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બે શબ્દો 

મ . શ્રી ગોસાાંઈભાઈની ન્ય ઝીલને્ડની મ લાકાત વેળા 
જ્યાર ેતેઓ વેલીંગ્ટન આવ્યા હતા ત્યાર ેએમની ઉપરોક્ત 
પ સ્તીકાની એક નકલ મન ે એમણે તા. ૭ જાન્ય આરી 
૨૦૧૩ના રોજ ભેટ આપી હતી. (આ પહેલાાં  પણ ૧૯૮૭માાં 
હ  ાં  દેશ ગયેલો ત્યાર ેમ . ગોસાાંઈભાઈએ ‘૧૦૦ વર્પ નીરોગી 
રહો’- લખેક માણેકલાલ એમ. પટેલ- નામન ાં  ઉપયોગી 
પ સ્તક પણ મન ે ભેટ આપય ાં  હત ાં . એમાાં પણ એમણે 
એમના સ ાંદર હસ્તાક્ષરોમાાં લખય ાં  છે, ‘ભાઈશ્રી ગાાંડાભાઈને 
સપ્રમે ભેટ, ગો.છી., તા. ૮-૬-૮૭. હ  ાં  ન્ય ઝીલેન્ડ પરત 
થનાર હતો તે પ્રસાંગ ે તેઓ મન ેમારા ઘર ેમળવા આવ્યા 
હતા.)  

જ ઓ એમના હસ્તાક્ષરમાાં આ પ સ્તીકા મને ભેટ 
આપયાની નોાંધ- 
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એ સમયે એમની આ પ સ્તીકા મારા બ્લોગ પર 
એક જ ઈ-ઉવાળી સાદી જોડણીમાાં મ કવાની પરવાનગી મેં 
માગી હતી, જ ેએમણે સહર્પ સ્વીકારલેી. એ બદલ એમનો 
હ  ાં  આ પ્રસાંગ ેહાદીક આભાર માન ાં  છ ાં . આ પહેલાાં  પણ મ . 
ગોસાાંઈભાઈ ન્ય ઝીલને્ડ આવ્યા હતા, જનેી વીગતો આ 
પ સ્તીકામાાં  એમના પરીચયના પ્રકરણ ૧૩માાં  જોવા મળશ.ે  

એમની બહાદ રીનો સોડીયાવડવાળો ૧૯૪૨માાં  
બનલેો પ્રસાંગ મેં મારા બાળપણમાાં  સાાંભળેલો, જનેાથી હ  ાં  
બહ   પ્રભાવીત થયેલો. એ પ્રસાંગ ફરીથી તેઓ જ્યાર ેઆ 
પહેલાાં વેલીંગ્ટન આવેલા ત્યાર ેએમનાાં સ્વમ ખ ેમને એમણે 
મારી વીનાંતીને માન આપીન ેસાંભળાવેલો.  

૧૯૪૨ વખતે અમારા ગામ બોદાલીમાાં  પણ 
પોલીસોએ જ લમ ગ જારલેો. તે સમયે મારી માત્ર ચાર 
વર્પની ઉાંમર હતી છતાાં  અમારા ગામમાાં  પોલીસ આવેલી તે 
પ્રસાંગ મન ે આજ ે પણ યાદ છે. એક પોલીસ કોઈકના 
મરઘાાંન ેપકડવા માટે દોડ્યો હતો તે હજ  મારી નજર સમક્ષ 
છે. 

આઝાદીની લડતની વાતો સાાંભળવામાાં  મન ે ઘણી 
દીલચસ્પી છે. મારી બાલ્યાવસ્થામાાં  દેશને આઝાદી 
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અપાવવા માટે  લોકોમાાં જ ેઉત્સાહ હતો તેન ાં  પણ મન ેબહ   
સ્પષ્ટ સ્મરણ છે. દર વર્ ે ગાાંધીજયાંતી વખતે ગાાંધીજીનાાં 
જટેલાાં વર્ોપ થયાાં હોય તેટલા કલાકન ાં  અખાંડ કાાંતણ 
રાખવામાાં  આવત ાં , તેમાાં  પણ ભાગ લતેો એવ ાં  સ્મરણ છે. 
ઑગષ્ટ ૧૯૪૭માાં દેશ આઝાદ થયો ત્યાર ે હ  ાં  ૯ વર્પનો 
હતો.  

આશા રાખ ાં કે આઝાદીની લડતની આ વાતો 
જાણવામાાં લોકોને રસ પડશ.ે  
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લખેકન ાં નીવદેન 

૧૯૪૨ ની આખરી લડતનાાં મારાાં  સાંસ્મરણો પ્રથમ 
ગ જરાત પ્રદેશ કોાંગ્રેસ સમીતી સાંપાદીત એક પ સ્તકમાાં 
પ્રગટ થયાાં હતાાં . એમાાંના કેટલાક અાંશો ચી. રવીન્ર 
સાંપાદીત ‘આઝાદીનાાં  સાંસ્મરણો’ પ સ્તીકામાાં પ્રગટ થયા 
હતા. વતપમાન પત્રોમાાં  આ સાંસ્મરણો અાંશતઃ પ્રગટ થયાાં 
હતાાં .  
 

ગ જરાત પ્રદેશ કોાંગ્રેસ સમીતી તરફથી પણ મન ે
થોડી નકલો મળી હતી. પણ આ નકલો વહેંચાઈ ગઈ. 
મારી પાસે એક પણ નકલ રહી નહીં. એકવાર નવસારીના 
ડૉ. રમેશભાઈએ મારાાં  સાંસ્મરણોની પ્રસાંશા કરી ત્યાર ેમન ે
કહેવામાાં  આવ્ય ાં  કે એન ાં  આખ ાં પ સ્તક છે. મેં એમન ેવીનાંતી 
કરી અન ેએમણે બે નકલો મન ેકરી આપી. આ બે નકલો 
પૈકી એક મારા મીત્રને આપી અન ે બીજી સ્વ. આચાયપ 
મણીભાઈ ટ્રસ્ટને આપી. બેઉ નકલો મને ફરી મળી નહીં. 
એટલ ે ફરીથી મેં ડૉ. રમેશભાઈન ે મારા લખેની નકલો 
આપવા વીનાંતી કરી. અને તેમણે  ફરીથી બે નકલો આપી. 
ઘણા સમયથી મારી ઈચ્છા હતી કે આ સાંસ્મરણો એક 



8 
 

નાની પ સ્તીકા રુપ ે પ્રગટ કરુાં. આઝાદીના પચાસમા વર્ ે
આ ઈચ્છા પ ણપ  થાય તેનો મને આનાંદ છે.  
 
  આઝાદીની લડતોમાાં કાાંઠાવીભાગ ે મહત્ત્વનો ભાગ 
ભજવેલો. તેનો ઈતીહાસ પ્રગટ થયો છે. એની સાથોસાથ 
આ પ સ્તીકા પ્રગટ કરુાં છ ાં . એને સારો આવકાર મળશ ે
એવી મન ેઆશા છે. આ સાંસ્મરણોમાાં કોઈ ક્ષતી કોઈ 
વાચકને લાગ ેતો મને જણાવવા વીનાંતી છે કે જથેી એની 
ત્રીજી આવતૃ્તીમાાં સ ધારી શકાય. 
 
 આ લડતમાાં  લાાંબા ગાળા દરમીયાન જ ે જ ે
પરીવારોએ અન ેપ્રજાએ અમન ેજ ેસાથ સહકાર આપયો તે 
માટે આ તકે હ  ાં  હાદીક આભાર માન ાં  છ ાં . ખાસ કરીન ે
દેલવાડા અન ે મરોલી વીભાગનાાં લોકોએ જ ે સહકાર 
આપયો છે તે હજી પણ અમે ભ લ્યા નથી. આ પરીવારો 
સાથનેા અમારા સાંબાંધો પણ અમે જાળવી રાખયા છે.  
 
 આ નાની પ સ્તીકા ય વા પઢેી માટે પ્રરેક બની રહેશ ે
એવી મને શ્રદ્ધા છે. ફરીથી અમારા ભ ગભપવાસ દરમીયાન 
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જઓેએ અમન ેસહકાર આપયો છે અન ેસક્રીય સહાય કરી 
છે તેઓ સૌનો આભાર માન ાં  છ ાં . 

 ગોસાાંઈભાઈ છી. પટેલ 
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પ વપભ મીકા 

નવસારી તાલ કાના કાાંઠાવીભાગમાાં  ૧૯૩૦ પહેલાાં  
પણ આઝાદી માટેની ભાવના જાગતૃ હતી. પ . મહાત્મા 
ગાાંધીજીની ઐતીહાસીક દાાંડીક ચે એ ભાવનાન ે વધ  
બળવત્તર બનાવી. સભાઓ થતી હતી. સરઘસો નીકળતાાં 
હતાાં . મેં દાાંડીક ચ મટવાડમાાં  પ્રવેશી ત્યાર ે પ . ગાાંધીજીનાાં 
દશપન કયાાં. ગાાંધીજીએ ૬ઠ્ઠી એપ્રીલ ેમીઠાના કાયદાનો ભાંગ 
કયોપ. ત્યાર પછી અનકે લોકો જ્યાાં મીઠ ાં  પાકત ાં  હત ાં  તેવા 
આટના વીસ્તારમાાં જતા હતા અન ે મીઠ ાં  ઉપાડતા હતા. 
અમે પણ જતા. ગાાંધીજી દાાંડીથી કરાડી આવ્યા ત્યાર ે
એમની છાવણી તરફ જવાન ાં  થત ાં . ખજ રી કાપવાની 
પ્રવતૃ્તીમાાં પણ ભાગ લીધલેો. પ્રાથમીક શીક્ષણ પ રુાં કયાપ 
પછી નવસારી હાઈસ્ક લમાાં  પણ રાષ્ટ્ટ્રભાવનાવાળા 
શીક્ષકોએ અમારી રાષ્ટ્ટ્રભાવનાન ેપ્રબળ બનાવી. ૧૯૩૮માાં 
હરીપ રા મહાસભામાાં  ભાગ લીધો અન ે દેશના મહાન 
નતેાઓનાાં દશપન કયાાં. તેમનાાં પ્રવચનો સાાંભળયાાં . હાઈસ્ક લ 
 છોડી સ રત કૉલજેમાાં ગયો. પાટીદાર આશ્રમમાાં ગહૃપતી 
સ્વ. નરોત્તમભાઈએ અમને ઘણ ાં  ઉત્તજેન આપય ાં . 
દરમીયાન વ્યક્તીગત સત્યાગ્રહ શરુ થયો. તેમાાં  માર ેભાગ 
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લવેો હતો. ઘણા મનોમાંથન પછી મેં કૉલેજનો અભ્યાસ 
 છોડી વ્યક્તીગત સત્યાગ્રહમાાં ભાગ લવેાનો નીરધાર કયોપ 
અન ે પ્રતીજ્ઞા લીધી કે હવે ફરી કૉલેજનો અભ્યાસ કરવો 
નહીં. જીવનભર જનસેવા કરવી અન ેપસૈાની પાછળ પડવ ાં  
નહીં.  
 વ્યક્તીગત સત્યાગ્રહ માટે મારી પસાંદગી થઈ. પણ 
મારો વારો દ ર હતો એટલ ેહ  ાં  વેડછી આશ્રમમાાં  ગયો. ત્યાાં 
ત્રણેક માસ રહ્યો. ત્યાાં સ્વ. જ ગતરામ અન ેસ્વ. ચચમનભાઈ 
ભટ્ટ અન ેપ . નાન ભાઈ વગરેને ાં  સાન્નીધ્ય સાાંપડ્ય ાં. યાદગાર 
આશ્રમજીવન મળય ાં . મેં સત્યાગ્રહ કયોપ. ૪ માસની સજા થઈ 
તે સાબરમતી અન ેયરવડા કેમ્પ જલેમાાં પ રી કરી. જલેમાાંથી 
છ ટ્યા બાદ હરીજન આશ્રમ સાબરમતીમાાં  હરીજનના 
કન્યાવીદ્યાલયમાાં શીક્ષક તરીકે જોડાયો. આઠકે માસ કામ 
કય ાં અને ૧૯૪૨ ની લડતના માંડાણ થતાાં  નોકરી છોડી ગામ 
આવ્યો અન ે અન્ય સાથી સાથ ે લાયબ્રરેીન ે કેન્ર બનાવી 
કામ કરવા માાંડ્ય ાં. અમે સરઘસો કાઢતા. ‘કરેંગ ેયા મરેંગ’ેના 
બીલ્લાઓ પણ બનાવતા. નેતાઓ જલેમાાં  હતા. ૧૫મી 
ઑગષે્ટ  પ . ગાાંધીજીના માંત્રીશ્રી મહાદેવ દેસાઈન ાં  મતૃ્ય  થય ાં . 
તે દીવસે પણ અમે સભા યોજી હતી. 
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અવીસ્મરણીય ૧૯૪૨ 
 ગોસાાંઈભાઈ છી. પટેલ 

પ્રકરણ  ૧ :  મટવાડની સભા 

તા. ૧૯-૮-’૪૨ ની સવાર ે ભારત વીદ્યાલય, કરાડીમાાંથી 
ભાઈઓન ાં સરઘસ નીકળય ાં . ગીતો ગાત ાં  અને સ ત્રો ઉચ્ચારત ાં  
તે મટવાડ પોલીસ ચોકી પાસે આવ્ય ાં . ત્યાાં પોલીસોએ 
સરઘસ પર લાઠીમાર કયોપ. આ લાઠીમાર ે કાાંઠાવીભાગના 
સ્વમાન પર ઘા કયોપ. સમાચાર વાય વેગ ે પ્રસરી ગયા. 
લાઠીમારન ાં  વેર લવેાની ભાવના જાગી ઉઠી. આ લાઠી 
મારનારાઓનો વીરોધ કરવા તા. ૨૨-૮-’૪૨ના રોજ 
સમગ્ર કાાંઠાવીભાગની જાહેર સભા બોલાવવામાાં  આવી. 
 આ લડતમાાં અમારા જવેા કેટલાક અહીંસાની 
મયાપદામાાં રહીન ે લડતન ાં  સાંચાલન કરવા ઈચ્છતા હતા. 
કેટલાકન ેએવી કોઈ મયાપદા ગમતી ન હતી. તા. ૨૨મીએ 
પોલીસથાણા પર હલ્લો લઈ જવાની વાત વહેતી થઈ. 
કેટલાકે મરચાની ભ કી તૈયાર કયાપની વાત પણ જાણી. 
પીસ્તોલનો પણ ઉપયોગ થશ ેએવ ાં  સાાંભળય ાં . પોલીસથાણા 
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પર હલ્લો થાય તો સરકાર આ વીભાગ પર ત ટી પડ ેઅન ે
લડતન ે કચડી નાખ.ે આવો હલ્લો એકી વખતે અનકે 
જગ્યાએ થાય તો જ એમાાં  કાાંઈ સફળતા મળે. 
 હ  ાં  અન ે મારા સાથી શ્રી દયાળભાઈ મકનજી પટેલ 
ખાદી કાયપકર સ્વ. દદલખ શભાઈ દીવાનજીને મળયા. તેમને 
અમે જણાવ્ય ાં  કે તા. ૨૨મીએ તોફાન થવાનો સાંભવ છે. તે 
દીવસની સભામાાં આપ આવો તો સારુાં. એમણે પણ હીંસા 
થાય એવી વાતો સાાંભળી હતી. પરાંત  સભામાાં  આવવા 
સાંમત થયા નહીં. અમે ભારત વીદ્યાલય કરાડીના આચાયપ 
સ્વ. મણણભાઈ શનાભાઈ પટેલન ેપણ મળયા. તેમની સાથ ે
પોલીસથાણા પર હલ્લો લઈ જવાના પ્રશ્નની ચચાપ કરી. 
અમારી દલીલનો તેમણે અમ ક અાંશ ે સ્વીકાર કયોપ અન ે
જનતાન ેઉતાવળીય ાં  પગલ ાં  ન ભરવા તા. ૨૨મીની સભામાાં 
સમજાવવ ાં  એવ ાં  વીચાય ાં. અમે અમારી વેતરણમાાં  હતા ત્યાર ે
બીજા પોતાની જ વેતરણમાાં હતા. રજપ તો ય દ્ધમાાં જવા 
તૈયારી કરતા તેવો જ ઉત્સાહ હતો. ૨૨મીએ કોઈ 
નવાજ ની થશ ેએવી સૌને શાંકા હતી.  
 આખર ે ઈતીહાસમાાં  અમર થવા સજાપયેલ ૨૨મી 
ઑગષ્ટન ાં  પ્રભાત ઉગ્ય ાં . મટવાડનો પોલીસપટેલ 
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મોસમમીયો તેની ઘોડી પર બેસીન ેતાલ કાના પોલીસથાણે 
વધ  પોલીસ બોલવાવા ઉપડી ગયો હતો. સભા બપોર ેહતી. 
ગામેગામથી વીદ્યાથીઓ, ય વાનો, ભાઈઓ અને બહેનો, 
વદૃ્ધો અને બાળકો સરઘસ આકાર ે આવ્યાાં . અનકે 
રાષ્ટ્ટ્રધ્વજો ફરકતા હતા. બ્ય ગલો વાગતાાં હતાાં . ગગનભેદી 
સ ત્રોચ્ચાર થતા હતા. ત્યાર ે સભા થઈ. પોલીસના 
લાઠીમારન ે વખોડવામાાં  આવ્યો. પોલીસપટેલ, તલાટી 
વગરેનેા રાજીનામાની ઝ ાંબેશ ચાલ  રાખવાન ાં  વીચાય ાં. 
પોલીસ સાથ ે અથડામણમાાં ન આવવા પણ આગ્રહ 
કરવામાાં આવ્યો. દેશભરમાાં ચાલતી લડતનો પણ ખયાલ 
આપવામાાં આવ્યો. સભા પ રી થયા પછી સામાપોર અન ે
દાાંડીનાાં  ભાઈબહેનોને પોલીસો અટકાવશ ે એવી વાતો 
સભામાાં  આવી. વળી પોલીસો રતનશા પારસીના પીઠામાાં  
દારુ પી આવ્યા છે અને આજ ેગોળીબાર થશે એવી ધમકી 
ઉચ્ચારી છે એવી વાતો પણ આવી. પોલીસો દમનના 
હ  કમની રાહ જ જોતા હતા. આખર ેસભામાાં નક્કી કય ાં કે 
સામાપોર દાાંડીનાાં ભાઈબહેનોએ પોલીસગટેની પાસેથી 
જતા રસ્તા પર થઈને ન જવ ાં . પરાંત  વહાણફળીયા તરફ 
જતી નાળમાાં થઈન ે જવ ાં . પોલીસગટે તરફ સ્વયાંસેવકોએ 
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કોઈન ેજવા ન દેવા એવ ાં  નક્કી થય ાં . જઓે તૈયારી કરીન ે
આવ્યા હતા તેમણે તો પોલીસગટે તરફ જવ ાં  જ હત ાં . સૌન ે
વીખરેાઈ જવાની સલાહ આપવામાાં આવી. પણ કોઈ 
વીખરેાય ાં  નહીં. સહ   સામાપોર  દાાંડીના ભાઈઓની સાથે 
ચાલવા લાગ્યાાં . આ ક ચ હ  ાં  કદી પણ ભ લી શક ાં  એમ નથી. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

પ્રકરણ  ૨ : પોલીસોનો ગોળીબાર અન ેભ ગભપવાસ  

 પોલીસો સાથ ે અથડામણ થશ ે એ બધ ાં જાણવા 
છતાાં હજારો પગો ઉત્સાહથી આગળ વધતા હતા. બ્ય ગલો 
વાગતાાં હતાાં . પોલીસગટે તરફ ન જવાન ાં  રાખય ાં  હત ાં  છતાાં  
પોલીસગટેના વીસ્તારમાાંથી લોકો તરત ખસ્યા નહીં. લોકો 
અમને અન સરશે એમ માની અમે કેટલાક આગવેાનો 
આગળ ચાલ્યા. ત્યાાં તો એક બહેન ે સમાચાર આપયા કે 
સામાપોરના એક કીશોરનો બીલ્લો પોલીસે ખ ાંચવી લીધો 
છે, અન ેતેન ેમારવામાાં આવ્યો છે. આ સાાંભળતાાં  જ લોકો 
બેકાબ  બન્યા. કૉડપનો ભેદી નાખવામાાં આવી અને 
પોલીસગટે તરફ ધસારો થયો. પોલીસો પણ લાઠી અને 
બાંદ કો લઈન ે સામા આવ્યા. કેટલાક આગવેાનોએ 
પોલીસોને ચાલ્યા જવાની અને અથડામણ ટાળવાની 
વીનાંતી કરી પરાંત  પોલીસોએ તેમના પર લાઠીના ફટકા 
લગાવ્યા. બસ થઈ રહ્ય ાં, લોકો પોલીસો પર ત ટી પડ્યા. 
ભાર ેઘમસાણ મચી રહ્ય ાં. અમે પણ દોડતા આવી પહોાંચ્યા. 
ત્યાર ે મેં કેટલાક ય વાનોન ે પોલીસ સાથ ે ભીડાતા જોયા. 
એવામાાં એક પોલીસે છટકીન ે ગોળીબાર કયોપ. છતાાં 
બ્ય ગલો વાગતાાં  રહ્યાાં . ગોળીબાર થાય એટલે લોકો પોકાર 



17 
 

કરતાાં “ખાલીબાર”. એક પછી એક બત્રીસ ગોળીબાર 
થયા. એમાાં  આઠ જણ ઘવાયા. વાતાવરણમાાં  સન્નાટો 
છવાઈ ગયો. ઘાયલ થયેલાન ે ત રત જ સારવાર માટે 
ખસેડવામાાં  આવ્યા. એક ય વાન લાયબ્રરેીના સામેના 
ખ ણામાાં ઘવાઈન ે પડ્યો હતો. પોલીસે તેના પગમાાં 
બેયોનટેનો ઘા કયોપ હતો. ત્યાાં સામે જનાર પર પોલીસ 
બાંદ ક તાકી રહ્યો હતો. આખર ેબહેનોએ હીંમત કરી અને 
જાનની પરવા કયાપ વીના ઘાયલ થયેલા વીરન ે ઉપાડ્યો. 
લોકો વીખરેાયા. 
 મન ે ગોળી ઝીલવાની તમન્ના હતી. પાસેના 
વાડામાાંથી હ  ાં  ખસતો ન હતો. આખર ેઅમારા એક વડીલે 
મન ે બોલાવી લીધો. અમારી બાજ માાં થઈન ે ગોળી છનન્ 
કરતી ગઈ પણ ગોળી ખાવાન ાં  મારા ભાગ્યમાાં  નહોત ાં . 
બોરી ફળીયાનાાં એક બહેન શ્રી વાલીબહેન પરસોત્તમના 
હાથમાાં એક ઝ ાંટવેલી બાં દ ક હતી. અમારા જ સાથી શ્રી 
હીરાભાઈ મકનજી એક બાંદ કન ે એક થડ સાથ ે ફટકારતા 
હતા. તેઓ બાંદ કન ેતોડી નાખવા માગતા હતા.  
આખર ેમન ેઘર ેલઈ જવામાાં આવ્યો. મને કાં ઈ વાગ્ય ાં  નહીં 
તેનો મન ેભાર ેખદે હતો. ઘર ેગયો. સૌ ચીંતાત ર હતાાં . મન ે
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કહેવામાાં  આવ્ય ાં  કે બધા ગામ છોડી ગયા છે. કોઈ દેલવાડા 
તરફ તો કોઈ તવડી તરફ તો કોઈ નવસારી તરફ, આ 
બધા ગાયકવાડી પ્રદેશો હતા. મેં પ્રથમ તો જવા ના પાડી. 
છેવટે મને સમજાવવામાાં  આવ્યો અને મેં ગામ છોડવાન ાં  
સ્વીકાય ાં. પહેરલે ે કપડ ે માતા, પીતા, ભાઈ, બહેન, પત્ની 
અન ે બાળક બધાાંની ભાર ે હૈયે વીદાય લીધી. કોણ જાણે 
ક્યાર ેમળવાન ાં  થશ!ે 

જીવતાાં મળાશ ેકે કેમ તેની પણ શાંકા હતી. મેં મારા 
મીત્ર મોટી કકરાડના શ્રી રામભાઈ નાનાભાઈને ત્યાાં  જવાન ાં  
વીચાય ાં. મારી સાથે મારા કાકાભાઈ ભાણાભાઈ હતા. તેમન ે
કોઈ જાતનો ભય નહોતો. ગામમાાં સ્મશાનની શાાંતી હતી. 
ક તરાાં  ભસતાાં હતાાં  અને વાતાવરણ વધ  ઘેરુાં બનત ાં  હત ાં . 
આકાશ ચોખખ ાં હત ાં . અમે અવાંકો રસ્તો લીધો. મધરાતની 
સ માર ેહ  ાં  રામભાઈન ેત્યાાં પહોાંચ્યો. બનલેા બનાવની તેમન ે
પણ ખબર હતી. ગામમાાં  શ ાં  થય ાં  હશ ે તેની ચીંતામાાં  રાત 
વીતી.  
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પ્રકરણ  ૩ : પોલીસોનો અત્યાચાર 

મોસમમીયાએ તાલ કાના પોલીસમથકે સવાર ે જ ખબર 
આપી દીધી હતી. મોસમમીયાની દાનત સભા વખતે જ 
વધ  પીલસોન ે લાવી લોકોન ે લાઠી અન ે ગોળીનો સ્વાદ 
ચખાડવાની હતી. તે કહેતો, “આ લોકો સ્વરાજ લવેા 
 નીકળી પડ્યા છે? ચકલીન ે દાાંત ઉગશ ે ત્યાર ે સ્વરાજ 
મળશ.ે ચળવળીયાની હ  ાં  ખો ભ લાવી દઈશ. નહીં તો મારુાં 
નામ મોસમમીયા નહીં.” મોસમમીયાએ ફોજદારને 
ઉશ્કેરવા પ્રયત્ન કયોપ. પરાંત  ફોજદાર ગભરાતો હતો. તે 
કાાંઠાના લોકોન ે જાણતો હતો. તેને મટવાડ ગયા વીના 
છ ટકો નહોતો પણ તે સીધી અથડામણ ટાળવા ઈચ્છતો 
હતો. સભા પ રી થાય તે અરસામાાં તેણે મટવાડ પહોાંચવાન ાં  
વીચાય ાં અન ે એક પલટન સાથ ે તે મટવાડ પહોાંચવા 
 નીકળયો. રસ્તામાાં તેને કેટલાક લોકો પણ મળયા. પરાંત  
કોઈએ માહીતી આપી નહીં. ગોળીબારથી ઘાયલ થયેલાન ે
લઈ જતા ભાઈઓ પણ મળયા. તેમન ેપ છ્ ાં તો જણાવ્ય ાં  
કે, “માાંદા માણસન ે લઈ જઈએ છીએ.” એવો જવાબ 
મળયો. મટવાડ આવ્યા ત્યાર ેજ ખબર પડી કે ગોળીબાર 
થયો છે અન ે કેટલાક ઘાયલ થયા છે. શીકાર છટકી ગયો 
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એમ લાગ્ય ાં . પોલીસ ગટે પર પહોાંચ્યા તો ખબર પડી કે 
એક પોલીસ ગાંભીર રીતે ઘવાયો છે. બીજા પોલીસોન ેપણ 
વત્તીઓછી ઈજા થઈ છે, અન ેપોલીસોની બાંદ ક પણ ઝ ાંટવી 
લવેામાાં આવી છે. ઘવાયેલા પોલીસન ે સારવાર માટે 
નવસારી ઈસ્પીતાલમાાં ખસેડવામાાં આવ્યો.  

પોલીસની વધ  ક મક માંગાવવામાાં આવી. અન ે
મધરાતથી પોલીસે દરોડા પાડવા શરુ કયાપ. ખાસ 
આગવેાનોન ેઘર પ્રથમ દરોડા પડ્યા. શરુઆત મારા સાથી 
શ્રી દયાળભાઈ મકનજીના ઘરથી કરી. તેઓ મળયા નહીં 
એટલ ે તેના પીતાજી મકનકાકાને મારવામાાં આવ્યા. માર ે
ત્યાાં મારા પીતાજી અને નાના ભાઈ રામ ન ે પકડવામાાં  
આવ્યા. સવાર સ ધીમાાં તો પોલીસે ૫૦-૬૦ ભાઈઓન ે
પકડ્યા અને પોલીસ ગટે આગળ રાખયા. કેટલાકન ે માયાપ 
પણ ખરા. બીજ ેદીવસે બલ ચીઓ આવ્યા. તેમણે ગામમાાં 
હાહાકાર મચાવ્યો. ગમેતેના ઘરમાાં  ઘ સીને લ ાંટ ચલાવી. 
છત્રી, ફાનસ, ઘડીયાળ જવેી ચીજો પણ છોડી નહીં. 
બહેનોની સાડીઓ પણ ઉપાડી ગયા. કેટલીક જગ્યાએ દ ધ-
દહીં પણ પી ગયા. બહેનો પર અત્યાચારના સમાચારો પણ 
મળયા. બીજી બાજ  નવસારી જતા કેટલાક કાયપકરોન ેપણ 
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રસ્તામાાં પકડી લવેામાાં આવ્યા. ઘાયલ થયેલા ભાઈઓને 
નવસારીમાાં  સરકારી ઈસ્પીતાલમાાં  ખસેડવામાાં  આવ્યા. 
તેમની સારવાર કરવામાાં  ડૉક્ટરોએ કશી કમી ના રહેવા 
દીધી. લોકોએ ફળો તેમ જ ખાવાન ાં  વગરે ે પ રુાં પાડ્ય ાં. 
દરમ્યાન મારા મીત્રન ે ત્યાાં  મારા સાથીઓ શ્રી 
પ રુર્ોત્તમભાઈ અને હીરાભાઈ મકનજી આવ્યા. તેમણે 
દમનની વાતો કહી. શ ાં  કરવ ાં  તે સ ઝત ાં  નહોત ાં . અમે 
નવસારી જવાન ાં  વીચાય ાં. 
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પ્રકરણ  ૪ : જલાલપોર કાાંઠાવીભાગના શહીદો 

મેં અહીંસક રીતે લડત લડવી તેન ાં  એક નાન ાં  પ સ્તક 
લખી નાખય ાં  હત ાં . આજ ે પણ મન ે લાગ ે છે કે ખ બ 
વ્યવસ્થીત રીતે લખાય ાં  હત ાં . તે પ સ્તક મેં મારા મીત્રન ે 
સોાંપય ાં . અન ેઅમે નીકળયા. સીધ ેરસ્તે તો અમે જઈ શકતા 
નહોતા. પોલીસ અમન ેશોધતી હતી. વાાંકાચ કા રસ્તે અમે 
ખડસ પા પહોાંચ્યા. લોકો અમન ે પ છતા. અમે જવાબ 
આપતા. લોકો તાકીન ે અમન ે જોયા કરતા. ખડસ પામાાં 
પ રુર્ોત્તમભાઈ બોડીંગમાાં ભણેલા એટલ ે તેમના ઘણા 
ઓળખીતા હતા. અમે એક ઓળખીતાન ે ત્યાાં રહ્યા. પછી 
અમે ગમેતેમ કરીન ે નવસારી પહોાંચ્યા. ત્યાાં  નાન વાડીમાાં 
અમે સ્વ. રઘ નાથજીને મળયા અને પોલીસોન ાં  દમન 
અટકાવવા ઘટત ાં  કરવા જણાવ્ય ાં . તેઓએ તેમ જ 
બીજાઓએ કલકે્ટરન ે મળીન ે બલ ચી પોલીસો પાછા 
ખેંચવાની વીનાંતી કરી. ત્રણ દીવસ બાદ બલ ચી પોલીસોન ે
પાછા ખેંચવામાાં  આવ્યા અન ે બીજા પોલીસો મ કવામાાં 
આવ્યા.  
 અમારા વીદ્યાથી માંડળની લાયબ્રરેીને બાળવામાાં  
આવી. પ સ્તકો, બારીબારણાાં, થાાંભલા વગરે ે પણ 
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જલાવવામાાં આવ્યાાં , કેમ કે લાયબ્રરેી એ લડતન ાં  કેન્ર હત ાં . 
અમે ત્યાાંથી પત્રીકા કાઢતા હતા. જ્યાાં  સરસ્વતીની ઉપાસના 
થતી તે લાયબ્રરેીમાાં  પોલીસોને રાખવામાાં  આવ્યા. ગામ પર 
રુપીયા ૨૦,૦૦૦નો પય નીટીવ (દાં ડનાત્મક) ટેક્સ 
નાખવામાાં  આવ્યો.   

ઘાયલ થયેલા ભાઈઓમાાંથી ત્રણ ભાઈઓ જ દા 
જ દા દીવસના આાંતર ે શહીદીન ે વયાપ. આ શહીદોની 
સ્મશાનયાત્રા અપ વપ હતી. નવસારીના કોઈ નાગરીકન ે
આવ ાં  માન નહોત ાં  મળય ાં . હજારો લોકોએ શહીદોન ેવાંદના 
કરી પ ષ્ટ્પો વરસાવ્યાાં . વીરાવળના સ્મશાન ઘાટે તેમન ેદાહ 
દેવામાાં  આવ્યો. જનતાએ શહીદોને અશ્ર ભીની અાંજલી 
આપી. ત્રણ શહીદોમાાં એક હતા કરાડીના શ્રી 
મોરારજીભાઈ પોચચયાભાઈ – દદવાનજીભાઈના શીષ્ટ્ય શ્રી 
કાાંતતભાઈ – ખાદીકાયપકર તેમના પીતાજી, બીજા હતા શ્રી 
રણછોડભાઈ લાલાભાઈ, તેઓ તો જ વાન હતા. ત્રીજા હતા 
મટવાડના શ્રી મગનભાઈ ધનજીભાઈ. 
  નીચેના પાાંચ ભાઈઓન ે ગોળી વાગી હતી, પણ 
તેઓ બચી ગયા હતા.   
 (૧) સ્વ. રણછોડભાઈ લાલાભાઈ , મટવાડ  
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(૨) સ્વ. પ્રમેાભાઈ છીકાભાઈ, મછાડ  
(૩) શ્રી ભવનભાઈ છીકાભાઈ, મછાડ  
(૪) શ્રી ભીખાભાઈ રવજીભાઈ, કરાડી  
(૫) શ્રી માંગાભાઈ ગોતવાંદભાઈ, સામાપોર.  

બીજા કેટલાક સાધારણ ઘવાયા હતા. આમાાં સ્વ. 
રણછોડભાઈ લાલા વયોવદૃ્ધ હતા. તેઓને પગમાાં  ગોળીથી 
થયેલા જખમથી તેઓ જીાંદગીભર હેરાન થયા હતા, અન ે
તેન ેલીધ ેજ કાં ઈક અકાળે મતૃ્ય  પામ્યા હતા. 
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પ્રકરણ  ૫ : અમારી રખડપટ્ટી 

અમે થોડા દીવસ કાદીપોર રહ્યા. અમારા સાથી 
રણછોડભાઈ  ગોતવાંદજીનાાં પત્ની રામીબેનન ાં  ત્યાાં  મોસાળ 
હત ાં . ત્યાાં  અમને ખ બ સારી રીતે રાખવામાાં  આવ્યા. 
રામીબેન ખ બ મોટા કટોરામાાં  અમને દ ધ આપતાાં  તે તો 
ભ લાત ાં  જ નથી. પછી અમે ગણદેવી તાલ કાના પાથરી ગામે 
ગયા. અમારા આગવેાન શ્રી પી.સી. પટેલના મામાની ત્યાાં  
જમીન હતી. ખતેરમાાં  એક મકાન હત ાં . તેમાાં  અમે થોડા 
જણ રહેતા હતા. ત્યાાં એક કાકા અમન ે ખાવાન ાં  બનાવી 
આપતા. અમે પણ થોડી મદદ કરતા. ખ બ તીખ ાં ખાવાન ાં  
બનાવતા એટલ ાં  તો આજ ે પણ યાદ છે. પોલીસો અમન ે
શોધતી હતી, પણ પાથરી તો એમની કલ્પનામાાં  ક્યાાંથી 
હોય! 

પોલીસોના ત્રાસથી બચવા સેંકડો સ્ત્રીપ રુર્ોએ 
મરોલી વીભાગના દેલવાડા, ભીનાર, અલ રા વગરે ે ગામે 
આશરો લીધો હતો. ત્યાાંનાાં  ગામલોકોએ દીવસો સ ધી 
સૌન ે ખાવાન ાં  અન ે રહેવાન ાં  આપય ાં . આ કામમાાં કસ્ત રબા 
સેવાશ્રમ, મરોલી, તરફથી પ . મીઠ બહેન તપટીટ અન ે પ . 
કલ્યાણજીકાકાએ પણ સારી મદદ કરલેી. કરાડી-મટવાડ 
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તરફથી આવેલાાં ભાઈ-બહેનો ગોાંગડા ખાડીને કીનાર ે
બેસીન ે પોતાનાાં ગામોની ઝાાંખી કરતાાં હતાાં . દરરોજ 
સમાચાર મળતા રહેતા હતા. કેટલાક સાહસીકો ઘર સ ધી 
જઈ પણ આવતા. દેલવાડામાાં રહેતા સાથીઓન ે અને 
ગામનાાં ભાઈબહેનોન ે મળવાની ઈચ્છા અમન ે થાય તે 
સ્વાભાવીક છે. તેથી અમે ગમે તેમ કરીને દેલવાડા પહોાંચ્યા. 
હ  ાં  ડાહ્યાભાઈ દયાળજીન ેત્યાાં રહ્યો. એમન ાં  ક ટ ાં બ મોટ ાં  હત ાં , 
અમે પણ દસેક જણ હોઈશ ાં . અમારી ખાવાની, નહાવાની, 
રહેવાની અન ે કપડાાં  ધોવાની બધી વ્યવસ્થા આ ઘરમાાં  
થતી. આ પ્રદેશનાાં લોકો આતીથ્ય માટે જાણીતાાં  હતાાં , 
પણ અમે જ્યાર ે એ અન ભવ્ય ાં  ત્યાર ે અમારુાં માથ ાં  આ 
લોકોની ઉન્નત ભાવના આગળ નમ્ય ાં . અમારામાાં  કેટલાક 
વોરાંટવાળા હતા. તેમની પોલીસ તપાસ કરતી હતી. પરાંત   
પ્રજા ભલે ગાયકવાડી હોવા છતાાં  તેમના દીલમાાં  પણ દેશની 
ભાવના પડલેી હતી. તેઓ લડતમાાં  પણ અમારી સાથ ેહતા. 
એમાાં ભાઈશ્રી ડાહ્યાભાઈ દયાળજી, શ્રી ડાહ્યાભાઈ 
બ ધીભાઈ, શ્રી વલ્લભભાઈ, શ્રી ગોતવાંદભાઈ, શ્રી સોલાં કી, 
શ્રી હદરભાઈ, શ્રી નાથ ભાઈ જીવાભાઈ વગરે ે અમારા 
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ભાાંગફોડના કાયપક્રમોમાાં પણ ભાગ લતેા. કેટલાક પકડાયા 
પણ હતા અન ેભાર ેજ લમનો ભોગ થઈ પડ્યા હતા. 

એક દીવસ સાદા વેશમાાં પોલીસના માણસો 
આવ્યા, અન ે હ  ાં  જ ે ઘરમાાં રહેતો હતો તે ડાહ્યાભાઈના 
ઘરમાાં તપાસ કરી. અમન ેત રત જ ખબર આપવામાાં  આવી. 
અમે માળના પાછળના ભાગમાાંથી નીચ ે ક દી પડ્યા અન ે
છટક્યા. પોલીસના હાથમાાં પછી શ ાં  આવે! 
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પ્રકરણ  ૬ : ભાાંગફોડ ની પ્રવતૃ્તીઓ 

અમે હવે રીતસરના ભાાંગફોડના કાયપક્રમો યોજવા 
માાંડ્યા હતા. જ દી જ દી ટ કડી બનાવવામાાં આવી હતી. માર ે
કોથમડી ગામના ચોરાન ે આગ લગાડવાની હતી. હ  ાં  
દેલવાડાથી મટવાડ પહોાંચ્યો. મોખલા ફળીયામાાં  અમાર ે
ભેગા થવાન ાં  હત ાં . ટ કડીના બધા સભ્યો આવ્યા નહીં, છતાાં 
અમે જટેલા હતા તેટલા ભાઈઓએ કાયપક્રમનો અમલ 
કરવાન ાં  વીચાય ાં. અમે આઠકે જણ હોઈશ ાં . સ્વ. કેશવભાઈ 
નાનાભાઈ, શ્રી ગોસાાંઈભાઈ વાલાભાઈ, સ્વ. મગનભાઈ 
કેશવભાઈ વગરે ે હતા. અમારી પાસે કેરોસીન ભરલેી 
બાટલીઓ અન ે કાકડા હતા. અમારી પાસે લાકડી સીવાય 
કશાાં હથીયારો હતાાં નહીં. કોઈ પણ હથીયાર ધારણ ન 
કરવ ાં  તેમ જ પોશાકપરીવતપન ન કરવ ાં  એટલ ાં  મેં મારા પ રત ાં  
નક્કી કય ાં હત ાં . અમે હીંમતથી ગામમાાં  પઠેા. ચોરાના મકાન 
પર કેરોસીન છાાંટ્ય ાં, અન ેવાાંસ સાથે બાાંધલેા કાકડાથી ચોરો 
સળગાવવા પ્રયત્ન કયોપ. પરાંત  આગ લાગ ે જ નહીં. 
દરમ્યાન ગામમાાં ચડભડ થવા માાંડી. ક તરાાં  તો ભસતાાં જ 
હતાાં . લોકો હાકોટા પાડવા લાગ્યા. આ બાજ  અમે કેરોસીન 
છાાંટીન ે કાકડાથી સળગાવવા પ્રયત્ન કરતા હતા. બ માટો 
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વધતો જતો હતો. અમન ે લાગ્ય ાં  કે ઘેરાઈ જઈશ ાં . તેથી 
ચોરાન ે થોડી આગ લાગી એટલ ે અમે ચોરો છોડ્યો. 
કેટલાક લોકોએ અમારો પીછો પકડ્યો અન ે અમાર ે ઠીક 
ઠીક દોડવ ાં  પડ્ય ાં. છેવટે કોઈ પાછળ ન દેખાય ાં  એટલ ેઅમે 
શ્વાસ હેઠો મ ક્યો. અમે જોખમ ખડે્ય ાં એનો અમન ેસાંતોર્ 
હતો. 

તે જ દીવસે બોદાલીનો ચોરો બાળવાનો પણ 
પ્રયત્ન હતો. તેમાાં થોડી સફળતા પણ મળી હતી. આ 
બનાવથી સરકાર ચોાંકી ઉઠી અન ે અમન ે પકડવા વધાર ે
સક્રીય બની. પાછળથી અમે વ્યવસ્થીત કાયપક્રમો ઘડ્યા અન ે
આ ચોરાન ેઅને નીશાળન ેઆગ લગાડી હતી –  નીરાાંતે. 

શીયાળો ચાલ  હતો. અમોને કનાઈ ખાડી પરનો 
રલે્વે પ લ ઉડાવવાનો સાં દેશ મળયો. એક ટ કડી નવસારી 
તરફથી આવવાની હતી અન ેબીજી અમારા તરફથી. રાત્ર ે
આઠકે વાગ ે અમે દસબાર જણ નીકળયા. રસ્તે એકસાથ ે
જોડાયા. તે દીવસોમાાં અમે એક સાં કેત ગોઠવ્યો હતો કે એક 
પક્ષ ‘વાં દે’ બોલે અન ેસામો પક્ષ ‘માતરમ્’ જવાબ આપ ે
તો જાણવ ાં  કે તે આપણા પક્ષનો છે. બીજો એક સાં કેત 
એવો હતો કે અમે ત્રણવાર બેટરીનો પ્રકાશ પાડીએ અન ે
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સામો પક્ષ પણ ત્રણવાર બેટરીનો પ્રકાશ પાડ ેતો જાણવ ાં  કે 
તે આપણા પક્ષનો છે. કનાઈના કાયપક્રમમાાં જતાાં અમે આ 
સાં કેતનો ઉપયોગ કયોપ.   

અમે એરુ સ ધી મટવાડ –નવસારી રસ્તા પર ગયા. 
પછી અમે એક પછી એક વાડો ભાાંગીને રસ્તો પાડીને 
આગળ વધ્યા. એ કામમાાં  અમારા એકબે સાથી ખ બ ક શળ 
હતા. મન ે તો ક્યાાં જઈએ છીએ એનો ખયાલ નહોતો 
રહ્યો. પણ તેઓ બધ ાં જાણતા હતા. ઓછામાાં ઓછી વીસેક 
વાડો વટાવીન ેઅમે એક જગ્યાએ પહોાંચ્યા. એ જગ્યા મને 
પરીચીત લાગી. અમે પહોાંચ્યા, પણ નવસારીવાળી ટ કડી 
નહોતી આવી. અમે બેત્રણ ભાઈઓન ે તપાસ માટે 
મોકલ્યા. પાછળથી સાં કેતની આપલ ેકરી પત્તો મેળવ્યો. તે 
ટ કડી બરાબર સજ્જ થઈન ેઆવી હતી. કેટલાક તો કાળા 
પોશાકમાાં ચકચકતાાં હથીયાર સાથ ે આવ્યા હતા. જોતાાં  
પરખાય નહીં એવા હતા. કેટલાકે કાનટોપી પહેરી હતી. તે 
બ કાનીની ગરજ સારતી. બોાંબ તેમની પાસે હતા. 
અમારામાાંથી કેટલાકે તેમનો બોજો હળવો કયોપ. અન ે
કાયપક્રમ ગોઠવ્યો. પછી એક ખીણમાાં ઉાંડી નાળમાાં બેસીન ે
બોાંબ સાથ ે જામગીરી જોડી. આ દૃશ્ય એટલ ાં  બધ ાં પ્રરેક 
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લાગત ાં  હત ાં  કે જાણે કોઈ જ દી જ દ નીયામાાં હોઈએ. ગરેીલા 
લડાઈ આવી રીતે જ ચાલતી હશ ેને! પીઠ પાછળ મોટો 
થલેો નાખીન,ે હાથમાાં લાકડી લઈને ટેકરા પર ચઢતા 
ભાઈઓન ે જોઈને મન ે હીમાલય પર ચઢતા સાહસીકોન ાં  
સ્મરણ થય ાં . રાત્ર ે ટે્રનનો અવાજ એટલો બધો ભયાંકર 
લાગતો હતો કે કાચા પોચાના હાાંજા ગગડી જાય. હ  ાં  તો 
દીશાયે ભ લી ગયો હતો. 

તૈયારી થઈ એટલ ે અમે બધા ટ કડીમાાં વહેંચાયા. 
એક ટ કડી પ લના પાયામાાં બોાંબ મ કનાર, બે ટ કડી રલે્વનેી 
બેઉ બાજ  ચોકી કરનાર. હ  ાં  ચોકી કરનાર બીજી ટ કડીમાાં  
હતો. ગાડીના આવવા-જવાના સમયોની અમન ે ખબર 
હતી. ચોકી કરનાર બીજી ટ કડીએ રલેવે પર ‘રોન’ 
લગાવતા બે ચોકીદારોન ેપકડ્યા અન ેતેમન ેબેસાડી દીધા. 
અમારી ટ કડીમાાં  સ્વ. રામભાઈ ઉાંકાભાઈ ટીખળી સ્વભાવના 
હતા. તેમણે ધા (એક જાતન ાં  ધારવાળ ાં  હથીયાર) ઘસવા 
માાંડ્યો એટલ ે તેમાાંના એક જણે તો ગભરાઈન ે ધોતીય ાં  
બગાડ્ય ાં! 

એવામાાં ગાડી વેડછા સ્ટેશન ેઆવી. બોાંબ જોઈએ 
એ રીતે મ કાયા. છતાાં ઢીલ કરવામાાં  જોખમ હત ાં . એટલે 
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જામગીરી ચતેાવવામાાં  આવી. પછી બોાંબ ફ ટ્યા. એ 
અવાજો ભયાંકર હતા. આવો અવાજ જીદાંગીમાાં મેં પહેલો જ 
સાાંભળયો. પાંખીઓ માળામાાં જાગી ગયાાં અન ેઉડવા લાગ્યાાં . 
મન ેમહાભારતમાાં  વણપવેલા ધન ષ્ટ્ય ટાં કારનો ખયાલ આવ્યો. 
જાણે ધરતી ન ેઆભ ધ્ર  જી ગયાાં . પ લ ત ટ્યો નહીં. અમે 
આશા રાખી હતી કે ગાડી બાંધ રહેશ.ે બપોર ેટપાલ આવી 
એટલ ેજાણય ાં  કે ગાડી અટકી નહોતી. 

અમે પાછા ફરતાાં રસ્તો ભ લ્યા. તારા જોઈન ેઅમે 
સીધા પશ્ચીમમાાં ગયા. એમ કરતાાં રસ્તો હાથ લાગ્યો અન ે
આટમાાં આવ્યા ત્યાર ેલોકો જાગી ગયાાં હતાાં અન ેઆાંગણાાં 
વાળતાાં  હતાાં . ખ  બ ઉતાવળથી અમારામાાંથી ઘણાખરા 
જ વારવાળી સીમમાાં પસેી ગયા. તેઓ ઘેર ગયા ત્યાર ે
પનીહારીઓ પાણી લાવતી હતી. હ  ાં  એટલો બધો થાકી 
ગયો હતો કે, રસ્તે એક ઓળખીતાની વાડીમાાં  રોકાઈ 
ગયો. અમે આખી રાતમાાં વીસેક માઈલ ચાલ્યા હતા. 
સવાર ે ભયાંકર અવાજ થયાની વાત સાાંભળી. આ દીવસે 
બી.બી. એન્ડ સી. આઈ. રલેવે પર ઘણી જગ્યાએ બોાંબ 
મ કાયા હતા, પણ ખાસ સફળતા મળી નહીં.  
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સાગરા પ લન ે ઉડાવવાનો અમે બીજી વાર પ્રયત્ન 
કયોપ. આ બખતે નવસારી તરફના ભાઈઓ અન ે અમે 
થોડાક જણ હતા. આ વખતે ડાયનમેાઈટ મ કવાના હતા. 
દીવાલમાાં ડાઈનેમાઈટ મ કવા ડ્રીલ પણ લાવ્યા હતા. નરાજો 
પણ હતી, અન ેતાર કાપવાની કાતરો પણ હતી. ડ્રીલની 
બીજી જગ્યાએ અજમાયશ કરી હતી, છતાાં સફળતા મળી 
નહીં. એટલે નરાજ ેદીવાલમાાં બાકોરાાં  પાડવા લાગ્યા. વીસેક 
મીનીટ થઈ હશ ે ન ેચતેવણી મળી. અમે દ ર ખસી ગયા. 
‘રોન’ લગાવનાર બાંદ કધારી ચાર પોલીસો આવતા હતા. 
તેઓ પ લ પર થઈને પસાર થઈ ગયા. અમારા કાયપક્રમની 
તેમને ખબર પડી ગઈ હોત તો! મહામહેનતે અમે 
ડાઈનમેાઈટ ગોઠવી. ઉપરથી લાકડાના ચોરસા લગાવ્યા. 
પાછળ જામગીરી ચાાંપી. એ દરમ્યાન થોડા તાર પણ 
કાપયા. આ વખતે પણ અવાજો તો ભયાંકર થયા. તેના 
પડઘા પડ્યા. પાછળથી જોય ાં  તો જ્યાાં  જ્યાાં  ડાઈનેમાઈટ મ કી 
હતી ત્યાાં  મોટાાં  ગાબડાાં પડી ગયાાં પણ પાયો પડ્યો નહીં. 
અમે નીરાશ થયા. આ વખતે અમારી ચોકીદાર ટ કડીએ બે 
ચોકીદારને પકડ્યા હતા. તેમને એક વાડામાાં બાાંધ્યા હતા. 
અમારા એક સાથીએ ધડાકા થયા પછી પલેા ચોકીદારને 
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બાાંધલેા બાંધ લવેા જવાનો આગ્રહ કયોપ. મને ગમ્ય ાં  નહીં, 
છતાાં અમે ગયા. બાંધ લાવ્યા. ગાડી અટકી નહીં. જ્યાર ે
જ્યાર ે સ રત જવાન ાં  થાય છે, અન ે સાગરાના પ લ પર 
સાાંધલેાાં  ગાબડાાં જોઉાં છ ાં  ત્યાર ેઆ દીવસ સાાંભરી આવે છે. 
આ કાયપક્રમમાાં અમે દેલવાડાથી આવ્યા હતા. તેમાાં  
દેલવાડાના ય વાનો સામેલ હતા.  

ઓાંજલન ાં  પીઠ ાં  બાળવાન ાં  અમે ગોઠવ્ય ાં . અાંધારુાં થતાાં 
ઓાંજલની સીમમાાં  પહોાંચી ગયા. પછી બીજા સાથીઓ 
આવ્યા. નક્કી કરલેા સમયે અમે તળાવ પર પહોાંચ્યા. ક તરાાં  
ભસ્યાાં . પીઠામાાંથી બેટરી લઈન ે પારસી નીકળયો. તેણે 
અમારા પર બત્તી પાડી. અમે ખ બ નજીક જઈ પહોાંચ્યા 
હતા. અમારામાાંના કેટલાકે ડાઈનમેાઈટના અવાજો કયાપ, 
અન ે વાડ સળગાવી. માલીક બાંદ ક લઈન ે પાછો નીકળયો. 
અમારા પર ગોળી છોડી. અાંધારામાાં બેત્રણ ગોળી સાવ 
અમારી નજીક થઈન ે ગઈ. અમારામાાંથી ત્રણ જણ પાસે 
પીસ્તોલ હતી. તે તાકવામાાં આવી પણ એકે કામ આપય ાં  
નહીં! અમે પીછેહઠ કરી. ગામમાાં બ મ પડી. આખ ાં ગામ 
જાગી ગય ાં . ખજ રાાંના ચોકીદારો ફરી વળયા. ઘેરાઈ જઈશ ાં  કે 
શ ાં  એવ ાં  અમને લાગ્ય ાં . પણ કોઈએ અમારો સામનો કયોપ 
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નહીં. આ કાયપક્રમમાાં આટના સ્વ. મગનભાઈ નાનાભાઈની 
ચાંપલ છ ટી ગઈ હતી. પોલીસે તેનો કબજો લીધો અન ે
જ્યાર ેકોઈ પકડાત ાં  ત્યાર ેતેન ેપહેરાવી જોતા. 

ત્યાર બાદ અમે ધોળે દીવસે પીઠામાાં  જાન લઈ 
જઈન ે પીઠાન ે બાળવાન ાં  વીચાય ાં. આખર ે દારુ પીવાના 
બહાન ે દીવાબત્તીના સમયે જવાન ાં  ગોઠવ્ય ાં . અમે બધા 
સમયસર આવી પહોાંચ્યા હતા. ત્રણેક ટ કડીમાાં વહેંચાયા. બે 
જણા દારુ માટે પ છવા ગયા, પણ દ કાન બાંધ હતી. દારુ 
માગ્યો પણ ન આપયો. બીડી માગી તે પણ ન આપી. 
બારણ ાં  ખ  લ ેતો એમાાં ઘ સી જવાની અમારી યોજના હતી. 
ઘરમાાં  બધાાં જાગતાાં  હતાાં . અમારો કાયપક્રમ રદ થયો. પણ 
કેટલાકે અચાનક અબ્રામાના પીઠે જવાનો કાયપક્રમ ઘડી 
કાઢ્યો. મેં વાાંધો લીધો પણ મારુાં ચાલ્ય ાં  નહીં. આખર ે
અબ્રામા ગયા, જ્યાાં  દારુની દ કાન હતી. દારુ ઢોળી દીધો 
અન ેઅમે આવતા હતા ત્યાર ેએક ચોકીદાર ેહોાંકારો કયોપ. 
અમારા તરફથી પીસ્તોલના બાર સાાંભળીન ે ચમકી ગયો. 
અમે અબ્રામા છોડ્યા પછી પાંદરકે મીનીટ બાદ પોલીસની 
મોટર આવી પહોાં ચી હતી! 
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એક રાત્ર ે અમે સ તા હતા. ક તરાના ભસવાનો 
અવાજ થયો. એટલ ે અમે જાગ્યા. હ  ાં  અન ે રવજીભાઈ 
છીબાભાઈ અમે બે જણા તે રાત્ર ે હતા. અમે ઉઠ્યા. 
રવજીભાઈએ મન ેકહ્ય ાં,  

“તમે અહીં રહો હ  ાં  જોવા જાઉાં”.  
હ  ાં  એકલો પડ્યો. ઠાંડી રાત હતી. રવજીભાઈ 

થોડીવાર ેઆવ્યા અન ેકહ્ય ાં,  
“પોલીસો હતા. હ  ાં  તેની પાછળ પાછળ ગયો, અને 

શ ાં  કર ેછે તે જોતો હતો. રામજીભાઈ ફકીરભાઈ ઘર ેજ સ તા 
હતા. તેમન ે ત્યાાં તપાસ કરી. રામજીભાઈ એક ઘરમાાંથી 
બીજા ઘરમાાં અન ે ત્યાાંથી ત્રીજા ઘરમાાં ઢોરની ગમાણમાાં 
જઈન ે સાંતાઈ ગયા. આ વખતે હ  ાં  મારાાં  પત્ની અન ે પ ત્ર 
સાથ ેકરાડી પટેલ ફળીયામાાં રહેતો હતો. પોલીસે માર ેત્યાાં  
તેમ જ રણછોડભાઈ રવજીભાઈન ે ત્યાાં તપાસ કરી. કોઈ 
મળય ાં  નહીં અને ખાલી હાથ ેપાછા ફયાપ.”  

રવજીભાઈ ખ બ સાહસીક – અમારા કાયપક્રમમાાં 
તેઓ હાંમેશા આગળ રહેતા. 

ભારત વીદ્યાલયના આચાયપ મણણભાઈ અમારા 
સાંપકપમાાં  રહેતા. તેઓ આવવાના હતા. અને તેમને તવડીથી 
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બોદાલીવાળા ઓવારા આગળ થઈન ે ઉતારી લાવ્યા. 
મધરાત થઈ ગઈ હતી. અમે કરાડી જવાને બદલે તે રાત્ર ે
મછાડના તાડફળીયે શ્રી ગોપાળભાઈ ભ લાભાઈન ે ત્યાાં 
રોકાયા. રસ્તાની બાજ માાં  જ આ ઘર આવેલ ાં . અન ે હજી 
જાગતા જ હતા. તેવામાાં અવાજો સાંભળાવા લાગ્યા. 
થોડીવારમાાં  તો પોલીસ પલટનને અમે આવતી જોઈ. 
પચાસેક પોલીસો હશ.ે અમે તેમને જોઈ શકતા હતા. અમન ે
કોઈએ જોયા હોત તો અમે ખરખેર મ શ્કેલીમાાં  મ કાયા 
હોત. જો કે અમે ભાગવાની તૈયારી રાખી હતી. કરાડીની જ ે
સીમમાાં અમે સ તા હતા તે બધા વીસ્તારમાાં  આ પોલીસો 
ફરી વળયા. ઝાડો ઉપર પણ જોઈ વળયા. સીમમાાં  આવેલ 
ઝ ાંપડાાં  પણ જોઈ વળયા. છેવટે કોઈ મળય ાં  નહીં એટલ ે
કરાડી જકેન ે ત્યાાં  ગયા. ત્યાાં જકે તો મળયા નહીં એટલે 
જકેના બાપ જી ફકીરકાકાન ે પકડીન ે લઈ ગયા અન ે મ . 
પી.સી.ને બદલ ેતેમના મામાને પકડીન ેલઈ ગયા.  
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પ્રકરણ  ૭ : સોડીયાવડનો પ્રસાંગ 

અમારામાાંથી કેટલાક કરાડી ધલ્લફેળીયે રહેતા. 
તેઓ એક ઘરમાાં સ તા હતા ત્યાર ેતેમની ધરપકડ કરવામાાં 
આવી. શ્રી દયાળભાઈ કેસરી, શ્રી જરેામભાઈ સ ખાભાઈ, 
સ્વ. રામભાઈ ઉાંકાભાઈ અન ે શ્રી નારણભાઈ ઉાંકાભાઈ 
ઉાંઘતા ઝડપાઈ ગયાના સમાચાર અમે સ તા હતા ત્યાાં જ 
અમન ેમળયા. ભાઈશ્રી રવજીભાઈ અને રણછોડભાઈ એની 
ખાતરી કરી આવ્યા. તેમણે જણાવ્ય ાં  કે કોઈએ આપલેી 
બાતમીન ે આધાર ે વેઠીયાઓની મદદથી દરોડો પાડવામાાં 
આવ્યો હતો. તેઓને પકડીન ેમટવાડ લઈ જવામાાં આવ્યા. 
આ ભાઈઓન ે જ્યાર ે જલાલપોર પોલીસથાણે લઈ જાય 
ત્યાર ે હ  મલો કરી તેમને છોડાવવા એવો વીચાર અમન ે
સ ઝ્યો. ત રત જ સાં દેશવાહકો મોકલવામાાં  આવ્યા. અમે 
કરાડીની સીમમાાં  રવજીભાઈના ખતેર ે મળયા. કોઈ પણ 
ભોગ ે કેદીઓને છોડાવવા એવો અમે નીરધાર કયોપ. 
કેદીઓને કયે રસ્તે લઈ જવાના છે તેની તપાસ માટે અમે 
બે ભાઈઓન ે મોકલ્યા. તેમના તરફથી સાં દેશો આવ્યો કે 
મોટી સડક પર થઈન ેગાલ્લામાાં બેસાડીન ેલઈ જવાના છે. 
સોડીયાવડ આગળ હ  મલો કરવો એવ ાં  અમે વીચાય ાં. 
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પોલીસોન ેબાાંધી દેવા અન ે કેદીઓન ેછોડાવવા એવ ાં  અમે 
ગોઠવ્ય ાં . તે વખતે જ વારની કાપણી ચાલતી હતી. ધોળે 
દીવસે આ સાહસ કરવાન ાં  હત ાં . અમે જ દી જ દી ટોળીમાાં  
વહેંચાઈ ગયા. રસ્તામાાં  મારુાં ખતેર પણ આવત ાં  હત ાં . ત્યાાં 
થઈન ે નીકળયો. મારાાં  પત્ની વગરે ે હતાાં . તેમને અમારા 
કાયપક્રમનો અણસારો આવવા દીધો નહીં. અમે સોડીયાવડ 
આગળ પહોાંચ્યા. અમે થોડા જ હતા. કેટલાક મીત્રો 
સમયસર આવ્યા નહીં. અમે સોડીયાવડની દીવાલ ેલપાયા. 
કેદીવાળ ાં  ગાડ ાં ત્યાાં  આવે ત્યાર ેહ  મલો કરવાનો હતો. સૌથી 
આગળ શ્રી રવજીભાઈ છીબાભાઈ હતા. પછી સ્વ. 
રણછોડભાઈ રવજીભાઈ હતા. પછી શ્રી નરચસાંહભાઈ 
માંગાભાઈ હતા. પછી અમે હતા. કેટલાકે ઓળખાય નહીં તે 
માટે બ કાની બાાંધી હતી. એવામાાં  કેદીન ે લઈન ે બે 
બાળદગાડી આવી. એકમાાં કેદીઓ અન ે પોલીસો હતા, 
અન ેબીજામાાં કેદીનાાં  ક ટ ાં બીજનો અન ે બે નામીચા વેઠીયા 
વગરે ેહતા. કોથમડીનો એક મ સ્લીમ ત્યાાં  હતો. તેન ેઅમે 
પરબમાાં બેસાડી દીધો હતો. પાણી પીવા માટે કાફલો 
અટક્યો એટલે અમે ત રત જ હ  મલો કયોપ. પણ 
અમારામાાંથી નરચસાંહભાઈ માંગાભાઈએ હવામાાં  પીસ્તોલ 
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ફોડી એટલ ે અમારી પાછળના ભાઈઓને એમ થય ાં  કે 
પોલીસે ગોળીબાર કયોપ. એટલ ેતેઓ પાછા હટ્યા. બાકીના 
ચારપાાંચ જણ આગળ વધ્યા. તેઓએ કેદીવાળા ગાલ્લા પર 
હલ્લો કયોપ અન ે કેદીઓન ેછોડાવવા પ્રયત્ન કયોપ. એટલ ે
પોલીસ ક દી પડ્યા અને ઝપાઝપી થઈ. એમાાં  મ ખયત્વે 
રવજીભાઈ, રણછોડભાઈ રવજીભાઈ અન ેમોખલવેાળા સ્વ. 
છગનભાઈ રણછોડભાઈ હતા. આ ઝપાઝપી દરમ્યાન મેં 
જોય ાં  કે એક બાંદ કવાળો પોલીસ છટકીન ે દ ર ગયો. મન ે
લાગ્ય ાં  કે હવે મટવાડન ાં  પ નરાવતપન થશ.ે એને જો નહીં 
અટકાવવામાાં આવે તો નક્કી ગોળીબાર કરશ ેઅને અમારા 
પર ગોળી છોડશ.ે ક્ષણવારમાાં મેં વીચાર કરી લીધો અને 
દોડીને પોલીસની બાંદ કને વળગી પડ્યો. પોલીસ મારાથી 
ઉાંચો અને બળવાન હતો. તેણે બહ   પ્રયાસો કયાપ, પણ મેં 
બાંદ ક છોડી નહીં. એટલ ેતેણે મેં પકડી રાખલેી બાં દ ક મારા 
માથા પર ઝીંકવા માાંડી. માથામાાંથી લોહી નીકળય ાં . અમારુાં 
આ દ્વાંદ્વય દ્ધ ચાલત ાં  હત ાં  તેવામાાં મારા સાથીઓન ાં  ધ્યાન ગય ાં  
અન ે તેમાાંથી સ્વ. ઉાંકાભાઈ ભીખાભાઈએ અન ે શ્રી 
નરચસાંહભાઈ માંગાભાઈ વગરેએે પોલીસ પર હ  મલો કયોપ. 
એટલ ેમેં પોલીસ પાસેથી બાંદ ક ખ ાંચવી લીધી. પછી અમે 
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ભાગ્યા. આ હ  મલામાાં ભાઈશ્રી નરચસાંહભાઈન ેહાથમાાં કાાંટો 
વાગ્યો અન ેહાથમાાંની પીસ્તોલ ત્યાાં પડી ગઈ હતી. મારા 
હાથમાાં બાંદ ક હતી. પોલીસ શ ન્યમનસ્ક બની જોયા કરતા 
હતા. બાંદ ક નવી જ હતી. અમે તે એક ખતેરમાાં દાટી દીધી. 
દ ર સ ધી અમે ભાગ્યા, પછી વીસામો કયોપ. રાત્ર ેઅમે છ ટા 
પડ્યા. મને માથામાાં  ઘા પડ્યો હતો. તેમાાં  એક ઝાડનો પાલો 
વાટીન ે ભયોપ. મન ે સ્વ. મગનભાઈ કેશવભાઈના ખતેરમાાં  
રાખવામાાં આવ્યો. આ ખતેરમાાં હ  ાં  ત્રણેક દીવસ પડી રહ્યો. 
બહ   થોડા લોકો આ જાણતા હતા.  મગનભાઈના ઘરથી 
ખાવાન ાં  આવત ાં  હત ાં .  

કેદીઓમાાંથી ફક્ત દયાળભાઈ કેસરી ભાગી છ ટ્યા 
હતા. બીજા ભાઈઓએ ભાગવાન ાં  સાહસ ન કય ાં. તેમન ે
પોલીસથાણે લઈ જઈને બાતમી માટે ખ બ માર માયોપ. પણ 
તેઓએ અમારામાાંથી કેટલાકને ઓળખયા હોવા છતાાં જરા 
પણ માહીતી ન આપી, અન ે ખ બ સહન કરવ ાં  પડ્ય ાં. 
અમારા ગામના સ્વ. ગાાંડાભાઈ છીબાભાઈ પોલીસોન ેરસ્તે 
મળયા હતા, એટલ ેપોલીસે તેમન ેશક પરથી પકડ્યા અન ે
તેમન ે એટલો બધો મ ઢ માર માયોપ કે વાદળ થાય ત્યાર ે
’૪૨ન ેયાદ કરતા. તેમણે પણ કશી માહીતી આપી નહીં. 
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સરકાર ેઆ બનાવન ેખ બ ગાંભીર ગણયો. સરકાર ેપાછળથી 
પકડાયેલા ભાઈઓ પર આ કેસ દાખલ કયોપ, અન ે તે 
દીવસોમાાં આ કેસ ‘સોડીયાવડ કેસ’ તરીકે પ્રખયાત થયો. 
એમાાં અમારા બચાવપક્ષે ભરુચના રાષ્ટ્ટ્રવાદી વકીલ સ્વ. 
મોતીભાઈ વીણે બચાવ કયોપ હતો
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પ્રકરણ  ૮ : પોલીસોના હાથમાાંથી છટક્યા 

થોડા દીવસો બાદ હ  ાં  કરાડી પાછો ફયોપ ત્યાર ેમન ે
ફોઈએ કહ્ય , ‘દીકરા આવ્યો!’ મારી મમાઈ એક ઝ ાંપડામાાં 
રહેતી. મારી મમાઈ મને મારી સ ખલીનો ગોસાાંઈ કહેતી. 
તેન ેમળ ાં  ત્યાર ેતે મારા માથે હાથ ફેરવતી અન ેઆશીવાપદ 
આપતી. તેની ફાટીત ટી ઝ ાંપડીમાાં હ  ાં  કેટલીક વાર અમારી 
ટ કડીની એક રીવોલ્વર મ કી જતો. કેટલીક વાર ત્યાાં 
બેસીન ે પત્રીકા પણ કાઢતો. ફળીયાના લોકો અમે 
વૉરાંટવાળા છીએ અન ેપોલીસો અમન ેશોધ ેછે તે જાણતા 
હતા. અમારાાં  પરાક્રમો પણ જાણતા હતા, છતાાં  તેઓએ 
અમન ેઆશરો આપયો અન ે સાથ આપયો. આ લોકોનો 
ઉપકાર શી રીતે ભ લી શકાય?  

મારુાં મોસાળ અહીં જ હત ાં . બીજા મામાઓનાાં ઘર 
પણ આજ બાજ માાં  જ હતાાં . આ દીવસોમાાં  અમારા 
વીભાગમાાં અન્નસાંકટ પણ ઘેરુાં બન્ય ાં . આ વીભાગમાાં 
વસ્તીના પ્રમાણમાાં જમીન ઓછી હતી.  અનાજ ઓછ ાં  
પાક્ય ાં હત ાં . વળી સરકારની પણ કીન્નાખોરી હતી. અમે 
મળીન ે ‘કાાંઠાવીભાગ રાહત સમીતી’ ની સ્થાપના કરી. 
લોકો પાસે રુપીયા ૭૫,૦૦૦ ની લોન મેળવી. મટવાડ, 



44 
 

આટ અને બોરીફળીયામાાં દ કાનો કરી. અમે ગાયકવાડી 
પ્રદેશમાાંથી પણ અનાજ લાવતા અન ે કેટલીક વાર અમે 
હોડીમાાંથી તે ઉતારતા. અમારા સ્વ. રણછોડભાઈ અન ે
રવજીભાઈ માટે તો ગ ણ ઉાંચકવી સહેલ ાં  હત ાં . વારાંવાર 
મળતી અમારી રાહત સમીતીના ઠરાવો મોટેભાગ ે હ  ાં  
ઘડતો. સરકારન ેઆ ઠરાવો કોાંગ્રેસની કારોબારીના ઠરાવો 
જવેા લાગતા.   

એક વાર ખાદીકાયાપલયથી થોડા અાંતર ે પ વપમાાં  
આવેલ રણછોડ ભ વનમાાં રાહત સમીતીના કાયપકરો અન ે
પ રવઠા અધીકારીની સભા રાખવામાાં આવી હતી. આ 
સભામાાં  કરાડીથી અમે પણ ગયા હતા. સભા ચાલતી હતી. 
અમે હવે નીકળવાની તૈયારી કરતા હતા. હ  ાં  બહાર આવ્યો. 
સાદા પોશાકમાાં  એક ભાઈ આવ્યા. મને પ છ્ ાં, ‘તમારુાં 
નામ ગોસાાંઈભાઈ?’ 

હ  ાં  સમજી ગયો કે, આ પોલીસ હોવો જોઈએ. મેં હા 
કહી અન ે ‘શ ાં  કામ છે?’ એવ ાં  પ છ્ ાં એટલ ે તેણે મારુાં 
ખમીશ ગળામાાંથી પકડ્ય ાં. મેં જોરથી ક દકો માયોપ, પણ પલેા 
ભાઈએ છોડ્યો નહીં. આ વખતે રવજીભાઈ વહાર ે ધાયા. 
તેમણે પલેાને એક તમાચો ચોડી દીધો. મેં પણ જોર કય ાં. 
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ખમીશ ફાટી ગય ાં .  નીચે પહેરલે ાં  પહેરણ પણ ચીરચેીરા થઈ 
ગય ાં . હ  ાં  છટક્યો. સામે જ ચાર પોલીસો મળયા. તેઓ થોડ ે
સ ધી મારા પર દોડ્યા. પણ હ  ાં  હાથમાાં આવ્યો નહીં. મારી 
ચાંપલ અન ે ઈન્ડીપને, કાગળો વગરે ે ત્યાાં રહી ગય ાં . મારા 
શરીર પર ફક્ત અડધી પાટલ ન હતી. આ રીતે ગામમાાં 
પ્રવેશવાન  મારા માટે મ શ્કેલ હત ાં , છતાાં બીજો કોઈ ઈલાજ 
પણ નહોતો. હ  ાં  ફોઈના ઘર ેઆવ્યો ત્યાર ે તેણે પ છ્ ાં, 
‘દીકરા, આ શ ાં?’ હ  ાં  હસ્યો અન ેપછી બધી વાતો કરી. 

હ  ાં  છટક્યો એટલ ેપોલીસો રણછોડ ભ વન પહોાંચી 
ગયા. ત્યાાં રવજીભાઈ અને રામજીભાઈ ફકીરભાઈ પાછળના 
વાડામાાંથી છટક્યા. પોલીસો અને પ રવઠા અધીકારી વચ્ચ ે
શબ્દય દ્ધ થય ાં .  

પોલીસો કહે: ‘વૉરન્ટવાળા અહીં હતા તો ખબર 
આપી કેમ નહીં?’  

પ રવઠા અધીકારી: ‘મારી રજા વીના મારી સભામાાં 
દખલ કેમ કરી?’ 

થોડીવારમાાં  અમે બધા ભેગા થયા. અમારી 
સભામાાંથી એક તલાટીને માહીતી માટે ગામમાાં મોકલલેો. 
તેણે પોલીસોન ેખબર આપી હોવી જોઈએ. તે દીવસોમાાં 
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હ  ાં  સેવાદળનો પોશાક પહેરતો હતો. એટલ ેનીશાની પરથી 
મન ેઓળખયો હોવો જોઈએ. પોલીસોને લાગ્ય ાં  કે શીકારો 
છટકી ગયા.  
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પ્રકરણ  ૯ : દેલવાડામાાંથી ધરપકડ અન ેઅમારી નાસભાગ 

અમારી પ્રવતૃ્તી ચાલ  જ રહેતી. પત્રીકા લવેા માટે હ  ાં  
નવસારી પણ જતો. અમે કરાડીથી ઉત્તરના રસ્તે ખાંડારક 
જતા અન ેત્યાાંથી બોદાલી અન ેબારોબાર જલાલપોર થઈ 
નવસારી પહોાંચતા. ધરમદાસ મેડીકલ સ્ટોસપની સામેના 
મકાનમાાં અમે જતા. તે સીવાય બાજ ના મહોલ્લામાાં શ્રી 
રઘ નાથજી નાયક રહેતા હતા. ત્યાાં  જતા. પત્રીકા વગરે ે
લાવતા. લડત અાંગ ેચચાપવીચારણા પણ કરતા.  

અનાજના પ્રશ્નની વીચારણા અાંગ ેએક સાંમેલન શ્રી 
મીન  મસાણીના પ્રમ ખપદે મ ાંબઈમાાં કોપોપરશેનના 
સભાખાંડમાાં  મળય ાં . તે સાં મેલનમાાં  ભાગ લેવા મને 
મોકલવામાાં આવ્યો. પ . દદવાનજીભાઈએ સ્વ. વૈક ાં ઠભાઈ 
મહેતા પર ચીઠ્ઠી લખી આપી હતી. હ  ાં  તેઓશ્રીન ેમળયો, 
અન ેકાાંઠા વીભાગની મ શ્કેલી દશાપવી. સભાખાંડમાાં  પોલીસો 
પણ હતી. અમારા જવેા વૉરાંટવાળા પણ સભામાાં  હશ ેતેનો 
ખયાલ તેમન ે ક્યાાંથી હોય! છતાાં  મારા મનમાાં ભડક તો 
રહેતી જ. 

બેત્રણ વાર રાત્ર ે હ  ાં  મારા ઘર ે પણ જઈ આવ્યો. 
ત્યાાં રહેવાની ઈચ્છા થાય, બા-બાપ જી રહેવા ન દે. તેમને 
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પકડાઈ જવાની બીક રહેતી. તેમન ેએમ કે પકડાશે તો ખ બ 
મારશ.ે પરાંત  હેમખમે મળીન ે પાછો જતો એટલે તેમન ે
સાંતોર્ થતો.  

અમન ેઅમારા જલેમાાં ગયેલા ભાઈઓન ેમળવાની 
ઈચ્છા થતી. મટવાડના બનાવ અાંગનેો કેસ સ રતમાાં  સેશન્સ 
કોટપમાાં  ચાલતો હતો. અમારામાાંથી કેટલાક વૉરાંટવાળા ત્યાાં 
જઈ પણ આવ્યા. મન ે પણ સાહસ કરવાની ઈચ્છા થઈ. 
એક દીવસે કેસ ચાલતો હતો ત્યાર ે હ  ાં  પણ ત્યાાં જઈ 
આવ્યો, અન ે અનકે સાથીઓન ે જોઈ આવ્યો. થોડાન ે
મળયો પણ ખરો. પોલીસો અમન ે શોધતા હતા. પણ 
અમારા વીર્ ે તેમનો ખયાલ એવો હતો કે અમે ઉાંચા અન ે
તગડા હોઈશ ાં . આ તેમનો ખોટો ખયાલ અમારા લાભમાાં  
હતો. તેથી અમે તેમની ઝપટમાાં આવ્યા નહીં. 

દેલવાડામાાં એક ખતેરમાાંથી અમારામાાંથી આચાયપ 
મણણભાઈ, પી.સી. પટેલ, શ્રી દયાળભાઈ કેસરી તેમ જ 
દેલવાડાના શ્રી ડાહ્યાભાઈ બ ધીભાઈ, સોલાં કી, ગોતવાંદભાઈ 
વગરે ે પકડાયા. તેઓ વાતો કરીન ે મોડા સ તા હતા. 
પોલીસોન ે મળેલી બાતમીના આધાર ે પોલીસોએ ખતેરને 
ઘેરો ઘાલ્યો અન ેસૌ ઉાંઘતા હતા તે દશામાાં  જ ઝડપી લીધા. 
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કેટલાકન ે તો જગાડવા પડ્યા. આ ભાઈઓન ે નવસારીની 
જલેમાાં રાખવામાાં આવ્યા હતા. તેમનામાાંથી કેટલાકન ે
મટવાડવાળા કેસમાાં અને કેટલાકન ેસોડીયાવડવાળા કેસમાાં  
સાંડોવવામાાં  આવ્યા. સાબ માાં ગાબડી પાડી તેમાાં અમે સાં દેશો 
મોકલતા. તેમના તરફથી પણ સાં દેશા અમન ેમળતા. અમે 
તેમન ેજલેમાાંથી છોડાવવાની યોજના વીચારતા હતા. એક 
દીવસે પટેલફળીયામાાં અમે આ યોજના અાંગ ેરવજીભાઈના 
ઘર ે વીચારતા હતા, તેવામાાં શ્રી કેશવભાઈ બ ધીભાઈ 
દોડતા આવ્યા અને ‘પોલીસ’ એટલ ાં  કહ્ય ાં એટલ ે અમે 
ભાગ્યા. પોલીસોએ ત્રીપાાંખીયો ધસારો કરી ફળીયાન ે
ઘેરવા ધાય ાં હત ાં . મારી અન ે પોલીસની વચ્ચ ે માાંડ થોડા 
ફ ટન ાં  અાંતર હત ાં . વાડો ક દી હ  ાં  મછાડ તરફ ભાગ્યો. 
 નીશાળફળીયાની ખાડી સ ધી એક પોલીસ મારી પાછળ 
પડ્યો. પછી આગળ આવવાની હીંમત તેણે કરી નહીં. 
બીજા જઓે ઉત્તર ે સ્મશાન તરફ ભાગ્યા હતા, તેમનો 
પોલીસોએ પીછો પકડ્યો. એક માઈલ દ ર પ ણાપ નદી સ ધી 
તેઓ પાછળ પડ્યા. પરાંત  અમારા સાથીઓ પ ણાપ તરીન ે
સામે કાાંઠ ે પહોાંચી ગયા. અન ે હાથ હલાવી પોલીસોન ે
આહ્વાન કય ાં. પણ પોલીસોએ પ ણાપમાાં  પડવાની હીંમત 
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કરી નહીં. અન ે ખાલી હાથ ે પાછા ફયાપ. અમારામાાંથી 
કેટલાકના પગ ે ધ ળથી દાઝવાથી ફોલ્લા પણ પડ્યા હતા. 
પોલીસોએ અમારા માટે એવો અભીપ્રાય બાાંધ્યો કે આ 
બધાન ેદોડવામાાં અન ેતરવામાાં કોઈ પહોાંચી શકે નહીં. એ 
વાત થોડી સાચી પણ હતી.  

આ ગાળામાાં મારા મામાન ાં  અવસાન થય ાં . 
પોલીસોન ેએની ખબર પડી. પોલીસોન ેએમ કે સ્મશાનમાાં  
અમે બધા હાજર રહીશ ાં . પોલીસોની ધારણા ખોટી નહોતી. 
અમે સ્મશાન ે ગયા હતા. અમે પોલીસોન ેઆવતા જોયા 
એટલ ે વીખરેાયા. પોલીસ કેટલકે સ ધી અમારી પાછળ 
પડીયે પણ પછી તેઓ હીંમત કરી શક્યા નહીં. ખાસ 
શીકાર તો હાથમાાં આવ્યો નહીં એટલે સ્મશાનમાાંથી મારા 
પીતાજી વગરેને ે પકડ્યા. જો કે પાછળથી તેમન ે છોડી 
દેવામાાં  આવ્યા હતા.  

કેદીઓને જલેમાાંથી છોડાવવાની અમારી યોજના 
અમે સાંપ ણપ  ઘડી કાઢી હતી. એક ભાડ તી ટેક્સી જલેના 
દરવાજ ેલઈ જવી, પછી અમે મ લાકાતે જઈએ ત્યાાં થોડા 
પોલીસન ે પકડ ે પછી કેદીઓન ે છોડાવી ટેક્સી ડ્રાઈવરન ે
બાજ એ મ કી અમારામાાંથી એક જણે ટેક્સી હાંકારી જવી. 



51 
 

આ ટેક્સી અમ ક જગ્યાએ છોડી દેવી અન ે અમાર ે પછી 
યોજના મ જબ ભાગી છ ટવ ાં . આ યોજના અમે જલેમાાં  
મોકલી. યોજના પાર પાડવા વીર્ ે અમન ે શાંકા નહોતી, 
પણ જઓે જલેમાાં હતા તેઓમાાંથી બધાએ તૈયારી બતાવી 
નહીં. એટલે આ યોજના અમલમાાં મ કવાન ાં  સાહસ અમે 
કરી શક્યા નહીં. પાછળથી ખબર પડી કે જલેમાાંથી કોઈ 
કેદી ભાગી ગયા પછી જલે સત્તાવાળા ચતેી ગયા હતા.  

દેલવાડામાાં  શરુઆતના દીવસોમાાં મોટી સાંખયામાાં  
લોકો રહ્યા. બલ ચી પોલીસોન ેબોલાવી લીધા પછી જ લમ 
કાં ઈક ઓછો થયો એટલે મોટા ભાગના લોકો પાછા ફયાપ. 
છેવટે અમે લડતમાાં સક્રીય ભાગ લેનારા બાકી રહ્યા. તેમાાંયે 
કરાડીના ભાઈઓ કરાડી પાછા ફયાપ. અમારુાં ઘર પોલીસ 
ગટેથી બહ   દ ર નહીં એટલ ે ઘર ે જવાન ાં  અમારા માટે તો 
શક્ય જ ન હત ાં . અમારામાાંથી સ્વ. પ રુર્ોત્તમ હીરાભાઈ 
એમના સાસરથેી પકડાયા. ભાઈશ્રી દયાળભાઈ મકનજી 
એમની કાકીન ે ત્યાાં કરાડી રહ્યા. એમના ભાઈ હીરાભાઈ 
બોરીફળીએ એમના મીત્રન ેત્યાાં રહ્યા. છેવટે હ  ાં  પણ મારી 
ફોઈન ે ત્યાાં કરાડી રહેવા ગયો. આમ અમે વૉરાંટવાળઓ 
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કરાડીમાાં આવીન ેરહ્યા. ત્યાાં  રહીને પણ અમારી પ્રવતૃ્તી તો 
ચાલતી જ.  
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પ્રકરણ  ૧૦ : પત્રીકા અન ેપીસ્તોલ 

મેં કાાંઠાવીભાગ પત્રીકા શરુ કરી હતી. અમારી પાસે 
એક સાઈક્લોસ્ટાઈલ મશીન હત ાં . સીમમાાં એક ખતેર હત ાં . 
ત્યાાં એક ઉકરડો હતો. આ ઉકરડામાાં બખોલ કરીને આ 
મશીન અમે રાખતા. પત્રીકા કાઢવા માટે એક છાપરીમાાં 
બેસતા, અને કામ પ રુાં થયે પાછ ાં  સાંતાડી દેતા. આ પત્રીકાના 
કામમાાં સ્વ. જરેામભાઈ છીબાભાઈના નાના ભાઈ 
લલ્લ ભાઈ મન ે ખ બ મદદ કરતા. આ પત્રીકા 
કાાંઠાવીભાગમાાં   નીયમીત રુપ ેપહોાંચતી. જાહેરની જગ્યાએ 
ચોાંટાડવામાાં આવતી. આ પત્રીકા ક્યાાંથી પ્રગટ થાય છે 
અન ેકોણ પ્રગટ કર ે છે તે શોધવા પોલીસે ઘણી મહેનત 
કરી, પણ છેવટ સ ધી તેઓ કાંઈ કરી શક્યા નહીં.  

અમે રાત્ર ેસ વા માટે ઘરબહાર નીકળી જતા. સાથ ે
ઓઢવા – પાથરવા લઈ લેતા. મોટે ભાગ ેસીમમાાં  જતા. થોડ ે
થોડ ે દીવસે જગ્યા બદલતા રહેતા. જ્યાાં  રહેતા ત્યાાં 
ખબરદારી રાખતા. અમે કરાડીથી મછાડની સીમમાાં પણ 
સ વા જતા. અમે કરાડીના સ્મશાન પર પણ સ વા જતા. 
અમે ખારપાટની ખ લ્લી જગ્યામાાં પણ સ ઈ રહેતા. જ વાર 
કપાઈ ગયા પછી કડબના પ ળાની ગાંજી કરી હોય તેમાાં 
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વચ્ચ ે થોડ ાં  પોલાણ કરી સ ઈ રહેતા અને બહારથી પ ળા 
મ કી બાંધ કરી દેતા. અમારામાાં  રવજીભાઈ અન ે
રણછોડભાઈને બીડી પીવાની ટેવ. તેમન ે ગોદડામાાં  
ભરાઈને બીડી પીવાન ાં  કહેતા. રણછોડભાઈને ઘોરવાની 
આદત. રાત્ર ેબધ ાં સ મસામ હોય ત્યાર ે દ ર સ ધી સાંભળાય. 
એટલ ે હ  ાં  તેમની પડખ ે જ સ તો અને ઘોરવા માાંડ ેએટલે 
પડખ ાં ફેરવી દેતો. કેટલીક વાર રાત્ર ે બેત્રણ વાગ્યા સ ધી 
વારાફરતી ચોકી પણ કરતા. આ બધ ાં છતાાં લોકોનો 
સહકાર ન હોય તો થોડા દીવસો પણ કાઢી શકાયા ન હોત. 
પોલીસોની હીલચાલની ખબર પડતી ત્યાર ેકોઈ કોઈ વાર 
સીમમાાં એકલા પણ સ વ ાં  પડત ાં . અમન ે માહીતી મળયા 
કરતી. વળી પોલીસોન ેપણ અમારો ડર રહેતો હતો.  

સાાંજનો સમય હતો. આટથી શ્રી મગનભાઈ 
નાનાભાઈ આવ્યા હતા. અવારનવાર અમે મળતા તો ખરા 
જ. તેઓ ઘેર જવા તૈયાર થયા. તેમન ે પત્રીકા આપવામાાં 
આવી. તેમન ે વળાવવા અમે રવજીભાઈ સાથે ગયા. 
ધલ્લાની ખાડી આગળનો પ લ વટાવ્યો એટલ ે સામે એક 
પોલીસ મળયો. તેના હાથમાાં ધા હતો.  

તેણે અટકાવીન ેપ છ્ ાં,  
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‘થલેીમાાં શ ાં  છે?’  
સાંતોર્કારક જવાબ મળયો નહીં, એટલ ે તેણે થલેી 

તપાસી. થેલીમાાં પત્રીકા જોઈ એટલ ેકહે,  
‘ચાલો પોલીસગટે પર.’  
આગળ મગનભાઈ અને રવજીભાઈ. પાછળ ધા 

સાથ ેપોલીસ. રવજીભાઈ પાસે પીસ્તોલ હતી. મગનભાઈએ 
ઈશારાથી તે ની માગણી કરી. રવજીભાઈએ વીચાય ાં કે કાાંઈ 
કરીશ ાં  નહીં તો પકડાઈ જઈશ ાં . ગામમાાં ગયા પછી 
પીસ્તોલનો ઉપયોગ કરવો પણ મ શ્કેલ. એટલે એણે 
 નીણપય કયોપ કે, જ ે કાાંઈ કરવ ાં  હોય તે અહીં જ કરવ ાં  
જોઈએ. એટલ ેએઓ છલાાંગ મારી બાજ એ ખસ્યા, અન ે
હવામાાં  પીસ્તોલ ફોડી. પોલીસ તો આભો જ થઈ ગયો. 
‘યે ભી રખતા હે?’ જવાબની રાહ જોયા વીના પછી તે 
ભાગ્યો. મછાડ ગયો. ત્યાાંથી બે વેઠીયા લીધા પછી બીજા 
રસ્તે મટવાડ ગયો.  
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પ્રકરણ  ૧૧ : પાણીમાાં મારી કસોટી 

અમે અવારનવાર દેલવાડા જતા આવતા. એક વાર 
હ  ાં  દેલવાડા ગયો હતો. વચમાાં પ ણાપ નદી આવતી હતી. 
મોટેભાગ ેભરતી આવતાાં  પહેલાાં નદી ઓળાંગી જતા. કોઈ 
વાર મછવાનો ઉપયોગ કરતા. દેલવાડાથી કરાડી આવવા 
 નીકળયો. જરા મોડ ાં થઈ ગય ાં , એટલ ે નદીમાાં ભરતીનાાં 
પાણી આવી ગયાાં . મછવા જતા હતા. હાથ કયોપ, બ મ 
પાડી, પણ કોઈ મછવાએ લીધો નહીં. એટલે હ  ાં  ગોાંગદા 
ખાડી તરીન ેઆગળ ગયો. ત્યાાંથી મછવાવાળાન ેબ મ પાડી, 
પણ કોઈ સાાંભળે નહીં. એમ કરતાાં સાાંજ થઈ. પાણી ખ બ 
વધ્ય ાં . એટલા બધા પાણીમાાં  લાાંબ ાં  અાંતર તરવાની મારી 
શક્તી નહોતી. આખર ે અાંધારુાં થય ાં . મેઘલી રાત હતી. 
વીજળી ચમકતી હતી. શીયાળવાાં  ભ ાંકતાાં હતાાં . હ  ાં  માઈલો 
સ ધી વીસ્તરલે ભરતીના પાણીની વચ્ચે થોડી કાદવવાળી 
જગ્યામાાં બેસી રહ્યો. કાદવમાાં જ એકલો સ તો. સવાર ે
પાણી ઓસયાાં ત્યાર ે તરીન ે સામે કાાંઠ ે ગયો. સીમમાાં તો 
ઘણી વાર એકલા સ વાન ાં  થત ાં  પણ તે બધી જગ્યાઓ છેક 
અપરીચીત નહોતી. વળી મોટેભાગ ે અમે પાથરવાન ાં–
ઓઢવાન ાં  રાખતા. પણ અહીં તો ઉપર આભ,  નીચે 
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કાદવવાળી ધરતી અન ે ફરતે દરીયાન ાં  પાણી. ઈશ્વર પર 
શ્રદ્ધા રાખી રાત વીતાવી. તે દીવસોમાાં આવી મ શ્કેલીઓ 
સહન કરવાન ાં  સહજ બની ગય ાં  હત ાં . જ્યાાં જાનની પરવા ન 
હોય ત્યાાં  બીજી કઈ મ શ્કેલી લાગવાની હતી? 

દેશના બનાવોના સાંપકપમાાં  અમે હતા. સ્વ.  છોટ ભાઈ 
પ રાણી અન ેસ્વ. ચાંરશાંકર ભટ્ટની ટ કડીના કાયપ વીર્ ેઅમે 
જાણતા હતા. તેમના એક કાયપક્રમમાાં અમારા બે સાથીઓએ 
ભાગ પણ લીધો હતો. અમારામાાંથી શ્રી નાન ભાઈ 
છીબાભાઈ અન ે શ્રી કન ભાઈ છીબાભાઈ વાયરલસેના 
સાં દેશા મોકલવાન ાં  શીખવા ગયા હતા. અમે મ ાંબઈના 
સાંપકપમાાં  પણ હતા. ત્યાાંથી અમન ે ગ પ્ત સાં દેશવ્યવહારનાાં  
સાધનો મળવાની વાતો ચાલતી હતી. એ લવેા માટે મ . શ્રી 
પી.સી. પટેલ મ ાંબઈ ગયા. તેઓ મરોલી ઉતયાપ ત્યાર ેતેઓ 
કેટલાક બાટલા અને પટેીઓ લાવ્યા. આ પટેીમાાં 
ડાયનેમાઈટ્સ, જામગીરીની દોરડીઓ, ગાંધક તેમ જ બીજા 
સ્ફોટક પદાથોપ હતા. અમે મરોલી સ્ટેશનેથી હેમખમે આ 
માલ ઉતાયોપ, અને પછી દેલવાડાની સીમમાાં એક ખતેરમાાં 
દાટ્યો. તે દીવસોમાાં આવા સ્ફોટક પદાથોપ સાથ ેપકડાય તો 
ફાાંસીથી ઓછી સજા નહીં થાય. છતાાં આવાાં સાહસો 
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કરવાન ાં  તે દીવસોમાાં સ્વાભાવીક હત ાં . પાછળથી આવો 
સ્ફોટક મસાલો અમે કરાાંખટ ખસેડ્યો. ત્યાાં  એક ભાઈના 
ખતેરમાાં દાટવામાાં  આવ્યો. અમે થોડા જણા જ  આ 
જાણતા હતા. પરાંત  અમે જ્યાર ે સામગ્રી કરાાંખટ લેવા ગયા 
ત્યાર ેએ સામગ્રી કોઈ ચોરી ગય ાં  હત ાં ! 
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પ્રકરણ  ૧૨ : મારી શરણાગતી અન ેજલેયાત્રા 

અમે ૯મી ઑગષ્ટ, ૧૫મી ઑગષ્ટ, ૨જી ઓક્ટોબર, 
૨૬મી જાન્ય આરી, ૬ઠ્ઠી એપ્રીલ વગરે ે દીવસો ઉજવતા. 
પ્રભાતફેરી, સરઘસ, ધ્વજો ચઢાવવા વગરે ે કાયપક્રમો 
રાખવામાાં આવતા. આ ઉપરાાંત ચોરા બાળવાન ાં , દારુ-
તાડીનાાં  પીઠાાં  બાળવાન ાં ,  નીશાળનાાં દફતરો બાળવાન ાં  પણ 
ચાલત ાં . અમે દાાંડીનો ઉતારો બાળયો. પોલીસ પટેલ 
નાન ભાઈ દેસાઈના ઘરથેી રકેોડપ લઈ લીધા.  નીશાળનાાં 
દફતરો પણ બાળયાાં . આવે વખતે અમાર ે ખ બ તકેદારી 
રાખવી પડતી. કોઈની જાનહાની ન કરવી એટલી મયાપદા 
અમે રાખી હતી અન ે છેવટ સ ધી એન ાં  પાલન થય ાં . પરાંત  
આવી છ પી પ્રવતૃ્તીનાાં  ભયસ્થાનો પણ હતાાં . અમારી 
ટ કડીમાાં  પણ કેટલીક વાર અનીચ્છ નીય વ્યક્તીઓ ભળી 
જતી હતી એવ ાં  અમે જોય ાં . જીવસટોસટના જોખમો અમે 
ખડેતા હતા. છતાાં પોલીસન ેજોઈન ે અમાર ે ભાગવ ાં  પડત ાં  
હત ાં ! આ બધ ાં ‘કરેંગ ે યા મરેંગ’ેના સ ત્ર અન સાર દેશની 
આઝાદી માટે અમે કરતા હતા.  

૧૯૪૫માાં ગાાંધીજીન ેછોડવામાાં આવ્યા. ગાાંધીજીએ 
બહાર આવ્યા બાદ જાહેર કય ાં કે,  
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“જઓે ભ ગભપમાાં રહી લડત ચલાવતા હોય તેઓ 
બહાર આવે અને ખ લ્લી રીતે પ્રવતૃ્તી કર ે અન ે ધરપકડ 
વહોર.ે”  

અમે ભ ગભપમાાં  રહીને પ્રવતૃ્તી કરતા હતા, અન ે
અમારા પર વૉરાંટો હતાાં . અમે ગાાંધીજીના આદેશ પર 
વીચાર કયોપ. છેવટે શરુઆતમાાં માર ેઅન ેમારા સાથી અને 
મીત્ર શ્રી દયાળભાઈ મકનજીએ જલાલપોર હાજર થવ ાં  એવ ાં  
નક્કી થય ાં . અમે પટેલ ફળીયેથી એક બળદગાડામાાં 
જલાલપોર થાણામાાં હાજર થયા. અન્ય સાથીઓએ અમન ે
વીદાય આપી હતી. અમન ે પકડવામાાં  આવ્યા અન ે કાચી 
જલેમાાં  પ રવામાાં આવ્યા. અમન ે વારાફરતી બોલાવીન ે
માહીતી મેળવવા પ છવામાાં આવ્ય ાં . પણ અમે કશી માહીતી 
આપી નહીં. અમને મારઝ ડ કરવામાાં  આવી નહીં. અમે 
અગાઉથી ખબર આપીને પકડાયા છતાાં પોલીસ દફતર ે
નોાંધાય ાં :  

“પોલીસને મળેલી બાતમીને આધાર ે ગ નેગારો 
જ્યાર ેજતા હતા ત્યાર ેપોલીસોએ તેમન ેપકડી પાડ્યા.” 

હ  ાં  ‘જી. સી.’ તરીકે ઓળખાતો અન ે મારા મીત્ર 
‘ડી. એમ.’ તરીકે. અમારા વીર્ ેપોલીસે ખ બ સાાંભળય ાં  હત ાં . 
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અમને પકડવા આકાશપાતાળ એક કયાાં હતાાં . અમારા વીર્ ે
તેઓએ જ દી જ કલ્પના કરી હતી. પણ જ્યાર ેઅમન ેનાના 
 છોકરાઓ જવેા જોયા ત્યાર ેતેઓ માની શક્યા નહીં કે આ 
જ જી. સી. અન ેડી. એમ. છે. 

અમન ે થોડો વખત જલાલપોર લોક-અપમાાં  
રાખવામાાં  આવ્યા હતા. ત્યાાં અમારી ઓળખ પરડે થઈ. 
હકીકતમાાં પરડે પહેલાાં અમન ે વારાફરતી કાઢીને ઓળખ 
તો આપી દેવામાાં આવી હતી. પછી પરડેમાાં  પોલીસો 
અમન ેબતાવીન ેકહેતા, ‘વો થા, વો થા?’  

જલાલપોરથી અમન ે બારડોલી લઈ જવામાાં  
આવ્યા. ત્યાાં બહાર રહેલા અમારા બીજા સાથીઓ પણ  
આવ્યા. અમારી સાથે પોલીસ જ ે રીતે વતી તેથી તેઓએ 
પણ હાજર થવાન ાં  વીચાય ાં. તેઓ બધા જ હાજર થઈ ગયા 
અન ે બારડોલી આવી પહોાંચ્યા. તેમાાં શ્રી રવજીભાઈ 
છીબાભાઈ, સ્વ. જરેામભાઈ છીબાભાઈ, શ્રી નાન ભાઈ 
છીબાભાઈ, સ્વ. કન ભાઈ રામજીભાઈ, શ્રી હીરાભાઈ 
મકનજી, કોથમડીના શ્રી સ ખાભાઈ સોમાભાઈ વગરે ેહતા. 
અમન ે સામાન્ય કેદીઓ માટેની ઓરડીઓમાાં રાખવામાાં 
આવ્યા હતા. આ ઓરડીઓમાાં બીજા કેદીઓન ે પણ 
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રાખવામાાં આવતા. દીવસે તો અમને ઝાડા-પશેાબ માટે 
બહાર કાઢવામાાં  આવતા હતા. પરાંત  રાત્ર ેઓરડીમાાં જ બધ ાં  
કરવ ાં  પડત ાં  હત ાં . કોઈ વાર તો અમે પાંદર-વીસ જણ પણ 
થઈ જતા. ખ બ ત્રાસજનક હત ાં , છતાાં ભોગવ્યે જ છ ટકો 
હતો. કન ભાઈ સાંગીત જાણતા હતા. તેઓ બારી પર બેસીન ે
ગીત ગાતા: 

ધીર ેધીર ેઆ ર ેબાદલ ધીર ેધીર ે આ, 
મેરા બ લ બ લ સો રહા હે, શોરગ લ ન મચા. ધીર.ે.. 

આયે બાદરવા બરસન ેઆયે, 
નન્હીં નન્હીં બ ાં દન ગરજ ગરજ અબ, 

ચહ   ઓરસે બીજલી ચમકત - આયે 
 આવાાં અન ે બીજાાં હળવાાં ગીતો પણ ગવાતાાં . 
ભાઈશ્રી નાન ભાઈ અખાડીયન હતા. તેમની પાસેથી અમે 
ક સ્તી શીખયા. જાત જાતની વાતો અમે કરતા. હ  ાં  વાાંચન-
લખેન અન ે ધ્યાનમાાં ઠીક ઠીક સમય આપતો. તે વખતે 
કાગળ પને્સીલ તો અમન ે મળતાાં નહીં. છતાાં  
આશ્રમભજનાવલી, માંગલ પ્રભાત વગરે ેગાાંધી સાહીત્યની 
નાની પ સ્તીકાઓ સાથે બાાંધીને એક ચોપડી મારી પાસે 
હતી. ભાઈશ્રી લલ્લ ભાઈ મકનજીએ મન ેઆ ભેટ આપી 
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હતી. આ ચોપડીની કોરી જગ્યા પર મેં અનકે ગીતો 
લખયાાં . પાછળથી નોટનો પણ ઉપયોગ કયોપ. મેં સરરેાશ 
દરરોજ એક કાવ્ય લખય ાં  હત ાં . જમેાાંથી કેટલાાંક 
ગાાંધીગીતોમાાં  પ્રસીદ્ધ થયાાં હતાાં . એમાાં  એક લાાંબ ાં  કાવ્ય 
પણ મેં લખય ાં  હત ાં .  

બારડોલીમાાં અમારો કેસ ચાલ્યો. કેસ સેશન્સ કમીટ 
થયો. અમન ે સ રત લઈ જવામાાં આવ્યા. ત્યાાં અમારો 
બચાવ સ્વ. મોતીભાઈ વીણે કયોપ. એમણે આ બચાવ 
એવી રીતે કયોપ કે જથેી અમારી હીંમત વધી અન ેઅમે પણ 
ગૌરવ અન ભવ્ય ાં .  

આ વખતે સ્વ. મોતીભાઈએ કહેલ ાં , ‘સ્વતાંત્ર 
ભારતમાાં બહાદ રી માટે વીક્ટોરીઆ ક્રોસ જવેો એવોડપ 
અપાતો હશ ે તો આ “ગોસાાંઈ છીબા”ને આપવો 
જોઈએ.’ 
 સ્વતાંત્ર ભારતમાાં બહાદ રીના એવોડપ આપવામાાં  
આવે છે. પણ સરકારન ાં  કોઈએ ધ્યાન ખેંચ્ય ાં  નથી. આવો 
એવોડપ મળે કે ન મળે અમને સાંતોર્ છે કે આઝાદી માટે 
અમે ખરા દીલથી કામ કય ાં હત ાં . અન ેપ્રાણની પરવાહ કરી 
નહોતી.  
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તા. ૯-૪-૨૦૦૪ના રોજ રાષ્ટ્ટ્રપતીના શ ભ હસ્તે રાષ્ટ્ટ્રપતી 
ભ વનમાાં સન્માન કરવામાાં  આવ્ય ાં . 
  અમારા પર ફાાંસીની સજા થઈ શકે એવા આરોપ 
મ કવામાાં આવ્યા હતા. પરાંત  હ  ાં  તો નીદોપર્ છ ટ્યો. અમારા 
મીત્ર દયાળભાઈ મકનજી વગરેને ેથોડા મહીનાની સજા થઈ. 
૧૯૪૨માાં  ઘર છોડલે ાં . ૧૯૪૬માાં  ઘર ે આવ્યો. તેમાાં  ૨૭ 
મહીના તો ભ ગભપવાસમાાં  કાઢ્યા હતા. છ ટ્યા ત્યાર ે દેશમાાં 
કોાંગ્રેસના આગવેાન નતેાઓન ેછોડવામાાં આવ્યા હતા અને 
વાટાઘાટો ચાલતી હતી. સમાધાન થતાાં  અમારા બીજા 
સાથીઓનો પણ છ ટકારો થયો. અમારા જવેા બીજા અનકે 
કાયપકરો પણ છ ટ્યા. અન ેછેવટે ૧૯૪૭ ની ૧૫મી ઑગષ્ટ 
આવી. ભારતમાતાની ગ લામીનાાં  બાંધન ત ટ્યાાં  અન ે દેશ 
આઝાદ થયો. અમારાાં મન નાચી ઉઠ્યાાં . અમારી આાંખમાાં 
હરખનાાં  આાંસ ાં  આવ્યાાં .  

૧૯૬૧માાં મટવાડમાાં લોકોએ શહીદસ્મારક રચ્ય ાં . 
સ્વ. મોતીભાઈ વીણે એન ાં  ઉદ્ઘાટન કય ાં. દર ૨૨મી ઑગષે્ટ 
આ શહીદસ્મારક આગળ શહીદોન ે પ ષ્ટ્પાાંજલી આપવામાાં 
આવે છે. અન ે પછી ૧૯૪૨નાાં સાંસ્મરણો રજ  કરવામાાં 
આવે છે. આ કાયપક્રમની એક પરાંપરા ઉભી થઈ છે. જ્યાર ે
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પણ ૧૯૪૨ ની ૨૨મી ઑગષ્ટ આવે છે, ત્યાર ે તે વખતનાાં 
સ્મરણો તાજાાં થાય છે. ત્યાર ે મન ભરાઈ જાય છે અન ે
શરીરનાાં રુએરુઆાં ખડાાં થઈ જાય છે.  
  આજ ેતો આ વાતોન ે૫૪ વર્પ પ રાાં  થવા આવ્યાાં . 
બે પઢેી આથમી તેન ાં  સ્થાન નવી પઢેી લઈ રહી છે. આ પઢેી 
અન ે ત્યાર પછીની પઢેી તેમના પ વપજોએ આઝાદીની 
લડતમાાં રચેલી ગૌરવગાથાઓન ાં  સ્મરણ કર ેએ જરુરી છે. 
તેથી આ સાંસ્મરણો રજ  કયાાં છે. વાચકોને  સાંસ્મરણો 
ગમશ ેએવી આશા રાખ ાં છ ાં .  

જયહીંદ 
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પ્રકરણ ૧૩ : લખેકનો વધ  પરીચય               
(ગોસાાંઈભાઈ છીબાભાઈ પટેલ આત્મપરીચય) 

મારુાં જાહેર જીવન વીદ્યાથી અવસ્થાથી શરુ થયેલ તે 
અત્યાર સ ધી ચાલ  રહ્ય ાં છે. હ  ાં  સ્વાતાંત્ર્ય સેનાની તરીકે 
પરીચીત છ ાં . બીજી મારી ઓળખ ધારાસભ્ય તરીકેની છે. 
પ વપ ધારાસભ્ય કાઉન્સીલ વર્પ ૨૦૦૫માાં મન ે શે્રષ્ઠ 
ધારાસભ્યનો એવોડપ પણ મળયો છે. ત્રીજી ઓળખ  
ચચાપપત્રી તરીકેની છે. હ  ાં  તેર વર્પ જીલ્લા લોકલ બોડપનો 
સભ્ય રહ્યો. પાંદર વર્પ ધારાસભ્ય રહ્યો. થોડા મહીના માટે હ  ાં  
પાલાપમેન્ટરી  સેકે્રટરી તરીકે રહ્યો. બે વાર પક્ષનો દાં ડક-
વ્હીપ રહ્યો. ખત્રી સમીતીના પ્રમ ખ તરીકે પણ કામ કય ાં. 
કોમનવેલ્થ કોન્ફરન્સમાાં  ભાગ લવેા ગ જરાત પાલાપમેન્ટરી 
એસોસીયેશન તરફથી ન્ય ઝીલેન્ડ મોકલવામાાં આવ્યો 
હતો. મેં ન્ય ઝીલને્ડનો ત્રણવાર, ઈન્ગ્લેન્ડનો ત્રણવાર અન ે
અમેરીકા-કેનડેાનો બે વાર પ્રવાસ કયોપ છે. 

કોાંગ્રેસ સાંગઠનમાાં પણ મેં વર્ોપ સ ધી કામ કય ાં. 
જલાલપોર તાલ કા સમીતીના માંત્રી તરીકે અને પ્રમ ખ 
તરીકે કામ કય ાં અન ે છેવટે સ રત જીલ્લા સમીતીના માંત્રી 
તરીકે કામ કય ાં. 
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કોાંગ્રેસના ભાગલા પડ્યા ત્યાર ે હ  ાં  સાંસ્થા કોાંગ્રેસમાાં  
રહ્યો. તેના પણ ભાગલા પડ્યા. હ  ાં  જનતાદળમાાં રહ્યો અન ે
વલસાડ જીલ્લા સમીતીના માંત્રી તરીકે અન ે પ્રમ ખ તરીકે 
કામ કય ાં. થોડો સમય ગ જરાત જનતાદળના ઉપપ્રમ ખ 
તરીકે પણ કામ કય ાં. 

સહકારી પ્રવતૃ્તીમાાં  રસ હોય ૧૯૪૭માાં  સ્થપાયેલ 
જલાલપોર કાાંઠા વીભાગ વીવીધ કાયપકારી સહકારી 
માંડળીના માંત્રી તરીકે કામ કય ાં. વચમાાં  માંડળીના પ્રમ ખ 
તરીકે પણ કામ કય ાં. પાછળથી ફરી માંત્રી તરીકે પણ કામ 
કય ાં. વીદેશના પ્રવાસે જતાાં  માંત્રીપદ છોડ્ય ાં. હાલ 
વ્યવસ્થાપક સમીતીનો સભ્ય છ ાં . નવસારી તાલ કા સહકારી 
ખાદીવચેાણ સાંઘની વ્યવસ્થાપક સમીતીના સભ્ય તરીકે 
વર્ોપ સ ધી કામ કય ાં. એક વાર સાંઘનો પ્રમ ખ પણ બન્યો. 
વીદેશના પ્રવાસે જતી વેળા એ પદ પણ છોડ્ય ાં. નવસારી 
વીભાગ કેળવણી ટ્રસ્ટની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ૨૫ વર્પ 
સ ધી મેનજેીાંગ ટ્રસ્ટી રહ્યો. હાલ ટ્રસ્ટી છ ાં . 

ભારત વીદ્યાલય કરાડી – હાઈસ્ક લની સ્થાપના થઈ 
ત્યારથી કારોબારીનો સભ્ય છ ાં . એક વાર માંત્રી તરીકે પણ 
કામ કરલે ાં . ગાાંધીક ટીર કરાડીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી 
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જોડાયલે છ ાં . હાલ સાંચાલક છ ાં . કાાંઠા વીભાગ કોળી 
સમાજની સાંસ્થામાાં  પણ સમીતીનો સભ્ય છ ાં . ગાાંધી સ્મતૃી 
માંદીર કરાડીમાાં  સહસાંચાલક છ ાં . વલસાડ જીલ્લા ખાદી અન ે
ગ્રામોદ્યોગ સહકારી માંડળી લી.નો પ્રમ ખ હતો. આ 
સાંસ્થાના સાત ભાંડારો છે. કાાંતણ અને વણાટ કેન્ર 
ધરમપ રમાાં છે.  

મારા વતન મટવાડની લાયબ્રરેી સમીતી, વારીગહૃ 
સમીતી, મટવાડ વીકાસ માંડળ, વાલીમાંડળ, પોસ્ટઓફીસ 
મકાન બાાંધકામ સમીતી, મટવાડ આરોગ્ય કેન્રની સમીતી 
તેમ જ રમતગમત માંડળ, શ્રી રામજી માંદીર એમાાં 
રમતગમત માંડળના માંત્રી તરીકે અને પ્રમ ખ તરીકે વર્ોપ 
સ ધી કામ કય ાં છે. મન ે રમતગમતમાાં ખ  બ રસ છે. 
શરુઆતની ટીમમાાં હ  ાં  કેપટન હતો અને ફાસ્ટ બોલર હતો. 
નવસારી જીલ્લા ક્રીકેટ એસોસીયેશનની રચનામાાં ભાગ 
ભજવ્યો હતો. આ સાંસ્થા સાથ ેસાંકળાયેલ છ ાં .  

લખેક અને કવી તરીકે મારી નીચનેી પ સ્તીકાઓ 
પ્રગટ થયેલ છે. 

૧. ગાાંધીગીતો 
૨. ભ દાન ગીતો 
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૩. ચાલો ચાલો રણમેદાન અન ેબીજાાં ગીતો 
૪. આઝાદીની લડતનાાં સાંસ્મરણો  
૫. કૃષ્ટ્ણ અન ેકૃષ્ટ્ણભક્તીનાાં ગીતો 
૬. જય ગ જરાત અન ેબીજાાં ગીતો 
અમે ‘આઝાદી ની લડત’ન ાં  સાંપાદન કય ાં, એ મારુાં 

મહત્ત્વન ાં  પ્રકાશન છે. હજી વર્ાપ ગીતો અને બીજાાં ગીતો 
પ્રગટ કરવાનાાં છે. ઈશ્વર જીવાડશ ેતો હજી વધ  કામ કરવ ાં  
છે.   

-જયહીંદ  
 
 
 

 



70 
 

પ્રકરણ ૧૪ : ચાર બાંદ કો 

મારા કરાડીના નીવાસ દરમીયાન મારા ફોઈભાઈ 
સ્વ. રણછોડભાઈએ જ વારના ખતેરમાાં બાંદ કનો લાલ 
કપડામાાંથી વીંટાળેલો લોખાંડનો ભાગ બતાવ્યો. અમારા 
હાથમાાં આવેલી આ પ્રથમ બાંદ ક. ત્યાર પછી અમન ેકોઈએ 
માહીતી આપી કે સ્વ. ઉાંકાભાઈ દાજીભાઈની વાડી પાસે 
આવેલા ક વામાાં બાંદ ક છે. તપાસ કરતાાં ત્યાાંથી આ બીજી 
બાંદ ક પણ મળી. ત્યાર બાદ ત્રીજી બાંદ ક માટે માહીતી મળી 
કે સ્વ. પાાંચા રામજીની વાડીમાાં બાંદ ક છે. વાડીમાાં તપાસ 
કરતાાં એક ઝાાંટના ઝાડ નીચ ે બાંદ ક હતી. આ રીતે ત્રણ 
બાંદ કો અમારી પાસે થઈ. અમારી પાસે કારત સો ન હોવા 
છતાાં અમે કાયપક્રમ હોય ત્યાર ે આ બાંદ કો લઈ જતા. 
સોડીયાવડ આગળના કેદી છોડાવવાના કાયપક્રમમાાં મેં ચોથી 
બાંદ ક મેળવી. પાછળથી બાંદ કોને સમરાવીને આટના મેથીયા 
ફળીયાના મામાની વાડીમાાં એક પટેીમાાં  મ કી જમીનમાાં 
દાટી હતી. વખત જતાાં લાકડ ાં સડી જતાાં તેન ેભરુચ મોકલી 
અન ે ઉપયોગમાાં  લઈ શકાય એવી બનાવી. એને પટેીમાાં  
મ કી કરાડીમાાં  એક ખતેરમાાં દાટી. પણ ખતેર ખડેતાાં હળ 
સાથ ેઆ પટેી અથડાતાાં ગજબ થઈ ગયો! પાછળથી અમે 
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તેન ેપટેલ ફળીયામાાં ખસેડી. અમે આ બાંદ ક સમારોહ પ વપક 
સરકારને સ પરત કરવા માગતા હતા. એક બાંદ ક સ્મતૃી 
તરીકે અમારી પાસે રાખવા માગતા હતા, પણ સરકાર 
એમાાં સાંમત ન થઈ. છેવટે અમારા કબજામાાંથી એ 
ગૌરવવાંતી બાંદ કો સરકારના કબજામાાં જઈ પડી!  

ગોસાાંઈભાઈ છી. પટેલ 
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લડતાાં લડતાાં 

મ ક્તીજાંગ ે લડતાાં લડતાાં ભાગ ાં  હ  ાં  કાયર થઈ;         
દેહ મારો ત ાં  બાળી દેજ,ે દેવી! ત ાં  વીજલ થઈ;        
ન હ  ાં  જીવતો રહ  ાં , બસ હ  ાં  એટલ ાં  ચાહ  ાં . 
 
મ ક્તીજાંગ ે લડતાાં લડતાાં  બેસ ાં  હ  ાં  થાકી જઈ;         
મન ેશક્તીનાાં પીણાાં ર ેપાજો, દેવી! ત ાં  ભવાની થઈ; 
ફરી હ  ાં  લડવા જાઉાં, બસ હ  ાં  એટલ ાં  માગ ાં . 
 
મ ક્તીજાંગ ે લડતાાં લડતાાં  પડ ાં હ  ાં  ઘાયલ થઈ;        
મારા ઘા રુઝાવી દેજ,ે દેવી! ત ાં  ઔર્ધી થઈ;      
નહીં હ  ાં  હાય પોકારુાં, આઝાદીનાાં  ગીત હ  ાં  ગાઉાં. 
 
મ ક્તીજાંગ ે લડતાાં  લડતાાં  મરુાં હ  ાં  ઘાયલ થઈ;         
દેહ મ જ આવરી દેજ,ે દેવી! ત ાં  માટી લઈ;         
મારી માને કહેજો એમ, ‘મયોપ હ  ાં  વીરની જમે’.

 
-ગોસાાંઈભાઈ છી. પટેલ 
(લખેકના સાંગ્રહમાાંથી) 


