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અક્ષર નાદ 
ભનબુાઈ ચંોીએ એક રેખભા ંકહલે ુ ંકે , "યાજકાયણનુ ંામાનુ ંજ્ઞાન સહનેુ ભે તેલા 
પ્રજાકીમ પ્રૌઢ શળક્ષણની જરૂય છે ." આ પ્રજાકીમ પ્રૌઢ શળક્ષણ ભાયપત યાજકાયણનુ ં
એટરેકે એના શલળા અથથભા ંસભાજજીલનનુ ંામાનુ ંજ્ઞાન રોકો સધુી હોંચાડલાના 
એક નાના ળા પ્રમત્ન રૂે આ સુ્તતકાનુ ંપ્રકાળન થયુ ંછે . આ જાતની ફીજી અનેક નાની 
નાની સુદંય સુ્તતકાઓ ણ રોકશભરા ટ્રતટ , બાલનગય દ્વાયા ફહાય ાડલાભા ંઆલેરી 
છે. દયેક ખખતસાોથીભા ં૩૨ ાનાં, દયેકની કકિંભત રૂ. ૩ અને તેની ૧૦૦ નકર પક્ત રૂ . ૨ 
ભા ંઅને ૧૦૦૦ કે તેથી લધ ુનકર પક્ત રૂ ૧ . ભા ંભેલી ળકામ છે . આ સુ્તતકાઓની 
નલ રાખથી લધ ુનકરો લહેંચાઈ ચકૂી છે. 

 

આ સુ્તતકાઓ અક્ષરનાદ.કોમ લેફસાઈટ ય પ્રશસધ્ધ કયલાની યલાનગી આલા 
ફદર શ્રી મહને્દ્રભાઈ મેઘાણીનો જેટરો આબાય ભાનીએ તેટરો ઓછો જ ડલાનો . આ 
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સુ્તતકાઓનો, તેભાનંા સદશલચાય અને જીલનરક્ષી સાકહત્મનો પ્રચાય , પ્રસાય અને લાચંન 
તથા ભનન થામ તેલી તેભની ઈચ્છા ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભ દ્વાયા ણૂથ કયલાની તક 
અભને ભી તે ભાટે અભે સદબાગી છીએ.  

 

ઈન્ટયનેટ જેલા શલળા , સાલથશિક અને અનેક ક્ષભતાઓ ધયાલતા ભાધ્મભ ય આ 
સુ્તતકાઓ મકૂલાની શ્રી ગોપાભાઈ પારેખ  (hhttp://gopalparekh.wordpress.com) ની 
ભહીનાઓથી સેલેરી ઈચ્છા અને અભને તેના ભાટે સત્તત પ્રોત્સાહન આતા યહલેાની 
વશૃત્ત આનુ ંમખુ્મ કાયણ છે . આલી અનેક સુ્તતકાઓ અક્ષયનાદ ય હલેથી સભમાતંયે 
મકૂલી છે. પ્રેયણાત્ભક જીલનચકયિો, ભનનીમ કૃશતઓ અને જીલનરક્ષી સાકહત્મનુ ંઆ એક 
નવુ ંસોાન છે. આળા છે આ પ્રમત્નનો રાબ ભહત્તભ લાચંક શભિો સધુી હોંચળે. 

 

- જીજે્ઞશ અધ્યારૂ (31 March 2010) 
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દ્વલદ્તમ ઈ - વંસ્ઔયણ 

તાયીક ૩૧ ભાર્ચ ૨૦૧૦ના યોજ અક્ષયનાદ ય "અબ્રાશભ લરઔન" નાભન  ંશ્રી ભણીબાઈ 

દેવાઈ વલાયા રકામેર  ંઅને શ્રી ભશેન્દ્રબાઈ ભેગાણી વલાયા વંઔદ્રત ઈ  સ્તઔ અક્ષયનાદ 

ય ભૂઔેર ,ં એ  સ્તઔની ૧૦૦૦ નઔરોન  ંડાઊનરોડ તા. ૧૦ ક્ટોફય ૨૦૧૦ ના યોજ 

ૂણચ થમ ં. ઈ  સ્તઔને આલો વયવ આલઔાય ભળ્મો એ ફદર ઈન્દ્ટયનેટ ય અક્ષયનાદ.ઔોભ 

લેફવાઈટના વલ ેલાંર્ઔદ્ભત્રો અને ળ બેચ્છઔોનો આબાય ભાનલ  ંઅતે્ર ઉદ્ર્ત વભજ ં છ ં. 

 સ્તઔના પ્રથભ ઈ - વંસ્ઔયણભા ં યશેર નાની બૂરો વ ધાયી તથા  સ્તઔ રે - આઊટન ે

વ્મલદ્સ્થત ઔયી, વાથ ેશ્રી લરઔનના વ વંખત પોટોગ્રાફ્વ ઉભેયી તેન ેએઔ નલા ઈ- સ્તઔન ં 

સ્લરૂ આપમ  ં છે. આળા છે લાંર્ઔદ્ભત્રોન ે આ નલ ં સ્લરૂ ણ વંદ આલળે. 
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અક્ષયનાદ.ઔોભ લેફવાઈટના ડાઊનરોડ દ્લબાખભા ંઆલા અન્દ્મ  સ્તઔો ણ ડાઊનરોડ 

ભાટ ેઉરબ્ધ છે, એ ભાટ ેજા   http://aksharnaad.com/downloads 
 

- જીજે્ઞશ અધ્યારૂ (21 Oct 2010) 

દ્નલેદન 

 

1926ભા ંખ જયાત દ્લદ્યાીઠભા ંઅભ્માવ ઔયતા એઔ જ લાનના શાથભા ંએબ્રાશભ લરઔનના 

જીલનર્રયત્રન ં એઔ નાનઔડ ં  સ્તઔ ભૂઔીને એના લડીર ફંધ  તે લાંર્ી જલાની બરાભણ ઔયે 

છે. એ  સ્તઔના એઔવાટ ેઔયેરા લાર્ન ેજ લાનના ભન ાય જે અવય ઔયી, એના રદરભા ં

જે બાલ ેદા ઔમાચ, તેન ેરયણાભે ોતે એ અલતાયી  રુના બઔત ફન ેછે.અને તેન ેદ્લળ ે

લધ  ને લધ  જાણલાની અદમ્મ દ્જજ્ઞાવા તેના રદરભા ંઉદબલે છે.છી ર્ારીવ-દ્સ્તારીવ 
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લયવ વ ધી લરઔન દ્લળ ેઉરબ્ધ ગરંૄ વાદ્શત્મ બદ્ક્તબાલથી લાંર્ીન ેજ એ જં ે છે. 

લરઔન દ્લળે જેભ જેભ એ લધ  જાણતા જામ છે તેભ તેભ તેન ેદ્લળ ેએભનો પ્રેભ અને આદય 

લધ  ને લધ  ઊંડો થતો જામ છે. 

 

એ જ લાન ત ે ભદ્ણબાઇ બ. દેવાઇ. ખ જયાત દ્લદ્યાીઠના ભાદ્વઔ ‘દ્ળક્ષણ અને 

વાદ્શત્મ’ભા ં લરઔનન  ં ટૂંઔ  ં જીલનર્રયત્ર એભણે 1940ભા ં શતે શતે રકલા ભાંડેર .ં 

લાર્ઔોભા ંએ કૂફ પ્રીદ્તાત્ર થઇ ડમ  ંઅને લધાય ેદ્લસ્તાયથી તે રકલાનો આગ્રશ ઔયતા 

અનેઔ ત્રો રેકઔને ભળ્મા. અંતે તે ભાટેનો અલઔાળ ત્રીવેઔ લયવ ફાદ એભને ભળ્મો અને 

લરઔનના જીલનની ઔેલ રૂયેકા જ આત ં 'અજાતળત્ર  લરઔન’ નાભન  ં160 ાનાન  ંનાન  ં

 સ્તઔ તેભની ાવેથી આણન ેભળ્મ .ં  

 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 9 

 

http://aksharnaad.com 

છી લરઔનના ફશ દ્લધ જીલનન ે તેભ જ તેના બખીયથ જીલનઔામચન ેઆલયી રેત ં ભોટા 

ઔદનાં છવોઔ ાનાન  ં દ્લસ્તૃત જીલનર્રયત્ર ોતાના વાડાર્ાઅય દામઔાના અભ્માવના 

દ્નર્ોડ રૂે 'એબ્રાશભ લરઔન’ નાભે 1980ભા ંએભણે આપમ .ં તેના દ્નલેદનભાં તેભણ ેરખમ  ં

ઔે, "એઔ વત્મઔાભ, વત્મવંઔલ્ વત્ રુની, એઔ ધભાચલતાયની, આધ દ્નઔ વભમના એઔ 

 ણ્મશ્રોઔની આ જીલનઔથા પ્રજા વભક્ષ વાદય ઔયતા ંઅઔ પ્રઔાયના ક્ષોબ, વંઔોર્ તેભ જ 

દ્લભાવણની દ્ભશ્ર રાખણી અન બલ ં છ ં. ક્મા ં તેની વલચતોભ કી, વલચતોબર, અરૌરઔઔ 

ભશત્તા અને ક્માં ભાયી અલ્ભદ્ત! તયલા ર્ાહ્યો છે વાખય, ને ભાયી ાવે નાનઔડ ં શોડઔ  ંતો 

ળ ,ં ભાભૂરી તયાોમ નથી! છતા ંશાભ બીડી છે - મથાભદ્ત નદ્શ, મથાળદ્ક્ત નદ્શ, ઔેલ 

મથાબદ્ક્ત આ દ ખચભ વાશવ કેડલાન.ે" 
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લરઔનની એ ઔીર્તતખાથા ખ જયાતી બાાન ં ઉત્તભ જીલનર્રયત્રોભાંના ંએઔ તયીઔ ે માદખાય 

ફની યશેળે. ઔભનવીફ ેતેની તયપ લાર્ઔોન  ં ધ્માન ફયાફય દોયામ  ંનદ્શ શોમ, તેથી તેની 

1,000  નઔર કરાવ થતા ંણ ઠીઔ ઠીઔ લકત રાગ્મો. એલ ં વ ંદય  સ્તઔ થોડા ંલયવોથી 

અપ્રાપમ છે. એટર ેભેં તેનો એઔ વંક્ષે તૈમાય ઔમો છે, તે ક્માયેઔ પ્રખટ થળ ેએલી આળા છે. 

દયમ્માન એ વંક્ષેનામ ેઅલ્ આર્ભનરૂે આ કીવાોથી ફશાય ડ ેછે. 

 

 

લરઔન જમંદ્ત     12 પેબ્ર આયી, 1992 

ભશેન્દ્ર ભેગાણી 
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એબ્રાશભ લરઔન 

 

મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વ વના તયાદા પ્રદેળભાં જેમ્વ જેંટ્રી ભોટો જભીનદાય શતો. એ પ્રદેળના 

કેડૂતો ોતાની કેતીની ેદાળ ત્માંથી એઔ શજાય ભાઇર દૂય દદ્ક્ષણભા ં ન્દ્મ  રીઅન્દ્વ 

નાભના ભોટા ફંદયભાં લેર્લા ભાટ ેરઇ જતા. એ વભમ ેએટર ેદૂય વ ધી ભાર રઇ જલા 

ભાટ ેાઔી વડઔો નશોતી. વદબાગ્મ ેમ નાઇટેડ સ્ટેઇટ્વ ના એ દ્લસ્તાયભા ંનદીની એઔ 

દ્લળા જા ઔ દયતે દ્ફછાલી દીધેરી શતી. એ જરપ્રલાશો દેળના અંદયના બાખને 

દરયમાઔાંઠા ય આલેરા ંફંદયો વાથ ેજોડતા શતા. એટર ેએ જભાખો વલાયા કેડૂતો 

શોડીભા ંોતાનો ભાર લેર્લા રઇ જતા. 
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જેમ્વ જેંટ્રીને આ યીતે ોતાનો ભાર ન્દ્મ  રીઅન્દ્વ ભોઔરલો શતો. આટરા રાંફા ને 

જોકભબમાચ પ્રલાવની જલાફદાયી ભાટ ેતેની નજય એબ્રશભ લરઔન નાભના ઔદાલય જ લાન 

ય ઠયી. એબ્રાશભ તેનાં ફાશ ફ, શોદ્ળમાયી, પ્રાભાદ્ણઔતા અને બરભનવાઇ ભાટ ે ત્મા ં

જાણીતો શતો. 

 

જેંટ્રીનો ભાર શોડીભા ંબયીને 1882ના ભાર્ચ ભદ્શનાભા ંત ેન્દ્મ  રીઅન્દ્વ જલાને યલાના 

થમો. એબ્રાશભ શોડી આકો રદલવ નદીના રઔનાયાન ેઅડીન ેશંઔાયતો. શામો નદીભાં ત ે

આખ લધે છે તેભ તેભ એઔ નલી જ દ દ્નમા તેની નજય  આખ છતી થતી જામ છે. 

નલીન પ્રઔાયનાં ળ ક્ષી, નલીન પ્રઔાયનાં ઝાડાન, નલીન પ્રઔાયની કેતીલાડી તથા 

નલીન પ્રઔાયની આફોશલા તેન ેજોલા ભે છે. આખ ર્ારતા ંશામો નદી દ્ભદ્વદ્વી 

ભશાનદીન ેભે છે. તેના દરયમા જેલા દ્લળા ટ ય થઇન ેશોડી શંઔાયતા,ં ાઔથી રર્ી 
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યશેરાં ને ભાઇરો વ ધી દ્લસ્તાયેરા ં દ્લળા કેતયોભા ં ઔાભ ઔયતા શફવી ખ રાભો તેના 

જોલાભા ંઆલ ેછે. 

 

ન્દ્મ  રીઅન્દ્વભા ંએબ્રશાભ ેભાર લેચ્મો. એ ર્યંખી ળશેયભાં તેણે જોમેરી ફધી લસ્ત  

ૈઔી એઔ લસ્ત એ તેના રદર ય ઊંડી અવય ઔયી. અને તેની ઔાયભી દ્સ્થદ્ત તેના દ્ર્ત્તભા ં

વદાન ેભાટ ેઅંરઔત થઇ યશી. ફાણભા ંરોઔોન ેભોઢેથી જેભને દ્લળ ેતેણે ઔભઔભાટીબયી 

લાતો વાંબી શતી તથા જેભની દ દચળાનાં અયેયાટી છૂટે એલા,ં છાાભા ં અલાયનલાય 

આલતા ંલણચનો તેણ ેલાંચ્મા ંશતા.ં તે શફવી ખ રાભોન  ંઔરુણ દૃશ્મ ત્મા ંએને વખી આંક ે

જોલા ભળ્મ ં. વદામ ેશડધૂત થતા, ખામ-ફદ ને ગોડા ંલખેય ેળ ની જેભ કયીદાતા ને 

લેર્ાતા, તથા વાંઔોથી જઔડીન ેખ નેખાયોની ેઠ ેૂયી યાકલાભા ંઆલતા એ અવશાઅમ 

ખ રાભોન ેજોઇન,ે ત ેવભબલી તરુણન ં રદર ગલામ  ંઅને ઔરુણાથી ઊબયાઇ આવ્મ .ં 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 14 

 

http://aksharnaad.com 

રખબખ એઔ લયવ ફાદ ન્દ્મ  રીઅન્દ્વ જલાનો એબ્રશાભન ેપયીથી ભોઔો ભળ્મો. ત્માંના 

આ યોઔાણ દયમ્માન ખ રાભો લેર્લાના ફજાયન  ંઔાયભ  ંદૃશ્મ દ્નશાીન ેતો તેન  ંરદર લરોલાઇ 

ખમ ં. લેર્લા ભાટે યજૂ ઔયેરા ંવંખમાફંધ સ્ત્રી તથા  રુ ખ રાભો એ ખોઝાયા ફજાયભા ંતેના 

જોલાભા ં આવ્મા.ં દયેઔ ખ રાભન ે ખે રોકંડની વાંઔ ફાંધલાભા ં આલી શતી. ખોયા 

લેાયી શાથભા ંર્ાફૂઔ ધાયણ ઔયીને દભાભથી ત્મા ંઊબા શતા. બૂરેર્ૂઔ ેઔોઇ ખ રાભ જયા 

જેટરો ણ આગોાછો થામ, તો તેન ેવયકા ઊબા યશેલાનો ફોધ ર્ાફૂઔના અર્ૂઔ પટઔાથી 

તે આતા. 

રાર્ાય, અવશામ, વાંઔથી જઔડામેર અધચનગ્ન અને બમથી ધ્રૂજતા એ દીન ખ રાભોન ે

જોઇન ેએબ્રશાભની વગી વશાન બૂદ્ત તેભના તયપ ઢી. યંત  છેઔ નાનણથી જ ફૂયાઇ 

અને ફૂયા રોઔો લચ્ર્ેનો બેદ ત ેફયાફય લયતી ખમો શતો; અને તેથી તેની વશાન બૂદ્ત 

જ રભનો બોખ ફનનાય અને જ રભ ઔયનાય, ઊબમન ેઆલયી રે એટરી વ્માઔ ફની શતી. 
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આથી એ દ્લર્ાયલાન અને વરૃદમ જ લાન, ખ રાભો તેભજ ખ રાભોના લેાયી, ઊબમન ે

લી લધાયે ભોટા અને વભથચ એલા વંજોખોરૂી દ્ળઔાયીના દ્ળઔાય રેકે છે. એટર ેઔોઇના 

ણ પ્રત્મે વલે ઔ ેલેયબાલ વેવ્મા દ્લના, ફની ળઔે તો, એ ઔાયભી દ્લભતા ેદા ઔયનાયા 

વલચવભથચ વંજોખો વાથ ેજ ફાથ બીડલાનો અને તેભને રટી નાકલાનો તે ોતાના 

ભનભા ંદૃઢ વંઔલ્ ઔય ેછે. 

 

ખ રાભીની પ્રથા મ નાઇટેડ સ્ટેઇટ્વના પ્રવલઔાથી જ તેન ે લાયવાભા ં ભી શતી. 

ઇદ્તશાવ-પ્રદ્વવધ ‘ભે ફ્રાલય' લશાણ ‘માત્રી લડલા’ ને રઇન ેઉત્તય અભેરયઔાના ૂલચ 

વાખયઔાંઠ ેજે લયવે રાંખમ ું, એ જ અયવાભાં એઔ ડર્ લેાયી  જશાજ ણ એ વાખયઔાંઠ ે

રાંખમ ું અને તેભાંથી લીવ શફવીએ ઉત્તય અભેરયઔાની બૂદ્ભ ય ખ ભૂક્મો. એઔ જ લે, 

રખબખ એઔ જ સ્થ ેખ ભૂઔનાય ફંને લશાણોના ઉતારુ લચ્ર્ે જભીન - આવભાન 
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જેટર  ંઅંતય શત .ં એઔ યંખે ખોયા શત, અને ફીજા ઔાા. એઔ સ્લધભચ અને સ્લભાનની યક્ષા 

ઔાજે સ્લેચ્છાએ લતનને છોડી ત્મા ંઆવ્મા શતા. ફીજાન ેફાત્ઔાય ેત્મા ંરાલલાભા ંઆવ્મા 

શતા. એઔ સ્લાધીન શતા, ફીજા ખ રાભો. એઔે ત્માં યાષ્ટ્રફીજ યોપમ  ંજે પારીફૂરીન ેદ્લળા 

તરુલય ફન્દ્મ ;ં ફીજા, ઔા ેઔયીને, એ જ યાષ્ટ્રલૃક્ષની ક દ શસ્તીને ભાટ ેજોકભરૂ ફન્દ્મા. 

 

દ્શ્ર્ભ મ યોન ખોયાએ વત્તયભી વદીના આયંબભાં ઉત્તય અભેરયઔાના ૂલચ રઔનાયાના 

પ્રદેળભાં આલીન ેત્મા ંલવલાટ ળરૂ ઔમો, ત્માયે જાતભજૂયીથી કેતી ઔયીને એ ોતાનો દ્નલાચશ 

ર્રાલતા શતા. છી તો ધન ઔભાલાન ેતેભણે ધાન્દ્મ ઉયાંત યોઔરડમા ાઔોની કેતી દ્લળા 

ામા ાય ઔયલા ભાંડી. એ ભાટ ેત્મા ંજભીન તો અકૂટ શતી, ણ ભજૂયોની કોટ શતી. 

અભેરયઔાના આરદલાવી ‘યેડ ઈદ્ન્દ્ડમનો’ ય એ ભાટ ે તેભની પ્રથભ નજય ડી. યેડ 

ઇંદ્ન્દ્ડમનોન ેઔડીને તેભની ાવે કેતીઔાભ ઔયાલલાનો અકતયો તેભણે ઔયી જોમો. યંત  યેડ 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 17 

 

http://aksharnaad.com 

ઇંરડમનો ર્ંર્ પ્રઔૃદ્ત્તના, સ્લતંત્ર દ્ભજાજી અને ભનસ્લી શતા. તે ધામ ું ઔાભ આતા 

નશીં, અને રાખ ભળ્મ ેોતાની ટોીભા ંાછા બાખી જતા. ોતાના ંફંધનોથી અઔાઇન ે

તે ભાદ્રઔોન  ંકૂન ણ ઔયી ફેવતા. આભ, એ અકતયો  દ્નષ્પ નીલડમો. 

 

એ છી, ખ નાની વજા બોખલતા ઇંગ્રેન્દ્ડના ઔેદીન ે તથા મ યોના ફીજા દેળોભાંથી 

દ્ખયભીરટમા ભજૂયો રાલીન ેતેભની ાવ ેકેતીન ં ઔાભ ઔયાલલાનો પ્રમોખ ઔયી જોમો. ય6ત  

એ ખોયા ઔેદી અને ભજૂયોન ે વ વધાં ધામ ું ઔાભ દેલાભા ં દ્નષ્પ નીલડમા. આકય ે

આરિઔાના શફવી ખ રાભો ાવેથી ઔાભ રેલાનો ઉામ અજભાલી જોલાભા ંઆવ્મો. એભાં 

ખોયા લવાશતીન ેવપતા વાંડી. છી તો શફવી ખ રાભોની ભાંખ લધતી જ ખઇ. ડર્ 

તથા 
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અંગ્રેજ લેાયી એ ભાંખ ૂયી ાડી અઢઔ ઔભાણી ઔયલા રાગ્મા. એ છી દોઢ વદી 

વ ધી શફવી ખ રાભોની આ ભાંખ અભેરયઔનાં એ વંસ્થાનોભા ં ર્ાર  યશી. આરિઔાના 

અયણ્મલાવી એ અફોધ શફવીને બોલી, પોવરાલી તથા તયેશતયેશની રારર્ો 

આીન ેછેતયી, શૈમાવૂના ધનરોરૂ લેાયી લશાણોભા ંકડઔી કડઔીન ેઅભેરયઔા યલાના 

ઔયલા રાગ્મા. આ છની મ દ્ક્ત લકત જતાં દ્નષ્પ નીલડી. એટરે ફજફયી અને 

જોયજ રભની યીત અકત્માય ઔયલાભા ંઆલી. લશવઔ ળ ની જેભ ર્ાય ેફાજ થી ગેયી 

રઇન ેતેભને ઔડલાભા ંઆલતા, અને તેભના ઔ ટ ંફઔફીરાથી વદાન ેભાટ ે દ્લકૂટા ાડીન ે

ળે જીલન ખ રાભ દળાભા,ં ળ ના ઔયતાં ણ ફદતય યીતે દ્લતાલલાન ેઅભેરયઔા યલાના 

ઔયલાભા ંઆલતા. આ ઔામચભા ં ખોયા લેાયી શફવીના નાના નાના યાજા તથા 

શફવી ઔફીરાના ભ કીની ભદદ રેતા. 
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આરિઔાના દ્શ્ર્ભ રઔનાયા ય ખ રાભોની કયીદી ભાટ ેભથઔો શતાં. ઔડલાભાં આલેરા, 

અથલા ફીજા ઔડનાયા ાવેથી કયીદલાભા ં આલેરા, એ અવશામ શફવીન ે

લશાણોભા ંએઔ ઉાય ફીજી એલી, ઔફાટના ંકાનાં જેલી, છાજરી ાય કીર્ોકીર્ 

કડઔલાભા ંઆલતા અને રોકંડની વાંઔોથી ફબ્ફેની જોડીભા ંફાંધલાભા ંઆલતા. આ 

યીતે કડઔીન ેરઇ જઇ  તેભને અભેરયઔાના રઔનાયા ય ઉતાયલાભા ંઆલતા. એથી લશાણભા ં

એટરી ફધી ખંદઔી થતી ઔે એલી ત્રણ-ર્ાય વપયભાં તે વડીન ેનઔાભ  ં થઇ જત ં. ઔેટરાઔ 

શફવી આલી અવહ્ય રયદ્સ્થદ્તભા ં રયફાઇન,ે તથા ફીજા ઔેટરાઔ જીલન અઔારુ ં

થલાથી, અભેરયઔા શોંર્તાં શેરાં જ ભયણળયણ થતા અને ખ રાભી દળાના જીલનની 

ઔાયભી માતના બોખલલાભાંથી ભ ક્ત થતા. 

 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 20 

 

http://aksharnaad.com 

એલો અંદાજ ઔાઢલાભા ંઆવ્મો છે ઔે દોઢવો લયવના ખાા દયમ્માન છાભાં છા લીવ 

રાક જેટરા શફવીન ે ત્મા ં રાલલાભા ં આવ્મા શળે. ઉત્તય અભેરયઔાના ં એ દ્બ્રરટળ 

વંસ્થાનો સ્લતંત્ર થમા ંત્માય ેત્મા ંપ્રત્મેઔ ર્ાય ખોયા દીઢ એઔ શફવી ખ રાભ શતો. ઔેટરંઔ 

વંસ્થાનોના રોઔો એ અભાન ી પ્રથા નાફૂદ ઔયલા ભાખતા શતા. તો ઔેટરાંઔ વંસ્થાનોની 

અથચવ્મલસ્થા તેભ જ જીલનવ્મલસ્થા ખ રાભીની પ્રથા ય વલચથા દ્નબચય શતી, અને તેથી 

ત્માંના રોઔો ઔોઇ ણ બોખ ેએ પ્રથાને ટઔાલી યાકલા ભાખતા શતા. સ્લાતંત્ર્મ-મ વધભા,ં 

યાષ્ટ્રન  ંફંધાયણ ગડલાભા ં તથા છીથી દેળના યાજઔાયણભા ંભશત્ત્લનો બાખ બજલનાયા 

ભાનલતાલાદી યાજ રુો ખ રાભી ના ઔટ્ટા દ્લયોધી શતા. યંત  ઔઠોય લાસ્તદ્લઔતા 

આખ તેભન ેનભત ં આલ ં ડમ ં. ખ રાભીની પ્રથા નાફૂદ ઔયલા દદ્ક્ષણના ંયાજ્મોન ેતે 

ઔેભેમ ઔયીને વભજાલી ળક્મા નશીં. ઊરટ ,ં ખ રાભીની પ્રથા જેભની તેભ ઔામભ યાકલભા ં

આલ ેએ ળયતે જ મ નાઇટેડ સ્ટેઇટ્વ ના વભલામી પ્રજાવત્તાઔભા ંજોડાલાન  ંઅડખ લરણ 
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એ યાજ્મોભા ંઅકત્માય ઔમ ું. ઔેટરાંઔ વંસ્થાનોભા ંખ રાભીની પ્રથા દ્લરુવધ પ્રફ રાખણી 

પ્રલતચતી શતી. એને રયણાભ,ે એઔ વંસ્થાન ેતો છેઔ 1769ની વારભા ં(દેળ સ્લતંત્ર થમો તે 

અખાઉ વાત લયવે) ખ રાભીનો લેાય ફંધ ઔયલાનો ઔામદો વાય ઔમો શતો. યંત  

ખ રાભીના લેાયભા ં દ્બ્રરટળયોન  ંઆર્તથઔ દ્શત યશેર ં શત ,ં એટર ેઇંગ્રેન્દ્ડની ારચભેન્દ્ટ ેએ 

ઔામદાન ે યદફાતર ઔમો શતો. આભ દ્બ્રરટળ વયઔાય ે વંસ્થાનોભા ં ખ રાભીની પ્રથા 

જફયદસ્તીથી ટઔાલી યાકી. યંત  1808ની વારભા ંમ નાઇટેડ સ્ટેટ્વ ની વંવદે ખ રાભોની 

આમાત ય ર્તતફંધ ભૂક્મો. એ જ અયવાભાં દ્બ્રરટળ વયઔાય ે ણ, ત્માંના રોઔભતન ે

લળલયતીને ખ રાભીનો લેાય ફંધ ઔતો. એટરે છી, ખ રાભોની ભાંખ ૂયી ાડલાન,ે 

અભેરયઔાભા ંજ દદ્ક્ષણના યાજ્મ લયજીદ્નમાભા,ં ળ ઉછેયની જેભ જ, ખ રાભ-ઉછેયનો બાય ે

નપાઔાયઔ ધંધો કીલ્મો. 
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ફીજી ફાજ  ઉત્તયનાં યાજ્મોભા ં રોઔભત ખ રાભીની પ્રથા દ્લરુવધ થતો જતો શતો. 

મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વના ં ભૂ તેય યાજ્મો ૈઔી ઉત્તયનાં વાત યાજ્મોએ તો 1805ની વાર 

શેરાં જ ખ રાભીની થાચ નાફૂદ ઔયી શતી. એ યાજ્મોના રોઔો વભગ્ર દેળભાંથી આ 

અભાન ી પ્રથા જેભ ફને તેભ જરદી નાફૂદ થામ એ ભાટ ેઆત ય શતા. ખ રાભો, ળ ની 

જેભ જ, તેભના ભાદ્રઔોની દ્ભરઔત ખણાતા. ભાણવ તયીઔેના તેભને ઔળા જ શઔ નશોતા. 

ખ રાભોના ભાદ્રઔો, ોતાની ભયજી પ્રભાણ,ે ખ રાભોન ે ોતાના ં ફાફચ્ર્ાંથી દ્લકૂટા ં

ાડીને ણ લેર્ી ળઔતા. ખ રાભો ઔોઇ પ્રઔાયનાં શદ્થમાયો ધાયણ ન ઔયી ળઔે, ભાદ્રઔની 

યલાનખી લખય ોતાના યશેઠાણના લાડાની ફશાય ન જઇ ળઔે, તેભ જ યાજભાખો ય 

ભ વાપયી ન ઔયી ળઔે. તે અદારતભા ંવાક્ષી ન થઇ ળઔે. ત્તેભન ેલાંર્તા-ંરકતા ંળીકલાની 

અથલા ળીકલલાની ઔામદાથી ફંધી! ખ રાભ સ્ત્રી ય આત્માર્ાઅય ખ જાયલાભા ંઆલે, એ 
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ખ નો ન ખણામ - ઔેલ એ ફાઇના ભાદ્રઔની દ્ભરઔાત યનો ખેયઔામદ ે પ્રલેળ ખણામ! 

ભાદ્રઔ ધાયે ત્માય ેવંતદ્ત ભાટ ેખ રાભ સ્ત્રી- રુનો વંફંધ ફજફયીથી ણ ઔયાલી ળઔે. 

એ યીત ેથમેરા ંફાઔો ખ રાભ ભાતાના ભાદ્રઔની દ્ભરઔત ખણામ. ખ રાભો ય અભાન ી 

જ રભ ખ જાયલાભા ંઆલે એ વાભ ેતેભને ઔામદાન  ં ઔળ ં જ યક્ષણ ન ભે. ખ રાભ ઔ ટ ંફોને 

દ્લબક્ત ઔયીન ે–ભાતા-દ્તા, બાઇ-ફશેન, દ્ત-ત્ની લખેયેને છૂટાં ાડીન ે– જ દા જ દા 

કયીદનાયાને લેર્ી દેલાભા ંઆલતા,ં ત્માય ેતો તેભની લેદના યાઔાષ્ઠાએ શોંર્તી. આ 

યીતે તેભને લેઠલી ડતી ળાયીરયઔ તેભ જ ભાનદ્વઔ માતનાન  ંલણચન ઔમ ેજામ એભ નથી. 

 

મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વના ધભચબીરુ રોઔોન ેખ રાભીની પ્રથાનો આ ઔાયભો અન્દ્મામ વદા ઔનડમા 

ઔયતો શતો અને ઔેભ ેઔયીને તેભનાથી વહ્યો જતો નશોતો. રયણાભે. કાવ ઔયીને ઉત્તયના ં

યાજ્મોભા ંએ પ્રથા વાભ ેપ્રર્ંડ  ણ્મપ્રઔો બબૂઔી ઊઠમો. એ ખોઝાયી પ્રથા નાફૂદ ઔયલાન ે
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ત્મા ં એઔ જફરુ ં આંદોરન ળરૂ થમ  ં અને લધ  ને લધ  ઉગ્ર ફનત  ં ખમ .ં ભાનલભ દ્ક્તના 

ધ્મેમલાા આ આંદોરનભા ં વાદ્શત્મઔાયો  બળ્મા, યાજવલાયી  રુો બળ્મા. 

વભાજવ ધાયઔો અને ધભોદેળઔો ણ બળ્મા. આદળચલાદી તરુણોએ એભાં ોતાના ંજીલન 

વભચણ ઔમાચ. દેળબયભાં ખ રાભોની ભ દ્ક્ત ભાટ ેભંડો સ્થામા.ં એ ભંડો ‘એફોદ્રળન 

વોવામટી’ નાભે કામા ં અને તેના વભ્મો ‘એફોદ્રળદ્નસ્ટ’ નાભથી. ખ રાભીની 

પ્રથાલાા ં દદ્ક્ષણના ં યાજ્મોભા,ં તેભ જ તેભના પ્રત્મે વશાન બૂદ્ત યાકનાયાં ઉત્તયનાં 

ખ રાભીયદ્શત યાજ્મોના ઔેટરાઔ રોઔોભા ંણ, એ આંદોરન વાભ ે દ્લયોધ પાટી નીઔળ્મો. 

'એફોદ્રળદ્નસ્ટ’ નાભથી કાતા ભાનલ-સ્લતંત્રતાના બેકધાયી ય તેભના એ 

દ્લયોધી ગૃણા અને વલેનો લયવાદ લયવાવ્મો તથા શયેઔ યીતે તેભની ક્નડખત ઔયલાના, 

તેભના કૂન વ વધા ંઔયલાના તથા તેભની ભારદ્ભરઔત ફાી ભૂઔી તેભન ેતાયાજ ઔયલાના 

ઉામો અજભાવ્મા. યંત  ‘એફોદ્રળન' આંદોરન લધ  ને લધ  દ્લસ્તયત  ંજ ખમ ં. 
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લી, મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વ ાવ ેશજી અણલવાલામેરો અપાટ ભ રઔ ડેરો શતો. તેલા જ ઔોઇ 

દ્લસ્તાયભા ં ખોયા લવાશતીની અભ ઔ પ્રભાણભા ં થામ એટરે તેન ે યાજ્મનો દયજ્જો 

આીન ેવંગ યાજ્મભા ંદાકર ઔયલાભા ંઆલત .ં આલા ંનલા ંયર્ાઇન ેપ્રજાવત્તઔભા ંદાકર 

થનાયાં યાજ્મો ખ રાભી ર્ાર  યાકનાયા ંશોમ, તે ભાટ ેજ્મા ંખ રાભી ભોજૂદ શતી એલાં 

દદ્ક્ષણના ં યાજ્મો ઇંતેજાય યશેતાં. તો ખ રાભીન ેનાફૂદ ઔયી ર્ૂઔેરા ંઉત્તયનાં યાજ્મો એલ ં 

ઇચ્છતા ં ઔ ેએ નલાં યાજ્મોભા ંખ રાભી ન શોમ. એ ફાફતભા ં ણ આકા યાષૃ્ટભા ં ઉગ્ર 

ઊશાોશ જાગ્મો. મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વની એઔતાભાં જીલરેણ તડ ાડલાની શદે શોંર્ેરો આ 

ઝખડો ળભાલલાન ેળાણા યાજ રુોએ લર્રો ભાખચ ઔાઢ્મો અને 36.30 અક્ષાંળની ઉત્તય ે

(ભવૂયી યાજ્મના અલાદ દ્વલામ) નલા યર્ાનાયાં યાજ્મોભા ં ઔામદાથી ખ રાભી પ્રથાનો 

દ્નેધ પયભાવ્મો. આભ છતાં એ ઝખડો ઉત્તયોત્તય ઉગ્ર જ થતો ખમો. 
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આકયે, એ વલાર એટરો ફધો બીણ ફન્દ્મો ઔે મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વ ના ફીજા ફધા વલારો 

એની આખ ખૌણ ફની ખમા. ઉત્તયના રોઔો ખભ ેતે બોખે ખ રાભી નાફૂદ ઔયલા અધીયા 

ફન્દ્મા; દદ્ક્ષણના રોઔોએ ઔોઇ ણ ઉામે ત ેટઔાલી યાકલાન ેઔભાય ઔવી. આભ એઔ જ 

દેળના નાખરયઔો લચ્ર્ે દ શ્ભનાલટ ેદા થઇ. આ બીણ વંઔટ એબ્રશાભ લરઔનન ેઔરટફવધ 

થલાન ેશાઔર ઔયી યહ્ય ં શત .ં લરઔન ેોતાના દેળનો ઇદ્તશાવનો તથા યાજફંધાયણનો ઊંડો 

અભ્માવ ઔમો શતો, એટરે ખ રાભીની પ્રથા ભ રઔભા ંઔેલી યીતે દાકર થઇ તથા ફંધાયણ 

ગડનાયા ઉદાયર્રયત યાષ્ટ્ર-દ્લધામઔોન ે ણ ખ રાભીની પ્રથાને ફંધાયણભા ંભોંગભ ભાન્દ્મતા 

ળાથી આલી ડી, એ ત ેફયાફય જાણતા શતા. લરઔન ખ રાભીની પ્રથાના ઔટ્ટય અને 

અણનભ દ્લયોધી શતા, યંત  દેળના ઔામદાનો બંખ ઔયીને ખ રાભીની પ્રથા ઔામભ યાકલા, 
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અથલા તેને નાફૂદ ઔયલા વાભ ેણ તેનો એટરો જ  ઔટ્ટય દ્લયોધ શતો. તેન ં લરણ એલ ં 

શત  ંઔ ેઆ વંફંધભા ંજે ઔંઇ ઔયલ ં શોમ તે દેળના ફંધાયણન ેઅન વયીન ેજ ઔયલ ં જોઇએ. 

 

લરઔન ેઇરનોમ યાજ્મની દ્લધાનવબાના વભ્મ તયીઔે વતત આઠ લયવ વ ધી મળસ્લી વેલા 

ફજાલી શતી. શલે વંવદના વભ્મ તયીઔ ે તેન ે ાટનખય લોલળગ્ટનભા ં ફેઠઔ રીધી. 

લોલળગ્ટનભા ંજ શફવી ખ રાભોન ેૂયી યાકલાનો એઔ દ્લળા તફેરો શતો. ત્મા ંશફવી 

ખ રાભોન  ં લેર્ાણ ઔયલાભા ં આલત  ં તથા દદ્ક્ષણના ખ રાભ-ફજાયભા ં લેર્લા ભાટ ે યલાના 

ઔયલાભા ંઆલે ત્મા ંવ ધી તેભને ગોડાની ેઠે તેભા ંૂયી યાકલાભા ંઆલતા શતા. ખ રાભીની 

પ્રથાન ેશેરો પટઔો ત્મા ંાટનખયભા,ં અને તે જેભા ંઆલેર ંશત  ંત ેઔોરંદ્ફમા દ્જલ્રાભા ં

ભાયલાન  ંલરઔન ેદ્લર્ામ ું. ભધ્મસ્થ વયઔાય શેઠના ઔોરંદ્ફમા દ્જલ્રભા ંખ રાભીની પ્રથા ફંધ 

ઔયલાના ઔામદાનો કયડો તેણ ે ગડી ઔાઢ્મો. ઔોઇની ણ દ્ભરઔત એભ ને એભ કૂંર્લી 
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રેલાનો ખમાર વયકો ણ લરઔનની ભૂબૂત પ્રઔૃદ્ત્તની દ્લરુવધ શતો, એટર ે ોતાના 

ખ રાભોન ે ભ ક્ત ઔયનાય ભાદ્રઔોન ે મોગ્મ લતાય આલાની ણ તેણે એ કયડાભાં 

જોખલાઇ ઔયી શતી. લી, એ કયડો જેભને સ્ળચતો શતો તે ઔોરંદ્ફમા દ્જલ્રાના 

ભતદાયોનો રોઔભત રીધા છી જ તેન ે ઔામદાન  ંસ્લરૂ ભે એલી જોખલાઇ ણ તેભાં 

શતી. આભ, લરઔનના એ કયડાભા ન્દ્મામ તેભ જ ભાનલતાનો વ ભે વાધલાભાં આવ્મો 

શતો. 

યંત , ખ રાભોની ભજૂયીથી દ્લળા ામા ાય કેતી ઔયનાયા દદ્ક્ષણના વાધનવંન્દ્ન 

જભીનદાયોન ં શજી ાટનખયભા ંપ્રબ ત્લ શત ં. એટરે લરઔનના એ કયડા દ્લળે ત્મા ંઔોઇન ે

રેળભાત્ર યવ નશોતો. લી, વંવદના વૂત્રો જેભના શાથભા ં શતાં એલા અગ્રખણ્મ 

યાજ રુો આલી નાજ ઔ અને અખલડરૂ ફાફતની ર્ર્ાચ ટાલાન ેઇંતેજાય શતા. એટર,ે 

એઔ મા ફીજે ફશાને, કયડો યજૂ ઔયલાન ં વંવદની ભ દત ૂયી થતા ંવ ધી તેભણે ભોઔૂપ 
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યકાવ્મ .ં તેભને કાતયી શતી ઔે આલો કયડો યજૂ ઔયલાની ફેલઔૂપી ઔયનાય વભ્મ પયીથી 

વંવદભા ંર્ૂંટાઇ આલ ેએ ળક્મ જ નથી. તેભની એ ખણતયી વાર્ી ડી. 

 

લરઔનન ે જેની દયઔાય શતી એલ ં ઔળ ં યાજઔાયણભા ં નથી. એ વંવદ-વભ્મ તયીઔેની 

લોલળગ્ટનભાંની ોતાની ઔાભખીયી દયમ્માન તે ફયાફય જોઇ ખમા શતા. એ યાજઔાયન 

વલચથા ધ્મેમળૂન્દ્મ અને સ્લાથચપ્રધાન શત .ં દ્લળા કેતયો ધયાલનાયા દદ્ક્ષણના લૈબલી 

ખ રાભ-ભાદ્રઔો તથા ઉતયના ધનાઢ્મ ઉદ્યોખદ્ત, લેાયી અને ળયાપો ોતોતાનો 

સ્લાથચ વાધલાન ેયાજતંત્રનો ઉમોખ ઔયતા શતા. એન ં રયણાભ એ આવ્મ ં ઔે ભાનલીન ં ભૂલ્મ 

ગટ્મ  ંઅને વંદ્ત્તન ં લધ્મ ં. અત્માય વ ધી મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વ ભાનલીના શઔોની દ્શભામત ઔયત  ં

આવ્મ  ંશત ં, શલે ત ેવંદ્ત્તના શઔોન ં  યસ્ઔતાચ ફન્દ્મ .ં લરઔન ે
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એભા ંોતાના દેળનો દ્લનાળ જોમો, અને એ અટઔાલલા ોતાનાથી ફની ળઔે ત ેફધ ં ઔયી 

છૂટલા તેભણે પયીથી યાજઔાયણભા ંઝંરાવ્મ .ં 

 

લરઔન ેતેન ં પ્રથભ ભશાન યાજઔીમ બાણ ઔમ ું તેભા ંદદ્ક્ષણના રોઔોન ેદો દેલાન ં એન ં લરણ 

નશોત ં. એટર  ંજ નશીં, એ વંફંધભા ંતેભની ભ શ્ઔેરી તેભ જ રાર્ાયી એ ફયાફય વભજતા 

શતા અને તેથી તેભના પ્રત્મ ેએના રદરભા ંઅાય વભબાલ ણ શતો. ભાનલીની વાયાળ ઔ ે

ફૂયાળ ઔોઇ એઔ જ સ્થ ેવીદ્ભત શોતી નથી. એ તે વાયી યીતે જાણતા શતા. એટરે એભણ ે

ઔહ્ય :ં "તેભની દ્સ્થદ્તભા ંઆણે (ઉત્તયના રોઔો) ણ એભ જ ઔયત. તેભને ત્મા ંખ રાભી 

ભોજૂદ ન શોત તો, તત્ઔા આણે ત ેનાફૂદ ઔયત નશીં." 
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યંત  ખ રાભી જ્મા ંભોજૂદ ન શોમ ત્મા ંતેને દ્લસ્તયલા દેલી મા દાકર ઔયલી  એ શડશડતો 

અન્દ્મામ છે, એલ ં ત ેકાતયીૂલચઔ ભાનતા શતા. એટર ેતેણે ઔહ્ય :ં "શફવી ોતાન ં ળાવન ન 

ઔયે, એભ ઔશેલ  ંએ સ્લળાવનના દ્વવધાંતનો રોશ છે, ખોયો ભાણવ ોતાન  ંળાવન ઔયે ત્માય ે

તે સ્લળાવન છે; યંત  તે લધ ભા ંફીજા ભન ષ્મન ં ણ ળાવન ઔયે, તો એ આક દી છે, 

જોશ ઔભી છે. શ ં બાયૂલચઔ ઔશેલા ભાખ  ંછ ં ઔે ફીજા ભાણવની વંભદ્ત દ્લના તેન  ંળાવન 

ઔયલા જેટરા મોગ્મ ભન ષ્મ ઔોઇ જ નથી. અભેરયઔન પ્રજાવત્તાઔલાદનો આ ામાનો 

દ્વવધાંત છે." 

 

ભાણવભાત્રની વભાનતાની, અભેરયઔન સ્લતંત્રતાના જાશેયનાભાની ઉદાત્ત બાલના પયીથી 

ખચટ ઔયલાની ોતાના દેળલાવીન ે અીર ઔયતા ં તેણે  ઔશ ં :”ઇશ્લય ે ભાણવભાત્રન ે

વભાન વયજ્મા છે, એભ જાશેય ઔયીને આણે એઔ યાષ્ટ્ર તયીઔ ેઆયંબ ઔમો; યંત  ફીજાન ે
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ખ રાભ ફનાલલા, એ ઔેટરાઔ રોઔોન ેભાટ ે‘સ્લળાવનનો દ્લત્ર શઔ છે' એલી જાશેયાત ઔયલા 

જેટરા આણે આજે નીર્ે ઊતમાચ છીએ. આ ફ ે દ્વવધાંતો એઔવાથ ે યશી ળઔે નશીં.” 

ઇરનોમ યાજ્મના રયબ્રીઔન ક્ષના અદ્ધલેળનભાં ફોરતા ં લરઔન ે ઔહ્ય ં: “ખ રાભ, 

લ્ઔાનૂનની દૃદ્ષ્ટએ વ્મદ્ક્ત નશીં ણ લસ્ત  છે, એલ ં ઔામદાના  સ્તઔભા ંએઔ લાય ભાયા 

લાંર્લાભા ંઆવ્મ ં શત .ં અને, સ્લતંત્રતાની યક્ષા ઔયનાય લાડો તોડી નાકલાભા ંઅલે તેભ જ 

વગા શફવીન ેજ્માય ે લસ્ત  ફનાલી ભૂઔલાભા ંઆલે ત્માય,ે તભ ે દ્લર્ાય ઔયો ઔ,ે 

ખયીફ ખોયાન ેન લસ્ત  ફનાલી ભૂઔતા ંતેભને ઔેટરો વભમ રાખળ ેલારુ? સ્લતંત્રતા 

ની ફડાવો શાંઔનાય આ ભ રઔને લસ્ત ત: ખ રાભીના ભ રઔભા ં રટી નાકલાની નજીઔ 

આણે આલી શોંચ્મા છીએ.” 

 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 33 

 

http://aksharnaad.com 

ખ રાભી જ્મા ંભોજૂદ છે ત્મા ંતેન ેનબાલી રેલી, ઔાયન ઔ ેફંધાયણ ેતેન ેભંજૂય યાકી શતી. 

તથ વંગયાજ્મફન ે ટઔાલી યાકલાન ે એભ ઔયલ  ં જરૂયી શત ;ં યંત  તેન ે તેની અત્માયની 

વીભાની ફશાય દ્લસ્તયલા ન દેલી  જોઇએ; લરઔનના રયબ્રીઔન ક્ષનો એ ઔામચક્રભ શતો. 

જે દ્વવધાંતો લરઔનન ેખ રાભીના દ્લસ્તાયનો દ્લયોધ ઔયલાન ેપ્રેયતા શતા તે જ દ્વવધાંતો, 

ખ રાભી જ્મા ંભોજૂદ શતી ત્મા ંખ રાભોના ભાદ્રઔો પ્રત્મ ેકાભોળી યાકલાને ન પ્રેયતા 

શતા. ખ રાભીન ે તે કવૂવ અન્દ્મામમ ક્ત ભાનતા શતા; યંત  રયદ્સ્થદ્તલળાત મ નાઇટેડ 

સ્ટેઇટ્વ ના યાજફંધાયન ેખ રાભ-ભાદ્રઔોનો શઔ ભાન્દ્મ યાખમો શતો; એતરે ઔાે ઔયીને 

ખ રાભી તેન ેઔ દયતી ભોત ેજ ભયળ ેએલી આળા યાકી, ોતાની રાખણી દફાલીન ે લરઔન 

કાભોળી ધયતા શતા. આભ લરઔન ની દ્શ,ભામત ઔામદાન ે લળ લતચલાની તથા 

યાજફંધાયણને અન વયલાની શતી. યંત  ખ રાભી દ્લસ્તાયલાના દ્શભામતી તો 

શફવીની સ્લતંત્રતાનો બોખ આલાન ેતૈમાઅય થામ છે એટર  ંજ નશીં, ક દ ોતાની 
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સ્લતંત્રતા જોકભાલલાન ે ણ તૈમાય થામ છે, એભ તે ભક્ઔભણ ે ભાનતા શતા. 

શફવીના શઔો દ્લળ ેએઔ લાય ઉેક્ષા ઊબી થઇ, છી ક્મા ંજઇન ેતે અટઔળ?ે આખ  

ઉાય ખોયાના શઔો ણ જોકભાળ,ે એલી તેન ેદશેળત યશેતી શતી. ત ેઔશે: આકય ેતેન  ં

રયણાભ એ આલળે ઔ ે “એઔ ભાણવ ફીજાન ેખ રાભ ફનાલલા તાઔ ેતો, ઔોઇ ણ ત્રીજા 

ભાણવન ેએની વાભ ેલાંધો ઉઠાલલાનો શઔ નશીં યશે. 

 

લરઔન રોઔળાશીના અનન્દ્મ ઉાવઔ શતા. એટરા ભાટ,ે ત ે જે ઔંઇ ઔયલા ભાખે છે તે 

ફંધાયણીમ ભાખે જ. લશવાના દ્શભામતી એઔ ઔટ્ટય એફોદ્રળદ્નસ્ટન ે  ત ેઆ પ્રભાણે 

વરાશ આે છે: "જ્મા ંભત ભાયપત ેસ્થામેરી ફશ ભતી ઔામદા વલાયા ળાવન ઔયતી શોમ, 

એ રોઔળાશીભા ં લશવઔ ફંડ ભૂબૂત યીતે અન્દ્મામી અને યાજરોશી છે, ભત ેટી વલાયા 
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ક્રાંદ્ત ઔયો." અન્દ્મામ-દ્નલાયણ વદા ધીભી પ્રરક્રમા શોમ છે. વભાજભા ંઊંડા ંભૂ ગારીન ે

ફેઠેરી અન્દ્મામભૂરઔ ફદી, ઔ રૂરઢ લખેયે અદ્નષ્ટોનાં ભૂ ગણા ંઊંડા ંઊતયેરા ંશોમ છે. 

લી, તેભને ટઔાલી યાકલાભા ંવભાજના ઔોઇ ને ઔોઇ ભાતફય લખચન ં દ્શત વભામેર  ંશોમ 

છે. એટર ેવ ધાયઔોની એ અદ્નષ્ટો વાભેની રડત તેભની શ્રવધા તેભ જ ધીયજની ઔવોટી 

ઔયનાયી શોમ છે. એ વંજોખોભા,ં ઢીરાોર્ા વ ધાયઔો શતાળ થઇન ેરડત છોડી દે છે, અને 

ઝનૂની વ ધાયઔો અઔાઇન ેભયદ્ણમા ફને છે તથા વભજાલટનો, ઔામદાનો, લાજફી ણ 

રાંફો ભાખચ તજીને, ટૂંઔો દેકાતો, અત્માર્ાયનો ખેયલાજફી ભાખચ અનાલે છે. 

 

અભેરયઔાના લીય  રુ જોન બ્રાઉનની ફાફતભા ંઆલ  ંજ ફનલા ામ્મ ં શત ં. તેની વભગ્ર 

ઔાયરઔદી અદ્તળમ યોભાંર્ઔ છે, અને એથીમ ેદ્લળે ઔરુણ છે. યોભાંર્ઔ એટરા ભાટ ેઔે, જેન ે
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તે અન્દ્મામ રેકતા શતા તેના દ્નલાયણ અથે તેન ેબેક રીધો, અદ્તળમ ખયીફાઇ તથા 

ાયાલાય શાડભાયીન  ં ઔઠોય જીલન સ્લેચ્છાએ અનાવ્મ ં. ોતાના લશારા  ત્રો વદ્શત 

વલચસ્લન  ંફદ્રદાન આપમ  ંઅને છેલટે ોતાના ઉભદા જીલનનીએ આશ દ્ત ણ આી. 

ઔરુણ એટરા ભાટ ેઔ,ે એનાં એ વગા ંફદ્રદાનો એે ખમાં એભ તો ન ઔશેલામ, ણ જે 

અન્દ્મામ દૂય ઔયલાનો તેણ ેબેક રીધો શતો, ઔેવરયમા ંઔમાું શતાં, ત ેએને રયણાભે દૂય તો ન 

જ થમો; ઊરટ  ંતેનાથી જ દે ભાખે, વભજાલટન ેભાખ,ે તેન  ંદ્નલાયણ ઔયલાન ેજે ભથતા 

શતા તેભન ં ઔામચ ભ શ્ઔેર ફની ખમ ં. અને આકય ેદેળને આંતયદ્લગ્રશના દાલાનભાંથી વાય 

થલ  ંડમ ં. 
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ોતાના ળાશ્લત વંગ્રશને અથે લશાર  ંલતન તજીને ‘ભેફ્રાલય’ લશાણભા ંઅભેરયઔાને આળયે 

આલેરા ખોયા માત્રી લડલાના જોન બ્રાઉન એઔ લંળજ શતા. તેના ફ ે દાદા 

અભેરયઔાના ંવંસ્થાનોના ઇંગ્રેંડ વાભેના સ્લાતંત્ર્મ-મ વધભા ંરડમા શતા. નાનણથી જ ત ે

અદ્તળમ ધભચયામણ શતા. અને ‘ફાઇફર’નો ાઠ ઔયલાનો તેનો દ્નત્મક્ર્ભ શતો. વાભાન્દ્મ  

ઔાભા ં તેણ ે એઔ અદ્તળમ ધભચયામણ, ઉદાય, યખજ , યદ કબંજઔ અને દ્નરુરલી 

 રુ તયીઔ,ે ળાંદ્તથી ોતાન  ંજીલન દ્લતાવ્મ  ંશોત. યંત  ઔેન બ્રાઉન વાભાન્દ્મ વભમભા ં

જન્દ્મ્મા શતા. ઇશ્લય અને સ્લતંત્રતા એ ફે તેના આયાધ્મદેલી શતા, અને એ ફંનેને ભાટ ે

ર્ાશે તે ઔયલાન ે તથા વશેલાન ે તે તત્ય શતા. શફવીની ખ રાભી એને ઔઠતી શતી, 

અવહ્ય રાખતી શતી. ભાનલતા યના એ ગોય અન્દ્મામ વાભેનો તેનો યો અને દ્લયોધ 

લધતો જ ખમો. રયણાભ ેઆયાભ, વ કવખલડ, ળાંદ્ત તેન ેભાટ ેશયાભ થઇ ડમા.ં છેલટે, 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 38 

 

http://aksharnaad.com 

ોતાન  ં જીલતય વ વધાં અઔારુ ં થઇ ડમ ં એટર ે ોતાનો ધંધો-યોજખાય તજીને એ 

અન્દ્મામના દ્નલાયણ અથે તેણ ેબેક રીધો. શલે તેણ ેશફવી ખ રાભોની ભ દ્ક્તન ેઅથે ઔઠોય 

ખયીફાઇ, શાડભાયી અને ાયલાય જોકભન ં જીલન અનાવ્મ ં. દ્ત-યામણ તેભની  

 

જોન બ્રાઉન ે પ્રથભ તો ખ રાભોન ે તેભના અભેરયઔન ભાદ્રઔોના ક્રૂય ંજાભાંથી બખાડીને 

બખાડીણ ે ઔેણેડની ભ ક્ત બૂદ્ભ વ ધી શોંર્ાડલાન  ં જોકભબમ ું ઔામચ ઉાદ્ય ં. એ યીતે 

બખાડલાભા ં આલેરા ખ રાભોન ે આળયો તથા ભદદ આલાન,ે દદ્ક્ષણના ખ રાભીમ ક્ત 

યાજ્મોથી ભાંદીન ેઠેઠ ઔેનેડાની વયશદ વ ધી ઠેઔઠેઔાણ ેખ પત થાણાં શતા.ં બાખી છૂટેરા 

ખ રાભોન ેએ થાણાંભા ં રદલવ દયમ્માન આળયો ભતો, અને યાત્ર ેત્માંથી તેભને આખના 

એલા ફીજા સ્થ ેશોંર્ાડલાભાં આલતા, રખબખ અઢી શજાય ભાઇર જેટરા રાંફા અંતય 
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વ ધી આલી વંખ વ્મલસ્થા ઔયલાભા ંઆલી શતી. વાંઔેદ્તઔ બાાભા ંતેન ે “બૂખબચ યેરલ”ે 

એલ ં નાભ આલાભા ંઆવ્મ  ંશત .ં 

 

યંત  ઔામદાનો બંખ ઔયીને આ યીતે ખણ્મા ખાંઠ્મા ખ રાભોન ેઔેનેડા શોંર્ાડી તેભને ભ ક્ત 

ઔયલા ભાત્રથી બ્રાઉનના આત્ભાન ે વંતો થમો નશીં. ત ે તો આ ઇશ્લયરોશી તેભ જ 

ભન ષ્મરોશી એલી ખ રાભીની પ્રથાને એઔ ઝાટઔ ેદ્નભૂચ ઔયલા ર્ાશતા શતા. એલાભા ં“રોશી 

લનખતા” ઔેંવાવ યાજ્મનો આતચનાદ તેના ઔાન ે અથડામો. ઔેન્દ્વાવભા,ં ાડોળના 

ખ રાભીલાા ભવૂયી યાજ્મભાંથી ખ રાભી તયપી શ ભરાકોયોના ં ધાડા ં આલીન ે ત્માંના 

ખ રાભી-દ્લયોધી યશેલાવી ય ઔાયભા અત્માર્ાયો ખ જાયતાં શતાં. તેભનાં ગયફાય રૂંટતા ં

તથા ફતાં શતા ંઅને તેભનાં સ્ત્રી ફાઔોની ઔયીણ શત્મા ઔયતા ંશતા.ં એ ફધ ં જાણીન ે

બ્રાઉનનો યદ કબંજઔ આત્ભા ઔઔી ઊઠ્મો. જ રભનો બોખ ફનતા ઔેન્દ્વાવના ખ રાભી-
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દ્લયોધી યશેલાવીન ેભદદ ઔયલાન ેતેણ ેોતાના ાંર્  ત્રોને તત્ઔાર ત્મા ં યલાના ઔમાું, 

અને ોતે ણ ત્મા ંજઇ શોંચ્મા. ત્મા ંગોય જંખરભા ંતેણ ે ત્રો વાથ ેડાલ નાખમો, અને 

ઔેન્દ્વાવલાવી ય અત્માર્ાય ખ જાયનાયા ય વાભેથી તેણે ણ એલા જ અત્માર્ાયો 

ખ જાયલા ભાંડમા ને તેભન ેતોફા તોફા ોઔયાવ્મા. 

 

ોતે જે ઔાંઇ ઔયતા શતા એ ફધ ં ‘ફાઇફર’ના આદેળ પ્રભાન ેજ અને ધભચફ દ્વધથી જ 

ઔયતા શતા, એભ જોન બ્રાઉન કાતયીૂલચઔ ભાનતા શતા. ઇશ્લયના શાથભા ં ોત ેએઔ 

વાધનરૂ જ છે, અને તેની ઇચ્છા પ્રભાણે જ ઔામચ ઔયી યહ્યા છે, એ દ્લળ ેતેના ભનભાં 

રલરેળ ળંઔા નશોતી. બ્રાઉન, તેના  ત્રો અને જૂજ વાથી તેભના ઔયતા ંગણી ભોટી 

વંખમા ધયાલનાયા શ ભરાકોયોન ેએલા તો ભાયી શઠાલતા ઔે, પયીથી તેભની વાભ ેઆલલાની 

લશભત જ તે ઔયી ળઔતા નશીં. વયઔાયન ં વૈન્દ્મ ણ તેભની વભી જલાની લશભત ઔયી 
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ળઔત ં નશોત ં. આથી, બ્રાઉનને ફશાયલરટમો જાશેય ઔયી તેના ભાથા ભાટ ે ઇનાભ જાશેય 

ઔયલાની વયઔાયને પયજ ડી. ણ એ ક દાના ફંદા તો બમ ળ  ંછે એ જાણતા જ નશોતા. તે 

શંભેળા ઔશેતા ઔ,ે ઇશ્લયથી શ ં એટરો ફધો ડરું છ ં ઔે છી ફીજો ઔોઇ ણ બમ ભન ેડયાલી 

ળઔતો જ નથી. 

 

વાભવાભી ઝાઝીભાં ઔોઇ ભાણવ ઔડામ અથલા ળયણે આલે, એટર ેત ેબ્રાઉનની દ શ્ભન 

ભટી જતો અને વેવ્મ ફનતો. છી તેન ેભાટ ેબ્રાઉનના રદરભા ંઅકૂટ દમા અને વભબાલ 

જ ઊબયાતા.ં તેન ેતે ભાનબેય યાકતા, પ્રેભથી તેની કાતય-ફયદાવ ઔયતા અને ત ેગામર 

થમો શોમ તો રાખણીૂલચઔ તેની વેલાર્ાઔયી ઔયતા. ણ બ્રાઉનના આત્ભાન ેએટરાભાત્રથી 

વંતો નશોતો. દીનશીન ખ રાભોની યાધીનતા અને દ દચળા તેન ે લધાય ે જરદ ખર ં 
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બયલાન ેપ્રેયી યશી શતી. ખ રાભો ાવ ેફલો ઔયાલી, તેભન ં રશ્ઔય ફનાલી, દદ્ક્ષણ ય 

ર્ડાઇ ઔયી, વગા ખ રાભોન ેફંધનભ ક્ત ઔયલાનો તેણ ેશલે દ્નશ્ર્મ ઔમો. એ ભાટ ેળસ્ત્રો ને 

દારૂખોો જોઇએ, એ ભેલલાન,ે જ્માં વયઔાયી ળસ્ત્રાખાય અને ળસ્ત્રોન  ંઔાયકાન ં શત  ંએ 

શેવચ પેયી નાભના ઔવફાનો ઔફજો રેલાનો તેણે દ્નણચમ ઔમો. ોતાની એ મોજના તેણે 

દ્લશ્લાવ  વાથીન ે જણાલી. ળેકર્લ્રીના જેલી તયંખી એ મોજનાનો તેભણ ે વકત 

દ્લયોધ ઔમો અને એલ ં અદ્લર્ાયી જોકભ ન કેડલાન ેતેન ેવભજાવ્મા. ણ બ્રાઉનને ભન ઔળ ં 

જ અશ્ક્મ નશોત ં, અને જોકભ વાથ ેતો તેન ેભશોફત શતી. એઔ ભાનલી અને ઇશ્લય 

ભીન,ે ધાયે તો, આકા દ્લશ્લન ેઅર્ૂઔ ઉથરાલી નાકી ળઔે એભ તે શ્રવધાૂલચઔ ભાનતા 

શતા. એલા ભાણવને બમ ળ ?ં જોકભ ળ ં? એટર ેશેવચ પેયીભાં આલેરા ળસ્ત્રાખાય ય 

શ ભરો ઔયીને મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વની વયઔાય વાભ ેમ વધે ર્ડલાનો અપય વંઔલ્ તેણ ેઔમો. તેન ે
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એલી શ્રવધા શતી ઔ,ે એ શ ભરાની લાત જાણીને ખ રાભો વભજળ ેઔ ેતેભનો દ્ભત્ર તેભની 

વ્શાય ેઆવ્મો છે, અને વલચત્ર તે ફલો  ઔયળ.ે 

 

એ ઔામચ ભાટ ેબ્રાઉન,ે તેના ફ ે ત્રો વદ્શત, ખ રાભી નાફૂદ ઔયલાન ેપના થઇ જલા તત્ય 

એલા ભાણવો તૈમાય ઔમાચ. અને અઢાય જેટરા એ ભયદ્ણમા વાથીન ેરઇને, 1859ના 

ઑક્ટોફયની 16ભી તાયીક ેયાત્ર ેતે શેવચ પેયીભાં દાકર થમા, એ ઔવફાનો તેણે ઔફજો 

રીધો, તાયલશેલાય ઔાી નાખમો તથા તેના ભોટા યેરલ ેજંઔળન ય આલતી જતી ખાડી 

અટઔાલી.  

 

ાટનખય લોલળગ્ટનથી ભાત્ર ત્રેન ભાઇરને અંતયે આલેરા એ ઔવફાનો પક્ત અઢાય 

ભાણવો લડ ેઔફજો રીધા છી બ્રાઉન ેત્માંના ઔેટરાઔ ખ રાભ-ભાદ્રઔોન ેઔેદ ઔમાચ. બ્રાઉનના 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 44 

 

http://aksharnaad.com 

એ લર્તા અને લશભતબમાચ શ ભરાથી શેવચ પેયીના રોઔો શેફતાઇ ખમા. તેભણ ેભાન્દ્મ  ંઔ ે

ભોટ  ંરશ્ઔય રઇન ેઆલેરા ઔોઇઔ ભાણવન  ંએ ઔાભ છે. 

 

એ બીણ ફનાલની કફયથી આકા દેળભા ંઅયેયાટી પેરાઇ ખઇ. અખાઉના લકતભા ંનાટ 

ટનચય નાભના ખ રાભ ેફલો ોઔાયેરો ત્માય ેખોયાના ંગયો રૂંટલા - ફાલાભા ંઆલેરાં 

તથા સ્ત્રી-ફાઔોન ેવ વધાં દ્નદચમ યીતે યશેંવી નાકલાભા ંઆવ્માં શતાં, તેન  ં નયાલતચન થળે 

ઔે ળ ,ં એભ દ્લર્ાયીન ેદેળ શફઔી ઊઠ્મો. ફીજે રદલવ ેયોફટચ રી નાભના રશ્ઔયી અભરદાય ે

વૈદ્નઔો વાથ ેતાફડતોફ શેવચ પેયી શોંર્ી જઇન ેળસ્ત્રાખાયનો ઔફજો રેનાયાને જેય 

ઔમાચ, ત્માય ેજ રોઔોનો જીલ શેઠો ફેઠો. 
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ળસ્ત્રાખાયના ઔફજો રેનાયા અઢાય ભાણવો, તેભના ૈઔી ફ ેદ્વલામના ફધા જ ભયામા ઔે 

ગામર થઇને ઢી ડમા ત્મા ંવ ધી, ઔનચર રીની ટ ઔડી વાથ ેરડમા. ોતાના  ત્રન ં ળફ તેના 

ખ આખ ઢી ડમ ં તોમ ેબ્રાઉન ેભર્ઔ ન આી. ભયણતોર ગામર ઔમાચ છી જ તેને 

ઔડી ળઔામા. 

 

કૂન, યાજ્રોશ તથા ફલો ઔયલાન ે ખ રાભોન ે ઉશ્ઔેયલાના આયોો ભાટ ે બ્રાઉન ય 

અદારતભાં ઔાભ ર્રાલલાભા ંઆવ્મ .ં તેનો ફર્ાલ ઔયલાન ે ઉત્તયના  દ્ભત્રોએ નાભાંરઔત 

લઔીરોન ેભોઔલ્મા. ણ બ્રાઉનને તેનો ફર્ાલ ઔયલા ઔોઇ લઔીરની જરૂય નશોતી. ોતાનો 

ફર્ાલ ઔયલાન ેતે એઔરા જ વભથચ શતા. ખ નેખાય ોતે નથી, ણ ખ રાભી જેલા અભાન ી 

અન્દ્મામન ેવાંકી રેનાય વભગ્ર યાષ્ટ્ર છે, એની તેન ે ખા વ ધી કાતયી શતી. એટર ે તે 
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દ્નલશ્ર્ત શતા અને ોતાના જીલનનો દ્શવાફ આલાન ેોતાના વયજનશાય વભક્ષ કડા 

થલા ઔોઇ ણ ે તૈમાય શતા . 

 

એથી ઔયીને તેન ેખ નેખાયના ાંજયાભા ંકડા ઔયલાભા ંઆવ્મા શતા છતા,ં ોતાની અડખ 

ધ્મેમદ્નષ્ઠાથી, વચ્ર્ાઇથી અને એઔ લીયને છાજે તેલા ખૌયલમ ક્ત તેના લતાચલથી આકી 

અદારતને, તેના ય ઔાભ ર્રાલનાયાન ે તથા વભગ્ર યાષ્ટ્રન ે જ તેણ ે અયાધીના 

ાંજયાભા ંભૂઔી દીધાં. તેના 

તેજ આખ એ વૌ ઝંકલાણા ં ડી ખમા.ંણ અદારત ે તો તેન ે ખ નેખાય ઠયાવ્મા અને 

પાંવીની વજા પયભાલી. ૂયી સ્લસ્થતાથી તેણ ેએ લધાલી રીધી અને અદારતન ેઉદ્દેળીને 

ઔહ્ય :ં 
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"શ ં જોઉં છ ં ઔે, અશીં વોખંદ દ્લદ્ધ લકત ેએઔ  સ્તઔને ર્ૂભલાભા ંઆલ ેછે. એ ‘ફાઇફર’ 

છે. એ  સ્તઔના ઉદેળ પ્રભાણે આર્યણ ઔયલાનો ભેં પ્રમત્ન ઔમો. શ ં ખયીફોને ભાટ ેરડમો 

એ લાજફી શત ,ં ઔાયણઔ ેઇશ્લય આખ વૌ વભાન છે. શલે, ન્દ્મામના શેત ને અથે ભાય ેભાયો 

પ્રાણ ખ ભાલલો જોઇએ અને ભાયાં વંતાનોના રુદ્ધય વાથ,ે તથા ક્રૂય અને અન્દ્મામી 

ઔામદા વલાયા આ ખ રાભોના દેળભાં જેભના શઔોની અલખણના ઔયલાભા ંઆલ ેછે એલા 

રાકો રોઔોના રુદ્ધય વાથ,ે ભારુ ંરુદ્ધય ભેલલ  ંએ જરૂયી રેકલાભા ંઆલત  ંશોમ તો શ ં 

ઔશ ં છ ં ઔે બરે તેભ થા.” 

 

પાંવીની વજા ાભેરા જોન બ્રાઉનને વકત ર્ોઔીશેયા નીર્ ે જેરભા ંયાકલાભા ંઆવ્મા 

શતા, ત્માંથી તેન ેઉાડી જલાની તેના દ્ભત્રોએ મોજના ગડી. ણ બ્રાઉન ેતેભને વંદેળો 

ભોઔલ્મો ઔે, ભમાચ છી જ સ્લતંત્રતાને ભાટ ેશ ં લધાય ેઉમોખી થઇ ડીળ. બાખી છૂટલા 
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ઔયતા ં સ્લતંત્રતાની લેદી ય ોતાન  ં ફદ્રદાન આલાન  ં જ તેણ ે વંદ ઔમ ું. દેળના 

જ લાનોભાં તે એઔ માદખીયીરૂ ફનલા ર્ાશતા શતા. તેની ઉભય ખણવાઠ લયવની શતી; 

ણ તેની ડકે અશીને રડતા ંરડતા ંધ્મેમન ેઅથે કી જનાયાની વયેયાળ ઉભય ભાત્ર 

ર્ીવ લયવ શતી. 

એઔ ભદ્શના ફાદ તેને પાંવીએ રટઔાલલાભા ંઆવ્મા. આ ધયતી યના છેલ્રા રદલવો તેણ ે

પાંવીકોરીભા ંઅૂલચ ળાંદ્ત તથા ઔતચવ્મ ફજાવ્માના વંતોૂલચઔ દ્લતાવ્મા. તે એઔ પ્રઔાયની 

ઔૃતઔૃત્મતા, વાથચઔતા અન બલી યહ્યા શતા. ભોતની ઔોટડીભાંથી તેણે એઔ ાદયીને ત્રભાં 

રખમ  ં"તે બરે ભન ેપાંવીએ રટઔાલ,ે શ ં તેભન ેભાપ ઔરું છ ં, અને ઇશ્લય ણ તેભને ભાપ 

ઔયો ઔાયણઔ,ે ોતે ળ  ંઔયી યહ્યા છે એ તે જાણતા નથી.” 
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તા. 2 રડવેમ્ફય ેવલાય ેબ્રાઉનને તેની કોરીભાંથી રઇ જલાભાં આવ્મા. તેને ઔળ  ં ણ 

ફોરલા દેલાભા ં નશીં આલે એભ જેરયે ઔહ્ય ,ં ત્માય ે બ્રાઉન ે ઔાખની એઔ ઔારી તેના 

શાથભા ંભૂઔી - એ તેનો આકયી વંદેળો શતો: “શ ં જોન બ્રાઉન, કાતયીૂલચઔ ભાન ં છ ં ઔ ેઆ 

અયાધી ભ રઔના ંા રોશી યેડમા દ્લના ઔદી ણ ધોલાલાના ંનથી. ઝાઝી ક નાભયઔી 

દ્લના એ થઇ ળઔળ ેએલી ભાયી ધાયણા વ્મથચ શતી, એભ શલે ભન ેરાખે છે.” એ જગ્માને 

પયતા, ત્રણ શજાય ફંદૂઔધાયી વૈદ્નઔો કડા શતા, અને પાંવેના ભાંર્ડાના ંખદ્થમા ંતે ભક્ઔભ 

ખરે ર્ડમા. ભયણની વન્દ્ભ ક ેબ્રાઉનની સ્લસ્થતા, અડખતા, દ્નબચમતા તથા ફેરપઔયાઇ  

જોઇન ેતેના દ્લયોધી ણ આશ્ર્મચર્રઔત થમા. જયા વયકા ણ થડઔાટ દ્લના, ળાંદ્તથી 

તે ભયણન ે બેટ્મા. એભયવન, થોયો, રોંખપેરો તથા દ્લક્ટય હ્ય ખો જેલા જખભળશૂય 
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દ્લર્ાયઔો ને વાદ્શત્મઔાયોએ આખ જતા ં તેની ત રના ઇળ  દ્િસ્ત, વોક્રેટીવ તથા 

દ દ્નમાના ફીજા અભય ળશીદો વાથ ેઔયી. 

 

જોન બ્રાઉનનાં ઔામોએ તથા તેની ળશીદી અને લીયખદ્તએ રોઔોના ંભન ય ઊંડી અવય 

ઔયી. તે એઔ અભય પ્રેયણારૂ ફની ખમા. ઔદ્લએ તેન ે દ્લળ ેઔાવ્મો રખમા,ં તેના નાભની 

આવાવ અનેઔ અદબ ત  રોઔઔથા યર્ાઇ, અને થોડા જ વભમ ફાદ પાટી નીઔનાયા 

આંતયદ્લગ્રશભાં તેભન ં નાભ ઉત્તયના વૈન્દ્મ ભાટ ેતો યણશાઔરૂ ફની ખમ ં. જોન બ્રાઉનનો 

દેશ વૌની જેભ ભાટીભા ંભી ખમો. યંત  જેને ભાટ ેતેણે ોતાન  ંતેભ જ ોતાના વલચસ્લન  ં

ફદ્રદાન આપમ  ંત ેઅન્દ્મામ દૂય ઔયીને છી જ મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વની પ્રજા જંી. 
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મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વભા ંશલે એલી ઔટોઔટી ેદા થલા ાભી શતી, જ્માય ેખ રાભીના દ્લયોધી 

એલા ઝનૂની એફોદ્રળદ્નસ્ટો ઔોઇ ણ બોખ ે વંગયાજ્મન ે તોડીપોડીન,ે આંતયદ્લગ્રશ 

વખાલીન ેણ, ખ રાભી નાફૂદ ઔયલા ભાખતા શતા. તેભના જેટરા જ ઝનૂની દદ્ક્ષણના 

ખ રાભ-ભાદ્રઔો ઔોઇ ણ બોખે, આંતયદ્લગ્રશનો દાલાન વખાલીન ેણ, ખ રાભી ટઔાલી 

યાકલા ભાખતા શતા. ફીજા ઔેટરાઔ ખ રાભીના દ્લયોધી ખ રાભી નાફૂદ ઔયલા ભાખતા 

શતા કયા, યંત  ઔોઇ ણ બોખ ે નશીં. એભ ઔયલા જતા ં વંગયાજ્મના નાળન ં, 

આંતયદ્લગ્રશન ં, જોકભ ેદા થત  ંશોમ તો એ જોકભ કેડલા ઔયતાં ખ રાભીની ફાફતભા ં

નભત ં આલાને તે ફશેતય રેકતા શતા. 
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આભ, યાષ્ટ્રની એ બીણ ઔટોઔટીન ે પ્રવંખે મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વના રોઔો ત્રણ દ્લબાખભા ં

લશેંર્ાઇ ખમા શતા. એ લકત ેએઔભાત્ર લરઔન જ એલા શતા ઔ ેજે, ફંધાયણ ેખ રાભીની 

પ્રથા ભાન્દ્મ યાકી શતી તેથી તેની ભોજૂદ વીભાની અંદય તેન ેભમાચરદત યાકલા તથા, ત ેટઔ ે

ઔે નાફૂદ થામ એની યલા ઔમાચ દ્લના, ઔોઇ ણ  ઉામે વંગયાજ્મન ે ટઔાલી યાકલા 

ઔૃતદ્નશ્ર્મી શતા. એ ભાટ ેઆંતયદ્લગ્રશન ં જોકભ કેડલ ં જ ડે તો, દ્નરુામ ેને નછૂટઔે એ 

જોકભ ઉઠાલલાન ેણ તે તૈમાય શતા. 

દેળભાં ભાનલીની સ્લતંત્રતા વાભ ેકડા થમેરા જોકભની ફાફતભા ંોતાના દેળલાવીને 

જાગ્રત ઔયલાના ઔામચભા ંશલે લરઔન ોતાનો ફધો વભમ કયર્ ે છે. તે ઔશે છે: "આણી 

સ્લતંત્રતાન  ં યક્ષણ ઔયનાયો ખઢ ક્મો છે? તોોથી વ વજ્જ આણા ં રડામઔ જશાજો 

અથલા આરંૄ ફશાદ ય રશ્ઔય એ ખઢ નથી. આણા દેળભાં જ રભન ં યાજ્મ ન સ્થામ એ 
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ભાટ ેઆણે તેભના ાય આધાય ન યાકી ળઔીએ. એ ફધાંન,ે આણી સ્લતંત્રતાની વાભ ે

ણ લાી ળઔામ છે." 

 

"આણો આધાય તો, આણા રદરભા ંઇશ્લય ેભૂઔેરા સ્લાતંત્ર્મ-પ્રેભ ય છે. સ્લતંત્રતાને 

વગા દેળભા,ં વલચત્ર, ભાણવભાત્રના અભૂલ્મ લાયવા તયીઔ ે રેકનાય બાલના જાલી 

યાકલી, એભા ંઆરંૄ યક્ષણ યશેર ં છે. એ બાલનાનો નાળ ઔયો અને જાણજો ઔ,ે તભાયા 

ોતાના આંખણાની આવાવ જ રભી ળાવનનાં ફીજ તભ ેલાલી યહ્યાં છો. ખ રાભીની 

જંજીય વાથ ેભશોફત ઔયો, અને જાણજો ઔે એ શેયલાને તભાય શાથખને તભ ેતૈમાય ઔયી 

યહ્યા છો." 
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“તભાયી આવાવના ભાણવોના શઔને ર્ખદી નાકલાને ટેલામેરા એલા તભ,ે સ્લતંત્રતાની 

તભાયી ોતાની પ્રઔૃદ્ત્ત કોઇ ફેઠા છો અને, એ યીતે, તભાયાભા ં જે ઔોઇ શેરો ર્ત ય 

જ રભખાય ેદા થામ તેની તાફેદાય યૈમત તભ ેફનળો.” 

 

1860 ના નલેમ્ફયભા ં લરઔન પ્રભ ક ર્ૂંટામાની વાથ ેજ વંગયાજ્મભાંથી નીઔી જલાની 

ભાખણી ઔયતી વબા દદ્ક્ષણભા ં ઠેય ઠેય બયાઇ. દદ્ક્ષણના ં ઔેટરાંઔ યાજ્મોની 

દ્લધાનવબાએ વૈદ્નઔોની બયતી ઔયલના તથા તેભન ેમ વધ ની તાદ્રભ આલાના ઠયાલો 

ઔમાચ તેભ જ ળસ્ત્રવયંજાભ કયીદલા ભાટ ે ભોટી ભોટી યઔભો ભંજૂય ઔયી. નોથચ ઔેયોદ્રના 

યાજ્મ ે વંગયાજ્મભાંથી નીઔી જલાની શેર ઔયી. એ છી દદ્ક્ષણનાં ફીજા ં છ 

ખ રાભીલાા ંયાજ્મો ણ નીઔી ખમા.ં વંગયાજ્મ વાભ ેફરલો ોઔાયનાયાં એ યાજ્મોએ 

તેભના પ્રેવભા ંઆલેરી ટંઔળાો, ોસ્ટ પીવો તથા ઔસ્ટભ રપવોનો ઔફજો રીધો. 
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વંગયાજ્મના રઔલ્રાનો તેભ જ ળસ્ત્રાખાયોનો ણ ઔફજો રેલાભા ં આવ્મો. ોસ્ટ 

ભાસ્તયો, ન્દ્મામાધીળો, અભરદાયો લખેયી વેંઔડોની વંખમાભા ંોતાના ંયાજીનાભા ંલોલળગ્ટન 

ભોઔરી આપમા.ં ટૂંઔ વભમભા ં દ્નલૃત થનાય વંગયાજ્મના તત્ઔારીન પ્રભ ક તથા એના 

ઔેટરાઔ ભંત્રી એ ફધી યાજરોશી પ્રલૃદ્ત્ત તયપ આંક આડા ઔાન ઔયી યહ્યા શતા ત્માય,ે 

ર્ૂંટામેર નલા પ્રભ ક એબ્રાશાભ લરઔન એ દ્લઔટ દ્સ્થદ્તભા ંળ  ંઔયલ ં એ ોતાના અંતયાત્ભાન ે

ૂછી યહ્યા શતાં. નલેમ્ફયભા ંતે ર્ૂંટામા શતા અને ભાર્ચભા ંપ્રભ કનો શોદ્દો ધાયણ ઔયનાય 

શતા. 

 

દયમ્માન, છૂટા ંડી ખમેરા ંદદ્ક્ષણના ં યાજ્મોના પ્રદ્તદ્નદ્ધ ભળ્મા અને તેભને ોતાના 

નલા વંગયાજ્મની સ્થાના ઔયી. ‘ઔોંપેડયેટ સ્ટેઇટ્વ પ અભેરયઔા’ એલ  ં નાભ તેને 

આલાભાં આવ્મ ં. જેપયવન ડેલીવન ેતેના પ્રભ ક ર્ૂંટલાભા ંઆવ્મા. આકયે શોદ્દાગ્રશણનો 
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રદલવ આવ્મો. પ્રભ કના શોદ્દાના વોખંદ રીધા ફાદ, ઔાજીૂલચઔ તૈમાય ઔયેર ં ોતાન  ં

વ્માખમાન લરઔન ેભક્ઔભ સ્લય ેલાંર્લા ભાંડમ .ં વંગયાજ્મન ેતોડીપોડી નાકીન ેોતાન ં અરખ 

યાજ્મ સ્થાલાના પ્રમાવોનો ઉલ્રેક ઔયીને લરઔને વાપ વાપ જણાવ્મ  ંઔ ે “શ ં ભાન  ંછ ં ઔે 

યાજ્મોનો આ વંગ વાશ્લત છે. ઔોઇ ણ યાજ્મ ઔામદેવય યીતે વંગયાજ્મભાંથી નીઔી જઇ 

ળઔે નશીં. ઔોઇ ણ યાજ્મની અંદય મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વાની વત્તા વાભેના ં લશવાન ઔૃત્મો 

યાજરોશ છે. ફંધાયણ વાપ વાપ ળબ્દોભા ં ભન ે આદેળ આ ે છે ત ે પ્રભાણે, ફધા ં જ 

યાજ્મોભા ંવંગયાજ્મના રામદાનો લપાદાયીૂલચઔ અભર ઔયલાભા ંઆલ ેએ જોલાને શ ં 

ભાયી વગી ળદ્ક્ત ઔાભ ેરખાડીળ. વંગયાજ્મ ોતાની શસ્તી ટઔાલી યાકળે અને ોતાન  ં

યક્ષણ ઔયળે. શ ં દ્લશ્લાવ યાક  ંછ ં ઔ ેઆ લસ્ત ન ેધભઔી તયીઔ ેનશીં ણ ઔેલ તેના જખજાશેય 

શેત  તયીઔ ેરેકલાભા ંઆલળે.” 

 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 57 

 

http://aksharnaad.com 

રોઔળાશીભા ંભતબેદો વદા યશેલાના જ, અને એ ભ દ્દા ય પ્રજા ફશ ભતી તથા રગ ભતી 

એલા ંફ ેજૂથોભા ંલશેંર્ાઇ જલાની. યંત  ફંધાયણ અન વાય વત્તા ય આલેરી ફશ ભતીનો 

ળાવન ઔયલાનો ઔામદેવયનો અદ્ધઔાય ડઔાયી રગ ભતી ોતાન  ંઅરખ યાજ્મ યર્લા તૈમાય 

થામ, એભા ંયશેરા ખંબીય જોકભ દ્લળ ેદદ્ક્ષણના રોઔોન ેર્ેતલણી આતાં લરઔન ેજણાવ્મ :ં 

 

"જો ઔોઇ રગ ભતી આલા વંજોખોભા ં છૂટી ડી જલાન  ંઇચ્છે તો તે એલો દાકરો 

ફેવાડળ,ે જે છીથી તેભને ણ દ્લબક્ત ઔયળ ેઅને તેભનો નાળ ઔયળ.ે ઔાયણઔ,ે તેભની 

ોતાની રગ ભતી જ્માય ેણ ફશ ભતીના દ્નમભન નીર્ે યશેલાનો ઇંનઔાય ઔયળે ત્માય ેએ 

તેભનાથી ણ છૂટી થઇ જળે” 
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જેને ટાલા લરઔન ભથી યહ્યા શતા ત ેજાદલાસ્થી 1861 ની 14ભી એદ્પ્રરે ળરૂ થઇ. 

શલે જ દા ડેરા ઔોપેડયેટભા ંવંગયજ્મભા ં ઔ ર અદ્ખમાય યાજ્મો બળ્મા,ં ફાઔીના ંફાલીવ 

મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વના વંગયાજ્મભા ં ર્ાર  યહ્યા.ં આંતયદ્લગ્રશ ળરૂ થમો છી લરઔનની 

દ્નયાળા, અદ્ગ્નયીક્ષા તથા નાવીાવીન ેતેભની ઔરુણાૂણચ આંકોભાં ઊબયાતી 

ખભખીની, ળબ્દોના ઔયતા ંણ લધ  અવયઔાયઔ યીતે વ્મક્ત ઔયતી શતી. શલે તેભના ઔા 

યની આંકોની આવાવની ઔયર્રી લધાયે ગેયી ફની શતી, ખારના કાડા લધાય ેઊંડા 

ઊતમાચ શતા. યંત  ર્શેયા યથી નીતયતાં અાય ઔરુણા, શભદદી તથા કાભોળી તેના ઔંઇઔ 

ફેડો ભ કને અલણચનીમ પ્રદ્તબા અચતા ંશતાં. આઔયી તાલણી લરઔનન  ંશીય લધ  ને લધ  

પ્રખટ ઔયતી ખઇ. 
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આંતયદ્લગ્રશનો આયંબ દદ્ક્ષણના ફલાકોયો વાભેના મ વધથી થમો શતો. ણ 

ફલાકોયોન ેવશેરાઇથી શયાલી ળઔાળે, એલી ધાયણા કોટી ડી. મ વધ રંફામ .ં લરઔન 

શલે એલા દ્નણચમ ાય આવ્મા ઔે ખ રાભી નાફૂદ ઔયલી એ મ વધ જીતલા ભાટેની અદ્નલામચ 

આલશ્મઔતા છે. મ વધભા ં દ્લજમ ભેલલા ભાટ ે તેના ભૂબૂત ઔાયણન ે દ્નભૂચ ઔયલ  ં જ 

જોઇએ. એ લસ્ત  રક્ષભા ંયાકીન ે લરઔને ખ રાભોને ભ ઔત ઔયલા ભાટેનો ઢંઢેયો  1862ના 

જ રાઇભા ં ગડી ઔાઢ્મો. તેભા ંજાશેય ઔયલાભાં આવ્મ ં ઔ ે 1863 ના જાન્દ્મ આયીની શેરી 

તાયીક ે “જ્મા ંઆખ મ નાઇટેડ સ્ટેટવની વત્તા લશેલાયભા ંભાન્દ્મ યાકલાભા આલતી ન 

શોમ એલાં યાજ્મોન ેઅંદય ખ રાભો તયીઔે યાકલાભા ંઆલતા વગા ભન ષ્મો વદાન ેભાટ ે

ભ ક્ત થળે." 
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ખ રાભોન ેભ ક્ત ઔયલની ઉમ ચક્ત જોખલાઇ ઔેલ વંગયાજ્મ વાભ ેફલો ઔયનાયાં યાજ્મોન ે

જ રાખ  ડતી શતી. એ યાજ્મોભાંના ખ રાભ-ભાદ્રઔો ોતના ખ રાભો ખ ભાલતા શતા; 

યંત  વંગયાજ્મને લપાદાય યશેરાં યાજ્મોભાંના ભદ્રઔોન ે ખ રાભોની ોતાની દ્ભરઔત 

યાકલાની છૂટ યશેતી શતી. 

 

1863ના નલા લયવન ે રદલવ ે લરઔન ેભ દ્ક્તન ઢંઢેયા ય વશી ઔયી. ોતાની ઔરભના એઔ 

રવયઔાભાત્રથી, વેંઔડો લયવથી ાયાલાય માતના લેઠતા આલેરા રાકો રોઔોની 

ખ રાભીની ફેડી તૂટળ ેતથા દ દ્નમાભા ંભાનલીની વભાનતાનો મ ખ આયંબાળે, એ લરઔન 

વાયી ેઠ ેજાણતા શતા. 
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ને દ્લદ્ધની દ્લદ્ર્ત્રતા તો જ ! ખ રાભ-ભાદ્રઔો તથા ખ રાભીના દ્લયોધી, એભ ફ ે

દભાં દ્લબક્ત થમેરી પ્રજા એઔફીજા વાથ ેઝખડો ઔયલાભા ંોતાની ળદ્ક્ત ફયફાદ ઔયી 

યશી શતી. આકય ેએ ઝગડો આંતયદ્લગ્રશભાં રયણમ્મો, અને ઔાા શફવીને કાતય 

દેળના ખોયા પ્રજાજનો રાકોની વંખમાભા ંએઔફીજાન ે યશેંવી નાકલાભા ંશયીપાઇ ઔયલા 

રાગ્મા. અને જ્માય ે લરઔન ેખ રાભોન ેભ ક્ત ઔમાચ, ત્માય ેરાબ ઔોન ેથમો? જે દ્લબાખના 

રોઔો ોતાન ેખ રાભોના દ્શતેશ્રી ઔશેલડાલતા શતા તેભના ખ રાભોને નશીં, ણ જેભના ાય 

ઉત્તયના રોઔોનો ઔાફ ૂનશોતો તે દદ્ક્ષણના, ખ રાભીન ેફર્ાલલા મ વધે ર્ડેરા, ખોયાના 

ખ રાભોન!ે 

 

વેનાદ્ત યોફટચ રીની વભથચ દોયલણી નીર્ે દદ્ક્ષણના ં ઔોન્દ્પેડયેટ યાજ્મોન  ં વૈન્દ્મ 

વંગયાજ્મના વૈન્દ્મ ય એઔ છી એઔ દ્લજમ ભેલત  ંઆવ્મ ં શત .ં વાત ભદ્શનાના ખાા 
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દયમ્માન વેનાદ્ત રીએ, વંગયાજ્મના ઔયતા ંરખબખ અડધા જ વૈન્દ્મ તથા ગણી છી 

ળસ્ત્રવાભગ્રીથી, વંગયાજ્મના ંવૈન્દ્મોનો ફે લાય ઔચ્ર્યગાણ ઔાઢીન ેતેન ેવકત શાય આી 

શતી. વેનાદ્ત રી ોતાના વૈન્દ્મન ેઉત્તયભાં દોયી ખમા. ેન્દ્વીરલેનીઆના ઉદ્યોખપ્રધાન 

અને વભૃવધ યાજ્મભા ંતે દાકર થમા. ઉત્તયનાં ભશત્લના ંઓદ્યોદ્ખઔ તથા ધીઔતા ંળશેયો વય 

ઔયલાનો તેનો ઇયાદો શતો. રીની ર્ડાઇથી આકા ઉત્તયભાં ખબયાટ પેરાઇ ખમો. રીના 

વૈન્દ્મનો વાભનો ઔયલા ભાટેના વંગયાજ્મના વૈન્દ્મની વયદાયી લરઔને વેનાદ્ત ભીડ ને 

વોંી. અને ખેટીવફખચ નાભના નાનઔડા ઔવફા નજીઔ ફંને રશ્ઔયો ટઔયાઇ ડમા.ં 

 

એ મ વધના રયણાભ ય ઉત્તય તેભ જ દદ્ક્ષણ, ઉબમન  ંબાદ્લ તોામેર  ંશત .ં ત્રણ રદલવ 

કૂનકાય મ વધ ર્ાલ્મ .ં વંગયાજ્મના વૈન્દ્મ ે ઔોન્દ્પેડયેટ યાજ્મોના વૈન્દ્મને ભાયી શટાવ્મ .ં 

આંતયદ્લગ્રશભાં ત્માય વ ધી રડામેરા ંમ વધોભા ંખેટીવફખચન  ંવૌથી લધાય ેકૂંકાય શત .ં એભાં 
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ઔોન્દ્પેડયેટ યાજ્મોન 28,000 તથા વંગયાજ્મોના 23,000 વૈદ્નઔોની ક લાયી થલા ાભી. 

દદ્ક્ષણને કભલો ડેરો એ વૌથી ભોટો યાજમ શતો. મ વધ જો ઔ ેછી ફ ેલયવ ર્ાર  યહ્ય ,ં 

ણ ઉત્તયના અંદ્તભ દ્લજમ દ્લળ ેશલે ળંઔા યશી નશીં. 

 

ખેટીવફખચની એ રડાઇભા ંોતાના જાન ઔ યફાન ઔયનાય વૈદ્નઔો જ્માં દ્ર્યદ્નરાભા ંોઢ્મા 

શતા, એ સ્થની યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયઔ તયીઔ ેપ્રદ્તષ્ઠા ઔયલાન  ંઠયાલલાભા ંઆવ્મ ં. એ ઐદ્તશાદ્વઔ 

પ્રવંખને ગટ ેએલ ં બાણ લરઔન તૈમાય ઔયલા ઇચ્છતા શતા, ણ તે ભાટ ેતે દ્ફરઔ ર લકત 

ઔાઢી ળક્મા નશીં. આકયે ખેટીવફખચ જલા તે નીઔળ્મા એ સ્ેદ્ળમર યેરખાડીભા ંજ ોતાન  ં

નાનઔડ  ંબાણ તેભણ ેઉતાલ ેર્ીતયી ઔાઢ્મ .ં દેળના વૌથી ભશાન લક્તા એલયટ,ે ભ ખમ 

લઔતા તયીઔ,ે એ પ્રવંખની ભશત્તા તથા મળદ્સ્લતા લણચલત  ંવ્માખમાન ફ ેઔરાઔ વ ધી આપમ ,ં 
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એ છી લરઔન ઊબા થમા, ઔોટના ખજલાભાંથી તેણે ોતાન  ંરકેર  ંબાણ ઔાઢ્મ ,ં તેના 

ાય નજય ઔયી રીધી અને ઔાખ ાછો ખજલાભા ંભૂઔી દીધો. છી ત ેફોલ્મા: 

 

"ર્ાયલીવ  ં ને વાત લો ૂલે આણા યાષ્ટ્રદ્લધામઔોએ આ કંડ ય એઔ નલ ં યાષ્ટ્ર દ્નભાચણ 

ઔમ ું, જેન ં ધ્મેમ શત  ંસ્લતંત્રતા, અને ઇશ્લય ેભાણવભાત્રને વભાન વયજ્મા છે એ દ્વવધાંતન ે

જે લયેર ં શત .ં એ યાષ્ટ્ર, અથલા એલા ધ્મેમ તેભ જ દ્વવધાંતન ેલયેર  ંશોમ એલ ં ફીજ ં ઔોઇ 

યાષ્ટ્ર, રાંફા ઔા વ ધી ટઔી ળઔે ઔ ેઔેભ તેની ઔવોટી ઔયે એલા એઔ ભશાન આંતય દ્લગ્રશભાં 

આણે શાર યોઔામા છીએ. એ દ્લગ્રશના એઔ ભશાન યણક્ષેત્ર ય આણ ેએઔઠા થમા 

છીએ. એ યાષ્ટ્ર જીલત  ંયશે એટરા ભાટ ેજેભણી ોતાના જીલનની આશ દ્ત આી, તેભના 

અંદ્તભ દ્લશ્રાભસ્થાન તયીઔ ેતેના થોડા બાખની પ્રદ્તષ્ઠા ઔયલાન ેઆણ ેએઔઠા થમા ંછીએ. 
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આણે એ ઔયીએ, ત ેવલચથા ઇદ્ચ્છત અને મથાથચ છે. યંત , વ્માઔ અથચભા,ં આ બૂદ્ભન ે

આણે પ્રદ્તદ્ષ્ઠત ઔયી ળઔતા નથી. જીલતા યશેરા તથા દ્લદેશ થમેરા જે લીયો આ સ્થ ે

ઝૂઝ્મા શતા, તેભણે જ તેન ે દ્નત ઔયેરી છે. તેભા ંલધાયો ઔે ગટાડો ઔયલા આણી ાભય 

ળદ્ક્ત અવભથચ છે. 

 

આણે આજે અશીં જે ફોરીએ તેની જખત બાગ્મે જ નોંધ રેળે અથલા ઝાઝો વભમ તેન ે

માદ યાકળે; યંત  તેભણ ેઅશીં જે ઔમ ું એ ત ેઔદી બૂરી ળઔનાય નથી. કયેકય તો, જેને 

તેભણ ેઉભદા યીતે આટર ેવ ધી આખ ધાવ્મ ં, તે અધૂયા યશેરા ઔામચન ેૂરુ ંઔયલા આણ ે

આણી જાતને વભચણ ઔયીએ, એ આણી જીલતા યશેરાની પયજ છે. આ ઔામચભા ં

છેલટ વ ધી ોતાની દ્નષ્ઠા જેભણે અચણ ઔયી, તે મળસ્લી ળશીદો ાવેથી અદ્ધઔતય 

દ્નષ્ઠાની આણે દીક્ષા રઇએ. આણે એલા અડખ દ્નધાચય ઔયીએ ઔે, જેભણે અશીં પ્રાણ 
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ાથમાચ છે તેભના ં ફદ્રદાનો વ્મથચ નથી ખમાં, અને ઇશ્લયની છત્રછામા નીર્ે યાષ્ટ્રભા ં

સ્લતંત્રતા નલો જન્દ્ભ ાભ,ે જેથી ઔયીને પ્રજાની, પ્રજા વલાયા ર્ારતી અને પ્રજાને ઔાજે 

ર્ારતી વયઔાય ૃથ્લી યથી નાળ ન ાભ.ે” 

 

આ યીતે, લરઔનન  ંબાણ ફે જ દ્ભદ્નટભા,ં જાણે ળરૂ થમ ં ત ેશેરા ંતો, ૂરુ ંણ થઇ ખમ ં! 

તેની વાભ ેઔેભેયા ખોઠલીન ેઊબેરા પોટોગ્રાપયોન ેપોટો ાડલા જેટરો વભમ ણ ન ભળ્મો! 

 

ખેટીવફખચ કાત ે લરઔન ેઉચ્ર્ાયેરા આ ળબ્દોની છી જખત ેનોંધ રીધી એટર  ંજ નશીં. 

શજી ણ એ તેન ેમાદ ઔયે છે અને રોઔળાશી જીલતી યશેળે ત્મા ંવ ધી માદ ઔયત ં યશેળે. 
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વાય-અવાયની વાર્ી ભૂરલણી ઔયનાય ઔાે તેન ેઅભયત્લ અપમ ું છે. ોતાના આ ટૂંઔા ને 

ઔદ્લત્લભમ લઔતવ્મભા ં લરઔન ેરોઔળાશીન  ંશાદચ પ્રખટ ઔમ ું છે. રોઔળાશીની એભા ંઆી છે 

એથી લધાયે દ્લળદ અને અથચગન તેભ જ મથાતથ વ્માખમા યાજનીદ્તજ્ઞો ઔે યાજ્મળાસ્ત્રના 

ંરડતો શજી વ ધી આી ળક્મા નથી.  

 

આંતયદ્લગ્રશ ળરૂ થમો તે અખાઉ જેટરા ખ રાભો શતા, તેભાંના ત્રીજા બાખના તો લરઔનના 

ઢંઢેયા વલાયા ભ ક્ત થઇ ર્ૂક્મા શતા, ણ ફાઔીના ફંધાયણ અન વાય શજી તેભના 

ભાદ્રઔોની દ્ભરઔત જ શતા. લરઔન શલે વગા ખ રાભોન ેભ ક્ત ઔયલાન ે ઇંતેજાય શતા. 

વભગ્ર મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વભા ંખ રાભીની પ્રથા નાફૂદ ઔયલા ભાટ ેનો 13ભો ફંધાયણીમ વ ધાયો 

વંવદના ઉરા ખૃશ વેનેટભા ંવાય થઇ ખમો શતો. નીર્રા ખૃશ પ્રદ્તદ્નદ્ધવબાભા ંછી 

તેન ે જરૂયી ફ ે તૃતીમાંળ ફશ ભતી વાંડી અને તે વાય થઇ ખમો 1865 ની 31ભી 
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જાન્દ્મ આયીએ. અને રાખણીનો જ લા ઊભટ્મો. વંવદના વભ્મો અને પ્રેક્ષઔો શાચશ્ર થી 

ઊબયાતી આંકો વાથ ે એઔફીજાન ે બાલથી બેટ્મા. ફશાય ટો ે લેરા દ્લળા 

જનવભ દામ ેજમગોના ખખનબેદી ોઔાયો ઔયી લાતાલયણ ખજાલી ભૂક્મ .ં  

 

યંત  એ વ ધાયો વંૂણચણે ફંધાયણના અંખરૂ ફને તે ભાટ ેશજી એઔ દ્લદ્ધ ફાઔી શતી. એ 

ભાટ ેત્રણ-ર્ત થાુંળ યાજ્મોની વંભદ્ત જરૂયી શતી એ વંભદ્ત ભતા ંલકત રાગ્મો, અને 

તેથી લરઔનના અલવાન છી જ ત ેઅભરી ફની ળક્મો. દદ્ક્ષણના ળાવઔ લખચના રોઔોન ે

શલે તેભની ડતી દળાન  ં સ્ષ્ટ દળચન થલા રાગ્મ .ં રયદ્સ્થદ્ત અદ્તળમ દ્લઔટ અને 

દ્નયાળાજનઔ શતી, તેભ છતા ંઔોન્દ્પેડયેટ યાજ્મોના પ્રભ કે છેલ્રા ભાનલી વ ધી રડી રેલાનો 

દ્નશ્ર્મ ઔમો.  
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દયમ્માન, પ્રભ ક લરઔન ેોતાના ભંત્રીભંડ આખ એઔ અવાધાયણ દયકાસ્ત યજૂ ઔયી. 

તેભા ંએલી જોખલાઇ શતી ઔ ેદદ્ક્ષણના ંફલાકોય યાજ્મો શેરી એદ્પ્રર વ ધીભાં શદ્થમાય 

શેઠાં ભૂઔ ે તો ખ રાભીની તેભની દ્ભરઔત ખ ભાલલા ફદર લતય તયીઔ ે 40 ઔયોડ ડોરય 

વંગયાજ્મની વયઔાય તેભને આળે. લરઔનની આ ઉદાયતા જોઇને ભંત્રી આબા ફની 

ખમા. જે મ વધ રખબખ દ્જતાઇ ખમ ં શત ં, ત ેફંધ ઔયલા ભાટ ેદ શ્ભનોને આટરી ભોટી યઔભ 

આલી! ભૂંઝલણબયી ળાંદ્ત વ્માી ખઇ. એઔ ણ ભંત્રીએ દયકાસ્તની તયપેણ ઔયી નશીં. 

એઔ છી એઔ ભંત્રીએ તેની દ્લરુવધ ભત આપમો.  

ભંત્રીભંડ તેની દયકાસ્ત ભંજૂય ઔયે તો લરઔન તેન ે વંદેળાના રૂભાં વંવદને ભોઔરલા 

ભાખતા શતા. ફધા જ ભંત્રીએ ોતાની એ દયકાસ્તનો એઔે અલાજે દ્લયોધ ઔમો, એથી 

પ્રભ કન ેજયા નલાઇ રાખી. તેણ ેવલાર ઔમો, “મ વધ ક્મા ંવ ધી ર્ારળ?ે" ઔોઇએ ઔળો 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 70 

 

http://aksharnaad.com 

જલાફ આપમો નશીં, એટર ેપ્રભ ક ેોત ેઔહ્ય ં, "વો રદલવ. મ વધ ર્રાલલાન ેઆજે આણે 

દય યોજ જેટરા રાક ડોરય કયર્ીએ છીએ તે યીત ેખણતા ંએટરી યઔભ (40 ઔયોડ ડોરય) 

તો કયર્ાળે, અને ભાણવોના જાન ફર્ળે એ નપાભાં.” છી ઊંડો દ્નશ્લાવ નાકીને તેણ ે

ઔહ્ય ,ં "ણ તભે ફધા ભાયી દ્લરુવધ છો, એટર ેશ ં વંવદને વંદેળો ભોઔરીળ નદ્શ.” છી 

વંવદને ભોઔરલા ધાયેરા વંદેળાના ભ વદ્દા ાછ લરઔન ે આ પ્રભાણે નોંધ ઔયી, "5 

પેબ્ર આયી 1865. આજે આ દસ્તાલેજો ગડલાભા ંઆવ્મા શતા અને ભંત્રીભંડ આખ 

ભૂઔલાભા ંઆવ્મા શતા. તેણે એઔભત ેતે ના ભંજૂય ઔમાચ છે. — અ.લરઔન.” અને તેન ેએ 

દયકાસ્ત પાઇરભા ંભૂઔી દીધો. લરઔનના અલવાન ફાદ તે પ્રદ્વવધ થમો શતો.  
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ફીજી લાય પ્રભ કદ ેર્ૂંટામા ફાદ 1865ના ભાર્ચભા ં શોદ્દો ધાયણ ઔયતી લકત ે ોતાન  ં

ભંખ લચર્ન લાંર્લાન ે લરઔન વ્માવીઠ ય કડા થમા. ખ રાભીના ખ ના ભાટ ે લરઔન 

એઔરા દદ્ક્ષણને જ નશીં, ણ વભગ્ર યાષ્ટ્રન ેખ નેખાય રેકતા શતા અને એ ખ ના ફદર 

આંતયદ્લગ્રશના રૂભાં સ્ભગ્ર યાષ્ટ્રને દ્ળક્ષા કભલી ડી શતી એભ ભાનતા શતા. એટર ેતે 

ઔશે છે, "મ વધના દૈલી ઔોરૂ આ જફયદસ્ત ળાનો જરદી અંત આલ,ે એલી આણે 

ઉભઔાબેય આળા યાકીએ અને શ્રવધાૂલચઔ પ્રાથચના ઔયીએ, છતા ં અઢીવો લયવની 

ખ રાભીની ભજૂયીથી એઔઠી ઔયલાભા ંઆલેરી ઔળા ં દાભ આપમા દ્લનાની વગી વંદ્ત્ત 

શોભાઇ જામ ત્મા ં વ ધી, તેભ જ ર્ાફૂઔથી લશેલડાલલાભા ં આલેરા રોશીનો ફદરો 

તરલાયથી લશેલડાલલાભા ંઆલેરા રુદ્ધયના છેલ્રા લફદ થી રેલાભા ંઆલે ત્મા ંવ ધી એ 

(મ વધ) ર્ાર  યશે એલી ઇશ્લયની ઇચ્છા શોમ તો, ત્રણ શજાય લયવ ૂલે ઔશેલાભાં આવ્મ  ંશત ં 

તે જ પ્રભાણે શજી ણ ઔશેલ ં જોઇએ ઔ ેઇશ્લયના ર્ ઔાદા વલચથા વાર્ા અને ન્દ્મામૂણચ 
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શોમ છે.” ોતાના આ પ્રલર્નના વંફંધભા ંલરઔને એઔ દ્ભત્રને રખમ ,ં 'ભારુ ંભંખ પ્રલર્ન 

અત્માય વ ધી ભેં જે ઔંઇ ઔહ્ય  ંઔે રખમ  ંતેના ઔયતાં લધાય ેવારુ ંછે.'  

 

ફલાનો અંત ફશ  નજીઔ દેકાતો શતો. ઔોન્દ્પેડયેટ યાજ્મોના એઔ રાક જેટરા વૈદ્નઔો 

વૈન્દ્મ છોડીને બાખી ખમા શતા. તેભના ભ રઔભા ંબયતી ઔયી ળઔામ એલો છેલ્રો ખોયો  રુ 

રશ્ઔયભા ંજોડાઇ ર્ૂક્મો શતો. શલે લધ  ખોયા વૈદ્નઔો ભેલલાન  ંઅળક્મ શત .ં એ દ્સ્થદ્તભા ં

ઔોપેડયેટ વંવદ ે છેલ્રા ઉામ તયીઔે ખ રાભોન ે રશ્ઔયભા ં બયતી ઔયલાન  ં ઠયાવ્મ ં. આભ, 

ખ રાભીની પ્રથા ટઔાલી યાકલાન ે ભયદ્ણમા ફનેરા ખ રાભ-ભાદ્રઔોન ે ભાટ ે ખ રાભોન ે

રશ્ઔયભા ંબયતી ઔયલાભા ંઆવ્મા અને ફદરાભા ંતેભને ખ રાભીભાંથી ભ દ્ક્તની બેટ આલાન  ં

ઠયાલલાભા ંઆવ્મ ં! અને દ્લદ્ધની દ્લદ્ર્ત્રતા તો જ  - ખ રાભી ટઔાલી યાકલ ભાટ ે જે 

ખ રાભ મ વધન ેભોયર્ે જઇ ોતાના પ્રાણની આશ દ્ત આ,ે ત ેખ રાભ ભટ્મો; ણ ખ રાભી 
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ટઔાલલ ભાટ ેરડલા ભાખનાય ખ રાભ જ યહ્યો! ગેયાઇ ખમેરા ઔોન્દ્પેડયેટ વૈન્દ્મ ય છેલટનો 

શ ભરો ઔયલાની વંગયાજ્મના વેનાદ્ત ગ્રાંટ શલે તૈમાયી ઔયી યહ્યા શતા. યંત  એ શેરાં 

ફલાકોય વૈન્દ્મની ળયણાખદ્ત અંખ ેતે પ્રભ ક વાથ ેભવરત ઔયી રેલા ઇચ્છતા શતા. એટર ે

પ્રભ કન ેતેણે ોતાના લડાભથઔ ેઆલલાન  ંઅભંત્રણ આપમ .ં લરઔન કૂફ જ થાક્માાક્મા 

શતા. યાષ્ટ્રદ્ત બલન વ્શાઇટ શાઉવભા ંઆવ્મા છી એઔ ણ રદલવ તેન ે યજા બોખલી 

નશોતી. એટર ે ઔંઇઔ આયાભ રેલાન ે અથ ે ણ ગ્રાંટન  ં આભંત્રણ તેણ ે સ્લીઔાયી રીધ .ં 

આખફોટભા ંફેવીન ેદ્વટી ોઇન્દ્ટ નાભના સ્થ ેજલા તે નીઔળ્મા. ળયણાખદ્તની ફની ળઔ ે

એટરી શલી ળયતો આલાની વૂર્ના ઉયાંત, શલે લધ  મ વધ ટાી ળઔામ તો ટાલાની 

વરાશ ણ લરઔને વેનાદ્તન ેઆી. પ્રભ ક વાથેની ભંત્રણા ફાદ ગ્રાંટ ભોયર્ા ય જલા 

યલાના થમા. લરઔન આખફોટભા ંયહ્યા. 1865ના એદ્પ્રરની ફીજી તાયીક ેયાત્ર ેઅદ્ખમાય 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 74 

 

http://aksharnaad.com 

લાગ્મ ેઔોપેડયેટ પ્રભ ક ડેલીવ, તેના ભંત્રી અને અભરદાયો ોતાન  ંાટનખય યીર્ભંડ છોડી 

ખમા. ફીજે રદલવ ે વલાયે જનયર દ્લટ્ઝેરે યીર્ભંડની ળયણાખદ્ત સ્લીઔાયી. અને 

ળયણાખદ્તના દ્લદ્ધ ભાટ ે લરઔન આખફોટભા ં યીર્ભંડ જલા નીઔળ્મા. ભાખચભાં આખફોટ 

નદીભા ંકૂંતી ખઈ, શરેવાંથી ર્ારતી શોડી પ્રભ કન ે યીર્ભંડ રઇ આલી. આભ ભ ક ે

દ્લજ્મવૂર્ઔ ધજાતાઔા મા તોોની વરાભી દ્લના જ દ શ્ભનોના યાદ્જત ાટનખયભાં 

ખાા પ્રલેળ ઔમો. યીર્ભંડ કારીકભ અને વ નઔાય શત .ં પ્રભ કના આખભનની ઔોઇને 

જાણ ઔયલાભાં આલી નશોતી, એટરે તેન  ંસ્લાખત ઔયનાય ણ ત્મા ંઔોઇ જ નશોત ં. ભાત્ર 

થોડાઔ શફવી ખ રાભો ત્મા ંએઔઠા થઇ ખમા. તે નજીઔભા ંજ રાક્ષની લાડીભા ંઔાભ ઔયતા 

શતા. લરઔન આવ્માની જાણ થતા,ં ોતાન ં ઔાભ છોડીન ેલાડીભાંથી તે ફશાય નીઔી 

આવ્મા. એઔ લૃવધ ખ રાભ ફોરી ઊઠ્મો, "ઇશ્લયનો આબાય. ેરો યહ્યો ભશાન ેખંફય, 

ભશાન ભ દ્ક્તદાતા! જોતાંની વાથ ેજ ભેં તેને કી ઔાઢ્મો. ઔેટરાંમ લયવથી ત ેભાયા 
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રૃદમભા ં દ્લયાજભાન છે, અને આકયે ત ે આવ્મો - તેનાં વંતાનોન ે ફંધનભાંથી ભ ક્ત 

ઔયલાન!ે" આભ ફોરીન ેતે લરઔનન ેખે ડમો અને તેન ેભ દ્ક્તદાતાના ર્યણ ર્ૂમ્મા. ફાય-

ંદય ખ રાભો આ યીતે લરઔનન ેખે ડમ. થોડી જ દ્ભદ્નટ અખાઉ, શંભેળ ભ જફ તે 

ઔાભ ઔયી યહ્યા શતા. તેભના બાદ્લભા ંઆટરો જરદી અને આટરો ભોટો રટો આલલાનો 

છે, તેની એ દ્ફર્ાયા બોા રોઔોન ેરેળભાત્ર ણ કફય નશોતી. એટર ેઆશ્ર્મચર્રઔત 

થઇન ેતે એઔ રાંફા, વૂઔરઔડી અને ઔરુણાૂણચ આંકોલાા  રુને ઊંડા બદ્ક્તબાલથી 

નભન ઔયતા ઊબા યહ્યા. તેભના આ લતચનથી લરઔન જયા ભૂંઝાઇ ખમા. છી ત ેફોલ્મા, 

"બરા, ભન ે ખે ન ડો. તભાય ે ઔેલ ઇશ્લયને જ ખે ડલ  ંજોઇએ, અને શલે જે 

સ્લતંત્રતા તભે બોખલલાના છો એ ભાટ ેતેનો ાડ ભાનલો જોઇએ. શ ં તો ઇશ્લયના શાથભા ં

એઔ વાધન છ ં.” ઔળી ફડાઇ નશીં, ઔળી લાઔછટા નશીં, દ્લજમનો ઔળો ખલચ નશીં, ઔેલ 
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વભબાલમ ક્ત અંતયના ઉદખાયો! છી શફવીએ એઔફીજાના શાથ ઔડીને લરઔન તથા 

તેની ભંડીની પયતે ઔૂંડા  ં ઔમ ું અને શાચલેળથી બાલૂલચઔ તે બજન ખાલા રગ્મા. 

ર્ોાવથી એઔાએઔ ફીજા શફવી આલીન ે ટો ે લળ્મા. જાણે ૃથ્લીના ેટાભાંથી 

એઔાએઔ તે ફૂટી નીઔળ્મા! લરઔન આખ લધલા રાગ્મા. યસ્તાભા ં યડમોકડમો એઔ 

ગોડેવલાય નજય ેર્ડમો. ઔોઇઔ ેતેન ેતાફડતોફ જનયર દ્લટ્ઝેરના લડા ભથઔ ેભોઔલ્મો, અને 

ઔોણ આલે છે તેના વભાર્ાય ઔશેલડાવ્મા. આ યીતે ખોયા પ્રભ ક અને શજાયો ઔાા 

શફવી ળશેયભાં વાથ ેદાકર થમા. તે વાય થઇ યહ્યા શતા ત્માય ેઝરૂકાભાંથી 

યીર્ભંડલાવીએ પ્રભ કન ેજોમા. પ્રત્મેઔ ફાયી ભાણવોના ંડોઔાંથી કીર્ોકીર્ શતી, 

ણ એ ભૂઔ વભ દામ શતો. વત્ઔાય ઔે દ્તયસ્ઔાયના ઔળા ણ અલાજ દ્લનાના એ શજાયો 

રોઔોન ેઔંઇઔ અઔથ્મ લસ્ત  ીડી યશી શતી. એદ્પ્રર ભાવના એ રદલવના તાભા ંપ્રભ કની 
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ભંડીએ ધૂદ્મા ભશોલ્રાભાં થઇન ેરખબખ ફે ભાઇર ખાા ઔાપમા. ભાખચભા ંતેભને 

એઔ ણ વૈદ્નઔ, નાખરયઔ મા ગોડાખાડીનો બેટો થમો નશીં. એટરાભાં, પ્રભ કના 

આખભનના વભાર્ાય આલાન ેભોઔરલાભા ંઆલેરો ગોડેવલાય ાછ આલી શોંચ્મો. તે 

તેભને ઔોન્દ્પેડયેટ પ્રભ કના, શલે કારી ઔયલભા ંઆલેરા દ્નલાવસ્થાન ેદોયી ખમો.  

ઇશ્લય ોતાના રપયસ્તાન ેૃથ્લી ય તેભન ં જીલનઔામચ ૂરુ ંથતા ંોતાની ાવે ફોરાલી 

રેતો શોમ એભ જણામ છે. લરઔન જીલનબય જેને ભાટ ેઝંખમા શતા અને ઝૂઝ્મા શતા તે 

મ નાઇટેડ સ્ટેટ્વના વંગયાજ્મની અકંરડતતા તથા ખ રાભોની ભ દ્ક્ત શલે દ્લધાતના રેક 

વભાન ફન્દ્મા ંશતાં. કોટા  ખમાર, કોટી ભાન્દ્મતા, કોટી ઔલ્ના તેભ જ કોટી વભજથી 

દોયલાઇને ભાનલીએ દ દ્નમાબયભા ં ોતાના ઉવધાયઔોને, તાયઔોન,ે દ્શતૈળીને ળૂીએ 

ર્ડાવ્માના, તેભની ઔયીણ શત્મા ઔમાચના દાકરાથી ઇદ્તશાવના ંાના ંઔરંરઔત થમેરા ં

છે. વોક્રેટીવન  ંળ  ંથમ ?ં ઇળ  દ્િસ્તન  ંળ  ંથમ ?ં અને શભણાં જાણે ખઇ ઔાર ેજ ખાંધીજીન ં ળ ં 
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થમ ?ં જેભને તે ઉવધાયલા, તાયલા  ર્ાશતા શતા, જેભના ઔલ્માણ ભાટ ેતે અશર્તનળ 

તયવતા શતા, તેભણ ેજ તેભની શત્મા ઔયી! લરઔનની ફાફતભા ંણ એભ જ થમ .ં લરઔન 

પ્રભ કદ ેર્ૂંટામા ત્માયથી જ કૂનનો બમ તેન ાય વતત ઝઝૂભતો યહ્યો શતો. ણ ત ેઔંઇઔ 

પ્રાયબ્ધલાદી શતા અને તેથી ોતાની વરાભતી ભાટ ેદયઔાય યાકતા નશીં. ત ેઔશે, "રાંફા 

વભમથી ભેં ભનભા ંનક્ઔી ઔયી યાખમ  ંછે ઔ ેઔોઇ ભાણવ ભન ેભાયી નાકલા ભાખ ેતો અલશ્મ તે 

એભ ઔયળે. શ ં અંદય ોરાદન ં ફખતય શેરું અને અંખયક્ષઔ યાક ં એથી ઔળો પેય નશીં ડે. 

ઔોઇ ભાણવન ેભાયલો જ શોમ તો એના શજાય યસ્તા છે."  જોન દ્લલ્ઔીવ ફૂથ નાભનો 

યંખબૂદ્ભનો જાણીતો નટ લરઔન ન ં કૂન ઔયલાન ે ઔેટરામ ે વભમથી યોઔલાભાં આલેરા 

શત્માયાની ટોીનો નામઔ શતો. તે લરઔનન ેોતાના દેળનો ળત્ર  રેકતો આવ્મો શતો. 

મ વધ વખાલલા ભાટ ે તથા શલે દદ્ક્ષણના વંૂણચ દ્લનાળ વ ધી એ ર્ાર  યાકલા ભાટ ે

લરઔનન ેતે જલાફદાય રેકતો શતો. યીર્ભંડના તનની વાથ ેજ ફૂથે લરઔનન  ંકૂન ઔયલાન  ં
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ઔાલતરુ ંમોજ્મ .ં 14ભી એદ્પ્રરન  ંલશારંૄ લામ .ં એ યાત્રે પ્રભ ક-ત્ની  ભેયીએ નાટઔ જોલા 

જલાનો ઔામચક્રભ યાખમો શતો. લરઔનની દ્ફરઔ ર ઇચ્છા નશોતી, ણ ભેયીન  ંભન યાકલાન ે

તે નાટઔ જોલા જલાન ે ઔફૂર થમા શતા. એ રદલવ ેખ ડ િામડ ેનો દ્લત્ર તશેલાય શતો. 

લરઔનના ભ ક ય અાય પ્રવન્દ્નતા, બરાઇ અને સ્લસ્થતા તયલયતા ંશતાં. પ્રભ ક નાટઔ 

જોલા દ્થમેટયભા ંજનાય છે એની જાણ ફૂથન ેથઇ શતી, એટર ેઅખાઉથી તે ફધી તૈમાયી 

ઔયી યહ્યો શતો.  

 

દ્થમેટયભા ં જઇન,ે પ્રભ ક ભાટ ે અનાભત યાકલાભા ં આલેરી કાવ ફેઠઔની ાછના 

ફાયણાભા ંએઔ ઔારંૄ ત ે ાડી આવ્મો. પ્રભ કને નાટ્મખૃશભા ંઆલેરા જોઇને પ્રેક્ષઔોએ 

ઊબા થઇને શચનાદોથી તેન ેલધાલ ેરીધા. લરઔને વૌન ેલંદન ઔમાું. નાટઔ ળરૂ થઇ ર્ૂક્મ ં 
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શત .ં પ્રભ કની ફેઠઔના પ્રલેળવલાય આખ એઔ વશ્સ્ત્ર શેયેખીય ભૂઔલાભા ંઆવ્મો શતો. ત ે

ઔંઇઔ આગો ાછો થમો શળે. ેરા ઔાણાભાંથી ફૂથ આ ફધ ં  જોઇ યહ્યો શતો. શલે તે 

ર્ૂઔીદીથી અંદય ેઠો અને પ્રભ કના ભાથાના ાછરા બાખ ય ફયાફય તાઔીન ે

દ્સ્તોરનો ગોડો તેણ ેદફાવ્મો. બડાઔો થમો અને ખોી લરઔનના ભખજભાં ેવી ખઇ. એ 

ફેબાન થઇન ેરોશ ેનીખતા ક યવી ય ઢી ડમા. જંખરી ળ ની જેભ છરાંખ ભાયીન ે

ફૂથ નાવી છૂટ્મો અને ફશાય ઊબ યાકેરા ગોડા ય વલાય થઇન ેલાયભાં અરો ફની 

ખમો. બડાઔો થતાંની વાથ ેપ્રેક્ષઔો અલાઔ અને ફેફાઔા થઇ ખમા. ળ  ંફન્દ્મ  ંછે તેની પ્રથભ 

તો તેભને વભજ ન ડી, ણ "પ્રભ ક ય ખોી છોડી છે." એલી ર્ીવ ભેયી ાડી ઊઠી એ 

વાંબીને પ્રેક્ષઔોભા ંઔાયભી અયેયાટી પેરાઇ ખઇ. નાટઔ નટઔન ેઠેઔાણ ેયહ્ય .ં વૈદ્નઔો આલી 

શોંચ્મા. ફેળ વધ લરઔનન ેઊંર્ઔીને નજીઔના એઔ વાભાન્દ્મ ભઔાનભા ંરઇ જલાભાં આવ્મા. 

આકી યાત રોઔોન  ં દ્લળા ટો  ં ત્મા ંકડ ેખે ઊબ ં યહ્ય ં. વૌના ભ ક ય અઔથ્મ લેદના 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 81 

 

http://aksharnaad.com 

અને ગ્રાદ્ન પયી લી શતી. દાઔતયી ઉામો ઔાયખત આલે એભ શત  ંજ નશીં. વલાયે 

વૂમોદમન ેવભમે પ્રાણ તેન  ંકોદ્મ  ંછોડી ખમો. ળદ્નલાય એદ્પ્રર 15, 1865 આઔાળ 

લાદાંથી ગેયામેર  ંશત .ં  ઝયભય ઝયભય લયવાદ લયવી યહ્યો શતો. ભાનલજાતના અનન્દ્મ 

ર્ાશઔની દ્ર્યદ્લદામન ેઔાયણે આઔાળ જાણ ેઔે આંવ  વાયી યહ્ય  ંશત .ં 
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રોઔદ્ભરાની કીવાોથી 

આઝાદી ઔી ભળાર,    ઔશેલતોની સ્ભયદ્ણઔા,   

ઔાવ્મભાાનાં ભોતી,    ઔ ંલયફાઇન ં ભાભેરું, 

દ રારું દામ્ત્મ : અન .ભશેન્દ્ર ભેગાણી,  યભ વકા ભૃત્મ  ; ઔાઔા ઔારેરઔય, 

શાડી દ્નળાના ડગા: વઇક્મો ભ ર્ાઔ ,  બાયેભૂલાંલના બેરુ :સ્લાભી આનંદ, 

ભાયા ખાંધીફા   : ઉભાળંઔય જોળી,  ભાયાં ભોટી ફા : ભ ઔ ન્દ્દયામ ાયાળમચ, 
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