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અનેક હૃદયોમાાં પ્રવેશ આપનાર 

 મેં જોયુું છે કે આ ‘ઓતરાતી દીવાલો’એ મારે માટે અનેક ઘરનાું બારણાું ખલુલાું કર્ાાં છે અને 
અનેક હૃદર્ોમાું મને પ્રવેશ આપ્ર્ો છે. કેટલીક વાર મેં જોયુું છે કે, કોઈ નાનો છોકરો આનુંદથી એ 
વાુંરે્ છે અને એ આનુંદ પેટમાું ન માવાથી ઘરનાું મોટેરાું આગળ એમાુંથી એકાદ ફકરો વાુંર્ી 
સુંભળાવે છે. મોટેરાુંમાુંથી કોઈ એથી આકર્ાુઈને એ ર્ોપડી એના હાથમાુંથી ખેંર્ી લઈ પોતે જ 
વાુંર્વા બેસે છે, અને નાનીશી હોવાથી એને પરૂી કરીને જ છોડે છે. એ વખતે મારો મળૂ 
બાળવાર્ક જે મીઠી અવસ્થતા અનભુવે છે તે જોવા લાર્ક હોર્ છે. પોતાના વાર્નમાું ખલેલ 
પડી, એ એને ગમતુું નથી. પણ પોતે કરેલી પસુંદગી સાર્ી નીવડી અને ખરેખર એ ભાગ વાુંર્વા 
લાર્ક હતો એ ક્ષબના ત્તસદ્ધ થર્ેલી જોઈ એનો આત્મત્તવશ્વાસ વધે છે. 

 નાનાઓને હુંમેશ થાર્ છે કે, આપણે નાના, આપણી અક્ષભરુક્ષર્ ‘નાની’, આપણને જે ગમે છે 
તે મોટેરાુંઓને ક્ાુંથી ગમે ? પણ જ્ર્ારે તેઓ જુએ છે કે, એવી વસ્ત ુપણ નુત્તનર્ામાું હોઈ શકે છે 
જે આપણને જેટલી ગમે છે તેટલી જ મોટેરાુંઓને પણ આકર્ે છે, ત્ર્ારે એ સમાનતાને કારણે એ 
રાજી થાર્ છે; મોટાું થાર્ છે અને એમનો આત્મત્તવશ્વાસ વધે છે. આ નાની ર્ોપડીએ આ કામ કયુાં 
છે અને તે મેં બાળકોના મોઢા પર જોયુું છે.  
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 આનુું કારણ શુું હશે ? કારણ એટલુું જ કે આ લખાણમાું ઉપદેશ નથી, પ્રર્ાર નથી, ડહાપણ 
નથી, ત્તવદ્ધિા નથી; કેવળ અનભુવની, સખુનુ:ખની અને કલપનાની આપલે છે. અને ત્તવશેર્ તો 
ખશુત્તમજાજી છે. ખરેખર, નુત્તનર્ા મારાથી અકળાઈ હોર્ તો ભલે, પણ હુું નુત્તનર્ાથી અકળાર્ો નથી. 
નુત્તનર્ા ભલી છે, નુત્તનર્ાએ મને પ્રસન્ન રાખ્ર્ો છે, મારુું ભલુું જ કયુાં છે; અને મને જીવવા પરૂતો 
અવકાશ આપ્ર્ો છે. જેલમાું જ્ર્ાું ગેરસમજ, ગેરઈન્સાફ અને હરેાનગત જ હોર્ છે ત્ર્ાું પણ મારી 
નુત્તનર્ા મને ત્તપ્રર્ જ લાગી છે.  

 નુત્તનર્ા પ્રત્રે્ની મારી આ લાગણી, કોણ જાણે શી રીતે, આ ‘દીવાલો’ દ્વારા વ્ર્ક્ત થઈ છે, 
તેથી જ મારાું લખાણોમાું મને એ ત્તપ્રર્ થઈ પડી છે. અને તે જ કારણે હુ ું માનુું છું, વાર્કને પણ એ 
ત્તપ્રર્ થઈ પડી હશે.   

11-12-39              કાકાના સપે્રમ શભુાત્તશર્ 
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ઓતરાતી દીવાલો 

 સન 1923નો ફેબ્રઆુરીનો મુંગળ દદવસ હતો. જેલનો પ્રવેશત્તવત્તધ પરૂો થર્ો અને હુ ું 
‘યરુોત્તપર્ન વોડુ’ની એક કોટડીનો સ્વામી બન્ર્ો. આ ઓરડીમાું ઊંરે્ બે જાક્ષળર્ાું હતાું. પણ તે 
હવાને માટે હતાું. અજવાળું આપવાનુું તેમનુું કામ ન હત ુું. અજવાળું તો કોટડીના લગભગ મારાું 
કાુંડાું જેવડા સક્ષળર્ાવાળા બારણામાુંથી જેટલુું આવે તેટલુું જ. આંગણામાું લીમડાનાું અઢાર ઝાડ 
ત્રણ હારમાું ગોઠવાર્ેલાું હતાું. પાનખર ઋત,ુ એટલે ઘરડાું પાુંદડાું સવારથી સાુંજ સધુી પડ્ાું જ 
કરે. આઠ દદવસની અંદર લગભગ બધાું જ પાુંદડાું ખરી પડ્ાું.  

 અમારા મકાનની જમણી બાજુ પર દાબડે બાપાના વાવેલ કેટલાક છોડ હતા : બે આંબાના, 
બે લીમડાના ને એક જાુંબનુો. એ પોતાનાું બાળકો જ ન હોર્ તેમ બાપા આ બધાું ઝાડની સારવાર 
કરતા. પ્રેમનો ઉમળકો આવે એટલે પોતાની કાનડી ભાર્ામાું ઝાડ સાથે વાતો પણ કરતા, અને 
મારી સાથે તેને લગતી વાતો કરતાું તો ક્ષબલકુલ થાકતા જ નહીં. જમી રહ્ાું પછી અમે આ છોડ 
વચ્રે્ બેસીને અમારાું વાસણ ઊટકતા. જસતનાું આ વાસણ ઊટકવાની ખાસ કળા હોર્ છે. 
જસતનાું વાસણનુું તેજ એ તો જાહરે કામ કરનાર દેશસેવકની આબરૂ જેવુું હોર્ છે. રોજ સાવધ ન 
રહ ેતો જોતજોતામાું ઝાુંખ ુું પડી જાર્.  
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 સાુંજના છ વાગ્ર્ા એટલે અમે પોતપોતાની કોટડીમાું પરુાર્ા. જેલ બહાર ઠીક ઉજાગરા 
થર્ેલા, તેથી જેલમાું સ્સ્થત્તત થતાુંવેંત ઊંઘવાનુું જ કામ મેં પ્રથમ આદયુાં. ઊંઘ ખાતે રોજના સરેરાશ 
ર્ૌદ કલાક મુંડાતા. આઠ દદવસમાું ઊંઘની ઉઘરાણી પરૂી કરી નવા અનભુવ માટે તૈર્ાર થર્ો.  

                 *      
 કેટલીક ક્ષખસકોલીઓ સવારે, બપોરે ને સાુંજે અમારી દોસ્તી કરવાના ઈરાદાથી આવતી. 
કાગડાઓ પણ અનેક આવતા, પણ તે મારી સાથે દોસ્તી બાુંધે જ શાના ? મારી પડોશમાું કેટલાક 
ત્તસિંધી મસુલમાન રાજદ્વારી કેદીઓ રહતેા, તેમની પાસેથી આ હાદડર્ા મહાશર્ોને માુંસ તેમ જ 
હાડકાુંના કકડા મળતા; એટલે તેમણે અચકૂ એ જ દોસ્તી બાુંધી હતી.  

 એક દદવસ બપોરે મારી ઓરડી પાસે થઈને જતી કીડીઓની એક હાર મેં જોઈ. તેમની 
પાછળ પાછળ હુું ર્ાલર્ો. કેટલીક કીડીઓ વૈતરાકામ કરનાર મજૂરો હતી, કેટલીક આગળપાછળ 
દોડનાર વ્ર્વસ્થાપકો હતી, અને કેટલીક તો વ્ર્ાજ ઉપર જીવનાર શેદઠર્ાની પેઠે અમસ્તી જ 
આમતેમ ફરનારી હતી. થોડીક કીડીઓ રસ્તો છોડીને આસપાસના મલુકમાું શોધે જતી અને નૂર 
સધુી જઈ પાછી આવ્ર્ા પછી કોલુંબસ કે મુંગો પાકુની પેઠે પોતાની મસુાફરીનાું બર્ાન 
વ્ર્વસ્થાપકો આગળ રજૂ કરતી. મેં રોટલીનો ભકૂો કરી તેમના રસ્તાની બાજુ પર બેએક હાથ નૂર 
મકૂી દીધો. અડધીક ઘડીની અંદર આ શોધક મસુાફરોને તેની ભાળ લાગી, તેમણે તરત જઈને 
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વ્ર્વસ્થાપકોને દરપોટુ કર્ો. હકુમ બદલાર્ા, રસ્તો બદલાર્ો અને સાુંજ સધુીમાું ખોરાકની નવી 
ખાણ ખાલી થઈ. કોઈ પણ મજૂર પર બોજો વધારે થરે્લો દેખાર્ કે તરત જ વગર બોલાવ્રે્ બીજા 
મજૂરો આવીને હાથ દે જ છે – અરે ભલૂર્ો, પગ દે છે. પણ બોજો ક્ ેરસ્તે ખેંર્વો તે ત્તવશે તેઓ 
જલદી એકમત થતા નથી. તેથી બે કીડીઓ બોજાની તાણાતાણી કરતી ગોળગોળ ફરે છે. આખરે 
એકમત થર્ા પછી બગડલેા વખતનુું સાટુું વાળવા તેઓ ઉતાવળે ર્ાલતી થાર્ છે.   

 આ કીડીની હાર આવે છે ક્ાુંથી એ જોવાનુું મને મન થયુું અને ધીમે ધીમે હુ ું ર્ાલર્ો. 
પાછળની બાજુમાું ઓટલા નીરે્ એક દર હત ુું તેમાુંથી દકડીબાઈઓની આ ત્તવસષૃ્ટટ નીકળતી હતી. 
પાસે જ માટીના જેવો નાનકડો લાલ ઢગલો દેખાર્ો. નજીક જઈને જોયુું તો તે કીડીઓનુું સ્મશાન 
હત ુું. ધ્ર્ાનપવુૂક ત્તનહાળવામાું થોડોક વખત ગાળ્ર્ા પછી બે કીડીઓ દરમાુંથી બહાર આવતી નજરે 
પડી. મડદાું સ્મશાનમાું ફેંકી દઈ તેઓ સીધી પાછી ગઈ. કુંઈ નહીં તો પાુંર્-સાતસો મડદાું ત્ર્ાું 
ભેગા પડ્ાું હતાું. આ કીડીઓની સમાજરર્ના કેવી હશે, તેમના સધુરાઈખાતાના ત્તનર્મો કેવા હશે, 
શા હતેથુી આવાું સ્મશાનો તેઓ ગોઠવતી હશે એ વીશે અનેક ત્તવર્ારો મનમાું આવ્ર્ા. બીજાું ક્ાું 
ક્ાું પ્રાણીઓમાું સ્મશાનભતૂ્તમની ગોઠવણ હોર્ છે એ જાણવાનુું મન થયુું.  
      *     
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 થોડા જ દદવસમાું ફાુંસીખોલીમાું મારી બદલી થઈ – ફાુંસીખોલી એટલે ફાુંસી દેવાની જગા 
પાસે જ આવેલી, ફાુંસીની સજાવાળા કેદીઓને રાખવાની આઠ ઓરડીઓ. સાબરમતી જેલમાું આ 
જગા સૌથી સરસ ગણેલી.  
 ફાુંસીખોલીમાું આવતાું વેંત બે ક્ષબલાડીઓની દોસ્તી થઈ. એકનુું નામ ‘ફોજદાર’ હત ુું, બીજીનુું 
નામ ‘હીરા’. રોજ ઈસ્સ્પતાલમાુંથી આ ક્ષબલાડીઓને નવટાુંક નૂધ મળવાની ‘ખાનગી વ્ર્વસ્થા’ હતી. 
ખાનગી વ્ર્વસ્થા એટલે દાકતર કે જેલરના હકુમ વગર થરે્લી અને ર્ાલતી આવેલી વ્ર્વસ્થા. 
જેલ ખાતામાું એવી ઝીણી ઝીણી ઘણી વ્ર્વસ્થાઓ હોર્ છે. કેદીઓ તેમ જ તેમના ઉપરી નોકરો 
બધા જ માણસ હોર્ છે, એટલે હૃદર્ત્તવહીન ત્તનર્મનુું પાલન કરતી વેળા જેમ તેઓ તેમાું ઘણીવાર 
કઠોરતા ઉમેરે છે તેમ કેટલીક વાર દર્ાનુું ત્તમશ્રણ પણ કરે છે. સવાર-સાુંજના રોટલા આવે કે તરત 
જ અમારે ત્ર્ાું તેના ત્રણ-ર્ાર કકડા નૂધમાું પલાળી ક્ષબલાડીઓ માટે એક ખણૂામાું રાખવામાું 
આવતા. કોક દદવસ ભખૂ કકડીને લાગી હોર્ ત્ર્ારે ક્ષબલાડીઓ વોડુરના પગ સાથે નાક ઘસી 
ઘસીને તેને વીનવે, અને કોક દદવસ વળી ખાવાનુું પાસે મકૂ્ુું હોર્ તો પણ પહોરવાર સધુી જોર્ાું 
જ કરે.  

* 
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 દાબડે બાપા કણાુટકી બ્રાહ્મણ હતા. મરર્ાું ત્તવના તેમને ર્ાલે નહીં. જેલના ખોરાકમાું 
મરર્ાુંની અછત તો હોતી જ નથી. છતાું બાપાનુું તેટલાથી નભતુું નહીં. તમેણે આંગણામાું મરર્ીના 
ખાસા છોડ વાવ્ર્ા હતા. તેમાુંથી તેમને રોજ દોથોએક મરર્ાું તાજાું તાજાું મળતાું.  
 
 પછી હોળીના દદવસ આવ્ર્ા. બપોરે પોલીસ કે મકુાદમ ઘોડી પર બેસી ઊંઘતો હોર્ તેવામાું 
દાબડે બાપા આંગણાના દરવાજામાુંથી છટકી પાછળના ખેતરમાું જાર્ અને ત્ર્ાુંથી સકુાઈ ગરે્લાું 
ડાળીઝાુંખરા ભેગાું કરી લાવે. થોડા જ દદવસમાું બળતણનો એક નાનોસરખો ઢગલો થર્ો. હોળીને 
દદવસે સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ આવી ગર્ા બાદ આંગણામાું રીતસર હોળી પ્રગટાવી શુંખનાદ સાથે તેમણે 
ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, અને કારાવાસમાું પણ દહિંનુ ધમુને જીવતોજાગતો રાખ્ર્ો ! હોળી સળગાવવા 
માટે દેવતા ક્ાુંથી આણ્ર્ો એ મેં તેમને પછૂ્ુું નહીં, કેમ કે હુ ું જાણતો હતો કે એ ‘ખાનગી વ્ર્વસ્થા’ 
હતી.     

      *    
 ફાુંસીખોલીમાું અમને બીજા નવા દોસ્તો મળ્ર્ા અને તે વાુંદરાઓ. વાુંદરાઓ જેલની 
અંદરના બગીર્ામાું ખબૂ રુંજાડ કરે છે, તેથી જેલના અમલદારો તેમના તરફ ‘નફરતકી ત્તનગાહસે’ 
જુએ છે, અને તે જ કારણસર કેદીઓને વાુંદરાઓ પર ખબૂ ભાવ હોર્ છે. અમારા ઝાડુવાળાને આનુું 
કારણ પછૂતાું તેણે કહ્ુું, “અમારી છાતી ફાટી જાર્ ત્ર્ાું સધુી પાણી ખેંર્ી ખેંર્ીને અમે શાક ઉપાડીએ 
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છીએ અને અમારે ભાગે તેમાુંથી ફક્ત ઘરડાું પાુંદડાું ને ડાુંખળાું જ આવે છે. અસલી માલ તો 
અમલદારો ખાર્ છે અથવા કત્તમટીમાું આવનાર ત્તવઝેટરો લઈ જાર્ છે. ઈતવારને દદવસે ધમુનુું 
ભાર્ણ સુંભળાવવા પેલા બે જણા આવે છે તે પણ શાકભાજી માટે જ આવે છે એ શુું અમે નથી 
જાણતા ?” વાુંદરા આવે કે કેદીઓ ખશુીમાું આવી એમના જેવી દકદકર્ારી કરે અને પોતાના 
રોટલામાુંથી એકાદ ટુકડો તેને ફેંકતાું પણ અર્કાર્ નહીં.  

* 
 છોટા ર્ક્કર નું.4માું મારી પાસેથી મારી ર્ોપડીઓ, લખવાના કાગળો, ખદડર્ોકલમ, 
પેનત્તસલ બધુું છીનવી લેવામાું આવ્યુું. ફક્ત એક ધાત્તમિક ગ્રન્થ મારી પાસે રહવેા દીધો હતો. આ 
ર્ોપડીમાું ત્તનશાની કરવા સારુ મેં મારી પેનત્તસલ માગી. પણ તે શેની મળે ? અનેક રીતે મને 
પજવવાની, મારુું અપમાન કરવાની યસુ્ક્તઓ ર્ોજાઈ હતી. પણ આ બધી સજાઓ અને 
પજવણીઓને લીધે મારુું ધ્ર્ાન કુદરત તરફ વધારે જવા લાગ્યુું. બીજા કોઈ કેદી સાથે હુ ું વાતર્ીત 
ન કરી શકુું એટલા માટે મને છેક છેડા પરની એક કોટડી આપવામાું આવી હતી. આ ઓરડીનુું 
બારણુું લગભગ ઓતરાત ુું હત ુું. ઓરડાની ડાબી બાજુની દીવાલમાું ખબૂ ઊંરે્ એક જાળી હતી 
તેમાુંથી અજવાળું સરસ આવતુું અને રાતે્ર ર્ન્દ્ર જ્ર્ારે પત્તિમમાું હોર્ ત્ર્ારે તે આ જાળીમાુંથી દશનુ 
દેતો. રાતે એ જાળીમાુંથી બે-ર્ાર તારા દેખાતા. તે ક્ા તારા છે એ નક્કી કરવુું બહ ુમશુ્કેલ પડત ુું. 
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આખુું આકાશ નૃષ્ટટ આગળ હોર્ ત્ર્ાું તો દદશાનુું ભાન બરાબર થાર્ છે અને આસપાસના તારાઓ 
અને તેમનો ક્રમ જોઈ અમકુ તારો ક્ો એ નક્કી કરવુું સહલે ુું પડે છે. પણ જાળીમાુંથી તો એક-બે 
તારા જ દેખાર્. છતાું તારાગણ સાથે મારે જૂની ઓળખાણ, તેથી પહલેી જ રાતે મેં પનુવુસનુા બે 
તારા ઓળખી કાઢયા અને આખી રાત બારીમાું એક પછી એક આવનારા તારા જોવા લાગ્ર્ો.  

      *   
 પણ તારાત્તવહાર એ કુંઈ મારા આખી રાતના જાગરણનુું કારણ ન હત ુું. છોટા ર્ક્કર નું.4માું 
કોટડીઓની ભોંર્ માટીના લીંપણવાળી કાર્ી હતી. તે ભોંર્માું તેમ જ ભીંતોમાું માકણની મોટી ફોજ 
થાણુું નાખી ક્ારની પડેલી હતી. પોતાની કોટડીમાું મારા જેવો સકુલકડી કેદી જોઈને માકણો સારી 
પેઠે ક્ષર્ડાર્ા, અને તેમણે લોભ સાથે રીસ ભેળવી મારા પર કટક ર્ડાવી હમુલો કર્ો. પણ આ 
સ્વાદાનુંદ ર્ાખનાર એકલા માકણો જ ન હતા. તેમના હરીફ વુંદાઓનુું ટોળું પણ નાનસુનૂ ુ ું ન હત ુું. 
છાપરામાુંથી તેઓ ટપ દઈને નીરે્ અવતરતા અને મારા પર ધસી આવતા. આ ભાઈઓને મારા 
માથાના વાળ બહ ુ સ્વાદદટટ લાગતા હોર્ એમ જણાયુું, કેમ કે જરાક ઊંઘ આવવાની થાર્ કે 
માથામાું જ તેઓ બર્કુું ભરતા.  

 સ્વાગત જો ત્તત્રત્તવધ ન હોર્ તો તેમાું કાવ્ર્ શુું રહ્ુું ? એટલે ગરોળીનાું બચ્ર્ાુંએ પોતાનો 
ભાગ ભજવ્ર્ો. તેઓ મને મારી પથારીમાું એકલો સવૂા દેતાું નહીં. 
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 સવારે મેં સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ આગળ રીતસર ફદરર્ાદ કરી. તેમણે કહ્ુું, “આ કોટડી પસુંદ ન 
પડતી હોર્ તો પડખેની બીજી લો.” હુ ું જાણતો હતો કે પાસેની ઓરડી એ આ ઓરડીની મોટી બહને. 
આકારમાું સરખી પણ અગવડમાું મોટી. તેમાું ઉપરની જાળી ન મળે. એટલે ર્ન્દ્ર અને પનુવુસનુ ુું 
દશુન રાતે ક્ાુંથી થાર્ ? મેં કહ્ુું, “સામે એક આખી બરાક ખલુલી છે, તેમાું મને સવૂા દો;” એટલે 
એક ગોરો ડેપ્યટુી જેલર હતો તેણે વર્માું જ કહ્ુું, “એ નહીં બને, ત્ર્ાું તમે સઓૂ તો તમને અમારા 
ત્તનર્મ કરતાું વધારે હવા મળે. અને વળી તમે રાતે્ર એમાું આંટા પણ મારી શકો. સજા ભોગવતા 
કેદીને આટલી સગવડ ન અપાર્.” 

 મેં તરત જ મારુું સમર્પત્રક ફેરવી નાખ્યુું. આખી રાત જાગવુું ને બપોરે ઓટલા પર ર્ાર 
કલાક ઊંઘી લેવુું. એક દદવસ દાકતર તક્ષબર્ત પછૂવા આવ્ર્ા. મેં કહ્ુું, “રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી 
તેથી બપોરે ઊંઘુું છું.” તેઓ ક્ષબર્ારા શુું કરે ? તમેણે મને ઊંઘની દવા આપી. પછી એક દદવસ મેં 
પાવડા-કોદાળી માટે અરજી કરી. મારી ઈચ્છા હતી કે મારી ઓરડાની જમીન ખોદીને ટીપીને તૈર્ાર 
કરુું અને દીવાલો પણ દફનાઈલ વડે ધોઈ કાઢુું. પણ પાવડો-કોદાળી તો મહાન શસ્ત્રાસ્ત્રો ! તે મારા 
જેવા ‘બદમાશ’ના હાથમાું કેમ અપાર્? એટલે અમારા પર દેખરેખ રાખનાર એક ‘અશરાફ’ બલરૂ્ી 
મકુાદમને તે આપવામાું આવ્ર્ાું. આ અમારો મકુાદમ ભરૂર્ જજલલામાું ધાડ પાડવાના ગનુા સારુ 
આઠ-નવ વરસ મેળવીને આવ્ર્ો હતો. તેણે બેર્ાર કેદીઓને બોલાવી મારી જમીન ટીપી આપી 
અને મેં ડામર માગી લઈ તેનાથી જમીન લીંપી કાઢી. ડામર સકુાર્ ત્ર્ાું સધુી શુું કરવુું એ સવાલ 



ઓતરાતી દીવાલો * 11 

હતો, એટલે પાછળની એક ઓરડીમાું જવાનુું મેં પસુંદ કયુાં. મને આ પાછળની નવી કોટડી એવી 
ગમી ગઈ કે મેં ત્ર્ાું જ રહવેાનુું નક્કી કયુાં. 

               *    
 આ ઓરડી સામે એક અરીઠાનુું ઝાડ હત ુું. તે પણ દાબડ ેબાપાની પ્રજા. ઝાડ લગભગ આઠ 
ફૂટ ઊંચુું, પણ સાવ સકુાઈ ગરે્લુું હત ુું. માત્ર ત્રણર્ાર પાુંદડાું રહ્ાું હતાું, અને તે પણ સકુાઈ 
ગર્ેલાું. મારી લુંગોટી સકૂવવા એની પાસે ગર્ો કે એ પાુંદડાું પણ ખરી પડ્ાું. મનમાું ત્તવર્ાર 
આવ્ર્ો કે આ મરી ગરે્લુું ઝાડ ઉખેડી નાખુું. પણ તેમ કયુાં હોત તો જેલનો ગનુો થાત; તેમાું વળી 
બાપાનુું વાવેલુું ઝાડ મારાથી ઉખાડાર્ જ કેમ ? મેં આ મતૃ જેવા ઝાડની જ સેવા શરૂ કરી. ખાનગી 
વ્ર્વસ્થાથી એક દાતરડુું માગી આણ્યુું અને ઝાડની આસપાસ ક્ારો બાુંધ્ર્ો. રોજ એને બબ્બે ડબા 
પાણી પાવાનુું શરૂ કયુાં. મારી શ્રદ્ધા ફળી. થોડા જ દદવસમાું ડાળીએ ડાળીએ કોંટા ફૂટર્ા. ઝાડ મરી 
ગરે્લુું ન હત ુું પણ દહિંનુ ધમુની પેઠે તેને ઘડપણ આવ્યુું હત ુું. જોતજોતામાું નીલમ જેવાું લીલાું અને 
મખમલ જેવાું સુુંવાળાું પાુંદડાુંથી અરીઠો શોભાવા લાગ્ર્ો. 

          *  
 હવે ઉનાળો પરુજોસમાું શરૂ થર્ો. આસપાસનુું ઘાસ બધુું સકુાઈ ગયુું. કાગડાઓ, કાબરો, 
લેલાુંઓ અને ક્ષખસકોલીઓ પાણીને માટે ટળવળવા લાગ્ર્ાું. વાુંદરાું પણ આસપાસથી આવી અમારા 
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હોજ પર ડોદકર્ાું કરવા લાગ્ર્ાું. કબતૂરો કમુકાુંડી બ્રાહ્મણની પેઠે આખો દદવસ પાણીમાું નાહવા 
લાગ્ર્ાું. મારી પાસે માટીની એક કૂુંડી હતી. તે ભરીને હુ ું લીમડા તળે મકૂતો. આખો દદવસ 
ક્ષખસકોલીઓ આવે, કાબરો આવ,ે કાગડાઓ આવે અને આકાશ ગજાવી મકૂનાર બૈરાગીવણાુ 
લેલાુંઓ પણ આવે. આ બધાુંમાું કાગડો બડો નૂતો. તે તો મળે ત્ર્ાુંથી રોટલીના સકૂા કકડા લઈ 
આવે. કૂુંડીમાું ત્રણ-ર્ાર પલાળી રાખે, ત્રણ-ર્ાર વાર ર્ાુંર્ વતી દબાવી જુએ અને પલળીને 
બરાબર પોર્ા થઈ જાર્ એટલે આત્મદેવને ભોગ ર્ડાવે.  

 થોડા દદવસ પછી લીમડાને નવાું પાન આવ્ર્ાું, પછી ફૂલ આવ્ર્ાું; અને પવન વાર્ ત્ર્ારે 
આખો દદવસ લીમડાનાું ફૂલનો વરસાદ ર્ાલે. સવારથી સાુંજ સધુી ફૂલો પડ્ાું જ કરે. જમીન પર 
પડ્ા પછી પણ ઊડર્ાું કરે. આ કડવા ઝાડનાું કડવાું ફૂલોની મહકે માત્ર મીઠી હોર્ છે. રોજ સવારે 
ઝાડુવાળાઓ સકુાઈ ગરે્લાું ફૂલ વાળીને કોથળા ભરતા અને રોજ નવાું નવાું ફૂલના ગાલીર્ા 
પથરાતા. લીમડા નીરે્ ફરવાની બહ ુ મજા આવતી. એમ કહતેા, “સરકારને શી ખબર કે અમે 
આટલો આનુંદ લ ૂુંટી રહ્ા છીએ?”  

 આખરે આ ફૂલની ઋત ુ પણ ત્તવદાર્ લઈને ગઈ અને લીંબોળીઓ પોતાના આગમનની 
તૈર્ારી કરવા લાગી. આ વરસે વરસાદ રસ્તો ભલૂીને ક્ાુંર્ આડો ર્ડી ગર્ો હશે. ઉનાળો અસહ્ 
થવા લાગ્ર્ો. રાત્રે ઓરડીમાું પરુાવુું એના કરતાું ક્ષબસ્કટૂ તૈર્ાર કરવાની ભઠ્ઠીમાું જઈને સવૂુું બહતેર, 
એમ થઈ જતુું. ‘ભાર્ણવાળાઓ’એ ખબૂ તકરારો કરી, પણ રાતે્ર ખલુલામાું સવૂાની રજા પણ ન 
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મળે. આખરે જ્ર્ારે ઝમ્મટમલ એકબે વાર રાતે્ર બેભાન થર્ા ત્ર્ારે પનૂાથી પરવાનગી મુંગાવવામાું 
આવી અને અમને ખલુલામાું સવૂાની રજા મળી. અમે સાુંજે ભેગા બેસી પ્રાથુના કરતા, ખબૂ પાણી 
રેડી જમીન ઠુંડી કરતા અને પાણીની વરાળ નીકળી ગર્ા પછી પથારી કરતા. 

         *          
 એક દદવસ રાતે્ર (અમે ઓરડીમાું પરુાતા તે દદવસોમાું) લગભગ દસ-અક્ષગર્ાર વાગ્ર્ે 
ક્ષખસકોલીની એક કારમી ર્ીસ સુંભળાઈ. થોડી જ વારમાું કોઈ ખાત ુું હોર્ એવો કુરરર કુરરર અવાજ 
કાને પડ્ો અને આખરે ક્ષબલાડીનો ત્તવત્તશટટ જાતનો લાિક્ષણક આનુંન્દોદ્ગાર સુંભળાર્ો. મેં જાણ્યુું કે 
એક ક્ષખસકોલી ક્ષબલાડીના પેટમાું જઈ કાર્મની સતૂી. પણ એટલુું જાણ્ર્ા પછી મને ઊંઘ આવે શી 
રીત ે?      
 ક્ષબલાડીએ ક્ષખસકોલીનો ત્તશકાર કર્ો તે જ અરસામાું એક જુવાન કેદી ફાુંસીએ ર્ડ્ો. તે 
દદવસે મને ખાવાનુું ભાવ્યુું નહીં. દહિંસા એ શી વસ્ત ુછે ? સ્ટવબિીથી આપણે માકણ મારીએ છીએ, 
ક્ષબલાડી ક્ષખસકોલીને મારી ખાર્ છે, અને ન્ર્ાર્દેવતા એક જુવાન ગનેુગારનો બક્ષળ લે છે ! આનો 
અથુ શો ? શુું સમાજને આ જુવાનનો બીજો કશો આથી ર્દડર્ાતો ઉપર્ોગ સઝૂર્ો નહીં ? મેજજસ્રેટ, 
જજ, દાકતર, સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ, જેલર, ડેપ્યટુી જેલર બધા ભેગા થર્ા. લાુંર્ ન મળે ત્ર્ારે વીસ 
રૂત્તપર્ાની અંદર જ ગજુરાન ર્લાવનાર દસ-બાર પોલીસો ભેગા થર્ા. એક જણે કાગળ વાુંર્ી 
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સુંભળાવ્ર્ો, બીજાએ ઈશ્વરનુું નામ લીધુું, અને બધાએ મળીને પછવાદડર્ે બાુંધેલા એક અસહાર્ 
તરુણનુું ખનૂ કયુાં. જેલનો મોટો ઘુંટ વાગ્ર્ો અને નુત્તનર્ામાુંથી એક માણસ ઓછો થર્ો. જેલના ઘુંટે 
શુું કહ્ુું ? તેણે કહ્ુું, “મનટુર્ જાત્તતએ બદુ્ધદ્ધનુું દેવાળું કાઢયુું છે.” 

      *       
 એક દદવસ અલલાદાદ દોડતો દોડતો આવીને કહ,ે “કાકાજી કાકાજી, જરા ઈધર આઈએ તો 
સહી. હમને એક કાગડા પકડા હૈ.” જઈને જોઉં છું તો સારે્ જ ર્તરુ કાગડો પણ ઠગાર્ો હતો. 
કાગડો ઓરડીમાું પકડાર્ો હતો. એને પગે એક લાુંબી દોરી બાુંધેલી હતી. (કેદી પાસે દોરી ક્ાુંથી 
આવી ? ખાનગી વ્ર્વસ્થા જ.) કાગડાએ નુત્તનર્ાના તમામ કાકાઓને વહારે ધાવા બમૂ પાડી. પણ 
હુું એકલો જ ત્ર્ાું હાજર હતો. મેં અલલાદાદને આજીજી કરી અને કાગડાભાઈ છૂટી ગર્ા. મારી 
ખાતરી છે કે એ કાગડે ફરી વાર જેલનુું મોં પણ નહીં જોયુું હોર્. પગ બુંધાર્ો એનુું કુંઈ નહીં, મરી 
જાત એનુુંર્ે કુંઈ નહીં, પણ કાગડો ઠગાર્ો એ શરમ એની આખી નાતને અસહ્ થઈ હશે. 

        *       
 કાગડાની પેઠે ક્ષખસકોલીઓનુું પણ અહીં સામ્રાજ્ર્ હત ુું. આખો દદવસ આંગણામાું ને ઝાડ પર 
દોડમદોડા કરે. સાુંજરે છાપરા પર ફરે, બપોરે જમવા વેળાએ આસપાસ આવી, “મને નહીં?” એમ 
પછેૂ. ઢગરાું પર બેસી, આપણે ફેંકેલો કકડો બે હાથમાું પકડી અણીદાર દાુંત વતી કોતરીને ખાર્ 
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અને કૂુંડીનુું પાણી પીએ. સાુંજ પડ્ ેઘણીખરી ક્ષખસકોલીઓ છાપરાના ર્ારે છેડા પર આવી ખબૂ 
ક્રુંદન કરતી. તેમનો એ આનુંન્દોદ્ગાગાર હતો કે નુ:ખદ્દગાર એ આપણે કેમ જાણીએ? 

 અમે અમારા સવૂાના કામળા રોજ તડકામાું મકૂાતા. ત્ર્ાું આ ક્ષખસકોલીઓ આવી દાુંત વતી 
ઊન ખેંર્ી ખેંર્ીને બહાર કાઢતી. આગલા પગ અને મોઢાની મદદથી એ ઊન ગોળગોળ ફેરવી 
એનો ડરૂ્ો બનાવતી અને તે નક્ષળર્ાુંમાું લઈ જઈ પોતાનો માળો બનાવવામાું વાપરતી. ઘણા 
કામળાને આવી રીતે તેમણે કાણાું પાડ્ાું અને ઠેકઠેકાણે માળા તૈર્ાર થર્ા. મારી ઓરડીના બારણા 
ઉપર જ એવો એક માળો દેખાતો હતો. થોડા દદવસ પછી ત્ર્ાું ત્રણ બચ્ર્ાું દેખાવા લાગ્ર્ાું. તેમની 
મા અમારી પાસેથી રોટલાના કકડા લઈ જતી અને બચ્ર્ાુંને ખવડાવતી. એક દહાડો એક બચ્ચુું 
ઉપરથી નીરે્ પડ્ુું. સામેના લીમડા પર બેઠેલા કાગડાના મોમાું પાણી છૂટયુું. પણ બચ્ચુું મારી 
ઓરડીમાું જ પેસી ગયુું. મેં અંદર જઈને સહજે પ્રર્ાસથી બચ્ર્ાને પકડી લીધુું. પણ તેને તેના ઊંર્ા 
માળામાું કેવી રીતે મકૂવુું ? મેં બમૂ પાડીને શામળભાઈને બોલાવ્ર્ા. તેઓ મારા બારણા આગળ 
બેસી ગર્ા. હુ ું તેના ખભા પર એક હાથમાું બચ્ચુું લઈ, બીજે હાથે બારણાના સક્ષળર્ા પકડી ઊભો 
થર્ો. પછી શામળભાઈ ધીમે ધીમે ઊભા થર્ા. આ રીતે મારો હાથ માળા સધુી પહોંર્ી ગર્ો. અને 
બીકથી ધ્રજૂત ુું બચ્ચુું હમેખેમ પોતાને ઘરે પહોંર્ી ગયુું. બચ્ર્ાની માને શી ખબર કે હુ ું એનો 
વહાલશેરી છું ? તેણે પોતાની ત્તતર્ુગભાર્ામાું મને અનેક ગાળો દીધી, શાપ દીધા; અને જ્ર્ારે એનુું 
બચ્ચુું એના માળામાું ખેમકુશળ પહોંર્ી ગયુું ત્ર્ારે પણ મને લાગે છે કે પોતાની ભલૂ જોવાને બદલે 
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માને એમ જ થયુું હશે કે, પાડ પરમેશ્વરનો કે મારુું વહાલુું બચ્ચુું આ નુટટ માણસના હાથમાુંથી 
છટકી શક્ુું. પણ પેલાું બેવકફૂ બચ્ર્ાું પર તો બીજી જ જાતની અસર થઈ; કેમ કે હવે બેદરકાર 
થઈ તેઓ બેત્રણ વાર ઉપરથી નીરે્ પડ્ાું અને દરેક વખતે શામળભાઈને અને મારે સરકસની 
કસરત કરવી પડી.  

        *   
 આ જ અરસામાું લીમડા પર કાગડાનાું બચ્ર્ાું પણ ઈંડાુંમાુંથી બહાર નીકળ્ર્ાું. 
પશપુિીઓમાું અપત્ર્રિણની વતૃ્તિ સૌથી પ્રબળ હોર્ છે. અત્ર્ાર સધુી ઘણા કેદી રોજ સવારે કે 
સાુંજે દાતણને અથે લીમડા પર ર્ડતા. કેટલાક તો જેલ બહારની નુત્તનર્ાનુું દશુન કરવા ખાતર 
પણ લીમડા પર ર્ડતા. પણ જ્ર્ારે લીમડા પર કાગડાનાું બચ્ર્ાુંનો વાસો થર્ો ત્ર્ારે લીમડા પર 
ર્ડવાની કોઈ કેદીની મગનૂર ન રહી. કાગડાઓ ઝપ દેતા આવીને ર્ાુંર્ મારતા અથવા માથા 
પરની ટોપી ઉપાડી જતા, અને કેદી ટોપી ખોઈ બેસે તો સાથે નવ દદવસની માફી પણ ખોઈ બેસે. 
એક કાગડીએ લીમડા પર ર્ડનાર શામળભાઈ અને બીજા બે કેદીઓ ઉપર મનમાું ખાસ ખાર 
રાખ્ર્ો. એમને જુએ કે ર્ાુંર્ માર્ાુ વગર રહ ેજ નહીં. ગમે ત્ર્ાુંથી આવીને માથા પર, ખભા પર 
અથવા લમણા પર ર્ાુંર્ મારી કાગડી નાસી જતી. દદવસે દદવસે આ કેર એટલો બધો વધ્ર્ો કે 
અંતે નરૂમહમદે માથા પર ર્ાદર વીંટાળી લીમડા પર ર્ડી કાગડાનો માળો નીરે્ ઊતાર્ો. તેમાું 
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પીંછાું વગરનાું, ઊંટ જેવાું દેખાતાું કાગડાનાું ત્રણ બચ્ર્ાું હતાું. મોં વકાસીને તેઓ પડ્ાું હતાું. મોઢાું 
અંદરથી રૂપાળાું લાલર્ોળ દેખાતાું.   

 કાગડીને હવે પોતાનાું બચ્ર્ાુંના ર્ારાનો સવાલ ઊભો થર્ો હતો, એટલે તેણે પોતાની 
કાકનૃષ્ટટ વધારે તીવ્ર કરી આહાર શોધવાનુું શરૂ કયુાં. એટલામાું ક્ષખસકોલીનાું બચ્ર્ાું પણ સહજે 
મોટાું થઈ આમતેમ ફરતાું થર્ાું હતાું. કાગડીએ તેમાુંન ુું એક બચ્ચુું મારી પોતાના દીકરાને માુંસનો 
પહલેવહલેો સ્વાદ ર્ખાડ્ો. તે દદવસથી ક્ષખસકોલીઓ અને કાગડાઓ વચ્ર્ે મહાવેર જામ્યુું. કાગડા 
છાપરા પર બેઠા હોર્ કે લીમડા પર, એકાદ મોટી ક્ષખસકોલી પોતાની પ ૂુંછડી ફુલાવીને કાગડા પર 
ઘસી જતી અને કાગડો ભર્ભીત થઈને ઝડપથી ઊડી જાર્ તેટલામાું તેને પોતાના નખ અને 
દાુંતનો કુંઈક પ્રતાપ બતાવતી. કાગડા ક્ષખસકોલીથી બીએ છે એ તો મેં અહીં જ પહલેવહલેુું જોયુું.  

 એક દદવસ એક કાગડો ક્ાુંકથી ક્ષખસકોલીનુું બચ્ચુું મારી લાવીને મારી કૂુંડીમાું પલાળવા 
લઈ આવ્ર્ો હતો. ક્ષર્ડાઈને મેં પાણી ઢોળી નાખી કૂુંડી ઊંધી મકૂી દીધી. ફરી ત્તવર્ાર કર્ો, 
દર્ાધમુમાું વળી ઈન્સાફ કેવો ? ઈન્સાફ તો એક ખદુા જ કરી શકે. તે રદહમ પણ છે ને કહાર પણ 
છે. મારુું કામ તો તરસ્ર્ાુંને પાણી પાવાનુું છે. કાગડો પોતાનો આહાર શોધી લે છે તેમાું હુ ું તેને શાને 
સજા કરુું ? મારા દેખતાું તે ક્ષખસકોલીને મારતો હોર્ તો ક્ષખસકોલીનો જીવ બર્ાવવાનો હુ ું જરૂર 
પ્રર્ત્ન કરુું. તેમ ન કરુું તો મારી દર્ાવતૃ્તિ નુભાર્. પણ મારે કાગડા ઉપર રીસ રાખવી ન જ ઘટે. 
કાગડો જ્ર્ારે ક્ષખસકોલીને મારતો હોર્ ત્ર્ારે તેના મનમાું ક્ષખસકોલી પ્રત્રે્ દ્વરે્ કે વેર હોર્ છે કે 
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પોતાનાું ભખૂ્ર્ાું બચ્ર્ાુંની વાત્સલર્ભરી ક્ષર્ન્તા હોર્ છે એ કોણ નક્કી કરે ? મારી મા ઝાડ પરની 
કેરી તોડી મને ખાવા આપતી ત્ર્ારે તેના જે ત્તવર્ારો હશે તેથી શુું આ કાગાડીના ત્તવર્ારો જુદા હશે?  

           *    
 લીમડાની લીંબોળીઓ હવે બરાબર પાકી અને ટપ ટપ ટપ નીરે્ પડવા લાગી. કેદીઓને 
આ ખાવાની છૂટ હતી. માુંદા પડીને ઈસ્સ્પતાલમાું જવાની અને ત્ર્ાું એકાદ દદવસ સાબરુ્ોખાની 
કાુંજી પીવાની શસ્ક્ત કે યસુ્ક્ત જેમનામાું ન હોર્ તેવાઓને આખા વરસમાું આટલો જ ગળ્ર્ો મેવો 
મળે, એટલે તેઓ ધરાઈને આ લીંબોળીઓ ખાર્.    

 ક્ષખસકોલીઓનુું કરુણ ક્રન્દન હવે બુંધ થઈ ગયુું. હવે તેઓ મ ૂુંગે મોઢે ઝાડ પર અને નીરે્ 
આંગણામાું શરતો રમવા લાગી. અત્ર્ાર સધુીમાું ઘણી ક્ષખસકોલીઓએ અમારી સાથે દોસ્તી બાુંધી 
હતી. અમારી પાસે આવે અને મોઢુું હલાવી હલાવીને રોટલાના કકડા માુંગે. ઘઉંની રોટલી હોર્ તે 
દદવસે ક્ષખસકોલી અમારી સાથે બેસી અમારા હાથમાુંથી કકડો લઈ જાર્ ન ેઓરડીની અંદર આવીને 
ખાર્.  

 એક દદવસ સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ આવી અમને કહ,ે “મેં સાુંભળ્ય ુછે કે તમે ક્ષખસકોલીઓને ખવડાવો 
છો ?” મેં હા પાડી. તેણે કહ્ુું, “હા, આને લીધે જ ક્ષખસકોલીઓ બહ ુઆવે છે ને તડકે નાખેલા કામળા 
કાતરી ખાર્ છે. ‘દરરેન્ર્મેન્ટ’ના આ દદવસોમાું આટલુું નકુસાન કેમ ખમાર્ ? તમારે આજથી 
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ક્ષખસકોલીઓને ખવડાવવાનુું બુંધ કરવુું જોઈએ, નહીં તો મારે પાુંજરા, લાવીને ક્ષખસકોલીઓ પકડવી 
પડશે ને મારવી પડશે.” દહિંનુને જેર કરવાનો અકસીર ઈલાજ ભાઈસાહબેના હાથમાું આવી ગર્ો છે 
એમ હુું સમજી ગર્ો. સારે્ જ બીજે દદવસથી મેં ક્ષખસકોલીઓને ખવડાવવાનુું બુંધ કયુાં ! ક્ષબર્ારીઓ 
આવી આવીને મારી તરફ જુએ. આજે હુું તેમને કેમ નથી ખવડાવતો તેનુું કારણ તેઓ ક્ાુંથી 
સમજે, અને હુ ું સમજાવી પણ કઈ રીતે શકુું ? મારી આંખ ભરાઈ આવી. યરુોપમાું મહાયદુ્ધ થયુું, 
ઈંગ્લેન્ડનુું લોહી સકુાયુું, માટે દહિંનુસ્તાનને અઢળક ખરર્માું ઊતરવુું પડ્ુું, તેથી બધાું સરકારી 
ખાતાુંનાું ખરુ્ કમી કરવાનુું નક્કી થયુું – અને તેથી એક ગરીબડી ક્ષખસકોલીન ે રોજ મળતો 
રોટલીનો કકડો બુંધ થર્ો ! શી કારણપરુંપરા ! 

      *    
 વરસાદ આવ્ર્ો અને અમારુું બહાર સવૂાનુું બુંધ થઈ ગયુું. અમે પાછા સાુંજે કોટડીઓમાું 
પરુાતા થર્ા. એ જ અરસામાું મારી ઓરડીમાું મુંકોડાનો રાફડો ફાટર્ો. હવે કેમ સવુાર્ ? 
‘ભાર્ણવાળાઓ’ની ઓરડીઓ છેક છેડા પરની, એટલે વાછટથી વધારે પલળવાની, અને તેમાું 
મ ુંકોડા પણ જરૂર થવાના. દહાડે ઓટલા પર સતૂા હોઈએ ત્ર્ાું પણ મુંકોડા આવે. રાત્રે ઓરડીઓમાું 
આવે, અને આવે ત્ર્ારે દસપાુંર્ કે સો-પર્ાસ નહીં પણ આખી ઓરડી છવાઈ જાર્ એવડી કાળી 
ફોજ ત્ર્ાું ખડી થાર્. પતુંક્ષગર્ાની પેઠે મુંકોડા પણ મતૃ્ય ુ ત્તવશે બેદરકાર દેખાર્ છે. જેલના મુંકોડા 
હોજમાું પાણી પીવા કે નાહવા જતા. ર્ાલતા ર્ાલતા હોજના દકનારા સધુી આવે ત્ર્ાું પગ લપસી 
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જાર્ એટલે ટપ દઈને અંદર પડે. હુ ું નાહતો હોઉં ત્ર્ારે જેટલા પર ધ્ર્ાન પહોંરે્ તેટલાને ઉપાડીને 
બહાર નૂર મકૂતો. પણ એ હઠીલા મુંકોડા જમીન પર પગ મકેૂ કે તરત જ ફરી હોજ તરફ હડી કાઢે 
અને ફરી પાણીમાું પડી જાર્. મને તેમની બેવકફૂી પર ખબૂ ર્ીડ ર્ડી. મેં મનમાું કહ્ુું, “આ 
કમબખ્ત પહલેી વાર પાણીમાું પડ્ા તે તો અજાણે પડ્ા, પણ પાણીમાું પડ્ા પછી તરફદડર્ાું 
મારતા અધમઆૂ થરે્લા મેં એમને બહાર કાઢર્ા તે એમનો અનભુવ ક્ાું ગર્ો ? હોજમાું બીજા 
કેટલારે્ મરેલા મુંકોડા પણ તેમણે જોર્ા છે, છતાુંર્ે ડહાપણ ન આવે ?” કેટલાકને તો મેં 
ર્ીવટપવુૂક ત્રણ ત્રણ વાર બહાર કાઢર્ા. છતાું અનભુવથી શીખે એવી એ જાત જ નહીં. મેં નક્કી 
કયુાં કે કબતૂરોની પેઠે આ મુંકોડા પણ બેવકફૂ પ્રાણી છે. પણ વળી ત્તવર્ાર આવ્ર્ો, “માણસજાત 
પણ કેવી બેવકફૂ છે ! આપણે દહિંનુસ્તાનના લોકો પારકાની મદદ પર આધાર રાખીએ છીએ અને 
તેના જુલમને વશ થઈએ છીએ. ઈત્તતહાસકાળમાું અનેક વાર આ અનભુવ આપણે લીધો છે, છતાું 
એની એ જ વાત ફરી ફરી કરતા આવ્ર્ા છીએ. ત્ર્ારે મુંકોડાની જ આ આત્મહત્ર્ા જોઈ એ જાત 
બેવકફૂ છે એમ મારે શા સારુ માનવુું ?” 

      *  
 પાછલા આંગણાની દીવાલ પર દર્ાજનક હોલાઓનુું જોડુું ઘણીવાર આવીને બેસત ુું. કહ ેછે 
કે તમામ પ્રાણીઓમાું હોલો અત્ર્ુંત ત્તનટપાપ અને ભોળું જાનવર છે. આખો દદવસ ‘પ્રભ-ુતુું’ ‘પ્રભ-ુતુું’ 
એમ રટયા કરે છે. મહારાટરમાું હોલાને ‘કવડા’ કહ ેછે. અહીંના અને ત્ર્ાુંના હોલાઓમાું નામભેદ છે 
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એટલુું જ નહીં પણ શબ્દભેદ પણ છે. મહારાટરના હોલા ‘પ્રભ-ુત’ુ બોલતા નથી. તેમનો અવાજ 
લગભગ ‘કુટુરુ’ કુટુરુ’ કુટુરુ’ કુટુરુ’ એવો થાર્ છે. આ ઉપરથી ત્ર્ાુંનાું ગામડાુંના લોકોએ એક 
લોકવાતાુ ઉપજાવી કાઢી છે : કવડો પહલેાું માણસ હતો. તેના ઘરમાું એક તેની સ્ત્રી અને સીતા 
કરીને એક તેની બહને હતાું. એક દદવસ તેણે બહનેને અને સ્ત્રીને શેર શેર ડાુંગર આપી કહ્ુું, મન ે
આના પૌંઆ બનાવી આપો. સ્ત્રીએ ડાુંગર ખાુંડી એમ ને એમ પત્તત આગળ ધરી દીધી. હતેાળ બહનેે 
ડાુંગર ખાુંડી સોઈ ઝાટકી કુશકા જુદા કરી ર્ોખા બરાબર વીણી ભાઈ માટે પૌંઆ તૈર્ાર કર્ાુ. 
ભાઈએ જોઈ લીધુું કે સ્ત્રીના પૌંઆ શેરેશેર છે અને બહનેના તો બહ ુજ ઓછા છે. તેણે મન સાથે 
નક્કી કયુાં કે બહને પાકી આપસ્વાથી ને પેટડૂી છે. સ્ત્રી તો આખરે સ્ત્રી. એને ધણીનુું લાગે એટલુું 
બીજાને ક્ાુંથી લાગે? ભાઈ ક્રોધે ભરાર્ો અને શેદરર્ો ઉપાડી એણે બહનેના કપાળમાું માર્ો. બહને 
ક્ષબર્ારી ત્ર્ાું ને ત્ર્ાું જ તરફડીને મરી ગઈ ! થોડી વારે ભાઈ સ્ત્રીએ તૈર્ાર કરેલા પૌંઆ ખાવા બેઠા. 
પૌંઆ મોઢામાું તો નાખ્ર્ા, પણ કુશકાસોતા પૌંઆ ખાધા કેમ જાર્ ? થ ૂ થ ૂ કરીને બધા કાઢી 
નાખ્ર્ા. પછી પેલા બહનેના પૌંઆ ખાવા લાગ્ર્ો. અહા, શી મીઠાશ ! નુત્તનર્ામાું બહનેના હતેની 
તોલે આવે એવી કઈ વસ્ત ુ છે ? ભાઈએ એક જ કોક્ષળર્ો ખાધો અને પાિાતાપથી બહનેના શબ 
પાસે પડી પ્રાણ છોડર્ા. ત્ર્ારથી એને હોલાનો જન્મ મળ્ર્ો છે અને હજી તેની પિાતાપ-વાણી 
ર્ાલર્ાું કરે છે : “उठ सिते कवडा पोरपोर | पोहे गोड गोड || સીતે, (િમા કર ને) ઊઠ. કવડાએ તો 
છોકરવાદી કરી. તારા જ પૌંઆ મીઠા હતા, મીઠા હતા.”  
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 કેટલુું કરુણ કાવ્ર્ ! અને કેવો જનસહજ બોધ !        

      *     
 હવે ત્તવદાર્નો દદવસ પાસે આવવા લાગ્ર્ો. સો દદવસના પર્ાસ રહ્ા. પર્ાસના પર્ીસ 
થર્ા. પછી તો આઠ જ દદવસ રહ્ા. શામળભાઈની ધીરજ ખટૂી. તેમણે દદવસની ગણતરી છોડી 
દીધી અને કલાકો ગણવા લાગ્ર્ા : હવે સવાસો કલાક રહ્ા, હવે પોણાસો રહ્ા. આંગણામાું ઊછરતા 
આંબાના ન ે જાુંબડુાના ત્તવરહની કલપના મનમાું આવવા લાગી. જાુંબડુાને જીવાત લાગી હતી. 
જીવાત ઝાડનાું પાુંદડાું ખાઈ ખાઈ તેનો જીવ લેવા મથતી હતી. ખવાર્ેલાું પાુંદડાું મેં જનતપવુૂક 
કાઢી નાખ્ર્ાું હતાું. સહજેસાજ બગડલેાું પાુંદડાું અને ઝાડનુું થડ રોજ આર્ોદડનના પાણીથી હુ ું ધોતો. 
આમ કરીકરીને જાુંબડુાને મેં બર્ાવ્ર્ો હતો. પછી એને નવાું પાુંદડાું ફૂટર્ાું હતાું અને એવો તો 
પ્રસન્ન દેખાતો હતો કે જાણે વસુંતની વનશ્રી. આંબો પણ આવી જ રીતે બર્ાવેલો હતો. એને પણ 
સરસ ક્ારો બનાવી સખુી કર્ો હતો. મારા ગર્ા પછી આ બુંનેનુું શુું થશે એ ખ્ર્ાલ મનમાું આવ્ર્ા 
ત્તવના કેમ રહ ે? ગલગોટાનુું ઝાડ તો ક્ારનુું સકુાઈ ગયુું હત ુું.    

 આખરે ફેબ્રઆુરીની પહલેી તારીખ ઊગી. સવારે ર્ાર વાગ્રે્ ઊઠી મેં નાહી લીધુું. જેલના 
ભ્રટટ ખોરાકની અસર ધોઈ કાઢવા સારુ આગલે દદવસે મેં ઉપવાસ કર્ો હતો. નાહીને શરીર સ્વચ્છ 
કયુાં. મારો લગભગ બધો સામાન આગલે દદવસે મેં ઘેર મોકલી દીધો હતો. એટલે તૈર્ારી 
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કરવાપણુું કુંઈ હત ુું જ નહીં. આંબાને તેમ જ જાુંબડુાને છેલવેલુું પાણી પાયુું. જેલની ર્ારે દીવાલથી 
ઘેરારે્લા આકાશમાું તારાઓનુું છેલલુું દશુન કરી લીધુું. એટલામાું ઠાકોર સાહબે ઊઠ્ા. શામળભાઈ 
પણ નાહીને આવ્ર્ા. અમે ત્રણે જણાએ, જેલના ત્તનર્મ ત્તવરુદ્ધ, એકઠા બેસીને પ્રાથુના કરી. 
શામળભાઈએ,  

‘રામ ભજ ત ુું પ્રાક્ષણર્ા, તારા દેહનુું સારથ થશ,ે 
          તારી કુંર્નની કાર્ા થશે, રામ ભજ ત ુું પ્રાક્ષણર્ા.’  
વાળું પરભાત્તતયુું ગાયુું.  

 પરભાત્તતયુું પરુૂું થતાું પો ફાટર્ો. પણ બહાર લઈ જવાને કોઈ આવ્યુું નહીં. શામળભાઈએ 
કહ્ુું, “હોજ આગળના તલુસીના છોડને તો તમે ભલૂી જ ગર્ા !” હુ ું શરમાર્ો. દોડતો જઈ તલુસીને 
ખાસો એક ડબો પાણી પાયુું. એટલામાું એક વોડુર આવ્ર્ો અને એણે મને દરવાજે ર્ાલવા કહ્ુું. 
સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ સાથે ત્તવદાર્ના બે શબ્દ બોલીને હુ ું જેલ બહાર પડ્ો. નીકળતાુંવેત મોઢામાુંથી ઉદ્ગાર 
નીકળી ગર્ો :  

 “क्षीणे पुण्ये मत्यॅलोकं ववशन्तत | (પણુ્ર્ ખટૂી જતાું મતૃ્યલુોકમાું જાર્ છે.)” 

* 



 

મહિને ત્રણ જ રૂપપયામાાં અંગત લાયબે્રરી 

 મનભુાઈ પુંર્ોળીએ એક લેખમાું કહલે ુું કે, “રાજકારણનુું પાર્ાનુું જ્ઞાન સહનેુ મળે તેવા 
પ્રજાકીર્ પ્રૌઢ-ત્તશિણની જરૂર છે.” 

 આ પ્રજાકીર્ પ્રૌઢ-ત્તશિણ મારફત રાજકારણનુું, એટલે કે એના ત્તવશાળ અથુમાું 
સમાજજીવનનુું, પાર્ાનુું જ્ઞાન લોકોને પહોંર્ાડવાના એક નાના શા પ્રર્ત્નરૂપે આ પસુ્સ્તકાનુું 
પ્રકાશન થયુું છે. આ જાતની બીજી નાની નાની પસુ્સ્તકાઓ પણ લોકત્તમલાપ રસ્ટ તરફથી બહાર 
પડેલી છે.  

 ત્તશિણસુંસ્થાઓને નમ્ર ત્તવનુંતી છે કે આવી એક પસુ્સ્તકાની હજાર નકલ રૂ. 3000માું 
મગાવીને પોતાના ત્તવદ્યાથીઓને (રૂ. 5 ની છાપેલી દકિંમતને બદલે) ત્રણ રૂત્તપર્ામાું જ આપે. એક 
પસુ્સ્તકામાું ત્તવદ્યાથીઓને રસ પડે, તો બીજે મદહને અન્ર્ પસુ્સ્તકાની હજાર નકલ મગાવીને એ રીતે 
તેનુું ત્તવતરણ કરે. આમ વરસેકમાું દસેક પસુ્સ્તકાની પોતાની નાનકડી લાઈબે્રરી દરેક ત્તવદ્યાથી પાસે 
થઈ શકે-મદહને ફક્ત ત્રણ જ રૂત્તપર્ાના નજીવા ખરુ્માું.  

      લોકત્તમલાપ 
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લોકપમલાપ ટ્રસ્ટનાાં કેટલાાંક પ્રાપ્ય પ્રકાશનો 

સાંપાદક : મિને્દ્ર મેઘાણી 

અરધી સદીની વાર્નર્ાત્રા : 1-2-3-4   દરેકના રૂ.150 
દકશોરોના રવીન્દ્રનાથ            15 
કોનદટદક : થોર હાર્રડાલ                          70 
ગાુંધી-ગુંગા : 1                        100  
ગાુંધી-ગુંગા : 2                    70 
ગાુંઘીજીની જીવનર્ાત્રા : એમના જ શબ્દોમાું    60 
ગીત એક ગાયુું ને વાર્રે વાવ્યુું....    40 
ત્તતબેટના ભીતરમાું : હનેદરક હરેર          30 

   ત્ર્ારે કરીશુું શુું? (સુંિેપ) : ક્ષલર્ો તોલસ્ટોર્    10  
   ધપૂસળી                              20 

નારીજીવનની વાર્નર્ાત્રા                 15  
મેઘાણી : સ્મરણમતૂ્તતિ                            30 
ર્ાદગાર કાવ્ર્ો                               25 

રદઢર્ાળી રાતના રાસ                  7 
રવીન્દ્રનાથ સાથે વાર્નર્ાત્રા            60 
રોજેરોજની વાર્નર્ાત્રા :1-5   દરેકના  25 
રોજેરોજની ત્તવર્ારર્ાત્રા               60  
લોકસાદહત્ર્ની વાર્નર્ાત્રા : 1-4 દરેકના 25  
વાર્નર્ાત્રાનો પ્રસાદ                250 
હાસ્ર્-કક્ષણકા                          15 
Beauty of death                   5 
Everyman’s ABC of Gandhi       50 
Everyman’s  Tagore              30 
Gandhi story                      50 
Hundred poems                   20 
The Roses We Gathered           5 

  



 

મોતીની માળા જેવી પસુ્સ્તકાઓ     સાંપાદક  :મિને્દ્ર મેઘાણી 
આઝાદી કી મશાલ     ભેદની ભીંત્ુાંને આજ મારે ભાાંગવી: મનભુાઈ પુંર્ોળી 
આપણા ઉંબરમાાં : ઝવેરર્ુંદ મેઘાણી   મારા ગાાંધીબાપ ુ: ઉમાશુંકર જોશી  
એબ્રિામ લલિંકન : મક્ષણભાઈ દેસાઈ   મારાાં મોટીબા : મકુુન્દરાર્ પારાશરુ્ 
ઓતરાતી દીવાલો : કાકા કાલેલકર   મારી અલભનવ દીક્ષા : કાશીબહને મહતેા 
કિવેતોની સ્મરલણકા     મારી જીવનયાત્રા : બબલભાઈ મહતેા  
કાવ્યમાળાનાાં મોતી      મારી વાચનકથા : મનભુાઈ પુંર્ોળી 
કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં  : પ્રેમાનુંદ    મગુ્ધાવસ્થાના ઉંબરે :  ‘પ્રેમળ જ્ર્ોત્તત’ 
લગજુભાઈની બાલવાતાાઓ    મોતીની ઢગલી : 1  
ઝવેરચાંદ મેઘાણીની કાવ્ય-કલણકા    મોતીની ઢગલી : 2  
દુલારુાં  દાાંપતય : અન ુ.મહને્દ્ર મેઘાણી   રવીન્દ્રનાથની લચિંતન-કલણકા 
પરમ સખા મતૃ્ ુ: કાકા કાલેલકર   વનાાંચલ : જર્ન્ત પાઠક 
પિાડી પનશાળના પડઘા : સેઈક્ો મરુ્ાકુું   પવચારમાળાનાાં મોતી  
ભગવાનને બાળકોના પત્રો                    “શીંગડા માાંડતા શીખવશુાં” : મનભુાઈ પુંર્ોળી 
ભાઈ, દીકરો અને પાડોશી : શુંભપુ્રસાદ દેસાઈ,  સદુામાચહરત્ર અને હ  ાંડી : પ્રેમાનુંદ 
ત્તવનોદદની નીલકુંઠ, ઈશ્વર પેટલીકર   િાસ્યમાળાનાાં મોતી  
ભારેમ  વાાંવના ભેરુ : સ્વામી આનુંદ  

[કુલ દસ લાખ જેટલી નકલો છપાઈ છે.] 



 

 


