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બે બોલ 

દક્ષીણ આફ્રિકામા ંફીનીક્સ ખાતે બહાર પડેલ "મારો જેલનો અનભુવ" આ ફરીથી 

બહાર પડે છે. એને માટે કારણ આપવાની શી જરૂર છે ? ઊલટંુ આશ્ચર્ય છે કે આજ 

સધુી ગજુરાતી જગત એનાથી વચંચત રહી શક્ુ ં! 

માત્ર નજરચકુ તથા છાપચકૂનાજ દોષો સધુાર્ાય છે. બાકી ગાધંીજીનુ ં અમ્રત 

અણડહોળાર્લુ ં- જેમનુ ંતેમ - અહીં રજુ કર્ુું છે. 

'જેલના અનભુવ' સાથે પાછળથી 'સત્ર્ાગ્રહની છેલ્લી લડનો અનભુવ' જોડયો છે. 

મને વવશ્વાસ છે કે ' જેલનો અનબુવ' ચાખનારને તેમા ંવળી ઓરજ સ્વાદ મળશે. 

આ પસુ્તક પ્રગટ કરવામા ંસત્ર્ાગ્રહશ્રમ વાળા રા. છગનલાલ ખશુાલચદં ગાઘંીએ 

ખબૂ મદદ કરી છે. આ સ્થળે તેમનો ઉપકાર ન માનુ ંતો જરૂર ન ગણુો ગણાઉં. 

તેમજ આ પસુ્તકને ઉતાવળે - માત્ર દશ ફ્રદવસમા ં - છાપી આપી; લોકમાન્ર્ 

પણુ્ર્વતવથ પર પ્રગટ કરવામા ંસહાર્ કરવા માટે ભાઈશ્રી મગનલાલનો પણ મારે 

આ સ્થળે ઉપકાર માનવો ઘટે છે. 

આશા છે કે જેના પ્રાગટયથી ગાડંીવ સાફ્રહત્ર્ મફં્રદરની માગંચલક સ્થાપના થર્લેી હુ ં

માનુ ંછ,ં તેવા આ પસુ્તકને પ્રજા સહષય વધાવી લેશે. 

ઈશ્વરલાલ વીમાવાળા 
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અનભુવ પહલેો : પ્રસ્તાવના 
જો કે માત્ર થોડા ફ્રદવસજ મેં તથા બીજા ફ્રહન્દીઓએ સત્ર્ને સારૂ ંજેલ ભોગવી છે, 

તોપણ તમેા ંમળેલો અનભુવ એ બીજાઓને ઉપર્ોગી થઈ પડે એમ સમજીન,ે તથા 

ઘણાઓ તરફથી માગણી થઈ છે તેથી અફ્રહિં આપવા ધારૂ ંછ.ં જેલની મારફતે ફ્રહન્દી 

કોમને હજુ ઘણા હક્કો મેળવવાના રહશેે એમ પણ માન્ર્તા છે. તેથી જેલના ંસખુ, 

દુુઃખ હોત ુ ંનથી ત્ર્ા ંઆપણે મનથી દુુઃખ ધારી લઈએ છીએ, એટલે દરેક વસ્ત ુવવષ ે

ખરી હકીકત જાણવી તેથી લાભ જ છે એમ ચોખખુ ંદેખાઈ આવે છે. 

તા૦. ૧૦મી જાનેવારીએ બપોરના બે વખત જેલમા ંનાખવાના હુમલા થર્ા બાદ 

જેલમા ં જવાનો વખત આવ્ર્ો. મારા સાથીઓને અને મને સજા મળતા ં પહલેા ં

વપ્રટોફ્રરર્ાથી તાર આવી ગર્ો હતો, તેમા ંખબર હતા કે ત્ર્ાનંા પકડાર્ેલ ફ્રહન્દીઓન ે

નવા કાર્દાને શરણ નફ્રહ થવાને સારૂ ંત્રણ મફ્રહનાની સખત મજૂરીની જેલ મળી 

હતી; ને તે ઉપરાતં દંડ પણ થર્ો હતો અને જો દંડ ન આપે તો બીજા ત્રણ મફ્રહનાની 

સજા હતી. આ વાત સાભંળીને હુ ંપોતે ધખી રહ્યો હતો. માજીસ્રેટની પાસે તટેલા 

સારૂ ંમેં વધારેમા ંવધારે સજા માગંી, પણ મળી નફ્રહ. 

અને અમને બધાને બ ેમફ્રહનાની વગર મજૂરીની કેદ મળી. મારા સાથી વમ. વપ. કે. 

નાર્ડુ, વમ. વસ. એમ. વપલ,ે વમ. કડવા, વમ. ઇસ્ટન તથા વમ. ફોરટનૂ હતા. છેલ્લા બ ે

ગહુસ્થો ચીના છે. મને સજા થર્ા પછી બે ચાર વમવનટ કોરટ પાછળ કેદખાનામા ં

રાખવામા ંઆવ્ર્ો હતો. ત્ર્ારબાદ મને ચપૂકીથી એક ગાડીમા ંલઇ ગર્ા, તે વખત ે

મનમા ંઘણા ંતરંગો આવ્ર્ા કે મને નોખે જગ્ર્ા આપી રાજ્દ્વારી કેદી તરીકે ગણશ?ે 

કે બીજાઓથી મને નોખો પાડશ?ે અથવા તો મને જોહાન્સબગય છોડી બીજી જગ્ર્ાએ 

લઇ જશ ે? આવા વવચારો આવ્ર્ા કરતા હતા. મારી સાથે ડીટેક્ક્ટવ હતો તે માફી 

માગંતો હતો. મેં તેને જણાવ્ર્ુ,ં કે તારે માફી માગંવાની જરૂર નથી. કેમકે મને કેદમા ં

લઈ જવો એ તારી ફરજ છે. 
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અનભુવ પહલેો : કેદખાનુું 
મારા તરંગો બધા નકામા હતા એમ તરુત માલમ પડ્ુ.ં જર્ા ંબીજા કેદીઓને લઇ 

જાર્ છે ત્ર્ા ંમને પણ લઈ ગર્ા. થોડી મદુ્દતમા ંબીજા સાથીઓ પણ આવ્ર્ા. અમ ે

સૌ મળ્ર્ા. પ્રથમ તો અમારંુ વજન કર્ુું, પછી બધા ંઆંગળા ંપડાવ્ર્ા. ત્ર્ારબાદ 

અમને નાગા કર્ાય, ત્ર્ાર પછી અમને જેલનો પોશાક આપવામા ંઆવ્ર્ો. પોશાકમા ં

કાળં પાટલનૂ, ખમીસ, ખમીસની ઉપરનુ ંપહરેણ (જેને અંગે્રજીમા ંજપંર કહ ેછે) ટોપી 

તથા મોજંા અમને આપર્ા.ં અમારા ં જૂના ં કપડા ં ને સારૂ,ં દરેકને નોખી થેલી 

આપવામા ંઆવી. તેમા ંતે પેક કર્ાય. પછી અમને પોતાની કોટડીમા ંલઈ જતા ંપહલેા ં

દરેકને આઠ ઔંસ રોટીનો ટુકડો આપવામા ંઆવ્ર્ો, પછી કાફરી કેદખાને લઇ ગર્ા. 

 

 

અનભુવ પહલેો : કાફરા ને હહન્દી એક 
 અમારા ંકપડા ંઉપર "N" એવી છાપ મારી એટલે કે અમે બરાબર નેટીવની પકં્ક્તમા ં

મકૂાર્ા. ઘણી અગવડો ઉઠાવવા અમે સૌ તૈર્ાર હતા, પણ અમારી આ વલે થશ ે

એમ માન્ર્ુ ંનહોત ુ.ં ગોરાઓની સાથ ેઆપણને ન મકેૂ એ સમજી શકાર્ એવુ ંછે. પણ 

આપણને છેક કાફરાઓની સાથે રાખે એ સહન ન થઈ શકે એવુ ંજણાર્ુ.ં આવી દશા 

જોઈ વવચાર કર્ો કે સત્ર્ાગ્રહની લડત જરાએ વધારે પડતી કે વખત વવચાર્ાય 

વવનાની નથી. ફ્રહન્દીને તદ્દન નમાલા કરી મકૂવાનો ખનૂી કાર્દો હતો એમ વધારે 

સાચબત થર્ુ.ં 

તો પણ અમને કાફરોની સાથે રાખર્ા એ ઘણે ભાગે સતંોષ પામવા જેવુ ંથર્ુ.ં તઓેની 

હાલત, તેઓની તરફની વતયણકૂ અને તઓેના ખવાસ જાણવાની આ ભલી તક 
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મળી. બીજે રીતે જોતા ંતેઓની સાથે મકૂાવામા ંહલકાઇ ગણવી એ મનને ઠીક ન 

લાગ્ર્ુ.ં છતા ંસાધારણ રીતે જોતા ં ફ્રહન્દીને અલગ રાખવા જોઇએ એમા ંપણ શક 

નથી. અમારી કોટડીની પડખેજ કાફરાઓની કોટડી હતી, તેમા ં અને બહારના 

મેદાનમા ંતેઓ કકળાટ કરી મકૂતા હતા. અમે વગર મજૂરીના કેદી હતા તેથી અમારી 

કોટડી નોખી હતી. મજૂરીવાળા ફ્રહન્દી કાફરોની સાથેજ પરૂવામા ંઆવે છે. 

આ વાત હલકાઈ ભરેલી છે કે નફ્રહ તે વવચાર અલગ રાખતા ંએ બહુ જોખમ ભરેલી 

છે એટલુ ંકહવે ુ ંતે બસ છે. કાફરો ઘણે ભાગે જગંલી હોર્ છે. તેમા ંવળી કેદમા ં

આવેલા કાફરોનુ ંતો પછૂવુ ંજ શુ?ં તેઓ તોફાની, બહુ ગદંા, અને લગભગ જાનવરની 

ક્સ્થવતમા ંરહનેારા છે. એકેક કોટડીમા ં૫૦ થી ૬૦ માણસ સધુી પરૂવામા ંઆવે છે. 

કોઇ કોઈ વેળા તેઓ કોટડીની અંદર રમખાણ મચાવે છે ને માહંોમાહં ેલડે છે. આવી 

સોબતમા ંગરીબડા ફ્રહન્દીના હવેા હાલ થાર્, તે વાચંનાર સહજેે જાણી શકે છે. 

 

 

અનભુવ પહલેો : બીજા હહન્દી કેદી 
આખી જેલમા ંઅમારા વસવાર્ ભાગ્ર્ે જ ત્રણ ચાર ફ્રહન્દી કેદી હતા. તેઓને કારફોની 

સાથે પરૂાવુ ંપડત ુ ંહત ુ.ં એટલુ ંઅમારા કરત ંવધારે હત ુ.ં તો પણ મેં જોર્ુ ંકે તેઓ 

ખદુ ફ્રદલથી રહતેા હતા, અને બહાર હતા તે વખતના કરતા ંતઓેની તબીર્ત વધારે 

સારી હતી. તઓેએ ઉપરી જેલરની મહરેબાની મેળાવી હતી. કાફરોના પ્રમાણમા ં

કામ કરવામા ંચચંળ અને માફ્રહતગાર હોવાથી તેઓને જેલની અન્દરજ સારી મજૂરી 

સોંપવામા ંઆવી હતી. એટલે કે તેઓ સ્ટોરમા ંસચંાકામ પર દેખરેખ રાખવાનુ ંતથા 

એવુ ંબીજુ ંકામ કરતા હતા, કે જે જરાર્ે ભારે પડત ુ ંકે મેલુ ંનફ્રહ લાગે. અમને પણ 

તેઓ બહુ મદદગાર થઇ પડયા હતા. 
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અનભુવ પહલેો : રહઠેણ 
અમને એક કોટડી સોંપવામા ંઆવી, તેમા ંતેર માણસો રાખવા જેટલો માગય હતો. ત ે

કોટડીની ઉપર "કાળા કરજદાર કેદીઓ" એમ લખર્ુ ં હત ુ,ં એટલે ઘણે ભાગે ત ે

કોટાડીમા ંફ્રદવાની જેલ ભોગવનારા કાળા માણસોને રાખવામા ંઆવતા એમ થર્ુ.ં 

તે કોટડીમા ંહવા અને અજવાળાને સારૂ ંનાની સરખી બે બારીઓ હતી, તેને મજબતૂ 

સળીર્ા જડયા હતા. એ વાટે જેટલી હવા આવતી હતી તે મારા ફ્રહસાબ પ્રમાણે બસ 

નફ્રહ ગણાર્, તે કોટડીની ફ્રદવાલો ટીનના ંપતરાનંી હતી, તેમા ંઅરધા ઇંચ જેટલા ં

ત્રણ જગ્ર્ાએ કાચ જડેલા ંબાકોરા ંહતા,ં જેમાથંી જેલરો અન્દર કેદીઓ શુ ંકરે છે ત ે

છૂપી રીતે જોઈ શકે. અમારી કોટડીની પાસેજ જે કોટડી હતી તેમા ંકાફર કેદીઓ 

હતા, તેની નજીક કાફર, ચીના કેપબોર્ સાક્ષીઓ હતા, જેઓને ભાગી ન જાર્ તેટલા 

સારૂ રાખવામા ંઆવ્ર્ા હતા. 

અમારે બધાને સારૂ ં ફ્રદવસના હરવા ફરવા સારૂ ંનાનુ ંફચળર્ુ ંહત ુ,ં જેની આસપાસ 

ફ્રદવાલ હતી, ફચળર્ુ ંએટલુ ંબધુ ંનાનુ ં હત ુ ં કે તેમા ં ફ્રદવસના હરવુ ં ફરવુ ંએ બહ ુ

મશુ્કેલી જેવુ ંથઈ પડ્ુ ંહત ુ.ં તે લત્તાના કેદીઓથી તે ફચળર્ાની બહાર રજા વવના 

નીકળી શકાર્ જ નફ્રહ એવો વનર્મ હતો. ગસુ્લ કરવાનુ ંતથા પાર્ખાના વવગેરેની 

સગવડ એ પણ તે ફચળર્ામા ંઆવી જતી હતી. ગસુ્લ કરવાને સારૂ ંપત્થરની બ ે

મોટી કંુડીઓ હતી; અને વરસાદની જેમ નહાવાની બે ઝારી વાળી નળીઓ હતી. 

જાજરૂને સારૂ પણ બકીટ હતી. એબ ઢાકંીને છૂપી રીતે નાહી ધોઇ શકાર્ અથવા તો 

જાજરૂ જઇ શકાર્ એવી સગવડ ન હતી. જેલના ધારામા ંપણ એવુ ંહત ુ ંકે કેદીઓ 

અળગા રહી શકે તવેી રીતે જાજરૂની ગોઠવણ ન હોવી જોઈએ. તથેી ઘણી વેળા બ ે

ત્રણ ક્દીઓને એક હારમા ંબેસીને જાજરૂ જવુ ંપડત ુ ંહત ુ.ં ગસુ્લ કરવાની ક્સ્થવત તેવી 

જ હતી. પેશાબની બાકીટ પણ ખલુ્લી જગ્ર્ામા ં હતી, આ બધુ ં પ્રથમ આપણન ે
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અણગમો ઉપજાવનારૂ ંલાગે. કેટલાકને તો તેથી ઘણુ ંજ દરદ થાર્ તોપણ ઉંડો 

વવચાર કરતા ંએમ જોઇ શકાર્ છે કે જેલખાનામા ંઆવી વસ્તઓુ ખાનગી રીતે ન 

બની શકે, અને જહરે રીતે કરતા ં ખસસૂ એબ નથી તેથી ધીરજ રાખી એ ટેવ 

પાડવાની જરૂર છે, અને તેવી જાહરેાતથી ગભરાવવાનુ ંકે કંટાળવાનુ ંનથી. 

કોટડીની અન્દર સવૂાને સારૂ ંલાકડાના ત્રણ ઈંચના પાર્ાવાળા ંપાફ્રટર્ાનંી પથારી 

હતી. જણદીઠ બે કામળી અને નાનો સરખો તફ્રકર્ો, તથા પાથરવા માટે વવિંટી શકાર્ 

એવડી કાથાની સાદડી એટલા ંહતા.ં કોઇ વખત ત્રણ કામળી મળી શકતી હતી, પણ 

તે માત્ર મહરેબાની દાખલ. આવી કઠણ પથારી જોઈ કેટલાક ગભરાતા જોવામા ં

આવતા હતા. સાધારણ રીતે જેઓને પોચી પથારીમા ંસવૂાની ટેવ હોર્ છે, તને ે

આવી કઠણ પથારી મશુ્કેલ લાગે. વૈદક શાસ્ત્રના વનર્મ પ્રમાણે કઠણ પથારી એ 

વધારે સારી ગણાર્ છે. એટલે જો આપણે ઘરે પણ કઠણ પથારી વાપરવાનો ફ્રરવાજ 

રાખર્ો હોર્ તો જેલની પથારીનુ ં દુુઃખ જણાર્ નફ્રહ. કોટડીમા ંહમંેશા એક બાકીટ 

પાણી, તથા રાતના પશેાબ કરવા સારૂ ંએક બીજી બાકીટ થાળમા ંમકૂવામા ંઆવતી 

હતી. કેમકે રાતના કોઇપણ કેદીથી કોટડીની બહાર નીકળી શકાર્ નફ્રહ. દરેક જણન ે

જેમ જોઇએ તેમ થોડોક સાબ,ુ એક ખાદીનો ટુવાલ તથા લાકડાનો ચમચો પણ 

આપવામા ંઆવ્ર્ા ંહતા.ં 

 

અનભુવ પહલેો : સફાઈ બનાવી 
જેલખાનાની સફાઈ ઘણીજ સરસ ગણી શકાર્. હમંેશા કોટડીની ભોંર્ જતંનુાશક 

પાણી વડે સાફ કરવામા ં આવતી હતી. તનેી કોરને દરરોજ ચનૂો લગાડવામા ં

આવતો હતો, તેથી કોટડી હમંેશા નવી જેવી રહતેી. ગસુ્લખાનુ ંતથા પાર્ખાનુ ંતે 

પણ સાબથુી અને જતંનુાશક પાણીથી હમંશેા સાફ રાખવામા ંઆવતા ંહતા.ં સફાઈ 

બાબત મને પોતાને શોખ છે એમ માનુ ંછ.ં તેથી જર્ારે છેવટના ભાગમા ંઆપણા 
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ઘણા ંમાણસો આવ્ર્ા ત્ર્ારે જતંનુાશક પાણીથી પાર્ખાના હુ ંપોત ેજ સાફ રાખતો. 

પાર્ખાના ઉપાડી જવાનુ ં કામ કરવા હમ્મેશા ં નવ વાગે કેટલાક ચીના કેદીઓ 

આવતા. ત્ર્ારબાદ ફ્રદવસના સફાઈ રાખવી હોર્ તો હાથોહાથ કામ કરી લવેુ ંપડ ે

છે. પથારીના ંપાફ્રટર્ા ંહમ્મેશા ંરેતી અને પાણી વતી ધોવામા ંઆવતા ંહતા.ં અગવડ 

ભરેલુ ંમાત્ર એ જ જોવામા ંઆવતુ ંકે તફ્રકર્ા અને કામળી સેંકડો કેદીઓમા ંવખતો 

વખત બદલાઈ જવાનો સભંવ હતો; જોકે કામળીઓ હમ્મશે તડકે મકૂવી જોઇએ, 

છતા ંતે વનર્મ ભાગ્ર્ે જ જાળવવામા ંઆવતો હતો. જેલનુ ંફચળર્ુ ંહમ્મેશા ંબે વખત 

સાફ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

 

અનભુવ પહલેો : કેટલાક નનયમો 
જેલના કેટલાક વનર્મો સૌને જાણવા જેવા છે. સાજંના પાચં વાગે કેદીઓને પરૂી 

દેવામા ંઆવતા હતા. રાતના આઠ વાગ્ર્ા બાદ સૌને ઉંઘી જવાની ફરજ છે, એટલ ે

જો ઉંઘ ન આવે તો પણ પડયા રહવે ુ ંજોઈએ. આઠ વાગ્ર્ા પછી માહંોમાહં ેવાત 

કરવી એ કેદના ધારાનો ભગં ગણવામા ંઆવે છે. કાફર કેદીઓ આ ધારો બરાબર 

સાચવતા નથી, તેથી રાતના પહરેેગીરો તેઓને ચપૂ રાખવાને સારૂ "ઠુલા ઠુલા" 

કહી ફ્રદવાલો ઉપર લાકડીઓ ઠોક્યા કરે છે. કોઇપણ કેદીને બીડી પીવાની સખત 

મનાઇ હોર્ છે, આ વનર્મ ઘણી સાવચતેીથી જાળવવામા ંઆવ ેછે. પણ હુ ંજોતો 

હતો કે બીડીના બધંાણી કેદી તે વનર્મનો ભગં છૂપી રીતે કરતા હતા. સવારના 

સાડા પાચં વાગે ઉઠવાનો ઘટં વાગે છે. ત ેવખતે દરેક કેદીએ ઉઠી હાથ મ્હોં ધોઇ 

નાખવા ંજોઈએ, તથા પોતાની પથારી સકેંલવી જોઇએ. સવારના છ વાગે કોટડીનો 

દરવાજો ખોલવામા ંઆવે છે, જે વેળા દરેક કેદી પોતાની સકેંલેલી પથારી પાસ ે

અદબસર ઉભલેો હોવો જોઈએ. રખવેાળ આવીને દરેક કેદીને ગણી જાર્ છે, તેજ 

પ્રમાણે કોટડી બધં કરતી વખતે દરેક કેદીને પોતાની પથારી પાસે ઉભા રહવેાનો 

http://www.mkgandhi.org/


મારો જેલનો અનભુવ 

 

www.mkgandhi.org  Page 8 

ધારો છે. કેદખાના વસવાર્ની કોઇ વસ્ત ુ કેદીની પાસે નફ્રહ હોવી જોઈએ. કપડા ં

વસવાર્ની જે કાઈં વસ્ત ુહોર્ તે ગવનયરની પરવાનગી વવના રાખવાની મનાઇ છે. 

દરેક કેદીના પહરેણ ઉપર એક બટન ઉપર ટાકેંલી કોથળી હોર્ છે, તેમા ંકેદીની 

ફ્રટકીટની ઉપર તનેો નબંર તનેી સજા, તેનુ ંનામ વવગેરે નોંધલેા ંહોર્ છે. ફ્રદવસના 

સાધારણ વનર્મ પ્રમાણે કોટડીમા ંરહવેાની બધંી હોર્ છે. મજૂરીવાળા કેદી તો કામ 

પર હોર્ એટલે રહી જ ન શકે, પણ વગર મજૂરીના કેદી પણ કોટડીમા ંરહી શકતા 

નથી, તેઓને ફચળર્ામા ંજ રહવે ુ ંજોઇએ છીએ. અમારી સગવડ સારૂ ંગવનયરે એક 

ટેબલ તથા બે બાકંડા કોટડીમા ં મકૂવાની પરવાનગી આપી હતી અને તે બહ ુ

ઉપર્ોગી થઇ પડયા ંહતા.ં 

દરેક કેદીના વાળ તથા મછૂ જો બે મફ્રહનાનો સજાદાર હોર્ તો કાપવાનો ધારો છે. 

આ ધારો ફ્રહન્દીની સામે જોરથી લાગ ૂપાડવામા ંઆવતો નથી. જો કોઈ આનાકાની 

કરે તો તેની મછૂ રહવેા દે છે. આ વવષે મને હસવા લાર્ક અનભુવ થર્ો. હુ ંપોત ે

જાણતો હતો કે કેદીઓના વાળ કાપવામા ંઆવે છે. વળી એમ પણ ખબર હતી કે 

વાળ કાપવાનો તથા મછૂ કાપવાનો વનર્મ તે કેદીઓના સખુને સારૂ ં છે, નફ્રહ કે 

તેઓને હલકા પાડવાને ખાતર. હુ ંપોતે માનુ ંછ ંકે આ વનર્મ બહ ુજરૂરનો છે. કેદની 

અંદર વાળ સાફ કરવાનો દાતંીઓ વવગેરે સાધન હોતા ંનથી. વાળ જો સાફ ન 

રખાર્ તો ગમુડા ંવવગેરે થવાનો સભંવ છે. વળી ગરમી હોર્ તો વાળ અસહ્ય થઈ 

પડે છે. કેદીઓને અરીસો વાપરવા મળતો નથી, તેથી મછૂ ગદંી રહવેાનો સભંવ છે. 

ખાતી વખતે રૂમાલ તો હોર્ નફ્રહ. લાકડાનો ચમચો ખાવામા ંઅગવડ ઉપજાવે છે. 

લાબંી મછૂ હોર્ તો ખોરાક મછૂને વળગે છે. વળી કેદીઓનો બધો અનભુવ લેવાનો 

મારો વવચાર હતો, તથેી મખુી દારોગા પાસે મારા વાળ તથા મછૂ કાપવાની મેં 

માગંણી કીધી. તેણે કહ્ુ ં : "ગવનયરની સખત મનાઈ છે" મેં કહ્ુ,ં "હુ ંજાણુ ંછ,ં કે 

ગવનયર મને ફરજ પાડવા નથી માગંતા, પણ હુ ંમારા વાળ અન ેમછૂ મરજીર્ાત 

કપાવવા ઇચ્છ ંછ.ં" તેણે ગવનયરની પાસે અરજી કરવા સચૂના કીધી. બીજે દહાડ ે
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ગવનયરની પરવાનગી મળી. પણ તેણે કહ્ુ,ં હવે તો બે મફ્રહનામાથંી બે ફ્રદવસ તમારા 

ગર્ા એટલે તમારા વાળ ને મછૂ કાપવાનો મને હક નથી. મેં કહ્ુ,ં તે વાત હુ ંજાણુ ં

છ,ં પણ મારી સખુાકારી ખાતર અને મારી મરજીથી હુ ંકાપવા માગં ુછ,ં છતા ંતણે ે

હસીને આનાકાની કરી. પાછળથી માલમુ પડ્ુ,ં કે ગવનયરે કંઇક શક અને ભર્ હતા. 

મારી આ માગંણીમા ં કંઈ ભેદ તો ના હોર્? પાછળથી ગવનયરની ઉપર ઢોળીન ે

જેલની બહાર નીકળી પરાણે વાળ મછૂ કપાવાનુ ંતોફાન તો ન કરૂ?ં એમ તેને લાગ્ર્ુ.ં 

મેં તો મારી માગંણી હમ્મેશા ંચાલ ૂરાખી, મરજીથી કાપવા માગં ુછ ંએવુ ંલચખતવાર 

આપવાનુ ંપણ કહ્ુ,ં ગવનયરનો શક દૂર થર્ો, અને છેવટે મને ઘોડાકાતર આપવાનો 

હુકમ મખુી દારોગાને કર્ો. મારી સાથેના કેદી વમ. પી. કે. નાર્ડુને હજામના કામની 

પરૂી વાકેફગારી હતી. મને પોતાને પણ થોડુ ંઘણુ ંઆવડે છે. મેં વાળ મછૂ કાપર્ા 

તે જોઇ તથા તેનુ ંકારણ સમજીને બીજાઓએ પણ તેમ કર્ુું. કેટલાકે માત્ર વાળ જ 

કપાવ્ર્ા. વમ. નાર્ડુ તથા હુ ં મળીને હમ્મેશા ં બે કલાક ફ્રહન્દી કેદીઓના વાળ 

કાપવામા ંગાળતા હતા. હુ ંમાનુ ંછ ંકે આથી સખુાકારી અને સગવડ વધર્ા ંહતા.ં 

તેથી કેદીઓનો દેખાવ સઘુડ લાગતો હતો. જેલમા ં અસ્તરો વાપરવાની સખત 

મનાઈ છે, માત્ર ઘોડાકાતર વાપરવામા ંઆવે છે. 

 

અનભુવ પહલેો : તપાસ 
કેદીઓની તપાસ જુદા જુદા અમલદારો કરવા આવે ત્ર્ારે દરેક કેદીએ હારબધં થ ઇ 

જવુ ંજોઈએ. અમલદાર આવે ત્ર્ારે ટોપી ઉતારી સલામ કરવી જોઈએ. બધા કેદીન ે

અંગે્રજી ટોપી હતી, એટલે તે ઉતારવામા ંકશી બાધ ન હતી, અન ેઉતારવી જોઇએ 

એ કાર્દેસર હત ુ,ં એટલુ ંજ નફ્રહ પણ મનુાસબ હત ુ,ં આમ હારબધં થઈ જવાનો 

હુકમ, જર્ારે કોઈ અમલદર આવે ત્ર્ારે "ફૉલઇન" એ શબ્દ વાપરીને આપવામા ં

આવતો હતો. એટલે "ફૉલઇન" એ શબ્દ અમારો ખોરાક થઇ રહ્યો હતો. તેનો અથય 
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માત્ર એ છે કે હારબધં થઇ ધર્ાન પવૂયક ઊભા રહો. આમ ફ્રદવસના હમ્મેશા ંચાર 

પાચં વખત થત ુ.ં તેમાનંો એક અમલદાર જે મદદનીશ મખુી દારોગો કહવેાતો હતો, 

તે જરા અક્કડ હતો તેથી તેન ુ ંનામ ફ્રહન્દી કેદીઓએ "જનરલ સ્મટ્સ" પાડ્ુ ંહત ુ.ં 

તે સવારમા ંઘણી વખત વહલેો આવતો, અને પાછો સાજંના પણ આવી જાર્. સાડા 

નવ વાગે ડાક્ટર આવતો તે બહુ ભલો અને માર્ાળ જણાતો હતો. હમ્મેશા ંચચવ્વટથી 

પછૂતો. જેલના ધારા પ્રમાણે દરેક કેદીએ પહલેે દહાડે જાહરે નાગા થઈ ડાક્ટરન ે

પોતાનુ ંશરીર બતાવવુ ંજોઇએ, પણ ડાક્ટરે અમારા સબંધંમા ંએ ધારો લાગ ૂન 

પાડયો, અને જર્ારે ઘણા ફ્રહન્દી કેદી થર્ા ત્ર્ારે તેણે કહ્ુ ંકે જો કોઇને ખસ વવગેરેનુ ં

દરદ હોર્ તો અમારે જાહરે કરવુ ંકે જેથી ડાક્ટર તેવા માણસને એકાતંમા ંલઇ જઇ 

તપાસશે. સાડા દશ કે અચગર્ાર વાગે ગવનયર તથા મખુી દારોગો આવતા. ગવનયર 

બહુ દૃઢ, ન્ર્ાર્ી અને શાતં સ્વભાવનો માણસ જોવામા ંઆવ્ર્ો. તેનો હમ્મેશા ંએક 

જ સવાલ હતો. તમે બધા સારા છો? તમારે કંઇ વસ્ત ુજોઇએ છે? તમારે કંઈ રાવ 

ખાવાની છે? જર્ારે જર્ારે કંઈ માગંણી કે રાવ કરવામા ંઆવતી, ત્ર્ારે તે ધર્ાન દઇ 

સાભંળતો અન ેબની શકે તે માગંણી કબલૂ કરતો, અને રાવ ખાધી હોર્ તો તનેો 

ફડાચો કરતો. કેટલીક રાવ અને માગંણીઓનુ ંઆગળ ઉપર વવવચેન કરીશ. ડપેર્ટુી 

ગવનયર પણ કોઇ કોઇ વેળા આવતો. તે પણ ભલો હતો, પણ સવયથી ભલો સશુીલ 

અને લાગણીવાળો તો અમારો ખાસ ઉપરી જે "મખુી દારોગો" કહવેાતો હતો તે હતો. 

તે પોતે બહુ ધાવમિક હતો, અને એની વતયણ ૂકં માત્ર અમારી તરફ સરસ અને સભ્ર્ 

હતી, એટલુ ંજ નફ્રહ, પણ દરેક, કેદી છૂટે મોઢે તેના ગણુ ગાતો હતો. કેદીઓના હક 

જે કાઇં હોર્ તે પરૂા જાળવવામા ંતેને ખતં હતી. કેદીઓમા ંનજીવો ગનુ્હો જોવામા ં

આવે તો તે દરગજૂર કરતો. અમે બધા ખરૂ ંજોતા ંચબનગનુ્હગેાર હતા એમ સમજી 

અને જાણીને તે વવશેષ માર્ા રાખતો હતો. પોતાની લાગણી બતાવવા ઘણી વખત 

અમારી પાસે આવી વાતચચત પણ કરતો. 
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અનભુવ પહલેો : કેદીઓમાું વધારો 
હુ ંકહી ગર્ો છ ંકે પહલેા સત્ર્ાગ્રહી કેદી અમે માત્ર પાચં હતા. તા ૧૪ મી જાનેવારી 

ને મગંળવારે મી૦ થમ્બી નાર્ડુ, જે ચચફ વપકેટ હતા તે અને ચાઇવનઝ 

એસોવસએશનના પ્રનખુ વમ૦ ક્વીન આવ્ર્ા. તેમને જોઇ બધા બહુ રાજી થર્ા. તા૦ 

૧૮મી જાનેવારીએ ૧૮ માણસ બીજા આવ્ર્ા. તેમા ંસમદુરખાન હતા. તેની બે માસની 

જેલ હતી. બાકીના ૧૩મા ંમદ્રાસી કાનમીઆ તથા ગજુરાતી ફ્રહન્દુઓ હતા. તઓે બધા 

વગર લાઇસેન્સથી ફેરીનો ધધંો કરવાને સારુ પકડાર્ા હતા, અને તેઓનો બે પાઉંડ 

દંડ થર્ો હતો. જો બે પાઉંડ ન આપે તો ૧૪ ફ્રદવસની જેલ હતી. તઓે ફ્રહમ્મત પવૂયક 

દંડ ન આપતા ંજેલમા ંઆવ્ર્ા હતા. તા૦ ૨૧ મે જાનેવારીને મગંળવારે ૭૬ માણસ 

બીજા અવ્ર્ા. તેમા ંબ ેમફ્રહનાની જેલવાળા નવાબખાન હતા. બાકી બધા '૨ પાઉંડ 

અથવા ચૌદ ફ્રદવસની જેલ'વાળા હતા. આમાનંા ઘણા ખરા ગજુરાતી ફ્રહન્દુ હતા. 

કોઇ કાનમીઆ અને કોઇ મદ્રાસી હતા. તા૦ ૨૨ મી જાનેવારી ને બધુવારે ૩૫ માણસો 

બીજા આવ્ર્ા. તા૦ ૨૩મી એ ૨, ૨૮ મીએ ૬ અને તેજ ફ્રદવસે સાજંના બીજા ૪ 

આવ્ર્ા. એટલે ૨૯ મી જાનેવારી સધુીમા ંબધા મળી ૧૫૫ સત્ર્ાગ્રહી કેદી થર્ા. 

ગરુૂવારે એટલે ૩૦મી એ મને વપ્રટોફ્રરર્ા લ ઇ ગર્ા હતા. પણ મને માલમ છે કે તે 

દહાડે પણ ૫ અથવા ૬ બીજા કેદી ગર્ા હતા. 

 

અનભુવ પહલેો : ખોરાક 
ખોરાકનો સવાલ ઘણા માણસોને ઘણી ક્સ્થવતએ વવચારવા જેવો હોર્ છે. પણ 

કેદીઓને તે સવાલ ઘણો જ વધારે વવચારવાનો રહ ેછે. તેઓનો ઘણો આધાર સારા 

ખોરાક પર રહ ેછે. ખોરાક સબંધંમા ંએવો ધારો છે કે જેલમા ંજે મળે તે જ લેવાર્, 
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તથા બીજી જગ્ર્ાએથી ન જ લેવાર્. સોલજરોને જે ખોરાક મળે તે લેવો પડે છે, 

પણ સોલજર અને કેદીમા ંઘણો ફરક છે. સોલજરને બીજો ખોરાક તેના ભાઈબધંો 

મોકલી શકે છે, અને તે લે છે. કેદીને તો બીજો ખોરાક લેવાની બધંી જ છે. રોટીની 

સાથે ચા અથવા ઘી કે બીજી કંઈ વસ્તનુી જરૂર માગી ત્ર્ારે તેણે કહ્ુ ંકે " આ તો 

તમે સ્વાદ કરવા માગંો છો, જેલમા ંતે ન હોર્." 

હવે આપણે જેલનો ખોરાક વવચારીએ. જેલના ધારા મજુબ પહલે ેઅઠવાડીએ નીચ ે

મજુબ ખોરાક ફ્રહન્દીન ેમળે છે: 

સવારના ૧૨ ઔંસ મકાઈના આટાનુ ંપપૂ,ૂ શકર કે ધી વવના બપોરે ૪ ઔંસ ચાવલ, 

ને એક ઔંસ ઘી સાુંજના ચાર ફ્રદવસ બાર ઔંસ મકાઈના આટાનુ ંપપૂ,ૂ ત્રણ ફ્રદવસ 

બાર ઔંસ બાફેલા બીનીસ (વાલ) અને વનમક. 

આ ખોરાક તો કાફરોને અપાર્ છે તનેી ઉપરથી ઘડેલો છે, ફરક માત્ર એ છે કે 

કાફરોને કચરેલી મકાઈ ને ચરબી સાજંે આપવામા ંઆવે છે તેને બદલે ફ્રહન્દીન ે

ચાવલ મળે. 

બીજે અઠવાડીર્ે અન ેત્ર્ાર પછી હમંેશને સારૂ મકાઈના આટાની સાથે બે ફ્રદવસ 

બીજી તરકારીએ જેવીકે કોબેજ, કોળં વવગેરે આપવામા ંઆવે છે. જેઓ ગોસ્ત ખાર્ 

તેને બીજે અઠવાડીએથી આતવારને દહાડે તરકારીની સાથે ગોસ્ત પણ આપવામા ં

આવે છે. જે કેદીઓ પહલેા પહોંચ્ર્ા હતા તેમણે વવચાર કર્ો હતો, કે સરકારની 

પાસેથી કંઇ મહરેબાની ન માગંવી, અને જે ખોરાક આપે ને ખપ ેતેવો હોર્ તેથી 

ચલાવી લેવુ.ં હકીકત જોતા ં ઉપરનો ખોરાક ફ્રહન્દીને સારૂ ં બરાબર ન કહવેાર્. 

વૈદકના વનર્મ પ્રમાણે ઉપરના ખોરાકમા ં પણ પોષણ થઈ શકે છે. ખોરાકની 

અગવડ એ કેદની એક મોટી વનશાની છે. વાતચચત પણ જોઈશુ ંતો જેલના સત્તાવાળા 

કહશેે કે કેદમા ંસ્વાદ તો હોર્જ નફ્રહ. સ્વાદની વસ્ત ુકેદમા ંનફ્રહ આપીએ. જર્ારે 

જેલના ડાક્ટરની સાથે મારે વાતચચત થઇ ત્ર્ારે તેને મેં કહ્ુ ંકે કાફરોનો તો મકાઈ 

હમ્મેશનો ખોરાક છે એટલે તઓેને ઉપરનો ખોરાક ઘણો જ માફક આવે છે, અન ે
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તેથી તેઓ કેદમા ંઆવી પષુ્ટ બને છે. પણ ફ્રહન્દીને તો ચાવલ વસવાર્ કંઇજ વસ્ત ુ

માફકસર ન ગણાર્. મકાઈનો આટો ભાગ્ર્ે જ ફ્રહન્દી ખાર્ છે. એકલા બીનીસ 

ખાવાની ટેવ આપણાને હોતી નથી અને ભાજીપાલો જેમ તે લોકો પકાવે તમે ખાવાનુ ં

ફ્રહન્દીને પસદં નફ્રહ જ પડે. તઓે ભાજીપાલા સાફ નથી કરતા, ને તમેા ંમસાલો પણ 

નથી નાખંતા. વળી જે શાક કાફરોએને સારૂ ંબને છે તે ગોરાઓને સારૂ ંબનેલા 

શાકની છાલ અથવા છોડા ંઘણે ભાગે હોર્ છે. મસાલામા ંવનમક વસવાર્ બીજુ ંકંઈજ 

નથી આપવામા ંઆવતુ.ં ચીનીનુ ંતો નામ જ ન હોર્. એટલે ખોરાકની વાત બધાને 

અઘરી લાગી. છતા ંઅમે વનશ્ચર્ કર્ો, કે સત્ર્ાગ્રહી તે જેલવાળાની પાસે કરગરવા 

નફ્રહ જાર્ તમે તઓેની મહરેબાની પણ નફ્રહ માગેં. તથેી અમ ેઉપરના ખોરાકથી 

સતંોષ માન્ર્ો. 

ગવનયરે અમને પછૂપરછ કરેલી તનેા જવાબમા ંતેને કહ્ુ ંકે" ખોરાક બરાબર નથી. 

પણ સરકારની પાસેથી અમે કંઈ મહરેબાની નથી માગતા, જો સરકારને જ સઝૂે ન ે

ફેરફાર કરે તો ઠીક જ છે. નફ્રહ તો અમે જે ધારાસર ખોરાક મળે છે તેજ લઈશુ.ં" 

આવી અટક લાબંી મદુ્દત નફ્રહ ટકી. બીજા માણસો જર્ારે આવ્ર્ા ત્ર્ારે અમે બધાએ 

વવચાર કર્ો કે બીજાઓને ખોરાકના દુુઃખમા ંસાથી કરવા તે ઠીક નફ્રહ કહવેાર્. તેઓ 

જેલમા ં આવ્ર્ા તેજ બસ ગણાર્. અને તેઓને ખાતર સરકારની પાસેથી જુદી 

માગંણી કરવી એ બરોબર છે. એવા વવચારથી ગવનયર આગળે તે બાબતની 

વાતચચત કરવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ.ં ગવનયરને કહ્ુ ંકે જો કે અમે ગમે તે ખોરાક લઈશુ,ં 

તો પણ અમારા પછીના તેમ કરી નફ્રહ શકે. ગવનયરે તે બાબત ે વવચાર કર્ો, ન ે

જવાબ આપર્ો કે, "માત્ર ધમયને ખાતર નોખી રસોઈ કરવાને હોર્ તો તે કરવાની 

રજા મળી શકશે. પણ ખોરાક તો જે અપાર્ છે તે જ મળશે. બીજો ખોરાક આપવો 

તે મારા હાથમા ંનથી." 

દરવમર્ાન ઉપર પ્રમાણે ચૌદ બીજા ફ્રહન્દી આવી પહોંચ્ર્ા. તેઓમાનંા કેટલાક તો 

પપૂ ૂલેવાની ચોખખી ના પાડીને ભખૂ વેઠવા લાગ્ર્ા. તેથી હુ ંજેલના ધારા વાચંી 
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ગર્ો અને તેમા ંમેં જોર્ુ ં કે આવી બાબતની અરજી ફ્રડરેક્ટર ઑફ વપ્રઝન (જેલ 

ખાતાના વડા) ને થઇ શકે, તેથી ગવનયરની પાસે અરજી કરવાની પરવાનગી માગંીન ે

નીચે પ્રમાણે અરજી મોકલી. 

"અમે નીચે સહી કરનાર કેદીઓ અરજી કરીએ છીએ કે અરજદાર બધા અવશર્ાટીક 

છે અને કુલ એકવીસ કેદીઓ છે. તેમાનંા અઢાર ફ્રહન્દી છે અને બાકીના ચીના છે. 

અઢાર ફ્રહન્દીને પોતાના ખોરાકને સારૂ ંસવારે પપૂ ૂમળે છે. બાકીનાને ખોરાકમા ં

ચાવલ તથા ઘી મળે છે. અને ત્રણ વખત બીનીસ તથા ચાર વખત પપૂ ૂમળે છે. 

શવનવારને દહાડે બટેટા, અને રવવવારે લીલોતરી આપવામા ંઆવ્ર્ા ંહતા.ં ધાવમિક 

કારણને લીધે અમે કોઈ ગોસ્ત ખાઈ શકતા નથી. કેટલાકને ચબલ્કુલ ગોસ્ત ખાવાની 

બધંી છે. અને કેટલાક હલાલ ગોસ્ત નફ્રહિં હોવાથી ખાઈ શકતા નથી. 

ચીનાઓને ચાવલન ે બદલે મકાઈ મળે છે. બધા અરજ દારને ઘણે ભાગે 

ર્રૂોવપર્નોનો ખોરાક ખાવાની ટેવ છે, અન ેતેઓ રોટી તથા આટાની બીજી વસ્ત ુ

ખાર્ છે. 

અમારામાનંા કોઈને પપૂ ૂખાવાની ચબલ્કુલ ટેવ નથી, તેથી કેટલાકને અજીરણ થઈ 

આવ્ર્ુ ંછે. 

અમારામાનંા સાત જણે તો ચબલ્કુલ સવારનો ખોરાક લીધોજ નથી. માત્ર કોઈ વખત 

કેટલાક ચીની કેદીને રોટી મળતી હતી, તેમાથંી તેઓએ દર્ા ખાઈ એક બે ટુકડા 

આપેલા તે ખાધેલા હતા. આ હકીકત અમે ગવનયર આગળ રજૂ કરી ત્ર્ારે ગવનયરે 

જણાવ્ર્ુ ંકે તમે ચીનાઓની પાસેથી રોટી લીધી તે ગનુ્હો કર્ો કહવેાર્. 

અમારી સમજ પ્રમાણ ેઉપરનો ખોરાક એ તદ્દન અણઘટતો છે. 

તેથી અમે તમને અરજ કરીએ છીએ કે ર્રૂોવપર્ન ધારા પ્રમાણે પપૂ ૂછોડીને અમન ે

ખોરાક મળવો જોઈએ; કે જેથી કરીને અમારો વનભાવ થ ઇ શકે. જે ખોરાક અમને 
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મળે તે ખોરાક અમને પડેલી ટેવ અને અમારા રીતફ્રરવાજન ે અનસુરતો હોવો 

જોઈએ. 

આ કામ ઘણુ ંઉતાવળનુ ં છે, તેથી અરજદારો અરજ ગજુારે છે કે, જવાબ અમન ે

તારથી મળવો જોઈએ." 

ઉપર પ્રમાણે અરજીમા ંઅમે એકવીસ માણસે સહી કરેલી. સહી થર્ા બાદ અરજી 

જતી હતી તેવામા ંબીજા ૭૬ ફ્રહિંદીઓ આવ્ર્ા. તેઓને પણ પપૂ ૂતરફ વતરસ્કર હતો, 

તેથી અરજી નીચે એક કલમ નાખંી કે ૭૬ માણસો આવ્ર્ા છે, અને તેઓને પણ 

ઉપરની હરકત નડે છે, તેથી તરુત બદંોબસ્ત થવો જોઈએ. આ અરજી તારથી 

મોકલવા મેં ગવનયરને વવનવંત કરી, તેથી તેણે ટેચલફોનથી ફ્રડરેક્ટરની પરવાનગી 

માગંીને તરુત પપૂનૂે બદલે ચાર ઔંસ રોટીનો હુકમ કર્ો. લોકો બધા બહુ રાજી 

થર્ા. એટલે સવારના ૨૨ મી તારીખથી અમને ચાર ઔંસ રોટી મળતી. સાજંના 

આઠ ઔંસ એટલે અરધી રોટીનો હુકમ હતો. આ બન્દોબસ્ત માત્ર બીજો હુકમ થતા ં

સધુીને સારૂ ંજ હતો. ગવનયરે આ સવાલન ેસારૂ ંકવમટી બેસાડી હતી. અને છેવટે 

આટો, ઘી, ચાવલ, તથા દાળ, એમ આપવાની વાત ચાલી રહી હતી. તેવામા ંઅમારો 

છૂટકારો થર્ો એટલે વવશેષ કાઈં થર્ુ ંનફ્રહ. 

પ્રથમ જર્ારે અમે આઠ જ હતા ત્ર્ારે અમે કોઈ રાધંતા નફ્રહ. ચાવલ ઠીક નફ્રહ 

બનતા, ને જર્ારે લીલોતરીની વારી આવતી ત્ર્ારે લીલોતરી ઘણીજ ખરાબ રંધાતી. 

તેથી અમે રાધંવાની પણ પરવાનગી મેળવી. પહલેે દહાડે વમ. કડવા રસોઈ કરવા 

જતા. ત્ર્ાર બાદ વમ. થબંી નાર્ડુ તથા વમ. જીવણ બે રસોઈ કરવા જતા. તેઓએ 

છેલ્લા દહાડાઓમા ંરોજ દોઢસો માણસ જેટલાની રસોઈ કરેલી. રસોઈ કરવા એક 

વખત જવુ ંપડત ુ.ં અઠવાડીઆમા ંબે વખત લીલોતરીની વારી આવતી. ત્ર્ારે રોજ 

બે વખત જવુ ંપડત ુ.ં વમ. થમ્બી નાર્ડુની મહનેત ઘણી સરસ હતી. બધાઓને વહેંચી 

આપવાનુ ંકામ મારા હાથમા ંહત ુ.ં 
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ઉપરની અરજીમા ંવાચંનાર જોઈ શકશે કે ઢબ એવી આપી છે કે ખાસ અમારે જ 

જૂદો ખોરાક જોઈએ છીએ એમ નથી. પણ ફ્રહન્દી માત્રને સારૂ ફેરફાર થવો જોઈએ. 

ગવનયરની સાથે વાત પણ એવાજ પ્રકારની થતી હતી. અને ગવનયરે કબલૂ કરેલુ.ં 

હજુ ઉમેદ રાખી શકાર્ છે કે જેલમા ંફ્રહન્દી કેદીના ખોરાકનો સધુારો થઈ શકશ.ે 

વળી ચીનાઓ ત્રણન ે જ અમારાથી જુદો ખોરાક ચાવલને બદલે મળતો તેથી 

કચવાટ રહતેો. ચીનાઓને અમારાથી નોખા તથા હલકા ગણ્ર્ા એમ આભાસ 

આવતો, તેથી તેઓની વતી મેં ગવનયરને તથા વમ. પલેફડયને અરજી કરેલી અન ે

છેવટે હકુમ મળ્ર્ો કે ચીનાઓને ફ્રહન્દી જેવો જ ખોરાક આપવો. 

ખોરાક વવષે વવચાર કરતા ંર્રૂોવપર્નોને શુ ંમળે છે તેની સરખામણી કરવા જેવુ ંછે. 

તેઓને સવારે નાસ્તામા ંપપૂ ૂતથા રોટી આઠ ઔંસ મળે છે. ખાણામા ંપણ હમ્મેશા 

રોટીને સપૂ, અથવ રોટીને ગોસ્ત તથા પટેટા અથવા લીલોતરી. તથા સાજંે હમ્મેશા 

રોટી તથા પપૂ.ૂ એટલે ર્રૂોવપર્નને રોટી ત્રણ વખત મળે તથેી પપૂ ૂહોર્ ર્ા ના 

હોર્ તેની દરકાર ન રહી. વળી ગોસ્ત અથવા સપૂ હમેંશા મળે એટલે તે પણ તને ે

વધારામા ંથર્ુ.ં આ વસવાર્ ઘણી વેળા તઓેને ચા અથવા કોકો પણ મળે છે. આ 

જોતા ંકાફરાઓને પોતાને રૂચતો, અને ર્રુોવપર્નોને તેઓને રૂચતો ખોરાક મળ્ર્ો. 

ફ્રહન્દી બાપડા અધર લટક્યા. તેઓને પોતાનો ખોરાક નફ્રહ. ર્રૂોવપર્નનો ખોરાક 

અપાર્ તો ગોરાઓ લજવાર્. ફ્રહન્દીનો પોતાનો ખોરાક શુ ંછે તેનો વવચાર શા સારૂ ં

કરે ? એટલે તઓેને કાફરાઓની હારમા ંમકૂામ રીબાવુજં રહ્ુ.ં 

આનુ ંઅંધરે આજલગી નભી રહ્ુ ંછે, તેમા ંઆપણા સત્ર્ાગ્રહની હુ ંખામી ગણુ ંછ.ં 

એક રકમના ફ્રહન્દી કેદી ચોરીથી બીજો જોઈતો ખોરાક મગંાવીન ેખાર્, એટલે તને ે

ખોરાક બાબત ઇજા ભોગવવી પડે નફ્રહ. બીજી રકમના ફ્રહન્દી કેદી- તે જે ખોરાક 

મળે તે ખાઈ શક, અન ેપોતાની ઉપર પડેલા દુુઃખની કહાણી કહતેા શરમાર્, અથવા 

તો બીજાને સારૂ ંકંઈ ચચિંતા રાખે. તેથી બહારના અંધારામા ંરહ.ે જો આપણે સત્ર્ન ે

વળગી રહીએ અને જર્ા ંઅન્ર્ાર્ થાર્ ત્ર્ા ંઉકળી રહીએએ તો આવી ઇજા ઉપાડવી 
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પડે જ નફ્રહ. આમ સ્વાથય છોડી પરમાથય ઉપર નજર રહ ેતો દરદના ઇલાજો તરુત 

મળી રહ ેછે. 

પણ જેમ આવી જાતની ઇજાના ઇલાજ કરવાની જરૂર છે, તેમ બીજો વવચાર 

કરવાનીએ જરૂર છે. કેદી હોઇને કેટલા ંસકંટ સહન કરવા ઘટે છે. જો કંઈ ઈજા ન 

હોર્, તો કેદી શાના? જેઓ પોતાના મનને મારી શકે છે તેઓ ઇજામાજં સખુ માની 

જેલમા ંલહરે કરી શકે છે. છતા ંઇજા છે તે વાત તેઓ ભલૂતા ંનથી. તેઓએ બીજાન ે

ખાતા ભલૂવુ ંપણ ન જોઇએ. વળી આપણે આપણા બધા ફ્રરવાજો એવી હઠથી પકડી 

રાખીએ છીએ કે તમેા ં કંઈ ફેરફાર થવાની જરૂર છે. "દેશ તેવો વેશ" એ કહવેત 

જગજાહરે છે. આપણ ેદચક્ષણ આફ્રિકામા ંરહી અફ્રહિંનો સારો ખોરાક હોર્ તેની ટેવ 

પાડવી જોઈએ, પપૂ ૂએ ઘઉંની જેમ સારો સાદો અને સોંઘો ખોરાક છે. તેમા ંસ્વાદ 

નથી એમ પણ નફ્રહ કહવેાર્. કેટલીક વળેા ઘઉંથી પપૂ ૂચઢી જાર્ છે. વળી મારા 

વવચાર પ્રમાણે તો જે દેશમા ંઆપણે રહતેા હોઈએ તે દેશના માનને ખાતર તેની 

જમીનમા ંપેદા થતો હોર્ તે ખોરાક, જો ખરાબ ન હોર્ તો, લેવો ઘટે છે. ઘણા 

ગોરાઓ પોતાને પસદં છે તેથી પપૂ ૂહમેંશા સવારે ખાર્ છે. તેની સાથે દૂધ અથવા 

શકર અથવા ઘી લેવાથી સ્વાફ્રદષ્ટ બને છે. એટલે આવા ંકારણોને લઈન,ે તેમ જ 

આપણે હજુ ફરી જેલમા ંઘણી વખત જવુ ંપડશ,ે તેથી પણ પપૂ ૂખાવાની આદત 

દરેક ફ્રહન્દીઓએ પાડવાની જરૂર છે; એમ આપણે કરશુ ંતો જર્ારે પપૂ ૂમાત્ર વનમક 

સાથે ખાવાનો વખત આવશે ત્ર્ારે બહુ કફોડુ ંનહીં જણાર્. આપણી કેટલીક આદતો 

દેશના ભલાને સારૂ આપણે છોડયા વવના છૂટકો જ નથી. જેજે પ્રજાઓ આગળ વધી 

છે તે તે પ્રજાએ જેમા ંમદુ્દાની વાત નથી તેમા ંજત ુ ંકર્ુું છે. મકુ્ક્ત ફોજવાળા તો જે 

દેશમા ંજાર્ તે દેશના ખરાબ ન હોર્ તવેા ફ્રરવાજો, પોશાક વવગેરે ધારણ કરી 

લોકોના મન હરી લે છે. 
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અનભુવ પહલેો : દરદીઓ 
અમે દોઢસો જેલીમાથંી એક પણ માદંગી નફ્રહ ભોગવતે તો બહુ જ તાજુબી ગણાત. 

પ્રથમ દરદીમા ંવમ. સમદુરખાન હતા. તેને તો જેલમા ંઆવ્ર્ા ત્ર્ારે જ દરદ હત ુ.ં 

તેથી તેમને આવવા પછી બીજે ફ્રદવસે ઇક્સ્પતાલમા ં લઈ ગર્લેા. વમ. કડવાન ે

સવંધવાની ચબમારી હતી. કેટલાક દહાડા તો કેદખાનામા ંજ મલમ વવગેરે દવા ડાક્ટર 

પાસેથી લીધી. પણ પાછળથી તે વધતા ઇક્સ્પતાલમા ંગર્ા. બીજા બે કેદીને ચકરી 

આવવાથી ઇક્સ્પતાલમા ંલઈ ગર્ેલા. હવા ઘણી ગરમ હોવાથી, અને કેદીઓને બહાર 

તડકામા ંરહવે ુ ંપડત ુ ંતેથી કોઇ કોઇને ચકરી આવી જતી. તઓેની સારવાર જેટલી 

બને તેટલી થતી, છેલા ફ્રદવસે વમ.નવાબખાન પણ માદંા પડી ગર્ા હતા. અન ે

છટવાને દહાડે તેન ેહાથે દોરવા પડયા હતા. ડાક્ટરે તેને દૂધ વવગેરે આપવા હકુમ 

કર્ાય બાદ તેની તચબર્ત કાઈંક ઠીક થ ઇ. છતા ંએકંદરે સત્ર્ાગ્રહી કેદીઓની તબીર્ત 

ઠીક રહતેી હતી એમ કહી શકાર્. 

 

અનભુવ પહલેો: જગાની તુંગી  
હુ ંઆગળ કહી ગર્ો છ ંકે જે કોટડીમા ંઅમને પરૂવામા ંઆવ્ર્ા હતા, તે કોટડીમા ં

માત્ર એકાવન કેદી રહી શકે તેટલો મારગ હતો. ફચળર્ુ ંપણ તટેલો મારગ હતો. 

ફચળર્ુ ંપણ તેટલા જ કેદીને સારૂ ંહત ુ.ં છેવટે જર્ારે એકાવનને બદલે એકસો એકાવન 

કરતા વધારે કેદી થર્ા ત્ર્ારે બહુ મશુ્કેલી આવી પડી. ગવનયરે તબં ુબહાર નખંાવ્ર્ા. 

ઘણાનંે ત્ર્ા ંલ ઇ જવામા ંઆવતા હતા. છેવટના ફ્રદવસમા ંએકસો કેદી બહાર સવૂા 

જતા. પણ તેઓને સવારના પાછા લાવતા એટલે ફચળર્ુ ંતો એકદમ સાકંડુ ંપડ્ુ.ં 

તેટલી જગ્ર્ામા ંબહુ મશુ્કેલીથી કેદીઓ રહી શકતા હતા. તેમા ંવળી જર્ારે આપણી 
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કુટેવ પ્રમાણે આપણે જર્ા ં ત્ર્ા ંથકુીએ ત્ર્ારે જગ્ર્ા બહુ ગદંી થવાનો અને પછી 

મદંવાડ લાગ ૂપડવાનો સભંવ હતો. સારા નસીબે લોકોને સમજાવતા ંતેઓ માનતા, 

અને ફચળર્ુ ં સાફ રાખવામા ં મદદ કરતા. ઘણીજ કાળજી ફચળર્ુ ં તથા જાજરૂ 

તપાસવામા ંરખાતી હતી, તેથીજ લોકો માદંગીમાથંી બચી શકેલા. આટલા કેદીઓન ે

એવી સાકંડમા ં રાખર્ા ંતેમા ંસરકાર ગનુ્હગેાર છે એમ સૌ કોઇ કબલૂ કરશે. જો 

જગોની તગંી હતી તો સરકારને લાજમ હત ુ ંકે એટલા કેદીને નફ્રહ મોકલવા જોઇતા 

હતા. જો લડત લાબંી ચાલી હત તો સરકાર કફ્રદ વધારે કેદીનો સમાવેશ નફ્રહ કરી 

શકત. 

 

અનભુવ પહલેો : વાુંચન 
હુ ંઅગાઉ જણાવી ગર્ો છ ંકે જેલમા ંઅમને ટેબલ મળવાની ગવનયરે રજા આપી 

હતી. સાથે ખડીર્ો, કલમ વવગેરે પણ આપર્ા ંહતા.ં જેલને લગતી લાર્બ્રેરી છે, 

તેમાથંી કેદીઓને ચોપડીઓ મળે છે, તેમાથંી મેં કાલાયઈલના ંપસુ્તક તથા બાઈબલ 

લીધા ંહતા.ં ચીનો ઇન્ટરપ્રીટર આવતો તેની આગળથી અંગે્રજી કુરાનેશરીફ, હક્ષ્લીના ં

ભાષણો, બન્સય, જોન્સન અને સ્કૉટની જીંદગીના ં કાલાયઈલે લખેલા વતૃાતં તથા 

બૅકનના નીવત વવષનેા વનબધંો એટલા ં પસુ્તક લીધા ં હતા.ં મારી પોતાની 

ચોપડીમાથંી મણીલાલ નટુભાઈની ટીકાવાળં ગીતાજીનુ ંપસુ્તક, તામીલ પસુ્તકો, 

મોલવી સાહબેે આપલે ઉદૂય  ફ્રકતાબ, ટૉલ્સ્ટોર્ના ંલખાણ, રસ્કીન તથા સોકે્રફ્રટસના ં

લખાણ એવા ંપસુ્તકો હતા.ં આમાનંા ઘણાખંરા ંપસુ્તકો જેલમા ંમેં વાચં્ર્ા અથવા 

ફરી વાચં્ર્ા. તામીલ અભ્ર્ાસ વનર્મસર કરતો હતો. સવારમા ંગીતાજી, ને બપોરે 

ઘણે ભાગે કુરાન શરીફમાથંી વાચંતો. સાજંે વમ. ફોરટનૂને બાઈબલ શીખવતો. વમ. 

ફો___ પોતે ચચનાઈ ચિસ્તી છે. તેનો અંગે્રજી ભણવાનો ઇરાદો થર્ો. તેને બાઇબલ 

વાટે અંગે્રજી શીખવતો. બે માસ પરૂી કેદ ભોગવવાનુ ંબન્ર્ુ ંહત તો કાલાયઇલના એક 
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પસુ્તકનો ને રસ્કીનના પસુ્તકનો તરજુમો પરૂો કરવાની ઉમેદ હતી. માનુ ં છ ં કે 

ઉપરના ંપસુ્તકોમા ંહુ ં ચગરફતાર રહી શકતો હતો. તેથી મને બે માસ સધુી વધારે 

જેલ મળત તોપણ હુ ંતપૃત નફ્રહ થાત, એટલુ ંજ નફ્રહ પણ મારા જ્ઞાનમા ંહુ ંઉપર્ોગી 

વધારો કરી શકત. એટલે સમળૂગો સખુચનેમા ંરહતે. વળી માનુ ંછ ંકે જેને સારા ં

પસુ્તકો વાચંવાનો શોખ છે તે ગમે તે જગ્ર્ાએ એકાતં સહલેાઈથી વેઠી શકે છે. 

મારા વસવાર્ જેલી ભાઇબધંોમા ંવાચંનારા વમ. વસ. એમ. વપલે, વમ. નાર્ડુ તથા 

ચીનાઓ હતા. બનંે નાર્ડુએ ગજુરાતી શીખવાનુ ંશરૂ કર્ુું હત ુ.ં છેવટના ભાગમા ં

કેટલીક ગજુરાતી ગાર્નોની ચોપડી આવી હતી. તે ઘણાજણ વાચંતા હતા, પણ 

આને હુ ંવાચંન ગણતો નથી. 

 

અનભુવ પહલેો : કવાયત 
જેલમા ંવાચંવામા ંઆખો ફ્રદવસ નફ્રહ ગાળી શકાર્. અને તેમ બને તોપણ તે નકુશાન 

કારક નીવડે એમ જાણમા ં હત ુ.ં તેથી મહામશુીબતે દારોગાની પાસેથી કસરતી 

કવાર્ત શીખવાની પરવાનગી ગવનયર પાસેથી લીધી. દારોગો બહુ ભલો હોવાથી 

અમને ઘણી ખશૂીથી સાજં સવાર કવાર્ત આપતો. તે ઘણીજ ફાર્દાકારક હતી. 

લાબંી મદુત તે કવાર્ત ચાલ ુરહી હત તો અમને બધાને બહુ ફાર્દો થાત. પણ 

જર્ારે ઘણા ફ્રહન્દી એકઠા થર્ા ત્ર્ારે દારોગાનુ ંકામ વધર્ુ.ં ને ફચળર્ુ ંસાકંડુ ંપડ્ુ.ં 

આવા કારણોથી કવાર્ત બધં રહી. તોપણ વમ. નવાબખાન સાથ ેહતા એટલે તેની 

મારફતે થોડીઘણી પણ ઘરઘરાઉ કવાર્ત ચાલતી હતી. 

વળી ગવનયરની પરવાનગી મેળવીને અમે સીવવાના સચંાનો ઉપર્ોગ કરવાનુ ંકામ 

પણ લીધુ ંહત ુ.ં તેમા ંકેદીઓના ંપાકીટ કરવાનુ ંશીખતા હતા. વમ. ટી. નાર્ડુ તથા 

વમ. ઈસ્ટન આવા કામમા ંહોંવશર્ાર હોવાથી તેણે તો તરુત શીખી લીધુ.ં મને ધડ 

બેસતા ંવખત ગર્ો. હજુ પરૂૂ ંશીખવાર્ુ ંનફ્રહ તેવામા ંકેદીઓ એકદમ વધી પડયા 
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એટલે તે કામ અધરૂૂ ંરહ્ુ.ં આ ઉપરથી વાચંનાર જોઈ શકે છે કે માણસની ઇચ્છા 

હોર્ તો જગંલમા ંમગંળ કરી શકે છે. આમ એક પછી એક એમ કામ શોધીને કર્ાય 

કરત તો કોઇ કેદીને જેલનો વખત ભારે નફ્રહ લાગત; પણ તે પોતાના જ્ઞાનમા ંને 

શક્ક્તમા ંવધારો કરીને બહાર નીકળત. એવા દાખલા જોવામા ંઆવ્ર્ા છે કે કેદમા ં

સારી વનર્તવાળા માણસોએ બહુ ભારે કામો પણ કર્ાય છે. હોન બવનર્ને કેદમા ંઅવત 

દુુઃખો વેઠીને દુવનર્ામા ંઅમર થર્ેલુ ં"વપચલગ્રીમ્સ પ્રોગે્રસ" નામનુ ંપસુ્તક લખર્ુ.ં ત ે

પસુ્તકને અંગે્રજો બાઇબલથી બીજે દરજ્દ્જે ગણે છે. વમ. વતલકે મુબંાઇની જેલમા ંનવ 

માસમા ંપોતાનુ ં"ઑરાર્ન" નામનુ ંપસુ્તક લખર્ુ;ં એટલે જેલમા ંકે બીજી જગ્ર્ાએ 

સખુપામીએ કે દુુઃખ, સારા થ ઇએ કે કે નઠારા, તેનો આધાર ઘણે ભાગે આપણા 

પોતાના મન ઉપર રહ ેછે. 

 

અનભુવ પહલેો : મલુાકાત 
જેલમા ંઅમને મળવાને કેટલાક અંગે્રજો આવતા. સાધારણ વનર્મ એવો હતો કે એક 

મફ્રહનાથી અન્દર કોઇપણ કેદીની મલુાકાત ેકોઈ આવી શકે નફ્રહ. ત્ર્ાર પછી દર 

માસે એક રવવવારે એક જણને મળવાની છૂટ આપવામા ંઆવે છે. એવા ફેરફારનો 

લાભ વમ. ફ્રફચલપસે લીધો. અમે જેલમા ંપહોંચ્ર્ા તેને બીજે જ દહાડે વમ. ફોરટનૂ જે 

િીસ્તી ચીના છે તને ેકેદમા ંમળવા સારૂ ંવમ. ફ્રફચલપસે પરવાનગી મેળવી. અને ત ે

તેને મળી. વમ. ફોરટુનને મળતા ંતઓે સાહબે અમને બીજા કેદીઓને પણ મળ્ર્ા. 

અમને બધાનંે ફ્રહમ્મતના ંવેણ સભંળાવ્ર્ા. ને પછી તેમના ફ્રરવાજ પ્રમાણે ખદુાની 

બદંગી કરી. વમ. ફ્રફચલપસ આમ ત્રણ વખત મળી ગર્ેલા. તેજ મજુબ વમ. ડેવવસ 

કરીને બીજા પાદરી છે તે પણ મળી ગર્ા. 

વમ. પોલાક તથા વમ. કોઅન ખાસ રજા મળેવીને એક વખત મળવા આવ્ર્ા હતા. 

તેને તો માત્ર ઑફ્રફસના કામ બાબત આવવાની પરવાનગી હતી. આમ જેઓ મળવા 
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આવે તેની સાથે હમંશેા ંદારોગો હોર્ છે ને જે વાત થાર્ તે તેની સમક્ષ જ કરી 

શકાર્. 

વમ. કોટયરાઇટ "રાસં્વાલ લીડર"ના અવધપવત ખાસ પરવાનગી મેળવી ત્રણ વખત 

મળી ગર્ા. તેઓ સાહબે સલુેહ કરાવવાના હતેથુી જ આવતા, એટલે તેને ખાનગીમા ં

(દારોગાની ગેરહાજરીમા)ં મળવાની પરવાનગી હતી. ફ્રહન્દી કોમ શુ ંકબલૂ કરશ?ે 

એનો વવચાર તેઓ સાહબે પહલેી મકુાતે કરી ગર્ા હતા. બીજી મલુાકાતે તેમણે તથ 

બીજા અંગે્રજ આગેવાનોએ ઘડેલા કાગળ લઈને તઓે આવ્ર્ા. તે કાગળમા ંકેટલાક 

ફેરફાર કર્ાય પછી વમ. ક્વીને, વમ. નાર્ડુએ તથા મેં સહી કરી. આ કાગળ અન ે

સમાધાની વવષે "ઓવપવનર્ન"મા ંબીજી જગ્ર્ાએ બહુ લખાઇ ગર્ુ ંછે, એટલે અફ્રહિં 

વધારે લખવાની જરૂર નથી. 

ચીફ માજીસ્રેટ વમ. પલફેડય પણ એક વખત મળવા આવેલા, તેને તો હમંેશા ંમળવાનો 

હક્ક છે; અને તે કાઈં ખાસ અમને જ મળવા આવેલા એમ ન ગણાર્ છતા ંઅમ ે

બધા કેદમા ંહતા તેથી ખસસૂ વખત રોકી આવેલા એમ કહવેાર્ છે. 

 

અનભુવ પહલેો : ધમમનો અભ્યાસ 
કેદીઓને ધમયનો અભ્ર્ાસ મળવો જોઈએ એમ આ જમાનામા ંપવશ્ચમના મલુકમા ં

બધી જગ્ર્ાએ ફ્રરવાજ જોવામા ંઆવે છે. તથેી જોહાન્સબગયની જેલમા ંકેદીઓને સારૂ ં

ખાસ દેવળ છે. આ દેવળ ચિસ્તીઓને સારૂ ંછે. દેવળમા ંમાત્ર ગોરા કેદીઓનેજ જવા 

દે છે. મેં વમ. ફોરટુનન ેતથા મારે સારૂ ંખાસ માગંણી કરી. પણ ગવનયરે જણાવ્ર્ુ ંકે 

તે દેવળમા ંમાત્ર ગોરા ચિસ્તી કેદીઓજ જઈ શકે. દરેક રવવવારે આ દેવળમા ંગોરા 

કેદીઓ જાર્ છે ને ત્ર્ા ંજૂદા જૂદા પાદરીઓ ધમયનુ ંવશક્ષણ આપે છે. 
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કાફરાઓને સારૂ પણ ખાસ પરવાનગી લઈ કેટલાક પાદરીઓ આવે છે. કાફરઓન ે

સારૂ દેવળ નથી. તેથી તેઓ જેલના મેદાનમા ંબેસે છે. ર્ાહુદીઓને સારૂ તેઓના 

પાદરી આવે છે. 

પણ ફ્રહન્દુ મસુલ્માનને સારૂ તેવુ ં કંઈ જ નથી, હકીકતમા ં ફ્રહન્દી કેદી ઘણા હોતા 

નથી. છતા ંધમયને સારૂ કેદમા ંકશુ ંસાધન નથી એ ફ્રહન્દી કોમને ફ્રહણપણ લગાડાનારૂ ં

છે. આ બાબત બનંે કોમના આગેવાનોએ વવચાર કરી બનંે ધમય ગરુુનુ ંવશક્ષણ એક 

ફ્રહન્દી કેદી હોર્ તેન ેપણ આપવા વવચાર કરવો ઘટે છે. આવુ ંકામ કરવાને મોલવી 

તથા ફ્રહન્દુ ધમયગરુુ સ્વચ્છ ફ્રદલના હોવા જોઈએ. નફ્રહ તો વશક્ષણ તે શળૂરૂપ થઈ 

પડવાનો સભંવ છે. 

 

અનભુવ પહલેો : અંત 
ઘણુ ં ખરંુ જે જાણવા જેવુ ં હત ુ ં તનેો સમાવેશ ઉપરનામા ં થઈ જાર્ છે. કેદમા ં

કાફરાઓની સાથે ફ્રહન્દીની ગણત્રી થાર્ છે. તેને વવષે વધારે વવચાર કરવો ઘટે છે. 

ગોરા કેદીઓને સવૂાન ેખાટલી મળે છે. દાતં સાફ કરવાને દાતણ, તથા નાક, મોઢંુ 

સાફ કરવાને ટુવાલ ઉપરાતં રૂમાલ મળે છે. આ બધુ ંફ્રહન્દી કેદીને કેમ ન મળે ત ે

તપાસવા જેવુ ંછે. 

આવી બાબતમા ંઆપણે ક્યા ંપડીએ એમ કોઇએ ધારવાનુ ંનથી. ટીપે ટીપે સરોવર 

ભરાર્ એ કહવેત પ્રમાણે ઝીણી બાબતોની વડેજ આપણુ ંમાન વધે અથવા જાર્. 

જેનુ ંમાન નથી તનેો ધમય નથી એવુ ંઆપણ ેઅરબી જ્ઞાનના પસુ્તકમા ંવાચંી ગર્ા. 

પ્રજાઓ મોટી થઈ છે તે ધીમે ધીમે પોતાનુ ંમાન જાળવીને થ ઇ છે. માન એટલ ે

ઉછાછંળાપણુ ંનફ્રહ, પણ ડરથી કે આળસથી જે આપણને ઘટે છે તે જવા નફ્રહ દેવુ ં

એવી મનની ક્સ્થવત, અને તે પ્રમાણને ુ ંઆચરણ એ ખરૂ ંમાન છે. આવુ ંમાન તજે 

માણસ જોઈ શકે છે, કે જેનો ખરો વવશ્વાસ-આધાર ખદુા-ઇશ્વર ઉપર છે. મારો ચોકસ 
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અચભપ્રાર્ છે કે હરકોઈ કાર્યમા ંખરૂ ંજાણવુ ંને ખરૂ ંકરવુ ંએવો ગણુ જે માણસને ખરી 

શ્રદ્ધા નથી તેને હોઈ શકતો નથી. 

 

અનભુવ બીજો : પ્રસ્તાવના 
મને ઇ.સ. ૧૯૦૮ના જાનેવરીમા ંજેલનો અનભુવ થર્ો તેના કરતા ંઆ વખતનો 

અનભુવ વધારે સરસ થર્ેલો સમજુ ંછ.ં તમેાથંી મને તો ઘણુ ંજ શીખવાનુ ંમળ્ર્ુ ં

છે, અને હુ ંમાનુ ંછ ંકે બીજા ફ્રહિંદીઓને તે લાભ કત્તાય થઇ પડશે. 

સત્ર્ાગ્રહની લડત ઘણી રીતે લડી શકાર્ છે, પણ રાજર્ પ્રકરણી દુુઃખોને ટાળવાનો 

મોટો ઉપાર્ જેલ વાટે જોવામા ંઆવે છે. આપણે વખતો વખત જેલ જવુ ંપડશે એમ 

હુ ંમાનુ ંછ.ં અને તે કાઇં હાલની લડતને જ વાસ્તે નફ્રહ, પણ બીજી જે ઈજાઓ પડશ ે

તેને સારૂ પણ તેજ ઈલાજ છે. તેથી જેલને વવષે જેટલુ ંજાણવા જેવુ ંહોર્ તે જાણી 

લેવુ ંએ ફ્રહિંદીની ફરજ છે. 

 

અનભુવ બીજો : કેદ 
જર્ારે વમ.સોરાબજી જેલમા ંગર્ા ત્ર્ારે મેં ઈચ્છેલુ ંકે હુ ંતેમની પાછળ પહોંચુ ંતો 

ઠીક, અથવા તો તમેના છટવા પહલેા ંલડત પરૂી થાર્. મારી આશા ભગં થઇ. તજે 

ઇચ્છા પાછી જર્ારે નાતાલના બહાદુર આગેવાનો જેલ ગર્ા ત્ર્ારે પ્રબળ થઇ અને 

પાર પડી. ડરબનથી પાછો ફરતા ંતા. ૭મી અક્ટોબરે મને વોક્સસ્ટય  સ્ટેશન ઉપર 

પકડવામા ંઆવ્ર્ો, કેમકે મારી પાસે મરજીર્ાત સટીફીકેટ ન હત ુ,ં અને મેં આંગળા ં

આપવાની ના પાડી. 
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ડરબન જવાનો હતે ુનાતાલથી ભણેલા ફ્રહિંદી તથા જેઓ રાન્સવાલના જૂના રહવેાસી 

ફ્રહિંદી હતા તેમને લઇ આવવાનો હતો. ઉમદે એવી હતી કે નાતાલના આગેવાનો 

પાછળ ઘણાજ ફ્રહિંદી નાતાલથી આવવા તરૈ્ાર થશે. સરકારને પણ એમજ લાગ્ર્ુ.ં 

તેથી વોક્સસ્ટયની જેલમા ંસો કરતા ંવધારે ફ્રહિંદીને સારૂ સગવડ કરવા જેલરને હકુમ 

મળ્ર્ો હતો.અને વપ્રટોફ્રરઆથી તબંઓુ, કામળી, વાસણ વવગેરે મોકલવામા ંઆવ્ર્ા 

હતા. જર્ારે કેટલાક ફ્રહિંદીઓની સાથ ેહુ ંવોક્સસ્ટય  ઉતર્ો ત્ર્ારે પોલીસ પણ પષુ્કળ 

હતી. પણ બધો પ્રર્ાસ વ્ર્થય ગર્ો. જેલર અને પોચલસ વનરાશ થર્ા. કેમકે ડરબનથી 

મારી સાથે બહજુ થોડા ફ્રહિંદી નીકળ્ર્ા.એ ગાડીમા ંમાત્ર છ જ હતા. ને તેજ ફ્રદવસની 

બીજી ગાડીમા ં ડરબનથી બીજા આઠ નીકળ્ર્ા. એટલે બધા મળીને ચૌદજ ફ્રહિંદી 

આવ્ર્ા. અમને બધાને પકડયા ને જેલમા ંલઇ ગર્ા. બીજે ફ્રદવસે માજીસ્રેટ પાસ ે

ઉભા રાખર્ા; પણ કેસ સાત ફ્રદવસ સધુી મલુતવી રહ્યો. બેલ ઉપર અમે છટવાની 

ના પાડી. બે ફ્રદવસ પછી વમ. માવજી કરસનજી કોઠારી જે પોતાને હરસની ચબમારી 

છતા ંઆવ્ર્ા હતા, તેન ેચબમારી વધવાથી ને વોક્સસ્ટયમા ંપીકેટની જરૂર હોવાથી તેન ે

બેલ ઉપર કહાડવામા ંઆવ્ર્ા હતા. 

 

અનભુવ બીજો : જેલમાું મસુલમાન ભાઇઓના 
રોજા 
અમે જેલમા ંપહોંચ્ર્ા ત્ર્ારે વમ. દાઉદ મહમદ, વમ. રૂસ્તમજી, વમ. આંગલીઆ જેનાથી 

લડતનો બીજો ભાગ શરૂ થર્ો તે, વમ.સોરાબજી અડાજણીઆ તથા બીજા ફ્રહિંદી 

ભાઇઓ પચીસ સધુી હતા. રમજાન મફ્રહનો ચાલતો હતો તેથી મસુલમાન ભાઈઓ 

રોજા રાખતા હતા. તમેને ખાસ પરવાનગીથી સાજંના વમ. ઈસપ સલુેમાન કાજી 

તરફથી ખાવાનુ ંઆવતુ ંહત.ુ તથેી રોજા બરાબર રાખી શકાતા હતા. જો કે બહારની 

જેલોમા ંબત્તીની સગવડ નથી હોતી, છતા ં રમજાનને લીધે બત્તી અને ઘડીઆળ 
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રાખવાનો હકુમ આપવામા ંઆવ્ર્ો હતો. સહુ વમ. આંગલીઆની પાછળ નીમાજ 

પઢતા જતા. રોજાવાળાઓને પહલેા ફ્રદવસોમા ંકામ સખત આપલેુ ંપણ પાછળથી 

તેઓને મજુરીનુ ંકામ સોંપવામા ંનફ્રહ આવતુ.ં 

 

અનભુવ બીજો : હહિંદીઓ માટે જુદુું  રસોડુું 
બાકીના જે ફ્રહિંદી કેદી રહલેા તેઓને સારૂ આપણા જ જણને રસોઈ કરવાની રજા 

હતી. તેથી વમ. ઉવમર્ાશકંર શેલત તથા વમ. સરેુન્દ્રરાર્ મેઢ અન ેપાછળથી જર્ારે 

કેદીઓ વધર્ા ત્ર્ારે વમ. જોશી જોડાર્ા હતા. જર્ારે આ ભાઇઓને દેશપાર કર્ાય 

ત્ર્ારે બીજા રસોઈમા ંવમ. રતનશી સોઢા, વમ. રાઘવજી તથા વમ. મવજી કોઠારી હતા. 

ત્ર્ાર બાદ ઘણાજ માણ્સો થર્ા ત્ર્ારે તમેા ંવમ. લાલભાઈ તથા વમ. ઉમર ઓસમાન 

જોડાએલા. આ રસોઇ કરનારને સવારમા ંબ ેવાગે ર્ા ત્રણ વાગે ઊઠવુ ંપડત ુ,ં અન ે

સાજંના પાચં થી છ વાગ્ર્ા સધુી તેમા ંગુથંાવુ ંપડત ુ.ં જર્ારે ઘણા કેદીઓને છોડવામા ં

આવ્ર્ા ત્ર્ારે રસોઈનો કારભાર વમ. મસુા ઇસાકજી તથા ઈમામ સાહબે વમ. બાવાઝીરે 

લીધો. આમ જે ફ્રહિંદીએ 'હમીદીઆ ઇસ્લામીક સોસાર્ટી'ના પ્રમખુ તથા વેપારી, 

જેમાનંા કોઇએ કદી રસોઇ ખરૂ ંજોતા ંનફ્રહ કરેલી, તેના હાથની રસોઇ ખાધી તેના 

સારા નસીબ સમજુ ં છ.ં જર્ારે ઇમામ સાહબે અને તેમની સાથેના છૂટયા ત્ર્ારે 

રસોઇનો વારસો મન ે ઉતર્ો. મને કંઇક અનભુવ હોવાથી જરાએ અગવડ નફ્રહિં 

આવેલી. ચાર ફ્રદવસજ મારે ભાગે તે કામ રહ્ુ.ં હવે (એટલે આ લખતી વેળા સધુી) 

તે કામ વમ. હફ્રરલાલ ગાધંી કરે છે. અમે જેલમા ંદાખલ થર્ા ત્ર્ારે રસોઇ કોણ કરત ુ ં

હત ુ.ં તે બાબત ઉપરના મથાળા હઠેળ ન આવતી હોવા છતા ંસગવડને સારૂ આપુ ં

છ.ં 
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અનભુવ બીજો : હહિંદીઓ માટે જુદી કોટડી 
અમે જેલમા ં દાખલ થર્ા ત્ર્ારે સવુાની ત્રણ કોટડીઓ હતી. તેમા ં ફ્રહિંદીઓનો 

સમાવેશ કર્ો હતો. આ જેલમા ંફ્રહિંદીઓ અને કાફરા જેલીઓન ેઅલગજ રાખવામા ં

આવતા હતા. 

મરદોની જેલના બે વવભાગ છે. એક ર્રૂોપીઅનને સારૂ, અને બીજો કાફરાઓ સારૂ - 

જેમા ંચબન સફેદ (ગોરા નફ્રહ એવા) માણસોનો સમાસ થાર્ છે. એટલે જો કે ફ્રહિંદીન ે

કાફરના વવભાગમા ં રાખી શકાતા હતા, છતા ંજેલરે તેમને સારૂ સગવડ ગોરાના 

વવભાગમા ંકરી હતી. 

 

અનભુવ બીજો : કોટડી 
કેદીઓને સારૂ નાની કોટડીઓ હોર્ છે. અને દરેક કોટડીમા ંદશ પદંર કે વધારે 

કેદીનો સમાવેશ થાર્ એવી ગોઠવણ હોર્ છે. કેદખાનુ ંબધુ ંપત્થરનુ ંચણલેુ ં છે. 

કોટડી ઊંચી છે, ભીંતોને પણ ઘણી વેળા ચનુો લગાડવામા ંઆવ ેછે તેથી હમંેશા ં

નવા જેવી લાગે છે. આંગણુ ંકાળા પત્થરનુ ંબાધંેલ ુ ંછે, અને હમંશેા ંધોવાર્ છે, તેમા ં

ત્રણ ત્રણ સાથે ન્હાઇ શકે એવી ઝરાની ગોઠવણ છે, બે જાજરૂ છે, અને બેસવાના 

બાકંડા છે. ઉપર કાટંાવાડવાળાની જાળી જડેલી છે, તે કેદીઓ દીવાલ પર ચઢી 

નાસી જાર્ તેનો અટકાવ થવા સારૂ છે. દરેક કોટડીમા ંઅજવાળં તથા હવા ઠીક 

આવી શકે છે, તેમા ંકેદીઓને સાજંના છ વાગે પરેૂ છે. કોટડીને બહાર રાતના તાળં 

મારી રાખે છે. એટલે કોઇને રાતના કુદરતી હાજત થાર્ તો તે કોટડીની બહાર જઇ 

શકતા નથી, તેથી કોટડીમા ંજ હાજત જવાના ંજતંનુાશક પાણીથી ભરેલા ંવાસણ 

હમંેશા ંમકૂવામા ંઆવ ેછે. 
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અનભુવ બીજો : ખોરાક 
હુ ંજર્ારે વોક્સસ્ટયની જેલમા ંગર્ો, ત્ર્ારે ત્ર્ા ં ફ્રહિંદી જેલીઓને સવારન પપૂ ૂઅન ે

બપોરના તથા સાજંે ચાવલ અને કાઇંક તરકારી મળતા ંહતા. તરકારીમા ંમોટે ભાગે 

પટેટા જ હતા. ઘી ચબલકુલ નહોત ુ ંમળત ુ.ં જેઓ કાચી જેલમા ંહતા તેઓને ઉપરના 

ખોરાક ઉપરાતં સવારના પપૂનૂી સાથે એક ઔંસ ચીની અને બપોરના અધો રતલ 

રોટી મળતા ંહતા.ં રોટી તથા ચીનીમાથંી કેટલાક કાચી જેલવાળા, પાકી જેલવાળાનં ે

થોડા ં આપતા. કેદીઓને બે દહાડા માસં મળવાનો હક હતો પણ ફ્રહિંદુ અથવા 

મસુલમાનને માસં ન મળતુ ંહોવાથી તેની અવેજીમા ંબીજુ ંકંઇ મળવુ ંજોઇત ુ ંહત ુ;ં 

તેથી અમે બધાએ અરજી કરી અને તેને પફ્રરણામે એક ઔંસ ઘી અને માસંને દહાડ ે

તેની અવેજીમા ં અધો રતલ વાલ મળવાનો હુકમ થર્ો. વળી જેલની વાડીમા ં

તાદંલજાની ભાજી આપે ઉગતી હતી, તે તોડવા દેતા હતા, અને વખતોવખત પર્ાજ 

પણ વાડીમાથંી લેવાની પરવાનગી હતી. એટલે ઘી અને વાલનો હુકમ મળવા બાદ 

ખોરાકમા ંબહુ કહવેા જેવુ ંન કહવેાર્. જોહાન્સબગયની જેલમા ંખોરાક કંઇક જૂદો મળે 

છે. તરકારી નથી મળતી, સાજંના બે ફ્રદવસ લીલોતરી અને પપૂ,ૂ ત્રણ ફ્રદવસ વાલ 

અને એક ફ્રદવસ પટેટા અને પપૂ ૂમળે છે. 

 

અનભુવ બીજો : બે માસની સખત મજૂરીની સજા 
હુ ં ઉપર કહી ગર્ો ત ેમજુબ આમારો બધાનો કેસ સાત ફ્રદવસને સારૂ મલુતવી 

રહલેો; એટલે ૧૪મી અક્ટોબરે કેસ ચાલ્ર્ો. તે વેળા બીજા ફ્રહિંદીઓને એક માસની 

અને કેટલાકને છ અઠવાફ્રડઆની સખત મજુરી સાથની જેલ મળી. એક બાળક 

છોકરો જે અગીઆર વષયનો હતો તેને ૧૪ ફ્રદવસની આસાન કેદ મળી. મારી ઉપરથી 
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કેસ ખેંચી લેશે એવી મને ધાસ્તી લાગવાથી હુ ંપીડાતો હતો. બીજાના કેસો થઇ રહ્યા 

પછી માજીસ્રેટે થોડી વખત કેસ મલુતવી રાખર્ા, એટલે હુ ંવધારે ગભરાર્ો. પહલેા ં

તો એવી ચચાય ચાલતી હતી કે મારી ઉપર રજીસ્ટર નફ્રહ બતાવવાન ુઅને અંગઠુા 

નફ્રહ આપવાનુ ંતહોમત આવશે. એટલુ ંજ નફ્રહ પણ બીજા વગર હક્કના ફ્રહિંદીન ે

રાન્સવાલમા ંદાખલ કરવાનુ ંતહોમત મકૂવામા ંઆવશે. મનમા ંહુ ંવવચારો ઘોળ્ર્ા 

કરતો હતો, તેટલામા ંમાજીસ્રેટ પાછા કચેરીમા ંઆવ્ર્ા ને મારા કેસનો પોકાર થર્ો, 

અને મન ેરુ. ૨૫નો દંડ અથવા તો બે માસની સખત મજુરીની સજા મળી. હુ ંબહ ુ

રાજી થર્ો અને બીજા ભાઇઓની સાથે કેદમા ંરહવેાનુ ંમળ્ર્ુ ંએમ માનીને સભુાગી 

સમજવા લાગ્ર્ો. 

 

અનભુવ બીજો : જેલનાું કપડાું 
જેલ મળ્ર્ા બાદ અમને જેલી કપડા ંમળ્ર્ા.ં તેમા ંએક ટંુકો મજબતુ ઇજાર, ખાદીનુ ં

ખમીસ, તેની ઉપર એક પહરેણ, એક ટોપી, એક ટુવાલ, મોજંા, અને સેંડલ મળ્ર્ા. 

આ કપડા ંમને લાગે છે કે કામ કરનારને સારૂ બહુ સગવડ ભરેલા,ં ટકાઉ અને સારા ં

છે. આવા ંકપડાનંી સામે અપણે કંઇ કહવેા જેવુ ંરહ ેનફ્રહ. એવા ંકપડા ંહમંેશા પહરેવા ં

પડે તોપણ તેથી કાર્ર થવા જેવુ ંનથી. ગોરાઓને કપડા ંકંઇક જૂદી રકમના ંમળે 

છે. મોજંા ઘુટં્ણ સધુી પહોંચે તેવા તથા બે ટુવાલ ઉપરાતં રૂમાલ મળે છે.ફ્રહિંદીન ે

પણ રૂમાલ આપવાની જરૂર જણાર્ છે. 

અનભુવ બીજો : જેલનુું કઠણ કામ 
સખત મજુરીવાળા કેદી પાસેથી સરકારને દરરોજ નવ કલાક કામ લેવાનો હક છે. 

કેદીઓને હમંશેા ંછ વાગે કોટડીમા ંપરુવામા ંઆવે છે. સવારના સાડા પાચં વાગે 

ઉઠવાનો ઘટં વાગે છે, અને છ વાગે કોટડીના દરવાજા ઉઘડે છે. કોટડીમા ંપરૂતી 
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વખતે અને કોટડીમાથંી કહાડતી વખતે કેદીઓની ગણત્રી કરવામા ંઆવે છે, ત ે

ગણત્રી વનર્મસર ને ઝપાટાબધં થઇ શકે તવેા હતેથુી દરેક કેદીને પોતાની પથારીની 

પાસે ધર્ાનપવૂયક ઉભા રહવેાનો હુકમ થાર્ છે. દરેક કેદીએ પોતાની પથારી સકેંલી, 

ઠેકાણે મકૂી, મોં ધોઈ છ વાગતા ંપહલેા ંતૈર્ાર થઇ રહવે ુ ંજોઇએ. અને સાત વાગે 

કામે ચઢવાનુ ંથાર્ છે. કામ કરવાનુ ંઘણી જાતનુ ં હોર્ છે. પહલેે દહાડે અમન ે

સરીર્ામ રસ્તા પાસે ખલુી જમીન હતી તે વાવેતર સારૂ ખોદવા લઇ ગર્ા હતા. 

તેથી કામ ન થઇ શકે એવા હોર્ તેમને ફરજ ન હતી. અમને કાફરાઓની સાથે લઇ 

ગર્ા હતા. જમીન ઘણી કઠણ હતી તથેી કામ સખત હત ુ.ં તાપ ઘણો પડતો હતો. 

કામ કરવાની જગ્ર્ા જેલથી લગભગ દોઢ માઇલ છેટી હોવી જોઇએ. બધા ફ્રહિંદી 

કામ ઝપાટાબધં કરવા લાગ્ર્ા. પણ ટેવાએલા થોડા જ હતા, તેથી સહુને થાક ખબૂ 

લાગ્ર્ો. આમા ંબાબ ુતાલેવતંસીંગના બાળક રવવકૄષ્ણ પણ હતા. તેને કામ કરતા 

જોઇ હુ ંબહુ મુઝંાતો હતો. છતા ંતેમની મહનેત જોઇ રાજી થતો હતો. જેમ દહાડો 

વધતો ગર્ો તેમ કામનો બોજો વધારે વધારે જણાર્ો. વોડયર (દરોગો) બહુ તીખો 

હતો. ચલાવો ચલાવો એવા પોકાર કરી રહ્યો હતો. તેમ તેમ ફ્રહિંદી ગભરાતા હતા. 

કેટલાકન ેતો મેં રોતા પણ જોર્ા. એક જણનો પગ સઝૂેલો જોર્ો. આથી મારૂ ંદીલ 

રડત ુ ંહત ુ,ં છતા ંહુ ંસહુને કહતેો હતો કે દરોગાની દરકાર ન રાખતા ંસૌએ સાચા 

ફ્રદલથી કામ કરવુ.ં હુ ંપોતે પણ થાક્યો. હાથમા ંફોલ્લા સખત પડયા; તેમાથંી પાણી 

ચાલ્ર્ા,ં વાકંું વળવુ ંએ મશુ્કેલ લાગત ુ ંહત ુ,ં અને કોદાળીનો ભાર મણ જેટલો લાગતો 

જણાર્ો. હુ ંતો ઇશ્વર પાસે માગં્ર્ા કરતો હતો કે મારી લાજ રાખ,ે મને અપગં ન કરે, 

ને હુ ંકામ બરાબર કરી શકંુ, એટલુ ંમને જોર આપે. તેની ઉપર આધાર રાખીને કામ 

કર્ાય કરતો. દરોગો મને ઘમકાવવા લાગ્ર્ો. થાક લાગવાથી ઠપકો દેતો હતો. મેં 

તેને કહ્ુ ંલોસવાની જરૂર નથી. મારાથી કાળજાકૂટ થાર્ તેટલુ ંકામ હુ ંકરીશ. આ 

વખતે વમ. ઝીણાભાઇ દેસાઇને મેં મવૂછિત થતા જોર્ા. મારી જગ્ર્ાએથી તો મારાથી 

ખસાર્ નફ્રહ, એટલે હુ ંજરા થોભ્ર્ો. દરોગો ત્ર્ા ંગર્ો. મેં જોર્ુ ંકે મારે જવુજં જોઇએ, 
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તેથી હુ ંદોડયો. બીજા પણ બે ફ્રહિંદી આવ્ર્ા. ઝીણાભાઇને પાણી છાટં્ ુ,ં તેને શધુ્ધધ 

આવી. દરોગાએ બીજાને કામ ઉપર મોકલી દીધા. મને તેની પાસે બેસવા દીધો. 

ઝીણાભાઇને માથે ખબૂ ઠંડુ ંપાણી રેડ્ ુ,ં પછી કંઇક આરામ થર્ો. દરોગાને કહ્ુ ંકે 

તેનાથી ઘેર ચાલીને નફ્રહ જવાર્ તથેી ગાડી મગંાવી ગાડીમા ંતેન ેલઇ જવાનો મન ે

હુકમ થર્ો. ઝીણાભાઇને માથે પાણી રેડતા ંહુ ંવવચાર કરવા લાગ્ર્ો. 

 

અનભુવ બીજો : ભરેલાું પગલાું નવષે ફરી 
નવચાર. તે માટે અંતરનો સુંતોષ 
"મારા શબ્દો પર આધાર રાખી ઘ્ણા ફ્રહિંદી જેલમા ંઆવે છે. જો હુ ંખોટી સલાહ 

આપતો હઉં તો હુ ંકેટલો પાપી બનુ?ં મારે લીધે આટલુ ંદુખ ફ્રહિંદીને થાર્ુઃ મેં એમ 

વવચારી ઉંડો શ્વાસ નાખંર્ો. ઇશ્વરને સાક્ષી જાણી ફરી વવચાર્ુું ને હુ ંવવચારમા ંડુબકી 

મારી પાછો હસી નીકળ્ર્ો. મેં એ સલાહ આપી છે તે બરાબર છે એમ મેં જોર્ુ.ં દુુઃખ 

ભોગવવામા ંજ સખુ છે. તો પછી દુુઃખથી કંઇ ખેદ પામવાનુ ંકારણ નથી. આ તો 

મછુાય આવી પણ મોત થાર્ તોપણ મારાથી બીજી સલાહ આપાર્ તેમ નથી. જન્મ-

બધંન કરતા ંઆમ દુુઃખ ભોગવી બેડીમાથંી મકુ્ત થવુ ંએજ આપણુ ંકતયવ્ર્ છે એમ 

વવચારી હુ ંબેફીકર થઇ પડયો. ને ઝીણાભાઇને ફ્રહિંમત રાખવાની સલાહ આપતો થઇ 

ગર્ો. ગાડી આવી કે તરુત ઝીણાભાઇને તમેા ંસવુાડી લઇ ગર્ા.પણ દરોગા પાસ ે

ફરીર્ાદ કરી. તેની તપાસ ચાલી ને દરોગાને ઠપકો મળ્ર્ો. ઝીણાભાઇને બપોરન ે

કામે નફ્રહ લઇ ગર્ા. તેજ પ્રમાણે બીજા ચાર ફ્રહિંદી અશક્ત જણાર્ા. બાકીના બધા 

પાછા કામે ચડયા. બપોરના બારથી એક વાગ્ર્ા સધુી ખાવાનો વખત હોર્ છે. ન ે

એકથી પાચં વાગ્ર્ા સધુી કામ કરવુ ંપડે છે. બપોરના અમારી દેખરેખ ગોરા દરોગાન ે

બદલે કાફર દરોગાન ેસોંપી. કાફર દરોગો ગોરા કરતા ંઠીક હતો. તે બહુ ટોકણા ં

નહોતો કરતો. કોઇ કોઇ વખત બોલતો હતો. બળી બપોરના કાફરોને તથા ફ્રહિંદીન ે
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તેજ જગ્ર્ામા ંપણ જૂદા જૂદા ભાગમા ંરાખર્ા. અમને પ્રમણમા ંપોચી જમીન ખોદવા 

અપી. જે માણસે આ કંરાક્ટ લીધો હતો તનેી સાથે મારે વાત થર્ેલી. તેણે કહ્ુ ંકે 

ફ્રહિંદી કેદીની મજુરીથી તેને નકુસાન થવાનો સભંવ છે. ફ્રહિંદીથી કાફરોની બરોબર 

એકાએક શરીરબળ ચલાવાર્ એમ નથી, એ વાત એણે મજુંર રાખી. વળી મેં તને ે

કહ્ુ ં કે ફ્રહિંદી કોઇ દરોગાની બીકથી કામ કરવાના નથી. તે તો માત્ર ખદુાનો ડર 

રાખીને બનશે તેટલુ ંજ કરશે. પણ મારે આ વવચાર પાછળથી સારી પેઠે બદલવો 

પડયો. તે આપણે હવ ેપછી જોઇએ. 

 

અનભુવ બીજો : બીજો હદવસ 

બીજે દહાડે અમને બહાર કહાડયા. પણ અમને ગોરા દરોગાની સાથે નહીં મોકલતા ં

એક કાફર દરોગાની સાથે મોકલ્ર્ા. તે દરોગો પણ ગર્ા ફ્રદવસનો કાફર નહતો. આ 

કાફર દરોગાને ભલામણ હતી કે અમને બીલકુલ ન ટોકે. 

 

 

અનભુવ બીજો : સહલેુું કામ 
અમને ભલામણ હતી કે અમારે બને તેટલુ ંકામ સાચી મહનેતથી કરવુ.ં જે કામ 

સોંપર્ુ ં હત ુ ંતે પણ હળવુ ં હત ુ.ં મ્ર્વુનવસપાલીફ્રટની જમીનમા ંપણ સરીર્ામ રસ્તા 

પાસે ખાડા ખોદવાના તથા પરુવાના હતા. આમા ં થાક મળી શકતો હતો. અન ે

અનભુવ થર્ો કે જો માત્ર ખદુાજ સાક્ષી રહ ેતો આપણે કામની ચોરી કરનારા છીએ. 

કેમકે માણસોના ંકામમા ંઢીલ જોવામા ંઆવતી હતી. 
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અનભુવ બીજો : દાનત ખરી હોવી જોઇએ 
મારો ખાસ મત એ છે કે આવી કામની ચોરીએ આપણને એબ લગાડનારી વાત છે; 

અને આપણી લડતમા ંજે ઢીલ થઇ છે તેનુ ંપણ આ કારણ છે. સત્ર્ાગ્રહનો રસ્તો 

સહલેો છે તમે અઘરો પણ છે. આપણી દાનત ખરી હોવી જોઇએ. આપણને સરકાર 

જોડે વેર નથી. તેને આપણે વરેી સમજતા નથી. સરકારની સામે લડીએ છીએ ત ે

તેની ભલૂ સધુારવા ન ેખોડ ભલૂાવવા. આપણે તેના બરુામા ંરાજી નથી. તેના સામ ે

થવામા ંઆપણુ ંભલુ ંમાનીએ છીએ. આ વવચાર પ્રમાણે આપણે તો જેલમા ંતાકાત 

મજુબ કામ કરવુ ંજોઇએ. કદાચ આપણે નીવતને રસ્તે કામ કરવાની જરૂર નથી, તો 

આપણે દરોગો હોર્ ત્ર્ારે પરંુુ કામ કરીએ છીએ તેમ નફ્રહ થવુ ંજોઇએ. કામ કરવુ ં

એ વાજબી ન હોર્ ર્ો આપણે દરોગાની પરવા નફ્રહ કરતા ંસામે થવુ ંજોઇએ, અને 

તેને પફ્રરણામે વધારે જેલ મળે તો ભોગવવી જોઇએ. પણ આવુ ંકોઇ ફ્રહિંદી માનતો 

નથી, જે કામ નથી કરતા તે માત્ર આળસથી અને કામ કરવાની ચોરીને લીધે. આવુ ં

આળસ તથા આવી ચોરી આપણને ન શોભે. સત્ર્ાગ્રહી તરીકે આપણે જે કામ આવડ ે

તે કરવુ ંજોઇએ; અને દરોગાની બીક રાખર્ા વવના કામ કરીએ તો આપણને તકલીફ 

પડેજ નફ્રહ. ગજા ઉપરાતં તો કામ કરવાનુ ંસહજે નફ્રહ. કામ કરવાની ચોરીને લીધે 

જેલમા ંલોકોને કેટલુકં દુુઃખ ભોગવુ ંપડ્ુ ંહત ુ.ં 

આટલી વાત કર્ાય પછી પાછા આપણે કામની વાત ઉપર આવીએ. ફ્રદવસે ફ્રદવસ ે

અમારૂ ંકામ હળવુ ંથવા લાગ્ર્ુ.ં 
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અનભુવ બીજો : વાવેતરનુું કામ 

જે ટોળીમા ંહુ ંગર્ો હતો તે ટોળીને ત્ર્ારબાદ જેલનો બગીચો સાફ રાખવાનુ,ં તેમા ં

વાવેતર કરવાનુ ં વવગેરે કામ મળ્ર્ુ.ં મખુર્ ભાગે મકાઇ વાવવાનુ ંઅને પટેટાના 

ક્યારા સાફ કરવાનુ ંતથા પટેટાના છોડ ઉપર ધળુ ચઢાવવાનુ ંહત ુ.ં 

 

અનભુવ બીજોોઃ ખોદવાનુું કામ. 
બે દહાડા વળી મ્ર્વુનવસપાચલફ્રટનુ ંતળાવ ખોદવા લઇ ગર્ા હતા. તેમા ંખોદવાનુ,ં 

ધળુની ઢગલી કરવાનુ ંતથા બરેોમા ંલઇ જવાનુ ંકામ હત ુ.ં આ કામ વળી કઠણ 

આવ્ર્ુ.ં તનેો અનભુવ માત્ર બે ફ્રદવસ મળ્ર્ો. મને હાથના કાડંા ઉપર સોજો ચઢયો 

હતો, તે માટીના ઉપચારથી નાબદુ થર્ો. 

આ જગ્ર્ા ચાર પાચં માઇલ છેટે હોવાથી અમને રોલીમા ંલઈ જતા. ખાવાનુ ંતળાવ ે

પકવવુ ંપડત ુ,ં તેથી સીધુ ંબળતણ પણ સાથે લઇ જતા. આમા ંપણ કંરાક્ટરને સતંોષ 

ન મળ્ર્ો. અમે કાફરોની બરાબરી ન કરી શક્યા. બે દહાડા તળાવ ઉપર કામ 

કરાવીને અમને બીજુ ંકામ સોંપર્ુ.ં આજ લગી ઘણે ભાગે કામ કરી શકે તેવા ફ્રહિંદીન ે

સાથે લઇ જતા. હવે તેમ કરવા બદલે ભાગ પડયા. કેટલાકને સોલજરોની કબર 

આસપાસ ઘાસ ઉગી ગર્ુ ંહત ુ,ં તે ખોદી કહાડવા મોકલ્ર્ા. આ પ્રમાણે કેટલોક વખત 

ચાલ્ર્ુ.ં દરમ્ર્ાન બાર બટયનના કેસ પછી લગભગ પચાસ ફ્રહિંદી છૂટયા. 
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અનભુવ બીજો : વાડીનુું કામ 

ત્ર્ારબાદ હમંેશા ં વાડીનુ ં કામ મળતુ.ં તેમા ંખોદવાનુ,ંલણવાનુ,ં કચરો કહાડવાનુ ં

વવગેરે હત ુ.ં આ કામ ભારે ન ગણાર્. અને બહુ તન્દુરસ્તી આપનારૂ ંકહી શકાર્. 

જાથ ુનવ કલાક સધુી એવુ ંકામ કરતા ંપ્રથમ કંટાળો આવે. પણ ટેવ પડયા પછી 

તેવુ ંનફ્રહ થાર્. 

 

અનભુવ બીજો : પાયખાના સાફ કરવાનુું કામ 

આવા કામ ઉપરાતં દરેક કોટડીમા ંપેસાબ વવગેરેની બકેટ હોર્ છે, તે કોટડીના 

માણસોને ઉપાડી જવાની ફરજ છે. મેં જોર્ુ ં કે આવુ ંકામ કરતા ંઆપણા માણસો 

અચકાર્ છે. ખરૂ ંજોતા ંઆમા ંઅચકાવાનુ ંકાઇં કારણ નથી. કામ કરવામા ંનામોશી 

કે એબ માનવી એ ભલૂ ગણાર્. વળી જેલમા ંજનારને એવી ઇબારત પોસાર્ નફ્રહ. 

હુ ંજોતો કે કોટડીમાથંી પેસાબની બકેટ કોણ લઇ જશે એવો સવાલ કેટલીક વખત ે

ઉઠતો. આમ સવાલ ઉઠવાને બદલે જો આપણે સત્ર્ાગ્રહની લડત પરૂી સમજતા 

હોઇએ તો તેવુ ંકામ કરવામા ંહફ્રરફાઇ થવી જોઇએ. ને જેને ભાગે તે કામ કરવાનુ ં

આવે તેને માન સમજવુ ંજોઇએ. એટલે કે સરકાર એવુ ંકામ સોંપે તેમા ંમાન નફ્રહ, 

પણ આપણે તે કામ કરવાનુજં છે, તો પછી જે પહલેો તરૈ્ાર થાર્ તે બેશક માનન ે

લાર્ક છે. આપણે દુુઃખ ઉઠાવવા તૈર્ાર થવુ;ં ને જેના ઉપર વધારે પડે તનેે માન 

માનવુ ંજોઇએ. આવો દાખલો વમ. હસન વમરઝાએ બેસાડયો હતો. વમ. હસન વમરઝાન ે

ફેફસાનં ુ ંઘણુ ંખરાબ દરદ છે. પોતે નાજુક તચબર્તના છે, છતા ંતણેે હમંેશા ંજે કામ 

તેને ભાગે આવ્ર્ુ,ં તે ખશુી થઇને ઉપાડ્ુ.ં એટલુ ંજ નફ્રહ પણ પોતાની તબીર્તની 

દરકાર ન કરી. એક વખત એક કાફર દરોગાએ તેમને વડા દરોગાનુ ંપાર્ખાનુ ંસાફ 
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કરવાનુ ંસોંપર્ુ,ં તે કામ તેણે તરત ઉપાડી લીધુ.ં કોઇ ફ્રદવસ નફ્રહ કરેલુ,ં તેથી તને ે

ઉલટી થઇ, પણ તેની તેણે દરકાર નફ્રહ કરી. બીજુ ંપાર્ખાનુ ંસાફ કરતા હતા, 

તેવામા ંહુ ંજઇ ચઢયો ને મેં અચબંા સાથે તમેને કામ કરતા જોર્ા. મને તો તેમના 

તરફ અત્ર્તં વહાલ આવ્ર્ુ.ં પછુપરછ કરી એટલે પહલેા પાર્ખાનાની ખબર પડી. 

એક વખત તકે કાફર દરોગાને વડાએ હકુમ કર્ો હશે કે ફ્રહિંદીન ે ફ્રહિંદી પાર્ખાના 

ખસસુ રાખર્ા ંહતા ંતે સાફ કરવા બોલાવવા. આને સારૂ દરોગાએ મારી પાસે આવીન ે

બે માણસ માગ્ર્ા. મને લાગ્ર્ુ ંકે હુ ંપોતજે તે કામન ેસારૂ સરસ ગણાઉં તથેી હુજં 

ગર્ો. 

 

અનભુવ બીજો : તે માટે હહિંદુઓને અણગમો 
મને તો એવા કામમા ંઇબારત છે જ નફ્રહ. હુ ંમાનુ ંછ ંકે એવુ ંકામ કરવાની આપણ ે

ટેવ પાડવી ઘટે છે. એવા કામની સામે આપણે ચીઢ રાખીએ છીએ તેને પફ્રરણામ ે

ઘણે ભાગે આપણા આંગણા તથા જાજરૂ વવગેરે આપણે ખરાબ ક્સ્થવતમા ંજોઈએ 

છીએ. એટલુજં નફ્રહ પણ તેને લીધે મરકી વવગેરે રોગો આપણે પેદા કરીએ છીએ. 

જાજરૂ તો હમંેશા ંખરાબ જ હોર્ એમ આપણે માની બેઠા છીએ, અને ઘણી વેળા 

આપણે ગદંાઈનુ ંતહોમત ભોગવીએ છીએ. એવી જાતનુ ંકામ ન કરવાને માટે એક 

ફ્રહિંદીને સોલીટરી સેલની એટલે કે ભોંર્રામા ંપરૂી રાખવાની સજા ભોગવવી પડી 

હતી. સજા ભોગવી તેની હરકત નથી ગણતો, પણ તે સજા ભોગવવાની જરૂર 

નહોતી, અને તેવા કામની આનકાની કરવામા ંઆપણે પાછા પડીએ એ ઠીક ન 

ગણાર્. હવે જર્ારે હુ ંતે કામ કરવાને સારૂ જવા લાગ્ર્ો ત્ર્ારે દરોગો બીજાઓન ે

ટોકવા લાગ્ર્ો, કે તેઓએ નીકળવુ ંજોઇએ. આથી હુકમની વાત ફેલાઈ અને તરત 

વમ. ઉમર ઓસમાન તથા વમ. રૂસ્તમજી મદદે દોડયા, જો કે કામ બહુ ઓછ ંહત ુ.ં આ 

વાત લખવાનો હતે ુએ છે કે તેઓએ તવેુ ંકામ સરકાર કરાવે તો કરવામા ંમાન 
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માન્ર્ુ.ં જો આપણને મળતા ં કામથી આપણે નારાજ રહીએ તો આપણાથી ખરી 

લડાઇમા ંભાગ ન લઇ શકાર્. 

 

અનભુવ બીજો : જોહાન્સબગમમાું બદલી 
ઉપર પ્રમાણે વોક્સસ્ટયની જેલમા ંકામનો હવેાલ હુ ંઆપી ગર્ો છ.ં પણ મારા બ ે

મફ્રહના પરૂા કંઇ તે જેલમા ં નફ્રહ ગએલા, અને ક્ટલાક ફ્રદવસને સારૂ અચાનક 

જોહાન્સબગય મોકલી દેવામા ંઆવ્ર્ો હતો. ત્ર્ા ંજે બન્ર્ુ ંતે જાણવા જેવુ ંછે. ૨૫મી 

અક્ટોબરે મને ત્ર્ા ંલઇ જવામા ંઆવ્ર્ો. તેન ુ ં કારણ મારે દરજી ડાહ્યાના કેસમા ં

જુબાની આપવાનુ ંહત ુ.ં તે વસવાર્ બીજંા કારણો હશે એમ બહુ તકય વવતકય થતા હતા. 

આશાએ ભર્ાું બધા એમ પણ માનતા હતા કે કદાચ વમ. ક્સ્મટ્સની મલુાકાતની પણ 

વાત હોર્. પાછળથી જોવામા ં આવ્ર્ુ ં કે એવુ ં કંઇજ ન હત ુ.ં મને લઇ જવાન ે

જોહાન્સબગયથી એક ખાસ દરોગાને મોકલવામા ંઆવ્ર્ો હતો. એ દરોગાને તથા મન ે

રેલવનેો એક ડબો મળ્ર્ો હતો. ટીકીટ બીજા વગયની હતી, તેનુ ંકારણ એજ હત ુ ંકે 

ત્રીજા વગયના ડબ્બા ન હતા. કેદીઓને ત્રીજા વગયમાજં લઇ જવાતા હોર્ એમ જણાર્ 

છે. રસ્તામા ં પણ પોશાક કેદીનોજ હતો. મારો સામાન હતો તે મારી પાસેજ 

ઉપાડવામા ંઆવ્ર્ો હતો. જેલથી સ્ટેશન સધુી ચાલતા જવાનુ ં હત ુ.ં જોહાન્સબગય 

પહોંચ્ર્ા પછી ત્ર્ાથંી જેલ સધુી સામાન ઉંચકીને ચાલતા જવુ ં પડ્ુ.ં આ વાત 

ઉપરથી છાપાઓંમા ંબહુ ટીકા થર્ેલી. વવલાર્તની પાલાયમેંટમા ંસવાલ પછૂાએલા. 

ઘણા લોકોના મન દુુઃખાર્ા.ં સહુને એમ લાગી આવ્ર્ુ ં કે મારા જેવા રાજપ્રકરણી 

કેદીને જેલીના પોશાકમા ંચાલતો ને બોજો ઉંચકાવીને લઇ જવો નહોતો જોઈતો. 
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અનભુવ બીજો : નમત્રોને લાગણી 
લોકોના ં મન દુુઃખાર્ એ સમજાર્ એવુ ં છે. જર્ારે આમ જવાનુ ં છે એમ વમ. 

આંગલીઆએ સાભંળ્ર્ુ ં ત્ર્ારે તમેની આંખોમા ં પાણી આવ્ર્ા.ં વમ. નાર્ડુ તથા 

વમ.પોલાક ને ખબર પડી ગર્ેલી તેથી તે મને સ્ટેશન પર મળેલા ંતેઓ પણ મારી 

ક્સ્થવત જોતા ં રોવા જેવા થઈ ગર્ા. આમ થવાનુ ં કારણ કંઇ નથી. આ દેશમા ં

રાજર્પ્રકરણી અને બીજા જેલી વચ્ચે સરકાર તફાવત રાખે એવો સભંવ નથી. 

આપણન ેજેમ વધારે દુુઃખ આપે અને આપણે તે ઉઠાવીએ તેમ વહલેો છૂટકારો થાર્. 

વળી જેલીનો પોશાક પહરેવો, ચાલતા જવુ ંને સામાનનો ભાર ઉંચકવો એ વવચાર 

કરતા ંકંઇ દુુઃખરૂપ નથી, પણ દુવનર્ાને તો આવી વસ્તનુે એમ માન્ર્ાજ કરશે તથેી 

વવલાર્તમા ંશોરબકોર થર્ો. 

 

અનભુવ બીજો : દારોગાનુું વતમન 

રસ્તામા ંદરોગા તરફથી ઇજા જરાએ ન હતી. દરોગો પોતે જાહરે પરવાનગી ન 

આપે તો જેલ વસવાર્નો બીજો ખોરાક ન ખાવો તે મારો વનશ્ચર્ હતો. તેથી આજ 

લગી હુ ંજેલના ખોરાક પરજ નભ્ર્ો હતો. રેલમા ંતો મને ખાવાનુ ંબધંાવ્ર્ુ ંનહત ુ.ં 

દરોગાએ મને જે ખોરાક લેવો હોર્ તે લેવાની છૂટ આપી. સ્ટેશન માસ્તરે મને પસૈા 

આપવાનુ ંકહ્ુ.ં મેં તેનો ઉપકાર માન્ર્ો. પૈસા લેવાની ના પાડી. વમ.કાજી જે સ્ટેશન ે

હાજર હતા તેમની પાસેથી વશચલિંગ દશ લીધી. તેમથંી દરોગાને સારૂ તથા મારે સારૂ 

રેલમાથંી ખાવાનુ ંલીધુ.ં 
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અનભુવ બીજો : જોહાન્સબગમમાુંની જેલમાું 
પહલેી રાનત્ર 

જોહાન્સબગય પહોંર્ા ત ેવખતે સાજં પડી હતી, તેથી મને બીજા ફ્રહિંદીની પાસે નહોતા 

લઇ ગર્ા. મખુર્ત્વે કેદખાનામા ંજર્ા ંકાફરો કેદીઓ દરદી હતા તેઓની કોટડીમા ં

મને બીછાનુ ંઆપર્ુ.ં કોટડીમા ંમારી રાત ઘણા દુુઃખમા ંતથા ભર્મા ંગઇ. મને બીજેજ 

દહાડે આપણા લોકો પાસે લઇ જશે એમ ખબર નહોતી અને આવીજ જગ્ર્ાએ રાખશ ે

એમ માની હુ ંભર્ પામ્ર્ો. ને બહુ અકળાર્ો છતા ંમન સાથે વનશ્ચર્ કર્ો કે મારૂ ં

કતયવ્ર્ તો એ જ હત ુ ંકે મારે જે દુુઃખ હોર્ તે સહન કરવુ.ં ભગવદ્ ગીતાજી પસુ્તક 

મારી સાથે હત ુ ંતે મેં વાચં્ર્ુ.ં વખતને અનકુળૂ પડતા શ્લોકો વાચંી તેન ુ ંમનન કરી 

ધીરજ રાખી. 

 

અનભુવ બીજો : કાફરો સાથે 
અકળાવાનો સબબ એ હતો કે કાફરા તથા ચીના કેદી જગંલી ખનુી તથા 

અનીવતવાળા લાગ્ર્ા. તેઓની ભાષા હુ ંજાણતો નહોતો. કાફરોએ મને સવાલો પછૂવા 

શરૂ કર્ાય તેમા ંપણ મેં મશ્કરી જેવુ ંજોર્ુ.ં હુ ંતો સમજી શક્યો નફ્રહિં. મેં કંઇ જવાબ ન 

વાળ્ર્ો. તેણે મને ભાગેંલા અંગે્રજીમામ પછૂ્ુ ં"આમ મને શા સારૂ લાવ્ર્ા છે?" મેં 

થોડો ઉત્તર દીધો ને મુગંો રહ્યો. પછી ચીનાએ શરૂ કર્ુું. તે વધારે ખરાબ જણાર્ો. 

મારી પથારી આગળ આવી તે મને જોવા લાગ્ર્ો. હુ ંચપૂ રહ્યો. પછી તે કાફરની 

પથારી આગળ ગર્ો. ત્ર્ામ બનંે જણ એજ બીજાની ભ ૂડંી મશ્કરી કરવા લાગ્ર્ા અને 

એબ ઉઘાડવા લાગ્ર્ા. આ બનંે કેદીઓ ખનૂના કે મહાચોરીના આરોપવાળા હતા. 
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આવુ ંજોઇ મને ઉંઘ તો શાની જ આવે? બીજે દહાડે ગવનયરને આ બધુ ંસભંળાવીશ 

એમ વવચારી મોડી રાત્રે હુ ંથોડુ ંઉંઘ્ર્ો. 

મારૂ ંદુુઃખ તો આ કહવેાર્. સામાન ઉંચકવા વવગેરેનુ ંતો કંઇજ નથી. જે અનભુવ 

મને થર્ો તેવો બીજા ફ્રહિંદીઓને થતો હશે. બીજા પણ ડરતા હશે એમ ર્ાદ કરી 

વળી હુ ંખશુી થર્ો કે આવુ ંદુુઃખ હુ ંપણ અનભુવુ ંછ.ં તે અનભુવથી હવે હુ ંસરકાર 

સાથે લડત વધારે લડીશ ને જેલમા ંઆવી બાબતમા ંસધુારા કરવાનુ ંબનશે એમ 

મેં ધાર્ુું.આ બધો સત્ર્ાગ્રહની લડતનો આડકતરો લાભ છે. 

 

અનભુવ બીજો : બીજો હદવસ-૨ 
બીજે દહાડે ઉઠતાજં મને જર્ા ંબીજા ફ્રહિંદી કેદી હતા ત્ર્ા ંલઇ ગર્ા. એટલે મન ે

ઉપરની બાબત ગવનયરને કહવેાનો પ્રસગં ન આવ્ર્ો. જો કે તેવી રીતે ફ્રહિંદી કેદીઓને 

કાફરાઓની કે બીજાની સાથે નફ્રહ રખાર્ તેમ કરાવવાની લડત લેવાનુ ંમનમા ં

રાખેલુ ંછે. હુ ંગર્ો ત્ર્ારે ફ્રહિંદી કેદીઓ લગભગ પદંરેક હતા. તેમા ંત્રણ વસવાર્ બીજા 

સત્ર્ાગ્રહી હતા. ત્રણ જણ બીજા ગનુ્હાવાળા હતા. આ કેદીઓને કાફરોની સાથ ે

રાખવામા ંઆવતા હતા. હુ ંગર્ો ત્ર્ારે વડા દરોગાએ હુકમ કર્ો કે અમને બધાન ે

નોખી કોટાડી મળે. મેં ફ્રદલગીરીની સાથે જોર્ુ ંકે કટલાક ફ્રહિંદીઓ કાફરાઓની સાથ ે

સવુામા ંરાજી રહ ેછે. તે એવા ંકારણથી કે ત્ર્ા ંચોરીથી તમાકુ વવગેરે મળી શકે છે. 

આ આપણને શરમ ઉપજાવનારૂ ંછે. આપણને કાફરા કે કોઇની વતરસ્કાર ન હોર્. 

પણ તેઓની વચ્ચે તથા આપણી વચ્ચે સાધારણ વ્ર્વહારમા ંએકતા નથી એ ન 

ભલૂાર્ તેવુ ંછે. વળી જે તેઓની સાથે સવુા માગે છે તે જૂદાજ હતેથુી. એટલે જો 

આપણે ચઢવાના હોઇએ તો આવો ભાવ આપણા મનમાથંી નીકળવાની જરૂર છે. 
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અનભુવ બીજો : જેલમાું એક દુોઃખદ અનભુવ 
જોહાન્સબગયની જેલમા ંબીજો પણ એક દુુઃખદ અનભુવ થર્ેલો. ત્ર્ા ંબે વવભાગ જૂદી 

જાતના છે. એક વવભાગમા ં કાફરી તથા ફ્રહિંદી મજુરીવાળા કેદી રહ ે છે. બીજા 

વવભાગમા ંસાક્ષી કેદીઓને પરેૂલા હોર્ છે, ને તેમા ંફ્રદવાની જેલ ભોગવનારા હોર્ 

છે. તેમા ંસખત મજુરીવાળા કેદીને જવાનો હક નથી હોતો. અમારૂ ંસવુાનુ ંબીજા 

વવભાગમા ંહત ુ.ં પણ બીજા વવભાગનુ ંજાજરૂ વવગેરે અમે હકથી વાપરી ન શકીએ. 

પહલેા વવભાગમા ંએટલા બધા કેદી હોર્ છે કે તેમ ંજાજરૂની મહા પચંાત પડે છે. 

કેટલાક ફ્રહિંદીને આ બહ ુદુુઃખરૂપ વાત થઇ પડ ેછે. તેમાનંો હુ ંએક હતો. મને દરોગાએ 

કહ્ુ ંહત ુ ંકે બીજા વવભાગના જાજરૂમા ંજવામા ંહરકત નથી. તેથી હુ ંતેમા ંગર્ેલો. 

આ જાજરૂમા ંભીડ તો હોર્ છે.વળી જાજરૂ ખલુ્લુ ંહોર્ છે.તેને દરવાજા નથી હોતા. 

હુ ંજેવો બઠેો કે તવેોજ એક જબરો મજબતુ વવક્રાળ કાફરો આવ્ર્ો. તેણે મને ઉઠી 

જવા કહ્ુ.ં ને ગાળો દેવા લાગ્ર્ો. મેં કહ્ુ ંહુ ંહમણાજં ઉઠંુ છ.ં તટેલામા ંતો મને બાથ 

બીડીને ઉંચક્યો ને બહાર ફેંક્યો. સારે નસીબે મેં બારસાખ પકડી લીધી એટલે હુ ંન 

પડયો. આમા ંકંઇ હુ ગભરાર્ો નહોતો. હસીન ેહુ ંતો ચાલતો થર્ો; પણ એક બે ફ્રહિંદી 

કેદી જેણે આ બનાવ જોર્ો તેઓ રડી પડયા. જેલમા ંતઓેથી મદદ થાર્ નફ્રહ, એટલ ે

વનરૂપાર્ જાણીને તેઓને ખેદ થર્ો.આવી જાતના ં દુુઃખ બીજા ફ્રહિંદીઓને પણ 

ભોગવવા પડયા છે એમ મેં પાછળથી સાભંળ્ર્ુ.ં મેં ગવનયરને વાત કરીને જણાવ્ર્ુ ંકે 

કાફરા કેદીઓની સાથે ફ્રહિંદી કેદીઓને મદુ્દલ ન રાખવા જોઇએ. ગવનયરે તરત હુકમ 

કર્ો કે મોટી જેલમાથંી જાજરૂઓ ફ્રહિંદી કેદીને સારૂ કાઢી આપ;ે અને બીજે ફ્રદવસથી 

જાજરૂની તકલીફ મટી. હુ ંપોતે ચાર ફ્રદવસ સધુી જાજરૂના ખલુાસા વવના રહલેો 

તેથી તબીર્તને પણ જફા પહોંચી હતી. 
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અનભુવ બીજો : કોટમમાું 
જોહાન્સબગયમા ંરહ્યો તે દરમ્ર્ાન મારે કોટયમા ંત્રણ ચાર વખત જવુ ંપડ્ુ ંહત ુ.ં ત્ર્ા ં

વમ. પોલાકને તથા મારા ફ્રદકરાને મળવાની રજા મળી હતી, બીજા પણ કોઇ વેળા 

મળી જતા. કોટયમા ંમને ઘરનો ખોરાક મગંાવવાની પણ છટ મળેલી, તેથી રોટી 

પનીર વવગેરે વસ્ત ુમારે સારૂ વમ. કેલનબકે લાવતા હતા. 

 

અનભુવ બીજો : બીજા સત્યાગ્રહીઓ 
હુ ંઆ જેલમા ંહતો તે દરમ્ર્ાન સત્ર્ાગ્રહી કેદી બહુ વધી ગર્ા હતા. એક વખત 

પચાસ ઉપરાતં થઇ ગર્ા હતા. ઘણાને એક પથરા ઉપર બશેી નાની હથોડી વતી 

ઝીણી કાકંરી ભાગંવાનુ ંકામ સોંપતા હતા. દશેક જણ ફાટેલા ંલગુડા ંસીવવા વવગેરે 

કામમા ંરોકાતા. મન ેસચંામા ંટોપી સીવવાનુ ંકામ સોંપવામા ંઆવેલુ.ં સચંાનુ ંકામ 

પહલે ુ ંઅફ્રહિંજ હુ ંવશખર્ો. આ કામ મશુ્કેલ નહત ુ.ં તેથી શીખતા ંકંઇ વખત ન થર્ો. 

 

અનભુવ બીજો : કાુંકરી ફોડવા જવા માટેની 
માગણીનો અસ્વીકાર 

ફ્રહિંદીનો મખુર્ ભાગ કાકંરી ફોડવા ઉપર હતો. તેથી મેં પણ તે કામની માગંણી કરી. 

પણ દરોગાએ કહ્ુ ંકે વડા દરોગાનો તેને હકુમ હતો કે મને બહાર નફ્રહ કાઢવો. તેથી 

તેણે મને કાકંરી ફોડવાની રજા નફ્રહ આપી. એક ફ્રદવસે એમ બન્ર્ુ ંકે મારી પાસ 

સચંાનુ ંકે બીજુ ંસીવવાનુ ંકામ નહત ુ.ં તેથી મેં પસુ્તકો વાચંવાનુ ંશરૂ કર્ુું. ફ્રહસાબ 
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એવો છે કે દરેક કેદીએ કંઇને કંઇ જેલનુ ંકામ કરવુ ંજોઇએ. તેથી દરોગાએ મન ે

બોલાવીને પછૂ્ ુ ં"આજ તમે માદંા છો? " 

મેં જવાબ આપર્ો " નાજી. " 

સ. - ત્ર્ારે તમે કેમ કંઇ કામ કરતા નથી ? 

જ. - મારી પાસે કામ હત ુ ંતે પરૂૂ થર્ુ ંછે. હુ ંકામનો ઢોંગ કરવા ઇચ્છતો નથી. કામ 

મને આપો તો હુ ંતે કરવા રાજી છ.ં નફ્રહ તો નવરો બેઠો વાચં ુતમેા ંશી હરકત છે ? 

સ. - એ તો ખરૂ ંપણ જર્ારે વડો દરોગો કે ગવનયર આવે ત્ર્ારે તમે સ્ટોરમા ંરહો 

તો સારૂ.ં 

જ. - હુ ંએમ કરવા રાજી નથી. હુ ંગવનયરને પણ કહવેાનો છ ંકે સ્ટોરમા ંપરૂત ુ ંકામ 

નથી તેથી મને કાકંરી ફોડવા મોકલે. 

સ. - ત્ર્ારે બહુ સારૂ. મારાથી તો રજા વવના તમને કાકંરી ફોડવા ન મોકલાર્. 

આ બનાવ બન્ર્ા પછી થોડી વારે ગવનયર આવ્ર્ા. મેં તેની પાસે બધી હકીકત જાહરે 

કરી, તેણે કાકંરી ફોડવા જવાની પરવાનગી ન આપી પણ જણાવ્ર્ુ;ં કે તમારે તમે 

કરવાની જરૂર નથી, કેમકે તમને બીજે ફ્રદવસે પાછા વોકસસસ્ટય  મોકલવાના છે. 

 

અનભુવ બીજો : વોકસસ્ટમની જેલ 
વોક્સસ્ટયની જેલ નાની હોવાથી કેટલીક છૂટ જે ત્ર્ા ંભોગવાર્ છે તે જોહાન્સબગયની 

મોટી જેલમા ંન ભોગવાર્. જેમકે વોક્સસસ્ટયની જેલમા ંવમ. દાઉદ મહમદને માથ ે

બાધંવા સારૂ સાલ અને ઇજાર (તો બીજાને પણ) પહરેવા આપતા હતા. વમ. 

રૂસ્તમજી, વમ. સોરાબજી તા વમ. સાપરુજીન ેતેમની પોતાની ટોપી પહરેવા આપતા 

હતા. આ પ્રમાણે જોહાન્સબગયની જેલમા ંબનવુ ંમશુ્કેલ. તમેજ જોહાન્સબગયની જેલમા ં

કેદીઓ પહલેા ંદાખલ થાર્ તેને ડાક્ટર તપાસે છે. આ તપાસનો હતે ુએ હોર્ છે કે 
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કેદીઓને કંઇ ચેપી રોગ હોર્ તો તેની દવા કરવી, ને તેને બીજા કેદીથી નોખા 

પાડવા. આવા કારણથી કેદીઓને બરાબર તપાસે છે. કેટલાક કેદીને ચાદંી વવગેરેનો 

રોગ હોર્ છે, તેથી બધાના ગહુ્ય અવર્વો તપાસવામા ંઆવે છે. આથી કેદીઓન ે

તદન નાગા તપાસે છે. કાફરાઓને તો લગભગ પદંર વમવનટ સધુી નાગા ઉભા રાખ ે

છે જેથી ડાક્ટરનો વખત બચ.ે ફ્રહિંદી કેદીન ેડાક્ટર આવે ત્ર્ારે જ ઇજાર કઢાવે છે. 

બાકીને કપડા અગાઉથી ઉતરાવે છે. ઇજાર ઉતારવા સામે લગભગ બધા ફ્રહિંદી હોર્ 

છે, છતા ંઘણા તો લડતને ખાતર આનાકાની કરતા નથી, પણ મનમા ંકચવાર્ છે. 

આ બાબતની મેં ડાક્ટરને વાત કરી. તણેે કેટલાક ફ્રહિંદી કેદીને ખાસ સ્ટોરમા ંતપાસ્ર્ા 

પણ હમંેશા ંતે પ્રમાણ ેકરવાની તેણે ના પાડી. આ બાબત એસોસીએશને લખાણ 

કર્ુું છે, અને તકરાર હજી ચાલે છે. તે બાબત તકરાર ઉઠાવવી એ વ્ર્ાજબી છે. એ 

ઘણો જૂનો ફ્રરવાજ છે તે એકાએક બદલાવાનો નથી. છતા ંતે વવષે વવચાર કરવા 

જેવુ ંછે. 

 

અનભુવ બીજો : તે ઉપર નવચાર 

મરદોમાજં અવર્વો સતંાડવાની જરૂર નથી. વળી બીજો માણસ આપણા ખાનગી 

અવર્વો તાકીને જોશે એમ માનવાનુ ંકારણ નથી. ખોટી શરમ રાખવાને આપણ ે

કારણ નથી. આપણે પોતે વનદોષ મનના હોઇએ તો કુદરતે આપેલી વસ્ત ુખાસ 

છૂપાવવાની જરૂર શી ? હુ ંજાણુ ંછ ંકે આ વવચારો ફ્રહિંદી માત્રને વવચચત્ર લાગે તેવા 

છે, છતા ંમને લાગે છે તે બાબત ઉંડા ઉતરીને ખરૂ ંશુ ંછે તે જોવા જેવુ ંછે. એવી 

જાતની હરકતો લાવવાથી આપણને અંતે લડતમા ંનકુશાની થાર્ છે. અગાઉ ફ્રહિંદી 

કેદીને ડાક્ટર ચબલકુલ ન તપાસતો, પણ એક વખત બે ત્રણ ફ્રહિંદીને સવાલ પછૂયા. 

તેના જવાબમા ં તેઓએ કહ્ુ ં કે તનેે કંઇ રોગ ન હતો. ડાક્ટરને વહમે ગર્ો ત ે
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ઉપરથી તેણે ઉપર પ્રમાણે જવાબ મળવા છતા ંપણ કેદીને તપાસ્ર્ા ને તેઓ જૂઠા 

નીકળ્ર્ા, ત્ર્ારથી ડાક્ટરે ફ્રહિંદી કેદીને પણ બરાબર તપાસવાનો ઠરાવ કર્ો. 

એટલે આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે જર્ારે આપણને કંઇ અડચણ આવી પડે છે ત્ર્ારે 

તેન ુ ંકારણ ઘણે ભાગે આપણે પોતે હોઇએ છીએ. 

 

અનભુવ બીજો : વોકસસ્ટમમાું પાછા 
ઉપર કહી ગર્ો તે પ્રમાણે મને ચોથી નવેંબરે વોક્સસ્ટય  પાછો લઇ ગર્ા. તે વેળા 

પણ મારી સાથે એક દરોગો હતો. પોશાક કેદીનો હતો પણ આ વેળા મને ચલાવ્ર્ો 

નહી. ગાડીમા ંસ્ટેશને લઇ ગર્ા પણ બીજા વગયને બદલે ટીકીટ ત્રીજા વગયની હતી. 

મને રસ્તાને સારૂ અધો રોટલો અને બલુીબીક આપર્ા. બલુીબીક લેવાની મેં ના 

પાડી. તે છોડી દીધુ.ં રસ્તામા ંબીજો ખોરાક લેવાની દરોગાએ પરવાનગી આપી. 

સ્ટેશન ઉપર જર્ારે ગર્ો ત્ર્ારે કેટલાક ફ્રહિંદી દરજી હતા. તેઓએ મને જોર્ો. વાત 

તો થાર્ નફ્રહ. મારો પોશાક વવગેરે જોઇ તેમાના ં કોઇએ રોઇ દીધુ.ં મને પોશાક 

વવગેરેથી કંઇ નહોત ુ ંલાગત ુ,ં એટલુ ંકહવેાનો પણ અખત્ર્ાર નહતો તેથી હુ ંએ બધુ ં

જોઇ રહ્યો. અમને બનેે એક અલગ ડબ્બો આપર્ો હતો તેની પાસેના ડબ્બામા ંએક 

દરજી ઉતારૂ હતો તેણે પોતાના ખાવાનામાથંી મને થોડુ ંઆપર્ુ.ં હડેલબગય ઉપર વમ. 

સોમાભાઇ પટેલ મળ્ર્ા. તેમણે સ્ટેશન ઉપરથી કંઇ ખાવાનુ ંલઇને આપર્ુ.ં જે બાઇની 

પાસેથી તેણ ેલીધુ,ં તેણે પ્રથમ તો પોતાની લાગણી આપણી લડતમા ંબતાવવાના 

ઇરાદાથી કંઇજ લેવાની ના પાડી. જર્ારે વમ. સોમાભાઇએ બહુજ આગ્રહ કર્ો ત્ર્ારે 

તેણ નામની છ પેની લીધી. વળી વમ. સોમાભાઇએ સ્ટાડંટયન તાર કર્ો હતો. તેથી 

ત્ર્ા ં પણ કેટલાક ફ્રહિંદી સ્ટેશન ઉપર આવ્ર્ા હતા અને ખાવાનુ ં લાવેલા. એટલ ે

રસ્તામા ંદરોગાએ તથા મેં પષુ્કળ ખાધુ.ં 

http://www.mkgandhi.org/


મારો જેલનો અનભુવ 

 

www.mkgandhi.org  Page 46 

વોકસસ્ટય  પહોંચતા ંસ્ટેશન ઉપર વમ. નગદી તથા વમ. કાજી મળ્ર્ા. તે બનંે સાથ ે

થોડે રસ્તે ચાલેલા. છેટે રહીને ચાલવાની તેમને રજા આપી હતી. સ્ટેશનથી મારો 

સામાન ઉપાડીને મારે વળી ચાલવુ ંપડ્ુ ંહત ુ.ં આ બાબતની ચચાય પણ છાપામા ં

પષુ્કળ થર્લેી. 

વોક્સસ્ટયમા ંહુ ંપાછો પહોંચ્ર્ો તેથી સહુ ફ્રહિંદી ખશુી થર્ા. મને વમ. દાઉદ મહમદવાળી 

કોટડીમા ંતે રાતે પરેૂલો એટલે મોડી રાત સધુી અમે એક બીજાના અનભુવની વાતો 

કરી. 

 

અનભુવ બીજો : કેદખાનુું કે છાવણી 
હુ ંજર્ારે વોક્સસસ્ટય  પાછો ગર્ો ત્ર્ારે ફ્રહિંદી કેદીનો દેખાવ ફરી ગર્ો હતો. લગભગ 

૩૦ ને બદલે ૭૫ કેદી થઇ પડયા હતા. તેટલાનો સમાસ થાર્ તેવો માગય આ જેલમા ં

નહોતો. તેથી આઠેક તબં ુ ગોઠવ્ર્ા હતા. રસોઇને સારૂ ખાસ ચલૂો વપ્રટોફ્રરઆથી 

આવ્ર્ો હતો. કેદીઓ ઘણી વેળા જેલની પાસે નદી વહ ેછે, તેમા ંનહાવા જઇ શકતા. 

આ દેખાવ કેદીના કરતા લડવરૈ્ાના જેવો લાગતો હતો. એ કેદખાનુ ંન હત ુ ંપણ 

સત્ર્ાગ્રહીની છાવણી હતી. પછી દરોગા દુ:ખ આપે કે સખુ તેની શી દરકાર ? 

હકીકતમા ંતો ઘણા દારોગા એકંદર ઠીક હતા. દરેક દારોગાના વમ. દાઉદ મહમદે 

નામ પાડયા હતા.ં એકનુ ંનામ 'ઉકલી' પાડ્ુ ંહત ુ.ં બીજાનુ ંનામ 'મફુટો' એમ જૂદા ં

જૂદા ંનામ હતા.ં 
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અનભુવ બીજો : નમત્રોની મલુાકાત 
વોક્સસ્ટયની જેલમા ંમલુાકાતે ઠીક ફ્રહિંદી આવતા. વમ. કાજી તો હમંેશા ંઅધર રહતેા. 

કેદીઓની બહારની વ્ર્વસ્થા તે ફ્રદલ દઇને કરતા, તથા મળવા આવવાને જેટલી 

બને તેટલી તક મેળવતા. વમ. પોલાક કામસર લગભગ દર અઠવાફ્રડર્ે આવતા. 

નાતાલથી વમ. મહમંદ ઇબ્રાફ્રહમ તથા વમ. ખરસાણી કોગ્રેંસના મેનલાઇનના ઉઘરાણા 

બાબત ખાસ આવી ગર્ેલા. ઇદને દહાડે તો એકસો શેઠીર્ાઓ મળી ગર્ા હશે. ત ે

દહાડે તારોના પણ વરસાદ વસ્ર્ાય હતા. 

 

અનભુવ બીજો : જેલ નવશે કેટલીક ફહરયાદ 
જેલમા ંસાધારણ રીત ેબહુ ચોખાઇ જાળવવામા ંઆવે છે. જો તેમ ના થત ુ ંહોર્ તો 

દરદ ફાટી નીકળતા ંવાર ન લાગે. છતા ં કેટલીક બાબતમા ંગદંકી પણ રહ ે છે. 

ઓઢવાની કામળી એક બીજાની સદાર્ બદલાર્ છે. ગમે તેવા મેલા કાફરાઓએ 

ઓઢેલી હોર્ તે પછી ફ્રહિંદીને ભાગ પણ આવ.ે તેમા ંઘણાવાર લીખો પડેલી હોર્ છે, 

તે તેમાથંી બદબો નીકળે છે. કાર્દા પ્રમાણે તો દરરોજ તડકો હોર્ ત્ર્ારે અધો 

કલાક તેને સકુવવી જોઇએ પણ તમે ભાગ્ર્ેજ થત ુ ં જોવામા ંઆવ્ર્ુ.ં કામળીની 

અગવડ ચોખાઇ રાખનાર માણસને જેવી તવેી નથી. 

તેજ પ્રમાણે પહરેવાના કપડાનુ ંઘણી વાર બને છે. જે કપડા ંએક કેદીએ પહરે્ાય હોર્ 

તેજ કપડા ંતે કેદી છૂટે ત્ર્ારે (હમંેશા ંધોવામા ંનથી આવતા ંતથેી) બીજા કેદીન ે

એવી મેલી ક્સ્થવતમા ંપહરેાવે છે. આ ઘણી અકળામણની ક્સ્થવત છે. 
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કેદીને ગીચોગીચ પણ બહુ પરુતા હતા. જોહાન્સબગયમા ં જર્ા ંમાત્ર ૨૦૦ કેદીની 

સગવડ હતી ત્ર્ા ંલગભગ ૪૦૦ કેદી રાખતા. આથી એક કોટડીમા ંકાર્દેસર કરતા ં

બમણા કેદીને ઘણીવાર ભરતા તો તેને કોઇ વખત પરૂતી કામળી પણ નફ્રહ મળે, 

આ તકલીફ જેવી તવેી ન હતી. પણ કુદરતનો ધારો એવો છે કે માણસ પોતાના 

દોષ વવના જે ક્સ્થવતમા ંમકુાર્ તે ક્સ્થવતની બરદાસ ઝપાટાભેર કરે છે. આવુ ંફ્રહિંદી 

કેદીને પણ બન્ર્ુ.ં ઉપરની ઘણી અડચણોમા ંપણ ફ્રહિંદી ગમતમા ંરહતેા. વમ. દાઉદ 

મહમદ પોતે આખો દહાડો માજેમા ંરહતેા એટલુ ંજ નફ્રહ પણ પોતાના હાસ્ર્વવનોદથી 

બધાને હસાવ્ર્ા કરતા હતા. 

 

અનભુવ બીજો : હહિંદીઓનુું અયોગ્ય વલણ 

જેલના ંદુ:ખની એ વાત જોવામા ંઆવી કે એક વખત કેટલાક ફ્રહિંદી બેઠા હતા તેવામા ં

એક કાફર દરોગો આવ્ર્ો, તેણે થોડુ ંઘાસ કાપવા જવાને બે ફ્રહિંદીઓની માગંણી કરી. 

કોઇ થોડીવાર ન બોલ્ર્ુ ંત્ર્ારે વમ. ઇમામ અબદુલકાદર કાપવા જવા તૈર્ાર થર્ા. 

તેમ છતા ંપણ કોઇ તનેી સાથે જવાને ન નીકળ્ર્ા. સમળુગા દરોગાને કહવેા લાગ્ર્ા 

કે ઇમામને ન લઇ જા. આમ કહવેાથી બેવડી ખરાબી થઇ. એક તો દરેકે ઘાસ 

કાપવા તૈર્ાર થવાની જરૂર હતી તે તો રહ્ુ,ં પણ જર્ારે કોમનુ ંનામ રાખવાન ે

ઇમામ સાહબે તરૈ્ાર થર્ા ત્ર્ારે તેમનો હોહો ખલુ્લો કર્ો. તે ઘાસ કાપવા તૈર્ાર 

થર્ા પણ બીજા કોઇ ન થર્ા એમ બતાવી આપણી બેશરમી જાહરે કરી. 

 

અનભુવ બીજો : એક ધમમ સુંકટ 

જેલ અધી પરૂી થઇ હતી. તેટલામા ં ફીનીક્સથી તાર આવ્ર્ો કે વમવસસ ગાધંીન ે

મરણતોલ માદંગી છે ને મારે ત્ર્ા ંપહોંચવુ ંજોઇએ. સહુ આ ખબરથી ફ્રદલગીર થર્ા. 
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મારી ફરજ શી હતી, તેનો મને સદેંહ ન થર્ો. જેલરે પછૂ્ુ ંત ુ ંદંડ આપી જવા માગે 

છે કે નફ્રહ? ત્ર્ારે મેં તરુત જવાબ આપર્ો કે મારાથી દંડ આપવાનુ ંબનવા કાળજ 

નથી. અમારા સબંધંીથી છૂટા પડવુ ં એ પણ અમારી લડતના ભાગ છે. જેલર 

સાભંળીને હસ્ર્ો ને ફ્રદલગીર પણ થર્ો. આ વવચાર ઉપર વવચારતા ંઘાતકી જણાર્ 

એવો છે, છતા ંમને તો ખાત્રી છે કે એજ ખરો વવચાર છે. સ્વદેશ પ્રીવત એ મારા 

ધમયનો હુ ંભાગ સમજુ ંછ.ં બધો ધમય સચવાર્ો ગણાર્ નફ્રહ. ધમયનુ ંપાલન કરવામા ં

બાર્ડી છોકરાઓંનો વવર્ોગ સહન કરવો પડે તે કરીએ, તેઓને ખોઇ બેસીએ તેમા ં

ઘાતકીપણુ ંનથી એટલુ ંનફ્રહ પણ તેમ કરવુ ંતે આપણી ફરજ છે. આપણે મરણ 

પર્ુંત લડવાનુ ંપણ છે તો પછી બીજો વવચાર થાર્જ નફ્રહ. લોડય રોબટસે આપણા 

કામ કરતા ંઉતરતા કામમા ંપોતાના એક-જ દીકરાને ખોર્ો અને લડાઇમા ંપોત ે

હોવાથી છોકરા દફન કરવા સારૂ પણ તનેાથી નફ્રહ અવાર્ુ.ં આવા દાખલાઓથી 

દુવનર્ાનો ઇવતહાસ ભરપરૂ છે. 

 

અનભુવ બીજો : કાફરોના ટુંટા 
જેલમા ં કેટલાક કાફર કેદીઓ બહુ મોટા ખનુી હોર્ છે. તેઓની વચ્ચે તકરાર 

ચાલ્ર્ાજ કરતી જોવામા ંઆવે છે. તેઓ કોટડીમા ંપરૂાર્ા પછી માહંોમાહં ેલડે છે. ન ે

કેટલીક વેળા દરોગાની સામે થાર્ છે. દરોગાને બે વખત કેદીઓએ માર્ાય હતા; 

આવા કેદીઓની સાથ ેફ્રહિંદી કેદીને પરેૂ તેમા ંજોખમ એ તો દેખીત ુ ંછે. તેવો વખત 

ફ્રહિંદીને આવ્ર્ો નથી પણ સરકારી કાર્દો જર્ા ંસધુી કહ ેછે કે કાફરાની સાથે ફ્રહિંદી 

કેદીને ગણવા ત્ર્ા ંસધુી જોખમકારક ક્સ્થવત ગણાર્. 
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અનભુવ બીજો : સત્યાગ્રહીઓની તબીયત 
જેલમા ંખાસ માદંગી તો ઘણા કેદીને ન હતી. વમ. માવજીને વવષે હુ ંકહી ગર્ો. વમ. 

રાજુ કરીને તામીલ હતા તેને સખત મરડો થર્ેલો. તબીર્ત ઘણી લથડી હતી. તને ુ ં

કારણ તેણે એમ બતાવ્ર્ુ ંકે હમંેશા ંત્રીશ પર્ાલા ચાહ પીવાની આદત હતી તે નફ્રહ 

મળવાથી થર્ો. તેણે ચાહની માગણી કરી પણ તે તો નજ મળે, પણ તેને દવા મળી 

ને જેલના ડાક્ટરે બે રતલ દુધનો તથા રોટીનો હુકમ કર્ો. તથેી તેની તબીર્ત 

સરસ થઇ ગઇ. વમ. રવવકૃષ્ણ તાલવેતંસીંગની તબીર્ત છેવટ સધુી ખરાબ રહી. 

વમ. કાજી ને વમ. બાવાઝીર છેવટ સધુી માદંા રહ્યા.ં વમ. રતનસી સોઢાને ચાતમુાયસનુ ં

વ્રત હોવાથી એકટાણુ ંખાતા; ખોરાક બરોબર નફ્રહ હોવાથી ભખૂ ખેંચતા છેવટે સોજા 

થર્ા. આ વસવાર્ પરચરુણ માદંગી કેટલાકને હતી. છતા ં એકંદરે જોર્ુ ં કે 

માદંગીવાળા ફ્રહિંદી પણ હાર્ાય ન હતા. તે દેશને સારૂ આ ખાસ દુ:ખ ઉઠાવવા રાજી 

હતા. 

 

અનભુવ બીજો : જેલમાું વણમભેદ 

એમ જોવામા ંઆવ્ર્ુ ંકે બહારની ઇજાઓ કરતા અંદરની ઇજાઓ વધારે ભારે પડતી 

હતી. ફ્રહિંદુ અને મસુલમાન તથા ઉંચ અને નીચ જાત એવો આભાસ કોઇ કોઇ વેળા 

જેલમા ંજોવામા ંઆવતો હતો. 

જેલમા ંબધા વગયના ને બધા વણયના ફ્રહિંદી એકસાથે રહતેા હતા તેમા ંજોઇ શકાર્ુ ંકે 

આપણે સ્વરાજર્ ન ચલાવીએ એવુ ંકંઇ નથી, કેમકે છેવટે જે અડચણો આવી તે દૂર 

થતી હતી. 
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કેટલાક ફ્રહિંદુ એમ કહતેા હતા કે અમે મસુલમાનોનુ ં રાધંેલ ુ ં નફ્રહ ખાઇએ. અમકુ 

માણસના હાથનુ ંરાધંલે ુ ંનફ્રહ ખાઇએ. એમ કહનેાર માણસે ફ્રહિંદુસ્થાનની બહાર પગજ 

ન મકૂવો જોઇએ. મેં એમ પણ જોર્ુ ંકે કાફરાઓ કે ગોરાઓ આપણા અનાજને અડકે 

તેમા ંઅડચણ નહોતી. એક વખત એવુ ંબન્ર્ુ ંકે પેલો તો ધેડો છે, તેની પાસે હુ ંનથી 

સવુાનો, એવો સવાલ નીકળ્ર્ો. આ પણ આપણને શરમાવા જેવુ ંથર્ુ.ં ઉંડા ઉતરતા 

એમ માલમ પડર્ુ ંકે આવી અડચણ લેવાનુ ંકારણ તે માણસને પોતાને બાધ હતો 

એમ નફ્રહ પણ દેશમા ંખબર પડે તો તેના સગા ંહરકત કરે. હુ ંતો માનુ ંછ ંકે આમ 

નીચ ઉંચના ડોળથી ને પછી નાતના જુલમના ડરથી આપણે સત્ર્ને છોડી અસત્ર્ 

આદરી બેઠા છીએ. જો આપણે જાણીએ કે ધેડાને વતરસ્કાર કરવો એ અઠીક છે, તો 

પછી નાતથી કે બીજાથી ખોટી રીતે ડરી, ખરૂ ં છોડી આપણે સત્ર્ાગ્રહી કેમ 

કહવેાઇએ ? આ લડતમા ંભાગ લેનારા ફ્રહિંદી નાતની સામે, કુટંુબની સામે અને જર્ા ં

અધમય જુએ ત્ર્ા ંતેની સામે સત્ર્ાગ્રહી થઇ બેસે એમ હુ ંઇચ્છ ંછ.ં તેમ નથી કરતા 

તેથીજ લડતમા ંઢીલ થાર્ છે, એવો મારો તો વનશ્ચર્ છે. આપણે બધા ફ્રહિંદી છીએ, 

તો પછી ખોટા ભેદ રાખી વઢી મરીશુ ંને હક માગશુ ંએ કેમ થશ ે? એવી ધાસ્તીથી 

આપણે જે ખરૂ ંછે તે નફ્રહ કરીએ તો પછી આપણી લડતમા ંકેમ જીતીશુ ં? ડરીન ે

અમકુ કામ તજવુ ંએ તો કાર્રનુ ંકામ ગણાર્. અને કાર્ર ફ્રહિંદી સરકારની સામે જે 

મહાર્ધુધ ચાલી રહ્ુ ંછે તેમા ંછેવટ સધુી ઝઝંવાના નથી. 

 

અનભુવ બીજો : જેલમાું કોણ જઇ શકે? 
ઉપરની હકીકતો ઉપરથી આપણે જોર્ુ ંકે વ્ર્સની, નાત જાતના ખોટા ભેદ રાખનાર, 

તકરારી, ફ્રહન્દુ મસુલમાન વચ્ચે તફાવત રાખનાર, ને રોગી, આવા માણસ જેલમા ં

જઇ, અથવા લાબંી મદુત રહી ન શકે. તેથી આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે દેશફ્રહતન ે

ખાતર માન સમજી જેલમા ંજનારા શરીરમા ંમનમા ંતથા આત્મામા ંતદુંરસ્ત હોવા 

http://www.mkgandhi.org/


મારો જેલનો અનભુવ 

 

www.mkgandhi.org  Page 52 

જોઇએ. રોગી માણસ છેવટે થાકે. ફ્રહન્દુ મસુલમાન, હુ ં ઊંચ, બીજો નીચ એમ 

જાણનાર, વ્ર્સનને વશ, ચાહ, બીડી કે બીજી વસ્તનુી પાછળ ઘલેો થનાર છેવટ 

સધુી ન લડે. 

 

અનભુવ બીજો : જેલમાું વાુંચન 
જો કે ફ્રદવસ આખો કામ હોર્ તો પણ સવાર સાજં તથા રવવવારે કંઇક વાચંવાનો 

વખત મળી શકે છે અને જેલમા ંબીજી ઉપાવધ ન હોવાથી શાતં મને વાચંી શકાર્ 

છે. વખત બહુ ઓછો રહતેો છતા ંમહાન રક્સ્કનના ંબે પસુ્તકો, મહાન થોરોના વનબધંો, 

બાઇબલનો કંઇક ભાગ, ગેરીબોલ્ડીનુ ંજીવન (ગજુરાતીમા)ં લોડય બેકનના વનબધં 

(ગજુરાતીમા)ં, ફ્રહિંદુસ્તાનને લગતી બીજી બ ેચોપડીઓ એમ વાચં્ર્ા. રક્સ્કન તથા 

થોરોના લખાણોમાથંી સત્ર્ાગ્રહ શોધી કઢાર્ છે. ગજુરાતી પસુ્તકો બધાને વાચવા 

સારૂ વમ. ફ્રદવાને મોકલેલા. આ વસવાર્ ભગવદ્ગીતા લગભગ હમંેશા ં વાચંવામા ં

આવતી. આ વાચંવાનુ ંપફ્રરણામ એ આવ્ર્ુ ંકે સત્ર્ાગ્રહને વવષે મારૂ મન તો વધારે 

દઢ થર્ુ ંને આજે હુ ંકહી શકંુ છ ંકે જેલથી જરાએ કંટાળો ઉપજે એવુ ંકંઇજ નથી. 

 

અનભુવ બીજો : જેલ ન જવુું કે જવુું? 

હુ ંજે ઉપર લખી ગર્ો છ ંતેમાથંી બે જાતના ખર્ાલ આપણે કરી શકીએ છીએ. એક 

તો એ કે જેલમા ંજઇ બધંન ભોગવવુ,ં જાડો ખરસટ અને ખરાબ પોષાક પહરેવો, 

જેવુ ંતવે ુ ંખાવુ,ં ભખુે મરવુ,ં દરોગાની પાટુઓ ખાવી, કાફરાઓમા ંવસવુ,ં પસદં પડ ે

કે ન પડે તેવુ ંકામ કરવુ,ં હમંેશા તાબેદારી આપણા ચાકર થવાન ેલાર્ક હોર્ એવા 

દરોગાની ઉઠાવવી, કોઇ ભાઇબધં દોસ્તને મળાર્ નફ્રહ, કોઇને કાગળ ન લખાર્, 

જરૂર-જોઇતી વસ્તઓુ ન મળે, લુટંારા ચોર વવગેરેની સાથે સવુ ુ.ં આવુ ંદુ:ખ કોને સારૂ ં
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ઉઠાવવુ ં? તેના કરતા ંતો મરવુ ંભલુ.ં દંડ આપી છટીએ પણ જેલમા ંન જઇએ. જેલ 

તો કોઇને ન હજો. આમ વવચાર કરી માણસ તદન નબળો બને અને જેલથી ડરે 

તથા ત્ર્ા ંજઇ જે સારૂ ંકરવાનુ ંછે તે કરતા ંઅટકે. 

બીજો ખર્ાલ એમ થાર્ કે જેલમા ંહુ ંદેશફ્રહતને ખાતર, આબરૂ જાળવવા, ધમયને સારૂ 

જાઉં. એ તો મારા સારા નસીબની વનશાની ગણાર્. વળી જેલમા ંમને દુ:ખ તો છે 

નફ્રહ. બહાર મારે ઘણાની તાબેદારી ઉઠાવવી પડ ે છે, તેને બદલે જેલમા ં માત્ર 

દરોગાનીજ ઉઠાવવી રહી. જેલમા ંમારે ચચિંતાજ ન મળે, મારે ન મળે કમાવાનુ,ં ન 

ચચિંતા રહી ખાવાની, ત ેતો વનર્મસર બીજા માણસો પકાવે છે. આ બધાનુ ંમારે કંઇજ 

આપવુ ંપડત ુ ંનથી અને કસરત ખબૂ થાર્ એટલુ ંકામ મળે છે, મારા વ્ર્સન બધા 

સહજેે જતા રહ ેછે. મારૂ ંશરીર કબજે થર્ુ ંછે પણ મારો આત્મા વધારે છૂટો છે. હુ ં

વનર્મસર ઉઠી બેસી શકંુ છ.ં મારા શરીરનુ ંજતન જેઓ તેને કબજે રાખે છે તેઓજ 

કરે છે. આમ દરેક રીતે જોતા ંહુ ંછૂટો છ.ં કદાચ મારી ઉપર મશુીબત આવે છે, મન ે

કોઇ પાપી દરોગો મારી લે છે, તો પણ હુ ંધીરજ રાખતા ંશીખુ ંછ.ં અને તેવુ ંકામ 

કરતો અટકાવવાને હવે મને તક મળે છે. એમ સમજી ખશુી થાઉં છ.ં આવા વવચારથી 

જેલને પવવત્ર અને સખુદાર્ક માનવી અન ેકરવી એ આપણા હાથમા ંછે. ટંુકામા ં

સખુ અને દુ:ખ એ મનન ક્સ્થવત છે. 

હુ ંઉમેદ રાખુ ંછ ંકે મારો આ બીજો અનભુવ વાચંી વાચંનાર એવાજ વનશ્ચર્ ઉપર 

આવશ,ે કે દેશને ખાતર અથવા ધમયને ખાતર જેલ જવુ.ં તેમા ંઇજા ઉઠાવવી, અથવા 

બીજી રીતે સકંટ સહન કરવા ંએમાજં સખુ માનવાનુ ંછે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : પ્રસ્તાવના 
જર્ારે ફેરુઆઆુરીની પચીસમી તારીખે મને ત્રણ માસની સખત મજૂરીની જેલ મળી 

અને મારા જેલી ભાઈઓને તથા મારા ફ્રદકરાને હુ ંવોકસસ્ટયની જેલમા ંભેટયો ત્ર્ારે 
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હુ ંધારતો ન હતો કે આ ત્રીજી જેલની જાત્રા વવષે મારે બહુ કહવેા કે લખવા જેવુ ં

રહશેે. પણ તે મારી ધારણા માણસની ઘણી ધારણાઓની જેમ ખોટી નીવડી છે. આ 

વખતે મને જે અનભુવ મળ્ર્ો છે તે ઓર જ છે. તેમાથંી જે હુ ંશીખર્ો છ ંતેટલુ ં

વરસોના અભ્ર્ાસથી શીખાત નફ્રહ. એ ત્રણ માસ હુ ંઅમલૂ્ર્ ગણુ ંછ.ં તે ટૂંક મદુ્દતમા ં

સત્ર્ાગ્રહના આબેહબૂ ચચતારો મને ઘણા મળ્ર્ા છે, અને ત્રણ માસ પહલેા ંહુ ંહતો 

તેના કરતા આજે વધારે ભળવાન સત્ર્ાગ્રહી છ ંએમ માનુ ંછ.ં આ બધાને સારૂ મારે 

અફ્રહિંની (રાસંવાલની) સરકારનો ઉપકાર માનવો ઘટે છે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : ત્રણ માસની સજા 

કેટલાક અમલદારોએ પણ લીધા ંહતા ંકે મને આ વેળા છ માસથી ઓછી જેલ કફ્રદ 

નફ્રહ મળે. મારા સાથીઓ-બઝુગય અને નામાફં્રકત ફ્રહન્દીઓ-મારો ફ્રદકરો-એ બધા છ 

માસની જેલ ભોગવતા હતા તેથી હુ ંઈચ્છતો હતો કે અમલદારોની આશા પાર પડ.ે 

છતા ંમારી ઉપર તહોમત કાર્દાના ધારાની રૂએ હત ુ ંતેથી મને ધાસ્તી હતી કે 

વધારેમા ંવધારે ત્રણજ માસ મળશે ને તમેજ થર્ુ.ં 

 

અનભુવ ત્રીજો : નમત્રોનો નમલાપ 

જેલ મળ્ર્ા બાદ વમ૦ દાઉદ મહમદ, વમ૦ રૂસ્તમજી, વમ૦ સોરાબજી, વમ૦ વપલ,ે વમ૦ 

હજૂરાવસિંગ, વમ૦ લાલબહાદુરવસિંગ વવગેરે લડવૈર્ાઓને ઘણા હષયથી મળ્ર્ો. દશકે 

વસવાર્ના બધાને જેલના મેદાનમા ંતબંમુા ં સવૂાની ગોઠવણ હતી. તેથી જેલના 

કરતા ંલડાઈની છાવણી જેવો દેખાવ હતો. તબંમુા ંસવૂાનુ ંસૌને પસદં હત ુ.ં ખાવાનુ ં

સખુ હત ુ.ં રસોઇ અગાઉની જેમ આપણેજ હાથ હતી. તેથી મનગમતી રીતે રાધંવાનુ ં

બનત ુ ંહત ુ.ં બધા મળીને ૭૭ કેદી (સત્ર્ાગ્રહી) એકઠા થર્ા હતા. 
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અનભુવ ત્રીજો : જેલમાું કામ 
જેને બહાર લઈ જતા તેનુ ં કામ સહજ અઘરૂ હત ુ.ં માજીસ્રેટની કચેરી આગળનો 

રસ્તો બાધંવાનો હતો તેને સારૂ પથરા ખોદવા પડતા, ટાછ ખોદવી પડતી, અને તને ે

સારવા ંપડતા.ં તે થઈ રહ્યા બાદ વનશાળના ચોગાનમાથંી ઘાસ ખોદવાનુ ંહત ુ.ં પણ 

ઘણે ભાગે સૌ મજેથી કામ કરતા હતા. 

આમ ત્રણકે ફ્રદવસ સધુી હુ ંપણ સ્પેન (ટુકડીઓ) સાથે ગર્ેલો. દરવમર્ાન તાર 

આવ્ર્ો કે મને બહાર કામ કરવા ન કહાડવો. હુ ંવનરાશ થર્ો, કેમકે મને બહાર જવુ ં

પસદં હત ુ.ં તેમા ંમારી તબીર્ત સધુરતી હતી અને શરીર કસાત ુ ંહત ુ.ં સાધારણ રીત ે

હુ ંબે વખત હમ્મેશા ંજમુ ંછ.ં તેને બદલે વોકસસ્ટય  જેલમા ંઉપલી કસરતને લીધ ે

શરીર ત્રણ વખત ખાવાનુ ંમાગંત ુ ંહત ુ.ં હવે તો મને ઝાડ ૂકાઢવાનુ ંકામ મળ્ર્ુ.ં તેમા ં

દહાડા ન વળે એમ લાગ્ર્ુ.ં આટલુ ંકામ પણ જવાનો વખત આવ્ર્ો. 

 

અનભુવ ત્રીજો : નપ્રટોહરયામાું 
માચયની બીજી તારીખે ખબર મળ્ર્ા કે મન ે વપ્રટોફ્રરર્ા મોકલવાનો હુકમ છે. તજે 

દહાડે મને તરૈ્ાર કર્ો. વરસાદ પડતો હતો. રસ્તા ખરાબ હતા, આમા ંમારી ગાસંડી 

ઉંચકીને મારે તથા મારા દરોગાને જવુ ંપડ્ુ.ં સાજંનીજ રેનમા ંત્રીજા વગયની ગાડીમા ં

મને લઈ ગર્ા. 

કેટલાકના મનમા ંઆથી એમ થર્ુ,ં કે વખતે સમાધાની થાર્. કેટલાકે એમ વવચાર્ુું 

કે મને બધા જેલીથી નોખો પાડી દુુઃખ દેવાનો ઈરાદો હશે. કેટલાકને એમ લાગ્ર્ુ ંકે 

આમની સભામા ંચચાય ન થાર્ એવા હતેથુી વપ્રટોફ્રરર્ા રાખીને મન ેવધારે છૂટો અન ે

સગવડ આપવાનો હતે ુપણ હોર્. 
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વોકસસ્ટે છોડવુ ંમને ન ગમ્ર્ુ.ં જેમ ફ્રદવસે અમે સખુમા ંરહતેા તેમ રાતના સારી 

વાતાયઓ કરી આનદં કરતા. વમ. હજૂરાવસિંગ તથા વમ. જોશી એ બે જણા મખુર્ત્વ ે

કરીને બહુ સવાલ જવાબ કરતા અને તે સવાલો કંઈ ફેંકી દેવા જેવા ન હતા. પણ 

જ્ઞાન-વાતાયના હતા. જર્ા ંઆવી ક્સ્થવત હતી, ને જર્ા ંવધારેમા ંવધારે ફ્રહન્દી કેદીની 

છાવણી હતી ત્ર્ાથંી જવુ ંક્યા સત્ર્ાગ્રહીને ગમ?ે 

પણ માણસનુ ંઈચ્છર્ુ ંથત ુ ંહોર્ તો તે આદમી ન કહવેાર્. એટલે હુ ંતો ચાલ્ર્ો. 

રસ્તામા ંવમ. કાજીની સલામ થઈ, એક ડબ્બામા ંદરોગો તથા હુ ંપરૂાર્ા. ટાઢ પડતી 

હતી, વરસાદ આખી રાત વરસ્ર્ો. મારો ઝાઝ મારી સાથે હતો તે પહરેવાની મન ે

પરવાનગી મળી. તેથી કંઈક ઠીક થર્ુ.ં મને ખાવાની સારૂ રોટી તથા ચીઝ બધંાવ્ર્ા 

હતા.ં હુ ંતો ખાઈને નીકળ્ર્ો હતો એટલે તનેે ન અડક્યો. તનેો ઉપર્ોગ દરોગાએ 

કર્ો. 

 

અનભુવ ત્રીજો : નપ્રટોહરયાની જેલમાું 
ત્રીજી તારીખે વપ્રટોફ્રરર્ા પહોંચ્ર્ો. બધુ ંનવુ ંજણાર્ુ.ં જેલ પણ નવીજ બધંાર્ેલી છે. 

માણસો નવા. મને ખાવાનુ ં કહ્ુ ં પણ તેની તો ઈચ્છા ન હતી. મારી પાસે 

મીલીમીલનો પૉફ્રરજ મકૂ્યો. તેનો એક ચમચો ચાખીને મેં છોડી દીધો. દારોગાને 

અચબંો લાગ્ર્ો. મેં કહ્ુ,ં મને ભખૂ નથી. ત ેહસ્ર્ો. પછી બીજા દારોગાના હાથમા ંહુ ં

ગર્ો. તે બોલ્ર્ો "ગાધંી ટોપી ઉતાર". મેં ટોપી ઉતારી. પછી તણેે મને પછૂ્ ુ,ં "તુ ં

ગાધંીનો ફ્રદકરો છે?" મેં કહ્ુ ં "ના મારો ફ્રદકરો તો છ મફ્રહનાની જેલ વોકસસ્ટયમા ં

ભોગવે છે." પછી મને એક કોટડીમા ં પરૂ્ો. મેં તેમા ં આંટા મારવાનુ ં શરૂ કર્ુું. 

થોડીવારમા ંદારોગાએ દરવાજામા ંકેદીઓ તપાસવાનુ ંકાણુ ંહોર્ છે. તેમાથંી મન ે

ચાલતો જોર્ો અને તે બોલી ઉઠયો, "ગાધંી ત ુ ંઆંટા ન મારા; મારી ભોંર્ બગડે છે." 

મેં આંટા મારવાનુ ંબધં કર્ુું, અને એક ખણુામા ંઉભો. મારી પાસે કંઈ વાચંવાનુ ંપણ 
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ન મળે. હજુ મારી ચોપડીઓ મને મળી ન હતી. મને આઠ વાગતે પરૂ્ો હશે. દશ 

વાગે ડાક્ટર પાસે લઈ ગર્ા. ડાક્ટરે મને કંઈ ચેપી દરદ છે કે નફ્રહ તેટલુ ંપછૂી રજા 

આપી. પાછો પરૂાર્ો. અચગર્ાર વાગે મને બીજી નાની કોટડીમા ંલઈ ગર્ા તેમા ંમેં 

બધો વખત ગાળ્ર્ો. તેવી કોટડી એક એક કેદીઓને સારૂ બનાવવામા ંઆવી છે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : કોટડીમાું 
તેની લબંાઈ પહોળાઈ ૧૦×૧૭ ફૂટ હશે એમ ધારૂ ંછ.ં ભોંર્ કાળી ડામરવાળી છે તેન ે

ચકચફ્રકત રાખવા દારોગાઓ મથ્ર્ા કરે છે. તેમા ંહવા તથા અજવાળાને સારૂ એક 

કાચની તથા લોખડંના સળીર્ાની ઘણીજ નાની બારી છે. કેદીઓને રાતના તપાસવા 

ખાતર વવજળીની બત્તી રહ ેછે. આ બત્તી કેદીની સગવડને સારૂ નથી. કેમકે તને ુ ં

અજવાળં વાચંી શકાર્ તેટલુ ંનથી હોત ુ.ં હુ ંબત્તીની પાસે જઈને ઉભતો ત્ર્ારે મોટા 

અક્ષરવાળી ચોપડી વાચંી શકતો હતો. બતી બરોબર આઠ વાગે બઝુાવે છે. પણ 

રાતના લગભગ પાચં કે છ વાર પાછી સળગાવી કેદીઓને પેલા વછદ્ર વાટે દારોગાઓ 

તપાસી જાર્ છે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : ગવનમર પાસે ત્રણ માગણી 
અચગર્ાર વાગ્ર્ા પછી ડેપર્ટુી ગવનયર આવ્ર્ા. તેની પાસે મેં ત્રણ માગણી કરી. 

ચોપડીઓની, મારી સ્ત્રીની માદંગીને લીધે તેને કાગળ લખવાની પરવાનગીની તથા 

એક બેસવાની બાકંડીની. પહલેીને વવષે 'વવચારીશ,' બીજીને વવષ ે 'કાગળ લખજે', 

ત્રીજીને વવષ ે'ના' આમ જવાબ મળ્ર્ા. મેં જર્ારે ગજુરાતીમા ંકાગળ લખીને આપર્ો 

ત્ર્ારે તેની ઉપર શરેો થર્ો કે મારે કાગળ અંગે્રજીમા ંલખવો. મેં કહ્ુ,ં મારી ઓરત 

અંગે્રજી જાણતી નથી. મારા કાગળ તેને દવા જેવો થઈ પડે છે. તેમા ંકંઈ નવુ ંકે 
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ખાસ લખવાનુ ં હોત ુ ં નથી. છતા ં મને પરવાનગી ન મળી. અંગે્રજીમા ં લખવાની 

પરવાનગીનો મેં ઉપર્ોગ કરવાની ના પાડી. મારી ચોપડીઓ મને તે જ દહાડ ે

સાજંના આપવામા ંઆવી. 

બપોરના ખાવાનુ ંઆવ્ર્ુ ંતે પણ બધં દરવાજે કોટડીમા ંઉભા ંઉભા ંખાવુ ંપડ્ુ.ં ત્રણકે 

વાગે મેં નહાવાની પરવાનગી માગંી. નહાવાની જગ્ર્ા મારી કોટડીથી સવાસો ફૂટ 

છેટી હશે. દરોગો કહ ે"ઠીક છે, કપડા ંઉતારીને (નાગો થઈને) જા." મેં કહ્ુ,ં "એમ 

કરવાની કંઈ જરૂર છે? હુ ંમારા ંકપડા ંપડદા ઉપર મકૂીશ." ત્ર્ારે તેણે તેમ કરવા 

રજા આપી; પણ કહ્ુ,ં "વખત ન લગાડતો" હજુ મારૂ ંશરીર લછૂવાનુ ંબાકી હત ુ,ં ત્ર્ા ં

તો ભાઈસાહબેે રાડ પાડી, "ગાધંી, તૈર્ાર થર્ો કે?" મેં કહ્ુ.ં "હમણા ંતૈર્ાર થઈશ." 

ફ્રહિંદીનુ ંમ્હોં જોવાનુરં્ ભાગ્ર્ેજ મળતુ ંહત ુ.ં સાજં પડી એટલે દોઢ કામળી અને કાથાની 

ચટાઈ સવૂાને મળ્ર્ા,ં ઓવશકંુ કે પાફ્રટર્ુ ંન હતા.ં જાજરૂ જવુ ંતે પણ એક દરોગો 

ચોકી કરવા ઉભતો. ત ેવળી મને ઓળખે નફ્રહ તો બોલે:- "સામ, હવે નીકળ," સામન ે

તો પાર્ખાનામા ંવખત પરૂો લેવાની બરૂી આદત; તે સામ એમ કેમ ઉઠે? અને ઉઠે 

તો તેની હાજત પરૂી કેમ થાર્? કોઈ વેળા દારોગો નફ્રહ તો કાફરો આમ ઉભી ડોફ્રકર્ા ં

કરે અથવા "ઉઠ ઉઠ"નુ ંગાન કરે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : જેલમાું મળેલુું કામ 

કામ બીજે દહાડે મળ્ર્ુ,ં તે ભોંર્ અને દરવાજા સાફ કરવાનુ ં એટલે ચકચકતા 

(પોચલશ) કરવાનુ.ં દરવાજા રોગાન ચઢાવેલા લોખડંના. તેને હમંેશા પોચલશ શુ ં

કરવા? મેં ત્રણ ત્રણ કલાક એક દરવાજા ઉપર ઘસવામા ંગાળ્ર્ા. પણ તેમા ંકંઈ 

ફેરફાર મેં તો ન જોર્ો. ભોંર્મા ંકંઈ ફેર પડતો ખરો. મારી જોડે બીજા કાફરો કામ 

કરતા હતા. તેઓ વળી પોતાની સજાની કહાણી ભાગં્ર્ા તટૂયા અંગે્રજીમા ંસભંળાવ ે

ને મારી સજાનુ ંપછેૂ. કોઈ પછેૂ, તેં ચોરી કરી? તો કોઈ પછેૂ, તુ ંદારૂ વેચવા સારૂ 
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આવ્ર્ો છે? જર્ારે મેં એક કાઈંક સમજુ કાફરાને સમજાવ્ર્ુ ં ત્ર્ારે તે બોલી ઉઠયો, 

"ક્વાઈટ રાઈટ" (ઠીક કર્ુું.) "અમલુુગં ુબડૅ" (ગોરા ખરાબ છે) "ડોન્ટ પે ફાઈન" 

(દંડ ન આપજે) મારી કોટડીની ઉપર લખર્ુ ંહત ુ,ં "આઈસોલટેેડ" (નોંખો પાડેલ). 

મારી કોટડીની પાસે બીજી પાચં કોટડી તવેીજ જોવામા ંઆવી, મારો પાડોશી એક 

ખનૂનો પ્રર્ત્ન કરવાની સજા ભોગવનાર કાફરો હતો ત્ર્ાર પછી ત્રણ બીજા હતા. 

તેની ઉપર દુવનર્ાના વહવેાર વવરૂદ્ધની જનાખોરી કરવાનો ગનુ્હો હતો. આવા 

સોબતીઓમા ંઆવી ક્સ્થવતમા ંવપ્રટોફ્રરર્ાની જેલનો અનભુવ મેં શરૂ કર્ો. 

 

અનભુવ ત્રીજો : ખોરાક 
જેવી ઉપરની દશા તવેો ખોરાક હતો. સવારના પપૂ,ૂ બપોરના ત્રણ દહાડા પપૂ ૂન ે

પટેટા અથવા ગાજર, ત્રણ દહાડા વાલ, અને સાજંના ઘી વવનાના ચાવલ. બધુવારે 

બપોરના વાલ તથા ચાવલ અને ઘી તથા રવવવારે પપૂનૂી સાથે ચાવલ તથા ઘી; 

આમ મળે. ઘી વવના ચાવલ મશુ્કેલીથી ખવાર્. ઘી ન મળે ત્ર્ા ંલગી તે ન ખાવાનો 

વનશ્ચર્ કર્ો. સવારના તેમજ બપોરના પપૂ ૂકોઈ વેળા કાચુ ંતો કોઈ વેળા રાબના 

જેવુ ંહોર્. વાલ કોઈ કોઈ વખત કાચ હોર્. સાધારણ રીતે વાલ ઠીક પાકતા. શાક 

મળે ત્ર્ારે નાની ચાર, પટેટી એ આઠ ઔંસમા ંગણાર્ ને ગાજરને દહાડે તે ગણ્ર્ા ં

ત્રણ; તે પણ નાના.ં કોઈ કોઈ વેળા સવારના ચાર અથવા પાચં ચમચા જેટલુ ંપપૂ ૂ

લેતો પણ સાધારણ રીતે દોઢ મફ્રહનો મેં માત્ર બપોરના વાલ ઉપર ગાળ્ર્ો. આમાથંી 

વોકસસ્ટયના મારા જેલી ભાઈઓએ જાણવા જેવુ ં છે કે, આપણે આપણા પોતાના 

રસોર્ા ઉપર કંઈ કાચુ ંહોર્ અથવા ઓછ ંહોર્ ત્ર્ારે રીસ કરતા તે ઠીક ન હત ુ.ં 

આપણા ભાઈ રસોઈ કરે ત્ર્ારે રીસ કામ આવે. ઉપરની ક્સ્થવતમા ંશુ ંકરીએ? બેશક 

ત્ર્ા ંપણ કરાર્, પણ તે રાવ ન શોભે એમ માનુ ંછ.ં જર્ા ંસેંકડો કેદી સતંોષ માનીન ે

બેસે ત્ર્ા ંરાવ શી? રાવનો હતે ુએક જ હોવો જોઈએ. તે એ કે બીજા કેદીને પણ 
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રાહત થાર્. હુ ંકોઈ કોઈ વેળા દારોગાને પટેટા થોડા છે, એમ કહુ ંત્ર્ારે એ તે મારે 

સારૂ બીજા આણી આપે તેમા ંદહાડા શા વળ્ર્ા? એક વેળા મેં જોર્ુ ંકે તે તો બીજાના 

કટોરામાથંી મને આપતો હતો એટલે મેં તે વાતજ છોડી દીધી. 

ચાવલમા ંઘી સાજંના નહોત ુ ંમળત ુ ંતે મને અગાઉથી માલમ હત ુ,ં તેનો ઈલાજ 

કરવાનો વનશ્ચર્ હતો. મેં તરુત વડા દારોગાને જાહરે કર્ુું. તેણે કહ્ુ,ં "ઘી તો માત્ર 

બધુવારે તથા રવવવારે બપોરના ગોસ્તની અવેજીમાજં મળશે. વધારે વખત જોઈએ 

તો ડાક્ટરને મળવુ.ં" બીજે દહાડે ડૉક્ટરને મળવા મેં અરજી કરી. મને તેની આગળ 

લઈ ગર્ા. 

 

અનભુવ ત્રીજો : ઘીની માુંગણી 
ડૉક્ટરની પાસે મેં બધા ફ્રહન્દી કેદીઓને સારૂ ચરબીની અવેજીમા ંઘીની માગંણી 

કરી. વડો દારોગો હાજર હતો તેણે કહ્ુ,ં "ગાધંીની માગંણી બરાબર નથી. આજ સધુી 

ઘણા ખરા ફ્રહન્દીએ ચરબી ખાધી છે, અને ગોસ્ત પણ ખાધુ ંછે. જેઓ ચરબી નથી 

લેતા તેને હવે સકૂ્કા ચાવલ મળે છે, તે બધા ખશૂીથી ખાર્ છે. જર્ારે સત્ર્ાગ્રહી 

કેદીઓ હતા ત્ર્ારે તઓેએ પણ ખાધા હતા. તેઓનુ ંવજન દાખલ થતી વેળાએ લીધુ ં

હત ુ ંઅને છોડતી વેળાએ પણ લીધેલુ.ં છૂટતી વખતે તે બધા વજનથી વધર્ા હતા." 

ડાક્ટરે પછૂ્ુ,ં "બોલ હવે ત ુ ંશુ ંકહ ેછે?" મેં કહ્ુ,ં "આ વાત મને ગળે ઉતરતી નથી, 

છતા ંમારે વવષે તો હુ ંકહુ ંછ ંકે જો મારે ચબલકુલ ઘી વગર જવુ ંપડશે તો મારી 

તચબર્ત જરૂર બગડશે." ડાક્ટર બોલ્ર્ા, "ત્ર્ારે તારે સારુ હુ ંહકુમ કરંુ છ.ં" મેં કહ્ુ,ં 

"હુ ંઉપકાર માનુ ંછ.ં પણ મેં ખાસ મારે સારૂ અરજી નથી કરી. જર્ા ંલગી ઘીનો 

હુકમ બધાને મળે નફ્રહ ત્ર્ા ંલગી મારાથી રોટી નફ્રહ લેવાર્." ત્ર્ારે દાક્તરે કહ્ુ,ં 

"હવે ત ુ ંમને દોષ ન દેજે." 

 

http://www.mkgandhi.org/


મારો જેલનો અનભુવ 

 

www.mkgandhi.org  Page 61 

 

અનભુવ ત્રીજો : અરજી 

હવે શુ ંકરવુ?ં વડો દરોગો આડે નફ્રહ પડત તો હુકમ થાત. તેજ દહાડે મારી પાસ ે

રોટી તથા ચાવલ ધર્ાય. હુ ંભખૂર્ો હતો. પણ સત્ર્ાગ્રહીથી એમ કેમ રોટી લેવાર્? 

તેથી મેં બનંે ન લીધા.ં બીજે દહાડે ફ્રડરેક્ટરન ેઅરજી કરવાનો હુકમ માગં્ર્ો તે મળ્ર્ો. 

તેને અરજીમા ંજોહાન્સબગય તથા વોકસસ્ટયના દાખલા આપી બધા કેદીને સારૂ ઘીની 

માગંણી કરી. આ અરજીનો જવાબ પન્દર ફ્રદવસે મળ્ર્ો. તે એ હતો કે બીજી જાતનો 

ખોરાક ફ્રહન્દીને સારૂ કરે ત્ર્ા ંસધુી મને દરરોજ ચાવલ સાથે ઘી મળે. મને આમ 

ખબર ન હતી તેથી પહલેે દહાડે મેં ચાવલ ઘી તથા રોટી ખશુી થઈ ખાધા.ં રોટીની 

જરૂર નથી એમ જણાવ્ર્ુ.ં પણ ડાક્ટરનો હુકમ છે, એટલે તે મળ્ર્ાજ કરશે એમ કહ્ુ.ં 

એટલે તે પણ મેં પન્દર ફ્રદવસે લીધી. પણ મારી ખશુાલી એકજ ફ્રદવસ ટકી. બીજે 

ફ્રદવસે મને માલમ પડ્ુ ંકે હુકમ તો ઉપર મજુબ છે, એટલે ફરીથી મેં ચાવલ ઘી 

અને રોટી લેવાનો ઈન્કાર કર્ો. વડા દારોગાને જણાવ્ર્ુ ંકે "જર્ાલંગી બધા ફ્રહન્દીને 

તે પ્રમાણે ઘી નફ્રહ મળે ત્ર્ાલંગી હુ ંનથી લઈ શકતો." ડેપર્ટુી ગવનયર જે સાથે હતો 

તેણે કહ્ુ ં"તે તારી મરજી ઉપર આધાર રાખે છે." 

મેં ફરીથી ફ્રડરેક્ટરને લખર્ુ.ં મને જણાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ ંકે ખોરાક છેવટે નાતાલના 

જેવો થશ,ે મેં તેની ઉપર ટીકા કરી અને હુ ંપોતે ઘી નથી લઈ શકતો વવગેરે કારણો 

બતાવ્ર્ા.ં છેવટે બધુ ંમળી દોઢ માસ ઉપરાતં વીતી ગર્ો ત્ર્ારે મને હુકમ આવ્ર્ો 

કે જર્ા ંજર્ા ંફ્રહન્દી કેદી ઘણા હશે ત્ર્ા ંત્ર્ા ંઘી આપવામા ંઆવશે. આમ લડત લીધા 

બાદ દોઢ માસે મારો અપવાસ (રોજો) છૂટયો એમ કહીએ તો ચાલે. મેં લગભગ 

છેલ્લો એક માસ ચાવલ ઘી તથા રોટી ખાધા ંપણ સવારે ખાવાનુ ંનફ્રહ રાખર્ુ,ં તેમજ 

ચાવલ રોટી લેવા શરૂ કર્ાય પછી બપોરના જર્ારે પપૂ ૂઆવતુ ંત્ર્ારે તે પણ ભાગ્ર્ ે
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જ દસ ચમચા લેતો હોઈશ. કેમકે તે હમંેશા જૂદી રીતે રંધાર્ેલુ ંહોર્. છતા ંરોટીનો 

તથા ઘીનો આધાર ઘણો હતો, એટલે તચબર્ત વળી. 

મેં ઉપર કહ્ુ ંકે તબીર્ત વળી. કેમકે હુ ંએકજ ટંક ઉપર હતો ત્ર્ારે મારી તચબર્ત 

પડી ભાગંી હતી. મારી તાકાત ગઈ હતી અને મને દશેક ફ્રદવસ સધુી સખત 

આધાશીશી થઈ આવલે તથા છાતી બગડવાની વનશાની જણાઈ હતી. 

 

અનભુવ ત્રીજો : કામની બદલી 
છાતી બગડવાનુ ંબીજુ ંકારણ હત ુ.ં હુ ંઉપર લખી ગર્ો કે મને ભોંર્ તથા દરવાજા 

સાફ કરવાનુ ંકામ સોંપર્ુ ંહત ુ.ં આ કામ દશેક દહાડા કરાવ્ર્ા બાદ બે તટેૂલી કામળીન ે

સીવીને એક કરવાનુ ંકામ મળ્ર્ુ.ં આ કામ ઝીણુ ંહત ુ.ં આખો દહાડો વાસંો નમાવીન ે

ભોંર્ ઉપર કામ કરવુ ંરહ્ુ,ં તે પણ કોટડીમા ંબેસીને. આથી સાજં પડયો મારી કેડ 

દુ:ખવા આવતી ને મારી આંખને પણ કંઇક ઇજા થવા લાગી. કોટડીની હવા ખરાબ 

એમ તો મેં હમ્મેશા ંમાનેલુ.ં વડા દારોગા આગળે એક બે વખત માગંણી કરી કે મન ે

બહાર ખોદવા વવગેરેનુ ંકામ સોંપે. તેમ નફ્રહ તો મને ખલુ્લી હવામા ંકામળી ગ ૂથંવાનુ ં

આપે. તેણે બનંનેી ના પાડી. આ બાબત પણ મેં ફ્રડરેક્ટરને જણાવી. છેવટે ડાક્ટરનો 

હુકમ થર્ો અને મન ેખલુ્લી હવામા ંકામળી ગ ૂથંવાનુ ંથર્ુ.ં જો ખલુ્લી હવામા ંકામ 

કરવાની પરવાનગી ન મળત તો હુ ંમાનુ ંછ ંકે મારી તબીર્ત વધારે બગડત. આ 

હુકમ મળતા ંબીજી કંઇક અડચણો પડેલી પણ તેનુ ં બ્ર્ાન કરવાની જરૂર નથી. 

એટલે એમ થર્ુ,ં કે મારો ખોરાક બદલ્ર્ો તનેી સાથેજ ખલુ્લી હવામા ંકામ કરવાનુ ં

મળ્ર્ુ.ં તેથી બેવડો લાભ થર્ો. જર્ારે કામળી ગ ૂથંવાનો હુકમ થર્ો ત્ર્ારે એમ 

મનાત ુ ંકે એકને ગ ૂથંતા એક અઠવાડીર્ુ ંજશે એટલે તેમાજં મારી મદુત પરૂા થશે. 

પણ તેમ થવાને બદલે હુ ંતો પહલેી કામળી ગ ૂથં્ર્ા બાદ એક જોડી બે દહાડે ગ ૂથંી 
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રહવેા લાગ્ર્ો. તેથી કામ બીજુ ંશોધર્ુ.ં એટલે કે ગજંીફરાકને ઊન ભરવાનુ,ં ફ્રટકીટ 

પાકીટ સીવવાનુ ંવવગેરે. 

મેં ઘણા સત્ર્ાગ્રહીને કહલે ુ ં કે જો તેઓ તબીર્ત બગાડીને જેલમાથંી નીકળે તો 

તેઓના સ્તર્ાગ્રહમા ંફેર ગણાર્. કેમકે ઘટતા ઇલાજ આપણે ધીરજ લઇ શકીએ 

છીએ. વળી ચચિંતા રાખીએ તોપણ તબીર્ત બગડે. સત્ર્ાગ્રહીએ તો જેલનો મહલે 

કરવો રહ્યો. આવા વવચારથી હુ ં ફ્રદલગીર થતો કે રખેને મારે પોતાનેજ બગડેલી 

તબીર્તે નીકળવુ ંપડ.ે વાચંનારે ર્ાદ રાખવુ ંકે ઘીનો હુકમ મારે સારૂ થર્ો તે હુ ં

કબલૂ નહોતો કરી શકતો એટલે મારી તબીર્ત સત્ર્ાગ્રહમા ંબગડી. પણ બીજાન ે

તે વનર્મ લાગ ૂપડી શકતો નથી. દરેક કેદી જર્ારે પોતે એકલો એક જેલમા ંહોર્ 

ત્ર્ારે પોતાને સારૂ અડચણો દૂર કરવાની માગંણી કરી શકે છે. વપ્રટોફ્રરર્ામા ંતેમ ન 

કરવા મારે ખાસ કારણ હત ુ ંતેથી જ મારે એકલાને સારૂ ઘીનો હુકમ હુ ંકબલૂ નહોતો 

કરી શકતો. 

 

અનભુવ ત્રીજો : દરોગા સાથેનો સુંબુંધ 

ઉપર જણાવી ગર્ો કે મારો ઉપરી દારોગો કંઇક કડક વતયણ ૂકં ચલાવતો. આમ લાબં ુ ં

નફ્રહ ચાલ્ર્ુ ંજર્ારે તણેે જોર્ુ ંકે હુ ંસરકારની સામે તો ખોરાક વવગેરે બાબત લડયા 

કરૂ ંછ,ં પણ તેના બધા હુકમ ઉઠાવુ ંછ ંત્ર્ારે તેણે ઢબ ફેરવી અને મને જેમ ફાવ ે

તેમ કરવા દે. એટલે કે જાજરૂ, નહાવા વવગેરેની અડચણ દૂર થઇ. વળી પોતાનો 

હુકમ મારી ઉપર ચાલી શકે છે એમ ભાગ્ર્ે જ જણાવા દે. તે દારોગાની બદલીમા ં

બીજો આવ્ર્ો તે તો બાદશાહ હતો. મને ઘટતી સગવડ આપવા તનેી કાળજી રહતેી. 

તે કહતેો કે " જે માણસ પોતાની કોમને સારૂ લડે છે તનેે હુ ંચાહુ ં છ.ં હુ ં પોત ે

લડવાવાળો છ ંતને હુ ંકેદી ગણતો નથી." આમ ઘણી આસાર્ેશની વાતો કરતો. 
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વળી થોડા દહાડા બાદ મને અરધો કલાક સવારે ને તેટલોજ વખત સાજંે આંટા 

મારવાને જેલની ફળીમા ંકાઢતા. તે કસરત જર્ારે બહાર બેસીને કામ કરવાનુ ંથર્ુ ં

ત્ર્ારે પણ જારી હતી. આ ધારો જે કેદીને બેસીને કામ કરવાનુ ંહોર્ છે તે બધાન ે

લાગ ુપડે છે. 

વળી જે બાકંડીની મને ના પાડેલી તે બાકંડી તેની મેળે વડા દરોગાએ થોડા દહાડા 

બાદ મોકલી હતી. દરવમર્ાન જનરલ સ્મરસ તરફથી બે ધમયના ંપસુ્તક મને વાચંવા 

મળ્ર્ા ંહતા ંતે ઉપરથી મેં અનમુાન કર્ુું કે મારી ઉપર જે દુ:ખ પડ્ુ ંતે કંઇ તેના 

ફરમાનથી નફ્રહ; પણ તેની તેમજ બીજાઓની બેદરકારીને લીધે તથા આપણન ે

કાફરાઓમા ંગણે છે તેને લીધે. એટલુ ંતો ચોકસ જણાર્ુ,ં કે મારાથી કોઇની સાથ ે

વાતચચત ન થઇ શકે એજ મને એકલો મકૂવાનો હતે ુહતો. કેટલીક મહનેતે મન ે

સીસાપેન તથા નોટબકુની પણ પરવાનગી મળેલી. 

 

અનભુવ ત્રીજો : હડરેક્ટરની મલુાકાત 

વપ્રટોફ્રરર્ા મન ે પહોંચાડયો તેની શરૂઆતમાજં ખસસૂ પરવાનગી મેળવી વમ. 

ચલચચનસ્ટાઇન મને મળ્ર્ા હતા. તે આવેલા માત્ર ઑફ્રફસના કામને સારૂ પણ મને 

કેમ છે વવગેરે સવાલો તેણે પછૂયા. આનો જવાબ દેવા હુ ંનારાજ હતો. પણ તેણ ે

દાબીને પછૂ્ ુ ંતેથી મેં કહ્ુ ં"હુ ંબધુ ંતો નથી કહતેો પણ આટલુ ંકહુ ંછ ંકે મારા ઉપર 

ઘાતકી વતયણ ૂકં ચાલ ેછે. આમ ફરી જનરલ સ્મટ્ર્સ મને પાછો હઠાવવા માગેં છે 

પણ તેતો થવા કાળ નથી. જે દુુઃખ પડશે તે સહન કરવા તૈર્ાર છ.ં મારૂ ંમન શાતં 

છે. આ તમે જાહરેમા ંન મકૂશો. બહાર નીકળ્ર્ા બાદ હુ ંપોતે બધુ ંદુવનર્ાને જાહરે 

કરીશ." વમ. ચલચચનસ્ટાઇને આ હકીકત વમ. પોલાકને જણાવી. વમ. પોલાકથી ન 

જીરવાર્ુ ંઅને તેણે બીજાઓને વાત કરી. તેમાથંી ડવૅવડ પોલોકે લૉડય સલે્બોનયન ે

લખર્ુ,ં ને તપાસ ચાલી. આ ઉપરથી ફ્રડરેક્ટર મને મળવા આવ્ર્ા, તેને મેં ઉપરનાજ 
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શ્બ્દો જણાવ્ર્ા. વવશેષમા ંજણાવી ગર્ો છ ંતે ખામીઓ બતાવી. તે ઉપરથી દશકે 

દહાડા બદ મને સવૂાનુ ંપાફ્રટર્ુ ંઓવશકંુ, તથા રાતના પહરેવાનુ ંખમીશ તથા નાક 

લછૂવાનો રૂમાલ મોકલ્ર્ા.ં તે મેં લીધા.ં આ વવષે મેં લખાણ રજુ કર્ુું છે તેમા ંજણાવ્ર્ુ ં

છે કે ઉપર પ્રમાણે બધા ફ્રહન્દીને હાજત રહ ે છે. ખરૂ ંજોતા ંસવૂા બેસવા બાબત 

ગોરાઓ કરતા ંફ્રહન્દી વધારે કોમળ છે. તેન ેઓવશકા વવના ચલાવવુ ંમશુ્કેલ છે. 

એટલે ખાવાની તથા ખલુી હવામા ંકામ કરવાની સગવડ ઉપર પ્રમાણે વધી પણ 

નસીબ બે ડગલા ંઆગળજ. પાફ્રટર્ુ ંમાકંડોથી ભરપરૂ હત ુ.ં તથેી તે તો મેં દસકે 

ફ્રદવસ ન વાપર્ુું. છેવટે વડા દરોગાએ તે દુરસ્ત કરાવ્ર્ુ ંએટલે વાપરવુ ંશરૂ કર્ુું. 

દરવમર્ાન મને તો ભોંર્ ઉપર કામળી નાખી સવૂાની ટેવ પડી ગઈ હતી. એટલ ે

પાફ્રટર્ાથી કંઇ ફેરફાર જણાર્ો નફ્રહ. ઓવશકાની ગેરહાજરીમા ંમારી ચોપડીઓનો 

ઉપર્ોગ કરતો એટલ ેતે મળવાથી પણ કંઇ વવશેષ તફાવત ન પડયો. 

 

અનભુવ ત્રીજો  : હાથબેડી 
શરૂઆતની જે વતયણુકં હતી તે ઉપરથી જે વવચારો મન ેથર્ા તમેા ંવળી નીચનેા 

બનાવથી ટેકો મળ્ર્ો. ચારેક ફ્રદવસ પછી વમવસસ વપલેના કેસમા ંમને સાક્ષી-સમન્સ 

મળ્ર્ો. તેથી મને કોરટમા ં લઈ ગર્ા. તે વેળા હાથમા ં હાથકડી પહરેાવી, વળી 

દારોગાએ તે ચપોચપ ચઢાવી. આ તો અજાણતા ંકરેલુ ંએમ હુ ંમાનુ ંછ.ં વડો દારોગો 

જોઈ ગર્ો. તેની પાસેથી મેં પરવાનગી મેળવી હતી કે મારે એક ચોપડી વાચંવા 

સાથે લઈ જવી. તનેા મનમા ંહશે કે બેડીથી હુ ંશરમાતો હોઈશ તથેી મજકુર ચોપડી 

તેણે મારા બન્ને હાથમા ંપકડવાનુ ંકહ્ુ,ં કે જેથી બેડી દેખાર્ નફ્રહ. આથી મને તો 

હસવુજં આવ્ર્ુ.ં બેડીમા ં હુ ં પોતે માન સમજર્ો. જે ચોપડી મેં લીધી હતી ત ે

અનાર્ાસેજ એ હતી કે જેનુ ંનામ ગજુરાતીમા ં("The kingdom of God is within 

you " by Tolstoy ) " ખદુાનો દરબાર તારા અંતરમા ં છે " એ પ્રમાણે થાર્. મેં 
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મનમા ંવવચાર્ુું કે આ પણ ભારે ર્ોગ બન્ર્ો છે. બહારથી હુ ંગમે તવેો ભીડમા ંમકૂાઉં 

પણ જો ખદુાને મારા અંતરમા ંવસવા જેવો થઈને રહુ ંતો પછી મારે બીજી શી પરવા 

હોર્ ? આ પ્રમાણે મને ચલાવીન ેલઈ ગર્ા હતા. વળતા ંજેલનો ખટારો આવ્ર્ો 

હતો. હુ ંજવાનો છ ંએ ખબર ફ્રહન્દીઓમા ંહોવી જોઈએ, તે ઉપરથી કેટલાક ફ્રહન્દી 

કોટય  આગળ ઉભા હતા. તેમાથંી વમ૦ ત્ર્ર્બંકલાલ વ્ર્ાસ મને વમવસસ વપલેના વકીલ 

મારફતે મળી શક્યા હતા. 

એક બીજી વેળા પણ મને કોટે લઈ ગર્લેા ત્ર્ારે પણ હાથકડી પહરેાવલેી. જતા ં

આવતા ંબન્ને વખતે ખટારો હતો. 

 

અનભુવ ત્રીજો : સહન કરવામાું સાર છે 

ઉપર જે હકીકત હુ ંઆપી ગર્ો છ,ં તેમાનંી કેટલીક નજીવી ગણી શકાર્ પણ ત ે

બધી વવસ્તારમાથંી આપવાનો હતે ુએ છે કે નાની મોટી બધી બાબતોમા ંસત્ર્ાગ્રહ 

લાગ ુપડી શકે છે. છોટા દરોગાઓએ આપલેી શરીરની અડચણો મેં કબલુ રાખી 

તેનો અંત એ આવ્ર્ો કે મારૂ ંમન શાતં રહ્ુ.ં એટલુજં નફ્રહ, પણ તેજ અડચણો તે 

લોકોએ દૂર કરી. જો હુ ંસામે થાત તો મારૂ ંમનોબળ વેરાઈ જાત ને મારે જે મોટા ં

કામો કરવાના ંહતા ંતે ન થઈ શકત તથા તે દરોગા મારા શત્ર ુજેવા થઈને રહતે. 

ખોરાકની બાબતમા ંટેક રાખવાથી ને શરૂઆતમા ંદુુઃખ સહન કરવાથી તે અડચણ 

પણ દૂર થઈ. તમેજ ઝીણી બાબતોમા ંસમજી શકાર્ તેવુ ંછે. 

પણ મોટામા ંમોટો લાભ તો એ થર્ો કે શરીરનુ ંદુુઃખ સહન કરવાથી મારા મનનુ ં

બળ ઘણુજં વધલેુ ંહુ ંચોકખી રીતે જોઈ શકંુ છ.ં હુ ંમાનુ ંછ ંકે ગર્ા ત્રણ માસનો 

લાભ મને ઘણોજ મળ્ર્ો છે ને આજે હુ ંવધારે દુુઃખો સહલેથી ઉઠાવવા તૈર્ાર થઈ 
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રહ્યો છ.ં એમ જોઉં છ ંકે સત્ર્ાગ્રહને હમંેશા ંઈશ્વરની સહાર્ છે. અને સત્ર્ાગ્રહીની 

કસોટી કરતા ંપણ તે જગતનો કતાય સહન થઈ શકે તટેલોજ બોજો મકૂતો જાર્ છે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : વાુંચન 

મારા દુુઃખની અથવા તો સખુની અથવા બન્ને કહાણી તો હવે પરૂી થઈ ગણાર્. પણ 

ત્રણ માસમા ંમને ઘણા લાભો મળ્ર્ા તેમા ંમોટા લાભોમાનંો એક લાભ, વાચંવાની 

તક મળી તે પણ ખરો; મારે કબલૂ કરવુ ંજોઈએ, કે પ્રથમ ભાગમા ંહુ ંકંઈક વવચારમા ં

ઉતરી જતો, દુુઃખથી કંટાળતો. વળી મન વાળં ને વળી વાદંરાની માફક મન 

તરફડીઆ મારે. આવે સમર્ે ઘણીવાર માણસો ઘેલા જેવા થઈ જાર્ છે. મારા 

પસુ્તકોએ મારો બચાવ ભારે કર્ો. ફ્રહિંદી ભાઈઓના સમાગમની ખોટ બહુ ભાગે 

પસુ્તકોએ પરૂી પાડી. મને હમંશેા લગભગ ત્રણ કલાક વાચંવાના મળતા. સવારનો 

એક કલાક મળતો ત્ર્ારે હુ ંખાતો નફ્રહ એટલે તે બચે. સાજંના તો વળી થાક્યો ન 

હોઉં ત્ર્ારે બત્તી થર્ા પછી પણ વાચંતો. શવનવારે તથા રવવવારે તો પષુ્કળ વખત 

રહ.ે આ દરમ્ર્ાન લગભગ ત્રીસ ઉપરાતં પસુ્તકો વાચં્ર્ા ંને કેટલાકં વવચાર્ાું. તમેા ં

અંગે્રજી પસુ્તકો, ફ્રહિંદી, ગજૂરાતી, સસં્કૃત અન ેતામીલ એમ હતા.ં અંગે્રજી પસુ્તકોમા ં

જાણવા જેવા ંટોલ્સટોર્ના,ં એમસયનના તથા કાલાયઈલના ગણુ ંછ.ં પહલેા ંબે ધમય 

સબંધંી હતા.ં આની સાથે બાઈબલ પણ મેં જેલમાથંીજ લીધુ ં હત ુ.ં ટોલ્સટોર્ના ં

લખાણ ગમે તે ધમય માનનારો માણસ વાચંીને લાભ લઈ શકે એવા ંસરસ અન ે

સરળ છે. વળી તે માણસ જેમ કહ ે તેમ કરનાર છે, એટલે તેના લખાણ ઉપર 

સાધારણ રીતે વધારે ભરોસો રહી શકે છે. 
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અનભુવ ત્રીજો : ફ્રેંચ નવપ્લવ 
કાલાયઇલનુ ંિેંચ બળવા ઉપરનુ ંલખાણ છે. તે અસરકારક છે તે ઉપરથી મને થઈ 

આવ્ર્ુ ં કે ફ્રહિંદુસ્તાનની દૂરદશા મટાડવાનો ઉપાર્ આપણને ગોરી પ્રજા તરફથી 

મળવાનો નથી. મારી માન્ર્તા છે કે િેંચ પ્રજાએ બળવાથી ખાસ લાભ મેળવ્ર્ો 

નથી. આમ માઝીનીનો પણ વવચાર હતો. આમા ંઘણા મતભેદ છે. તેનો વવચાર આ 

જગ્ર્ાએ થાર્ તેમ નથી. તે ઈવતહાસમા ંપણ કેટલાક સત્ર્ાગ્રહીના દાખલા જોવામા ં

આવ્ર્ા. 

ગજુરાતી ફ્રહિંદી અને સસં્કૃત એ પસુ્તકોમા ં સ્વામીજીના તરફથી મોકલાએલ વદે-

શબ્દ-સજં્ઞા, ભટ્ટ કેશવરામ તરફથી મળેલા ઉપવનષદ, વમ. મોતીરામ તરફથી મળેલ 

મનસુ્મવૃત, ફીનીક્સમા ં છપાર્ેલ રામાર્ણસાર, પતજંલ-ર્ોગ-દશયન, નથરુામજીની 

બનાવલેી આફ્રહનકપ્રકાશ તથા પ્રોફેસર પરમાનદેં આપલેી સન્ધર્ાની ગફુ્રટકા, 

ગીતાજી તથા મરહમુ કવવશ્રી રાર્ચદંના લખાણ આ પ્રમાણે વાચંવામા ંઆવ્ર્ા ંઆ 

બધામાથંી મને ઘણુ ંવવચારવાનુ ંમળ્ર્ુ.ં ઉપવનષદથી મને અત્ર્તં શાવંત રહલેી. તેમા ં

એક વાક્ય મને ચોંટી રહ્ુ ંછે તેનો સાર એ છે કે જે કંઈ ત ુ ંકરે તે આત્માના કલ્ર્ાણન ે

ખાતર કરજે. એ શબ્દોમા ંલખાએલુ ંછે. તે બહુ રવસક છે. તમેા ંબીજુ ંઘણુએં વવચારવા 

જેવુ ંછે. 

પણ સવયથી વધારે સતંોષ કવવશ્રી રાર્ચદંના ંલખાણમાથંી મળ્ર્ો. તેમના લખાણ 

મારા વવચાર પ્રમાણે તો સવયને માન્ર્ થઈ પડે તેવા ંછે. તેમની રહણેી ટોલ્સટોર્ની 

જેમ ઊંચા પ્રકારની અતી. આમાથંી તથા સન્ધર્ાના પસુ્તકમાથંી કેટલોક ભાગ મેં 

મોઢે કરેલો. તેન ુ ંરટણ જર્ારે જર્ારે રાતના જાગુ ંત્ર્ારે કરતો અન ેસવારના અધો 

કલાક હમંશેા ંતેજ વવચારમા ંગાળતો. મોઢે કરેલુ ંઘણુ ંબોલી જતો અને આથી મન 

રાતદહાડો આનદંમા ંરહતે ુ.ં કોઈ વેળા વનરાશા આવે તો વળી વાચંેલાનો વવચાર 
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થાર્ કે તરુત હસતો થઈ જાઉં, તથા ઈશ્વરનો ઉપકાર માનુ.ં આ વવષે પણ ઘણા 

વવચારો વાચંનાર આગળ મકૂવા જેવા છે છતા ંતેમ કરવાનો આ પ્રસગં નથી. માત્ર 

એટલુ ંજ કે આ જમાનામા ંસારા ંપસુ્તકો તે સત્સગંની ખામી કંઈક પરૂી પાડે છે 

એટલે સહુ ફ્રહિંદી જે જેલમા ંસખુ ભોગવવા માગે તેણે વાચંવાની ટેવ પાડવી. 

 

અનભુવ ત્રીજો : તામીલનો અભ્યાસ 

તામીલ લોકોએ જે કર્ુું છે તે બીજા ફ્રહિંદીએ આ લડતમા ંનથી કર્ુું. એટલે બીજા 

કારણસર નફ્રહ તો માત્ર મનમા ંઅને મનથી તેઓનો ખરો ઉપકાર માનવાને ખાતરજ 

મારે ધર્ાનપવૂયક તામીલ વાચંવુ ંજોઈએ એમ વવચાર આવ્ર્ો. તેથી પાછળનો એક 

મફ્રહનો મખુર્ ભાગે તામીલનો અભ્ર્ાસ કરવામા ંજ ગાળ્ર્ો. તામીલ જેમ જેમ વધારે 

ભણતો જાઉં છ ંતેમ તેમ તે ભાષાની ખબૂીઓ જોતો આવુ ંછ.ં ત ેઘણી સરસ અન ે

મધરુ ભાષા છે તથા તેની રચના ઉપરથી જણાર્ છે કે તામીલ લોકોમા ં ઘણા 

હુવશર્ાર, વવચારવાન અને શાણા પરુુષો થર્ા છે અને થાર્ છે. વળી જો ફ્રહિંદુસ્તાન 

એક થવાનુ ંછે તો કેટલાક મદ્રાસ બહારના ફ્રહિંદીએ પણ તામીલ જાણવુ ંજોઈએ. 

 

અનભુવ ત્રીજો : અંત 

આ અનભુવ વાચંી કોઈ વાચંનાર જેણે દેશદાઝ જાણી નથી તે જાણે, જાણીન ે

સત્ર્ાગ્રહી બન,ે તે જેણે જાણી છે તે દૃઢ થાર્ એમ ઈચ્છ ંછ.ં જેણે પોતાનો ધમય 

જાણ્ર્ો નથી તે ખરી દેશદાઝ નફ્રહ જાણે એમ હુ ંવધારે માનતો જાઉં છ.ં 

બાકીમા ંતો:- 
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અલખ નામ ધવુન લગી ગગનમેં, 

મગન ભર્ા મક્ન્દરમેં રાજી; 

 

આસન મારી સરુત દૃઢ ધારી, 

ફ્રદર્ા અગમ ધર દેશ જી. 

વળી-- 

કરના ફકીરી ક્યા ફ્રદલગીરી 

સદા મગન મન રહનેાજી. 

ઈશ્વર-કેમ જણાર્ ? તો કહ ેકે:- 

હસતા ંરમતા ંપ્રગટ કરી દેખુરેં 

મારૂ ંજીવ્ર્ુ ંસફળ તવ લેખુરેં, 

એનુ ંસ્વપને જો દશયન પામેરે 

તેનુ ંમન ન ચઢે બીજે ભામેરે. 

 

અનભુવ ત્રીજો : સત્યાગ્રહની છેલ્લી લડતનો 
અનભુવ 
(ઇંડીઅન ઓપીનીઅનના સવુણય અંકમાથંી ઉતારો.) 

લખનાર:- મહાત્મા ગાુંધીજી 

છેલ્લી લડાઇમા ંઅવવધ થઇ છે. તે અનભુવ લખવાનો મને વખતજ મળ્ર્ો નથી. 

તેમા ંમળેલા અનભુવનો લાભ ઇ.ઓ.ના વાચંકવગયને આપવાનો હતો. છેલ્લી લડત 

તે સત્ર્ાગ્રહનુ ંત્રીજુ ંપ્રકરણ હત ુ ંએ વાચંનારે ર્ાદ રાખવુ ંઘટે છે. પહલે ુ ંપ્રકરણ બધં 

થર્ુ ંત્ર્ારે આપણ-ેમેં તો જરૂર-છેલ્લુ ંમાન્ર્ુ ંહત ુ.ં પણ જર્ારે બીજુ ંપ્રકરણ શરૂ થવાનો 
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વખત આવ્ર્ો, ત્ર્ારે ઘણા ભાઇઓ મને કહવેા લાગ્ર્ા કે હવે કોણ લડશ ે? વખતો 

વખત કોમ એટલુ ંજોર બતાવી શકશે નહીં. આ સાભંળ્ર્ુ ંત્ર્ારે હુ ંહસેલો. સત્ર્ ઉપર 

મારી અચળ આસ્થા હતી. મેં જવાબ આપર્ો કે 'લોકોએ એક વખત રસ ચાખર્ો છે 

એટલે હવે વધારે લડશે.' થર્ુ ંપણ તમેજ. પહલેી વેળા સો બસેં ફ્રહિંદી જેલ ગર્ા. 

બીજી વેળા સેંકડો ગર્ા. એટલુજં નફ્રહ પણ નાતાલ જાગ્ર્ુ ંને ત્ર્ાથંી આગેવાનો ભાગ 

લેવા આવ્ર્ા. લડત ખબુ લબંાઇ, છતા ંજોર તટુ્ ુ ંનહીં ને આપણે આગળ વધર્ા. 

છેલ્લી વળેાએ તો હારનીજ વાતો મેં સાભંળી. " વખતો વખત તને સરકાર દગો 

દીર્ે, તુ ંછેતરાર્ ને વખતો વખત લોકો ખાડામા ંઉતરે એ બનજે નહીં. " આવુ ંકડવુ ં

વચન મારે સાભંળવુ ંપડત ુ ંહત ુ.ં હુ ંઘણુરં્ે સમજતો હતો કે સરકારના દગાની સામે 

મારો કે કોઇનો ઉપાર્ ચાલે તેમ નહત ુ.ં આપણે પ્રોમીસરી નોટ લઇએ પણ સહી 

કરનાર ઇનકાર કરે અથવા છૂટી પડે તેમા ંલેનોરનો શો દોષ ? હુ ંતો જાણતો હતો 

કે સરકાર વચનભગં કરે તો જેમ આપણન ેવધારે મહનેત કરવી પડશે તમે તમે 

તેને વધારે આપવુ ંપડશે. કરજી કરજ ભરતા ંવખત લગાડે તેટલે દરજ્દ્જે તનેે વધારે 

બોજો ઉપાડવો પડે છે. મેં તો વળી જવાબ આપર્ો કે " સત્ર્ાગ્રહની લડત એવી છે 

કે તેમા ંહારવાનુ ંકે પસ્તાવાનુ ંછેજ નફ્રહ. તે લડતમા ંહમંેશા ંમાણસ વધારે બળવાન 

થાર્ છે. તેમા ંથાક લાગતો નથી ને દરેક મજલે જોર વધે છે. જો આપણામા ંસત્ર્ 

હશે તો ફ્રહિંદી કોમ આ વેળા વધારે કામ કરશ ેને પોતાનુ ંનામ વધારે ઉજવળ કરશે." 

આ જવાબ મેં વાળ્ર્ો ત્ર્ારે મારા સ્વપનામા ંપણ ન હત ુ ં કે વીસ હજાર ગરીબડા 

ફ્રહિંદી જાગશ,ે તેઓ પોતાનુ ં નામ ને પોતાના દેશનુ ં નામ અમર કરશ.ે જનરલ 

બોથાએ પોતાના એક ભાષણમા ંકહ્ુ ંછે કે ફ્રહિંદી કોમે જેવી હડતાલ પાડીને જાળવી 

તેવી ગોરાઓ પાડી કે જાળવી શક્યા નથી. છેલ્લી લડાઇમા ંઓરતો દાખલ થઇ, 

સોળ વષયના જુવાન બાળકો ઘણા જોડાર્ા ન ેલડતે બહુ વધારે ધાવમિક સ્વરૂપ લીધુ.ં 

દ. આ. ના ફ્રહિંદીની વાત આખા જગતમા ંફેલાઇ. ને ફ્રહિંદુસ્તાનમા ંગરીબને તવગંર, 

જુવાન ને ઘરડા, પરુૂષ તેમજ સ્ત્રી, રાજા ને રૈર્ત, ફ્રહિંદુ-મસુલમાન, પારસી, િીસ્તી, 
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મુબંઇવાળા, મદ્રાસવાળા, કલકત્તાવાળા ને લાહોરવાળા બધા જાગ્ર્ા; બધા આપણી 

તવારીખથી વાકેફ થર્ા ને આપણને મદદ કરવા લાગ્ર્ા. વડી સરકાર ચમકી, 

વાઇસરોર્ે પ્રજાનુ ંવલણ જાણીને પ્રજાપક્ષ લીધો. આ બધી જગજાહરે વાત છે, 

લડતનુ ંમહત્વ બતાવવા હુ ંઅનકે બીનાઓ લખી જાઉં છ,ં આ લેખ લખવામા ંમારો 

મખુર્ હતે ુતો એ છે કે જે બીનાઓથી હુ ં વવશેષ વાકેફ છ,ં જેની ફ્રહિંદીઓની ખબર 

નથી અન ેજેનુ ંભાન દ. આ. મા ંરહનેારા ફ્રહિંદી ભાઇઓને પણ પરુૂ ંનથી, તે બીનાઓનુ ં

દશયન કરાવવુ.ં 

ટોલ્સટોર્ ફામયમા ં જે તાલીમ લેવાઇ તે બધી આ છેલ્લી લડાઇમા ં કામ આવી. 

સત્ર્ાગ્રહીઓએ જે જીંદગી ત્ર્ા ંભોગવી છે તે આ લડતમા ંઅમલૂ્ર્ થઇ પડી તજે 

જીંદગીની નકલ વધારે સારી રીતે ફીનીક્સમા ંકરવામા ંઆવી, જર્ારે ટોલ્સટોર્ ફામય 

બધં કર્ુું ત્ર્ારે તમેા ંવસતા વનશાળીઆ તથા તેના ંમાબાપની સામે એ શરત હતી 

કે જે વનશાળીઆ ફીનીક્સ રહ ેતે જે ઉમરલાર્ક હોર્ તો તેણ ેલડત ફરી જાગે ત્ર્ારે 

તેમા ંદાખલ થવુ ંજોઇએ, ખરૂ ંજોતા ંફીનીક્સમા ંમખુર્ કેળવણી જ સત્ર્ાગ્રહની થઇ 

પડી. ફીનીક્સમા ંવસનારા કુટંુબને પણ એ વનર્મ લાગ ુપડતો થશે, તેમા ંમાત્ર 

એકજ કુટંુબ અળગુ ંરહ્ુ.ં એટલે પફ્રરણામ એ આવ્ર્ુ ંકે ફીનીક્સ ચલાવવા સારૂ જેટલા 

માણસની જરૂર પડે ત ેતે વસવાર્ બધા જર્ારે લડત ઉઠી ત્ર્ારે તરૈ્ાર હતા, આથી 

ત્રીજી લડતની શરૂઆત ફીનીક્સવાળાઓથી થઇ. જર્ારે સ્ત્રીઓ પરુુષો ને બાળકો 

નીકળ્ર્ા ંત્ર્ારનો દેખાવ મારાથી ભલુાર્ તવેો નથી. દરેકને એકજ લાગણી હતી; ત ે

એ કે આ લડત ધમયર્ધુધ છે, ને તેઓ જાત્રાએ નીકળતા હતા. જતી વેળા તેઓએ 

ભજન કીતયન ગાર્ા ંતેમાનં ુ ંએક પ્રખર્ાત કાવ્ર્ "સખુ દુ:ખ મનમા ંન આણીએ" એ 

છે, તે અવસરે જે અવાજ બાળકો, સ્ત્રીઓ, ને મરદોના ંમખુમાથંી નીકળતો હતો, તેનો 

ભણકારો હજુ મારા કાનમા ંપડે છે, આ સઘંની સાથેજ મહાન પારસી રૂસ્તમજી હતા. 

ઘણાના મનમા ંહત ુ,ં કે વમ. રૂસ્તમજીએ ગઇ વેળા એટલુ ંદુ:ખ ભોગવ્ર્ુ ંછે કે તે હવ ે

નફ્રહ જોડાર્, આમ બોલનારા મી. રૂસ્તમજીની મહત્તાને નહોતા જાણતા. બૈરાઓં અન ે
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બાળકો જાર્ ને પોતે ઘેર બેસે એ તેમનાથી જોવાર્જ નફ્રહ, મને આ સમર્ના બીજા 

બે બનાવ ર્ાદ આવે છે, મી. રૂસ્તમજી તથા તેના કેશરી વસિંહ જેવા બાળક સોરાબજી 

વચ્ચે હફ્રરફાઇ ચાલી. સોરાબજી કહ ેબાવાજી મારે આવવુ ંછે, તમારી વતી મને જવા 

દો અથવા મને પણ સાથે લઇ જાઓ. 

બીજો દેખાવ મરહુમ હુસેનમીંર્ાની સાથનેો મી. રૂસ્તમજીનો મેળાપ હતો. મી. 

રૂસ્તમજી તેને મળવા ગર્ા ત્ર્ારે તેની આંખમાથંી આંસનુી ધારા ચાલી ને તેણ કહ્ુ ં

'કાકાજી, જો હુ ંસાજો હોઉં તો તમારી સાથે જેલમા ંઆવુ'ં ભાઇ હુસનેનો દેશ તરફનો 

પ્રેમ બહુ ભારે હતો. તેણે ખાટલાવશ છતા ંલડતને ટેકો આપલેો ને જે કોઇ મળતુ ં

તેની પાસે તે લડતનીજ વાત કરતો. 

ફીનીક્સમા ંજેઓ પાછળ રહ્યા તેઓમા ં૧૬ વષયની અંદરના છોકરાઓ પણ હતા. 

તેઓએ ને કારભારીઓએ જેલની બહાર હોવા છતા ંજેલમા ંજનાર કરતા ંવધારે કરી 

બતાવ્ર્ુ.ં તેઓએ રાત ફ્રદવસનો ભેદ કહાડી નાખંર્ો. પોતાના સાથી તથા મરુબીઓ 

ન છટે ત્ર્ા ંલગી અઘરા ંવ્રતો લીધા,ં અલણુા આહાર ઉપર વનવાયહ ચલાવ્ર્ો, ન ે

જોખમના ંકામો પણ બેધડક થઇ માથે લીધા.ં જર્ારે વીક્ટોરીર્ા કાઉંટીમા ંહડતાલ 

પડી ત્ર્ારે સેંકડો ગીરમીટીઆઓએ ફીનીક્સમા ંઆશરો લીધો. તેઓની બરદાસ 

કરવી એ એક મહત ્કાર્ય હત ુ.ં ગીરમીટીઆના શેઠો તરફથી ધાડ આવવાની ધાસ્તી 

છતા ંબેધડકપણે કાર્ય કર્ે જવુ ંએ બીજુ.ં પોલીસો ત્ર્ા ંગર્ા, મી. વેસ્ટને પકડી ગર્ા, 

બીજાઓને પકડી જાર્ એવો સભંવ હતો, તે બધાની તૈર્ારી રાખી. પણ એક આદમી 

ફીનીક્સમાથંી ચળ્ર્ો નહી. હુ ંઉપર કહી ગર્ો છ ંકે આમા માત્ર એકજ કુટંુબ અપવાદ 

રૂપે રહલે ુ.ં ફીનીક્સના કારભારીઓએ આ પ્રસગેં કોમની સેવા બજાવી છે તેન ુ ંમાપ 

ફ્રહિંદી કોમ કરી શકે તમે નથી. આ છપો ઇવતહાસ હજુ નથી લખાર્ો તેથી હુ ંતેમાનંો 

કંઇક ભાગ આપી જાઉં છ.ં તે એવી આશાથી કે કોઇક ફ્રદવસ કોઇ જીજ્ઞાસ ુવધારે 

હકીકત મેળવી ફીનીક્સના કારભારીઓના કાર્યની કીંમત કંઇક અંશે આંકી શકે. હુ ં

વવશેષ લખવા લલચાઉં છ.ં પણ ફીનીક્સને અહીં પડત ુ ંમલે ુ ંછ.ં 
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ફીનીક્સની ટુકડી જેલ ગઇ એટલે જોહાન્સબગયથી ન રહી શકાર્ુ.ં ત્ર્ાનંી સ્ત્રીઓ 

અધીરી થઇ. તઓેને જેલ જવાનો ઘણોજ ઉત્સાહ થર્ો. મી. થબંી નાર્ડુનુ ં કુટંુબ 

આખુ ંતરૈ્ાર થર્ુ.ં તમેની ઓરત, સાળી, સાસ,ુ મી. મરુગનના ંસગાઓં, મીસીસ પી. 

કે. નાર્ડુ, અમર નામ કરી ગએલી બહને વાલીઆમા અને બીજી સ્ત્રીઓ તૈર્ાર થઇ. 

તેઓ કાખમા ંબાળકો લઇ ચાલી નીકળી. મી. કેલનબેક તેઓને લઇ ફીનીખન ગર્ા. 

ત્ર્ા ંજવામા ંએવી ઉમેદ હતી કે તેઓ િી સ્ટેટની સરહદ પર જઇ પાછા વળતા ં

પકડાશ.ે તેઓની ઉમદે બર ન આવી. તેઓએ કેટલાક ફ્રદવસ દુ:ખે સખુે ફીનીખનમા ં

ગાળ્ર્ા. ત્ર્ા ંટોપલીઓ લઇ ફેરી કરી પકડાવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો પણ કોઇએ તેઓન ે

પકડી નફ્રહ. 

આ વનરાશામા ંઅમર આશા છપાઇ રહલેી હતી. જો ઓરતોને સરકારે ફીનીખનમાજં 

પકડી હત તો વખત ેહડતાલ ન પડત. એટલુ ંતો ચોકસ છે કે જે પાર્ા ઉપર 

હડતાલ જામી તે પાર્ા ઉપર તો નજ જામત. પણ કોમ ઉપર ઇશ્વરનો હાથ હતો. 

તે સદા સત્ર્નો બેલી છે. ઓરતો ન પકડાઇ તેથી એમ ઠર્ુું કે તેઓએ નાતાલની 

હદ ઓળંગવી. જો તઓેને ન પકડે તો તઓેએ મી. થબંી નાર્ડુની સાથે ન્ર્કુાસલ 

મથક કરવુ.ં તઓે નાતાલ તરફ રવાના થઇ. સરહદપર પોલીસે ન પકડી. ન્ર્કુાસલ 

ઘર કર્ુું. ત્ર્ા ંમી. ડી. લેઝસે પોતાનુ ંઘર ઓરતોન ેસોંપર્ુ.ં ને તમેની ઓરતે તથા 

સાળી મીસ થોમસે આ સત્ર્ાગ્રહી ઓરતોની સારવાર કરવાનુ ંમાથ ેલીધુ.ં 

ઠરાવ એવો હતો કે ઓરતોએ ન્ર્કુાસલમા ં ગીરમીટીર્ાની ઓરતોને તથા 

ગીરમીટીર્ાને મળવુ.ં તેઓને તઓેની દશાનો ચચતાર આપવો ન ેત્રણ પાઉંડના કર 

બાબત હડતાલ પાડવા સમજાવવુ.ં પછી જર્ારે હુ ંન્ર્કુાસલ પહોચુ ંત્ર્ારે હડતાલ 

પાડવી. પણ ઓરતોની હાજરી તો સકુા ંલાકડા ંઉપર ફ્રદવાસળી રૂપ થઇ પડી. આ 

સેજ તળાઇ વવના નફ્રહ સનુારી, ભાગ્ર્ેજ મોં ખોલનારી ઓરતોએ ગીરમીટીર્ા પાસ ે

જાહરેમા ંભાષણ કર્ાું, તેઓ જાગ્ર્ા ને હુ ં પહોંચુ ં તે પહલેા ં તો તેઓએ હડતાલ 

પાડવાનો આગ્રહ કર્ો. કામ ઘણુ ંજોખમ ભરેલુ ંહત ુ.ં મી. નાર્ડુનો તાર મને મળ્ર્ો. 
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મી. કેલનબેક ન્ર્કુાસલ ગર્ા ને હડતાલ શરૂ થઇ. હુ ં ન્ર્કુાસલ પહોંચ્ર્ો ત ે

દરવમર્ાન બે કોલસાની ખાણોના ફ્રહિંદીઓએ કામ બધં કર્ુું હત ુ.ં 

મી. હોસ્કેનના પ્રમખુપણા નીચેની ર્રૂોપીઅન સહાર્ક કમીટીએ મને બોલાવ્ર્ો. હુ ં

તેઓને મળ્ર્ો. તેઓએ આપણી ફ્રહલચાલ પસદં કરી ઉત્તેજન આપવાનો ઠરાવ 

પસાર કર્ો. એક ફ્રદવસ જોહાન્સબગયમા ંરહી હુ ંન્ર્કુાસલ પહોંચ્ર્ો ને ત્ર્ા ંરહ્યો. મેં 

જોર્ુ ંકે લોકોનો ઉત્સાહ અત્ર્તં હતો. ઓરતોની હાજરીની બરદાસ સરકાર ન કરી 

શકી; ને છેવટે તમેન ે 'રખડુ'ના તહોમત નીચે જેલ આપી. મી. લેઝસયનુ ંઘર હવ ે

સત્ર્ાગ્રહની ધમયશાળા બન્ર્ુ.ં ત્ર્ા ંતો સેંકડો ગીરમીટીર્ાને સારૂ ખાણુ ંપકાવવાનુ ં

કરવુ ંપડ્ુ ંતેથી મી. લેઝસય નાસીપાસ નફ્રહ થએલા. ન્ર્કુાસલના ફ્રહિંદીઓએ કમીટી 

નીમી. મી. સીદાત પ્રમખુ નીમાર્ા. કામ ધમધોકાર ચાલ્ર્ુ.ં બીજી ખાણોના ફ્રહિંદીએ 

કામ બધં કર્ુું. 

આમ ખાણોના ફ્રહિંદી મજુરો કામ બધં કરતા ચાલ્ર્ા તેથી કોલસાની ખાણના 

ધણીઓના મડંળની મીટીંગ થઇ. મને ત્ર્ા ંબોલાવવામા ંઆવ્ર્ો. વાતચીત ખબુ થઇ 

પણ નીવેડો ન આવ્ર્ો. તેઓની માગંણી એવી હતી કે જો આપણે હડતાલ બધં 

રાખીએ તો તેઓ સરકારને ત્રણ પાઉંડના કર બાબત લખાણ કરે; આ કંઇ 

સત્ર્ાગ્રહીથી કબલુ ન થાર્. આપણને ધણીઓની સાથે વેર ન હત ુ.ં હડતાલનો હતે ુ

ધણીઓને દુ:ખ દેવાનો ન હતો. માત્ર આપણે દુ:ખ ઉઠાવવાનો હતો. એટલ ે

કોલસાની ખાણના ધણીની સલાહ માન્ર્ ન થાર્ તવેી હતી. હુ ંપાછો ન્ર્કુાસલ 

આવ્ર્ો. મજકુર મીટીંગના પફ્રરણામે મેં જણાવ્ર્ુ ંતેમ ઉત્સાહ વધર્ો. વધારે ખાણોમા ં

કામ બધં થર્ુ.ં 

આજલગી મજુરો પોતપોતાની ખાણમા ંરહતેા હતા. ન્ર્કુાસલની કારભાર મડંળીર્ ે

વવચાર્ુું કે જર્ા ંલગી ગીરમીટીર્ા પોતાના શેઠની જમીનમા ંરહ ેત્ર્ા ંલગી હડતાલની 

પરુી અસર પડે નફ્રહ. તેઓ લલચાઇને અથવા ડરીને કામ શરૂ કરે એ ભર્ હતો. 

અને શેઠનુ ં કામ ન કરવુ ંછતા ંતેના ઘરમા ંવસવુ ંઅથવા તને ુ ંનીમક ખાવુ ંએ 
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અનીવત ગણાર્. આમ ગીરમીટીર્ાઓનુ ંખાણો પર રહવે ુ ંદોવષત હત ુ.ં છેલ્લો દોષ ત ે

સત્ર્ાગ્રહના શધુધ પ્રર્ાસને મલીન કરનાર જણાર્ો. બીજી તરફથી હજારો ફ્રહિંદીન ે

ક્યા ંરાખવા, તેઓને કેમ જમાડવા એ ભારે કામ હત ુ.ં મી. લેઝસયનુ ંમકાન હવે નાનુ ં

જણાર્ુ.ં બીચારી બે ઓરતો રાત ફ્રદવસ મહનેત કરતા ંપણ પહોંચી શકે એમ ન 

લાગ્ર્ુ.ં તેમ છતા ં પણ ગમે તે જોખમ ઉઠાવી ખરૂજં કરવુ ં એ વનશ્ચર્ થર્ો. 

ગીરમીટીર્ાઓને પોતાની ખાણ છોડી ન્ર્કુાસલ આવવાના સમાચાર મોકલવામા ં

આવ્ર્ા. આ ખબર મળતાજં ખાણોમાથંી કુચ શરૂ થઇ. બેલગંની ખાણના ફ્રહિંદીઓ 

પહલેા આવી પહોંચ્ર્ા. ન્ર્કુાસલમા ંતો કેમ જાણ હમશેા ંજાત્રાળનો સઘં આવતો ન 

હોર્ ! એવો દેખાવ થઇ રહ્યો. જુવાન, બઢુ્ઢાઓ, ઓરતો કોઇ છડીને કોઇ કાખમા ં

બચ્ચાવંાળી-બધી પોતાના માથા પર ગાસંડી સાથે હતી. મરદોના માથા પર પેટીઓ 

જોવામા ંઆવતી હતી. કોઇ ફ્રદવસના આવી પહોંચતા ં તો કોઇ રાતના. તેઓન ે

ખાવાનુ ંપરુૂ ંપાડવુ ંપડત ુ.ં આ ગરીબ માણસના સતંોષનુ ંહુ-ંશુ ંવણયન કરૂ ં? જે મળ્ર્ુ ં

તેથી તેઓ સખુ માનતા. ભાગ્ર્ે જ કોઇ રડતો જોવામા ંઆવતો. બધાના ચહરેા ઉપર 

હાસ્ર્ ખીલી રહલે ુ ંહત ુ.ં મારે મન તો તેઓ તેત્રીસ કોટી દેવતાઓમાનંા હતા. સ્ત્રીઓ 

દેવીરૂપ હતી. તેઓ બધાને છાપરૂ ક્યાથંી અપાર્ ? સવુાને તણૃ સાથરો હતો. છાપરૂ ં

આકાશ હત ુ.ં તેઓનો રક્ષક ઇશ્વર હતો. કોઇએ બીડીની માગણી કરી. મેં સમજાવ્ર્ા 

કે તેઓ ગીરમીટીર્ા તરીકે નહોતા નીકળી પડયા, તેઓ ફ્રહિંદના સવેક તરીકે નીકળ્ર્ા 

હતા. તેઓ ધાવમિક લડતમા ંજોડાર્ા હતા, ને આવે વખતે તેઓએ દારૂ, તમાકુ વગેરે 

વ્ર્સન છોડવા ંજોઇએ. જેઓ ન છોડે તેમણે જાહરે પૈસામાથંી પોતાની હાજતો પરુી 

પાડવાની આશા ન રાખવી જોઇએ. આ સાધ ુપરુૂષોએ ઉપરની સલાહ માન્ર્ રાખી 

ને ત્ર્ાર પછી કોઇએ બીડીને માટે પૈસા ખરચવાની મારી પાસે માગંણી કરી નફ્રહિં. 

આમ ખાણોમાથંી હાર ચાલ ુથઇ તેમા ંએક ઓરત જે ગભયવતી હતી તેન ેરસ્તામા ં

ચાલતા ંગભયપાત થર્ો. આવા ંઅનેક દુ:ખો ઉઠાવતા ંછતા ંકોઇ થાક્યા નફ્રહ, પાછા 

હઠયા નફ્રહ. 
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ન્ર્કુાસલમા ફ્રહિંદીની વસ્તી બહુ વધી પડી. ફ્રહિંદીની જગ્ર્ાઓ ભરાઇ ગઇ. તેઓની 

પાસેથી જેટલા ંમકાનો મળી શક્યા ંતેટલામા ંસ્ત્રીઓ અને ઘરડાઓનો સમાસ થઇ 

શક્યો. આ જગ્ર્ાએ કહવે ુ ંજોઇએ કે ન્ર્કુાસલના ગોરાની વસતીએ ઘણો વવનર્ 

વાપર્ો હતો. તેઓએ લાગણી પણ દશાયવેલી. કોઇ પણ ફ્રહિંદીને કનડગત નફ્રહ કરેલી. 

એક ભલી બાઇએ પોતાનુ ંમકાન મફત વાપરવાને આપર્ુ.ં બીજી પણ ઝીણી મદદો 

ઘણા ગોરા પાસેથી મળ્ર્ા કરતી હતી. 

પણ ન્ર્કુાસલમા ં હજારો ફ્રહિંદીને સદાર્ને સારૂ રાખી શકાર્ એવી ક્સ્થવત નહતી. 

મેર્ર ગભરાર્ેલા. ન્ર્કુાસલની વસતી સાધારણ રીતે ત્રણ હજારની ગણાર્. તેવા 

ગામડામા ંબીજા દશ હજાર માણસ સમાઇ નજ શકે. બીજી ખાણોના મજુરો કામ બધં 

કરવા લાગ્ર્ા. એટલે હવે શુ ંકરવુ ંએ સવાલ ઉઠયો. હડતાલ પાડવામા ંહતે ુએ હતો 

કે જેલ જવુ.ં મજુરોને પકડવા ધારે તો સરકાર પકડી શકતી હતી. પણ હજારોને સારૂ 

તેની પાસે જેલજ ન હતી. તેથી મજુરો ઉપર હજુ હાથ ન નાખર્ો. ત્ર્ારે હવ ે

રાસંવાલની હદ ઓળંગી પકડાવુ ં એજ સહલેો ઉપાર્ રહ્યો. વળી તેમ કરતા ં

ન્ર્કુાસલમા ંભીડ ઓછી થાર્ એમ પણ લાગ્ર્ુ,ં ને હડતાલીર્ાની વધારે કસોટી થાર્. 

ન્ર્કુાસલમા ંખાણોના જાસસુો હડતાલીર્ાઓને લલચાવી રહ્યા ંહતા. એક પણ મજુર 

પડયો નફ્રહ તો પણ તે લાલચથી તેમને દુર રાખવા એ કારભાર મડંળની ફરજ હતી. 

આવા ંકારણે ન્ર્કુાસલથી ચાલસયટાઉન કુચ કરવી એ ઠીક જણાર્ુ.ં પથં લગભગ 

૩૫ માઇલનો હતો. હજારો માણસોના સારૂ રેલ ભાડુ ંનજ ખરચી શકાર્. એટલે બધા 

મજબતુ મરદ ને સ્ત્રીઓએ પગપાળા જવુ ંએમ ઠરાવ થર્ો. જે ઓરતો ન ચાલી શકે 

તેને રેલમા ંલઇ જવાનુ ંઠર્ુું. રસ્તામા ંપકડાપકડી થવાનો સભંવ હતો તેમજ આવો 

આ પહલેો અનભુવ હતો, તેથી પહલેી ટુકડી મારે લઇ જવી એ વનશ્ચર્ થર્ો. પહલેી 

ટુકડીમા ંલગભગ ૫૦૦ હતા તેમા ંલગભગ ૬૦ સ્ત્રીઓ પોતાના બચ્ચા ંસફ્રહત હતી. 

આ ટુકડીનો દેખાવ હુ ંકદી ભલુી શકંુ તમે નથી. 'વારકાનંાથીકી જે' 'રામચદં્રકી જે' 

'વદેં માતરમ'્ આવા પોકારો કરતી ટુકડી ચાલતી. બે ફ્રદવસ ચાલે તેટલા પકાવેલા 
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દાલ ચાવલ બધંાવ્ર્ા હતા. સઉ પોતાના પોટલા ંબાધંી ચાલી નીકળેલા. તઓેન ે

નીચે પ્રમાણે શરતો સભંળાવવામા ંઆવી હતી. 

૧ હુ ંપકડાઇ જાઉં એવો સભંવ હતો. જો તેમ બને તો પણ ટુકડીએ કુચ જારી રાખવી. 

અને જર્ા ંસધુી તેઓ પોતે ન પકડાર્ ત્ર્ા ંલગી તેઓએ ચાલ્ર્ા કરવુ.ં રસ્તામા ં

ખોરાક વવગેરેનો બદંોબસ્ત કરવા સવય પ્રર્ત્ન થશે, છતા ંકદાચ કોઇ ફ્રદવસ ખાવાનુ ં

ન મળે તો પણ સતંોષ રાખવો. 

૨ લડતમા ંરહતેા ંસધુી દારૂ વવગેરેનુ ંવ્ર્સન છોડવુ.ં 

૪ મરણ પર્ુંત પાછા ન હઠવુ.ં 

૪ રસ્તામા ંરાત પડે ત્ર્ા ંઘરની આશા ન રાખવી, પણ ઘાસમા ંપડી રહવે ુ.ં 

૫ રસ્તામા ં આવતા ં ઝાડપાનને જરા પણ ઇજા ન કરવી. અને પારકી ચીજન ે

બીલકુલ ન અડકવુ.ં 

૬ સરકારી પોલીસ પકડવા આવે તો પકડાઇ જવુ.ં 

૭ પોલીસની કે કોઇની સામે ન થવુ ંપણ માર પડે તો તે સહન કરવો, ને સામે માર 

મારીને બચાવ ન કરવો. 

૮ જેલમા ંજે દુ:ખો પડ ેતો ઉઠાવવા,ં ને જેલને મહલે સમજી તેમા ંફ્રદવસ ગજુારવા. 

આ સઘંમા ંબધા વણય હતા. ફ્રહિંદુ, મસુલમાન, બ્રાહ્મણ ક્ષવત્ર, વૈશ્ર્ અને શદુ્ર હતા. 

કલકત્તીઆ હતા ને તામીલ હતા. કેટલાક પઠાણોને તેમજ ઉત્તર તરફના સીંધીન ે

માર ખાઇ લેતા ંપણ બચાવ ન કરવાની શરત આકરી લાગી હતી. પણ તેઓએ ત ે

શરત ખશુીની સાથે સ્વીકારી; એટલુજં નહીં પણ તેઓની કસોટીનો વખત આવતા ં

તેઓએ બચાવ પણ નફ્રહ કરેલો. 

આવી ક્સ્થવતમા ંપહલેી ટુકડીની કુચ શરૂ થઇ. પહલેીજ રાતે વગડામા ંઘાસ પર 

સવુાનો અનભુવ થર્ો. રસ્તામા ં લગભગ ૧૫૦ માણસોને વારંટો મળ્ર્ા.ં તેઓ 
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ખશુીથી પકડાર્ા. પકડવાને એકજ પોલીસ અમલદાર આવ્ર્ો હતો. તેની સાથે બીજી 

કંઇ મદદ ન હતી. પકડાર્ા તેમને કેમ લઇ જવા એ સવાલ થઇ પડયો. અમ ે

ચાલ્સયટાઉનથી માત્ર ૬ માઇલ દુર હતા. એટલે મેં અમલદારને કહ્ુ,ં કે પકડાએલા 

માણસો ભલે મારી સાથે કુચ કરે ને તઓેનો કબજો તે ચાલ્સયટાઉનમા ંલ,ે અથવા 

તેના ઉપરીને પછુીન ેજેમ તેને હુકમ મળે તે પ્રમાણે કરે. અમલદાર આ સચુના 

કબલુ રાખીને ચાલી ગર્ો. અમે ચાલ્સયટાઉન પહોંચ્ર્ા. ચાલ્સયટાઉન બહુ નાનુ ંગામડુ ં

છે. તેમા ંવસ્તી ભાગ્ર્ે ૧,૦૦૦ માણસની હશે. તેમા ંએકજ શરીઆમ રસ્તો છે. ફ્રહિંદી 

વસ્તી જુજ છે. એટલ ેઅમારો સઘં જોઇને ગોરાઓ આશ્ચર્ય પામ્ર્ા. ચાલ્સયટાઉનમા ં

આટલા ફ્રહિંદી કોઇ વેળા દાખલ થર્ા ન હતા. પકડાએલાને ન્ર્કુાસલ લઇ જવાન ે

સારૂ રેલ ગાડી તૈર્ાર ન હતી. તેમને પોલીસ ક્યા ંરાખે ? ચાલ્સયટાઉનના થાણામા ં

એટલા કેદીની રાખવાની જગો ન હતી. તેથી પોલીસે પકડાએલાઓને મને સોંપર્ા, 

ને તેઓના ખોરાકનુ ંબીલ ચકુવી આપવા કબલુ કર્ુું. આ કાઇં સત્ર્ાગ્રહને થોડુ ંમાન 

ન કહવેાર્. સાધારણ રીતે અમારી પાસેથી પકડલેા કેદીને અમન ેસોંપાર્જ કેમ ? 

તેમાનંા કોઇ ચાલ્ર્ા જાર્ તો કંઇ જવાબદારી અમારી ન હતી. પણ સત્ર્ાગ્રહીનુ ં

કામ તો પકડાવાનુજં હોર્, એમ બધા સમજતા થર્ા હતા તેથી વવશ્વાસ બેસી ગએલો. 

આમ ચાર ફ્રદવસ સધુી પકડાએલા જણ અમારી સાથે રહલેા. જર્ારે તઓેને લઇ 

જવાને પોલીસ તૈર્ાર થર્ા ત્ર્ારે તેઓ ખશુીથી તાબે થર્ા. 

ટુકડીઓની ભરતી થતી ચાલી. કોઇ રોજ ચારસો તો કોઇ રોજ તેથી પણ વધારે. 

ઘણાઓ પગે ચાલતા તથા બૈરાઓં મખુર્ત્વે કરીને ગાડીથી આવવા લાગ્ર્ા.ં 

ચાલ્સયટાઉનના ફ્રહિંદી વેપારીના મકાનોમા ંજર્ા ંજગ્ર્ા હતી, ત્ર્ા ંસમાસ કર્ો. ત્ર્ાનંી 

કોરપોરેશને પણ મકાન આપર્ા.ં ગોરાઓ બીલકુલ કનડગત નહોતા કરતા, એટલુજં 

નહીં પણ મદદ કરતા હતા. ત્ર્ાનંા ડાક્ટર બ્રીસ્કોએ મફત સારવાર કરવાનુ ંમાથ ે

લીધુ ંને અમે જર્ારે ચાલ્સયટાઉનથી આગળ વધર્ા ત્ર્ારે તેણે કીમતી દવાઓ અને 

કેટલાકં ઉપર્ોગી શસ્ત્રો મફત આપર્ા.ં રસોઇ મસ્જીદના મકાનમા ંથતી હતી. અન ે
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ચલુો ચોવીસે કલાક સળગાવવો પડતો હતો. રસોઇ કરવાવાળા હડતાલીઆમાથંીજ 

તૈર્ાર થર્ા હતા. છેલ્લા દહાડામાથંી ચારથી પાચં હજાર માણસોને જમાડવાનુ ં

રહતે ુ.ં છતા ંઆ કામદારો કાર્ર નફ્રહ થર્ેલા. સવારમા ંમકાઇના આટાની રાબ તેમા ં

શકર મેળવીને આપવામા ંઆવતી હતી તથા તેની સાથે રોટી. સાજંના ચાવલન ે

દાળ તથા શાક આપવામા ંઆવતા ંહતા.ં બધા દચક્ષણ આિીકામા ંઘણે ભાગે ત્રણ 

વખત ખાનારા હોર્ છે. ગીરમીટીઆ હમેશા ંત્રણ વખત ખાનારા હોર્ છે પણ તઓેએ 

લડતમા ંબે વેળાથી સતંોષ માન્ર્ો. તેઓ ઝીણો ઝીણો સ્વાદ કરનારા હોર્ છે. ત ે

સ્વાદ પણ અહીં છોડયા. 

આ જથાબધં જમા થએલા માણસોનુ ંશુ ં કરવુ ંએ વવચાર કરવા જેવુ ંથઇ પડ્ુ.ં 

ચાલ્સયટાઉનમા ંઅગવડે સગવડે આટલા બધા માણસોને લાબંી મદુત સધુી રાખવામા ં

આવે તો રોગ ફાટી નીકળવાનો સભંવ રહ્યો. એટલા હજાર માણસ જે હમેશા ંકામ 

કરનારા હોર્ છે, તે નવરા બેસી રહ ેએ પણ ઠીક ન ગણાર્. આ સમર્ે એટલુ ંકહી 

જવાની જરૂર છે કે આટલા ગરીબ માણસો એકઠા થએલા છતા ં ચાલ્સયટાઉનમા ં

તેઓમાનંા એકે પણ ચોરી નફ્રહ કરેલી. પોલીસની જરૂર કોઇ પણ વેળા નફ્રહ પડેલી. 

તેમ પોલીસને કોઇ પણ વેળા વધારે કામ નહોત ુ ં કરવુ ં પડ્ુ.ં છતા ં હવ ે

ચાલ્સયટાઉનમા ંનજ બસેી રહવે ુ ંએજ ઉત્તમ રસ્તો જણાર્ો. તેથી રાસંવાલમા ંદાખલ 

થવાનો ને છેવટે જો ન પકડાઇએ તો ટોલ્સટોપ ફામય પહોંચવાનો ઠરાવ કર્ો. કુચ 

કરતા ંપહલેા ંસરકારને ખબર આપી કે પકડાવાને ખાતર અમે રાસંવાલમા ંદાખલ 

થવાના છીએ. અમારે ત્ર્ા ંરહવે ુ ંનથી, ત્ર્ાનંા હકની ઇચ્છા નથી, પણ જર્ા ંસધુી 

સરકાર નફ્રહ પકડે ત્ર્ા ંસધુી અમે અમારી કુચ જારી રાખશુ ંઅન ેછેવટે ટોલ્સટોર્ 

ફામય પર મકુામ કરશુ.ં સરકાર જો પા. ૩ નો કર કહાડી નાખંવાનુ ંવચન આપે તો 

અમે પાછા જવા તૈર્ાર રહશેુ.ં આ નોટીસની ઉપર સરકાર ધર્ાન આપે એવી તેના 

મનની ક્સ્થવત નહતી. તેના જાસસુો તને ે ભમાવતા હતા. લોકો થાકશે એમ 
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સમજાવતા હતા. સરકારે બધી ભાષાઓમા ં નોટીસ છપાવીન ે હડતાલીઆઓન ે

વહેંચી હતી. 

છેવટે ચાલ્સયટાઉનથી પણ આગળ વધવાનો વખત આવી લાગ્ર્ો. તા. ૬ ઠી નવેમ્બરે 

ત્રણ હજારનો સઘં પરોઢીર્ે રવાના થર્ો. આખી હરોળ એક માઇલ કરતા ંવધારે 

લાબંી હતી. મી. કેલનબેક તથા હુ ં પાછળના ભાગમા ં હતા. સઘં સરહદ ઉપર 

પહોંચ્ર્ો, ત્ર્ા ંપોલીસની ટુકડી હાજર હતી. અમે બે ત્ર્ા ંજઈ પહોંચ્ર્ા એટલે પોલીસ 

સાથે વાતચચત થઇ. તેણે અમને પ્રવશેવાની તો ના પાડી, એટલે સરઘસ વનર્મમા ં

અને શાક્ન્તથી ફોક્ સસ્ટે વચ્ચથેી પસાર થર્ુ.ં શહરે બહાર સ્તાફ્રડટેન રોડ પર પડાવ 

નાખંર્ો, સહુ એ ખોરાક લીધો. સ્ત્રીઓ કુચમા ંસામેલ ન થાર્ એવી ગોઠવણ કરવામા ં

આવી હતી. છતા ં જુસ્સાનુ ંપરુ અટકાવવુ ંમશુ્કેલ થઈ પડ્ુ ંઅને કેટલીક સ્ત્રીઓ 

શામેલ થઈ. ફો પણ કેટલીસ્ત્રીઓ તથા ંછોકરા ં હજુ ચાલ્સય ટાઉનમા ંરહતેા ં હતા.ં 

તેમની બરદાસ કરવાની મી. કેલનબૅકને ફોકસ્ટેની હદ ઓળંગ્ર્ા પછી પાછા 

મોકલ્ર્ા. 

બીજે ફ્રદવસે પામફડય આગળ પોલીસે મને પકડયો. મારા ઉપર તહોમત બીન- 

હકદાર માણસોને રાસંવાલમા ંદાખલ કરવાનુ ંહત ુ.ં બીજાઓને પકડવાને તનેે હકુમ 

ન હતો. એટલે ફોક્ સસ્ટે પહોંચ્ર્ા પછી સરકારને મેં નીચે મકુજબ તાર કર્ો : " 

સત્ર્ાગ્રહની લડતના મખુર્ પ્રચારકને સરકારે પકડલે છે તેથી હુ ંખશુી થાઉં છ.ં પણ 

તેની સાથે કહ્યા વવના રહી શકતો નથી કે તે માટે જે તક આપવામા ંઆવી તે દર્ાની 

નજરે જોતા ંઅત્ર્તં કફોડી છે. સરકાર કદાચ જાણતી હશે કે આ કુચમા ં૧૨૨ સ્ત્રીઓ 

અને ૫૦ બાળકો છે. તથા ંબધા ંપોતાને ઠેકાણે પહોંચે ત્ર્ા ંસધુી જીંદગી ટકી રહ ે

એટલા ખોરાક ઉપર નભે છે. અને ટાઢ તડકાનંી સામે રક્ષણ રફ્રહત છે. આવી 

ક્સ્થવતમા ંમને તેથી વવખટૂો કર્ો એ ન્ર્ાર્નુ ંભારે ખડંન-કતાય કહવેાર્. જર્ારે ગઈ 

રાત્રે મને પકડવામા ંઆવ્ર્ો ત્ર્ારે મારી સાથેના માણસોને જણાવ્ર્ા વવના હુ ંતેઓન ે

મકુી આવ્ર્ો છ.ં તેઓ કદાચ ક્રોધથી ગાડંાતરુ બની જાર્. એટલ ેહુ ંમાગંુ ંછ ંકે કા ં
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તો તેઓની સાથે કૂચ કરવાની રજા મને આપવામા ંઆવશે અથવા તો સરકાર 

તેઓને રેલગાડીથી ટૉલસ્ટૉર્ ફામય પહોંચાડશે અને ખોરાકી પણ પરુી પાડશે. જેના 

ઉપર તે માણસોને વવશ્વાસ છે તે વવનાના તઓેને કરી મકુવા અન ેતેની સાથે તને ે

માટે ખોરાકી વેગેરેનો કાઈં બદંોબસ્ત ન કરવો એ અર્ોગ્ર્ ગણાર્. હુ ંઉમેદ રાખુ ં

છ ં કે ફરી વવચાર કર્ાું પછી સરકાર પોતાનો ઠરાવ ફેરવશે. જો કુચ દરમીર્ાન 

અણધાર્ો બનાવ બનશે અને ખાસ કરી ધાવણા ંબાળકોવાળી બાઈઓમાથંી કોઈના ં

મરણ થશે તો જવાબદારી સરકારની છે." 

સરઘસ આગળ ચાલ્ર્ુ.ં મને ફોક્ સસ્ટેના ન્ર્ાર્ાધીશ સન્મખુ ઊભો કરવામા ંઆવ્ર્ો. 

મારે બચાવ તો કાઈં કરવાનો ન હતો પણ જે માણસો પામફડયથી આગળા ગર્ા 

હતા તથા હજુ જે ચાલ્સય ટાઉનમા ંપડલેા હતા, તેની કેટલીએક વ્ર્વસ્થા સભંાળવાની 

હતી એટલે મેં મદુ્દત માગંી. સરકારી વકીલે તેની સામે વાધંો લીધો. પણ ન્ર્ાર્ાધીશ ે

જણાવ્ર્ુ ંકે બેલ ફક્ટ ખનુના આરોપમાજં નામજુંર કરી શકાર્. તથેી તેણે પા. ૫૦ 

ની જામીનગીરી માગી, એક અઠવાફ્રડર્ાની મદુત આપી. જામીનગીરી તરુતજ 

વોલ્કસ્ટયના એક વેપારીએ આપી દીધી. હુ ં છટો થઇ પરબારો કુચ કરનારાઓન ે

મળ્ર્ો. તઓેનો ઉત્સાહ બમણો વધર્ો. દરમીર્ાન વપ્રટોરીઆથી તાર આવી ગર્ો કે 

મારી સાથેના ફ્રહિંદીઓને પકડવાનો સરકારનો ઇરાદો નથી. આગેવાનોજ પકડવામા ં

આવશે. આનો એમ અથય એમ નહોતો થતો કે બીજા બધાને છટ આપવામા ંઆવશ ે

પણ બધાને પકડી આપણા કામને સહલે ુ ંકરવા અથવા તો ફ્રહિંદમા ંખળભળાટ કરવા 

સરકાર ઇચ્છતી ન હતી. 

પાછળ બીજી એક મોટી ટુકડી લઇ મી. કેલનબકે આવતા હતા. અમારી બે હજાર 

ઉપરની ટુકડી સ્ટાડંટયન આગળ પહોંચી. ત્ર્ા ંફરીને મને પકડવામા ંઆવ્ર્ો. અને 

કેસની તા. ૨૧મીની મદુત પડી. અમે તો આગળ ચાલ્ર્ા. પણ હવે સરકારથી આ 

બધુ ંજીરવાર્ તેમ ન હત ુ ં એટલે તેણે પ્રથમ મને આ બધાથી એકદમ વવખટુો 

પાડવાનુ ં પગલુ ં લીધુ.ં આ સમર્ે વમ. પોલાકને ફ્રહિંદુસ્તાનમા ં ડેપર્ટેુશન લઇ 

http://www.mkgandhi.org/


મારો જેલનો અનભુવ 

 

www.mkgandhi.org  Page 83 

મોકલવાની તરૈ્ારી થઇ રહી હતી. તે માટે ઉપડતા પહલેા ંતે મને મળવા આવ્ર્ા. 

પણ 'આદર્ાું અધવચ રહ ેઅને હફ્રર કરે સો હોર્' એમ બન્ર્ુ.ં મને રવવવારે ફરી 

ત્રીજી વખત ગે્રલીંગસ્ટાડ આગળ પકડયો. આ વખતનુ ંવોરંટ ડડંીથી નીકળેલુ ંહત ુ,ં 

અને તહોમત ગીરમીટીર્ાઓને કામ છોડાવ્ર્ાનુ ંહત ુ.ં અહીંથી મને ઘણીજ ચપુકીથી 

ડડંી લઇ ગર્ા. ઉપર જણાવી ગર્ો છ ંકે વમ. પોલાક અમારી સાથે કુચમા ંહતા. તણે ે

આ કામ સભંાળી લીધુ.ં ડડંીમા ંમગંળવારે કેસ ચાલ્ર્ો. મારા ઉપરના ત્રણે આરોપ 

મને વાચંી સભંળાવવામા ંઆવ્ર્ા.ં તે મેં કબલુ રાખર્ા અને રજા મેળવી જણાવ્ર્ુ ંકે 

" મારા પોતાના તરફ અને બધી પ્રજા તરફ ન્ર્ાર્ની ખાતર મારે કહવે ુ ંજોઇએ કે 

જે તહોમત મારા ઉપર મકૂવામા ંઆવ્ર્ા ંછે તેની બધી જવાબદારી એક વકીલ તરીકે 

તથા નાતાલના જુના રહીશ તરીકે હુ ંમારે માથે લઉં છ,ં હુ ંમાનુ ંછ ંકે આ લોકોન ે

કોલોનીની બહાર લઇ જવાથી લોકોના મન ઉપર જે છાપ પડી છે તેનો હતે ુઉમદા 

હતો. ખાણોવાળા સામ ેકાઇં તકરાર નથી. આ લડતથી તેમને ગભંીર નકુશાન થાર્ 

છે તે માટે હુ ંદીલગીર છ.ં હુ ંફ્રહિંદી મજુરો રાખવાવાળાને પણ વવનવંત કરૂ ંછ ંકે આ 

કર મારા દેશી ભાઇઓ પર ભારે બોજા રૂપ છે અને તેથી તે રદ થવો જોઇએ. મન ે

લાગે છે કે ઓન. વમ. ગોખલે અને જનરલ સ્મટસ વચ્ચે જે ક્સ્થવત ઉભી થઇ છે તે 

જોતા ંઅત્ર્તં ધર્ાન ખેંચાર્ તેવી લડત ઉઠાવવાની મારી ફરજ હતી. સ્ત્રીઓને અન ે

ધાવણા ંબચ્ચાનંે સકંટ સહન કરવા ંપડયા ંછે તે હુ ંસમજુ ંછ.ં અને તે છતા ંમન ે

લાગે છે કે લોકોને સલાહ આપવાની મારી ફરજ હતી. અને તે મેં બજાવી છે. અન ે

જર્ા ંસધુી તે કર રદ થર્ો નથી ત્ર્ા ંસધુી કામ નહીં કરવાની ને ભીખ માગીને પેટ 

ભરવાની સલાહ મારા દેશી ભાઇઓને ફરી ફરી આપવામા ંહુ ંમારી ફરજ સમજીશ. 

મને ખાત્રી છે કે દુ:ખ ભોગવ્ર્ા વવના તઓેના પરના જુલમનો અંત આવવાનો 

નથી." 

હુ ંતો જેલમા ંઠરી ઠામ બેઠો. પાછળથી વોલક્ સ્ટયમા ંમારા ઉપર કામ ચાલ્ર્ુ ંઅન ે

ડડંીમા ંથએલી નવ માસ ઉપરાતં ત્ર્ા ંબીજી ત્રણ માસની જેલ થઇ. 
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આ અરસામા ંમને ખબર થર્ા કે વમ. પોલોક પકડાર્ા છે. અને ફ્રહિંદુસ્તાન જવાન ે

બદલે જેલમા ંજઇને બેઠા છે. હુ ંતો રાજીજ થર્ો કેમકે મારે મન ેપહલેા ડપેર્ટેુશન 

કરતા ંઆ ડપેર્ટેુશન મોટંુ થર્ુ.ં તે પછી તરુતજ મી. કેલનબેક પકડાર્ા અને ત ેપણ 

મી. પોલાકની પેઠે ત્રણ માસની જેલમા ંજઇને બેઠા. આગેવાનોને પકડયા પછી લોકો 

નમી જશે એમ માનવામા ંસરકારે તો ભલૂજ કરી. બધા હડતાલીઓઓને ચારેક 

ખાસ રેનો ભરી ડડંી તથા ન્ર્કુાસલમા ંપાછા ખાણો ઉપર લઇ જવામા ંઆવ્ર્ા. ત્ર્ા ં

તેઓના ઉપર ભારે જુલમ થર્ો. તેમને બહ ુસહન કરવુ ંપડ્ુ.ં પણ સહન કરવાન ે

તો બધા બહાર પડલેાજ હતા. સૌને આગેવાનો વગર પોતાનુ ંબળ બતાવવાનુ ંહત ુ,ં 

અને તે તેમણે બતાવી આપર્ુ.ં કેવી રીતે બતાવ્ર્ુ ંતે જગત જાણે છે. 

કવવ દર્ારામે ખરૂ ંગાર્ુ ંછે કે - 

મહા કષ્ટ પામ્ર્ા વવના કૃષ્ણ કોહોને મળ્ર્ા, 

ચારે ર્ગુના જુઓ સાધ ુશોધી; 

વહાલ વૈષ્ણવ વવષે વીરલાને હોર્ બહ;ુ 

પીડનારા જ ભક્ક્ત વવરોધી. મહા૦ 

ધ્રવુજી પ્રલ્હાદજી ભીષ્મ બચળ વવચભષણ, 

વવદુર કંુવત કંુવર સફ્રહત દુચખર્ા;ં 

વસમુવત દેવકી નદંજી ર્શોમતી, 

સકલ વ્રજ ભદ્ર દુચખ ભક્ત સચુખર્ા.ં મહા૦ 

નળ દમર્તંી હફ્રરશ્ચદં તારાનર્ની, 

રૂકમાગંદ અંબફ્રરષાફ્રદ કક્ષ્ટ; 

નરવસિંહ મેહતેો ને જર્દેવ મીરાજંની 

પ્રથમ પીડા પછી સખુની વકૃ્ષ્ટ. મહા૦ 
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વ્ર્ાસ આવધ વ્ર્ાવધ તલુસી માધવાફ્રદક, 

વશવ કપાલી વવદ્યા વવશ્વ વનિંદે; 

જગ જનની જાનકી દુ:ખ દુસ્તર સહ્ુ,ં 

પાપ વણ તાપ જેને જગ્ત વદેં. મહા૦ 

સચંચત ફ્રક્રર્માણ પ્રારબ્ધ જેને નથી, 

તેને ત્રર્ તાપ આવી નડે છે; 

અકલ ગવત ઇશ હતે ુન સમજર્ુ ંપડ,ે 

પ્રબલ ઇચ્છા સરવ ત ેપડે છે. મહા૦ 

છે કથન માત્ર એ પાપ ને પણુ્ર્ બે, 

નચવ્ર્ુ ંનદંકંુવરનુ ંજગ્ત નાચે; 

દર્ા વપ્રતમ રૂચચ વવના પત્ર હાલે નફ્રહિં, 

પણ ન ભાગે ભ્રમણ મન્ન કાચે. મહા૦ 

(આ લખાણનો વવશષે ભાગ મ. ગાધંીજ તરફથી લખાવાનો હતો. પણ ર્રુોપી 

વવગ્રહને લીધે તેમને જરૂરી અવકાશ મળ્ર્ો નથી - અ. ઇ. ઓ.) 
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