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વાપલ્મટાણુ/ં/ ―સ્નેશયશ્મભ‖ 
ઌ મલસ્ભયણીમ રદલવ  

શ્રીઝીણાબાઇની અત્ભકથાન અ ફીજ બાગ વશકાયનુ ંઅહ્વાન  થયુ ંત્માથંી ળફૃ થામ છે 
ને છી દેળબયભા ંજે વ્માક ધયકડ થઇ તેના બાગફૃે ઝીણાબાઇ ણ કડામા ને 1933ના 
ાછરા બાગભા ંછૂટીને ફશાય અવ્મા ત્મા ંયૂ થામ છે. અભ, ઌ તેય લષની કથા છે. ઌ લો 
અણા દેળના ને ઝીણાબાઇની ેઢીના ભાણવના જીલનના ંઈજ્જલ ત્માગબાલના ને દેળની 
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અઝાદી ભાટે કંઇક કયી છૂટલાની તીવ્ર તભન્નાબમાં લો છે. ખરંુ જતા,ં અ ઝીણાબાઇ નાભે ઌક 
વ્મશ્તતની કથા નથી યશતેી ણ ઌ જભાનાની નેક વ્મશ્તતઓની, ને ખાવ ત ઌ ગાાભા ંદેળે 
નબુલેરા લૂષ ને દૌ  ભતુ જીલનવાપલ્મના ટાણાની, કથા ફની જામ છે. ગાધંીજી ભાટીભાથંી 
ભાનલ વયજતા શતા ઌભ જે કશલેાયુ ંછે, તે રિમા શં પ્રત્મક્ષ જલા ભે છે. ઌ જભાનાન ઈચ્ચ 
અદળષલાદ ને ધ્મેમમનષ્ઠ ત્માગબાલના વાભાન્દ્મ ભાણવભા ંણ કેવુ ંફ યૂતા ંશતા ંતેન શં 
ાને ાને રયચમ થામ છે. ઌ યીતેકથા અજની ેઢીને અણી અઝાદીની રડતના ઌક 
ઈજ્જલ ગાાના પે્રયક ને ાલક લાતાલયણન જાણે કે પ્રત્મક્ષ નબુલ કયાલે છે.  

--નગીનદાવ ાયેખ  

 

વશકાયનુ ંઅહૌ લાન  

  ઑતટફય 1920: કઇ ભટા ગરુુત્લાકષણથી શમ તેભ બફૃચથી ભે કેટરાક મલદ્યાથીઓ 
સયુતના ―ાટીદાય અશ્રભ‖ભા ંખંચાઇને ગમા. તે લખતે મલદ્યાથીઓ ને ધ્માક ભાટે ઌક પ્રચડં 
વબા મજાઇ શતી. ઌ વબાને ગાધંીજી વફંધલાના શતા. ભાત્ર મલદ્યાથી-જગતભા ં જ નશં, ણ 
અખા જાશયે જીલનભા ંબાયે ઈત્વાશનુ ંયૂ અવ્યુ ંશત ુ.ં ટે્રન ભાયપતે, ફદગાડા ંભાયપતે કે ગાા 
ઠેયઠેયથી, ગાભગાભથી મલદ્યાથીઓ, જુલાન ને વદૃ્ધન પ્રલાશ સ્ખભરત યીતે, વબાના વભમથી 
ઘણ લશરે, ાટીદાય અશ્રભ તયપ લશતે થમ શત. ગાધંીજીને જલાનુ ંને ઌભને વાબંલાનુ ં
બાયે કુતશૂર રકના ભનભા ંશત ુ.ં કંઇક લનવુ ંફનલાનુ ં છે, અંગે્રજ વયકાયના ામા ડગભગલા 
રાગ્મા છે, ને દભક્ષણ અરિકાભા ંભટી જીત ભેલી ગાધંીજી અવ્મા શતા તેભ અણે ત્મા ંણ 
વયકાય વાભે તે ઌલ જ મલજમ ભેલલાના છે, ઌલી રકને જાણે કે ખાતયી થઇ ગઇ શતી; જકે 
વશકાયની રડતન યૂ ખ્માર રકને ન શત.ઌભને તે શુ ં કયલાનુ ં છે ઌન ણ ઌભને 
ખ્માર ન શત. ઌભને ઌક જ ખ્માર શત, ને તે ઌ કે ગાધંીજી જે કંઇ કશ ેતેવુ ંચકૂ થામ જ. 
અલી ખટૂ શ્રદ્ધા, ગાધંીજીને જેભણે જમા ન શતા, વાબંળ્મા ન શતા, ણ જેભના ંકેટરાકં રખાણ 
લાચં્મા ંશતા,ં તેલા ભાયા જેલા મલદ્યાથીઓભા ંશતી.  

  અજે રગબગ છ દામકા ફાદ ણ ઌ બવ્મ દૃમમને લણષલલા ભાયી ાવે ળબ્દ નથી. શાડ 
જેલા ભોરાના ળોકતરી ને ભશમ્ભદરીની લચભા ં વેકડા જેલા ગાધંીજીને જલા ઌ ઌક 
લૂષ નબુલ શત. રીબાઇઓની રીરા ઝભ્બા ને ચાદંતાયા અંરકત ઊંચી ટી બવ્મ દૃમમ 
વજૉતા ંશતા.ં  

  ગાધંીજીનુ ંઈદૌ  ફધન ખાવ કયીને મલદ્યાથીઓને નરુક્ષીને શત ુ:ં ઌક લષને ભાટે જ અખ 
દેળ વશકાય કયે, ળાા-કૉરેજન મલદ્યાથીઓ ફરશષ્કાય કયે, લકીર કટષન, મધકાયીઓ વયકાયી 
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નકયીન ફરશષ્કાય કયે, ત સ્લયાજ ઌક લષભા ંશસ્તાભરકલતૌ  ફને. ગાધંીજીની જાદુબયી લાણી 
ભાયા ભચિતતં્રને કઇ નલા પ્રકાળથી બયી ગઇ. ભૅરટ્રકની યીક્ષાભા ંશરેા દવભા ં સ્થાન ભેલી 
જગન્નાથ સ્કૉરય ફનલાની ભશત્ત્લાકાકં્ષા વાથે હુ ંબફૃચ અવ્મ શત. મવદ્ધદ્ધઓના ંતે યંગીન સ્લપ્ના,ં 
કાળીફા ને નાના ંબાઇ-ફશને ભાટેની ભચંતા – ઌ ફધુ ંજાણે કે ભનભાથંી વયી ડયુ,ં ળે યશી ભાત્ર 
ઌક જ ઝખંના—ળાા છડી દઇ મશુ્તતવગં્રાભભા ં સ્લમવેંલક ફનલાની ને તે ભાટેની ાત્રતા 
ાભલાની. 
  ઌ ભાટે વોથી શે ુ ંકાભ ત ળાા છડલાનુ ંશત ુ.ં ઌ ભાયે ભાટે કેટુ ંફધુ ંમમુકેર શત ુ ંઌન 
મલચાય કયલાભા ં ણ જાણે ફભરદાન ભાટેની ાત્રતા ઝખંલાતી શમ ઌલી ભાયા ભનની શ્સ્થમત 
ફની. હુ ંકઇ યીતે કાળીફાની ાવે જાઉં, કઇ યીતે ઌભની ાવે યજા ભાગુ?ં ઌ ત યાશ જતા ંશતા ં
કે ક્યાયે ઌભન ફજ હુ ં શલ કરંુ. ણ જે પ્રચડં અહૌ લાન શત ુ ંઌની અગ અ ફધી લસ્ત ુ
આંગી જતી રાગી.  

  ભં વશકાયભા ં ઝંરાવ્યુ ં ને જતજતાભા ં બફૃચભા ં ઌ રડતના ઌક મલદ્યાથીનેતા 
તયીકેનુ ં ભને સ્થાન ભી ગયુ.ં ફટુકનાથ વ્મામાભળાાના ભેદાનભા ં ઌક વબાભા ં ભને બાણ 
રયલાની તક ભી. ઌ લખતે ભાયી વભજ પ્રભાણે લાણીની છટા વાથે ઈગ્ર તથા ઝનનૂબમાં 
મલધાન ભં કમાં ને ઈયાઈયી ડતી તાીઓથી હુ ંજાણે કે વાતભા અવભાને ચડય.અ ઘેન 
ઘણુ ંબાયે શત ુ,ં ને હુ ંવ્માખ્માન કયલાની તક ળધલા ભાડંય.  

  ભાયી ળાા શજુ વશકાયભા ંબી નશતી. ઌ લખતે ળાાઓને વયકાયી અંકુળભાથંી મતુત 
કયાલલા ભાટે મકેરટંગ કયલાન લન ળફૃ થઇ ગમ શત. ઌ લન ભાયે ત્મા ં ણ જયથી 
ઉઠય; ને ભાયી ળાા ઈય મકેરટંગ કયલા ભાટેના ંટાભા ંહુ ંપંગામ. છટુબાઇ ભાયી ાવે 
અવ્મા. તેભણે કહ્યુ,ં “અણે તાને જે ઠીક રાગે તે કયલા સ્લતતં્ર છીઌ, યંત ુફીજાના ઈય 
અણા મલચાય ફજફયીથી રાદલા ઌ શુ ં ફયફય છે? અણે અણી ળાાને ણ 
વશકાયભા ંરઇ જલી છે, ણ ઌને ભાટે ફધાની વભંમત જઇઌ, ઌભા ંકદાચ થડ વભમ ણ 
જામ.” ઌ લખતની ઌભની ફધી લાત ત ભને માદ નથી, ણ ઌભના ગોયલબમાષ વ્મશ્તતત્લ 
અગ હુ ંત્મતં ળયમભંદ ફની ગમ. ભને થયુ ં કે હુ ં જે કંઇ કયી યહ્ય શત, તેભા ંમલનમની 
રયવીભા શતી. તેભાથંી ાછા લલાનુ ંભં મલચાયુ,ં ણ ભાયા વાથીઓઌ ભને ડકામો. ળાાના ં
ગમથમા ંઅગ સઇૂ જલાની ભને તેઓ પયજ ાડલા ભાડંયા. ઌને ત હુ ં લળ ન થમ, ણ 
ટાની ફશાય ણ ન જઇ ળક્ય.  



5 

 

  રડતના કાભભા ંજડામા છી ભાયે સયુત જલાનુ ંથયુ.ં ઌ લખતે સયુતભા ંાટીદાય અશ્રભ 
ને નામલર અશ્રભ ત જાણે યદુ્ધના ં ભટા ં કેન્દ્ર ફની ગમા ં શતા.ં ઌકભા ં વેનામત તયીકે 
કલ્માણજીબાઇ, ફીજાભા ં શતા દમાજીબાઇ. હુ ં નામલર અશ્રભભા ં ગમ. અખુ ં લાતાલયણ 
દેળબશ્તતના યંગે યંગામેુ ંશત ુ.ં  
  સયુત ઌ લખતે દ-ુકનુી જડીથી ગાજત ુ ંશત ુ.ં દ ુઌટરે શ્રીદમાજીબાઇ દેવાઇ ને 
ક ુઌટરે શ્રીકલ્માણજીબાઇ ભશતેા. જીલનભા ંઘણા ંળશ્તતળાી સ્ત્રી-રુુન રયચમ ભેલલાનુ ં
વદૌ  બાગ્મ ભને ભળ્યુ ં છે. વભથષ ધ્માકને ચયણે ફેવી જ્ઞાનામતૃનુ ં ાન કયુ ં છે. ગજૂયાત 
મલદ્યાીઠ, મુફંઇ યમુનલમવિટી અરદ યમુનલમવિટીઓના ંમધકાય ભડંરભા ંતથા આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની 
નેક રયદભા ં ણ બાગ રેલાનુ ં ને ઌ મનમભિે ઘણી તેજસ્લી વ્મશ્તતઓના વભાગભભા ં
અલલાનુ ં વદ બાગ્મ વાંડયુ ં છે . ણ દ-ુકનુી ભાયા ભન ય જે છા યશી છે, ને ઌનુ ં
સ્ભયણ કયતા ંભારંુ ભન જે અનદંથી રુરકત થઇ ઉઠે છે, જે ઊંડી ઈષ્ભા નબુલે છે, તેવુ ંઅચામષ 
કૃારાનીજી કે ભગદલાણીજી જેલી મલયર વ્મશ્તતઓ ફાદ કયતા ંઆંગીને લેઢે ગણી ળકામ તેલી 
રયમભત વ્તશ્તતઓ ભાટે જ ભં નબુવ્યુ ંશળે. દભક્ષણ ગજુયાતની ગબરુ, મનખારવ ને ફાક જેલી 
વય અભજનતાભાથંી અલેરા અ ફનેં ધયતીજામા ઌ પ્રદેળના ઈિભ પ્રમતમનમધઓ જેલા શતા. 
પદ્રુ ઌલા ઌ પ્રદેળભા ંનદી, નાા,ં ઝયણા ંને તાલની ભનયભ ફૂરગ ૂથંણીથી બયેરી ઌની 
શરયમાી લાડીઓ જે ભાનલીઓના ખટૂ રયશ્રભ ને તથી લ્રમલત ફનતી યશી છે, તે 
ખેડતૂના ઌ લાયવ શતા. દમાજીબાઇ જ્ઞામતઌ નામલર બ્રાહ્મણ, ને કલ્માણજીબાઇ ાટીદાય. 
ફેભાથંી ઌકેમે યમુનલમવિટીનુ ં પ્રલેળદ્વાય દીઠેુ ં નશં. યંત ુ ઌભની ચભેયની નેક યગુના 
નબુલથી બયેરી પ્રકૃમતઌ ઌભને મનતાગંયતા ને મનત તાજા યાખ્મા શતા, ને ફેઈ અણા 
ઈચ્ચ કરટના કભષમનષ્ઠ અજીલન વાયસ્લત ફન્દ્મા. દમાજીબાઇઌ તાની કભના મલદ્યાથીઓ 
ભાટે સયુતભા ંનામલર અશ્રભની સ્થાના કયી, ને કલ્માણજીબાઇઌ ણ ફાજુભા ંજ ઌભની 
કભના ફાક ભાટે ાટીદાય અશ્રભ સ્થાપ્મ. અ ફનેં અશ્રભ વશદયની જેભ મલકસ્મા ને 
ફનેંની ભક્ષમતજ ણ મલસ્તીણષ ફનતી ગઇ. લખત જતા ંનાતજાતના ંફધંન મલના ઌભા ંવો કઇને 
પ્રલેળ ભે તેલી રયશ્સ્થમત ણ વજાષઇ ને ઌભણે યાષ્ટ્રીમ વસં્થાનુ ંભફરુદ પ્રાપ્ત કયુ.ં 
  અ ફે વસં્થાઓન હુ ંજ્માયે મલચાય કરંુ છુ ંત્માયે ઌ લખતના ગજુયાતભા ંજે નલી વાસં્કૃમતક 
ચેતના ઈદમ ાભી યશી શતી તેનુ ંપે્રયક દૃમમ નજય વભક્ષ યભી યશ ેછે. ઌ જ યવાભા ંચયતયભા ં
શ્રીભતીબાઇ ભીન ને વોયાષ્ટ્રભા ંશ્રીનાનાબાઇ બટ્ટ જેલા જીલનલીયઌ જ્ઞાનની નલી યળનીઓ 
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પ્રગટાલી શતી ને ગજુયાત ઌના મલમલધ બાગભા ંપ્રગટેરી અ નાની નાની ઘીની દીલડીઓના 
ભઘભઘાટબમાષ પ્રકાળથી દીી યહ્યુ ંશત ુ.ં 

કલ્માણજીબાઇની ઌ સ્ભમની ઌક કમલતા રાખ રકની જીબને ટેયલે યભતી થઇ ગઇ શતી: 
  દીલાર દુગષની પાટે, તભાયા કેદખાનાની 
  તટેૂ જજંીય રખડંી, તભાયી અત્ભશ્રદ્ધા ત.  

  ઌભને મનકટથી જલાની ને ઌભની લાણીભાથંી પે્રયણા ભેલલાની ભને તક ભી. 
દમાજીબાઇ વાથે જે થડ વભમ ગાળ્મ તેભા ંઌભના વ્મશ્તતત્લથી હુ ંત્મતં પ્રબામલત થમ ને 
ઌભઇ ાવેથી ઘણુ ંળીખ્મ. જ્માયે જ્માયે ઌભનુ ંસ્ભયણ થામ છે ત્માયે ત્માયે સ્લાભી મલલેકાનદં માદ 
અલે છે. સ્લાભીજીની ને ઌભની મખુમરુા રગબગ ઌકવયખી, મુડંન કયેુ ંતેજસ્લી ભાથુ,ં ળયીય 
ઘાટીુ ંબયાલદાય ને ગરભટ. શયેલેળ વાદગીના ઈિભ નમનૂા જેલ: ધે ફામંનુ ંફદન 
ને ટૂંકી ચડ્ડી. જેલ ઌભન શયેલેળ, તેવુ ંજ વાદંુ ઌભનુ ંજીલન ને લતષન. લાજ બવ્મ ને 
બરુદં. ઌ લખતે રાઈડસ્ીકયન શતા,ં છતા ંતાીના ડક્કા ઓલયા ઈયની ઌભની લાણીના વાભે 
કાઠેં ણ ડઘા ડતા શલાનુ ંઌભના લાજ અંગે કશલેાત ુ.ં અભ ત ઌક છાત્રારમના ગશૃમત 
તયીકેની જ ઌભની કાયરકદી. ણ ઌભના ળીર ને ઌભની પ્રમતબાની અખા દભક્ષણ ગજુયાતની 
વભગ્ર અભજનતા ઈય ફહુ ઊંડી ચા. 
  
મલનીત થમ  
  વશકાયની ળફૃઅતના ઌ રદલવ માદ કયતા,ં જેભ કઇ ઊંચા ભગરયમળખય યથી ધયતીના 
જુદા જુદા ભમૂભખડં ઌકફીજાભા ં ગ ૂથંાઇ ગમેરા દેખામ, તેભ મલગત જાણે કે લૂાષય વફંધં 
ઓગાી નાખી ઌકફીજાભા ં ઓતપ્રત થમેરી ભનભા ં ઉબયામ છે. ળાા –ભશાળાાઓના 
ફરશષ્કાયના અહ્વાનેનેક મલભમૂતઓને નેતતૃ્લન ફજ અી દેળ વભક્ષ ધયી દીધી. ક-ુદ ુજ 
અણા ઘયાઅંગણાના ચેતનફુલાયા શતા, ત ગજુયાતની ધયતીને નલલ્લલ્લ્લત કયતા નેક બવ્મ 
સ્ત્રત દેળના જુદા જુદા બાગભાથંી અણે ત્મા ંલશતેા થમા શતા.  
  ખટૂ ચેતના ને પે્રયણાના ઌલા ઌક બાલનાવબય સ્ત્રત શતા અચામષ ભગદલાણી. અ 
જીલનમાત્રાભા ંભાયા ય ઌભનુ ં કેવુ ંબાયે ઊણ છે, તેન અંદાજ કાઢલાનુ ંભાયી ળશ્તત ફશાય છે. 
ઌભને શરેલશરેા ભં ક્યા ંવાબંળ્મા તે માદ નથી, ઌભને ઌ લખતની જાશયે વબાઓભા ં કેટરી 
લાય વાબંળ્મા તેન ણ કળ રશવાફ અી ળકામ ઌભ નથી. ણ અજે જ્માયે ઌ લખતની 
સ્મમૃતઓ તાજી થામછે ત્માયે પ્રાચીન યભની વેનેટન કઇ પ્રમતબાલતં વેનેટય અણે ત્મા ંઉતયી 
અવ્મ શમ ઌલી, શે્વત ખાદીના ઝભ્બા ઈય જનઇઢફે ળાર લેષ્ષ્ટત ઌક બવ્મ અકૃમત ડધી 
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વદીના કાના ડદાને શટાલી દૃષ્ષ્ટગચય થામ છે. ઌભના મગુ્ધ શ્રતા ભે વો રકળય ને તરુણ 
ઌભની લાકૌ  છટા ને બાાલૈબલના યમવમા શતા.  
  ભગદલાણીજીની લાણીનુ ંલળીકયણ કેવુ ંબાયે શત ુ,ં ઌ ળબ્દથી બાગ્મે જ દાખલી ળકાળે. કઇ 
પ્રચડં ધધ ડત શમ ઌલી સ્ખભરત ઌભની લાણી વાબંતા ંભે ઌભને ળબ્દે ળબ્દે જાત ને 
ભરૂી ઌ જેભ દયે તેભ જાણે કે દયલામે જતા: “બાયતભાતા યાધીનતાની ફેડીભા ં છે ત્માયે ક્યા ં
સધુી ઌ ફેડીઓને અભરંગતા તભે અ વસં્થાઓને લગી યશળે? ક્યા ં સધુી ઝેયી વોની જેભ 
તભાયા ંભન ને અત્ભાને દૂમત કયતા ં મલદેળી લસ્ત્ર, ેન, ઘરડમા અરદને તભાયા અંગ ય 
યાખલાની રુતા ને શીણત તભે લેઠળ? .... ”ઌભના ંઅ લાક્ય યૂા ં થામ ન થામ ત્મા ં ત 
ઇન્દ્ટય અર્ટવષની યીક્ષા ભાટે તૈમાયી કયતા ભાયા ઌક મભતે્ર થડા જ રદલવ ય ખયીદેરી દઢવ 
ફૃમમાની, તે જભાનાભા ં ખફૂ કીભતી રેખામ ઌલી, કાડંાઘરડમા જભીન ય પગાલી દીધી! 
ગજફન ં શત ુ ં ઌ લળીકયણ. સનુ્દ્દયમૌ નેવત્માગ્રશની રડત લખતે ―વાપલ્મટાણુ‖ં કાવ્મભા ં રાધેુ ં
દળષન યજ યજ નજય અગ  બજલાત ુ ંભે જતા, ને ઌના લધતા જતા દમ્મ નળાભા ં
ભે ઌકફીજા વાથે ત્માગની શડભા ંઉતયતા.  

  ઌભનુ ં નાભ સચૂલે છે તેભ ભગદલાણીજી મેૂ મવન્દ્ધી.વશકાય લખતે રદલ્શીની યાભજવ 
કૉરેજના અચામષદે ઌ શતા. ળાા-કૉરેજના ફરશષ્કાયની શાકરના જલાફભા ંઅચામષદન ત્માગ 
કયી તાની જાત તેભણે ગાધંીજીને ચયણે ધયી દીધી શતી, ને ગાધંીજીઌ તેભને ગજૂયાત 
મલદ્યાીઠના કુરનામકદની જલાફદાયી વંી શતી. ઌભની અમજનળશ્તત ને વજૉક પ્રમતબા કેલી 
ભઘ શતી તે પ્રચડં ઝઝંાલાતભા ં ણ ઌની લૂષશ્રી વાથે દૃષ્ષ્ટગચય થલા રાગ્યુ.ંગજુયાત 
ભશામલદ્યારમનુ ંગ્રથંારમ ઌનુ ંઌક ઈિભ પ્રતીક ફન્દ્યુ.ં 
  ઌ ગ્રથંારમ જ્માયે જલાનુ ં વદૌ  બાગ્મ ભને પ્રાપ્ત થયુ ં   ત્માયે કઇ લૂષ વલેંદના ભં 
નબુલી. ળક, હણૂ અરદ મલદેળીઓના ંઅિભણને ખાતા પ્રચડં ધનુટંકાયથી તાની ચભેયની 
વીભાઓ જ્માયે ગાજી યશી શતી, ત્માયે ઌ ધનુટંકાયથી તાના ભનની સ્લસ્થતાને મલચભરત થલા 
દીધા મલના યઘકુુના રદશ્ગ્લજમને ભય કમલતાભા ંઈતાયતા કાભરદાવની વાયસ્લત ચેતના જાણે 
ત્મા ંચભેયના સ્લાધીનતા ભાટેના તમુરુ ઝઝંાલાતભા ંનલલ્લલ્લ્લત થતી સુભાબયી  મલરવી યશી 
શતી. ભગદલાણીજીના જ્ઞાનનુ ં પરક કેવુ ં મલળા શત ુ ં ઌન જતાલંંત જ ખ્માર અલે ઌલ 
લૈબલલતં ઌ ગ્રથંબડંાય ઌટરા ત ૂકંા વભમભા ંઌ કેલી યીતે ઌકઠ કયી ળક્યા શળે ઌ નલાઇ 
ભાડે ઌવુ ં શત ુ.ં ત્મા ં ભ્માવભા ં મનભગ્ન મલદ્યાથીઓને રંડતને જમા, ઌ કઇ તીથષભમૂભભા ં
અલેરા ભરંદયની ળામંત ને શભુચતાભા ંપ્રલેમમા જેલી નભુમૂત શતી.  
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ને જ મલદ્યાીઠના ગ્રથંારમભા ંઅણને જ્ઞાનાવના ભાટેના ભગદલાણીજીના મગનુ ંઅ 
દળષન રાધત ુ ં શત ુ,ં ત મલદ્યાીઠના ભકાનથી થડે દૂય કચયફ અશ્રભ ાવે ભગદલાણીજીઌ 
સ્થાેરા સ્લયાજ અશ્રભભા ંઌભના મગનુ ંફીજુ ંઌવુ ંપ્રાણલાન ાસુ ં જલા ભતુ ં શત ુ.ં સ્લયાજ 
ભાટે ગાધંીજીની ધીયાઇને વીભા ન શતી. ઌક લષભા ં દેળને સ્લયાજ ભેલી અલાન ઌભણે 
કર અપ્મ શત. ―ઌક લષભા ંસ્લયાજ‖ ળબ્દપ્રમગે જાણે કે ઌક પ્રકાયની ભતં્રળશ્તત ભેલી રીધી 
શતી. અ બવ્મ યાષ્ટ્રયજ્ઞભા ંઅણે યખે યશી જઇઌ, ઌ ઝખંના અફારવદૃ્ધ રાખ ને કયડ રકના 
શૈમાભા ં થનગની ઉઠી શતી. ઌક કયડન રટક પા, કંગે્રવના કયડ વભ્મ ને લીવ રાખ 
યંરટમાના ગુજંાયલથી દેળને બયી દેલાના કામષિભને ાય ાડલા વખં્મ જણે તતાની ળશ્તત 
ને ફૃભચ નવુાય ઝંરાવ્યુ ંશત ુ.ં ળાા-ાઠળાા છડી અલેરા મલદ્યાથીઓને તાન ભ્માવ 
ચા ુ યાખલાની વગલડ મલદ્યાીઠની સ્થાના કયી ગાધંીજીઌ ઉબી કયી અી. ણ તેભના 
રબને થબ ન શત. સ્લયાજ તેભને ભન સતૂયના તાતંણાભા ં દેખાત ુ ં થયુ ં શત ુ.ં ઘેયઘેય યંરટમા 
ગુજંતા થઇ જામ ત જતજતાભા ં અંગે્રજને શંથી ઈચાા બયી જતા યશવે ુ ં ડે, ઌવુ ં ભચત્ર 
તેભના ંવ્મખ્માનભા ંતે દયતા. ઌટરે ગાધંીજીઌ યદુ્ધવભમના મલદ્યાથીધભષની લાત ળફૃ કયી. યદુ્ધભા ં
યમુનલમવિટીના મલદ્યાથીઓ સુ્તકને બયાઇઌ ચડાલી, ળસ્ત્ર વજી યણભમૂભ ય ધવી જતા શમ છે. 
યમલફાબ ુવાથે ઌભને ઌ યવાભા ંજે વલંાદ થમ તેભા ંણ, ઘય જ્માયે બડકે ફતુ ંશમ ત્માયે 
લીણાને ફાજુઌ મકૂી દઇ ાણીની ડર બયી અગ ઠાયલા દડી જલાના કમલધભષની લાત તેભણે 
કશી. ભગદલાણીજીઌ ગાધંીજીની લાતન અ તતં ુ કડી રઇ, ળાા-ાઠળાા છડી અલેરા 
મલદ્યાથીઓ ૈકી જેઓ અખ લખતના યચનાત્ભક કામષિભભા ંજડાઇ જઇ સ્લાધીનતાના  વૈમનક 
થલા ભાગતા શમ તેભને ભાટે સ્લયાજ અશ્રભની સ્થાના કયી. સ્લયાજ શ્રભભા ંઌક જ કામષિભ 
શત—કાતંલાન ને કાતંણ ળીખલલાન, ને ઌ યીતે તૈમાય થમેરા મલદ્યાથીઓને ગાભડાભંા ં
ભકરલાન. ઌ લખતે કાતંલાની પ્રવમૃિઌ અશ્ચમષજનક અકષણ જભાવ્યુ ં શત ુ.ં ઌભા ં જ જાણે 
મશુ્તતની ભઘ ળશ્તત શમ ઌલી પ્રાણલાન શલા ઌણે ઉબી કયી શતી.  

  સ્લયાજ અશ્રભભા ંલ્ વભમ ભાયે યશલેાનુ ંથયુ.ં ત્માનંા મલચાય, લતષન ને લાણીભા ંદમ્મ 
ઈત્વાશ, બાલનાળીરતા ને ત્માગની બાલના શતી. યાતે્ર ગીત, રકનતૃ્મ, જુદા જુદા દેળની 
સ્લાધીનતાની રડતની લાત, અણે ત્માનંા િામંતકાયીઓના જીલનની યભાચંક કશાણીઓ લગેયેથી 
ભન બયુ ંબયુ ંફની જત ુ.ં રશંવક યદુ્ધના વૈમનકભાટેન ઌ ઌક પ્રકાયન તારીભમળભફય શત, ને 
ત્માથંી તૈમાય થઇ મલદ્યાથીઓ ગાભડે પ્રચાય થે જતા થલા નલી સ્થાતી યાષ્ટ્રીમ ળાાઓભા ં
ધ્માન ભાટે જતા.  
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  સ્લયાજ અશ્રભભા ંજઇ અવ્મા છી બફૃચભા ં મલદ્યાથી નેતા તયીકેન ભાય દયજ્જ લધ્મ. 
સ્લયાજન વદેંળ ઘેયઘેય શંચાડલાની કીભતી કાભગીયી ભને વંાઇ. ખબે ફગરથેર નાખી, ભને 
વંલાભા ંઅલેરા ંગાભની માદી ગજલાભા ંયાખી, ગા હુ ંનીકી ડય. જ્મા ંજ્મા ંજલાનુ ં
થયુ ંત્મા ંફધે બાલબમો અલકાય શત. ઌભા ંવદૌ  બાગ્મે ભને ઌક વભથષ મયુબ્ફીન ઌક-ફે ગાભ 
યૂત વાથ ભી ગમ. ઌ શતા આન્દ્દુરાર માભજ્ઞક—આન્દ્દુચાચા. ભગદલાણીજીની પ્રમતબાથી જેભ હુ ં
અંજામ શત, તેભ જ ઌભના વ્મશ્તતત્લથી ણ પ્રબામલત થમ. ઊંચી તેજસ્લી કામા, ભેઘાલી 
ચભકલાી ને સ્નેશનીતયતી બાલનાળાી આંખ, વાબંતા ંકદી ધયાઇઌ નશં ઌલી મતૃ જેલી 
ભીઠી ને લીજી જેલી ધાયદાય ઈદૌ  ફધક લાણી, ને ઌભા ં યશરેી હ્રદમગંભ નાગરયકતા—ઌ 
ફધાનંી ભાયા ભન ય ઊંડી છા યશી છે. 
 

  ગાભડાભા ંપયલાનુ ંભળ્યુ ં તે ઌક પ્રકાયની ઘમનષ્ઠ તારીભ જેવુ ંશત ુ.ં ઌભા ંવાચુ ં દેળદળષન 
શત ુ.ં અણા રકના ંસખુદુ:ખ વાથે તાદામ્મ વાધલાની ને તેભને ઓખલાની ઌભા ંમલરુ તક 
શતી. રગબગ ફધા ંજ ગાભે ગાા જલાનુ ંથત ુ.ં રક વલાયીગાડી, ગાડુ,ં ડભભણયુ ંલગેયે અગ્રશ 
કયીને અતા, ણ કઇને ઓજાફૃ ન થલાની સ્લમવેંલકભા ંવાલષમત્રક ફનેરી રાગણી શભેંળ ઌ 
અગ્રશ વાભે મલજમી ફનતી ને દેળદળષન કયતા, ઌની લૈમલધ્મવબય ભયૂચના જતા, રકના 
ભનના મલમલધ સ્તયભા ંદૃષ્ષ્ટ કયતા ભે ઌક ગાભથી ફીજે જતા.  

  

 ―ઊમઓના લળંજ‖ 
  વશકાયે દેળભા ંજે નલી શલા ઉબી કયી ઌનુ ંવંણૂષ ભચત્ર અવુ ંળક્ય છે.ઌ લખતે 
વાપ્તારશક ―નલજીલન‖ન પ્રલાશ અખા દેળને ભાટે પે્રયણાના પ્રચડં નાદ જેલ શત. દય ઠલારડમે 
ઌના અગભનની ભે અતયુતાથી યાશ જતા, ને તેના દયેક અંકભાથંી કંઇક નલી પે્રયણા, નલી 
દૃષ્ષ્ટ, નલી બાલના લગેયે ભેલતા. ઌ યવાભા ં―નલજીલન‖ભા ંઅલેરા વશી મલનાના ઌક રેખનુ ં
ળીષક ભને માદ અલે છે. ઌ શત ુ ં―ઊમઓના લળંજ‖. ઌ રેખભા,ં વત્માગ્રશ શ્રભભા ંઌ લખતે જે 
નવુ ંબાલનાજગત વજાષઇ યહ્ય6ુ શત ુ.ં ઌ ભાટેન મગુ્ધ શબાલ શત. ફશાય કાભગીયી ફજાલી ઘણે 
રદલવે ાછા લતા ંરેખકે અશ્રભભા ંજાણે કે કઇ નલી જ દુમનમા જઇ. ઌ દુમનમા શતી અદળોની 
યંગફેયંગી ઝામંલાી, ઌભા ંશતી મનભષ ચારયત્ર્મ ભાટેની વાલ્લત્ત્લક સ્ધાષ ને ત્માગ ભાટેની ઊંડી 
તભન્ના. રેખકે અશ્રભભા ં જેનુ ં દળષન કયુ ં તે, નાખી નજય ન શંચે ઌલી ભાયી તે રદલવના 
અદળોની ભક્ષમતજ ઌભા ંભે રશયેાતી જતા. અખ દેળ ને ખાવ કયીને ઌની રકળય ને તરુણ 
દુમનમા ભને ઊમઓના લળંજ જેલી રાગતી. જ્મા ંનજય ડે ત્મા ંઅદળષઘેરા ંયલુક-યલુતીઓના ં
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મખુ ઈય મશુ્તતની ઝખંના ને ઌ ભાટેની વાધનાની દીલ્લપ્ત નજયે ડતી. ઌ લખતે વશકાયના 
યંગે યંગામેરી જે કઇ વ્મશ્તતને—રકળયથી ભાડંી યદુ્ધ સધુી—ભલાનુ ં થત ુ,ં તે ફધી જાણે 
બાલનાના પ્રચડં તયંગ ય ઝરા ંખાતા દેલ જેલી રાગતી. ઌ પ્રત્મેકને બાયે ભનભથંન ને 
લેદનાઓના ફજને શવતે મખેુ શલા ફૂરની જેભ ઈાડી, તે જ્મા ંશમ ત્મા ંતાનુ ંશે્રષ્ઠ ષતા 
જલા ને ઌ ફભરદાનની ધન્દ્મતાથી રુરકતતા નબુલત જલા, ઌ જીલનન ઌક ણભર 
રશાલ શત.  

  1920-21ના યવાના ઌ ફધા રદલવ નલી નલી વ્મશ્તતઓના રયચમના, નલા ઈન્દ્ભેના 
ને નલી જ્ઞાનભક્ષમતજના ઈઘાડના ને દમ્મ ઈત્વાશના શતા. નામલરાશ્રભભા ં બાગ્મે જ કઇ 
ઌલ રદલવ જત જ્માયે કઇ નલી વ્મશ્તતનુ ંદળષન થત ુ ંનરશ. ઌ વ્મશ્તતઓ વશકાયની ભરશનીથી 
દૂય દૂયથી અકાષતી શં ઌકઠી થતી. ઌ વો તતાની વાથે તાની દુમનમાનુ ં અગવુ ં
લતાલયણ રઇને અલતા, ને ઌ લાતાલયણભા ંડરકયુ ંકયલાન ને ઌભા ંગયક થઇ જલાન ભને 
રશાલ અતા.  

વશકાયના ામાભા ંપે્રભ ને રશંવા યશરેા ંછે. ઌ લાત ળફૃળફૃભા ંઌટરી સ્ષ્ટ ન શતી. 
ત્માયે ત વયકાયને વાથ અલ ફધં કયી તેનુ ંકાભ થબંાલી દઇ તગં કયી, સ્લયાજ અલાની તેને 
પયજ ાડલા યૂતી જ વાભાન્દ્મ વભજ શતી. યંત ુભને, ખફય નથી કેલી યીતે, શરેેથી જ રાગેુ ં
કે અ રડત નખી છે, ઌની ાછ પે્રભનુ ંફ છે. વશકાયના યંગે યંગામા છી ઌ બાલના 
ભાયા ભનભા ંલધ ુસયેુખ યીતે અકાય રેતી ફની, ને વયકાયને વાથ અતા રશંદીઓ ભાટે જે યની 
રાગણી થતી તેન વાભન કયી ઌ વોના હ્રદમરટા ભાટે અણે ભટા ંફભરદાન અલા ંજઇઌ 
ઌવુ ં હુ ંભાનત થમ. અથી રડતન યંગ જ્માયે યેૂય જામ્મ ને વયકાયી નકયના ઘણૃાજનક 
ફરશષ્કાયની રશરચાર ઉડી ત્માયે હુ ં ઘણ વ્મમથત યશતે. ભાયી ઌ વ્મથાને 1932ની વારભા ં
વાફયભતી જેરભા ંરખામેરી ભાયી નલભરકા ―ફાફાજાન‖ભા ંવરંદગ્ધયીતે—તે લખતે ઌભ કયલાભા ં
યશરેા જખભન ભને ખ્માર શલા છતા—ંભં વ્મતત કયેરી છે.  

  વશકાયની રડત જેભ જેભ લેગ કડતી ગઇ તેભ તેભ ઌના મલયદીઓ પ્રત્મેન 
વરશષ્ણતુાન ાય ણ ઊંચે ચડત ગમ. નેતાઓના ંબાણભા ંણ ઘણુ ંઝનનૂ પ્રલેળત ુ.ં રારા 
રજતયામે ત ―જે ભાયી વાથે નથી તે ભાયી વાભે છે‖ઌવુ ં સતૂ્ર અપ્યુ,ં ને ભે ભાયા ં
વ્માખ્માનભા ં ઌને લેદલાક્યની જેભ ટાકંી ઌના યના બાષ્મભા ં લાણીને અંકુળમલશણી ફનાલી 
દેતા. અણા દેળભા ંનેક લાય વાભાજજક ત્માચાયભા ંરયણભેુ ં ન્દ્માતફશાય મકૂલાન6ુ ળસ્ત્ર 
ણ લાયનલાય લયાલા રગ્યુ ં ને કેટરીક લાય તે ઘય રશંવાભા ંણ વયી ડત ુ.ં ચોયાચોયીભા ં
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ઌણે ઌનુ ંમત લયવુ ં સ્લફૃ દાખવ્યુ.ં અભ, વશકાયન ખતય ઘણ મમુકેર શત. ભાણવના 
સ્લબાલગત યાગ-દ્વે ય મલજમ ભેલી ભાનલતાન, પે્રભન ને રશંવાન ભરશભા ભાનલહ્રદમભા ં
લધાયલાન શત—ને ઌ કામષ ગાધંીજીઌ ભાયા જેલા ંવખં્મ ણૂષ કે ાગંા ંવાધન દ્વાયા 
વાધલાનુ ંશત ુ ં! 
  હુ ં ત ઌ લખતે મલદ્યાથી શત ઌટરે કાચી ઉંભયન રેખાઉં; ણ અ ઘટનાઓઌ ભાયા 
ભનને ખબાલી મકૂ્યુ.ં રશંવક વગં્રાભભા ં મવાઇઓને ચચાષ કયલાણુ ં શત ુ ં નથી, તેભ રશંવક 
રડતભા ંણ ઌની કઇક મળસ્ત શલી જઇઌ ઌવ6ુ ભને જણાલાત ુ,ં ને વાધન અંગેની વ્મથષ 
ભચંતાભા ંન ડલાની મળખાભણ ાતી. વશકાયના કામષિભને જે વાધાયણ વપતા ભી યશી 
શતી, જે પ્રચડં રક-જાગમૃત થઇ શતી, તે ઈય ધ્માન કેષ્ન્દ્રત કયી ભાયે ત ભાયી પયજ ફજાવ્મે 
જલી, ને રડતભા ંજે કંઇ અડુંલફંૄ નજયે ડે તે સધુાયી રેલા જેલી ળશ્તતલાા નેતાઓ અણી 
ાવે છે તેથી મનમશ્ચત યશી વ્મથષ ચચાષભા ંવભમ ફયફાદ ન કયલાન ભને જાણે કે અદેળ ાત. 
  રકના ભશ ને પે્રભને યચનાત્ભક ભાગે લાલાનુ ંગાધંીજી ભાટે મમુકેર ન શત ુ.ં ણ ઌભની 
ભટી મમુકેરી ત અ દેળના નેક વાયાનયવા લયવાલાી મલયાટ જનતાભા ંનૈમતક મલૂ્મ ભાટેની 
ભમૂભકા વજૉલાની શતી. ગાધંીજી કયતા ં વશજે ણ ઓછી ળશ્તતલાી વ્મશ્તત અલા મલભ 
વજંગભા ંબાગંી ડયા મલના બાગ્મે જ યશી ળકી શત. તાને ઌક ભઘ ળસ્ત્ર રાધ્યુ ંશત ુ;ં ણ 
જેભના શાથભા ં ઌ મકુામ તે શાથભા ં ઌ ભાટેની ાત્રતા ઓછી શતી ઌ, જગતના ન્દ્મ ભશાન 
મગમ્ફયની જેભ, ગાધંીજીના જીલનની ભટી કરુણતા શતી.  

 

 મલદ્યાીઠ ને અશ્રભ 

  ભારંુ ગજુયાત ભશામલદ્યારમ વાફયભતી નદીના ઌભરવભબ્રજ ફાજુના તટ ઈય શાર જ્મા ં
જલાશય રુ છે તેની નજીક અલેરા અગાખાનના ફગંરાભા ંશત ુ.ં હુ ંમલદ્યારમભા ંપ્રલેમમ તે લખતે 
અચામષ ભગદલાણીને સ્થાને અલેરા અચામષ કૃારાનીજીનુ ંવ્મશ્તતત્લ ભને વોને પ્રબામલત કયત ુ ં
શત ુ.ંઌભના પયપયતા છૂટા લા, અકષક મખુમરુા, ફેવલાની ઌભની ઢફછફ, લાકૌ  છટા—ઌ 
ફધાભા ં ભને નખમળખ જીલનના કઇ કરાધયના ં દળષન થતા.ં ભાયા જીલન ઈય જે નેક 
વ્મશ્તતઓનુ ં ઊમઊણ છે, તેભા ં અચામષ કૃારાનીને હુ ં ભખયાના સ્થાને ગણુ ં છુ.ં ઌ લખતે 
ભશામલદ્યારમભા ં જે જુદા જુદા મલમની તારીભ ાતી શતી તેભા ં ગજુયાતી, રશંદી, વસં્કૃત, 
અંગે્રજી, ફગંાી અરદ બાા ૈકી મલદ્યાથી ગને તે ઌક રઇ ળકતા. ઌ જ પ્રભાણે યાજ્મળાસ્ત્ર, 
થષળાસ્ત્ર, આમતશાવ ને વભાજળાસ્ત્રની વગલડ શતી. લાભણજ્મ, તત્ત્લજ્ઞાન ને ગભણતના મલમ 
ણ શતા. 
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ભાયા લગો પ્રભાણભા ં નાના શતા. ઌના રયણાભે ધ્માક ને મલદ્યાથીઓ લચ્ચે 
અદાનપ્રદાનની ઘણી નકુૂતા યશતેી. ફશાય જ્માયે યાજકીમ ઝઝંાલાત ફૂંકાતા શતા ત્માયે 
ભાયા ભ્માવ-ખડંભા ંઌ ભને ક્યામં સ્ળષતા ન શમ ઌભ ભે મલદ્યાવનાભા ંગયક યશતેા. 
  મલદ્યારમના ઌ લખતના લાતાલયણને ળબ્દ દ્વાયા જીલતં કયલાનુ ં મમુકેર છે. ઌભા ં જે 
ચેતન ધફકતુ ંશત ુ ંતે નબુલગમ્મ શત ુ.ં બાા ઌને ભાટે ઉણી ડે.  

  ગજુયાત ભશામલદ્યારમભા ંલશતેી બાલનાની ગગંત્રીનુ ંમૂ  મલદ્યારમથી થડે દૂય અલેરા 
વત્માગ્રશ અશ્રભભા ં શત ુ.ં ત્મા ં શતા ગાધંીજી. અ લખતે ત તે જેરભા ં શતા, યંત ુ ઌભની 
અશ્રભભાનંી નુશ્સ્થમતભા ં ણ જાણે કે તે વતત ત્મા ં જ શમ તેભ ભાયી ભીટ તેની ય 
ભડંામેરી યશતેી. વશકાય કમાષ છી ઌભા ંઌકાદ ભાવ યશલેાની ભને તક ભી શતી.  

  ઌ લખતે અશ્રભ અણા ઘણા તેજસ્લી રુુની પ્રવમૃિઓ ને પ્રમતબાથી વબય શત. 
ત્મા ંશતા ગાધંીજીના જભણા શાથ જેલા ને અશ્રભના અત્ભાફૃ ગાધંીજીના બત્રીજા ભગનરાર 
ગાધંી. ઌ કેલા ભટા ગજાના શતા, તે ઌભના કા લવાન લખતે ગાધંીજીઌ જે લેદનાબમાષ ઈદૌ  
ગાય કાઢયા શતા તેભાથંી વશજે વભજાળે. ઌ લખતે ગાધંીજીઌ રખ્યુ ં શત ુ ં કે, “બગલાનભા ંભાયી 
ટર શ્રદ્ધા ન શત ત હુ ંઘેરા ંકાઢત ાગર ફની જાત.” “મલધલા ફનેરી ઌની ત્ની કયતા ંહુ ં
લધ ુમલધયુ ફન્દ્મ છુ.ં”મતૃ્યનેુ જીલનની ઌક સ્લાબામલક શ્સ્થમત તયીકે રેખનાય, શ્સ્થતપ્રજ્ઞ શ્સ્થમતઌ 
શંચેરા ગાધંી અલા ઉમભિલળ ફની જામ, તે ભગનરાર ગાધંીની પ્રમતબા કેટરી ભટી શળે તેન 
કંઇક ખ્માર અલે તે ભાટે યૂત ુ ંછે.  
  ઌ જ પ્રભાણે ઌ લખતે ત્મા ંશતા ગાધંીજીના લશારાવમા તુ્ર જેલા ભશાદેલબાઇ દેવાઇ. 
ગાધંીજીની મલયાટ પ્રમતબાના ામાભા ં દટાઇ જળે ઌ પ્રમતબાને મલશ્વવ્માી ફનાલલાભા ં
ભશાદેલબાઇન પા કેટર શત, ઌ ત કેલ ગાધંીજી જ કશી ળકે. ણ ઌ લખતના વભકારીન 
ભશાદેલબાઇની ગાધંી-બશ્તત ને ઌભની તેજસ્લી કરભથી ઘણા પ્રબામલત શતા. ઌભનુ ંવ્મશ્તતત્લ 
ણ ઌવુ ંજ અકષક શત ુ ં. ગોય લણષ, ધ્માન ખંચે ઌલી ઊંચાઇ, મલદ્યાની ચભકલાી આંખ ને ઌવુ ં
ફધુ ંઌભને જતાલંંત જ વોના ભનભા ંયભી યશ ેઌવુ ંશત ુ.ં 
  ઌ વાથે ત્મા ં શતા કાકાવાશફે કારેરકય, ભાતબૃાા ભયાઠી શલા છતા ંથડા જ લખતભા ં
ગજુયાતીભા ંમવદ્ધશસ્ત ફની ―વલામા ગજુયાતી‖તયીકેનુ ંભફરુદ પ્રાપ્ત કયી તેભણે ગાધંી તત્ત્લજ્ઞાનના 
ઌક વભથષ બાષ્મકાય તયીકે ભટી ખ્મામત પ્રાપ્ત કયી શતી. ઌલા જ શતા વામ્મમગી મલનફા બાલે. 
અ ફધુ ં કાઇંક મલગતે હુ ં ઌથી નંધુ ં છુકેં અશ્રભના અકાળભા ં કેટરા ં ફધા ં તેજસ્લી નક્ષત્ર 
ઝશત ંશતા ંઌન કંઇક ખ્માર અલે. ઌભા ંયશલેાની ભને તક ભી, ઌ ભારંુ વદૌ  બાગ્મ 
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ઇાષ કયાલે ઌવુ ંશત ુ.ં 
  ણ વદૌ  બાગ્મ ઌભ ને ઌભથડુ ં વાંડ ે છે?ફે-ત્રણ રદલવભા ં જ ભને રાગલા ભાડંય ુ ં કે 
અશ્રભની કડક મળસ્તનુ ં ારન કયવુ ં ઘણુ ં કરંુ શત ુ.ં ભાયા ચલીવે કરાકન રશવાફ ભાયે 
અલાન શત. ઌ ફધ વભમ ભાયી પ્રવમૃિની ગમત ઌક લષભા ંસ્લયાજ્મ મવદ્ધ કયલા ભાટેની જ 
રદળાભા ં ભાયે યાખલાની શતી. અડી-લી ક્યામં નજય નશં કયલાની, ને મનમત કાભ 
ચીલટથી કયલાની જલાફદાયી વબાન યીતે ભાયે સ્લીકાયલાની શતી. ણ ભં જયુ ંકે ભે ફધા જે 
કાભ કયતા શતા તેભા ંમનમભનુ ંકેટુ ંારન થામ છે, ક્યા ંક્યા ંક્ષમત થલા ાભે છે ઌની જાણે કે 
ફધા ઌકફીજા ઈય ભે ચકી યાખતા ! અ ણ સ્લસ્થ ફનાલે ઌવુ ંશત ુ.ં 

જે થડાક રદલવ ભં અશ્રભભા ંગાળ્મા શતા ને તેના લાતાલયણની ભાયા ય જે છા ડી 
શતી, તેનાથી ભને રાગ્યુ ંકે હુ ંઌની વાથે ભે નશં વાધી ળકંુ. ફશાયથી રદાતી મળસ્ત ભને શભેંળા ં
ખાભણી રાગે છે. અશ્રભભા ં ત ઌની કડક અચાયવરંશતા શતી. રયણીત યગુરને રેલાની 
બ્રહ્મચમષની પ્રમતજ્ઞા ઈયાતં ફીજા કેટરાક મલમધમનેધ ઌલા શતા કે જેભા ં વાભાન્દ્મ ભાણવને 
અત્ભીડન જેવુ ંરાગે. ભં નબુવ્યુ ંકે ઘણુ ંદેખાદેખીથી થત ુ,ં ભટાઇ ફતાલલા થત ુ,ં ગાધંીબશ્તતભા ં
ભે વોથી અગ છીઌ ઌલી છા ઈવાલલા થત ુ.ં અને રયણાભે ગાધંીજીની ફેવલાની 
ઢફછફથી ભાડંેને ફરલાની રઢણ લગેયેનુ ંનકુયણ કયલાભા ંજાણે કે શયીપાઇ થતી. ગાધંીજીઌ 
જ્માયે લસ્ત્ર ત્મજી કેલ કચ્છથી જ ચરાલલા ભાડંય ુ,ં ત્માયે ઌનુ ંનકુયણ કયનાયની વખં્મા ઠીક 
ઠીક લધી ગઇ. ગાધંીજીને ભાટે ભને ભાત્ર અદય જ નશં ખટૂ પે્રભ શત, છતા ં અશ્રભની 
અચાયવરંશમાભાનંી કેટરીક મલગત ભાટે હુ ં વભબાલ દાખલી ળક્ય નશં. ઌટરે ભને રાગ્યુ ં કે 
અશ્રભભા ં ભાયી શ્સ્થમત ભજશફીઓની જભાતભા ં કાપય જેલી શતી. અભ અશ્રભન ભાય મનલાવ 
લ્ વભમભા ંજ યૂ થમ, ણ તેણે જીલનને લધ ુવભજલાની ભને જે વાભગ્રી અી તે ઘણી 
કીભતી શતી. 
  મલદ્યાીઠભા ંમતુત લાતાલયણ શત ુ,ં ણ તે વાથે મળસ્તની ણ કાજીથી જાલણી થતી. 
ગાધંીજીઌ વશકાયની રડતના ઌક બાગ તયીકે ળાા—ભશાળાા છડલાન જે અદેળ અપ્મ 
શત તેભા ં સ્ષ્ટ કયુ ં શત ુ ં કે, જ મલદ્યાથીઓઌ તાની વયકાયભાન્દ્મ ળાાઓભા ંબણલાનુ ંચા ુ
યાખવુ ંશમ ત તેભનાથી ળાાની મળસ્તને શામન શંચે ઌ યીતે નશં લતી ળકામ, ઌટરે કે તેઓ 
શડતા નશં ાડી ળકે. કામભ ભાટે ઌ વસં્થા છડલી શમ ત જ તેભણે ઌ છડીને ફશાય અલવુ.ં 
મલળેભા ં ત્માયે ઌભણે ઌ ણ કહ્યુ ં શત ુ ં કે, જે મલદ્યાથીઓ ળાા છડી ફશાય અલે તેભણે થડ 
લખત બણલાની વગલડ નશં ભે ત તે ભાટેની ભાનમવક તૈમાયી યાખલી જઇઌ. તેભને ઌલી 
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વગલડ ભે તે ભાટે ફનતા ફધા જ પ્રમત્ન થળે, ય6ત ુ ઌવુ ં કાઇં ન થઇ ળકે ને તેભને 
બણલાને ફદરે થ્થય પડલા જેવુ ંકાભ કયવુ ંડ ેત તે ભાટે ણ તૈમાય યશવે ુ ંજઇઌ. અ ફધુ ં
અટરી મલગતે ઌથી હુ ંઓંધુ ં છુ ં કે ગાધંીજીના મળસ્ત અંગેના અ ખ્માર અજ ત ફધા ક્યામં 
પંગાઇ ગમા છે, ને જે જતા ંગાધંીજી કાઇ જામ ઌલી ગેયમળસ્ત અણી મળક્ષણવસં્થાના 
જાણે કે ઌક મનત્મના વ્મલશાયફૃ ગઇ છે. 
 ―વત્માગ્રશ મત્રકા‖ના તતં્રીદે‖  

સયુતથી શ્રી જુગતયાભ દલેના તતં્રીદ શઠે ઌક દૈમનક ―વત્માગ્રશ મત્રકા‖ ળફૃ થઇ શતી. 
તેની જલાફદાયી વબંાી રેલાનુ ં ભને વંાયુ.ં ભાયે ભાથે ગાધંીજીની દાડંીમાત્રાના યજફયજના 
શલેાર તૈમાય કયલાનુ ંઅવ્યુ.ં ઌ મનમભિે ગાધંીજીની ટુકડી જ્મા ંમકુાભ કયે ત્મા ંશંચી જઇ ત્માથંી 
જફૃયી ભારશતી બેગી કયી ―મત્રકા‖ની ઑરપવે ાછાઅલી,શલેાર તૈમાય કયી હુ ં છાલા અત. 
દયયજ ઌ શલેાર મત્રકાભા ંપ્રમવદ્ધ થતા.મત્રકાઌ ઘણુ ંઅકષણ જભાવ્યુ ંને જતજતાભા ંઌની 
યજની છત્રીવ શજાય જેટરી નકર રક ાવે જતી થઇ. ગાધંીજીઌ છઠ્ઠી ઌમપ્રરે વલાયે જ્માયે 
ભીઠાના કામદાન બગં કમો ત્માયે ત્મા ં શાજય યશલેાની તક ભને ભી ન શતી. યંત ુફયે હુ ં
જ્માયે ઌભના મનલાવે શંચ્મ ત્માયે ઌની ચાયે ફાજુ નજય કયતા ંઌક મલયર દૃમમ જલા ભળ્યુ.ં 
ઌક ફાજુ પાટ વાગય ઌના ં પ્રચડં ભજંા વાથે ઉછી યહ્ય શત, ત ફીજી ફાજુ મલળા 
ભાનલભશયેાભણ શરેે ચઢય શત. 

ગાધંીજી ભીઠાન કામદ તડય તેની વાથે, અખા દેળના દરયમારકનાયા ઈય ભીઠાના 
કામદાન બગં કયલાની પ્રવમૃિ લેગથી ઉડી. ઠેયઠેય રાઠીભાય થમા. રકની ધયકડ થઇ. 
વયકાય ગાધંીજીને છૂટા યાખતી શતી; યંત ુજ્માયે વયકાયન દભનન કયડ ફશને ય લંઝાલા 
ભાડંય, લીયભગાભભા ં ફશને ઈય રીવે ઘડા દડાવ્માના વભાચાય ગાધંીજીને ભળ્મા, ત્માયે 
તેભન ણુ્મપ્રક બભકૂી ઉઠય. તેભણે વયકાયને અખયીનામુ ંાઠવ્યુ ંકે તેઓ લરવાડ તાકુાભા ં
અલેરા ધયાવણા ગાભના ભીઠાના ડુગંય ય ધાડ ાડી  ૂટં ચરાલળે. ગાધંીજી તાન અ જરદ 
કામષિભ ભરભા ંમકેૂ  ઌ શરેા ંવયકાયે તેભને ભગયપતાય કમાષ. 
  ધયાવણાના ભીઠાના ગયની  ૂટંના કામષિભે જગતના આમતશાવનુ ંઌક દૌ  ભતુ પ્રકયણ 
વયજ્યુ.ં રીવના ડછામાથી ણ પપડી ઉઠતી ગજુયાતની બી, ગબરુ ગ્રાભજનતા વંકડ નશં, 
શજાયની વખં્માભા ંઅ કામષિભભા ંજડાલા થનગની ઉઠે ઌ ઌક મલયર ચભત્કાય શત. ગજુયાતના 
જુદા જુદા જજલ્રાઓભાથંી અ ધાડભા ંજડાલા સ્લમવેંલકની ટુકડીઓન ધવભવત પ્રલાશ ધયાવણા 
તયપ અલલા ભાડંય. 
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ભદોની ભદાષની ક્યા?ં 

ધયાવણા બાઇ, ધયાવણા ! 
ઢાર ફનતી છાતી ક્યા?ં 

ધયાવણા બાઇ, ધયાવણા ! 
શૈમે ગી ભઝરામ ક્યા?ં 

ધયાવણા બાઇ, ધયાવણા ! 
  વયકાયે અ રડતને કચડી નાખલા ગજંાલય તૈમાયીઓ કયી શતી. રમકયની ઌક ટુકડી 
ધયાવણાના અ વગં્રાભકે્ષત્રથી થડેક દૂય ડાલ નાખી ડી શતી. 
  લતષભાનત્રના પ્રમતમનમધઓ જ્માથંી અ વગં્રાભ જઇ યહ્યા શતા, ત્મા ંતેભની વાથે હુ ંણ 
બળ્મ શત. જે બમાનક દૃમમ ભે જમા,ં તે માદ કયતા ં અજ ણ શચભચી જલામ છે. જે 
સ્લમવેંલક અભા ંબાગ રઇ યહ્યા શતા તે ફધાને રશંવક યદુ્ધના વૈમનકને લૂષ-તૈમાયી ફૃે કડક 
તારીભ ામ છે તેના પ્રભાણભા,ં તારીભ ફહ ુઓછી ભી શતી. અભ છતા ંઌભનાભા ં મશુ્તત 
ભાટેની જે પ્રફ ઝખંના ને ઈદાિ બાલનાઓ શતી તેણે ઌભના ભનફને ફને ઌટુ ંદૃઢ કયુ.ં 
ઌભના ય રાઠીઓ લંઝતા રીવ જ્માયે તટૂી ડયા, ઘડાઓ દડાલલાભા ંઅવ્મા ત્માયે ભાય 
ખાતા,ં ડતા-ંઅખડતા,ં લેયણ-છેયણ થઇ જતા ં ણ ડગ ખડકની જેભ વાભી છાતીઌ ઘા 
ઝીરલાની દૌ  ભતુ ળશ્તત ઌભનાભાનંા કેટરાકે દાખલી. ઌ ૈકી શ્રીનયશરયબાઇ  યીખે ભાથાથી 
ગ સધુી રશી નીગતા ફની ળાયીરયક લેદનાઓને દૃઢતાલૂષક દફાલી જે ધૈમષથી ઘા ઝીલ્મા, તે 
વમંભી ભનષુ્મની વકંલ્ળશ્તત મલભ વજંગભા ં કેવુ ં અત્ભફ દાખલી ળકે છે તેના ઌક 
મલસ્ભયણીમ પ્રતીક ફૃ  શત ુ.ં ત્માયે વત્માગ્રશ શ્રભના ગાધંીજીના ઌક ત્મતં મનકટના વાથી 
તયીકે અશ્રભની મળસ્તન6ુ ારન કયી તેભણે જે અત્ભફ કેવ્યુ ં શત ુ ં તેન રકને શ્રદ્ધાપે્રયક 
ખ્માર અવ્મ. રશંવક મવમનકને જ અ જાતની તારીભ ભે ત શમથમાય ઌની અગ મનષ્પ 
નીલડે, ઌલ ગાધંીજીન દાલ કેટર ફધ વાથષ શત ! 
  વયકાયે રડતને તડી ાડલા ઌક ફાજુથી જેભ રાઠીઓ લંઝલા ભાડંી શતી તેભ જેર ણ 
બયલા ભાડંી.સયુતભા ં મલજ્મા ઌ લખતે ફશનેની છાલણીભા ં શતી. ઌ છાલણીભા ં કઇ કઇ લાય 
જલાનુ ં થતા,ં જે ભટી વાભાજજક િાશ્ન્દ્ત થઇ યશી શતી તેનુ ં ભને દળષન થત ુ.ંબ્રાહ્મણ, લાભણમા, 
ાટીદાય, ાયવી, મવુરભાન, શરયજન ઌલા બેદ જાલતી ળશયે તેભજ ગાભડાનંી ફશને તાની 
વદીઓ જૂના અચાયને પગાલી ઌક ગંતે જભલા ફેવે, ઌ સ્લયાજની રડત શરેા ંઅણા દેળભા ં
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કઇ ભાની ળકે ઌવુ ંન શત ુ,ં ણ ઌ શલે મનત્મના અચાય જેવુ ંફની જતા ંઅણા દેળે ઘણી ભટી 
વાભાજજક િાશ્ન્દ્ત વાધી. 
  તા.25 જૂન, 1930ને રદલવે નલ ભરશનાની વખત કેદની ભને વજા કયલાભા ંઅલી. દઢવ 
ફૃમમાન દંડ ણ થમ શત. ઌ લખતે ત ભને કલ્ના વયખી ણ ન શતી કે દંડ ભાયા કુટંુફને 
ભાટે કેલી મમુકેરીઓ ને વભસ્મા વજૉળે. રીવ દંડ લસરૂ કયલા અલે ત કઇ ણ વજંગભા ં
દંડ બયલ નથી જ,  ઌ વકંલ્ વાથે કાળીફા લગેયી યૂી ભાનમવક તૈમાયી યાખી શતી. યકડ કશુ ં
ન ભતા ં છછેંડામેરી રીવ ભચ. રીનાનુ ં ઘરડયુ ં ઈાડી ગઇ. અથી કાળીફા ચીખરી 
ગમા.ંરીવચીખરી ણ શંચી ને ત્માથંી ખાટરા, લાવણ, ભાયા ંસુ્તક, નટ લગેયે જે કંઇ 
શાથ અવ્યુ ંતે રઇ તેની આંગણાભા ંજ શયાજી કયી. કઇ લસ્ત ુશયાજીભા ંઌક અનાથી લધ ુરકંભતે 
લેચાઇ નશં, ભટે બાગે ઌ ફધી લસ્તઓુરીવે જ ખયીદી રીધી શતી, ણ અભાથંી દંડન નાન 
વયખ ન રશસ્વ લસરૂ થઇ ળક્ય નશં ભાયા ંસુ્તક ને નટની રીવે આંગણાભા ંજ શી 
કયી ને તેભા ંમલદ્યાીઠભા ંભં રખલા ળફૃ કયેરા ઇમતશાવના ંપ્રકયણ ણ ફી ગમા.ં અ યંજાડ 
વાભે કાળીફાઌ ઘયની યશણેીકયણી વંણૂષણે ફદરી નાખી. તાફંા-મિના ં લાવણની જગાઌ 
ભાટીના ંલાવણ લવાવ્મા.ં ખાટરા ને ગદડા ંત રીવ ઈાડી ગમા શતા, ઌટરે તેની જગ્માઌ 
ઘાવની વાદડીઓ ય સલૂાનુ ંયાખ્યુ.ંરીવ વાભેટક્કય રેતા ંડીખભ ખડકની જેભ કાળીફા ઌકરા ં
ઉબા ં યહ્યા.ં ડળી-ડળીઓ ને ન્દ્મ રક ણ અ ઘટનાથી ઘણા શરફરી ઉઠયા. તેભણે 
વરાશ અી કે દંડ બયી દઇ અ યંજાડભાથંી મતુત થવુ ં વારંુ શત ુ.ં કાળીફાઌ કહ્યુ ં કે, “જેરભા ં
ઝીણાને ભાટે થડી જ સખુની થાયી છે? બગલાન જાણે ત્મા ં તેને કેલા યટરા ભતા શળે, કેવુ ં
શયેલા ઓઢલાનુ ંભતુ ંશળે ! ત રીવની અ યંજાડ ઌટરી ખયાફ નશં શમ. ” 

  કાળીફાની શ્ગ્નયીક્ષા લધતી જ યશી. રીવની યંજાડથી રક ણ કામા.ં ભાયા 
દૂફા ગબયાલા રાગ્મા ને ઘયકાભ ભાટે અલતા ંણ અઘાાછા થલા રાગ્મા. ીલાનુ ંાણી 
ઘયથી દૂય અલેરા કલૂભાથંી રાલલાભા ંઅલતુ.ં કાભ કયનાયી ભડી-લશરેી થતા ંલાયનલાય તે 
ફધં થલા રગ્યુ.ં અ વજંગભા,ં શાય નથી જ સ્લીકાયલી ઌલા વકંલ્ વાથે કાળીફા લાવંદાના 
જગંરભા ંઅલેરા ભંઢાફાયીભાનંા ંઌભના ંફશનેણી ઇચ્છાફશનેને ત્મા ંરશજયત કયી ગમા.ં  
  કાળીફા જે દૃઢતાથી રીવ વાથેની રડતભા ંગાભભાથંી રશજયત કયી જગંરભા ંજઇ યહ્યા,ં 
તેલી યીતે નેક કુટંુફે જાતજાતના બગ ને દૌ  ભતુ ફભરદાન અપ્મા.ં તેની યૂી કથા બાગ્મે જ 
અરેખી ળકામ. જેરભા ં લીયતાના ઌલા જે પ્રવગં લાયનલાય ભે વાબંતા તે ત્મતંપે્રયક 
ને તે વાથે ઘણાહ્રદમરાલક શતા. અલા ં મગૂા ં ફભરદનના નેક પ્રવગં ટાકંલા ગભે ને ઌ 
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દયેકભા ંલીયત્લની, શ્રદ્ધાની, દૃઢ ભનફની ને મખુ યની યેખાઓભા ંવશજે ણ મલકૃમત અલલા 
દીધા મલના વહ્ય માતનાઓન ફજ ઈાડલાની કથા અલે. ઌની કથાઓ અરેખામ ત 
સ્લાધીનતા કેટરા ંભટા ંફભરદાન ભાગેં છે તેન ખ્માર અલતા ંલજ્ર જેલા ંકઠય શૈમા ંણ ીગી 
જામ. 
(2) 

 
 

ભાયી જીલનમાત્રા//ફફરબાઇ ભશતેા 
                              
ફા ને સુ્તક 
  ભાય જન્દ્ભ 1910ના દવભા ભરશનાની દવભી તાયીખે વોયાષ્ટ્રભા ંવામરા ગાભભા ંથમેર. હુ ં
ઌક લષન થમ ઌ શરેા ંભાયા મતાજી પ્રાણજીલનદાવ ભશતેા અ દુમનમાભાથંી મલદામ થમા. 
ઌભનુ ંકઇ સ્ભયણ ભને નથી.  

  ભાયી ફા રદલાીફા ભને ફહુ લશારી શતી.  

  ભારંુ ઘય નાનુ ંશત,ુ ણ ફા યજ યવડાની દીલારને વપેદ ખડીથી ત ુ ંભાયી રેતી ને 
જભીન ઈય રંણ કયી રેતી ઌટરે ઘય નવુ ંનવુ ંથઇ જત ુ.ં  ભાયા ઘયભા ંલાવણ થડા ંશતા,ં 
ણ ફા ઌ ઉટકીને ચકચરકત યાખતી. ફા ફહુ ભશનેત ુને કયકવયલાી શતી. ઌક ક્ષણ ભાટે 
ણ ઌ કદી નલયી ન ડે. નાની ઉંભયે ણ ફાને ઘયકાભભા ંભદદ કયલાનુ ંભને ખફૂ ગભતુ.ં ફા 
ાણી બયલા જામ ત્માયે ભાથે ઘડ રઇ ાણી બયાલલા જત. ફા ઘટંી ય દલા ફેવે ત્માયે વાભે 
દાલલા ફેવી જત. ફાઌ લાવણ ભાજં્મા ંશમ તે હુ ંધલડાલલા રાગત. ક્યાયેક ડળીની સ્ત્રીઓ 
ટીકા કયતી : “અ ત છકયીનુ ંકાભ, તાયાથી ઌ કયામ નશં.” ણ હુ ંઌની દયકાય કયત નશં. 
ભાયા ઘડતયભા ંભાયી ફાન પા ફહુ ભટ છે. 
 ભાયા ઘય નજીકના દયફાય ચકભા ંયાભજી ભરંદય શત ુ.ં ઌભા ંવાજંે અયતી થતી. ફા યજ 
દળષને જામ ઌ લખતે હુ ંળેયીભા ંયભત શઉં, ણ નગારંુ લાગે કે હુ ંદડી જત ને ળખં કે નગારંુ 
જે શાથભા ંઅલે તે લગાડત. અયતી યૂી થામ છી આંખ ભંચીને હુ ં બગલાનની મમૂતિ વાભે 
ઉબ યશતે ને હૃદમન ફધ બશ્તતબાલ ઠારલીને પ્રાથષના કયત કે, “શ ેપ્રભ ુ! ત ુ ંભને ને ભાયી 
ફાને વાજંા યાખજે.” અગ જતા ંઌ પ્રાથષના કુટંુફ, દેળ ને ભાનલજાત સખુી થામ ત્મા ંસધુી 
મલસ્તયી. ને છેલટે ત, “શ ેપ્રભ ુ! શુ ંકયવુ ંને શુ ંન કયવુ ંઌ ફધુ ંત ુ ંજાણે છે, ઌટરે તારંુ જ 
ધાયુ ંથાઓ,” ઌલી પ્રાથષના થલા રાગી. 
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 ભાયા ભટા બાઇ ભમાળકંયબાઇ ભાટે ભાયા ભનભા ં શરેેથી ફહુ પે્રભ ને અદય શત. 
કયાચંી-મુફંઇથી ઘયે અલે ત્માયે ઌ ભાયે ભાટે વારંુ ખાલાનુ ંકે ફીજી ચીજલસ્તઓુ રઇ અલે. ઌટુ ં
જ નશં, અલે ત્માયે ભને કઇ અદળષ મલદ્યાથીની લાત કયે, ભાયે કેટુ ંબણવુ ંને કેલા થવુ ંઌની 
કલ્નાઓ અે, ને ભાયા બણતયભા ંશયેક પ્રકાયની ભદદ કયલાની ઇચ્છા પ્રગટ કયે. અથી ભાય 
ઈત્વાશ લધત જત. 
 ઌક રદલવ બાઇ મુફંઇથી ભાયે ભાટે ઌક ભટંુ ફડંર રઇ અવ્મા. ઌભણે ઌ ખલ્યુ ંને 
કહ્યુ,ં “તાયે ભાટે અ સુદંય સુ્તક રઇ અવ્મ છુ.ં ઌભા ંભશારુુના ંચરયત્ર છે. ઌ કેલી યીતે 
ભશાન થમા ઌની ઌભા ંવાચી લાત છે.” ઌભ કશી, સ્લાભી મલલેકાનદંના જીલનચરયત્રભાથંી ઌક 
પકય ઌભણે ભને લાચંી વબંાવ્મ. ઌથી ઌ સુ્તક મલળેનુ ં ભારંુ અકષણ ઌટુ ંલધી ગયુ ં કે 
ક્યાયે અ ફધા ંસુ્તક લાચંી જાઉં, ઌભ ભનભા ંથલા રાગ્યુ.ં 
 ફડંરભાથંી ભશાત્ભા ટૉલ્સ્ટૉમ, યાજા યાભભશન યામ, સ્લાભી યાભતીથષ, નેભરમન 
ફનાાટષ  લગેયે ભશારુુના ંચરયત્રના ંચીવ-ત્રીવ સુ્તક નીકળ્મા.ં ભને વભજામ કે ન વભજામ 
છતા ંહુ ંઌ સુ્તક શંળે શંળે લાચંલા રાગ્મ. ઌભાથંી જે કાઇં વભજાયુ ંઌના વસં્કાય ભાયા ભનભા ં
ઊંડા યાઇ ગમા. સ્લાભી મલલેકાનદેં ભને ભાનલજીલનનુ ંધ્મેમ પ્રભપુ્રાલ્લપ્ત ને દરયરનાયામણની 
વેલા શવુ ં જઇઌ, ઌ વસં્કાય અપ્મ. નેભરમનની યદુ્ધભયચે વૈમનકની વાથે ગીઓ લચ્ચે 
ઉબા યશલેાની રશંભત હૃદમ વંવયલી ઉતયી ગઇ. યાભભશન યામે વભાજ-સધુાય કયલ શમ ત 
ઌની ળફૃઅત તાની જાતથી કયલી જઇઌ, ઌ વભજાવ્યુ.ં ઌભના ચરયતે્ર વભાજની કેટરીમે 
કુફૃરઢઓ પ્રત્મે ભાયા ભનભા ં ણગભ ેદા કમો. ઌટુ ં જ નશં, ફારગ્ન, વદૃ્ધરગ્ન, ભયણ 
ાછના જભણલાય જેલા કુરયલાજભા ંભફરકુર બાગ ન રેલાન ભં ફાય લષની ઉંભયે મનણષમ કયી 
રીધ. 
 અભ, ભને ખફય ન ડે ઌ યીતે અ સુ્તકઌ ભાયા ભનન કફજ રીધ. ભાયા મલચાય 
ઘડાતા ગમા. લી, અણુ ંજીલન ગભે તેભ લેડપી નાખલા ભાટે નથી, ણ કાઇંક ભશાન કામષ કયી 
જલા ભાટે છે–અલી 
સ્ષ્ટ ભશત્ત્લાકાકં્ષા રદરભા ંજાગી, ને ઌ ભાટે રુુાથષ ને ચારયત્ર્મ કેલલા ંજઇઌ, ઌ ણ 
વભજાયુ.ં 
ખાદી ને ધી ટી 
 ઌ લખતે હુ ં શલદની ળાાના છઠ્ઠા ધયણભા ંબણત શત. ગાભના ચકભા ંલઢલાણના 
બગીબાઇ નાભના ઌક ખાદીધાયીનુ ંબાણ શત ુ.ં હુ ંણ ઌ વાબંલા ગમ શત. ઌભની ગીત 
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ગાલાની ને બાલલૂષક બાણ કયલાની છટાન ભાયા ભન ય વાય પ્રબાલ ડય. 
 લતતાઌ તાના બાણભા ંજનયર ડામયે જભરમાલંારા ફાગભા ં રશંદના મનદો રક ય 
ગજુાયેરા ત્માચાયની લાત કયી, ત્માયે અંગે્રજ વયકાય ભાટે ભાયા રદરભા ં ઘણૃા ેદા થઇ. 
વાથવાથ ઌભણે ઌભ કહ્યુ ંકે અલી વયકાયને ટેક અનાયા અણે ફધા છીઌ; અણે ભબ્રરટળ 
ભાર લાયીઌ છીઌ ઌભાથંી વયકાય ૈવા ભેલે છે, ને ઌ ૈવાથી ભળીનગન રાલી ઌ 
અણા દેળલાવીઓ ય જુરભ ગજુાયે છે. ઌટરા ભાટે જ અ જુરભી વયકાયને દૂય કયલા ગાધંીજી 
યદેળી કડા ંફાી ખાદી નાલલાની લાત કયે છે. બાણને અંતે લતતાઌ શ્રતાઓને ીર 
કયી કે, શુ ંતભે યદેળી કાડની શી કયી અણા દેળના રાખ ગયીફને યટી અતી ખાદી 
નશં ખયીદ ? 
 અ ીર ઘણાનંા ંહૃદમને સ્ળી ગઇ. જતજતાભા ંકડાનં ઢગર થઇ ગમ. ભં ણ 
ભાયી ભખભરની મલરામતી ટી શી ભાટે અી દીધી ને ભનભા ંવકંલ્ કમો કે કારથી હુ ં
ખાદી જ શયેીળ. ઌ જ મલચાયભા ંભસ્ત ફનીને યાતે ભગમાય લાગ્મે હુ ં ઘયે શંચ્મ. વબાની 
ફધી લાત ભં ફાને કશી ને જણાવ્યુ ં કે, “અલતી કારથી હુ ંખાદી શયેલાન છુ,ં ભને ખાદીના ં
કડા ંમવલડાલી અજ. ખાદીના ંકડા ંશમેાષ મલના હુ ંકારે મનળાે જલાન નથી.” 
 ખાદીના ંકડાનંા ંવના ંવેલત હુ ંઊંઘી ગમ. વલાયે લશરેા ઉઠીને ભં ફાને કહ્યુ ં : “ફા, 
ખાદી ખયીદલા ક્યાયે જઇશુ ં ?” ને નલ લાગ્મા શરેા ં ત ફાને રઇને હુ ં કારડમાની દુકાને 
શંચ્મ. કારડમાઌ ધમા મલનાનુ ંજંાફરી રીટીલાફંૄ જાડુ ંગજજયુ ંભને ફતાવ્યુ.ં ભે કહ્યુ,ં “ભાયે 
ત ેરા બાણ કયનાયે3 શયે ુ ંશત ુ ંઌવુ ંધફંૄ ખાદીનુ ંકાડ જઇઌ છે.” 
 ભે ફે-ત્રણ દુકાને પમાષ, ણ ક્યામંથી ભને ગભતુ ંકાડ ન ભળ્યુ.ં ણ ઌ વભમે ભાયી 
વાભે ગભાણગભાન વલાર નશત. અંગે્રજના ટેકેદાય નથી યશવે ુ,ં ઌટર જ વલાર ભાયા ભનભા ં
શત. ઌટરે ભં ત ઌ ગજજયુ ંપડાવ્યુ.ં ઌ ત શદુ્ધ ખાદી ણ ન શતી, મભરનુ ંસતૂય શત ુ ંને લણકયે 
શાથે લણ્યુ ંશત ુ.ં ઌભાથંી જ ભં ફે જડ કટ, ાટનૂ, ખભીવ ને ટી મવલડાવ્મા.ં ઌભાનંા ંઌક જડ 
કડા ંફયે ફે લાગ્મા સધુીભા ંદયજીઌ વીલીને તૈમાય કયી અપ્મા,ં ઌ શયેીને હુ ં મનળાે ગમ. 
ભાયા અનદંન ાય નશત. 
 અ છી ચાયેક ભરશને ભાયા ગાભભા ંમુફંઇના ગલનષય રૉડષ મલભરંગ્ડન અલલાના થમા. 
અલા ભટા રાટવાશફે અલલાના શતા, ઌટરે ઌભના સ્લાગતની તૈમાયીઓ થલા રાગી શતી. 
ભાયી ળાાના શડેભાસ્તય ફહુ બરા શતા. ણ રયશ્સ્થમત જઇને ઌભણે હુકભ કમો કે ફધા 
મલદ્યાથીઓઌ તાની ધી ટી કાઢી નાખલી ગય યંગાલી નાખલી. ફીજે રદલવે ળાાભાથંી 
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ધી ટીઓ રમમ થઇ ગઇ. રગબગ ફધા છકયાઓઌ તાની ટીઓ બાતબાતના યંગઌ 
યંગી નાખી. ભં ભાયી ટી યંગી નશં. ભાયા લગષમળક્ષકે ભને છૂયુ,ં “તં ટી કેભ યંગી નથી ?” ભં 
કહ્યુ,ં “ભને ત અ ધ યંગ જ ગભે છે.” ઌભણે કહ્યુ,ં “ણ અણા શડેભાસ્તયન હુકભ છે ઌ ત ુ ં
જાણત નથી ? તાયે ઌભની ાવે શાજય થવુ ં ડળે.” ઌભ કશીને ઌ ભને શડેભાસ્તય વાશફેના 
ઓયડાભા ંરઇ ગમા. 
 ઌ જભાનાભા ંશડેભાસ્તયન કડ ઓય યશતે. શડેભાસ્તયની નેતયની વટી ભાયી નજય વાભે 
તયલયી ગઇ. પપડતા હૃદમે હુ ંઌભના ઓયડાભા ંદાખર થમ. શડેભાસ્તય વાશફેે ઌભના ંચમભાભંાથંી 
કતયાતી નજયે ભાયી વાભે જઇને છૂયુ ં : “તુ ં ધી ટી ફદરલા નથી ભાગત ?” ભં ડકંુ 
ધણુાલીને મગૂા મગૂા જ ના ાડી. ઌભણે કહ્યુ,ં “ઌનુ ંરયણાભ શુ ંઅલળે ઌ ત ુ ંજાણે છે ?––તને 
ળાાભાથંી કાઢી મકૂલાભા ંઅલળે ! ફર, ળ મલચાય છે ?” ભઢેથી ફરીને જલાફ અલાની 
રશંભત ન શતી, ઌટરે શરેાનંી જેભ ડકંુ ધણુાલીને ભં ના ાડી દીધી. શડેભાસ્તયે ભને ભામો નશં. 
ઌભણે ભાયા લગષમળક્ષકને કહ્યુ,ં “વાશફેની ભટય અલે ને ફધા છકયાઓ શાયભા ંઉબા યશ ેઌ 
લખતે અ છકયાને ઉબ ન યશલેા દેલ.” 
નલી યળની 
 થડા ભરશના છી ભમાળકંયબાઇ ફીભાય ડયા. ભાદંગી રાફંી ચારી ઌ દયમ્માન મુફંઇ 
ને કયાચંીની દુકાન ઈય ફયાફય ધ્માન ાયુ ંનશં. બાઇ ઌ દુકાનભાથંી વારંુ કભામા શતા. 
ગાભભા ંમુફંઇ જેવુ ંત્રણ ભાનુ ંભટંુ ભકાન ણ ફધંાવ્યુ ંશત ુ ંને ફધા ંસખુીથી જીલતા ંશતા.ં ભને 
બાઇઌ કશે ુ ં કે, તાયે જ્મા ંસધુી બણવુ ંશળે ત્મા ંસધુી હુ ંતને બણાલીળ. ણ ઌભની ગેયશાજયી 
દયમ્માન દુકાનભા ંખટ ગઇ ને ભે દેલાદાય ફની ગમા.ં 
 ભૅરટ્રક છી હુ ંડૉતટય થલા ભાગત શત, ણ બાઇના મતૃ્ય ુછી દરતબાઇઌ કહ્યુ,ં “ ત ુ ં
શલે બણલાનુ ંછડી દે ને કાઇંક નકયી ળધી રે.” ભં કહ્યુ,ં “ભટાબાઇ, બણલા ભાટેની ત અ જ 
તક છે. ણ અણી અમથિક બંવભા ંહુ ંભાયા ખચષન ફજ અના ઈય નશં ડલા દઉં.” ઌટરે 
ઌભણે ભને અગ બણલાની યજા અી. 
 હુ ંકયાચંીની ડી. જે. મવંધ કૉરેજભા ંદાખર થમ. મભત્ર ાવેથી જૂની ચડીઓ ઈછીની રઇ 
અવ્મ. કયાચંીના ભેમય શ્રી જભળેદ ભશતેાને ભીને ભાયી કૉરેજ-પી ભાપ કયાલી. શાઇસ્કરૂના ફે 
મલદ્યાથીઓના ંટયળૂન યાખ્મા,ં ઌભાથંી ભને ભામવક 35 ફૃમમા ભતા થમા, અથી ઘય ઈય ભાય 
ફજ યહ્ય નશં ને ભારંુ બણલાનુ ંસગુભ ફન્દ્યુ.ં 
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 ણ કૉરેજનુ ં જીલન, ત્માનં ુ ં લાતાલયણ , બણેરાગણેરા વાશફે ને ગાભડાના ગયીફ 
રકના જીલનની જ્માયે હુ ંતરુના કયલા ફેવત ત્માયે ઌભા ંભને ક્યામં ભે દેખાત નશત. ૈવા, 
સખુવગલડ ને અનદંપ્રભદ ઌ જ જાણે કે જીલનનુ ંધ્મેમ શમ ને દુમનમા ઌની ાછ દટ 
કાઢી યશી શમ ઌવુ ંભને રાગત ુ ંશત ુ.ં અ ફધાનં મલચાય કયત ત્માયે ભારંુ શૈયુ ંફેવી જત ુ.ં  

 ઌટરાભા ંઌક રદલવ ભાયી ડળભા ંયશતેા ઉગતા કમલ ભચભનરાર ગાધંી ભાયે ભાટે ઌક 
સુ્તક રઇ અવ્મા. ઌભણે કહ્યુ,ં “અ ફહુ વયવ સુ્તક છે, તભને ગભળે.” ઌ સુ્તકનુ ંનાભ શત ુ ં
―કારેરકયના રેખ.‖ ઌ દદાય સુ્તક હુ ંજેભ જેભ લાચંત ગમ તેભ તેભ ભાયા જીલનભા ંઌક 
નલી જ યળની પ્રગટતી ગઇ. અ સુ્તકે અણા વભાજજીલનનુ ંઌક અફેહફૂ ભચત્ર ભાયી નજય 
વાભે ખડુ ંકયી દીધુ.ં ચા ુવભાજવ્મલસ્થા ને ફૃરઢરયલાજભા ંપેયપાય કયલા શમ ત અણે કેટર 
યવેલ ાડલ ડળે, તથા ઌભા ંફતાલેરા અદળષ ભચત્ર ને વાકાય કયલા ભાટે જેટરી કુયફાની 
અીઌ તે ઓછી છે––અ લાતની ઌણે પ્રતીમત કયાલી. ―યદેળે ારંડત્મમૌ‖ નશં, ણ દયેકે 
તાની જાતથી જ ધભષનુ ં ારન ળફૃ કયી દેવુ ં જઇઌ––ઌ પે્રયણા ણ ભને ઌ સુ્તકે અી. 
મલચાય ત ઘણા થામ છે, ણ ઌ મલચાય અચયણભા ંમકુામ ત જ ભંડા ંઅગન ઌકડ ભડંામ 
છે, ઌનુ ંવચટ દળષન ણ અ સુ્તકે ભને કયાવ્યુ.ં બાયત દેળ ઌટરે ગણ્માગંાઠંયા ંળશયે નશં ણ 
દરયરતા, લશભેને જ્ઞાનથી વફડતા ં રાખ ગાભડા.ં ઌ ગાભડાનંી શ્સ્થમત સધુયે ત જ દેળની 
શ્સ્થમત સધુયે. ને ઌ શ્સ્થમત સધુાયલાનુ ંકાભ જેને અવુ ંજ્ઞાન થયુ ંશમ તેનુ ંછે––અ લાત ભને ઌ 
સુ્તકભાથંી સ્ષ્ટ થઇ. 
 અ સુ્તક લાચં્મા છી ભાયા જીલનભા ંઌક છી ઌક ભટા પેયપાય થલા રાગ્મા. ભારંુ 
નાટક-મવનેભા જલાનુ ં ફધં થઇ ગયુ.ં ભાથાના લા ને કડાનંી ટાટી ઓછી થઇ ગઇ. 
ળયીયશ્રભ કમાષ મલના ખાત શત ઌ જાણે ધભષનુ ંખાત શઉં, ઌવુ ંબાન થલા રાગ્યુ.ં ગાભડાનંા ં
નાગા-ંભખૂ્મા ં શાડમંજયના ં ભચત્ર લાયનલાય ભાયી વાભે તયલયલા રાગ્મા.ં ભે ફધા 
બણેરાગણેરા રક ભાયા ંલાણી ને લતષનથી જાણે ઌભન ક્ષણે ક્ષણે ઈશાવ કયતા શઇઌ, 
ઌલ નબુલ થલા રાગ્મ. ભાયે ભારંુ ચા ુજીલન ફદરવુ ંજઇઌ તથા ઇશ્વયે જે કાઇં બદુ્ધદ્ધળશ્તત 
અી છે ઌ રઇને ભાયે ગાભડાનંા દુઃખી રકની વેલાભા ંરાગી જવુ ંજઇઌ, ઌલ ઌક જયદાય 
લાજ ભાયા રદરભા ંઉઠય. 
 ઌની વાથવાથ, ભાયે ક્યા ગાભડાભા ંજવુ ં? ત્મા ંજઇને શુ ંકયવુ ં? કેભ જીલવુ ં? અ ફધા 
પ્રશ્ન ણ ભને મ ૂઝંલલા રાગ્મા. ટયળૂન કયીને ેટ બરંુ છુ ંઌ ણ મલદ્યા લેચી કશલેામ, ઌભા ં
ળયીયશ્રભ ક્યા ંઅવ્મ ?––ઌલી દરીર ણ ભનભા ંથલા રાગી. ઌક રદલવ યજાન રાબ રઇને 
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નજીકભા ંઌક ભકાન ચણાત ુ ંશત ુ ંત્મા ંભજૂયી કયલા ઉડય. ણ ભાયા જેલા ઉજા ંકડાલંાા ને 
સુલંાા શાથલાાને ભજૂયીઌ યાખલા કણ તૈમાય થામ ? થડી ચચાષને અંતે તગાયા ંઊંચકલાનુ ં
કાભ ત ભળ્યુ,ં ણ ઌકાદ કરાકભા ંજ બાન થઇ ગયુ ં કે યવેલાના ફેચાય અના કભાલા ભાટે 
ણ ભે બણેરા રક કેટરા નારામક છીઌ ! 
 ભં ભાયી અ મ ૂઝંલણ અંગે કાકાવાશફે કારેરકય વાથે ત્ર-વ્મલશાય કમો ને ઌભનુ ં
ભાગષદળષન ભાગ્યુ.ં ઌભણે ભને રખ્યુ ં: “જ તાયે ગાભડાની વેલા કયલી શમ ત શે ુ ંભનભા ંતે્રલડી 
રેજે. કુટંુફના ંસ્લજન લગેયેન મલચાય છડીને વભાજવેલા કયલાન દઢ મનશ્ચમ કયીને ભાયી ાવે 
અલજે. તારંુ જીલન વાદંુ, વમંભી ને સ્લાશ્રમી શવુ ંજઇઌ. વભાજવેલા કયલાન બેખ રેનાયા ઘણા 
જુલાન ભાયે જઇઌ છે. જ તાયી તે્રલડ શમ ત ભાયે તાયી જફૃય છે.” 
  ભં શલે ાક મનશ્ચમ કયી રીધ કે ભાયે ગ્રાભવેલા ભાટે ગજૂયાત મલદ્યાીઠભા ં
કાકાવાશફે ાવે શંચવુ.ં ભાયી આચ્છા વ્મતત કયત ુ ં ભનભથંન ભં ત્રફૃે ભટાબાઇ વભક્ષ યજૂ 
કયુ.ં બાઇ ત્ર લાચંી ગમા, ણ કળ જલાફ પ્મ નશં. ઌભણે ફાને લાત કશી. ફાને ને 
બાઇને હુ ંજાણે દુમનમા છડી જત શઉં  ઌવુ ંરાગલા ભાડંય ુ.ં ફાઌ ભને ભાયા મલચાયભાથંી યકલા 
ભાટે ફધા પ્રમાવ કમાષ. લાયનલાય ઌ ભાયી વાભે ફેવીને યડયા ં કયે. ભાયી આંખભાથંી ણ 
આંસનુી ધાયા ચારે. ભાય ભાતાતુ્રન યડતી આંખે વલંાદ ચારે. 
 ફા કશ,ે “અટરા ભાટે ભં તને ઈછેયીને ભટ કમો શત ?” 
 “ણ ફા, હુ ંશુ ંકાઇં ખટંુ કાભ જાઉં છુ ં?” 
 “ણ તાયે વેલા કયલી શમ ત ક્યા ંઘયભા ંયહ્યા ંયહ્યા ંનથી થતી ? ઘયનાનંી વેલા શરેી 
કયલાની શમ કે યામાનંી ?” 
 “ણ ફા, અણે ત યજ યટરી-દા-બાત ને ળાક ખાઇઌ છીઌ. જેભને યટર ને ળાક 
ણ નથી ભતુ ંઌભને ભદદની શરેી જફૃય ખયી કે નશં ?” 
 અ વલારન જલાફ ફા, બાઇ કે ફીજા કઇ ાવે નશત. ફાની ાવે ત ઌક જ જલાફ 
શત––આંસ.ુ ણ અ જલાફ ઌટર જફદસ્ત શત કે ગાભાડાભા ંજલાન મલચાય ભાયે થબંાલી દેલ 
ડય. ભં ફાને કહ્યુ ં: “તને અટુ ંફધુ ંદુઃખ રાગે છે ત હુ ંનશં જાઉં.” 
 ભાય અ મનણષમ જાણ્મા છી ફાના ંઆંસ ુત ટકી ગમા,ં ણ ભાયા જીલનન અનદં 
 ૂટંાઇ ગમ. ઌક રદલવ ફાઌ ભને છૂયુ ં : “તને શુ ંથયુ ંછે ? તને જલા ન દીધ તેથી ત ુ ંઅભ 
ઈદાવ યશ ેછે ? તાયે જવુ ંશમ ત જા.” ભં કહ્યુ,ં “ભાયે ત જવુ ંછે. ણ કભને તભાયી યજા ભતી 
શમ ત ભાયે નથી જવુ.ં” 
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 ફે ભરશના છી ફાઌ ચારીને કહ્યુ,ં “જા, હુ ંતને યાજીખળુીથી યજા અુ ંછુ.ં” 
 અખયે ઘય છડલાન રદલવ અવ્મ. ઘયના ં નાનાભંટા ં વહ ુ સ્ટેળને ભને મલદામ અલા 
અવ્મા ંશતા.ં ભને ચાલં્ર કયી શાય શયેાવ્મ, નાભમેય અપ્યુ.ં ગાડી ઉડલાની વીટી લાગી ઌટરે 
ફાઌ ભાયી ાવે અલી કાનભા ં કહ્યુ,ં “ત્મા ં દુઃખ ડે ત ાછ શં અલી જજે, શં !” ભં કહ્યુ,ં 
“વારંુ.” ણ ભાયા ભનભા ંત ઌલી શ્રદ્ધા ફધંાઇ ગઇ શતી કે ભને કદી દુઃખ ડલાનુ ંજ નથી. 
 ભં ફાને પ્રણાભ કમાષ. ગાડી ઉડી. ઌ ક્ષણે ભં ભનભન ઌક મનશ્ચમ કયી રીધ કે ઘયની 
મભરકતભાથંી ભાયે ઌક ાઇ ણ રેલી નશં. “ભાણવે જાતભશનેતન યટર ખાલ જઇઌ” : ઌ 
ટૉલ્સ્ટૉમના મલચાયની ઊંડી છા ભાયા ય ડી શતી. ઌટરે શાથગ શરાલીળ ત યટર ત ભી 
જ યશળેે, ઌ મલળે ભાયા ભનભા ંવદેંશ નશત. ગાડી ચારતી ગઇ ઌભ ભાયા અ મલચાય લધ ુને 
લધ ુદઢ થતા ગમા.  
 વાફયભતી સ્ટેળને ઉતયીને ભં મલદ્યાીઠ બણી ચારલા ભાડંય ુ.ં કાકાવાશફેની ઓયડીભા ં
શંચીને ભં કહ્યુ,ં “હુ ંફફરબાઇ, કયાચંીથી અવુ ંછુ.ં “ ઌભણે ભને નજીક ફરાવ્મ, ખબ થાફડય 
ને ઌ ફલ્મા : “ભે, અલી શંચ્મા !” ઌભના ભઢા યના લાત્વલ્મબાલે ને લાણીની ભીઠાળે 
ઌક જ ક્ષણભા ંભને ઌભન કયી રીધ. ભને રાગ્યુ,ં જાણે હુ ંઌક મતાના ખાભા ંઅલીને સયુભક્ષત 
થઇ ગમ છુ.ં મલદ્યાીઠભા ં સ્લતતં્ર યીતે અઠ કરાકન શ્રભ કયીને જીલલાની ઌક મજના 
કાકાવાશફેે તૈમાય કયી શતી. ઌ મજના પ્રભાણે હુ ંકાતંણ, ંજણ, ગ્રથંારમના ંસુ્તક ગઠલલાની 
કાભગીયી તેભ જ ફીજા ળયીય-શ્રભના ં કાભ કયીને ઈાજૉન કયલા રાગ્મ ને પાજર વભમભા ં
સ્લાધ્મામ દ્વાયા ભાય ભ્માવ લધાયલા રાગ્મ. મલદ્યાીઠભા ં યશી કાભ કયતા ં કયતા ં ધ્મમન 
કયલાથી ભાયા મલચાય લધ ુસ્ષ્ટ ને દઢ થમા. વાથે વાથે ભારંુ ઘડતય ણ થયુ.ં કણષ ઓયડાની 
ફશાય યશીને ઘણુ ં ઘણુ ં બણ્મ. મલદ્યાીઠની તારીભને પ્રતાે જ ભાયા જીલનભાથંી ઊંચ-નીચના 
બેદબાલ મૂભાથંી ભ ૂવંાઇ ગમા. ત્માનંા મલળા સુ્તકારમભાથંી ભં વંકડ સુ્તક લાચં્મા. ત્મા ં
અલતા નેક ભશભેાન તથા ત્માનંા તસ્લી ને મલદ્વાન ધ્માકના જ્ઞાનન ભને મલયર રાબ 
ભળ્મ. અજે હુ ંજે કાઇં છુ ંઌભા ંમલદ્યાીઠન પા નાનસનૂ  નથી.  

જાતને ફયાફય તાવીને  

 હુ ંનાન ફાક શત ત્માયે ભં ઌક લાતાષ વાબંી શતી કે ઌક યાજાને ત્રણ યાણી શતી. ત્માયે 
હુ ંફાને કશતે કે, હુ ંભટ થઇને ત્રણ યાણીઓને યણલાન : ઌક ફાના ગ દાફળે, ફીજી યવઇ 
કયળે ને ત્રીજી ઘયના ંફીજંા કાભ કયળે. ભારંુ કુટંુફ વાધાયણ યીતે ગાભભા ંપ્રમતષ્ષ્ઠત ગણાત ુ.ં હુ ં
બણલાભા ંશમળમાય નીકળ્મ, ઌટરે નાનણથી રગ્ન ભાટે ભાગા ંઅલલા રાગ્મા.ં ણ ત્મા ંસધુીભા ં
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ત ભં ઘણુ ંલાચંી-વાબંી રીધુ ંશત ુ.ં સ્લાભી મલલેકાનદંના જીલનચરયતે્ર ભાયા ભનભા ંઌક મલચાય 
ફયાફય ઠવાલી દીધ શત કે લીવ લષની ઉંભય શરેા ંત રગ્ન કયામ જ નશં. છી યણવુ ંશમ 
ત ણ જાતે ગબય થઇને યણવુ ં જઇઌ, ને જે વ્મશ્તત અણી વાથે જીલનવાથી તયીકે 
જડાલા ઇચ્છે તે ફધી યીતે સખુી થામ ઌલી ળશ્તત કેલીને યણવુ ંજઇઌ. ફા જીલતા ંભાયા ં
રગ્ન જતા ંજલાની ખફૂ આચ્છા યાખતી શતી. રગ્ન ભાટેના ઌના લાયંલાયના અગ્રશને ભાયે ાછ 
ઠેરલ ડત શત. હુ ં નલભી ચડીભા ં બણત શત ત્માયે શરયબાઇના ં રગ્ન થલાના ં શતા.ં ઌ 
લખતે વાથવાથ ભાયા ંરગ્ન કયી નાખલાન પ્રમાવ થમ. ભં ભાયા મલચાય યજૂ કમાષ, છી છેલટે 
જણાવ્યુ ંકે, “રગ્ન કયલા ંજ શમ ત કય, ણ ભાડંલાભા ંફેવલા ભાટે તભાયે ફીજા કઇને ળધલા 
જવુ ંડળે !” 
 મલદ્યાીઠભા ં અવ્મા છી, ગરુાભ બાયતભા ં રગ્ન કયલા ં ઌટરે ગરુાભ લધાયલા, ઌ 
પ્રકાયના કાકાવાશફેના મલચાયે ભને પ્રબામલત કમો શત. ણ ફાનુ ુ ંવારશત્મ લાચં્મા છી ત રગ્ન 
મલળેના ભાયા મલચાયે સ્લતતં્ર ફૃ ધાયણ કયુ.ં “રશંવા ઌટરે વલષવ્માી પે્રભ. જ્મા ંરુુે ઌક સ્ત્રીને 
કે સ્ત્રીઌ ઌક રુુને તાન પે્રભ અપ્મ, ત્મા ંતેની ાવે ફીજાને  થે શુ ંયહ્યુ ં? ઌન થષ જ 
ઌ થમ : ભે ફે શરેા ં ને ફીજંા ફધા ં છી. ઌનાથી અખી સષૃ્ષ્ટને તાનુ ં કુટંુફ ન જ 
ફનાલી ળકામ, કેભ કે તેની ાવે તાનુ ંભાનેુ ંઌક કુટંુફ ભજૂદ છે થલા તૈમાય થઇ યહ્યુ ંછે. 
તેથી રશંવાવ્રતનુ ંારન કયનાયથી મલલાશ થઇ ન ળકે.” ફાનુા અ મલચાયે ભાયા રદરન કફજ 
રીધ. 
 ફા ત જ્માયે તક ભે ત્માયે છૂતી જ કે, “શલે રગ્ન ક્યાયે કયલા ંછે ?” હુ ંકશતે, “શભણા ં
નશં.” ણ હુ ંચખ્ખી ના નશત ાડત, કેભ કે હુ ં કેટર ાણીભા ંછુ ંઌનુ ંણ ભાયે ભા કાઢવુ ં
શત ુ.ં રગ્ન ન કયલા ંને મભથ્માચાય વેલલ, ઌ રગ્ન કયલા કયતા ંલધ ુબરંુૂ છે, ઌભ હુ ંવભજત 
શત. ને જ ભાયી લ્લમતત શમ ત ઌ કબરૂ કયીને ણ ભાયે રગ્ન કયી રેવુ ંજઇઌ, ઌભ હુ ં
ભાનત શત. ાતં્રીવ લષ શરેા ંભાયી જાતને ફયાફય તાવીને અખયે ભં મનણષમ કયી રીધ કે હુ ં
રગ્ન નશં કરંુ, રગ્ન મલના હુ ંટકી ળકલાન. 
 

“કભ  ખાના ઔય ગભ ખાના”  
 ધયાવણાની રડત ફધં ડી શતી, ણ ગજુયાતભા ં ઠેયઠેય વત્માગ્રશી સ્લમવેંલકની 
છાલણીઓ શતી ને યદેળી કાડની દુકાન તથા દાફૃના ં ીઠાનં ુ ં મકેરટંગ ચારત ુ ં શત ુ.ં 
મલદ્યાીઠભા ંભને ખફય ડી કે ભશભેદાલાદ તથા કડલજંભા ંઅલી ફે છાલણીઓ છે, ણ ત્માનંા 
વૈમનકને કઇ દયનાય નથી. હુ ંભશભેદાલાદ ગમ. ઌ છાલણીના અગેલાન ને ફીજા ચોદ જણની 
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થડા રદલવ શરેા ંજ ધયકડ થઇ શતી. ભં છાલણીન કફજ રીધ. ત્મા ંચાવેક સ્લમવેંલક 
શતા. ફધા જભલા લખતે બેગા થઇ જતા શતા. ફાકી છાલણીભા ંદયેક પ્રકાયની મળમથરતા શતી; 
ચા-ફીડીના ંવ્મવન ચારતા ંશતા ંને ખયેખરંુ કાભ થબંી ગયુ ંશત ુ.ં થડા રદલવભા ંભં છાલણીભા ં
અશ્રભનુ ંલાતાલયણ ઉભુ ં કયુ.ં દાફૃના ીઠા ઈય ચલીવ કરાકનુ ં મકેરટંગ ળફૃ કયુ.ં મત્રકાઓ 
ફશાય ડલા રાગી ને ળશયેભા ં પયી લાતાલયણ ગયભ થયુ.ં ઌટરાભા ંશ્રી ભતીરાર નશરુેની 
ધયકડ થઇ. ઌભને અંજભર અલા ભાટે ભે વબા મજી. ઌભા ંહુ ંથડું ફલ્મ. ત્મા ંત કશુ ંથયુ ં
નશં, ણ ફીજે રદલવે છાલણીભા ંરીવ અવ્મા ને ભને ઈઠાલી ગમા. 
 જેર ભાટે ભં ભાનમવક ફધી તૈમાયી યાખી શતી. ઌક જફદસ્ત વયકાયને ઈથરાલલા નીકળ્મા 
છીઌ, ત વયકાય કાઇં કચાળ નશં યાખે, ઌવુ ં ભં ભાની યાખેુ.ં ―મપ્રઝનય ઑપ મળરંગ‖ કાવ્મભા ં
લાચં્યુ ં શત ુ ં ઌભ બંમયાભા ં વાકં લતી ફાધંી યાખળે તથા ખાલા ભાટે ઈયથી યટરાન ટુકડ 
પંકળે, ઌલી બમકંય કલ્ના ણ ભં ત ભનભા ંકયી યાખી શતી. યંત ુભં જ્માયે વાફયભતી જેરભા ં
યસ્તાની ફે ફાજુઌ રીભડાના ંવકૃ્ષની વ્મલશ્સ્થત શાય જઇ, જેરની અરેળાન ફૅયેક જઇ, જુલાય-
ફાજયીના યટરા ને બાજીનુ ં રદલવભા ં ફે લખત મનમમભત ભતુ ંબજન જયુ,ં કેદીઓને લાચંલા 
ભતા ંસુ્તક જમા,ં ત્માયે ભને ઌભા ંવાશફેી રાગી ! 
 શં જેરભા,ં ઘણા લખતથી છૂટી ડી ગમેરા ફશાયના વાથીઓને પયી ભલાનુ ં ફન્દ્યુ.ં 
ણ દવેક રદલવ છી ભાયી ફદરી વાફયભતીથી મયલડા જેરભા ંથઇ. ઌ જેરભા ંદાખર થતી 
લખતે જ, ભાયી ાવે જે કાઇં વાભાન શત ઌ ડાલી રેલાભા ંઅવ્મ. જૂના,ં કાટલાા ંજવતના ં
તાવંાનેં ભાજંલા ણ દીધા મલના ઌભા ંભને બાજી અી. ભે ઌ બાજી ખાધી નશં. જભતી 
લખતે ફધાને ઈબડક ગે જ ફેવલાન હુકભ થમ. ઌન બગં કયતા ં ભે દંડકૂા ખાધા. યાતે 
વાથીઓ વાથે લાત કયલાની ણ ભનાઇ થઇ. અભ ડગરે ને ગરે ભાયે ભાટે મલયધ કયલાની 
નફત અલી ડી. રીવ ને લૉડષયના મલયધ છતા ંભે યજ યાતે અઠ લાગ્મે વામદુામમક 
પ્રાથષના કયલાનુ ં ઠયાવ્યુ.ં રયણાભે જેર-મધકાયીઓ અગેલાની રેનાયાઓને વેયેટ વેરભા ં
ધકેરલા ભાડંયા. ત્રણ રદલવ સધુી અવુ ંચાલ્યુ.ં ણ ભાયી રાફંી તૈમાયી જઇને મધકાયીઓઌ 
વેયેટ વેરભા ંરઇ જલાનુ ંફધં કયુ.ં ભાયી પ્રાથષના મનમમભત ચારતી યશી. 
 ફધા કેદીઓના ભાથાના લા ત જેરભા ં ેવતા ંજ ફજફયીથી અસ્ત્રાથી મ ૂડંી નાખ્મા 
શતા. મળમાાની ઠંડી શતી. ભને ાથયલા ભાટે કાથીની વાદડી ને ઓઢલા ભાટે ફકયાના 
લાન ખયફચડ કાભ અલાભા ં અવ્મ શત. ભને મૂાષ શતા ઌ ફૅયેક ઌલી શતી કે 
છાયાની છતભાથંી યાતે ભાયા ઈય ભાકણન ટટ લયવાદ લયવત. અખયે ઌ શ્સ્થમતથી 
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ણ હુ ંટેલામ. 
 થડા રદલવભા ંભાયી ફદરી મયલડા જેરના ઌતવટેન્દ્ળન કૅમ્ભા ં થઇ. ખલુ્રા લામય-
પેશ્ન્દ્વંગ ને ઝફકતા લીજીના દીલા લચ્ચે અ નવુ ં સ્થ ભાયે ભાટે સ્લગષ વમુ ંનીલડયુ.ં અ 
કૅમ્ભા ંભને કઇ પ્રકાયન ત્રાવ નશત. કાભ ત ત્મામં કાથી બાગલાનુ ંજ ભળ્યુ ંશત ુ.ં ભાયી 
ફૅયેકન લૉડષય શૈદય મવંધન શત, ખનૂ કયીને અવ્મ શત. ઌને નલ લષની જેર શતી. ઌણે જાણ્યુ ં
કે હુ ંકયાચંીથી અવુ ંછુ,ં ઌટરે ઌ ભાયા પ્રત્મે પે્રભ યાખત. ઌણે ભને ઌક મળખાભણ અી શતી : 
“કભ ખાના ઔય ગભ ખાના, તફ કટેગા જેરખાના.” લધાયે ખાઇઌ ને ભાદંા ડીઌ ત શં 
કઇ વાયલાય કયનારંુ ન ભે, ને ગસુ્વે થઇઌ ત ઌના ંરયણાભ અણે જ બગલલા ંડે. 
ઌટરે જેરભા ંકભ ખાવુ ંને ગભ ખાલી, ઌ ઌને મળખાભણ ભને વનેયી મવદ્ધાતં જેલી રાગી. 
 ભાયી ચાય ભાવની જેર જતજતાભા ંયૂી થઇ ગઇ. છડતી લકતે રીવ ભને ઠેઠ શલદ 
શંચાડી ગઇ. ભાયી વંણી ત્માનંા (દેળી યજલાડાના) પજદાયને કયલાભા ંઅલી, ને હુ ંયદેળી 
છુ ંઌલ કામદ રાગ ુકયી ભબ્રરટળ શદભા ંઅલલાની ભનાઇ કયત હુકભ ને અપ્મ. 
 બાયત દેળભા ંહુ ંયદેળી યશલેા ભાગત નશત, ઌટરે ભં ―રડટેળન ઋતટ‖ન બગં કમો. 
લીયગાભ સ્ટેળનેથી કડીને ભને ભદાલાદના કરેતટય વભક્ષ શાજય કયલાભા ંઅવ્મ. ઌભણે ભને 
વાફયભતી જેરભા ંચક્કવ મદુત સધુી ટકામતભા ંયાખલાન હુકભ કાઢય. ભને જેરના છટા 
ચક્કયભા,ં ફધા વત્માગ્રશી કેદીઓથી રગ ઌક ખરીભા ં યૂલાભા ં અવ્મ. ત્માયે ભાય ઌલ 
મનમભ શત કે રદલવભા ંકંતામ નશં ત વાજંનુ ંબજન છડવુ.ં ઌ મનમભ પ્રભાણે ભં જેરામધકાયીઓ 
ાવે તકરી-ણૂીની ભાગણી કયી. વાત રદલવ સધુી ઌભણે દાદ અી નશં ઌટરે ભાયે વાત 
ઌકટાણા ં થમા.ં ણ અઠભે રદલવે ઌભણે તકરી-ણૂી અપ્મા,ં ઌટરે ભાય રદલવ વશરેાઇથી 
વાય થલા રાગ્મ. યાતે હુ ંપ્રાથષના કયત, ભટે લાજે બજન ગાત ને ભસ્ત યશતે. 
 અ લખતે જેરભા ંભને વાભાન્દ્મ ગનેુગાય કેદીઓન ણ ઠીક ઠીક રયચમ થમ. જેરખાનુ ં
ઌલા ગનુગાયને સધુાયલાને ફદરે ફગાડલાનુ ંજ લધાયે કાભ કયે છે, ઌ ભં નજયે જયુ.ં કેટરાક 
મનદો ભાણવ ણ ત્માનંા ગરીચ લાતાલયણભા ંઅલી બયામા છી ઌના બગ થઇ ડે છે, 
કેટરાકને ત્મા ંગનુા કયલાની વ્મલશ્સ્થત તારીભ ભે છે, ને કેટરાકને ત ત્માનં ુ ંજીલન જ વદી 
જામ છે. ખયેખય ત જેરખાના ંકેલણીના ંધાભ, વસં્કાયકેન્દ્ર ને ઈદ્યગભરંદય ફની જલા ંજઇઌ. 
મલવાયુના ંસ્ભયણ          

 વાફયભતી જેરભા ં દવ-દંય રદલવ યહ્યા, ઌટરાભા ંભાયી ફદરી મલવાયુ થઇ. જેર 
ઉબયાઇ ગઇ શતી. અથી નલા નલા ઌતવટેન્દ્ળન કૅમ્ કાઢીને કેદીઓને ત્મા ંરઇ જલાભા ંઅલતા 
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શતા. ણ ભાયા જેલા રાફંી વજાલાા ભાટે ત ખયાફ શલાભાન તથા જુરભ ભાટે ભળહયૂ થઇ 
ગમેરી મલવાયુ જેર નક્કી કયી શતી. ભને થયુ ંચાર, અ લી ઌક નલ નબુલ થળે. ણ ભે 
મલવાયુ શંચ્મા ત્મા ં સધુીભા ં ત ત્માનંા જૂના કેદીઓઌ મધકાયીઓ વાથે રડત ચરાલીને 
જેરન લશીલટ સધુયાલી નાખ્મ શત. ઌટુ ંજ નશં, ણ ઌ લશીલટ યાજકીમ કેદીઓના શાથભા ં
ભેલી રીધ શત. ભે ગમા ત્માયે ત જેરનુ ંયવડુ,ં દલાખાનુ,ં ઑરપવ––ફધી જગ્માઌ અણા 
જ બાઇઓ ગઠલાઇ ગમા શતા. 
 ગાઈની જેરભા ંજેભણે દલાખાનાભા ંકે કાયકુનીભા ંકાભ કયુ ંશમ, ઌલાઓને કાયકુની કાભ 
અલાની ઌક ભાગણી અલી. જેરભા ંઌલા ંફેઠાડુ કાભ વહુ વદં કયે, ઌ ભાટે ડાડી થામ. ભં 
મલચાય કમો કે ભાયે ડાડીભા ં ડવુ ં નશં, ણ વખત ભશનેતનુ ં કાભ ભે ત ઌભા ંજવુ.ં ઌ 
લખતે  અખી જેરના ંભમતૂ્ર દાટલા ભાટે જેર ફશાય ઌક ―ખડ્ડ-પાઇર‖ જતી. અ ટુકડીભા ંવ 
બાઇઓ ભીને 20 * 1.5 * 2 ફૂટના ચાય ખાડા યજ ખદતા. જભીન થ્થય ને ભયડલાી શતી, 
ઌટરે તીકભથી ણ ખાડા ખદલાનુ ંજયા મમુકેર શત ુ.ં ખદતી લખતે ઉડતા કાકંયા ગભા ંલાગતા, 
ણ ઌ કાભ વલાયના 7-00 થી 11-00 સધુીભા ંરંુૂ થત ુ.ં અ વખત કાભ રંુૂ થામ છી ખડ્ડા-
પાઇરલાા તાની ફૅયેકભા ંજઇ અયાભ કયી ળકે, ઌલી વગલડ શતી. 
 ઌ ટુકડીભા ંળરાયુ તયપના ફધા શરેલાન કેદીઓ શતા. ઌભાથંી ઌકાદ ભાણવ છૂટય, 
ઌટરે ભં ઌભા ં ભને રેલાની ભાગણી કયી. ભારંુ સતુરકડી ળયીય જઇને ખડ્ડા-પાઇરલાાઓઌ 
કભને ભને ઌભની ટુકડીભા ં રીધ. ણ ત્મા ં ગમા છી હુ ં જયામ અયાભ ન રેતા ં લાયાપતી 
ખદલાનુ,ં બયલાનુ ંને તગાયા ંઊંચકી જલાનુ ંકાભ ઌલી સ્ફૂમતિ કયત શત કે, ઌ ફધાને ઌભ રાગ્યુ ં
કે અ ત રેલા જેલ વાથી શત ! 
 ઌક રદલવ હુ ંદલા રેલા ભાટે દલાખાનાભા ંગમ શત. ત્મા,ં જેરના ળેયડીના ખેતયભા ંકાભ 
કયતા ઌક રિમભનર કેદીને ગના ડ્રેમવંગ ભાટે રઇ અલલાભા ંઅવ્મ શત. ઌના ગનુ ંઘ ૂટંણ 
રુથી ખદફદી ઉઠયુ ં શત ુ.ં ફીજ ઌક કેદી ઌન જખભ ધત શત, તેણે ઌ જખભ ઌટરી 
ફેદયકાયીથી ધમ કે ેર કેદી મછૂાષ ખાઇ ગમ. થડી લાય છી ઌ બાનભા ંઅવ્મ ઌટરે દલાન 
ઌક ડઝ તેના ગાભા ંયેડમ ને જેભ તેભ ાટ ફાધંીને ઌને ાછ રફડધકે્ક કાભ ઈય રીધ. 
 ઌ દમમ જઇ ભને થયુ ં : અલી જગ્માઌ કઇક રાગણીલા કેદી કાભ કયત શમ ત 
ફીભાયને કેટરી યાશત ભે ! અજ સધુી ડ્રેવયા-કમ્ાઈન્દ્ડયને ભદદ કયલા ભાટે ફયદાવીની ભાગણી 
અલતી ત્માયે હુઉં ઌ નકાયત. ણ અ પ્રવગં છી ભાગણી અલી કે તયત ભં ઌન સ્લીકાય કમો. 
ભાયે ભાટે અ ફધા ં કાભ નલા ં શતા,ં ણ થડી લાયભા ંઌ ભને અલડી ગમા.ં ભાયી જેરના 
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કમ્ાઈન્દ્ડયની કામા સ્થૂ શતી, ઌને ઉઠફેવ કયલી ફહુ ગભતી નશં. ઌટરે ઌને કયલાના ંઘણા ં
કાભ હુ ંકયી નાખત. ઌભાથંી ડ્રેવય ને કમ્ાઈન્દ્ડય તયીકેની ભાયી તારીભ મડૂી ભને ખ રાગી. અ 
કાભ કયતા ંકયતા ંભાયે નેક કેદીઓ વાથે ભૈત્રી થઇ, ઌભના ંદૂધ ને દલા ફીજા ઈડાલી જતા શતા 
ઌ ણ ટકયુ.ં નેકના છૂા અળીલાષદ ભને ભળ્મા. જેરભા ંભાદંા ડેરા ભાણવનુ ં હૃદમ કેવુ ં
અફંૄ થઇ જામ છે, ને ઌ લખતે ઌના પ્રત્મે થડી ણ શભદદી ફતાલનાય ભાણવ ઌને કેલ 
દેલદૂત જેલ દેખામ છે, ઌના ણ ભને નબુલ થમા. 

ઌક કેદી રાફંી વજા રઇને અલેર, ણ ઌને જેરભા ં કાભ કયવુ ં ભફરકુર ન ગભે. 
કાભભાથંી ફચલા ભાટે ઌણે ઌક મલભચત્ર યશુ્તત કયી. ક્યાકંથી ઌ વમ-દય રઇ અવ્મ ને ઌને 
ભીઠાના ાણીભા ં ડુફાડીને ઌણે ઌના ગની મંડીની ચાભડીભાથંી વાય કમો. રયણાભે વાજં 
સધુીભા ંત ઌન ગ સજૂી ગમ. તયત ઌની વાયલાય ન થઇ ઌટરે વેષ્પ્ટક થઇ ગયુ,ં ને અખ 
ગ ાકી ગમા છી ઌને દલાખાને રઇ અવ્મા. ગભાથંી ધીભે ધીભે ઌટુ ંરુ નીકળ્યુ ંકે જાણે 
ગના ંશાડકા ંજ યહ્યા ંશમ ઌલી ગની શ્સ્થમત થઇ ગઇ. ફે ભરશના સધુી ફહુ વાલધાનીથી ભં 
ઌનુ ંડ્રેમવંગ કમાષ કયુ.ં છેલટે ઌન ગ રુઝામ. ભાય રયચમ લધ્મા છી ભં ઌને ગે લાત 
ઈતાયી કે જેરભા ંઅણે બાગે જે કાભ અલે તે ળશ્તત પ્રભાણે રદર યલીને કયીઌ ત અણા 
જેરના રદલવ વશરેાઇથી કાઇ જામ. ત્માય ફાદ ઌ ભને કઇ કઇ લખત જેરભા ંબેગ થઇ જત, 
ણ જ્માયે ભે ત્માયે આંખથી ઌ અબાય વ્મતત કયત ને કશતે કે, “શલે ત હુ ંશંળે શંળે કાભ 
કરંુ છુ.ં” 

ળધાત શત તે જડી ગયુ ં  

રડત દયમ્માન પ્રજાની ાયાળીળીનુ ંભા ફાનુા શાથભા ંફયાફય અલી ગયુ ંશત ુ.ં ઌભણે 
જઇ રીધુ ંકે શલે તરભાથંી લધ ુતેર નીકે ઌભ નથી, પ્રજા દભનથી થાકી ગઇ છે, ત્માયે ઌભણે 
વત્માગ્રશની રડત ફધં જાશયે કયી. ઌભણે ઌભ ણ કહ્યુ ંકે શલે સ્લમવેંલકઌ ગાભડે ગાભડ ેફેવી 
જવુ ંજઇઌ ને પ્રજાની તાકાત લધાયલી જઇઌ. ઌટરે જેરભાથંી જ, ગાભડાભા ંજલાની ભાયી 
ઇચ્છા તીવ્ર ફની શતી. ત્માનંી દુઃખી, જ્ઞાન, લશભેી પ્રજાની વેલાભા ં દટાઇ જલાની અંતયની 
ભબરાા શતી.  
 ગાભડાભા ંજલાન મનણષમ કમો ત્માયે ભં ઌક મલચાય કમો શત કે વંન્ન નશં ણ મલન્ન 
ગાભભા ંજ વેલા કયલા ફેવવુ.ં જ્મા ંયસ્તા ન શમ, યેલ્લે સ્ટેળન ન શમ, ાણીની ગલડ શમ, 
ગયીફી શમ, જ્ઞાન શમ, લશભે શમ ઌવુ ં કઇ છાત નાનુ ં ગાભ વદં કયવુ.ં1930-32ની 
વત્માગ્રશની રડત લખતે ભં ખેડા જજલ્રાભા ં કાભ કયલાનુ ંઅવ્યુ ં શત ુ.ં ને ત્માનંા કામષકય તથા 
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ગાભ વાથે લધ ુરયચમ થમ શત. ઌટરે સ્લાબામલક યીતે જ ગાભડુ ંવદં કયલા ભાટે હુ ં વલષ 
પ્રથભ ખેડા જજલ્રાભા ંપયલા નીકળ્મ. છત ગણાતા તાકુાઓભાથંી ઌકાદ ગાભડુ ંવદં કયલાનુ ં
ભં નક્કી ક્ર્યુ.ં કઇ ઓખાણન અળય રીધા મલના જાણ્મા ગાભડાભા ં ફેવી જઇને નબુલ 
રેલાની ણ ઌક ઝખંના શતી. 
  પયતા ંપયતા ંઠાવયા તાકુાભા ંળેઢી નદીને રકનાયે અલેુ ંભીઠાનુ ંમલુાડુ ંકયીને ઌક નાનુ ં
ગાભ ભને વદં ડયુ ંશત ુ.ં ણ ઌનાથીમે ―ચરડમાત ુ‖ં કઇ છાત ગાભ ભી જામ ત ઌની ળધ 
ભાટે ભં અ પ્રલાવ રફંાવ્મ. ઌક રદલવ ઌક ટેકયી ઈયના નાના ગાભના ઝૂંડાના આંગણાભા ંભં 
ઌક ફાયૈમા બાઇને ઌન ગ કડીને ફેઠેર જમ. ગ વાથ સધુી કલામ શત, ચાયે ફાજુ 
વજ ચડી ગમ શત ને ઌની લેદના લધતી જતી શતી. ભં જયુ ંત ઌની ઝૂંડીભા ંકઇ શત ુ ં
નશં. ડળડળલાા ંણ ખેતયભા ંચાલ્મા ંગમા ંશતા.ં ઌની ાવે ખાલાના ંઠેકાણા ંનશતા,ં ત્મા ં
દલા ત ક્યાથંી કયાલે?  

  ભને થયુ:ં અને ળી યીતે ભદદ કયલી? થડી લાય ફેવી ભં ઌની વાથે લાત કયી. છી ાચં 
ભાઇર ચારીને હુ ંથાવયા ગમ. ત્માથંી ડ્રમેવંગભા ંઈમગી થામ ઌલી થડી દલાઓ તથા ખાલા 
ભાટે રટ, ગ ને તેર ખયીદત અવ્મ. વાજંે હુ ંઌને ઝૂંડે અવ્મ, ગયભ ાણી કયી, ઌભા ં
ટાળ યભંગેનેટ નાખી જખભ ધમ ને ડ્રેમવંગ કયી ાટ ફાધં્મ.ત્માયછી યાફડી ને યટર 
ફનાલીને ભે ફનેંઌ ખાધુ.ં ફીજે રદલવે ભં ઌનુ ંઘય જયા વ્મલશ્સ્થત કયુ,ં આંગણુ ંસ્લચ્છ ફનાવ્યુ,ં 
પયી ડ્રેમવંગ કયુ ંને પયી યવઇ કયીને ભે ખાધુ.ં અડળીાડળી ભાયે ત્મા ંઅલેને ફેવલા ને 
લાત કયલા રાગ્મા.ં ભાયા મલે ઌ ફધા ંબાતબાતની ટક કયલા રાગ્મા.ં  

  ફીજે રદલવે વલાયે હુ ંઉઠય ત્માયે ેરા બાઇની ીડા રગબગ ભટી ગઇ શતી. જખભ ઈય 
ાટ કેભ ફાધંલ ને કઇ કઇ દલા રગાડલી, ઌ ભં ઌને વભજાલી દીધુ ં શત ુ.ં ઌટરે ફયે 
જભીને હુ ંઅગ લધ્મ.  

  ઠાવયા કવફ છડીને ડાકય તયપ જતા ંભને ખફય ડી કે ત્માથંી ાચેંક ભાઇર દૂય ભાવયા 
નાભે ઌક ગાભ છે. ઌની ળાખ વાયી ન શતી. ણ ભને થયુ:ં ચાર, ત્મા ં જ જઇઌ. કેટરાક 
બાઇઓઌ ભને ચેતવ્મ: “ઌ ત ધા દશાડે  ૂટેં ઌવુ ંછે; ત્મા ંજઇને શુ ંકયળ?” ભં કહ્યુ,ં “નબુલ 
ત રઇઌ.” 

  ઌ કાે થાભણા ને ભાવયા લચ્ચે ગીચ ફાલી શતી. ઌ ફાલીનુ ંલન જ ચયી- ૂટંની 
ફીક રગાડે ઌવુ ંશત ુ.ં ણ હુ ંત રશંભતબેય ઌકર ભાવયા તયપ અગ ધપ્મે જત શત. ફયના 
ફયાફય ઌક લાગ્મે હુ ંઌ ગાભભા ંશંચ્મ. તયવ ફહુ રાગી શતી. કઇકના ઘયેથી ાણી ભાગી 
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રેલા મલચાયુ,ં ણ ગાભભા ં રગબગ ફધા ઘય ફધં દેખામા.ં ફધા વીભભા ં કાભે ગમેરા. ઌક 
જગ્માઌ જયુ ંત ાચં-વાત ભાણવ ભાટીનુ ંઌક ંઢેયી ભકાન ચણતા શતા. ત્મા ંજઇને ભં છૂયુ ં: 
“શં ીલાનુ ંાણી ભળે કે ?” દૂય તાલ શત ુ ંઌના તયપ આંગી ચંધીને ઌક જુલાને જયા 
કટાક્ષભા ંકહ્યુ ં: “ઌ યહ્યુ ંેુ ંતાલ !” ઌ વાબંીને હુ ંત ચભકી ગમ. ભને થયુ,ં ીલાનુ ંાણી 
ભાગનાયને તાલ ચંધનાયા ભનષુ્મ ણ બાયત જેલા મતથ્મ-ભળહયૂ દેળભા ંડયા છે ! અણી 
વસં્કૃમતન ાય કેટર નીચે ઉતયી ગમ છે, ઌનુ ંભને શં દળષન થઇ ગયુ.ં ગાભડાભંા ંદદય, 
ગદંકી ને ફીજા ઘણાફંધા ંરક્ષણ વાબંળ્મા ંશતા ંને કેટરાકં નજયે ણ જમા ંશતા,ં ણ 
અ દળષન ત ભાયી આંખ ઈઘાડી નાખી. ભનભા ં નક્કી થઇ ગયુ ં કે ભાયે અ ગાભભા ં જ ફેવવુ ં
જઇઌ. 
 થડી લાયે ભકાન ચણનાયાઓભાથંી ઌક જણ ભાયે ભાટે તાલના ડશા ાણીની ડર 
બયી અવ્મ. ભં થેરીભાથંી પ્માર કાઢી ફૃભાર લતી ઌ ડશફંૄ ાણી ગાીને ીધુ ંને ભાયી 
તયવ મછાલી. અભ, “ઌ યહ્યુ ંેુ ંતાલ !” ઌ લાક્ય,ે હુ ંજે ગાભડુ ંળધત શત ઌ ભને ળધી 
અપ્યુ.ં 
પે્રભન તાતંણ    

 ભાવયા ઌક શજાયની લસ્તીનુ ં ઌકભાત્ર ફાયૈમા કભનુ ં ગાભ. ગાભભા ં નશતી મનળા કે 
નશત ુ ંકઇ વસં્કાયકેન્દ્ર. ગાભની લચ્ચલચ ઌક જ  ―વસં્કાયધાભ‖ શત ુ,ં ને તે દાફૃનુ ંીઠુ ં! ગાભભા ં
લેાયીઓ અલતા, ણ તે અ ગયીફ ભાણવ ાવેથી નપ ભેલલા. ભરદાય અલતા તે ણ 
અંદયઅંદયની રડલાડન રાબ ઈઠાલલા. લો સધુી વયકાયે કે કઇ ધભષ ને વસં્કારયતાન પેરાલ 
કયનાયાઓઌ અ ગાભ તયપ જયુ ં નશત ુ.ં છી દદય, જ્ઞાન ને લશભેભા ં વફડતા અ 
ગાભની વસં્કૃમતનુ ંતભયુ ંઅલી યશ,ે ઌભા ંળી નલાઇ ? ભં અ ગાભભા ંજ ફેવલાન મનણષમ કમો. 
 ગાભ-અગેલાનને બેગા કયીને ભં અ લાત ઌભના કાભે નાખી. ત્માયે ઌભણે કહ્યુ,ં “ફહુ 
વારંુ. ભાણશથી ફૃડુ ંશુ ં?” ણ થડી લાય છી ઌભણે પ્રશ્ન કમો, “શુ ંતભે દુકાન કાઢલાના છ ?” 
ભં કહ્યુ,ં ના. ઌભણે કહ્યુ,ં “ત મનળા ખરલાના છ ?” ભં કહ્યુ,ં ના. ત્માયે ઌભણે પ્રશ્ન કમો, “ત ળા 
ભાટે શં યશલેા અલલાના છ ?” ભં કહ્યુ,ં “ભશાત્ભા ગાધંીઌ ગાભડાભા ંજઇને અવ્મ છુ.ં ણ હુ ં
યશલેા રામક છુ ંકે નશં ઌની ભાયે ખાતયી કયલી છે. જ હુ ંરામક શઇળ ત લધ ુયકાઇળ, નશં ત 
દંય રદલવભા ંશંથી ચાલ્મ જઇળ.” 

 અલી લાત કશનેાય અજ સધુી ઌભને કઇ ભળ્મ ન શત. ઌભને થત ુ ંશત ુ ંકે રાબ મલના 
કઇ ળા ભાટે અણા ગાભભા ંઅલે ? ઌભના ભનભા ંઌલી ણ ળકંા અલી ગઇ કે અ લેળે કઇ 
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વી. અઇ. ડી.ન ભાણવ અણા ગનુા કડલા ત નશં અવ્મ શમ ? ભં ઌભને છૂયુ,ં “શં 
યશલેા ભાટે કઇ ભકાન બાડે ભે ખરંુ ?” ઌટરે ઌ રક અંદયાદંય જ લાત કયલા રાગ્મા : 
“અણે ત્મા ંઌકેમ ભકાન ક્યા ંખારી છે ? ઢય ફાધંલાની ણ અણને મળુકેરી નથી ડતી ?” 
ઌભની લાતથી ભને જલાફ ભી ગમ કે ભકાન ભળે નશં. ણ થડી લાય છી ઌક બાઇઌ 
કહ્યુ,ં “ભારંુ ઢય ફાધંલાનુ ંઌક કઢારંુ છે ઌ હુ ંઅુ.ં ણ ચભાવાભા ંભને ઌ ખારી કયી અવુ ં
ડે. ઌ લખતે ઌભા ંઢય ફાધંલા ંડ ેછે.” ભં કહ્યુ,ં “ફહુ વારંુ. ઌનુ ંબાડુ ંશુ ંરેળ ?” ઌભણે કહ્યુ,ં 
“ભરશને ઌક ફૃમમા અજ.” 
 અભ ભં ઌ કઢારંુ યશલેા ભાટે બાડે યાખ્યુ.ં ભાટી રાલીને ભં ઌના ખાડા મૂાષ ને થાી-
રંીને ઌ યશલેા રામક ફનાવ્યુ.ં અગના ચકભા ંઌક ઈકયડ રાફં થઇને સતૂ શત ઌને 
ાલડા લતી ફેઠ કમો, ઌટરે ઌના તે દફામેર સુદંય ચક શત ઌ ફધાની નજયે ઉવી 
અવ્મ. યજ વાજંે હુ ંત્મા ંફેવત ને ગાભરક અ નલતય કણ છે ઌ જાણલાની અળાઌ લાત 
કયલા બેગા થતા. હુ ં ભાય ચક ને ળેયી લાીને ચદંન જેલા ંચખ્ખા ં કયી નાખત. કઇ કઇ 
લખત હુ ંડળીના ખેતયભા ંલાઢલા-રણલા ણ જત. કાભ કયતા ંકયતા ંજે લાત થતી ઌભાથંી 
ભને ઌભન વાચ રયચમ થમ. 
 ભં ઌક મનમભ કયેર : નલયા ફેવવુ ંનશં. કાઇં કાભ ન શમ ત્માયે હુ ંભાય યંરટમ કાતંત 
શઉં. ઌ જલાભા ં રકને ફહુ યવ ડલા રાગ્મ. કઇ કઇ કશલેા રાગ્મા, “ભને યંરટમ ના 
ળીખલ ?” ભં કહ્યુ,ં “જફૃય ળીખલીળ.” ધીભે ધીભે કયતા ંભાયા ઓયડાભા ંભામ ઌટરા 14-15 યંરટમા 
ચા ુ થઇ ગમા. હુ ં ભારંુ આંગણુ ં ચખ્ખુ ં યાખત ઌ જઇ અજુફાજુના ં ઘયલાા ં ણ ઌભના ં
આંગણા ંચખ્ખા ંયાખલા રાગ્મા.ં પ્રોઢ યાતે ફેવલા અલતા, ઌભને હુ ંલાતાષ કશતે ને રખતા-ં
લાચંતા ંળીખલત. ઌભાથંી કેટરાકે ફીડી છડી, કેટરાકે દાફૃ છડય, કેટરાકે હુક્ક ને ચા ણ 
છડયા.ં  
 ઌક રદલવ ઌક શરયજનને લંછી કયડય. ઌ યડત યડત ભાયે ત્મા ંઅવ્મ. ભં થડી દલાઓ 
યાખી શતી. ભં ઌની દલા કયી, લંછી ઉતમો ને ઌ શવત શવત ઘેય ગમ. ણ પ્રોઢઌ ભને 
પ્રશ્ન છૂય, “ફફરબાઇ, તભે શરયજનને ડયા છી નાહ્યા કેભ નશં ?” ભં કહ્યુ,ં “હુ ંતભને ડીને 
નાહુ ંછુ ં? તભાયા કયતા ંઌ કાઇં લધાયે ગદં દેખાત નશત !” 

 ણ અટરી લાત થમા છી ફીજે રદલવે ભાયા લગષની વખં્મા વિાલીવની શતી તે 
વાતની થઇ ગઇ ને ત્રીજે રદલવે ત્રણની થઇ ગઇ. હુ ંત જેભ ચરાલત શત ઌભ ભાય લગષ 
ચરાવ્મે ગમ. 
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 ઌટરાભા ંઌક રદલવ કેટરાક ભિસ્તી મભળનયીઓ ત્માનંા ભિસ્તી બાઇઓને ભલા અવ્મા. 
ગાભભા ંચકભા ંજ ભાય ને ઌભન બેટ થઇ ગમ. ઌભણે ભાયી વાથે શાથ મભરાવ્મા ને યાતે 
ઌભના લાવભા ંભનાયી વબાભા ંઅલલાનુ ંભને અભતં્રણ અપ્યુ.ં ભં ઌ સ્લીકાયુ.ં રકને થયુ ં કે 
અણે ત ગાભભા ંફાલાડ કયી મકૂ્ય ! 
 યાતે હુ ં શરયજલાવભા ંજલા નીકળ્મ. અંધાયી યાત શતી. ભાયી ાછ ાચં-વાત બાઇઓ 
રાકડીઓ ને ધારયમા ંરઇને ચારલા રાગ્મા. હુ ંવબાભા ંગમ ત્માયે ઌ ફધા લાવની ફશાય ટે 
લીને ઉબા યહ્યા. ભં ત્મા ં જઇને ભિસ્તી બાઇઓને અયગ્મની રષ્ષ્ટઌ મડુદાર ભાવં છડલાનુ ં
વભજાવ્યુ,ં ને હુ ંત્માથંી ાછ પમો. ેુ ંટફંૄ ણ ભાયી ાછ ાછ ચારલા રાગ્યુ.ં ઌક જણ 
ફલ્મ, “ઌને ઘય કણે અપ્યુ ંછે ? ઌને ફાી મકૂ ને !” ફીજાઌ કહ્યુ,ં “કારે વલાયે અણા કલેૂ 
ચડે ત ઌને કલૂાભા ંજ શડપી દ !” 
 ઌ રકના યન ભને ખ્માર અલી ગમ. ભને થયુ,ં અજે યાતે જફૃય કાઇંક નલાજૂની 
થળે. ભાયા ભનભા ં ત ઌક પ્રકાયન અનદં શત : કદાચ અજે ફભરદાન ાળે ત અ પ્રશ્ન 
ઈકેરલાભા ં ઌ ભદદફૃ જ થળે. યજ હુ ં ભાય ખાટર ઓવયીભા ં ઢાત. ણ અજે ભં ઌ 
આંગણાભા ંજ ઢાળ્મ, જેથી કઇને કાઇં કયવુ ં શમ ત વશે ુ ંડે. અ ભાયી છેલ્રી પ્રાથષના શળે, 
ઌભ વભજી પ્રાથષના કયી હુ ંઘવઘવાટ ઊંઘી ગમ. વલાયે ઉઠય ત્માયે જાણ્યુ ંકે કઇ મલળે ફનાલ 
ફન્દ્મ નથી. ણ ઌ રકન ય લધે નશં ઌ ભાટે ભં ઌભની વાથે કઇ ચચાષ ન કયી. લયવાદને 
કાયણે ભાયી ળેયીભા ંખાડા ડયા શતા ને ઘાવ ઉગી ગયુ ંશત ુ.ં હુ ંખાડા યૂી, ઘાવ કાઢેને ળેયીને 
વાટ ને સ્લચ્છ કયી યહ્ય શત, ત્માયે ત્માથંી વાય થનાયા ંફરલા રાગ્મા ં : “ઌ શં અમા 
છી છકયા ંબણલા રાગ્મા,ં દાફૃ-ફીડી ઓછા ંથમા,ં વાય સધુાય થલા રાગ્મ––અ જ શુ ંઌન 
લાકં છે ?” ભં જયુ ંકે રકના ભનભા ંભાયા મલળે વદૌ -બાલ ત છે. 
 ણ થડા રદલવ છી ભં જ કહ્યુ ં કે, “હુ ં શલે શંથી જલા ભાગુ ં છુ.ં” પીલાા કશલેા 
રાગ્મા, “કેભ ?” ભં કહ્યુ,ં “હુ ંશં યહુ ં ત કઇકનુ ંઘય ફી જામ; ભાયે ઌવુ ંનથી થલા દેવુ.ં” 
રકઌ કહ્યુ,ં “તભને અણી પીભા ંઌક સ્લતતં્ર ભકાન ફનાલી અીશુ.ં” ભં કહ્યુ,ં “ણ ભાયા ઌ 
ભકાનભા ંશરયજન ત અલળે.” ઌભણે કહ્યુ,ં “તભાયા ઘયભા ંજેને અલવુ ંશમ ત છને અલે !” 
 ઌક જ ભરશનાભા ંઌભણે ભાયે ભાટે સ્લતતં્ર ભકાન તૈમાય કયી અપ્યુ,ં ને હુ ંઌભા ંયશલેા 
રાગ્મ. બણલા અલનાયની વખં્મા ણ રદલવ જતા ંલધલા રાગી. ેરા ઘયલાાઌ ઌના ઘયભા ં
ફે લષ યહ્ય છતા ંઌક ાઇનુ ં ણ બાડુ ં રીધુ ં નશં ને કહ્યુ,ં “તભે ત ભાયા ભાટે તકરીપ 
ઈઠાલ છ. તભાયી ાવેથી બાડુ ંળાનુ ંરેલાનુ ંશમ ?” ઌક મલદ્યાથીને નાતે હુ ંઅ ગાભભા ંત્રણ લષ 
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યહ્ય, રકન મભત્ર ફનીને, ઌભન દન વેલક ફનીને ઌભની લચ્ચે યહ્ય. ભં જયુ ં કે થડા 
લખતભા ંગાભના બાઇઓ ભાયે ભાટે ભશબ્ફત યાખતા થઇ ગમા. ઌભના કકડા યટરાભાથંી ણ 
ભને ઌ કકડ ખલડાલલા રાગ્મા. નલી ને જૂની ેઢી લચ્ચે થડાભણ થામ છે ઌલી ભાયે 
ણ થતી, ણ ભાય પે્રભન તાતંણ ઌલ ફધંામ શત કે ફધી થડાભણ લચ્ચે ણ ઌ તટૂ 
યશતે શત. 
 કઇ કશળેે, “ત્રણ લષભા ંતભે શુ ંકયુ ં?” હુ ંકશીળ કે ઌ ફધુ ંજાણવુ ંશમ ત ―ભારંુ ગાભડુ‖ં 
સુ્તક લાચં. ભાવયાના ભાયા નબુલ ને ગ્રાભજીલનન ભાય ભ્માવ ઌભા ં છે, છતા ં
ફાહ્યરષ્ષ્ટઌ કશવે ુ ંશમ ત ઌભ કશી ળકામ કે ઌ ગાભભા ંશલે થડા ંઈંટેયી ને નભમેયી ભકાન 
લધ્મા ંછે, ગાભરકનુ ંદેવુ ંઓછુ ંથયુ ંછે. ખેતીભા ંણ સધુાય થમ છે; શરેા ંરક ભાત્ર ફાલટ-
કદયા ખાતા ઌને ફદરે ફાજયી-ડાગંય ખાલા રાગ્મા છે. શરેા ં ગાભભાથંી કઇક ને કઇક ત 
જેરભા ંશમ જ, શલે કઇ જેરભ ંનથી શત ુ.ં શરેા ંગાભભા ંદાફૃ ને પીણના ઠંગ ફધંાણી શતા 
ઌ ફનેં ફધંાણ શલે છૂટયા ં છે. શરેા ં ગાભભા ં જ્મા ં ળાાનુ ં ભકાન નશત ુ ં ને રક છકયાનેં 
બણાલલા ણ તૈમાય ન શતા, ત્મા ં સુદંય ભકાન ફધંાયુ ં છે ને વાત ધયણની ળાા છે. 
અજુફાજુના ંગાભભા ંઅ ગાભની ળાખ શરેા ંકયતા ંઘણી સધુયી છે. શરેા ંગાભભા ંફહુ લશભે 
શતા. ભાણવ ભાદં ડે ત્માયે ભાનતાઓ યખાતી, બાદયલાની ઈજાણી લખતે જાશયેભા ંઌક ાડાન 
ને ત્રણ ફકયાન લધ થત. ઌ ફધ ંશલે ટક્યુ ંછે. 
 ભાયે ભાટે ત અ ગાભે ઌક કૉરેજની ગયજ વાયી છે. ળાા-કૉરેજભા ંબણ્મ, રડત ને 
જેર દયમ્માન નેક રકના વશલાવભાથંી ઘણુ ંળીખ્મ, વભાજળાસ્ત્રના ંને ગ્રાભજીલનના ંસુ્તક 
લાચંીને ઘણુ ં બણ્મ, ણ ભાવયા ગાભના બાઇઓ વાથે હુ ં ત્રણ લષ યહ્ય ઌ દયમ્માન ભને જે 
બણતય ભળ્યુ ંઌ વોથી ચરડમાત ુ ંશત ુ.ં 
 ત્રણ લષના નબુલથી ભને વભજાઇ ગયુ ં કે ગયીફ ગાભડાનંી અમથિક સધુાયણા ઌભની 
ખેતી ને ગ્રાભ-ઈદ્યગના મલશાવથી જ થઇ ળકલાની છે. અજે ત ઌભની ગયીફાઇ જ ઌભને લધ ુ
ગયીફાઇની ખાઇ તયપ ધકેલ્મે જામ છે, ઌની ઌ ગયીફી જ ઌભને જ્ઞાન ને લશભેના અંધાયાભા ં
ટલાલી ભાયે છે. ફશાયથી શજાય પ્રકાયને વશામ ભે, ણ જ્મા ંસધુી ઌભને તાને ઈચ્ચ જીલન 
જીલલાની ભશત્ત્લાકાકં્ષા ન જાગે ત્મા ં સધુી ફશાયના ં વાધન ભલા છતા ં ઌ ચવુામા કયલાના, 
 ૂટંામા કયલાના ને ઌભનુ ંચારળે ત્મા ંસધુી ફીજાને ણ ચસૂ્મા કયલાના ને  ૂટંયા કયલાના. 
ભાવયાના નબુલભાથંી ભારંુ ઌક દળષન વાલ વાપ થઇ ગયુ ં કે ભાનલતા ગયીફભા ં ગયીફ 
ભાણવભા ંણ ડી છે, ણ ઌને જગાડલી શમ ત તે ભાનલતાના સ્ળષ લડે જ જગાડી ળકામ. 
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વભાજજીલનન કામભી ઈત્કષ વાધલ શમ ત જીલન-રષ્ષ્ટ ખેરલલી ઌ જ ઌન વલોિભ ઈામ 
છે, ને ઌનુ ંવાચુ ંવાધન છે વલાંગી કેલણી. 
 

કડુ ંધતા ંયશવે ુ ંડે છે 

 1973ભા ં બાયતને સ્થામનક સ્લયાજ ભળ્યુ.ં ઌ યવાભા ં ગાધંીજીઌ લધાષભા ં બાયતના 
કેલણીકાયનુ ં ઌક વભેંરન ફરાલીને ઌભા ં ામાની કેલણી મલળેના ઌભના ભફરકુર નલા 
મલચાય યજૂ કમાષ. મુફંઇ યાજ્મભા ં ખેય વાશફે કેલણી પ્રધાન શતા, ઌભને અ નલા મલચાયભા ં
ાકી શ્રદ્ધા ફેવી ગઇ શતી. ણ ઌને યાજ્મના ચકઠાભા ં ફેવાડતા ં શરેા ં ક્યાકં સ્લતતં્ર યીતે 
ામાની  કેલણીન પ્રમગ થામ ઌવુ ં તેઓ આચ્છતા શતા. ભં ઌ ભાટે નકુૂ સ્થ તયીકે 
થાભણા ગાભ સચૂવ્યુ.ં ને મુફંઇ યાજ્મે ામાની કેલણીન પ્રથભ પ્રમગ ત્મા ંળફૃ કયલાનુ ંનક્કી 
કયુ.ં અ પ્રમગ ફયાફય ચારે ભાટે ભં ભાવયા છડીને થાભણા અલલાનુ ંનક્કી કયુ.ં 
  ધીભે ધીભે થાભણા ભારંુ ગ્રાભવેલાનુ ં કેન્દ્ર ફન્દ્યુ.ં વ્માક કેલણીને ભં ભારંુ વાધન 
ફનાવ્યુ ંશત ુ ંને ઌની ભાપકત હુ ંવભાજના ંમલૂ્મ ફદરલાન પ્રમાવ કયત શત. 
   ઌક લખત થાભણાભા ં ઘાવના વારા ફાલાની પ્રવમૃિ ઌટરી જયદાય ચારી કે 
ભાયા ં પ્રાથષના-પ્રલચન કે બંતત્ર ઌભા ં કાઇં ખ ન રાગ્મા ં ઌને ટકાલલા ભાટે ભાયે 
પ્રાથષનાભમ ઈલાવન અળય રેલ ડય. રકના રદરભા ંયાભ લસ્મા, ને ભં ઈલાવ ળફૃ કમો 
તે રદલવથી ઘાવ ફાલાની પ્રવમૃિ ફધં થઇ. ણ હુ ંજાણત શત કે ઌ ભાયા પ્રત્મેની રાગણીને 
રીધે ફધં થઇ છે. ઌ વાચી યીતે ત ત્માયે જ ફધં થઇ કશલેામ જ્માયે રકના ંઅંદય અંદયના ં
લેયઝેય ફધં થામ. ને ઌ ત ઌભની રષ્ષ્ટ વ્માક થામ ને વભજણ ખીરે ત્માયે જ થામ. ઌ 
ભાટેના ભાયા પ્રમાવ ચા ુજ શતા, ણ ઌ કાઇં ઝટ તડીને ખલામ ઌવુ ંપ નશત ુ.ં 
  ભટે બાગે ગાભની શટરભા ંચયી, જુગાય, વ્મવન લગેયે મનષ્ટના ઘાટ ઘડાતા 
શમ છે. શટરને કાયણે ગાભભા ંચા લગેયેના ખચાષ લધી જામ છે. ફાકને ણ ઌભા ંજલાના 
કુવસં્કાય ડે છે. અથી ભં બંતત્ર, વબાઓ તેભ જ વ્મશ્તતગત મરુાકાત ભાયપત ચાની શટર 
ફધં કયલાની શલા ઉબી કયી. રયણાભે ચા ીનાયાઓનુ ંપ્રભાણ ઓછુ ંથત ુ ંજત ુ ંશત ુ.ં ઌક રદલવ 
ગાભરકઌ ઠયાલ કયીને શટર ફધં કયી. ણ ચાની શટર ઈય જ જેભન ગજુાય શત ઌભને 
અ ન ગમ્યુ.ં થડા રદલવ છી કાઇંક ફશાનુ ંકાઢીને ઌક જણે પયી શટર ળફૃ કયી. ગાભ ઌને યકી 
ળક્યુ ંનશં. ઌટરે ફીજી શટર ણ ળફૃ થઇ, ને થડા લખત છી ત્રીજી ણ ળફૃ થઇ ગઇ. 
  ભં જયુ ંકે અ શટર રકના જીલનભા ંઌટરી ઊંડે ેવી ગઇ છે કે ઌભ ઝટ નીકે 
ઌભ નથી. ઌટરે ભં શટર ફધં કયાલલાન અગ્રશ યાખલાને ફદરે ઌભા ંકેલી સ્લચ્છતા યાખલી, 
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કેવુ ંસ ુદંય લાતાલયણ યાકહ્વુ,ં ઌ ફધા મદુ્દાઓ ઈય બાય મકૂલા ભાડંય. ને ફીજી ફાજુ, જેભને 
ચાના વ્મવનભાથંી મતુત કયી ળકામ ઌલાઓને ઌ રદળાભા ંલાલાના પ્રમત્ન અદમાષ. 
  ભાયી ળાાનુ ંભકાન ગાભથી થડેક દૂય છે. ળાાના અચામષ 
ત્મા ંયશતેા શતા. ઈના શલાથી ઌભના ંત્ની ફશાય યવાભા ંસતૂા ંશતા ંને અચામષને કેડભા ં
લા શલાથી ઌ ઓયડાભા ંસતૂા શતા.યાતે કઇ બકુાનીલાાઌ છયી ફતાલીને ેરી ફશનેના ગાન 
વનાન છેડ આંચકી રીધ. ફશને ઌલા ં ડઘાઇ ગમા ં કે ઌક ળબ્દ ણ ફરી ળક્યા ં નશં. 
ઌભના મતને ણ અ લાત ચય નાવી ગમા છી ફહુ ભડેથી જણાલી ળક્યા.ં ણ શલે શુ?ં  

   ફશાયગાભથી અવ્મા છી ભં અ લાત જાણી. રક ત ઌવુ ં ફરતા શતા કે 
“ગાભને યલાડે યશવે ુ ંને વનાના છડા શયેલા --- છી ઌવુ ંજ થામ ને !”અ શરેા ંભાયી 
ાવે ખેતયના આંફાની કેયીઓ ચયામાની તેભ જ તભાકુ લઢામાની પરયમાદ અલી શતી. ભને થયુ,ં 
અનુ ં કાઇંક થવુ ંજઇઌ. ફહુ મલચાય કયીને ભં ઌક શદુ્ધદ્ધ-વપ્તાશ મજલાનુ ંબંતત્ર ય જાશયે 
કયુ.ં ઌભા,ં “અણાભા ંેઠેરા ચયને કાઢલા ભાટે વાત રદલવ સધુી ભશલ્રે ભશલ્રે પ્રાથષના-વબા 
મજાળે ને વાત રદલવ સધુી ભાયા ઈલાવ ચારળે,”ઌલી જાશયેાત કયી . 
   ભાયા ઈલાવની લાત વાબંીને રક ચંક્યા. કેટરાક અગેલાનઌ ભાની રીધુ ંકે 
ગાભના લાઘયીઌ ચયી કયી શળે; ઌને કડીને ઝૂડીશુ ંઌટરે ઌ ગનુ કબરૂ કયી દેળે ને અભ 
ચયનુ ં નાભ શાથ અલી જળે. ભાયે કાને અ લાત અલી ઌટરે ભં બંતત્રભા ં રખ્યુ:ં “ચયને 
કડલાની તભાયી યીત મલળે જાણીને ભને દુ:ખ થયુ ંછે. ઌલી યીતે ભાયે ચયને કડી રાલલ નથી. 
ઌથી ત કદાચ ભાયે લધાયે ઈલાવ કયલા ડળ. અ ઈલાવ ત અણા ફધાના રદરભા ંફેઠેરા 
ચયને કાઢલા ભાટે છે. છડાની ચયી કયનાયને ણ જ્માયે ઌભ રાગળે કે ઌણે ખટંુ કયુ ં છે, 
ત્માયે ઌ તે ભાયી ાવે અલળે ને ગનુ કબરૂ કયળે ત ભને અનદં થળે.ઌની ઇચ્છા નશં શમ 
ત ઌનુ ંનાભ ણ હુ ંજાશયે નશં કરંુ. ”  
   પ્રાથષનાવબાભા ં ભને વાબંલા ભશલ્રે ભશલ્રે રક બેગા થતા શતા ને 
લાતાલયણસધુયત ુ ં જત ુ ં શત ુ.ં ત્રીજે રદલવે હુ%ંં વાજંના પયલા જત શત ત્મા ંઌક બાઇઌ ભાયા 
શાથભા ં ભચઠ્ઠી મકૂી . ઌભા ંરખ્યુ ં શત ુ:ં “ચયી ભં કયી છે,”ઌ ચય બણેરગણેર ઈજભમાત શત. 
ઌને જઇને ભને થયુ ંકે કદાચ ભાયા ઈલાવ છડાલલા ભાટે ઌણે અ યશુ્તત કયી શળે. ઌટરે જયા 
તા ભેલલા ભં ઌને છૂયુ,ં  “ઌ ફશને સતૂી શતી ઌની થાયીની ચાદય ક્યા યંગની શતી? ”  
ઌણે કહ્યુ,ં “ીા યંગની”  ઌટરે તા ત ભળ્મ; ચાદય ીા યંગની શતી.  
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   છી ભં તેને કહ્યુ,ં “તં અ ખટંુ નથી કયુ?ં” ઌણે કહ્યુ,ં “શા, ખટંુ ત કશલેામ જ. તભે 
ઈલાવ કમાષ છે ઌટરે અજ ત ભંમ ખાધુ ંનથી. ભાયે ત ક્યાયનામ તભને ભીને અ લાત કયલી 
શતી, ણ તભાયી અજુફાજુ કઇ ને કઇ ફેઠું શમ ઌટરે હુ ંકશી ન ળક્ય. અજે ઌકરા બાળ્મા 
ઌટરે અ ભચઠ્ઠી અી.”  
“ત ત ુ ંઌ છડ ાછ અ.” 
  “ઌ ફને ઌવુ ંનથી. ભં અભ કયુ ંઌની ણ ઌક કથા છે.” 
  “ળી કથા છે ?” 
  “અ ભાસ્તયના છકયાને જનઇ અી ત્માયે ઌભણે અજુફાજુના ફધા છકયાઓને 
નતરંુ અપ્યુ ં શત ુ;ં ઌક ભાયા છકયાને ટાળ્મ શત. ત્માયથી ભાયા ભનભા ંઌભને ાઠ બણાલલ 
જઇઌ ઌવુ ં થયુ ં શત ુ.ં શભણા ં ભાય ઌક બાઇફધં ફહુ દેલાભા ં અલી ડય શત. ઌના ઈય 
રેણદાયના તગાદ થલા રાગ્મ. ઌ ભાયી ાવે ભદદ ભાગલા વ્મ. ભાયી ાવે ઌટરી યકભ ન 
શતી. ણ અ લખતે ઌક કાકંયે ફે ક્ષી ડે ઌલી અ લાત ભને સઝૂી અલી ને ભં ઌન ભર 
કમો.” 
  “ઌ ચયામેર છડ ક્યા ંછે ?” 
  “ઌ ત ેરા બાઇફધેં લેચી દીધ છે, ઌટરે ઌ ાછ અલે તેભ નથી.” 
  “તં અ ખટંુ કયુ.ં જ તને અ ચયીન શ્ચાિા થત શમ ત તાયે કાઇંક પ્રામમશ્ચિ 
કયવુ ંજઇઌ.” 
  “તભે કશ તે યકભ ધભાષદાભા ંઅુ.ં” 
  “ઌ ત વારંુ છે. ણ પયી અલે ચયી નશં કયલાનુ ંત ુ ંાણી મકૂીળ ?” 
  “ઌવુ ંત નશં થામ. કઇના ખેતયભા ંાકી કેયી તૈમાય શમ ત તડી રેલાનુ ંભન 
થઇ જામ છે. તભાયી અગ ાણી મકંુૂ ને ઌ કેયી તડુ ંત હુ ંાભા ંડુ.ં” 
  “ણ અલી ભટી ચયી નશં કયલાનુ ંાણી મકેૂળ ?” 
  “શા, ઌવુ ંકરંુ.” 
  ફીજા રદલવે ભં બંતત્રભા ંરખ્યુ ં: “ચય ભી ગમ છે. ઌ તભાયા-ભાયા જેલ જ 
છે, ણ ઌનુ ંનાભ કઇ ભને છૂળ નશં. ઌણે પયી ઌલી ચયી ન કયલાનુ ંાણી મકૂ્યુ ં છે ને 
ધભાષદાભા ંયકભ અલાનુ ંણ કહ્યુ ં છે. તેભ છતા ંશદુ્ધદ્ધ-વપ્તાશના વાતે રદલવના ભાયા ઈલાવ 
ને પ્રાથષનાવબા ત ચા ુજ યશળેે. કાયણ કે અણા ફધાના રદરભા ંનાનાભટા ચય ફેઠેરા છે; 
અણે ઌભને કાઢલા છે.” 
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  છી ત ેર બાઇ યજ ભાયી ાવે અલીને ફેવલા રાગ્મ. ઌક રદલવ ભને ઌકર 
જઇને ઌણે કહ્યુ,ં “ફફરબાઇ, શલે ત હુ ંકઇની કેયી ણ નશં ચયી રાવુ.ં” 
  ભં કહ્યુ,ં “ળાફાળ ! તં ફહુ વાય વકંલ્ કમો. પ્રભ ુ તને ઌ ાય ાડલાનુ ં ફ 
અ.” 
  અ શદુ્ધદ્ધ-વપ્તાશથી ઌ લખતે યૂત ુ ંત ભાયા ગાભનુ ંલાતાલયણ મલત્ર થઇ ગયુ ં
શત ુ.ં કડુ ંધઇઌ ને પયી પયી ભેુ ંથામ છે. ઌને પયી પયી ધતા ંયશવે ુ ંડ ેછે. ઌભ ભાનલભનને 
ણ લાયંલાય ધતા યશવે ુ ંડે છે. 
   દુમનમાને ભીઠી ભીઠી ફનાલનાયા ં    

  1942ભા ંગાધંીજીઌ ―કયંગે મા ભયંગે‖ને રડત ઈાડી. ફા ુને ન્દ્મ નેતાઓની 
ધયકડ થઇ. ભને ણ છ ભાવની વજા થઇ. જેરભાથંી છૂટીને ફશાય અવ્મ છી ગજુયાત નઇ 
તારીભ વઘંની સ્થાના થઇ. નઇ તારીભના મલચાયને અખા ગજુયાતની પ્રજાભા ંપેરાલલાનુ ંકાભ 
ભાયે બાગે અવ્યુ.ં 
  વભાજવેલાના કાભભા ંડતી લખતે જ ભં ઌક મનણષમ કયી રીધ શત કે ભાયે કઇ 
વસં્થા ઉબી કયલી નશં કે કઇ શદ્દ સ્લીકાયલ નશં. ઌકરા યશીને ભાયાથી જેટુ ંથઇ ળકે ઌટુ ં
વભાજનુ ંકાભ કયવુ.ં વભાજભા ંકાભ કયલાના ફે પ્રકાય છે : ઌક, વસં્થા સ્થાીને કાભ કયલાન ને 
ફીજ, વ્મશ્તતગત યીતે વેલા કયલાન. ફનેં પ્રકાયની કઇ ને કઇ મલળેતા છે. ફનેં ઌકફીજાને 
યૂક ણ થઇ ળકે ઌભ છે. વભાજ-રયલતષન ભાટે અ ફને્ન ભાગો અલમમક છે. ભાયી પ્રકૃમતને 
નકુૂ ફીજ ભાગષ શત, ને હુ ંઌ ઢફે કાભ કમે જત શત. ભં કઇ વસં્થા સ્થાી નથી કે કઇ 
વસં્થાનુ ં વચંારન ભાથે યાખ્યુ ં નથી. ઌભ છતા ં ગજુયાતની ફધી યાષ્ટ્રીમ કેલણીની તેભ જ 
યચનાત્ભક વસં્થાઓ વાથે ભાયે ઌલ ઘયફ ફધંામ છે કે ઌ ફધી વસં્થાઓ ભને ભાયી રાગે છે 
ને ઌ વસં્થાના વચંારકને હુ ંઌભન રાગુ ંછુ.ં 
  વભાજ વ્મશ્તતઓન ફન્દ્મ છે. વભાજ-સધુાયણાન ામ છે વ્મશ્તત-સધુાયણા. 
અણા વભાજભા ંવોથી જૂની ને કદી નાળ ન ાભે ઌલી વસં્થા છે કુટંુફ. ફાકના વદૌ -ગણુનુ ં
મનભાષણ કુટંુફભા ંથત ુ ંશમ છે, ઌટરે સ્લસ્થ વભાજજીલનની અધાયમળરા ફને છે. ભને અલા ંસ્લસ્થ 
કુટંુફ જલા ંફહુ ગભે છે. કુટંુફભા ંસ્લસ્થતા લધે ઌ ભાયા યવન મલમ છે. ઌટરે ફીજી કઇ ણ 
સધુાયણા કયતા ંભાનલજીલનની સધુાયણાભા ંભને યવ છે. પે્રભ ને જ્ઞાન અ સધુાયણાનુ ંયવામણ 
છે, ઌટરે સ્લાબામલક યીતે જ્મા ંજ્મા ંઅ યવામણ શંચાડી ળકામ ત્મા ંશંચાડવુ ંઌ ભારંુ જાતે 
સ્લીકાયેુ ંકાભ છે. જ્મા ંક્યામં ખટક ફરત શમ ત્મા ંઅ યવામણનુ ંમવંચન થતા ંઌ ફરત ફધં 
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થામ છે ને ફધા ંચિ વયતાથી પયલા રાગી જામ છે. અભ કુટંુફભા ં ભાણવ ભાણવ લચ્ચે 
ખાટા થમેરા વફંધંને ભીઠા કયલા ઌ ભાયા યવન મલમ ફન્દ્મ છે, ને ઌ યીતે નેક કુટંુફ 
વાથે ભાય ઘયફ ફધંામ છે. કુટંુફભા ંજવુ-ંઅલવુ ંને ભવુ-ંશવુ ંઌને ણ હુ ંભારંુ ઌક કાભ 
ભાનુ ંછુ.ં ફધા ંકશ ેછે કે દુમનમા ફહુ ફગડી ગઇ છે. ણ હુ ંકહુ ંછુ ંકે ઌલા ંકેટરામં કુટંુફ છે કે જે 
અ ફગડી ગમેરી દુમનમાને ભીઠી ભીઠી ફનાલી યહ્યા ંછે. 
  ભં બગલાન-બયવે ઘય છડયુ ં શત ુ.ં મલદ્યાીઠભા ંયહ્ય ત્મા ંસધુી કાભ કયીને ભરશને 
દંય ફૃમમા ભેલી રેત ઌભાથંી ભાય મનલાષશ ચારત. 
  હુ ંભાવયાભા ંઅવ્મ ત્માયે ભાય ઌક મભત્ર ણ ગાભડાભા ંઅલલા ભાગત શત, ણ 
ઌના મતા ગજુયી ગમા ઌટરે ઌ ન અલી ળક્ય. ઌણે ભને કહ્યુ,ં “હુ ંનથી અલી ળકત, ણ ત ુ ં
ગાભડાભા ંજામ છે ઌ ભને ગભે છે. હુ ંતને કઇ યીતે ભદદ કયી ળકંુ ?” ભં કહ્યુ,ં “ભરશને ાચં ફૃમમા 
ભકરલા ભાડંયા. ચાય ભરશના છી ભાવયા ગાભના રકઌ ભને છૂયુ,ં “તભાયા મનબાલ ભાટે ૈવા 
કણ ભકરે છે ?” ભં કહ્યુ,ં “ભાય ઌક મભત્ર ભકરે છે.” ઌભણે કહ્યુ,ં “શુ ંભે તભાયા મભત્ર નથી ?” 
ઌટરે ભં કહ્યુ,ં “અજથી હુ ંઌ મભત્રને ફૃમમા ભકરલાની ના રખી દઉં છુ.ં શલે તભે ભાયા મભત્ર !” 
  ણ ભાયા અ મભત્ર ૈવાલાા નશત. ઌટરે ભં ફળેય નાજ ભામ ઌલી ત્રણ 
ભાટરી ભાયા ઓયડાના ઌક ખણૂાભા ંમકૂી ને કહ્યુ ં કે, “અ શરેીભા ંફાજયી, ફીજીભા ંતલેુયની 
દા ને ત્રીજીભા ંચખા નાખી જજ. લધાયે રાલળ ત ાછુ ંરઇ જવુ ંડળે, ને નશં શમ ત 
હુ ંતભને કશલેડાલીળ નશં.” 
  રક રદલવભા ંચાય-ાચં લખત જઇ જતા કે કઇ ભાટરી ખારી ત નથી ડીને ! 
ણ કઇ રદલવ ભાટરી ખારી યશી શમ ને હુ ંભખૂ્મ યહ્ય શઉં ઌવુ ંફન્દ્યુ ંનથી. શા, ઌ લો 
દયમ્માન ભં ઘી-દૂધ કે ભવારા લગેયે ખાધુ ંજ ન શત ુ.ં ઌક રદલવ ભં ખીચડી કયી શતી. ઌક બાઇઌ 
ભને છૂયુ,ં “તભે ખીચડીભા ંભીઠું ના નાખ્યુ ં?” ત્માયે ભં કહ્યુ,ં “અણી ાવે જે છે તે ઌભા ંનાખ્યુ ં
છે.” ત્માયથી ઌ રક ચખા વાથે ભીઠાના ફે-ચાય ગાગંડા ણ રાલતા થમા. 
  ઌક લયવ ાક ઈય રશભ ડયુ.ં ઌ રદલવભા ં ગાભભા ં ઌલા ં કુટંુફ ણ ભાયા 
જલાભા ંઅવ્મા ંકે જ્મા ંખયાકને બાલે ફાક યડતા ંશતા.ં ઌ જઇને ભં મલચાય કત્મ કે અલા 
રક ાવેથી અ લે ભાયે કાઇં ન રેવુ.ં અજુફાજુના ંગાભભા ંભાયી વેલાની સલુાવ પેરાઇ શતી, 
ઌટરે ઌ ગાભના કેટરાક રક લાયનલાય ભને ભલા અલતા. ઌ કશતેા, “તભે અવુ ંકષ્ટ ળા 
ભાટે લેઠ છ ? ભે તભે કશ ઌટુ ંનાજ કે ૈવા ભકરી અીઌ.” ત્માયે હુ ંકશતે કે, “ભને 
જફૃય છે ઌટુ ંશંથી ભી યશ ેછે.” ણ અ લે ભં ઌ મભત્રને કહ્યુ,ં “અ લે હુ ંતભાયી ભદદ 
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રેલા ભાગુ ં છુ.ં દય ભરશને ાચં ફૃમમા અી ળકે ઌલા ં ફાય નાભ ભાયે જઇઌ.” ફાય જણે 
લાયાપયતી ભને ભામવક ાચં-ાચં ફૃમમા ભકલ્મા ને ભારંુ અખુ ંલષ નીકી ગયુ.ં ઌ લખતે હુ ં
દીલા ભાટે રદલેરનુ ંકરડયુ ંયાખત. બણલા અલનાયા છકયાઓ રદલેર રઇ અલતા. વાબનેુ ફદરે 
હુ ં રશંગયા ં લાયત. કડા ં ભાટે સતૂય જાતે કાતંી રેત. ફીજુ ં કઇ ખચષ શત ુ ં જ નશં. જેભને 
ટારન જલાફ જઇત શમ ઌભણે જલાફી કાડષ ભકરવુ ં ડત ુ.ં ાછથી થાભણાના 
અરદતબાઇઌ કહ્યુ,ં “તભાયે જલાફ ફધાને અલા, ઌભાથંી ઘણાને પે્રયણા ભતી શમ છે. 
ટારનુ ંખચષ હુ ંબગલીળ.” ત્માયથી ટારનુ ંખચષ ઌ બગલતા. 
  ણ થાભણાભા ંઅવ્મા છી ત ગાભે ભને તેના મલળા કુટંુફભા ંવભાલી રીધ છે. 
ઌકેક ઠલારડયુ ંઌભને ત્મા ંજમુ ંછુ.ં ભયચુ ંઓછુ ંલાયે ને ખાવ મભષ્ટાન્ન ન ફનાલે, ઌવુ ંકહુ ંછુ.ં 
ણ ઌભના ઘયે મભષ્ટાનન ફનાવ્યુ ંશમ ત પે્રભલૂષક ઌ બજન અયગુ ંછુ.ં કઇ ભશભેાન અલે છે 
ત ઌને ણ ભાયી વાથે જભલા રઇ જાઉં છુ.ં ફેતારીવ લયવથી અ મજના ચારે છે. થાભણાભા ં
અવ્મ છી શંના દયજી ભાયા ંકડા ંવીલી અે છે, ગાભના રક ભાયા જડા મવલડાલી અે 
છે. જેભ ટારનુ ંખચષ અતા, ઌભ ફશાયગાભ જલાનુ ંથામ ત્માયે ભને બાડુ ંણ અતા. શલે ત 
ઌવુ ં થઇ ગયુ ં છે કે ફેવતા લષને રદલવે ફધા ભને વાર મફુાયક કયલા અલે છે, ઌ લખતે 
કેટરાક કાઇંક કાઇંક અતા જામ છે. ઌભાથંી ભેન લયવે દશાડે 400 થી 500 ફૃમમા ભી યશ ે
છે. અ યકભભાથંી ભારંુ યચયૂણ ખચષ નીકે છે. હુ ંભાદં ડુ ંત દાતતય પી રેતા નથી. ઉરટંુ, ઌ 
ભને ઌભના ઘયે રઇ જામ છે, ખલડાલે છે ને દલા અે છે. અ ત ફધી વાશફેી થઇ ! 
  શલે હુ ંમવિેય લષન થલા અવ્મ છુ ંશલે શરેા ંજેટુ ંળયીયશ્રભનુ ંકે વપાઇનુ ંકાભ 
હુ ંનથી કયત, ણ ભાયા ંઅંગત ફધા ંકાભ---વપાઇ, ાણી, કડા ંલગેયે---જાતે કયી રઉં છુ.ં 
  સ્લાતતં્ર્મ-વેનાની તયીકે હુ ંાચં લાય જેરભા ંગમ છુ,ં ઌટરે કરેતટયે ેન્દ્ળન રેલા 
પૉભષ ભકરી અપ્યુ ંશત ુ.ં ભં ઌભને જણાવ્યુ ંકે, “હુ ંેન્દ્ળન રેલા ભાટે જેરભા ંનશત ગમ. તભે ત 
ભને અજે વબંાય છ, ણ અ થાભણા ગાભ અજ સધુી ભને ાે ે છે ને ભને મલશ્વાવ છે કે 
હુ ંજીલીળ ત્મા ંસધુી ઌ રક ભને ાળે-ળે. ઌ ેન્દ્ળન જ થયુ ંને ! અન અબાય.” 
 ઇશ્વયની ગમત નેયી છે. હુ ંનાન શત ત્માયથી ભને ઌલ વત્વગં ને ઌવુ ંલાચન ભળ્મા ંછે 
કે અ ભાનલજીલન કાઇંક વાયા ંકાભ કયી જલા ભાટે છે ઌલ વસં્કાય રદલવે રદલવે દઢ થત ગમ. 
કુટંુફભા ંભાયા ભટા બાઇઓઌ તેભ જ ભાતાઌ ઌ વસં્કાયને ણ અપ્યુ.ં 
 નાનણભા ં સ્લાભી મલલેકાનદેં અત્ભતત્ત્લને ઓખવુ ંને જનવેલા કયલી––અ ફે ભાગષ 
ચંધ્મા શતા. યલુાનીભા ં કાકાવાશફે કારેરકયે ગરુાભ બાયતને સ્લતતં્ર કયલાની ને બાયતના ં
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તટેૂરા ં ગાભડાનેં ફેઠા ં કયલાની પે્રયણા ને ભાગષદળષન અપ્મા.ં ગાધંીજીઌ ત ભને તાના ઌક 
દના સ્લમવેંલક તયીકે નાલી રીધ. ઌભણે ળફૃ કયેરી સ્લાતતં્ર્મની રડતભા ં 1930 થી હુ ં
ભાય મજત્કંભચતૌ પા અી ળક્ય. ગાધંીજીઌ ગાભડાભંા ં ફેવીને વેલા કયલાન અદેળ અપ્મ 
ત્માયથી, ઌટરે 1934થી, હુ ંભાવયા ગાભભા ંજઇને ફેઠ. 1937ભા ંઌભણે નઇ તારીભન મલચાય 
મકૂ્ય, ઌન પ્રમગ કયલા મનમભિે ભાયે થાભણાભા ંઅલીને ફેવલાનુ ં થયુ.ં ફનેં ગાભભા ંનેક 
કાભ થમા ંઌભા ંહુ ંક્યામં ક્યામં મનમભિ ફન્દ્મ, ઌભા ંહુ ંઇશ્વયની કૃા જઉં છુ.ં અ કાભ કયતા ં
ક્યામં ક્યામં ભાયી ભમાષદાઓ અડી અલી શળે, તેભ છતા ંફનેં ગાભના ંબાઇફશનેઌ ભાયા તયપ જે 
ઈદાયતા ને પે્રભબાલ દાખવ્મા ંછે તેને હુ ંકદી ભરૂી ળકીળ નશં. 
  લો સધુી વેલાના ંકામો કમાષ છી કેટરાક રકના ભનભા ંથામ છે કે અભા ંકાઇં 
લળ્યુ ંનશં. અ દુમનમાભા ંકઇને કળાની કદય નથી––અલ મનયાળાન બાલ જાગત શમ છે. ભને 
કદી અલી મનયાળા થતી નથી, કાયણ કે ફીજાની અળા યાખીને હુ ં કઇ કાભ ઈાડત નથી. 
વપતા-મનષ્પતા ઇશ્વયના શાથની લાત છે, ઌભ વભજીને હુ ં કાભ કરંુ છુ.ં ઌથી ભનભા ં ઌક 
પ્રકાયન વતં ને અનદં યશ ેછે. કેલ કાભ કયવુ,ં ઌ ભાય શતે ુનથી શત; ણ કાભ કયતા ં
કયતા ંભાય અત્ભમલકાવ થામ ઌ શતે ુશમ છે. 
  

 (3) 

મૂ વતા ંઉખડેરા ં/કભાફશને ટેર  

        કભી ઝેયનુ ંભાયણ 
  ચયતયના ંકુરીન ગણાતા ંાટીદાય કુટંુફભા ંના ઌકભા ંકભાફશનેન 1912ભા ંનરડમાદભા ં
જન્દ્ભ .ઌ કાે તુ્રી ભાટે મગ્મ લય ખલાની ઌલી મ ૂઝંલણ યશતેી કે ક્યાયેક નલી જન્દ્ભેરી 
તુ્રીને દૂધીતી કયાતી. તુ્રીઓ મલળે શીન બાલના. અલા લાતાલયણભા ં કભાફશનેના ં
ભાતામતાને ચાય તુ્રીઓ, ને ભાતા તૃ્ય ુ ામ્મા,ં ને ત્રણ નાની ફશનેની જલાફદાયી 
કભાફશને ઈય અલી. મતા ળકંયબાઇને ગાધંીજીની વેલાબાલનાનુ ં અકષણ થયુ ં શત ુ,ં ને 
ફીજુ ંરગ્ન ન કયતા ંતેઓ તુ્રીઓ વાથે વત્માગ્રશ અશ્રભભા ંજડામા. 
  ઢાયેક લષની ઉંભયે કભાફશનેનુ ંરગ્ન થયુ.ં ણ રગ્ન છી ઌક જ લષભા ંફે ઓયભાન 
ફાકતુ્રીઓને ઈછેયલાની જલાફદાયી વાથે તેઓ મલધલા થમા.ં કભાફશને રશંદુ વવંાયન અ 
બાય ઊંચકી ળક્યા ં ઌટુ ંજ નશં, ણ તક ભતા ંતાની ળશ્તતઓને વેલાકામષભા ંઅી ળક્યા.ં 
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અલા ંકભાફશનેભા ંભં ગાધંીજીઌ બાયતની સ્ત્રીને ―ફા‖ ભટાડી ―વફા‖ફનાલી તેનુ ંઈદાશયણ 
જયુ.ં     
   તભાફશનેનુ ં સુ્તક ―મૂ વતા ંઉખડેરા‖ં કઇ યવપ્ર્દ નલરકથા લાચંીઌ ઌલી 
અતયુતાથી હુ ંલાચંી ગમ. ગાધંીજીઌ કમલની વાદી ને વય વ્માખ્મા અી છે: “અણાભા ંજે 
વાયી બલનાઓ સતેૂરી શમ તેને જાગ્રત કયલાની ળશ્તત ધયાલે તે કમલ.” અ સુ્તકભા ંભને ઌલી 
કમલળશ્તતન નબુલ થમ છે.  

   સુ્તકભા ં કભાફશનેે તાના જંાફકામષના કેટરાક નબુલનુ ં લણષન કયુ ં છે. 
લાચંલા ગભે ઌલા ઌ નબુલ નશતા. દેળના મલબાજન લેાના ંજંાફના ંયભખાણભા ંસ્ત્રીઔય 
થમેરા ત્માચાય લાષચીન બાયતના ઇમતશાવનુ ંઌક ભશાળયભજનકપ્રકયણ છે. પ્રાચીનકાથી 
સ્ત્રીઓ પ્રત્મેના અણા બાલભા ંાળલવમૃિન પ્રફ અંળ યશરે છે. જંાફના ંયભખાણ દયમ્માન 
ઌ ાળલવમૃિઌ ઈત્કટ ફૃે પ્રગટ થઇ. ભફબત્વતાનુ ંનયક વજ્યુ ંશત ુ.ં તેનુ ંલણષન કે તેન મલચાય 
અજે ણ અણા ઉમભિતતં્રને અઘાત અી જડ ફનાલી દે ઌલી ઌ ાળલીરીરા શતી. જંાફભા ં
કાભ કયતા ંકભાફશનેે યભખાણની નયકરીરાની યૂી દુગંધ નબુલી શતી ને તે તેભને વહ્ય 
રાગી શતી. તેભણે જે કંઇ જયુ ંને વાબંળ્યુ ંતેણે તેભના હ્રદમભા ંરુુ પ્રત્મે મધક્કાયની રાગણી 
ઈત્ન્ન કયી. ણ વભમ જતા ં રુુ પ્રત્મે મધક્કાયની રાગણી ઓગી ગઇ ને યશી ઌભની 
યાક્ષવરીરાની બગ ફનેરી સ્ત્રીઓ પ્રત્મે કરુણા. રશન્દ્દુ-મશુ્સ્રભ-ળીખબેદના રેળભાત્ર સ્ળષ મલનાની 
કભાફશનેની ઌ કરુણા ઌક ત્મતં વલેંદનળીર હ્રદમન શદુ્ધ ભાનલબાલ છે, ને તે લાચકના 
હ્રદમને ણ મનભષ કયે છે. દેળના લાતાલયણને દૂમત કયી યશરેા કભી દ્વેના ઝેયથી ફચલા વલષ 
કઇ અ સુ્તક લાચેં. ઌભાથંી ઌ ઝેયનુ ંઈિભ ભાયણ ભી યશળેે.  

  વી.ના.ટેર 

                  મનલેદન  

  સ્લાતતં્ર્મની રડતના પ્રાયંબથી જ ભાયા મતાજી તથા ભે ફશને ઌભા ંવકંામેરા ંશતા,ં 
ને ગાધંીજીની છત્રછામાભા ંઘડાલાનુ ંભને વદ બાગ્મપ્રાપ્ત થયુ ંશત ુ ં. 1947ના ઑગ્સ્ટની 14ભી 
ઌ ભધયાતે યાષ્ટ્રધ્લજ રશયેાત જમ ત્માયે હ્રદમભા ં સ્લાતતં્ર્મપ્રાલ્લપ્તન ઈત્વાશ ઉબયામ ને 
જીલનન ઌક કય તફક્ક યૂ થમાને યાશત નબુલાઇ.    

   બાયતને અઝાદી ભી શતી ણ ઌ અઝાદીની વાથે બાયતના ઇમતશાવનુ ં ઌક 
કફૃણ પ્રકયણ રખાત ુ ંજત ુ ંશત ુ.ં  
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   જંાફભા ં 1947ના ભાચષથી જ તપાન ળફૃ થઇ ગમા.ં જંાફન ક્ય મલસ્તાય 
બાયતભા ંયશળેે ને ક્ય ારકસ્તાન ફનળે તેની ટક, લાસ્તમલક મલબાજનનુ ંભચત્ર સ્ષ્ટ થામ 
તે શરેાથંી જ, થલા રાગી શતી ને વાધન-વંન્ન રકઌ બામલના ં એંધાણ ાયખી તાના ં
કુટંુફ ને જગંભ મભરકતને વરાભત સ્થાને ખવેડલાની ળફૃઅત કયી દીધી શતી. ણ વાભાન્દ્મ 
પ્રજાજનને તાના ંઘયફાય, ઢયઢાખંય છડીને જીલ ફચાલલા બાગવુ ંડળે ઌન ખ્માર સદુ્ધા ંન 
શત. જ્માયે કભી અગ પાટી નીકી ત્માયે રઘભુતી કભના  વાભાન્દ્મ પ્રજાજન ઌના બગ 
ફન્દ્મા.  

   અ કભી તપાનભા ંભારમભરકત ઈયાતં સ્ત્રીઓની  ૂટં ણ ચારી. અની ળફૃઅત 
ક્યાયે, કેલી યીતે ને કઇ કભના રકઌ કયી, ઌ કશવે ુ ંમમુકેર છે. ભશાભાયીના જતંનુી જેભ અ 
ઝેયી શલાવભસ્ત જંાફ, મવંધાને વયશદના પ્રાતંભા ંપેરાઇ ગઇ. સ્ત્રીઓના ંશયણ થમા ંતેટરાથી 
જ લાત ટકી ન શતી; ળબ્દભા ંઅરેખી ન ળકામ ઌલા ત્માચાય ઌભના ય ગજુમાષ શતા. દેળ 
સ્લતતં્ર થમ ત્માયે હ્ર્તા સ્ત્રીઓની નુ:પ્રાલ્લપ્તનુ ં બગીયથ કાભ વાભે અલીને ઉભુ ં યહ્યુ.ં અ 
કાભગીયીન કેટરક રશસ્વ વબંાલાનુ ંકતષવ્મ ભાયે બાગે ણ અવ્યુ.ં  

   જંાફની અકાભગીયીઌ ભને નબુલનુ ંઌક ભટંુ બાથુ ંાવ્યુ.ં 1952ની અખયે 
હુ ંરદલ્શીથી મુફંઇ અલી ત્માયે અ  

નબુલ મલળે મભત્ર વાથે વશજ યીતે લાત થતા,ં મભત્ર ઌ નબુલને ળબ્દ ફદ્ધ કયલા કશ,ે ણ 
ભને ઌ ભાટે રુભચ થામ નશં. ફનેરા ફનાલની માદ અલે ને ઈમકેયાઇ જલામ, ભન ય 
ઈદાવીનતા છલાઇ જામ.જંાફની સ્ત્રીઓને જે માતનાઓ લેઠલી ડી શતી, તેનાથી ઉબી થમેરી 
રુુજાત વાભેની ણગભાની રાગણી ણ શજુ તાજી શતી. વાભાન્દ્મ વજંગભા ં વભ્મતાના 
અંચા શઠે ઢંકામેરી યશતેીાળલતા જંાફની મલમળષ્ટ રયશ્સ્થમતભા ંલયલા ફૃે પ્રગટ થઇ શતી. 
ઌલી નયી ાળલતાની લાતને કાગ ય મકૂલાથી ળ રાબ? અલ પ્રશ્ન ભનભા ંઘામા કયત.  

   છી ત વિલીવ લષના લશાણા ં લીત્મા,ં અલેગ કંઇક કમાષ ને ભન શકીકતને 
સ્લસ્થ દૃષ્ષ્ટઌ જત ુ ંથયુ.ં ભનના ખણૂાભા ંદટામેરા જંાફના નબુલ વાટી ય અલલા રાગ્મા. 
નયી ાળલતાના લાતાલયણભા ંકઇ કઇ પ્રવગેં જલા ભેરી ભાનલતા ન ડરકમા ંકયલા રાગી. 
નબુલને ળબ્દફદ્ધ કયલાન ઌક પ્રમત્ન કયી જલાની રશંભત અલી.  

              કભાફશને  ટેર  

========================================= 
     ખભીય ને ખાભી 
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   ારકસ્તાનભાથંી ભારમભરકત છડીને જીલ ફચાલલા બાયત અલતા ં મનલાષમવતના ં
ભટા ંભટા ંટા ંઌકાદ મવુરભાન સ્ત્રીને યસ્તે ચારતી જુઌ, ત તેને ઘેયી લી મનલાષમવત તયીકે 
તેને બાયત રઇ અલે, બાયત શંચે ત્માયે ―ફભમાના ફે બાગ‖ઌ ન્દ્મામે જે લધાયે ળશ્તતળાી તે 
અલી સ્ત્રીને છેલટે આંચકી રે.  

  લૂષ જંાફભાનંા રશંદુ ને ળીખના ઘયભા ં યશરેી મશુ્સ્રભ સ્ત્રીઓને નુ: પ્રાપ્ત કયી 
મતૃવયની લચગાની છાલણીભા ં રઇ અલલાભા ં અલે, ત્માયે તેભની ાછ તેભની તાવ 
કયતા શયણ કયનાયાઓ ભાયા કામાષરમભા ંઅલી શંચે. ઊંચા ઊંચા રાફંી દાઢીલાા અઠ-
દવ રુુનુ ં ઈમકેયામેુ ં ટફંૄ ધવી અલે, બાયત વયકાયને ગા દેલા રાગે ને કશ:ે 
“ારકસ્તાનભાથંી ત ફયફાદ થઇને અવ્મા, ને જાણે ફાકી શત ુ ંતેભ શલે તભે ભારંુ ઘય બાગંલા 
તૈમાય થમા ંછ ! ભાયી ઓયતને રીવ ઈાડી રાલે છે ને શલે તેનુ ંભં સદુ્ધા ંજલાની યજા 
અતા નથી.”  

   છી ત અ ડછદં રુુ ભટે ભટેથી યડલાનુ ંળફૃ કયે. હુ ં તેભને વભજાવુ:ં “અ 
સ્ત્રી મવુરભાન છે ઌ લાત ત વાચીને ! ઌ તભાયી ાવે કેલી યીતે અલી? ”  

   ભાયા અ વલારન જલાફ દયેકની તયપથી ઌકવયખ જ ભત: “શા, ઌ શરેા ં
મવુરભાન શતી, ણ ઌને મતૃ છાટંીને રશંદુ ફનાવ્મા છી તેની વાથે યીતવયની ળાદી કયી છે. ” 

   ભે  ર છડલા કશતેા: “અ સ્ત્રીને ાછી વંલાનુ ં કાભ ભાયા મધકાયની 
ફશાય છે. ” 

   ભટા બાગના રક ભાયી અ લાતન ખફૂ વશજતથી જલાફ અતા: “ફીફીજી, 
અ શભક મશ ઔયત લાવ દે નશં વકતે શં, રેરકન શભને સનુા શૈ રક ારકસ્તાન વે ફશત શી 
રશન્દ્દુ જસ્ત્રમા ંઅકે ાવ અતી શૈ... મશ સ્ત્રી શભક લાવ ન દે વક ત ારકસ્તાનવે અઇ હુઇ 
કઇ ઌક સ્ત્રી દે દ !”  
   વાભાન્દ્મ પ્રજાજન ૈકી ભટા બાગે કા ંત રમકયભા ં શમ કે કાયીગય મા ખેડતૂનુ ં
જીલન જીલતા શમ, કઇ ણ ગાભ ઌવુ ંજલા ભતુ ંનશં, જેના કુટંુફની ઌકાદ વ્મશ્તત રમકયભા ં
ન શમ . લગય તારીભે નાના ંમતં્રના ઈત્ાદનથી ભાડંીને ભટા રુ ઉબા કયલાની તે શાભ બીડે, 
ગરુુદાવયુ જજલ્રાનુ ંફટારા ગાભ અનુ ંઅદળષ ઈદાશયણ છે.ઌકેઌક ઘય જુઓ ત અગ કઇ 
કાયખાનુ ં શમ, ને છલાડે યશઠેાણ. કાયખાનાભા ં જાતજાતની ચીજલસ્ત ુ ફનતી શમ, મતં્રના ં
વભાયકાભ થતા ંશમ. ભકાનન યશનેાય તે જ કાયખાનાન ભાભરક ને ભજૂય. મલબજન ગાઈના 
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રદલવભા ં ચાયેકય દાલાન વગત શત ત્માયે ણ તે સ્લસ્થણે તાન જીલન વ્મલશાય 
ચરાલત. 
   તાના ંસ્લજનને ાછ છડીને, વંકડ ભાઇર ગે ચારીને જાણી બભ તયપ 
બાયતના ન્દ્મ પ્રદેળના રકને જલાનુ ંફન્દ્યુ ંશત, ત તે બમ ને દુ:ખથી બાગંી ડત. જંાફની 
ખભીયલતંી પ્રજાઌ ટક્કય ઝીરી જાણી. જન્દ્ભથી જ  વાયી શ્સ્થમતભા ંઉછયેરા રકઌ ગબય થલા 
કાી ભજૂયી કયી, ણ બીખ ન ભાગી. શાથલગુ ંજે કાઇં કાભ ભળ્યુ ંતે કયલાભા ંતેભને નાનભ રાગી 
નશં . યંકડી ચરાલલાની કે પેયી કયલાની ળફૃઅત કયી, છેલટે તે ન્દ્મ કાભભા ંજાભી ગમા, ને 
ભશાન ઝઝંાલાત છી જીલન થાે ડે તેભ થાે ડી ગમા.  
   જંાફભા ંરશંવાન ભશાકાડં યચામ તે ભાટે જંાફના રકન ઝનનૂી સ્લબાલ કદાચ 
કાયણભતૂ શળે. રડામક પ્રજા શઇ રાફં મલચાય ન કયતા ં ઌકદભ કદૂી ડલા તે ટેલામેરી; 
ઈમકેયામ ઌટરે બાન ભરૂી જામ ને કઇ જયા બડકાલે કે તયત જ વગી ઉઠે. જંાફના અ 
કયા વજંગભા ંભં જંાફીઓને નજીકથી જમા છે, જાણ્મા છે, તેભની ફશાદુયની ભાયા ય ઊંડી 
છા ડી છે. ઘયફાય, ભારમભરકત ને તાના ંઅભજનને ણ ાછ મકૂીને અલેરા રાખ 
જંાફીઓ ઌકાદ દામકાભા ં ઠીક ઠીક ગઠલાઇ ગમા છે.યંત ુસ્ત્રીઓ પ્રત્મેના ં તેભના ંલતષન ને 
દૃષ્ષ્ટને વભજલાભા ંહુ ંતદ્દન મનષ્ફ્ળ યશલેા ાભી છુ.ં તેભને ભન સ્ત્રી અનદંપ્રભદનુ ંઌક વાધન કે  
ભાત્ર યભકડુ ં જ છે, જેને પંકી દઇ ફીજુ ં નવુ ં રેતા ં તે જયામ ખચકાટ નબુલતા નથી. જકે 
લિેઓછે અંળે રુુભાત્રની નજયે સ્ત્રી અનદંપ્રભદનુ ં જ વાધન છે, ઌ લાતભા ં તથ્મ છે; છતા ં
જંાફભા ં ભં જે જયુ ંને વાબંળ્યુ ંઌ  પ્રકાયની ભાન્દ્મતા કયતા ંવશસ્ત્રગણુ ંખયાફ શત ુ.ં સ્ત્રીઓ 
પ્રત્મેની અ પ્રકાયની દૃષ્ષ્ટ જંફના કેલ મવુરભાનભા ંજ શતી ઌભ ન શત ુ;ં જંાફના રશંદુઓ અ 
લાતભા ંમવુરભાનથી ાછા ડયા ન શતા.  
   મતૃવયભા ંઅલીને રશંદુઓના ંઘયભાથંી મશુ્સ્રભ સ્ત્રીઓને ાછી ભેલલાના કાભભા ં
ભાયે વાયી ઌલી ગા વાભં્લાન નબુલ થલા રાગ્મ. ારકસ્તાનભાથંી રશંદુ હ્રતા સ્ત્રીઓને 
ાછી ભેલલાના ભાયા કાભને ઌક ઈભદા કામષ તયીકે ભફયદાલનયાઓ, લૂષ જંાફના રશંદુઓના 
ઘયભાથંી મશુ્સ્રભ સ્ત્રીઓને ભેલલાના કાભને ―ઘય ઈજાડલાના કાભ‖તયીકે ગણલા રાગ્મા.  
   મશુ્સ્રભ સ્ત્રીઓને ાછી સુયત નશં કયલાના કામષભા ં ખદુ રશંદુ સ્ત્રીઓ તે ટેક 
અતી. ઘયના રુુની ભા, ફશને ને બાબી જેલી સ્ત્રીઓ ણ તાના ઘયભા ંરલલાભા ંઅલેરી 
સ્ત્રી મવુરભાન નથી ઌ પ્રભાણ કયલા ગામના કે ળીખગરુુઓના વગન ખાતા ં ચકામ નશં. 
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મશુ્સ્રભ હ્રતા સ્ત્રીઓના ંઅંગ ય રશંદુ મા ળીખ ધભષસચૂક ભતં્રના ંછૂદંણા ંાડી રેલાભા ંઅલતા.ં 
જાશયે કામષકય ઌ સ્ત્રી રશંદુ છે ઌલા ંજૂઠા ંપ્રભાણત્ર અતા ંચકામ નશં .  
                રતીપ 

   મભમાલરી જજલ્ર, વયશદ ય અલેર ારકસ્તાની જંાફન છેલ્ર જજલ્ર શત. 
અ જજલ્રાભા ંસ્ત્રીઓની નુ:પ્રલ્લપ્તના કાભનુ ંતતં્ર ગઠલવુ ંપ્રભાણભા ંમમુકેર શત ુ.ં મદુૃરફશનેે સચૂના 
અી કે ભાયે મભમાલરી જવુ ં ને કાભના ં ફાફતભા ં સ્થામનક મધકાયીઓ વાથે ચચાષ કયલી. 
રમકયના વ્ાલા વાથે હુ ંમભમાલરી જલા નીકી. મભમાલરીથી ાછા ંપયતા ંવયગદાની છાલણીભા ં
યકાઇ.  
   ફીજા રદલવે ારકસ્તાનની રીવ ત્રણ-ચાય લષના ઌક છકયાને રઇને છાલણીભા ં
અલી. છકય અવ્મ ત્માયે તે શફેતાઇ ગમેર શત ને યડી યડીને તેન લાજ ફેવી ગમ શત. 
આંખ સજૂી ગઇ શતી. તેની વાભે યભકડા ંમકૂ્યા,ં મયભંટ ી, તેભ છતા ંકેભે કયુ ંતેનુ ંયડલાનુ ં
ફધં થયુ ંજ નશં. પ્રત્મેક પ્રશ્નના જલાફભા ંતે કેલ ડકંુ શરાલે. ભે નક્કી કયુ ંકે અ ફાકને ભયે 
રાશયની છાલણીભા ંરઇ જલ, ત્મા ંનાના ંફાક શલાથી તે તેભની વાથે વશરેાઇથી બી જઇ 
યભત થઇ જળે. થડા કરાક છી ફાકને વાથે રઇ હુ ંરાશય જલા નીકી. ભટયભા ં ફેવતા ં
ક્ષણેક તે અનદંભા ંઅવ્મ, ણ ાછ તેની વર શ્સ્થમતભા ંઅલી ગમ. અઠ કરાકના ભટયના 
પ્રલાવ દયમભમાન તે યડત યહ્ય, ને યડતા ંથાકત ત્માયે થડ વભમ ઊંઘી રેત તે જાગતા ંપયી 
ાછ યડલા રાગત.  
   છાલણીભા ંઅવ્મા છી વચંાભરકા ફશનેને અ ફાકનુ ં ધ્માન  યાખલાની સચૂના 
અી,હુ ંભાયા કાભભા ંડી ને ફાક ભરુાઇ ગમ. ત્રણેક રદલવ છી વચંાભરકા ફશનેે ભને કહ્યુ,ં 
“અ છકય ખયેખય મવુરભાન રાગે છે. તે તાનુ ં નાભ રતીપ કશ ે છે, ણ ભાફાના ં નાભ 
જાણત નથે. ફીજંા ફાકની વાથે તે યભે છે ખય, યંત ુ ફીજી યીતયવભભા ં રશંદુ ફાકના 
અચાયમલચાયના ંકઇ ભચહ્ન નજયે ડતા ંનથી.” ભં કહ્યુ,ં “ારકસ્તાનની રીવ તેને રઇ અલી છે, 
ઌટરે અ પ્રકાયની કઇ ભરૂ થલાની વબંાલના નથી. અભ છતા ંતેને જરધંય ભકરલાની અણે 
ઈતાલ કયીશુ ંનશં.” 

   થડા વભમભા ંજ તેના ંદાદા-દાદી અલી શંચ્મા.ં દાદીને જતા ંજ રતીપ તેભના 
ગે લગી ડય. ત્રણેમની આંખભાથંી આંસ ુ ડલા રાગ્મા.ં દાદાઌ કહ્યુ,ં “રતીપ ભાયી 
દીકયીન દીકય થામ. તેને વાલ નાન મકૂીને તેની ભા ભયી ગઇ ત્માયથી તે ભાયી ાવે યશ ેછે. 
ઌન ફા ક્યા ંશળે, ઌની કઇને ખફય નથી. ભા ભયી ગમા છી ફા કદીમે ઌની બા કાઢલા 
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અવ્મ નથી. વતંાનભા ંભાયે ભાત્ર અ દીકયેલે જ શતી, ને તેના દીકયાને ઈછેયતા ંભે ભાયા 
રદલવ વાય કયીઌ છીઌ. ” 

   દાદાની અ લાત ભને વાચી રાગી, ણ ઌક વ્ખત છકય ભાયી છાલણીભા ં
અવ્મ શઇ ારકસ્તાનને રીવની ભજૂંયી મલના ભે તેને ાછ વંી ળકીઌ નશં. રયશ્સ્થમત 
વભજાલતા ંભં ખ્યુકેં, “ ત્માયે ત ભે રતીપને અી ળકીઌ તેભ નથી. તેન કેવ રટ્રબ્યનુરવભક્ષ 
યજૂ કયલ પ્ડળ. તે વભમે અ અંગેની વઘી શકીકત તભે યજૂ કયજ ને અ છકય તભાય જ છે 
ઌભ રટ્રબ્યનુરને રાગળે ત તે તભને જફૃય ાછ ભળે.” 

   છકયાની દાદીને છાલણીભા ંયશલેા દેલાની તેભની મલનતંીન સ્લીકાય કયલ મનમભ મલરુદ્ધ 
શઇ ભાયે તેન ઇનકાય કયલ ડય.  
   રટ્રબ્યનુરની વબા ભે ત્મા ંસધુી રાશયભા ંજ ક્યાકં તે યહ્યા ં ને દયયજ રતીપને 
ભલા અલતા ંયહ્યા.ં  
   રટ્રબ્યનુર વભક્ષ રતીપન કેવ નીકળ્મ ત્માયે દાદા-દાદી શાજય શતા.ં તેભણે જે 
લાત કશી તે ફનેં દેળના રીવ ધીકાયીઓને ગે ન ઉતયી. વયગદાની ભરવ તાની ભેે 
અ છકયાને રઇ અલી શતી. રીવ ઌલી કઇ ભરૂ ન કયે ઌભ ફનેં વભ્મનુ ં ભાનવુ ં શત ુ.ં 
વયગદની રીવને શલે છીની ફેઠકભા ંફરલલાનુ ંઠયાલી રટ્રબ્યનુરે અ કેવ ભકપૂ યાખ્મ. 
   ફીજી ફેઠકભા ંવયગદાના રીવ મધકાયીઓ શાજય શતા. તેભણે જે શકીકત યજૂ 
કયી, તેથી ભે વો તાજુફ થઇ ગમા. રતીપના ંદાદા-દાદીને જુફાની ભાટે ફરાલલાભા ંઅવ્મા,ં 
રટ્રબ્યનુરની તાવભા ંતે ટકી ળક્યા નશં, ને અખયે તેનણે વાચી શકીકત કશલેી ડી. તે મજુ્ફ 
ડવાને વતંાનભા ંભાત્ર ઌક દીકયી જ શતી. રગ્ન થમે લો લીતી ગમા ંછતા ંતેને ફાક થયુ ંન 
શત ુ,ં ાડળભા ં જ યશતેા કાયીગય લગષના  ઌક રશન્દ્દુ કુટુમ્ફ ને ત્રણ ફાક શતા ંઅભા ં ત્રીજા 
ફાકને નાનણથી જ અ ડ્વાની દીકયી તની ાવે યાખતી શતી ને તેના ય ડંના વતંાન 
જેટર તે પ્માય કયતી. રતીપ તદુંયસ્ત ને ફૃા શત. ભાડં તેણે ફે લષ લટાવ્મા ંશળે, ત્મ ંતેના 
મતા ગજુયી ગમા. ત્રણ ફાકને ઈછેયલાની જલાફદાયી મલધલા ભાતા ય અલી ડી. નાન 
રતીપ લધ ુને લધ ુતેની ારક ભાતા ાવે યશલેા રાગ્મ, ને તેના ઈછેયની વઘી જ્લાફદાયી 
ારક ભા દા કયલા રાગી.  
   જંાફભા ંકભી યભખાણ ળફૃ થતા ંરઘભુતી કભના ંરક વરાભતી ભાટે અભ તેભ 
બાગલા રાગ્મા.ં રતીપની ભા ણ ફીજા ડળીઓની વાથે રશંદુ છાલણીભા ંશંચી જલા ેયલી 
કયલા રાગી.જતા ંગાઈ તેણે ડળી મશુ્સ્રભ કુટંુફને કહ્યુ,ં “ભને રાગે છે કે રતીપને તભાયી ાવે 
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જ મકૂી જાઉં. તભે જ તેને ઈછેમો છે, તભાયી વાથે તે બી ગમ છે. નાના ંફાકને રઇને હુ ંક્યા ં
જઇળ ને ભાયી કેલી દળા થળે તેની કંઇ જ વભજ ડતી નથી. કઇ ઠેકાણે ઠયીઠાભ થલા જેવુ ં
રાગળે ઌટરે રતીપને રેલા અલીળ, ને ન અવુ ંત તેને તભાય જ દીકય વભજી તભે ઈછેયળ 
તેન ભને યૂ મલશ્વાવ છે.”  
   ઌક-ફે રદલવભા ંતે ત્માથંી ચારી ગઇ. તેનુ ંશુ ંથયુ ંશળે તે મલવેના કઇ જ ખફય 
ભલાની ળક્યતા ન શતી. રતીપને ભાની ખટ રાગી નશં ને સખેુથી તે ભટ થલા રાગ્મ. 
નાનણથી તે તેની ારક ભાને જ વાચી ભા વભજત શત. છ-ઌક ભાવ છી ારક ભાતા તેને 
રઇને તાના ંભાફાને ભલા ગઇ. ત્મા ંઌને ન્દ્યભુમનમા થમ ને તેભા ંજ ભયણ ાભી. ભયતી 
લખતે તેણે રતીપની વંણી તાના ં ભાફાને કયી ને કહ્યુ ં , “રતીપ ભાય દીકય છે ઌભ 
ગણીને ભારંુ જે કાઇં શમ તે ત્થા તભાયી મભરકત ણ તેને અજ. અ ભાયી છેલ્રી ઇચ્છા છ.”  
   દીકયીના ભયણ વભમની ઇચ્છા મજુફ રતીપને દાદા-દાદી પ્માયથી ઈછેયલા રાગ્મા ં
ને ફાક યન પે્રભ ઈિયિય ગાઢ થલા રાગ્મ.દાદા-દાદી રતીપભા ંઓતપ્રત ફન્દ્મા ંને 
તાની વગી દીકયીનુ ં દુ:ખ મલવાયે ાડલા રાગ્મા.ં ડવાની ાવે ઘય ને જભીન શતા,ં જાતે 
ભશનેત કયી ખેતીની ઈત્ન્નભાથંી વયી યીતે ગજુાય કયતા શતા. ણ તેભના બાઇ ને બાઇના 
દીકયાઓને રતીપ આંખના કણાની જેભ ખ ૂચંલા રાગ્મ. તાને ભલાની મભરકતન રતીપ 
લાયવદાય થઇ ફેવળે તેની ળક્યતાન તેભને અંદાજ અલી ગમેર, ણ અભા ંતે ના ઇરાજ શતા. 
તપાનભા ં શયણ કયામેરા ં સ્ત્રી-ફાકને ાછા ં ભેલલાનુ ં થતા ં રતીપને વદાને ભાટે દૂય 
કયલની તક તેભને ભી ગઇ. નજીકના રીવ સ્થાને જઇ, રતીપ રશંદુ ફાક છે ઌની ખફય 
અી ને કાપયના ફચ્ચાને લશરેી તકે બાયત ભકરી અલાની ગઠલણ કયલાનુ ં રીવના 
ગે ઈતાયલા જે કાઇં કયવુ ંડે તે ઌભણે કયુ ંશળે. અભ, રીવ અ ફાકને ઈાડીને ભાયી 
છાલણીભા ંમકૂી ગઇ શતી.  
   રટ્રબ્યનુર ભાટે અ રકસ્વ દીલા જેલ સ્ષ્ટ શત. રતીપ રશંદુ શત, ઌટરે તેને 
બાયત ભકરલ જઇઌ. ઌની ઈપ્ર લધ ુકઇ મલચાય કયલાની અલમમકતા શતી જ નશં. રતીપના ં
કશલેાતા ંદાદા-દાદી ની કાકદૂી બયી આંખ ભાયી વાભે ભડંામેરી શતી. રતીપ દાદીના ખાભા ં
તેના ગે શાથ લંટાીને ફેઠ શત. ભને થયુ ં કે અ હૂપં ને વરાભતીથી તેને લભંચત કયલાન 
ભને ળ શક છે? ઌની ભા જીલતી છે કે નશં, ને જીલતી શમ ત તે ક્યા ંછે, ઌની કઇને ખફય 
ન શતી. તેનુ ંરંુૂ નાભ સદુ્ધા ંકઇ જાણતુ ંન શત ુ.ં તેને ક્યાથંી ળધલી? ને તે ભે જ નશં, ત અ 
ફાકની ળી દળા થામ? પ્માય મલનાના છાલણીના ઈછેયભા ં તેનુ ં કેવુ ં ઘડતય થળે, ઌની 
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કલ્નાભાત્રથી ભાયી આંખ બીની થઇ. રટ્રબ્યનુરને અ રકસ્વાન મનણષમ ફીજા રદલવ ય મરુતલી 
યાખલાની ભં મલનતંી કયી.  
   ભાયા ભનભા ં બાયે ધભવાણ ભચી યહ્યુ ં શત ુ.ં ઌક કુભા ફાકને તેની ભાતાઌ 
વભજીને ને યૂા બાનલૂષક અ કુટંુફને વંપ્મ છે. નથી કઇઌ તેને ખ ૂચંલી રીધ કે નથી તેનુ ં
શયણ કયાયુ.ં મગ્મ કુટંુફને સુયત કયામેરી અ થાણને ખ ૂચંલી રેલાન ભને કે કઇને ણ 
શક નથી. બાગરાના ંઅલા ંબમકંય રયણાભ અલળે, તેની કઇને કલ્ના નશં શમ. રતીપ જેલા 
રકસ્વા ઉબા થતા ત્માયે મનમભથી ફધંામેરા શથગને ઝાટક ભાયી છૂટા કયી દઇ, શંથી બાગી 
છૂટલાની ઇચ્છા ભને થઇ અલતી. 
   રટ્રબ્યનુરની ફેઠક યૂી થઇ ને હુ ં મતં્રલતૌ  ઉઠીને ભાયા મનલાવસ્થાનભા ં જઇ 
ખાટરા ય ડી. ભખૂ ભયી ગઇ શતી ને ઊંઘ ત ક્યાથંી અલે ! ભનભા ં મલચાયનુ ંતમુરુ યદુ્ધ 
જામ્યુ ંશત ુ.ં સ્ત્રી અલી મન:વશામ દળાભા ંકેભ યશલેા ાભી? તાની યક્ષા ભાટે ભાત્ર રુુ ય તેને 
ક્યા ંસધુી અધાય યાખલ ડળે? ળાયીરયક ળશ્તત અગ ભનફની કાઇં જ રકંભત નશં? 

   ક્યાયે મનરા અલી તેની ખફય ડી નશં, ણ જાગતાનંી વાથે જ રતીપની મમૂતિ 
ભાયી વભક્ષ ખડી થઇ ને તેનુ ંશુ ં કયવુ ં તે મલચાય ાછ જાગ્મ. અ ફાકને કેભ ફચાલલ? 
ઇશ્વયની ઈય ડગ શ્રદ્ધા શત, ત ભાયા ભાટે મનણષમ કયલાનુ ંવશે ુ ંફનત. કભષ મગભા ંઉછયેરી 
ભફચાયી ભાયા જેલી ભાટે ―જેલી ઇશ્વયેચ્છા‖કયીને ભનને લાલાન યસ્ત ણ ફધં શત !  
   જેભ તેભ ભનને તૈમાય કયી રટ્રબ્યનુરની ફેઠકભા ંશંચી ત્માયે ભનભા ં ફે મલકલ્ 
અકાય રઇ યહ્યા શતા: ઌક રતીપની ભાની બાયતની મનલાષમવત છાલણીઓભા ંતાવ થામ ત્મા ં
સધુી રાશયની છાલણીભા ંતેને યાખલ  ને ફીજ, ઌની લાસ્તમલક ભાન િ રાગે ત્મા ંસધુીના 
વભમ ભાટે વયગદાની રીવ ભાયપત તેને તેના ંારક દાદા-દાદીને વંલ. રટ્રબ્યનુરની ફેઠક 
ળફૃ થામ તે ગાઈ બાયતના પ્રમતમનમધને ઌક ફાજુઌ ફરાલીને ભં તેભની વભક્ષ શરેા 
મલકલ્ન પ્રસ્તલ મકૂ્ય. તેભને તે જયામ ફૃચ્મ નશં. તેભની દરીર શતી: “અભ કયલા જતા ંખટ 
ધાય ડળે. રતીપ રશંદુ જ છે. ભાન િ ભે કે નશં તેણે ત બાયત જ જલાનુ ંછે. બાયતભા ંતેના 
જેલા શજાય ફાક ઉછયે છે. તેભા ંઌકન લધાય થળે. ઌને રાશય યાખલા ાછન તભાય 
ઈદે્દળ ભને વભજાત નથી. ” 

   ભં કહ્યુ ં કે, “ઌક લખત તેને જરધંય ભકરી અીશુ ંત તે ફીજા નેક છકયાઓ 
બેગ ઉછયળે ઌ લાત ખયી, યંત ુતભારંુ તતં્ર ઌની ભાની તાવ કયલાભ ં મળમથર ફનળે. શં 
શળે ત તાવ કયલાની ચાનક યશળેે. અ ભાટે વભ્મ ભાડં ભાડં કબરૂ થમા. ણ ભજાકભા ંતેભણે 
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ભને ચેતાલણી અતા ં કહ્યુ ં : “શલે છી રટ્રબ્યનૂરની ફેઠકભા ં અલલા ગાઈ તભાયા હૃદમને 
તાા-કૂંચીભા ંયૂીને અલળ, ઌટરી ભાયી તભને મલનતંી છે !” 
  અ છી ફેઠક ળફૃ થતા ંરતીપ ભાટેની મલમધવયની દયખાસ્ત ભં મકૂી ને રટ્રબ્યનૂરે 
તેને ભજૂંયી યાખી. રતીપના ં દાદા-દાદીને વભજાલી વયગદા યલાના કયલાનુ ં કાભ છાલણીની 
વચંાભરકાને વંી ફીજા કેવભા ંભં ભારંુ ભચિ યવ્યુ.ં દાદા-દાદીને કશલેાભા ંઅવ્યુ ં કે, કેવની ફે 
ભાવની મદુત ડી શઇ, પયી ાછ તે નીકે ને ભાયા તયપથી ખફય ભે ત્માયે અલજ. ઌ 
ભફચાયા ંઅિંદ કયતા ંાછા ંગમા.ં 
  રતીપ શલે ત ભાયાથી ટેલાઇ ગમ શત. છાલણીભા ંસ્ત્રી-ફાક અલે ને જામ, 
લી ાછા ંફીજંા અલે, ઌ વોની વાથે તે બી જલા રાગ્મ. કઇને ણ લશાર રાગે તેલ તે 
શવમખુ ને યભમતમા છકય શત. યજ વલાયે ઉઠીને ભાયી ફૃભભા ંચક્કય રગાલી જામ. શલે ત 
તે ―વરાભ‖ને ફદરે ―નભસ્કાય‖ કયત થમ શત. છાલણીભા ંતે ―ફશનજીકા રડકા‖ તયીકે ઓખલા 
રાગ્મ. ફને તેટરી તેનાથી રગ યશલેાન હુ ંપ્રમત્ન કયતી, કાયણ કે ભને ફયાફય ખફય શતી કે 
ઌક રદલવે તેને મનજીલ લસ્તનુી ભાપક ગભે ત્મા ંપંકલાન શત. 
  મનમત વભમે રટ્રબ્યનૂરની ફેઠક પયી ાછી ભી. રતીપની ભાન િ ત ભળ્મ ન 
શત. અગરી યાતે મલચાયભા ંભને ઊંઘ અલી ન શતી. ઌના કેવન ઌકભાત્ર ઈકેર તેને જરધંય 
છાલણીભા ંભકરી અલાભા ંયહ્ય શત, ઌ હુ ંફયાફય વભજતી શલા છતા ંતે પ્રભાણે કયલાનુ ંભન 
ના ાડત ુ ંશત ુ.ં તેનુ ંરશત ળાભા ંયશે ુ ંછે તે કેભ નક્કી કયી ળકામ ? તેના ંારક દાદા-દાદીની ાવે 
ભકરલ મનમભાનવુાય ન શત ુ.ં ધાય કે તેને દાદા-દાદી ાવે ભકરલાભા ંઅલે; યંત ુફે-ાચં લે 
તેભની શમાતી ન શમ ત્માયે રતીપનુ ંશુ ં થામ ? ડવા-ડવીના ંવગાઓં તેને તેભની મભરકતન 
ભાભરક થલા ન દે. તેનુ ં દૂયનુ ંણ કઇ વફંધંી ારકસ્તાનભા ંન શત ુ.ં નઃુપ્રાલ્લપ્તનુ ંતતં્ર વકેંરાઇ 
જામ ત્માયે છી બાયતની વયશદ ણ તેના ભાટે ફધં થઇ જામ. 
  વલાયે અમા ચા રઇને અલી. ભાયા ભં વાભે જઇને તે ફરી : “યાતક વઇ નશં 
શૈ ? ક્યં યેળાન શતી શ ? રતીપક ગદ રે ર ! વફ યેળાની શટ જામેગી.” ભં નકાભી લાત 
ન કયલાની તેને સચૂના અી. કઇ ફાકને ઈછેયલાની ભાયાભા ંધીયજ નથી. અભ છતા ંભજાકભા ં
અમાઌ કયેરી અ લાતે ઌક નલી રદળાના ંદ્વાય ખલ્મા.ં  
  જંાફીઓભા ંફાકને દિક રેલાની ઌક પ્રકાયની ઘેરછા શમ છે. ડંના ફે-ચાય 
ફાક શમ તણ કઇ સુદંય ને તદુંયસ્ત ફાક ભી ળકે તેભ શમ ત તેને ગદ રેલા તે 
તૈમાય થામ. ફન્નથુી અલતી ટે્રનના ઈતારુઓની ગજુયાત નાભના સ્ટેળને શત્મા થઇ ત્માયે ભયામેરા 
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પ્રલાવીઓના ંફચી જલા ાભેરા ં30-40 ફાક ભાયી છાલણીભા ંશતા.ં શાથેગે બાયત શંચેરા 
મનલાષમવતભાથંી કઇ રાશય અલે ને છાલણીભા ંઅ ફાકને યભતા ંજુઌ ત્માયે “ફીફીજી, ઌક 
ફચ્ચા શભક દે દ” ઌભ જફૃય કશ.ે રદલ્શીના કૉલ્લન્દ્સ્ટટયળૂન શાઈવન ટેભરપન ઑયેટય જ્માયે 
જ્માયે હુ ંરદલ્શી જાઉં ત્માયે તાના ભાટે ઌકાદ ફાક ભેલી અલાની બરાભણ કમાષ મલના યશ ે
નશં. ઌક લખતે ભં તેને છૂયુ ં: “તભાયે કઇ ફાક નથી ?” જલાફભા ંતેણે કહ્યુ ંકે ફે ફાક છે, 
ણ શલે તે ભટા ંથઇ ગમા ંછે; ઘયભા ંઌકાદ નાનુ ંફાક શમ ત “રદર રગા યશતા શૈ.” 

  રતીપને જરધંયની છાલણીભા ં છઌક ભાવ જેટરા વભમ ભાટે યાખ્મા છી કઇ 
વજ્જન દંતીને દિક અલાભા ંઅલે ત તેના અ કમડાન ઈકેર અલે કે ન અલે, યંત ુભાયા 
ભન યન બાય દૂય થામ. વશ-કામષકયની વાથે અ અંગે મલચાયણા કયી ને અ મનણષમ ાક 
કમો. 
  રટ્રબ્યનૂરની ફેઠક પયી ઌક લાય ભી ને રતીપન રકસ્વ પયી નીકળ્મ. બાયતના 
પ્રમતમનમધઌ ભાયી વાભે જઇ પ્રસ્તાલ મકૂ્ય : “ફાકની ભાની તાવ ચા ુછે, ણ શલે રતીપને 
બાયત ભકરી અીઌ ને અણી પાઇર યથી તેન કેવ ફધં કયીઌ.” ભં ડકંુ શરાલી 
પ્રસ્તાલને નભુદન અપ્યુ ંત્માયે ફનેં ક્ષના પ્રમતમનમધઓને અશ્ચમષ થયુ.ં 
============================================================ 
  

(4) 

ભાયી ભબનલ દીક્ષા/કાળીફેન ભશતેા 
  ળાસ્ત્રલાક્ય છે: “ વતં ભમૂભ તવા ધાયમશ્ન્દ્ત.” થૃ્લી અભ ત ગરુુત્લાકષણના અધાયે ટકી 
યશી છે, ણ યશલેારામક ફની છે વતંના ંગરાથંી. વતંફારજી અલા, મતૃ લાષલનાયા વતં 
શતા. બારની ભયલા ડેરી નાભણમા ધયતી ય તેભણે ગરા ંભાડંયા ંને તે મતૃા થઇ, તેની 
કાઇંક લાતાષ અ નાનકડા સુ્તકભા ંકાળીફશનેે, મળમા ગાભના ંકાળીફાઌ કયી છે. અ ―ભબનલ 
દીક્ષા‖ તેભના નબુલની ટૂંકી તલાયીખ છે. વકંચાતા ંરખેર છે, ઌટરે લસ્ત ુવકંચ થમ છે. છતા ં
તલાયીખી કડીઓ છે. ઌક નાન, વયર, કાઇંક ફધ ફાભરકા ધભષવસં્કાયે કેભ નલા પ્રકાયની દીક્ષા 
ાભી ને જનવભાજને દીભક્ષત કમો, તેન વિૃાતં ગજુયાતને ભે છે.  

   ભાણવ પે્રભની ભખૂ્મ છે. ટૉલ્સ્ટૉમે ―લૉટ ભૅન ભરલ ફામ‖રખીને બાયે ચભત્કારયક 
યીતે વભજાવ્યુ ંછે કે ભાણવ પે્રભને અધાયે જ જીલે છે, ને પે્રભને અધાયે જ ઉછયે છે. અ પે્રભ 
જ્માયે મન:સ્લાથષ ફને છે ત્માયે તેભાથંી ઇશ્વયનુ ંસ્લફૃ પ્રગટે છે. 
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   કાળીફશનેે અ ઇશ્વયી સ્લફૃની ઝાખંી કયી. નયાધાય લયવાદ, બીણ તા, ઘય 
અંધારંુ, બમાનક લાલાઝડાનંી કેટરીમ શ્ગ્નકવટીઓ લચ્ચે ઘડા ય વલાયી કયી, ઊંટ ય જઇ 
બારના નંધાયા ઢાય, કીઓ, શરયજનના કૂફાભા ં ભયણાવન્ન ફાઇઓની પ્રસમૂતઓ કયાલી, 
નેક ફાકની ભાલડી ફન્દ્મા,ં હ્રદમ ગદૌ  ગદ નથી થત ુ ંઅ લાચંીને ?ગ્રાભપ્રદેળની વેલા ત 
ભાયાથીમ થડી થઇ છે, ણ અ લાચંીને ભાથુ ંનભી ડે છે.  

   કાળીફશનેે ત વયબાલે રખી નાખ્યુ ંછે, ણ અ જ લાત ભાનલ-ભનના તેભ જ  
કાના દૂયદળી વારશજત્મકે રખી શત ત શરફરાલી નાખનાય નલરકથા ફની શત. બાઇ રદરી 
યાણયુાઌ ―આંસબુીન ઈજાવ‖ રખીને ચટીરા પ્રદેળના વેલાકામષ ભાટે અવુ ંકાભ કયુ ં તે અલ જ 
ઈદાિ મલમ છે. અણે ઌને ળબ્દસ્થ કયનાય કઇક કરાકાયની યાશ જઇઌ.  

        ભનબુાઇ ચંી ―દળષક‖  

  ભાયા જીલનભા ંજે કાઇં ખડતરણુ,ં વાદાઇ, વેલા-રયશ્રભ, ગયીફ પ્રત્મે પે્રભ છે. તે ફધુ ં
ભને ભાયા ંભાતામતાઌ લાયવાભા ંઅપ્યુ ંછે. ફાનુ ંનાભ વભયતફા ને ફાજુીનુ ંનાભ છટુબાઇ.  

  ભાયી જન્દ્ભતાયીખ બાઇજીઌ રખી યાખેર છે: 1919 ની 18 ભી જાન્દ્યઅુયી. ઌ લખતે ભાયા 
ફાજુી ધયાજીભા ંબાઇજીની દલાની દુકાનભા ં કાભ કયે. ફાજુીને નાનણભા ંબણલાન કંટા, 
ઌટરે જેતયુભા ં જેઠાબાઇ ડૉતટયના દલાખાનાભા ં કમ્ાઈન્દ્ડય તયીકે નકયીઌ યશી ગમા. 
દલાખાનાભા ં સ્ટભૉટષભ કયલાના ં ભડદા ં અલે. ફાજુીને અવુ ં અવુ ં જાણલાની શંળ, ઌટરે 
સ્ટભૉટષભ કયતા ંળીખી ગમા. ઌભ કયતા ંકાકૂ, ટાકંા રેલા, ાટામંડી લગેયે કાભન નબુલ 
ઌભને થઇ ગમ. દયદીઓની વેલા-વાયલાયભા ં ફાજુીને ફહુ અનદં અલત. ણ કુટંુફે કહ્યુ,ં 
“અભ વેલા કયલાથી દદય નરશ પીટે, ” ઌટરે જેતયુ છડી ધયાજી ભેરડકર સ્ટયભા ંબાઇ બેગા 
અવ્મા. ણ ફે બાઇઓનુ ં ણ થામ ઌટર લેાય ન શત, ઌટરે ફાજુી ભશાયાષ્ટ્રભા ં
ખાભગાલં ગમા. ઌક ળેઠને ત્મા ંખાવુ ંીવુ ં ને વાત ફૃમમાના ગાયે નકયી ભી ગઇ; યશલેાનુ ં
ળેઠને ઘેય.  

   ફાજુીના ં કાભકાજ ને પ્રભાભણકતાની ફજાયભા ં સુદંય છા ડેરી. ઌ જઇ 
યલજીબાઇ ઋન્દ્ડ કંનીઌ ઌભની વાથે બાગીદાયીની લાત મકૂી. ળેઠની યજા રઇને ફાજુી 
બાગીદાય ફન્દ્મા ને કામવમાન લેાય ળફૃ કમો. જયા શ્સ્થય થમા, ઌટરે ભને ખાભગાલં 
ફરાલી રીધા.ં 
   ભાયા કુટંુફભા ં ત્રણ ેઢીથી ધભષના વસં્કાય ચાલ્મા અલતા. ઘયના ં સ્ત્રીરુુ 
વ્માખ્માનભા ંજામ ને વાધવુતંન વત્વગં કયે. સધુાયલાદી યાષ્ટ્રીમ વાધ ુઌલા મમુનશ્રી નાનચરંજી 
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ભશાયાજ પ્રત્મે ફાજુીને ખફૂ બાલ. વાને ગરુુજી ણ ભાયે ત્મા ં અલતા. ઌભના વત્વગંથી 
ફાજુીને યાષ્ટ્રીમતાન યંગ રાગ્મ. ગાધંીજીનુ ંવારશત્મ શાથભા ંઅવ્યુ ંને ફાજુીભા ંભટ રટ 
અવ્મ. ઌકદભ તેઓ યાગી ભાથંી લૈયાગી ફની ગમા. સ્લતતં્રતા ની રડત ળફૃ થઇ, ફાજુી જેરભા ં
ગમા. જેરભાથંી છૂટી, ધધં ફધં કયી વેલા કયલાન વકંલ્ કમો. ભે વો શ્રીભદૌ  યાજચરંના ચાશક 
બધુાબાઇને ત્મા ંભદાલાદ અલી ગમા.ં બધુાબાઇ ત્માયે અશ્રભભા ં યશતેા. ગાધંીફા ુઅશ્રભભા ં
ભાદંાનંી ફહુ વેલા કયતા. ભાયા ફાજુીને ણ ઌલ જ ળખ. ઌભની ાવેથી પ્રથભથી જ ભને 
ઌલા વસં્કાય ભળ્મા કે કઇ ભાદંું ડે ત ઌની વેલા કયલી ખફૂ ગભે.  

   1938ભા ંશરયયુાભા ંભશાવબાનુ ંમધલેળન બયાલાનુ ંશત ુ ં. મદુૃરાફશને વાયાબાઇઌ 
ઌભા ં વેલા કયલા તૈમાય શમ ઌલી વેમલકાઓને ભાટે મળભફય ચરાલી. ઌભા ં હુ ં દાખર થઇ. 
મદુૃરાફશનેે ભને વોયાષ્ટ્રના ં ગાભડાભંાથંી સ્લમવેંમલકાઓની બયતી કયલાનુ ં કાભ વંપ્યુ.ં હુ ં
ગાભડાભા ંપયી ને વ જેટરી ફશનેને તૈમાય કયી.  

  ઌ જભાના પ્રભાણે ભાયા ંવગા ંફાજુી ય ભારંુ વગણ કયલા ભાટે ત્ર રખતા.ં ફાજુી 
ભને છેૂ ત્માયે હુ ંકશતેી કે, “ભાયે ભીયા ંથવુ ંછે, યણવુ ંનથી.” 

   1937 થી વતંફારજી ભશાયાજના વત્વગંન રાબ ભને ભલા રાગ્મ શત. મલળે 
ત ઌભન રયચમ શરયયુાભા ંથમ. ત્મા ંઌભની વાથે લાતચીત કયલાન પ્રવગં અલતા ંભં કહ્યુ,ં 
“ભને રગ્ન કયલાની મદુ્દર ઇચ્છા જ થતી નથી.” ભાયી દૃઢતા જઇ વતંફારજી ભશાયાજે ત્માયથી 
ભાયા વકંલ્ભા ં પ્રત્વાશન અલાનુ ં ળફૃ કયુ.ં ભાતાની ભાપક ભાયી ખફય યાખલા રાગ્મા, ને 
બ્રહ્મચમષવ્રતના ારન ભાટે ભાગષદળષન અતા યહ્યા.  
   ઌ જભાનાભા ં કઇ કુભારયકા મલલારશત યશલેા દૃઢ શમ ત તેને દીક્ષાને ભાગે 
લાી દેલાભા ંઅલતી. ભાયા ંવગા ંભને દીક્ષા રેલા વતત અગ્રશ કયલા રાગ્મા,ં વાધવુાધ્લીઓ ણ 
ખંચલા રાગ્મા.ં ણ ભં કશી દીધુ,ં “ભને દીક્ષા રેલાનુ ં ભન જ નથી થત ુ.ં ત ભાથુ ં મ ૂડંાલીને શુ ં
કરંુ?” ફહુ મલચાયને અંતે, વાભાજજક વેલાની દૃષ્ષ્ટઌ ભને નમવંગન ભ્માવ કયલાન મલચાય 
સઝૂમ. 1938ભા ં લાડીરાર વાયાબાઇ શૉશ્સ્ટર(ભદાલાદ) ભા ં નમવંગના ણાચાય લયવના 
ભ્માવ િભભા ંભને પ્રલેળ ભળ્મ. ત્માયે જૈન કે રશંદુ ફશને અ તારીભ રેલા અલતા ંન શતા.ં હુ ં
ઌકરી ને ફાકીના ંફધા ંભિસ્તીફશને શતા.ં  
   કરવાની કટડીભાથંી લગય ડાઘે વાય થઇ જલાભા ંખફૂ વાલધાની યાખલી ડ ે
છે, તેવુ ંઅ વ્મલવામભા ંણ છે. ડગરે ને ગરે પ્રરબન અલે. દયદીના ંસખુી વગા ંબેટ અી 
રરચાલે, ડૉતટયમ રારચ ને બમ ફતાલી ડગાલલા પ્રમત્ન કયે. ઌ ફધાથંી મતુત યશલેાભા ં
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ભાતામતાના વસં્કાય ને અત્ભફ વયકાયક નીલડેરા.ં ભને ફધા ં ―લાઘણ ‖ કશતેા,ં કેભ કે હુ ં
કઇથી ડયતી નશં ને જયા કઇ ઌરપેર કયે ત લાઘણ્ની જેભ ઘયૂકતી. વભમ જતા ંળીરની 
સલુાવ પ્રવમાષ છી ડૉતટય ણ દફ જાલતા. સ્કૉરયમળના જે ૈવા અલતા તે ગયીફ 
દદીઓને દલા કે પપારદ રાલી અલાભા ંહુ ંલાયી નાખતી.  
   ભાયા ભ્માવકા દયમભમાન ભદાલાદભા ં હુલ્રડ થયુ ં ત્માયે ઘામર થમેરા 
વખં્મ રક દલાખાનાભા ં અલતા. ખાટરા ત યૂા શમ નશં, ઌટરે નીચે થાયી અીઌ. 
ડૉતટય થાકે ઌટરે ભાયા જેલાને ટાકંા રેતા ં ને ાટા ફાધંતા ં ળીખલે. ભને દયદી પ્રત્મે ખફૂ 
વશાનભુમૂત, ઌટરે યાતરદલવ જમા મલના કાભ કયતી.  
                ==========================  
   બારભા ંજેવુ ંાણીનુ ંદુ:ખ, ઌવુ ંજ નકાઠંાભા ંઔધનુ ંદુ:ખૌ. ચભવાભા ંક્યાયીના ં
ાણી બયામેરા ંયશ ેને બાદયલાભા ંભરેરયમાના ખાટરા ઘેયઘેય શમ. ગડગભૂડ, ખવ, ભયડ તથા 
આંખના ંદદષન ાય નશં, ણ ચાવ ચાવ ગાભ લચ્ચેમ ઌકે દલાખાનુ ંજલા ન ભે. ઌભામં 
ફશનેની પ્રસમૂત લખતે કઇ અયલાય નશં. 1944ભા ં વતંફારજી ભશાયાજ વાણદંભા ં ચાતભુાષવ 
કયલા યશરેા ત્માયે ફાજુીના ભતં્રીણા નીચે મલશ્વલત્વર ઔધારમ વમભમત યચલાભા ંલી. ભં 
વાણદં અલી વેલા અલાનુ ંનક્કી કયુ.ં  
   ગાભડાનંી પ્રજા પ્રત્મે ભને ખફૂ વશાનભુમૂત શતી. ઌભા ંણ પ્રસતૂા ફશનેની ીડ 
બાગંલા હુ ં ખડે ગે યશતેી. ઌભન વાદ ભાયા ફાજુી જ્મા ં કાભ કયતા શતા તે મળમા જેલા 
ઊંડાણના ગાભડાભા ંઌભને ભદદફૃ થલા હુ ંશંળે શંળે ઉડી જતી.  
  મળમા ઌટરે બાર ને નકાઠંાને વાધંત ફેટ. ચભાવાના ચાય ભાવ ઌના પયત ુ ંાણી 
જ યશ ેને ઈનાા-મળમાાભા ં ગકેડીઌ ફગદયા શંચામ, ફગદયાથી વાત ભાઇર ચારીને 
યણેજ કે ભયૂખીના સ્ટેળને શંચામ. ઌ મવલામ ઌ રદલવભા ં ન શતી વડક કે નશતા ં
લાશનવ્મલશાયના ંકઇ વાધન.  

   ળફૃઅતભા ં વસં્થા ાવે ૈવા નશં, ને ભે ણ શ્રભ તથા વાદાઇથી યશલેાનુ ં
નક્કી કયેુ.ં ફધા ંકાભ શાથે કયતા.ં ત્માય સધુી ળશયેી જીલન જીલેરા,ં ઌટરે કલેૂ ાણી ક્યાથંી 
બયુ ંશમ? ાણી બયલા જાઉં ત્માયે ઘડ જરદી ડુફાડતા ંન અલડે. ગાભની નાની દીકયીઓ ણ 
શવે ને કશ,ે “ઢગા જેલડી છે, ણ ઘડમ ડુફાડતા ંનથી અલડતુ ં! ”જાતે ફેડુ ંભાથે ચડાલતામં 
મ્વને ન અલડે. મનશાયીઓ ભાથે ઌક દેગડુ ંમકૂી અે, છતા ંડકી ડગભગે ઌટરે ગાભના ંફશને 
ભમકયી કયે. ભાયે તણવુ ંડે, તેથી ફાજુી ણ ાણી બયલા વાથે અલે. ફનેં જણ ભાથે દેગડા 
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મકૂી ાણી રાલીઌ ને ગાભ અખુ ં કોતકુથી જુઌ. લગડાભા ંભે છાણારંાકડા ં  લીણલા જતા,ં 
બારભા ંઝાડનુ ંનાભ ન ભે, ઌટરે કયગરઠમા ંણ ભશાભશનેતે ભતા.ં  
   ાણીનુ ં ત ઌવુ ં દુ:ખ કે વાલ ડશફંૄમ ભશાભશનેતે ભેલવુ ં ડે. ઌભા ં પટકડી 
નાખતામં ઌ ન અછયે. ઌક અખ રદલવ ઌને અછયલા દઇઌ ત્માયે ફીજા રદલવે ઌ નીતયીને 
ભાડં ીલા જેવુ ંથામ. છીેલાના ાણીન ટાકં ગાભભા ંઅલલા રાગ્મ, ણ તે રેલા ફહુ દૂય 
જવુ ંડે. લીયડ ગાીને રક ટીે ટીે ાણી બેગુ ંકયતા. લીયડાને કાઠેં યાત અખી ચકી કયતા 
ફેવે ત ાણી ભે, નશંતય યાતભા ંજ ઌ ઉડી જામ. ભાયાથી ઌ ફને તેભ ન શત ુ,ં ઌટરે 
ટાકંાનુ ંજે ાણી ભેલી ળકતા ંતે ભે ઘીની જેભ લાયતા.ં 
   કડા ં ને લાવણ ધલાનુ ંાણી બાબંરંુ ને ડશફંૄ તાલનુ.ં ઌભા ંઢય ડે, ભાણવ 
નશામ, કડા ંધઌૂ, ને કાઠેં ગદંકી ણ કયે. ઌ યગનુ ંઘય શલાથી લાયલનુ ંભન ન ભાને. ફયે 
 ૂઝયે ને ધૂની ડભયીઓ ચડે, ઌટરે ઘયની ફશાય નીકલાનુ ંતફા ! અ ફધુ ં લેઠતા ંભે 
ગાભરક વાથે ઌલા ં બી ગમા ં કે ઌભની જેભ જ ધીભે ધીભે ઌ મમુકેરીઓથી ટેલાઇ ગમા.ં 
ફાજુી યજ કશતેા: “ગરુુદેલની અજ્ઞા છે કે વભાજને લધાયેભા ંલધાયે દેવુ ંને અણે ઓછાભા ં
ઓછુ ંરેવુ.ં ” ઌથી વાદુ, કયકવરયયુ ંને કાભઢું જીલન ભાયી રદંચમાષભા ંલણાઇ ગયુ.ં છી ત ઌ 
ઌવુ ંવદી ગયુ ંકે ભફરકુર સ્લાબામલક રાગલા ભાડંય ુ.ં  
   ફાજુી શાથભા ં દલાની ેટી ને વાલયણ રઇને ગાભડે ગાભડે પયે, ગ્રાભવપાઇ 
કયે, ગાભને દલા અે ને વાજંે મળમા અલે. હુ ંઅલી ને ભે મળમાભા ંઔધારમન 
અયંબ મો. ગાભે ભશાદેલના ભરંદયન અગન બાગ ભને દલાખાના તયીકે લાયલા અપ્મ.  
   ગાભના ાદયભા ંજ કસ્ટભ ખાતાઌ ઌના મધકાયી ભાટે ફેઠા ઘાટનુ ંભકાન કયાવ્યુ ં
શત ુ ંઌ લાલરંુ ડયુ ં યશતે ુ ં શત ુ.ં પ્રામભગક વઘેં ગાભના વશકાયથી ઌ લેચાણ રીધુ.ં ભકાન શત ુ ં
બગંાય શારતભા.ં ાછની ઓયડી ને ઓવયી મધકાયીના ઘડા ફાધંલાન તફેર શત.  
   ત્મા ંભે યશલેા ગમા ંખયા,ં ણ યજ વા ને લંછી નીકે. ભે રાકડાન વાણવ 
ફનાલયાવ્મ. વા-વાભરમા ંનીકે તે કડીને દૂય મકૂી અલીઌ. છાયાભાથંી લંછી ડે. સતૂી 
લખતે ખાટરા નીચે તેુ ં મકૂી યાખીઌ. તેરા ય ચાણીને તેના ય ઈંટ યાખતા, ચીમમ 
ડખાભા ં યાખીને સલૂાનુ ં . લંછી દેખામ ઌટરે ચીમમેથી કડી તેરાભા ંનાખી, ભાથે ચાણી 
ઢાકંી, ઈય ઈંટ મકૂી દઇઌ ને તેને વલાયભા ંદૂય નાખી અલીઌ.  
   ભકાનભા ંઌક ભટ નાગ યશતે શત.કયડે ત ાલફંૄ ાણી ન ભાગીઌ. જાણે ઘયન 
ભાભરક શમ તેભ અખા ભકાનભા ં પયત. રદલવે કઠી ાછ ડય યશ.ે યાતે્ર ખાટરા નીચે કે 
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વડંાવને ગમથમે ણ જલા ભે. ણ કદી કઇને ડખં દીધ નશત. ભે ઌલા ંટેલાઇ ગ્મા ંશતા ં
કે ઌની ફીક ણ ન રાગતી. ભં સચૂના અેરી કે અ ઝેયી નાગને કઇઌ છછેંડલ નશં , ઌ 
કઇને યંજાડત નથી. ઘણા ંલયવ ફાદ હુ ંફશાયગાભ ગઇ શતી. ફશાયગાભથી અવ્મા છી ચાય 
રદલવ  સધુી નાગને જમ નશં, ઌટરે ભં છૂયુ.ં ફધાનંા ંભં ડી ગમા.ં હુ ંવભજી ગઇ ને ફરી, 
“તભે નાગને પ્રભનુા ધાભભા ંભકલ્મ રાગે છે. તેના પ્રામમશ્ચિ તયીકે હુ ંત્રણ ઈલાવ કરંુ છુ ંશલેથી 
તભે વા કે ફીજા જીલજતંનુી રશંવા ન કયળ.” 
  જકે ઌ ફધાન બમ મનયથષક ન શત. લાયનલાય ગાભભા ંવા કયડલાના ફનાલ 
ફન્દ્મા કયતા. ઌક લાય યુષણ અવ્મા.ં યુષણભા ં હુ ં ઠ્ઠાઇ કરંુ. ઠ્ઠાઇ જેલી યૂી થઇ ને 
ાયણા ંકયલા ફેઠી ત્મા ંઌક ઘડેવલાય અવ્મ; કશ ે: “કાળીફે‖ન, ભાયા જુલાનજધ દીકયાને વા 
કયડય છે; જરદી ચાર.” હુ ંાયણા ંકયલા ન યશી ને દલા રઇને ઘડા ય ફેવી ગઇ. દલા કયી. 
વા ઝેયી ન શત, ઌટરે પ્રભકૃુાઌ દયદી ફચી ગમ. વાજંે ાછી અલી ને ાયણા ંકમાં. 
  છી ભે ભકાન રયૅય કયાવ્મા.ં નભમા,ં ખેડ લગેયે કાઢી નાખીને તયા ંનાખ્મા.ં 
જેતયુભા ંભાયા ંભટા ંબાભ ુદેલરક થમા;ં ઌભની ફધે ઘયલખયી ભને અલાભા ંઅલી. ણ ભં 
ત બ્રહ્મચમષન વકંલ્ કમો તે લખતથી જ રયગ્રશ ણ છડય શત, મભરકત યાખી નશતી. ઌટરે 
ભં ઌ ઘયલખયી વસં્થાને અી દીધી. ભાયી ાવે ભાય ભફસ્તય શત. જભલા વસં્થા અતી શતી. 
કડારંિા ંભાયા બાઇઓ યૂા ંાડતા શતા. છી ભાયે ફીજી જફૃરયમાત જ ક્યા ંયશી ? 
      * 
  ઔધારમ પ્રગમત કયત ુ ં યહ્યુ.ં પયતા લીવ ભાઇરના મલસ્તાયભાથંી રક અલલા 
રાગ્મા. પ્રસમૂતગશૃની વ્મલસ્થા થઇ ને દય લયવે 30-35 ફશનેને ઌભા ં વાયલાય અલાભા ં
અલતી. ફાકી ફાય ભાવે ભને 300 થી 1000 મલભઝટ અલતી. મળમા યશલેા ગઇ છી થડા જ 
ભરશનાભા ંભાયે ાવેના ગાભડે પ્રસમૂતના કેવ ભાટે જલાનુ ંથયુ.ં પ્રસમૂત કયાલતા ંફગંડી ત કાઢી 
નાખલી ડે. ફગંડીન ભને ફહુ ળખ. જે ઘયભા ંપ્રસમૂત કયાલલા ગઇ તેભા ંઌક ભટી દીકયી શતી, 
તેને ભં ભાયી ફગંડી વાચલલા અી. પ્રસમૂત છી ભને ફગંડી ાછી અતા ંેરી ફશનેે છૂયુ,ં 
“ફશને, અલી ફગંડી કેટરાભા ંભે ?” 
  ભં કહ્યુ,ં “ફે ફૃમમાભા.ં” 
  ઌણે ફાજુભા ં ઉબેરા ઌના ફા ુ ાવે અલી ફગંડી રાલલા ફે ફૃમમા ભાગ્મા. 
ફાઌુ િધામભાન થઇ કહ્યુ,ં “ફશનેને જભાડલા ભાટે દવ ફૃમમા લેાયીને ત્માથંી ભાડં વ્માજે રઇ 
અવ્મ છુ,ં ને તાયે ફગંડી જઇઌ છે ?” ઌભ કશીને ઌક ધર ચડી દીધી. 
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  અ રમમે ભને મલહ્વ કયી મકૂી. હુ ંગાભડાભા ંવેલા કયલા અલી છુ ંકે રકને દુઃખી 
કયલા ? ભં ભાયી ફગંડી ેરી ફશનેને અી દીધી ને ભન વાથે મનશ્ચમ કમો કે શલેથી ફગંડી 
શયેલી નશં. 
  જીલનભા ં કેટરીક ઘટનાઓ અણને ઊંચે રઇ જલાભા ંભદદફૃ થતી શમ છે. હુ ં
કઇ ત્માગ કયલાના અળમથી ગઇ નશતી, ણ રયશ્સ્થમતઌ જ ભને વકેંત અપ્મ ને ભાયાથી 
વકંલ્ વશજેે રેલામ. 
  ઔધારમના કાભન મલસ્તાય લધલા રાગ્મ. ન વયલયની વાભે ાયના ં
રંફડીના ં ગાભ સધુી શડીભા ં ફેવીને જવુ ં ડત ુ.ં ઘય અંધાયાભામં ઘડે ચડી ઌકરા-ંટરૂા ં
જલાભા ંભને ડય નથી રાગ્મ. ગભે તેલા મલકટ વજંગભા ંણ દયદીની લશાયે શંચી જલામ ઌ 
ભાટે હુ ંવદા ભાયી જાતને કેલતી યશી છુ.ં 
  જેભ જેભ હુ ંગાભડાભંા ંકાભ કયતી ગઇ તેભ તેભ ઌના ંજ્ઞાન, લશભે, ગયીફી ને 
ગદંકીન ખ્માર અલત ગમ. શાડભાયીબમાષ જીલને રકને મઢૂ ફનાલી દીધા શતા. મળમાના 
ઢાયલાવભા ં ઓયી, છફડા ને ભાતાન લાલય વ્માપ્મ, ઌની જાણ થતા ં ભે લાવભા ં જઇ 
રકને વભજાલીઌ. ણ તેભની ઌક જ લાત શમ : ભાતાજીની અડી છે ઌટરે દલા ત ન જ 
ામ. ભાયી લાત જ ન વાબંે ને ભે શંચીઌ તે શરેા ંકફૂાના ંફાયણા ંફધં કયી ચાલ્મા ં
જામ. 
  ઌક ઢાયના છકયાને બાયે ળીતા નીકળ્મા.ં ભે ઌને વભજાવ્યુ ં કે, “ભાતાજી 
તાના ફાકનુ ંબરંુૂ ન આચ્છે; ઌ ત ઌનુ ંફાક વાજુ ંથામ ઌભા ંયાજી થામ. ભાટે ચાર, હુ ંદલા 
કરંુ.” ઌણે શા કશી. ત્માયથી યજ હુ ંઌ ફાકની આંખ ધલા, કાન વાપ કયલા ઢાયલાવભા ંજલા 
રાગી. રયણાભ વારંુ અવ્યુ.ં ળીતા ળભી ગમા ં ને ફાક કાઇં ણ ખડખાંણ મલના શભેખેભ 
ાય ઉતયી ગયુ.ં ઌથી ઢાયને મલશ્વાવ ફેઠ. કઇને કાઇં થામ ત ઌ ભને જલા ફરાલી જલા 
રાગ્મા. જેભ તેભની વાથે વંકષ લધત ગમ તેભ તેભ હુ ં ઌભને રખતા,ં લાચંતા ં ને ગણતા ં
ળીખલતી ગઇ. અભ ઌ બણને આંખ અલી. ધીયે ધીયે ઌભના લશભે ઓછા થમા. 
  બયચભાસ ૃશત ુ.ં વાજંન વભમ શત. ઌ લખતે કેવયડીથી ઌક ઘડેવલાય અવ્મ ને 
કશલેા રાગ્મ : “કાળીફા, શાર, ખાટર થાત નથી.” ેટી તૈમાય કયીને હુ ંઘડા ય ફેવી યલાના 
થઇ. જયદાય લયવાદ લયવત શત. યસ્તાભા ંફે કાઠેં લશતેી નદી અલી. ભને તયતા ંઅલડતુ ંન 
શત ુ.ં વાભે કાઠેં ફે ભાણવ ફેઠેરા શતા. ભને અલેરા ંજઇ તે અ કાઠેં અવ્મા. ભને રાકડીઓથી 
ફે ફાજુથી ફેમ જણાઌ ખબેથી કડીને નદી ાય કયાલી. છી નીતયતા ંકડે ઘડા ય ફેઠી. 
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ઘડ ણ ઘડીભા ંઅભ ગ મકેૂ ને ઘડીભા ં તેભ મકેૂ, ઌટરે ભારંુ ળયીય ડરભડર થમા કયે. 
વભતરુા ભાડં જલાતી. ત્રણ કરાકે કેવયડી શંચ્મા. જઇને જયુ ં ત ફે લાઘયણ દાણા જલા 
ફેવી ગમેરી. ફીજી ફશને ેરી ફાઇના ેટ ય ધક્કા ભાયતી શતી. દયદી બભૂાબભૂ ાડતી, “ભયી 
ગઇ યે. . . .ભયી ગઇ !” ભં જઇને શરેા ંત ઌ ફધાનેં મલલેકથી ઘડીક ઓયડાની ફશાય જલાનુ ં
કહ્યુ,ં ણ ભારંુ વાબંે જ નશં. ઉરટાની ઘાટંા ાડી ભને કશલેા રાગી : “ચારી જા, નશં ત 
ભેરડીભા ઝાડા-ઉરટી કયાલી તને ભાયી નાખળે.” ભં કહ્યુ,ં “બરે ભાયી નાખે, ણ ત્માયે ત તભે 
શંથી જાઓ.” ઌ ફધી ગા દેતી દેતી ફશાય નીકી. 
  છી દયદી ગ્કુઝન ફાટર ચડાવ્મ, ઌટરે ઌનાભા ંળશ્તત અલી. ત્મા ંફાકના 
શાથનુ ંદળષન થયુ.ં ફાક અડુ ંશત ુ.ં શાથ કાીને ફાકને પેયલીઌ ત જ તે જન્દ્ભી ળકે તેભ શત ુ.ં 
વાથે શમથમાય શત ુ ં નશં. ગાભભાથંી ધારયયુ ં ભગાલી, તેને ઈકાીને તેનાથી શાથ કાી નાખ્મ. 
ફાકને પયલી, પ્રવલ કયાલી દીધ. ત્રણ ટાકંા અવ્મા, ણ ફાઇ ફચી ગઇ. ઘય વાલ ગયીફ શત ુ,ં 
ઌટરે શમથમાય ઈકાલા તેુ ંણ ડળીને ત્માથંી  રાલેરા. વાભેથી લીવ ફૃમમા ઌને યાફ, 
દૂધ લગેયે ભાટે ભં અપ્મા. રીભડાના ંાનની થાયી ઌ જ ઌનુ ંઋષ્ન્દ્ટવેષ્પ્ટક. વાતભે રદલવે ટાકંા 
કાઢલા ગઇ ત્માયે જયુ ંત જયામ વેષ્પ્ટક થમેુ ંનશં. દંય રદલવ છી ઌ ફશને ઘાવની ગાવંડી 
રાલતી થઇ ગઇ. 
  મૂફાલાથી તેડુ ંઅવ્યુ.ં અલનાય બાઇ કશ,ે “ભાયી દીકયીને ખાટર નથી થત; 
કાળીફા, ચારને.” હુ ંઘડે ફેવી યલાના થઇ. યસ્તે કીચડ; ઘડુ ંઉભુ ંયશી ગયુ.ં છેલટે ફે રકરભીટય 
રાકડીની ટેકે ચારતી ગઇ. છી ફે જણ ભાડં ફેવી ળકે ઌલી શડી, જેને ત્મા ંતરડમ કશ ેછે તેભા ં
ફેઠા.ં ઌ તરડમ ણ કાણાલા : તેડલા અલનાય વતત છભરમાથી ાણી ઈરેચ્ચા કયે. ઌલી 
શ્સ્થમતભા ંયાતે દવ લાગ્મે યાણાગઢ શંચ્મા.ં ભડુ ંથઇ ગયુ ંશત ુ,ં ઌટરે વાભે ઘડ રઇને તેડલા 
અલેરા તે યાશ જઇ જઇને ચાલ્મા ગમેરા. 
  ભે કાદલ ખ ૂદંતા ંખ ૂદંતા ંમૂફાલે શંચ્મા.ં ેટ્રભૅતવ વગાલીને અખુ ંગાભ 
યાશ જત ુ ંફેઠું શત ુ.ં જયુ ંત પ્રસમૂતને લાય શતી. ભં દયદીને ઘેનનુ ંઇંજેક્ષન  અીને સલુાડી દીધી. 
હુ ંગયભ ાણીઌ નાશી. ઘયનાનંા ંઘેયદાય કડા ંશયેી દયદી ાવે જ સતૂી. વલાયે ભગમાય લાગ્મે 
ફાકન જન્દ્ભ વયતાથી થમ. ગાભભા ંઘેય ઘેય ભરેરયમાના ખાટરા છે તે જાણ્યુ,ં ઌટરે ચાવ 
દયદીઓને દલા ને ઇંજેક્ષન અીને ફીજે રદલવે યાતે અઠ લાગ્મે મળમા ાછી અલી. 
  ઌક લાય જણવારીથી ભાણવ તેડલા અવ્મ. ભં ઘડા ય વાધનની ેટી ખાભા ં
રીધી. ેટીભાનંા ંશમથમાય ખખડયા ંને ઘડ ફે ગે ઝાડ થમ. રગાભ વખત ઝારી યાખી. વખત 
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કડથી શથેી છરાઇ ગઇ, હુ ંડી નીચે. થાાના શાડકાભા ંમતયાડ ડી. ાછ અલત ભાણવ 
યડલા રાગ્મ. ભં કહ્યુ,ં “શલે જરદી ભીઠાયુ શંચ ને ગાડાનુ ં કશ,ે ઌટરે લશરેા જણવારી 
શંચી જઇઌ.” 

  ગાડુ ં અવ્યુ.ં ચાય-ાચં ગદડા ં ણ વાથે રાલેરા. પયતા ં ગદડા ં લંટાી ભને 
ગાડાભા ંગઠલી. જણવારી અવ્યુ ંઌટરે ફશને ઊંચકીને ભને દયદી ાવે રઇ ગમા.ં ફાક ભયી 
ગમેુ ંજણાયુ ંને દયદીના ેટભા ંષુ્ક ાણી બયાયુ ંશત ુ.ં દયદીને ગ્કુઝન ફાટર ચડાવ્મ 
ને ઇંજેક્ષન અપ્યુ.ં ભયેરા ફાકન પ્રવલ થમ, ફાઇ ફચી ગઇ. છી તયત ગાડુ ંજડાલી સતૂી 
સતૂી મળમા શંચી. ત્મા ં ાદયે ફવ ઉબેરી ને ઉડલાની તૈમાયીભા ં શતી. ફાજુીને વદેંળ 
ભકલ્મ, ઌ અલી શંચ્મા. ભે ભદાલાદ ગમા ંવીધા ંદલાખાને. પૅતચય શત ુ ંઌન ઈામ કયાલી 
ફીજે રદલવે ગઇ. થાયી ાવે જ દલાખાનુ ંગઠલી દીધુ.ં સતૂા ંસતૂા ંદયદીને તાવતી ને દલા 
કે ઇંજેક્ષન અતી. ડી ગમાના ખફય લડદયે શંચતા ંજ બાઇ ને બાબી દડતા ંઅવ્મા.ં કશ,ે 
“ઘયે ચાર, ત્મા ંવાયી વાયલાય થળે.” ભં કહ્યુ,ં “અવાવ ચારીવ ભાઇરભા ઘેયાલાભા ંડૉતટય કે 
 દલાખાનુ ં નથી. દયદીને છડીને ભાયાથી કેભ લામ ? શરેી દયદીની ભાલજત, છી 
ભાયી. ભને ત દયદીની અમળથી જરદી વારંુ થઇ જલાનુ ંછે.” ફન્દ્યુ ંણ ઌભ જ. દઢ ભાવભા ં
તદ્દન વારંુ થઇ ગયુ.ં 
  ઌક વાજંના લયવતા લયવાદભા ં ઝાંથી તેડુ ં અવ્યુ.ં ઊંટ ય ઌકદભ ઉડી. 
ફૅટયીના ાલય ખરાવ થઇ ગમા શતા ઌટરે પાનવ રીધુ,ં ણ તે શરલાઇ ગયુ.ં છતા ંબગલાન-
બયવે ઊંટ ભાયી મકૂ્યુ.ં ચાય કરાકે શંચ્મા.ં લયવાદ વતત ચા ુજ શત. ઘનઘય યાતભા ંઝાં 
શંચી ત ખયી, ણ ગે ઌલી ખારી ચડી ગઇ શતી કે ઊંટ યથી ઉતયામ જ નશં. ભને તેડીને 
દયદી ાવે મકૂી. 
  નાનાકડ ગ કફૂ. તેભા ંઌક થાયી ણ ભાડં યશી ળકે. શયેેરી વાડીને ઌટરા ં
થંગડા ંરગાડેરા ંકે મૂ વાડીનુ ંકડુ ંક્યુ ંતે જ ખ્માર ન અલે. ઘયભા ંઘયભા ંઌક ણ મિની 
તેરી જલા ન ભે. લેાયીને ત્માથંી તેુ ંભગાલીને વાધન ઈકાલા ંડયા.ં દયદીને પ્રસતૂ 
શરેી જ શતી. ―પૉવે‖ (ચીમમા)ની જફૃય ડે તેભ રાગ્યુ.ં પ્રભનુ ુ ંનાભ રઇ ―પૉવે‖ કયુ.ં ફાઇ ને 
ફાક ફેઈ ફચ્ચા.ં ટાકંા અવ્મા શતા, ઌ કાઢલા ગઇ ત્માયે ટાકંા વાયા યશરેા ને ફાક તદુંયસ્ત 
શત ુ.ં 
  ચભાવા છી ઌ ફાઇ ળાક રઇને અલી : “કાળીફા ! તભે ભને ફચાલેરી, ળાક 
દેલા અલી છુ.ં” ભં કહ્યુ,ં “ૈવા રે ત ળાક રઉં.” ઌ ળયભાતી ફરી : “છકયાને ટરાભા ંનાખીને 



59 

 

રાલી છુ.ં” ભં તેને યભાડય ને ાચં ફૃમમા અપ્મા. ભાનુ ં શતે તેભ જ ગયીફી લચ્ચેમ ઝકી 
ઉઠતી રદરની ભીયી જઇને ભારંુ હૃદમ અનદંથી બયાઇ ગયુ.ં 
  યાતે  અઠ લાગ્મે ભે પ્રાથષના કયતા ં શતા.ં ઌ લખતે બાભવયાથી તેડુ ં અવ્યુ.ં 
લયવતા લયવાદભા ંચીકણ ગાય ખ ૂદંતા ંત્રણ કરાકે ત્મા ંશંચ્મા.ં જયુ ંફાક ેટભા ંભયી ગયુ ં
શત ુ,ં ને ઌના ઝેયની વયથી દયદીને રીરી ઉરટી થતી શતી. જ પ્રસમૂત કયાવુ ંત રશીની 
જફૃય ડે. ઌટરે ગાભના અગેલાનને ભદાલાદ રઇ જલા કહ્યુ.ં ઌ ફધા કશ ે: “વાલ ગયીફ છે, 
ૈવમ નથી, ને ચાય ફાક છે. ભજૂયી કયીને ભાડં ખાલા બેગા ંથામ છે, ત્મા ંભદાલાદ રઇ 
જલાનુ ંકેલી યીતે કયે ?” ભં કહ્યુ,ં “ભાયે મલભઝટ કે દલાના ૈવા નથી રેલા. ઈયાતં, દયદી, તેના 
મત ને ભાયા પ્રલાવનુ ં ખયચ હુ ં ઈાડીળ.” છી ઘયભાથંી ત્રણ ખારી ભાટરા ંરાલીને મકૂ્યા ં
ને કહ્યુ ં: “અટુ ંભે કયુ,ં શલે ગાભની ણ કાઇં પયજ ખયીને ? જેને અલાની આચ્છા શમ તે 
નાજ અ ભાટરાભા ંનાખી જામ.” ઌભા ંદંય રદલવ ચારે ઌટરા ંદા, ચખા ને રટ થઇ ગમા.ં 
ડળી ફશને કશ,ે “છકયા ંહુ ંવાચલીળ.” અભ ગઠલાયુ.ં 
  વડક ગાભથી ફે રકરભીટય દૂય શતી, દયદીને ખાટરાભા ં સલુાડી વડકે રાવ્મા. 
ારડી ઉતયી વીધા લાડીરાર શૉશ્સ્ટરભા ંકેવ દાખર કયાવ્મ. ડૉતટય કશ,ે “રશી અવુ ંડળે.” 
દડતી બ્રડ ફંકભા ંગઇ.ભારંુ રશી રેલાનુ ંકહ્યુ.ં રશીની ફટર રઇ પ્રસમૂતગશૃભા ંશંચે. ફાક 
જન્દ્મ્યુ ં ને ફાઇ ફચી ગઇ . ફાઇને ઌના ં વગાનેં બાલી ફગદયા શંચી. ત્માથંી ેટી ભાથે 
ઈાડી ાચં ભાઇર ચારતી મળમા શંચી ગઇ.  
  જ વાધકની દૃષ્ષ્ટ વાપ શમ ત નમવંગનુ ંકાભ ઌવુ ંછે કે દયદીનુ ંળયીય જ વેલાનુ ંવધન 
ફની જામ છે. મનત્મ ળયીય વાથે કાભ રેલાનુ ંશલાથી ળયીયની જડતા ને મનત્મતાનુ ંબાન થામ 
છે, ને તેભા ંયશરેા યભાત્ભાના ંદયદીફૃે દળષન થામ છે. ઈયાતં ભરંગબેદના બાલ લીવયામ છે. અ 
કાભભા ંસ્ત્રીરુુ કે નાતજાતના બેદ યશતેા ંજ નથી.  
1947ભા ં   લીયભગાભ તાકુાના કામરા ગાભભાથંી ફે બકુાની ફાધેંરા ભાણવ ભધયાતે 
અવ્મા ને કશ:ે “લાઘાબાઇ મખુીને ઝાડ-ેળાફ ફધં થઇ ગમા છે. ઝટ અલ. ”ફશાયગાભથી 
ળાતંાફશને અયાભ રેલા ભાયે ત્મા ંઅલેરા ંઌ ત યાતે્ર અ ફે બકુાનીધાયી ભાણવ તેભન  મશુ્સ્રભ  
શયેલેળ જઇને જ ડયી ગમા:ં ધીભેથી ફલ્મા:ં “ફાયણુ ંઈઘાડતા ંજ નશં. ”ભં કહ્યુ,ં “અલી ભેઘરી 
યાતે બયલયવાદભા ંમમુકેરી લગય કઇ ન અલે. અણે બગલાન ય બયવ યાખલ જઇઌ. ”હુ ં
ત તૈમાય થઇ ઘડા ય ચડી. ણ ળાતંાફશનેે ભનથી ફાધા રીધી: “ફશનેનુ ંભઢું જમા છી 
ાણી ીળ.”  
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  ત્રણ કરાકે કામરા શંચ્મા.ં દયદીને બીને કડે જ તાસ્મા. ેટભા ંગૅવ ઘણ શત. ઝાડ-
ેળાફ ફધં, ઌટરે દુખાલાથી દયદી ફયાડા ાડતા અટે.ઌક વદૃ્ધબાઇને વાથે  યાખી ઌમનભા 
અી. થડી જ લાયભા ંઝાડ ેળાફ થઇ ગમા,ં વ્માકુતા ભટી ગઇ ને લાઘાબાઇને ળામંત થઇ. ભં 
સ્નાન કયુ,ં ઌભની ફીફીન શયેલેળ શયેી રીધ. મશુ્સ્રભ રયલાયના ંફશને ત ભને બેટી-બેટીને 
લશાર કયલા રાગ્મા ં
============================================= 

  1947ભા ં ભા ં વતંફારજી ભશાયાજે વાણદંભા ં કામષકતાષઓન ચાય ભાવન લગષ યાખ્મ. 
ગાભડાનંા પ્રશ્નની ચચાષ થતી. અયગ્મના પ્રશ્નભા ં મૂન યગ કાઢલાના ઈામની વભજણ 
અલાભા ંઅલતી. ભે ફાદીકયીઌ પ્ણ લાયનલાય લગષન રાબ રેતા.ં  
   ઌભા ંઌક લખત ભશાયાજ શ્રીઌ કહ્યુ:ં “તન, ભન ને અત્ભાન યગ શુ ં છે? કેભ 
થામ છે, ને કેભ ભટે? ઌનુ ંજ્ઞાન ામ. જ્ઞાન જામ ઌલી વભજ ત અલી જ ડે. વભજ 
અલી શમ તણ જ્મા ંતાની ભશનેતના પ્રભાણભા ંબાલ ઓછા ભે, ગયીફી જ બયખી રે ને 
ણથી યગ થામ, ત્મા ંદલા શુ ંકાભ કયે? વાજ થામ ત્મા ંપયી ભાદં ડે ! ઌટરે, ગાભડાનંા 
રકને ઌભના કાભના ફદરાભા ંણ જેટરા દાભ ભે, ત જ વાજા યશલેા જેટર અશાય ભી 
યશ.ે ભાટે ખેડતૂ ભડં ઉબા ં કયી ઌને યૂા બાલ ભે ને યતુતાશાય ભે તેલા ઈામ ણ 
જભાલલા જઇઌ. તેભનુ ં ળણ ન થામ ભાટે વશકાયી ભડંી દ્વાયા મધયાણ ને જફૃરયમાતની 
લસ્તઓુ ભે તેલા શાટની વ્મલસ્થાણ ગઠલલી જઇઌ. તેભને લશભેભાથંી છડાલલા જઇઌ, 
વાપ-સઘુડ યશલેાની ટેલ ાડલી જઇઌ, અભ અણુ ંકાભ કેલ દલા દેલાનુ ંકે વાયલાય કયલાનુ ં
નથી, ગાભડાનેં વલાંગી મલકાવની દૃષ્ષ્ટઌ ઘડલાનુ ં છે. અણે જ્ઞાન-લૂષક વેલા-દમાના ં કાભ 
કયલાના ંછે. વેલા ઌ વાધન છે, ને વાધ્મ તે વભાજનુ ંવલાંગી શે્રમ છે. ગાભડુ ંછૂટે નશં ત્મા ંસધુી 
યાશત, સધુાયણા ને વેલાના ંકાભ થંગડા ંજેલા ંફની યશળેે.” 
  ગરુુદેલન વભાજયચનાન પ્રમગ રક્ષભા ંયાખીને ભે ખેડતૂ ભડંની પ્રવમૃિને ણ 
ભાયા ં કામષન ામ ગણ્મ. મળમાભા ં વશકાયી ભડંી ને બડંાય ળફૃ થમા.ં વ્માજલટાલ ને 
મધયાણનુ ં કાભ કયનાયા,ં ભાર ગાઈથી ખડંી રેનાયા,ં તાની ધાક કે લગથી ગાભ ય કડ 
યાખનાયા ં ભાથાબાયે તત્ત્લભા ં વલાટ થમ ને કેટરાકે અલીને ભને કહ્યુ ં ણ ખરંુ કે, 
“કાળીફા, તભે દલા કય, ણ ભાયા યટરા ય શાથ ન નાખ. તભે ભડંી ઉબી કય છ, ત 
ભાયા વ્માજની અલક ફધં થળે. બડંાયે વસ્ત ભાર અ, ત ભાયા શાટે કણ અલે ? ભાટે ઇ 
ભડંીલાફંૄ યશલેા દ. ભાયી અજીમલકા ફધં થળે ત તભને ગાભભા ંયશવે ુ ંબાયે થઇ ડળે.” ને 
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છી ત જાવાભચઠ્ઠીઓ ણ અલલા રાગી. ભં ત ઌક જ લાત કયી કે, “ભે ત વતંફારજી કશ ે
તેભ કયીઌ. કઇના ંડયવ્મા ંકે ભતથી રગીયે ન ડયીઌ. ભત ત ઌક જ લાય અલે છે.” અથી વો 
વભજી ગમા કે કાળીફશનેને ભતની ફીક ફતાલલી પગટ છે. છી જ્માયે ગણમતમાની ડખે યશી 
ઢાય લગેયેને જભીન ાલલા નલરબાઇ, અંબબુાઇ ને ભે વાથે ગમા ં ત્માયે દયફાય ફદૂંક 
રઇ ડય ફતાલલા અવ્મા. ણ ડગે ઌ ફીજા ! મખુીને રાગ્યુ ંકે તેભને ભન પાલે તેભ કયલાભા,ં અ 
રક ગાભભા ંવેલાકામષ ભાટે અવ્મા ંછે ત્માયથી અડા ંઅલે છે. શલે ઌભણે ભને કઇ ણ પ્રકાયે 
કાઢલાન મલચાય કમો. વસં્થાને લગલલા તે લાકં જલા ભથે, ણ ઌ ક્યામં દેખામ નશં ઌટરે 
ભનભા ંને ભનભા ંલધાયે ધ ૂધંલામા કયે. અલા ંથડા ંસ્થામત રશતને ફાદ કયતા ંગાભે ભને દીકયી 
ેઠે યાખી છે. ગાભ ફશાયના ફગંરાભા ંઌકરી યહુ,ં ણ ક્યાયેક કડલ નબુલ નથી થમ. 
  ઢાયભા ં જેભ જેભ કાભ થત ુ ં ગયુ,ં તેભ તેભ ધીભ ગણગણાટ ળફૃ થમ : અ 
રકની જભીન ભળે ત અણુ ંકાભ કણ કયળે ? ઢાય ત્મતં ગયીફ કભ. ભવભના રદલવભા ં
ભજૂયી કયે ને દરયમાકાઠેં થેગ-ભથ, ભચ્છી લગેયે ય જીલનમનલાષશ કયે. ડતય જભીન તેભને 
ાલી. જાતભશનેતથી ાણી રાલી, ખાયી જભીન ભીઠી કયાલી. ચંવ ફૃમમા ઈછીના રાલી ળૅય-
બડંયની વગલડ ાલી ને ભડંી ળફૃ થઇ. ધીયધાય કયનાયાઓ ધભકાલે કે, શલેલ કઇને 
ાળેય ઘઉં ણ ઈધાય નશં દઇઌ. ઌટરે ભે યૅળમનંગની દુકાન કયી. ભડંી ાચં લષભા ંત 
ચારીવ શજાયનુ ં મધયાણ કયી ળકે ઌલી વધ્ધય ફની ગઇ. વાત લયવભા ંભડંીઌ ભફમાયણ ફંક 
કયી, તટેૂર ફધં જાતભશનેતે ફાધં્મા, ભાટીકાભના કૉન્દ્ટ્રાકટ રેતી થઇ. બગંી, શરયજન, લાઘયી ને 
ઢાય વાથે ભીને કાભ કયલા રાગ્મા. 
      * 

  ઌલાભા ંઌક પ્રવગં ઌલ ફન્દ્મ કે જેણે કયી કવટી કયી. ગાભડાભા ંકાભ કયનાયને 
કાલાદાલાન કેટરી શદ સધુી વાભન કયલ ડે છે તે વભજલા ભાટે અ પ્રવગં ઈદાશયણ છે. 
  હુ ંને ફાજુી મળમાભા ંજ્મા ંયશતેા ંશતા ંતે ભકાનની ફાજુભા ંકેટરીક ઓયડીઓ 
શતી. ઌભા ંડૉતટય, કમ્ાઈન્દ્ડય ને ઌક ખાદી કામષકયના ં કુટંુફ યશતેા ં શતા.ં કમ્ાઈન્દ્ડય બાઇને 
તેભના ં ત્ની વાથે ભનભે નશત, ઌટરે ઌ વાથે યશતેા ં નશં. યંત ુ ભાયી પે્રભલૂષકની 
વભજાલટથી ઌ તાના મત વાથે યશલેા અવ્મા.ં ઌને છઌક ભાવ થમા. મતત્ની ફનેંન વવંાય 
યાગે ડી ગમ શત.  
  1957ભા ંમમુનશ્રી વતંફારજીના ચાતભુાષવ ફાલા ાવે અદયડા ગાભભા ંચારતા 
શતા. લાયનલાય હુ ં તેભની ાવે જઇ અલતી. ઌક લાય ભદાલાદથી ાછા ંપયતા ંલીના ં
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ાન રેતી અલેરી. વલાયે ઔધારમ જલા નીકી ત્માયે તાયાફશનેને લીના ંાન અપ્મા ં
ને કહ્યુ ં કે, “તયલેભરમા ં ફનાલજ, અણે ફયે ખાઇશુ.ં” હુ ં દલાખાને ગઇ. તાયાફશનેને 
લીના ંાન ફાપલા પ્રાઆભવની જફૃય છે, ઌલી ખફય અલતા ં કમ્ાઈન્દ્ડય બાઇ દલાખાનેથી 
પ્રાઆભવ રઇ જઇ ઘેય અી અવ્મા.ં તાયાફશનેે ાન પ્રાઆભવ ય ફાપલા મકૂ્યા ંશતા.ં દયમ્માન 
પ્રાઆભવની ઝા ઌભના વાડરાને રાગી ને ઌ વગી ઉઠયા,ં ઌભની બભૂ વાબંીને ફાજુની 
ઓયડીભાથંી ડૉતટયના ં ત્ને દડી અવ્મા.ં તાયાફશનેને અગભા ં વડામેરા ં જઇ, ઌ દડીને 
દલાખાને અવ્મા ંને ખફય અી. હુ,ં ડૉતટય ને તાયાફશનેના મત ફગંરે ગમા,ં ણ શ્ગ્નદેલે  
તાનુ ંકામષ રંુૂ કયી નાખ્યુ ંશત ુ.ં તાયાફશનેનુ ંઅખુ ંળયીય બડથુ ંથઇ ગયુ ંશત ુ.ં ફશને છેલ્રા શ્વાવ 
રઇ યશી શતી. ભાડં ભાડં ઌ ભફચાયી ઌટુ ંફરી ળકી કે, “કાળીફશને, ભાય અંગઠૂ રઇ લ્મ, 
જેથી ભાયા મતૃ્ય ુછી નકાભા ઌભને કઇ શયેાન ન કયે.” 
  ભં કહ્યુ,ં “તુ ંજયામ ભચંતા ન કય. શયેાન કયલાલાફંૄ કણ છે ? ભે ફેઠા ંછીઌ ને !” 

  ભં તયત બાઇરારબાઇને કહ્યુ,ં “તાકીદે પ્રાઆભવ રઇને દલાખાને શંચ ને 
ઇંજેક્ષનના ંવાધન ગયભ કયી જરદી રઇ અલ.” 
  ઌ દડતા ગમા ને વાધન રઇ ાછા અવ્મા. ત્મા ંસધુીભા ંત ખેર ખરાવ થઇ 
ગમ. અખુ ંગાભ બેગુ ંથઇ ગયુ.ં વોઌ ભીને ઌના અંમતભ વસં્કાય કમાષ. 
  અ ઘટના આંખ વાભે જલાથી ડઘાઇ ગમેરા ડૉતટયને ગાભના મખુી તાને ઘેય 
તેડી ગમા. કમ્ાઈન્દ્ડય બાઇ તાની ભાતા ાવે વાણદં ગમા. ઌટરે ખાદી કામષકય ણ ગાભને 
ઝાેં વલોદમ મજનાના ભશાનભા ં યશલેા ગમા. અ રદલવભા ં ફાજુી ફશાયગાભ શતા, ઌટરે 
ફગંરાભા ંહુ ંઌકરી યશી ગઇ. 
  મખુીઌ અ તક ફયાફય ઝડી. ઌભણે ઌલી ત અફાદ લાત ગઠલીને મકૂી કે 
જેની કઇ કલ્ના ણ બાગ્મે જ કયી ળકે. ફીજા જ રદલવથી ગાભભા ંઌ ચણબણ ચારલા રાગી : 
  “તાયાફશને પ્રાઆભવની ઝાથી ફી ગઇ છે, ઌ લાત જ કાળીફશનેે ઈજાલી 
કાઢેરી છે. પ્રાઆભવ ત ત્મા ંશત જ નશં; ફગંરાન પ્રાઆભવ ત ફગંરાભા ંજ ડય શત. ઌને 
ફગંરાભા ંડેર કેટરામ ભાણવઌ જમ છે. ઌટરે પ્રાઆભવ કમ્ાઈન્દ્ડયન ઘયભા ંશત જ નશં. 
અ ત કાળીફશને ને કમ્ાઈન્દ્ડય લચ્ચે અડ લશલેાય શત, ને તાયાફશને યશલે અવ્મા ંઌટરે 
અડખીરી થઇ ડયા,ં ભાટે કાળીફશનેે તાયાફશનેને વગાલી મકૂી.” 
  અલી લાતને લા રઇ જામ છે. કઠ ગાભના રીવ-થાણે નનાભી યજી ણ થઇ. 
રીવે ગાભભાથંી રકના ં મનલેદન રેલા ભાડંયા.ં ફગંરાભા ંડેર પ્રાઆભવને જેનાયાના ં મનલેદન 
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ણ રેલામા.ં ફીને ભયણ થલા છતા ંમખુીને કેભ જાણ ન કયી ? રીવ-થાણે કેભ ખફય અી 
નથી ? સ્ટભૉટષભ કેભ કયલાભા ંન અવ્યુ ં? ળફને તયત શ્ગ્નવસં્કાય કેભ કયી નાખ્મ ? અથી 
કેવ ાક થામ છે. 
  હુ ંળાતં યશી. વશજે ણ ગબયાઇ નશં. યૂા અત્ભમલશ્વાવથી ભારંુ કાભ કયતી યશી. 
ભને થઇ અવ્યુ ંકે રાલને ભશાયાજશ્રીને અ લાત ત કરંુ ! ઌટરે હુ ંઅદયડા ગઇ. ભશાયાજશ્રીને 
ભાડંીને લાત કયી. 
  ભશાયાજશ્રી ઊંડા મલચાયભા ં ડી ગમા. ઌ મલળે ઌભનુ ં વાયી ેઠે ભચંતન ચાલ્યુ.ં 
ભડેથી હુ ં મળમા જલા નીકી ત્માયે ભશાયાજશ્રીઌ ભયક ભયક શવતા ંણ ગબંીયતાથી ભને કહ્યુ,ં 
“ઌભ કયીઌ ત ? કચરયમાથી લીયાબાઇને મળમા ભકરીઌ; અ અખા રકસ્વાની તાવ કયે.” 
લીયાબાઇ ખેડતૂ ભડંના ઌક અગેલાન શતા. 
  અ વાબંીને ભાયે ભાથે રશભારમ તટૂી ડય શમ ઌવુ ંનબુલલા રાગી. અશ્ચમષ, 
દુઃખ ને ળયભથી રદગ્મઢૂ ફની ગઇ, ધયતી. ભાયગ અે ત વભાઇ જાઉં, ઌભ થઇ અવ્યુ.ં શુ ં
જલાફ અલ ઌ સઝૂયુ ંનશં. 
  ભશાયાજશ્રીઌ પયી છૂયુ ં: “કેભ, ફયાફયને ?” 

  ઌક તયપથી ભશાયાજશ્રી તયપની નન્દ્મ શ્રદ્ધા ને બશ્તત, ત ફીજા તયપ ભાયા ય 
અલેરી આંધીભા ંઅશ્વાવન અલાને ફદરે તાવચં નીભલા જેલી કલ્પ્મ લાત ભશાયાજશ્રી 
તે કયે, ત તેની વય કેલી થામ ! 
  જલાફ ―શા‖ કે ―ના‖ભા ંઅલ ત જઇઌ, ઌટરે હુ ંભાડં ભાડં કશી ળકી કે, “બરે, 
ભકર.” 
  લીયાબાઇ મળમા અવ્મા. ફાજુીઌ અશ્વાવન અપ્યુ ં કે, “ભશાયાજશ્રી જે કાઇં કશ ે
તેભા ંવોના કલ્માણની જ લાત શમ.” 
  હુ ંઌક રદલવ નજીકના ભીઠાયુ ગાભે ગઇ શતી. કઠ થાણાના પજદાય ત્મા ંઅલેરા 
શતા. ઌ કશ ે: “તભારંુ મનલેદન રેલાનુ ંછે, તભાયા ભકાનની ઝડતી રેલાની છે.” 
  ભં ભકાનની ચાલી શતી તે પજદાય તયપ શાથ રફંાલીને કહ્યુ ં : “લ્મ અ ચાલી, 
જાઓ મળમા, તભાયે જે કાઇં ઝડતી રેલી શમ કે તાવ કયલી શમ તે ખળુીથી કય, ઘયભા ંફધુ ં
ખલુ્ુ ંછે. જલાફ તભને ત્માયે શં મલભઝટે અલેરી નશં અુ,ં મળમા અલીને અીળ.” 
  પજદાય ભફચાયા વાલ ચૂ થઇ ગમા. ચાલી રેલા જેટરી રશંભત ણ ન કયી ળક્યા. 
  કઠ-રીવની તાવભા ં કાઇં પાવ્મા નશં, ઌટરે મખુીઌ વી. અઇ. ડી. ભાયપત 
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તાવ કયાલલાની તજલીજ કયી. ઌ ખાતાના પજદાય ઌક રદલવ ગુદંી અશ્રભભા ંઅવ્મા ને 
અંબબુાઇને કશલેા રાગ્મા : “ભં તાવ કયી છે. લાતભા ંકાઇં ભાર નથી. અ ફધી મખુીની યભત 
છે.” ને રીવ-તાવનુ ં પ્રકયણ રંુૂ થયુ.ં લીયાબાઇઌ તાવ કયીને જે કાઇં શલેાર 
ભશાયાજશ્રીને અપ્મ શમ તે ઌ જાણે. ણ ઌક રદલવ નાનચદંબાઇ (શારના સ્લાભી જ્ઞાનચરંજી) 
ગુદંી અવ્મા ને અંબબુાઇને કશલેા રાગ્મા : “કાળીફશને જેલા ંમલત્ર ફશને ય મખુીઌ જે તદ્દન 
ખટા ંઅ ચડાવ્મા ંને રકભા ંજે ઝેયી લાતાલયણ ેદા કયુ,ં તેનુ ંરીવ-તાવભા ંબરે કંઇ જ 
ન લળ્યુ,ં ઌભને ધાયુ ં બરે ન થયુ,ં ણ મખુીના અ કાલાદાલા ત ખલુ્રા ાડલા જ જઇઌ. 
કાળીફશને જેલા ં નીડય મલત્ર ફશનેે અ ફધુ ં વશન કયુ,ં ણ ફીજંા કઇ ફશને શત ત તે 
અઘાત જ કયત. ઌટરે મખુીને ફધાઠ અલ જઇઌ.” 
  અંબબુાઇઌ મળમા જઇ શુ ંકયવુ ં તે મલળે મલચાય કયી રીધ. અ તયપ મળમાના 
મખુીના ંત્ની ફીભાય ડયા ંશતા.ં ઌ ફાઇઌ ભને ફરાલી. હુ ંજેલી ડેરીભા ંદાખર થઇ કે મખુીઌ 
ત્ની ય િધે બયાઇને કશલેા ભાડંય ુ ં: “અ યાડંને ળા ભાટે ફરાલી ! ઌન શાથે તે વારંુ થત ુ ંશળે!” 

  મખુીના ં ત્ની જાજયભાન શતા,ં ભાયે ભાટે અદયભાન યાખતા.ં ઌભણે મતને 
ગયલાઇથી જલાફ અપ્મ : “રાજ-ળયભ યાખ જયા ! અ વતીવાધ્લી જેલા ંકાળીફશનેને ભાથે વાલ 
ખટંુ અ ઓઢાડયુ ં છે, તેથી યો યો નયકભા ંડળ, નયકભા.ં દલા ત હુ ંઌભની જ રેલાની છુ.ં 
ભત અલળે તમ ઌભને શાથે જ, ભયવુ ંતલ્માણ ભાનીળ.”  

  ત્નીના જલાફ મખુી નીચા ભંઌ વાબંી યહ્યા. ભં મખુીને શવતા ં શવતા ં ખ્યુ ં કે “તભે 
ભને ના ાડળ તમ તભાયે ત્મા6 જફૃય ડળે ત્માયે હુ ંતભાયી ફધાની દલા કયલા અલલાની.”  
  દયમ્માન, નક્કી કયેરા રદલવે નાનચદંબાઇ ને અંબબુાઇ મળમા અવ્મા. ઌભણે ફીક 
રદલવ ગાભભા ં પયી રકવંકષ વાધી રીધ. છી મખુીને ત્રથી સચૂના અી, ત્રણ રદલવની 
ભશતેર અી જણાવ્યુ ંકે, “કાળીફશનેને ભાથે ખટંુ અ ચડાલી જે ઌભને શયેાન કયલાભા ંઅવ્મા,ં 
તે તભાયી ભરૂ શતી ઌ લાતન સ્લીકાય કયી, ગાભની જાશયે વબાભા ં રેભખત કબરૂાત કયી ભાપી 
ભાગ, નશંતય તભાયા અ યાધ વાભે રકભત જાગ્રત કયી શદુ્ધદ્ધપ્રમગ કયલાભા ંઅલળે.” 

  ત્રણ રદલવ યૂા થમા. વાજં ડી. મખુી ઌક કાગભા ંરખીને રાવ્મા. ભે કહ્યુ,ં “યાતે્ર 
જાશયે વબાભા ંઅલીને ઌ લાચં ને ભાપી ભાગ.” કબરૂ થમા. યાતે ગાભની ભટી વબા થઇ ઌભા ં
મખુીઌ ભાપી ભાગી.  
  નાનચદંબાઇ ને અંબબુાઇઌ અ અખા રકસ્વાની મલગત રક વભક્ષ મકૂી ને મમુનશ્રી 
વતંફારજીની દૃષ્ષ્ટ જે ઌ વભજ્મા શતા ઌ પ્રભાણે વભજાલીને કહ્યુ:ં 



65 

 

   “વતી વીતાની મલત્રતા ભાટે યાભચરંજીના ભનભા ં વશજે ણ ળકંા નશતી. છતા ં
બમલષ્મભા ંરકાલાદને ભફરકુર ગુજંાળ ન યશ ેઌ દૃષ્ષ્ટઌ શ્ગ્નયીક્ષાન મલમધ કયલાભા ંઅવ્મ 
શત. અ રકસ્વાભા ંકાળીફશને મલળે ણ ભશાયાજશ્રીના ભનભા ંકળી ળકંા નશતી. છતા ંખેડતૂ ભડંી 
જેલી તટસ્થ વસં્થાના ીઢ પ્રમખુ લીયાબાઇને તાવ ભાટે ભકરીને રકાલાદને ભાટે સ્થાન 
યશલેા દીધુ ં નથી. યાભયાજ્મભા ં તે દેળકાની રયશ્સ્થમતભા ં ધફીની ખટી ટીકાન  વભાજભાથંી 
કઇઌ પ્રમતકાય કમો નશં. તેથી મત યાભે યાજા તયીકે તાના કતષવ્મારનભા ંદૃઢ યશીને વીતાન 
ત્માગ કમો, ને ઌ યીતે દાખર ફેવાડય કે યાભયાજ્મભા ં યાજા ણ ઌક ધફીની ટીકાને ભાન 
અીને વલાષનભુમતના અદળષ પ્રત્મે અદય વ્મતત કયે છે. યાભ યાજ્મની અ શ્સ્થમતભા ંમૂતિ કયલા 
ભાટે ભશાયાજશ્રી વભાજજાગમૃતનુ%ં તત્ત્લ ઈભેયી શદુ્ધદ્ધપ્રમગ સચૂલે છે. મખુીઌ ખટંુ અ 
કાળીફશને ઓય ચડાવ્ય,ુ ત ખદુ રક જ ઌ યાધન જલાફ મખુી ાવે ભાગે.રયણાભે, 
વભાજ કાળીફશનેન ફચાલ કયે છે ઌ જાણી હ્રદમને વભાધાન ભે. ”  
  અભ અ શ્ગ્નકવટીભાથંી હુ ં ભણશદુ્ધ વાય થઇ. શલે ભને વો કાળીફશનેને ફદરે 
“કાળીફા” કશલેા રાગ્મા.ં ને અજે ણ હુ ં કઇનમે દ જમા મલના વોને વભાનબાલે ભારંુ 
ભાતલૃાત્વલ્મ ીયસ્મે જાઉં છુ.ં  

(5)    

ઌક ગરુુષુ્મામતૃમગ 

[વત્મકથા//મકુુન્દ્દયામ ાયાળમષ] 
 
 

અ ળીષક જ્મમતમલદ્યાને રગતુ ંછે. અકાળભા ંફાય યામળ લચ્ચે વત્માલીળ નક્ષત્ર લશચંામેરા ંછે. 
તેભા ંકકષ યામળભા ંષુ્મ નક્ષત્ર અલે છે. ચન્દ્ર દય ભાવે ઌક લખત તેના યથી વાય થામ છે. 
ચન્દ્ર ઌ નક્ષત્ર યથી ગભે તે લાયે નીકી ળકે, ણ ઌ ગરુુલાયે જ નીકે તેવુ ંત બાગ્મે જ ફને 
છે. ઌવુ ંથામ તેને ગરુુષુ્મામતૃમગ ગણલામ છે. તેભામં ગરુુલાયના પ્રાયંબથી ચન્દ્ર નક્ષત્ર ય 
શમ ને તે રદલવ ભૂણિભાન શમ તેલ મગ ફહુ મલયર છે. અલી ી નૂભ જલા હુ ંબાગ્મળાી 
થમ છુ.ં 
 પ્રબાળકંય ટ્ટણી(1862-1938)ના લવાન છી ત્રણ લયવે તેના અંગત વેિેટયીઌ કયેરી 
અ લાત ભાયા ળબ્દભા ંયજૂ કરંુ છુ.ં 
 1934ની ળફૃના મળમાાભા ંઌક રદલવ કઠી વાથે કાભ શલાથી પ્રબાળકંય યાજકટ ગમેરા. 
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બાલનગય તયપથી ગાડી ઉડલાને ણા કરાકની લાય શતી. તે લખતે પ્રબાળકંય તેભના ફે 
વેિેટયી વાથે યાજકટ મવટી સ્ટેળને અલી ગમા. ઌ સ્ટેળનેથી વાભાન્દ્મ યીતે ઘણા ઓછા ઈતારુઓ 
ચડતા. ઌક વેિેટયી ૉટષપભરમા વાથે ફાકંડે ફેઠા ને પ્રબાળકંય પ્રૅટપૉભષના અ છેડેથી તે છેડે 
પયલા નીકળ્મા. પ્રૅટપૉભષના છેડેથી જયા અગ તેભણે વાધંાલાાનુ ંતલાટષય જયુ.ં 
 ફાજુભા ંકાચી છાયી નીચે ઌક બંવ ને ગામ ફાધેંરા ંજઇ તે ત્મા ંગમા. ઌક અધેડ ફાઇ 
વાભે અલી, અલકાય અતા ંફરી કે, “ધાય ભશાતભાજી.” અભ કશી ખાટર ઢાી તે ય 
ગદડુ ં નાખી કહ્યુ ં કે, “હ્યા ં ફેવ.” પ્રબાળકંયે ફેવતા ં કહ્યુ ં કે, “દુઝાણુ ં જયુ ંઌટરે તભાયે આંગણે 
ફેવલા અવ્મ. ઘયભાથંી ક્યા.ં પયજ ય ગમા છે ?” વાભે નીચે ફેવતા ંફાઇઌ શા કશી ને છૂયુ,ં 
“ભશાતભા ફા,ુ તભે કણ, કા ંય‖ છ ?” પ્રબાળકંયે કહ્યુ,ં “હુ ંભશાત્ભા નથી, બ્રાહ્મણ છુ.ં ણ ચાવ 
લયવથી ઌક યાજની નકયી કરંુ છુ.ં બાલનગય યહુ ંછુ.ં ઢય ફહુ ગભે ને ઌ જેને ત્મા ંશમ ત્મા ંજાવુ-ં
ફેવવુ ંગભે.” ફાઇઌ કહ્યુ,ં “દેલ, ભાયે હ્યા ંત બગલાને દીધા ં ફે જ ઢય છે, ઝાઝા ંનથી. તભાયા ં
ગરા ંથ્મા,ં શલે ઝાઝા ંથામ ઇભ ભાગુ.ં ણ ફા,ુ તભે બરે ક‖ કે યાજન નકય છુ ંણ હુ ંભાનુ ં
નં. તભે ત ભે‖ની ઘણે દમા કયલા અવ્મા છ, નશંતય આંઇ લગડાભા ંઅટરે છેટે છાયીઌ કણ 
અફૂડુ ં ડકામ ? કણ વાધભુા‖તભા અલે ? અવ્મા છ ત શભણે જ ગા દઇ છે, દૂધ રેવ ? 
તાવંી બયી દઉં, વેડકઢું છે.” પ્રબાળકંયે કહ્યુ ં કે, “ફે‖ન, દૂધ ત નથી ીવુ,ં છાળ દ્ય ત ીઉં.” 
“ળીદં ન દં, ઇ ીમ,” કે‖તી ફાઇ ઉઠી ને ઌક શાથભા ંબયી તાવંી ને ફીજા શાથભા ંછાળની 
દણી રઇ અલી. કીધુ ં કે, “યજ વલાયે કયીઌ છં.” ફાઇઌ કહ્યુ,ં “છાળભા ં શુ ં લખાણ ? વધેંમ 
વયખી.” પ્રબાળકંયે કહ્યુ,ં “ભાડી, ભને પેય રાગે.” 
 ફાઇઌ કહ્યુ,ં ફા,ુ કાકં ઈદેળ દ.” પ્રબાળકંયે કહ્યુ,ં “ઌ દેનાય હુ ંનથી. ભેરા ઈદેળ 
મજુફ જીલલા ભે‖નત કરંુ છુ.ં તભે હ્યા ંઌકાતંભા ંઢય યાખી વેલા કય છ ને ભને ઌલે ઠેકાણે ફેવવુ ં
ફહુ ગભે, ફાણ તાજુ ં થામ, ઌટરે તભાયે ત્મા ં યાજી થઇને અવ્મ.” ફાઇઌ કહ્યુ,ં “ભે 
લવલામા ંકે‖લાઈં. ભને ભાયા જેલા ંશાયે ગભે ઌટરે ફે ફાધં્મા ંછે.” 
 પ્રબાળકંયે છૂયુ,ં “ભાડી, અણા ંજેલા ંછે ઌભ તભને કેભ કયતા ંરાગ્યુ ં?” 
 ફાઇઌ કહ્યુ,ં “ઇ કાઇં ન વભજુ.ં ણ ઌવુ ં થ્યુ ં કે આંઇ ઌની નકયી થૈ ને જાતે દા‖ડ ે
છાવલાયે બાયખાનાના ડફાભા ંયેૂરી ગાભાતા ને બંસ ુજઇ ભં ઌક દાણ ઌને છૂયુ ં કે, અ ઢયા ં
બાયખાના ંકૈ દેભણા ંજામ છે ? ત કે, મુફંઇ. ભં છૂયુ,ં હ્યા ંસ ુકાભ ? ત કે, હ્યા ંભટંુ કતરખાનુ ંછે. 
દેવભાથંી કંક ઢયા ંહ્યા ંજામ છે. વાબંીને ભને યેયાટી થૈ : શામ જીલ, અ કજગ ! ઘયેઘયે ગામ 
ફધંામ ને વેલા થતી, છયા ંવેડકઢું દૂધ ીતા,ં ઇ ભાતાના અ શાર ? અભ થડા દી ન થ્મા ને 
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ભને કાઇં ગઠત ુ ંનં ઌટરે ઌને કીધુ ંકે તભે શા ક‖ ત ગા ભાયે ીયથી રાવુ ંને તભે ઌક ગા કે બંવ 
રાલી દ્ય. વેલા કયીઌ. જે ગાડીભા ંઅ વારંુ ઢય ચડે ઇ ગાડીલાાનુ ંકાભ કયી ઌન દીધ યટર 
ક્યા બલ વારુ ખાલ ? ત ભને ક્ય ંકે, નીણયૂ ત ત ુ ંકય, ણ ઇ રાલલા ંક્યાથંી ? ભં કીધુ,ં તભ 
તભાયે દી અખ તભારંુ કાભ કય. ભાયે ફે છડી, યાધંી ખલયાવુ ંછી વાલ નલયી. છાણ-રાકડા ં
લીણલા જં છુ ંઇને ફદરે છાણ ઘેય થાળે ઌટરે દી અખ ચાયીળ, ચભાવા કેડે ખડ લાઢયાલીવ. 
તભ તભાયે ઌક ગા કે બંવ રાલી દ. ઇમે હુ ં વયખા છે. ઇ બંવ રાવ્મા, ફે ઢય ઘેય ફાધં્મા.ં 
છડીયુનેં રૈ વીભભા ં ચાયલા જાઉં, ઝાડને છામેં ફેવી છડીયુનેં ચભણમા-કભખા ને કરડમા ં બયતા ં
ળીખવુ.ં કયગરઠમામં લીણીઌ. છડીયુ ંજયા ભટી થૈ ઌટરે ઇમે ખડ લઢાલે. શલે ત ઇ વાવયે ગ્યુ.ં 
અ ઢય છે ત ભાયે વગંાથ છે. ઇ શતા ંઇ ભયી ગ્મા.ં ઇ ગાને ાચં લાછડી. બંવને ાચં ાડી થૈ. 
અ ફે છે ઇ ઌના.ં લાછડી લકડી થામ ને ાડી ખડાઇ થામ ઌટરે બાભણને કે ઌલા કકને, જ્મા ં
છયા ંશમ હ્યા ં દૈ અવુ.ં અભ ને અભ દી યૂા થામ ત શાઉંં.” પ્રબાળકંયે કહ્યુ,ં “અતુમેં હુ ંકયી 
ળકત શઉં !” ફાઇઌ કહ્યુ,ં “ઇભ કેભ ક‖ છ ? તભને જમા ને રાગે છે કે તભે કંકના ંદખ ટાતા 
શવ.” 
 પ્રબાળકંયે કહ્યુ,ં “છે, ણ નીયણૂ કક લાય થામ. ભાયા ંભાલતય ને ભટેયા ંત ગાયુનંી 
લચભા ંસઇૂ યે‖તા.ં ફાણભા ંહુમેં સતૂ છુ.ં ણ છેલ્રા ંફત્રીવ લષથી ફગંરાભા ંયહુ ંછુ.ં હુ ંદતમ 
ખય, લહુ-દીકયાને અલડ,ે ણ શલે કયે કક લાય. છુ ંબાભણ તમ શલે તભાયા જેલી વેલા ભાયી 
નશં. હુ ં ત તભાયાથી થમેર યાજી ફરી ફતાવુ ં છુ.ં છાળ ાઇને તભે ટાઢક કયી. ભાડી, 
ફેવલાનુ ંત ગભે, ણ ગાડીન લખત થમ છે ઌટરે યજા રઉં. ભાયા જેવુ ંકાભ શમ ત કશ. યાજી 
થઇને કયીળ.” 
 “અવુ ંળીદ ફર છ ? ભાયે સુ ંકાભ શમ ! શમે તે કક દણ, ણ ઇ કાઇં તભને ચંધામ ? 
ભાયે ત કાઇં કાભ નથી. વખે યટરા ખાઇને યૈ છં. તભે ગરા ંકમાં ણ ભંથી કાઇં થ્યુ ંનં. દુલા 
દ્ય કે અ ઢયને વાજંાનયલા ંજાલી ળકંુ ને ભનભાની વેલા કરંુ.” ફેઠા થતા ંપ્રબાળકંયે કહ્યુ,ં “ભાડી, 
જે ધણીઌ અટરા ંલયવ તભાયી યખેલાી કયી ને વહુ જીલજતંનુીમ કયત યહ્ય છે, ઌ ફહુ દમાફૄ 
છે. તભાયા જેલાનં ુ ંઌ યક્ષણ કયળે જ. ભને ઌ બયવ છે. ખ ાથયી ગે ન ડ,” ઌભ કશતેા ં
પ્રબાળકંયે વાભે નભી પ્રણાભ કમાષ ને ઢય તયપ શાથ જડી ભાથુ ંનભાલી ાછા પમાષ. ાછા પયતા ં
ગામ-બંવને ંાતા અવ્મા. 
 ાટા ઓંગી પ્રૅટપૉભષ ય અલતા ંપ્રબાળકંયના કશલેાથી વેિેટયી ાછા પયી ઌ ફાઇને 
દળ ફૃમમા દેલા ભાડંયા ત ફાઇઌ કહ્યુ ં કે, “ઇ ન રેલામ બૈરા, ાભા ંડીઌ. ભે વખન 
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યટર ખાઈં છં.” વેિેટયીઌ કહ્યુ ં કે ફા ુત બાલનગય દીલાન શતા. ફાઇઌ કહ્યુ,ં “ઇ બરે યહ્યા. 
બગલાન ઌને કયડ લયવના કયે. હુ ંનં રઉં.” વેિેટયીઌ કહ્યુ,ં “ઈયથી બગલાન ભેઘ લયવાલે ઌ 
અણે વો ઝીરીઌ છીઌ. ઌભ અમે બગલાનન જ પ્રવાદ છે. ફાઌુ કે‖લાનુ ંકીધુ ંછે કે ફીજાને 
દેલા ભાટે જ બગલાન ભને નાણુ ંઅે છે.” અભ કશી ખાટરે ફૃમમા મકૂી વેિેટયી ાછા અવ્મા. 
 ગાડી ઉડમા છી વેિેટયીઌ ફાઇની અનાકાનીની લાત કયી, ત્માયે પ્રબાળકંયે કહ્યુ ં કે, 
“છેલ્રા મવિેય લયવથી અ દેળભા ંબાબંરા ંભાણવની ભમત પેયલલા ઘણા પ્રમત્ન થતા યહ્યા છે. 
ણ ઊમમમુનઓઌ શજાય લયવ શરેા ંવંચેરા વસં્કાય ઌટરા મૂ સ્લબાલભા ંઉતયી અવ્મા છે 
કે વૈકાઓથી અ પ્રજા ીડાતી અલી છે છતા ં શજી અલા ંવાચા ંભાણવ યહ્યા ં છે. પ્રભઌુ અલા ં
ભાણવ જાલીને ફાલની કાટંભા ંક્યાકં ચદંનના ંઝાડ ઈગાડયા ંછે.”     
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