઈ રોકી શકે એમ
નથી. અને જો આજે દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓએ એ પગલુાં નથી ો્ુું િો
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િેન ુાં સબળ કારણ છે . એક િો એ કે બોઅર પ્રજાના આગેવાનો ચાલાક અને
સમજુ છે . ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિની સાથે જેમાાં પોિાને કાાંઈ પણ ખોવાનુાં નથી
એવી જાિનુાં સફ્રહયારાંુ અથવા એવી જાિનો સાંબધ
ાં િે રાખે િો કાંઈ અયોગ્ય
નથી. પણ એ ઉપરાાંિ બીજુ ાં વયાવહાફ્રરક કારણ પણ છે , અને િે એ કે
નાિાલમાાં અંગ્રેજોની સાંખ્યા વધારે છે , કેપ કૉલોનીમાાં અંગ્રેજોની સાંખ્યા ઘણી
છે જોકે બોઅર કરિાાં વધારે નથી , અને જોહાતનસબગમ
ણ ાાં કે વળ અંગ્રેજી
અસર જ છે . િેથી બોઅર કોમ સ્વિાંત્ર પ્રજાસિાક રાજ્ય આખા દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં સ્થાપવાને ઈચછે િો ઘરમાાં જ િકરાર દાખલ કરવા જેવુાં થાય
અને કદાચ માાંહોમાાંહ લડાઈ પણ જાગે. િેથી દક્ષિણ આફ્રિકા ક્ષિફ્રટશ સાંસ્થાન
ગણાય છે . ્ુતનયનનો કાયદો કઈ રીિે થયો એ પણ જાણવા જેવી વાિ છે .
ચારે સાંસ્થાનોની ધારાસોાએ એકમિ થઈને ્ુતનયનનુાં બાંધારણ ઘડ્ુાં
બાંધારણ ક્ષિફ્રટશ પાલમ
ણ ેડટને અિરશ: કબ ૂલ રાખવુાં પડ્ુ.ાં આમની સોાના
એક સોાસદે િેમાાં એક વયાકરણદોષ હિો િે િરફ ધ્યાન ખેંચી દૂતષિ શબ્દ
કાઢવાની સ ૂચના કરી. મરહમ
ૂ શ્રી હેનરી કેમ્પબેલ બેનરમેને િેની સ ૂચના
નામજૂર કરિાાં કહ્ુાં કે રાજવહીવટ શુદ્ધ વયાકરણથી નથી ચાલી શકિો; એ
બાંધારણ ક્ષિફ્રટશ કારોારી માંડળ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કારોારીઓ વચચેની
મસલિને પફ્રરણામે ઘડા્ુાં છે , િેમાાં વયાકરણનો દોષ સુધ્ધાાં દૂર કરવાનો
અખત્યાર ક્ષિફ્રટશ પાલમ
ણ ેડટને સારુ રાખવામાાં આવયો નથી. િેથી એ બાંધારણ
જેવુાં હતુાં િેવ ુાં ને િેવ ુાં જ આમ અને ઉમરાવ બાંનેની સોાઓએ કબ ૂલ રાખ્્ુ.ાં
આ પ્રસાંગે એક ત્રીજી વાિ પણ નોંધવાલાયક છે . બાંધારણમાાં કેટલીક
કલમો એવી છે કે જે િટસ્થ વાાંચનારને અવશ્ય નકામી લાગે. િેથી ખચણ
પણ ઘણુાં વધ્્ુાં છે . બાંધારણ રચનારાઓના ધ્યાનબહાર પણ એ વાિ ન
હિી; છિાાં િેઓનો ઉદ્દે શ સાંપ ૂણણિાએ પહોંચવાનો નહીં પણ આપલે કરીને
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એકમિ થવાનો અને પ્રયત્ન સફળ કરવાનો હિો. િેથી જ હાલ ્ુતનયનની
ચાર રાજધાનીઓ ગણાય છે . કેમ કે પેટા સાંસ્થાનોમાાંથી કોઈ પોિાની
રાજધાનીનુાં મહત્ત્વ છોડી દે વા િૈયાર ન હિાાં. ચારે સાંસ્થાનોની સ્થાતનક
ધારાસોા પણ કાયમ રાખવામાાં આવી છે . ચારે સાંસ્થાનોને ગવનણર જેવો
કોઈક હોદ્દે દાર જોઈએ જ, િેથી ચાર હાકેમ કબ ૂલ રાખવામાાં આવયા છે . સહુ
સમજે છે કે સ્થાતનક ધારાસોાઓ , ચાર રાજધાનીઓ અને ચાર હાકેમો
બકરીના ગળાના આંચળની જેમ તનરુપયોગી અને કેવળ આડાંબરરૂપ છે .
પણ િેથી દક્ષિણ આફ્રિકાના વયવહારકુશળ કારોારીઓ ડરે એવા કયાાં હિા?
આડાંબર હોવા છિાાં અને િેથી વધારે ખચણ થાય , પણ ચાર સાંસ્થાનો એક
થાય એ ઈચછવાયોગ્ય હતુ.ાં િેથી િેઓએ બહારની દુતનયાની ટીકાની ક્ષચિંિા
કયાણ તસવાય પોિાને યોગ્ય લાગત ુાં હત ુાં િે ક્ુ,ું અને ક્ષિફ્રટશ પાલણમેડટની
ૂ ો ઈતિહાસ
પાસે એ કબ ૂલ કરાવ્ુ.ાં આવો દક્ષિણ આફ્રિકાનો અતિશય ટાંક
વાાંચનારની સમજને સારુ આપવાનો મેં પ્રયત્ન કયો છે . િે તવના
સત્યાગ્રહની મહાન લડિનુાં રહસ્ય ન સમજાવી શકાય એમ મને લાગ્્ુ.ાં
આવા પ્રદે શમાાં ફ્રહિંદીઓ કેમ આવયા અને ત્યાાં સત્યાગ્રહકાળની પ ૂવે કઈ રીિે
પોિાની ઉપર પડિી આપતિઓની સામે ઝૂઝયા એ હવે મ ૂળ તવષય પર
આવિા પહેલાાં આપણે જોવાનુાં રહે છે .
૧. ટ્રાડસવાલ અને િી સ્ટે ટની પદ્ધતિ "ક્રાઉન કૉલોની'ના ધોરણની હિી.
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૩. દણિણ આફ્રિકામાું ફ્રહિંદીઓન ુું આગમન
આપણે ગયા પ્રકરણમાાં જોઈ ગયા કે નાિાલમાાં અંગ્રેજો આવી વસ્યા.
િેઓએ ઝૂલુઓની પાસેથી કેટલાક હકો લીધા. અનુોવે િેઓ જોઈ શકયા કે
નાિાલમાાં શેરડી, ચા અને કૉફીનો પાક સુદર
ાં
થઈ શકે છે . બહોળા પ્રમાણમાાં
એ પાક ઉિારવો હોય િો હજારો મજૂરો જોઈએ. પાાંચપચીસ અંગ્રેજ કુટુાંબો
એવી સહાય તવના આવા પાક િૈયાર ન કરી શકે. િેઓએ હબસીઓને કામ
કરવાને લલચાવયા, ડરાવયા, પણ હવે ગુલામીનો કાયદો રહ્યો ન હિો િેથી
સફળિાને સારુ જોઈએ એટલુાં બળ િેઓ હબસીઓ ઉપર અજમાવી ન
શકયા. હબસીઓને બહુ મહેનિ કરવાની ટેવ નથી. છ મફ્રહનાની સામાડય
મહેનિથી િેઓ પોિાનુાં ગુજરાન સારી રીિે ચલાવી શકે છે . િો પછી કોઈ
માક્ષલકની સાથે લાાંબી મુદિને સારુ કેમ બાંધાય? અને જ્યાાં સુધી સ્થાયી
મજૂરી ન મળી શકે ત્યાાં સુધી અંગ્રેજો પોિાની નેમ પ ૂરી કરી ન શકે. િેથી
એ લોકોએ ફ્રહિંદી સરકારની સાથે પત્રવયવહાર શરૂ કયો, અને મજૂરને સારુ
ફ્રહિંદુસ્િાનની મદદ માગી. ફ્રહિંદી સરકારે નાિાલની માગણી કબ ૂલ રાખી, અને
૧૮૪૦-'પ૦ દરતમયાન પહેલી૧ આગબોટ ફ્રહિંદી મજૂરોને લઈને નીકળી. મારી
દૃષ્ટટએ ફ્રહિંદી સરકારે આ માગણી માંજૂર કરવામાાં પુખ્િ તવચાર ન કયો.
અહીંના અંગ્રેજ અમલદાર જાણ્યેઅજાણ્યે નાિાલના પોિાના ોાઈઓની
િરફ ઢળ્યા. અલબિ, બની શકે એટલી મજૂરોની રિા કરવાની શરિો
કરારનામામાાં દાખલ કરી. ખાવાપીવાની સામાડય સગવડ જળવાઈ. પણ
આમ દૂર ગયેલા અોણ મજૂરો જે પોિાની ઉપર કાંઈ દુ:ખ પડે િો કેમ
મુસ્તિ મેળવી શકે િેનો ખ્યાલ પ ૂરો િો ન જ રહ્યો. િેઓના ધમણન ુાં શુાં થશે,
િેઓ પોિાની નીતિ કેમ જાળવશે , એનો િો તવચાર પણ ન થયો.
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અમલદારોએ એ પણ ન તવચા્ુું કે જોકે કાયદામાાં ગુલામી ન રહી પણ
માક્ષલકોના હૃદયમાાંથી બીજાઓને ગુલામ બનાવવાનો લોો નાબ ૂદ થયો ન
હિો. અમલદારોએ સમજવુાં જોઈત ુાં હત ુાં પણ ન સમજ્યા, કે મજૂરો દૂર દે શ
જઈ મુદિના ગુલામ બનશે. સર તવક્ષલયમ તવલસન હાંટર જેણે આ સ્સ્થતિનો
ઊંડો અભ્યાસ કયો હિો િેણે એની સરખામણી કરિાાં બે શબ્દો અથવા
શબ્દસમ ૂહ વાપયાણ હિા. નાિાલના જ ફ્રહિંદી મજૂરો તવશે લખિાાં એક વેળા
િેમણે લખેલ ુાં કે િે અધણ ગુલામગીરીની સ્સ્થતિ છે . બીજી વેળા એને પત્રની
અંદર લખિાાં લગોગ ગુલામગીરીની હદને પહોંચનારી એ સ્સ્થતિ છે એવુાં
વણન
ણ િેમણે આપેલ ુાં અને નાિાલના એક કતમશનની પાસે જુબાની આપિાાં
ત્યાાંના મોટામાાં મોટા ગોરાએ એટલે મરહમ
ૂ તમ. એસ્કાંબે એવુાં જ કબ ૂલ કરે લ.ુાં
આવા િો ઘણા પુરાવાઓ નાિાલના અગ્રેસર ગોરાઓને મુખેથી જ આપી
શકાય એમ છે . અને િેમાાંના ઘણાખરા ફ્રહિંદી સરકારને થયેલી એ તવષયની
અરજીઓમાાં એકઠા થયેલા છે . પણ થનાર હત ુાં િે થ્ુ.ાં અને જે સ્ટીમર આ
મજૂરોને લઈ ગઈ િે જ સ્ટીમર સત્યાગ્રહના મહાન વ ૃિનુાં બીજ પણ સાથે
લઈ ગઈ. મજૂરોને નાિાલના અહીંના ફ્રહિંદી દલાલોએ કેવા છે િયાણ , કેમ
ોોળવાઈને એ લોકો નાિાલ ગયા , નાિાલ પહોંચિાાં િેઓની આંખ કેવી
ઊઘડી, આંખ ઊઘડિાાં છિાાં િેઓ કેમ નાિાલમાાં રહ્યા, કેમ બીજાઓ પણ
િેમની પાછળ ગયા, ત્યાાં જઈને કેમ િેઓએ બધા ધમન
ણ ાાં અને નીતિનાાં
બાંધનો િોડી નાખ્યાાં, અથવા િો કેમ એ બાંધનો ત ૂટી ગયાાં, કેમ તવવાફ્રહિ
અને વેશ્યા વચચેનો ોેદ સુધ્ધાાં ન રહ્યો

-

એની કહાણી િો આ નાના

પુસ્િકમાાં લખાય જ નહીં.
આ મજૂરો એગ્રીમેડટમાાં ગયેલા મજૂરોને નામે નાિાલમાાં ઓળખાય છે િે
ઉપરથી મજૂરો પોિાને ક્ષગરમીફ્રટયા િરીકે ગણાવવા લાગ્યા. િેથી હવે
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એગ્રીમેડટને આપણે ક્ષગરમીટને નામે ઓળખીશુાં અને િેમાાં ગયેલા મજૂરોને
ક્ષગરમીફ્રટયાને નામે ઓળખીશુ.ાં
જ્યારે નાિાલમાાં ક્ષગરમીફ્રટયા ગયા છે એવી ખબર મોરીતશયસમાાં ફેલાઈ
ત્યારે એવી જાિના મજૂરોની સાથે સાંબધ
ાં રાખિા ફ્રહિંદી વેપારીઓ નાિાલ
જવા

લલચાયા.

મોરીતશયસ

નાિાલ

અને

ફ્રહિંદુસ્િાનની

વચચે

છે .

મોરીતશયસના ટાપુમાાં હજારો ફ્રહિંદીઓ વસે છે ; મજૂરો અને વેપારી. િેઓમાાંના
એક વેપારી મરહમ
ૂ અબુબકર આમદે નાિાલમાાં પોિાની પેઢી રાખવાનો
ઈરાદો કયો. એ વખિે નાિાલના અંગ્રેજોને પણ ફ્રહિંદી વેપારીઓ શુાં કરી શકે
િેન ુાં ોાન ન હતુ,ાં દરકાર પણ ન હિી. િેઓ ક્ષગરમીફ્રટયાની મદદથી શેરડી ,
ચા, કૉફી વગેરેનો ઘણો નફાકારક પાક ઉગાડી શકયા, શેરડીની ખાાંડ બનાવી
અને દક્ષિણ આફ્રિકાને આિયણ પમાડે એટલી ટાંૂકી મુદિમાાં થોડા થોડા
પ્રમાણમાાં આ ત્રણે વસ્તુ પ ૂરી પાડવા લાગ્યા. પોિાની કમાણીમાાંથી િેઓએ
મહલ બનાવયા અને જગલમાાં
ાં
માંગલ કરી બેઠા. એવે સમયે શેઠ અબુબકર
જેવો એક સરસ સાદો અને બાહોશ વેપારી વચમાાં આવી વસે િે િેઓને ન
ખ ૂચે? વળી એમની સાથે િો એક અંગ્રેજ પણ જોડાયો ! અબુબકર શેઠે વેપાર
ચલાવયો, જમીન ખરીદી અને િેની સારી કમાણીની અફવા િેમના વિન
પોરબાંદર અને િેની આસપાસનાાં ગામોમાાં ફેલાઈ , એટલે બીજા મેમણ
નાિાલ પહોંચયા. િેમની પાછળ સુરિ િરફના વહોરાઓ પણ પહોંચયા.
િેઓને મહેિાઓ િો જોઈએ જ. િેથી ગુજરાિ કાફ્રઠયાવાડના ફ્રહિંદુ મફ્રહિાઓ
પણ ગયા. આમ નાિાલમાાં બે વગણના ફ્રહિંદીઓ થયા
અને

િેનો

સ્વિાંત્ર

નોકરવગણ, અને

(ર)

: (૧)

ક્ષગરમીફ્રટયા

સ્વિાંત્ર વેપારી
કાળે

કરીને

ક્ષગરમીફ્રટયાઓની પ્રજા થઈ. ક્ષગરમીટના કાયદા પ્રમાણે આ પ્રજા પણ જોકે
મજૂરી કરવા િો બાંધાયેલી નહીં, છિાાં એ કાયદાની કેટલીક આકરી કલમો
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નીચે િો રહી જ ગુલામીનો ડામ ગુલામની પ્રજાને લાગ્યા તવના કેમ રહે? આ
ક્ષગરમીફ્રટયા પાાંચ વરસના કરારથી જિા હિા. પાાંચ વરસ વીત્યા બાદ
મજૂરી કરવા િેઓ બાંધાયેલા ન હિા, પોિાને સ્વિાંત્ર મજૂરી અથવા વેપાર
કરવો હોય અને નાિાલમાાં સ્થાયી થવુાં હોય િો િેને િેમ કરવાનો હક હિો.
આ હકનો ઉપયોગ કેટલાકોએ કયો અને કેટલાક ફ્રહિંદુસ્િાન પાછા ફયાણ. જેઓ
નાિાલમાાં રહી ગયા િેઓ “ફી ઈષ્ડડયડસ'ને નામે ઓળખાિા. િેમને આપણે
ક્ષગરમીટમુતિ અથવા ટાંૂકામાાં મુતિ ફ્રહિંદી કહીશુ.ાં આ ોેદ સમજી લેવાની જરૂર
છે . કેમ કે જે હક કેવળ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી

–

જેનુાં વણણન ઉપર આવી ગ્ુાં િે

–

ોોગવિા હિા િે બધા આ મુતિ થયેલા ફ્રહિંદીઓને ન હિા. જેમ કે િેઓ
એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાને ઈચછે િો િેઓએ પરવાનો લેવો જ
જોઈએ. િેઓ તવવાહ કરે અને તવવાહને કાયદે સર ગણાવવા ઈચછે િો િે
તવવાહ િેણે ક્ષગરમીફ્રટયાઓનુાં રિણ કરવાને તનમાયેલા અમલદારના
દફિરમાાં નોંધાવવો જોઈએ , ઈ૦ આ તસવાય બીજા પણ આકરા અંકુશ
િેઓની ઉપર હિા. ટ્રાડસવાલ અને િી સ્ટેટમાાં ૧૮૮૦

– '૯૦ની

સાલમાાં

બોઅર લોકોનાાં પ્રજાસિાક રાજ્ય હિાાં. પ્રજાસિાક રાજયનો અથણ પણ અહીં
સ્પટટ કરી દે વો આવશ્યક છે . પ્રજાસિાક એટલે ગોરાસિાક , િેમાાં કાંઈ
હબસી પ્રજાને લેવાદે વા હોય જ નહીં.. ફ્રહિંદી વેપારીઓએ જે્ુાં કે માત્ર
ક્ષગરમીફ્રટયાઓ અને ક્ષગરમીટમુતિ ફ્રહિંદીઓમાાં જ પોિે વેપાર કરી શકે એમ
કાંઈ ન હતુ,ાં પણ હબસી લોકોની સાથે પણ િેઓ વેપાર કરી શકે. હબસી
લોકોને ફ્રહિંદી વેપારી િો ોારે સગવડરૂપ થઈ પડયા. ગોરા વેપારીથી એ
અતિશય ડરે . ગોરા વેપારી િેની સાથે વેપાર કરવા ઈચછે , પણ હબસી
ઘરાકને મીઠી જીોે બોલાવે એ આશા ઘરાકથી રખાય જ નહીં. જો પોિાના
પૈસાનો પ ૂરિો અવેજ મળે િો િે ઘણુાં થ્ુાં માને. પણ કેટલાકને એવો કડવો
અનુોવ પણ થયેલો જોવામાાં આવયો છે કે ચાર તશક્ષલિંગની વસ્તુ લેવાની
www.mkgandhi.org

Page 39

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

હોય, એક પાઉંડ બાાંક ઉપર મ ૂકયો હોય, પાછા િેને સોળ તશક્ષલિંગને બદલે
ચાર તશક્ષલિંગ મળે અથવા કાંઈયે ન મળે

!

પેલો ગરીબ ઘરાક વધારો પાછો

માગે અથવા બાદબાકીની ભ ૂલ દે ખાડે િો અવેજમાાં ભડી
ાં ૂ ગાળ મળે . િેટલેથી
જ છૂટે િોયે કાંઈક સાંિોષ, નહીં િો ગાળની સાથે મુક્કો અથવા લાિ
પણ હોય! આવુાં કાંઈ બધા અંગ્રેજ વેપારીઓ કરે એમ કહેવાનો જરાય આશય
નથી. પણ એવા દાખલાઓ ઠીક સાંખ્યામાાં મળે એમ િો અવશ્ય કહી શકાય.
આથી ઊલટુાં ફ્રહિંદી વેપારી મીઠી જીોે િો બોલાવે જ; િેની સાથે હસે. હબસી
ોોળા અને દુકાનની અંદર જોવાચથવા
ાં ૂ
ઈચછનારા હોય , એ બધુાં ફ્રહિંદી
વેપારી સહન કરે . પરમાથદ
ણ ષ્ટટએ નહીં એ ખરાંુ , િેમાાં િેની સ્વાથદ
ણ ષ્ટટ હોય;
લાગ ફાવે િો ફ્રહિંદી વેપારી હબસી ઘરાકોને છે િરિાાં ન ચ ૂકે. પણ ફ્રહિંદી
વેપારીની હબસીઓમાાં તપ્રયિાનુાં કારણ િેની મીઠાશ. વળી હબસી ફ્રહિંદી
વેપારીથી બીએ િો નહીં જ; ઊલટા એવા દાખલા મોજૂદ છે કે જ્યારે કોઈ
ફ્રહિંદી વેપારીએ હબસી ઘરાકોને છે િરવાનો પ્રયત્ન કયો છે અને િે પેલો
જાણી ગયો છે ત્યારે િેને હાથે વેપારીએ માર ખાધો છે

!

અને ગાળો િો

ઘણીયે વાર સાાંોળી છે . એટલે ફ્રહિંદી હબસીના સાંબધ
ાં માાં બીવાનો પ્રસાંગ
કેવળ ફ્રહિંદીને જ રહ્યો. છે વટે પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે ફ્રહિંદી વેપારીને
હબસીઓની ઘરાકી બહુ લાોદાયક જણાઈ. હબસીઓ િો આખા દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં ફેલાયેલા જ હિા. ફ્રહિંદી વેપારીઓએ સાાંોળ્્ુાં હત ુાં કે ટ્રાડસવાલ
અને િી સ્ટેટમાાં બોઅર લોકોની સાથે પણ વેપાર થઈ શકે છે . બોઅર લોકો
સાદા, ોોળા અને આડાંબર તવનાના હોય છે , િેઓ ફ્રહિંદીઓના ઘરાક બનિાાં
લજવાશે નહીં. આથી કેટલાક ફ્રહિંદી વેપારીઓએ ટ્રાડસવાલ અને િી સ્ટેટ
િરફ પણ પ્રયાણ ક્ુું દુકાનો ખોલી. ત્યાાં એ અવસરે આગગાડી વગેરે ન
હિાાં િેથી નફા બહુ મોટા મળી શકિા હિા. વેપારીઓની કલ્પના સાચી ઠરી
અને િેઓને બોઅર િેમ જ હબસીઓની ઘરાકી પુટકળ મળવા માાંડી. રહ્ુાં
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કેપ કૉલોની. ત્યાાં પણ કેટલાક ફ્રહિંદી વેપારી જઈ પહોંચયા અને ઠીક કમાણી
કરવા લાગ્યા. આમ થોડી થોડી સાંખ્યામાાં ચારે સાંસ્થાનોમાાં ફ્રહિંદી પ્રજા
વહેંચાઈ ગઈ અને હાલ સમસ્િ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીની સાંખ્યામાાં પણ આ લખિી
વેળાએ કાંઈક ઘટાડો થયો હશે પણ વધારો િો નહીં જ.
૧. ફ્રહિંદી મજૂ રોની પહેલી આગબોટ ઈ. સ. ૧૮૬૦ના નવે મ્બરની ૧૬મી િારીખે નાિાલ પહોંચી. દક્ષિણ
આફ્રિકાના સત્યાગ્રહના ઈતિહાસમાાં આ િારીખ નોંધવાયોગ્ય ગણાય, કે મ કે આ પુસ્િક અને િેની
વસ્તુનાાં મ ૂળ એ બનાવમાાં રહેલાાં હિાાં.
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ુ ીબતોન ુું નસિંહાવલોકન (નાતાલ)
૪. મસ
નાિાલના ગોરા માક્ષલકોને કેવળ ગુલામ જોઈિા હિા. જેઓ નોકરી કયાણ
બાદ સ્વિાંત્ર થઈ શકે અને સહજ અંશે પણ િેમની જોડે હરીફાઈ કરી શકે
એવા મજૂરો િેઓને પરવડે એમ ન હતુ.ાં આ ક્ષગરમીફ્રટયા જોકે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં
પોિાની ખેિી વગેરેમાાં બહુ સફળ થયા ન હિા િેથી નાિાલ ગયેલા , છિાાં
ખેિીનુાં કાંઈ ોાન િેમને ન હોય અથવા િો જમીન કે ખેિીની ફ્રકિંમિ ન
સમજી શકે એવા ન હિા. િેઓએ જો્ુાં કે નાિાલમાાં જે પોિે ોાજીપાલો
પણ વાવે િો સારી નીપજ કરી શકે છે , અને જે એક નાનકડો સરખો
જમીનનો ટુકડો પણ લે િો િેમાાંથી વળી વધારે કમાણી કરી શકે છે . િેથી
ઘણા ક્ષગરમીફ્રટયા જયારે છૂટા થાય ત્યારે કાંઈક ને કાંઈક નાનોસરખો ધાંધો
કરવા માંડી ગયા. આથી એકાંદરે િો નાિાલ જેવા મુલકમાાં વસ્િીને ફાયદો
થયો.. અનેક પ્રકારનો ોાજીપાલો જે યોગ્ય ખેડૂિોની ખામીને લીધે પેદા
નહોિો થિો િે થવા લાગ્યો. જે કોઈ જગ્યાએ છૂટોછવાયો પેદા થિો હિો િે
હવે મોટે ોાગે મળવા લાગ્યો. આથી ોાજીપાલાના ોાવ એકદમ ઊિયાણ.
પણ આ વાિ ધતનક ગોરાઓને ન ગમી. િેઓને લાગ્્ુાં કે આજ લગી જેનો
પોિાને ઈજારો છે એમ માનિા હિા િેમાાં હવે ોાગીદાર પેદા થયા. િેથી
આ ગરીબડા ક્ષગરમીફ્રટયાઓની સામે ફ્રહલચાલ શરૂ થઈ. વાાંચનારને નવાઈ
લાગશે કે એક િરફથી િેઓ વધારે ને વધારે મજૂર માગિા હિા ,
ફ્રહિંદુસ્િાનથી જેટલા ક્ષગરમીફ્રટયા આવિા હિા િેનો તુરિ જ “ઉપાડ” થઈ
જિો હિો, અને બીજી િરફથી જેઓ ક્ષગરમીટમુતિ થિા હિા િેઓની ઉપર
અનેક

જાિનાાં દબાણ મ ૂકવાની ફ્રહલચાલ થિી હિી. આ િેઓની

હોતશયારીનો અને િનિોડ મહેનિનો બદલો
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ફ્રહલચાલે ઘણાાં રૂપ પકડયાાં.

એક

પિે એવી માગણી

કરી કે

ક્ષગરમીટમાાંથી છૂટા થિા ક્ષગરમીફ્રટયાઓને પાછા ફ્રહિંદુસ્િાન મોકલી દે વા
જોઈએ, અને િેથી જૂના કરારોને બદલીને નવા કરારમાાં નવા આવનાર
મજૂરની પાસે એવી શરિ લખાવી લેવી કે િેઓ ક્ષગરમીટ ખલાસ થયે કાાં
િો ફ્રહિંદુસ્િાન પાછા જશે અથવા િો ફરી પાછા ક્ષગરમીટમાાં દાખલ થશે.
બીજા પિે એવો તવચાર દશાણવયો કે ક્ષગરમીટમાાંથી મુકિ થયે િેઓ ફરી
પાછા ક્ષગરમીટમાાં દાખલ થવા ન માગે િો િેઓની પાસેથી સખિ વાતષિક
માથાવેરો લેવો. આ બાંને પિનો હેત ુ િો એક જ હિો કે ગમે િેમ કરીને પણ
ક્ષગરમીફ્રટયો વગણ કોઈ પણ કાળે નાિાલમાાં સ્વિાંત્રિાએ ન રહી શકે. હોહા
એટલી બધી થઈ કે છે વટે નાિાલની સરકારે કતમશન નીમ્્ુ.ાં બાંને પિની
માગણી િદ્દન ગેરવાજબી હિી અને ક્ષગરમીફ્રટયાઓની હસ્િી આતથિક દૃષ્ટટએ
સમસ્િ પ્રજાને સારુ કેવળ લાોદાયી હિી િેથી કતમશનની પાસે જે સ્વિાંત્ર
પુરાવો પડયો િે બધો ઉપલા બાંને પિની તવરુદ્ધ હિો. િેથી િાત્કાક્ષલક
પફ્રરણામ િો તવરુદ્ધ પિની દૃષ્ટટએ કાંઈ જ ન આવ્ુ.ાં પણ જેમ અસ્ગ્ન
હોલાયા પછી કાંઈક તનશાની મ ૂકિો જ જાય છે િેમ આ ફ્રહલચાલે પણ િેની
છાપ નાિાલની સરકાર પર પાડી, પડયા તવના કેમ રહે? નાિાલની સરકાર
એટલે મુખ્યપણે ધતનકવગણના ફ્રહમાયિી. ફ્રહિંદી સરકારની સાથે પત્રવયવહાર
શરૂ થયો અને બાંને પિની સ ૂચનાઓ ફ્રહિંદી સરકાર પાસે થઈ. પણ ફ્રહિંદી
સરકાર એકાએક એવી સ ૂચના કેમ કબ ૂલ કરી શકે કે જેથી ક્ષગરમીફ્રટયાઓ
હાંમેશને

સારુ

ગુલામગીરીમાાં રહે? ક્ષગરમીટમાાં ફ્રહિંદીઓને

એટલે

દૂર

મોકલવાનુાં એક કારણ અથવા િો બહાનુાં એ હત ુાં કે ક્ષગરમીફ્રટયાઓ ક્ષગરમીટ
પ ૂરી થયે સ્વિાંત્ર થઈ પોિાની શસ્તિ પ ૂરે પ ૂરી કેળવી િે પ્રમાણે આતથિક
સ્સ્થતિ સુધારી શકશે. આ વેળાએ નાિાલ ક્રાઉન કૉલોની હતુાં એટલે
કૉલોતનયલ ઑફ્રફસ પણ ક્રાઉન કૉલોનીના વહીવટ સારુ પ ૂરી જવાબદાર
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ગણાવાથી ત્યાાંથીયે નાિાલને પોિાની અડયાયી ઈચછા પ ૂરી પાડવામાાં મદદ
ન મળી શકે, એથી અને એવા પ્રકારનાાં બીજાાં કારણોથી નાિાલમાાં
જવાબદાર રાજ્યાતધકાર મેળવવાની ફ્રહલચાલ શરૂ થઈ. આ સિા ૧૮૯૩'૯૪માાં

મળી. હવે નાિાલને જોર આવ્ુ.ાં કૉલોતનયલ આોેફ્રફસને પણ ગમે

િેવી નાિાલની માગણીઓ હોય િેનો સ્વીકાર કરવામાાં બહુ મુશ્કેલી ન
આવે. નાિાલની આ નવી એટલે જવાબદાર સરકાર િરફથી ફ્રહિંદુસ્િાનની
સરકાર સાથે મસલિ કરવા એલચીઓ આવયા. િેઓની માગણી પચીસ
પાઉંડ એટલે રૂ.૩૭પનો વાતષિક માથાવેર ો ક્ષગરમીટમુતિ દરે ક ફ્રહિંદી પર
નાખવાની હિી. એનો અથણ જ એ થયો કે એ કર કોઈ પણ ફ્રહિંદી મજૂર ોરી
શકે નહીં અને િેથી િેનાથી સ્વિાંત્ર રીિે નાિાલમાાં રહી શકાય નહીં. િે
વખિના વાઈસરોય લોડણ એપ્લ્ગનને આ સ ૂચના બહુ ોારે પડિી લાગી અને
છે વટે િેમણે ત્રણ પાઉંડનો વાતષિક માથાવેરો કબ ૂલ રાખ્યો.૧ આ માથાવેરો
માત્ર મજૂર ઉપર જ નહીં પણ એ, િેની સ્ત્રી, અને િેર વષણ કે િેથી ઉપરની
છોકરી અને સોળ વષણ કે િેથી ઉપરના છોકરાએ પણ આપવો જોઈએ

!

ોાગ્યે જ કોઈ મજૂર એવો હોય કે જેને સ્ત્રી અને બે છોકરાાં ન હોય. એટલે
સામાડય રીિે દરે ક મજૂરે બાર પાઉંડનો વાતષિક કર ોરવો જોઈએ. આ વેરો
કેટલો ત્રાસદાયક થઈ પડયો એનુાં વણણન થઈ ન શકે. એનુાં દુ:ખ અનુોવી જ
જાણે અથવા એ નજરે જો્ુાં હોય એ કાાંઈક સમજી શકે. નાિાલ સરકારના
આ પગલાની સામે ફ્રહિંદી કોમ ખ ૂબ ઝૂઝી હિી. વડી (ક્ષિફ્રટશ) સરકારને અને
ફ્રહિંદી સરકારને અરજીઓ ગઈ. પણ એનુાં પફ્રરણામ આ પચીસના ત્રણ પાઉંડ
થવા ઉપરાાંિ કાંઈ જ ન આવ્ુ.ાં ક્ષગરમીફ્રટયા પોિે િો એ બાબિ શુાં કરી શકે
કે શુાં સમજી શકે? ફ્રહલચાલ િો કેવળ ફ્રહિંદી વેપારીવગણ દે શદાઝથી કહો કે
પરમાથણદષ્ટટથી કરે લી.
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જેમ ક્ષગરમીફ્રટયાઓનુાં િેમ જ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીઓનુાં થ્ુ.ાં િેઓની સામે પણ
મુખ્ય ોાગે એવાાં જ કારણોથી નાિાલના ગોરા વેપારીઓએ ફ્રહ લચાલ શરૂ
કરે લી. ફ્રહિંદી વેપારીઓ સારી રીિે જામ્યા. િેઓએ સારા સારા લિાઓમાાં
જમીનો ખરીદ કરી. ક્ષગરમીટમુતિ થયેલા ફ્રહિંદીઓની વસ્િી જેમ જેમ વધિી
ગઈ િેમ િેમ િેઓને જોઈિી ચીજોનો ઉપાડ સારો થવા લાગ્યો, હજારો
બસિા ચાવલ ફ્રહિંદુસ્િાનથી આવે અને િેમાાંથી સારો નફો મળે . આ વેપાર
મોટે ોાગે અને સ્વાોાતવક રીિે ફ્રહિંદી વેપારીના કબજામાાં રહ્યો. વળી
હબસીઓની સાથેના વેપારમાાં પણ િેઓ ઠીક ોાગ લેવા લાગ્યા. આ નાના
ગોરા વેપારીઓથી સહન ન થતુ.ાં વળી આ વેપારીઓને કોઈ અંગ્રેજોએ જ
બિાવ્ુાં કે િેઓને પણ કાયદા પ્રમાણે નાિાલની ધારાસોામાાં સોાસદ
થવાનો અને સોાસદ ચટાં ૂ વાનો હક છે . કેટલાાંક નામ પણ મિદારોમાાં
નોંધાયાાં. આ સ્સ્થતિ નાિાલના રાજદ્વારી ગોરાઓ સાાંખી ન શકચા; કેમ કે જો
આમ ફ્રહિંદીની હાલિ નાિાલમાાં મજબ ૂિ થાય, િેની પ્રતિટઠા વધે િો
િેઓની હરીફાઈમાાં ગોરાઓ કેમ ટકી શકે એ િેઓને ક્ષચિંિા થઈ પડી. આથી
સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીની બાબિમાાં જવાબદાર સરકારનુાં પહેલ ુાં પગલુાં એ હત ુાં કે એક
પણ નવો ફ્રહિંદી મિદાર ન થઈ શકે એવો કાયદો કરવો. સને ૧૮૯૪માાં આ
તવશેન ુાં પહેલ ુાં ક્ષબલ નાિાલની ધારાસોામાાં આવ્ુ.ાં એ ક્ષબલ પ્રમાણે ફ્રહિંદીને
ફ્રહિંદી િરીકે જ મિ આપવાના હકમાાંથી બાિલ રાખવાનુાં ધોરણ હતુ.ાં
નાિાલમાાં રાં ગોેદ ઉપર ફ્રહિંદીઓને તવશે ઘડાયેલો આ પહેલો કાયદો હિો.
ફ્રહિંદી પ્રજા સામે થઈ એક રાિની અંદર અરજી િૈયાર થઈ. ચારસો
માણસોની સહીઓ લેવાઈ. એ અરજી જિાાં ધારાસોા ચમકી. પણ કાયદો િો
પાસ થયો. િે વખિે લોડણ ફ્રરપન સાંસ્થાઓના પ્રધાન હિા. િેમની પાસે
અરજી ગઈ. િેમાાં દસ હજાર સહીઓ હિી. દસ હજાર સહી એટલે નાિાલની
લગોગ કુલ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી વસ્િી. લૉડણ ફ્રરપને ક્ષબલ નામાંજૂર રાખ્્ુાં અને
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જણાવ્ુાં કે ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિ કાયદામાાં રાં ગોેદને કબ ૂલ ન કરી શકે. આ જીિ
કેટલી મહત્ત્વની હિી એ આગળ ચાલિાાં વધારે જણાશે. આના જવાબમાાં
નાિાલની સરકારે નવુાં ક્ષબલ રજૂ ક્ુ.ું િેમાાંથી રાં ગોેદ ગયો , પણ આડકિરી
રીિે િેમાાંયે હુમલો િો ફ્રહિંદીઓ ઉપર જ હિો. ફ્રહિંદી કોમે િેની સામે પણ
લડિ િો ચલાવી છિાાં િે તનટફળ ગઈ. એ કાયદો દ્ધદ્વઅથી હિો. િેનો અથણ
ચોકકસ કરાવવાને સારુ કોમ છે વટની અદાલિ સુધી એટલે તપ્રવી કાઉસ્ડસલ
સુધી લડ શકિ; પણ લડવાનુાં દુરસ્િ ન ધા્ુું ન લડવુાં યોગ્ય જ હત ુાં એમ
હજી સુધી મને લાગે છે . મ ૂળ વસ્તુ કબ ૂલ થઈ એ જ અનુગ્રહ હિો. પણ
એટલેથી નાિાલના ગોરાઓને અથવા િો નાિાલની સરકારને સાંિોષ થાય
એમ ન હતુ.ાં ફ્રહિંદીઓની રાજદ્વારી સિા જામિી અટકાવવી એ િો એક
આવશ્યક પગલુાં હત,ુાં પણ િેઓની નજર ખરે ખરી િો ફ્રહિંદી વેપાર અને
સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીના આગમન ઉપર હિી. ત્રીસ કરોડની વસ્િીવાળુાં ફ્રહિંદુસ્િાન જો
નાિાલ િરફ ઊલટે િો નાિાલના ગોરાનુાં શુાં થાય , એ િો સમુદ્રમાાં િણાઈ
જાય, એ ધાસ્િીથી િેઓ બેચેન થઈ ગયા હિા. નાિાલમાાં ૪ લાખ હબસી,
૪૦ હજાર ગોરા, િે વખિે ૬૦ હજાર ક્ષગરમીફ્રટયા, ૧૦ હજાર ક્ષગરમીટમુતિ
અને ૧૦ હજાર સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી, આમ લગોગ પ્રમાણ હત.ુાં ગોરાઓની ધાસ્િીને
સારુ સજજડ કારણ િો ન જ હત,ુાં પણ ડરે લા માણસને દાખલાદલીલથી
સમજાવી શકાય જ નહીં. ફ્રહિંદુસ્િાનની લાચાર સ્સ્થતિનુાં ને ફ્રહિંદુસ્િાનના
રીિફ્રરવાજનુાં િેઓનુાં અિાન , અને િેથી િેઓના મનમાાં એક જાિનો
આોાસ કે જેવા સાહતસક અને શસ્તિમાન િેઓ છે િેવા જ ફ્રહિંદીઓ હોવા
જોઈએ; અને િેથી િેઓએ કેવળ તત્રરાશી ગણી કાઢી. િેમાાં િેઓનો દોષ કેમ
કાઢી શકાય? ગમે િેમ હો, પણ પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે નાિાલની
ધારાસોાએ બીજા બે કાયદા પસાર કયાણ િેમાાં પણ મિ તવશેની લડિની
જીિને પફ્રરણામે રાં ગોેદને દૂર રાખવો પડયો; અને િેથી ગક્ષોિિ ોાષા વડે
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કામ લેવ ુાં પડ્ુ.ાં અને િેને પ્રિાપે સ્સ્થતિ કાંઈક જળવાઈ શકી. ફ્રહિંદી કોમ આ
વખિે પણ ખ ૂબ ઝૂઝી છિાાં કાયદા િો પસાર થયા જ. એક કાયદાથી ફ્રહિંદી
વેપાર પર સખિ અંકુશ મુકાયો અને બીજા વડે ફ્રહિંદી પ્રવેશ પર કાયદાની
રૂએ તનમાયેલા અમલદારની રજા તવના કોઈને પણ વેપારનો પરવાનો ન
મળી શકે એ મિલબ પહેલા કાયદાની. વયવહારમાાં ગમે િે ગોરો જાય ને
રજાક્ષચઠ્ઠી મેળવી શકે અને ફ્રહિંદીને મહામુસીબિે મળે ; િેમાાં વકીલ વગેરેન ુાં
ખરચ િો ખરાંુ જ. એટલે કાચાપોચા િો સહેજે વેપારના પરવાના તવના જ
રહે. બીજા કાયદાની મુખ્ય શરિ એ કે જે ફ્રહિંદી કોઈ પણ ્ુરોપની ોાષામાાં
દાખલ થવાની અરજી લખી શકે િે જ દાખલ થઈ શકે. એટલે કરોડો
ફ્રહિંદીની સામે િો નાિાલનો દરવાજો િદ્દન બાંધ થયો. જાણ્યેઅજાણ્યે મારાથી
નાિાલને અડયાય થઈ જાય િેથી મારે જણાવવુાં જોઈએ કે જે ફ્રહિંદી એ
કાયદો થિાાં પહેલાાં નાિાલમાાં ઘર કરીને રહેલો હોય િે જો નાિાલ છોડીને
ફ્રહિંદુસ્િાન અથવા બીજી જગ્યાએ જાય અને પાછો ફરે િો િેની પોિાની સ્ત્રી
અને સગીર ઉંમરનાાં બાળક સફ્રહિ ્ુરોપની ોાષા જાણ્યા તસવાય દાખલ
થઈ શકે. આ ઉપરાાંિ નાિાલમાાં ક્ષગરમીફ્રટયા અને સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી ઉપરાાંિ
બીજી કાયદાની અને કાયદા બહારની કેટલીક આપતિઓ હિી અન હાલ છે ,
જેમાાં વાાંચનારને ઉિારવાની જરૂર હુાં નથી જોિો. જેટલી હકીકિ આ
પુસ્િકનો તવષય સમજવાને જરૂરની લાગે છે િેટલી જ આપવા ધારાંુ છાં.
દક્ષિણ આફ્રિકાના દરે ક સાંસ્થાનમાાંના ફ્રહિંદીની હાલિનો ઈતિહાસ બહુ
તવસ્િીણણ હોવો જોઈએ એમ દરે ક વાાંચનાર જાણી શકે , પણ એવો ઈતિહાસ
આપવાનો આ પુસ્િકનો મુદ્દલ આશય નથી.
૧. ક્ષગરમીફ્રટયાની કમાણીને ધોરણે, આ ત્રણ પાઉંડનો કર િેની ૬ માસની કમાણી બરોબર થયો!
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ુ ીબતોન ુું નસિંહાવલોકન (ચાલ)ુ
પ. મસ
(ટ્રાન્સવાલ

અને બીજું સુંસ્થાનો)

જેમ નાિાલમાાં િેમ જ વિા કે ઓછા પ્રમાણમાાં દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં બીજાાં
સાંસ્થાનોમાાં ફ્રહિંદીઓ િરફ અણગમો સને ૧૮૮૦ પહેલાાંથી જ શરૂ થયેલો, અને
કેપ કોલોનીને બાદ કરિાાં બધાાં સાંસ્થાનોમાાં એક જ મિ બાંધાયો હિો કે
મજૂર િરીકે િો ફ્રહિંદીઓ બહુ સારા પણ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીથી િો દક્ષિણ આફ્રિકાને
નુકસાન જ થાય છે એ ઘણા ગોરાઓના મનમાાં સ ૂત્રરૂપે ઠસી ગ્ુાં હત.ુાં
ટ્રાડસવાલ િો પ્રજાસિાક રાજ્ય હત.ુાં ત્યાાંના પ્રેતસડડટને અમે ક્ષિફ્રટશ રૈ યિ
કહેવાઈએ એમ ફ્રહિંદીઓનુાં કહેવ ુાં એ િો હાાંસી વહોરી લેવા સરખુાં હતુ.ાં
ફ્રહિંદીઓને જે કાંઈ પણ ફફ્રરયાદ કરવી હોય િો િે કેવળ ક્ષિફ્રટશ એલચીની
પાસે કરી શકે. એમ છિાાં આિયણ િો એ છે કે ટ્રાડસવાલ જયારે ક્ષિફ્રટશ
સલ્િનિથી કેવળ અળગુાં હતુાં ત્યારે જે મદદ ક્ષિફ્રટશ એલચી કરી શકિો
હિો િે મદદ જ્યારે ટ્રાડસવાલ ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિ નીચે ગણા્ુાં ત્યારે િદ્દન
નાબ ૂદ થઈ. જયારે લોડણ મોલીં ફ્રહિંદી પ્રધાન ના અને િેમની પાસે
ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓની વકીલાિ કરિા એક માંડળ ગ્ુાં હત ુાં ત્યારે િેમણે
ચોખ્ખુાં કહેલ ુાં કે િમે જાણો છો કે જવાબદારી ોોગવનારી સિાઓ ઉપર વડી
સરકારનો કાબ ૂ ઘણો ઓછો છે . સ્વિાંત્ર રાજયની સાથે વડી સરકાર લડાઈની
ધમકી આપી શકે

–

લડાઈ પણ કરી શકે , પણ સાંસ્થાનોની સાથે િો કેવળ

મસલિ જ થઈ શકે. એમની સાથેનો સાંબધ
ાં રે શમી દોરીથી ગાંઠાયેલો છે ,
જરા િાણવા જિાાં ત ૂટી જાય.. બળથી િો કામ લેવાય જ નહીં; કળ જેટલુાં
કરી શકે એ બધુાં હુાં કરીશ એની િમને ખાિરી આપુાં છાં. જ્યારે ટ્રાડસવાલની
સાથે લડાઈ થઈ ત્યારે લડાઈ કરવાનાાં કારણોમાાંન ુાં એક ત્યાાંના ફ્રહિંદીઓની
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દુુઃખદ સ્સ્થતિ પણ હત ,ુાં એવુાં લૉડણ લેડસડાઉન, લૉડણ સેલબૉનણ વગેરે ક્ષિફ્રટશ
અમલદારો બોલ્યા હિા .
હવે આપણે એ દુુઃખનુાં પ્રકરણ િપાસીએ. ટ્રાડસવાલમાાં ફ્રહિંદીઓ પ્રથમ
સન ૧૮૮૧માાં દાખલ થયા. મરહમ
ૂ શેઠ અબુબકરે ટ્રાડસવાલની રાજધાની
તપ્રટોફ્રરયામાાં દુકાન ખોલી અને િેના મુખ્ય મહોલ્લામાાં જમીન પણ ખરીદી.
બીજા વેપારીઓ ત્યાાં એક પછી એક પહોંચયા. િેમનો વેપાર ઘણા ઝપાટાથી
ચાલ્યો એટલે ગોરા વેપારીઓને અદે ખાઈ આવી. અખબારોની અંદર
ફ્રહિંદીઓની સામે લખાણ શરૂ થયાાં. ધારાસોામાાં ફ્રહિંદીઓને કાઢી મ ૂકવાની ને
િેમનો વેપાર બાંધ કરવાની સ ૂચનાઓવાળી અરજી ગઈ. આ ગોરાઓને સારુ
કેવળ નવા મુલકમાાં ધનત ૃટણાનો પાર નહીં. િેઓ નીતિઅનીતિનો ોેદ
ોાગ્યે જ જાણે. ધારાસોાને કરે લી િેઓની અરજીની અંદર આવાાં વાક્યો
આવે છે

: "આ

લોકો (ફ્રહિંદી વેપારી) માનુષી સભ્યિા જાણિા જ નથી. િેઓ

બદચાલથી થિાાં દરદોથી સડે છે . દરે ક ઓરિને િેઓ પોિાનો તશકાર ગણે
છે ; ઓરિોને આત્મારફ્રહિ સમજે છે ." આ ચાર વાકયોની અંદર ચાર જૂઠાણાાં
ોયાણ છે . એવા નમ ૂના િો બીજા ઘણાયે આપી શકાય. જેવી પ્રજા િેવા જ
પ્રતિતનતધ. આપણા વેપારીઓને િે શી ખબર હોય કે િેઓની સામે કેવી
બેહુદી અને અડયાયી ફ્રહલચાલ ચાલી રહી છે ? િેઓ છાપાાં વાાંચે નહીં.
અખબારમાાંની ફ્રહલચાલ અને અરજીઓમાાંની ફ્રહલચાલની અસર ધારાસોા
ઉપર થઈ અને ધારાસોામાાં એક ક્ષબલ રજૂ થ્ુાં િેની ખબર અગ્રેસર
ફ્રહિંદીઓને કાને પડી એટલે િેઓ ચોંકયા. િેઓ પ્રેતસડડટ ફૂગરની પાસે ગયા.
મરહમ
ૂ પ્રેતસડડટે િેમને ઘરમાાં િો દાખલ પણ ન કયાણ. ઘરના આંગણામાાં
િેઓને ઊોા રાખ્યા અને િેઓનુાં થોડુાંઘણુાં સાાંોળ્યા પછી િેઓને કહ્ુ:ાં િમે

િો ઈસ્માઈલની ઓલાદ છો એટલે િમે ઈસોની ઓલાદની ગુલામી કરવાને
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જ જડમેલા છો. અમે ઈસોની ઓલાદ ગણાઈએ િેથી િમને એકસરખા હક
િો મળી જ ન શકે. અમે જે આપીએ િેથી િમારે સાંિોષ માનવો જોઈએ.
આમાાં દ્વેષ કે રોષ હિો એમ આપણાથી નહીં કહી શકાય. પ્રેતસડડટ ફૂગરની
કેળવણી જ એવા પ્રકારની હિી કે બચપણથી જ બાઈબલના જૂના કરારમાાં
કહેલી વાિો િેને શીખવવામાાં આવી અને િેણે િે માની. અને જે માણસ
જેવુાં માનિો હોય િેવ ુાં જ તનખાલસ ફ્રદલથી કહે િેમાાં િેનો દોષ શો કાઢી
શકાય? છિાાં આવા તનખાલસપણે રહેલા અિાનની પણ બ ૂરી અસર િો થાય
જ. અને પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે સન ૧૮૮પમાાં ઘણો આકરો કાયદો
ધારાસોામાાં ઉિાવળે પસાર થયો , કેમ જાણે હજારો ફ્રહિંદી ત ુરિ જ
ટ્રાડસવાલમાાં લટાં ૂ કરવા િાકી રહેલા હોય

!

એ કાયદાની સામે ક્ષિફ્રટશ

એલચીને ફ્રહિંદી અગ્રેસરોની પ્રેરણાથી પગલાાં ોરવાાં પડયાાં. મામલો
સાંસ્થાનોના પ્રધાન સુધી ગયો. એ કાયદાથી દાખલ થનાર ફ્રહિંદીની પાસેથી
પચીસ પાઉડડ લેવાની વાિ હિી. અને એક િસુ પણ જમીન િે ન લઈ
શકે, મિદાર િો િેનાથી ન જ થઈ શકાય. આ બધુાં એટલુાં અજુગત ુાં હત ુાં કે
િેનો બચાવ દાખલાદલીલથી િો ટ્રાડસવાલની સરકાર કરી શકે નહીં.
ટ્રાડસવાલ સરકાર અને વડી સરકાર વચચે સુલેહનામુાં હત ુાં જે 'લાંડન
કડવેડશન'ને નામે ઓળખાતુાં હત.ુાં િેમાાં ક્ષિફ્રટશ રૈ યિના હકો જાળવવાની
એક કલમ૧ હિી. એ કલમને આધારે વડી સરકારે આ કાયદાનો તવરોધ કયો.
ટ્રાડસવાલની સરકારે એવી દલીલ કરી કે જે કાયદો િેણે કરે લો છે િેમાાં વડી
સરકારે જ પહેલેથી સ્પટટ અથવા ગક્ષોિિ સાંમતિ આપી હિી. આમ બાંને પિ
વચચે મિોેદ થવાથી િકરાર પાંચની પાસે ગઈ. પાંચનો ફેંસલો લ ૂલો થયો.
િેણે બાંને પિને રાજી રાખવાનો પ્રયત્ન કયો. પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે
ફ્રહિંદીઓએ િેમાાં પણ ખો્ુાં જ. માત્ર ફાયદો એટલો થયો કે વધારે ખોવાને
બદલે ઓછાં ખો્ુ.ાં એ પાંચના ઠરાવ પ્રમાણે સુધારો સન ૧૮૮૬માાં થયો. િેની
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રૂએ પચીસ પાઉડડને બદલે ત્રણ પાઉડડ લેવાનુાં ઠ્ુું અને જમીનની માક્ષલકી
કયાાંયે ન લઈ શકાય એવી આકરી શરિ હિી િેને બદલે એવુાં ઠ્ુું કે
ટ્રાડસવાલની સરકાર મુકરર કરે િેવા લિામાાં કે વાડીમાાં ફ્રહિંદીઓ જમીન
લઈ શકે. આ કલમનો અમલ થવામાાં પણ સરકારે મન ચો્ુ,ું િેથી આવા
વાડાઓમાાં પણ જલખરીદ (પસાયિી) જમીન લેવાના હક િો ન જ આપ્યા.
આ વાડાઓ દરે ક શહેરમાાં જ્યાાં ફ્રહિંદીઓનો વસવાટ હિો િેમાાં શહેરથી ઘણે
દૂર અને ગાંદામાાં ગાંદી જગ્યાએ રાખવામાાં આવયા. ત્યાાં પાણીબિીની સગવડ
ઓછામાાં ઓછી, પાયખાનાાં સાફ કરવાનુાં પણ િેવ ુાં જ ; એટલે આપણે
ટ્રાડસવાલની પાંચમ જાતિ બડયા. અને િેથી આ વાડાઓ અને ફ્રહિંદુસ્િાનના
ઢેડવાડાઓમાાં કાંઈ જ િફાવિ નહીં એમ કહી શકાય. જેમ ફ્રહિંદુ ઢેડને
અડકવાથી અથવા ઢેડના પડોશથી અોડાઈ જાય િેમ જ ફ્રહિંદીના સ્પશણથી કે
પડોશથી ગોરા અોડાય એવી સ્સ્થતિ લગોગ આવી રહી. વળી આ સન
૧૮૮૫ના કાયદા નાં. ૩નો ટ્રાડસવાલની સરકારે એવો અથણ કયો કે ફ્રહિંદી કોમ
વેપાર પણ આ વાડાઓમાાં જ કરી શકે. આ અથણ બરોબર છે કે નથી િેનો
ફેંસલો ટ્રાડસવાલની અદાલિ રે પર પાંચે રાખેલો હિો એટલે ફ્રહિં દી
વેપારીઓની સ્સ્થતિ બહુ કફોડી હિી. છિાાં મસલિો ચલાવી, કોઈ જગ્યાએ
કોઈ કેસો લડી, કોઈ જગ્યાએ વગો ચલાવી, ફ્રહિંદી વેપારીઓ પોિાની સ્સ્થતિ
ઠીક ઠીક જાળવી શકયા હિા. આ પ્રમાણે દુ:ખદ અને અતનતિિ હાલિ
બોઅર લડાઈ જાગી િે વખિે ટ્રાડસવાલની હિી.
હવે આપણે િી સ્ટેટ િપાસીએ. ત્યાાં દસપાંદરથી વધારે ફ્રહિંદી દુકાનો નહીં
થઈ હોય િેવામાાં જ ગોરાઓએ જબરદસ્િ ફ્રહલચાલ ચલાવી મ ૂકી. ત્યાાંનો
ધારાસોાએ ચોતસીથી કામ કરી િક્ષળ્ુાં સાફ જ ક્ુ.ું એક સખિ કાયદો
પસાર કરી, નજીવો નુકસાનીનો બદલો આપી, દરે ક ફ્રહિંદી દુકાનદારને િી
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સ્ટેટમાાંથી કાઢી મ ૂકયો.. એ કાયદાની રૂએ ફ્રહિંદી વેપારી જમીનના માક્ષલક કે
ખેડૂિ િરીકે િી સ્ટેટમાાં વસી જ ન શકે, મિદાર િો ન જ થવાય. ખાસ રજા
મેળવીને મજૂરવગણ અથવા હોટલના વેઈટર િરીકે રહી શકે

!

આવી રજા

પણ દરે ક અરજદારને મળે એવુાં િો હોય જ નહીં. પફ્રરણામ એવુાં આવ્ુાં કે િી
સ્ટેટમાાં કોઈ પ્રતિષ્ટઠિ ફ્રહિંદી બેચાર ફ્રદવસ રહેવાને ઈચછે િોપણ બહુ
મુસીબિે જ રહી શકે. લડાઈને સમયે ત્યાાં આશરે ચાળીસેક ફ્રહિંદી વેઈટર
તસવાય બીજા કોઈ ફ્રહિંદી ન હિા.
કેપ કોલોનીમાાં જોકે થોડીઘણી ફ્રહલચાલ અખબારોમાાં ફ્રહિંદીઓની સામે
થયાાં કરિી. તનશાળો વગેરેમાાં ફ્રહદી બાળકો ન જઈ શકે , હોટેલ વગેરેમાાં ફ્રહિંદી
મુસાફર ોાગ્યે જ ઊિરી શકે,–આવી ફ્રહિંદીઓની અવગણના કરનારી વિણણ ૂક
િો ત્યાાં પણ હિી

–

છિાાં વેપારવણજ અથવા જમીનની માક્ષલકી તવશે કાંઈ

હરકિ ઘણા કાળ સુધી ન હિી.
આમ હોવાનુાં કારણ જણાવવુાં જોઈએ. એક િો કેપટાઉનમાાં મુખ્યત્વે
કરીને અને આખા કેપ કોલોનીમાાં સામાડય રીિે મલાયી લોકોની વસ્િી સારા
પ્રમાણમાાં હિી. એ તવશે આપણે આગળ જોઈ ગયા. મલાયી પોિે
મુસલમાન િેથી ફ્રહિંદી મુસલમાનોની સાથે િેઓનો સાંબધ
ાં િરિ જ થયો,
અને િેની વાટે ફ્રહિંદીઓનો સાંબધ
ાં પણ થોડોઘણો િો થાય જ. વળી ફ્રહિંદી
મુસલમાનોમાાંના કેટલાકે મલાયી ઓરિોની સાથે તવવાહનો સાંબધ
ાં જોડચો ,
મલાયીની સામે િો કોઈ પ્રકારનો કાયદો કેપની સરકારથી કેમ થઈ શકે?
એની િો કેપ કોલોની જડમભ ૂતમ, એની ોાષા પણ ડચ. ડચની સાથેનો જ
િેમનો પ્રથમનો વાસ , એટલે રહેણીમાાં િેઓનુાં ઘણુાં અનુકરણ. આવાાં
કારણોથી કેપ કૉલોનીમાાં ઓછામાાં ઓછો રાં ગદ્વેષ હમેશાાં રહ્યો છે . વળી કેપ
કોલોની એ જૂનામાાં જૂન ુાં સાંસ્થાન હોવાથી અને દક્ષિણ આફ્રિકાનુાં કેળવણીનુાં
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કેડદ્ર હોવાથી ત્યાાં પ્રૌઢ , તવનયી અને ઉદાર ફ્રદલના ગોરા પણ પેદા થયા.
મારી માડયિા પ્રમાણે િો દુતનયામાાં એકે એવી જગ્યા નથી અને એક એવી
જાતિ નથી કે જયાાં અથવા જેમાાં યોગ્ય પ્રસાંગ મળે અને સાંસ્કાર પડે િો
સુદ
ાં રમાાં સુદ
ાં ર મનુટયપુટપ ઉત્પ્ન  થઈ ન શકે. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં બધી
જગ્યાએ એના નમ ૂના મેં સદ્ભાગ્યે જોયા છે . પણ કેપ કોલોનીમાાં િેન ુાં પ્રમાણ
બહુ વધારે હતુ.ાં િેમાાંના સૌથી વધારે જાણીિા અને તવદ્વાન એ તમ. મેરીમેન
છે , જે દક્ષિણ આફ્રિકાના ગ્લૅડસ્ટન ગણાિા, કેપ કોલોનીમાાં પ્રધાન પણ હિા.
બીજુ,ાં તમ. મેરીમેન૨ જેટલો જ નહીં િો િેનાથી બીજા દરજજે ોોગવનાર
આખુાં શ્રાઈનર કુટુાંબ અને િેવ ુાં જ મોલ્ડીનોનુ૩ાં કુટુાંબ. શ્રાઈનર કુટુાંબમાાં
કાયદાના પ્રખ્યાિ ફ્રહમાયિી તમ. ડબલ્્ુ. પી. શ્રાઈનર થઈ ગયા. કેપ
કૉલોનીના પ્રધાનમાંડળમાાં પણ એક વખિ હિા. િેમની બહેન ઑક્ષલવ
શ્રાઈનર એ દક્ષિણ આફ્રિકાની લોકતપ્રય અને જયાાં જયાાં અંગ્રેજી ોાષા
બોલાય છે ત્યાાં પ્રખ્યાિ થયેલાાં તવદુષી બાઈ હિાાં. મનુટયમાત્ર પરનો િેનો
પ્રેમ અનહદ હિો. િેની આંખમાાંથી જ્યારે જુઓ ત્યારે પ્રેમનો ઝરો જ ઝરિો
હોય. એ બાઈએ િેન ુાં 'ડ્રીમ્સ' નામનુાં પુસ્િક લખ્્ુાં ત્યારથી િે 'ડ્રીમ્સ'ની
લેક્ષખકાને નામે ઓળખાઈ. એની સાદાઈ એટલી બધી હિી કે પોિે નામાાંફ્રકિ
કુટુાંબની અને તવદુષી હોવા છિાાં ઘરમાાં વાસણ સુધ્ધાાં પોિે જ સાફ કરિી.
તમ. મેરીમેન અને આ બે કુટુાંબોએ હમેશાાં હબસીઓનો પિ લીધેલો , અને
જ્યારે જ્યારે િેઓના હક ઉપર ચડાઈ થિી ત્યારે િેઓ િેમની સખિ
ફ્રહમાયિ કરિાાં. એ િેમનો પ્રેમ ફ્રહિંદી િરફ પણ વળિો , જોકે િેમાાંનાાં બધાાં
બાંને વચચે ોેદ કરિાાં. િેઓની દલીલ એ હિી કે હબસીઓ દક્ષિણ
આફ્રિકાના

ગોરાઓના

આવવા

પહેલાાંના

વિનીઓ

હોઈને

િેઓનો

સ્વાોાતવક હક ગોરાઓથી છીનવી નહીં શકાય. પણ ફ્રહિંદી તનવાસીઓને તવશે
ડયાયપ ૂવક
ણ િેઓની હરીફાઈનો ોય ટાળવાની ખાિર કાંઈ કાયદાઓ ઘડાય
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િો એ કેવળ અડયાયી નહીં ગણાય. એમ છિાાં િેઓની લાગણી િો હમેશાાં
ફ્રહિંદીઓની પ્રત્યે રહેિી. મરહમ
ગોપાળ કૃટણ ગોખલે જયારે દક્ષિણ
ૂ
આફ્રિકામાાં આવયા ત્યારે િેમના માનમાાં ોરાયેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની પહેલી
સોા જે ત્યાાં કેપટાઉન ટાઉનહૉલમાાં મળી હિી િેમાાં તમ. શ્રાઈનર પ્રમુખ
હિા. તમ. મેરીમેને પણ િેમની સાથે મીઠાશથી , તવનયથી વાિો કરે લી અને
ફ્રહિંદીઓ પ્રત્યેની લાગણી દશાણવેલી કેપટાઉનનાાં અખબારોમાાં પણ પ્રમાણમાાં
પિપાિ ઘણો ઓછો હિો.
તમ. મેરીમેન વગેરેન ુાં જે હુાં લખી ગયો િેવ ુાં બીજા ગોરાઓને તવશે પણ
લખી શકાય. અહીં િો માત્ર દાખલા િરીકે ઉપરનાાં સવણમાડય નામો આપેલાાં
છે . આવા કારણથી કેપ કોલોનીમાાં રાં ગદ્વેષ હમેશાાં ઓછો રહ્યો છિાાં જે વા્ુ
દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં ત્રણ સાંસ્થાનોમાાં તનરાં િર વાયા કરિો હિો િેની ગાંધ કેપ
કોલોનીમાાં ન જ પહોંચે એવુાં િો કેમ બને ? િેથી ત્યાાં પણ નાિાલના જેવા
પ્રવેશના અને વેપારના પરવાનાના કાયદા પસાર થયા. એટલે દક્ષિણ
આફ્રિકાનુાં બારાંુ જે ફ્રહિંદીઓને સારુ િદ્દન ખુલ્લુાં હત ુાં િે બોઅર લડાઈને વખિે
લગોગ બાંધ થઈ ગ્ુાં હતુાં એમ ગણી શકાય. ટ્રાડસવાલમાાં પ્રવેશ ઉપર
પેલા ત્રણ પાઉડડની ફી ઉપરાાંિ કાંઈ પણ અંકુશ નહોિો. પણ જ્યારે નાિાલ
અને કેપનાાં બાંદરો બાંધ થયાાં ત્યારે ટ્રાડસવાલ જે મધ્યમાાં આવ્ુાં ત્યાાં જનારા
ફ્રહિંદીઓ ફ્રહિંદુસ્િાનથી કયાાં ઊિરે ? એક રસ્િો હિો. િે પોટણુ ગીઝનુાં ડેલાગોઆ
બે બાંદર. પણ ત્યાાંયે ઓછાવિા પ્રમાણમાાં ક્ષિફ્રટશ સાંસ્થાનોનુાં અનુકરણ થ્ુ.ાં
ઘણી મુસીબિો વેઠી અથવા લાાંચરુશવિ દઈ નાિાલ મારફિે િેમ જ
ડેલાગોઆ બે મારફિે છૂટાછવાયા ફ્રહિંદીઓ ટ્રાડસવાલમાાં જઈ શકિા એટલુાં
કહી દે વ ુાં જોઈએ.
૧. એ કલમ 'લાંડન કડવે ડશન”માાં ૧૪મી હિી.
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૨. તમ. મે રીમે નની વધુ તપછાન : કે પ કોલોનીને ૧૮૭૨માાં જવાબદાર રાજિાંત્ર મળ્્ુ ાં ત્યારથી િે ત્યાાંના
દરે ક પ્રધાનમાંડળમાાં સભ્ય હિા અને ૧૯૧૦માાં દક્ષિણ આફ્રિકાનુ ાં ્ુતનયન સ્થપા્ુ ાં િે વે ળાના છે લ્લા
પ્રધાનમાંડળના પ્રમુખ હિા.
૩. સર જોન મોલ્ટીનો સન ૧૮૭રના પ્રથમ પ્રધાનમાંડળના પ્રમુખ હિા.
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૬. ફ્રહિંદીઓએ શ ુું કર્?
ું ુ
ફ્રહિંદી પ્રજાની સ્સ્થતિનો તવચાર કરિાાં પાછલાાં પ્રકરણોમાાં આપણે કાંઈક
અંશે જોઈ ગયા કે ફ્રહિંદી પ્રજાએ પોિાની ઉપર થિા હુમલા કેવી રીિે
ઝીલ્યા. પણ સત્યાગ્રહની ઉત્પતિનો ખ્યાલ સારી રીિે કરવાને સારુ ફ્રહિંદી
પ્રજાના સુરિણને અંગે થયેલા પ્રયત્નોને એક ખાસ પ્રકરણ આપવાની જરૂર
છે . ૧૮૯૩ની સાલ સુધી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદી પ્રજાને સારુ ઝૂઝી શકે એવા
સ્વિાંત્ર અને ઠીક કેળવાયેલા ગણી શકાય એવા ફ્રહિંદી થોડા જ હિા. અંગ્રેજી
જાણનાર ફ્રહિંદીઓમાાં મુખ્યત્વે મહેિાવગ.ણ િેઓ પોિાના કામજોગુાં અંગ્રેજી
જાણે, પણ િેઓથી અરજીઓ વગેરે ન જ ઘડી શકાય. વળી િેઓએ પોિાના
શેઠને બધો વખિ આપવો જોઈએ. આ તસવાય બીજા અંગ્રેજીમાાં કેળવાયેલો
વગણ િે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં જ પેદા થયેલા ફ્રહિંદીઓ , એ ઘણે ોાગે િો
ક્ષગરમીફ્રટયાની પ્રજા અને િેઓમાાંના ઘણાખરા જરાયે કુશળિા મેળવી હોય
િો કચેરીઓમાાં દુોાતષયાની સરકારી નોકરી કરિા, એટલે િેઓની વધારે માાં
વધારે સેવા લાગણી બિાવવા ઉપરાાંિ બીજી શી હોઈ શકે? વળી
ક્ષગરમીફ્રટયા અને ક્ષગરમીટમુતિ એ મુખ્ય ોાગે સાં્તુ િ પ્રાાંિ અને મદ્રાસ
ઈલાકામાાંથી આવેલો વગણ હિો સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી એ ગુજરાિના મુસલમાન , િે
મુખ્યત્વે કરીને વેપારી; ફ્રહિંદુ મુખ્યત્વે મહેિા, એ આપણે પાછળ જોઈ ગયા.
આ તસવાય થોડા પારસી પણ વેપારી અને મહેિાવગણમાાં હિા. પણ આખા
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પારસીઓની વસ્િી ૩૦-૪૦થી વધારે હોવાનો સાંોવ નથી.
સ્વિાંત્ર વેપારીવગમ
ણ ાાં એક ચોથો જથ્થો તસિંધના વેપારીઓનો. આખા દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં બસે અથવા િેથી પણ વધારે તસિંધીઓ હશે. િેઓનો વેપાર
ફ્રહિંદુસ્િાનની બહાર જ્યાાં જયાાં િેઓ વસ્યા છે ત્યાાં ત્યાાં એક જ પ્રકારનો હોય
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છે એમ કહી શકાય. િેઓ 'ફેડસી ગુડ્ઝ'ના વેપારી િરીકે ઓળખાય છે .
'ફે ડસી

ગુડ્ઝ' એટલે રે શમ, જરી વગેરેનો સામાન , કોિરકામવાળાાં મુબઈનાાં
ાં

સીસમનાાં, સુખડનાાં, દાાંિનાાં અનેક પ્રકારનાાં પેટી વગેરે રાચરચીલાાં અને
એવી જાિનો સામાન િેઓ મુખ્યત્વે વેચિા હોય છે . િેઓના ઘરાકો ઘણે
ોાગે ગોરા જ હોય છે .
ક્ષગરમીફ્રટયાને ગોરાઓ 'કુલી'ને નામે જ પોકારે , કુલી એટલે હેલકરી. એ
નામ એટલે સુધી પ્રચક્ષલિ થઈ ગ્ુાં કે ક્ષગરમીફ્રટયા પોિે પણ પોિાને કુલી
નામે ઓળખાવિાાં અચકાય નહીં ! એ નામ પછી િો ફ્રહિંદીમાત્રને લાગુ પડ્ુાં
એટલે ફ્રહિંદી વકીલ, ફ્રહિંદી વેપારીને અનુક્રમે કુલી વકીલ અને કુલી વેપારી
િરીકે સેંકડો ગોરાઓ ઓળખે! એ તવશેષણ વાપરવામાાં દૂષણ છે એમ
કેટલાક ગોરા માને કે સમજે પણ નહીં, અને ઘણા િો તિરસ્કાર બિાવવાની
ખાિર જ કુલી શબ્દનો ઉપયોગ કરે . િેથી સ્વિાંત્ર ફ્રહદ
િં ી પોિાને
ક્ષગરમીફ્રટયાથી

અલગ

ઓળખાવવાનો

પ્રયત્ન

કરે .

આવાાં

અને

ફ્રહિંદુસ્િાનમાાંથી જ આપણી સાથે લઈ જઈએ છીએ એવાાં કારણોથી સ્વિાંત્ર
ફ્રહિંદી વગણ અને આ ક્ષગરમીફ્રટયા અને ક્ષગરમીટમુતિ વગણ વચચે દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં ોેદ થઈ રહ્યો હિો.
આ દુ:ખદફ્રરયાની સામે આડા હાથ દે વાનુાં કામ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી વગણ અને
મુખ્યત્વે મુસલમાન વેપારીઓએ હાથ ધ્ુ,ું પણ ક્ષગરમીફ્રટયા અથવા
ક્ષગરમીટમુતિને ઈરાદાપ ૂવણક હાથમાાં લેવાનો પ્રયાસ ન કયો , કરવાનુાં િે
વખિે સ ૂઝે પણ નહીં; સ ૂઝે િો િેમને ોેળવવાથી કામ બગાડવાનો પણ ોય
રહે, અને મુખ્ય આપતિ િો સ્વિાંત્ર વેપારીવગણ ઉપર જ છે એમ મનાયેલ,ુાં
િેથી સુરિણના પ્રયત્ને આવુાં સાંકુક્ષચિ સ્વરૂપ ધારણ ક્ુ.ું આવી મુસીબિો
છિાાં, અંગ્રેજી ોાષાના િાનનો અોાવ છિાાં, જાહેર કામોનો ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં
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અનુોવ ન હોવા છિાાં, આ સ્વિાંત્ર વગણ સરસ રીિે દુ:ખની સામે ઝૂઝયો
એમ કહી શકાય. િેઓએ ગોરા વકીલોની મદદ લીધી , અરજીઓ ઘડાવી,
કોઈ કોઈ વખિે ડેપ્્ુટેશન લઈ ગયા અને જ્યાાં જ્યાાં બની શકે અને સ ૂઝે
ત્યાાં ત્યાાં આડા હાથ ધયાણ. આ સ્સ્થતિ ૧૮૯૩ સુધીની.
વાાંચનારે કેટલીક મુખ્ય િારીખો આ પુસ્િક સમજવાને સારુ યાદ રાખવી
પડશે. પુસ્િકને છે ડે િારીખવાર મુખ્ય બીનાઓનુાં પફ્રરતશટટ આપ્્ુાં છે એ
વખિોવખિ જોઈ જશે િો લડિનુાં રહસ્ય ને રૂપ સમજવામાાં મદદ મળશે.
સન ૧૮૯૩ની સાલ સુધીમાાં િી સ્ટેટમાાંથી આપણી હસ્િી નાબ ૂદ થઈ ચ ૂકી
હિી. ટ્રાડસવાલમાાં ૧૮૮પનો કાયદો અમલમાાં હિો અને નાિાલની અંદર
કેવળ ક્ષગરમીફ્રટયા ફ્રહિંદી જ રહી શકે અને બીજાનો પગ કેમ કાઢી શકાય
િેના તવચાર ચાલિા હિા, અને િે અથે જવાબદાર રાજસિા લેવાઈ ચ ૂકી
હિી. ૧૮૯૩ના એતપ્રલ માસમાાં દક્ષિણ આફ્રિકા જવા સારુ મેં ફ્રહિંદુસ્િાન
છોડ્ુ.ાં મને ત્યાાંના ઈતિહાસનુાં કાંઈ ોાન ન હત.ુાં હુાં કેવળ સ્વાથણબદ્ધુ દ્ધથી
ગયેલો. પોરબાંદરના મેમણોની દાદા અબ્દુલ્લા નામની એક પ્રખ્યાિ પેઢી
ડરબનમાાં હિી, િેટલી જ પ્રખ્યાિ પેઢી િેમના હરીફ અને પોરબાંદરના
મેમણ િૈયબ હાજી ખાનમહમદની તપ્રટોફ્રરયામાાં હિી. દુોાણગ્યે બે હરીફો
વચચે એક મોટો કેસ ચાલિો હિો. િેમાાં દાદા અબ્દુલ્લાના ોાગીદાર જે
પોરબાંદરમાાં હિા. િેમણે તવચા્ુું કે મારા જેવો નવો િોપણ બેફ્રરસ્ટર ત્યાાં
જાય િો િેમને કાંઈક વધારે સગવડ મળે . હુાં કેવળ અજાણ્યો અને મ ૂઢ
વકીલ િેમનુાં કામ બગાડુાં એવો કાંઈ િેમને ોય નહોિો. કેમ કે મારે કાંઈ
અદાલિમાાં જઈ કામ કરવાનુાં નહીં હત.ુાં મારે િો િેમણે રાખેલા ધુરાંધર
વકીલ બેફ્રરસ્ટરોને સમજાવવાનુાં એટલે દુોાતષયાનુાં કામ કરવાનુાં હત.ુાં મને
નવા અનુોવનો શોખ હિો. મુસાફરી ગમિી હિી. બેફ્રરસ્ટર િરીકે કતમશન
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આપવુાં એ એક ઝેર સમાન હતુ.ાં કાફ્રઠયાવાડની ખટપટ મને અકળાવનારી
વસ્ત ુ હિી. એક જ વરસની બાંધણીથી મારે જવાનુાં હત.ુાં મેં તવચા્ુું કે આ
સાટામાાં મને કાંઈ પણ અડચણ જેવુાં નથી. ખોવાનુાં િો છે જ નહીં. કેમ કે
મારા જવા આવવાનો અને રહેવાનો ખચણ દાદા અબ્દુલ્લા જ આપવાના હિા
અને િે ઉપરાાંિ ૧૦૫ પાઉડડ. મારા મરહમ
ૂ ોાઈની મારફિ આ બધી વાિ
થઈ હિી. મને િો એ તપિા સમાન જ હિા. એમની અનુકૂળિા એ મારી
અનુકૂળિા હિી. એમને દક્ષિણ આફ્રિકા જવાની વાિ રુચી. અને હુાં ૧૮૯૩ના
મે માસમાાં ડરબન જઈ પહોંચયો.
બેફ્રરસ્ટર એટલે પ ૂછવુાં િો શુાં હોય? હુાં માનિો હિો િે પ્રમાણે િૉક-કોટ
ઈત્યાફ્રદ સરાં જામ પહેરી રોફથી ઊિયો. પણ ઊિરિાાં જ મારી આંખ કાંઈ
ખ ૂલી. દાદા અબદુલ્લાના જે ોાગીદાર સાથે વાિ થઈ હિી િેમણે જે વણણન
આપ્્ુાં હતુાં િે વણણન હુાં િો ઊલટુાં જ જોઈ શકયો. એ કાંઈ િેમનો દોષ ન
હિો. એ િેમનુાં ોોળપણ, િેમની સાદાઈ, િેમનુાં પફ્રરસ્સ્થતિનુાં અિાન,
નાિાલમાાં પડિી બધી િકલીફોનુાં િેમને ોાન ન હત.ુાં અને જેમાાં િીવ્ર
અપમાનો હિાાં એવી વિણણ ૂક િેમને મન અપમાનવાળી નહોિી જણાઈ.
પહેલે જ દહાડે હુાં જોઈ શકયો કે ગોરાઓનુાં વિણન આપણા લોકોની િરફ
ઘણુાં િોછડુાં હતુ.ાં નાિાલમાાં ઊિયાણ પછી પાંદર ફ્રદવસની અંદર જ કોરટોમાાં
થયેલો મારો કડવો અનુોવ , ટ્રેનની અંદર પડિી મુશ્કેલીઓ, રસ્િામાાં
ખાધેલા માર , હોટેલોમાાં રહેવાની મુસીબિ

–

લગોગ અશકયિા– વગેરેના

વણણનમાાં હુાં નહીં ઊિરાંુ , પણ એટલુાં જ કહીશ કે આ બધા અનુોવો મારા
હાડમાાં પેસી ગયા. હુાં િો માત્ર એક જ કેસને અથે ગયેલો , સ્વાથણ અને
કુત ૂહલની દૃષ્ટટથી. એટલે એ વષણ દરતમયાન િો હુાં કેવળ આવાાં દુુઃખોનો
સાિી અને અનુોવનાર રહ્યો. મારા ધમણનો અમલ ત્યાાંથી જ શરૂ થયો. મેં
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જો્ુાં કે સ્વાથણદૃષ્ટટએ દક્ષિણ આફ્રિકા મારે સારુ નકામો મુલક હિો. જ્યાાં
અપમાન થાય ત્યાાં પૈસા કમાવાનો કે મુસાફરી કરવાનો મને જરાયે લોો ન
હિો, એટલુાં જ નહીં પણ અત્યાંિ અણગમો હિો. મારી સામે ધમણસકાં ટ આવ્ુ.ાં
એક િરફથી હુાં નહોિો જાણી શકિો એવી સ્સ્થતિ જાણવાથી શેઠ દાદા
અબ્દુલ્લા સાથે કરે લા કરારમાાંથી મુસ્તિ મેળવી નાસી છૂટવુાં અને બીજી
િરફથી ગમે િે સાંકટો સહન કરીને પણ લીધેલ ુાં કામ પાર પાડવુ.ાં કડકડિી
ટાઢમાાં મૅફ્રરત્સબગણ સ્ટેશન પર રે લવે પોલીસના ધકકા ખાઈ મુસાફરી
અટકાવી રે લવેમાાંથી ઊિરી વેઈફ્રટિંગ રૂમમાાં બેઠો હિો. મારો સામાન ક્યાાં છે
એની મને ખબર ન હિી. કોઈને પ ૂછવાની ફ્રહિંમિ ન હિી. રખેને વળી
અપમાન થશે િો? માર ખાવો પડશે િો? આવી સ્સ્થતિમાાં ટાઢથી ધ્ર ૂજિાાં ઊંઘ
િો શાની જ આવે ! મન ચગડોળે ચડ્ુાં મોડી રાત્રે તનિય કયો કે "નાસી
છૂટવુાં એ નામદાણઈ છે , લીધેલ ુાં કામ પાર પાડવુાં જોઈએ. જાિીય અપમાન
સહન કરી, માર ખાવા પડે િો ખાઈને તપ્રટોફ્રરયા પહોંચવુાં જ." તપ્રટોફ્રરયા એ
મારે મારાંુ કેડદ્રસ્થાન હત,ુાં કેસ ત્યાાં લડાિો હિો. મારાંુ કામ કરિાાં કાંઈ ઈલાજો
મારાથી લઈ શકાય િો લેવા. આ તનિય કયાણ પછી કાંઈક શાાંતિ થઈ, કાંઈક
જોર પણ આવ્ુ,ાં પણ હુાં સ ૂઈ િો ન જ શક્યો.
સવાર પડી કે તુરિ દાદા અબ્દુલ્લાની પેઢી પર િેમ જ રે લવેના
જનરલ મેનેજર પર િાર કયાણ. બાંને ઠેકાણેથી જવાબ ફરી વળ્યા. દાદા
અબ્દુલ્લાએ િથા િેમના િે વખિે નાિાલમાાં રહેિા ોાગીદાર શેઠ
અબ્દુલ્લા હાજી આદમ ઝવેરીએ ચાાંપિા ઉપાયો લીધેલા. મારી સાંોાળ લેવા
બાબિ િેમના ફ્રહિંદી આડતિયાઓને જુદે જુદે ઠેકાણે િાર કયો.. જનરલ
મેનેજરને

પણ

િેઓ

મળ્યા.

આડતિયાને

કરે લા

િારને

પફ્રરણામે

મેફ્રરત્સબગણના ફ્રહિંદી વેપારીઓ મને મળ્યા. િેઓએ મને આશ્વાસન આપ્્ુાં
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અને કહ્ુાં કે મારા જેવા કડવા અનુોવ િેમને બધાને થયેલા. પણ િેઓ
ટેવાઈ ગયેલા એટલે ગણકારિા નહીં હિા. વેપાર કરવો અને નાજુક મન
રાખવુાં એ કેમ બની શકે? એટલે પૈસાની સાથે અપમાન થાય િે પણ પેટીમાાં
સાંઘરવાનો કાયદો કબ ૂલ કરી લીધો હિો ! એ જ સ્ટેશન ઉપર મુખ્ય
દરવાજેથી ફ્રહિંદીઓને આવવાની મનાઈ , ફ્રટફ્રકટો મળવામાાં થિી મુશ્કેલી
વગેરેન ુાં વણન
ણ પણ િેઓએ મને આપ્્ુ.ાં િે રાત્રે જે ટ્રેન આવી િેમાાં હુાં
રવાના થયો. મારો તનિય બરોબર છે કે નહીં િેની પરીિા અંિયાણમીએ
સાંપ ૂણણ કરી. તપ્રટોફ્રરયા પહોંચિાાં પહેલાાં વધારે અપમાનો અને માર સહન
કરવાાં પડયાાં. પણ િે બધાાંની મારા મન ઉપર મારા તનિયમાાં મને દઢ
રાખવાની જ અસર થઈ.
આમ ૧૮૯૩ના વષણમાાં મને અનાયાસે દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓની
સ્સ્થતિનો બરાબર અનુોવ મળ્યો. પ્રસાંગોપાિ તપ્રટોફ્રરયાના ફ્રહિંદીઓને િે
તવશે હુાં વાિચીિ કરિો, સમજાવિો પણ િે ઉપરાાંિ મેં કાંઈ ન ક્ુ.ું દાદા
અબ્દુલ્લાના કેસનુાં રિણ કરવુાં અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓના દુ:ખમાાં
માથુાં મારવુાં એ ન ોળી શકે એવુાં મને લાગ્્ુ.ાં બાંને કરવા જિાાં બાંને બગડે
એ હુાં જોઈ શકયો. એમ કરિાાં ૧૮૯૪ની સાલ આવી, કેસ પણ પ ૂરો થયો. હુાં
ડરબન પાછો વળ્યો. જવાની િૈયારીઓ કરી. દાદા અબ્દુલ્લાએ મારે સારુ
તવદાયગીરીની એક તમજલસ પણ કરી. ત્યાાં કોઈએ ડરબનનુાં “મર્ક્ુર
ણ ી” છાપુાં
મારા હાથમાાં મ ૂક્ુ.ાં િેમાાં ધારાસોાના કારોારના તવગિવાર હવાલમાાં
થોડી લીટીઓ ફ્રહિંદી મિાતધકાર

– “ઈષ્ડડયન

િેંચાઈઝ”

–

એ મથાળા નીચે મેં

વાાંચી. િેમાાંથી મેં જો્ુાં કે ફ્રહિંદીના બધા હકો છીનવી લેવાનો આ પાયો છે .
ોાષણોમાાં જ એ ઈરાદો સ્પટટ હિો. તમજલસમાાં આવેલા શેફ્રઠયાઓ વગેરેને
મેં આ વસ્તુ વાંચાવી, સમજાવી શકુાં િે પ્રમાણે સમજાવી બધી હકીકિ િો હુાં
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જાણિો ન હિો. મેં સ ૂચવ્ુાં કે ફ્રહિંદીઓએ આ હુમલાની સામે સખિ લડિ
લેવી જોઈએ. િેઓએ પણ માડ્ુાં પણ એવી લડિ લડવાની પોિાની
અશસ્તિ જાહેર કરી, અને મને રહી જવાનો આગ્રહ કયો. એ લડિ લડી લેવા
પ ૂરતુાં એટલે મફ્રહનોમાસ રહેવાનુાં મેં કબ ૂલ ક્ુ.ું િે જ રાત્રે ધારાસોામાાં
મોકલવાની અરજી ઘડી. ક્ષબલની વધારે વાંચામણી મુલિવી રાખવા િાર
કયો. િરિ એક કતમટી તનમાઈ. કતમટીના પ્રમુખ શેઠ અબ્દુલ્લા હાજી આદમ
થયા. િેમને નામે િાર કયો. ક્ષબલ બે ફ્રદવસને સારુ મુલિવી રહ્ુ,ાં અને
દક્ષિણ આફ્રિકાની ધારાસોાઓમાાંની આ નાિાલની ધારાસોામાાં ફ્રહિંદીઓની
પહેલી અરજી ગઈ. અસર િો ઠીક થઈ. પણ ક્ષબલ પાસ થ્ુાં િેન ુાં છે વટે શુાં
આવ્ુાં એ િો પ્રકરણ ચોથામાાં હુાં કહી ગયો છાં. આ પ્રમાણે લડવાનો ત્યાાં
પહેલો અનુોવ હિો, િેથી ફ્રહિંદીઓમાાં ઉત્સાહ ખ ૂબ જામ્યો. હમેશાાં સોાઓ
થાય, માણસો વધારે ને વધારે આવિાાં જાય. આ કામને સારુ જોઈિા હિા
િે કરિાાં વધારે પૈસા એકઠા થયા. નકલો કરવા, સહીઓ લેવા વગેરેના
કામમાાં મદદ કરવાને સારુ ઘણા સ્વયાંસેવકો વગર પૈસે અને પોિાને પૈસે
પણ કામ કરનારા મળ્યા. િેમાાં ક્ષગરમીટમુતિ ફ્રહિંદીઓની પ્રજા પણ
ઉત્સાહપ ૂવણક ોળી. આ બધા અંગ્રેજી જાણનારા અને સુદર
ાં
અિર લખનારા
જુવાતનયા હિા. િેઓએ નકલો કરવા વગેરેન ુાં કામ રાિદહાડો ન ગણકારીને
ઘણી હોંશથી ક્ુ.ું મફ્રહનાની અંદર િો લૉડણ ફ્રરપન પર ૧૦,૦૦૦ સહીની
અરજી રવાના થઈ. અને મારાંુ િાત્કાક્ષલક કામ પ ૂરુાં થ્ુ.ાં
મેં તવદાયગીરી માગી. પણ પ્રજાને રસ એટલો બધો આવેલો કે હવે િો
મને જવા જ ન દે . િેઓએ કહ્ુ:ાં "િમે જ સમજાવો છો કે આપણને
જડમ ૂળથી કાઢવાનુાં આ પહેલ ુાં પગલુાં છે . તવલાયિથી શુાં જવાબ આવશે એ
િો કોણ જાણે? અમારો ઉત્સાહ િમે જોયો. અમે કામ કરવા િૈયાર છીએ ,
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ઈચછીએ પણ છીએ. અમારી પાસે પૈસો પણ છે . પણ દોરનાર નહીં હોય િો
આટલુાં કરે લ ુાં પણ નકામુાં થશે. િેથી રહેવાનો િમારો ધમણ છે એમ અમે
માનીએ છીએ." મને પણ લાગ્્ુાં કે કાંઈક સ્થાયી સાંસ્થા થાય િો સારાંુ . પણ
રહેવ ુાં કયાાં ને કઈ રીિે? િેઓએ મને પગાર આપવાનુાં સ ૂચવેલ ુાં પણ મેં
પગાર લેવાની સાફ ના પાડી. જાહેર કામ મોટા પગાર લઈને ન થઈ શકે
િેમાાંયે વળી હુાં પાયો નાખનાર રહ્યો. િે વખિના મારા તવચારો પ્રમાણે
બૅફ્રરસ્ટરીને છાજે અને કોમને પણ શોોાવે એવા દમામથી મારે રહેવ ુાં જોઈએ,
એટલે ખરચ પણ મોટુાં, લોકોની પાસેથી દાબીને પૈસો કઢાવવો, પ્રવ ૃતિઓ
વધારવી, એની સાથે જો મારી આજીતવકા ોળે િો બે તવરોધી વસ્તુઓનો
સાંગમ થયો ગણાય. એથી મારી પોિાની કામ કરવાની શસ્તિ પણ ઓછી
થાય. એવા પ્રકારનાાં અનેક કારણોથી જાહેર સેવાને સારુ મેં પૈસો લેવાની
ચોખ્ખી ના પાડી. પણ મેં સ ૂચવ્ુ,ાં "જો િમારામાાંના મુખ્ય વેપારીઓ મને
િમારી વકીલાિ આપો અને િેને અથે મને અગાઉથી રફ્રટનર આપો િો હુાં
રહવા િૈયાર છાં. એક વરસનાાં રફ્રટનર િમારે આપવાાં જોઈએ. વરસનો
અનુોવ અરસપરસ આપણે લઈએ, આપણા કામનુાં સરવૈ્ ુાં આપણે કાઢીએ
અને પછી યોગ્ય લાગે િો આગળ કામ ચલાવીએ." આ સ ૂચના બધાએ
વધાવી લીધી. મેં વકીલાિની સનદની અરજી કરી. ત્યાાંની લૉ સોસાયટી
એટલે વકીલ માંડળ મારી અરજીની સામે થ્ુ.ાં િેમની દલીલ એક જ હિી કે
નાિાલના કાયદાના રહસ્ય પ્રમાણે કાળા કે ઘઉંવણાણ લોકોને વકીલાિની
સનદ ન જ આપી શકાય. મારી અરજીની ફ્રહમાયિ ત્યાાંના પ્રખ્યાિ વકીલ
મરહમ
ૂ તમ. એસ્કાંબે૧ કરે લી. સામાડય રીિે લાાંબા વખિથી એવો ફ્રરવાજ
ચાલ્યો આવિો હિો કે વકીલાિની સનદની અરજી કાયદાશાસ્ત્રીઓમાાંથી જે
આગેવાન હોય િે જ વગર ફીએ કોરટની પાસે રજૂ કરે . એ ફ્રરવાજની રૂએ
તમ. એસ્કાંબે મારી વકીલાિ સ્વીકારે લી. િેઓ દાદા અબ્દુલ્લાના મોટા વકીલ
www.mkgandhi.org

Page 63

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

પણ હિા. વકીલમાંડળની દલીલ વડી અદાલિે રદ કરી. મારી અરજી કબ ૂલ
રાખી. આમ અતનચછાએ વકીલમાંડળનો તવરોધ એ બીજી પ્રખ્યાતિનુાં કારણ
થઈ પડ્ુ.ાં દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં અખબારોએ વકીલમાંડળની હાાંસી કરી અને
કેટલાકે મને મુબારકબાદી પણ આપી. જે ચાલચલાઉ કતમટી કરવામાાં આવી
હિી િેને સ્થાયી રૂપ અપા્ુ,ાં મેં કોંગ્રેસની એકે સોા જોયેલી િો ન હિી પણ
કોંગ્રેસ તવશે વાાંચ્ુાં હતુ,ાં ફ્રહિંદના દાદાનાાં દશન
ણ કયાણ હિાાં. િેમને હુાં પ ૂજિો
હિો. એટલે કોંગ્રેસનો ોતિ હોઉં જ. કોંગ્રેસનુાં નામ લોકતપ્રય કરવુાં એ પણ
વ ૃતિ. નવો જુવાતનયો નવુાં નામ શુાં શોધે ! ભ ૂલ કરવાની પણ ોારે ોીતિ,
એટલે કતમટીને નાિાલ ઈષ્ડડયન કોંગ્રેસ એ નામ ધારણ કરવાની મેં સલાહ
આપી. કોંગ્રેસ તવશેન ુાં મારાંુ અધ ૂરુાં િાન મેં અધ ૂરી રીિે લોકોને સમજાવ્ુ,ાં
પણ ૧૮૯૪ના મે કે જૂન મફ્રહનામાાં કોંગ્રેસ સ્થપાઈ. ફ્રહિંદી સાંસ્થામાાં અને આ
સાંસ્થામાાં એટલો િફાવિ હિો કે નાિાલની કોંગ્રેસ એ હમેશાાં મળનારી
સાંસ્થા રહી. અને િેમાાં વષણમાાં ઓછામાાં ઓછા ૩ પાઉડ આપી શકે િે જ
સોાસદ થાય. વધારે માાં વધારે િો જે આપે િે લેવ.ુાં વધારે લેવાનો આગ્રહ
પણ ખ ૂબ રાખ્યો. પાાંચસાિ સોાસદ વરસના ર૪ પાઉંડ આપનાર પણ
નીકળ્યા. ૧ર પાઉંડ આપનારની સાંખ્યા િો ઠીક હિી. એક મફ્રહનાની અંદર
ત્રણસેંક સોાસદ નોંધાઈ ગયા. િેમાાં ફ્રહિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ક્ષિસ્િી એમ
બધા ધમણ, અને બધા પ્રાાંિના
–

–

એટલે જે જે પ્રાાંિના ફ્રહિંદી ત્યાાં હિા િેમાાંના

દાખલ થયા. પહેલ ુાં આખુાં વષણ ઘણા જોસથી કામ ચાલ્્ુ.ાં શેફ્રઠયાઓ

પોિાનાાં વાહન લઈને દૂર દૂર ગામડાાંઓમાાં નવા સોાસદો કરવા અને
લવાજમ માંડાવવા નીકળી પડે. માગો કે તુરિ સૌ આપી ન દે . િેમને
સમજાવવા જોઈએ. આમ સમજાવવામાાં એક પ્રકારના રાજપ્રકરણી િાલીમ
મળિી હિી અને લોકો પફ્રરસ્સ્થતિથી વાકેફ થિા હિા. વળી દર મફ્રહને એક
વખિ િો કોંગ્રેસની સોા ોરાય જ. િેમાાં એ મફ્રહનાનો પાઈએ પાઈનો
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ફ્રહસાબ સાંોળાવવામાાં આવ અને િે પાસ થાય. એ મફ્રહનાની અંદર બનેલી
બધી હકીકિો પણ સાંોળાવવામાાં આવે , અને િે તમતનટ બુકમાાં દાખલ થાય.
સોાસદો જુદા જુદા સવાલો પ ૂછે . નવાાં કારાની મસલિ થાય. આ બધુાં
કરિાાં જેઓ કદી આવી સોામાાં બોલિા ન હોય િે બોલિા થઈ જાય.
ોાષણો પણ તવવેકસર જ કરવાાં જોઈએ. આ બધો નવો અનુોવ.
લોકોએ ઘણો રસ લીધો. દરમ્યાન નાિાલનુાં ક્ષબલ લૉડણ ફ્રરપને નામાંજૂર
કયાણની ખબર આવી એટલે લોકોનો હષણ અને તવશ્વાસ બાંને વધ્યા. જેમ બાહ્ય
કામ થતુાં હત ુાં િેમ કોમની અંદર કામ કરવાની ફ્રહલચાલ પણ થિી હિી.
આપણી રહેણી તવશે આખા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ગોરાઓ ખ ૂબ ફ્રહલચાલ કરિા
હિા. ફ્રહિંદીઓ બહુ ગાંદા છે , કાંજૂસ છે , જે મકાનમાાં વેપાર કરે િેમાાં જ રહે, ઘર
ઘોલકાાં જેવાાં, પોિાની સુખાકારીને સારુ પણ પૈસા વાપરે નહીં - આવા કાંજૂસ
મેલા માણસોની સાથે વેપારમાાં ચોખ્ખા. ઘણી હાજિવાળા અને ઉદાર ગોરા
કેમ હરીફાઈ કરી શકે

!

એ િેઓની હમેશની દલીલ હિી. િેથી ઘરની

ચોખ્ખાઈ તવશે, ઘર અને દુકાન નોખી રાખવા તવશે, કપડાાં સાફ રાખવા તવશે ,
મોટી કમાણી કરનારા વેપારીને છાજે એ પ્રમાણે રહેણી રાખવા તવશે
તવવેચનો, તવવાદો અને સ ૂચનાઓ પણ કોંગ્રેસની સોામાાં થાય, કામ બધુાં
માત ૃોાષામાાં જ ચાલે.
વાાંચનાર તવચારી શકશે િે આમાાં લોકોને સહેજે કેટલી બધી વયવહારુ
કેળવણી અને કેટલો બધો રાજપ્રકરણી અનુોવ મળિો હિો. કોંગ્રેસને જ
અંગે ક્ષગરમીટમુતિ ફ્રહિંદીઓની પ્રજા એટલે અંગ્રેજી બોલનારા નાિાલમાાં જ
જડમેલા ફ્રહિંદી નવજુવાનોની સગવડને સારુ એ કેળવણી માંડળ પણ ખોલ્્ુ.ાં
િેમાાં નજીવી ફી રાખવામાાં આવી. મુખ્ય ઉદ્દે શ આ નવજુવાનોને એકઠા
કરવાનો, િેઓનામાાં
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ફ્રહિંદુસ્િાનનુાં સામાડય િાન આપવાનો હિો. ઉપરાાંિ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી વેપારી
િેઓને પોિાના જ ગણે છે એવુાં બિાવવાનો અને વેપારીઓમાાં પણ િેઓને
તવશે આદર ઉત્પ્ન  કરવાનો હેત ુ પણ હિો. કોંગ્રેસની પાસે પોિાનુાં ખચણ
ચલાવિા છિાાં એક મોટી થાપણ જમા થઈ હિી. િેની જમીન લેવાઈ અને
આ જમીનની આવક આજ લગી મળ્યા જ કરે છે .
આટલી તવગિમાાં હુાં ઈરાદાપ ૂવણક ઊિરે લો છાં. સત્યાગ્રહ કેમ કુદરિી
રીિે ઉત્પ્ન  થયો અને કેવી રીિે કોમ િૈયાર થઈ એ વસ્તુ ઉપલી તવગિો
જાણ્યા તવના વાાંચનાર પ ૂરી રીિે ન સમજી શકે , કોંગ્રેસની ઉપર આપતિઓ
આવી, સરકારી અમલદારો િરફથી હુમલા થયા, િેમાાંથી કેમ બચી ગયા, એ
અને એવો બીજો જાણવાલાયક ઈતિહાસ મારે છોડવો પડે છે . પણ એક વાિ
જણાવવી અગત્યની છે . અતિશયોસ્તિથી પ્રજા હમેશાાં બચિી રહેિી હિી.
પોિાની ખામી પ્રજાને જોવડાવવાનો હમેશાાં પ્રયત્ન રહેિો. ગોરાઓની
દલીલમાાં જેટલુાં વજૂદ હોય એ િરિ સ્વીકારવામાાં આવતુ,ાં અને ગોરાઓની
સાથે સ્વિાંત્રિા અને સ્વમાન જાળવી શકાય એવો હરે ક પ્રસાંગ વધાવી
લેવામાાં આવિો. ફ્રહિંદી ફ્રહલચાલનુાં જેટલુાં ત્યાાંનાાં અખબારો લઈ શકે િેટલુાં
િેમાાં આપવામાાં આવતુ,ાં અને અખબારોમાાં ફ્રહિંદીઓ ઉપર અયોગ્ય હમ
ુ લા
થિા િેના જવાબ દે વામાાં પણ આવિા.
આ પ્રમાણે જેમ નાિાલમાાં નાિાલ ઈષ્ડડયન કૉંગ્રેસ' હિી િેમ િેવી
પ્રવ ૃતિ ટ્રાડસવાલમાાં પણ હિી. ટ્રાડસવાલની સાંસ્થા નાિાલથી િદ્દન સ્વિાંત્ર
હિી. િેના બાંધારણમાાં પણ કાંઈક િફાવિ હિો. િેમાાં હુાં વાાંચનારને નથી
ઉિારિો. એવા પ્રકારની સાંસ્થા કેપટાઉનમાાં પણ હિી. ત્યાાંન ુાં બાંધારણ
નાિાલ અને ટ્રાડસવાલની સાંસ્થાઓથી પણ નોખા પ્રકારનુાં હત.ુાં છિાાં ત્રણેની
પ્રવ ૃતિ લગોગ એક જ જાિની ગણી શકાય.
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૧૮૯૪ની સાલ પ ૂરી થઈ. કોંગ્રેસનુાં વષણ પણ '૯પના મધ્યમાાં પ ૂરુાં થ્ુ.ાં
મારાંુ વકીલાિનુાં કામ પણ અસીલોને પસાંદ પડ્ુ.ાં મારાંુ રહેવાનુાં લાંબા્ુ.ાં
'૯૬ની

સાલમાાં કોમની રજા લઈને છ મફ્રહનાને સારુ હુાં ફ્રહિંદુસ્િાન આવયો.

પ ૂરા છ મફ્રહના િો રહી નહીં શકયો િેટલામાાં નાિાલથી િાર મળવાથી
તરુ િ પાછાં જવુાં પડ્ુ.ાં ૧૮૯૬-૯૭નો હેવાલ આપણે બીજા પ્રકરણમાાં
િપાસીશુ.ાં
૧. તમ. એસ્કબ એટનીં-જનરલ હિા ને પાછળથી નાિાલના વડા પ્રધાન થયે લા.
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૭. ફ્રહિંદીઓએ શ ુું કર્?
ું ુ (ચાલ)ુ
આમ નાિાલ ઈષ્ડડયન કોંગ્રેસનુાં કામ સ્સ્થર થઈ ગ્ુ.ાં મેં પણ લગોગ
અઢી વરસ મોટે ોાગે રાજ્યપ્રકરણી કામમાાં નાિાલમાાં ગાળ્યાાં, અને મેં
તવચા્ુું કે જો મારે હજુ વધારે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં રહેવ ુાં હોય િો મારા કુટુાંબને
પણ સાથે રાખવાની જરૂર છે . દે શમાાં ડૂબકી મારી આવવાનુાં પણ મન થ્ુ.ાં
અને િે દરમ્યાન ફ્રહદુસ્િાનના આગેવાનોને પણ તવસ્િારથી નાિાલની અને
દક્ષિણ આફ્રિકાના બીજા ોાગમાાં વસિા ફ્રહિંદીઓની સ્સ્થતિનો મુખ્િેસર
ખયાલ પણ આપવો. કોંગ્રેસે છ મફ્રહનાની રજા આપી અને મારી જગ્યાએ
નાિાલના જાણીિા વેપારી મરહમ
ૂ આદમજી તમયાાંખાન સેક્રેટરી તનમાયા.
િેમણે કામ અતિશય બાહોશીથી ચલાવ્ુ.ાં મરહમ
ૂ આદમજી તમયાાંખાન
અંગ્રેજી ઠીક ઠીક જાણિા હિા. અનુોવે પોિાનુાં ચાલચલાઉ િાન ખ ૂબ
વધારી દીધુાં હત.ુાં ગુજરાિીનો સામાડય અભ્યાસ. િેમનો વેપાર મુખ્યત્વે
હબસીઓમાાં હોવાથી ઝૂલુ ોાષા અને િેમના રીિફ્રરવાજોનુાં િેમને સરસ
િાન હતુ.ાં સ્વોાવ શાાંિ અને ઘણો મળિાવડો. જોઈએ એટલુાં જ
બોલવાવાળા હિા. આ બધુાં લખવાનો હેત ુ એટલો જ કે મોટી જવાબદારીનો
હોદ્દો ોોગવવાને સારુ અંગ્રેજી ોાષાનુાં કે બીજુ ાં ોારે અિરિાન હોવાની જરૂર
હોય છે િેના કરિાાં, ઘણી વધારે જરૂર સચચાઈ, શાાંતિ, સહનશીલિા, દઢિા,
સમયસ ૂચકિા, ફ્રહિંમિ અને વયવહારબુદ્ધદ્ધની હોય છે . આ ન હોય ત્યાાં સારામાાં
સારા અિરિાનની સામાજજક કામમાાં દુકાનીોર પણ ફ્રકિંમિ નથી હોિી.
૧૮૯૬ની સાલના મધ્યમાાં હુાં ફ્રહિંદુસ્િાન પાછો આવયો. હુાં કલકિાને રસ્િે
થઈને આવેલો. કારણ કે િે વખિે નાિાલથી કલકિે જનારી સ્ટીમરો
સહેલાઈથી મળિી હિી. ક્ષગરમીફ્રટયા કલકિેથી અથવા િો મદ્રાસથી ચડિા.
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કલકિેથી મુબ
ાં ઈ આવિાાં રસ્િામાાં જ મારી ટ્રેન ચ ૂકવાથી એક ફ્રદવસને સારુ
મારે

અલાહાબાદ રોકાવુાં પડ્ુ.ાં ત્યાાંથી જ મારાંુ કામ મેં શરૂ ક્ુ.ું

'પાયોતનયર'ના

તમ. ચેઝનીને મળ્યો. િેમણે મારી સાથે મીઠાશથી વાિ કરી.

િેમનુાં વલણ સાંસ્થાનો િરફ હત ુાં એમ િેમણે પ્રામાક્ષણકપણે મને જણાવ્ુ.ાં
પણ જો હુાં કાંઈ લખુાં િો િે વાાંચી જવા અને પોિાના પત્રમાાં િેની નોંધ
લેવાની િેમણે પ્રતિિા કરી. મેં એટલુાં બસ માડ્ુ.ાં દે શમાાં મેં દક્ષિણ
આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓની સ્સ્થતિ તવશે એક ચોપાતન્ુાં લખ્્ુાં િેની નોંધ લગોગ
બધાાં છાપાાંઓએ લીધી. િેની બે આવ ૃતિઓ છાપવી પડી હિી, પાાંચ હજાર
નકલો દે શમાાં જુદે જુદે ઠેકાણે મોકલાવી. આ જ વેળા મેં ફ્રહિંદુસ્િાનના
આગેવાનોનાાં દશણન કયાણ–મુબ
ાં ઈમાાં સર ફીરોજશાહ મહેિા, ડયાયમ ૂતિિ
બદરુદ્દીન િૈયબજી, મહાદે વ ગોતવિંદ રાનડે વગેરે, પ ૂનામાાં લોકમાડય તિલક
અને એમનુાં માંડળ, પ્રોફેસર ોાાંડારકર, ગોપાળ કૃટણ ગોખલે અને િેમનુાં
માંડળ, મુબ
ાં ઈથી શરૂ કરીને પ ૂના મદ્રાસમાાં મેં ોાષણો પણ કરે લાાં. આની
તવગિો આપવા નથી ઈચછિો.
પણ પ ૂનાનુાં એક પતવત્ર સ્મરણ આપ્યા તવના નથી રહી શકિો, જોકે
આપણા

તવષયની

સાથે

િેનો

કશો

સાંબધ
ાં

નથી.

સાવણજતનક

સોા

લોકમાડયના હાથમાાં હિી. મરહમ
ાં ડેક્કન સોા સાથે
ૂ ગોખલેજીનો સાંબધ
હિો. હુાં પ્રથમ મળે લો તિલક મહારાજને. િેમને મેં જ્યારે પ ૂનામાાં સોા
ોરવાની વાિ કરી ત્યારે િેમણે મને પ ૂછ્ુાં : િમે ગોપાળરાવને મળ્યા છો?
પ્રથમ િો હુાં ન સમજ્યો.. એટલે િેમણે પ ૂછ્ુાં કે તમ. ગોખલેને િમે
મળ્યા છો? એમને જાણો છો?
મેં કહ્ુાં : હુાં હજુ મળ્યો નથી. એમને નામથી જ ઓળખુાં છાં, પણ મળવાનો
ઈરાદો છે .
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લોકમાડય : િમે ફ્રહિંદુસ્િાનના રાજ્યપ્રકરણથી વાકેફ નથી લાગિા.
મેં કહ્ુ:ાં હુાં ોણી આવયા પછી ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં થોડુાં જ રહેલો. અને ત્યારે
પણ રાજ્યપ્રકરણી તવષયોમાાં હુાં જરાયે પડયો ન હિો. એ મારી શસ્તિની
બહાર હુાં માનિો.
લોકમાડય : ત્યારે મારે િમને કાંઈક પફ્રરચય આપવો પડશે. પ ૂનામાાં બે
પિ છે : એક સાવજ
ણ તનક સોાનો અને બીજે ડેકકન સોાનો.
મેં કહ્ુાં : એ તવશે િો હુાં કાંઈક જાણુાં છાં.
લોકમાડય : અહીં સોા ોરવી એ િો સહેલી વાિ છે . પણ હુાં જોઉં છાં કે
િમે િમારો સવાલ બધા પિની પાસે મ ૂકવા ઈચછો છો અને મદદ પણ
બધાની માગો છો. એ મને પસાંદ પડે છે . પણ જો િમારી સોામાાં
અમારામાાંનો કોઈ પ્રમુખ થાય િો ડેકકન સોાવાળા નહીં આવે. અને ડેકકન
સોાવાળાનો પ્રમુખ થશે િો અમારામાાંના કોઈ નહીં આવે. િેથી િમારે
િટસ્થ પ્રમુખ શોધવા જોઈએ. હુાં િો એમાાં સ ૂચના જ કરી શકીશ. બીજી
મદદ મારાથી નહીં થઈ શકે. િમે પ્રોફેસર ોાાંડારકરને ઓળખો છો ? ન
ઓળખિા હો િોપણ એમની પાસે જજો. એઓ િટસ્થ ગણાય છે .
રાજ્યપ્રકરણી કામોમાાં ોાગ પણ નથી લેિા. પણ કદાચ િમે િેમને
લલચાવી શકશો. તમ. ગોખલેની પાસે આ વાિ કરજો. િેમની પણ સલાહ
લેજો. ઘણુાં કરીને િેઓ પણ મારા જેવી જ સલાહ આપશે, જો પ્રોફેસર
ોાાંડારકર જેવા ગૃહસ્થ પ્રમુખ થાય િો સોા ોરી આપવી એ કામ બાંને પિ
ઊંચકી લેશે એવી મારી ખાિરી છે . અમારી મદદ િો એમાાં િમને પ ૂરી
મળશે.
આ સલાહ મેળવી હુાં ગોખલેજી પાસે ગયો. આ પહેલા મેળાપમાાં િેમણે
મારા હૃદયમાાં કેમ રાજ્યાતધકાર મેળવયો એ િો હુાં બીજે પ્રસાંગે લખી ગયો
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છાં.૧ જજિાસુએ “યાંગ ઈષ્ડડયા” અથવા “નવજીવન”ની ફાઈલ િપાસી લેવી.
લોકમાડયની સલાહ ગોખલેજીને પણ ગમી. હુાં િરિ પ્રોફેસર ોાાંડારકરની
પાસે પહોંચી ગયો. એ તવદ્વાન બુઝગન
ણ ાાં દશન
ણ કયાણ. નાિાલનો ફ્રકસ્સો
ધ્યાનપ ૂવણક સાાંોળીને િેમણે કહ્ુાં કે “િમે જો્ુાં છે કે હુાં િો જાહેર જજિંદગીમાાં
ોાગ્યે જ પડુાં છાં. હવે િો બુઢ્ઢો પણ થયો. છિાાં િમારી વાિે મારા મન ઉપર
બહુ અસર કરી છે . બધા પિની મદદ મેળવવાનો િમારો ઈરાદો મને ગમે
છે . વળી, િમે ફ્રહિંદુસ્િાનના રાજ્યપ્રકરણથી અજાણ્યા જણાઓ છો, અને
જુવાન છો, િેથી બાંને પિને કહેજો કે િમારી માગણી મેં સ્વીકારી છે અને
જયારે સોા ોરાય ત્યારે મને િેઓમાાંના કોઈ ખબર આપશે એટલે હુાં
અવશ્ય હાજર થઈશ.” પ ૂનામાાં સુદર
ાં
સોા ોરાઈ હિી. બાંને પિના
આગેવાનો હાજર હિા અને બાંને પિના આગેવાનોએ ોાષણ કરે લાાં.
હુાં મદ્રાસ ગયો. ત્યાાં જષ્સ્ટસ સુિહ્મણ્યમ આયરને મળ્યો, િેમ જ
આનાંદચાલુું, િે વખિના 'ફ્રહિંદુ'ના અતધપતિ જી. સુિહ્મણ્યમ, અને 'મદ્રાસ
સ્ટેડડડણ'ના અતધપતિ પરમેશ્વરમ તપલ્લે, પ્રખ્યાિ વકીલ ોાટયમ આયાંગાર,
તમ. નોટણન વગેરેને મળ્યો. ત્યાાં પણ સોા થઈ. ત્યાાંથી કલકિા ગયો.. ત્યાાં
સુરેડદ્રનાથ બેનરજી, મહારાજા સત્યેડદ્રનાથ ટાગોર, “ઇંપ્ગ્લશમેન”ના અતધપતિ
મરહમ
ૂ તમ. સૉડડસણ વગેરેને પણ મળ્યો. ત્યાાં સોાની િૈયારીઓ થિી હિી
િેટલામાાં એટલે ૧૮૯૬ના નવેમ્બર માસમાાં નાિાલથી િાર મળ્યો:

– “એકદમ

આવો.” હુાં સમજી ગયો કે ફ્રહિંદીઓ તવરુદ્ધ કાંઈક પણ નવી ફ્રહલચાલ શરૂ થઈ
હશે. િેથી કલકિાનુાં કામ પ ૂરુાં કયાણ તવના હુાં પાછો ફયો અને મુબઈથી
ાં
મળિી પહેલી જ સ્ટીમરમાાં હુાં ચડી ગયો. આ સ્ટીમર દાદા અબ્દુલ્લાની
પેઢીએ ખરીદી હિી, અને પોિાના અનેક સાહસમાાં નાિાલ અને પોરબાંદરની
વચચે સ્ટીમર ચલાવવાનુાં આ િેમનુાં પહેલ ુાં સાહસ હત.ુાં એ સ્ટીમરનુાં નામ
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'કુસ્લેડડ'

હતુ.ાં એ સ્ટીમરની પછી િરિ જ િે જ ફ્રદવસે પતશિયન કાંપનીની

આગબોટ 'નાદરી' પણ નાિાલ જવા રવાના થઈ. મારી ફ્રટફ્રકટ 'કુસ્લેડડ'ની
હિી. મારી સાથે મારાંુ કુટુાંબ હત.ુાં બાંને સ્ટીમરમાાં મળી દક્ષિણ આફ્રિકા જનારા
લગોગ ૮૦૦ ઉિારુઓ હશે.
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં જે ફ્રહલચાલ મેં કરી એ એટલા બધા મોટા પાયા પર થઈ
પડી

–

અને િેની નોંધ ઘણાાંખરાાં મુખ્ય અખબારોમાાં લેવાયેલી

–

કે રૂટરે િે

તવશેના િાર તવલાયિ મોકલાવેલા એ ખબર મને નાિાલ પહોંચિાાં પડી.
તવલાયિના િાર ઉપરથી રૂટરના ત્યાાંના પ્રતિતનતધએ એક ટાંૂકો િાર દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં પણ મોકલાવયો. એ િારમાાં મેં જે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં કહેલ ુાં િેને કાંઈ
ઢોળ ચડયો હિો. આવી અતિશયોસ્તિ આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ. એ
બધુાં ઈરાદાપ ૂવણક નથી બનત.ુાં અનેક કામો કરનારા માણસો વસ્ત ુઓ
ઉપરઉપરથી વાાંચી જાય , કાંઈક િો પોિાના ખ્યાલ હોય જ, િેન ુાં એક િારણ
થાય, િેમાાં વળી મગજ બીજુ ાં િારણ કરે , એનો વળી જ્યાાં જાય ત્યાાં નવો જ
અથણ થાય, આ બધુાં અનાયાસે જ બડયા કરે છે . સાવણજતનક પ્રવ ૃતિઓનુાં આ
જોખમ છે , અને આ િેની હદ પણ છે . ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં મેં નાિાલના ગોરાઓની
ઉપર આિેપો કરે લા; ક્ષગરમીફ્રટયા ઉપરના ૩ પાઉંડના કર તવશે હુાં બહુ સખિ
બોલેલો. સુિહ્મણ્યમ૨ નામના તનરપરાધી ક્ષગરમીફ્રટયા ઉપર િેના માક્ષલકે
હુમલો કરે લો, િેને થયેલા જખમો મેં જોયેલા, િેનો આખો કેસ મારા હાથમાાં
હિો એટલે એનો ક્ષચિાર મારી શસ્તિ અનુસાર હુાં ઠીક ચીિરી શકયો હિો.
આ બધાનુાં િારણ જ્યારે નાિાલવાસીઓએ વાાંચ્ુાં ત્યારે િેઓ મારી સામે
ખ ૂબ ઉશ્કેરાયા. ખ ૂબી એ છે કે જે મેં નાિાલમાાં લખ્્ુાં હત ુાં િે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં
લખ્્ુાં અને કહ્ુાં િેના કરિાાં વધારે િીખુાં અને વધારે તવગિવાર હત,ુાં
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં મેં એક પણ વસ્ત ુ એવી નહોિી કહી કે જેમાાં જરાયે
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અતિશયોસ્તિ હોય. પણ અનુોવથી હુાં એટલુાં જાણિો હિો કે કોઈ પણ
ફ્રકસ્સાનુાં વણણન અજાણ્યા માણસની આગળ કરીએ ત્યારે િેમાાં આપણે જેટલો
અથણ સમાવયો હોય િેના કરિાાં અજાણ્યો સાાંોળનાર કે વાાંચનાર વધારે જુએ
છે , િેથી ઈરાદાપ ૂવણક ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં મેં નાિાલનુાં ક્ષચત્ર કાંઈક પણ અંશે હળવુાં
જ ચીિ્ુું હતુ.ાં પણ નાિાલમાાં મારાંુ લખેલ ુાં િો ઘણા થોડા ગોરા વાાંચે, િેની
દરકાર િેથી પણ ઓછા કરે . ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં કહેવાયેલાને તવશે ઊલટુાં જ બને
અને બડ્ુ,ાં રૂટરનુાં િારણ િે િો હજારો ગોરા વાાંચે. વળી િારમાાં નોંધ લેવા
લાયક જે તવષય ગણાયો હોય િે તવષયનુાં મહત્ત્વ હોય િેના કરિાાં વધારે
ગણાય. નાિાલના ગોરા ધારે એટલી અસર જે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં મારા કામની
પડી હોય િો ક્ષગરમીટની પ્રથા કદાચ બાંધ થઈ જાય અને સેંકડો ગોરા
માક્ષલકોને િેથી નુકસાન થાય. િે ઉપરાાંિ વળી નાિાલના ગોરાઓની
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં નામોશી થઈ ગણાય. આમ નાિાલના ગોરાઓ ઉશ્કેરાઈ રહ્યા
હિા િેટલામાાં િેઓએ સાાંોળ્્ુાં કે હુાં કુટુાંબ સફ્રહિ 'કુસ્લેડડ'માાં પાછો ફરાંુ છાં.
િેમાાં ૩૦૦-૪૦૦ ફ્રહિંદી ઉિારુઓ છે . િેની જ સાથે િેટલા જ ઉિારુવાળી
“નાદરી'

સ્ટીમર પણ છે . આથી િો બળિામાાં ઘી હોમા્ુાં અને મોટો ોડકો

થયો. નાિાલના ગોરાઓએ મોટી સોાઓ ોરી. લગોગ બધા અગ્રેસર
ગોરાઓએ સાથ આપ્યો. મુખ્યત્વે કરીને મારી સામે અને સામાડય રીિે ફ્રહિંદી
કોમ પર સખિ ટીકાઓ થઈ. 'કુસ્લેડડ' અને 'નાદરી'ના આગમનને 'નાિાલ
પર ચડાઈ'નુાં રૂપ આપવામાાં આવ્ુ.ાં સોામાાં બોલનારાએ અથણ એવો કાઢયો
કે હુાં એ આઠસો ઉિારુઓને સાથે લઈ આવેલો છાં. અને નાિાલને સ્વિાંત્ર
ફ્રહિંદીઓથી ોરી મ ૂકવાના પ્રયત્નનુાં આ મારાંુ પહેલ ુાં પગલુાં છે . એમ સોાને
મનાવવામાાં આવ્ુ.ાં સોામાાં એકમિે એવો ઠરાવ પસાર થયો કે બાંને
સ્ટીમરના ઉિારુઓને અને મને ઊિરવા ન દે વો. જો નાિાલની સરકાર
િેઓને ન રોકે અથવા ન રોકી શકે િો આ િત્કાળે થયેલી કતમટીએ કાયદો
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પોિાના હાથમાાં જ લેવો અને પોિાના જ બળથી ફ્રહિંદીઓને ઊિરિા
અટકાવવા ! બાંને સ્ટીમર એક જ દહાડે નાિાલ બાંદર–ડરબન પહોંચી.
વાાંચનારને યાદ હશે કે ૧૮૯૬માાં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં મરકીએ પહેલવહેલો
દે ખાવ આપ્યો. નાિાલની સરકારની પાસે અમને કાયદે સર પાછા વાળવાનુાં
સાધન િો ન જ હત.ુાં િે વખિે પ્રવેશપ્રબાંધક કાયદો હસ્િીમાાં નહોિો
આવયો. નાિાલની સરકારની લાગણી િો બધી પેલી કતમટીની િરફ જ
હિી. એક સરકારી પ્રધાન મરહમ
ૂ તમ. એસ્કાંબ એ કતમટીના કામમાાં પ ૂરો
ોાગ લેિા હિા. કતમટીને ઉશ્કેરિા પણ િે જ હિા. બધાાં બાંદરોમાાં એવો
તનયમ હોય છે કે જો કોઈ પણ સ્ટીમરમાાં ચેપી રોગનો ઉપદ્રવ થાય અથવા
િો કોઈ પણ સ્ટીમરને ચેપી રોગ ફેલાયેલો હોય િેવા બાંદરે થી આવિી હોય
િો િે સ્ટીમરને અમુક મુદિ સુધી તવૉરે ડટીનમાાં રાખે, એટલે કે સ્ટીમરની
સાથેનો સાંસગણ બાંધ કરે અને ઉિારુ, માલ વગેરેને અમુક મુદિ સુધી
ઉિારવાની મનાઈ કરે , આવો પ્રતિબાંધ કેવળ આરોગ્યના તનયમોને અંગે જ
અને બાંદરખાિાને લગિા દાકિરના હુકમની રૂએ જ મ ૂકી શકાય. આ
પ્રતિબાંધ મ ૂકવાના અતધકારનો કેવળ રાજ્યપ્રકરણી ઉપયોગ , એટલે જ
દુરુપયોગ નાિાલની સરકારે કયો, અને આગબોટોમાાં કોઈ પણ એવો ચેપી
રોગ નહીં હોવા છિાાં ર૩ ફ્રદવસ સુધી બાંને સ્ટીમરને ડરબનના બારામાાં
લટકાવી રાખી, દરમ્યાન કતમટીનુાં કામ જારી રહ્ુ.ાં દાદા અબદુલ્લા
'કુસ્લેડડ'ના

માક્ષલક હિા િેમ 'નાદરી'ના એજડટ હિા. િેમને કતમટીએ ખ ૂબ

ધમકાવયા. જો સ્ટીમરો પાછી વાળે િો લાલચો પણ આપી અને ન વાળે િો
િેમના વેપારને પણ ધકકો પહોંચાડવાનો ોય કેટલાકે બિાવયો. પણ
પેઢીના ોાગીદાર ોીરુ ન હિા. ધમકી દે નારને આ સાંોળાવ્ુાં : “મારો બધો
વેપાર ફના થઈ જશે, હુાં ખુવાર થઈશ ત્યાાં લગી લડીશ, પણ ડરી જઈને આ
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તનદોષ ઉિારુઓને પાછા મોકલવાનો ગુનો હુાં કરવાનો નથી. જેમ િમને
િમારા દે શનુાં અક્ષોમાન છે િેમ અમને પણ કાંઈક હશે એમ િમે માનજો. ” એ
પેઢીના જે જૂના વકીલ હિા.૩ િે પણ ફ્રહિંમિવાન અને બહાદુર હિા.
ોાગ્યજોગે એ જ અરસામાાં મરહુમ મનસુખલાલ નાજર (સુરિના કાયસ્થ
અને મરહમ
ૂ નાનાોાઈ હફ્રરદાસના ોાણેજ) આફ્રિકા પહોંચયા. હુાં િેમને
નહોિો ઓળખિો. િેમના જવાની પણ મને કાંઈ ખબર નહીં હિી. મારે
ોાગ્યે જ કહેવ ુાં જોઈએ કે “નાદરી” "કુસ્લેડડ"ના ઉિારુઓને લાવવામાાં મારો
કાંઈ જ હાથ ન હિો. િેઓમાાંના મોટે ોાગે દક્ષિણ આફ્રિકાના જૂના રહીશ
હિા. િેમાાંયે ઘણા િો ટ્રાડસવાલ જવાને ચડેલા હિા. આ ઉિારુઓને વાસ્િે
પણ ધમકીની નોફ્રટસો કતમટીએ મોકલી, કેપ્ટનોએ ઉિારુઓને વાંચાવી. િેમાાં
સાફ રીિે લખેલ ુાં હતુાં કે 'નાિાલના ગોરાઓ ઉશ્કેરાયેલા છે અને િેઓની
આવી સ્સ્થતિ જાણ્યા છિાાં પણ જો ફ્રહિંદી ઉિારુઓ ઊિરવાનો પ્રયત્ન કરશે
િો બાંદર ઉપર કતમટીના માણસો ઊોા રહેશે અને એકેએક ફ્રહિંદીને દફ્રરયામાાં
ધકેલી દે શે. ” 'કુસ્લેડડ'ના ઉિારુઓને આ નોફ્રટસનો િરજુમો મેં સાંોળાવયો.
'નાદરીના

ઉિારુઓને ત્યાાંના કોઈ અંગ્રેજી જાણનાર ઉિારુએ સમજાવયો.

બાંનેએ પાછા જવાની ચોખ્ખી ના પાડી. એમ પણ જણાવ્ુાં કે ઘણા
ઉિારુઓને િો ટ્રાડસવાલ જવાનુાં છે . નાિાલમાાં ઊિરવા ઈચછે છે િેમાાંના
પણ ઘણા િો નાિાલના જૂના રહીશ છે . ગમે િેમ હો. પણ દરે કને
નાિાલમાાં ઊિરવાનો કાયદે સર હક છે અને કતમટીની ધમકી છિાાં પોિાનો
હક પુરવાર કરવા ઉિારુઓ ઊિરશે જ.'
નાિાલની સરકાર પણ થાકી. અયોગ્ય પ્રતિબાંધ કેટલા ફ્રદવસ ચાલી
શકે? ર૩ ફ્રદવસ િો થઈ ગયા પણ ન ડગ્યા દાદા અબ્દુલ્લા કે ન ડગ્યા ફ્રહિંદી
ઉિારુ. એટલે ૨૩ ફ્રદવસ પછી પ્રતિબાંધ છૂટયો અને સ્ટીમરને અંદર
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આવવાની રજા મળી. દરમ્યાન તમ. એસ્કાંબે ઉશ્કેરાયેલી કતમટીને શાાંિ પાડી.
િેમણે સોા ોરી કહ્ુ,ાં ડરબનમાાં ગોરાઓએ ખ ૂબ એકિા અને ફ્રહિંમિ
બિાવી. િમારાથી જેટલુાં થ્ુાં એટલુાં િમે ક્ુું સરકારે પણ િમને મદદ
કરી. આ લોકોને ર૩ ફ્રદવસ સુધી પ્રતિબાંધમાાં રાખ્યા. િમારી લાગણીનુાં અને
િમારા જુસ્સાનુાં જે દૃશ્ય િમે બિાવ્ુાં છે એ બસ છે . આની ઊંડી અસર વડી
સરકાર પર પડશે. િમારા કાયથ
ણ ી નાિાલની સરકારનો માગણ સરળ થયો છે .
હવે જો િમે બળ વાપરીને એક પણ ફ્રહિંદી ઉિારુને આવિો અટકાવો િો
િમારા કામને િમે જ નુકસાન પહોંચાડશો. નાિાલની સરકારની સ્સ્થતિ
કફોડી કરશો. એમ કરિાાંયે આ લોકોને અટકાવવામાાં િમે સફળ નહીં થાઓ.
ઉિારુઓનો િો કાાંઈ વાાંક જ નથી. િેઓમાાં િો સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ છે .
મુબ
ાં ઈથી ચડયા ત્યારે િમારી લાગણીની િેમને ખબર પણ નહીં હિી. એટલે
હવે િમારે મારી સલાહ માનીને તવખેરાઈ જવુાં જોઈએ , અને આ લોકોને
આવિાાં જરાયે અટકાયિ નહીં કરવી જોઈએ. પણ હુાં િમને એટલુાં વચન
આપુાં છાં કે હવે પછી આવનારાઓના સાંબધ
ાં માાં અંકુશ રાખવાનો અખત્યાર
નાિાલની સરકાર ધારાસોાની પાસેથી મેળવશે. આ િો મેં ોાષણનો સાર
જ આપેલો છે . તમ. એસ્કાંબના સાાંોળનારા તનરાશ િો થયા, પણ તમ.
એસ્કાંબનો પ્રોાવ હમેશાાં નાિાલના ગોરાઓ ઉપર ઘણો હિો. િેમના
કહેવાથી િેઓ વીખરાયા. બાંને આગળોટો બારામાાં આવી.
મારે તવશે િેમણે કહેવડાવેલ ુાં કે મારે ફ્રદવસ છિાાં સ્ટીમર ન છોડવી.
સાાંજે પોટણના સુપફ્રરડટેડડેડટને મને લેવાને મોકલશે િેની સાથે મારે ઘેર જવુ.ાં
મારાંુ કુટુાંબ ગમે ત્યારે ઊિરી શકે છે . એ કાંઈ કાયદે સર હુકમ ન હિો, પણ
કેપ્ટનને મને ન ઊિરવા દે વાની ોલામણ હિી અને મારે માથે ઝઝૂમી
રહેલા જોખમની ચેિવણી હિી. કેપ્ટન મને જબરદસ્િીથી રોકી શકે એમ િો
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ન હતુ.ાં પણ મેં માડ્ુાં કે મારે આ સ ૂચના કબ ૂલ રાખવી જોઈએ. મારાાં
બાળબચચાાંને મારે ઘેર નહીં મોકલિાાં ડરબનના પ્રખ્યાિ વેપારી અને મારા
જૂના અસીલ અને તમત્ર પારસી રુસ્િમજીને ત્યાાં મોકલી આપ્યાાં અને િેઓને
ત્યાાં મળવાનુાં કહ્ુ,ાં ઉિારુઓ વગેરે ઊિરી ગયા િેટલામાાં તમ. લૉટન
અબદુલ્લાના વકીલ ને મારા તમત્ર
“િમે

–આવયા

–

દાદા

અને મને મળ્યા. મને પ ૂછ્ુ,ાં

હજુ કેમ નથી ઊિયાણ? મેં તમ. એસ્કાંબના કાગળની વાિ સાંોળાવી.

એમણે કહ્ુાં કે “મને િો સાાંજ લગી વાટ જોવી અને પછી ગુનેગારની અથવા
ચોરની માફક દાખલ થવુાં પસાંદ નથી આવતુ.ાં િમને જો કાંઈ પણ ડર ન
હોય િો હમણાાં જ મારી સાથે ચાલો અને આપણે જાણે કાંઈ ન થ્ુાં હોય િેમ
પગપાળા જ શહેરમાાં થઈને ચાલ્યા જઈશુ.ાં " મેં કહ્ુ,ાં "હુાં માનિો નથી કે મને
કોઈ જાિનો ડર હોય. તમ. એસ્કાંબની સ ૂચનાને

–

સલાહને

–

માન આપવુાં કે

નહીં એ જ કેવળ તવવેક-અતવવેકનો સવાલ મારી નજર આગળ છે . અને
કેપ્ટનની એમાાં કાંઈ જવાબદારી છે કે નહીં એ પણ થોડુાં તવચારી લેવ ુાં
જોઈએ." તમ. લૉટન હસીને બોલ્યા: તમ. એસ્કાંબે એવુાં શુાં ક્ુું છે કે જેથી એની
સ ૂચના ઉપર િમારે જરાયે ધ્યાન આપવુાં પડે? વળી એની સ ૂચનામાાં કેવળ
ોલમનસાઈ જ છે અને ોેદ નથી એમ માનવાનુાં પણ િમારી પાસે શુાં
કારણ છે ? શહેરમાાં શુાં બડ્ુાં છે અને િેમાાં આ ોાઈસાહેબનો કેટલો હાથ છે િે
િમે જાણો િેના કરિાાં હુાં વધારે જાણુાં છાં. (મેં વચમાાં ડોકુાં ધુણાવ્ુ.)
ાં છિાાં
ોલે એણે સારા ઈરાદાથી સ ૂચના આપી હોય એમ પણ આપણે માની
લઈએ. છિાાં એ સ ૂચનાનો અમલ કરવાથી િમને નામોશી પહોંચે એમ હુાં
ચોકકસ માનુાં છાં. માટે મારી િો સલાહ છે કે િમે જો િૈયાર હો િો હમણાાં જ
ચાલો. કેપ્ટન િો આપણા જ છે એટલે એની જવાબદારી એ આપણી છે .
એને પ ૂછનાર કેવળ દાદા અબ્દુલ્લા જ હોય. એ શુાં ધારશે એ હુાં જાણુાં છાં, કેમ
કે િેમણે આ લડિમાાં ખ ૂબ બહાદુરી બિાવી છે ." મેં કહ્ુ,ાં "ત્યારે આપણે
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ચાલો. મારે કશી િૈયારી કરવાની નથી. મારી પાઘડી માથે મ ૂકવાની જ
બાકી છે . કેપ્ટનને કહી દઈએ અને નીકળી પડીએ." કેપ્ટનની રજા લીધી.
તમ. લૉટન ડરબનના ઘણા જૂના અને પ્રખ્યાિ વકીલ હિા. હુાં ફ્રહિંદુસ્િાન
ગયો િેના પહેલાાં જ િેમની સાથે મારે ઘણો સારો સાંબધ
ાં બાંધાઈ ગયો હિો.
મારા મુશ્કેલીોરે લા કેસોમાાં હુાં િેમની જ મદદ લેિો અને ઘણી વાર મોટા
વકીલ િરીકે િેમને જ રોકિો. િેઓ પોિે ફ્રહિંમિવાન હિા. બાાંધામાાં કદાવર
હિા. અમારો રસ્િો ડરબનના મોટામાાં મોટા મહોલ્લામાાં થઈને હિો. અમે
નીકળ્યા ત્યારે સાાંજના ચાર-સાડાચાર થયા હશે. આકાશમાાં સહેજ વાદળાાં
હિાાં, પણ સ ૂરજને ઢાાંકવા બસ હિાાં. પગપાળા શેઠ રુસ્િમજીના મકાન સુધી
પહોંચિાાં કાંઈ નહીં િો એક કલાક જાય એટલો રસ્િો હિો. અમે ઊિયાણ કે
િરિ જ કેટલાક છોકરાઓએ અમને જોયા , મોટાાં માણસો િો િેમાાં હિા જ
નહીં, સામાડય રીિે બાંદર ઉપર માણસો હોય એટલા જોવામાાં આવિાાં હિાાં.
કેટલાક છોકરાઓએ અમને જોયા. મારા જેવી પાઘડી પહેરનારો હુાં એક જ
રહ્યો. છોકરાઓએ મને તુરિ ઓળખયો ને “ગાાંધી”, “ગાાંધી”
“ઘેરો",

, “એને

મારો”,

એમ અવાજ કરિા અમારી િરફ આવયા. કોઈ કાાંકરા પણ ફેંકવા

લાગ્યા. કેટલાક આધેડ ગોરા પણ િેમાાં ોળ્યા. ધીમે ધીમે હલ્લો વધ્યો. તમ.
લૉટનને લાગ્્ુાં કે ચાલિા જવામાાં જોખમ ખેડવા જેવુાં છે . િેથી િેમણે “ફ્રરિા”
બોલાવી. 'ફ્રરિા" એટલે મનુટયને ખેંચવાની નાની ગાડી હુાં િો કોઈ ફ્રદવસ
'ફ્રરિા'માાં

બેઠેલ જ નહીં, કારણ કે મનુટય ખેંચિા હોય એવા વાહનમાાં બેસવા

િરફ મને અતિશય અણગમો હિો. પણ આજે મને લાગ્્ુાં કે 'ફ્રરિા'માાં બેસી
જવુાં એ મારો ધમણ છે . પણ ઈશ્વર જેને બચાવવાનો હોય એ પડવા ઈચછે િો
પણ નથી પડી શકિો એવુાં મારા જીવનમાાં િો મેં પાાંચસાિ મુશ્કેલીને વખિે
પ્રત્યિ અનુોવેલ ુાં છે . હુાં નથી પડયો િેનો જશ મુદ્દલ મારાથી લઈ જ નહીં
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શકાય. ફ્રરિા હાાંકનારા હબસીઓ જ હોય છે . છોકરાઓએ અને મોટેરાઓએ
ફ્રરિાવાળાને ધમકી આપી કે તુાં જો આ માણસને ફ્રરિામાાં બેસાડશે િો િને
મારશુાં અને ફ્રરિા ોાાંગી નાખશુ.ાં એટલે ફ્રરિાવાળો 'ખા' (ના) કહી ચાલિો
થયો અને મારાંુ ફ્રરિામાાં બેસવાનુાં રહી જ ગ્ુ.ાં
હવે અમારી પાસે ચાલીને જ જવા તસવાય બીજો રસ્િો ન હિો. અમારી
પાછળ સરઘસ જામ્્ુ.ાં જેમ આગળ વધીએ િેમ સરઘસ પણ વધતુાં જ જાય.
મુખ્ય રસ્િામાાં૪ આવયા ત્યાાં િો સેંકડો નાનામોટા ોેગા થઈ ગયા. એક
બળવાન માણસે તમ. લૉટનને બાથમાાં લઈ મારાથી નોખા પાડયા, એથી મને
પહોંચી વળે એવી િેમની સ્સ્થતિ ન રહી. મારી ઉપર ગાળોના , પથ્થરોના, જે
કાંઈ િેઓના હાથમાાં આવ્ુાં િેના વરસાદ થવા લાગ્યા. મારી પાઘડી ઉડાડી
મ ૂકી. દરમ્યાન એક મોટા જાડા માણસે આવી મને થપ્પડ મારી અને પછી
પાટુ મારી, િમર ખાઈને પડવા જિો હિો િેટલામાાં રસ્િાની પાસે રહેલી
એક ઘરના આંગણાની જાળી મારે હાથ આવી. જરા શ્વાસ લઈ િમર ઊિરી
એટલે ચાલવા માાંડ્ુ.ાં જીવિા પહોંચવાની લગોગ આશા છોડી બેઠો હિો.
પણ મને એટલુાં બરાબર યાદ છે કે એ વેળાએ પણ મારાંુ હૃદય આ
મારનારાઓનો દોષ લેશમાત્ર પણ કાઢતુાં ન હત.ુાં
આમ મારી મુસાફરી ચાલી રહી હિી. િેટલામાાં ડરબનના પોલીસ
સુપફ્રરડટેડડેડટની ઓરિ સામેથી જિી હિી. અમે એકબીજાને સારી પેઠે
ઓળખિાાં હિાાં. એ બાઈ બહાદુર હિી. જોકે વાદળ હત ુાં છિાાં, ને હવે િો
સ ૂરજ પણ નમવા પર હિો િોપણ એ બાઈએ પોિાની છત્રી મારા રિણ
સારુ ઉઘાડી અને મારી પડખે ચાલવા લાગી. બાઈ માણસનુાં અપમાન , અને
િે પણ ડરબનના ઘણા જૂના અને લોકતપ્રય ફોજદારની ઓરિનુાં અપમાન
ગોરાઓ ન જ કરે
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મારા પર માર પડે એ ઘણો હળવો જ હોય. એટલામાાં આ હુમલાની પોલીસ
સુપફ્રરડટેડડેડટને ખબર પડવાથી િેણે પોલીસ પાટી મોકલી અને પોલીસે
મને ઘેરી લીધો. અમારો રસ્િો પોલીસ ચોકીની પાસે થઈને જિો હિો. ત્યાાં
પહોંચયા એટલે ફોજદાર રાહ જોઈને જ ઊોો હિો. િેણે મને પોલીસ
ચોકીમાાં જ જવાની સલાહ આપી. મેં ઉપકાર માડયો પણ િેમાાં જવાની ના
પાડી. મેં કહ્ુ,ાં “મારે િો મારે ઠેકાણે પહોંચયે છૂટકો છે . ડરબનના લોકોની
ડયાયવ ૃતિ પર અને મારા સત્ય પર મને તવશ્વાસ છે . િમે પોલીસ મોકલી છે
િેને સારુ હુાં આોારી છાં. વળી તમતસસ એલેકઝાાંડરે પણ રિણ કરે લ ુાં છે ." હુાં
સહીસલામિ રુસ્િમજીને ત્યાાં પહોંચયો. અહીંયાાં પહોંચિાાં લગોગ સાાંજ પડી
ગઈ હિી. 'કુસ્લેડડ'ના દાતિર દાજી બરજોર રુસ્િમજી શેઠને ત્યાાં હિા, િેણે
મારી સારવાર શરૂ કરી. જખમો િપાસ્યા. ઘણા જખમ નહીં હિા. એક મ ૂઢ
ઘા પડયો હિો િે જ વધારે ઈજા દે િો હિો. પણ હજુ મને શાાંતિ મળવાનો
અતધકાર નહોિો મળ્યો. રુસ્િમજી શેઠના ઘરની સામે હજારો ગોરા એકઠા
થયા. રાિ પડી એટલે લુચચાલફાંગા પણ િેમાાં ોળે . લોકોએ રુસ્િમજી શેઠને
કહેવડાવી દીધુાં કે જો િમે ગાાંધીને અમારે હવાલે નહીં કરો િો િમને અને
િમારી દુકાનને િેની સાથે જ સળગાવી મ ૂકીશુ.ાં એ કાંઈ કોઈના ડરાવયા ડરે
એવા ફ્રહિંદી ન હિા. સુપફ્રરડટેડડેડટ એલેકઝાાંડરને ખબર પડી એટલે િે
પોિાની છૂપી પોલીસ લઈને ધીમેથી આ ટોળામાાં પેસી ગયા. એક માાંચડો
માંગાવી િેના ઉપર ઊોા. આમ લોકોની સાથે વાિચીિ કરવાને બહાને
પારસી રુસ્િમજીના ઘરના દરવાજાનો કબજો લીધો કે જેથી િેને િોડીને
કોઈ ધ ૂસી ન શકે. યોગ્ય ઠેકાણે છૂપી પોલીસ િો ગોઠવી જ દીધી હિી. િેણે
પહોંચિાાંવેંિ જ પોિાના એક અમલદારને ફ્રહિંદીનો પોશાક પહેર ી મોઢુાં રાં ગી
ફ્રહિંદી વેપારી જેવો દે ખાવ કરવા કહી દીધુાં હત,ુાં અને િેને હુકમ આપ્યો હિો
કે મને મળવુાં અને જણાવવુાં કે "જો િમે િમારા તમત્રની, િેના પરોણાની,
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િેના માલની અને િમારા કુટુાંબની રિા કરવા ઈચછિા હો િો િમારે ફ્રહિંદી
તસપાઈનો વેશ પહેરી પારસીના ગોડાઉનમાાંથી નીકળી ટોળામાાંથી જ મારા
માણસની સાથે સરકી જઈ પોલીસ ચોકી પર પહોંચી જવુ.ાં આ શેરીને ખ ૂણે
િમારે સારુ ગાડી િૈયાર રાખેલી છે . િમને અને બીજાને બચાવવાનો મારી
પાસે આ જ રસ્િો છે , ટોળુાં એટલુાં બધુાં ઉશ્કેરાયેલ ુાં છે કે િેને રોકી રાખવાને
મારી પાસે કશુાં સાધન નથી. જો િમે િાકીદ નહીં કરો િો આ મકાન
જમીનદોસ્િ થશે, એટલુાં જ નહીં પણ જાનમાલનુાં કેટલુાં નુકસાન થાય એનુાં
અનુમાન સરખુાં હુાં નથી કરી શકિો."
હુાં સ્સ્થતિ તરુ િ સમજી ગયો. મેં ત ુરિ જ તસપાઈનો પોશાક માગ્યો અને
એ

પહેરીને

નીકળી

ગયો

અને

સહીસલામિ

પોલીસ ચોકીમાાં પેલા

અમલદારની સાથે પહોંચી ગયો. દરમ્યાન ફોજદાર પ્રસાંગને લગિાાં ગીિોથી
અને ોાષણોથી ટોળાાંને રીઝવી રહ્યો હિો. જ્યારે િેને ઈશારો મળ્યો કે હુાં
પોલીસ ચોકીમાાં પહોંચી ગયો છાં ત્યાર િેણે પોિાનુાં ખરાંુ ોાષણ શરૂ ક્ુું : .
"િમે

શુાં માગો છો?"

“અમને

ગાાંધી જોઈએ. ”

“િમે

શુાં કરવા ઈચછો છો?"

“િેને

અમે સળગાવીશુ.ાં "

"િેણે

િમારાંુ શુાં બરાંુ ક્ુું છે ?"

“અમારે

તવશે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં ઘણી જૂઠ ી વાિો કરી છે . અને નાિાલમાાં

હજારો ફ્રહિંદીઓને દાખલ કરવા માગે છે ."
"પણ
“િો

એ બહાર ન નીકળે િો શુાં કરશો?"

અમે આ મકાનને સળગાવીશુ.ાં "
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"એમાાં

િો એનાાં બાળબચચાાં છે . બીજાાં સ્ત્રીપુરુષો છે . સ્ત્રીઓ અને બાળકોને

સળગાવિાાં પણ િમે નહીં શરમાઓ ?”
“એ

િો દોષ િમારો, િમે અમને લાચાર કરો િો અમે શુાં કરીએ? અમે િો

બીજા કોઈને ઈજા કરવા નથી ઈચછિા. ગાાંધીને સોંપો એટલે બસ છે . િમે
ગુનેગારને ન સોંપો અને િેને પકડિાાં બીજાને નુકસાન થાય િેનો દોષ
અમારા ઉપર નાખો એ ક્યાાંનો ડયાય?”
સુપફ્રરડટેડડેડટે હળવેથી હસીને િેઓને ખબર આપી કે હુાં િો સહીસલામિ
િેઓની વચચે થઈને જ બીજી જગાએ પહોંચી ગયો છાં ! લોકો ખડખડ હસી
પડયા અને "જૂઠુાં" "જૂઠુાં" એમ પોકા્ુ.ું સુપફ્રરડટેડડેડટ બોલ્યા, "િમે જો
િમારા બુઠ્ઠા ફોજદારની વાિ ન માનિા હો િો િમારી ઈચછામાાં આવે એવા
ત્રણ-ચાર માણસની કતમટી નીમો. બીજા બધા વચન આપો કે કોઈ મકાનની
અંદર નહીં ઘ ૂસો અને જો ગાાંધીને કતમટી ન શોધી શકે િો િમે બધાય શાાંિ
થઈને પાછા જશો. િમે જુસ્સામાાં આવીને પોલીસની સિાને આજે કબ ૂલ ન
કરી િેમાાં નામોશી પોલીસની નથી પણ િમારી છે . િેથી પોલીસ િમારી
સાથે દાવ રમી, િમારી વચમાાંથી િમારા તશકારને ઉપાડી ગઈ અને િમે
હારી ગયા. એમાાં પોલીસને િો િમે દોષ નહીં જ દો. જે પોલીસને િમે જ
નીમેલી છે િે પોલીસે પોિાની ફરજ બજાવી છે ."
આ બધી વાિચીિ સુપફ્રરડટેડડેડટે એટલી મીઠાશથી, એટલા હાસ્યથી
અને એટલી દૃઢિાથી કરી કે લોકોએ િેણે માગેલ ુાં વચન આપ્્ુ.ાં કતમટી
નીમી. કતમટીએ પારસી રુસ્િમજીના ઘરનો ખ ૂણેખ ૂણો િપાસી નાખ્યો. અને
લોકોને કહ્ુ,ાં 'સુપફ્રરડટેડડેડટની વાિ સાચી છે . િેણે આપણને હરાવયા છે .'
લોકો તનરાશ િો થયા િોપણ પોિાના વચન પર પણ કાયમ રહ્યા. કાંઈ
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નુકસાન ન ક્ુું અને પોિપોિાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. આ ફ્રદવસ ૧૮૯૭ના
જાડ્ુઆરીની િેરમી િારીખનો હિો.
એ જ સવારે ઉિારુઓ પરનો પ્રતિબાંધ છૂટયો કે િરિ ડરબનના એક
પત્રનો ફ્રરપોટણર આગબોટ પર મારી પાસે આવયો હિો. િે બધી હકીકિ પ ૂછી
ગયો હિો. મારી ઉપરના આરોપોનો િદ્દન સ્પટટ ખુલાસો કરવો એ સાવ
સહેલ ુાં હતુ.ાં સાંપ ૂણણ દાખલાઓ આપી મેં બિાવ્ુાં હત ુાં કે િલમાત્ર પણ
અતિશયોસ્તિ મેં કરી નથી. જે કાંઈ મેં ક્ુું એ મારો ધમણ હિો, િેમ ન કરાંુ િો
મનુટયજાતિમાાં ગણાવા પણ હુાં લાયક ન હોઉં. આ બધી હકીકિ બીજે ફ્રદવસે
પ ૂરે પ ૂરી પ્રગટ થઈ અને સમજુ ગોરાઓએ પોિાનો દોષ કબ ૂલ કયો.
અખબારોએ નાિાલની પફ્રરસ્સ્થતિ તવશે પોિાની લાગણી બિાવી, પણ મારા
કાયણનો િેની સાથે જ િેમણે પ ૂરો બચાવ કયો. આથી વળી મારી પ્રતિટઠા
વધી અને સાથે સાથે ફ્રહિંદી કોમની પણ વધી. ગરીબ ફ્રહિંદીઓ પણ નામદણ
નથી, વેપારીઓ પોિાના વેપારવણજની દરકાર કયાણ તવના સ્વમાનને સારુ ,
સ્વદે શને સારુ લડી શકે છે , એમ પણ િેઓની પાસે પુરવાર થ્ુ.ાં
આથી જોકે એક િરફથી કોમને દુ:ખ સહન કરવુાં પડ્ુ,ાં દાદા અબ્દુલ્લાને
િો મોટા નુકસાનમાાં ઊિરવુાં પડ્ુ,ાં છિાાં આ દુુઃખને અંિે િો લાો જ થયો
એમ હુાં માનુાં છાં. કોમને પણ પોિાની શસ્તિનુાં કાંઈક માપ મળ્્ુાં અને
આત્મતવશ્વાસ વધ્યો. હુાં પણ વધારે ઘડાયો અને હવે એ ફ્રદવસનો તવચાર
કરિાાં એમ જાઉં છાં કે ઈશ્વર મને સત્યાગ્રહને સારુ િૈયાર કરી રહ્યો
હિો. નાિાલના બનાવોની અસર તવલાયિમાાં પણ થઈ. તમ. ચેમ્બરલેને
નાિાલની સરકાર પર િાર કયો કે જે લોકોએ મારી ઉપર હમ
ુ લો કયો
િેમના ઉપર કામ ચાલવુાં જોઈએ અને મને ઈડસાફ મળવો જોઈએ.
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તમ. એસ્કાંબ ડયાયખાિાના પ્રધાન હિા. િેમણે મને બોલાવયો. તમ.
ચેમ્બરલેનના િારની વાિ કરી, મને ઈજા થઈ િેને સારુ ફ્રદલગીરી જણાવી,
હુાં બચી ગયો િેને સારુ પોિાની ખુશાલી જાહેર કરી, અને કહ્ુ,ાં "હુાં િમને
ખાિરી આપુાં છાં કે િમને િથા િમારી કોમના કોઈને પણ ઈજા થાય એવુાં હુાં
મુદ્દલ ઈચછિો ન હિો. િમને ઈજા થવાનો મને ોય હિો િેથી જ િમને મેં
રાિના ઊિરવા તવશે સમાચાર મોકલાવયા. િમને મારી સ ૂચના પસાંદ ન
પડી. તમ. લૉટનની સલાહ િમે માની િે તવશે હુાં જરાયે િમારો દોષ કાઢવા
ઈચછિો નથી. િમને યોગ્ય લાગે એ કરવાનો િમને પ ૂરો અતધકાર હિો. તમ.
ચેમ્બરલેનની માગણી સાથે નાિાલની સરકાર પ ૂરી સાંમિ છે . ગુનેગારોને
સજા થાય એ અમે ઈચછીએ છીએ. હુમલાઓ કરનારમાાંના કોઈને િમે
ઓળખી શકશો?” મેં જવાબ આપ્યો, સાંોવ છે કે એકબે માણસને કદાચ હુાં
ઓળખી શકુાં. પણ આ વાિ લાંબાય િેના પહેલાાં જ મારે કહી દે વ ુાં જોઈએ કે
મેં મારા મનની સાથે કયારનો તનિય કરી મ ૂકયો છે કે મારી ઉપર થયેલા
હુમલા બાબિ કોઈની સામે અદાલિમાાં ફફ્રરયાદ કરવા ઈચછિો જ નથી.
હમ
ુ લો કરનારનો િો હુાં દોષ પણ નથી જોિો. િેઓને જે હકીકિ મળી િે
િેઓના આગેવાન િરફથી. એના ખરાખોટાની િપાસ કરવા એ લોકો બેસી
ન શકે. મારે તવશે જે િેઓએ સાાંોળ્્ુાં િે બધુાં ખરાંુ હોય િો િેઓ ઉશ્કેરાઈ
જાય, અને જુસ્સામાાં આવીને ન કરવાનુાં કરી નાખે, એમાાં હુાં િેમનો દોષ ન
કાઢુાં, ઉશ્કેરાયેલાાં ટોળાાં એ જ રીિે ઈડસાફ લેિાાં આવયાાં છે . જો કોઈનો પણ
દોષ હોય િો આ બાબિમાાં થયેલી કતમટીનો અને િમારો પોિાનો છે , અને
િેથી નાિાલની સરકારનો છે . રૂટરે િાર ગમે િેવો કયો પણ જ્યારે હુાં પોિે
અહીંયાાં આવિો હિો એમ િમે જાણિા હિા િો િમારો અને કતમટીનો ધમણ
હિો કે જે જે િકો િમે બાાંધેલા િે તવશે મને પ ૂછવુ,ાં મારા જવાબ સાાંોળવા,
અને પછી જે યોગ્ય લાગે િે કરવુ.ાં હવે મારા ઉપર હમ
ુ લો થયો િે બાબિ
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કાંઈ િમારી ઉપર કે કતમટી ઉપર હુાં કામ ચલાવી શકુાં એમ છે જ નહીં. અને
િેમ બનતુાં હોય િોપણ કોટણની મારફિ એવી દાદ હુાં મેળવવા ન ઈચછાં.
િમને યોગ્ય લાગ્્ુાં િે પ્રમાણે નાિાલના ગોરાના હક જાળવવાને સારુ િમે
પગલાાં લીધાાં એ રાજ્યપ્રકરણી તવષય થયો. મારે પણ એ જ િેત્રમાાં િમારી
સામે લડવાનુાં રહ્ુ,ાં અને િમને અને ગોરાઓને બિાવવાનુાં રહ્ુાં કે ફ્રહિંદી કોમ
ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિના એક મોટા તવોાગ િરીકે ગોરાઓને નુકસાન પહોંચાડયા
તવના કેવળ પોિાનુાં સ્વમાન અને હક જાળવવા ઈચછે છે ." તમ. એસ્કબ
બોલ્યા, “િમે કહ્ુાં િે હુાં સમજ્યો અને મને ગમ્્ુાં પણ છે . િમે કામ ચલાવવા
નથી ઈચછિા એવુાં સાાંોળવા હુાં િૈયાર ન હિો અને િમે ચલાવવા ઈચછિ
િો હુાં જરાયે નાખુશ ન થાિ. પણ જ્યારે િમે િમારો ફફ્રરયાદ નહીં કરવાનો
તવચાર દશાણવી દીધો છે ત્યારે મને કહેિાાં સાંકોચ નથી થિો કે િમે યોગ્ય
તનિય ઉપર આવયા છો. એટલુાં જ નહીં પણ િમારા એ સાંયમથી િમે
િમારા કોમની તવશેષ સેવા કરશો , સાથે મારે એટલુાં પણ કબ ૂલ કરવુાં જોઈએ
કે િમે નાિાલની સરકારને િમારા પગલાથી તવષમ સ્સ્થતિમાાંથી બચાવી
લેશો. િમે ઈચછો િો અમે પકડાપકડી વગેરે િો કરીએ પણ િમને િો કહેવ ુાં
પડે એમ નથી કે એ બધુાં કરવામાાં વળી પાછો ગોરાઓનો તપિો ઊછળે ,
અનેક પ્રકારની ટીકાઓ થાય. અને આ બધુાં કોઈ રાજ્યસિાને ન જ ગમે.
પણ જો િમે છે વટનો તનિય કરી લીધો હોય િો ફફ્રરયાદ ન કરવાનો તવચાર
જણાવનારી એક ક્ષચઠ્ઠી િમારે

મારા ઉપર લખવી જોઈએ. આપણી

વાિચીિનો સાર જ આપીને હુાં તમ. ચેમ્બરલેનની પાસે મારી સરકારનો
બચાવ ન કરી શકુાં. મારે િો િમારી ક્ષચઠ્ઠીના ોાવાથન
ણ ો જ િાર કરવો
જોઈએ. પણ એ ક્ષચઠ્ઠી િમે હમણાાં જ આપો એમ હુાં નથી કહેિો. િમારા
તમત્રોની સાથે મસલિ કરો. તમ. લૉટનની પણ સલાહ લો. અને પછી પણ
િમારા તવચાર પર િમે કાયમ હો િો મને લખજો. પણ એટલુાં મારે કહેવ ુાં
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જોઈએ કે િમારી ક્ષચઠ્ઠીમાાં ફફ્રરયાદ ન કરવાની જવાબદારી સ્પટટ રીિે
િમારે પોિાને જ કબ ૂલ કરવી જોઈએ. િો જ મારાથી િેનો ઉપયોગ થઈ
શકે." મેં કહ્ુ,ાં "આ તવશે મેં કોઈની સાથે મસલિ નથી કરી ; િમે આ પ્રસાંગને
સારુ મને બોલાવયો છે એ પણ હુાં જાણિો ન હિો, અને મારે કોઈની સાથે આ
બાબિમાાં મસલિ કરવાની ઈચછા પણ નથી. તમ. લૉટનની સાથે ચાલી
નીકળવાનો ઠરાવ કયો ત્યારે જ મારા મનની સાથે મેં તનિય કરી લીધો
હિો કે મને કાંઈ પણ ઈજા થાય િો િે તવશે મારા ફ્રદલમાાં ખોટુાં લગાડવુાં
નથી. એટલે પછી ફફ્રરયાદ કરવાનુાં િો હોય જ શાનુ?ાં મારે સારુ આ ધાતમિક
પ્રશ્ન છે . અને િમે કહો છો એ પ્રમાણે હુાં માનુાં પણ છાં કે મારા આ સાંયમથી હુાં
મારી કોમની સેવા કરીશ એટલુાં જ નહીં પણ મને પોિાનેયે એથી લાો જ
છે . િેથી હુાં મારા પોિાના ઉપર બધી જવાબદારી લઈને અહીં જ િમને
ક્ષચઠ્ઠી લખી દે વા ઈચછાં છાં." અને મેં ત્યાાં જ િેમની પાસેથી કોરો કાગળ
લઈને ક્ષચઠ્ઠી લખી દીધી.
૧. જુઓ “યાં. ઈ.” , િા. ૧૩-૭-' ર૧; 'નવજીવન', િા. ૨૮-૭-' ૨૧.
૨. આ સરિચ ૂક લાગે છે . 'આત્મકથા'માાં બાલાસુડદરમ નામ છે . અને એ સાચુ ાં છે .
૩. તમ. એફ. એ. લૉટન.
૪. 'વે સ્ટ સ્ટ્રીટ'.
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૮. ફ્રહિંદીઓએ શ ુું કર્?
ું ુ (ચાલ)ુ
(નવલાયતનો

સુંબધ
ું )

પાછલાાં પ્રકરણોથી વાાંચનારે જો્ુાં હશે કે આયાસે અને અનાયાસે કોમે
પોિાની સ્સ્થતિ સુધારવાને સારુ કેટલાક પ્રયત્નો કયાણ, અને પોિાની પ્રતિટઠા
વધારી. જેમ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પોિાનાાં બધાાં અંગો ખીલવવામાાં કોમે
યથાશસ્તિ પ્રયત્ન કયો િે જ પ્રમાણે ફ્રહિંદુસ્િાન અને તવલાયિથી મળી
શકિી હોય એટલી મદદ મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કયો. ફ્રહિંદુસ્િાનને તવશે િો
હુાં થોડુાં લખી ગયો. તવલાયિથી મદદ મળવા સારુ શુાં ક્ુું એ હવે નોંધવાની
જરૂર છે . કોંગ્રેસની ક્ષિફ્રટશ કતમટી સાથે સાંબધ
ાં િો જોડવો જ જોઈએ ; િેથી
દર અઠવાફ્રડયે ફ્રહિંદના દાદાને અને કતમટીના પ્રમુખ સર તવક્ષલયમ
વેડરબનણને સાંપ ૂણણ હકીકિના કાગળ લખવામાાં આવિા અને જ્યારે જ્યારે
અરજીની નકલ વગેરે મોકલવાનો પ્રસાંગ આવિો ત્યારે ત્યારે ત્યાાંના
ટપાલખચણ વગેરેમાાં અને સામાડય ખચણમાાં સહાય મળવા ઓછામાાં ઓછા દશ
પાઉંડ મોકલવામાાં આવિા.
અહીં દાદાોાઈનુાં એક પતવત્ર સ્મરણ આપી દઉં. દાદાોાઈ એ કતમટીના
પ્રમુખ ન હિા, છિાાં અમને િો એમ જ લાગ્્ુાં કે પૈસા એમની મારફિે
મોકલવા એ જ શોોે , અને એઓ અમારી વિી ોલે પ્રમુખને આપે. પણ
પહેલા જ પૈસા જે મોકલ્યા િે દાદાોાઈએ પાછા વાળ્યા અને સ ૂચવ્ુાં કે
પૈસા મોકલવા વગેરેન ુાં કતમટીને લગતુાં કામ સર તવક્ષલયમ વેડરબનણની
મારફિે જ અમારે લેવ ુાં જોઈએ. દાદાોાઈની મદદ િો હોય જ. પણ
કતમટીની પ્રતિટઠા સર તવક્ષલયમ વેડરબનની મારફિે જ કામ લેવામાાં વધે.
મેં એ પણ જો્ુાં કે દાદાોાઈ પોિાના પત્રવયવહારમાાં એટલા બુઢ્ઢા હોવા
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છિાાં પણ બહુ જ તનયતમિ રહેિા. એમને કાંઈ કહેવાનુાં ન હોય િો છે વટે
પહોંચ પણ વળિી ટપાલે આવી જ હોય. અને િેમાાં આશ્વાસનની એક લીટી
િો દાખલ હોય જ એવા કાગળ પણ પોિે જ લખિા અને આવા પહોંચવાળા
કાગળને પણ પોિાની ટીસ્્ુપેપર બુકમાાં છાપી લેિા.
ગયા પ્રકરણમાાં હુાં એ પણ બિાવી ગયો છાં કે જોકે કોંગ્રેસનુાં નામ
ઈત્યાફ્રદ અમે રાખેલાાં હિાાં છિાાં અમારો સવાલ એકપિી કરવાનો િો કદી
ઈરાદો હિો જ નહીં. િેથી દાદાોાઈ જાણે એવી રીિે અમારો પત્રવયવહાર
બીજા પિોની સાથે પણ ચાલિો અને િેમાાં બે મુખ્ય માણસો હિા. એક સર
માંચેરજી ોાવનગરી અને બીજા સર તવક્ષલયમ તવલ્સન હાંટર. સર માંચેરજી
ોાવનગરી એ વેળા પાલણમેડટમાાં હિા. એમની મદદ સારી મળિી અને
એઓ હાંમેશા સ ૂચના પણ કયાણ જ કરિા, પણ દક્ષિણ આફ્રિ કાના પ્રશ્નનુાં
મહત્ત્વ ફ્રહિંદીઓના કરિાાં પણ સૌથી પહેલાાં સમજી જનાર અને કીમિી મદદ
કરનાર સર તવક્ષલયમ તવલ્સન હાંટર હિા. એઓ 'ટાઈમ્સ'ના ફ્રહિંદી તવોાગના
એફ્રડટર હિા. િેમાાં એમણે િેમની ઉપર પહેલો કાગળ ગયો ત્યારથી જ
દક્ષિણ આફ્રિકાની સ્સ્થતિને એના ખરા સ્વરૂપમાાં જાહેરમાાં મ ૂકી જ્યાાં જ્યાાં
એમને ઠીક લાગ્્ુાં ત્યાાં ત્યાાં ખાસ અંગિ કાગળો લખ્યા. એમની ટપાલ
જ્યારે જરૂરનો પ્રશ્ન ચાલિો હોય ત્યારે લગોગ દર અઠવાફ્રડયે આવિી.
એમનો જ જવાબ આવયો િેમાાં એમણે લખેલ,ુાં "િમે જે સ્સ્થતિ જણાવો છો એ
વાાંચીને હુાં ફ્રદલગીર થયો છાં. િમારાંુ કામ િમે તવનયથી , શાાંતિથી અને
તનરતિશયિાથી લઈ રહ્યા છો. મારી લાગણી સાંપ ૂણણ રીિે આ પ્રશ્નમાાં િમારા
િરફ છે . અને ઈડસાફ મેળવવા મારાથી જેટલુાં બને િેટલુાં ખાનગી અને
જાહેર રીિે હુાં કરવા ધારાંુ છાં. મારી ખાિરી છે કે આ બાબિમાાં આપણાથી
એક િસુ પણ મુકાણ કરી શકાય નહીં. િમારી માગણી એવી છે કે જેમાાંથી
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કાપકૂપ કરવાનુાં કોઈ તનટપિપાિી માણસ સ ૂચવી જ ન શકે." લગોગ
આવા જ શબ્દો એમણે 'ટાઈમ્સ'માાંના પોિાના પહેલા લેખમાાં પણ લખેલા એ
જ સ્સ્થતિ એમણે છે વટ સુધી કાયમ રાખેલી અને લેડી હાંટરના એક કાગળમાાં
હત ુાં કે એમનો મરણકાળ આવયો િે અરસામાાં પણ ફ્રહિંદી પ્રશ્ન ઉપર એક
લેખમાળા લખવાનુાં ખોખુાં િેમણે િૈયાર ક્ુું હત.ુાં
મનસુખલાલ નાજરનુાં નામ ગયા પ્રકરણમાાં આપી ગયો છાં. પ્રશ્નની
વધારે સમજ પાડવાને સારુ એમને કોમની વિી તવલાયિ મોકલવામાાં
આવયા હિા અને બધા પિોને સાથે રાખીને કામ લેવાની િેમને સ ૂચના
હિી. અને એ ત્યાાં રહ્યા િે દરમ્યાન મરહમ
ૂ સર તવક્ષલયમ તવલ્સન હાંટર, સર
માંચેરજી ોાવનગરી અને ક્ષિફ્રટશ કતમટીના પ્રસાંગમાાં રહ્યા જ કરિા. િેમ જ
ફ્રહિંદુસ્િાનના બીજા પેડશન ખાિાના માજી અમલદારો, ફ્રહિંદી પ્રધાનમાંડળ,
સાંસ્થાનોનુાં પ્રધાનખાતુાં વગેરેના પફ્રરચયમાાં પણ રહેિા હિા. આમ એક પણ
ફ્રદશા જ્યાાં પહોંચી વળી શકાય િે પ્રયત્નથી ખાલી ન રાખી. એ બધાનુાં
પફ્રરણામ એ િો ચોખ્ખી રીિે આવ્ુાં કે ફ્રહિંદુસ્િાનની બહાર વસનારા
ફ્રહિંદવાસીઓની સ્સ્થતિ એ વડી સરકારને સારુ વડો પ્રશ્ન થઈ પડી. અને િેની
અસર સારી િેમ જ માઠી બીજાાં સાંસ્થાનો ઉપર પણ પડી. એટલે કે જ્યાાં
જ્યાાં ફ્રહિંદીઓ વસિા હિા ત્યાાં ત્યાાં ફ્રહિંદી અને ગોરા બાંને જાગ્રિ થયા.
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૯. બોઅર લડાઈ
જે વાાંચનારે પાછલાાં પ્રકરણ ધ્યાનપ ૂવક
ણ વાાંચયાાં હશે િેને િો ખ્યાલ હોવો
જ જોઈએ કે બોઅર લડાઈ વખિે દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓની કેવી સ્સ્થતિ
હિી. ત્યાાં સુધી થયેલા પ્રયત્નનુાં વણણન પણ અપાઈ ગ્ુ.ાં ૧૮૯૯ની સાલમાાં
ડો.. જેતમસને સોનાની ખાણોના માક્ષલકોની સાથે થયેલી ખાનગી મસલિ
પ્રમાણે જોહાતનસબગણ ઉપર ધાડ (રે ઈડ) પાડી. બાંનેની મુરાદ િો એવી હિી
કે જોહાતનસબગણનો કબજો લેવાઈ ગયા પછી જ બોઅર સરકારને ધાડની
ખબર પડશે.
એ ગણિરીમાાં ડૉ. જેતમસન અને એમના તમત્રોએ મોટી ભ ૂલ કરી. બીજી
ગણિરી એ હિી કે કદાચ કાવિરાંુ ઉઘાડુાં પડી જાય િોપણ રોડેતશયામાાં
કેળવાયેલા તનશાનબાજો(શાપણશ ૂટર)ની સામે અણઘડ બોઅર ખેડૂિો શુાં કરી
શકવાના હિા? જોહાતનસબગણની વસ્િીનો ઘણો મોટો ોાગ િો િેમને વધાવી
લેવાનો જ એમ પણ િેઓએ ધારે લ ુાં આ ગણિરીમાાં પણ એ ોલા દાકિર
ોીંિ ભ ૂલ્યા. પ્રેતસડડટ ક્રૂગરને વેળાસર બધી ખબર પડી ગઈ હિી. િેણે
અતિશય શાાંતિથી, કુશળિાથી અને છૂપી રીિે ડૉકટર જેતમસનનો ોેટો
કરવાની િૈયારી કરી લીધી અને સાથે સાથે િેની સાથે કાવિરામાાં જે
માણસો ોળ્યા હિા િેઓને પકડવાની પણ િૈયારી કરી લીધી હિી. િેથી
ડોતટર જેતમસન જોહાતનસબગણ નજદીક પહોંચયા િેના પહેલાાં િો િેને બોઅર
લશ્કરે પોિાની ગોળીઓના બારથી વધાવી લીધા. આ લશ્કરની સામે ડૉ.
જેતમસનની ટુકડી ઝીંક ઝીલી શકે એવુાં હત ુાં જ નહીં. જોહાતનસબગણમાાં કોઈ
સામે ન થઈ શકે િેને સારુ પણ સાંપ ૂણણ િૈયારી હિી. િેથી વસ્િીમાાંથી કોઈ
માથુાં ઊંચકી ન શક્ુ.ાં પ્રેતસડડટ ક્રૂગરની ચળવળથી જોહાતનસબગણના
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કરોડપતિઓ િો હેબિાઈ જ ગયા. આટલી સરસ િૈયારી હિી િેથી ઘણુાં
સુદ
ાં ર પફ્રરણામ િો એ આવ્ુાં કે ખરચ ઓછામાાં ઓછાં થ્ુાં અને જાન ખુવારી
પણ ઓછામાાં ઓછી થઈ. .
ડૉતટર જેતમસન અને સોનાની ખાણોના માક્ષલક તમત્રો પકડાયા. િેઓની
ઉપર ઘણી જ ત્વરાથી કામ ચાલ્્ુ.ાં કેટલાકને ફાાંસીની સજા થઈ. આમાાં
ઘણાખરા િો કરોડપતિ જ હિા. વડી સરકાર આમાાં શુાં કરી શકે? ધોળે દહાડે
ધાડ હિી. પ્રેતસડડટ ક્રૂગરની ફ્રકિંમિ એકદમ વધી ગઈ. તમ. ચેમ્બરલેને દીન
વચનવાળો િાર કયો, અને પ્રેતસડડટ ક્રૂગરના દયાોાવને જાગ્રિ કરી આ
બધા મોટા માણસોને સારુ દયાની માગણી કરી. પ્રેતસડડટ ક્રૂગરને પોિાનો
દાવ રમિાાં બરાબર આવડતુાં હતુ.ાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાંથી કોઈ પણ શસ્તિ
એની રાજસિા છીનવી શકે એવી ધાસ્િી જ ન હિી. ડૉકટર જેતમસન અને
િેના તમત્રોનુાં કાવિરાંુ િેમની પોિાની ગણિરી પ્રમાણે િો સુદર
ાં
રીિે
રચાયેલ ુાં હત,ુાં પણ પ્રેતસડડટ ક્રૂગરની ગણિરી પ્રમાણે બાળકમિ જેવુાં હત.ુાં
િેથી િેણે તમ. ચેમ્બરલેનની આજીજીનો સ્વીકાર કયો અને કોઈને ફાાંસીની
સજા નહીં આપી, એટલુાં જ નહીં પણ બધાને સાંપ ૂણણ માફી આપી છોડી મ ૂક્યા

!

પણ ઊછળ્્ુાં ધાન પેટમાાં ક્યાાં સુધી રહી શકે? પ્રેતસડડટ ક્રૂગર પણ
જાણિા હિા કે ડૉકટર જેતમસનની ધાડ એ િો ગાંોીર રોગનુાં એક નજીવુાં
ક્ષચહ્ન હત.ુાં જોહાતનસબગન
ણ ા કરોડપતિઓ પોિાની થયેલી નામોશી કોઈ પણ
રીિે ધોઈ નાખવાનો પ્રયત્ન ન કરે એ અશકય હત.ુાં વળી, જે સુધારાને અથે
ડૉકટર જેતમસનનો હુમલો ગોઠવવામાાં આવયો હિો િે સુધારામાાંન ુાં િો હજી
કાંઈ થ્ુાં જ ન હત.ુાં િેથી કરોડપતિઓ કેવળ મગા
ાં ૂ બેસે િેમ ન હતુ.ાં િેઓની
માગણી પ્રત્યે, દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ક્ષિ ફ્રટશ સલ્િનિના મુખ્ય પ્રતિતનતધ (હાઈ
કતમશનર) લૉડણ તમલ્નરને પ ૂરે પ ૂરી લાગણી હિી. િેમ જ ટ્રાડસવાલનો દ્રોહ
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કરનારાઓ પ્રત્યેની પ્રેતસડડટ ક્રૂગરની મહાઉદારિાની સ્તુતિની સાથે જ
ચેમ્બરલેને પ્રેતસડડટ ક્રૂગરનુાં ધ્યાન સુધારાઓ કરવાની જરૂફ્રરયાિ િરફ િો
ખેંચ્ુાં જ હતુ,ાં સૌ માનત ુાં હતુાં કે લડાઈ થયા તસવાય ઝઘડો પિવાનો જ
નથી. ખાણના માક્ષલકોની માગણી એવા પ્રકારની હિી કે જેનુાં છે વટ
પફ્રરણામ િો એ જ આવે કે ટ્રાડસવાલમાાં બોઅરનુાં પ્રધાનપદ નાબ ૂદ થાય..
બાંને પિ સમજિા હિા કે લડાઈ એ જ છે વટનુાં પફ્રરણામ છે . િેથી બાંને
િૈયારી કરિા હિા. એ વખિનુાં શબ્દ્ુદ્ધ જોવા લાયક હત.ુાં પ્રેતસડડટ ક્રૂગર
વધારે હતથયાર વગેરે માંગાવે એટલે ક્ષિફ્રટશ એલચી ચેિવે કે સ્વરિણને
સારુ અંગ્રેજ સરકારે પણ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં થોડુાં લશ્કર દાખલ કરવુાં જોઈશે.
જ્યારે ક્ષિફ્રટશ લશ્કર દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આવે એટલે પ્રેતસડડટ ક્રૂગર િરફથી
ટાણો મારવામાાં આવે અને વધારે િૈયારી કરવામાાં આવે. આમ એક પિ
બીજાની ઉપર આરોપ મ ૂકીને બાંને ્ુદ્ધની િૈયારીઓ ક૨િા જાય.
પ્રેતસડડટ ક્રૂગરની જ્યારે પ ૂરી િૈયારી થઈ રહી ત્યારે િેણે જો્ુાં કે હવે
બેસી રહેવ ુાં એ િો હાથે કરીને શત્રુને શરણ જવા જેવુાં છે . ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિની
પાસે પૈસાનો અને પશુબળનો અખ ૂટ ોાંડાર છે ; ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિ લાાંબા કાળ
સુધી ધીમે ધીમે િૈયારી કરિાાં અને પ્રેતસડડટ ક્રૂગરને દાદ આપવા વીનવિાાં
વખિ ગાળી શકે, અને દુતનયાને બિાવી શકે કે જ્યારે પ્રેતસડડટ ક્રૂગર કશી
દાદ આપિા જ નથી ત્યારે નછૂટકે ્ુદ્ધ કરવુાં પડ્ુાં છે ; એમ કહી એવી
િૈયારીથી ્ુદ્ધ કરે કે પ્રેતસડડટ ક્રૂગરથી લડાઈમાાં મુક ાબલો થઈ જ ન શકે
અને દીન બની ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિની માગણીઓ કબ ૂલ કરવી પડે. જે પ્રજાનો
૧૮થી ૬૦ વરસ સુધીની ઉંમરનો બધો પુરુષવગણ લડવામાાં . કુશળ હોય,
જેની ઓરિો પણ ધારે િો લડી શકે એવી હોય, જે પ્રજામાાં જાતિસ્વિાંત્રિા
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એ ધાતમિક તસદ્ધાાંિ ગણાિો હોય , એ પ્રજા ચક્રવિી રાજાના બળની સામે પણ
એવી દીન સ્સ્થતિ ન ોોગવે. બોઅર પ્રજા એવી જ બહાદુર હિી.
ઓરેં જ િી સ્ટેટની સાથે પ્રેતસડડટ ક્રૂગરે પહેલેથી જ મસલિ કરી રાખી
હિી. આ બાંને બોઅર રાજ્યોની એક જ પદ્ધતિ હિી. ક્ષિફ્રટશ માગણી પ ૂરે પ ૂરી
રીિે કબ ૂલ કરવાનો અથવા િો ખાણના માક્ષલકોને સાંિોષ થાય એટલે
દરજજે િે કબ ૂલ રાખવાનો પ્રેતસડડટ ફૂગરનો ઈરાદો હિો જ નહીં. િેથી બાંને
રાજ્યોએ તવચા્ુું કે જયારે લડાઈ થવાની જ છે િો હવે જેટલો વખિ જાય
િેટલો વખિ ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિને પોિાની િૈયારીને સારુ મળે છે . િેથી
પ્રેતસડડટ ક્રૂગરે પોિાના છે વટના તવચાર અને છે વટની માગણી લૉડણ
તમલ્નરને જણાવયાાં. િેની જ સાથે ટ્રાડસવાલ અને ઓરેં જ િી સ્ટેટની સરહદ
ઉપર લશ્કર ગોઠવી દીધુ.ાં આનુાં પફ્રરણામ બીજુ ાં આવી જ ન શકે. ક્ષિફ્રટશ
જેવુાં ચક્રવિી રાજ્ય ધમકીને વશ થાય નહીં. “અષ્લ્ટમેટમ”ની મુદિ પ ૂરી થઈ
અને વીજળી વેગે બોઅર લશ્કર આગળ વધ્્ુ.ાં લેડીસ્સ્મથ, ફ્રકિંબરલી અને
મેફેફ્રકિંગને ઘેરો ઘાલ્યો. આમ ૧૮૯૯માાં આ મહાન ્ુદ્ધ શરૂ થ્ુ,ાં વાાંચનાર
જાણે જ છે કે લડાઈનાાં કારણોમાાં એટલે ક્ષિફ્રટશ માગણીઓમાાં બોઅર
રાજ્યોમાાં ચાલિી ફ્રહિંદીઓની પફ્રરસ્સ્થતિ એ પણ દાખલ હિી.
આ અવસરે દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓએ શુાં કરવુ?ાં એ મહાપ્રશ્ન િેમની
સમિ ખડો થયો. બોઅરમાાંથી િો આખો પુરુષવગણ લડાઈમાાં ચાલ્યો ગયો.
વકીલોએ વકીલાિ છોડી, ખેડૂિોએ પોિાનાાં ઘર છોડચાાં, વેપારીઓએ
પોિાના વેપારનો ત્યાગ કયો, નોકરોએ નોકરી છોડી. અંગ્રેજ િરફથી
બોઅરના પ્રમાણમાાં િો નહીં જ છિાાં કેપ કોલોની, નાિાલ અને
રોડેતશયામાાંથી દીવાની વગણમાાંના સાંખ્યાબાંધ માણસો સ્વયાંસેવકો બડયા.
ઘણા મોટા અંગ્રેજ વકીલો અને અંગ્રેજ વેપારીઓ િેમાાં જોડાયા. જે
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અદાલિમાાં હુાં વકીલાિ કરિો હિો િેમાાં મેં હવે ઘણા થોડા વકીલો જોયા.
મોટા વકીલો િો ઘણા લડાઈના કામમાાં ગથ
ાં ૂ ાઈ ગયા હિા. ફ્રહિંદીઓ ઉપર જે
આળ મ ૂકવામાાં આવિાાં હિાાં િેમાાંન ુાં એક એ હત ુાં કે "આ લોકો દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં કેવળ પૈસા એકઠા કરવાને જ આવે છે , આપણી (અંગ્રેજો) ઉપર
કેવળ બોજારૂપ છે , અને જેમ ઊધઈ લાકડામાાં ોરાઈને લાકડુાં કોિરી કેવળ
ખોખુાં કરી નાખે છે િેમ આ લોકો આપણાાં કલેજાાં કોરી ખાવાને જ આવેલા
છે . મુલકની ઉપર જે ધાડ આવે, ઘરબાર લટાં ૂ વાનો સમય આવે, િો િેઓ
કાંઈ આપણને કામ આવવાના નથી. આપણે ધાડપાડુઓથી બચવુાં પડશે
એટલુાં જ નહીં પણ સાથે આ લોકોનુાં રિણ કરવુાં પડશે." આ આળનો પણ
અમે બધા ફ્રહિંદીઓએ તવચાર કયો. એ આળમાાં વજૂદ નથી એ બિાવવાનો
આ સુદ
ાં ર અવસર છે એમ િો અમને બધાને લાગ્્ુ.ાં પણ બીજી િરફથી
નીચેના તવચારો પણ ક૨વા પડયા.
"આપણને

િો અંગ્રેજ અને બોઅર બાંને સરખા કનડે છે . ટ્રાડસવાલમાાં

દુ:ખ છે અને નાિાલ-કેપમાાં નથી એવુાં નથી. જે િફાવિ છે િે કેવળ
પ્રમાણનો. વળી, આપણે િો ગુલામ જેવી પ્રજા કહેવાઈએ. બોઅર જેવી
ખોબા જેટલી કોમ પોિાની હસ્િીને સારુ લડી રહેલી છે એમ આપણે જાણીએ
છીએ િે છિાાં િેનો નાશ થવામાાં આપણે તનતમિભ ૂિ કેમ થઈએ? અને છે વટે
વયવહારદૃષ્ટટએ તવચારિાાં બોઅર હારવાના છે એવુાં કોઈથી કહી શકાય એમ
નથી. િેઓ જીિી જાય િો આપણી ઉપર વેર લેવા કેમ ચ ૂકે?"
આ દલીલ સખિ રીિે મ ૂકનાર અમારામાાં એક સબળ પિ હિો. હુાં પોિે
પણ એ દલીલ સમજી શકયો હિો , િેને જોઈત ુાં વજન પણ આપિો હિો.
છિાાં મને િે બરોબર ન લાગી, અને મેં એ દલીલના રહસ્યનો જવાબ મારા
મનને અને કોમને નીચે પ્રમાણે આપ્યો
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"દક્ષિણ

આફ્રિકામાાં આપણી હસ્િી કેવળ ક્ષિફ્રટશ રૈ યિ િરીકે જ છે . દરે ક

અરજીમાાં ક્ષિફ્રટશ રૈ યિ િરીકે જ હકો માગેલા છે . ક્ષિફ્રટશ રૈ યિ હોવામાાં માન
માડ્ુાં છે અથવા માન છે એમ રાજ્યાતધકારીઓને અને જગિને મનાવ્ુાં છે ,
રાજ્યાતધકારીઓએ પણ હકોનો બચાવ આપણે ક્ષિફ્રટશ રૈ યિ હોવાથી જ કયો
છે , અને જે કાાંઈ સાચવી શકા્ુાં છે િે ક્ષિફ્રટશ રૈ યિ હોવાથી દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં અંગ્રેજો દુ:ખ આપે િેથી િેમનાાં અને આપણાાં ઘરબાર જવાનો
સમય પણ આવે િે વખિે આપણે અદબ ોીડી પ્રેિક િરીકે િમાશો જોયા
કરવો એ આપણા મનુટયત્વને ન છાજે એટલુાં જ નહીં પણ એ દુુઃખમાાં વધુ
દુુઃખ વહોરી લેવા બરોબર છે . જે આરોપને આપણે ખોટો માડયો છે અને
ખોટો સાક્ષબિ કરવાનો આપણને અનાયાસે અવસર મળ્યો છે , િે અવસરને
જિો કરવો એ આપણે હાથે જ આરોપ સાક્ષબિ કયાણ બરોબર થશે. અને પછી
આપણી ઉપર વધારે દુ:ખ પડે અને અંગ્રેજે વધારે કટાિ કરે એ નવાઈ નહીં
કહેવાય. એ િો આપણો દોષ જ ગણાય. અંગ્રેજોના જેટલા આરોપો છે િેને
જરાયે પાયો જ નથી

–

દલીલ કરવા જેવુાં પણ િેમાાં કાં ઈ નથી એમ કહેવ ુાં એ

આપણને પોિાને છે િરવા બરાબર થાય. આપણે ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિમાાં ગુલામ
જેવા છીએ એ વાિ ખરી, પણ અત્યાર સુધીની આપણી વિણણ ૂક સલ્િનિમાાં
રહીને ગુલામી ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવાની રહેલી છે . ફ્રહિંદુસ્િાનના બધા
અગ્રેસરો એ જ પ્રમાણે કરે છે . આપણે પણ એમ જ કરી રહ્યા છીએ. અને જો
ક્ષિફ્રટશ રાજ્યના ોાગ િરીકે જ આપણી સ્વિાંત્રિા અને ઉ્ન તિ સાધવા
ઈચછિા હોઈએ િો એમ કરવાનો, આ વખિે આપણે પણ લડાઈમાાં
િનમનધનથી મદદ કરવી એ સુવણણ અવસર છે . બોઅર પિ એ ડયાયનો
પિ છે એમ િો ઘણે ોાગે કબ ૂલ કરી શકાય. પણ રાજ્યિાંત્રની અંદર રહીને
રૈ યિવગણના પ્રત્યેક જણે પોિે બાાંધેલા સ્વિાંત્ર તવચાર અમલમાાં મુકાિા
નથી. રાજ્યાતધકારી જેટલાાં પગલાાં ોરે છે િે બધાાં યોગ્ય જ હોય એમ
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બનતુાં નથી, િેમ છિાાં જ્યાાં સુધી રૈ યિવગણ અમુક શાસનને કબ ૂલ કરે ત્યાાં
સુધી િે શાસનમાાં કાયોને સામાડય રીિે અનુકૂળ થવુાં અને િેમાાં મદદ કરવી
એ રૈ યિવગણનો સ્પટટ ધમણ છે .
"વળી

રૈ યિવગણમાાંનો કોઈ ોાગ ધાતમિક દષ્ટટએ રાજ્યિાંત્રના કોઈ કાયણને

અનીતિમય માને િો િે વખિે િેણે એ કાયણમાાં તવઘ્નેન નાખિાાં પહેલાાં અથવા
સહાય દે િાાં પહેલાાં અનીતિમાાંથી બચાવવાનો પ્રયત્ન સાંપ ૂણણિાએ અને
જીવને જોખમે પણ કરવો જોઈએ. એવુાં આપણે કાાંઈ ક્ુું નથી. એવો ધમણ
આપણી સામે ખડો પણ નથી થયો અને એવા એક સાવણજતનક અને સાંપ ૂણણ
કારણને લઈને આપણે આ લડાઈમાાં ોાગ લેવા નથી ઈચછિા એવુાં કોઈએ
કહ્ુાં નથી

–

માડ્ુાં નથી. િેથી આપણો રૈ યિ િરીકે સામાડય ધમણ િો એ જ

છે કે લડાઈના ગુણદોષનો તવચાર કયાણ તવના લડાઈ થઈ છે િો આપણે
યથાશસ્તિ મદદ કરવી. છે વટે બોઅર રાજ્યો જીિે
એવુાં માનવાને કાંઈ જ કારણ નથી

–

–

અને િેઓ ન જ જીિે

િો આપણે ઓલમાાંથી નીકળી ચ ૂલમાાં

પડીએ અને પછી િો મનમાનત ુાં વેર વાળે એમ કહેવ ુાં અથવા માનવુાં એ
બહાદુર બોઅરને અને આપણને અડયાય કરવા બરોબર છે . એ િો કેવળ
આપણી નામદાણઈની તનશાની ગણાય. એવો ખ્યાલ સરખો કરવો એ
વફાદારીને બટ્ટો ગણાય. કોઈ અંગ્રેજ િણોર પણ એવો તવચાર કરી શકે કે
અંગ્રેજ હારે િો િેન ુાં પોિાનુાં શુાં થાય? લડાઈના મેદાનમાાં પડનાર કોઈ પણ
માણસ પોિાનુાં મનુટયત્વ ખોયા તવના આવી દલીલ કરી જ ન શકે." આવી
દલીલ મેં ૧૮૯૯માાં કરી અને િેમાાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરવા જેવુાં મને આજે
પણ નથી લાગતુ,ાં એટલે કે હુાં જે મોહ િે વખિે ક્ષિફ્રટશ રાજિાંત્ર ઉપર
રાખિો હિો, આપણી સ્વિાંત્રિાની જે આશા એ રાજિાંત્રની નીચે િે વખિે
મેં બાાંધી હિી, િે મોહ અને િે આશા જે આજે પણ કાયમ હોય િો હુાં
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અિરશ: એ જ દલીલ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં કરાંુ અને િેવા સાંજોગોમાાં અહીં પણ
કરાંુ . આ દલીલની સામે ઘણા રફ્રદયા મેં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં સાાંોળે લા, ત્યાર
પછી તવલાયિમાાં પણ સાાંોળે લા. એમ છિાાં મારા તવચારો બદલવાનુાં કાંઈ
પણ કારણ હુાં જોઈ શકયો નથી. હુાં જાણુાં છાં કે મારા આજના તવચારોને
ુ તવષયની સાથે કશો સાંબધ
પ્રસ્તિ
ાં નથી, પણ ઉપરનો ોેદ જણાવવાનાાં બે
સબળ કારણ છે . એક િો એ કે આ પુસ્િક ઉિાવળથી હાથમાાં લેનાર
ધીરજથી અને ધ્યાનપ ૂવણક આ પુસ્િક વાાંચે એવી આશા રાખવાનો મને કાંઈ
હક નથી. એવા વાાંચનારને મારી આજકાલની ફ્રહલચાલની સાથે ઉપરના
તવચારોનો મેળ મેળવિાાં મુશ્કેલી પડે, અને બીજુ ાં કારણ એ કે એ
તવચારશ્રેણીની અંદર પણ સત્યનો જ આગ્રહ છે . આપણે જેવા અંિરમાાં છીએ
િેવા જ દે ખાવુ,ાં અને િે પ્રમાણે વિણવ ુાં એ ધમાણચરણનુાં છે લ્લુાં પગતથ્ુાં નથી
પણ એ પહેલ ુાં પગતથ્ુાં છે . ધમન
ણ ુાં ચણિર એ પાયા તવના અસાંોતવિ છે .
હવે આપણે પાછા ઈતિહાસ િરફ વળીએ.
મારી દલીલ ઘણાને ગમી. એ દલીલ મારી એકલાની જ હિી એમ પણ
હુાં વાાંચનારને મનાવવા ઈચછિો નથી. વળી આ દલીલ પહેલાાં પણ
લડાઈમાાં ોાગ લેવાનો તવચાર રાખનારા ઘણા ફ્રહિંદીઓ હિા જ. પણ હવે
વયાવહાફ્રરક પ્રશ્ન એ ખડો થયો કે આ વાંટોક્ષળયો વાઈ રહ્યો છે િેમાાં ફ્રહિંદી
ત ૂિીનો અવાજ કોણ સાાંોળશે ? ફ્રહિંદીની શી ગણિરી થશે ? હતથયાર િો
અમારામાાં કોઈએ કોઈ દહાડો ઝાલ્યાાં જ ન હિાાં. લડાઈનુાં ક્ષબનહતથયારીમાાં
કામ કરવાને સારુ પણ િાલીમ િો જોઈએ જ. એકિાલે કૂચ કરિાાં પણ
અમારામાાંના કોઈને ન આવડે. વળી લશ્કરની સાથે લાાંબી મજલ કરવી,
પોિપોિાનો સામાન ઊંચકીને ચાલવુાં એ પણ કેમ થઈ શકે? વળી ગોરાઓ
અમને બધાને 'કુલી' જ ગણે, અપમાનો પણ કરે , તિરસ્કારની નજરે જુએ. એ
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કેમ સહન થઈ શકે? અને લશ્કરમાાં દાખલ થવાની માગણી કરીએ િો એ
માગણી કેવી રીિે સ્વીકારાવવી ? છે વટે અમે બધા એવા તનિય પર આવયા
કે સ્વીકારાવવાને સબળ પ્રયત્ન કરવો, મહેનિ મહેનિને શીખવશે, ઈચછા
હશે િો શસ્તિ ઈશ્વર આપશે ; મળે લુાં કામ કેમ થશે િેની ક્ષચિંિા છોડી દે વી ;
બને િેટલી િાલીમ લેવી અને એક વખિ સેવાધમણ સ્વીકારવાનો તનિય
કરીએ િો પછી માનઅપમાનનો તવચાર માાંડી જ વાળવો , અપમાન થાય િે
સહન કરીને પણ સેવા કરી શકીએ.
અમારી માગણીનો સ્વીકાર કરાવવામાાં અનહદ મુશ્કેલીઓ આવી. િેનો
ઈતિહાસ રતસક છે પણ એ આપવાનુાં આ સ્થાન નથી; િેથી એટલુાં જ કહી
દઉં છાં કે અમારામાાંના મુખ્ય માણસોએ ઘવાયેલાઓની અને દરદીઓની
સારવાર કરવાની િાલીમ લીધી. અમારી શારીફ્રરક સ્સ્થતિ તવશે દાકિરોનાાં
સફ્રટિફ્રફકેટ મેળવયાાં, અને લડાઈમાાં જવા માગણી સરકારને મોકલી દીધી. એ
કાગળ અને િેની પાછળ રહેલા સ્વીકાર કરવાના આગ્રહની અસર ઘણી
સારી થઈ. કાગળના જવાબમાાં સરકારે ઉપકાર માડયો પણ િે વખિે
સ્વીકાર કરવાનો ઈનકાર કયો. દરમ્યાન બોઅરોનુાં બળ વધતુાં ચાલ્્ુ.ાં
િેમનો ધસારો િો એક મોટી રે લની માફક થયો અને નાિાલની રાજધાની
સુધી આવી પહોંચવાનો ોય જણાયો. ઘણા જખમી થયા. અમારો પ્રયત્ન િો
જારી જ હિો. છે વટે એમ્બ્ુલડસ કોર(ઘવાયેલાઓને ઊંચકનારી અને
િેમની સારવાર કરનારી ટુકડી)િરીકે અમારો સ્વીકાર થયો. અમે િો
ઈસ્સ્પિાલોનાાં પાયખાનાાં સાફ કરવાનુાં અથવા ઝાડુ દે વાનુાં કામ પણ
સ્વીકારવાનુાં લખી મોકલ્્ુાં હત.ુાં એટલે ઍમ્બુલડસ કોર બનાવવાનો
સરકારનો તવચાર અમને આવકારલાયક લાગે એમાાં શી નવાઈ ? અમારાંુ જે
કહેણ હતુાં િે સ્વિાંત્ર અને ક્ષગરમીટમુતિ ફ્રહિંદીઓ તવશે હતુ.ાં અમે િો સ ૂચના
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કરી હિી કે ક્ષગરમીફ્રટયાઓને પણ આમાાં દાખલ કરવા એ ઈચછવા જેવુાં છે .
એ વખિે િો સરકારને જેટલા મળે એટલા માણસો જોઈિા હિા. િેથી બધી
કોઠીઓમાાં પણ તનમાંત્રણ મોકલેલાાં. પફ્રરણામે લગોગ ૧૧૦ ફ્રહિંદીઓની
શોોીિી તવશાળ ટુકડી ડરબનથી રવાના થઈ. િે રવાના થિાાં તમ. એસ્કાંબ
જેનુાં નામ વાાંચનાર જાણે છે અને જે નાિાલના ગોરા સ્વયાંસેવકોના ઉપરી
હિા િેણે અમને ધડયવાદ અને આશીવાણદ આપ્યા

!

અંગ્રેજી અખબારોને આ બધુાં ચમત્કાર જેવુાં જ લાગ્્ુ.ાં ફ્રહિંદી કોમ લડાઈમાાં
કાંઈ પણ ોાગ લે એવી આશા ન જ હિી. એક અંગ્રેજે ત્યાાંના મુખ્ય
અખબારમાાં એક સ્તુતિકાવય લખ્્ુ,ાં િેની ટેકની એક લીટીનો અથણ આવો છે
'આખરે

:

િો આપણે બધા એક જ રાજ્યના બાળ છીએ.'

આ ટુકડીમાાં લગોગ ૩૦૦થી ૪૦૦ ક્ષગરમીટમુતિ ફ્રહિંદીઓ હશે કે જે
સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીઓની ફ્રહલચાલથી એકઠા થયેલા. િેમાાં સાડત્રીસ જણ આગેવાન
િરીકે ગણાિા હિા. કેમ કે એ લોકોની સહીથી સરકારને કહેણ ગયેલ,ુાં અને
બીજાઓને એકઠા કરનારા એ હિા. આગેવાનોમાાં બેફ્રરસ્ટર , મહેિાઓ વગેરે
હિા. બાકીનામાાં કારીગર

–

જેવા કે કફ્રડયા, સુિાર, મજૂરવગણ વગેરે

–

હિા.

આમાાં ફ્રહિંદુ, મુસલમાન, મદ્રાસી, ઉિરના ફ્રહિંદી એમ બધા વગણના હિા..
વેપારીવગણમાાંથી કોઈ જ નહીં એમ કહી શકાય. પણ વેપારીઓએ પૈસાનો
ફાળો સારો આપ્યો હિો.
આવડી ટુકડીને ફોજી ોથ્થુાં મળે િેના ઉપરાાંિ બીજી હાજિો હોય છે અને
િે પ ૂરી પડી શકે િો િેથી એ કઠણ જજિંદગીમાાં કાંઈક રાહિ મળે છે . એવી
ુ પ ૂરી પાડવાનુાં વેપારીવગે માથે લીધેલ ,ુાં અને િેની સાથે
રાહિજોગી વસ્તઓ
જે ઘવાયેલાની અમારે સારવાર કરવી પડે િેઓને સારુ પણ મીઠાઈ , બીડી
વગેરે આપવામાાં પણ િેઓએ સારી મદદ કરે લી. વળી જ્યાાં જ્યાાં શહેરોની
www.mkgandhi.org

Page 99

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

પાસે અમારો મુકામ થિો ત્યાાં ત્યાાં વેપારીવગણ આવા પ્રકારની મદદ
કરવામાાં પ ૂરો ોાગ લેિો હિો.
ક્ષગરમીફ્રટયા જે આ ટુકડીમાાં આવયા હિા િેઓને સારુ િે િે કોઠીમાાંથી
અંગ્રેજ સરદારો મોકલવામાાં આવયા હિા , પણ કામ િો બધાને એક જ હત.ુાં
બધાને સાથે જ રહેવાનુાં હતુ.ાં િેથી આ ક્ષગરમીફ્રટયા અમને જોઈને ખ ૂબ રાજી
થઈ ગયા અને એક આખી ટુકડીની વયવસ્થા સહેજે અમારા હાથમાાં જ આવી
પડી. િેથી િે આખી ટુકડી ફ્રહિંદી કોમની જ ગણાઈ અને િેના કામનો યશ
કોમને જ મળ્યો. ખરાંુ જોિાાં ક્ષગરમીફ્રટયાઓનુાં િેમાાં દાખલ થવુાં એનો યશ
કોમ ન જ લઈ શકે, િેનો યશ િો કોઠીવાળાઓ જ લે. પણ એટલુાં ખરાંુ કે એ
ટુકડી બાંધાઈ ગયા પછી િેની સુવયવસ્થાનો યશ િો સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીઓ જ
એટલે કોમ જ લઈ શકે અને િેનો સ્વીકાર જનરલ બુલરે પોિાનાાં
લખાણોમાાં (ફ્રડસ્પેચમાાં) કરે લો છે . અમને દરદીઓની સારવારની િાલીમ
આપનાર ડોતટર બ ૂથ પણ અમારી ટુકડીની સાથે હિા. એ ોલા પાદરી હિા
અને ફ્રહિંદી ક્ષિસ્િીઓમાાં કામ કરિા પણ બધાની સાથે ોળી જિા. અને ઉપર
સાડત્રીસ નામો મેં ગણાવયાાં િેમાાં ઘણા આ ોલા પાદરીના તશટયો હિા.
જેવી ફ્રહિંદી ટુકડી બની હિી િેવી જ ્ુરોતપયનોની ટુકડી પણ બનાવવામાાં
આવી હિી, અને બાંનેને એક જ જગાએ કામ કરવાનુ હત.ુાં
અમારાંુ કહેણ ક્ષબનશરિી હતુ,ાં પણ સ્વીકારપત્રમાાં એમ જણાવવામાાં આવ્ુાં
હત ુાં કે અમારે િોપ કે બાંદૂકના ધાની હદની અંદર કામ કરવાનુાં ન હત,ુાં એનો
અથણ એ થયો કે લડાઈના િેત્રમાાં જે તસપાઈ ઘવાય િેને ફોજની સાથે
રહનારી સારવાર કરનારી કાયમી ટુકડી ઉપાડી જાય અને લશ્કરની પછાડી
મ ૂકે. ગોરાની અને અમારી િાત્કાક્ષલક ટુકડીઓ િૈયાર કરવાનો સબબ એ
હિો કે લેડીસ્સ્મથમાાં ઘેરાઈ રહેલા જનરલ વહાઈટને છોડાવવાનો મહાપ્રયત્ન
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જનરલ બુલર કરવાના હિા અને િેમાાં કાયમી ટુકડી પહોંચી વળે િેના
કરિાાં ઘણા વધારે જખમી થવાની િેને ધાસ્િી હિી. લડાઈ એવા મુલકમાાં
ચાલી રહી હિી કે જ્યાાં રણિેત્ર અને મથકની વચચે પાકા રસ્િાઓ પણ
નહીં. િેથી ઘોડાગાડી વગેરે વાહનોથી ઘવાયેલા માણસોને લઈ જવાનુાં
અશક્ય. મથક હાંમેશ કોઈ પણ રે લવે સ્ટેશનની પાસે રાખેલ ુાં હોય અને િે
રણિેત્રથી સાિ આઠ માઈલથી પચીસ માઈલ સુધી પણ દૂર હોય.
અમને કામ કરવાનુાં તરુ િ જ મળ્્ુાં અને િે ધાયાણ કરિાાં સખિ. સાિ
આઠ માઈલ સુધી જખમીઓને ઉપાડી જવા એ િો સહજ હતુ.ાં પણ પચીસ
માઈલ સુધી અને

િે

પણ ોયાંકર જખમ ખાધેલા તસપાઈઓ અને

અમલદારોને ઊંચકી જવાના. રસ્િામાાં િેઓને દવા દે વી, કૂચ સવારે આઠ
વાગ્યે શરૂ થાય અને સાાંજના પાાંચ વાગ્યે િો મથક ઉપર પહોંચવાનુાં આ
ઘણુાં આકરાંુ કામ ગણાય. એક જ ફ્રદવસમાાં પચીસ માઈલનો પાંથ ઘાયલને
ઊંચકીને કરવાનુાં િો એક જ વખિ આવેલ.ુાં વળી આરાં ોમાાં હાર ઉપર હાર
થિી ગઈ અને જખમીઓ ઘણા વધી પડયા િેથી ગોળાની હદમાાં અમને
નહીં લઈ જવાનો તવચાર પણ અમલદારોને માાંડી વાળવો પડયો હિો. પણ
મારે એટલુાં જણાવવુાં જોઈએ કે જ્યારે એવો પ્રસાંગ આવયો ત્યારે અમને કહી
દે વામાાં આવ્ુાં હતુાં કે, 'િમારી સાથેની શરિ પ્રમાણે િમારા ઉપર ગોળા પડે
એવા જોખમમાાં િમને મ ૂકવા નથી, િેથી જો િમે એ જોખમમાાં પડવા ઈચછો
િો િમને િેવી ફરજ પાડવાનો જનરલ બુલરનો મુદ્દલ તવચાર નથી. પણ
જો િમે એ જોખમ ઉપાડો િો સરકાર જરૂર િમારો ઉપકાર માનશે. ' અમે િો
જોખમ ઉપાડવા ઈચછિા જ હિા , બહાર રહેવ ુાં એ અમને ગમેલ ુાં જ નહીં,
િેથી આ પ્રસાંગને બધાએ વધાવી લીધો. કોઈની ઉપર ગોળીના ઘા નહીં
થયેલા િેમ કોઈને બીજી રીિે પણ ઈજા નહોિી થઈ.
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આ ટુકડીના રતસક અનુોવો િો ઘણા છે , પણ િે બધા આપવાની આ
જગા નથી. પણ એટલુાં કહેવ ુાં જોઈએ કે જેમાાં અણઘડ મનાિા ક્ષગરમીફ્રટયા
પણ હિા એવી આ આપણી ટુકડીને ્ુરોતપયનની િાત્કાક્ષલક ટુકડીના િેમ
જ કાળા લશ્કરના ગોરા તસપાઈઓના પ્રસાંગમાાં અનેક વાર આવવુાં પડતુ,ાં
છિાાં અમને કોઈને એમ નહીં લાગ્્ુાં કે ગોરાઓ અમારી સાથે અિડાઈથી
વિિ
ણ ા હિા અથવા તિરસ્કાર બિાવિા હિા. ગોરાઓની િાત્કાક્ષલક ટુકડીમાાં
િો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસેલા ગોરાઓ જ હિા. િેઓ લડાઈ પહેલાાં
ફ્રહિંદીતવરોધી ફ્રહલચાલમાાં ોાગ લેનારા હિા. પણ આ આપતિના પ્રસાંગે
ફ્રહિંદીઓ પોિાના અંગિ દુ:ખ ભ ૂલીને મદદ કરવા નીકળ્યા છે એ િાને અને
એ દૃશ્યે િેમનાાં હૃદય પણ એ િણે િો તપગળાવી દીધાાં હિાાં. જનરલ
બુલરના લખાણમાાં અમારા કામની િારીફ હિી એ પાછળ કહેવાઈ ગ્ુાં છે .
સાડત્રીસ આગેવાનોને લડાઈના ચાાંદ પણ આપવામાાં આવયા હિા.
લેડીસ્સ્મથને છોડાવવાનો જનરલ બુલરનો આ હુમલો પ ૂરો થિાાં એટલે
બે મફ્રહના દરતમયાન અમારી ટુકડી િેમ જ ગોરાની ટુકડીને રજા આપવામાાં
આવી હિી. લડાઈ િો ત્યાર પછી બહુ લાાંબી ચાલી. અમે િો સદાયે ફરી
જોડાવા િૈયાર હિા અને તવખેરવાના હક
ુ મની સાથે કહેવામાાં આવ્ુાં હત ુાં કે
વળી પાછી જો એવી જબરી ફ્રહલચાલ ઉપાડવામાાં આવશે િો સરકાર
અમારો ઉપયોગ જરૂર કરશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓએ લડાઈમાાં આપેલો
આ ફ્રહસ્સો પ્રમાણમાાં નજીવો ગણાય. જાિનુાં જોખમ િો કાંઈ જ નહીં એમ
કહીએ િો ચાલે. એમ છિાાં શુદ્ધ ઈચછાની અસર થયા તવના િો રહેિી જ
નથી. વળી જયારે એવી ઈચછાની કોઈએ આશા ન રાખી હોય િે વખિે િેનો
અનુોવ થાય ત્યારે િો િેની ફ્રકિંમિ બેવડી અંકાય છે . ફ્રહિંદીઓને તવશે એવી
સુવાસ લડાઈ ચાલિી હિી િે દરમ્યાન રહી.
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આ પ્રકરણ પ ૂરુાં કરિાાં પહેલાાં એક જાણવાજોગ ફ્રકસ્સો મારે નોંધવો
જોઈએ. લેડીસ્સ્મથના ઘેરાયેલા માણસોમાાં અંગ્રેજો િેમ જ ત્યાાં વસનારા
છૂટાછવાયા ફ્રહિંદીઓ પણ હિા. િેમાાં વેપારીવગણ િેમ જ ક્ષગરમીફ્રટયા ,
રે લવેમાાં કામ કરનારા અથવા ગોરા ગૃહસ્થોને ત્યાાં નોકર િરીકે રહનારા
પણ હિા. િેમાાંનો એક ક્ષગરમીફ્રટયો નામે પરભુતસિંગ હિો. ઘેરાયેલા
માણસોમાાં સૌને કાંઈ કાંઈ ફરજ િો ઉપરી અમલદાર સોંપે જ. ઘણુાં જ
જોખમવાળુાં અને િેટલુાં જ કીમિી કામ 'કુલી'માાં ખપિા પરભુતસિંગને હસ્િક
હત.ુાં લેડીસ્સ્મથની નજીક ટેકરી ઉપર બોઅર લોકોની પોમ પોમ નામની િોપ
હિી. િેના ગોળાથી ઘણાાં મકાનોનો નાશ થયો અને કેટલાક જાનથી પણ
ગયા. િોપમાાંથી ગોળો છૂટે અને દૂરના તનશાન સુધી પહોંચે િેમાાં એક બે
તમતનટ િો અવશ્ય જાય. જો એટલી મુદિની સાવચેિી ઘેરાયેલાને મળે િો
ગોળો આવી પહોંચે િેના પહેલાાં િેઓ કાંઈ ને કાંઈ ઓથ નીચે જાય , અને
પોિાનો જીવ બચાવે. પરભુતસિંગને એક ઝાડ િળે બેસવાનુાં હત.ુાં િોપ શરૂ
થાય અને ચાલ્યા કરે ત્યાાં સુધી િે બેસિો. િેણે િોપવાળા ટેકરા િરફ જોયા
જ કરવુ,ાં અને જેવો એ ોડકો જુએ કે િરિ ટોકરો વગાડવો. િે સાાંોળીને
જેમ ક્ષબલાડીને જોઈને ઉંદર પોિાના દરમાાં ઘ ૂસી જાય િેમ જીવલેણ ગોળો
આવવાની સાવધાનીનો ધાંટ વાગિાાં જ શહેરીઓ પોિપોિાની ઓથમાાં
છપાઈ જાય અને જાન બચાવે.
પરભુતસિંગની આ અમ ૂલ્ય સેવાની િારીફ કરિાાં લેડીસ્સ્મથના અમલદાર
જણાવે છે કે પરભુતસિંગે એવી તનટઠાથી કામ કરે લ ુાં કે એક પણ વખિ ઘાંટ
વગાડિાાં એ ચ ૂકયો નથી. એટલુાં ઉમેરવાની ોાગ્યે જ જરૂર હોય કે
પરભુતસિંગને પોિાને િો હાંમેશાાં જોખમમાાં જ રહેવાનુાં હત.ુાં આ વાિ
નાિાલમાાં પ્રગટ થઈ એટલુાં જ નહીં પણ લોડણ કઝણનને કાને પણ પહોંચી.
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િેમણે પરભુતસિંગને ોેટ કરવા એક કાશ્મીરી ઝભ્ોો મોકલાવયો અને
નાિાલની સરકારને જણાવ્ુાં કે જેટલી જાહેર રીિે બની શકે િેટલી જાહેર
રીિે કારણ દશાણવીને પરભુતસિંગને િે ોેટ કરવો. એ કામ ડરબનના મેયરને
સોંપવામાાં આવ્ુાં હતુ.ાં અને ડરબનના ટાઉન હૉલમાાં કાઉસ્ડસલ ચેમ્બરમાાં
જાહેર સોા ોરી એ ોેટ આપવામાાં આવી હિી. આ દૃટટાાંિ આપણને બે
વસ્ત ુ શીખવે છે : એક િો કોઈ પણ મનુટયને હલકો કે નજીવો ન ગણવો,
બીજુ,ાં ગમે િેવો ોીરુ માણસ હોય એ પણ અવસર આવયે વીર બની શકે છે .

www.mkgandhi.org

Page 104

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

૧૦. લડાઈ પછી
લડાઈનો મુખ્ય ોાગ ૧૯૦૦ની સાલમાાં પ ૂરો થયો. મધ્યમાાં લેડીસ્સ્મથ,
ફ્રકિંબરલી અને મેકેફ્રકિંગનો છટકારો થઈ ગયો હિો. જનરલ ક્રૉડજ હારી ચ ૂકયા
હિા. બોઅરોએ જીિેલો ક્ષિફ્રટશ સાંસ્થાનોનો બધો ોાગ સલ્િનિને હસ્િક
પાછો આવી ચ ૂકયો હિો. હવે બાકી હત ુાં િે વાનર ્ુદ્ધ (ગેરીલા વોરફેર) હત,ુાં
ટ્રાડસવાલ અને ઓરેં જ િી સ્ટેટનો પણ કબજો લૉડણ ફ્રકચનરે મેળવી લીધો
હિો. મેં તવચા્ુું કે મારાંુ કામ હવે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પ ૂરુાં થ્ુાં ગણાય. એક
મફ્રહનાને બદલે હુાં છ વરસ રહ્યો. કાયન
ણ ી રે ખા બાંધાઈ ગઈ હિી. છિાાં કોમને
રીઝવયા તવના હુાં નીકળી શકુાં એમ ન હત.ુાં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં સેવા કરવાનો મારો
ઈરાદો મેં મારા સાથીઓને જણાવયો. સ્વાથણને બદલે સેવાધમન
ણ ો પાઠ હુાં
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં શીખી ગયો હિો. િેની લહે લાગી હિી. મનસુખલાલ
નાજર દક્ષિણ આફ્રિકામાાં હિા જ. ખાન પણ હિા. દક્ષિણ આફ્રિકામાાંથી જ
ગયેલા કેટલાક ફ્રહિંદી જુવાનો બેફ્રરસ્ટર થઈ પાછા પણ વળ્યા હિા. એટલે
મારાંુ દે શ આવવુાં કોઈ પણ રીિે અનુક્ષચિ ન ગણાય. આ બધી દલીલો
કરિા છિાાં એક શરિથી મને રજા મળી કે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં કાંઈ પણ
અણધારે લી હરકિ આવી પડે અને મારી જરૂર જણાય િો કોમ મને ગમે
ત્યારે પાછો બોલાવે , અને મારે ત ુરિ પાછા જવુ.ાં મુસાકરી અને રહેવાનુાં ખચણ
કોમે ોરી દે વ.ુાં હુાં એ શરિ સ્વીકારી પાછો ફયો.
મરહમ
ૂ ગોખલેની સલાહથી િેમની દે ખરે ખ નીચે જાહેર કામ કરવાના
ુ ી, પણ સાથે જ આજીતવકા પણ કમાવાના હેત ુથી, મુબઈમાાં
પ્રધાન હેતથ
ાં
બેફ્રરસ્ટરી કરવાનુાં નકકી ક્ુ,ું અને ચેમ્બર લીધા. વકીલાિ પણ કાંઈક
ચાલવા માાંડી. દક્ષિણ આફ્રિકાની સાથે એટલો બધો સાંબધ
ાં જોડાયેલો િેથી હુાં
www.mkgandhi.org

Page 105

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

મારાંુ ખચણ સહેજે ઉપાડી શકુાં િેટલુાં દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા વળે લા અસીલો
જ મને આપી રહેિા. પણ નસીબમાાં સ્સ્થર થઈ બેસવાનુાં હત ુાં જ નહીં. ોાગ્યે
ત્રણચાર મફ્રહના મુબ
ાં ઈમાાં સ્સ્થર થઈને હુાં બેઠો હઈશ. િેવામાાં દક્ષિણ
આફ્રિકાનો િાર આવયો

: 'સ્સ્થતિ

ગાંોીર છે . તમ. ચેમ્બરલેન થોડા વખિમાાં

આવશે; િમારી હાજરીની જરૂર છે .'
મુબ
ાં ઈની ઓફ્રફસ અને ઘર સાંકેલ્યાાં. પહેલી સ્ટીમરે હુાં રવાના થયો.
૧૯૦૨ની આખરનો આ વખિ હિો. ૧૯૦૧ની આખરમાાં હુાં ફ્રહિંદુસ્િાન પાછો
ફરે લો. ૧૯૦૨ના માચણ-એતપ્રલમાાં મુબઈમાાં
ાં
ઓફ્રફસ ખોલેલી. િાર ઉપરથી
બધુાં િો હુાં જાણી નહોિો શકયો. મેં અટકળ કરે લી કે મુસીબિ કાંઈક
ટ્રાડસવાલમાાં જ હશે. પણ ચાર છ માસની અંદર પાછો ફરી શકીશ એમ
ધારીને કુટુાંબ તવના જ હુાં ચાલી નીકળ્યો હિો. ડરબન પહોંચિાાં જ અને બધી
હકીકિ સાાંોળિાાં જ હુાં ફ્રદગ્મ ૂઢ બની ગયો. અમે ઘણાએ ધારે લ ુાં કે લડાઈ
પછી ફ્રહિંદીઓની સ્સ્થતિ આખા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં સુધરવી જોઈએ. ટ્રાડસવાલ
અને િી સ્ટેટમાાં િો મુશ્કેલી ન જ હોઈ શકે , કેમ કે ફ્રહિંદીઓની કફોડી સ્સ્થતિ
એ લડાઈનુાં એક કારણ છે એમ લૉડણ લેડસડાઉન, લોડણ સેલબોનણ વગેરે મોટા
સિાતધકારીઓએ કહેલ,ુાં તપ્રટોફ્રરયાના ક્ષિફ્રટશ એલચી પણ મારી સમિ ઘણી
વાર બોલી ચ ૂકેલા કે જે ટ્રાડસવાલ ક્ષિફ્રટશ કૉલોની થાય િો ફ્રહિંદીઓનાાં દુુઃખ
બધાાં નાબ ૂદ થાય. ગોરાઓએ પણ એમ જ માનેલ ુાં કે રાજ્યસિા બદલાિાાં
ટ્રાડસવાલના જૂના કાયદા ફ્રહિંદીઓને લાગુ ન જ પડી શકે. આ વાિ એટલે
સુધી સવણમાડય થઈ ગઈ હિી કે જે ક્ષલલામ કરનારા જમીનના વેચાણ
વખિે લડાઈ પહેલાાં ફ્રહિંદીઓનો ચડાવો કબ ૂલ ન જ કરિા, િેઓ ખુલ્લી રીિે
કબ ૂલ કરિા થઈ ગયા હિા. ઘણા ફ્રહિંદીઓએ આ પ્રમાણે ક્ષલલામમાાં જમીનો
ખરીદ પણ કરે લી. પણ મહેસ ૂલી કચેરીમાાં જમીનના દસ્િાવેજ રજજસ્ટર
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કરાવવા જિાાં ૧૮૮૫નો કાયદો મહેસ ૂલી અમલદારે ખડો કયો અને દસ્િાવેજ
રજજસ્ટર કરી આપવાની ના પાડી ! ડરબન ઊિરિાાં મેં આટલુાં િો સાાંોળ્્ુ,ાં
આગેવાનોએ મને કહ્ુાં કે િમારે ટ્રાડસવાલ જવાનુાં છે . પ્રથમ િો તમ.
ચેમ્બરલેન અહીં આવશે. અહીંની સ્સ્થતિથી પણ િેમને વાકેફ કરવાની જરૂર
છે . અહીંનુાં કામ ઉકેલી િેમની જ પાછળ પાછળ િમારે ટ્રાડસવાલ જવુાં
પડશે.
નાિાલમાાં તમ. ચેમ્બરલેનને એક ડેપ્્ુટેશન મળ્્ુ.ાં િેમણે બધી હકીકિ
તવનયપ ૂવણક સાાંોળી. નાિાલના પ્રધાનમાંડળની સાથે વાિ કરવાનુાં િેમણે
વચન આપ્્ુાં નાિાલમાાં લડાઈ પહેલાાં થઈ ગયેલા કાયદામાાં તુરિ ફેરફાર
થવાની મેં પોિે કાંઈ આશા રાખી ન હિી. એ કાયદાઓનુાં વણણન િો આગલાાં
પ્રકરણોમાાં આવી ગ્ુાં છે .
લડાઈ પહેલાાં િો ટ્રાડસવાલમાાં ગમે િે ફ્રહિંદી ગમે િે વખિે જઈ શકિો
હિો, એ વાાંચનાર જાણે જ છે . પણ હવે મેં જો્ુાં કે િેમ ન હત ુાં છિાાં જે
અટકાવ િે વખિે હિો એ ગોરાને િેમ જ ફ્રહિંદીઓને બધાને લાગુ પડિો
હિો. ઘણા માણસો ટ્રાડસવાલમાાં ોરાઈ જાય િો અનાજ-કપડાાં પણ બધાાંને
પ ૂરિાાં ન મળી શકે એવી હજુ સ્સ્થતિ હિી. કેમ કે લડાઈને અંગે દુકાનો િો
બાંધ હિી. દુકાનોમાાંનો માલ ઘણોખરો બોઅર સરકાર ગરક કરી ગઈ હિી ,
િેથી અમુક મુદિને સારુ જ જો આ પ્રતિબાંધ હોય િો ોય રાખવાનુાં કારણ
િં ીઓને સારુ
નથી એમ મારા મનની સાથે મેં તવચા્ુ.ું પણ ગોરા અને ફ્રહદ
ટ્રાડસવાલ જવાનો પરવાનો લેવાની રીિમાાં ોેદ હિો. અને એ શાંકા અને
ોયનુાં કારણ થઈ પડયો. પરવાનો આપવાની ઓફ્રફસ દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં
જુદાાં જુદાાં બાંદરોમાાં ખોલવામાાં આવી હિી. ગોરાઓને િો માગિાાં જ
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પરવાના મળી શકિા એમ કહી શકાય. પણ ફ્રહિંદીઓને સારુ િો એક
એતશયાફ્રટક ખાતુાં ટ્રાડસવાલમાાં ખોલવામાાં આવ્ુાં હત.ુાં
આવુાં નોખુાં ખાતુાં એક નવો બનાવ હિો. એ ખાિાના ઉપરીને ફ્રહિંદી અરજી
કરે . એ અરજી માંજૂર થાય ત્યાર પછી ડરબન કે બીજા બાંદરે થી સામાડય
રીિે પરવાના મળી શકે. જો મારે પણ એ અરજી કરવાની હોિ િો તમ.
ચેમ્બરલેન ટ્રાડસવાલ છોડે િેના પહેલાાં પરવાનો મળવાની આશા ન જ
રાખી શકાય. ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ િેવો પરવાનો મેળવી મને મોકલી શક્યા
ન હિા. એ િેઓની શસ્તિ બહારની વાિ હિી. મારા પરવાનાનો આધાર
િેઓએ ડરબનની મારી ઓળખાણ ઉપર જ રાખેલો હિો , પરવાનાના
અમલદારને

િો

હુાં

ઓળખિો

નહોિો,

પણ

ડરબનના

પોલીસ

સુપફ્રરડટેડડેડટને ઓળખિો હોવાથી િેમને સાથે લઈ જઈ મારી ઓળખાણ
પડાવી. ટ્રાડસવાલમાાં હુાં ૧૮૯૩ની સાલમાાં એક વરસ સુધી રહ્યો છાં એ
બિાવી પરવાનો મેળવી હુાં તપ્રટોફ્રરયા પહોંચયો.
અહીંયાાં મેં વાિાવરણ જુદુાં જ જો્ુ.ાં એતશયાફ્રટક ખાત ુાં એક ોયાનક ખાત ુાં
છે અને િે કેવળ ફ્રહિંદીઓને દબાવવાને સારુ જ છે એમ હુાં જોઈ શકયો. િેમાાં
તનમાયેલા અમલદારો લડાઈની વખિે ફ્રહિંદુસ્િાનથી લશ્કરની સાથે આવેલા
વગણમાાંથી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પોિાનુાં નસીબ અજમાવવાને રહી ગયેલામાાંના
હિા. િેમાાંના કેટલાક િો લાાંક્ષચયા હિા. બે અમલદારની ઉપર લાાંચ લેવાને
સારુ કામ પણ ચાલેલાાં. પાંચે િો િેમને છોડી દીધા, પણ લાાંચને તવશે કાાંઈ
શાંકા ન હિી િેથી બરિરફ થયેલા પિપાિનો િો કાંઈ પાર જ નહીં. અને
જ્યાાં આવી રીિે એક ખાતુાં નોખુાં પડે ત્યાાં અને જો િે ખાત ુાં હકોની ઉપર
અંકુશ મેલવાને સારુ જ યોજવામાાં આવ્ુાં હોય િો પોિાની હસ્િી કાયમ
રાખવાને સારુ િેમ જ અંકુશો મ ૂકવાનો પોિાનો ધમણ બરાબર બજાવે છે એ
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બિાવવાની ખાિર હાંમેશાાં નવા અંકુશ શોધવા િરફ જ િેન ુાં વલણ રહે.
બડ્ુાં પણ િેમ જ.
મેં િો જો્ુાં કે મારે નવી પાટી ઉપર નવેસરથી જ એકડો ઘટવો
ાં ૂ
રહ્યો.
એતશયાફ્રટક ખાિાને િરિ ખબર નહીં પડી કે હુાં ટ્રાડસવાલમાાં કેવી રીિે
દાખલ થયો. મને પ ૂછવાની િો એકાએક ફ્રહિંમિ ચાલી નહીં , ચોરીથી િો હુાં
દાખલ ન જ થાઉં એટલુાં માને એમ હુાં માનુાં છાં. આડકિરી રીિે િેઓએ
જાણી પણ લીધુાં કે હુાં પરવાનો કેમ મેળવી શકયો. તપ્રટોફ્રરયાનુાં ડેપ્્ુટેશન
પણ તમ. ચેમ્બરલેન પાસે જવા િૈયાર થ્ુ.ાં િેમને આપવાની અરજી િો
ઘડી. પણ એતશયાફ્રટક ખાિાએ મારાંુ િેમની આગળ જવુાં બાંધ કરાવ્ુ,ાં ફ્રહિંદી
આગેવાનોને લાગ્્ુાં કે એવી સ્સ્થતિમાાં િેઓએ પણ ન જ જવુાં જોઈએ. મને
એ તવચાર ન ગમ્યો. મારાંુ થયેલ ુાં અપમાન મારે ગળી જવુાં અને કોમે પણ િે
ન ગણકારવુાં એમ મેં સલાહ આપી. અરજી િો છે જ, એ તમ. ચેમ્બરલેનને
સાંોળાવવી એ જરૂરનુાં છે એમ મેં ઉમે્,ું ુ ત્યાાં ફ્રહિંદી બેફ્રરસ્ટર જ્યૉર્જ ગૉડિે
હાજર હિા. િેમને અરજી વાાંચવા િૈયાર કયાણ, ડેપ્્ુટેશન ગ્ુ,ાં મારે તવશે
વાિ ઊખળી. તમ. ચેમ્બરલેને કહ્ુ,ાં "તમ. ગાાંધીને િો હુાં ડરબનમાાં મળી ચ ૂકયો
છાં. એટલે અહીંનો હેવાલ હુાં અહીંના લોકોને મોઢેથી જ સાાંોળુાં એ વધારે
સારાંુ એમ સમજી મેં િેને મળવાની ના પાડી." મારી દષ્ટટએ આ િો
બળિામાાં ઘી હોમવા જેવુાં થ્ુ.ાં એતશયાફ્રટક ખાિાએ ોણાવેલ ુાં તમ.
ચેમ્બરલેન બોલ્યા. જે વા્ુ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં વહે છે િે જ એતશયાફ્રટક ખાિાએ
ટ્રાડસવાલમાાં વહાવયો. મુબ
ાં ઈમાાં રહેનારને ચાંપારણમાાં અંગ્રેજી અમલદારો
પરદે શી ગણે છે એ વાિથી ગુજરાિીઓ વાકેફ હોવા જ જોઈએ. એ કાયદા
પ્રમાણે ડરબનમાાં રહેનારો હુાં ટ્રાડસવાલની હકીકિ શુાં જાણી શકુાં, એમ તમ.
ચેમ્બરલેનને એતશયાફ્રટક ખાિાએ શીખવ્ુ.ાં િેને શી ખબર કે હુાં ટ્રાડસવાલમાાં
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રહેલો

અને

ટ્રાડસવાલમાાં ન

રહ્યો

હોઉં

િોપણ

ટ્રાડસવાલની

બધી

પફ્રરસ્સ્થતિથી વાકેફ હિો. સવાલ કેવળ એક જ હિો. ટ્રાડસવાલની હકીકિથી
વધારે માાં વધારે વાકેફ કોણ હતુ?ાં મને ખાસ ફ્રહિંદુસ્િાનથી બોલાવીને ફ્રહિંદી
કોમે િેનો જવાબ આપી દીધો હિો. પણ રાજ્યકિાણની પાસે ડયાયશાસ્ત્રની
દલીલો ચાલી શકિી નથી, એ કાંઈ નવો અનુોવ નથી. તમ. ચેમ્બરલેન એ
વખિે સ્થાતનક ક્ષિફ્રટશ કારોારીઓની અસર નીચે એટલા બધા હિા અને
ગોરાઓને સાંિોષવા સારુ એટલા બધા આતુર હિા કે એમના િરફથી
ઈડસાફ થવાની આશા કાંઈ જ નહોિી અથવા ધણી થોડી હિી. પણ દાદ
મેળવવાને સારુ એકે યોગ્ય પગલુાં ભ ૂલથી કે સ્વાક્ષોમાનથી લેવાયા તવના ન
રહે િેથી ડેપ્્ુટેશન એમની પાસે ગયેલ.ુાં
પણ મારી સામે ૧૮૯૪ના કરિાાં પણ વધારે તવષમ પ્રસાંગ આવી રહ્યો.
એક દૃષ્ટટએ તવચારિાાં તમ. ચેમ્બરલેનની પઠાં ૂ ફરે એટલે પાછો ફ્રહદ
િં ુ સ્િાન ફરી
શકુાં એમ મને ોાસ્્ુ.ાં બીજી િરફથી ચોખ્ખી રીિે જોઈ શકયો કે કોમને
ોયાંકર સ્સ્થતિમાાં જોિાાં છિાાં હુાં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં સેવા કરવાના ગુમાનથી પાછો
વળી જાઉં િો જે સેવાધમણની, મને ઝાાંખી થઈ હિી એ દૂતષિ થાય. મેં
તવચા્ુું કે આખો જનમારો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં નીકળી જાય િોપણ ચડેલ ુાં
વાદળ વીખરાઈ ન જાય અથવા િો બધા પ્રયત્નો છિાાં િે વધારે ઘેરાઈ
કોમ ઉપર ત ૂટી પડી અમારો બધાનો નાશ ન કરે ત્યાાં સુધી ટ્રાડસવાલમાાં જ
રહેવ ુાં જોઈએ. આગેવાનોની સાથે મેં એવા પ્રકારની વાિ કરી. અને જેમ
૧૮૯૪માાં િેમ આ વખિે પણ મારો ગુજારો વકીલાિથી કરવાનો મારો
તનિય મેં જણાવયો. કોમને િો એટલુાં જ જોઈત ુાં હત.ુાં
મેં તુરિ ટ્રાડસવાલમાાં વકીલાિની અરજી દાખલ કરી. અહીં પણ મારી
અરજી સામે વકીલમાંડળની સાંસ્થા તવરોધ કરે એવો કાંઈક ોય હિો, પણ એ
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પાયા તવનાનો નીવડયો. મને સનદ મળી અને મેં જોહાતનસબગણમાાં ઓફ્રફસ
ખોલી. ટ્રાડસવાલમાાં ફ્રહિંદીઓની મોટામાાં મોટી વસ્િી જોહાતનસબગણમાાં જ
હિી. િેથી મારી આજીતવકા અને જાહેર કામ બાંને દષ્ટટએ જોહાતનસબગણ જ
અનુકૂળ મથક હતુ.ાં એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસના સડાનો ફ્રદવસે ફ્રદવસે કડવો
અનુોવ હુાં લઈ રહ્યો હિો, અને ત્યાાંના ફ્રહિંદી માંડળનુાં બધુાં જોર એ સડો દૂર
કરવામાાં જ વપરાતુાં હતુ.ાં ૧૮૮૫નો કાયદો રદ કરાવવો એ િો દૂરનુાં ધ્યેય
થઈ પડ્ુ.ાં િાત્કાક્ષલક કામ એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસરૂપી ધસી આવિા પ ૂરમાાંથી
બચી જવાનુાં હતુ.ાં લૉડણ તમલ્નરની પાસે, લોડણ સેલબૉનણ જે ત્યાાં આવયા હિા
િેમની પાસે, સર આથર
ણ લૉલી જે ટ્રાડસવાલમાાં લેફ્ટનડટ ગવનર
ણ હિા અને
જે પાછળથી મદ્રાસમાાં ગવનણર થયેલા િેમની પાસે, અને િેથી ઊિરિી
પાંસ્તિના અમલદારો પાસે ડેપ્્ુટેશન ગયાાં અને િેમને મળ્યાાં. હુાં એકલો
ઘણી વાર મળિો. કાંઈક કાંઈક રાહિ મળિી, પણ એ બધાાં થીંગડાાં હિાાં.
લટાં ૂ ારા આપણુાં બધુાં ધન હરી જાય અને પછી આપણે કરગરીએ ત્યારે અને
િેથી કાંઈક િેમાાંન ુાં આપણને પાછાં આપે અને આપણે સાંિોષ માની શકીએ
િેવા પ્રકારનો સાંિોપ કાંઈક કાંઈક મળિો. આ લડિને અંગે જ જે અમલદારો
બરિરફ થયાનુાં ઉપર લખી ગયો છાં િેઓની ઉપર કામ ચાલેલ.ુાં જે ોય
ફ્રહિંદીઓના પ્રવેશને તવશે મને થયેલો મેં પાછળ જણાવયો િે ખરો નીવડયો.
ગોરાઓને પરવાના લેવાનુાં ન રહ્ુ,ાં પણ ફ્રહિંદીઓની ઉપર િો પરવાના
કાયમ જ રહ્યા. ટ્રાડસવાલની માજી સરકારે જેવો કાયદો સખિ કયો િેવો
સખિ િેનો અમલ નહોિો. એ કાાંઈ િેની ઉદારિા કે ોલમનસાઈને લીધે ન
હત,ુાં પણ અમલી ખાતુાં બેદરકાર હત.ુાં અને િે ખાિાના અમલદારો સારા હોય
િો ોલમનસાઈ વાપરવાનો જેટલો િેમને માજી સરકાર નીચે અવકાશ હિો
િેટલો અવકાશ ક્ષિફ્રટશ સરકાર નીચે નથી હોિો. ક્ષિફ્રટશ િાંત્ર પુરાણુાં હોવાથી
દૃઢ થઈ ગ્ુાં છે , ગોઠવાઈ ગ્ુાં છે , અને અમલદારોને યાંત્રની માફક કામ
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કરવુાં પડે છે , કેમ કે િેઓની ઉપર એક પછી એક ચડિા ઊિરિા અંકુશો
રહેલા હોય છે . િેથી ક્ષિફ્રટશ બાંધારણમાાં જે રાજ્યપદ્ધતિ ઉદાર હોય િો
પ્રજાને ઉદાર પદ્ધતિનો વધારે માાં વધારે લાો મળી શકે છે , અને જો એ
પદ્ધતિ જુલમી અથવા કાંજૂસ હોય િો આ તનયાંતત્રિ સિા નીચે િેન ુાં દબાણ
પણ પ ૂરે પ ૂરુાં અનુોવમાાં આવે છે . એથી ઊલટી સ્સ્થતિ ટ્રાડસવાલની માજી
સિા જેવા િાંત્રમાાં હોય છે . ઉદાર કાયદાનો લાો મળવો ન મળવો એ
વધારે અંશે િે ખાિાના અમલદાર ઉપર આધાર રાખે છે , એ ધોરણ પ્રમાણે
જ્યારે ટ્રાડસવાલમાાં ક્ષિફ્રટશ સિા કાયમ થઈ ત્યારે ફ્રહિંદીઓને લગિા બધા
કાયદાનો અમલ ઉિરોિર સખિ થવા લાગ્યો. જ્યાાં જ્યાાં પહેલાાં બારીઓ
હિી ત્યાાં ત્યાાં બારીઓ બાંધ થઈ. એતશયાફ્રટક ખાિાનુાં ધોરણ િો સખિીનુાં
હોવુાં જ જોઈએ એ િો આપણે પાછળ જોઈ ગયા. િેથી જૂના કાયદા કેમ રદ
કરાવવા એ િો એક કોર રહ્ુ,ાં પણ િેમાાં રહેલી સખિીઓ અમલમાાં કેમ
મોળી કરી શકાય એ જ દૃષ્ટટએ ત ુરિમાાં િો ફ્રહિંદી કોમને નસીબે પ્રયત્ન
કરવાનુાં રહ્ુ.ાં
એક તસદ્ધાાંિની ચચાણ વહેલીમોડી આપણે કરવી જ પડશે, ને કદાચ આ
જગાએ કરવાથી હવે પછી થવાની પફ્રરસ્સ્થતિ અને ફ્રહિંદી દૃષ્ટટક્ષબિંદુ
સમજવાને અનુકૂળ પડશે. ક્ષિફ્રટશ વાવટો ટ્રાડસવાલમાાં અને ઓરેં જ િી
સ્ટેટમાાં ફરકવા લાગ્યો કે તુરિ લૉડણ તમલ્નરે એક કતમટી નીમી. િેન ુાં કામ
બાંને રાજ્યના પુરાણા કાયદા િપાસી, િેમાાંથી જે પ્રજાની સિા ઉપર અંકુશ
મ ૂકનાર હિા અથવા ક્ષિફ્રટશ બાંધારણના રહસ્યથી તવરુદ્ધ હિા, િેની નોંધ
િૈયાર કરવી એ હત.ુાં આમાાં સ્પટટ રીિે ફ્રહિંદીઓની સ્વિાંત્રિા ઉપર હુમલો
કરનાર કાયદા પણ આવી જાિ. પણ લૉડણ તમલ્નરનો હેત ુ આ કતમટી
નીમવામાાં ફ્રહિંદીઓનાાં દુુઃખનુાં તનવારણ ન હિો, પણ અંગ્રેજોનાાં દુુઃખનુાં
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તનવારણ હિો. જે કાયદાથી આડકિરી રીિે અંગ્રેજોને હરકિ થિી હિી િે
કાયદા બનિી ત્વરાએ કાઢી નાખવાનો િેમનો મુદ્દો હિો. કતમટીનો ફ્રરપોટણ
ૂ ી મુદિમાાં િૈયાર થયો, અને નાનામોટા ઘણા કાયદા અંગ્રેજોના
ઘણી જ ટાંક
તવરોધી હિા િે એક જ હુકમથી રદ થયા એમ કહીએ િો કહી શકાય.
એ જ કતમટીએ ફ્રહિંદીઓની સામેના કાયદા િારવી કાઢયા. િેન ુાં િો એક
પુસ્િક છપા્ુાં કે જેનો ઉપયોગ અથવા આપણી દૃષ્ટટએ દુરુપયોગ
એતશયાફ્રટક ખાિાએ સહલાઈથી કરવા માાંડયો.
હવે જે ફ્રહિંદીતવરોધી કાયદા , ફ્રહિંદીઓનુાં નામ િેમાાં દાખલ કરીને ખાસ
િેમની જ સામે ન કરવામાાં આવયા હોિ પણ બધાને લાગુ પડે એવા
રચવામાાં આવયા હોિ, માત્ર િેમનો અમલ કરવા ન કરવાની પસાંદગી
અમલદારોને સોંપવામાાં આવી હોિ , અથવા િો એ કાયદાની અંદર એવા
અંકુશ મ ૂકવામાાં આવયા હોિ કે જેમનો અથણ સાવજ
ણ તનક હોિ , પણ િે અથણ
કરિાાં િેમનુાં વધારે જોર ફ્રહિંદીઓની ઉપર પડે એવુાં હોિ, િો િેવા કાયદાથી
પણ કાયદા કરનારનો અથણ સરિ, અને છિાાં એ સાવણજતનક કહેવાિ. કોઈનુાં
અપમાન િેથી ન થાિ. અને કાળે કરીને જ્યારે તવરોધી ોાવ મોળો પડિ
ત્યારે , કાયદામાાં કાંઈ પણ ફેરફાર કયાણ તવના, િેના ઉદાર અમલથી, જેના
તવરોધને અથે િે કાયદો પસાર થયો હોિ િે કોમ બચી જાિ. જેમ બીજી
પ્રતિના કાયદાને મેં સાવણજતનક કાયદા કહ્યા િેમ પહેલી પ્રતિના એકદે શી
અથવા કોમી કાયદા કહી શકાય. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િેમને રાં ગોેદી કાયદા
કહેવામાાં આવે છે , કારણ કે િેમાાં ચામડીનો ોેદ રાખી કાળી અથવા િો
ઘઉંવણીઁ ચામડીની પ્રજાઓ ઉપર ગોરાઓને મુકાબલે વધારે અંકુ શ મ ૂકવામાાં
આવે છે . એનુાં નામ 'કલર-બાર' અથવા રાં ગોેદ કે રાં ગદ્વેષ.
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બની ગયેલા કાયદામાાંથી જ એક દટટાાંિ લઈએ. વાાંચનારને યાદ હશે કે
મિાતધકારનો પહેલો કાયદો જે નાિાલમાાં થયો પણ જે છે વટે રદ થયો િેમાાં
કલમ એવી હિી કે એતશયાફ્રટકમાત્રને માિનો અતધકાર ોતવટયમાાં ન હોઈ
શકે. હવે આવો કાયદો બદલાવવો હોય િો પ્રજામિ એટલે બધે સુધી
કેળવાયેલો હોવો જોઈએ કે ઘણાઓ એતશયાફ્રટકનો દ્વેષ ન કરિાાં િેની િરફ
તમત્રોાવ રાખે. આવો સુઅવસર આવે ત્યારે જ નવો કાયદો કરીને એ રાં ગનો
ડાઘ ભ ૂસી શકાય. આ એકદે શી અથવા રાં ગોેદી કાયદાનુાં દૃટટાાંિ. હવે
ઉપરનો કાયદો રદ થઈને જે બીજો કાયદો થયો િેમાાં પણ મ ૂળ હેત ુ
લગોગ સચવાયો, છિાાં િેમાાંથી રાં ગોેદનો ડાંખ દૂર કરવામાાં આવયો અને િે
સાવણજતનક થયો. એ કાયદાની કલમની ોાવાથણ આ પ્રમાણે છે

: 'જે

પ્રજાને

પાલણમેડટરી િેંચાઈઝ, એટલે ક્ષિફ્રટશ આમની સોાના સોાસદ ચટવાનો
ાં ૂ
મિાતધકાર છે િેવી જાિનો મિાતધકાર ન હોય, િે પ્રજાના માણસો
નાિાલમાાં મિાતધકારી ન થઈ શકે.' આમાાં કયાાંયે ફ્રહિંદીનુાં કે એતશયાફ્રટકનુાં
નામ નથી આવતુ.ાં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં ઈંગ્લેડડના જેવો મિાતધકાર છે કે નહીં એ
તવશે કાયદાશાસ્ત્રીઓ િો જુદા જુદા અક્ષોપ્રાય આપે. પણ દલીલ ખાિર
માની લઈએ કે ફ્રહિંદમાાં મિાતધકાર િે વખિે એટલે ૧૮૯૪માાં ન હિો અથવા
આજ પણ નથી, છિાાં નાિાલમાાં મિાતધકારીનાાં નામ રજજસ્ટર કરનારો
અમલદાર ફ્રહિંદીઓનાાં નામ દાખલ કરે િો િેણે કાંઈ ગેરકાયદે કામ ક્ુું એમ
કોઈ એકાએક ન કહી શકે. સામાડય અનુમાન હમેશાાં પ્રજાના હકની િરફ
કરવાનુાં હોય છે . િેથી જ્યાાં સુધી િે વખિની સરકાર તવરોધ કરવા ન ઈચછે
ત્યાાં સુધી િે, ઉપરનો કાયદો હસ્િી ધરાવિો હોય છિાાં, ફ્રહિંદી વગેરેનાાં નામ
મિાતધકાર પત્રકની અંદર નોંધી શકે. એટલે ધારો કે કાળે કરીને નાિાલમાાં
ફ્રહિંદી િરફનો અણગમો મોળો પડે િો , અને સરકારને ફ્રહિંદીઓનો તવરોધ ન
કરવો હોય િો, કાયદામાાં કાંઈ પણ ફેરફાર કયાણ તવના ફ્રહિંદીઓને મિપત્રકમાાં
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દાખલ કરી શકે. આ ખ ૂબી સાવણજતનક કાયદામાાં રહેલી છે . એવા બીજા
દાખલાઓ દક્ષિણ આફ્રિકાના જે કાયદાઓ હુાં આગલાાં પ્રકરણોમાાં ગણાવી
ગયો છાં િેમાાંથી ઘટાવી શકાય છે . એથી ડાહી રાજનીતિ એ જ ગણાય છે કે
એકદે શી કાયદા ઓછામાાં ઓછા કરવા,

–

ન જ કરવા એ િો સવોત્કૃટટ. એક

વખિ અમુક કાયદો પસાર થઈ ગયો પછી િેને બદલવામાાં અનેક મુસીબિો
આવી પડે. પ્રજામિ ઘણો કેળવાય ત્યારે જ થયેલા કાયદા રદ થઈ શકે છે .
જે પ્રજાિાંત્રમાાં હમેશાાં કાયદાની અદબદલી થયા જ કરે છે િે પ્રજાને
સુવયવસ્સ્થિ ન ગણી શકાય.
હવે આપણે ટ્રાડસવાલમાાં થયેલા એતશયાફ્રટક કાયદામાાં રહેલા ઝેરનુાં માપ
વધારે સારી રીિે કાઢી શકીએ છીએ. એ કાયદા િો બધા એકદે શી છે .
એતશયાફ્રટક મિ ન આપી શકે , સરકારે નીમેલા લિાની બહાર જમીનની
માક્ષલકી ન ોોગવી શકે. એ કાયદા રદ થયા તવના અમલદારવગણ િો
ફ્રહિંદીઓને મદદ ન જ કરી શકે. એ કાયદા સાવણજતનક ન હિા િેથી જ લૉડણ
તમલ્નરની કતમટી િેમને નોખા િારવી શકે. પણ જે િે સાવણજતનક હોિ િો
બીજા કાયદાઓની સાથે એતશયાફ્રટકના નામ તવનાના પણ િેની ઉપર અમલ
થિા કાયદાઓ નાબ ૂદ થઈ ગયા હોિ. અમલદારવગણ એમ િો કદી ન કહી
શકિ કે 'અમે શુાં કરી શકીએ? લાચાર છીએ. આ કાયદાઓ નવી ધારાસોા
રદ ન કરે ત્યાાં સુધી અમારે િો અમલમાાં મ ૂક્યે જ છૂટકો છે .'
જ્યારે એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસને હસ્િક આ કાયદાઓ ગયા ત્યારે એતશયાફ્રટક
ખાિાએ િેમનો પ ૂરો અમલ શરૂ કયો, એટલુાં જ નહીં પણ જે િે કાયદા
અમલ કરવા લાયક છે એમ કારોારી માંડળી ગણે િો િેઓમાાં રહેલી અથવા
રહી ગયેલી બારીઓ બાંધ કરવાની વધારે સિા કારોારી માંડળે લેવી
જોઈએ. દલીલ િો સીધી અને સાદી જણાય એમ છે . કાાં િો એ કાયદા
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ખરાબ છે એટલે રદ કરવા, અને જો યોગ્ય હોય િો િેમાાં કાંઈ દોષ રહી ગયા
હોય િે દૂર કરવા જોઈએ. કાયદાનો અમલ કરવાની નીતિ કારોારી માંડળે
અખત્યાર કરી લીધી હિી. ફ્રહિંદી પ્રજાએ બોઅર લડાઈમાાં અંગ્રેજની સાથે
ઊોીને જાનનુાં જોખમ વહો્ુું હત ુાં એ િો ત્રણચાર વરસ જૂની વાિ થઈ.
ફ્રહિંદી પ્રજાને સારુ ટ્રાડસવાલમાાં ક્ષિફ્રટશ એલચીએ લડિ લીધી હિી એ જૂના
રાજિાંત્રની વાિ. લડાઈ થવાનાાં કારણોમાાં ફ્રહિંદીઓનાાં દુ:ખ એ પણ કારણ
હત,ુાં એ દીઘણદષ્ટટ વાપયાણ તવના, સ્થાતનક અનુોવ તવનાના અતધકારી લોકોએ
કરે લી વાિ હિી. સ્થાતનક અનુોવે િો સ્થાતનક અમલદારોને ચોખ્ખુાં બિાવી
દીધુાં કે બોઅર રાજ્યસમયમાાં જે કાયદા ફ્રહિંદીઓ સામે ઘડાયા હિા િે પ ૂરિા
અથવા પદ્ધતિસર ન હિા. ફ્રહિંદીઓ ફાવે િેમ ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થાય અને
ફાવે િેમ, ફાવે ત્યાાં વેપાર કરે િો અંગ્રેજ વેપારીને બહુ નુકસાન થાય. આ
બધી અને આવી બીજી દલીલોએ ગોરાઓ અને િેમના પ્રતિતનતધ
રાજ્યાતધકારી માંડળની ઉપર ોારે કાબ ૂ મેળવયો. િેઓ બધા બની શકે
એટલા ઓછા સમયમાાં બની શકે િેટલુાં ધન એકઠુાં કરવા ઈચછિા હિા.
િેમાાં ફ્રહિંદીઓ જરાયે ોાગ લે એ િેમને કયાાંથી જ ગમે? િેની સાથે
િત્ત્વિાનનો આડાંબર પણ ોળ્યો, દક્ષિણ આફ્રિકાના બુદ્ધદ્ધમાન માણસોને
કેવળ વેપારીશાઈ સ્વાથી દલીલ સાંિોષે નહીં. અડયાય કરવાને સારુ પણ
બુદ્ધદ્ધ હમેશાાં બુદ્ધદ્ધને યોગ્ય લાગે એવી દલીલ શોધે છે . એવુાં જ દક્ષિણ
આફ્રિકાની બુદ્ધદ્ધનુાં પણ થ્ુ.ાં જનરલ સ્મટ્સ વગેરેએ જે દલીલ કરી િે નીચે
પ્રમાણે હિી :
'દક્ષિણ

આફ્રિકા પતિમના સુધારાનુાં પ્રતિતનતધ છે . ફ્રહિંદુસ્િાન પ ૂવણના

સુધારાનુાં કેડદ્રસ્થાન છે . બાંને સુધારાનુાં સાંમેલન થઈ શકે એવુાં આ
જમાનાના િત્ત્વિાનીઓ િો કબ ૂલ નથી કરિા. એટલે થોડાઘણા પણ
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સમુદાયમાાં એ બે સુધારાની પ્રજાનો સાંગમ થાય િો િેન ુાં પફ્રરણામ ોડકો
જ થાય. પતિમ સાદાઈનુાં તવરોધી છે . પ ૂવણના લોકો સાદાઈને પ્રધાનપદ
આપે છે . આ બેના મેળ કેમ મળી શકે? આ બેમાાં કઈ સભ્યિા વધારે
સારી છે એ જોવાનુાં રાજદ્વારી એટલે વયવહારી પુરુષનુાં કામ નથી.
પતિમનો સુધારો સારો હોય યા ખરાબ, પણ પતિમની પ્રજા િેને જ
વળગી રહેવા માગે છે . િે સુધારાને બચાવવાને સારુ પતિમની પ્રજાઓએ
અથાગ પ્રયત્નો કયાણ છે , લોહીના ધોધ ચલાવયા છે , અનેક પ્રકારનાાં બીજાાં
દુ:ખો સહન કયાણ છે . એટલે પતિમની પ્રજાઓને અત્યારે બીજો રસ્િો સ ૂઝે
એમ નથી. એ તવચાર પ્રમાણે જોિાાં ફ્રહિંદી-ગોરાનો સવાલ નથી વેપારદ્વેષનો કે નથી વણણદ્વષ
ૈ નો; કેવળ પોિાની સભ્યિાનુાં રિણ કરવાનો
એટલે ઊંચામાાં ઊંચા પ્રકારનો સ્વરિાનો હક ોોગવવાનો અને િેને અંગે
રહેલી ફરજ બજાવવાનો જ સવાલ છે . ફ્રહિંદીઓના દોષ કાઢવામાાં આવે
છે એ લોકોને ઉશ્કેરવાને સારુ ોલે ોાષણકિાણઓને રુચત ુાં હોય, પણ
રાજ્ય-નૈતિક દૃષ્ટટથી તવચારનાર િો એમ જ માને છે અને કહે છે કે
ફ્રહિંદીઓના ગુણ એ જ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િેમના દીપરૂપે ગણવામાાં આવે
છે . ફ્રહિંદીઓની સાદાઈ , ફ્રહિંદીઓની લાાંબા વખિ સુધી મહેનિ કરવાની
ધીરજ, િેમની કરકસર, િેમની પરલોકપરાયણિા, િેમની સહનશીલિા
ઈત્યાફ્રદ ગુણોથી જ િેઓ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં અળખામણા થઈ પડયા છે .
પતિમની પ્રજા સાહતસક , અધીરી, દુડયવી હાજિો વધારવામાાં અને િેમને
મેળવવામાાં મગન , ખાવાપીવામાાં શોખીન , અંગમહેનિ બચાવવાને
આતુર અને ઉડાઉ પ્રકૃતિની છે . િેથી િેને ોય રહે કે જો પ ૂવન
ણ ી
સભ્યિાના હજારો પ્રતિતનતધ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસે િો પતિમના લોકોએ
પાછા પડવુાં જ જોઈએ. આપઘાિ કરવા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસિી
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પતિમની પ્રજા િૈયાર ન જ થાય. અને એ પ્રજાના ફ્રહમાયિી એવા
જોખમમાાં એ પ્રજાને કદી પડવા ન દે .
મને લાગે છે કે આ દલીલ સારામાાં સારા અને ચાફ્રરત્રવાન ગોરાઓએ
જેવી કરી છે િેવી જ મેં અહીંયાાં તનટપિપાિે મ ૂકી છે . એ દલીલને
િત્ત્વિાનના આડાંબરરૂપે હુાં ઉપર ઓળખાવી ગયો; પણ િેથી હુાં એમ
સ ૂચવવા નથી ઈચછિો કે એ દલીલમાાં કાંઈ વજૂદ નથી. વયાવહાફ્રરક દૃષ્ટટએ
િો, એટલે કે િાત્કાક્ષલક સ્વાથણદષ્ટટએ િો િેમાાં પુટકળ વજૂદ છે . પણ
િાપ્ત્ત્વક દૃષ્ટટએ એ આડાંબરમાત્ર છે . િટસ્થ માણસની બુદ્ધદ્ધ આવો તનણણય
કબ ૂલ ન કરે એમ મારી અલ્પમતિને િો ોાસે છે . કોઈ સુધારક પોિાની
સભ્યિાને એવી લાચાર સ્સ્થતિમાાં ન મ ૂકે , જેવી ઉપર દલીલ કરનારાઓએ
પોિાની સભ્યિાને મ ૂકેલી છે . હુાં જાણિો નથી કે પ ૂવણના કોઈ િત્ત્વિાનીને
એવો ોય હોય કે , પતિમની પ્રજા પ ૂવણના સાંબધ
ાં માાં સ્વિાંત્રિાએ આવે િો
પ ૂવણની સભ્યિા પતિમના પ ૂરમાાં વેળુની માફક ઘસડાઈ જાય. જ્યાાં સુધી એ
િત્ત્વિાનનો મને કાંઈ પણ ખયાલ છે ત્યાાં સુધી મને િો એમ ોાસે છે કે
પ ૂવણની સભ્યિા પતિમના સ્વિાંત્ર સાંગમથી તનોણય રહે છે , એટલુાં જ નહીં
પણ િેવા સાંગમને વધાવી લે. એથી ઊલટા દાખલા પ ૂવણમાાં જોવામાાં આવે
એથી મેં જે તસદ્ધાાંિ બિાવયો છે િેને આંચ આવિી નથી, કારણ કે એ
તસદ્ધાાંિના સમથણનમાાં અનેક દૃટટાાંિો આપી શકાય એમ હુાં માનુાં છાં. પણ એ
ગમે િેમ હો, પતિમના િત્ત્વિાનીઓનો દાવો િો એવો છે કે પતિમના
સુધારાનો િો મ ૂળ તસદ્ધાાંિ એ છે કે પશુબળ સવોપરી છે . અને િેથી જ એ
સુધારાના ફ્રહમાયિી પશુબળને કાયમ રાખવા પોિાના વખિનો મોટામાાં
મોટો ોાગ આપે છે . એનો િો વળી એવો પણ તસદ્ધાાંિ છે કે જે પ્રજા પોિાની
હાજિો વગેરે વધારશે નહીં એ પ્રજાનો છે વટે નાશ જ થવાનો છે . આ
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તસદ્ધાાંિોને અનુસરીને િો પતિમની પ્રજા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસી છે , અને
પોિાની સાંખ્યાના પ્રમાણમાાં ત્યાાંના અસાંખ્ય હબસીઓને િેણે વશ કયાણ છે .
િેને ફ્રહિંદુસ્િાનની રાં ક પ્રજાનો ોય હોઈ જ કેમ શકે ? અને એ સુધારાની
દૃષ્ટટએ ોય ખરાંુ જોિાાં નથી એનો સારામાાં સારો પુરાવો િો એ છે કે ફ્રહિંદીઓ
જો સદાયને સારુ માત્ર મજૂર િરીકે જ રહ્યા હોિ િો કદી ફ્રહિંદીઓના
વસવાટની સામે ફ્રહલચાલ ન જ થાિ. િેથી જે શેષ વસ્ત ુ રહી જાય છે એ
િો કેવળ વેપાર અને વણણ. ફ્રહિંદી વેપાર એ અંગ્રેજી નાનકડા વેપારીઓને
દૂોવે છે અને ઘઉંવણણનો અણગમો એ હાલ ત ુરિને સારાંુ ગોરી પ્રજાઓના
હાડમાાં પેસી ગયો છે , એમ હજારો ગોરાઓએ લખ્્ુાં છે અને કબ ૂલ ક્ુું છે .
ઉિર અમેફ્રરકામાાં જયાાં કાયદામાાં િો બધાને સરખા સરખા હક છે ત્યાાં પણ
બ ૂકર વોતશિંગ્ટન જેવો ઊંચામાાં ઊંચી પાિાત્ય કેળવણી પામેલ, અતિશય
ચાફ્રરત્રવાન ક્ષિસ્િી, અને જેણે પતિમની સભ્યિાને પ ૂરે પ ૂરી રીિે પોિાની
કરે લી છે એ માણસ પ્રેતસડડટ રૂઝવેલ્ટના દરબારમાાં ન જઈ શકયો, અને
આજે પણ ન જઈ શકે. ત્યાાંના હબસીઓએ પતિમનો સુધારો કબ ૂલ કયો છે .
િેઓ ક્ષિસ્િી પણ થયા છે . પણ િેઓની કાળી ચામડી એ િેઓનો ગુનો છે .
અને ઉિરમાાં જે િેઓનો સાંસારવયવહારમાાં તિરસ્કાર થાય છે િો દક્ષિણ
અમેફ્રરકામાાં ગોરાઓ ગુનાના વહેમમાત્રથી જીવિા બાળે

છે . દક્ષિણ

અમેફ્રરકામાાં એ દાં ડનીતિનુાં ખાસ નામ પણ છે . જે આજે અંગ્રેજી ોાષામાાં
પ્રચક્ષલિ શબ્દ થઈ ગયો છે િે "ક્ષલડચ લૉ". “ક્ષલડચ લો” એટલે એ દાં ડનીતિ
કે જેની રૂએ પ્રથમ સજા અને પછી િપાસ. 'ક્ષલડચ' નામનો માણસ જેણે આ
પ્રથા શરૂ કરી િેના ઉપરથી એ નામ પડેલ ુાં છે .
એટલે વાાંચનાર સમજી શકશે કે ઉપલી િાપ્ત્ત્વક ગણાિી દલીલમાાં બહુ
િત્ત્વ નથી. પણ એવો અથણ પણ વાાંચનાર ન કરે કે બધા દલીલ
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કરનારાઓએ જુદુાં જાણિા છિાાં ઉપરની દલીલ કરે લી છે . િેઓમાાંના ઘણા
પોિાની દલીલ િાપ્ત્ત્વક છે એમ પ્રામાક્ષણકપણે માને છે . એવો સાંોવ છે કે
આપણે એવી સ્સ્થતિમાાં હોઈએ િો કદાચ આપણે પણ એવી જ દલીલ
કરીએ. કાંઈક એવા જ કારણથી 'બુદ્ધદ્ધુઃ કમાનુસાફ્રરણી” એવી કહેવિ નીકળી
હશે. એવો અનુોવ કોને નહીં હોય કે આપણી અંિવતણ ૃ િ જેવી ઘડાઈ હોય
િેવી દલીલો આપણને સ ૂઝયા કરે છે અને એ દલીલ બીજાને ગળે ન ઊિરે
એટલે આપણને અસિોષ , અધીરાઈ અને છે વટે રોપ આવે છે .
આટલી ઝીણવટમાાં હુાં ઈરાદાપ ૂવણક ઊિરે લો છાં. હુાં ઈચછાં છાં કે વાાંચનાર
જુદી જુદી દૃષ્ટટઓ સમજે અને જેઓ આજ લગી િેમ ન કરિા આવયા હોય
િેઓ જુદી જુદી દૃષ્ટટઓને માન આપવાની અને સમજવાની ટેવ પાડે.
સત્યાગ્રહનો ોેદ જાણવાને સારુ અને તવશેષમાાં િો સત્યાગ્રહ અજમાવવાને
સારુ એવી ઉદારિાની અને એવી સહનશસ્તિની ઘણી જરૂર છે . એ તવના
સત્યાગ્રહ થઈ જ ન શકે. આ પુસ્િક લખવાનો હેત ુ લખવાને ખાિર િો છે જ
નહીં. દક્ષિણ આફ્રિકાના ઈતિહાસનુાં એક પ્રકરણ પ્રજાની આગળ મ ૂકવુાં એ
હેત ુ પણ નથી. પણ જે વસ્તુને સારુ હુાં જીવુાં છાં, જીવવા ઈચછાં છાં, અને જેને
સારુ િેટલે જ દરજજે મરવાને પણ િૈયાર છાં એમ માનુાં છાં, િે વસ્ત ુ કેમ
ઉત્પ્ન  થઈ, િેની પહેલી સામુદાતયક અજમાયશ કેમ કરવામાાં આવી, એ બધુાં
પ્રજા જાણે, સમજે, અને પસાંદ કરે િેટલુાં અને પોિાની શસ્તિ હોય િે પ્રમાણે
અમલમા મ ૂકે, એ છે .
હવે આપણે પાછા કથાપ્રસાંગને લઈએ. આપણે જો્ુાં કે

ક્ષિફ્રટશ

સિાતધકારીઓએ એવો તનણય
કયો કે ટ્રાડસવાલમાાં નવા - આવિા
ણ
ફ્રહિંદીઓને અટકાવવા, અને જૂનાની સ્સ્થતિ એવી કફોડી કરી મ ૂકવી કે જેથી
િેઓ કાયર થઈને ટ્રાડસવાલ છોડે, અને ન છોડે િોય એ લગોગ મજૂર
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જેવા થઈને જ રહી શકે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેટલાક મહાન ગણાિા રાજદ્વારી
પુરુષોએ એક કરિાાં વધારે વખિ કહેલ ુાં કે ફ્રહિંદીઓ એ દે શમાાં કેવળ કફ્રઠયારા
અને કાવફ્રડયા િરીકે જ પોસાઈ શકે. ઉપર કહ્ુાં િે એતશયાફ્રટક ખાિામાાં
બીજા અમલદારો હિા, િેમ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં રહી ગયેલા અને તવોતિ
જવાબદારી(ડાયફ્રકિ)ના શોધક અને પ્રચારક િરીકે પ્રતસદ્ધદ્ધ મેળવી ગયેલા તમ.
લાયનલ કફ્રટિસ પણ હિા. એ ખાનદાન કુટુાંબના નવજુવાન છે ; અથવા િે
વખિે ૧૯૦પ-૬માાં િો નવજુવાન જ હિા. લૉડણ તમલ્નરના તવશ્વાસપાત્ર
માણસ હિા. બધુાં કામ શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ જ કરવાનો દાવો કરનાર હિા.
પણ િેમનાથી મહાન ભ ૂલો પણ થઈ શકિી હિી. જોહાતનસબગન
ણ ી
મ્્ુતનતસપાક્ષલટીએ એવી પોિાની એક ભ ૂલથી ૧૪,૦૦૦ પાઉંડના ખાડામાાં
િેમણે ઉિારે લી ! એમણે શોધી કાઢ્ુાં કે ટ્રાડસવાલમાાં નવા ફ્રહિંદીઓને
આવિા અટકાવવા હોય િો પ્રથમ પગલુાં િો એ ોરાવુાં જોઈએ કે કાાંઈક
એવી રીિે દરે ક જૂના ફ્રહિંદીની નોંધ લેવાય કે જેથી એકને બદલે બીજો
દાખલ ન થવા પામે, અને જે થાય િો તુરિ પકડાઈ જાય. અંગ્રેજી સિા
સ્થાપ્યા પછી જે પરવાના કાઢવામાાં આવિા હિા િે પરવાનામાાં ફ્રહિંદીની
સહી અને સહી ન કરી શકે િો અંગ ૂઠાની તનશાની લેવામાાં આવી. વળી કોઈ
અમલદારે સ ૂચવ્ુાં કે િેઓની છબી લેવી એ ઠીક છે . એટલે છબીઓ, અંગ ૂઠા
અને સહી એ બધુાં એમ ને એમ ચાલુ થ્ુ.ાં એને સારુ કાંઈ કાયદાની જરૂર િો
હોય નહીં. એટલે આગેવાનોને ત ુરિ ખબર પણ પડી ન શકે. ધીમે ધીમે આ
નવાઈઓની ખબર પડી. કોમની વિી સિાતધકારીઓને લખાણ ગયાાં.
ડેપ્્ુટેશન પણ ગયાાં. સિાતધકારીઓની દલીલ એ હિી કે ગમે િે માણસ
ગમે િે રીિે દાખલ થાય એ અમને ન પોસાય. એટલે બધા ફ્રહિંદીઓની પાસે
એક જ જાિના રહેવાના પરવાના હોવા જોઈએ અને િેમાાં એટલી તવગિ
હોવી જોઈએ કે િેથી એ જ પરવાનાને આધારે િેનો માક્ષલક જ આવી શકે
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પણ બીજે કોઈ ન આવી શકે. મેં એવી સલાહ આપી કે જોકે કાયદો િો એવો
નથી કે જેની રૂએ આપણે એવા પરવાના રાખવાને પણ બાંધાયેલા હોવા
જોઈએ, છિાાં જયાાં સુધી સુલેહ જાળવવાનો કાયદો મોજૂદ છે ત્યાાં સુધી એ
લોકો પરવાના િો માગી જ શકે છે . જેમ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં 'ફ્રડફેડસ ઓફ ઈષ્ડડયા
એકટ'

–

ફ્રહિંદુસ્િાનના રિણનો કાયદો

–

હિો િેમ દક્ષિણ આફ્રિ કામાાં સુલેહ

જાળવવાનો કાયદો હિો. જેમ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં ફ્રહિંદુસ્િાનના રિણનો કાયદો
લાાંબી મુદિ સુધી કેવળ પ્રજાપજવણીને ખાિર જ રાખવામાાં આવયો હિો
િેમ આ સુલેહ જાળવવાનો કાયદો કેવળ ફ્રહિંદીઓની પજવણીને ખાિર રાખી
મ ૂકવામાાં આવયો હિો. ગોરાઓની ઉપર સામાડય રીિે િેનો અમલ ક્ષબલકુલ
નહોિો થિો એમ કહીએ િો ચાલે. હવે જે પરવાના લેવા જ જોઈએ િો એ
પરવાનામાાં ઓળખની િો કાંઈક તનશાની હોવી જ જોઈએ. િેથી જેઓ સહી
ન આપી શકે િેઓએ િો અંગ ૂઠાની તનશાની આપવી એ બરાબર છે .
પોલીસવાળાઓએ એવુાં શોધી કાઢ્ુાં છે કે કોઈ પણ બે માણસનાાં આંગળાાંની
રે ખા એકસરખી હોિી જ નથી. િેનાાં સ્વરૂપ અને સાંખ્યાનુાં િેઓએ વગીકરણ
ક્ુું છે . અને એ શાસ્ત્રનો જાણનાર માણસ બે અંગ ૂઠાની છાપની સરખામણી
કરીને એકબે તમતનટમાાં જ કહી શકે કે એ નોખી નોખી વયસ્તિના છે કે એક
વયસ્તિના. છબીઓ આપવી એ મને િો જરાયે ગમતુાં ન હત ુાં અને
મુસલમાનોની દૃષ્ટટએ િો એમાાં ધાતમિક હરકિ પણ હિી. છે વટે મસલિનુાં
પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે દરે ક ફ્રહિંદીએ પોિાના જૂના પરવાના આપીને નવા
ધોરણ પ્રમાણે પરવાના કઢાવી લેવા અને નવા આવનાર ફ્રહિંદીને નવા
ધોરણના જ પરવાના આપવા. આમ કરવાની ફ્રહિંદીઓ ઉપર કાયદાની ફરજ
મુદ્દલ ન હિી, પણ નવા અંકુશો ન થાય, કોમ દગાથી કોઈને દાખલ કરવાને
નથી ઈચછિી એમ બિાવી શકાય , અને સુલેહના કાયદાનો અમલ નવા
આવનારની પજવણીની ખાિર ન કરવામાાં આવે એવી ઉમેદથી મરજજયાિ
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પરવાના કઢાવયા. એમ કહી શકાય કે લગોગ બધા ફ્રહિંદીઓએ આ નવા
ધોરણના પરવાના કઢાવી લીધા. આ કાંઈ જેવી િેવી વાિ ન ગણાય. જે
કામ કરવાની કાયદામાાં કોમની જરા પણ ફરજ ન હિી િે કામ કોમે
એકસાંપથી

ઘણી

જ

ત્વરાથી

કરી

બિાવ્ુાં

એ

કોમની

સચચાઈ,

વયવહારકુશળિા, સાદાઈ, સમજણ, અને નમ્રિાની તનશાની હિી. અને એ
કામથી કોમે એમ પણ તસદ્ધ કરી આપ્્ુાં કે ટ્રાડસવાલના કોઈ પણ કાયદાનુાં
કોઈ પણ રીિે ઉલ્લઘન કરવાનો િેનો ઈરાદો જ ન હિો. જે સરકારની સાથે
જે કોમ આટલા બધા તવવેકથી વિે િે કોમને િે સરકાર સાંઘરે , માનીિી ગણે
અને બીજા પણ હક આપે એમ ફ્રહિંદીઓએ માડ્ુ.ાં ટ્રાડસવાલની ક્ષિફ્રટશ
સરકારે આ મહાતવવેકનો બદલો કેવી રીિે આપ્યો એ આપણે આવિા
પ્રકરણમાાં જોઈશુ.ાં
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૧૧. નવવેકનો બદલો

–

ખ ૂની કાયદો

પરવાનાઓની રદબદલ થઈ ત્યાાં સુધીમાાં ૧૯૦૬ની સાલને આપણે
પહોંચી ગયા હિા. ૧૯૦૩ની સાલમાાં હુાં ટ્રાડસવાલમાાં ફરી દાખલ થયો હિો.
િે વરસના લગોગ મધ્યમાાં મેં જોહાતનસબગણમાાં ઓફ્રફસ ખોલી, એટલે બે
વરસ એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસના હમ
ુ લાઓની સામે હાથ દે વામાાં જ ગયાાં. અમે
બધાએ માની લીધુાં કે પરવાનાઓનુાં ઠેકાણે પડિાાં સરકારને પ ૂરો સાંિોષ
મળશે ને કોમને કાંઈક શાાંતિ મળશે, પણ કોમને નસીબે શાાંતિ હિી જ નહીં.
તમ. લાયનલ કફ્રટિસની ઓળખાણ હુાં પાછલા પ્રકરણમાાં કરાવી ગયો. િેમને
લાગ્્ુાં કે ફ્રહિંદી કોમે નવા પરવાના કઢાવયા એટલેથી ગોરાઓનો હેત ુ તસદ્ધ
થિો નથી. િેમની દૃષ્ટટએ, મહાન કાયો અરસપરસની સમજૂિીથી થાય એ
બસ નહોતુ;ાં એવાાં કાયોની પાછળ કાયદાનુાં બળ જોઈએ. ત્યારે જ એ શોોી
શકે, અને િેના મુદ્દાઓ જળવાઈ શકે. તમ. કફ્રટિસનો ઈરાદો એવો હિો કે
ફ્રહિંદીઓ ઉપર અંકુશ મ ૂકવાને સારુ કાંઈક એવુાં કાયણ થવુાં જોઈએ કે જેની
અસર આખા દક્ષિણ આફ્રિકા ઉપર પડે અને છે વટે બીજાાં સાંસ્થાન િેન ુાં
અનુકરણ પણ કરે . જ્યાાં સુધી દક્ષિણ આફ્રિકાનુાં એક પણ બારાંુ ફ્રહિંદીઓને
માટે ખુલ્લુાં હોય ત્યાાં સુધી ટ્રાડસવાલ સુરક્ષિિ ગણાય નહીં. વળી િેમની
દૃષ્ટટ પ્રમાણે સરકાર અને ફ્રહિંદી કોમની વચચેની સુલેહથી િો ફ્રહિંદી કોમની
પ્રતિટઠા વધી ગણાય. તમ. કફ્રટિસનો ઈરાદો એ પ્રતિટઠા વધારવાનો નહીં પણ
ઘટાડવાનો હિો. એમને ફ્રહિંદીઓની સાંમતિની જરૂર ન હિી. એ િો ફ્રહિંદીઓ
પર બાહ્ય અંકુશ મ ૂકી કાયદાના રોબથી કોમને થરથરાવવા ઈચછિા હિા.
િેથી િેમણે એતશયાફ્રટક એતટનો મુસદ્દો ઘડયો અને સરકારને સલાહ આપી કે
એ મુસદ્દા પ્રમાણે જ્યાાં સુધી કાયદો પસાર ન થાય ત્યાાં સુધી છૂપી રીિે
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ટ્રાડસવાલમાાં ફ્રહિંદીઓ દાખલ થવાના જ , અને એવી રીિે દાખલ થાય િેમને
બહાર કાઢવાને સારુ ચાલુ કાયદાઓમાાં કાંઈ પણ સાધનો નથી. તમ. કફ્રટિસની
દલીલો અને મુસદ્દો સરકારને ગમ્યાાં અને મુસદ્દા પ્રમાણે ત્યાાંની ધારાસોામાાં
દાખલ કરવાનુાં ક્ષબલ ટ્રાડસવાલ સરકારી ગેઝેટમાાં પ્રગટ થ્ુ.ાં
આ ક્ષબલની તવગિ પર હુાં આવુાં િે પહેલાાં એક મહત્ત્વનો બનાવ બડયો
િે થોડા જ શબ્દોમાાં વણણવી જવો એ જરૂરનુાં છે . સત્યાગ્રહનો પ્રેર ક હુાં હોવાથી
મારી સ્સ્થતિઓ વાાંચનાર પ ૂરી રીિે સમજી શકે એ અગત્યનુાં છે . આમ
ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ ઉપર અંકુશો મ ૂકવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હિા િે જ
અરસામાાં નાિાલના હબસીઓ

–

ઝૂલુન ુાં બાંડ નાિાલમાાં જાગ્્ુ.ાં એ ઝઘડાને

બાંડ િરીકે ગણી શકાય કે નહીં એ તવશે મને શાંકા હિી; આજે પણ શાંકા છે ;
છિાાં એ જ નામથી એ બનાવ નાિાલમાાં હમેશાાં ઓળખાયો છે . એ વખિે
પણ નાિાલમાાં રહેનારા ઘણા ગોરાઓ સ્વયાંસેવક િરીકે એ બાંડ શમાવવામાાં
દાખલ થયા. હુાં પણ નાિાલનો જ રહીશ ગણાિો; િેથી મને લાગ્્ુાં કે મારે
પણ િેમાાં નોકરી કરવી જોઈએ. િેથી કોમની રજા લઈને ઘવાયેલાની
સારવાર કરનારી ટુકડી ઊોી કરવા દે વાને મેં સરકારને કહેણ મોકલ્્ુ,ાં એ
કહેણ કબ ૂલ થ્ુ.ાં િેથી ટ્રાડસવાલનુાં મારાંુ ઘર છોડ્ુ,ાં બાળબચચાાંને
નાિાલમાાં જે ખેિર ઉપર 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન' નામનુાં છાપુાં ચલાવવામાાં
આવતુાં હતુાં અને જ્યાાં મારા સહાયકો રહેિા હિા, ત્યાાં મોકલી આપ્યાાં.
ઓફ્રફસ ચાલુ રાખી હિી. હુાં જાણિો હિો કે મારે લાાંબી નોકરી નહીં કરવી
પડે.
વીસપચીસ માણસની નાની ટુકડી ઊોી કરી હુાં ફોજની સાથે જોડાઈ
ગયો. આ નાની ટુકડીમાાં પણ લગોગ બધી જાતિઓના ફ્રહિંદુસ્િાની હિા. આ
ટુકડીએ એક મફ્રહનો નોકરી કરી. અમારા હાથમાાં જે કામ આવ્ુાં િેને સારુ મેં
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હમેશાાં ઈશ્વરનો અનુગ્રહ માનેલો છે . જે હબસીઓ જખમી થિા િેમને અમે
ઉપાડીએ િો જ િે ઊપડે, નહીં િો એમ ને એમ ફ્રરબાય એ મેં અનુોવ્ુ.ાં આ
જખમીઓના જખમની સારવાર કરવામાાં કોઈ પણ ગોરાઓ સહાય થાય જ
નહીં. જે શસ્ત્રવૈદ્યના૧ હાથ નીચે અમારે કામ કરવાનુાં હત ુાં િે પોિે અત્યાંિ
દયાળુ હિો. જખમીઓને ઊંચકીને ઈસ્સ્પિાલમાાં આવયા પછી િેમની
સારવાર કરવી એ અમારા િેત્રની બહાર હત,ુાં પણ અમારી દૃષ્ટટએ િો જે
કાંઈ મજૂરી સોંપે િે અમારા િેત્રમાાં જ છે એમ સમજીને અમે ગયા હિા.
એટલે આ ોલા દાકિરે અમને કહ્ુાં કે િેને કોઈ પણ ગોરો સારવાર કરનારો
મળિો નથી, એ કોઈને ફરજ પાડી શકે એવી િેની શસ્તિ નથી, અને અમે જો
આ દયાનુાં કામ કરીએ િો િે ઉપકાર માનશે. અમે એ કામને વધાવી લીધુ.ાં
કેટલાક હબસીઓના જખમ પાાંચ પાાંચ છ છ ફ્રદવસ થયા દુરસ્િ કરવામાાં
આવયા જ ન હિા, િેથી વાસ મારિા હિા. એ બધા સાફ કરવાનુાં અમારે
માથે આવ્ુાં અને અમને એ બહુ જ ગમ્્ુ.ાં હબસીઓ અમારી સાથે બોલી િો
શુાં જ શકે? હબસીઓની ચેટટા અને િેઓની આંખો ઉપરથી અમે જોઈ શકિા
હિા કે િેઓને મદદ કરવા કેમ જાણે અમને ઈશ્વરે મોકલ્યા ન હોય , એમ
િેઓને લાગતુાં હત.ુાં આ કામમાાં કેટલીક વેળાએ ફ્રદવસમાાં ચાળીસ ચાળીસ
માઈલનો પાંથ પણ અમારે કરવો પડિો.
એક મફ્રહનામાાં અમારાંુ કામ પિી ગ્ુ.ાં અમલદારોને સાંિોષ થયો.
ગવનણરે ઉપકારનો કાગળ લખ્યો. આ ટુકડીમાાં ત્રણ ગુજરાિી, જેઓને
સાર્જડટનો અતધકાર આપવામાાં આવયો હિો, િેમનાાં નામ જાણી ગુજરાિીઓ
ખુશી થશે જ. િેમાાંના એક ઉતમયાશાંકર શેલિ, બીજા સુરેડદ્રરાય મેઢ અને
ત્રીજા હફ્રરશાંકર જોશી. ત્રણે કસાયેલા શરીરના હિા અને ત્રણેએ ઘણી સખિ
મહેનિ કરે લી. બીજા ફ્રહિંદીઓનાાં નામ અત્યારે મને યાદ નથી આવિાાં, પણ
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એક પઠાણ પણ િેમાાં હિો એટલુાં મને બરાબર યાદ છે . અને િેના જેટલો જ
બોજો અમે બધા ઊંચકી શકિા અને કૂચ કરવામાાં પણ અમે સાથે રહી
શકિા એ િેને આિયક
ણ ારક લાગતુ,ાં એ પણ મને યાદ છે .
આ ટુકડીના કામને અંગે મારા બે તવચારો, જે મનમાાં ધીમે ધીમે પાક્યા
કરિા હિા, એ પાકીને ઊિયાણ એમ કહી શકાય. એક િો એ કે સેવાધમણને
પ્રધાનપદ આપનારે િહ્મચયણન ુાં પાલન કરવુાં જ જોઈએ અને બીજો એ કે
સેવાધમણ કરનારે ગરીબી સદાયને સારુ ધારણ કરવી જોઈએ. િે કોઈ એવા
વયવસાયમાાં ન પડે કે જેથી સેવાધમણ કરવામાાં ક્યાાંયે િેને સાંકોચ થવા વખિ
આવે અથવા જરાયે અટકાયિ થઈ શકે.
આ ટુકડીમાાં હુાં કામ કરિો હિો ત્યાાં જ ટ્રાડસવાલ જેમ બને િેમ જલદી
જવા તવશે કાગળો અને િારો આવી જ રહ્યા હિા. એટલે ફ્રફતનતસમાાં સૌને
મળીને હુાં તુરિ જોહાતનસબગણ પહોંચી ગયો, અને ત્યાાં હુાં ઉપર જણાવી ગયો
િે ક્ષબલ વાાંચ્ુ.ાં ક્ષબલવાળુાં ગેઝેટ હુાં ઓફ્રફસથી ઘેર લઈ ગયો હિો. ઘરની
પાસે એક નાની સરખી ટેકરી હિી ત્યાાં મારા સાથીને લઈને એ ક્ષબલનો
િરજુમો 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'ને સારુ કરી રહ્યો હિો.. જેમ જેમ એ ક્ષબલની
કલમો હુાં વાાંચિો ગયો િેમ િેમ હુાં કાાંપિો હિો. હુાં એમાાં ફ્રહદ
િં ીઓના દ્વેષ
તસવાય કાંઈ જ ન જોઈ શકયો. મને એમ લાગ્્ુાં કે જો આ ક્ષબલ પસાર થઈ
જાય અને ફ્રહિંદીઓ િેને કબ ૂલ રાખે િો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદી કોમનો
જડમ ૂળથી પગ ઊખડી જાય. હુાં સ્પટટ રીિે જોઈ શકયો કે ફ્રહિંદી કોમને સારુ
આ જીવવા-મરવાનો સવાલ છે . મને એમ પણ ોાસ્્ુાં કે કોમ અરજીઓ
કરીને સફળ ન થાય િો મગ
ાં ૂ ી બેસી ન જ શકે. એ કાયદાને શરણ થવુાં િેનાાં
કરિાાં િો ોલે મરવુાં પણ મરાય કેમ? એવા ક્યા જોખમમાાં કોમ ઊિરે
અથવા ઊિરવાની ફ્રહિંમિ કરે કે જેથી િેની સામે યા િો જીિ અથવા િો
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મોિ એ તસવાય ત્રીજો રસ્િો રહે જ નહીં? મારે સારુ િો એવી ોયાંકર દીવાલ
ખડી થઈ કે રસ્િો સ ૂઝયો નહીં. જે ખરડાએ મને આટલો બધો હલમલાવી
દીધો િેની તવગિ વાાંચનારે જાણવી જ જોઈએ. િેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે

:

ટ્રાડસવાલમાાં રહેવાનો હક ધરાવનાર દરે ક ફ્રહિંદી પુરુષ, સ્ત્રી અને આઠ
વરસ અથવા આઠ વરસની ઉપરનાાં બાલક-બાક્ષલકાએ એતશયાઈ દફ્િરમાાં
પોિાનાાં નામ નોંધાવી પરવાના મેળવવા. એ પરવાના લેિી વખિે જૂના
પરવાના અમલદારને સોંપી દે વા. નોંધાવવાની અરજીમાાં નામ, ઠામ, જાિ,
ઉંમર વગેરે આપવાાં. નોંધનાર અમલદારે અરજદારના શરીર ઉપર મુખ્ય
તનશાનીઓ હોય િે નોંધી લેવી. અરજદારનાાં બધાાં આંગળાાંની અને
અંગ ૂઠાની છાપ લેવી. ઠરાવેલી મુદિની અંદર જે ફ્રહિંદી સ્ત્રીપુરુષ આ પ્રમાણે
અરજી ન કરે િેના ટ્રાડસવાલમાાં રહેવાના હક રદ થાય. અરજી ન કરવી એ
કાયદે સર ગુનો ગણાય. િેને સારુ જેલ મળી શકે , દાં ડ થઈ શકે અને કોટણની
મુનસફી મુજબ હદપાર પણ કરવામાાં આવે. બચચાાંઓની અરજી માબાપે
કરવી જોઈએ, અને તનશાનીઓ, આંગળાાં વગેરે લેવાને સારુ બચચાાંને
અમલદારોની સમિ રજૂ કરવાની જવાબદારી પણ માબાપની ઉપર. જે
માબાપે િે જવાબદારી અદા ન કરી હોય િો સોળ વરસની ઉંમરે પહોંચિાાં
િે જવાબદારી બાળકે પોિે અદા કરવી જોઈએ , અને જે જે સજાને પાત્ર
માબાપ થાય િે સજાને પાત્ર સોળ વરસની ઉમરે પહોંચેલા જુવાતનયા પણ
ગણાય. જે પરવાના અરજદારને આપવામાાં આવે િે હરકોઈ પોલીસ
અમલદારની પાસે જ્યારે અને જ્યાાં માગવામાાં આવે ત્યારે અને ત્યાાં હાજર
કરવા જ જોઈએ . એ પરવાના હાજર ન કરવા એ ગુનો ગણાય અને િેને
સારુ કેદ અથવા દાં ડની સજા કોટણ કરી શકે. આ પરવાનાની માગણી રસ્િે
ચાલિા મુસાફરની પાસે પણ કરી શકાય. પરવાનાઓ િપાસવાને સારુ
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અમલદાર ઘરપ્રવેશ પણ કરી શકે , ટ્રાડસવાલ બહારથી દાખલ થિાાં ફ્રહિંદી
સ્ત્રીપુરુષે િપાસ કરનાર અમલદારની પાસે પોિાના પરવાના રજૂ કરવા જ
જોઈએ. અદાલિોમાાં કાંઈ કામસર જાય અથવા મહસ ૂલ ઑફ્રફસમાાં વેપારની
કે બાઈતસકલ રાખવાની રજાક્ષચઠ્ઠી લેવા જાય , ત્યાાં પણ અમલદાર પરવાના
માગી શકે. એટલે કે કોઈ પણ સરકારી ઓફ્રફસની અંદર , િે ઑફ્રફસને લગત ુાં
કાંઈ કામ લેવાને જાય, િો અમલદાર ફ્રહિંદીને દાદ આપિાાં પહેલાાં ફ્રહિંદીની
પાસેથી િેનો પરવાનો માગી શકે. આ પરવાના રજૂ કરવાનો, અથવા
પરવાનો રાખનાર માણસની પાસેથી િે તવશેની જે કાંઈ પણ હકીકિ
અમલદાર માગે િેનો ઈનકાર કરવો એ પણ ગુનો ગણાય, અને િેને સારુ
પણ કેદ અથવા દાં ડની સજા કોટણ કરી શકે.
આવી જાિનો કાયદો દુતનયાના કોઈ પણ ોાગમાાં સ્વિાંત્ર માણસોને
સારુ હોય એવુાં મેં જાણ્્ુાં નથી. નાિાલના ક્ષગરમીફ્રટયા ફ્રહિંદી ોાઈઓને તવશે
પરવાનાના કાયદા ઘણા સખિ છે એ હુાં જાણુાં છાં, પણ િેઓ િો ક્ષબચારા
સ્વિાંત્ર ગણાય જ નહીં. છિાાં િેઓના પરવાનાના કાયદા આ કાયદાના
પ્રમાણમાાં હળવા છે એમ કહી શકાય, અને એ કાયદા િોડવાના ગુનાની સજા
આ કાયદાની સજાની પાસે િો કાંઈ જ નહીં. લાખો રૂતપયાનો વેપારી એ આ
કાયદાની રૂએ દે શપાર થઈ શકે. એટલે કે એની આતથિક સ્સ્થતિનો જડમ ૂળથી
નાશ થઈ શકે એવી સ્સ્થતિ પણ એ કાયદાના ોાંગથી પેદા થઈ શકે. અને
ધીરજવાન વાાંચનાર આગળ જિાાં જોઈ શકશે કે એવા ોાંગને સારુ દે શપાર
થવાની સજાઓ પણ થઈ ચ ૂકેલી છે . ગુના કરનારી કોમોને સારુ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં
કેટલાક આકરા કાયદાઓ છે . આ કાયદાની સરખામણી એ કાયદાઓની સાથે
સહેજે થઈ શકે એમ છે , અને એકાંદર સરખામણી કરિાાં સખિીમાાં આ કાયદો
કોઈ પણ રીિે ઊિરે એમ ન કહી શકાય. જે દસે આંગળાાં લેવાની આ
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કાયદામાાં કલમ હિી િે દક્ષિણ આફ્રફકામાાં કેવળ નવી જ વાિ હિી. આ
બાબિનુાં સાફ્રહત્ય વાાંચવુાં જોઈએ એમ તવચારીને એક પોલીસ અમલદાર તમ.
હેનરી 'આંગળાાંની તનશાનીઓ' (ફ્રફિંગર ઈમ્પ્રેશડસ) એ નામનુાં પુસ્િક લખ્્ુાં છે
િે હુાં વાાંચી ગયો. િેમાાં મેં જો્ુાં કે આમ કાયદે સર આંગળાાં કેવળ
ગુનેગારોની પાસેથી જ લેવામાાં આવે છે એટલે જબરદસ્િીથી દશ આંગળાાં
લેવાની વાિ અતિશય ોયાંકર લાગી. સ્ત્રીઓએ પરવાના લેવા એ પ્રથા પણ
આ ખરડામાાં પહેલી દાખલ થઈ અને િે જ પ્રમાણે સોળ વરસની અંદરનાાં
બાળકોનુ.ાં
બીજે ફ્રદવસે આગેવાન ફ્રહિંદીઓને ોેળા કરી મેં િેમને આ કાયદો
અિરે અિર સમજાવયો. પફ્રરણામે જે અસર મારા ઉપર થઈ હિી િેવી જ
અસર િેઓની ઉપર પણ થઈ. અને િેમાાંના એક િો આવેશમાાં બોલી
ઊઠયા કે, “મારી ઓરિની પાસેથી પરવાનો માગવા આવે િે માણસને હુાં િો
ત્યાાં ને ત્યાાં ઠાર જ કરાંુ, પછી ોલે મારાંુ ગમે િે થાય.” મેં િેમને શાાંિ પાડયા
અને બધાને કહ્ુાં : “આ મામલો ઘણો જ ગાંોીર છે . આ ક્ષબલ જ પસાર થાય
અને આપણે િેને કબ ૂલ રાખીએ િો િેન ુાં અનુકરણ આખા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં
થવાનુ.ાં મને િો એનો હેત ુ જ એ લાગે છે કે આપણી અહીંની હસ્િી નાબ ૂદ
કરવી. આ કાયદો એ કાંઈ છે લ્લુાં પગતથ્ુાં નથી, પણ આપણને ફ્રરબાવીને
દક્ષિણ આફ્રિકામાાંથી નસાડવાનુાં પહેલ ુાં પગતથ્ુાં છે . એટલે આપણી ઉપર
જવાબદારી માત્ર ટ્રાડસવાલમાાં વસિા દસપાંદર હજાર ફ્રહિંદીઓની જ છે એમ
નથી, પણ દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીમાત્રને વાસ્િે છે . વળી જો આપણે આ
ખરડાનુાં રહસ્ય પ ૂરુાં સમજી શકીએ િો િો આખા ફ્રહિંદુસ્િાનની પ્રતિટઠાની
જવાબદારી પણ આપણી ઉપર આવે છે . કેમ કે આ ક્ષબલથી આપણુાં જ
અપમાન થાય છે એમ ન કહેવાય , પણ આખા ફ્રહિંદુસ્િાનનુાં અપમાન એમાાં
www.mkgandhi.org

Page 130

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

રહેલ ુાં છે . અપમાનનો અથણ એ છે કે તનદોષ માણસના માનનો ોાંગ થવો,
આપણે આવા કાયદાને પાત્ર છીએ એમ કહવાય જ નહીં. આપણે તનદોષ
છીએ, અને પ્રજાના એક પણ તનદોષ અંગનુાં અપમાન િે આખી પ્રજાના
અપમાન બરોબર છે . એટલે આવે કફ્રઠન પ્રસાંગે આપણે ઉિાવળ કરીશુ,ાં
અધીરા થઈશુ,ાં ગુસ્સે થઈશુ,ાં િો િેટલાથી કાંઈ આ હુમલામાાંથી નહીં બચી
શકીએ. પણ જો આપણે શાાંતિથી ઈલાજ શોધી વખિસર િે લઈશુ,ાં એકત્ર
રહીશુ,ાં અને અપમાનની સામે થિાાં પડે િે દુ:ખ પણ સહન કરીશુાં િો, હુાં
માનુાં છાં કે, આપણને ઈશ્વર જ મદદ કરશે." સૌ ક્ષબલનુાં ગાાંોીયણ સમજી
શકયા, અને એવો ઠરાવ કયો કે એક જાહેર સોા ોરવી અને કેટલાક ઠરાવો
રજૂ કરી િે પસાર કરાવવા. યહદ
ૂ ીઓની એક નાટકશાળા ોાડે રાખી ત્યાાં
સોા બોલાવવામાાં આવી.
હવે વાાંચનાર સમજી શકશે કે આ પ્રકરણને મથાળે 'ખ ૂની કાયદો” એવા
નામથી આ ક્ષબલને કેમ ઓળખાવવામાાં આવ્ુાં છે . એ તવશે પણ મેં એ
પ્રકરણને સારુ નથી યોજેલુ,ાં પણ એ તવશેષણનો ઉપયોગ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં
જ એ કાયદાને ઓળખવાને સારુ પ્રચક્ષલિ થઈ ગયો હિો.
૧. દા. સેવેજ.
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૧૨. સત્યાગ્રહનો જન્મ
આ નાટતશાળામાાં સોા િો ોરી.૧ ટ્રાડસવાલનાાં જુદાાં જુદાાં શહેરોમાાંથી
પ્રતિતનધીઓને બોલાવયા. પણ મારે કબ ૂલ કરવુાં જોઈએ કે જે ઠરાવો મેં
ઘડયા હિા િેનો પ ૂરો અથણ હુાં પોિે જાણી શક્યો ન હિો, િેમ જ િેમાાંથી ક્યાાં
પફ્રરણામ આવી શકે એ પણ એ વખિે હુાં નહોિો માપી શક્યો. સોા ોરાઈ,
નાટકશાળામાાં ક્યાાંયે ખાલી જગ્યા ન રહી. કાંઇક નવુાં કરવાનુાં છે , નવુાં
થવાનુાં છે મ, એમ સૌના ચહેરા ઉપરથી જોઈ શકિો હિો. ટ્રાડસવાલ ક્ષિફ્રટશ
ઇષ્ડડયન એસોસીયેએશનના પ્રમુખ તમ. અબદુલ ગની ખુરશીએ તવરાજ્યા
હિા. ટ્રાડસવાલના ઘણા જ જૂના ફ્રહિંદી રહીશમાાંના એ એક હિા. મહમદ
કાસમ કમરુદ્દીન નામની પ્રખ્યાિ પેઢીના િે ોાગીદાર અને જોહાતનસબગણની
શાખાના વયવસ્થાપક હિા. સોામાાં જે ઠરાવો રજૂ થયા હિા િેમાાં ખરે ખરો
એક જ ઠરાવ હિો. એની મિલબ એવી હિી કે એ ક્ષબલની સામે બધા
ઉપાયો લેવા છિાાં પણ જો એ પાસ થાય િો ફ્રહિંદીઓએ િેને શરણે ન થવુ,ાં
અને શરણ ન થવાથી જે જે દુુઃખો પડે િે બધાાં સહન કરવાાં.
આ ઠરાવ સોાને હુાં બરોબર સમજાવી ગયો. સોાએ શાાંતિથી િે સાાંોળ્યો.
કારોાર િો બધો ફ્રહિંદીમાાં અથવા ગુજરાિીમાાં જ હોય, એટલે કોઈ પણ કાંઇ
ન સમજી શકે એવુાં િો બાંને જ નહીં. ફ્રહિંદી નહીં સમજનારા િાતમલ અને
િેલગુ ોાઈઓને સારુ િે િે ોાષાના બોલનારા પણ બધી હકીકિ પ ૂરે પ ૂરી
સમજાવે. તનયમપ ૂવણક દરખાસ્િ થઇ. ઘણા માણસોએ ટેકો પણ આપ્યો. િેમાાં
એક બોલનાર શેઠ હાજી હબીબ હિા. એ પણ દક્ષિણ આફ્રિકાના ઘણા જૂના
અને અનુોવી રહીશ હિા. િેમણે અતિશય જુસ્સાદાર ોાષણ ક્ુ.ું અને
આવેશમાાં આવીને િેમણે એમ પણ કહ્ુાં કે : “આ ઠરાવ આપણે ખુદાને
www.mkgandhi.org

Page 132

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

હાજરનાજર જાણીને કરવાનો છે . આપણે નામદણ થઈને આવા કાયદાને કદી
વશ નહીં થઈએ. િેથી હુાં િો ખુદાના કસમ ખાઈને કહુાં છાં કે આ કાયદાને
હરક્ષગજ િાબે નહીં થાઉં. અને આ આખી તમજલસને સલાહ આપુાં છાં કે
િેઓએ ખુદાને હાજરનાજર જાણીને કસમ લેવા.”
ટેકામાાં બીજાાં પણ િીખાાં અને જોરાવર ોાષણો થયાાં. જ્યારે શેઠ હાજી
હબીબ બોલિા હિા અને કસમની વાિ ઉપર આવયા એટલે હુાં િરિ
ચમકયો અને સાવધાન થયો. ત્યારે જ મારી પોિાની જવાબદારીનુાં અને
કામની જવાબદારીનુાં મને પ ૂરે પ ૂરુાં ોાન આવ્ુ.ાં આજ લગી કોમે ઘણા ઘણા
ઠરાવ કયાણ હિા. િેમાાં વધુ તવચારે અથવા નવા અનુોવે ફેરફારો પણ કયાણ
હિા. એવા ઠરાવોનો બધા અમલ ન કરે એવુાં પણ બનેલ ુાં હત.ુાં ઠરાવના
ફેરફારો, ઠરાવમાાં સાંમિ થયેલાના ઈડકાર, વગેરે વસ્તુઓ આખી દુતનયામાાં
જાહેર જજિંદગીના સ્વાોાતવક અનુોવ છે , પણ એવા ઠરાવોમાાં કોઈ ઈશ્વરનુાં
નામ વચમાાં લાવત ુાં નથી. િાપ્ત્ત્વક દૃષ્ટટએ તવચાર કરિાાં, તનિય અને
ઈશ્વરનુાં નામ લઈને કરે લી પ્રતિિા, એ બેની વચચે કાંઈ ોેદ હોવો નહીં
જોઈએ. બુદ્ધદ્ધશાળી માણસ તવચારપ ૂવણક કાંઈ તનિય કરે િો િેમાાંથી એ ડગિો
નથી. િેને મન િેન ુાં વજન ઈશ્વરને સાિી રાખી કરે લી પ્રતિિાના જેટલુાં જ
છે . પણ દુતનયા િાપ્ત્ત્વક તનણણયોથી નથી ચાલિી. ઈશ્વરને સાિી રાખી
કરે લી પ્રતિિા અને સામાડય તનિય વચચે મહાસાગર જેટલુાં અંિર માને છે .
સામાડય તનિય ફેરવવામાાં ફેરવનાર નથી શરમાિો, પણ પ્રતિિા કરે લ
માણસ પ્રતિિાોાંગ કરે િો પોિે શરમાય છે , સમાજ િેને ફ્રફટકારે છે અને
પાપી ગણે છે . આ વસ્તુએ એટલી બધી ઊંડી જડ ઘાલી છે કે કાયદાઓમાાં
પણ કસમ ખાઈને કહેલી વાિ જૂઠી ઠરે િો કસમ ખાનારે ગુનો કયો ગણાય
છે અને િેને સખિ સજા મળે છે .
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આવા તવચારોથી ોરે લો હુાં પ્રતિિાઓનો અનુોવી, પ્રતિિાનાાં સારાાં ફળ
ચાખનાર , ઉપલી પ્રતિિાની વાિથી હબિાઈ જ ગયો. મેં િેનાાં પફ્રરણામો
એક િણની અંદર જોઈ લીધાાં. એ ગોરામણોમાાંથી જુસ્સો પેદા થયો. અને
જોકે હુાં એ સોામાાં પ્રતિિા કરવા કે લોકોની પાસે પ્રતિિા કરાવવાના
ઈરાદાથી નહીં ગયેલો, છિાાં મને શેઠ હાજી હબીબની સ ૂચના અત્યાંિ ગમી.
પણ િેની સાથે મને એમ પણ થ્ુાં કે બધાાં પફ્રરણામોથી લોકોને વાકેફ કરવા
જોઈએ, પ્રતિિાનો અથણ સ્પટટ રીિે સમજાવવો જોઈએ, અને પછી પ્રતિિા
કરી શકે િો જ િે વધાવી લેવી, અને ન કરી શકે િો મારે સમજી લેવ ુાં કે
લોકો હજી અંતિમ કસોટીએ ચડવા િૈયાર નથી થયા. િેથી મેં પ્રમુખની રજા
માગી કે શેઠ હાજી હબીબના કહેવાનુાં રહસ્ય મને સમજાવવા દો. મને રજા
મળી અને હુાં ઊઠયો. અને જે પ્રમાણે મેં કહ્ુાં િેનો સાર અત્યારે મને જેવો
યાદ છે િેવો હુાં નીચે આપુાં છાં :
“આજ

સુધીમાાં જે ઠરાવો આપણે કયાણ છે અને િે જેવી રીિે કયાણ છે , િે

ઠરાવોમાાં અને િે રીિમાાં અને આ ઠરાવમાાં અને આ ઠરાવની રીિમાાં
ઘણો િફાવિ છે એ હુાં આ સોાને સમજાવવા ઈચછાં છાં. ઠરાવ ઘણો
ગાંોીર છે , કેમ કે િેના પ ૂરે પ ૂરા અમલમાાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આપણી હસ્િી
છપાયેલી છે . એ ઠરાવ કરવાની રીિ જે આપણા ોાઈએ સ ૂચવી છે , એ
જેમ ગાંોીર છે િેમ જ નવીન છે . હુાં પોિે એ રીિે ઠરાવ કરાવવાનો
તવચાર કરી અહીં આવયો ન હિો. િે યશના ધણી કેવળ શેઠ હાજી હબીબ
છે , અને એ જવાબદારીનુાં જોખમ પણ એમની જ ઉપર છે . એમને હુાં
મુબારકબાદી આપુાં છાં. એમની સ ૂચના મને બહુ ગમી છે . પણ જો એમની
સ ૂચનાને િમે ઝીલી લો િો િેની જવાબદારીમાાં િમે પણ ોાગીદાર
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થશો. એ જવાબદારી શુાં છે એ િમારે સમજવુાં જ જોઈએ, અને કોમના
સલાહકાર અને સેવક િરીકે એ પ ૂરે પ ૂરી સમજાવવી એ મારો ધમણ છે .
“આપણે

બધા એક જ સરજનહારને માનનારા છીએ. િેને મુસલમાન

ોલે ખુદાને નામે પોકારે , ફ્રહિંદુ ોલે િેને ઈશ્વરને નામે ોજે , પણ િે એક
જ સ્વરૂપ છે . એને સાિી કરી, અને દરમ્યાન રાખી, આપણે પ્રતિિા લેવી
કે કસમ ખાવા એ નાનીસ ૂની વાિ નથી. એવા કસમ ખાઈને જો આપણે
ફરી જઈએ િો કોમના, જગિના અને ખુદાના ગુનેગાર થઈએ. હુાં િો
માનુાં છાં કે, સાવધાનીથી, શુદ્ધ બુદ્ધદ્ધથી જે માણસ પ્રતિિા લે અને પછી
િેનો ોાંગ કરે િે પોિાની ઈડસાતનયિ અથવા માણસાઈ ખોઈ બેસે છે ;
અને જેમ પારો ચડાવેલો િાાંબાનો તસક્કો રૂતપયો નથી એમ માલ ૂમ પડિાાં
િેની કાંઈ ફ્રકિંમિ રહેિી નથી, એટલુાં જ નહીં પણ એ ખોટા તસકકાનો
માક્ષલક સજાપાત્ર થાય છે , િેમ ખોટા કસમ ખાનારની પણ ફ્રકિંમિ રહેિી
નથી, એટલુાં જ નહીં પણ િે આ લોક અને પરલોક બ્ન ેમાાં સજાને પાત્ર
થાય છે . આવા કસમ ખાવાનુાં શેઠ હાજી હબીબ સ ૂચવે છે . આ સોામાાં
એવો કોઈ નથી કે જે બાળક અથવા અણસમજુ ગણાય. િમે બધા પીઢ
છો, દુતનયા જોયેલી છે , ઘણાઓ િો પ્રતિતનતધ છો, ઘણાએ વિાઓછા
પ્રમાણમાાં જવાબદારી ોોગવી છે , એટલે આ સોામાાંનો એક પણ માણસ
“સમજ્યા
'હુ ાં

તવના મેં પ્રતિિા લીધી” એમ કહીને કદી છટકી નહીં શકે.

જાણુાં છાં કે પ્રતિિાઓ, વ્રિો વગેરે કોઈ ોારે પ્રસાંગે જ લેવાય છે

અને લેવાવાાં જોઈએ. હાલિાાંચાલિાાં પ્રતિિા લેનાર માણસ જરૂર પાછો
પડે. પણ જો આપણા સમાજજીવનમાાં આ મુલકમાાં પ્રતિિાને લાયક કોઈ
પણ પ્રસાંગ હુાં કલ્પી શકુાં િો િે જરૂર આ પ્રસાંગ છે . ઘણી સાંોાળપ ૂવણક
અને ડરી ડરીને આવાાં પગલાાં ોરવાાં એ ડહાપણ છે . પણ ડર અને
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સાંોાળની પણ હદ હોય છે . એ હદે આપણે પહોંચી ગયા છીએ. સરકારે
સભ્યિાની મયાણદા મ ૂકી દીધી છે . આપણી ચોમેર જ્યારે િેણે દાવાનળ
સળગાવી મ ૂકેલો છે

ત્યારે

પણ આપણે યાહોમ ન કરીએ અને

તવમાસણમાાં પડી રહીએ િો આપણે નાલાયક અને નામદણ ઠરીએ. એટલે
આ અવસર કસમ લેવાનો છે એ તવશે િો જરાયે શાંકા નથી. પણ એ
કસમ લેવાની આપણી શસ્તિ છે કે નહીં િે િો દરે ક માણસે પોિાને સારુ
તવચારી લેવાનુાં રહ્ુાં છે . આવા ઠરાવ ઝાઝે મિે પસાર નથી થિા. જેટલા
માણસો કસમ ખાય િેટલા જ િે કસમથી બાંધાય છે . આવા કસમ
દે ખાવને સારુ નથી ખવાિા. િેની અસર અહીંની સરકાર, વડી સરકાર કે
ફ્રહિંદી સરકાર ઉપર કેવી પડશે એનો ખ્યાલ કોઈ મુદ્દલ ન કરે . દરે કે
પોિાના હૃદય ઉપર હાથ મ ૂકીને પોિાનુાં હૃદય જ િપાસવુાં રહ્ુ.ાં અને
એમ કયાણ પછી જે એનો અંિરાત્મા જવાબ આપે કે કસમ લેવાની શસ્તિ
છે , િો જ કસમ લેવા, અને િે જ ફળે . “હવે બે બૉલ પફ્રરણામ તવશે.
સારામાાં સારી આશા બાાંધીને િો એમ કહી શકાય કે જે બધા પોિાના
કસમ ઉપર કાયમ રહે અને ફ્રહિંદી કોમનો મોટો ોાગ કસમ ખાઈ શકે િો
આ કાયદો પસાર પણ ન થાય, અથવા પસાર થાય િો ત ુરિમાાં રદ
થાય જ. કોમને ઘણુાં સહન ન કરવુાં પડે. એમ પણ બને કે કાાંઈ સહન ન
કરવુાં પડે. પણ કસમ ખાનારનો ધમણ એક િરફથી શ્રદ્ધાપ ૂવક
ણ આશા
રાખવાનો છે , િેમ જ બીજી િરફથી કેવળ તનરાશાવાન રહીને કસમ
ખાવા િૈયાર થવાનો છે . િેથી જ આપણી લડિમાાં જે કડવામાાં કડવાાં
પફ્રરણામ આવી શકે એનો ક્ષચિાર હુાં આ સોાની પાસે ખડો કરવા ઈચછાં
છાં. આપણે અહીંયાાં રહેલા કસમ ખાઈએ, બહુમાાં બહુ આપણી સાંખ્યા ત્રણ
હજારની હોય. બાકીના દસ હજાર કસમ ન ખાય એમ પણ બને.
આરાં ોમાાં િો આપણી હાાંસી થવાની જ. વળી આટલી બધી ચેિવણી
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આપ્યા છિાાં એમ બનવુાં િદ્દન સાંોતવિ છે કે કસમ ખાનારાઓમાાંના
કેટલાક અથવા ઘણા પહેલી કસોટીએ જ નબળા માલ ૂમ પડે. આપણે
જેલમાાં જવુાં પડે. જેલમાાં અપમાનો સહન કરવાાં પડે. ભ ૂખ, ટાઢ, િડકા
પણ સેવવા પડે. સખિ મજૂરી કરવી પડે. ઉદ્ધિ દારોગાઓના માર પણ
ખાવા પડે. દાં ડ થાય અને સેજી(ટાાંચ)માાં માલ પણ વેચાઈ જાય.
લડનારા ઘણા થોડા રહી જઈએ િો આજે આપણી પાસે ઘણો પૈસો હોય
છિાાં કાંગાલ પણ બનીએ, દે શપાર પણ થવુાં પડે, અને ભ ૂખો ખેંચિાાં,
જેલનાાં બીજાાં દુ:ખો વેઠિાાં કોઈ માાંદા પણ પડે, અને કોઈ મરે પણ ખરા.
ૂ માાં જે દુુઃખ િમે કલ્પી શકો િે બધાાં આપણે સહન કરવાાં પડે
એટલે ટાંક
એમાાં કશુય
ાં ે અશક્ય નથી, અને ડહાપણ િો એ કે એ બધુાં સહન કરવુાં
પડશે એમ માનીને જ આપણે કસમ લેવા મને કોઈ પ ૂછે કે આ લડાઈનો
અંિ શુાં આવે અને ક્યારે આવે િો હુાં કહી શકુાં કે જે આખી કોમ
કસોટીમાાંથી સાાંગોપાાંગ ઊિરે િો આ લડાઈનો તનકાલ તુરિ આવે. પણ
જે આપણામાાંના ઘણા ોીડ આવયે પડી જાય િો લડાઈ લાાંબી ચાલે. પણ
એટલુાં િો હુાં ફ્રહિંમિથી અને તનિયપ ૂવક
ણ કહી શકુાં છાં કે , જ્યાાં સુધી મ ૂઠીોર
માણસો પણ પ્રતિિાને જીવાંિ રાખનારા હશે ત્યાાં સુધી આ લડિનો એક
જ અંિ સમજવો; એટલે કે િેમાાં આપણી જીિ જ છે .
“હવે

મારી અંગિ જવાબદારી તવશે બે શબ્દ. હુાં જોકે પ્રતિિા લેવામાાં

રહેલાાં જોખમો બિાવી રહ્યો છાં છિાાં િમને સોગન લેવા પ્રેરી પણ રહ્યો
છાં. િેમાાં હુાં મારી જવાબદારી બરાબર સમજુ ાં છાં. એવુાં પણ બને કે
આજના આવેશથી અથવા ગુસ્સામાાં આવી જઈને આ સોાનો મોટો ોાગ
પ્રતિિા લે, પણ ોીડને સમયે તનબણળ નીવડે અને માત્ર મ ૂઠીોર જ
છે વટનો િાપ સહન કરી શકે એવા રહે િોપણ મારા જેવાને સારુ િો એક
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જ રસ્િો રહ્યો છે : મરી છૂટવુાં પણ કાયદાને વશ ન થવુ,ાં હુાં િો એમ માનુાં
છાં કે ધારો કે એવુાં બને
લઈએ

–

–

િેવ ુાં બનવાનો જરાયે સાંોવ નથી જ પણ માની

કે સહુ પડયા અને હુાં એકલો જ રહ્યો, િોપણ પ્રતિિાનો ોાંગ

મારાથી ન જ થાય એમ મારી ખાિરી છે . આ કહેવાનો હેત ુ સમજી લેશો.
આ મગરૂરીની વાિ નથી, પણ મુખ્યત્વે કરીને આ માાંચડા ઉપર બેઠેલા
આગેવાનોને સાવધાન કરવાની વાિ છે . મારો દાખલો લઈ આગેવાનોને
હુાં તવનયપ ૂવણક કહેવા ઈચછાં છાં કે િમે, એક જ બાકી રહી જાઓ િોપણ
મક્કમ રહેવાનો તનિય કે િેમ કરવાની શસ્તિ ન હોય િો, િમે પોિે
પ્રતિિા ન લેશો, એટલુાં જ નહીં, પણ લોકોની સમિ આ ઠરાવ મ ૂકી
પ્રતિિા લેવામાાં આવે િે પહેલાાં િમારો તવરોધ લોકોને જાહેર કરજો અને
િમે પોિે િમારી સાંમતિ ન આપશો. આ પ્રતિિા જોકે આપણે બધા સાથે
મળીને લેવા ઈચછીએ છીએ, િોપણ કોઈ એવો અથણ િો ન જ કરે કે એક
અથવા ઘણા પોિાની પ્રતિિાનો ોાંગ કરે િો બીજાઓ સહેજે બાંધનમુતિ
થઈ શકે છે . સૌ પોિપોિાની જવાબદારી પ ૂરી સમજીને સ્વિાંત્ર રીિે
પ્રતિિા લે અને બીજા ગમે િેમ કરે િે છિાાં પોિે િો મરિાાં સુધી પણ
િેન ુાં પાલન કરશે એમ સમજીને જ લે.”
આવા પ્રકારનુાં બોલીને હુાં બેસી ગયો. લોકોએ અતિશય શાાંતિથી
શબ્દે શબ્દ સાાંોળ્યો, બીજા આગેવાનો પણ બોલ્યા. બધાએ પોિાની
જવાબદારી

અને

સાાંોળનારની

જવાબદારી

ઉપર

તવવેચન

ક્ુ.ું

પ્રમુખ ઊઠયા. િેમણે પણ સમજાવ્ુાં અને છે વટે આખી સોાએ ઊોા રહીને
હાથ ઊંચા કરીને , ઈશ્વરને સાિી ગણીને , કાયદો પસાર થાય િો િેને શરણ
ન થવાની પ્રતિિા કરી. એ દે ખાવ હુાં િો કોઈ ફ્રદવસ ભ ૂલી શકુાં એમ નથી.
લોકોના ઉત્સાહનો પાર નહોિો. બીજે જ ફ્રદવસે એ નાટકશાળામાાં કાંઈ
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અકસ્માિ થયો અને આખી બળીને ોસ્મ થઈ ગઈ. ત્રીજે ફ્રદવસે લોકો મારી
પાસે

એ ખબર

લાવયા અને

કોમને

મુબારકબાદી દે વા લાગ્યા કે

નાટકશાળાનુાં બળવુાં એ શુો શુકન હિા; જેમ નાટકશાળા બળી ગઈ િેમ
કાયદો પણ બળી જશે. આવી તનશાનીઓની કોઈ ફ્રદવસ મારી ઉપર અસર
થઈ નથી એટલે મેં િેની ઉપર વજન ન આપ્્ુ,ાં એ વસ્ત ુની અહીંયાાં નોંધ
લઉં છાં િે લોકોનુાં શૌયણ અને શ્રદ્ધા બિાવવાની ખાિર. એ બાંનેની બીજી
ઘણી તનશાનીઓ હવે પછીનાાં પ્રકરણોમાાં વાાંચનાર જોશે.
ઉપરની મહાન સોા ોરાયા બાદ કામ કરનારાઓ બેસી ન રહ્યા.
ુ િે પ્રતિિાઓ લેવાઈ.
ઠેકઠેકાણે સોાઓ ોરાઈ અને બધી જગ્યાએ સવાણનમ
'ઈષ્ડડયન

ઓપીતનયન'માાં હવે મુખ્ય ચચાણનો તવષય ખ ૂની કાયદો જ રહ્યો.

બીજી િરફથી સ્થાતનક સરકારને મળવાને પણ પગલાાં ોયાણ. એ ખાિાના
ઉપરી પ્રધાનની પાસે એક ડેપ્્ુટેશન ગ્ુ.ાં પ્રતિિાની વાિો પણ સાંોળાવી.
શેઠ હાજી હબીબ જે એ ડેપ્્ુટેશનમાાં હિા એમણે કહ્ુ,ાં "જો મારી ઓરિનાાં
આંગળાાં લેવા કોઈ પણ અમલદાર આવશે િો હુાં મારા ગુસ્સાને જરાયે
કાબ ૂમાાં રાખી શકીશ નહીં. િેને હુાં ઠાર મારવાનો અને હુાં મરવાનો." પ્રધાન
િણ વાર શેઠ હાજી હબીબના મુખ સામુાં જોઈ રહ્યા. િેણે કહ્ુ,ાં “આ કાયદો
ઓરિોને લાગુ પાડવા બાબિ સરકાર તવચાર કરી જ રહેલી છે . અને એટલી
ખાિરી િો હુાં હમણાાં જ આપી શકુાં છાં કે ઓરિોને લગિી કલમો ખેંચી
લેવામાાં આવશે. એ બાબિમાાં િમારી લાગણી સરકાર સમજી શકી છે અને
િેને માન આપવા ઈચછે છે . પણ બીજી કલમો તવશે િો, મારે િમને
ફ્રદલગીરીની સાથે જણાવવુાં જોઈએ કે, સરકાર દૃઢ છે અને દૃઢ રહશે.
જનરલ બોથા ઈચછે છે કે િમે પુખ્િપણે તવચાર કરી આ કાયદાને
કબ ૂલ રાખો. ગોરાઓની હસ્િીને સારુ સરકાર િેની જરૂર જુએ છે . કાયદાના
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ુ ે જાળવીને તવગિો બાબિ િમારે કાંઈ પણ સ ૂચના કરવાની હોય િો િે
હેતન
ઉપર સરકાર અવશ્ય ધ્યાન આપશે, અને મારી ડેપ્્ુટેશનને એવી સલાહ છે
કે કાયદાનો સ્વીકાર કરી તવગિો બાબિ જ સ ૂચનાઓ કરવાનુાં િમે રાખશો
િો િેમાાં િમારાંુ ફ્રહિ છે ." પ્રધાનની સાથે થયેલી દલીલો અહીં હુાં નથી
નોંધિો, કેમ કે િે બધી દલીલો પાછળ આવી ગઈ છે . પ્રધાનની આગળ રજૂ
કરવામાાં માત્ર ોાષાોેદ જ હિો

–

દલીલો િો એ જ હિી. પ્રધાનની સલાહ

છિાાં પણ કોઈ એ કાયદાનો સ્વીકાર નહીં કરી શકે એમ કહીને અને
ઓરિોને કાયદામાાંથી મુતિ રાખવાના સરકારના ઈરાદાને સારુ આોાર
માનીને ડેપ્્ુટેશને તવદાયગીરી લીધી. અોોરિોની મુસ્તિ કોમની ફ્રહલચાલને
લીધે થઈ કે સરકારે જ વધુ તવચારે તમ. કફ્રટિસની શાસ્ત્રપદ્ધતિનો ઈડકાર કરી
કાંઈક લૌફ્રકક વહેવારને પણ નજરમાાં રાખ્યો એ કહેવ ુાં મુશ્કેલ છે .
સરકારપિનો એ દાવો હિો કે કોમની ફ્રહલચાલને લીધે નહીં પણ સ્વિાંત્ર
રીિે જ સરકાર એ તવચાર ઉપર આવી હિી. ગમે િેમ હો, પણ કાગિાડના
ડયાય પ્રમાણે કોમે િો માની લીધુાં કે કેવળ કોમની ફ્રહલચાલની જ એ અસર
હિી અને િેથી લડવાનો ઉમાંગ વધ્યો.
કોમના આ ઈરાદાને અથવા ફ્રહલચાલને શુાં નામ આપી શકાય એ અમે
કોઈ જાણિા ન હિા. એ વખિે મેં એ ફ્રહલચાલને 'પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ'ના
નામથી ઓળખાવી. પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનુાં રહસ્ય પણ એ વખિે હુાં પ ૂરુાં જાણિો
કે સમજિો ન હિો. કાંઈક નવી વસ્ત ુનો જડમ થયો છે એટલુાં હુાં સમજ્યો
હિો. લડિ જેમ આગળ વધિી ગઈ િેમ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ નામથી
ગચ
ાં ૂ વાડો થિો ગયો અને આ મહાન ્ુદ્ધને અંગ્રેજી નામે જ ઓળખાવવુાં એ
મને શરમોરે લ ુાં લાગ્્ુ.ાં વળી કોમની જીોે એ શબ્દો ચડી પણ ન શકે એવા
હિા. િેથી 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'માાં સારામાાં સારો શબ્દ શોધી કાઢે િેને
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સારુ એક નાનુ સરખુાં ઈનામ જાહેર ક્ુ,ું િેમાાં કેટલાાંક નામો આવયાાં. આ
વખિે લડિનુાં રહસ્ય 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'માાં સારી રીિે ચચાણઈ ગ્ુાં હતુ,ાં
િેથી હરીફોની પાસે શોધ કરવાને સારુ પ્રમાણમાાં પ ૂરિો સામાન હિો એમ
કહી શકાય. મગનલાલ ગાાંધીએ પણ એ હરીફાઈમાાં ોાગ લીધો. િેમને
સદાગ્રહ નામ મોકલ્્ુ.ાં એ શબ્દ પસાંદ કરવાનુાં કારણ જણાવિાાં િેમણે લખ્્ુાં
કે કોમની ફ્રહલચાલ એ એક ોારે આગ્રહ છે અને એ આગ્રહ સદ એટલે શુો
છે િેથી િેમણે એ નામ પસાંદ ક્ુું છે . મેં એમની દલીલનો સાર ટાંૂકામાાં
આપેલો છે . મને એ નામ પસાંદ પડ્ુ,ાં છિાાં હુાં જે વસ્ત ુ સમાવવા ઈચછિો
હિો એનો સમાવેશ િેમાાં નહોિો થિો. િેથી મેં દ નો ત કરી િેમાાં ય જેડીને
'સત્યાગ્રહ '

નામ બનાવ્ુ.ાં સત્યની અંદર શાાંતિનો સમાવેશ માની, કાંઈ પણ

ુ ો આગ્રહ કરિાાં િેમાાંથી બળ ઉત્પ્ન  થાય છે િેથી આગ્રહમાાં બળનો
વસ્તન
સમાવેશ કરી, ફ્રહડદી ફ્રહલચાલને 'સત્યાગ્રહ' એટલે સત્ય અને શાાંતિથી
નીપજિા બળનુાં નામ આપી ઓળખાવવાનુાં શરૂ ક્ુ.ું અને ત્યારથી પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ શબ્દનો ઉપયોગ આ લડિને અંગે બાંધ કયો. િે એટલે સુધી કે
અંગ્રેજી લખાણોમાાં પણ ઘણી વખિે પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો ઉપયોગ ત્યજી
સત્યાગ્રહ અથવા િો કાંઈ બીજા અંગ્રેજી શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનુાં શરૂ ક્ુ.ું
આમ જે વસ્તુ સત્યાગ્રહને નામે ઓળખાવા લાગી િે વસ્તુનો અને સત્યાગ્રહ
નામનો જડમ થયો. પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ અને સત્યાગ્રહ વચચેનો ોેદ, આપણા
ઈતિહાસને આગળ ચલાવયા પહેલાાં જ, સમજી લેવો એ આવશ્યક છે , િેથી
આવિા પ્રકારણમાાં આપણે એ ોેદ સમજી લઈશુ.ાં
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૧૩. સત્યાગ્રહ નવ. પેનસવ ફ્રરણિસ્ટન્સ
ફ્રહલચાલ જેમ જેમ આગળ વધિી ગઈ િેમ િેમ અંગ્રેજો પણ િેમાાં રસ
લેિા થઈ ગયા, મારે એટલુાં કહી દે વ ુાં જોઈએ કે, જોકે ટ્રાડસવાલનાાં અંગ્રેજી
છાપાાંઓ ખ ૂની કાયદાના પિમાાં જ ઘણે ોાગે લખિાાં અને ગોરાઓના
તવરોધને ટેકો આપિાાં, િોપણ કોઈ જાણીિા ફ્રહિંદીઓ એ અખબારોમાાં કાંઈ
લખે િો િે ખુશીથી છાપિાાં. સરકાર પાસે ફ્રહિંદીઓ િરફથી જિી અરજીઓ
પણ પ ૂરી છાપિાાં કે છે વટે િેન ુાં િારણ લેિાાં હિાાં, મોટી સોાઓ ોરાય િેમાાં
કોઈ કોઈ વેળા પોિાના ખબરપત્રીયો મોકલિા અને િેમ ન થાય િો જે
ૂ ો હોય િે છાપી નાખિાાં.
ફ્રરપોટણ અમે ઘડી મોકલીએ િે ટાંક
આ પ્રકારનો તવવેક કોને ઘણો ઉપયોગી થઈ પડયો અને ફ્રહલચાલ
વધિાાં કેટલાક ગોરાઓને પણ િેમાાં રસ આવવા લાગ્યો. આવા આગેવાન
ગોરાઓમા જોહાતનસબગણના એક લિાતધપતિ તમ. હૉષ્સ્કન હિા. એમનામાાં
રાં ગદ્વેષ િો પ્રથમથી જ નહોિો. પણ ફ્રહલચાલ શરૂ થયા પછી ફ્રહિંદી
સવાલમાાં િેમણે વધારે રસ લીધો. જતમિસ્ટન નામે એક જોહાતનસબગણના
પરા જેવુાં શહેર છે . ત્યાાંના ગોરાઓએ મને સાાંોળવાની ઈચછા બિાવી. સોા
ોરાઈ. તમ. હૉષ્સ્કન પ્રમુખ થયા અને મેં ોાષણ ક્ુ.ું િેમાાં તમ. હૉષ્સ્કને
ફ્રહલચાલની

અને

મારી

ઓળખાણ

કરાવિાાં

જણાવ્ુ,ાં

"ટ્રાડસવાલના

ફ્રહિંદીઓએ, ડયાય મેળવવા સારુ , બીજા ઉપાયો તનટફળ જિાાં, પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ અખત્યાર કરે લો છે . િેઓને મિનો અતધકાર નથી. િેઓની
સાંખ્યા ઓછી છે . િેઓ નબળા છે . િેઓની પાસે હતથયાર નથી. િેથી પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ, જે નબળાનુાં હતથયાર છે , એ િેઓએ ગ્રહણ ક્ુું છે ." આ
સાાંોળીને હુાં ચમકયો, અને જે ોાષણ કરવાને હુાં ગયો હિો િેણે જુદુાં જ
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સ્વરૂપ પકડ્ુાં અને ત્યાાં તમ. હૉષ્સ્કનની દલીલનો તવરોધ કરિાાં મેં પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસને “સોલ ફોસણ” એટલે આત્મબળને નામે ઓળખાવ્ુ.ાં એ સોામાાં હુાં
જોઈ શકયો કે પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસના શબ્દના ઉપયોગથી ોયાંકર ગેરસમજ
થવાનો સાંોવ છે . એ સોામાાં વપરાયેલી દલીલ અને ોેદ સમજાવવાને
સારુ જે તવશેષ કહેવાની જરૂર છે િેની મેળવણી કરીને બ્ન ે વચચે રહેલો
તવરોધ સમજાવવાનો હુાં પ્રયત્ન કરીશ.
“પેતસવ

ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ' એ બે શબ્દોનો ઉપયોગ પ્રથમ અંગ્રેજી ોાષામાાં ક્યારે

ુ ો ઉપયોગ
થયો અને કોણે કયો એનો િો મને ખ્યાલ નથી. પણ એ વસ્તન
અંગ્રેજી પ્રજામાાં જ્યારે જ્યારે એક નાના સમાજને કોઈ કાયદા પસાંદ નથી
પડયા ત્યારે ત્યારે િે કાયદાની સામે બાંડ કરવાને બદલે િેણે કાયદાને શરણ
ન થવાનુાં પેતસવ એટલે હળવુાં પગલુાં ો્ુું છે અને િેને પફ્રરણામે સજા થાય
િે ોોગવી લેવાનુાં પસાંદ ક્ુું છે . થોડાાં વરસ પહેલાાં અંગ્રેજી ધારાસોાએ
જયારે કેળવણીનો કાયદો પસાર કયો ત્યારે ડૉતટર પ્તલફડણની આગેવાની
નીચે ઈંગ્લેડડના નૉન-કડફૉતમિસ્ટ નામે ઓળખાિા ક્ષિસ્િી પિે પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ આદયો હિો. ઇંગ્લેડડની ઓરિોએ મિાતધકારને સારુ ોારે
ફ્રહલચાલ કરી િે પણ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસને નામે ઓળખાિી હિી. આ બાંને
ફ્રહલચાલ ધ્યાનમાાં રાખીને જ તમ. હોષ્સ્કને જણાવેલ ુાં કે પેતસવ ફ્રર ક્ષઝસ્ટડસ એ
નબળાનુાં અથવા મિાતધકાર ન હોય િેવાનુાં શસ્ત્ર છે . ડૉ. પ્તલફડણવાળો પિ
મિાતધકારીનો હિો. પણ આમની સોામાાં િેઓની સાંખ્યા ઓછી , િેથી
િેમના મિનુાં વજન કેળવણીનો કાયદો અટકાવી ન શક્ુ,ાં એટલે કે એ પિ
સાંખ્યામાાં નબળો ઠયો. પોિાના પિને સારુ એ પિ હતથયારનો ઉપયોગ ન
જ કરે એવુાં કાંઈ નથી. પણ આ કામમાાં એવો ઉપયોગ કરે િો એ ફાવે નહીં.
િેમ, એકાએક દરે ક વખિે બાંડ કરીને જ હકો મેળવવાની પદ્ધતિ
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સુવયવસ્સ્થિ રાજિાંત્રની અંદર ચાલી ન જ શકે. વળી ડૉકટર પ્તલફડણના
પિના કેટલાક ક્ષિસ્િીઓ સામાડય રીિે હતથયારનો ઉપયોગ થઈ શકિો
હોય િોપણ કરવાનો તવરોધ કરે . ઓરિોની ફ્રહલચાલમાાં મિાતધકાર િો હિો
જ નહીં. સાંખ્યામાાં અને શરીરમાાં પણ િેઓ નબળી. એટલે એ દાખલો પણ
તમ. હૉષ્સ્કનની દલીલના ટેકામાાં જ હિો. ઓરિોની ફ્રહલચાલમાાં હતથયારના
ઉપયોગનો ત્યાગ હિો જ નહીં. ઓરિોમાાં એક પિે મકાનો પણ બાળે લાાં
અને પુરુષો ઉપર હુમલાઓ પણ કરે લા. કોઈનાાં ખ ૂન કરવાનો ઈરાદો
િેઓએ કોઈ ફ્રદવસ કયો હોય એવુાં િો મારા ધ્યાનમાાં નથી. પણ પ્રસાંગ
આવયે િાડન કરવુાં અને એમ કરીને પણ કાંઈક ને કાંઈક પજવણી કરવી એ
િો િેમનો હેત ુ હિો. ફ્રહિંદી ફ્રહલચાલમાાં હતથયારને િો કોઈ જ જગ્યાએ અને
કોઈ પણ સ્સ્થતિમાાં સ્થાન હત ુાં જ નહીં. અને જેમ આપણે આગળ વધીશુાં િેમ
વાાંચનાર જોશે કે સખિ દુ:ખો પડયા છિાાં પણ સત્યાગ્રહીઓએ શરીરબળ
વાપ્ુું નથી. અને િે પણ એવે વખિે કે જ્યારે એ બળ પફ્રરણામપ ૂવણક
વાપરવા િે શસ્તિમાન હિા. વળી ફ્રહિંદી કોમને મિાતધકાર ન હિો અને િે
નબળી હિી િે બ્ન ે વાિ ખરી છિાાં ફ્રહલચાલની યોજનાને િેની સાથે કાંઈ
સાંબધ
ાં નહોિો. આથી હુાં એમ સમજાવવા નથી ઈચછિો કે ફ્રહિંદી કોમની પાસે
મિાતધકારનુાં બળ હોિ અથવા હતથયારબળ હોિ િોપણ એ સત્યાગ્રહ જ
કરિ. મિાતધકારનુાં બળ હોય િો સત્યાગ્રહને ઘણે ોાગે અવકાશ ન હોય.
હતથયારબળ

હોય

ત્યારે

સામેનો

પિ

જરૂર

ચેિીને

ચાલે

એટલે

હતથયારબળવાળાને સત્યાગ્રહના પ્રસાંગ થોડા આવે એ પણ સમજી શકાય
એવી વાિ છે . મારાંુ કહેવાનુાં િાત્પયણ િો એટલુાં જ છે કે ફ્રહિંદી ફ્રહલચાલની
કલ્પનામાાં હતથયારબળની શકયિા-અશકયિાનો સવાલ મારા મનમાાં પેદા
જ નહોિો થયો, એમ હુાં તનિયપ ૂવણક કહી શકુાં છાં. સત્યાગ્રહ એ કેવળ
આત્માનુાં બળ છે , અને જ્યાાં અને જેટલે અંશે હતથયાર એટલે શરીરબળ કે
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પશુબળનો ઉપયોગ થિો હોય અથવા કલ્પાિો હોય ત્યાાં અને િેટલે અંશે
આત્મબળનો ઓછો ઉપયોગ હોય છે . મારી માડયિા પ્રમાણે એ બ્ન ે કેવળ
તવરોધી શસ્તિઓ છે . અને આ તવચાર ફ્રહલચાલના જડમ વખિે પણ મારા
હૃદયમાાં િો પ ૂરે પ ૂરા ઊિરી ગયા હિા.
પણ આ સ્થાને એ તવચારો યોગ્ય છે કે અયોગ્ય એનો તનણણય આપણે
કરવાનો નથી. આપણે િો માત્ર પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ અને સત્યાગ્રહ વચચે જે
ોેદ છે એ જ સમજી લેવાનો રહ્યો છે . અને આપણે જો્ુાં કે મ ૂળમાાં જ બે
શસ્તિઓ વચચે ધણો જ મોટો ોેદ છે . િેથી, જો એ સમજ્યા તવના, પોિાને
પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટર અથવા સત્યાગ્રહી મનાવનારા બ્ન ે એક જ છે એમ
અરસપરસ માને િો એ બ્ન ેને અડયાય થાય અને િેનાાં માઠાાં પફ્રરણામ પણ
આવે. અમે પોિે જ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ શબ્દનો ઉપયોગ
કરિા હિા. િેથી મિાતધકારને સારુ લડનારી ઓરિોની બહાદુરી અને
આપોોગનુાં અમારામાાં આરોપણ કરીને અમને યશ આપનારા િો ઘણા
થોડા હિા, પણ એ ઓરિોની જેમ અમને પણ જાનમાલને નુકસાન
પહોંચાડનારા ગણી કાઢવામાાં આવિા હિા. અને તમ. હૉષ્સ્કન જેવા ઉદાર
ફ્રદલના તનખાલસ તમત્રે પણ અમને નબળા માની લીધા. માણસ પોિાને
જેવો માને છે િેવો છે વટે પોિે બને છે એવુાં તવચારનુાં બળ રહ્ુાં છે . આપણે
નબળા છીએ િેથી ન ચાલિાાં પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ
એમ માડયા જ કરીએ અને બીજાઓને મનાવયા કરીએ િો પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ
કરિાાં કરિાાં િો આપણે કદી બક્ષળયા થઈ જ ન શકીએ, અને લાગ ફાવે કે
િરિ એ નબળાનુાં હતથયાર છોડી દઈએ. એથી ઊલટુાં, આપણે સત્યાગ્રહી
હોઈએ ને આપણને પોિાને સબળ માની એ શસ્તિનો ઉપયોગ કરીએ
િેમાાંથી બે પફ્રરણામ ચોખખાાં આવી શકે છે . બળના જ તવચારને પોષિાાં
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આપણે ફ્રદવસે ફ્રદવસે વધારે બળવાન થઈએ છીએ અને જેમ આપણુાં બળ
વધતુાં જાય િેમ સત્યાગ્રહનુાં િેજ વધત ુાં જાય, ને એ શસ્તિને છોડી દે વાનો
પ્રસાંગ િો આપણે શોધિા જ ન હોઈએ. વળી પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસમાાં
પ્રેમોાવને અવકાશ નથી ત્યારે સત્યાગ્રહમાાં વેરોાવને અવકાશ નથી,
એટલુાં જ નહીં, પણ વેરોાર અધમણ ગણાય. પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસમાાં, પ્રસાંગ મળે
િો, હતથયારબળનો ઉપયોગ કરી શકાય ; સત્યાગ્રહમાાં, હતથયારના ઉપયોગને
સારુ ઉિમમાાં ઉિમ સાંયોગો પેદા થાય િોપણ , િે કેવળ ત્યાજય છે . પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ ઘણી વખિે હતથયારબળની િૈયારી િરીકે ગણવામાાં આવે છે .
સત્યાગ્રહનો ઉપયોગ એવી રીિે કરાય જ નહીં. પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ
હતથયારબળની સાથે ચાલી શકે. સત્યાગ્રહ િો હતથયારબળનુાં કેવળ તવરોધી
હોઈ બેને મેળ મળે જ નહીં, એટલે એકસાથે નોી જ ન શકે. સત્યાગ્રહનો
ઉપયોગ પોિાનાાં વહાલાાંઓની સાથે પણ થઈ શકે છે અને થાય છે . પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો ઉપયોગ ખરી રીિે વહાલાાંઓની સાથે થાય જ નહીં

–

એટલે કે

વહાલાાંઓને વેરી ગણીએ ત્યારે જ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો ઉપયોગ કરાય.
પૈતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસમાાં તવરુદ્ધ પિને દુુઃખ દે વાની, પજવવાની કલ્પના હમેશાાં
મોજૂદ હોય છે , અને દુુઃખ દે િાાં પોિાને સહન કરવુાં પડે િે દુ:ખ સહન
કરવાની િૈયારી હોય છે , ત્યારે સત્યાગ્રહમાાં તવરોધીને દુ:ખ દે વાનો ખ્યાલ
સરખો પણ ન હોવો જોઈએ. િેમાાં િો દુુઃખ વહોરીને

–

વેઠીને

–

તવરોધીને

વશ કરવાનો ખ્યાલ જ હોવા જોઈએ.
આમ આ બે શસ્તિઓ વચચેના મુખ્ય ોેદ હુાં ગણાવી ગયો. પેતસવ
ફ્રરક્ષઝસ્ટડસના જે ગુણો,

–

અથવા િો દોષો કહો

–

હુાં ગણાવી ગયો, િે બધા

દરે ક પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસમાાં અનુોવવામાાં આવે છે એમ કહેવાની મારી
મિલબ નથી. પણ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસના ઘણા દાખલામાાં એ દોષો જોવામાાં
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આવયા છે એમ બિાવી શકાય એવુાં છે . એ પણ મારે વાાંચનારને જણાવવુાં
જોઈએ કે ઈશુ ક્ષિસ્િને ઘણા ક્ષિસ્િીઓ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો આફ્રદ નેિા
િરીકે ઓળખાવે છે . પણ ત્યાાં િો પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો અથણ કેવળ સત્યાગ્રહ
જ ગણાવો જોઈએ. એ અથણમાાં ઐતિહાતસક પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસના દાખલા
ઘણા જોવામાાં નહીં આવે. રતશયાના દુખોબોરનો દાખલો ટૉલ્સ્ટૉયે ટાાંકેલો છે .
એ એવા જ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનો એટલે સત્યાગ્રહનો છે . ઈશુ ક્ષિસ્િની પછી
જે જુલમની બરદાસ હજારો ક્ષિસ્િીઓએ કરી િે વખિે પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ
શબ્દનો ઉપયોગ થિો જ ન હિો. એટલે િેઓના જેટલા તનમણળ દાખલા
મળી આવે છે િેમને િો સત્યાગ્રહ િરીકે જ ઓળખાવુ.ાં અને જો એમને
આપણે પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસના નમ ૂના િરીકે ગણીએ િો િો પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ
અને સત્યાગ્રહની વચચે કાંઈ ોેદ ન રહ્યો. આ પ્રકરણનો હેત ુ િો અંગ્રેજી
ોાષામાાં સામાડય રીિે પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસ શબ્દ જે રીિે વપરાય છે િેનાથી
સત્યાગ્રહની કલ્પના િદ્દન જુદી છે એ બિાવવાનો છે .
જેમ પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસનાાં લિણો ગણાવવા જિાાં એ શસ્તિનો ઉપયોગ
કરનારને કોઈ પણ રીિે અડયાય ન થાય િેટલા સારુ મારે ઉપરની
સાવચેિી આપવી પડી છે , િેમ સત્યાગ્રહના ગુણો ગણાવિાાં જેઓ પોિાને
સત્યાગ્રહી નામે ઓળખાવે છે િેઓના િરફથી એ બધા ગુણોનો દાવો હુાં
નથી કરિો એ સ ૂચવવાની પણ જરૂર છે . મારી જાણ બહાર નથી કે ઘણા
સત્યાગ્રહીઓ સત્યાગ્રહના જે ગુણો હુાં નોંધી ગયો છાં િેથી કેવળ અજાણ્યા છે .
ઘણા એમ માને છે કે સત્યાગ્રહ એ નબળાનુાં હતથયાર છે . ઘણાને મોઢેથી મેં
સાાંોળ્્ુાં છે કે સત્યાગ્રહ એ હતથયારબળની િૈયારી છે . પણ મારે ફરીથી કહેવ ુાં
જોઈએ કે મેં સત્યાગ્રહી કેવા ગુણોવાળા જેવામાાં આવયા છે એ નથી બિાવ્ુ,ાં
પણ સત્યાગ્રહની કલ્પનામાાં શુાં ોરે લ ુાં છે અને િે પ્રમાણે સત્યાગ્રહી કેવા
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હોવા જોઈએ એ બિાવવાનો પ્રયત્ન કયો છે . ટાંૂકામાાં, જે શસ્તિનો ઉપયોગ
ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓએ શરૂ કયો િે શસ્તિની સ્પટટ સમજને સારુ, અને િે
શસ્તિ પૈતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડસને નામે ઓળખાિી શસ્તિની સાથે ોેળવી ન દે વામાાં
આવે િેથી, એ શસ્તિનો અથણસ ૂચક શબ્દ શોધવો પડયો, અને િેમાાં િે વખિે
કઈ કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ માનવામાાં આવયો હિો એ બિાવવા પ ૂરિો આ
પ્રકરણનો હેત ુ છે .
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ુ ે શન
૧૪. નવલાયતમાું ડેપ્ર્ટ
ટ્રાડસવાલમાાં ખ ૂની કાયદાની સામે અરજી ઈત્યાફ્રદનાાં જે જે પગલાાં ોરવાાં
જોઈએ િે િો લઈ લીધાાં. ધારાસોાએ ઓરિો તવશેની કલમ કાઢી નાખી.
બાકી ખરડો જેવો બહાર પડયો હિો િેવો જ લગોગ પસાર કયો એમ કહી
શકાય. કોમમાાં એ વખિે િો ઘણી ફ્રહિંમિ હિી અને િેટલો જ એકસાંપ અને
એકમિી હિાાં એટલે કોઈ તનરાશ ન થ્ુ.ાં એમ છિાાં કાયદે સર જે જે પગલાાં
ોરવાનાાં હોય િે િો લેવાાં જ, એ તનિય કાયમ રહ્યો. આ બાબિે ટ્રાડસવાલ
“ક્રાઉનકૉલોની'

હતુ.ાં ક્રાઉનકૉલોનીના શબ્દાથણ સલ્િનિી સાંસ્થાન , એટલે એવુાં

સાંસ્થાન કે જેના કાયદા, વહીવટ વગેરે સારુ વડી સરકાર પસાર કરે િેમાાં
બાદશાહી સાંમતિ કેવળ વયવહાર અને તવવેકને જાળવવાની ખાિર જ
મેળવવાની હોય છે એમ નહીં, પણ પોિાના પ્રધાનમાંડળની સલાહથી
બાદશાહ , જે કાયદા ક્ષિફ્રટશ િાંત્રના તસદ્ધાાંિની તવરુદ્ધ હોય , િેવા કાયદાને
સાંમતિ આપવાનો ઈડકાર કરી શકે , અને એ પ્રમાણે કરવાના પ્રસાંગો પણ
ઘણા મળી આવે. આથી ઊલટુાં , જવાબદાર સિાવાળાાં સાંસ્થાન (એટલે
'ફ્રરસ્પૉસ્ડસબલ

ગવનણમેડટ”)ની ધારાસોા જે કાયદાઓ પસાર કરે િેમાાં

બાદશાહી સાંમતિ મુખ્યત્વે કેવળ તવવેકને સારુ જ લેવાય છે .
ડેપ્્ુટેશન તવલાયિ જાય િો કોમ પોિાની જવાબદારી વધારે સમજે એ
બિાવવાનો બોજો મારે તશર જ રહ્યો હિો. િેથી મેં અમારા માંડળની પાસે
ત્રણ સ ૂચનાઓ રજૂ કરી. એક િો એ કે , જોકે પેલી નાટકશાળાવાળી સોામાાં
પ્રતિિાઓ લેવાઈ હિી િોપણ ફરી પાછી છે વટે મુખ્ય મુખ્ય ફ્રહિંદીઓની
વયસ્તિગિ પ્રતિિા મેળવી લેવી જોઈએ, કે જેથી જો લોકોમાાં કાંઈ પણ શાંકા
આવી હોય અથવા નબળાઈએ ઘર ક્ુું હોય િો ખબર પડી જાય. આ
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સ ૂચના કરવાના સમથણનમાાં મારી એક દલીલ એ હિી કે ડેપ્્ુટેશન
સત્યાગ્રહના બળથી જાય િો તનોણય થઈને જાય અને તનોણયિાથી કોમનો
તનિય તવલાયિમાાં સાંસ્થાનોના અને ફ્રહિંદના વજીરને બિાવી શકે. બીજી એ
કે, ડેપ્્ુટેશનના ખચણનો સાંપ ૂણણ બાંદોબસ્િ પહેલેથી જ થવો જોઈએ. અને
ત્રીજી એ કે, ડેપ્્ુટેશનમાાં થોડામાાં થોડા માણસો જવા જોઈએ. વધારે જવાથી
વધારે કામ થઈ શકે એવી માડયિા ઘણી વાર જોવામાાં આવે છે , િેથી આ
સ ૂચના કરવામાાં આવી હિી. ડેપ્્ુટેશનમાાં જનાર પોિાના માનને ખાિર ન
જાય પણ કેવળ સેવાની ખાિર, એ તવચારને આગળ લાવવો, ખચણ બચાવવુ,ાં
એવી વયવહારદૃષ્ટટ આ સ ૂચનામાાં હિી. એ ત્રણે સ ૂચનાઓ માંજૂર થઈ.
સહીઓ લેવાઈ. ઘણી સહીઓ થઈ. પણ િેમાાં હુાં જોઈ શકયો કે સોામાાં
પ્રતિિા લેનારાઓમાાંથી પણ કેટલાક એવા હિા કે જે સહી આપિાાં
સાંકોચાિા હિા. એક વખિે પ્રતિિા લીધા પછી પચાસ વખિે િે જ ફરી
લેવી પડે િો એમાાં સાંકોચ હોવો જ ન જોઈએ. એમ છિાાં કોને અનુોવ નહીં
હોય કે માણસો તવચારપ ૂવણક પ્રતિિા લીધી હોય િેમાાં પણ મોળા પડે છે
અથવા મોઢેથી લીધેલી પ્રતિિા લખવા જિાાં અકળાય છે ? પૈસા પણ, અંદાજ
કાઢયો હિો િે પ્રમાણે, એકઠા થયા. સૌથી વધારે મુશ્કેલી પ્રતિતનતધઓની
ચટાં ૂ ણીમાાં આવી. મારાંુ નામ િો હત ુાં જ. પણ મારી સાથે કોણ જાય? આમાાં
કતમટીએ ઘણો કાળ કાઢયો. કેટલીયે રાિો વીિી અને સમાજોમાાં જે જે બુરી
આદિો જેવામાાં આવે છે િેનો અનુોવ સાંપ ૂણણ રીિે થયો. કોઈ કહે હુાં એકલો
જ જાઉં એટલે બધાનુાં સમાધાન થાય. એમ કરવાની મેં ચોખ્ખી ના પાડી.
ફ્રહિંદુ-મુસલમાનનો સવાલ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં નહોિો એમ સામાડય રીિે કહી
શકાય ખરાંુ , પણ બ્ન ે કોમ વચચે જરાયે અંિર નહોત ુાં એવો દાવો ન જ કરી
શકાય. અને જો એ ોેદે કદી ઝેરી સ્વરૂપ ન પકડ્ુાં િો િેન ુાં કારણ ત્યાાંના
તવક્ષચત્ર સાંજોગો એ કેટલેક દરજજે ોલે હોઈ શકે પણ િેન ુાં ખરાંુ અને તનતિિ
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કારણ િો એ જ કે આગેવાનોએ એકતનટઠાથી અને તનખાલસપણે પોિાનુાં
કામ ક્ુું અને કોમને દોરી. મારી સલાહ એ પડી કે , મારી સાથે એક
મુસલમાન ગૃહસ્થ હોવા જ જોઈએ, અને બેથી વધારે ની જરૂર નથી, પણ ફ્રહિંદુ
િરફથી તુરિ કહેવામાાં આવ્ુાં કે હુાં િો આખી કોમનો પ્રતિતનતધ ગણાઉં ,
એટલે ફ્રહડદુ િરફથી એક હોવો જ જોઈએ. વળી કોઈ એમ પણ કહે કે એક
કોંકણી મુસલમાન િરફથી, એક મેમણ િરફથી, અને ફ્રહિંદુઓમાાંથી એક
પાટીદાર િરફથી, એક અનાતવલ િરફથી, એમ અનેક જાિના દાવા થયા
કરિા હિા. પણ છે વટે બધા સમજ્યા અને એકમિે તમ. હાજી વજીરઅલ્લી
અને હુાં એમ બે જ જણ ચટાં ૂ ાયા.
હાજી વજીરઅલ્લી અધાણ મલાયીમાાં ગણી શકાય. એમના બાપ ફ્રહિંદી
મુસલમાન અને મા મલાયણ હિી. એમની માદરી જબાન ડચ કહીએ િો
ચાલી શકે. પણ અંગ્રેજી કેળવણી પણ એટલે સુધી લીધેલી કે ડચ અને
અંગ્રેજી બાંને સારી રીિે બોલી શકે. અંગ્રેજીમાાં ોાષણ કરિાાં એમને ક્યાાંય
અટકવુાં ન પડતુ.ાં અખબારોમાાં પત્રો લખવાની આદિ કેળવી હિી.
ટ્રાડસવાલ ક્ષિફ્રટશ ઈષ્ડડયન એસોતસયેશનના મેમ્બર હિા; અને લાાંબા
વખિથી જાહેર કામમાાં ોાગ લેિા આવિા હિા. ફ્રહડદુસ્િાની પણ છૂટથી
બોલી શકિા. એક મલાયી બાઈની સાથે િેમનો તવવાહ થયો હિો અને એને
પફ્રરણામે એમને બહોળી પ્રજા હિી. અમે બાંને તવલાયિ પહોંચયા કે ત ુરિ
કામમાાં જોડાઈ ગયા. પ્રધાનને આપવાની અરજી િો સ્ટીમરમાાં જ ઘડી કાઢી
હિી એ છપાવી નાખી. લોડણ એપ્લ્ગન સાંસ્થાનોના પ્રધાન હિા, લૉડણ મોલીં
ફ્રહિંદી પ્રધાન હિા. અમે ફ્રહિંદના દાદાને મળ્યા. િેમની મારફિે ક્ષિફ્રટશ
કતમટીને મળ્યા. એમને અમારો કેસ સાંોળાવયો અને જણાવ્ુાં કે અમારે િો
બધા પિને સાથે રાખીને કામ લેવાનો તવચાર છે . દાદાોાઈની િો એ
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સલાહ હિી જ. કતમટીને પણ એ બરાબર લાગ્્ુ.ાં એ જ પ્રમાણે સર માંચેરજી
ોાવનગરીને મળ્યા. એમણે પણ ખ ૂબ મદદ કરી. એમની િેમ જ
દાદાોાઈની એ સલાહ હિી કે લોડણ એપ્લ્ગન પાસે જે ડેપ્્ુટેશન જાય િેમાાં
આગેવાન કોઈ િટસ્થ અને જાણીિા એંગ્લો-ઈષ્ડડયન મળે િો સારાંુ , સર
માંચેરજીએ કેટલાાંક નામો પણ સ ૂચવેલાાં. િેમાાં સર લેપલ ક્ષગ્રફ્રફનનુાં નામ હતુ,ાં
વાાંચનારને જણાવવુાં જોઈએ કે આ વખિે સર તવક્ષલયમ તવલ્સન હાંટર િો
હયાિ ન હિા. એ હોિ િો દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓની સ્સ્ થતિ સાથેના
એમના ગાઢ પફ્રરચયને લીધે એ જ આગેવાન થયા હોિ , અથવા િો એમણે
જ કોઈ ઉમરાવ વગન
ણ ા મહાન નેિાને શોધી કાઢયો હોિ.
સર લેપલ ક્ષગ્રફ્રફનને અમે મળ્યા. િેમની રાજ્યનીતિ િો ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં
ચાલિી જાહેર ચળવળોની તવરોધી જ હિી. પણ આ સવાલમાાં િેમને બહુ
રસ આવયો અને તવવેકને ખાિર નહીં પણ ડયાયદૃષ્ટટથી જ આગળપડિો
ોાગ લેવાનુાં િેમણે કબ ૂલ ક્ુ.ું બધાાં કાગક્ષળયાાં વાાંચયાાં અને સવાલથી
માફ્રહિ થયા. અમે બીજા ઍગ્લો-ઈષ્ડડયનોને પણ મળ્યા. આમની સોાના
ઘણા મેમ્બરોને મળ્યા, અને કાંઈ પણ વગ ધરાવનાર એવા બીજા જેટલા
માણસો અમને મળી શકે િે બધાને અમે મળ્યા. લોડણ એપ્લ્ ગનની પાસે
ડેપ્્ુટેશન ગ્ુ.ાં િેમણે બધી હકીકિ ધ્યાનપ ૂવણક સાાંોળી. પોિાની ફ્રદલસોજી
જાહેર કરી. િેની સાથે જ પોિાની મુશ્કેલીઓ બિાવી. છિાાં બની શકે એટલુાં
કરવાનુાં વચન આપ્્ુ.ાં એ જ ડેપ્્ુટેશન લૉડણ મોલને પણ મળ્્ુ.ાં િેમણે પણ
ફ્રદલસોજી બિાવી. િેના ઉદ્દગારોનો સાર હુાં પાછળ આપી ગયો છાં. સર
તવક્ષલયમ વેડરબનણના પ્રયાસથી આમની સોાના ફ્રહિંદુસ્િાનના કારોબારની
સાથે

સાંબધ
ાં

રાખનારા

સોાસદોની

સોા

આમની

સોાના

એક

દીવાનખાનામાાં મળી અને િેઓની પાસે પણ અમારો કેસ યથાશસ્તિ રજૂ
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કયો. એ વેળા આઈફ્રરશ પિના મુખી તમ. રે ડમાંડ હિા. િેથી િેઓને પણ
ૂ માાં આમની સોાના પણ બધા પિના જે જે
અમે ખાસ મળવા ગયા હિા. ટાંક
સોાસદોને મળી શકાય િેઓને અમે મળે લા. તવલાયિની અંદર અમને
કોંગ્રેસની ક્ષિફ્રટશ કતમટીની મદદ િો પુટકળ હિી જ. પણ તવલાયિના
રીિફ્રરવાજ પ્રમાણે િેમાાં િો અમુક પિના અને અમુક મિના જ માણસો
આવે. એમાાં નહીં આવનારા એવા ઘણા હિા કે જેઓ અમારા કામમાાં પ ૂરી
મદદ આપિા હિા. એ બધાને જો એકઠા કરીને આ કામમાાં રોકી શકાય િો
વધારે સારાંુ કામ થઈ શકે એ માડયિાથી અને એ ઈરાદાથી અમે સ્થાયી
સતમતિ નીમવાનો તનિય કયો. બધા પિના માણસોને એ ગમ્્ુ.ાં
દરે ક સાંસ્થાનો આધાર મુખ્યત્વે િેના માંત્રી ઉપર રહે છે . માંત્રી એવો હોવો
જોઈએ કે જેનો એ સાંસ્થાના હેત ુ ઉપર પ ૂરે પ ૂરો તવશ્વાસ હોય , એટલુાં જ નહીં
ુ ી સફળિા મેળવવા સારુ પોિાનો ઘણોખરો વખિ
પણ િેને એ હેતન
આપવાની શસ્તિ હોય અને કામ કરવાની લાયકાિ હોય. તમ. ફ્રરચ જે દક્ષિણ
આફ્રિકાના જ હિા, જે મારી ઓફ્રફસમાાં જ મહેિાગીરી કરિા હિા અને જે આ
વખિે લાંડનમાાં બૅફ્રરસ્ટરનો અભ્યાસ કરિા હિા િેમનામાાં આ બધા ગુણ
હિા. િે તવલાયિમાાં હિા ને આ કામ કરવાની િેમની ઈચછા પણ હિી.
િેથી કતમટી નીમવાની અમે ફ્રહિંમિ કરી શકયા. તવલાયિમાાં અથવા િો
પતિમમાાં એક એવો મારી દૃષ્ટટએ અસભ્ય ફ્રરવાજ છે કે સારાાં સારાાં કામનાાં
મુહિ
ૂ ણ ખાણાને સમયે માંડાય છે . ક્ષિફ્રટશ પ્રધાન પોિાની વાતષિક કારફ્રકદીનુાં
અને ોતવટયના પોિાના વરિારાનુ,ાં આખી દુતનયાનુાં ધ્યાન ખેંચનારાંુ ોાષણ
દર વષે નવમી નવેમ્બરે મેડશન હાઉસ નામના મહાન વેપારીઓના
સ્થાનકમાાં કરે . પ્રધાનમાંડળ વગેરેને લોડણ મેયર િરફથી ખાણાનુાં તનમાંત્રણ
આપવામાાં આવે છે , અને ત્યાાં ખાણુાં થઈ રહ્યા પછી શરાબની બાટલીઓ ખ ૂલે
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અને યજમાન અને અતિતથની િાંદુરસ્િી ઈચછવાને સારુ શરાબ પીવામાાં
આવે. અને આ શુો અથવા િો અશુો (સૌ પોિાની દૃષ્ટટ પ્રમાણે તવશેપણ
ચટાં ૂ ી લેશે) કાયણ ચાલતુાં હોય ત્યારે ોાષણો પણ થાય. િેમાાં બાદશાહી
પ્રધાનમાંડળનો (િાંદુરસ્િીનો આશીવાણદ) 'ટોસ્ટ' પણ દાખલ થાય એ ટોસ્ટના
જવાબમાાં મેં ઉપર જણાવ્ુાં એ મુખ્ય પ્રધાનનુાં મહત્ત્વનુાં ોાષણ કરવામાાં
આવે છે . અને જેમ જાહેરમાાં િેમ જ ખાનગીમાાં જે કોઈની સાથે ખાસ
મસલિ કરવી હોય િો િેને જમવાને નોિરવાનો ફ્રરવાજ હોય છે , અને કોઈ
વેળા જમિાાં જમિાાં િો કોઈ વેળા જમણ પ ૂરુાં થયા બાદ એ મસલિ
છે ડવામાાં આવે છે . અમારે પણ એક વખિ નહીં પણ અનેક વખિ આ
ફ્રરવાજને વશ થવુાં પડ્ુાં હત.ુાં પણ કોઈ વાાંચનાર એવો અથણ ન કરે કે
અમારામાાંના એકેયે અપેય પીધેલ ુાં કે અખાદ્ય ખાધેલ.ુાં એટલે અમે આ પ્રમાણે
એક સવારનાાં નોિરાાં કાઢયાાં, અને િેમાાં બધા મુખ્ય સહાયકોને નોિયાણ,
લગોગ સોએક નોિરાાં મોકલ્યાાં હિાાં. આ ખાણાનુાં તનતમિ સહાયકોનો
ઉપકાર માનવાનુાં અને િેમની તવદાયગીરી લેવાનુાં હત ,ુાં અને સાથે જ સ્થાયી
કતમટી બનાવવાનુાં હતુ.ાં િેમાાં પણ તશરસ્િા મુજબ ખાણા પછી ોાષણો થયાાં,
અને કતમટીની સ્થાપના પણ થઈ. એથી પણ અમારી ફ્રહલચાલને વધારે
જાહેરાિ મળી.
છએક અઠવાફ્રડયાાં આ પ્રમાણે ગાળી અમે દક્ષિણ આફ્રિકા િરફ પાછા
ફયાણ. મફ્રદરા પહોંચિાાં અમને તમ. ફ્રરચનો િાર મળ્યો કે લોડણ એપ્લ્ગને જાહેર
ક્ુું છે કે ટ્રાડસવાલનો એતશયાફ્રટક એતટ નામાંજૂર રાખવાની પ્રધાનમાંડળે
બાદશાહને ોલામણ કરી છે . અમારા હષણન ુાં િો પછી પ ૂછવુાં જ શુાં હોય?
મફ્રદરાથી કેપટાઉન પહોંચિાાં ૧૪-૧૫ ફ્રદવસ લાગે છે એ િો અમે બહુ
ચેનમાાં ગાળ્યા અને ોતવટયમાાં બીજાાં દુ:ખો ટાળવાને સારુ શેખચલ્લી જેવા
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હવાઈ મહેલો બાાંધવા માાંડયા. પણ દે વગતિ ડયારી જ છે . અમારા મહેલો
કેવા ધસી પડયા એ હવે પછીના પ્રકરણમાાં તવચારીશુ.ાં
પણ આ પ્રકરણ પ ૂરુાં કરિાાં પહેલાાં એકબે પતવત્ર સ્મરણ છોડી શકાય
એવાાં નથી. મારે એટલુાં િો કહેવ ુાં જ જોઈએ કે તવલાયિમાાં એક િણ પણ
અમે નકામી િો જવા દીધી જ ન હિી. ઘણા સર્ક્ુણલરો વગેરે મોકલવા એ
બધુાં એકલે હાથે ન થઈ શકે. િેમાાં મદદ ખ ૂબ જોઈએ જ. પૈસા ખચણિાાં
ઘણીખરી મદદ મળી શકે. પણ શુદ્ધ સ્વયાંસેવકની મદદ જેવી એ મદદ ઊગી
નથી નીકળિી એવો મારો ૪૦ વષણનો અનુોવ છે , એમ કહી શકાય.
સદોાગ્યે એવી મદદ અમને મળી. ઘણા ફ્રહિંદી ્ુવકો જે ત્યાાં અભ્યાસ કરિા
હિા િે અમારી આસપાસ વીંટળાઈ રહેિા અને િેમાાંના કેટલાક સાાંજ સવાર, ઈનામની કે નામની આશા રાખ્યા તવના, અમને મદદ દે િા. સરનામાાં
કરવાનુ,ાં નકલો કરવાનુ,ાં ફ્રટફ્રકટ ચોંટાડવાનુાં કે ટપાલે જવાનુાં

–

કાંઈ પણ કામ

પોિાના દરજજાને ન છાજે એવુાં છે એવા બહાનાથી ્ુવકોમાાંથી કોઈએ ન
ક્ુું એવુાં મને યાદ જ નથી. પણ એ બધાને કોરે મ ૂકી દે એવી મદદ કરનાર
એક દક્ષિણ આફ્રિકામાાં મળે લો અંગ્રેજ તમત્ર હિો. િે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં રહેલાાં, િેન ુાં
નામ તસમાંડ્ઝ હતુ.ાં અંગ્રેજીમાાં એક કહેવિ છે કે દે વિાઓ જેઓની ઉપર
વહાલ રાખે છે િેઓને િે પોિાની પાસે વહેલા લઈ જાય છે . ોરજુવાનીમાાં
આ પરદુ:ખોાંજન અંગ્રેજને યમદૂિ લઈ ગયો. પરદુુઃખોાંજન તવશેષણ
વાપરવાનુાં ખાસ કારણ છે . આ ોલો ોાઈ જ્યારે મુબઈમાાં
ાં
હિો ત્યારે , એટલે
૧૮૯૭ની સાલમાાં, મરકીના ફ્રહિંદી દદીઓમાાં બેધડક થઈને રખડેલ, અને
િેઓને િેણે મદદ કરે લ. ચેપી રોગવાળાઓને સહાય કરિાાં મરણનો
લેશમાત્ર પણ ડર ન રાખવો એ િો િેના ખમીરમાાં ઘડાઈ ગયેલ ુાં હતુ.ાં
િેનામાાં જાતિ કે રાં ગદ્વેષનો છાાંટોય ન હિો. િેનો તમજાજ અતિશય સ્વિાંત્ર
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હિો. િેનો એક તસદ્ધાાંિ હિો કે નાના પિ એટલે “માઈનૉફ્રરટી”ની સાથે જ
હમેશાાં સત્ય વસે છે . એ તસદ્ધાાંિને વશ થઈને િે જોહાતનસબગણમાાં મારી િરફ
ખેંચાયેલ, અને તવનોદમાાં મને ઘણી વખિ સાંોળાવેલ ુાં કે જો િમારો પિ
મોટો હોય િો િમે ખચીિ માનજે કે હુાં િમને મુદ્દલ સાથ ન દઉં, કેમ કે
'મેજોફ્રરટી'ના

(મોટા પિના) હાથમાાં સત્ય પણ અસત્યનુાં સ્વરૂપ લઈ લે છે ,

એમ હુાં માનનારો છાં. એનુાં વાચન બહોળુાં હતુ.ાં જોહાતનસબગન
ણ ા એક
કરોડપતિ સર જ્યૉર્જ ફરનનો િે અંગિ તવશ્વાસુ માંત્રી હિો. શૉટણહેડડ
(લધુલેખન) લખવામાાં િે એક્કો હિો. તવલાયિમાાં અમે પહોંચયા ત્યારે િે
અનાયાસે જ આવી પહોંચેલ. મને િેના ઠેકાણાની ખબર ન હિી. પણ અમે
િો જાહેર માણસ રહ્યા એટલે અખબારે ચડેલા, િેથી આ ોલા અંગ્રેજે અમને
શોધી કાઢયા અને જે કાંઈ મદદ બની શકે િે કરવા િૈયારી બિાવી: 'મને
પટાવાળાનુાં કામ સોંપશો િો એ પણ હુાં કરીશ, અને જો શોટણહેડડનો ખપ હોય
િો િો િમે જાણો જ છો કે મારા જેવો કુશળ માણસ િમને બીજે ન જ મળે .'
અમને િો બાંને મદદ જોઈિી હિી. અને આ અંગ્રેજે રાિ અને દહાડો વગર
પૈસે અમારાંુ વૈિરાંુ ક્ુું છે એમ કહવામાાં હુાં લેશમાત્ર અતિશયોસ્તિ નથી
કરિો. રાિના બાર બાર અને એક એક વાગ્યા સુધી િો એ હમેશાાં
ટાઈપરાઈટર ઉપર હોય જ. સાંદેશા લઈ જવા, ટપાલે જવુ,ાં એ પણ તસમાંડ્ઝ
કરે અને બધુાં હસિે મુખે. મને ખબર હિી કે એની કમાણી મફ્રહનાની
લગોગ ૪પ પાઉડડ હિી. પણ એ બધુાં તમત્રો વગેરેને મદદ કરવામાાં એ
વાપરી નાખિો. િેની ઉંમર િે વખિે ત્રીસેક વષણની હશે. પણ િે
અતવવાફ્રહિ રહેલો અને એમ જ જજિંદગી ગાળવા િેણે તવચાર રાખેલો. કાંઈક
પણ લેવા મેં એને ઘણો આગ્રહ કરે લો, પણ એમ કરવાની એણે ચોખ્ખી ના
પાડી. 'જો હુાં આ સેવાનો અવેજ લઉં િો હુાં ધમણભ્રટટ થાઉં' એ િેન ુાં વચન
હત.ુાં મને યાદ છે કે છે લ્લી રાત્રે અમારાંુ બધુાં કામ આટોપિાાં, સામાન વગેરે
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બાાંધિાાં, અમને સવારના ત્રણ વાગેલા. ત્યાાં સુધી િે પણ જાગેલ. અમને
બીજે ફ્રદવસે સ્ટીમર ઉપર વળાવીને જ િે અમારાથી તવખ ૂટો પડયો. એ
તવયોગ બહુ દુ:ખદાયી હિો. પરોપકાર એ ઘઉવણી ચામડીનો જ વારસો
નથી એ મેં િો ઘણે પ્રસાંગે અનુોવેલ ુાં છે .
જાહર કામ કરનારા જુવાતનયાઓને સ ૂચના ખાિર હુાં એ પણ જણાવી
જાઉં કે ડેપ્્ુટેશનના ખચણનો ફ્રહસાબ રાખવાનુાં કામ અમે એટલી બધી
ચોકસાઈથી કરે લ ુાં કે સ્ટીમરોમાાં સોડાવોટર પીધુાં હોય િો િેની જે પહોંચ મળે
િે પણ એટલા પૈસાના ખચણની તનશાની દાખલ સાચવવામાાં આવી હિી. િે
જ પ્રમાણે િારોની પહોંચો. તવગિવાર ફ્રહસાબમાાં પરચ ૂરણ ખચણને નામે એક
પણ રકમ રાખ્યાનુાં મને યાદ નથી. એ ધારો િો ન જ હિો.. “યાદ નથી. ”
એટલુાં ઉમેરવાનુાં કારણ એ જ કે કદાચ ફ્રદવસને અંિે ખચણ માાંડિાાં બેચાર
તશક્ષલિંગ યાદ ન રહ્યા હોય અન પરચ ૂરણ િરીકે માંડાઈ ગયા હોય િો ન કહી
શકાય. િેથી જ અપવાદરૂપે “યાદ નથી.” એ શબ્દો વાપયાણ છે .
આ જજિંદગીમાાં એક વસ્તુ મને ચોખ્ખી જણાઈ છે કે આપણે સમજણા
થઈએ છીએ ત્યારથી જ ટ્રસ્ટી અથવા જવાબદાર બનીએ

,

છીએ. માબાપની

સાથે હોઈએ ત્યાાં સુધી િેઓ જે કાંઈ કામ સોંપે કે પૈસા સોંપે િેનો ફ્રહસાબ
આપણે િેઓને આપવો જ જોઈએ. તવશ્વાસ રાખી િે ન માગે િેથી આપણે
મુતિ નથી થિાાં. આપણે સ્વિાંત્ર રહીએ છીએ ત્યારે સ્ત્રીપુત્રાફ્રદક પ્રત્યે
આપણી જવાબદારી પેદા થાય છે . આપણી કમાણીના માક્ષલક કેવળ આપણે
જ નથી. િેઓ પણ ોાગીદાર છે . િેઓની ખાિર આપણે પાઈએ પાઈનો
ફ્રહસાબ રાખવો જોઈએ. ત્યારે જાહેર જજિંદગીમાાં પડીએ પછીનુાં િો કહેવ ુાં જ
શુ?ાં મેં જો્ુાં છે કે, સ્વયાંસેવકોમાાં એક આદિ પડી જાય છે કે , કેમ જાણે િેઓ
પોિાના હાથમાાં રહેલાાં કામ અથવા નાણાાંનો તવગિવાર ફ્રહસાબ આપવાને
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બાંધાયેલા જ નથી, કેમ કે િેઓ અતવશ્વાસને પાત્ર હોઈ જ ન શકે. આ ઘોર
અિાન જ ગણાય. ફ્રહસાબ રાખવાને અતવશ્વાસ કે તવશ્વાસની સાથે કાાંઈ જ
સાંબધ
ાં નથી. ફ્રહસાબ રાખવો એ જ સ્વિાંત્ર ધમણ છે . િે તવના આપણુાં પોિાનુાં
કામ આપણે જ મેલ ુાં ગણવુાં જોઈએ. અને જે સાંસ્થામાાં આપણે સ્વયાંસેવક
હોઈએ િે સાંસ્થાના નેિા જે ખોટા તવવેકને કે ડરને વશ થઈને ફ્રહસાબ ન
માગે િો િે પણ દોષને પાત્ર છે . કામનો અને પૈસાનો ફ્રહસાબ રાખવાની
પગારદારની જેટલી ફરજ છે િેના કરિાાં બેવડી ફરજ સ્વયાંસેવકની છે , કેમ
કે િેણે િો પોિાનુાં કામ એ જ પગાર માની લીધો છે . આ વસ્તુ બહુ
મહત્ત્વની છે અને સામાડય રીિે એ બાબિ ઉપર ઘણી સાંસ્થાઓમાાં પ ૂરતુાં
ધ્યાન નથી આપવામાાં આવતુાં એમ હુાં જાણુાં છાં. િેથી મેં િેને સારુ આ
પ્રકરણમાાં આટલી જગ્યા રોકવાની ફ્રહિંમિ કરી છે .
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૧પ. વક્ર રાજનીનત અથવા િણણક હર્ષ
કેપટાઉન ઊિરિાાં અને તવશેષમાાં જોહાતનસબગણ પહોંચિાાં અમે જો્ુાં કે
મફ્રદરામાાં અમને મળે લા િારની જે ફ્રકિંમિ અમે આંકી હિી િે ફ્રકિંમિ િેની
નહોિી, િેમાાં મોકલનાર તમ. ફ્રરચનો દોષ ન હિો. િેમણે િો જે પ્રમાણે
કાયદો નામાંજૂર થવા તવશે સાાંોળ્્ુાં િે જ પ્રમાણે િાર કયો. આપણે ઉપર
જો્ુાં કે એ વખિે, એટલે ૧૯૦૬ની સાલમાાં ટ્રાડસવાલ સલ્િનિી સાંસ્થાન
હત,ુાં એવાાં સાંસ્થાનોના એલચીઓ હાંમેશાાં સાંસ્થાનોના પ્રધાનને માફ્રહિગાર
રાખવા તવલાયિમાાં રહે છે . ટ્રાડસવાલની વિી એલચી સર ફ્રરચડણ સોલોમન
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પ્રખ્યાતિ પામેલા વકીલ હિા. ખ ૂની કાયદો નામાંજૂર
કરવાનો ઠરાવ સર ફ્રરચડણ સોલોમનની સાથે મસલિ કરીને લૉડણ એપ્લ્ગને
કરે લો. ૧૯૦૭ના જાડ્ુઆરીની પહેલી િારીખથી ટ્રાડસવાલને જવાબદાર
સિા મળવાની હિી. િેથી લોડણ એપ્લ્ગને સર ફ્રરચડણ સોલોમનને તવશ્વાસ
આપ્યો કે, "આ જ કાયદો જો જવાબદાર ધારાસોામાાં પસાર થશે િો વડી
સરકાર િે નામાંજૂર નહીં કરે , પણ જ્યાાં સુધી ટ્રાડસવાલ સલ્િનિી સાંસ્થાન
ગણાય છે ત્યાાં સુધી આવા ોેદોાવવાળા કાયદાને સારુ વડી સરકાર સીધી
જવાબદાર

ગણાય

છે .

અને

વડી

સરકારના

બાંધારણમાાં

ોેદવાળી

રાજ્યનીતિને સ્થાન નથી અપાત.ુાં િેથી એ તસદ્ધાાંિને માન આપવા ખાિર
મારે હાલ િો આ કાયદો નામાંજૂર રાખવાની જ સલાહ બાદશાહને આપવી
જોઈએ."
આમ નામની ખાિર માત્ર કાયદો રદ થાય અને સાથે ટ્રાડસવાલના
ગોરાઓનુાં પણ કામ થાય િો સર ફ્રરચડણ સોલોમનને કાંઈ હરકિ ન હિી,

–

કેમ હોઈ શકે? આ રાજ્યનીતિને મેં 'વક્ર' તવશેષણથી ઓળખાવી છે . પણ ખરાંુ
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જોિાાં

એનાથી

વધારે

િીખુાં તવશેષણ

વાપરીએ

િોપણ

એ

નીતિ

ચલાવનારાઓને કશો અડયાય ન થાય એવી મારી માડયિા છે . સલ્િનિી
સાંસ્થાનના કાયદાઓ તવશે વડી સરકારની સીધી જવાબદારી છે . િેના
બાંધારણમાાં રાં ગ અને જાતિોેદને સ્થાન નથી. એ બાંને વાિ િો બહુ સુદર
ાં
છે .
જવાબદાર રાજસિા ોોગવિાાં સાંસ્થાનોએ ઘડેલા કાયદા એકાએક વડી
સરકાર રદ ન કરી શકે એ પણ સમજાય એવુાં છે . પણ સાંસ્થાનના
એલચીઓની સાથે છૂપી મસલિો કરવી, િેમને પહેલેથી વડી સરકારના
બાંધારણ તવરુદ્ધના કાયદાઓને નામાંજૂર ન કરવાનુાં વચન આપવુ,ાં એમાાં
જેઓના હક છીનવાિા હોય િેઓના િરફ દગો અને અડયાય નથી? લોડણ
એપ્લ્ગને વચન આપીને ખરાંુ જોિાાં ટ્રાડસવાલના ગોરાઓને િેઓની ફ્રહિંદીઓ
તવરુદ્ધની ફ્રહલચાલ જારી રાખવાનુાં ઉિેજન આપ્્ુાં એમ જ કરવુાં હત ુાં િો ફ્રહિંદી
પ્રતિતનતધઓની સાથે ચોખવટ કરવાની જરૂર હિી. વસ્તુિાએ, જવાબદાર
સાંસ્થાનોના કાયદાને સારુ પણ સલ્િનિ જવાબદાર િો છે જ. ક્ષિફ્રટશ
બાંધારણના મ ૂળ તસદ્ધાાંિો જવાબદાર સાંસ્થાનોએ પણ કબ ૂલ રાખવા જ પડે
છે . જેમ કે, કોઈ પણ જવાબદાર સાંસ્થાનથી કાયદે સર ગુલામગીરીની
પદ્ધતિનો પુનરુદ્ધાર ન કરી શકાય. જો ખ ૂની કાયદો અયોગ્ય છે એમ ધારીને
લોડણ એપ્લ્ગને િે રદ કયો હોય

–

અને એમ ધારીને જ રદ કરી શકાય

–

િો

લોડણ એપ્લ્ગનની ચોખ્ખી ફરજ હિી કે િેણે સર ફ્રરચડણ સોલોમનને ખાનગીમાાં
બોલાવીને એમ કહેવ ુાં જોઈત ુાં હત ુાં કે, આવો અડયાયી કાયદો જવાબદારી
મળ્યા પછી ટ્રાડસવાલની સરકાર નહીં ઘડે, અને જો ઘડે એવો િેમનો
તવચાર હોય િો વડી સરકારે જવાબદારી સોંપવી કે નહીં એ ફરી તવચારવુાં
પડે અથવા િો ફ્રહિંદીઓના હકો પ ૂરા જાળવવાની શરિે જ જવાબદાર સિા
ટ્રાડસવાલને આપવી જોઈિી હિી. આમ કરવાને બદલે લૉડણ એપ્લ્ગને
બહારથી ફ્રહિંદીઓની ફ્રહમાયિ કરવાનો ડોળ કયો, અને િે જ વખિે અંદરથી
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ટ્રાડસવાલ સરકારની ખરે ખર ફ્રહમાયિ કરી, અને જે કાયદો પોિે રદ કયો િે
જ ફરી પસાર કરવા િેને ઉશ્કેરી. આવી વક્ર રાજનીતિનો આ એક જ અથવા
પહેલો દાખલો નથી. ક્ષિફ્રટશ સલ્િનિનો સામાડય અભ્યાસી પણ એવા
બીજા દાખલાઓ યાદ કરી શકે છે .
િેથી જોહાતનસબગણમાાં અમે એક જ વાિ સાાંોળી. લોડણ એપ્લ્ગને અને
વડી સરકારે આપણને છે િયાણ. અમને િો મફ્રદરામાાં જેટલો ઉમાંગ થયો હિો
િેટલી જ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં તનરાશા થઈ. છિાાં આ વક્રિાનુાં િાત્કાક્ષલક
પફ્રરણામ િો એ આવ્ુાં કે કોમમાાં વધારે જુસ્સો ફેલાયો અને સૌ કહેવા
લાગ્યા, "હવે આપણને શી ફ્રફકર છે ? આપણે ક્યાાં વડી સરકારની મદદ ઉપર
ઝૂઝવાનુાં છે ? આપણે િો આપણા બળ ઉપર ને જેને નામે પ્રતિિા લીધેલી છે
િે ઈશ્વરના આશ્રય ઉપર ઝૂઝવુાં છે . અને જો આપણે ખરા રહીશુાં િો વાાંકી
નીતિ પણ સીધી જ થઈ જશે."
ટ્રાડસવાલમાાં જવાબદાર સિા સ્થપાઈ. એ જવાબદાર ધારાસોાનો
પહેલો કાયદો બજેટ હિો, અને બીજો કાયદો ખ ૂની કાયદો અને એક કે બે
શબ્દના ફેરફાર૧ સાથે જેવો એ પ્રથમ ઘડાયો હિો અને પાસ થયો હિો િેવો
જ પાસ થયો. આ શબ્દફેરને કાયદાની સખિીની સાથે કશોયે સાંબધ
ાં ન
હિો. િે િો જેવી હિી િેવી જ કાયમ રહી. એટલે કાયદો રદ થયો હિો, એ
િો કેવળ સ્વપ્નવત થઈ ગ્ુ.ાં ફ્રહિંદી કોમે ફ્રરવાજ મુજબ અરજીઓ વગેરે િો
કયાણ, પણ એ ત ૂટીનો અવાજ કોણ સાાંોળે એમ હત?ુાં એ કાયદા પ્રમાણે નવા
પરવાના લેવાનુાં શરૂ કરવાની િારીખ એ જ વષણ(૧૯૦૭)ની પહેલી ઓગસ્ટ૨
રાખવામાાં આવી હિી. એટલી મુદિ રાખવાનુાં કારણ કોમની ઉપર
મહેરબાની ન હતુ,ાં પણ એ કાયદામાાં ધોરણ પ્રમાણે વડી સરકારની પણ
સાંમતિ હોવી જોઈએ. િેને કાંઈક વખિ જાય. વળી િેના પફ્રરતશટટ પ્રમાણે
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પત્રકો, ચોપડીઓ, પરવાનાઓ વગેરે િૈયાર કરાવવાાં, જુદે જુદે ઠેકાણે
પરવાનાની ઓફ્રફસો ખોલવી વગેરેમાાં પણ વખિ જાય. િેથી એ પાાંચછ
મફ્રહનાની મુદિ ટ્રાડસવાલ સરકારે પોિાની જ સગવડને ખાિર લીધી હિી.
૧. એ ફે રફાર આ હિો : કાયદાની એક કલમમાાં િારીખ નાખેલી હિી; િે િારીખ ફેર િો કરવો જ
જોઈએ. એટલે એ િારીખનો જ માત્ર ફે રફાર કરવામાાં આવયો હિો. ૧૯૦૭ના માચન
ણ ી ૨૧મી િારીખે
એક જ બેઠકમાાં ધારાસોાએ િે કાયદાના બધા તવતધ પ ૂરા કરી િે પસાર કરે લો.
૨. િારીખમાાં આ ફે રફાર છે : એ કાયદો ૧૯૦૭ના જુલાઈની ૧લીથી લાગુ થિો જાહેર કરે લો; અને
ફ્રહિંદીઓએ ૩૧મી જુલાઈ પહેલાાં પરવાના કઢાવવા અરજી કરવી એમ હક
ુ મ હિો.
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૧૬. અહમદ મહમદ કાછણલયા
ડેપ્્ુટેશન તવલાયિ જતુાં હત ુાં ત્યારે , દક્ષિણ આફ્રિકામાાં રહેલા એક અંગ્રેજ
મુસાફરે જ્યારે ટ્રાડસવાલના કાયદાની વાિ મારે મોઢેથી સાાંોળી અને
અમારાંુ તવલાયિ જવાનુાં કારણ પણ સાાંોળ્્ુાં ત્યારે િે બોલી ઊઠયો , "િમે
કૂિરાનો પટ્ટો (ડોગ્સ કૉલર) પહેરવાનો ઈડકાર કરવા માગો છો." આ અંગ્રેજ
ટ્રાડસવાલના પરવાનાને આવુાં નામ આપ્્ુ.ાં પોિાનો પટ્ટા તવશેનો હષણ ને
ફ્રહિંદીઓ પ્રત્યેનો તિરસ્કાર જણાવવા કે પોિાની લાગણી દશાણવવા એ વચન
કહ્ુ,ાં એ હુાં િે વખિે સમજી નહોિો શકયો, અને આજે પણ એ બનાવની નોંધ
લેિાાં કાંઈ તનિય નથી કરી શકિો. કોઈ પણ મનુટયના કહેવાનો િેને
અડયાય થાય એવો અથણ આપણે ન કરવો જોઈએ એ સુનીતિને અનુસરીને
હુાં એમ માની લઉં છાં કે, એ અંગ્રેજે પોિાની લાગણી બિાવવાને જ પેલા
િાદૃશ ક્ષચિાર આપનારા શબ્દો ઉચચારે લા. એ ગળપટ્ટો પહેરવાની િૈયારી
એક િરફથી ટ્રાડસવાલની સરકાર કરી રહી હિી; અને બીજી િરફથી ફ્રહિંદી
કોમ એ પટ્ટો ન પહેરવાનો તનિય કેમ કાયમ રહી શકે અને ટ્રાડસવાલ
સરકારની કુનીતિની સામે પોિે કેમ ઝૂઝી શકે િેની િૈયારીઓ કરી રહી
હિી. તવલાયિ અને ફ્રહિંદુસ્િાનના સહાયકોને પત્ર વગેરે લખવા અને ચાલુ
સ્સ્થતિથી માફ્રહિગાર રાખવા એ કામ િો ચાલી જ રહ્ુાં હત.ુાં પણ
સત્યાગ્રહની લડિ બાહ્યોપચાર ઉપર ઘણો થોડો આધાર રાખે છે . આંિર
ઉપચાર એ જ સત્યાગ્રહમાાં અકસીર ઉપચાર છે . િેથી કોમનાાં બધાાં અંગ
િાજાાં અને ચુસ્િ રહે એ ઉપાયોમાાં જ આગેવાનોનો વખિ જિો હિો.
એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન, સત્યાગ્રહનુાં કામ ક્યા માંડળની મારફિે લેવ ુાં એ,
કોમની સામે ખડો થયો હિો. ટ્રાડસવાલ ક્ષિફ્રટશ ઈષ્ડડયન એસોતસયેશનમાાં
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િો ઘણા સોાસદો હિા. િેની સ્થાપના વખિે સત્યાગ્રહનો જડમ પણ નહોિો
થયો. િે માંડળને એક નહીં પણ અનેક કાયદાઓની સામે હાથ દે વા પડિા
હિા, અને હજુ દે વાના હિા. કાયદાઓની સામે થવા ઉપરાાંિ બીજાાં
રાજદ્વારી, સામાજજક અને એવી જાિનાાં કામ િેને કરવાનાાં હિાાં. વળી એ
માંડળના બધા સોાસદોએ પ્રતિિા લીધી હિી એવુાં પણ ન કહી શકાય. િેની
સાથે િે માંડળને અંગે બહારના જોખમનો પણ તવચાર કરવાની જરૂર હિી.
સત્યાગ્રહની લડિને ટ્રાડસવાલની સરકાર રાજદ્રોહી ગણે િો ? એમ ગણીને એ
લડિને ચલાવનારી સાંસ્થાઓને ગેરકાયદે સર ગણે િો? એ સાંસ્થામાાં રહેલા
જે સત્યાગ્રહી ન હોય િેમનુાં શુ?ાં સત્યાગ્રહની પ ૂવે જેણે પૈસા આપેલા હોય
િેઓના પૈસાનુાં શુ?ાં આ તવચારો પણ કરવા યોગ્ય હિા. છે વટમાાં
સત્યાગ્રહીનો દૃઢ તનિય હિો કે જેઓ અશ્રદ્ધાને લીધે, અશસ્તિને લીધે, કે
બીજાાં ગમે િે કારણસર સત્યાગ્રહમાાં જોડાય નહીં િેઓના પ્રત્યે દ્વેષોાવ ન
રાખવો, એટલુાં જ નહીં, પણ િેઓની સાથે વિણિા સ્નેહોાવમાાં કાંઈ પણ
ફેરફાર ન થવા દે વો અને સત્યાગ્રહ તસવાયની બીજી ફ્રહલચાલોમાાં િેઓની
સાથે સાથે જ કામ કરવુ.ાં
આવી જાિના તવચારોથી એક ચાલુ માંડળની મારફિે સત્યાગ્રહની
ફ્રહલચાલ ન ચલાવવી એ તનિય પર આખી કોમ આવી. બીજાાં માંડળો આપી
શકાય િેટલુાં ઉિેજન આપે. બીજાાં માંડળો પણ સત્યાગ્રહ તસવાયના બીજા જે
જે ઉપાયો ખ ૂની કાયદાની સામે લઈ શકાય િે લે. એથી 'પેતસવ ફ્રરક્ષઝસ્ટડટ
એસોતસયેશન' અથવા સત્યાગ્રહ માંડળ એ નામનુાં નવુાં માંડળ સત્યાગ્રહીઓએ
ઊભુાં ક્ુ.ું અંગ્રેજી નામ ઉપરથી વાાંચનાર સમજી લેશે કે જે વખિે આ નવુાં
માંડળ હસ્િીમાાં આવ્ુાં િે વખિે સત્યાગ્રહ નામની શોધ થઈ ન હિી. જેમ
જેમ વખિ જિો ગયો, િેમ િેમ માલ ૂમ પડ્ુાં કે નોખુાં માંડળ કાઢવાથી દરે ક
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રીિે પ્રજાને ફાયદો જ થયો, અને જો િેમ ન થ્ુાં હોિ િો સત્યાગ્રહની
ફ્રહલચાલને િો કદાચ નુકસાન જ થાિ. આ નવા માંડળમાાં સાંખ્યાબાંધ
સોાસદો થયા અને પ્રજાએ પૈસો પણ છૂટે હાથે ોયો.
મારા અનુોવે મને િો એ જ બિાવ્ુાં છે કે કોઈ પણ ફ્રહલચાલ પૈસાને
અોાવે નથી પડી ોાાંગિી, નથી અટકિી કે નથી તનસ્િેજ થિી. આનો અથણ
એવો નથી કે દુડયવી કોઈ પણ ફ્રહલચાલ પૈસા તવના ચાલી શકે. પણ એનો
અથણ અવશ્ય એ છે કે જ્યાાં ખરા સાંચાલકો હોય છે ત્યાાં પૈસો એની મેળે જ
આવે છે . એથી ઊલટો અનુોવ મને એવો પણ થયો છે કે જે ફ્રહલચાલને
પૈસાની છોળ થઈ પડે છે િે ફ્રહલચાલની િે જ સમયથી અવનતિ શરૂ થાય
છે . અને િેથી મારા અનુોવમાાં િો એક એ તસદ્ધાાંિ પણ આવેલો છે કે , કોઈ
પણ સાવણજતનક સાંસ્થાએ મ ૂડી એકઠી કરીને વયાજથી પોિાનો વહીવટ
ચલાવવો એ પાપ છે એમ કહેિા િો મારી ફ્રહિંમિ નથી ચાલિી. િેથી
અયોગ્ય છે એટલુાં જ કહુાં છાં. સાવણજતનક સાંસ્થાની મ ૂડી એ જનસમુદાય જ છે .
જ્યાાં સુધી િેઓ ઈચછે છે ત્યાાં સુધી જ એવી સાંસ્થાઓ નોવી જોઈએ. મ ૂડી
એકઠી કરી વયાજ ઉપર કામ ચલાવનારી સાંસ્થા સાવણજતનક નથી રહેિી, પણ
સ્વિાંત્ર અને આપમિીલી બની જાય છે . જાહર ટીકાના અંકુશને એ વશ
નથી રહેિી. વયાજ ઉપર ચાલિી અનેક ધાતમિક અને સાંસારી સાંસ્થાઓમાાં
કેટલો બધો સડો પેસી ગયો છે , એ બિાવવાનુાં આ સ્થાન નથી. એ લગોગ
સ્વયાંતસદ્ધ જેવી વાિ છે .
ફરી આપણે મ ૂળ તવષય પર આવીએ. ઝીણી દલીલો કરવાનો અને
નુકિેચીનીઓ શોધવાનો ઈજારો કેવળ વકીલોને ઘેર જ નથી અને નથી
અંગ્રેજી ોણેલા સુધરે લાઓને ત્યાાં. દક્ષિણ આફ્રિકાના અણઘડ ફ્રહિંદીઓ પણ
બહુ જ ઝીણી દલીલો કરી શકે છે એમ મેં જો્ુ.ાં પ્રથમ થયેલો ખ ૂની કાયદો
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રદ થયો એટલે નાટકશાળામાાં લીધેલી પ્રતિિા પ ૂરી થઈ એવી દલીલ
કેટલાકે કાઢી. જેઓ નબળા પડચા હિા િેઓએ િો આ દલીલની છાયામાાં
આશ્રય લીધો. દલીલમાાં કાંઈ વજૂદ ન હત ુાં એમ િો ન જ કહી શકાય. છિાાં
જેઓ કાયદાની સામે કાયદા િરીકે નહીં પણ િે કાયદામાાં રહેલા િત્ત્વની
સામે થયા હિા િેઓની ઉપર િો આ નુકિેચીની કાં ઈ અસર કરી શકે એમ
ન હતુ.ાં આમ છિાાં સલામિીને ખાિર, વધારે જાગૃતિ કરવા ખાિર અને
લોકોમાાં જો કમજોરી આવી ગઈ હોય િો િે કયાાં સુધી આવી ગયેલી છે િે
િપાસી જોવાની ખાિર, ફરીથી પ્રતિિા લેવડાવવી જરૂરી જણાઈ િેથી
ઠેકઠેકાણે સોાઓ ોરી લોકોને પફ્રરસ્સ્થતિ સમજાવવામાાં આવી અને ફરીથી
પ્રતિિાઓ પણ લેવડાવવામાાં આવી. લોકોનો જુસ્સો કાંઈ ઓછો થયો હોય
એવુાં જોવામાાં ન આવ્ુ.ાં
દરમ્યાન જુલાઈ મફ્રહનો નજીક આવિો જિો હિો. એ જ અરસામાાં
ટ્રાડસવાલની રાજધાની તપ્રટોફ્રરયામાાં એક જગી
ાં સોા ોરવાનો ઠરાવ થયો
હિો. બીજાાં શહેરોમાાંથી પ્રતિતનતધઓ પણ નોિરવામાાં આવયા હિા. સોા
તપ્રટોફ્રરયાની મસ્સ્જદના ચોગાનમાાં ખુલ્લામાાં રાખવામાાં આવી હિી. સત્યાગ્રહ
શરૂ થયા પછી સોામાાં માણસો એટલા બધા આવવા લાગ્યા કે કોઈ પણ
મકાનમાાં સોા ોરાવી એ અશક્ય હત.ુાં આખા ટ્રાડસવાલમાાં ફ્રહિંદીઓની વસ્િી
૧૩,૦૦૦થી વધારે ન ગણાય. િેમાાંની દશ હજારથી વધારે િો જોહાતનસબગણ
અને તપ્રટોફ્રરયામાાં જ સમાઈ જાય. િેટલી સાંખ્યામાાંથી પાાંચછ હજાર લોકો
સોામાાં હાજર થાય એ પ્રમાણ દુતનયાના કોઈ પણ ોાગમાાં ઘણુાં જ મોટુાં
અને ઘણુાં સાંિોષકારક ગણી શકાય. સાવણજતનક સત્યાગ્રહની લડિ બીજી
કોઈ શરિે લડી પણ ન શકાય. કેવળ પોિાની જ શસ્તિ ઉપર જે લડિનો
આધાર રહ્યો છે ત્યાાં િે િે તવષયની સાવણજતનક િાલીમ ન અપાઈ હોય િો
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લડિ ચાલી જ ન શકે. િેથી આવી હાજરી એ અમને કામદારોને
નવાઈોરે લી નહોિી લાગિી. અમે પ્રથમથી જ તનિય કરી લીધો હિો કે
જાહેર સોાઓ મેદાનમાાં જ ોરવી, જેથી ખરચ કાંઈ લાગે નહીં અને જગાની
િાંગીને લીધે એક પણ માણસને પાછા ન જવુાં પડે. અહીં એ પણ નોંધવા
યોગ્ય છે કે આ બધી સોાઓ ઘણે ોાગે અત્યાંિ શાાંિ રહેિી. આવનારાઓ
બધુાં ધ્યાનપ ૂવક
ણ સાાંોળિા. કોઈ સોાને છે વાડે ઊોા હોય િે ન સાાંોળે િો
બોલનારને ઊંચા સાદે બોલવાનુાં સ ૂચવે. વાાંચનારને જણાવવાની જરૂર ન
હોવી જોઈએ કે આવી સોાઓમાાં ખુરશીઓ વગેરેની ગોઠવણ િો હોય જ
નહીં. સૌ જમીન ઉપર બેસી જાય. માત્ર પ્રમુખ , બોલનાર અને બેચાર બીજા
પ્રમુખની પડખે બેસી શકે એવો માાંચડો ગોઠવવામાાં આવિો અને િેની ઉપર
એક નાનકડુાં ટેબલ અને બેચાર ખુરશીઓ કે સ્ટૂલ હોય.
આ તપ્રટોફ્રરયાની સોાના પ્રમુખ િરીકે ક્ષિફ્રટશ ઈષ્ડડયન એસોતસયેશનના
હાંગામી પ્રમુખ ્ુસફુ ઈસ્માઈલ તમયાાં હિા. ખ ૂની કાયદાની રૂએ પરવાના
કાઢવાનો વખિ નજીક આવિો હિો , િેથી જેમ ફ્રહિંદીઓ ઘણા જુસ્સાવાળા
છિાાં ક્ષચિંિાતરુ હિા િેમ જનરલ બોથા અને સ્મટ્સ પણ, પોિાની સરકારની
પાસે અમોઘ બળ હોવા છિાાં, ક્ષચિંિાત ુર હિા. એક આખી કોમને બળાત્કારે
નમાવવી એ કોઈને ગમે િો નહીં જ. િેથી જનરલ બોથાએ આ સોામાાં તમ.
હૉષ્સ્કનને અમને સમજાવવા સારુ મોકલ્યા હિા. તમ. હૉષ્સ્કનની ઓળખાણ હુાં
પ્રકરણ ૧૩માાં કરાવી ગયો છાં. સોાએ િેમને વધાવી લીધા. િેમણે પોિાના
ોાષણમાાં કહ્ુ,ાં "હુાં િમારો તમત્ર છાં, એ િમે જાણો છો. મારી લાગણી િમારી
સાથે છે એ કહેવાની જરૂર ન હોય. મારાથી બની શકત ુાં હોય િો હુાં િમારી
માગણી કબ ૂલ કરાવી આપુ,ાં પણ અહીંના સામાડય ગોરાઓના તવરોધ તવશે
મારે કઈ િમને ચેિાવવાનુાં હોય જ નહીં. આજે િમારી પાસે જનરલ
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બોથાનો મોકલ્યો આવયો છાં. જનરલ બોથાએ મને આ સોામાાં આવી િેમનો
સાંદેશો સાંોળાવવાનુાં કહ્ુાં છે . ફ્રહિંદી કોમને માટે િેમને માન છે . કોમની
લાગણીઓ િે સમજે છે . પણ િે કહે છે , 'હુાં લાચાર છાં. ટ્રાડસવાલના બધા
ગોરાઓ કાયદો માગે છે . હુાં પોિે પણ એ કાયદાની જરૂર જોઉં છાં.
ટ્રાડસવાલની સરકારની શસ્તિથી ફ્રહિંદી કોમ વાકેફ છે . આ કાયદામાાં વડી
સરકારની સાંમતિ છે . ફ્રહિંદી કોમે જેટલુાં કરવુાં જોઈએ િેટલુાં ક્ુું ને પોિાનુાં
માન જાળવ્ુાં છે . પણ જ્યારે કોમનો તવરોધ સફળ ન થયો અને કાયદો
પસાર થયો ત્યારે હવે કોમે એ કાયદાને વશ થઈને પોિાની વફાદારી અને
શાાંતિતપ્રયિા સાક્ષબિ કરી દે વાાં જોઈએ. એ કાયદાની રૂએ જે ધારાઓ
ઘડાયેલા છે િેમાાં કાંઈ નાનોસ ૂનો ફેરફાર કરવો હોય િો િે તવશે કોમનુાં કહેવ ુાં
જનરલ સ્મટ્સ ધ્યાનપ ૂવણક સાાંોળશે.'
"હુ ાં

"

આમ સાંદેશો આપી તમ. હૉષ્સ્કને કહ્ુ,ાં

પણ િમને સલાહ આપુાં છાં કે જનરલ બોથાના સાંદેશાને િમે માન આપો.

હુાં જાણુાં છાં કે ટ્રાડસવાલની સરકાર આ કાયદા તવશે મક્કમ છે . િેની સામે
થવુાં એ ોીંિ સાથે માથુાં અફાળવા જેવુાં છે . િમારી કોમ સામે થઈ ખુવાર ન
થાય અને ફોકટ દુ:ખ ન ોોગવે એમ હુાં ઈચછાં છાં." આ ોાષણનો
અિરે અિર િરજુમો મેં કોમને કહી સાંોળાવયો. મારી પોિાની વિી પણ
સાવચેિી આપી. તમ. હૉષ્સ્કન િાળીઓના અવાજ વચચે તવદાય થયા.
ફ્રહિંદીઓનાાં ોાષણો શરૂ થયાાં. આ પ્રકરણના અને ખરાંુ જોિાાં આ
ઈતિહાસના નાયકની ઓળખાણ િો મારે હવે કરાવવી રહી. જે બોલનાર
ઊોા થયા િેમાાં મરહમ
ૂ અહમદ મહમદ કાછક્ષલયા હિા. એમને હુાં િો એક
અસીલ િરીકે અને દુોાતષયા િરીકે ઓળખિો. એઓ અત્યાર સુધી જાહેર
કામમાાં અગ્રેસર થઈને ોાગ નહોિા લેિા. એમનુાં અંગ્રેજી િાન કામચલાઉ
હત,ુાં પણ અનુોવથી એટલે સુધી મેળવી લીધેલ ુાં કે પોિાના તમત્રોને અંગ્રેજ
વકીલોને ત્યાાં લઈ જાય ત્યારે િે પોિે જ દુોાતષયાનુાં કામ કરિા.
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દુોાતષયાપણુાં એ કાંઈ િેમનો ધાંધો ન હિો. એ કામ િો િે તમત્ર િરીકે જ
કરિા. ધાંધો પ્રથમ કાપડની ફેરીનો હિો. અને પાછળથી િેમના ોાઈની
સાથે ોાગમાાં નાનકડા પાયા પર વેપાર કરિા. પોિે સુરિી મેમણ હિા.
સુરિ જજલ્લામાાં િેમનો જડમ થયો હિો. સુરિી મેમણોમાાં િેમની પ્રતિટઠા
સરસ હિી. ગુજરાિીનુાં િાન પણ એવુાં જ હત ,ુાં અનુોવે િેમાાં ખ ૂબ વધારો
કયો હિો. પણ એમની બુદ્ધદ્ધ એટલી બધી િેજ હિી કે ગમે વસ્ત ુ એ ઘણી
સહેલાઈથી સમજી જિા. કેસોની આંટીઓ એવી રીિે ઉકેલી શકિા કે હુાં ઘણી
વેળા આિયણચફ્રકિ થિો. વકીલોની સાથે કાયદાની દલીલ કરિાાં પણ એ
અચકાય નહીં, અને ઘણી વેળા િેમની દલીલમાાં વકીલોને પણ તવચારવા
જેવુાં હોય જ.
બહાદુરી અને એકતનટઠામાાં િેમનાથી ચડી જાય એવા કોઈ પણ માણસનો
અનુોવ મને નથી થયો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં કે નથી થયો ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં. કોમને
અથે િેમણે સવસ્ણ વ હોમ્્ુાં હતુ.ાં મને િેમની સાથે જેટલા પ્રસાંગો પડયા િેમાાં
મેં હમેશાાં િેમને એકવચની િરીકે જાણ્યા છે . પોિે ચુસ્િ મુસલમાન હિા.
સુરિી મેમણ મસ્સ્જદના મુિવલ્લીમાાંના િે પણ એક હિા. પણ િેની સાથે
જ એ ફ્રહિંદુ-મુસલમાન પ્રત્યે સમદશી હિા. મને એવો એક પણ પ્રસાંગ યાદ
નથી કે જેમાાં િેમણે ધમાાઁધપણે અને અયોગ્ય રીિે ફ્રહિંદુ સામે મુસલમાનનો
પિ ખેંચયો હોય. િદ્દન નીડર અને તનટપિપાિી હોવાને લીધે, જરૂરી જણાય
ત્યારે ફ્રહિંદુ-મુસલમાન બાંનેને િેમના દોષ બિાવવામાાં જરાય સાંકોચ ન
કરિા. િેમની સાદાઈ ને િેમનુાં તનરક્ષોમાન અનુકરણ કરવા લાયક હિાાં.
િેમની સાથેના મારા વરસોના ગાઢ પફ્રરચય પછી બાંધાયેલો મારો દૃઢ
અક્ષોપ્રાય છે કે મરહમ
ૂ અહમદ મહમદ કાછક્ષલયા જેવુાં માણસ કોમને મળવુાં
દુલણો છે .
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તપ્રટોફ્રરયાની સોામાાં બોલનારમાાં આ નર પણ એક હિો. િેમણે ઘણુાં જ
ૂ ુ ાં ોાષણ ક્ુ.ું િે બોલ્યા, "આ ખ ૂની કાયદો દરે ક ફ્રહિંદી જાણે છે . િેનો અથણ
ટાંક
આપણે બધા સમજીએ છીએ. તમ. હૉષ્સ્કનનુાં ોાષણ મેં ધ્યાનપ ૂવક
ણ સાોળ્્ુ,ાં
િમે પણ સાાંોળ્્ુાં મારી ઉપર િેની એક જ અસર થઈ છે . હુાં મારા કસમમાાં
વધારે દૃઢ થયો છાં. ટ્રાડસવાલની સરકારની સિા આપણે જાણીએ છીએ.
પણ આ ખ ૂની કાયદાના ડર કરિાાં વધારે ડર આપણને એ શુાં બિાવી શકે
એમ છે ? જેલમાાં નાખશે , આપણો માલ વેચશે, આપણને દે શપાર કરશે, ફાાંસી
દે શે. એ બધુાં સહન થઈ શકે એમ છે , પણ આ કાયદો િો સહન ન જ થાય."
હુાં જોિો હિો કે આ બધુાં બોલિાાં અહમદ મહમદ કાછક્ષલયા ખ ૂબ ઉશ્કેરાિા
જિા હિા. િેમનો ચહેરો લાલ થઈ ગયો હિો. ગળાની અને માથાની રગો
લોહીના જોરથી ઊપસી નીકળી હિી. શરીર કાાંપત ુાં હત.ુાં પોિાના જમણા
હાથનાાં ખુલ્લાાં આંગળાાં ગળા ઉપર ફેરવિાાં િે ગરજી ઊઠયા, "હુાં ખુદાના
કસમ ખાઈને કહુાં છાં કે હુાં કિલ થઈશ, પણ આ કાયદાને વશ નહીં થાઉં
અને હુાં ઈચછાં છાં કે આ સોા પણ એ જ તનિય પર આવે." એમ કહીને િે
બેસી ગયા. માાંચડા ઉપર બેઠેલા કેટલાકનુાં મોઢુાં , ગળા ઉપર જ્યારે િેમણે
આંગળાાં ફેરવયાાં ત્યારે , મલક્ુ,ાં મને સ્મરણ છે િે પ્રમાણે હુાં પણ િેમાાં ોળ્યો.
જેટલુાં બળ કાછક્ષલયા શેઠે પોિાના શબ્દોમાાં મ ૂર્ક્ુાં હત ુાં િેટલુાં િે પોિાની
કરણીમાાં બિાવી શકશે કે નહીં એ તવશે મારા મનમાાં જરા શાંકા હિી. એ
શાંકાનો તવચાર કરાંુ છાં ત્યારે અને એ તવચાર અહીં ઉિારિી વેળા પણ હુાં
શરમાઉં છાં. એ મહાન લડિમાાં જે ઘણાઓએ પોિાની પ્રતિિાનુાં અિરશુઃ
પાલન ક્ુું એ બધામાાં કાછક્ષલયા શેઠ હમેશાાં અગ્રેસર રહ્યા. કોઈ ફ્રદવસે
િેમનો રાં ગ બદલાયેલો મેં જોયો જ નહીં.
સોાએ િો આ ોાષણ િાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધુ.ાં હુાં િેમને
જાણિો હિો િેના કરિાાં બીજા સોાસદો એ વખિે િેમને ઘણા વધારે
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જાણિા હિા, કારણ કે િેઓમાાંના ઘણાને િો એ ચીંથરે વીંટેલ રત્નનો
અંગિ પફ્રરચય હિો. િેઓ જાણિા હિા કે કાછક્ષલયા કરવા ધારે છે િે જ
કરે છે અને જે કહે છે િે કરે છે જ. બીજાાં પણ જુસ્સાદાર ોાષણો થયાાં.
કાછક્ષલયા શેઠના ોાષણને િારવી કાઢ્ુાં છે , કેમ કે િેમની પાછળની
કારફ્રકદીથી એ ોાષણ ોતવટયવાણીરૂપ નીવડ્ુાં જુસ્સાવાળાાં ોાષણ કરનારા
બધાય ટકી ન શકયા. આ પુરુષતસિંહનુાં મરણ, કોમની ધસરી
ાં ૂ
ઊંચકિાાં જ, સન
૧૯૧૮માાં એટલે લડિ થઈ રહ્યા પછી ચાર વરસે થ્ુ.ાં
એમનુાં એક સ્મરણ બીજે ક્યાાંય આવવા સાંોવ નથી એટલે િે પણ અહીં
જ આપી દઉં છાં. વાાંચનાર ટૉલ્સ્ટોય ફામણની વાિ આગળ ઉપર વાાંચશે.
િેમાાં સત્યાગ્રહીઓનાાં કુટુાંબો વસિાાં હિાાં. કેવળ દાખલો બેસાડવાની ખાિર
અને પોિાના દીકરાને પણ સાદો અને પ્રજાસેવક બનાવવાને સારુ િેમણે
િેને એ ફામણમાાં કેળવણી લેવા મોકલ્યો હિો; અને, િેને લીધે જ કહીએ િો
ચાલે, કે બીજાાં મુસલમાન બાળકોને પણ િેમનાાં માબાપોએ ફામણમાાં મોકલ્યાાં
હિાાં. જુવાન કાછક્ષલયાનુાં નામ અલી હત.ુાં િેની ઉંમર િે વખિે ૧૦-૧૨
વરસની હશે. અલી નમ્ર, ચાંચળ ને સત્યવાદી િથા સરળ છોકરો હિો.
કાછક્ષલયા શેઠના પહેલાાં, પણ લડાઈ પછી, િેને પણ ફ્રફરસ્િાઓ ખુદાના
દરબારમાાં લઈ ગયા. જો િે જીવિો રહ્યો હોિ િો પોિાના બાપને જરૂર
શોોાવિ એમ હુાં માનુાં છાં.
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૧૭. પહેલી ફૂટ
૧૯૦૭ના જુલાઈની પહેલી આવી. પરવાના કાઢવાની ઓફ્રફ સો ખ ૂલી.
કોમી હુકમ હિો કે દરે ક ઓફ્રફસને ખુલ્લી રીિે તપકેટ કરવી, એટલે કે ઓફ્રફસે
જવાના રસ્િાઓ પર સ્વયાંસેવકોને રાખવા અને િેઓએ ઓફ્રફસમાાં જનાર
લોકોને સાવધાન કરવા. દરે ક સ્વયાંસેવકને અમુક તનશાની રાખવાની હિી.
અને દરે કને ખાસ તશિણ આપવામાાં આવ્ુાં હત ુાં કે પરવાનો કઢાવનાર કોઈ
પણ ફ્રહિંદીની સાથે િે બેઅદબીથી ન વિે , િે િેન ુાં નામ પ ૂછે ; ન આપે િો
બળાત્કાર કે અતવનય ન કરે . કાયદાને વશ થવાથી થિા નુકસાનનો છાપેલો
ખરડો દરે ક એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસમાાં જનાર ફ્રહિંદીને આપે, િેમાાં શુાં લખ્્ુાં છે િે
સમજાવે, પોલીસની સાથે પણ અદબથી વિે. પોલીસ ગાળ દે , માર મારે િો
શાાંતિથી સહન કરે . માર સહન ન થઈ શકે િો ત્યાાંથી ખસી જાય. પોલીસ
પકડે િો ખુશીથી પકડાઈ જાય. જોહાતનસબગણમાાં એવુાં કાંઈ બને િો મને જ
ખબર આપે. બીજી જગ્યાઓએ િે િે જગ્યાએ તનમાયેલા માંત્રીઓને ખબર
આપે અને િેની સ ૂચના પ્રમાણે કરે . દરે ક ટુકડીનો મુખી તનમાિો. મુખીના
હુકમ પ્રમાણે બીજા પહેરેગીરોએ (તપકેટે) વિણવ.ુાં
આવો અનુોવ કોમને પ્રથમ જ થયો હિો. પહેરેગીર િરીકે બાર વરસ
ઉપરાાંિના બધાને પસદ કરવામાાં આવિા હિા, એટલે બારથી અઢાર વરસ
સુધીના જુવાતનયાઓ પણ સ્વયાંસેવક િરીકે ઘણા નોંધાયા હિા. પણ
સ્થાતનક કામદારોથી અજાણ્યો હોય એવા કોઈ માણસને લેવામાાં આવિો જ
નહીં. આટલી ચોકસી ઉપરાાંિ દરે ક સોામાાં અને બીજી રીિે લોકોને
જણાવવામાાં આવતુાં હતુાં કે જેને નુકસાનના ોયથી કે બીજા કાંઈ પણ
કારણસર નવો પરવાનો કાઢવાની ઈચછા હોય , પણ તપકટનો ડર લાગે, િેને
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આગેવાન િરફથી એક સ્વયાંસેવક સોંપવામાાં આવશે, કે જે િેની સાથે જઈને
િેને એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસમાાં મ ૂકી આવશે, અને િેન ુાં કામ પ ૂરુાં થયે િેને પાછો
સ્વયાંસેવકોની બહાર વળાવી આવશે. આ સહીસલામિીનો કેટલાકે લાો
પણ લીધો હિો. સ્વયાંસેવકોએ દરે ક જગ્યાએ કામ અતિશય ઉમાંગથી કરે લ.ુાં
િેઓ સદાય પોિાના કાયણમાાં ચપળ અને જાગ્રિ રહેિા. સામાડય રીિે એમ
કહી શકાય કે પોલીસની પજવણી બહુ ન હિી. કોઈ કોઈ વખિે એવી
પજવણી થિી િેને સ્વયાંસેવકો સહી લેિા.
આ કામમાાં સ્વયાંસેવકોએ હાસ્યરસ પણ રે ડયો હિો. િેમાાં કોઈ કોઈ
વખિ પોલીસ સુધ્ધાાં ોળિી. પોિાનો વખિ આનાંદમાાં ગાળવાને સારુ
સ્વયાંસેવકો અનેક પ્રકારના ટુચકાઓ શોધી કાઢિા. એક વખિ રસ્િો
રોકવાને બહાને રાહદારીના ધારાની રૂએ િેમને પકડવામાાં આવયા હિા.
ત્યાાંના સત્યાગ્રહમાાં અસહકાર ન હિો. િેથી અદાલિોમાાં બચાવ ન કરાય
એવો તનયમ ન હિો. જોકે કોમી પૈસા ખરચીને વકીલ રાખી બચાવ ન
કરાય એવો સામાડય તનયમ િો રાખવામાાં આવયો હિો. આ સ્વયાંસેવકોને
અદાલિે તનરપરાધી ઠરાવી છોડી મ ૂકયા હિા. િેથી વળી િેઓનો જુસ્સો
વધ્યો.
આમ જોકે જાહેરમાાં અને સ્વયાંસેવકો િરફથી પરવાનો કઢાવવા ઈચછિા
ફ્રહિંદીઓ પ્રત્યે કશો અતવવેક કે બળાત્કાર નહોિો થિો , છિાાં મારે એટલુાં
કબ ૂલ કરવુાં પડશે કે લડિને અંગે એવી પણ એક ટોળી ઊોી થઈ હિી કે
જેનુાં કામ, સ્વયાંસેવક બડયા તવના, છૂપી રીિે, પરવાનો કઢાવનારને
મારપીટની ધમકી આપવાનુાં કે િેને બીજી રીિે નુતસાન પહોંચાડવાનુાં હતુ.ાં
આ દુ:ખદ હત.ુાં આની ખબર પડિાાં એ અટકાવવાને સારુ ખ ૂબ ચાાંપિા
ઉપાયો લેવામાાં આવયા. પફ્રરણામે ધમકી આપવાનુાં લગોગ નાબ ૂદ થ્ુ,ાં
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પણ િેનો જડમ ૂળથી નાશ ન થયો. ધમકીની અસર રહી ગઈ, અને એટલે
અંશે લડિને નુતસાન થ્ુાં એ હુાં જોઈ શક્યો. જેઓને બીક લાગિી હિી
િેમણે તરુ િ જ સરકારી રિણ શોધ્્ુાં અને િે મળ્્ુ,ાં આમ કોમમાાં ઝેર
દાખલ થ્ુાં અને જેઓ નબળા હિા િે વધારે નબળા બડયા. આથી ઝેરને
પોષણ મળ્્ુ,ાં કારણ કે નબળાઈનો સ્વોાવ વેર વાળવાનો હોય જ છે .
આ ધમકીની અસર ઘણી જ થોડી હિી. પણ જાહેર પ્રજામિની, િેમ જ
સ્વયાંસેવકોની હાજરીને લીધે પરવાનો કઢાવનારનાાં નામ કોમમાાં જાહેર થશે ,
એ બે વસ્તુની અસર ઘણી ઊંડી પડી. ખ ૂની કાયદાને વશ થવુાં સારાંુ છે એમ
માનનાર િો એક પણ ફ્રહિંદીને હુાં જાણિો નથી. જે ગયા િે કેવળ દુ:ખ કે
નુકસાન સહન કરવાની પોિાની અશસ્તિને લીધે. િેથી એ જિાાં શરમાયા.
એક િરફથી શરમ અને બીજી િરફથી મોટા વેપારવાળા ફ્રહિંદીઓને
પોિાના વેપારને નુકસાન પહોંચવાનો ોય
નીકળવાનો

કેટલાક

આગેવાન

ફ્રહિંદીઓએ

–

એ બે મુશ્કેલીઓમાાંથી

રસ્િો

શોધ્યો.

એતશયાફ્રટક

ઓફ્રફસની સાથે િેઓએ ગોઠવણ કરી કે િેઓને એક ખાનગી મકાનમાાં અને
િે પણ રાિના નવદસ વાગ્યા પછી એતશયાફ્રટક અમલદાર જઈને પરવાના
કાઢી આપે. િેઓની ગણિરી હિી કે , આમ થાય િો કેટલાક વખિ સુધી િો
િેઓ ખ ૂની કાયદાને િાબે થયાની કોઈને ખબર જ નહીં પડે, અને િેઓ પોિે
આગેવાન રહ્યા એટલે િેઓનુાં જોઈને બીજા પણ કાયદાને વશ થશે, એટલે
કાંઈ નહીં િોયે શરમનો ોાર િો ઓછો થશે જ; પાછળથી વાિ જાહેરમાાં
આવે િેની ક્ષચિંિા નહીં. પણ સ્વયાંસેવકોની ચોતસાઈ એટલી બધી સખિ હિી
કે, પળે પળની ખબર કોમને પડિી. એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસમાાં પણ એવા િો કોઈ
હોય જ કે જે સત્યાગ્રહીઓને આવી જાિની ખબર આપે. બીજા વળી નબળા
છિાાં એવા હોય કે આગેવાનોનુાં કાયદાને શરણ થવુાં સહન ન કરી શકે, અને
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જો િેઓ મક્કમ રહે િો પોિે પણ રહીં શકે એવા સદોાવથી સત્યાગ્રહીઓને
ખબર આપી દે . આમ એક વાર આવી ચોતસાઈને લીધે કોમને તુરિ ખબર
મળી કે અમુક રાતત્રએ અમુક દુકાનમાાં અમુક માણસો પરવાના કઢાવવાના
છે ; િેથી એવો ઈરાદો રાખનારાને કોમે પ્રથમ િો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કયો.
એ દુકાનની ચોકી પણ કરી. પણ માણસ પોિાની નબળાઈને ક્યાાં સુધી
દબાવી શકે ? રાિના દસ-અક્ષગયાર વાગ્યે આ પ્રમાણે કેટલાક આગેવાનોએ
પરવાના કઢાવયા અને એકસ ૂત્ર ચાલિી વાાંસળીમાાં એક ફૂટ પડી. બીજે જ
ફ્રદવસે એ નામો પણ કોમે પ્રકટ કયાણ. પણ શરમનેય હદ હોય છે . સ્વાથણ
જ્યારે સામો આવીને ઊોો રહે છે , ત્યારે શરમ વગેરે કામ નથી આવિાાં અને
માણસ લથડી પડે છે . આ પહેલી ફૂટને અંગે ધીમે ધીમે પાાંચસોએક
માણસોએ પરવાના લીધા. કેટલાક ફ્રદવસ સુધી િો પરવાના કાઢવાનુાં કામ
ખાનગી મકાનોમાાં જ ચાલ્્ુ.ાં પણ જેમ જેમ શરમ મોળી પડિી ગઈ િેમ
િેમ આ પાાંચસોમાાંના કેટલાક જાહેર રીિે પણ પોિાનાાં નામ નોંધાવવા
એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસમાાં ગયા.
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૧૮. પહેલો સત્યાગ્રહી કે દી
અથાગ પ્રયત્ન કયાણ પછી જ્યારે એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસને પ૦૦થી વધારે
નામ ન મળી શકયાાં ત્યારે કોઈકને પણ પકડવા જોઈએ એ તનિય પર
એતશયાફ્રટક અમલદારો આવયા. વાાંચનાર જતમિસ્ટન નામ જાણે છે . ત્યાાં ઘણા
ફ્રહિંદીઓ રહેિા હિા. િેમાાં રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિ કરીને એક ફ્રહિંદી પણ હિો. િે
દે ખાવમાાં બહાદુર જેવો અને વાચાળ હિો, થોડાઘણા શ્લોક પણ જાણિો
હિો. ઉિર ફ્રહિંદુસ્િાનનો એટલે રામાયણના દુહા-ચોપાઈ િો જાણે જ, અને
પાંફ્રડિ કહેવાય િેથી લોકોમાાં િેની પ્રતિટઠા પણ હિી. િે ણે ોાષણો ઠેકઠેકાણે
કયાણ. અને ોાષણોમાાં એ ખ ૂબ જુસ્સો રે ડી શકિો. ત્યાાંના કેટલાક
તવઘ્નેનસાંિોષી ફ્રહિંદીઓએ એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસને જણાવ્ુાં કે જો રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિને પકડવામાાં આવે િો જતમિસ્ટનના ઘણા ફ્રહિંદીઓ એતશયાફ્રટક
ઓફ્રફસમાાંથી પરવાના લે. રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિને પકડવાને સારુ આ લાલચને
વશ થયા તવના િે ઓફ્રફસનો અમલદાર ન જ રહી શકે. રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિ
પકડાયા. આવી જાિનો આ પહેલો જ કેસ હોવાથી સરકારમાાં િેમ જ કોમમાાં
ખ ૂબ ખળોળાટ થયો. રામસુદ
ાં ર પાંફ્રડિ જેને માત્ર જતમિસ્ટન જ જાણત ુાં હતુાં
િેને એક િણમાાં આખુાં આફ્રિકા જાણતુાં થ્ુ.ાં એક મહાન પુરુષનો કેસ
ચાલિો હોય અને બધાની નજર િેની ોણી વળે િેમ સૌની નજર રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિ િરફ વળી. કોઈ પણ જાિનો સુલેહ જાળવવાનો બાંદોબસ્િ રાખવાની
સરકારને જરૂર ન હિી. છિાાં િેવો બાંદોબસ્િ પણ કયો. અદાલિમાાં પણ
રામસુદ
ાં ર કોમનો એક પ્રતિતનતધ છે અને સામાડય ગુનેગાર નથી એવી રીિે
િેનો આદર થયો. અદાલિ ઉત્સુક ફ્રહિંદીઓથી ોરાઈ ગઈ હિી. રામસુદરને
ાં
એક મફ્રહનાની સાદી જેલ મળી. િેને જોહાતનસબગણની જેલમાાં રાખવામાાં
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આવયો હિો. િેને સારુ ્ુરોતપયન વોડણમાાં અલગ કોટડી હિી. િેને મળવામાાં
જરાયે મુશ્કેલી નહોિી આવિી. બહારથી ખાવાનુાં જવા દે િા હિા અને કોમ
િરફથી હાંમેશાાં સુદ
ાં ર ખાણુાં પકાવીને મોકલવામાાં આવતુાં હત.ુાં િે જે ઈચછે િે
પ ૂરુાં પાડવામાાં આવતુાં હતુ.ાં કોમે િેની જેલનો ફ્રદવસ ોારે ધામધ ૂમથી
ઊજવયો. કોઈ હિાશ ન થ્ુાં પણ ઉત્સાહ વધ્યો. જેલ જવાને સેંકડો રાજી
હિા. એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસની આશા ફળીભ ૂિ ન થઈ. જતમિસ્ટનના ફ્રહિંદી પણ
પરવાનો લેવા ન ગયા. ફાયદો કોમને જ મળ્યો. મફ્રહનો પ ૂરો થયો.
રામસુદ
ાં ર છૂટયા અને વાજિેગાજિે સરઘસમાાં િેમને જ્યાાં સોા ોરવાનુાં
મુકરર ક્ુું હત ુાં ત્યાાં લઈ ગયા. ઉત્સાહપ ૂવક
ાં
ણ ોાષણો થયાાં. રામસુદરને
ફૂલના હારોથી ઢાાંકી દીધા. સ્વયાંસેવકોએ િેમને િેમના માનમાાં તમજબાની
આપી, અને સેંકડો ફ્રહિંદીઓ, આપણે પણ જેલમાાં ગયા હોિ િો કેવ ુાં સારાંુ એમ
માનિા, રામસુદ
ાં ર પાંફ્રડિનો મીઠો દ્વેષ કરવા લાગ્યા.
પણ રામસુદ
ાં ર ફૂટી બદામ નીવડયા. િેન ુાં જોર ખોટી સિીના જેવુાં હતુ.ાં
એક મફ્રહનાની જેલમાાંથી નીકળી શકાય િેમ િો હત ુાં જ નહીં. કેમ કે િેન ુાં
પકડાવુાં અનાયાસે થ્ુાં હતુાં જેલમાાં િો બહાર નહીં િેટલી સાહેબી િેણે
ોોગવી હિી. છિાાં છૂટો ફરનાર અને વળી વયસની માણસ જેલના
એકાાંિવાસની, અને અનેક પ્રકારના ખોરાક મળવા છિાાં, ત્યાાં રહેલા સાંયમની
બરદાસ ન કરી શકે. એવુાં રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિનુાં થ્ુ.ાં કોમની અને જેલના
અમલદારોની ોારે ખુશામિ ોોગવયા છિાાં િેને જેલ કડવી લાગી. અને
િેણે ટ્રાડસવાલને અને લડિને છે લ્લી સલામ કરી રાિ લીધી. દરે ક કોમમાાં
ખેલાડીઓ િો હોય જ છે અને જેમ કોમમાાં િેમ લડિમાાં. િેઓ રામસુદરની
ાં
રગેરગ જાણિા હિા. પણ િેનાથી પણ કોમનો કાંઈક અથણ સરે છે એમ
સમજીને િેઓએ રામસુદ
ાં ર પાંફ્રડિનો છૂપો રહેલો ઈતિહાસ મને િેન ુાં પોકળ
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ઊઘડયા પહેલાાં કોઈ ફ્રદવસ જાણવા દીધો જ નહીં. પાછળથી મને માલ ૂમ
પડ્ુાં કે રામસુદ
ાં ર િો પોિાની ક્ષગરમીટ પ ૂરી કયાણ તવના ોાગી આવેલ
ક્ષગરમીફ્રટયો હિો િેના ક્ષગરમીફ્રટયા હોવાની કાંઈ એબ નથી. લડિને અતિશય
શોોાવનાર િો ક્ષગરમીફ્રટયા જ હિા, એ વાાંચનાર છે વટે જોશે. લડિ
જીિવામાાં પણ િેઓનો મોટામાાં મોટો ફ્રહસ્સો હિો. ક્ષગરમીટમાાંથી ોાગી
નીકળવુાં એ જરૂર દોષ હિો.
પણ રામસુદ
ાં રનો આખો ઈતિહાસ િેની એબ બિાવવાને સારુ મેં નથી
ટાાંક્યો, પણ િેમાાં જે રહસ્ય રહેલ ુાં છે એ બિાવવાને અથણ જ એ ઈતિહાસ
દાખલ કયો છે . દરે ક શુદ્ધ લડિના આગેવાનોની ફરજ છે કે િેઓએ શુદ્ધ
માણસોને જ શુદ્ધ લડિમાાં દાખલ કરવા જોઈએ. પણ ગમે િેવી સાવચેિી
રાખિાાં છિાાં અશુદ્ધ માણસોને અટકાવી નથી શકાિાાં. એમ છિાાં સાંચાલકો
નીડર અને સાચા હોય, િો અશુદ્ધ માણસોના અજાણપણે દાખલ થઈ જવાથી
લડિને છે વટે નુતસાન નથી પહોંચત.ુાં રામસુદર
ાં
પાંફ્રડિનુાં પોિ કળા્ુ,ાં એટલે
િેની ફ્રકિંમિ ન રહી. િે િો ક્ષબચારો પાંફ્રડિ મટી કેવળ રામસુદર
ાં
જ રહ્યો.
કોમ િેને ભ ૂલી ગઈ, લડિને િો જોર જ મળ્્ુ,ાં લડિને તનતમિે ોોગવાયેલી
જેલ જમે ખાિામાાંથી બાિલ ન થઈ , િેના જેલ જવાથી જે જોર આવ્ુાં િે િો
કાયમ રહ્ુ,ાં અને િેના દાખલાથી બીજા નબળા માણસો પોિાની મેળે
લડિમાાંથી સરી ગયા. આવી નબળાઈના બીજા કે ટલાક દાખલાઓ પણ
બડયા ખરા. િેનો ઈતિહાસ હુાં નામઠામ સફ્રહિ આપવા ધારિો નથી. એ
આપવાથી કાંઈ અથણ સરે િેમ નથી. કોમની નબળાઈ-સબળાઈ બધી
વાાંચનારના ધ્યાન બહાર ન રહી શકે , િેથી એટલુાં કહી દે વાની જરૂર છે કે,
રામસુદ
ાં ર િે એક જ રામસુદ
ાં ર ન હિા, પણ મેં એમ જો્ુાં કે બધા
રામસુદ
ાં રોએ લડિની િો સેવા જ કરી.
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વાાંચનાર રામસુદ
ાં રનો દોષ ન જુએ. આ જગિમાાં મનુટયમાત્ર અપ ૂણણ છે .
કોઈની અપ ૂણણિા તવશેષ જોવામાાં આવે છે , ત્યારે આપણે િેન ુાં આંગળીચીંધણુાં
કરીએ છીએ. વાસ્િતવક રીિે એ ભ ૂલ છે . રામસુદર
ાં
કાાંઈ જાણી જોઈને
નબળો નહીં બડયો. માણસ પોિાના સ્વોાવની દશા બદલી શકે, િેના ઉપર
અંકુશ મ ૂકી શકે, પણ િેને જડમ ૂળથી કોણ કાઢી શકે? જગિકિાણએ એટલી
સ્વિાંત્રિા િેને આપી જ નથી. વાઘ જો િેની ચામડીની તવક્ષચત્રિા બદલી
શકે િો મનુટય પોિાના સ્વોાવની તવક્ષચત્રિા બદલી શકે , ોાગી જવા છિાાં
પણ રામસુદ
ાં રને પોિાની નબળાઈને સારુ કેટલો પિાિાપ થયો હશે એ
આપણને કેમ ખબર પડે? અથવા િેન ુાં ોાગી જવુાં એ જ િેના પિાિાપનો
એક સબળ પુરાવો ન ગણાય? જો િે બેશરમ હોય િો િેને ોાગવાની શી
જરૂર હિી? પરવાનો કઢાવીને ખ ૂની કાયદાની રૂએ િે હમેશાાં જેલમુતિ રહી
શકિ, એટલુાં જ નહીં, પણ િેણે ધા્ુું હોિ િો એતશયાફ્રટક ઓફ્રફસનો દલાલ
બનીને બીજાઓને ોમાવી શકિ અને સરકારનો માનીિો પણ થઈ શકિ.
એવુાં કરવાને બદલે પોિાની નબળાઈ કોમને બિાવિાાં શરમાવાથી િેણે મોં
છપાવ્ુાં અને એમ કરીને પણ િેણે સેવા જ કરી એવો ઉદાર અથણ આપણે
કેમ ન કરીએ?
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૧૯. ‘ઇન્ન્ડયન ઓપીનનયન’
સત્યાગ્રહની લડિમાાં બહારનાાં અને અંદરનાાં બધાાં સાધનો વાાંચનારની
પાસે મ ૂકવાનાાંછે, િેથી ‘ઇષ્ડડયન ઓપીતનયન’ નામનુાં જે સાપ્િાફ્રહક દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં હજુ નીકળ્યા કરે છે િેની ઓળખાણ પણ કરાવવાની જરૂર છે .
દક્ષિણ

આફ્રિકામાાં પહેલ ુાં ફ્રહિંદી

છાપખાનુાં કાઢવાનો

જશ

મદનજજિ

વયાવહાફ્રરક નામના ગુજરાિી ગૃહસ્થને છે . એ છાપખાનુાં થોડાાં વરસ સુધી
મુસીબિો વચચે ચલાવયા બાદ િેમણે એક છાપુાં કાઢવાનો પણ ઈરાદો કયો.
િેમણે મરહમ
મનસુખલાલ નાજરની અને મારી સલાહ લીધી. છાપુાં
ૂ
ડરબનમાાં નીકળ્્ુ.ાં મનસુખલાલ નાજર ક્ષબનપગારી અતધપતિ થયા.
છાપામાાં પ્રથમથી જ ખોટ આવવા લાગી. છે વટે, િેમાાં કામ કરનારાઓને
ોાગીદાર અથવા ોાગીદાર જેવા બનાવી, એક ખેિર ડરબનથી િેર માઈલ
છે ટે એક સુદ
ાં ર ટેકરી પર આવેલ ુાં છે . િેની પદાખેન ુાં રે લવેસ્ટેશન ખેિરથી
ત્રણ માઈલ છે ટે છે , અને િેન ુાં નામ ફ્રફતનતસ છે . છાપાનુાં નામ પ્રથમથી જ
‘ઇષ્ડડયન ઓપીતનયન’ છે . એક વેળા િે અંગ્રેજી, ગુજરાિી, િાતમલ અને
ફ્રહિંદીમાાં પ્રકટ થત ુાં હતુ.ાં િાતમલ અને ફ્રહિંદીનો બોજો દરે ક રીિે વધારે
લાગવાથી, ખેિર ઉપર રહે એવા િાતમલ અને ફ્રહિંદી લેખકો ન મળવાથી,
અને િેનાાં લખાણો ઉપર અંકુશ નહીં રહી શકવાથી એ બે તવોાગ બાંધ
કરવામાાં આવયા અને અંગ્રેજી િથા ગુજરાિી ચાલુ રાખવામાાં આવયા.
સત્યાગ્રહની લડાઈ શરૂ થઇ ત્યારે આ પ્રમાણે છાપુાં ચાલત ુાં હત.ુાં િેમાાં
સાંસ્થાવાસીઓમાાં ગુજરાિી, ફ્રહિંદી, િાતમલ અને અંગ્રેજી એમ બધા હિા.
મનસુખલાલ નાજરના અકાલ મ ૃત્્ુ પછી એક અંગ્રેજ તમત્ર હબણટ ફ્રકચન
અતધપતિ રહેલા. ત્યાર પછી ોલા પાદરી મરહમ
ૂ જોસેફ ડોક૧ પણ થોડો
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વખિ સુધી હિા. હેનરી પોલાક િો ઘણાાં વષણ સુધી અતધપતિ રહેલા. આ
અખબારની મારફિે કોમને દરે ક અઠવાફ્રડયે સાંપ ૂણણ ખબર આપવાનુાં કામ
સારી રીિે બની શકતુાં હત.ુાં અંગ્રેજી તવોાગ મારફિે, જેઓ ગુજરાિી ન
જાણિા હોય એવા ફ્રહિંદીઓને, થોડીઘણી લડિની કેળવણી મળિી; અને
ફ્રહિંદુસ્િાન, તવલાયિ િેમ જ દક્ષિણ આફ્રિકના અંગ્રેજોને સારુ િો ‘ઇષ્ડડયન
ઓપીતનયન’ એક સાપ્િાફ્રહક ખબરપત્રની ગરજ સારત.ુાં મારી એવી માડયિા
છે કે આંિફ્રરક બળ ઉપર જે લડિનો મુખ્ય આધાર હોય િે લડિ અખબાર
તવના લડી શકાય; પણ એની સાથે મારો એ અનુોવ પણ છે કે ‘ઇષ્ડડયન
ઓપીતનયન’ની હસ્િીથી જે સગવડો મળી હિી, જે કેળવણી કોમને
સહેલાઈથી આપી શકાિી હિી, જે ખબરો દુતનયામાાં જ્યાાં જ્યાાં ફ્રહિંદીઓ વસે
છે ત્યાાં ત્યાાં બધે ફેલાવી શકાિી હિી, િે બીજી રીિે કદાચ ન જ બની શકિ,
િેથી એટલુાં િો ચોકકસ કહી શકાય કે લડિ લડવાનાાં સાધનોમાાં 'ઈષ્ડડયન
ઓપીતનયન' એ પણ એક બહુ ઉપયોગી અને પ્રબળ સાધન હત.ુાં
જેમ કોમમાાં લડિને અંગે અને અનુોવો લેિાાં લેિાાં પફ્રરવિણનો થયાાં
િેમ જ

'ઈષ્ડડયન

ઓપીતનયન'માાં પણ બડ્ુ.ાં એ અખબારમાાં પ્રથમ

જાહેરખબરો લેવામાાં આવિી. છાપખાનાને અંગે બહારનુાં પરચ ૂરણ છાપવાનુાં
કામ લેવામાાં આવતુ.ાં મેં જો્ુાં કે એ બાંને કામમાાં સારામાાં સારા માણસોને
રોકવા પડિા હિા. જાહેરખબરો લેવી જ િો પછી કઈ લેવી અને કઈ ન
લેવી એનો તવચાર કરવામાાં હમેશાાં ધમણસકાં ટો પેદા થિાાં. વળી અમુક
જાહેરખબર ન લેવાનો તવચાર થાય ને છિાાં જાહેરખબર આપનાર કોમનો
આગેવાન હોય, િેને દુ:ખ લગાડવાના ોયથી પણ ન લેવા યોગ્ય
જાહેરખબર લેવાની લાલચમાાં ફસાવુાં પડે. જાહેરખબરો મેળવવામાાં અને
િેનાાં દામ વસ ૂલ કરવામાાં સારામાાં સારા માણસનો વખિ જાય અને
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ખુશામિો કરવી પડે િે નોખુ.ાં અને સાથે એ પણ તવચાર આવયો કે જે છાપુાં
કમાઈને અથે નહીં પણ કેવળ કોમની સેવાને અથે ચાલત ુાં હોય િો િે સેવા
જબરદસ્િીથી નહીં થવી જોઈએ, પણ કોમ ઈચછે િો જ થવી જોઈએ. અને
કોમની ઈચછાનો ચોખ્ખો પુરાવો િો એ જ ગણાય કે કામ ઘટિી સાંખ્યામાાં
ઘરાક થઈ િેન ુાં ખચણ ઉપાડી લે. વળી એમ પણ તવચા્ુું કે છાપાને ચલાવવા
સારુ, માતસક ખચણ કાઢવામાાં, થોડા વેપારીઓને સેવાોાવને નામે પોિાની
જાહરખબરો આપવા સમજાવવા, િેના કરિાાં કોમના આમવગણને છાપુાં
લેવાની ફરજ સમજાવવી, એ લલચાવનાર અને લલચાનાર બ્ન ે સારુ કેટલી
બધી સુદ
ાં ર કેળવણી થઈ પડે ? તવચાર થયો અને ત ુરિ અમલમાાં મ ૂકયો.
પફ્રરણામ એ આવ્ુાં કે જેઓ જાહેરખબર વગેરેની ોાાંજગડમાાં પડયા હિા
િેઓ અખબાર સારાંુ બનાવવાની મહેનિમાાં ગથ
ાં ૂ ાયા. કોમ િરિ સમજી ગઈ
કે “ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'ની માક્ષલકી અને િે ચલાવવાની જવાબદારી બ્ન ે
િેને હસ્િક રહ્યાાં. અમે બધા કામદારો તનતિિ થયા. કોમ છાપુાં માગે િો
પ ૂરે પ ૂરી મહનિ કરી છૂટવા જેટલી જ ફ્રફકર અમારે વેઠવી રહી, અને હરકોઈ
ફ્રહિંદીને િેની બાાંય પકડી 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન' લેવાનુાં કહેિાાં શરમ િો ન
જ રહી, એટલુાં જ નહીં, પણ કહેવ ુાં એ અમે ધમણ સમજવા લાગ્યા. 'ઈષ્ડડયન
ઓપીતનયન'નાાં આંિફ્રરક બળ અને સ્વરૂપ પણ ફયાણ અને એ એક મહાશસ્તિ
થઈ પડ્ુ.ાં િેની સામાડય ઘરાકી ૧૨૦૦-૧૫૦૦ સુધી હિી િે ફ્રદવસે ફ્રદવસે
વધવા લાગી. િેનો દર વધારવો પડયો હિો િેમ છિાાં લડાઈએ જ્યારે ઉગ્ર
સ્વરૂપ પકડ્ુાં િે વખિે ૩,પ૦૦ નકલો સુધી ગ્રાહક વધ્યા હિા. 'ઈષ્ડડયન
ઓપીતનયન'નો વાચકવગણ વધારે માાં વધારે ર૦,૦૦૦ ગણી શકાય, િેમાાં
૩,૦૦૦ ઉપરાાંિ નકલોનુાં ખપવુાં એ અજાયબીોરે લો ફેલાવો ગણી શકાય.
કોમે એ વખિે એ છાપુાં એટલે સુધી પોિાનુાં કરી મ ૂર્ક્ુાં હત ુાં કે જો ધારે લે
વખિે િેની નકલો જોહાતનસબગમ
ણ ાાં ન પહોંચી હોય િો મારી ઉપર
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ફફ્રરયાદની ધાડ

આવેલી જ હોય.

ઘણે ોાગે રતવવારે

સવારે

એ

જોહાતનસબગણમાાં પહોંચત.ુાં મને ખબર છે કે ઘણા માણસો છાપુાં આવે ત્યારે
પ્રથમ કામ પહેલેથી િે છે લ્લે સુધી િેનો ગુજરાિી ોાગ વાાંચી લેવાનુાં કરે .
એક જણ વાાંચે અને પાાંચ પાંદર િેને વીંટાઈને બેઠા હોય િે સાાંોળે . આપણે
ગરીબ રહ્યા એટલે કેટલાાંક એ છાપુાં ોાગમાાં પણ લેિા.
છાપખાનાને અંગે પરચ ૂરણ કામ નહીં લેવા તવશે પણ હુાં લખી ગયો. િે
બાંધ કરવાનાાં કારણો પણ ઘણે ોાગે જાહરખબરના જેવાાં જ હિાાં. અને િે
બાંધ કરવાથી બીબાાં ગોઠવનારાનો જે વખિ બચયો િેનો ઉપયોગ છાપખાના
મારફિે પુસ્િકો પ્રગટ કરવામાાં થયો. અને એ પ્રવ ૃતિમાાં ધન મેળવવાનો
હેત ુ ન હિો એમ કોમ જાણિી હિી. અને પુસ્િકો કેવળ લડિને મદદરૂપે જ
છપાિાાં હિાાં િેથી પુસ્િકોનો ઉઠાવ પણ સારી રીિે થવા લાગ્યો. આમ છાપુાં
અને છાપખાનુાં બાંનેએ લડિમાાં ફાળો ોયો. અને સત્યાગ્રહની જડ જેમ જેમ
કોમમાાં બાઝિી ગઈ િેમ િેમ છાપાાંની અને છાપખાનાની, સત્યાગ્રહની
દૃષ્ટટએ, નૈતિક પ્રગતિ પણ થિી ગઈ એમ સ્પટટ રીિે જોઈ શકાત ુાં હત.ુાં
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૨૦. પકડાપકડી
રામસુદ
ાં રનુાં પકડાવુાં સરકારને મદદગાર ન બડ્ુાં એ આપણે જોઈ ગયા.
બીજી િરફથી કોમ એકસાસે ઉત્સાહમાાં આગળ જવા લાગી, એ પણ
અમલદારો જોઈ રહ્યા.

'ઈષ્ડડયન

ઓપીતનયન'નાાં લખાણો એતશયાફ્રટક

ખાિાના અમલદારો િો ધ્યાનપ ૂવક
ણ વાાંચિાાં જ હિા. લડિને અંગે કાંઈ પણ
વાિ છૂપી િો રાખવામાાં આવિી ન હિી. કોમની નબળાઈ-સબળાઈ બધુાં
શત્રુ, તમત્ર કે ઉદાસી જે કોઈ જોવા ઈચછે િે એ અખબારમાાંથી જોઈ શકિા ,
કામદારો પ્રથમથી જ શીખી ગયા હિા કે જે લડિમાાં ખોટુાં કરવાનુાં કાંઈ છે જ
નહીં, જ્યાાં ફરે બ અથવા ચાલાકીને અવકાશ જ નથી, અને જેમાાં બળ હોય િો
જ જીિવાનુાં છે , િેમાાં છૂપુાં રાખવાનુાં કાંઈ હોય જ નહીં. કોમનો સ્વાથણ જ એ
સ ૂચવે કે નબળાઈરૂપી રોગ નાબ ૂદ કરવો હોય િો નબળાઈની પરીિા કરી
િેને બરોબર પ્રકટ કરવો. છાપુાં એવા જ ધોરણથી ચાલે છે એમ જયારે
અમલદારોએ જો્ુાં ત્યારે િે િેઓને સારુ ફ્રહિંદી કોમના ચાલુ ઈતિહાસની
આરસીરૂપ થઈ પડ્ુ,ાં અને િેથી િેઓએ તવચા્ુું કે જ્યાાં સુધી અમુક
આગેવાનોને િે નહીં પકડે ત્યાાં સુધી લડિનુાં બળ ત ૂટવાનુાં જ નથી. િેથી
૧૯૦૭ના ફ્રડસેમ્બરમાાં કેટલાક આગેવાનોને કોટણમાાં હાજર થવાની નોફ્રટસ
મળી. આવી નોફ્રટસ આપવામાાં અમલદારોએ સભ્યિા વાપરે લી એમ મારે
કબ ૂલ કરવુાં જોઈએ. િેઓ ધારિ િો આગેવાનોને વૉરાં ટથી પકડી શકિ.
િેમ કરવાને બદલે હાજર રહેવાની નોફ્રટસો આપી અમલદારોએ સભ્યિાની
સાથે પોિાનો તવશ્વાસ પણ જાહેર કયો કે આગેવાનો પકડાવાને િત્પર છે .
મુકરર કરે લે ફ્રદવસે નોફ્રટસ મળી હિી. િેઓ કોરટમાાં હાજર થયા.૧
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આમાાં તવીન નામના સખસ જોહાતનસબગણમાાં વસિા ચીની લોકોના
પ્રમુખ હિા. જોહાતનસબગણમાાં િેઓની વસ્િી ૩૦૦-૪૦૦ માણસોની હશે.
િેઓ બધા વેપાર કે ઝીણીમોટી ખેિીનુાં કામ કરિા. ફ્રહિંદુસ્િાન ખેિીને સારુ
પ્રખ્યાિ મુલક છે , પણ મારી માડયિા છે કે જેટલે દરજજે ચીનના લોકોએ
ખેિીને આગળ વધારી છે િેટલે દરજજે આપણે નથી પહોંચયા. અમેફ્રરકા
વગેરે દે શમાાં ખેિીની આધુતનક પ્રગતિ થયેલી છે એનુાં વણન
ણ થઈ જ ન શકે.
િેમ પતિમની ખેિીને હુાં હજુ અખિરારૂપે માનુાં છાં. પણ ચીન િો આપણા
જેવો જ પ્રાચીન દે શ છે અને ત્યાાં પ્રાચીન જમાનાથી જ ખેિી કેળવવામાાં
આવેલી છે . િેથી ચીન અને ફ્રહિંદુસ્િાન વચચે સરખામણી કરીને આપણે કાંઈ
શીખી શકીએ છીએ. જોહાતનસબગણના ચીનાઓની ખેિી જોઈને અને િેઓની
વાિો સાાંોળીને મને એમ લાગ્્ુાં કે ચીનાઓનાાં િાન અને ઉદ્યમ આપણા
કરિાાં બહુ વધારે છે . જયાાં આપણે જમીનને પડિર ગણી િેનો કાંઈ ઉપયોગ
નથી કરિા ત્યાાં ચીનાઓ, પોિાના જુદાાં જુદાાં ખેિરોના સ ૂક્ષ્મિાનને લીધે ,
સારા પાક ઉપજાવી શકે છે .
આ ઉદ્યોગી અને ચતુર કોમને પણ ખ ૂની કાયદો લાગુ થિો હિો. િેથી
િેઓએ લડિમાાં ફ્રહિંદીઓની સાથે જોડાવાનુાં યોગ્ય ધા્ુ.ું એમ છિાાં શરૂથી િે
આખર સુધી બાંને કોમનો બધો વહીવટ વગેરે િદ્દન અલગ રહ્યાાં. બાંને
પોિપોિાની સાંસ્થાઓની મારફિે લડી રહ્યા હિા. િેથી શુો પફ્રરણામ એ
આવ્ુાં કે, જ્યાાં સુધી બાંને કોમ ટકી રહે ત્યાાં સુધી બેઉને લાો થાય, પણ જો
એક પડે િો બીજીને કાંઈ નુતસાનનુાં કારણ રહે નહીં, પડવાનુાં િો હોય જ
નહીં. છે વટે ચીનાઓ િો ઘણા પડી ગયા હિા, કેમ કે િેમના પ્રમુખે િેમને
દગો દીધેલો. પ્રમુખ કાયદાને વશ િો ન થયા, પણ એક ફ્રદવસે મને કોઈએ
ખબર આપી કે પ્રમુખ િો ફ્રહસાબફ્રકિાબ આપ્યા તવના નાસી ગયા છે .
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સરદાર ગયા પછી અનુયાયીઓએ ટકી રહેવ ુાં હાંમેશાાં મુશ્કેલ િો હોય જ છે ,
અને િેમાાં વળી સરદારમાાં કાંઈ મેલ જેવામાાં આવે ત્યારે િો બમણી તનરાશા
ઉત્પ્ન  થાય છે . પણ જ્યારે પકડાપકડી શરૂ થઈ ગઈ ત્યારે િો ચીનાઓ
અતિશય જોરમાાં હિા. િેઓમાાંથી િો ોાગ્યે કોઈએ પરવાના કઢાવયા હોય.
િેથી જેમ ફ્રહિંદી આગેવાનોને પકડયા િેમ ચીનાઓના કિાણહિાણ તમ. તવીનને
પણ પકડવામાાં આવયા. કેટલાક વખિ સુધી િો િેણે બહુ સારાંુ કામ કરે લ ુાં
એમ કહી શકાય.
પકડાયેલાઓમાાંથી બીજા જે આગેવાનની ઓળખાણ આ સ્થળે કરાવવા
ઈચછાં છાં િે થાંબી નાયડુ , થાંબી નાયડુ એ િાતમલ હિા. િેમનો જડમ
મોરીતશયસમાાં થયેલો. પણ માબાપ મદ્રાસ ઈલાકામાાંથી આજીતવકા માટે
મોરીતશયસ ગયેલાાં. થાંબી નાયડુ સામાડય વેપારી હિા. તનશાળની કેળવણી
કાંઈ જ નહીં એમ કહી શકાય. પણ અનુોવિાન ઊંચા પ્રકારનુાં અંગ્રેજી ઘણી
સારી

રીિે

બોલીલખી

શકે , જોકે

ોાષા

બોલવામાાં અને

લખવામાાં

ોાષાશાસ્ત્રીની દૃષ્ટટએ િેમાાં દોષ જણાય, િાતમલનુાં િાન પણ અનુોવથી જ
ુ ન
ુ ુાં પણ ઠીક
મેળવેલ.ુાં ફ્રહિંદુસ્િાની પણ સારી રીિે સમજે અને બોલે, િેલગ
ુ ુ ક્ષલતપ મુદ્દલ ન જાણે મોરીતશયસની ોાષા , જે
િાન, જોકે ફ્રહિંદી અથવા િેલગ
ક્રીઓલને નામે ઓળખાય છે અને જે અપભ્રટટ િેંચ ગણી શકાય, િે ોાષાનુાં
ઘણુાં સારાંુ િાન થાંબી નાયડુને હત,ુાં આટલી ોાષાઓનુાં વયાવહાફ્રરક િાન
દક્ષિણના ફ્રહિંદીઓમાાં હોવુાં એ અપવાદરૂપે ન હતુ.ાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં સેંકડો
ફ્રહિંદીઓ આ બધી ોાષાઓનુાં સામાડય િાન ધરાવનારા જોવામાાં આવશે.
વળી આ બધી સાથે હબસીની ોાપાનુાં િાન િો હોય જ. આ બધુાં ોાષાિાન
િેઓ અનાયાસે મેળવે છે અને મેળવી શકે છે . િેન ુાં કારણ મેં િો એ જો્ુાં કે
પરોાષાની મારફિે કે ળવણી લઈને િેઓનાાં મગજ થાકી ગયેલાાં નથી
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હોિાાં. િેઓની યાદશસ્તિ િીવ્ર હોય છે , અને િે િે ોાષાના માણસોની સાથે
બોલીબોલીને અને અવલોકન કરીને જ િેઓ જુદી જુદી ોાષાનુાં િાન મેળવે
છે , િેમાાં િેઓના મગજને બહુ િસ્દી નથી પડિી, પણ મગજના આવા
સહેલા વયાયામથી બુદ્ધદ્ધ સ્વાોાતવક રીિે ખીલી નીકળે છે . એવુાં જ થાંોી
નાયડુન ુાં થ્ુાં હતુ.ાં િેની બુદ્ધદ્ધ ઘણી િીવ્ર હિી. નવા નવા પ્રશ્નો ઘણી
ચપળિાથી સમજી લે. િેની હાજરજવાબી આિયણ પમાડે. ફ્રહિંદુસ્િાન ન
જોયેલ ુાં છિાાં ફ્રહિંદુસ્િાન ઉપર િેમને અગાધ પ્રેમ હિો. સ્વદે શાક્ષોમાન િેમની
રગે રગે વયાપી રહ્ુાં હતુ.ાં િેમની દૃઢિા િેમના ચહેરામાાં ક્ષચિરાયેલી હિી.
િેમના શરીરનો બાાંધો ઘણો મજબ ૂિ અને કસાયેલો હિો. મહેનિ કરિાાં
થાકે જ નહીં. ખુરશીએ બેસી આગેવાની કરવી હોય િો એ પદને શોોાવી
શકે, અને એટલી જ સ્વાોાતવક રીિે હેલકરીનુાં કામ પણ કરે . સફ્રરયામ
રસ્િેથી બોજો ઊંચકી જિાાં થાંબી નાયડુ જરાય શરમાય નહીં. મહેનિ કરવી
હોય ત્યારે રાિફ્રદવસનો ોેદ જાણે જ નહીં. અને કોમને અથે સવણસ્વ
હોમવામાાં સૌની સાથે હરીફાઈ કરી શકે. જો થાંબી નાયડુ હદ કરિાાં વધારે
સાહતસક ન હોિ અને િેમનામાાં ક્રોધ ન હોિ, િો અત્યારે એ વીરપુરુષ
ટ્રાડસવાલમાાં કાછક્ષલયાની ગેરહાજરીમાાં કોમની આગેવાની સહેજે લઈ શકિ.
ટ્રાડસવાલની લડિ ચાલી ત્યાાં સુધી િેના ક્રોધનુાં તવપરીિ પફ્રર ણામ આવી
નહોત ુાં શર્ક્ુ.ાં અને િેનામાાં જે અમ ૂલ્ય ગુણો હિા િે જવાફ્રહરોની માફક
ચળકી રહ્યા હિા. પણ પાછળથી મેં જાણ્્ુાં કે િેનો ક્રોધ અને સાહતસકિા
િેનાાં પ્રબળ શત્રુ નીવડયાાં છે અને િેણે િેના ગુણોને ઢાાંકી દીધા છે . િે ગમે
િેમ હો, પણ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહની લડિમાાં થાંબી નાયડુન ુાં નામ
હાંમેશાાં પહેલા વગણમાાં જ રહશે.
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અમારે બધાને અદાલિમાાં સાથે જ હાજર થવાનુાં હત.ુાં પણ બધાના કેસ
નોખા નોખા ચલાવવામાાં આવયા હિા. અમારે કોઈને કાંઈ બચાવ કરવાનો
િો હિો જ નહીં. સૌએ પોિાના ગુના કબ ૂલ કરવાના હિા. મેં કોટણની પાસે
કાંઈ એકરાર પણ રજૂ નહોિો કયો. તવચારપ ૂવણક અને ધમણ સમજીને જ હુાં
ખ ૂની કાયદાની સામે થયેલો છાં અને િેને સારુ સજા મળે એ સહન કરવામાાં
માન સમજીશ, એવા ોાવાથન
ણ ુાં જ હુાં બોલ્યો હિો. બે માસની આસાન કેદની
સજા થઈ. જે અદાલિમાાં હુાં સેંકડો વખિ વકીલ િરીકે ઊોો રહેલો,
વકીલમાંડળની સાથે બેસિો, િે આજે િહોમિદારના પીંજરામાાં ખડો છાં, એ
તવચાર કાંઈક તવક્ષચત્ર લાગ્યો ખરો. પણ એટલુાં િો મને બરાબર યાદ છે કે
વકીલમાંડળની બેઠકમાાં બેસવામાાં જે કાંઈ માન મેં માડ્ુાં હશે િેના કરિાાં
અપરાધીના પીંજરામાાં ઊોા રહેવામાાં મેં ઘણુાં વધારે માન માડ્ુ.ાં િેમાાં
દાખલ થિાાં લેશમાત્ર પણ િોો થયાનુાં મને સ્મરણ નથી. અદાલિમાાં િો
સેંકડો ફ્રહિંદી ોાઈઓ, વકીલો, તમત્રો વગેરેની સમિ હુાં ઊોો હિો. જેવી સજા
સાંોળાવવામાાં આવી કે િરિ કેદીઓને લઈ જવાને દરવાજેથી લઈ જિાાં
પહેલાાં જ્યાાં કેદીઓને રાખવામાાં આવે છે ત્યાાં મને એક તસપાઈ લઈ ગયો.૨
િે વખિે મેં બધુાં મારી આસપાસ સ ૂમસામ જો્ુ.ાં કેદીઓને બેસવાનો
એક બાાંકડો હિો ત્યાાં બેસવાનુાં કહી પોલીસ અમલદાર દરવાજે બાંધ કરીને
ચાલિો થયો. અહીં મને િોો થયો ખરો. હુાં ઊંડા તવચારમાાં પડી ગયો. ક્યાાં
ઘરબાર ! ક્યાાં વકીલાિ ! ક્યાાં સોાઓ ! એ બધુાં શુાં સ્વપ્નવત અને આજે હુાં
કેદી ! બે મફ્રહનામાાં શુાં થશે? બે મફ્રહના પ ૂરા કાઢવા જ પડશે ? લોકો થોકબાંધ
પોિાનાાં વચન પ્રમાણે ચાલ્યા આવે િો બે મફ્રહના કાઢવા જ શેના પડે? પણ
જે ન જ આવે િો બે મફ્રહના કેટલા બધા લાાંબા જશે?
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આ અને આવા તવચારો લખાવિાાં મને જેટલો વખિ લાગે છે િેના
સોમા ોાગનો વખિ પણ આવિાાં નહીં લાગેલો. એ તવચારો આવયા િેવો જ
હુાં શરમાયો. આ કેટલુાં બધુાં તમથ્યાક્ષોમાન! હુાં િો જેલને મહેલ ગણાવનારો!
ખ ૂની કાયદાની સામે થિાાં જે સહન કરવુાં પડે િે દુ:ખ નહીં પણ સુખ ગણાવુાં
જોઈએ, િેની સામે થિાાં જાનમાલ વગેરેન ુાં અપણણ કરવુાં એ િો સત્યાગ્રહમાાં
તવલાસ ગણાવો જોઈએ, એ બધુાં િાન આજે કયાાં ચાલ્્ુાં ગ્ુ?ાં એ તવચાર
આવિાાંની સાથે જ હુાં અક્કડ બની ગયો અને મારી મ ૂખાણઈ િરફ હસવા
લાગ્યો. બીજા ોાઈઓને કેવી કેદ મળશે ? િેઓને પણ મારી સાથે જ રાખશે
કે કેમ? એ બધા વયાવહાફ્રરક તવચારોમાાં પડી ગયો. એ બધી ોાાંજગડ કરાંુ છાં
િેવામાાં દરવાજો ખ ૂલ્યો, પોલીસ અમલદારે મને િેની પાછળ જવા
ફરમાવ્ુ.ાં હુાં ચાલ્યો પછી મને આગળ કયો, િે પાછળ ચાલ્યો અને મને
જેલની પીંજરગાડી આગળ લઈ ગયો અને િેમાાં બેસી જવાનુાં કહ્ુ.ાં મને
જોહાતનસબગણની જેલ િરફ હાાંકી ગયા.
જેલમાાં લઈ ગયા ત્યાાં મારાાં કપડાાં ઉિરાવયાાં. મને ખબર હિી કે જેલમાાં
કેદીઓને નગ્ન કરવામાાં આવે છે . બધાનો તનિય હિો કે, જેલના ધારાઓ
જયાાં સુધી વયસ્તિગિ અપમાન કરનારા ન હોય અથવા ધમણતવરુદ્ધ ન હોય
ત્યાાં સુધી િેને ઇરાદાપ ૂવણક માન આપવાનુાં છે , એવો અમે સત્યાગ્રહીનો ધમણ
માડયો હિો. જે કપડાાં પહરવાને મળ્યાાં િે બહુ મેલાાં હિાાં. એ પહેરવાાં િો
જરાયે ન ગમ્યાાં. એ પહેરિાાં અને મનને વાળિાાં દુ:ખ થ્ુ,ાં પણ મેલની
કેટલીક બરદાસ કરવી પડશે એમ સમજી મન ઉપર અંકુશ રાખ્યો. નામઠામ
નોંધી મને એક તવશાળ ઓરડીમાાં લઈ ગયા. થોડો વખિ ત્યાાં રહ્યો િેટલામાાં
મારા સાથીઓ પણ હસિાબોલિા આવી પહોંચયા અને મારી પાછળ િેઓનો
કેસ કેવી રીિે ચાલ્યો અને શુાં થ્ુાં એ િેઓએ કહી સાંોળાવ્ુ.ાં મારો કેસ થઈ
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ગયા પછી લોકોએ કાળા વાવટા હાથમાાં ઝાલીને સરઘસ કાઢેલ,ુાં કોઈક
ઉશ્કેરાયેલા પણ ખરા, પોલીસ વચમાાં પડેલી, બેચારને માર પણ પડયો,
એટલુાં જાણી શકયો. અને બધાયને એક જ જેલમાાં અને એક જ કોટડીમાાં
રાખ્યા િેથી અમે બધા ખ ૂબ રાજી થયા.
છએક વાગ્યા એટલે અમારો દરવાજો બાંધ કરવામાાં આવયો. ત્યાાંની
જેલની કોટડીના દરવાજામાાં સક્ષળયા વગેરે હોિા નથી. છે ક ઊંચે દીવાલમાાં
એક નાનુાં જાક્ષળ્ુાં હવાને સારુ રાખવામાાં આવે છે . એટલે અમે િો તિજોરીમાાં
પુરાયા એવુાં લાગ્્ુ,ાં વાાંચનાર જોશે કે જે આદરસત્કાર જેલ અતધકારીઓએ
રામસુદ
ાં રનો કયો હિો િેવો કાંઈ અમારો ન કયો. એમાાં નવાઈ પણ ન હોય.
રામસુદ
ાં ર એ પહેલા સત્યાગ્રહી કેદી. એથી સિાતધકારીઓને પ ૂરુાં ોાન પણ
ન હોય કે કઈ રીિે િેની સાથે વિણવ ુાં જોઈએ. અમારી િો પહેલેથી જ ઠીક
સાંખ્યા ગણાય અને બીજાઓને પકડવાનો ઈરાદો િો હિો જ, િેથી અમને
હબસી જેલખાનામાાં રાખવામાાં આવયા. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં તવોાગ જ બે હોય
છે

:

ગોરા અને કાળા (હબસી), અને ફ્રહિંદી કેદીની ગણિરી પણ હબસી

તવોાગમાાં જ થાય છે . મારા સાથીઓને પણ મારા જેટલી જ અને સાદી જેલ
હિી. સવાર પડ્ુાં એટલે અમને માલ ૂમ પડ્ુાં કે સાદી કેદવાળાને પોિાનો
પોશાક પહેરી રાખવાનો હક હોય છે અને િે ન પહેરવા ઇચછે િો સાદી
કેદવાળાને સારુ જે ખાસ પોશાક હોય છે િે આપવામાાં આવે છે . અમે તનિય
કયો હિો કે ઘરનો પોશાક પહેરવો એ અયોગ્ય જ છે અને જેલનો જ પહેરવો
એ શોોે. એ અમે અતધકારીઓને જણાવી દીધુ.ાં િેથી અમને સાદી કેદવાળા
હબસી કેદીઓનો પોશાક આપવામાાં આવયો. પણ એવી સાદી કેદવાળા સેંકડો
કેદી દક્ષિણ આફ્રિકાની કેદમાાં હોિા જ નથી. િેથી જ્યારે બીજા સાદી
કેદવાળા ફ્રહિંદીઓ આવવા લાગ્યા ત્યારે સાદી કેદનાાં કપડાાં જેલમાાં ખ ૂટી
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પડયાાં! અમારે િે તવશે કાંઈ િકરાર કરવાની હિી જ નહીં, િેથી અમે
મજૂરીવાળા કેદીઓનાાં કપડાાં પહરવામાાં આનાકાની ન કરી. કેટલાક જે
પાછળથી આવયા િેઓએ એવાાં કપડાાં પહેરવાને બદલે પોિાનાાં જ પહેરી
રાખવાનુાં પસાંદ ક્ુ,ું એ મને ઠીક િો ન લાગ્્ુ,ાં પણ એ બાબિમાાં આગ્રહ
કરવો એ દુરસ્િ ન જણા્ુ.ાં
બીજા કે ત્રીજા ફ્રદવસથી જ સત્યાગ્રહી કેદીઓ ોરાવા લાગ્યા. િેઓ િો
જાણી જોઈને પકડાિા હિા. ઘણાખરા બધા ફેરી કરનારા જ હિા. દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં દરે ક ફેરી કરનારને

–

પછી િે ગોરો હોય કે કાળો

–

ફેરીના

પરવાના લેવા પડે છે , અને િે હમેશાાં સાથે રાખવા જ જોઈએ અને પોલીસ
માગે ત્યારે બિાવવા જોઈએ. ઘણે ોાગે હમેશાાં કોઈ ને કોઈ પોલીસ િો
એવા પરવાના માગે જ. અને ન બિાવે િેને પકડે. અમારા પકડાયા પછી
જેલ ોરી દે વી એવો તનિય કોમે કયો હિો. ફેરીવાળાઓ િેમાાં આગળ
પડયાાં. િેઓને પકડાવુાં પણ સહેલ ુાં હત.ુાં ફેરીના પરવાના ન બિાવે એટલે
પકડાય. એમ પકડાઈને એક અઠવાફ્રડયાની અંદર િો ૧૦૦થી વધારે
સત્યાગ્રહી કેદી થઈ ગયા. અને થોડાઘણા હાંમેશાાં આવિા જ જાય, િેથી
અમને િો વગર અખબારે અખબાર મળ્યા જેવુાં પણ થઈ ગ્ુ.ાં હમેશના
ખબર આ ોાઈઓ લાવિા હોય. જ્યારે ખ ૂબ સત્યાગ્રહી પકડાવા લાગ્યા
ત્યારે યા િો ડયાયાધીશ થાક્યો અથવા , જેમ અમે માડ્ુાં હત ુાં િેમ,
ડયાયાધીશને સરકાર િરફથી સ ૂચના મળી કે સત્યાગ્રહીઓને હવે પછી સાદી
જેલ આપવી જ નહીં, મજૂરીવાળી જ આપવી િેથી, એ ગમે િેમ કહો, પણ
હવે સખિ મજૂરીની જેલ મળવા માાંડી. આજ પણ મને લાગે છે કે કોમનુાં
અનુમાન ખરાંુ હત.ુાં કારણ કે પ્રથમના કેસોમાાં જે સાદી જેલ અપાઈ ત્યારે
પછી એ જ વખિની લડિમાાં અને પછી વખિોવખિ લડિ જાગી િેમાાં,
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કોઈ પણ વખિે, પુરૂષોને કે સ્ત્રીઓને પણ સાદી જેલ ટ્રાડસવાલની કે
નાિાલની એક પણ કોટણમાાં આપવામાાં આવી નથી. જ્યાાં સુધી બધાને એક
જ પ્રકારની સ ૂચના કે હક
ુ મ ન હોય ત્યાાં સુધી દરે ક મૅજજસ્ટ્રેટ દરે ક વેળાએ
દરે ક પુરૂષને અને સ્ત્રીને મજૂરીવાળી જ સજા આપે એ જો કેવળ આકસ્સ્મક
સાંયોગ હોય િો લગોગ ચમત્કાર ગણાય.
આ જેલમાાં સાદી જેલના કેદીઓને ખોરાકમાાં સવારે મકાઈના લોટની
રાબડી મળે િેની અંદર મીઠુાં ન હોય, પણ દરે ક કેદીને થોડુાં તનમક
આપવામાાં આવે. બપોરે બાર વાગ્યે પાશેર ોાિ, ઉપરથી મીઠુાં અને અધોળ
ઘી, અને પાશેર ડબલરોટી. સાાંજે મકાઈના આટાની રાબ અને િેની સાથે
થોડુાં શાક, અને િે મુખ્યત્વે કરીને બટાટા. િે નાના હોય િો બે ને મોટો હોય
િો એક. આ ખોરાકથી કોઈનુાં પેટ નહીં ોરાત.ુાં ચાવલ ચીકણા રાં ધાિા.
ત્યાાંના દાકિરની પાસે કાંઈક મસાલાની માગણી કરી. ફ્રહિંદની જેલોમાાં પણ
મળે છે એમ સ ૂચવ્ુ,ાં "અહીં ફ્રહિંદુસ્િાન નથી અને કેદીને સ્વાદ હોય નહીં
એટલે મસાલો પણ હોય નહીં" આમ કડક જવાબ મળ્યો. દાળની માગણી
ૂ ખોરાકમાાં સ્ના્ુ બાાંધી શકે િેવો ગુણ નથી હોિો; ત્યારે
કરી, કેમ કે મજકર
દાતિરે કહ્ુાં કે, "કેદીઓએ દાકિરી દલીલ કરવી નહીં જોઈએ. સ્ના્ુબધ
ાં ક
ખોરાક આપવામાાં આવે છે , કેમ કે અઠવાફ્રડયામાાં બે વખિ મકાઈને બદલે
સાાંજે બાફેલા વાલ આપવામાાં આવે છે ." અને જે માણસની હોજરી એમ
અઠવાફ્રડયામાાં અથવા પખવાફ્રડયામાાં જુદા જુદા ગુણવાળા ખોરાક જુદે જુદે
વખિે એકસાથે લઈને િેમાાં રહેલાાં સત્ત્વો ખેંચી લઈ શકે િો દાકિરની
દલીલ બરોબર હિી. વાિ એ હિી કે દાકિરનો ઇરાદો અમને કોઈ રીિે
અનુકૂળ થવાનો હિો જ નહીં. અમારો ખોરાક અમે પોિે રાાંધીએ એ માગણી
સુપફ્રરડટેડડેડટે કબ ૂલ રાખી. રસોઇયા િરીકે અમે થાંબી નાયડુને ચટી
ાં ૂ કાઢયા.
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રસોડામાાં િેને ઘણાયે ઝઘડા કરવા પડિા. શાકનુાં વજન ઓછાં મળે િો પ ૂરુાં
ુ નુ.ાં માત્ર બપોરનુાં રાાંધવાનુાં જ અમારે હસ્િક
માગે, િેમ જ બીજી વસ્તઓ
આવ્ુાં હતુ.ાં રાાંધવાનુાં અમારે હસ્િક આવયા પછી ખોરાક કાાંઈક સાંિોષથી
ખાવા લાગયા.
પણ એવી સગવડો મેળવી શકાય કે ન મેળવી શકાય , છિાાં સુખેથી જેલ
ોોગવવી છે એ તનિયમાાં આ માંડળીમાાંથી કોઈ ડગ્્ુાં ન હત.ુાં વધિાાં વધિાાં
સત્યાગ્રહી કેદીની સાંખ્યા ૧પ૦ ઉપર ગઈ હિી. સાદી કેદવાળા રહ્યા એટલે
પોિાની કોટડી વગેરે સાફ રાખવા તસવાયનુાં અમને કાંઈ કામ ન હત.ુાં અમે
કામની માગણી કરી. સુપફ્રરડટેડડેડટે કહ્ુ,ાં "જો હુાં િમને કામ આપુાં િો મેં ગુનો
કયો ગણાય, િેથી હુાં લાચાર છાં. સાફસ ૂફ કરવામાાં િમારી મરજીમાાં આવે
િેટલો વખિ િમે ગાળી શકો છો." ફ્રડ્રલ વગેરે કસરિની માગણી કરી, કેમ
કે અમે જોિા હિા કે મજૂરીવાળા હબસી કેદીઓને પણ ફ્રડ્રલ આપવામાાં
આવિી હિી. "િમારા રખેવાળ(વૉડણર)ને વખિ મળે અને એ િમને કસરિ
કરાવે િો હુાં તવરોધ નહીં કરાંુ , િેમ હુાં િેને ફરજ પણ ના પાડુાં. િેને કામ ઘણુાં
હોય છે અને િે િમારી અણધારે લી સાંખ્યા આવવાથી વધ્્ુાં છે ," આવો
જવાબ મળ્યો ! રખેવાળ બહુ ોલો માણસ હિો. િેને િો એટલી પરવાનગી
જ જોઈિી હિી. િેણે રસપ ૂવણક હાંમેશાાં સવારના ફ્રડ્રલ આપવાનુાં શરૂ ક્ુ.ું એ
બધુાં અમારી કોટડીના નાના સરખા આંગણામાાં જ થઈ શકે એમ હતુ,ાં િેથી
અમારે િો ફૂદડી ફરવાનુાં જ રહ્ુ.ાં એ ોલો રખેવાળ શીખવી જાય િે પ્રમાણે
એક પઠાણ ોાઈ નવાબખાન ફ્રડ્રલ શરૂ રાખિા અને ફ્રડ્રલના અંગ્રેજી શબ્દોનો
ઉદણ ૂ ઉચચાર કરી અમને હસાવી મ ૂકિા. "સ્ટૅડડ ઍટ ઇઝ”ને િે 'ટડલીસ'
કહેિા ! થોડા ફ્રદવસ િો એ ક્યો ફ્રહિંદુસ્િાની શબ્દ હશે િે અમે સમજી જ ન
શકયા. પાછળથી બાંધ બેઠુાં કે આ િો નવાબખાની અંગ્રેજી છે
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૧. મુકરર કરે લે ફ્રદવસે, શતનવાર િા. ૨૮મી ફ્રડસે મ્બર, ૧૯૦૭ના રોજ, હાજર રહેલાઓને આ પ્રમાણેની
નોફ્રટસનો જવાબ આપવાનો હિો; કાયદા પ્રમાણે િમારે પરવાના મે ળવવા જોઈિા હિા છિાાં િમે
નથી મે ળવયા; િે થી અમુક મુદિમાાં િમારે ટ્રાડસવાલની હદ છોડવી એવો હક
ુ મ કેમ ન આપવો?
૨. અદાલિમાાં કે સ ચાલ્યાની તવગિ આ પ્રમાણે હિી : "બધાના કે સ નોખા નોખા ચલાવવામાાં આવયા
હિા. મૅ જજસ્ટ્રે ટે કે ટલાકને ૪૮ કલાકમાાં અને કે ટલાકને સાિ કે ચૌદ દહાડામાાં ટ્રાડસવાલ છોડી જવા
ફરમાવ્ુ.ાં હક
ુ મની મુદિ ૧૦મી જાડ્ુઆરી, ૧૯૦૮ના રોજ પ ૂરી થિી હિી. િે જ દહાડે અમને સજા
ફરમાવવા કોટણમાાં હાજર રહેવા હુકમ હિો.
અમારે કોઈને કાાંઈ બચાવ કરવાનો હિો જ નહીં. કાયદા પ્રમાણે અમે પરવાના નથી મે ળવયા ને િે થી
દશાણવેલી મુદિમાાં ટ્રાડસવાલની હદ છોડવી, એ મૅ જજસ્ટ્રે ટના હક
ુ મનો સતવનય અનાદર કયાણનો ગુનો
સૌ કબ ૂલ કરવાના હિા.
મેં કોટણ પાસે ટૂાંકો એકરાર કરવા રજા માગી, િે મળી. મેં આ પ્રમાણેના ોાવાથણન ુ ાં કહ્ુ ાં : મારા અને
મારા પછીના કે સોમાાં ોેદ પાડવો જોઈએ. હમણાાં તપ્રટોફ્રરયાથી મને ખબર મળ્યા કે , ત્યાાં મારા
દે શબાાંધવોને ત્રણ માસની સખિ મજૂ રીની કે દની સજા અને ોારે દાં ડ, અને િે ન ોરે િો બીજી સખિ
મજૂ રીની ત્રણ માસની કે દ,– આમ સજા કરવામાાં આવી છે . એમણે જો ગુનો કયો છે િો મેં િેથી મોટો
ગુનો કયો છે . િે થી મૅ જજસ્ટ્રે ટ મને ોારે માાં ોારે સજા ફરમાવે એ મેં માગ્્ુ.ાં
"પરાં ત,ુ

મૅ જજસ્ટ્રે ટે મારુાં કહેવ ુ ાં ધ્યાનમાાં ન લીધુ ાં ને બે માસની આસાન કે દની સજા કરી."
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૨૧. પહેલી સમાધાની
આ પ્રમાણે જેલમાાં એક પખવાફ્રડ્ુાં ગ્ુાં હશે િેટલામાાં નવા આવનારાઓ
ખબર લાવવા લાગ્યા કે સરકારની સાથે સુલેહ કરવાની કાંઇ મસલિ ચાલી
રહેલી છે . બેત્રણ ફ્રદવસ બાદ જોહાતનસબગણના ‘ટ્રાડસવાલ લીડર’ નામના
દૈ તનકના અતધપતિ આલ્બટણ કાટણરાઈટ મને મળવા આવયાાં. જોહાતનસબગન
ણ ાાં
બ બધાાં દૈ તનક, જે િે વખિે ચાલિાાં હિાાં, િેની માક્ષલકી સોનાની ખાણવાળા
કોઈ ને કોઈ ગોરાના હાથમાાં હિી. િેઓના ખાસ સ્વાથણનો તવષય ન હોય
િેવી બધી બાબિમાાં અતધપતિઓ પોિાનો સ્વિાંત્ર તવચાર જાહેર કરી
શકિા. આ છાપાાંઓના અતધપતિઓ તવદ્વાન અને પ્રખ્યાતિ પામેલામાાંથી જ
પસાંદ કરવામાાં આવે છે . જેમ કે, ‘સ્ટાર’ નામના દૈ તનકના અતધપતિ એક
વખિે લોડણ તમલ્નરના ખાસ માંત્રી હિા, અને ‘સ્ટાર;માાંથી ‘ટાઈમ્સ’ના
અતધપતિ તમ. બકલની જગ્યા લેવા િે તવલાયિ ગયા. આલ્બટણ કાટણરાઈટ
બાહોશ હોવા ઉપરાાંિ અતિશય ઉદાર ફ્રદલના હિા. િેમણે ઘણે ોાગે હમેશાાં
િેમના અગ્રલેખોમાાં પણ ફ્રહિંદીઓનો પિ લીધેલો. િેમની ને મારી વચચે
ગાઢ સ્નેહ બાંધાઈ ગયો હિો, અને મારા જેલમાાં જવા પછી િે જનરલ
સ્મટ્સને મળી આવયાાં હિા. જનરલ સ્મટ્સે િેમની દરમ્યાનગીરી કબ ૂલ
રાખી હિી. કોમના આગેવાનોને પણ િેઓ મળે લા. આગેવાનાએ એક જ
જવાબ આપ્યો, “કાયદાની બારીઓની અમને ખબર ન પડે. ગાાંધી જેલમાાં છે
ને અમે કાંઇ મસલિ કરીએ િે ન બનવાજોગ છે . અમે સમાધાની ઇચછીએ
છીએ. પણ અમારા માણસોને જેલમાાં રહેવા દઈને જો સરકાર સમાધાની
કરવા માગિી હોય િો િમારે ગાાંધીને મળવુાં જોઈએ. િે જે કરશે િે અમે
બહાલ રાખીશુ.ાં ” એ ઉપરથી આલ્બટણ કાટણરાઈટ મને મળવા આવયા. સાથે
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જનરલ સ્મટ્સે ઘડેલો અથવા પસાંદ કરે લો સમાધાની તવશેનો કાગળ પણ
લઇ આવયા. િેની ોાષા ગોળગોળ હિી. િે મને નહીં ગમેલી. છિાાં એક
ફેરફારની સાથે એ લખાણ ઉપર સહી કરવા હુાં પોિે િો િૈયાર હિો. પણ મેં
જણાવ્ુાં કે, બહારનાઓની પરવાનગી છિાાં, મારી સાથેના જેલીઓનો મિ
લીધા તવના હુાં સહી કરી શકુાં નહીં. એ ખરડાની મિલબ એવી હિી કે
ફ્રહિંદીઓએ પોિાના પરવાના મરજજયાિપણે બદલવા. િેની ઉપર કાયદાનો
અમલ ન થઈ શકે. પરવાનાનુાં રૂપ ફ્રહિંદીઓની સાથે મસલિ કરીને સરકારે
ઘડવુાં અને જો ફ્રહિંદી કોમનો મુખ્ય ોાગ મરજજયાિ પરવાના લઈ લે િો
સરકાર ખ ૂની કાયદો રદ કરશે અને મરજજયાિ પરવાનાને કાયદે સર ગણવા
સારુ એક નવો કાયદો પસાર કરશે. આવી મિલબનો એ ખરડો હિો. ખ ૂની
કાયદો રદ કરવાની વાિ આ ખરડામાાં સ્પટટ ન હિી. િે મારી દૃષ્ટટએ
સ્પટટ કરવા પ ૂરિો ફેરફાર મેં િેમાાં સ ૂચવયો. આલ્બટણ કાટણરાઈટને એટલુાં
પણ ન ગમ્્ુ.ાં િેમણે કહ્ુાં કે, "એ ખરડો જનરલ સ્મટ્સે છે વટનો ગણ્યો છે . મેં
પોિે પણ એ પસાંદ કયો છે . અને એટલી િો હુાં િમને ખાિરી આપુાં છાં કે જો
િમે સૌ પરવાના લઈ લેશો િો ખ ૂની કાયદો રદ થયો જ સમજો." મેં
જવાબ આપ્યો, સમાધાન થાઓ યા ન થાઓ, પણ િમારી લાગણી અને

મદદને સારુ અમે િમારા સદાયના આોારી રહીશુ.ાં હુાં એક પણ ક્ષબનજરૂરી
ફેરફાર નથી કરવા ઈચછિો. સરકારની પ્રતિટઠા જળવાય એવી ોાષાનો હુાં
તવરોધ નહીં કરાંુ , પણ જ્યાાં હુાં પોિે પણ અથણને તવશે શાંફ્રકિ થાઉં ત્યાાં િો મારે
ફેરફાર સ ૂચવવો જ જોઈએ. અને આખરમાાં જો સમાધાની થવાની હોય િો
બાંને પિને ફેરફાર કરવાનો અતધકાર હોવો જ જોઈએ. 'આ છે વટનુાં છે ' એમ
કહીને જનરલ સ્મટ્સે અમારી સામે તપસ્િોલ ધરવી નહીં જોઈએ. ખની
કાયદારૂપી તપસ્િોલ િો અમારી સામે પડી જ છે , એટલે બીજી તપસ્િોલની
અસર પણ અમારી ઉપર શુાં થાય?" તમ. કાટણરાઈટ આ દલીલની સામે કાંઈ
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કહી નહીં શકયા અને મેં સ ૂચવેલો ફેરફાર જનરલ સ્મટ્સ સમિ મ ૂકવાનુાં
િેમણે કબ ૂલ ક્ુ.ું સાથીઓની જોડે મેં મસલિ કરી. િેઓને પણ ોાષા ન
ગમી. પણ ફેરફારની સાથે ખરડો જનરલ સ્મટ્સ કબ ૂલ રાખે િો સમાધાની
કરવી એ િેમને પણ ગમ્્ુ.ાં બહારથી જેઓ આવયા હિા િેમણે મને
આગેવાનોનો સાંદેશો આપ્યો હિો કે , યોગ્ય સમાધાની થિી હોય િો િેઓની
સાંમતિની રાહ જોયા તવના મારે કરી નાખવી. આ ખરડામાાં મેં તમ.
તવીનની અને થાંબી નાયડુની સહી લીધી ને અમારી ત્રણેની સહીવાળો કાગળ
કાટણરાઈટને સોંપ્યો.
બીજે કે ત્રીજે ફ્રદવસે૧ જોહાતનસબગણનો પોલીસ સુપફ્રરડટેડડેડટ મને જનરલ
સ્મટ્સની પાસે લઈ ગયો. અમારી વચચે ઘણી વાિો થઈ. તમ. કાટણરાઈટની
સાથે િેને મસલિ થયેલી એ િેણે મને જણાવ્ુ.ાં કોમ મારા જેલમાાં ગયા
પછી પણ મકકમ રહી એને સારુ િેણે મુબારકબાદી આપી અને મને કહ્ુ,ાં
"મને

િમારા લોકોની સામે અણગમો હોય જ નહીં. હુાં પણ બૅફ્રરસ્ટર છાં એ

િમે જાણો જ છો. મારા વખિમાાં મારી સાથે કેટલાક ફ્રહિંદી પણ ોણિા હિા.
મારે િો માત્ર મારી ફરજ બજાવવાની રહેલી છે . ગોરાઓ આ કાયદો માગે
છે . અને િેમાાં પણ મુખ્યત્વે બોઅર લોકો નથી પણ અંગ્રેજો છે એ િમે કબ ૂલ
કરશો. િમે કરે લો ફેરફાર હુાં કબ ૂલ રાખુાં છાં. જનરલ બોથાની સાથે પણ મેં
વાિચીિ કરી લીધેલી છે . અને હુાં ખાિરી આપુાં છાં કે િમારામાાંના ઘણા
પરવાના લઈ લેશો એટલે એતશયાફ્રટક એકટ રદ કરીશ. મરજજયાિ
પરવાનાને બહાલ રાખવાનો કાયદો ઘડીશ ત્યારે િેની નકલ િમારી ટીકાને
સારુ મોકલીશુ.ાં હુાં આ લડિ ફરી જાગે એમ ઈચછિો નથી, અને િમારા
લોકોની લાગણીને માન આપવા ઈચછાં છાં." આ પ્રમાણે વાિ થયા પછી
જનરલ સ્મટ્સ ઊઠયા. મેં પ ૂછ્ુ,ાં "હવે મારે કયાાં જવાનુાં છે ? અને મારી
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સાથેના બીજા કેદીઓનુાં શુ?ાં " િો એમણે હસીને કહ્ુ,ાં "િમે િો હમણાાંથી જ
છૂટા છો. િમારા સાથીઓને કાલે સવારે છોડી મ ૂકવાનો ટેક્ષલફોન કરાંુ છાં. પણ
મારી એટલી સલાહ છે કે િમે લોકો બહુ જલસા અને િમાશા ન કરો. કરો
િો સરકારની સ્સ્થતિ કાંઈક કફોડી થવાનો સાંોવ છે ." મેં કહ્ુ,ાં "જલસાને
ખાિર એક પણ જલસો નહીં થવા દઉં એવી િમે ખાિરી રાખજો , પણ
સમાધાની કેવી રીિે થઈ છે , એનુાં સ્વરૂપ શુાં છે , અને હવે ફ્રહિંદીઓની
જવાબદારી કેટલી બધી વધી પડી છે , એ સમજાવવાને મારે સોાઓ િો
ોરવી જ પડશે." જનરલ સ્મટ્સે કહ્ુ,ાં "એવી સોા િો જેટલી ોરવી હોય
િેટલી ોરજો. મારી માગણી િમે સમજયા છો એટલુાં જ બસ છે ."
આ વખિે સાાંજના સાિેક વાગ્યા હશે. મારી પાસે િો એક પાઈ સરખી
પણ ન હિી. જનરલ સ્મટ્સના માંત્રીએ મને જોહાતનસબગણ જવાના ોાડાના
પૈસા આપ્યા. આ મસલિ તપ્રટોફ્રરયામાાં થઈ હિી. તપ્રટોફ્રરયામાાં ફ્રહિંદીઓની
પાસે રોકાઈ જઈ ત્યાાં સમાધાની જાહેર કરવી એ જરૂરનુાં ન હત.ુાં મુખ્ય
માણસો જોહાતનસબગણમાાં જ હિા. મથક પણ જોહાતનસબગણ. જવાની છે લ્લી
જ ટ્રેન બાકી હિી. એ ટ્રેન હુાં લઈ શકયો.
૧. એટલે સન ૧૯૦૮ના જાડ્ુઆરીની ૩૦મી િારીખે.
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રર. સમાધાનીનો નવરોધ

–

મારી ઉપર હુમલો

રાિના નવેક વાગ્યે જોહાતનસબગણ પહોંચયો. પરબારો પ્રમુખ શેઠ
ઈસપતમયાાંને ત્યાાં ગયો. મને તપ્રટોફ્રરયા લઈ ગયા છે એ ખબર િેઓને પડી
ગઈ હિી, િેથી કાંઈક મારી રાહ પણ જોિા હશે. છિાાં મને એકલો પહોંચેલો
જોઈ સૌ આિયણ પામ્યા અને ખુશી થયા. મેં સ ૂચના કરી કે જેટલાાં બની શકે
િેટલાાં માણસોને બોલાવીને િે જ વખિે સોા િો ોરવી જોઈએ.
ઈસપતમયાાં વગેરે તમત્રોને પણ એ ગમ્્ુ.ાં ઘણાઓ એક જ લિામાાં રહેનારા
હોય િેથી ખબર આપવી મુશ્કેલ ન જ પડે. પ્રમુખનુાં મકાન મસ્સ્જદની પાસે
જ હતુાં અને સોાઓ િો મસ્સ્જદના ફક્ષળયામાાં જ થિી. એટલે ગોઠવણ
કરવાપણુાં બહુ રહ્ુાં જ નહીં. માાંચડા ઉપર એક બિી લઈ જવી એ જ
ૂ છિાાં
ગોઠવણ. રાિના લગોગ ૧૧ કે ૧૨ વાગ્યે સોા ોરાઈ. વખિ ટાંક
લગોગ હજારે ક માણસો ોેળાાં થઈ ગયાાં હશે.
સોા ોરાિા પહેલાાં જે આગેવાનો હાજર હિા િેઓને મેં સમાધાનીની
શરિો સમજાવી હિી. કોઈક િેનો તવરોધ કરિા હિા. છિાાં એ માંડળમાાંના
બધા મારી દલીલ પછી સમાધાની સમજી શકયા. પણ એક શક િો બધાને
હિો, "જનરલ સ્મટ્સ દગો દે શે િો ? ખ ૂની કાયદો ોલે અમલમાાં ન આવે
પણ આપણી ઉપર મોસલની માફક ઊોો િો રહેશે જ. દરમ્યાન, આપણે
મરજજયાિ પરવાના લઈને આપણાાં કાાંડાાં કાપી દે વાાં એટલે િો આપણી
પાસે એ કાયદાનો તવરોધ કરવાનુાં જે એક મોટુાં શસ્ત્ર છે િે આપણે હાથે છોડી
દે વ ુાં ! આ િો જાણી જોઈને શત્રુના પાંજામાાં ફસાવા જેવુાં થ્ુ,ાં ખરી સમાધાની
િો એ કહેવાય કે ખ ૂની કાયદો પહલો રદ કરે અને પછી આપણે મરજજયાિ
પરવાના કઢાવીએ." મને આ દલીલ ગમી. દલીલ કરનારાઓની િીિણ
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બુદ્ધદ્ધ અને િેઓની ફ્રહિંમિને સારુ મને અક્ષોમાન આવ્ુાં અને મેં જો્ુાં કે
સત્યાગ્રહીઓ એવા જ હોવા જોઈએ.
એ દલીલના જવાબમાાં મેં કહ્ુ,ાં "િમારી દલીલ સરસ છે અને તવચારવા
જેવી છે . ખ ૂની કાયદો રદ કયાણ પછી જ આપણે મરજજયાિ પરવાના લઈએ ,
એના જેવુાં સરસ િો બીજુ ાં કાંઈ ગણાય જ નહીં. પણ એને હુાં સમાધાનીનુાં
લિણ ન ગણુ,ાં સમાધાનીનો અથણ જ એ કે જ્યાાં તસદ્ધાાંિનો ોેદ ન હોય ત્યાાં
બ્ન ે પિ પુટકળ આપ-લે કરે ને છૂટ મેલે. આપણો તસદ્ધાાંિ એ છે કે, આપણે
ખ ૂની કાયદાને વશ થઈને , િેની રૂએ િો કરવામાાં વાાંધો ન હોય િેવ ુાં કામ
પણ ન કરીએ. આ તસદ્ધાાંિને આપણે વળગી રહેવાનુાં છે . સરકારનો તસદ્ધાાંિ
એ છે કે, ખોટી રીિે ફ્રહિંદીઓ ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ ન થાય િે સારુ
ઓળખાણની તનશાનીઓવાળા અને જેની અદલાબદલી ન થઈ શકે િેવા
પરવાના પુટકળ ફ્રહિંદીઓ કઢાવે, ગોરાઓના વહેમને શમાવે અને િેઓને
તનોણય કરે . આ તસદ્ધાાંિને સરકાર ન છોડે. એ તસદ્ધાાંિ આપણે આજ લગી
આપણી વિણણ ૂકથી કબ ૂલ પણ રાખ્યો છે . એટલે, િેની સામે થવા જેવુાં
આપણને લાગે િોપણ જ્યાાં સુધી નવાાં કારણો ઉત્પ્ન  ન થાય ત્યાાં સુધી
િેની સામે ન લડી શકાય. આપણી લડિ એ તસદ્ધાાંિને કાપવા સારુ નથી,
પણ કાયદાનો કાળો ડામ દૂર કરવા ખાિર છે . એટલે , જે હવે આપણે કોમમાાં
પ્રગટ થયેલા નવા અને પ્રચાંડ બળનો ઉપયોગ કરવા સારુ એક નવો મુદ્દો
આગળ કરીએ િો સત્યાગ્રહીના સત્યને ઝાાંખપ લાગે. એટલે વાસ્િતવક રીિે
િો આ સમાધાની સામે થઈ શકાય એવુાં નથી. "હવે ખ ૂની કાયદો રદ થયા
પહેલાાં આપણે કેમ આપણાાં કાાંડાાં કાપી દઈએ, શસ્ત્રહીન બની જઈએ? આ
દલીલ તવચારીએ. આનો જવાબ િો બહુ સીધો છે . સત્યાગ્રહી ોયને િો કોરે
જ મ ૂકે છે , િેથી તવશ્વાસ કરિાાં િે કદી ડરે જ નહીં , વીસ વાર તવશ્વાસનો ઘાિ
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થાય િોપણ એકવીસમી વાર તવશ્વાસ કરવા એ િૈયાર રહે છે . કેમ કે
સત્યાગ્રહી પોિાનુાં વહાણ તવશ્વાસથી જ ચલાવે છે , અને તવશ્વાસ રાખવામાાં િે
પોિાનાાં કાાંડાાં કાપી દે છે એમ કહેવ ુાં એ સત્યાગ્રહને ન સમજવા બરોબર છે .
"ધારો

કે આપણે નવા મરજજયાિ પરવાના કઢાવયા. પછી સરકાર

તવશ્વાસઘાિ કરે , ખ ૂની કાયદો રદ ન કરે , િો શુાં આપણે િે વખિે સત્યાગ્રહ
ન કરી શકીએ? એ પરવાના કઢાવયા છિાાં, યોગ્ય વખિે આપણે િે
બિાવવાની ના પાડીએ િો એની શી ફ્રકિંમિ ? િો, હજારો ફ્રહિંદીઓ ગુપ્િ રીિે
ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થઈ જાય િેમની વચચે અને આપણી વચચે સરકાર કઈ
રીિે િફાવિ કરી શકે? એટલે, કાયદા સાથે કે કાયદા તવના, કોઈ પણ
સ્સ્થતિમાાં, આપણી મદદ તવના સરકાર આપણા ઉપર અંકુશ ન જ ચલાવી
શકે. કાયદાનો અથણ માત્ર એટલો જ કે જે અંકુશ મ ૂકવા સરકાર ઈચછે છે િે
આપણે કબ ૂલ ન કરીએ એટલે આપણે સજાપાત્ર થઈએ. અને સામાડય રીિે
એવુાં બને છે કે, મનુટયપ્રાણી સજાના ોયથી અંકુશને િાબે થાય છે . પણ એ
સામાડય તનયમનુાં સત્યાગ્રહી ઉલ્લધન કરે છે . જે િે અંકુશને િાબે થાય છે
િો ત્યાાં પણ િે કાયદાની સજાના ોયને લીધે નહીં , પણ િે અંકુશ માનવામાાં
લોકકલ્યાણ છે એમ સમજીને , પોિાની ઈચછાએ િેમ કરે છે . અને એવી જ
સ્સ્થતિ આપણી અત્યારે આ પરવાનાઓને તવશે છે . એ સ્સ્થતિ સરકાર ગમે
િેવો દગો દઈને પણ બદલાવી નહીં શકે. એ સ્સ્થતિના ઉત્પ્ન કિાણ આપણે
છીએ અને િેને બદલી પણ આપણે જ શકીએ છીએ. જ્યાાં સુધી સત્યાગ્રહનુાં
હતથયાર આપણા હાથમાાં છે ત્યાાં સુધી આપણે સ્વિાંત્ર અને તનોણય છીએ.
“અને

મને જો કોઈ એમ કહે કે આજે કોમમાાં જે બળ આવ્ુાં છે િે કાંઈ ફરી

પાછાં આવવાનુાં નથી, િો હુાં એમ જવાબ આપુાં કે એ માણસ સત્યાગ્રહને
સમજિો નથી. એના કહેવાનો અથણ િો એવો થાય કે આજે પ્રગટ થયેલ ુાં
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બળ એ સાચુાં નથી પણ એક નશા જેવુાં ખોટુાં અને િક્ષણક છે . અને જો એ
વાિ ખરી હોય િો આપણને જીિવુાં ઘટત ુાં જ નથી. અને જીિશુાં િો જીિેલી
બાજી પણ આપણે હારી જવાના. માનો કે સરકારે ખ ૂની કાયદો રદ કયો.
પછી આપણે મરજજયાિ પરવાના કઢાવયા અને ત્યાર બાદ સરકારે એ ખ ૂની
કાયદો ફરી પસાર કયો અને ફરજજયાિ પરવાના કઢાવવાનુાં શરૂ ક્ુ,ું િો િે
વેળાએ સરકારને કોણ રોકી શકનાર છે ? અને જો આ વખિે આપણા બળને
તવશે આપણને શાંકા હોય િો િે વખિે પણ આપણી એવી જ દુદણશા હશે.
એટલે, ગમે િે દષ્ટટએ આ સમાધાનીને આપણે િપાસીએ િોપણ એમ કહી
શકાય કે, એવી સમાધાની કરવામાાં કોમને કશુાં ખોવાનુાં જ નથી, પણ કોમ
િો ખાટશે જ. અને હુાં િો એમ પણ માનુાં છાં કે, આપણા તવરોધીઓ પણ
આપણી નમ્રિા અને ડયાયબુદ્ધદ્ધ ઓળખ્યા પછી િેઓનો તવરોધ છોડશે
અથવા ઓછો કરશે."
આમ, જે એકબે માણસોએ એ નાનકડી માંડળીમાાં તવરોધ દશાણવયો હિો
િેમના મનનુાં િો હુાં સાંપ ૂણણ સમાધાન કરી શકયો. પણ જે વાંટોક્ષળયો
મધરાિની મોટી સોામાાં વાવાનો હિો િેન ુાં િો મને સ્વપ્નનુયે
ાં ન હત.ુાં મેં
સોાને આખી સમાધાની સમજાવી અને સ ૂચવ્ુાં : “આ સમાધાનીથી કોમની
જવાબદારી ઘણી વધી પડે છે . આપણે દગાથી અથવા ખોટી રીિે એક પણ
ફ્રહિંદીને ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ નથી કરવા ઇચછિા એ બિાવવાની ખાિર
મરજજયાિ પરવાના કઢાવવાના છે . કોઈ ન કઢાવે િો િેને હાલ િો સજા
પણ નથી થવાની. પણ ન કઢાવવાનો અથણ એ જ થવાનો કે કોમ સમાધાની
કબ ૂલ નથી રાખિી. િમે અત્યારે હાથ ઊંચા કરીને સમાધાનીને વધાવશો એ
જરૂરનુાં છે એ હુાં માગુાં પણ છાં. પણ એનો અથણ એ જ હોય અને હુાં એ જ
કરવાનો કે, િમે હાથ ઊંચા કરનારા નવા પરવાના કાઢવાની ગોઠવણ થાય
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કે િરિ પરવાના કઢાવવા માંડી જશો; અને આજ લગી પરવાના ન
કઢાવવાનુાં સમજાવવાને સારુ જેમ િમારામાાંના ઘણા સ્વયાંસેવકો બડયા
હિા, િેમ હવે પરવાના કઢાવવાનુાં લોકોને સમજાવનારા સ્વયાંસેવકો બનશો.
અને આપણે ોજવવાનો ોાગ આપણે ોજવી લઈશુાં ત્યારે જ આ થયેલી
જીિનુાં ફળ આપણે ખરે ખરાંુ જોઈ શકીશુ.ાં "
હુાં ોાષણ કરી રહ્યો કે તુરિ જ એક પઠાણ ોાઈ ઊોા થયા અને
સવાલોનો વરસાદ મારી ઉપર વરસાવયો: "આ સમાધાનની હેઠળ દશ
આંગળાાં આપવાાં પડશે ખરાાં?"
"હા

અને ના. મારી સલાહ િો એમ જ પડવાની છે કે બધાએ દશ

આંગળાાં આપવાાં. પણ જેને ધમણનો બાધ હશે અથવા જે િેવાાં આંગળાાં
આપવામાાં સ્વમાન ઘટે છે એમ માનિો હશે િે નહીં આપે િો પણ ચાલશે."
"િમે
"મેં

પોિે શુાં કરશો?"

િો દશ આંગળાાં આપવાનો તનિય કયો છે . હુાં ન આપુાં અને બીજાને

આપવાની સલાહ આપુાં એ મારાથી િો ન જ બને."
"િમે

દશ આંગળાાંને તવશે ઘણુાં લખિા હિા. એ િો ગુનેગારોની પાસેથી

જ લેવામાાં આવે છે ઇત્યાફ્રદ શીખવનાર પણ િમે. આ લડિ દશ આંગળાાંની
છે એવી વાિ કહેનાર પણ િમે. એ બધુાં આજ ક્યાાં ગ્ુ?"
ાં
"મેં

દશ આંગળાાં તવશે પહેલાાં જે જે લખ્્ુાં છે િેની ઉપર આજે પણ કાયમ

છાં. દશ આંગળાાં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં ગુનેગાર કોમો પાસેથી લેવામાાં આવે છે એ
વાિ હુાં આજે પણ કહુાં છાં. ખ ૂની કાયદાની રૂએ દશ આંગળાાં િો શુાં પણ સહી
આપવામાાં પણ પાપ છે એમ મેં કહ્ુાં છે અને આજે પણ કહુાં છાં. દશ
આંગળાાંની ઉપર મેં બહુ ોાર મ ૂકયો એ વાિ પણ સાચી છે , અને એ ોાર
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મ ૂકવામાાં પણ મેં ડહાપણ વાપ્ુું એમ હુાં માનુાં છાં. ખ ૂની કાયદાની ઝીણી
બાબિો, જે આપણે આજ સુધી પણ કરિા આવયા હોઈએ, િેની ઉપર ોાર
દઈને હુાં કોમને સમજાવુ,ાં િેના કરિાાં દશ આંગળાાં જેવી મોટી અને નવી
બાબિ ઉપર ોાર દે વો એ સહેલ ુાં હત,ુાં અને મેં જો્ુાં કે કોમ એ વાિ ત ુરિ
સમજી ગઈ.
"પણ

આજની સ્સ્થતિ જુદી છે . જે વસ્ત ુ ગઈ કાલે ગુનો હિો િે વસ્તુ

આજે નવી સ્સ્થતિમાાં ગૃહસ્થાઈ અથવા ખાનદાનીનુાં તનશાન છે , એમ હુાં ોાર
દઈને કહેવા ઇચછાં છાં. મારી પાસેથી િમે બળાત્કારે સલામ માગો અને હુાં કરાંુ
િો િમારી, લોકોની િેમ જ મારી નજરે પણ હુાં હલકો જ ઠરાંુ . પણ મારી
પોિાની મેળે િમને મારા ોાઈ અથવા િો ઇડસાન સમજી સલામ કરાંુ એમાાં
મારી નમ્રિા અને મારી ખાનદાની જાહેર થાય, અને ખુદાના દરબારમાાં પણ
એ વાિ મારી િરફમાાં નોંધાય. એ જ દલીલથી હુાં કોમને દશ આંગળાાં
આપવાની સલાહ આપુાં છાં."
"અમે

સાાંોળ્્ુાં છે કે િમે કોમને દગો દીધો છે અને ૧૫,૦૦૦ પાઉંડ

લઈને જનરલ સ્મટ્સને વેચી છે . અમે કદી દશ આંગળાાં દે વાના નથી અને
કોઈને દે વા દઈશુાં પણ નહીં. હુાં ખુદાના કસમ ખાઈને કહુાં છાં કે જે માણસ
એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસમાાં જવાની પહેલ કરશે િે માણસને હુાં ઠાર મારીશ."
"પઠાણ

ોાઈઓની લાગણી હુાં સમજી શકુાં છાં. હુાં લાાંચ ખાઈને કોમને વેચ ુાં

એવુાં કાઈ ન જ માને એવી મારી ખાિરી છે . જેઓએ દશ આંગળાાં નહીં
દે વાના સોગન ખાધા હોય િેઓને આંગળાાં આપવાની કોઈ ફરજ પાડી શકે
એમ નથી, એ હુાં પહેલેથી જ સમજાવી ગયો છાં અને હરકોઈ પઠાણ અથવા
બીજા આંગળાાં આપ્યા તવના પરવાના કઢાવવા ઈચછે િેઓને પરવાના
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કઢાવી દે વામાાં હુાં પ ૂરે પ ૂરી મદદ કરીશ. અને હુાં ખાિરી આપુાં છાં કે વગર
આંગળાાં આપ્યો િેઓ મરજજયાિ પરવાના કઢાવી શકશે.
"ઠાર

મારવાની ધમકી મને નથી ગમિી એ મારે કબ ૂલ કરવુાં જોઈએ.

કોઈને મારી નાખવાના કસમ ખુદાને નામે ન લઈ શકાય એમ પણ હુાં માનુાં
છાં. એથી હુાં િો એમ જ સમજી લઈશ કે ગુસ્સાના આવેશમાાં આવી જઈને જ
આ ોાઈએ ઠાર મારવાના કસમ ખાધા છે . પણ િે કસમ અમલમાાં મ ૂકવાના
હોય યા ન મ ૂકવાના હોય, પણ આ સમાધાન કરવામાાં મુખ્ય માણસ િરીકે
અને કોમના સેવક િરીકે મારી ચોખ્ખી ફરજ છે કે , આંગળાાં આપવાની પહેલ
મારે જ કરવી જોઈએ. અને હુાં િો ઈશ્વરની પાસે માગીશ કે િે મને જ પહેલ
કરવા દે . મરવુાં િો સૌને નસીબે છે જ. રોગથી મરવુાં કે બીજા એવી જાિના
કારણથી મરવુાં એના કરિાાં મારા કોઈ પણ ોાઈને હાથે મરાંુ િેમાાં મને દુ:ખ
હોય જ નહીં. અને જો િેવે સમયે પણ હુાં જરાયે ગુસ્સો ન કરાંુ અથવા
મારનાર પ્રત્યે દ્વેષ ન કરાંુ િો હુાં જાણુાં છાં કે, મારાંુ િો ોતવટય જ સુધરે , અને
મારનાર પાછળથી િો સમજી જ જાય કે હુાં િદ્દન તનદોષ હિો."
ઉપરના સવાલો થવાનુાં કારણ સમજાવવાની જરૂર છે . જેઓ કાયદાને
વશ થયા હિા િેઓના પ્રત્યે જોકે કાંઈ પણ વેરોાવ રાખવામાાં નહોિો
આવયો, છિાાં એ કાયણને તવશે િો સ્પટટ અને આકરા શબ્દોમાાં ઘણુાં કહેવા્ુાં
હત ુાં અને ઘણુાં 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'માાં લખા્ુાં હત.ુાં િેથી, કાયદાને વશ
થનારાઓનુાં જીવન અળખામણુાં જરૂર થઈ ગ્ુ.ાં િેઓ કદી ધારિા ન હિા કે ,
કોમનો મોટો ોાગ આબાદ રહી જશે અને એટલે સુધી જોર બિાવશે કે
સમાધાન થવાનો પણ વખિ આવે. પણ જ્યારે ૧પ૦ ઉપરાાંિ સત્યાગ્રહીઓ
જેલમાાં પહોંચી ગયા અને સમાધાનીની વાિો ચાલવા લાગી , ત્યારે કાયદાને
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શરણ થનારાઓને વધારે વસમુાં લાગ્્ુ;ાં અને િેમાાં કોઈ એવાય નીકળે કે જે
સમાધાની ન ઈચછે અને થઈ જાય િો િેમાાં ોાંગાણ ઇચછે .
ટ્રાડસવાલમાાં રહેનાર પઠાણોની સાંખ્યા ઘણી ઓછી હિી. બધા મળીને
પ૦થી વધારે નહીં હોય, એમ મારી માડયિા છે . િેઓમાાંના ઘણા લડાઈને
વખિે આવેલા તસપાઈઓ હિા અને જેમ લડાઈને વખિે આવેલા ઘણા
ગોરા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસી ગયા , િેમ લડાઈમાાં આવેલા પઠાણો િેમ જ
બીજા ફ્રહડદીઓ પણ વસી ગયા હિા. િેમાાંના કેટલાક મારા અસીલો પણ
થયા હિા અને બીજી રીિે પણ હુાં િેઓને ખ ૂબ ઓળખિો થઈ ગયો હિો.
િેઓ જાિે બહુ ોોળા હોય છે , શ ૂરવીર િો હોય છે જ. મારવુાં અને મરવુાં એ
િેઓની નજરમાાં ઘણી સામાડય વસ્ત ુ છે . અને જો િેઓને કોઈના ઉપર રોષ
ચડે િો િેને માર મારે

–

િેઓની ોાષામાાં

–

િેની પીઠ ગરમ કરે અને કોઈ

વાર મારી પણ નાખે. આમાાં િેઓ કેવળ તનટપિપાિી હોય છે . સગો ોાઈ
હોય િો િેની સાથે પણ એ જ પ્રમાણે વિે. પઠાણોનો એટલો સમુદાય હોવા
છિાાં, િેઓમાાં િકરાર થાય ત્યારે એકબીજા મારામારી કરે જ. આવી
મારામારીના ફ્રકસ્સા કેટલીક વાર મારે શમાવવા પડિા. િેમાાંયે જ્યારે
દગાની વાિ આવે ત્યારે િો િેઓ પોિાનો ગુસ્સો જીરવી જ ન શકે. ડયાય
મેળવવાને સારુ માર એ જ િેઓની પાસે કાયદો હિો.
પઠાણો આ લડિમાાં પ ૂરો ોાગ લેિા હિા. િેઓમાાંના કોઈ કાયદાને વશ
થયા ન હિા. િેઓને ોમાવવા એ સહેલ ુાં હત.ુાં દશ આંગળાાંની બાબિમાાં
િેઓને ગેરસમજૂિી થાય એ િદ્દન સમજી શકાય એવી વાિ હિી અને એ
દ્વારા િેઓને ઉશ્કેરવા એ જરાયે મુશ્કેલ ન હત.ુાં લાાંચ લીધી ન હોય િો દશ
આંગળાાં આપવાની વાિ હુાં કેમ કરાંુ ? આટલુાં સ ૂચવવુાં એ પઠાણોને વહેમમાાં
નાખવાને સારુ બસ હત.ુાં
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વળી એક બીજો પિ પણ ટ્રાડસવાલમાાં મોજૂદ હિો.

િે પિ

ટ્રાડસવાલમાાં વગર પરવાને છૂપી રીિે આવેલાઓનો અને જેઓ છૂપી રીિે
વગર પરવાને અગર ખોટે પરવાને ફ્રહિંદીઓને દાખલ કરિા હિા િેવાઓનો
હિો. આ પિનો સ્વાથણ સમાધાની ન થાય િેમાાં જ રહેલો હિો. લડાઈ
ચાલ્યા કરે ત્યાાં સુધી કોઈએ પરવાના દે ખાડવાના હિા જ નહીં અને િેથી
તનોય
ણ થઈને આ પિ પોિાનો વયાપાર ચલાવયા જ કરે અને લડાઈ ચાલુ
રહે િે દરમ્યાન આવા માણસો જેલમાાં જવામાાંથી િો સહેલાઈથી બચી શકે.
એટલે લડાઈ લાંબાય ત્યાાં સુધી આ પિ પોિાને સારુ સુકાળ માને. આમ આ
લોકો પણ પઠાણોને સમાધાનીની સામે ઉશ્કેરી શકે. હવે વાાંચનાર સમજી
શકશે કે પઠાણો એકાએક કેમ ઉશ્કેરાઈ ગયા હિા.
પણ આ મધરાિી કટાિની અસર સોાની ઉપર કાંઈ થઈ નહીં. મેં
સોાનો મિ માગ્યો હિો. પ્રમુખ અને બીજા આગેવાનો મકકમ હિા. આ
સાંવાદ થઈ રહ્યા પછી પ્રમુખે સમાધાની સમજાવનારાંુ અને િે કબ ૂલ
રાખવાની આવશ્યકિા જણાવનારાંુ ોાષણ ક્ુું અને પછી સોાનો મિ
લીધો. બેચાર પઠાણો જે એ વખિે હાજર હિા િે તસવાય બધાએ એકમિે
સમાધાની બહાલી રાખી. અને હુાં સવારના બે કે ત્રણ વાગ્યે ઘેર પહોંચયો.
સ ૂવાનુાં િો કયાાંથી જ મળી શકે ? કારણ કે મારે વહેલા ઊઠી બીજાઓને
છોડાવવા જેલ જવાનુાં હતુ.ાં હુાં સાિ વાગ્યે જેલ પર પહોંચી ગયો.
સુપફ્રરડટેડડેડટને ટેક્ષલફોનથી હક
ુ મ મળી ગયો હિો અને િે મારી રાહ જ જોઈ
રહ્યો હિો. એક કલાકની અંદર બધા સત્યાગ્રહી કેદીઓને છોડી મ ૂક્યા. પ્રમુખ
વગેરે બીજા ફ્રહિંદીઓ બધાને લેવાને આવયા હિા. અને જેલથી અમારાંુ
સરઘસ પાયદળ સોાસ્થાને ગ્ુ.ાં ત્યાાં પાછી સોા થઈ. એ ફ્રદવસ અને
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બીજા બેચાર ફ્રદવસ તમજબાનીઓમાાં અને સાથે સાથે લોકોને સમજાવવામાાં
ગયા.
જેમ જેમ વખિ થિો ગયો િેમ િેમ એક િરફથી સમાધાનીનુાં રહસ્ય
સમજાવવા લાગ્્ુ,ાં અને બીજી િરફથી ગેરસમજૂિી પણ વધવા લાગી.
ઉશકેરણીનાાં કારણો િો આપણે ઉપર િપાસી જ ગયા િે તસવાય જનરલ
સ્મટ્સને લખેલા કાગળમાાં પણ ગેરસમજૂિીને સારુ કારણ હત ુાં જ. િેથી,
અનેક પ્રકારની જે દલીલો ઊઠિી હિી િે સમજાવવામાાં મને જે િકલીફ
પડી િે, લડાઈ ચાલુ હિી િે દરમ્યાન પડેલી િકલીફના પ્રમાણમાાં ઘણી
વધારે હિી. લડાઈને વખિે જેને પોિાનો દુશમન માડયો છે િેની સાથેના
વયવહારમાાં મુશ્કેલીઓ ઊોી થાય છે . પણ મારો અનુોવ એવો છે કે િે
મુશ્કેલીઓનો તનકાલ િો હાંમેશાાં સહેલાઈથી થઈ શકે છે . િે વખિે
માાંહોમાાંહન
ે ા ઝઘડા, અતવશ્વાસ વગેરે હોિાાં જ નથી, અથવા પ્રમાણમાાં જૂજ
હોય છે . પણ લડાઈ પ ૂરી થયા પછી માાંહોમાાંહન
ે ા તવરોધો વગેરે, જે સામે
આવેલી આપતિને લીધે શમી રહેલા હોય છે િે, બહાર આવે છે , અને
લડાઈનો અંિ જો સમાધાનીથી આવયો હોય છે િો િેમાાં ખોડ કાઢવાનુાં કામ
હાંમેશાાં સહેલ ુાં હોવાથી ઘણા હાથમાાં લઈ લે છે . અને જ્યાાં િાંત્ર કોમી અથવા
પ્રજાસિાક હોય ત્યાાં નાનામોટા બધાને જવાબો આપવા પડે છે . અને
સાંિોષવા પડે છે . એ યથાથણ જ છે . જેટલો અનુોવ માણસ આવે સમયે,
એટલે તમત્રો વચચેની ગેરસમજ અથવા , ઝઘડાને સમયે , મેળવી શકે છે ,
િેટલો તવરોધપિ સામેની લડાઈમાાં નથી મેળવી શકિો. તવરોધી સામેની
લડાઈમાાં એક પ્રકારનો નશો રહ્યો છે અને િેથી િેમાાં ઉલ્લાસ હોય છે . પણ
તમત્રોની વચચે જ્યારે ગેરસમજૂિી અથવા તવરોધ પેદા થાય છે ત્યારે િે
અસાધારણ બનાવ ગણાય છે , અને િે હાંમેશાાં દુ:ખકર જ હોય છે . છિાાં પણ
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મનુટયની કસોટી આવે જ સમયે થાય છે . મારો િો આવો અપવાદરફ્રહિ
અનુોવ છે , અને મને લાગે છે કે એવે જ સમયે હુાં હાંમેશાાં બધી આંિફ્રરક
સાંપતિ વધારે મેળવી શકયો છાં. લડિનુાં શુદ્ધ સ્વરૂપ જે લોકો લડિાાં લડિાાં
સમજી શકયા ન હિા િે સમાધાનીને અંગે અને સમાધાની પછી ખ ૂબ
સમજ્યા. ખરો તવરોધ િો પઠાણોથી આગળ ન ગયો.
આમ કરિાાં બેત્રણ માસમાાં એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસ મરજજયાિ પરવાના
કાઢવા િૈયાર થઈ ગઈ. પરવાનાનુાં રૂપ િદ્દન બદલા્ુાં હત.ુાં િે ઘડવામાાં
સત્યાગ્રહી માંડળની સાથે મસલિ કરવામાાં આવી હિી.
િા. ૧૦-ર -૧૯૦૮ની સવારે અમે કેટલાક જણ પરવાના કઢાવવા સારુ
િૈયાર થયા. લોકોને ખ ૂબ સમજાવવામાાં આવ્ુાં હત ુાં કે પરવાના કઢાવવાનુાં
કામ કોમે ઝપાટાબાંધ ઉકેલી નાખવુ.ાં અને પ્રથમ ફ્રદવસે આગેવાનોએ જ સૌ
પહેલા પરવાના કઢાવી લેવા એવી પણ મસલિ હિી. િેમાાં હેત ુ ોડક
ોાાંગવાનો, એતશયાફ્રટક અમલદારો પોિાનુાં કામ તવવેકથી કરે છે કે નહીં િે
પણ િપાસવાનો અને એ કામની બીજી રીિે દે ખરે ખ રાખવાનો હિો. મારી
ઑફ્રફસ િે જ સત્યાગ્રહની પણ ઑફ્રફસ હિી. ત્યાાં હુાં પહોંચયો િેવા જ
ઑફ્રફસની દીવાલની બહાર મીર આલમ અને િેના સાથીઓને મેં જોયા.
મીરઆલમ મારો જૂનો અસીલ હિો, પોિાનાાં બધાાં કામોમાાં સલાહ લેિો.
ઘણા પઠાણો ટ્રાડસવાલમાાં ઘાસનાાં કે વાળાનાાં ગાદલાાં બનાવવાનુાં કામ
કરિા. િેમાાં સારો ફાયદો મેળવિા. આ ગાદલાાંઓ મજૂરોની મારફિે
બનાવડાવે અને પછી નફો ખાઈને વેચે. મીરઆલમ પણ એવુાં કામ કરિો.
િે છ ફૂટથી વધારે ઊંચો હશે. તવશાળ કદનો બેવડા બાાંધાનો હિો. આજે
પહેલી જ વાર મેં મીરઆલમને ઑફ્રફસની અંદરને બદલે બહાર જોયો, અને
અમારી આંખો મળ્યા છિાાં િેણે પહેલી જ વાર સલામ ોરવાનુાં મોકૂફ
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રાખ્્ુ.ાં પણ મેં સલામ ોરી એટલે એણે વાળી. મારા ફ્રરવાજ મુજબ મેં પ ૂછ્ુ,ાં
"કૈ સે

હો?" "મને એવો આોાસ છે કે "અચછા હૈ" એવો િેણે જવાબ આપ્યો.

પણ આજે િેનો ચહેરો હાંમેશની માફક ખુશનુમા ન હિો. િેની આંખમાાં ગુસ્સો
હિો એમ હુાં જોઈ ગયો. મેં મારા મનમાાં િેની નોંધ લીધી. કાંઈક થવાનુાં છે
એમ પણ ધા્ુ.ું હુાં ઑફ્રફસમાાં પેઠ ો. પ્રમુખ ઈસપતમયાાં અને બીજા તમત્રો
આવી પહોંચયા અને અમે એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસ ોણી રવાના થયા. સાથે
મીરઆલમ અને િેના સાથીઓ પણ ચાલ્યા.
એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસે લીધેલ ુાં મકાન 'વૉન િેષ્ડડસ સ્કવેર'માાં હત.ુાં એ
સ્કવેરમાાં જિાાં મેસસણ આરનોટ અને ક્ષગબ્સનની હદ બહાર પહોંચયા ને
ઓફ્રફસ ત્રણેક તમતનટના રસ્િા જેટલી દૂર રહી હશે િેટલામાાં મીરઆલમ મારે
પડખે આવયો. મીરઆલમે મને પ ૂછ્ુ,ાં "કહાાં જાિે હો?" મેં જવાબ આપ્યો, "મેં
દશ અંગુક્ષલયાાં દે કર રજજસ્ટર તનકલવાના ચાહિા હુાં, અગર ત ુમ ોી ચલોગે
ુ ારે અંગુક્ષલયાાં દે નેકી જરૂરિ નહીં હૈ. ત ુમારા રજજસ્ટર પહલે તનકલવા
િો તમ
કે મેં અંગુક્ષલયાાં દે કર મેરા તનકલવાઊંગા," આટલુાં હુાં કહી રહ્યો ત્યાાં િો મારી
ખોપરી ઉપર પછવાડેથી એક લાકડીનો ફટકો પડયો. "હે રામ" બોલિો હુાં
િો બેોાન થઈને ઊંધો પડયો. પછી જે થ્ુાં િેન ુાં મને કાંઈ ોાન ન હત.ુાં પણ
મીરઆલમે િેમ જ િેના સાથીઓએ વધારે લાકડીઓ મારી અને પાટુઓ
પણ મારી. િેમાાંની કેટલીક ઈસપતમયાાંએ િથા થાંબી નાયડુએ ઝીલી. િેથી
ઈસપતમયાાંને પણ થોડો માર પડયો અને થાંબી નાયડુને પણ પડયો.
આટલામાાં શોરબકોર થયો. આવિા જિા ગોરાઓ ોેળા થઈ ગયા.
મીરઆલમ િથા િેના સાથીઓ ોાગ્યા, પણ િેઓને ગોરાઓએ પકડી
લીધા. દરમ્યાન પોલીસ પણ આવી પહોંચી. િેઓ પોલીસને હવાલે થયા.
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પડખે જ એક ગોરાની ઓફ્રફસ૧ હિી િેમાાં મને ઊંચકી લઈ ગયા. થોડી
વારે મને ોાન આવ્ુાં િો મેં મારા મોં ઉપર નમેલા રે વરાં ડ ડોકને જોયા.
િેમણે મને પ ૂછ્ુ,ાં "િને કેમ છે ?" મેં હસીને જવાબ આપ્યો, "મને િો ઠીક છે ,
પણ મારા દાાંિ અને પાાંસળીઓ દુખે છે ." મેં પ ૂછ્ુ,ાં "મીરઆલમ કયાાં છે ?"
િેમણે કહ્ુ,ાં "િે િો પકડાઈ ગયો છે અને િેની સાથે બીજા પણ." મેં કહ્ુ,ાં
"િેઓ

છૂટવા જોઈએ." ડોકે જવાબ આપ્યો , "એ બધુાં િો થઈ રહેશે. અહીંયાાં

િો તુાં એક પરાઈ ઓફ્રફસમાાં પડેલો
િારો હોઠ ફાટી ગયો છે . પોલીસ િને ઇસ્સ્પિાલમાાં લઈ જવાને િૈયાર
છે . પણ જો મારે ત્યાાં ત ુાં આવે િો તમતસસ ડોક અને હુાં િારી બનિી સારવાર
કરીશુ.ાં " મેં કહ્ુ,ાં "મને િો િમારે ત્યાાં લઈ જાઓ. પોલીસની કહેણને સારુ
િેનો આોાર માનજો. પણ િમારે ત્યાાં આવવુાં મને પસાંદ છે એમ એ લોકોને
કહેજો."
આટલામાાં એતશયાફ્રટક ઑફ્રફસર પણ આવી પહોંચયા. એક ગાડીમાાં મને
આ ોલા પાદરીને ત્યાાં લઈ ગયા. દાતિરને બોલાવવામાાં આવયા હિા.
દરમ્યાન મેં એતશયાફ્રટક અમલદાર તમ. ચમનીને કહ્ુ,ાં "મારી ઉમેદ િો
િમારી ઑફ્રફસમાાં આવીને દસ આંગળાાં આપી પહેલો પરવાનો કઢાવવાની
હિી. િે િો ઈશ્વરને માંજૂર ન હત.ુાં પણ હવે મારી તવનાંિી છે કે િમે હમણાાં
જ કાગક્ષળયાાં લઈ આવો અને મને રજજસ્ટર કરો. હુાં આશા રાખુાં છાં કે મારા
પહેલાાં બીજાને નહીં કરો." િેમણે કહ્ુ,ાં "એવી શી ઉિાવળ છે ? હમણાાં દાતિર
આવશે. િમે આરામ લો. પછી બધુાં થઈ રહેશે. બીજાઓને પરવાના આપીશ
િોપણ િમારાંુ નામ પહેલ ુાં રાખીશ." મેં કહ્ુાં : "એમ નહીં; મારી પણ પ્રતિિા
છે કે જે હુાં જીવિો રહુાં િો અને ઈશ્વરને માંજૂર હોય િો સૌ પહેલો હુાં પોિે જ
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પરવાનો કઢાવુ.ાં િેથી જ મારો આગ્રહ છે કે િમે કાગક્ષળયાાં લઈ આવો."
આથી િે ગયા.
મારાંુ બીજુ ાં કામ એ હતુાં કે એટની

–

જનરલ એટલે સરકારી વકીલને િાર

કરવો કે, "મીરઆલમ અને િેના સાથીઓએ મારી ઉપર જે હમ
ુ લો કયો છે
િેને સારુ હુાં િેઓને દોતષિ ગણિો જ નથી. ગમે િેમ હોય િોપણ, હુાં
િેઓની ઉપર ફોજદારી ચાલે એમ ઇચછિો નથી. મારી ઉમેદ છે કે મારે
ખાિર િમે િેઓને છોડી મ ૂકશો. ' એ િારના જવાબમાાં મીરઆલમ અને િેના
સાથીઓને છોડી મ ૂકવામાાં આવયા.
પણ જોહાતનસબગન
ણ ા ગોરાઓએ એટની - જનરલ ઉપર આવા પ્રકારનો
સખિ કાગળ લખ્યો : 'ગુનેગારોને સજા થવા તવશે ગાાંધીના તવચારો ગમે
િેવા હોય, િે આ મુલકમાાં ન ચાલી શકે. િેને જે માર પડયો છે િે તવશે એ
ોલે કશુાં ન કરે , પણ ગુનેગારોએ ઘરને ખ ૂણે માર નથી માયો. સફ્રરયામ
રસ્િા વચચે ગુનો થયો છે . એ જાહેર ગુનો ગણાય. કેટલાક અંગ્રેજો પણ
ગુનાનો પુરાવો આપી શકે એમ છે . ગુનેગારોને પકડવા જ જોઈએ." આ
ફ્રહલચાલને લીધે સરકારી વકીલે મીરઆલમ અને િેના એક સાથીને ફરી
પાછા પકડયા, અને િેઓને ત્રણ ત્રણ મફ્રહનાની ટીપ મળી. માત્ર મને સાિી
િરીકે બોલાવવામાાં નહોિો આવયો."
ફરી આપણે દરદીની કોટડી ોણી નજર કરીએ. તમ. ચમની કાગક્ષળયાાં
લેવા ગયા એટલામાાં ડૉકટર * આવી પહોંચયા. િેમણે મને િપાસ્યો. મારો
ઉપલો હોઠ ક્ષચરાઈ ગયો હિો િે સાાંધ્યો. પાાંસળીઓ વગેરે િપાસીને િેને
લગાડવાની દવા આપી. અને જ્યાાં સુધી િે ટાાંકા ન િોડે ત્યાાં સુધી
બોલવાની મનાઈ કરી. ખાવામાાં પણ પ્રવાહી પદાથણ તસવાય બીજુ ાં ખાવાની
મનાઈ કરી. મને કોઈ જગ્યાએ ઘણી વખિ ઈજા થઈ નહોિી એવુાં િેણે
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તનદાન ક્ુ.ું અઠવાફ્રડયાની અંદર હુાં ક્ષબછાનુાં છોડી શકીશ અને સામાડય
પ્રવ ૃતિમાાં પડી શકીશ, માત્ર બેએક મફ્રહના શરીરને બહુ પફ્રરશ્રમ ન
આપવાની જરૂર રહેશ,ે આમ કહી િે તવદાય થયા. આમ મારાંુ બોલવાનુાં બાંધ
થ્ુ,ાં પણ મારા હાથ ચાલી શકિા હિા. કોમની પ્રત્યે , પ્રમુખની મારફિે મેં
ૂ ો ગુજરાિી કાગળ લખી પ્રગટ કરવા મોકલી દીધો. િે નીચે આપુાં
એક ટાંક
છાં

:
"મારી

િક્ષબયિ સારી છે . તમસ્ટર અને તમતસસ ડોક મરી પડે છે , અને હુાં

થોડા ફ્રદવસમાાં પાછો નોકરી ઉપર ચડીશ. જેઓએ માર માયો છે િેઓની
ઉપર મને ગુસ્સો નથી. િેઓએ અણસમજથી આ કામ ક્ુું છે . િેઓની ઉપર
કાંઈ કામ ચલાવવાની જરૂર નથી. જો બીજાઓ શાાંિ રહેશે િો આ ફ્રકસ્સાથી
પણ આપણને લાો જ છે .
"ફ્રહિંદુએ

જરા પણ મનમાાં રોપ રાખવાનો નથી. આમાાંથી ફ્રહિંદુ -મુસલમાન

વચચે ખટાશ પેદા થવાને બદલે મીઠાશ થાય એમ ઇચછાં છાં, ને ખુદા

–

ઈશ્વરની પાસે િેવ ુાં માગુાં છાં.
"માર

પડયો ને વધારે પડે િોપણ હુાં િો એક જ સલાહ આપીશ. િે એ કે ,

ઘણે ોાગે બધાએ દશ આંગળાાં આપવાાં. િેમ કરવામાાં જેઓને ોારે ધાતમિક
વાાંધો હશે િેમને સરકાર છૂટ આપશે. િેમાાં જ કોમનુાં અને ગરીબોનુાં ોલુાં
િથા રિણ થાય છે .
"જો

આપણે ખરા સત્યાગ્રહી હોઈશુાં િો મારથી કે ોતવટયના દગાની

બીકથી જરાયે ડરશુાં નહીં.
"જેઓ

દશ આંગળાાં બાબિ વળગી રહ્યા છે િેમને હુાં અિાન સમજુ ાં છાં.
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"હુ ાં

ખુદાની આગળ માગુાં છાં કે કોમનુાં ોલુાં કરે , િેને સત્યને રસ્િે ચડાવે,

અને ફ્રહિંદુ િથા મુસલમાનને મારા લોહીના પાટા વડે સાાંધે."
ુ ે ને જેવાાંિેવાાં પણ મારાાં આંગળાાં મેં આપ્યાાં.
તમ. ચમની આવયા. દુુઃખેસખ
એ વખિે એમની આંખમાાં મેં પાણી પણ જોયાાં. એમની સામે િો મારે કડવુાં
લખાણ કરવુાં પડેલ.ુાં પણ પ્રસાંગ પડયે માણસનુાં હૃદય કેવ ુાં કોમળ બની શકે
છે એનો ક્ષચિાર મારી આગળ ખડો થયો. આ બધો તવતધ પ ૂરો થિાાં ઘણી
તમતનટો નહીં ગઈ હોય એમ વાાંચનાર કલ્પી લેશે. હુાં િદ્દન શાાંિ અને સ્વસ્થ
થઈ જાઉં એ તમ. ડોક અને િેમનાાં ોલાાં પત્ની ઝાંખી રહ્યાાં હિાાં. જખમ
પછીની મારી માનતસક પ્રવ ૃતિથી િેમને દુ:ખ થત ુાં હત.ુાં રખેને િેની માઠી
અસર મારી િક્ષબયિ ઉપર થાય એ િેમને ોય હિો. એટલે સાનો કરીને
અને બીજી ્ુસ્તિઓ રચીને િેઓ મારા ખાટલા આગળથી બધાઓને લઈ
ગયાાં અને મને લખવાની કે કાંઈ પણ કરવાની મનાઈ કરી. મેં માગણી કરી
(અને િે લખીને જણાવેલી) કે હુાં િદ્દન શાાંિ થઈ સ ૂઈ રહુાં િે પહેલાાં અને
િેને સારુ િેમની દીકરી ઑક્ષલવ, જે એ વખિે િદ્દન બાક્ષલકા હિી, િેણે મને
મારાંુ તપ્રય અંગ્રેજી ોજન સાંોળાવવુ.ાં નરતસિંહરાવના િેના િરજુમાની
મારફિે ઘણા ગુજરાિીઓ એ ોજનનો અથણ િો જાણે છે . િેની પહલી
લીટીઓ નીચે પ્રમાણે છે
"પ્રેમળ
"મુજ

:

જયોતિ િારો દાખવી"

જીવનપાંથ ઉજાળ." આ મારી તવનાંિી િો ડોકને બહુ જ ગમી.

પોિાના મધુર હાસ્યથી
િેમણે મને એ સમજાવ્ુાં અને ઑક્ષલવને ઈશારાથી બોલાવી, બારણા
બહાર ઊોા રહી, ધીમે સાદે ોજન ગાવાનો હુકમ કયો. આ લખાવિી
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વેળાએ એ આખુાં દશ્ય મારી નજર આગળ િરે છે અને ઑક્ષલવના ફ્રદવય
સ ૂરના ોણકારા હજુ પણ મારા કાનમાાં સાંોળાઈ રહ્યા છે .
આ પ્રકરણને સારુ હુાં અપ્રસ્ત ુિ ગણુાં અને વાાંચનાર પણ ગણે એવુાં ઘણુાં
આમાાં હુાં લખી ગયો છાં, અને છિાાં િેમાાં એક સ્મરણનો ઉમેરો કયાણ તવના હુાં
આ પ્રકરણ પ ૂરુાં કરી શકિો નથી. એ સમયનાાં બધાાં સ્મરણો મારે સારુ
એટલાાં બધાાં પતવત્ર છે કે િે હુાં પડિાાં મેલી શકિો નથી. ડોક કુટુાંબની
ચાકરીનુાં વણણન હુાં કેવી રીિે કરી શકુાં?
જોસેફ ડોક બૅષ્પ્ટસ્ટ સાંપ્રદાયના પાદરી હિા. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આવયા
પહેલાાં િેઓ ડ્ ૂઝીલૅડડમાાં હિા. આ હમ
ુ લા પહેલાાં છએક મફ્રહ નાની વાિ
પર િે મારી ઑફ્રફસે આવયા અને મને પોિાનુાં નામ મોકલાવ્ુ.ાં િેમાાં 'રે વરાં ડ'
તવશેષણ વાપરવામાાં આવ્ુાં િે ઉપરથી મેં ખોટી રીિે કલ્પી લીધુાં કે , જેમ
કેટલાક પાદરીઓ મને ક્ષિસ્િી બનાવવાના ઇરાદાથી અથવા િો લડિ બાંધ
કરવાનુાં સમજાવવાને સારુ આવિા િેમ, અથવા મુરબ્બી બની, લડિમાાં
ફ્રદલસોજી બિાવવા આવયા હશે. પણ તમ. ડોક અંદર આવયા, ને અમને
વાિચીિ કરિાાં ઘણી તમતનટ નહીં થઈ હોય એટલામાાં જ મેં મારી ભ ૂલ જેઈ
અને મનમાાં ને મનમાાં િેમની િમા માગી. િે ફ્રદવસથી અમે ગાઢ તમત્ર
બડયા. અખબારોમાાં આવિી લડિની દરે ક હકીકિથી પોિાની વાકેફગારી
િેઓએ બિાવી. "આ લડિમાાં િમે મને િમારો તમત્ર જ ગણજો. મારાથી જે
કાંઈ સેવા થઈ શકે િે હુાં મારો ધમણ સમજી કરવા ઇચછાં છાં. ઈશુના જીવનનુાં
ક્ષચિંિન કરીને હુાં જો કાંઈ શીખ્યો હોઉં િો એ જ કે દુક્ષખયારાાંના દુ:ખમાાં ોાગ
લેવો.” આમ અમારી ઓળખાણ થઈ અને ફ્રદવસે ફ્રદવસે અમારી વચચે સ્નેહ
અને સાંબધ
ાં વધિા જ ગયા. ડોકનુાં નામ આ ઇતિહાસમાાં હવે પછી વાાંચનાર
ઘણે પ્રસાંગે જોશે. પણ ડોક કુટુાંબે મારી કરે લી ચાકરીનુાં વણણન આપિાાં
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આટલી ઓળખાણ વાાંચનારને આપવાની જરૂર હિી. રાિ ને ફ્રદવસ કોઈ ને
કોઈ િો મારી પાસે હાજર હોય જ, જ્યાાં સુધી હુાં િેમના ઘરમાાં રહ્યો ત્યાાં સુધી
એ ઘર ધમશ
ણ ાળા બની ગ્ુાં હતુાં ! ફ્રહિંદી કોમમાાં ફેફ્રરયા વગેરે હોય, એમણે િો
મજૂરના જેવાાં કપડાાં પહેયાણ હોય, મેલાાં પણ હોય , જોડા પર શેર ધ ૂળ પણ
હોય. વળી પોિાની ગાાંસડ કે ટોપલી પણ સાથે હોય. આવા ફ્રહિંદીઓથી
માાંડીને પ્રમુખ જેવા, એમ બાંને પાંસ્તિના ફ્રહિંદીઓની તમ. ડોકને ઘેર સેર ચાલી
હિી. સહુ મારી ખબર કાઢવા અને જ્યારે ડૉતટરની રજા મળી ત્યારે મને
મળવા

આવિા, બધાને

એકસરખા

માનથી

અને

ોાવથી

પોિાના

દીવાનખાનામાાં તમ. ડોક બેસાડિા , અને જ્યાાં સુધી મારાંુ રહેવાનુાં ડોક કુટુાંબની
સાથે રહ્ુાં ત્યાાં સુધી મારી માવજિમાાં અને સેંકડો જેવા આવનારના
આદરસત્કારમાાં િેમનો બધો વખિ જિો. રાિના પણ બેત્રણ વખિ
ચુપચાપ મારી કોટડીમાાં ડોક જોઈ િો જાય જ. એમના ઘરમાાં મને કોઈ
ફ્રદવસે એનો ખયાલ ન આવી શકયો કે, આ મારાંુ ઘર નથી અથવા િો મારાાં
વહાલામાાં વહાલાાં સગાાં હોય િો િેઓ મારી સાંોાળ વધારે લે.
વાાંચનાર એમ પણ ન માને કે, ફ્રહિંદી કોમની લડિની આટલી બધી જાહેર
રીિે િરફદારી કરવા સારુ અથવા મને પોિાના ઘરમાાં સાંઘરવા સારુ ડોકને
કાંઈ જ સહન કરવુાં પડ્ુાં નહોતુ.ાં પોિાના પાંથના ગોરાઓને અથે એઓ એક
દે વળ ચલાવિા હિા. િેમની આજીતવકા આ પાંથવાળા મારફિે મળિી હિી.
આવા લોકો કાંઈ બધા ઉદાર ફ્રદલના હોય એવુાં કોઈએ માનવુાં નહીં. ફ્રહિંદીઓ
પ્રત્યેનો સામાડય અણગમો િેઓમાાં પણ હિો જ. ડોકે એ વાિની દરકાર જ
કરી નહીં. અમારા પફ્રરચયના આરાં ોમાાં જ મેં આ નાજુક તવષય િેમની સાથે
ચચેલો. િેમનો જવાબ નોંધવા લાયક છે . િેમણે કહ્ુાં : "મારા વહાલા તમત્ર

!

ઈશુના ધમણને ત ુાં કેવો માને છે ? જે માણસ પોિાના ધમણને ખાિર શ ૂળીએ
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ચડયો અને જેનો પ્રેમ જગિના જેટલો તવશાળ હિો િેનો હુાં અનુયાયી છાં. જે
ગોરાઓથી મારા ત્યાગનો િને ોય છે િેઓના પ્રત્યે હુાં ઈશુના અનુયાયી
િરીકે જરાયે શોોવા ઈચછિો હોઉં , િો આ લડિમાાં મારે જાહેર રીિે ોાગ
લેવો જ જોઈએ, અને િેમ કરિાાં મને મારાંુ માંડળ િજી દે િો મારે િેમાાં
જરાયે દુુઃખ ન માનવુાં જોઈએ. મારી આજીતવકા િેઓની પાસેથી મળે છે એ
ખરાંુ , પણ ત ુાં એમ િો નહીં જ માને કે આજીતવકાને ખાિર હુાં િેઓની સાથે
સાંબધ
ાં રાખુાં છાં, અથવા િો િેઓ મારી રોજીના આપનાર છે . મારી રોજી િો
મને ઈશ્વર આપે છે . િેઓ તનતમિમાત્ર છે . મારા િેઓની સાથેના સાંબધ
ાં ની
વગર બોલ્યે સમજાઈ ગયેલી એ શરિ છે કે મારી ધાતમિક સ્વિાંત્રિામાાં
િેમનામાાંથી કોઈ વચચે આવી જ ન શકે. એટલે મારે તવશે તુાં બેફ્રફકર જ
રહેજે. હુાં કાંઈ ફ્રહિંદીઓની ઉપર મહેરબાની કરવા આ લડિમાાં પડયો નથી.
મારો િો ધમણ છે એમ સમજીને પડયો છાં. પણ હકીકિ એવી છે કે મારા ડીન
(દે વળના મુક્ષખયા)ની સાથે મેં આ બાબિની ચોખવટ કરી લીધી છે . િેઓને
મેં તવનયપ ૂવણક જણાવી દીધુાં છે કે, જો મારો ફ્રહિંદી કોમ સાથેનો સાંબધ
ાં િેઓને
ન રુચિો હોય િો િેઓ મને સુખેથી રજા આપી શકે છે , અને બીજા
ગોવાળ.( 'તમતનસ્ટર')ને રોકી શકે છે . પણ િેઓએ મને િદ્દન તનતિિંિ કરી
મ ૂકયો છે એટલુાં જ નહીં પણ મને ઉિેજન આપ્્ુાં છે . વળી એમ પણ િારે ન
સમજવુાં કે બધા ગોરાઓ એકસરખી જ રીિે િમ લોકોની િરફ તિરસ્કારની
નજરે જુએ છે . પરોિપણે િમારા પ્રત્યે કેટલી બધી લાગણી છે િેનો િને
ખ્યાલ ન હોઈ શકે, પણ મને િો અનુોવ હોવો જોઈએ એમ ત ુાં કબ ૂલ
કરશે."
આટલી સ્પટટ વાિ થયા પછી મેં ફરી એ તવષય કોઈ ફ્રદવસ છે ડયો જ
નહીં. અને પાછળથી હજુ લડિ ચાલિી હિી િે દરમ્યાન, જ્યારે ડોક
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પોિાનુાં ધમણકાયણ કરિાાં કરિાાં રોડેતશયામાાં દે વલોક પામ્યા ત્યારે િેમના
દે વળમાાં િેમના પાંથવાળાઓએ સોા કરી હિી , િેમાાં મરહમ
ૂ કાછક્ષલયા અને
બીજા ફ્રહિંદીઓ િેમ જ મને બોલાવયા હિા; અને િેમાાં મને બોલવાનુાં પણ
તનમાંત્રણ આવ્ુાં હતુ.ાં હુાં ઠીક ઠીક હાલવાચાલવા જેવો થાઉં િેને દશેક ફ્રદવસ
થયા હશે. એવી સ્સ્થતિએ પહોંચયા પછી મેં આ માયાળુ કુટુાંબની રજા લીધી.
અમને બાંનેને એ તવયોગ દુખદાયી થઈ પડયો હિો.
૧. ઓફ્રફસના ગોરા માક્ષલકનુ ાં નામ તમ. જે. સી. ક્ષગબ્સન. છે .
૨. તમ. થ્વે ઇટ્સ.
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ર૩. ગોરા સહાયકો
આ લડિમાાં એટલા બધા અને પ્રતિષ્ટઠિ ગોરાઓએ ફ્રહિંદી કોમ િરફથી
આગળપડિો ોાગ લીધો હિો કે આ સ્થળે િેઓનો એકસાથે પફ્રરચય
કરાવવો અયોગ્ય નહીં ગણાય. આથી ઠેકઠેકાણે િેઓનાાં નામ આવયાાં કરશે
િે વખિે વાાંચનારને િે અપફ્રરક્ષચિ નહીં લાગે અને લડિના ચાલુ વણન
ણ માાં
િેઓની ઓળખાણ કરાવનારને સારુ મારે રોકાઈ પણ નહીં જવુાં પડે. જે
ક્રમમાાં હુાં િેઓના નામ આપવાનો છાં િે ક્રમ વાાંચનારે ન પ્રતિટઠાવાર
સમજવો કે ન િેમની મદદની ફ્રકિંમિવાર. કાંઈક િેમના પફ્રરચયના વખિ
પ્રમાણેનો ક્રમ અને લડિના જે જે પેટાતવોાગમાાં િેઓની મદદ મળી િે
પ્રમાણે િેને ગોઠવાયેલો સમજવાનો છે .
િેમાાં પ્રથમ નામ આલ્બટણ વેસ્ટનુાં આવે છે . િેમનો કોમની સાથેનો સાંબધ
ાં
િો લડાઈ પહેલાાં શરૂ થયો. મારી સાથેનો સાંબધ
ાં િેથી પણ વહેલો. મેં જ્યારે
જોહાતનસબગણમાાં ઓફ્રફસ ખોલી ત્યારે મારાંુ કુટુાંબ મારી સાથે ન હતુ,ાં
વાાંચનારને યાદ હશે કે હુાં દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓનો િાર મળવાથી
૧૯૦૩માાં એકાએક ચાલી નીકળે લો અને િે પણ એક વષણની અંદર પાછા
ફરવાના ઈરાદાથી. જોહાતનસબગણમાાં એક તનરાતમષ ોોજનગૃહ હત ુાં િેમાાં હુાં
તનયમસર બપોરે અને સાાંજે ખાવા જિો. ત્યાાં વેસ્ટ પણ આવિા અને ત્યાાં જ
અમારી ઓળખાણ થયેલી. િે એક બીજા ગોરાની સાથે ોાગમાાં છાપખાનુાં
ચલાવિા હિા .
૧૯૦૪માાં જોહાતનસબગન
ણ ા

ફ્રહિંદુઓમાાં

સખિ

મરકી

ફાટી

નીકળી.

દરદીઓની સારવારમાાં હુાં રોકાઈ ગયો અને પેલા ોોજનગૃહમાાં મારાંુ જવાનુાં
અતનયતમિ થ્ુ,ાં અને જ્યારે જિો ત્યારે પણ મારા ચેપનો
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બીજાને ોય ન રહે એટલા સારુ બીજા જમનારાઓ આવયા હોય િેમના
પહેલાાં હુાં ત્યાાં જઈ આવિો. બે ફ્રદવસ મને જ્યારે ઉપરાઉપરી જોયો નહીં
ત્યારે વેસ્ટ ગોરાયા. િેમણે છાપાાંઓમાાં જોયેલ ુાં કે હુાં દરદીઓની સારવારમાાં
રોકાયેલો હિો. ત્રીજે ફ્રદવસે સવારના છ વાગ્યે હજુ હુાં હાથમોં ધોઈ રહ્યો હિો
િેટલામાાં વેસ્ટે મારી કોટડીનુાં બારણુાં ઠોર્ક્ુ.ાં મેં બારણુાં ઉઘાડ્ુાં િો વેસ્ટનો
હસમુખો ચહેરો જોયો.
િે િરિ જ રાજી થઈને બોલી ઊઠયા, "િને જોઈને તનરાાંિ થઈ. િને
ોોજનગૃહમાાં ન જોયો િેથી હુાં ગોરાઈ ગયો હિો. મારાથી િને કાંઈ મદદ
ુાં
થઈ શકે એમ હોય િો જરૂર કહેવ."
મેં હસીને જવાબ દીધો, "દરદીની સારવાર ?"
"કે મ

નહીં? જરૂર હુાં િૈયાર છાં."

આટલા તવનોદમાાં મારો તવચાર મેં કરી લીધો હિો. મેં કહ્ુ,ાં "િમારી
પાસેથી મને બીજા જવાબની આશા હોય જ નહીં. પણ િેમાાં િો મારી પાસે
ઘણા મદદગાર છે . પણ િમારી પાસેથી િો , હુાં એથી વધારે કઠણ કામ લેવા
ઈચછાં છાં. મદનજજિ અહીં છે . 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'નુાં પ્રેસ તનરાધાર છે .
મદનજજિને િો મેં મરકીના કામમાાં રોકી જ લીધા છે . િમે ડરબન જાઓ
અને સાંોાળો િો એ ખરે ખરી મદદ છે . િેમાાં લલચાવા જેવુાં િો કાંઈ છે જ
નહીં. હુાં િો િમને જૂજ જ રકમ આપી શકુાં, એટલે મફ્રહનાના દસ પાઉંડ અને
જે પ્રેસમાાં કાંઈ લાો થાય િો િેમાાંથી અધુાં િમારાંુ ."
"એ

કામ જરા અટપટુાં ખરાંુ . મારે ોાગીદારની રજા લેવી પડશે. કેટલીક

ઉઘરાણીઓ છે , પણ કાંઈ ફ્રફકર નહીં. આજ સાાંજ સુધીની છૂટ ત ુાં મને
આપશે?"
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"હા!
"હુ ાં

છ વાગ્યે આપણે પાકણમાાં મળીએ. ”

જરૂર પહોંચીશ."

િે પ્રમાણે અમે મળ્યા. ોાગીદારની રજા લઈ લીધી. ઉઘરાણીઓ
ઉઘરાવવાની મને સોંપી દીધી અને બીજે ફ્રદવસે સાાંજની ટ્રેનમાાં િે રવાના
થયા. એક મફ્રહનાની અંદર િેમનો ફ્રરપોટણ આવયો કે , "આ છાપખાનામાાં નફો
િો છે જ નહીં, ખોટ ઘણી છે . ઉઘરાણી પાર વગરની છે , પણ ચોપડા ઢાંગધડા
તવનાના છે . ઘરાકોનાાં પ ૂરાાં નામ નથી, ઠેકાણાાં નથી. બીજી અવયવસ્થા પણ
ઘણી છે . આ હુાં ફફ્રરયાદરૂપે નથી લખિો. હુાં નફાને સારુ નથી આવયો. એટલે
આ લીધેલ ુાં કામ હુાં છોડવાનો નથી એ ચોકકસ માનજે. પણ એટલી નોફ્રટસ હુાં
અત્યારથી આપી દઉં છાં કે િારે લાાંબા કાળ સુધી ખોટ િો ોયે જ જવી
જોઈશે."
મદનજજિ જોહાતનસબગણ આવયા હિા, ઘરાકો કરવા અને છાપખાનાની
વયવસ્થાની મારી સાથે વાિચીિ કરવા. હુાં દર મફ્રહને િેની થોડીઘણી પણ
ખોટ ોયાણ કરિો હિો, િેથી મારે િેમાાં કેટલે સુધી ઊિરવુાં પડશે એ જાણવા
ઈચછિો હિો. વાાંચનારને હુાં જણાવી ગયો છાં કે મદનજજિને આરાં ો વેળાએ
પણ છાપખાનાનો અનુોવ હિો નહીં એટલે , છાપખાનામાાં અનુોવી
માણસને િેમની સાથે રોકી શકાય િો સારાંુ એમ િો હુાં તવચાયાણ જ કરિો
હિો. દરમ્યાન મરકી આવી અને મદનજજિ એવા કામમાાં િો બહુ કુશળ
અને તનોણય માણસ, એટલે િેમને રોકી લીધી. િેથી વેસ્ટનુાં અણધા્ુું કહેણ
મેં ઝીલી લીધુાં અને મરકી દરમ્યાનના પ્રસાંગને સારુ જ નહીં, પણ જાથુને
સારુ િેમણે જવુાં જોઈએ એ મેં સમજાવી દીધુાં હત.ુાં િેથી ઉપર પ્રમાણેનો
િેમનો ફ્રરપોટણ આવયો.
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છે વટે છાપુાં અને છાપખાનુાં ફ્રફતનકસ ગયાાં એ વાાંચનાર જાણે છે . વેસ્ટના
મફ્રહનાના દસ પાઉંડને બદલે ફ્રફતનકસમાાં ત્રણ પાઉડડ થયા. આ બધા
ફેરફારોમાાં િેમની સાંપ ૂણણ સાંમતિ હિી. પોિાની આજીતવકા કે મ મળશે એનો
િો એમને કોઈ ફ્રદવસ જરાયે ોય થયો હોય એવુાં મેં અનુોવ્ુાં નથી. ધમણનો
અભ્યાસ ન છિાાં, અત્યાંિ ધાતમિક માણસ િરીકે િેમને હુાં ઓળખુાં છાં. િે
અતિશય સ્વિાંત્ર સ્વોાવના માણસ છે . જે વસ્ત ુ જેવી માને િેવી જ િેને કહી
બિાવે. કાળાને કૃટણવણણન ુાં ન કહેિાાં કાળુાં જ કહે, િેમની રહેણી અત્યાંિ સાદી
હિી. અમારા પફ્રરચય વખિે િે િહ્મચારી હિા અને હુાં જાણુાં છાં કે એ
િહ્મચયન
ણ ુાં પાલન કરિા. કેટલાાંક વષણ પછી િેમણે તવલાયિ જઈ પોિાનાાં
માબાપની યાત્રા કરી, અને ત્યાાંથી પરણીને આવયા. મારી સલાહથી પોિાની
સ્ત્રીને, સાસુને અને કુાંવારી બહેનને સાથે લાવયા. િેઓ બધાાં ફ્રફતનતસમાાં
અત્યાંિ સાદાઈથી રહ્યાાં અને દરે ક રીિે ફ્રહિંદીઓની સાથે ોળી જિાાં.
તમસ એડા વેસ્ટ (અમે એમને દે વીબહેન કહેિા) હવે ૩૫ વષણનાાં થયાાં
હશે, પણ હજુ કુાંવારી અવસ્થામાાં જ છે અને અતિશય પતવત્ર જજિંદગી ગાળે
છે . િેમણે પણ કાંઈ ઓછી સેવા કરી નથી. ફ્રફતનતસમાાં વસિા બાળતશખ્યોને
રાખવા, િેઓને અંગ્રેજીનુાં તશિણ આપવુ,ાં સાવણજતનક રસોડામાાં રસોઈ કરવી,
મકાન સાફ રાખવાાં, ચોપડા પણ રાખવા, બીબાાં પણ ગોઠવવાાં, છાપખાનાનુાં
બીજુ ાં કામ કરવુ,ાં િેમાાં કયાાંય આ બાઈએ કોઈ ફ્રદવસ આનાકાની કરી નથી.
હાલ િેઓ ફ્રફતનતસમાાં નથી, િો એનુાં કારણ માત્ર એટલુાં જ કે િેઓનુાં જૂજ
ખચણ પણ, મારા ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં આવવા પછી છાપખાનાથી ઊપડી શકે એમ ન
હત.ુાં વેસ્ટનાાં સાસુની ઉમર અત્યારે ૮૦ વષણની ઉપરની હશે. િેમને સીવણનુાં
કામ અતિશય સુદ
ાં ર આવડે છે . એટલે એવા કામમાાં િે બુઠ્ઠી બાઈ પણ પ ૂરી
મદદ કરે . ફ્રફતનતસમાાં િેમને સૌ દાદી ('ગ્રેની') કહેિા અને માનિા. તમતસસ
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વેસ્ટને તવશે કાંઈ કહેવાની જરૂર હોય નહીં. જ્યારે ફ્રફતનતસમાાંથી ઘણા માણસો
જેલમાાં ગયા ત્યારે વેસ્ટ કુટુાંબે મગનલાલ ગાાંધીની સાથે મળીને ફ્રફતનતસનો
કારોાર ચલાવયો. છાપાને અને છાપખાનાને લગિાાં ઘણાાં કામ વેસ્ટ કરે .
મારી અને બીજાઓની ગેરહાજરીમાાં ડરબનથી ગોખલેને મોકલવાના િાર િે
વેસ્ટ મોકલે. છે વટે વેસ્ટ પણ પકડાયા (જોકે િેમને િરિ છોડી મ ૂકવામાાં
આવયા હિા) ત્યારે ગોખલે ગોરાયેલા, અને ઍડૂઝ િથા તપયસન
ણ ને
મોકલ્યા.
બીજા ફ્રરચ. િેમને તવશે હુાં લખી ચ ૂકયો છાં. િે પણ લડાઈ પહેલાાં જ મારી
ઓફ્રફસમાાં દાખલ થઈ ગયા હિા. િે મારી પછી મારાંુ કામ સાંોાળી શકે એ
ઉમેદથી તવલાયિ બૅફ્રરસ્ટર થવા ગયેલા. ત્યાાં કતમટીની બધી જવાબદારી
િેમના જ હાથમાાં હિી.
ત્રીજા પોલાક. વેસ્ટની જેમ પોલાકની ઓળખાણ પણ અનાયાસે
ોોજનગૃહમાાં થયેલી.

િેઓ

પણ

િણવારમાાં ટ્રાડસવાલના

'ફ્રક્રફ્રટક'ના

ઉપિાંત્રીની જગ્યા છોડીને "ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન"માાં ગયેલા. િેમણે
તવલાયિમાાં અને આખા ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં લડિને અંગે મુસાફરી કરી એ સૌ જાણે
છે , ફ્રરચ તવલાયિ ગયા એટલે એમને ફ્રફતનકસથી મારી ઑફ્રફસમાાં બોલાવી
લીધા. ત્યાાં 'આફ્રટિકલ્સ' આપ્યા, અને િે પણ વકીલ થયા. પાછળથી પરણ્યા.
તમતસસ પોલાકને પણ ફ્રહિંદુસ્િાન ઓળખે છે . િે બાઈએ પોિાના પતિને
લડિના કામમાાં પ ૂરે પ ૂરી મદદ આપી, કોઈ ફ્રદવસ િેમાાં તવઘ્નેન નાખ્્ુાં જ
નથી. અને હાલ, એ બાંને, જોકે અસહકારની લડિમાાં આપણાાં સહકારી નથી
છિાાં, ફ્રહિંદુસ્િાનની સેવા યથાશસ્તિ કયાણ કરે છે .
પછી હમણન કૅલનબૅક. એમનો પફ્રરચય પણ લડાઈ પહેલાાં થયેલો. એ
જાિે જમણન છે , અને જો અંગ્રેજ-જમણનની લડાઈ ન થઈ હોિ િો આજે િે
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ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં હોિ. િેમનુાં હૃદય તવશાળ છે . િેમના ોોળપણાનો પાર નથી.
િેમની લાગણી ઘણી િીવ્ર છે . િેમનો ધાંધો તશલ્પીનો છે . એવુાં એક પણ કામ
નહીં હોય કે જે કરવામાાં િેમણે આનાકાની કરી હોય. જ્યારે

મેં

જેહાતનસબગણમાાં ઘરબાર કાઢી નાખેલાાં ત્યારે અમે બાંને સાથે જ રહેિા, એટલે
મારાંુ ખચણ એ જ ઉપાડિા. ઘર િો એમનુાં પોિાનુાં જ હત.ુાં ખાધાખચણમાાં હુાં
મારો ોાગ આપવા કહેિો ત્યારે િે ક્ષચડાય , અને એમને ઉડાઉપણામાાંથી
બચાવનાર િો હુાં જ હિો એ કહી મને વાળે . આ િેમના કહેવામાાં વજૂદ હતુ.ાં
પણ ગોરાઓ સાથેના મારા અંગિ પ્રસાંગોનુાં વણણન કરવાનુાં આ સ્થળ નથી.
ગોખલે

આવયા

ત્યારે

જોહાતનસબગન
ણ ો

િેમનો

ઉિારો

કોમની

વિી

કૅલનબૅકની બાંગલીમાાં હિો. એ મકાન ગોખલેને અત્યાંિ પસાંદ પડ્ુ.ાં િેમને
વળાવવાને ઝાાંઝીબાર સુધી િે મારી સાથે આવેલા. પોલાકની સાથે િે પણ
પકડાયેલા અને જેલ ોોગવેલી. અને છે વટે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા છોડીને
ગોખલેને તવલાયિમાાં મળીને હુાં ફ્રહિંદુસ્િાન આવિો હિો ત્યારે કૅલનબૅક
મારી સાથે હિા, અને લડાઈને લીધે જ િેમને ફ્રહિંદુસ્િાન આવવાની
પરવાનગી ન મળી. બધા જમન
ણ ોની સાથે િેમને પણ તવલાયિમાાં
નજરકેદમાાં

રાખવામાાં

આવયા

હિા.

લડાઈ

પ ૂરી

થયા

પછી

િે

જેહાતનસબગણમાાં પાછા ગયા છે , અને પોિાનો ધાંધો પાછો શરૂ કયો છે .
જેહાતનસબગમ
ણ ાાં સત્યાગ્રહી કેદીઓના કુટુાંબને એકીસાથે રાખવાનો જ્યારે
તવચાર થયો ત્યારે કૅલનબૅકે પોિાનુાં ૧૧૦૦ વીઘાાંન ુાં ખેિર કોમને વગર ોાડે
સોંપ્્ુ.ાં િેની તવગિ વાાંચનાર હવે પછી જોશે.
હવે, એક પતવત્ર બાળાની ઓળખાણ આપુ,ાં િેને ગોખલેએ આપેલ ુાં
પ્રમાણપત્ર વાાંચનારની પાસે રજૂ કયાણ તવના મારાથી નહીં રહી શકાય. આ
બાળાનુાં નામ તમસ શ્લેતશન. ગોખલેની માણસોને તપછાણવાની શસ્તિ અદ્ભુિ
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હિી. ડેલાગોઆ બેથી ઝાાંઝીબાર સુધી અમને વાિો કરવાનો અને શાાંતિનો
સુદ
ાં ર પ્રસાંગ હિો. દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદી િેમ જ ગોરા આગેવાનોનો
પફ્રરચય પણ િેમને ઠીક થયો હિો. એમાાંનાાં બધાાં મુખ્ય પાત્રોનાાં સ ૂક્ષ્મ
પ ૃથકકરણ િેમણે કરી બિાવયાાં, અને મને બરાબર યાદ છે કે િેમણે તમસ
શ્લેતશનને ફ્રહિંદી અને ગોરા બધામાાં સૌથી પ્રથમ પદ આપ્્ુાં હત.ુાં "એના જેવુાં
તનમળ
ણ અંિ:કરણ, કામમાાં એકાગ્રિા, દૃઢિા, મેં ઘણાાં થોડામાાં જોયાાં છે . અને
ફ્રહિંદીઓની લડિમાાં કશાયે લાોની આશા તવના આટલુાં સવાણપણ
ણ જેઈને હુાં
િો આિયણચફ્રકિ થયો. વળી આ બધા ગુણોની સાથે િેની હોતશયારી ને
ચપળિા િમારી આ લડિમાાં િેને એક અમ ૂલ્ય સેતવકા બનાવે છે . મારે
કહેવાની િો જરૂર ન હોય િોપણ કહુાં છાં કે િેને ત ુાં સાંધરજે.
મારી પાસે એક સ્કૉચ કુમાફ્રરકા શૉટણહેડડ અને ટાઇતપસ્ટ િરીકે હિી. િેની
વફાદારી અને નીતિનો કાંઈ પાર ન હિો. આ જજિંદગીમાાં મને કડવા અનુોવ
િો ઘણાયે થયા છે , પણ મારા સાંબધ
ાં માાં એટલાાં બધાાં સુદ
ાં ર ચાફ્રરત્ર્યવાળા
અંગ્રેજ અને ફ્રહિંદી આવયા છે કે, હુાં હાંમેશાાં એને મારાંુ સદ્ભાગ્ય જ માનિો
આવયો છાં. આ સ્કૉચ કુમાફ્રરકા તમસ ફ્રડકના તવવાહનો પ્રસાંગ આવયો એટલે
િેનો તવયોગ થયો. તમ. કૅલનબૅક તમસ શ્લેતશનને લાવયાાં અને મને કહ્ુ,ાં "આ
બાળાને િેની માએ મને સોંપી છે . એ ચાલાક છે , એ પ્રમાક્ષણક છે , પણ
એનામાાં ટીખળ અને સ્વિાંત્રિા બહુ છે . કદાચ િે ઉદ્ધિ પણ ગણાય. િને
પોસાય િો ત ુાં િેને રાખજે. પગારને ખાિર હુાં એને િારી નીચે નથી મ ૂકિો."
હુાં િો સારી શૉટણહડે ડ ટાઇતપસ્ટને મફ્રહનાના વીસ પાઉડડ આપવાને િૈયાર
હિો. તમસ શ્લેતશનની શસ્તિની મને કાંઈ ખબર ન હિી. તમ. કૅલનબૅકે કહ્ુ,ાં
"હાલ

િો મફ્રહનાના છ પાઉડડ આપજે.”' મને િો એ કબ ૂલ હોય જ.
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તમસ શ્લેતશનના ટીખળનો અનુોવ િો મને િરિ જ થયો. પણ એક
મફ્રહનાની અંદર િો તમસ શ્લેતશને જ મને વશ કરી લીધો. રાિ અને દહાડો
ગમે ત્યારે કામ આપે. િેને સારુ કાંઈ અશકય કે મુશ્કેલ િો મળે જ નહીં. આ
વખિે િેની ઉંમર સોળ વષણની હિી. અસીલોનાાં અને સત્યાગ્રહીઓનાાં મન
પણ પોિાની તનખાલસિા અને સેવાની િત્પરિાથી િેણે હરી લીધાાં.
ઑફ્રફસની અને લડિની નીતિની એ કુમાફ્રરકા ચોકીદાર અને રખેવાળ થઈ
પડી. કોઈ પણ કાયણની નીતિને તવશે િેને જરાયે શાંકા આવે એટલે અતિશય
ુ ી નીતિને
છૂટથી મારી સાથે વાદતવવાદ કરે , અને હુાં જ્યાાં સુધી િે વસ્તન
તવશે િેની ખાિરી ન કરી આપુાં ત્યાાં સુધી િેને સાંિોષ વળે જ નહીં.
જયારે બધા પકડાયા અને આગેવાનોમાાં લગોગ એક કાછક્ષલયા જ
બહાર હિા િે વખિે એ બાઈએ લાખો રૂતપયાનો ફ્રહસાબ સાચવયો, જુદી જુદી
પ્રકૃતિના માણસોની પાસેથી કામ લીધુ.ાં કાછક્ષલયા પણ િેનો આશ્રય લે, િેની
સલાહ લે. અમે બધા જેલમાાં ગયા ત્યારે ડોકે 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'ની
કમાન હાથમાાં લીધી. પણ એ ધોળા વાળવાળો અનુોવી બુજરગ 'ઈષ્ડડયન
ઓપીતનયન'ને સારુ લખાયેલા લેખો તમસ શ્લેતશનની પાસે પાસ કરાવે ! અને
િેણે મને કહેલ,ુાં "જે તમસ શ્લેતશન ન હોિ િો હુાં નથી જાણિો કે હુાં કઈ રીિે
મારા કામમાાં મને પોિાને પણ સાંિોષ આપી શકિ. િેની મદદ અને િેની
સ ૂચનાઓનુાં મ ૂલ્ય હુાં આંકી શકુાં એમ નથી." અને ઘણી વખિ િેણે સ ૂચવેલા
સુધારાવધારા યોગ્ય જ હિા એમ ધારીને મેં કબ ૂલ કરે લા છે . પઠાણો,
પટેક્ષલયાઓ, ક્ષગરમીફ્રટયાઓ, બધી જાિના અને બધી ઉંમરના ફ્રહિંદીઓ િેની
આસપાસ વીંટળાઈ રહેિા, િેની સલાહ લેિા, અને િે કહે િેમ ક૨િા .
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ઘણે ોાગે ગોરાઓ ફ્રહિંદીઓ સાથે આગગાડીમાાં એક જ
ડબ્બામાાં બેસિા નથી. ટ્રાડસવાલમાાં િો બેસવાની મનાઈ પણ કરે છે .
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સત્યાગ્રહીઓનો કાયદો િો ત્રીજા વગણમાાં જ ફરવાનો હિો. િેમ છિાાં તમસ
શ્લેતશન ઇરાદાપ ૂવણક ફ્રહિંદીઓના જ ડબ્બામાાં બેસે અને ગાડોની સાથે વઢવેડ
પણ કરે . મને ોય હિો ને તમસ શ્લેતશનને હોંશ હિી કે કોઈ વખિ પોિે
પણ પકડાય. પણ િેની શસ્તિ, િેન ુાં લડાઈને લગત ુાં પ ૂરુાં િાન, અને
સત્યાગ્રહીઓના હૃદય ઉપર િેણે મેળવેલ ુાં સામ્રાજ્ય એ ત્રણ વસ્ત ુ
ટ્રાડસવાલની સરકારના ધ્યાનમાાં હોવા છિાાં, તમસ શ્લેતશનને નહીં પકડવાની
પોિાની નીતિ અને પોિાના તવવેકનો ટ્રાડસવાલની સરકારે ત્યાગ ન જ
કયો.
તમસ શ્લેતશને કોઈ ફ્રદવસ પોિાના માતસક છ પાઉડડમાાં વધારો માગ્યો કે
ઈચછયો જ નહીં. િેની કેટલીક હાજિોની મને જાણ થઈ ત્યારે િેને દસ
પાઉડડ આપવાનુાં શરૂ ક્ુ.ું િે પણ િેણે આનાકાનીથી લીધા. પણ િેથી
આગળ વધવાની િો િેણે ચોખ્ખી ના જ પાડી

: "િે

ઉપરાાંિ મારી હાજિ છે

જ નહીં. િેમ છિાાં જો હુાં લઉં િો જે તનટઠાથી િમારી પાસે આવી છાં િે ખોટી
ઠરે ." આ જવાબથી હુાં ચ ૂપ રહ્યો. વાાંચનાર કદાચ જાણવાને ઇચછે કે તમસ
શ્લેતશનની કેળવણી શુાં હિી? કેપ ્ુતનવતસિટીની ઇડટરમીફ્રડયેટ પરીિા િેણે
પસાર કરે લી; શૉટણહડે ડ વગેરેમાાં પહેલા નાંબરનાાં પ્રમાણપત્ર મેળવેલાાં.
લડાઈમાાંથી મુતિ થયા પછી એ ્ુતનવતસિટીની ગ્રેજ્્ુએટ થઈ અને હાલ
કોઈ ટ્રાડસવાલની સરકારી છોકરીઓની તનશાળમાાં મુખ્ય તશક્ષિકા છે .
હબણટ ફ્રકચન એક શુદ્ધ હૃદયના વીજળીનુાં કામ જાણનાર અંગ્રેજ હિા.
િેમણે બોઅર લડાઈમાાં અમારી સાથે કામ ક્ુ.ું િેઓ થોડી મુદિ સુધી
'ઈષ્ડડયન

ઓપીતનયન'ના અતધપતિ પણ હિા. િેમણે મરણપયિ
ણ િહ્મચયણ

પાળ્્ુાં હતુ.ાં
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હુાં ઉપર ગણાવી ગયો િે વયસ્તિઓ િો મારા ખાસ પ્રસાંગમાાં આવેલી
એવી વયસ્તિઓ હિી. િેઓને ટ્રાડસવાલના આગેવાન ગોરાઓમાાં ન ગણી
શકાય. છિાાં િેઓની મદદ પુટકળ મળી હિી એમ કહી શકાય. પ્રતિટઠાની
દૃષ્ટટએ હૉષ્સ્કનનુાં અગ્રસ્થાન છે . િેમની ઓળખાણ હુાં અગાઉ કરાવી ગયો છાં.
િેમના પ્રમુખપણા નીચે સત્યાગ્રહની લડિમાાં સહાયકારી ગોરાઓનુાં સ્થાયી
માંડળ પણ ઊભુાં કરવામાાં આવ્ુાં હત.ુાં એ માંડળે પોિાથી બને િેટલી મદદ
કરી હિી. લડિનો બરાબર રાં ગ જામ્યા પછી સ્થાતનક સરકારની સાથે
મસલિનો વહેવાર િો કેમ જ રહી શકે ? િે અસહકારના િત્ત્વને લીધે નહીં,
પણ સરકાર જ િેના કાયદાનો ોાંગ કરનારની સાથે મસલિનો વહેવાર ન
રાખે, િેથી. આ વેળાએ ગોરાઓની કતમટી સરકાર અને સત્યાગ્રહીની વચચે
એક અનુસધ
ાં ાનરૂપ હિી.
આલ્બટણ કાટણરાઈટની ઓળખાણ પણ હુાં આગળ કરાવી ગયો. ડોકના જ
જેવો સાંબધ
ાં ધરાવનારા અને બહુ મદદ કરનારા એક બીજા પણ ોલા
પાદરી હિા. િેમનુાં નામ રે વરાં ડ ચાલ્સણ ફ્રફક્ષલપ્સ. એ ટ્રાડસવાલમાાં ઘણાાં વષો
થયાાં 'કૉંક્ષગ્રગેશનલ તમતનસ્ટર' હિા. િેમનાાં ોલાાં પત્ની પણ મદદ દે િાાં. એક
ત્રીજા નામાાંફ્રકિ પાદરી જેમણે પાદરીપણુાં છોડીને અખબારનુાં અતધપતિપણુાં
ગ્રહણ ક્ુું હતુાં િે બ્લ ૂમફૉડટીનમાાં પ્રકટ થિા 'િેડડ' નામના દૈ તનકના
અતધપતિ રે વરાં ડ ડુડની ડ્રુ. િેમણે ગોરાઓની અવગણના વહોરીને પણ
પોિાના પત્રમાાં ફ્રહિંદીઓની ફ્રહમાયિ કરી હિી. દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રતસદ્ધ
વકિાઓમાાં િેમની ગણના થિી હિી.
એ જ પ્રમાણે સ્વિાંત્રિાએ મદદ કરનાર 'તપ્રટોફ્રરયા ડ્ ૂઝ'ના અતધપતિ
વેસ્ટેડટ

હિા, એક

વેળાએ

તપ્રટોફ્રરયા

ટાઉનહૉલમાાં ત્યાાંના

મેયરના

અતધપતિપણા નીચે ગોરાઓએ જ ાંગી સોા બોલાવી હિી. િેનો હેત ુ
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એતશયાફ્રટકને વખોડવાનો અને ખ ૂની કાયદાને વખાણવાનો હિો. વેરસ્ટૅડટે
એકલાએ એ સોામાાં તવરોધ કયો. પ્રમુખે બેસી જવાનુાં કહ્ુાં િે છિાાં િેમણે
બેસી જવાની ના પાડી, ગોરાઓએ િેમના શરીર પર હાથ નાખવાની ધમકી
આપી. િેમ છિાાં એ નર તસિંહની માફક ગર્જિો એ ટાઉનહૉલમાાં અડગ રહ્યો,
અને સોાને પોિાનો ઠરાવ પસાર કયાણ તવના વીખરાઈ જવુાં પડ્ુાં !
કોઈ પણ માંડળમાાં દાખલ થયા તવના પણ મદદ કરવાનો એક પણ
પ્રસાંગ નહીં ભ ૂલનાર એવા બીજા ગોરાઓનાાં પણ નામ હુાં ગણાવી શકુાં એમ
છાં. પણ વધુ ન લાંબાવિાાં ત્રણ સ્ત્રીઓની ઓળખાણ કરાવીને જ આ પ્રકરણ
પ ૂરુાં કરવા ઈચછાં છાં. િેમાાંથી એક તમસ હૉબહાઉસ, િે લૉડણ હૉબહાઉસની
દીકરી.. એ બાઈ બોઅરની લડાઈ સમયે લૉડણ તમલ્નરની સામે થઈને
ટ્રાડસવાલમાાં પહોંચી હિી. જયારે લૉડણ ફ્રકચનરે આખા જગિમાાં ગવાયેલી
અને વખોડાયેલી પોિાની 'કૉડસેડટ્રેશન કૅમ્પ'* ટ્રાડસવાલ અને િી સ્ટેટમાાં
જમાવી ત્યારે એ બાઈ એકલી બોઅર ઓરિોમાાં ઘ ૂમિી અને િેઓને મક્કમ
રહેવાનુાં સમજાવિી ને શ ૂર ચડાવિી. બોઅર લડાઈને તવશે અંગ્રેજી
રાજનીતિ કેવળ ખોટી છે એવી પોિાની માડયિા હોવાથી , મરહમ
ૂ સ્ટેડની
માફક િે ઇચછિી અને ઈશ્વર પ્રત્યેની પ્રાથણના કરિી કે અંગ્રેજોની હાર થાય.
આટલી બધી બોઅરની સેવા કયાણ પછી જ્યારે િેણે જાણ્ુાં કે, બોઅરો
અડયાયની સામે લડેલા િેઓ જ

–

–

જે

ફ્રહિંદીઓ પ્રત્યે, અિાનથી દોરવાઈ જઈને,

અડયાય કરવા િૈયાર થાય છે , ત્યારે િેનાથી િે સહન ન થઈ શક્ુ.ાં બોઅર
પ્રજા િેના પ્રત્યે બહુ માન અને પ્રેમ રાખિી હિી. િેને જનરલ બોથાની
સાથે ઘણો તનકટ સાંબધ
ાં હિો. િેને ત્યાાં એ ઊિરિી. ખ ૂની કાયદો રદ થવા
તવશે બોઅર માંડળોમાાં િેનાથી બની શકે એટલુાં િેણે કહ્ુ.ાં
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બીજી બાઈ ઑક્ષલવ શ્રાઈનર. આ બાઈને તવશે હુાં પાાંચમા પ્રકરણમાાં લખી
ગયો છાં. એ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રખ્યાિ શ્રાઈનર કુટુાંબમાાં જડમેલી તવદુષી
બાઈ હિી. શ્રાઈનર નામ એટલુાં બધુાં પ્રખ્યાિ છે કે જ્યારે િે પરણી ત્યારે
િેના ધણીને િે નામ ગ્રહણ કરવુાં પડ્ુ,ાં કે જેથી ઑક્ષલવનો શ્રાઈનર કુટુાંબ
સાથેનો સાંબધ
ાં દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓમાાં અલોપ ન થાય. એ કાંઈ િેન ુાં
ખોટુાં સ્વાક્ષોમાન નહોતુ.ાં મારો પફ્રરચય િેમની સાથે સરસ હિો એમ હુાં માનુાં
છાં. પણ એ બાઈની સાદાઈ , નમ્રિા, એ એની તવદ્વિાના જેવાાં જ િેનાાં
આભ ૂષણ હિાાં. પોિાના હબસી નોકરો અને પોિાની વચચે અંિર છે એમ
િેણે કોઈ ફ્રદવસ માનેલ ુાં નહીં. જયાાં અંગ્રેજી ોાષા બોલાય છે ત્યાાં િેન ુાં
'ડ્રીમ્સ'

નામનુાં પુસ્િક આદરપ ૂવણક વાંચાય છે . એ ગદ્ય છે િે છિાાં કાવયની

પાંસ્તિમાાં મુકાય છે . બીજુ ાં િો િેણે ઘણુાં લખેલ ુાં છે . એટલો કલમ ઉપરનો
િેનો કાબ ૂ હોવા છિાાં, પોિે ઘરની રસોઈ પોિાને હાથે કરિાાં, ઘર સાફસ ૂફ
રાખિાાં, વાસણ ઇત્યાફ્રદ ધોિાાં શરમાય નહીં

–

અચકાય નહીં. િે એમ

માનિી કે એવી ઉપયોગી અંગમહેનિ િેની લેખનશસ્તિને માંદ કરવાને
બદલે ઉિેજજિ કરિી અને ોાષામાાં અને તવચારોમાાં એક પ્રકારનો તવવેક
અને ઠાવકાઈ જાળવિી. એ બાઈએ પણ દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓમાાં જે
કાંઈ વજન પડી શકે િે બધુાં ફ્રહિંદીઓની િરફેણમાાં વાપ્ુું હત.ુાં
ત્રીજી બાઈ માસ મોલ્ટીનો. એ પણ દક્ષિણ આફ્રિકાના પુરાણા મોલ્ટીનો
કુટુાંબની બુજરગ બાઈ હિી. િેણે પણ યથાશસ્તિ મદદ કરી.
વાાંચનાર પ ૂછે કે આ બધા ગોરાઓની મદદનુાં પફ્રરણામ શુાં આવ્ુ?ાં િો હુાં
જવાબ આપુાં કે, પફ્રરણામ જણાવવા સારુ આ પ્રકરણ નથી લખા્ુ.ાં
કેટલાકનાાં કામ જેનો ક્ષચિાર અપાઈ ગયો છે િે જ િેના પફ્રરણામની
સાિીરૂપે છે . પણ આવા ફ્રહિેચછ ગોરાઓની સમસ્િ પ્રવ ૃતિનુાં શુાં પફ્રરણામ
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આવ્ુ?ાં એ જ સવાલ ઉત્પ્ન  થઈ શકે. આ લડિ જ એવી હિી કે જેનુાં
પફ્રરણામ એ લડિમાાં જ સમાયેલ ુાં હત.ુાં જાિમહેનિની, જાતિોોગની િથા
ઈશ્વર ઉપરની શ્રદ્ધાની આ લડિ હિી.
ગોરા સહાયકોનાાં નામ ગણાવી જવાનો એક હેત ુ એ કે દક્ષિણ આફ્રિકાના
સત્યાગ્રહના ઈતિહાસમાાં જો િેઓએ કરે લી મદદની સ્તુતિ ન આવે િો એ
ઇતિહાસની ખામી ગણાય. મેં કાંઈ બધા ગોરા સહાયકોનાાં નામ િો આપ્યાાં
નથી. પણ જેટલાાં આપ્યાાં છે િેથી સહાયકમાત્રનો આોાર આ પ્રકરણમાાં
આવી જાય છે . અને બીજુ ાં કારણ એ કે, જોકે આપણે અમુક પ્રવ ૃતિનાાં
પફ્રરણામ સ્પટટ રીિે જોઈ નથી શકિા િે છિાાં શુદ્ધ ક્ષચિથી થયેલી પ્રવ ૃતિનુાં
પફ્રરણામ શુો આવે જ છે , પછી િે દૃશ્ય હો કે અદૃશ્ય,

–

એ તસદ્ધાાંિને તવશેની

સત્યાગ્રહી િરીકેની મારી શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવી. વળી ત્રીજુ ાં સબળ કારણ એ કે,
સત્ય પ્રવ ૃતિઓ આવી અનેક પ્રકારની શુદ્ધ અને તન:સ્વાથણ મદદો પોિાની
િરફ તવના પ્રયાસે આકષે જ છે , એ બિાવવુ.ાં જો આ પ્રકરણમાાં હજુ સુધી એ
વાિ ન સમજાઈ ગઈ હોય િો હુાં સ્પટટ કરવા ઈચછાં છાં કે, સત્યાગ્રહની
લડિમાાં સત્યને જ જાળવવુાં એને જો પ્રયાસ ગણીએ િો એ પ્રયાસ ઉપરાાંિ
બીજે કોઈ પણ પ્રયાસ આ ગોરાઓની મદદ લેવાને સારુ કરવામાાં આવયો ન
હિો. લડિના બળથી જ િેઓ આકષાણયા હિા.
૧. એટલે લડાઈ કરનારા બોઅરોની સ્ત્રીઓને એકઠી કરી કે દમાાં રાખવાની છાવણી. – મો.ક. ગાાંધી
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ુ ીબતો
૨૪. અંતરની નવશેર્ મસ
એકવીસમા પ્રકરણમાાં આપણને કાંઈક અંિરની મુસીબિોનો ખ્યાલ
આવયો. હુમલાને વખિે મારાંુ કુટુાંબ િો ફ્રફતનતસમાાં વસતુાં હતુ.ાં હુમલાથી
િેઓનો જીવ ઊંચો થાય એ સ્વાોાતવક હતુ.ાં મને જોવાને ફ્રફતનતસથી
જોહાતનસબગણ પૈસા ખરચીને દોડી અવાય એવુાં િો ન જ બની શકે. એટલે
સાજો થયે મારે જ જવાનુાં રહ્ુાં હત.ુાં નાિાલ અને ટ્રાડસવાલ વચચે મારી
આવજા િો કામ પ્રસાંગે થયા જ કરિી. સમાધાની તવશે નાિાલમાાં ખ ૂબ
ગેરસમજૂિી ફેલાઈ હિી, એ મારી જાણ બહાર ન હત.ુાં મારી ઉપર અને
બીજાઓની ઉપર કાગળો આવિા, િેથી હુાં જાણિો; અને ઘણા કટાિ કરનારા
કાગળ 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન' ઉપર આવેલા િેનો થોકડો મારી પાસે હિો.
જોકે હજી સુધી સત્યાગ્રહ િો ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓને જ કરવાનો રહ્યો હિો.
િો પણ નાિાલના ફ્રહિંદીઓની સાંમતિ અને લાગણી જાળવવી રહી હિી.
ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ ટ્રાડસવાલ તનતમિે આખા દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓની
લડિ લડી રહ્યા હિા. િેથી નાિાલમાાં થયેલી ગેરસમજૂિી દૂર કરવાને સારુ
પણ મારે ડરબન જવાની જરૂર હિી. િેથી પહેલો જ પ્રસાંગ લઈને હુાં ત્યાાં
ગયો.
ડરબનમાાં ફ્રહિંદીઓની જાહેર સોા ોરવામાાં આવી. મને કેટલાક તમત્રોએ
પહેલેથી જ જણાવી દીધુાં હતુાં કે , આ સોામાાં મારી ઉપર હમ
ુ લો થવાનો છે ,
અને મારે કાાં િો સોામાાં જવાનુાં મુલિવી રાખવુાં અથવા રિણને સારુ કાંઈ
ઉપાય લેવા. બેમાાંથી એકે વસ્તુ મારાથી થઈ શકે િેમ ન હિી. સેવકને શેઠ
બોલાવે અને િે બીકથી ન જાય એટલે િેનો સેવાધમણ ગયો. અને શેઠની
સેવાથી બીએ િે સેવક શાનો? જાહેર સેવા સેવાની ખાિર કરવી એ
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ખાાંડાની ધારે ચાલવા જેવુાં છે . જાહેર સેવક સ્ત ુતિ લેવાને િૈયાર થઈ જાય છે ,
િો તનિંદાથી કેમ ોાગી શકે? િેથી હુાં િો નીમેલે વખિે બરાબર હાજર થયો.
સમાધાની કેમ થઈ એ સમજાવ્ુ.ાં સવાલો થયા િેના જવાબ પણ આપ્યા.
આ સોા રાિના આઠેક વાગ્યે થઈ હિી. કામ લગોગ પ ૂરુાં થવા આવ્ુાં
હત ુાં િેટલામાાં એક પઠાણ પોિાની ડાાંગ લઈને માાંચડા ઉપર આવયો. િે જ
વખિે બિીઓ ઠરી. હુાં સમજી ગયો. પ્રમુખ શેઠ દાઉદ મહમદ ટેબલ ઉપર
ચડયા. લોકોને સમજાવવા લાગ્યા. મને બચાવ કરવાવાળાઓએ ઘેરી લીધો.
મેં રિણનાાં પગલાાં નહોિાાં ોયાણ, પણ મેં પાછળથી જો્ુાં કે જેઓને હુમલાની
બીક હિી િેઓ િો સજ્જ થઈને આવયા હિા. િેમાાંથી એક િો પોિાના
ખીસામાાં ફ્રરવૉલ્વર રાખીને આવેલો. અને િેનો એક ખાલી ોડાકો પણ કયો.
દરમ્યાન પારસી રુસ્િમજી જેમણે હુમલાની િૈયારીઓ જોઈ હિી એઓ
વીજળીને વેગે દોડયા અને પોલીસ સુપફ્રરડટેડડેડટ ઍલેકઝેડડરને ખબર
આપી. િેણે પોિાની પોલીસની એક ટુકડી મોકલાવી. અને પોલીસ , એ
ગરબડમાાં રસ્િો કરી, મને પોિાની વચચે રાખી, પારસી રુસ્િમજીને ત્યાાં લઈ
ગઈ.
બીજે ફ્રદવસે સવારે પારસી રુસ્િમજીએ ડરબનના પઠાણોને ોેળા કયાણ
અને િેમને મારી સામે જે કાંઈ ફફ્રરયાદ હોય િે મારી પાસે મ ૂકવા કહ્ુ.ાં
િેઓને હુાં મળ્યો. િેઓને શાાંિ કરવાની કોતશશ કરી, પણ મને લાગત ુાં નથી
કે િેઓને હુાં શાાંિ કરી શકયો. વહેમની દવા દલીલથી કે સમજૂિીથી થઈ
શકિી નથી. િેઓના મનમાાં ઠસી ગ્ુાં હત ુાં કે મેં કોમને દગો દીધો છે , અને
એ મેલ જ્યાાં સુધી િેમના મગજમાાંથી ન નીકળે ત્યાાં સુધી મારાંુ સમજાવવુાં
નકામુાં જ હોય.
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િે જ ફ્રદવસે ફ્રફતનતસ પહોંચયો. જે તમત્રો આગલી રાિે મારાંુ રિણ
કરવામાાં રોકાયા હિા િેઓએ મને એકલો મ ૂકવાની સાફ ના પાડી અને પોિે
ફ્રફતનતસમાાં પડાવ નાખશે એવુાં મને સાંોળાવી દીધુ.ાં મેં કહ્ુ,ાં "િમે મારી ના
ઉપરવટ થઈને આવવાને ઇચછશો િો હુાં રોકી નહીં શકુાં; પણ ત્યાાં િો જગલ
ાં
છે અને ત્યાાંના વસનારાઓ અમે િમને ખાવાનુાં પણ નહીં આપીએ િો િમે
શુાં કરશો?" િેમાાંના એકે જવાબ આપ્યો, "અમને એવો ડર બિાવવાની જરૂર
નથી. અમારી સગવડ અમે કરી શકીશુ.ાં અને અમે જ્યાાં સુધી તસપાઈગીરી
કરિા હોઈશુાં ત્યાાં સુધી િમારા કોઠારની લટાં ૂ કરિાાં પણ અમને કોણ રોકનાર
ુાં
હત?"
એવા પ્રકારનો તવનોદ કરિાાં અમે ફ્રફતનતસ ગયા. આ ટુકડીનો મુખી એક
ફ્રહિંદીઓમાાં પ્રખ્યાતિ પામેલો જૅક મુડલી નામે હિો. િે નાિાલમાાં િાતમલ
માબાપને ત્યાાં જડમયો હિો. િેણે મુકકાબાજીની (બૉફ્રકસાંગની) ખાસ િાલીમ
લીધી હિી, અને િે એમ માનિો હિો અને િેના સાથીઓ પણ એમ માનિા
કે, મુક્કાબાજીમાાં ગોરા કે કાળામાાંથી કોઈ જૅક મુડલીનો હરીફ થઈ શકે એવો
ન હિો. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં મારી આદિ, જયારે વરસાદ ન હોય ત્યારે , ઘણાાં
વરસ થયાાં, િદ્દન બહાર ઉઘાડામાાં સ ૂવાની હિી. િેમાાં આ વખિે ફેરફાર
કરવા હુાં િૈયાર ન હિો. િેથી સ્વતનતમિિ રિકોની ટુકડીએ રાિના મારા
ક્ષબછાના પાસે પહેરા ોરવાનુાં નકકી ક્ુ.ું જોકે આ ટુકડીની ડરબનમાાં મેં
મજાક કરે લી ને િેઓને આવિા રોકવાનો પણ પ્રયત્ન કરે લો, છિાાં મારે
મારી એટલી નબળાઈ કબ ૂલ કરવી જોઈએ કે, જ્યારે િેઓએ પહેરો શરૂ કયો
ત્યારે મને વધારે તનોણયિા લાગી, અને મનમાાં એમ પણ થ્ુાં કે , જો િેઓ ન
આવયા હોિ, િો હુાં આટલો જ તનોણય થઈને સ ૂઈ શકિ ખરો? મને એમ ોાસે
છે કે કાંઈ અવાજથી હુાં અવશ્ય ચમકી ઊઠિ.
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ઈશ્વર ઉપરની મારી શ્રદ્ધા અતવચળ છે એમ હુાં માનુાં છાં. મોિ એ
મનુટયજજિંદગીમાાં એક મોટો ફેરફાર જ છે અને િે ગમે ત્યારે આવે ત્યારે
આવકારદાયક જ છે , એમ પણ મારી બુદ્ધદ્ધ ઘણાાંયે વષો થયાાં કબ ૂલ કરિી
આવી છે . હૃદયમાાંથી મોિનો િેમ જ બીજા ોયો કાઢી નાખવાને મેં
િાનપ ૂવણક મહાપ્રયત્ન કરે લો છે . આમ છિાાં મારી જજિંદગીમાાં એવા અવસરો
મને યાદ આવી શકે છે કે જ્યારે મોિની ોેટનો તવચાર કરિાાં, જેમ એક
તવયોગી તમત્રની ોેટનો તવચાર કરિાાં આપણે ઊછળીએ , િેમ હુાં ઊછળી
શકયો નથી. આ પ્રમાણે સબળ થવા મહાપ્રયત્ન કરિા છિાાં પણ મનુટય
ઘણી વાર નબળો રહે છે , અને બુદ્ધદ્ધમાાં કરે લ ુાં િાન અનુોવનો અવસર આવયે
િેને બહુ ઉપયોગમાાં નથી આવી શકતુ.ાં િેમાાંયે વળી જ્યારે િેને બાહ્ય
આશ્રય મળે છે અને િેનો િે સ્વીકાર કરી લે છે ત્યારે િો િે પોિાનુાં
અંિરબળ ઘણે ોાગે ખોઈ બેસે છે . સત્યાગ્રહીને આવી જાિના ોયોમાાંથી
સદાય બચિા રહેવાનુાં છે .
ફ્રફતનકસમાાં મેં એક જ ધાંધો કયો. ગેરસમજૂિી દૂર કરવા સારુ ખ ૂબ
લખવાનુાં શરૂ ક્ુ.ું અતધપતિ અને શાંકાશીલ વાચકવગણની વચચે એક કપ્લ્પિ
સાંવાદ લખી નાખ્યો. િેમાાં જે જે શાંકાઓ અને આિેપો મેં સાાંોળ્યા હિા િે
બધાનો, મારાથી બની શકે િેટલી તવગિથી, તનકાલ કયો. પફ્રરણામ સારાંુ
આવ્ુાં એમ હુાં માનુાં છાં. જેઓમાાં ખરે ખર ગેરસમજૂિી થઈ હોિ અથવા રહી
હોિ િો દુ:ખદ પફ્રરણામ આવિ , િેઓમાાં ગેરસમજૂિીએ ઘર ન ક્ુું એ િો
જાહેર રીિે પ્રતસદ્ધ થ્ુ.ાં સમાધાનીને માન આપવુાં ન આપવુાં એ કેવળ
ટ્રાડસવાલમાાં વસિા ફ્રહિંદીઓનુાં કામ હત.ુાં િેથી િેઓનાાં કાયો ઉપરથી
િેઓની કસોટી થનાર હિી અને મારી પણ નેિા અને સેવક િરીકેની
પરીિા હિી. ઘણા જ થોડા ફ્રહિંદી રહ્યા હશે કે જેઓએ મરજજયાિ પરવાના
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નહીં કઢાવયા હોય. પરવાના કાઢનાર અમલદારોને તનરાાંિ ન રહે એટલા
બધા માણસો પરવાના કઢાવવા જિા હિા. અને ઘણી જ ત્વરાથી કોમે
સમાધાનીની શરિોમાાં પોિાને પાળવાની શરિોનુાં પાલન કરી બિાવ્ુ.ાં આ
વાિ સરકારને પણ કબ ૂલ કરવી પડી, અને હુાં જોઈ શકયો કે ગેરસમજૂિીએ
જોકે ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડ્ુાં હતુાં પણ િેન ુાં િેત્ર િો ઘણુાં જ સાંકુક્ષચિ હત.ુાં કેટલાક
પઠાણોએ જયારે કાયદો પોિાના જ હાથમાાં લીધો અને બલાત્કારનો રસ્િો
ગ્રહણ કયો, ત્યારે મહા ખળોળાટ થયો. પણ િેવા ખળોળાટનુાં પ ૃથકકરણ
કરવા બેસીએ ત્યારે માલ ૂમ પડી જાય છે કે , િેને િક્ષળ્ુાં હોત ુાં નથી અને
ઘણી વેળા િે માત્ર િક્ષણક હોય છે . આમ છિાાં િેન ુાં જોર આજે પણ
દુતનયામાાં કાયમ છે , કેમ કે ખુનામરકીથી આપણે કાંપી ઊઠીએ છીએ. પણ જો
ધીરજપ ૂવણક તવચાર કરવા બેસીએ િો તુરિ માલ ૂમ પડે કે, કાંપવાનુાં કાંઈ જ
કારણ નથી. ધારો કે મીરઆલમ અને િેના સાથીઓના ઘાથી જ મારાંુ શરીર
જખમી થવાને બદલે નાશ પામ્્ુાં હોિ, અને સાથે એમ પણ ધારો કે કોમ
ઇરાદાપ ૂવણક તનતિિ અને શાાંિ રહી હોિ, મીરઆલમ પોિાની બુદ્ધદ્ધને
અનુસરીને બીજુ ાં ન જ કરી શકે એમ જાણી િેના પ્રત્યે તમત્રોાવ અને
િમાોાવ રાખ્યો હોિ ; િો કોમને નુકસાન ન થ્ુાં હોિ, એટલુાં જ નહીં, પણ
કોમને િેમાાંથી અતિશય લાો થયો હોિ , કેમ કે કોમમાાં િો ગેરસમજૂિીનો
અોાવ હોિ, િેથી કોમ બમણા જુસ્સાથી પોિાની પ્રતિિાને વળગી રહેિ
અને પોિાના કિણવયનુાં પાલન કરિ. મને િો કેવળ લાો થયો હોિ. કેમ કે,
સત્યાગ્રહીને પોિાના સત્યનો આગ્રહ રાખિાાં સત્યાગ્રહના પ્રસાંગમાાં જ
અનાયાસે મોિની ોેટ થાય િેના જેવુાં માંગલ પફ્રરણામ બીજુ ાં િે કલ્પી જ ન
શકે.

www.mkgandhi.org

Page 236

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

ઉપરની દલીલો સત્યાગ્રહ જેવી લડિને જ લાગુ પડી શકે છે , કેમ કે િેમાાં
વેરોાવને સ્થાન જ નથી. આત્મશસ્તિ અથવા સ્વાવલાંબન એ જ એક
સાધન છે . િેમાાં એકે બીજાની સામે જોઈને બેસવાનુાં નથી રહ્ુ.ાં િેમાાં કોઈ
નેિા નથી, એટલે કોઈ સેવક નથી. અથવા િો સૌ સેવક અને સૌ નેિા છે .
િેથી ગમે િેવા પીઢ માણસનુાં મ ૃત્્ુ એ લડિને હળવી નથી કરત,ુાં એટલુાં જ
નહીં, પણ લડિનો વેગ વધારે છે .
આ સત્યાગ્રહનુાં શુદ્ધ અને મ ૂળ સ્વરૂપ છે . અનુોવમાાં આપણે એવુાં જોિા
નથી, કેમ કે બધાએ વેરનો ત્યાગ કયો હોિો નથી. અનુોવમાાં સૌ
સત્યાગ્રહનુાં રહસ્ય સમજિા પણ જોવામાાં આવિા નથી અને થોડાનુાં જોઈને
ઘણા િેન ુાં મ ૂઢ અનુકરણ કરે છે . વળી સામુદાતયક અને સામાજજક
સત્યાગ્રહનો ટ્રાડસવાલનો અખિરો એ, ટૉલ્સટૉયના કહેવા પ્રમાણે િો, પહેલો
જ ગણાય. હુાં પોિે શુદ્ધ સત્યાગ્રહના ઐતિહાતસક દાખલા જાણિો નથી. મારાંુ
ઐતિહાતસક િાન નજીવુાં હોવાથી હુાં આ તવશે તનિયપ ૂવણક અક્ષોપ્રાય નથી
બાાંધી શકિો. પણ ખરાંુ જોિાાં આપણને એવા દાખલાઓની સાથે પણ સાંબધ
ાં
નથી. સત્યાગ્રહનાાં મ ૂળ િત્ત્વો સ્વીકારો એટલે મેં કહ્યાાં એ પફ્રરણામ િેમાાં
રહેલાાં જ છે એમ જોઈ શકાશે. એનો અમલ કરવો એ મુશ્કેલ અથવા
અશકય છે એમ દલીલ કરીને આવી અમ ૂલ્ય વસ્ત ુને ઉડાવી ન શકાય.
શસ્ત્રબળના બીજા અખિરાઓ િો હજારો વષણ થયાાં થિા જ આવયા છે . િેનાાં
કડવાાં પફ્રરણામો આપણે પ્રત્યિ જોઈએ છીએ. ોતવટયમાાં િેમાાંથી મીઠાાં
પફ્રરણામો ઊપજવાની આશા થોડી જ બાાંધી શકાય. અંધારામાાંથી જો
અજવાળુાં ઉત્પ્ન  કરી શકાતુાં હોય િો વેરોાવમાાંથી પ્રેમોાવ પ્રકટાવી
શકાય.
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દ્વિતીય ખુંડ
૧. જનરલ સ્મટ્સનો નવશ્વાસઘાત (?)
આંિફ્રરક મુસીબિનુાં દશણન વાાંચનારે કાંઇક ક્ુ.ું િેમાાં ઘણે ોાગે િો મારે
આત્મકથા જ આપવી પડી. એ અતનવાયણ હત.ુાં કેમ કે સત્યાગ્રહને લગિી
મારી મુસીબિો એ સત્યાગ્રહીઓની પણ મુસીબિો થઇ પડી. હવે આપણે
ફરી પાછા બાહ્ય મુસીબિો ઉપર આવીએ છીએ. આ પ્રકરણનુાં મથાળુાં લખિાાં
મને શરમ આવી છે અને આ પ્રકરણ લખિાાં શરમ આવે છે , કારણ કે િેમાાં
મનુટયસ્વોાવની વક્રિાનુાં વણણન રહેલ ુાં છે . જનરલ સ્મટ્સ એ ૧૯૦૮ની
સાલમાાં પણ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િો સૌથી વધારે હોતશયાર નેિા ગણાિા.
આજે િો દુતનયામાાં નહીં િો ક્ષિફ્રટશ સામ્રાજ્યમાાં િે ઊંચા પ્રકારનાાં કાયણકુશળ
પુરુષ ગણાય છે . િેની શસ્તિ બહુ મોટી છે , િે તવશે મારા મનમાાં શાંકા નથી.
િે જેવા કુશળ વકીલ િેવા જ કુશળ સેનાપતિ છે , અને િેવા જ કુશળ
રાજ્યવહીવટ ચલાવનાર માણસ છે . દક્ષિણ આફ્રિકામાાં બીજા વહીવટદારો
આવયા અને ગયા. પણ ૧૯૦૭ની સાલથી િે આજ લાગી આ પુરુષ દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં રાજ્યકારોારની લગામ પોિાના હાથમાાં રાખી રહ્યા છે . અને
આજ પણ િેની હરીફાઈમાાં ઊોી શકે એઓ કોઈ માણસ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં
નથી. મને દક્ષિણ આફ્રિકા છોડવાને આ લખાવિી વેળા નવ વષણ થયાાં.
આજે િેણે દક્ષિણ આફ્રિકા ક્યાાં તવશેષણથી ઓળખે છે િે હુાં નથી જાણિો.
જનરલ સ્મટ્સનાં પોિીકુાં નામ જૅન છે અને િેણે દક્ષિણ આફ્રિકાના લોકો
‘સલીમ જૅની’ના નામથી ઓળખે છે . ‘સ્સ્લમ’નો અથણ આ ઠેકાણે ‘સરકી જાય
એવો’, ઝાલ્યો ઝલાય નહીં એવો’, ગુજરાિી ોાષાનો િેણે લગિો શબ્દ
‘ખાંધો’, અથવા મીઠુાં તવશેષણ વાપરીએ િો ઊલટા અથણમાાં ‘ચાલાક’ એ શબ્દ
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લાગુ પડી શકે. મને ઘણા અંગ્રેજ તમત્રોએ કહેલ:ુાં “જનરલ સ્મટ્સથી તુાં
સાવધાન રહેજે. એ બહુ પહોંચેલ માણસ છે . એને ફરી જિાાં વાર લાગે િેમ
નથી. એના બોલવાનો અથણ એ જ સમજી શકે. અને ઘણી વાર એવુાં રીિે
બોલે છે કે બ્ન ે પિ િેણે પોિાને તપ્રય એવો અથણ કરી શકે. વળી એ પોિે
પ્રસાંગ આવે ત્યારે બ્ન ે પિના અથણને એક કોરે મેલીને પોિાનો ત્રીજો જ
અથણ બિાવે, િેને અમલમાાં મ ૂકે અને િેના સમથન
ણ માાં એવી ચાલાક દલીલ
આપે કે બ્ન ે પિ ઘડીોર એમ માનિા થઈ જાય કે િેઓએ ભ ૂલ કરે લી
હોવી જોઈએ, અને જનરલ સ્મટ્સ કરે છે એ જ ખરો અથણ છે ?' 'મારે જે
તવષયનુાં આ પ્રકરણમાાં વણન
ણ કરવાનુાં છે િેને એ બીના જે વેળાએ બની િે
વેળાએ તવશ્વાસઘાિ માનેલ અને કહેલ. આજ પણ કોમની દૃષ્ટટએ એને હુાં
તવશ્વાસઘાિ ગણુાં છાં. એમ છિાાં એ શબ્દની પાછળ મેં પ્રશ્નાથણક્ષચહન મ ૂક્ુાં છે
િેન ુાં કારણ એ છે કે વાસ્િતવક રીિે એનુાં કૃત્ય કદાચ ઇરાદાપ ૂવક
ણ
તવશ્વાસઘાિ ન હોય, અને જ્યાાં ઘાિનો ઇરાદો નથી ત્યાાં તવશ્વાસનો ોાંગ કેમ
માની શકાય? ૧૯૧૩-૧૪ની સાલમાાં જનરલ સ્મટ્સનો મને જે અનુોવ થયો
િે મેં િે વખિે કડવો નહોિો ગણ્યો અને આજે િેનો તવચાર વધારે
િટસ્થિાએ કરી શકુાં છાં ત્યારે પણ કડવો નથી ગણી શકિો. એવુાં િદ્દન
સાંોતવિ છે

કે િેની ૧૯૦૮ની ફ્રહિંદીઓ િરફની વિણણ ૂક િાનપ ૂવણક

તવશ્વાસોાંગ ન હોય.
આટલી પ્રસ્િાવના િેને ડયાય આપવા સારુ અને િેમ છિાાં મેં િેના
નામની સાથે તવશ્વાસઘાિ શબ્દનો જે ઉપયોગ કયો છે િેનો અને જે મારે આ
પ્રકરણમાાં કહેવ ુાં છે િેનો બચાવ કરવાને સારુ આપી છે . આપણે ગયા
પ્રકરણમાાં જો્ુાં કે ફ્રહિંદીઓએ મરજજયાિ પરવાના ટ્રાડસવાલની સરકારને
સાંિોષ થાય એવી રીિે કઢાવી લીધા. હવે િે સરકારે ખ ૂની કાયદો રદ
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કરવાનો રહ્યો. અને જો િેમ કરે િો સત્યાગ્રહની લડિ િો બાંધ થાય. િેનો
અથણ એમ નહીં કે ટ્રાડસવાલમાાં ફ્રહિંદી તવરુદ્ધ જે કાંઈ કાયદા હોય િે બધા રદ
થાય અથવા ફ્રહિંદીઓનાાં બધાાં દુ:ખ દૂર થાય. િે દૂર કરવાને સારુ િો જેમ
પ્રથમ કાયદે સર લડિ ચાલિી હિી િે પ્રમાણે ચલાવવી જ રહી. સત્યાગ્રહ
િો ખ ૂની કાયદારૂપી નવુાં ઘોર વાદળ દૂર કરવા પ ૂરિો જ હિો. િેનો સ્વીકાર
કરવામાાં કોમને નામોશી આવિી હિી અને કોમની પ્રથમ ટ્રાડસવાલમાાંથી
અને છે વટે આખા દક્ષિણ આફ્રિકામાાંથી હસ્િી નાબ ૂદ થિી હિી. પણ ખ ૂની
કાયદો રદ કરવાનો ખરડો ઘડવાને બદલે જનરલ સ્મટ્સે િો નવુાં જ પગલુાં
ો્ુ.ું િેણે જે ખરડો બહાર પાડયો િે વડે ખ ૂની કાયદો બહાલ રાખ્યો અને
મરજજયાિ પરવાના કાયદે સર ગણ્યા પણ િે પરવાનાવાળાને ખ ૂની કાયદો
લાગુ ન પાડી શકાય એમ િેના ખરડાની અંદર િેણે કલમ નાખી. આનો
ુ ાળા બે કાયદા સાથે સાથે ચાલે અને નવા
અથણ એમ થયો કે એક જ હેતવ
આવનાર ફ્રહિંદીઓને અથવા નવા પરવાના કઢાવનાર ફ્રહિંદીઓને પણ ખ ૂની
કાયદાની નીચે આવવુાં જોઈએ.
આ ક્ષબલ વાાંચી હુાં િો ફ્રદગ્મ ૂઢ જ બની ગયો. કોમને હુાં શો જવાબ
આપીશ? જે પઠાણ ોાઈએ પેલી મધરાિની સોામાાં મારી ઉપર સખિ
આિેપો કયાણ હિા િેને કેવો સુદ
ાં ર ખોરાક મળ્યો? પણ મારે કહેવ ુાં જોઈએ કે
સત્યાગ્રહ ઉપરનો મારો તવશ્વાસ આ આંચકાથી મોળો ન પડિાાં વધારે િીવ્ર
થયો. અમારી કતમટીની સોા ોરી િેઓને સમજાવયા. કે ટલાકે મને ટોણો
પણ માયો, “અમે િો િમને કહેિા આવયા છીએ કે િમે બહુ ોોળા છો. જે કાંઈ
કોઈ કહે િે માની બેસો છો. િમે જો િમારા ખાનગી કામમાાં જ ોોળપણ
રાખિા હો િો િો બળવ્ુ.ાં પણ કોમી કામમાાંયે એ ોોળપણ વાપરો છો િેથી
કોમને ખમવુાં પડે છે . હવે પહેલાાંનો જુસ્સો પાછો આવવો એ અમને િો બહુ
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મુશ્કેલ લાગે છે . આપણી કોમને િમે કયાાં નથી જાણિા? એ િો
સોડાવૉટરની બૉટલ છે . ઘડીમાાં ઊોરો આવે િેનો ઉપયોગ થાય એટલો
લેવો રહ્યો. એ ઊોરો શમ્યો એટલે ખલાસ." આ શબ્દબાણમાાં ઝેર ન હતુ.ાં
એવા પ્રકારનુાં બીજે પ્રસાંગે પણ મેં સાાંોળે લુાં હત.ુાં મેં હસીને જવાબ આપ્યો ,
"જેને

િમે મારાંુ ોોળપણ કહો છો એ િો મારી સાથે જડાઈ ગયેલી વસ્ત ુ છે ..

એ ોોળપણ નથી પણ તવશ્વાસ છે , અને તવશ્વાસ રાખવો એ િો મારોિમારો
સૌનો ધમણ સમજુ ાં છાં. છિાાં એને જે આપણે ખોડ ગણીએ િોપણ મારી
સેવાથી કાંઈ ફાયદો થિો હોય િો મારી ખોડનુાં નુકસાન પણ સહન થવુાં
જોઈએ. વળી, િમે માનો છો િેમ હુાં એમ પણ નથી માનિો કે, કોમનો જુસ્સો
એ સોડાવૉટરના ઊોરા જેવો છે . કામમાાં િમે અને હુાં પણ છીએ. મારા
જુસ્સાને િમે એવુાં તવશેષણ આપો િો હુાં જરૂર અપમાન માનુાં અને મારી
ખાિરી છે કે િમે પણ િમને પોિાને અપવાદરૂપે જ ગણિા હશો. અને જો
િમે ન ગણિા હો િો અને િમારા માપથી કોમનુાં માપ કાઢિા હો િો િમે
કોમનુાં અપમાન કરો. આવી મહાન લડાઈઓમાાં ોરિીઓટ િો થયાાં જ કરે .
ગમે િેવી ચોખવટ કરી હોય િોપણ સામેનો માણસ તવશ્વાસોાંગ કરવા બેસે
િેને કોણ રોકી શકે? આ માંડળમાાં એવા ઘણાય છે કે જે મારી પાસે પ્રૉતમસરી
નોટો દાવા કરવાને સારુ લાવે છે , પોિાના દસ્કિ આપી જેણે કાાંડાાં કાપી
દીધાાં છે એનાથી વધારે ચોકસાઈ શી થઈ શકે? િે છિાાં િેવાની ઉપર પણ
કોરટમાાં લડવુાં પડે છે . િેઓ સામે થાય છે , અનેક પ્રકારના બચાવ કરે છે ,
ફેંસલા થાય છે , સેજીઓ કઢાય છે . આવા અઘફ્રટિ બનાવોને સારાંુ કયાાં
ચોકસી છે કે જેથી એવુાં ફરી ન જ બને? િેથી મારી સલાહ િો એ જ છે કે જે
ગચ
ાં ૂ વણ આવી પડી છે િેને આપણે ધીરજથી ઉકેલવી. આપણે ફરીથી લડવુાં
પડે િો આપણે શુાં કરી શકીએ - એટલે બીજાઓ શુાં કરશે િેનો તવચાર કયાણ
તવના દરે ક સત્યાગ્રહી પોિે શુાં કરશે અથવા કરી શકે છે
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રહ્ુ.ાં મને િો એમ લાગે છે કે આપણે આટલા સાચા રહીશુ,ાં િો બીજા પણ
િેવા જ રહેવાના

–

અથવા જે કાંઈ નબળાઈ િેઓમાાં આવી હશે િો આપણો

દાખલો લઈને િેઓ પોિાની નબળાઈને કાઢી નાખી શકશે."
મને લાગે છે કે ફરી લડિ ચાલી શકવા તવશે જેઓએ શુો હેત ુથી ટોણો
મારવાને રૂપે શાંકા બિાવી હિી િેઓ સમજી ગયા. આ અવસરે કાછક્ષલયા
પોિાનુાં ઝવેરાિ ફ્રદવસે ફ્રદવસે બિાવી રહ્યા હિા. બધી બાબિમાાં થોડામાાં
થોડુાં બોલી પોિાનો તનિય જાહેર કરી દે િા અને િેમાાં અડગ રહિા. અને
મને એક પણ પ્રસાંગ એવો યાદ નથી કે , જ્યારે િેમણે નબળાઈ બિાવી હોય
અથવા િો છે વટના પફ્રરણામ તવશે શાંકા પણ બિાવી હોય. એવો અવસર
નજીક આવી ગયો કે જ્યારે ઈસપતમયાાં િોફાની સમુદ્રમાાં સુકાની રહવા
િૈયાર ન હિા. િે વખિ સૌએ કાછક્ષલયાને એકમિે વધાવી લીધા , અને
ત્યારથી િે છે વટની ઘડી સુધી િેમણે સુકાન ઉપરથી પોિાનો હાથ દૂર ન
કયો. અને જે મુસીબિો ોાગ્યે જ કોઈ માણસ સહન કરી શકે િે િેમણે
તનતિિ અને તનોણય થઈને સહન કરી. જેમ લડાઈ આગળ વધિી ગઈ િેમ
એવો અવસર આવયો કે કેટલાકને સારુ િો જેલમાાં જઈ બેસવુાં એ સહેલ ુાં કામ
હત–ુાં એ આરામ હિો, પણ બહાર રહી બધી વસ્ત ુ ઝીણવટથી િપાસવી, િેની
ગોઠવણો કરવી, અનેક માણસોને સમજાવવા, એ બધુાં બહુ વધારે મુશ્કેલ
હત..ુાં એવો અવસર આવયો કે જયારે કાછક્ષલયાને ગોરા લેણદારોએ િેમના
સાણસામાાં પકડયા.
ઘણા ફ્રહિંદી વેપારીઓના વેપારનો આધાર ગોરા વેપારીઓની પેઢીઓ
ઉપર હોય છે . િેઓ લાખો રૂતપયાનો માલ કાંઈ પણ ખોળાધરી તવના ફ્રહિંદી
વેપારીઓને ધીરે છે , આવો તવશ્વાસ ફ્રહિંદી વેપારીઓ સાંપાદન કરી શકયા છે
એ ફ્રહિંદી વેપારની સામાડય પ્રમાક્ષણકિાનો એક સરસ પુરાવો છે . કાછક્ષલયા
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શેઠને પણ ઘણી અંગ્રેજી પેઢીઓ િરફથી ધીરધાર હિી. કાંઈક પણ સરકાર
િરફની સીધી અથવા આડકિરી ઉશ્કેરણીથી આ વેપારીઓએ કાછક્ષલયાની
પાસે રહેલાાં પોિાનાાં નાણાાં તરુ િ માગ્યાાં. િેમણે કાછક્ષલયાને બોલાવી કહ્ુાં
પણ ખરાંુ "જો િમે આ લડિમાાંથી નીકળી જાઓ િો અમને નાણાાંની કાંઈ જ
ઉિાવળ નથી. જો િમે િેમાાંથી ન નીકળી જાઓ િો અમને ોય છે િમને
સરકાર ગમે ત્યારે પકડી લે િો અમારાાં નાણાાંન ુાં શુાં થાય ? િેથી જો િમે આ
લડિમાાંથી ન જ નીકળી શકો િો આમારાાં નાણાાં િમારે તુરિ ોરવાાં
જોઈએ.” આ વીર પુરુષે જવાબ આપ્યો

: “લડિ

એ મારી પોિાની અંગિ

વાિ છે . િેને મારા વેપારની સાથે કાંઈ સાંબધ
ાં નથી. િે લડિમાાં મારો ધમ,ણ
મારી પ્રજાનુાં માન અને મારાંુ પોિાનુાં સ્વમાન સમાયેલાાં છે . િમારી
ધીરધારને સારુ હુાં િમારો આોાર માનુાં છાં પણ િેને કે મારા વેપારને હુાં
સવોપરી નથી ગણી શકિો. િમારા પૈસા સોનામહોર જેવા છે . હુાં જીવિો
હોઉં ત્યાાં સુધી વેચાઈને પણ િમારા પૈસા ોરાંુ એમ છાં, અને ધારો કે મને
કાંઈ થઈ ગ્ુાં િોપણ મારી ઉઘરાણી અને માલ િમારે હસ્િક જ છે એમ
િમે સમજી લો. આજ લગી િમે મારી ઉપર તવશ્વાસ રાખ્યો છે અને હુાં એમ
ઈચછાં છાં કે હજુ પણ િમે તવશ્વાસ રાખો." જોકે આ દલીલ િો િદ્દન
વાજબી જ હિી અને કાછક્ષલયાની દૃઢિા એ વેપારીઓને સારુ એક વધારે
તવશ્વાસનુાં કારણ હતુ,ાં િોપણ િેની અસર આ વખિે િેઓની ઉપર થાય એમ
ન હતુ.ાં ઊંઘિાને આપણે જગાડી શકીએ છીએ, પણ જે જાગિો ઊંઘવાનો
ડોળ કરિો હોય િેને જગાડી શકિા નથી , િેમ ગોરા વેપારીઓનુાં બડ્ુ.ાં
િેમને િો કાછક્ષલયાને દબાવવા હિા, િેઓનાાં લેણાાં કાંઈ જોખમમાાં ન હિાાં.
મારી ઑફ્રફસમાાં લેણદારોની મીફ્રટિંગ થઈ. િેઓને મેં સ્પટટ શબ્દોમાાં કહ્ુાં
કે કાછક્ષલયા ઉપર જે દબાણ િેઓ ચલાવી રહ્યા છે િે વેપારીશાઈ નથી પણ
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રાજ્યપ્રકરણી છે , અને વેપારીઓને એમ કરવુાં શોોે નહીં. િેઓ ઊલટા
ક્ષખજાયા. કાછક્ષલયા શેઠની પાસે જે માલ હિો િેની અને િેની ઉઘરાણીની
નોંધ મારી પાસે હિી િે મેં િેઓને બિાવી, અને િે ઉપરથી તસદ્ધ કરી
આપ્્ુાં કે િેઓને સોએ સો ટકા મળી શકે એમ છે . વળી જો આ વેપાર એઓ
કોઈ બીજાને વેચી દે વા ઈચછે િો એ બધો માલ અને ઉઘરાણી વેચાિાાં
લેનારને સોંપી દે વા કાછક્ષલયા િૈયાર છે . જો િેમ ન કરે િો વેપારીઓ જે
માલ દુકાનમાાં હિો િે મ ૂળ દામે લઈ લે , અને િેમ કરિાાં માલમાાં કાંઈ પણ
ઓછાં આવે િો િેના અવેજમાાં િેઓ પસાંદ કરે એવી ઉઘરાણી િેઓ લઈ લે.
વાાંચનાર સમજી શકશે કે આ પ્રસ્િાવ કબ ૂલ કરવાથી ગોરા વેપારીઓને કશુાં
ખોવુાં પડે એમ ન હતુ,ાં (અને આવી રીિે ઘણા અસીલોને સારુ ોીડને પ્રસાંગે
લેણદારોની સાથે હુાં બાંદોબસ્િ કરી શકયો હિો.) પણ આ પ્રસાંગે વેપારીઓ
ડયાય નહોિા ઈચછિા. િેઓ િો કાછક્ષલયાને નમાવવા ઇચછિા હિા.
કાછક્ષલયા ન નમ્યા, અને નાદાર દે વાદાર ઠયાણ.
આ નાદારી એ િેમને કલાંકરૂપ ન હિી, પણ િેમનુાં ભ ૂષણ હત.ુાં કોમમાાં
િેમની આબરૂ વધી અને િેમની દૃઢિા અને બહાદુરીને સારુ બધાએ િેમને
મુબારકબાદી આપી. પણ આવી જાિની વીરિા અલૌફ્રકક છે . સામાડય
માણસ એ ન જ સમજી શકે. નાદારી એ નાદારી મટી , નામોશી મટી, આદર
અને માનમાાં ખપી શકે એવી કલ્પના પણ સામાડય માણસને નહીં આવી
શકે. કાછક્ષલયાને એ જ વસ્ત ુ સ્વાોાતવક લાગી. ઘણા વેપારીઓ કેવળ
નાદારીના ડરથી જ ખ ૂની કાયદાને વશ થયા હિા. કાછક્ષલયા ધારિ િો
નાદારીમાાંથી બચી શકિ. લડિ છોડીને બચવુાં એ ઉપાય િો હિો જ, પણ
આ સ્થળે એ વાિ મારા મનમાાં નથી. કાછક્ષલયાને ઘણા ફ્રહિંદી તમત્રો હિા.
િેઓ આવી ોીડને વખિે િેમને પૈસા ધીરી શકિ. પણ િેવી ગોઠવણ કરી
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િેમણે પોિાનો વેપાર બચાવયો હોિ િો િેમની બહાદુરી લજવાિ. કેદમાાં
જવાનુાં જે જોખમ િેમની ઉપર હત ુાં િે િો સૌ સત્યાગ્રહીઓની ઉપર હતુ.ાં
એટલે કોઈ પણ સત્યાગ્રહીની પાસેથી પૈસા કાઢીને િેઓ ગોરાઓને ચ ૂકવે
એ િો ન શોોે. પણ જેમ સત્યાગ્રહી વેપારીઓ િેમના તમત્ર હિા િેમ જેઓ
કાયદાને વશ હિા િે પણ તમત્રો હિા. િેઓની મદદ મળી શકે િેમ હિી એ
હુાં જાણુાં છાં. મારી યાદ પ્રમાણે એવા એકબે તમત્રોએ િેમને કહેણ પણ મોકલ્્ુાં
હત.ુાં પણ િેઓની મદદ લેવી એ િો, ખ ૂની કાયદાને વશ થવામાાં ડહાપણ છે
એમ કબ ૂલ કયાણ બરાબર થતુાં હત.ુાં િેથી િેવી મદદ ન જ લેવાય એમ અમે
બાંનેએ તનિય કયો. તસવાય અમે બાંનેએ એમ પણ ધા્ુું કે , જો કાછક્ષલયા
પોિાને નાદાર ગણાવા દે િો િેમની નાદારી એ બીજાઓને ઢાલ સમાન
થઈ પડે. કેમ કે જો સોએ સો ટકા નહીં િો નવવાણુાં ટકા નાદારીઓમાાં
લેણદાર કાંઈક ને કાંઈક િો ખુએ જ છે . જે પ૦ ટકા મળે િો િો િેઓ ખુશ
થાય છે , પોણો સો ટકા સો ટકા જેવા જ માની લે, કારણ કે દક્ષિણ આફ્રિકાના
વેપારના મોટા વેપારીઓ સામાડય રીિે ૬। ટકા નફો નથી લેિા પણ રપ
ટકા લે છે . િેથી ૭પ ટકા મળે ત્યાાં સુધી િેઓ િેને ખોટનો વેપાર ગણે જ
નહીં. પણ નાદારીમાાં પ ૂરે પ ૂરુાં િો ોાગ્યે જ મળે . િેથી કોઈ પણ લેણદાર
કરજદારને નાદાર કરવા િો ઈચછે જ નહીં.
એટલે કાછક્ષલયાની નાદારીથી ગોરાઓ બીજાઓને ધમકી આપિા િો
બાંધ જ થઈ જાય િેમ હતુ.ાં અને થ્ુાં પણ િેમ જ. ગોરાઓનો હતુ
કાછક્ષલયાની પાસે લડિ મુકાવવાનો હિો અને િેમ ન કરે િો રોકડા સોએ
સો ટકા વસ ૂલ કરવાનો હિો. બેમાાંથી એકે હત ુ પાર ન જ પડયો, પણ ઊલટુાં
અવળુાં પફ્રરણામ આવ્ુ.ાં નાદારીને વધાવી લેનાર પ્રતિષ્ટઠિ ફ્રહિંદી વેપારીનો
આ પહેલો દાખલો જોઈ ગોરા વેપારીઓ સમસમી રહ્યા, અને હમેશાાંને સારુ
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શાાંિ થઈ ગયા. એક વરસની અંદર કાછક્ષલયા શેઠના માલમાાંથી ગોરાઓને
સોએ સો ટકા મળી ગયા. નાદારીમાાં લેણદારોને સો ટકા મળ્યાનો મારી
જાણમાાં િો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આ પહેલો અનુોવ હિો. આથી લડાઈ
ચાલિી હિી િે છિાાં કાછક્ષલયાનુાં માન ગોરા વેપારીઓમાાં પણ અતિશય
વધી ગ્ુ,ાં અને િે જ વેપારીઓએ લડાઈ ચાલિી હિી િે છિાાં કાછક્ષલયાને
જોઈએ િેટલો માલ ધીરવા િૈયારી દે ખાડી , પણ કાછક્ષલયાનુાં બળ િો ફ્રદવસે
ફ્રદવસે વધતુાં જત ુાં હતુ.ાં લડિનુાં રહસ્ય પણ િેઓ સમજી જ ગયેલા. લડિ
કેટલી લાાંબી ચાલશે એ પાછળથી િો કોઈ કહી શકે એવુાં હત ુાં જ નહીં. િેથી
નાદારી પછી અમે તનિય કરી લીધો હિો કે લડિ ચાલિાાં સુધી લાાંબા
વેપારમાાં પડવુાં જ નહીં. એક ગરીબ માણસ પોિાનુાં ખચણ ચલાવી શકે એટલુાં
પેદા કરવા જેગી જ પ્રવ ૃતિ રાખીને બાકી વેપાર લડાઈ દરમ્યાન ન જ
કરવાનો િેમણે તનિય કયો હિો. િેથી ગોરાઓએ આપેલી સગવડનો િેમણે
ઉપયોગ ન જ કયો. વાાંચનાર સમજશે કે કાછક્ષલયા શેઠના જીવનના જે
બનાવોનુાં વણણન હુાં આપી ગયો છાં િે બધા કાંઈ આ પ્રકરણમાાં વણણવેલી
કતમટીની મીફ્રટિંગ પછી બડયા એમ નથી. પણ એ વણન
ણ એક જ વખિે આપી
દે વ ુાં એ યોગ્ય ધારી િેને અહીં જગ્યા આપેલી છે . િારીખ-વાર જોિાાં બીજી
લડિ શરૂ થઈ ત્યાર પછી કેટલેક કાળે કાછક્ષલયા પ્રમુખ થયા, અને ત્યાર
બાદ નાદાર ઠરિા પહેલાાં કેટલોક કાળ વહી ગયો.
હવે આપણે કતમટીની મીફ્રટિંગના પફ્રરણામ ઉપર આવીએ. એ મીફ્રટિંગ
પછી જનરલ સ્મટ્સને મેં કાગળ લખ્યો કે નવો ખરડો એ સમાધાનીનો ોાંગ
છે . મારા કાગળમાાં સમાધાની પછી એક અઠવાફ્રડયાની અંદર િેણે ોાષણ
ક્ુું હતુાં િે િરફ પણ િેન ુાં ધ્યાન ખેંચ્ુાં િે ોાષણમાાં િેણે આ શબ્દો વાપયાણ
હિા : “આ લોકો (એતશયાવાસી) એતશયાફ્રટક કાયદો રદ કરવાનુાં મને કહે છે .
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જ્યાાં સુધી િેઓએ મરજજયાિ પરવાના કઢાવી નથી લીધા ત્યાાં સુધી િે
કાયદો રદ કરવાની મેં ના પાડી છે . ” પોિાને ગચ
ાં ૂ વણમાાં લાવી [ ૨૦૫ ]મ ૂકે
એવી વસ્તુના અમલદાર વગણ જવાબ આપિા નથી. અને આપે છે િો િે
ગોળગોળ હોય છે . જનરલ સ્મટ્સે આ કળાને સાંપ ૂણણ રીિે ખીલવી હિી. િેને
ગમે િેટલુાં લખો, ગમે િેટલાાં ોાષણ કરો, પણ જ્યારે જવાબ આપવાની
િેની ઈચછા ન હોય ત્યારે િેની પાસેથી જવાબ કઢાવી જ શકાય નહીં. િેને
મળે લા કાગળોનો જવાબ આપવો જ જોઈએ એ સામાડય તવનય િેને બાંધન
કરનાર ન હિો. એટલે મારા કાગળોના જવાબમાાં મને કશોય સાંિોષ ન
મળી શકયો.
અમારા મધ્યસ્થ આલ્બટણ કાટણરાઈટને હુાં મળ્યો. િેઓ થીજી ગયા અને
મને કહ્ુાં : "ખરે ખર, હુાં આ માણસને સમજી જ નથી શકિો. એતશયાફ્રટક
કાયદો રદ કરવાની વાિ મને બરોબર યાદ છે . મારાથી બનત ુાં હુાં કરીશ.
પણ તુાં જાણે છે કે એ માણસે એક તનિય કયો હોય પછી એની પાસે કોઈનુાં
ચાલતુાં નથી. અખબારોનાાં લખાણ િો િેની ગણિરીમાાં જ નથી. એટલે મને
પ ૂરો ોય છે કે મારી મદદ િમને ઉપયોગમાાં નહીં આવી શકે." હૉષ્સ્કન
વગેરેને પણ મળ્યો. િેણે જનરલ સ્મટ્સને કાગળ લખ્યો. િેને પણ ઘણો જ
અસાંિોષકારક જવાબ મળ્યો. તવશ્વાસઘાિના મથાળા નીચે મેં 'ઈષ્ડડયન
ઓપીતનયન'માાં લખાણો પણ લખ્યાાં, પણ િેથી જનરલ સ્મટ્સને શુ?ાં
િત્ત્વવેિા અથવા તનટઠુર માણસને તવશે ગમે િેવાાં કડવાાં તવશેષણ વાપરો
િેની િેના ઉપર કાંઈ અસર થિી નથી. િે પોિાનુાં ધારે લ ુાં કામ કરવામાાં
મચેલા રહે છે . હુાં નથી જાણિો કે જનરલ સ્મટ્સને તવશે બેમાાંથી કયા
તવશેષણનો ઉપયોગ થઈ શકે. િેની વ ૃતિમાાં એક પ્રકારની ફ્રફલસ ૂફી છે એમ
િો મારે કબ ૂલ કરવુાં જોઈએ. જે વખિે અમારે પત્રવયવહાર ચાલિો હિો
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અને અખબારોમાાં મારાાં લખાણ ચાલિાાં હિાાં િે વખિે િો મેં િેને તનટઠુર જ
કલ્પેલા એમ યાદ છે , પણ આ હજુ લડાઈનો પહેલો ોાગ હિો. બીજુ ાં જ વષણ
હત,ુાં અને લડાઈ િો આઠ વષણ ચાલી. દરમ્યાન હુાં િેને ઘણીયે વાર મળે લો.
પાછળની અમારી વાિો ઉપરથી મને એમ લાગી આવતુાં કે જનરલ
સ્મટ્સની લુચચાઈને તવશે જે સામાડય માડયિા દક્ષિણ આફ્રિકામાાં રહેલી છે
િેમાાં ફરફાર થવો જોઈએ. બે વસ્ત ુ િો મને ચોક્કસ જણાઈ આવી કે ,
પોિાની રાજનીતિને તવશે કાંઈક પણ ધોરણ એણે રાખેલ ુાં છે અને િે કેવળ
અનીતિમય િો નથી. પણ એની સાથે મેં એ પણ જો્ુાં કે િેને
રાજનીતિશાસ્ત્રમાાં ચાલાકીને , પ્રસાંગ પડયે સત્યાોાસને, સ્થાન છે .૧
૧. આ છાપિી વે ળા આપણને માલ ૂમ પડી ગ્ુ ાં છે કે જનરલ સ્મટ્સની સરદારીનો પણ અંિ આવી
શકયો છે . - મો.ક. ગાાંધી
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ુ રાવ ૃનિ
૨. લડતની પન
એક િરફથી જનરલ સ્મટ્સને સમાધાનીની શરિ પાળવાનુાં વીનવવામાાં
આવતુાં હતુ,ાં િેમ બીજી િરફથી કોમને પાછી જાગ્રિ કરવાનુાં કામ પણ
ઉત્સાહપ ૂવણક ચાલી રહ્ુાં હતુ.ાં અનુોવ એવો થયો કે દરે ક જગ્યાએ ફરી લડિ
ચાલુ કરવા અને જેલ જવા લોકો િૈયાર જ હિા. બધી જગ્યાએ સોાઓ શરૂ
કરી દીધી. ચાલી રહેલો પત્રવયવહાર સમજાવયો. 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'માાં
િો દરે ક અઠવાફ્રડયાની રોજનીશી આવિી જ હિી એટલે કોમ પ ૂરી
માફ્રહિગાર રહેિી, અને સૌને સમજાવવામાાં આવ્ુાં કે મરજજયાિ પરવાના
તનટફળ નીવડવાના છે . જો કેમે કરિાાં ખ ૂની કાયદો રદ ન થાય િો િે
આપણે બાળી નાખવા જોઈએ; જેથી સ્થાતનક સરકાર સમજી શકે કે કોમ
અડગ છે , તનતિિંિ છે , અને જેલ જવા પણ િૈયાર છે . િેવા હેત ુથી દરે ક
જગ્યાએથી પરવાનાઓ પણ એકઠા કરવામાાં આવિા હિા.
સરકાર િરફથી જે ખરડા તવશે આપણે પાછલા પ્રકરણમાાં વાાંચી ગયા િે
ખરડો પસાર કરવાની િૈયારીઓ ચાલી. ટ્રાડસવાલની ધારાસોા મળી. િેમાાં
પણ કોમે અરજી મોકલી િેન ુાં પફ્રરણામ પણ કાંઈ ન આવ્ુ.ાં છે વટે
સત્યાગ્રહીઓનુાં 'અષ્લ્ટમેટમ' મોકલવામાાં આવ્ુ.ાં અષ્લ્ટમેટમ એટલે તનિયપત્ર
અથવા ધમકીપત્ર, જે લડાઈના ઇરાદાથી જ મોકલવામાાં આવે છે .
અષ્લ્ટમેટમ શબ્દનો ઉપયોગ કોમ િરફથી નહોિો થયો, પણ કોમનો તનિય
જણાવનારો જે પત્ર ગયો િેને જનરલ સ્મટ્સે જ અષ્લ્ટમેટમ તવશેષણથી
ધારાસોામાાં ઓળખાવયો, અને સાથે સાથે િેમણે જણાવ્ુાં કે , "જે લોકો આવી
ધમકી આ સરકારને આપી રહ્યા છે િેઓને સરકારની શસ્તિનુાં ોાન નથી.
મને ફ્રદલગીરી જ એટલી થાય છે કે કેટલાક ચળવક્ષળયાઓ (ઍજીટેટર)
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ગરીબ ફ્રહિંદીઓને ઉશ્કેરે છે , અને ગરીબ લોકોમાાં િેઓનુાં જોર હશે િો િે
ખુવાર થશે." અખબારોના ફ્રરપોટણરે આ પ્રસાંગનુાં વણણન કરિાાં લખ્્ુાં છે કે,
ધારાસોાના ઘણા મેમ્બર અષ્લ્ટમેટમનુાં સાાંોળી ખ ૂબ ગુસ્સે થયા હિા.
િેઓની આંખો લાલ થઈ હિી, અને િેઓએ જનરલ સ્મટ્સનો રજૂ કરે લો
ખરડો એકમિે અને ઉત્સાહપ ૂવણક પસાર કયો.
મજકૂર અષ્લ્ટમેટમમાાં આટલી જ વાિ હિી : જે સમજૂિી ફ્રહિંદી કોમ અને
જનરલ સ્મટ્સની વચચે થઈ હિી િેનો ચોખ્ખો મુદ્દો એ હિો કે , જો ફ્રહિંદીઓ
મરજજયાિ પરવાના લે િો િે કાયદે સર ગણવાનો ખરડો ધારાસોા આગળ
રજૂ કરવો અને એતશયાફ્રટક કાયદો રદ કરવો. એ િો પ્રતસદ્ધ વાિ છે કે
સરકારના અમલદારોને સાંિોષ થાય એવી રીિે ફ્રહિંદી કોમે મરજજયાિ
પરવાના કઢાવી લીધા છે . એટલે હવે એતશયાફ્રટક કાયદો રદ જ થવો જ
જોઈએ. કોમે આ બાબિ જનરલ સ્મટ્સને ખ ૂબ લખાણો કયાણ. બીજા પણ જે
કાયદે સર ઈલાજો લેવા જોઈએ િે ઈલાજો દાદ લેવા કયાણ ; પણ હજુ લગી
કોમનો પ્રયત્ન તનટફળ ગયેલ છે . ધારાસોામાાં ખરડો પસાર થવાની અણી
ઉપર છે , િે સમયે કોમમાાં ફેલાયેલી બેકરારી અને લાગણી સરકારને
જણાવવાની આગેવોનોની ફરજ છે . અને અમારે ફ્રદલગીરીની સાથે કહેવ ુાં પડે
છે કે, જો સમાધાનીની શરિ પ્રમાણે એતશયાફ્રટક કાયદો રદ કરવામાાં નહીં
આવે િો, અને િેમ કરવાના તનિયની ખબર કોમને અમુક મુદિ સુધીમાાં
નહીં કરવામાાં આવે િો, કોમે એકઠા કરે લા પરવાનાઓ બાળી મ ૂકવામાાં
આવશે અને િેમ કરવાથી જે મુસીબિો કોમ ઉપર આવી પડશે િે તવનય
અને દૃઢિાપ ૂવણક સહન કરી લેશે."
આવા કાગળને અષ્લ્ટમેટમ ગણવાનુાં એક કારણ િો એ હત ુાં કે િેમાાં
જવાબને વાસ્િે મુદિ આપવામાાં આવી હિી. અને બીજુ ાં કારણ ફ્રહિંદીઓ એક
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જગલી
ાં
કોમ હોવા તવશે ગોરાઓમાાં સામાડય માડયિા. જો ગોરાઓ ફ્રહિંદીઓને
પોિાના જેવા ગણિા હોિ િો આ કાગળને તવનયપત્ર ગણિ અને િેની પર
ધ્યાન પણ દે િ. પણ ગોરાઓની એવી જગલીપણાની
ાં
માડયિા એ જ
ફ્રહિંદીઓને ઉપર મુજબ કાગળ લખવાને સારુ પ ૂરત ુાં કારણ હત.ુાં કોમની સામે
બે સ્સ્થતિ હિી. એક િો એ કે િેવ ુાં જગલીપણુ
ાં
ાં કબ ૂલ રાખીને દબાઈ રહેવ ુાં
અને બીજુ ાં એ કે જગલીપણાનો
ાં
ઈડકાર કરનારાાં અમલી પગલાાં ોરવાાં. એવાાં
પગલાાંમાાં આ કાગળ એ પ્રથમ પગતથ્ુાં હત.ુાં જે એ કાગળની પાછળ િેનો
અમલ કરવાનો દૃઢ તનિય ન હોિ િો એ કાગળ ઉદ્ધિ ગણાિ, અને કોમ
તવચાર તવનાની અને અણઘડ છે એમ સાક્ષબિ થાિ.
વાાંચનારના મનમાાં કદાચ એવી શાંકા આવશે કે જગલીપણાનો
ાં
ઇડકાર
કરનારાંુ પગલુાં િો જ્યારે ૧૯૦૬ની સાલમાાં સત્યાગ્રહની પ્રતિિા લેવાઈ ત્યારે
જ ોરા્ુ,ાં અને જો એ બરાબર હોય િો આ કાગળમાાં એવુાં શુાં નવુાં હત ુાં કે
જેથી હુાં િેને આવુાં મહત્ત્વ આપુાં છાં, ને િે સમયથી કોમે જગલીપણાનો
ાં
ઇડકાર કરવાનો આરાં ો કયો એમ હુાં ગણુાં છાં? એક દૃષ્ટટએ આવી દલીલ
સાચી ગણાય. પણ તવશેષ તવચારથી માલ ૂમ પડશે કે ઈડકારનો ખરો આરાં ો
તનિયપત્રથી થયો. સત્યાગ્રહની પ્રતિિાનો બનાવ અનાયાસે બડયો એ
વાાંચનારે યાદ રાખવુાં જોઈએ. ત્યાર પછીની કેદ વગેરે િો િેન ુાં અતનવાયણ
પફ્રરણામ હતુાં જ. િેમાાં કોમ અજાણપણે પણ ચડી. કાગળ વખિે િો પ ૂરુાં
િાન અને પ્રતિટઠાનો દાવો કરવાનો પ ૂરો ઇરાદો હિો. ખ ૂની કાયદો રદ
કરાવવો એ હતુ િો હિો જ, જેમ પ્રથમ િેમ હવે. પણ િેની સાથે ોાષાની
શૈલીમાાં, કાયણ કરવાની ઢબની પસાંદગીમાાં, વગેરેમાાં િફાવિ હિો. ગુલામ
માક્ષલકને સલામ કરે અને તમત્ર તમત્રને કરે –એ બાંને સલામ િો છે જ, છિાાં
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એ બાંનેમાાં એટલો બધો ોેદ છે કે , એ ોેદથી જ િટસ્થ જોનાર એકને ગુલામ
િરીકે અને બીજાને તમત્ર િરીકે ઓળખી લેશે.
અષ્લ્ટમેટમ મોકલિી વખિે જ અમારામાાં ચચાણ િો થયેલી જ. મુદિ
ઠરાવીને જવાબ માગવો એ અતવનય નહીં ગણાય ? એથી સ્થાતનક સરકાર
માગણી કબ ૂલ કરવાની હોય િોપણ ન કરે એવુાં નહીં બને? કોમનો તનિય
આડકિરી રીિે સરકારને જાહેર કરીએ િો બસ નથી? આવા આવા તવચારો
કયાણ પછી અમે સૌએ એકમિ થઈને તનિય કયો કે જે ખરાંુ અને યોગ્ય
માનીએ છીએ િે જ કરવુાં અતવનય ગણાવાનુાં આળ માથે ચડે િો િે વહોરી
લેવ.ુાં સરકાર આપવાની હોય િે ખોટા રોષથી ન આપે િેન ુાં જોખમ ઉઠાવવુ.ાં
જે આપણે કોઈ પણ રીિે મનુટય િરીકે આપણુાં ઊિરિાપણુાં કબ ૂલ રાખિા
નથી અને ગમે િેટલુાં દુુઃખ ગમે િેટલા કાળ સુધી પડયા કરે િે સહેવાની
શસ્તિ આપણામાાં છે એમ માનીએ છીએ , િો આપણે જે યોગ્ય અને સીધો
રસ્િો છે એ જ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.
હવે કદાચ વાાંચનાર જોઈ શકશે કે આ વખિના પગલામાાં કાંઈક
નવીનિા અને તવશેષિા હિાાં. િેનો પડઘો ધારાસોામાાં અને બહાર ગોરા
માંડળોમાાં પણ પડયો. કેટલાકે ફ્રહિંદીઓની ફ્રહિંમિની િારીફ કરી , કેટલાક બહુ
ગુસ્સે થયા. ફ્રહિંદીઓને આ ઉદ્ધિાઈની પ ૂરી તશિા મળવી જ જોઈએ એવા
ઉદ્ગારો પણ િેઓએ કાઢયાાં. બાંને પિે પોિાની વિણ
ણ ૂકથી ફ્રહિંદી પગલાની
નવીનિા સ્વીકારી. જયારે સત્યાગ્રહ શરૂ થયો ત્યારે જોકે ખરે ખરાંુ જોિાાં એ
કેવળ નવીન પગલુાં હતુ,ાં છિાાં િેથી જે ખળોળાટ થયો હિો િેના કરિાાં આ
પત્રથી બહુ તવશેષ થયો. િેન ુાં એક કારણ પ્રતસદ્ધ છે જ. સત્યાગ્રહ શરૂ થયો
િે વખિે કોમની શસ્તિનુાં માપ કોઈને ન હત.ુાં િે વખિે આવો કાગળ કે
િેની ોાષા શોોિ નહીં. હવે , કોમની થોડીઘણી કસોટી થઈ ચ ૂકી હિી,
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કોમમાાં સામાજજક મુસીબિોની સામે થવામાાં દુુઃખ પડે િે સહન કરવાની
શસ્તિ છે એમ સૌ જોઈ શકયા હિા; એટલે તનિયપત્રની ોાષા સ્વાોાતવક
રીિે ઊગી નીકળી, અને િે અશોોિી ન લાગી.
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૩. મરજજયાત પરવાનાની હોળી
અષ્લ્ટમેટમ અથવા તનિયપત્રની મુદિ જે ફ્રદવસે બીજો એતશયાફ્રટક
કાયદો પસાર થવાનો હિો િે ફ્રદવસની જ નાખેલી હિી. મુદિ વીત્યા પછી
બેએક કલાકે

પરવાના બાળવાની જાહેર ફ્રક્રયા કરવાને સારુ સોા

બોલાવવામાાં આવી હિી. અણધારી રીિે કદાચ સરકારનો અનુકૂળ જવાબ
ફરી વળે િોપણ િે સોા વયથણ નહીં જાય એમ સત્યાગ્રહ કતમટીએ માડ્ુાં
હત,ુાં કેમ કે િે સોા મારફિે સરકારનો અનુકૂળ ઠરાવ જાહેર કરી શકાય.
કતમટીની માડયિા િો એવી હિી કે આ તનિયપત્રનો સરકાર કાં ઇ જવાબ
જ નહીં આપે. અમે બધા વહેલા સોાસ્થાન ઉપર પહોંચી ગયા હિા. જો
સરકારનો િારથી કાંઇ પણ જવાબ આવે િો િે સોામાાં િરિ મળી શકે
એવી પણ ગોઠવણ કરી હિી. સોાનો વખિ ચાર વાગ્યાનો રાખવામાાં
આવયો હિો. તનયમ પ્રમાણે સોા મસ્સ્જદના ફક્ષળયામાાં કરવામાાં આવી હિી.
ફ્રહિંદીઓથી ચોગાન ઊોરાઈ ગ્ુાં હત.ુાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં હબસીઓ પોિાની
રસોઈને સારુ જરૂર પ્રમાણે ચાર પાયાવાળી નાની અથવા મોટી લોખાંડની
બનાવેલી કઢાઈઓ વાપરે છે . પરવાનાઓ બાળવા સારુ આવી એક કઢાઈ.
જે મોટામાાં મોટા કદની મળી શકી િેવી, એક ફ્રહિંદી વેપારીની દુકાનમાાંથી
માગી આણવામાાં આવી હિી. એ કઢાઈ એક ખ ૂણામાાં માાંચડા ઉપર
ગોઠવવામાાં આવી હિી.
સોા શરૂ કરવાનો સમય થવો િેટલામાાં જ એક સ્વયાંસેવક બાઈતસકલ
ઉપર આવી પહોંચયો. િેના હાથમાાં િાર હિો. એ િાર સરકારી જવાબ હિો.
જવાબમાાં કોમના તનિયને સારુ ફ્રદલગીરી દશાણવી હિી અને સરકાર પોિાનો
તનિય બદલી શકે િેમ નથી એમ પણ જણાવ્ુાં હત.ુાં એ િાર સોાને વાાંચી
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સાંોળાવવામાાં આવયો. સોાએ િેને વધાવી લીધો. કેમ જાણે સરકાર
તનિયપત્રની માગણી કબ ૂલ રાખિ િો કોમને પરવાનાઓની હોળી કરવાનુાં
શુો કાયણ કરવાનો અવસર આવેલો હાથથી જાિ! આવો હષણ યોગ્ય ગણાય
કે અયોગ્ય એનો તનિય કરવો બહુ મુશ્કેલ છે . જેણે જેણે એ જવાબને
િાળીઓના અવાજથી વધાવી લીધો િેઓના હેત ુ સમજ્યા તવના યોગ્યિા
અયોગ્યિાનો તનણય
ણ ન થઈ શકે. પણ એટલુાં િો કહી શકાય કે એ ખુશાલી
સોાના ઉત્સાહની સુદ
ાં ર તનશાની હિી. સોાને પોિાની શસ્તિનુાં કાંઈક માપ
આવ્ુાં હતુ.ાં સોા શરૂ થઈ. પ્રમુખે સોાને સાવધાન કરી. બધી સ્સ્થતિ
સમજાવી, પ્રસાંગને યોગ્ય ઠરાવો પસાર કયાણ. મેં જુદી જુદી સ્સ્થતિ ઊોી
થયેલી હિી િે સ્પટટ રીિે સમજાવી , અને કહ્ુ,ાં “જેઓએ પોિાના પરવાના
બાળવાને સારુ આપ્યા છે િેમાાંથી કોઈ પાછા લેવા ઈચછે િો લઈ શકે છે .
પરવાના બાળવાથી જ કાંઈ ગુનો થિો નથી. અને િેટલા જ કાયથ
ણ ી જેલના
હોંશીલાઓને જેલ મળવાની નથી. પરવાના બાળીને િો માત્ર આપણે
આપણો તનિય જાહેર કરીએ છીએ કે અમે ખ ૂની કાયદાને વશ થવાના નથી.
અને પરવાનો બિાવવા જેટલી શસ્તિ પણ અમે અમારી પાસે રાખવા
ઈચછિા નથી. પણ જે માણસ પરવાનો બાળવાની ફ્રક્રયામાાં આજે સામેલ
થાય િે બીજે જ ફ્રદવસે જઈને નવો પરવાનો કઢાવી આણે િો કોઈ િેનો
હાથ ઝાલે એમ નથી. આવુાં કુકમણ કરવાનો જેનો ઈરાદો હોય અથવા જેને
કસોટીને વખિે પોિાની શસ્તિને તવશે શાંકા હોય િેણે હજુ પોિાનો પરવાનો
પાછો લઈ લેવાનો સમય છે , અને િે લઈ શકે છે . અત્યારે પોિાનો પરવાનો
પાછો લેનારને શરમાવાનુાં કારણ નથી. હુાં િો િેને એક પ્રકારની ફ્રહિંમિ પણ
ગણુ.ાં પણ પાછળથી પરવાનાની નકલ કઢાવવી એમાાં શરમ ને નામોશી છે
અને કોમને નુકસાન છે . વળી આ વખિે કોમે એ પણ સમજી રાખવુાં જોઈએ
કે લડિ લાાંબી ચાલવાનો સાંોવ છે . આપણામાાંના કેટલાક પડી ગયા છે એ
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પણ આપણે જાણીએ છીએ. એટલે દરજજે કોમની ગાડી ખેંચનારા બાકી
રહેલાઓને વધારે જોર કરવુાં પડશે એ દે ખીત ુાં છે . એ બધુાં તવચાયાણ પછી જ
આજનુાં સાહસ આપણે કરવુાં એવી મારી સલાહ છે .”
મારા ોાષણ દરમ્યાન જ સોામાાંથી અવાજ િો આવયા જ કરિા હિા

અમારે પરવાના પાછા નથી જોઈિા

–

–

એની હોળી કરો." છે વટે કોઈને

તવરોધ કરવો હોય અથવા સામે થવુાં હોય િો િેણે ઊોા થવુાં એમ મેં
સ ૂચવ્ુ.ાં કોઈ ઊભુાં ન થ્ુ.ાં આ સોામાાં મીરઆલમ પણ હાજર હિો. િેણે
મને મારવામાાં પોિાની ભ ૂલ થઈ હિી એ જાહેર ક્ુું અને પોિાનો અસલ
પરવાનો બાળવા આપ્યો ! િેણે મરજજયાિ પરવાનો િો કઢાવયો જ ન હિો.
મેં મીરઆલમનો હાથ પકડયો ને હષણથી ચાાંપ્યો. મારા મનમાાં િો કદી કશો
રોષ ન હિો એ મેં એને ફરીથી જણાવ્ુ.ાં મીરઆલમના આ કાયણથી સોાના
હષણનો પાર ન રહ્યો.
કતમટીની પાસે બાળવા સારુ ર,૦૦૦ ઉપરાાંિ પરવાના આવી ચ ૂકયા
હિા. િેની ગાાંસડી પેલી કઢાઈમાાં પધરાવી, ઉપર ઘાસિેલ રે ડ્ુ,ાં અને મેં
દીવાસળી મેલી. આખી સોા ઊોી થઈ ગઈ અને બળવાની ફ્રક્રયા ચાલી
ત્યાાં સુધી િાળીઓથી મેદાનને ગજાવી મ ૂક્ુ.ાં કેટલાક જેમણે પોિાના
પરવાના હજુ પોિાની પાસે રાખી મ ૂકયા હિા િેનો માાંચડા ઉપર વરસાદ
થવા લાગ્યો, અને િે પણ પેલી કઢાઈમાાં પડયા. હોળી સળગિાાં લગી િે કેમ
નહોિા આપવામાાં આવયા, એનુાં કારણ પ ૂછિાાં કોઈએ એમ જણાવ્ુાં કે હોળીને
વખિે આપવા એ વધારે શોોે અને િેની અસર બીજાઓ ઉપર વધારે થાય
એમ માનીને, બીજા કેટલાકે તનખાલસપણે કબ ૂલ ક્ુું :

"અમારી

ફ્રહિંમિ

ચાલિી ન હિી. છે લ્લી ઘડી સુધી એમ પણ હત ુાં કે કદાચ પરવાના નયે
બળે . પણ આ હોળી જોયા પછી અમારાથી રહેવાય એમ જ ન હતુ.ાં જે સૌનુાં
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થશે િે અમારાંુ થઈ રહેશે." આવી તનખાલસિાના અનુોવો આ લડિને તવશે
અનેક થયા હિા. આ સોામાાં અંગ્રેજી અખબારોના ફ્રરપોટણરો આવયા હિા.
િેઓની ઉપર પણ આખા દૃશ્યની બહુ અસર પડી અને િેઓએ સોાનુાં
આબેહબ
ૂ વણણન પોિપોિાનાાં અખબારોમાાં આપ્્ુ.ાં તવલાયિના 'ડેલી મેલ'ના
જોહાતનસબગણના ખબરપત્રીએ મજકૂર છાપાને િેન ુાં વણણન મોકલ્્ુ.ાં િેમાાં
પરવાનાની હોળીને , અમેફ્રરકાના અંગ્રેજોએ બૉસ્ટન બાંદરના દફ્રરયામાાં
તવલાયિથી ગયેલી ચાની પેટીઓ ડુબાવી દીધી હિી અને ઇંગ્લૅડડને વશ
નહીં રહેવાનો પોિાનો તનિય જાહેર કયો હિો , િેની સાથે સરખાવી હિી.
એક િરફ ૧૩,૦૦૦ ફ્રહિંદીઓનો એક તનરાધાર સમુદાય ને એની સામે
ટ્રાડસવાલનુાં બળવાન રાજ્ય, એ દક્ષિણ આફ્રિકાની સ્સ્થતિ; અને અમેફ્રરકામાાં
ત્યાાંના સવણ વાિે કુશળ લાખો ગોરાઓ અને િેની સામે અંગ્રેજી સલ્િનિ

–

એ બે સ્સ્થતિનો મુકાબલો કરી જોિાાં 'ડેલી મેલ'ના ખબરપત્રીએ ફ્રહિંદીઓને
તવશે અતિશયોસ્તિ કરી એમ મને નથી ોાસત.ુાં ફ્રહિંદી કોમનુાં હતથયાર
પોિાના સત્ય ઉપર અને ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા એ તસવાય બીજુ ાં કાંઈ જ નહોત.ુાં
એ હતથયાર શ્રદ્ધાળુને સારુ સવોપરી છે એમાાં કાંઈ શાંકા નથી. પણ
જનસમાજમાાં હજુ એ દૃષ્ટટ આવી નથી, ત્યાાં લગી હતથયારરફ્રહિ ૧૩,૦૦૦
ફ્રહિંદીઓ

હતથયારબક્ષળયા

અમેફ્રરકાના

ગોરાઓને

મુકાબલે

નજીવા

જ

ગણાવાના. પણ ઈશ્વર િો તનબળ
ણ નુાં જ બળ છે , એટલે જગિ એમને નજીવા
ગણે એ યથાસ્સ્થિ જ છે .
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૪. કોમ ઉપર નવા મદ્દુ ાનો આરોપ
ધારાસોાની જે બેઠકમાાં એતશયાફ્રટક કાયદો (બીજો) પાસ થયો િે જ
બેઠકમાાં એક બીજો ખરડો પણ જનરલ સ્મટ્સે રજૂ કયો. િેન ુાં નામ
'ઈતમગ્રડટ્સ

ફ્રરષ્સ્ટ્રકશન એકટ' હત.ુાં એટલે નવી વસ્િી ઉપર અંકુશ મ ૂકનારો

કાયદો. આ કાયદો બધાને લાગુ પડિો હિો. પણ િેનો મુખ્ય હેત ુ નવા
આવનાર ફ્રહિંદીઓને અટકાવવાનો હિો. િે કાયદો ઘડવામાાં નાિાલના િેવા
કાયદાનુાં અનુકરણ હતુ.ાં પણ િેમાાં એક કલમ એવી હિી કે પ્રતિબદ્ધ
વસ્િીની વયાખ્યામાાં, જેઓને એતશયાફ્રટક કાયદો લાગુ પડે , િેઓનો પણ
સમાવેશ થાય. એટલે આડકિરી રીિે કાયદામાાં એક પણ નવો ફ્રહિંદી દાખલ
ન થઈ શકે એવી ્ુસ્તિ રહેલી હિી. એની સામે થવુાં એ િો કોમને સારુ
આવશ્યક જ હતુ.ાં પણ િેનો સમાવેશ સત્યાગ્રહમાાં કરવો કે કેમ એ સવાલ
કોમની સામે આવી ઊોો. સત્યાગ્રહ કયારે અને કયા તવષયને તવશે કરવો
એ બાબિ કોમ કોઈની સાથે બાંધાયેલી ન હિી , િેની મયાણદા કેવળ કોમનાાં
તવવેક અને શસ્તિમાાં રહેલી હિી. વાિવાિમાાં કોઈ સત્યાગ્રહ કરે િો એ
દુરાગ્રહ થયો. િેમ શસ્તિનુાં માપ લીધા તવના એ શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરે અને
પછી હાર ખાય, િેમાાં પણ પોિે િો કલાંફ્રકિ થાય જ, પણ એવા અતવવેકથી
શસ્ત્રને સુધ્ધાાં એ દૂતષિ કરે .
કતમટીએ જો્ુાં કે ફ્રહિંદી કોમનો સત્યાગ્રહ ખ ૂની કાયદાની સામે જ છે . ખ ૂની
કાયદો નાબ ૂદ થાય િો વસ્િીને લગિા કાયદામાાં રહેલ ુાં મેં ઉપર બિાવ્ુાં િે
ઝેર પોિાની મેળે નાબ ૂદ થાય. આમ છિાાં જો ખ ૂની કાયદો િો નાબ ૂદ થવો
જ જોઈિો હિો, િો વસ્િીને લગિા કાયદાને અંગે જુદી ચચાણ કે ફ્રહલચાલની
જરૂર નથી એમ સમજી કોમ બેસી રહે િો ફ્રહિંદીઓની નવી વસ્િીને લાગુ
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પાડનારા સાંપ ૂણણ પ્રતિબાંધનો િેણે સ્વીકાર કયો ગણાય. આમ િે કાયદાની
સામે િો થવુાં જ રહ્ુ.ાં માત્ર િેને સત્યાગ્રહમાાં દાખલ કરવો કે નહીં એ જ
તવચારવુાં રહ્ુાં હતુ.ાં કોમે તવચા્ુું કે, સત્યાગ્રહ ચાલિી વખિે જ કોમની ઉપર
નવા હુમલા થાય એ હુમલાને પણ સત્યાગ્રહમાાં દાખલ કરવાનો િેનો ધમણ
િો રહ્યો જ. અશસ્તિને લીધે િેમ ન થઈ શકે એ જુદી વાિ. નેિાઓને
લાગ્્ુાં કે શસ્તિના અોાવનુાં કે શસ્તિની ઊણપનુાં બહાનુાં કાઢીને એ ઝેરી
કલમને જિી કરાય જ નહીં અને િેને પણ સત્યાગ્રહમાાં દાખલ કયે જ છૂટકો
છે .
િેથી િે તવશે સ્થાતનક સરકાર સાથે પત્રવયવહાર ચાલ્યો. િેને લીધે
કાયદામાાં િો કાંઈ ફેરફાર ન થયો, પણ જનરલ સ્મટ્સે િેમાાં કોમને

–

અને

ખરાંુ જોિાાં િો મને –વગોવવાનુાં નવુાં સાધન જો્ુ.ાં િે જાણિા હિા કે , જેટલા
ગોરાઓ જાહેર રીિે કોમને મદદ કરી રહ્યા હિા િેના કરિાાં ઘણા વધારે ની
લાગણી કોમની િરફ ખાનગી રીિે િો હિી જ. એ લાગણી નાબ ૂદ કરી
શકાય િો કરવી એમ િો િેમને સ્વાોાતવકપણે થાય જ. િેથી િેમણે મારા
ઉપર નવો મુદ્દો ઊોો કયાણનો આરોપ મ ૂકયો અને પોિાની સાથેની
વાિચીિમાાં િેમ જ લખવામાાં પણ અંગ્રેજ સહાયકોને જણાવ્ુાં કે , "ગાાંધીને
જેટલો હુાં ઓળખુાં િેટલો િમે લોકો નથી ઓળખિા. એને જે િમે એક િસુ
આપો િો એ એક હાથ માગે એમ છે . એ બધુાં હુાં જાણુાં છાં િેથી જ હુાં
એતશયાફ્રટક ઍકટ રદ નથી કરિો. સત્યાગ્રહ િેણે શરૂ કયો ત્યારે નવી
વસ્િીની િો કાંઈ વાિ જ ન હિી. હવે ટ્રાડસવાલના રિણને ખાિર નવા
ફ્રહિંદીઓને આવિા અટકાવવાનો કાયદો કરીએ છીએ િો િેમાાંયે એ પોિાનો
સત્યાગ્રહ ચલાવવા ઈચછે છે . આવી ચાલાકી (કતનિંગ) કચાાં સુધી બરદાસ્િ
કરી શકાય? ોલે િેને કરવુાં હોય િે કરે , એકેએક ફ્રહિંદી ખુવાર થઈ જશે ત્યાાં
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સુધી હુાં કાયદો રદ કરવાનો નથી, અને ફ્રહિંદીઓને તવશે સ્થાતનક સરકારે જે
નીતિ ગ્રહણ કરી છે િેનો પણ ત્યાગ કરવાનો નથી; અને આ ડયાયી ધોરણને
ટેકો આપવામાાં દરે ક ગોરાએ સાંમિ થવુાં જેઈએ." જરાક તવચાર કરિાાં
ઉપલી દલીલ િદ્દન ગેરવાજબી અને નીતિતવરુદ્ધ હિી એમ જોઈ શકાય િેવ ુાં
છે . નવી વસ્િીની અટકાયિ કરવાના કાયદાનો જડમ જ નહોિો િે વેળાએ
મારે અથવા કોમે િેની સામે કઈ રીિે થવુ?ાં મારી 'ચાલાકી' (કતનિંગ)ના
અનુોવની િેણે વાિ કરી. છિાાં એવો એક પણ દાખલો એ ટાાંકી નહોિા
શકયા. અને હુાં પોિે િો જાણુાં છાં કે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં એટલાાં બધાાં વરસ
રહ્યો િેમાાં મેં ક્યાાંયે ચાલાકી વાપરી હોય એવુાં મને સ્મરણ જ નથી. બલ્કે
આ પ્રસાંગે િો હુાં આગળ વધીને એટલે સુધી પણ કહેિાાં અચકાિો નથી કે
મારી આખી જજિંદગીમાાં મેં ચાલાકીનો ઉપયોગ જ નથી કયો. િેનો ઉપયોગ
નીતિતવરુદ્ધ છે એમ હુાં માનુાં છાં, એટલુાં જ નહીં પણ હુાં િો િેને ્ુસ્તિતવરુદ્ધ
પણ માનુાં છાં. િેથી વયવહારદૃષ્ટટએ પણ િેનો ઉપયોગ મેં સદાયે નાપસાંદ
કયો છે . મારા બચાવમાાં આટલુાં લખવાનીયે જરૂર હુાં નથી માનિો. મારો
બચાવ જે વાચકવગન
ે ી કરિાાં હુાં
ણ ે સારુ હુાં આ લખુાં છાં િેની સામે મારે મુખથ
શરમાઉં. હુાં ચાલાકીરફ્રહિ માણસ છાં એ વાિનો જે હજુ સુધી િેઓને
અનુોવ ન થયો હોય િો મારા બચાવથી હુાં એ વાિ તસદ્ધ કરી શકવાનો જ
નથી. ઉપરનાાં વાક્યો મેં લખ્યાાં છે િેનો હેત ુ માત્ર એટલો જ છે કે , કેવા સાંકટ
વચચે સત્યાગ્રહની લડિ લડવાની હિી એનો વાાંચનારને ખ્યાલ આવી શકે
અને કોમ નીતિના ધોરી રસ્િાથી જરા પણ ચલાયમાન થવાથી લડિ કેવી
જોખમમાાં આવી જાિ એ વાાંચનાર સમજે. બજાક્ષણયા વીસ ફૂટ ઊંચા ટેકા
ઉપર લટકાવેલી દોરી ઉપર જ્યારે ચાલે છે ત્યારે િેમને જેમ એકાગ્ર નજરે
જ ચાલવુાં પડે છે અને જો જરાયે નજર ચ ૂકે િો ગમે િે બાજુએ પડે િોપણ
િેને સારુ મોિ જ રહેલ ુાં હોય છે ; િેમ િેનાથી વધારે એકાગ્ર નજર રાખીને
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સત્યાગ્રહીએ ચાલવાનુાં રહ્ુાં છે એવો અનુોવ મેં આઠ વરસના બહોળા
સમય દરમ્યાન લઈ લીધો હિો. જે તમત્રો આગળ જનરલ સ્મટ્સે પેલો
આરોપ મ ૂકયો હિો િે તમત્રો મને સારી પેઠે ઓળખિા હિા, િેથી િેઓની
ઉપર જનરલ સ્મટ્સે ધારે લ ુાં િેથી ઊલટી જ અસર થઈ. િેઓએ મારો કે
લડિનો ત્યાગ ન કયો એટલુાં જ નહીં, પણ મદદ કરવામાાં િેમને વધારે હોંશ
આવી, અને કોમે પાછળથી જોઈ લીધુાં કે નવી વસ્િીના કાયદાને સત્યાગ્રહમાાં
દાખલ ન કયો હોિ િો ોારે મુસીબિમાાં પડવુાં પડિ.
દરે ક શુદ્ધ લડિને તવશે, જેને હુાં વ ૃદ્ધદ્ધનો કાયદો કહુાં છાં, િે લાગુ પડે છે
એમ મારો અનુોવ મને શીખવે છે . પણ સત્યાગ્રહને તવશે િો હુાં એ વસ્તુ
તસદ્ધાાંિરૂપે માનુાં છાં. જેમ ગાંગા નદી જેમ જેમ આગળ વધે છે િેમ િેને
અનેક નદીઓ આવી મળે છે અને િેના મુખ આગળ િો િેનો પટ એટલો
બધો તવશાળ બની જાય છે કે ડાબી કે જમણી કોઈ બાજુ િરફ ફ્રકનારો દે ખી
શકાિો નથી અને વહાણમાાં બેઠેલા ઉિારુને તવસ્િારમાાં સમુદ્રમાાં અને
િેનામાાં કશો િફાવિ જણાિો નથી, િે જ પ્રમાણે સત્યાગ્રહની લડિ જેમ
આગળ વધે છે િેમ િેમાાં અનેક વસ્તુઓ ોળિી જાય છે અને િેથી િેમાાંથી
નીપજનારા પફ્રરણામમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ થિી જાય છે . સત્યાગ્રહનુાં આ પફ્રરણામ
અતનવાયણ છે એમ હુાં માનુાં છાં. િેન ુાં કારણ િેના મ ૂળ િત્ત્વમાાં જ રહેલ ુાં છે .
કેમ કે સત્યાગ્રહમાાં ઓછામાાં ઓછાં એ વિામાાં વતુાં છે . એટલે ઓછામાાં
ઓછામાાંથી ઘટાડવાપણુાં િો કશુાં રહ્ુાં જ નહીં. િેથી એનાથી પાછા હઠી જ ન
શકાય, એટલે સ્વાોાતવક ફ્રક્રયા વ ૃદ્ધદ્ધની જ થઈ શકે. બીજી લડિો શુદ્ધ હોય
છિાાં માગણીમાાં ઓછાં કરવાનો અવકાશ પ્રથમથી જ રાખવામાાં આવે છે ,
િેથી વ ૃદ્ધદ્ધનો કાયદો વગર અપવાદે લાગુ પાડવામાાં મેં શાંકા બિાવી. પણ
જ્યારે ઓછામાાં ઓછાં એ વધુમાાં વધુ પણ છે ત્યારે વ ૃદ્ધદ્ધનો કાયદો કે મ લાગુ
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પડી શકે એ સમજાવવાનુાં બાકી રહે છે . વ ૃદ્ધદ્ધ શોધવાને સારુ જેમ ગાંગા નદી
પોિાની ગતિ છોડિી નથી િેમ સત્યાગ્રહી પણ પોિાનો િલવારની ધાર
જેવો રસ્િો છોડિો નથી. પણ જેમ ગાંગા નદીનો પ્રવાહ આગળ ચાલિો જાય
છે િેમ િેમ બીજાાં પાણી પોિાની મેળે િેમાાં ોળે છે િેવ ુાં સત્યાગ્રહી ગાંગાને
તવશે પણ છે . વસ્િીનો કાયદો સત્યાગ્રહમાાં દાખલ થયો ત્યાર પછી અને િે
જોઈને સત્યાગ્રહના તસદ્ધાાંિો નહીં જાણનારા ફ્રહિંદીઓએ આગ્રહ કયો કે
ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ તવરુદ્ધના બધા કાયદા િેમાાં દાખલ કરવા. બીજા
કેટલાકે વળી એમ કહ્ુાં કે લડિ ચાલે છે િેવામાાં નાિાલ , કેપ કૉલોની,
ઑરેં જ િી સ્ટેટ ઇ. બધાને તનમાંત્રણ કરી દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓ તવરુદ્ધના
એકેએક કાયદાની બાબિમાાં સત્યાગ્રહ કરી નાખવો. આ બાંને વાિમાાં
તસદ્ધાાંિોાંગ હિો. મેં ચોખ્ખુાં જણાવ્ુાં કે, જે સ્સ્થતિ સત્યાગ્રહ શરૂ થયો િે
વખિે આપણે નહોિી ઊોી કરી િે હવે લાગ જોઈને ઊોી કરવી એ
અપ્રમાક્ષણક છે . આપણી શસ્તિ ગમે િેટલી હોય િોપણ આ સત્યાગ્રહ િો જે
માગણીને સારુ થયેલ છે િે માગણી કબ ૂલ થયે આટોપવો જ જોઈએ. જો આ
તસદ્ધાાંિને અમે ન વળગી રહ્યા હોિ િો જીિને બદલે હાર જ થાિ એવો
મારો દૃઢ તવશ્વાસ છે એટલુાં જ નહીં, પણ જે લાગણી અમે મેળવી શકયા હિા
િે પણ ગુમાવી બેસિ. એથી ઊલટુાં જયારે ચાલિે સત્યાગ્રહે પ્રતિપિી પોિે
જ નવી આપતિઓ ઉત્પ્ન  કરે િો િે અનાયાસે જ સત્યાગ્રહમાાં દાખલ થઈ
જાય. સત્યાગ્રહી પોિાની ફ્રદશામાાં જિો જિો િેને રસ્િે આવી ોળિી
ુ ને પોિાનો સત્યાગ્રહ છોડયા તવના અવગણી શકિો જ નથી. અને
વસ્તઓ
પ્રતિપિી સત્યાગ્રહી હોિો જ નથી (સત્યાગ્રહની સામે સત્યાગ્રહ અસાંોતવિ
જ છે .) િેથી િેને ઓછાવિાનુાં બાંધન હોત ુાં જ નથી. કોઈ નવી જ વસ્ત ુ ઊોી
કરી સત્યાગ્રહીને ડરાવવા ધારે ત્યારે િે ડરાવી શકે છે . પણ સત્યાગ્રહીએ
ોય િો છોડયો છે એટલે પ્રતિપિી નવી આપતિઓ શરૂ કરે િેની સામે પણ
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િે પોિાનો માંત્રોચચાર કરે છે , અને શ્રદ્ધા રાખે છે કે વચમાાં આવિી બધી
આપતિઓની સામે એ માંત્રોચચાર ફલદાયી થશે જ. િેથી જ સત્યાગ્રહ જેમ
લાંબાય

–

એટલે પ્રતિપિી િેને જેમ લાંબાવયા કરે

–

િેમ િેની દૃષ્ટટએ િો

િેને ગુમાવવાનુાં જ રહ્ુ,ાં અને સત્યાગ્રહીએ વધારે કમાવાનુાં રહ્ુ,ાં આ
તનયમના લાગુપણાનાાં બીજાાં દૃટટાાંિો આપણે આ લડિના ઈતિહાસમાાં જ
જોઈશુ.ાં
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ુ જી અડાજણણયા
પ. સોરાબજી શાપર
હવે જ્યારે નવી વસ્િીની વાિ પણ લડિમાાં દાખલ થઈ ત્યારે નવી
વસ્િીને દાખલ કરવાની કસોટી પણ સત્યાગ્રહીએ જ કરવાની રહી. ગમે િે
ફ્રહિંદીની મારફિે એ કસોટી ન કરાવવી એવો કતમટીનો તનિય હિો. નવી
વસ્િીના કાયદામાાં પ્રતિબાંધની જે બીજી શરિો હિી અને જેની સામે અમારે
કાંઈ પણ તવરોધ ન હિો િે શરિોનુાં પાલન કરી શકે એવા માણસને
ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ કરી જેલ મહેલમાાં બેસાડી દે વો એવી ધારણા હિી.
આમ કરી સત્યાગ્રહ એ મયાણદા-ધમણ છે એમ સાક્ષબિ કરવુાં હત.ુાં એક કલમ
એ કાયદામાાં એવી હિી કે નવા દાખલ થનારને ્ુરોપની કોઈ પણ ોાષાનુાં
િાન હોવુાં જોઈએ. િેથી અંગ્રેજી જાણનાર ફ્રહિંદી જે ટ્રાડસવાલમાાં અગાઉ ન
રહી ગયેલ હોય િેને દાખલ કરવાની કતમટીની ધારણા હિી. કેટલાક ફ્રહિંદી
નૌજવાનોએ

કહેણ

મોકલ્્ુાં

હતુ,ાં

પણ

િેમાાંથી

સોરાબજી

શાપુરજી

અડાજક્ષણયાનુાં જ કહેણ કસોટીના કેસ- (ટેસ્ટ કેસ)ને સારુ કબ ૂલ રાખવામાાં
આવ્ુ.ાં
નામ ઉપરથી જ વાાંચનાર સમજી શકશે કે સોરાબજી પારસી હિા. આખા
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પારસીની વસ્િી સૌથી વધારે નહીં હોય. પારસીઓને તવશે
જે અક્ષોપ્રાય મેં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં આપેલો છે િે જ હુાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પણ
ધરાવિો હિો. આખી દુતનયામાાં એક લાખથી વધારે પારસીઓ નહીં હોય.
એટલી નાની કોમ પોિાની પ્રતિટઠા જાળવી રહી છે , પોિાના ધમણને વળગી
રહી છે , અને ઉદારિામાાં દુતનયાની એક પણ કોમ િેને નથી પહોંચી શકિી,
એટલી જ વાિ એ કોમની ઉચચિાનુાં પ્રમાણપત્ર છે . િેમાાં પણ સોરાબજી િો
અનુોવ થિાાં રિન નીવડયા. જ્યારે એઓ લડાઈમાાં દાખલ થયા િે વખિે
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એમને

હુાં

સહેજસાજ

ઓળખિો.

લડિમાાં આવવા

તવશેના

િેમના

પત્રવયવહારે મારા ઉપર સારી છાપ પાડી હિી. પારસીના ગુણોનો જેમ હુાં
પ ૂજારી છાં, િેમ એક કોમ િરીકે િેઓમાાં જે કેટલીક ખોડ છે , િેથી હુાં અજાણ
ન હિો અને નથી. િેથી ખરે અવસરે સોરાબજી નોી શકશે કે નહીં એ તવશે
મારા મનમાાં શક હિો, પણ સામેનો માણસ પોિે એથી તવરુદ્ધ વાિ કરિો
હોય ત્યારે એવા શાક ઉપર અમલ ન કરવો એ મારો કાયદો હિો. એટલે મેં
િો સોરાબજીએ જે દૃઢિા પોિાના કાગળમાાં બિાવી હિી િે માની લેવાની
ોલામણ કતમટીને કરી અને પફ્રરણામે િો સોરાબજી પ્રથમ પાંસ્તિના
સત્યાગ્રહી નીવડયા. લાાંબામાાં લાાંબી જેલ ોોગવનારા સત્યાગ્રહીઓમાાં િે
એક હિા, એટલુાં જ નહીં પણ િેમણે લડિનો એટલો બધો ઊંડો અભ્યાસ
કરી લીધો કે લડિને તવશે એ જે કાંઈ કહે િે બધાને સાાંોળવુાં પડત.ુાં િેમની
સલાહમાાં હમેશાાં દૃઢિા, તવવેક, ઉદારિા, શાાંતિ વગેરે જોવામાાં આવિાાં.
ઉિાવળે િો તવચાર બાાંધે જ નહીં અને તવચાર બાાંધ્યા પછી ફેરવે જ નહીં.
જેટલે દરજ્જે િેમનામાાં પારસીપણુાં હત ુાં

–

અને િે ખ ૂબ હત ુાં

–

િેટલે જ

દરજ્જે ફ્રહિંદીપણુાં હતુ.ાં સાંકુક્ષચિ જાતિ અક્ષોમાનની ગાંધ સરખી િેમનામાાં કોઈ
ફ્રદવસ નથી આવી. લડિ પ ૂરી થયા પછી સારા સત્યાગ્રહીઓમાાંથી કોઈને
તવલાયિ મોકલી બૅફ્રરસ્ટર બનાવવા સારુ દાતિર મહેિાએ તશટયવ ૃતિ આપી
હિી. િેની પસાંદગી િો મારે જ કરવાની હિી. બેત્રણ લાયક ફ્રહિંદીઓ હિા ,
પણ બધા તમત્રમાંડળને એમ જ લાગ્્ુાં કે સોરાબજીના પીઢપણાની અને
ઠરે લપણાની હરીફાઈ કરી શકે એવુાં બીજુ ાં કોઈ ન હતુ.ાં િેથી િેમને જ
ચટાં ૂ વામાાં આવયા હિા. એવા એક ફ્રહિંદીને તવલાયિ મોકલવાનો એ હતુ હિો
કે, િે દક્ષિણ આફ્રિકા પાછા આવી મારી જગ્યા લઈ શકે અને કોમની સેવા
કરે . કોમનો આશીવાણદ અને કોમનુાં માન લઈને સોરાબજી તવલાયિ ગયા.
બૅફ્રરસ્ટર થયા. ગોખલેના પ્રસાંગમાાં િો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં જ આવયા હિા પણ
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તવલાયિમાાં વધુ તનકટ આવયા. િેમનુાં મન સોરાબજીએ હરી લીધુ.ાં જ્યારે
ફ્રહિંદુસ્િાન જાય ત્યારે સોરાબજીને 'ફ્રહિંદ સેવક સમાજ'માાં દાખલ થવાનો
આગ્રહ પણ કયો. સોરાબજી તવદ્યાથીવગમ
ણ ાાં અતિશય તપ્રય થઈ પડયા હિા.
દરે કના દુ:ખમાાં ોાગ લે, તવલાયિના આડાંબરની કે એશઆરામની િેમના
મન ઉપર જરાયે અસર ન થઈ. જયારે તવલાયિ ગયા ત્યારે સોરાબજીની
ઉંમર ત્રીસ વરસથી વધારે હિી. િેમનો અંગ્રેજી અભ્યાસ ઊંચા પ્રકારનો ન
હિો. વયાકરણ વગેરે કટાઈ ગયાાં હિાાં. પણ મનુટયના ખાંિની આગળ આવી
અગવડો નોી શકિી નથી. શુદ્ધ તવદ્યાથીજીવન ગાળી સોરાબજી પોિાની
પરીિાઓમાાં પાસ થિા ગયા. મારા જમાનાની બૅફ્રરસ્ટરની પરીિા પ્રમાણમાાં
સહેલી હિી. આજકાલના બૅફ્રરસ્ટરોને પ્રમાણમાાં બહુ વધારે અભ્યાસ કરવો
પડે છે . પણ સોરાબજી હાયાણ નહીં. તવલાયિમાાં જ્યારે 'એમ્બુલડસ કોર' થઈ
ત્યારે આરાં ો કરનારાઓમાાં િે હિા ને છે વટ સુધી િેમાાં રહ્યા. એ ટુકડીને
પણ સત્યાગ્રહ કરવો પડયો હિો. િેમાાં ઘણા પડી ગયા હિા. જેઓ અડગ
રહ્યા િેમાાં અગ્રેસર સોરાબજી હિા. હુાં અહીં કહી નાખુાં કે એ ટુકડીના
સત્યાગ્રહમાાં પણ જય જ મળ્યો હિો.
તવલાયિમાાં બૅફ્રરસ્ટર થયા પછી સોરાબજી જોહાતનસબગણ ગયા. ત્યાાં સેવા
અને વકીલાિ બાંને શરૂ કયાણ. દક્ષિણ આફ્રિકાથી મને જે કાગળો આવયા િેમાાં
સૌ સોરાબજીનાાં વખાણ જ કરિા હિા

– 'જેવા

સાદા હિા િેવા જ છે .

આડાંબર મુદ્દલે નથી. નાનામોટા બધાની સાથે હળે મળે છે .' પણ ઈશ્વર જેવો
દયાળુ લાગે છે િેવો જ તનદણય પણ લાગે છે . સોરાબજીને િીવ્ર િય થયો
અને થોડા મફ્રહનામાાં કોમનો નવો પ્રેમ સાંપાદન કરી કોમને રોિી મ ૂકી
ચાલિા થયા

!

એમ ઈશ્વરે કોમની પાસેથી થોડા કાળમાાં બે પુરુષરત્ન

છીનવી લીધાાં

–

કાછક્ષલયા અને સોરાબજી.
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પસાંદગી કરવી હોય િો બેમાાંથી હુાં કોને પ્રથમ પદ આપુ?ાં હુાં પસાંદગી
કરી જ ન શકુાં. બાંને પોિાના િેત્રમાાં અપ્રતિમ હિા. અને જેમ કાછક્ષલયા
જેટલા શુદ્ધ મુસલમાન િેટલા જ શુદ્ધ ફ્રહિંદી હિા, િેમ સોરાબજી પણ જેટલા
શુદ્ધ પારસી િેટલા જ શુદ્ધ ફ્રહિંદી હિા.
આ સોરાબજી પ્રથમ સરકારને નોફ્રટસ આપી ટેસ્ટને જ ખાિર
ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થયા. સરકાર આ પગલાને સારુ મુદ્દલ િૈયાર ન હિી.
િેથી સોરાબજીનુાં શુાં કરવુાં એનો િાબડિોબ તનિય કરી શકી નહીં. સોરાબજી
જાહેર રીિે સરહદ વટાવી ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થયા. પરવાના િપાસનાર
સરહદી અમલદાર િેમને જાણિો હિો. સોરાબજીએ કહ્ુાં : 'હુાં ટ્રાડસવાલમાાં
ઇરાદાપ ૂવણક કસોટી ખાિર દાખલ થાઉં છાં. મારી અંગ્રેજીની પરીિા લેવી
હોય િો તુાં લે અને મને પકડવો હોય િો ત ુાં પકડ.' અમલદારે જવાબ
આપ્યો

: 'િમે

અંગ્રેજી જાણો છો એ િો મને ખબર છે એટલે એ પરીિા

લેવાપણુાં છે જ નહીં. િમને પકડવાનો મને હુકમ નથી. િેથી િમે સુખેથી
જાઓ. જ્યાાં જશો ત્યાાં િમને સરકાર પકડવા હશે િો પકડશે.'
એટલે અણધારી રીિે સોરાબજી િો જોહાતનસબગણ સુધી પહોંચયા. અમે
બધાએ િેમને હષણોેર વધાવી લીધા. કોઈએ આશા રાખી જ ન હિી કે
સરકાર સોરાબજીને ટ્રાડસવાલની સરહદના વોતસરસ્ટ સ્ટેશનથી જરા પણ
આગળ વધવા દે . ઘણી વેળા એવુાં બને છે કે, જયારે આપણે આપણાાં પગલાાં
તવચારપ ૂવણક અને તનોણયિાથી િરિ લઈએ છીએ ત્યારે િેના તવરોધની
િૈયારીઓ સરકારે કરે લી હોિી નથી. પ્રત્યેક સરકારનો આ સ્વોાવ ગણી
શકાય. અને સામાડય ફ્રહલચાલોમાાં સરકારનો કોઈ પણ અમલદાર એટલે
સુધી પોિાનુાં ખાતુાં પોિાનુાં નથી કરિો કે જેથી િેણે દરે ક બાબિના તવચાર
પહેલેથી ગોઠવી લીધા હોય અને િૈયારીઓ રાખી હોય. વળી, અમલદારને
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એક જ કામ નથી હોતુાં પણ અનેક હોય છે , જેમાાં િેન ુાં ધ્યાન વહેંચાઈ જાય
છે . િે ઉપરાાંિ અમલદારને સિાનો મદ હોવાથી િે બેફ્રફકર રહે છે અને
માની લે છે કે , ગમે િેવી ફ્રહલચાલને પણ પહોંચી વળવુાં એ સિાતધકારીને
સારુ રમિ વાિ છે . આથી ઊલટુાં ફ્રહલચાલ કરનારો પોિાનુાં ધ્યેય જાણિો
હોય, સાધન જાણિો હોય , અને િેની યોજના તવશે દૃઢ હોય , િો િે િો પ ૂરો
િૈયાર હોય છે અને િેને િો એક જ કામનો તવચાર રાિફ્રદવસ કરવાનો હોય ,
િેથી જો એ ખરાાં પગલાાં સચોટપણે લઈ શકે િો સરકારથી હમેશાાં આગળ
આગળ જ ચાલે. ઘણી ફ્રહલચાલો તનટફળ જાય છે િેન ુાં કારણ સરકારની
અપ ૂવણ સિા એ નથી હોત,ુાં પણ સાંચાલકોમાાં ઉપર બિાવયા ગુણની ઊણપ
એ હોય છે . સારાાંશ, સરકારની ગફલિને લીધે કે ઇરાદાપ ૂવણક કરે લી
યોજનાને

લીધે

સોરાબજી

જોહાતનસબગણ

સુધી

પહોંચી

શક્યા

અને

સોરાબજીના જેવા કેસમાાં અમલદારનુાં જે કિવણ ય હોય િેનો ખ્યાલ અથવા િે
તવશે િેના ઉપરીની સ ૂચના સ્થાતનક અમલદારને નહોિાાં. સોરાબજીના આ
પ્રમાણે આવવાથી કોમી ઉત્સાહમાાં બહુ વધારો થયો, અને કેટલાક જુવાનોને
િો એમ જ લાગ્્ુાં કે સરકાર હારી ગઈ, અને થોડા વખિમાાં જ સમાધાની
કરી લેશે. િેવ ુાં કાંઈ ન હતુાં એમ આ ્ુવકમાંડળે િરિ જ તસદ્ધ થયેલ ુાં જો્ુ.ાં
બલ્કે એ પણ જો્ુાં કે સમાધાની થિા પહેલાાં િો કદાચ ઘણા ્ુવાનોને
પોિાના બક્ષલદાન આપવાાં પડે.
સોરાબજીએ જોહાતનસબગણમાાં પોિાના આગમનની ખબર જોહાતનસબગણના
પોલીસ સુપફ્રરડટેડડેડટને આપી, અને એમાાં જણાવ્ુાં કે ટ્રાડસવાલમાાં રહેવાનો
પોિે નવી વસ્િીના કાયદા પ્રમાણે પોિાને હકદાર માને છે . કારણમાાં
પોિાનુાં અંગ્રેજી ોાષાનુાં સામાડય િાન ટાાંર્ક્ ુાં અને જો અમલદાર પરીિા
લેવા ધારે િો િે આપવાને સારુ પોિાની િૈયારી જાહર કરી. આ કાગળનો
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કશો જવાબ ન મળ્યો. અથવા િો એ કાગળના જવાબમાાં કેટલેક ફ્રદવસે
સમડસ મળ્યો. કોરટમાાં કેસ ચાલ્યો. ફ્રહિંદી પ્રેિકોથી કોરટ ક્ષચકાર ોરાઈ
ગઈ. કેસ શરૂ થિા પહેલાાં કોરટના આંગણામાાં જ , જે ફ્રહિંદીઓ ત્યાાં આવેલા
હિા, િેમને એકઠા કરી િેમની એક િાત્કાક્ષલક સોા ોરી અને સોરાબજીએ
શૌયણો્ુું ોાષણ ક્ુ.ું િેમાાં જીિ ન મળે ત્યાાં સુધી જેટલી વાર જેલમાાં જવુાં
પડે િેટલી વાર જવાને િૈયાર રહેવા અને ગમે િે સાંકટો આવી પડે િે સહન
કરવા પ્રતિિા લીધી. આ અરસો એટલો લાાંબો હિો કે િે દરમ્યાન
સોરાબજીની મેં સારી રીિે ઓળખાણ કરી લીધી હિી અને હુાં સમજી ગયો
હિો કે સોરાબજી જરૂર શુદ્ધ રત્ન નીવડશે. કેસ ચાલ્યો. હુાં વકીલ િરીકે ઊોો
રહ્યો. સમડસમાાં કેટલાક દોષ હિા િે દોષથી સોરાબજીની સામેનો સમડસ
કાઢી નાખવાની મેં માગણી કરી. સરકારી વકીલે પોિાની દલીલ રજૂ કરી.
પણ કોરટે મારી દલીલો માડય કરી સમડસ કાઢી નાખ્યો

!

કોમ હષઘ
ણ ેલી

થઈ. પફ્રરણામ િો હષણઘેલી થવાનુાં કારણ પણ હત ુાં એમ કહી શકાય. બીજા
સમડસ કાઢી િરિમાાં સોરાબજીની ઉપર કામ ચલાવવાની સરકારની કેમ
ફ્રહિંમિ ચાલી શકે ? અને ન જ ચાલી. િેથી સોરાબજી જાહર કામ કરવામાાં
ગથ
ાં ૂ ાઈ ગયા.
પણ એ કાંઈ હમેશાાંનો છટકારો ન હિો. સ્થાતનક ફ્રહિંદીઓને સરકાર
પકડિી જ ન હિી. સરકારે એમ જો્ુાં હત ુાં કે પોિે જેમ જેમ પકડવાનુાં કરે
છે િેમ િેમ કોમમાાં જોસ વધે છે . વળી કોઈ કેસમાાં કોઈ ને કોઈ કાયદાની
બારીકીને કારણે ફ્રહિંદી છૂટી જાય છે િો િેથી પણ જેસ વધે છે . સરકારને
કાયદા કરવાના હિા િે પાસ કરી દીધા હિા. પરવાના ઘણા ફ્રહિંદીઓએ
બાળી નાખ્યા હિા એ ખરાંુ , પણ િેઓ પરવાનો લઈ પોિાનો રહેવાનો હક
તસદ્ધ કરી ચ ૂકયા છે . એટલે િેઓને જેલ મોકલવાની ખાિર જ િેઓની ઉપર
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કામ ચલાવવામાાં સરકારે કાંઈ ફાયદો જોયો નહીં અને એમ માડ્ુાં કે, સરકાર
ખામોશ રહેશે િો ફ્રહલચાલ કરનારા િેઓની પાસે ફ્રહલચાલ કરવાનુાં કાંઈ
બારાંુ ઉઘાડુાં ન રહેવાથી પોિાની મેળે ધીમા પડી જશે. પણ સરકારની એ
ગણિરી ખોટી હિી. કોમે સરકારની ખામોશીનો િાગ કાઢવા એવુાં નવુાં
પગલુાં ો્ુું કે જેથી િે િાગ આવી ગયો, અને છે વટે સોરાબજી પર ફરી કામ
ચાલ્્ુ.ાં
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૬. શેઠ દાઉદ મહમદ વગેરેન ુું લડતમાું દાખલ થવ ુું
જ્યારે કોમે જો્ુાં કે સરકાર કોમને કાંઈ જ પગલાાં ન ોરી થકવી દે વા
માાંગે છે ત્યારે કોમને બીજાાં પગલાાં લેવાની ફરજ પડી. સત્યાગ્રહીમાાં જ્યાાં
લગી દુ:ખ સહન કરવાની શસ્તિ હોય ત્યાાં સુધી િે થાકિો જ નથી. િેથી
સરકારની ગણિરી કોમ ખોટી પાડવા સમથણ હિી.
નાિાલમાાં એવા ફ્રહિંદીઓ વસિા હિા કે જેઓને ટ્રાડસવાલના વસવાટના
પુરાણા હક હિા. િેમને ટ્રાડસવાલમાાં વેપાર અથે દાખલ થવાની જરૂર ન
હિી. પણ િેઓને આવવાનો હક હિો એવી કોમની માડયિા હિી. વળી
િેઓને થોડુાંઘણુાં અંગ્રેજી િાન િો હતુાં જ. એ ઉપરાાંિ સોરાબજીના જેટલી
િાલીમવાળા ફ્રહિંદીઓને પણ દાખલ કરવામાાં િો સત્યાગ્રહના તનયમનો કાંઈ
ોાંગ હિો જ નહીં. એટલે બે પ્રકારના ફ્રહિંદીઓને દાખલ કરવાનો ઠરાવ કયો.
એક િો જેઓ પ ૂવે ટ્રાડસવાલમાાં રહી ગયા હિા િેઓ, અને બીજા જેઓએ
ખાસ અંગ્રેજી િાલીમ લીધી હિી િેવા કે જે કેળવાયેલા ' તવશેષણથી
ઓળખાિા હિા.
આમાાં શેઠ દાઉદ મહમદ, પારસી રુસ્િમજી એ બે મોટા વેપારીઓમાાંથી
હિા અને સુરેડદ્રરાય મેઢ, પ્રાગજી ખાંડુોાઈ દે સાઈ , હફ્રરલાલ ગાાંધી, રિનશી
સોઢા વગેરે કેળવાયેલામાાંથી હિા.
શેઠ દાઉદ મહમદની ઓળખાણ કરાવુ.ાં એ નાિાલ ઇષ્ડડયન કોંગ્રેસના
પ્રમુખ હિા. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આવેલા ફ્રહિંદી વેપારીઓમાાં છે ક પુરાણા હિા.
િેઓ સુરિી સુ્ન િ જમાિના વોરા હિા. ચત ુરાઈમાાં િેમની સરખામણી કરી
શકે એવા થોડા જ ફ્રહિંદીઓ મેં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં જોયેલા. િેમની સમજશસ્તિ
ઘણી સરસ હિી. િેમનુાં અિરિાન થોડુાં હત ુાં પણ અનુોવથી િેઓ અંગ્રેજી
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ને ડચ સારાંુ બોલી જાણિા. અંગ્રેજી વેપારીઓની સાથે પોિાનુાં કામ સારી
રીિે ચલાવિા. િેમની સખાવિ પ્રખ્યાિ હિી. િેમને ત્યાાં હમેશાાં પચાસેક
મહેમાનોનુાં જમવાનુાં િો હોય જ. કોમી ફાળાઓમાાં િેમનુાં નામ અગ્રેસરોમાાં
જ હોય. િેમને અમ ૂલ્ય દીકરો હિો. િે િેમનાથી ચાફ્રરત્ર્યમાાં બહુ જ ચડી
જાય. એનુાં હૃદય સ્ફફ્રટકમક્ષણ સમાન હતુાં એ દીકરાના ચાફ્રરત્ર્યવેગને દાઉદ
શેઠે કદી રોકેલ નહીં. પોિાના દીકરાને દાઉદ શેઠ પ ૂજિા એમ કહેવામાાં
અતિશયોસ્તિ નથી. પોિાની એક પણ એબ હસનમાાં ન હોય એમ ઈચછિા.
િેને તવલાયિ મોકલી સરસ િાલીમ આપી હિી. પણ દાઉદ શેઠ િે રત્નને
ોરજુવાનીમાાં ખોઈ બેઠા. હસનને િયના રોગે ઘેરી લીધો ને િેના પ્રાણનુાં
હરણ ક્ુ.ું એ જખમ કદી રુઝાયો નહીં. હસનની સાથે ફ્રહિંદી કોમની મહાન
આશાઓ પણ ડૂબી. હસનને ફ્રહિંદુ-મુસલમાન ડાબીજમણી આંખ હિા. િેન ુાં
સત્ય િેજસ્વી હત.ુાં આજે દાઉદ શેઠ પણ નથી. કાળ કોઈને કયાાં મ ૂકે છે ?
પારસી રુસ્િમજીની ઓળખ હુાં કરાવી ગયો છાં. કેળવાયેલાઓમાાંના
ઘણાખરાને વાાંચનાર જાણે છે . કાંઈ પણ સાફ્રહત્ય પાસે રાખ્યા તવના આ
પ્રકરણો હુાં લખી રહ્યો છાં. િેથી નામો રહી ગયાાં હશે. િેને સારુ િે િે ોાઈઓ
મને માફ કરશે. આ પ્રકરણો નામ અમર રાખવા સારુ નથી લખાિાાં, પણ
સત્યાગ્રહનુાં રહસ્ય સમજાવવા િથા એનો તવજય કેમ થયો, િેમાાં કેવાાં તવઘ્નેનો
આવે છે અને િેમને કેમ દૂર કરી શકાય, િે બિાવવા લખાય છે . જ્યાાં જ્યાાં
નામો અને નામધારીઓની ઓળખ આપુાં છાં ત્યાાં પણ મુદ્દો એ જ છે કે , દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં તનરિર ગણાય એવા માણસોએ કેવાાં પરાક્રમ કયાણ. ત્યાાં પણ ફ્રહિંદુ,
મુસલમાન, પારસી, ક્ષિસ્િી વગેરે કેમ સાથે મળી શક્યા ને કેમ વેપારી,
કેળવાયેલા વગેરેએ પોિાની ફરજ બજાવી , એ વાાંચનાર જાણી શકે. જ્યાાં
ગુણીની ઓળખ કરાવી છે ત્યાાં િેન ુાં નહીં પણ કેવળ િેના ગુણનુાં સ્િવન ક્ુું
છે .
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આમ જયારે દાઉદ શેઠ પોિાની સત્યાગ્રહી ફોજ લઈને ટ્રાડસવાલની
સરહદ પર પહોંચયા ત્યારે

સરકાર િૈયાર હિી. આટલા દળને િે

ટ્રાડસવાલમાાં પ્રવેશ કરવા દે િો િેની હાાંસી થાય, એટલે િેઓને િો પકડયે
જ છૂટકો. િેઓ પકડાયા, કેસ ચાલ્યો ને વૉકસરસ્ટ સરહદી શહેરની જેલમાાં
દાખલ થયા. કોમી જુસ્સો વધ્યો. નાિાલથી મદદે આવેલાઓને છોડાવી ન
શકે િો છે વટે િેમને સાથ િો ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ દે , આ તવચારથી
ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ પણ જેલનો માગણ શોધવા લાગ્યા.
િેઓને પકડવાના ઘણાયે રસ્િા હિા. જેમાાં રહીશ પરવાના ન બિાવે
િો વેપારના પરવાના ન મળે . વેપારના પરવાના તવના વેપાર કરે િો ગુનો
ગણાય. નાિાલમાાંથી સરહદમાાં દાખલ થવુાં હોય િો પરવાનો બિાવવા
જોઈએ. િે ન બિાવે િો પકડાય . પરવાના િો બાળ્યા જ હિા, એટલે
રસ્િો સાફ હિો. બાંને રસ્િા લીધા. કોઈ વગર પરવાને ફેરી કરવા લાગ્યા ને
કોઈ સરહદમાાં દાખલ થિાાં પરવાના ન બિાવયાથી પકડાવા લાગ્યા.
હવે લડિ જામી કહેવાય. બધાની કસોટી થવા લાગી. નાિાલથી . બીજા
આવયા. જોહાતનસબગણમાાં પણ પકડાપકડી શરૂ થઈ. જેની ઇચછા હોય િે
પકડાઈ શકે એવી સ્સ્થતિ થઈ રહી. જેલો ોરાવા માાંડી.
હવે કાંઈ સોરાબજી છૂટા રહી શકે? િેઓ પણ પકડાયા. નાિાલથી આવેલા
બધાને છ છ માસની જેલ મળી, ટ્રાડસવાલનાને ચાર ફ્રદવસથી ત્રણ માસની.
આમ પકડાયેલામાાં આપણા ઇમામસાહબ બાવાઝીર પણ હિા. િેમની
શરૂઆિ ચાર ફ્રદવસથી થયેલી. ફેરી કરીને પકડાયેલા. િેમનુાં શરીર એવુાં
નાજુક હતુાં કે લોકો િેમના જવાથી હસિા. મને આવીને કેટલાક કહી જિા કે ,
"ોાઈ,

ઇમામસાહેબને ન લો િો સારાંુ . િે કોમને લજવશે.” મેં એ ચેિવણી ન

ગણકારી. ઇમામસાહેબની શસ્તિનો આંકનાર હુાં કોણ? ઇમામસાહેબ કોઈ
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દહાડો ઉઘાડે પગે ન ચાલિા , શોખીન હિા, િેમને મલાયી ઓરિ હિી, ઘર
શણગારે લ ુાં રાખિા અને ઘોડાગાડી તવના કયાાંય જિા નહીં. એ બધુાં સાચુ,ાં
પણ િેમના મનને કોણ જાણત ુાં હત?ુાં એ ઇમામસાહેબ ચાર ફ્રદવસની જેલ
ોોગવી પાછા પણ જેલમાાં ગયા. િેમાાં આદશણ કેદી િરીકે રહ્યા, ત્યાાં સખિ
મજૂરી કરીને જમે, ને તનત્ય નવા ખોરાક ખાવાની ટેવ હિી. િેમણે મકાઈના
આટાની રાબ પીને ખુદાનો પાડ માડયો. િે હાયાણ િો નહીં જ, પણ િેમણે
સાદાઈ ગ્રહણ કરી, કેદી િરીકે પથ્થર ફોડયા, ઝાડુ વાળ્્ુાં ને બીજા કેદીઓની
હારે ઊોા રહ્યા. છે વટે ફ્રફતનકસમાાં પાણી ોયાણ ને છાપખાનામાાં બીબાાં પણ
ગોઠવયાાં. ફ્રફતનકસ આશ્રમમાાં રહેનારને બીબાાં ગોઠવવાની કળા જાણી લેવાની
ફરજ હિી. િે ફરજ ઈમામસાહેબે યથાશસ્તિ જાણી લીધી હિી. આ
ઇમામસાહેબ અત્યારે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં પોિાનો ફાળો ોરી રહ્યા છે .
પણ એવા િો ઘણાયે જેલમાાં શુદ્ધ થયા.
જેસક રૉયપૅન બૅફ્રરસ્ટર, કેસ્મ્િજનો ગ્રૅજ્્ુએટ, નાિાલમાાં ક્ષગરમીફ્રટયા
માબાપને ઘેર જડમેલ, પણ સાહેબલોક થઈ ગયેલ ; િે િો વળી ઘરમાાંયે બુટ
તવના ન ચલાવે. ઇમામસાહેબને વજૂ કરિી વેળા પગ ધોવા જોઈએ. નમાજ
ઉઘાડે પગે પઢવી જોઈએ. ક્ષબચારા રૉયપૅનને િો એટલુય
ાં નહીં. બૅફ્રરસ્ટરીનો
ત્યાગ કરી બગલમાાં ોાજીપાલાની ટોપલી નાખી , ફરી શરૂ કરીને પકડાયો.
િેણે પણ જેલ ોોગવી. 'પણ મારે ત્રીજા વગમ
ણ ાાં મુસાફરી કરવી?' રૉયપૅને
પ ૂછ્ુ,ાં 'જો િમે પહેલા કે બીજા વગણમાાં મુસાફરી કરો િો મારે કોની પાસે
ત્રીજા વગણમાાં મુસાફરી કરાવવી? જેલમાાં િમને બૅફ્રરસ્ટર િરીકે કોણ
ઓળખશે?' મેં જવાબ આપ્યો.. જોસફ રૉયપૅનને સારુ એ જવાબ બસ હિો.
િે પણ જેલમાાં તસધાવયા.
સોળ વષણના જુવાનો િો કેટલાયે જેલમાાં પહોંચયા.
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જેલમાાં સિાવાળાઓએ દુુઃખ દે વામાાં બાકી ન રાખી. પાયખાનાાં સાફ
કરાવયાાં. િે ફ્રહિંદી કેદીઓએ હસિે મુખે સાફ કયાણ. પથ્થર ફોડાવયા. અલ્લા કે
રામનુાં નામ લેિાાં િે િેમણે ફોડયા. િળાવો ખોદાવયાાં. પથ્થરવાળી જમીનો
ખોદાવી. હાથમાાં આંટણો પડયાાં, કોઈ અસહ્ય દુ:ખથી મ ૂછાણ પણ પામ્યા; પણ
હાયાણ નહીં.
જેલમાાં માાંહોમાાંહ િકરારો ને અદે ખાઈ ન થાય એમ કોઈએ ન સમજવુ.ાં
વધારે જોરાવર િકરાર ખાવા તવશે હોય િેમાાંથી પણ અમે ઊગયાણ.
હુાં પણ બીજી વાર પકડાયો હિો. વૉતસરસ્ટની જેલમાાં એક વેળા અમે
લગોગ ૭૫ ફ્રહિંદી કેદીઓ ોેગા થયેલા. અમારી રસોઈ અમે અમારે હાથ
લીધી. િકરારોનુાં તનવારણ મારે જ હાથે થાય એમ હત.ુાં િેથી હુાં રસોઇયો
બડયો. પ્રેમને વશ થઈ મારે હાથે થયેલી કાચીપાકી , સાકરખાાંડ તવનાની રાબ
પણ સાથીઓ પી લેિા.
સરકારને લાગ્્ુાં કે મને નોખો પાડે િો હુાં પણ જરા િવાઉં ને કેદીઓ હારે
એવો રૂડો અવસર િેણે ન જોયો.
મને તપ્રટોફ્રરયા લઈ ગયા. ત્યાાં િોફાની કેદીઓને સારુ રાખવામાાં આવિી
એકાાંિ કોટડીમાાં મને પ ૂયો. માત્ર બે વખિ કસરિને સારુ બહાર કાઢે.
વૉતસરસ્ટમાાં ધી અપાય. અહીં િો િે પણ નહીં. આ જેલનાાં પેટા દુ:ખોમાાં હુાં
પડવા નથી ઈચછિો. જેને જજિાસા હોય િેણે દક્ષિણ આફ્રિકાની જેલના મારા
અનુોવો વાાંચી લેવા.૧
આમ છિાાં ફ્રહિંદીઓ ન હાયાણ. સરકાર તવમાસણમાાં પડી. જેલમાાં કેટલા
ફ્રહિંદીઓને પુરાય? ખચણ વધે. હવે શુાં કરે ?
૧. 'મારો જેલનો અનુોવ', નવજીવન પ્રકાશન માંફ્રદર, અમદાવાદ-૧૪
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૭. દે શનનકાલ
‘ખ ૂની’ કાયદામાાં ત્રણ પ્રકારની સજા હિી. દાં ડ, કેદ અને દે શતનકાલ.
આ ત્રણે સજા સાથે કરવાનો અદાલિને અખત્યાર હિો. અને િે અખત્યાર
નાના મૅજીસ્ટ્રેટોને પણ આપવામાાં આવયો હિો. પ્રથમ િો, હદપાર એટલે
ટ્રાડસવાલની હદબહાર નાિાલ કે િી સ્ટેટની કે ડેલાગોઆ બેની હદમાાં
અપરાધીને લઇ જઈને મેલી આવવા. જેમ કે, નાિાલ િરફથી આવેલા
ફ્રહિંદીઓને વોતસરસ્ટ સ્ટેશનની હદની બહાર લઇ જઈ છોડી મ ૂકે. આવી રીિે
હદપાર કરવામાાં અગવડ ઉપરાાંિ કશી હરકિ ન હિી. આ િો કેવળ ફારસ
હત.ુાં ફ્રહિંદીઓમાાં આથી ઊલટો વધારે જુસ્સો આવિો હિો.
િેથી સ્થાતનક સરકારને પજવણીની નવી ્ુસ્તિ શોધવી પડી. જેલમાાં
જગ્યા રહી ન હિી. સરકારે તવચા્ુું કે, જો ફ્રહિંદીઓને ફ્રહિંદુસ્િાન લગી હદપાર
કરી શકાય િો િેઓ જરૂર હેબિાઈ જઈ શરણ આવે. આ ગણિરીમાાં કાંઇક
સત્ય હત ુાં ખરાંુ . સરકારે એક મોટા જથ્થાને આ પ્રમાણે ફ્રહિંદુસ્િાન મોકલ્યો.
એને ઘણી હાડમારીઓ વેઠવી પડી. ખાવાપીવાનુાં પણ સરકાર કરે િે જ.
એટલે અત્યાંિ અગવડ. બધાને ડેકમાાં જ મોકલે. વળી આમ દે શપાર
થનારને પોિાની જમીન હોય, બીજી તમલકિ હોય, પોિાનો ધાંધો હોય,
પોિાના આતશ્રિો હોય, કેટલાકને કરજ પણ માથે હોય. શસ્તિ છિાાં આ બધુાં
ગુમાવવા – નાદાર થવા ઘણા માણસો િૈયાર ન હોય.
આમ છિાાં ઘણા ફ્રહિંદીઓ િો સાંપ ૂણણ રીિે મક્કમ રહ્યા. ઘણા મોળા પણ
પડયા. મોળા પડયા િેઓ જાણીજોઈને પકડાિા અટક્યા. િેમાાંના ઘણાએ
બાળે લા પરવાના પાછા કઢાવવા સુધીની નબળાઈ િો ન બિાવી. પણ
ઘણાએ બીકના માયાણ ફરી પરવાના પાછા કઢાવયા.
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છિાાં જેઓ દૃઢ રહ્યા હિા િેઓની સાંખ્યા નાખી દે વાલાયક ન હિી.
િેઓની બહાદુરીનો પાર ન હિો. હુાં માનુાં છાં કે િેમાાંના કેટલાક હસિે ચેહરે
ફાાંસીએ પણ ચડે એવા હિા. માલમિાની દરકાર િો છોડી જ દીધી હિી.
પણ જેઓને ફ્રહિંદુસ્િાન મોકલી દે વામાાં આવયાાં િેઓમાાંના ઘણા િો ગરીબ
અને ગોરુ હિા; કેવળ તવશ્વાસથી જ લડિમાાં જોડાયા હિા. િેઓની ઉપર
આટલો જુલમ થાય એ અસહ્ય લાગ્્ુ.ાં િેઓને મદદ પણ કઈ રીિે દે વાય િે
સમજવુાં મુશ્કેલ હતુ.ાં પૈસા િો થોડા જ હિા. આવી લડિમાાં પૈસાની મદદ
દે વા જિાાં લડિ ખોઈ બેસાય; િેમાાં લાલચુ માણસો દાખલ થઈ જાય. િેથી
પૈસાની લાલચે િો એક પણ માણસને ોેળવવામાાં આવિો નહોિો.
લાગણીની મદદ દે વી એ ધમણ હિો.
મેં અનુોવે જો્ુાં છે કે લાગણી, મીઠો બોલ, મીઠી નજર જે કામ સાધે છે
િે પૈસો નથી સાધી શકિો. પૈસાના લાલચુને પણ જે લાગણી ન મળે િો િે
છે વટે ત્યાગ કરે છે , એથી ઊલટુાં પ્રેમને વશ રહેલા અનેક સાંકટો સહન કરવા
િૈયાર રહે છે .
િેથી આ દે શતનકાલીઓને સારુ લાગણી જે કાંઈ કરી શકે િે કરવાનો
ઠરાવ કયો. િેઓને આશ્વાસન આપ્્ુાં કે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં િેઓને સારુ ઘટિો
બાંદોબસ્િ કરવામાાં આવશે. વાાંચનારે જાણવુાં જોઈએ કે આમાાંના ઘણા િો
ક્ષગરમીટમુતિ હિા. િેઓને સગાાંસાાંઈ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં ન મળે . કોઈ િો વળી
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં જ જડમેલા હોય. બધાને ફ્રહિંદુસ્િાન પરદે શ જેવો િો ખરો
જ. આવા તનરાધાર માણસોને ફ્રહિંદુસ્િાનને ફ્રકનારે ઉિારી મેલીને રઝળિા
મ ૂકવામાાં આવે, એ િો ઘાિકીપણુાં જ ગણાય. િેથી એઓને ખાિરી આપી કે
િેઓને સારુ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં બધો બાંદોબસ્િ કરવામાાં આવશે.
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આ બધુાં કરવા છિાાં િેઓની સાથે કોઈ મદદગાર ન હોય ત્યાાં લગી
િેમને શાાંતિ ન જ મળે . આ દે શતનકાલ થનારાઓની પહેલી ટુકડી હિી.
સ્ટીમર ઊપડવાને થોડા જ કલાક બાકી હિા. પસાંદગી કરવાને વખિ ન
હિો. સાથીઓમાાંના ોાઈ પી. કે. નાયડુ ઉપર મારી નજર પડી. મેં પ ૂછ્ુાં :
'િમે

આ ગરીબડા ોાઈઓને વળાવવા ફ્રહિંદુસ્િાન જશો?'

'કે મ

નહીં?'

'પણ

સ્ટીમર િો હમણાાં જ ઊપડશે.'

'ોલે

ને ઊપડે.' ‘પણ િમારાાં લ ૂગડાાંલિાનુાં શુ?ાં ોાિાનુાં શુ?ાં ’

'લ ૂગડાાં

પહેયાણ છે િે જ; ોાતુ સ્ટીમરમાાંથી મળી રહેશે.'

મારા હષણનો ને આિયણનો પાર ન રહ્યો. પારસી રુસ્િમજીના મકાન ઉપર
આ વાિ ચાલેલી. ત્યાાં જ િેમને સારુ કાંઈ કપડાાં, કામળા વગેરે ોીખી, િેમને
રવાના કયાણ.
'જોજો,

રસ્િામાાં આ ોાઈઓની પ ૂરી સાંોાળ રાખજો, સુવાડીને સ ૂજો. હુાં

મદ્રાસમાાં તમ. નટેશનને િાર કરાંુ છાં. િે કહે િેમ કરજો.'
"હુ ાં

સાચો તસપાહી નીવડવા પ્રયત્ન કરીશ.” આટલુાં કહી િે રવાના થયા.

જ્યાાં આવા વીર પુરુષો હોય ત્યાાં હારવાનુાં હોય જ નહીં એમ મેં તવચારી
લીધુ.ાં . ોાઈ નાયડુનો જડમ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં થયો હિો. િેમણે ફ્રહિંદુસ્િાન
કદી જો્ુાં ન હત.ુાં મેં તમ. નટેશન ઉપર ોલામણપત્ર આપ્યો હિો. તમ.
નટેશનને િાર પણ કયો.
એ વખિે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં પરદે શોમાાં વસિા ફ્રહિંદીઓનાાં દુ:ખોનો અભ્યાસ
કરનાર, િેમને મદદ કરનાર, િેમને તવશે રીિસર ને િાનપ ૂવકણ લખનાર તમ.
નટેશન એક જ હિા, એમ કહીએ િો ચાલે. િેમની સાથે મારો પત્રવયવહાર
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તનયતમિપણે ચાલ્યા કરિો. જ્યારે આ દે શતનકાલ થયેલા ોાઈઓ મદ્રાસ
પહોંચયા, ત્યારે િેમને તમ. નટેશને સાંપ ૂણણ મદદ કરી. ોાઈ નાયડુ જેવા
સમજદાર માણસ સાથે હોવાથી તમ. નટેશનને પણ ઠીક મદદ મળી. િેમણે
સ્થાતનક ઉઘરાણુાં કરી, િેઓ દે શતનકાલ થઈ આવયા છે , એવુાં િેઓને જણાવા
જ ન દીધુ.ાં
સ્થાતનક સરકારનુાં આ કામ જેટલુાં ઘાિકી હત ુાં િેટલુાં જ ગેરકાયદે સર હતુ.ાં
સરકાર પણ એ જાણિી હિી. સામાડય રીિે લોકોને ખબર નથી રહેિી કે
સરકાર ઘણી વેળા પોિાના કાયદાનો ઇરાદાપ ૂવણક ોાંગ કયે જ જાય છે . ોીડ
આવે ત્યારે નવા કાયદા કરવાનો વખિ રહેિો નથી, એટલે કાયદા િોડીને
પોિાનુાં મનમાડ્ુાં કરી લે છે ને પછી કાાં િો નવા કાયદા કરાવે છે અથવા
કાયદાનો થયેલો ોાંગ પ્રજાની પાસે ભુલાવી દે છે .
ફ્રહિંદીઓ િરફથી આ સરકારે કરે લા કાયદા બાબિ ખ ૂબ ફ્રહલચાલ થઈ.
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં પણ શોર મચયો ને સ્થાતનક સરકારને આમ ગરીબ ફ્રહિંદીઓને
દે શપાર કરવુાં ોારે થઈ પડ્ુ.ાં ફ્રહિંદીઓએ ોરવાાં જોઈએ િે કાયદે સર પગલાાં
પણ ોયાણ. અપીલો કરી િેમાાં પણ જય મળ્યો, ને છે વટે ફ્રહિંદુસ્િાન લગી
દે શપાર કરવાની પ્રથા િો બાંધ થઈ.
પણ આની અસર સત્યાગ્રહી લશ્કર ઉપર પડયા તવના ન રહી. હવે જેઓ
રહ્યા િે ખાસ લડવૈયા રહ્યા. 'રખેને ફ્રહિંદુસ્િાન મોકલી દે શે િો', એ ધાસ્િીનો
ત્યાગ બધા ન કરી શકયા.
કૉમનો જુસ્સો ોાાંગવાનુાં ઉપરનુાં એક જ પગલુાં સરકારે નહોત ુાં ો્ુ.ું ગયા
પ્રકરણમાાં હુાં જણાવી ગયો છાં કે સત્યાગ્રહી કેદીઓની ઉપર દુુઃખ પાડવામાાં
સરકારે મુદ્દલ કસર નહોિી રાખી. િેઓની પાસે પથ્થર ફોડાવવા સુધીનુાં
કામ કરાવિા હિા. આટલેથી બસ ન થ્ુ.ાં પ્રથમ બધા કેદીઓને સાથે
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રાખિા, હવે િેઓને નોખા રાખવાની નીતિ ગ્રહણ કરી ને દરે ક જેલમાાં
કેદીઓને ખ ૂબ િાવયા. ટ્રાડસવાલનો તશયાળો બહુ સખિ હોય છે . ઠાં ડી એટલી
બધી પડે કે , સવારના કામ કરિાાં હાથ ઠાંડા થઈને અકડાઈ જાય. િેથી
કેદીઓને સારુ તશયાળો કઠણ થઈ પડે. આવી સ્સ્થતિમાાં કેટલાક કેદીઓને
એક નાની જેલમાાં રાખ્યા

–

જ્યાાં કોઈ િેઓને મળવા પણ ન જઈ શકે. આ

ટુકડીમાાં નાગાપન કરીને એક નવજુવાન સત્યાગ્રહી હિો. િેણે જેલના
તનયમો પાળ્યા. જેટલી સોંપવામાાં આવી િેટલી મજૂરી કરી. સવારે વહેલો
સડકોની પ ૂરણી ોરવા જિો. િેમાાંથી િેને સખિ ફેફસાાંનો વરમ લાગુ પડયો
ને છે વટે િેણે પોિાનો વહાલો પ્રાણ આપ્યો. નાગાપનના સાથીઓ કહે છે કે
િેણે અંિ લગી લડિનુાં જ સ્િવન ક્ુ.ું જેલ જવાથી િેને પિાિાપ ન થયો.
દે શને ખાિર મળે લા મોિની િેણે તમત્રની જેમ ોેટ કરી. આ નાગાપન
આપણા ગજ પ્રમાણે માપિાાં તનરિર ગણાય. અંગ્રેજી , ઝૂલુ વગેરે ોાષા
અનુોવથી બોલી જાણે. અંગ્રેજી જેવુાં િેવ ુાં કદાચ લખિોયે હોય, પણ એને
તવદ્વાનની પાંસ્તિમાાં િો ન જ મુકાય. છિાાં નાગાપનની ધીરજ , િેની શાાંતિ,
િેની દે શોસ્તિ, િેની મરણાડિ લગીની દૃઢિાનો તવચાર કરીએ , ત્યારે િેને
તવશે

કાંઈ

વધારે

ઇચછવાપણુાં રહે? ોારે

તવદ્વાનો

ન

ોળ્યા

છિાાં

ટ્રાડસવાલની લડિ ચાલી શકી, પણ નાગાપન જેવા તસપાહી ન મળ્યા હોિ
નો લડાઈ ચાલી શકિ?
જેમ નાગાપનનુાં મ ૃત્્ુ જેલના દુ:ખથી થ્ુાં િેમ નારાણસામીનુાં દે શતનકાલ
થિાાં થ્ુ.ાં િેને દે શતનકાલની હાડમારી મ ૃત્્ુરૂપ નીવડી. આ બનાવોથી કામ
હારી નહીં, પણ નબળા માણસો િેમાાંથી ખસ્યા. નબળા પણ યથાશસ્તિ ોોગ
આપી ચ ૂકયા. નબળા જાણી િેમની અવગણના ન કરીએ. એવો ફ્રરવાજ પડી
ગયો છે કે આગળ વધનારા પાછળ રહેનારનો તિરસ્કાર કરે છે ને પોિાને
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ોારે માને છે . હકીકિ િો ઘણી વાર િેથી ઊલટી હોય છે . જેની પાસે પચાસ
રૂતપયા આપવાની શસ્તિ હોય િે પચીસ રૂતપયા આપી બેસી જાય ને પાાંચની
શસ્તિવાળો પ ૂરા પાાંચ આપે, િો પાાંચ આપનારે વધારે આપ્્ુાં એમ જ
આપણે ગણીશુ.ાં છિાાં પચીસ આપનાર પેલા પાાંચ આપનારની સામે ઘણી
વાર કુલાય છે . પણ આપણે સમજીએ છીએ કે િેને ફુલાવાનુાં કાંઈ જ કારણ
નથી. િેમ જ પોિાની નબળાઈને લીધે આગળ નહીં ચાલનાર જો પોિાની
બધી શસ્તિ વાપરી ચ ૂકયો હોય , િો મન ચોરનાર ોલે માપ જોિાાં વધારે
શસ્તિ વાપરિો હોય છિાાં િેના કરિાાં પેલો વધારે યોગ્ય છે . િેથી જેઓ
લડિ સખિ થિાાં ખસી ગયા િેમણે પણ દે શસેવા િો કરી જ. હવે એવો
વખિ આવયો કે જ્યારે વધારે સહનશસ્તિની ને વધારે ફ્રહિંમિની જરૂર હિી.
િેમાાં પણ ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓ પાછા ન પડયા. લડિ ચલાવવાને સારુ
જોઈએ િેટલા િો રહ્યા જ.
પણ આમ ફ્રદવસે ફ્રદવસે લોકોની કસોટી થિી ચાલી, ફ્રહિંદીઓ જેમ વધારે
બળ બિાવવા લાગ્યા િેમ સરકારે પણ વધારે બળ વાપ્ુ,ું િોફાની
કેદીઓને અથવા જેમને ખાસ નમાવવા હોય એવાને સારુ હમેશાાં કેટલાાંક
ખાસ કેદખાનાાં રાખવામાાં આવે છે ; િેમ ટ્રાડસવાલમાાં પણ હત,ુાં આવા એક
કેદખાનાનુાં નામ 'ડાયતલુફ' હતુ.ાં ત્યાાંનો દરોગો પણ સખિ , ત્યાાંની મજૂરી
પણ સખિ. છિાાં િેને પણ પ ૂરા પડે િેવા કેદીઓ મળી ચ ૂકયા. િેઓ મજૂરી
કરવા િૈયાર હિા પણ અપમાન સહન કરવા િૈયાર ન હિા. દરોગાએ
િેમનુાં અપમાન ક્ુું એટલે િેઓએ ઉપવાસ શરૂ કયાણ. શરિ આ હિી : “જ્યાાં
લગી િમે આ દરોગાને દૂર નહીં કરો અથવા અમારી જેલ નહીં બદલો , ત્યાાં
લગી અમે ખોરાક લેવાના નથી.” આ ઉપવાસ શુદ્ધ હિા. ઉપવાસ કરનારા
છૂપી રીિે કાંઈ ખાય િેવા ન હિા. વાાંચનારે જાણવુાં જોઈએ કે, આવા કેસમાાં
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જે ઊહાપોહ અહીં થઈ શકે છે િેને સારુ ટ્રાડસવાલમાાં બહુ અવકાશ ન હિો.
વળી ત્યાાંના તનયમો કઠણ હિા. આવે સમયે પણ કેદીઓને જોવા જવાનો
ફ્રરવાજ ન હિો. સત્યાગ્રહી કેદખાનામાાં ગયો એટલે ઘણે ોાગે િેને પોિાનુાં
સાંોાળી લેવ ુાં પડતુ.ાં લડાઈ ગરીબોની હિી ને ગરીબાઈથી ચાલિી હિી ,
એટલે આવી પ્રતિિાનુાં જોખમ બહુ હત.ુાં છિાાં આ સત્યાગ્રહીઓ દૃઢ રહ્યા. િે
વખિનુાં િેમનુાં કાયણ આજના કરિાાં વધારે સ્તુત્ય ગણાય, કેમ કે, િે વેળા
આવા ઉપવાસની ટેવ પડી ન હિી. પણ આ સત્યાગ્રહીઓ અડગ રહ્યા ને
િેમને ફિેહ મળી. સાિ ઉપવાસ પછી િેઓને બીજી જેલમાાં મોકલવાનો
હક
ુ મ નીકળ્યો.
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૮. ફરી ડેપ્ર્ટુ ેશન
આમ સત્યાગ્રહીઓને જેલમાાં મોકલવાનુાં અને દે શપાર કરવાનુાં ચાલી રહ્ુાં
હત.ુાં િેમાાં ોરિીઓટ થિી હિી. બાંને પિ કાંઈક મોળા પણ પડયા હિા.
સરકારે જો્ુાં કે જેલ ોરવાથી ચુસ્િ રહેલા સત્યાગ્રહીઓ હારવાના નથી.
દે શતનકાલથી સરકારની અવગણના થિી હિી. કોઈક કેસો અદાલિોમાાં
જિા હિા િેમાાં િેની હાર પણ થિી હિી. ફ્રહિંદીઓ પણ જલદ મુકાબલો
કરવા િૈયાર ન હિા. િેટલી સાંખ્યામાાં સત્યાગ્રહી રહ્યા પણ નહોિા. કેટલાક
કાયર થયા હિા. કેટલાક છે ક હારી ગયા હિા ને ચુસ્િ રહેલાઓને મ ૂરખ
ગણી કાઢિા હિા. મ ૂરખ પોિાને ડાહ્યા જોઈ ઈશ્વર ઉપર અને લડાઈની
િથા પોિાના સાધનની સત્યિા ઉપર સાંપ ૂણણ તવશ્વાસ રાખી બેઠા હિા. િેઓ
માનિા હિા કે અંિે સત્યનો જ જય છે .
દક્ષિણ આફ્રિકાનો રાજ્યવહીવટ િો એક િણ પણ રોકાિો ન હિો.
બોઅર અને અંગ્રેજો દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં બધાાં સાંસ્થાનો એકત્ર કરી વધારે
સ્વિાંત્રિા ચાહિા હિા. જનરલ હટણઝોગ ક્ષિફ્રટશ સાંબધ
ાં િદ્દન નાબ ૂદ કરવા
ઇચછિા હિા. બીજાઓ ક્ષિફ્રટશનો નામનો સાંબધ
ાં પસાંદ કરિા હિા. અંગ્રેજો
સાંબધ
ાં નો સાંપ ૂણણ ોાંગ િો સહન કરે િેમ ન હત ુાં જે કાાંઈ મેળવવુાં હત ુાં િે
ક્ષિફ્રટશ પાલણમેડટ મારફિે જ મળે િેમ હિા. એટલે દક્ષિણ આફ્રિકા િરફથી
એક ડેપ્્ુટેશન તવલાયિ જાય ને દક્ષિણ આફ્રિકાનો કેસ ક્ષિફ્રટશ પ્રધાનમાંડળ
આગળ રજૂ કરે , એવો બોઅર અને ક્ષિફ્રટશોએ ઠરાવ કયો હિો.
ફ્રહિંદવાસીઓએ જો્ુાં કે જો એકત્રિા– ્ુતનયન

–

થાય િો િેમની સ્સ્થતિ છે

િેના કરિાાં વધારે કફોડી થશે. બધાાં સાંસ્થાન ફ્રહિંદીઓ ઉપર હાંમેશા વધારે ને
વધારે દબાણ કરવા માગિાાં હિાાં. એટલે એ બધા તવરોધીઓ વધારે એકત્ર
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થાય િો ફ્રહિંદીઓ ઉપર વધારે દબાણ થાય એ દે ખીતુાં હત.ુાં જોકે ફ્રહિંદીઓનો
અવાજ નગારા આગળ િત ૂડીના સમાન હિો, છિાાં એક પણ પ્રયત્ન જિો ન
કરવો એ હતુથી આ સમયે ફરી ફ્રહિંદીઓનુાં એક ડેપ્્ુટેશન તવલાયિ
મોકલવાનો ઠરાવ થયો. આ વેળા ડેપ્્ુટેશનમાાં મારી સાથે પોરબાંદરના
મેમણ શેઠ હાજી હબીબને નીમવામાાં આવયા હિા. એમનો ટ્રાડસવાલનો
વેપાર ઘણા જૂના વખિનો હિો. અનુોવ બહોળો હિો. અંગ્રેજી કેળવણી
નહોિી છિાાં અંગ્રેજી

,

ડચ, ઝૂલુ વગેરે ોાષાઓ સહેલાઈથી સમજી લેિા

હિા. એમની ફ્રદલસોજી સત્યાગ્રહીઓ િરફ હિી પણ પોિે સાંપ ૂણણ સત્યાગ્રહી
ન કહેવાય. અમે બાંને ોાઈઓ કેપટાઉનથી જે આગબોટમાાં તવદાય થયા
િેમાાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રખ્યાિ બુઝગણ મેરીમૅન પણ હિા. િેઓ ્ુતનયન
સાાંધવા સારુ જિા હિા. જનરલ સ્મટ્સ વગેરે િો અગાઉથી પહોંચયા હિા.
નાિાલ િરફથી પણ એક નોખુાં ફ્રહિંદી ડેપ્્ુટેશન આ વેળા તવલાયિ ગ્ુાં
હત.ુાં એ સત્યાગ્રહને અંગે ન હતુ,ાં પણ નાિાલમાાં પડિી મુશ્કેલીઓને અંગે
હત.ુાં
આ વખિે લોડણ ક્રુ સાંસ્થાનોના પ્રધાન હિા અને લૉડણ મૉલીં ફ્રહિંદના વજીર
હિા. ખ ૂબ ચચાણ થઈ. અમે ઘણાને મળ્યા. એક પણ અતધપતિ કે આમ કે
ઉમરાવની સોાના એક પણ મેમ્બર જેને મળી શકાય િેમ હતુાં િેને મળ્યા
તવના ન રહ્યા. લૉડણ એમ્પ્ટહીલની મદદ બેહદ હિી એમ કહી શકાય. િેઓ
સાહેબ તમ. મેરીમૅન, જનરલ બોથા વગેરેને મળ્યા કરિા હિા અને છે વટે
જનરલ બોથા િરફથી એક સાંદેશો લાવયા. િેમણે કહ્ુાં : "જનરલ બોથા
િમારી લાગણીને સમજે છે . િમારી પરચ ૂરણ માગણીઓ કબ ૂલ રાખવા
િૈયાર છે . પણ 'એતશયાફ્રટક એકટ' રદ કરવા ને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં નવા
આવનારાઓ તવશેના કાયદામાાં ફેરફાર કરવા િૈયાર નથી. કાયદામાાં રહેલો
www.mkgandhi.org

Page 284

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

કાળાધોળા વચચેનો ોેદ િમે રદ કરાવવા માગો છો િે રદ કરવાની િેઓ
ના પાડે છે . ોેદ રાખવો એ જનરલ બોથા તસદ્ધાાંિ સમજે છે અને કદાચ
િેમને લાગે કે રદ કરવો, િોપણ િે વાિ દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓ કદી
સહન ન કરે . જનરલ સ્મટ્સનો પણ જનરલ બોથાના જેવો જ મિ છે . િેઓ
બાંને કહે છે કે આ િેમનો છે વટનો તનણણય છે , ને છે વટનુાં કહેણ છે . આથી
વધારે િમે માગશો િો દુ:ખી થશો ને િમારી કોમ પણ દુ:ખી થશે. માટે િમે
કરો િે તનણણય જોઈ તવચારીને કરજો. આમ િમને કહવા અને િમારી
જવાબદારીનો િમને ક્ષચિાર આપવા જનરલ બોથાએ મને કહ્ુાં છે .” આટલો
સાંદેશો આપી લૉડણ એમ્પટહીલ બોલ્યા
“જુઓને ,

:

િમારી બધી વહેવારુ માગણીઓ િો જનરલ બોથા કબ ૂલ રાખે

છે અને આ દુતનયામાાં આપલે િો આપણે કરવી જ પડે છે . આપણે ઈચછીએ
છીએ િે બધુાં મળી શકત ુાં નથી. એટલે હવે મારી િમને ખાસ સલાહ છે કે
િમારે આ કહણ કબ ૂલ રાખવુ.ાં િમારે તસદ્ધાાંિને ખાિર લડવુાં હોય િો
આગળ ઉપર િમે લડી શકશો. આ વાિનો િમે બ્ન ે તવચાર કરી જોજો અને
પછી જોઈએ િો જવાબ દે જે. ”
આ સાાંોળી મેં શેઠ હાજી હબીબ િરફ જો્ુ.ાં િેઓએ કહ્ુાં : “મારી વિી
કહો કે હુાં સમાધાની પિ િરફથી કહુાં છાં કે મને જનરલ બોથાનુાં કહેણ માંજૂર
છે . એટલુાં જો િેઓ સાહેબ આપે િો આપણે હાલ સાંિોષ વાળીએ ને
તસદ્ધાાંિને સારુ પાછળથી લડી લઈએ. હવે કોમ વધારે ખુવાર થાય એ મને
ગમતુાં નથી. જે પિની વિી હુાં બોલુાં છાં િે પિની સાંખ્યા વધારે છે ને િેની
પાસે પૈસો પણ વધારે છે ." મેં આ વાકયોનો અિરે અિર િરજુમો કરી
આપ્યો. ને પછી મારા પિ િરફથી હુાં બોલ્યો : “આપે જે િસદી લીધી છે િેને
સારુ અમે બ્ન ે આપના આોારી છીએ. મારા સાથીએ જે કહ્ુાં િે બરોબર છે .
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િેઓ સાંખ્યામાાં ને પૈસામાાં વધારે બળવાન પિની વિી બોલે છે . હુાં જેમની
વિી બોલુાં છાં િેઓ પ્રમાણમાાં ગરીબ છે ને સાંખ્યામાાં થોડા છે . પણ િેઓ
મરક્ષણયા છે . િેમની લડાઈ વયવહાર િેમ જ તસદ્ધાાંિ બ્ન ેને સારુ છે . જો
બેમાાંથી એક જતુાં જ કરવુાં પડે િો િેઓ વયવહારને જવા દઈ તસદ્ધાાંિને સારુ
ઝૂઝશે. જનરલ બોથાની સિાનુાં અમને માપ છે . પણ અમારી પ્રતિિાને અમે
િેના કરિાાં પણ વધારે વજનદાર સમજીએ છીએ. િેથી પ્રતિિાના પાલનને
અથે અમે ખુવાર થવા રાજી છીએ. અમે ધીરજ રાખીશુ.ાં અમારો તવશ્વાસ છે કે
અમે અમારા તનિય ઉપર કાયમ રહીશુાં િો જે ઈશ્વરને નામે અમે પ્રતિિા
લીધી છે િે િેને પ ૂરી કરશે.

આપની સ્સ્થતિ હુાં પ ૂરી સમજુ ાં છાં. આપે અમારે સારુ ઘણુાં ક્ુું છે . હવે
આપ અમને મ ૂઠીોર સત્યાગ્રહીઓને વધુ સાથ ન દઈ શકો િો અમને િેનો
ધોખો નહીં થાય. અને િેથી આપે કરે લો ઉપકાર પણ અમે નહીં ભ ૂલીએ.
આપ પણ અમે આપની સલાહ કબ ૂલ નથી રાખી શકિા િેને સારુ અમને
માફ કરશો, એવી અમને ઉમેદ છે . જનરલ બોથાને અમારી બાંનેની વાિ
આપ સુખેથી સાંોળાવજો ને કહેજો કે, અમે જે થોડા છીએ િે પ્રતિિાનુાં
પાલન કરવાના જ છીએ ને આશા રાખવાના છીએ કે , અમારી દુ:ખ સહન
કરવાની શસ્તિ અંિે િેમના હૃદયને પણ ોેદશે ને િેઓ 'એતશયાફ્રટક એકટ'
રદ કરશે.”
લૉડણ ઍમ્પ્ટહીલે ઉિર આપ્યો :
“િમે

એમ ન જાણજો કે હુાં િમને છોડી દઉં. મારે પણ મારી સજજનિા

િો જાળવવી રહેલી જ છે . જે કામ એક વાર હાથ ધ્ુું િેને અંગ્રેજ એકાએક
છોડિા નથી. િમારી લડિ વાજબી છે . િમે શુદ્ધ સાધનોથી લડો છો. હુાં
િમને કેમ છોડુાં? પણ મારી સ્સ્થતિ િમે સમજી શકો છો. દુ:ખ િો િમારે
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ોોગવવાનુાં રહ્ુ.ાં એટલે જરા પણ સમાધાની થઈ શકે િો િે કબ ૂલ કરવાની
સલાહ આપવી એ મારો ધમણ ગણાય , પણ િમે જે દુ:ખ સહન કરનારા છો િે
પોિે િમારી ટેકને સારુ ગમે િેટલુાં દુુઃખ સહન કરવા િૈયાર હો િો હુાં િમને
કેમ રોકુાં? હુાં િો િમને ધડયવાદ જ આપુ.ાં એટલે િમારી કતમટીનો પ્રમુખ િો
હુાં રહીશ જ ને મારાથી બનિી મદદ પણ જરૂર કયાણ કરીશ. પણ િમારે
એટલુાં ધ્યાનમાાં રાખવુાં રહ્ુાં છે કે ઉમરાવની સોામાાં હુાં એક નાનો સોાસદ
ગણાઉં, મારાંુ વજન બહુ ન ગણાય. છિાાં જે કાાંઈ છે િે િમારે સારુ વપરાયા
જ કરશે, એ તવશે િમે તનુઃશાંક રહેજો.”
આ ઉિેજનનાાં વચન સાાંોળી અમે બાંને રાજી થયા.
વાાંચનારે આમાાં એક મધુર વસ્તુ કદાચ નહીં પારખી હોય. શેઠ હાજી
હબીબ અને હુાં ઉપર જણાવ્ુાં િેમ મિોેદ ધરાવિા હોવા છિાાં, અમારી
વચચે એટલી મીઠાશ હિી અને એટલો તવશ્વાસ હિો કે શેઠ હાજી હબીબે
પોિાનુાં તવરોધી વેણ મારી મારફિે જ કહવડાવવામાાં આંચકો ન ખાધો.
િેઓ એટલો તવશ્વાસ રાખી શકિા હિા કે હુાં િેમનો કેસ લૉડણ એમ્પ્ટહીલ
પાસે બરાબર રજૂ કરીશ.
અહીં વાાંચનારને એક અપ્રસ્ત ુિ વાિ પણ કહી દઉં. તવલાયિમાાં રહ્યો િે
દરમ્યાન મારે ઘણા અરાજકિાવાદીઓ સાથે વાિો થયેલી. બધાની
દલીલોનુાં ખાંડન કરિાાં ને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િેવા માણસો હિા િેમનુાં
સમાધાન કરવામાાંથી 'ફ્રહિંદ સ્વરાજ'ની ઉત્પતિ થઈ. િેનાાં મુખ્ય િત્ત્વો મેં
લૉડણ એમ્પ્ટહીલની સાથે પણ ચચેલા હિાાં િે એવા જ ઇરાદાથી કે , િેઓ
સાહેબ એવો ખ્યાલ મુદ્દલ ન લાવે કે મેં મારા તવચારો દબાવીને િેમના
નામનો ને િેમની મદદનો દક્ષિણ આફ્રિકાના કામને સારુ ગેરઉપયોગ કયો.
િેઓ સાહેબ સાથેની આ તવશેની મારી ચચાણ મને હમેશાાં યાદ રહી છે . િેમને
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ત્યાાં માાંદગી હિી છિાાં મને િેઓ મળ્યા હિા. અને જેકે 'ફ્રહિંદ સ્વરાજ'ના
મારા તવચારોને િેઓ મળિા ન આવયા, છિાાં દક્ષિણ આફ્રિકાની લડિમાાં
િેમણે પોિાનો ફ્રહસ્સો છે વટ લગી પ ૂરે પ ૂરો આપ્યો અને અમારી વચચેનો
મીઠો સાંબધ
ાં છે વટ લગી કાયમ રહ્યો.
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૯. ટૉલ્સટૉય ફામષ – ૧
આ વેળા તવલાયિથી જે ડેપ્્ુટેશન પાછાં ફ્ુું િે સારા સમાચાર િો ન
લાવ્ુ.ાં લોકો લૉડણ એમપ્ટહીલે કરે લી વાિોનો સાર શો કાઢશે એની મને
ઓછી ક્ષચિંિા હિી. મારી સાથે છે વટ લગી કોણ ઊોા રહેશે એ હુાં જાણિો
હિો. સત્યાગ્રહ તવશે મારા તવચારો વધારે પફ્રરપતવ થયા હિા. િેની
વયાપકિા અને અલૌફ્રકકિા હુાં વધારે સમજી શકયો હિો િેથી હુાં શાાંિ હિો.
તવલાયિથી પાછા ફરિાાં જ મેં આગબોટમાાં 'ફ્રહિંદ સ્વરાજ' લખ્્ુાં હત.ુાં િેનો
મુદ્દો કેવળ સત્યાગ્રહની ોવયિા બિાવવાનો હિો. એ પુસ્િક મારી શ્રદ્ધાનુાં
માપ છે . િેથી લડનારાની સાંખ્યાનો મારી આગળ સવાલ જ નહોિો.
પણ મને પૈસાની ક્ષચિંિા રહેિી હિી. લાાંબા કાળ સુધી લડિ ચલાવવી ને
પાસે નાણાાં ન હોય, એ દુ:ખ મોટુાં થઈ પડ્ુ.ાં પૈસા તવના લડિ ચાલી શકે ,
પૈસા ઘણી વેળા સત્યની લડિને દૂતષિ કરે છે . પ્રભુ હાંમેશાાં સત્યાગ્રહીને
ુ ન
ુ ે
મુમક્ષ

–

–

આવશ્યકિા ઉપરાાંિ સાધન આપિો જ નથી –એ હુાં ત્યારે એટલુાં

સ્પટટ નહોિો સમજિો, જેટલુાં આજ સમજુ ાં છાં. પણ હુાં આસ્સ્િક છાં. મને
પ્રભુએ ત્યારે પણ સાથ દીધો. મારી ોીડ ોાાંગી એક િરફથી મારે દક્ષિણ
આફ્રિકાને ફ્રકનારે ઊિરિાાં કોમને તનટફળિાના ખબર આપવાના હિા િો
બીજી િરફથી મને પ્રભુએ નાણાાંની િાંગીથી મુતિ કયો. કેમ કે કેપટાઉન
ઊિરિાાં જ તવલાયિથી િાર મળ્યો કે સર રિન િાિાએ રૂ. રપ,૦૦૦
આપ્યા છે . એટલાાં નાણાાં િે વેળા ઘણાાં થઈ પડયાાં. કામ ચાલ્્ુ.ાં
પણ િે નાણાાંથી અથવા ગમે િેટલાાં નાણાાંથી સત્યાગ્રહની
આત્મશુદ્ધદ્ધની

–

–

સત્યની

–

આત્મબળની લડિ ન ચાલી શકે. એ લડિને સારુ ચાફ્રરત્ર્યની

મ ૂડી જોઈએ. ધણી તવનાનો મહેલ પણ જેમ ખાંફ્રડયેર જેવો લાગે િેમ
ચાફ્રરત્ર્યહીન મનુટયનુાં અને િેની તમલકિનુાં સમજવુ.ાં સત્યાગ્રહીઓએ જો્ુાં કે
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હવે લડિ કેટલી લાાંબી ચાલશે િેન ુાં માપ કોઈથી ન કઢાય. કયાાં જનરલ
બોથાની ને જનરલ સ્મટ્સની એક િસુ પણ ન હઠવાની પ્રતિિા ને કયાાં
સત્યાગ્રહીની મરણ પયિ
ું ઝૂઝવાની પ્રતિિા ! હાથી ને કીડી વચચેન ુાં ્ુદ્ધ હતુ,ાં
હાથીના એક પગની નીચે અસાંખ્ય કીડીઓ કચરાઈ શકે. સત્યાગ્રહી પોિાના
સત્યાગ્રહની મુદ્દિને વાડથી બાાંધી શકિા ન હિા. વષણ લાગે કે વષો, બધુાં
િેને મન એક જ હત.ુાં િેને િો લડવુાં એ જ જય હિો. લડવુાં એટલે જેલ જવુ,ાં
દે શતનકાલ થવુાં િે દરમ્યાન કુટુાંબનુાં શુ?ાં તનરાં િર જેલ જનારને નોકરી િો
કોઈ ન જ આપે. જેલમાાંથી છૂટે ત્યારે પોિે ખાય શુ,ાં ખવડાવે શુ?ાં કયાાં રહે?
ોાડુાં કોણ આપે? આજીતવકા તવના સત્યાગ્રહી પણ મઝાય
ાં ૂ
, ભ ૂખે મરી,
પોિાનાાંને ભ ૂખે મારીને પણ લડિ લડનારા જગિમાાં ઘણા ન જ હોઈ શકે.
આજ લગી િો જેલ જનારનાાં કુટુાંબોનુાં ોરણ િેમને દર માસે પૈસા
આપીને થતુાં હતુ.ાં સૌને િેની આવશ્યકિા મુજબ અપાત ુાં હત.ુાં કીડીને કણ
અને હાથીને હારો. બધાને એકસરખુાં િો ન જ દે વાય. પાાંચ બાળકોવાળા
સત્યાગ્રહીને અને િહ્મચારી, જેને કોઈ આતશ્રિ નથી, િેને એક પાંસ્તિમાાં િો ન
જ મુકાય. અથવા કેવળ િહ્મચારીને જ ોરિીમાાં લેવાનુાં િો ન જ બને.
ત્યારે કયા ધોરણ મુજબ દ્રવય અપાય? ઘણે ોાગે દરે ક કુટુાંબની ઉપર
તવશ્વાસ મેલીને, િે ઓછામાાં ઓછો આંક મ ૂકે િે પ્રમાણે ખચણ આપવામાાં
આવિો હિો. આમાાં કપટને પુટકળ અવકાશ હિો. કપટીઓએ િેનો કાંઈક
લાો પણ લીધો. બીજા તનખાલસ હૃદયના પણ અમુક ધોરણ મુજબ રહેનારા
હોઈ મદદની આશા રાખિા હિા. મેં જો્ુાં કે આ પ્રમાણે લડિ લાાંબી મુદિ
ચલાવવી અશકય હિી. લાયકને અડયાય થવાનો ને નાલાયક પોિાના
પાખાંડમાાં ફાવી જવાનો ોય રહેિો હિો. આ મુશ્કેલીનો ઉકેલ એક જ રીિે
થાય િેમ હતુાં

–

બધાાં કુટુાંબોને એક સ્થળે રાખવાાં ને બધાાંએ સાથે રહી કામ

કરવુ.ાં આમાાં કોઈને અડયાયનો ોય િો ન જ રહ્યો. પાખાંડને કાંઈ જ અવકાશ
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ન રહ્યો એમ પણ કહી શકાય. જાહર પૈસાનો બચાવ થાય ને સત્યાગ્રહી
કુટુાંબોને નવા અને સાદા જીવનની િથા ઘણાની સાથે હળીમળીને રહેવાની
િાલીમ મળે . આવી રીિે ઘણા પ્રાાંિના ને ઘણા ધમન
ણ ા ફ્રહિંદીઓને પણ સાથે
રહેવાનુાં મળે . એવી જગ્યા કયાાંથી મળે ? શહેરમાાં રહેવા જિાાં િો બકરી
કાઢિાાં ઊંટ પેસવાનો ોય હિો. માતસક ખચણ જેટલુાં કદાચ ોાડુાં જ આપવુાં
પડે ને કુટુાંબોને શહેરમાાં સાદાઈથી રહેવામાાં મુસીબિો પડે. વળી શહેરમાાં
એવી જગ્યા િો ન જ મળી શકે કે જ્યાાં ઘણાાં કુટુાંબો ઘેર બેઠે કાંઈ ઉપયોગી
ધાંધો કરી શકે. િેથી શહેરથી બહુ દૂર પણ નહીં, બહુ નજીક પણ નહીં, એવુાં
િેત્ર પસાંદ કરવુાં જોઈએ એ સમજી શકા્ુ.ાં ફ્રફતનતસ િો હત ુાં જ. ત્યાાં
'ઈષ્ડડયન

ઓપીતનયન' ચાલતુાં હતુ.ાં થોડી ખેિી પણ થિી હિી. સગવડો

ઘણી િૈયાર હિી. પણ ફ્રફતનકસ જોહાતનસબગણમાાંથી ત્રણસો માઈલ દૂર હતુાં
અથવા ત્રીસ કલાકની મુસાફરીનો રસ્િો હિો. એટલે દૂર કુટુાંબોને લાવવાાં
લઈ જવાાં તવકટ અને મોંધુાં કાયણ હત.ુાં વળી કુટુાંબો પોિાનાાં ઘરબાર છોડીને
એટલે દૂર જવાને િૈયાર ન થાય. થાય િોય એટલે દૂર િેઓને અને
જેલીઓ છૂટે ત્યારે િેમને ત્યાાં મોકલવાનુાં વગેરે અશકય જેવુાં લાગ્્ુ.ાં
ત્યારે જગ્યા િો ટ્રાડસવાલમાાં જ અને િે પણ જોહાતનસબગણની નજદીક
હોવી જોઈએ. તમ. કૅલનબૅકની હુાં ઓળખાણ કરાવી ગયો છાં. િેમણે ૧૧૦૦
એકર જમીન વેચાિી લીધી અને િેનો ઉપયોગ સત્યાગ્રહીઓને સારુ આપ્યો.
િે જમીનમાાં ફળઝાડો હિાાં ને એક પાાંચસાિ માણસ રહી શકે એવુાં નાનુાં
મકાન હતુ.ાં પાણીનો ઝરો હિો. ત્યાાંથી સ્ટેશન એક માઈલ જેટલુાં દૂર હતુ,ાં
અને જોહાતનસબગણ ર૧ માઈલ હત.ુાં આ જ જમીન ઉપર મકાન બાાંધવાનો
અને કુટુાંબ વસાવવાનો તનિય થયો.
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૧૦. ટૉલ્સ્ટોય ફામષ – ૨
આ જમીન ૧૧૦૦ એકર હિી ને િેની ટોચે નાની ટેકરી હિી , જ્યાાં એક
નાનકડુાં મકાન હતુ.ાં ત્યાાં ફળઝાડ હિાાં. િેમાાં નારાં ગી, ઍતપ્રકોટ, પ્લમ પુટકળ
ઊગિાાં હિાાં

–

એટલાાં કે મોસમમાાં સત્યાગ્રહીઓ પેટ ોરીને ખાય છિાાં બચે.

પાણીનો એક નાનો ઝરો હિો. િેમાાંથી પાણી મળી રહેત,ુાં જે જગ્યાએ રહેવાનુાં
હત ુાં ત્યાાંથી પ૦૦ વાર દૂર હશે. એટલે પાણી કાવડોમાાં ોરીને લાવવાની
મહેનિ હિી જ. આ સ્થાનમાાં નોકર મારફિે કાંઈ પણ ઘરકામ , િેમ જ બને
િેટલુાં વાડીનુાં અને બાાંધકામનુાં પણ કામ ન લેવ ુાં એવો આગ્રહ હિો. એટલે
પાયખાનાથી માાંડીને રસોઈ સુધીનુાં બધુાં કામ હાથે જ કરવાનુાં હત.ુાં કુટુાંબોને
રાખવાનાાં હિાાં, પણ પ્રથમથી જ તનિય કરી લીધો હિો કે સ્ત્રીઓ અને
પુરુષોને નોખાાં રાખવાાં. િેથી મકાનો નોખાાં અને થોડાાં દૂર બનાવવા એમ
ઠ્ુ.ું દસ સ્ત્રીઓ અને સાઠ પુરુષો રહી શકે એટલાાં મકાન િરિ બનાવવાનો
તનિય થયો. તમ. કૅલનબૅકને રહેવાનુાં પણ એક મકાન બનાવવાનુાં હત ુાં ને
િેની જ સાથે એક તનશાળનુ.ાં આ ઉપરાાંિ એક કારખાનુાં સુિારકામ,
મોચીકામ ઈત્યાફ્રદ માટે બનાવવાનુાં હત.ુાં
જેઓ આ સ્થાનમાાં રહેવા આવવાના હિા િેઓ ગુજરાિના, મદ્રાસના,
આંધ્ર દે શના અને ઉિર ફ્રહિંદુસ્િાનના હિા. ધમે ફ્રહિંદુ, મુસલમાન, પારસી અને
ક્ષિસ્િી હિા. લગોગ ચાળીસ જુવાન , બેત્રણ વયોવ ૃદ્ધ , પાાંચ ઓરિ અને
વીસથી ત્રીસ બાળકો હિાાં. િેમાાં ચારપાાંચ બાળાઓ હિી.
ઓરિોમાાંની જે ક્ષિસ્િી હિી િેમને અને બીજીને માાંસાહારની ટેવ હિી.
આ સ્થાનમાાં માાંસાહાર ન દાખલ કરવો પડે િો સારાંુ , એમ તમ. કૅલનબૅકનો
િેમ જ મારો અક્ષોપ્રાય હિો. પણ જેઓને િેને તવશે જરાયે બાધ ન મળે ,
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જેઓ સાંકટ સમયે આવે સ્થાને આવવાના હિા, જેઓને જડમથી િે વસ્તુનો
અભ્યાસ, િેઓને માાંસાહાર અમુક મુદિને સારુ પણ છોડવાનુાં કેમ કહી
શકાય? ન કહેવાય િો ખચણ કેટલુાં થાય? વળી જેમને ગોમાાંસની ટે વ હોય
િેને ગોમાાંસ પણ આપવુ?ાં કેટલાાં રસોડાાં ચલાવવાાં? મારો ધમણ શો હિો?
આવાાં કુટુાંબોને પૈસા આપવાનુાં તનતમિ થઈને પણ હુાં માાંસાહાર ને
ગોમાાંસાહારને મદદ િો કરિો જ હિો. જો હુાં એવો તનયમ કરાંુ કે માાંસાહારીને
મદદ નહીં જ મળે , િો મારે સત્યાગ્રહ કેવળ તનરાતમષ ોોજન કરનારની
મારફિે જ લડવો જોઈએ. િે પણ કેમ થાય? લડિ િો ફ્રહિંદીમાત્રને સારુ
હિી. મારો ધમણ હુાં સ્પટટ રીિે જોઈ શકયો. જે ક્ષિસ્િી કે મુસલમાન ોાઈઓ
ગોમાાંસ પણ માગે િો મારે િેમને િે પ ૂરુાં પાડયે છૂટકો. હુાં િેઓને આ
સ્થાનમાાં આવવાની મનાઈ ન જ કરી શકુાં.
પણ પ્રેમનો બેલી ઈશ્વર છે જ. મેં િો સરળોાવે ક્ષિસ્િી બહેનોની આગળ
મારાંુ સાંકટ મ ૂક્ુ.ાં મુસલમાન માબાપોએ િો કેવળ તનરાતમષ રસોડુાં
ચલાવવાની મને રજા આપી દીધી હિી. બહેનોની સાથે મારે ફ્રહસાબ
કરવાનો હિો. િેમના ધણી કે પુત્ર િો જેલમાાં જ હિા. િેમની સાંમતિ મને
હિી. િેમની સાથે આવા પ્રસાંગો મને ઘણી વેળાાં આવેલા કેવળ બહેનોની
સાથે આવો તનકટ પ્રસાંગ આ પહેલો જ આવયો. િેમની પાસે મકાનની
અગવડની, પૈસાની અને મારી લાગણીની વાિ કરી. સાથે મેં િેમને તનોણય
કરી કે િેઓ માગશે િો હુાં ગોમાાંસ પણ પ ૂરુાં પાડીશ. બહેનોએ પ્રેમોાવથી
માાંસ ન માંગાવવાનુાં સ્વીકા્ુ,ું રસોઈનો કારોાર િેમના હાથમાાં સોંપાયો.
િેમને મદદ કરવામાાં અમારામાાંથી એકબે પુરુષો રોકાયા. આમાાંનો હુાં િો
એક ખરો જ. મારી હાજરી ઝીણા કાંકાસોને દૂર રાખી શકિી હિી. રસોઈ
સાદામાાં સાદી કરવી એ ઠરાવ થયો. ખાવાના ટાંક મુકરર થયા. રસોડુાં એક
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જ ઠ્ુ.ું બધા એક પાંગિે જ જમે. સૌએ પોિપોિાનાાં વાસણ માાંજીધોઈને
સાફ રાખવાનાાં. સામાજજક વાસણો વારાફરિી માાંજવાનો ઠરાવ થયો. મારે
કહવુાં જોઈએ કે ટૉલ્સટૉય ફામણ લાાંબી મુદિ સુધી ચાલ્્ુાં છિાાં બહેનોએ કે
ોાઈઓએ કદી માાંસાહારની માગણી ન કરી. શરાબ, િમાકુ વગેરે િો બાંધ
હિાાં જ.
મકાનો બાાંધવામાાં પણ હાથે થઈ શકે િેટલુાં કામ કરવુાં એ આગ્રહ હિો,
એમ હુાં આગળ લખી ગયો છાં. સ્થપતિ િો તમ. કૅલનબૅક હિા જ. િેમણે એક
્ુરોપના કફ્રડયાને મેળવયો. એક ગુજરાિી સુથારે પોિાની મદદ મફિ આપી
અને બીજાની મદદ ઓછે દામે આણી આપી. કેવળ મજૂરીનુાં કામ અમે હાથે
જ ક્ુ.ું અમારામાાંના જે શરીર વાળવે ચાલાક હિા િેમણે િો હદ વાળી.
સુથારનુાં અધુું કામ િો એક તવહારી કરીને સરસ સત્યાગ્રહી હિો િેણે ઉપાડી
લીધુ.ાં સાફસ ૂફ રાખવુ,ાં શહેરમાાં જવુ,ાં ત્યાાંથી બધો સામાન લાવવો વગેરે કામ
તસિંહ જેવા થાંબી નાયડુએ ઊંચકી લીધુાં હત.ુાં આ ટુકડીમાાં ોાઈ પ્રાગજી હિા.
િેમણે જજિંદગીમાાં કદી ટાઢિડકો સહન જ ન કરે લો. અહીં િો ટાઢ હિી,
િડકો હિો, વરસાદ િો. અમારી શરૂઆિ િો િાંબ ૂમાાં થયેલી. મકાન બાંધાય
ત્યારે િેમાાં સુવાય. બે માસમાાં મકાન િૈયાર થયાાં હશે. મકાનો પિરાાંનાાં
હિાાં એટલે િેને કરિાાં વખિ જ ન જાય. લાકડાાં પણ જે માપનાાં જોઈએ
િેવાાં િૈયાર મળી શકે. એટલે માત્ર માપસર ટુકડા કરવાનુાં જ રહે.
ૂ ી મુદિમાાં આટલાાં
બારીબારણાાં થોડાાં કરવાનાાં હિાાં. એથી જ એટલી ટાંક
બધાાં મકાનો િૈયાર થઈ શકયાાં. પણ આ મજૂરીના કામે ોાઈ પ્રાગજીની
પ ૂરી હાજરી લીધી. જેલના કરિાાં ફામણન ુાં કામ કઠણ હત ુાં જ. એક ફ્રદવસ િો
થાકથી અને િાપથી બેોાન થઈ પડયા. પણ પ્રાગજી ઝટ હારે િેમ ન હિા.
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િેમણે પોિાના શરીરને અહીં પ ૂરુાં કસી લીધુાં ને છે વટે િો મહેનિમાાં સહુની
સાથે ઊોા રહે એવી શસ્તિ મેળવી લીધી હિી.
એવા જ બીજા જોસફ રૉયપૅન હિા. એ િો બૅફ્રરસ્ટર, પણ િેમને
બૅફ્રરસ્ટરપણાનુાં ગુમાન ન હતુ,ાં અતિશય મજૂરી િેમનાથી ન થઈ શકિી.
ટ્રેનમાાંથી બોજો ઊંચકવા ને િેને ગાડી ઉપર લાદવા, એ બધુાં કામ િેમને
માટે અઘરાંુ હતુ,ાં પણ િેમણે િે યથાશસ્તિ ક્ુ.ું
ટૉલ્સ્ટૉય ફામણમાાં નબળા સબળા થયા ને મજૂરી સૌને સદી.
બધાને કાંઈ ને કાંઈ પ્રસાંગે જોહાતનસબગણ જવાનુાં થાય. બાળકોને સહેલને
ખાિર જવાની ઈચછા થાય. મારે પણ કામસર જવુાં પડે. ઠરાવ એવો થયો કે
સામાજજક કામસર જવુાં હોય િેને જ રે લથી જવાની રજા મળે . ત્રીજા વગણ
તસવાય િો જવાનુાં હોય જ નહીં. અને સહેલને ખાિર જવુાં હોય િેણે ચાલીને
જવુ,ાં સાથે ખાવાનો નાસ્િો બાંધાવી દે વો. કોઈનાથી ખાવાનુાં ખચણ શહેરમાાં ન
થાય. આવા કડક તનયમો ન રાખ્યા હોિ િો જે પૈસા બચાવવા ખાિર
જગલવાસ
ાં
પસાંદ કરવામાાં આવયો હિો િે પૈસા રે લોાડામાાં ને બજારના
નાસ્િામાાં ઊડી જાિ. ઘરનો નાસ્િો પણ સાદો જ હિો. ઘેર બનાવેલી વગર
ચાળે લા ને ઘેર દળે લા જાડા લોટની રોટી , િેની ઉપર ોોંયતશિંગનુાં ઘેર
બનાવેલ ુાં માખણ ને ઘેર બનાવેલો નારાં ગીની છાલનો મુરબ્બો. લોટ દળવાને
સારુ હાથે ચલાવવાની લોખાંડની ઘાંટ ી લીધી હિી. ોોયતશિંગને ભજીને
ાં ૂ
પીસવાથી માખણ બને છે . િેની ફ્રકિંમિ દૂધના માખણ કરિાાં ચારગણી
ઓછી પડિી. નારાં ગી િો ફામણમાાં જ પુટકળ થિી. ગાયનુાં દૂધ િો ોાગ્યે જ
લેિા. ડબ્બાનુાં દૂધ વાપરિા.
પણ આપણે પાછા મુસાફરી પર આવીએ. જેમને જોહાતનસબગણ જવાનો
શોખ થાય િે અઠવાફ્રડયામાાં એક વખિ કે બે વખિ ચાલીને જાય અને િે
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જ ફ્રદવસે પાછા આવે. આગળ જણાવી ગયો છાં કે આ પાંથ ૨૧ માઈલનો
હિો. પગપાળા જવાના આ એક તનયમથી સેંકડો રૂતપયા બચી ગયા, ને
ચાલીને જનારને ઘણો ફાયદો થયો. કેટલાકને ચાલવાની નવી ટેવ પડી..
તનયમ એવો હિો કે, આમ જનારે બે વાગ્યે ઊઠવુાં અને અઢી વાગ્યે ચાલી
નીકળવુ.ાં બધા છથી સાિ કલાકની અંદર જોહાતનસબગણ પહોંચી શકિા.
ઓછામાાં ઓછો સમય લેનારા ચાર કલાક અઢાર તમતનટે પહોંચિા.
વાાંચનાર એમ ન માને કે આ તનયમો બોજારૂપ હિા. સહુ િેન ુાં પ્રેમપ ૂવણક
પાલન કરિા. બળાત્કારે હુાં એક પણ માણસને ન રાખી શકિ. ્ુવકો
મુસાફરીમાાં કે આશ્રમ પર બધુાં કામ હસમુખે વદને િે કલ્લોલ કરિાાં કરિા.
મજૂરીના કામને વખિે િેઓને મસ્િી ! કરિા રોકવા મુશ્કેલ પડતુ.ાં રીઝવીને
લઈ શકાય એટલુાં જ કામ લેવાનો તનયમ રાખ્યો હિો. આથી કામ થોડુાં
થયાનુાં મને નથી ોાસ્ુ.ાં
પાયખાનાની કથા સમજવા જેવી છે . એવડી વસ્િી હિી છિાાં ક્યાાંયે
કચરો કે મેલ ુાં કે એઠવાડ કોઈના જેવામાાં ન જ આવે. બધો કચરો જમીન
ખોદી રાખી હિી િેમાાં દાટી દે વામાાં આવિો. પાણી કોઈથી રસ્િામાાં ઢોળાય
નહીં. બધુાં વાસણમાાં એકઠુાં કરવામાાં આવતુાં ને િે ઝાડને જત ુાં એઠવાડનુાં
અને શાકના કચરાનુાં ખાિર બનતુ.ાં પાયખાનાને સારુ રહેવાના મકાનની
નજીક એક ચોરસ ટુકડો દોઢ ફૂટ ઊંડો ખોદી રાખ્યો હિો િેમાાં બધુાં
પાયખાનુાં દાટવામાાં આવતુ.ાં િેની ઉપર ખોદે લી માટી ખ ૂબ દાટવામાાં
આવિી હિી, િેથી જ યે દુગણધ નહોિી રહેિી. માખી પણ ત્યાાં ન બણબણે
અને ત્યાાં મેલ ુાં દાટેલ ુાં છ એવો કોઈને ખ્યાલ પણ ન આવે. સાથે ફામન
ણ ે
અમ ૂલ્ય ખાિર મળત ુાં હત,ુાં જો આપણે મેલાનો સદુપયોગ કરીએ િો લાખો
રૂતપયાનુાં ખાિર બચાવીએ. ને અનેક રોગોમાાંથી બચીએ. પાયખાના તવશેની
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આપણી કુટેવને લીધે આપણે પતવત્ર નદીના ફ્રકનારા બગાડીએ છીએ ,
માખીઓની ઉત્પતિ કરીએ છીએ ને નાહીધોઈ સાફ થયા પછી પાછા જે
માખી આપણી દોષમય બેદરકારીથી ઉઘાડી મેલેલી તવટટા ઉપર બેઠી છે િે
માખીને આપણા શરીરનો સ્પશણ કરવા દઈએ છીએ. એક નાનકડી સરખી
કોદાળી આપણને ઘણી ગાંદકીમાાંથી બચાવે િેમ છે . ચાલવાને રસ્િે મેલ ુાં
નાખવુ,ાં થ ૂકવુ,ાં નાક સાફ કરવુ,ાં એ ઈશ્વર પ્રત્યે િેમ જ મનુટયની પ્રત્યે પાપ
છે . િેમાાં દયાનો અોાવ છે . જે માણસ જગલમાાં
ાં
રહે િોયે પોિાનુાં મેલ ુાં દાટે
નહીં, િે દાં ડને લાયક છે .
અમારાંુ કામ સત્યાગ્રહી કુટુાંબોને ઉદ્યોગી રાખવાનુ,ાં પૈસા બચાવવાનુાં અને
છે વટે સ્વાશ્રયી થવાનુાં હતુ,ાં આમ કરી શકીએ િો અમે ગમે િેટલી મુદિ
લગી ઝૂઝી શકીએ. જોડાનુાં ખચણ િો હત ુાં જ. બાંધ જેડાથી ગરમ હવામાાં િો
નુકસાન જ છે . પસીનો બધો પગ ચ ૂસે ને નાજુક થાય મોજાની જરૂર િો
આપણા જેવી હવામાાં ન જ હોય. પણ કાાંટા, પથરા વગેરેથી બચવા સારુ
કાંઈક રિણની આવશ્યકિા અમે માની હિી. િેથી અમે કાાંટારખાાં એટલે
ચાંપલ બનાવવાનો ધાંધો શીખવાનુાં ઠરાવ્ુ.ાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ટ્રેતપસ્ટ નામના
રોમન કૅથક્ષલક પાદરીઓનો મઠ છે ત્યાાં આવા ઉદ્યોગો ચાલે છે . િેઓ જમણન
હોય છે . િેમાાંના એક મઠમાાં તમ. કૅલનબૅક ચાંપલ બનાવવાનુાં શીખી આવયા.
િેમણે મને શીખવ્ુાં અને બીજા સાથીઓને. આમ કેટલાક જુવાતનયા ચાંપલ
બનાવિાાં શીખી ગયા. અને અમે તમત્રવગણને વેચિા પણ થઈ ગયા. મારે
કહેવાની જરૂર િો ન જ હોવી જોઈએ કે મારા ઘણા તશટયો મારા કરિાાં આ
કસબમાાં ચડી સહેજે ચડી ગયા. બીજુ ાં કામ સુથારનુાં દાખલ ક્ુ.ું એક ગામડુાં
વસાવીને રહ્યા ત્યાાં પાટલાથી માાંડીને પેટી સુધીની અનેક નાનીમોટી
ુ
વસ્તઓ
જોઈએ; િે અમે હાથે જ બનાવિા. પેલા પરોપકારી તમસ્ત્રીઓએ િો
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અમને કેટલાક માસ લગી મદદ દીધી જ હિી. આ કામનુાં ઉપરીપણુાં તમ.
કૅલનબૅકે પોિાને હસ્િક રાખ્્ુાં હત.ુાં િેમની સુઘડિા ને ચોકસાઈનો અનુોવ
અમને પ્રત્યેક િણે થિો.
્ુવકો, બાળકો અને બાળાઓને સારુ તનશાળ િો જોઈએ જ. આ કામ
સહુથી મુશ્કેલ માલ ૂમ પડ્ુાં ને સાંપ ૂણણિાને છે વટ લગી ન જ પહોંચ્ુ,ાં
તશિણનો બોજો મુખ્ય ોાગે તમ. કૅનબૅક અને મારી ઉપર હિો. તનશાળ
બપોરે જ ચલાવી શકાય. અમે બાંને મજૂરી કરીને ખ ૂબ થાકયા હોઈએ.
તનશાક્ષળયા પણ થાકેલા હોય જ. એટલે ઘણી વાર િેઓ ઝોલાાં ખાય અને
અમે પણ ઝોલાાં ખાઈએ. આંખે પાણી છાાંટીએ, બાળકોની સાથે ગેલ કરી
િેમનુાં અને અમારાંુ આળસ ોાાંગીએ પણ િે કેટલીક વાર તનરથણક જત.ુાં જે
આરામ શરીર માગે િે લીધે જ છોડે. આ િો એક અને નાનામાાં નાનુાં તવઘ્નેન
વણણવ્ુ,ાં કેમ કે એમ ઝોલાાં ખવાઈ જિાાં છિાાં વગણ િો ચાલિા જ, પણ
ુ ુ અને ગુજરાિી આમ ત્રણ ોાષા બોલવાવાળાને શુાં અને કઈ
િાતમલ, િેલગ
રીિે શીખવાય? માત ૃોાષા વાટે શીખવવાનો લોો ખરો જ. િાતમલ થોડુાંઘણુાં
ુ ન
ુ ો િો અિર સરખોયે નહીં. આવી સ્સ્થતિમાાં એક તશિક શુાં
હુાં જાણુ.ાં િેલગ
કરે ? જે ્ુવકો હિા િેમાાંથી કેટલાકનો તશિક િરીકે ઉપયોગ કયો. િે પ્રયોગ
સફળ થયો ન ગણી શકાય. ોાઈ પ્રાગજીનો ઉપયોગ િો થિો જ હિો.
્ુવકોમાાંના કેટલાક ખ ૂબ િોફાની અને આળસુ હિા. ચોપડી સાથે િો હાંમેશાાં
લડાઈ જ કરે . એવા તવદ્યાથી તશિકને શાના ગાાંઠે? વળી મારાંુ કામ
અતનયતમિ હતુ.ાં મારે જરૂર પડયે જોહાતનસબગણ જવુાં પડે. િેવ ુાં જ તમ.
કૅલનબૅકનુાં હતુ.ાં બીજી મુસીબિ ધાતમિક તશિણની હિી. મુસલમાનોને કુરાન
શીખવવાનો િો લોો રહ જ. પારસીને અવેસ્િા શીખવવાની ઈચછા થાય.
એક ખોજાનો બાળક હિો િેને ખાસ ખોજા પાંથની નાનકડી પોથી હિી િે
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શીખવવાનો બોજો િેના તપિાએ મારે માથે મ ૂકયો હિો. મેં મુસલમાની અને
પારસી પુસ્િકો ોેળાાં કયાું. ફ્રહિંદુ ધમણનાાં મ ૂળિત્ત્વો મને સમજાય િેટલાાં લખી
કાઢયાાં

–

મારાાં જ બાળકોને અંગે કે ફામમ
ણ ાાં જ એ હુાં ભ ૂલી ગયો છાં. મારી

પાસે જો એ વસ્ત ુ હોિ િો હુાં મારી પોિાની પ્રગતિ કે ગતિના માપને અથણ િે
અહીં છાપી નાખિ. પણ આવી વસ્તુઓ િો ઘણીયે મેં મારી જજિંદગીમાાં નાખી
દીધી છે કે બાળી નાખી છે , એ વસ્ત ુઓને સાંઘરી રાખવાની આવશ્યકિા મને
જેમ જેમ ઓછી જણાિી ગઈ અને જેમ જેમ મારો વયવસાય વધિો ગયો
િેમ િેમ મેં આવી વસ્તુઓનો નાશ કયો. મને િેનો પિાિાપ નથી. એ
ુ નો સાંગ્રહ મને બોજારૂપ ને બહુ ખરચાળ થઈ પડિ. િેને
વસ્તઓ
સાચવવાનાાં સાધન મારે ઉત્પ્ન  કરવાાં પડિ. એ મારા અપફ્રરગ્રહી આત્માને
અસહ્ય થાિ.
પણ આ તશિણપ્રયોગ વયથણ ન ગયો. છોકરાાંઓમાાં કદી અસફ્રહટણુિા
નહોિી આવી. એકબીજાના ધમણ પ્રત્યે ને એકબીજાના રીિફ્રરવાજો પ્રત્યે
ઉદારિા શીખ્યા. િેઓ બધા સગા ોાઈની જેમ રહેિાાં શીખ્યા. એકબીજાની
સેવા શીખ્યા. સભ્યિા શીખ્યા. ઉદ્યમી થયા અને આજ પણ િે બાળકોમાાંના
જેમની પ્રવ ૃતિની મને કાંઈયે ખબર છે િે ઉપરથી હુાં જાણુાં છાં કે િેઓએ
ટૉલ્સ્ટૉય ફામણમાાં જે મેળવ્ુાં િે તનરથણક નથી ગ્ુ.ાં અધ ૂરો િોપણ એ
તવચારમય અને ધાતમિક પ્રયોગ હિો. અને ટૉલ્સટૉય ફામણનાાં અત્યાંિ મીઠાાં
સ્મરણોમાાં આ તશિણના પ્રયોગનાાં સમરણો ઓછાાં મીઠાાં નથી.
પણ િે સ્મરણોને સારુ નવુાં પ્રકરણ ઘટે છે .
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૧૧. ટોલ્સ્ટોય ફામષ – ૩
આ પ્રકરણમાાં ટૉલ્સ્ટૉય ફામન
ણ ાાં ઘણાાં સ્મરણોનો સાંગ્રહ હશે. એટલે િે
સ્મરણો અસાંબદ્ધ લાગશે. િેને સારુ વાાંચનાર િમા બિે.
તશિણ માટે જે વગણ મને મળ્યો હિો િેવો ોાગ્યે કોઈને નસીબે આવયો
હશે. સાિેક વષણનાાં બાળકો અને બાક્ષળકાઓથી માાંડીને વીસ વષણના
જુવાતનયા ને બારિેર વષણની બાળાઓ આ વગણમાાં હિી. કેટલાક છોકરા
જગલી ગણી શકાય િેવા હિા, િોફાન પણ ખ ૂબ કરે .
આ સાંઘને શુાં શીખવવુ?ાં બધા સ્વોાવને કેમ અનુકૂળ થવુ?ાં વળી બધા
ુ ુ છોકરાાં કાાં િો િેમની
જોડે કઈ ોાષામાાં મારે વાિો કરવી? િાતમલ ને િેલગ
માત ૃોાષા સમજે અથવા િો અંગ્રેજી. થોડુાં ડચ પણ જાણે. મારે િો અંગ્રેજીથી
જ કામ લેવ ુાં રહ્ુાં હતુ.ાં ગુજરાિી જોડે ગુજરાિીમાાં અને બાકીના જોડે
અંગ્રેજીમાાં એમ તવોાગ પાડયા. મુખ્ય ોાગે િેઓને કાંઈક રતસક વાિો કહેવી
અથવા વાાંચી સાંોળાવવી એમ ગોઠવણ રાખી. િેઓને એકસાથે બેસિાાં,
તમત્રોાવ

–

સેવાોાવ

–

કેળવિાાં કરી મ ૂકવાાં એટલો ઉદ્દે શ રાખ્યો હિો. થોડુાં

ઈતિહાસ-ભ ૂગોળનુાં સામાડય િાન આપવુાં ને થોડુાં લખિાાં શીખવવુ.ાં કેટલાકને
અંકગક્ષણિ. આમ ગાડુાં રે ડવિો. પ્રાથણના અથે કેટલાાંક ોજન શીખવાિાાં.
િેમાાં િાતમલ બાળકોને પણ ોળવા લલચાવિો.
બાળકો અને બાળાઓ છૂટથી સાથે બેસિાાં. ટૉલ્સ્ટૉય ફામણમાાં મારો આ
પ્રયોગ વધારે માાં વધારે તનોણય હિો. જે છૂટ હુાં ત્યાાં આપી િેમ જ કેળવી
શકયો હિો િે છૂટ આપવાની કે કેળવવાની મારી ફ્રહિંમિ પણ આજે ન ચાલે ,
િે વેળા મારાંુ મન આજ છે િેના કરિાાં વધારે તનદોષ હતુાં એમ મને લાગ્યા
ક્ુું છે . આનુાં કારણ મારાંુ અિાન હોઈ શકે. ત્યાર બાદ હુાં ડાંોાયો છાં. મને
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કડવા અનુોવો થયા છે . જેને હુાં છે ક તનદોષ સમજિો િે દોતષિ નીવડયા
છે . મારામાાં પણ મેં ઊંડે ઊંડે તવકારો ોાળ્યા છે . િેથી મન રાાંક બડ્ુાં છે .
મને મારા પ્રયોગને તવશે પિાિાપ નથી. એ પ્રયોગને લીધે િો કાંઈ જ
ખરાબી નથી થઈ એમ પણ મારો આત્મા સાિી પ ૂરે છે . પણ જેમ દૂધનો
દાઝયો છાશ ફૂાંકીને પીએ િેવ ુાં મારે તવશે ગણી શકાય.
મનુટય શ્રદ્ધા કે ફ્રહિંમિ બીજા પાસેથી ચોરી નથી શકિો. संश्ययात्मा
ववनश्यति। ટૉલ્સટૉય ફામણમાાં મારી ફ્રહિંમિ અને શ્રદ્ધા પરાકાટઠાએ પહોંચેલાાં
હિાાં, એ શ્રદ્ધા ને ફ્રહિંમિ કરી આપવા હુાં ઈશ્વરને વીનવી રહ્યો છાં. પણ િે
સાાંોળે ત્યારે ના! િેની પાસે િો મારા જેવા અસાંખ્ય ક્ષોખારીઓ છે .
આશ્વાસન માત્ર અ છે ખરાંુ કે જેમ િેને અસાંખ્ય ક્ષોખારી છે , િેમ િેને અસાંખ્ય
કાન પણ છે . એટલે િેના ઉપર મારી શ્રદ્ધા પ ૂરી છે . જ્યારે હુાં યોગ્ય બનીશ
ત્યારે િે મારી અરજ સાાંોળશ અમ પણ હુાં જાણુાં છ. આ મારો પ્રયોગ:
લુચચા ગણાિા છોકરાઓ ને તનદોષ જુવાન બાળાઓને હુાં સાથે નાહવા
મોકલિો.. બાળકોને મયાણદાધમણ તવશે ખ ૂબ સમજાવ્ુાં હત.ુાં મારા સત્યાગ્રહથી
િેઓ બધાાં પફ્રરક્ષચિ હિાાં. મારો િેઓના પ્રત્યેનો સ્નેહ માના જેટલો જ હિો
એમ હુાં િો જાણિો જ હિો, પણ િે છોકરાાંઓ પણ માનિાાં હિાાં. વાાંચનાર
પેલો પાણીનો ઝરો યાદ રાખે. રસોડાથી િે દૂર હિો. ત્યાાં આવો સાંગમ થવા
દે વો ને તનદોષિાની આશા રાખવી

!

મારી આંખ િો જેમ માની આંખ

દીકરીની પાછળ જ ફયાણ જ કરે િેમ પેલી બાળાઓની પાછળ ફરિી જ
રહેિી. વખિ તનમાયેલા હિા. નાહવા બધા છોકરા ને બધી છોકરીઓ સાથે
જિાાં. સાંઘમાાં એક પ્રકારની સુરક્ષિિિા રહેલી છે િે અહીં હિી. કયાાંયે એકાાંિ
િો ન જ હોય. ઘણે ોાગે એ જ વખિે હુાં િો પહોંચેલો જ હોઉં.
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ખુલ્લી ઓશરીમાાં બધાાં સ ૂિાાં. બાળકો, બાળાઓ મારી આસપાસ પડયાાં
હોય, પથારીઓની વચચે ોાગ્યે જ ત્રણેક ફૂટનુાં અંિર હોય. પથારીના ક્રમમાાં
સાવધાની હિી ખરી. પણ દોતષિ મનને એ સાવધાની શુાં કરી શકે ? આ
બાળકો અને બાળાઓ તવશે પ્રભુએ જ લાજ રાખી એમ હવે જોઉં છાં.
બાળાઓ અને બાળકો આવા તનદોષપણે સાથે ોળી શકે એવી માડયિાથી મેં
આ પ્રયોગ કયો. માબાપોએ મારા પર અનહદ તવશ્વાસ મ ૂકી િે પ્રયોગ કરવા
દીધો.
એક ફ્રદવસ આ બાળાઓએ જ કે કોઈ બાળકે મને ખબર આપી કે એક
જુવાતનયાએ આ બે બાળાઓની મશકરી કરે લી. હુાં ધ્ર ૂજ્યો. મેં િપાસ કરી.
વાિ ખરી હિી. જુવાતનયાને સમજાવ્ુ.ાં પણ એટલેથી બસ ન હત.ુાં બાંને
બાળાઓના શરીર ઉપર મેં એવુાં ક્ષચહન ઈચછ્ુાં કે જેથી દરે ક ્ુવક સમજી
શકે અને જાણે કે એ બાળાઓ ઉપર કુદષ્ટટ કરાય જ નહીં. બાળાઓ પણ
સમજે કે પોિાની પતવત્રિા ઉપર કોઈ હાથ નાખી જ ન શકે. સીિાને તવકારી
રાવણ સ્પશણ સરખો ન કરી શકયો. રામ િો દૂર હિા. એવુાં ક્ુાં ક્ષચહન હુાં એ
બાળાઓને આપુાં કે જેથી િેઓ પોિાને સુરક્ષિિ સમજે અને બીજા િેમને
જોઈ તનતવિકાર રહે? રાિ જાગ્યો, સવારમાાં બાળાઓને વીનવી, િેઓને
ોડકાવયા તવના સમજાવીને સ ૂચવ્ુાં કે િેઓએ પોિાના સુદર
ાં
લાાંબા વાળ
કાપી નાખવાની મને રજા આપવી. ફામણ પર હજામિ અને વાળ કાપવાનુાં
અમે અરસપરસ કરી લેિા. િેથી સાંચાકાિર અમારી પાસે રહેિાાં. પ્રથમ િો
િે બાળાઓ ન સમજી. મોટી સ્ત્રીઓને સમજાવી મ ૂકી હિી. િેમનાથી મારી
સ ૂચના સહન િો ન થઈ પણ િેઓ મારો ફ્રહતુ સમજી શકી હિી. િેઓની
મને મદદ હિી.. છોકરીઓ બાંને ોવય હિી. અહો! એક આજે નથી. િે
િેજસ્સ્વની હિી. બીજી હયાિ છે . િે પોિાનો ગૃહસાંસાર ચલાવી રહી છે .
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છે વટે િે બાંને સમજી, િે જ િણે જે હાથ આ પ્રસાંગ ચીિરી રહેલ છે િે હાથે
આ બાળાઓના વાળ પર કાિર ચલાવી

!

ને પછી વગણમાાં આ કાયણન ુાં

પ ૃથકકરણ કરી બધાને સમજાવ્ુ.ાં પફ્રરણામ સુદર
ાં
આવ્ુ.ાં ફરી મેં મશકરીની
વાિ ન સાાંોળી. એ બાળાઓએ કાંઈ ખો્ુાં િો નહીં જ. કેટલુાં મેળવ્ુાં િે િો
દે વ જાણે. ્ુવકો આજ પણ આ પ્રસાંગ યાદ કરિા હશે અને પોિાની દૃષ્ટટને
શુદ્ધ રાખિા હશે એમ હુાં આશા રાખુાં છાં.
આવા પ્રયોગ અનુકરણને સારુ નથી નોંધાિા. કોઈ પણ તશિક આવા
પ્રયોગનુાં અનુકરણ કરે િો િે મોટુાં જોખમ વહોરે . આ પ્રયોગની નોંધ મનુટય
કયાાં સુધી અમુક સ્સ્થતિમાાં જઈ શકે છે િે બિાવવા િથા સત્યાગ્રહની
લડિની તવશુદ્ધિા સ ૂચવવા લીધી છે . એ તવશુદ્ધિામાાં જ તવજયનુાં મ ૂળ હતુ.ાં
એ પ્રયોગને સારુ તશિકે મા અને બાપ બાંને થવુાં જોઈએ ને પોિાનુાં માથુાં
કોરે મ ૂકીને જ િેવા પ્રયોગ થાય. િેની પાછળ કઠણ િપિયાણ જોઈએ.
આ કાયણની અસર ફામણવાસીની િમામ રહેણીકરણી ઉપર થયા તવના રહી
નહીં. ઓછામાાં ઓછા ખચણથી રહેવ ુાં એ હેત ુ હોવાથી પોશાકમાાં પણ ફેરફાર
કયો. ત્યાાં શહેરોમાાં સામાડય રીિે આપણા પુરુષવગન
ણ ો પોશાક ્ુરોતપયન
ઢબનો જ હોય; સત્યાગ્રહીઓનો પણ હિો. ફામણ પર એટલાાં કપડાાંની જરૂર ન
હોય. અમે બધા મજૂર બડયા હિા, િેથી પોશાક રાખ્યો મજૂરનો પણ
્ુરોતપયન ઢબનો; એટલે કે કેવળ મજૂફ્રરયા પાટલ ૂન અને મજૂફ્રરયા ખમીસ.
આમાાં જેલનુાં અનુકરણ હતુ.ાં જાડાાં આસમાની કપડાાંના સરિાાં પાટલ ૂન
ને ખમીસ મળિાાં િે સહુ વાપરિા, ઓરિોમાાં ઘણીખરી સીવણનુાં કામ સુદર
ાં
રીિે કરી શકિી, િેઓએ બધુાં સીવણકામ માથે લીધુ.ાં
ખોરાકમાાં ચોખા, દાળ, શાક અને રોટલી, અને કોઈ વેળા ખીર, એમ
સામાડય તનયમ હિો. આ બધુાં એક જ વાસણમાાં પીરસાત.ુાં વાસણમાાં
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થાળીને બદલે જેલના જેવી િાાંસળી રાખી હિી અને લાકડાના ચમચા હાથે
બનાવી લીધેલા. ખોરાક ત્રણ ટાંક અપાિો. સવારના છ વાગ્યે રોટી અને
ઘઉંની કૉફી, અક્ષગયાર વાગ્યે દાળોાિ િથા શાક અને સાાંજે સાડા પાાંચ
વાગ્યે ઘેંશ અને દૂધ અથવા રોટી ને ઘઉંની કાફી. રાતત્રના નવ વાગે એટલે
સહુએ સ ૂઈ જવુાં જોઈએ. જમ્યા પછી સાિ કે સાડા સાિ વાગ્યે પ્રાથણના,
પ્રાથન
ણ ામાાં ોજન. કોઈ વેળા રામાયણ હોય, અને કાંઈક ઈસ્લામનાાં
પુસ્િકોમાાંથી. ોજનોમાાં અંગ્રેજી, ફ્રહિંદી ને ગુજરાિી, કોઈ વેળા ત્રણેમાાંથી િો
કોઈ વેળા એક જ.
ફામણ પર ઘણાાં એકાદશી વ્રિ પાળિાાં. ત્યાાં ોાઈ કોિવાલ પહોંચયા હિા.
િેમણે ઉપવાસ આફ્રદ ઠીક કેળવયાાં હિાાં. િેમનુાં જોઈ ઘણાએ ચાત ુમાણસ
કરે લા. આ જ અરસામાાં રોજા પણ આવિા હિા. અમારામાાં મુસલમાન
જુવાતનયા હિા. િેમને રોજા રાખવામાાં ઉિેજન આપવુાં એ અમને ધમણ
લાગ્યો. િેમને સરગીની િેમ જ રાતત્રોોજનની સગવડ કરી આપી. િેમને
સારુ રાત્રે ખીર ઈત્યાફ્રદ પણ રાં ધાિાાં. માાંસાહાર િો નહોિો જ. કોઈએ
માગણી પણ નહોિી કરી. એમના માન અથે અમે એકટાણુાં રાખિા અને
પ્રદોષ કરિા. સામાડય તનયમ સ ૂયાણસ્િ પહેલાાં જમી લેવાનો હિો. ને
મુસલમાન છોકરા થોડા જ હિા િેથી બીજા સ ૂયાણસ્િ પહેલાાં ખાઈને િૈયાર
થઈ જિા એટલો જ િફાવિ હિો. મુસલમાન નવ્ુવકોએ પણ પોિાના
રોજા રાખિાાં એટલો બધો તવનય વાપયો કે કોઈને વધારે પડિી િકલીફ ન
આવવા દીધી. પણ આમ ગેરમુસ્સ્લમ બાળકોએ િેઓને ખાવાના સાંયમમાાં
સાથ આપ્યો િેની અસર સહુની ઉપર સરસ પડી. ફ્રહિંદુ-મુસલમાન બાળકો
વચચે ધમણને લીધે ઝઘડો કે ોેદ થયો એવુાં મને એક પણ સ્મરણ નથી.
એથી ઊલટુાં હુાં જાણુાં છાં કે બધા પોિપોિાના ધમણમાાં ચુસ્િ રહેિા છિાાં
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એકબીજા પ્રત્યે સાંપ ૂણણ માનથી રહેિા હિા અને એકબીજાને પોિાના ધમણની
ફ્રક્રયા કરવામાાં મદદ દે િા હિા .
એટલે દૂર રહેિાાં છિાાં, માાંદગીને સારુ સામાડય સગવડો રાખવામાાં આવે
છે િેવી કાંઈ જ રાખી ન હિી. એ વેળા બાળકોની તનદોષિા તવશે મને જે
શ્રદ્ધા હિી િેવી શ્રદ્ધા માાંદગીમાાં કેવળ કુદરિી ઉપાયો લેવા તવશે પણ હિી.
સાદા જીવનને અંગે માાંદગી હોય જ શેની , પણ આવશે િો િેને પહોંચી
વળાશે એમ લાગતુ.ાં મારાંુ આરોગ્યનુાં પુસ્િક મારા પ્રયોગોની અને મારી િે
વેળાની શ્રદ્ધાની નોંધપોથી છે . મારે િો માાંદા પડવાપણુાં જ ન હત ુાં એમ હુાં
અક્ષોમાન રાખિો. કેવળ પાણીના, માટીના કે ઉપવાસના પ્રયોગોથી ને
ખોરાકના ફેરફારોથી બધી જાિની માાંદગીને પહોંચી વળાય એમ માનિો.
અને ફામણમાાં એક પણ માાંદગીના સમયે દવાનો કે દાતિરનો ઉપયોગ કયો
જ નહોિો. એક તસિેર વષણનો બુઢ્ઢો ઉિર ફ્રહિંદુસ્િાનનો હિો િેને દમ અને
ખાાંસી હિાાં, િે પણ કેવળ ખોરાકના ફેરફારથી અને પાણીના પ્રયોગથી
મટયાાં. પણ એવા પ્રયોગો કરવાની ફ્રહિંમિ હવે હુાં ખોઈ બેઠો છાં અને હુાં પોિે
બે વેળા માાંદો પડયા પછી અતધકાર પણ હારી બેઠો છાં એમ માનુાં છાં.
ફામણ ચાલતુાં હત ુાં િે જ દરમ્યાન સ્વ. ગોખલે દક્ષિણ આફ્રિકા આવયા હિા.
િે મુસાફરીના વણણનને સારુ િો નોખુાં પ્રકરણ જોઈશે. પણ એક કડવુમીઠ
ાં ુ ાં
સ્મરણ છે િે આપી દઉં. અમારાંુ જીવન િો વાાંચનારે જાણ્્ુ.ાં ફામમ
ણ ાાં ખાટલા
જેવી વસ્તુ ન હિી. પણ ગોખલેજીને સારુ એક માગી આણ્યો. િેમને સાંપ ૂણણ
એકાાંિ રહે િેવી કોટડી ન હિી. બેસવાને તનશાળના બાાંકડા હિા. આવી
સ્સ્થતિમાાંયે નાજુક શરીરવાળા ગોખલેજીને ફામણ પર લાવયા તવના કેમ ચાલે?
િેમ િેઓ િે જોયા તવના પણ શેના રહે? મારા મનમાાં એમ હત ુાં કે િેમનુાં
શરીર એક રાિની અગવડ સહન કરી શકશે ને િેઓ સ્ટેશનથી ફામણ સુધી
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દોઢેક માઈલ ચાલી પણ શકશે. મેં પ ૂછી મ ૂક્ુાં હત ુાં ને પોિાની સરળિાને
લીધે િેમણે વગર તવચાયે મારા પર તવશ્વાસ રાખીને બધી વયવસ્થા કબ ૂલ
કરી લીધી હિી. ોોગજોગે િે જ ફ્રદવસે વરસાદ પણ આવયો. મારાથી
એકાએક કશો ફેરફાર ન થઈ શકે િેમ હત.ુાં આમ અિાનમય પ્રેમને લીધે મેં
િે ફ્રદવસ િેમને જે કટટ આપ્્ુાં િે કદી વીસયો નથી. આટલો બધો ફેરફાર
સહન ન જ થાય. િેમને િો ટાઢ ચઢી. િેમને ખાવાને રસોડે ન લઈ જઈ
શકાય. તમ. કૅલનબૅકની ઓરડીમાાં િેમને ઉિારો આપ્યો હિો. ત્યાાં જમવાનુાં
પહોંચાડિાાં ઠાંડુ િો થાય જ. િેમને સારુ હુાં ખાસ 'સ ૂપ' બનાવિો. ોાઈ
કોિવાલ ખાસ લોટની રોટી બનાવિા. પણ િે ગરમ કેમ રહી શકે ? જેમ
િેમ કરી સાંકેલ્્ુ.ાં િેમણે મને કાંઈ જ ન સાંોળાવ્ુ.ાં પણ િેમના ચહેરા
ઉપરથી હુાં સમજી ગયો ને મારી મ ૂખણિા પણ સમજી ગયો. જ્યારે િેમણે
જાણ્્ુાં કે અમે બધા ોોંય ઉપર સ ૂિા હિા ત્યારે િેમને પોિાને સારુ ખાટલો
હિો િે દૂર કરાવી પોિાની પથારી પણ ોોંય ઉપર કરાવી. એ રાતત્ર મેં
પિાિાપમાાં ગાળી. ગોખલેને એક ટેવ હિી , જેને હુાં કુટેવ કહિો. િે નોકરની
જ ચાકરી લેિા. આવી મુસાફરીમાાં નોકરને સાથે ફેરવિા નહીં. તમ.
કૅલનબૅકે, મેં િેમના પગ ચાાંપવા દે વા બહુ વીનવયા. િે એકના બે ન થયા.
અમને સ્પશણ સરખો ન કરવા દીધો. ઊલટા અરધા ખીજમાાં અને અરધા
હાાંસીમાાં કહે: “િમે બધા એમ જ સમજિા લાગો છો કે દુુઃખ અને અગવડ
ોોગવવા એક િમે જ જડમ્યા છો ને અમારા જેવા િમારે પાંપાળવા સારુ જ
જડમ્યા છીએ. આ િારી અતિશયિાની સજા આજે તુાં પ ૂરી ોોગવી લે. હુાં િને
મારો સ્પશણ જ નહીં કરવા દઉં. િમે બધા તનત્યફ્રક્રયા કરવા દૂર જશો ને મારે
સારુ િમે પેટી રાખશો એમ કે ? હુાં ગમે િેટલી અગવડ ોોગવીશ , પણ
િમારો ગવણ ઉિારીશ.” વચન િો વજ્ર સમ હિાાં. કૅલનબૅક અને હુાં ક્ષખ્ન 
થયા. પણ િેમના મુખ ઉપર હાસ્ય હત ુાં એટલુાં આશ્વાસન હતુ.ાં અજુને
ણ કૃટણને
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અજાણપણે બહુયે દૂોવયા હશે, એ કાંઈ કૃટણે યાદ રાખ્્ુાં હોય? ગોખલેએ િો
સેવાનો ોાવ જ યાદ રાખ્યો. સેવા િો કરવા ન જ દીધી. િેમનો
મોમ્બાસાથી લખેલ પ્રેમળ કાગળ મારી છાિીમાાં કોિરાઈને અંફ્રકિ છે ..
િેમણે દુ:ખ વેઠ્ુ,ાં પણ જે સેવા અમે કરી શકિા હિા િે છે વટ લગી ન જ
કરવા દીધી. ખાવાનુાં વગેરે િો અમારે હાથે ન લે િો જાય કયાાં? બીજે
ફ્રદવસે સવારે ન આરામ લીધો પોિે , ન દીધો અમને. પોિાનાાં ોાષણો જે
અમે પુસ્િકરૂપે છાપવાના હિા િે બધાાં સુધાયાણ. કાંઈક પણ લખવાનુાં હોય
ત્યારે િેમને આંટા મારી િે તવચારી લેવાની ટેવ હિી. એક નાનો સરખો
કાગળ લખવાનો હિો. મેં માડ્ુાં કે િે િો િરિ લખી નાખશે, પણ નહીં. મેં
ટીકા કરી એટલે મને વયાખ્યાન મળ્્ુાં : “મારાંુ જીવન ત ુાં શેનો જાણે? હુાં
નાનામાાં નાની વસ્ત ુ પણ ઉિાવળે નથી કરિો; િેનો તવચાર કરાંુ , િેન ુાં
મધ્યક્ષબિંદુ તવચારાંુ ; તવષયને લગિી ોાષા તવચારાંુ ને પછી લખુ.ાં એમ બધા
કરે િો કેટલો વખિ બચી જાય? ને પ્રજા પણ આજે િેને જે અધકચરા
તવચારો મળી રહ્યા છે િેના મારમાાંથી બચે.’
જેમ ગોખલેની મુલાકાિના વણણન તવના ટૉલ્સટૉય ફામણનાાં સ્મરણો અધ ૂરાાં
ગણાય િેમ કૅલનબૅકની રહેણીને તવશે કહી શકાય. એ તનમણળ પુરુષનો
પફ્રરચય હુાં આગળ કરાવી ગયો છાં. તમ. કૅલનબૅકનુાં ટૉલ્સટૉય ફામણમાાં
આપણા લોકોના સમુદાયમાાં િેને જેવા જ થઈને રહેવ,ુાં એ જ આિયણકારક
વસ્ત ુ હિી. ગોખલે સામાડય વસ્તુથી આકષાણય એવા ન હિા. પણ
કૅલનબૅકના જીવનના મહાન પફ્રરવિણનથી એ પણ અત્યાંિ આકષાણયા હિા.
કૅલનબૅકે કોઈ દહાડો ટાઢિડકો સહન કયાણ જ નહોિાાં. એક પણ પ્રકારની
અગવડ ન ોોગવેલી. એટલે કે સ્વચછાંદને ધમણ કરી મ ૂકયો હિો. દુતનયાના
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વૈોવ ોોગવવામાાં કશી ઊણપ નહોિી રાખી. દ્રવય જે વસ્ત ુ મેળવી શકે િે
વસ્ત ુ પોિાના સુખને સારુ મેળવવામાાં િેણે કદી પાછી પાની ન કરી હિી.
આવા માણસનુાં ટૉલ્સટૉય ફામણમાાં રહેવ ુાં અને સ ૂવુબે
ાં સવુ,ાં ખાવુપીવુ
ાં
ાં અને
ફામણવાસીઓની સાથે ઓિપ્રોિ થઈ જવુ,ાં એ જેવી િેવી વસ્ત ુ ન હિી.
આપણા લોકોને આનુાં સાનાંદાિયણ થ્ુાં અને કેટલાક ગોરાઓએ તમ.
કૅલનબૅકને 'મ ૂરખ' અથવા િો દીવાના ગણી મ ૂકયા. બીજા કેટલાકનુાં િેની
ત્યાગ કરવાની શસ્તિને લીધે િેમના પ્રત્યેન ુાં માન વધ્્ુ.ાં કૅલનબૅકે પોિાના
ત્યાગને કદી દુ:ખરૂપ ન માડયો. જેટલો આનાંદ િેમણે પોિાના વૈોવમાાંથી
મેળવયો િેના કરિાાં તવશેષ િેમને િેમના ત્યાગમાાંથી મળ્યો. સાદાઈના
સુખનુાં વણણન કરિાાં િે િેમાાં િલ્લીન થઈ જિા અને િણવાર િો
સાાંોળનારને પણ એ સુખ ોોગવવાની ઈચછા થઈ જિી. નાનાાંમોટાાં બધાાંની
સાથે એ એટલા પ્રેમથી ોળી જિા કે િેમનો અ૯પ તવયોગ પણ સૌને
સાલ્યા તવના ન રહે. ફળઝાડનો અત્યાંિ શોખ હોવાથી માળીનુાં કામ તમ.
કૅલનબૅકે પોિાના હાથમાાં રાખ્્ુાં હત.ુાં અને હાંમેશાાં સવારે બાળકો અને
મોટાાંઓની પાસેથી ફળઝાડને સમારવાનુાં કામ લેિા. મહેનિ પ ૂરી કરાવે
અને છિાાં િેમની સાથે કામ કરવુાં સૌને ગમે, એવો હસમુખો ચહેરો અને
આનાંદી સ્વોાવ એમનો હિો. જ્યારે જ્યારે સવારના બે વાગ્યે ઊઠીને
ટૉલ્સ્ટૉય ફામણથી જોહાતનસબગણની મુસાફરી કરનારા નીકળે ત્યારે ત્યારે તમ.
કૅલનબૅક એ ટોળીમાાં હોય જ.
એમની સાથે ધાતમિક સાંવાદો હાંમેશાાં થાય. મારી પાસે અફ્રહિંસા, સત્ય
ઇત્યાફ્રદ યમો તસવાય બીજી વાિ િો શી હોઈ શકે ? સપાણફ્રદ જાનવરોને
મારવામાાં પાપ છે એ વાિથી પ્રથમ િો જેમ મારા બીજા અનેક ્ુરોતપયન
તમત્રોને થ્ુાં િેમ તમ. કૅલનબૅકને પણ આઘાિ પહોંચયો પણ છે વટે િાપ્ત્ત્વક
www.mkgandhi.org

Page 308

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

દૃષ્ટટએ એ તસદ્ધાાંિ િેમણે કબ ૂલ કયો. જે વસ્તુનો બુદ્ધદ્ધ સ્વીકાર કરે િે
ુ ો અમલ કરવો યોગ્ય છે અને ધમણ છે , એમ િેમણે અમારા સાંબધ
વસ્તન
ાં ના
આરાં ોમાાં જ સ્વીકારી લીધુાં હત ુાં અને િેથી જ િેઓ પોિાના જીવનમાાં
મહત્ત્વના ફેરફારો એક િણમાાં વગર સાંકોચે કરી શક્યા હિા. હવે જે
સપાણફ્રદને મારવા એ અયોગ્ય હોય િો િેમની તમત્રિા કેળવવાની તમ.
કૅલનબૅકને ઇચછા થઈ. પ્રથમ િો જુદી જુદી જાિના સપોની ઓળખ
કરવાની ખાિર સપો તવશેનાાં પુસ્િકો િેમણે એકઠાાં કયાણ. િેમાાં િેમણે જો્ુાં
કે બધા સપો ઝેરી નથી હોિા અને કેટલાક િો ખેિરોના પાકની રિા
કરનારા હોય છે . અમને બધાને સપોની ઓળખ કરિાાં શીખવ્ુાં અને છે વટે
એક જબરદસ્િ અજગર જે ફામણમાાંથી મળી આવયો હિો િેને પાળ્યો. એને
હાંમેશાાં પોિાને હાથે ખાવાનુાં આપે. નરમાશથી મેં તમ. કૅલનબૅકની સાથે
દલીલ કરી કે, 'જોકે િમારો ોાવ શુદ્ધ છે , છિાાં અજગર િેને ન ઓળખી શકે ,
કેમ કે િમારી પ્રીિની સાથે ોય રહેલો છે . એને છૂટો રાખી એની સાથે ગેલ
કરવાની િમારી કે મારી કોઈની ફ્રહિંમિ નથી. અને જે વસ્ત ુ આપણે
કેળવવા ઇચછીએ છીએ એ િો એવા પ્રકારની ફ્રહિંમિ. િેથી આ સપન
ણ ે
પાળવામાાં હુાં સદ્દોાવ જોઉં છાં પણ િેમાાં અફ્રહિંસા નથી. આપણુાં કાયણ િો એવુાં
હોવુાં જોઈએ કે જેને એ અજગર ઓળખી શકે. પ્રાણીમાત્ર ોય અને પ્રીિને
ઓળખે છે એવો િો આપણો હાંમેશનો અનુોવ છે . વળી એ સપણને િમે ઝેરી
િો માનિા જ નથી. એની રીિોાિ , એની ટેવો ઇત્યાફ્રદ જાણવાને ખાિર
એને કેદ કરે લો છે . એ એક પ્રકારનો સ્વચછાંદ છે . મૈત્રીમાાં એને પણ સ્થાન
નથી.'
તમ. કેલનબેક આ દલીલને સમજયા. પણ એ અજગરને ઝટપટ છૂટો
કરવાની એમને ઇચછા ન થઈ. મેં કશા પ્રકારનુાં દબાણ િો નહોત ુાં જ ક્ુ.ું
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સપણના વિણનમાાં હુાં પણ રસ લેિો હિો અને બાળકો િો અત્યાંિ આનાંદ લઈ
રહ્યાાં હિાાં. િેની પજવણી કરવાની સૌને મનાઈ હિી. પણ આ કેદી પોિે જ
પોિાનો રસ્િો કાઢી રહ્યો હિો. પાાંજરાનુાં બારણુાં ઉઘાડુાં રહી ગ્ુાં હશે કે
્ુસ્તિથી પોિે િેને ખોલી શકયો હશે, ગમે િે કારણ હોય

–

બે ચાર ફ્રદવસની

અંદર જ એક સવારે તમ. કૅલનબૅક િેના કેદી તમત્રની મુલાકાિ લેવા જાય છે
િો િેમણે પાાંજરાંુ ખાલી જો્ુ.ાં એ રાજી થયા અને હુાં પણ રાજી થયો. પણ
આ અખિરાથી સપણ એ અમારી વાિનો હાંમેશનો તવપય થઈ પડયો હિો.
તમ. કૅલનબૅક એક ગરીબ જમણનને ફામણ પર લાવયા હિા. એ ગરીબ હિો
િેમ અપાંગ પણ હિો. િેની ખધ
ાં ૂ એટલી બધી વળી ગઈ હિી કે લાકડીના
ટેકા તવના િે ચાલી જ ન શકે. િેની ફ્રહિંમિનો પાર ન હિો. તશક્ષિિ હોવાથી
સ ૂક્ષ્મ વાિોમાાં બહુ રસ લેિો. ફામણમાાં િે પણ ફ્રહિંદીઓના જેવો જ થઈને
સહન
ુ ી સાથે હળીમળીને રહેિો. િેણે તનોણયપણે સપોની સાથે ખેલવુાં શરૂ
ક્ુ.ું અને નાનકડા સપોને પોિાના હાથમાાં લઈ આવે , અને હથેળી ઉપર
રમાડે પણ ખરો. જે ફામણ લાાંબા વખિ સુધી ચાલ્્ુાં હોિ િો આ જમણન જેનુાં
નામ ઑલ્બટણ હત ુાં િેના અખિરાનુાં શુાં પફ્રરણામ આવિ િે િો દૈ વ જાણે.
આ અખિરાઓને પફ્રરણામે જોકે સપણ બાબિનો ોય ઓછો થયો, છિાાં
કોઈ એમ ન માને કે ફામણની અંદર કોઈને સપણનો ોય જ ન હિો અથવા િો
સપાણફ્રદને મારવાની સહુને મનાઈ હિી. અમુક વસ્ત ુમાાં ફ્રહિંસા છે અથવા પાપ
છે એ એક સ્સ્થતિ છે અને િે પ્રમાણે આચરણ કરવાની શસ્તિ હોવી એ બીજી
સ્સ્થતિ છે . જેનામાાં સપણનો ોય રહ્યો છે , અને જે પોિે પ્રાણત્યાગ કરવા
િૈયાર નથી, િે ોીડમાાં આવયે સપણને છોડવાનો નથી. ફામણમાાં એવો એક
ફ્રકસ્સો બડયો હિો િે મારા સ્મરણમાાં છે . ત્યાાં સપોનો ઉપદ્રવ ઠીક હિો એમ
િો વાાંચનારે કલ્પી લીધુાં હશે. આ ફામણમાાં જ્યારે અમે ગયા ત્યારે કાાંઈ જ
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વસ્િી ન હિી. અને કેટલોક કાળ થયાાં િે તનર્જન હત.ુાં એક ફ્રદવસ તમ.
કૅલનબૅકની જ કોટડીમાાં એક સપણ એવી જગ્યાએ જોવામાાં આવયો કે જ્યાાંથી
િેને ોગાડવો અથવા પકડવો અસાંોતવિ જેવુાં લાગ્્ુ.ાં ફામન
ણ ા એક
તવદ્યાથીએ િેને જોયો. મને બોલાવયો અને પ ૂછ્ુાં કે હવે શુાં કરવુ?ાં મારવાની
િેણે પરવાનગી માગી. એ પરવાનગી તવના સપણને િે મારી શકિો હિો, પણ
સામાડય રીિે તવદ્યાથીઓ કે બીજાઓ પણ આવુાં પગલુાં મને પ ૂછયા તવના ન
ોરે . મારવાની રજા દે વાનો હુાં ધમણ સમજ્યો અને મેં રજા દીધી. આ લખિી
વેળાએ પણ મને એમ નથી લાગતુાં કે મેં રજા દે વામાાં કાાંઈ પણ ખોટુાં ક્ુું
હત.ુાં સપન
ણ ે હાથે પકડવાની અથવા ફામવ
ણ ાસીઓને બીજી કોઈ પણ રીિે
તનોણય કરવાની મારામાાં શસ્તિ ન હિી અને આજ લગી િે કેળવી શકયો
નથી.
ફામણમાાં સત્યાગ્રહીઓની ોરિીઓટ થયાાં કરે એ વાાંચનાર સહેજે સમજી
શકશે. કેદમાાં જનારા અને કેદમાાંથી છૂટેલા એવા સત્યાગ્રહીઓ કોઈ ને કોઈ
હોય જ. િેમાાંના બે એવા આવી પહોંચયા કે જેમને મૅજજસ્ટ્રેટે જાિમુચરકા પર
છોડયા હિા અને જેઓને સજા સાાંોળવાને સારુ બીજે ફ્રદવસે હાજર રહેવાનુાં
હત.ુાં વાિો કરિા બેઠા હિા ત્યાાં જે છે લ્લી ટ્રેન લેવાની હિી િેનો સમય
ોરાઈ જવા આવયો અને ટ્રેન પકડી શકાશે કે નહીં એ પ્રશ્ન થઈ પડયો. બાંને
જુવાતનયા હિા અને કસરિમાાં કુશળ હિા. િેઓ અને અમે કેટલાક
વળાવનારા દોડયા. રસ્િામાાં જ ટ્રેન આવવાની સીટી મેં સાાંોળી ; ટ્રેન
ચાલવાની સીટી થઈ ત્યાાં અમે સ્ટેશનની બહાર લગી પહોંચયા. આ બાંને
ોાઈઓ િો વધારે ને વધારે દોડિા જ જાય. હુાં પાછળ પડી ગયો. ટ્રેન
ચાલી. આ બાંનેને દોડિા જોઈ સ્ટેશનમાસ્િરે ચાલિી ટ્રેનને રોકી અને
જુવાનોને બેસાડી લીધા. મેં પહોંચીને િેનો ઉપકાર માડયો. આ વણણન
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આપિાાં હુાં બે વસ્ત ુ જણાવી ગયો છાં. એક સત્યાગ્રહીઓની જેલમાાં જવાની
અને પોિાની પ્રતિિા પાળવાની ધગશ અને સ્થાતનક અમલદારોની સાથે
સત્યાગ્રહીઓએ કેળવેલો મીઠો સાંબધ
ાં . આ જુવાતનયા જે એ ટ્રે ન ન પકડી
શકયા હોિ િો બીજે ફ્રદવસે કોટણમાાં હાજર ન રહી શકિ. િેઓના કોઈ બીજા
જામીન નહીં હિા, કે નહોિા િેઓની પાસે કાાંઈ પૈસા મુકાવયા. માત્ર િેઓની
સારમાણસાઈ પર છોડેલા. સત્યાગ્રહીઓની શાખ એવી પડી ગઈ હિી કે
િેઓ જેલમાાં જવાને આતુર હોવાથી િેઓની પાસેથી જામીન લેવાની જરૂર
કોટણના અમલદારો ન માનિા. આ કારણથી જુવાન સત્યાગ્રહીઓને ટ્રેન
ચ ૂકવાના ોયથી ઘણો ખેદ થયો હિો; િેથી િેઓ પવનવેગે દોડયા.
સત્યાગ્રહના આરાં ોમાાં અમલદારો િરફનો કાંઈ ત્રાસ હિો એમ કહી શકાય.
જેલના અમલદારો કોઈ કોઈ જગ્યાએ અતિશય કડક હિા એમ પણ કહી
શકાય. પણ જેમ જેમ લડિ આગળ વધિી ગઈ િેમ િેમ એકાંદરે અમે જો્ુાં
કે અમલદારો ઓછા કડવા થયા અને કેટલાક મીઠા પણ થયા. અને જ્યાાં
િેઓ જોડે લાાંબો પ્રસાંગ થિો ત્યાાં આ સ્ટેશનના અમલદારની માફક મદદ
કરિા પણ થયા. કોઈ વાાંચનાર એમ ન માને કે સત્યાગ્રહીઓ અમલદારોને
કોઈ પ્રકારની લાાંચ આપીને િેમની પાસેથી સગવડ મેળવિા હિા. એવી
અયોગ્ય સગવડ મેળવવાની કદી ધારણા જ નહોિી રાખી. પણ સભ્યિાની
સગવડ લેવાની કોને હોંશ ન હોય? અને િેવી સગવડો સત્યાગ્રહીઓ ઘણી
જગ્યાએ મેળવી શકયા હિા. સ્ટેશનમાસ્િર ઊલટો થાય િો તનયમોની
હદમાાં રહેવા છિાાં ઘણી કનડગિ કરી શકે. આવી કનડગિની સામે ફફ્રરયાદ
પણ ન થઈ શકે અને સવળો થાય િો તનયમોની અંદર રહેવા છિાાં ઘણી
સગવડો આપી શકે. આવી બધી સગવડો અમે આ ફામણની નજીક લૉલી
સ્ટેશનના સ્ટેશનમાસ્િર પાસેથી મેળવી શકયા હિા. અને િેન ુાં કારણ
સત્યાગ્રહીઓનો તવવેક અને િેઓનુાં ધૈયણ િથા દુુઃખ સહન કરવાની શસ્તિ
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હિી. એક અપ્રસ્તુિ પસાંગની નોંધ અહીં લેવી અયોગ્ય નહીં ગણાય. મને
ખોરાકના સુધાર અને અખિરાઓ ધાતમિક, આતથિક અને આરોગ્યની દૃષ્ટટએ
કરવાનો શોખ લગોગ ૩૫ વરસ થયાાં છે . એ શોખ હજીયે માંદ પડયો નથી.
એ અખિરાઓની અસર મારી આસપાસનાઓ ઉપર િો પડે જ. એ
અખિરાઓની સાથે સાથે દવાઓની મદદ લીધા તવના કુદરિી
પાણીના અને માટીના

–

–

જેવા કે

ઉપચારોથી દરદ મટાડવાના અખિરાઓ પણ હુાં

કરિો વકીલાિ કરિો િે વખિે અસીલોની સાથે મારો સાંબધ
ાં કૌટુાંક્ષબક જેવો
થઈ જિો, િેથી િેઓ પોિાના સુખદુુઃખમાાં મને ોાગીદાર બનાવિા. કેટલાક
આરોગ્ય તવશેના મારા અખિરાઓથી માફ્રહિગાર હોઈ િે તવષયમાાં મારી
મદદ લેિા. ટૉલ્સટૉય ફામણ પર આવી મદદ લેનારા કોઈ કોઈ વખિ ચડી
આવિા. આમાાંનો એક ઉિર ફ્રહિંદુસ્િાનનો પ્રથમ ક્ષગરમીટમાાં આવેલો
લુટાવન નામનો બુઠ્ઠો અસીલ હિો. િેની ઉંમર તસિેર વરસ ઉપરની હશે.
િેને ઘણાાં વરસનો દમ અને ઉધરસનો વયાતધ હિો. વૈદોની ફાકી અને
દાકિરોની ખાટલીનો િેણે પુટકળ અનુોવ મેળવયો હિો. એ વખિના મારા
ઉપચારો તવશેના મારા તવશ્વાસનો પણ પાર ન હિો. જે મારી બધી શરિોનુાં
પાલન કરે અને ફામણ પર રહે િો િેની ઉપર મારા અખિરા અજમાવવાનુાં
મેં કબ ૂલ ક્ુ.ું િેની દવા કરવાનુાં મેં કબ ૂલ ક્ુું એમ િો કેમ જ કહી શકાય

!

િેણે મારી શરિો કબ ૂલ કરી. લુટાવનને િમાકુન ુાં ોારે વયસન હતુાં િમાકુ
છોડવી એ શરિોમાાંની એક શરિ હિી. લુટાવનને એક ફ્રદવસનો ઉપવાસ
કરાવયો. હાંમેશાાં બાર વાગ્યે િડકામાાં ક્ુની બાથ આપવાનો આરાં ો કયો.
ત્યારની ઋતુ િડકામાાં બેસી શકાય િેવી હિી. ખોરાકમાાં થોડો ોાિ , થોડુાં
ઓક્ષલવ ઓઈલ (જેત ૂનનુાં િેલ), મધ અને સાથે કોઈ વખિે ખીર અને મીઠી
નારાં ગી અથવા દ્રાિ િથા ભજે
ાં ૂ લા ઘઉંની કાફી; તનમક અને મસાલામાત્ર બાંધ
હિા. જે મકાનમાાં હુાં સ ૂિો હિો િે જ મકાનમાાં પણ અંદરના ોાગમાાં
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લુટાવનની પથારી હિી. પથારીમાાં બધાને બે કામળા રહેિા, એક
પાથરવાનો અને એક ઓઢવાનો; અને લાકડાનો િફ્રકયો. એક અઠવાફ્રડ્ુાં
ગ્ુ.ાં લુટાવનના શરીરમાાં િેજ આવ્ુ.ાં દમ ઓછો થયો. ખાાંસી પણ ઓછી
થઈ, પણ રાિના દમ અને ખાાંસી બ્ન ે ઊપડે. મને િમાકુ તવશે શક ગયો. મેં
િેને પ ૂછ્ુ.ાં લુટાવને કહ્ુાં : 'હુાં નથી પીિો. ' એક બે ફ્રદવસ ગયા, હજુ ફેર ન
પડયો એટલે લુટાવનને છૂપી રીિે િપાસવાનો મેં તનિય કયો. બધા ોોંય
પર સ ૂએ, સપાણફ્રદનો ોય િો ખરો જ. િેથી તમ. કેલનબેકે મને વીજળીની
ચોરબિી આપી હિી અને પોિે પણ એ રાખિા. એ મશાલ પાસે રાખીને હુાં
સ ૂિો. એક રાિે પથારીમાાં પડયાાં પડયાાં જાગવાનો મેં તનિય કયો.
દરવાજાની પાસે બહાર ઓસરીમાાં મારી પથારી હિી, અને દરવાજાની અંદર
પડખે જ લુટાવનની હિી. લુટાવને મધરાિે ખાાંસી ખાધી. દીવાસળી
સળગાવી બીડી શરૂ કરી. એટલે ધીમેથી હુાં િેની પથારી પાસે ઊોો અને
પેલી બિીની ચાાંપ દાબી. લુટાવન ગોરાયો, સમજી ગયો, બીડી બાંધ કરી
બેઠો થયો અને મારા પગ ઝાલ્યા. 'મૈંને બડા ગુના ફ્રકયા. અબ મૈં કોી
િમાકુ નહીં પીઊંગા. આપકો મૈંને ધોખા ફ્રદયા. મુઝકો આપ માફ કરે .' એમ
કહેિાાં કહેિાાં લુટાવન ગળગળો થયો. મેં આશ્વાસન આપ્્ુાં અને કહ્ુાં કે બીડી
નહીં પીવામાાં િેનો સ્વાથણ હિો. મારી ગણિરી પ્રમાણે ખાાંસી મટવી જ
જોઈિી હિી િે ન મટી િેથી મને શક ગયો. લુટાવનની બીડી ગઈ અને
િેની સાથે બે કે ત્રણ ફ્રદવસમાાં દમ અને ખાાંસી મોળાાં પડયાાં, અને એક
માસની અંદર બ્ન ે બાંધ થયાાં. લુટાવનમાાં ખ ૂબ િેજ આવ્ુ,ાં અને િેણે
તવદાયગીરી માગી.
સ્ટેશનમાસ્િરના દીકરાને

–

બે વષણનો હશે - ટાઈફૉઈડ િાવ હિો. િેને

પણ મારા ઉપચારોની ખબર હિી જ. મારી સલાહ માગી. એ બાળકને મેં
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પહેલે ફ્રદવસે િો કાાંઈ જ ખાવાનુાં ન આપ્્ુ.ાં અને બીજે ફ્રદવસથી અડધુાં કેળુાં
–

ખ ૂબ છાંદેલ,ુાં િેમાાં એક ચમચી ઑક્ષલવ ઑઈલ અને થોડાાં લીંબુનાાં ટીપાાં; એ

તસવાય બીજે બધો ખોરાક બાંધ. એ બચચાને પેટે રાત્રે માટીના પાટા બાાંધ્યા.
એને પણ આરામ થઈ ગયો. એમ હોઈ શકે કે દાતિરોનુાં તનદાન ખોટુાં હતુાં
અને એ િાવ ટાઈફૉઈડ ન હિો.
આવા િો ઘણાયે અખિરા મેં ફામણમાાં કરે લા. એકેમાાં તનટફળિા થઈ એવુાં
સ્મરણ નથી. પણ આજે એ જ ઉપચારો કરવાની મારી ફ્રહિંમિ ન ચાલે,
ટાઈફૉઈડ થયેલા દરદીને ઑક્ષલવ ઑઈલ અને કેળુાં આપિાાં િો મને ધ્રુજારી
જ છૂટે. ૧૯૧૮માાં ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં મને મરડો થયો િેનો જ ઉપાય હુાં નહોિો કરી
શકયો. અને આજ લગી મને ખબર નથી કે , જે ઉપચારો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં
સફળ થિા હિા િે જ ઉપચારો એટલે અંશે અહીં સફળ નથી થિા િેમાાં
મારા આત્મતવશ્વાસની ડ્ ૂનિા હશે કે અહીંના વાિાવરણને િે ઉપચારો પ ૂરા
અનુકૂળ નહીં હોય, એ હશે. એટલુાં જ હુાં જાણુાં છાં કે આવા ઘરગથ્થુ
ઉપચારોથી અને ટૉલ્સટૉય ફામણમાાં દાખલ કરે લ સાદાઈથી કોમના કાંઈ નહીં
િોયે બેત્રણ લાખ રૂતપયા બચી ગયા, રહેનારાઓમાાં કૌટુાંક્ષબક ોાવના ઉત્પ્ન 
થઈ, સત્યાગ્રહીઓને શુદ્ધ આશ્રયસ્થાન મળ્્ુ,ાં અપ્રમાક્ષણકિા અને દાં ોને
અવકાશ ન રહ્યો; મગ અને કાાંકરી નોખાાં પડી ગયાાં.
ઉપરના ફ્રકસ્સાઓમાાં આવી ગયેલ ખોરાકના અખિરા આરોગ્યની દૃષ્ટટએ
થયેલા. પણ આ ફામણની અંદર જ મેં મારી ઉપર એક અત્યાંિ અગત્યનો
અખિરો કયો. િે કેવળ આધ્યાજત્મક દૃષ્ટટએ થયેલો.
તનરાતમષ ોોજન કરનાર િરીકે દૂધ લેવાનો અતધકાર આપણને કેટલો છે
અથવા નથી, િેનો તવચાર િો મેં ખ ૂબ કરે લો, િે તવશે ખ ૂબ વાાંચેલ ુાં પણ. પણ
ફામણમાાં રહેિી વખિે મારા હાથમાાં કાાંઈ પુસ્િક અથવા િો છાપુાં આવેલ ુાં િેમાાં
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મેં જો્ુાં કે કલકિામાાં ગાય-ોેંસોને તનચોવીને િેન ુાં દૂધ કાઢવામાાં આવે છે .
એ લખાણમાાં ફૂાંકવાની ઘાિકી અને ોયાનક ફ્રક્રયાનુાં પણ વણણન હત.ુાં એક
સમયે તમ. કૅલનબૅકની સાથે દૂધ લેવાની આવશ્યકિા તવશે ચચાણ ચલાવી
રહ્યો હિો િેને અંગે આ ફ્રક્રયાની વાિ પણ મેં કરી. દૂધના ત્યાગના બીજા
કેટલાક આધ્યાજત્મક ફાયદાઓ પણ મેં વણણવયા, અને દૂધનો ત્યાગ થઈ શકે
િો સારાંુ એમ પણ મેં કહ્ુ.ાં તમ. કૅલનબૅક અતિશય સાહતસક હોવાથી દૂધ
છોડવાનો અખિરો કરવા િરિ િૈયાર થઈ ગયા. િેમને મારી કરે લી વાિ
બહુ પસાંદ પડી. અને િે જ ફ્રદવસે અમે બ્ન ેએ દૂધ છોડ્ુ,ાં અને છે વટે અમે
બ્ન ે જણા કેવળ સ ૂકાાં અને લીલાાં ફળની ઉપર આવીને ઊોા. રાાંધેલો ખોરાક
પણ બાંધ કયો. એ અખિરાનો અંિ શો આવયો એનો ઈતિહાસ આપવાનુાં આ
સ્થળ નથી, પણ એટલુાં િો કહી જાઉં કે કેવળ ફળાહાર ઉપર જ હુાં પાાંચ વષણ
સુધી રહ્યો િેથી મેં નથી અનુોવી નબળાઈ કે નથી અનુોવયો કોઈ પણ
જાિનો વયાતધ. વળી એ દરમ્યાન મારામાાં શારીફ્રરક કામ કરવાની સાંપ ૂણણ
શસ્તિ હિી, િે એટલે સુધી કે હુાં એક ફ્રદવસની અંદર પગે ચાલીને પપ
માઈલની મુસાફરી કરી શકયો હિો

–

૪૦ માઈલની મુસાફરી સહેજ વાિ

હિી. એ અખિરાનાાં આધ્યાજત્મક પફ્રરણામ ઘણાાં સુદર
ાં
આવયાાં હિાાં એવો
મને દૃઢ તવશ્વાસ છે . એ અખિરાનો થોડે અંશે ત્યાગ કરવો પડયો એનુાં મને
હાંમેશાાં દુ:ખ રહ્ુાં છે , અને જે હુાં રાજપ્રકરણી વયવસાયોમાાં જેટલે દરજજે
ગથ
ાં ૂ ાયેલો પડયો છાં િેમાાંથી મુતિ થઈ શકુાં િો ફરીથી આટલી ઉંમરે અને
શરીરને જોખમે આધ્યાજત્મક પફ્રરણામ િપાસવાની ખાિર આજે પણ એ
અખિરો હુાં કરી જોઉં. દાતિરો અને વેદોમાાં આધ્યાજત્મક દૃષ્ટટનો અોાવ એ
પણ મારા માગણમાાં અમને તવઘ્નેનકિાણ થઈ પડેલ છે .
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પણ હવે આ મધુર અને અગત્યનાાં સ્મરણોની સમાપ્પ્િ થવી જોઈએ.
આવા સખિ પ્રયોગો આત્મશુદ્ધદ્ધની લડિને અંગે જ થઈ શકે. છે વટના ્ુદ્ધને
સારુ ટૉલ્સ્ટૉય ફામણ એ આધ્યાજત્મક શુદ્ધદ્ધનુાં અને િપિયાણન ુાં સ્થાન નીવડ્ુાં
જો આવુાં સ્થાન ન મળ્્ુાં હોિ અથવા ન મેળવ્ુાં હોિ િો આઠ વરસ સુધી
લડિ ચાલી શકિ કે નહીં, વધારે પૈસા મળી શકિ કે નહીં, અને છે વટે જે
હજારો માણસોએ લડિમાાં ોાગ લીધો એ એ ોાગ લેિ કે નહીં એ તવશે મને
સાંપ ૂણણ શાંકા છે . ટૉલ્સટૉય ફામણની નોબિ વગાડવાનો તનયમ રાખ્યો જ
નહોિો. એમ છિાાં જે વસ્ત ુ દયાને પાત્ર ન હિી િે વસ્ત ુએ લોકોના
દયાોાવને જાગ્રિ કયો, પોિે જે વસ્ત ુ કરવાને િૈયાર નથી અને જેને પોિે
દુુઃખ માને છે િે વસ્ત ુ ફામણવાસીઓ કરી રહ્યા છે એમ લોકોએ માડ્ુ.ાં આ
િેઓનો તવશ્વાસ એ ૧૯૧૩ની સાલમાાં જે મોટા પાયા પર ફરી લડાઈ શરૂ થઈ
િેને સારુ ોારે મ ૂડીરૂપ થઈ પડયો. એવી મ ૂડીના વળિરનો ફ્રહસાબ નથી
થઈ શકિો. વળિર કયારે મળે છે િે પણ કોઈ કહી જ ન શકે. પણ મળે જ
છે એને તવશે મને િો શાંકા નથી જ અને કોઈ શાંકા ન કરે .
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૧૨. ગોખલેનો પ્રવાસ
આમ ટૉલ્સટૉય ફામમ
ણ ાાં સત્યાગ્રહીઓ પોિાનુાં જીવન ગાળી રહ્યા હિા,
અને પોિાને નસીબે જે કાાંઈ તનમાણ્ ુાં હોય િેને માટે િૈયાર થઈ રહ્યા હિા.
કયારે લડિ પ ૂરી થશે િેની િેઓને ખબર ન હિી, ન િેની ક્ષચિંિા હિી.
િેઓની પ્રતિિા એક જ હિી. કાળા કાયદાને વશ ન થવુાં અને િેમ કરિાાં જે
કાાંઈ દુ:ખ પડે િે સહન કરવુ,ાં લડવૈયાને સારુ લડવુાં એ જ જીિ છે , કારણ કે
િેમાાં જ િે સુખ માને છે , અને લડવાનુાં પોિાને હાથ હોવાથી હારજીિનો
આધાર અને સુખદુ:ખનો આધાર પોિાની ઉપર રહે છે . અથવા િો દુ:ખ
અને પરાજય જેવી વસ્ત ુ િેના શબ્દકોશમાાં હોિી નથી. ગીિાના શબ્દોમાાં
કહીએ િો િેને સુખદુુઃખ, હારજીિ સમાન છે .
છૂટાછવાયા સત્યાગ્રહી કેદમાાં જિા હિા. એવો પ્રસાંગ ન આવિો હોય
ત્યારે ફામણની બાહ્ય પ્રવ ૃતિ જોઈને કોઈ એમ માને નહીં કે અહીં સત્યાગ્રહીઓ
રહેિા હશે, અથવા િેઓ લડાઈની િૈયારી કરી રહ્યા હશે. િે છિાાં કોઈ
નાસ્સ્િક આવી ચડે ત્યારે તમત્ર હોય િો અમારી ઉપર દયા આણે અને
ટીકાકાર હોય િો અમને તનિંદે. 'આળસ ચડ્ુાં છે િેથી અને જગલમાાં
ાં
પડયાાં
પડયાાં રોટલો ખાઓ છો, જેલથી હારી ગયા છો, િેથી સુદર
ાં
ફળવાડીમાાં વસી
તનયતમિ જીવન ગાળી શહેરની જજાળમાાં
ાં
થી છૂટી ોોગ ોોગવી રહ્યા છો.'
આવા ટીકાકારને કેમ કરી સમજાવાય કે સત્યાગ્રહી અયોગ્ય રીિે નીતિનો
ોાંગ કરી જેલમાાં જઈ શકિો જ નથી. એને કોણ સમજાવે કે સત્યાગ્રહીની
શાાંતિમાાં, િેના સાંયમમાાં લડાઈની િૈયારી છે . એને કોણ સમજાવે કે
સત્યાગ્રહીએ મનુટયસહાયનો તવચાર સુધ્ધાાં છોડી કેવળ ઈશ્વરનો જ આશરો
લીધેલો હોય છે . પફ્રરણામ પણ એવુાં આવ્ુાં કે કોઈએ નહોિા ધાયાણ એવા
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સાંજોગો આવી ચડયા અથવા ઈશ્વરે મોકલ્યા. નહોિી ધારી એવી મદદ પણ
આવી પડી. અને અણધાયે કસોટી આવી અને છે વટે દુતનયા સમજી શકે
એવો બાહ્ય તવજય પણ થયો.
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આવીને ફ્રહિંદીઓની સ્સ્થતિનો અભ્યાસ કરવા હુાં
ગોખલેને અને બીજા નેિાઓને વીનવી રહ્યો હિો. પણ કોઈ આવશે કે નહીં
એ તવશે મને સાંપ ૂણણ શાંકા હિી. તમ. ફ્રરચ કોઈ પણ નેિાને મોકલવાની
કોતશશ કરી રહ્યા હિા. પણ જ્યારે લડાઈ છે ક માંદ પડી ગઈ હોય િેવે સમયે
આવવાની ફ્રહિંમિ કોણ કરે ? સન ૧૯૧૧ની સાલમાાં ગોખલે તવલાયિમાાં હિા.
િેમણે દક્ષિણ આફ્રિકાની લડિનો અભ્યાસ િો કરે લો જ હિો. વડી
ધારાસોાઓમાાં ચચાણઓ પણ કરી હિી, અને ક્ષગરમીફ્રટયાઓને નાિાલ
મોકલવાનુાં બાંધ કરવાનો ઠરાવ પણ ધારાસોામાાં લાવયા હિા , જે પાર થયો
હિો. િેમની સાથે મારો પત્રવયવહાર ચાલુ જ હિો. ફ્રહિંદી વજીરની સાથે
િેઓ મસલિો પણ ચલાવી રહ્યા હિા, અને દક્ષિણ આફ્રિકા આવી આખા
પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરવાની વાિ ફ્રહિંદી વજીરને જણાવી હિી. વજીરે િેમનો િે
ઈરાદો પસાંદ કયો હિો. ગોખલેએ છ અઠવાફ્રડયાાંના પ્રવાસની યોજના
ગોઠવવા મને લખી મોકલ્્ુાં અને દક્ષિણ આફ્રિકા છોડવાની છે લ્ લામાાં છે લ્લી
િારીખ પણ મોકલી. અમારી ખુશાલીનો િો પાર જ ન રહ્યો. કોઈ પણ
નેિાએ હજી સુધી દક્ષિણ આફ્રિકાની મુસાફરી કરી નહોિી. દક્ષિણ આફ્રિકાની
િો શુાં પણ ફ્રહિંદુસ્િાનની બહારના એક પણ સાંસ્થાનની મુલાકાિ ત્યાાં વસિા
ફ્રહિંદીઓની સ્સ્થતિ િપાસવાના હેત ુથી કરી ન હિી. એટલે અમે બધા ગોખલે
જેવા મહાન નેિાની મુલાકાિનુાં મહત્ત્વ સમજી શકયા. બાદશાહને પણ કોઈ
ફ્રદવસ માન ન અપા્ુાં હોય એવા પ્રકારનુાં માન ગોખલેને આપવુાં એવો
તનિય કરવામાાં આવયો. દક્ષિણ આફ્રિકાનાાં મુખ્ય શહેરોમાાં િેમને લઈ જવા
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એવો ઠરાવ થયો. સત્યાગ્રહીઓ અને બીજા ફ્રહિંદીઓ સ્વાગિની િૈયારીઓમાાં
ખુશીથી જોડાયા. આ સ્વાગિમાાં ગોરાઓને જોડાવાનુાં પણ તનમાંત્રણ કરવામાાં
આવ્ુાં અને લગોગ બધી જગ્યાએ િેઓ જેડાયા. જ્યાાં જ્યાાં જાહેર સોાઓ
થાય ત્યાાં ત્યાાં િે જગ્યાના મેયર જે કબ ૂલ કરે િો ઘણે ોાગે િેને જ
પ્રમુખસ્થાન આપવુાં એ પણ ઠરાવ થયો અને જ્યાાં જ્યાાં ટાઉનહૉલનો
ઉપયોગ મળી શકે ત્યાાં ટાઉનહૉલમાાં જ સોા ોરવી એમ તનિય થયો.
મુખ્ય સ્ટેશનો પણ રે લવે ખાિાની રજા લઈ શણગારવાનુાં કાયણ અમે માથે
લીધુ.ાં અને ઘણાાંખરાાં સ્ટેશનોની ઉપર શણગાર કરવાની પરવાનગી પણ
મળી. સામાડય રીિે આવી પરવાનગી આપવામાાં નથી આવિી. પણ
સ્વાગિની અમારી ોારે િૈયારીઓની અસર સિાવાળાઓ ઉપર થઈ અને
િેમાાં જેટલી સહાનુભ ૂતિ આપી શકાય િેટલી િેઓએ આપી. દાખલા િરીકે ,
જોહાતનસબગમ
ણ ાાં જ િેના રે લવેસ્ટેશન ઉપર શણગાર કરવાને સારુ અમે
લગોગ ૧૫ ફ્રદવસ લીધા હશે. કેમ કે ત્યાાં એક સુદર
ાં
ચીિરે લો દરવાજે
બનાવયો હિો.
દક્ષિણ આફ્રિકા શુાં છે િેનો અનુોવ ગોખલેને તવલાયિમાાં જ મળ્યો.
દક્ષિણ

આફ્રિકાની

સરકારને

ફ્રહિંદી

વજીરે

ગોખલેનો

દરજ્જો, િેમનુાં

સામ્રાજ્યમાાં સ્થાન ઇત્યાફ્રદ જણાવી મ ૂકયાાં હિાાં, પણ સ્ટીમર કાંપનીની
ફ્રટફ્રકટોનુાં અથવા િો કેક્ષબનની સગવડ કરવાનુાં કોઈને કેમ સ ૂઝી શકે ?
ગોખલેની િક્ષબયિ નાજુક િો રહે જ એટલે િેમાાં સારી કૅક્ષબન જોઈએ,
એકાાંિ જોઈએ. એવી કૅક્ષબન જ નથી એવો રોકડો જવાબ મળ્યો

!

મને

બરાબર યાદ નથી કે ગોખલેએ પોિે કે િેમના કોઈ તમત્રે ઇષ્ડડયા ઓફ્રફસમાાં
ખબર આપી. કાંપનીના ફ્રડરે તટરને ઈષ્ડડયા ઓફ્રફસ િરફથી કાગળ ગયો અને
નહોિી ત્યાાં ગોખલેને સારુ સારામાાં સારી કૅક્ષબન િૈયાર થઈ ! આ પ્રારાં ક્ષોક
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કડવાશનુાં પફ્રરણામ મીઠુાં આવ્ુ.ાં સ્ટીમરના કૅપ્ટન ઉપર પણ ગોખલેન ુાં સુદર
ાં
સ્વાગિ કરવાની ોલામણ થઈ હિી. િેથી ગોખલેના આ મુસાફરીના
ફ્રદવસો આનાંદમાાં અને શાાંતિમાાં ગયા. ગોખલે જેટલા ગાંોીર હિા િેટલા જ
આનાંદી અને તવનોદી હિા. િેઓ સ્ટીમરની રમિોગમિોમાાં સારી પેઠે ોાગ
લેિા અને સ્ટીમરના મુસાફરોમાાં ખ ૂબ લોકતપ્રય થઈ પડયા હિા. ્ુતનયન
સરકારે ગોખલેને િેમના પરોણા થવાનુાં અને સરકાર િરફથી રે લવેન ુાં સ્ટેટ
સલ ૂન સ્વીકારવાનુાં કહેણ મોકલ્્ુાં હત.ુાં સલ ૂનનો અને તપ્રટોફ્રરયામાાં સરકારી
પરોણાગિના સ્વીકારનો તનિય મારી સાથે મસલિ કયાણ પછી િેમણે
કયો. ઊિરવાનુાં બાંદર કેપટાઉન હતુ.ાં ગોખલેની િક્ષબયિ હુાં ધારિો હિો
િેના કરિાાં અતિશય નાજુક હિી. િેમનાથી અમુક ખોરાક જ લઈ શકાિો
હિો, અને ઘણો પફ્રરશ્રમ વેઠી શકે એવી પણ િક્ષબયિ નહોિી. ઘડેલો
કાયક્ર
ણ મ િેમને સારુ અસહ્ય હિો. બની શકે િેટલા ફેરફાર િો કયાણ જ. જો
ફેરફાર ન જ થઈ શકે િો િક્ષબયિને જોખમે પણ આખો કાયક્ર
ણ મ રાખવા
િેઓ િૈયાર થયા. િેમને પ ૂછયા તવના કફ્રઠન કાયણક્રમ ઘડી નાખવામાાં મેં
કરે લી મ ૂખિ
ણ ાનો મને બહુ પિાિાપ થયો. કેટલાક ફેરફારો િો કયાણ, પણ
ઘણુાં િો જેમનુાં િેમ કાયમ રાખવુાં પડ્ુ.ાં ગોખલેને અત્યાંિ એકાાંિ આપવાની
આવશ્યકિા હિી એ હુાં નહોિો સમજી શકયો. એ એકાાંિ આપવામાાં મને
વધારે માાં વધારે મુસીબિ પડેલી; પણ મારે નમ્રિાપ ૂવક
ણ એટલુાં િો સત્યની
ખાિર કહેવ ુાં પડશે કે , મને માાંદાની અને વડીલોની સારવાર કરવાનો
અભ્યાસ અને શોખ હોવાથી મારી મ ૂખણિા જાણ્યા પછી એટલે સુધી સુધારા
કરી શકયો કે િેમને પુટકળ એકાાંિ અને શાાંતિ આપી શકયો હિો. આખી
મુસાફરીમાાં િેમના માંત્રીનુાં કામ િો મેં જ ક્ુું હત.ુાં સ્વયાંસેવકો એવા હિા કે
જે કાળી રાિે પણ જવાબ આપી શકે. એટલે સેવકોને અોાવે િેમને દુુઃખ કે
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અગવડ વેઠવાાં પડયાાં હોય એવો મને ખ્યાલ નથી. કૅલનબૅક પણ એ
સ્વયાંસેવકોમાાંના એક હિા.
કેપટાઉનમાાં સારામાાં સારી સોા થવી જોઈએ એ િો સ્પટટ હત.ુાં શ્રાઈનર
કુટુાંબ તવશે હુાં પ્રથમ ખાંડમાાં લખી ચ ૂકયો છાં. િેમાાંના મુખ્ય ડબલ્્ુ પી.
શ્રાઈનરને પ્રમુખપદ લેવાની તવનાંિી કરી િે િેઓએ સ્વીકારી. તવશાળ સોા
થઈ. મોટી સાંખ્યામાાં ફ્રહિંદીઓ અને ગોરાઓ આવયા. તમ. શ્રાઈનરે મધુર
શબ્દોમાાં ગોખલેન ુાં સ્વાગિ ક્ુું, અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓ પ્રત્યે
પોિાની ફ્રદલસોજી જાહેર કરી. ગોખલેન ુાં ોાષણ ટાંૂકુાં, પકવ, તવચારોથી ોરે લ,ુાં
દૃઢ િેમ જ તવનયી હતુ.ાં િેથી ફ્રહિંદીઓ રાજી થયા અને ગોખલેએ ગોરાઓના
મનનુાં હરણ ક્ુ.ું એટલે એમ કહી શકાય કે ગોખલેએ જે ફ્રદવસે દક્ષિણ
આફ્રિકાની ભ ૂતમમાાં પ્રવેશ કયો િે જ ફ્રદવસે િેના પચરાં ગી લોકોના હૃદયમાાં
પ્રવેશ કયો. કેપટાઉનથી જોહાતનસબગણ જવાનુાં હત.ુાં બે ફ્રદવસની રે લવેની
મુસાફરી હિી. લડાઈનુાં કુરુિેત્ર ટ્રાડસવાલ હત ુાં કેપટાઉનથી આવિાાં
ટ્રાડસવાલનુાં સરહદી મોટુાં સ્ટેશન તલાકસણડોપણ આવતુ.ાં ત્યાાં ફ્રહિંદીઓની વસ્િી
પણ સારા પ્રમાણમાાં હિી. િેથી તલાકસણડોપણમાાં િેમ જ જોહાતનસબગણ
પહોંચિા પહેલાાં આવિાાં એવાાં જ બીજાાં શહેરમાાં રોકાવાનુાં અને સોામાાં
હાજર થવાનુાં હતુ,ાં િેથી તલાકસણડોપણથી સ્પેતશયલ ટ્રેન કરવામાાં આવી હિી.
બ્ન ે જગ્યાએ િે િે ગામના મેયર પ્રમુખ હિા. અને એકે જગ્યાને એક
કલાકથી વધારે સમય આપવામાાં નહોિો આવયો. જેહાતનસબગણ ટ્રેન ઠીક
વખિસર પહોંચી, એક તમતનટનો પણ ફરક નહોિો પડયો. સ્ટેશન ઉપર
ખાસ ગાલીચા વગેરે ક્ષબછાવયા હિા. એક માાંચડો પણ બનાવવામાાં આવયો
હિો. જોહાતનસબગણના મેયર અને બીજા ગોરાઓ હાજર હિા. િેમણે
ગોખલેને જોહાતનસબગણના તનવાસ દરમ્યાન પોિાની મોટર વાપરવા આપી.
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ગોખલેને માનપત્ર સ્ટેશન ઉપર જ આપવામાાં આવ્ુાં હત.ુાં દરે ક સ્થળે
માનપત્ર િો હિાાં જ. જોહાતનસબગણન ુાં માનપત્ર દક્ષિણ આફ્રિકાના લાકડા
ઉપર જડેલી જોહાતનસબગન
ણ ી ખાણમાાંથી નીકળે લા સોનાની હૃદયના
આકારની િકિી ઉપર કોિરવામાાં આવ્ુાં હત,ુાં લાકડાની ઉપર ફ્રહિંદુસ્િાનના
કેટલાક દે ખાવોનુાં સુદ
ાં ર કોિરકામ હત.ુાં ગોખલેની બધાની સાથે ઓળખાણ
કરવી, માનપત્ર વાંચાવુાં અને િેનો જવાબ અને બીજાાં માનપત્ર લેવાાં, એ
બધી ફ્રક્રયા વીસ તમતનટની અંદર ઉકેલવામાાં આવી હિી. માનપત્ર વાાંચિાાં
ૂ ુ ાં હત.ુાં ગોખલેનો જવાબ
પાાંચ તમતનટથી વધારે નહીં ગઈ હોય એટલુાં િે ટાંક
પાાંચ તમતનટથી વધારે નહીં જ હોય. સ્વયાંસેવકોનો બાંદોબસ્િ એટલો બધો
સુદ
ાં ર હિો કે પ્લૅટફૉમણ ઉપર ધારે લા માણસો કરિાાં વધારે નહોિા આવયા.
ઘોંઘાટ મુદ્દલ નહોિો. બહાર લોકોની ઠઠ હિી. છિાાં કોઈને આવજા કરવામાાં
કશી મુશ્કેલી આવી નહીં.
િેમનુાં રહેવાનુાં તમ. કૅલનબૅકની જોહાતનસબગણથી પાાંચ માઈલ પર એક
ટેકરી ઉપર આવેલી સુદ
ાં ર બાંગલીમાાં હત.ુાં ત્યાાંનો દે ખાવ એટલો બધો ોવય
હિો, ત્યાાંની શાાંતિ એટલી આનાંદદાયક હિી અને બાંગલી સાદી છિાાં એટલી
બધી કળાથી ોરે લી હિી કે ગોખલેને િે અતિશય ગમી ગઈ હિી. બધાાંને
મળવાનુાં શહેરમાાં રાખ્્ુાં હતુ.ાં અને િેને સારુ ખાસ ઑફ્રફસ ોાડે રાખવામાાં
આવી હિી. િેમાાં એક ઓરડી િેમને ખાસ આરામ લેવાને સારુ, બીજી
મુલાકાિને સારુ અને ત્રીજે એક ઓરડો મળવા આવનારાઓને સારુ,
જોહાતનસબગણના કેટલાક નામાાંફ્રકિ ગૃહસ્થોની ખાનગી મુલાકાિને સારુ પણ
ગોખલેને લઈ જવામાાં આવયા હિા. આગેવાન ગોરાઓની પણ એક ખાનગી
સોા કરી હિી, જેથી િેમના દૃષ્ટટક્ષબિંદુને ગોખલેને પ ૂરો ખ્યાલ આવી શકે.
તસવાય જોહાતનસબગણમાાં િેમના માનમાાં એક મોટુાં ખાણુાં પણ આપવામાાં
www.mkgandhi.org

Page 323

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

આવ્ુાં હતુ.ાં ૪૦૦ માણસોને તનમાંત્રણ હતુ.ાં િેમાાં લગોગ ૧પ૦ ગોરાઓ હશે.
ફ્રહિંદીઓ ફ્રટફ્રકટથી જ આવી શકિા હિા ; િેની ફ્રકિંમિ એક ગીની રાખવામાાં
આવી હિી. િે ફ્રટફ્રકટમાાંથી એ ખાણાનુાં ખચણ નીકળ્્ુ.ાં ખાણુાં કેવળ તનરાતમષ
અને મદ્યપાનરફ્રહિ હતુ.ાં રસોઈ પણ કેવળ સ્વયાંસેવકોએ જ બનાવી હિી.
આ વસ્તુનો ક્ષચિાર અહીં આપવો મુશ્કેલ છે . દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આપણા લોકો
ફ્રહિંદુ, મુસલમાન છૂિઅછૂિને જાણિા નથી, સાથે બેસીને ખાય છે . તનરાતમષઆહારી ફ્રહિંદીઓ પોિાનુાં તનરાતમષ-આહારીપણુાં જાળવે છે . ફ્રહિંદીઓમાાં કેટલાક
ક્ષિસ્િીઓ પણ હિા. િેઓની સાથે પણ મારો િો બીજાઓ જેટલો જ ગાઢ
પફ્રરચય હિો. િેઓ ઘણાખરા ક્ષગરમીફ્રટયા માબાપની પ્રજામાાંથી હોય છે .
અને િેઓમાાંના ઘણા હોટલોમાાં રસોઈનુાં અને પીરસવાનુાં કામ કરે છે . આ
લોકોની મદદથી આટલા માણસની રસોઈને પહોંચી વળા્ુ.ાં પાંદરે ક
વાનીઓવાળુાં ોોજન હશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓને સારુ આ િદ્દન નવો
અને અજાયબીોરે લો અનુોવ હિો. આટલા બધા ફ્રહિંદીઓની સાથે એક
પાંસ્તિએ ખાવા બેસવુ,ાં તનરાતમષ ોોજન કરવુાં અને મદ્યપાન તવના ચલાવવુાં
–

ત્રણે અનુોવો િેમાાંના ઘણાને સારુ નવા; બે િો બધાને સારુ નવા.
આ મેળાવડા આગળ દક્ષિણ આફ્રિકામાાંન ુાં ગોખલેન ુાં મોટામાાં મોટુાં અને

મહત્ત્વનુાં ોાષણ થ્ુ.ાં ગોખલે બરાબર ૪૫ તમતનટ બોલ્યા. એ ોાષણની
િૈયારીને સારુ િેમણે અમારી પુટકળ હાજરી લીધી હિી. સ્થાતનક માણસોના
દૃષ્ટટક્ષબિંદુની અવગણના ન થાય અને િેને મળી શકાય એટલે દરજ્જે મળવુ,ાં
એ એમનો જજિંદગીોરનો તનિય જણાવયો, અને િેથી મારી દૃષ્ટટએ હુાં િેમની
પાસેથી બોલાવવા શુાં ઇચછાં િે માગે. એ મારે ઘડીને આપવુાં જોઈએ અને
િેની સાથે એ શરિ કે , િેમાાંન ુાં એક પણ વાક્ય અથવા તવચારનો ઉપયોગ
ૂ ુ ાં, છિાાં કોઈ
િેઓ ન કરે િો મારે દુુઃખ ન માનવુ,ાં ન લાાંબ ુ ક્ુું પાલવે, ન ટાંક
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પણ અગત્યની હકીકિ ન રહી જાય. એ બધી શરિોનુાં પાલન કરીને એમને
સારુ મારે ટાાંચણ બનાવવાાં પડિાાં હિાાં. મારી ોાષાનો િો એમણે મુદ્દલ
ઉપયોગ ન કયો એમ કહી નાખુ.ાં અંગ્રેજી ોાષામાાં પારાં ગિ થયેલ ગોખલે
મારી ોાષાનો ક્યાાંયે ઉપયોગ કરે એવી આશા હુાં રાખુયે
ાં શેનો? મારા
તવચારોનો િેમણે ઉપયોગ કયો એમ પણ હુાં ન કહી શકુાં. પણ મારા
તવચારોનુાં ઉપયોગીપણુાં િેમણે સ્વીકા્ુ,ું િેથી મેં મનને મનાવી લીધેલ ુાં કે
તવચારોનો કોઈ પણ પ્રકારે િેમણે ઉપયોગ કયો હશે. પણ િેમની
તવચારશ્રેણી એવી હિી કે , િેમાાં કઈ જગ્યાએ આપણા તવચારને સ્થાન આપ્્ુાં
છે અથવા આપ્્ુાં છે કે નહીં િેની આપણને િો ખબર ન જ પડે. ગોખલેનાાં
બધાાંયે ોાષણ વખિે હુાં

,

હાજર હિો, પણ મને એવો પ્રસાંગ યાદ નથી કે

જ્યારે મેં એમ ઇચછ્ુાં હોય કે અમુક તવચાર અથવા અમુક તવશેષણ િેમણે
ન વાપ્ુું હોિ િો સારાંુ . િેમના તવચારની સ્પટટિા, દૃઢિા તવનય ઇત્યાફ્રદ
િેમના અત્યાંિ પફ્રરશ્રમને અને સત્યપરાયણિાને આોારી હિાાં.
જોહાતનસબગણમાાં કેવળ ફ્રહિંદીઓની જગી
ાં
સોા પણ થવી જોઈએ જ.
માત ૃોાષાની મારફિે જ બોલવુ,ાં અથવા િો રાટટ્રોાષા ફ્રહિંદુસ્િાનીની મારફિે
જ બોલવુ,ાં એ મારો આગ્રહ પ ૂવણકાળથી જ ચાલુ છે . એ આગ્રહથી દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદીઓની સાથેનો મારો સાંબધ
ાં સરળ અને તનકટ થઈ શકયો.
એથી હુાં ઇચછિો હિો કે ફ્રહિંદીઓની પાસે ગોખલે પણ ફ્રહિંદુસ્િાની ોાષામાાં
બોલે િો સારાંુ . આ બાબિમાાં ગોખલેના તવચારો હુાં જાણિો હિો. ોાાંગીત ૂટી
ફ્રહિંદીથી િો પોિાનુાં કામ ન જ ચલાવે એટલે કાાં િો મરાઠીમાાં અથવા િો
અંગ્રેજીમાાં જ બોલે. મરાઠીમાાં બોલવુાં િેમને કૃતત્રમ લાગ્્ુાં અને િેમાાં બોલે
િોયે ગુજરાિીઓને સારુ અને ઉિર ફ્રહિંદુસ્િાનના તનવાસી શ્રોિાઓને સારુ
િેનો ફ્રહિંદુસ્િાનીમાાં િો િરજુમો કરવો જ રહ્યો. િો પછી અંગ્રેજીમાાં કાાં નહીં?
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સારે નસીબે મરાઠી બોલવાને સારુ ગોખલે સ્વીકારી શકે એવી એક તવશેષ
દલીલ મારી પાસે હિી. જોહાતનસબગણમાાં કોંકણના ઘણા મુસલમાનો વસિા
હિા. થોડા મહારાટટ્રી ફ્રહિંદુઓ િો હિા જ. એ બધાની ગોખલેન ુાં મરાઠી
સાાંોળવાની બહુ ઈચછા હિી. અને િેમને મરાઠીમાાં બોલવા વીનવવા
િેઓએ મને કહી રાખ્્ુાં હતુ.ાં મેં િેમને કહ્ુ,ાં 'િમે મરાઠીમાાં બોલશો િો એ
લોકો રાજી થશે અને િમે બોલશો િેનો ફ્રહિંદુસ્િાનીમાાં િરજુમો હુાં કરીશ.'
એટલે એ ખડખડ હસી પડયા. 'િારાંુ ફ્રહિંદુસ્િાનીનુાં િાન િો મેં ખ ૂબ જાણી
લીધુ.ાં એ ફ્રહિંદુસ્િાની િને મુબારક હજે. પણ હવે િારે મરાઠીનો િરજુમો
કરવો છે ? કહે િો ખરો કે એવડુાં મરાઠી કયાાંથી શીખ્યો?' મેં કહ્ુ,ાં 'જેમ મારા
ફ્રહિંદુસ્િાનીનુાં કહ્ુાં િેમ મારા મરાઠીનુાં સમજવુ.ાં મરાઠીનો એક અિરે હુાં બોલી
ન શકુાં, પણ તવષયનુાં મને િાન છે િે તવષય ઉપર િમે મરાઠીમાાં બોલશો
િેનો ોાવાથણ હુાં જરૂર સમજી જવાનો. લોકોની પાસે િેનો અનથણ નહીં જ કરાંુ
એ િમે જોશો. બીજા જેઓ મરાઠી સારી રીિે જાણે છે િેવા િરજુમા
કરવાવાળાને િો હુાં અવશ્ય મ ૂકી શકુાં છાં પણ એ િમે પસાંદ કરવાના નથી.
એટલે મને તનોાવી લેજો, પણ મરાઠીમાાં જ બોલજો. જેમ કોંકણીોાઈઓને
છે િમે મને પણ િમારાંુ મરાઠી ોાષણ સાાંોળવાની હોંશ છે .' 'િારો કક્કો જ
ત ુાં ખરો રાખજે. અહીં િારે પનારે પડયો છાં એટલે મારાથી થોડુાં જ છૂટી
શકાય િેમ છે ?' એમ કહી મને રીઝવયો અને ત્યાર પછી આવી સોાઓમાાં
છે ક ઝાાંઝીબાર સુધી િેઓ મરાઠીમાાં જ બોલ્યા અને હુાં િેમનો ખાસ
તનમાયેલો ોાષાાંિરકાર રહ્યો. બની શકે ત્યાાં સુધી માત ૃોાષા મારફિે જ અને
વયાકરણશુદ્ધ અંગ્રેજીના કરિાાં વયાકરણરફ્રહિ ોાાંગીત ૂટી ફ્રહિંદીમાાં બોલવુાં એ
ઈટટ છે , એ હુાં િેમને ગળે ઉિારી શકયો કે નહીં એ િો હુાં જાણિો નથી. પણ
એટલુાં જાણુાં છાં કે, દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િો કેવળ મને રીઝવવાની ખાિર િેઓ
મરાઠીમાાં બોલેલા. બોલ્યા પછી એનુાં પફ્રરણામ િેમને પણ ગમ્્ુાં એ હુાં જોઈ
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શકયો, અને જ્યાાં તસદ્ધાાંિનો પ્રશ્ન ન હોય ત્યાાં સેવકોને રીઝવવામાાં ગુણ છે
એમ ગોખલેએ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પોિાના અનેક પ્રસાંગે કરે લા વિણનથી
બિાવી દીધુાં હત.ુાં
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૧૩. ગોખલેનો પ્રવાસ (ચાલ)ુ
જોહાતનસબગથ
ણ ી અમારે તપ્રટોફ્રરયા જવાનુાં હત.ુાં તપ્રટોફ્રરયામાાં ્ુતનયન સરકાર
િરફથી તનમાંત્રણ હતુાં િે પ્રમાણે િેઓએ હોટલમાાં િેમને સારુ રોકેલી
જગ્યામાાં ઊિરવાનુાં હત.ુાં અહીં ગોખલેને ્ુતનયન સરકારના પ્રધાનમાંડળને
મળવાનુાં હતુ.ાં િેમાાં જનરલ બોથા અને જનરલ સ્મટસ પણ હિા. ઉપર
જણાવી ગયો છાં િે પ્રમાણે કાયણક્રમ એવો બનાવયો હિો કે હમેશાાં કરવાનાાં
કાયોની ખબર હુાં િેમને સવારના આપિો હિો, અથવા િો િે પ ૂછે િો
આગલી રાત્રે. પ્રધાનમાંડળને મળવાનુાં કાયણ ઘણુાં જવાબદારીનુાં હત.ુાં અમે
બ્ન ેએ તનિય કયો હિો કે મારે િેમની સાથે ન જવુ,ાં જવાની માગણી ન
કરવી. મારી હાજરી હોવાથી પ્રધાનમાંડળ અને ગોખલેની વચચે કાંઇક ને
કાંઇક અંિરપટ પડે, િેઓ પેટ ોરીને સ્થાતનક ફ્રહિંદીઓની અને ઈચછામાાં
આવે િો મારી જે ભ ૂલ માનિા હોય િે ન બિાવી શકે. િેથી ગોખલેની
જવાબદારી બેવડી થિી હિી. કાંઇક હકીકિની ભ ૂલ થાય અથવા િો નવી
હકીકિ િેઓ કહે િેનો ઉિર ગોખલેની પાસે ન હોય અથવા ફ્રહિંદીઓની
વિી કાંઇ કબ ૂલાિ આપવાની હોય િો શુાં કરવુાં એ મારી હાજરી તવના અથવા
દક્ષિણ આફ્રિકાના કોઈ પણ ફ્રહિંદી જવાબદાર નેિા હાજર ન હોય ત્યારે શુાં
કરવુાં િેનો પ્રશ્ન થઇ પડયો. પણ િેનો તનકાલ ગોખલેએ જ ત ુરિ કયો. મારે
િેમને સારુ અથથી િે ઇતિ સુધી ફ્રહિંદવાસીઓની સ્સ્થતિનુાં િારણ િૈયાર
કરવુ.ાં ફ્રહિંદીઓ ક્યાાં લગી જવાને િૈયાર હોય િે પણ લખી નાખવુ.ાં િેની
બહારનુાં કાંઇ પણ આવે િો ગોખલેએ પોિાનુાં અિાન કબ ૂલ કરી લેવ.ુાં એ
તનિય કયો અને તનિયનો સાથે જ તનતિિંિ થયા. હવે વાિ માત્ર એવુાં
િારણ િૈયાર કરવાની અને િેમણે િે વાાંચી લેવાની રહી. વાાંચવા જેટલો
www.mkgandhi.org

Page 328

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

વખિ િો મેં રાખ્યો જ ન હિો. ગમે િેટલુાં ટાંૂકુાં િારણ કરાંુ છિાાં અઢાર
વષણનો ચાર સાંસ્થાનોનો ફ્રહિંદી સ્સ્થતિનો ઈતિહાસ હુાં દસવીસ પાનાાં તવના કઈ
રીિે આપી શકુાં? વળી િારણ વાાંચયા પછી િેમને સુઝે િેવા કાંઇક સવાલો
િો હોય જ. પણ િેમની સ્મરણશસ્તિ જેટલી િીવ્ર હિી િેવી જ મહેનિ
કરવાની શસ્તિ અગાધ હિી. આખી રાતત્ર જાગ્યા અને પોલાકને અને મને
જગાડયા. એકેએક વસ્તુની સાંપ ૂણણ માફ્રહિી મેળવી અને પોિે બરાબર
સમજ્યા છે કે નહીં િેનો પડિાળો પણ મેળવી લીધો. પોિાના તવચાર મારી
પાસે કહી જાય. અંિે એમને સાંિોષ થયો. હુાં િો તનોણય હિો જ.
લગોગ બે કલાક કે િેથી ઉપરાાંિ પ્રધાનમાંડળની પાસે બેઠા અને
આવીને મને કહ્ુાં : 'િારે એક વરસની અંદર ફ્રહિંદુસ્િાન પાછાં આવવાનુાં છે .
બધી વાિનો ફેંસલો થઈ ગયો છે . કાળો કાયદો રદ થશે. ઇતમગ્રેશન
કાયદાનો રાં ગોેદ નીકળશે. ત્રણ પાઉંડનો કર રદ થશે. ' મેં કહ્ુાં : 'મને પ ૂરી
શાંકા છે . પ્રધાનમાંડળને હુાં ઓળખુાં છાં િેટલુાં િમે નથી ઓળખિા. િમારો
આશાવાદ મને તપ્રય છે , કેમ કે હુાં પોિે પણ આશાવાદી છાં, પણ અનેક
વેળાએ ડાંોાયેલો હુાં આ તવષયમાાં િમારા જેટલી આશા નથી રાખી શકિો,
પણ મને ોય નથી. િમે વચન લાવયા િેટલુાં મારે સારુ બસ છે . મારો ધમણ
માત્ર આવશ્યક હોય ત્યારે લડી લેવાનો છે ; અને લડાઈ ડયાયની છે એવુાં
તસદ્ધ કરવાનો છે . એ તસદ્ધદ્ધમાાં િમને અપાયેલ ુાં વચન અમને ઘણો ફાયદો
આપશે, અને લડવુાં જ પડશે િોયે લડવામાાં અમને બમણુાં જોર આપશે. પણ
વધારે ફ્રહિંદીઓ જેલમાાં ગયા તવના અને એક વષણમાાં હુાં ફ્રહિંદુસ્િાન આવી શકુાં
એમ મને ોાસતુાં નથી.'
એટલે િેઓ બોલ્યા

: 'હુ ાં

િને કહુાં છાં િેમાાં ફેર પડવાનો જ નથી. મને

જનરલ બોથાએ વચન આપ્્ુાં કે કાળો કાયદો રદ થશે અને ત્રણ પાઉંડનો
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કર નીકળશે. િારે બાર માસમાાં ફ્રહિંદુસ્િાન આવયે છૂટકો છે . હુાં એક પણ
બહાનુાં સાાંોળવાનો નથી. '
જોહાતનસબગણન ુાં ોાષણ તપ્રટોફ્રરયાની મુલાકાિ પછી થ્ુાં હત.ુાં
ટ્રાડસવાલથી ડરબન, મૅફ્રરત્સબગણ વગેરે જગ્યાએ ગયા. ત્યાાં પણ ઘણા
ગોરાઓના પ્રસાંગમાાં આવયા. ફ્રકિંબરલીની હીરાની ખાણ જોઈ. ફ્રકિંબરલી અને
ડરબનમાાં પણ સ્વાગિમડળે જોહાતનસબગણ જેવાાં ખાણાાં કયાું હિાાં. િેમાાં
ઘણા અંગ્રેજોએ હાજરી આપી હિી. આમ ફ્રહિંદીઓનાાં િેમ જ ગોરાઓનાાં મન
હરણ કરી ગોખલેએ દક્ષિણ આફ્રિકાનો ફ્રકનારો છોડયો. િેમની ઈચછાથી
કૅલનબૅક અને હુાં િેમને ઝાાંઝીબાર લગી વળાવવા ગયા હિા. િેમને સારુ
સ્ટીમરમાાં અનુકૂળ આવે એવા ખોરાકની સગવડ કરી હિી. રસ્િામાાં
ડેલાગોઆ બે, ઈડહામબેન, ઝાાંઝીબાર વગેરે બાંદરો પર િેમને ખ ૂબ માન
આપવામાાં આવ્ુાં હત.ુાં
સ્ટીમરમાાં અમારી વચચે વાિો કેવળ ફ્રહિંદુસ્િાનની અથવા િેમાાંથી ઉત્પ્ન 
થિા ધમણની જ થાય. દરે ક વાિમાાં િેમની કોમળ લાગણી , િેમની
સત્યપરાયણિા અને િેમનુાં સ્વદે શાક્ષોમાન ઝળકી ઊઠત.ુાં મેં જો્ુાં કે
સ્ટીમરમાાં િે રમિ રમિા િેમાાંયે રમિના કરિાાં ફ્રહિંદુસ્િાની સેવાનો ોાવ
તવશેષ હિો. િેમાાંયે સાંપ ૂણણિા િો જોઈએ જ.
સ્ટીમરમાાં અમને તનરાાંિે વાિો કરવાની ફુરસદ િો મળિી જ. િેમાાં
િેમણે મને ફ્રહિંદુસ્િાનને સારુ િૈયાર કરે લો. ફ્રહિંદુસ્િાનના દરે ક નેિાનુાં
પ ૃથકકરણ કરી બિાવ્ુાં હતુાં િે વણણનો એટલાાં આબેહબ
ૂ હિાાં કે િે િે
નેિાઓ તવશે મેં જે અનુોવ્ુાં િેમાાં ને િેમના આલેખન વચચે ોાગ્યે જ
િફાવિ મેં જોયો છે .
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દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોખલેના પ્રવાસમાાં િેમની સાથેના સાંબધ
ાં નાાં એવાાં િો
ઘણાાંયે પતવત્ર સ્મરણો છે કે જે હુાં અહીં આપી શકુાં ; પણ સત્યાગ્રહના ઈતિહાસ
સાથે િેનો સાંબધ
ાં નથી િેથી મારે અતનચછાએ પણ મારી કલમને રોકવી પડે
છે . ઝાાંઝીબારમાાં થયેલો તવયોગ અમને બાંનેને અતિશય દુ:ખદાયક હિો, પણ
દે હધારીઓના તનકટમાાં તનકટ સહવાસ પણ છે વટે બાંધ થાય જ છે એમ
સમજીને કૅલનબૅકે અને મેં સાંિોષ વાળ્યો, અને બાંનેએ આશા રાખી કે
ગોખલેની ોતવટયવાણી ફળો અને અમે બાંને એક વષણની અંદર ફ્રહિંદુસ્િાન
જઈ શકીએ. પણ એ અસાંોતવિ થ્ુ.ાં
એમ છિાાં ગોખલેની દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાિે અમને વધારે દૃઢ કયાણ,
અને જ્યારે લડિ ફરી પાછી િીવ્ર રૂપે શરૂ થઈ ત્યારે એ મુલાકાિનો મમણ
અને િેની આવશ્યકિા વધારે સમજાયાાં. જો ગોખલેનો પ્રવાસ દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં ન થયો હોિ , પ્રધાનમાંડળની મુલાકાિ િેમને ન થઈ હોિ િો
ત્રણ પાઉંડના કરને લડિનો તવષય અમે ન જ કરી શકિ. જો કાળો કાયદો
રદ થઈ સત્યાગ્રહની લડિ બાંધ થઈ હોિ િો ત્રણ પાઉંડના કરને તવશે નવો
સત્યાગ્રહ કરવો પડિ અને િે કરિાાં અથાગ દુ:ખ સહન કરવુાં પડિ, એટલુાં
જ નહીં પણ લોકો િેને સારુ તુરિ િૈયાર થઈ શકિ કે નહીં એ તવશે પણ
શાંકા િો ખરી જ. એ કર નાબ ૂદ કરાવવો એ સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદીઓની ફરજ હિી.
િે નાબ ૂદ કરવાને અંગે અરજીઓ વગેરે બધા ઈલાજ લેવાઈ ચ ૂકયા હિા.
'૯૫ની

સાલથી કર અપાયા કરિો હિો , પણ ગમે િેવ ુાં ઘોર દુ:ખ હોય િે

પણ જે લાાંબા સમય સુધી ચાલે િો લોકો િેને ટેવાઈ જાય છે , અને િેની
સામે થવાનો ધમણ િેમને સમજાવવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે , અને િેની ઘોરિા
જગિને સમજાવવી િેટલી જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે . ગોખલેને અપાયેલા
વચને સત્યાગ્રહીઓનો માગણ સરળ કરી મ ૂકયો.. કાાં િો સરકાર વચન પ્રમાણે
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િે કર કાઢી નાખે અને ન કાઢે િો એવો વચનોાંગ એ જ લડાઈનુાં સબળ
કારણ થઈ પડે. થ્ુાં પણ િેમ જ. સરકારે એક વષણની અંદર કર નાબ ૂદ ન
કયો એટલુાં જ નહીં પણ, એ કર કાઢી નહીં શકાય િેમ ચોખ્ખુાં સાંોળાવી
દીધુ.ાં
એટલે ગોખલેના પ્રવાસથી ત્રણ પાઉંડનો કર સત્યાગ્રહની મારફિે
કઢાવવામાાં અમને મદદ મળી એટલુાં જ નહીં, પણ િેમના પ્રવાસથી ગોખલે
દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રશ્નના ખાસ જાણકાર િરીકે ગણાયા. િેમના દક્ષિણ
આફ્રિકા તવશેના બોલનુાં વજન પણ વધ્્ુ,ાં અને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં રહેિા
ફ્રહિંદીઓ તવશેના અંગિ િાનને લીધે ફ્રહિંદુસ્િાને શુાં કરવુાં જોઈએ િે િેઓ
વધારે સમજી શકયા, અને ફ્રહિંદુસ્િાનને સમજાવવા પણ શસ્તિમાન થયા.
જ્યારે ફરી લડિ જાગી ત્યારે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાંથી પૈસાનો વરસાદ વરસ્યો અને
લૉડણ હાફ્રડિંગે સત્યાગ્રહીઓના િરફ લાગણી બિાવી િેઓને ઉિેજન આપ્્ુ,ાં
ફ્રહિંદુસ્િાનથી તમ. એડૂઝ અને તમ. તપયસણન દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આવયા એ બધુાં
ગોખલેના પ્રવાસ તવના ન બની શકિ. વચનોાંગ કેમ થયો અને પછી શુાં
થ્ુાં િે નવા પ્રકરણનો તવષય છે .
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૧૪. વચનભુંગ
દક્ષિણ

આફ્રિકાની

લડાઈના

સત્યાગ્રહમાાં

એટલી

બધી

સ ૂક્ષ્મિા

વાપરવામાાં આવી હિી કે પ્રચક્ષલિ નીતિની તવરુદ્ધ એક પણ પગલુાં નહોતુાં
ોરાતુ,ાં એટલુાં જ નહીં પણ અયોગ્ય રીિે સરકારને ન રાં જાડી શકાય એ વસ્ત ુ
પણ ધ્યાનમાાં રાખવામાાં આવિી હિી. જેમ કે, કાળો કાયદો કેવળ
ટ્રાડસવાલના

ફ્રહિંદીઓને

જ

લાગુ

પાડવામાાં

આવયો

હિો

િેથી

સત્યાગ્રહનીતિમાાં કેવળ ટ્રાડસવાલના ફ્રહિંદીઓને જ દાખલ કરવામાાં આવિા
હિા. નાિાલ, કેપકૉલોની ઇત્યાફ્રદથી ોરિી કરવાનો કાાંઈ પણ પ્રયત્ન
નહોિો કરવામાાં આવયો, એટલુાં જ નહીં પણ ત્યાાંથી આવેલાાં કહેણ પણ
પાછાાં વાળવામાાં આવયાાં હિાાં, અને લડાઈની મયાણદા પણ એ કાયદો રદ
કરાવવા પયુંિની જ હિી. આ વસ્તુને નહોિા ગોરાઓ સમજી શકિા,
નહોિા ફ્રહિંદીઓ સમજી શકિા. આરાં ોકાળમાાં ફ્રહિંદીઓ િરફથી એવી માગણી
થયા કરિી કે, જો લડાઈ શરૂ કયાણ પછી કાળા કાયદા તસવાયનાાં બીજાાં
ુ માાં ોેળવી શકાય િો કેમ ન ોેળવીએ?
દુુઃખોને પણ લડાઈના હેતઓ
ધીરજથી મેં સમજાવ્ુાં કે, િેમાાં સત્યનો ોાંગ થાય એવુાં છે અને જ્યાાં સત્યનો
જ આગ્રહ છે ત્યાાં સત્યના ોાંગ જેવી વાિ કેમ થઇ શકે? શુદ્ધ લડાઈમાાં િો
લડાઈ કરિાાં કરિાાં લડવૈયાનુાં બળ વધત ુાં જોવામાાં આવે િોયે િે
આરાં ોકાળે નીમેલા હેત ુ ઉપરાાંિ આગળ જઈ જ ન શકે, અને િેથી ઊલટુાં જે
ુ ે સારુ લડાઈ કરી હોય િે હેત ુનો, લડવાનુાં બળ વખિ જિાાં િીણ થાય
હેતન
છિાાં, ત્યાગ પણ ન કરી શકાય. આ બાંને તસદ્ધાાંિનો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં સાંપ ૂણણ
અમલ થયો. લડાઈના આરાં ોમાાં જે બળ ઉપર હેત ુ રચવામાાં આવયો હિો િે
બળ પાછળથી ખોટુાં નીવડ્ુાં એ આપણે જોઈ શક્યા, છિાાં મ ૂઠી જેટલા બાકી
રહેલા સત્યાગ્રહીઓ એ લડાઈને છોડી ન શક્ય. આમ ઝૂઝવુાં પ્રમાણમાાં સહેલ ુાં
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હત,ુાં પણ બળની વ ૃદ્ધદ્ધ થવા છિાાં હેત ુમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ ન કરવી એ વધારે કફ્રઠન છે
અને િેમાાં વધારે સાંયમ રહેલો છે . એવી લાલચો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં અનેક
જગ્યાએ પ્રાપ્િ થઇ, પણ િેનો લાો એક પણ વેળાએ નથી ઉઠાવયો એમ હુાં
તનિયપ ૂવણક કહી શકુાં છાં, અને િેથી ઘણીયે વેળા મેં કહ્ુાં છાં કે સત્યાગ્રહીને
સારુ એક જ તનિય હોય. િે નથી ઓછાં કરી શકિો, નથી વધારે કરી શકિો,
િેમાાં નથી િયને અવકાશ કે નથી વ ૃદ્ધદ્ધને અવકાશ. મનુટયો જે માપ પોિાને
સારુ આંકે િે માપથી જગિ પણ િેને આંકતુાં થઈ જાય છે . આવી સ ૂક્ષ્મ
નીતિનો સત્યાગ્રહી દાવો કરે છે એમ સરકારે જાણ્્ુાં એટલે, જોકે એવુાં નીતિનુાં
એકે ધોરણ પોિાને લાગુ ન પડે છિાાં, સરકારે સત્યાગ્રહીઓને િેઓએ
રચેલા માપથી માપવાનુાં શરૂ ક્ુ,ું અને બેચાર વેળા નીતિોાંગનો આરોપ
સત્યાગ્રહીઓ ઉપર મ ૂકયો. કાળા કાયદા પછી ફ્રહિંદીઓની સામે નવા ધારા
ઘડાય િેનો સમાવેશ લડાઈમાાં થઈ શકે છે એ બાળક પણ સમજી શકે એવી
વાિ છે , છિાાં જ્યારે નવા દાખલ થનાર ફ્રહિંદીઓ ઉપર નવો અંકુશ મ ૂકવામાાં
ુ ાાં દાખલ કરવામાાં આવયો ત્યારે સરકારે નવી
આવયો ને િેને લડાઈના હેતમ
ુ
વસ્તઓ
ોેળવયાનો આરોપ મ ૂકયો. એ િદ્દન અયોગ્ય આરોપ હિો. જે નવા
દાખલ થનાર ફ્રહિંદીઓને પ ૂવે ન હિી એવી અટકાયિ કરવામાાં આવે િો
િેઓને પણ લડાઈમાાં દાખલ કરવાનો હક હોવો જોઈએ અને િેથી સોરાબજી
વગેરે દાખલ થયા એ આપણે જોઈ ગયા. સરકારથી આ સાાંખી ન શકાય ,
પણ તનટપિપાિ લોકોને આ પગલાાંની યોગ્યિા સમજાવિાાં મને જરાયે
મુશ્કેલી નહોિી આવી. આવો પ્રશ્ન ગોખલે જિાાં ફરી ઉત્પ્ન  થયો. ગોખલેએ
િો ધા્ુું હતુાં કે ત્રણ પાઉંડનો કર એક વષન
ણ ી અંદર રદ થશે જ , અને િેના
જવા પછી બેસનારી દક્ષિણ આફ્રિકાની પાલણમેડટમાાં રદ કરવાનો કાયદો
દાખલ થશે. િેને બદલે જનરલ સ્મટ્સે િે પાલણમેડટમાાં એમ જાહેર ક્ુું કે,
નાિાલના ગોરાઓ એ કર રદ કરવા િૈયાર ન હોવાથી દક્ષિણ આફ્રિકાની
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સરકાર િે રદ કરવાનો કાયદો પસાર કરવા અસમથણ છે . વસ્ત ુિુઃ એવુાં કાાંઈ
નહોત.ુાં ્ુતનયન પાલણમેડટમાાં ચાર સાંસ્થાનો છે િેમાાં એક નાિાલના સભ્યોનુાં
કાાંઈ ચાલી શકે િેમ નહોતુ.ાં વળી પ્રધાનમાંડળે રજૂ કરે લો કાયદો પાલમ
ણ ેડટ
નામાંજૂર કરે ત્યાાં લગી િેણે પહોંચવાની આવશ્યકિા હિી. િેમાાંન ુાં કાાંઈ
જનરલ સ્મટ્સે નહોતુાં ક્ુ.ું િેથી અમને આ ઘાિકી કરને પણ લડાઈના
કારણમાાં દાખલ કરવાનો શુો પ્રસાંગ સહેજે પ્રાપ્િ થયો, કારણો બે મળ્યાાં.
ચાલિી લડાઈ દરતમયાન સરકાર િરફથી જે કાાંઈ વચન આપવામાાં આવે
િે વચનનો ોાંગ થાય િો િે ચાલુ સત્યાગ્રહમાાં દાખલ થાય એ એક, અને
બીજુ ાં ફ્રહિંદુસ્િાનના ગોખલે જેવા પ્રતિતનતધનુાં એવા વચનોાંગથી અપમાન
થાય અને િેથી સમસ્િ ફ્રહિંદુસ્િાનનુાં અપમાન ગણાય અને િે અપમાન ન
સાાંખી શકાય. જે માત્ર પહેલ ુાં જ હોિ અને સત્યાગ્રહીઓની શસ્તિ ન હોિ િો
કરને રદ કરવાને સારુ સત્યાગ્રહના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવાનુાં િેઓ છોડી
શકિ, પણ ફ્રહિંદુસ્િાનનુાં અપમાન થાય એ વસ્ત ુને સાાંખવાનુાં િો ન જ બની
શકે િેથી ત્રણ પાઉંડના કરને લડાઈમાાં દાખલ કરવાનો સત્યાગ્રહીઓનો ધમણ
સમજાયો, અને જ્યારે ત્રણ પાઉંડના કરને લડાઈમાાં સ્થાન મળ્્ુાં ત્યારે
ક્ષગરમીફ્રટયા ફ્રહિંદીઓને પણ સત્યાગ્રહમાાં ોાગ લેવાનુાં સ્થાન મળ્્ુ.ાં આજ
લગી એ લોકોને લડાઈની બહાર રાખવામાાં આવયા હિા એ વાાંચનારે
ધ્યાનમાાં રાખવુાં જોઈએ. એટલે એક િરફથી લડાઈનો બોજો વધ્યો અને
બીજી િરફથી લડવૈયા પણ વધવાનો સમય દે ખાયો.
ક્ષગરમીફ્રટયાઓમાાં આજ લગી સત્યાગ્રહની કાાંઈ પણ ચચાણ કરવામાાં
નહોિી આવી; િેઓને િેની િાલીમ િો કયાાંથી અપાય જ? િેઓ તનરિર
એટલે 'ઇષ્ડડયન ઓપીતનયન ' અથવા િો બીજાાં છાપાાં કયાાંથી વાાંચે? એમ
છિાાં મેં જો્ુાં કે એ ગરીબ લોકો સત્યાગ્રહનુાં તનરીિણ કરી રહ્યા હિા, જે
ચાલી રહ્ુાં હતુાં િે સમજિા હિા અને િેમાાંના કેટલાકને લડાઈમાાં દાખલ ન
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થઈ શકવાનુાં દરદ પણ થત ુાં હત.ુાં પણ જ્યારે વચનોાંગ થયો ત્યારે અને
ત્રણ પાઉંડનો કર પણ લડાઈના હેત ુમાાં દાખલ કરવાની નોફ્રટસ આપવામાાં
આવી ત્યારે , િેઓમાાંના કોણ દાખલ થશે એની મને મુદ્દલ ખબર નહોિી.
વચનોાંગ થવાની વાિ મેં ગોખલેને લખી. િેમને અત્યાંિ દુુઃખ થ્ુ.ાં
િેમને મેં લખ્્ુાં કે િમારે તનોણય રહેવ,ુાં અમે મરણપયણિ ઝૂઝીશુાં અને કર રદ
કરાવીશુ.ાં માત્ર એક વષન
ણ ી અંદર મારે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં જવાનુાં હત ુાં િે ટળ્્ુાં અને
પછી ક્યારે જઈ શકાય િે કહેવ ુાં અશક્ય થઈ પડ્ુ.ાં ગોખલે િો આંકડાશાસ્ત્રી
હિા. િેમણે મારી પાસે વધારે માાં વધારે અને ઓછામાાં ઓછા લડવૈયાઓનાાં
નામ માગ્યાાં. મેં મને અત્યારે યાદ છે િે પ્રમાણે ૬૫ કે ૬૬ વધારે માાં વધારે
નામ મોકલ્યાાં, અને ૧૬ ઓછામાાં ઓછાાં, આટલી નાનકડી સાંખ્યાને સારુ
ફ્રહિંદુસ્િાનથી પૈસાની મદદની હુાં અપેિા નહીં રાખુાં એ પણ જણાવ્ુ.ાં અમારે
તવશે તનતિિંિ રહેવા અને પોિાના શરીરને ઘસી ન નાખવાની પણ તવનાંિી
કરી. દક્ષિણ આફ્રિકાથી મુબ
ાં ઈ પાછા ફયાણ પછી િેમની પર નબળાઈ
ઇત્યાફ્રદના કેટલાક આિેપો મ ૂકવામાાં આવયા હિા િેન ુાં મને વિણમાનપત્રો
દ્વારા િેમ જ બીજી રીિે િાન થઈ ચ ૂક્ુું હત,ુાં િેથી હુાં ઇચછિો હિો કે
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં અમને પૈસા મોકલવાની કાંઈ પણ ફ્રહલચાલ એઓ ન કરે . પણ
ગોખલેનો કડક ઉિર મને મળ્યો

: 'જેમ

િમે લોકો િમારો ધમણ દક્ષિણ

આફ્રિકામાાં સમજો છો િેમ અમે પણ કાાંઈક અમારો ધમણ સમજિા હોઈશુ.ાં
અમારે શુાં કરવુાં યોગ્ય છે એ િમને નહીં કહેવા દઈએ. મેં િો માત્ર ત્યાાંની
સ્સ્થતિ જાણવાને ઇચછ્ુાં હત.ુાં અમારા િરફથી શુાં થવુાં જોઈએ એ તવશે સલાહ
નહોિી માગી. ' આ શબ્દોનો ોેદ હુાં સમજ્યો. મેં ત્યાર પછી કોઈ ફ્રદવસે આ
તવશે એક શબ્દ પણ ઉચચાયો નહીં, લખ્યો નહીં. િેમણે એ જ કાગળમાાં મને
આશ્વાસન આપ્્ુાં હતુાં અને ચેિવણી પણ આપી હિી. જ્યારે આ રીિે
વચનોાંગ થયો ત્યારે લડિ બહુ લાંબાશે એવો િેમને ોય રહ્યો અને ખોબા
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જેટલા માણસથી કયાાં લગી ટકકર ઝીલી શકાશે એ તવશે િેમને શાંકા રહી.
અહીં અમે િૈયારીઓ માાંડી. હવેની લડાઈમાાં શાાંતિથી બેસવાનુાં િો હોય જ
નહીં. જેલ લાાંબી ોોગવવી પડશે એ પણ સમજા્ુ.ાં ટૉલ્સટૉય ફામણ બાંધ
કરવાનો તનિય થયો. કેટલાાંક કુટુાંબો પોિાનો પુરુષવગણ જેલમાાંથી છૂટયા
બાદ પોિપોિાને ઘેર ગયાાં. બાકી રહેનારામાાં મુખ્ય ોાગે ફ્રફતનતસના હિા.
એટલે હવે પછી સત્યાગ્રહીઓનુાં મથક ફ્રફતનકસ કરવુાં એવો તનિય થયો.
વળી ત્રણ પાઉંડની લડિની અંદર જો ક્ષગરમીફ્રટયા ોાગ લે, િો િેઓને
મળવુાં વગેરે પણ નાિાલમાાં વધારે સગવડવાળુાં થઈ શકે િેથી પણ ફ્રફતનતસ
થક કરવાનો તનિય કયો.
હજી લડિ શરૂ કરવાની િૈયારીઓ ચાલી રહી હિી િેટલામાાં એક નવુાં
તવઘ્નેન આવી પડ્ુ,ાં જેથી સ્ત્રીઓને પણ લડાઈમાાં દાખલ થવાની િક મળી.
કેટલીક બહાદુર સ્ત્રીઓએ િેમાાં ોાગ લેવાની માગણી પણ કરી હિી, અને
જ્યારે ફેરીના પરવાના બિાવયા તવના ફેરી કરી જેલમાાં જવાનુાં શરૂ થ્ુાં હતુાં
ત્યારે ફેરી કરનારની સ્ત્રીઓએ પણ જેલમાાં જવાની ઈચછા બિાવી હિી. પણ
િે વખિે પરદે શમાાં સ્ત્રીવગન
ણ ે જેલમાાં મોકલવાનુાં અમને સૌને અયોગ્ય
લાગ્્ુ.ાં જેલમાાં મોકલવાનુાં કારણ પણ નહીં જણા્ુાં અને િેઓને જેલમાાં લઈ
જવાની મારી િો િે વખિે ફ્રહિંમિ પણ નહોિી. અને િેની સાથે એમ પણ
જણા્ુાં કે જે કાયદો મુખ્યત્વે કરીને પુરુષવગન
ણ ે જ લાગુ પડિો હોય િે
કાયદાને રદ કરાવવામાાં સ્ત્રીઓને હોમવી એમાાં પુરુષવગણને હીણપિ પણ
લાગે. પણ હવે એક બનાવ એવો બડયો કે જેમાાં સ્ત્રીઓનુાં ખાસ અપમાન
થત ુાં હતુ,ાં અને જે અપમાન દૂર કરવાને સારુ સ્ત્રીઓ પણ હોમાય િો ખોટુાં
નહીં એમ જણા્ુ.ાં
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૧પ. નવવાહ તે નવવાહ નહીં
કેમ જાણે અદૃશ્ય રહ્યો ઈશ્વર ફ્રહિંદુઓની જીિની સામગ્રી િૈયાર ન કરી
રહ્યો હોય અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓનો અડયાય હજુ પણ વધારે સ્પટટ
રીિે બિાવવા ન ઈચછિો હોય એમ કોઈએ ન ધારે લો એવો બનાવ બડયો.
ફ્રહિંદુસ્િાનથી ઘણા તવવાફ્રહિ માણસો દક્ષિણ આફ્રિકામાાં આવેલા હિા, અને
કેટલાક ત્યાાં જ પરણ્યા હિા. ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં સામાડય તવવાહ રજજસ્ટર કરવાનો
કાયદો િો છે જ નહીં. ધાતમિક ફ્રક્રયા બસ ગણાય છે . દક્ષિણ આફ્રિકામાાં પણ
ફ્રહિંદુસ્િાનીઓને તવશે એ જ પ્રથા હોવી જોઈએ, અને ચાળીસ વષણ થયાાં
ફ્રહિંદીઓ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસિા આવયા હિા, છિાાં કોઈ વખિ ફ્રહિંદુસ્િાનના
જુદા જુદા ધમણ મુજબ થયેલા તવવાહ રદ ગણાયા ન હિા. પણ આ સમયે
એક કેસ એવો થયો કે જેમાાં ડયાયાધીશે ઠરાવ આપ્યો કે દક્ષિણ આફ્રિકાના
કાયદામાાં ક્ષિસ્િી ધમણ પ્રમાણે થયેલ તવવાહ
જે રજજસ્ટર થયેલ હોય િે

–

–

તવવાહના અમલદારની પાસે

તસવાયના તવવાહને સ્થાન નથી, એટલે કે ફ્રહિંદુ,

મુસલમાન, પારસી ઇત્યાફ્રદ ધમણફ્રક્રયા પ્રમાણે થયેલા તવવાહ મજકૂર ોયાંકર
ચુકાદાથી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં રદ ગણાયા અને િેથી િે કાયદા અડવયે દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં ઘણી પરણેલી ફ્રહિંદી સ્ત્રીઓનો દરજજે િેમના પતિની ધમણપત્નીઓ
િરીકેનો મટી રાખેલી સ્ત્રીઓ િરીકે ગણાયો, અને એ સ્ત્રીઓની પ્રજાને
પોિાના બાપના વારસાનો હક પણ ન રહ્યો. આ સ્સ્થતિ ન સ્ત્રીઓ સહી શકે ,
ન પુરુષ સહન કરી શકે. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસિા ફ્રહિંદીઓમાાં ોારે
ખળોળાટ વત્યો. મારા સ્વોાવ પ્રમાણે મેં સરકારને પ ૂછ્ુાં કે શુાં િેઓ
ડયાયાધીશના ઠરાવને કબ ૂલ રાખશે ? કે િેણે કરે લો કાયદાનો અથણ ખરો હોય
િોપણ િે અનથણ છે એમ સમજી નવો કાયદો પસાર કરી ફ્રહિંદુ -મુસલમાન
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ઇત્યાફ્રદ ધમણફ્રક્રયાઓ પ્રમાણે થયેલા તવવાહને કાયદે સર ગણશે? સરકાર કાાંઈ
એ વખિે દાદ દે િેવી હિી નહીં. જવાબ નકારમાાં આવયો. પેલા ઠરાવની
સામે અપીલ કરવી કે નહીં એ તવચાર કરવા સત્યાગ્રહમાંડળ બેઠુાં. છે વટે
બધાએ તનિય કયો કે આવી બાબિમાાં અપીલ હોઈ જ ન શકે. જે અપીલ
કરવી હોય િો સરકાર કરે અથવા સરકાર ઇચછે િો ખુલ્લી રીિે િેના વકીલ
મારફિ ફ્રહિંદીઓનો પિ લે િો જ ફ્રહિંદીઓથી કરી શકાય. એ તવના અપીલ
કરવી એ અમુક રીિે ફ્રહિંદુ-મુસલમાન તવવાહ રદ થવાનુાં સાાંખ્યા બરાબર
થાય. વળી િેવી અપીલ કયાણ પછી પણ જો િેમાાં હાર થાય િો સત્યાગ્રહ જ
કરવાનો હોય, િો પછી આવા અપમાનને તવશે અપીલ કરવાપણુાં હોય જ
નહીં.
હવે સમય એવો આવયો કે શુો ચોઘફ્રડયા કે શુો તિતથની રાહ જોવાય જ
નહીં. સ્ત્રીઓનુાં અપમાન થયા પછી ધીરજ કેમ રહે? થોડા કે ઘણા, જેટલા
મળે િેટલાથી, સત્યાગ્રહ િીવ્ર રૂપે શરૂ કરવાનો ઠરાવ કયો. હવે સ્ત્રીઓને
લડાઈમાાં જોડાિાાં ન રોકી શકાય, એટલુાં જ નહીં પણ સ્ત્રીઓને લડાઈમાાં
દાખલ થવાને નોિરવાનો તનિય કયો. પ્રથમ િો જે બહેનો ટૉલ્સ્ટૉય ફામણમાાં
રહી હિી િેઓને નોિરી. િે બહેનો િો દાખલ થવા િલપી રહી હિી. મેં
િેમને લડિનાાં બધાાં જોખમોનુાં ોાન કરાવ્ુ.ાં ખાવાપીવામાાં, પોશાકમાાં,
સ ૂવાબેસવામાાં અંકુશ હશે એ સમજાવ્ુ.ાં જેલોમાાં સખિ મજૂરી સોંપે, કપડાાં
ધોવડાવે, અમલદારો અપમાન કરે વગેરે બાબિની ચેિવણી આપી. પણ
આ બહેનો એક પણ વસ્તુથી ડરી નહીં. બધી બહાદુર હિી. એકને િો
કેટલાક માસ ચડયા હિા; કોઈને બાળક હિાાં. િેવીઓએ પણ દાખલ થવાનો
આગ્રહ કયો. હુાં િેમાાંની કોઈને રોકવા અસમથણ હિો. આ બધી બહેનો
િાતમલ હિી. િેઓનાાં નામ નીચે પ્રમાણે છે
www.mkgandhi.org

:

Page 339

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

૧. શ્રીમિી થાંબી નાયડુ, ર. શ્રીમિી એન તપલ્લે, ૩. શ્રીમિી કે. મુરગેસા
તપલ્લે, ૪. શ્રીમિી એ. પી. નાયડુ , પ. શ્રીમિી પી. કે. નાયડુ, ૬. શ્રીમિી
ક્ષચ્ન સ્વામી તપલ્લે, ૭. શ્રીમિી એન. એસ. તપલ્લે, ૮. શ્રીમિી આર. એ.
મુદક્ષલિંગમ, ૯. શ્રીમિી ોવાની દયાલ , ૧૦. શ્રીમિી એમ. તપલ્લે , ૧૧. શ્રીમિી
એમ. બી. તપલ્લે.
આમાાંથી છ બહેનો ધાવણાાં બાળકો સાથે હિી.
ગુનો કરીને કેદ થવુાં સહેલ ુાં છે . તનદોષ રહેિાાં છિાાં પકડાવુાં મુશ્કેલ છે .
ગુનેગાર પકડાવા ઇચછિો નથી િેથી પોલીસ િેની પઠેાં ૂ ઊોેલી હોય છે અને
િેને પકડે છે . સ્વેચછાએ અને તનદોષ રહી જેલમાાં જનારને પોલીસ ન
ચાલિાાં જ પકડે છે . આ બહેનોનો પ્રથમ યત્ન તનટફળ ગયો. િેમણે વગર
પરવાને ફેરી કરી પણ પોલીસે િેમને પકડવા ના પાડી. િેમ ણે િીતનખનથી
ઓરેં જજયાની સરહદમાાં તવના પરવાનગીએ પ્રવેશ કયો છિાાં કોઈ પકડે નહીં.
હવે કઈ રીિે પકડાવુાં એ સ્ત્રીઓને સવાલ થઈ પડયો. પકડાય િેવા મરદો
ઘણા િૈયાર ન હિા. જે િૈયાર હિા િેમને પકડાવુાં સહેલ ુાં નહોત.ુાં
છે લ્લો રસ્િો ધાયો હિો િે લેવાનો તનિય કયો. એ પગલુાં ઘણુાં િેજસ્વી
નીવડ્ુ.ાં મેં ધા્ુું હતુાં કે છે વટને સમયે મારી સાથે ફ્રફતનતસમાાં રહેલા બધાને
હોમવા છે એ મારે સારુ આખરનો ત્યાગ હિો. ફ્રફતનકસમાાં રહેનાર અંગિના
સાથીઓ અને સગાાં હિાાં. છાપુાં ચલાવવા જેટલા માણસો જોઈએ િે અને
સોળ વષણની અંદરનાાં બાળકોને છોડી બાકીના બધાને જેલયાત્રા કરવા
મોકલવા એ ધારણા હિી. આથી વધારે ત્યાગ કરવાનુાં સાધન મારી પાસે ન
હત ુાં ગોખલેને લખિાાં જે છે વટના સોળ જણ ધારે લા િે આમાાંના જ હિા. આ
માંડળીને સરહદ ઓળાંગાવી ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ કરીને દાખલ થિાાં વગર
પરવાને પ્રવેશ કરવાના ગુના સારુ પકડાવી દે વાની હિી. એવો ોય હિો કે
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જો પ્રથમથી આ પગલાની વાિ જાહેર કરવામાાં આવે િો િેઓને સરકાર ન
પકડે િેથી બેચાર તમત્રો તસવાય કોઈને આ વાિની જાણ મેં કરી નહોિી.
સરહદ ઓળાંગિી વેળા પોલીસના અમલદાર હમેશાાં નામઠામ પ ૂછે . આ
વખિે નામઠામ ન આપવાાં એ પણ યોજનામાાં હતુ.ાં અમલદારને નામઠામ ન
આપવાાં એ પણ એક નોખો ગુનો ગણાિો હિો. નામઠામ આપિાાં િેઓ મારા
સગાાંસબ
ાં ધ
ાં ીમાાંના છે એમ જાણે િો પોલીસ ન પકડે એ ોય હિો, િેથી
નામઠામ ન આપવાનો ઇરાદો કયો હિો , અને આ પગલાની સાથે જે જે
બહેનો ટ્રાડસવાલમાાં પકડાવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હિી િે બહેનોને નાિાલમાાં
દાખલ થવાનુાં હતુ,ાં જેમ નાિાલમાાંથી ટ્રાડસવાલમાાં પરવાના તવના દાખલ
થવુાં એ ગુનો ગણાિો િેમ જ ટ્રાડસવાલમાાંથી નાિાલમાાં દાખલ થવા તવશે
પણ હત.ુાં એટલે આ બહેનોએ જો િેમને પકડે િો નાિાલમાાં પકડાવાનુાં હતુ,ાં
અને જે ન પકડે િો િેઓએ નાિાલમાાં કોલસાની ખાણો હિી િેના મથક
ડ્ ૂકૅસલમાાં જઈ ત્યાાં મજૂરોને નીકળી જવા વીનવવા એમ ઠ્ુું હત.ુાં આ
બહેનોની માત ૃોાષા િાતમલ હિી; િેમને થોડુાંઘણુાં ફ્રહિંદુસ્િાની પણ આવડે જ,
ુ ુ ઇત્યાફ્રદ હિો.
અને મજૂરવગન
ણ ો ઘણો ોાગ મદ્રાસ ઇલાકાનો િાતમલ , િેલગ
બીજા પણ પુટકળ હિા. જો મજૂરો આ બહેનોની વાિ સાાંોળી પોિાનુાં કામ
છોડે િો િેઓને મજૂરોની સાથે સરકાર પકડયા તવના ન જ રહે; િેથી
મજૂરોમાાં વધારે ઉત્સાહ આવે એવો પ ૂરો સાંોવ હિો. આ પ્રમાણે વ્ ૂહરચના
મનમાાં ગોઠવી ટ્રાડસવાલની બહેનોને સમજણ આપી હિી. પછી હુાં ફ્રફતનકસ
ગયો. ફ્રફતનકસમાાં સૌને સાથે બેસીને વાિ કરી. પ્રથમ િો ફ્રફતનકસમાાં રહેિી
બહેનોની સાથે મસલિ કરવાની હિી. બહેનોને જેલમાાં મોકલવાનુાં પગલુાં
ઘણુાં ોયાંકર છે એ હુાં જાણિો હિો. ફ્રફતનકસમાાં રહેનારી ઘણી બહેનો
ગુજરાિી હિી. િેથી પેલી ટ્રાડસવાલવાળી બહેનોના જેવી કસાયેલી અથવા
અનુોવવાળી ન ગણાય. વળી ઘણીખરી મારી સગી એટલે કેવળ મારી
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શરમને

લીધે

જ

જેલમાાં જવાનો

તવચાર

કરે , અને

પછી

અણીને

વખિે ગોરાઈને અથવા જેલમાાં ગયા પછી અકળાઈ માફી વગેરે માગે િો
મને આઘાિ પહોંચે, લડાઈ એકદમ નબળી પડી જાય , એ

'

વસ્ત ુ પણ રહી

હિી. મારી પત્નીને િો મારે ન જ લલચાવવી એ તનિય હિો. િેનાથી નાયે
ન પડાય અને હા પાડે િો િે હાની પણ કેટલી ફ્રકિંમિ કરવી એ હુાં ન કહી
શકુાં. આવા જોખમના કામમાાં સ્ત્રી પોિાની મેળે જે પગલુાં ોરે િે જ પુરુષે
સ્વીકારવુાં જેઈએ અને ન ોરે િો પતિએ િેને તવશે જરાયે દુુઃખી ન થવુાં
જેઈએ એ હુાં સમજિો હિો, િેથી મેં િેની સાથે કાંઈ પણ વાિ ન કરવી એમ
ધા્ુ.ું બીજી બહેનોની સાથે મેં વાિ કરી. િેઓએ ટ્રાડસવાલની બહેનોની જેમ
બીડુાં ઝડપી લીધુાં અને જેલયાત્રા કરવાને િૈયાર થઈ. ગમે િે દુુઃખ સહન
કરીને પણ જેલ પ ૂરી કરીશુાં એવી મને ખાિરી આપી. આ બધી વાિનો સાર
મારી પત્નીએ પણ જાણી લીધો; અને મને કહ્ુાં : 'મને આ વાિની ખબર નથી
આપિા એનુાં મને દુ:ખ થાય છે . મારામાાં એવી શી ખામી છે કે હુાં જેલમાાં ન
જઈ શકુાં? મારે પણ એ જ રસ્િો લેવો છે કે જે લેવાની આ બહેનોને િમે
સલાહ આપી રહ્યા છો. ' મેં કહ્ુાં : 'મારે િને દુ:ખ લગાડવાનુાં હોય જ નહીં.
આમાાં અતવશ્વાસની વાિ નથી. હુાં િો િારા જવાથી રાજી જ થાઉં. પણ મારી
માગણીથી તુાં ગઈ છે એવો આોાસ સરખો મને ન ગમે. આવાાં કામ સૌ
પોિાની ફ્રહિંમિથી જ કરે . હુાં કહુાં એટલે સહેજે મારાંુ વચન રાખવાની ખાિર તુાં
ચાલી જાય, પછી કોરટમાાં ઊોિાાં જ ધ્ર ૂજી જાય અને હારે અથવા િો જેલનાાં
દુુઃખથી ત્રાસે િો િેમાાં િારો દોષ િો હુાં ન ગણુ,ાં પણ મારા હાલ શા થાય? હુાં
િને કઈ રીિે સાંઘરી શકુાં અને જગિની સામે કઈ રીિે ઊોી શકુાં, એવા
ોયથી જ મેં િને લલચાવી નથી.' મને જવાબ મળ્યો : 'હુાં હારીને છૂટી આવુાં
િો મને ન સાંઘરવી. મારાાં છોકરાાંયે સહન કરી શકે , િમે બધાાં સહન કરી
શકો અને હુાં જ એકલી ન સહન કરી શકુાં, એવુાં િમારાથી કેમ ધારી શકાય?
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મારે આ લડિમાાં દાખલ થયે જ છૂટકો છે . ' મેં જવાબ આપ્યો : 'િો મારે િને
દાખલ કયો જ છૂટકો છે . મારી શરિ િો ત ુાં જાણે છે , મારો સ્વોાવ ત ુાં જાણે
છે . હજુ પણ તવચાર કરવો હોય િો ફરી તવચાર કરજે અને પુખ્િ તવચાર
કયાણ પછી ન ોળવુાં એમ લાગે િો િને છૂટ છે એમ સમજજે. અને તનિય
બદલવામાાં હજુ કશી શરમ પણ નથી એ પણ જાણજે. ' મને જવાબ મળ્યો
'તવચારક્ષબચાર

:

કાાંઈ કરવાના છે જ નહીં. મારો તનિય જ છે .' ફ્રફતનકસમાાં

બીજા તનવાસીઓ હિા િેઓને પણ સ્વિાંત્રપણે તનિય કરવાનુાં મેં સ ૂચવ્ુાં
હત.ુાં લડાઈ થોડી મુદિ ચાલો કે લાાંબી મુદિ , ફ્રફતનકસ કાયમ રહો કે
જમીનદોસ્િ થાઓ, જનારા સાજા રહો કે માાંદા પડો , પણ કોઈથી ન જ છૂટી
શકાય, એ શરિો ફરી ફરીને અને પેરે પેરે કરીને મેં સમજાવી હિી. સૌ
િૈયાર થયાાં. ફ્રફતનકસની બહારનામાાં એકમાત્ર રુસ્િમજી જીવણજી ઘોરખોદુ
હિા. િેમનાથી આ બધી મસલિો હુાં છૂપી રાખી શકુાં એમ ન હત.ુાં િે પાછળ
રહે એમ પણ ન હતુ.ાં િેમણે જેલ િો ોોગવી જ હિી, પણ ફરી જવાનો
એમનો આગ્રહ હિો. આ ટુકડીનાાં નામ નીચે પ્રમાણે છે :
૧. સૌ. કસ્ત ૂર મોહનદાસ ગાાંધી, ર. સૌ. જયાકુાંવર મક્ષણલાલ ડૉતટર, ૩.
સૌ. કાશી છગનલાલ ગાાંધી, ૪. સૌ સાંિોક મગનલાલ ગાાંધી, પ. શ્રી પારસી
રુસ્િમજી જીવણજી ધોરખોદુ, ૬. શ્રી છગનલાલ ખુશાલચાંદ ગાાંધી, ૭. શ્રી
રાવજીોાઈ મક્ષણોાઈ પટેલ, ૮. શ્રી મગનોાઈ હફ્રરોાઈ પટેલ, ૯. શ્રી
સૉલોમન રૉયપન, ૧૦. ોાઈ રામદાસ મોહનદાસ ગાાંધી , ૧૧. ોાઈ રાજુ
ગોતવિંદુ, ૧૨. ોાઈ તશવપ ૂજન બદ્રી, ૧૩. ોાઈ ગોતવિંદ રાજુલુ, ૧૪. કુપ્પુસ્વામી
મુદક્ષલયાર , ૧૫. ોાઈ ગોકળદાસ હાંસરાજ , ૧૬.. ોાઈ રે વાશાંકર રિનશી
સોઢા.
પછી શુાં થ્ુાં િે હવેના પ્રકરણમાાં.
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૧૬. સ્ત્રીઓ કે દમાું
આ ટુકડી સરહદ ઓળાંગી વગર પરવાને ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થવા સારુ
કેદમાાં જવાની હિી. નામો ઉપરથી વાાંચનાર જોશે કે એ નામોમાાંના કેટલાાંક
એવાાં છે કે પ્રતસદ્ધ થયે પોલીસ િેઓને કદાચ ન પકડે. મારે તવશે એમ જ
થ્ુાં હતુ.ાં બેએક વાર પકડયા પછી સરહદ ઓળાંગિી વેળા મને પકડવાનુાં
પોલીસે છોડી દીધુાં હત.ુાં આ ટુકડીના નીકળવાની ખબર કોઈને નહોિી
આપવામાાં આવી. છાપાાંને િો શાની અપાય ? વળી િેઓને એવી સમજૂિી
આપવામાાં આવી હિી કે, િેઓએ પોલીસને પણ પોિાનાાં નામઠામ ન
આપવાાં અને પોલીસને કહેવ ુાં કે અદાલિમાાં નામ આપીશુ.ાં
પોલીસની આગળ આવા કેસ ઘણી વેળા આવિા. ફ્રહિંદીઓને પકડાવાની
આદિ પડયા પછી ઘણી વેળા િો કેવળ મીઠી પજવણી કરવાને સારુ પણ
િેઓ નામ ન આપિા. એટલે પોલીસને આ વેળા કાંઇ તવક્ષચત્ર ન લાગ્્ુ.ાં
પોલીસે આ ટુકડીને પકડી. કેસ ચાલ્યો ને બધાને ત્રણ ત્રણ માસની સખિ
મજૂરીની કેદ મળી.
જે બહેનો ટ્રાડસવાલમાાં પકડાવાના પ્રયત્નમાાં તનરાશ થઇ હિી િે
નાિાલમાાં દાખલ થઇ. િેઓને વગર પરવાને દાખલ થવા સારુ પોલીસે ન
પકડી. જો ન પકડે િો િેઓએ ડ્ ૂકૅસલમાાં થાણુાં કરી કોલસાની ખાણના
ફ્રહિંદી મજૂરોને પોિાનુાં કામ છોડવાાં વીનવવા એમ ઠ્ુું હત.ુાં ડ્ ૂકૅસલ
નાિાલમાાં કોલસાની ખાણોનુાં મથક છે . આ ખાણોમાાં મુખ્યત્વે ફ્રહિંદી મજૂરો
હિા. બહેનોએ કામ શરૂ ક્ુ.ું િેની અસર વીજળીની જેમ ફેલાઈ. ત્રણ
પાઉડડના કરની હકીકિે મજૂરોને તપગળાવયા. િેઓએ પોિાનુાં કામ છોડ્ુ.ાં
મને િાર મળ્યો. હુાં રાજી થયો પણ િેટલો જ ગોરાયો. મારે શુાં કરવુ?ાં હુાં
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આ અદભ ૂિ જાગૃતિને સારુ િૈયાર ન હિો. મારી પાસે પૈસા ન હિા; ન હિા
એટલા માણસો કે જેઓ આ કાયણને પહોંચી વળે . મારી ફરજ હુાં સમજિો
હિો. મારે ડ્ ૂકૅસલ જવુાં ને જે થાય િે કરવુ.ાં હુાં ઊપડયો.
આ બહાદુર બહેનોને હવે કાંઈ સરકાર છોડે ? િે પકડાઈ અને પહેલી
ટુકડીને મળી. િેઓને પણ એ જ સજા મળી અને એ જ જગ્યાએ કેદમાાં
રાખી. દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓ જાગ્યા. િેઓની તનદ્રા ોાગી. િેઓમાાં નવુાં
ચેિન આવ્ુાં જણા્ુ.ાં પણ સ્ત્રીઓનાાં બક્ષલદાને ફ્રહિંદુસ્િાનને પણ જગાડ્ુ,ાં સર
ફ્રફરોજશા મહેિા આજ લગી િટસ્થ હિા. ૧૯૦૧ની સાલમાાં મને િેમણે ઠપકો
આપી ત્યાાં ન જવા સમજાવયો હિો. િેમનો અક્ષોપ્રાય હુાં અગાઉ જણાવી
ગયો છાં. સત્યાગ્રહની લડિે પણ િેમની ઉપર થોડી જ છાપ પાડી હિી. પણ
સ્ત્રીઓની કેદે િેમના ઉપર જાદુઈ અસર કરી. િેમણે પોિે જ પોિાના
ટાઉનહૉલના ોાષણમાાં જણાવ્ુાં કે સ્ત્રીઓની કેદે િેમની શાાંતિ પણ ોાાંગી છે .
ફ્રહિંદુસ્િાનથી હવે શાાંિ રહી બેસાય જ નહીં.
સ્ત્રીઓની

બહાદુરીની

શી

વાિ

!

બધીને

નાિાલની

રાજધાની

માફ્રરત્સબગમ
ણ ાાં રાખવામાાં આવી. અહીં િેઓને ઠીક દુુઃખ દે વામાાં આવ્ુ.ાં
ખોરાકમાાં િેઓની જરા પણ કાળજી ન રાખવામાાં આવી. મજૂરીમાાં િેઓને
ધોબીનુાં કામ આપવામાાં આવ્ુ.ાં બહારથી ખોરાક આપવાની સખિ મનાઈ
લગોગ આખર સુધી રખાઈ. એક બહેનને અમુક જ ખોરાક લેવાનુાં વ્રિ હતુ.ાં
િેને િે ખોરાક ઘણી મુસીબિે આપવાનો ઠરાવ થયો, પણ િે એવો ખરાબ કે
ખાધો જાય નહીં. ઑક્ષલવ ઓઈલની ખાસ જરૂર હિી. િે પ્રથમ િો ન જ
મળ્્ુ.ાં પછી મળ્્ુ;ાં પણ િે જૂન ુાં ને ખોરાંુ . પોિાને ખચે માંગાવવાની તવનાંિી
કરવામાાં આવી િેના જવાબમાાં, 'આ કાંઈ હોટેલ નથી. જે મળે િે ખાવુાં પડશે;'
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એવો જવાબ મળ્યો. આ બહેન જ્યારે જેલમાાંથી નીકળી ત્યારે િે માત્ર
હાડતપિંજર રહી હિી. મહાપ્રયાસે િે બચી.
બીજી એક જીવલેણ િાવ લઈને નીકળી. િેના િાવે જેલમાાંથી નીકળ્યા
બાદ િેને થોડા જ ફ્રદવસમાાં પ્રભુને ત્યાાં પહોંચાડી. એને હુાં કેમ ભ ૂલુાં !
વાક્ષલયામા અઢાર વષણની બાળા હિી. હુાં િેની પાસે ગયો ત્યારે િે
પથારીવશ હિી. િે કદમાાં ઊંચી હોવાથી િેન ુાં લાકડી જેવુાં શરીર ક્ષબહામણુાં
લાગતુાં હતુ.ાં
'વાક્ષલયામા,

જેલ જવાનો પિાિાપ િો નથી ના ?' 'પિાિાપ શાને હોય!

મને ફરી પકડે િો હુાં હમણાાં જ જેલ જવા િૈયાર છાં.'
'પણ

આમાાંથી મોિ નીપજે િો?’ મેં પ ૂછ્ુ.ાં

'ોલે

નીપજે. દે શને ખાિર મરવુાં કોને ન ગમે?’

આ વાિ પછી વાક્ષલયામા થોડા ફ્રદવસમાાં મ ૃત્્ુ પામી. િેનો દે હ ગયો,
પણ આ બાળા પોિાનુાં નામ અમર કરી ગઈ છે . વાક્ષલયામાની પાછળ શોક
દશાણવનારી સોાઓ ઠેકઠેકાણે થઈ અને કોમે આ પતવત્ર બાઈના સ્મરણાથે
'વાક્ષલયામા

હૉલ' બાાંધવાનો ઠરાવ કયો. આ હૉલ બાાંધવાનો ધમણ હજુ કોમે

પાળ્યો નથી. િેમાાં તવઘ્નેનો આવયાાં છે . કોમમાાં કુસપ
ાં પેઠો. મુખ્ય કાયણકિાણઓ
એક પછી એક ચાલ્યા ગયા. પણ પથ્થર ને ચ ૂનાનો હૉલ બાંધાઓ વા ન
બાંધાઓ, વાક્ષલયામાની સેવાનો નાશ નથી. એ સેવાનો હૉલ િો િેણે પોિાને
હાથે જ બાાંધ્યો. િેની મ ૂતિિ ઘણાાં હૃદયમાંફ્રદરોમાાં આજ પણ ક્ષબરાજે છે . અને
જ્યાાં લગી ોારિવષણન ુાં નામ છે ત્યાાં લગી દક્ષિણ આફ્રિકાના ઈતિહાસમાાં
વાક્ષલયામા છે જ.
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આ બહેનોનુાં બક્ષલદાન તવશુદ્ધ હત.ુાં એ ક્ષબચારી કાયદાની બારીકીઓ
જાણિી ન હિી. િેમાાંની ઘણીને દે શનુાં ોાન ન હત.ુાં િેમનો દે શપ્રેમ કેવળ
શ્રદ્ધા ઉપર તનોર
ણ હિો. િેમાાંની કેટલીક તનરિર હિી, એટલે છાપુાં ક્યાાંથી
વાાંચી જાણે? પણ િે જાણિી હિી કે કોમના માનવસ્ત્રનુાં હરણ થત ુાં હતુ.ાં
િેમનુાં જેલ જવુાં િેમનો આિણનાદ હિો; શુદ્ધ યિ હિો. આવી હૃદયની
પ્રાથન
ણ ા પ્રભુ સાાંોળે છે . યિની શુદ્ધિામાાં િેની સફળિા રહેલી છે . પ્રભુ
ોાવનાનો ભ ૂખ્યો છે . ોસ્તિપ ૂવણક, એટલે કે તન:સ્વાથણ બુદ્ધદ્ધથી અપાયેલ ુાં
પાાંદડુાં, પુટપ કે પાણી પણ ઈશ્વર હેિે સ્વીકારે છે ને િેન ુાં કરોડ ગણુાં ફળ દે
છે . સુદામાના ધેલા ચપટી ચોખાની ોેટે િો િેની વષોની ભ ૂખ ોાાંગી.
ઘણાના જેલમાાં જવાથી ફળ નયે આવો , પણ એક જ શુદ્ધ આત્માએ
ોસ્તિપ ૂવણક કરે લ ુાં અપણણ કોઈ કાળે અફળ જાય નહીં. કોણ જાણે છે કે દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં કોનો કોનો યિ ફળ્યો? પણ એટલુાં િો આપણે જાણીએ જ છીએ કે
વાક્ષલયામાનો

િો

ફળ્યો

જ.

બહેનોનો

િો

ફળ્યો

જ. સ્વદે શયિમાાં,

જગિયિમાાં અસાંખ્ય હોમાયા છે , હોમાઈ રહ્યા છે ને હોમાશે. એ જ યથાથણ
છે , કેમ કે કોઈ જાણતુાં નથી કે કોણ શુદ્ધ છે . પણ સત્યાગ્રહીઓ આટલુાં િો
સમજે જ કે િેમનામાાં એક પણ શુદ્ધ હોય િો િેનો યિ ફળ તનપજાવવાને
સારુ બસ છે . પ ૃથ્વી સત્યના બળ પર ટકેલ છે . અસત– અસત્ય–એટલે 'નથી',
સત-સત્ય–એટલે 'છે ' અસત` ને જ્યાાં હસ્િી જ નથી ત્યાાં િેની સફળિા શી
હોય? અને 'છે ' િેનો નાશ કોણ કરી શકનાર છે ? આટલામાાં સત્યાગ્રહનુાં આખુાં
શાસ્ત્ર છે .
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૧૭. મજૂરોની ધારા
બહેનોના આ ત્યાગની અસર મજૂરો પર અદ્ભુિ થઈ. ડ્ ૂકૅસલની
નજીકની ખાણોમાાંના મજૂરોએ પોિાનાાં ઓજાર છોડયાાં. િેઓની ધારા ચાલી.
મને ખબર પડિાાં મેં ફ્રફતનકસ છોડ્ુાં ને હુાં ડ્ ૂકૅસલ પહોંચયો.
આવા મજૂરોને પોિાનાાં ઘર હોિાાં નથી. માક્ષલકો જ િેઓને સારુ ઘર
બનાવે છે , માક્ષલકો જ િેઓના રસ્િાઓ ઉપર દીવાબિી મ ૂકે છે , માક્ષલકો જ
િેઓને પાણી પણ આપે છે . એટલે મજૂરો દરે ક રીિે પરાધીન થાય છે . અને
ુ સીદાસે કહ્ુાં છે િેમ
તલ

–

‘પરાધીન સપને સુખ નાહી.’
મારી પાસે અનેક જાિની ફફ્રરયાદો આ હડિાક્ષળયા લાવવા માાંડયા. કોઈ
કહે માક્ષલકો રસ્િાની બિીઓ બાંધ કરે છે . કોઈ કહે પાણી બાંધ કરે છે . કોઈ
કહે િેઓ હડિાક્ષળયાઓનો સરસામાન િેઓની કોટડીઓ બહાર ફેંકી દે છે .
એક પઠાણે આવી મારી પાસે પોિાનો વાાંસો બિાવયો ને બોલ્યો, 'યહ દે ખો
મુઝે કૈ સે મારા હૈ. મૈંને આપકે ક્ષલયે બદમાશકો છોડ ફ્રદયા હૈ. આપકા યહી
હક
ુ મ હૈ. મેં પઠાન હાં ૂ ઔર પઠાન કોી માર ખાિા નહીં હૈ. માર મારિા હૈ.'
ુ ને બહુિ હી અચછા કામ ફ્રકયા. ઈસીકો મૈ સચચી
મેં જવાબ આપ્યો : 'તમ
ુ ારે જૈસે લોગોંસે હમ જીિેંગે. ' મેં આમ મુબારકબાદી િો
બહાદુરી કહિા હ.ાં ૂ તમ
આપી, પણ મનમાાં તવમાસ્્ુાં કે આવુાં ઘણાને બને િો હડિાળ નહીં ચાલે,
મારનુાં છોડીએ િો માક્ષલકોની ફફ્રરયાદ પણ શી કરવી? હડિાળ કરનારનાાં
બિી, પાણી વગેરેની સગવડો માક્ષલકો કાપી નાખે િો િેમાાં ફફ્રરયાદને ઝાઝાં
સ્થાન નથી. હો કે ન હો , લોકો એવી સ્સ્થતિમાાં કેમ નોી શકે ? મારે કાંઈક
ઉપાય તવચારી લેવો જોઈએ. અથવા િો લોકો કેવળ થાકીને કામ ઉપર ચડે
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િો િેના કરિાાં િેઓ પોિાની હાર કબ ૂલ કરીને પાછા કામે જાય એ જ સારાંુ ,
પણ એવી સલાહ મારે મુખેથી લોકો ન જ સાાંોળે . રસ્િો એક જ હિો કે,
લોકોએ માક્ષલકોની કોટડીઓ છોડવી. એટલે 'ફ્રહજરિ' કરવી.
મજૂરો પાાંચપચીસ ન હિા. સેંકડો હિા; હજારો થિાાંયે વાર ન લાગે,
િેઓને સારાંુ મકાન કયાાંથી કાઢુાં? ખાવાનુાં કયાાંથી લાવુ?ાં ફ્રહિંદુસ્િાનથી પૈસા
માંગાવવા નહોિા. ત્યાાંથી જે પૈસાનો વરસાદ વરસેલો િે હજુ વરસવો શરૂ
નહોિો થયો. ફ્રહિંદી વેપારીઓ એટલા ડરી ગયા હિા કે િેઓ મને જાહેર રીિે
કાંઈ મદદ આપવા િૈયાર ન હિા. િેઓનો વેપાર ખાણના માક્ષલકો સાથે ને
બીજા ગોરાઓની સાથે રહ્યો એટલે િેઓ ખુલ્લી રીિે મને કેમ મળે ? હુાં જ્યારે
જ્યારે ડ્ ૂકૅસલ જિો ત્યારે િેમને ત્યાાં ઊિરિો. આ વેળા મેં પોિે જ િેમનો
રસ્િો સરળ કરી મ ૂકયો. બીજી જગ્યાએ જ ઊિરવાનો તનિય કયો.
હુાં જણાવી ગયો છાં કે જે બહેનો ટ્રાડસવાલથી આવી હિી િેઓ દ્રાતવડ
પ્રાાંિની હિી. િેમનો ઉિારો એક દ્રાતવડ કુટુાંબ જે ક્ષિસ્િી હત ુાં િેમને ત્યાાં
હિો. એ કુટુાંબ મધ્યમ સ્સ્થતિનુાં હત.ુાં િેને નાનો જમીનનો ટુકડો હિો ને
બેત્રણ કોટડીવાળુાં ઘર હતુ.ાં મેં અહીં ઊિરવાનો તનિય કયો. ઘરધણીનુાં નામ
લૅઝરસ હતુ.ાં ગરીબને કોની બીક હોય? આ બધા મ ૂળ ક્ષગરમીફ્રટ યા કુટુાંબના
હોય એટલે િેમને અથવા િેમનાાં સગાાંને ત્રણ પાઉંડ દેવાના હોય.
ક્ષગરમીફ્રટયાનાાં દુ:ખોનો િેમને પ ૂરો પફ્રરચય હોય જ, એટલે િેમના પ્રત્યે
લાગણી પણ પ ૂરી હોય. આ કુટુાંબે મને વધાવી લીધો. મને વધાવી લેવો એ
કોઈ કાળે તમત્રોને સારુ સહેલ ુાં િો રહ્ુાં જ નથી. પણ આ વેળા મને વધાવવો
એટલે આતથિક નાશને વધાવવો, કદાચ જેલને પણ વધાવવી પડે એવુાં હતુ.ાં
આવી સ્સ્થતિમાાં મુકાવાને િૈયાર ધતનક વેપારી થોડા જ હોઈ શકે. મારે મારી
અને િેમની મયાણદા સમજી િેમને કફોડી સ્સ્થતિમાાં ન મ ૂકવા જોઈએ.
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લૅઝરસને ક્ષબચારાને થોડો પગાર ખોવો પડે િો િે ખુએ. િેને કેદમાાં કોઈ
લઈ જાય િો ોલે, પણ િે પોિાનાથી પણ ગરીબ એવા ક્ષગરમીફ્રટયાનુાં દુ:ખ
કેમ તનરાાંિે સાાંખે? િેને ત્યાાં જ રહેલી બહેનો આ ક્ષગરમીફ્રટયાની મદદે
આવિાાં જેલમાાં જિી િેણે જોઈ િેમના પ્રત્યે પણ પોિાની ફરજ છે એમ
ોાઈ લૅઝરસે તવચા્ુું ને મને સાંઘયો, સાંઘયો િો ખરો પણ પોિાનુાં સવણસ્વ
આપ્્ુ.ાં મારા િેને ત્યાાં જવા પછી િેન ુાં ઘર ધમશ
ણ ાળા થ્ુ.ાં સેંકડો માણસો
ગમે િેવા આવે ને જાય. િેના ઘરની આસપાસની જમીન માણસોથી
ખદબદી ઊઠી. િેને ઘેર ચોવીસ કલાક રસોડુાં ચાલ્્ુ,ાં િેમાાં િેની ધમણપત્નીએ
કાળજાત ૂટ મહેનિ કરી. અને એમ છિાાં બાંનેનો હસમુખો ચહેરો કાયમ હિો.
મેં િેમની મુખાકૃતિમાાં કદી અણગમો ન જોયો.
પણ લૅઝરસ કાંઈ સેંકડો મજૂરોને ખાવાનુાં પ ૂરુાં પાડી શકે? મજૂરોને મેં
સાંોળાવી દીધુાં કે િેઓએ પોિાની હડિાળ કાયમની સમજી પોિાના
માક્ષલકોએ આપેલાાં ઝૂાંપડાાં છોડવાાં રહ્યાાં, સામાન વેચવા જેવો હોય િે વેચી
નાખે. બાકીનો પોિાની કોટડીમાાં મ ૂકી રાખે. માક્ષલકો િેને હાથ નહીં લગાડે,
અને વધારે વેર વાળવા સામાન ફેંકી દે િો િે જોખમ પણ મજૂરોએ ખેડવુ.ાં
મારી પાસે િેઓ પોિાનાાં પહેરવાનાાં કપડાાં ને ઓઢવાની કામળી ઉપરાાંિ
કાંઈ પણ ન લાવે. જ્યાાં લગી હડિાળ ચાલે ને જ્યાાં લગી િેઓ જેલ બહાર
રહે ત્યાાં લગી હુાં િેઓની જેડે જ રહીશ ને ખાઈશપીશ. આ શરિે િેઓ બહાર
નીકળી આવે િો અને િો જ િેઓ ટકી શકે ને કોમની જીિ થાય. િેમ
કરવાની જેની ફ્રહિંમિ ન હોય િેણે પોિાના કામ પર જોડાઈ જવુાં જે જોડાય
િેનો કોઈએ તિરસ્કાર ન કરવો. કોઈએ િેની પજવણી ન કરવી. આ
શરિોનો કોઈએ ઇનકાર કયો હોય એવુાં મને યાદ નથી. મેં કહ્ુાં િે જ
ફ્રદવસથી ફ્રહજરિ કરનાર
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બૈરાાંછોકરાાંને લઈ માથે પોિાનાાં પોટલાાં મ ૂકી આવવા લાગ્યા. મારી આગળ
ઘરને સારુ માત્ર જમીન હિી. સારે નસીબે આ મોસમમાાં વરસાદ ન હિો,
િેમ ટાઢ પણ ન હિી.
ખોરાકને સારુ મારો તવશ્વાસ હિો કે વેપારીવગણ પાછી પાની નહીં કરે .
ડ્ ૂકૅસલના વેપારીઓએ રાાંધવા વાસણો આપ્યાાં ને ચાવલ િથા દાળના
બસ્િા (ગ ૂણો) મોકલ્યા. બીજાાં ગામોમાાંથી પણ દાળ , ચાવલ, લીલોિરી,
મસાલા વગેરેનો વરસાદ વરસ્યો. હુાં ધારિો હિો િેના કરિાાં આ વસ્તુઓ
મારી પાસે વધારે આવવા લાગી. સહુ જેલ જવા િૈયાર ન થાય પણ સહુની
ફ્રદલસોજી િો હિી જ. સહુ યથાશસ્તિ મદદનો ફાળો ોરવા રાજી હિા. જેઓ
કાંઈ આપી શકે િેવા ન હિા િેવાઓએ પોિાની ચાકરી દઈને મદદ કરી.
આ અજાણ્યા, અતશક્ષિિ માણસોને સાંોાળવા સારુ જાણીિા ને સમજુ
સ્વયાંસેવકો િો જેઈએ જ; િે મળી ગયા. અને િેઓએ અમ ૂલ્ય મદદ કરી.
િેમાાંના ઘણા િો પકડાયા પણ ખરા. આવી રીિે બધાએ યથાશસ્તિ મદદ
આપી અને માગણ સરળ થયો.
માણસોની ોીડ જામી. આટલા બધા અને તનરાં િર વધિા જિા મજૂરોને
એક જ સ્થળે ને વગર ધાંધે સાચવવા અશકય નહીં િો ોયાનક કામ હત.ુાં
િેઓની શૌચાફ્રદની ટેવો િો સારી હોિી જ નથી. આ સાંઘમાાં કેટલાક ગુનો
કરી જેલ જઈ આવેલા પણ હિા. કોઈ િો ખ ૂનના ગુનાવાળા હિા; કોઈ
ચોરીને સારુ કેદ ોોગવી છૂટેલા હિા. કોઈ વયક્ષોચારને સારુ કેદ ોોગવી
આવેલા હિા. હડિાક્ષળયા મજૂરોમાાં મારાથી નીતિના ોેદ પડાય નહીં. ોેદ
પાડુાં િોપણ કોણ કહે રાાંપીનો ઘા? હુાં કાજી થવા બેસ ુાં િો તવવેકહીન બનુ,ાં
મારાંુ કાયણ કેવળ હડિાળ ચલાવવાનુાં હત ,ુાં આમાાં બીજા સુધારાને ોેળવી
શકાય િેમ ન હત.ુાં છાવણીમાાં નીતિ જાળવવાનુાં કામ મારાંુ હત.ુાં આવનારા
www.mkgandhi.org

Page 351

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

ભ ૂિકાળમાાં કેવા હિા િેની િપાસ કરવાનો મારો ધમણ ન હિો. આવો
ુ ેળો સ્સ્થર થઈને બેસે િો ગુના થયા તવના ન જ રહે. જેટલા ફ્રદવસ મેં
શાંભમ
કાઢયા િેટલા ફ્રદવસ શાાંતિથી ગયા એ જ ચમત્કાર હિો. કે મ જાણે સહુ
પોિાનો આપદધમણ સમજી ગયા હોય નહીં એવી રીિે શાાંતિથી રહ્યા. મને
ઇલાજ મળ્યો. મારે આ ટુકડીને ટ્રાડસવાલમાાં લઈ જવી, ને જેમ પેલા સોળ
પકડાઈ ગયા િેમ આમને જેલમાાં બેસાડી દે વા. આ લોકોને થોડા થોડાની
સાંખ્યામાાં વહેંચી નાખી િેમની પાસે સરહદ ઓળાંગાવવી, એ તવચાર થયો
િેવો જ મેં રદ કયો. િેમાાં ઘણો સમય જાય ને જે સામુદાતયક પગલાાંની
અસર પડે િે થોડા થોડાના જેલ જવાની ન પડે.
મારી પાસે લગોગ પાાંચ હજાર માણસ એકઠા થયા હશે. િે બધાને
ટ્રેનથી ન લઈ જવાય. એટલા પૈસા કયાાંથી કાઢુાં? અને એમાાં લોકોની પરીિા
ન થઈ શકે. ડ્ ૂકૅસલથી ટ્રાડસવાલની સરહદ ૩૬ માઈલ હિી. નાિાલનુાં
સરહદી ગામ ચાલ્સણટાઉન હતુ;ાં ટ્રાડસવાલનુાં વૉતસરસ્ટ હત.ુાં અંિે પગપાળા
મુસાફરી કરવી એવો મેં તનિય કયો. મજૂરોની સાથે મસલિ કરી. િેમાાં
સ્ત્રીઓ, બચચાાં વગેરે હિાાં. કેટલાકે આનાકાની કરી. હૃદય કઠણ કયાણ તવના
મારી પાસે બીજો ઈલાજ ન હિો. જેને પાછાં ખાણો ઉપર જવુાં હોય િે જઈ
શકે છે , એમ જણાવ્ુ.ાં કોઈ પાછા જવાને િૈયાર ન હિા. જેઓ અપાંગ હિા
િેઓને ટ્રેનથી મોકલવાનો ઠરાવ કયો, બાકીના બધાએ પગે ચાલીને
ચાલ્સણટાઉન જવાની િૈયારી જાહેર કરી. આ મજલ બે ફ્રદવસમાાં પ ૂરી
કરવાની હિી. આમ કરવાથી છે વટે િો સહુ રાજી થયા. ક્ષબચારા લૅઝરસ
કુટુાંબને પણ કાંઈક રાહિ મળશે એમ પણ લોકો સમજ્યા, અને ડ્ ૂકૅસલમાાં
ગોરાઓ મરકીનો ોય રાખિા હિા ને અનેક પ્રકારનાાં પગલાાં ોરવા
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ઇચછિા હિા િેઓ ોયમુતિ થયા ને િેઓનાાં પગલાાંના ોયમાાંથી અમે
મુતિ થયા.
આ કૂચની િૈયારી ચાલિી હિી િેવામાાં ખાણના માક્ષલકોને મળવાનુાં મને
કહેણ આવ્ુ.ાં હુાં ડરબન ગયો. પણ આ ફ્રકસ્સો નવુાં પ્રકરણ માગે.
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૧૮. ખાણના માણલકો પાસે અને પછી
ખાણના માક્ષલકોની માગણીથી હુાં િેમની પાસે ડરબન પહોંચયો. હુાં
સમજ્યો કે માક્ષલકો ઉપર કાંઇક અસર થઇ છે . ત્યાાંથી કાંઇ વળે એમ મેં નહોતુાં
માડ્ુ;ાં પણ સત્યાગ્રહીની નમ્રિાને હદ નથી. નથી હોિી. િે સમજૂિીનો એક
પણ અવસર જવા દે િો નથી. િેથી િેણે કોઈ બીકણ ગણે િો િે પોિાને
બીકણ ગણાવા દે છે . જેના હૃદયમાાં તવશ્વાસ છે અને તવશ્વાસથી નીપજત ુાં બળ
છે િેને બીજાની અવગણનાનો શોચ નથી થિો. િે પોિાના અંિરબળ ઉપર
તનોર
ણ રહે છે . આથી સહન
ુ ે નમિો િે જાગિનો મિ કેળવે છે , ને િેને
પોિાના કાયણ િરફ આકષે છે .
એથી મને માક્ષલકોનુાં આમાંત્રણ આવકારદાયક લાગ્્ુ.ાં હુાં િેમની પાસે
પહોંચયો. મેં જો્ુાં કે હવામાાં ગરમી હિી. મારી પાસેથી સમજવાને બદલે
િેમના પ્રતિતનતધએ મારી ઊલટિપાસ શરૂ કરી. િેમને મેં યોગ્ય ઉિર
વાળ્યા. િેમને કહ્ુાં કે: “આ હડિાળ બાંધ કરવી િમારા હાથમાાં છે .”
“અમે કાંઇ અતધકારી નથી,” િેઓ િરફથી કહેવામાાં આવ્ુ.ાં
મેં કહ્ુ,ાં “િમે અતધકારી નથી છિાાં ઘણુાં કરી શકો છો. િમે મજૂરોનો કેસ
લડી શકો છો. િમે સરકારની પાસે ત્રણ પાઉડડનો કર દુર કરવાની માગણી
કરો િો િે ન કરે એમ હુાં માનિો નથી; િમે બીજાઓનો મિ કેળવી શકો
છો.”
“પણ સરકારે મ ૂકેલા કરની સાથે હડિાળને શો સાંબધ
ાં ? માક્ષલકો મજૂરોને
દુુઃખ દે િા હોય િો િમે િેમને કાયદે સર અરજી કરો.”
“મજૂરોની પાસે હડિાળ તસવાય બીજો રસ્િો હુાં જોિો નથી. ત્રણ
પાઉડડનો કર માક્ષલકોને ખાિર મ ૂકવામાાં આવયો છે . માક્ષલકો મજૂરોની મજુરી
www.mkgandhi.org

Page 354

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

માગે છે , પણ િેઓની સ્વિાંત્રિા નથી ઇચછિા. િેથી એ કર દૂર કરાવવાને
સારુ મજૂરોની હડિાળમાાં હુાં ક્યાાંયે અનીતિ, એટલે કે, માક્ષલકી પ્રત્યે અડયાય
જોિો નથી.”
“ત્યારે િમે મજૂરોને કામ પર જવાનુાં નહીં કહો?”
‘હુાં લાચાર છાં.’
'િમે
'હુ ાં

પફ્રરણામ જાણો છો?'

સાવધાન છાં. મારી જવાબદારીનો મને પ ૂરો ખ્યાલ છે .'

'હાસ્િો,

િમારાંુ શુાં જવાનુાં છે ? પણ જે નુકસાન આ ોોળવાયેલા મજૂરોને

થાય છે એ િમે આપશો કે?'
'મજૂરોએ

સમજપ ૂવણક અને નુકસાનને ધ્યાનમાાં રાખીને આ હડિાળ પાડી

છે . સ્વમાનહાતન કરિાાં બીજુ ાં વધારે મોટુાં નુકસાન હુાં સમજી શકિો નથી.
મજૂરો આ વાિ સમજ્યા છે એ જ મને સાંિોષ છે .'
આવા પ્રકારની વાિો થઈ. આખી વાિ મને આ વેળા યાદ નહીં આવી
ૂ ામાાં આપ્યા છે . માક્ષલકોને પોિાનો
શકે. મને જે મુદ્દાઓ યાદ રહ્યા છે િે મેં ટાંક
કેસ લ ૂલો લાગ્યો એમ િો હુાં જોઈ શાક્યો; કેમ કે િેઓની મસલિ સરકાર
સાથે િો ચાલિી જ હિી.
જિાાં ને વળિાાં મેં જો્ુાં કે ટ્રેનના ગાડણ વગેરેની ઉપર આ હડિાળની
અને લોકોની શાાંતિની છાપ પણ બહુ સારી પડી હિી. મારી મુસાફરી િો
ત્રીજા વગણમાાં ચાલિી હિી. પણ ત્યાાંયે ગાડણ વગેરે અમલદારો મને ઘેરી
લેિા, ખાંિપ ૂવણક હકીકિ પ ૂછિા ને સૌને ફિેહ ઇચછિા. મને અનેક પ્રકારની
ઝીણી સગવડો કરી આપિા. મારો િેમની સાથેનો સાંબધ
ાં હુાં તનમળ
ણ રાખિો.
એક પણ સગવડને સારુ િેઓને લાલચ ન આપિો. પોિાની ઇચછાએ
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તવનય જાળવે િો મને રુક્ષચકર હતુ,ાં પણ તવનય વેચાિો લેવાનો પ્રયત્ન જ
નહોિો કયો, ગરીબ, અોણ, અણસમજુ મજૂરો આટલી દૃઢિા જાળવી શકે એ
િેમને આિયક
ણ ારક લાગ્્ુ.ાં ને દૃઢિા િેમ જ બહાદુરી એવા ગુણ છે કે જેની
છાપ તવરોધીઓની ઉપર પણ પડયા તવના નથી રહિી.
હુાં ડ્ ૂકૅસલ પાછો પહોંચયો. લોકોની ધારા િો ચાલી જ રહી હિી. લોકોને
બધી વાિ ઝીણવટથી સમજાવી, િેમને પાછા જવુાં હોય િો જઈ શકે છે એમ
પણ કહ્ુ,ાં માક્ષલકોની ધમકીની વાિ પણ કરી; ોતવટયમાાં રહેલાાં જોખમોનુાં
વણણન પણ કરી બિાવ્ુ.ાં લડાઈ કયારે પ ૂરી થશે એ પણ ન કહી શકાય.
જેલનાાં દુ:ખો સમજાવયાાં, પણ લોકો અડગ રહ્યા. 'િમે લડવા િૈયાર હશો
ત્યાાં લગી અમે હારવાના જ નથી, અમે દુુઃખ સમજીએ છીએ, અમારી ક્ષચિંિા ન
કરજો.' એવો તનોણય જવાબ મને મળ્યો.
મારે હવે િો કૂચ કરવાનુાં જ બાકી રહ્ુાં હત.ુાં એક ફ્રદવસ મળસકે ઊઠીને
કૂચ કરવાનુાં લોકોને કહી દીધુ.ાં રસ્િે ચાલવાના તનયમો સાંોળાવયા. પાાંચછ
હજારનુાં ટોળુાં સાચવવુાં એ જેવી િેવી વાિ ન હિી. િેઓની ગણિરી િો
મારી પાસે હિી જ નહીં. નહોિાાં નામઠામ. જે રહ્યા િે રહ્યા એ ફ્રહસાબ હિો.
સૌને સવા શેર રોટી અને અઢી રૂતપયાોાર ખાાંડ તસવાય બીજો ખોરાક
આપવાની શસ્તિ ન હિી. આ ઉપરાાંિ રસ્િામાાં જો ફ્રહિંદી વેપારીઓ કાંઈ
આપે િો િે માગી લઈશ એમ કહ્ુાં હત.ુાં પણ લોકોએ રોટી અને ખાાંડથી
સાંિોષ વાળવાનો હિો. મને બોઅર લડાઈ િથા હબસીની લડાઈમાાં મળે લો
અનુોવ ખ ૂબ કામમાાં આવયો. સાથે જોઈ િે કરિાાં વધારે કપડાાં ન જ રખાય
એ શરિ િો હિી જ. રસ્િામાાં કોઈનો માલ ન લેવાય, અમલદારો અથવા
કોઈ અંગ્રેજ મળે , ગાળો દે અથવા માર પણ મારે િે સહન કરવો, કેદ કરે િો
થઈ જવુ,ાં હુાં પકડાઈ જાઉં િોપણ િેઓએ કૂચ ચાલુ રાખવી વગેરે વાિોની
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સમજણ પાડી એક પછી એક માણસો મારી અવેજીમાાં કોણ કોણ તનમાશે એ
પણ જણાવ્ુ.ાં
લોકો સમજ્યા. કાફલો સહીસલામિ ચાલ્સણટાઉન પહોંચયો. ચાલ્સણટાઉનમાાં
વેપારીઓએ ખ ૂબ મદદ કરી. પોિાનાાં મકાનોનો ઉપયોગ આપ્યો. મસ્સ્જદના
ફક્ષળયામાાં રસોઈ કરવાની રજા આપી. કૂચને વખિે જે ખોરાક અપાિો િે
સ્થાયી મુકામમાાં ન જ હોય એટલે રસોઈનાાં વાસણો જોઈએ જ. િે પણ
િેઓએ ખુશીથી આપ્યાાં. ચોખા વગેરે િો મારી પાસે ખ ૂબ થઈ ગયા હિા.
િેમાાં પણ વેપારીઓએ પોિાનો ફ્રહસ્સો આપ્યો.
ચાલ્સટ
ણ ાઉન નાનુાં સરખુાં ગામડુાં ગણાય. િેમાાં આ વેળા ોાગ્યે ચારપાાંચ
હજારની વસ્િી હશે; િેમાાં આટલા માણસોને સમાવવા મુશ્કેલીની વાિ હિી.
બૈરાાંછોકરાાં વગેરેને જ મકાનોમાાં રાખ્યાાં. ઘણાાંને િો મેદાનમાાં જ મ ૂકી દીધાાં
હિાાં.
અહીંનાાં મધુર સ્મરણો ઘણાાં છે ને કેટલાાંક કડવાાં પણ છે . મધુર સ્મરણમાાં
મુખ્યત્વે

ચાલ્સણટાઉનના

આરોગ્યખાિાનુાં

ને

િેના

આરોગ્યખાિાના અમલદારનુાં છે . િેઓ આવડી વસ્િી વધેલી જોઈ ગોરાયા,
પણ કાંઈ પણ આકરા ઉપાય લેવાને બદલે મને જ મળ્યા, ને કેટલીક
સ ૂચનાઓ કરીને મને મદદ કરવાનુાં પણ કહ્ુ.ાં ત્રણ વસ્ત ુની સાંોાળ ્ુરોપના
લોકો રાખે છે , આપણે નથી રાખિા. પાણીની સ્વચછિા, રસ્િાની અને
પાયખાનાની સ્વચછિા. મારે પાણી ના ઢોળાવા દે વ,ુાં જ્યાાંત્યાાં લોકોને
લઘુશકાં ા ન કરવા દે વી અને કયાાંયે કચરો ન નાખવા દે વો; િેઓ બિાવે િે
જ જગ્યાએ લોકોને મારે રાખવા અને ત્યાાંની સ્વચછિાને સારુ મારે
જવાબદાર થવુ,ાં આ બધુાં મેં ઉપકાર સાથે કબ ૂલ ક્ુ.ું મને પ ૂરી શાાંતિ થઈ.
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આપણા માણસોની પાસે આ તનયમોનુાં પાલન કરાવવુાં એ ઘણુાં કફ્રઠન
કામ છે . પણ લોકોએ અને સાથીઓએ િે સહેલ ુાં કરી મ ૂક્ુ.ું મારો અનુોવ
સદાય એવો છે કે , સેવક સેવા કરે ને હક
ુ મ ન કરે િો ઘણુાં થઈ શકે છે . સેવક
પોિે પોિાનુાં શરીર વાળે િો બીજા પણ વાળશે. આનો પ ૂરિો અનુોવ આ
છાવણીમાાં મળ્યો. મારા સાથીઓ અને હુાં ઝાડુ વાળવાનુ,ાં મેલ ુાં ઉપાડવાનુાં
વગેરે કામ કરિાાં જરાયે આંચકો ન ખાિા. િેથી લોકો િે કામ હોંશે ઊંચકી
લેિા. આમ ન કરીએ િો કોને હુકમ કરાય? સૌ સરદાર થઈને બીજાને હુકમ
કરે ને છે વટે કામ થાય જ નહીં. પણ જ્યાાં સરદાર પોિે જ સેવક બને ત્યાાં
બીજા સરદારીનો દાવો જ કેમ કરી શકે?
સાથીઓમાાં કૅલનબૅક પહોંચી ગયા હિા. તમસ શ્લેતશન પણ હાજર થઈ
ગઈ હિી. એ બાઈની મહેનિ, કાળજી ને પ્રામાક્ષણકપણાની સ્ત ુતિ જેટલી કરાંુ
િેટલી ઓછી છે . ફ્રહિંદીઓમાાં મરહમ
ૂ પી. કે. નાયડુ અને ફ્રક્રસ્ટોફરનાાં નામ
મને અત્યારે િો યાદ આવે છે , બીજા પણ હિા. િેઓએ પણ ખ ૂબ મહેનિ
કરીને મદદ દીધી. રસોઈમાાં ચોખા ને દાળ અપાિાાં. લીલોિરી ખ ૂબ આવી
પડી હિી, પણ િે નોખી રાાંધી શકાય િેવી સ્સ્થતિ જ નહોિી એટલે િે
દાળમાાં નાખવામાાં આવિી. નોખુાં રાાંધવાનો વખિ ન મળે , િેટલાાં વાસણ
પણ ન હોય. રસોડુાં ચોવીસ કલાક ચાલત,ુાં કેમ કે માણસો ભ ૂખ્યાાંિરસ્યાાં ગમે
ત્યારે આવી પહોંચે. ડ્ ૂકૅસલમાાં કોઈને રહેવાપણુાં જ ન હત.ુાં બધાને રસ્િાની
ખબર હિી એટલે ખાણમાાંથી નીકળીને સીધા ચાલ્સણટાઉન પહોંચે.
માણસોની ધીરજનો ને સહનશીલિાનો તવચાર કરાંુ છાં ત્યાાં મારી આગળ
ઈશ્વરનો મફ્રહમા ખડો થાય છે . રસોઈ કરનારમાાં મુક્ષખયો હુાં રહ્યો. કોઈ વેળા
દાળમાાં વધારે પાણી પડે િો કોઈ વેળા િે કાચી રહે. કોઈ વેળા શાક ન
ચડ્ુાં હોય ને કોઈ વેળા ોાિ પણ કાચો રહી જાય. આવુાં ખાણુાં હસિે ચહેરે
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લઈ જમનારા મેં જગિમાાં ઘણા ોાળ્યા નથી. એથી ઊલટુાં દક્ષિણ આફ્રિકાની
જેલમાાં એવો પણ અનુોવ લીધો કે સારા તશક્ષિિ ગણાિાનો તમજાજ જરા
ઓછાં કે મોળુાં કે કાચુાં મળ્્ુાં છે િો ગયો છે .
રાાંધવા કરિાાં પીરસવાનુાં કામ વધારે મુશ્કેલ હત;ુાં અને િે િો મારે હસ્િક
જ રહે. કાચાપાકાનો ફ્રહસાબ િો મારે જ આપવો રહ્યો. ખોરાક ઓછો હોય ને
માણસો વધી પડે ત્યારે ઓછાં આપી સાંિોષવાનુાં પણ મારે હાથ જ રહ્ુ.ાં એ
બહેનો કે જે મેં ઓછાં આપ્્ુાં હોય ત્યારે પળ વાર મારા સામુાં ઠપકાની નજરે
જોઈને પછી મને સમજી હસીને ચાલિી થાય એ દૃશ્ય જજિંદગીોર ન ભુલાય
િેવાાં છે . હુાં કહી દઉં કે, 'હુાં લાચાર બડયો છાં. મારી પાસે પકાવેલ ુાં થોડુાં છે ને
જણાાં ઘણાાં છે એટલે મારે ોાગે પડત ુાં જ આપવુાં રહ્ુ.ાં ' આટલુાં સમજે એટલે
“સાંિોષમ '

કહી હસીને રવાના થાય.

આ િો બધાાં મધુર સ્મરણો. કડવાાં એ હિાાં કે, માણસોને ઘડી નવરાશ
મળી એટલે માાંહોમાાંહ ટાંટાના અને િેથી પણ નઠારા વયક્ષોચારના દાખલા
મળી આવે. સ્ત્રીપુરુષોને સાથે રાખવાાં જ પડિાાં હિાાં. ોીડ પણ એટલી જ.
વયક્ષોચારીને શરમ િો હોય જ શાને? આ દાખલાઓ બનિાાં હુાં જઈ પહોંચયો.
માણસો શરમાયા. િેઓને અલગ રાખ્યા. પણ મારી જાણમાાં નહીં આવયા
હોય એવા ફ્રકસ્સા કેટલા બડયા હશે િે કોણ કહી શકે ? આ વસ્તુનુાં વધારે
વણન
ણ કરવુાં તનરથક
ણ . બધુાં સીધુાં જ સીધુાં ન હત ુાં એ જણાવવા ખાિર, િેમ જ
આવા ફ્રકસ્સા બડયા ત્યારે પણ કોઈએ ઉદ્ધિાઈ નથી વાપરી એ બિાવવા , મેં
ાં
જેવા, નીતિ-અનીતિનો ોેદ બહુ ન
આટલુાં વણણન દાખલ ક્ુું છે . જગલી
જાણનારા લોકો પણ સારા વાિાવરણમાાં કેવા સીધા ચાલે છે એ મેં આવે
અનેક સમયે અનુોવ્ુાં છે . અને એ જાણવુાં વધારે આવશ્યક ને લાોદાયી
છે .
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૧૯. ટ્રાન્સવાલમાું પ્રવેશ
આપણે હવે સન ૧૯૧૩ના નવેમ્બરની શરૂઆિમાાં છીએ. કૂચ કરીએ િેના
પહેલાાં બે બનાવોની નોંધ લઈ જઈએ. ડ્ ૂકૅસલમાાં દ્રાતવડ બહેનો જેલ ગઈ
િેથી બાઈ ફાિમા મહેિાબથી ન રહેવા્ુાં એટલે િે પણ પોિાની મા અને
સાિ વષન
ણ ા બચચા સાથે જેલ જવા ઊપડી ગઈ ! મા- દીકરી િો પકડાયાાં,
પણ બચચાને લેવાની સરકારે ચોખ્ખી ના પાડી. બાઈ ફાિમાનાાં આંગળાાંની
છાપ લેવાની પોલીસે કોતશશ કરી. પણ બાઈ ફાિમા નીડર રહી અને
પોિાનાાં આંગળાાં ન જ આપ્યાાં.
આ વખિે હડિાળ પુરજોરમાાં ચાલી રહી હિી. િેમાાં જેમ પુરુષો િેમ
સ્ત્રીઓ પણ આવિી. આમાાંની બે માિાઓ પોિાનાાં બાળકડાાં સફ્રહિ હિી.
એક બાળકને કૂચમાાં શરદી થઈ ને િે મરણને શરણ થ્ુ.ાં બીજીનુાં બાળક
એક વોંકળો ઓળગિાાં િેની કાખેથી પડી ગ્ુાં અને ધોધમાાં િણાઈ ડૂબી
મ ૂઉં. પણ માિા તનરાશ ન થઈ. બાંનેએ પોિાની કૂચ જારી રાખી. એકે કહ્ુાં :
'આપણે

સેવા

મ ૂએલાાંનો શોક કરીને શુાં કરશુ?ાં િે કાાંઈ પાછાાં આવશે ? જીવિાાંની

કરવી

એ

આપણો

ધમણ

છે .' આવા

શાાંિ

બહાદુરીના, આવી

ઈશ્વરઆસસ્થાના, આવા િાનના દાખલા ગરીબોમાાં મેં

અનેક

વેળા

અનુોવયા છે .
આવી દૃઢિાથી ચાલ્સણટાઉનમાાં સ્ત્રીપુરુષો પોિાનો કફ્રઠન ધમણ પાળી રહ્યાાં
હિાાં. પણ અમે ચાલ્સણટાઉનમાાં કાંઈ શાાંતિને સારુ નહોિા આવયા. શાાંતિ જેને
જોઈએ િેણે અંિરમાાંથી મેળવી લેવી. બહાર િો જ્યાાં જુઓ ને જોિાાં આવડે
િો 'અહીં શાાંતિ નથી મળિી' એવાાં પાફ્રટયાાં નજરે પડે છે . પણ એ અશાાંતિની
વચચે મીરાાંબાઈ જેવી ોકિાણી હાથમાાં ઝેરનો પ્યાલો રાખી મોઢે માાંડિી
www.mkgandhi.org

Page 360

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

હસે છે . પોિાની અંધારી કોટડીમાાં બેઠેલો સૉક્રેફ્રટસ પોિાના હાથમાાં ઝેરનો
પ્યાલો રાખે છે , ને પોિાના તમત્રને ગ ૂઢ િાન આપે છે અને આપણને શીખવે
છે

: 'જેને

શાાંતિ જોઈએ િેણે પોિાના હૃદયમાાંથી શોધી લેવી. '

આવી જ શાાંતિમાાં સત્યાગ્રહીની ટુકડી છાવણી નાખી પ્રાિુઃકાળે શુાં થશે
િેની ક્ષચિંિા કરિી પડી હિી.
મેં િો સરકારને કાગળ લખ્યો હિો કે અમે ટ્રાડસવાલમાાં તનવાસ કરવાના
ુ ી પ્રવેશ નથી કરવા માગિા. અમારો પ્રવેશ સરકારના વચનોાંગ
હેતથ
સામેનો અમલી પોકાર છે ; અને અમારા સ્વમાનોાંગથી થિા દુ:ખની શુદ્ધ
તનશાની છે . અમને િમે અહીં જ

–

ચાલ્સટ
ણ ાઉનમાાં –પકડી લેશો િો અમે

તનતિિંિ થઈશુ.ાં જો િમે નહીં જ કરો ને અમારામાાંના કોઈ છાની રીિે
ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થઈ જશે િો િેને સારુ અમે જવાબદાર પણ નહીં
રહીએ. અમારી લડિમાાં છાનુાં કાાંઈ જ નથી, વયસ્તિગિ સ્વાથણ કોઈને સાધવો
નથી. કોઈ છાનો પ્રવેશ કરે િે અમને ન ગમે. પણ જ્યાાં હજારો અજાણ્યા
માણસોની સાથે કામ લેવાનુાં છે ને જ્યાાં પ્રેમ તસવાય બીજુ ાં બાંધન નથી, ત્યાાં
કોઈના કાયન
ણ ે તવશે અમે જવાબદાર નહીં થઈ શકીએ. વળી એટલુાં પણ
જાણજો કે જે િમે ત્રણ પાઉંડનો કર કાઢી નાખો િો ક્ષગરમીફ્રટયા પાછા કામે
વળગશે ને હડિાળ બાંધ થશે. અમારાાં બીજાાં દુ:ખો મટાડવા સારુ િેમને
અમે સત્યાગ્રહમાાં નહીં જેડીએ.
એટલે સરકાર ક્યારે પકડે િે કહી ન શકાય એવી અતનતિિ સ્સ્થતિ હિી.
પણ સરકારના જવાબની રાહ કાંઈ આવી સ્સ્થતિમાાં ફ્રદવસો સુધી ન જોવાય.
એક ટપાલ કે બે ટપાલની જ રાહ જોઈ શકાય. િેથી જે સરકાર પકડે નહીં
િો તરુ િ જ ચાલ્સણટાઉન છોડી ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થવાનો તનિય કયો. જો
રસ્િામાાં ન પકડે િો કાફલાએ હમેશાાં વીસથી ચોવીસ માઈલની કૂચ આઠ
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ફ્રદવસની કરવાની હિી. આઠ ફ્રદવસમાાં ટૉલ્સ્ટૉય ફામણ પહોંચવાનો ઈરાદો
હિો, ને લડાઈ પ ૂરી થિાાં લગી ત્યાાં બધાએ રહેવ ુાં ને ફામણ ઉપર કામ કરી
પોિાની આજીતવકા મેળવવી એવી ધારણા હિી. તમ. કૅલનબૅકે બધી
િજવીજ કરી રાખી હિી. ત્યાાં માટીનાાં મકાનો બનાવવાાં ને િે કામ આ
કાફલાની પાસે જ કરાવવુ.ાં દરતમયાન નાની રાવટીઓ નાખી નબળાાં
પાિળાાંનો િેમાાં સમાવેશ કરવો ને જેઓ મજબ ૂિ હોય િેમણે બહાર પડયા
રહેવ ુાં આમાાં અડચણ એ જ આવિી હિી કે હવે વરસાદની મોસમ શરૂ
થવાની હિી, એટલે વરસાદના સમયમાાં િો સહુને આશરો જોઈએ જ. પણ
િેને પહોંચી વળવાની તમ. કેલનબેકની ફ્રહિંમિ હિી.
કાફલાએ કૂચની બીજી િૈયારીઓ પણ કરી. ચાલ્સણટાઉનના ોલા અંગ્રેજ
દાકિરે અમારે સારુ એક નાનકડી દવાની પેટી િૈયાર કરી આપી અને
પોિાનાાં કેટલાાંક હતથયારો મારા જેવો માણસ વાપરી શકે િે આપ્યાાં. આ
પેટી અમારે જાિે ઊંચકી જવાની હિી. કાફલા જેડે વાહન કાંઈ જ નહોત ુાં
રાખવાનુ.ાં આ ઉપરથી વાાંચનાર સમજી શકશે કે િેમાાં અોૌષધો અોોછામાાં
અોોછાાં ને સો માણસોને પણ એકીવખિે પહોંચી શકે િેટલાાં ન હિાાં. આનુાં
કારણ િો એ હતુાં કે અમારે દરરોજ કોઈ ગામની નજીક છાવણી નાખવાની
હિી, એટલે ખ ૂટિાાં ઔષધ મેળવી શકાય અને સાથે િો અમે એક પણ દરદી
કે અપાંગને રાખવાના ન હિા. િેને િો રસ્િામાાં જ છોડવા એમ ઠ્ુું હત.ુાં
ખાવાનુાં િો રોટી અને ખાાંડ તસવાય કાંઈ હત ુાં જ નહીં, પણ આ રોટી આઠ
ફ્રદવસ કઈ રીિે પ ૂરી પાડી શકાય ? રોજની રોજ લોકોને વહેંચી દે વી જોઈએ.
આનો ઉપાય િો એ જ રહ્યો કે અમને દરે ક મજલે કોઈ રોટી પહોંચિી કરે .
આ કોણ કરે ? ફ્રહિંદી ોફ્રઠયારા િો હોય જ નહીં. વળી દરે ક ગામમાાં રોટી
બનાવનારા પણ ન હોય; ગામડાાંઓમાાં રોટી શહેરોમાાંથી જાય. આ રોટી િો
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જે કોઈ ોફ્રઠયારો પ ૂરી પાડે અને રે લવે િે પહોંચાડે િો જ મળી શકે.
ચાલ્સણટાઉન કરિાાં વોકસરસ્ટ (ટ્રાડસવાલનુાં ચાલ્સણટાઉનને લગત ુાં સરહદી
મથક) મોટુાં હતુ,ાં ત્યાાં ોફ્રઠયારાની (બેકરની) મોટી દુકાન હિી. િેણે ખુશીથી
દરે ક સ્થળે રોટી પ ૂરી પાડવાનો કરાર કયો. અમારી કફોડી હાલિ જાણી
બજારોાવ કરિાાં વધારે લેવાની પણ િેણે કોતશશ ન કરી; અને રોટી સરસ
આટાની બનાવેલી પ ૂરી પાડી. રે લવેમાાં િેણે વખિસર

મોકલી ને

રે લવેવાળાઓએ (આ પણ ગોરાઓ જ િો) પ્રામાક્ષણકપણે િે પહોંચાડી ; એટલુાં
જ નહીં, િેઓએ િે પહોંચિી કરવામાાં પ ૂરી કાળજી વાપરી, ને અમને કેટલીક
ખાસ સગવડો કરી આપી, િેઓ જાણિા હિા કે અમારે કોઈની દુશ્મનાવટ ન
હિી, અમારે કોઈને નુકસાન નહોત ુાં પહોંચાડવુાં અમારે િો દુુઃખ વેઠીને દાદ
લેવી હિી. આથી અમારી આસપાસનુાં આમ વાિાવરણ શુદ્ધ થ્ુાં અને રહ્ુ.ાં
મનુટયજાતિનો પ્રેમોાવ પ્રગટ થયો. આપણે બધા ક્ષિસ્િી, યહદ
ૂ ી, ફ્રહિંદુ,
મુસલમાન ઇત્યાફ્રદ ોાઈઓ જ છીએ એમ સહુએ અનુોવ્ુ.ાં
આમ કૂચની બધી િૈયારી થઈ એટલે મેં ફરી સમાધાનીનો પ્રયત્ન કયો.
કાગળ, િાર વગેરે િો મોકલ્યાાં જ હિાાં. મારાંુ અપમાન િો કરશે જ, પણ
થાય િો ોલે , મારે િો ટેક્ષલફોન પણ કરવો એમ મેં તનિય કયો.
ચાલ્સણટાઉનથી તપ્રટોફ્રરયા ટેક્ષલફોન હિો. મેં જનરલ સ્મટ્સને ટેક્ષલફોન કયો.
િેના માંત્રીને મેં કહ્ુ,ાં 'જનરલ સ્મટ્સને કહો મારી કૂચની બધી િૈયારી છે ,
વૉકસરસ્કટના લોકો ઉશ્કેરાયા છે , િેઓ કદાચ અમારા જાનને પણ નુકસાન
કરે . િેઓએ એવો ડર િો બિાવયો જ છે . આવુાં પફ્રરણામ િેઓ પણ ન
ઈચછે . િેઓ ત્રણ પાઉંડનો કર રદ કરવાનુાં વચન આપે િો મારે કૂચ નથી
કરવી. કાયદાનો ોાંગ કરવાને ખાિર િેનો ોાંગ નથી કરવો. હુાં લાચાર
બડયો છાં. િે મારાંુ આટલુાં નહીં સાાંોળે ?' અરધી તમતનટમાાં જવાબ મળ્યો,
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'જનરલ

સ્મટ્સ િમારી સાથે કશો સાંબધ
ાં નથી ઇચછિા; િમારી ઈચછામાાં

આવે િેમ કરજો.' ટેક્ષલફોન બાંધ.
મેં ધા્ુું જ હત.ુાં માત્ર િોછડાઈની આશા નહોિી રાખી. કેમ કે અમારો
સત્યાગ્રહ પછીનો રાજકીય સાંબધ
ાં હવે છ વષણનો ગણાય, એટલે મેં તવનયી
જવાબની આશા રાખી હિી. પણ મારે િેના તવનયથી ફુલાવાનુાં ન હત,ુાં િેમ
આ અતવનયથી હુાં ઢીલો પણ ન થયો. મારા કિણવયની સીધી લીટી મારી
સામે સ્પટટ દે ખાિી હિી. બીજે દહાડે ધારે લે ટકોરે અમે પ્રાથણના કરી ઈશ્વરને
નામે કૂચ શરૂ કરી. કાફલામાાં ૨,૦૨૭ પુરુષો, ૧૨૭ સ્ત્રીઓ અને પ૭ બાળકો
હિાાં.
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૨૦. ટ્રાન્સવાલમાું પ્રવેશ (ચાલ)ુ
આમ સાંઘ કહો, કાફલો કહો કે યાત્રાળુ કહો, બરાબર ધારે લે વખિે
ચાલ્યા. ચાલ્સણટાઉનથી એક માઈલ દૂર વૉતસરસ્ટનુાં ગરનાળુાં આવે છે . િે
ગરનાળુાં ઊિરો એટલે વૉતસરસ્ટમાાં કહેિાાં ટ્રાડસવાલમાાં પ્રવેશ કયો ગણાય.
આ ગરનાળાને છે ડે ઘોડસવાર પોલીસ હિી. હુાં પહેલો િેની પાસે ગયો ને
લોકોને કહ્ુાં હતુાં કે હુાં તનશાની કરાંુ ત્યારે િેઓએ દાખલ થવુ.ાં પણ હજુ હુાં
પોલીસની સાથે વાિ કરિો હિો િેવામાાં લોકોએ િો ધસારો જ કયો ને
ગરનાળુાં ઓળાંગી આવયાાં. સવારો ફરી વળ્યાાં. પણ આ કાફલો એમ રોક્યો
રોકાય િેમ ન હિો. પોલીસનો અમને પકડવાનો ઈરાદો િો હિો જ નહીં. મેં
લોકોને શાાંિ કયાણ, ને હારબાંધ ચાલવાનુાં સમજાવ્ુ.ાં પાાંચસાિ તમતનટમાાં બધુાં
શાાંિ પડ્ુ,ાં ને ટ્રાડસવાલમાાં કૂચ શરૂ થઇ.
વૉતસરસ્ટના લોકોએ બે ફ્રદવસ પ ૂવે જ સોા ોરી હિી, િેમાાં અનેક
પ્રકારની ધમકીઓ આપી હિી. કેટલાક બોલ્યા હિા કે, જો ફ્રહિંદીઓ
ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થાય િો િેને અમે બાંદુકે દે શ.ુાં આ સોામાાં તમ.
કૅલેનબેક આ ગોરાઓને સમજાવવા સારુ ગયા હિા. તમ. કૅલેનબેકનુાં કોઈ
સાાંોળવા પણ િૈયાર ન હિા. કેટલાક િેમને મારવા ઊોા થયા. તમ.
કૅલેનબેક પોિે પહેલવાન છે . િેમણે સૅડડોની પાસેથી કસરિની િાલીમ
લીધી હિી. િેમને ડરાવવા મુશ્કેલ હત.ુાં એક ગોરાએ િેમને દ્વ ાંદ્વ્ુદ્ધનુાં આહ્વાન
ક્ુ.ું તમ. કૅલેનબેકે કહ્ુ:ાં “મેં શાાંતિધમણનો સ્વીકાર કયો છે એટલે િે િો
મારાથી થઇ શકે િેમ નથી; પણ મારા પર જેણે પ્રહાર કરવો હોય િે સુખેથી
કરી જાય; પણ હુાં િો આ સોામાાં બોલ્યે જ રહેવાનો. િમે આમાાં બધા
ગોરાઓને આવવાનુાં જાહેરનામુાં કાઢ્ુાં છે . બધા ગોરા િમારી જેમ તનદોષ
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માણસોને મારવા િૈયાર નથી િે સાંોળાવવા હુાં આવયો છાં. એક ગોરો એવો
છે કે જે િમને સાંોળાવવા માગે છે કે, િમે ફ્રહિંદીઓની ઉપર જે આરોપો મુકો
છો િે ખોટા છે . િમે ધારો છો િે ફ્રહિંદીઓ માગિા નથી. નથી જોઈતુાં િેમને
િમારાંુ રાજ્ય. નથી િેઓ િમારી સાથે લડવા માગિા, નથી િેઓ મુલક
ોરી મ ૂકવા ઈચછિા. િેઓ િો શુદ્ધ ડયાય ઈચછે છે , જેઓ ટ્રાડસવાલમાાં
દાખલ થવા ઈચછે છે િેઓ વસવાટને સારુ નહીં, પણ િેઓની ઉપર
અડયાયી કર છે િેની સામે અમલી પોકાર કરવા સારુ દાખલ થવાના છે .
િેઓ બહાદુર છે , િેઓ િોફાન નહીં કરે , િમારી સામે નહીં લડે, િમારી
ગોળીઓ સહન કરીને પણ દાખલ િો થશે જ. િેઓ િમારી ગોળીના કે
િમારા ોાલાના ડરથી પાછી પાની કરે એવા નથી. પોિે દુ:ખ સહન કરીને
િમારાંુ હૃદય તપગળાવવાના છે . તપગળાવશે જ. આટલુાં કહેવા હુાં અહીં આવયો
છાં, આટલુાં કહીને મેં િો િમારી સેવા કરી છે . િમે ચેિો, અડયાયથી બચો. '
આટલુાં કહી તમ. કૅલનબૅક શાાંિ રહ્યા. લોકો કાં ઈક શરમાયા. પેલો
લડવાવાળો પહેલવાન િો તમત્ર થયો.
પણ ઉપરની સોાની અમને ખબર હિી િેથી કાંઈક િોફાન વૉકસરસ્ટના
ગોરા િરફથી થાય િો િે માટે અમે િૈયાર હિા. અને એટલી બધી પોલીસ
એકઠી કરી હિી એનો અથણ એ પણ હોય કે ગોરાઓને મયાણદા ઓળાંગિા
અટકાવવા. ગમે િેમ હોય. અમારાંુ સરઘસ િો શાાંતિથી ચાલ્્ુ,ાં કોઈ ગોરાએ
કાંઈ અટકચાળુાં ક્ુું એવુાં પણ મને યાદ નથી. સહુ આ નવુાં કૌિક જેવા
નીકળી પડયા. િેઓમાાંના કેટલાકની આંખમાાં તમત્રિા પણ હિી.
અમારો મુકામ પહેલે ફ્રદવસે આઠેક માઈલ દૂર સ્ટેશન છે ત્યાાં હિો. અમે
સાાંજના છસાિ વાગ્યે પહોંચયા હિા. લોકોએ રોટી ને ખાાંડ ખાધાાં ને સહુ
ખુલ્લી હવામાાં મેદાનમાાં લાાંબા થયા. કોઈ ોજન ગાિા હિા િો કોઈ વાિો
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કરિા હિા, ને રસ્િામાાં કેટલાાંક બૈરાાંઓ થાકેલા. પોિાનાાં છોકરાાંનો ોાર
ઉપાડી ચાલવાની ફ્રહિંમિ િો િેઓએ કરી હિી પણ આગળ ચાલવુાં િેઓની
શસ્તિ બહાર હતુ.ાં િેથી મારી ચેિવણી પ્રમાણે મેં િો િેમને એક ોલા
ફ્રહિંદીની દુકાનમાાં મ ૂકયાાં, ને અમે ટૉલ્સટોય ફામણ પહોંચીએ િો ત્યાાં િેમને
મોકલવાાં અને કેદ થઈએ િો િેઓને ઘેર મોકલવાાં એવી ોલામણ કરી.
ફ્રહિંદી વેપારીએ આ પ્રાથણના સ્વીકારી.
રાિ થિી ગઈ િેમ િેમ બધુાં શાાંિ થ્ુ.ાં હુાં પણ ઊંઘવાની િૈયારીમાાં
હિો િેટલામાાં ખડખડાટ સાંોળાયો. ફાનસ લઈને આવિા ગોરાને મેં જોયો.
હુાં ચેત્યો. મારે િૈયારી િો કરવાની જ ન હિી. પોલીસ અમલદારે કહ્ુાં :
'િમારે
'ક્યારે ?'
'હમણાાં
'મને

સારુ મારી પાસે વોરાં ટ છે ; મારે િમને કેદ કરવાના છે .'
મેં પ ૂછ્ુ.ાં
જ.' જવાબ મળ્યો.

કયાાં લઈ જશો?'

'અત્યારે

િો નજીકના સ્ટેશન પર અને જ્યારે ગાડી આવશે ત્યારે િેમાાં

બેસાડી વોતસરસ્ટ.'
હુાં બોલ્યો, 'ત્યારે હુાં કોઈને જગાડયા તવના િમારી સાથે આવુાં છાં. પણ
મારા સાથીઓને થોડી ોલામણ કરી લઉં.'
'ખુશીથી.'

પડખે સ ૂિેલ પી. કે. નાયડુને મેં જગાડયા. િેમને પકડાવાની ખબર
આપીને લોકોને સવાર પહેલાાં ન જગાડવાનુાં કહ્ુ.ાં સવાર પડચે તનયમસર
કૂચ કરવાનુાં પણ કહી દીધુ.ાં કૂચ િો સ ૂયોદય પહેલાાં શરૂ કરવાની હિી. જ્યાાં
તવસામો લેવાનો ને રોટી વહેંચવાનો સમય આવે ત્યાાં લોકોને મારા
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પકડાવાની વાિ કહેવી. દરતમયાન જેઓ પ ૂછે િેને કહેિાાં જવુ.ાં કાફલાને
પકડે િો પકડાઈ જવુ,ાં ન પકડે િો નીમેલી રીિે કૂચ જારી રાખવી. નાયડુને
કશો ોય િો હિો જ નહીં. નાયડુ પકડાય િો શુાં એ પણ કહી રાખ્્ુ.ાં
વોતસરસ્ટમાાં તમ. કૅલનબૅક િો હિા જ.
હુાં પોલીસની સાથે ગયો. સવાર પડી. વોતસરસ્ટની ટ્રેનમાાં બેઠા.
વૉતસરસ્ટમાાં કેસ ચાલ્યો. કેસ મુલિવી રાખવાનુાં પબ્બ્લક પ્રૉતસર્ક્ ૂટરે જ
માગ્્ુ;ાં કેમ કે િેમની પાસે પુરાવો િો િૈયાર જ ન હિો. કેસ મુલિવી રહ્યો.
મેં જામીન ઉપર છૂટવાની અરજી કરીને કારણમાાં જણાવ્ુાં કે , મારી સાથે ર,
૦૦૦ માણસો ૧રર બૈરાાંછોકરાાં સફ્રહિ છે . કેસની મુદિ આવે િે દરતમયાન હુાં
િો પાછો લોકોને ઠેકાણે પાડી હાજર થઈ શકુાં િેમ છાં. સરકારી વકીલ
જામીનની સામે િો થયો, પણ મેજજસ્ટ્રેટ લાચાર હિો. મારી ઉપર જે આરોપ
હિો િે એવો ન હિો કે જેમાાં જામીન પર છટકારો પણ મૅજજસ્ટ્રેટની મુનસફી
પર હોય. એટલે મને પચાસ પાઉંડના જામીન ઉપર છોડયો. મારે સારુ મોટર
િો તમ. કૅલનબૅકે િૈયાર જ રાખી હિી. એટલે િેમાાં બેસાડીને મને મારા
કાફલાની પાસે પહોંચાડયો. ટ્રાડસવાલના છાપાનો પ્રતિતનતધ અમારી સાથે
આવવા માગિો હિો. િેને રજા આપી ને િેણે આ મોટરની મુસાફરીનો,
કેસનો ને લોકોની સાથેના મેળાપનો સુદર
ાં
ક્ષચિાર િે વેળા પ્રગટ કરે લો.
લોકોએ મને વધાવી લીધો ને િેમના જુસ્સાનો પાર ન રહ્યો. તમ. કૅલનબૅક
તરુ િ જ પાછા વૉતસરસ્ટ રવાના થયા. િેમનુાં કામ ચાલ્સણટાઉનમાાં રહેલા ને
બીજા આવનાર ફ્રહિંદીઓને સાંોાળવાનુાં હત.ુાં
અમે ચાલ્યા, પણ મને છૂટો મ ૂકવો એ સરકારને ફાવે િેમ હત ુાં જ નહીં.
એટલે વળી પાછો મને બીજી વાર ને બીજે ફ્રદવસે સ્ટૅડરટનમાાં પકડયો.
સ્ટૅડરટન પ્રમાણમાાં મોટુાં ગામડુાં છે . અહીં મને તવક્ષચત્ર રીિે પકડવામાાં
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આવયો. હુાં લોકોને રોટી વહેંચી રહ્યો હિો. અહીંના દુકાનદારોએ મુરબ્બાના
ડબ્બાની ોેટ આપી હિી એટલે વહેંચવાના કામમાાં જરા વધારે વખિ જિો
હિો. મૅજજસ્ટ્રેટ મારી પાસે આવી ઊોો. િેણે વહેંચવાનુાં કાયણ પ ૂરુાં થવા દીધુ.ાં
પછી િેણે મને કોરે બોલાવયો. િેને હુાં ઓળખિો હિો િેથી મેં ધા્ુું કે િે
મને કાંઈ વાિ કરવા ઇચછિો હશે. િેણે િો મને હસીને કહ્ુાં :
'તુ ાં

મારો કેદી છે .'

મેં કહ્ુાં : “મારો દરજજો ચડયો. પોલીસને બદલે મૅજજસ્ટ્રેટ પોિે પકડવા
આવે; પણ મારી ઉપર કામ હમણાાં જ ચલાવશો ને?'
િેણે કહ્ુાં : 'મારી સાથે જ ચાલો. કોરટ િો ચાલે જ છે .' લોકોને મુસાફરી
જારી રાખવાની ોલામણ કરી હુાં છૂટો પડયો. કોરટમાાં પહોંચયો કે ત ુરિ મેં
મારા સાથીઓને પણ પકડાયેલા જોયા. િેઓ પી. કે. નાયડુ, ક્ષબહારીલાલ
મહારાજ, રામનારાયણતસિંગ, રઘુનારસુ અને રહીમખાન એમ પાાંચ જણ હિા.
મને કોરટમાાં તુરિ ઊોો કયો. મેં મારે સારુ વૉતસરસ્ટના જ કારણસર
મુદિ માગી. અહીં પણ સરકારી વકીલે તવરોધ કયો, અહીં પણ મૅજજસ્ટ્રેટે
મુદિ આપી. વેપારી લોકોએ મારે સારુ એક્કો િૈયાર રાખ્યો જ હિો. િેમાાં
બેસાડી મને હજુ િો લોકો ત્રણ માઈલ પણ આગળ નહીં પહોંચયા હોય, ત્યાાં
િેમની ોેળો કયો. હવે િો લોકોએ એમ જ માડ્ુાં ને મેં પણ માડ્ુાં કે કદાચ
ટૉલ્સટૉય ફામણ ોેળા થશુાં જ; પણ એ ધારણા બરાબર ન હિી. લોકો મારા
પકડાવાથી ટેવાઈ ગયા એ પફ્રરણામ જેવુિે
ાં વ ુાં ન હત.ુાં મારા સાથીઓ િો
જેલમાાં જ રહ્યા.
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૨૧. બધા કે દમાું
અમે હવે જેહાતનસબગન
ણ ી ઠીક નજીક આવયા છીએ. વાાંચનાર યાદ રાખે કે
એ આખો પાંથ સાિ ફ્રદવસનો મુકરર કયો હિો. અમે હજુ લગી ધારે લી
મજલ પ ૂરી કરિા આવયા હિા, એટલે હવે પ ૂરી ચાર મજલ બાકી રહેિી
હિી, પણ જેમ અમારો ઉત્સાહ વધે િેમ સરકારની જાગૃતિ પણ વધવી
જોઈએ. અમને મજલ પ ૂરી કરવા દે અને પછી પકડે િેમાાં નબળાઈ અને
ઓછી આવડિ ગણાય. િેથી જે પકડવા િો મજલ પ ૂરી થયા પહેલાાં જ
પકડવા જોઈએ.
સરકારે જો્ુાં કે, મારા પકડાવા છિાાં કાફલો ન તનરાશ થયો, ન બીડયો, ન
િેણે િોફાન ક્ુ,ું િોફાન કરે િો સરકારને દારૂગોળો વાપરવાની પ ૂરી િક
મળે . જનરલ સ્મટ્સને િો અમારી દૃઢિા અને િેની સાથે શાાંતિ એ જ
દુ:ખની વાિ થઈ પડેલી. એમ િેમણે કહેલ ુાં પણ ખરાંુ , શાાંિ માણસની
પજવણી ક્યાાં સુધી કરાય? મ ૂએલાને મારવાનુાં કેમ બને ? મરક્ષણયાને
મારવામાાં રસ હોય જ નહીં. િેથી જ શત્રુને જીવિો પકડવામાાં મોટાઈ
મનાય છે . જે ઉંદર ક્ષબલાડીથી ોાગે નહીં િો ક્ષબલાડીએ બીજો તશકાર
શોધવો જ જોઈએ. બધાાં ઘેટાાં તસિંહની સોડમાાં બેસી જાય િો તસિંહને ઘેટાાં
ખાવાનુાં છોડવુાં જ પડે. તસિંહ સામો ન થિો હોય િો પુરુષતસિંહ ો તસિંહનો તશકાર
કરે કે ?
અમારી શાાંતિ અને અમારા તનિયમાાં અમારી જીિ છપાયેલી જ
હિી. ગોખલેની ઈચછા હિી કે, પોલાક ફ્રહિંદુસ્િાન જઈ િેમને મદદ કરે . તમ.
પોલાક જ્યાાં હોય ત્યાાં ઉપયોગી થઈ પડે એવો િેમનો સ્વોાવ જ હિો. જે
કામ લે િેમાાં િે િડમય થઈ જાય. િેથી િેમને ફ્રહિંદુસ્િાન મોકલવાની
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િૈયારી ચાલી રહી હિી. મેં િો લખી મોકલ્્ુાં હત ુાં કે િે જાય. પણ મને મળ્યા
તવના ને પ ૂરી સ ૂચનાઓ મોઢેથી લીધા તવના જવાની િેમની ઈચછા ન થઈ;
િેથી િેમણે મારી કૂચ દરતમયાન મળી જવાની માગણી કરી. મેં િાર દીધો
કે, પકડાઈ જવાને જોખમે આવવુાં હોય િો આવી જાય. લડવૈયા જોઈિાાં
જોખમો હમેશાાં વહોરી જ લે છે . સરકાર બધાને પકડી લે િો પકડાવાની િો
આ લડિ હિી જ. ન પકડે ત્યાાં લગી પકડાવાની સીધી અને નીતિમય
કોતશશો કરવાની હિી. એટલે તમ. પોલાકે પકડાવાનુાં જોખમ ખેડીને
આવવાનુાં પસાંદ ક્ુ.ું
અમે હેડલબગણની પડોશ સુધી પહોંચયા હિા, ત્યાાં િો પાસેના સ્ટેશન
ઉપર ઊિરી ચાલીને અમને મળ્યા. અમારી વાિો ચાલી રહી હિી; લગોગ
પ ૂરી પણ થવા આવી હિી. આ વેળા બપોરના ત્રણેક વાગ્યા હશે. અમે બાંને
સાંઘને મોખરે હિા. બીજા સાથીઓ પણ અમારી વાિો સાાંોળી રહ્યા હિા.
સાાંજના તમ. પોલાકને ડરબન જિી ટ્રેન લેવાની હિી. પણ રામચાંદ્રજી જેવાને
તિલકને જ સમયે વનવાસ મળ્યો િો પોલાક કોણ ? અમે વાિો કરિા હિા
િેવામાાં અમારી સામે ઘોડાગાડી આવી ઊોી. િેમાાં એતશયાઈ ખાિાના
ઉપરી તમ. ચમની અને પોલીસનો અમલદાર હિા. બાંને નીચે ઊિયાણ. મને
જરા દૂર લઈ ગયા ને એકે કહ્ુાં : 'હુાં િમને પકડુ છાં.' આમ ચાર ફ્રદવસમાાં
ત્રણ વાર પકડાયો. મેં પ ૂછ્ુાં : 'કાફલાનુ?ાં '
'એ

થઈ રહેશે.'

હુાં કાંઈ ન બોલ્યો. મને માત્ર મારા પકડાવાની જ ખબર લોકોને આપવા
દીધી. મેં પોલાકને કહી દીધુાં કે , િે કાફલાની સાથે જાય. લોકોને શાાંતિ
જાળવવા વગેરેન ુાં કહેવાનુાં આરાં ભ્્ુાં િો અમલદાર સાહેબ બોલ્યા :
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'હવે

િમે કદી છો; ોાપણો ન અપાય. ' મારી મયાણદા સમજ્યો સમજવાની

જરૂર િો નહોિી, કેમ કે મને બોલિો બાંધ કરવાની સાથે જ અમલદારે
ગાડીવાનને જોરથી ગાડી હાાંકી જવાનો હક
ુ મ કયો. એક િણમાાં કાફલો
અદૃશ્ય થયો.
અમલદાર જાણિો હિો કે એક ઘડીનુાં રાજ્ય િો મારાંુ હત ,ુાં કેમ કે તવશ્વાસ
રાખી િે િો આ વેરાન મેદાનમાાં બે હજારની સામે એકલો હિો. િે જાણિો
હિો કે મને ક્ષચઠ્ઠીથી કેદ કયો હોિ િોયે હુાં િેને િાબે થઈ જાિ. આવી
સ્સ્થતિમાાં હુાં કેદી હિો એનુાં મને સ્મરણ કરાવવુાં અનાવશ્યક હત.ુાં હુાં લોકોને
જે કહેિ િે સિાતધકારીઓને પણ ઉપયોગી જ વસ્તુ હિી. પણ િેમણે િો
પોિાનુાં રૂપ દે ખાડવુાં જ જોઈએ. મારે આની સાથે એમ કહેવ ુાં જોઈએ કે ઘણા
અમલદારો અમારી કેદને સમજિા હિા. િેઓ જાણિા હિા કે આ કેદ
અમને અંકુશરૂપ કે દુુઃખરૂપ ન હિી. અમને િો િે મુસ્તિનુાં દ્વાર હિી. િેથી
અમને સવણ પ્રકારની છૂટ આપિા, એટલુાં જ નહીં પણ કેદ કરવામાાં પોિાની
સગવડ સાચવવામાાં, વખિ બચાવવામાાં અમારી મદદ લેિા ને મળવાથી
ઉપકાર માનિા. બાંને જાિના નમ ૂના આ પ્રકરણોમાાં વાાંચનારને મળી રહેશે.
મને િો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેરવી છે વટે હેડલબગણના
થાણામાાં ઉિાયો. રાિ ત્યાાં ગઈ.
કાફલાને લઈ પોલાક આગળ વધ્યા. હેડલબગણ પહોંચયા. ત્યાાં ફ્રહિંદી
વેપારીઓની ઠીક જમાવટ હિી. રસ્િે શેઠ અહમદ મહમદ કાછક્ષલયા અને
શેઠ આમદ ોાયાિ મળ્યા. શુાં થવાનુાં છે એની િેઓને ખબર પડી હિી.
મારી સાથે જ આવેલા કાફલાને પણ પકડવાની ગોઠવણ થઈ ગઈ હિી.
એટલે કાફલાને ઠેકાણે પાડી તમ. પોલાક એક ફ્રદવસ મોડા પણ ડરબન જઈ
ફ્રહિંદુસ્િાનની સ્ટીમર લેવા ધારિા હિા, પણ ઈશ્વરે બીજુ ાં જ ધા્ુું હત.ુાં
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હેડલબગણમાાં લોકોને કેદ કરી લઈ જવાની ખાસ બે ટ્રેન ઊોી હિી.
લોકોએ કાંઈક હઠ લીધી. 'ગાાંધીને બોલાવો. િે કહે િો અમે પકડાઈએ ને
ટ્રેનમાાં બેસીએ. ' આ હઠ ખોટી હિી. જે હઠ ન જ છોડે િો બાજી બગડે.
સત્યાગ્રહીનુાં િેજ ઘટે. જેલ જવુાં િેમાાં ગાાંધીનુાં શુાં કામ હોય ? તસપાહી કાંઈ
અમલદારની ચટાં ૂ ણી કરે ? અથવા એકનો જ હુકમ માનવાની હઠ પકડી શકે ?
તમ. ચમનીએ તમ. પોલાકની અને કાછક્ષલયા શેઠની મદદ આ લોકોને
સમજાવવામાાં લીધી. િેઓ મુસીબિે સમજાવી શકયા કે યાત્રાળુની મુરાદ જ
જેલ જવાની હિી : અને જ્યારે સરકાર પકડવા િૈયાર થાય ત્યારે લોકોએ
િેન ુાં િેડુાં વધાવી લેવ ુાં જોઈએ. િેમાાં જ આપણી ખાનદાની અને લડિનો
અંિ રહેલાાં છે . મારી ઈચછા બીજી ન જ હોય, એમ લોકોએ સમજી લેવ ુાં
જોઈએ. લોકો સમજ્યા અને ટ્રેનમાાં બેઠા.
બીજી િરફથી મને કોરટમાાં ખડો કરવામાાં આવયો. ઉપરના બનાવોની
મને િે વખિે કશી ખબર ન હિી. મેં કોરટમાાં વળી પાછી મુદિની માગણી
કરી. મેં બે કોરટે મુદિ આપ્યાનુાં જણાવ્ુ.ાં હવે મજલ થોડી જ બાકી રહી છે
એ પણ જણાવ્ુ;ાં અને માગણી કરી કે કાાં િો સરકાર લોકોને પકડે અથવા
મને િેમના સ્થાન પર મ ૂકી આવવા દે . કોરટે મારી અરજી િો ન સ્વીકારી
પણ મારી માગણી સરકારને તુરિ મોકલી દે વાનુાં કબ ૂલ ક્ુ.ું આ વખિે મને
િો ડાંડી લઈ જવાનો હિો. મારી પર મુખ્ય કામ િો ત્યાાં ચાલવાનુાં હત ુાં િેથી
મને િે જ ફ્રદવસની ટ્રેનમાાં ઠાંડી લઈ ગયા.
આ િરફ તમ. પોલાકને હેડલબગણમાાં િો ન પકડયા, એટલુાં જ નહીં પણ
િેની મદદને સારુ િેનો ઉપકાર માડયો. તમ. ચમનીએ િો એમ પણ કહેલ ુાં કે,
સરકારનો િેમને પકડવાનો ઈરાદો જ નથી. પણ એ િો તમ. ચમનીના
તવચાર. અને િે વખિે િેમને ખબર હિી એટલે સુધી સરકારના તવચાર.
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સરકારના તવચાર િો ઘડીએ ઘડીએ બદલાય. સરકારે છે વટે તનણણય કયો કે
તમ. પોલાકને ફ્રહિંદુસ્િાન ન જવા દે વા. અને િેમને અને તમ. કૅલનબૅક જે
ખ ૂબ કામ કરી રહ્યા હિા િેમને પકડવા. એટલે તમ. પોલાકને ચાલ્સટ
ણ ાઉનમાાં
પકડયા. તમ. કૅલનબૅકને પણ પકડયા. બાંનેને વૉતસરસ્ટની જેલમાાં પ ૂયાણ.
મારી ઉપર ડાંડીમાાં કામ ચાલ્્ુ.ાં મને નવ મફ્રહનાની જેલ આપવામાાં
આવી. હજુ વૉતસરસ્ટમાાં મારી ઉપર કામ ચાલવાનુાં બાકી હત.ુાં મને
વૉતસરસ્ટ લઈ ગયા. ત્યાાં મેં તમ. કૅલનબૅક િેમ જ તમ. પોલાકને જોયા. આમ
અમે ત્રણ જણ વૉતસરસ્ટની જેલમાાં મળ્યા િેથી અમારા હષણનો પાર ન રહ્યો.
મારી ઉપર કામ ચાલ્્ુાં િેમાાં મારી સામે સાિી મારે જ આપવાના હિા.
પોલીસ મેળવી શકિ પણ મુશ્કેલીથી િેથી મારી મદદ િેઓએ લીધી.
અહીંની અદાલિો કેવળ કેદીના ગુનેગાર હોવાનુાં કબ ૂલ કરવા ઉપર િેને
સજા નહોિી કરિી.
મારાંુ િો ઠીક, પણ તમ. કૅલનબૅક અને તમ. પોલાકની સામે પુરાવો કોણ
આપે? જો િેઓની સામે પુરાવો ન મળે િો િેઓને સજા કરવી અશકય હિી.
િેઓની સામે ઝટ પુરાવો મળવો મુશ્કેલ હિો. તમ. કૅલનબૅકને િો પોિાનો
ગુનો કબ ૂલ કરવો હિો, કેમ કે િેમનો ઇરાદો કાફલા સાથે રહેવાનો હિો.
પણ તમ. પોલાકનો ઇરાદો િો ફ્રહિંદુસ્િાન જવાનો હિો. િેમને આ વખિે
ઇરાદાપ ૂવણક જેલ જવાનુાં ન હતુ.ાં િેથી અમે ત્રણે મળી એવો ઠરાવ કયો કે,
તમ. પોલાકે ગુનો કયો છે કે નહીં, િેના જવાબમાાં 'હા' કે 'ના' કાંઈ જ ન કહેવ.ુાં
આ બાંનેની સામેનો સાિી હુાં થયો. અમારે કેસ લાંબાવવો ન હિો િેથી
ત્રણેના કેસ એક જ ફ્રદવસમાાં પ ૂરા કરવામાાં અમે સાંપ ૂણણ મદદ કરી ને કેસ
પ ૂરા થયા. અમને ત્રણેને ત્રણ ત્રણ માસની જેલ મળી. અમને હવે લાગ્્ુાં કે
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અમે આ ત્રણ માસ િો સાથે રહી શકીશુ.ાં પણ સરકારને એ પોસાય િેમ ન
હત.ુાં
દરતમયાન થોડા ફ્રદવસ િો અમે વૉતસરસ્ટની જેલમાાં સુખે રહ્યા. અહીં
હાંમેશાાં નવા કેદીઓ આવે િેથી બહારની ખબર મળિી. આ સત્યાગ્રહી
કેદીઓમાાં એક હરબિતસિંગ કરીને બુઠ્ઠો હિો. િેની ઉંમર ૭૫ વષથ
ણ ી ઉપરની
હિી. િે કાંઈ ખાણોમાાં નોકરી નહોિો કરિો. િેણે િો ક્ષગરમીટ વષો પ ૂવણ પ ૂરી
કરી હિી, એટલે િે હડિાળમાાં ન હિો. મારા પકડાયા પછી લોકોમાાં ઉત્સાહ
બહુ જ વધ્યો હિો ને લોકો નાિાલમાાંથી ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થઈ પકડાિા
હિા. હરબિતસિંગે પણ આવવાનુાં ધા્ુું હરબિતસિંગને મેં પ ૂછ્ુાં : 'આપ કયોં
જેલમેં આયે? આપ જૈસે બુઢ્ઢોં કો મૈને જેલમેં આને કા તનમાંત્રણ નહીં ફ્રદયા
હૈ.' હરબિતસિંગે જવાબ આપ્યો

: 'મેં

કૈ સે રહ સકિા થા, જબ આપ, આપકી

ધમણપત્ની ઔર આપકે લડકે ોી હમ લોગોં કે ક્ષલયે જેલ ચલે ગયે?'
'લેફ્રકન

આપસે જેલકે દુ:ખકી બરદાશિ નહીં હો સકેગી. આપ જેલસે હટેં.

આપકે છૂટનેકી િજવીજ મેં કરાંુ?'
'મેં

હરક્ષગજ જેલ નહીં છોડુાંગા. મુઝે એક ફ્રદન િો મરના હૈ , એસા ફ્રદન

કહાાંસે મેરા મોિ યહાાં હો જાય.'
આ દૃઢિાને હુાં શાને ચળાવુ?ાં ચળાવિાાંયે િે ચળે એમ ન હત.ુાં મારાંુ માથુાં
આ તનરિર િાનીની આગળ નમ્્ુ,ાં જેવી હરબિતસિંગની ોાવના હિી િેમ જ
થ્ુ.ાં હરબિતસિંગનુાં મ ૃત્્ુ જેલમાાં જ થ્ુ.ાં એનુાં શબ વૉતસરસ્ટથી ડરબન
માંગાવવામાાં આવ્ુાં હતુાં અને હરબિતસિંગને સેંકડો ફ્રહિંદીઓની હાજરીમાાં
માનપ ૂવક
ણ અસ્ગ્નસાંસ્કાર કરવામાાં આવયો હિો. આવા હરબિતસિંગ આ
લડાઈમાાં એક ન હિા. અનેક હિા. પણ જેલમાાં મરણનુાં સદ્ભાગ્ય કેવળ
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હરબિતસિંગને જ મળ્્ુ;ાં િેથી િે દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહના ઈતિહાસને
પાને ચડે છે .
આમ જેલમાાં આકષાણઈને માણસો આવે એ સરકારને ન ગમે. વળી
જેલમાાંથી છૂટનારા મારા સાંદેશા લઈ જાય એ પણ િેને ન પોસાય. એટલે
અમને ત્રણને નોખા પાડવા, એકેને વૉકસરસ્ટમાાં ન રહેવા દે વા ને મને એવી
જેલમાાં લઈ જવો કે જ્યાાં કોઈ ફ્રહિંદી જઈ જ ન શકે. િેથી મને ઑરેં જજયાની
રાજધાની બલ ૂમફૉડટીનની જેલમાાં મોકલ્યો. ઑરાં જજયામાાં મ ૂળે

પચાસ

ફ્રહિંદીથી વધારે ની વસ્િી નહીં હોય. િે બધા હોટલોમાાં નોકરી કરનારા હોય.
આવા પ્રદે શની જેલમાાં ફ્રહિંદી કેદી હોય જ નહીં. આ જેલમાાં હુાં એક જ ફ્રહિંદી
હિો. બાકી બધા ગોરા અથવા હબસીઓ હિા. મને આથી દુ:ખ નહોત.ુાં મેં
સુખ માડ્ુ.ાં મારે કાાંઈ ન સાાંોળવાનુાં કે જોવાનુાં રહ્ુ.ાં મને નવો અનુોવ
મળે એ પણ મનગમિી વાિ હિી. વળી મને અભ્યાસ કરવાનો સમય િો
વષો થયાાં

–

કહો ૧૮૯૩ની સાલ પછી

–

હિો જ નહીં. હવે મને એક વષણ

મળશે એમ જાણી હુાં િો રાજી થયો. બ્લ ૂમફૉડટીન પહોંચાડયો. એકાાંિ િો
પાર નહીં એટલી મળી. અગવડો પણ પુટકળ હિી, છિાાં િે બધી સહ્ય હિી.
િેન ુાં વણણન વાાંચવામાાં વાાંચનારને ન રોકી શકાય. પણ આટલુાં કહી દે વ ુાં
આવશ્યક છે કે ત્યાાંના દાકિર મારા તમત્ર થઈ પડયા. જેલર િો કેવળ
પોિાના હકને જ સમજિો હિો , અને દાતિર કેદીઓના હકનુાં જિન કરિો
હિો. આ મારો કાળ કેવળ ફળાહારનો હિો. હુાં નહોિો દૂધ લેિો કે ધી;
અનાજ પણ નહીં, મારો ખોરાક કેળાાં, ટમેટાાં, કાચી ોોંયતસિંગ, લીંબુ ને જેત ૂનનુાં
િેલ હત.ુાં આમાાં એક પણ વસ્તુ સડેલી આવે િો ભ ૂખે જ મરવુાં પડે, િેથી
દાકિર ખાસ ચીવટ રાખિા ને િેમણે મારા ખોરાકમાાં બદામ, અખરોટ,
િાક્ષઝલનટ ઉમેયાણ. પોિે જાિે જ બધુાં ફળ િપાસે. મને જે કોટડી આપવામાાં
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આવી હિી િેમાાં હવાની ઘણી જ િાંગી હિી. દાતિરે દરવાજો ખુલ્લો
મુકાવવાની ખ ૂબ િજવીજ કરી પણ િેન ુાં ચાલ્્ુાં નહીં. જો દરવાજો ખુલ્લો રહે
િો જેલરે રાજીનામુાં આપવાની ધમકી આપી. જેલર ખરાબ ન હિો પણ િેનો
સ્વોાવ એક જ ઢાળમાાં પડયો હિો િે કેમ બદલાય? િેને કામ રહ્ુાં િોફાની
કેદીઓની સાથે; િેમાાં મારા જેવા ોલા કેદીનો ોેદ પાડિાાં બીજા િેને માથે
ચડી બેસવાનો િેને સાચો ોય હિો. હુાં જેલરનુાં દૃષ્ટટક્ષબિંદુ બરાબર સમજી
શકિો ને િેથી દાતિર અને જેલર વચચેના મારે તનતમિે થિા ઝઘડામાાં
મારી લાગણી જેલર િરફ રહેિી. જેલર અનુોવી માણસ હિો , એક પાંથી
હિો, િેનો રસ્િો િે સાફ જોઈ શકિો.
તમ.

કૅલનબૅકને

તપ્રટોફ્રરયાની

જેલમાાં

મોકલ્યા

ને

તમ.

પોલાકને

જરતમસ્ટનની જેલમાાં.
પણ સરકારની બધી ગોઠવણો નકામી હિી. આો ત ૂટે ત્યારે થીંગડુાં શા
કામનુ?ાં નાિાલના ક્ષગરમીફ્રટયા ફ્રહિંદીઓ સાંપ ૂણણિાએ જાગી ઊઠયા હિા. િેમને
કોઈ પણ સિા રોકી શકે િેમ ન હત.ુાં
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૨૨. કસોટી
સોનાની પારખ કરનાર ચોકસી હમેશાાં સોનાને કસોટી ઉપર ઘસે છે .
વળી વધારે પરીિા કરવા િેને ોઠ્ઠીમાાં નાખે છે . િેને ટીપે છે . મેલ હોય િો
કાઢી નાખે છે ને છે વટે િેન ુાં કુાંદન બનાવે છે . એવી જ કસોટી ફ્રહિંદીઓની
થઇ; ફ્રટપાયા, ોઠ્ઠીમાાં પડયા, િવાયા ને જયારે કસ સાચો ઊિયો ત્યારે જ
િેની ફ્રકિંમિ અંકાઈ.
યાત્રાળુઓને ખાસ ગાડીમાાં મુક્યા િે કાંઈ િેમને ઉજાણીએ મોકલવાને
ખાિર નહીં પણ એરણે ચડાવવા. રસ્િામાાં િેઓને સારુ ખાવાનો પણ
બાંદોબસ્િ ન હિો. નાિાલમાાં પહોંચયા કે િરિ િેઓની ઉપર કામ ચાલ્્ુ;ાં
િેઓને જેલ મળી. આટલુાં િો ધારે લ ુાં જ હત.ુાં આટલુાં ઈચછિા હિા. પણ
હજારોને જેલમાાં રાખવા એ િો ખચણ વધારવુાં અને ફ્રહિંદીઓને મનગમતુાં
કરવાનુાં થ્ુાં ગણાય, ને કોલસાની ખાણો વગેરે બાંધ રહે. આવી સ્સ્થતિ લાાંબો
વખિ ચાલે િો પેલા કર રદ કયે જ છૂટકો થાય. િેથી ્ુતનયન સરકારે
નવી ્ુસ્તિ શોધી. જ્યાાં જ્યાાંથી ક્ષગરમીફ્રટયા ોાગ્યા હિા િે િે જગ્યાઓને જ
િેણે એક નવો ધારો રચી જેલ બનાવી, અને િે જેલના દરોગા ખાણોના
નોકરોને નીમ્યા. આમ કરી જે વસ્તુનો ત્યાગ મજુરોએ કયો હિો િે જ વસ્તુ
સરકારે મજુરો પાસે બળાત્કારે કરાવી, અને ખાણો ચાલુ થઇ. ગુલામગીરી
અને નોકરીમાાં િફાવિ એ છે કે નોકર નોકરી છોડે િો િેની પર દીવાની
દાવો જ માંડાય. જો ગુલામ નોકરી છોડે િો િેને બળાત્કારે પાછો લાવી
શકાય. એટલે હવે મજૂરો સાંપ ૂણણ ગુલામ થયા.
પણ આટલેથી બસ ન થ્ુ.ાં મજૂરો િો બહાદુર હિા. િેઓએ ખાણોમાાં
કામ કરવાની ચોખ્ખી ના પાડી. પફ્રરણામે િેઓને ફટકાના માર સહન કરવા
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પડયા. ઉદ્ધિ માણસો જેઓ એક િણમાાં અમલદાર થઇ બેઠા હિા િેઓએ
લાિો મારી, ગાળો ોાાંડી અને બીજા અત્યાચારો કયાણ િેની િો ક્યાાંયે નોંધ
સરખી નથી રહી. આ બધુાં ગરીબ મજૂરોએ ધીરજપ ૂવક
ણ સહન ક્ુ.ું આ
અત્યાચારોના

િાર

ફ્રહિંદુસ્િાન

આવયા.

ગોખલેની

ઉપર

બધાાં

િાર

મોકલવામાાં આવિા; અને એક ફ્રદવસ તવગિવાર િાર ન મળે િો સામે
પ ૂછે . આ િારોનો પ્રચાર િે પોિાની બીમારીના ક્ષબછાનેથી કરિા, કેમ કે
િેમને એ વેળા સખિ બીમારી હિી. પણ દક્ષિણ આફ્રિકાનુાં કામ પોિે જાિે
િપાસવાનો આગ્રહ રાખ્યો; અને િે કામમાાં િેમણે ન રાિ ગણી, ન ફ્રદવસ
ગણ્યો. પફ્રરણામે આખુાં ફ્રહિંદુસ્િાન ોડકી ઊઠ્ુ,ાં ને દક્ષિણ આફ્રિકાના સવાલે
ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં પ્રધાનપદ ોોગવ્ુ.ાં
આ પ્રસાંગ હિો જ્યારે લૉડણ હાફ્રડિંગે િેમનુાં પ્રખ્યાિ ોાષણ ક્ુ,ું જેણે
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં અને તવલાયિમાાં ખળોળાટ કરી મ ૂકયો. વાઈસરૉયથી
બીજાાં સાંસ્થાનોની જાહેર ટીકા ન થઈ શકે, પણ લૉડણ હાફ્રડિંગે સખિ ટીકા કરી,
એટલુાં જ નહીં પણ િેણે સત્યાગ્રહીઓનો સાંપ ૂણણ બચાવ કયો, એટલે કે
કાયદાના સતવનયોાંગને ટેકો આપ્યો. લૉડણ હાફ્રડિંગના સાહસની કાંઈક કડવી
ટીકા તવલાયિમાાં થઈ ખરી, પણ િોયે લોડણ હાફ્રડિંગે પિાિાપ ન બિાવિાાં
પોિાના કાયણની યોગ્યિા જાહેર કરી. આ દૃઢિાની અસર બહુ સારી થઈ.
આ પકડાયેલા, દુ:ખી અને ફ્રહિંમિવાન મજૂરોને છોડી આપણે િણોર
ખાણોની બહાર નજર કરીએ.
ખાણો નાિાલના ઉિર તવોાગમાાં આવી. પણ મજૂરોની મોટામાાં મોટી
સાંખ્યા નાિાલના નૈૠત્ય અને વાયવય ખ ૂણામાાં હિી. વાયવય કોણમાાં
ફ્રફતનકસ, વેરૂલમ, ટોંગાટ ઈત્યાફ્રદ આવે. નૈઋણત્યમાાં ઈતસતવિંગો, અમઝીટો
ઇત્યાફ્રદ આવે. વાયવય કોણમાાં મજૂર ોના પ્રસાંગમાાં હુાં સારી પેઠે આવેલો.
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િેઓમાાંના ઘણા મારી સાથે બોઅર લડાઈમાાં પણ હિા. નૈઋણત્યના મજૂરોના
પ્રસાંગમાાં એટલે સુધી આવયો ન ગણાઉં; િેમ એ િરફ મારા સાથીઓ પણ
ઘણા થોડા હિા. છિાાં જેલની ને હડિાળની વાિ વીજળીની જેમ ફેલાઈ.
બાંને કોણમાાં હજારો મજૂરો ઓક્ષચિંિા નીકળી પડયા. કેટલાક પોિાનો સામાન
વેચી નાખેલો, એમ સમજીને કે લડાઈ લાાંબી ચાલશે અને ખાવાનુાં કોઈ નહીં
આપે. મેં િો જેલ જિાાં સાથીઓને ચેિવયા હિા કે, િેઓ વધારે મજૂરોને
હડિાળ પાડિા રોકે. મારી ઉમેદ હિી કે , ખાણના મજૂરોની મદદથી લડાઈ
સાંકેલી શકાશે. જો બધા મજૂરો એટલે લગોગ સાઠ હજાર માણસો હડિાળ
પાડે િો િેઓને પોષવાનુાં મુશ્કેલ થાય. એટલા બધાની કૂચ કરવા જેટલી
સામગ્રી જ ન હિી, એટલા મુક્ષખયા ન હિા ને એટલુાં નાણુય
ાં ન હત.ુાં વળી
એટલા માણસોને એકઠા કરી િોફાન થતુાં રોકવુાં પણ અશકય થઈ પડે.
પણ પ ૂર આવે િે કોઈનુાં રોક્ુાં રોકાય કેમ? મજૂરો બધી જગ્યાએથી
પોિાની મેળે નીકળી પડયા. િે િે ઠેકાણે સ્વયાં સેવકો પોિાની મેળે
ગોઠવાઈ ગયા.
સરકારે હવે બાંદૂકનીતિ અખત્યાર કરી. લોકોને હડિાળ પાડિા બળાત્કારે
રોકયા. િેઓની પાછળ ઘોડેસવાર દોડયા ને િેઓને પોિાને સ્થાને
મોક૯યા. લોકો જરાયે િોફાન કરે િો ગોળી ચલાવવાની હિી. િે લોકો
પાછા જવાની સામે થયા. કોઈએ પથરા પણ ફેંકયા. ગોળીબાર થયા. ઘણા
ઘાયલ થયા. બેચાર મયાણ. પણ લોકોનો જુસ્સો મોળો ન પડયો. ઘણી
મુશ્કેલીથી અહીં હડિાળ થિી સ્વયાંસેવકોએ અટકાવી. બધા િો કામે ન જ
ચડયા. કેટલાક બીકને માયણ સાંિાયા ને પાછા ન ગયા.
એક પ્રસાંગ નોંધવા જેવો છે . વેરૂલમમાાં ઘણા મજૂરો નીકળી પડચા હિા.
િેઓ કોઈ ઉપાયે પાછા જાય નહીં. જનરલ ૯્ુફ્રકન પોિાના તસપાઈઓ
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સાથે ત્યાાં હાજર હિો. લોકો ઉપર ગોળી ચલાવવાનો હુકમ કાઢવા િૈયાર
હિો. મરહમ
ૂ પારસી રુસ્િમજીનો નાનો દીકરો બહાદુર સોરાબજી
ઉંમર ોાગ્યે અઢાર વષન
ણ ી હશે

–

–

જેની

ડરબનથી અહીં પહોંચી ગયો હિો, િે

જનરલના ઘોડાની લગામ પકડીને બોલી ઊઠયો , “િમારાથી ગોળીબાર
કરવાનો હુકમ નહીં અપાય; હુાં મારા લોકોને શાાંતિથી કામે ચડાવવાનુાં માથે
લઉં છાં.' જનરલ લ્્ુફ્રકન આ નવજુવાનની બહાદુરી ઉપર મુગ્ધ થયો ને િેણે
િેને િેન ુાં પ્રેમબળ અજમાવવાની મહેિલ આપી. સોરાબજીએ લોકોને
સમજાવયા. લોકો સમજ્યા ને પાછા પોિાને કામે ચડચા. આમ એક
જુવાતનયાની સમયસ ૂચકિા, તનોય
ણ િા અને પ્રેમથી ખ ૂનો થિાાં અટકયાાં.
વાાંચનારે સમજવુાં જોઈએ કે આ ગોળીબાર ઇત્યાફ્રદ કામ ગેરકાયદે સર જ
ગણાય. ખાણના મજૂરોની સાથેના વયવહારમાાં સરકારી કાયણનો દે ખાવ
કાયદે સર હિો. લોકોને હડિાળ કરવા સારુ નહોિા પકડવામાાં આવયા, પણ
ટ્રાડસવાલની સરહદમાાં પ્રવેશ કરવા સારુ, નૈૠણત્ય-વાયવયમાાં હડિાળ એ જ
ગુનો સમજાયો િે કાંઈ કાયદાની રૂએ નહીં પણ સિાની. છે વટે િો સિા એ
જ કાયદો થઈ પડે છે . અંગ્રેજી કાયદામાાં એક કહેવિ છે કે , 'રાજા કદી કાંઈ
ખોટુાં કરિો જ નથી.' સિાની અનુકૂળિા એ છે વટનો કાયદો છે . આ દોષ
સાવણોૌમ છે . ખરાંુ જોિાાં એમ કાયદાને વીસરવો એ હાંમેશાાં દોષ જ નથી.
કેટલીક વેળા કાયદાને વળગવુાં એ જ દોષ બની જાય છે . જે સિા લોકસાંગ્રહ
કરે છે અને જે સિાની ઉપર મુકાયેલા અંકુશ સિાનો નાશ કરનાર બને
ત્યારે િે અંકુશનો અનાદર ધમ્યણ છે અને તવવેક છે . આવા પ્રસાંગો કોઈક વાર
જ આવી શકે. જ્યાાં સિા ઘણી વેળા તનરાં કુશપણે વિે ત્યાાં સિા લોકોપકારી
ન જ હોય. અહીં સિાને તનરાં કુશ થવાનુાં કશુાં કારણ ન હતુ.ાં હડિાળ
પાડવાનો હક અનાફ્રદ છે . હડિાળ પાડનારાઓને િોફાન િો નહોતુાં જ કરવુાં
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એમ જાણવાનાાં સરકારની પાસે પ ૂરિાાં કારણો હિાાં. હડિાળનુાં સખિમાાં
સખિ પફ્રરણામ કેવળ ત્રણ પાઉંડના કરનુાં રદ થવાપણુાં હત ,ુાં શાાંતિતપ્રય
લોકોની સામે શાાંિ ઇલાજો જ યોગ્ય ગણાય. વળી અહીં સિા લોકોપકારી ન
હિી. સિાની હસ્િી ગોરાઓના ઉપકારાથે હિી. સામાડયપણે ફ્રહિંદીઓની
તવરોધી હિી. એટલે આવી એકપિી સિાની તનરાં કુશિા કોઈ પણ રીિે
યોગ્ય કે િાંિવય ન ગણાય.
એટલે મારી મતિ પ્રમાણે અહીં સિાનો કેવળ દુરુપયોગ થયો. જે
કાયણતસદ્ધદ્ધને સારુ આવો દુરુપયોગ કરવામાાં આવે છે િે કાયણ તસદ્ધ નથી જ
થત.ુાં કેટલીક વેળા િક્ષણક તસદ્ધદ્ધ મળિી જોવામાાં આવે છે ખરી, સ્થાયી કદી
નહીં. દક્ષિણ આફ્રિકામાાં િો ગોળીબાર પછી છ માસની અંદર , જે ત્રણ
પાઉંડના કરનુાં રિણ કરવા એ અત્યાચાર થયો, િે જ કર દૂર થયો. અને
આમ અનેક વેળા દુ:ખ િે સુખને સારુ હોય છે . આ દુુઃખોનો નાદ બધેય
સાંોળાયો. હુાં િો એવુાં માનનારો છાં કે, જેમ એક યાંત્રમાાં દરે ક વસ્તુને િેન ુાં
સ્થાન હોય છે િેમ દરે ક લડિમાાં દરે ક વસ્ત ુને િેન ુાં સ્થાન હોય જ છે ; અને
જેમ કાટ, મળ ઇત્યાફ્રદ યાંત્રની ગતિ રોકે છે િેમ કેટલીક વસ્ત ુ લડિની ગતિ
રોકે છે . આપણે તનતમિમાત્ર હોઈએ છીએ, િેથી આપણે હમેશાાં નથી જાણિા
કે શુાં પ્રતિકૂળ છે ને શુાં અનુકૂળ છે . એટલે કે આપણને માત્ર સાધન
જાણવાનો જ અતધકાર છે . સાધન પતવત્ર હોય િો આપણે પફ્રરણામને તવશે
તનોણય અને તનતિિંિ રહી શકીએ.
આ લડિમાાં એમ જે્ુાં કે જેમ લડનારાનુાં દુ:ખ વધ્્ુાં િેમ લડિનો અંિ
આગળ આવિો ગયો. અને જેમ દુ:ખીની તનદોષિા વધારે સ્પટટ થિી ગઈ
િેમ પણ અંિ આગળ આવિો ગયો. વળી આ ્ુદ્ધમાાં મેં એમ પણ જે્ુાં કે
આવા તનદોષ, તન:શસ્ત્ર અને અફ્રહિંસક ્ુદ્ધમાાં અણીને વખિે જોઈિાાં સાધનો
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અનાયાસે આવી રહે છે , ઘણા સ્વયાંસેવકો જેને હુાં આજ લગી જાણિો નથી
િેઓએ પોિાની મેળે મદદ કરી. આવા સેવકો ઘણે ોાગે તન:સ્વાથણ હોય છે .
અતનચછાએ પણ િેઓ અદશ્ય રીિે સેવા આપી દે છે . નથી િેની નોંધ કોઈ
લેત,ુાં નથી િેને કોઈ પ્રમાણપત્ર આપતુ.ાં િેઓનાાં આવાાં અમ ૂલ્ય કાયણ ઈશ્વરી
ચોપડામાાં જમે થાય છે , એટલુાં પણ કેટલાક સેવકો િો જાણિા નથી.
દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીઓ પરીિામાાં પાસ થયા. િેઓએ અસ્ગ્નપ્રવેશ
કયો ને િેમાાંથી િેઓ અક્ષણશુદ્ધ નીકળ્યા. કઈ રીિે લડાઈનો અંિ શરૂ થયો
િે નોખા પ્રકરણમાાં િપાસીશુ.ાં
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ર૩. અંતનો આરું ભ
વાાંચનારે જો્ુાં હશે કે, જેટલુાં બળ વાપરી શકાય િેટલુાં અને જેટલાની
આશા રાખી શકાય િેના કરિાાં ઘણુાં વધારે શાાંિ બળ કોમે વાપ્ુ.ું વાાંચનારે
એ પણ જો્ુાં હશે કે બળ વાપરનારાનો ઘણો મોટો ોાગ જેની મુદ્દલ આશા
ન રાખી શકાય એવા ગરીબ અને કચરાયેલા માણસોનો હિો. વાાંચનારને એ
પણ યાદ હશે કે ફ્રફતનકસમાાંથી બે કે ત્રણ તસવાયના બીજા બધા જવાબદાર
કામ કરનારા જેલમાાં હિા. ફ્રફતનકસની બહારના રહેનારાઓમાાં મરહમ
ૂ
શેઠ અહમદ મહમદ કાછક્ષલયા હિા. ફ્રફતનકસમાાં વેસ્ટ, તમસ વેસ્ટ અને
મગનલાલ ગાાંધી હિાાં. કાછક્ષલયા શેઠ સામાડય દે ખરે ખ રાખિા હિા. તમસ
શ્લેતશન ટ્રાડસવાલનો બધો ફ્રહસાબફ્રકિાબ અને સરહદ ઓળાંગનારાઓની
દે ખરે ખ રાખિાાં હિાાં. તમ. વેસ્ટની ઉપર 'ઈષ્ડડયન ઓપીતનયન'નો અંગ્રેજી
ોાગ

ચલાવવાની

અને

ગોખલેની

સાથે

િારવયવહાર

ચલાવવાની

જવાબદારી હિી. પત્રવયવહાર જેવાની િો આવે સમયે જ્યારે નવા રાં ગ િણે
િણે જામ્યા કરે ત્યારે જરૂર જ શેની પડે? િારો પત્ર જેવડા લાાંબા મોકલવા
પડિા હિા. આ ઝીણી જવાબદારીનુાં કામ તમ. વેસ્ટને કરવુાં પડત ુાં હત.ુાં
હવે ફ્રફતનકસ ડ્ ૂકૅસલની જેમ વાયવય કોણના હડિાક્ષળયાઓનુાં કેડદ્ર થઈ
પડ્ુ.ાં સેંકડો ત્યાાં આવી સલાહ અને આશ્રય લેવા લાગ્યા. આથી સરકારની
નજર ફ્રફતનકસ િરફ વળ્યા તવના કેમ રહે? આસપાસ રહેનારા ગોરાઓની
આંખ પણ લાલ થઈ. ફ્રફતનકસમાાં રહેવ ુાં કેટલેક અંશે જોખમકારક થઈ પડ્ુ,ાં
િેમ છિાાં બાળક, છોકરાાંઓ પણ ફ્રહિંમિપ ૂવણક જોખમોરે લાાં કામ પણ કરી
રહ્યાાં હિાાં. એટલામાાં વેસ્ટ પકડાયા. ખરાંુ જોિાાં વેસ્ટને પકડવાનુ કશુાં કારણ
નહોત.ુાં સમજૂિી એવી હિી કે વેસ્ટે અને મગનલાલ ગાાંધીએ પકડાવાનો
www.mkgandhi.org

Page 384

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

એક પણ પ્રયત્ન ન કરવો એટલુાં જ નહીં, પણ બની શકે ત્યાાં લગી
પકડાવાના પ્રસાંગોને દૂર રાખવા. એટલે વેસ્ટે પકડાવાનુાં કારણ આપ્્ુાં જ
નહોત.ુાં પણ સરકાર કાાંઈ સત્યાગ્રહીની સગવડ થોડી જ જોવાની હિી?
અથવા િો પકડવાનો પ્રસાંગ પણ િેને થોડો જ શોધવાનો હિો? સિાધીશની
અમુક કાયણ કરવાની ઈચછા એ જ િેને સારુ પ્રસાંગ છે . વેસ્ટ પકડાયાનો િાર
ગોખલેને ગયો, કે િરિ િેમણે ફ્રહિંદુસ્િાનથી બાહોશ માણસો મોકલવાનુાં
પગલુાં ોરવાનુાં શરૂ ક્ુ,ું લાહોરમાાં જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહીઓને
મદદ દે વાને સારુ સોા ોરાઈ હિી ત્યારે એડૂઝે પોિાની પાસે રહેલા બધા
પૈસા આપી દીધા હિા, અને ત્યારથી જ ગોખલેની નજર િેની ઉપર પડી
હિી. એટલે િેમણે વેસ્ટના પકડાવાનુાં સાાંોળિાાં જ એડૂઝને િારથી પ ૂછ્ુાં :
'િમે

િરિ દક્ષિણ આફ્રિકા જવાને િૈયાર છો?’ એડૂઝે જવાબમાાં િરિ 'હા'

લખી. એ જ િણે િેના પરમ તપ્રય તમત્ર તપયસન
ણ પણ િૈયાર થયા અને િે
બાંને પહેલી સ્ટીમરથી દક્ષિણ આફ્રિકા જવા નીકળી પડયા.
પણ હવે િો લડિ પ ૂરી થવાની અણી ઉપર હિી. હજારો તનદોષ
માણસોને જેલમાાં રાખવાની શસ્તિ દક્ષિણ આફ્રિકાની સરકાર પાસે ન હિી.
વાઈસરૉય પણ િે સાાંખે એમ ન હત.ુાં આખુાં જગિ જનરલ સ્મટ્સ શુાં કરશે
િે જોઈ રહ્ુાં હતુ,ાં આવે સમયે સામાડય રાજ્યો જે કરે છે િે દક્ષિણ આફ્રિકાની
સરકારે ક્ુ.ું િપાસ િો કશીયે કરવાની ન હિી. થયેલો અડયાય પ્રતસદ્ધ
હિો. એ અડયાય દૂર કરવાની આવશ્યકિા સૌ કોઈ જોઈ શકતુાં હતુ.ાં
જનરલ સ્મટ્સ પણ જોઈ શકિા હિા કે અડયાય થયો છે અને િે દૂર થવો
જેઈએ, પણ િેની સ્સ્થતિ સપણ છછાંદર ગળ્યા જેવી હિી. િેણે ઇડસાફ કરવો
જોઈએ, અને ઇડસાફ કરવાની શસ્તિ િે ખોઈ બેઠા હિા, કેમ કે દક્ષિણ
આફ્રિકાના ગોરાઓને એમ સમજાવ્ુાં હત ુાં કે પોિે ત્રણ પાઉંડનો કર રદ અને
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બીજા સુધારા કરનાર નથી. હવે કર કાઢયે જ છૂટકો રહ્યો અને બીજા સુધારા
પણ કયો જ છૂટકો. આવી કફોડી સ્સ્થતિમાાંથી નીકળી જવાનુાં પ્રજામિથી
ડરીને ચાલનારાાં રાજ્યો હમેશાાં કતમશન નીમીને કરે છે . િેની મારફિે માત્ર
નામની િપાસ કરવામાાં આવે છે , કેમ કે આવા કતમશનનુાં પફ્રરણામ પહેલેથી
જ જણાયેલ ુાં હોય છે , અને કતમશને ોલામણ કરી એટલે િેનો અમલ થવો જ
જોઈએ એવી સામાડય પ્રથા છે , એટલે કતમશનની ોલામણોનો આશ્રય
લઈને જે ડયાય કરવાની રાજ્યોએ ના પાડેલી હોય છે િે જ ડયાય કરે છે .
જનરલ સ્મટ્સના કતમશનમાાં ત્રણ સભ્યો તનમાયા. ફ્રહિંદી કોમે િે કતમશનને
તવશે કરે લી કેટલીક શરિોનુાં પાલન ન થાય ત્યાાં સુધી િેનો બફ્રહટકાર
કરવાની પ્રતિિા લીધી. એમાાંની એક શરિ એ હિી કે, સત્યાગ્રહીને છોડવા,
અને બીજી એ હિી કે , કતમશનમાાં એક સભ્ય િો ફ્રહિંદી કોમ િરફથી હોવો જ
જોઈએ. પહેલી શરિ કેટલેક અંશે કતમશને જ સ્વીકારી લીધી હિી અને
સરકારને ોલામણ કરી હિી કે, કતમશનને પોિાનુાં કામ સરળ કરવા સારુ
તમ. કૅલનબૅકને, તમ. પોલાકને અને મને ક્ષબનશરિે છોડી દે વા. સરકારે આ
ોલામણનો સ્વીકાર કયો અને અમને ત્રણેને સાથે જ છોડી મ ૂકયા. અમે
ોાગ્યે બે માસની જેલ ોોગવી હશે.
બીજી િરફથી, વેસ્ટને પકડયા િો ખરા પણ િેની ઉપર કેસ કરી શકાય
એવુાં કાંઈ ન હતુ,ાં એટલે િેને પણ છોડી મ ૂક્યા હિા. આ બનાવો એડૂઝ અને
તપયસણન આવયા િેના પહેલાાં જ બની ગયા હિા, એટલે િે બાંને તમત્રોને હુાં જ
સ્ટીમર ઉપરથી ઉિારી આવેલો હિો. આ બાંનેને આ બનાવોની કશી ખબર
ન હોવાથી િેઓને સાનાંદાિયણ થ્ુ.ાં મારી આ બાંનેની સાથે પહેલી જ
મુલાકાિ હિી.
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અમને ત્રણેને છૂટિાાં તનરાશા જ થઈ. અમને બહારની કશી ખબર ન
હિી. કતમશનની ખબરથી આિયણ પામ્યા, પણ અમે જે્ુાં કે અમે કતમશનને
કશી મદદ કરવા અસમથણ હિા. કતમશનમાાં ફ્રહિંદીઓની વિી કોઈક પણ
માણસ હોવો જોઈએ એમ અવશ્ય જણા્ુ.ાં આ ઉપરથી અમે ત્રણ જણ
ડરબન પહોંચયા, ને ત્યાાંથી જનરલ સ્મટ્સને કાગળ લખ્યો, િેનો સાર આ
હિો :
'અમે

કતમશનને વધાવી લઈએ છીએ. પણ િેમાાં જે બે સભ્યો જેવી રીિે

તનમાયા છે િેની સામે અમને સખ્િ વાાંધો છે . િેમની જાિ પ્રત્યે કશો તવરોધ
નથી. િેઓ જાણીિા અને બાહોશ શહેરી છે . પણ િે બાંનેએ ઘણી વેળા
ફ્રહિંદીઓ પ્રત્યેનો પોિાનો અણગમો જાહેર કયો છે , એટલે િેઓનાથી
અજાણપણે અડયાય થવાનો સાંોવ છે . મનુટય પોિાનો સ્વોાવ એકાએક
ફેરવી શકિો નથી. આ બે ગૃહસ્થો પોિાનો સ્વોાવ બદલી નાખશે એમ
માનવુાં કુદરિના તનયમ તવરુદ્ધ છે . છિાાં અમે િેઓની બરિરફી નથી
માગિા. અમે િો એટલુાં જ સ ૂચવીએ છીએ કે, કોઈ િટસ્થ પુરુષોનો િેમાાં
ુ ી સર જેઈમ્સ રોઝઇતનસ અને ઑન ડબલ્્ુ. પી.
વધારો થાય અને િે હેતથ
શ્રાઈનરનાાં નામ અમે સ ૂચવીએ છીએ. આ બાંને પ્રખ્યાિ વયસ્તિઓ છે અને
િેમની ડયાયવ ૃતિને સારુ પાંકાયેલી છે . અમારી બીજી પ્રાથણના એ છે કે , બધા
સત્યાગ્રહી કેદીઓને છોડી મ ૂકવા જોઈએ. જો િેમ ન થાય, િો અમારે
પોિાને જેલ બહાર રહેવ ુાં મુશ્કેલ થઈ પડે. હવે િેઓને જેલમાાં રાખવાનુાં
કારણ રહેત ુાં નથી. વળી જો અમે કતમશનની આગળ પુરાવો આપીએ િો
અમને ખાણોમાાં ને જ્યાાં જ્યાાં ક્ષગરમીફ્રટયા કામ કરે છે ત્યાાં ત્યાાં જવાની છૂટ
મળવી જેઈએ. જે અમારી પ્રાથણના કબ ૂલ નહીં રહે િો અમારે ફ્રદલગીરીની
સાથે ફરી જેલમાાં જવાના ઉપાયો શોધવા પડશે. '
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જનરલ સાહબે કતમશનમાાં વધારો કરવાની ના પાડી અને જણાવ્ુાં કે ,
કતમશન કોઈ પિને સારુ નીમવામાાં નથી આવ્ુ.ાં કતમશન કેવળ સરકારના
સાંિાપને સારુ છે . આ જવાબ મળિાાં અમારી પાસે એક જ ઈલાજ રહ્યો; અને
અમે જેલની િૈયારી કરી જાહેરનામાાં બહાર પાડયાાં કે , સને ૧૯૧૪, ૧લી
જાડ્ુઆરીએ ડરબનથી જેલ જનારાની કૂચ શરૂ થશે. ૧૮મી ફ્રડસેમ્બરે
(૧૯૧૩) અમને છોડયા. ર૧મીએ અમે મજકૂર કાગળ લખ્યો અને ર૪મીએ
જનરલનો જવાબ આવયો.
પણ આ જવાબમાાં એક વસ્ત ુ હિી, િે ઉપરથી મેં જનરલ સ્મટ્સને
કાગળ લખ્યો.. જનરલના જવાબમાાં આ વાકય હતુાં : 'કતમશન તનટપિપાિ
અને અદાલિી બનાવવામાાં આવ્ુાં છે , અને એની તનમણ ૂક કરિાાં જો
ફ્રહિંદીઓની સાથે મસલિ કરી નથી િો ખાણોવાળા સાથે , ચીનીવાળા સાથે
પણ નથી કરવામાાં આવી. ' આ ઉપરથી મેં ખાનગી કાગળમાાં જણાવ્ુાં કે , જો
સરકાર ડયાય જ ઇચછિી હોય િો મારે જનરલ સ્મટ્સની મુલાકાિ લેવી છે
ને િેમની પાસે કેટલીક હકીકિો રજૂ કરવી છે . આના જવાબમાાં જનરલ
સ્મટ્સે મુલાકાિની માગણી સ્વીકારી. આમ થિાાં કૂચ કરવાનુાં થોડા ફ્રદવસને
સારુ િો મુલિવી જ રહ્ુ.ાં
આ િરફથી ગોખલેએ જ્યારે સાાંોળ્્ુાં કે નવી કૂચ કરવાની છે ત્યારે
િેમણે લાાંબો િાર મોકલ્યો, લૉડણ હાફ્રડિંગ ની સ્સ્થતિ અને પોિાની સ્સ્થતિ
કફોડી થશે એમ લખ્્ુાં ને બીજી કૂચ અટકાવવા િથા કતમશનને પુરાવા
આપી મદદ કરવાની દાબીને સલાહ આપી.
અમારી ઉપર ધમણસકાં ટ આવી પડ્ુ,ાં જો કતમશનના સભ્યોમાાં વધારો ન
થાય િો િેનો બફ્રહટકાર કરવાની કામ પ્રતિિા લઈ ચ ૂકી હિી. લૉડણ હાફ્રડિગ
નારાજ થાય, ગોખલે દુ:ખી થાય િોયે પ્રતિિાોાંગ કેમ થાય ? તમ. એડૂઝે
www.mkgandhi.org

Page 388

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

ગોખલેની લાગણી અને નાજુક િક્ષબયિની અને અમારા તનિયથી થિો
આઘાિ પહોંચવાની વાિ તવચારવાનુાં સ ૂચવ્ુ.ાં હુાં િો એ જાણિો જ હિો.
આગેવાનોની મસલિ થઈ ને છે વટે તનણય
ણ થયો કે , જે કતમશનમાાં વધારો
થાય નહીં િો ગમે િે જેખમે પણ બફ્રહટકાર િો કાયમ રહેવો જ જેઈએ. િેથી
ગોખલેને લગોગ સો પાઉંડનુાં ખચણ કરીને લાાંબો િાર કયો. િેમાાં એડૂઝ
પણ સાંમિ થયા. આ િારની મિલબ આ હિી :
“િમારાંુ દુ:ખ સમજાય છે . ગમે િે જત ુાં કરીને પણ િમારી સલાહને માન
આપવાની મારી ઈચછા રહે જ. લોડણ હાફ્રડિંગે મદદ કરી છે એ અમ ૂલ્ય છે .
િેની મદદ છે વટ લગી મળિી રહે એ પણ હુાં ઈચછાં છાં. પણ અમારી સ્સ્થતિ
િમે સમજો એમ હુાં માગુાં છાં, આમાાં હજારો માણસોની પ્રતિિાનો પ્રશ્ન આવયો
છે . પ્રતિિા શુદ્ધ છે . આખી લડિની રચના પ્રતિિાઓ ઉપર બાંધાઈ છે . જો
પ્રતિિાઓનુાં બાંધન ન હોિ િો અમારામાાંના ઘણા આજે પડી ગયા હોિ.
હજારોની પ્રતિિા પર એક વાર પાણી ફરે િો પછી નીતિબાંધન જેવી વસ્તુ
ન રહે. પ્રતિિા લેિી વેળા લોકોએ સાંપ ૂણણ તવચાર કરે લો. િેમાાં કશી અનીતિ
િો છે જ નહીં. બફ્રહટકારની પ્રતિિા લેવાનો કોમને અતધકાર િો છે જ. આવી
પ્રતિિા કોઈને પણ સારુ ન ત ૂટે ને ગમે િે જોખમે પાળવી જોઈએ, એમ િમે
પણ સલાહ આપો એમ ઈચછાં છાં. આ િાર લૉડણ હાફ્રડિંગને બિાવશો. િમારી
સ્સ્થતિ કફોડી ન થાઓ એમ ઈચછાં છાં. અમે લડિ ઈશ્વરને સાિી રાખી િેની
સહાય ઉપર આધાર રાખી શરૂ કરી છે . વડીલોની , મોટા માણસોની મદદ
અમે યાચીએ છીએ, ઈચછીએ છીએ, િે મળે ત્યારે રાજી થઈએ છીએ , પણ િે
મળો વા ન મળો, પ્રતિિાનુાં બાંધન ન જ ત ૂટવુાં જોઈએ, એવો મારો નમ્ર
અક્ષોપ્રાય છે . એ પાલનમાાં િમારો ટેકો ને આશીવાણદ ચાહુાં છાં.”
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આ િાર ગોખલેને પહોંચયો. િેની અસર િેમની િક્ષબયિ ઉપર થઈ પણ
િેમની મદદ ઉપર ન થઈ, અથવા થઈ િે એવી કે મદદનુાં જોર હજુ પણ
વધ્્ુ.ાં લૉડણ હાફ્રડિંગને િેમણે િાર મોકલ્યો પણ અમારો ત્યાગ ન કયો. ઊલટો
અમારી દૃષ્ટટનો બચાવ કયો. લૉડણ હાફ્રડિંગ પણ કાયમ રહ્યા. હુાં એડૂઝને
સાથે રાખી તપ્રટોફ્રરયા ગયો. આ જ સમયે ્ુતનયન રે લવેમાાં ગોરા
કામદારોની મોટી હડિાળ થઈ. િે હડિાળથી સરકારની સ્સ્થતિ નાજુક બની.
મારી ઉપર ફ્રહિંદીઓની કૂચ શરૂ કરવાનાાં કહેણ આવયાાં. મેં િો જાહેર ક્ુું કે
મારાથી રે લવે હડિાક્ષળયાઓને એવી રીિે મદદ ન થઈ શકે . અમારો હેત ુ
સરકારની કનડગિ કરવાનો ન હિો. અમારી લડિ જુદી ને જુદા પ્રકારની
હિી. અમારે કૂચ કરવી હશે િોપણ અમે બીજે સમયે જયારે રે લવેની
ગરબડ શમી જશે ત્યારે કરીશુ.ાં આ તનિયની અસર ગાંોીર થઈ. આના િાર
રૂટરે તવલાયિ મોકલ્યા. લૉડણ ઍમ્પ્ટહીલે ધડયવાદનો િાર તવલાયિથી
મોકલ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકામાાંના અંગ્રેજ તમત્રોએ પણ ધડયવાદ આપ્યા.
જનરલ સ્મટ્સના માંત્રીએ તવનોદમાાં કહ્ુાં : 'મને િો િારા લોકો જરાયે નથી
ગમિા. હુાં િેને મુદ્દલ મદદ કરવા નથી ઈચછિો. પણ િેને અમે શુાં કરીએ?
િમે લોકો અમારી કફોડી સ્સ્થતિમાાં અમને મદદ કરો. િમને કેમ મારી
શકાય? હુાં િો ઘણી વાર ઇચછાં છાં કે િમે પણ આ અંગ્રેજી હડિાક્ષળયાની જેમ
હલ્ુ લડ કરો િો િમને તરુ િ સીધા કરી મ ૂકીએ. િમે િો દુશ્મનને પણ
દૂોવવા નથી ઇચછિા. િમે પોિે જ દુ:ખ સહન કરી જીિવા ઈચછો છો ,
તવવેકમયાણદા છોડિા નથી

–

ત્યાાં અમે લાચાર બની જઈએ છીએ. '

આવી જ જાિના ઉદ્ગારો જનરલ સ્મટ્સે કાઢેલા.
વાાંચનારે જાણવુાં જોઈએ કે સત્યાગ્રહીના તવવેકનો ને તવનયનો આ પહેલો
દાખલો ન હિો. જ્યારે વાયવય કોણમાાં હડિાળ પડી ત્યારે કેટલીક શેલડી જે
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કપાઈ ચ ૂકી હિી િે ઠેકાણે ન પડે િો માક્ષલકોને ઘણુાં નુકસાન પહોંચે. િેથી
૧,પ૦૦ માણસો િેટલુાં કામ પ ૂરુાં કરવાને ખાિર પાછા કામે ચડચા ને પ ૂરુાં
થયે જ પોિાના સાથીઓ સાથે જેડાયા. વળી ડરબન મ્્ુતનતસપાક્ષલટીના
ક્ષગરમીફ્રટયાએ હડિાળ કરી િેમાાં પણ જેઓ ોાંગીનુાં ને ઇસ્સ્પિાલનુાં કામ
કરિા હિા િેને પાછા મોકલ્યા ને િેઓ ખુશીથી પાછા ગયા. ોાંગીની અને
ઈસ્સ્પિાલના કામદારોની સેવા ન મળે િો રોગ ફેલાય ને માાંદાઓની
સારવાર

અટકે.

આવુાં પફ્રરણામ

સત્યાગ્રહી

ન

ઇચછે .

િેથી

આવા

નોકરોને હડિાળમાાંથી મુતિ રાખેલા. દરે ક પગલામાાં તવરોધીની સ્સ્થતિનો
તવચાર સત્યાગ્રહીએ કરવો જ જોઈએ.
આવાાં અનેક તવવેકનાાં દટટાાંિોની અદૃશ્ય અસર ચોમેર થયા જ કરિી હુાં
જોઈ શકિો હિો; અને િેથી ફ્રહિંદીઓની પ્રતિટઠામાાં વધારો થયા કરિો હિો
અને સમાધાનીને સારુ હવા અનુકૂળ થિી હિી.
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૨૪. પ્રાથતમક સમાધાની
આમ સમાધાનને સારુ વાિાવરણ અનુકૂળ થઇ રહ્ુાં હત.ુાં તમ. એડડ્ર્ુઝ
અને હુાં તપ્રટોફ્રરયા આવયા િે જ અરસામાાં સર બેડજાતમન રોબટ્સણન જેણે લૉડણ
હાફ્રડિંગે ખાસ સ્ટીમરમાાં મોકલ્યા હિા િે આવી પહોંચવાના હિા. પણ
જનરલ સ્મટ્સએ જે ફ્રદવસ મુકરર કયો હિો િે ફ્રદવસે અમારે પહોંચવાનુાં
હત.ુાં િેથી સર બેડજાતમનની રાહ જોવા વગર જ અમે ચાલી નીકળ્યા હિા.
રાહ જોવાનુાં કારણ પણ ન હત.ુાં લડિનુાં છે વટ િો અમારી શસ્તિ અનુસાર જ
આવવાનુાં હતુ.ાં
અમે બાંને તપ્રટોફ્રરયા િો પહોંચયા. પણ જનરલ સ્મટ્સની મુલાકાિ મારે
એકલાને જ લેવાની હિી. િેઓ સાહેબ રે લવેના ગોરા કામદારોની
હડિાળના કામમાાં ગથ
ાં ૂ ાયેલા હિા. એ હડિાળ એવી ોયાંકર હિી કે ્ુતનયન
સરકારે લશ્કરી (માશણલ) કાયદો જારી કયો હિો. આ કામદારોની નેમમાત્ર
રોજી વધારવાની જ નહીં પણ સિા પોિાના હાથમાાં લેવાની હિી; મારી
ૂ ી થઇ, પણ મેં જો્ુાં કે જે સ્સ્થતિ જનરલ
પહેલી મુલાકાિ ઘણી જ ટાંક
સ્મટ્સની પહેલાાં એટલે, કૂચ સમયે હિી િે આજ ન હિી. વાાંચનારને યાદ
હશે કે િે વખિે જનરલ સ્મટ્સે વાિ કરવાની પણ ના પાડી હિી;
સત્યાગ્રહની ધમકી િો જેમ િે વેળા હિી િેમ આ વેળા પણ હિી; છિાાં
તવષ્ટટ કરવા ના પાડેલી. આ વેળા મસલિ કરવા િેઓ સાહેબ િૈયાર હિા.
ફ્રહિંદી કોમની માાંગણી િો એવી હિી કે, કતમશનમાાં ફ્રહિંદીઓ િરફથી
કોઈની તનમણુક થવી જોઈએ. આ બાબિ જનરલ સ્મટ્સ મક્કમ હિા.
િેમને કહ્ુ:ાં “એ વધારો ન જ થઇ શકે. િેમાાં સરકારનુાં વજન ઘટે અને હુાં જે
સુધારા કરવા માાંગ ુાં છાં િે ન કરી શકુાં. િમારે જાણવુાં જોઈએ કે, તમ. એસલન
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અમારાંુ માણસ છે , સુધારા કરવાની બાબિમાાં િે સરકારની તવરુદ્ધ ન જાય
પણ સરકારને અનુકૂળ થાય. કનણલ વાઈલી નાિાલના પ્રતિષ્ટઠિ માણસ છે
ને વળી િાાં લોકોની તવરુદ્ધ ગણાય. એટલે જો િે પણ ત્રણ પાઉડડનો કર
કાઢી નાખવામાાં સાંમિ થાય િો અમારાંુ કામ સહેલ ુાં થાય. અમને અમારી
િકલીફો એટલી છે કે ઘડીની ફુરસદ નથી એટલે િમારો સવાલ ઠેકાણે પડે
એમ ઇચછીએ છીએ. િમે જે માગો છો િે આપવાનો અમે ઠરાવ કયો છે ,
પણ કતમશનની સાંમતિ તવના ન આપી શકાય. િમારી સ્સ્થતિ પણ હુાં સમજી
શકુાં છાં. િમે સોગન ખાઈ બેઠા છો કે અમે િમારી વિી કોઈને ન નીમીએ
ત્યાાં લગી િમે પુરાવો નહીં આપો. ોલે િમે પુરાવા નહીં આપિા. પણ
જેઓ આપવા આવે િમને રોકવાની ફ્રહલચાલ ન કરવી, અને સત્યાગ્રહ
િમારે મુલિવી રાખવો. હુાં િો માનુાં છાં કે આમ કરવાથી િમને ફાયદો જ
થશે ને મને શાાંતિ મળશે. હડિાક્ષળયાઓની ઉપર જુલમ થવાનુાં િમે લોકો
કહો છો િે બીના િમે તસદ્ધ નથી કરી શકવાના. કારણ, િમે પુરાવો નહીં
આપો. આ બાબિ િમારે પોિાને તવચારી લેવાની છે .”
આવી જાિના ઉદગારો જનરલ સ્મટ્સે કાઢયા. મને િો આ બધુાં
એકાંદરે અનુકૂળ હિી. તસપાહીઓના ને દરોગાઓના જુલમ તવશે અમે ખ ૂબ
ફફ્રરયાદો કરી હિી, પણ િે તસદ્ધ કરવાનો સુયોગ કતમશનનો બફ્રહટકાર
કરવાથી અમારી પાસે ન રહે એ ધમણસકાં ટ હતુ.ાં અમારામાાં આ તવશે મિોેદ
હિો. એક પિનો તવચાર હિો કે, ફ્રહિંદીઓ િરફથી તસપાહીઓ પરના આરોપો
સાક્ષબિ થવા જ જોઈએ. અને િેથી િેઓની એવી સ ૂચના હિી કે, જો
કતમશન આગળ જુબાની ન દઈ શકાય િો જેઓને કોમ ગુનેગાર ગણિી
હિી િેઓની સામે

ફફ્રરયાદો એવા રૂપમાાં બહાર

પાડવી કે

જેથી

િહોમિદારની મરજી હોય િો લાઇબલ–આબરૂ–નુકસાનીનો દાવો માાંડી શકે.
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હુાં આ પિની સામે હિો. કતમશનનો ચુકાદો સરકારની સામે અપવાનો
સાંોવ થોડો જ હોય. લાઈબલ માાંડવા જેવી હકીકિો જાહેર કરવામાાં કોમને
મહાજજાળમાાં
ાં
પડવુાં જોઈએ, અને પફ્રરણામ ફફ્રરયાદ તસદ્ધ કરવાનો સાંિોષ
મળે એટલુાં જ હોય. લાઈબલવાળી વસ્ત ુ તસદ્ધ કરવાની મુશ્કેલીઓ હુાં વકીલ
િરીકે જાણિો હિો. પણ સહુથી વધારે વજનદાર દલીલ િો મારી પાસે એ
હિી કે, સત્યાગ્રહીને દુુઃખ સહન કરવાનુાં હત.ુાં સત્યાગ્રહ શરૂ કરિાાં પહેલાાં
સત્યાગ્રહી જાણિા હિા કે મરણપયુંિ દુુઃખ સહન કરવાાં પડે ને િેમ કરવા
િેઓ િૈયાર પણ હિા. િો હવે દુુઃખો પડયાાં છે એ સાક્ષબિ કરવામાાં કાંઇ
તવશેષિા ન હિી. વેર લેવાની વ ૃતિ િો સત્યાગ્રહીમાાં હોવી જ ન જોઈએ.
એટલે જ્યાાં અસામાડય મુસીબિો પોિાનાાં દુુઃખ સાક્ષબિ કરવામાાં આવી પડી
ત્યાાં િેણે શાાંિ રહેવ ુાં એ જ ઠીક રસ્િો ગણાય. સત્યાગ્રહીને િો મ ૂળ વસ્ત ુને જ
સારુ લડવાનુાં હોય. મ ૂળ વસ્ત ુ િો પેલા કાયદા હિા. િે રદ થવાનો અથવા
િેમાાં ઘટિા ફેરફાર થવાનો જ્યાાં પ ૂરો સાંોવ હોય ત્યાાં િે બીજી જજાળમાાં
ાં
ન
પડે. વળી સત્યાગ્રહીનુાં મૌન િેમની કાયદા સામેની લડિમાાં સમાધાનીને
સમયે િો મદદગાર જ થાય. આવી દલીલોથી તવરોધી પિના મોટા ોાગને
હુાં સમજાવી શક્યો. દુુઃખોની ફફ્રરયાદો કાયદે સર સાક્ષબિ કરવાની વાિ પડિી
મેલવાનો તનિય થયો.
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રપ. પત્રોની આપલે
પ્રાથતમક સમાધાનીને સારુ જનરલ સ્મટ્સ અને મારી વચચે પત્રવહેવાર
ચાલ્યો. મારા કાગળની મિલબ આ હિી
'કતમશનમાાં

આપના

જણાવયા

:

પ્રમાણે

અમારી

પ્રતિિાને

લીધે

અમારાથી મદદ નહીં દઈ શકાય. આ પ્રતિિા આપ સમજી શકો છો ને
િેની કદર પણ કરો છો. આપ કોમની સાથે મસલિ કરવાનુાં િત્ત્વ કબ ૂલ
કરો છો િેથી પુરાવો આપ્યા તસવાય બીજી રીિે કતમશનને મદદ દે વા
અને છે વટે િેના કામમાાં વચચે િો ન જ પડવુાં એવી સલાહ હુાં મારા
દે શોાઈઓને આપી શકુાં છાં. વળી કતમશન ચાલુ રહે િે દરતમયાન ને
નવા કાયદા થાય િે દરતમયાન સરકારની સ્સ્થતિ કફોડી ન કરવા ખાિર
સત્યાગ્રહ પણ મુલિવી રાખવાની હુાં સલાહ આપી શકીશ. અને સર
બેડજાતમન રૉબટણસન જેને વાઈસરૉયે મોકલ્યા છે િેમને મદદ કરવાની
સલાહ પણ મારા દે શોાઈઓને હુાં આપીશ. અમારી ઉપર જેલમાાં ને
હડિાળ દરતમયાન જે દુ:ખો પડયાાં િે બાબિ મારે કહેવ ુાં જોઈએ કે , એ
દુ:ખો અમારી પ્રતિિાને લીધે અમે પુરવાર પણ નહીં કરી શકીએ.
સત્યાગ્રહી િરીકે અમારાથી બની શકે ત્યાાં લગી અમે પોિીકાાં દુ:ખોની
ફફ્રરયાદ ન કરીએ ને િેનો બદલો ન માગીએ. પણ આ વખિના અમારા
મૌનનો અથણ ન થવો જોઈએ કે અમારી પાસે સાક્ષબિ કરવાની કાંઈ
સામગ્રી નથી. અમારી સ્સ્થતિ પણ આપ સમજી શકો એમ ઈચછાં છાં. વળી
જ્યારે અમે સત્યાગ્રહ મુલિવી રાખીએ ત્યારે જેઓ હાલ લડિને અંગે
કેદમાાં છે િે છૂટવા જોઈએ. અમારી માગણીઓ શી છે િે પણ અહીં
જણાવવાની જરૂર જેઉં છાં.
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૧. ત્રણ પાઉંડનો કર રદ થાય.
ર. તવવાહ ફ્રહિંદુ મુસલમાન ઈત્યાફ્રદ ફ્રક્રયા પ્રમાણે થયેલા હોય િે કાયદે સર
ગણાય.
૩. ોણેલા ફ્રહિંદીઓ આ દે શમાાં દાખલ થઈ શકે.
૪. ઑરાં જજયાને તવશે જે કરાર થયા છે િેમાાં સુધારો થાય.
પ. ચાલુ કાયદાઓનો અમલ એવો થાય કે જેથી ચાલિા હકોને નુકસાન
ન પહોંચે એવી ખાિરી આપવી.' જો આ બાબિો તવશે સાંિોષકારક
જવાબ મળે િો સત્યાગ્રહ મુલિવી રાખવાની કોમને મારે સલાહ
આપવી.'
આ કાગળ ૧૯૧૪ના જાડ્ુઆરીની ૨૧મીએ મેં લખ્યો. િે જ ફ્રદવસે જે
જવાબ મળ્યો િેની મિલબ આ હિી
'િમે

:

કતમશનમાાં જુબાની નહીં આપી શકો િેથી સરકાર ફ્રદલગીર છે , પણ

િે િમારી સ્સ્થતિ સમજી શકે છે . િમે હાડમારીઓની વાિ પડિી મ ૂકવાનો
ઇરાદો જણાવો છો િેનો હેત ુ પણ સરકાર સમજે છે એવી હાડમારીઓનો
સરકાર િો ઇનકાર જ કરે છે . પણ જયારે િમે િેનો પુરાવો રજૂ નહીં કરો
િો સરકારને કાંઈ િે બાબિ કરવાપણુાં નહીં રહે. સત્યાગ્રહી કેદીઓને છોડવા
બાબિ િો સરકારે િમારો કાગળ મળ્યો િે પહેલાાં જ હુકમ મોકલી દીધો
હિો. કોમી દુ:ખોની નોંધ િમે આપી છે િે તવશે કતમશનનો ફ્રરપોટણ મળિાાં
સુધી સરકાર પોિાનાાં પગલાાં મુલિવી રાખશે. '
આ બાંને કાગળોની આપલે થઈ િેના પહેલાાં અમે બાંને િો જનરલ
સ્મટ્સને ઘણી વાર મળી ચ ૂકયા હિા. પણ દરતમયાન સર બેડજાતમન
રોબટણસન પણ તપ્રટોફ્રરયા પહોંચી ગયા હિા. સર બેડજાતમન જેકે લોકતપ્રય
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ગણાિા હિા, ગોખલેનો ોલામણપત્ર પણ લાવયા હિા , છિાાં મેં જો્ુાં કે,
િેઓ સામાડય અંગ્રેજ અમલદારની નબળાઈથી છે ક મુતિ ન હિા. િેમણે
આવિાાંવેંિ જ કોમમાાં િડાાં પાડવાનુાં ને સત્યાગ્રહીઓને ડરાવવાનુાં શરૂ ક્ુ,ું
તપ્રટોફ્રરયામાાં મારી પહલી મુલાકાિમાાં મારા ઉપર િેમની સારી છાપ ન
પડી. ડરાવવા તવશે મારા ઉપર િારો આવેલા િેની મેં િેમને વાિ પણ કરી
દીધી. મારે િો બધાની સાથે એક જ રીિે એટલે સ્પટટિાથી ને ચોખ્ખાઈથી
જ કામ લેવાનુાં હતુાં એટલે અમે તમત્ર થયા. પણ મેં અનેક વાર અનુોવ્ુાં છે
કે, ડરનારને િો અમલદાર ડરાવે જ છે અને સીધા િેમ જ ન ડરનારની
સાથે િેઓ સીધા રહે છે .
આ પ્રમાણે પ્રાથતમક સમાધાની થઈ અને સત્યાગ્રહ છે લ્લી વારને સારુ
મુલિવી રહ્યો. ઘણા અંગ્રેજ તમત્રો રાજી થયા, અને િેમણે છે વટની
સમાધાનીમાાં મદદ દે વાનો મને ોરોસો પણ આપ્યો. કોમની પાસે આ
સમાધાની કબ ૂલ રખાવવાનુાં કામ સહેજ મુશ્કેલ હત.ુાં ઉત્પ્ન  થયેલો ઉત્સાહ
ોાાંગી પડે એ કોઈને ન ગમે. વળી જનરલ સ્મટ્સનો તવશ્વાસ િો કોઈ રાખે
જ શેનો? કેટલાાંકે ૧૯૦૮ની સમાધાનીનુાં સમરણ કરાવ્ુાં અને કહ્ુાં : 'એક
વખિ જનરલ સ્મટ્સે કોમને છે િરી. અનેક વખિ િમારી ઉપર નવી
ુ
વસ્તઓ
દાખલ કરવાનાાં િહોમિ મ ૂક્યાાં, કોમની ઉપર ોારે સાંકટો ગુજાયાણ,
િોયે િમે નથી સમજ્યા એ કેવી દુ:ખની વાિ છે ? વળી પાછો એ માણસ
િમને દગો દે શે અને વળી પાછી િમે સત્યાગ્રહની વાિ કરશો. એ વખિે
િમારો તવશ્વાસ કોણ કરશે? માણસો એમ વારે વારે જેલમાાં જાય અને વારે
વારે ખિા ખાય એ કેમ બની શકે ? જનરલ સ્મટ્સ જેવા માણસ સાથે
સમાધાની એક જ હોઈ શકે. માગ્્ુાં િે લેવ;ુાં એની પાસેથી વચનો ન લેવાાં. જે
વચન આપીને ફરી જાય એને ઉધાર અપાય જ કેમ ?' આવી જાિની દલીલ
www.mkgandhi.org

Page 397

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

કેટલીક જગ્યાએ થશે એ હુાં જાણિો જ હિો. િેથી મને આિયણ ન થ્ુ.ાં
સત્યાગ્રહી ગમે િેટલી વાર દગો થાય િે છિાાં, વચનો ઉપર ોરોસો ન
રાખવાનુાં સ્પટટ કારણ ન હોય ત્યાાં લગી, ોરોસો રાખે જ. જેણે દુ:ખને સુખ
કરી મ ૂક્ુાં હોય િે જ્યાાં અતવશ્વાસ કરવાનુાં કારણ ન હોય ત્યાાં કેવળ દુુઃખના
ોયથી ત્રાસીને અતવશ્વાસ ન કરે , પણ પોિાની શસ્તિ ઉપર તવશ્વાસ રાખી
તવરોધી પિ દગો દે િેને તવશે તનતિિ રહીને, ગમે િેટલી વેળા દગો થાય
િોપણ તવશ્વાસ રાખ્યા કરે અને માને કે, િેમ કરિાાં જ સત્યનુાં બળ વધશે
અને તવજય નજીક આવશે. િેથી ઠેકઠેકાણે સોાઓ ોરીને સમાધાનીનો
સ્વીકાર કરવાનુાં હુાં લોકોને અંિે સમજાવી શકયો અને લોકો પણ સત્યાગ્રહનુાં
રહસ્ય તવશેષ સમજિા થયા. આ વખિની સમાધાનીમાાં વચચે હોવામાાં અને
સાિી રહેવામાાં તમ. એડૂઝ હિા િેમ જ વાઈસરૉયના એલચી િરીકે સર
બેડજાતમન રૉબટણસન પણ હિા એટલે સમાધાની તમથ્યા થવાનો ઓછામાાં
ઓછો ોય હિો. જે મેં સમાધાની નહીં કરવાની હઠ કરી હોિ િો કોમનો
ઊલટો દોષ ગણાિ અને જે તવજય છ મફ્રહના બાદ મળ્યો િે મળવામાાં
અનેક પ્રકારનાાં તવધ્નો આવિ. સત્યાગ્રહી કોઈ પણ કાળે પોિાની િરફ
આંગળી સરખી ચીંધવાને કારણ ન આપે. એવા જ અનુોવથી क्षमा वीरस्य
भूशणम ् એ વાકય લખા્ુાં છે . અતવશ્વાસ એ પણ બીકણપણાની તનશાની છે .
સત્યાગ્રહમાાં તનોણયિા રહેલી જ છે . તનોણયને બીક શી? અને જયાાં તવરોધીનો
તવરોધ જીિવાનો છે , તવરોધીનો નાશ નથી કરવાનો, ત્યાાં અતવશ્વાસ શો?
એટલે કોમે સાવધાની કબ ૂલ રાખી ત્યાર બાદ કેવળ ્ુતનયન પાલણમેડટ
બેસવાની રાહ જ જોવાની રહી. દરતમયાન પેલ ુાં કતમશન ચાલી રહ્ુાં હતુ.ાં
કતમશનમાાં ઘણા જ થોડા સાિીઓ ફ્રહિંદીઓ િરફથી ગયા. િે વખિે
સત્યાગ્રહીઓની કોમ ઉપર કેટલી બધી અસર હિી િેનો આથી સચોટ
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પુરાવો મળ્યો. સર બેડજાતમન રૉબટણસને ધણા ફ્રહિંદીઓની સાિી આપવા
સમજાવ્ુ,ાં પણ લડિનો બહુ તવરોધ કરિા હિા િેવા થોડા જ તસવાય બધા
અડગ રહ્યા. આ બફ્રહટકારની અસર મુદ્દલ નઠારી ન પડી. કતમશનનુાં કામ
ટાંૂકુાં થ્ુાં અને ફ્રરપોટણ ઝપાટાથી બહાર પડયો. ફ્રરપોટણમાાં ફ્રહિંદી કોમે મદદ ન
કરી એ બીના પર કતમશનના સભ્યોએ સખિ ટીકા કરી ખરી. તસપાઈઓની
ગેરવિણ
ણ ૂકનુાં િહોમિ ઉડાવી દીધુ,ાં પણ કોમને જે જે વસ્ત ુ જોઈિી હિી િે
બધુાં આપવાની ોલામણ કતમશને કરી. એટલે કે , ત્રણ પાઉંડનો કર કાઢી જ
નાખવો જોઈએ, તવવાહની બાબિમાાં ફ્રહિંદીઓની માગણી કબ ૂલ રાખવી
જોઈએ અને બીજી પણ કેટલીક ઝીણી વસ્તુઓ આપવાની અને બધુાં વગર
ઢીલે કરવાની ોલામણ કરી. આમ કતમશનનો ફ્રરપોટણ જનરલ સ્મટ્સે કહ્ુાં
હત ુાં િે પ્રમાણે અનુકૂળ નીવડયો. તમ. એડૂઝ તવલાયિ જવા તવદાય થયા;
િેમ જ સર બેડજાતમન રૉબટણસન ઊપડી ગયા. કતમશનના ફ્રર પોટણ પ્રમાણે
કાયદો ઘડવામાાં આવશે એવો અમને ોરોસો આપવામાાં આવયો હિો. એ
કાયદો શો હિો અને કેમ થયો એ હવેના પ્રકરણમાાં તવચારીશુ.ાં
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ર૬. લડતનો અંત
કતમશનના ફ્રરપોટણ પછી થોડા જ સમયમાાં જે કાયદા વડે સમાધાની
થવાની હિી િેનો મુસદ્દો ્ુતનયન ગેઝેટમાાં બહાર પડયો. એ મુસદ્દો બહાર
પડિાાં જ મારે કેપટાઉન જવાનુાં થ્ુ.ાં ્ુતનયનની ધારાસોાની બેઠક ત્યાાં જ
હિી, ત્યાાં જ હોય છે . એ ક્ષબલમાાં નવ કલમ છે . અને િે 'નવજીવન'નાાં બે
કૉલમની અંદર સમાઈ જાય. િેમાાંનો એક ોાગ ફ્રહિંદીઓ વચચેના તવવાહને
લગિો છે , જેની રૂએ, જે તવવાહ ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં કાયદે સર ગણાય િે દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં પણ કાયદે સર ગણાય એવી મિલબ છે . પણ એક કરિાાં વધારે
પત્ની એકીવખિે કોઈની કાયદે સર પત્ની ન ગણી શકાય. બીજા ોાગ વડે
ત્રણ પાઉંડનો કર જે દરે ક ક્ષગરમીફ્રટયાએ જો િેને સ્વિાંત્ર ફ્રહિંદી િરીકે રહેવ ુાં
હોય િો દર વરસે આપવાનો હિો િે રદ કરે છે . અને ત્રીજા ોાગથી જેઓને
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં રહેવાનાાં પ્રમાણપત્ર મળિાાં હિાાં િે પ્રમાણપત્રની ફ્રકિંમિ
આંકવામાાં આવે છે . એટલે કે એ પ્રમાણપત્ર જેની પાસે હોય િેનો દક્ષિણ
આફ્રિકામાાં રહેવાનો હક એ પ્રમાણપત્રથી કેટલે દરજજે તસદ્ધ થાય છે એ
બિાવવામાાં આવે છે . આ ક્ષબલ ઉપર ્ુતનયન પાલણમેડટમાાં ખ ૂબ અને મીઠી
ુ
ચચાણ થઈ. બીજી વસ્તઓ
જેને સારુ કાયદાની જરૂર ન હિી િે વસ્ત ુઓની
ચોખવટ જનરલ સ્મટ્સ અને મારી વચચે થયેલાાં પત્રવયવહારથી થઈ. િેમાાં
કેપ કૉલોનીની અંદર ોણેલા ફ્રહિંદીઓને દાખલ થવાના હકની રિા તવશેનો,
જેઓને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં દાખલ થવાની ખાસ રજા મળે િેઓ તવશેનો , જે
ોણેલા ફ્રહિંદી ૧૯૧૪ પહેલાાં દાખલ થઈ ચ ૂકયા હોય િેઓ તવશેનો અને એક
કરિાાં વધારે સ્ત્રીને પરણેલા હોય િેઓને પોિાની બીજી સ્ત્રી મહેરબાની
દાખલ લાવવા દે વા તવશેનો, ખુલાસો થયેલો છે અને જનરલ સ્મટ્સના
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કાગળમાાં એક નીચેની વાિ પણ છે . “ચાલુ કાયદાઓને તવશે ્ુતનયન
સરકારે હમેશાાં ઇચછ્ુાં છે અને હાલ પણ ઇચછે છે કે એ કાયદાનો અમલ
ડયાયપુર:સર અને ોોગવાિા હકોને જાળવીને જ કરવામાાં આવશે.” આ
કાગળ ૩૦મી જૂને (૧૯૧૪) લખાયેલો હિો, અને િે જ િારીખે મેં જનરલ
સ્મટ્સને કાગળ લખ્યો િેની મિલબ આ પ્રમાણે હિી :
'આપનો

આજની િારીખનો કાગળ મને મળ્યો છે . જનરલ સ્મટ્સે મને

ધીરજ અને તવનયપ ૂવણક સાાંોળ્યો િેને સારુ હુાં આોારી છાં. ફ્રહિંદીને રાહિ
દે નારો કાયદો અને આ આપણી વચચેનો પત્રવયવહાર સત્યાગ્રહની
લડિનો અંિ લાવે છે . આ લડિ ૧૯૦૬ના સપ્ટેમ્બરમાાં શરૂ થઈ. એથી
ફ્રહિંદી કોમને ઘણુાં દુ:ખ અને પૈસાની નુકસાની સહન કરવાાં પડયાાં છે અને
સરકારને પણ ક્ષચિંિામાાં પડવુાં પડ્ુાં છે . પ્રધાન જાણે છે કે મારા કેટલાક
ોાઈઓની માગણી ઘણી વધારે હિી. જુદા જુદા પ્રાાંિમાાં વેપારના
પરવાનાના

કાયદા

જેવા

કે , ટ્રાડસવાલનો

ગોલ્ડ

લૉ, ટ્રાડસવાલ

ટાઉનતશપ્સ એતટ િથા સને ૧૮૮પનો ટ્રાડસવાલનો નાં. ૩નો કાયદો

–

િેમાાં એવા કશા ફેરફાર થયા નથી , જેને લીધે રહેઠાણ સાંબધ
ાં ી સાંપ ૂણણ હક
મળે , વેપારની છૂટ મળે િથા જમીનની માક્ષલકી ધરાવવાનો હક મળે .
િેથી િેઓને અસાંિોષ થયો છે . કેટલાકને િો એટલા કારણસર અસાંિોષ
રહ્યો છે કે એક પ્રાાંિમાાંથી બીજા પ્રાાંિમાાં જવાની સાંપ ૂણણ છૂટ આપવામાાં
આવી નથી. કેટલાકને એવો અસાંિોષ થયો છે કે ફ્રહિંદીઓને રાહિ
આપનારા કાયદામાાં લગ્નના પ્રશ્નની બાબિમાાં જે થ્ુાં છે િેથી તવશેષ
થવુાં જોઈત ુાં હતુ.ાં િેઓની મારી પાસે એવી માગણી છે કે , ઉપરની બધી
બાબિો સત્યાગ્રહની લડિમાાં સામેલ કરવામાાં આવે. પરાં ત ુ િેમની
માગણી મેં નથી સ્વીકારી એટલે સત્યાગ્રહની લડિના મુદ્દા િરીકે જોકે
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આ બાબિો દાખલ કરવામાાં નથી આવી , છિાાં એની િો ના નહીં જ પાડી
શકાય કે કોઈ ફ્રદવસ સરકારે આ બાબિનો વધુ તવચાર કરીને રાહિ
આપવી જોઈશે. જ્યાાં સુધી અહીં વસિી ફ્રહિંદી કોમને શહેરીઓ િરીકેના
પ ૂરે પ ૂરા હક આપવામાાં નહીં આવે, ત્યાાં સુધી સાંપ ૂણણ સાંિોષની આશા રાખી
શકાય નહીં. મારા ોાઈઓને મેં કહ્ુાં છે કે, િમારે ધીરજ રાખવાની છે
અને દરે ક યોગ્ય સાધન વડે લોકમિ એવો કેળવવાનો છે કે આ
પત્રવયવહારમાાં દશાણવેલી શરિો કરિાાં પણ ોતવટયની સરકાર વધુ
આગળ જઈ શકે. હુાં આશા રાખુાં છાં કે દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓ જ્યારે
સમજશે કે ફ્રહિંદુસ્િાનમાાંથી ક્ષગરમીફ્રટયા મજૂરો આવવાનુાં િો હવે બાંધ થ્ુાં
છે , અને દક્ષિણ આફ્રિકામાાં નવા આવનારને લગિા કાયદાથી સ્વિાંત્ર
ફ્રહિંદીઓનુાં અહીં આવવુાં પણ લગોગ રોકા્ુાં છે અને સમજશે કે
ફ્રહિંદીઓની મહત્ત્વાકાાંિા અહીંના રાજકાજમાાં કોઈ જાિની દખલ કરવાની
છે જ નહીં, ત્યારે મેં જણાવયા િે હકો ફ્રહિંદીઓને આપવા જ જેઈએ અને
િેમાાં જ ડયાય રહેલો છે એવુાં િેમને ોાસશે. દરતમયાન, આ પ્રશ્નનો ઉકેલ
લાવવામાાં છે લ્લા થોડા મફ્રહના થયા સરકારે જે ઉદાર ધોરણ પકડ્ુાં છે
િે ઉદાર ધોરણ , આપના પત્રમાાં જણાવયા મુજબ, અત્યારના કાયદાઓનો
અમલ કરવામાાં ચાલુ રહેશે િો મારી ખાિરી છે કે , આખા ્ુતનયનમાાં
ફ્રહિંદી કોમ કાંઈક શાાંતિ ોોગવીને રહી શકશે અને સરકારને હેરાનગતિનુાં
કારણ નહીં થઈ પડે.'
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ઉપસુંહાર
આમ આઠ વષણને અંિે આ સત્યાગ્રહની મહાન લડિ પ ૂરી થઇ અને આખા
દક્ષિણ આફ્રિકામાાં વસિા ફ્રહિંદીઓને તનરાાંિ વળી એમ મના્ુ.ાં ફ્રદલગીરી િેમ
જ હષણની સાથે હુાં તવલાયિમાાં ગોખલેને મળીને ત્યાાંથી ફ્રહિંદુસ્િાન જવાને
સારુ દક્ષિણ આફ્રિકાથી નીકળી પડયો. જે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં એકવીસ વષણ મેં
તનવાસ કયો અને અસાંખ્ય કડવા અને મીઠા અનુોવો લીધા અને જ્યાાં મારા
પોિાના જીવનનુાં તનશાન જોઈ શક્યો, િે દે શને છોડવાનુાં મને બહુ દોહ્યલુાં
લાગ્્ુાં અને ફ્રદલગીર થયો. મને હષણ એ તવચારે થયો કે મને ઘણે વષે
ફ્રહિંદુસ્િાન જઈને ગોખલેની નીચે સેવા કરવાનુાં સદોાગ્ય પ્રાપ્િ થશે.
આ લડિનો આવો સુદ
ાં ર અંિ આવયો િેની સાથે દક્ષિણ આફ્રિકાના
ફ્રહિંદીઓની આજની સ્સ્થતિની સરખામણી કરિાાં િણોર એમ લાગે કે આટલુાં
બધુાં દુુઃખ વેઠ્ુાં િે શાને સારાંુ ? અથવા સત્યાગ્રહના શસ્ત્રની ઉિમિા ક્યાાં
આવી? આનો જવાબ આ સ્થળે તવચારી જવો જોઈએ. સ ૃષ્ટટનો એવો એક
તનયમ છે કે જે વસ્ત ુ જે સાધનથી મળે િે વસ્ત ુ િે જ સાધન વડે સાચવી
શકાય. એટલે દાં ડથી મળે લી વસ્તુ દાં ડ જ સાચવે. સત્યથી મળે લી વસ્ત ુનો
સાંગ્રહ સત્ય વડે જ થઇ શકે. એટલે દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદી આજે જ
સત્યાગ્રહના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી શકે િો પોિે સુરક્ષિિ બની શકે છે .
સત્યાગ્રહમાાં એવી તવશેષિા િો નથી જ કે સત્યથી મળે લી વસ્ત ુનો ત્યાગ
થિાાં પણ સાચવી શકાય. એવુાં પફ્રરણામ આવી શકતુાં હોય િો િે ઇટટ પણ
ન ગણાય. િેથી જો દક્ષિણ આફ્રિકાના ફ્રહિંદીની સ્સ્થતિ અત્યારે નબળી પડી
ગઈ છે િો આપણે સમજી લેવ ુાં જોઈએ કે િેન ુાં કારણ સત્યાગ્રહીઓનો અોાવ
છે . આ કથન આજના ફ્રહિંદવાસીઓના દોષનુાં સ ૂચક નથી. પણ ત્યાાંની
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વસ્તસ્ુ સ્થતિ બિાવે છે . વયસ્તિ અથવા સમુદાય પોિાનામાાં નહીં હોય િે
ક્યાાંથી લાવશે? સત્યાગ્રહી સેવકો એક પછી એક ચાલી ગયા. સોરાબજી,
કાછક્ષલયા, નાયડુ, પારસી રૂસ્િમજી ઇત્યાદીના સ્વગવ
ણ ાસથી અનુોવોમાાંથી
થોડા જ રહી ગયા છે . જેઓ રહી ગયા છે િેઓ હજી પણ ઝૂઝી રહ્યા છે અને
િેઓ સમય આવયે, પોિાનામાાં સત્યાગ્રહ હશે િો, કોમની રિા કરી લેશે એને
તવશે મને શાંકા જ નથી.
છે વટમાાં, આ પ્રકરણો વાાંચનાર િો સમજી ગયેલ હશે જ કે , જો આ જગી
ાં
લડિ ન ચાલિ અને ઘણા ફ્રહિંદીઓએ જે દુ:ખ સહન કયાણ િે ન કયાણ હોિ ,
િો આજે દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદીઓનો પગ જ ન રહ્યો હોિ; એટલુાં જ નહીં
પણ દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ફ્રહિંદીઓના તવજયથી વસાહિીઓ ઓછા અથવા વિા
પ્રમાણમાાં બચી ગયા. બીજા જે ન બચી શકે િો દોષ સત્યાગ્રહનો નથી , પણ
િે િે વસાહિોમાાં સત્યાગ્રહનો અોાવ છે અને ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં િેઓની રિા
કરવાની અશસ્તિ છે એમ તસદ્ધ થશે. સત્યાગ્રહ એ અમ ૂલ્ય શસ્ત્ર છે , િેમાાં
તનરાશાને કે હારને અવકાશ જ નથી , એવુાં જો થોડેઘણે અંશે પણ આ
ઇતિહાસમાાં તસદ્ધ થઈ શક્ુાં હોય િો હુાં મને કૃિાથણ થયો સમજીશ.
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પફ્રરનશષ્ટ ૧
સત્યાગ્રહની લડિની િવારીખની નોંધ
[ગાાંધીજી ૧૮૯૩ના એતપ્રલ માસમાાં ચોવીસ વષણની ઉંમરે ફ્રહિંદથી નીકળી મેમાાં ડરબન
પહોંચયા]
૧૯૦૬
૧૧ ઑગસ્ટ

–

ટ્રાડસવાલ લેજીસ્લેફ્રટવ કાઉસ્ડસલમાાં એતશયાફ્રટક મેડડમેડટ ઍતટ રજુ
કરવાની તમ. ડાંકને દરખાસ્િ કરી.

૧૧ સપ્ટેમ્બર

-

જોહાતનસબગણમાાં એમ્પાયર તથયેટરમાાં ફ્રહિંદીઓની જાહેર સોા મળી.
હાજર રહેલા દરે કે, એ ખ ૂની કાયદો પસાર થાય િો િેણે િાબે ન
થિાાં જેલમાાં જવાના સોગાંદ લીધા. ઈંગ્લેંડ ડેપ્્ુટેશન મોકલવાનો
ઠરાવ થયો.

૧૨ સપ્ટેમ્બર

-

ખ ૂની કાયદો ટ્રાડસવાલની ધારાસોામાાં પસાર થયો.

૧ ઓતટોબર

-

ફ્રહિંદી ડેપ્્ુટેશન જોહાતનસબગણથી ઊપડ્ુ.ાં

૮ નવેમ્બર

-

ડેપ્્ુટેશન સાંસ્થાનોના પ્રધાન લોડણ એપ્લ્ગનની મુલાકાિ લીધી.

૨૯ નવેમ્બર

-

લાંડનમાાં સાઉથ આફ્રિકા ક્ષિફ્રટશ ઇષ્ડડયન કતમટી સ્થપાઈ. સર
લેપેલ ક્ષગ્રફ્રફન િેના પહેલા પ્રમુખ અને તમ. રીચ િેના સેક્રેટરી
તનમાયા.

૧ ફ્રડસેમ્બર

-

ડેપ્્ુટેશન તવલાયિથી રવાના થ્ુ.ાં

૩ ફ્રડસેમ્બર

-

ખ ૂની કાયદાને બાદશાહે નામાંજૂર કયો.
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૧૯૦૭
૨૨ માચણ

-

વડી સરકારે

નામાંજૂર કરે લો ખ ૂની કાયદો ત્રડસ્વલની નવી

પાલમ
ણ ેડટે ૨૪ કલાકમાાં પસાર કરી દીધો.
૨ મે

-

આ કાયદાને રાજાની માંજૂરી મળી.

૧ જુ લાઈ

-

ખ ૂની કાયદો અમલમાાં મુકાયો અને િે મુજબ તપ્રટોફ્રરયામાાં પહેલાાં
રજજસ્ટર આપવાને ત્યાાં રજજસ્ટ્રેશન ઑફ્રફસ ખોલવામાાં આવી. એ
ફ્રદનથી િે ઑફ્રફસ ટ્રાડસવાલમાાં ચાર મફ્રહના સુધી ગામેગામ ફરી.
પણ લગોગ બધી જગ્યાએથી િેનો બફ્રહટકાર થયો. ૮,૦૦૦ જેટલી
વસ્િીમાાંથી આશરે ૪૦૦થી ઓછા રજજસ્ટર થયા. આ મુદિ પછી
પકડાપકડી શરૂ થઇ.

૧૯ સપ્ટેમ્બર

-

માનનીય ગોખલેજી િરફથી એસોતસયેશનને આ પ્રમાણે િાર
મળ્યો : િમારી લડિ હુ ાં બરાબર જોયા કરાંુ છાં. ક્ષચિંિાતુર રીિે િેમાાં
મન પરોવાઈ રહ્ુાં છે . અત્યાંિ ફ્રદલસોજી બિાવુાં છાં. લડિની િારીફ
કરુાં છાં. ઈશ્વરઈચછા ઉપર દઢિાથી આધાર રાખજે.

२५ ઓતટોબર -

ખ ૂની

કાયદાની

સામે

ટ્રાડસવાલના

સાિ

કે

આઠ

હજાર

ફ્રહિંદીઓમાાંથી, ૪,પર ર સહીની એક મોટી અરજી એસોતસયેશન
િરફથી સરકારને મોકલવામાાં આવી.
૩ નવેમ્બર

-

રજજસ્ટ્રેશનની અરજીઓ લેવાનુાં બાંધ થ્ુ.ાં

૧૧ નવેમ્બર

-

સત્યાગ્રહીઓની પકડાપકડી પ્રથમ શરૂ થઈ.

૨૭ ફ્રડસેમ્બર

-

ગાાંધીજીને કોટણમાાં હાજર થવાની ચેિવણી મળી.

૨૮ ફ્રડસેમ્બર

-

જોહાતનસબગણમાાં તમ. જૉડણને ગાાંધીજીને ૪૮ કલાકમાાં ટ્રાડસવાલ
છોડવાનો હુકમ કયો.
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૧૯૦૮
૧૦ જાડ્ુઆરી -

જોહાતનસબગણમાાં

તમ.

જેડને

ગાાંધીજીને

બે

માસની

આસાન

કેદની સજા કરી.
૩૦ જાડ્ુઆરી -

સત્યાગ્રહી

કેદીઓને

છોડચા.

ટ્રાડસવાલ

સરકારે

ફ્રહિંદીઓની

મરજજયાિ રજજસ્ટર થવાની માગણી સ્વીકારી અને ખ ૂની કાયદો રદ
કરવાનુાં વચન આપ્્ુ.ાં
૧૦ ફેબ્રઆ
ુ રી

-

ગાાંધીજી, શ્રી થાંબી નાયડુ અને બીજા કેટલાક રજજસ્ટર ઑફ્રફસે જિા
હિા િેવામાાં ગાાંધીજી ઉપર માર પડચો.

૨૪ જૂન

-

સરકારે ખ ૂની કાયદો રદ કરવાની ના પાડી િેથી સત્યાગ્રહની લડિ
ફરી શરૂ થઈ. શ્રી સોરાબજી પ્રથમ નાિાલમાાંથી ટ્રાડસવાલમાાં
દાખલ થયા અને ર૦મી જુ લાઈએ િેમને વૉલક્રસ્ટનના મેજજસ્ટ્રેટે
એક માસની જેલની સજા કરી.

૧૨ જુ લાઈ

-

આશરે બે હજાર જેટલાાં મરજજયાિ રજજસ્ટરો જોહાતનસબગણની જાહેર
સોામાાં બાળવામાાં આવયાાં.

૨૨ જુ લાઈ

-

રોડેતશયામાાં થયેલા સખિ એતશયાફ્રટક કાયદાને રાજાની માંજૂરી
નથી આપી શકાિી એવો વડી સરકારનો િાર લૉડણ સેલબોનણ ઉપર
આવયો.

૨૨ ઑગસ્ટ

-

મરજજયાિ રજજસ્ટરને કાયદેસર ગણવાનો િથા બીજા ફ્રહિંદીઓને
રજજસ્ટર કરવા બાબિનો કાયદો ટ્રાડસવાલ પાલણમેડટમાાં બાંને
હાઉસમાાંથી પસાર થયો.

૩૦ ઑગસ્ટ

-

તપ્રટોફ્રરયાની જાહેર સોામાાં બીજા ૨૦૦ જેટલા મરજજયાિ પરવાના
બાળ્યા.

૭ સપ્ટેમ્બર

-

ગાાંધીજી વૉલક્રસ્ટમાાં પકડાયા અને એક અઠવાફ્રડયા પછી કેસ
ચાલ્યો િેમાાં િેમને બે માસની સખિ મજૂરીની જેલ મળી.
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૯ નવેમ્બર

-

આજથી પાાંચ ફ્રદવસમાાં રર૭ ફ્રહિંદીઓ જેલમાાં ગયા હિા. િેમાાં ઘણા
િો ફ્રહિંદુ િથા

મુસલમાન વેપારી

હિા.

આ

સાંખ્યામાાં ૬૪

જોહાતનસબગણના, ૯૭ જતમિસ્ટનના અને ૬૦ તપ્રટોફ્રરયાના હિા.
૪ નવેમ્બર

-

આ અઠવાફ્રડયામાાં રર૭ ફ્રહિંદીઓ જેલમાાં ગયા. હિા. આ સાંખ્યામાાં
૬૪ જોહાતનસબગણ, ૯૭ જતમિસ્ટન, ૬૦ તપ્રટોફ્રરયા અને ૬ બીજી
જગ્યાએથી હિા.

૧૭ નવેમ્બર

-

પ૩ િાતમલો ફેરી કરિાાં પકડાયા અને િેમને સાિ ફ્રદવસની જેલ
મળી.

૨૨ નવેમ્બર

-

કલકિામાાં તમ. અબ્દુલ જબરના પ્રમુખપણા નીચે સત્યાગ્રહીઓ
િરફ ફ્રદલસોજી બિાવવાને એક મહાસોા મળી.

૧૩ ફ્રડસેમ્બર

-

ગાાંધીજી બે માસની બીજી વખિની જેલ પ ૂરી કરી છૂટયા.

૧૯૦૯
૯ જાડ્ુઆરી -

ડરબનમાાં मरक्युरीના પ્રતિતનતધએ ગાાંધીજીની મુલાકાિ લીધી. િેમાાં
િેમણે જણાવ્ુાં કે ટ્રાડસવાલમાાં લગોગ બે હજાર ફ્રહિંદી જેલ જઈ
આવયા છે .

૧૫ જાડ્ુઆરી -

ગાાંધીજી નાિાલથી વૉલક્રસ્ટ જિાાં ત્રીજી વાર પકડાયા. થોડાાં
અઠવાફ્રડયાાં પછી કેસ ચાલ્યો િેમાાં ત્રણ માસની સજા મળી. િે જ
ફ્રદવસે હમીફ્રદયા સોસાયટીના ઉપપ્રમુખ શ્રી ઉમરજી સાલે, જેમની
ઉંમર ૬૫ વષણની હિી િેમને િથા તમ. ડેતવડ અનેસ્ટ વગેરે જાણીિા
ફ્રહિંદીઓને ત્રણ ત્રણ માસની સજા થઈ.

૨૯ જાડ્ુઆરી -

ક્રૂગસણડોપણમાાં ખોલવડ કૉડફરડસ મળી, િેણે કોઈ પણ જાિનાાં
લાઈસડસ નહીં કઢાવવાનો અને દુકાનો સાંકેલી ફેરી કરી જેલ
જવાનો ઠરાવ કયો.
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૬ ફેબ્રઆ
ુ રી

-

ટ્રાડસવાલની તમ. હૉસ્કેનની કતમટીએ ફ્રહિંદીઓને રાહિ આપવાની

૧૦ ફેબ્રઆ
ુ રી

-

રોડેતશયાનો સરકારી કાયદો વડી સરકારે નામાંજૂર કયો.

૧૨ ફેબ્રઆ
ુ રી

-

પારસી રુસ્િમજી અને બીજા કેટલાકને છ છ માસની જેલ મળી.

૬ માચણ

-

બૉતસબગણ,

બાબિનો લાંડન टाईम्सને કાગળ લખ્યો.

નૉરવુડ ,

બ્લ ૂમિોડટીન,

બાબર
ણ ટન,

ક્રૂગસડ
ણ ોપમ
ણ ાાં

લોકેશનો સ્થાપવાની ફ્રહલચાલ ગોરાઓએ ઉપાડી.
૧૦ માચણ

-

ડેલાગોઆ બેને રસ્િે સત્યાગ્રહી કેદીઓને દેશપાર કરી ફ્રહિંદુસ્િાન
મોકલી દેવાનુાં શરૂ થ્ુ.ાં

૧૨ માચણ

-

તપ્રટોફ્રરયામાાં તમતસસ તપલ્લેના કેસમાાં ગાાંધીજીને હાથમાાં હાથકડી
નાખીને કોરટમાાં લઈ જવામાાં આવયા.

૪ એતપ્રલ

-

િા. ૧૪ સપ્ટેમ્બરથી િા. ૧૭ માચણ સુધીમાાં થયેલાાં લખાણ વગેરેની
બલ્્ુ બુક વડી સરકારે બહાર પાડી.

૩૦ એતપ્રલ

-

શ્રી કાછક્ષલયા અને બીજા અઢાર સત્યાગ્રહીઓ જેલ પ ૂરી કરી છૂટચા.

૪ મે

-

સત્યાગ્રહી ફ્રહિંદીઓને જેલમાાં ધી આપવા માાંડ્ુ.ાં

૨૪ મે

-

ગાાંધીજીને ત્રીજી વખિ ત્રણ માસની જેલ મળી.

૭ જૂન

-

જતમિસ્ટનમાાં

ગોરાઓની

ક્ષલટરરી

અને

ફ્રડબેફ્રટિંગ

સોસાયટીમાાં

ગાાંધીજીએ 'સત્યાગ્રહની નીતિ' એ તવષય ઉપર જાણવા લાયક
ોાષણ આપ્્ુ.ાં
૧૬ જૂન

-

જોહાતનસબગણની જાહેર સોામાાં શ્રી એ. એમ. કાછક્ષલયા, શ્રી હાજી
હબીબ, શ્રી વી. એ. ચેફ્રટયાર, અને ગાાંધીજીને તવલાયિ િથા શ્રી
એમ. એ. કામા, શ્રી એન. જી. નાયડુ, શ્રી ઈ. એસ. કુવાફ્રડયા અને
એચ. એસ. પોલાકને ફ્રહિંદુસ્િાન મોકલવાનો ઠરાવ થયો. આ
ડેપ્્ુટેશન રવાના થિાાં અગાઉ શ્રી કાછક્ષલયા, શ્રી કુવાફ્રડયા, શ્રી
કામા િથા શ્રી ચેફ્રટયારને પકડવામાાં આવયા.
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૪ જુ લાઈ

-

જોહાતનસબગણની

જેલમાાંથી

છૂટયા

પછી

જેલમાાં

ોોગવેલી

હાડમારીઓને લઈને નાગાપન મરણ પામ્યો.
૧૬ જુ લાઈ

-

સ્ટીમર મુઝફરીમાાં ચૌદ ફ્રહિંદીઓને દેશપાર કીધા.

૧ સપ્ટેમ્બર

-

મુબઈના
ાં
શેરીફે દક્ષિણ આફ્રિકાની લડિ ઉપર ચચાણ કરવાને જાહેર
સોા બોલાવી હિી િેને મુબઈ
ાં
સરકારે બાંધ રખાવી. આ સોા િેર
ફ્રદવસ પછી મળી હિી.

૧૬ સપ્ટેમ્બર

-

તવલાયિમાાં ટ્રાડસવાલના ડેપ્્ુટેશને લોડણ ક્રૂની મુલાકાિ લીધી.

૧૩ નવેમ્બર

-

તવલાયિ ગયેલ ુાં ફ્રહિંદી ડેપ્્ુટેશન સ્ટીમર ફ્રકલડૉનન કે સલમાાં રવાના
થ્ુ.ાં

૧ ફ્રડસેમ્બર

-

ફ્રહિંદુસ્િાનમાાં શ્રી રિન િાિાએ રૂતપયા પચીસ હજારની રકમ ોરી
હિી િે જાહેર થ્ુ.ાં

૧૯૧૦
૨૫ ફેબ્રઆ
ુ રી

-

ફ્રહિંદી વડી ધારાસોામાાં ગોખલેજીનો ક્ષગરમીટ બાંધ કરવાનો ઠરાવ
પસાર થયો.

૧ જૂન

-

દક્ષિણ આફ્રિકાનુાં ્ુતનયન થ્ુ.ાં િે જ ફ્રદવસે શ્રી સોરાબજી શાપુરજી
અડાજક્ષણયા સાિમી વખિ પકડાયા.

૪ જૂન

-

તમ. કૅલનબૅકે સત્યાગ્રહીઓને રહેવા માટે લૉલીમાાં પોિાનુાં ફામણ
આપ્્ુ.ાં

૧૩ જૂન

-

છવવીસ સત્યાગ્રહીઓ ફ્રહિંદુસ્િાનથી સ્ટીમર પ્રેતસડડટ મારફિે પાછા
આવયા.

૨૬ જુ લાઈ

-

પોટણ ુ ગીઝ સરકારની મદદ લઈ ફ્રહિંદીઓને દેશપાર કરવામાાં આવેલી
િેની સામે લોડણ ઍમ્પ્ટહીલે ઉમરાવની સોામાાં ોારે ચચાણ કરી.
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૩૦ જુ લાઈ

-

ફ્રહિંદી બાળકો કે જે આજ સુધી ઉમરે પહોંચે ત્યારે રજજસ્ટર થઈ
શકિાાં િેમને ૧૯૦૮નો કાયદો થયા પછી ઉંમરે પહોંચિાાં પણ
રજજસ્ટર કરવાની ના પાડવામાાં આવી.

૨૨ ઑગસ્ટ

-

છોટાોાઈના દીકરાનો પ્રખ્યાિ ટેસ્ટ કેસ જોહાતનસબગણની કોટણમાાં
શરૂ થયો, િેમાાં છે વટે છોટાોાઈને જીિ મળી.

૨૮ સપ્ટેમ્બર

-

ફ્રહિંદી દેશપાર પાંચાસી સત્યાગ્રહીઓ સાથે તમ. પોલાક ડારબન
આવયા.

૧૬ ઑતટોબર -

મરહમ
ૂ નારાયણસ્વામી 'ગટણરૂડ વુમન'માાં દેશથી પાછા આવિાાં
ડેલાગોઆ બેમાાં મરણ પામ્યા.

૧૯૧૧
૨૫ ફેબ્રઆ
ુ રી

-

્ુતનયન ગેઝેટમાાં ઇતમગ્રેશન ફ્રરષ્સ્ટ્રતશન ક્ષબલ બહાર પાડ્ુ.ાં

૨૫ એતપ્રલ

-

િે ક્ષબલ ચાલુ પાલણમેડટમાાં પડતુાં મુકા્ુ.ાં

૨૦ મે

-

શરિી સમાધાની થઈ અને સત્યાગ્રહની લડિ ફરી મુલિવી રહી.
[ત્યાર પછી લગોગ બે વષણ સુધી કાાંઈક શાાંતિ રહી, અને ફરી
૧૯૧૩માાં ચોંકાવનારા બનાવ બડયા િેની તવગિ નીચે મુજબ છે :]

૧૯૧૩
૨૨ માચણ

-

ફ્રહિંદી ધમણ ઉપર હુમલો. જષ્સ્ટસ સલે ચુકાદો આપ્યો જેમાાં
મુસલમાની શરે મુજબ પરણેલ બાઈ મફ્રરયમનાાં િેના ધણી સાથેનાાં
લગ્ન ગેરકાયદે ઠરાવયાાં.

૩ એતપ્રલ

-
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૩ મે

-

જોહાતનસબગણની જાહેર સોામાાં સત્યાગ્રહ શરૂ કરવાનો ઠરાવ થયો.
એ જ અઠવાફ્રડયામાાં સ્ત્રીઓ િરફથી પણ એવો ઠરાવ મુલકી
પ્રધાનને મોકલાવયો હિો.

૨૪ મે

-

ગાાંધીજી અને તમ. ફ્રફશર (મુલકી પ્રધાન) વચચે ૩૦ એતપ્રલથી
થયેલો પત્રવયવહાર બહાર પડયો.

૭ જૂન

-

ઉપલા પત્રવયવહારનો વધુ ોાગ પ્રગટ થયો.

૨૧ જૂન

-

ઇતમગ્રેશન કાયદાને રાજાની માંજૂરી મળી ગઈ.

૧૫ જુ લાઈ

-

નવા કાયદાના ધારા ્ુતનયન ગેઝેટમાાં પ્રગટ થયા.

૧ ઑગસ્ટ

-

નવા કાયદાની રૂએ ત્રણે કૉલોનીમાાં અપીલ બોડણ તનમાયાાં. આ
બોડણમાાં ઇતમગ્રેશન અમલદારો પણ એક એક મેમ્બરો હિા.

૧૩ સપ્ટેમ્બર

-

સત્યાગ્રહની

શરૂઆિ.

સરકાર

અને

ગાાંધીજી

વચચેનો

બધા

અગત્યના મુદ્દાવાળો પત્રવયવહાર છપાયો.
૨૨ સપ્ટેમ્બરથી -

નાિાલ િેમ જ ટ્રાડસવાલમાાંથી સાંખ્યાબાંધ સત્યાગ્રહી સ્ત્રીપુરુષો ફેરી

૧૫ ઑતટોબર

ફરી અથવા સરહદ ઓળાંગી પકડાયાાં અને જેલ ગયાાં.

૧૬ ઑતટોબર -

ડ્ ૂકેસલમાાંથી ત્રણ પાઉંડના કર સામે હડિાળ શરૂ થઈ અને બધે
ફેલાઈ.

૬ નવેમ્બર

-

ગાાંધીજી હડિાક્ષળયા સાથે ટ્રાડસવાલમાાં દાખલ થયા.

૧૧ નવેમ્બર

-

ગાાંધીજીને ડાંડીમાાં નવ માસની સજા થઈ.

૨૮ નવેમ્બર

-

ફ્રહિંદના વાઈસરૉયનુાં ોાષણ.

૧૧ ફ્રડસેમ્બર

-

કતમશન તનમા્ુ.ાં

૧૨ ફ્રડસેમ્બર

-

ગાાંધીજી, તમ. કૅલનબૅક િથા તમ. પોલાકને છોડયા.
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૧૯૧૪
ુ રી
૧૬ ફેબ્રઆ

-

સમાધાની મુજબ ્ુતનયનની જેલોમાાંથી બધા સત્યાગ્રહી કેદીઓને
છોડી મ ૂકયા.

૧૮ માચણ

-

કતમશનનો ફ્રરપોટણ બહાર પડયો.

૩ જૂન

-

ફ્રરલીફ ક્ષબલ બહાર પડ્ુ.ાં

૩૦ જૂન

-

છે વટની સમાધાની થઈ.

૨૦ જુ લાઈ

-

૪૫ વષણની ઉંમરે ગાાંધીજીએ કસ્ત ૂરબા અને કૅલનબૅક સાથે
તવલાયિ જવા હાંમેશ માટે દક્ષિણ આફ્રિકા છોડ્ુ.ાં
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પફ્રરનશષ્ટ ૨
[આ પુસ્િકનાાં પા.૨૭૮-૨૮૦ના સાંદોમ
ણ ાાં ગાાંધીજીની સાધનામાાં (આવ ૃતિ ૨, પા. ૨૦૪૭) બહેનોને જેલ મોકલવાના પ્રસાંગ તવશે શ્રી. રાવજીોાઈ નીચે પ્રમાણે લખે છે : ]

વળી આ છે લ્લી લડિમાાં બે પ્રચાંડ શસ્તિનો ઉમેરો થયો. આજ સુધી િો કોઈ
સ્ત્રીની ઈચછા હોય છિાાં પણ લડિમાાં સામેલ થવાની મનાઈ કરવામાાં
આવિી. પણ આ લડિમાાં ફ્રહિંદી સ્ત્રીઓનાાં સ્ત્રીત્વ ઉપર થયેલા હુમલા સામે
થવાનુાં હતુ.ાં િેમાાં િો ફ્રહિંદી સ્ત્રીઓનુાં સ્વમાન સાચવવાનો પ્રશ્ન હિો. િેથી જ
સ્ત્રીઓએ પણ દાખલ થવુાં જ જોઈએ એવો તનણણય થયો. િેમ જ ક્ષગરમીફ્રટયા
મજૂર, જેઓને આજ સુધી લડિમાાં સામેલ થવાને સલાહ કે પ્રેરણા
આપવામાાં નહોિી આવિી પણ ત્રણ પાઉડડના કરની લડિમાાં િેમણે પણ
ોાગ લેવો એ િેમની ફરજ થઇ પડી. એટલે હજારો ક્ષગરમીફ્રટયા મજૂરો પણ
આ લડિમાાં ોાગ લઇ શકે એમ થ્ુ.ાં આ બે બળ આ લડિમાાં ઉમેરાયાાં.
છિાાં િે બળને સરજાવી સાંગ્રહ કરવાની પણ શસ્તિ હોવી જોઈએ. ગાાંધીજીને
ખાિરી િો હિી જ કે, સાંખ્યાબાંધ ફ્રહિંદી બહેનો જેલ જવા િૈયાર થશે. પણ
આપ મુઆ તવના સ્વગે ગ્ુાં કોઈ સાાંોળ્્ુાં છે ? ગાાંધીજીને લાગ્્ુાં કે, કસ્ત ૂરબા
આ લડિમાાં િૈયાર થાય અને જેલમાાં જાય િો બધી બાજી સુધરી જાય. પણ
બાને િૈયાર શી રીિે કરવાાં? િેમને હક
ુ ુ મ કરીને બળાત્કારથી િૈયાર
કરવામાાં શો માલ? પાછળથી એવા બળ પર તવશ્વાસ શી રીિે રાખી શકાય?
કસ્ત ૂરબા એક વખિ એક વસ્ત ુ સમજે િો પછી િેને વળગી જ રહે એવી
િેમનામાાં શસ્તિ િો છે જ. પણ િે વસ્ત ુ તવશે સમજ પાડી દૃઢિા શી રીિે
ઉત્પ્ન  કરવી, એ પણ પ્રશ્ન હિો. ગાાંધીજી એનો જ તવચાર કયાણ કરિા અને
પ્રસાંગ મળ્યે એ કાયણ િેમણે ફિેહમાંદીથી પાર પાડ્ુ.ાં

www.mkgandhi.org

Page 414

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ

એક ફ્રદવસ હાંમેશના તનયમ મુજબ પાયખાનુાં સાફ કરી, નાહીધોઈ હુાં આશરે
સાડા નવ વાગ્યે રસોડામાાં ગયો. ગાાંધીજી પણ િે જ સમયે તનશાળમાાંથી
આવયા. કસ્ત ૂરબા િો ત્યાાં હિાાં જ. િેમણે ોાખરીનો લોટ બાાંધી મ ૂક્યો હિો.
િેમણે ોાખરી વણવા માાંડી અને મેં શેકવા માાંડી.
ગાાંધીજી ફાલતુ કામ કરિા હિા. કામ કરિાાં કરિાાં ગાાંધીજીએ એકાએક
કસ્ત ૂરબાને પ ૂછ્ુાં :
““િેં

જાણ્્ુાં કે?”

“શુ?ાં ””

જજિાસાથી કસ્ત ૂરબાએ પ ૂછ્ુ.ાં

ગાાંધીજીએ સહેજ હસિાાં હસિાાં જવાબ આપ્યો : આજ સુધી ત ુાં મારી
પરણેિર સ્ત્રી હિી, હવે ત ુાં મારી પરણેિર સ્ત્રી ન રહી.”
કસ્ત ૂરબાએ સહેજ ોવાાં ચડાવીને કહ્ુાં : એવુાં વળી કોણે કહ્ુ?ાં િમે િો રોજ
નવા નવા નુતિા શોધી કાઢો છો

!

ગાાંધીજી હસિે વદને બોલ્યા

: “હુ ાં

કયાાં શોધી કાઢુાં છાં? પેલો જનરલ

સ્મટ્સ કહે છે કે, ક્ષિસ્િી લગ્નની જેમ આપણાાં લગ્ન કોરટમાાં નોંધાયેલાાં
નથી, માટે િે ગેરકાયદે સર ગણાય અને િેથી ત ુાં મારી પરણેિર ન ગણાય,
પણ રખાિ ગણાય.
કસ્ત ૂરબાએ ગુસ્સે થઈને કહ્ુાં : “કહ્ુાં એણે એનુાં માથુ!ાં એ નવરાને આવુાં
આવુાં કયાાંથી સ ૂઝે છે ?”
ૂ ાવીને કહ્ુાં : “પણ હવે િમે બહેનો શુાં કરશો?"
ગાાંધીજીએ ટાંક
“અમે

વળી શુાં કરીએ?" કસ્ત ૂરબાએ પ ૂછ્ુ.ાં
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"અમે

લડીએ છીએ િેમ િમે પણ લડો. સાચી પરણેિર થવુાં હોય અને

રખાિ ન થવુાં હોય, િેમ જ િમારી આબરૂ િમને વહાલી હોય, િો િમે પણ
અમારી જેમ સરકાર સામે લડો!”
“િમે િો જેલમાાં જાઓ છો !”
“તુાં પણ િારી આબરૂ ખાિર જેલમાાં જવાને િૈયાર થા.”
ગાાંધીજીનુાં વાકય સાાંોળીને કસ્ત ૂરબા નવાઈ પામી બોલ્યાાં : હા, જેલમાાં!
બૈરાાંથી વળી જેલમાાં જવાય?”
“હા, જેલમાાં. સ્ત્રીઓથી જેલમાાં કેમ ન જવાય? પુરુષ જે સુખદુુઃખ ોોગવે
િે સ્ત્રીઓથી કેમ ન ોોગવાય ? રામની પાછળ સીિા ગઈ. હફ્રરિાંદ્રની પાછળ
િારામિી ગઈ. નળની પાછળ દમયાંિી ગઈ. અને સહુએ જગલમાાં
ાં
અનહદ
દુ:ખ વેઠયાાં.”
ગાાંધીજીનુાં તવવેચન સાાંોળી કરત ૂરબા બોલી ઊઠયાાં : “એ િો બધાાં દે વ
જેવાાં ! િેમને પગલે ચાલવાની આપણી શસ્તિ કયાાં છે ?"
ગાાંધીજીએ ગાંોીરિાપ ૂવણક કહ્ુાં : “એમાાં શુ?ાં આપણે પણ િેમની જેમ
વિીએ, િો િેમના જેવા થઈ શકીએ, દે વ થઈ શકીએ. રામના કુળનો હુાં અને
સીિાના કુળની ત.ુાં હુાં રામ થઈ શકુાં અને ત ુાં સીિા થઈ શકે. સીિા રામની
પાછળ ધમણની ખાિર ન ગઈ હોિ અને મહેલમાાં બેસી રહી હોિ િો િેને
કોઈ સીિામાિા ન કહેિ. િારામિી હફ્રરિાંદ્રના સત્યવ્રિ ખાિર વેચાઈ ન
હોિ, િો હફ્રરિાંદ્રના સત્યવ્રિમાાં ખામી રહેિ. િેને કોઈ સત્યવાદી ન કહેિ
અને િારામિીને સિી પણ કોઈ ન કહેિ. દમયાંિી નળની પાછળ જગલમાાં
ાં
દુ:ખ સહેવામાાં સામેલ ન થઈ હોિ િો િેને પણ કોઈ સિી ન કહેિ. િેમ
હવે િારે િારી આબરૂ સાચવવી હોય , મારી પરણેિર ગણાવુાં હોય અને
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રખાિ ગણાવાના કલાંકમાાંથી મુતિ થવુાં હોય િો સરકાર સામે લડ અને
જેલમાાં જવા િૈયાર થા."
કસ્ત ૂરબા િો ચ ૂપ રહ્યાાં. હુાં િો જોઈ જ રહ્યો કે બા શો જવાબ આપે છે .
આ બધુાં સાાંોળવામાાં મને િો મજા પડિી હિી. એટલામાાં કસ્ત ૂરબા બોલી
ઊઠયાાં : “ત્યારે િમારે મને જેલમાાં મોકલવી છે , ખરાંુ ને? હવે એટલુાં જ બાકી
છે . ોલે; પણ જેલનો ખોરાક મને માફક આવશે?"
"હુ ાં

િને કહેિો નથી કે ત ુાં જેલમાાં જા, િને િારી આબરૂ ખાિર જેલમાાં

જવાનો ઉમાંગ હોય િો જા. અને જેલનો ખોરાક માફક ન આવે િો ફળાહાર
કરજે."
"જેલમાાં

સરકાર ફળાહાર આપશે?"

ગાાંધીજી ફળાહાર મેળવવાનો ઉપાય બિાવિા બોલ્યા

: "ફળાહાર

ન

આપે ત્યાાં સુધી ઉપવાસ કરજે."
કસ્ત ૂરબાએ હસીને કહ્ુ:ાં ઠીક, એ િો િમે મને મરવાનો રસ્િો બિાવયો,
અને મને લાગે છે કે જેલમાાં જઈશ િો જરૂર હુાં મરી જઈશ.
ગાાંધીજી ડોકુાં હલાવી ખડખડ હસી પડયા અને બોલ્યા:
"હા,

હા, હુાં પણ એ જ ઈચછાં છાં. ત ુાં જેલમાાં મરી જઈશ િો જગદાં બાની જેમ

હુાં િને પ ૂજીશ.”'
"ઠીક,

ત્યારે િો હુાં જેલ જવા િૈયાર છાં." કસ્ત ૂરબાએ દૃઢિાથી પોિાનો

તનિય જણાવયો.
ગાાંધીજી ખ ૂબ હસ્યા. િેમને ખ ૂબ આનાંદ થયો. કસ્ત ૂરબા સહેજ કામે બહાર
નીકળ્યાાં, િે લાગ જોઈ ગાાંધીજીએ મને કહ્ુાં "બાની ખ ૂબી એ જ છે કે િે
મારી ઈચછાને મને કે કમને અનુસરે છે ."
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