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અનુ�મિણકા

ભાગ પહેલો

અંત અને આરંભ
     

૧. �ાથ�ના
પહેલાં મૃ�યુ

     સાંજ ેસાડા ચારે આભા ભોજન
લઈને આવી. આ જ એમનું અંતમ
ભોજન  બનવાનું  હતું.  ભોજનમાં
બકરીનું  દૂધ,  બાફેલી  અને  કાચી
ભા�ઓ,  થોડાં  સંતરાં,  આદુનો
રસ  નાખેલો  કંુવારપાઠાનો  રસ,
લ�બુ  અને  ઘીની રાબ – આટલી
ચીજાે  હતી.  નવી  �દ�હીમાં
�બરલાભવનના  પાછળના  ભાગે
જમીન પર બેસીને  ગાંધી� ખાઈ
ર�ા  હતા  અને  �વતં�  ભારતની
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નવી સરકારના નાયબ વડા�ધાન
સરદાર  વ�ભભાઈ  પટેલ  સાથે
વાતો કરતા હતા. સરદાર પટેલની
પુ�ી અને તેમનાં મં�ી મિણબહેન
પણ  �યાં  હતાં.  ચચા�  ખૂબ
અગ�યની  હતી.  સરદાર  પટેલ
અને  વડા�ધાન  નહે�  વ�ચેના
મતભેદની  અફવાઓ  હતી  અને
અ�ય  સમ�યાઓની  જમે  આ
સમ�યા  પણ  મહા�મા�  ઉપર
નાખવામાં આવી હતી.

     ગાંધી�, સરદાર પટેલ અને
મિણબહેનની પાસે એકલી બેઠેલી
આભાને  વ�ચે  બોલવાનો  સંકોચ
થતો  હતો,  પણ  સમયપાલન
અંગેનો  ગાંધી�નો  આ�હ  તે
�ણતી હતી. એટલે  આખરે તેણે
મહા�મા�નું  ઘિડયાળ  ઉપાડયંુ
અને તેમને બતા�યું. ગાંધી� કહે
:  `હવે  મારે  જવંુ  પડશે.'  આટલું
કહેતાં  તેઓ  ઊઠયા,  બાથ�મમાં
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હાથ  ધોયા  અને  �બરલાભવનની
જ  ડાબી  બાજુના  બગીચામાં
આવેલ  �ાથ�ના  �થળ  તરફ
ચાલવા  માંડયા.  મહા�મા�ના
પતરાઈ  ભાઈના  પૌ�  કનુ
ગાંધીની પ�ની આભા અને બી�
પતરાઈ ભાઈની  પૌ�ી  મનુ  બંને
એમની  સાથે  ચા�યાં.  ગાંધી�એ
તેમના  ખભાનો  આધાર  લીધો.
તેઓ  આ  બંનેને  પોતાની
`લાકડીઓ' કહેતા હતા.

     �ાથ�ના�થળના  ર�તે  લાલ
પ�થરના �તંભોવાળી એક લાંબી
ઓશરી  હતી.  એમાંથી  થઈને
દરરોજ બે મિનટનો ર�તો પસાર
કરતાં  ગાંધી� હળવાશથી  મ�ક
કરતા  રહેતા.  અ�યારે  તેમણે
ગાજરના  રસની  ચચા�  કરી,  જે
સવારે  આભાએ  તેમને
પવડાવેલો.
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     એમણે ક�ું, `અ�છા, તું મને
જનાવરોનું  ખાવાનું  આપે  છે  એમ
!' અને આટલંુ કહીને હસી પડયા.

     આભા કહે : `પણ બા તો તેને
ઘોડાનો ચારો કહેતાં હતાં !

     ગાંધી�એ મ�ક કરતાં ક�ું,
`શું  મારા  માટે  એ  ગૌરવની  વાત
નથી  કે  જનેે  કોઈ  નથી  ઇ�છતું,
તેને હંુ પસંદ ક�ં છંુ ?'

     આભા કહેવા લાગી : `બાપુ,
આપની  ઘિડયાળ  પોતાને  ખૂબ
ઉપે�તા  અનુભવી  રહી  હશે.
આજ તો આપ તેના તરફ નજર જ
નહોતા નાખતા !'

     ગાંધી�એ તરત ટોણો માયેા� :
`તમે જ મારી સમયપાિલકા છો તો
મારે  ઘિડયાળમાં  જાેવાની  �યાં
જ�ર રહી ?'
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     મનુ બોલી : `પણ આપે તો
આપની સમયપાિલકાઓની સામે
પણ �યાં જાેયું ?'

     ગાંધી� ફરી હસવા લા�યા.

     હવે  તેઓ  �ાથ�ના�થાન
પાસેના ઘાસ પર ચાલી ર�ા હતા.
દરરોજની  આ  સાયં�ાથ�ના  માટે
અંદાિજત  પાંચસો  લોકો  આવેલા
હતા. ગાંધી� કહેતા હતા : `મને
દસ મિનટ મોડંુ  થયું.  મોડંુ  થાય
એ  મને  ગમતું  નથી.  મારે  અહ�
બરાબર  પાંચ  વાગે  આવી  જવું
જાેઈતું હતું.'

     �ાથ�ના�થળ  પર  પહેાંચતાં
પહેલાં  આવતાં  પાંચ  પગ�થયાં
એમણે  વટા�યાં.  �ાથ�ના  વખતે
તેઓ  જે  પીઠ  ઉપર  બેસતા  તે
થોડા  જ  વાર  દૂર  રહી.  મોટા
ભાગના લોકો ઊઠીને ઊભા થયા.
જે ન�કમાં  હતા  તે  એમને  પગે
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પડવા લા�યા. આભા અને મનુને
ખભેથી  હાથ  ઉપાડી  લઈને  તે
જાેડીને તેમણે સહુને વંદન કયા�.

     બરાબર  એ  જ  વખતે
ભીડમાંથી  ર�તો  કરીને  એક
�યિ�ત  આગળ  ધસી  આવી.  એ
પણ ગાંધી�ને પગે પડવા આ�યો
હશે  એવું  સહુને  લા�યંુ.  પરંતુ
�ાથ�નાને મોડંુ થતંુ હોવાથી મનુએ
એને  રો�યો,  તેણે  એનો  હાથ
પકડી લીધો. આભાને એણે એવો
ધકકો દીધો કે તે પડી ગઈ. બેએક
ફૂટને  છેટેથી  જ એણે  ઉપરાઉપરી
�ણ ગોળી ચલાવી દીધી.

     પહેલી  ગોળી  લાગતાં  જ
ગાંધી�નો જ ેપગ ઊંચો થયો હતો
તે નીચે પડી ગયો, પણ ગાંધી�
ઊભેલા  જ  ર�ા.  બી�  ગોળી
લાગી  ને  ગાંધી�નાં  સફેદ  વ��ો
પર  લોહીના  લાલ  ડાઘ  દેખાતા
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થયા.  એમનો  ચહેરો  સફેદ  પડી
ગયો.  એમના  જાેડેલા  હાથ  છૂટા
થઈ  ગયા,  �ણેક  વાર  આભાની
ડોક ઉપર અટકી ર�ા.

     એમના  મેાંમાંથી  શ�દ
નીક�ા, `હે રામ.' �ી� ગોળીનો
અવાજ  સંભળાયો.  શરીર  લોચો
થઈને  ધરતી  પર  પડયું.  ચ�માં
નીકળીને  નીચે  પડયાં.  ચંપલ
પગમાંથી નીકળી ગયાં.

     આભા અને મનુએ ગાંધી�નું
માથું  પોતાના  હાથ  પર  ટેક�યું.
એમણે  પોતાના  નાજુક  હાથે
ગાંધી�ને જમીન ઉપરથી ઉપાડી
લીધા.  તેઓ  ગાંધી�ને  �બરલા
ભવનના તેમના ખંડમાં લઈ ગયાં.
આંખો  અડધી  ખુ�ી  હતી.  દેહમાં
�વ  હોય  એવું  લાગતું  હતું.
મહા�મા� પાસેથી ઊઠીને ગયેલા
સરદાર તરત જ પાછા આવી ગયા.
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એમણે  નાડ  જાેઈ.  ખૂબ  મંદ
ગતએ નાડ ચાલી રહી હોય એવું
તેમને  લા�યું.  કોઈએ  ઉતાવળે
ઉતાવળે  –  દવાપેટીમાં
`એિડ્રનેલીન'  શોધી  જાેઈ,  પણ
દવા હાથ લાગી ન�હ.

     �યાં હાજર રહેલાઓમાંથી કોઈ
ડો.  �ારકા�સાદ  ભાગ�વને
બોલાવી  લા�યંુ.  ગોળી  લા�યા
પછી દસ જ મિનટમાં  એ આવી
પહેાં�યા.  ડો.  ભાગ�વે  ક�ું,
`દુિનયાની કોઈ પણ વ�તુ એમને
બચાવી  શકે  એવું  ર�ું  ન  હતું.
એમને આ દુિનયા છોડી ગયે દશ
મિનટ થઈ ગઈ હતી.'

     પહેલી  ગોળી  શરીરનાં  બંને
અડિધયાંને  જાેડતી  રેખાથી
સાડા�ણ  �ચ  જમણી  બાજુ  ને
ના�ભથી  અઢી  �ચ  ઊંચે  પેટમાં
પેસીને પીઠ ફોડીને બહાર નીકળી
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ગઈ  હતી.  બી�  ગોળી  એ  જ
રેખાથી  એક �ચ જમણી બાજુએ
પાંસળીઓની  વ�ચે  થઈને
શરીરમાં  પેસી ગઈ હતી ને પહેલી
ગોળીની માફક પીઠ વ�ધીને બહાર
નીકળી  ગઈ  હતી.  �ી�  ગોળી
જમણી  દ�ટીથી  એક  �ચ  ઉપર
મ�યરેખાથી  ચાર  �ચ  જમણી
બાજુએ  લાગી  ને  ફેફસાંમાં  જ
ભરાઈ રહી.

     ડો. ભાગ�વનું કહેવું એવંુ હતું કે
એક  ગોળી  ઘ�ંખ�ં  �દયમાં
થઈને નીકળી ગઈ હોવી જાેઈએ ને
બી� ગોળીથી  એકાદ મોટી  નસ
કપાઈ  ગઈ  હોવી  જાેઈએ.
આંતરડામાં પણ જખમ થયો હોય
એવું એમનું માનવું  હતું, કારણ કે
બીજે  �દવસે  એમણે  પેટ  ફૂલેલું
જાેયું હતું.

     ગાંધી�ની  કાયમની
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તહેનાતમાં  રહેનારાં  જુવાન
ભાઈબહેનો  શબની  પાસે  બેસીને
હીબકાં  ભરવા  લા�યાં.  ડો.
�વરાજ  મહેતા  આ�યા.  એમણે
પણ  મૃ�યુ  થઈ  ગયું  હોવાનું
જણા�યું.  �યાં  હાજર  રહેલાં  �ૂ�
ઊઠયાં.  જવાહરલાલ  નેહ�
કચેરીએથી  દોડતા  આ�યા.
ગાંધી�ની  પાસે  ઘૂંટણભર  બેસી
ગયા  ને  લોહીથી  ખરડાયેલાં
ગાંધી�નાં કપડાંમાં  માથું  ઘાલીને
રોવા લા�યા. તે  પછી ગાંધી�ના
સૌથી નાના પુ� દેવદાસ ગાંધી ને
મૌલાના  અબુલ  કલામ  આઝાદ
આ�યા.  એમની  પાછળ  અનેક
�મુખ �યિ�તઓ આવવા લાગી.

     દેવદાસે પતાના શરીરને �પશ�
કયેા�,  ધીરે  હાથે  પડખું  દબા�યું.
શરીરમાં  હ�  ઉ�મા  હતી.  માથું
હ�ય  આભાના  ખોળામાં  હતંુ.
ગાંધી�ના  મેાં  ઉપર  શાંતની
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આછી  રેખાઓ  ફરફરી  રહી  હતી.
�ણે  સૂતા  જ  હોય  એવા  એ
લાગતા  હતા.  પાછળથી  દેવદાસે
લ�યું હતું તેમ બધાંએ આખી રાત
�ગરણ  કયુ�.  એમનો  ચહેરો
એટલો  સૌ�ય  લાગતો  હતો,
એમના  દેહ  ઉપર  એવી  આભા
છવાઈ  ગઈ  હતી  કે  �યાં  શોક
દેખાડવો એ �યાંની પિવ�તા ન�
કરવા જવેું લાગતું હતું.

     પરદેશી  એલચીખાતાના
સ�યો  શોક  �દ�શત  કરવા
આ�યા.  કેટલાક  તો  રોઈ  પણ
પડયા.

     બહાર ભારે ભીડ થવા લાગી.
લોકો  મહા�મા�નાં  અંતમ
દશ�નની  માગણી  કરવા  લા�યા.
�બરલા  ભવનના  ઉપલા  માળે
શબને  ટેકવીને  રાખવામાં  આ�યું,
ઉપર  �કાશ  પડતો  રાખવામાં
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આ�યો.  હ�રો  લોકો  રોતાંરોતાં
પણ  શાંતથી  શબની  પાસેથી
પસાર થવા લા�યા.

     મધરાતેકને સુમારે શબને નીચે
લાવવામાં  આ�યું.  શોક��ત
આ�જનો  આખી  રાત  ઓરડામાં
બેઠાં ર�ાં ને હીબકાં ભરતાંભરતાં
ગીતાપાઠ કરતાં ર�ાં.

     દેવદાસના શ�દોમાં કહીએ તો
`પોહ  ફાટતાં  અમારે  સૌને  માટે
અસ� એવા દુ:ખની ઘડી આવી
પહેાંચી.'  �ાથ�ના  વખતે  ઠંડી  ન
લાગે  એટલા  માટે  ગાંધી�એ  જે
શાલ ઓઢી હતી તે અને સૂતરની
ચાદર કાઢી લેવાનો �સંગ આ�યો.
એ શુ� સફેદ વ��ો ઉપર લોહીના
ડાઘા ડોિકયાં કરી ર�ા હતા. શાલ
કાઢતાં  જ  એક  ખાલી  કારતૂસ
બહાર નીકળી પડી.

     હવે સૌની સામે ઘૂંટણ સુધીની
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ધોતી  પહેરેલા  એવા  જ  ગાંધી�
ર�ા.  આખીય દુિનયા  એમને  એ
ધોતી  પહેરેલા  જાેવા  ટેવાઈ હતી.
હાજર  રહેલાઓમાંનાં  ઘણાંની
ધીરજ ખૂટી ગઈ, ઘણાં પોશ-પોશ
આંસુએ  રોઈ  પડયાં.  આ  ��ય
જાેઈને લોકોએ એવું સૂચન કયુ� કે
દેહને મસાલા ભરીને થોડા �દવસ
રહેવા દેવો, જથેી નવી �દ�હીમાં ન
હોય એવાં એમનાં મ�ો, સાથીઓ
ને આ�જનો અિ�સં�કાર થાય તે
પહેલાં  એમનાં  દશ�ન  કરી  શકે.
પરંતુ  દેવદાસે,  ગાંધી�ના
રહ�યમં�ી  �યારેલાલે  ને  બી�
કેટલાક લોકોએ એ વાતનો િવરોધ
કયેા�.  એ વ�તુ  �હંદુધમ�ભાવનાથી
િવ�� હતી ને એવું કરવા �ય તો
`બાપુ અમને કદી પણ માફ ન�હ
કરે,'  એવું  એમનું  માનવંુ  હતું.
ગાંધી�ના પંચમહાભૂતના બનેલા
એ દેહને  કોઈ  પણ રીતે  સાચવી
રાખવાની  વાતને  એ  લોકો
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અનુમોદન આપે એમ હતું જ ન�હ,
એટલે  શબને  એ  જ  �દવસે
અિ�દાહ દેવાનું નકકી થયું.

     સવાર  થતાં  જ  ગાંધી�ના
અંતેવાસીઓએ  મૃતદેહને
નવરા�યો,  ગળામાં  હાથે  કાંતેલા
સૂતરની  આંટી  અને  એક  માળા
પહેરાવી.  માથું,  બંને  હાથ  અને
છાતીના  ભાગ  સવાયના  આખા
ભાગ  ઉપર  ઓઢાડેલી  ઊનની
ચાદરને  ગુલાબનાં  ફૂલ  ને  ફૂલની
પાંખડીઓથી ઢાંકી દેવામાં આવી.
દેવદાસે  ક�ું,  `બાપુની  છાતી
ઉઘાડી  જ  રાખવામાં  આવે.
બાપુની છાતી જવેી છાતી તો કોઈ
સપાહીની  પણ  ન�હ  હોય.'
શબની  બાજુમાં  ધૂપ  બળી  ર�ો
હતો.

     જનતા દશ�ન કરી શકે એ માટે
દેહને  સવારે  પાછો  રવેશમાં  લઈ
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જવામાં આ�યો.

     સવારે  ૧૧ વાગે  ગાંધી�ના
�ી�  પુ�  રામદાસ  નાગપુરથી
િવમાનમાં  આવી  પહેાં�યા.
અિ�સં�કારની  તૈયારી  એમને
ખાતર જ અટકી રહી હતી. શબને
નીચે  ઉતારવામાં  આ�યું.  એને
બહારના  ઓટલા  પર  આણવામાં
આ�યું.  ગાંધી�ના  માથા  ઉપર
સૂતરની  આંટી  વ�ટાળેલી  હતી.
ચહેરો  શાંત  છતાં  િવષાદપૂણ�
લાગતો હતો. નનામી ઉપર �વતં�
ભારતનો  �રંગી  રા���વજ
ઓઢાડવામાં આ�યો હતો.

     રાત  પૂરી  થતાંમાં  પંદર
હં�વેટની  એક  રણગાડીની  ઉપર
ઊંચો  બાજઠ  ગોઠવી  દેવામાં
આ�યો હતો. એના ઉપર નનામી
રાખી  હોય  તો  શબને  સહુ  કોઈ
જાેઈ શકે.  ભારતની ખુશકી, તરી
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અને હવાઈ સેનાના બસો જવાનો
ચાર મોટાં  દોરડાં  બાંધીને  ગાડીને
ખ�ચતા  હતા.  એક  સાધારણ
અમલદાર  મોટરનું  સુકાન
સંભાળતો  બેઠો.  જવાહરલાલ
નેહ�,  વ�ભભાઈ  પટેલ,  બી�
કેટલાક  નેતાઓ  ને  ગાંધી�ના
કેટલાક  જુવાન  અંતેવાસીઓ  એ
વાહન પર બેઠા.

     નવી �દ�હીના અલબુકક�  રોડ
પર અફાટ ભીડમાંથી ર�તો કરતી
એક-એક �ચ આગળ વધતી એ
યા�ા  સાડાપાંચ  માઈલનો  પંથ
કાપીને  ચાર  ઉપર  વીસ  મિનટે
જમુનાને  િકનારે  પહેાંચી.  પંદર
લાખ  જટેલા  લોકોએ  એ
�મશાનયા�ામાં  ભાગ  લીધો,
બી�  દશ  લાખ  લોકોએ  શબનાં
દશ�ન કયા�. �મશાનયા�ા બરાબર
જાેઈ  શકાય  એ  માટે  લોકો  ઝાડ
ઉપર  ચઢી  ગયા  હતા.  મોટાંમોટાં
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ઝાડોની  ડાળીઓ  પણ  એમના
ભારે નમી પડતી હતી. એક મોટા
તળાવની વચમાં મૂકેલી શહેનશાહ
પંચમ  �યોજ�ની  સફેદ  �તમાની
ઓશરી સ�કડો લોકોથી ઢંકાઈ ગઈ
હતી. એ લોકો પાણીમાં રહીને �યાં
પહેાંચી ગયા હતા.

     �હંદુઓ,  મુસલમાનો,
પારસીઓ,  શીખો  અને
��તીઓની  `મહા�મા  ગાંધીકી
જય'ની ગજ�ના વારેવારે થયા કરતી
હતી.  વળી  �યારેક-�યારેક
મેદનીમાંથી મં�ો�ચાર કાને પડવા
લાગતો હતો. �ણ ડેકોટા િવમાન
�મશાનયા�ાના  માગ�  ઉપર  ઊડી
ર�ાં હતાં. સલામી આપવા સા�
એ  િવમાનો  નીચે  ઝૂકી  આવતાં
હતાં  ને  ગુલાબની  પાંખડીઓનો
વરસાદ વરસાવતાં હતાં.

     ચાર હ�ર લ�કરી સપાઈઓ,
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એક  હ�ર  હવાઈ  સૈિનકો,  એક
હ�ર  પોલીસના  સપાઈઓ
તેમના  પોતાના  �ત�તના
પોશાકમાં  શબવા�હનીની  પાછળ
લ�કરી ઢબે ચાલતા હતા. ગવન�ર
જનરલ  લોડ�  માઉ�ટબેટનના
અંગર�ક ટુકડીના લાલ અને સફેદ
ઝંડીઓ  ફરકાવતા  ભાલાધારી
સવારોનો અહ� ખાસ ઉ�ેખ કરવો
જાેઈએ.  �યવ�થા  રાખવાને  માટે
બ�તરગાડીઓ,  પોલીસ  અને
સેના તૈયાર રાખવામાં આવી હતી.
�મશાનયા�ાના  સંચાલક  હતા
મેજર  જનરલ  રોચ  બુશર.  તેઓ
અં�ેજ  હતા  ને  ભારત  સરકારે
પોતાની  સેનાના  �થમ સેનાપત
તરીકે એમની િનમણૂક કરી હતી.

     યમુનાના પિવ� �વાહની ધારે
છેક  સવારથી  દશેક  લાખ  જટેલાં
��ીપુ�ષો  શબ  �મશાનભૂમમાં
આવી પહેાંચે તેની રાહ જાેતાં બેઠાં
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કે  ઊભાં  હતાં.  સફેદ રંગ બધામાં
આગળ  તરી  આવતો  હતો  –
��ીઓની  સફેદ  સાડીઓ,
પુ�ષોનાં સફેદ વ��ો ને ટોપીઓ.

     નદીથી  સોએક  ફૂટ  દૂર  �ટ
અને પ�થરનો નવો ઓટલો બાંધી
લેવામાં  આ�યો  હતો.  ઓટલો
બેએક ફૂટ ઊંચો, આઠ ફૂટ લાંબો
ને આઠ ફૂટ પહોળો હતો. એ ઉપર
ધૂપ  છાંટેલી  ચંદનકા�ની  ચતા
રચી હતી. ગાંધી�ના શબને ઉ�ર
તરફ માથું  અને દ�ણ તરફ પગ
રહે  એ  રીતે  ચતા  ઉપર
ચઢાવવામાં આ�યું, ભગવાન બુ�ે
એવી  જ  અવ�થામાં  �ાણ�યાગ
કયેા� હતો.

     પોણાપાંચ  વાગે  રામદાસે
ચતામાં અિ� મૂ�યો. �ધણમાંથી
�વાળાઓ  ઊઠવા  લાગી.  અફાટ
મેદનીમાંથી  આહ  ઊઠવા  લાગી.
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મેદનીએ  પાણીના  પૂરની  જમે
ચતા  તરફ  ધસારો  કયેા�,
સૈિનકોની  વાડ  તૂટી  ગઈ,  પણ
પોતે શું  કરી ર�ા છે તેનું  લોકોને
તરત  જ  ભાન  થઈ  ગયંુ.  લોકો
ઉઘાડા  પગની  આંગળીઓ
જમીનમાં ખૂંચવીને �યાં  જ અટકી
ગયા. દુઘ�ટના થતી રહી ગઈ.

     �ધણ  પૂર  જાેશમાં  બળવા
લા�યાં,  �વાલા  વધતી  ચાલી.
�વાળાઓ ભયંકર અિ��પ ધારણ
કરતી  ગઈ.  સંપૂણ�  શાંત  ફેલાઈ
ગઈ.  ગાંધી�નો  દેહ  ભ�મીભૂત
થતો ચા�યો.

     ચતા  ચૌદ  કલાક  સુધી
બળતી  રહી.  એ  બધો  વખત
ભજનો  ને  ગીતાપાઠ  ચાલુ  ર�ાં.
સ�ાવીસ  કલાક  પછી  ચતાના
અંગારા  ત�ન  ઠંડા  પડી  ગયા;
�યારે  પંિડતો,  સરકારી
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અિધકારીઓ,  મ�ો  અને
�વજનોએ ચારે બાજુ મૂકી દીધેલા
પહેરામાં થઈને ચતાની આસપાસ
બનાવી  દીધેલા  વાડામાં  �વેશ
કયેા�, �યાં �ાથ�ના કરી ને ચતાની
રાખ  તથા  ચતામાંનાં  અિ�થઓ
એક� કયા�. રાખને ખૂબ ભાવપૂવ�ક
ખાદીની  થેલીઓમાં  ભરી  લીધી.
રાખમાંથી  એક  ગોળી  નીકળી.
અિ�થઓ  ઉપર  જમનાનું  પાણી
છાંટીને  તેમને  તાંબાના  પા�માં
રાખવામાં  આ�યાં.  રામદાસે
પા�ના  ગળામાં  ફૂલોની  માળા
પહેરાવી.  એ  પા�ને  ગુલાબની
પાંખડીઓથી  ભરેલી  ટોપલીમાં
મૂકીને  �બરલા  ભવનમાં  લઈ
જવામાં આ�યું.

     ગાંધી�ના િનકટના મ�ોએ
ચતાભ�મ આશકા લેખે માગી ને
તે  તેમને  મળી. એકે તો ભ�મના
કણને  વ�ટીમાં  ભરા�યા.  ભ�મ
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માટે  છયે  ખંડમાંથી  માગણી
આવી,  પણ  તેનો  ગાંધી�ના
અંતેવાસીઓએ  અને  �વજનોને
અ�વીકાર કયેા�.  ગાંધી�ની થોડી
ભ�મ તબેટ,  લંકા  અને  મલાયા
મોકલવામાં  આવી;  પરંતુ  મોટા
ભાગની  ચતાભ�મ  �હંદુ  �રવાજ
�માણે  એમના  મૃ�યુના  બરાબર
ચૌદમા  �દવસે  ભારતભરની
નદીઓમાં પધરાવવામાં આવી.

     ભ�મ �ાંતોના મુ�ય �ધાનોને
ને  અ�ય  ઉ�ચ  અિધકારીઓને
સેાંપવામાં  આવી.  �ાંતોનાં  મુ�ય
મથકોએથી  ભ�મ બી�ં  કે��ોમાં
મોકલવામાં  આવી  �યાં-�યાં
યા�ાળુઓની  માફક  લોકો
ઊમટયા.  નદીઓમાં  કે  સમુ�માં
િવસજ�ન કરતી  વખતે  પણ એવી
જ માનવમેદની ઊમટી.

     અિ�થિવસજ�નનો  જે  મુ�ય
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સં�કાર તે �યાગમાં �વેણીસંગમ
આગળ  કરવામાં  આ�યો.  ૧૧મી
ફે�ુઆરીએ  સવારે  ચાર  વાગે
�દ�હીથી  �ી�  વગ�ના  પાંચ
ડ�બાની  એક  ખાસ  ગાડી
અ�ાહાબાદ  જવા  રવાના  થઈ.
ગાંધી�  હંમેશાં  �ી�  વગ�ના
ડ�બામાં  જ મુસાફરી કરતા હતા.
ગાડીના  વચલા  ડ�બામાં  ભ�મ
અને  અિ�થઓનું  પા�  રાખવામાં
આ�યું.  એ ડ�બો  આખો ફૂલોથી
ભરી  દીધો.  આભા,  મનુ,
�યારેલાલ,  ડો.  સુશીલા  નૈયર,
�ભાવતીબહેન  અને  ગાંધી�નાં
બી�ં  અંતેવાસીઓ  એ  પા�નું
�યાન રાખવા ર�ાં. ગાડી ર�તામાં
અગયાર જગાએ ઊભી રહી. દરેક
જગાએ  લાખો  નરનારીઓએ
��ાપૂવ�ક એ ભ�મને વંદન કયા�,
�ાથ�ના કરી, ફૂલો ચઢા�યાં,  હાર
ચઢા�યા.
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     ૧૨મી  તારીખે  એ  પા�ને
નાનીશી પાલખીમાં મૂકીને – પછી
એક મોટરટ�ક ઉપર ગોઠવીને શહેર
અને આજુબાજુનાં ગામડાંની પંદર
લાખની  વ�તીની  વચમાંથી
ફેરવવામાં  આ�યંુ.  સફેદ  વ��
પહેરેલાં  નરનારીઓ  ભજન
ગાતાંગાતાં ટ�કની આગળ ચાલતાં
હતાં.  ભજન સાથે  વા�ો  વાગતાં
હતાં.  ઉ�ર  �દેશનાં  રા�યપાલ
�ીમતી  સરોિજની  નાયડુ,
મૌલાના  અબુલ  કલામ  આઝાદ,
રામદાસ  ગાંધી,  સરદાર  પટેલ
વગેરે  એ  ગાડી  પર  બેઠાં  હતાં.
જમેનું  માથું  નમીને  છાતી  સુધી
આવી  પડયું  હતંુ  એવા  પંિડત
નેહ� પગે ચાલતા હતા.

     ધીમે-ધીમે  ટ�ક  નદીિકનારે
પહેાંચી,  તેને  એક  અમે�રકન
ડકગાડી  –  જમીન  ઉપર  અને
પાણીમાં ચાલે એવી મોટરગાડી –
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પર ચઢાવી લેવામાં  આવી. બી�
ડકગાડીઓ  ને  હોડીઓ  પણ
�વાહની  �દશામાં  એની  સાથે
ચાલવા  લાગી.  ગાંધી�નાં
અિ�થની  ન�કમાં  ન�ક
પહેાંચવા  માટે  લાખો  ઘૂંટણપૂર
પાણીમાં પણ આગળ વ�યાં. ઘડો
ઊંધો વાળવામાં  આ�યો. એમાંની
ભ�મ ને એમાંનાં અિ�થ પાણીમાં
પડયાં તે જ વખતે અ�ાહાબાદના
િક�ાઓમાંથી  તોપોએ  સલામી
આપી.  ભ�મ પાણી  ઉપર  વેરાઈ
ગઈ.  અિ�થના  ટુકડા  સમુ�ની
�દશામાં જવા લા�યા.

     ગાંધી�ના મૃ�યુથી આખો દેશ
શોકમાં  ડૂબી  ગયો.  પેલી  �ણ
ગોળીઓ  ગાંધી�ના  દેહને  જ
ન�હ, દેશનાં કરોડો નરનારીઓના
મમ�ને  વ�ધનારી  નીવડી  હતી.
દુ�મનોના  ઉપર  પણ  �ેમ  રાખે,
એક નાનાશા  �વની  પણ �હંસા
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કરવાનો  િવચાર  ન  કરે  એવા  એ
શાંતના  દૂતના  પોતાના  જ
દેશવાસી  અને  સહધમ�ની  ગોળી
�ાણ લે  એ સાંભળીને  જ દેશનાં
ગા�ો ઠરી ગયાં.

     આજના  યુગના  ઇતહાસમાં
કોઈ �યિ�તને માટે આટલી ઊંડી,
આટલી  �યાપક  શોકની  લાગણી
�ય�ત નથી થઈ.

     ૧૯૪૮ના  ��યુઆરીની
૩૦મી  તારીખે  ને  શુ�વારે  એમનું
મૃ�યુ  થયંુ  તે  �દવસે  પણ  એ
સદાના  સામા�ય માનવી  હતા  –
એ હતા  એક સાધારણ નાગ�રક.
એમની પાસે ધન ન હતું, સંપિ�
ન હતી, સરકારી ઉપાિધ ન હતી,
એ કોઈ સરકારી પદ પર ન હતા,
એમણે એવું ઉ�ચ કો�ટનું િશ�ણ
નો'તું મેળ�યું, નો'તી મેળવી એવી
વૈ�ાિનક સિ�, નો'તી એમનામાં
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કશી  કલા�મક  �તભા,  છતાં
શાસનના ને  સેનાના દોર હાથમાં
રાખીને  ફરનારા  જગતભરના
લોકોએ  ૭૮  વષ�ના  એ
લંગોટીધારી માયકાંગલા આદમીને
િનવાપાંજિલ  અપ�.  ભારતના
અિધકારીઓને  પરદેશોમાંથી
�દલસો�ના  ૩૩૪૧  સંદેશા
મ�ા.  આ  સંદેશા  વણમા�યા
આ�યા  હતા,  કારણ  ગાંધી�
નીતપરાયણ  પુ�ષ  હતા.  �યારે
ગોળીઓએ  એમના  �ાણ  લીધા
�યારે નૈતકતાની ખાસ મૂડી નથી
એ  સં�કૃત  વધારે  હીણી  ઠરી.
અમે�રકાના  સંયુ�ત  રા�યોના
રા�યમં�ી જનરલ �યોજ� મારશલે
ક�ું  હતું  :  `મહા�મા  ગાંધીએ
સમ�-માનવ�તના અંતરા�માને
વાણી �વ�પે �ગટ કયેા� હતો.'

     પોપે,  દલાઈ  લામાએ,
કે�ટરબરીના  આચ��બશપે,
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લંડનના  ધમ�ગુ�એ,  ��લ�ડના
બાદશાહે, �મુખ ટ�મેને, ચાંગ કાઈ
શેકે, �ા�સના �મુખે – વા�તવમાં
દુિનયાના લગભગ બધા જ મોટા
દેશોએ  ને  મોટા  ભાગના  નાના
દેશોના  રાજકીય  નેતાઓએ
ગાંધી�ના  મૃ�યુનો  શોક  �ય�ત
કયેા� હતો.

     �ા�સના  સમાજવાદી  નેતા
િલયો �લમે જે ક�ું  તે તો હ�રો
લોકોના મનમાં રમી ર�ું હતું : `મ�
ગાંધી�નાં  �યારેય  દશ�ન  કયા�
નથી, મને એમની ભાષા આવડતી
નથી. મ� એમના દેશમાં પગ મૂ�યો
નથી, ને છતાં મને એવા શોકે ઘેરી
લીધો છે કે �ણે મા�ં કોઈ વહાલું
�વજન ગુમાવી બેઠો ન હોઉં ! એ
અસામા�ય  �યિ�તના  મૃ�યુથી
આખું જગત શોકમાં ડૂબી ગયું છે.'

     �ો.  આ�બટ�  આઇ��ટાઈને
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ખૂબ  િનભ�યપણે  કહી  ના�યું  :
`ગાંધી�એ બતાવી  આ�યું  છે  કે
મા�  �ચિલત  રાજનૈતક
ચાલબા�ઓ,  ધોખાબા�ઓ  કે
જૂઠાણાંથી  જ  ન�હ,  પરંતુ
�વનના  નૈતકતાપૂણ�  �ે�
આચરણોના  �બળ  ઉદાહરણ
�ારા  પણ  માનવીઓનું  એક
બળવાન  અનુયાયી  દળ  રચી
શકાય છે.'

     સંયુ�ત રા��  સંઘની સલામતી
સમતની બેઠકનું કામકાજ મોકૂફ
રાખવામાં  આ�યું.  એના સ�યોએ
સ�તના  આ�માને  ��ાંજિલ
અપ�.  ���ટશ  �તિનિધ  િફિલપ
નોએલ-બેકરે  િનવાપાંજિલ
અપ�તાં  ગાંધી�નો  ગરીબ,
તરછોડાયેલા,  માગ�  ભૂલેલા
લોકોના  ઉ�ારક  તરીકે  ઉ�ેખ
કયેા�.  સલામતી  સમતના  બી�
સ�યોએ  ગાંધી�ની
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આ�યાિ�મકતાનો  ઉ�ેખ  કયેા�  ને
એમની  શાંત�યતા  અને
અ�હંસાપરાયણતાનાં  ભારોભાર
વખાણ કયા�.

     સંયુ�ત રા��  સં�થાએ પોતાનો
�વજ નમા�યો.

     માનવતાની પતાકા  ગાંધી�
સામે ઝૂકી.

     ગાંધી�ના  મૃ�યુથી  આખું
જગત શોકથી  છવાઈ  ગયું  એ  જ
એક મહ�વપૂણ� ઘટના હતી. એણે
�યાપક માનસનો ને જગત જ ેકંઈ
ઝંખી ર�ું છે તેનો પડઘો પાડયો.
આ�બટ�  ડયુ�સે  �યૂયોક�ના  એક
પ�માં લ�યું હતું : `જ ેજગત ઉપર
ગાંધીના મૃ�યુની આવી ઘેરી અસર
થઈ  એ  જગત  માટે  હ�  થોડી
આશા બાંધી શકાય.'

     �ણીતાં  અમે�રકન  લેખકા
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પલ� એસ. બકે ગાંધી�ના મૃ�યુને
ઈસુના વધ સમાન ગણા�યું.

     જપાનમાંના  મ�રા�યોના
સરસેનાપત  જનરલ  ડગલાસ
મેકઆથ�રે ક�ું  : `સં�કૃતએ ટકી
જ  રહેવું  હોય  તો  સૌ  ��ઓએ
ગાંધી�ના  આ  �વનસ�ાંતને
અપનાવવો  જ  ર�ો.  તકરારના
મુ�ાઓનો  તોડ  લાવવા
સામુદાિયક  �હંસા�મક  બળનો
�યોગ મૂળે જ ખરાબ છે, પણ તે
સાથે એમાં આ�મિવનાશનાં બીજ
રહેલાં છે.'

     �યૂયોક�માં  બાર  વષ�ની  એક
છોકરી ના�તા સા� રસોડામાં ગઈ
હતી.  રેિડયો  ચાલી  ર�ો  હતો,
એમાં  ગાંધી�  ઉપર  ગોળી
ચા�યાના  સમાચાર  આ�યા.
છોકરી,  ઘરની  નોકર  બાઈ  અને
માળીએ  મળીને  રસોઈઘરમાં
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�ાથ�ના  શ�  કરી.  એમની
આંખોમાંથી  આંસુ  વ�ાં.  એ રીતે
દુિનયાના  કરોડો  લોકોએ પોતાનું
જ �વજન ગુમા�યું હોય તેમ આંસુ
સાયા�.

     સર �ટેફડ�  િ��સે લ�યંુ હતું :
`મને  કોઈ  યુગની,  ખાસ  કરીને
ઇતહાસની  એવી  બી�  કોઈ
�યિ�તનો  પ�રચય  નથી  જણેે
ભૌતક  વ�તુઓ  ઉપર  આટલી
��ાથી આટલું  અતુલ આ�મબળ
�ા� કરી બતા�યું હોય.'

     ગાંધી�ના મૃ�યુથી િવષાદમાં
પડેલા સૌ  લોકોના  મનમાં  આવી
જ  લાગણી  થઈ  હશે.  એમના
મૃ�યુની  આકિ�મક  આંધીથી
આખા જગત ઉપર અંધકાર છવાઈ
ગયો. એમના જમાનાની કોઈ પણ
�િવત  �યિ�તએ  મહા  બળવાન
�તપ�ીઓ  સામેની  લાંબી  ને
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અનુ�મિણકા

િવકટ  લડતમાં  પણ  સ�ચાઈ,
દયા, �યાગ, િવનય, સેવાવૃિ� ને
અ�હંસાયુ�ત �યવહાર ચલાવવાનો
આટલો કઠોર �ય�ન નથી કયેા�,
ને  તે  પણ  આટલી  સફળતાથી.
તેઓ  પોતાના  દેશ  પર  પકડ
જમાવી  બેઠેલા  ���ટશ  શાસન
સામે ને પોતાના જ દેશવાસીઓની
�તઓ સામે  અિવરતપણે  લડત
આપતા ર�ા, પરંતુ એ લડતમાંય
એમણે  એમના ચા�ર�ય પર ડાઘ
સરખો  પડવા  દીધો  ન�હ.  એ
લડયા  વેર,  કપટ  કે  �ેષ  રા�યા
િવના.

     

૨. ગાંધી�ની
�વનઝાંખી

     ગાંધી�નું  નામ  મોહનદાસ
અને  એમના  પતાનું  નામ
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કરમચંદ.

     ગાંધી�  એમના  પતાના
ચોથા અને  અંતમ લ�ના ચોથા
ને  છે�ા  ખોળે  જ��યા  હતા.
એમનો જ�મ ૧૮૬૯ના ઓ�ટોબર
માસની  ૨� તારીખે  પોરબંદરમાં
થયો હતો. એ જ વષ�માં સુએજની
નહેર ખુ�ી મુકાઈ; ટોમસ આ�વા
એિડસને  પોતાની  પહેલી  શોધના
હકક  સુર�ત  કરા�યા,  �ા�સે
નેપોિલયન  બોનાપાટ�ની
જ�મશતા�દી  ઊજવી,  ચા�્સ
ઇિલયટ  હારવડ�  િવ�ાપીઠના
અ�ય�  િનમાયા.  કાલ�  મા�્સનું
`કેપટલ'  બહાર  પડી  ચૂ�યું  હતંુ.
�બ�માક�  �ા�સ-જમ�ન  યુ�  શ�
કરવાની  તૈયારીમાં  હતો.  ��લ�ડ
અને  ભારત  ઉપર  રાણી
િવ�ટો�રયાનું રાજ ચાલતું હતું.

     ગાંધી�નો જ�મ શહેરની એક
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કોરે આવેલા ત�ન સાધારણ એવા
દૂમજલી  મકાનના  ૧૧  ફૂટ
પહોળા, ૧૯.૫ ફૂટ લાંબા ને ૧૦
ફૂટ  ઊંચા  ઓરડાના  જમણી
બાજુના  અંધારા  ખૂણામાં  થયો
હતો. એ ઘર આજ ેપણ મોજૂદ છે.

     ગાંધી�ના  મોટા  ભાઈ
લ�મીદાસ  રાજકોટમાં  વકીલાત
કરતા હતા, પાછળથી તે રાજકોટ
દરબારના  ખ�નચી બ�યા  હતા.
એમણે ખૂબ છૂટે હાથે પૈસા ખ�્યા
હતા,  દીકરીઓને  વરાવતાં
રજવાડી  ઠાઠ  કયેા�  હતો.  બી�
ભાઈ  કરસનદાસ  પોરબંદરના
નાયબ  ફોજદાર  હતા,  પાછળથી
તેમને રાણીવાસમાં એવા જ હો�ા
પર મૂકવામાં આ�યા હતા.

     ગાંધી�ના �વતાં જ એ બંને
ભાઈઓનું  મૃ�યુ  થયું.  એમનાં
બહેન  રિળયાતબહેન  એમનાથી
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ચાર  વષ�  મોટાં  હતાં  તે  એમની
પછી પણ ર�ાં. તે રાજકોટમાં જ
રહેતાં હતાં.

     ગાંધી� બાર વષ�ના હતા તે
વખતે  રાજકોટની  આ��ેડ
હાઈ�કૂલમાં  દાખલ થયા.  તે  વષ�
મ.  ગાઈ�સ નામના  એક અં�ેજ
શાળાિધકારી  િનશાળ  તપાસવા
આ�યા હતા. તેમણે િવ�ાથ�ઓને
પાંચ  અં�ે�  શ�દો  લખવા
આ�યા.  ગાંધી�એ  (Kettle
`કેટલ' – ચાદાની) શ�દ બરાબર
ન  લ�યો.  વગ�માં  ફરીને  દેખરેખ
રાખતા  િશ�કે  એમની  ભૂલ જાેઈ
પાસેના  છોકરાની  પાટીમાંથી
જાેઈને  સુધારી લેવા ઇશારો કયેા�.
ગાંધી�એ એ ન કયુ�.  પાછળથી
િશ�કે એમને એમની એ બેવકૂફી
બદલ  ઠપકો  આ�યો.  એટલાથી
એમના વગ�નો શેરો ખરાબ મરાયો.
બી�ઓના  બધા  શ�દો  સાચા
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હતા.

     મોહનદાસનો  િવવાહ  થયો
�યારે તે હાઈ�કૂલમાં ભણતા હતા.
તેમની  ઉંમર  ૧૩  વષ�ની  હતી,
પ�નીનું  નામ  હતું  ક�તૂરબાઈ.
ક�તૂરબાઈ પોરબંદરના ગોકુળદાસ
મકન� નામના  વેપારીનાં  દીકરી
હતાં.

     ૧૮૮૫માં  કરમચંદ  ગાંધીનું
મૃ�યુ  થયંુ  તે  પછી  મોહનદાસનાં
મા  પૂતળીબાઈ  બેચર�  �વામી
નામના જનૈ સાધુની સલાહ લઈને
ઘરનો  કારભાર  ચલા�યા  કરતાં
હતાં.  એ  જ  બેચર�  �વામીએ
ગાંધી�ને  ��લ�ડ  જવાની
મોકળાશ કરી આપી હતી. જુવાન
દીકરો  િવલાયત જઈને  વંઠી  �ય
એવી  માતાને  દહેશત  હતી.  એ
પ�રિ�થતમાંથી બેચર� �વામીએ
માગ�  કાઢી  આ�યો.  એમણે
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મોહનદાસ પાસે �ત�ા લેવરાવી.
મોહનદાસે  માંસ,  મ�દરા  અને
��ીસંગથી  દૂર  રહેવાની  �ત�ા
કરી.  માતાએ  રા�  થઈને  ર�
આપી.

     ૧૮૮૮ના  જૂનમાં  ગાંધી�
પોતાના વડીલ ભાઈ સાથે  મુંબઈ
પહેાં�યા.  ચોથી  સ�ટે�બરે  તેઓ
આગબોટમાં બેસી ગયા. એ વખતે
એમની ઉંમર ૧૮ વષ�ની પણ ન
હતી.  થોડા  મ�હના  પહેલાં
ક�તૂરબાએ  એક  પુ�ને  જ�મ
આ�યો  હતો.  તેનું  નામ  હ�રલાલ
રાખવામાં આ�યું હતું.

     ૧૮૮૮ના  નવે�બર  માસની
૬�ી  તારીખે  ગાંધી�  ઈનર
ટે�પલમાં  િવ�ાથ�  તરીકે  દાખલ
થયા.  ૧૮૯૦ના  જૂનમાં  એમણે
લંડન  યુિનવસટીની  મે�ટ્રક
પરી�ા  પાસ કરી.  એમણે  લે�ટન
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અને  �ીક  ભાષાઓનો  અ�યાસ
પણ કયેા�.  ��લ�ડના  અને  રોમન
ધારાઓ વાં�યા.

     છે�ી  પરી�ા  પસાર  કરવી
એમને  ખાસ  અઘરી  લાગી  ન�હ.
૧૮૯૧ની  ૧૦મી  જૂને  તેઓ
બે�ર�ટર  કહેવાયા.  અગયારમીએ
હાઈ કોટ�માં  નામ દાખલ કરા�યંુ,
બારમી જૂને ��લે�ડથી �હંદુ�તાન
આવવા રવાના થયા.

     શ�આતમાં ગાંધી�ને `અં�ેજ'
થવાના  િવચારો  આવતા  હતા,
એટલા  માટે  એમણે  અં�ેજ
બનવાનાં  સાધનો  –  પોશાક,
નાચ,  વ�તૃ�વકલા  વગેરે  –
અપનાવી  જાેયાં.  પછી  એમને
સમ�યું  કે  એમની  આડે  કેવડી
મોટી  દીવાલ  ઊભી  હતી.  એમને
થયું કે પોતે ભારતીય જ રહેશે અને
તોય તેઓ ભારતીય જ ર�ા.
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     ગાંધી� ��લ�ડમાં બે વરસ ને
આઠ માસ ર�ા. એનાથી એમના
�યિ�ત�વનું  ઘડતર  અવ�ય  થયંુ
હશે, પણ ��લ�ડનો એમના ઉપર
જાેઈએ તેટલો �ભાવ પડી શ�યો
ન�હ,  કારણ  ગાંધી�  સાધારણ
િવ�ાથ�  જવેા  ન  હતા.  તેઓ
મહ�વની  વાતો  ભણતરમાંથી
નથી શી�યા. એ કમ�પરાયણ હતા
ને કમ� �ારા જ બુિ� અને �ાનનો
િવકાસ  કરતા  હતા.  પુ�તકોથી,
�યિ�તઓથી  ને  પ�રિ�થતથી
તેઓ �ભાિવત જ�ર થતા,  પણ
ખરા  ગાંધી-ઇતહાસના  ગાંધી
િનશાળના  ભણતરમાંથી  નથી
પા�યા; એટલે સુધી કે એ વાતનો
કોઈને  અણસાર  સુ�ધાં  આ�યો
ન�હ હોય.

     ગાંધી�એ મહ�ા �ા� કરી તે
કમ�  �ારા.  એથી  જ  ગીતા  એ
ગાંધી�નો મા�ય �ંથ બની ગયો.
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ગીતામાં કમ�નો મ�હમા ગાયેલો છે.

     ૬�ી ઓગ�ટ, ૧૯૨૫ના `યંગ
ઇિ�ડયા'ના  અંકમાં  ગાંધી�એ
લ�યું  છે  :  `�યારે  શંકાઓ  મને
ઘેરી લે છે, �યારે િનરાશાઓ સામે
આવીને  ઊભી  રહી  �ય  છે,
આશાનું  એક  પણ િકરણ દેખાતંુ
નથી �યારે હંુ ભગવ�ીતાનું  શરણ
ખોળું  છંુ,  એમાંથી  ચ�ને  શાંત
આપે  એવા �ોક મળી �ય છે,
ખૂબખૂબ  િવષાદમાં  પણ  હંુ
આનંદનો ઉ�ેક અનુભવું છંુ. મારા
�વનમાં  બહારની  અનેક
ઉપાિધઓ  આવતી  રહી  છે.  એ
ઉપાિધઓની મારા  ઉપર �ગટ કે
અ�ગટ અસર રહેવા પામી ન હોય
તો  તે  મારા  ઉપર  ભગવ�ીતાના
અ�યાસનું ઋણ છે તેથી.'

     લંડનમાં ગાંધી� બાઇબલના
`જૂના  કરાર'નાં  અમુક  �કરણોથી
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આગળ  વધી  ન  શ�યા.  એનાં
�કરણોનો  એમને  કંટાળો  જ
આ�યો.  `નવો  કરાર'  એમને
ગ�યો.  એમાંનું  ગ�ર�વચન  તો
�દય સેાંસરવું  ઊતરી  ગયંુ.  એમાં
ને  ગીતામાં  એમને  સા�ય દેખાયંુ.
કોઈ મ�ે કાલા�ઈલનું  `િવભૂતઓ
અને  િવભૂતપૂ�'  પુ�તક
વાંચવાની ભલામણ કરી. તેમાંથી
તેઓ  મહંમદ  પયગ�બર  િવશે
વાંચી ગયા. �થયોસોફી િવશે પણ
એમણે વાં�યું.  ગાંધી�નો ધમ�નો
પ�રચય આકિ�મક અને તૂટકતૂટક
હતો,  છતાં  એનાથી  એમને  લાભ
તો થયો જ.

     ૧૮૯૧ના  ઉનાળામાં
ગાંધી�એ �હંદુ�તાનને િકનારે પગ
મૂ�યો.  જહાજમાંથી  ઊતરતાં
ભાઈએ માતાના મૃ�યુના સમાચાર
આ�યા.  આ  સમાચારની  એમને
આગળથી  �ણ  કરવામાં  નો'તી
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આવી,  કારણ  કે  કુટંુબના  સહુ
કોઈને  એમના  માતા  માટેના
�ેમની  ખબર  હતી.  એમને  ખૂબ
આઘાત  પહેાં�યો.  પતાના
મૃ�યુથી  એમને  જે  આઘાત
પહેાં�યો હતો તેના કરતાં માતાના
મૃ�યુના ખબરથી વધારે પહેાં�યો,
પણ એમણે આંસુ ખાળી રા�યાં.

     મોટા ભાઈ લ�મીદાસે એમના
ઉપર  મોટીમોટી  આશાઓ  બાંધી
રાખી હતી, પરંતુ રાજકોટમાં  અને
મુંબઈમાં  ગાંધી�ને  ત�ન
િન�ફળતા  જ  સાંપડી.  મુંબઈની
અદાલતમાં  એક  નાના  અમ�તા
કેસમાં  પણ એમનાથી  એક  પણ
શ�દ બોલી શકાયો ન હતો.

     દરમયાન  પોરબંદરની  એક
મેમણ પેઢીનું કહેણ આ�યું. તેઓ
ગાંધી�ને  એક  વષ�  માટે  દ�ણ
આિ�કા  મોકલવા  માગતા  હતા.
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કંઈક  નવો  દેશ  જાેવાનો  મળશે,
નવા અનુભવો મળશે એમ િવચારી
ગાંધી�એ એ તક ઝડપી  લીધી.
બે વષ�થી કાંઈક જ ઓછો એટલો
વખત પોતાના  દેશમાં  િનરાશામાં
ગા�ો ને એ જ દેશના એ ભાિવ
નેતા ઝાંઝીબાર, મોઝાિ�બક અને
નાતાલ  માટે  આગબોટમાં  રવાના
થઈ  ગયા.  એ  પહેલાં  ૧૮૯૨ના
ઓ�ટોબર  માસમાં  બી�  પુ�
મિણલાલનો  જ�મ  થઈ  ચૂ�યો
હતો. પ�ની અને બાળકોને દેશમાં
જ રહેવા દીધાં.

     ૧૮૯૩ના  મે  માસમાં  તેઓ
ડરબનને િકનારે  ઊતયા�  તે વખતે
તો  તેમની  મુરાદ  હતી  મા�
મુક�મો  �તવાની,  કંઈક  કમાઈ
લેવાની  ને  �િવકા  મેળવી
લેવાની. બંદર ઉપર ઊતરીને દાદા
અ�દુ�ા  શેઠને  મળવા  સા�  તે
વખતની ફેશનનો �ોક કોટ પહેરી
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લીધો, ઇ�તરીદાર પાટલૂન ચઢાવી
લીધું,  ચમકદાર  બૂટ  ને  પાઘડી
પહેરી લીધાં.

     મુક�માને  સા�  ગાંધી�ને
�ટો�રયા  જવાનું  થયું.  ડરબનથી
એમને  માટે  પહેલા  વગ�ની  �ટિકટ
કઢાવવામાં  આવી, તેઓ ગાડીમાં
બેઠા.  ટ� ા�સવાલની  રાજધાની
મા�ર�સબગ�માં  એક ગોરો  એમના
ડ�બામાં  ચઢયો. કાળા આદમીને
ડ�બામાં બેઠેલો જાેઈ એ મૂંઝાયો,
એ રેલવેના  અમલદારને  બોલાવી
લા�યો.  તેણે  ગાંધી�ને  �ી�
વગ�ના  ડ�બામાં  ચા�યા  જવા
જણા�યું.  ગાંધી�એ  ઊતરવાની
ના  પાડી  દીધી,  એટલે  એ લોકો
સપાઈને લઈ આ�યા. તેણે ધકકો
મારીને  ગાંધી�ને  નીચે  ઉતાયા�,
સામાન નીચે ઉતારી લીધો.

     ગાંધી�એ ધાયુ�  હોત તો  તે
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�ી�  વગ�માં  જઈ  શ�યા  હોત,
પરંતુ એમણે તો વેઇ�ટંગ �મમાં જ
રાત  કાઢી  નાખવાનું  પસંદ  કયુ�.
ઊંચાણના  ભાગોનો  સખત
િશયાળો  હતો,  ગાંધી�  આખી
રાત ઠંૂઠવાતા બેસી ર�ા, િવચાર
કરતા ર�ા.

     મા�ર�સબગ�ની  એ કડકડતી
ઠંડી  રાતમાં  ગાંધી�ના  �દયમાં
સામાિજક  અ�યાયનો  િવરોધ
કરવાની  વૃિ�ના  અંકુર  જ��યા.
એમણે �યારે તો કશંુ કયુ� ન�હ. એ
પોતાના  કામે  �ટો�રયા  ચાલી
ગયા.  ર�તામાં  બી�  પણ
અપમાનના બનાવો બ�યા.

     �ટો�રયા પહેાં�યા પછી એક
જ  અઠવાિડયામાં  ગાંધી�એ
�યાંના  �હંદીઓની  એક  સભા
બોલાવી.  સભામાં  મુસલમાન
વેપારીઓ  આ�યા  હતા.  થોડા
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�હંદુઓ  પણ  નજરે  ચઢતા  હતા.
ગાંધી�એ  ચાર  બાબતો  તેમના
મન ઉપર ઠસાવી : વેપારમાં પણ
�ામાિણક  આચરણ  રાખો,
રહેણીકરણી સુધારો, નાત�ત ને
ધમ�ના  ભેદ  ભૂલી  �ઓ, અં�ે�
શીખી લો.

     તે પછી તો વારંવાર સભાઓ
થઈ.  ગાંધી�  �ટો�રયાના
�હંદીઓથી પ�રચત થવા લા�યા.
�ટો�રયાના  �હંદીઓએ  પોતાનું
એક  કાયમનું  મંડળ  જ  �થાપી
દીધું.

     મુક�મો  પૂરો  થતાં  ગાંધી�
પાછા  ડરબન  આવી  ગયા.  �યાં
જઈ  �હંદુ�તાન  પાછા  જવાની
તૈયારી કરવા લા�યા. રવાના થતાં
પહેલાં  મ�ોએ  એમને  સા�
ખાનપાનનો  મેળાવડો  કયેા�.
એમની પાસે કેટલાંક છાપાં પડયાં
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હતાં.  તેમાં  `નાતાલ  મર�યુરી'
નામના એક છાપાને ખૂણે એમણે
એક  નાનકડો  ફકરો  જાેયો.  તેની
મતલબ  એ  હતી  કે  �હંદીઓને
નાતાલની  ધારાસભામાં  સ�યો
ચૂંટવાના  જે  હકકો  હતા  તે  લઈ
લેવા.  સરકાર  એ  બાબતમાં  એક
ખરડો રજૂ કરવા માગતી હતી. આ
પગલું લેવાતું અટકવું જાેઈએ એવું
ગાંધી�એ  સહુના  મન  પર
ઠસા�યંુ.  એ માટે  મ�ોએ તૈયારી
બતાવી,  પણ  એમણે  ગાંધી�ને
ક�ું, `તમારા િવના તો અમારાથી
કશું  થઈ  ન�હ  શકે.'  ગાંધી�એ
એક મ�હનો રોકાઈ જવાની તૈયારી
બતાવી.  પણ �હંદીઓના હકકની
લડત  લડતાં  તેમને  વીસ  વરસ
આિ�કામાં  રોકાઈ  રહેવું  પડયું.
એમને િવજય પણ મ�ો.

     �ણ વરસમાં ગાંધી� દ�ણ
આિ�કાના  એક  આગળ  પડતા
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વકીલ  ને  �હંદીઓના  અ�ણી
રાજકીય  નેતા  બની  ગયા.  તેઓ
ગરમી�ટયા  મજૂરોના  �હમાયતી
બ�યા.

     દ�ણ આિ�કાની ગાંધી�ની
લડતનો ઉ�ેશ એટલો જ ન હતો કે
�હંદીઓ સાથે ગોરાઓ સલુકાઈથી
વત�. એ તો એક સ�ાંત �થાપવા
માગતા  હતા  કે  �હંદીઓ  ���ટશ
સા�ા�યના ��જનો છે, માટે એ
સા�ા�યના  કાનૂનો  અનુસાર
એમનો  સમાનતાનો  અિધકાર
સ� જ થઈ ચૂકેલો છે.

     જાેકે  હ�  સુધી  એમનામાં
ઇતહાસપુ�ષ  ગાંધીની  બહુ
ઓછી  ઝાંખી  થવા  આવી  હતી,
છતાં  તેઓ  �ભાવશાળી  નેતા
તરીકે,  સવેા��મ  સંગઠક  તરીકે
આગળ  આવવા  માંડયા.  એમના
�હંદી  સાથીદારોએ  તો  એ  વ�તુ
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જાેઈ જ લીધી, પણ પોતે ન હોય
તો �હંદીઓની હકક માટેની લડત
ખતમ થઈ ન �ય તો  ઢીલી  તો
પડી  જ �ય એવું  એ �તે  પણ
સમજતા હતા.

     આથી  દેશમાંથી  પોતાના
કુટંુબને  આિ�કા  લઈ  જવા  છ
મ�હનાનો  વાયદો  કરીને  ગાંધી�
�હંદુ�તાનમાં આ�યા.

     ૧૮૯૬ના વષ�ની અધવચમાં
એ  પોતાની  જ�મભૂમમાં
પહેાં�યા. �યાં  એક ભગીરથ કાય�
પૂ�ં કરવાનું બીડંુ ઝડપીને બેઠેલા
સ�ાવીસ  વષ�ના  એ  જુવાન
આદમીએ જબરદ�ત ચળવળ શ�
કરી.  એક મ�હનો  કુટંુબની  હંૂફમાં
ને  દ�ણ  આિ�કામાં  �હંદીઓને
પડતી  હાડમારીનું  �યાન  કરતી
એક  પુિ�તકા  લખવામાં  નીકળી
ગયો. એ ચોપાિનયાની દસ હ�ર
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નકલ  છપાવીને  તે  એમણે
છાપાંઓને  અને  અ�ગ�ય
�હંદીઓને મોકલી આપી.

     રાજકોટથી  ગાંધી�  મુંબઈ
ગયા,  �યાં  તેમણે  દ�ણ
આિ�કાના  ��  અંગે  એક  �હેર
સભા  બોલાવી.  સભા
બોલાવનારાઓનાં નામોને લીધે ને
સભામાં  ચચ�વાના  િવષયને  લીધે
એમના  એ  �ય�નમાં  એમને
જબરદ�ત સફળતા મળી.

     પૂનામાં  ગાંધી�એ ભારતના
બે મહાપુ�ષોની મુલાકાત લીધી.
ભારત  સેવક  સમાજના  �મુખ
ગોખલેની ને ભારતના અસાધારણ
મેધાવી અને મહાન રાજકીય નેતા
લોકમા�ય �ટળકની.

     મુંબઈ,  પૂના,  મ�ાસ  વગેરે
�થળોએ થઈ તેવી  જ એક સભા
કલક�ામાં કરવાનો એમનો ઇરાદો
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હતો, પણ નાતાલમાં એમની જ�ર
પડતાં  એમને  બોલાવવાનો  તાર
આ�યો. આથી તેઓ ઝટપટ મુંબઈ
આવી ગયા, �યાંથી  પ�નીને,  બે
પુ�ોને ને િવધવા બહેનના એકના
એક  પુ�ને  લઈને  આગબોટમાં
બેસીને  દ�ણ  આિ�કા  જવા
રવાના થઈ ગયા.

     ડરબનમાં ગાંધી�ને ને તેમના
સાથીઓને િકનારે ઊતરવા દેવામાં
ન  આ�યા.  ગોરા  લોકોએ  સભા
ભરીને  એમને  પાછા  �હંદુ�તાન
ભેળા કરી દેવાની માગણી કરી.

     છેવટે ૧૮૯૭ના ��યુઆરીની
૧૩મી  તારીખે  �ટીમરને  ડોકમાં
જવાની  ર�  મળી.  નાતાલ
સરકારના  મુ�ય  વકીલ  મ.  હેરી
એ�કંબે  એમને  સંદેશો  મોકલીને
કહેવડા�યું, `તોફાન ન થાય માટે
ગાંધી�એ  સાંજે  આગબોટમાંથી
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ઊતરવું.'  દાદા  અ�દુ�ાના
કાયદાના  સલાહકાર  મ.  લોટને
એનાથી ઊલટી જ સલાહ આપી.
ગાંધી�ને  પણ  ચોરની  માફક
શહેરમાં દાખલ થવું ગમતંુ ન હતું.
પ�ની  અને  બાળકો  તેવા  વેશે
આગબોટમાંથી  ઊતયા�  ને  તેમને
��તમ�  શેઠને  ઘરે
પહેાંચાડવામાં  આ�યાં.  ગાંધી�
અને લોટન પગે ચાલતા નીક�ા.
તોફાની ટોળું તો �યારનું વીખરાઈ
ગયંુ  હતું,  પણ  બે  છોકરાઓએ
ગાંધી�ને ઓળખી કાઢયા, એમનું
નામ લઈને બૂમો પાડવા લા�યા.
ગાંધી� ને લોટન આગળ વધતા
ગયા  તેમ  ટોળંુ  �મતું  ગયંુ,
ગોરાઓ ગાંધી� પર હુમલો કરવા
તલપાપડ  થઈ  ર�ા.  લોકોએ
એમના ઉપર પ�થર, �ટ ને �ડાં
ફ�કવા  માંડયાં,  એમની  પાઘડી
પાડી  નાખી,  એમના  ઉપર
મુકકાનો  ને  લાતોનો  વરસાદ
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વરસા�યો.

     એક  �હંદી  જુવાન  પોલીસને
બોલાવી  લા�યો.  ગાંધી�એ
પોલીસચોકીમાં  આશરો  લેવાની
ના  પાડી  દીધી.  પોલીસ  એમને
��તમ�  શેઠના  ઘર  સુધી
પહેાંચાડી આવી.

     ગોરાઓને  ગાંધી�ના
મુકામની  ખબર  પડી  ગઈ  હતી.
ગોરાઓએ ટોળે વળીને ��તમ�
શેઠના  મકાનને  ઘેરી  લીધું.  તેઓ
બૂમો  મારવા  લા�યા,  `ગાંધી
અમને સેાંપી દો.'

     રાતે  પોલીસ  સુપ�ર�ટે�ડે�ટ
એલેકઝા�ડરે ગાંધી�ને વેશપલટો
કરીને નાસી છૂટવાની સૂચના કરી.
ગાંધી�એ  એ  સૂચના  �વીકારી,
�યાંથી  નીકળી  જઈને  તેમણે
પોલીસચોકીમાં  આશરો  લીધો.
�યાં તેઓ �ણ �દવસ ર�ા.
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     ઓ�સફડ�ના �ોફેસર એડવડ�
ટોમસને  લ�યું  હતંુ,  `ગાંધી�
આખી �જદગી ગોરાઓ ઉપર �ેષ
રાખી  શ�યા  હોત,'  પણ
ગાંધી�એ  તો  એમને  �વતા
બાળી  મૂકવા  આવેલા  ને  એમને
ઘાયલ કરી  ચૂકેલા  ડરબનના  એ
ગોરાઓને માફ કરી દીધા.

     દ�ણ આિ�કામાં ૧૮૯૯થી
૧૯૦૨ સુધી બોઅર યુ� ચા�યંુ,
એમાં  ગાંધી�ની  સહાનુભૂત  તો
હતી  બોઅર  લોકો  ��યે  જ,
તોપણ  એમણે  એમની  સેવા  તો
અં�ેજાેને  ચરણે  જ ધરી.  બોઅરો
જાેડેના એ યુ�માં  અં�ેજાેને મદદ
કરવામાં  ગાંધી�નો  આશય
���ટશ  સા�ા�યમાં  �હંદીઓની
િ�થત સુધારી લેવાનો હતો.

     ગાંધી�એ  ઘાયલ
થયેલાઓની માવજત કરનારી એક
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ટુકડી  તૈયાર  કરી,  એમાં  �ણસો
�વતં�  �હંદીઓ  ને  આઠસો
ગરમી�ટયા  મજૂરો  જાેડાયા.
લોકોએ ને  લ�કરે  ગાંધી�ની  એ
ટુકડીના  ખડતલપણાની  ને  તેની
�હંમતની મુ�તકંઠે �શંસા કરી.

     `�ટો�રયા  �યુઝ'ના  અં�ેજ
સંપાદક  મ.  વીઅર  �ટે�ટે
`જાેહા�સબગ�  ઇલ�ટ�ે ટેડ  �ટાર'ના
જુલાઈ,  ૧૯૧૧ના  અંકમાં
િ�પયાંકોકની  લડાઈની  નજરે
જાેયેલી હકીકત આપી હતી. તેમાં
એમણે ક�ું હતું :

     `ભારેમાં  ભારે  તગડા આદમી
પણ ઢીલા થઈ �ય એવી આખી
રાતની  કામગીરી  બ�વીને  ગાંધી
સડકની કોરે  બેઠા  હતા  તેમને  મ�
જાેયા.  બુલરની  સેનાનો  એકેએક
આદમી સુ�ત ને  ઢીલો થઈ ગયો
હતો  ને  વાતે-વાતે  ચડાઈ  જતો
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હતો, પણ ગાંધી લાગતા હતા કોઈ
વીતરાગ  જવેા;  હસીને,  કશીય
આશંકા  િવના  વાતો  કરતા  હતા,
એમની  આંખોમાં  ક�ણા  ભરેલી
હતી...  નાતાલનાં  કેટલાંય
રણ�ે�ો  પર  મ�  એ  આદમીને
જાેયો,  એમની  નાનકડી  ટુકડીને
પણ જાેઈ. �યાં મદદની જ�ર પડી
લાગતી �યાં તેઓ પહેાંચી જતા.'

     ૧૯૦૦માં  �હંદીઓની  એ
એ��યુલ�સ  ટુકડી  િવખેરી
નાખવામાં  આવી.  ગાંધી�ને  ને
એમના  કેટલાય  સાથીઓને  ચાંદ
મ�ા,  સરકારી  ખરીતાઓમાં
ટુકડીના કામોનો ઉ�ેખ થયો.

     ૧૯૦૧માં  ગાંધી�એ
�હંદુ�તાન આવવાનો િવચાર કયેા�.
તેઓ કુટંુબ સાથે દેશ જવા િવદાય
થાય  તે  પહેલાં  �હંદી  લોકોએ
કૃત�તા  �ય�ત  કરવાની  �ણે
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હોડ  માંડી.  ગાંધી�ને
સોનાચાંદીના  ને  હીરાના  દાગીના
ભેટમાં  મ�ા.  ક�તુરબાને  સા�
પણ સોનાનો એક હાર આ�યો.

     ગાંધી� ૧૮૯૬માં �હંદ ગયા
હતા તે વખતે પણ તેમને સોગાદો
તો મળી જ હતી, પરંતુ એ સોગાદો
આ  વખતની  સોગાદો  જવેી  ન
હતી.  આ  સોગાદો  રાખવી  કે  ન
રાખવી  એની  ચતામાં  ગાંધી�ને
આખી  રાત  ઊંઘ  પણ ન આવી.
સવાર થતાં સુધીમાં તો એમણે એ
વ�તુઓ  પાછી  સેાંપી  દેવાનો
િન�ય  કરી  લીધો.  ક�તુરબાને
સમ�વતાં મુ�કેલી પડી.

     છેવટે  ૧૯૦૧માં  મળેલી  ને
૧૮૯૬માં  મળેલી  સોગાદોનું  એક
ટ��ટ  કરવાનો  પોતાનો  િનણ�ય
ગાંધી�એ  સહુને  જણાવી  દીધો.
બધું  એમની  મર�  �માણે  પાર
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ઊતયુ�, એમાંથી એક ભંડોળ ઊભું
થયું.  એ  ભંડોળમાંથી  દ�ણ
આિ�કાની  �હંદી  કોમને  ઉપયોગી
કાયેા� થતાં ર�ાં.

     �હંદુ�તાનમાં  આવીને
ગાંધી�એ મુંબઈમાં રહેવાનું મકાન
અને ઓિફસ ભાડે લીધાં.

     એમણે  મુંબઈમાં  રહેવા  પણ
માંડયું. પણ ૧૯૦૨માં વળી પાછંુ
દ�ણ આિ�કાનું તેડંુ આ�યંુ. �યાં
ગયા  પછી  એમણે  જાેઈ  લીધું  કે
હવે  દ�ણ  આિ�કામાં  જ  ઘણો
વખત �યતીત કરવો પડશે, એટલે
એમણે  પ�નીને  ને  �ણ  પુ�ોને
પણ  �યાં  બોલાવી  લીધાં.
હ�રલાલને �હંદુ�તાનમાં જ રહેવાનું
થયું.  ગાંધી�એ  જાેહા�સબગ�માં
વકીલાત  શ�  કરી,  સારી  સરખી
આવક થવા લાગી.

     એક �દવસ સાંજ ે ગાંધી�ને
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પોતાના  માનીતા  િનરામષ
રે�ટોરાંની માિલક બાઈના `એટ-
હોમ'માં  જવાનું  થયું.  �યાં  એમને
હેનરી એસ. એલ. પોલાક નામના
એક યુવકનો ભેટો થઈ ગયો.

     થોડા  જ  માસ  અગાઉ,
૧૯૦૩ની  સાલમાં,  ગાંધી�એ
`ઇિ�ડયન  ઓપિનયન'  નામનું
છાપું  શ�  કયુ�  હતું.  એ  પ�ના
કામકાજ  અંગે  થોડી  ગૂંચવણ
ઊભી  થઈ  ને  ગાંધી�ને  ડરબન
જવું  પડયું. પોલાક એમને �ટેશન
સુધી વળાવવા ગયા ને �યાં ર�તે
વાંચવા  સા�  તેમને  એક  પુ�તક
આપતા  ગયા.  પુ�તક  હતંુ  જાેન
રિ�કનનું `અ�ટુ ધીસ લા�ટ'.

     આજ  સુધી  ગાંધી�ને
રિ�કનની  કોઈ  ચોપડી  વાંચવા
મળી  ન  હતી.  જાેહા�સબગ�થી
ગાડી  ઊપડતાં  જ એમણે  પુ�તક
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ખો�યું,  રાત પૂરી થાય �યાં સુધી
વાં�યા કયુ�. ૧૯૪૬માં ગાંધી�એ
ક�ું  હતંુ,  `એ  પુ�તકે  મારા
�વનનો  �વાહ  બદલી  ના�યો.'
એ  પુ�તક  �વનના  િનચોડ�પ
છે, એવું એમનું કહેવું હતંુ. એમણે
એ  પુ�તકમાં  દશા�વેલા  આદશેા�
�માણે  �વન �વવાનો  િનણ�ય
કરી લીધો. એમણે પોતાના કુટંુબ
અને સાથીઓને લઈને ખેતર ઉપર
રહેવા જવાનું નકકી કરી લીધું.

     ડરબનથી  ચૌદ  માઈલ  દૂર
આવેલા  િફિન�સની  બાજુમાં
ગાંધી�એ  એક  ખેતર  ખરી�ું.
`ઇિ�ડયન  ઓપિનયન'નું
છાપખાનું ને કચેરી �યાં ખસેડયાં.
એ  પ�કા  આજ  સુધી  એ  જ
�થાનેથી �ગટતી રહી છે.

     ઇિ�દ્રયદમનના �ય�નો માટે
ગાંધી�ના  �વનમાં  ૧૯૦૬નું
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વષ�  –  એમના  �વનના
પ�રવત�નકાળ  તરીકે  –  ઉ�ેખને
પા�  છે.  એ  વષ�  એમણે
��ચય��ત  �વીકાયુ�.  ૧૯૦૬માં
છ�ીસ વષ�ની વયે લીધેલું એ �ત
એમણે  મૃ�યુ  પય�ત  –  ૧૯૪૮
પય�ત પા�ું.

     ૧૯૦૬ના સ�ટે�બર માસની
૧૧મી  તારીખ  હતી.
જાેહા�સબગ�ના  ઇિ�પ�રયલ
�થયેટરમાં  �ણ  હ�રનો
માનવસમુદાય  ભેગો  થયો  હતો.
સભા  ગાંધી�એ  બોલાવી  હતી.
૧૯૦૬ના  ૨૨મી  ઓગ�ટના
`ટ� ા�સવાલ  ગવન�મે�ટ  ગેઝેટ'માં
�યાંની  િવધાનસભામાં  રજૂ  કરવા
માટેના  એક  ખરડાનો  મુસ�ો
છાપવામાં આ�યો હતો. ગાંધી�ને
લા�યું કે જાે ખરડો મંજૂર થઈ �ય
તો દ�ણ આિ�કામાં વસતી �હંદી
કોમનું  તો  આવી  જ  બને.  એ
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�બલની કલમ �માણે ��યેક �હંદી
��ીપુ�ષને  ને  આઠ  વષ�ની
ઉપરના  બાળકને  અિધકારીઓનાં
રિજ�ટરમાં  આંગળાંની  છાપ
આપીને  પરવાના  કઢાવવાની  ને
પરવાના  મુસાફરીમાં  સાથે
રાખવાની ફરજ પડતી હતી.

     �મુખ સભાનું  કામકાજ ચાલુ
કરે  તે  અગાઉથી  જ  �થયેટરની
બાલકનીની,  ઓરકે�ટ� ાની  ને
ગેલેરીની બેઠકો ભરાઈ ગઈ હતી.
ચાર ભાષાઓમાં થયેલાં જુ�સાદાર
ભાષણોએ  �ોતાઓને  ભડકાવી
દીધા  હતા,  તેઓ પૂરા  આવેશમાં
આવી ગયા હતા, �યાં  હા� શેઠે
ગાંધી�ની  સાથે  મળી  તૈયાર
કરેલો ઠરાવ વાંચવા માંડયો. નામ
નેાંધાવવાના  કાયદાનો  ભંગ
કરવાનો એમાં ��તાવ હતો.

     પછી ગાંધી� બોલવા ઊભા
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થયા.  પહેલાં  તો  એમણે  લોકોને
ચેત�યા,  પછી  એમણે  લોકોને
સાવધાન  થવા  હાકલ  કરી  :
`સરકાર ડહાપણને દેશવટો દઈને
બેઠી છે. પણ મારો િવ�ાસ છે કે
આપણે  કરેલી  �ત�ાને
સ�ચાઈથી  વળગી  રહેનારા
મુ�ીભર લોક પણ પડયા હશે �યાં
સુધી આ લડતનું એક જ પ�રણામ
નકકી છે – તે આપણો િવજય.'

     �મુખના  ભાષણ બાદ  મત
લેવાયા. હાજર રહેલા સહુએ ઊભા
થઈને  હાથ  ઊંચા  કયા�,  ઈ�રની
સા�ીએ  �ત�ા  કરી  :  `�હંદી
િવરોધી  આ  �બલ  જાે  કાયદો
બનશે તો તે કાયદો અમે માનીશું
ન�હ.'

     બીજે  �દવસે  એટલે  ૧૨મી
સ�ટે�બરે  `ઇિ�પ�રયલ  �થયેટર'
આગમાં  બળીને  ભ�મીભૂત  થઈ
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ગયંુ.  �હંદીઓએ  એને  શુકન
લે�યાં.  એમણે  ક�ું,  `�બલની
પણ  આ  જ  દશા  થશે.'  પણ
ગાંધી�એ  તો  આ  આગને
આકિ�મક જ માની.  શુકનોને  એ
માનતા  જ  ન  હતા.  ભાિવનો
પોકાર  ગાંધી�ને  આવા  મૂક
સંકેતોમાં  કદી  પણ સંભળાયો  ન
હતો. એમનું ભાિવ એમને પોકારતું
હતું  �હમાલય જવેા  આ�મિવ�ાસ
�ારા  –  એ  જ  આ�મિવ�ાસ
એમણે  પેલી  સભામાં  �ગટ  કયેા�
હતો. એ એટલું તો �ણતા જ હતા
કે લડત એકલે હાથે લડી લેવાની
હતી.

     ઇિ�પ�રયલ  �થયેટરની  એ
�ત�ા  લેવાઈ  ને  ગાંધી�એ
સરકારના  અ�યાય  સામેની  આ
સામુદાિયક  અને  �યિ�તગત
લડતને  માટે  સારામાં  સા�ં  નામ
શોધી કાઢે તેને ઇનામ આપવાની
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�હેરાત કરી.

     મગનલાલ ગાંધીએ `સદા�હ'
(સત્  +  આ�હ)  એવું  નામ
સૂચ�યું.  ગાંધી�એ એમાં  સુધારો
કયેા�  ને  `સ�યા�હ'  શ�દ  ચાલુ
કયેા�.

     સરકાર  સામે  સ�યા�હ
ઉપાડતાં  પહેલાં  એક  વાર  લંડન
જઈ આવવું એવું ગાંધી�ને લા�યું.
��લ�ડમાં  એમણે  સં�થાનમં�ી
લોડ�  એિ�જનની  ને  ભારતમં�ી
મ. જાેન મોલ�ની મુલાકાત લીધી,
પાલ�મે�ટના  સ�યોની  એક
સભામાં ભાષણ પણ આ�યું.

     દ�ણ આિ�કા પાછા વળતાં
એમને  તાર  પણ  મ�ો  કે  લોડ�
એિ�જન  ટ� ા�સવાલના
એિશયાવાસીઓ  િવરોધી  �બલને
મંજૂરી ન�હ આપે. પણ એ તો એક
ચાલ  જ  હતી  એવું  એમને
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પાછળથી સમ�યું.

     ટ� ા�સવાલ  સરકારે
એિશયાવાસીઓ  માટેનો
નામનેાંધણીનો કાયદો પસાર કરી
દીધો. ૧૯૦૭ના જુલાઈની ૩૧મી
તરીખથી  એનો  અમલ  થવાનો
હતો.  �હંદીઓએ  સ�યા�હની
તૈયારી કરવા માંડી.

     થોડાક  �હંદીઓએ કાનૂનમાં
ઠરા�યા �માણે  પરવાના કઢા�યા
પણ  ખરા,  પણ  મોટા  ભાગના
લોકોએ પરવાના કઢા�યા જ ન�હ.
આથી  �હંદીઓ  ઉપર  નો�ટસ
બ�વવામાં  આવી;  તેમને  નામ
નેાંધાવવાનું,  ન�હ  તો  ટ� ા�સવાલ
છોડી  જવાનું  ફરમાવી  દેવામાં
આ�યું.  નો�ટસનો  અમલ  ન
કરનારાઓને  ૧૯૦૮ના
��યુઆરીની  ૮મી  તારીખે
મેિજ�ટ�ેટ  આગળ  ખડા  કરવામાં
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આ�યા. એમાં ગાંધી� પણ હતા.
�યાયાધીશ  જાેડ�ને  એમને  બ�બે
મ�હનાની  સાદી  કેદની  સ�
ફરમાવી.

     આ  ગાંધી�ની  પહેલી
જલેયા�ા.

     જનરલ  �મ�સે  એડવડ�
કાટ� રાઈટને  સમજૂતીની  શરતો
લઈને  ગાંધી�  પાસે  જલેમાં
મોક�યા.  સમજૂતીની  શરત એવી
હતી કે �હંદીઓ પહેલાં મરિજયાત
નામ  નેાંધાવે  ને  પછી  સરકાર
`કાળો કાયદો' રદ કરે.

     ૩૦મી  ��યુઆરીએ �મ�સે
ગાંધી�ને  મળવા  બોલા�યા.
�મ�સે ગાંધી�ને ખાતરી આપી કે
મોટા  ભાગના  �હંદીઓ  નામ
નેાંધાવી દેશે  તો  એિશયાવાસીઓ
માટેનો  ધારો  રદ  કરી  દેવામાં
આવશે.
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     �મ�સ ઊભા થયા.

     `હંુ  �યાં  �ઉં  ?'  ગાંધી�એ
પૂછયું.

     `આપ અ�યારથી જ છૂટા છો.'

     `બી� કેદીઓનું શું થશે ?'

     `હંુ  જલેના ઉપરીને ફોન ક�ં
છંુ.  બી�  કેદીઓને  કાલે  સવારે
છોડી દેવામાં આવશે.'

     જાેહા�સબગ�  આવતાં  જ
ગાંધી�ને ભારે િવરોધનો સામનો
કરવો  પડયો.  લોકોને  થયંુ  કે
�મ�સ િવ�ાસઘાત કરે તો શું થાય
?  ગાંધી�એ  ક�ું,  `સ�યા�હી
િનભ�ય રહીને કામ કય� �ય છે.'

     એક પઠાણ ઊભો થઈને કહેવા
લા�યો, `અમે સાંભ�ું  છે કે તમે
કોમને દગો દીધો છે. પંદર હ�ર
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પાઉંડ  લઈને  તમે  કોમને  વેચી
મારી  છે.  હંુ  અ�ાહના  કસમ
ખાઈને  કહંુ  છંુ  કે  જે  કોઈ  નામ
નેાંધાવવા આગળ આવશે તેને  હંુ
ઠાર કરીશ.'

     ગાંધી�એ ૧૦મી ફે�ુઆરીએ
નામ નેાંધાવવા જવાનું મુકરર કયુ�.
તેઓ  નેાંધણી  કચેરીએ  જવા
નીક�ા  ને  પઠાણોનું  એક  ટોળું
તેમની  પાછળ  લા�યું.  કચેરી
આવતાં  પહેલાં  જ  મીર  આલમ
એમને  ઘેરી  વ�ો  ને  પૂછવા
લા�યો, `�યાં �ય છે ?'

     ગાંધી�એ જવાબ આ�યો, `હંુ
નામ  નેાંધાવવાને  ઇરાદે  કચેરીમાં
�ઉં છંુ.'

     હ� તો  ગાંધી�નો  જવાબ
પૂરો પણ ન થયો તેટલામાં એમના
માથા  પર  જાેરથી  દંડાનો  ફટકો
પડયો.  ગાંધી�એ  લ�યું  છે,
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`મારા  મેાંમાંથી  `રામ'  શ�દ
નીકળી  ગયો.  મને  મૂછા�  આવી
ગઈ.'  ૧૯૪૮ના  ��યુઆરીની
૩૦મી તારીખે મૃ�યુ વખતે પણ એ
જ એમના અંતમ શ�દો હતા.

     ગાંધી�  જમીન  પર  પડયા
તોયે એમના પર માર પડતો ર�ો.

     એમને ઉઠાવીને પાસેની એક
ઓિફસમાં  લઈ  જવામાં  આ�યા.
ભાનમાં આવતાં જ એમણે પૂછયું,
`મીર આલમ �યાં છે ?'

     `એને  બી�  પઠાણો  જાેડે
પકડવામાં આ�યો છે.'

     ગાંધી�એ ધીરા અવાજ ેક�ું,
`એને  છોડી  મૂકો.  હંુ  એના  ઉપર
મુક�મો ચલાવવા માગતો નથી.'

     પથારીમાંથી  ઊઠતાંની  વાર
ગાંધી�એ  કહેવા  માંડયંુ,  `નામ
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નેાંધવા  અંગે  જે સમજૂતી  થઈ છે
તેનું  �ામાિણકપણે  પાલન  થવંુ
જાેઈએ.'  ને  તેથી  જ  જનરલ
�મ�સે  એ  કાળો  કાયદો  રદ
કરવાનું  વચન પા�ંુ ન�હ, �યારે
ગાંધી�ને કેટલું દુ:ખ થયું હશે ?

     ૧૯૦૮ના  ઓગ�ટ  માસની
૧૬મી  તારીખે  જાેહા�સબગ�ની
હમી�દયા  મિ�જદમાં  સભા
ભરવામાં  આવી.  લોઢાની  એક
મોટી કઢાઈ ચાર પાયા પર ટેકવીને
સહુની નજર પડે તેમ ઊંચી જગા
પર ગોઠવી રાખી હતી.

     ભાષણો  પૂરાં  થયાં.  હાજર
રહેલા લોકોએ કઢાઈની આસપાસ
એક� થયા. બે હ�ર કરતાં  પણ
વધારે  પરવાનાઓ  કઢાઈમાં
ફ�કાયા.  ઉપર  ઘાસતેલ  છાંટીને
એની હોળી કરવામાં આવી.

     ગાંધી�એ  ટ� ા�સવાલની
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સરકાર  સામેની  લડતનાં  મંડાણ
માંડી દીધાં. એ માટે એમણે તમામ
તૈયારીઓ કરવા માંડી.

     ગાંધી�ના કાળા ને ગોરા સહુ
સાથીઓમાં સૌથી વધારે િનકટના
સાથી  હતા  હેનરી  એસ.  એલ.
પોલાક,  જાેહા�સબગ�ના  એક
િ�થતપા�  આ�કટે�ટ  હમ�ન
કેલનબેક ને  �કોટલ�ડથી  આવેલી
સો�યા �ેિશન.

     જલે જવા તૈયાર એવા લોકો
ગાંધી�ને  ઘેરી  વ�ા.  ગાંધી�ને
પણ પકડી લેવામાં આ�યા. તેમને
વો�ક���ટની  જલેમાં  રાખવામાં
આ�યા.  એમનું  જલેનું  પ�ું
મિણલાલે  સાચવી  રાખેલંુ  છે.  એ
પીળાશ  પડતા  રંગનું  છે  ને  એનું
માપ ૨ ૭/૮ x  ૩ ૧/૮ �ચનું
છે.  એના  ઉપર  ગાંધી�નું  નામ
ભૂલથી  એમ.  એસ.  ગાંધી  એવું
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લખાયેલું  છે.  ધંધો  –
સોિલસટરનો.  સ� અને  તારીખ
–  ૨૫  પાઉંડ  દંડ  અથવા  બે
માસની  સ�,  છોડવાની  તારીખ
િડસે�બર  ૧૩,  ૧૯૦૮.  કાડ�ની
પાછળ  `જલેમાં  કરેલા  ગુનાઓ'
નીચેની  જગા  કોરી  છે.  તેઓ
આદશ� કેદી હતા.

     સાધારણ રીતે  એવું  કહેવામાં
આવે  છે  કે  સ�યા�હની  ક�પના
ગાંધી�ને  થોરો  પાસેથી  મળી,
પણ ૧૯૩૫ના સ�ટે�બર માસની
૧૦મી  તારીખે  ભારત  સેવક
સમાજવાળા  �ી  કોદંડ  રાવને
લખેલા  પ�માં  ગાંધી�એ  એ
વાતનો  ઇ�કાર  કયેા�  છે.  એમણે
લ�યું  હતું  :  `સિવનય  કાનૂન
ભંગનો – civil disobedienceનો
–  �યાલ  મને  થોરોનાં  પુ�તકો
ઉપરથી આ�યો એ વાત ખોટી છે.
સિવનય  ભંગ  િવશેનો  થોરોનો
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િનબંધ મારા  હાથમાં  આ�યો �યાં
સુધીમાં દ�ણ આિ�કાની સરકાર
સામેની  લડત  શ�  થયે  ઘણો
વખત  થઈ  ગયો  હતો.  મા�  તે
વખતે  એ  લડત  passive
resistenceના  નામે  ઓળખાતી
હતી એટલંુ જ. `શાંત �તકાર' એ
શ�દ પૂરો ન હતો એટલે ગુજરાતી
�ણનારાઓ  માટે  મ�  સ�યા�હ
શ�દ યો�યો. મને થોરોનો િનબંધ
જાેવા  મ�ો  ને  મ�  અં�ે�
�ણનારાઓ માટે અમારી લડતની
�યા�યા  એ  શ�દોથી  કરી.  છતાં
મને  લા�યું  કે  `સિવનયભંગ'થી
પણ  એ  લડતનો  અથ�  પૂરેપૂરો
�ય�ત નથી થઈ શકતો, �યારે મ�
Passive Resistence  શ�દ
વાપરવા માંડયો.'

     ગાંધી�ની  બી�  સ�
૧૯૦૮ના  િડસે�બરની  ૧૩મી
તારીખે  પૂરી  થઈ,  પરંતુ
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અનુ�મિણકા

વસાહતીઓ િવ��ના ધારાઓની
સામેનો  સ�યા�હ ચાલુ  જ હતો,
એટલે  ગાંધી�ને  �ી� વાર �ણ
માસની જલે ભોગવવી પડી. તેઓ
૧૯૦૯ના  ફે�ુઆરીની  ૨૫મી
તારીખે  પાછા  વો�ક���ટ જલેમાં
પહેાંચી  ગયા.  પાંચ  �દવસ  પછી
તેમને  �ટો�રયા  જલેમાં
ખસેડવામાં આ�યા.

     

૩. પુ�ને પ�

     ગાંધી�ની  બી�  વારની
જલેની  મુદત  ૧૯૦૮ના
િડસે�બરની  ૧૩મી  તારીખે  પૂરી
થઈ,  પણ  વસાહતી  િવરોધી
કાનૂનો સામેનો સ�યા�હ ચાલુ જ
હતો, એટલે એમને  �ી� વારની
�ણ  માસની  જલે  મળી.  તેઓ
૧૯૦૯ના  ફે�ુઆરીની  ૨૫મી
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તારીખે  પાછા  વો�ક���ટ  જલે
ભેળા થઈ ગયા. પાંચ �દવસ પછી
માથા  ઉપર  સામાન  ઊંચકાવીને
ધોધમાર  વરસાદમાં  એમને
�ટો�રયા પહેાંચાડવા માટે �ટેશન
પર લઈ જવામાં  આ�યા. અહ�ની
નવી  બાંધેલી  જલેમાં  એમણે
જલેની  મુદત  િવતાવી.  �યાં
પહેાં�યા  �યારે  જલેના  દારોગાએ
એમને  પૂછયું  હતંુ,  `આપ
ગાંધી�ના પુ� થાઓ ?'  દેખાવે
ગાંધી� એટલા જુવાન લાગતા કે
એણે  એમને  ભૂલથી  મિણલાલ
ગાંધી માની લીધા હતા.

     મિણલાલે  પણ  એ  વખતે
વો�ક���ટ  જલેમાં  પોતાની  છ
માસની સ� પૂરી કરેલી. ગાંધી એ
વખતે ચાળીસ વષ�ના હતા.

     ગાંધી�એ  જલેમાંથી
મિણલાલને  એક  કાગળ  લ�યો
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હતો.  મિણલાલે  એ કાગળ આજ
સુધી સાચવી રા�યો છે. એ કાગળ
જલેના  પીળાશ  પડતા  રંગના
ફુ�સકેપ  કદના  પાંચ  કાગળ પર
બંને બાજુ નકલ કાઢવા માટેની –
copying  –  પેિ�સલથી  હાથે
લખેલો  છે.  પ�  અં�ે�માં  છે.
સાધારણ  રીતે  તો  ગાંધી�એ
મિણલાલને  ગુજરાતીમાં  જ  પ�
લ�યો હોત, પણ દરેક પૃ� પર
ડાબી બાજુના હાંસયામાં અં�ે�,
ડચ  વગેરે  ભાષાઓમાં  સૂચના
છાપેલી છે કે પ��યવહાર અં�ે�,
ડચ,  જમ�ન,  ��ચ  અથવા  કાફરી
ભાષાઓમાં કરવો જાેઈએ. કાગળ
પર  તારીખ  છે  ૨૫  માચ�,
૧૯૦૯ની. ગાંધી�નો નંબર હતો
૭૭૭. સે�સરે પ� બે �દવસ પછી
નેાં�યો હતો.

     મિણલાલની ઉંમર ૧૭ વષ�ની
હતી, પણ એમની ચતા કરના�ં
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કોઈ  ન  હતું,  એટલે  એ  પોતે  જ
પોતાના  �યવસાયની ને  ભાિવની
ચતા  કરતા  થયા  હતા.  એમનું
િનશાળનું  િશ�ણ  ન�હ  જવેું  જ
હતું. આ વખતે એ િફિનકલ ખેતર
પર  `ઇિ�ડયન  ઓપિનયન'ની
ઓિફસમાં એમના પતાના કારકુન
હતા.  એ  જુવાનને  માથે  ખૂબ
ઉપાિધઓ હતી.

     ગાંધી�એ લ�યું હતું :

     વહાલા દીકરા,

     મને  દર  મ�હને  એક કાગળ
લખવાની  છૂટ  છે;  દર  મ�હને
બહારથી  આવેલો  એક  કાગળ
આપવામાં આવે છે. મને મૂંઝવણ
થઈ,  કાગળ  કોને  લખું  ?  મને
(`ઇિ�ડયન  ઓપિનયન'ના
તં�ી) મ. �રચનો, મ. પોલાકનો
ને  તારો  �યાલ  આ�યો.  મારી
પસંદગી તારા  પર ઊતરી, કારણ
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મારે  મન તંુ  સહુથી  વધારે  િનકટ
ર�ો છે.

     મારી વાત ક�ં તો મારે વધારે
લખવું  ન  જાેઈએ,  મને  વધારે
લખવાની છૂટ પણ નથી. હંુ ત�ન
સારી પેઠે છંુ ને કોઈએ મારી ચતા
કરવાની જ�ર નથી.

     હંુ  ધા�ં  છંુ  કે  તારી  માતાની
ત�બયત હવે ત�ન સારી થઈ ગઈ
હશે.  તારા  ઘણા  કાગળો  આ�યા
હોય એવું  લાગે  છે,  પણ તે  મને
આપવામાં  આ�યા  નથી.
ભલમનસાઈની  �એ  ડે�યુટી
ગવન�રે એટલંુ જણા�યંુ છે કે તેની
[ક�તૂરબાની] ત�બયત સારી છે.
તે છૂટથી હરીફરી શકે છે ખરી ? તે
અને તંુ રોજ સવારે સાબુદાણા ને
દૂધ  લેતાં  રહેશો  એવી  હંુ  આશા
રાખું  છંુ.  ચંચીના  (હ�રલાલની
પ�નીનું બીજુ ંનામ) શા સમાચાર
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છે  ?  એને  કહેજે કે  એ મને  રોજ
યાદ  આવે  છે.  એના  ફોડા  નરમ
પડી  ગયા  હશે.  એ  અને
રામી(હ�રલાલની  દીકરી)  મ�માં
હશે.

     રામદાસ  ને  દેવદાસ  પણ
મ�માં  હશે,  ભણતા  હશે,
પજવતા  ન�હ  હોય.  રામદાસની
ઉધરસ નરમ પડી કે ન�હ ?

     િવલીનું  તમારી  સહુની  સાથે
રહેવાનું થયંુ �યારે તમે તેની સાથે
સારી  પેઠે  વ�યા�  હશો  એમ માનું
છંુ.  મ.  કોડ�જ  ખાવાની  જે
વ�તુઓ મૂકી ગયા હોય તે તેમને
પરત  કરવામાં  આવે  એવી  મારી
ઇ�છા હતી.

     હવે તારી બાબતમાં. તંુ કેમ છે
? મારા માનવા �માણે તો તું તારે
માથે  નાખેલી  સઘળી  જવાબદારી
હસતે મેાંએ ઉપાડી લે છે ને સારી
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પેઠે  ઉપાડી  શકે  છે,  છતાં  મને
ઘણી વાર લાગે છે કે હંુ અંગત રીતે
તા�ં જટેલું �યાન રાખી શ�યો છંુ
તેનાથી  િવશેષ  મારે  તા�ં  �યાન
રાખવું  જાેઈતું  હતું.  તારા  ભણતર
તરફ  કોઈએ  �યાન  રા�યું  ન�હ
એવું પણ તને લા�યા કરતું હશે તે
હંુ  ��ં  છંુ.  જલેમાં  મ�  ઘ�ંઘ�ં
વાંચી  ના�યંુ  છે.  મ�  ઈમસ�ન,
રિ�કન  અને  મેિઝનીની  કૃતઓ
વાંચી  નાખી  છે,  ઉપિનષદો  પણ
વાંચી ના�યાં છે. એ બધા જ એક
મતનો પુર�કાર કરે છે ને તે એ કે
િશ�ણ  એટલે  કેવળ  અ�ર�ાન
ન�હ,  િશ�ણ  એટલે  ચા�ર�યનું
ઘડતર.  એનો  અથ�  છે  કત��યનું
ભાન, એ મત સાચો હોય, ને મારે
મન એ જ એક સાચો મત છે, તો
આજે તને  સારામાં  સા�ં  િશ�ણ
મળી ર�ું છે. તારી માતાની સેવા
કરવાની ને તેનો ચીિડયો �વભાવ
વેઠી લેતાં  શીખવાની તને  જ ે તક
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મળી  છે  તેનાથી,  તું  ચંચીની
દેખભાળ રાખે છે ને તેની જ�રતો
�ણી  લે  છે,  ને  હ�રલાલનો
િવજાેગ  એને  ન  સાલે  એ  રીતે
ચાલવા  �ય�ન  કરે  છે  તેનાથી,
રામદાસ  ને  દેવદાસના  વડીલ
તરીકેની  ફરજ  બ�વે  છે  તેનાથી
બીજુ ંકયું વધારે સા�ં િશ�ણ તને
મળવાનું હતું ? આટલાં જ કામો તું
સારી  પેઠે  કરી  શકીશ તોય તા�ં
અડધું  ઉપર  િશ�ણ  પૂ�ં  થઈ
જશે.

     ન�થુરામ�ની  ઉપિનષદોની
��તાવનાનો  થોડો  ભાગ  મારા
�દય  સેાંસરો  ઊતરી  ગયો  છે.
તેઓ કહે  છે  કે  ��ચય�  આ�મ
એટલે  પહેલી  સીડી.  વાત  સાચી
છે.  રમવા-કૂદવાનું  નાદાન  ઉંમરે
જ – બાર  વષ�ની  ઉંમર  સુધી  જ
પાલવે.  સમજણી  ઉંમર  થતાં
છોકરાને  પોતાની  જવાબદારી
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સમ� લેતાં શીખવવામાં આવે છે,
એ  ઉંમર  પછી  દરેક  બાળકે
માનસક અને કાિયક ��ચય�ની
ટેવ પાડવા માંડવી જાેઈએ. એ જ
રીતે  સ�યની  અને  �ાણીની
�હંસાથી  દૂર  રહેવાની  ટેવ  પાડવી
જાેઈએ.  તેને  માટે  આ  િશ�ણ
ઉપાિધ�પ ન�હ  પણ �વાભાિવક
હોવું  જાેઈએ.  એમાં  એને  આનંદ
આવવો જાેઈએ. રાજકોટના એવા
ઘણા જુવાનો મને યાદ આવે છે. હંુ
તને  એ  પણ  કહી  દઉં  કે  હંુ
તારાથીય  નાનો  હતો  �યારે  મને
પતાની સેવા કરવાની મળતી તો
તે લહાવો મ�ો હોય તેવું લાગતું.
બાર  વષ�  પછીની  ઉંમરમાં  મારે
ખેલકૂદ સાથે સંબંધ પણ ર�ો ન
હતો.  જાે  તંુ  આ  �ણ  �તોનું
પાલન  કરવા  માંડે,  �ણ  �તો
�વનમાં ઉતારે, તો હંુ માનું છંુ કે
તા�ં િશ�ણ, તારી કેળવણી પૂણ�
થઈ �ય. હંુ તને ખાતરીથી કહંુ છંુ
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કે  એ  સાધનોથી  દુિનયામાં  તને
ગમે  �યાં  રોટલો  તો  મળી  રહેશે.
તને  આ�માનું,  �તનું,
પરમા�માનું  સાચું  �ાન  �ા�
કરવાનો માગ� લાધશે. એનો અથ�
એ પણ નથી કે તું  લખતાંવાંચતાં
ન જ શીખી લે,  એ તો શીખી જ
લેવું  જાેઈએ ને  તંુ  શીખે  પણ છે.
પણ એ એવી બાબત નથી જમેાં
તારે ત�ન ડૂબી રહેવું પડે. એ માટે
તારી પાસે ખૂબ વખત પડેલો છે,
તારે એ �ાન તો મેળવી જ લેવાનું
છે  કે  જથેી  તારી  કેળવણીનો
બી�ઓને પણ લાભ મળી શકે.

     એટલું યાદ રાખજ ેકે આજથી
આપણા નસીબે ગરીબી ચેાંટી છે.
આ  બાબત  હંુ  જમેજમે  વધારે
િવચાર કરતો �ઉં છંુ તેમતેમ મને
લાગતું  �ય છે  કે  ધનવાન થવા
કરતાં  ગરીબ  થવામાં  વધારે  સુખ
છે.  ધનવાન  થવા  કરતાં  ગરીબ
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થવામાં વધારે લાભ છે.

     (એ  પછી  કાગળમાં
િફિન�સવાસીઓ માટે સૂચનાઓ,
સંદેશાઓ,  સંભારણાંની  ૧૦૫
લીટીઓ આવે છે. તે પછી ગાંધી�
લખે છે :)

     વળી  પાછી  તારી  બાબત.
બાગકામ,  �તે  જમીન  ખોદવાનું
કામ,  ન�દવાનું  કામ  ખૂબ  કરતો
રહેજ.ે  ભિવ�યમાં  આપણે  એના
ઉપર જ પેટગુ�રો કરવાનો રહેશે.
તારે  આપણા  કુટંુબમાં  સારામાં
સા�ં  બાગકામ શીખી લેવાનું  છે.
ઓ�રો  બરાબર  જગાએ રાખવાં,
ત�ન  સાફ  રાખવાં.  ભણતરમાં
ગિણત  અને  સં�કૃત  તરફ  ઘ�ં
વધારે �યાન આપવંુ. સં�કૃત તારે
માટે  ખૂબ જ�રનું  છે.  મોટી  ઉંમરે
આ  બંને  િવષયો  શીખવા  કઠણ
પડે છે. સંગીતને કોરે  ના મૂકીશ.
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પુ�તકોમાં  આવતાં  સરસ વા�યો,
ભજનો,  કા�યો  –  પછી  એ
અં�ે�માં  હોય,  ગુજરાતીમાં  હોય
કે �હંદીમાં હોય – તારે સરસ અ�રે
ઉતાયા�  કરવાં  જાેઈએ. વરસ પૂ�ં
થતાં તારો એક સરસ સં�હ તૈયાર
થઈ  જશે.  જાે  તંુ  િનયમસર  કામ
કયા�  કરીશ  તો  આ  બધી  વ�તુ
સહેલાઈથી  કરી  શકીશ.  �યારેય
િનરાશ ન થવંુ, મનમાં  એવું  પણ
ન લાવવંુ  કે  ગ� ઉપરાંતનું  કામ
છે, પહેલું કયું કરીએ એવો િવચાર
પણ કયા�  ન  કરવો.  તું  ધીરજથી
કામ લઈશ, એકએક પળનું �યાન
રાખતો રહીશ, તો કયું કામ પહેલું
કરવું  એ આપમેળે  સમ�ઈ જશે.
ઘરખચ�ની પાઈએ પાઈનો તું જવેો
રાખવો  જાેઈએ  તેવો  ચો�ખો
�હસાબ રાખતો જ હશે એવી મને
ખાતરી છે.

     મગનલાલભાઈને  કહેજે  કે
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મારી  એમને  ઈમસ�નના  િનબંધો
વાંચવાની  સલાહ છે.  એ ચોપડી
ડરહામમાં નવ પેનીની �કંમતે મળે
છે.  િનબંધો  વાંચવા જવેા  છે.  એ
વાંચે,  મહ�વના  ભાગો  ઉપર
િનશાનીઓ  કરે,  છેવટે  એક
પોથીમાં  એ ઉતારી લે.  મારો મત
એવો છે કે એ િનબંધોમાં પિ�મના
એક  આચાય�  ભારતનું
અનુભવ�ાન  ઉતારેલું  છે.  આમ
�યારેક  �યારેક  આપણી  પોતાની
જ  વ�તુ  આપણને  નવા  �વ�પે
જાેવા  મળે  છે  �યારે  નવાઈ લાગે
છે. એમને ટો��ટોયનું `ધ �કંગડમ
ઓફ ગોડ  ઈઝ  િવિધન  યુ'  પણ
વાંચી  જાેવા  જવેું  છે.  ખૂબ
િવચારોથી  ભરેલું  પુ�તક  છે.
અનુવાદનું અં�ે� પણ સહેલું છે.
મહ�વની વાત એ છે કે ટો��ટોય
જે ઉપદેશ  આપે  છે  તે  �વનમાં
ઉતારે છે.
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     બીજગિણતનું  એક  પુ�તક
મોકલજ.ે ગમે તે આવૃિ� હશે તોય
ચાલશે.

     તારા બાપુ

     પ� લખનારની ચતાથી પ�
વાંચનાર  �યારેક  �યારેક  વાજ
આવી  �ય  છે.  મિણલાલને
પોતાના  જ  બીબામાં  ઢાળવાનું
ગાંધી�નું  મમ�વ  મિણલાલને
વચમાં  વચમાં  ઘરકામની વાતોના
ઢગલા આ�યા કરતા હોય, સલાહો
આપતા હોય એવા ધમેા�પદેશ જવેું
લા�યું  હશે.  ગાંધી�એ  એ
િન:�વાથ�  આદેશ પોતાના પુ�ના
�હતની ���એ આ�યો હશે, પણ
ઓ�રોને  ભંડા�રયામાં  સાચવીને
મૂકવાની  વાત  કહેતા,  કડકપણે
કમ�નું  પાલન  કરવાની  વાતો,
��ચય�ની,  ગરીબીની  અને
તનતોડ મહેનતની વાત �વનના
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અનુ�મિણકા

ઊંબરે  પગ  મૂકતા  નવયુવાનને
પુલિ�ત કરી દેતી ન�હ લાગી હોય.

     હવે ગાંધી� એક એવી કો�ટએ
આવી ગયા હતા કે  એમની નજર
દૂરના, કોઈ ભ�ય લ�ય ઉપર જ
મંડાયેલી રહેતી હતી ને તેથી ઘણી
વખત  એ  એમના  િનકટમાં
િનકટના લોકોને પણ કેવળ જાેઈ
રહી  શકતા  ન  હતા.  એમણે
�વે�છાએ કડક મયા�દાપાલનનું જ ે
બંધન �વીકાયુ� હતું, તે બંધન એ
લોકો  પણ  �વીકારે  એવી  તેઓ
અપે�ા  રાખતા  થયા  હતા.  પંરતુ
એ િન�ુર �દયના તો નો'તા જ.
એમના  પ�ોમાં  ઊંડો  �ેમ  અને
પતૃસહજ અધીરતા સવાય બીજાે
કશો ભાવ રહેલો હશે એવી એમને
ક�પના પણ ન આવી હોય એવો
સંભવ વધારે છે.

૪. ટો��ટોય
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અને ગાંધી�

     દ�ણ આિ�કાનો  આ �હંદુ
વકીલ જ ેઆ�યાિ�મક સમ�યાઓ
ઉપર �યાન માંડીને  બેઠો હતો તે
આ�યાિ�મક  સમ�યાઓમાં  મ�ય
રિશયાનો  �લાવ  �તનો  એક
જમીનદાર  �યારનો  ખૂંપી  ગયો
હતો. ખંડોને ભેદીને કાઉ�ટ િલઓ
ટો��ટોય  મોહનદાસ  કરમચંદ
ગાંધીને  માગ�  ચ�ધી ર�ા હતા ને
એનાં  આંદોલનોથી  શાંત
અનુભવતા હતા.

     ગાંધી�એ  ટો��ટોયને
પછા�યા  ટો��ટોયના  `ધ
�કંગડમ ઓફ ગોડ ઈઝ િવિધન યુ'
નામના પુ�તક �ારા.

     ગાંધી�  એક  લાંબો  પ�
લખીને  ટો��ટોય  જાેડે  અંગત
સંબંધમાં આ�યા. આ કાગળ વે�ટ
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મ��ટર  પેલેસ  હોટલ,  ૪
િવ�ટો�રયા  �ટ� ીટ,  એસ. ડબ�યુ.
લંડનથી  ૧,  ઓ�ટોબર,
૧૯૦૯ના  રોજ  અં�ે�માં
લખવામાં આવેલો ને �યાંથી મ�ય
રિશયામાં  યા�નાયા  પો�યાનામાં
ટો��ટોય  પર  રવાના  કરવામાં
આવેલો. એ પ�થી ગાંધી�એ એ
રિશયન  નવલકથાકારને
ટ� ા�સવાલની  સિવનય  ભંગની
લડતની મા�હતી આપી હતી.

     ટો��ટોયે  પોતાની
િન�યનેાંધના  ૧૯૦૯ના  ૨૪મી
સ�ટે�બરના  (તે  જમાનામાં
રિશયન પંચાંગ પિ�મી પંચાંગથી
૧૩  �દવસ  પાછળ  હતું.)  પાના
ઉપર નેાં�યું  હતું  :  `ટ� ા�સવાલના
એક  �હંદુનો  સરસ  પ�  મ�ો.'
ચાર  �દવસ  પછી  ટો��ટોયે
પોતાના  એક ખૂબ િનકટના મ�
�લાિડમીર  �.  શટ�કોફને  લ�યું,
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`ટ� ા�સવાલના એ �હંદુનો પ� મારા
�દયને  �પશ�  ગયો  છે.'  એ  જ
�લાિડમીરે  પાછળથી  ટો��ટોયની
સઘળી  કૃતઓનું  સંપાદન  કયુ�
હતું.

     યા�નાયા  પો�યાનાથી
૧૯૦૯ના ઓ�ટોબર માસની ૭મી
તારીખે  (૨૦મી  ઓ�ટોબરે)
ટો��ટોયે  રિશયન  ભાષામાં
ગાંધી�ને  પ�  લ�યો.
ટો��ટોયની  પુ�ી  તાિશયાનાએ
એનો  અં�ે�  અનુવાદ  કરીને
ગાંધી�ને  મોકલી  આ�યો.
ટો��ટોયે લ�યું હતંુ : `મને હમણાં
જ આપનો મ�નો પ� મ�ો, એ
વાંચીને  મને  ખૂબ  આનંદ  થયો.
ટ� ા�સવાલના  આપના  ભાઈઓ
અને  સહકાય�કરોને  ઈ�ર  સહાય
કરે.  કડકાઈની  સામે  ન�તાની,
તુમાખી  અને  �હંસા  સામે  િવનય
અને  �ેમની આ લડતની અમારા
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ઉપર  દર  વરસે  વધારે  ને  વધારે
છાપ  પડતી  �ય  છે.  ...હંુ
બંધુભાવે આપનું અ�ભવાદન ક�ં
છંુ. આપની સાથેના સંપક�નો મને
આનંદ છે.'

     ગાંધી�એ ટો��ટોયને બીજાે
પ�  ૧૯૧૦ના  એ�લની  ચોથી
તારીખે  લ�યો.  તેની  સાથે
ટો��ટોયને  પોતે  લખેલંુ  `�હંદ
�વરાજ'  મોકલવામાં  આ�યંુ.  એ
પ�માં  ગાંધી�એ  લ�યું  હતું  :
`આપના  એક  ન�  અનુયાયીને
નાતે હંુ  આપને મારી લખેલી એક
નાની પુિ�તકા મોકલાવી ર�ો છંુ.
એ મારી જ ગુજરાતી કૃતનો મારો
જ કરેલો (અં�ે�) અનુવાદ છે...
હંુ આપને જરા પણ ત�દી આપવા
માગતો  નથી.  આપની  ત�બયત
સાનુકૂળ હોય ને આપને પુિ�તકા
વાંચી જાેવાનો વખત મળી રહેતો
હોય તો મારે કહેવાની જ�ર નથી કે
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એ િવશેના આપના અ�ભ�ાયને હંુ
ખૂબ આવકારદાયક લેખીશ.'

     ૧૯૧૦ના  એ�લ  માસની
૧૯મી  તારીખે  ટો��ટોયે  પોતાની
ડાયરીમાં લ�યું હતું : `આજ ેસવારે
બે  જપાનવાસીઓ  આ�યા.
યુરોપીય  સં�કૃત  પર  મરી  ફીટે
એવા હતા એ આદમીઓ – બી�
બાજુ પેલા  �હંદુનો  પ� અને  તેનું
પુ�તક યુરોપીય સં�કૃતની તમામ
�તઓને,  તેની  સંપૂણ�
અપૂણ�તાને �ગટ કરી દે છે.'

     ટો��ટોયની  બી� �દવસની
નેાંધમાં  એક  બીજાે  ઉ�ેખ  છે  :
`કાલે  મ�  સં�કૃત  િવશે  ગાંધીના
િવચારો વાં�યા. ખૂબ સરસ.' વળી
તે પછીના �દવસે એમણે લ�યું  :
`ગાંધી િવશે એક પુ�તક વાં�યું –
ખૂબ  મહ�વપૂણ�  –  મારે  એમને
લખવું જાેઈએ.' ગાંધી� િવશેનું એ
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પુ�તક હતું  જ.ે  જ.ે  ડોકનું  લખેલંુ
`બાયો�ાફી  ઓફ  ગાંધી'  –
`ગાંધીનું  �વનચ�ર�'  એ પુ�તક
એમણે ટો��ટોયને મોક�યું હતું.

     એક  �દવસ  બાદ  ટો��ટોયે
પોતાના  મ�  શટ�કોફને  પ�
લ�યો,  એમાં  એમણે  ગાંધી�નો
`આપણી,  મારી  ખૂબ  િનકટની
�યિ�ત' તરીકે ઉ�ેખ કયેા�.

     ટો��ટોયે  ૧૯૧૦ના  એ�લ
માસની  ૨૫મી  તારીખે  (૮મી
મેએ) યા�નાયા પો�યાનાથી એક
કાગળ લ�યો. તેમાં એમણે લ�યું
:

     �ય મ�,

     મને આપનો પ� અને આપનું
પુ�તક  `ઇિ�ડયન  હોમ  �લ'
હમણાં જ મ�ાં. જ ેિવષયોની ને
��ોની  આપે  આપના  પુ�તકમાં
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ચચા�  કરી  છે  તેને  લીધે  હંુ  એ
પુ�તક ખૂબ રસપૂવ�ક વાંચી ગયો.
સ�યા�હ  (Passive
Resistence)એ  ભારતને  સા�
જ ન�હ, પરંતુ સારીય માનવ�ત
માટે સૌથી મહ�વનો �� છે. મને
આપનો  આગળનો  પ�  જડયો
ન�હ,  પણ  જ.ે  ડોકનું  લખેલું
આપનું �વનચ�ર� મારા જાેવામાં
આ�યું. એણે મને ઠીક આક�્યેા.
એણે  આપનો  પ�  સમજવાની
સગવડ કરી  આપી.  હમણાં  મારી
ત�બયત  બરાબર  રહેતી  નથી,
તેથી આપનાં  મને  ગમેલાં  પુ�તક
અને  કાયેા�  સંબંધમાં  કશું  લખી
શકતો નથી, પરંતુ ત�બયત સારી
થતાં જ લખીશ.

     આપનો મ� અને ભાઈ,

     એલ. ટો��ટોય

     ગાંધી�નો  �ીજાે  પ�  ૧૫
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ઓગ�ટ,  ૧૯૧૦  ને  �દવસે
૨૧-૨૪  કોટ�  ચે�બસ�,  કોન�ર
ઓફ  �રસક  એ�ડ  એ�ડરસન
�ટ� ી�સ, જાેહા�સબગ�થી  લખાયો.
એમાં  ગાંધી�એ  ૧૯૧૦ના  મેની
આઠમીના પ� બદલ ટો��ટોયનો
આભાર મા�યો ને કાગળ મ�ાની
પહેાંચ  લખી  :  `પુ�તકની
િવગતવાર  ચચા�  કરવાનું  આપે
જણા�યું છે તેની હંુ �તી�ા કરતો
રહીશ.'  એમણે  અને  કેલનબેકે
મળીને  �થાપેલા  ટો��ટોય
આ�મની  પણ  એમાં  ગાંધી�એ
મા�હતી  આપી.  આ�મ  િવશે
કેલનબેક  ટો��ટોયને  જુદો  પ�
લખવાના  હતા  તેનો  પણ  એમાં
ઉ�ેખ  કયેા�.  ગાંધી�  અને
કેલનબેકના  પ�ોથી  તથા  તેની
સાથે  મોકલવામાં  આવેલા
`ઇિ�ડયન  ઓપિનયન'ના
અંકોથી  ટો��ટોયનો  ગાંધી�
િવશેના રસ વ�યો. ૬�ી (૧૯મી)
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સ�ટે�બરની  ડાયરીમાં  ટો��ટોયે
લ�યું  હતું  :  `સ�યા�હ  –
Passive Resistence બાબતમાં
ટ� ા�સવાલથી  આનંદદાયક
સમાચાર.'  એ  સમયે  ટો��ટોય
માનસક િનરાશાઓથી ને રોગથી
ઘેરાયેલા રહેતા હતા. છતાં એમણે
ગાંધી�ના  પ�નો  તે  જ  દહાડે
જવાબ  આ�યો.  ટો��ટોયે  એ
પ�નો  ઉ�ર  ૫મી  અને  ૬�ી
સ�ટે�બરની  –  (૧૮મી  અને
૧૯મી  સ�ટે�બરની)  સાંજ ે
લખા�યો  હતો.  ૭મી  (૨૦મી)
સ�ટે�બરે  ટો��ટોયે  પ�માં
સુધારાવધારા  કરી  લીધા  ને
રિશયન ભાષામાં  લખેલો  એ પ�
શટ�કોફને અં�ે�માં ઉતારવા માટે
મોકલી આ�યો.

     ટો��ટોયનો એ પ� ગાંધી�
પર શટ�કોફે રવાના કયેા�,  એ પ�
સાથે શટ�કોફે પોતાનો લખેલો એક
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પ�  પણ  મોકલી  આ�યો.  એમાં
એમણે  લ�યંુ  :  `મારા  મ�
ટો��ટોયે  મને  આપના  ૧૫મી
ઓગ�ટના પ�ની પહેાંચ લખવાનું
ને  આપને એમણે ૭મી સ�ટે�બરે
�સી  ભાષામાં  લખેલા  પ�નો
અં�ે�માં  અનુવાદ  કરી  મોકલવા
જણા�યું છે.

     `મ. કેલનબેક સંબંધે આપે જે
કંઈ લ�યું  એમાં `ટો��ટોયને ખૂબ
રસ પડયો છે. એમણે મને એમની
વતી  કેલનબેકના  પ�નો  ઉ�ર
આપવા  જણા�યું  છે.  ટો��ટોય
આપને  ને  આપના  સહકાય�કરોને
હા�દક  અ�ભવાદન  પાઠવે  છે,
આપના  કાય�માં  સફળતા  મળો
એવી શુભે�છા પાઠવે છે. આપનાં
કાયેા�નું  ટો��ટોયને  મન જે મૂ�ય
છે  તેનો  �યાલ  એમના  આ  પ�
સાથે  મોકલેલા  અનુવાદ  ઉપરથી
આવશે.  અં�ે�  અનુવાદમાં
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�તઓ રહી ગઈ હોય તો તે બદલ
હંુ �મા માગી લઉં  છંુ,  રિશયાના
ગામડામાં  રહેતો  હોવાને  કારણે
મારી  ભૂલો  સુધારવામાં  કોઈ
અં�ેજની  સહાય  હંુ  લઈ  શ�યો
નથી.

     `ટો��ટોયની  સૂચનાથી
એમનો  આપના  પર  લખેલો  આ
પ�  લંડનના  અમારા  મ�ો
મારફતે  �કાિશત  થતી  એક
નાનકડી  પ�કામાં  �કાિશત
કરવામાં  આવશે.  પ�કાની  એક
નકલ અને  `�ી  એજ �ેસ'  �ારા
�કાિશત  થયેલી  ટો��ટોયની
કેટલીક  કૃતઓ  પણ  આપને
મોકલવામાં આવશે.

     `આપના  આંદોલન  સંબંધે
��લે�ડના લોકોને વધારે મા�હતી
મળે એ ઇ�છવા જાેગ છે, તેથી હંુ
�લાસગોમાં  રહેતાં  મારાં  અને
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ટો��ટોયનાં  મ�  �ીમતી  મેયોને
એવું સૂચન કરવા માગું છંુ કે તેઓ
આપની  જાેડે  પ��યવહાર  કરતાં
થાય.'

     શટ�કોફે  કેલનબેકને  જુદો
કાગળ લ�યો હતો.

     ગાંધી�ને લખેલો આ પ� એ
બંને  વ�ચેના  પ��યવહારમાં
લાંબામાં  લાંબો  પ�  હતો.  ૭મી
સ�ટે�બરની  (૨૦મી
સ�ટે�બરની) તારીખનો ને શટ�કોફે
અં�ે�માં  ઉતારેલો  એ  પ�
ગાંધી�ને  મોકલવા  સા�
��લે�ડમાં  એક  પ�રચત  પર
મોકલવામાં  આવેલો,  પણ  એ
�યિ�ત  એ  વખતે  બીમાર  હતી
એટલે  પ�  પહેલી  નવે�બરે
ટપાલમાં  પડયો.  તેથી
ટ� ા�સવાલમાં  એ  પ�  ગાંધી�ને
ટો��ટોયના  મૃ�યુ  પછી  ઘણે
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�દવસે મ�ો.

     ટો��ટોયે લ�યું હતું : `જમે-
જમે  �જદગી  વીતતી  �ય છે,  ને
ખાસ  કરીને  મૃ�યુ  ન�ક  આવતું
દેખાઈ ર�ું  છે  �યારે  હંુ  એક વાત
સહુને  �પ�પણે  કહી  દેવા  માગું
છંુ, જનેી હંુ �પ�પણે �તીત કરી
ર�ો  છંુ,  એ  મારે  મન  ખૂબ
મહ�વની છે. એ ચીજ ઓળખાય
છે  Passive Resistenceના
નામે, પણ વા�તવમાં એમાં મા�
અકલુષત �ેમ સવાય બીજુ ં કશંુ
જ નથી.

     `એ �ેમ સવેા��ચ �કારનો છે,
એ  જ  માનવ�વનનો  એકમા�
િનયમ  છે,  ��યેક  માનવ�વન
એનો  અંતરમાં  અનુભવ  કરે  છે.
દુિનયાની ખોટી માયામાં અટવાઈ
ન પડે �યાં સુધી માણસ એ �ેમને
પછાણતો  રહે  છે.  આ  સ�ાંત
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દુિનયાના  �હંદી,  ચીની,  �હ�ૂ,
�ીક,  રોમન  વગેરે  સહુ  દેશના
મહા�માઓએ ઘોષત કયેા� છે.

     `વા�તવમાં  �યાં  �ેમમાં
બળજબરીનો �વેશ થાય છે  �યાં
�ેમ  �વનના  સ�ાંત  �પે  ટકી
શકતો નથી. �ેમનો સ�ાંત શેષ
ન ર�ો તો એનો અથ� એ કે કોઈ
સ�ાંત શેષ ન ર�ો – પછી બાકી
ર�ો  �હંસાનો  ને  પાશવતાનો
સ�ાંત. ��તી જગત ઓગણીસ
સદીથી આ રીતે જ �વતંુ આ�યું
છે.'

     મૃ�યુના  દરવાજે ઊભેલો  એ
બૂઝગ� આદમી એક નવયુવકને આ
�માણે લખી ર�ો હતો. ગાંધી�
જુવાન  હતા,  એમના  આયુ�યથી
પ�ચીસ વષ� જટેલા વધારે જુવાન
હતા.  ટો��ટોયનો  િવષાદ  ખૂબ
ઊંડો  હતો.  `યુ�  અને  શાંત'
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અનુ�મિણકા

(War and Peace)નવલકથામાં
વણ�વી  છે  એવી  અંત�Ú��
ધરાવનાર કોઈ પણ �યિ�ત એમ
માનવા લાગે કે ઈસુના ઉપદેશમાં
આપેલી  આનંદ  �ા�  કરવાની
ચાવીનો  માનવતાએ ઇ�કાર  કયેા�
છે અથવા અસમથ�તા દશા�વી છે.
તો દુ:ખ થયા િવના નહ� રહી શકે,
પણ ગાંધી�ને િવ�ાસ હતો કે એ
પોતાની  �તને  ને  દુિનયાને
સુધારી  શકશે.  એ  �માણે  એ
ચાલી  પણ  ર�ા  હતા,  એમાં
એમને આનંદ પણ મળતો હતો.

૫. ભાિવનાં
અ◌�ધાણ

     ગાંધી� બૂરામાં બૂરો માણસ
જાેઈને  પણ  હતાશ  થતા  નહ�.
દ�ણ  આિ�કાની  સ�યા�હની
ચળવળમાં  એમનો  જ  �હંદી
સાથીદાર  સરકારનો  બાતમીદાર
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નીક�ો. પાછળથી એ જ માણસે
ગાંધી�નો  િવરોધ  પણ  કરેલો.
પણ એ માણસ બીમાર પડયો ને
તંગીમાં  આવી  પડયો  �યારે
ગાંધી�  એને  �યાં  પહેાંચી  ગયા
અને  એમણે  એને  પૈસાની  પણ
મદદ  કરી.  �સંગ  મળતાં  એ
રાહચૂ�યા  આદમીએ  પોતાની
ભૂલનો પ�તાવો કયેા�.

     થોડા  જ વખતમાં  એક નવો
ભય  ��યો.  દ�ણ  આિ�કાનાં
રા�યોનો  સંઘ  બનાવવાની  એક
યોજના તૈયાર થતી હતી. એ સંઘ
પણ  ટ� ા�સવાલના  જવેા  જ
�હંદીિવરોધી  કાયદાઓ  કરી  દે
એવો  સંભવ  હતો.  ગાંધી�એ
લંડન જઈને  પાલા�મે�ટના  સ�યો
આગળ  એ  હકીકત  રજૂ  કરવાનો
િવચાર  કયેા�.  જનરલ બોથા  અને
જનરલ �મ�સ તો �યારના લંડન
પહેાંચી પણ ગયા હતા ને સંઘની
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રચના અંગેની �યવ�થામાં  પડયા
હતા.

     ગાંધી�ને પ�રિ�થત પારખી
લેતાં  વાર  નો'તી  લાગતી.  આ
વખતે  એમણે  મ�ાસના  મા�
ગવન�ર  અને  ૧૯૦૪માં  �હંદના
અવે� વાઈસરોય તરીકે કામ કરી
ચૂકેલા  લોડ�  એ��ટ�હલનો  સિ�ય
સાથ  મેળવી  લીધો.  ૧૯૦૯ના
જુલાઈ  માસની  દશમી  તારીખથી
શ�  કરીને  નવે�બરમાં  દ�ણ
આિ�કા  જવા  નીક�ા  �યાં
સુધીમાં  એમણે  વત�માનપ�ોના
તં�ીઓ,  પાલા�મે�ટના  સ�યો,
સરકારી  કમ�ચારીઓ  અને  સવ�
વગ�ના  નાગ�રકોની  મુલાકાતો
લીધા કરી. એમની લગની જાેઈને
અનેક  લોકો  મુ�ધ  થઈ  ગયા,
તેમના  ઉપર  એમનો  ખૂબ  સારો
�ભાવ પડયો.
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     તે  ઉપરાંત  એમના  એ
લંડનવાસ  દરમયાન  એમણે
ભારતની �વતં�તાની વાતમાં રસ
લેવાની શ�આત કરી. ��લે�ડમાં
એમણે  તરેહતરેહના  રાજકીય
િવચાર  ધરાવતા  –  રા��વાદી,
હોમ�લવાદી,  અરાજકતાવાદી  ને
�ાસવાદી  –  �હંદીઓનો  સંપક�
સા�યો.  એક  બાજુ  એ  રાતોની
રાતો એમની જાેડે િવચારિવિનમય
કરતા  ર�ા,  બી� બાજુ  એમની
રાજકીય  િવચારસરણી  આકાર
પામતી ગઈ. ૧૯૦૯ના ઓ�ટોબર
માસની ૯મી તારીખે એમણે વે�ટ
મ��ટર  પેલેસ  હોટેલથી  લોડ�
એ��ટ�હલને  એક પ� લ�યો.  તે
પ�માં એમના સ�ાંતોના મૂળ�પ
કેટલાંક  ત�વો  �થમવાર  �ય�ત
થયેલાં જાેવા મળે છે.

     પોતે  �હંદને  �વતં�તા
અપાવવા સર�યેલા નેતા છે એવો
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કોઈ દાવો કયેા�  એ પહેલાં  એમણે
�તે પણ એટલું  તો સમ� લીધું
હતું  કે  મા�  ���ટશ  શાસનને
�થાને  �હંદી  શાસન  આવે  એ  જ
એમનું  �યેય ન હતું. એનો ઉ�ેખ
એમણે  એ��ટ�હલને  લખેલા
પ�માં કયેા� હતો. એમને રસ હતો
તં�  કોનું  ચાલે  છે  તેમાં  ન�હ,
અિધકારના દોર કોઈ િવિલયમના
હાથમાં  હો કે  કોઈ ચં�ના હાથમાં
હો  એમાં  ન�હ;  એમને  રસ  હતો
સાધનોમાં  ને  સા�યમાં  –  કોની
કાય�પ�ત વધારે શુ� છે એમાં.

     ૧૯૧૨ના  ઓ�ટોબરમાં
અં�ે� અને અથ�શા��ના �ોફેસર
અને ભારત સેવક સમાજના �મુખ
ગોપાળ કૃ�ણ ગોખલે એક મ�હના
માટે  દ�ણ  આિ�કામાં  આ�યા.
એમનો દ�ણ આિ�કા આવવાનો
હેતુ  હતો  �યાંના  �હંદીઓની
િ�થતની તપાસ કરવાનો ને તેમાં
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સુધારો  કરવામાં  ગાંધી�ને
સહાય�પ થવાનો.

     ગોખલેએ ઠેરઠેર ભાષણો કયા�,
�હંદી અને ગોરા લોકોની મુલાકાત
લીધી,  છેવટે  જનરલ બોથા  અને
જનરલ �મ�સને મ�ા. બે કલાક
મુલાકાત ચાલી.

     ગોખલે મુલાકાતે જઈને પાછા
આ�યા  ને  કહેવા  લા�યા  કે
વસાહતી  કાયદાઓમાં  એિશયાઈ
લોકો  સામે  જે  �તબંધ  છે  તે
ઉઠાવી લેવામાં આવશે ને ગરમીટ
પૂરી થયા પછી દ�ણ આિ�કામાં
રહી  જવા  માગતા  ગરમી�ટયા
મજૂરો  પાસે  �ણ  પાઉંડ  કર
લેવામાં આવે છે તે ન�હ લેવાય.

     ગાંધી�એ તરત જ સંભળાવી
દીધું, `મને એમાં િવ�ાસ નથી. હંુ
એમને  ઓળખું  છંુ  તેટલા  આપ
એમને ઓળખતા નથી.'
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     ...  પણ  એક  વ�તુએ  જડ
ઘાલી  –  આ  જગત  નીત  ઉપર
નભેલું  છે.  નીતમા�નો  સમાવેશ
સ�યમાં  છે.  સ�ય  તો  શોધવું  જ
ર�ું.  �દવસે-�દવસે  સ�યનો
મ�હમા મારી નજર આગળ વધતો
ગયો.  સ�યની  �યા�યા  િવ�તાર
પામતી ગઈ અને હજુ પામતી રહી
છે.

     મારી �નદા કરનારાઓ સામે હંુ
કદી  પણ  રોષની  લાગણી  ન
અનુભવું  અને  ખૂનીની  ગોળીથી
વ�ધાઈને પડંુ તોયે રામનામ રટતો
�ાણ�યાગ  ક�ં,  એવી  સદા
�ાથ�ના કરતો રહંુ છંુ. છે�ી �ણે હંુ
મારા  ખૂની  સામે  �ોધ  અથવા
ઠપકાનો એક શ�દ પણ ઉ�ચા�ં
તો  મને  પાખંડી  ગણવામાં  આવે
તેની હંુ ફ�રયાદ નહ� ક�ં.

     – ગાંધી�
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અનુ�મિણકા૬. િવજય

     �મ�સે ધારાસભામાં �હેર કયુ�
કે  નાતાલના  ગોરા  લોકોને
ગરમીટમાંથી  મુ�ત  થયેલા  લોકો
પરનો  �ણ  પાઉંડનો  કર  કાઢી
નાખવામાં આવે એ મંજૂર નથી. એ
ઘોષણાને  લીધે  લડતનો  અંતમ
સંઘષ� ન�ક આવી ગયો. સિવનય
કાનૂનભંગ પુન:  શ� કરવાનો  એ
ઇશારો  હતો.  ગરમટીયા  મજૂરો
અને  ગરમટથી  છૂટેલાઓએ
ગોખલેને  આપેલા  વચનનો  તેમાં
ભંગ  જાેયો.  લોકો  સામૂ�હક�પે
સ�યા�હ  માટે  આગળ  આવવા
લા�યા.

     નવા કાય��મમાં  પહેલી વાત
એ હતી કે �વયંસેિવકાઓની એક
ટુકડી  ટ� ા�સવાલમાંથી  નાતાલમાં
�વેશ  કરે  ને  પકડાઈ  �ય.  એ
`નાતાલી'  બહેનોને  પકડીને
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જલેમાં  મોકલી  દેવામાં  આવી.
આથી  રોષની  લાગણી  ફેલાઈ  ને
નવા  નવા  સ�યા�હીઓ  આગળ
આવવા લા�યા. પણ બી� બાજુ
`ટ� ા�સવાલી' બહેનોને પકડી ન�હ.
તેઓ �યુ કેસલ સુધી પહેાંચી ગઈ.
�યાં એમણે �હંદી મજૂરોને હ�થયાર
મૂકી  દેવા  સમ��યા.  આખરે
સરકારે  એ  બહેનોને  પણ  પકડી
લીધી.  પણ  એને  પ�રણામે
ખાિણયાઓની  હડતાલે  ઉ�
�વ�પ પકડયું.

     ગાંધી� િફિન�સથી �યુ કેસલ
પહેાંચી  ગયા.  એમણે
હડતાિળયાઓને �ી અને �ીમતી
ડી.એમ.  લઝારેસના  ઘર  આગળ
પડાવ નાખવાનો આદેશ આ�યો.
થોડા  જ  દહાડામાં  લઝારેસના
બારણામાં  પાંચ  હ�ર
હડતાિળયાઓ જમા થઈ ગયા.
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     �યુ  કેસલથી  નીકળવા  માટે
૧૩મી ઓ�ટોબરનો �દવસ મુકરર
કરવામાં  આ�યો.  બધા
ચા�્સટાઉન  પહેાંચી  ગયા.
ર�તામાં  કશું  નવું  બનવા  પા�યું
ન�હ.  સરકારે  એમને
ચા�્સટાઉનમાં  પકડયા  ન�હ,
તેમનો  �ણ  પાઉ�ડનો  કર  પણ
રદ  કયેા�  ન�હ.  આથી  ગાંધી�એ
રોજની  વીસ  માઈલની  મજલ
કાપીને  આઠ  �દવસમાં  ટો��ટોય
ફામ�  પર  પહેાંચી  જવાનો  િવચાર
કયેા�.

     ગાંધી�એ પોતાની  સેનાની
ગણતરી કરી જાેઈ. ૨૦૩૭ પુ�ષો
હતા,  ૧૨૭  ��ીઓ  હતી,  ૫૭
બાળકો હતાં. ગાંધી�એ લ�યું છે
:  `૧૯૧૩ના  નવે�બરની  છ�ી
તારીખે  સવારમાં  સાડા  છ  વાગે
અમે  �ાથ�ના  કરી  લીધી  ને
ભગવાનનું  નામ  લઈને  કૂચ
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આરંભી દીધી.'

     પહેલો  પડાવ  પામફોડ�માં
નંખાયો.

     ગાંધી� સૂવાની તૈયારી કરતા
હતા  �યાં  ફાનસ  લઈને  આવતાં
પોલીસના માણસો દેખાયા.

     પોલીસ અમલદારે જણા�યંુ :
`મારી  પાસે  આપની  ધરપકડ
કરવાનું  વોરંટ  છે.  હંુ  આપને
ગરફતાર કરવા માગું છંુ.'

     ગરફતાર  કરીને  ગાંધી�ને
વો�ક���ટ લઈ જવામાં  આ�યા.
�યાં અદાલતમાં એમના ઉપર કામ
ચા�યું.  �યાયાધીશે  ગાંધી�ને
�મીન  ઉપર  છોડી  મૂ�યા.
કેલનબેકે  એમને  મોટરમાં  �હંદી
`સેના' પાસે પહેાંચાડી દીધા.

     બીજે  �દવસે  �હંદીઓએ
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�ટે�ડટ�નમાં  પડાવ  ના�યો.
ગાંધી�  પાઉં  અને  મુર�બો
વહ�ચતા  હતા  �યાં  એક મેિજ�ટ�ેટ
આવી પહેાં�યા ને  કહેવા લા�યા,
`આપ મારા કેદી છો.'

     હસતાં-હસતાં  ગાંધી�એ
િવનોદ  કરી  લીધો,  `મને  બઢતી
મળી  હોય  એવું  લાગે  છે.'
સાધારણ  પોલીસ  અમલદારને
બદલે  મેિજ�ટ�ે ટે  મને  પકડવાની
તકલીફ લેવી પડે છે.'

     આ  વખતે  પણ  ગાંધી�ને
�મીન  ઉપર  છોડી  મૂકવામાં
આ�યા,  પણ  એમના  પાંચ
સાથીઓને જલેમાં  મોકલી દેવામાં
આ�યા.

     બે �દવસ પછી, ૯મી નવે�બરે
ગાંધી�  અને  પોલાક  �હંદીઓની
લાંબી હારની આગળ ચાલતા હતા
�યાં  એક  અમલદારે  ફરી  પાછા
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ગાંધી�ને ગરફતાર કરી લીધા.

     આમ ચાર �દવસમાં ગાંધી�ને
�ણ વાર પકડવામાં આ�યા.

     ૧૦મી  નવે�બરે  બેલફરમાં
પોલાક  સ�હત  બધા  જ
સ�યા�હીઓને  પકડી  લેવામાં
આ�યા.  પોલાકને  વો�ક���ટની
જલેમાં  મોકલી  દેવામાં  આ�યા,
કેલનબેક  તો  આગળથી  જ  �યાં
આવી ગયા હતા.

     ૧૪મી  નવે�બરે  ગાંધી�ને
વો�ક���ટની  અદાલત  આગળ
રજૂ  કરવામાં  આ�યા.  એમણે
પોતાના પરના આરોપોનો �વીકાર
કરી  લીધો.  પણ આરોપી આરોપ
�વીકારી લે  તેટલાથી જ અદાલત
તેને  સ�  કરવા  તૈયાર  ન  હતી.
આથી અદાલતે ગાંધી�ને એમની
િવ��ના સા�ીઓ હાજર કરવાનું
જણા�યું. ગાંધી�એ સા�ીઓ રજૂ
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કયા�;  કેલનબેક  અને  પોલાકે
એમની િવ�� સા�ી પૂરી.

     ચોવીસ  કલાક  પછી
ગાંધી�એ  કેલનબેકની  િવ��
સા�ી પૂરી.  તેના બે  �દવસ પછી
ગાંધી� અને કેલનબેકે પોલાકની
િવ��  જુબાની  આપી.  આથી
�યાયાધીશે  નામર�થી  પણ  એ
�ણેને �ણ �ણ મ�હનાની સખત
કેદની  સ�  ફરમાવી.  એમને
વો�ક���ટની  જલેમાં  રાખવામાં
આ�યા.

     હડતાળ  ઉપર  ઊતરેલા
ખાિણયાઓના બૂરા હાલ કરવામાં
આ�યા.  એમને  આગગાડીમાં
બેસાડી  દઈને  ખાણો  પર  લઈ
જવામાં આ�યા. ચાબુક, લાઠી ને
લાતો  પડવા  છતાં  એમણે
ખાણોમાં  કામ  કરવાની  ના  પાડી
દીધી.
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     આંદોલન  રોજરોજ  જાેરદાર
બનતું  ચા�યું.  પચાસેક  હ�ર
જટેલા  ગરમી�ટયા  હડતાળ ઉપર
ઊતયા�. બી� હ�રો �હંદીઓ જલે
ભેગા  થયા.  �હંદમાંથી  નાણાંની
રેલ  ચાલી.  વાઈસરોયની  કચેરી
અને  લંડન  વ�ચે,  લંડન  અને
દ�ણ આિ�કા વ�ચે લાંબાલાંબા
તારના સંદેશા ચાલતા થયા.

     ૧૯૧૩ના  િડસે�બરની
૧૮મીએ  સરકારે  ગાંધી�,
કેલનબેક અને પોલાકને અચાનક
છોડી મૂ�યા.

     વાઈસરોય  તથા  �હાઈટ
હોલના  ���ટશ  અિધકારીઓના
દબાણને લીધે દ�ણ આિ�કાના
�હંદીઓની  ફ�રયાદોની  તપાસ
કરવા  માટે  એક  પંચ  નીમવામાં
આ�યું.

     પરંતુ જલેમાંથી છૂટા થતાં જ
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ગાંધી�એ  પોતાના  એક  �હેર
ભાષણમાં જણાવી દીધું કે પંચમાં
એક  જ  પ�ના  �તિનિધઓ
ભરવામાં આ�યા છે, એની પાછળ
��લે�ડ અને ભારતની સરકારોની
અને  �યાંના  લોકોની  આંખોમાં
ધૂળ નાખવાની જ દાનત છે.

     પંચમાં  �હંદીઓને  કે
�હંદીઓના  હકકોના  સમથ�કોને
લેવાની  ગાંધી�ની  સૂચનાને
�મ�સે ઠોકરે ઉડાવી.

     તેને  અનુસરીને  ગાંધી�એ
એવી �હેરાત કરી દીધી કે  તેઓ
�હંદીઓની  એક  ટુકડી  લઈને
પહેલી  ��યુઆરીએ  ડરબનથી
કૂચ કરશે.

     �હંદીઓની સામુદાિયક કૂચનો
ભય  ઝઝૂમતો  હતો  �યાં  દ�ણ
આિ�કાની  રેલવેના  સઘળા  ગોરા
કમ�ચારીઓ હડતાળ પાડીને બેઠા.
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ગાંધી�એ  કૂચનો  કાય��મ  બંધ
કરી  દીધો.  એમણે  ક�ું,
`સામાવાળાને  પાયમાલ  કરવો,
નુકસાન  પહેાંચાડવું,  નીચો
પાડવો, પજવવો કે  એને  નબળો
પાડીને  એના  ઉપર  િવજય
મેળવવો  એ  સ�યા�હીની  રીત
નથી.'

     �મ�સ  રેલવેની  હડતાલમાં
ગૂંચવાયા  હતા  છતાં  તેમણે
ગાંધી�ને મં�ણા માટે બોલા�યા.
એક  પછી  બી�  વાત  નીકળતી
ગઈ.  છેવટે  સરકારે  સમજૂતીના
સ�ાંતનો �વીકાર કરી લીધો.

     �મ�સ  અને  ગાંધી�એ
પોતપોતાની  હકીકત  એકબી�
સામે રજૂ કરી દીધી, પોતપોતાના
મુ�ાઓ  એકબી�ને  જણા�યા.
અઠવાિડયાંઓ સુધી એ મુ�ાઓનો
એકએક  શ�દ  તોલાતો  ર�ો;
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એકએક વા�યની અથ�ની ���એ
ચકાસણી ને  છણાવટ થતી રહી.
છેવટે  ૧૯૧૪ના  જૂનની  ૩૦મી
તારીખે  બંને  પ�ના  કુશા�બુિ�
િવ��કારોએ  આખરી  સમજૂતીને
પાકી  કરતા  પ�ોની  આપલે  કરી
લીધી.

     લડતમાં  �ત  મેળવીને
૧૯૧૪ના  જુલાઈ  માસની  ૧૮મી
તારીખે  ગાંધી�  પ�ની  અને
કેલનબેકને  લઈને  ��લે�ડ  જવા
નીક�ા.

     દ�ણ આિ�કા  સદાને  માટે
છોડતાં  પહેલાં  ગાંધી�એ  મસ
�ેિશનને  અને  પોલાકને  જલેમાં
એમણે  પોતાને  હાથે  બનાવેલી
ચંપલની  એક  �ડ  આપી  ને  તે
જનરલ  �મ�સને  ભેટ  તરીકે
આપવામાં  આવે  એવી  સૂચના
કરી.  જનરલ  �મ�સ  દર  વષ�
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ઉનાળામાં  પોતાના  `ફામ�'  ઉપર
જતા  �યાં  તેઓ  એ  જ  ચંપલ
પહેરતા.  પાછળથી
`ગાંધીઅ�ભનંદન  �ંથ'  માટેના
લેખમાં એમણે પોતાને ગાંધી�ના
એક  પેઢી  પહેલાંના  �તપ�ી
તરીકે  ગણાવીને  ક�ું  :  `મહા�મા
જવેી  �યિ�તઓ  આપણને
પરાભવની  ને  િન�ફળતાની
લાગણીમાંથી  ઉગારી  લે  છે  ને
ભલાઈનાં  કાયેા�  કરતાં  હામ  ન
હારવાની �ેરણા આ�યા કરે છે.

     `દ�ણ  આિ�કાના  સંઘનાં
શ�આતનાં  વષેા�ના  અમારી
વ�ચેના  સંઘષ�ની  હકીકત
ગાંધી�એ �તે જ રજૂ કરી છે ને
તેનાથી  સહુ  મા�હતગાર  છે.  જનેે
માટે  તે  કાળે  પણ  મને  પુ�કળ
માન  હતંુ  એવી  એ  �યિ�તનો
િવરોધ  કરવાનું  મારા  ભા�યમાં
લખાયેલું  હતું...  તે  �યારેય  પણ
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માનવતાના  અંશને  વીસરતા
નો'તા,  �યારેય  ગુ�સે  થતા
નો'તા,  �યારેય  તર�કારની
વૃિ�ને વશ થતા નો'તા; િવષમમાં
િવષમ  સંજાેગોમાં  પણ  એમની
િવનોદવૃિ�  ટકી  રહેતી.  આપણા
યુગમાં જ ેનરી બબ�રતા જાેવા મળે
છે તેનાથી એમની વૃિ� ને એમની
ભાવના �યારે  પણ અિલ� હતી,
પછીથી પણ અિલ� જ રહી.

     `મારે  સાફ  �દલથી  �વીકારી
લેવું જાેઈએ કે એ વખતની એમની
વૃિ�ઓ  મારે  માટે  ઉપાિધ�પ
હતી... ગાંધીમાં એક અનોખી કલા
હતી.  એમની  પ�ત
�ણીસમ�ને કાનૂનભંગ કરવાની
ને  પોતાના  અનુયાયીઓને
સામુદાિયક  આંદોલન  માટે
સંગ�ઠત કરવાની હતી. બંને  પ�ે
ભયંકર  અને  બેચેન  બનાવી  દે
એવી પ�રિ�થત સર�ઈ. કાયદા

ગાંધી�ની કહાણી

128



િવ��ની  �વૃિ�ઓ  બદલ  ઘણા
�હંદીઓની  ધરપકડ  કરવી  પડી,
ગાંધી�ને  આરામનો  સમય
જાેઈતો  હતો  ને  જલેમાં  તેમને
આરામ  અને  શાંતનો  વખત
મ�ો. એમની તો બધી જ વાતો
યોજના �માણે ચાલતી રહી, પણ
મારે  માથે  કાયદો  અને  �યવ�થા
�ળવવાની જવાબદારી હતી. જનેે
મોટા  ભાગના  લોકમતનો ટેકો  ન
હતો  એવા  કાયદાની  જવાબદારી
ઉઠાવવાનું  કામ  મારે  માટે
માનસક  ઉપાિધ�પ  થઈ  પડયું.
છેવટે કાયદો રદ કરવો પડયો તો
તેની બેચેની પણ મારે જ ઉઠાવવી
પડી.'

     ૧૯૩૯માં  ગાંધી�ના
સ�ેરમા  જ�મ�દને  �મ�સે
મ�તાના  �તીક  તરીકે  પેલી
ચંપલો  ગાંધી�ને  પાછી  મોકલી
આપી.
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     ગાંધી�ને  એ ભેટ  �વીકારી
લેવાનો  આ�હ  કરતાં  જનરલ
�મ�સે લ�યું :

     `�યારથી મ�  કેટલાય ઉનાળા
એ ચંપલ પહેયા� કરી છે, પણ હવે
મને  લા�યા  કરે  છે  કે  હંુ  આવા
મહાપુ�ષની  ચંપલમાં  પગ
નાખવાને લાયક નથી.'

     પણ �મ�સનો  એ  િવનોદ,
એની એ ઉદારતા તો બતાવે છે કે
�મ�સમાં  ગાંધી�  જાેડે  ટકકર
લેવાની યો�યતા હતી.

     ગાંધી�  પોતાના
િવરોધીઓના  �દલમાં  પણ ઉ�ચ
ગાંધીવાદી  �ેરણાઓ  જગાડી
શકતા  હતા  ને  એમાં  જ  એમનો
મહ��ભાવ રહેલો હતો.

     ગાંધી�નાં  �યેય�ાિ�નાં
સાધનો  શુ�  હોવાને  લીધે  જ
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�મ�સને  એમનો  �તકાર  કરવો
ભારે  પડયો  હતો.  ગાંધી�ને
િવજય મ�ો તે એટલા માટે ન�હ
કે  �મ�સમાં  એમની  જાેડે  લડવા
જટેલી  શિ�ત રહી  ન  હતી,  પણ
એટલા  માટે  કે  �મ�સનું  �દય
એમની જાેડે  લડવાની  ના  પાડતું
હતું.

     ઓ�સફડ�ના �ોફેસર ગ�બટ�
મરેએ  લ�યું  હતું  :  `આ  આદમી
સાથે  કામ  પાડવામાં  સાવધાન
રહેજાે, કારણ એને ભોગોની જરા
જટેલી  પડી  નથી,  એને
શરીરસુખની,  �શંસાની  કે
મોટાઈની પરવા નથી. એ તો એને
જે કામ ભલાઈનું  લા�યંુ  તે  કરવા
ક�ટબ�  થઈ  રહે  છે.  એ  છે
ખતરનાક  ને  મૂંઝવણમાં  મૂકી  દે
એવો દુ�મન, કારણ એના શરીરને
તમે  કદાચ  �તી  શકો,  પણ એ
એના આ�માને �યારેય પકડમાં જ
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અનુ�મિણકા

આવવા દેતો નથી.'

     આવા  હતા  ગાંધી  –  સૌના
નેતા.

     

ભાગ બીજાે

ગાંધી� ભારતમાં
     ૯ ��યુઆરી, ૧૯૧૫થી

     ૨૬ માચ�, ૧૯૪૬

૧. પાછા દેશમાં

     `શું હંુ મારી જ વાતનો િવરોધ
કરી ર�ો છંુ ?' ગાંધી�એ પૂછેલું.
જડતાનું  ભૂત આપણા પર સવાર
થવું  ન  જાેઈએ.'  ગાંધી�  કોઈ
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વાદના  બંધનમાં  પડયા  ન  હતા.
એમના  િવચારો  કે  એમનાં  કાયેા�
કોઈ િનયત કરી  રાખેલા  સ�ાંતો
અનુસાર  ચાલતાં  નો'તાં.  તેઓએ
કોઈ  પણ  િવચારને  અનુકૂળ
બનવા  પોતાની  �તને
તાણીતાછી  ન  હતી.  પોતાની
�તનો  પણ  �તીકાર  કરવો  પડે
તો  તે  કરવાનો  હકક  એમણે
સુર�ત રા�યો હતો.

     ગાંધી�  કહેતા  હતા  તેમ
એમનું  �વન  તો  હતું  અિવરત
�યોગ�પ.  સ�ેર  વષ�ની  ઉંમરે
પણ એમના �યોગો ચાલુ જ હતા.
એમનામાં  અનુદારતા  ન  હોતી.
તેઓ નો'તા ��ઢચુ�ત �હંદુ, નો'તા
રા�� ીયતાવાદી,  નો'તા
શાંતવાદી.

     તેઓ  હતા  �વાધીનચ�,
બંધનમુ�ત.  એમને  િવશે  કોઈ
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ભિવ�યવાણી  કરી  શકાતી  નહ�.
આથી  લોકો  એમનાથી  અંતર
રાખતા કારણ કે એમનો સહેજ ેપાર
પામી શકાતો ન�હ. એમની સાથે
વાત કરવી એટલે ખોજમાં ઊતરવું.
તેઓ  બહારની  કોઈ  પણ  સહાય
િવના,  નકકી  કરી  લીધેલા  માગ�
જવાનું સાહસ ખેડી શકતા હતા.

     એમના ઉપર આ�મણ થતંુ તો
તેઓ �તનો બચાવ કરવા ભા�યે
જ  નીકળતા.  ભારત  સાથે  તેઓ
ત�ૂપ થઈ ગયા હતા. તેઓ કોઈના
�નદક નો'તા.  એ હતા  ન� અને
સરળ �વભાવના. એમને પોતાની
મહ�ા ગજવવાની જ�ર જ ન હતી.
આ  રીતની  નાહકની  માનસક
�વૃિ�ઓથી  અિલ�  રહેવાથી
તેઓને  નકકર  �વૃિ�ઓ  હાથ
ધરવાની  મોકળાશ  મળી  રહેતી
હતી. લોક�યતા �ા� કરવાના કે
અનુયાયીઓને  �તી  લેવાના  કે
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તેમને  રા�  રાખવાના  એકમા�
આશયથી તેમણે કોઈ પણ �વૃિ�
ઉપાડી  નો'તી,  કશું  કહી  ના�યું
નો'તું.  કોઈ  પણ  વ�તુને  તેઓ
નવો  વળાંક  આપી  શકતા  હતા.
પોતાનાં કાયેા�  પૂરાં કરવામાં મુ�ય
ભાગ  ભજવતો  હતો.  એમનો
પોતાના અંતરનો અવાજ – પછી
એમના  અનુયાયીઓને  એ  િવશે
ગમે તે લાગતું હોય.

     ગાંધી�,  ક�તૂરબા  અને
કેલનબેક  દ�ણ  આિ�કાથી
��લે�ડ  પહેાં�યાં  �યાં  બે  જ
�દવસમાં  મહાયુ�  ફાટી  નીક�ું.
�હંદુ�તાને  ��ટનને  કોઈ  ને  કોઈ
રીતે  મદદ  કરવી  જાેઈએ  એવું
એમને  લા�યું,  તેથી  એમણે
ઘવાયેલાઓની  સેવા  માટે  એક
ટુકડી તૈયાર કરવાનું બીડંુ ઝડ�યું.

     યુ�નું સમથ�ન કરવંુ એ એમને
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માટે અંગત ���એ દુ:ખ�પ હતું,
રાજકીય  ���એ  હાિનકર  હતું.
પણ  હાથ  જાેડીને  બેસી  રહેવા
કરતાં  સ�યને  એમણે  વધારે
�ેય�કર મા�યું.

     ગાંધી�એ યુ�નું સમથ�ન કયુ�
ને તેમાંથી નાનીશી આંધી ઊઠી તે
જ અરસામાં એમને પાંસળીઓનો
સખત  દુ:ખાવો  ઊપડી  આ�યો.
ડો�ટરોએ  એમને  �હંદ  ચા�યા
જવાની સલાહ આપી. તે અનુસાર
તેઓ  ૧૯૧૫ના  ��યુઆરીની
૯મી  તારીખે  મુંબઈ  આવી
પહેાં�યા.  કેલનબેક  જમ�ન  હતા
એટલે તેમને �હંદુ�તાન આવવાની
ર� મળી શકી ન�હ, તેઓ પાછા
દ�ણ આિ�કા પહેાંચી ગયા.

     ગાંધી� િફિન�સથી  િવદાય
થયા  તે  સાથે  બી�ં  કુટંુબો  સાથે
એમનું  કુટંુબ  પણ  દ�ણ
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આિ�કાથી  �હંદુ�તાનમાં  આવી
પહેાં�યંુ.  એમાંના  છોકરાઓના
કામચલાઉ  રહેઠાણ  તરીકે
ગાંધી�ને  રવી��નાથ  ટાગોરનું
શાંતિનકેતન સારામાં સા�ં �થાન
લા�યું.

     ગાંધી�  અને  ટાગોર
સમકાલીન હતા ને બંને ભારતના
પુન��થાન  માટે  ગાઢ  રીતે
સંકળાયેલા  હતા.  પરંતુ  ગાંધી�
હતા અનાજના ખેતર જવેા, ટાગોર
હતા  ગુલાબના  બાગ  જવેા;
ગાંધી� હતા  કમ�રત  હાથ  જવેા,
ટાગોર  હતા  સુરીલા  કંઠ  જવેા;
ગાંધી�  હતા  સેનાપત,  ટાગોર
હતા  અ�દૂત.  ગાંધી�  હતા
બાલદાઢી  મૂંડેલાં  રાખનારા  કૃશ
તપ�વી, ટાગોર હતા લાંબાં સફેદ
બાલદાઢી  રાખી  ફરનારા  ઉમરાવ
પુ�ષ.  ગાંધી�  હતા  મૂતમંત
�યાગ,  તો  ટાગોર  હતા  હ�રો
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બંધનોમાં  �વતં�તાના
આ�લગનનો  આ�ાદ
અનુભવનારા.  પરંતુ  ભારત  અને
માનવ�ત  પરના  �ેમની
બાબતમાં  બંને  વ�ચે  એકરાગતા
હતી.  ભારતને  બી�ઓની
કચરાપેટીમાંથી  ચ�થરાં  વીણતું
જાેઈને  ટાગોરનું  અંતર  રડતંુ  હતું.
તેઓ સારીય માનવ�ત એક�વરે
ગુંજતી થાય એ માટે �ાથ�ના કરતા
હતા.

     વીસમી સદીના પૂવા�ધ�ના એ
બે  મહાન  ભારતવાસીઓ  –
ગાંધી�  અને  ટાગોર  –
એકબી�ને માનભાવે જાેતા હતા.
ગાંધી�ને  `મહા�મા'નું  �બ�દ
પણ ટાગોરે  જ  આ�યું  હોય  એવું
માલમ પડે  છે.  ગાંધી� ટાગોરને
`ગુ�દેવ'ને  નામે  સંબોધતા  હતા.
બંનેના મનોભાવ એક હતા, બંને
છેવટ  સુધી  આ�મીય  ભાવે  ર�ા
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હતા,  છતાં  બંને  વ�ચે  શાિ�દક
યુ� તો છેવટ સુધી ચા�યા જ કયા�
હતાં,  કારણ  બંને  એકબી�થી
�યારા  હતા.  ગાંધી�ની  ���
હંમેશાં દ�ર�નારાયણ તરફ વળેલી
રહેતી  હતી,  એમાંથી  જ  એમને
ભાિવનો  ઇતહાસ  ઘડવો  હતો.
ધમ�ના,  �હંદુ  �તના,  �હંદુઓના
પુરાણ �ંથોના સં�કાર ગાંધી�ની
રગેરગમાં  પચી ગયા હતા. ટાગોરે
યં�મય અને  પા�ા�ય સં�કૃતના
વત�માનને અપના�યો હતો, છતાં
એમની કિવતામાં  પૂવ�નો  ધબકાર
ઊઠતો  હતો.  ભારતમાં  �ાંત�ાંત
વ�ચે કેટલાય મૂળ ભેદો રહેલા છે.
��ઢવાદી ગુજરાત અને ઉદારચ�
બંગાળ વ�ચેના ભેદ તે જ એમની
વ�ચેના  ભેદ  હશે.  ગાંધી�
ગણતરી  કરીને  ચાલનારા  હતા,
ટાગોર  વેરનારા  હતા.  ગાંધી�એ
ટાગોરને  લ�યું  હતંુ  :  `દિલત
જનતાને તો શિ�ત�દ ભોજન�પી
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જ  કિવતા  પીરસવાની  હોય  !'
�યારે  ટાગોર  એમને  સંગીતની
લહાણ  કરી  ર�ા  હતા.
શાંતિનકેતનમાં  એમના
િવ�ાથ�ઓ  નાચતા  હતા,  ગાતા
હતા,  ફૂલોની  માળાઓ  ગૂંથતા
હતા  ને  એમ  �વનને  ધ�ય
બના�યે જતા હતા.

     �હંદ  આ�યા  પછી  થોડા
�દવસમાં  ગાંધી�  િફિન�સના
છોકરાઓની  ખબર  કાઢવા
શાંતિનકેતન પહેાંચી ગયા ને �યાં
જઈને  તેમણે  �યાંના  ઢંગ  બદલી
ના�યા.  દ�ણ  આિ�કાના
પોતાના મ� ચાલ� એ�ડ�ઝ અને
િવિલ  પઅરસનની  સહાયતાથી
એમણે  ૧૨૫  િવ�ાથ�ઓને  તથા
તેમના  આખા  િશ�કસમુદાયને
સમ�વીને  રસોડંુ  સંભાળતા,
કચરો  ઉઠાવતા,  �જ�  સાફ
કરતા,  ઝાડુ  કાઢતા  ને  સંગીતને
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તલાંજલી  આપીને  �ભ�ુક  જવેા
બનવાની તૈયારી કરતા કરી દીધા.
ટાગોરે �માભાવે આ બધું ચાલવા
દીધું. એમણે તો કહી પણ ના�યંુ :
`આ  �યોગમાં  �વરાજની  ચાવી
રહેલી છે.' પરંતુ આવી કઠોર ચયા�
તેમના  �વભાવથી  જ  �તકૂળ
હતી,  એટલે  ગાંધી�  ગોખલેની
અ��યે�� િ�યામાં હાજરી આપવા
ગયા ને એ �યોગ પણ ઠપ પડી
ગયો.

     પોતાનું  કુટંુબ  અને  પોતાના
સાથીદારો  �યાગ  અને  સેવાના
વાતાવરણમાં  રહી  શકે  તે  માટે
ગાંધી�  આ�મ  માટેની  જગાની
શોધમાં  જ  હતા.  આ�મને  એ
પોતાનું  કાયમનું  ઘર  બનાવવા
માગતા  હતા.  હવે  ગાંધી�ના
�વનમાં  ખાનગી  વકીલાતને  કે
પ�ની  કે  પુ�  જવેા  ખાનગી
સંબંધોને  �થાન  જ  ર�ું  નો'તું.
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અનુ�મિણકા

એક િવદેશવાસીએ ગાંધી�ને એક
વાર  કુટંુબના  સમાચાર  પૂછી
ના�યા.  ગાંધી�એ ક�ું,  `આખો
દેશ મા�ં કુટંુબ બની ગયો છે.' આ
રીતે  સવ�નો  �યાગ  કરીને
ગાંધી�એ  પહેલાં  કોચરબમાં  ને
પછી  સાબરમતીમાં  સ�યા�હ
આ�મની શ�આત કરી.

૨. ગાંધી, બેસી
�ઓ !

     એની  બેસ�ટ  નામની
િવચ�ણ  અં�ેજ  મ�હલાએ
૧૯૧૫ના  સ�ટે�બરમાં  હોમ�લ
લીગની �થાપનાની �હેરાત કરી.
બુઝુગ� દાદાભાઈએ એનું �મુખપદ
�વીકારવા ખુશી બતાવી હતી.

     બેસ�ટબાઈએ  ૧૮૯૨માં
બનારસમાં  એક  શાળા  શ�  કરી
હતી.  પંિડત  માલવીયના
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માગ�દશ�ન હેઠળ આગળ વધતાં-
વધતાં  એ  સં�થાએ  ૧૯૧૬ની
સાલ  આવતાં  સુધીમાં  �હંદુ
િવ�ાલયની  સે�ટ�લ  કોલેજનું  �પ
ધારણ કયુ�  હતંુ.  ૧૯૧૬માં  એનો
�ણ �દવસનો ઉ�ઘાટન સમારંભ
ઊજવાયો,  તેમાં  અનેક  નામાંિ�ત
અને  અ�ેસર  �યિ�તઓએ  ભાગ
લીધો.  �યાં  વાઈસરોય  આ�યા
હતા,  ઝવેરાત  ઠાંસીને  રા�-
મહારા�  ને  રાણીઓ  આ�યાં
હતાં,  ચમકદાર  વ��ોથી  સ�
એવા  મોટામોટા  અિધકારીઓ
આ�યા હતા.

     ૪થી  ફે�ુઆરીએ ગાંધી�એ
એ સભા સમ� ભાષણ આ�યું ને
એમનું ભાષણ પૂ�ં થાય તે પહેલાં
જ  સભામાં  ભંગાણ  પડવા  વારો
આ�યો.

     �હંદુ�તાનને આવી સ�ય અને
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�પ� વાણી આજ પહેલાં �યારેય
સાંભળવા  મળી  ન  હતી.
ગાંધી�એ કોઈને જ છોડયા ન�હ,
હાજર રહેલા લોકોને તો ન�હ જ.

     `આપણી  કાલની  સભાનું
અ�ય��થાન  લેનાર  મહારા�એ
ભારતની  ગરીબીનો  ઉ�ેખ  કયેા�
હતો.  અ�ય વ�તાઓએ પણ એ
મુ�ા પર ભાર મૂ�યો હતો. પણ જે
મંડપમાં  નામદાર  વાઈસરોયે
િશલારોપણિવિધ  કયેા�  �યાં
આપણે  શું  જાેયું  ?  એ હતો  એક
ભારે  ભભકદાર  તમાસો  –
પે�રસથી  આવેલા  કોઈ  મોટામાં
મોટા ઝવેરીની આંખોને પણ ઠારી
દે  એવું  ર�નો  અને  આભૂષણોનું
�દશ�ન.  મૂ�યવાન
વ��ાભૂષણોની  સ�વટ  કરીને
આવેલા  એ અમીરી  વગ�ના  લોકો
સાથે  હંુ  કરોડો  ગરીબોની  તુલના
કરી  ર�ો  છંુ.  મને  એ  અમીર
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લોકોને કહેવાનું મન થઈ આવે છે
કે  �યાં  સુધી  આપ  લોકો  આ
વ��ાભૂષણો  �યાગી  ન�હ  દો,
એને  ભારતના  તમારા
દેશબાંધવોની  અમાનત  સમ�ને
ન�હ સાચવો �યાં  સુધી ભારતનો
ઉ�ાર થવાનો નથી.'

     �ોતાઓમાંથી  િવ�ાથ�ઓએ
વાહ વાહના પોકાર કયા�. ઘણાએ
િવરોધ  પણ �ગટ  કયેા�.  કેટલાક
રા�ઓ તો ઊઠીને ચાલતાય થઈ
ગયા.

     પણ  એટલાથી  ગાંધી�
અટ�યા  ન�હ.  એ તો  બોલતા  જ
ગયા : `�યારે હંુ �હંદુ�તાનના કોઈ
પણ શહેરમાં – ���ટશ �હંદના કે
દેશી રજવાડાના કોઈ પણ શહેરમાં
મહેલાતો  બંધાતી  હોવાની  વાતો
સાંભળું  છંુ  �યારે  મને  અદેખાઈ
થાય છે ને  હંુ  કહંુ  છંુ, િકસાનોના
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હાથમાંથી  આવેલું  ધન  આમ
વપરાય  છે.  િકસાનોની  મહેનતનું
ફળ આપણે છીનવી લેતા હોઈએ,
બી�ઓને  છીનવી  લેવા  દેતા
હોઈએ  તો  આપણામાં  �વરાજની
ભાવના  જ  �યાં  રહી  ?  આપણો
ઉ�ાર  િકસાનોથી  જ  થવાનો  છે.
એ ઉ�ાર નથી થવાનો ડો�ટરોથી,
નથી થવાનો જમીનદારોથી.'

     ગાંધી� �ણે ભારતના એક
શિ�તશાળી  વગ�  સામે  પોતાનો
ઝંડો ફરકાવતા હતા, એ ઝંડો હતો
દીન, હીન અને પીિડતોનો.

     િવ�ાથ�ઓને  સંબોધીને
એમણે  આગળ  ચલા�યું  :  `જાે
તમે,  િવ�ાથ�-જગતના  લોકો,
જનેે  માટે  મા�ં  આજનું  ભાષણ
રાખવામાં આ�યું છે, તે �ણ સા�
પણ એવું  માની  બેઠા  હો  કે  જનેે
માટે ભારતનાં ગુણગાન ગવાય છે,

ગાંધી�ની કહાણી

146



જ ેબાબતમાં ભારત અજાેડ ર�ું છે
એવી  આ�યાિ�મકતા  મોઢાના
શ�દોથી  �ય�ત  થઈ  શકે  છે  તો
તમે  ભૂલ  કરી  ર�ા  છો  એટલંુ
ચોકકસ  માનજાે.  �હંદુ�તાન
જગતને  જે  સંદેશો  પહેાંચાડવા
માગે  છે  –  ને  એક  �દવસ  એ
સંદેશો જગતને પહેાંચશે પણ ખરો
–  તે  સંદેશ  મોઢે  વાતો  કયા�
કરવાથી  પહેાંચવાનો  નથી.
ધૃ�તા  કરીને  પણ  હંુ  એટલું
બતાવી  દેવા  માગું  છંુ  કે
ભાષણબા�  કરવામાં  આપણા
કાનોને  ગ�યું,  આપણી  આંખને
ગ�યું એટલંુ બસ નથી. જ�રનું તો
એ છે કે આપ�ં �દય ઝણઝણી
ઊઠે,  આપણા  હાથપગમાં  ગત
આવી �ય.'

     વળી ગાંધી�એ ક�ું : `આજે
આ મહાન િવ�ાલયની  છાયામાં,
આ પુિનત નગરમાં જનેે હંુ પરદેશી
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માનું  છંુ  એવી ભાષામાં  મારે  મારા
દેશવાસીઓને  સંબોધવા  પડે  છે
એ આપણા માટે અપમાન�પ છે,
અને શરમની વાત છે.'

     ગાંધી�એ આગળ ચલા�યું :
`િવચાર  કરો,  આ  ગયાં  પચાસ
વરસ  આપણને  પોતપોતાની
માતૃભાષામાં  િશ�ણ  મ�ું  હોત
તો ! આજે આપણે �યાં  પહેાં�યા
હોત ! આજ ેઆપણો દેશ �વતં�
હોત, આપણા દેશનો િશ�ત વગ�
આપણા  દેશમાં  પરદેશી  જવેો  ન
બ�યો  હોત,  એ  લોકો  રા��ના
હાદ�માં  �વેશ  પા�યા  હોત,
ગરીબમાં  ગરીબ વગ�માં  જઈને  એ
લોકો  કામ  કરતા  થયા  હોત,
પચાસ  વષ�ની  એમની  �ાિ�
રા��ની �ાિ� થઈ હોત.'

     ને  સભા  હષ�નાદથી  ગા�
ઊઠી.
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     પોતાની  િવચારસરણીની
રજૂઆત  કરતાં,  એક�  થયેલા
રા�ઓને  �ત�ધ  કરી  દે  એવી
વાત કરતાં-કરતાં ગાંધી�એ કહી
ના�યું :

     `કાગળ પરનું ગમે તેવું લખાણ
આપણને  �વરા�ય  અપાવી
શકવાનું  નથી.  ગમે  એટલાં
ભાષણોથી  આપણે  �વરાજને
લાયક બની શકવાના નથી. મા�
આપણા  આચરણથી  જ  આપણે
એને માટે  યો�ય બની શકીશું.  ને
આપ�ં  શાસન  આપણે  ચલાવી
શકીએ  એ  માટે  કયા  �ય�નો
કરીએ છીએ ? ...આપને  લાગતું
હોય  કે  હંુ  આજે બેલગામ  બોલી
ર�ો છંુ  તો  એમ માનજાે  કે  એક
માણસ  પોતાના  �દલની  વાત
કહેવાની  છૂટ  લઈ  ર�ો  છે  તેમાં
તમારી  અનુમત  છે.  તમને  એમ
લાગતું  હોય  કે  હંુ  િશ�ાચારની
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મયા�દાઓ  ઓળંગી  ર�ો  છંુ  તો
મારી  એ અનિધકાર  ચે�ા  બદલ
મને  માફી આપજાે. કાલે  સાંજ ે હંુ
િવ�નાથના મં�દરમાં ગયો હતો, હંુ
ગલીઓમાં  થઈને  જઈ  ર�ો  હતો
�યાં  મને  આ  િવચારો  આ�યા...
આપણાં પિવ� મં�દરોની ગલીઓ
આટલી ગંદી હોય એ સા�ં કહેવાય
? ગલીઓ સાંકડી ને વાંકીચૂકી છે.
આપણાં મં�દરો જ પિવ�તા અને
�વ�છતાના  નમૂના�પ ન�હ  હોય
તો  આપ�ં  �વરાજ  કેવું  હશે  ?
અં�ેજાે  �હંદ  છોડે  એટલે  જ
આપણાં મં�દરો ધામક પિવ�તા,
�વ�છતા  ને  શાંતનાં  ધામ બની
જશે ?'

     ગાંધી�  રહેતા  હતા  નકકર
ધરતી  ઉપર.  ગમે  એવા  આળા
કાનને  પણ ત�ય તો  સંભળાવવું
જ  જાેઈએ.  એમણે  ક�ું  :
`મુંબઈની  શેરીઓમાં  ફરનારાઓને
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ઊંચાઊંચા  માળાઓમાં  રહેનારા
લોકો �યારે  એમના પર થૂંકી  દેશે
એવો ભય ર�ા કરતો હોય તો તે
વાત કંઈ આનંદની તો નથી જ.'

     કેટલાય �હંદીઓનાં ભવાં ઊંચાં
થઈ ગયાં. અં�ેજાેની હાજરીમાં જ
�હંદી  થઈને  કોઈ  આવંુ  બોલે  એ
ઠીક કહેવાય ખ�ં ? અને બનારસ
યુિનવસટીને  કે  �વતં�તાને  કે
થૂંકવા  સાથે  શો  સંબંધ  હતો  ?
ગાંધી�  �ોતાઓનો  િવરોધ
સમ�યા છતાં  એમણે ઢીલું  તો ન
જ મૂ�યું.  કડવા િવચારોનો ઘૂંટડો
હ�  એમને  ગળે  ઉતરાવવાનો
બાકી હતો. હ� ન કહેવાની વાત
તો  કહેવાની  રહી  જ  જતી  હતી.
ગાંધી�એ  ભાર  દઈને  કહેવા
માંડયું :

     `આજ  �ણ  �દવસથી  મારા
મનને  મૂંઝવી  રહેલી  વાત  કહી
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દેવાની મા�ં મન મને ફરજ પાડી
ર�ું  છે.  વાઈસરોય  બનારસનાં
બ�રોમાં થઈને પસાર થતા હતા
તે વખતે આપણને કેવું ઊંચા �વે
રહેવું  પડયું  હતું  ?  ઠેકાણે  ઠેકાણે
�સૂસો  ગોઠવી  દેવામાં  આ�યા
હતા.'

     આમં�ત  મહેમાનોમાં
ખળભળાટ  મચી  ગયો.  �હેરમાં
કહેવા  જવેી  એ  વાત  ન  હતી.
ગાંધી�એ  જણા�યું  :  `હંુ  ઠરી
ગયો.  મને  મનમાં  જ  સવાલ
ઊઠયો, `આવો અિવ�ાસ શા માટે
? લોડ હા�ડજ �વતાં મરેલા જવેું
�વન  �વે  એ  કરતાં  મરિણયા
થઈને  �વે  તો  શું  ખોટંુ  ?'  પણ
સ�ાધીશ શહેનશાહના �તિનિધ
એમ ન�હ કરી શકે. એમને કદાચ
�િવત  મૃ�યુનું  �વન  જ
આવ�યક હશે. પણ આ �સૂસોને
આપણે  માથે  ઠોકવાની  શી
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આવ�યકતા હતી ?'

     એમણે આવો અણગમતો ��
પૂછયો  એટલું  જ  ન�હ,  એનો
અકારો  ઉ�ર  પણ  એમણે  જ
આ�યો.  ભારતવાસીઓ ઉપર  એ
�સૂસોની કેવી અસર થાય છે એ
િવશે  બોલતાં  એમણે ક�ું,  `ભલે
તમે ઊકળી ઊઠો, ખ�ઓ, રોષ
કરો, આપણે એક વાત યાદ રાખી
લેવી  જાેઈએ  કે  આજે  ભારતમાં
અધીર  બની  ગયેલા
િવ�લવવાદીઓનું  એક  દળ ઊભંુ
થયું  છે. હંુ  પોતેય �ાિ�તવાદી તો
છંુ  જ,  પણ  તે  જુદી  �તનો.
એમનો  િવ�લવવાદ  એ  ભયનું
ચ�હ  છે.  આપણે  ઈ�ર  િવશે
��ા રાખીએ ને તેનાથી જ ડરીને
ચાલીએ તો આપણને કોઈનો ડર
રાખવાની  જ�ર  ન�હ  રહે  –  ન
મહારા�ઓનો, ન વાઈસરોયનો,
�સૂસોનો,  ન  ખુદ  શહેનશાહ
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�યોજ�નો.'

     સભા  બેકાબૂ  બનતી  ગઈ,
માંહોમાંહે  ચચા�ઓ  ચાલુ  થઈ.
ગાંધી�એ  બી�ં  થોડાં  વા�યો
ક�ાં હશે �યાં �મુખે મોટા અવાજે
એમને  ક�ું,  `મહેરબાની  કરીને
બંધ કરો !'

     ગાંધી�એ એમના  તરફ  મેાં
ફેરવીને  ક�ું  :  `હંુ  આપની
આ�ાની  રાહ  જ  જાેઈ  ર�ો  છંુ.
આપને  એમ લાગતંુ હોય કે  મારા
બોલવાથી  દેશ  અને  સા�ા�યનું
�હત નથી સધાતું તો હંુ બોલવાનું
જ�ર બંધ કરીશ.'

     બેસ�ટબાઈએ શુ�કભાવે પૂછી
ના�યું,  `આપનો  આશય
બતાવશો ?'

     ગાંધી�એ ક�ું  :  `હંુ  મારો
આશય  જ  બતાવી  ર�ો  છંુ.  હંુ
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મા�...'

     ઘેાંઘાટ  એટલો  બધો  વધી
પડયો  હતો  કે  એમનો  અવાજ
એમાં દબાઈ ગયો.

     કોઈએ બરાડો પાડયો, `બો�યે
�ઓ.'  બી�એ  �ાડ  નાખી,
`બેસી �ઓ.'

     અવાજ  બંધ  થયો  ને
ગાંધી�એ બેસ�ટબાઈનો  બચાવ
કરતાં ક�ું, `આનું  કારણ એ હતંુ
કે  એમને  ભારત  માટે  �ેમ  છે  ને
એમને  એવંુ  લાગે  છે  કે  તમો
યુવકોની  આગળ  આવા  િવચારો
રજૂ કરવામાં હંુ ભૂલ કરી ર�ો છંુ.'
ને  છતાં  ગાંધી�એ  પોતાને
કહેવાનું  સાફ  શ�દોમાં  કહી  તો
ના�યું  જ  :  `હંુ  તમને  �કાશમાં
લાવવા માગું છંુ... �યારેક આપણે
પોતાને માથે દોષ વહોરી લેવો એ
જ ઇ� ગણાતું હોય છે.'
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     એટલામાં બી� થોડાક લોકો
પણ  મંચ  પરથી  ઊઠીને  ચાલતા
થયા.  ઘેાંઘાટ  વધી  ગયો.
ગાંધી�ને  ભાષણ  બંધ  કરવું
પડયંુ. �મુખે સભા બરખા�ત કરી.

     બનારસથી ગાંધી અમદાવાદ
આવી ગયા.

     �હંદુ�તાનમાં �થળ�થળ વ�ચે
ખૂબ અંતર  છે,  �યવહારનાં  સારાં
સાધનો  નથી,  બહુ  ઓછા  લોકો
વાંચીલખી શકે છે, બહુ જ ઓછા
લોકો પાસે રેિડયો હોય છે. આથી
લોકોના કાન હંમેશાં સરવા રહે છે.
૧૯૧૬માં એ સરવા કાનો પર એક
�યિ�તનો અવાજ અથડાયો – એ
�યિ�ત  �હંમતવાન  હતી,
િવવેકશીલ ન�હ. મામૂલી જવેો એ
આદમી ગરીબોની જમે રહેતો હતો
ને ધિનકોની સામે ગરીબોનું ર�ણ
કરતો હતો. આ�મમાં રહેવાવાળો
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એ એક પિવ� પુ�ષ હતો.

     ગાંધી� હ� રા�� ીય િવભૂત
નો'તા બ�યા. કરોડો લોકો એમને
ઓળખતા પણ ન હતા, પણ એ
નવા  મહા�માની  �યાત  ફેલાતી
જતી  હતી.  ભારત  સ�ા  અને
ધનની  ચંુગાલમાં  સપડાયો  હશે,
છતાં  એ  ગરીબોના  ન�  સેવકોને
�ેમથી  પૂજે  છે.  ધનદોલત,
હાથીઘોડા,  હીરામોતી,  મહોલાત
ને  અસબાબ  એ  બધું  ભારતમાં
માન  પા�યંુ  હશે,  પણ  ભારતના
�દયમાં તો �થાન પામે છે �યાગ
અને સેવા જ.

     મેકોલેએ  લ�યું  છે  :  `પૂવ�
પિ�મની  આગળ  ઝૂ�યું  પણ  તે
ધૈય�  અને  ઊંડી ઘૃણા સાથે. અને
પિ�મ પણ ઘૃણા સાથે પૂવ� સામે
ઝૂ�યું  જે ધન અને  સ�ાનું  લોભી
છે.'
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     ભારત �યાગનો મ�હમા �ણે
છે ને ગાય છે. ભારતમાં સાધુસંતો
તો  ખૂબ  થઈ  ગયા  છે,  પણ
ગાંધીના �યાગની ખૂબ અસર થઈ.
�યાગને  ખાતર  �યાગ  કરવાની
વાત  એમને  �વીકાય�  ન  હતી.
એમણે એમના એક પ�માં  લ�યું
હતું,  `મા  આમ  તો  ભીની
પથારીમાં  સૂવા  રા�  ન�હ  હોય,
પણ પોતાના બાળકને  ખાતર તો
મા  પોતે  ભીના  પર  સૂશે  ને
બાળકને  સૂકામાં  સુવરાવશે.'
ગાંધી�નો  �યાગ  હતો  સેવાને
ખાતર.

     કોઈ  મહાન  ગુ�  દુિનયામાં
�યારેક જાેવા મળે છે. એવો એકાદ
જાેવાનો  મળે  તે  પહેલાં  સૈકાઓ
વહી  �ય  છે.  એવાનો  પ�રચય
દુિનયાને તેના �વનથી થાય છે.
પહેલાં તે ખુદ �વન �વે છે અને
પછી  બી�ઓ  તેવી  રીતે  કેમ
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અનુ�મિણકા

�વન ગાળી શકે તે તેમને બતાવે
છે. ગાંધી� આવા ગુ� હતા.

     સ�યને  પામવાને  માટેના
આ�હવાળી,  �વમા�ને  માટે
ઊંડો  પૂ�યભાવ  રાખવાની,
અનાસિ�તનો  આદશ�  ધરાવનારી
અને  ઈ�રનો  અનુભવ  કરવાને
સા� સવ�  કંઈનો  �યાગ કરવાની
ત�પરતા  કેળવવાની  �હંદની
ધામક  પરંપરામાં  ગાંધી�ના
�વનનાં  મૂિળયાં  ઊંડાં  ઊતરેલાં
હતાં.  સ�યની  સતત  શોધમાં
તેમણે  પોતાની  આખી  �જદગી
ગાળી હતી : `આ �યેયની સિ�ને
અથ�  હંુ  �વું  છંુ,  આ  જગતમાં
િવચ�ં છંુ અને તેમાં મારી હયાતી
છે.'

     

૩. હ�રજન
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     એક  અછૂત  કુટંુબે  કોચરબ
આ�મમાં  આવી  રહેવાની  ઇ�છા
દેખાડી.  ગાંધી�એ  એ  કુટંુબને
આ�મમાં દાખલ કરી દીધું.

     પણ એણે તોફાન જગાડયંુ.

     આ�મમાંની બહેનોએ અછૂત
બહેનને અપનાવવાની આનાકાની
કરી. દાનીબહેન રસોડામાં  પેસીને
રાંધે  ને  વાસણો માંજ ે એ િવચારે
ક�તૂરબાને  કમકમાં  આ�યાં.
ગાંધી�એ એમને  પણ સમ�વી
લીધાં.  થોડા  સમય  પછી
ગાંધી�એ  �હેર  કયુ�  કે  અછૂત
ક�યા  લ�મીને  તેમણે  પોતાની
દીકરી બનાવી છે, આમ ક�તૂરબા
એક અછૂતના માતા બ�યાં.

     ગાંધી�એ  ભારપૂવ�ક  કહેવા
માંડયું  કે  અ�પૃ�યતા  એ  સાચા
�હંદુ ધમ�નું અંગ નથી. અ�પૃ�યતા
સામેની  લડત  જ  એમણે  �હંદુ
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ધમ�ને  નામે  માંડી  હતી.  એમણે
લ�યું હતું  : `મારે ફરી જ�મ નથી
જાેઈતો, છતાં  ફરી જ�મ લેવો જ
પડે તો હંુ અ�પૃ�યને ઘરે અવતાર
માગીશ  કે  જથેી  હંુ  એમની
યાતનાઓમાં,  એમનાં  દુ:ખોમાં,
એમની  પર  ગુ�રવામાં  આવતા
સતમોમાં  ભાગ  પડાવી  શકંુ,  ને
મારી  �તને  ને  એમને  દુ:ખદ
પ�રિ�થતમાંથી ઉગારી શકંુ.'

     પરંતુ  બી�  અવતારમાં
અછૂતનો જ�મ મળે  તે  પહેલાં  જ
એમણે  અછૂતનું  �વન  �વવા
માંડયું.  આ�મનાં  �જ�  એમણે
સાફ  કરવા  માંડયાં.  એમના
સાથીઓ એમાં ભ�ા. હવે કોઈ જ
અછૂત  ર�ું  ન�હ,  કારણ
છૂતાછૂતનો િવચાર કયા�  િવના જ
સહુ કોઈ કામ કરતાં થયાં.

     ભારતમાં હલકા વણ�ના લોકો
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અછૂત  ગણાય  છે.  ગાંધી�એ
એમની મનોદશાનો િવચાર કયેા�,
એમણે પોતાની �તને હ�રજનમાં
ગણાવવા  માંડી.  પછીથી  એમણે
પોતાના પ�ને પણ `હ�રજન' એવું
નામ  આ�યું.  `હ�રજન'  શ�દ
ગૌરવ ધારણ કરતો ગયો.

     ક�ર �હંદુઓએ ગાંધી�ના આ
અછૂત�ેમને  �યારેય  �માભાવે
જાેયો  નથી.  ગાંધી�ને  પોતાના
�વનમાં રાજકારણમાં જ ેબાધા-
મુ�કેલીઓ  નડી  હશે  તેમાંની
ઘણીખરીની જવાબદારી આ ક�ર
�હંદુઓને  માથે  છે.  છતાં  અનેક
લોકોને મન એ મહા�મા હતા. એ
લોકો એમના આશીવા�દ ને એમનો
ચરણ�પશ�  ઝંખતા  હતા.  તેથી
એમણે એ વાતને  મનમાંથી કાઢી
નાખી હોય કે ગાંધી� અછૂત છે,
અછૂતોની  માફક  ઝાડુ  કાઢવાનું
કામ કરે  છે,  અછૂતોની  સાથે  રહે
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છે,  અછૂતની  એક દીકરી  એમની
જાેડે રહે છે એ વાતને જ સહુ ભૂલી
ગયા. વષેા� સુધી લાખો સવણ� �હંદુ
લોકો  એમના  આ�મમાં  એમને
મળવા આ�યા કયા�, એમની સાથે
બેસીને  જ�યા  ને  હયા�ફયા�.
એમાંથી  કેટલાકે  ઘરે  જઈને  શુિ�
પણ કરી લીધી, પણ બધા એવા
કાયર  ન  નીક�ા.  અ�પૃ�યતાનું
કલંક  ધોવાતંુ  ગયું.  ગાંધી�ના
િવચારને  અનુસરીને  લોકો
અછૂતોને  ઘરમાં  રાખતા  થયા,
ગાંધી�એ  �તે  જ  ઉદાહરણ�પ
થઈને લોકોને કેળ�યા.

     લોકો શહેરોમાં વસતા થયા ને
ઉ�ોગો આવતા ગયા તેમ હ�રજનો
��યેના  અ�યાચારો  ઘટતા  ગયા.
ગામડામાં  લોકો  એકબી�ને
ઓળખતા હોય છે, પણ અ�પૃ�યો
એમનાથી  જુદા  આકારના  તો
ઘડાયા  નથી  હોતા.  આગગાડીમાં
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ને  મોટરોમાં  અછૂતો  સવણેા�ની
અડોઅડ  બેસતા  હોય  છે,  છતાં
એની  એમને  ખબર  પણ  પડતી
નથી.  આ  �કારે  અડોઅડ
ચાલવાનું  અિનવાય�  થઈ  પડયું,
તેથી પણ �હંદુઓને એમની સાથે
હળવામળવાની ફરજ પડી.

     છતાંય હ�રજનોની ગરીબી તો
રહી  જ.  ગાંધી�ની  શ�આતની
�વૃિ�ઓથી,  શ�આતનાં  કાયેા�
અને  ભાષણોથી  અ�પૃ�યતાનું
િનવારણ  થઈ  શ�યંુ  ન�હ,  તેથી
ગાંધી�ને  અ�પૃ�યતાિનવારણ
માટેના  �ય�નો  સતત  ચાલુ
રાખવા પડયા.

     હ�રજન  ઉ�ારની  �વૃિ�
ચલાવવાની  જવાબદારી  એમને
માથે  જ  શા  માટે  આવી  પડી  ?
બી� કોઈના ઉપર શા માટે  ન�હ
?
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     દ�ણ  આિ�કામાં  કેટલાય
ગરમી�ટયાઓ  અછૂત  વણ�ના
હતા.  ૧૯૧૪ના  સ�યા�હના
આખરી  આંદોલનના  એ  જ  નેતા
હતા.  વળી,  ગાંધી�ને  દ�ણ
આિ�કામાં ૨૧ વષ� સુધી જ ેલડત
લડવી  પડી  હતી  તેના  મૂળમાં
આ�થક  ��  તો  હતો  જ,  પણ
સાથે  રંગભેદનો  ��  પણ  હતો.
માણસ એકસરખી કુદરતી બ�સો
લઈને  જ�મતો  ન�હ  હોય,  પણ
એકસરખા  અિધકાર  લઈને  તો
જ�મે જ છે. સમાજની ફરજ એ છે
કે  તે  ��યેક  �યિ�તને  પોતાની
શિ�ત  િવકસાવવામાં  સમાન  તક
ન�હ  તો  મોકળાશ  તો  આપે  જ.
ગાંધી�  દ�ણ  આિ�કામાં
�હંદીઓના  સમાન  હકકો  માટે
તા� જ લડત ચલાવીને  આ�યા
હતા,  તે  પોતાના  જ  દેશમાં
પોતાના  જ  ભાઈઓ  પોતાના  જ
દેશવાસીઓ  ઉપર  આવી
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અસમાનતા  લાદતા  હોય  તે  શી
રીતે જાેઈ રહે ?

     �યાં  કોઈ  પણ  �યિ�તને
ધમ�ને,  સં�દાયને,  પૂવ�જાે  કે
સંબંધીઓનાં  કમેા�ને,  નાકકાનના
ઘાટને,  ચામડીના  રંગને,
નામા�ભધાનને  કે  જ�મ�થાનને
કારણે સમાન અિધકારોથી વંચત
રાખવામાં  આવતી  હોય  �યાં
�વાતં�યના  પાયા  ડોલવા  લાગે
છે.

     ગાંધી�એ ભારતને  માટે  જે
�કારના �વાતં�યની ક�પના કરી
હતી  તેમાં  �હંદુઓના  આ
નીતિવ��ના  આચરણને  અને
���ટશ  રાજકતા�ઓને  �થાન  ન
હતું. ૧૯૨૧ના મે માસની ૨૫મી
તારીખના  `યંગ  ઇિ�ડયા'માં
એમણે  લ�યું  હતંુ  :  `જાે  આપણે
ભારતના  પાંચમા  ભાગને  સતત
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ગુલામીમાં  રાખવાના  હોઈએ  તો
�વરાજનો કંઈ અથ� ન�હ રહે. જાે
આપણે  પોતે  જ  અમાનુષી
આચરણ કરતા રહીએ તો બી�ના
અમાનુષીપણામાંથી  આપણને
મુ�ત  કરવાની  આપણે  ઈ�રને
�ાથ�ના પણ શી રીતે કરીએ ?'

     અ�પૃ�યો  તરફનું  ગાંધી�નું
વલણ ચો�ખું જ હતું. અ�પૃ�યતા
એમનાથી સહેવાતી ન હતી. સાચી
વાત તો એ છે કે મનુ�યોને આવી
અમાનુષી  રીતે  અલગ  રાખવામાં
આવે  તેથી  એમને  એટલી  બધી
�યથા  થતી  કે  એક  વાર  એમણે
કહી  દીધું  હતું  :  `અ�પૃ�યતા
�હંદુધમ�ના  આવ�યક  અંગ�પ
ઠરતી હોય તો એવા ધમ� સામે હંુ
બંડ  પોકારીશ.'  લોક�યતાનો
ભૂ�યો  એવો  કોઈ  બીજાે  આદમી
આવું �હેર િનવેદન ન કરી શકત
– ને તેમાંય �યાં ક�ર �હંદુઓની
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બહુમતી  હોય  એવા  દેશમાં.  પણ
એમણે  જે કંઈ  ક�ું  હશે  તે  એક
�હંદુ  તરીકે  પોતાના  ધમ�ના
પ�ર�કાર  માટે  જ.  એમને  મન
અ�પૃ�યતા  મૂંઝવતા  કોયડા�પ
હતી.

     હ�રજનો અલગ રહે તેટલાથી
ધમ�ભી�  �હંદુઓને  સંતોષ  હતો.
છતાં  �ભ�તામાંય  એકતાનો
ભારતનો  આદશ�  ર�ો છે.  વળી,
એમને  સાંકળી  રાખે  એવાં  ત�વો
પણ પડયાં હતાં : અના�દ કાળથી
આજ  સુધી  ચાલી  આવેલી
સં�કૃતની  રેખા,  ઇતહાસની
પરંપરા, લોહી અને ધમ�નો સંબંધ.

     લોહી  �હંદુઓ,  મુસલમાનો
અને શીખોને એક સંબંધે જાેડે છે,
ધમ�  એ  સંબંધને  િશ�થલ બનાવે
છે.  ભૂગોળ  એમને  જાેડે  છે,
�યવહારનાં  સાધનોની  અછત
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અનુ�મિણકા

એમને  જુદા  રાખે  છે.  ભાષાઓની
િવિવધતા પણ એમને અલગ રાખે
છે.

     આ  બધાં  ત�વોની  વ�ચે
ગાંધી�ને ને  એમની પેઢીને  માથે
એક રા��નું િનમા�ણ કરવાનું હતું.

     

૪. ગળી

     ૧૯૪૨માં ગાંધી�ને હંુ પહેલી
વાર  સેવા�ામ  આ�મમાં  મ�ો,
�યારે  એમણે  મને  ક�ું  :  `જનેે
કારણે મ� અં�ેજાે �હંદી છોડી �ય
એ  વાત  ભારપૂવ�ક  ઉ�ચારી  તે
�સંગ કયો તે હંુ તમને કહીશ. એ
�સંગ છે ૧૯૧૭નો.'

     ગાંધી� ૧૯૧૬ના િડસે�બર
માસમાં  લખનૌના  કેાં�ેસના
અિધવેશનમાં  ભાગ  લેવા  ગયા
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હતા.  ગાંધી�એ  લ�યું  છે  :
`મહાસભાનંુ  કામકાજ  ચાલુ  હતંુ
�યાં ભારતના બી� િકસાનો જવેો
જ  દૂબળો  પાતળો  દેખાતો  એક
િકસાન  મારી  પાસે  આ�યો  ને
કહેવા  લા�યો,  `મા�ં  નામ
રાજકુમાર  શુ�લ.  હંુ  ચંપારણથી
આવું  છંુ.  આપ  મારા  િજ�ામાં
આવો એવી મારી માગણી છે.' એ
પહેલાં ગાંધી�એ ચંપારણનું નામ
પણ સાંભ�ું નો'તું.

     આગળથી  ચાલી  આવેલા
�રવાજ  �માણે  ચંપારણના
િકસાનો  `તીન  ક�ઠયા'  હતા.
(�યાંના ખેડૂતો પોતાની જમીનના
૩/૨૦  ભાગમાં  ગળીનું  વાવેતર
કરવા  કાયદાથી  બંધાયેલા  હતા.
એ  ગળી  એમને  ગળીનાં
કારખાનાંવાળા ગોરાઓને આપવી
પડતી  હતી.  એ  �થાનું  `તીન
ક�ઠયા' એવું નામ પડી ગયું હતું.)
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રાજકુમાર શુ�લ પણ એવા જ એક
ખેડૂત  હતા.  તેઓ  આ  �કારની
જમીનદારી  સામે  ફ�રયાદ  કરવા
સા� અિધવેશનમાં  આ�યા હતા.
કોઈએ એમને ગાંધી�ને મળવાની
સલાહ આપી હશે.

     ગાંધી� એ માણસની ધગશ
જાેઈને  ને  એની  વાત  સાંભળીને
પલ�ા.  એમણે  ક�ું  :  `મારે
અમુક  તારીખે  કલક�ા  જવંુ  છે,
�યાં આવજાે ને મને લઈ જજાે.'

     શુ�લ  કલક�ામાં  ગાંધી�ને
મ�ા. બંને  આગગાડીમાં  બેસીને
પટણા  પહેાં�યા.  શુ�લ  એમને
રાજ�ે�બાબુને  �યાં  લઈ  ગયા.
રાજ�ે�બાબુ  બહાર  ગયા  હતા.
એમના  નોકરોએ  ગાંધી�ને  કૂવા
ઉપરથી પાણી પણ લેવા ન દીધું.

     ગાંધી�એ  સહુ  પહેલાં
ચંપારણને  ર�તે  આવતા
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મુઝફરપુરમાં  ઊતરવાનું  નકકી
કયુ�. એમણે મુઝફરપુરની આટ્Úસ
કોલેજમાં �ોફેસર તરીકે કામ કરતા
�વતરામ  કૃપલાનીને  તાર  કયેા�.
૧૯૧૭ના  એ�લની  ૧૫મી
તારીખે  રાતે  બાર  વાગે  ગાડી
મુઝફરપુર  પહેાંચી.  કૃપલાની
�ટેશન  પર  સામે  લેવા  આ�યા
હતા,  તેઓએ  ગાંધી�ને
અ�યાપક મલકાનીને ઘરે ઉતાયા�.

     ગાંધી�ના આવવાની વાતની
ને  એમના  આવવાના  ઉ�ેશની
મુઝફરપુરમાં  ને  ચંપારણમાં  સૌને
�ણ થઈ ગઈ. ચંપારણથી `તીન
ક�ઠયા'  િકસાનો  એમને  મળવા
આવવા લા�યા.

     થોડા  જ  વખત  પહેલાં
જમ�નીએ બનાવટી  ગળીની  શોધ
કરી  હતી.  નીલવરોને  (ગળીનાં
કારખાનાંવાળા  ગોરાઓને)  એની
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ખબર પડી ગઈ હતી, તેથી તેમણે
ખેડૂતો  પાસે  એવું  લખાવી  લીધું
હતું  કે  એમને  `તીન ક�ઠયા'માંથી
મુિ�ત  મળે  તો  તે  બદલ  તેઓ
બદલાની  રકમ  આપે.  ખેડૂતોના
સાંભળવામાં એ વાત આવી એટલે
એ લોકોએ બદલાની રકમ પાછી
મળે એવી માગણી કરી.

     ગાંધી� ચંપારણ પહેાં�યા ને
�યાં  નીલવરોના  મંડળના  મં�ીને
મ�ા.  એમણે  ગાંધી�  જવેા
`બહારના  માણસ'ને  કશી  પણ
મા�હતી  આપવાની  ના  જ  પાડી
દીધી,  એટલે  ગાંધી�  તરહુત
િવભાગના  અં�ેજ  કમશનરને
મ�ા.  એમણે  ગાંધી�ને
ધમકાવવાનંુ  શ� કયુ�  ને  તરત જ
તરહુત છોડી જવાની સૂચના કરી.

     ગાંધી�એ તરહુત  �ાંત  ન
છોડયો.  તે  મોતીહારી  જઈ
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પહેાં�યા.  �યાં  એમને  ચંપારણ
છોડીને  ચા�યા  જવાનો  હુકમ
મ�ો.  હુકમની  પહેાંચ  ઉપર
લખીને જ એમણે એ હુકમનો ભંગ
કરવાનો  પોતાનો  ઇરાદો  જણાવી
દીધો.  એમને  અદાલતમાં  હાજર
રહેવાનો હુકમ મ�ો.

     ગાંધી� આખી  રાત  ઊં�યા
ન�હ.  એમણે  રાજ�ે�બાબુને  તાર
કયેા�,  અ�છા વકીલો સાથે  આવી
પહેાંચવા જણા�યંુ. આ�મમાં પણ
જે  સૂચના  આપવાની  હતી  તે
આપી  દીધી.  વાઇસરોયને  બધી
હકીકત જણાવતો તાર કયેા�.

     સવાર થતાં  આખું  મોતીહારી
િકસાનોથી  ઊભરાઈ ગયું.  ભીડને
કાબૂમાં  રાખવા  સા�  ગાંધી�એ
અમલદારોને  મદદ  કરી.  સરકાર
િવચારમાં  પડી  ગઈ.  સરકારી
વકીલે  સુનાવણી  મુલતવી
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રાખવાની માગણી કરી.

     ગાંધી�એ વખત કાઢવાની એ
વાતનો  િવરોધ  કયેા�.  એમણે
અદાલત  આગળ  બયાન  કયુ�  ને
તેમાં  પોતાનો  ગુનો  કબૂલ  કરી
લીધો.

     મેિજ�ટ�ે ટે  ક�ું,  `ફ�સલો  બે
કલાક  પછી  આપવામાં  આવશે,
એટલો વખત ગાંધીને �મીન પર
છોડવા,'  ગાંધી�એ  એનો
અ�વીકાર  કયેા�,  તો  મેિજ�ટ�ે ટે
એમને  �મીન  વગર  જ  છોડી
દીધા.

     બે કલાક પછી અદાલત પાછી
બેઠી. મેિજ�ટ�ે ટે જણા�યું, `ચુકાદો
થોડા  �દવસ  પછી  આપવામાં
આવશે.'

     રાજ�ે�બાબુ, �જિકશોરબાબુ,
મૌલાના  મજહ�લ  હકક  જવેા
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કેટલાય  આગળ  પડતા  વકીલો
આવી પહેાં�યા. ગાંધી�એ તેમને
પૂછયું,  `હંુ  જલે  �ઉં  તો  તમે  શું
કરો  ?'  એમણે  ક�ું,  `પાછા
ચા�યા જઈશું.'

     ગાંધી�એ પૂછયું,  `તો પછી
િકસાનો  ઉપર  આ  અ�યાય  થઈ
ર�ો  છે  તેનું  શું  ?'  વકીલોએ
આપસઆપસમાં  મસલત  કરીને
ગાંધી�ને  પગલે  જલે  જવાની
તૈયારી  બતાવી.  ગાંધી�એ ક�ું,
`ચંપારણની લડત િજતાઈ ગઈ.'

     જૂન  માસમાં  �બહારના
લે�ટન�ટ  ગવન�ર  સર  એડવડ�
ગેઈટે ગાંધી�ને મળવા બોલા�યા.
ગવન�ર  સાથેની  વાતચીતને
પ�રણામે  `તીન  ક�ઠયા'
િકસાનોની િ�થતની તપાસ કરવા
માટે  એક  તપાસ  સમત
નીમવામાં આવી.
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     સરકારી  તપાસમાં  નીલવરો
િવ��  ઢગલાબંધ  જુબાનીઓ
પડી.  આથી  કમશન  ખેડૂતોને
બદલાનાં  નાણાં પાછાં  આપવામાં
આવે એવા સ�ાંત પર આ�યંુ.

     નીલવરોએ  ૨૫  ટકા  પાછા
આપવાની  દરખા�ત  કરી.
ગાંધી�એ એ દરખા�ત  �વીકારી
લીધી. �� ઊકલી ગયો.

     થોડાં  વરસ બાદ નીલવરોએ
પોતાની  જમીનદારી  પણ  મૂકી
દીધી.  જમીન  િકસાનોને  મળી
ગઈ. `તીન ક�ઠયા'  �થાનો  અંત
આ�યો.

     ગાંધી�એ રાજકીય કે આ�થક
સમાધાનો  કરીને  જ  સંતોષ  નથી
મા�યો.  એમણે  જાેયું  કે
ચંપારણનાં  ગામો  સં�કારની  અને
સામાિજક  ���એ  પાછળ  છે
એટલે  એમને  �યાં  કંઈક  કરવાની
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ઇ�છા  થઈ.  એમણે  િશ�કો  માટે
�હેર  માગણી  કરી.  છ  ગામોમાં
િનશાળો ખોલી.

     �વ�છતાની  બાબતમાં  તો
હાલત  બહુ  જ  બૂરી  હતી.
ગાંધી�એ  છ  મ�હનાને  સા�
ડો�ટરની સેવા પણ મેળવી. �યાં
મા�  �ણ  દવા  મળી  શકતી.
એરંિડયું,  િ�વનાઈન,  ગંધકનો
મલમ.  �ભ  ગંદી  હોય  તેને
એરંિડયું  આપવામાં  આવતું.
ટા�ઢયા  તાવમાં  િ�વનાઈન  અને
એરંિડયું,  ખૂજલી  માટે  ગંધકનો
મલમ અને એરંિડયું.

     ચંપારણમાં  ગાંધી�  ઘણા
�દવસ ર�ા. પણ દૂરથીય એમનું
�યાન આ�મ તરફ તો  રહેતું  જ.
તેઓ  કાગળ  લખીને  િનરંતર
સૂચનાઓ મોકલતા ને  આ�મના
કામકાજનો �હસાબ માગતા રહેતા.
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એક વાર એમણે આ�મવાસીઓને
પાયખાનાના જૂના ખાડા પૂરી દેવા
લ�યું. એમણે લ�યું, `નવા ખાડા
ખોદવાનો વખત થઈ ગયો છે, હવે
જૂનામાંથી ગંધ ઊઠવા માંડશે.'

     ચંપારણની  ઘટનાએ
ગાંધી�ના �વનનો �વાહ બદલી
દીધો. એમણે ક�ું છે, `મ� જ ેકંઈ
કયુ� તે હતું તો મામૂલી. મ� જણાવી
દીધું  કે  મારા  જ  દેશમાં  અં�ેજાે
મારા  ઉપર  હુકમ  ન�હ  ચલાવી
શકે.'

     ચંપારણની  બાબત  કોઈ
િવરોધ�પે ફૂટી નીકળી ન હતી. એ
મામલો  અનેક  ગરીબ  િકસાનોના
ક�િનવારણના  �ય�નમાંથી
ઊભો  થયો.  એ  હતો  િવશુ�
ગાંધીવાદી  આદશ�.  એમની
રાજનીત  �યવહા�રક  અને  લાખો
લોકોના  દૈિનક  ��ો  સાથે
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સંકળાયેલી  હતી.  એ કોઈ  વાદને
વળ�યા ન હતા. એમની િન�બત
�વતાં �ાણીઓ સાથે હતી.

     ગાંધી�એ જ ેકંઈ કયુ� તેમાંથી
આ�મિનભ�ર  રહીને  દેશને  �વતં�
બનાવી  શકે  એવા  નૂતન
ભારતવાસીનું ઘડતર થતું ગયું.

     ચંપારણની લડત શ� થઈ તે
જ  અરસામાં  ગાંધી�ના  ચુ�ત
અનુયાયી  �દનબંધુ  એ�ડ�ઝ  િફ�
જતાં  પહેલાં  ગાંધી�ને  મળવા
આ�યા  હતા.  ગાંધી�ના  વકીલ
સાથીઓને  થયું  કે  એ�ડ�ઝ  રહી
�ય  અને  એમને  મદદ  કરે  તો
ઠીક. ગાંધી�ની અનુમત હોત તો
તેઓ રહેવા તૈયાર પણ હતા. પરંતુ
ગાંધી�એ  એનો  સખત  િવરોધ
કયેા�.  એમણે  ક�ું,  `આ બિળયા
સાથેની  લડતમાં  એક  અં�ેજ
આપણે  પ�ે  હોય  તો  આપણને

ગાંધી�ની કહાણી

180



અનુ�મિણકા

સહારો મળી �ય એવું તમે માનતા
હશો.  આથી  તો  તમારા  મનની
નબળાઈ બહાર પડે  છે.  આપણી
લડત  �યાયની  છે  ને  એ  લડત
આપણે આપણા પગ ઉપર ઊભા
રહીને  જ  �તવાની  છે.  એ�ડ�ઝ
અં�ેજ છે એટલા માટે પણ એમની
મદદ શોધવી ન જાેઈએ.'

     

૫. પહેલા
ઉપવાસ

     ચંપારણના િકસાનોની હાલત
સુધારવા સા� ગાંધી� �યાં થોડા
�દવસ  રહી  ગયા  હોત,  પરંતુ
અમદાવાદની  મલોના  મજૂરોમાં
અસંતોષ  ફેલાવાને  લીધે  તેમને
અમદાવાદ  આવવું  પડયું.  �યાંના
મજૂરોના પગાર ટંૂકા હતા ને  કામ
વધારે પડતું હતું.
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     મજૂરોના સવાલનો અ�યાસ
કરીને  ગાંધી�એ  મલમાિલકોને
એવું સૂચ�યંુ કે આ ઝઘડો િનકાલ
માટે  લવાદને  સેાંપવામાં  આવે.
તેમણે  આ  સૂચનાનો  અ�વીકાર
કરી દીધો.

     એટલે  ગાંધી�એ  મજૂરોને
હડતાળ પાડવાની સલાહ આપી.
મજૂરોએ સલાહ માની. ગાંધી�એ
હડતાલનું નેતૃ�વ સંભા�ું.

     ગાંધી�એ  મજૂરો  પાસેથી
વચન  લીધું  કે  માિલકો  તેમની
માગણી ન �વીકારે અથવા લવાદ
મારફતે  ઝઘડાનો  િનકાલ  કરવા
તૈયાર  ન  થાય  �યાં  સુધી  તેમણે
કામે  ન  ચઢવું.  મજૂરોની  સભા
સાબરમતીને  િકનારે  એક  ઝાડ
નીચે  ભરાવા લાગી. હ�રો લોકો
એમનાં  ભાષણ  સાંભળવા
આવતા.  તેઓ  એમને  શાંત
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�ળવવાની  આવ�યકતા
સમ�વતા  ને  �ત�ાનું  રોજ
�મરણ કરાવતા. એ સાથે ગાંધી�
મલ-  માિલકોનો  સંપક�  પણ
સાધતા  ર�ા.  માિલકો  લવાદ
�ારા ફ�સલો થાય એમાં રા� છે ?
માિલકોએ ના પાડી દીધી.

     હડતાલ લંબાતી ચાલી. મજૂરો
મોળા  પડવા  લા�યા.  કોઈ  કોઈ
મલોમાં હડતાલ તોડનારાઓ કામે
પણ વળગી ગયા.  કદાચ કોઈના
ઉપર  બળજબરી  વાપરશે  એવી
એમને બીક લાગી. મજૂરો �ત�ા
તોડી કામે વળગી �ય એવો પણ
એમને ભય લા�યો.

     ગાંધી�  મૂંઝવણમાં  પડી
ગયા.  એક દહાડો  સવારમાં  ઝાડ
નીચે  ભરાયેલી  હડતાિલયાઓની
સભામાં  ગાંધી�થી કહેવાઈ ગયું,
`મજૂરો  પાછા  તૈયાર  ન  થાય  ને
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��નો િનકાલ ન થાય �યાં લગી
જાે મજૂરો હડતાળ િનભાવી ન શકે
તો મારે ઉપવાસ કરવા છે.'

     ઉપવાસ  �હેર  કરવાનો
ગાંધી�નો ઇરાદો ન હતો. ઇરાદા
િવના જ એ શ�દો એમના મેાંમાંથી
નીકળી  ગયા.  સભામાં  આવેલા
લોકોને  આ�ય�  થયું  તેટલું  જ
એમને  પણ  થયું.  કેટલાક  તો
બોલી ઊઠયા, `અમે પણ ઉપવાસ
કરીશું.'

     ગાંધી�એ ક�ું,  `ના,  તમે
તમારી �ત�ાનું પાલન કરો.'

     ગાંધી�એ ધામક અને અંગત
કારણોસર  તો  આગળ  પણ
ઉપવાસો  કયા�  હતા,  પરંતુ
સાવ�જિનક  �હતને  ખાતર  આ
એમના પહેલી જ વારના ઉપવાસ
હતા.
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     ગાંધી�એ  જાેયું  કે  એમના
ઉપવાસે  મલમાિલકોને
મૂંઝવણમાં  નાખી  દીધા  છે.  આ
ઉપવાસ મજૂરો પોતાની �ત�ાને
�ઢપણે વળગી રહે એ અંગે હતા.
પણ આ ઉપવાસની મલમાિલકો
ઉપર અસર પડયા િવના રહી ન�હ.
ગાંધી�એ એમને કહી પણ દીધું,
`મારા  ઉપવાસથી  તમારે  તમારો
માગ�  છોડવાની  જ�ર  નથી.'
ઉપવાસ એમની િવ�� ન હતા.
એમણે  ક�ું,  `હંુ  મજૂરોનો
�તિનિધ  છંુ,'  ને  એ  જ  રીતે
તેમની  સાથે  વત�વું  એવું  પણ
ગાંધી�એ તેમને જણાવી દીધું.

     પણ  એમને  મન  તો  એ
મહા�મા હતા. ઉપવાસ શ� થયાને
�ણ  �દવસમાં  મલમાિલકોએ
લવાદ  મારફતે  િનકાલ  કરવાની
વાત  માની  લીધી.  એકવીસ
�દવસની હડતાલ છૂટી.
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     ગાંધી�ને  થયું  કે  એમણે
ઉપવાસ  હડતાિલયાઓ  પોતાની
�ત�ાને  વળગી રહે એટલા માટે
કયા�  હતા. જાે  હડતાલ તૂટી હોત
તો  આ અને  એમના  જવેાં  બી�
મજૂરો  નબળા  પડી  ગયા  હોત.
ગાંધી�ને કાયરતા પસંદ ન હતી.
એમને  ગરીબો  અને  દિલત  ��યે
સહાનુભૂત હતી. એમનામાં  તેઓ
િવનયી  અને  શાંતપૂણ�
સ�યા�હની ભાવના �ગૃત કરવા
માગતા  હતા.  મજૂરોએ  લવાદની
વાતનો િવરોધ કયેા� હોત તો તેની
સામે  પણ  એમણે  ઉપવાસ  કયા�
હોત. એમની પ�તમાં  લવાદીના
સ�ાંતને  આવ�યક  �થાન  હતું.
એનાથી  �હંસાનો  અને  દબાણનો
ભય  દૂર  થાય  છે.  સ�યા�હ
શાંતભરી રીતે  ચાલતો હોય તોય
આ  ભયો  તેમાં  રહેતા  હોય  છે.
વળી,  એનાથી  લોકોને  ધીરજ
ધરતાં  ને  એકબી�ને  સમજતાં
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પણ  આવડે  છે.  ગાંધી�એ  એ
ઉપવાસ  કોઈને  માટે  કે  કોઈની
િવ�� કયા�  નો'તા.  એ ઉપવાસ
કયા�  હતા  કશીક  સજ�ના�મક
વૃિ�થી.

     `અંગત લાભને ખાતર ઉપવાસ
કરવા  એ  તો  દાટી  આપવા  જવેું
છે.' એવું ગાંધી� માનતા ને સાચે
જ,  એ  ઉપવાસથી  ગાંધી�ને
અંગત લાભ પણ શો થવાનો હતો
? એ બધું છતાં મલમાિલકો ડરી
ગયા.  તેઓ  ગાંધી�ના  મૃ�યુના
કારણભૂત થવા  માગતા  ન હતા.
મુંબઈના ગવન�રે  ઉપવાસ માંડયા
હોત  તો  એ  લોકોએ  કહી  દીધું
હોત,  `ભલે  મરતો.'  પાછળથી
એક �સંગે  ગાંધી�એ ક�ું  હતું,
`જમેને  મારે  માટે  �ેમ હતો તેમને
માટે  મ�  એ  ઉપવાસ  કયા�  હતા.
કોઈ  અ�યાચારી  િવ�� ઉપવાસ
ન  થઈ  શકે.'  મલમાિલકો  ડરી
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એટલા  માટે  ગયા  કે  ગાંધી�ને
માટે  એમને  અગાધ  �નેહ  હતો.
તેમણે  ગાંધી�નો  િન:�વાથ�
�યાગ  જાેયો  ને  તેઓ  પોતાની
�વાથ�  વૃિ�થી  શરમાયા.  અંગત
�વાથ� માટે કરેલા ઉપવાસ આવી
ભાવના જગાડી શકતા નથી.

     `હંુ  મારા  પતાના  દોષ  દૂર
કરાવવા  એમની  સામે  ઉપવાસ
આદરી શકંુ, પણ એમની સંપિ�
મેળવવા  સા�  તો  ન�હ  જ.'
ગાંધી�એ ક�ું હતું.

     વા�તિવક  રીતે  તો  એ
ઉપવાસથી  લવાદી  પ�તનો
પાયો  નંખાયો.  ૧૯૪૮માં  હંુ
અમદાવાદ ગયો �યારે  મને  ખબર
પડી કે  �યાંના  મૂડીવાદીઓ અને
�યાંનું  મજૂર  મહાજન  બંને  એ
પ�તની  ઉપયોગતાનો
એકસરખો �વીકાર કરે છે.
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અનુ�મિણકા૬. બકરીનું દૂધ

     ખેડા  િજ�ાના  ખેડૂતોનું
મહેસૂલ  માફ  કરાવવા  સા�
ગાંધી�એ  ૧૯૧૮ના  માચ�માં
સ�યા�હ  શ�  કયેા�  હતો.  એ
અ�હંસક  સ�યા�હ  થોડે  અંશે
સફળ થયો હતો.

     એ જ વષ�ના જુલાઈ માસમાં
ગાંધી�  મહાયુ�  માટે  રંગ�ટની
ભરતી કરવા ખેડા ગયા. ખેડૂતોએ
એમને ભાડે ગાડાં પણ ન આ�યાં,
એમને ને એમના નાનકડા મંડળને
જમાડવા  પણ  કોઈ  તૈયાર  થયું
ન�હ.

     ગાંધી�નો  એ  �ય�ન  તો
ખાસ સફળ ન થયો, પણ ભયંકર
બીમારીમાં  સપડાવામાં  તો  એ
સફળ થયા ખરા. એ વખતે તેઓ
ભૂંજલેી ને ખાંડેલી ભેાંયસ�ગ અને
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લ�બુ પર રહેતા હતા. આવા અધૂરા
ખોરાકને  લઈને,  સખત મહેનતને
લઈને  અને  સાથે  િન�ફળતાના
ગભરાટને  લઈને  એમને  એકદમ
મરડો થઈ ગયો. એમણે ઉપવાસ
કયેા�. દવા અને �જ�ેશન લેવાની
ના પાડી દીધી.

     એમના �વનમાં આ જ પહેલી
ગંભીર માંદગી હતી. એમનું  શરીર
�ીણ થતંુ જતંુ હતું, શિ�ત ઘટતી
જતી  હતી,  એમને  મૃ�યુ  ન�ક
આવી ર�ું હોય એવું લા�યું.

     ડો�ટરોએ દૂધ લેવાની સલાહ
આપી.  ગાય-ભ�સના  ઉપર
ફુકકાની  િ�યા  થાય  છે  એવું
સાંભળીને  ગાંધી�એ  �વનભર
દૂધ ન લેવાની �ત�ા કરી હતી.
આથી એમણે દૂધ લેવાની પણ ના
પાડી દીધી.

     ક�તૂરબા  બોલી  ઊઠયાં,
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`ગાયનંુ  તો  ભલે  ન  લો,  પણ
બકરીનું કાં ન લેવાય ?'

     ગાંધી� �વવા માગતા હતા.
એમણે  કબૂલ  કયુ�  છે,  `સેવાના
મોહે મારામાં �વવાનો લોભ પેદા
કયેા�.'

     વળી એમણે એ પણ લ�યું છે
કે  દૂધ  લેવાથી  �ત�ાનો  ભંગ
થતો  હતો.  અને  એ  વાત  એમને
દુ:ખી કરતી હતી. એ નબળાઈની
િનશાની હતી. છતાં એમના છે�ા
ભોજન  સુધી  તેઓ  બકરીનું  દૂધ
પીતા ર�ા.

     ગાંધી� �ત�ા તોડવા તૈયાર
થયા  એનું  મૂળ  ક�તૂરબાના
�વભાવમાં  રહેલંુ  હતું.  ગાંધી�
નો'તા  ડરતા  કોઈ  માણસથી,
સરકારથી,  જલેથી,  ગરીબીથી  કે
નો'તા  ડરતા  મૃ�યુથી,  પરંતુ
ક�તૂરબાથી તો એ જ�ર ડરતા.
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     �.  રામચં�ને  ગાંધી�ના
�વનના અનેક �સંગો નેાં�યા છે.
ચ�વત�  રાજગોપાલાચારીએ  એ
�સંગો  સ�ય  હોવાનું  �માણ
આ�યું  છે.  રામચં�ન  એક  વષ�
સાબરમતી  આ�મમાં  ર�ા  હતા.
એમણે ક�ું છે કે એક વાર બપોરે
જમી ર�ા પછી રસોડંુ સાફ કરીને
બા  બાજુના  ઓરડામાં  સૂઈ  ગયાં
હતાં.  �યાં  ગાંધી�  રસોડામાં
આ�યા ને બાનાં  જાેડીદારોને બહુ
ધીમે  અવાજે  કહેવા  લા�યા,
`કલાકેકમાં  થોડા  મહેમાનો
આવવાના  છે.  એમને  જમાડવા
પડશે.' બાના ઓરડા તરફ જાેઈને
એમણે હોઠ પર આંગળી મૂકીને એ
છોકરાંઓને જ�રી સૂચના આપતાં
ક�ું,  `બાને  જગાડશો  ન�હ...
જ�ર પડે તો જ એમને બોલાવજાે.
બા ખ�ય ન�હ એટલું જાેજાે. જાે
બા મારા પર ન ચડાય તો તમને
ઇનામ મળશે.'
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     રામચં�ને  લ�યું  છે,
`ગાંધી�ને થતું હતું, બા અચાનક
�ગીને  તાડૂકે  ન�હ  તો  સા�ં.
આથી તેઓ રસોડામાંથી ચૂપચાપ
ચાલી નીકળવા ગયા. પણ ઠોકર
લાગી  ને  પ�ળની  એક  થાળી
ગગડી  ઊઠી  ને  ચોરીછૂપીથી
રસોડામાંથી  ચા�યા  જવાની
એમની આશા ધૂળમાં  મળી ગઈ.
સાંજની  �ાથ�ના  પછી  બા  બંને
હાથ  બગલમાં  દબાવીને  એમની
સામે આવીને ઊભાં ર�ાં. એમનો
ગુ�સો માતો ન હતો.

     `તમે મને જગાડી કેમ ન�હ ?'

     માફી માગતાં ગાંધી�એ ક�ું,
`આવે વખતે મને તારી બીક લાગે
છે.'

     બા  �યંગમાં  હ�યાં,  `તમે
મારાથી ડરો !'
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     રામચં�નનું  કહેવું  છે  કે  વાત
સાચી હતી.

     ���ટશ સેના માટે  રંગ�ટોની
ભરતી  કરવા  નીકળવું  એ
ગાંધી�ની  બી� નબળાઈ હતી.
એ  સંબંધે  ૧૯૪૨માં  મ�  એમને
પૂછયું  હતું.  એમણે  ખુલાસો  કયેા�
હતો  :  `એ  વખતે  હંુ  દ�ણ
આિ�કાથી તાજાે જ આ�યો હતો.
�યાં સુધી મને મા�ં �થાન �યાં છે
એની ખબર ન હતી.'

     તેઓ  રા�� ીયતાની  ને
શાંતવાદની  અસંકિલત  ખાઈને
િકનારે  આવીને  ઊભા  હતા.  શું
કરવું એ એમને સમ�તું ન હતું.

     તેમણે  સીધો  ર�તો  લઈને
યુ�ને ટેકો આપવાની વાત ન કરી
હોત  તો  ચાલી  �ત.  ઘણા
રા��વાદીઓએ એ �માણે જ કયુ�
હતું. એમનું કહેવું હતું, `�હંદુ�તાન
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�વતં�  નથી,  તેથી  અમે  લડી
શકીએ ન�હ.' પરંતુ એ હતો કોરો
રા��વાદ  –  શાંતવાદના  આછા
અંચળાથી  ઢંકાયેલો.  એનો  અથ�
એ  થયો  કે  ભારતને  �વતં�તા
મળી  ગઈ  હોત  તો  એ  લોકો
લ�કરમાં  ભરતી  થઈને  દુ�મનને
મારવા �ત.

     ૧૯૧૮માં ગાંધી�ની સામે જ ે
સવાલ હતો  એ હતો  પાયાનો  ને
તાિ�વક.  દેશ  ઉપર  હુમલો  થાય
તો  દેશના  નાગ�રકે  શું  કરવું  ?
પોતાના  અંતરા�માના  સંતોષને
ખાતર  કોઈ  શાંતવાદી  પોતાના
અંગ  ઉપર  આફત  વહોરી  લઈને
જલે  �ય  અથવા  એ  ફરિજયાત
ભરતીનો  ને  લડાઈની  બી�
તૈયારીઓનો બહાદુરીપૂવ�ક િવરોધ
કરે.  લોકોને  ��ત  કરવાની
���એ  આ  એક  અમૂ�ય  �સંગ
લેખાય. પણ આખો દેશ જ એના
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ઉદાહરણને  અનુસરીને  લડવાની
ના  પાડી  દે  તો  !  િવચાર  કરો,
૧૯૪૦માં  અં�ેજાેએ  જ  લડાઈમાં
જવાની ના પાડી દીધી હોત તો !

     ૧૯૧૮માં  �હંદીઓ  માટે  બે
માગેા� ખુ�ા હતા.

     સો  ટકા  શાંતવાદી  બનીને
યુ�થી અલગ રહેવાનો, ભારતના
સં�થાન  તરીકેનો  દર�ાે  મંજૂર
રાખવાનો – ભારત સં�થાન હોય
તો  તે  પોતાને  ગુલામીમાં  રાખી
રહેનાર  દેશને  લડાઈમાં  મદદ
કરવાની ના પાડી દઈ શકે. આથી
ઊલટંુ,  ભારત �વતં� રા��  હોત
તો તેને  યુ�ને  માટે  તૈયારી  કરવી
પડી  હોત,  ન�હતર  િવનાશનો
સામનો કરવો પડયો હોત.

     ગાંધી� એવું વલણ લઈ શકે
તેમ ન હતંુ. એમને આઝાદ રા��
જાેઈતું હતું.
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     સો ટકા રા��વાદી આ ��ટનનું
યુ� છે એમ કહીને યુ�થી અલગ
રહી  શ�યો  હોત,  પરંતુ  ભારતને
�વતં� કરવા તે ��ટન સામે યુ�
કરવા ત�પર થઈ ગયો હોત.

     ગાંધી� એ વલણ પણ લઈ
શકે  તેમ  ન  હતું,  કારણ  કે
ભારતના  ભિવ�ય  અંગે  ��ટન
સાથે સમજૂતીથી કામ લઈ શકાશે
એવી એમને આશા હતી.

     આથી  ૧૯૧૮માં  ગાંધી�એ
સા�ા�યનો  �વીકાર  કરીને,
શાંતપૂણ�  ઉપાયોથી  આઝાદી
મેળવવાની  આશાએ  પોતાનો
રા��વાદ હોડમાં મૂ�યો. આમ થયું
એટલે  એમની  અંતરની  િન�ાએ
એમને  અ�હંસાવાદને  હોડમાં
મૂકીને  યુ�  માટે  રંગ�ટની  ભરતી
કરવાની ફરજ પાડી.

     આમ  રાજપુ�ષ  ગાંધી
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અનુ�મિણકા

અ�હંસાવાદના  ને  રા��વાદના
બંધનમાં  પડયા.  એનો  ઉ�છેદ
શ�ય  ન  હતો.  ધામકવૃિ�ના
ગાંધીએ  અ�હંસા  અને
િવ�બંધુ�વનો  �ચાર  કરીને  અને
એ �માણે  ચાલીને  આ �� હલ
કરવાનો �ય�ન કયેા�.

     આવા  િ�ધામાં  મૂકતા
�સંગોમાં  જ ગાંધી�ના �વનની
ક�ણતા રહેલી હતી.

૭. ગાંધી�
રાજકારણમાં

     ૧૯૧૪માં  �ટળક  માંડલે
જલેમાંથી  છૂટીને  આ�યા.  એમણે
રાજિન�ાની  �હેરાત  કરી.
ગાંધી�  લંડન  થઈને  ૧૯૧૫માં
ભારત આવી  પહેાં�યા  ને  એમણે
���ટશ  લ�કર  માટે  રંગ�ટની
ભરતી  કરવા  માંડી.  પરંતુ  ઉ�
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�વભાવના  �ટળકથી  િનિ��ય
બેસી  શકાયંુ  ન�હ.  ૧૯૧૬માં
પ�ોમાં ફાટફૂટ પડી તે  જાેઈ રહી
શકાયું  ન�હ. તેમણે હોમ�લ લીગ
મારફતે  ���ટશ  િવરોધી  ઉ�
આંદોલન  ઉપાડયંુ.  એમના
આંદોલનનાં  સાથી  હતાં  �ીમતી
એની  બેસ�ટ.  તેઓ  બી�  રીતે
ન�હ તો વ�તૃ�વમાં ને રજૂઆતમાં
એમનાથી  ચઢી  �ય  તેવાં  હતાં.
સર  સી.  પી.  રામ�વામી  આયર
અને  મહમદઅલી  ઝીણા  જવેા
વગદાર લોકોનો એમને સાથ હતો.

     ભારતની  ધરતીના  પેટાળમાં
�વાળામુખીનો  ગડગડાટ  શ�
થયો.  મા�  રાજકારણમાં  પડેલા
લોકોને  જ  ન�હ,  લ�કરમાંના
સૈિનકોને  ને  િકસાનોને  પણ
લાગવા  માંડયંુ  કે  ��ટનની
લડાઈમાં એમને જ ેલોહી રેડવું પડે
છે  તેનો  બદલો  તો  મળવો  જ
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જાેઈએ. આથી ૧૯૧૭ના ઓગ�ટ
માસની ૨૦મી તારીખે ભારતમં�ી
મો�ટે�યુએ આમસભામાં  �હેરાત
કરી  કે  ભારતને  ���ટશ
સા�ા�યમાં  �મે�મે  જવાબદાર
સરકારની �ાિ� થઈ શકે એ હેતુથી
વહીવટતં�માં  ધીમેધીમે  વધારે
�હંદીઓ લેવામાં આવશે, એટલું જ
ન�હ  પણ  એમને  �વશાસત
સં�થાઓ પણ આપવામાં આવશે.
આ  �હેરાતને  સાં�થાિનક
�વરાજના  વાયદા�પ  લેખવામાં
આવી.

     �ટળકનું  માનવું  એવું  હતું  કે
�યારેક  �યારેક  વહીવટતં�માં
ઊંચી  જ�યાઓ  લઈ  લેવી  પણ
ઉચત હોય છે. એક વાર એમણે
ગાંધી�ને પચાસ હ�ર �પયાનો
ચેક મોકલીને શરત લગાવી હતી કે
ગાંધી�  જાે  વાઈસરોય  પાસે
એટલું વચન લઈ શકે કે લ�કરમાં
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ભરતી  થનારાઓને  અફસર
બનાવવામાં  આવશે  તો  તેઓ
���ટશ  લ�કરમાં  પાંચ  હ�ર
મરાઠાઓની  ભરતી  કરાવી
આપશે.  ગાંધી�એ  ચેક  પાછો
મોક�યો.  શરત  લગાવવી  એમને
પસંદ ન હતી. એમનું કહેવું હતું કે
માણસ કોઈ કામ કરતો હોય છે તે
એટલા માટે કરતો હોય છે કે તેને
િવશે  એને  ��ા હોય છે;  એટલા
માટે  ન�હ  કે  તેમાંથી  તેને  કશું
વળતર મળવાનું છે.

     ૧૯૧૮ના નવે�બરમાં યુ�નો
િવજયપૂણ�  અંત  આ�યો.  પણ
અશાંત  દબાઈ  રહી  ન�હ.
૧૯૧૯ની શ�આતમાં  જ અશાંત
ફેલાઈ.

     ૧૯૧૮ના ઓગ�ટમાં �ટળકને
બી�  વાર  નજરકેદ  કરવામાં
આ�યા હતા, �ીમતી બેસ�ટ પણ
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કેદમાં  હતાં.  શૌ�તઅલી  અને
મહમદઅલીને  તો  યુ�  દરમયાન
જ કેદ કરી  લેવામાં  આ�યા હતા.
ગુ�  અદાલતો  �ારા  �હંદુ�તાનના
લોકો ઉપર ઠેરઠેર સ�ઓ ઠોકાતી
હતી. યુ� વખતે મૂકવામાં આવેલાં
િનયં�ણોથી છાપાંઓને મોઢે ડૂચા
દેવાયા  હતા.  આ  બધાને  લીધે
કડવાશ ઊભી થઈ હતી. યુ� પૂ�ં
થયું  ને  લોકોને  આશા  જ�મી  કે
નાગ�રક  �વાતં�ય  તો  પાછંુ
આપવામાં આવશે.

     પણ ઊલટંુ થયંુ. સર સડલે
રોલેટના  અ�ય�પણા  નીચે
નીમવામાં  આવેલી  કમટીએ
૧૯૧૮ના જુલાઈની ૧૯મી તારીખે
એક અહેવાલ બહાર પાડયો. તેમાં
યુ�  વખતનાં  િનયં�ણો-
સ�તાઈઓ  ચાલુ  રાખવાની
ભલામણ કરવામાં  આવી.  કેાં�ેસે
રોલેટની  ભલામણની  ભારોભાર
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�નદા  કરી,  છતાંય  સરકારે  એ
ભલામણો  અનુસારનું  એક  �બલ
૧૯૧૯ના ફે�ુઆરીમાં ઇિ�પ�રયલ
લેિજ�લે�ટવ કાઉિ�સલમાં રજૂ કરી
દીધું.

     ગાંધી�  મરડાની
બીમારીમાંથી  તા�  જ  ઊઠયા
હતા.  �બલને  કાયદો  બનતંુ
અટકાવવા  ગાંધી�એ  દ�ણ
આિ�કામાં  સફળ  થયેલી
સ�યા�હની પ�ત અજમાવવાની
તૈયારી કરવા માંડી. અશિ�ત હોવા
છતાં  એમણે  ઘણાં  શહેરોની
મુલાકાત  લીધી,  આ  દમનકારી
પગલું પાછંુ ખ�ચવાનું સરકાર ઉપર
દબાણ લાવવા સા� સ�યા�હની
રા���યાપી  ચળવળ  ઉપાડવા
માટેની ભૂમકા તૈયાર કરી.

     ૧૯૧૯ના  માચ�ની  ૧૮મી
તારીખે  �બલ કાયદા તરીકે  પસાર
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થયું. આખો દેશ ચેાંકી ઊઠયો. શું
આ સાં�થાિનક દર�ાે  આપવાની
વાત થઈ ?

     એ અરસામાં  મહા�મા  ગાંધી
મ�ાસમાં  હતા.  બીજે  �દવસે
એમણે  રાજગોપાલાચારીને  વાત
કરી  :  `મને  રાતની
�વ�નાવ�થામાં િવચાર આ�યો છે
કે  આપણે  આખા  દેશને  હડતાલ
પાડવાનું સૂચવવું.'

     હડતાલનો એ �યાલ આખા
દેશમાં  ફેલાઈ  ગયો.  સ�યા�હની
પૂવ�  ભૂમકા�પ  એ  હડતાલ
�દ�હીમાં ૩૦મી માચ� પડી, મુંબઈ
અને  બી�ં  શહેરોમાં  ને
ગામડાંઓમાં ૬�ી એ�લે પડી.

     પરંતુ  હડતાલને  પ�રણામે
�દ�હીમાં છમકલાં થયાં. પં�બમાં
તોફાન  થયાં,  ગોળીઓ  ચાલી.
આગેવાનોએ  ગાંધી�ને  તરત  જ
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�દ�હી  અને  પં�બ પહેાંચી  જવા
િવન�યા.  સરકારે  ૯મી  એ�લે
એમને પં�બમાં પેસતાં જ રો�યા.
મુંબઈ  લઈ  જઈને  એમને  છોડી
મૂકવામાં આ�યા.

     ૧૧મી  એ�લે  ગાંધી�એ
મુંબઈની  એક  સભામાં  ભાષણ
આ�યું  ને  તેમાં  �હંસાખોરીને
વખોડી કાઢી.

     મુંબઈથી ગાંધી� સાબરમતી
આ�મ  ગયા.  �યાં  પણ  એમણે
૧૪મી  એ�લે  એક  મોટી  જગંી
સભામાં  ભાષણ  આ�યું.
અમદાવાદમાં  પણ છમકલાં  થયાં
હતાં.  એના  �ાયિ��  તરીકે
ગાંધી�એ  બોતેર  કલાકનો
ઉપવાસ �હેર કયેા�.

     સાબરમતીથી ગાંધી� સીધા
નિડયાદ ગયા. �યાં  એમને ખબર
પડી કે છમકલાં તો નાનાં શહેરોમાં
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પણ  થયાં  છે.  દુ:ખી  �દયે
ગાંધી�એ  નિડયાદના  લોકો
આગળ  ક�ું,  `લોકોને  કાયદાનો
સિવનયભંગ  કરવાનું  કહેવામાં  મ�
પહાડ જવેડી ભૂલ કરી છે.' ૧૮મી
એ�લે એમણે લડત પાછી ખ�ચી
લીધી.

     ગાંધી�ની  સારી  પેઠે  હાંસી
પણ થઈ, લોકોએ સામેથી ટોણો
માયેા�,  `ગાંધી�એ  �હમાલય
જવેડી ભૂલ કરી !'  પોતાની ભૂલ
કબૂલ  કયા�નો  ગાંધી�ને  કદી
પ�તાવો થયો નથી.

     આ દરમયાન પં�બ �ાંતમાં
અશાંત  વધી  ગઈ  હતી.  �યાં  જ ે
ઘટનાઓ બની રહી તેનું પ�રણામ
૧૯૧૯ના  એ�લની  ૧૩મી
તારીખે  અમૃતસરને  ભોગવવંુ
પડયંુ. સર વેલ�ટાઈન િશરોલે એ
�સંગનો  `���ટશ  ભારતના
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ઇતહાસના  કાળા  �દન'  તરીકે
ઉ�ેખ કયેા� છે. ગાંધી�ને સા� એ
નવો જ હતો. ભારતના લોકો એ
�સંગને  કદીય  ભૂ�યા  નથી.  એ
ઘટના  તે  જિલયાંવાલા  બાગનો
હ�યાકાંડ.

     સરકારે  પં�બનાં  તોફાનોની
તપાસ કરવા  માટે  લોડ�  હ�ટરના
અ�ય�પણા હેઠળ એક કમશન
ની�યું.  કેટલાય  મ�હનાઓ  સુધી
છણાવટ કયા� કરીને એણે પોતાનો
હેવાલ �સ� કયેા�.

     હ�ટરના  હેવાલમાં  ૧૩મી
એ�લના  હ�યાકાંડનું  વૃ�ાંત
આપેલું  છે.  એમાં  લ�યું  છે  :
`જનરલ ડાયરને  એક વાગે  ખબર
પડી કે લોકો ચાર વાગે એક મોટી
સભા કરવાના છે. એ સભા ભરાતી
અટકાવવા એણે કશાં  પગલાં  કેમ
નો'તાં  લીધાં  એવું  એને  પૂછવામાં
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આ�યું  �યારે  એણે  ક�ું,  `હંુ  �યાં
ત�કાલ  પહેાંચી  ગયો  હતો.'
જિલયાંવાલા  બાગમાં  સભા  થઈ.
ડાયરે  સભાને  િવખરાઈ  જવાની
સૂચના આ�યા સવાય જ લ�કરી
ટુકડીઓને  ગોળી  ચલાવવાનો
હુકમ  આપી  દીધો.  દસ  મિનટ
સુધી  ગોળીઓ  ચાલતી  રહી...
ગોળીઓ છૂટવા માંડી કે  તરત જ
ભીડ િવખેરાવા લાગી. સો�જરોએ
બધા  મળીને  ૧૬૫૦  ગોળીબાર
કયા�.  ૧૫૧૬  માણસો  મોતને
શરણે થયાં.

     હ�ટર  કમશન  આગળ
જુબાની  આપતાં  ડાયરે  એના
મનની  વાત  કહી  નાખી  હતી  –
એનો ઇરાદો શો હતો તે  જણા�યંુ
હતું.

     ��  :  આપ  ગોળી
ચલાવવાની  �દશા  વારંવાર
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બદલતા  ગયા  ને  �યાં  સહુથી
વધારે  ભીડ  હતી  �યાં  ગોળી
ચલાવી ?

     ઉ�ર : હા.

     �� : દરવાજાે મોટો હોત ને
એમાંથી સશ�� ગાડીઓ જઈ શકી
હોત  તો  તમે  મશીનગન  ચલાવી
હોત ?

     ઉ�ર : મને લાગે છે, મ� જ�ર
ચલાવી હોત.

     હ�ટરના હેવાલમાં લખેલંુ છે :
`અમારી તપાસ આગળ ચાલી તો
ડાયરે  જણા�યું  કે  એની  ગાડીમાં
આ�યો  તે  વખતે  જ  એણે  એના
હુકમનો અમલ ન થાય તો ગોળી
ચલાવવાનો  ઇરાદો  પાકો  કરી
લીધો હતો. `બધા લોકોને મોતને
ઘાટ  પહેાંચાડવાનો  મારો  પાકો
ઇરાદો હતો.'
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     હંટર કમશને ચુકાદો આ�યો :
`ડાયરે  પોતાની  ફરજનો  ખોટો
અમલ કયેા� એ દુભા��યની વાત છે.
અમને  લાગે  છે  કે  આટલો વખત
ગોળીબાર  ચાલુ  રાખીને  ડાયરે
મોટી ભૂલ કરી હતી.'

     ભારતમં�ી  એડિવન  એસ.
મો�ટે�યુએ  વાઈસરોય  લોડ�
ચે�સફડ�ને  ૨૬મી  મે,  ૧૯૨૦ના
રોજ  એક  ખરીતો  મોક�યો  તેમાં
લ�યું હતું :

     ``જિલયાંવાલામાં  ��ગેિડયર
જનરલ  ડાયરે  જે  સ�ાંતને
પોતાની  કારવાઈનો  આધાર
બના�યો  તેનો  સ�ાટની  સરકાર
અ�વીકાર કરે છે.''

     ડાયરને લ�કરમાંથી રા�નામું
આપવાનું  કહેવામાં  આ�યું.
પોતાના �વનના છે�ા �દવસોમાં
તેણે  લ�કરી  િવમાનોને  પકડવા
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`ર�જ  ફા�ડર'ની  શોધ  કરી  હતી.
૨૩  જુલાઈ,  ૧૯૨૭ના  રોજ
���ટલમાં તેનું મૃ�યુ થયું.

     જિલયાંવાલા બાગની ઘટનાએ
ભારતના રાજનૈતક �વનમાં ભારે
હલચલ  પેદા  કરી  અને  ગાંધી�
રાજનીતમાં ખ�ચાયા.

     જે ર�તેથી ગાંધી� ભારતીય
રાજનીતના  જગતના  કે��માં
પહેાં�યા તે  ર�તો સરળ – સીધો
નહોતો. તેનો �ારંભ જિલયાંવાલા
બાગથી  થયો.  હ�યાકાંડ  પછી
ગાંધી�એ  પં�બ  જવાની
અનુમત  માંગી.  તેને  નકારવામાં
આવી. છતાં તેઓ પોતાની માગને
વળગી  ર�ા.  આખરે  વાઇસરોયે
તારથી મંજૂરી આપી કે તેઓ ૧૭
ઓ�ટોબર,  ૧૯૧૯  પછી  પં�બ
જઈ શકે છે.

     પં�બમાં  ગાંધી�એ
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મોતીલાલ  નહે�  અને  અ�ય
નેતાઓને  જિલયાંવાલાની �વતં�
તપાસ  માટે  મદદ  કરી.  એ
�રપોટ�નો  મુસ�ો,  ગાંધી�એ  જ
તૈયાર કયેા�.

     નવે�બર ૧૯૧૯માં ગાંધી�ને
�દ�હીમાં  યો�યેલ  મુિ�લમ
કો�ફર�સનું  િનમં�ણ  મ�ું.  આ
સભા ખલાફત માટે બોલાવવામાં
આવી  હતી.  આ  સભામાં  અનેક
�હંદુઓ પણ ઉપિ�થત હતા.  એ
સમય  �હંદુ-મુિ�લમ  રાજનૈતક
મૈ�ીની  �ણે  સુહાગરાત  હતી.
કો�ફર�સમાં  તક�-િવતક�  થયા  કે
આ માટે  શું  કરી  શકાય ? કેવળ
તુક� �તાન  ��યે  અં�ેજાેની
િન�ુરતાની  �નદાનો  ��તાવ
પૂરતો  ન  હતો.  છેવટે  ���ટશ
કાપડના  બ�હ�કારનો  ��તાવ
મૂકાયો.
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     ગાંધી�  મંચ  પર  બેસીને
િવચારી  ર�ા  હતા  કે  આગળની
કાય�વાહીનો નકશો શું હોઈ શકે ?
તેઓ  કોઈ  એવા  કાય��મની
શોધમાં  હતા અને એવા શ�દોની
શોધમાં હતા કે જ ેનારો પણ બની
શકે  અને  સંપૂણ�  કાય��મનો
નીચોડ  પણ  �ય�ત  કરે.  આખરે
તેમને એ ચીજ મળી જ ગઈ અને
જવેા તેઓ બોલવા ઊભા થયા કે
મોઢામાંથી  શ�દો  સરી  પડયા
`અસહયોગ !'

     અને  આ અસહયોગ  ભારત
તથા  ગાંધી�ના  �વનમાં  નવા
યુગનો �ોતક બની ગયો.

     ૧૯૧૯ના  અંતમ  સ�ાહમાં
અમૃતસરમાં  કેાં�ેસનું  વાષક
અિધવેશન  થયું.  સરકારે  આ
અિધવેશન  જિલયાંવાલા  બાગની
ન�ક થવા દીધું  અને  આ �સંગે
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અલીબંધુઓને  છોડી  દીધા.  આ
વાતથી  ગાંધી�નાં  આશાનો
સંચાર થયો.

     ભલે  �ણી  કરીને  હોય  કે
સંજાેગોને  લીધે  હોય  આ
અિધવેશનની  પહેલાં  જ  સ�ાટે
મેાંટે�યૂ  સુધારાઓની  �હેરાત
કરી,  જનેા  િવશે  �યાપક  �ચાર
કરવામાં  આવેલો.  પણ  આ
�હેરાત  સહુ  માટે  અસંતોષકારી
હતી,  છતાંય  ગાંધી�  તેનો
�વીકાર કરી લેવાના મતના હતા.

     મો�ટે�યુની  એ  સુધારાની
યોજનાનો  ૧૯૨૧ના  ફે�ુઆરીની
૯મી  તારીખે  `ગવન�મે�ટ  ઓફ
ઇિ�ડયા  એ�ટ'  (�હંદી
શાસનધારા)  તરીકે  �વીકાર
કરવામાં આ�યો.

     �ટળકે એ સુધારા કેવા અધૂરા
છે  એ  સા�બત  કરવા  માટે  એ
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�વીકારવાની ભલામણ કરી.

     ગાંધી�ને  એ  ���કોણ
બરાબર  નહોતો  લાગતો.
�તિનિધઓનો  ટેકો  ગાંધી�ને
હતો.  પરંતુ  ગાંધી�  �ટળકનો
િવરોધ  કરવા  માગતા  ન  હતા.
ગાંધી�એ �ટળક તરફ મેાં ફેર�યું.
એમણે  ગાંધી  ટોપીને  નામે
ઓળખાવા સર�યેલી સફેદ ટોપી
પહેરી હતી. એમણે પોતાની ટોપી
�ટળકનાં  ચરણોમાં  મૂકી  દીધી  ને
�ટળકને  સમજૂતીના  ઠરાવનો
�વીકાર કરવા િવનંતી કરી. �ટળક
પીગ�ા.

     અમૃતસરમાં  ગાંધી�ની
સાવધાનીથી સફળતા મળી, પણ
તે  તા�કાિલક.  દેશનું  વલણ
અસહકારનું  હતું.  એક  પછી  એક
ઘટના  બનતી  ગઈ.  ૧૯૨૦ના
એ�લમાં  ગાંધી�  હોમ�લ
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લીગના  અ�ય�  ચંૂટાયા.  ૩૦મી
જૂને  ગાંધી�ના  માગ�દશ�ન  હેઠળ
ખલાફતવાળાઓએ  અસહકારની
નીતનો �વીકાર કયેા�. ગાંધી�એ
વાઈસરોયને  પ�  લ�યો.
વાઈસરોયે  જવાબ  આ�યો,
`અસહકાર  એ  મૂખા�ઈભરેલી
યોજનાઓમાં  સહુથી  વધુ
મૂખા�ઈભરેલી  છે.'  પરંતુ
ચે�સફડ�માં  એને  રોકવાની  શિ�ત
ન  હતી.  ગાંધી�એ  ૧૯૨૦ના
ઓગ�ટની  પહેલી  તારીખથી
અસહકારની ચળવળ શ� કરવાની
તે  તેનો  આગલો  �દવસ  એટલે
૩૧મી  જુલાઈનો  �દવસ  ઉપવાસ
અને �ાથ�નાનો રાખવાની �હેરાત
કરી.  એ  જ  �દવસે  એટલે  પહેલી
ઓગ�ટે �ટળકનું મૃ�યુ થયું.

     �ટળક જતાં ગાંધી� કેાં�ેસના
િન�વવાદ નેતા બ�યા.
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     ૧૯૨૧ના  સ�ટે�બરમાં
ગાંધી�એ  ટોપી,  બંડી  ને  લાંબું
ધોતયંુ  પહેરવાનું  છોડીને  લંગોટ
ધારણ કરી ને આમ પોતાનો ખાદી
અને સાદાઈનો આ�હ સફળ કરી
બતા�યો.

     સરકારે રાજકીય નેતાઓની ને
તેમના  અનુયાયીઓની  ધરપકડ
શ�  કરી  દીધી.  ચ�રંજનદાસ,
મોતીલાલ  નેહ�,  લાલા
લજપતરાય જવેા અનેક આગેવાન
કેાં�ેસ  નેતાઓને  ગરફતાર  કરી
લેવામાં  આ�યા.  ૧૯૨૧ના
િડસે�બરમાં  અમદાવાદમાં
કેાં�ેસની બેઠક થઈ �યાં  સુધીમાં
વીસ હ�ર �હંદીઓને સ�યા�હની
ચળવળમાં  ભાગ લીધા  બદલ ને
રાજ�ોહના આરોપસર જલેમાં પૂરી
દેવામાં આ�યા હતા.

     ૧૯૨૧ના  િડસે�બર  અને
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૧૯૨૨ના  ��યુઆરી  એ  બે
માસમાં  બી�  દસ  હ�ર
�હંદીઓને  જલેભેગા  કરી  દેવામાં
આ�યા. કેટલાક �ાંતોમાં ખેડૂતોએ
�તે  જ ના-કરની  લડત ઉપાડી
લીધી.  સરકારી  નોકરોએ  નોકરી
છોડી દીધી.

     ૧૯૨૧ના  એ�લની  બી�
તારીખે  નવા  વાઈસરોય  લોડ�
રી�ડગ �હંદ આવી પહેાં�યા. એમને
લ�કર અને  પોલીસની સવ�  સ�ા
સુપરદ  થઈ  હતી.  કેાં�ેસે
ગાંધી�ને  પોતાના  સરમુખ�યાર
બના�યા હતા. એમના એક શ�દે
૧૮૫૭નો િવ�લવ પણ છેક નાનો
અમ�તો  �સંગ  લાગે  એવું  �ચંડ
આંદોલન  શ�  થઈ  �ય  એવી
િ�થત હતી.

     નવી �દ�હી આવીને પોતાનો
હો�ો સંભાળીને થોડા જ �દવસમાં
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લોડ�  રી�ડગે  ગાંધી�ને  મળવાની
ઇ�છા �ય�ત કરી.

     ગાંધી�એ આમં�ણ �વીકાયુ�.
અનેક  �હંદીઓએ  એ  ��યે
નાપસંદગી દશા�વી.

     લોડ�  રી�ડગની  ગાંધી�ને
મળવાની  મુરાદ  સારી  રીતે  પૂરી
થઈ.  મે  માસની  આખરે  લોડ�
રી�ડગે  પોતાના  દીકરાને  કાગળ
લ�યો  તેમાં  લ�યું  કે  ગાંધી�ની
એની સાથે છ મુલાકાતો થઈ હતી.
`પહેલી સાડાચાર કલાકની, બી�
�ણ  કલાકની,  �ી�  દોઢ
કલાકની,  ચોથી  દોઢ  કલાકની,
પાંચમી  દોઢ  કલાકની,  છ�ી
પોણા કલાકની.'

     તેર  કલાકની વાતચીત પછી
રી�ડગે  ગાંધી�  િવશે  કેવો
અ�ભ�ાય  બાં�યો  ?  એમણે
પોતાના  દીકરાને  લ�યું,  `એમની
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શાનિશકલમાં કશંુ જ નવું નથી...
પરંતુ �યારે તેઓ વાત કરે છે �યારે
નવી  જ  છાપ  પાડે  છે,  તેઓ
�પ�તાપૂવ�ક  વાત  કરે  છે,  ખૂબ
સરસ  અં�ે�માં  પોતાના  િવચાર
�ય�ત કરે છે. તેઓ જ ેશ�દ વાપરે
છે તેનું  મહ�વ પૂરેપૂ�ં સમજે છે.
એમનામાં  કોઈ  �કારનો  �ોભ
નથી. તેઓ રાજકીય ��ોની ચચા�
કરતા હોય એ �સંગો છોડી દઈએ
તો  તેઓ  જે  બોલે  છે  તેમાં
િન�કપટતાનો  ભાવ  વરતાઈ
આવતો હોય છે.'

     લોડ�  રી�ડગને  ગાંધી�નું
રાજકારણ સમ�યું  ન�હ હોય તો
તેમાં  નવાઈ  પામવા  જવેું  કશું
નથી. ૧૯૨૧ના નવે�બરની ચોથી
તારીખે  કેાં�ેસ  મહાસભાએ
અ�હંસક  સિવનય  કાનૂનભંગનો
ઠરાવ  પસાર  કયેા�,  પરંતુ
ગાંધી�એ  આગેવાનો  પાસેથી
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વચન  લઈ  લીધું  હતું  કે  એમની
અનુમત  િવના  એ  બાબતમાં
નેતાઓ આગળ પગલું ન�હ ભરે.

     ગાંધી�  મયા��દત  �ે�માં
સામુદાિયક  સિવનય  ભંગનો
�યોગ કરવા માગતા હતા. એ માટે
એમણે બારડોલીની પસંદગી કરી.
�યાં  તેઓ પોતાની  દેખરેખ હેઠળ
એ  �યોગ  કરવા  માગતા  હતા.
૧૯૨૨ના  ફે�ુઆરીની  પહેલી
તારીખે  ગાંધી�એ  વાઈસરોયને
પોતાના ઇરાદાની �ણ કરી.

     પરંતુ  ૫મી  ફે�ુઆરીએ
ચૌરીચૌરામાં  જુદી જ ઘટના બની
ગઈ. એ નાનકડા શહેરમાં લોકોના
ટોળાએ  પોલીસના  પાંચ
સપાઈઓની હ�યા કરી નાખી.

     ૮મી ફે�ુઆરીએ બારડોલીમાં
ગાંધી�ને આની �ણ થઈ. તેઓ
ઉદાસ થઈ ગયા.  શુકન સારા  ન
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હતા.

     ગાંધી�એ  બારડોલીનો
સ�યા�હ  મોકૂફ  રા�યો.  આખા
ભારતમાં  સરકારિવરોધી  �વૃિ�
થંભાવી દીધી.

     મુંબઈ અને મ�ાસના ગવન�રો
સાથે  મસલત કરીને  લોડ�  રી�ડગે
પહેલી  માચ�  ગાંધી�ની
ગરફતારીનો  હુકમ  આપી  દીધો.
૧૯૨૨ના  માચ�ની  ૧૦મી  તારીખ
ને  શુ�વારે  રાતે  સાડા  દસ  વાગે
એમને  ગરફતાર  કરી  લેવામાં
આ�યા.

     ગરફતારીને બીજ ે�દવસે કાચી
તપાસમાં  ગાંધી�એ  પોતાની
ઉંમર  ૫૩  વષ�ની  લખાવી,  ધંધો
વણકર  અને  ખેડૂતનો  બતા�યો,
અપરાધનો  �વીકાર  કરી  લીધો.
એમના  ઉપર  `યંગ  ઇિ�ડયા'માં
રાજ�ોહના  �ણ  લેખો  લખવાનો
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આરોપ  મૂકવામાં  આ�યો  હતો.
પ�ના મુ�ક તરીકે શંકરલાલ બ�કર
ઉપર  પણ  ગાંધી�ની  સાથે  જ
કામ ચા�યું.

     આ  ઐતહાસક  મુક�મો
અમદાવાદના  સરકારી  `સ�કટ
હાઉસ'માં િજ�ા અને સેશ�સ જજ
મ.  �ુમફી�ડની  અદાલતમાં
૧૮મી  માચ�,  ૧૯૨૨ને  રોજ
દાખલ થયો. મુંબઈના એડવોકેટ-
જનરલ જ.ે  ટી.  �ટ��ગમેને  સરકાર
વતી  મુક�મો  રજૂ  કયેા�.  ગાંધી�
અને શંકરલાલ બ�કર તરફથી કાંઈ
વકીલ  ઊભા  રાખવામાં  આ�યા
ન�હ. અદાલતના મકાન પર અને
આજુબાજુના  ર�તાઓ  ઉપર
લ�કરી  ટુકડીઓનો  કડક  પહેરો
ગોઠવી  દેવામાં  આ�યો  હતો.
અદાલતના  નાનાશા  ઓરડામાં
ભારે ભીડ �મી હતી.
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     આરોપ વાંચી સંભળાવવામાં
આ�યો,  એડવોકેટ  જનરલે
ગાંધી�  સામે  મુક�મો  દાખલ
કયેા�, જજ ેમહા�મા�ને તેઓ કશંુ
કહેવા  માગતા  હોય  તો  તે  કહેવા
જણા�યું.  ગાંધી�  પાસે  લખેલું
િનવેદન તૈયાર જ હતું.

     ગાંધી�એ  િનવેદન  વાં�યું.
એમાં એમણે પોતે ચુ�ત રાજભ�ત
અને  રાજના  સાથી  મટીને  અટલ
રાજ�ોહી  ને  અસહકારી  શી  રીતે
બની ગયા હતા એ બતા�યું હતું.

     છેવટે  ગાંધી�એ  પોતાને
કઠોરમાં  કઠોર  સ� ફરમાવવાની
અદાલતને િવનંતી કરી.

     ગાંધી� બેસી ગયા એટલે મ.
�ુમફી�ડે એમને નમીને પછી સ�
ફરમાવી.  જજે ક�ું,  `આ દેશના
બી�  કોઈ  પણ  જજ  આગળ
ભા�યે  જ  આ�યો  હોય  એવો
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�યાયોચત  સ�નો  િનણ�ય
કરવાનો  આ  કઠણ  સવાલ  છે.
કાનૂન આગળ �યિ�તઓનું મહ�વ
હોતું  નથી.  છતાં  મારાથી  એ
વાતની ના પાડી શકાતી નથી કે
જે  �યિ�તઓ  સામે  મારે  આજ
સુધી મુક�મા ચલાવવા પડયા છે,
ને  કદાચ  આજ  પછી  ચલાવવા
પડશે તેમાં  આપનું  �થાન િનરાળંુ
જ છે.  વળી એ વાતની પણ ના
પાડી શકાય એમ નથી કે આપના
કરોડો દેશવાસીઓની નજરે આપ
એક મહાન દેશભ�ત અને મહાન
દેશનેતા  છો.  જમેને  રાજકારણમાં
આપની  સાથે  મતભેદ  હશે  તેઓ
પણ આપના �વનને આદશ��પ,
ચા�ર�યશીલ  અને  સંતના  �વન
જવેું માને છે.'

     એ પછી જજ ેચુકાદો આ�યો.
છ વષ�ની સ� ફરમાવી, પણ તે
સાથે  ઉમેયુ�,  `સરકારને  પાછળથી
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અનુ�મિણકા

આ  સ�માં  ઘટાડો  કરવાનું  ઠીક
લાગશે  તો  તેથી  મારા  જટેલો
આનંદ બી� કોઈને ન�હ થાય.'

     અદાલત  ઊઠી.  �ે�કો
ગાંધી�ને પગે પડવા ધ�યા, રોવા
લા�યા.  ગાંધી�ને  લઈ  જવામાં
આ�યા તે વખતે એમના મેાં ઉપર
�સ�તા હતી.

     �વરા�ય  સ�  કરવા  સા�
રા��ને જગાડવા માટે જલેમાં  જવું
જ�રનું હતું.

     ���ટશ સરકારે ગાંધી�નું એ
ક�ું  માનીને  એમને  કેટલીય વાર
જલેમાં  મોક�યા હશે પણ એમના
ઉપર મુક�મો ચલાવવાનો તો આ
છે�ો જ �સંગ હતો.

     

૮. શ��િ�યા
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અને ઉપવાસ

     ૧૯૨૨ના  માચ�ની  ૨૦મી
તારીખે  ગાંધી�ને યરવડા સે�ટ�લ
જલેમાં  લઈ જવામાં  આ�યા હતા.
�યાંથી  ૧૯૨૪ના  ��યુઆરીની
૧૨મી  તારીખે  એમને  એકદમ
સાસૂન  હોિ�પટલમાં  ખસેડવામાં
આ�યા.  એમને  આં�શોથની
(એપેિ�ડસાઇ�ટસની) તી� પીડા
ઊપડી  હતી.  મુંબઈથી  �હંદી
તબીબો આવે �યાં સુધી રાહ જાેવા
સરકાર  તો  તૈયાર  હતી,  પણ
મધરાત  પડતાં  પહેલાં  અં�ેજ
સરજન  કન�લ  મેડોકે  ગાંધી�ને
જણા�યું  કે  શ��િ�યા
(ઓપરેશન)  તા�કાિલક  કરવી
પડશે. ગાંધી� માની ગયા.

     ઓપરેશનની તૈયારી ચાલતી
હતી  તે  દરમયાન  ગાંધી�ના
કહેવાથી  ભારત  સેવક  સમાજ
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(સવ���સ  ઓફ  ઇિ�ડયા
સોસાયટી)ના અ�ય� �ીિનવાસ
શા��ીને  ને  મહા�મા�ના  મ�
ડો. પાઠકને બોલાવવામાં આ�યા.
એ  બંનેએ  મળીને  એક  �હેર
િનવેદન તૈયાર કયુ�. ગાંધી� �તે
જ શ��િ�યા કરાવવા તૈયાર થયા
હતા  તે  તથા  ડો�ટરોએ  એમને
બારીકાઈથી તપા�યા હતા તે એમાં
જણાવવામાં  આ�યું.  કંઈ  પણ
થાય તોપણ સરકારને  માથે  દોષ
ન  ઓઢાડવાનું  લોકોને  કહેવામાં
આ�યું.  શ��િ�યા  સફળ ન થઈ
તો આખા દેશમાં દાવાનળ ફેલાઈ
�ય એવું હોિ�પટલના અમલદારો
ને ગાંધી� બંને �ણતા હતા.

     િનવેદન તૈયાર થઈ ગયું એટલે
ગાંધી�એ ઘૂંટણ વાળીને તે ઉપર
કાગળ  રાખીને  િનવેદન  પર
પોતાની સહી કરી. હસતાં-હસતાં
એમણે કન�લ મેડોકને ક�ું, `મારા

ગાંધી�ની કહાણી

228



હાથ કેવા  �ૂજે છે  તે  જાેયું  ?  એ
તમારે સા�ં કરવું પડશે.'

     ને સરજને પણ એવો જ ઉ�ર
આ�યો, `એમાં  અમે ખૂબ તાકાત
ભરી દઈશું.'

     ગાંધી�ને  �લોરોફોમ�
સૂંઘાડવામાં  આ�યું. છબી લેવામાં
આવી. ઓપરેશન ચાલતું હતંુ �યાં
તોફાનમાં વીજળીના દીવા બુઝાઈ
ગયા.  નસ�ના  હાથમાં  હાથબ�ી
હતી  તે  પણ  બુઝાઈ  ગઈ.
શ��િ�યા ફાનસને અજવાળે પૂરી
કરવી પડી.

     શ��િ�યા તો સફળ થઈ પણ
ટાંકા  �ઝાતાં  થોડી  વાર  લાગી.
આ  પ�રિ�થતમાં  સરકારે  બુિ�
વાપરીને કે પછી ઉદારતા વાપરીને
ગાંધી�ને  ૫મી  ફે�ુઆરીએ  જ
છોડી મૂ�યા.
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     ગાંધી�એ  એક  વાર
મીરાંબહેનને  લ�યંુ  હતું,
`શ��િ�યા સંબંધી શોધોને  ને  તે
બાબતમાં  કરેલી  સવ�તોમુખી
�ગતને સા� હંુ પિ�મનો સદાનો
�શંસક ર�ો છંુ.'

     છતાં ડો�ટરો ��યેનો એમનો
અણગમો તેઓ �યારે પણ દૂર કરી
શ�યા  ન હતા.  એક વાર  એમણે
પેિનસલીનનું  �જ�ેશન  લેવાની
સાફ ના પાડી દીધી હતી.

     ડો�ટરે  એમને  ક�ું  હતંુ,  `હંુ
આપને  પેિનસલીનનું  �જ�ેશન
આપું  તો  આપ  �ણ  �દવસમાં
સારા  થઈ  �ઓ,  ન�હ  તો
અઠવાિડયાંઓ લાગશે.'

     ગાંધી�એ ક�ું  હતું,  `રહેવા
દો, મને કંઈ ઉતાવળ નથી.'

     ડો�ટરે  ક�ું,  `આપનો  ચેપ
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બી�ને લાગશે.'

     ગાંધી�એ ક�ું, `તો એમને જ
પેિનસલીન આપો.'

     એ  જ  ડો�ટર  એક  વાર
ગાંધી�ને એવું કહેવાની ભૂલ કરી
બેઠો કે `આપના બધા દદ�ઓ જાે
ખાટલા  પર  સૂતા  થાય તો  સા�
થઈ �ય.'

     ગાંધી�એ ડો�ટરને ચેત�યા,
`જાેજાે, વાત કોઈ સાંભળી ન લે.
ન�હતર  આપના  બધા  દદ�ઓ
હાથથી જશે.'

     જલેમાંથી છૂટયા પછી ગાંધી�
જૂહુ  જઈને  શાંતલાલ મોરાર�ના
બંગલામાં  રહેવા  લા�યા.  �યાં
ગાંધી�ના  બાવીસ  માસના
જલેવાસ દરમયાન જે પ�રિ�થત
ઊભી થઈ હતી તેની ચચા�  કરવા
માટે  ચ�રંજન  દાસ  અને
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મોતીલાલ નેહ� આ�યા.

     પહેલી વાત તો એ હતી કે જે
�હંદુ-મુિ�લમોની  એકતાના  પાયા
પર ગાંધી� ભારતના �વાતં�યનું
ચણતર કરવા માગતા હતા તે બંને
�તઓ વેરભાવના ભયંકર પૂરમાં
તણાઈ  રહી  હતી.  ખલાફતની
ચળવળ  મરી  પરવારી  હતી.  એ
ચળવળ  ��ટનને  હાથે  નો'તી
મરી, એને મારનાર તો હતો કમાલ
પાશા  (આતા  તુક� ).  કમાલે
પોતાના  �હંદી  સહધમ�ઓ  કરતાં
વધારે  બુિ�મ�ા  દેખાડી  ને
�બનમઝહબી ��તં�ની �થાપના
કરી.  અરબી  િલખાવટને  બદલે
એણે  લે�ટન  િલપ  દાખલ  કરી,
ફેજ  ટોપી  અને  માથે  પહેરવાનાં
બી�ં  સાધનો  પર  �તબંધ
મૂ�યો,  ખલીફાને  ગાદી  પરથી
ઉઠાડીને તેને એક અં�ે� લ�કરી
જહાજમાં મા�ટા નાસી જવા દીધો.
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     બી� વાત એ બની હતી કે
અસહકારની �વૃિ� ઠંડી થઈ ગઈ
હતી.  મોતીલાલ  નેહ�,
ચ�રંજનદાસ અને એમના અનેક
સાથીઓ  �યુિનસપાિલટીઓમાં,
�ાંતક  અને  મ�ય�થ
ધારાસભાઓમાં  જવાના  મતના
થયા હતા.

     પોતાનો કાય��મ પાર પાડવા
સા�  ચ�રંજન  દાસ  અને
મોતીલાલ  નેહ�એ  `�વરા�ય
પ�'ની  �થાપના  કરી  હતી.  એ
પ�નું  તા�કાિલક  �યેય  હતું
સા�ા�યમાં  સાં�થાિનક  દર�ાની
�ાિ� કરવી.

     ગાંધી� હ� અસહકારી ર�ા
હતા. તેમને સિવનય ભંગમાં ��ા
હતી.  તેમને  આ  સરકાર  પર
િવ�ાસ  બેસતો  ન  હતો.  તેથી
તેઓ  અદાલતોના,  શાળાના  ને
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સરકારી  હો�ાઓ  અને
ઉપાિધઓના  બ�હ�કાર  પર  ભાર
મૂકતા હતા. એ બ�હ�કારમાં ભારે
આ�મ�યાગની  જ�ર  રહેતી  હતી,
અને એ �યાગની વૃિ� બહુ ઓછા
લોકોએ કેળવી હતી. �યારે બી�
બાજુ  �વરા�ય  પ�ની  નીત
લલચાવનારી  હતી.  આથી
ગાંધી�  થોડાં  વરસો  સુધી
રાજકારણથી દૂર જ ર�ા.

     રાજકારણથી અલગ રહેવામાં
ગાંધી�નો  હેતુ  હતો  �હંદીઓમાં
માનવમાનવ ��યે �ેમની ભાવના
કેળવવી.  ચારે  કોર  નજર  કરતાં
એમને તરત હાથ ધરવા જવેો ��
�હંદુ-મુિ�લમ એકતાનો દેખાયો...
તેથી  ૧૯૨૪ના  સ�ટે�બરની
૧૮મી  તારીખે  ગાંધી�એ  �હંદુ-
મુિ�લમ  એકતાને  િનમ�ે  ૨૧
�દવસના ઉપવાસ શ� કયા�.
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     �હંદુ-મુિ�લમો  હુ�ડોના
સમાચારો  ઉપરાઉપરી  આવતા
હતા;  લડાઈઝઘડાનું,  વૈમન�યનું
ને  િનરાશાનું  વાતાવરણ
ગાંધી�ના  શરીરને  ને  મનને
ભાર�પ  થતું  જતંુ  હતું.  એકવીસ
�દવસના ઉપવાસ �વલેણ નીવડે
એનું  એમને  ભાન  હતું.  એમને
મરવું  પસંદ  ન  હતું.  ખૂબ  કામો
કરવાનાં  બાકી  રહી  જતાં  હતાં.
�વવામાં  એમને  આનંદનો
અનુભવ  થતો  હતો.  આ�મહ�યા
ધામક  તેમ  જ  શારી�રક  ���એ
ઇ� નો'તી. ઉપવાસ એ કંઈ મૃ�યુ
સાથેના  �ણયનો  માગ�  ન  હતો.
દેહને  ક�  આપવામાં  એમને
આનંદ  નો'તો  આવતો.  ઉપવાસ
તો  સવેા��ચ  �હતના  –  િવ�
માન�યના – કત��યની �ેરણા�પ
હતા.  ગાંધી�  માટે  એ  �થમ
�થાને હતું.
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     ગાંધી�ની ��� હંમેશાં �યેય
પર  મંડાયેલી  રહેતી  –  �યારે
એમને  લ�ય  દેખાતંુ  ન�હ  �યારે
�યાં  એમને  લ�ય �ગટતું  દેખાતું
�યાં  તેઓ  નજર  માંડતા.  એમને
બા�  �દશ�નના  મહ�વની  પણ
ખબર  હતી.  આથી  એમણે
ઉપવાસ  કરવાનું  પણ  મૌલાના
મહમદઅલીને ઘરે જ રા�યું હતું.

     આ  ઉપવાસ  એ  નેકીનો
જાેખમભયેા�  �યોગ  હતો.  એમાં
એક �યિ�તના �વનની બા�એ
રા��ની આઝાદીનો દાવ �તવાનો
હતો.  જાે  �હંદીઓ  ભાઈઓની
માફક એક થઈને  રહેવા  લાગે  તો
કોઈ  પરદેશી  એમના  પર  વધારે
વાર શાસન ચલાવી શકે ન�હ.

     ઉપવાસને  બીજે  �દવસે
ગાંધી�એ `યંગ ઇિ�ડયા'ને સા�
`િવિવધતામાં એકતા' નામનો એક
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પાનાનો લેખ લ�યો.

     વીસમે  �દવસે  એમણે  એક
�ાથ�ના લખાવી :

     `હંુ  શાંતની  દુિનયામાંથી
અશાંતની  દુિનયામાં  �વેશ
કરવાનો  છંુ.  હંુ  એના  પર  જટેલો
વધારે  િવચાર  કરતો  �ઉં  છંુ
તેમતેમ મારી લાચારીનું મને ભાન
થતું �ય છે. હંુ ��ં છંુ કે હંુ કશું
કરી શકંુ એમ નથી. ઈ�ર જ બધું
કરે છે, કરાવે છે. હે ભગવાન, મને
તારા  સાધન�પ  બનાવ  ને  તારી
ઇ�છા �માણે મને �ેર. મનુ�ય તે
કોણમા�  ?  નેપોિલયને  આટલા
ધમપછાડા કયા�  ને  છેવટે એ સ�ટ
હેિલનામાં  બંદી  પડયો.  મહાન
કૈસરને  યુરોપ  પર  શાસન
ચલાવવાનું �વ�ન આ�યું ને છેવટે
એ  મામૂલી  માણસ  બની  ગયો.
ભગવાનની  એવી  જ  મર� હશે.
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એ  ��ાંતો  આપણે  �યાનમાં
રાખીએ ને ન� બનીએ.'

     દીનબંધુ  એ�ડ�ઝે  લ�યું  છે  :
`એકવીસમે  �દવસે  સવારમાં  ચાર
વા�યા  પહેલાં  અમને  સવારની
�ાથ�ના માટે બોલાવવામાં આ�યા.
ચ��  નો'તો,  રાત  અંધારી  હતી.
પૂવ�  તરફથી ઠંડી લહેરો વાઈ રહી
હતી.  બાપુએ  કાળા  રંગની  ગરમ
શાલ ઓઢી હતી. મ� પૂછયું, `ઊંઘ
બરાબર આવી ?' એમણે જવાબ
દીધો,  `હા,  ખૂબ સરસ.'  આગલે
�દવસે સવારે એમનો અવાજ નરમ
પડી  ગયો  હતો  તે  આજે બરાબર
જાેઈને આનંદ થયો.'

     એ�ડ�ઝે  લ�યું  છે,  `દસેક
વા�યા  હશે.  મહા�મા�એ  મને
બોલાવીને ક�ું, `તમને મા�ં �ય
ભજન મોઢે યાદ છે ?'

     મ�  ક�ું,  `હા, યાદ છે. ગાઈ
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સંભળાવું ?'

     એમણે  જવાબ  આ�યો,
`હમણાં  ન�હ.  પરંતુ  મારો  િવચાર
એવો છે કે હંુ  મારો ઉપવાસ તોડંુ
�યારે  ધામક એકતાના �તક�પ
એક  નાનોશો  સમારંભ  કરીએ.
ઈમામ  સાહેબ  કુરાનમાંથી  સૂરે-
ફાતહા  પઢે.  તમે  ઇસાઈ  ભજન
ગાઓ, િવનોબા ઉપિનષદનો પાઠ
કરે,  બાલકૃ�ણ  `વૈ�ણવજન'
ભજન ગાય.'

     છેવટે  ઉપવાસ  છોડવાનો
વખત  આવી  પહેાં�યો.  ડો�ટરો
ગાંધી�ના  ઓરડામાં  ગયા.
અલીભાઈઓ,  મૌલાના
અબુલકલામ  આઝાદ,  મોતીલાલ
નેહ�, ચ�રંજનદાસ અને બી�
અનેક  લોકો  પથારી  પાસે  જમીન
ઉપર  બેસી  ગયા  હતા.  ઉપવાસ
તોડતાં  પહેલાં  ગાંધી�  થોડંુ
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અનુ�મિણકા

બો�યા  ને  સૌને  ભલામણ કરી  :
`એકતાને  ખાતર  જ�ર  પડે  તો
તમારા  �ાણ  પાથરી  દેજાે.'
મુિ�લમ નેતાઓએ પોતાનું  વચન
પાછંુ સંભાયુ�. ભજન ગવાયાં. ડો.
અ�સારી  નારંગીનો  રસ  લા�યા.
ગાંધી�એ રસ પીધો. ઉપવાસની
સમાિ� થઈ.

     

૯. જર અને
ઝવેરાત

     ૧૯૨૪ આવતાં દુિનયામાં યુ�
પછીની રાબેતાની િ�થત ને શાંત
�થપાવા આવી.

     ભારત પણ સુખે ઘોરતો હતો
ને  ફાટફૂટની  ને  િનિ��યતાની
લહેરમાં  પડયો  હતો.  યુ�િવરામ
પછીનો  –  અમૃતસરના  બનાવો
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પછીનો  ભારતનો  જુ�સો  શમી
ગયો હતો. િવ�ાસ અને સંઘષ�ની
ભાવનાનું  �થાન  શંકા  અને
િનરાશાએ  લીધું  હતંુ.  ગાંધી�ની
અ�હંસાએ  રા�� ીયતાનો  ઉ�
ઉ�સાહ મંદ કરી દીધો હોય એવુંય
બને.  એમના  એકવીસ  �દવસના
ઉપવાસનું  પ�રણામ  ભૂંસાઈ  ગયું
હતું.  અનેક  લોકો  એમના
�ભાવમાં  આ�યા  હતા  ને  અનેક
લોકોનો  ���પલટો  પણ  થયો
હતો, પણ �હંદુ-મુિ�લમ વ�ચેની
ખ�ચતાણ  તેવી  ને  તેવી  જ  રહી
હતી.

     ગાંધી�ને ��ટન સામે લડત
માંડવા જવેો એ અવસર દેખાતો ન
હતો.  એ અવસર ઘરના  િક�ાની
મરામત કરી લેવાનો હતો. એમનો
કાય��મ  આ  હતો  :  ભિવ�યના
રાજકીય બનાવો માટે  લોકમાનસ
તૈયાર  કરવું,  �હંદુ-મુિ�લમ
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એકતા,  અ�પૃ�યતાિનવારણ,
ખાદી�ચાર.

     બુિ�શાળી વગ�  હ� એમની
વાતો  સાંભળતો  થયો  ન  હતો.
ગાંધી�નું  કહેવું  એવું  હતું  કે
િશ�ત  વગ�  જુદાજુદા  વાદમાં
બંધાવા  લા�યો  હતો.  ગાંધી�એ
ક�ું, `એમનો માગ� એ મારો માગ�
નથી.' ગાંધી�એ એમને ચેતવણી
પણ  આપી  કે  જાે  તેઓ  એમની
ખાદીનીતને  ટેકો  ન�હ આપે, તો
એનું  પ�રણામ  એ  આવશે  કે
`િશ�તવગ�  જનતા  સાથે  જ ે
એકમા�  બંધને  બંધાયેલો  છે  તે
��ય� અને વા�તિવક બંધન તૂટી
જતાં એ વગ� અલગ પડી જશે.'

     િશ�ત વગ�ને  પોતાને  માગ�
વાળવામાં  િન�ફળતા  મળતાં
ગાંધી�એ ક�ું હતું  : `હંુ િશ�ત
�હંદીઓને  કારણે  કેાં�ેસની
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�ગતમાં  ને  ગતના  માગ�માં  રોડંુ
ન�હ  બનું.  મારા  જવેા  જનતાની
સાથે પોતાનું  ભા�ય જાેડી બેઠેલા
ને  ભણેલા  લોકોના  માનસ સાથે
મૂળભૂત  મતભેદ  ધરાવતા
માણસને  છોડીને  જ  એ  લોકો
પોતાનું  કાય�  કરવા માંડશે  તો એ
મને ખૂબ ગમશે.'

     એક  વાર  એક  અમે�રકન
પાદરીએ  એમને  પૂછયું  હતું,
`આપને  સહુથી  વધારે  ચતા
કરાવનારી વ�તુ કઈ ?' ગાંધી�એ
જવાબ  આ�યો  હતો,
`િશ�તવગ�ના �દયની કઠોરતા.'

     હા,  બુિ�શાળી  વગ�ને  તેઓ
પોતાની  અસર  નીચે  લાવવા
માગતા હતા ખરા, `પણ કેાં�ેસના
નેતા બનીને ન�હ, પરંતુ  ધીરેધીરે
એમના  �દયમાં  �વેશ  કરીને.'
એમને  કેાં�ેસના  રાજકારણમાં
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ખ�ચાવું પડતંુ હતું તેનંુ દુ:ખ તો હતું
જ. હવે એ એનાથી દૂર થતા જતા
હતા.

     ૧૯૨૪માં  જલેમાંથી  છૂટીને
એમણે  પોતાના  આ  ઇરાદાની
�હેરાત કરી �યારે ભારતનું  આખું
વાતાવરણ િવરોધના સૂરોથી ગા�
ઊઠયું.  એના  ઉ�રમાં  ગાંધી�એ
ક�ું, `મને એ પસંદ નથી અને હંુ
�યારેય એવું  પસંદ કરતો નથી કે
હરેક  બાબતમાં  મારા  ઉપર  જ
આધાર  રાખવામાં  આવે.  રા��નું
કાય� કરવાનો આ ખરાબમાં ખરાબ
ર�તો છે. એક માણસ ગમે તેટલો
સારો ને મહાન કેમ ન હોય, કેાં�ેસ
એક જ માણસના ખેલ જવેી બની
જવી ન જાેઈએ. કેાં�ેસ એવી બની
�ય એવો ભય ઊભો થયો છે.'

     આમ છતાં  ૧૯૨૫માં  એમને
કેાં�ેસનું  �મુખપદ  સંભાળવા
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સમ�વી લેવામાં આ�યા. એમના
મ�ોની દલીલ એવી હતી કે તેઓ
અલગ રહેશે  તો કેાં�ેસમાં  બે  તડ
પડી  જશે.  એક  બાજુ  એમના
રચના�મક  કાય��મમાં  ��ા
ધરાવનારા  લોકો,  બી�  બાજુ
કાઉિ�સલમાં  જઈને  રાજકારણ
ચલાવવાની તરફેણ કરતો �વરાજ
પ�.  એમણે  એનું  મૂ�ય  મા�યંુ,
કેાં�ેસના સ�યો ખાદી પહેરે એવી
કડક શરત કરાવી.

     કોઈએ  એમ  ક�ું  કે
રાજકારણમાંથી  ખસી  જવાથી
એમનું  નૈતક  નેતૃ�વ  પણ ટકશે
નહ�.  ગાંધી�એ  એનો  રોકડો
ઉ�ર  પરખા�યો  હતો  :  `નૈતક
આિધપ�ય  એને  વળગી  રહેવાના
�ય�નથી  ટકી  રહેતું  નથી.  એ
વણમા�યંુ  આવે  છે  ને  વણમા�યું
ટકી રહે છે.'
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     સાચું તો એ છે કે એમનું નૈતક
આિધપ�ય વધતંુ જતું  હતું, તેઓ
બીજુ ંશું કરે છે ને શું નથી કરતા એ
કોઈ જાેતું ન હતંુ. ભારતની ધરતી
ને  ભારતીય  માનસથી  એ
આિધપ�ય પોષાતું હતું. ૧૯૨૫નું
આખું  વષ�  એમણે  ભારતના  એક
છેડેથી બીજ ેછેડે ફરવામાં ગા�ું.

     એ �યાં જતા �યાં જનસમુદાય
એમને  ઘેરી  વળતો.  લોકો  એમને
દેવ  માનવા  લા�યા  હતા.  એક
�થળે એમને બતા�યું છે કે આખી
ગેાંડ�ત  એમની  પૂ�  કરવા
લાગી હતી.

     અનેક લોકો એમને બુ� અને
કૃ�ણ  જવેા  અવતાર�પ  લેખવા
લા�યા  હતા.  લોકો  દૂરદૂરથી
એમનાં દશ�ને આવતા હતા.

     ઢાકામાં  સ�ેર  વષ�ના  એક
ડોસાને એમની આગળ લાવવામાં
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આ�યો. એણે ગળામાં ગાંધી�ની
છબી લટકાવી હતી. એ રોતો હતો.
ગાંધી�ની  પાસે  આવતાં  જ  એ
એમને  પગે  પડયો.  એનો  લાંબા
વખતથી  વળગેલો  લકવો  એમણે
સારો  કયેા�  તે  બદલ  ગાંધી�નો
આભાર  માનવા  લા�યો.  એ
�બચારો  કહેવા  લા�યો, `બધા જ
ઉપાય િન�ફળ નીવડયા �યારે  મ�
ગાંધી�ના નામનો �પ શ� કયેા�.
અને  એક  દહાડો  હંુ  ત�ન સાજાે
થઈ ગયો.'

     ગાંધી�એ  એને  ઠપકો
આ�યો,  `તને  મ�  ન�હ,  ભગવાને
સાજાે કયેા�  છે. ભલો થા ને  મારી
છબી ડોકમાંથી કાઢી નાખ.'

     ભણેલાગણેલા  લોક  પણ
એનાથી  જુદા  ન  હતા.  એક  વાર
ગાંધી� જે ગાડીમાં  મુસાફરી કરી
ર�ા હતા તે  ગાડી આંચકા સાથે
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ઊભી  રહી  ગઈ.  માલૂમ  પડયંુ  કે
કોઈ  વકીલ  સાહેબ  માથું  નમી
પડતાં  ગાડીમાંથી  ગબડી  પડયા
હતા.  એમને  ઉઠાડવામાં  આ�યા,
તો કોઈ જગાએ એમને ખાસ વા�યું
નો'તું.  એ ગાંધી� સાથે મુસાફરી
કરતો  હતો  તેથી  એને  ન  વા�યંુ
એવું  એણે  કારણ  આ�યું.
ગાંધી�એ  હસીને  ક�ું,  `તો  તો
તમે  ગાડીમાંથી  જ  પડવા  નો'તા
જાેઈતા.'  પણ  એ  ગ�મત  પેલા
ભ�તને ન સમ�ઈ.

     બહેનો  લાજ  કાઢીને
ગાંધી�ની  સામે  આવતી  તો
ગાંધી�  કહેતા,  `ભાઈની  પણ
લાજ હોય  !'  ને  બહેનો  તરત જ
ઘૂમટો કાઢી નાખતી.

     પૈસા  એકઠા  કરવાની
બાબતમાં  ન  ગાંધી�  કોઈને
છોડતા,  ન  કોઈ  એમને  પૈસા
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આપવાની ના પાડી શકતું. બહેનો
ઘરેણાં  ઉતારી  આપતી,  તેથી
એમને  આનંદ  થતો.  એક  વાર
મારા  એક  અમે�રકન  મ�ે  મને
એમના  હ�તા�રવાળી  એમની
છબી મોકલવા જણા�યું હતું. છબી
તો  મને  આ�મમાં  મળી  ગઈ.  મ�
ગાંધી�ને  એના  પર  હ�તા�ર
આપવાની  િવનંતી  કરી.  તેમણે
હસતાં-હસતાં ક�ું, `હ�તા�ર તો
આપીશ,  પણ  હ�રજનફાળામાં
પ�ચીસ �પયા આપો તો.'

     મ�  ક�ું,  `દસ આપીશ.'  ને
એમણે હ�તા�ર આ�યા.

     ગાંધી�ના  કેટલાક  મ�ો
એમના  ઉપર  ખાદીને  જાેઈએ  તે
કરતાં  વધારે  મહ�વ  આપવાનો
દોષ મૂકતા હતા. એમનું કહેવું એવું
હતું  કે  આ જમાનો યં�ોનો છે  ને
ગાંધી�ની  સવ�  શિ�ત,  સઘળી
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બુિ�મ�ા તથા તેમનું મહા�માપ�ં
જમાનાને પાછળ લઈ જઈ ન શકે.

     ઘણા લોકો તો ખાદીની હાંસી
જ ઉડાવતા  હતા  ને  એ �ડી  ને
ખરબચડી  છે  એવું  કહીને  એનો
તર�કાર કરતા હતા.

     ગાંધી�  બુિ�મ�ાનો  ને
શારી�રક શિ�તનો સમ�વય કરવા
માગતા  હતા,  શહેર  અને  ગામને
એક  કરવા  માગતા  હતા,  અમીર
અને  ગરીબને  પર�પર એક કરવા
માગતા હતા.

     આ  કામે  ગાંધી�ને  ભારે
થક�યા.  રોજરોજ  સભાઓ  માટે
�ણ�ણ  ચ�ચાર  જગાએ
રોકાવાનું, રાતે વળી બી� જગાએ
મુકામ  કરવાનો,  પુ�કળ
પ��યવહાર  કરવાનો  –
પ��યવહાર  કરવાનું  એ  કદી
ચૂકતા ન હતા, મોટામોટા રાજકીય
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��ોની  ને  નાનામાં  નાની  અંગત
મુ�કેલીઓની ચચા� કરવા આવતાં
અસં�ય  ��ીપુ�ષોને  મુલાકાતો
આપવાની, એ બધાથી એમનામાં
અશિ�ત આવી ગઈ. આથી એમણે
૧૯૨૫ના  નવે�બરમાં  સાત
�દવસના ઉપવાસ કરી ના�યા.

     આખા  દેશમાં  ચતા  �યાપી
ગઈ.  ઉપવાસ  શા  માટે  ?
ગાંધી�એ ક�ું,  `જનતાએ મારા
ઉપવાસની ઉપે�ા કરવી જાેઈએ.
ઉપવાસ  તો  મારા  �વનના
અંગ�પ થઈ પડયા  છે,  હંુ  આંખ
િવના કામ ચલાવી શકતો હોઉં તો
ઉપવાસ  િવના  �વી  શકંુ.
બા�જગતને  માટે  આંખોનો  જે
ઉપયોગ  છે,  તે  જ  ઉપયોગ
અંતરની  દુિનયા  માટે  ઉપવાસનો
છે... હંુ  કદાચ બેવકૂફી પણ કરી
ર�ો  હોઉં.  એ  િ�થતમાં  દુિનયા
મારે માટે આ મૃ�યુલેખ લખી શકશે
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: `ઓ બેવકૂફ, તંુ આને જ લાયક
હતો.'

     ગાંધી�ના  ઉપવાસને
પ�રણામે  ઉપવાસ સંબંધે  એમના
િવચારો  જણાવવાની  માગણીઓ
વધી  પડી.  એનો  ઉ�ર  એમણે
`યંગ  ઇિ�ડયા'માં  લેખ  લખીને
આ�યો.  એમણે  લ�યું,  `મારા
દા�તર  મ�ોની  �મા  માગીને,
મારા  ને  મારા  સાથીઓના સંપૂણ�
અનુભવને આધારે હંુ િવના સંકોચે
ભલામણ  કરી  શકંુ  કે  ૧.  તમને
કબિજયાત  હોય  તો,  ૨.  તમારા
શરીરમાં લોહી ઓછંુ હોય તો, ૩.
તમને તાવ આવતો હોય તો, ૪.
તમને અપચો હોય તો, ૫. તમા�ં
માથું  દુ:ખતું  હોય  તો,  ૬.  તમને
વાયુ  થતો  હોય  તો,  ૭.  તમને
સંિધવા  હોય  ૯.  તમારામાં
ચીિડયાપ�ં હોય તો, ૯. તમા�ં
મન િવષાદમાં રહેતંુ હોય તો, ૧૦.
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તમને હરખનો અતરેક થતો હોય
તો  ઉપવાસ  કરો.'  એમનો  દરેક
રોગ માટે  એક જ ઉપાય હતો  –
ઉપવાસનો.  એમણે  લ�યું  છે  :
`ભૂખ લાગે  �યારે  જ ખાઓ ને  તે
પણ  તમે  �તમહેનત  કરીને
ખાવાનું મેળ�યું હોય તો જ.'

     લેખમાં  ઉપવાસને સા� નવ
િનયમો આપવામાં  આ�યા હતા :
૧.  આગળથી  શારી�રક  અને
માનસક  શિ�તનો  સંચય  કરવા
માંડો,  ૨.  ઉપવાસના  �દવસોમાં
ખાવાનો િવચાર પણ ન કરો, ૩.
પવાય  તેટલું  ઠંડંુ  પાણી  પીઓ,
૪.  રોજ  ગરમ  પાણીથી  શરીરને
લૂછી નાખો, ૫. િનયમત એિનમા
લો, ૬. બને  તેટલંુ  ખુ�ી હવામાં
સૂવાનું  રાખો,  ૭.  સવારની  ઠંડી
હવા  શરીરને  લાગવા  દો,  ૮.
ઉપવાસનો  િવચાર  કરવાનું  જ
છોડી દો, ૯. તમારો ઉપવાસ ગમે
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તે હેતુથી થતો હોય, એ અણમોલ
�સંગે  ઈ�રનું  �યાન  કરતા  રહો.
�વ�ને  પણ આશા રાખી  ન હોય
એવા અનુભવ થશે.'

     ગાંધી�નું  �મુખપદનું  વષ�
પૂ�ં  થઈ  ગયું  હતંુ.  ૧૯૨૫ના
િડસે�બરમાં  કાનપુરના
અિધવેશનમાં એમણે એમની ગાદી
�ીમતી સરોિજની  નાયડુને  સેાંપી
દીધી.  ને  તે  જ  વખતે  એમણે
રાજકારણ અંગે  એક  વષ�  મૌનનું
ગાળવાનું �ત લઈ લીધું.

     ગાંધી�એ જાેઈ લીધું  હતું  કે
રાજનૈતક  ભારત  �છ��ભ� અને
સાહસહીન થઈ ર�ું છે. મૌન માટે
યો�ય સમય હતો.

     ઘણી  વાર  કહેવાય  છે  કે
પોતાના  સમકાલીન  અમુક
માણસો  અમર  બની  જશે  એમ
કહેવું  જાેખમભરેલું  છે,  કેમ  કે
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ભિવ�યની  ��  પોતાને
મનગમતા  માણસોની  કીતને
અમર  બનાવશે,  પણ  મહા�મા
ગાંધીનું  નામ  અમર  રહેશે  એ
આગાહી  ભિવ�યમાં  ખોટી
પડવાનો  સંભવ  બહુ  ઓછો  છે.
આજે  �વતા  �હંદીઓમાં  તેઓ
સવ��ે� છે એ િન�વવાદ છે. તેઓ
ભારતની  ભાવનાના  મૂતમંત
અવતાર છે ને તેમની વાણી �ારા
ભારતવષ�ના  �દયની  લાગણી
�ગટ  થાય  છે.  તેમણે  પોતાની
સવ��યાપી  અમીનજર  વડે  અને
પોતાના  ઉ�ચ  આદશેા�ને
અનુસરવાની  ધગશ વડે  પોતાના
દેશબંધુઓનાં  �દયને  �તી
લીધેલાં  છે.  �હંદી  ��ના બહુ જ
મોટા  ભાગની  ઉપર  તેમનો  જે
અસાધારણ �ભાવ છે તેના પરથી
�યાસ બાંધીએ, તો આજ ે���ટશ
સા�ા�યમાં  તેઓ  સૌથી  વધારે
�ભાવશાળી �યિ�ત છે એમ કહી
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અનુ�મિણકા

શકાય.

     

૧૦. મૌનનું
વષ�

     એમના મૌનના વષ�માં બાવન
સોમવાર  આવતા  હતા.  સોમવારે
ગાંધી�  સંપૂણ�  મૌન  પાળતા
હતા.  મૌનવારે  ગાંધી�
મુલાકાતીઓની  વાતો  સાંભળતા
ને  કોઈ-કોઈ  વાર  કાગળની
ચબરખી  ફાડીને  એના  ઉપર
પેિ�સલથી જવાબો પણ લખતા.

     ૧૯૪૨માં  મ�  એમને  મૌનનો
હેતુ પૂછયો હતો. એમણે ક�ું હતું
:

     `મારી  ત�બયત  છેક  લેવાઈ
ગઈ  હતી.  ભારે  �મ  ઉઠાવવો
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પડતો  હતો,  સખત  તાપમાં
રેલગાડીઓમાં  મુસાફરી  કરવી
પડતી  હતી,  અનેક  સભાઓમાં
એકધા�ં બો�યા કરવું પડતું હતંુ,
મુસાફરીમાં  ને  બીજે હ�રો  લોકો
મારી  પાસે  આવતા  ને  સવાલો
પૂછતા,  મળવાની  િવનંતીઓ
મોકલતા ને મારી સાથે �ાથ�નામાં
જાેડાવા  આવતા.  તેથી  મને
અઠવાિડયે  એક  �દવસ  આરામ
કરવાની  જ�ર  લાગી,  એટલે  મ�
મૌનવાર પાળવો શ� કયેા�. હા, એ
વાત સાચી કે  પાછળથી મ�  એમાં
તરેહતરેહના ગુણોનું આરોપણ કયુ�
છે.  ને  એને  આ�યાિ�મકતાના
વાઘા  સ��યા  છે.  પણ ખરેખરો
મૂળ  આશય એક �દવસની  છુ�ી
મળે એટલો જ હતો.'

     બાવન સોમવાર  સવાય એ
વષ� ખરા અથ�માં તો મૌનનું  ન જ
કહેવાય.  એમણે  �વાસ ન કયેા�,
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�હેર  સભાઓમાં  ભાષણો  ન
કયા�,  પણ  તેઓ  વાતચીત  તો
કરતા  જ,  લખતા  પણ  ખરા;
મુલાકાતીઓને  મુલાકાત  આપતા
ને  �હંદના  ને  પરદેશના  હ�રો
લોકો  સાથે  પ��યવહાર  પણ
કરતા.

     એ  અરસામાં  ગાંધી�ના
વલણમાં  એક  પલટો  આવતો
દેખાયો.  ��ટનની  નીત
�હંદુમુિ�લમ  એકતાની  િવરોધી
હતી  એવી  એમને  શંકા  આવવા
લાગી  હતી.  સરકાર  મુસલમાનો
��યે પ�પાત બતાવતી હોય એવું
એમને લાગતું હતું.

     �હંદુ-મુિ�લમ  એકતા  વડે
�હંદુ�તાનને  �વરા�ય  મળી  જશે
એવો ગાંધી�નો �યાલ હતો. હવે
એમને લાગવા માંડયું કે �યાં સુધી
અં�ેજાેનો  �ીજાે  પ�  �હંદમાં  છે
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�યાં  સુધી  �હંદુ-મુિ�લમો
હળીમળીને રહે એ અસંભિવત છે.

     ગાંધી�એ  ઉપાય  સૂચ�યો
હતો :  `�હંદુઓ બહુમતીમાં  છે  તે
મુસલમાનો સાથે  સારી રીતે  વત�,
બંને  અ�હંસાનું  પાલન કરે.'  �હંદુ
લોકોએ  એમના  ઉપર  તેઓ
મુિ�લમતરફી હોવાનો આરોપ પણ
કરવા માંડયો.

     પણ  એ  વષ�નો  સહુથી
મહ�વનો  ��  તો  બ�યો
કૂતરાંઓનો  ��.  કેટલાય
મ�હનાઓ  સુધી  કૂતરાંઓનું  એ
તોફાન ગાંધી�નું માથું ખાતું ર�ું.

     અમદાવાદના  મલમાિલક
અંબાલાલ  સારાભાઈએ  પોતાની
મલની  આજુબાજુમાં  રખડયા
કરતાં સાઠ કૂતરાંને  પકડીને  મારી
નંખા�યાં.
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     કૂતરાંને  મારી  નંખાવીને
અંબાલાલ  િવમાસણમાં  મુકાયા.
એમણે  પોતાનું  દુ:ખ  ગાંધી�
આગળ રજૂ કયુ�. ગાંધી�એ ક�ું,
`એ સવાય બીજાે ઉપાય પણ શો
હતો ?'

     અમદાવાદની  �વદયા
મંડળીએ એ વાત સાંભળી  �યારે
તે  ગાંધી�ને  માથે  છાણાં  જ
થાપવા  માંડી.  ગુ�સામાં  આવીને
મંડળીએ લખી ના�યું,  `�હંદુ  ધમ�
કોઈ  પણ �ાણીની  હ�યાને  પાપ
માને  છે  તો  હડકાયાં  કૂતરાં
માણસને કરડશે ને બી�ં કૂતરાંને
કરડવાથી  તે  હડકાયાં  થઈ  જશે
એમ  સમ�ને  આપ  કૂતરાંને
મારવાનું યો�ય માનો છો ?'

     ગાંધી�એ  એ  પ�  `યંગ
ઇિ�ડયા'માં �ગટ કયેા�, સાથે તેના
ઉ�રમાં  દોઢ  પાનું  ભરાય  એટલો
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લાંબો લેખ લ�યો, `આપણા જવેા
અપૂણ�  અને  દોષશીલ  મનુ�યો
સામે  હડકાયાં  કૂતરાંને  મારવા
સવાય બીજાે કોઈ માગ� જ નથી.
�યારેક-�યારેક  આપણી  સામે
લોકોને  મારતો  ફરતો  હોય  એવા
આદમીને  મારવાની  પણ  ફરજ
આવી પડે છે.'

     લેખની  સામે  જુ�સાદાર
પ�ોની રેલ ચાલી એટલું  જ ન�હ
લોકો  ગાંધી�ને  ભાંડવા  લા�યા.
પરંતુ ગાંધી� તો પોતાની વાતને
જ વળગી ર�ા. `યંગ ઇિ�ડયા'ના
બી� અંકમાં પણ ગાંધી�એ એવંુ
જ કંઈ લ�યું.

     કૂતરાં અંગેના કાગળો આવતા
જ ર�ા. �ી� અંકમાં  ગાંધી�એ
એ  બાબતમાં  �ણ  પાનાં  લખી
ના�યાં.  એમણે  ક�ું,  `કેટલાક
િવરોધી ટીકાકારો તો મયા�દાની હદ
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પણ વટાવી ગયા.'

     એમણે લ�યું, `�ાણ લેવો એ
પણ કત��ય હોઈ શકે. કોઈ માણસ
ગાંડો  થઈને  તલવાર  લઈને
વણરો�યો  દોડી  ર�ો  હોય,  જે
સામે  આવે  તેને  મારી  નાખતો
હોય,  એને  �વતો  પકડવાની
કોઈની �હંમત ન હોય ! એ ગાંડાને
યમપુરી  પહેાંચાડનાર  સમાજના
આભારને પા� ગણાવો જાેઈએ.'

     એ મૌનવષ�માં  કૂતરાં  �કરણે
તો  કમાલ કરી  નાખી.  પણ એક
વાછરડાએ પણ સા�ં એવું તોફાન
જગાડી  દીધું.  આ�મના  એક
વાછરડાને  કંઈક  થયું.  ગાંધી�એ
ખૂબ  ઉપચાર  કયા�,  એની  પીડા
જાેઈને ગાંધી�ને એનો �ન લેવો
ઉચત  લા�યો.  ગાંધી�ની
હાજરીમાં  જ  ડો�ટરે  �જ�ેશન
આ�યું.  વાછરડો  મરણ  પા�યો.
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એના  િવરોધ  તરીકે  ઉ�તાથી
ભરેલા  પ�ોની  લંગાર  લાગી.
ગાંધી�  �ઢતાથી  કહેતા  ર�ા  કે
એમણે કયુ� હતું તે બરાબર જ હતું.

     ૧૯૨૬ના  મૌનવષ�માં
ગાંધી�ની  કલમે
સંતતિનયમનના  કૃ�મ  ઉપાયો
સામે  ઘણા  લેખો  લખાયા.  એ
એમને  પિ�મમાંથી  આવેલંુ
અિન�  લેખતા  હતા.  તેઓ
સંતતિનયમનના િવરોધી ન હતા.
સંતતિનયમનની  એમણે  હંમેશાં
�હમાયત  કરી  છે,  પણ  તે
સંયમ�ારા,  ��ચય�  �ારા
સંતતિનયમન કરવાની  �હમાયત
કરનારા હતા.

     ગાંધી�ની નામના પરદેશમાં
પણ  ફેલાવા  લાગી  હતી.  �ે�ચ
લેખક  રોમાં  રોલાંએ  એમને  િવશે
એક પુ�તક પણ લ�યું.  ઠેરઠેરથી
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– ને  ખાસ કરીને  અમે�રકાથી  –
એમને  િનમં�ણો  મળવા  લા�યાં.
એમણે  સહુને  ના  પાડી  દીધી.
એમણે  લ�યંુ,  `મા�ં  કારણ
ચો�ખું  જ  છે.  મારામાં  એટલો
આ�મિવ�ાસ  નથી  આ�યો  કે
મા�ં અમે�રકા જવું ઉચત લેખાય.
અ�હંસાનું  આંદોલન  પગભર  થયંુ
છે એમાં તો મને અંદેશો નથી જ.
એની અંતમ સફળતા િવશે  પણ
મને  કોઈ  �તનો  સંદેહ  નથી,
પરંતુ  અ�હંસાની  �ભાવકારી
શિ�તનું  ��ય�  પ�રણામ  હંુ
બતાવી શકંુ એમ નથી. આથી મને
લાગે છે કે એવો વખત આવે �યાં
સુધી  મારે  ભારતના મંચ ઉપરથી
જ �ચાર કરતા રહેવું પડશે.'

     અંગત ���એ કે રાજકારણની
���એ  પણ  ગાંધી�ને  કોઈ
�તની ઉતાવળ ન હતી, ને તેથી
એક વષ� તે મૌન ર�ા. ૧૯૨૬ની
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રાજકારણની એ િનવૃિ�માં એમને
આનંદ  આ�યો  હશે.  એનાથી
એમના શરીરને આરામ લેવાની ને
�ાણને  સવ��  ઘૂમતા  રહેવાનો
મોકો મળી ગયો.

     અ�તરાની ધાર જવેી તી�ણ
બુિ�વાળા  રાજગોપાલાચારી,
એમના મં�ી  અને  િશ�ય મહાદેવ
દેસાઈ,  જમેને  તેઓ  `ગુડ
સમે�રટન'  (બાઇબલની  એક
બોધકથાનું  પા�)  કહેતા  હતા
એવા  ચાલ�  એ�ડ�ઝ  (દીનબંધુ
એ�ડ�ઝ) એમના મ�ો હતા. તેઓ
કહેતા, `તેઓ (એ�ડ�ઝ) મારે મન
સગા  ભાઈથી  પણ  વધારે  છે.
જટેલો  ગાઢ  સંબંધ  મારે  એ�ડ�ઝ
સાથે  છે  તેટલો  બી� સાથે  હોય
એવું હંુ નથી માનતો.' �હંદુ સંતને
એ�ડ�ઝથી ચ�ઢયાતો કોઈ સંત ન
મ�ો,  ��તી  પાદરીને
ગાંધી�થી ચ�ઢયાતો કોઈ ��તી
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અનુ�મિણકા

નો'તો  મ�ો.  એ  �હંદી  અને  એ
અં�ેજ  ધમ�ને  સાચા  અથ�માં
અનુસરતા  હતા  ને  તેથી  જ  બંને
ભાઈ-ભાઈ જવેા બની ગયા હતા.
ધમ�  એમને  એટલા  માટે  સાંકળી
શ�યો કે રા�� ીયતા એમને અલગ
પાડી  શકતી  ન  હતી.  �યાં
રા�� ીયતા  લોકોને  �ભ�  નથી
કરતી  �યાં  ધમ�  એમને  ભાઈ
બનાવે છે.

૧૧. અથાક
�મ

     મૌનનંુ  વષ�  પાર  ઊતયુ�.
ગાંધી�ના  િવચારોમાં  પ�રવત�ન
થયું  નો'તું.  એમનો કાય��મ તેનો
તે જ હતો : �હંદુ-મુિ�લમ એકતા,
અ�પૃ�યતા  િનવારણ,  ખાદી
�ચાર.

     ૧૯૨૬ના  િડસે�બરમાં
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સાબરમતીથી નીકળીને એક પછી
એક  સભાને  સંબોધતા  ગાંધી�
કેાં�ેસ  અિધવેશનમાં  ભાગ  લેવા
ગૌહ�ી  પહેાં�યા.  ર�તામાં  એમને
દુ:ખદાયી  સમાચાર  સાંભળવા
મ�ા.  સમાચારથી  આખો  દેશ
સમસમી  ઊઠયો  હતો.  અ�દુલ
રશીદ નામનો એક મુિ�લમ �વામી
��ાનંદને મળવા ગયો ને  તેમની
સાથે ધમ� િવશે ચચા� કરવા તૈયાર
થયો. �વામી� માંદગીને �બછાને
પડયા  હતા,  ડો�ટરોએ  એમને
સંપૂણ�  આરામ  લેવાની  સલાહ
આપી  હતી.  �વામીએ  પોતાના
ઓરડા બહાર પોતાના નોકર અને
પેલા  અિડયલ જુવાન વ�ચે  ટંટો
થતો  સાંભ�ો  ને  એમણે  એને
અંદર  બોલા�યો.  અ�દુલ  રશીદ
અંદર  આ�યો  એટલે  �વામી�એ
એને  એમની  અશિ�ત  દૂર  થાય
એટલે  વાતચીત  કરવાનું  વચન
આ�યું.  એણે  પીવાનું  પાણી
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મા�યું. નોકર પાણી લેવા ગયો ને
અ�દુલ  રશીદે  �રવો�વર  કાઢીને
�વામી�ની છાતીમાં  ગોળી છોડી
દીધી,  �વામી�નું  મોત
િનપ��યું.

     �વામી�  �હંદુ�તાનમાં
�હંદુઓનું  રા�ય �થાપવા માગે  છે
એવો  મુિ�લમછાપાં  એમના  ઉપર
આ�ેપ  કયા�  કરતાં  હતાં.
ગાંધી�એ  કેાં�ેસના  એક
ભાષણમાં  ક�ું  કે  �વામી�
મુસલમાનોના  દુ�મન  નો'તા.
એમણે  એમ  પણ  ક�ું  કે  દોષ
અ�દુલ રશીદનો નથી. દોષત તો
જે  લોકો  એકબી�  િવ��
વેરઝેરની  ભાવના  ફેલાવે  છે  એ
લોકો છે.

     કેાં�ેસ  અિધવેશનમાં  જહાલ
પ�ના  રા��વાદીઓએ  પૂણ�
�વાતં�યનો  ને  ��લે�ડ  સાથેના
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બધા  સંબંધો  તોડી  નાખવાનો
ઠરાવ  મૂ�યો.  ગાંધી�એ  એ
ઠરાવનો  િવરોધ  કયેા�.  ગાંધી�એ
ક�ું,  `એમને  મનુ�ય  �વભાવમાં
ને  ખુદ  પોતાની  �ત ઉપર ��ા
નથી.  ���ટશ  સા�ા�યના
સંચાલકોનું �દયપ�રવત�ન ન�હ જ
થાય એવું એ લોકો શા માટે માની
બેઠા  છે  ?  �હંદુ�તાન  પોતાનું
ગૌરવ  સમજે  ને  �ઢ  થાય  તો
��લે�ડ જ�ર બદલાશે.'

     ને તદનુસાર ગાંધી�એ રા��ને
આંત�રક રીતે �ઢ કરવાના �ય�નો
ચાલુ  પણ  રા�યા.  એ  સવાય
�વાધીનતાનો  ઠરાવ  પોથીમાંનાં
ર�ગણાં જવેો રહી �ય એમ હતું.

     ને  તેથી  ગાંધી�એ  પાછો
દેશનો �વાસ આરંભી દીધો.

     પરંતુ  �હંદુ-મુિ�લમ સમ�યા
ગાંધી�ના  �ય�નોને  હાથતાળી
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આપતી  રહી.  એમણે  �વીકારી
લીધું : `હંુ લાચાર બની ગયો છંુ. હંુ
એનાથી હાથ ધોઈ બેઠો છંુ, છતાં
હંુ ઈ�ર િવશે ��ાવાળો ર�ો છંુ.'

     કલક�ાથી  �બહાર  થઈને
ગાંધી�  મહારા��માં  પહેાં�યા.
પૂનામાં  િવ�ાથ�ઓએ  ગાંધી�
અં�ે�માં  ભાષણ  કરે  એવી  હઠ
પકડી. ગાંધી�એ બોલવા માંડયું
અં�ે�માં,  પણ થોડી  જ  વારમાં
એમણે  �હંદુ�તાનીમાં  બોલવાની
શ�આત  કરી  દીધી.  ગાંધી�
�હંદુ�તાનીને  રા��ભાષા બનાવવા
માગતા  હતા.  �યાંથી  ગાંધી�
મુંબઈ  આ�યા.  �યાં  લોકોએ
ગાંધી�ની સરસ આગતા�વાગતા
કરી, ખૂબ ��ય એમને ચરણે ધયુ�.
�યાંથી  બ��લોર  જવા  સા� તેઓ
પૂના પહેાં�યા.

     પૂના �ટેશન ઉપર ગાંધી�ને
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એટલી બધી નબળાઈ આવી ગઈ
કે  એમને  ઉપાડીને  બ��લોરની
ગાડીમાં  બેસાડવા પડયા. એમની
આંખે  અંધારાં  આવી  ગયાં.  ખૂબ
મુ�કેલીએ  જ�રનો  એવો  એક
કાગળ લખી શ�યા.  રાતની  ઊંઘ
લઈને  એ પાછા તા� થઈ ગયા.
બીજે  �દવસે  કો�હાપુરમાં  એમણે
સાત સભાઓમાં ભાષણ આ�યાં,
પણ  છે�ી  સભામાં  થાકીને
લોથપોથ  થઈને  એ  સાવ  તૂટી
પડયા.

     ને છતાં એમનું કાય� તો ચાલુ
જ  ર�ું.  બીજે  �દવસે  એમની
ત�બયત એટલી બધી ખરાબ થઈ
ગઈ કે એમનામાં  બોલવાની પણ
શિ�ત  ન  રહી.  તેઓ  એમના
યજમાનના ઘરના ઝ�ખામાં બેઠા.
લોકો  એમની  પાસે  થઈને  પસાર
થતા ગયા. બેલગાંવમાં પણ તેઓ
એક સભામાં ગયા, પણ �યાં કશું
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બો�યા  ન�હ.  છેવટે  દા�તરોએ
ક�ું  કે  હાલત  ચતાજનક  છે  ને
આરામની  જ�ર  છે.  તેમને  એક
પહાડી  મથક  પર  લઈ  જવામાં
આ�યા,  �યાં  સમુ�ની  હવાનો
પણ લાભ મળી શકે એમ હતું.

     એમના  મ� અને  �વા��ય
સલાહકાર  ડો.  �વરાજ મહેતાના
આ�હથી  ગાંધી�  બે  માસનો
આરામ લેવા તૈયાર થયા.

     ૧૯૨૭ના  એ�લ  માસમાં
ગાંધી�  મૈસૂરમાં  ત�બયત
સુધારવા  ર�ા  હતા.  મૈસૂર
રા�યના  મુ�ય  �ધાન  એમને
મળવા  આ�યા.  વાતચત
દરમયાન  એમણે  ગાંધી�ને
ખાતરી આપી કે મૈસૂરના સરકારી
અમલદારો  ખાદી  પહેરશે  તો  તે
સામે કોઈને વાંધો ન�હ હોય.

     પાછળથી  ગાંધી�ના
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ચિક�સક  ડો.  �બધનચં�  રાય
અને ડો. મંચેરશા ગી�ડરે ક�ું હતું
કે  ૧૯૨૭ના માચ�માં  કો�હાપુરમાં
ગાંધી�ને  �દયનો  હળવો  હુમલો
આ�યો હતો. પણ શરીર પર એની
ખરાબ અસર થઈ હોય એવું અમને
લા�યું નથી.

     ડો. ગી�ડર ૧૯૩૨થી એમના
�દયરોગ  બાબતના  િન�ણાત
બની ગયા હતા. તેમણે ક�ું હતું કે
ગાંધી�નું  �દય  એમની  ઉંમરના
સાધારણ  આદમીના  �દય  કરતાં
વધારે  મજબૂત  હતું.  ગાંધી�ના
�દય  પર  લોહીનું  દબાણ  વ�યું
હોય એવું  એમને  યાદ નથી; હા,
તેઓને  કોઈ  મહ�વનો  િનણ�ય
લેવાની  વેળા  આવી  હોય  તે
સવાય.  એક વાર  ગાંધી� સૂવા
ગયા �યારે  તેમનું  લોહીનું  દબાણ
સામા�ય જટેલું થઈ ગયું હતું. રાત
પૂરી  થાય  તેટલામાં  એમણે  એક

ગાંધી�ની કહાણી

273



િનણા�યક �� િવશે પોતાનો મત
નકકી  કરી  લીધો  હતો.  ડો.
ગી�ડરનું કહેવું એવું છે કે ઉ�કેરાટ
પેદા  કરનાર  �યિ�તઓને
મળવાનો  �સંગ  આ�યો  હોય,
સાવ�જિનક  હુમલો  આ�યો  હોય,
પોતાના  કામની  ચતા  હોય  તેવે
વખતે  પણ  ગાંધી�ના  લોહીના
દબાણ  પર  કશી  અસર  થતી
નો'તી. િ��ચત કોઈ િનણ�ય લેતાં
પહેલાં  એમના  મનમાં  મંથન
ચાલતું  હોય  �યારે  જ  એમનું
લોહીનું દબાણ વધવા પામતું.

     રી�ડગનું �થાન લેવા માટે નવા
વાઈસરોય લોડ�  ઇરિવન ૧૯૨૬ના
એ�લ માસમાં આવી ચૂ�યા હતા.

     કેટલાક  લોકોએ  એ
ધમ�પરાયણ  દેશમાં,  ધમ�પરાયણ
વાઈસરોયની – ને  તે પણ ગાંધી
જવેા  મહા�મા  િવરોધપ�ના નેતા
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હોય  તે  વખતે  પાંચ  વષ�  માટે
િનમણૂક થઈ એને શુભ સંકેત�પ
માની.

     પરંતુ  ઓગણીસ-ઓગણીસ
મ�હના સુધી લોડ�  ઇરિવને  ન તો
ગાંધી�ને બોલા�યા, ન તો દેશના
સહુથી  વધુ  �ભાવશાળી  નેતા
સાથે  �હંદુ�તાનની  પ�રિ�થતની
ચચા�  કરવાની ખાસ ઇ�છા �ગટ
કરી.  ૧૯૨૭ના  ઓ�ટોબરની
૨૬મી  તારીખે  ગાંધી�ને
મ�ગલોરમાં  સંદેશો  મ�ો  કે
વાઈસરોય એમને પાંચમી નવે�બરે
મળવા માગે છે.

     મહા�મા�એ  �વાસ  મોકૂફ
રા�યો. તેઓ �દ�હી પહેાંચી ગયા.
ઠરાવેલા વખતે એમની વાઈસરોય
સાથે મુલાકાત કરાવવામાં  આવી.
અંદર જતી વખતે ગાંધી� એકલા
જ  હતા.  વાઈસરોયે  ધારાસભાના
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અ�ય�  િવ�લભાઈ  પટેલને,
૧૯૨૭ના  કેાં�ેસ  �મુખ
�ીિનવાસ  આયંગરને  તથા
૧૯૨૮ના  વરાયેલા  �મુખ  ડો.
અ�સારીને પણ બોલા�યા હતા.

     એ લોકો બેઠા ને  વાઈસરોયે
એમને એક કાગળ આ�યો. એમાં
���ટશ  સરકારે  નીમેલંુ  એક
કમશન  ભારત  આવવાનું  હતું
તેની  �હેરાત  હતી.  કમશનના
અ�ય� હતા સર જાેન સાઇમન.
કમશનનો  હેતુ  હતો  ભારતની
પ�રિ�થત  અંગે  હેવાલ  રજૂ
કરવાનો  ને  રાજકીય  સુધારાઓ
સૂચવવાનો.

     કાગળ  વાંચીને  ગાંધી�એ
ઊંચે  જાેયું,  રાહ  જાેઈ  ર�ા,
વાઈસરોય કંઈ જ ન બો�યા.

     ગાંધી�એ પૂછયું,  `આપણી
મુલાકાતનો આટલો જ હેતુ છે ?'
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     `�  હા,'  વાઈસરોયે  ઉ�ર
આ�યો  ને  મુલાકાત  પૂરી  થઈ.
ગાંધી� ચૂપચાપ દ�ણમાં ચાલી
ગયા.

     ગાંધી�  અને  વાઈસરોય
મોઢામોઢ  થઈ  ગયા  પછી
�હંદુ�તાનના  બી�  આગેવાનોને
પણ  સાઈમન  કમશન  આવતું
હોવાની �ણ કરવામાં આવી – ને
તે  પણ આ જ રીતે. કોઈની પણ
સાથે  કશી  ચચા�  કે  મુ�ાઓની
છણાવટ  થઈ  ન�હ.  ઇરિવને
�હંદીઓ  આ  કમશન  આગળ
જુબાની  આપે  ને  સૂચના  રજૂ  કરે
એવી આશા �ય�ત કરી.

     સાઈમન કમશનનો �ાદુભા�વ
તે  વખતના  ભારતમં�ી  લોડ�
બક�નહેડના દાધારંગા માનસમાંથી
થયો હતો.

     સાઈમન  કમશનના  એ

ગાંધી�ની કહાણી

277



સમાચારે  �હંદુ�તાનને  છક  કરી
મૂ�યું.  એ  કમશન  ભારતના
ભા�યનો  િનણ�ય  કરવાનું  હતું  ને
છતાં  કમશનમાં  એક  પણ  �હંદી
સ�ય ન હતો.

     ૧૯૨૮ના  ફે�ુઆરીની  ૩૦
તારીખે સાઈમન કમશને મુંબઈને
િકનારે  પગ  મૂ�યો  ને  કાળા
વાવટાથી  ને  `સાઈમન  પાછા
�ઓ'ના અવાજાેથી લોકોએ તેનું
�વાગત કયુ�. મશન �હંદુ�તાનમાં
ર�ું �યાં સુધી તેને કાને એ અવાજ
અથડાતો હતો.

     સાઈમને  સમજૂતીના �ય�ન
કરી  જાેયા,  ઇરિવને  લાલચો
આપી,  િવનંતી  કરી,  પરંતુ
�તિનિધને  દાવે  એક પણ �હંદી
એની  આગળ  આવવા  તૈયાર  ન
થયો.  કમશને  �ામાિણકપણે
મંથન  કયુ�.  કુશળતાથી  હકીકત
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અનુ�મિણકા

અને આંકડા ભેગા કરીને એક પોથું
તૈયાર  કયુ�.  ���ટશ  શાસનના
�ણે એ મરસયા હતા !

     

૧૨.
સ�યા�હની તૈયારી

     ગાંધી� લડતમાં ઉતરતા પણ
બહુ  ધીરેધીરે.  બી�
િવ�લવવાદીઓની  જમે  એમનાં
શ��ો દુ�મન પાસેથી  �ા� થતાં
નો'તાં. અં�ેજાેએ તો એમના �તે
જ  શોધેલા  સિવનયભંગના
શ��નો  ઉપયોગ  કરવાનો  �સંગ
આ�યો  જ  હતો.  ૧૯૨૨ના
ફે�ુઆરીમાં  ચૌરીચૌરામાં  લોકોના
ટોળાએ  પોલીસના  સપાઈઓની
વગર િવચાય� હ�યા કરી નાખી ને
ગાંધી�ને  બારડોલીનો  સ�યા�હ
મોકૂફ રાખવાની ફરજ પડી, પણ
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એ  વાત  તેઓ  ભૂ�યા  નો'તા.
એમણે છ વષ� સુધી રાહ જાેઈ ને
૧૯૨૮ના  ફે�ુઆરીની  ૧૨મી
તારીખે એમણે �યાં જ સ�યા�હનો
શંખ�વિન કયેા�.

     એ  સ�યા�હનું  સંચાલન
ગાંધી�એ  �તે  ન  કયુ�.  એ  તો
દૂરથી  એનું  િનરી�ણ  જ  કરતા
ર�ા, એ િવશે  લાંબાલાંબા  લેખો
લખતા  ર�ા,  �યાપક  સૂચનાઓ
આપતા  ગયા  ને  �ેરણા  આપતા
ર�ા. એના ખરા નેતા હતા સરદાર
વ�ભભાઈ  પટેલ  અને  એમના
સાથી અ�બાસ તૈયબ�.

     સરદાર  વ�ભભાઈની
દોરવણીએ લોકોએ મહેસૂલ ભરવું
બંધ કયુ�.  કલે�ટરે  લોકોની  ભ�સો
જ� કરી  લીધી,  ખેડૂતોનાં  ખેતરો
પડાવી  લીધાં,  રસોડાંઓ  ઉપર
પણ  દરોડા  પડયા,  મહેસૂલના
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બદલામાં  વાસણકૂસણ પણ જ�
કયા�.  પણ  ખેડૂતો  અ�હંસાપૂવ�ક
ટકી ર�ા.

     ૧૨મી  જૂને  બારડોલીના
માનમાં  આખા  દેશમાં  હડતાલ
પડી.

     સરદાર  પટેલ  ગમે  �યારે
પકડાઈ �ય એવી ધા�તી  રહેતી
હતી, તેથી ગાંધી� ૨� ઓગ�ટે
બારડોલી  આવી  પહેાં�યા.  ૬�ી
ઓગ�ટે  સરકારે  નમતંુ  મૂ�યું.
સરકારે  સઘળા  કેદીઓને  છોડી
મૂકવાનું,  જ�ીમાં  લીધેલી  જમીન
પાછી આપવાનું, જ�ીમાં  લીધેલાં
ઢોર પાછાં આપવાનું અથવા તેની
�કંમત  અદા  કરવાનું  ને  મૂળ
મુ�ામાં  વધારેલું  મહેસૂલ
ઘટાડવાનું વચન આ�યું.

     એમનું  હ�થયાર  કેવું  કારગત
નીવડે  છે  એ  ગાંધી�એ બતાવી
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આ�યું.

     એનો મોટા પાયા પર ઉપયોગ
થઈ શકે ખરો ?

     ભારતમાં ઊથલપાથલ ચાલી
રહી  હતી,  ૧૯૨૮ના  ફે�ુઆરીની
૩�  તારીખે  સાઈમન  કમશને
મુંબઈમાં  પગ  મૂ�યો  �યારથી
�હંદભરમાં  એનો  બ�હ�કાર
પોકારવામાં  આ�યો  હતો.
ગાંધી�એ તો  એનો  એટલે  સુધી
બ�હ�કાર  કયેા�  કે  એમણે
કમશનનું  નામ  સુ�ધાં  ન  લીધું.
એમને  સા�  તો  કમશનનું
અિ�ત�વ જ ન હતું.  પરંતુ  બી�
લોકોએ  કમશન  સામે  દેખાવો
કયા�.  પં�બમાં  સાઈમન  સામે
ભારે  દેખાવ  થયા.  �યાં
પં�બકેસરી  લાલા  લજપતરાય
ઉપર પોલીસની લાઠી ચાલી, અને
થોડા �દવસમાં એમનું  મૃ�યુ થયું.
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એ જ અરસામાં લખનૌમાં સાઈમન
િવરોધી  દેખાવો  થયા  તેમાં
જવાહરલાલ  નેહ�  ઉપર  લાઠી
પડી.  ૧૯૨૨ના  િડસે�બરમાં
લાહોરના  મદદનીશ  પોલીસ
સુપ�ર�ટે�ડે�ટ  સો�ડસ�નું  ખૂન
થયું.  ખૂનના  આરોપી  ભગતસહ
ભાગી  નીક�ા,  લોકોએ  એમને
વીર કહીને �બરદા�યા.

     બંગાળમાં  બહાદુર  સુભાષ
બોઝ ખૂબ લોક�ય થઈ ગયા. `
તમે મને લોહી આપો ને હંુ  તમને
આઝાદી  આપીશ'  એવું  સૂ�
પોકારતા  એ નેતાને  અધીરા  થઈ
ગયેલા નવયુવકોનું પીઠબળ મળી
ગયું.

     ગાંધી�એ આખી પ�રિ�થત
ઓળખી  લીધી  હતી.  એમના
મેાંમાંથી એક જ શ�દ નીકળવાની
વાર  હતી,  દેશભરમાં  હ�રો
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બારડોલી  ઊભાં  થઈ  ગયાં  હોત.
પરંતુ  કુશળ  સેનાપતની  માફક
ગાંધી� પણ યુ�નો મોકો શોધતા
રહેતા હતા.

     અિનિ�તતાના વાતાવરણમાં
ગાંધી�  ૧૯૨૮ના  િડસે�બરમાં
કલક�ાના  અિધવેશનમાં  જવા
નીક�ા.

     કેાં�ેસ  અિધવેશનમાં  સીધું
પગલું  ભરવાનો  ઠરાવ  આ�યો.
પરંતુ ગાંધી� �ણતા હતા કે આ
સંગઠન  શું  છે  અને  તેની
વા�તિવકતા  શું  છે.  કેાં�ેસ
લડતની  વાતો  કરતી  હતી.  પણ
એનામાં  એ  શિ�ત  હતી  ખરી  ?
ગાંધી�  કેાં�ેસની  કાયાપલટ
કરવા માગતા હતા.

     પણ કેાં�ેસને  દલીલ ખપતી
નો'તી.  કોઈ  સાવધાની  કેાં�ેસના
કાય��મોમાં  નો'તી.  યુવાનોના
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નેતા  સુભાષચં�  બોઝ  ને
જવાહરલાલ  નેહ�  �વતં�તાની
�હેરાત  કરવા  ને  �હેરાત  કરીને
લડત શ� કરી દેવા થનગની ર�ા
હતા. ગાંધી�એ ��ટશ સરકારને
બે  વષ�ની  મહેતલ  આપવાની
સલાહ આપી. આ�હને વશ થઈને
ગાંધી�એ  બે  વરસની  મુદત
ઘટાડીને  એક વષ�ની કરી. તેમણે
ક�ું  :  `૧૯૨૯ના  િડસે�બરની
૩૧મી તારીખ સુધીમાં સાં�થાિનક
�વરા�ય  ન  મ�ંુ  તો  હંુ  મારી
�તને `�વતં�' �હેર કરીશ.'

     ૧૯૨૯નું વષ� કટોકટીનંુ અને
િનણ�યા�મક બનતું જતું હતું.

     ૮મી  એ�લે  ભગતસહે
ધારાસભાગૃહમાં  પેસીને  સ�યો
ઉપર બે બો�બ ફ��યા, પ�તોલની
ગોળીઓ  ચલાવી.  સર  જાેન
સાઈમન  ગેલેરીમાં  બેઠા  હતા,
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તેમણે  એ બધું  નજરોનજર જાેયું.
એ હતો ભારતનો એમનો મોટામાં
મોટો  ને  છે�ો  અનુભવ.  એ  જ
મ�હને  કમશન ��લે�ડ સધાવી
ગયું.

     ૧૯૨૯ની સામા�ય ચૂંટણીમાં
��લે�ડના  મજૂરપ�ને  ઓછી
બેઠકો મળી શકી, પણ એ પ�ના
સ�યોની સં�યા બી� કોઈ પણ
પ�ના સ�યોની  સં�યાથી  વધારે
હોવાથી  એ  પ�ે  �ધાનપદાંનો
�વીકાર  કયેા�.  રા�સે  મેકડોન�ડ
વડા �ધાન બ�યા. જૂન મ�હનામાં
લોડ�  ઇરિવન નવી સરકાર સાથે,
ખાસ  કરીને  ભારતમં�ી  વેજવુડ
બેન  સાથે  સલાહમસલત  કરવા
સા� ��લે�ડ ગયા.

     ૧૯૩૦ની પહેલી ��યુઆરી
દૂર રહી ન હતી.

     કેટલાય મ�હનાઓ સુધી મજૂર
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સરકારના સ�યો સાથે ચચા� કયા�
કરીને  લોડ�  ઇરિવન ઓ�ટોબરમાં
પાછા  �હંદુ�તાન  આવી  ગયા.
વાઇસરોયે જાેયું કે બધું અણી પર
આવીને  ઊભું  છે.  ૧૯૩૦ના
સામનાની  તૈયારીઓ  ચાલવા
લાગી.

     ૧૯૨૯ના ઓ�ટોબરની છે�ી
તારીખે  લોડ�  ઇરિવને  પોતાની
`ખૂબ  મહ�વની  �હેરાત'  કરી.
તેમાં  ગોળમે�  પ�રષદ  ભરવાની
ઘોષણા થઈ.

     થોડા  જ  �દવસમાં  ગાંધી�
�દ�હીમાં  ડો.  અ�સારી,  �ીમતી
એની  બેસ�ટ,  મોતીલાલ નેહ�,
સર  તેજ  બહાદુર  સ�ુ,  પંિડત
માલવીય, �ીિનવાસ શા��ી વગેરે
નેતાઓને મ�ા. અને એમણે એક
િનવેદન  બહાર  પાડયું.  તેમાં
વાઈસરોયની �હેરાતને માટે તેમાં
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અનુકૂળ �તિ�યા હતી.

     ગાંધી�  અને  બી�  પીઢ
નેતાઓના  આ  નરમ  વલણથી
જવાહરલાલ નેહ� ને  સુભાષચં�
બોઝ છંછેડાઈ પડયા. પણ એથી
ડ�યા િવના ને  દેશ અં�ેજાે  સાથે
શાંતપૂણ�  રીતે  થતી  સમજૂતી
�વીકારી  લેશે  એવી  ��ા  રાખીને
ગાંધી�એ ને  એમના સાથીઓએ
ખોજ કરવાનું  ચાલુ રા�યું. આખરે
એમણે  ૨૩મી  િડસે�બરે  પાછલે
પહોરે વાઈસરોયને મળવાનું નકકી
કયુ�.

     મુલાકાત અઢી કલાક ચાલી.
ગાંધી�એ પૂછયું  કે શું  વાઈસરોય
એવી ગોળમે� પ�રષદનો વાયદો
કરી  શકે  ખરા  કે  જે  ગોળમે�
પ�રષદ  ભારતને  તા�કાિલક  અને
સંપૂણ�  સાં�થાિનક  દર�ાે  મળે
તેવો ખરડો તૈયાર કરે, અને જમેાં
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સા�ા�યથી  અલગ  થવાનો
અિધકાર પણ શામેલ હોય.

     વાઈસરોયે  જણાવી  દીધું,
`પ�રષદ  અમુક  જ  વલણ
અખ�યાર  કરશે  એવું  �વીકારી
લઈને  કે  પ�રષદને  આગળથી
બાંધી લઈને ચાલી શકાય ન�હ.'

     આ બધા �સંગોએ િડસે�બર
આખરે  જવાહરલાલ  નેહ�ના
�મુખપણા  હેઠળ  લાહોરમાં  જ ે
ઐતહાસક  અિધવેશન  ભરાવાનું
હતું  તેની  પૂવ�ભૂમકા  તૈયાર  કરી
આપી.

     ૧૯૨૯નું  વષ�  પૂ�ં  થયું  ને
૧૯૩૦નું વષ� શ� થયંુ તે જ �ણે
કેાં�ેસે ગાંધી�ને પોતાના કણ�ધાર
તરીકે �વીકારીને આઝાદીનો ઝંડો
ફરકતો  કરી  દીધો  ને  સંપૂણ�
�વાધીનતાનો ને  ���ટશ સાથેના
સંબંધો  તોડી  નાખવાની
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અનુ�મિણકા

�હેરાતનો ઠરાવ પસાર કયેા�.

     સ�યા�હ  �યાંથી,  �યારે  ને
કયા  મુ�ા  પર  શ�  કરવો  તેનો
િનણ�ય કરવાનું કામ ગાંધી� ઉપર
છોડવામાં આ�યું.

૧૩.
સમુ�તટની સમરભૂમ

     ગાંધી�  હતા  સુધારાવાદી.
એમને  ભારતની  મુિ�ત  થઈ  શકે
એવાં સાધનોની જ પડી હતી. જાે
સાધનો  �યિ�તનું  અધ:પતન
કરનારાં નીવડે તો તેનાથી લાભને
બદલે હાિન વધારે થાય.

     નૂતન વષ�ના એ �દય�પશ�
સમારોહ  પછી  ગાંધી�
અઠવાિડયાંઓ સુધી જમેાં �હંસાની
શ�યતા  જ  ન  હોય  એવા
સ�યા�હના  �વ�પની  ખોજમાં
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મ�યા ર�ા.

     રવી��નાથ  ટાગોર  એ
અરસામાં  સાબરમતીની  ન�કમાં
જ  હતા,  તે  ૧૮મી  ��યુઆરીએ
ગાંધી�ને મળવા આ�યા. એમણે
પૂછયું, `૧૯૩૦માં ગાંધી� દેશને
શેની  ભેટ  આપવાના  છે  ?'
ગાંધી�એ  ક�ું,  `હંુ  રાત�દવસ
આતુરતાપૂવ�ક એનો જ િવચાર કરી
ર�ો  છંુ,  પરંતુ  ઘોર  અંધારામાં
�કાશનું કોઈ િકરણ લાધતું નથી.'

     છ અઠવાિડયાં સુધી ગાંધી�
અંતરા�માનો  અવાજ  ઊઠે  તેની
રાહ જાેતા ર�ા.

     છેવટે એમણે અંતરનો અવાજ
સાંભ�ો. એનો અથ�  એ થયો કે
એમણે  િન�ય  કરી  લીધો.  `યંગ
ઇિ�ડયા'ના  ૨૭મી  ફે�ુઆરીના
અંકમાં  ગાંધી�એ `મારી ધરપકડ
પછી' એ શીષ�ક હેઠળ તં�ીલેખથી
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શ�આત  કરી.  એમાં  એમણે
મીઠાના  કાયદાના  અમાનુષીપણા
િવશે  લખવામાં  ખૂબખૂબ  જગા
રોકી.  તે  પછીના  અંકમાં  મીઠાના
કાયદા  અનુસાર  થતી  સ�ઓ
સંબંધે  ચચા�  કરી.  ૧૯૩૦ના
માચ�ની  બી� તારીખે  ગાંધી�એ
વાઈસરોયને  એક  લાંબો  પ�
લ�યો  ને  નવ  �દવસ  પછી
સ�યા�હ શ� થશે એવા સમાચાર
આ�યા.

     આજ સુધીમાં સરકારના કોઈ
ઉ�ચ  અિધકારીને  આવો  અજાેડ
પ� નહોતો મ�ો.

     �ય મ�,

     સિવનય  ભંગની  શ�આત
કરવામાં  રહેલું  જાેખમ  ખેડતાં  હંુ
આટલાં વષેા� સુધી અચકાયા કયેા�
છંુ,  તેમાં  હંુ  ઊત�ં તે  પહેલાં  જાે
કાંઈ સમાધાનીનો માગ� મળે એમ
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હોય તો તે  શોધવાની ઉમેદમાં  હંુ
આપને આ લખવાને �ેરાઉં છંુ.

     અ�હંસા િવશેની મારી િન�ા
સાવ સાફ છે. �ણીજાેઈને હંુ કોઈ
પણ �વની �હંસા કરી  શકંુ  એમ
નથી, તો મનુ�ય �હંસાની તો વાત
જ શી ? પછી ભલેને તે માણસોએ
મા�ં  અથવા  તો  જમેને  હંુ  મારા
સમજું  છંુ  તેમનું  ભારેમાં  ભારે
અ�હત કયુ� હોય ! અલબ� અં�ે�
રા�યને  હંુ  એક  બલા  માનું  છંુ,
છતાં  એક પણ અં�ેજને  કે  તેના
ઉચત  �હતસંબંધને  નુકસાન
પહેાંચાડવાનો મારો ઇરાદો નથી.

     શા માટે હંુ અં�ે� રા�યને એક
બલા�પ માનું છંુ ?

     આ રા�યે એક એવા �કારનું
તં� ગોઠવી દીધું  છે  કે  એથી દેશ
હંમેશાં  વધતા  �માણમાં  ચુસાયા
જ  કરે;  વળી  એ  તં�નો  લ�કરી
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અને  દીવાની  ખચ�  એટલો  તો
સ�યાનાશ વાળનારો  છે  કે  દેશને
એ  કદી  પોસાઈ  શકે  એમ નથી.
આને  પ�રણામે  દેશની  કરોડોની
ગરીબ �� �ભખારી થઈ ગઈ છે.

     રાજકીય  ���એ આ રા�યે
અમને  ગુલામ  બનાવી  દીધા  છે.
અમારી સં�કૃતના પાયા જ એણે
ઉખેડવા  માંડયા  છે  અને  ��ને
િન:શ�� રાખવાની એની નીતએ
અમને  આ�યાિ�મક  ���એ
તેજહીન કરી ના�યા છે.

     મને  લાગે  છે  કે  �હંદુ�તાનને
તુરતમાં  જ  સં�થાિનક  �વરા�ય
આપવાની  ��ટનની  દાનત  જ
નથી.

     જે  રાજકીય  ફેરફારોથી
��લે�ડના  �હંદ  સાથેના  વેપારને
જરાયે આંચ આવે તથા �હંદ સાથે
તેણે  કરેલા  આ�થક  �યવહારોની
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યો�યાયો�યતાની  તટ�થ  પંચ
પાસે ઊંડી તપાસ કરાવવાની જ�ર
પડે,  એવા  રાજકીય  ફેરફારો
કરવાની નીત અખ�યાર કરવાની
���ટશ રાજપુ�ષોની મુ�લ વૃિ�
નથી એમ �પ� જણાય છે. �હંદને
ચૂસવાની  આ  પ�તનો  અંત
આણવા માટે  કંઈ ઇલાજ લેવામાં
ન�હ આવે તો �હંદની પાયમાલીનો
વેગ  �દન�ત�દન  વધતો  જ
જવાનો છે.

     આપની પાસે કેટલાક મુ�ાઓ
રજૂ કરવાની હંુ છૂટ લઉં છંુ.

     રાજની આવકમાં  ભારે  ફાળો
આપનાર  જમીનમહેસૂલનો  બોજાે
રૈયતને  કચડી  નાખનારો  છે.
�વતં�  ભારતમાં  એમાં  ઘણો
ફેરફાર  થવો  જાેઈએ.  રૈયતના
ક�યાણને જ મુ�ય �યેય બનાવી
આખી મહેસૂલપ�ત ફરી રચવાની
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જ�ર છે. પણ ���ટશ પ�ત તો
રૈયતના  �ાણનેય  ખ�ચી  કાઢવા
માગતી  હોય  તેવી  રીતે  રચાયેલી
લાગે છે. રૈયતને જનેા િવના ચાલે
ન�હ  એવી  રોજની  જ��રયાતની
ચીજ મીઠા પર કરનો બોજાે એવી
રીતે  લદાયેલો  છે  કે  એનો  ભાર
મુ�ય�વે ગરીબ રૈયત ઉપર જ પડે
છે.  કાનૂન  સહુને  એક  લાકડીએ
હાંકે છે. �યારે મીઠંુ જ એક એવી
વ�તુ છે કે જ ેઅમીર કરતાં ગરીબ
વધારે  ખાય છે...  દા�  તથા  કેફી
ચીજાેની  આવક પણ ગરીબ વગ�
પાસેથી  જ  મળે  છે.  એ  ��નાં
આરો�ય  અને  નીત  બંનેનો
જડમૂળથી નાશ કરે છે.

     દેખીતી  રીતે  જગતમાં  સૌથી
વધારે  ખચા�ળ  એવા  પરદેશી
રાજતં�ને નભાવવા માટે આ બધાં
પાપો  ચાલુ  રાખવામાં  આવે  છે.
આપનો જ પગાર લો. એ માસક
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૨૧૦૦૦  �પયાથી  વધુ  છે.  એ
ઉપરાંત  તેમાં  ભ�થાં  તથા  બી�
આડાઅવળા  ઉમેરા  જુદા.  જે
દેશમાં  દરેક  માણસની  સરેરાશ
આવક ૨ આનાથી ઓછી છે, �યાં
આપને રોજ ૭૦૦ �પયાથી વધુ
પગાર  મળે  છે.  આ  રીતે  આપ
પગાર�પે  ૫૦૦૦થી  વધુ
�હંદીઓની સરેરાશ કમાણી ઉપાડો
છો,  �યારે  ��લે�ડનો  મુ�ય
�ધાન  ૯૦  અં�ેજાેની  કમાણી
ઉપાડે છે. હંુ આ અજબ િવષમતા
ઉપર  જરા  �યાનપૂવ�ક  િવચારી
જાેવા આપને હાથ જાેડીને િવનંતી
ક�ં  છંુ.  એક  કઠોર  પણ  સાચી
હકીકત બરાબર સમ�ય તે  માટે
મારે આપનો અંગત દાખલો ટાંકવો
પડયો છે. બાકી અંગત રીતે મારા
મનમાં  આપને  િવશે  એટલો
આદરભાવ છે કે આપની લાગણી
દુભાય એવંુ કહેવા હંુ ન ઇ�છંુ. હંુ
��ં  છંુ  કે  જટેલો  પગાર  આપને
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મળે છે તેની આપને આવ�યકતા
નથી.  કદાચ  આપનો  આખોયે
પગાર  આપ  સખાવતમાં  આપી
દેતા  હશો,  પણ  જે  રા�યપ�ત
આવી  ઉડાઉ  �યવ�થા  યોજે છે,
તેને  તાબડતોબ  તલાંજિલ
આપવી ઘટે છે. જ ેદલીલ આપના
પગારને  લાગુ  પડે  છે  તે  આખા
રાજતં�ને  લાગુ  પડે  છે...  મારી
�દવસે-�દવસે  �ઢ  �તીત  થતી
�ય છે  કે  શુ�  અ�હંસા  સવાય
બી�  કશાથી  પણ  ���ટશ
સરકારની  �યવિ�થત  �હંસા
અટકાવી શકાશે ન�હ.

     આ  અ�હંસાશિ�ત
સિવનયભંગ  �ારા  �ય�ત  થશે.
હાલ  તુરત  તો  મા�
સ�યા�હા�મના વાસીઓ �ારા જ
એનો  અમલ થશે,  પરંતુ  આગળ
ઉપર  તો  એ  પ�તની  �પ�
મયા�દાઓને જઓે �વીકારે તે સવ�
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તેમાં  સામેલ  થઈ શકશે  –  જઓે
તેમાં  સામેલ થવા ઇ�છે છે  એવી
તેની યોજના છે.

     મારી  ઉમેદ  અ�હંસા  �ારા
���ટશ ��નો એવો �દયપલટો
કરવાની  છે  કે  જથેી  એણે  �હંદને
કરેલા  નુકસાનને  તે  �પ�પણે
જાેઈ શકે. હંુ આપના દેશબંધુઓનું
અ�હત કરવા ઇ�છતો નથી. મારા
દેશબંધુઓની જમે જ તેમની પણ
હંુ સેવા કરવા ઇ�છંુ છંુ...

     � ભારતના લોકો મને સાથ
દેશે  –  જનેી  મને  આશા  છે,  તો
લોકો  જે  ક�  સહન  કરશે  તેથી
પ�થર  જવેું  �દય  પણ  પીગળી
જશે.  –  સવાય  કે  ���ટશ ��
વહેલી સમ� �ય અને પાછી હટી
�ય. તો વાત બી� છે.

     સિવનય  કાનૂનભંગ  �ારા
ઉપર  સૂચ�યા  છે  તેવા  અ�યાયો
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સામે લડવાની યોજના રહેશે... હંુ
આપને  આદરપૂવ�ક  િવનવું  છંુ  કે
આ  અ�યાયોને  ત�કાળ  દૂર
કરવાનો માગ� કાઢો અને આ રીતે
સવ�  માનવ�તનું  ક�યાણ
શોધવાના  જ  આશયથી  જ  બે
સરખા દર�ાના પ�ો સલાહ માટે
ભેગા મળે  એવો માગ�  લો. આથી
�વે�છાપૂવ�ક મ�તા બંધાશે.

     પરંતુ  ઉપરનાં  અિન�ો  દૂર
કરવાનો  આપ કોઈ ઉપાય શોધો
ન�હ  અને  મારા  પ�ની  આપની
ઉપર  અસર  ન  થાય  તો  આ
મ�હનાની  ૧૧મી  તારીખે  હંુ
આ�મના  શ�ય  હશે  તેટલા
સાથીઓ  સાથે  મીઠાને  લગતા
કાયદાઓનો  અનાદર  કરવાનું
પગલું  ભરીશ...  મને  કેદ  કરીને
મારી  યોજના  િન�ફળ  કરવાનું
આપના હાથમાં છે એ હંુ ��ં છંુ.
હંુ  આશા રાખું  છંુ  કે  મારી  પાછળ
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લાખો  માણસો  �યવિ�થત  રીતે
કામ ઉપાડી લેશે...

     જાે આપને મારા કાગળમાં કાંઈ
વજૂદ લાગતંુ હોય અને મારી સાથે
ચચા�  કરવા  જટેલું  આપ  તેને
મહ�વ આપવા માગતા હો, તો આ
કાગળ મળતાં જ આપ મને તારથી
ખબર આપશો તો હંુ ખુશીથી તેમ
કરતો અટકીશ.

     આ  કાગળ  ધમકી�પે
લખાયેલો નથી, પણ સ�યા�હના
સરળ અને  પિવ� ધમ�ના  પાલન
અંગે  છે.  આથી  આ પ� હંુ  એક
અં�ેજ  યુવક  �ારા  આપને
પહેાંચાડવાનો ખાસ માગ� લઉં છંુ.
એ યુવક �હંદની લડત �યાયી છે
એમ  માને  છે,  અ�હંસામાં  એને
પૂણ� ��ા છે અને �ણે ઈ�રે જ
એને  આ  પ�  માટે  મારી  પાસે
મોકલી  આ�યો  હોય  તેમ  મારી
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પાસે આ�યો છે.

     િલ. આપનો સાચો મ�,

     મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

     આ  પ�  વાઈસરોયને
પહેાંચાડવાનું  કામ  કયુ�  હતું  એક
અં�ેજ  શાંતવાદી  (�વેકર)
રેિજના�ડ  રેના�ડસે.  એમણે  એ
પ�  વાઈસરોય  ભુવનમાં  જઈને
વાઈસરોયને  આ�યો.  વાઈસરોય
એ  પ�  લેવા  સા�  મેરઠથી
પોલોની મેચ છોડીને �દ�હી આવી
ગયા હતા.

     પણ  ઇરિવનને  ઉ�ર  ન
આપવાનું  જ  અનુકૂળ  લા�યું.
એમના મં�ીએ પહેાંચ લેખે ચાર જ
લીટી લખી કે `આપ જમેાં ચો�ખો
કાનૂનભંગ  રહેલો  છે  ને  �હેર
શાંતને  જાેખમાવે  એવી  પૂરેપૂરી
શ�યતા રહેલી છે એવી કારવાઈનો
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િવચાર કરી  ર�ા છો  એ �ણીને
નામદાર  વાઇસરોયને  દુ:ખ  થયું
છે.'

     કાયદા  અને  શાંતને  નામે
લખવામાં  આવેલા  એ  પ�માં
�યાયની  અને  નીતપ�રવત�નની
વાત  �યાંય  આવતી  નો'તી.  એ
પ�  વાંચતાં  ગાંધી�ના  મેાંમાંથી
આ  શ�દો  નીક�ા  :  `મ�  પગે
પડીને રોટી માગી, બદલામાં  મને
મ�ા પ�થર.' ઇરિવને ગાંધી�ને
મુલાકાત  આપવાની  ના  પાડી
દીધી.  એમની  ધરપકડ  પણ  ન
કરાવી.  ગાંધી�એ ક�ું,  `સરકાર
ભારે  મૂંઝવણમાં  પડી  છે.'
િવ�ોહીને  ન  પકડવામાં  જાેખમ
હતું, પકડવામાંય જાેખમ હતું.

     ૧૧મી  માચ�  આખા  દેશમાં
ઉ�સાહનું  ને  કુતૂહલનું  મોજુ ં  ફરી
વ�ું.
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     ગાંધી�ને �વનની ધ�ય ઘડી
આવેલી દેખાવા લાગી.

     ૧૨મી  માચ�  �ાથ�ના  કરીને
ગાંધી�  અને  ૭૮
આ�મવાસીઓએ  સાબરમતીથી
દાંડીની  કૂચ  આરંભી.  ગાંધી�ના
હાથમાં  એક  �ચ  �ડી,  અને
ચોપન  �ચ  લાંબી  લાકડી  હતી.
ધૂિળયા  ર�તાઓ  ને  ગામડાંઓ
પાર  કરીને  ગાંધી�  અને  તેમના
સાથીઓએ  ૨૪  �દવસમાં  ૨૦૦
માઈલનો  પંથ  કાપી  ના�યો.
ગાંધી�એ  ક�ું,  `આપણે
ભગવાન  ભરોસે  કૂચ  કરી  ર�ા
છીએ.'

     ૫મી  એ�લે  ગાંધી� દાંડી
પહેાં�યા  �યાં  સુધીમાં
આ�મવાસીઓની  એ  નાનકડી
અ�હંસક  સેના  વધતીવધતી
હ�રેકની સં�યા પર પહેાંચી.
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     આ�મવાસીઓએ  ૫મી
એ�લે  આખી  રાત  �ાથ�નામાં
ગાળી,  સવારમાં  ગાંધી�  સાથે
સહુ  સમુ�તટે  પહેાંચી  ગયા.
ગાંધી�એ  સમુ�માં  �નાન  કયુ�,
િકનારે  આ�યા, કાંઠે  કુદરતી રીતે
બાઝેલું થોડંુશું મીઠંુ ઉપાડી લીધું.
આમ  ગાંધી�એ  સરકારના
મીઠાના  કાયદાનો  ભંગ  કયેા�.  એ
કાયદા  �માણે  સરકારી  અગર
સવાય બીજ ેકશેથી આણેલંુ મીઠંુ
રાખવું એ ગુનો ગણાતો હતો.

     એક બળવાન સરકારને ખુ�ો
પડકાર  આપીને  ચપટીભર  મીઠંુ
ઉપાડવું  ને  અપરાધી  બની  જવું
એમાં  કલાકારની  ���,
કલાકારની  અદા  અને  કલાકારની
સજ�ના�મકતાની જ�ર રહે છે.

     મીઠંુ ઉપાડીને ગાંધી� �યાંથી
હટી  ગયા,  પણ  આખા  દેશને
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સંકેત મળી ગયો.

     એ પછી તો  �ણે  િન:શ��
બળવો  જ  ઊઠયો.  ભારતના
લાંબાલાંબા સમુ�તટ પર આવેલા
એકએક ગામના વાસીઓ તાવડા
લઈને  મીઠંુ  બનાવવા  સમુ�તટે
ઊતરી પડયા. પોલીસે સામુદાિયક
ધરપકડ  શ�  કરી.  પોલીસે
બળજબરીની �વૃિ� પણ શ� કરી
દીધી.  સ�યા�હીઓ  ધરપકડનો
િવરોધ  કરતા  નો'તા,  પણ  પોતે
પકવેલંુ  મીઠંુ  જ�  થતંુ  હોય  તો
તેનો િવરોધ જ�ર કરતા.

     ગામડાંના  લાખો  લોકો  મીઠંુ
બનાવવા  મંડી  પડયા.  મીઠાનો
સ�યા�હ  દેશ�યાપી  બની  ગયો.
એક  લાખ  રાજકીય  કેદીઓને
જલેમાં ઠાંસી દેવામાં આ�યા.

     ગાંધી�એ  દાંડીના  િકનારે
મીઠંુ  ઉપાડયું  તે  પછી  એક
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મ�હનામાં  આખો દેશ રોષે  ભરાઈ
ઊઠયો,  પણ  ચટગાંવ  સવાય
બીજે કશે �હંસા થઈ ન�હ. કેાં�ેસ
�ારા  તો  �યાંય  પણ  �હંસાનો
બનાવ ન બ�યો.

     ૪થી મેએ ગાંધી�ની છાવણી
કરાડીમાં હતી અને એ રાતે પોણા
વાગે  સૂતા  હતા  �યાં  સુરતના
અં�ેજ  િડિ�ટ્ર�ટ  મેિજ�ટ�ેટ  �ીસ
હ�થયારબંધ  પોલીસ  અને  બે
અમલદારો  સાથે  દરોડો  પાડયો.
અં�ેજ  અમલદારે  ગાંધી�ના  મેાં
ઉપર  હાથબ�ીનો  �કાશ  ફ��યો.
ગાંધી�  ��યા.  એમણે
મેિજ�ટ�ેટને  પૂછયંુ,  `શું  મને  લેવા
આ�યા છો ?'

     મેિજ�ટ�ે ટે  પૂછવું  જાેઈએ માટે
પૂછયું, `આપ મોહનદાસ કરમચંદ
ગાંધી છો ?'

     `હા.'
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     `હંુ  આપને  ગરફતાર  કરવા
આ�યો છંુ.'

     `મને  િન�યકમ�  માટે  થોડો
વખત મળશે ને ?'

     મેિજ�ટ�ેટ કબૂલ થયા.

     દાતણ  કરતાં-કરતાં
ગાંધી�એ  પૂછયંુ,  `મને  કયા
આરોપસર પકડવામાં  આવે છે  તે
હંુ  �ણી  શકંુ  ખરો  ?  ૧૨૪મી
કલમ હેઠળ ?'

     `�  ના.  ૧૨૪મી  કલમ
અનુસાર ન�હ. મારી પાસે લખેલો
હુકમ છે.'

     ગાંધી�એ  હુકમ  વાંચી
સંભળાવવા જણા�યું.

     મેિજ�ટ�ે ટે  હુકમ  વાં�યો.
`સબબ  કે  ગવન�ર  જનરલ  ઇન
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કાઉિ�સલ  મોહનદાસ  કરમચંદ
ગાંધીની  �વૃિ�ઓને  ભયજનક
લેખે  છે,  તેથી  આ�ા  આપવામાં
આવે  છે  કે  મજકૂર  મોહનદાસ
કરમચંદ  ગાંધીને  ૧૮૨૭ના
રે�યુલેશન ૩૫ અનુસાર �તબંધ
હેઠળ રાખવામાં  આવે,  સરકારની
મર�  હોય  �યાં  સુધી  કેદમાં
રાખવામાં આવે ને એમને તરત જ
યરવડા  જલેમાં  પહેાંચાડી  દેવામાં
આવે.'

     ગાંધી�એ પંિડત ખરેને ભજન
ગાવા  ક�ું.  ભજન  દરમયાન
ગાંધી�એ  િશર  ઝુકાવેલંુ  રા�યું
અને  �ાથ�ના  કરી.  પછી  તેઓ
મેિજ�ટ�ેટ  પાસે  પહેાં�યા. તે  પાસે
તૈયાર રાખેલી ગાડીમાં  તેમને લઈ
ગયા.

     ગાંધી�  પર  ન  કામ
ચલાવવામાં  આ�યું,  ન  એમને
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સ�  ફરમાવવામાં  આવી,  ન
એમની  જલેની  મુદત  નકકી  કરી
આપવામાં આવી.

     જલેમાં  દાખલ  થતી  વખતે
અિધકારીઓએ  ગાંધી�નું  માપ
લીધું.  તેઓ ૫ ફૂટ  ૫ �ચ ઊંચા
નીક�ા.  એમની  ફરી  કોઈ  વાર
શોધ કરવાની જ�ર પડે એમ કરીને
એમના  શરીર  પર  કાંઈ  િનશાની
હોય  તો  તેની  તપાસ  ચાલી.
જમણી  બાજુની  નીચેની  પાંપણ
પર તલનું િનશાન નીક�ંુ, ડાબી
કોણીની નીચે એક િનશાન જડયું.

     ગાંધી�ને જલેવાસ �ય હતો.
ધરપકડ  થયા  પછી  એક
અઠવાિડયા  બાદ  એમણે
મીરાંબહેનને  લ�યું  હતું,  `હંુ  અહ�
ખૂબ આનંદમાં  છંુ.  ઊંઘ પૂરી કરી
લેવામાં પડયો છંુ.'

     એમના  મૌનવારને  �દવસે
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એમણે આ�મનાં નાનાં બાળકોને
સંબોધીને એક પ� લ�યો :

     પંખીડાં,

     પંખી તો પાંખ િવના ન ઊડી
શકે, પાંખ હોય તે તો બધાં ઊડે.
પણ  પાંખ  િવનાના  તમે  સહુ
ઉડવાનું  શીખી  લેશો,  તો  તમારી
સઘળી  મુસીબતો  દૂર  થઈ  જશે.
ચાલો,  તમને  ઊડતાં  શીખવંુ.
જુઓ,  મને  પાંખ  નથી  છતાં
ઊડીને રોજ તમારી પાસે આવું છંુ,
કેમ કે િવચારમાં તમારી પાસે હોઉં
છંુ.  આ  રહી  પેલી  િવમળા,  આ
ર�ો પેલો  હ�ર,  મનુ,  ધૈય�કુમાર;
તમે પણ મનથી ઊડીને મારી પાસે
આવી  શકો  છો.  િવચાર  કરતાં
આવડે એને મહેતા�ની બહુ જ�ર
ન પડે.  મહેતા� આપણને  દોરે;
એ  કંઈ  આપણને  િવચાર  આપે
ન�હ. િવચાર તો આપણામાં હોય.
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ડા�ા થાય તેને ડા�ા િવચારો જ
આવે.  �ભુભાઈની  પાસે  બરોબર
�ાથ�ના  કોણ  નથી  કરતંુ  ?
બધાંની સહીનો કાગળ મોકલજાે.
જનેે  સહી  નથી  આવડતી  તે
સા�થયો પાડે.

     બાપુના આશીવા�દ

     ધરપકડ  થઈ  તે  પહેલાં
ગાંધી�એ  વાઈસરોયને  મોકલવા
સા� એક પ� ઘડી રા�યો હતો,
એમાં  લ�યું  હતું, `ઈ�રની ઇ�છા
હશે  તો  મારો  ઇરાદો  ધરાસણાના
મીઠાના  અગરો  ઉપર  કૂચ  લઈ
જવાનો છે.'' ઈ�રની એવી ઇ�છા
ન�હ  હોય,  પરંતુ  ગાંધી�ના
સાથીઓએ  એ  ઇરાદાનો  અમલ
કરવાની  તૈયારી  કરી  લીધી.
�ીમતી  સરોિજની  નાયડુની
આગેવાની  હેઠળ  પ�ચીસસો
�વયંસેવકો  ધરાસણા  પહેાંચી
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ગયા.

     યુનાઈટેડ �ેસના �યાતનામ
ખબરપ�ી �યાં હાજર હતા, એમણે
�યાંની  નજરે  જાેયેલી  હકીકત
આપી  છે  :  `મીઠાના  મોટામોટા
અગરોની ચારે બાજુ ખાઈઓ ખોદી
લેવામાં  આવી  હતી,  કાંટાવાળા
તારોની  વાડ  કરી  લીધી  હતી.
મિણલાલ  ગાંધીની  આગેવાની
હેઠળ  ગાંધી�ની  સેના  ખૂબ
શાંતપૂવ�ક  આગળ વધી, વાડથી
સોએક  વાર  દૂર  થોભી  ગઈ.  એ
સમુદાયમાંથી  પસંદ  કરી  રાખેલી
એક ટુકડી આગળ વધી, ખાઈઓ
ઓળંગીને  તારની  વાડ  પાસે
પહેાંચી.  પોલીસ  અમલદારોએ
એમને  પાછા  હઠી  જવાનો  હુકમ
આ�યો, પરંતુ એ લોકો તો આગળ
જ  વધતા  ગયા.  પછી  હુકમ
મળતાંની  સાથે  જ  કોડીબંધ
સપાઈઓ એ લોકોની ઉપર તૂટી
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પડયા. એમના માથામાં લોખંડના
માથાવાળી  લાઠીઓના  ફટકા
લગાવવા  માંડયા.  ફટકા  રોકવા
સા� કોઈ પણ સ�યા�હીએ હાથ
સરખોય ઊંચો કયેા�  ન�હ. ન કશો
ટંટો  કયેા�,  ન  કશી  ખ�ચતાણ.
લાઠીના મારથી નીચા પડવા વારો
આ�યો  �યાં  સુધી  સ�યા�હીઓ
આગળ જ વધતા ર�ા.

     એક  અં�ેજ  અમલદાર
સરોિજની નાયડુની પાસે પહેાં�યો
ને  બો�યો,  `આપને  ગરફતાર
કરવામાં  આવે  છે.'  મિણલાલની
પણ ધરપકડ કરવામાં આવી.

     અં�ેજ લોકો  �હંદીઓને  દંડા
અને  બંદૂકના કુ�દા લગાવી ર�ા
હતા.  �હંદીઓ  નો'તા  ફ�રયાદ
કરતા,  નો'તા  પાછા  હઠતા.  આ
ચીજે  ��લે�ડને  કમજાેર  અને
�હંદને અજયે બનાવી દીધું.
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અનુ�મિણકા૧૪. િવ�ોહીઓ
સાથે મં�ણા

     ��લે�ડના  મજૂરપ�ના
�ધાનો  અને  તેમના  ટેકેદારો
�હંદુ�તાનની �વતં�તાના સમથ�ક
હતા. ગાંધી�ને ને  �હંદના હ�રો
રા��વાદીઓને જલેમાં રાખવા પડે
એ  એમને  સા�  શરમ�પ  હતંુ.
લોડ�  ઇરિવનને માટે તો ગાંધી�ને
જલે  રાખવાનો  સવાલ
પરેશાનીભયેા�  હતો એટલું  જ ન�હ
એમનો તો કારભાર જ �ણે અટકી
પડયો હતો.

     ���ટશ વડા�ધાન મેકડોન�ડ
અને  લોડ�  ઇરિવનથી  આ િ�થત
સહેવાતી  નો'તી.  ગાંધી�  કૂચ
વખતે,  સમુ�ને  િકનારે  કે
આ�મમાં  બેઠેબેઠે  જટેલા
મૂંઝવણ�પ હતા તેટલા જ જલેમાં
બેઠેલા પણ મૂંઝવણ�પ હતા.
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     મૂંઝવણમાં  પડેલા
અિધકારીઓએ  ભારતમાં
િવ�ોહની  વૃિ�  વધતી  જાેઈને
ગાંધી�ની  ધરપકડના  બે  જ
અઠવાિડયામાં  લંડનના
મજૂરપ�ના  પ� `ડેલી  હેર�ડ'ના
આકષ�ક  અને  લાલ  દાઢીવાળા
ખબરપ�ી  �યોજ�  �લોક�બને
ગાંધી�ને ૧૯મી અને ૨૦મી મેએ
જલેમાં  મળવાની  પરવાનગી
આપી. પોતે ���ટશ સરકાર સાથે
કઈ  શરતે  સમજૂતી  કરવા  તૈયાર
થાય  તે  ગાંધી�એ  �લોક�બને
બતા�યું.  જુલાઈ  મ�હનામાં
વાઈસરોયની  ઇ�છાથી  િવનીત
પ�ના નેતા સર તેજ બહાદુર સ�ુ
અને  �ી  જયકર  ગાંધી�  સાથે
મં�ણા  કરવા  જલેમાં  ગયા.
ગાંધી�એ  એમને  જણાવી  દીધું,
`કેાં�ેસની  કારોબારીની  સાથે
મસલત  કયા�  િવના  આપનાં
સૂચનોનો  જવાબ  આપી  શકાય
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ન�હ.' આથી મોતીલાલ નેહ�ને,
જવાહરલાલ  નેહ�ને  ડો.  સૈયદ
મહમદને  સંયુ�ત  �ાંત  (આજના
ઉ�ર  �દેશ)ની  જલેમાંથી  ખાસ
ગાડીમાં  પૂના  જલેમાં  ખસેડવામાં
આ�યા.  સરોિજની  નાયડુ  અને
વ�ભભાઈ  તો  �યાં  જ  જલે
ભોગવતાં હતાં.

     ૧૪મી અને ૧૫મી ઓગ�ટે બે
�દવસ  સુધી  મસલત  કરીને
નેતાઓએ  એક  �હેર  િનવેદન
બહાર  પાડયંુ.  એમાં  જણાવવામાં
આ�યું,  `અમારી  અને  ���ટશ
સરકારની  નીત  વ�ચે  ન  પુરાય
એવી ખાઈ છે.'

     ૧૯૩૦ની  ૧૨મી  નવે�બરે
લંડનમાં  પહેલી ગોળમે� પ�રષદ
શ� થઈ, એમાં કેાં�ેસના એક પણ
�તિનિધની હાજરી નો'તી.

     ૧૯૩૧ના  ��યુઆરીની
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૨૬મી તારીખે – �વાતં�ય �દને –
ઇરિવને  ગાંધી�,  મોતીલાલ
નેહ�,  જવાહરલાલ  નેહ�  તથા
બી� વીસ ઉપર નેતાઓને િવના
શત�  જલેમાંથી  છોડી  મૂ�યા.  એ
સ�ભાવના  ��યુ�ર  તરીકે
ગાંધી�એ  વાઈસરોયને  મુલાકાત
આપવા માટે પ� લ�યો.

     ઇરિવન  અને  ગાંધી�ની
પહેલી  મુલાકાત  ૧૭મી
ફે�ુઆરીએ  પાછલે  પહોરે  અઢી
વાગે શ� થઈ ને સાંજ ે છ ને દસ
મિનટ સુધી ચાલુ રહી.

     બીજે  �દવસે  ૧૮મી
ફે�ુઆરીની મુલાકાત �ણ કલાક
ચાલી. ૧૯મીએ ફરી પાછી અડધા
કલાકની  મુલાકાત  થઈ.  એ
મુલાકાતો  દરમયાન  ઇરિવન  છ
હ�ર માઈલ દૂર લંડનમાં પોતાના
ઉપરીઓ  સાથે  તાર�યવહાર
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ચલાવી  ર�ા  હતા  ને  ગાંધી�
કેાં�ેસની કારોબારીના સ�યો સાથે
નવી  �દ�હીમાં  લાંબી-લાંબી
બેઠકો કરી ર�ા હતા. (મોતીલાલ
નેહ�નો  ૬�ી  ફે�ુઆરીએ
�વગ�વાસ  થઈ  ચૂ�યો  હતો.)
મડાગાંઠ  પડતી  અટકાવવા  સ�ુ,
જયકર ને શા��ી બંને પ� વ�ચે
આમથી  તેમ  દોડાદોડ  કરી  ર�ા
હતા.

     મુ�કેલીઓ ઊભી થતી રહી.
સાત �દવસ સુધી  કશી વાતચીત
ન  થઈ,  પહેલી  માચ�  ગાંધી�
પાછા  ઇરિવનને  મ�ા.  મધરાત
સુધી બંને વ�ચે વાતચીત ચા�યા
કરી. ગાંધી� રા�ે બે વાગે ચાલતા
જ મુકામે પહેાં�યા.

     પર�પર  ખૂબ  દલીલો  કરીને
છેવટે  ૫મી  માચ�  સવારે  ગાંધી-
ઇરિવન  કરાર  ઉપર  સહીઓ
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કરવામાં  આવી.  બંને  દેશના
�તિનિધઓએ  મંજૂર  રાખેલા
કરારનામાના  મુ�ા  પર  સહીઓ
કરી.  એનું  એકએક વા�ય,  એની
કલમ  પાકી  સોદાબા�  કરીને
તૈયાર  કરવામાં  આવી  હતી.
���ટશ  િવવેચકોએ  એને
ઇરિવનની  �ત ગણાવી.  એમના
એ  દાવાની  તરફેણમાં  ઘ�ં  કહી
શકાય એમ છે, પરંતુ  મહા�મા�
દૂરવત�  પ�રણામોનો  િવચાર
કરનારા  હતા,  આને  પ�રણામે
ભારત  અને  ��લે�ડ  વ�ચે
સ�ાંત�પ  સમાનતાનો  દર�ાે
કાયમ થઈ ગયો. તે  આ સોદાની
વાતો  કરતાં  એમને  મન  વધારે
મહ�વની વાત હતી.

     કરારનામા પર સહી થતાં વાર
જ સરકાર પર એનો ભંગ કરવાનું
તહોમત  આ�યંુ.  એ  બાબતમાં
ગાંધી�ને  નવા  વાઈસરોય  લોડ�
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િવ�લ�ડન  સાથે  ફરીથી  મં�ણા
કરવી  પડી.  મામલો  થાળે  પડયો
ને કરાંચીના કેાં�ેસ અિધવેશનમાં
ગાંધી�ની  બી�  ગોળમે�
પ�રષદના  એક  મા�  �તિનિધ
તરીકે  પસંદગી  થઈ.  સુભાષ
બોઝના  શ�દોમાં  `એ  હતંુ
ગાંધી�ની  લોક�યતા  અને
�ત�ાનું સવેા��ચ િશખર.'

     ૧૨મી  સ�ટે�બરે  ગાંધી�
લંડન  પહેાં�યા.  ૫મી  િડસે�બર
સુધી  તેઓ  ��લે�ડમાં  ર�ા.
લંડનમાં  તેઓ  કુમારી  �યુ�રયલ
િલ�ટરના  મહેમાન  થયા  ને  ઇ�ટ
એ�ડમાં  �કં��લે  હોલ  નામના
મકાનમાં ર�ા.

     હોટલમાં  રહેવાથી કામનો ને
આરામનો  પુ�કળ  વખત  બચી
શકશે એવી મ�ોએ એમને સલાહ
આપી,  પણ  ગાંધી�ને  તો
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પોતાની  રીતે  ને  ગરીબોની  વ�ચે
રહેવામાં જ આનંદ દેખાયો.

     સવારને  વખતે  ગાંધી�
�કં��લે  હોલની  આજુબાજુની
ગલીઓમાં  ફરવા  નીકળી  પડતા.
�યાં  મજૂર  વગ�ના  લોકોની  વ�તી
હતી.  કામ  પર  જતાં  ��ીપુ�ષો
હસતે  મેાંએ  એમને  વંદન  કરતાં,
કોઈ-કોઈ લોકો એમની જાેડે વાતે
પણ  વળગતા.  છોકરાં  દોડી
આવતાં ને એમના હાથોએ વળગી
પડતાં.

     છાપાંઓ  માટે  તો  ગાંધી�
અ�ભુત સામ�ી જવેા થઈ પડયા
હતા.  પ�કારો  એમની  એકએક
�હલચાલના હેવાલ આ�યા કરતા
હતા. �યોજ� �લોક�બે ગાંધી�ની
ઉદારતાનો  એક  �સંગ  વણ��યો
હતો ને ઉદાહરણ ટાંકતાં લ�યું હતંુ
કે  �યારે  ��લે�ડના  પાટવી  કંુવર
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�હંદુ�તાન  ગયા  હતા  �યારે
ગાંધી�  એમનાં  ચરણોમાં  ઝૂકી
પડયા હતા. બી� વાર �લોક�બ
મ�ા તો ગાંધી�એ હસીને ક�ું,
`મ.  �લોક�બ, આ વાત તમારી
ક�પનાને  પણ શરમાવે  એવી છે.
હંુ  ભારતના  ગરીબમાં  ગરીબ
અછૂતને  પગે  પડીશ,  એની
ચરણરજ લઈશ, પરંતુ યુવરાજનાં
તો શું બાદશાહનાંય ચરણોમાં ન�હ
ઝૂકંુ, કારણ એ કે તેઓ એક ધૃ�
કારવાઈના �તિનિધ છે.'

     ગાંધી પંચમ �યોજ� અને રાણી
મેરીની  મુલાકાતે  બ�કંગહામ
મહેલમાં  ગયા.  આખું  ��લે�ડ
િજ�ાસાપૂવ�ક  જાેઈ  ર�ું  કે
ગાંધી� શું પહેરીને �ય છે ? એ
તો  ધોતી,  ચંપલ  પહેરીને,  શાલ
ઓઢીને  ને  પોતાનું  લટકતું
ઘિડયાળ  પહેરીને  જ  ગયા.
પાછળથી  કોઈએ  એમને  પૂછયું
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હતું,  `તમે  પૂરતાં  કપડાં  પહેરીને
ગયા  હતા  કે  ન�હ  ?'  એમણે
જવાબ  આ�યો  હતો,  `બાદશાહે
એટલાં  કપડાં  પહેયા�  હતાં  કે  તે
અમારા બે માટે પૂરતાં હતાં.'

     ��લે�ડના મહાયુ� વખતના
વડા�ધાન  લોયડ  �યોજ�
ગાંધી�ને  ચટ�  મુકામે  આવેલા
પોતાના  ફામ�  ઉપર  બોલા�યા
હતા.  એમની  વ�ચે  �ણ  કલાક
વાતો ચાલી. ૧૯૩૮માં હંુ  લોઈડ
�યોજ�ને મળવા ચટ�  ગયો હતો, તે
વખતે  એમણે  ગાંધી�ની
મુલાકાતની  યાદ  દેવરાવી  હતી.
એમણે ક�ું, `નોકરોએ એવું કંઈક
કયુ� જ ેઆજ સુધી કોઈ મહેમાનના
આગમન વખતે પણ તેઓ પાસે હંુ
કરાવી  શ�યો  નહોતો.  એકેએક
નોકર  એ  સંતને  મળવા  બહાર
નીકળી આ�યો હતો.'
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     ગાંધી�  સાથેની  મુલાકાત
સંબંધે મારે લોઈડ �યોજ� જાેડે જે
વાતચીત  થઈ  તેનો  મ�  ચાર  વષ�
પછી ગાંધી� આગળ ઉ�ેખ કયેા�.
ગાંધી�એ  ઉ�સુકતાથી  પૂછયું,
`ઠીક, એમણે શું ક�ું હતંુ ?'

     એમણે ક�ું, `આપ કોચ પર
બેઠા,  આપ જવેા  બેઠા  કે  પહેલાં
કદી  પણ એમના  જાેવામાં  આવી
ન હોય એવી એક કાળી �બલાડી
બારીમાંથી  આવીને  આપના
ખોળામાં બેસી ગઈ.'

     ગાંધી�એ યાદ કરીને  ક�ું,
`બરાબર છે.'

     `લોઈડ �યોજ� એમ પણ ક�ું
કે  આપ  ચા�યા  ગયા  પછી  એ
�બલાડી પણ અ��ય થઈ ગઈ.'

     ગાંધી�એ ક�ું, `એ વાતની
મને ખબર ન�હ.'
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     મ�  આગળ ચલા�યંુ,  `લોઈડ
�યોજ� મને ક�ું હતંુ કે મસ �લેડ
(મીરાંબહેન)  એમને  મળવા  ચટ�
ગયાં હતાં તે વખતે એ જ �બલાડી
પાછી આવી હતી.'

     `એ વાતની પણ મને  ખબર
નથી.' ગાંધી�એ ક�ું.

     ચાલ�  ચેિ�લનનો ગાંધી�ને
મળવાનો િવચાર થયો. ગાંધી�એ
તો એમનું નામ જ સાંભ�ું નો'તું.
એમણે  ચલચ�ો  જાેયાં  ન  હતાં.
ચાલ�  ચેિ�લન  સંબંધે  એમને
ખબર આપવામાં આવી તો એમણે
ના  પાડી  દીધી.  પણ  ચાલ�
ચેિ�લનનો  જ�મ  ગરીબ  ઘરમાં
થયો હતો એવું એમને જણાવવામાં
આ�યું  �યારે  એમણે  ડો.
ક�ટયાલને  ઘરે  એમને  મુલાકાત
આપી.  ચાલ�  ચેિ�લને  સહુથી
પહેલો સવાલ પૂછયો, `યં�ો િવશે
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આપનો શો મત છે ?' સંભવ છે કે
એ ��ના ઉ�રને પ�રણામે જ એ
અ�ભનેતાને  પાછળથી  પોતાની
`મોડન�  ટાઇ�સ'  િફ�મ
બનાવવાની �ેરણા મળી હોય.

     �યોજ�  બના�ડ�  શોએ  પણ
ગાંધી�ને  મળવાનું  માન  લીધું.
શોએ  અસાધારણ  ન�તાથી
ગાંધી�  સાથે  હ�તધૂનન  કયુ�,
પોતાને `મહા�મા માઈનર' (છોટા
મહા�મા)  તરીકે  ઓળખા�યા.
શોના  િવનોદમાં  ગાંધી�ને  ખૂબ
મ� આવી.

     ગાંધી� લોડ�  ઇરિવન, જનરલ
�મ�સ,  કે�ટરબરીના
આચ��બશપ, હેર�ડ લા�કી, સી.
પી. �કોટ, આથ�ર હે�ડરસન વગેરે
સ�કડો  લોકોને  મ�ા.  ચચલે
એમને મળવાનો ન�ો ભ�યો.

     ગાંધી�  મેડમ  મે�રયા
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મો�ટેસરીની  ટ�ે �નગ  કોલેજમાં
ગયા.  �યાં  એમણે  એમના
ભાષણમાં  ક�ું,  `મારી  પાકી
મા�યતા  છે  કે  બાળકો  જ�મથી
ખરાબ  નથી  હોતાં.  બાળક  મોટંુ
થતું  હોય  છે  �યારે  માબાપ  જ
પોતાનું  આચરણ પિવ� રાખે  તો
બાળક  �વભાવે  જ  સ�ય  અને
�ેમનું પાલન કરતું થશે. સ�કડો –
મારે  કહેવું  જાેઈએ  કે  હ�રો  –
બાળકોને  હંુ  મારા  �વ  અનુભવે
ઓળખું  છંુ.  માન-અપમાનની
ભાવના  એમનામાં  મારાથી  કે
તમારાથી વધારે હોય છે. ભગવાન
ઈસુએ એક ખૂબ જ મહ�વની વાત
કહી છે. `�ાન બાળકોનાં મેાંમાંથી
�ફુરે છે.' હંુ એ વાતને સાચી માનું
છંુ.

     ગાંધી� બે વાર ઓ�સફડ�  જઈ
આ�યા.  એમની  ઓ�સફડ�યા�ા
�મરણીય  છે.  પહેલી  વાર  તેઓ
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બેિલયમ  કોલેજના  �ોફેસર
�લડસેને  �યાં  ર�ા  હતા.  બી�
વાર તેઓ ડો. એડવડ�  ટોમસનને
�યાં ર�ા હતા. �યાંના મંડળ સાથે
એમનો  વાતા�લાપ  ચા�યો.
મંડળમાં �ોફેસર �લડસે, ગલબટ�
મરે, �ોફેસર કુપલ�ડ, સર માઇકલ
સેડલર,  પી.  સી.  િલયોન  અને
એવા  બી� સ�ભાવશીલ સ�નો
ભેળા થયા હતા.

     ગાંધી�ની  તી�
બુિ��તભાનો  અને  બોિ�ક
િ�થરતાનો  �યાલ  આપતાં
ટોમસને  લ�યું  છે  :  `�ણ કલાક
સુધી એમની કસોટી થઈ, એમની
ઊલટ તપાસ ચાલી. થકવી નાખે
એવી એ પરી�ા હતી, પરંતુ તેઓ
એક  �ણ  માટે  પણ  િવચિલત
થયા ન�હ કે  િન��ર બેઠા ન�હ.
મને  �તીત  થઈ  ગઈ  કે
આ�મસંયમની  બાબતમાં  ને
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ચ�ના  �વા��યની  બાબતમાં
સો�ે�ટસના સમયથી માંડીને આજ
સુધીમાં ગાંધી� તોલે આવે એવી
કોઈ  �યિ�ત પાકી  ન�હ  હોય.  મ�
એકાદ વાર મારી �તને આ અજયે
ચ��વા��ય  અને  િન�લતાનો
જમેને  સામનો  કરવો  પડયો  હશે
એવા  લોકોને  �થાને  મૂકી  જાેઈ,
�યારે  જ  એથે�સવાસીઓએ  એ
શહીદને,  એ  તક�વે�ાને  ઝેર  શા
માટે આ�યું  હશે તેનો મને �યાલ
આ�યો.'

     ��લે�ડના ચોયા�સી �દવસના
િનવાસ દરમયાન ગાંધી�એ જ-ે
જે ખાનગી  કે  �હેર,  સરકારી  કે
અધ�સરકારી  વ�ત�યો  આ�યાં
તેમાં  તેમણે  ભારતની
�વાધીનતાની એમની શી ક�પના
છે  તે  સમ�વવાનો  જ  વધારેમાં
વધારે �ય�ન કયેા� હતો.
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     પોતાની  આકષ�ક  સરલતાને
લીધે, પોતાના માનવ�ેમને લીધે,
મલનસાર  �વભાવને  લીધે
ગાંધી�  સહુને  પોતાના  મ�ો
બનાવી  લેતા  હતા.  એમણે
��લે�ડના  ��તીઓનાં  મન
�તી  લીધાં,  તેઓ  એમને  મોટા
ભાઈ  જવેા,  ઇ�  મ�  જવેા
માનવા  લા�યા.  કેટલાય  લોક
એમને  દુ:સા�ય  માનતા  હતા  ને
દુ:સા�ય  એ  થઈ  પણ  શકતા.
છતાં  તેઓ  �ખરમાં  �ખર
�યિ�તના  વૈમન�યને  પણ  શાંત
કરી દે એવા હતા. એમની પરદેશી
કાપડ  િવ��ની  ચળવળ  અને
ખાદી  �હલચાલને  લીધે
લ�કેશાયરમાં  બેકારી  વધી  હતી,
નફામાં  મોટો  ખાડો  પડયો  હતો.
એવા તેઓ લ�કેશાયરમાં પણ જઈ
પહેાં�યા.  એમણે  સહની  બોડમાં
જ  પગ  મૂ�યો.  પણ  પછી  એક
સભામાં  એક માણસે  કહેલું  :  `હંુ
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બેકાર તો છંુ, પણ હંુ �હંદુ�તાનમાં
હોત તો હંુ પણ ગાંધી કહે છે તે જ
કહેતો હોત.'

     ગાંધી�ની  સલામતી  માટે
સરકારે  �કોટલે�ડ  યાડ�ના  બે
�સૂસો  મૂ�યા  હતા  –  સારજ�ટ
ઈવા�સ  ને  સારજ�ટ  રોજસ�.  એ
બંને  `એ નાનકડા  આદમી'  ઉપર
િફદા  થઈ ગયા હતા.  ગાંધી� ન
તો તેમને છેટા ને છેટા રાખતા'તા,
ન  તેમની  અવહેલના  કરતા'તા.
તેઓ  તેમની  સાથે  વાતો  પણ
કરતા; એમને ઘરે પણ ગયા હતા.
��લે�ડથી  રવાના  થતાં  પહેલાં
ગાંધી�એ  એ  બંનેને  ��િ�ડસી
સુધી  મોકલવામાં  આવે  એવી
ઇ�છા  �ય�ત  કરી,  �યારે
નોકરશાહીને  એનું  કારણ  પૂછવું
પડયું હતું.

     ગાંધી�એ કહેલું  : `કારણ કે
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એ મારા પ�રવારના અંગ�પ બની
ગયા છે.'

     �યા�યાનો,  ભાષણો,
વાદિવવાદો,  વત�માનપ�ીઓની
મુલાકાતો,  �વાસો,  અસં�ય
અંગત  કાય��મો  અને  ઢગલાબંધ
પ�ોના ઉ�રો – એ બધા ઉપરાંત
તેઓ સરકારી કામમાં – ગોળમે�
પ�રષદના કામમાં પણ ભાગ લેતા
હતા.  એટલા  માટે  તો  તેઓ
��લે�ડ  આ�યા  હતા.  સરકારી
અને  �બનસરકારી  કામકાજમાં
તેઓ  �દવસના  એકવીસ  કલાક
મ� રહેતા હતા. એમની જળવાઈ
રહેલી  િન�યનેાંધ  ઉપરથી  ખબર
પડે છે કે �યારેક �યારેક તો તેઓ
રા�ે છેક બે વાગે સૂતા. પોણાચાર
વા�યે તે �ાથ�ના સા� ઊઠી જતા.
૫થી ૬ પાછો આરામ લેતા. બસ,
પછી બીજે �દવસે  રાતના એક કે
બે વા�યા સુધી એમને �ાસ હેઠો
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મૂકવાનો પણ વખત મળતો ન�હ.
આ કાય��મનો એમને થાક ચઢયો.
એમને  શરીર  પાસે  હદથી  વધારે
કામ  લેવામાં  મ�  આવતી.
પ�રણામ  એ  થયું  કે  ગોળમે�
પ�રષદને  તેઓ  જે  આપી  શ�યા
હોત તે મળી શ�યું ન�હ. ને છતાંય
પ�રષદમાં  ભાગ  લેનારાઓને
એમની  પાસેથી  િનરાળી  ને
અનોખી વાતો સાંભળવા તો મળી
જ.

     ગોળમે�  પ�રષદનો  ક�ણ
રકાસ  થયો.  ભારતના  ધામક
ભેદો  એણે  તી�તર  બના�યા.
ભાિવ  ઉપર  એણે  ખરાબ  અને
દુ:ખદ અસર પહેાંચાડી.

     પ�રષદમાં  એક  લઘુમતી
સમત નીમવામાં આવી. તેમાં છ
અં�ેજાે,  તેર  મુસલમાનો,  દસ
�હંદુઓ,  બે  અછૂત,  બે  મજૂર
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�તિનિધઓ,  બે  શીખ,  એક
પારસી,  બે  �હંદી  ��તી,  એક
અ◌��લોઇિ�ડયન, બે ભારતવાસી
અં�ેજાે  અને  ચાર  મ�હલાઓની
િનમણૂક  કરવામાં  આવી.  મા�
મ�હલાઓએ  જ  િવભ�ત  મત  ન
મા�યો.  સમતના  તેર
મુસલમાનોમાંથી  મા�  એક  જ
રાજનીતની  ���એ  �હંદી  અને
ધમ�ની  ���એ  પયગ�બરનો
અનુયાયી  હતો.  બાકીના  બાર
ધમ�ને  રા�ય જાેડે  જાેડી દેનાર ને
પોતાના  ધમ�ના  વાડાનાં  �હતોને
સમ�  ભારતના  �હતથી  ઉપરવટ
લેખનારા હતા.

     પ�રષદના મુ�ય અિધવેશનમાં
ભાષણ  આપતાં  મયાં  ફઝલૂલ
હકકે ક�ું હતંુ, `મને નથી લાગતું
કે  સર  ઓિ�ટન  ચે�બરલેનને
�યારેય જુદાજુદા  ધમ�ને  માનનારા
ને  અલગઅલગ  ઈ�રની  પૂ�
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કરનારા,  કોઈ પણ મેળ િવનાના
ડો.  મુંજનેા  ને  મારા  જવેા
મનુ�ય�તના  નમૂનાઓ  સાથે
પાલો પડયો હોય !'

     `એક જ ઈ�ર,'  એક સ�યે
વચમાં બોલી ના�યું.

     મયાં  ફઝલૂલ  હકકે  એનો
િવરોધ  કરતાં  ક�ું,  `ન�હ,  એક
ઈ�ર હોઈ જ ન શકે. મારા ખુદાને
અલગ  મતાિધકાર  જાેઈએ  છે,
એમના ઈ�રને સંયુ�ત મતાિધકાર
જાેઈએ છે.'

     મુસલમાન  �તિનિધઓ
ઈ�રના પણ ટુકડા કરવા લા�યા
હતા. પરંતુ ગાંધી� ન તો ઈ�રના
ટુકડા કરવા માગતા હતા, ન તો
ભારતના.  એમણે  અલગ
મતાિધકાર  સામે  પોતાનો  �પ�
િવરોધ  �હેર  કરી  દીધો.  એમણે
ક�ું, `�વતં� �હંદમાં સવ� �હંદીઓ
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બધા �હંદીઓને �હંદીઓ તરીકે જ
મત આપશે.'

     ભારતીય  રા�� ીયતાનો  ગુણ
અને બહારનાઓ માટે તેની �ેરણા
એ  નથી  કે  તેઓ  નવી  રા�� ીય
અડચણ  પેદા  કરે.  એવું  તો
ઘ�ંબધું  પહેલેથી હતંુ  જ – પણ
એની િવશેષતા એ છે કે ��લે�ડને
અને  દુિનયાને  સા�ા�યવાદની
ઘેલછામાંથી  મુ�ત  કરે  અને
ભારતમાં  ધમ�ને  રાજકારણથી
અલગ કરે. પણ એનાથી િવપરીત
અં�ેજાેની  �યવ�થાએ  ગોળમે�
પ�રષદમાં  જૂનાં  અલગતાવાદી
ત�વોને  વેગ  આ�યો  ને  નવાં
અલગતાવાદી  ત�વો  ઊભાં  કરી
આપવા �ય�ન કયેા�.

     પરમ ધમ�િન� �હંદુ મહા�મા
ગાંધી  માટે  ધમ�,  �ત,  વણ�,
ઓલાદ કે બી� કોઈ પણ કારણે
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કોઈની પણ િવ�� ભેદભાવ રાખે
એ બનવું અસંભિવત હતું. જનેાથી
અછૂતોને  સમાનાિધકાર  �ા�
થયા,  જનેાથી  નવી  પેઢી  �હંદુ,
મુસલમાન,  પારસી  કે  ��તી
મટીને  �હંદી  બનતાં  શીખી  એ
ગાંધી�ની દેણનું અને�ં �ગતક
મહ�વ છે.

     ગોળમે�ના ૧૯૩૧ની પહેલી
િડસે�બરના  મુ�ય  અિધવેશનમાં
ગાંધી�નો  હવાલો  આપતાં
અિધવેશનના  �મુખ  ��લે�ડના
વડા�ધાન જ�ેસ રા�સે મેકડોન�ડે
ગાંધી�નો �હંદુ તરીકે ઉ�ેખ કયેા�.

     `ના, �હંદુ  ન�હ,'  ગાંધી�એ
ક�ું.

     એમના ભગવાનને  સા� એ
�હંદુ  હતા.  ���ટશ  વડા�ધાનને
સા�  ને  રાજકારણમાં  તેઓ
ભારતીય  હતા.  ગોળમે�
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અનુ�મિણકા

પ�રષદમાં  એવા  ભારતીય
ગ�યાગાંઠયા  જ  હતા,  અને
ભારતમાં તો એનાથીય થોડા.

     

૧૫. પાછા

     ગાંધી�એ દુિનયાના લગભગ
બધા  જ  �વતં�  દેશોની
�યિ�તઓની  ને  લોકોની  માફી
માગી.  ભારતમાં  જ  કામ  એટલું
બધું  પડેલું  હોવાથી  તેમનાથી  એ
લોકોના િનમં�ણોનો �વીકાર થઈ
શકે  તેમ  ન હતંુ.  ઘરે  જતાં  તેઓ
એક �દવસ પે�રસમાં રોકાયા. એક
સનેમાઘરમાં  ટેબલ ઉપર બેસીને
એમણે  એક  મોટી  સભા  આગળ
ભાષણ  આ�યંુ.  �યાંથી  તેઓ
રેલમાગ�  િ�વ�ઝલ��ડ  પહેાં�યા,
�યાં  તેઓ  લેમાન  સરોવરને  પૂવ�
િકનારે  િવલે�યુવેમાં  રોમાં  રોલાં
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સાથે પાંચ �દવસ ર�ા.

     રોમાં  રોલાંનું  `�ન િ��ટોફ'
આ  સદીની  ઉ�મો�મ
સા�હ�યકૃત  છે.  તેઓ  કાઉ�ટ
િલયો ટો��ટોયથી �ભાિવત થયા
હતા. રોમાં  રોલાંએ ગાંધી� અને
ટો��ટોયની િવવેચનાપૂણ�  તુલના
કરી  છે.  ૧૯૨૪માં  એમણે  ક�ું
હતું,  `ગાંધી�ને  માટે  બધી વ�તુ
સહજ  હોય  છે  –  �વાભાિવક,
સાદી,  શુ�.  એમની  બધી
લડતોમાં ધામકતાનું સૌ�ય ત�વ
રહેલંુ  હોય  છે.  બી�  બાજુ
ટો��ટોયને  સા�  ��યેક  વ�તુ
અ�ભમાન  સામે  અ�ભમાનયુ�ત
િવ�ોહ�પ,  ઘૃણા  િવ��
ઘૃણા�પ,  વાસના  િવ��
વાસના�પ  છે.  ટો��ટોય  માટે
બધી વ�તુ �હંસા�મક છે, એમનો
અ�હંસાનો સ�ાંત પણ.'

ગાંધી�ની કહાણી

340



     ટો��ટોય તોફાનમાં સપડાયા
હતા,  ગાંધી�  શાંત  અને  ધીર
હતા. ગાંધી� પોતાની પ�નીથી કે
બી� વ�તુથી દૂર ભાગતા નો'તા.
ગાંધી�  �યાં  બેઠા  હતા  તે  જ
�થળે  કરોડો  લોકો  પોતપોતાના
સોદાઓને  સા�,  પોતપોતાની
લેવડદેવડને  સા�,  પોતપોતાની
ચતાઓ  ને  પોતપોતાની
ઉપાિધઓ  લઈને  આમતેમ
દોડાદોડ  કરતા  હતા,  �યારે
ગાંધી�  તો  �વ�થ  ભાવે  બેઠા
હતા.  એમના અંતરમાં  ને  એમની
ચારે  બાજુ  શાંત  હતી.  આરસના
મહેલોમાં  ને  કૈલાસની  ઊંચાઈએ
એમને ગૂંગળામણ થતી હતી.

     રોલાં  અને  ગાંધી� ૧૯૩૧
પહેલાં  �યારેય  મ�ા  ન  હતા.
રોલાંને  ગાંધી�નો  પ�રચય  થયો
હતો  ટાગોરની  ને  એ�ડ�ઝની
વાતોથી.  એમણે  ગાંધી�નું
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લખાણ  પણ  વાં�યંુ  હતું.  રોલાં
પણ રવી�� જવેા સંગીતકાર હતા.
એમણે  રામકૃ�ણ  પરમહંસ  િવશે
એક પુ�તક પણ લ�યંુ હતું.

     રોલાં  ગાંધી�ને સંત માનતા
હતા.  ૧૯૨૪માં  એમણે
ગાંધી�ના  �વનચ�રતમાં  લ�યંુ
હતું, `ગાંધી� ખૂબ મોટા સંત છે,
ખૂબ પિવ� પુ�ષ છે, મનુ�યોમાં
દબાયેલી પડી રહેલી હોય છે એવી
વાસનાઓથી મુ�ત છે.'

     ૫મી િડસે�બરે ગાંધી� પહેાંચે
તે  પહેલાં  એમના  �વાસ  સંબંધે
રોલાંની પાસે હ�રો પ�ો આવીને
પડયા  હતા.  એક  ઇટાિલયનને
રા�� ીય  લોટરીની  કયા  નંબરની
�ટિકટ  ઉપર  ઇનામ  લાગશે  તે
�ણવું  હતું.  િ�વ�ઝલ��ડના
કેટલાક  સંગીતકારોએ  ગાંધી�ની
બારી નીચે રોજ સંગીતનો કાય��મ
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રાખવા દેવાની િવનંતી કરી હતી,
લેમાનના  દૂધ  વેચનાર  લોકોના
મંડળે `ભારતના બાદશાહ'ને દૂધ,
માખણ  વગેરે  આપવાની  ઇ�છા
બતાવી  હતી.  પ�કારોએ
��ાવલીઓ  મોકલી  હતી,  તેઓ
રોલાંના  �ામિવ�તારમાં  આવેલા
િનવાસની  આજુબાજુ  અ�ા
નાખીને પડયા હતા. ફોટો�ાફરોએ
તો  મકાનને  ઘેરો  જ  ઘા�યો.
પોલીસનો હેવાલ બહાર પડયો કે
ભારતીય  મહેમાનના  દશ�નની
આશાએ આવેલા લોકોથી  હોટલો
ભરાઈ ગઈ છે.

     બાસઠ  વષ�ના  ગાંધી�  ને
પાંસઠ વષ�ના રોલાં પુરાણા મ�ો
હોય તેમ એકબી�ને મ�ા, બંને
એકબી�  જાેડે  માનભાવે  ને
સ�દયતાથી  વ�યા.  ગાંધી�
મીરાંબહેન,  મહાદેવ  દેસાઈ,
�યારેલાલ  તથા  દેવદાસ  સાથે
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પાંચ વા�યે પહેાં�યા. ઠંડી પડતી
હતી, વરસાદ વરસતો હતો. બીજે
�દવસે  સોમવારે  ગાંધી�નો
મૌનવાર હતો. રોલાંએ ૧૯૦૦થી
માંડીને તે �દવસ સુધીની યુરોપની
ક�ણાજનક  નૈતક  અને
સામાિજક  િ�થતની  નેવું  મિનટ
સુધી  સમાલોચના  કરી.  ગાંધી�
સાંભળતા  ગયા  ને  પેિ�સલથી
લખીને ��ો પૂછતા ગયા.

     મંગળવારે  ગાંધી�ના  રોમ
જવા  િવશે  ચચા�  ચાલી.  તેઓ
મુસોિલની અને  બી� ઇટાિલયન
નેતાઓ ઉપરાંત પોપને મળવાની
ઇ�છા રાખતા હતા. રોમાંએ એમને
ચેત�યા,  `�યાંનું  ફાસ�ટ  તં�
તમારી  હાજરીનો  એમના  દુ�
હેતુઓ  માટે  ઉપયોગ  કરશે.'
ગાંધી�એ ક�ું,  `એ લોકો  મારી
ચારે  બાજુ  ઘેરો  નાખશે  તોયે  તે
તોડીને હંુ નીકળી જઈશ.' રોમાંએ
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સૂચન કયુ� કે ગાંધી� શરત કરીને
જ  �યાં  �ય.  પહેલેથી  જ  એવી
�યવ�થા કરીને જવું એ ગાંધી�ની
રીતથી ઊલટંુ હતું, પણ રોલાં  એ
વાત  ઉપર  ભાર  મૂકતા  ર�ા,
એટલે ગાંધી�એ ક�ું, `ભલે, તો
બતાવો કે રોમમાં  રોકાવાના મારા
ઇરાદા િવશે આપનો શો મત છે ?'
રોમાંએ  એમને  કોઈ  �વતં�
�યિ�તને  �યાં  રહેવું  જાેઈએ એવું
સૂચન  કયુ�.  ગાંધી�એ  વચન
આ�યું  ને  એ  વચન  પા�ું  પણ
ખ�ં.

     રોલાંએ યુરોપ િવશે જ ે વાતો
કહી  હતી  તે  િવશે  ગાંધી�નો
અ�ભ�ાય  �ણવાની  ઇ�છા
બતાવી.  ગાંધી�એ  અં�ે�માં
જવાબ  આ�યો,  તેનો  રોલાંનાં
બહેને �ે�ચ ભાષામાં અનુવાદ કરી
આ�યો.  ગાંધી�એ  ક�ું,
`ઇતહાસમાંથી  હંુ  બહુ  ઓછંુ
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શી�યો  છંુ.  મારી  પ�ત
અનુભવા�મક  છે.  મારાં  સઘળાં
પ�રણામોનો  આધાર મારા  અંગત
અનુભવો  છે.'  એમણે  એ  પણ
�વીકારી લીધું  કે  એ વ�તુ એમને
ખોટા  અને  નુકસાનકારક  ર�તે
ચઢાવી શકે, પરંતુ મારે માટે મારાં
પોતાનાં  મંત�યો  ઉપર  આ�થા
રાખવાનું આવ�યક થઈ પડેલું છે.
મારી  અ�હંસામાં  પૂરેપૂરી  આ�થા
છે.  એ યુરોપને  પણ ઉગારી  શકે
એમ છે. ��લે�ડમાં એમને એમના
મ�ોએ  અ�હંસા�મક  પ�તમાં
રહેલી  નબળી  કડીઓ  બતાવવા
�ય�ન  કયેા�  હતો,  પરંતુ  એમણે
જણાવી  દીધું  હતું,  `મારી  તો  એ
િવશે આ�થા રહેશે જ, ભલે આખી
દુિનયા એને શંકાની નજરે જુએ.'

     તે  પછીના  બે  �દવસ
ગાંધી�એ લોઝાં  અને �િનવામાં
િવતા�યા.  એમણે  બંને  �થળે
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�વચનો  આ�યાં.  નાિ�તક  અને
બી�  લોકોએ  કલાકો  સુધી
એમની  સાથે  ચચા�ઓ  કરી.
ગાંધી�એ શાંતથી એમને  ઉ�રો
આ�યા.  રોલાંએ  લ�યું  છે,
`એમના  ચહેરા  પર  જરા  જટેલીય
કરચલી પડતી નો'તી.'

     ૧૦મી  િડસે�બરે  બંને  વ�ચે
પાછો  વાતા�લાપ ચા�યો.  રોલાંએ
ગાંધી�ના  કહેલા  `સ�ય  એ  જ
ઈ�ર  છે'  એ  શ�દોની  યાદ
દેવરાવી.  કળામાં  સ�યના  ��
સામે  દલીલ કરતાં  રોલાંએ ક�ું,
`સ�ય  ઈ�ર  છે,  એ  વાત  સાચી
હોય  તો  મને  લાગે  છે  કે  એમાં
ઈ�રની  સાથે  ઈ�રના  એક
મહ�વપૂણ�  ગુણની  –  આનંદની
ખોટ  રહી  �ય  છે,  કારણ
આનંદર�હત એવો ઈ�ર મને મંજૂર
જ નથી.'
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     ગાંધી�એ જવાબ આ�યો, `હંુ
સ�ય અને કળા વ�ચે ભેદ જાેતો
જ નથી. `કલાને  ખાતર કલા' એ
વાત મને મંજૂર નથી. મા�ં માનવું
એવું  છે  કે  સમ�ત  કલાઓનું
િનધાન સ�ય હોવંુ  જાેઈએ. સુંદર
વ�તુ  સ�ય �ય�ત કરવાને  બદલે
અસ�ય �ય�ત કરવા તરફ ઢળતી
હોય તો હંુ તેને વ�્ય ગ�ં. કલા
આનંદ આપે છે અને �ેય�કર હોય
છે એ હંુ �વીકા�ં છંુ પણ તે મારી
શરતે.  કલામાં  સ�યની
અ�ભ�યિ�તને  સા�  બા�
વ�તુઓનું  ચ�ણ  વા�તિવક  જ
હોવું  જાેઈએ એવંુ હંુ  નથી કહેતો,
પણ �વંત વ�તુઓ જ આ�માને
�વંત  આનંદ  �ા�  કરાવે  છે  ને
આ�માને ઉ�ત બનાવે છે.'

     રોલાંએ િવચારભેદ તો �ગટ ન
કયેા�  પણ  તેમણે  સ�યની  ને
ઈ�રની  ખોજની  વાત ઉપર ભાર
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મૂ�યો.  એમણે  કબાટમાંથી  એક
પુ�તક  કાઢયું  ને  ગટેનાં  કેટલાંક
અવતરણો  ટાંકી  બતા�યાં.
ગાંધી�ના  ઈ�રને  મનુ�યનાં
દુ:ખોમાં  આનંદ  મળે  છે  એવો
રોલાંનો �યાલ હતો ને તેનો તેમણે
પાછળથી �વીકાર પણ કયેા� હતો.

     એમણે  ભિવ�યના  યુ�ના
ભયની પણ વાતો કરી. ગાંધી�એ
પોતાનો  મત  �ગટ  કરતાં  ક�ું,
`જાે  કોઈ  રા��  �હંસાનો  જવાબ
�હંસાથી  ન  વાળે  ને
આ�મસમપ�ણની  વીરતા  દાખવે
તો એ ભારે મોટા ��ાંત�પ થશે,
પરંતુ  એ  માટે  ચરમ  આ�થા
જાેઈએ.'

     `ધ �ોિલટે�રયન �રવો�યુશન'
પ�કાના  તં�ી  પીયરી  મોનાતેએ
પે�રસથી  કેટલાક  ��ો  મોક�યા
હતા.  છે�ે  એટલે  ૧૧મી
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િડસે�બરને  �દવસે  રોમાં  રોલાંએ
ગાંધી�ને  એ  ��ો  લેવાની
િવનંતી  કરી.  એક  સવાલના
જવાબમાં  ગાંધી�એ  ભારપૂવ�ક
જણા�યું  કે  જાે  કામદાર  વગ�
પૂરેપૂરો  સંગ�ઠત થઈ �ય તો  તે
માિલકો પાસે પોતાની શરતો જ�ર
મા�ય  રખાવી  શકે.  `દુિનયામાં
કામદારોનું  બળ એ જ સાચંુ બળ
છે.'  પરંતુ  રોલાંએ દરમયાનગીરી
કરી,  `મૂડીદારવગ�  કામદારવગ�માં
ફૂટ  પડાવી  શકે,  હડતાલ
તોડવાવાળા  કામદારો  પણ મળી
આવી શકે. તેથી મજૂરવગ� ��ત
થયેલા  આમવગ�નું  આિધપ�ય
�થાપીને  મજૂરવગ�ના  લોકોને
પોતાના  �હતમાં  સંયુ�ત  થવાની
ફરજ પાડવી જાેઈએ.'

     ગાંધી�એ એનો �પ� જવાબ
આ�યો,  `હંુ  એની  િવ��  છંુ.'
રોલાંએ  એ  િવષય  છોડી  દીધો,
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બી�  િવષયો  લીધા.  એમણે
પૂછયું, `ઈ�રને િવશે આપની શી
મા�યતા  છે  ?  ઈ�ર  એટલે
આ�યાિ�મક  �યિ�ત�વ  કે  જગત
પર શાસન ચલાવના�ં બળ ?'

     ગાંધી�એ  જવાબ  આ�યો,
`ઈ�ર  એ  કોઈ  �યિ�ત  નથી...
ઈ�ર તો છે એક શા�ત િનયમ...
તેથી  જ હંુ  કહંુ  છંુ  કે  સ�ય ઈ�ર
છે...  સ�યની  આવ�યકતાની
નાિ�તક પણ ના ન પાડે.'

     ઇટલીની  સરકારની  ઇ�છા
એવી  હતી  કે  ગાંધી�  તેમના
મહેમાન  બને,  એ  માટે  તેમણે
તૈયારી પણ કરી રાખી હતી. પરંતુ
ગાંધી�એ િવવેકપુર:સર ના પાડી
દીધી  ને  તેઓ  રોલાંના  મ�
જનરલ મો�રસને  �યાં  ર�ા.  રોમ
પહેાંચતાં  જ ગાંધી� મુસોિલનીને
મ�ા.  સરકારી  િનવેદનમાં
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જણા�યા  �માણે  મુલાકાત  વીસ
મિનટ  ચાલી.  ગાંધી�ના
સાથીઓના  �યાલ  �માણે
મુલાકાત  દસ  જ  મિનટ  ચાલી.
ગાંધી�નો  મુસોિલની  સાથે  કોઈ
માનસક િવિનમય ન થઈ શ�યો.
પાછળથી  ગાંધી�એ  ક�ું  હતંુ,
`એમની  માંજરી  આંખો  ચોતરફ
ફરતી રહે છે, ચકળવકળ થયા કરે
છે.  એમની  તી�ણ  ���  સામે
આવનારને થથરાવી દે છે... ડરનો
માયેા� ઉંદર �બલાડીના મેાંમાં પેસી
�ય તેવી એની ગત થાય છે.'

     `હંુ તો એવો ગભરાઈ જવાનો
નો'તો,  પણ  મ�  જાેયું  કે  એમણે
એમની  આસપાસ  બધું  એવું
ગોઠવી  રા�યું  છે  કે  કોઈ  પણ
આગંતુક  ભયથી  ઢીલો  જ  થઈ
�ય. જ ેર�તે થઈને એમની પાસે
જવું પડે છે તે ર�તે-ર�તે તલવારો
ને  બી�ં  હ�થયારો  ટાંગી  મૂકેલાં
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છે.'  ગાંધી�એ  એના
બેઠકખાનામાં  પણ  હ�થયાર
ટાંગેલાં  જાેયાં  હતાં.  પરંતુ  એમણે
એ  પણ  ચોખવટ  કરી  હતી  કે
મુસોિલની શરીર પર કોઈ હ�થયાર
રાખતો નથી.

     પોપ  ગાંધી�ને  ન  મ�ા.
ગાંધી�ના  રસાલામાંથી  કેટલાક
લોકોનો  �યાલ એવો  છે  કે  એમાં
`પિવ�  પતા'એ  –  પોપે  –
મુસોિલનીની  ઇ�છાનું  જ  પાલન
કયુ� હોય. ગાંધી�ને એવી વાતોની
ખબર  નથી.  કેટલાક  લોકોનું
અનુમાન એવું  છે  કે  એ મુલાકાત
મા�  મુસોિલની  અને  વે�ટકનના
સંબંધોને  કારણે  જ  ન�હ  પણ
��ટન  અને  ઇટલીના  સંબંધોને
કારણે પણ થઈ ન શકી. ગાંધી�
��ટનના િવ�ોહી તો ખરા જ ને !

     વે�ટકનના  પુ�તકાલયનું
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ગાંધી�ને  આકષ�ણ  હતું.  સ�ટ
પીટરના દેવળમાં એમણે બે કલાક
આનંદથી  ગા�ા.  સ�તીનના
દેવળમાં  તેઓ  �ૂસ  પર  ચઢેલા
ઈસુની  સામે  ઊભા  રહીને  રોઈ
પડયા હતા. મહાદેવભાઈને એમણે
ક�ું,  `આ જાેઈને  આંખમાં  આંસુ
આ�યા િવના ન�હ રહે.'

     રોમાં  રોલાંએ  કળા  �ત
ગાંધી�નું  �યાન  આકષક  કયુ�
હતું.  ગાંધી�એ  ગવ�પૂવ�ક  ક�ું
હતું, `હંુ નથી માનતો કે યુરોપીય
કલા ભારતીય કળાથી ઊંચી છે.'
એક  મ�ને  એમણે  લ�યું  હતંુ  :
`આ  બંને  કલાઓનો  િવકાસ
અલગઅલગ  ઢબે  થયો  છે.
ભારતીય કલા  પૂણ�  રીતે  ક�પના
ઉપર  આધાર  રાખે  છે.  યુરોપીય
કલા  �કૃતનું  અનુકરણ  કરે  છે.
આથી તે સહેલાઈથી સમ�ય તો
છે,  પણ તે  આપણને  પા�થવતા
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તરફ લઈ �ય છે. એનાથી ઊલટંુ
ભારતીય  કલા  સમજમાં  આ�યા
પછી  આપણા  િવચારોને
�વગ�યતા તરફ લઈ �ય છે.'

     ગાંધી�ને  કલામાં
આ�યાિ�મકતા ઇ� હતી. એમનું
કહેવું હતું, `સાચું સાઉંદય� �દયની
શુ�તામાં રહેલું છે.'

     `યંગ ઇિ�ડયા'માં  ગાંધી�એ
લ�યું હતંુ, `હંુ ��ં છંુ કે કેટલાક
લોકો પોતાને કલાકાર કહેવરાવે છે
ને એમને કલાકાર માનવામાં પણ
આવે  છે.  પરંતુ  એમની  કૃતમાં
આ�માને ઉ�ત કરે એવી ક�પના
કે  એવો  તલસાટ  લેશમા�  પણ
હોતો  નથી...  સાચી  કલામાં
આ�માનું  દશ�ન  થતું  હોય  છે.
સાચી  કલા  આ�માને  તેના
ઊંડાણનું  દશ�ન  કરાવવામાં
સહાયક થતી હોવી જાેઈએ. મારી
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બાબતમાં  મ�  જાેયું  છે  કે  મારા
આ�માનુભવમાં  મને  બા��પોની
�બલકુલ જ�ર  પડી  નથી.  આથી
મારો  દાવો  એવો  છે  કે  મારા
�વનમાં  વા�તિવક  રીતે  જાેઈએ
તેટલી  કલા  ભરેલી  છે;  હા,  તમે
જનેે  કલાકૃતઓ  કહો  છો  તેવી
વ�તુઓ મને વ�ટળાયેલી જાેવા ન
મળે.  મારા  ખંડની  ભ�તો  ભલે
અડવી  રહી.  છત  તો  ન  હોય
તોપણ ચાલે.  સાઉંદય�ના  અસીમ
િવ�તારમાં  �યાપી  રહેલું
તારાજિડત  આકાશ  તો  જાેયા
કરાય.  શંુ  સોહામણા
વાળનખવાળી  ��ીને  સુંદર
માનવી જ જાેઈએ ?... મ� સાંભ�ું
છે  કે  સો�ે�ટસ  પોતાના  યુગનો
સહુથી  વધારે  સ�યિન�  પુ�ષ
હતો,  છતાં  આખા  �ીસમાં  એનો
ચહેરો કદ�પો લેખાતો હતો. મારી
���એ  સો�ે�ટસ  સુંદર  લેખાય,
કારણ કે એ સ�યનાં દશ�નને સા�
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તડ�યા  કરતો  હતો.  �ા�  કરવા
જવેી  �થમ  વ�તુ  છે  સ�ય.
સુંદરતા ને ભલાઈ તો આપમેળે જ
�ા� થઈ �ય છે...  સાચી  કલા
મા� બા��પનો જ િવચાર નથી
કરતી, પણ એની પાછળ જ ેરહેલું
છે તેનો પણ િવચાર કરે છે. એક
કલા  મારનારી  છે,  એક
�વનદાિયની  છે.  સાચી  કલા
કલાકારના  આનંદ,  તુ��  અને
પિવ�તાના  �માણ�પ  હોવી
જાેઈએ.'

     રોમ છોડતાં પહેલાં ગાંધી�એ
ટો��ટોયનાં  પુ�ી  િવશે  મા�હતી
મેળવી. ગાંધી� એમના ઓરડામાં
બેસીને કાંતતા હતા �યાં ઇટલીના
શહેનશાહની  કંુવરી  રાજકુમારી
મે�રયા એક દાસ સાથે આવી. એ
મહા�મા�ને સા� અં�રોની એક
ટોપલી  લાવી  હતી.  અં�ર
ઇટલીની  મહારાણીએ  મોક�યાં
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હતાં.

     ગાંધી�ની  હાજરીનો  કોઈએ
પણ  ફાસ�ટવાદી  હેતુ  માટે
દુ�પયોગ  કયેા�  ન�હ.  હા,
`ગયોન�લ ઇતાિલયા'એ એક એવી
મુલાકાતનું  વણ�ન  આ�યું  હતંુ
ખ�ં. જે ન તો ગાંધી�એ કોઈને
આપી હતી, ન તો એ મુલાકાતની
વાત  રજૂ  કરનાર  વૃ�પ�ીને
ગાંધી� કદી મ�ા હતા.

     ઇટલીમાં ગાંધી� બધું મળીને
૪૮  કલાક  ર�ા.  ��િ�ડસીમાં
એમણે �કોટલે�ડ યાડ�ના એમના
ચોકીદારોની  િવદાય  માગી,  પણ
�ોફેસર  એડમ�ડ  �વટ  અને
તેમનાં  પ�નીની  િવદાય  માગી
ન�હ.

     �ોફેસર  અને  તેમનાં  પ�ની
રોમાં  રોલાંનાં  મ�  હતાં.  તેઓ
િવલે�યુવેથી ઇટલીની સરહદ સુધી
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ગાંધી�ની  સાથે  આ�યાં  હતાં.
િવદાય  લેવાની  તૈયારી  કરતાં-
કરતાં  એમણે  કોઈ  વાર  ભારત
આવવાની  ઇ�છા  �ય�ત  કરી.
ગાંધી� કહે, `અમારી સાથે જ કેમ
નથી  ચાલી  નીકળતાં  ?'  એમણે
જવાબ  દીધો,  `એટલા  પૈસા
અમારી પાસે નથી.'

     ગાંધી�એ ક�ું, `આપ કદાચ
પહેલા  ને  બી�  વગ�નો  િવચાર
કરીને  કહેતાં  હશો.  અમે  તો
આગબોટના તૂતક ઉપર મુસાફરી
કરીએ  છીએ  ને  જણ  દીઠ  દસ
પાઉંડ  આપીએ  છીએ.  એક  વાર
ભારત  પહેાંચી  જશો  એટલે
ભારતના  કેટલાય  મ�ો  એમનાં
�ાર આપને માટે ખુ�ાં મૂકી દેશે.'

     �વટ  દંપતીએ
ખીસાપાકીટમાંના  પૈસા  ગણી
જાેયા  ને  ભારત  જવાનો  િનણ�ય
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અનુ�મિણકા

કરી  લીધો.  ૧૪મી  િડસે�બરે  એ
લોકો  ગાંધી�ની  મંડળી  સાથે
��િ�ડસીથી  પ��ના  નામની
આગબોટમાં  બેઠાં.  બે
અઠવાિડયાંમાં  સહુ  સાથે  મુંબઈ
આવી પહેાં�યાં.

     ૨૮મી િડસે�બરની સવારે એક
િવશાળ  જનસમુદાયે  ગાંધી�નું
જયના  પોકારથી  �વાગત  કયુ�.
ગાંધી�એ  ક�ું,  `હંુ  ખાલી  હાથે
પાછો  ફયેા�  છંુ  ખરો,  પણ  મ�
આપણા  દેશની  ઇ�તને  હોડમાં
મૂકી નથી.'

     ગોળમે�  પ�રષદમાં  ભારત
ઉપર  જે  કંઈ  વી�યું  હતંુ  તેનો
ગાંધી�એ  આ  શ�દોમાં  સાર
આ�યો  હતો,  પરંતુ  પ�રિ�થત
એમણે  ક�પી  હોય  તેના  કરતાં
પણ વધારે િનરાશાજનક હતી.
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૧૬. અિ�પરી�ા

     આગબોટના  તૂતક  ઉપર
મુસાફરી  કરનાર  કોઈ  બી�
મુસાફરનું  આજ  સુધીમાં  આવું
શાહી  �વાગત  થયું  નો'તું.
સુભાષચં�  બોઝે  �યંગમાં  ક�ું
હતું,  `�વાગતમાં  જ ે  ઉ�સાહ,
સૌહાદ�  અને  �નેહનું  �દશ�ન  થયું
તે ઉપરથી એવું અનુમાન થતું હતંુ
કે ગાંધી� �વરાજ હથેળીમાં લઈને
આ�યા હશે.' ગાંધી� તો પોતાની
ઇમાનદારી  સાચવી  રાખીને  પાછા
આ�યા  હતા.  એ  અધ�ન�  ફકીરે
બળવાન  ���ટશ  સા�ા�ય  સાથે
સમાનતાની ભૂમકા ઉપર મં�ણા
કરી  હતી,  તેઓ  એ  ભૂમકાથી
નીચે  ઊતયા�  નો'તા.  એ  ભૂમકા
આઝાદીથી એક જ પગ�થયું નીચે
હતી,  દાંડીયા�ા  પછી,  ખાસ
કરીને  ગાંધી-ઇરિવન  કરાર  પછી
ભારત  પોતાને  �વતં�  સમજવા
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લા�યું હતંુ. ગાંધી�એ એ ભાવના
�ઢ  કરી  હતી  ને  તેથી
ભારતવાસીઓ  એમના  કૃત�
બ�યા  હતા.  તે  ઉપરાંત  એમના
મહા�મા  સાગરપારના  ઠંડા
દેશોમાંથી  સહીસલામત  પાછા
આ�યા હતા.

     ગાંધી�,  ઇરિવન  અને
��ટનની  મજૂર  સરકારના
�ય�નોથી  ભારતને
૧૯૩૦-૩૧માં  અંશત:  �વાતં�ય
મ�ું  હતું.  પરંતુ  ઇરિવનને  જવા
વારો  આ�યો  હતો.  ૧૯૩૧ના
ઓ�ટોબરમાં  રા�સે  મેકડોન�ડની
મજૂર  સરકારને  બદલે  એ  જ
મેકડોન�ડના વડા�ધાનપદ હેઠળ
બીજું  �ધાનમંડળ  રચાયું  હતું.
એમાં  નાફેરવાદીઓનું  જાેર  હતું.
ગાંધી�એ જમેનો ઈમાનદાર અને
િન�કપટ  અં�ેજ  અને  ઈમાનદાર
અને  િન�કપટ  નાફેરવાદી  તરીકે
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ઉ�ેખ  કયેા�  હતો  એવા  સર
સે�યુઅલ  હોર  ભારતમં�ી  બ�યા
હતા.

     નવી ���ટશ સરકારે ભારતની
આઝાદીની  ભાવનાને  કચડવાનું
શ� કરી દીધું.

     ૨૮મી  િડસે�બરે  ગાંધી�એ
મુંબઈના  બારામાં  પગ  મૂ�યો  કે
તરત જ બધી હકીકત એમના કાન
ઉપર  નાખવામાં  આવી.  સાંજ
સુધીમાં  િવકટ  પ�રિ�થતનો
એમને પૂરેપૂરો  �યાલ મળી ગયો.
એ  �યાલ  એમણે  આઝાદ
મેદાનમાં  એકઠા  થયેલા  બે  લાખ
લોકોને કાને ના�યો.

     જવાહરલાલ  નેહ�  અને
સંયુ�ત  �ાંત  કેાં�ેસના  અ�ય�
તસ�કુ  શેરવાણી  મહા�મા
ગાંધી�ને  મળવા  મુંબઈ  આવવા
નીક�ા �યાં  જ બે �દવસ પહેલાં
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ઝડપાઈ  ગયા  હતા.  સંયુ�ત
�ાંતમાં,  વાય�ય  સરહદ  �ાંતમાં
અને  બંગાળમાં  �યાપક  નાકરની
લડતનો  સામનો  કરવા  સા�
સરકારી ફતવા-ઓ�ડન�સ બહાર
પડી  ગયા.  એમાં  લ�કરને
મકાનોનો કબજાે લેવાની, બ�કમાં
નાણાં જમા હોય તે જ� કરવાની,
માલમલકત  જ�  કરવાની,
શકદાર  લોકોને  વોર�ટ  િવના  જ
પકડવાની,  અદાલતની  કારવાઈ
રદ  કરવાની,  �મીન  અને
હે�બયસ  કોપ�સની  –  �યિ�ત
�વાતં�યની  –  માગણીને  ઠોકરે
મારવાની,  રાજકીય  સં�થાઓને
િવખેરી નાખવાની, બ�હ�કાર થતો
અટકાવવાની  છૂટ  આપવામાં
આવી.

     મુંબઈની  સભામાં  ભાષણ
આપતાં  ગાંધી�એ  ક�ું,
`આગબોટમાંથી  ઊતરતાં  પહેલાં
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આ બધાની મને ખબર પડી ગઈ.
હંુ  માનું  છંુ  કે  આપણા  ��તી
વાઈસરોય તરફથી આ નાતાલની
ભેટ હશે.'

     એ જ સાંજ ે એમણે મેજિે�ટક
હોટેલમાં  વેલફેર  ઓફ  ઇિ�ડયા
લીગની – �હંદ�હતચતક મંડળની
સભામાં  બોલતાં  ક�ું,  `યુરોપ –
��લે�ડના  મારા  �ણ  મ�હનાના
�વાસમાં  મને એક પણ અનુભવ
એવો નથી  થયો  જથેી  મારે  કહેવું
પડે  કે  પૂવ�  તે  પૂવ�  ને  પિ�મ તે
પિ�મ  –  east is east and
west is west. એથી ઊલટંુ મને
તો એવી ��ા બેઠી છે કે માણસો
ગમે  તેવાં  િનરાળાં  હવાપાણીના
�દેશોમાં  કેમ  વસતાં  ન  હોય,
માનવની  �કૃત  ઘ�ંખ�ં
એકસરખી  જ  હોય  છે.  તમે  �ેમ
અને  િવ�ાસથી  વત�શો  તો  તમે
દસ  ગણો  �ેમ  અને  િવ�ાસ
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સંપાદન કરી શકશો.'

     મુંબઈ પહેાં�યાને બીજ ે�દવસે
ગાંધી�એ વાઈસરોયને તાર કયેા�,
તેમાં  એમણે  ઓ�ડન�સો  બદલ
ખેદ  દશા��યો  ને  મુલાકાત  માટે
માગણી  કરી.  ૩૧મી  િડસે�બરે
વાઈસરોયના  મં�ીનો  કાગળ
આ�યો  કે  કેાં�ેસની  સરકાર
િવ��ની  �વૃિ�ઓના  સંદભ�
ઓ�ડન�સ વાજબી જ છે. મં�ીએ
લ�યું, `વાઈસરોય આપને મળવા
ને આપ આપની લાગવગનો કેવી
રીતે  સાચો  ઉપયોગ કરી  શકો  તે
બતાવવા તૈયાર છે, પરંતુ નામદાર
વાઈસરોય  એટલું  ભારપૂવ�ક
જણાવી  દેવાની  પોતાની  ફરજ
સમજ ેછે કે ભારત સરકારે ���ટશ
સરકારની  પૂરેપૂરી  સંમતથી  જે
પગલાં  ભયા�  છે  તેની  બાબતમાં
ચચા�  કરવા  માટે  તેઓ  તૈયાર
નથી.'
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     ગાંધી�એ એના ��યુ�રમાં
કેાં�ેસની  િ�થતની  �પ�તા કરી
ને  એવું  સૂચન  કયુ�  કે  કેાં�ેસને
સિવનય  કાનૂનભંગની  લડત
ઉપાડવી  પડશે.  વાઈસરોયના
મં�ીએ  બી�  ��યુઆરી,
૧૯૩૨ના  રોજ  એનો  ત�કાળ
જવાબ  વા�ો,  `જનેી  પાછળ
સિવનય  કાનૂનભંગની  ધમકી
રહેલી  હોય  એવી  કોઈ  પણ
મુલાકાત નામદાર વાઈસરોય કશા
પણ લાભને  ખાતર પણ આપવા
તૈયાર થશે એવું આપ કે કેાં�ેસની
કારોબારી  સમત માનો  છો  એવું
નામદાર વાઈસરોયના કે સરકારના
મા�યામાં  નથી  આવતું...  ને
સરકારે જે િનણ�યો લીધા છે તેની
આવ�યકતા  િવશેની  સરકારની
નીત  આપના  િનણ�યો  ઉપર
આધાર રાખતી હોવી જાેઈએ એવી
જે વાત આપના તારમાં  અ�ભ�ેત
છે તેનો પણ સરકાર �વીકાર કરી
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શકતી નથી.'

     ગાંધી�એ  એ  જ  �દવસે
જવાબ  મોક�યો.  એમણે  કશી
ધમકી નો'તી આપી, એમણે મા�
મત  દશા��યો  હતો.  એથી  ઊલટંુ
એમણે  સિવનયભંગની  લડત
ચાલુ હોવા છતાં �દ�હી કરારો થયા
તે  પહેલાં  લોડ�  ઇરિવન  સાથે
વાટાઘાટ  કરી  હતી.  એમનું  કહેવું
�યારેય  એવું  ન  હતું  કે  સરકારે
એમના  િનણ�યો  પર  આધાર
રાખવો  જાેઈએ.  `છતાં  હંુ  એ
અવ�ય  કહીશ  કે  કોઈ  પણ
લોક�ય  અને  બંધારણીય
સરકારને  સાવ�જિનક  સં�થાઓ
અને  તેમના  �તિનિધઓનાં
સૂચનો હંમેશાં આવકારદાયક હોય
છે  ને  તેના  ઉપર  તેઓ
સહાનુભૂતપૂવ�ક  િવચાર  પણ કરે
છે.'
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     ૩� ��યુઆરીએ ગાંધી�એ
દેશને  કહી  દીધું,  `સરકારે  મારી
સામેનાં  બારણાં  બંધ  કરી  દીધાં
છે.' બીજ ેજ �દવસે સરકારે એમને
લોખંડી  બારણાં  પાછળ  ધકેલી
દીધા. એમને પાછા પકડી લેવામાં
આ�યા.  તેઓ  યરવડા  જલેમાં
��લે�ડના  શહેનશાહના  મહેમાન
બ�યા.  થોડાં  જ  અઠવાિડયાં
પહેલાં  તેઓ  બ�કંગહામ  મહેલમાં
રા�રાણીના  મહેમાન  બ�યા  જ
હતા.

     કેાં�ેસ ઉપર સરકારે ભારે ઘા
કયેા�. સઘળી કેાં�ેસ સં�થાઓ પર
પાબંદી  આવી, સઘળા નેતાઓને
જલેમાં  નાખવામાં  આ�યા.
��યુઆરીમાં  ૧૪૮૦૦  રાજકીય
કેદીઓ જલેમાં  ગયા.  ફે�ુઆરીમાં
૧૭૮૦૦.  િવ�સે�ટ  ચચલે
�હેરાત  કરી  કે  દમનના  ઉપાય
૧૮૫૭ના  બળવા  કરતાં  વધારે
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કડક હશે.

     ગાંધી�નું  જલેમાં  િવિશ�
�થાન  હતું,  ૧૯૩૦માં  એ  જ
યરવડા  જલેમાં  મુ�ય  વોડ�ને
એમની પાસે આવીને એમને પૂછયું
હતું, `આપ દર અઠવાિડયે કેટલા
પ�ો  લખશો  ને  બહારના  કેટલા
પ�ોની આશા રાખશો ?'

     `મને એક પણ કાગળની પડી
નથી,' ગાંધી�એ જવાબ આ�યો.

     વોડ�ને  પૂછયું,  `આપ કેટલા
પ� લખવા માગો છો ?'

     ગાંધી�એ  જવાબ  આ�યો,
`એક પણ ન�હ.'

     ને  એમને  પ�ો લખવાની ને
પ��યવહાર કરવાની પૂરેપૂરી  છૂટ
આપવામાં આવી.
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     જલેના મુ�ય અિધકારી મેજર
મા�ટન એમને માટે ફ�નચર, ચીની
માટીનાં  વાસણો  તથા  બીજાે
સરસામાન  લઈ  આ�યા.
ગાંધી�એ  ક�ું  હતું,  `આપ  આ
બધું  કોને  સા�  લા�યા  ?
મહેરબાની  કરીને  એ  પાછંુ  લઈ
�ઓ.'

     મેજર  મા�ટને  ગાંધી�ને
જણા�યું  કે  કે��  સરકારે  તેમને
સા�  માસક  �ણસો  �પયાના
ખરચની જાેગવાઈ કરેલી છે.

     `એ બધી વાત તો બરાબર,
પરંતુ  એ  પૈસા  ભારતની  જ
તજાેરીમાંથી આવે છે. હંુ મારા દેશ
પર ભાર�પ થવા નથી માગતો. હંુ
માનું છંુ કે મારો ખાવાપીવાનો ખચ�
મ�હને  પાં�ીસ  �પયાથી  વધારે
ન�હ  આવે.'  આથી  વધારાનો
સામાન ખસેડી લેવામાં આ�યો.
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     યરવડામાં �વીન નામના એક
અમલદારે ગાંધી� પાસે ગુજરાતી
ભણવાની ઇ�છા �ય�ત કરી ને એ
રોજ ભણવા આવવા લા�યો. એક
�દવસ સવારે  �વીન આ�યો ન�હ
તો ગાંધી�એ તપાસ કરી. ખબર
પડી કે તે જલેમાં એક જણને ફાંસી
દેવાના  કામમાં  રોકાયો  હતો.
ગાંધી�એ  ક�ું,  `મને  બેચેની
થતી હોય એવું લાગે છે.'

     વ�ભભાઈ  પટેલને  પણ
પકડીને યરવડા જલેમાં લાવવામાં
આ�યા હતા. માચ�માં મહાદેવભાઈ
દેસાઈની  પણ  નાસક  જલેમાંથી
યરવડા  જલેમાં  બદલી  કરવામાં
આવી. ગાંધી�એ એમને પોતાની
સાથે રાખવામાં આવે એવી ઇ�છા
�ય�ત કરી હતી.

     ગાંધી� અખબારોનું અ�યયન
કરતા, કપડાં �તે ધોતા, કાંતતા,
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રા�ે  તારાઓનું  અવલોકન કરતા,
ખૂબખૂબ  ચોપડીઓ  વાંચતા.
૧૯૩૦માં  ગાંધી�એ  યરવડા
જલેમાંથી સાબરમતી આ�મમાં જે
પ�ો  લ�યા  હતા  તેને  આ વખતે
તેમણે  પુિ�તકા�પે  ગોઠવીને  પૂરા
કયા�.  એ  પુિ�તકાને  તેમણે
`યરવડા  મં�દરેથી'૨  એવું  નામ
આ�યું.

     જ ેવખતે ગાંધી� જલેમં�દરમાં
ઈ�ર  અને  �ત  િવશેના  પોતાના
સરળ  પ�ોનું  સંપાદન  કરી  ર�ા
હતા  તે  વખતે  ભારત  આધુિનક
ઇતહાસના  સહુથી  કટોકટીભયા�
પખવાિડયાને  આરે  આવતંુ  જતંુ
હતું.

     ��  ગાંધી�ની  �જદગી
ઉગારવાનો હતો.

     રાજગોપાલાચારીએ  લ�યું
હતું,  `સ�ટે�બર,  ૧૯૩૨ની
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યાતનાઓની તોલે આવે એવું કશું
પણ  શોધવું  હોય  તો  તે  માટે
આપણે  �ેવીસ  સદી  પહેલાંના
એથે�સમાં  પહેાંચવું  પડશે.
સો�ે�ટસના મ�ો કારાગારમાં તેને
વ�ટળાઈને બેઠા હતા, મૃ�યુમાંથી
ઊગરવા એને સમ�વી ર�ા હતા.
એ વખતે થયેલા ��ો�રો �લેટોએ
ઉતારી  લીધા  છે.  સો�ે�ટસ  એ
સૂચન સાંભળી હ�યો હતો ને એણે
આ�માના અમર�વ િવશે  �વચન
કયુ� હતું.'

     ૧૯૩૨ના  સ�ટે�બરની  એ
યાતનાનો  �ારંભ  ગાંધી�ની
���એ તો એ વષ�ની શ�આતથી
જ થઈ ગયો  હતો.  સમાચારપ�ો
વાંચતાં  એમની  ખાતરી  થઈ  ગઈ
હતી  કે  ��ટને  ભારતને  આપવા
ધારેલા નવા બંધારણમાં પહેલાંનાં
જવેાં �હંદુ અને મુિ�લમોને જ ન�હ
પણ અછૂત અને પછાતવગ�ને પણ
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અલગ  મતદારમંડળ  આપવામાં
આવશે.  આથી એમણે  ૧૯૩૨ની
૧૧મી  માચ�  ભારતમં�ી  સર
સે�યુઅલ  હોરને  લ�યું  હતંુ,
`અં�યજાે  માટેનાં  અલગ
મતદારમંડળો  તેમને  તેમ  જ �હંદુ
સમાજને  માટે  પારાવાર  નુકસાન
કરનારાં  છે...  �હંદુ  સમાજને
લાગેવળગે છે �યાં સુધી તો અલગ
મતદારમંડળોથી  તેને  �વતા
ચીરવા  જવેું  ને  ટુકડેટુકડા  કરવા
જવેું  થશે...  મારે  મન  આ  ��
મુ�ય�વે  નૈતક  અને  ધામક  છે.
તેની  રાજ�ારી  બાજુ  જાેકે
અગ�યની  છે  છતાં  તેની  નૈતક
અને  ધામક  મહ�ા  સાથે
સરખાવતાં  તે  ન�વી  બની  �ય
છે...  તેથી  ���ટશ  સરકારને  હંુ
ન�તાપૂવ�ક  જણાવું  છંુ  કે
અં�યજાેને  માટે  અલગ
મતદારમંડળો રચવાનો િનણ�ય જાે
તે  આપશે  તો  મારે  મરણપય�ત
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ઉપવાસ કરવા પડશે.'

     ગાંધી� સરકારના કેદી હતા ને
સરકારને મૂંઝવણમાં મુકાવું  પડશે
એ તેઓ �ણતા હતા. `પરંતુ મ� જે
પગલું  લેવા ધાયુ�  છે  તે  મારે  માટે
ઉપાય જ ન�હ, આવ�યક ધમ� છે.
મારા અિ�ત�વનું અંગ છે.'

     ભારતમં�ીએ એ�લની ૧૩મી
તારીખે  ઉ�ર  આ�યો;  તેનો  સાર
એટલો  કે  કોઈ  િનણ�ય  લેવામાં
આ�યો  નો'તો.  િનણ�ય  કરતી
વખતે  ગાંધી�ના  િવચારો
�યાનમાં લેવામાં આવશે.

     ૧૭મી ઓગ�ટ, ૧૯૩૨ સુધી
ખાસ નવું કંઈ બ�યું ન�હ. પરંતુ તે
�દવસે  વડા�ધાન  રા�સે
મેકડોન�ડે  ��ટનનો  અલગ
મતાિધકાર આપતો િનણ�ય �હેર
કયેા�.
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     બીજ ે�દવસે ગાંધી�એ રા�સે
મેકડોન�ડને  લ�યું  :  `મારે
આપના  િનણ�યનો  મારા  �વનને
હોડમાં મૂકીને િવરોધ કરવો પડશે.
તેમ કરવાનો એક જ માગ� છે ને તે
એ કે હંુ  મીઠંુ  અને સોડા નાખેલા
અથવા તે િવનાના પાણી સવાય
કોઈ પણ �કારનો ખોરાક ન લેતાં
આમરણ  ઉપવાસ  ક�ં...
ઉપવાસનો  આરંભ  તા.  ૨૦મી
સ�ટે�બરના મ�યા�હથી થશે.'

     સ�ટે�બરની  ૮મી  તારીખે
વડા�ધાન  મેકડોન�ડે  ગાંધી�ને
પ� લ�યો તેમાં તેમણે ગાંધી�ના
પ�  િવશે  આ�ય�  �ગટ  કયુ�,
તેમને  ખેદ  થયેલો  જણા�યો.
એમણે  સરકારના  િનણ�યના
પ�માં  દલીલો  કરી,  દિલતોને
માટેના અલગ મતાિધકારનો અથ�
શો  થાય  તે  સમ��યું.  અનામત
બેઠકોના  બદલે  માટે  સૂચવવામાં
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આવેલી  િવક�પની  ગોઠવણનો
અ�વીકાર કરતાં એમણે ક�ું, `એ
ગોઠવણથી  દિલતવગ�ના
�તિનિધઓ  સવણ�  �હંદુઓની
બહુમતીથી ચૂંટાઈ આવશે. આથી
તેઓને  સવણ�  �હંદુઓના  ઇશારા
પર  નાચવું  પડશે.'  એને  મન
ગાંધી�નો  ઉપવાસ  કરવાનો
િનણ�ય  ગેરસમજ ભરેલો  હતો  ને
સરકારનો િનણ�ય અફર હતો.

     ૯મી સ�ટે�બરે ગાંધી�એ એ
પ�નો ઉ�ર આ�યો. ઉ�ર એમના
�યિ�ત�વનો �ોતક હતો : `કશી
પણ દલીલમાં ઊતયા� િવના હંુ કહંુ
છંુ  કે  મારે  માટે  આ વ�તુ  ધમ�ની
છે... તમે ગમે એટલી સહાનુભૂત
બતાવતા  હો  તોપણ
લાગતાવળગતા  પ�ોને  સા�
�વનમરણ  સમાન  અને  ધામક
મહ�વ  ધરાવતી  આ  બાબતમાં
તમે સાચા િનણ�ય પર ન�હ આવી
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શકો.  શું  તમે  �ણો  છો  કે  જાે
તમારો  િનણ�ય  કાયમ  રહે  અને
બંધારણ અમલમાં આવી �ય તો
તમે  એ �હંદુ  સુધારકોનાં  અ�ભુત
કાયેા�નું  ગળંુ  દબાવી  ર�ા  છો,
જમેણે  �વનની  ��યેક  �દશામાં
પોતાના  દિલત  ભાઈઓ  માટે
�યાગ કયેા� છે ?'

     આની  સાથે  લંડન  સાથેનો
પ��યવહાર પૂરો થયો.

     આ  રીતે  ધૂંઆપૂંઆ
થનારાઓમાં  કંઈ  મેકડોન�ડ
એકલા જ નો'તા. અનેક �હંદીઓ
– �હંદુઓ પણ – ધૂંઆપૂંઆ થઈ
ઊઠયા  હતા.  ગાંધી�ના
ઉપવાસની  વાત  જવાહરલાલ
નેહ�એ જલેમાં સાંભળી. પોતાની
આ�મકથામાં એમણે લ�યું છે :

     ``હંુ તપી ઊઠયો એમના ઉપર,
રાજકારણની બાબતમાં  ધમ�ની ને
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ભાવનાની  વાતને  આગળ
લાવવાની તેમની રીત પર, ને એને
સા� વચમાં  ઈ�રનું  નામ  લીધા
કરવાની ટેવ પર. બે દહાડા સુધી
હંુ અંધારામાં અથડાતો ર�ો. પરંતુ
પછી  મને  એક  અજબ  અનુભવ
થયો.  હંુ  લાગણીવશતાની
િ�થતમાંથી બહાર નીક�ો. પછી
મ�  ઠીક-ઠીક  રાહત  અનુભવી.
ભિવ�ય મને એટલંુ અંધકારમય ન
લા�યું.  �સંગ  આ�યે  હોય  તેવી
વાત કહી નાખવાની બાપુની રીત
િનરાળી જ છે. એવું  પણ બને  કે
એમનું  આ પગલું,  હંુ  અસંભિવત
માનું  છંુ  છતાં,  મહ�વનાં
પ�રણામો  લાવના�ં  નીવડે.  તે
પછી  દેશમાં  જબરદ�ત આંદોલન
શ�  થયાની  ખબરો  મળવા
લાગી... મને થયું, યરવડા જલેમાં
બેઠેલો  આ  આટલો  શો  આદમી
કેવો  મોટો  �દુગર  છે  !  લોકોનાં
�દલ હલાવનારી  દોરીઓ એ કેવી
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સરસ ખ�ચી �ણે છે !'

     ગાંધી�એ  જણાવી  દીધું  કે
એમના ઉપવાસ દિલતવગ�ને કોઈ
પણ �વ�પનો અલગ મતાિધકાર
આપવામાં  આવે તેની સામે  હતા.
એ  ભય  દૂર  થાય  એટલે  એમના
ઉપવાસ પણ સમા� થાય. તેઓ
���ટશ  સરકાર  િવ��  ઉપવાસ
નો'તા કરતા.  ���ટશ સરકારે  તો
કહી  દીધું  હતંુ  કે  સવણ�  �હંદુઓ
અને  હ�રજનો  માંહોમાંહે  સમ�ને
સંતોષકારક સમાધાન શોધી  કાઢે
તો  તેનો  �વીકાર  કરી  લેવામાં
સરકારને  વાંધો  ન�હ  હોય.
ગાંધી�એ તો જણાવી દીધું હતું કે
એમનો  હેતુ  �હંદુઓનાં  �દયમાં
સાચી  ધમ�ભાવના  જગાડવાનો
હતો.

     ઉપવાસ ૨૦મી સ�ટે�બરથી
શ�  કરવાનો  પોતાનો  િનણ�ય
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ગાંધી�એ ૧૩મી સ�ટે�બરે �હેર
કરી  દીધો.  દુિનયાએ  ન  જાેયેલો
એવો �સંગ દેશની સામે  આવીને
ઊભો.

     ૧૩મી તારીખે  રાજકીય અને
ધમ�નાં  �ે�ોમાં  આગેવાનોની
�વૃિ�ઓ  શ�  થઈ  ગઈ.
ધારાસભામાં  અછૂતોના  નેતા  �ી
એમ.  સી.  રા�એ  ગાંધી�ની
વાતનંુ  પૂરેપૂ�ં  સમથ�ન કયુ�.  સર
તેજબહાદુર  સ�ુએ  સરકારને
ગાંધી�ને  છોડી  દેવાની  િવનંતી
કરી.  મ�ાસના  મુિ�લમ  નેતા
યાકુબ  હસને  હ�રજનોને  અલગ
મતાિધકાર  ફ�કી  દેવાની  હાકલ
કરી.  રાજ�ે�બાબુએ  �હંદુ  લોકોને
હ�રજનો  માટે  પોતાના  કૂવા,
મં�દર,  િનશાળ  તથા  �હેર
ર�તાઓ  ખુ�ાં  કરી  દઈને
ગાંધી�ની  �જદગી  બચાવી  લેવા
સમ��યા.  ૧૯મી  તારીખે  પંિડત
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માલવીયએ  નેતાઓની  એક
પ�રષદ  બોલાવી.
રાજગોપાલાચારીએ ૨૦મી તારીખે
આખા  દેશમાં  �ાથ�ના  કરવામાં
આવે  ને  લોકો  ઉપવાસ કરે  એવું
સૂચન કયુ�.

     અનેક  �તિનિધમંડળોએ
ગાંધી�ને  જલેમાં  મળવા  દેવાની
પરવાનગીઓ  માગી.  સરકારે
જલેના દરવા� ખુ�ા મૂકી દીધા.
ગાંધી�  સાથે  િવ��  કરવા
આવનારાઓને  પૂરેપૂરી  છૂટ
આપવામાં  આવી.  િવ��  કરવા
આવનારાઓ અને  ગાંધી� વ�ચે
મ�ય�થી  તરીકે  કામ  કરવા
દેવદાસ  ગાંધી  આવી  પહેાં�યા.
પ�કારોને  પણ  ગાંધી�  સુધી
પહેાંચી જવાનો વાંધો ન હતો.

     એ �સંગે  ગાંધી�એ દેશના
તથા પરદેશના અનેક મ�ોને ખૂબ
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લાંબા  કાગળો  લ�યા  હતા.
મીરાંબહેનને  મોકલેલા  પ�માં
લ�યું  હતું  :  `એમાંથી  છૂટવાનો
બીજાે  માગ�  ન  હતો.  મારે  માટે
આમાં લાભ અને ધમ� બંને સમાયા
છે. આવો અવસર એક પેઢીમાં તો
શું  અનેક  પેઢીએ  પણ ભા�યે  જ
મળે છે.'

     ૨૦મી  તારીખે  ગાંધી�
સવારમાં  અઢી  વા�યે  ઊઠયા,
એમણે  રવી��નાથ  ટાગોરને  પ�
લ�યો. ગાંધી� તેમના આશીવા�દ
મેળવવા  ખૂબ  ઉ�સુક  હતા.
મહા�મા�એ લ�યું :

     `મંગળવારના  પરોઢના  �ણ
વા�યા છે. બપોરે મારો અિ��વેશ
થશે.  મારા  �ય�નને  આપ
આશીવા�દ આપી શકતા હો તો તે
મારે જાેઈએ છે. આપ મારા સાચા
મ� છો.  કારણ આપ િનખાલસ
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મ� છો,  આપ આપના  િવચારો
�પ� �ગટ કરી દો છો... આપનું
�દય  મારા  કોઈ  પણ  કૃ�યને
વખોડવાપા� લેખતું  હોય તોપણ
આપની ટીકાને હંુ અમૂ�ય લેખીશ,
ભલે  એ  ટીકા  મારા  ઉપવાસ
દરમયાન  પણ આવતી.  હંુ  ભૂલ
કરી  ર�ો  છંુ  એવું  મને  લાગે  તો
ગમે તેટલી �કંમત ચૂકવવી પડતી
હોય  તોપણ  ભૂલ  કબૂલ  કરતાં
અચકાઉં એટલો અહંકારી હંુ નથી.
મારા  કાય�ને  આપનું  �દયનું
અનુમોદન હોય  તો  મારે  આપના
આશીવા�દ  જાેઈએ  છે.  એ  મને
ટકાવી રાખશે.'

     ગાંધી�  આ  પ�  ટપાલમાં
નાખવા  માટે  આપવા  જતા  હતા
�યાં  તેમને  ટાગોરનો  તાર  મ�ો.
`ભારતની  એકતા  અને
અખંિડતતાને  સા�  કીમતી
�વનનંુ  બિલદાન �ેય�કર  સ�

ગાંધી�ની કહાણી

385



થશે. મારી અંતરની અ�ભલાષા છે
કે રા��  પરની આ આપિ�ને અમે
છે�ી  હદે  પહેાંચવા  દેવા  જવેા
કઠોર ન�હ થઈએ. અમારાં �ય�થત
�દયો  આપની  અલૌિકક
તપ�યાને  પૂ�યભાવે  ને  �ેમથી
અવલોકી રહેશે.'

     ગાંધી�એ આ �ેમાળ અને
ભ�ય તાર બદલ ટાગોરનો આભાર
મા�યો. ગાંધી�એ લ�યું  : `હંુ  જે
આંધીમાં  �વેશ  ક�ં  છંુ  તેમાં  એ
મને સહારો આપતો રહેશે.'

     સાડા  બારે  ગાંધી�એ છે�ી
વારનું  ભોજન  લીધું  –  લ�બુનો
રસ, મધ અને ગરમ પાણી. કરોડો
ભારતવાસીઓએ  ચોવીસ
કલાકનો ઉપવાસ કયેા�. દેશભરમાં
�ાથ�નાઓ થઈ.

     તે �દવસે રવી��નાથ ટાગોરે
શાંતિનકેતનના  િવ�ાથ�ઓ
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આગળ �વચન કરતાં ક�ું  હતંુ :
`રાહુથી �સત સૂય�ના જવેી છાયા
આજે  ભારતવષ�  ઉપર  અંધકાર
ફેલાવી  રહી  છે.  સમ�  દેશની
જનતા  આજે  તી�ણ  વેદનાથી
તપી  રહી  છે.  આવી  િવ��યાપી
ઉ�કંઠા  ભારતના  ઇતહાસમાં
આજ પહેલાં કદી �યાપી ન હતી,
તે  આ  પરમ  શોકમાં  પણ  મોટી
સાં�વનાની  વાત  છે.  જમેણે
પોતાના  �યાગમય  �વનથી
ભારતને  પોતાનો  કરી  લીધો  છે
એવા  મહા�મા�  આજે  મહાન
બિલદાનનું �ત શ� કરે છે.'

     મહા�મા�ના  ઉપવાસનું
રહ�ય  સમ�વતાં  ટાગોરે  ક�ું,
`દરેક  દેશની  પોતાની  આંત�રક
ભૂગોળ હોય છે,  તેમાં  એ દેશનો
આ�મા વાસ કરી રહેલો હોય છે,
�યાં  ભૌતકબળથી  એક  તસુ
જટેલી  ભૂમ  પણ  �તી  શકાતી
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નથી... મહા�મા�એ જ ે�ાયિ��
કરવાનું  પોતાને  માથે  લીધું  છે  એ
એક  જડ  �ત  જ  નથી,  એ  તો
ભારતદેશ  માટે,  સારી  દુિનયાને
માટે  એક  સંદેશ  છે.  આપણે
જાેઈએ  છીએ  કે  મહા�મા�ને  જે
પગલું  ભરવાની  ફરજ  પડી  છે
તેનાથી  અં�ેજ  લોકો  ધૂંઆપૂંઆ
થઈ ઊઠયા છે. તે લોકો કહે છે કે
તેઓ  ગાંધી�ને  સમ�  નથી
શકતા. મને લાગે છે કે એમને ન
સમ�  શકવાનું  કારણ  એ  છે  કે
મહા�મા�ની  ભાષા  એ  લોકોની
ભાષાથી  મૂળમાંથી  જ  જુદી  છે.
ભારતના  સમાજનો  અંગિવ�છેદ
થતો  અટકાવવા  ગાંધી�  એક
�યિ�તનો  –  પોતાનો  જ  ભોગ
આપી  ર�ા  છે.  એ  અ�હંસાની
ભાષા  છે.  શું  એથી  જ  પિ�મને
એનો અથ� નથી સમ�તો ?'

     આ  ઉપવાસમાં  ગાંધી�ને
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ખોઈ બેસવા પડશે  એવું  ટાગોરને
લા�યા  કરતું  હતું.  એ  જ  િવચારે
રા��  પણ  સમસમી  ઊઠયું  હતું.
મહા�મા�ને બચાવી ન શકાય તો
એકએક  �હંદુ  મહા�મા�નો
હ�યારો ઠરે.

     જલેના  શાંત  આંગણામાં
આંબાના  ઝાડ  નીચે  લોખંડના
ખાટલા  પર  ગાંધી�  સૂતા  હતા.
સરદાર  પટેલ  અને  મહાદેવભાઈ
એમની  બાજુમાં  બેઠા  હતા.
ગાંધી�ની સારવાર માટે ને તેમને
અતશય શરીર�મ કરવો  ન  પડે
માટે  સરોિજની  નાયડુની  જલેના
��ીિવભાગમાંથી  �યાં  બદલી
કરવામાં  આવી  હતી.  એક  મેજ
ઉપર  થોડીક  ચોપડીઓ,  લખવા
માટેના  કાગળો,  મીઠાની  ને
સોડાની શીશીઓ વગેરે પડયું હતું.

     બહાર િવ��કારો મૃ�યુની સામે
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હોડમાં  ઊતયા�  હતા.  ૨૦મી
સ�ટે�બરે  �હંદુ  નેતાઓ
�બરલાભવનમાં  એકઠા  થયા.
સ�ુ,  સર  ચુનીલાલ  મહેતા,
રાજગોપાલાચારી,  ઘન�યામદાસ
�બરલા,  રાજ�ે��સાદ,  જયકર,
સર  પુ�ષો�મદાસ  ઠાકુરદાસ
વગેરે  હતા;  અછૂતોના  �તિનિધ
ડો.  સોલંકી  અને  ડો.  આંબેડકર
હતા.

     ગાંધી� પહેલેથી જ સવણેા�
અને  હ�રજનો  માટે  સંયુ�ત
મતાિધકાર માગતા હતા. તેઓ તો
હ�રજનોને  અનામત  બેઠકો
આપવાના  પણ  િવરોધી  હતા;
કારણ એથી તો બંને વ�ચેની તડ
ઊલટી મોટી થાય તેમ હતંુ. પરંતુ
૧૯મી  તારીખે  ગાંધી�એ  એક
િશ�મંડળને  પોતે  અનામત
બેઠકોની  વાત  સાથે  સહમત
હોવાનું જણાવી દીધું હતું.
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     પરંતુ આંબેડકરે ખ��યે રા�યું.
ધારાસભાઓમાં  જનારા  દિલત
વગ�ના  સ�યોની  સવણેા�  અને
હ�રજનો �ારા સંયુ�તરીતે  ચૂંટણી
થાય તો �હંદુઓ િવ��ની તેમની
ફ�રયાદો રજૂ કરતાં તેમને અચકાવું
પડે.  કોઈ  હ�રજન  સવણેા�  ઉપર
કડવા  આ�ેપ  કરવા  લાગે  તો
બી�  ચૂંટણીમાં  સવણેા�  એને
ફાવવા  જ  ન  દે  ને  નમતા  આવે
એવા  બી�  હ�રજનને  જ  ચૂંટી
મોકલે.

     આ �યાયોચત વાતનો તોડ
કાઢવા  સ�ુએ  એક  ડહાપણભરી
યોજના  તૈયાર  કરી  ને  ૨૦મી
સ�ટે�બરે  સંમેલન  આગળ  રજૂ
કરી.

     એ  યોજના  િવશે  આંબેડકર
કેવા  િવચારો  રજૂ  કરશે  એની
આગેવાનોને  ચતા  હતી.
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આંબેડકર  એનો  ઝીણવટથી
અ�યાસ  કરવા  બેઠા,  એ  િવશે
મ�ોની સલાહ લેવા માંડી, ઘડી
પર  ઘડી  વીતતી  રહી.  છેવટે
આંબેડકરે  એ  યોજનાનો  �વીકાર
કયેા�  પણ  તે  એ  શરતે  કે
સ�ુયોજના  સાથે  પોતાના
િવચારોનો  મેળ  બેસે  એવી  રીતે
તેઓ પોતાનો અલગ ખરડો તૈયાર
કરશે.

     આથી ઉ�સા�હત થઈને, છતાં
આંબેડકરની બાબતમાં શંકામાં  જ
રહીને,  આગેવાનોએ  ગાંધી�નો
િવચાર  કરવા  માંડયો.  ગાંધી�
સ�ુની  વાતનો  �વીકાર  કરશે  ?
સ�ુ,  જયકર,  રાજગોપાલાચારી,
દેવદાસ,  �બરલા  અને
રાજ�ે��સાદ  રાતની  ગાડીએ
રવાના થયા ને  સવાર થતાં  પૂના
પહેાં�યા. સવારે સાત વાગે જલેની
ઓિફસમાં  પહેાં�યા.  ચોવીસ
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કલાકથી  કંઈક  ઓછો  ઉપવાસ
થયો હતો, ગાંધી� થોડા અશ�ત
લાગતા  હતા.  તેઓ  હસતે  મોઢે
ઓિફસમાં આ�યા, ટેબલની વ�ચે
બેઠક  લેતાં  �સ�  મુ�ા  રાખીને
તેઓએ ક�ું, `હંુ �મુખ છંુ.'

     સ�ુએ પોતાની  યોજના  રજૂ
કરી.  બી�ઓએ  એની  �પ�તા
કરી.  ગાંધી�એ  થોડા  સવાલો
પૂછયા. એમણે છેવટનો જવાબ ન
આ�યો. અડધો કલાક થયો. છેવટે
ગાંધી�એ  ક�ું,  `હંુ  આપની
યોજના  ઉપર  સહાનુભૂતપૂવ�ક
િવચાર  કરીશ.  પરંતુ  આખું  ચ�
લેખત  �વ�પે  મારી  સમ�  રજૂ
કરવામાં આવે એવી મારી માગણી
છે.' એમણે રા� અને આંબેડકરને
મળવાની ઇ�છા પણ �ગટ કરી.

     આંબેડકર  અને  રા�ને
તાકીદનું  તેડંુ  મોકલવામાં  આ�યું.
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૨૨મી તારીખના સવારે ગાંધી�એ
યોજના ��યે પોતાની નાપસંદગી
�હેર  કરી.  એમને  હ�રજનો  સાથે
કોઈ  પણ  �કારના  ભેદની  વાત
મંજૂર  ન  હતી.  ને  છતાં
ધારાસભામાંના  હ�રજન  સ�યો
સવણેા�ના  રાજકીય  ઉપકાર  નીચે
દબાયેલા રહે તે પણ તેમને પસંદ
ન હતું.

     િવ��કારોને  ખૂબ  આનંદ
થયો.  આંબેડકરે  માગી  લીધું  હતું
તેના  કરતાં  પણ  ગાંધી�  તેમને
વધારે આપવા તૈયાર થયા હતા.

     પાછલે  પહોરે  આંબેડકર
ગાંધી�ની  મુલાકાતે  આ�યા.
મોટા ભાગની વાત તેમણે જ કરી.
તેઓ ગાંધી�ને ઉગારી લેવા માટે
મદદ�પ થવા  તૈયાર  હતા,  પરંતુ
તેમણે  ક�ું,  `મારે  એનો  બદલો
જાેઈએ છે.'
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     આંબેડકરે આ શ�દો ક�ા ને
ગાંધી� દુ:ખથી ટેકો લઈને  બેઠા
થઈ  ગયા,  એમણે  �યાંય  સુધી
બો�યા કયુ�. એમણે સ�ુયોજનાની
એકેએક  િવગતની  ચચા�  કરી.
મહેનતને  લીધે  ગાંધી�ને  થાક
લા�યો, તેઓ તિકયાને ટેકે આડા
પડયા.

     આંબેડકરના મનમાં એવું હતું
કે  મરણો�મુખ  ગાંધીની  સામે
તેમને પોતાના િનણ�યમાંથી પાછા
હઠવાનું  દબાણ કરવામાં  આવશે.
પરંતુ  હ�રજનોના  �હતની  વાતમાં
તો ગાંધી�એ હ�રજન આંબેડકરને
પણ માત કરી દીધા.

     આંબેડકરે ગાંધી�એ સૂચવેલા
સુધારા �વીકારી લીધા.

     એ જ �દવસે  ક�તૂરબા પણ
આવી ગયાં. એમની સાબરમતીથી
યરવડા  બદલી  કરવામાં  આવી
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હતી.  એમણે  ગાંધી�ની  પાસે
જતાંજતાં  અસમંતસૂચક  માથંુ
ધુણા�યું ને ક�ું, `પાછી એની એ
જ  વાત  !'  ગાંધી  હ�યા.  બાની
હાજરીમાં  એમના  �દયે  �સ�તા
અનુભવી.

     ઉપવાસને ચોથે �દવસે એટલે
૨૩મી  સ�ટે�બર  ને  શુ�વારે
મુંબઈથી  ડો.  ગ�ડર  તથા  ડો.
પટેલ  આ�યા.  જલેના  ડો�ટરો
સાથે  મસલત  કરીને  તેઓએ
િનણ�ય  આ�યો  કે  ગાંધી�ની
હાલત  ભયજનક  છે.  લોહીનું
દબાણ ખૂબ વધી  ગયું  હતું.  ગમે
�યારે અણધાયુ� બની �ય.

     તે  �દવસે  ડો.  આંબેડકરે
આગેવાનો સાથે લાંબીલાંબી વાતો
કયા�  કરી.  તેમણે  પોતાની
બદલાની  માગણી  આગળ  કરી.
મેકડોન�ડના  ચુકાદામાં  �ાિ�તક
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ધારાસભાઓમાં  દિલતવગ�ને  ૭૧
બેઠકો  આપવામાં  આવી  હતી.
આંબેડકરે ૧૯૭ માગી. તે ઉપરાંત
અનામત  બેઠકો  રદ  કરવાનો
િનણ�ય  કરવા  સા�  હ�રજનોનો
લોકમત  �યારે  લેવામાં  આવે  એ
પણ  સવાલ  હતો.  ગાંધી�ની
ઇ�છા  એવી  હતી  કે  હ�રજનોની
બેઠક  માટેની  �ાથમક  ચૂંટણી
પાંચ  વષ�  પછી  બંધ  કરવામાં
આવે. આંબેડકર પંદર વષ� કહેતા
હતા.  પાંચ  વષ�માં  અ�પૃ�યતાનું
િનવારણ  થઈ  જશે  એવો  એમને
િવ�ાસ બેસતો ન હતો.

     પાંચમે  �દવસે  –  ૨૪મી
સ�ટે�બર ને શિનવારે – આંબેડકરે
ફરીથી  આગેવાનો સાથે  વાતચીત
શ�  કરી.  સવાર  આખી  દલીલો
કરવામાં ગાળીને બપોરે ગાંધી�ને
મળવા  ગયા.  આંબેડકર  અને
આગેવાનો  વ�ચે  એવી  સમજૂતી
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થઈ હતી કે દિલતવગ� માટે ૧૪૭
બેઠકો  અનામત રાખવામાં  આવે.
ગાંધી�એ એ સમજૂતીનો �વીકાર
કરી  લીધો.  આંબેડકરે  �ાથમક
ચૂંટણી  દસ વષ�માં  બંધ  કરવાની
તૈયારી  બતાવી.  ગાંધી�એ  પાંચ
વષ�નો  આ�હ  ચાલુ  રા�યો.
ગાંધી�એ છે�ી વાત સંભળાવી :
`પાંચ  વરસે  મતગણતરી  અથવા
મા�ં �વન.'

     આંબેડકર  તેમના  હ�રજન
સાથીઓની  પાસે  પહેાંચી  ગયા.
પાછળથી  એમણે  �હંદુ
આગેવાનોને જણાવી દીધું કે તેઓ
પાંચ વષ�માં �ાથમક ચૂંટણી બંધ
કરવાની વાતનો �વીકાર ન�હ કરે.
મુદત દસ વષ�થી ઓછી ન�હ હોઈ
શકે.

     એ  વખતે  �બરલાએ  એવો
ર�તો કાઢયો કે તેનાથી ગાંધી�ની
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�જદગી  ઊગરી  જવા  પામી.
ગાંધી�ને પૂછયા િવના જ એમણે
આંબેડકરને  મનાવી  લીધા.  દસ
વષ�માં  આપોઆપ  એ  �થા  બંધ
થાય, દરમયાન બંને પ�ો મળીને
બીજાે ર�તો કાઢવો હોય તો કાઢે.

     રાજગોપાલાચારી જલેમાં દોડી
ગયા,  એમણે  ગાંધી�ને  નવી
ગોઠવણીની વાત કહી.

     `બી�  વાર  કહી  �ઓ',
ગાંધી�એ ક�ું.

     રા��એ પોતાની વાત ફરીથી
કહી સંભળાવી.

     `ખૂબ સરસ.' ગાંધી�એ ધીરે
સાદે  ક�ું.  એમને
રાજગોપાલાચારીની  વાત  બરાબર
ન  પણ  સમ�ઈ  હોય.  એમને
મુ�્છા આવવા લાગી હતી – પરંતુ
તેઓ રા� થઈ ગયા.
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     આ  શિનવારે  ભારતના
ઇતહાસમાં  `યરવડા કરાર'  તરીકે
�ણીતા  થયેલા  કરારનો  ખરડો
તૈયાર કરવામાં આ�યો, તેના ઉપર
ગાંધી� સવાય સઘળા – સવણ�
તેમ  જ  હ�રજન  –  આગેવાનોએ
સહી કરી.

     રિવવારે  િવ��કારોના
િવિધસરના  સંમેલને  એના  પર
�વીકૃતની મહોર મારી.

     પરંતુ એ કરાર સાચા અથ�માં
કરાર ન હતા. એ કરારને  ���ટશ
સરકાર  કોમી  ચુકાદામાં  આમેજ
કરવા  તૈયાર  ન  થાય  �યાં  સુધી
ગાંધી� ઉપવાસ તોડવા તૈયાર ન
હતા. એની પૂરી િવગત તાર �ારા
લંડન  મોકલવામાં  આવી.  �યાં
એ�ડ�ઝ, પોલાક તથા ગાંધી�ના
બી�  મ�ો  સરકાર  જલદી  કામ
પતાવે એટલા સા� દોડધામ કરી
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ર�ા હતા. રિવવાર હતો, �ધાનો
લંડનમાં  નો'તા,  મેકડોન�ડ
સસે�સમાં  દફનિ�યામાં  હાજરી
આપવા ગયા હતા.

     પૂના કરારની વાત સાંભળીને
મેકડોન�ડ દોડતા પાછા આ�યા.
સર  સે�યુઅલ  હોર  અને  લોડ�
લોિધયન  પણ  આવી  ગયા.
રિવવારની મધરાત સુધી એ લોકો
કરાર ઉપર ચચા� કરતા ર�ા.

     ગાંધી�ની  શિ�ત  ઝડપથી
ઘટતી જતી હતી. એમના ખાટલા
પાસે પડેલી એમની વ�તુઓ કોને
કોને આપવામાં આવે તેની એમણે
ક�તૂરબાને  સેાંપણ  કરવા  માંડી
હતી.  સોમવારે  સવારમાં  ટાગોર
કલક�ાથી  આવી  પહેાં�યા.
એમણે  એમનાં  કેટલાંક  ગીતો
ગાંધી�ને  ગાઈ  સંભળા�યાં.
એનાથી મહા�મા�ને  શાંત થઈ.
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પૂનાના  કેટલાક  મ�ોને  પણ
સંગીત  અને  ભજનો  સંભળાવવા
બોલાવવામાં  આ�યા.  ગાંધી�એ
માથું હલાવીને મંદ હસીને એમનો
આભાર મા�યો.  એમનાથી બોલી
શકાતું નો'તું.

     થોડા કલાકમાં ���ટશ સરકારે
લંડનમાં  ને  �દ�હીમાં  એકસાથે
�હેરાત  કરી.  પૂના  કરાર  સરકારે
�વીકારી  લીધા  હતા,  ગાંધી�ને
ઉપવાસ છોડવાની છૂટ થઈ.

     સોમવારે સાંજ ેસવા પાંચ વાગે
ટાગોર,  વ�ભભાઈ,  મહાદેવ
દેસાઈ,  સરોિજની  નાયડુ,
િવ��કારો  અને  પ�કારોની
હાજરીમાં  ગાંધી�એ  ક�તૂરબાને
હાથે  નારંગીનો  રસ  લીધો  ને
પારણાં  કયા�.  ટાગોરે  બંગાળી
ભજનો  ગાયાં,  અનેક  જણની
આંખમાં આંસુ આવી ગયાં.
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     રિવવારે  એટલે  ૨૫મી
સ�ટે�બરે  યરવડા  કરાર  અથવા
પૂના  કરાર  પર  મંજૂરીની  મહોર
લગાડવા  માટે  મુંબઈમાં  જે
સંમેલનમાં  થયું  તેમાં  આંબેડકરે
મન  ખોલીને  �વચન  કયુ�.
ગાંધી�ના  સહાનુભૂતભયા�
વલણની  �શંસા  કરતાં  એમણે
ક�ું, `હંુ કબૂલ ક�ં છંુ કે હંુ �યારે
એમને  મ�ો  �યારે  મને  આ�ય�
થયું  ને  તે  પણ  ભારે  આ�ય�  કે
એમની  અને  મારી  વ�ચે  પર�પર
મેળ ખાય એવી ઘણી વાતો હતી.
હકીકત તો એ છે કે એમની સામે
કશી પણ દલીલ કરી હશે, તો મને
એ  જાેઈને  નવાઈ  લાગી  કે  જે
�યિ�તનો  ગોળમે�  પ�રષદમાં
મારા  િવચારો  સાથે  આટલો  તી�
મતભેદ હતો તે �યિ�ત અહ� તરત
મારી  �હમાયત કરવા  લાગી  જતી
હતી  –  બી�  પ�ની  ન�હ.  હંુ
મહા�મા�નો  ભારે  ઋણી  છંુ,
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કારણ  કે  ઘણી  કઠણ
પ�રિ�થતમાંથી  એમણે  મને
ઉગારી લીધો છે.'

     ૧૯૩૧ના  સ�ટે�બરથી
િડસે�બરના  ગાળામાં  ગાંધી�એ
હ�રજનો  માટેની  અનામત
બેઠકોનો  િવરોધ  કયેા�  હતો,
એટલા માટે કે તેનાથી �હંદુ�તનો
અંગિવ�છેદ  થઈ  �ય  તેમ  હતંુ.
પરંતુ  ૧૯૩૨ના  સ�ટે�બરની
૨૩મી તારીખે ગાંધી�એ અનામત
બેઠકો  માટેની  સૂચના  �વીકારી
લીધી  –  અિનવાય�  અને
અ�પકાિલક આપિ� લેખે.

     મેકડોન�ડની  ક�પનાના
મતાિધકારથી  હ�રજનો  અને
સવણેા�  વ�ચે  ભેદની  જે  દીવાલ
ખડી  થતી  હતી  તેના  કરતાં  તો
તેમને  અનામત બેઠકો આપવામાં
આવે એ હ�ર ગ�ં સા�ં હતું  ને
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તેથી જ ગાંધી�એ હ�રજનોને માટે
બેઠકો અનામત રાખવાની વાતનો
�વીકાર કરી લીધો હતો. આ વાત
ગાંધી�એ ગોળમે� પ�રષદમાં કે
ઉપવાસના  થોડા  મ�હના  અગાઉ
પણ માની લીધી હોત તો ગાંધી�
ક�ર  ગણાતા  �હંદુઓને  પોતાના
મતના કરી શ�યા ન હોત.

     ઘડીભર એમ માની લો કે �હંદુ
આગેવાનોએ ઉપવાસ શ� થાય તે
પહેલાં જ અનામત બેઠકની વાતો
માની લીધી હોત તો શંુ  ઉપવાસ
નકામા  લેખાત  ?  મહા�મા�ની
યાતના જ�રની નો'તી ?

     �હંદુ�તાનના  ઇતહાસમાં
ગાંધી�નો જે ફાળો છે તેનું  મૂ�ય
સમજવામાં  આ  ��નો  ઉ�ર
િનણ�યા�મક  બની  રહે  છે.  ઠંડી
તક�બુિ�થી  કે  િવધાનવાદની
કસોટીએ ચડાવી જાેતાં આંબેડકર
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સાથે  સમજૂતી  કરવા  માટે
ગાંધી�ને  ઉપવાસ  કરવાની
આવ�યકતા  ન  હતી;  પરંતુ
ભારતની  જનતા  સાથેનો
ગાંધી�નો  સંબંધ  તક�બુિ�નો  કે
બંધારણવાદી  નો'તો.  એ  સંબંધ
ઉ�ચ કો�ટનો  આ�યાિ�મક હતો.
�હંદુઓને  મન  ગાંધી�  મહા�મા
હતા. એ લોકો એમની હ�યા થવા
દે  ખરા  ?  ઉપવાસ  શ�  થતાં  જ
મુસ�ા, બંધારણ, ચુકાદા, ચૂંટણી
વગેરે  સહુ  વાતોનું  મહ�વ  જતંુ
ર�ું. ગાંધી�ના �ાણ બચાવવાનું
મહ�વનું હતું.

     ગાંધી�એ પોતાના �વનની
જવાબદારી  �હંદુઓને  માથે  નાખી
દીધી હતી. ૧૫મી સ�ટે�બરે કરેલા
ને  �યાપક  �ચાર  પામેલા  એક
િનવેદનમાં એમણે જણા�યું  હતું  :
`સવણ� �હંદુઓ તથા દિલતવગ�ના
નેતાઓ  વ�ચેના  કોઈ  પણ
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�કારના  ઉપરછ�ા  સમાધાનથી
અથ� સરવાનો નથી. સમાધાન તો
જ ટકી શકે જાે એ સાચંુ હોય. �હંદુ
��નું  માનસ  હ�  પણ
અ�પૃ�યતાની  જડ  કાઢી  નાખવા
તૈયાર ન હોય તો તેણે  મને  કશા
પણ  ખચકાટ  િવના  મરવા  દેવો
જાેઈએ.'

     આથી િવ��કારો �યારે િવ��
ચલાવી ર�ા હતા તે જ વખતે �હંદુ
જનતાની  ધમ�ભાવના  મહાન
પ�રવત�નનો  અનુભવ  કરી  રહી
હતી.  ઉપવાસના  અઠવાિડયાની
શ�આતમાં  જ  કલક�ાના
કાલીઘાટ મં�દરનાં અને �હંદુઓની
જડતાના  ગઢ�પ  કાશીના
રામમં�દરનાં  �ાર  હ�રજનો  માટે
ખુ�ાં  મૂકી  દેવામાં  આ�યાં.
�દ�હીમાં  સવણ�  �હંદુઓ  અને
હ�રજનો  બ�રમાં  ને  મં�દરે
ભાઈચારો દેખાડવા એકઠા મ�ા.
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મુંબઈની  બહેનોની  એક  રા�� ીય
સં�થાએ  સાત  મોટાં  મં�દરો
આગળ મતદાનની ગોઠવણ કરી.
મં�દરોની  બહાર  �વયંસેવકોની
દેખરેખ રહે  તેમ પેટીઓ મૂકવામાં
આવી.  ૨૪૭૯૭  મત  અછૂતોને
મં�દર�વેશ  કરવા  દેવાની
તરફેણમાં  પડયા,  ૪૪૫
િવ��માં.  પ�રણામે  જમેાં
હ�રજનોને પગ મૂકવાની પણ છૂટ
નો'તી  મળી  શકતી  એવાં  મં�દરો
સહુને માટે ખૂલી ગયાં.

     અ�ાહાબાદમાં  તો  ઉપવાસ
શ�  થયા  તેના  એક  �દવસ
પહેલેથી  જ  હ�રજનો  માટે  બાર
મં�દરોનાં  �ાર  ખૂલી  ગયાં.
ઉપવાસને  પહેલે  �દવસે  દેશનાં
પિવ�માં  પિવ� લેખાતાં  કેટલાંય
મં�દરોએ  હ�રજનો  માટે  પોતાનાં
�ાર ખોલી દીધાં. ૨૬મી સ�ટે�બર
સુધી  રોજરોજ  ને  ૨૭મી
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સ�ટે�બરથી ગાંધી�ની વરસગાંઠ
બી�  ઓ�ટોબરના  �દવસ  સુધી
�દન�ત�દન  સં�યાબંધ  મં�દરો
પરથી  હ�રજનોની  �વેશબંધી  દૂર
થતી રહી. વડોદરા, કા�મીર અને
કો�હાપુરનાં  દેશી  રા�યોમાં
મં�દર�વેશના  ભેદભાવ  દૂર  કરી
નાખવામાં  આ�યા.  ગાંધી�ના
ઉપવાસથી  ��ત  થઈને
�વેશબંધી  ઉઠાવી  લેનારાં  સ�કડો
મં�દરોનાં  નામ  છાપાંમાં  �ગટ
થયાં.

     જવાહરલાલનાં  જૂના  મતનાં
માતા�  �વ�પરાણી  નેહ�એ
ક�ું,  `લોકોને  કહી  દો  કે  મ�
અછૂતોના હાથનું ખાધું છે.' હ�રો
�હંદુ  ��ીઓએ  તેમનું  અનુકરણ
કયુ�.  કાશીના  �હંદુ
િવ�િવ�ાલયના  મુ�ય  આચાય�
આનંદશંકર  �ુવે  અનેક  �ા�ણો
સ�હત ચમારો અને ભંગીઓ સાથે
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બેસીને ભોજન કયુ�.

     ગામડાંઓમાં ને નાનાં શહેરોમાં
અછૂતોને  કૂવેથી  પાણી  ભરવાની
છૂટ મળી ગઈ.

     દેશમાં  સુધારાની,
�ાયિ��ની,  આ�મશુિ�ની  હવા
ફેલાઈ ગઈ. ઉપવાસના છ �દવસ
દરમયાન  કેટલાય  �હંદુઓ,
સનેમા,  નાટક,  રે�ટોરાં  વગેરેમાં
ન  ગયા.  લ�ો  સુ�ધાં  બંધ
રાખવામાં આ�યાં.

     ઉપવાસ  િવનાના  ગાંધી-
આંબેડકર  કરારનો  રા��  ઉપર
એવો  �ભાવ  પડયો  ન  હોત.
એનાથી  હ�રજનોની  અગવડોનો
કાયદાની  ���એ  ભલે  તોડ
આ�યો હોત, પરંતુ હ�રજનો સાથે
�હંદુઓના  અંગત  �યવહારની
બાબતમાં  એવા  કરારોથી  કશો
અથ� સયેા�  ન હોત. કેટલાયને  તો
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એની  ખબર  પણ  પડી  ન  હોત.
ગાંધી�એ લોકનાં  અંતર ઢંઢો�ાં
તેથી જ રાજ�ારી કરારોનું  મહ�વ
લેખાયું.

     ઉપવાસથી  અ�પૃ�યતાનું
કલંક ફીટી જ ગયું એવું ન�હ પણ
તે  પછી  �હેરમાં  અ�પૃ�યતાનું
સમથ�ન થતું અટ�યું.

     અ�પૃ�યતાના  પાયા  ઢીલા
કયા�  સવાય  ગાંધી�એ  એમના
�વનમાં  બીજુ ં  કશું  પણ ન  કયુ�
હોય  તોય  એ  એક  મહાન
સમાજસુધારક  લેખાયા  હોત.
પાછા  વળીને  જાેતાં  બેઠકો,
�ાથમક  ચૂંટણીઓ,  અનામત
બેઠકો  વગેરેની  બાબતમાં
આંબેડકર સાથે થયેલી ખ�ચતાણ,
એ  વષ�  �હમાલયનો  બરફ
ઓગળવા લા�યો હોય એવી લાગે
છે. વા�તિવક સુધારો ધમ�ના અને
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સમાજના  �ે�માં  જાેવાનો  હતો,
રાજ�ારી �ે�માં ન�હ.

     ઉપવાસ  પૂરો  થયાને  પાંચ
�દવસમાં  ગાંધી�નું  વજન
૯૯.૭૫  રતલ  જટેલું  થઈ  ગયંુ,
તેઓ કલાકો સુધી કાંતતા ને કામ
કરતા થઈ ગયા.

     તેઓ હ� જલેમાં જ હતા.

     ગાંધી�ના ઉપવાસ ભારતના
લોક�દયને  �પશ�  ગયા.
ગાંધી�ને  લોકોનાં  �દય  સુધી
પહેાંચવાની  અિનવાય�
આવ�યકતા  દેખાઈ  હતી.
મનુ�યના  �દયની  તં�ીને
જગાડવાની  કલાકાર  જવેી
એમનામાં  �તભા  હતી.  એમના
ઉપવાસ  લાગણીની  આપ-લેના
સાધન�પ  હતા.  ઉપવાસના
સમાચારો  સઘળાં  છાપાંઓમાં
છપાતા.  જનેે  વાંચતાં  આવડતું
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તેમણે  અભણોને  સમાચાર
આ�યા,  `ગાંધી�  ઉપવાસ  કરે
છે.'  શહેરોમાં  ખબર  ફેલાઈ,
શહેરોમાં  માલસામાન  ખરીદવા
જનારા  િકસાનોને  ખબર  પડી,
તેમણે  એ  સમાચારો  ગામડાંમાં
પહેાંચાડયા.  વટેમાગુ�ઓએ  પણ
એવી જ કામગીરી બ�વી.

     `મહા�મા�  ઉપવાસ  શેને
સા� કરે છે ?'

     `એટલા માટે કે આપણે �હંદુ
લોકો  અછૂતોને  સા�  આપણાં
મં�દરો  ખુ�ાં  મૂકી  દઈએ,  તેમની
સાથે સારી રીતે વત�એ.'

     ગાંધી�ના  �દયની
યાતનાઓથી  એમના  ભ�તોને
દુ:ખ  થતંુ,  તેઓને  એક  વાત
સમ�ઈ,  `પૃ�વી  ઉપર  ઊતરેલા
એ ઈ�રને મારવો એ સા�ં ન�હ,
તેના �દયની વેદનાને વધવા દેવી

ગાંધી�ની કહાણી

413



અનુ�મિણકા

એ  પાપ  છે.  જમેને  ગાંધી�એ
હ�રજન ક�ા છે તેમની સાથે સારી
રીતે  વત�ન  રાખીને  ગાંધી�ના
�ાણ બચાવવા  એ પુ�યનું  કાય�
છે.'

     

૧૭.
રાજકારણમાંથી મુિ�ત

     `ઐતહાસક ઉપવાસ'ને લીધે
ગાંધી�ને  મોટી,  ઊંચી  દીવાલ
તોડીને  સમાજસુધારાના  િવશાળ
છતાં  ઉપે�ત �ે�માં  �વેશવાનો
મોકો  મળી  ગયો.  એમના  અનેક
મ�ોને  દુ:ખ  થયું,  તેઓ  તેમનો
માગ�  છોડીને  હ�રજનોના  ને
િકસાનોના  �હતના  કાય�માં  પડી
ગયા. રાજકારણમાં પડેલા લોકોની
ઇ�છા  એવી  હતી  કે  ગાંધી�
રાજકારણમાં  પડયા  રહે,  પરંતુ
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ગાંધી�ને  મન  તો  ગામડાંના
લોકોને  રોટલો એ રાજનીત હતી
ને  હ�રજનોનાં  સુખ  એ
�વતં�તાનો રાજમાગ� હતો.

     સમાજસુધારો એ એમની �ય
�વૃિ�  હતી.  ૧૯૪૨ના
��યુઆરીની  ૨૫મી  તારીખના
`હ�રજન'માં એમણે ક�ું હતંુ : `હંુ
હંમેશાં  એવું  માનતો આ�યો છંુ  કે
ધારાસભાઓમાં  જવાનો  કાય��મ
એ  તો  રા��નો  સહુથી  હળવામાં
હળવો  કાય��મ છે.  સહુથી  વધારે
મહ�વનું  અને  ચરં�વી  કાય�
બહાર રહીને  જ થઈ શકે  છે.'  એ
તો એવંુ માનતા કે �યિ�ત વધારે
કામ  કરતી  રહે  કે  જથેી  રા�યને
કરવાનું  જ  ઓછંુ  રહે.  નીચે  જાે
વધારે  કામ  થાય  તો  ઉપરથી
આ�ાઓ ઓછી આવે.

     ખ�ં જાેતાં તો તં�માં પડવાની
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વાતથી  ગાંધી�  એટલા  િવ��
હતા  કે  ૧૯૪૦ના  એ�લની
૨૭ના  `હ�રજન'માં  એમણે
�ત�ા કરી હતી કે તેઓ �વતં�
ભારતની  સરકારમાં  દાખલ  ન�હ
થાય.  તેઓ  તો  સરકારી  તં�ની
બહાર  રહીને  જગત  ��યેની
પોતાની ફરજ અદા કરવા માગતા
હતા. તેઓ એટલા ધમ�િન� હતા
કે  કોઈ  પણ  સરકાર  સાથે  તેઓ
અ�ભ� ન બની શ�યા હોત.

     આ  હતી  ગાંધી�ની
િવચારસરણી. તેથી તેઓ પોતાના
સમાજસુધારાના  કાય�  માટે  પણ
સિ�ય  સ�યોનાં  બનેલાં  �વતં�
સંગઠનો  સં�થાઓ  ઉપર  જ
આધાર રાખતા હતા.

     ૧૯૩૩ના ફે�ુઆરીમાં એમણે
જલેમાં  ર�ે-ર�ે  જ  `હ�રજન
સેવકસંઘ'ની �થાપના કરીને `યંગ
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ઇિ�ડયા'ને  બદલે  `હ�રજન'
કાઢવાની  શ�આત  કરી.  આઠમી
મેએ  એમણે  `આ�મશુિ�'ને  માટે
તથા  આ�મવાસીઓને  ભોગને
બદલે �યાગનું મહ�વ સમ�ય એ
માટે �ણ અઠવાિડયાના ઉપવાસ
આદયા�.  ઉપવાસને  પહેલે  જ
�દવસે સરકારે એમને છોડી દીધા.

     `ઐતહાસક  ઉપવાસ'ના
સાત �દવસમાં પડેલી મુસીબતોનો
�યાલ  કરતાં  આ  ઉપવાસ
�ાણઘાતક  નીવડે  એવો  ભય
હતો.  ગાંધી�  જલેમાં  મરે  એ
���ટશ સરકારને મંજૂર ન હતું.

     પણ  એ  ઉપવાસમાંથી
ગાંધી� સારી રીતે પાર ઊતયા�.

     ઓછા  ઉપવાસ  લગભગ
�વલેણ  કેમ  નીવડયા  ?  આ
બી�, એનાથી �ણ ગણા લાંબા
ઉપવાસ  સહેલાઈથી  કેમ  પાર
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પડયા  ?  પહેલા  ઉપવાસમાં
ગાંધી�  એકધારી  મં�ણાઓ
કરતા  ર�ા,  અ�પૃ�યતાનું  કલંક
ધોઈ નાખવાની તી� ઇ�છા એમને
કોરતી  રહી,  સાથે  એમનું  શરીર
ધખતંુ ર�ું. એકવીસ �દવસના આ
ઉપવાસમાં  શરીરને  ને  મનને
આરામ  મળી  ગયો.  એમનો
સળેકડા  જવેો  દેહ  એમના
મનોબળનો  ગુલામ  બની  ગયો
હતો.

     સરકારે  એમનો છુટકારો કયેા�
તેના બદલામાં ગાંધી�એ મૈ�ીની
િનશાની  તરીકે  છ  અઠવાિડયાં
સ�યા�હ  મોકૂફ  રા�યો.  ૧૫મી
જુલાઈએ  એમણે  િવ�લ�ડનને
મુલાકાત  માટે  પ�  લ�યો.
વાઈસરોયે  ના  સંભળાવી  દીધી.
પહેલી  ઓગ�ટે  ગાંધી�એ
યરવડાથી  રાસ  જવાનો  િવચાર
કયેા�.  તે  જ  રા�ે  એમને  ચો�ીસ
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આ�મવાસીઓ  સાથે  પકડી
લેવામાં આ�યા, પણ �ણ �દવસ
પછી એમને પાછા છોડી મૂકવામાં
આ�યા  ને  પૂના  શહેરમાં  જ
રહેવાનો હુકમ આપવામાં આ�યો.
અધા�  જ  કલાકમાં  એમણે  એ
હુકમનો  ભંગ  કયેા�,  એમની
ધરપકડ  કરવામાં  આવી,  એમને
એક  વષ�ની  કેદની  સ�
ફરમાવવામાં  આવી.  ૧૬મી
ઓગ�ટે  એમણે  પાછા  ઉપવાસ
આદયા�.  ૨૦મી  ઓગ�ટે  હાલત
ચતાજનક  થઈ  જતાં  એમને
હોિ�પટલમાં  મોકલી  આપવામાં
આ�યા.  ૨૩મી  તારીખે  એમને
�બનશરતે છોડી મૂકવામાં આ�યા.
પણ એમણે તો પોતે એક વષ�ની
સ� ભોગવી ર�ા છે એમ કરીને
૧૯૪૩ના ઓગ�ટની ૩� તારીખ
પહેલાં  સ�યા�હ  પાછો  શ�  ન
કરવાની �હેરાત કરી દીધી.
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     ૧૯૩૯  સુધી  ગાંધી�એ
પોતાનો  હવાલો  પોતે  લોકસેવા
માટે  ને  િશ�ણ  માટે  �થાપેલી
સં�થાઓને  સેાંપી  દીધો.
સાબરમતી આ�મ એમણે હ�રજન
સં�થાને સેાંપી દીધો, એમણે પોતે
વધા�માં  મુકામ  કયેા�.  �યાંથી
૧૯૩૩ના નવે�બરની ૭મી તારીખે
એમણે  હ�રજનકાય�ને  માટે  દસ
માસનો �વાસ શ� કયેા�.  આરામ
લેવા  સા�  પણ  પાછા  ફયા�
સવાય  તેઓ  ભારતના
�ાંત�ાંતમાં ઘૂમતા ર�ા.

     ૧૯૩૪ના  ��યુઆરીની
૧૫મી તારીખે �બહાર �ાંતના એક
મોટો  ભાગ  ધરતીકંપમાં  આ�યો
હતો.  પોતાનો  �વાસ  અટકાવી
દઈને  માચ�માં  ગાંધી�  �યાં  જઈ
પહેાં�યા.  લોકોને  ઉપદેશ
આપતા,  સાં�વન  આપતા
અડવાણે  પગે  એ  ગામેગામ
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રખડયા.  એમણે  લોકોને  ક�ું,
`આ ધરતીકંપ તમારાં પાપોનો દંડ
છે  –  ખાસ  કરીને  અ�પૃ�યતાના
પાપનો.'  ગાંધી�ની  આ
તક� િવ��ની  વાતથી  ટાગોરને  ને
ભણેલા  લોકોને  રોષ  ચઢયો.
ટાગોરે  ગાંધી�ની  ટીકા  કરી.
વત�માનપ�ોને  આપેલી  એક
મુલાકાતમાં  ટાગોરે  ક�ું,  `કુદરતી
ઉ�પાતનું  એક  અને  અટળ  મૂળ
હોય  છે  પદાથેા�ના  િનયમોને
આધારે બ�યા કરતી ઘટનાઓમાં.
આપણે  નીતધમ�ની  વાતોને
દુિનયાના  કુદરતી  બનાવો  સાથે
જાેડવા  લાગીએ  તો  જે  દૈવ
આપણને  સ�બોધનો  પાઠ
ખરાબમાં  ખરાબ  રીતે  ભારે
મુ�કેલીઓ ઊભી  કરીને  આપે  છે
તેના કરતાં તો મનુ�યનો �વભાવ
જ સારો  છે.  એમ આપણે  માની
લેવું  પડે.  આપણી �તઓ તથા
આપણાં પાપો ગમે તેટલાં ભીષણ
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કેમ  ન  હોય,  એમાં  એટલું  બળ
નથી કે એ કુદરતની રચનાને તોડી
શકે.'

     ગાંધી� એ બધાથી ન ડ�યા.
એમણે જવાબ આ�યો, `જડ અને
ચેતન વ�ચે અતૂટ ને ગાઢ સંબંધ
છે.  દુિનયાની  કુદરતી  ઘટનાઓ
અને  મનુ�યના  આચરણ  વ�ચે
સંબંધ  છે  એવો  મારો  અટળ
િવ�ાસ  છે  ને  તે  મને  ઈ�રની
િનકટ  લઈ  �ય  છે.'  ગાંધી�
ઈ�રની દુહાઈ ગાવા લાગતા �યારે
તેમની  સાથે  દલીલો  થઈ  ન
શકતી.  ગરીબોને  સહાય  કરવી
એને  ગાંધી�  પોતાનું  એક  અને
અટળ �યેય માનતા હતા. ગાંધી�
અને ગાંધી�ના ઈ�ર હળીમળીને
ચાલનારા  હોવાથી  ગાંધી�
સવ�શિ�તમાન  પરમા�માને
પોતાના હરેક કાય�માં સામેલ કયા�
કરતા  હતા.  એમણે  લ�યું  હતું,
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`ભૂખથી પીડાતી ને કામ િવનાની
જનતા  સામે  ઈ�ર  જે એક  મા�
�વ�પે દેખા દે છે તે �વ�પ છે કામ
મળવાની,  ભોજન  અને  મજૂરી
મળવાની ખાતરી.'

     ગાંધી�  ગરીબીના  સમથ�ક
હતા  એવી  વાત  કરવી  ખોટી  છે.
તેઓ  થોડા  ભાવનાશીલ  લોકોને
ગરીબીનું �ત �વીકારીને જનતાની
સેવા કરવાની �ેરણા આપતા હતા
એટલું  જ.  એમનું  કહેવું  હતું  :
`િનતાંત  દ�ર�તાનું  પ�રણામ
નૈતક  અધ:પતન  સવાય  બીજુ ં
કશું  જ નથી આવતંુ એવો િવચાર
કોઈને શા માટે ન�હ આવતો હોય
?'

     ગાંધી�  અત  દ�ર�તા  ને
અત સમૃિ� બંનેના િવરોધી હતા.

     ૧૯૩૩થી  ૧૯૩૯  સુધી
ગાંધી�એ  પોતાના  લોકસેવાના
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માગ�માં  બી�  વાતોને  આડે
આવવા  દીધી  ન�હ.  એમાં  અનેક
તોફાન  પણ  આ�યાં.  ૧૯૩૫ના
જૂનની  ૨૫મીએ  પૂનાના  કોઈ
�હંદુએ  –  એ  હ�રજનોને  સમાન
હકક  આપવાની  વાતનો  િવરોધી
હશે  –  ગાંધી�  એમાં  જતા  હશે
એમ  કરીને  એક  મોટરગાડી  પર
બો�બ ફ��યો.  થોડા  �દવસ પછી
ગાંધી�ના  જ  એક  સમથ�કે  એક
હ�રજન િવરોધીને લાઠી મારી. એ
બંને  પાપોના  �ાયિ��  તરીકે
૧૯૩૪માં  ગાંધી�એ  સાત
�દવસના ઉપવાસ કયા�.

     ગામડાંઓની  સભાઓમાં  ને
`હ�રજન'માં  ગાંધી�એ  જનતાના
આહાર  સંબંધેની  વાતોની  ચચા�
કરવા માંડી.  બી સુધરે, ખાતરનો
બરાબર  ઉપયોગ  કરવામાં  આવે,
પશુઓની  બરાબર  સારસંભાળ
રાખવામાં  આવે  તો  મહ�વની
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રાજકીય  સમ�યાઓનો  ઉકેલ
આપમેળે  જડી  રહે  એવી  તેમને
ખાતરી હતી.

     ગામડાંની  ખેતી સાથે સંબંધ
ધરાવતી  ન�હ  હોય  એવી  બી�
બાબતો  ઉપર  પણ  ગાંધી�એ
�યાન આપવા માંડયું.  ૧૯૩૬ના
ઓગ�ટની  ૨૯ના  `હ�રજન'માં
એમણે  લ�યું  :  `આપણે
ગામડાંઓને  �વાવલંબી
બનાવવાના કાય�માં લાગવાનું છે.'

     ૧૯૪૨ના  જુલાઈની  ૨૬મી
તારીખના  `હ�રજન'માં  ગાંધી�એ
�હંદનું  આદશ�  ગામડંુ  કેવું  હોય તે
બતા�યું  :  `એકએક  ગામડંુ
લોકતં�ના  એકએક  એકમ  જવેું
હશે.  એ  ગામડંુ  પોતાની  દૈિનક
જ��રયાતો  માટે  પડોશીઓ  ઉપર
આધાર  રાખતંુ  ન�હ  હોય,  પરંતુ
જમેાં  બી�ઓ  ઉપર  આધાર
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રાખવો આવ�યક હશે એવી અનેક
જ��રયાતો માટે ગામડાં પર�પરના
આધારે  �વશે.  એ  રીતે  ��યેક
ગામનું સહુથી પહેલંુ કામ હશે પોતે
પોતાનું  અનાજ  પકવી  લેવાનું,
પોતાનાં  કપડાં  માટે  �  પેદા
કરવાનું.  એમાં  ગોચર  હશે,  મોટાં
અને  નાનાં  માટે  મનોરંજનનાં
સાધનો  હશે,  �ીડાંગણ  હશે.
ગામમાં  નાટકઘર,  િનશાળ  અને
સાવ�જિનક  સભા�થાન  હશે.
�ાથમક  અ�યાસ�મ  પૂરો  થાય
�યાં  સુધીની  કેળવણી  ફરિજયાત
હશે.  બનશે  �યાં  સુધી  સઘળી
�વૃિ�ઓ  સહકારના  ધોરણે
ચાલતી હશે.' ગામડાંઓમાં ઘરેઘર
વીજળી  મળતી  થાય  એવી  પણ
એમની ક�પના હતી.

     ગાંધી�એ એક વાર ક�ું હતું :
`એક  માણસથી  બીજાે  માણસ
ધનવાન  ન  હોય  એવા  કાળની
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ક�પના  હંુ  નથી  કરી  શકતો.
પૂણ�તાની ટોચે પહેાંચેલા જગતમાં
પણ  અસમાનતા  ટળી  ગઈ  ન�હ
હોય,  પણ  લડાઈટંટા  અને
વેરભાવ  આપણે  જ�ર  ટાળી
શકીએ, એ ટાળવાં  જ�રનાં  પણ
છે. આજ ેપણ ધનવાનો ને ગરીબો
સંપીને  રહેતા  હોય  એવાં  અનેક
ઉદાહરણો  મળી  આવે  છે.  એવાં
ઉદાહરણો વધારે �માણમાં મળતાં
થવાં જાેઈએ.'

     ગાંધી�  આ  કામ
વાલીપણાના  સ�ાંત
(ટ��ટીશીપ)  �ારા  કરાવવા
માગતા હતા.

     ૨૮,  જુલાઈ  ૧૯૪૦ના
`હ�રજન'માં  ગાંધી�એ લ�યું  હતું
: `લખપતઓનો નાશ કરવાથી જ
ગરીબોનું  શોષણ  થતું  અટકી
જવાનું  નથી.  એમનું  શોષણ થતું
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તો અટકી શકશે એમની અ�ાનતા
દૂર  કરવાથી,  એમનું  શોષણ
કરનારાઓ સાથે  અસહકાર  કરતાં
શીખવવાથી.  એથી  શોષણ
કરનારાઓનું  �દયપ�રવત�ન  પણ
થશે.'

     વખત  જતાં  –  ગાંધી�ની
આટલી  બધી  સમ�વટ  છતાં
એવા  કોઈ  વાલી(ટ��ટી)  પેદા  ન
થયા.  કોઈ  જમીનદારે  કે
મલમાિલકે  �વે�છાપૂવ�ક  મૂડીનો
�યાગ કયેા� હોય એવું એમના મૃ�યુ
સુધીમાં પણ બનવા પા�યું ન�હ.

     આથી  ગાંધી�ના  આ�થક
િવચારો  ધીમેધીમે  બદલાવા
માંડયા. તેઓ વગ�વગ� વ�ચે મેળ
રહે એનું  તો સમથ�ન કરતા ર�ા,
પરંતુ એમણે ગરીબાઈ દૂર કરવાના
નવા  ઉપાયો  શોધવા  માંડયા.
આ�થક બાબતોમાં રા�ય હ�ત�ેપ
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કરે  એવી  િવચારસરણીના  એ
સમથ�ક  બનતા  ગયા.  એમણે
કહેવા  માંડયું  :  `આ�થક
સમાનતાના  કાય�માં  કાયદાની
સહાય હોવી જ�રી છે.'

     પહેલાં ૧૯૪૧માં ને બી� વાર
૧૯૪૫માં  ગાંધી�એ
મૂડીવાદીઓને  ચેતવણી  આપી  :
`એક  બાજુ  ધનવાનો  ને  બી�
બાજુ  ભૂખે  મરતાં  કરોડો  લોકો
વ�ચેનું મોટંુ અંતર ટકી રહેશે �યાં
સુધી  સરકાર  સાચી
અ�હંસાપ�તએ  ચાલશે  એમ  ન
કહી  શકાય.  સંપિ�  અને  સંપિ�
�ારા  �ા�  થતી  સ�ાનો
�વે�છાપૂવ�ક  �યાગ  ન�હ  થાય,
સવ�ના  સમાન  �હતમાં  એની
વહ�ચણી ન�હ થાય તો એક �દવસ
�હંસક �ાિ�ત આ�યા િવના છૂટકો
નથી.'
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     ૧૯૪૨માં મ� ગાંધી�ને પૂછયું
હતું  :  `�વતં� �હંદમાં  શું  થશે  ?
િકસાનવગ�ની  િ�થત  સુધારવાનો
આપનો કાય��મ શો છે ?'

     ગાંધી�એ જવાબ આ�યો હતો
:  `િકસાનો  જમીન  ઝૂંટવી  લેશે.
અમારે  એમને  કહેવું  ન�હ  પડે  કે
જમીન ઝૂંટવી  લો.  તેઓ પોતે  જ
ઝૂંટવવા માંડશે.'

     મ� પૂછયંુ હતું : `જમીનદારોને
બદલાની  રકમ  તો  આપવામાં
આવશે ને ?'

     ગાંધી�એ  જવાબ  આ�યો
હતો.  `ના,  આ�થક  ���એ  એ
સંભિવત નથી.'

     એક  મુલાકાતીએ ગાંધી�ને
ક�ું  :  `કાપડની  મલો  વધતી
�ય છે.'
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     એમણે ક�ું : `એ દુભા��યની
વાત છે. સારી વાત તો એ હતી કે
જમેની  પાસે  કામ  નથી  એવા
િકસાનોનાં  કરોડો  ઘરોમાં  કાપડ
તૈયાર થતું હોત.'

     દુ�યવી ભોગો વધે, તે ભોગોને
પૂરા  કરનારી  વ�તુઓ  વધે  એને
ગાંધી�  સુખનું  કે  ઈ�ર�ાિ�નું
સાધન  માનતા  ન  હતા.  એમનું
કહેવું  એવું  હતંુ,  `સામાિજક
સમાનતાનું  ને  નૈતક  મૂ�યોનું
�તપાદન  કરતું  હોય  તેવું
અથ�શા�� એ જ સાચું અથ�શા��
છે.  આજની  પ�રભાષામાં  વાત
કરીએ  તો  માણસ  પોતાનું
�યિ�ત�વ  ડુબાડી  દઈને  યં�ના
હાથા  જવેો  બની  �ય  તો  તેટલું
તેના મનુ�ય�વનું મૂ�ય ઘટે.'

     ગાંધી�એ  લ�યું  હતંુ  :
`�યિ�તની  �વતં�તા  િવના
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સમાજનું ઘડતર કરવું શ�ય નથી.
માણસ પોતાને  �શગડાં  કે  પૂછડાં
ઉગાડી શકતો નથી, તેમ એનામાં
�વતં�પણે િવચાર કરવાની શિ�ત
ન હોય તો તેનું અિ�ત�વ પણ એ
ટકાવી  રાખી  શકવાનો  નથી.
આથી જ હંુ કહંુ છંુ  કે લોકશાસન
એટલે ગાડ�રયાવૃિ� ન�હ.'

     �યિ�તનું �વાતં�ય લઈ લઈને
આ�થક  �વાતં�ય  મેળવી  શકાય
કે,  આ�થક  �વાતં�ય  િવના
રાજકીય �વાતં�ય સ� થઈ શકે
એવા મતના ગાંધી� ન હતા.

     ગાંધી�નો �યિ�તવાદ એટલે
બા�  પ�રિ�થતથી  વધારેમાં
વધારે  �વતં�તા  અને  આંત�રક
સ�િૃ�ઓનો િવકાસ.

     ૧૯૪૨માં  હંુ  ગાંધી�નો
મહેમાન થઈને ર�ો હતો �યારે મ�
એમની કુ�ટરની દીવાલ ઉપર એક
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જ  સ�વટ  જાેઈ  હતી  :  ઈસુની
સાધારણ છબી. તે ઉપર લ�યું હતું
:  `આ  અમારી  શાંત  છે.'  મ�
ગાંધી�ને એ સંબંધે પૂછયું. તેઓ
કહે, હંુ ઈસાઈ પણ છંુ, �હંદુ પણ
છંુ,  મુસલમાન  પણ  છંુ,  યહૂદી
પણ છંુ.'

     ગાંધી�  �હંદુ  સમાજના
સુધારક હતા, �હંદુ ધમ� પર બી�
ધમેા�ની  અસર પડતી હોય તો  તે
તેમને મંજૂર હતું, પરંતુ �હંદુ ધમ�ના
આચારિવચારનો  �યાગ કરવા  એ
તૈયાર નો'તા. ૧૯૨૭માં દેવદાસને
રાજગોપાલાચારીનાં  દીકરી  લ�મી
��યે  અનુરાગ  ��યો,  દેવદાસે
લ�મી  જાેડે  લ�  કરી  લેવાનો
િવચાર  કયેા�.  પરંતુ
રાજગોપાલાચારી  �ા�ણ  હતા,
ગાંધી� વૈ�ય હતા. આંતર�તીય
લ�સંબંધ  ઇ�  ન  હતો,  ત�ણ
લોકો  પોતાનાં  સાથીઓની
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માંહોમાંહે પસંદગી કરી લે એ પણ
ઠીક  ન�હ.  આવા  સંબંધો  આજ
સુધી  માતાપતા  �ારા  ગોઠવાતા
આ�યા હતા.  પરંતુ  દેવદાસ અને
લ�મીનો આ�હ ચાલુ ર�ો, છેવટે
બંને  પાંચ  વષ�  અલગ રહે  ને  તે
પછી િવવાહ કરે એ શરતે બંનેના
વડીલોએ  એમની  વાત  મંજૂર
રાખી. એ રીતે દેવદાસ અને લ�મી
પાંચ  વષ�  સુધી  તડપતાં  ર�ાં.
છેવટે  ૧૯૩૩ના  જૂનની  ૧૬મી
તારીખે  બંનેના  પતાઓની
હાજરીમાં  પૂના  મુકામે
�સ�તાપૂવ�ક  િવિધપુર:સર
એમનાં લ� ઊજવાયાં.

     ગાંધી� ક�ર ��ઢવાદીના ને
પૂરા  સુધારાવાદી  મૂતભંજકના
એક  સુભાગી  મ�ણ�પ  હતા.
અ�પૃ�યતા  ટળી  �ય  એનું
�વાભાિવક  પ�રણામ  તો  એ  જ
આવે કે �તભેદ પણ ટળી �ય.
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કારણ  કે  લોકો  અછૂતો  જાેડે
હળવાભળવા  લાગે  એટલે
�તભેદની  દીવાલો  તૂટવા  જ
માંડે.  પરંતુ  ગાંધી�  તો  �યાંય
સુધી વણા��મનું સમથ�ન જ કરતા
ર�ા હતા.

     પાછળથી  એ જ  ગાંધી�એ
ક�ું  :  `રોટીબેટી  �યવહારનો
િનષેધ  �હંદુધમ�ના  અંગ�પ  નથી.
એ િનષેધથી �હંદુ  સમાજ નબળો
બનતો �ય છે.'

     પરંતુ એ પણ એમનો આખરી
િવચાર  ન  ર�ો.  એક  વાર  જડ
��ઢઓ  સાથેનો  સંબંધ  તૂટયો
એટલે ગાંધી� આગળ ને આગળ
વધતા  ર�ા.  ૧૯૪૬ના
��યુઆરીની  ૫મી  તારીખના
`�હંદુ�તાન  �ટા�ડડ� 'માં  એમણે
િનવેદન  કયુ�  :  `િવવાહ  કરવાની
ઇ�છા  ધરાવતાં
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છોકરાછોકરીઓમાંથી એક હ�રજન
ન�હ  હોય  તો  તેમને  સેવા�ામમાં
આવીને િવવાહ કરવાની છૂટ ન�હ
મળે.'

     બે  જુદા ધમેા�ને  માનનારાંઓ
પર�પર િવવાહ સંબંધોથી જાેડાય
એ પણ પહેલાં તો એમને મા�ય ન
હતું.  પરંતુ  પાછળથી  તેઓ  એ
િવચારના થઈ ગયા.

     પાછલાં  વરસોમાં  ગાંધી�ના
��ચય�  િવશેના  િવચારો  પણ
બદલાયા.  ૧૯૩૫માં  આચાય�
કૃપલાની  એક  બંગાળી  છોકરીના
�ેમમાં  પડયા. એમણે તેની સાથે
લ�  કરવાનંુ  નકકી  કયુ�.
ગાંધી�એ એ છોકરી – સુચેતાને
બોલાવી  ને  સમ�વી  જાેઈ.
એમણે ક�ું, `િવવાહ કરવા જઈશ
તો તંુ  તા�ં �વ�વ ખોઈ બેસીશ.
સમાજના  ��ોમાં  તા�ં  ચ�
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પરોવાયેલું  ન�હ  રહે.'  એમણે
સુચેતાને  બીજાે કોઈ સાથી શોધી
લેવા પણ સમ�વી જાેઈ.

     એક  વષ�  પછી  ગાંધી�એ
સુચેતાને  પાછી  બોલાવી.  તેમણે
એને  લ�  કરી  લેવાની  અનુમત
આપી.  એમણે  ક�ું,  `હંુ  તમારા
બંનેનું શુભ વાંછીશ.'

     અિન�ો સામે લડનાર તરીકે
ગાંધી�ને પોતાના િવચારોમાં �ઢ
રહેવું  પડતંુ  હતું.  સાથે  સ�યના
પૂ�રી  તરીકે  પોતાના  િવચારો
બદલવાની  તૈયારી  પણ  રાખવી
આવ�યક  હતી.  ઘણીવાર  તો
ગાંધી� પોતાના  િવચારોને  એવા
ચુ�તપણે  વળગી  રહેતા  કે  એમાં
િવવેકનો  અભાવ  દેખાતો,  પરંતુ
આવ�યક  લાગતાં  તેઓ પોતાના
િવચારો  એવા  ધરમૂળથી  બદલી
લેતા કે એમના અનુયાયીઓ પણ
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મૂંઝવણમાં  પડી  જતા.  સાધારણ
રીતે  તો  તેઓ પોતે  પોતાના  મત
િવશે �ઢ છે એવું બતાવવા �ય�ન
કરતા,  પણ  તેમની
પ�રવત�નશીલતા  પણ  તેઓ
કબૂલી  લેતા.  તેઓ  ખડક  જવેા
અડગ પણ રહી શકનારા હતા ને
શાંતથી  ઝૂકનારા  પણ  હતા.
�યારેક  કેાં�ેસને  તેમના
આદેશાનુસાર  ચાલવું  પડતંુ  તો
�યારેક  તેઓ  કેાં�ેસને  તેના
નસીબ ઉપર – તેની અકકલ ઉપર
છોડી  દેતા.  સ�ા  એમના હાથમાં
જાેઈએ  તેટલી  હતી,  પણ  એ
સ�ાનો  ઉપયોગ  કરતા  ન  હતા.
પોતાની  સામેના  િવરોધને  તેઓ
આંગળીને એક ઇશારે દબાવી દઈ
શકે  તેમ  હોવા  છતાં  અ�યંત
મહ�વની  બાબતમાં  પણ  તેઓ
પોતાના િવરોધીઓ આગળ નમતંુ
મૂકી  દેતા.  એમનામાં
સરમુખ�યારની  શિ�ત  હતી  ને
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લોકશાસનવાદીનું  માનસ  હતું.
અિધકારથી એ રા� થાય તેવા ન
હતા,  એમાં  સંતોષ  શોધે  એવું
એમનું  િવકૃત  માનસ  ન  હતું.
પ�રણામના િવચારથી તેમનું ચ�
મોકળું  જ રહેતંુ.  પોતે  સવ�� છે,
ભૂલ કરતા નથી, સવ� શિ�તમાન
છે  એવું  એ  કદી  માનતા  ન�હ,
�ત�ાનો  હાઉ  એમને  ડરાવતો
ન�હ.

     દરેક નેતાના સરં�મમાં  એક
દીવાલનો પણ સમાવેશ થતો હોય
છે.  એ  દીવાલ  �ટોની  બનેલી
ઊંચી  દીવાલ  હોય  અથવા
પહેરેગીરોની  પલટણની  હોય.  એ
દીવાલ  ��નો  ઉ�ર  ન  દેવાની
વૃિ�નું  �પ  ધારણ કરતી  હોય  કે
અ�પ�  િ�મત�પે  �ગટ  થતી
હોય.  એનો  ઉ�ેશ હોય  છે  અંતર
અને ભય પેદા કરીને ��ા ઉ�પ�
કરાવવાનો  ને  નબળાઈઓ
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ઢાંકવાનો ને  ભરમ પેદા કરવાનો.
ગાંધી�ની  ફરતે  આવી  કોઈ
દીવાલ  નો'તી.  એક  વાર  એમણે
ક�ું  હતું,  `હંુ  કશા  પણ  સંકોચ
િવના  કહી  શકંુ  એમ  છંુ  કે  મારી
આખી �જદગીમાં કુ�ટલતાનું શર�ં
નથી  લીધું.'  એમનું  �દય  ને
એમના ભાવો એમના દેહથી પણ
ઓછાં ઢંકાયેલાં રહેતાં.

     ગાંધી� આ�વન ઉપદેશક
હતા. તેથી એમણે પોતાનું  �વન
જ એવું  બનાવી  દીધું  હતંુ  કે  સહુ
કોઈ  એમની  પાસે  પહેાંચી  જઈ
શકતું.  એમનો  એ  ગુણ  પૂરો
ખી�યો'તો એટલું જ ન�હ, એ ગુણ
એમને  �વૃિ�માન  કયા�  કરતો
હતો.

     ૧૯૪૭ના ઓગ�ટમાં ગાંધી�
કલક�ામાં  �હંદુ�તાનના
ઇતહાસની  સહુથી  કારમી
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આફતનો સામનો કરી ર�ા હતા.
શહેરના  ર�તાઓ  ઉપર  �હંદુ-
મુિ�લમોના  લોહીની  રેલ  ચાલતી
હતી. એક �દવસ અમય ચ�વત�
એમને  મળવા  આ�યા.  અમય
રવી��નાથ  ટાગોરના
સા�હ�યમં�ી  હતી.  એમના  એક
વહાલા ભાઈનું થોડા વખત પર જ
બીમારીને  લીધે  મૃ�યુ  થયું  હતંુ.
તેઓ  સાં�વન  મેળવવા  અને
ગાંધી�ને  પોતાના  દુ:ખના
ભાગીદાર બનાવવા તેમને  મળવા
આ�યા  હતા.  તેઓ  ગાંધી�ના
ઓરડામાં  એક દીવાલને અઢેલીને
ઊભા  રહી  ગયા.  ગાંધી�
લખવામાં  પડયા હતા. ગાંધી�એ
માથું  ઊંચું  કયુ�,  અમય  આગળ
વ�યા,  તેમણે  પોતાના  ભાઈના
મૃ�યુના  સમાચાર  આ�યા.
ગાંધી�એ  મ�ભાવે  વાતો  કરી,
એમને  સાંજની  �ાથ�નામાં
બોલા�યા.  અમય સાંજે આ�યા,
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એટલે  ગાંધી�એ  કાગળની  એક
ચબરખી  એમના  હાથમાં  મૂકી  ને
ક�ું : `આ સીધું �દયમાંથી ઊ�યું
છે  ને  તેથી  જ  એનું  મૂ�ય  છે.'
ચબરખી પર લ�યું હતું :

     `�ય અમય,

     `તમને  જે ખોટ ગઈ છે  તેનું
મને દુ:ખ છે, પણ ખ�ં જાેતાં એ
ખોટ નથી. `મૃ�યુ એટલે તો અનંત
િન�ા,  ચર  િવ�મૃત.'  એ  ઊંઘ
એવી  મીઠી  હોય  છે  કે  આ  દેહ
તેમાંથી  ઊઠતો  નથી,  �મૃતનો
જડ ભાર હળવો થઈ �ય છે. હંુ
સમજું  છંુ  �યાં  સુધી  જમે  આજે
આપણે  મળી  શકીએ  છીએ  તેમ
આ દુિનયાની બહાર મળી શકતા
નથી.  એકએક  ￼બદુ  ભેગંુ  થતાં
તેનો મહાસાગર બને છે, એ ￼બદુ
એ મહાસાગરનું અંગ બની રહે છે.
એ ￼બદુ  એકલું  એટલા માટે  ન�
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થઈ �ય છે કે એ ફરીથી સાગરને
મળી  શકે.  મારે  જે કહેવું  હતું  તે
તમને  સાં�વન  મળી  શકે  એટલું
�પ� કહી શ�યો છંુ કે ન�હ તે હંુ
�ણતો નથી.

     સ�ેમ

     બાપુ'

     પણ ગાંધી� એમનું  �યાન
રાખતા  એ  વાત  જ  લોકોને  માટે
સાં�વન�પ  હતી.  આખા  દેશની
ચતા કરતેકરતે  પણ તેઓ નાની
નાની  �યિ�તઓનું  �યાન રાખતા
હતા.  તેઓ તો  ખાતરીપૂવ�ક  એવું
માનતા કે રાજનીત એ જાે દૈિનક
માનવ�વનનું  અ�ભ�  અંગ  ન
હોય તો તેનંુ  મૂ�ય કશું  જ નથી.
ગાંધી�નું  �યાગમય  �વન
માનવ�તનું  ભલું  કરવા  પર
એકા� થયું  હતંુ. ગામડાંના લોકો
લીલાં શાકભા� ખાતાં થાય તેની
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કાળ�,  શોકમાં  ડૂબેલાં
સગાંઓના  �દયની  વેદનાની
ચતા, કોઈ છોકરીને સા� વરની
શોધ,  માંદા  િકસાનને  સા�
માટીનાં પોતાં, કોઈ લેખકને સા�
જાેડણી  એવી-એવી  નાનીનાની
વાતો  મહ�વની  છે.  આવી  નાની
વાતોથી આપણે ઉપર ઊઠી શકતા
નથી. પણ એનાથી �વન ઘડાય
છે.  કેવળ  વાદો  અને  ધામક
સ�ાંતોની  પાતળી  હવામાં  કોઈ
રહી શકતું નથી.

     ભારતની ને  બહારની હ�રો
�યિ�તઓ  સાથે  ગાંધી�
પ��યવહાર રાખતા. ઘ�ંખ�ં તો
એક  જ  પ�  અંગત  સંબંધના
બીજ�પ  બની  જતો.  લોકો
શ�આત  �યાપક  રાજનૈતક
અથવા ધામક બાબતોની સલાહ
પૂછવાથી  કરતા;  પછી  અંગત
બાબતોમાં  પણ  એમની  સલાહ
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માગવા લાગતા, બાપુ  સહુના મા
સમાણા બાપુ હતા.

     કેટલાંય  વરસોથી  ગાંધી�ને
રોજના  સરાસરી  સો  પ�ો  મળતા
હતા. એમાંથી દસેકના જવાબ તો
એ  �તે  જ  લખતા,  કેટલાકના
જવાબ  �તે  લખાવતા  ને
કેટલાકના  જવાબ  બાબતમાં
મં�ીઓને  સૂચના  આપી  દેતા,
પણ  જવાબ  આ�યા  સવાયનો
એકે પ� રહેતો ન�હ.

     �દવસના  બાકીના  ભાગમાં
તેઓ  મુલાકાતીઓને  મુલાકાત
આપતા.  એમની  જાેડે  મુલાકાત
ગોઠવવી એ મુ�કેલ કામ ન હતંુ.
૧૯૩૫ના  િડસે�બરમાં
સંતતિનયમનનાં  �હમાયતી
�ીમતી  માગા�રેટ  સ�ગર  એમને
મળવા  આ�યાં  હતાં.  ૧૯૩૬ના
��યુઆરીમાં �પાની લેખક યોન
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નાગુચી  આ�યા  હતા.  ૧૯૩૮ના
��યુઆરીમાં  ���ટશ  મુ�સદી
લોડ�  લોિધયન �ણ �દવસ સુધી
સેવા�ામમાં  ર�ા  હતા.
મહા�મા�ના  ભારતીયેતર
મહેમાનોની  યાદી  એટલે
આંતરરા�� ીય  પ�રચય�ંથ.
ગાંધી�ને  મ�ા  સવાય  �હંદનો
�વાસ પૂરો  કયેા�  ન કહેવાય એવું
િવદેશી લોકોનું માનવું હતું.

     એ વાત પણ બરાબર હતી.
ગાંધી� જ હતા મૂતમંત ભારત.
તેઓ  પોતાને  હ�રજન,
મુસલમાન,  ઇસાઈ,  �હંદુ,
િકસાન,  વણકર  વગેરે  તરીકે
ઓળખાવતા.  તેઓ  ભારત  સાથે
એકાકાર થઈ ગયા હતા. જનતાની
સાથે, પૃથ�પૃથક્ �યિ�તઓ સાથે
ત�ૂપ થઈ જવાનો એમનામાં ભારે
ગુણ હતો. તેઓ ભારતવાસીઓને
મુ�ત  કરાવીને  દેશને  કાયમનો
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�વતં�  કરવા  માગતા  હતા.
��લે�ડ  પાસેથી  રાજકીય  મુિ�ત
મેળવવા  કરતાં  એ  કામ  વધારે
મુ�કેલ  હતું.  એમ  શા  માટે  ?
૧૯૪૫માં  એમણે  લ�યું  હતંુ  :
`સામાિજક  �ાિ�તનો  કોઈ  ધોરી
ર�તો મારાથી બતાવી શકાય એમ
નથી, સવાય કે આપણે �વનના
��યેક  કાય�માં  એનો  સમાવેશ
કરીએ.' આથી જ માનવ�દય એ
ગાંધી� માટે યુ�ભૂમ�પ હતંુ, એ
જ  એમનું  ઘર  હતું.  થઈ  ગયેલી
લડાઈઓમાંથી  કેટલી  ઓછી
લડાઈઓ  �તી  શકાઈ  હતી  તે
તેઓ બી�ઓ કરતાં વધારે સારી
રીતે  �ણતા હતા. તેઓ કહેતા :
`�યાં  સુધી  મનુ�યના  રોજના
સામાિજક �યવહારમાં �ાિ�ત ન�હ
થાય  �યાં  સુધી  આપણા  જ�મ
વખતે આપણે હતા તેનાથી વધારે
સુખી ન�હ થઈ શકીએ. સામાિજક
�ાિ�ત  નવી  ભાતના  આદમીને
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અનુ�મિણકા

જ�મ નથી આપતી. નવી ભાતનો
મનુ�ય જ સામાિજક �ાિ�ત સર�
શકે છે.'

૧૮.
મહાયુ�નાં મંડાણ

     જવાહરલાલ  નેહ�  ૧૯૩૬
અને ૧૯૪૭નાં વરસોના કેાં�ેસના
�મુખ  હતા.  એ  અસાધારણ
માનની  વાત  હતી  તેમ  ભારે
જવાબદારીની  પણ  વાત  હતી.
પણ એમણે જ ક�ું છે કે ગાંધી�
કેાં�ેસના  કાયમના  �મુખ  હતા.
કેાં�ેસ  ગાંધી�ના  આદેશ  પર
ચાલતી  હતી.  રાજકારણની  વાત
હોય કે રાજકારણ સવાયની વાત
હોય,  જનતા  અને  મોટા  ભાગના
કેાં�ેસી  નેતાઓ  ગાંધી�ની
મુ�ીમાં  હતા  તેથી  ગાંધી�
પોતાની ઇ�છા �માણે કામ કરાવી
શકે ને િનણ�યો બદલાવી શકે એમ
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હતું.

     ગાંધી�ની  અનુમત મળતાં
તો  કેાં�ેસે  નવા  ���ટશ
બંધારણની  મયા�દામાં  રહીને
૧૯૩૭ના  પૂવા�ધ�માં  થયેલી
�ાંતીય  અને  મ�ય�થ
ધારાસભાઓની  ચૂંટણીમાં  ભાગ
લીધો હતો. ૧૯૩૭ના મેની પહેલી
તારીખના  `હ�રજન'માં  ગાંધી�એ
ખુલાસો  કયેા�,  `ધારાસભાઓનો
બ�હ�કાર  એ સ�ય અને  અ�હંસા
જવેો કોઈ શા�ત સ�ાંત નથી.'

     જે �ાંતોમાં કેાં�ેસને બહુમતી
મળી હોય તે �ાંતોમાં કેાં�ેસે હો�ા
�વીકારવા  કે  કેમ  ?  ૧૯૩૭ના
માચ�માં ગાંધી�ની સલાહ �માણે
કેાં�ેસે  હો�ા  �વીકારવાની
તરફેણમાં  િનણ�ય લીધો, પણ તે
�ાંતોના  ગવન�રો  �ધાનમંડળોના
કામમાં  માથું  ન  મારે  એ  શરતે,

ગાંધી�ની કહાણી

449



હો�ા�વીકારનો  ઉપયોગ  દેશને
સંપૂણ�  �વાધીનતા  અપાવવામાં
થાય એ આશાએ.

     ૧૯૩૮ની  શ�આતમાં
કેાં�ેસના  સ�યોની  કુલ  સં�યા
૩૧,૦૨,૧૧૩  હતી  તે  વધીને
૧૯૩૯ની  શ�આતમાં
૪૪,૭૮,૭૨૦  જટેલી  થઈ  ગઈ.
ગાંધી�  સં�યાબળ  જાેઈને
રાચનારા ન હતા. તેમણે કેાં�ેસને
ચેતવણી  આપી  :  `કેાં�ેસ  સ�ા
અને  હો�ાની  લાલચમાં  લપટાવી
ન જાેઈએ.'  એમને  અધ:પતનનાં
ચ�ો  માલમ  પડતાં  થયાં  હતાં.
લોકોમાં  જાેઈતી  અ�હંસા  હતી,
પણ  લોકોને  સંગ�ઠત
કરનારાઓમાં  જાેઈએ  તેટલી
અ�હંસાનો  અભાવ  હતો  એટલે
પોતે  સિવનય  કાનૂનભંગની
લડતની જવાબદારી લઈ શકે તેમ
ન હતું  તે  વાતનો એમણે �વીકાર
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કરી લીધો.

     કરોડો લોકો ગાંધી�ની આ�ા
ઉઠાવતા  હતા,  થોકબંધ  લોકો
એમની  પૂ�  કરતા  હતા,
સમુદાયના  સમુદાય  પોતાને
ગાંધી�નો  અનુયાયી  માનતા
હતા,  પરંતુ  એમના  �માણે
આચરણ કરવાવાળા ઘણા ઓછા
હતા.  ગાંધી�ને  એનું  ભાન  હતું.
પણ  એ  ભાન  ન  તો  એમની
�વાલામુખી  જવેી  શિ�તને  ઓછી
કરી  શકતું,  ન તો  એમના અડગ
િનણ�યો  બદલાવી  શકતું.  ઊલટંુ,
૧૯૩૦  પછીનાં  વષેા�માં  એમણે
ચીન,  એબીસિનયા,  �પેન,
ચેકો�વોવાિકયા  અને  તેમાંય
સહુથી  વધારે  ચીન  ઉપર
અંધકારનાં  વાદળ  ઘેરાતાં  જાેયાં
�યારે  તો  શુ�  શાંતવાદ  –  શુ�
અ�હંસા િવશેની એમની ��ા �ઢ
થતી ગઈ. ૧૯૩૯ના ફે�ુઆરીની
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૬�ી  તારીખે  એમણે  ક�ું  હતંુ  :
`ઘોર  અંધકારમાં  મારો  િવ�ાસ
વધારેમાં  વધારે  ઉ��વલ  બ�યો
છે.'  એમને  બીજુ ં મહાયુ�  ન�ક
આવતું �તીત થઈ ર�ું હતું.

     ગાંધી�નો  અ�હંસાવાદ
એમના  આંત�રક  િવકાસના
પ�રણામ�પ હતો.

     ગાંધી�  એક  વાર  જલેમાં
હતા,  �યાં  તેમની  સાથેના  એક
કેદીને  વ�છીએ  ડંખ  માયેા�  હતો.
ગાંધી�એ  તેનું  ઝેર  ચૂસી  લીધું
હતું.  ર�તપ�ના  દરદી
પરચૂરેશા��ીને  સેવા�ામ
આ�મમાં  આવવાનું  મન  થયું.
કેટલાક  આ�મવાસીઓએ  એનો
િવરોધ કયેા�, તેમને ચેપ લાગવાનો
ભય  હતો.  ગાંધી�એ  એમને
આ�મમાં  રા�યા  એટલું  જ ન�હ,
તેમની  �તે  માવજત  પણ  કરી,
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માિલશ પણ કરી.

     બી�ઓને  પોતાના  મતના
કરવાની  એમનામાં  જરા  જટેલીય
મહ�વાકાં�ા ન હતી; પરંતુ પહેલાં
તેઓ  �યાં  િવદેશીઓના
ઘેાંચપરોણાથી  પણ ચિલત થયા
ન  હતા  ને  કહેતા  ર�ા  હતા  કે
ભારતમાં  જ  �હંસા  ચાલતી  હોય
�યાં હંુ પિ�મને શી રીતે અ�હંસક
બનાવી  શકંુ,  �યાં  ૧૯૩૫માં
એમણે  એબીસિનયાવાસીઓને
યુ� જ ન કરવાની સલાહ આપી.
એમણે  ક�ું  :
`એબીસિનયાવાસીઓ
બળવાનની  અ�હંસાનો  માગ�
અપનાવી લે,  જે ટુકડાટુકડા  થઈ
જવા  છતાં  ઝૂકે  ન�હ  એવી
અ�હંસાનું  પાલન  કરે  તો
મુસોિલનીને એબીસિનયામાં કશો
જ રસ ન�હ રહે.'

ગાંધી�ની કહાણી

453



     ચેકો�લોવાિકયાની  તથા
જમ�નીના  યહૂદીઓની  દુ:ખદ
ઘટનાઓ એમને �દયસેાંસરી અડી
ગઈ.

     `હ�રજન'ના  એક  લેખમાં
ગાંધી�એ  ચેક  લોકોને  સલાહ
આપી : `�હટલરની મર� �માણે
ચાલવાની  ના  પાડી  દો.  એમ
કરતાં  શ��  ઉઠા�યા  િવના
મરીખપી  �ઓ.  એમ  કરવામાં
શરીર  ખોવંુ  પડશે  પણ  આપણો
આ�મા  –  આપણી  ઇ�ત  બચી
જશે.'

     ૧૯૩૮ના  િડસે�બરમાં
આંતરરા�� ીય મશનરી સંમેલનના
કેટલાક  આગળ  પડતા  ઇસાઈ
પાદરીઓ  સેવા�ામમાં  ગાંધી�ને
મળવા  સા�  આ�યા.  એ  લોકો
ગાંધી�એ  ચેકો�લોવાિકયાના
લોકોને  સૂચવેલા  માગ�ની  ચચા�
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કરવા લા�યા. એક પાદરીએ ક�ું :
`આપ  �હટલર  અને  મુસોિલનીને
ઓળખતા નથી.  એમના �દયમાં
કોઈ �તની નૈતક ભાવના �ગી
શકવાની  નથી.  એમનામાં
િવવેકબુિ�નું  નામ  નથી,
દુિનયાના મતની એમને જરા પણ
પડી  નથી.  ધારો  કે  ચેક  લોકો
આપની સલાહ માનીને અ�હંસાથી
એનો  સામનો  કરે  તો  શું  એ
સરમુખ�યારોના હાથમાં રમી જવા
જવેું ન�હ થાય ?'

     ગાંધી�એ  િવરોધ  કયેા�  :
`મુસોિલની અને �હટલરનો ઉ�ાર
અશ�ય  છે  એવું  પહેલેથી  માની
લઈને આપ લોકો દલીલ કરો છો.'

     ૧૯૩૮ના  નવે�બરની
૧૧મીના  `હ�રજન'માં  ગાંધી�એ
લ�યું હતું : `યહૂદીઓ ��યે મારી
પૂરેપૂરી સહાનુભૂત છે. એ લોકોને
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��તીધમ�  અછૂત  જવેા  ગ�યા
છે... જમ�નીએ યહૂદીઓ પર કરેલા
અ�યાચારોનો  ઇતહાસમાં  જાેટો
જડે  એમ નથી...  જાે  માનવતાને
નામે  ને  માનવતાને  સા�  કોઈ
�યાયોચત  યુ�  થઈ  શકતું  હોય
તો  એક  આખી  ��  ઉપર  થતા
િનરંકુશ  અ�યાચારોને  રોકવા
જમ�નીની સામે  યુ� કરવું  પૂરેપૂ�ં
�યાયોચત લેખાય; પરંતુ  હંુ  કોઈ
પણ  �કારના  યુ�માં  માનતો
નથી...  મને  ખાતરી  છે  કે
યહૂદીઓમાંથી  કોઈ  �હંમતવાન
અને  બુિ�માન  નીકળી  આવે  ને
અ�હંસાને  માગ�  એમને  દોરે  તો
િનરાશાનો  અંધકાર  પળવારમાં
આશાના �કાશમાં ફેરવાઈ �ય...
આથી  જમ�ન–યહૂદી  સવાયના
જમ�નો ઉપર – એક �તનો ચર
�થાયી િવજય �ા� કરી શકશે –
તેઓ  એમના  �દયમાં  માનવની
�ત�ાનું  મૂ�ય  �થાપત  કરી
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શકશે.'

     આ  શ�દોને  સા�  નાઝી
અખબારો  ગાંધી�  ઉપર  તૂટી
પડયાં.  ભારત  િવ��  પગલાં
લેવાની  ધમકી  પણ  આપવામાં
આવી, પરંતુ ગાંધી�એ કહી દીધું
:  `દેશને  કે  �તને  કે  ભારત-
જમ�ન સંબંધને  નુકસાન પહેાંચશે
એવી  બીકથી  જનેે  હંુ  �દયથી
સોએ સો ટકા સાચી માનતો હોઉં
એવી સલાહ આપતાં અચકાઉં તો
મારે મારી �તને કાયરોની કો�ટમાં
મૂકવી પડે.'

     ૧૯૪૬માં  �હટલરના  મૃ�યુ
પછી મ� ગાંધી� આગળ એ વાત
ઉપાડી. ગાંધી�એ ક�ું : `�હટલરે
પચાસ  લાખ  યહૂદીઓને  મોતને
અધીન કરી દીધા. આપણા યુગનો
એ  ભયંકરમાં  ભયંકર  અપરાધ
લેખાય.  પરંતુ  યહૂદીઓએ
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કસાઈની  છરી  આગળ  માથું  જ
ઝુકાવવું  જાેઈતું  હતંુ.  એમણે
ટેકરીઓ  પરથી  સમુ�માં
ઝંપલાવવું  જાેઈતું  હતું.  એથી
દુિનયાનો  ને  જમ�નીનો  લોકમત
��ત  થઈ  ઊઠયો  હોત  ...થયું
એવું  કે  આમ ન�હ  તો  તેમ  પણ
લાખો યહૂદી મયા� તો ખરા જ.'

     ૧૯૩૮ના  િડસે�બરમાં
�પાનની ધારાસભાના એક સ�ય
�ી તાકાઓકા સેવા�ામ આ�યા.
એમણે  પૂછયું  :  `ભારત  અને
�પાન  વ�ચેની  એકતા  શી  રીતે
ફળીભૂત થાય ?'

     ગાંધી�એ લૂખે  સાદે  જવાબ
આ�યો : `એ તો જ બની શકે જાે
�પાન  પોતાની  લોલુપ  નજર
નાખવી બંધ કરે.'

     ૨૪મી  ઓગ�ટે,  �ટેિલન-
�હટલર  કરાર  પર  સહી  થઈ  તે
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�દવસે  લંડનથી  એક  મ�હલાએ
તાર  કયેા�  :  `કૃપા  કરીને  પગલંુ
ભરો.  દુિનયાને  નેતૃ�વની  જ�ર
છે.'  યુ�  શ�  થવાને  એક  જ
અઠવાિડયાની  વાર  હતી.  બી�
મ�હલાએ  ��લે�ડથી  �બનતારી
સંદેશો મોક�યો : `આપને િવનંતી
કે  આપ  શાસન  ચલાવનારાઓને
અને સહુ દેશોની ��ઓની ઉપર
બળમાં  ન�હ,  પણ કળમાં  અડગ
��ા  રાખવાની  આપની  વાત
ઠસાવો.'  આવા  િવનંતીના
સંદેશાઓનો  સેવા�ામમાં  ઢગલો
ખડકાયો.

     પણ સમય ભરાઈ ચૂ�યો હતો.
૧૯૩૯ના  સ�ટે�બરની  પહેલી
તારીખે  જમ�નીએ  પોલ�ડ  ઉપર
ચઢાઈ કરી દીધી.

     ૩� સ�ટે�બરે  રિવવારે  ૧૧
વાગે  ��લે�ડનાં  દેવળો  લોકોથી
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ભરાઈ  ગયાં  હતાં,  �યાં  ���ટશ
સરકારે  જમ�ની  િવ��  યુ�ની
�હેરાત કરી  દીધી.  એ �દવસની
બપોર  મ�  પા�રસ  બહાર  એક
ગામડામાં ગાળી. સાંજ ેપાંચ વાગે
એક  એકલું  અટૂલું  િવમાન  માથા
પર  થઈને  ચા�યંુ  ગયું.  રેિડયો
પરથી  અવાજ  આ�યો  :  `�ા�સ
યુ�માં  જાેડાયું  છે.'  અમે  શહેર
તરફ  આવવા  નીક�ા.  નાના-
નાના  ક�બાઓમાં  ��ીઓ  ઊભી
ઊભી િવષાદભરી નજરે શૂ�ય તરફ
–  િનરાશાજનક  ભિવ�ય  તરફ
જાેઈ  રહી  હતી.  કોઈ  નખ  કરડી
રહી  હતી.  લ�કરે  કબજે  લીધેલા
સરસ,  ��પુ�,  ખેતી  ઉપયોગી
ઘોડાઓની  લાંબી  હારને  લીધે
અમારી  મોટરગાડીને  થોભાવી
રાખવી  પડી.  એક  િકસાન  તો
પોતાના  ઘોડાને  બંને  હાથે  બાઝી
પડયો,  તેણે  પોતાનો  ગાલ
ઘોડાના  મેાં  સાથે  જડી  રા�યો,
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પછી  �ણે  એના  કાનમાં  કંઈક
કહેવા  લા�યો.  ઘોડાએ  ડોકંુ
ઊંચુંનીચું  કયુ�.  બંને  એકબી�ની
િવદાય  લઈ  ર�ા  હતા.  આવી
િવદાય  આપવાલેવાનું  યુ�
૧૯૪૫માં  પૂ�ં  થયું  �યાં  સુધીમાં
દુિનયાના  સઘળા  ભાગોમાંથી
�ીસ લાખથી વધારે  �યિ�તઓએ
�વનથી િવદાય લઈ લીધી હતી,
�ીસ લાખ ઉપર ��ી, પુ�ષો ને
બાળકો  મરી  ગયાં,  દસ  કરોડથી
વધારે ઘાયલ, અપંગ અને અશ�ત
બની ગયાં. લાખો ઘર ખેદાનમેદાન
થઈ  ગયાં,  બે  શહેરો  પર
અ�બો�બ પડયા, આશાઓ ધૂળ
ભેગી  મળી  ગઈ,  આદશેા�  વાસી
થઈ  ગયા,  નૈતકતાનું  ધોરણ
િવકૃત થઈ ગયું.

     યુનાઇટેડ  �ટે�સની  સેનાના
વડા જનરલ ઓમર એન. �ેડલેએ
૧૦મી નવે�બર, ૧૯૪૮ને �દવસે
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બો�ટનમાં  ક�ું  હતંુ  :  `આપણી
પાસે  િવ�ાનને  �ણનારા  લોકો
તો  ખૂબ  છે,  પણ  ઈ�રને
�ણનારા  લોકો  ખૂબ  ઓછા  છે.
આપણે અ�નું રહ�ય �ણી લીધું
છે,  પણ  ગ�ર�વચનનો  ઈસુના
ઉપદેશનો આપણે �યાગ કયેા� છે.
દુિનયાને  બુિ�  િવનાની  ચમક
અને િવવેક િવનાનું  સામ�ય� �ા�
થયાં  છે.  આપ�ં  જગત
અ�િવરાટોનું અને નીતવામનોનું
જગત થઈ ગયું છે. આપણને યુ�
િવશેનું જટેલું �ાન છે તેટલું શાંત
િવશેનું  નથી,  મારવાની  બાબતનું
�ાન  છે  તેટલું  િજવાડવાની
બાબતનું નથી.'

     ગાંધી�એ પરમા�નો �યાગ
કરીને ગ�ર�વચન પકડયું હતું. એ
પારમાિણકવામન  હતા,
નીતિવરાટ  હતા.  મારવાની
બાબતમાં એ કશું �ણતા ન હતા,
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અનુ�મિણકા

પણ વીસમી સદીમાં  િજવાડવાની
બાબતમાં ઘ�ં �ણતા હતા.

     ગાંધી�ની  િવચારસરણીને
કેવળ  એ  જ  પૂણ��પે  છોડી  શકે
જમેના  �દયોમાં  કોઈ  શંકા-��
�ગતાં ન હોય.

     

૧૯. ચચલ
અને ગાંધી

     જે �દવસે  યુ� �હેર થયું  તે
�દવસે  ��લે�ડે  ભારતીવાસીઓને
કંઈ  પણ  પૂછયા  િવના  ભારતને
યુ�માં  સંડોવવાની  �હેરાત  કરી
દીધી.  િવદેશી  સ�ાના  િનણ�યે
ભારતભરમાં  રોષની  લાગણી
જગાડી દીધી. તેમ છતાં પણ બીજે
�દવસે સમલાથી વાઈસરોય લોડ�
િલનિલથગોનું  તાર  �ારા  તેડંુ
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આ�યું ને ગાંધી� પહેલી ગાડીમાં
સમલા  જવા  રવાના  થઈ  ગયા.
�યાં  ગાંધી� ગાડી  તરફ  ચા�યા
�યાં  �ટેશન  પરના  ટોળાએ સાદ
કયેા�  :  `સમજૂતી  ન જાેઈએ.'  એ
ગાંધી�નો  મૌનવાર  હતો  એટલે
તેઓ  ખાલી  હ�યા  ને  ચાલતા
થયા.

     વાઈસરોય અને મહા�મા�એ
આવતા  યુ�ની  બાબતોની  ચચા�
કરી. ગાંધી�ના જ શ�દો ટાંકીએ
તો  `હંુ  વાઈસરોયની  સામે
પાલ�મે�ટના  મકાનનું  ને  વે�ટ
મન�ટરના  દેવળનું  ને  તેમના
સંભિવત  િવનાશનું  ચ�  દોરી
ર�ો  હતો  તે  વખતે  મારી  ધીરજ
ખૂટી  ગઈ,  હંુ  અ�વ�થ  થઈ
ઊઠયો. મનમાં ને મનમાં હંુ ઈ�ર
સાથે ઝઘડી ર�ો કે એ આવી વાત
થવા જ શા માટે દે છે ?'
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     ગાંધી�ને ઈ�ર સાથે રોજ જ
ઝઘડો થતો હતો. અ�હંસા િન�ફળ
ગઈ, ઈ�રે  કશું  જ  ન કયુ�.  પણ
દરેક ઝઘડાને અંતે ગાંધી� એવા
િનણ�ય પર આવતા કે `ન તો ઈ�ર
અસમથ�  છે,  ન  તો  અ�હંસા.
અસમથ�તા મનુ�યમાં જ રહેલી છે.
��ા  ખોયા  િવના  મારે  �ય�ન
કરતા રહેવું જાેઈએ.'

     સમાલોચકોનું  કહેવું  એવું  હતંુ
કે  સમલાની  મુલાકાત  વેળા
ગાંધી�એ  વાઈસરોય  સામે
લાગણીવેડાની  નાહકની  વાતો
કયા�  કરી  હતી.  ગાંધી�એ  એનો
જવાબ  આ�યો  હતો  :  `��લે�ડ
અને  �ા�સ  ��યેની  મારી
સહાનુભૂત  લાગણીવેડાના  કે
વેવલાપણાના પ�રણામ�પ નથી.'

     પરંતુ  તેઓ શું  કરી શકવાના
હતા  ?  ઈ�ર  સાથેની  રોજની
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વાતચીત  ઉપરાંત  એમને  કેાં�ેસ
સાથે દલીલો કરવામાં ગૂંથાઈ જવું
પડયંુ.  ગાંધી�ને  સા�  અ�હંસા
ધામક  સ�ાંત  જવેી  હતી,
કેાં�ેસને  સા�  અ�હંસા  એ  એક
નીત (policy)ની વ�તુ હતી.

     મહાયુ� શ� થતાંની  વારમાં
બીજે જ  �દવસે  ગાંધી�એ �હેર
રીતે  ���ટશ સરકારને  મૂંઝવણમાં
ન�હ  મૂકવાનું  ને  ��લે�ડ  અને
તેનાં  મ�  રા�� ોને  નૈતક  ટેકો
આપવાનું  વચન  આ�યું.  તેઓ
એથી આગળ જઈ શકે તેમ ન હતું.
તેઓ યુ�ની કારવાઈમાં ભાગ લઈ
શકે તેમ ન હતું.

     એથી ઊલટંુ કેાં�ેસ જાે તેની
શરતો  મંજૂર  રાખવામાં  આવે  તો
યુ�કાય�માં મદદ કરવા પણ તૈયાર
હતી.

     ૧૯૩૯ના સ�ટે�બરની ૧૪મી
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તારીખે  કેાં�ેસે  �હેરનામું  બહાર
પાડયંુ.  તેમાં  પોલે�ડ  ઉપરના
ફાસીવાદીના  આ�મણને  વખોડી
કાઢવામાં  આ�યંુ  ને  �હેર  કયુ�  કે
�વતં�  અને  લોકશાસત  ભારત
આ�મક  �વૃિ�ઓ  િવ��  તથા
આ�થક  સહકારની  બાબતમાં
બી�ં  �વતં�  રા�� ોને  ખુશીથી
સાથ આપશે...

     એ �હેરનામું તૈયાર કરવા માટે
ચાર  �દવસ  ચચા�  ચાલી  તેમાં
ગાંધી�ને  ખાસ  આમં�ણ
આપવામાં  આ�યંુ  હતંુ.  એ
�હેરનામું  મંજૂર  થયંુ  �યારે
ગાંધી�એ  ક�ું  કે  એનો  મુસ�ો
નેહ�એ તૈયાર કયેા� હતો. પોતાનો
અ�ભ�ાય દશા�વતાં એમણે ક�ું :
`અં�ેજાેને  કશી  પણ  મદદ
કરવામાં  આવે  તો  તે  કોઈ  પણ
શરત િવના  આપવી જાેઈએ એવું
માનનારો  હંુ  એકલો  જ  હતો  તે
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જાેઈ મને દુ:ખ થયંુ.' ભારતને તમે
�વતં� કરો તો જ ભારત લડે એવા
અથ�નો એ ઠરાવ ગાંધી�ને  જવેો
ને તેવો મંજૂર ન હતો. છતાં એમણે
દેશને  તો  એ  ઠરાવ  �વીકારી
લેવાની જ સલાહ આપી.

     િવવેચકોએ  શોર  મચાવી
મૂ�યો.  ગાંધી�  એ  રીતે  કરી  જ
કેમ શકે ? જ ેવાતનો તેઓ િવરોધ
કરતા હોય તેનું એમનાથી સમથ�ન
જ શી રીતે થઈ શકે ? ગાંધી�એ
જવાબ  આ�યો,  `મારા  સારામાં
સારા સાથીઓ અ�હંસાના �યાપક
�યોગમાં મારી સાથેસાથે આવી ન
શકતા  હોય  એટલા  જ  કારણે  હંુ
એમનો  �યાગ  કરી  દઉં  તો  હંુ
અ�હંસાના �યેયનું �હત ન�હ સાધી
શકંુ.'

     કોઈએ  સંભળાવી  દીધું  :
`આપે  ૧૯૧૮થી  આજ  સુધીમાં
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આપના િવચારો બદ�યા નથી ?'

     જવાબમાં  ગાંધી�એ  ક�ું,
`લખતી વખતે અગાઉ મ�  શું  ક�ું
હતું  તેનો િવચાર કરવા હંુ  બેસતો
નથી.  કોઈ  પણ ચાલુ  બાબતમાં
મારી  આગળની  વાતોને  વળગી
રહેવાનું  મા�ં  �યેય  હોતું  નથી.
મા�ં  �યેય  છે  અમુક  �ણે  સ�ય
મને જ ે�વ�પે �તીત થાય છે તેને
વળગવાનું. આને જ લીધે હંુ સ�ય
તરફ આગળ વધતો ગયો છંુ.'

     પોતાના િવચારો સાથે સુસંગત
ન�હ એવા �હેરનામાની �હમાયત
કરવા  કરતાંય  તેઓ  એક  ડગલું
આગળ  વ�યા.  તેઓ  ૨૬મી
સ�ટે�બરે  વાઈસરોયની  મુલાકાતે
ગયા  તે  આ  �હેરનામા  વતી
બોલનાર  તરીકે  ગયા.  ૧૭મી
ઓ�ટોબરે  લોડ�  િલનિલથગોએ
ઉ�ર આ�યો : `��લે�ડ કયા હેતુ
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માટે  લડી  ર�ું  છે  તે  આજે  ને
અ�યારે  કહી  શકાય ન�હ.  ભારત
તી�તાથી �વશાસન તરફ વધવા
માગે  એ એના �હતમાં  નથી. યુ�
પૂ�ં થયા પછી ભારત સાં�થાિનક
દર�ાની �દશામાં આગળ વધશે.'

     પાંચ  �દવસ પછી  કારોબારી
સમતએ  ��લે�ડને  સહાય
આપવા  િવ��નો  ઠરાવ  કયેા�.
એણે  કેાં�ેસી  �ધાનમંડળોને
રા�નામાં  આપી  દેવાનો  આદેશ
આપી દીધો.  ગાંધી�એ કેાં�ેસને
પોતાની ન�ક આવતી જાેઈ.

     સંજાેગો  ભારતને  �વતં�તા
અપાવવાનું  કામ  કય�  જતા  હતા.
ગાંધી�એ ક�ું : `એક પણ ગોળી
ચલા�યા સવાય આપણે આપણા
�યેયની  ન�ક  પહેાંચતા  જઈએ
છીએ.'

     �ા�સે �હટલરની સામે હ�થયાર

ગાંધી�ની કહાણી

470



હેઠાં  મૂ�યાં.  ભારતમાં  આશાને
�થાને  ગભરાટ ફેલાયો.  બ�કો  પર
દોડ શ� થઈ. ગાંધી�એ લોકોને
ગભરાટ ન ફેલાવવા ક�ું. ધીરે હૈયે
એમણે  ભિવ�યવાણી  ભાખી  :
`��લે�ડ  એમ  ન�હ  મરે.  મરવું
પડશે  તોય  બહાદુરીથી  મરશે.
આપણે  લડાઈ  હાયા�ના  જ
સમાચારો  સાંભ�ા  છે,  �હંમત
હાયા�ના  સમાચાર  ન�હ
સાંભળીએ.'

     યુ�સંકટ  પર  ફરી  પાછી
િવચારણા કરવા વધા�માં કેાં�ેસની
કારોબારીએ �પ� �હેરાત કરી કે
અ�હંસાની  બાબતમાં  એ ગાંધી�
સાથે અંત સુધી ન�હ ચાલી શકે.

     ગાંધી�એ કબૂલ કયુ�  : `આ
પ�રણામથી મને આનંદ પણ છે,
દુ:ખ પણ છે. આનંદ એટલા માટે
કે  હંુ  આ જુદાઈનો  આઘાત  સહી
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શ�યો છંુ, અને મને એકલા ઊભા
રહેવાની  શિ�ત  મળી  છે.  િવષાદ
એટલા માટે કે આટલાં વષેા�  સુધી
જે લોકોને  સાથે  લઈને  ચાલવાનું
મને  ગૌરવ  �ા� થયું  હતંુ  એમને
સાથે  લઈને  ચાલવાનું  સામ�ય�
મારા શ�દોમાં મને દેખાતું નથી.'

     ૨૯મી  જૂને  વાઈસરોયે  ફરી
પાછા  ગાંધી�ને  મુલાકાત  માટે
બોલા�યા.  લોડ�  િલનિલથગો
ગાંધી�ના  અમીટ  �ભાવને
ઓળખતા  હતા.  એમણે  જણા�યંુ
કે  ��લે�ડ  �હંદીઓને  �હંદના
વહીવટતં�માં વધારે ઉદાર �હ�સો
આપવા તૈયાર છે.

     આ ��તાવને કસી જાેવા માટે
જુલાઈની શ�આતમાં કારોબારીની
બેઠક  મળી.  ગાંધી�ને  મન  એ
��તાવનું  મહ�વ  ન  હતંુ.
ગાંધી�ને  રાજગોપાલાચારીના
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િવચ�ણ િવરોધનો સામનો કરવો
પડયો.  રાજગોપાલાચારીએ
વ�ભભાઈને પોતાના મતના કરી
લીધા હતા. મા� સરહદના ગાંધી
અ�દુલ  ગફારખાન  ગાંધી�ની
સાથે  હતા.  રા��નો  ��તાવ
ભારે બહુમતીથી પસાર થઈ ગયો.

     યુ�  દરમયાન  િવશુ�
અ�હંસાનાં  દૂરગામી  પ�રણામોની
વાત ગાંધી� કેાં�ેસને ગળે ઉતારી
ન  શ�યા.  ગાંધી�  રા��ના
ઠરાવને ભૂંસી નાખી શકે એમ હતું
એ સૌ �ણતા હતા. ખરી વાત તો
એ છે  કે  ગાંધી�એ જરા  દબાણ
કયુ�  હોત  તો  રા��એ  પોતાનો
ઠરાવ  પાછો  ખ�ચી  લીધો  હોત.
પણ  એ  જબરદ�તીથી  કરા�યું
કહેવાત,  પણ  ગાંધી�ની
�યિ�ત�વાતં�ય િવશે એટલી ��ા
હતી કે તેઓ લોકોને તેમની મર�
િવ��  મત  આપવાની  કે  કામ
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કરવાની ફરજ પડે એ રીતે પોતાના
�ભાવનો  ઉપયોગ  કરવા  માગતા
ન હતા.

     ગાંધી�ની સાથે મતભેદ છતાં
૭મી  જુલાઈએ  રા��નો  ઠરાવ
�વીકારી  લેવામાં  આ�યો.  એમાં
એવી �હેરાત કરવામાં આવી હતી
કે  ભારતને  સંપૂણ�  �વાધીનતા
આપવામાં આવે ને કે��ીય શાસન
આપવામાં  આવે તો કેાં�ેસ દેશને
ર�ણ માટે કાય��મ રીતે સંગ�ઠત
કરવાના  �ય�નોમાં  પોતાની  પૂરી
શિ�તનો ઉપયોગ કરશે.

     િવ�સે�ટ ચચલ ��લે�ડના
વડા�ધાન  હતા  ને  દેશને
બહાદુરીથી લડતા રહેવાની �ેરણા
આપી  ર�ા  હતા.  અગાઉનાં
વરસોમાં  એમણે  ભારતની
�વાધીનતા  િવ��  અનેક  વાર
ગજ�ના  કરી  હતી.  �વાધીનતાને

ગાંધી�ની કહાણી

474



રોકી  રાખવાની  સ�ા  એમના
હાથમાં  આવી  પડી  હતી.  લોડ�
િલનિલથગોએ ૮મી ઓગ�ટે એને
અનુ�પ એવું િનવેદન કયુ� કે તેઓ
પોતાની  કારોબારી  સમતમાં
થોડાક �હંદીઓનો સમાવેશ કરશે,
એક  યુ�  સલાહકાર  સમત
રચશે,  તેની  િનયમત  બેઠકો
બોલાવશે.  િલનિલથગોએ  એવી
પણ  ચોખવટ  કરી  કે  ���ટશ
સરકાર પોતાની ચાલુ  જવાબદારી
જનેી  સ�ાને  વ�તીનો  મોટો  અને
જાેરદાર  ભાગ  માનવા  તૈયાર  ન
હોય  એવી  કોઈ  પણ  ભારતીય
સરકારને  સેાંપવાનો  િવચાર  કરી
ન�હ  શકે.  એનો  અથ�  એટલો  જ
થયો કે મુસલમાનોની મર� િવના
���ટશ સરકાર  કેાં�ેસને  ભારતનું
રાજ ન�હ કરવા દે.

     કેાં�ેસની  કારોબારી  ભારે
રોષત  થઈ  ઊઠી,  એણે  ���ટશ
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સરકાર  ઉપર  સહકારના
મ�તાપૂણ�  અને  દેશભિ�ત�ે�રત
ઠરાવને  ઠોકરે  મારીને  લઘુમતીના
��ોને  આગળ  કરીને  ભારતની
�ગતના  માગ�માં  �કાવટ
નાખવાનો આરોપ મૂ�યો.

     ચચલની મહેરબાનીથી કેાં�ેસ
પાછી ગાંધી� પાસે આવી ગઈ.

     ગાંધી�એ  વાઈસરોયને
મળવાની ઇ�છા જણાવી.

     વાઈસરોયે મોઢાની ના તો કહી
જ  પણ પ�  �ારા  એનું  સમથ�ન
પણ કયુ�.

     આ રીતે ઉપે�ા થવાથી તથા
યુ�નો  ને  ભારતની  લાચારીનો
િવરોધ  કરવો  પડયો  તેથી  �ય�
થઈ  જઈને  ગાંધી�એ  ઉપવાસ
કરવાનો  િવચાર  કયેા�.  પરંતુ
મહાદેવભાઈની  સમ�વટથી
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ગાંધી�એ એ િવચાર બદ�યો ને
સ�યા�હ  કરવાનો  િનણ�ય  કયેા�.
એ  વખતે  એમણે  સામુદાિયક
સ�યા�હ  ન  કયેા�.  એમણે
સ�યા�હનું  યુ��ય�નોમાં
દખલ�પ  ન  થાય  એવું  હળવું  –
�તીક�પ  �વ�પ  અપના�યંુ.
એમણે અમુક �યિ�તઓને સરકારે
યુ�િવરોધી  �ચાર  ઉપર  સરકાર
તરફથી  જે  �તબંધ  મૂકવામાં
આ�યો હતો તે  તોડવાનો આદેશ
આ�યો.  એમની  પહેલી  પસંદગી
િવનોબા  ભાવે  ઉપર  ઊતરી.
િવનોબા  ભાવેએ  યુ�િવરોધી
�ચાર  કયેા�.  એમની  ધરપકડ
કરવામાં  આવી,  એમને  �ણ
માસની સ� કરવામાં આવી.

     પછી જવાહરલાલ નેહ�ની ને
સરદાર  પટેલની  પસંદગી  થઈ.
તેમને પણ પકડી લેવામાં આ�યા.
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     આ  �યિ�તગત  સ�યા�હ
૧૯૪૧ના અંત સુધી એટલે વરસેક
ચા�યો. એનાથી લોકોમાં  ઉ�સાહ
જગાડી  શકાયો  ન�હ.  લોકો  જલે
જવાથી કંટા�ા હતા.

     ૧૯૪૧ના િડસે�બરમાં ���ટશ
સરકારે કારોબારીના કેદી સ�યોને
છોડી મૂ�યા. આ બાજુ મહાયુ�માં
િવષમ પ�રિ�થત ઊભી થઈ હતી.

     ૭મી  િડસે�બરે  �પાને  પલ�
બંદર  ઉપર  હુમલો  કયેા�.  બીજે
�દવસે  �પાની  સેનાએ  શાંઘાઈ
અને  સયામનો  કબજાે  લીધો  ને
���ટશ  મલાયામાં  ઉતરાણ  કયુ�.
ચોવીસ  જ  કલાકમાં  �પાની
કાફલાએ  ��ટનનાં  બે  જગંી
વહાણો  ડુબાડી  દીધાં,  �શાંત
મહાસાગરમાંનું  ��લે�ડનું
નૌકાબળ પાંગળું થઈ ગયું.

     યુ�  ભારતની  ન�ક આવી
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ર�ું  હતંુ.  આવી  પ�રિ�થતમાં
ક��ેસમાંના  ગાંધીવાદી  અ�હંસક
અસહકારીઓ  તથા  રા�� ીય
સરકારના  બદલામાં  યુ�
�ય�નોમાં  મદદ  આપવાના
વલણના  લોકો  વ�ચેના  પુરાણા
મતભેદ  તી�  બની  ગયા.  આથી
ગાંધી�એ  ફરીથી  કેાં�ેસમાંથી
િનવૃિ� લીધી.

     યુ�ની  બાબતમાં  �હંદી
લોકોની  ઉદાસીનતા  જાેઈને
અમે�રકનોને ગભરાટ થવા માંડયો
હતો.  કારણ  કે  યુનાઇટેડ  �ટે�સે
ખુદ ��લે�ડના સં�થાન તરીકે રહી
ચૂ�યંુ  હતંુ.  એટલે  �ચારની  �ળ
પથરાતી  હોવા  છતાં  તેઓ
ભારતની  આકાં�ાને  સમજવા
સમથ� થયા હતા. �મુખ �ઝવે�ટે
કન�લ  લુઈ  જાે�સનને  પોતાના
અંગત  �તિનિધ  તરીકે  ભારત
મોક�યા.  એ  એક  અસાધારણ
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વાત થઈ. વળી ભારત સાવ�ભૌમ
દેશ ન હતો એ વાત વધારે ચતા
કરાવનારી  હતી.  આટલાં�ટકના
�હેરનામાની  �વતં�તાને  લગતી
કલમ ભારતને  લાગુ  પડતી  નથી
એવું  �હેર  િનવેદન  કરતાં
વડા�ધાન  ચચલને  યુનાઇટેડ
�ટે�સના લંડનમાંના એલચી રોકી
શ�યા  ન�હ.  �ઝવે�ટે  `�હાઈટ
હાઉસ'થી  ટેિલફોન  �ારા
આટલાં�ટકને  બીજે  પાર  ચચલ
સાથે ભારત સંબંધી ચચા�ઓ કરી
ને �હંદુ�તાન આગળ તેને �વીકાય�
એવી  કશી  દરખા�ત  કરવાની
ભલામણ  કરી.  ચચલને  આવું
દબાણ ગ�યું ન�હ.

     ��લે�ડનો  મજૂર  પ�  પણ
યુ�કાળના  સંયુ�ત  મં�ીમંડળમાં
જાેડાયો હતો. તેના અનેક સ�યો
ભારતને  �વતં�તા  આપવાના
�હમાયતી  હતા.  �ધાનમંડળની
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બેઠકોમાં  મજૂરપ�ના  �ધાનો  એ
�કારનું  વલણ  બતાવતા  રહેતા
હતા.

     બધી બાજુથી દબાણ આ�યંુ
એટલે ચચલ સર �ટ�ેફડ�  િ��સને
યોજનાનો  એક  મુસ�ો  લઈને
�દ�હી  મોકલવા  તૈયાર  થયા.
િ��સ ભારત જવા રવાના થયા તે
વખતે  ચચલને  ન  તો  યુ�ના
પ�રણામ િવશે કોઈ િનરાશા હતી,
ન તો પરાજયની જરા જટેલી શંકા
હતી. બીજુ ંમહાયુ� શ� થતાં સર
�ટ�ેફડ�  પોતાની  ધીખતી  વકાલત
છોડી  દીધી  હતી  ને  લોકોના
િવચાર  �ણવા  ૧૯૩૯માં
દુિનયાને  �વાસે  નીક�ા  હતા.
તેઓ ભારતમાં અઢાર �દવસ ર�ા
હતા  ને  ઝીણા,  િલનિલથગો,
ટાગોર,  આંબેડકર,  જવાહરલાલ
નેહ� તથા ગાંધી�ને મ�ા હતા.
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     ૧૯૪૨ના  માચ�ની  ૨૨મી
તારીખે  િ��સ  �દ�હીમાં  આવી
પહેાં�યા  ને  તે  જ  �દવસે  ���ટશ
અિધકારીઓ  સાથે  મસલત
કરવામાં  પડયા.  ૨૫મી  માચ�
મૌલાના  અબુલ  કલામ  આઝાદ
િ��સને મળવા ગયા. તે  સાથે  જ
�હંદના  �તિનિધઓ  સાથે
વાતચીતની શ�આત થઈ ગઈ.

     ગાંધી�  સેવા�ામમાં  હતા.
તેમને  િ��સનો તાર મ�ો, તેમાં
િવવેકની  ભાષામાં  એમને  �દ�હી
આવવાનું  આમં�ણ  આપવામાં
આ�યું  હતું.  ૧૯૪૨ના  જૂનમાં  હંુ
સેવા�ામમાં  ગાંધી�ને  મળવા
ગયો હતો �યારે  તેમણે  મને  ક�ું
હતું  :  `મારી  જવાની  ઇ�છા  ન
હતી,  પરંતુ  મારા  જવાથી  કશો
લાભ  થતો  હોય  એમ  કરીને  હંુ
ગયો.'

ગાંધી�ની કહાણી

482



     ૨૭મી  માચ�  સવા  બે  વાગે
ગાંધી� િ��સને �યાં  પહેાં�યા ને
૪-૨૫ સુધી  તેમની  સાથે  ર�ા.
સર  �ટ�ેફડ�  ગાંધી�ને  ���ટશ
સરકારનો અ�યાર સુધી કોઈને ન
બતાવવામાં આવેલો એવો મુસ�ો
બતા�યો.  ગાંધી�એ  મને
સેવા�ામમાં  ક�ું  હતું  :  `મુસ�ો
વાંચતાં  જ  મ�  િ��સને  ક�ું  :
તમારી પાસે આ જ આપવાનું હતંુ
તો તમે અહ� આ�યા જ શું કામ ?
જાે  ભારતને  માટે  તમારી  પાસે
આટલી જ દરખા�ત હોય તો મારી
તમને સલાહ છે કે આપ પહેલું જ
િવમાન પકડીને ઘરે પાછા પહેાંચી
�ઓ.'

     `એના પર હંુ િવચાર કરીશ,'
િ��સે ઉ�ર આ�યો હતો.

     િ��સ  ગયા  ન�હ.  એમણે
વાતચીત  ચાલુ  રાખી.  ગાંધી�
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પાછા  સેવા�ામ  આવી  ગયા.
પહેલી  જ  મુલાકાત  પછી  એ
િ��સને ફરી ન મ�ા, ન એમણે
તેમની સાથે વાતચીત કરી.

     ૯મી એ�લ સુધી મં�ણાઓ
ચા�યા  કરી,  કેાં�ેસે  િ��સની
દરખા�તનો  છેવટે  અ�વીકાર  કરી
દીધો.  િ��સની  યા�ા  િન�ફળ
ગઈ.

     સરકારમાંનાં ���ટશ ત�વોએ
િ��સની  યા�ાની  િન�ફળતાનો
દોષ  ગાંધી�ના  અ�હંસાવાદને
માથે  ઢો�ો.  બી�ઓએ  િ��સ
અને  ચચલની  જ  કસૂર  જાેઈ.
નેહ�એ  ક�ું,  `ગાંધી�ના
�દ�હીથી ચા�યા ગયા પછી તેમની
કોઈ પણ �તની સલાહ લેવામાં
આવી  ન  હતી.  િ��સની
દરખા�તનો  એમના  દબાણથી
અ�વીકાર  કરવામાં  આ�યો  હતો
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એ વાત સાવ ગલત છે.'

     ૧૯૪૬માં ગાંધી�એ મને ક�ું
હતું  :  `અં�ેજાેનું  કહેવું  એવું  છે  કે
�દ�હીથી  ગયા  પછી  �યાંની
ચચા�ઓ  પર  મ�  અસર  પહેાંચાડી
હતી, પણ એ જૂઠા�ં છે.'

     મ�  એમને  ક�ું  :  `અં�ેજાેએ
મને  એવું  ક�ું  છે  કે  આપે
સેવા�ામથી  �દ�હી  ફોન  કયેા�  ને
કેાં�ેસને  સૂચ�યું  કે  િ��સની
દરખા�તનો  અ�વીકાર  કરી  દો.
એમનું  તો ખાતરીપૂવ�કનું  કહેવું  છે
કે  એ  વાતચીતનું  એમની  પાસે
લેખી �માણ છે.'

     ગાંધી�એ અડગતાપૂવ�ક કહી
દીધું  : `એ બધી જૂઠાણાની �ળ
છે.  જાે  એમની  પાસે  ટેિલફોનની
વાતનો  લેખી  પુરાવો  હોય  તો  તે
એને રજૂ કરે.'
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     ૧૦મી માચ�  ચચલે  િ��સને
ભારત  મોકલવાની  �હેરાત  કરી
તેના એક �દવસ આગળ �ઝવે�ટે
ચચલને ભારત સંબંધે એક લાંબો
તારસંદેશ  મોક�યો  હતો.  તેમાં
પાંચ કે છ વષ� સુધી કામ કરતી રહે
એવી કામચલાઉ સરકાર રચવાનું
�ઝવે�ટે  સૂચન  કયુ�  હતું.  સાથે
�ઝવે�ટે  ચચલને  એ  પણ
જણાવી  દીધું  હતંુ  કે  `ભારતની
બાબતમાં  મારે  કશી  લેવાદેવા
નથી. મહેરબાની કરીને મને એમાં
ન  સંડોવો.  હા,  હંુ  સહાય  જ�ર
કરીશ.'

     રોબટ�  ઈ.  શેરવૂડે  પોતાના
`�ઝવે�ટ અને હોપિક�સ' નામના
પુ�તકમાં  આ  ખરીતાનો  ઉ�ેખ
કરેલો છે, તેમાં તેમણે લ�યંુ છે :
`તારના  કોઈ  ભાગ  સાથે  ચચલ
જાે સહમત થઈ શ�યા હોય તો તે
ભાગ તે એ કે જમેાં  �ઝવે�ટે ક�ું

ગાંધી�ની કહાણી

486



હતું  :  `ભારતની  બાબતમાં  મારે
કશી લેવાદેવા નથી.' ઘણા �દવસ
બાદ  હોપિક�સે  ક�ું  હતું  :
`યુ�કાળ  દરમયાનના  �ઝવે�ટે
ચચલને  જે સૂચનો કયા�  તે  પૈકી
ભારતના  ��ના  સમાધાનની
બાબતમાં  જે  સૂચનો  થયાં  તેથી
ચચલ જટેલા ચડાયા હશે તેટલા
બી� કોઈ સૂચનથી ચડાયા ન�હ
હોય.'

     ૧૯૪૨ના એ�લની ૧૨મીએ
હેરી  હોપિક�સ  ચચલના
�ામિવ�તારમાં  આવેલા  `ચેકસ�'
નામના િનવાસ�થાનમાં હતા �યાં
તેમને  �ઝવે�ટનો  તાર  મ�ો.
તેમાં એમને િ��સની મં�ણાઓને
તૂટી  પડતી અટકાવવાનો ભરચક
�ય�ન કરવાની  િવનંતી  કરવામાં
આવી  હતી.  �ઝવે�ટે  ચચલને
તાર કયેા�  હતો, તેમાં એમણે ક�ું
હતું :
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     `હંુ �દલગીર છંુ કે અમે�રકાની
જનતાના મતનો િવચાર કરીએ તો
મં�ણાઓ  મુ�ય  મુ�ાઓ  ઉપર
તૂટી પડી છે એવું જ ેમંત�ય આપે
આપના સંદેશમાં રજૂ કયુ� છે તેની
સાથે હંુ સહમત થઈ શકતો નથી.
અહ�  ફેલાયેલી  લાગણી  એનાથી
ઊલટી  જ  છે.  �હંદીઓ  યુ�ભૂમ
ઉપરના  લ�કરનું  ને  નૌકાસૈ�યનું
િનયં�ણ  યો�ય  ���ટશ
અિધકારીઓના હાથમાં રહેવા દેવા
તૈયાર હોવા છતાં  ���ટશ સરકાર
�હંદની  ��ને  �વશાસનનો
અિધકાર  આપવા  માગતી  નથી
તેને લઈને અવરોધો ઊભા થયા છે
એવું લગભગ સઘળા લોકોને લાગે
છે. યુ� પછી જાે ���ટશ સરકાર
ભારતનાં  અંગોને  ���ટશ
સા�ા�યથી  છૂટા  પડવાની  છૂટ
આપવા  તૈયાર  હોય  તો  યુ�
દરમયાન એ એને �વશાસન જવેી
વ�તુ  ભોગવવા  દેવા  શા  માટે
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તૈયાર  નથી  થતી  એ અમે�રકાની
��ની સમજમાં નથી આવતું.

     િ��સ  �યાકુળ  બનીને
સમજૂતી  કરવાના  �ય�નો  કરી
ર�ા  હતા.  ���ટશ  સરકારની
�હેરાતના મુસ�ાનો કેાં�ેસ �ારા
અ�વીકાર  કરી  દેવામાં  આ�યો,
એટલે  એણે  કેાં�ેસ  સામે  નવી
દરખા�ત રજૂ કરી.

     આ નવી દરખા�તથી સમજૂતી
હાથવ�તમાં  જ  રહી.  પરંતુ
હોપિક�સના  કહેવા  �માણે
વાઈસરોય  આ  બધી  કારવાઈથી
અકળાઈ ઊઠયા. તેમણે ચચલને
તાર કયેા�.  આથી ચચલે  િ��સને
નવી  અનિધકૃત  દરખા�ત  પાછી
ખ�ચી  લેવાનું  અને  ��લે�ડ  પરત
આવવાનું જણાવી દીધું.

     હોપિક�સની  છાપ  �માણે
`ભારતની બાબત એવી હતી �યાં
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�ઝવે�ટ  અને  ચચલના
િવચારોનો મેળ મળે તેમ ન હતું.'

     ગાંધી�  અને  ચચલના
િવચારોનો  મેળ  પણ  મળી  ન�હ
શકે એ પણ એટલું જ �પ� હતંુ.

     ચચલ  અને  ગાંધી�  એક
બાબતમાં  સમાન  હતા.  બંનેએ
પોતપોતાનું  �વન  એકએક
ઉ�ે�યને  અપ�ણ  કરી  દીધું  હતંુ.
મહાપુ�ષો  સુંદર  મૂતની  માફક
એક  આખા  ટુકડામાંથી  ઘડાયેલા
હોય  છે.  ચચલને  વયુ�  હતું
��લે�ડને  �થમ  ક�ાની  `સ�ા'
બનાવી  રાખવાનું  �યેય.  તે
ભૂતકાળને  વળગી  ર�ા  હતા.
��લે�ડની  ભૂતકાલીન  મહ�ા  જ
હતી  ચચલની  આરા�ય  દેવતા.
ભારતને એ એમના દેશની મહ�ા
સાથે સંકળાયેલો માનતા હતા.

     ચચલ બીજુ ંિવ�યુ� પોતાના
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દેશની �હોજલાલી કાયમ રાખવા
લડતા હતા. એક અધ�ન� ફકીરને
તે એ �હોજલાલી છીનવી લેવા દે
ખરા ? ચચલનું ચા�યું જ હોત તો
ચચા�  કે  મં�ણા  માટે  ગાંધી�
વાઈસરોય  ભવનને  પગ�થયે  પગ
પણ મૂકી શ�યા ન હોત.

     ચચલ નેપોિલયન જવેા હતા,
પણ હતા કિવ �દયી. રાજસ�ા એ
જ  એની  કિવતા  હતી.  ગાંધી�
સંયમી સંત હતા, એમને રાજસ�ા
વ�્ય હતી. ઉંમર વધતી ગઈ તેમ
ચચલ વધારે  જડસુ  થતા  ગયા,
ગાંધી�  વધારે  �ાિ�તકારી  થતા
ગયા.  ચચલ  ��ઢગત
સમાજરચનાના  આશક  હતો,
ગાંધી�એ  સામાિજક  ભેદો  ન�
કયા�  હતા.  ચચલ  મળતા  હતા
બધી  �ેણીના  લોકોને,  પણ
ભળતા હતા પોતાની જ �ેણીના
લોકો સાથે. ગાંધી� હરેક �ેણીના
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અનુ�મિણકા

લોકોમાં  ભળતા  હતા.  ગાંધી�ને
મન  નીચામાં  નીચો  �હંદી  તે
`હ�રજન'  હતો,  ચચલને  મન
એકએક  �હંદી  સા�ા�યના
સહાસનનો  પાયો  હતો.
��લે�ડની  �વતં�તા  માટે  એ
પોતાનો  �ન  �યોછાવર  કરવા
તૈયાર  થાય  તેવા  હતા,  પણ
ભારતની  �વતં�તા  ચાહનારા
લોકોના એ િવરોધી હતા.

૨૦.
ગાંધી�ની સાથે એક
અઠવાિડયું

     કેટલો ઉદાસ દેશ ! ૧૯૪૨ના
મેમાં  ભારત  િવશે  મારા  મન  પર
પહેલી  છાપ  એ  પડી  ને  બે
મ�હનાના મારા િનવાસથી એ છાપ
વધારે ઘેરી બનવા પામી. પૈસાદાર
�હંદી  ઉદાસ  હતા,  ગરીબ
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ભારતવાસી  ઉદાસ  હતા,  અં�ેજાે
ઉદાસ હતા.

     ભારતમાં િનધ�નતાનું કેવું નરક
છે  એનો  અનુભવ  કરવા  �યાં
કોઈને  વધારે  રહેવાની  જ�ર  પણ
પડતી  નથી.  મુંબઈમાં  ડો.
આંબેડકર  સાથે  મ�  જ ે  ગંદી
ઝૂંપડપ�ીઓ જાેઈ  તે  ઠેકાણે  તો
અમે�રકા  ને  યુરોપના  લોકો
પોતાનાં  કામનાં  �નવરોને  પણ
રાખવાં ઠીક ન માને. ગામડાંઓમાં
િકસાનો પાસે વ��ોનો જ ેઅભાવ
દેખાય છે તેની સરખામણીમાં  તો
ગાંધી� પૂરાં  કપડાંવાળા લેખાય.
�હંદીઓની  ખૂબ  મોટી  સં�યા
કાયમનો – સાચેસાચ કાયમનો –
ભૂખમરો વેઠે છે.

     ���ટશ  લોકોના  આંકડા
�માણે દર વષ� દોઢ કરોડ �હંદીઓ
મેલે�રયાના  ભોગ  બને  છે,  ને
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તેમાંય  ગ�યાગાંઠયા  લોકોને
નામની  પણ  િ�વનાઈન  મળવા
પામે  છે.  દર  વષ�  પાંચ  લાખ
�હંદીઓ �યથી મરણ પામે છે.

     બીમારી  અને  મરણ  છતાં
ભારતની  વ�તી  દર  વષ�  પચાસ
લાખ જટેલી વધતી રહે છે. રા��ની
સામે સહુથી મહ�વનો �� એ છે.
૧૯૨૧માં �હંદની વ�તી ૩૦ કરોડ
૮૦ લાખની હતી, ૧૯૩૧માં ૩૩
કરોડ ૮૦ લાખની, ૧૯૪૧માં ૩૮
કરોડ  ૮૦  લાખની.  આ  વીસ
વષ�માં  ખેડાઉ  જમીનનો  િવ�તાર
લગભગ  તેનો  તે  જ  ર�ો,
ઉ�ોગોમાં  પણ  કંઈ  ઉ�ેખપા�
વધારો  થવા  ન  પા�યો.  દેશમાં
જટેલી વધારે જનસં�યા તેટલો જ
દેશ વધારે ગરીબ હોય.

     ભારતમાં  રહેનારા  અં�ેજાે
પોતાની  સિ�ઓનાં  બણગાં
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ફંૂકતા હતા. પરંતુ  તેઓ િવનાશક
અસરની પણ ના પાડતા નો'તા.
આને માટે  તેઓ �હંદુ  ધમ�ને  અને
મુિ�લમોના  પછાતપણાને
જવાબદાર  લેખાવતા  હતા.
�હંદીઓ  ��લે�ડને  માથે  દોષ
ઓઢાડતા  હતા.  આવા
વાતાવરણમાં  કામ  કરવાનું  ને
�વવાનું  અં�ેજાે  માટે  ઉ�રો�ર
કઠણ બનતું જતું હતું.

     જે  અં�ેજાેનાં  કુટંુબોએ
ભારતમાં  સો  વષ�  સુધી  �વનની
ધ�યતા  માણી  હતી  તેમને  હવે
અહ�નું ભાિવ પોતાને માટે િનમા�યું
ન હતું એની ખબર પડી ગઈ હતી.
ભારતનું  એમના  ઉપર  હેત
ઊભરાઈ  નો'તંુ  જતું  તેનું  એમને
ભાન  હતંુ  ને  તેઓ  પણ  ઉદાસ
રહેતા  હતા.  વાઈસરોયના  અંગત
મં�ી સર ગ�બટ�  લેથવેટ અને સર
સેનાપત  વેવેલના  સહકાય�કર
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મેજર  જનરલ  મો�સવથ�  પેટ� ોલ
બચાવવા  સા�,  એમની
મોટરગાડીઓ  અને  હાંકનારાઓ
હોવા છતાં,  સાઇકલ પર ઓિફસે
આવતા હતા.

     ઘણા અં�ેજાે ભલા હતા, પરંતુ
�હંદીઓને તો બૂરા પણ �હંદીઓનું
રાજ  �ઈતું  હતું.  એટલે  એમની
મર�  િવ��  ભારત  પર  રા�ય
કરવું એ મ�કરી કરવા જટેલું સહેલું
ન  હતું.  ભારત  જટેલો  અં�ેજ
અમલદારોથી  અકળાઈ  ઊઠયો
હતો,  તેટલા  અં�ેજ  અમલદારો
ભારતથી  અકળાઈ  ઊઠયા  હતા.
ગાંધી�ની  વીસ  વષ�ની  અ�હંસક
લડતોએ  સા�ા�ય  િવશેનો
ભારતવાસીનો  િવ�ાસ  ડગાવી
દીધો હતો.

     સા�યવાદીઓ  સવાય
ભારતનો  કોઈ  પણ  પ�  યુ�નું
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સમથ�ન  કરનારો  ન  હતો.
૧૯૪૧ના  જૂનમાં  �હટલરે  રિશયા
ઉપર  હુમલો  કયેા�  તે  પછી
સા�યવાદીઓ ��ટનના પ�ે  થઈ
ગયા  હતા,  ને  તેથી  �હંદમાંના
સા�ા�યવાદી  અં�ેજાે  એમને
સહાય આપવા લા�યા હતા. પણ
આ અકુદરતી સંબંધ એમને  પણ
ગમતો ન હતો.

     મ�  મુંબઈમાં  નેહ�ને  એક
લાખની મેદની સામે ભાષણ કરતા
સાંભ�ા.  બદામી  ચહેરાના  ને
સફેદ  વ��ોનો  એ  સાગરમાં
સા�યવાદીઓએ  હુમલો
મચાવવાની  એક  યોજના  કરી
રાખી  હતી.  એમણે  એક  સાદે
પોકાર  કયેા�  :  `આ જનતાનું  યુ�
છે.'

     નેહ�એ  ઊંચે  સાદે  જવાબ
આ�યો : `આને તમે જનતાનું યુ�
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સમજતા હો તો જનતા પાસે �ઓ
ને  પૂછી  જુઓ.'  આ  વા�યે  ને
જનતા  ઉપર  થયેલા  એના
��યાઘાતે  પેલાઓને  શાંત  કરી
દીધા.  નેહ�નું  કહેવંુ  સાચું  હતું
તેની એમને ખબર હતી, અં�ેજાેને
પણ હતી.

     નેહ�એ ઘોષણા  કરી  :  `હંુ
�પાન  સામે  તલવાર  ઉપાડંુ,
પરંતુ એ તો હંુ �વતં� હોઉં તો જ
બની શકે.'

     વાઈસરોયની  કાઉિ�સલના
હોમ મે�બર (ગૃહમં�ી) રેિજના�ડ
મે�સવેલે  મને  ક�ું  હતું  :  `યુ�
પૂ�ં થતાં બે વષ�માં અમે અહ�થી
ચા�યા  જઈશું.'  પોલીસ  અને
આંત�રક  �યવ�થા  મે�સવેલના
હાથમાં  હતી.  �હંદીઓ  એમના
ઉપર ખૂબ રોષે ભરાયા હતા, પરંતુ
તેઓ  �ાિ�તમાં  રહેતા  ન  હતા.
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એમને  સા�  સા�ા�ય  એ  તો
કાયમની  ચકકી  હતી,  ચચલને
સા�  એ  એક  ક�પનાની  વાત
હતી.

     વાઈસરોયે  મને  ક�ું  હતંુ  :
`અમે  ભારતમાં  રહેવાના  નથી.
અલબ�,  કેાં�ેસને  એ  વાત  પર
િવ�ાસ નથી આવતો, પણ અમે
અહ�  ન�હ  રહીએ.  અમે  અહ�થી
ઊપડવાની  તૈયારી  કરી  ર�ા
છીએ.'

     મ�  �હંદીઓને  એ વાત  કરી.
પણ એમણે એ વાતનો િવ�ાસ ન
કયેા�.  ઉલટંુ  એમણે  કડવાશથી
દલીલો કરી એમણે ક�ું : ચચલ
અને  નવી  �દ�હી  તથા  �ાંતોમાં
પડેલા  `છોટે  ચચલ'  કાં  તો
�વાધીનતાના  માગ�માં  અંતરાય
નાખતા  રહેશે  કાં  તો  દેશનો
અંગિવ�છેદ કરીને દેશને ન� કરી
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દેશે.

     �વતં�તા  હાથવ�તમાં  હતી
પણ વત�માન એટલો અંધકારમય
હતો કે ભાિવની કોઈને ઝાંખી થઈ
શકતી ન હતી. ભારતનો ઇતહાસ
એટલા  લાંબા  કાળથી  િ�થર  થઈ
ગયો હતો કે ઇતહાસ કેટલી ઝડપે
આગળ વધશે એની કોઈ ક�પના
પણ  કરી  શકતું  ન  હતંુ.  એ
ગતહીનતા �હંદીઓને પજવી રહી
હતી.  અને  એમનામાં  િનરાશા
આવતી જતી હતી.

     ભારતમાં  કામગીરી  પર
મૂકવામાં  આવેલા  એક અમે�રકન
સેનાપતએ ક�ું હતંુ, `અં�ેજાે તો
ભરેલી બાલદીના પાણીમાં તેલના
એક ટીપા જવેા છે.'

     ગાંધી�  િવશેની  વાતમાં
વાઈસરોયે ક�ું  હતું  :  `આ ડોસો
�હંદમાં  સહુથી મહ�વની વ�તુ  છે
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એ બાબતમાં  �મમાં  ન રહેશો...
એ  મારી  સાથે  ખૂબ  સલુકાઈથી
વ�યેા  છે...  �મમાં  ન  રહેશો.
એનો ખૂબ જ �ભાવ છે.'

     લોડ�  િલનિલથગોએ  ક�ું  :
`ગાંધી� કોઈક �કારના સિવનય
કાનૂનભંગનો િવચાર કરી ર�ા છે.
મને અહ� છ વષ� થઈ ગયાં છે. હંુ
કાબૂમાં રહેતાં શીખી ગયો છંુ. રોજ
સાંજે  બેસીને  �યાંય  સુધી
અહેવાલોનો અ�યાસ કયા� ક�ં છંુ
અને  તેને  સાવધાનીપૂવ�ક  મનમાં
ઉતા�ં  છંુ.  હંુ  ઉતાવળમાં  કોઈ
પગલું  ભરવાનો  નથી.  પણ  મને
લાગશે  કે  ગાંધી� યુ��ય�નોમાં
દખલ  કરે  છે  તો  મારે  એમને
કાબૂમાં રાખવા પડશે.'

     મ�  ક�ું, `ગાંધી� જલેમાં  જ
મરી ગયા તો બહુ ખરાબ થશે.'

     વાઈસરોયે  સંમત  દશા�વતાં
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ક�ું : `હંુ ��ં છંુ કે એ વૃ� છે.
એ  ડોસાને  હંુ  જબરદ�તીથી
ખવરાવી શકંુ તેમ પણ નથી. પણ
મને આશા છે કે એવી જ�ર પણ
ન�હ પડે.  પરંતુ  મારી  જવાબદારી
ભારે છે.'

     સૂચવવામાં આવેલા સ�યા�હ
અંગે નેહ� ગાંધી� સાથે મં�ણા
કરવા સેવા�ામ જઈ ર�ા હતા. મ�
એમને  મારી  મુલાકાત  ગોઠવી
આપવા િવનંતી કરી. મને તરત જ
તાર  મ�ો.  એમાં  લ�યું  હતું  :
`ભલે પધારો, મહાદેવ દેસાઈ.'

     હંુ  વધા�  �ટેશને  ગાડીમાંથી
ઊતયેા�.  �યાં  મને  ગાંધી�નો
સંદેશ લાવનાર ભાઈ મ�ા. રાતે
હંુ  કેાં�ેસના  મહેમાનો  માટેના
િનવાસની  અગાસીમાં  સૂતો.
સવારમાં  ગાંધી�ના
દંતચિક�સકની  સાથે  સેવા�ામ
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જવા સા� ટાંગો કયેા�.

     ટાંગો  ગામની  ન�ક અટકી
ગયો. ગાંધી� �યાં જ ઊભા હતા.
એમણે અં�ે� ઢબે ક�ું, `મ�ટર
િફશર  !'  અમે  બંનેએ  હાથ
મલા�યા. તેઓ મને એક પાટલી
પાસે લઈ ગયા. એમણે પાટલી પર
બેસીને એમની હથેળી પાટલી પર
ટેકવી  દીધી,  પછી  મને  ક�ું,
`બેસો.' તેઓ જે રીતે  પાટલી પર
બેસી  ગયા,  એમણે  જે રીતે  મને
પાટલી  પર  બેસવા  ઇશારો  કયેા�
તેથી મને થયું �ણે એ કહી ર�ા
હોય :  `આ મા�ં  ઘર  છે.  આવી
�ઓ  !'  મને  તરત  જ  ઘર  જવેું
લાગવા માંડયું.

     ગાંધી� સાથે મારે  રોજ એક
કલાકની  મુલાકાત  થતી  હતી.
ભોજન  કરતી  વખતે  પણ
વાતચીત  કરવાની  તક  મળતી
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હતી. તે  સવાય �દવસમાં  એકાદ
વાર  એમની  સાથે  ફરવા  પણ
નીકળતો.

     એમનું  શરીર  સુ�ઢ  હતું.
છાતીની  પાંસળી  િવશાળ,  કેડ
પાતળી, પગ પાતળા ને મજબૂત,
ચંપલથી  ધોતી  સુધી  ઉઘાડા.
ઘૂંટણોની  ગાંઠ  બહાર  નીકળતી
હતી.  એમનાં  હાડ  મજબૂત  અને
િવશાળ  હતાં.  એમના  હાથ
લાંબાલાંબા  હતા,  આંગળીઓ
લાંબી અને મજબૂત હતી. એમની
ચામડી  મુલાયમ  મને  િ�ન�ધ
હતી. એમની આંગળીઓના નખ,
હાથપગ તથા શરીર ચો�ખાં હતાં.
એમનું ધોતયું, તાપમાં પહેરવાની
ટોપી  તથા  માથે  રાખેલો  ભીનો
કટકો એ સહુ ઊજળાં ફગ હતાં.

     એમનંુ  શરીર  ઘરડંુ  નો'તંુ
લાગતું.  એમને  જાેઈને  એ  ઘરડા

ગાંધી�ની કહાણી

504



હોય  એવું  નો'તું  લાગતંુ.  એમનો
બુઢાપો  એમના  માથા  ઉપરથી
વરતાઈ આવતો હતો.

     એમની શાંત, િવ��ત આંખો
સવાય  એમના  ચહેરાની  આકૃત
આકષ�ક નો'તી. આરામ લેતા હોય
�યારે  એમનો  ચહેરો  બેડોળ
લાગતો, પણ એ �યારેય આરામ
લેતા  હોય  એવું  લાગતું  જ  ન�હ.
તેઓ વાત કરતા હોય, સાંભળતા
હોય  ગમે  તે  અવ�થામાં  એમના
ચહેરા પર તરવરાટ દેખાતો રહેતો
હતો, એના ઉપર ઝડપથી ફેરફારો
થયા કરતા હતા. વાત કરતી વખતે
તેઓ �ભાવ પડે એ રીતે હાથ વડે
ભાવો �ય�ત કરતા હતા. એમના
હાથ ખૂબ સુંદર હતા.

     લોઈડ �યોજ� મહાપુ�ષ જવેા
દેખાતા  હતા,  ચચલ  અને
�ે�કિલન ડી.  �ઝવે�ટની  મોટાઈ
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અને  લા�િણકતા  પણ  વરતાઈ
આ�યા  િવના  નો'તી  રહેતી.
ગાંધી�નું  (ને  લેિનનનું) એવું  ન
હતું.  બહારથી  એમનામાં  કોઈ
�તનું  િનરાળાપ�ં  દેખાતંુ  ન�હ.
એમનું  �યિ�ત�વ હતું  એ જે કંઈ
હતા તેમાં, એમણે જ ેકંઈ કયુ� હતું
તેમાં,  એમણે  જે ક�ું  હતંુ  તેમાં.
ગાંધી�ની સામે મને ન થયો કશો
સંકોચ કે ન લા�યો કશો ભય. હંુ
ખૂબ જ માયાળુ, સૌ�ય, અદુઘ�ષ�,
સરળ,  �ફુ�,  બુિ�માન  અને
અ�યંત  ન�  �યિ�તની  સામે  છંુ
એવું  મને  લા�યું.  મને  એમના
�યિ�ત�વના  �ભાવનો  પણ
�યાલ  આ�યો.  પોતાના
�યિ�ત�વના બળે જ એમણે કોઈ
પણ  �કારના  સંગ�ઠત  �ય�ન
િવના,  સરકારની  સહાય  િવના
એક �છ��ભ� થઈ ગયેલા દેશના
ખૂણેખૂણામાં  –  ખ�ં  કહીએ  તો
વેરિવખેર જગતના ખૂણેખૂણામાં –
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કત��યપરાયણતા  �ારા,
ઉદાહરણો �ારા, આખી દુિનયામાં
ઉપે�ત  થયેલા  એવા  કેટલાક
સ�ાંતો  ��યેની  િન�ા  �ારા
તેઓ  જનતા  પાસે  પહેાંચી  જતા
હતા.  એમના  સ�ાંત  હતા
અ�હંસા,  સ�ય,  સા�ય  કરતાં
સાધનની શુિ�નો આ�હ.

     ચચલ,  �ઝવે�ટ,  લોઈડ
�યોજ�,  �ટાિલન, �હટલર, વુડરો
િવ�સન,  કૈસર,  �લકન,
નેપોિલયન,  મેટરિનક,  તાલેરાં
વગેરે  આજના  ઇતહાસની
નામાંિ�ત  �યિ�તઓના  હાથમાં
રા�યોની  સ�ા  હતી.  રાજસ�ા
િવના લોકમાનસને �પશ� કરી શકી
હોય એવી ગાંધી�ની કો�ટમાં મૂકી
શકાય  એવી  બી�  �યિ�તઓમાં
કાલ�  મા�્સને  મૂકી  શકાય.
�યિ�તઓના  અંતરને  ગાંધી�
જટેલા  જબરદ�ત  �ભાવથી  ભરી
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દેતી  �યિ�તઓની  શોધમાં  તો
આપણે  સદીઓ  પહેલાંના
જમાનામાં  પહેાંચી  જવું  પડે.
પહેલાંના  જમાનામાં  એમના  જવેા
પુ�ષો  પયગંબરો  કહેવાતા,
ધમા��મા  કહેવાતા.ગાંધી�એ
બતાવી  આ�યું  છે  કે  ઈસુના,
ઈસાઈ  સંતોના,  બુ�ના,  �હ�ૂ
પયગંબરોના,  �ીક  િફલસૂફોના
અ�યા�મવાદી  સ�ાંતો  આજના
યુગમાં  ને  આજની  રાજનીતમાં
પણ �યવહારમાં લાવી શકાય છે.
ગાંધી� ઈ�ર  અને  ધમ�  િવશેનો
ઉપદેશ  નો'તા  કરતા.  એ  તો
�યવહારનો  ધમ�  ઉપદેશતા  હતા.
જે  જમાનામાં  સ�ા,  ધન  અને
અહંના  િવ�વંસક  �ભાવની  સામે
ટકી  રહેનારા  ન�હવત્  છે;  તે
જમાનામાં  ગાંધી�  મહાન  પુ�ષ
થઈ ગયા. વીજળી, રેિડયો, નળ
કે  ટેિલફોન  િવનાના  �હંદના  એક
નાનકડાશા  ગામની  ઝૂંપડીમાં  એ
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અધ�થીય  વધારે  ન�  અવ�થામાં
બેઠા  હતા.  એ  અવ�થા
��ાજિનત ભય �ેરે એવી, એમને
ચમ�કારી પુ�ષ માનવા મન થાય
એવી તો ન જ હતી. એ હતા આ
પૃ�વી  પરના  પા�થવ  માનવી.
તેઓ  �ણતા  હતા  કે  �વનની
નાનીનાની બાબતોમાં જ �વનનું
રહ�ય સમાયેલંુ હોય છે.

     `તમારાં  બૂટ  અને  હેટ  પહેરી
લો,'  ગાંધી�એ  ક�ું,  `એ  બંને
વ�તુ વગર અહ� ન�હ ચાલે. જાેજાે
લૂ  ન  લાગી  �ય.'  ઉ�ણતામાન
૧૧૦૦ થતું જતું  હતું, ભ�ી જવેી
ધખી  રહેતી  ઝૂંપડીઓ  સવાય
છાંયડો શો�યો મળે  તેમ ન હતું.
`ચાલો,'  ગાંધી�એ  આ�ા
આપતા હોય તેવા દેખાતા મૈ�ીના
�વરે  ક�ું.  હંુ  તેમની  સાથે  �ણ
બાજુએ કંતાનથી બંધ કરી લીધેલા
ભોજનના  �થાનમાં  ગયો.  ચોથી
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બાજુ  ખુ�ી  હતી  �યાંથી  એમાં
પેસાતું હતું.

     ગાંધી� બારણા પાસેની એક
ગાદી  પર  બેસી  ગયા.  એમની
ડાબી  બાજુ  ક�તૂરબા  હતાં,
જમણી બાજુ આચાય� નરે�� દેવ.
જમનારાઓની  સં�યા  �ીસેક
જટેલી  હતી.  બહેનો  જુદી  બેઠી
હતી.  મારી  સામે  �ણથી  આઠ
વષ�નાં  થોડાં  બાળકો  બેઠાં  હતાં.
દરેકને  બેસવા  એકએક  આસન
હતું.  સામે  જમવાની  પ�ળની
એક-એક થાળી ભેાંય પર મૂકેલી
હતી.  આ�મનાં  ભાઈબહેનો
ધોયેલા  ખુ�ા  પગે  અવાજ  કયા�
િવના થાળીઓમાં રસોઈ પીરસતાં
હતાં.  ગાંધી�ની  પલાંઠી  પાસે
થોડાં વાસણ ને વાટકીઓ મૂકેલાં
હતાં. તેમણે મને બાફેલી ભા�નો
ભરેલો  કાંસાનો  વાટકો  આ�યો.
એમાં  કાપેલી  પાલખના  ને
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કચુંબરના  થોડા  ટુકડા  હોય  એવું
લા�યું.  એક બહેને  મારી થાળીમાં
મીઠંુ  પીર�યંુ.  બી� બહેને  ગરમ
પાણીનો ને દૂધનો �લાસ આ�યો.
પછી એ બહેન બે બાફેલા બટાટા
અને  થોડી  રોટલી  લઈ  આ�યાં.
ગાંધી�એ  પોતાની  સામે  મૂકેલી
થાળીમાંથી  મને  એક  પાતળી  ને
કડક જાેઈને રોટલી આપી.

     ઘંટ  વા�યો.  સફેદ  �ંઘયો
પહેરેલા ભરાવદાર શરીરવાળા એક
ભાઈએ  પીરસવાનું  બંધ  કરીને
આંખો અડધી મ�ચીને  ઊંચે  સાદે
ગાવા માંડયું. ગાંધી� અને બી�
લોકોએ  એમાં  સાથ  પુરા�યો.
�ાથ�ના `શાંત: શાંત: શાંત:'થી
પૂરી થઈ. સહુએ બાફેલી ભા�માં
બોળીને  રોટલી ખાવા માંડી.  મને
એક  નાનો  ચમચો  આપવામાં
આ�યો  ને  રોટીને  સા�  માખણ
આપવામાં આ�યું.
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     `તમે રિશયામાં ચૌદ વષ� ર�ા
છો,'  ગાંધી�એ  મારી  સાથેની
સહુથી  પહેલી  રાજકીય  વાતની
શ�આત  કરી,  `�ટાિલન  િવશે
તમારો શો મત છે ?'

     ખૂબ બફારો  થઈ ર�ો હતો.
મારા  હાથમાં  ખાલી  ચડી  હતી.
મારા  પગ  પણ  સૂન  મારી  ગયા
હતા, એટલે મ� ટંૂકમાં જ પતા�યંુ :
`ખૂબ કાબેલ ને ખૂબ �ૂર.'

     `�હટલર જટેલો �ૂર ?' એમણે
પૂછયું.

     `એનાથી ઊતરતો ન�હ.'

     થોડી વાર રહીને  તેઓ મારી
તરફ ફરીને બો�યા, `વાઈસરોયને
મ�ા ?'

     મ� ક�ું, `મ�ો.'
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     પણ ગાંધી�એ વાત એટલેથી
જ અટકાવી.

     બપોરનું જમણ અગયાર વાગે
થતું  ને  સાંજનું  ભોજન  સૂયા��ત
પહેલાં થતંુ. સવારમાં ખુરશેદબહેન
મારો ના�તો લઈ આવતાં – ચા,
�બિ�કટ અને મધ ને માખણ સાથે
ડબલ રોટી ને કેરી.

     બીજે  �દવસે  બપોરે  જમતી
વખતે  ગાંધી�એ મને  એક મોટો
ચમચો ભા� ખાવા માટે આ�યો.
પોતાના વાસણમાંથી એક બાફેલી
ડંુગળી  મને  આપવા  કાઢી.  મ�
બદલામાં  કાચી  ડંુગળી  માગી.
ભોજનની  �વાદ  િવનાની  ચીજાે
સાથે એ ખાવી ગમી.

     �ીજે  �દવસે  બપોરે  ભોજન
વખતે  ગાંધી� કહે,  `મ.  િફશર,
તમારો વાટકો મને આપો. હંુ તમને
થોડી ભા� આપું.'
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     મ� ક�ું, `પાલખ અને કચૂંબર
બે દહાડામાં ચાર વાર ખાઈ ચૂ�યો
છંુ.  હવે  વધારે  ખાવાની  ઇ�છા
નથી.'

     `તમને ભા� નથી ભાવતી ?'
એમણે મારી ભૂલ કાઢતા હોય એ
રીતે પૂછયું.

     `એક સામટો �ણ �દવસ એક
જ  ભા�નો  �વાદ  મને  નથી
ગમતો.'

     `ઓ, એમ કરો,  એમાં  ખૂબ
મીઠંુ ને ખૂબ લ�બુ નાખો.'

     `તમે એવું  માગતા હશો કે  હંુ
�વાદને  મારી  નાખું  !'  મ�  એમની
વાતનો અથ� કયેા�.

     `ના.'  એમણે  હસીને  જવાબ
આ�યો, `�વાદ વધારી લો.'
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     `આપની અ�હંસા �વાદને  ન
મારવા  સુધી  પહેાંચે  છે  ?'  મ�
પૂછયું.

     `લોક એને મારી નાખે તો મને
દુ:ખ ન�હ થાય.' એમણે ક�ું.

     મ�  મેાં  અને  ગળા  પરનો
પરસેવો  લૂછયો.  `હંુ  બી�  વાર
ભારત  આવું...'  ગાંધી�નું  મેાં
હાલતું હતંુ ને મારી વાત સાંભળતા
ન  હોય  એવું  લા�યું  એટલે  હંુ
બોલતો અટકી ગયો.

     `હા,' ગાંધી�એ ક�ું, `બી�
વાર તમે ભારત આવો �યારે...'

     `કાં  તમે  સેવા�ામને
વાતાનુકૂિલત બનાવી લો  અથવા
વાઈસરોય ભુવનમાં રહેવા �ઓ.'

     `બહુ સા�ં,' ગાંધી�એ �ણે
�વીકાર કરી લીધો.
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     ગાંધી�ને મ�ક ગમતી. એક
�દવસ  બપોર  પછી  હંુ  તેમની
મુલાકાત  કુ�ટએ  ગયો  તો  તેઓ
�યાં  ન  હતા.  થોડી  વારમાં
આવતાંની  વારમાં  એ  પથારીમાં
પડયા  ને  ��  પૂછવાનો  સંકેત
કરતાં  કહેવા  લા�યા,  `હંુ  સૂતો
સૂતો  જ  તમારા  �હારો  ઝીલીશ.'
એક  મુિ�લમ  બહેને  એમના  પેટ
પર માટીનું  પોતું  મૂ�યું. `આનાથી
ભાિવ સાથે મારો સંપક�  થાય છે.'
એમણે  ક�ું.  મ�  કશો  જવાબ
આ�યો ન�હ.

     `મને લાગે  છે  કે  આનો અથ�
તમને ન સમ�યો.' એમણે ક�ું.

     મ� ક�ું, `અથ� તો હંુ સમ�યો
પણ મને  લાગે  છે  કે  માટી  સાથે
મળી  જવાનો  િવચાર  કરવો  પડે
એટલા વૃ� તો તમે  નથી જ થઈ
ગયા.'
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     `કેમ ન�હ ? છેવટે તમારે ને
મારે  ને  સહુને,  કોઈને  આજે તો
કોઈને  સો  વષ�  –  ગમે  �યારે  તો
માટીમાં મળવાનું છે જ.'

     એક  બીજે  �સંગે  એમણે
લંડનમાં લોડ�  સે�કીને કહેલી વાત
ઉપાડી  :  `જાે  મ�  મારી  સંભાળ
લીધી ન હોત તો, શું આપને એમ
લાગે  છે  કે,  હંુ  આ વૃ�ાવ�થાએ
પહેાં�યો હોત ? પણ એ મારો દોષ
છે.'

     મ� �હંમત કરીને કહી ના�યું :
`હંુ  તો  સમજતો  હતો  કે  આપ
િનદેા�ષ છો.'

     તેઓ  હસવા  લા�યા.
મુલાકાતને  વખતે  પાસે  બેઠેલા
લગભગ આઠ દસ આ�મવાસીઓ
પણ હસી પડયા.

     `ન�હ,' ગાંધી�એ ભારપૂવ�ક
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ક�ું,  `મારામાં  ખૂબ  દોષો  છે.
અહ�થી  જતાં  પહેલાં  તમને  મારા
સ�કડો  અવગુણોની  ખબર  પડી
જશે. ન�હ પડે તો એ શોધવામાં હંુ
તમને મદદ કરીશ.'

     એક કલાકની  મુલાકાત શ�
થાય તે  પહેલાં ગાંધી� ઝૂંપડીમાં
મારે  સા�  સાધારણ  ઠંડકવાળી
જગા  શોધી  કાઢતા,  પછી  કહેતા
`ભલે.'  એનો  અથ�  થતો,  `શ�
કરો.'  સમયનો  એમને  એટલો
સરસ આશરો આવી જતો હતો કે
એક  કલાક  પૂરો  થવા  આવતો
�યારે જ તેઓ ઘિડયાળ પર નજર
નાખતા ને  કહેતા, `તમારો કલાક
પૂરો થયો.'

     એક દહાડો વાતચીત પતાવીને
હંુ  ઝૂંપડીમાંથી  રવાના  થતો  હતો
�યાં તેઓ કહેવા લા�યા, `�ઓ,
ટબમાં  બેસી  �ઓ.'  તાપમાં
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અત�થિનવાસ  સુધી  જતાં  મા�ં
મગજ  તપી  ઊઠયું.  મને  થયું,
`ટબમાં બેસવાની વાત સાચી છે.'

     તે �દવસની ગાંધી� સાથેની,
આ�મમાંના બી� લોકો સાથેની
બે �દવસ માટે �યાં આવેલા પંિડત
નેહ�ની સાથે થયેલી વાતચીતનો
પૂરો  હેવાલ છાપવાનું  કામ  કપરી
કસોટી જવેું  થાય એમ હતું.  પાંચ
મિનટમાં તો હંુ થાકીને લોથ થઈ
ગયો, હંુ પસીને ગળતો થઈ ગયો.
ગાંધી�એ  ટબમાં  બેસવાની
સૂચના કરી હતી તેનાથી �ેરાઈને
મ�  પાણી ભરેલી કંૂડીમાં  લાકડાનું
નાનું  ખોખું  મૂ�યું.  તે  ઉપર  ગડી
વાળીને  ટુવાલ મૂ�યો.  બીજુ ં મોટંુ
ખોખું બહાર મૂ�યું ને તે ઉપર મા�ં
નાનું  ટાઇપરાઇટર  મૂ�યંુ.  આ
યુિ�ત  કરીને  હંુ  ટબવાળા  ખોખા
ઉપર બેસી  ગયો  ને  ટાઇપ કરવા
લા�યો. થોડી-થોડી વારે પરસેવો
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થતો  એટલે  કંૂડીમાંથી  �યાલે-
�યાલે પાણી શરીર પર રેડી લેતો.
આ  યુિ�તથી  હંુ  થાક  લા�યા
સવાય કલાકો સુધી ટાઇપ કરતો
રહી  શ�યો.  આ  નવી  શોધથી
આખા  આ�મમાં  મ�ની  વાતો
ચાલવા  લાગી.  આ�મના  લોકો
દીવેલીયા સૂરત લઈને ફરનારા તો
નો'તા જ. ગાંધી� એ વાતનું ખૂબ
�યાન  રાખતા.  એ  છોકરાંઓને
જાેઈને  આંખો  મ�ચકારતા,
મોટાઓને  હસાવતા,
આવનારાઓની મ�ક ઉડાવતા.

     મ� ગાંધી�ને મારી સાથે છબી
પડાવવાનું ક�ું. ગાંધી�એ ક�ું,
`સંજાેગવશાત્  કોઈ  ફોટો�ાફર
અહ� આવી પહેાંચે ને તમારી સાથે
મારી  છબી પાડી  લે  તો  મને  કંઈ
વાંધો નથી.'

     `આ તો તમે મારી ભારે �શંસા
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કરી નાખી.'

     `શું  તમને �શંસા ગમે છે ?'
એમણે પૂછયું.

     `શું  આપણને બધાંને  �શંસા
નથી ગમતી ?'

     ગાંધી�એ  સંમત  દશા�વી,
`હા,  પરંતુ  �યારેક-�યારેક
આપણે એની વધારે પડતી �કંમત
ચૂકવવી પડે છે.'

     મ� ક�ું, `મને કહેવામાં આ�યું
છે  કે  કેાં�ેસ  મોટા-મોટા
વેપારીઓના હાથમાં છે ને આપને
પણ મુંબઈના  મલમાિલકો  મદદ
કરે છે, એ હકીકતમાં  સ�ય કેટલું
?'

     `કમનસીબે  એ  વાત  સાચી
છે,'  ગાંધી�એ  વાતનો  �વીકાર
કરતાં ક�ું.  `કેાં�ેસ પાસે  પોતાનું
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કામ ચલાવવા જટેલા પૈસા નથી.
શ�આતમાં મારો �યાલ એવો હતો
કે દરેક સભાસદ પાસે વાષક ચાર
આના લઈને કામ ચલાવીએ પણ
એટલાથી ચા�યું ન�હ.'

     મ� પૂછયું, `કેાં�ેસના િનિધનો
કેટલો  ભાગ  ધનવાન  �હંદીઓ
પાસેથી મળે છે ?'

     `લગભગ બધો  જ,'  એમણે
ક�ું,  `દાખલા  તરીકે  આ
આ�મમાં  પણ  અમે  આનાથી
વધારે સાદાઈથી રહી શકીએ એમ
છીએ ને ખચ� ઘટાડી શકીએ એમ
છીએ. પરંતુ એમ થઈ શકતંુ નથી
ને  પૈસા  ધનવાન  ભારતવાસીઓ
પાસેથી જ આવે છે.'

     (�ીમતી નાયડુનો એક કટા�
�ણીતો છે. `ગાંધી�ને ગરીબની
રીતે �વવામાં ખૂબ પૈસા ખરચવા
પડે  છે.'  કટા�  સાંભળીને
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ગાંધી�ને ખૂબ મ� પડી હતી.)

     `�હતધારી  ધનવાન  લોક
કેાં�ેસને  નાણાં  આપે  છે  એની
કેાં�ેસની  નીત  પર  અસર  નથી
પડતી  ?  એનાથી  નૈતક
જવાબદારી નથી ઊભી થતી ?'

     `એનાથી ગુ� ઋણ તો જ�ર
ચઢે  છે  જ,  પરંતુ  ��ય�
�યવહારમાં  ધનવાનોના
િવચારોનો  અમારા  ઉપર  બહુ  જ
ઓછો �ભાવ પડી શકે  છે.  પૂણ�
�વાધીનતાની  અમારી  માગણીથી
એ લોકો �યારેક-�યારેક ગભરાઈ
ઊઠે  છે.  ધનવાન  પ�ર�હીઓ
ઉપર કેાં�ેસને આધાર રાખવો પડે
છે  એ  દુ:ખની  વાત  છે.  દુ:ખની
વાત છે  એટલંુ  જ.  એથી  અમારા
સ�ાંત  કે  �વૃિ�ને  અસર  નથી
થતી.'

     `એનું એ પ�રણામ નથી આ�યું
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કે સામાિજક અને આ�થક ��ોને
કોરે  મૂકવા  પડયા  છે  ને
રા��વાદની  વાત  ઉપર  જ  ભાર
મૂકવો પડયો છે ?'

     `ન�હ,'  ગાંધી�એ તરત જ
ઉ�ર  આ�યો,  `કેાં�ેસે
વખતોવખત,  અને  ખાસ  કરીને
પંિડત  નેહ�ની  અસરને  લીધે,
આ�થક  િનયોજનને  માટે
�ગતશીલ  સામાિજક  કાય��મો
તથા યોજનાઓનો �વીકાર કયેા� જ
છે.'

     ગાંધી�ના  આ�મને,
હ�રજનના  અને  ગામડાંઓના
ઉ�ાર  માટેની  સં�થાઓને  તથા
રા��ભાષા  �ચારને  માટે  મોટા
ભાગના  પૈસા  ઘન�યામદાસ
�બરલા  પાસેથી  મળતા  હતા.
�બરલાએ  ગાંધી�ને  પહેલવહેલા
૧૯૨૦માં  કલક�ામાં  જાેયેલા.
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�યારથી તેઓ એમના ભ�ત બની
ગયા છે.  તેઓ ગાંધી�ની અનેક
નીત  સાથે  સંમત  નો'તા  થતા,
પરંતુ એ વાત એમને આડે આવી
નો'તી.  તેઓ  ગાંધી�ને  `બાપુ'
કહેતા  હતા.  તેઓ  ગાંધી�ને  જ ે
કંઈ  આપતા  તેનો  કદી  પણ
�હસાબ  રાખતા  ન  હતા.  પરંતુ
ગાંધી�  એમને  પોતાને  હાથે
ખરચાયેલી પાઈએ પાઈનો �હસાબ
રાખતા ને  તેનો �હસાબ �બરલાને
આપતા પણ ખરા. તેઓ એ જાેયા
િવના જ ગાંધી�ની આગળ ફાડી
નાખતા.  ગાંધી�ની  મૈ�ીને  લીધે
�બરલાને માન મળતંુ હતું. સંતોષ
�ા�  થતો  હતો,  એ ખ�ં,  પરંતુ
વખત આ�યો હોત તો ગાંધી�એ
�બરલાની  મલના  મજૂરોની
હડતાળમાં  ય  દોરવણી  આપી
હોત.  એમને  આ�થક  સહાય
કરનાર ને એમના મ� અંબાલાલ
સારાભાઈની બાબતમાં એમણે એ
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કયુ�  પણ હતું.  ગાંધી� મૂડીવાદી
શોષણના  િવરોધી  હોવા  છતાં
મૂડીવાદીઓ  ��યે  ઉદારભાવ
રાખનારા  હતા.  એમને  પોતાના
અંતરની  શુ�તા  િવશે,  પોતાના
ઉ�ેશ િવશે એટલો િવ�ાસ હતો કે
પોતે  �લુષત  થઈ  શકશે  એવો
એમને  �યાલ  પણ  આવતો  ન
હતો. ગાંધી�ને સા� કોઈ અછૂત
નો'તું  – ન કોઈ �બરલા, ન કોઈ
સા�યવાદી;  ન  કોઈ  હ�રજન,  ન
કોઈ  સા�ા�યવાદી.  �યાં  એમને
નેકીની  ચનગારી  દેખાતી  �યાં
તેઓ એ ચનગારીને  સળગાવવા
મથતા,  એમના  �દયમાં
માનવ�કૃતની  �ભ�તાઓને  –
મનુ�યના  હેતુઓની  િવિવધતાને
સમજવાની શિ�ત હતી.

     ૧૯૪૨ના જૂનનું  અઠવાિડયું
મ�  સેવા�ામમાં  િવતા�યું  તે
અઠવાિડયાના �ારંભથી જ એટલું
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તો  �હેર  થઈ  ગયું  હતું  કે
ગાંધી�એ  ��લે�ડની  િવ��
`�હંદ  છોડો'નું  આંદોલન
ઉપાડવાનો  પાકો  િનણ�ય  કરી
લીધો હતો. `ભારત છોડો' એ એ
આંદોલનનું યુ�સૂ� બનવાનું હતું.

     ���ટશ  સરકાર  િવ��
આંદોલન  ઉપાડવાને  સા�  જે
કારણો  ગાંધી�ને  ઉ�ેિજત  કરી
ર�ાં  હતાં  તેની  ગાંધી�  એક
�દવસ બપોરે િવ�તારથી ચચા� કરી
ર�ા હતા તે વખતે મ� ક�ું, `મને
લાગે  છે  કે  અં�ેજાે  ભારત  ત�ન
ખાલી કરી �ય એ બની શકે એમ
નથી.  એનો  અથ�  તો  ભારતને
�પાનને  હવાલે  કરી  દેવા  જવેો
થાય. એ માટે ��લે�ડ કદી પણ
તૈયાર  ન�હ  થાય,  એ  યુનાઇટેડ
�ટે�સને પણ મંજૂર ન�હ હોય. જાે
અં�ેજાે  �બ�તરાપોટલાં  ઉપાડીને
ચાલતા  થાય  એવી  આપની
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માગણી હોય તો આપ એ અશ�ય
વ�તુ માગી ર�ા છો. આપનું કહેવું
એવું તો નથી ને કે એ લોકો એમનું
લ�કર પણ ખ�ચી લે.'

     ગાંધી�એ ઓછામાં ઓછંુ બે
મિનટ  મૌન  �ળ�યું.  ઓરડામાં
િન�ત�ધતા  �યાપી  ગઈ.  છેવટે
ગાંધી�એ  ક�ું,  `તમારી  વાત
બરાબર છે. હા, ��ટન, અમે�રકા
ને બી� દેશો અહ� પોતાનું લ�કર
રાખી  શકે  ને  �હંદની  ભૂમનો
લ�કરી મથક તરીકે  ઉપયોગ કરી
શકે. યુ�માં �પાન �તે એવું  હંુ
નથી ઇ�છતો. પરંતુ મારી ખાતરી
છે કે �હંદની �� �વતં� ન થાય
�યાં  સુધી અં�ેજાે �તી શકવાના
નથી.  ��ટન  ભારત  પર  શાસન
કરતું  હશે  �યાં  સુધી  તે  કમજાેર
રહેશે. એ પોતાની નીતનો બચાવ
ન�હ કરી શકે.'
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     `પરંતુ  લોકશાસનવાદી  દેશો
ભારતને યુ�મથક બનાવવા �ય
તો  �ત�તની  ગંૂચવણો  ઊભી
થાય. લ�કર કંઈ હવામાં રહી શકતું
નથી.  ઓછામાં  ઓછંુ  પિ�મી
દેશોને  રેલમાગેા�ની  સારી
સગવડની જ�ર રહેશે.'

     `હા,  હા.'  ગાંધી�એ  ઊંચે
સાદે ક�ું, `એ લોકો રેલવેનું  તં�
હાથમાં રાખી શકશે. જ ેબંદરો પર
એમનો સરં�મ ઊતરતો હોય �યાં
એ લોકોનું તં� કાયમ રહેશે. પણ
મુંબઈ અને કલક�ામાં હુ�ડો થાય
એવું  તો  એ લોકો  ન�હ  જ માગે.
એવી  બાબતોમાં  પર�પર
સહકારની અપે�ા રહેશે.'

     `શંુ  આ  પર�પર  સહકારની
શરતોનો  મ�તાની  સંિધમાં
સમાવેશ થઈ શકશે ?'

     `હા,'  ગાંધી�એ  સંમત
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દશા�વી,  `લેખત  કરારનામું  થઈ
શકે.'

     `આપે એ વાત અ�યાર સુધી
કેમ  કહી  ન�હ  ?'  મ�  ક�ું,  `મારે
કબૂલ  કરવું  જાેઈએ  કે  મ�
સ�યા�હની  વાત  સાંભળી  �યારે
મારા મનથી મ� એનો િવરોધ કયેા�
હતો.  મને  લાગે  છે  કે  એનાથી
યુ��ય�નમાં  અંતરાય નડશે. જાે
ધરી  રા�યો  (જમ�ની  વગેરે)  �તે
તો દુિનયામાં અંધકાર ફેલાઈ જશે
એવું મને તો લાગે છે. મને લાગે છે
કે  આપણે  �તીશું  તો  આપણને
એક  નવી  દુિનયાનું  ઘડતર
કરવાનો મોકો મળી જશે.'

     `આ  બાબતમાં  હંુ  પૂરેપૂરો
સંમત  નથી  થતો.'  ગાંધી�એ
દલીલ  કરી,  `��ટન  પોતે
પાખંડનો અંચળો ઢાંકી રાખે છે. તે
વાયદા  કરે  છે  ને  પાછળથી
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િનભાવતંુ  નથી,  લોકશાસનવાદી
રા�� ો  �તે તો વધારે  સારો  મોકો
રહે એટલી વાત હંુ �વીકા�ં છંુ.'

     `આપણે કેવી  શાંત રાખીએ
છીએ  તેના  ઉપર  એનો  આધાર
છે,' મ� ક�ું.

     `એનો આધાર તમે યુ�માં શું
કરો  છો  એના  ઉપર  છે,'
ગાંધી�એ મારી ભૂલ સુધારી. યુ�
પછી �વતં�તા મળે એમાં મને રસ
નથી.  હંુ  અ�યારે  જ  �વાધીનતા
માગું  છંુ.  એનાથી ��લે�ડને  યુ�
�તવામાં મદદ મળશે.'

     મ� ફરી પૂછયંુ, `આપે આપની
એ યોજના વાઈસરોય સુધી  પણ
કેમ  પહેાંચવા  ન  દીધી  ?
વાઈસરોયને  એટલું  તો  માલમ
પડવું  જાેઈએ  કે  મ�રા�� ોની
લ�કરી  �વૃિ�ઓ  માટે  ભારતને
યુ�મથક બનાવવામાં આવે એમાં
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આપને વાંધો નથી.'

     `કોઈએ  મને  પૂછયંુ  નથી,'
ગાંધી�એ શાંતથી ઉ�ર આ�યો.

     હંુ આ�મમાંથી રવાના થયો તે
અગાઉ  મહાદેવ  દેસાઈએ  એવી
ઇ�છા  �ય�ત  કરી  કે  હંુ
વાઈસરોયને  કહંુ  કે  ગાંધી�
આપને  મળવા માગે  છે.  ગાંધી�
સમજૂતી  કરવા  ને  સ�યા�હનો
િવચાર છોડી દેવા તૈયાર હતા. તે
પછી  �મુખ  �ઝવે�ટને  આપવા
સા�  ગાંધી�નો  એક  પ�  મને
�દ�હીમાં મ�ો. સાથેના કાગળમાં
ગાંધી�ની  િવિશ�તાના  સૂચક
શ�દો  હતા  :  `આપને  ઠીક  ન
લાગતું હોય તો એ ફાડી નાખજાે.'

     ભારતની  બાબતમાં
લોકશાસનવાદી  દેશોનું  જ ે વલણ
હતું  તે ન સમ� શકાય એવું  હતું
એવું  ગાંધી�નું  માનવું  હતંુ.
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�ઝવે�ટ  કે  િલનિલથગો  એ
િ�થતને બદલીને તેમને રોકી શકે
તેમ હતું, પણ એમના મનમાં કશી
શંકા ન હતી. નેહ� અને આઝાદ
શંકા કયા�  કરતા હતા. મહા�મા�
સાથે  મતભેદ  પડતાં  રા��
કેાં�ેસનું નેતૃ�વ છોડી ગયા, પરંતુ
ગાંધી� ડ�યા  ન�હ.  નેહ� અને
આઝાદને ગળે તો એમણે એમની
વાત ઉતારી. નેહ�ને બહારની ને
આંત�રક  પ�રિ�થત  અનુકૂળ
લાગતી  ન હતી.  ગાંધી�એ ક�ું
હતું,  `મ�  એમની  સાથે  એકધારી
સાત �દવસ સુધી ચચા� કરી હતી.
તેમણે  જે  આવેગથી  મારા
િવચારોનો  િવરોધ  કયેા�  તેનું  હંુ
વણ�ન  કરી  શકતો  નથી.  પરંતુ
આ�મમાંથી  જતાં  પહેલાં  તેમને
મારી  દલીલોમાં  રહેલંુ  ત�ય
સમ�યું,  એમણે  નમતું  આ�યું.'
અને પછી તો બ�યું એવંુ કે નેહ�
ગાંધી�એ  સૂચવેલા  સ�યા�હના
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એવા ચુ�ત �હમાયતી બની ગયા કે
મ�  થોડા  �દવસ  પછી  મુંબઈમાં
એમને  પૂછયું  કે  ગાંધી�એ
વાઈસરોયને મળવા જવું જાેઈએ કે
ન�હ, �યારે એમણે ક�ું  : `ન�હ.
શા  માટે  ?'  �યારે  ગાંધી�ને  તો
હજુ  પણ  વાઈસરોયની  સાથે
મુલાકાત થાય એવી આશા હતી.

     ગાંધી�માં  જબરી
આકષ�ણશિ�ત  હતી.  એમની
�કૃતમાં અજબ િવચ�તા હતી :
શાંત  છતાં  એવા  અ�ભભૂત  કરી
દેનારા  કે  ખબર  પણ  ન  પડે.
એમની  સાથેનો  માનસક  સંપક�
હંમેશાં  આનંદ  આપનારો
નીવડતો. તેઓ એમનું �દય એવું
ખોલી દેતા કે એ �દયનાં ચ�ો શી
રીતે  ચાલે  છે  તે  સામા  માણસને
�પ�  દેખાય.  તેમને  પોતાના
િવચારોને  પૂણ�પણે  �ય�ત
કરવાનો  �ય�ન  નો'તો  કરવો
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પડતો.  તેમનું  હૈયું  હોઠે  આવીને
બેસતું  ને  તેમની  િવચારધારા
વાણી�પે  �ગટ  થતી  રહેતી.
એમની  વાણી  જ  ન�હ,  એમના
િવચારો  પણ  �વણગ�ય  બની
જતા.  એમની  િનણ�ય  પર
પહેાંચવાની  િ�યા  આંખ  સામે
તરવયા�  કરતી.  આથી  તેમને
�ચારક તરીકે  વાત કરવાનું  રહેતું
જ ન�હ. તેઓ મ�ની માફક વાતો
કરતા.  એમને  િવચારની  આપ-
લેથી  આનંદ  થતો,  તેનાથીય
વધારે આનંદ થતો અંગત સંબંધો
�થપાય તેથી.

     ગાંધી�નું  કહેવું  એવંુ  હતંુ  કે
�વતં�  ભારતમાં  સંઘશાસનની
જ�ર  ન�હ  હોય.  મ�  એમને
સંઘશાસનની  ગેરહાજરીમાં  ઊભી
થતી  મુ�કેલીઓ  સમ�વી.  એ
વાત એમને  ગળે  ઊતરી  ન�હ.  હંુ
�ય�  થઈ  ગયો.  છેવટે  એમણે
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ક�ું,  `હંુ  ��ં  છંુ  કે  મારા
અ�ભ�ાયની  િવ��  કે��ીય
સરકાર  રચાશે.'  આ  હતી
ગાંધી�ની  િવિશ�તા.  તેઓ
અમુક  સ�ાંતોનું  �તપાદન
કરતા,  તે  સ�ાંતોની  વકીલાત
પણ કરતા ને પોતે �યવહા� નથી
એ વાતનો �વીકાર પણ કરી લેતા.
સમજૂતીની વાતો થતી હોય �યારે
એમની  એ  વૃિ�  ખૂબ  દલીલો
કરાવનારી  ને  વખતનો  બગાડ
કરાવનારી  નીવડે  તેવી  હતી.
�યારેક-�યારેક તો એમને એમની
કહેલી  વાતોનું  જ  આ�ય�  થતું.
એમની  િવચારસરણી
પ�રવત�નશીલ  હતી.  ગાંધી�નું
કહેવું  સાચું  ઠરે  એવું  માનનારા
ઘણા  લોકો  હતા,  ગાંધી�  પણ
એવું ઇ�છતા, પરંતુ સામા�ય રીતે
તો તેઓ પોતાની ભૂલ �વીકારીને
જ �તી જતા.
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     વૃ� થઈ ગયેલા લોકોને જૂની
વાતો યાદ આ�યા કરતી હોય છે.
લોઇડ  �યોજ� ત�કાલીન  ��ોના
ઉ�ર દેવા માંડતા ને તરત જ તેઓ
એમણે  પહેલું  મહાયુ�  કે  સદીની
શ�આતનું  સુધારાનું  આંદોલન
કેવી  રીતે  ચલા�યું  તેની  વાતમાં
ઊતરી  પડતા.  પરંતુ  ૭૩  વષ�ના
ગાંધી� જૂની વાતોને યાદ નો'તા
કરતા.  એમનું  ચ�  ઠરેલું  રહેતું
ભાિવ  બનાવો  પર.  વષ�નું  એમને
મન મહ�વ ન હતું, કારણ એ તો
અ�ત  ભાિવનો  િવચાર  કરનારા
હતા. એમને કલાકનું મહ�વ હતું,
કારણ ભિવ�યને  તેઓ જે આપી
શકે  એમ  હતું  તેનું  માપ  એના
ઉપરથી નીકળી શકે તેમ હતું.

     ગાંધી�માં સામા�ય �ભાવથી
પણ  કંઈક  િવશેષ  હતંુ.  ગાંધી�
પાસે  સ�ા  હતી.  પણ  સામ�ય�
કરતાં  ઓછી,  અને  ગુણમાં
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ચ�ઢયાતી.  બળ  એ  યં�નો  ગુણ
છે,  સ�ા  વૈયિ�તક  ગુણ  છે.
શાસકોમાં એ બંનેનું ત�વ હોય છે.
સરમુખ�યારોની  પાસે  કાયમનું
બળ  �મેલું  રહે  છે,  એનો
દુ�પયોગ અિનવાય�  હોય છે.  એ
બળ એની સ�ા છીનવી લેતું હોય
છે.  ગાંધી�એ  સામ�ય�  �યાગ
કરીને  એમની સ�ા વધારી.  બળ
પોતાના  િશકારના  લોહી  અને
આંસુ  પીને  પુ�  થાય  છે.  સ�ા
સેવા,  સહાનુભૂત  અને  �નેહથી
પુ� બને છે.

     એક �દવસ હંુ મહાદેવ દેસાઈને
ચરખો કાંતતા જાેઈ ર�ો હતો. મ�
ક�ું,  `હંુ  ગાંધી�ની  વાતો
�યાનપૂવ�ક સાંભળતો ર�ો છંુ  ને
મારાં �મરણો વાગોળતો ર�ો છંુ,
પણ મને ખ�ં કુતૂહલ તો એ થઈ
ર�ું છે કે ગાંધી�ના જનતા પરના
આટલા  અમાપ  �ભાવનું  મૂળ
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શેમાં  છે  ?  જાેકે  હંુ  તો  એવા
અનુમાન  પર  આ�યો  છંુ  કે  એનું
મૂળ એમની અનાસિ�તમાં છે.'

     `બરાબર છે,' મહાદેવભાઈએ
જવાબ આ�યો.

     `એમની  અનાસિ�તનું  મૂળ
શેમાં છે ?' મ� પૂછયું.

     મહાદેવભાઈએ  સમ��યું,
`દેહને  વળગેલા તમામ િવષયોનો
ચરમ  ઉ�કષ�  સાધવામાં  એ
અનાસિ�ત સમાયેલી છે.'

     `કામાસિ�ત ?'

     `કામ, �ોધ, મહ�વાકાં�ા...
ગાંધી�નો  પોતાના  પર  સંપૂણ�
કાબૂ  છે.  એમાંથી  અમત  શિ�ત
અને અનાસિ�ત ઉ�પ� થાય છે.

     એ  અનાસિ�ત  હતી  શમન
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કરેલી  ને  અ�ગટ.  એમનામાં
માદ�વયુ�ત  તી�તા  હતી,
કોમલતાયુ�ત  �ઢતા  હતી,
ધીરતાના  વાઘામાં  ઢંકાયેલી
અધીરતા  હતી.  ગાંધી�ના
સાથીઓને  �યારેક-�યારેક
એમની  એ  તી�તા,  �ઢતા  ને
અધીરતા  રોષત કરી  દેતી.  પરંતુ
પોતાના  માદ�વ,  કોમલતા  અને
ધીરતાથી  તેઓ  એ  લોકોની
એમના તરફની માનની ને �ેમની
લાગણીને ટકાવી રાખતા.

     ગાંધી�  એક  અડગ  પુ�ષ
હતા.  એમની  અડગતાનું  કારણ
હતું  એમના  �યિ�ત�વનું  ઐ�ય�,
એમની સંપિ� ન�હ. એમનું લ�ય
હતું  વત�માન �ણ, પ�ર�હ ન�હ.
�યાગમાં એમનો આનંદ હતો. એ
અભય  હતા  તેથી  એમનું  �વન
સ�યમય હતું.  એ અ�કંચન હતા,
પણ  પોતાના  સ�ાંતોનું  મૂ�ય
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ચૂકવવાની એમનામાં શિ�ત હતી.

     ગાંધી� નૈતક સ�ાંત અને
બા�  આચારની  એકતાના
�તીક�પ  હતા.  ઘરમાં  િવવેક
�ળવી  શકતા  હોઈએ,  પણ
કારખાનામાં,  કચેરીમાં,  શાળામાં
કે  બ�રમાં ન �ળવી શકાય તો
અનીતનાં,  �ૂરતાનાં,
સરમુખ�યારશાહીનાં  �ાર  ખુ�ાં
થઈ �ય છે.

     ગાંધી�એ  રાજનીત  તથા
આચારનીતને  ભાવનાને  સમૃ�
બના�યાં.  રોજના  િવચારવા  જવેા
��ોને  તેઓ  શા�ત  અને
સવ�દેશીય  મૂ�યોની  ���એ
િવચારતા.  �િણક  વ�તુઓમાંથી
સાર કાઢીને તેમાંથી શા�ત ત�વ
શોધી  લેતા.  આ  રીતે  તેઓ
મનુ�યનાં  કાયેા�ને  કંુ�ઠત  કરનારી
�ચિલત  િવચારસરણીઓને
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અનુ�મિણકા

તોડીને બહાર નીકળી જઈ શકતા
હતા.  એમણે  કાયેા�નો  એક  નવો
િનયમ  શોધી  કાઢયો  હતો.
�યિ�તગત  સફળતા  કે  સુખની
લુ�ધામાં  પડયા  સવાય  એમણે
સમાજ�પી અ�નું  િવઘટન કરીને
શિ�તનો  નવો  �ોત  વહા�યો.
એમાંથી એમણે ર�ણ ન હોય એવું
�તકારનું સાધન મળી ગયું. દરેક
જણ કરી શકે એવાં  છતાં  કોઈ જ
ન કરતું  હોય એવાં  કામ કરવામાં
એમની મહ�ા હતી.

     

૨૧. અદ�ય
મનોબળ

     ૧૯૪૨ના  મે,  જૂન  અને
જુલાઈમાં  ભારતમાં  ગંૂગળાવી  દે
એવી  શૂ�યતા  �યાપેલી  હતી.
ભારતવાસીઓ હતાશ થઈ ગયેલા
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લાગતા  હતા.  ���ટશ  સેનાપત,
યુનાઇટેડ �ટે�સના જનરલ જાેસેફ
િ�ટલવેલ, રહીસહી સેના ને હ�રો
�હંદી  િનવા�સતો  �તતા  જતા
�પાનીઓથી  બચવા  બમા�થી
ભાગતા  હતા.  �પાન  ભારતને
ઊંબરે આવી પહેાં�યું હતું. ભારતને
બચાવવાની  ��લે�ડમાં  શિ�ત
દેખાતી  નો'તી.  લડત કરવાવાળા
ભારતવાસીઓ  પોતાની  િનતાંત
અસહાયતાને લીધે સમસમી ર�ા
હતા.  રા��  સામે  સંકટ  આવીને
ઊભું  હતંુ.  કટોકટી  વધતી  જતી
હતી,  ભય સામે  જ  હતો,  �સંગ
પોકાર  પાડી  ર�ો  હતો,  પરંતુ
ભારતવાસીઓ  પાસે  નહોતો
અવાજ  કે  ન  હતંુ  તેમનામાં  કશું
કરવાનું સામ�ય�.

     ગાંધી�ને  સા�  અસ�
િ�થત  ઊભી  થઈ  હતી.  હાથ
જાેડીને  બેસી  રહેવું  એ  એમના
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�વભાવથી  િવ��  હતંુ.  એમની
એવી  �તીત  હતી  ને  એમણે
પોતાને  અનુસરનારા  િવશાળ
સમુદાયને  શીખ�યું  હતું  કે
�હંદીઓએ  પોતાનું  ભા�ય  પોતે
ઘડી લેવું જાેઈએ.

     ગાંધી�ને  અંધકારછાયા
ભિવ�યની ઝાંખી તો થઈ શકે તેમ
ન  હતું,  પણ ત�કાલ  કશુંક  થવું
જાેઈએ એવું ભાન તો એમને જ�ર
થઈ  ગયું  હતું.  �વતં�  રા�� ીય
સરકારની તરત જ �થાપના થાય
એટલા  માટે  તેઓ ��લે�ડ  ઉપર
વધારેમાં  વધારે  દબાણ  લાવવા
તૈયાર હતા.

     મહાન  અ�હંસાવાદી
ગાંધી�ની  એવી  ઇ�છા  હતી  કે
ભારત  આ�મણ  કરવાવાળી
સેનાના અ�હંસક પરાજયનું  સફળ
ઉદાહરણ પૂ�ં  પાડે.  સાથે  તેમને

ગાંધી�ની કહાણી

544



દેશદેશ  વ�ચે  �વનમરણનું  જ ે
યુ� ચાલતું  હતું  એ વ�તુિ�થતનું
પણ  ભાન  હતું.  ૧૪મી  જૂન,
૧૯૪૨ના `હ�રજન'માં  ગાંધી�એ
િનવેદન  કયુ�  :  `રા�� ીય  સરકાર
રચાય એવું �વીકારી લેવામાં આવે
ને  એ  રા�� ીય  સરકાર  મારી
ક�પનાની  હોય  તો  એનું  પહેલંુ
કામ  હશે  આ�મક  રા�� ોના
આ�મણ  સામે  ર�ણ  કરવા
બાબત  મ�રા�� ો  સાથે  કરારો
કરવાનું.'

     શું  ગાંધી�  યુ��ય�નોમાં
મદદ  કરશે  ?  ન�હ.  ભલે,
મ�રા�યોનાં લ�કરો �હંદની ભૂમ
ઉપર રહી શકશે વગેરે કરાર થાય.
�હંદીઓ  ���ટશ  સેનામાં  ભરતી
થઈ શકશે  ને  બીજે �કારે  સહાય
આપી  શકશે.  પરંતુ  એમનું  ચાલે
તો �હંદી સેનાને િવખેરી નાખવામાં
આવે, �હંદની નવી રા�� ીય સરકાર
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િવ�શાંત �થાપવા માટે  પોતાની
સઘળી શિ�તનો, લાગવગોનો ને
સાધનોનો ઉપયોગ કરે.

     એવું થાય એવી એમને આશા
હતી  ખરી  ?  ન�હ.  એમણે  ક�ું
હતું, `રા�� ીય સરકાર બ�યા પછી
મારો અવાજ અર�ય�દન સમાન
થઈ �ય, રા��વાદી ભારત કદાચ
યુ�ઘેલું બની �ય.'

     ૧૯૪૨નો  ઉનાળો  વીતવા
આ�યો  �યાં  સુધીમાં  એટલંુ  તો
�પ�  થઈ  ગયંુ  હતું  કે  ���ટશ
સરકાર પેલી ફગાવી દીધેલી િ��સ
યોજનાથી  આગળ  �ય  તેમ  ન
હતું.  નેહ�  વો�શ�ટનથી  કશો
સંચાર  થાય  એવી  આશા  રાખી
ર�ા હતા.  એમને  આશા હતી  કે
�ઝવે�ટ  ચચલને  �હંદની
બાબતમાં  નવું  પગલંુ  ભરવા
સમ�વી  શકશે.  કેટલાક
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કેાં�ેસીઓને તો સ�યા�હની વાત
દેશ કાન પર લેશે કે કેમ તેની જ
શંકા  હતી,  કેટલાકને  એમાંથી
�હંસા ફાટી નીકળે એવી પણ શંકા
રહેતી  હતી.  ગાંધી�ના  મનમાં
કશી આશંકાઓ ન હતી. પોતાનો
દાવો  પૂરો  કરી  લેવા  સા�
આઘુંપાછંુ  ન  જાેવાનો  રા��માં  જે
જુવાળ  ચઢયો  હતો  તે  ગાંધી�
�ય�ત કરી ર�ા હતા.

     ૧૪મી  જુલાઈએ  કેાં�ેસ
કારોબારીએ વધા�માં ઠરાવ કયેા�  કે
ભારતમાં  ���ટશ  સા�ા�યનો
તરત  જ  અંત  આવવો  જાેઈએ.
કેાં�ેસની  વાત  મંજૂર  ન  રહેવાની
હોય  તો  `કેાં�ેસ  પોતાની  મર�
િવ��  જઈને  મહા�મા  ગાંધીના
નેતૃ�વમાં  સ�યા�હની  ચળવળ
ઉપાડશે.'  એવું  પણ  તે  ઠરાવમાં
કહેવાયું.
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     આ  ઠરાવ  ઓગ�ટની
શ�આતમાં મુંબઈમાં બોલાવવામાં
આવનારા  મહાસમતના
અિધવેશનમાં રજૂ થવાનો હતો. એ
દરમયાન ગાંધી�એ સેવા�ામથી
�પાનીઓ  જાેગ  એક  િનવેદન
બહાર  પાડયું.  તેમાં  ભારતની
િ�થતનો  લાભ  લઈને  �પાનને
ભારત ઉપર આ�મણ ન કરવાની
ચેતવણી આપવામાં આવી.

     તે પછી ગાંધી� મુંબઈ ગયા.
`�યૂયોક�  હેર�ડ  �ટ્ર�યુન'ના
�તિનિધ એ. ટી. �ટીલને એમણે
ક�ું, `જાે કોઈ મને એવું  બતાવી
શકે  કે  યુ�  દરમયાન  ભારતને
આઝાદી આપવાથી યુ��ય�નોમાં
અડચણ  આવશે  તો  હંુ  એની
દલીલ સાંભળવા તૈયાર છંુ.'

     �ટીલે  પૂછયંુ,  `જાે  આપને
ખાતરી  થઈ  �ય  તો  આપ
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આંદોલન બંધ રાખો ખરા ?'

     `જ�ર,'  ગાંધી�એ  ક�ું,
`મારી ફ�રયાદ તો એ છે કે સઘળા
લોકો  મારી  સાથે  આઘેઆઘેથી
વાત કરી  ર�ા છે,  દૂરદૂરથી  મને
ગાળો  પણ  સંભળાવે  છે,  પરંતુ
સામે આવીને કોઈ મારી સાથે વાત
નથી કરતું.'

     ૭મી ઓગ�ટે  મહાસમતના
અિધવેશનમાં  સ�કડો  કેાં�ેસી
આગેવાનોએ ભાગ લીધો  :  ૭મી
અને  ૮મીએ  આખો  �દવસ  ચચા�
કરીને વધા� ઠરાવને સુધારીને તેનો
�વીકાર કયેા�.

     ૮મી  ઓગ�ટની  મધરાત
વી�યા  પછી  ગાંધી�એ
મહાસમતના  સ�યો  આગળ
�વચન  કયુ�.  એમણે  ભારપૂવ�ક
જણા�યું,  `સીધી  લડત  તરત  જ
શ�  ન�હ  થાય,  આપ  લોકોએ
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કેટલાક અિધકાર મને સેાં�યા છે.
મા�ં પહેલંુ કામ હશે વાઈસરોયને
મળવાનું  ને  કેાં�ેસની  માગણી
�વીકારવામાં  આવે  એવી  િવનંતી
કરવાનું.  એમાં  બે-�ણ
અઠવાિડયાં પણ નીકળી �ય. એ
દરમયાન આપ લોકો શું કરશો ?
ચરખો  તો  છે  જ,  પરંતુ  આપને
એનાથી પણ કંઈક વધારે કરવાનું
છે.  આ  જ  �ણથી  દરેક  જણ
સમ�  લો  કે  પોતે  આઝાદ  છે;
પોતે  આઝાદ  છે,  સા�ા�યની
એડી નીચે  નથી એમ માનીને  જ
ચાલે.'  બા�  પ�રિ�થતમાંથી
મનની  િ�થત  સર�ય  છે  એવી
ભૌતકવાદી  મા�યતાને  ગાંધી�
બદલી  ર�ા  હતા.  ના,  મનની
િ�થત બા� પ�રિ�થતનું ઘડતર
કરે છે.

     �તિનિધઓ ઘરે જઈને સૂઈ
ગયા.  થોડા  જ  કલાકમાં  પોલીસે
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ગાંધી�,  નેહ�  અને  બી�
કોડીબંધ લોકોને જગાડી દીધા ને
સૂયેા�દય  થતાં  પહેલાં  એમને
જલેમાં બંધ કરી દીધા. ગાંધી�ને
પૂના  પાસે  યરવડામાં
આગાખાનના  મહેલમાં  રાખવામાં
આ�યા.  સરોિજની  નાયડુની,
મીરાંબહેનની,  મહાદેવ  દેસાઈની
ને �યારેલાલની પણ એમની સાથે
જ ધરપકડ કરવામાં  આવી. બીજે
�દવસે ક�તૂરબા અને ડો. સુશીલા
નાયરને  પણ  પકડી  લેવામાં
આ�યાં.

     ગાંધી�ની સાથે  અઠવાિડયું
ગા�ા  પછી  મ�  વાઈસરોયની
મુલાકાત લીધી હતી, સેવા�ામમાં
મને  સેાંપવામાં  આવેલો  ગાંધી�
તેમની  જાેડે  વાતચીત  કરવા
માગતા હતા એવો સંદેશો મ� તેમને
પહેાંચાડયો  હતો.  વાઈસરોયે
જવાબ આ�યો હતો : `આ ઉ�ચ
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ક�ાની નીતનો સવાલ છે. એના
ઉપર  એના  ગુણદોષોની  ���એ
િવચાર કરવામાં આવશે.'

     જ ે�ણે ગાંધી� ઉપર જલેના
દરવા� દેવાયા તે જ �ણે �હંસક
�વૃિ�ઓનાં �ાર ખૂલી ગયાં.

     ગાંધી�  પણ  લડી  લેવાની
વૃિ�ના  થતા  જતા  હતા.  સમ�
રંગભૂમને  આવરી  લેવાની  શિ�ત
ધરાવતું  જલેમાં  જકડાયેલા
ગાંધી�નું  �યિ�ત�વ  આગાખાન
મહેલની  જડ  દીવાલો  તોડીને
બહાર  નીક�ું.  પહેલાં  તો  એણે
���ટશ સરકારના માનસને અને,
પછી �હંદી જનતાના માનસને ઘેરી
લીધું.

     ૧૪મી  ઓગ�ટે  ગાંધી�એ
વાઈસરોયને જલેમાંથી પહેલો પ�
લ�યો.  પ�માં  એમણે  સરકાર
ઉપર  હકીકતને  મચડી  દેવાનું  ને
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હકીકતની  ગેરરજૂઆત  કરવાનું
તહોમત  મૂ�યું.  િલનિલથગોએ
જવાબ  આ�યો  :  `આપના  મત
સાથે  સહમત  થવાનું  મારે  માટે
શ�ય નથી, અને નીત બદલવાનું
પણ શ�ય નથી.'

     ગાંધી�એ  કેટલાય  મ�હના
રાહ  જાેઈ.  આખરે  ૧૯૪૨ના
વષ�ના છે�ા �દવસે એમણે લ�યું :

     `વહાલા લોડ�  િલનિલથગો,

     આ પ� �બલકુલ અંગત છે...
મારો �યાલ એવો હતો કે આપણે
પર�પર મ�ો છીએ... પરંતુ આપ
મને  મ�  માનો  છો  કે  ન�હ  એ
િવશે  ૯મી  ઓગ�ટ  પછીની
ઘટનાઓને  લીધે  મને  શંકા  રહે
છે...  કડક  પગલાં  ભરતાં  પહેલાં
આપે  મને  બોલા�યો  કેમ ન�હ ?
આપની શંકાઓ મને બતાવી કેમ
ન�હ  ?  આપને  મળેલી  હકીકતો
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સાચી  હતી  કે  ન�હ  તેની  તપાસ
કેમ કરી ન�હ ?'

     આથી પ�ને અંતે ગાંધી�એ
લ�યું.  `મ�  ઉપવાસ  �ારા  દેહની
કસોટી કરવા ધારી છે. મને  મારી
ભૂલ  અથવા  ભૂલોની  ખાતરી
કરાવો  તો  તે  હંુ  જ�ર  સુધારી
લઉં...  આપની  મર�  હોય  તો
અનેક  ર�તા  નીકળી  શકે...  નવું
વષ�  આપણને  સહુને  માટે  શાંત
લાવના�ં નીવડો.

     હંુ છંુ,

     આપનો સાચો મ�,

     મો. ક. ગાંધી.'

     વાઈસરોયને આ કાગળ ચૌદ
�દવસે  મ�ો.  અિ�કાંડ  અને
હ�યાકાંડની  ચચા�  કરતાં
િલનિલથગોએ  પોતાના  ઉ�રમાં
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લ�યું : `મને ખૂબ દુ:ખ એ થયું કે
આપને  �હંસા  અને  ગુનાઓને
વખોડી  કાઢવા  માટે  એક  પણ
શ�દ ન મ�ો.'

     એના  જવાબમાં  ગાંધી�એ
લ�યું,  `નવમી  ઓગ�ટ  પછીના
બનાવોનું દુ:ખ મને જ�ર છે, પણ
એને સા� શું  મ�  ભારત સરકારને
દોષત નથી ઠરાવી ? તે  સવાય
જે  બનાવો  બ�યા  તે  બાબતમાં
મા�ં કંઈ ચાલી શકે તેમ ન હતું,
તેના ઉપર મારો કાબૂ ન હતો, જનેે
િવશે  મને  એકતરફી  હેવાલો  જ
મ�ા  છે  એ  િવશે  હંુ  મત  �ગટ
કેવી કરી શકંુ ? મારી તો ખાતરી છે
કે  તમે  હાથ  ઉઠા�યો  ન  હોત  ને
મને  મુલાકાતની  તક  આપી  હોત
તો  એમાંથી  સા�ં  પ�રણામ
નીક�ું હોત.'

     િલનિલથગોએ  એ  પ�નો
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તા�કાિલક ઉ�ર આ�યો : `�હંસા
અને  લંૂટફાટની  ખેદજનક  �વૃિ�
માટે કેાં�ેસને અને તેના અિધકૃત
�વ�તા આપને જવાબદાર ગણવા
સવાય  મારી  પાસે  બીજાે  કોઈ
માગ� નથી. આપને માટે યો�ય તો
એ છે કે ૮મી ઓગ�ટના ઠરાવનો
અને  તેમાં  �ય�ત કરેલી  નીતનો
આપ  �યાગ  કરો  ને  ભિવ�યની
બાબતમાં  મને  યો�ય  ખાતરી
કરાવી આપો.'

     એના  જવાબમાં  ગાંધી�એ
લ�યું,  `સરકારે  જ ��ને  ઉ�કેરી
મૂકીને  પાગલપણાની  હદ  સુધી
પહેાંચાડી  દીધી  છે.  હંુ  �વનભર
અ�હંસાને  સા�  મ�યો  છંુ,  છતાં
આપ  મારા  ઉપર  �હંસાનું  આળ
ચઢાવો  છો.  એનાથી  મારા  દદ�ની
દવા  નથી  મળતી,  તેથી  હંુ
સ�યા�હીના  િનયમનું  પાલન
કરીશ  એટલે  કે  યથાશિ�ત
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ઉપવાસ  કરીશ.  ઉપવાસ  ૯મી
ફે�ુઆરીએ  શ�  થશે  અને
એકવીસ �દવસે પૂરા થશે... મારી
ઇ�છા આમરણ ઉપવાસ કરવાની
નથી,  પરંતુ  ઈ�રની  ઇ�છા  હોય
તો  હંુ  આ  કપરી  કસોટીમાંથી
સહીસલામત  પાર  ઊતરવા  માગું
છંુ.  સરકાર  ઇ�  પગલું  ભરે  તો
ઉપવાસ વહેલા પણ પૂરા થાય.'

     વાઈસરોયે ૫મી ફે�ુઆરીએ જ
એક લાંબોલચક પ� લ�યો. તેમાં
તોફાનો  માટે  પાછી  કેાં�ેસને  જ
જવાબદાર લેખવામાં આવી. પ�ને
છેડે  લ�યું,  `આપની  તંદુર�તી
અને આપનું શરીર જાેતાં ઉપવાસ
કરવાના  આપના  િનણ�યથી  મને
દુ:ખ થાય છે. આશા છે કે  આપ
ઉપવાસનો  િવચાર  છોડી  દેશો...
રાજનૈતક હેતુઓ માટે ઉપવાસનો
ઉપયોગ કરવો એને હંુ એક �કારનું
કોઈ  �કારની  નૈતક  ઉચતતા
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િવનાનું  રાજકીય દબાણ જ માનું
છંુ.'

     ગાંધી�એ વળતી ટપાલે એનો
જવાબ આપી દીધો. એમણે લ�યું
:  `જાેકે  આપે  મારા  ઉપવાસને
રાજકીય દબાણ જવેા ગણા�યા છે
તોપણ મારે  માટે તો એ ઉપવાસ
જે  �યાય  હંુ  આપની  પાસેથી
મેળવી  શ�યો  નથી  તે  �યાય
મેળવવા માટેની સવેા��ચ અદાલત
સમાન છે.'

     ઉપવાસ શ� થવાના બે �દવસ
અગાઉ  સરકાર  ગાંધી�ને  છોડી
મૂકવા તૈયાર થઈ ગઈ. ગાંધી�એ
ના  પાડી  દીધી.  એમણે  ક�ું  :
`જલેમાંથી છૂટીને હંુ ઉપવાસ ન�હ
ક�ં' આથી સરકારે િનવેદન કયુ� કે
`જે  પ�રણામ  આવશે  તેની
જવાબદારી ગાંધી પર રહેશે. પરંતુ
જલેમાં  તેઓ  જે  ડો�ટરો  અને
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બહારના  જે  મ�ોને  બોલાવવા
માગતા  હશે  તેમને  બોલાવી
શકશે.'

     ઉપવાસ ૧૦મી ફે�ુઆરીએ –
�હેર  કરેલા  �દવસ  પછી  એક
�દવસ  રહીને  શ�  થયા.  પહેલે
�દવસે  ગાંધી� ખૂબ �સ� હતા.
બે  �દવસ  સુધી  તો  સવારસાંજ
અડધોઅડધો કલાક એ ફરવા પણ
ગયા,  પરંતુ  તે  પછી  તરત  જ
એમના �વા��ય અંગેનાં િનવેદનો
ચતા  ઉપ�વતાં  થયાં.  છ�ે
�દવસે  ડો�ટરોએ  ગાંધી�ની
ત�બયત  વધારે  લથડી  હોવાનું
જણા�યું.  બીજે  �દવસે
વાઈસરોયની  કારોબારીના  �ણ
સ�યો  સર  હોમી  મોદી,
નિલનીરંજન  સરકાર  અને  �ી
અણેએ  સરકારના  જે  તહોમતોને
કારણે  ગાંધી�ને  ઉપવાસ  કરવા
પડયા હતા તે તહોમતોના િવરોધ
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તરીકે  પોતાનાં  રા�નામાં  આપી
દીધાં. આખા દેશમાંથી ગાંધી�ને
છોડી મૂકવાની માગણી થઈ રહી.
અગયાર  �દવસ  પછી  લોડ�
િલનિલથગોએ  ગાંધી�ને
છોડવાની બધી માગણીઓ નકારી
દીધી.

     ગાંધી�ની  સારવારનો  માટે
કલક�ાથી  ડો.  �બધનચં�  રોય
આવી પહેાં�યા. અં�ેજ ડો�ટરોએ
ગાંધી�ને  ઉગારી  શકાય  તે  માટે
ઇ�જ�ેશન  �ારા  ખોરાક  આપવો
એવી સૂચના કરી. �હંદી ડો�ટરોએ
ક�ું, એથી તો ઊલટંુ એમનું મૃ�યુ
થશે.  ગાંધી�ને  મન  એ  �હંસાનું
કાય� હતું.

     યરવડા આગળ લોકસમુદાય
ભેળો  થવા  માંડયો.  સરકારે
લોકોને  મહેલના  ચોગાનમાં
જવાની  ને  ગાંધી�ના  ઓરડામાં

ગાંધી�ની કહાણી

560



હારબંધ  જવાની  ર�  આપી.
દેવદાસ  અને  રામદાસ  આવી
ગયા.

     ��લે�ડની Friends of India
Societyના  હોરેસ  એલેકઝા�ડરે
વ�ચે  પડીને  સરકાર  સાથે
વાતચીત  કરવાનો  �ય�ન  કયેા�.
એ  �ય�નને  ધુ�કારી  કાઢવામાં
આ�યો.  �ી  અણે  મૃ�યુને  આરે
પડેલા ગાંધી�ને મળવા આ�યા.

     ગાંધી� મીઠંુ  કે  ફળોનો રસ
મેળ�યા  િવનાનું  સાદું  પાણી  જ
લેતા હતા.

     તેરમે �દવસે નાડ ધીમી પડી
ગઈ. શરીર ઠંડંુ થઈ ગયું.

     છેવટે  પીવાના  પાણીમાં
મોસંબીના  રસનાં  થોડાં  ટીપાં
મેળવીને આપવામાં આવે તે લેવા
એમને  સમ�વી લેવામાં  આ�યા.
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તેનાથી  ઊબકા  બંધ  થઈ  ગયા.
ગાંધી� �સ� દેખાવા લા�યા.

     બી�  માચ�  ઉપવાસના
પારણામાં  ક�તૂરબાએ  ગાંધી�ને
એક  �લાસમાં  પાણી  સાથે  �ણ
તોલા  રસ  આ�યો.  વીસ  મિનટ
સુધી  ઘૂંટડો  કરીને  એમણે
મોસંબીનો  રસ  પીધો.  એમણે
ડો�ટરોનો  આભાર  મા�યો,
આભાર  માનતાં  એ  ગ��દત  થઈ
ગયા.  ચાર  દહાડા  ગાંધી�એ
મોસંબીનો  રસ લઈને  જ  કાઢયા.
પછી બકરીના દૂધ અને ફળના રસ
પર  આ�યા.  એમનું  �વા��ય
ધીમે-ધીમે સુધરવા લા�યંુ.

     ભારતના  �બનકેાં�ેસી
નેતાઓએ ગાંધી�ને  છોડાવવાનું
ને  સરકાર પાસે  સમજૂતીની નવી
નીત  �વીકારાવવાનું  બીડંુ
ઝડ�યું.  સર  તેજબહાદુર  સ�ુ
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વગેરેએ  ગાંધી�ને  મળવાની
પરવાનગી  માગી.  િલનિલથગોએ
ના પાડી દીધી.

     �ઝવે�ટના ભારતમાંના અંગત
�તિનિધ  િવિલયમ  િફિલ�સે
અમે�રકા  જવા  ઊપડતાં  પહેલાં
૨૫મી  એ�લે  પરદેશી
વૃ�પ�ીઓને ક�ું : `મારી ઇ�છા
હતી કે હંુ ગાંધી�ને મળંુ ને તેમની
સાથે વાતચીત ક�ં. એને માટે મ�
લાગતાવળગતા  અિધકારીઓ
પાસે  ર�  માગી,  પરંતુ  મને
કહેવામાં  આ�યું  કે  મને  જાેઈતી
પરવાનગી ન�હ મળી શકે.'

     િલનિલથગોના  આચરણે
ગાંધી�ના  �દયમાં  કદી  ન  હતી
એવી  કડવાશ  ભરી  દીધી.
વાઈસરોય પોતાની વધારેલી મુદત
પૂરી  કરીને  જવાની  તૈયારી  કરતા
હતા  તે  વખતે  ૧૯૪૩ના
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સ�ટે�બરની  ૨૭મી  તારીખે
ગાંધી�એ એમને લ�યું :

     `વહાલા લોડ�  િલનિલથગો,

     ભારતમાંથી આપ િવદાય લો
છો  તે  વખતે  હંુ  આપને  થોડા
શ�દો કહેવા માગું છંુ.

     જે  ઉ�ચ  અિધકારીઓના
પ�રચયનું  મને  માન મ�ંુ  છે  એ
બધામાં  આપને કારણે મને જટેલું
ઊંડંુ  દુ:ખ  થયંુ  છે  એટલું  બીજુ ં
કોઈને  કારણે  થયું  નથી.  આપે
અસ�યનો  આ�ય  લીધો  ને  તે
પણ જનેે આપ એક વાર આપના
મ�  સમજતા  હતા  એવી
�યિ�તની  બાબતમાં,  એ  �યાલે
મને  ખૂબ  દદ�  થયંુ  છે.  હંુ  આશા
રાખું છંુ ને �ાથ�ના ક�ં છંુ કે એક
�દવસ  ઈ�ર  આપને  એ
સમજવાની  બુિ�  આપે  કે  એક
મહાન  રા��ના  �તિનિધ  થઈને
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આપ ભારે  ભુલાવામાં  પડી  ગયા
હતા.

     સ�ેમ.

     હંુ છંુ આજ ેપણ,

     આપનો મ�,

     મો. ક. ગાંધી.'

     િલનિલથગોએ  ૭મી
ઓ�ટોબરે એનો ઉ�ર આ�યો.

     `વહાલા મ. ગાંધી,

     મને  આપનો  ૨૭મી
સ�ટે�બરનો પ� મ�ો. હંુ ખરેખર
�દલગીર છંુ કે મારાં  કેટલાંક કાયેા�
િવશે  ને  કેટલાંક  વચનો  િવશે
આપનામાં આપે વણ�વેલી લાગણી
રહી  છે.  પરંતુ  બની  શકે  એટલી
ન�તા દાખવીને  હંુ  આપને �પ�
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કરવા  માગું  છંુ  કે  ��તુત
બાબતોમાં  હંુ  આપનું  મંત�ય
�વીકારવા તૈયાર નથી.

     �યાં  સુધી  કાળ  અને
િવચારણાને  લાગેવળગે  છે  �યાં
સુધી એ તો �પ� રીતે  સાવ��ક
છે  જ  ને  કોઈ  પણ  બુિ�માન
�યિ�ત એની ઉપે�ા કરી શકે તેમ
નથી.

     હંુ છંુ,

     આપનો સાચો,

     િલનિલથગો.'

     કોઈ  પણ  �કારની  રાહત
િવનાનો જલેવાસ ગાંધી�ને  માટે
દુ:ખ�પ હતો. �યાપક �હંસાએ ને
તેને  રોકવાને  એમની  અશિ�તએ
એમને �ય�થત કરી મૂ�યા હતા.
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     અંગત  ફટકાએ  એ  દુ:ખને
વધારે  ઘે�ં  બનાવી  દીધું.
આગાખાન મહેલમાં  આ�યાના  છ
�દવસમાં  જ  મહાદેવ  દેસાઈને
એકદમ  �દયનો  હુમલો  થયો,
તેઓ બેહોશ થઈ ગયા.

     ગાંધી�એ  બૂમ  મારી,
`મહાદેવ, મહાદેવ.'

     ક�તૂરબાએ મોટે સાદે પોકાર
કયેા�, `મહાદેવ, બાપુ બોલાવે છે.'

     પરંતુ મહાદેવના �ાણ ચા�યા
ગયા હતા.

     એમના  મૃ�યુથી  ગાંધી�ને
ભારે  આઘાત  લા�યો.  મહેલના
ચોગાનમાં  �યાં  મહાદેવનો
અિ�થસંચય કયેા�  હતો �યાં  તેઓ
રોજ જતા.

     થોડા  જ વખતમાં  એનાથીય
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ઊંડા  અંગત શોકે  ગાંધી�ને ઘેરી
લીધા.

     ક�તૂરબા ઘણા �દવસથી માંદાં
હતાં.  ૧૯૪૩માં  �ાસનળીનું  દદ�
વધી  જતાં  એમની  હાલત  ગંભીર
થઈ  ગઈ.  ડો.  ગી�ડર  તથા  ડો.
સુશીલા નાયર એમની સારવારમાં
હાજર  હતાં.  ક�તૂરબાએ
િનસગેા�પચારવાળા  ડો.  મહેતાને
બોલાવવાની  ઇ�છા  બતાવી.
એમણે  કેટલાય  �દવસ  સુધી
�ત�તના  ઉપચાર  કરી  જાેયા.
છેવટે  તેમણે  પોતાના  ઉપચાર
કારગત નહ� નીવડે એમ જણાવી
દીધું,  એટલે  ડો.  ગી�ડર,  ડો.
સુશીલા નાયર અને  ડો. �વરાજ
મહેતાએ  પોતાના  ઉપચાર  શ�
કયા�. પરંતુ એનીય કારી ન ફાવી.
સરકારે  એમને  એમના  પુ�ો  અને
પૌ�ોને  મળવાની  ર�  આપી.
બાએ ખાસ ઇ�છા તો �ય�ત કરી
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પોતાના  મોટા  દીકરા  હ�રલાલને
મળવાની.

     ગાંધી� કલાકો  સુધી  બાના
�બ�તરા પાસે બેસી રહેતા. એમણે
બધી  દવા  બંધ  કરી  દીધી.  મધ
અને  પાણી  સવાય બધો  ખોરાક
બંધ  કરી  દીધો.  એમણે  કહેવા
માંડયું, `ઈ�રની મર� હશે તો એ
સારી  થઈ જશે,  ન�હ તો  હંુ  એને
વળાવીશ,  પણ  હવે  દવા  ન�હ
આપું.'

     તે  વખતે  ભારતમાં
પેિનસિલન  દુ��ા�ય  હતંુ,  તે
કલક�ાથી  િવમાન  �ારા
મંગાવવામાં આ�યું. દેવદાસે એનો
ઘણો આ�હ સે�યો હતો.

     પેિનસિલનનું  ઇ�જ�ેશન
આપવામાં  આવે  છે,  એની
ગાંધી�ને  પણ  ખબર  ન  હતી.
ખબર  પડી  એટલે  એમણે  સહુને
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રો�યા.  ૨૧મી  ફે�ુઆરીએ
હ�રલાલ  ગાંધી  આ�યા.  તેઓ
નશામાં  હતા.  તેમને  ક�તૂરબાની
સામેથી  જબરજ�તીથી  ખસેડવા
પડયા.  બા  રોવા  લા�યાં,  કપાળ
કૂટવા લા�યાં. (હ�રલાલ પોતાના
પતાની  અ��યે��  િ�યામાં  પણ
અ�ાત રીતે  હાજર ર�ા હતા. તે
રાતે  તેઓ  દેવદાસને  �યાં  ર�ા
હતા.  ૧૯૪૮ના  જૂન  માસની
૧૯મી  તારીખે  મુંબઈની  એક
�યની  હોિ�પટલમાં  એમનું
અવસાન થયું હતું.)

     બીજે  �દવસે  ગાંધી�ના
ખોળામાં માથું રાખીને ક�તૂરબાએ
�ાણ�યાગ  કયેા�.  દેવદાસે
અિ�દાહ દીધો. મહાદેવનાં અિ�થ
પાસે  એમનાં  અિ�થ પણ સંચત
કયા�.

     અિ�સં�કાર  પૂરો  થતાં
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ગાંધી�  પોતાની  પથારીમાં
આવીને  સૂનમૂન  બેસી  ર�ા.
િવચાર  આવતા  ગયા  તેમ  કહેતા
ગયા :  `બા િવનાના �વનની હંુ
ક�પના પણ કરી  શકતો નથી...
એના મૃ�યુથી જે ખોટ પડી છે તે
પુરાવાની  નથી...  અમે  બંને
છાસઠ વષ� સાથે ર�ાં ...એ મારા
ખોળામાં મરી એનાથી બીજુ ં સા�ં
મોત કયું  હોઈ  શકે  ?  એની  મને
બેહદ ખુશી છે.'

     ક�તૂરબાના  મૃ�યુનાં  છ
અઠવાિડયાંમાં  ગાંધી�  સખત
મેલે�રયામાં  સપડાયા.  એમને
સિ�પાત થઈ ગયો. તાવ ૧૦૫^
જટેલો  ચઢવા  લા�યો.  શ�માં  તો
એમને હતું  કે ફળોનો રસ લેવાથી
ને  ઉપવાસ  કરવાથી  મટી  જશે
એટલે  એમણે  િ�વનીન  લેવાની
પણ  ના  પાડી  દીધી.  પણ  બે
�દવસમાં  તો  એ સાવ ઢીલા  થઈ
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ગયા. બે  �દવસમાં  એમને  તે�ીસ
�ેન  િ�વનીન  આપવામાં  આવી.
એમનો તાવ જતો ર�ો.

     ૩�  મેએ  ગાંધી�ના
ડો�ટરોએ બુલે�ટન બહાર પાડયંુ કે
એમનું  લોહી  ઘટી  ગયંુ  છે,  અને
એમનું  લોહીનું  દબાણ ઓછંુ થઈ
ગયંુ છે. એમની સાધારણ અવ�થા
વધારે  ગંભીર  ચતા  ઉ�પ�  કરી
રહી  છે.  આખા  ભારતમાં  એમને
છોડવાની ચળવળ શ� થઈ. ૬�ી
મેએ સવારે  આઠ વાગે  ગાંધી�ને
ને  તેમના  સાથીઓને  છોડી
મૂકવામાં  આ�યા.  પછીની
તપાસમાં  આંતરડામાં  કૃમ  ને
મરડાનાં જતંુ માલૂમ પડયાં.

     ગાંધી�નો આ છે�ો જલેવાસ
હતો.  તેઓ  બધું  મળીને  ૨૦૮૯
�દવસ ભારતની જલેમાં ર�ા હતા,
૨૪૯  �દવસ  દ�ણ  આિ�કાની
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જલેોમાં ર�ા હતા.

     જલેમાંથી  છૂટીને  ગાંધી�
મુંબઈ  ન�ક  જૂહુને  િકનારે
શાંતકુમાર  મોરાર�ના  બંગલામાં
ર�ા.

     �ીમતી  મોરાર�એ  એમને
ચલચ�  જાેવાનો  આ�હ  કયેા�.
તેમણે �જદગીમાં ચલચ� જાેયું ન
હતું.  ઘ�ં  સમ��યા  �યારે  તે
મા�યા.  �યાં  એમને  બંગલામાં  જ
`મશન ટુ  મો�કો'  નામની  િફ�મ
બતાવવામાં આવી.

     `આપને  કેવી  લાગી  ?'
શાંતકુમારે પૂછયું.

     `મને  પસંદ  ન  આવી,'
ગાંધી�એ  ઉ�ર  આ�યો.  એમને
નૃ�ય ન ગ�યાં, ��ીઓનાં આછાં
અધૂરાં  વ��ો  ન  ગ�યાં.  તે  પછી
એમને  �હંદી  ચ�  `રામરા�ય'
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અનુ�મિણકા

બતાવવામાં આ�યું.

     ડો�ટરો  ગાંધી�ના  ઉપચાર
કરી ર�ા હતા. મૌન �ારા ગાંધી�
પોતે  પણ  પોતાના  ઉપચાર  કરી
ર�ા  હતા.  શ�આતમાં  એમણે
પૂણ�  મૌન  સે�યું.  થોડાં
અઠવાિડયાં  પછી  તેઓએ  સાંજ ે
૪થી  ૮  બોલવાનું  શ�  કયુ�.  એ
હતો �ાથ�નાનો વખત.

     ને થોડાં અઠવાિડયાંમાં એમણે
પાછંુ કાય��ે�માં ઝંપલા�યું.

૨૨. ઝીણા
અને ગાંધી

     મહમદઅલી  ઝીણા  પોતાને
ગાંધી�ની સમક� માનતા હતા.
તે  આરસની  ભ�ય  અધ�ચં�ાકાર
હવેલીમાં  રહેતા  હતા.  એ  બંગલો
એમણે બી� મહાયુ�ના ગાળામાં
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બંધા�યો હતો. ૧૯૪૨માં હંુ એમને
મ�ો �યારે  એમણે  કેિફયત દેતા
હોય તેમ કહેલું,  `હ� એની પૂરી
સ�વટ નથી થઈ.'

     ઝીણાની ઊંચાઈ છ ફૂટ ઉપર
હતી,  વજન  ૧૨૬  પાઉંડ  હતંુ.
તેઓ  છેક  સોટા  જવેા  પાતળા
હતા.  એમનું  મોટંુ  માથું  સફેદ
વાળથી  ઢંકાયેલું  રહેતું  –  વાળ
પાછળની  બાજુ  વધેલા  રહેતા
હતા.  એમનું  મેાં  ચપટંુ  હતું.  નાક
લાંબું  અિણયાળું  હતું.  ગાલમાં
ઊંડા  ખાડા  હતા,  તેથી  ગાલનાં
હાડકાં  ઊપસી  આવેલાં  લાગતાં
હતાં. દાંત ખરાબ હતા. એ બોલતા
ન�હ �યારે  હડપચી નીચે  દબાવી
દેતા, હોઠ ભ�સી દેતા, મોટી મોટી
�મરો  પહોળી  કરી  દેતા.  એને
પ�રણામે  એમના  ચહેરા  પર
િનષેધક  ગંભીરતા  આવી  વસતી.
હસતા તો એ �યારેય ન�હ.
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     મ� ઝીણાને બતા�યું કે ધમ�ના,
રા��ના,  સરહદના  ઝઘડાઓમાં
��ઓ શેકાઈ રહી છે ને  તેમાંથી
યુ�ો  થયાં  છે.  સંસારને  તો
આવ�યકતા  છે  સમરસતાની,
�ત�તનાં અનૈ�યની ન�હ.

     ઝીણાએ ઉ�ર દીધો, `તમે તો
આદશ�વાદી  છો.  હંુ  �યવહારવાદી
છંુ. હંુ તો જ ેછે તેનો જ િવચાર ક�ં
છંુ.  દાખલા  તરીકે  �ાંસ  અને
ઇટાલીને જ લો. અનેક રીત�રવાજાે
અને  ધમ�  એક  છે.  એમની
ભાષાઓ પણ એક જવેી છે, છતાં
એ બંને જુદા છે.'

     `તો શું યુરોપમાં છે તેવું અંધેર
આપ અહ� પણ લાવવા માગો છો
?' મ� પૂછયું.

     `હંુ  તો આજે મોજૂદ છે એવી
અલગ  પાડનારી  ખાસયતો
જાેનારો  છંુ.  મારે  તો  એનો  જ
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સામનો કરવાનો છે.'

     ઝીણા મઝહબી મુસલમાન ન
હતા. તેઓ શરાબ પીતા, ડુકકરનું
માંસ  પણ  ખાતા.  ઇ�લામમાં  એ
બંનેનો િનષેધ કરેલો છે. તે ભા�યે
જ  મિ�જદમાં  જતા.  તેઓ  ન'તા
�ણતા  અરબી,  ન'તા  �ણતા
ઉદૂ�. ચાળીસ વષ�ની ઉંમરે એમણે
પોતાના  મઝહબ  બહારની  એવી
અઢાર વષ�ની પારસી છોકરી સાથે
લ�  કરેલાં.  બી�  બાજુ  એમની
એકની એક સુંદર દીકરીએ ��તી
બની  ગયેલા  એક  પારસી  સાથે
િવવાહ કયા� તો એમણે તેને છોડી
જ  દીધી.  એમની  પ�ની  પણ
એમને  છોડી  ગઈ  હતી.  એમને
છોડી ગયા પછી થોડા વખતમાં જ
૧૯૨૯માં  તે  મરણ  પામી  હતી.
પછીનાં  વષેા�માં  એમની  બહેન
ફાતમા  એમની સદાની  સાથી  ને
સલાહકાર  બની.  બહેનની
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સૂરતશકલ પણ ભાઈના  જવેી  જ
હતી.

     પોતાના  �હેર�વનની
શ�આત  ઝીણાએ  �હંદુ
મુસલમાનોને  એક  કરવાના
�ય�નથી  કરેલી.  ૧૯૧૭માં
મુિ�લમ  લીગની  બેઠકમાં
�હંદુઓના  કહેવાતા  જાેર  ઉપર
બોલતાં  એમણે  કહેલું  :  `ડરશો
ન�હ, તમને એમની સાથે સહકાર
અને  એકતાથી  ચાલતાં  ડરાવીને
ભગાડવા માટે આ એક હાઉ ઊભો
કરવામાં  આવેલો  છે.  આવો  હાઉ
પોતાની સ�ા ટકાવી રાખવા માટે
જ�રનો છે.'

     ઝીણા  કેાં�ેસના  પણ
આગેવાન  હતા.  એમને  ઘરે
આપેલી  બેમાંની  પહેલી
મુલાકાતમાં એમણે મને ક�ું હતું,
`હોમ�લ  લીગમાં  નેહ�એ  મારા

ગાંધી�ની કહાણી

578



હાથ  નીચે  કામ  કરેલું.  ગાંધીએ
મારા  હાથ  નીચે  કામ  કરેલું.
મુિ�લમ  લીગ  �થપાઈ  તો  મ�
કેાં�ેસને  �હંદુ�તાનની  આઝાદીના
એક  પગલા  તરીકે  લીગને
મુબારકબાદી  આપવા  કેાં�ેસને
સમ�વી.  ૧૯૧૫માં  મુંબઈમાં
કેાં�ેસ અને લીગની બેઠક એક જ
વખતે  રખાવી,  કે  જથેી  ઐ�યની
ભાવના પેદા  થાય. અં�ેજાેને  આ
એકતામાં  ભય  દેખાયો.  ખુ�ી
બેઠક બંધ કરાવી. મારો હેતુ હતો
�હંદુ-મુિ�લમ  એકતા.  આથી
બેઠક બંધ જગામાં થઈ. ૧૯૧૬માં
મ�  લખનૌમાં  બંનેની  બેઠક  એક
વખતે  કરાવી.  લખનૌ  કરાર
કરાવવામાં  મારો  ઠીક  �માણમાં
હાથ  હતો.  ૧૯૨૦માં  ગાંધી
આગળ  આ�યા  �યાં  સુધી  આ
હાલત  હતી.  પછી  �હંદુ-મુિ�લમ
સંબંધો  બગડવા  લા�યા.
૧૯૩૧ની ગોળમે� પ�રષદ વખતે
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હંુ  સાફ  જાેઈ  શ�યો  કે  એકતાની
વાતો  નકામી  છે.  ગાંધીને  એકતા
જાેઈતી  ન  હતી.  હંુ  િનરાશ  થઈ
ગયો. મ� ��લંડમાં જ રહી જવાનું
નકકી  કયુ�.  ૧૯૩૫ સુધી  હંુ  �યાં
ર�ો. �હંદુ�તાન પાછા આવવાનો
મારો  ઇરાદો  જ  ન  હતો.  પણ
�હંદુ�તાનથી  આવતા  મ�ો  મને
�યાંની હાલતની વાતો કહેતા હતા
ને  હંુ  �યાં  ઘ�ં  કરી  શકંુ  એમ છંુ
એવું  સૂચવતા  હતા.  છેવટે  મ�
�હંદુ�તાન  પાછા  આવવાનો
િનણ�ય કયેા�.'

     ઝીણા  એક  �ાસે  ઊકળતા
�દલે  બધી  વાત  કહી  ગયા.  જરા
થોભીને  સગારેટનો  દમ  લઈને
એમણે પાછંુ બોલવા માંડયંુ, `આ
બધી  વાતો  કરીને  હંુ  તમને  એ
બતાવવા  માગંુ  છંુ  કે  ગાંધીને
આઝાદી  નથી  જાેઈતી.  અં�ેજાે
ચા�યા �ય એવું એ માગતા નથી.
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એ તો સહુ �થમ �હંદુ  છે.  નેહ�
પણ  નથી  માગતા  કે  અં�ેજાે
ચા�યા �ય. એ બંનેને �હંદુ રા�ય
જાેઈએ છે.'

     `�યુયોક�  ટાઇ�સ'ના
સંવાદદાતા  �યોજ�  ઈ.  જાે�સ
ઝીણાને  અનેક  વાર  મ�ા  હતા.
તેમણે  પોતાના  `ટયુમ�ટ  ઈન
ઇિ�ડયા' નામના પુ�તકમાં  લ�યું
છે,  `ઝીણા  એક  ઉ�ચ  કોટીના
રાજકારણી  કારીગર  છે,  તેઓ
ઇટાલીના  મેિકયાવેલીની
નીતશૂ�ય  પ�રભાષામાં  આવી
શકે. એમની અંગત ખોડ છે એમનું
િક�ાખોર  મૌન,  અહંકાર  અને
િજ�ી  વલણ.  એ  ભારે  વહેમી
આદમી છે, એ એવું માની બેઠા છે
કે  એમને  �ત�તના  અ�યાયો
થયા  છે.  એમની  દબાવી  રાખેલી
ઉ�તા  માનસક  રોગની  સીમાએ
પહેાંચી ગઈ છે. પોતાની �તમાં જ
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રાચતા  ને  બી�થી  અલગ  પડી
ગયેલા  ઝીણા  એવા  ઘમંડી  છે  કે
એમનામાં િવવેક ર�ો નથી.'

     ઝીણા  સવાયના  લીગના
બધા  જ  આગેવાનો  મોટા-મોટા
�ગીરદાર,  જમીનદાર  તથા
નવાબ  હતા.  મુિ�લમ  લીગને
નાણાં આપનારા એ જમીનદારોએ
મુસલમાન  િકસાનોને  �હંદુ
િકસાનોથી જુદા પાડવા મઝહબનો
આશરો લીધો.

     મુસલમાનોનો  જમીનદારોનો
બનેલો  ઉ�ચ  વગ�  અને  મ�યમ
વગ� ઝીણાને પ�ે હતો, પણ એને
પોતાનું  સં�યાબળ  વધારવા
િકસાનોની  જ�રત  હતી.
મઝહબનો  જુ�સો  જગાડવાથી
મુસલમાન િકસાનોને હાથમાં  લઈ
શકાશે  એવંુ  એમને  તરત  જ
સમ�ઈ  ગયું.  પાિક�તાન  –
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મુસલમાનોનું  અલગ  રા�ય  એ
એમનો મં� બ�યો.

     ઝીણાની  ક�પનાના
પાિક�તાનમાં  જે  છ  કરોડ
મુસલમાનોનો સમાવેશ થતો હતો
તેઓ  મુિ�લમ  બહુમતી  �ાંતોમાં
હોવાથી �હંદુઓના દબાણથી મુ�ત
હતા, તોય એવંુ પાિક�તાન �ા�
કરવા  ધમ�ની  ને  રા��વાદની
લાગણી  ઉ�કેરવી  જ�રની  હતી,
સાથે  �હંદુ  બહુમતી  �ાંતોમાંના
�હંદુઓની  લાગણી  પણ  એ  રીતે
ઉ�કેરાય  કે  જથેી  તે  �ાંતોમાં
વસનારા મુસલમાનોને વેઠવું પડે.
ઝીણા આ પાસો ફ�કવા તૈયાર થઈ
ગયા.

     �બનધામક ઝીણા સાં�દાિયક
રા�ય  ઊભું  કરવા  માગતા  હતા.
�યારે પૂણ�પણે ધામક એવા ગાંધી
�બનમઝહબી રા�ય માગતા હતા.
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     �હંદુ  અને  મુસલમાનોના
પર�પરના  સંબંધમાં  એકબી�
��યેની  શુભ  વૃિ�ની  ને
સહાનુભૂતની  આવ�યકતા  હતી
એમાં તો સંદેહ નથી જ. ગાંધી�ને
મનુ�ય  �વભાવમાં  એટલી  ��ા
હતી  કે  ધીરજપૂવ�ક  એટલું  સાધી
શકાશે  એવું  એમને  લા�યા  કરતું
હતું.

     એથી ઊલટંુ ઝીણાને તો તરત
ને  તરત  બે  ટુકડા  જાેઈતા  હતા.
ગાંધી�  રા�� ીયતાના  સૂ�ે
ભારતને એક કરવા માગતા હતા,
ઝીણા ધમ�ની સુરંગ ચાંપીને એના
ટુકડા કરવા માગતા હતા.

     ૧૯૪૪ની  જલેમુિ�તથી
માંડીને  ૧૯૪૮માં  મૃ�યુ  આ�યું
�યાં  સુધી  ભાગલાની  ઘટનાનું
ક�ણ  દુ:ખ  ગાંધી�ને  માથે
ઝઝૂમતંુ ર�ું.
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     ૧૯૪૪નો  જૂન  આવતાં
ગાંધી� બીમારીમાંથી કંઈ �વ�થ
થયા  ને  પાછા  રાજકારણના
મેદાનમાં  ઊતરી  પડયા.  એમણે
વાઈસરોય વેવલને  મુલાકાત માટે
લ�યું.  વેવલે  જવાબ  આ�યો  :
`આપણા બેનાં ���￼બદુ વ�ચે જે
મૂળભૂત ભેદ છે તેનો િવચાર કરતાં
મને  લાગે  છે  કે  આપણી
મુલાકાતનો કંઈ અથ� ન�હ રહે.'

     આથી  ગાંધી�એ  પોતાનું
�યાન  ઝીણા  ઉપર  ઠેર�યું.
ગાંધી� હંમેશાં એવું માનતા ર�ા
હતા કે કેાં�ેસ અને મુિ�લમ લીગ
વ�ચે  સમજૂતી  થઈ  �ય  તો
��લે�ડનો  ભારતને  �વતં�તા
આ�યા િવના છૂટકો ન થાય.

     રાજગોપાલાચારીના  �ેયા�
ગાંધી�એ  ૧૭મી  જુલાઈએ
ઝીણાને પ� લ�યો. તેમાં પર�પર
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વાતચીત થાય એવી સૂચના કરી.

     બંને  વ�ચે  લાંબોલાંબો
પ��યવહાર  ચા�યો.  આખરે
ગાંધી-ઝીણા  મુલાકાતો  ૯મી
સ�ટે�બરથી  શ�  થઈ  ને  ૨૬મી
સ�ટે�બરે  પડી  ભાંગી.  તે  પછી
એમની  વ�ચેનો  આખો
પ��યવહાર  છાપાંઓમાં  �હેર
કરી દેવામાં આ�યો.

     ગાંધી� અને ઝીણાની વચમાં
બે રા��ના સ�ાંતની મોટી દીવાલ
પડેલી હતી.

     `શું  આપણે  બે  રા��ના
સ�ાંતના  મતભેદની  બાબતમાં
એકમત ન થઈ શકીએ ? શું  આ
��નો  આ�મિનણ�યના  ધોરણે
તોડ ન નીકળી શકે ?' ગાંધી�એ
દલીલ કરી.

     ગાંધી�નું  સૂચન એવું  હતું  કે
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મુિ�લમ  બહુમતીવાળા
બલૂચ�તાન,  સધ  તથા  સરહદ
�ાંતોમાં ને બંગાળ, આસામ તથા
પં�બમાં  લોકમત લેવામાં  આવે.
મત  જાે  અલગ  થવાના  પ�માં
આવે તો એવા કરાર કરવામાં આવે
કે �હંદ �વતં� થતાં જ બને તેટલું
જલદી  એમનું  અલગ  રા�ય
રચવામાં આવે.

     ઝીણાએ આ બાબતે �ણ વાર
`ન�હ' ક�ું.  એમને તો અં�ેજાેની
હાજરીમાં  જ  �હંદના  ભાગલા
જાેઈતા હતા. મત લેવાની એમની
યોજના  પણ  િનરાળી  જ  હતી.
એમની  માગણી  એવી  હતી  કે
અલગ  થવાના  ��નો  િનણ�ય
મા� મુસલમાનોની બહુમતીથી જ
કરવામાં આવે. ગાંધી ઝીણાની એ
સૂચના મા�ય ન રાખી શકે એ તો
�પ� જ હતું.
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     વો�શ�ટનના  ���ટશ
એલચીખાતા  તરફથી  તૈયાર
કરવામાં  આવેલા  ગાંધી-ઝીણા
મુલાકાતો અંગેના ખરીતામાં લ�યું
છે :

     `મ. ઝીણાની િ�થત સ�ધર
છે. એમની પાસે તેઓ આપી શકે
એવી  –  જનેી  મ.  ગાંધીને
અતશય અને તા�કાિલક જ�ર છે
એવી એક વ�તુ  છે.  એ વ�તુ  છે
અિધકારનો મોટો �હ�સો તરત જ
સેાંપી  દેવા  સા�  ��ટન  પર
દબાણ લાવવા  માટે  જ�રી  એવો
મુસલમાનોનો  સહકાર.  એથી
ઊલટંુ,  મ.  ગાંધી  પાસે  મ.
ઝીણાને  આપવાની  એવી  કોઈ
વ�તુ  નથી  જનેે  માટે  મ.  ઝીણા
થોભી  ન  શકતા  હોય.  મ.
ઝીણાની ���એ �વતં�તા એક કે
બે  વષ�  પહેલી  મળે  તેનું
મુસલમાનોના  હકકના  ર�ણની
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સરખામણીમાં કશું જ મૂ�ય નથી.'

     રીઢા  સોદાબાજાેના  પ�તરાનું
આ  રીઢંુ  પૃથકકરણ  છે.  ઝીણા
�વતં�તા  સા�  થોભી  શકે  તેમ
હતું.  ગાંધી�  �ણતા  હતા  કે
�વાધીનતા મેળવી લેવાનો આ જ
મોકો હતો.

     એ વખતે તો ઇતહાસ વચમાં
આ�યો  ને  ઝીણાના  મનસૂબા
ઉથલાવતો  ગયો,  પણ  પછી
કાબેલ  ઝીણાએ ઇતહાસને  પણ
ઉથલા�યો.

     

ભાગ �ીજાે

બે રા�� ોનો ઉદય
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અનુ�મિણકા

     ૨૩  માચ�,  ૧૯૪૩થી  ૩૦
��યુઆરી, ૧૯૪૮

૧.
�વાધીનતાને ઊંબરે

     ૧૯૪૪ના ઓગ�ટની ૩૦મી
તારીખે હંુ વે�ડલ િવ�કીને એમની
�યુયોક�ના બારા ન�કના િકનારા
પર આવેલી ઓિફસમાં મ�ો. એ
હતા  �ામાિણક  માણસ.
૧૯૪૪ના  સ�ટે�બરમાં  એમનું
મૃ�યુ  થયું  ને  અમે�રકાની અમૂ�ય
સંપિ�  ઓછી  થઈ.  એમણે  ક�ું
હતું  :  `યુ� દસમાંથી  સાત ભાગ
જટેલું  તો  િજતાઈ ચૂ�યું  છે,  પણ
આપણે દસમાંથી નવ ભાગ જટેલી
શાંત હાયા� છીએ.' એમણે આખા
પૂવ�નો  �વાસ  ખેડયો  હતો  ને
યુરોપ  અને  એિશયા  વ�ચેના,
ગોરા અને કાળા વ�ચેના, �વતં�
દેશો  અને  ગુલામ  સં�થાનો
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વ�ચેના  જૂના  સંઘષેા�ને  કાયમ
થતા જાેયા હતા. તેમને લાગતંુ હતંુ
કે  એમાંથી  કાં  તો  નવું  િવ�
સર�શે, કાં નવું િવ�યુ�.

     બી� લોકોને  પણ લાગવા
માંડયું  હતું  કે  સરમુખ�યારશાહી
િવ��ના  યુ�થી  આઝાદીના
�ે�ને  િવ�તૃત  કરવાની  નૈતક
જવાબદારી ઊભી થતી હતી.

     ��લે�ડ િવજયની ન�ક જતંુ
હતું  તે  સાથે  ભારતમાં  રાજકીય
પ�રવત�ન  થતું  અટકાવી  ન�હ
શકાય  એ  પણ  �પ�  થતંુ  જતું
હતું.

     ૧૯૪૫ સુધીમાં ભારત એટલું
મજબૂત થયું  હતું  કે  એને  કાબૂમાં
રાખવું  મુ�કેલ  હતું.  ��લે�ડને
યુ�માં એટલું નુકસાન વેઠવું પડયું
હતું  કે  ગાંધી�ની  સાથેની  બી�
અ�હંસા�મક  લડાઈ  દબાવવામાં,
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અથવા  ગાંધી�  કાબૂ  ખોઈ  બેસે
તો  �હંસા�મક  લડાઈ  દબાવવામાં
માણસ  અને  ધનનો  જે  ખચ�
ઉઠાવવો  પડે  તેમ  હતું  તેનો  તો
એનાથી િવચાર પણ થઈ શકે એમ
ન હતું.

     લોડ�  વેવલને  એ વ�તુ ખાસ
�યાનમાં  આવી  ગઈ  હતી.
ભારતમં�ી  િલયોપો�ડ  એસ.
એમરીએ  ૧૪મી  જૂન,  ૧૯૪૫ના
�દવસે  આમસભામાં  ક�ું  હતું  :
`ભારત  ઉપર  �પાન  િવ��ના
યુ�નો  ને  યુ�ોતર  યોજનાઓનાં
કાયેા�નો  ખૂબ  ભાર  નાખવામાં
આ�યો  છે,  તે  વત�માન  રાજકીય
પ�રિ�થતની  કટોકટીને  કારણે
વધારે દબાઈ ગયું છે.' ભારતનું એ
તં� ચલાવનાર હતા લોડ�  વેવલ.

     વેવલ  સેનાની  હતા,  કિવ
હતા, અસાધારણ �યિ�ત હતા.
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     ૧૯૪૪માં  ચચલે  વેવલને
�હંદના વાઈસરોય ની�યા હતા.

     ૧૯૪૫ના  માચ�માં  વેવલ
લંડન ગયા.

     લંડનના  `ટાઇ�સ'  પ�ે
૧૯૪૫ના માચ�ની ૨૦ના પોતાના
અ�લેખમાં  ભારત  અંગે  પોતાનો
મત  �ગટ  કરતાં  લ�યું  હતું  :
`લોકોમાં  એવી  લાગણી
�યાપકપણે ફેલાઈ છે કે આ દેશમાં
રાજકીય પહેલ નવેસરથી શ� થવી
જાેઈએ... પહેલી વાત તો એ છે કે
ભારતવાસીઓને  પૂણ�  સ�ા
સેાંપવા  માટેની  તૈયારીને  સા�
સરકારી  તં�ના  ચોકઠામાં
કમ�ચારીઓની  િનમણૂકમાં  અને
પ�તમાં  ફેર  થવો  જાેઈએ. બીજું
ભારતના  પ�ો  અને  �હતોને  જુદા
પાડી  રાખનારા  માંહોમાંહેના
િવરોધ  કાયમ  ચાલુ  રહે  તે
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અં�ેજાેની  અને  �હંદીઓની
રાજનીત માટે શરમની વાત છે.'

     ��લે�ડનો લોકમત – ચુ�ત
��ઢવાદીઓ  સુ�ધાં  –  ભારતની
બાબતમાં  ચચલની  હઠીલી  જડ
નીતનો  સાથ  છોડવા  લા�યા
હતા.

     વેવલ  લંડનમાં  લગભગ બે
મ�હના ર�ા. ભાિવ ભાખનારાઓ
��લે�ડની  ન�ક  આવતી
ચૂંટણીમાં  મજૂર  પ�નો  િવજય
થવાની  આગાહી  કરી  ર�ા  હતા.
િવદેશનીત  સાધારણ  રીતે
આંત�રકનીતનાં  �ત￼બબ�પ
હોય  છે.  વેવલના  હો�ાની  મુદત
ચાર વષ� જટેલી બાકી રહેતી હતી.

     ૧૯૪૫ના એ�લમાં  સંયુ�ત
રા��સંઘના  �હેરનામાનો  મુસ�ો
ઘડવા  માટે  સાન�ાિ�સ�કોમાં
પ�રષદ મળવાની હતી તે  અગાઉ
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�હંદી  અને  પરદેશી  વૃ�પ�ીઓએ
ગાંધી�નો  સંદેશ  મા�યો.
ગાંધી�એ �ઢતાથી જણાવી દીધું
:  `ભારતની રા�� ીયતાનો અથ� છે
પાયામાં  આંતરરા�� ીયતા.  �યાં
સુધી  મ�રા�યો  યુ�ની
�ભાવકારી  શિ�તમાં,  યુ�  સાથે
ચાલતી  છલબા�માં,
ચાલબા�માં  િવ�ાસ  રાખવાનું
છોડે  ન�હ,  સવ�  કોમની  ને  સવ�
રા��ની  આઝાદી  અને  સમાનતા
પર  રચાયેલી  શાંત  સ�  કરવા
�ઢસંક�પ  ન�હ  બને  �યાં  સુધી
નથી  શાંત  મ�રા�� ોને  માટે  કે
નથી  શાંત  દુિનયાને  માટે...
ભારતની  આઝાદી  દુિનયાની
શોષત ��ઓને બતાવી આપશે
કે  એમની  આઝાદી  પણ  પાસે
આવી રહી છે  ને  હવે  કોઈને  હાથે
કોઈનું શોષણ ન�હ થાય.'

     ગાંધી�એ આગળ ચલા�યું :
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`સુલેહ  ઔચ�યપૂણ�  હોવી
જાેઈએ. એમાં  દંડની કે  બદલાની
ભાવનાને  �થાન ન હોવું  જાેઈએ.
જમ�ની અને �પાન અપમાિનત ન
થવાં  જાેઈએ.  શિ�તશાળી  કોઈ
�દવસ  બદલાની  ભાવના  નથી
રાખતો.  આથી  શાંતના
પ�રણામની  એકસરખી  વહ�ચણી
થવી જાેઈએ, �ય�નો એમને મ�
બનાવવાના  હોવા  જાેઈએ.  આ
સવાય મ�રા�� ો બી� કોઈ રીતે
પોતાના લોકશાસનવાદની ખાતરી
ન�હ આપી શકે.' પણ ગાંધી�ને
એવું લાગતંુ હતું કે સાન�ાિ�સ�કો
પ�રષદના  મૂળમાં  યુ�ને  જ�મ
આપનાર  અિવ�ાસ અને  ભયનાં
વાદળ ઘેરાયેલાં પડેલાં હતાં.

     સમૃિ� એ શાંતની  જાેિડયા
બહેન  હોય  છે  ને  િનભ�યતા  એ
બંનેની જનની હોય છે એ ગાંધી�
સારી  પેઠે  �ણતા  હતા.  ૧૯૬૦
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પહેલાં  ભારત  –  ને  સાથે  મોટા
ભાગના એિશયાઈ દેશો – �વતં�
થઈ જશે એમાં કોને શક હતો ? એ
�વતં�  ન�હ  બને  તો  પિ�મનું
�વન દુ:�વ�ન જવેું  બની �ય,
યુરોપનું પુન��થાન અશ�ય બની
�ય એ િવશે પણ કોને શક હતો
?

     આ  િવચારો  ભારત  તરફના
��લે�ડના વલણને આકાર આપી
ર�ા હતા.

     વેવલ ભારત માટેની એક નવી
યોજના  પર  ���ટશ  સરકારની
મંજૂરીની  મહોર  મરાવી  લઈને
�દ�હી  પાછા  ફયા�.  ૧૪મી  જૂને
એમણે  એ  યોજનાની
આકાશવાણી �ારા  �હેરાત કરી.
તે  જ  �દવસે  એમણે  કેાં�ેસના
�મુખ  મૌલાના  આઝાદને,
જવાહરલાલ  નેહ�ને  તથા  બી�

ગાંધી�ની કહાણી

597



આગેવાનોને  છોડી  મૂ�યા.  ૨૫મી
જૂને  એમણે  �હંદના  અ�ગ�ય
આગેવાનોને સમલા બોલા�યા.

     કેાં�ેસના નેતાઓ જવા તૈયાર
હતા.  ઝીણા  મુિ�લમ  લીગના
�મુખ  તરીકે  અને
િલયાકતઅલીખાં તેના મં�ી તરીકે
સામેલ થયા. ખજ હયાતખાં અને
�વા�  નિજમુ�ીનને  તેમના
�ાંતોના  ભૂતપૂવ�  વડા�ધાનો
તરીકે  આમં�ણ  આપવામાં
આ�યાં.  તે  સવાય  મા�તર
તારાસહ  શીખોના  �તિનિધ
તરીકે ને  �ી િશવરાજ હ�રજનોના
�તિનિધ તરીકે આ�યા. ગાંધી�
�તિનિધ  નો'તા  પણ  તેઓ
સમલા ગયા ને  ચચા�ઓ ચાલતી
રહી �યાં સુધી સમલામાં ર�ા.

     વેવલ  યોજના  �માણે
વાઈસરોયની કારોબારીમાં મા� બે
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અં�ેજાે  રહેવાના  હતા,  એક
વાઈસરોય ને બી� સરસેનાપત.
બાકીના બધા �હંદીઓ આવવાના
હતા.  આમ  પરદેશની  બાબતો,
નાણાખાતું,  પોલીસ  વગેરે
િવભાગો  �હંદીઓના  હાથમાં
આવતા હતા.

     પરંતુ સમલા પ�રષદ િન�ફળ
નીવડી.  વાઈસરોયે  એનો  દોષ
ઝીણાને માથે ઢો�ો.

     વેવલની યોજનામાં એક કલમ
એવી  હતી  કે  વાઈસરોયની
કારોબારીમાં  મુસલમાનોનું  ને
સવણ� �હંદુઓનું �માણ એકસરખું
હોય.  કેાં�ેસને  એનો  વાંધો  હતો
પણ કેાં�ેસ સમજૂતી માટે એટલી
આતુર હતી કે  તેણે  એ સૂચનાનો
�વીકાર કરી લીધો.

     વેવલે  જુદાજુદા  પ�ોના
નેતાઓ  પાસેથી  નામોની  યાદી
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માગી. ઝીણા સવાય સહુએ યાદી
આપી.

     ઝીણાએ સમલા પ�રષદ તોડી
પાડી  એનું  એક કારણ પાછળથી
જણાયું.  એમણે  એવું  સૂચન  કયુ�
હતું  કે  વાઇસરોયની  કારોબારીના
તમામ મુસલમાન સ�યોનાં  નામ
મુિ�લમ નેતા  તરીકે  તે  (ઝીણા)
પોતે રજૂ કરે.

     ઝીણાનો �હંદના મુિ�લમોના
નેતા  હોવાનો  દાવો  ન  તો
વાઈસરોય  મંજૂર  રાખી  શકે  તેમ
હતું,  ન  પડદા  પાછળ  રહીને
કેાં�ેસની  નીતનું  સંચાલન  કરી
રહેલા ગાંધી�.

     સમલા  પ�રષદનું  નાવ  એ
ખડક  સાથે  અથડાઈને  તૂટયું.
�હંદમાંના ને  ��લે�ડમાંના અં�ેજ
અિધકારીઓ  ઝીણાના  સહકાર
િવના  કશું  પગલું  લેવા  તૈયાર  ન
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હતા.

     સમલા પ�રષદ દરમયાન જ
યુરોપમાં યુ�નો અંત આવી ગયો
હતો.  ૨૬મી જુલાઈએ મજૂર પ�ે
��ઢવાદીઓને  ચો�ખો  પરાજય
આ�યો. િવ�સ�ટ ચચલને �થાને
�લેમે�ટ  આર.  એટલી  �ધાનપદે
આ�યા.

     ૧૪મી  ઓગ�ટે  વડી
સ�ાઓએ  �પાનની
શરણાગતીનો �વીકાર કરી લીધો.

     ��લે�ડની  મજૂર  પ�ની
સરકારે તરત જ �હેરાત કરી કે તે
ભારતને  તરત  જ  �વશાસન
આપવા માગે  છે. સરકારે  વેવલને
લંડન બોલા�યા. મજૂર સરકારના
િનણ�યની  ૧૯મી  સ�ટે�બર,
૧૯૪૫ને  �દવસે  એટલીએ
લંડનથી ને  વેવલે  નવી �દ�હીથી
�હેરાત કરી.
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     કેાં�ેસ  કારોબારીએ  એ
��તાવને  `અ�પ�,  અપૂણ�,
અસંતોષજનક'  લેખા�યો,  પણ
સરકારનું  વલણ સમજૂતી કરવાનું
હતું.

     સઘળા  પ�ો  ચૂંટણીને  માટે
તૈયાર થઈ ગયા.

     ધારાસભાઓમાં  મુિ�લમેતર
બેઠકોમાં  કેાં�ેસને  ભારે  બહુમતી
મળી, મુિ�લમ બેઠકોમાં  મુિ�લમ
લીગને.

     મડાગાંઠ ચાલુ જ રહી.

     ૧૯૪૫ના િડસે�બરમાં  વેવલે
કલક�ાના  એક  ભાષણમાં
ભારતના લોકોને  સંબોધીને  ક�ું,
`�હંદ  રાજકીય  અને  આ�થક
સં�ાંતને તબકકે આવીને ઊભું છે
તે  વખતે  તેણે  �હંસાખોરી  અને
ઝઘડાઓથી દૂર રહેવું જાેઈએ.'
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     ગાંધી� કલક�ામાં  જ હતા.
તેમણે  બંગાળાના  ગોરા  ગવન�ર
�રચડ�  કેસી  સાથે  કેટલાક  કલાક
ગા�ા.  એમણે  વાઈસરોય  સાથે
પણ  એક  કલાક  સુધી  વાતચીત
કરી. તેઓ વાઈસરોયના મુકામેથી
નીક�ા તો માનવસમુદાય એમને
રોકીને  ઊભો. તેઓ ભાષણ ન�હ
કરે  �યાં  સુધી  માનવસમુદાય
એમને  આગળ  વધવા  ન�હ  દે
એટલે તેઓ ગાડીમાં જ ઊભા થઈ
ગયા  ને  બો�યા,  `શાંતના
આપણા  સંદેશને  લીધે  ભારતે
પૂવ�માં ભારે �ત�ા �ા� કરી છે.'

     એ જ �દવસે ઝીણાએ મુંબઈમાં
ક�ું,  `મ.  ગાંધી  કહી  દે  કે  હંુ
કબૂલ ક�ં  છંુ  કે  પાિક�તાન થવું
જાેઈએ,  તો  �હંદુ�તાનના
સવાલનો દસ જ મિનટમાં િનવેડો
આવી �ય. હંુ માનંુ છંુ કે ભારતના
ચોથા  ભાગનું  –  જમેાં  સધ,
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અનુ�મિણકા

બલૂચ�તાન, પં�બ અને સરહદ
�ાંત, પં�બ અને  બંગાળ એ છ
�ાંતોનું – તેમની આજની સરહદો
કાયમ  રાખીને  પાિક�તાન
બનવાનું છે.'

     પરંતુ ગાંધી� એ કહી શકે તેમ
ન હતું, એમણે એ ક�ું પણ ન�હ.
તેઓ  તો  ભારતના  ટુકડા  થાય,
તેને પાપ સમાન લેખતા હતા.

૨. ભારત
િ�ધામાં

     ગાંધી� ક�ા  કરતા,  `મારે
સવાસો  વષ�  �વવું  છે.'  પણ તે
`હાલતાચાલતા મુડદા માફક ન�હ,
કુટંુબીઓ  અને  સમાજ  ઉપર
ભાર�પ  થઈને  ન�હ.'  પહેલાં  તો
એમણે શરીરે �વ�થ શી રીતે રહી
શકાય  તે  બતા�યંુ.  ૧૯૦૧માં
એમણે  દવાની  શીશીઓ  ફોડી
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નાખી,  તેમણે  કુદરતી  ઉપચારો
અને િનયમત આહાર લેવાનું  શ�
કયુ�. એનાથી પણ મહ�વની વાત
તેમણે એ કરી કે તેમણે દીઘા�યુની
ચાવી  જવેી  અનાસિ�ત  કેળવવા
માંડી.  ગાંધી�  કહેતા,  `દરેકને
ફળની  ઇ�છા  રા�યા  િવના  કમ�
કરતા  રહીને  સવાસો  વષ�
�વવાનો  અિધકાર  છે,  દરેકે
સવાસો  વષ�  �વવાની  ઇ�છા
રાખવી  જાેઈએ.'  કમ�માં  �વૃિ�
છતાં  તેના  ફળને  િવશે  િનવૃિ�માં
િનરતશય  આનંદ  રહેલો  છે,
અમૃત�વ  રહેલું  છે  જે  �વનને
ટકાવી  રાખે  છે.  એમાં  ઉિ��તા
અથવા  અધીરતાને  �થાન  નથી.
અહંકાર  મૃ�યુ  છે,  �યાગ  �વન
છે.

     ગાંધી�એ  એક  નવું  �યેય
અપના�યું  –  િનસગેા�પચાર.  એને
એ  પોતાનું  `નવ�ત  બાળક'
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લેખાવતા  હતા.  એમની  બી�
સંતત  ખાદી,  �ામો�ોગ,
રા��ભાષા, અ� ઉ�પાદન, �હંદનું
�વાતં�ય,  િવ�શાંત  –  પણ
એમને  હાથે  પોષણ પામતી  જતી
હતી.  આ  નવ�ત  બાળક  માટે
એક  ટ��ટ  બનાવવામાં  આ�યંુ.
એના  �ણ  ટ��ટીઓમાં  ગાંધી�
એક  હતા.  ગાંધી�ના  ચિક�સક
ડો. દીનશા મહેતાનું પૂના શહેરમાં
એક િનસગેા�પચાર કે�� હતું. એને
માટે  એ  નકકી  થયું  કે  ટ��ટના
પહેલા પગલા તરીકે એ જ કે��ને
િવકસાવીને  તેને  િનસગેા�પચાર
િવ�િવ�ાલય બનાવવામાં આવે.

     પણ એક મૌનવારે ગાંધી�એ
એ  યોજના  પડતી  મૂકવાનો
િનણ�ય કરી લીધો. એમણે કબૂલ
કયુ�, `મને લા�યંુ કે હંુ મૂખા�ઈ કરી
ર�ો  હતો,  કે  મ�  ગરીબોને  માટે
શહેરમાં  સં�થા  ખોલવાનો  િવચાર
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કયેા�.'  તેઓ  િનસગેા�પચારને
ગરીબો  સુધી  પહેાંચાડવા  માગતા
હતા.  એમની એવી આશા નો'તી
કે ગરીબને એ શોધતાં આવવું પડે.
એ ભૂલમાં પણ એક પાઠ રહેલો છે
: કોઈ પણ વાત તમારી બુિ� અને
�દયમાં ઊતરતી ન હોય �યાં સુધી
તેને  વેદવા�ય  ના  માની  લેશો,
પછી  એ વાત ગમે  તે  મહા�માએ
કહી  હોય.  ગાંધી�ને  યં�વત્
આ�ાપાલન  થાય  તે  પસંદ  ન
હતું.

     તેઓ  ગામડાંમાં
િનસગેા�પચારનું  કાય�  શ�  કરવા
માગતા હતા. એમણે લ�યું  : `એ
જ સાચું  �હંદ છે, મારી ક�પનાનું
�હંદ, જનેે માટે હંુ �વું છંુ.' એમણે
પોતાનો િવચાર તરત જ અમલમાં
મૂ�યો.  થોડા  જ  �દવસમાં  તેઓ
પૂના  સોલાપુર  લાઇન  પર  �ણ
હ�રની વ�તીના ઉ�લી નામના
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ગામમાં  બેસી  ગયા.  �યાં  પાણી
જાેઈએ તેટલું  મળી શકે તેમ હતું,
�યાંનાં  હવાપાણી  સારાં  હતાં,
ફળના  બગીચા  હતા,  તારટપાલ
ઓિફસ હતી, ટેિલફોન ન'તો.

     પહેલે  જ �દવસે ૩૦ શેતકરી
િકસાન  િનસગેા�પચાર  કે��માં
આ�યા.  છને  ગાંધી�એ  �તે
તપા�યા.  બધા  રોગની  એમણે
એક જ દવા બતાવી : રામનું નામ
લો, સૂય��નાન કરો, માિલશ કરો,
ક�ટ�નાન  કરો,  ગાયનું  દૂધ  ને
છાશ  લો,  ફળોનો  રસ  લો,
પાણીનો  જાેઈએ  તેટલો  ઉપયોગ
કરો. ભગવાનનું નામ એટલે ખાલી
હોઠ  હલાવવાના  ન�હ.  �પ
ચાલતા  હોય  �યારે  આ�મા  તેમાં
લીન થઈ જવો જાેઈએ. ગાંધી�એ
ક�ું  :  `સઘળી  માનસક  અને
શારી�રક  પીડા  એક  કારણમાંથી
જ�મે  છે, તેથી તેનો ઉપાય પણ
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એક જ હોય એ �વાભાિવક છે.'
એમણે ક�ું : `આપણામાંનો દરેક
જણ  શરીરના  કે  મનના  રોગથી
પીડાતો હોય છે. રામનામના �પ
સાથે ચ�ની શુિ�, ભલાઈ, સેવા
અને  �યાગ ઉપર �યાન કેિ�દ્રત
કરવાથી  માટીનાં  પોતાં,  �નાન,
માિલશ  �ારા  જે  ફાયદો  થવાનો
હોય તેનો માગ� તૈયાર થાય છે.'

     પદાથ�  ઉપર  િવચારની  અને
ચ�વૃિ�ની  જે  અસર  થાય  છે
તેના  ઉદાહરણ�પ  ગાંધી�  �તે
જ  હતા.  જુવાનીમાં  ને  જુવાની
પછી  પણ  તેમણે  �વા��યનું
પૂરેપૂ�ં  �યાન  રા�યું  હતંુ.  તેઓ
પોતાની  સાથે  જાેડાયેલા  સઘળા
�વોની  સેવા  કરતા  હતા.  તેઓ
બી�ના  દુ:ખે  દુ:ખી  થતા.
એમનામાં અસીમ ક�ણા હતી.

     �ેમાળ માતા મનથી ઇ�છતી
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હોય  છે  કે  પોતાના  બાળકની
માંદગી પોતાની �ત ઉપર આવે,
પરંતુ તેની ઇ�છા પૂરી થઈ શકતી
નથી.  ગાંધી�ના  ઉપવાસ
અછૂતોનાં,  હડતાિળયાઓનાં,
�હંદુઓનાં, મુસલમાનોનાં  દુ:ખોનું
િનવારણ કરવાની આશાએ કરેલા
આ�મદમન જવેા હતા. તેઓ પીડા
આપનારાઓ માટે  પણ �ાયિ��
કરતા  હતા.  દુ:ખોનું  િનવારણ
કરવાની ને દદ� મટાડવાની ઉ�કટ
ઇ�છા  એમના  �દયના
ઊંડાણમાંથી  ઊઠતી  �ેરણાના
પ�રણામ�પ  હતી.  ગાંધી�ને
લાગતું  હતંુ  કે  એમનો  �વનધમ�
લોકોને  સુખી  બનાવવાનો  હતો.
એ  ભારતના  સુખની  ઔષિધના
દાતા હતા. પણ �વનનાં છે�ાં બે
વષ�  ભારતે  એમને  ખૂબ  �ય�ત
રા�યા.

     દેશમાં અનાજ અને કાપડની
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અછત  હતી.  એમણે  ૧૯૪૬ના
ફે�ુઆરીની  ૧૭મી  તારીખે  લ�યું
હતું  :  `અનાજ  અને  કાપડના
વેપારીઓએ  સં�હ  અને
સ�ાખોરીથી  દૂર  રહેવું  જાેઈએ.
�યાં-�યાં પાણી મળી શકતું હોય
�યાં-�યાં  સઘળી  ખેતી  લાયક
જમીનમાં  ખેતી  થવી  જાેઈએ.
જમણવાર બંધ રહેવા જાેઈએ.'

     તેઓ  બંગાળ,  આસામ  ને
મ�ાસમાં ફરતા હતા. `વધુ અનાજ
ઉગાડો'  એમનું  સૂ�  હતંુ.  `કાંતો'
એ  એમનો  ઉપદેશ  હતો.
નાહવામાં,  હાથમેાં  ધોવામાં  કે
રસોડામાં  વપરાતા  પાણીનું
એકએક  ટીપું  શાકભા�ના
�યારામાં  જવું  જાેઈએ.  એમણે
શહેરના લોકોને  ક�ું,  `શાકભા�
કંૂડામાં  ને  ભાં�યાતૂટયા
ડ�બાઓમાં ઉગાડો.'
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     તંગીને  કારણે  દેશની વધતી
જતી  વ�તીનો  ��  ઊઠયો.
ગાંધી�એ  ક�ું,  `ભૂંડની  માફક
વ�તી  વધારવાનું  બંધ  થવું
જાેઈએ,  પણ  એથી  બી�
�ત�તની અનીત પેદા થવી ન
જાેઈએ.  માણસ�તને  શોભાવે
એવા ઉપાયથી એટલે કે સંયમના
શુ� ઉપાયથી એ થવું જાેઈએ.'

     આવ�યક વ�તુઓની અછતને
લીધે  લંૂટફાટ  અને  બી� �તની
�હંસા�મક  �વૃિ�ઓ થવા  માંડી.
મુંબઈમાં  ભારે  તોફાન  ફાટી
નીક�ું.  કલક�ા,  �દ�હી  તથા
બી�ં  શહેરોમાં  લોકોએ  આગ
લગાડી.  ર�તે  ચાલનારાઓને
ફરિજયાત સૂ�ો ઉ�ચારવાં પડયાં,
અં�ેજાેને  હેટ  ઉતારવાની  ફરજ
પાડવામાં આવી. ગાંધી�એ એની
સખત ખબર લઈ નાખી.
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     ૧૯૪૬ના  ફે�ુઆરીની
૧૦મીએ ગાંધી�એ લ�યું  : `હવે
આપણે  આપણા  મૂળ  �યેયને
પહેાંચવા  આ�યા  છીએ  �યારે
અરાજકતા  અને  હુ�ડબા�  બંધ
થવાં જાેઈએ. ધીરજ, કડક િશ�ત,
સહકાર  અને  સ�ભાવનાએ  એનું
�થાન લેવું જાેઈએ. હંુ એ આશાને
વળગી ર�ો છંુ કે �યારે જનતાને
માથે સાચી જવાબદારી આવશે ને
અ�ો  જમાવી  બેઠેલા  પરદેશી
લ�કરનો  અસ�  બોજ  દૂર  થઈ
જશે  �યારે  આપણે  �વાભાિવક
મોભો  �ળવીને  ચાલનારા  ને
સંયમી બની જઈશું.'

     લોડ�  પે�થક  લોરે�સ,  સર
�ટ�ેફડ�  િ��સ  અને  આ�બટ�  વી.
એલેકઝા�ડરનું બનેલું એક ���ટશ
કે�બનેટ  મશન  �વતં�તાની
શરતો  નકકી  કરવા  ભારત
મોકલવામાં  આવશે,  એવી
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વડા�ધાન એટલીએ �હેરાત કરી.
ગાંધી�એ ક�ું, `હંુ ભારપૂવ�ક કહંુ
છંુ  કે  ���ટશ સરકારનાં  િનવેદનો
ઉપર  અિવ�ાસ  રાખવો  ને
પહેલેથી  ઝઘડો  ઊભો  કરવો  એ
દૂરંદેશીના અભાવની િનશાની છે.
શું  સરકારી  �તિનિધમંડળ  એક
મહાન રા��ને છેતરવા આવતંુ હશે
?  આવો  િવચાર  કરવો  એ  નથી
મરદને છાજતું, નથી ��ીને.'

     કે�બનેટ  મશન  ��લે�ડથી
નીકળીને ૨૪મી માચ� નવી �દ�હી
આવી  પહેાં�યું;  આવતાંવ�ત  જ
તેણે  નેતાઓ  સાથે  મુલાકાતોનો
આરંભ  કરી  દીધો.  અં�ેજ
�ધાનોને  મળવા  ગાંધી�  પણ
�દ�હી આવી ગયા. પે�થક લોરે�સ
લખે છે, `મારી િવનંતીથી, પછીના
મ�હનાઓમાં  �દ�હીમાં  સખત
ગરમી પડતી હતી તેની પરવા કયા�
િવના તેઓ વાતચીત ચાલતી રહી
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તેનો  બધો  વખત  અમારા  અને
કેાં�ેસ  કારોબારીના  સંપક�માં
ર�ા.'

     અનેક  અઠવાિડયાં  સુધી
દોડાદોડ કરતાં  પણ કશું  િનિ�ત
પ�રણામ ન આ�યું �યારે કે�બનેટ
મશને  કેાં�ેસ  તથા  મુિ�લમ
લીગને સમલા પ�રષદમાં ચ�ચાર
�તિનિધઓ  મોકલવા  જણા�યું.
ગાંધી�  �તિનિધ  નો'તા  છતાં
િવચારિવિનમય કરી શકાય એટલા
માટે  આખો  વખત  હાજર  ર�ા.
પછીને તબકકે નેહ� અને ઝીણા
ખાનગી રાહે મુ�ાઓની તડજાેડના
�ય�ન  કરતા  ર�ા,  પરંતુ  કશી
સમજૂતી થઈ ન શકી.

     છેવટે  ગાંધી�એ  કે�બનેટ
મશનને  જ  કશી  યોજના  રજૂ
કરવાનું જણા�યું.

     ૧૯૪૬ના મેની ૧૬મી તારીખે
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કે�બનેટ  મશનની  યોજનાની
�હેરાત  કરવામાં  આવી.  તેમાં
�હંદમાં  ��ટશ  હકૂમતની  સમાિ�
કરવાના  ��લે�ડના  િનણ�યની
�ણ કરવામાં આવી. તે �દવસની
�ાથ�નાસભામાં  ગાંધી�એ  ક�ું,
`કે�બનેટ  મશનની  ઘોષણા
આપને  પસંદ  આવે  કે  ન  આવે,
પરંતુ  ભારતના  ઇતહાસમાં  એ
સહુથી મહ�વની �હેરાત છે, તેથી
એનો  �યાનથી  અ�યાસ  કરવો
જાેઈએ.'

     ગાંધી�એ એ �હેરાતનો ચાર
�દવસ સુધી અ�યાસ કયેા�, પછી
એમણે  પાછંુ  િનવેદન  કયુ�,
`યોજનાની કસોટી કરી જાેતાં મારી
ખાતરી થઈ છે કે આ પ�રિ�થતમાં
���ટશ સરકાર આનાથી વધુ સારો
દ�તાવેજ તૈયાર ન કરી શકી હોત.'

     મહા�મા�એ ક�ું,  `���ટશ
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સરકારનો  એકમા�  ઇરાદો
�હંદમાંથી ���ટશ હકૂમત જલદીમાં
જલદી ઉઠાવી લેવાનો છે.'

     કે�બનેટ  મશને  પોતાની
હકીકત  રજૂ  કરતાં  જણા�યું  :
`અમારી સામેનાં  પુ�કળ િનવેદનો
જાેતાં  જણાય  છે  કે  મુિ�લમ
લીગના સમથ�કો સવાય લગભગ
બધા  જ  લોકો  ભારતની  એકતા
માગે છે.'

     છતાંય  મશને  ભારતના
િવભાજનની  સંભાવનાનો  ખૂબ
બારીકાઈથી અને િન�પ�પાતપણે
િવચાર કયેા�.

     પ�રણામ શું આ�યું ?

     િનવેદનમાં આંકડાઓ ટાંકીને
મશને  બતાવી  આ�યું  કે
પાિક�તાનના  વાય�ય  ભાગમાં
મુસલમાનો  સવાયની  લઘુમતી
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૩૭.૯૩  ટકા  જટેલી  ને  ઈશાન
ભાગમાં ૪૮.૩૧ ટકા જટેલી હશે,
�યારે  બાકીના  ભારતમાં,
પાિક�તાન  બહાર,  બે  કરોડ
મુિ�લમો  લઘુમતીમાં  હશે.
િનવેદનમાં  કહેવામાં  આ�યું.  `આ
આંકડાઓ ઉપરથી માલમ પડશે કે
મુિ�લમ  લીગ  જે  દલીલો  �ારા
પાિક�તાનનું  �વતં�  રા�ય  માગે
છે  તેનાથી  ધામક લઘુમતીઓના
��ોનો િનવેડો ન�હ આવી શકે.'

     પછી  મશને  જમેાં
�બનમુિ�લમ  �દેશો  ન  આવતા
હોય  એવા  નાના  પાિક�તાનનો
િવચાર  કરી  જાેયો.  આવા
પાિક�તાનને,  િનવેદનમાં
જણા�યા  �માણે,  મુિ�લમ  લીગે
અ�યવહા�  લેખા�યું.  આથી
પં�બ,  બંગાલ  અને  આસામનાં
બ�બે નવાં રા�ય કરવાં  પડે તેમ
હતું,  ઝીણાને  એ �ાંતો આખા ને
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આખા જાેઈતા હતા.

     મશને ક�ું, `�હંદના ભાગલા
પડવાથી  દેશની  સંર�ણશિ�ત
ઘટી  જશે  ને  સાથે  અવરજવરનાં
સાધનો બે ભાગમાં વહ�ચાઈ જશે.

     `છે�ી  વાત  ભૂગોળની  છે.
પાિક�તાનના  બે  ભાગો  ૭૦૦
માઈલ છેટા આવેલા છે, એ બંને
વ�ચેની  અવરજવર,  લડાઈ  કે
શાંતનો  આધાર  �હંદુ�તાનની
શુભે�છા પર રહેશે.

     `આથી અમે ���ટશ સરકારને
આજ ેજ ેસ�ા અં�ેજાેના હાથમાં છે
તેને બે સાવ�ભૌમ �વતં� રા�યોને
સેાંપવામાં  આવે  એવી  સલાહ
આપવા અસમથ� છીએ.'

     મશને ભલામણ કરી કે નવી
ચૂંટાયેલી  �ાંતક  ધારાસભાઓ
બંધારણસભાના સ�યોની ચંૂટણી

ગાંધી�ની કહાણી

619



કરે.  એ  સભા  ભારતનું  બંધારણ
ઘડશે.

     એ દરમયાન લોડ�  વેવલ એક
વચગાળાની  સરકાર  રચવાનાં
પગલાં લેશે.

     ૨૧મી મેએ ઝીણાએ કે�બનેટ
મશનની આલોચના કરતાં ક�ું :
`પાિક�તાન એ જ એક ઉકેલ છે.'

     પરંતુ ૪થી જૂને મુિ�લમ લીગે
કે�બનેટ  મશનની  યોજના
�વીકારી લીધી.

     હવે કેાં�ેસ શંુ કરે છે તેના ઉપર
બધી વાતોનો આધાર રહેતો હતો.

     �દ�હીમાં તાપ અને લૂ પડતાં
હોવાથી  કેાં�ેસ  કારોબારી  મસૂરી
ગઈ,  સાથે  ગાંધી�ને  પણ  લઈ
ગઈ.
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     દેશની  આંખો  મસૂરી  પર
મંડાઈ. કારોબારીએ ગાંધી� સાથે
િવચારોની આપલે કરી. એ બેઠકો
કેવી  િનણા�યક  નીવડવાની  હતી
તેનો  તે  વખતે  કોઈને  �યાલ  ન
હતો.

     પરદેશના  વૃ�પ�ીઓ
ગાંધી�ની  પાછળપાછળ  મસૂરી
પહેાં�યા.  એકે  ગાંધી�ને  પૂછયું,
`એક �દવસ પૂરતી આપને �હંદની
સરમુખ�યારી સેાંપવામાં  આવે  તો
આપ શંુ કરો ?'

     એ  પ�કારે  કેાં�ેસ
કારોબારીના,  લોકો  જનેી
આતુરતાથી  રાહ  જાેઈ  ર�ા  હતા
એવા, િનણ�યનો ઇશારો મળવાની
આશાએ એ સવાલ પૂછયો હોય તો
તેમાં  તેને  િનરાશ થવું  પડયું.  `હંુ
એનો  �વીકાર  ન�હ  ક�ં,'
ગાંધી�એ જવાબ આ�યો.  `પણ
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જાે એ �વીકા�ં જ તો તે �દવસ હંુ
નવી  �દ�હીમાં  હ�રજનોની
ઝૂંપડીઓ  સાફ  કરવામાં  ને
વાઈસરોયના િનવાસને  હોિ�પટલ
બનાવવામાં  ગાળું.  વાઈસરોયને
આટલા મોટા િનવાસની જ�ર પણ
શી છે ?'

     `ભલે,' પેલા વૃ�પ�ીએ ખ��યે
રા�યું,  `માની  લો  કે  એ  લોકો
આપની સરમુખ�યારી બીજ ે�દવસે
પણ ચાલુ રાખે.'

     હસતાં-હસતાં  ગાંધી�એ
ક�ું,  `બીજે  �દવસે  પણ  એ  જ
ક�ં.'

     કે�બનેટ  મશનના  ��તાવ
િવશે  કેાં�ેસ  કારોબારીએ ત�કાલ
કોઈ �તિ�યા ન આપી. ૮મી જૂને
ગાંધી�  �દ�હી  આવી  ગયા.
કારોબારીની  મં�ણાઓ  �યાં
ચાલવાની હતી. ���ટશ સરકારની
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યોજનાનો  �વીકાર  કરી  લેવાની
ભલામણ કરવા  રાજગોપાલાચારી
પણ મ�ાસથી આવી પહેાં�યા.

     વળી એક અઠવાિડયંુ નીકળી
ગયંુ,  તોય  કેાં�ેસ  કે�બનેટ
મશનની  યોજના  �વીકારશે  કે
ફગાવી  દેશે  એનો  કશેો  અણસાર
આ�યો ન�હ.

     ૧૬મી  જૂને  લોડ�  વેવલે
�હેરાત  કરી  કે  વચગાળાની
સરકારની  રચના  સંબંધે  કેાં�ેસ
અને મુિ�લમ લીગ વ�ચે સમજૂતી
થઈ શકી નથી, તેથી  તેઓ પોતે
સરકારી  હો�ાઓ  ઉપર  ચૌદ
�હંદીઓની િનમણૂક કરી ર�ા છે.

     કેાં�ેસને હવે બે ��ના જવાબ
આપવાના  ર�ા  :  વચગાળાની
સરકારમાં  કેાં�ેસે  દાખલ  થવું  કે
ન�હ  ?  �વતં�  સંયુ�ત  ભારતના
બંધારણનો  ખરડો  ઘડવા
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અનુ�મિણકા

બંધારણસભામાં જવું કે ન�હ ?

     

૩. ગાંધી�
સાથેની બી� મુલાકાત

     હંુ ૧૯૪૬ના જૂનની ૨૫મીએ
�દ�હીના  િવમાનમથકે  ઊતયેા�.
થાકી  ગયો હતો, પણ ગાંધી�ને
મળવાની એવી ઉ�કટ ઇ�છા થઈ
આવી કે તેને દબાવી ન શ�યો. મ�
િવચાર  કયેા�,  ગાંધી�ની  સાથે
થોડી વાત કરવી એ મારો �હંદનો
પહેલો  કાય��મ  હશે.  એટલે  મારો
સામાન  હોટેલના  �વાગત  ખંડમાં
મૂકીને  જ  ટે�સી  લઈને  હ�રજન
વસાહતમાં  ગાંધી�ની  ઝૂંપડીએ
જવા ઊપડયો.

     ગાંધી�  ઝૂંપડી  બહાર
�ાથ�નાસભામાં બેઠા હતા. હ�રેક
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માણસો  હાજર  હશે.  ગાંધી�ની
આંખો  બંધ  હતી,  તેઓ  �યારેક
આંખ ખોલીને  સંગીત સાથે  તાલ
પુરાવતા  હતા.  �હંદી  અને
પરદેશના વૃ�પ�ીઓ હતા, મૃદુલા
સારાભાઈ,  જવાહરલાલ  નેહ�
અને લેડી િ��સ હતાં.

     હંુ  �ાથ�નામંચની સીડી પાસે
નીચે જ બેસી ગયો. ગાંધી� નીચે
ઊતયા�  ને  મને  જાેતાં  બો�યા,
`અહો,  તમે  અહ�  છો  ?  મ�નું.
આ ચાર વષ�માં મા�ં શરીર પહેલાં
કરતાં સા�ં નથી લાગતું ?'

     `ના કેમ કહી શકંુ ?' મ� જવાબ
આ�યો.  તેઓ  માથું  ઊંચું  કરીને
હસવા લા�યા. મારો હાથ પકડીને
તેઓ ઝૂંપડી તરફ વ�ા. એમણે
મારી  મુસાફરીના,  મારી
ત�બયતના,  બાલબ�ચાંના
સમાચાર  પૂછયા.  એમને  લા�યું
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હશે  કે  હંુ  મુલાકાત  માટે  રોકાવા
માગું છંુ એટલે એમણે ક�ું, `લેડી
િ��સ આ�યાં છે. તમે કાલે સવારે
મારી સાથે ફરવા આવશો ?'

     સાંજ ેહંુ મૌલાના અબુલ કલામ
આઝાદને  ઘરે  ગયો.  એમણે
નેહ�,  અસફઅલી  અને  કેાં�ેસ
કારોબારીના  બી�  સ�યો  સાથે
મને પણ રા�ે ભોજનમાં આમં�ણ
આ�યું  હતું.  એ  લોકો  ઉ�સુક
દેખાતા  હતા,  રેિડયો  પરની
સરકારી  ખબરો  ખાસ  �યાનથી
સાંભળી  ર�ા  હતા.  તે  �દવસે
સવારે  હંુ  ખૂબ  વહેલો  ઊઠયો,
ટે�સી  કરીને  સાડા  પાંચ  વાગે
ગાંધી�ની કુ�ટર પર પહેાંચી ગયો.
અમે  અધોÚેક  કલાક  ફયા�,
ગાંધી�  બધો  વખત  કે�બનેટ
મશન સાથે થયેલી વાતોની ચચા�
કરતા  ર�ા.  બીજે  �દવસે  એટલે
૨૭મી  તારીખે  સવારે  સાડાપાંચ
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વાગે  હંુ  પાછો  ગાંધી�ને  �યાં
ગયો,  તેમની  સાથે  અધેા�  કલાક
ફયેા�. સાડાદસ વાગે મારે ઝીણાને
મળવા જવાનંુ  હતું.  તે  દરમયાન
સાડાનવ  વા�યાનું  િ��સનું
આમં�ણ  હતું.  એમની  સાથે
મુલાકાત  પૂરી  કરીને  હંુ  તરત  જ
નીક�ો.

     પણ થોડે જતાં ટે�સી અટકી,
ઊભી  રહી.  શીખ  ડ� ાઇવરે  અંદર
ઠાકઠોક  કરી  જાેઈ,  ઝીણા  પાસે
પહેાંચવાનો વખત થઈ ગયો હતો,
એટલે મ� ટાંગો ભાડે કયેા�. ટાંગાનો
ઘોડો  પણ અિડયલ નીક�ો.  હંુ
ઝીણાને �યાં પાં�ીસ મિનટ મોડો
પહેાં�યો.  મ�  ખૂબ  માફી  માગી,
ટે�સીએ  કેવો  દગો  દીધો,  ટાંગો
કેવો  ધીરે  ચા�યો  એનો  ખુલાસો
કયેા�.

     એમણે  લૂખા  અવાજે ક�ું,
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`મને  આશા  છે  કે  આપને  વા�યું
ન�હ હોય.'

     ટે�સી અને ટાંગાની ચચા�માંથી
છૂટીને  મ�  ક�ું,  `એવું  લાગે છે  કે
�હંદુ�તાન �વતં� થશે.'

     ઝીણાએ જવાબ ન આ�યો. એ
કશું  ન  બો�યા.  એમણે  હડપચી
નીચી કરી. મારી તરફ કડક આંખે
જાેયું. ઊભા થઈને હાથ લંબાવીને
ક�ું, `મારે જવાનું છે.'

     મ�  પૂછયું,  `શું  હંુ  કાલે  ફરી
આવી  શકંુ  ?'  `ના.'  એ  �ય�ત
હશે. એ મુંબઈ જઈ ર�ા હતા. `શું
હંુ મુંબઈમાં મળી શકંુ ?' મુંબઈમાં
પણ  �ય�ત  હશે.  એટલામાં  તો
એમણે  મને  દરવા�  પર  આણી
મૂ�યો'તો.  એ  હંુ  મોડો  આ�યો
તેથી  નારાજ  થયા  કે  ભારતની
આઝાદી  ન�ક  આવે  છે  એવા
મારા  વા�યથી  એની  ખબર  ન
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પડી.

     ૧લી  જુલાઈને  સોમવારે  હંુ
િવમાન  �ારા  મુંબઈ  પહેાં�યો  ને
મંગળવારે સાંજે પૂના ડો. દીનશા
મહેતાના  િનસગેા�પચાર  ધામમાં
ગાંધી�  રહેતા  હતા  �યાં  ગયો.
�યાં  હંુ  �ણ �દવસ ર�ો.  નેહ�
પણ થોડા વખતથી �યાં હતા.

     ૫મી  જુલાઈએ  હંુ  ગાંધી�
સાથે મુંબઈ આ�યો ને ૬�ી તથા
૭મીએ  કેાં�ેસ  મહાસમતના
અિધવેશનમાં હાજર ર�ો.

     ૧૬મી જુલાઈએ હંુ  પંચગની
ગયો ને �યાં મ� ગાંધી� સાથે ૪૮
કલાક િવતા�યા.

     ૧૯૪૨ પછી ગાંધી� વધારે
વૃ� થયા હોય એવું લાગતું ન હતું.
એમનાં  પગલાં  એટલાં  લાંબાં  ને
ઉતાવળે  નો'તાં  પડતાં,  પણ  ન
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તો એ ચાલવાથી થાકતા હતા કે ન
તો આખા દહાડાની મુલાકાતોથી.
તેઓ હંમેશાં  ખુશમ�જમાં  રહેતા
હતા.

     શ�આતમાં  નવી  �દ�હીમાં
ફરવા  નીકળતી  વખતે  એમણે
રિશયા સાથે  યુ� િવશે  અફવાઓ
ચાલતી હતી તે  િવશે  પૂછયું  હતું.
મ� ક�ું હતું કે `યુ� િવશે ચચા�ઓ
તો ખૂબ ચાલે  છે  પણ એ ખાલી
ચચા� જ છે.' મ� સૂચન કયુ�, `આપે
પિ�મ  તરફ  �યાન  આપવું
જાેઈએ.'

     `મારે  ?'  એમણે  જવાબ
આ�યો,  `હંુ  �હંદુ�તાનને  પણ
સમ�વી  શ�યો  નથી.  આપણી
ચારે બાજુ �હંસા ને �હંસા જ છે. હંુ
તો ખાલી કારતૂસ જવેો છંુ.'

     મ� એમને ક�ું, `મહાયુ� પછી
અનેક  યુરોપ  અને
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અમે�રકાવાસીઓ
આ�યાિ�મકતાના
દેવાિળયાપણાનો અનુભવ કરે છે.
આપ  એમની  એ
આ�યા�મશૂ�યતાને  ભરી  શકો
એમ  છો.  ભારતને  ભૌતક
સાધનસંપિ� જાેઈએ છે. એનાથી
સુખ  આવશે  એવો  ભારતને  �મ
છે.  અમારી  પાસે  ભૌતક  સંપિ�
છે,  પણ  તેથી  સુખ  ન  આ�યંુ.
પિ�મ  એનો  ઉપાય  શોધવા
પછાડા મારી ર�ું છે.'

     `પણ હંુ તો એિશયાવાસી છંુ.'
ગાંધી�એ  ક�ું,  `મા�
એિશયાવાસી.' એ હસવા લા�યા.
જરા  અટકીને  એ  બો�યા,  `ઈસુ
પણ એિશયાવાસી જ હતા ને ?'

     આ અને તે  પછીની વાતોમાં
મને  િનરાશાનો  �વિન  લા�યો,
છતાં એની પાછળ આશાનો �વિન
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પણ હતો. જાે તેઓ સવાસો વષ�
�વત  તો  પોતાનું  કાય�  પાર
પાડવાનો  એમને  ખાસો  વખત
મળી રહે.

     પૂનાના િનસગેા�પચાર ધામમાં
હંુ  રા�ે  સાડાઆઠ વાગે  પહેાં�યો.
મને  ગાંધી�નો  ઓરડો
બતાવવામાં  આ�યો,  હંુ  અંદર
ગયો. તેઓ ગાદી પર બેઠા હતા,
એમણે  સફેદ  ચાદર  ઓઢી  હતી.
એમણે ઊંચે નજર ન કરી. પો�ટ
કાડ�  લખવો પૂરો કરી તેમણે ડોકંુ
ઊંચું કયુ�, `ઓહો.' હંુ એમની પાસે
ઘૂંટણ  ટેકવીને  બેસી  ગયો,  અમે
હાથ મેળ�યા.

     `ડેકકન �વીનમાં  આ�યા ?'
ગાંધી�એ ક�ું, `એ ગાડી પર તો
જમવાનુંય નથી મળતું.'

     મ�  ક�ું, `એની ચતા ન�હ.'
મને  તો  આગળથી  જ  ભોજનનું
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િનમં�ણ મળી ચૂ�યું છે.

     `કેવી આ�ાદક મોસમ છે ?
આપ  તો  સેવા�ામની  ગરમીની
યાતના  વેઠયા  કરતા  હતા.'  મ�
ક�ું.

     `ના,'  એમણે  વાંધો  લીધો,
`એ  યાતના  નો'તી.  પણ  નવી
�દ�હીમાં હંુ ટબમાં બરફ નાખીને,
તમે  સેવા�ામમાં  બેસતા'તા તેમ,
બેસતો  હતો.  મને  તો  ટબમાં
બેઠાંબેઠાં  લોકોને  મુલાકાત
આપતાં  કે  કાગળ  લખતાં  પણ
સંકોચ થતો ન હતો. પૂનાની હવા
ખુશનૂમા છે.'

     મારા પૂછયા િવના જ એમણે
�હંસા િવશે કહેવા માંડયું.  એમણે
દ�ણ આિ�કાનાં તોફાનોમાં એક
માણસના  માયા�  જવાની,
અમે�રકાના મૂળ વતનીઓને ઝાડે
બાંધી  ચાબુકથી  ફટકારવાની,

ગાંધી�ની કહાણી

633



અમદાવાદનાં  �હંદુ-મુિ�લમ
તોફાનોની  ને  પેલે�ટાઈનના
યહૂદીઓની  વાત  કરી.  એમણે
ક�ું,  `ઈસુ  યહૂદી  જ  હતા,  પણ
યહૂ�દયતના  સવેા��મ  પુ�પ�પ
હતા. ઈસુના ચાર િશ�યોએ એમને
િવશે  સાચી  વાત  કહી  છે.  પરંતુ
સંત  પોલ યહૂદી  ન'તા,  એ હતા
�ીક, એમનું  મગજ વ�તૃ�વ અને
તક�થી ઘેરાયેલું હતું. તેમણે ઈસુની
વાતો  િવકૃત  કરીને  રજૂ  કરી.
ઈસુમાં  મહાન  શિ�ત  હતી  –
�ેમની  શિ�ત.  પણ  ��તવાદ
પિ�મમાં  પહેાં�યો  તો  �યાં  તે
િવકૃત થયો. એ બાદશાહોનો ધમ�
બની ગયો.'

     હંુ  જવા  ઊઠયો,  `િનરાંતે
ઊંઘો,' મ� ક�ું.

     `હંુ તો હંમેશાં જ િનરાંતે ઊંઘું
છંુ. આજ ેમૌનવાર હતો ને હંુ ચાર
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વખત સૂતો. હંુ  પાટ પર જ ઊંઘી
ગયો.'

     `માિલશ કરાવતાં-કરાવતાં',
એક બહેને ક�ું.

     `તમે  પણ માિલશ કરાવો.'
ગાંધી�એ ભલામણ કરી.

     વાળુ પછી હંુ ગાંધી�ની ખુ�ી
અગાસીમાં  �બછાવેલી  પથારી
આગળથી  નીક�ો.  બે  બહેનો
એમના  પગ  દબાવી  રહી  હતી.
એમની  પથારી  લાકડાની  પાટુડી
પર હતી, ઉપર ગાદલું ના�યું હતું.
પાટુડીના  માથાવાળા  ભાગ  નીચે
બે  �ટ  મૂકી  હતી.  મ�છરદાની
લગાવી  હતી.  `આશા  રાખું  છંુ  કે
તમે  સવારે  વહેલા  ઊઠી  જશો,
જથેી  મારી  સાથે  ના�તો  લઈ
શકશો.'  એમણે  ક�ું  કે  `પહેલો
ના�તો સવારે ચાર વાગે થાય છે.'
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     `એની તો માફી જ ચાહંુ છંુ.'

     `બીજાે ના�તો ૫ાંચ વાગે.'

     મ�  મેાં  મચકોડયંુ. બધાં  હસી
પડયાં.

     `ભલે, તો તમે નવ વાગે �ી�
વારના ના�તામાં  આવો.  છ વાગે
ઊઠી જજાે.'

     હંુ સવારે સાડાછ વાગે ઊઠયો.
મ�  આંગણામાં  પગ  મૂ�યો,
ગાંધી� એક �હંદી સાથે વાતો કરી
ર�ા  હતા.  એમણે  મા�ં
અ�ભવાદન  કયુ�.  અમે  ફરવા
નીકળી પડયા.

     મ�  યાદ દેવરા�યું, `કાલ રાતે
આપે  ક�ું  હતું  કે  પોલે  ઈસુના
ઉપદેશને  િવકૃત  કરી  ના�યો.  શું
આપની  સાથેના  લોકો  પણ એવું
જ કરશે ?'
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     `આવી  સંભાવનાની  યાદ
દેવરાનાર  તમે  પહેલા  નથી.'
એમણે ક�ું, `એની પાછળ શું છે
તે મને સમ�ય છે. હા, હંુ ��ં છંુ
કે  એ  લોકો  પણ કદાચ  એવું  જ
કરવાનો �ય�ન કરે. હંુ ��ં છંુ કે
દેશ મારી સાથે નથી. ઘણાય �હંદી
એવા  છે  જમેને  હંુ  અ�હંસાની
શિ�તને  અનુસરતા  નથી  કરી
શ�યો.'

     એમણે  દ�ણ  આિ�કાના
કાળા  લોકોની  યાતનાઓની
િવ�તારથી  ચચા�  કરી.  એમણે
પૂછયું.  `અમે�રકામાં  હબસી લોકો
સાથે કેવું વત�ન ચલાવવામાં આવે
છે  ?'  એમણે  ક�ું,  `સં�કૃતનું
માપ  લઘુમતીઓ  સાથેના  વતા�વ
ઉપરથી નીકળે છે.'

     એક  પુ�  સહાલી  પાસે
માિલશ કરાવતાં મારો થાક ઊતરી
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ગયો,  મ�  ગાંધી�ના  ઓરડામાં
ડોિકયું કયુ�. એને દરવાજાે ન હતો,
ખાલી એક પડદો હતો. મ�  પડદો
સરકાવી લીધો. એમણે મને જાેયો
ને ક�ું, `અંદર આવી �ઓ. તમે
તો ગમે �યારે  આવી શકો.' તેઓ
`હ�રજન'ને સા� લેખ લખી ર�ા
હતા. અગયાર વા�યા સુધીમાં તો
હંુ  કેટલીય  વાર  અંદર  ગયો  ને
કેટલીય વાર બહાર આ�યો.

     ડો. મહેતાનાં પ�ની ગુલબાઈ
કાપેલાં  ફળોની ભરેલી થાળી લઈ
આ�યાં  ને  તે  સાદડી  પર  મૂકી
ગયાં.  ગાંધી�નો  �ીજાે  ના�તો
પહેલાં જ થઈ ગયો હતો, એટલે મ�
ખાતાંખાતાં એમની વાતો સાંભ�ા
કરી.  તેઓ  એક  વગ�હીન  ને
�તહીન  સમાજનું  ઘડતર
કરવાનો  �ય�ન  કરી  ર�ા  હતા
એવું  એમણે મને ક�ું. તેઓ સવ�
�તઓ એક થઈ �ય, �ા�ણો
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હ�રજનો  જાેડે  િવવાહસંબંધ
જાેડવા  લાગે  એવા  વખતની  એ
રાહ  જાેઈ  ર�ા  હતા.  એમણે
�ઢભાવે  ક�ું,  `હંુ  સામાિજક
�ાિ�તકારી  છંુ.  અસમાનતા
�હંસાની  જનની  છે,  સમાનતાથી
અ�હંસા સરળ બને છે.'

     હંુ  �ણતો  હતો  કે  દ�ણ
આિ�કામાં  કાળા  લોકો  િવ��
ગોરાઓનો �ેષ વધતો જતો હતો,
તેથી  ગાંધી� �યાકુળ  થઈ  ર�ા
હતા.  મ�  ક�ું,  `મને  આશા છે  કે
આ બાબતમાં �હંસાની કોઈ વાત
ન  કરશો.  આપનો  �વભાવ
�હંસા�મક છે.' એ હસતા ર�ા. મ�
ક�ું,  `આપના  અમુક  ઉપવાસ
�હંસા�મક હોય છે.'

     `તમે  એવું  ઇ�છો  છો  કે  હંુ
કેવળ �હંસા�મક શ�દોથી જ અટકંુ
?' એમણે પૂછયું.
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     `હા �.'

     `હંુ  ઉપવાસ �યારે  લઈ બેસું
એની મને  જ ખબર પડતી નથી.
એનો િનમા�તા  ઈ�ર છે.  મને  તો
એકાએક �ેરણા થાય છે. પરંતુ હંુ
ઉતાવળ ન�હ ક�ં. મારી મરવાની
ઇ�છા નથી.'

     સાંજ ે �ાથ�ના  વખતે વરસાદ
વરસવા  લા�યો.  �ાથ�નામાં
આવેલાઓએ  છ�ીઓ  ખોલી,
પાછળથી  િવરોધનો  અવાજ
ઊઠયો, છ�ીઓ બંધ થઈ ગઈ.

     ભોજન પહેલાં ગાંધી�એ મને
સાથે ફરવા આવવા ક�ું. મ� સહેજ
િવરોધ  કયેા�,  `વરસાદમાં  આપ
�યાં ફરવા જશો ?'

     એમણે હાથ લાંબો કરી ક�ું,
`અરે,  બુ�ા� !'  મને  જે ઓરડો
આપવામાં  આ�યો  હતો  તેનું
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બાર�ં  ગાંધી�  સૂતા  તે  બાજુ
પડતંુ હતંુ. રા�ે સૂવા જતી વખતે
હંુ  એમની  પથારી  પાસેથી
નીક�ો. મ� ચૂપચાપ હાથ ઉઠાવી
એમને  નમ�કાર  કયા�,  પરંતુ
એમણે  મને  બોલા�યો,  `રાતે
િનરાંતે  ઊંઘજાે,  પણ સવારે  ચાર
વાગે અમારી �ાથ�નાથી અમે તમને
જગાડી દઈશું.'

     `હંુ  નથી  ધારતો,'  કહેતાં-
કહેતાં  હંુ  એમની  ન�ક  પહેાંચી
ગયો.

     તેઓ  �ીમતી  મહેતાને
�હંદુ�તાનીમાં  કે  ગુજરાતીમાં  કંઈક
કહી  ર�ા  હતા.  મને  થયું,  તેઓ
એમને  ઠપકો  આપી  ર�ા  હતા,
મને કહેવા લા�યા, `તમને કુતૂહલ
થતું  હશે. તમારી જ વાત ચાલતી
હતી.'

     `મને  સહેજ થયું  ખ�ં. આપે
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મને  કહી  તો  દીધું  કે  મારી  વાત
ચાલે છે  પણ શી વાત કરી  ર�ા
છો તે  આપે  મને  ન બતા�યું.  એ
આપે  બહુ  ખરાબ કયુ�.  તમે  ન�હ
બતાવો  �યાં  સુધી  હંુ  સ�યા�હ
કરીશ.'

     એમણે  હસીને  ક�ું,  `બહુ
સા�ં.'

     `હંુ આખી રાત તમારી પથારી
પાસે બેસી રહીશ.'

     `બેસી  રહો.'  એમણે  લહેકા
સાથે ક�ું.

     `હંુ  બેસીને  અમે�રકાનાં  ગીત
ગાતો રહીશ.'

     `ભલે,  તમારાં  ગીતથી  મને
ઊંઘ આવી જશે.'

     બધાંને ગમત પડતી હતી.
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     વખત ઘણો થઈ ગયો હતો,
એટલે મ� િવદાય લીધી. મ� �ીમતી
મહેતા સાથે વાત કરી. ગાંધી�એ
એમને એટલા માટે ઠપકો આ�યો
હતો  કે  એમણે  મને  નવને  બદલે
અગયાર  વાગે  ના�તો  આ�યો
હતો,  વળી,  એમણે  મને  વધારે
પીર�યું  હતું.  ગાંધી�નું  કહેવું  હતંુ
બધાં સાથે સમાન �યવહાર કરવો
જાેઈએ.

     સવારમાં ઊઠીને હંુ ગાંધી�ના
ઓરડામાં  ગયો.  એમણે  મને
એમની  સાથે  ફરવા  આવવા
સૂચ�યું.  મ�  તેમને  ભારતના
રાજકીય  �ે�માં  હવે  પછીના
પગલાંની વાત કાઢી. એમણે તરત
જ  જવાબ  આ�યો,  `���ટશ
સરકારે  કેાં�ેસને  સંયુ�ત  સરકાર
રચવા  કહી  દેવું  જાેઈએ.  બધા
લઘુમતી પ�ો સાથ આપશે.'
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     `શું  તમે  મુિ�લમ  લીગના
સ�યોને પણ લેશો ?'

     `જ�ર !' એમણે ઉ�ર આ�યો.
`ઝીણા  મહ�વનું  �થાન  સંભાળી
શકે એમ છે.'

     થોડી વારમાં એમણે યુરોપની
ને  રિશયાની  ચચા�  ઉપાડી.  મ�
ક�ું,  `મો�કો  પાસે  દુિનયાને
આપવા જવેું કશું જ નથી. રિશયા
તો  રા�� ીયતાવાદી,
સા�ા�યવાદી,  બૃહત્  �લામ
રા��નું  સમથ�ક  બની  ગયું  છે.
એનાથી  પિ�મને  સંતોષ  ન�હ
થાય.'

     `હંુ પિ�મ પાસે �ઉં એમ તમે
શા માટે ઇ�છો છો ?' ગાંધી�એ
પૂછયું.

     `પિ�મ પાસે ભલે ન �ઓ.
પણ પિ�મને આપની વાત કહો.'
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મ� ક�ું.

     `પિ�મ મારી પાસે  બે  ને  બે
ચાર  કહેવડાવવાની  શા  માટે
અપે�ા  રાખે  છે  ?  �હંસા  અને
યુ�નો માગ� એમને ખરાબ લાગતો
હોય તો એ �ગટ સ�ય બતાવવા
મારી  શી  જ�ર  છે  ?  વળી  મા�ં
અહ�નું કામ અધૂ�ં પડેલું છે.'

     મ�  ક�ું,  `તોય  પિ�મને
આપની  ખૂબ  જ�ર  છે.  આપ
ભૌતકવાદના  �તવાદ�પ  છો
તેથી  �ટાિલનવાદના  ને
રાજવાદના િવષના મારણ�પ છો.'

     નેહ� પણ કૃ�ણ મેનન સાથે
ઓરડામાં  આવી  પહેાં�યા,
ગાંધી�એ  મને  ક�ું,  `નેહ�નું
�દમાગ હોઠે આવી બેઠેલું  રહે છે.'
નેહ�, મેનન, હંુ ને બી� કેટલાક
લોકો સાથે જ�યા.
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     નેહ�માં  અસીમ  આકષ�ણ,
િશ�તા, સ�દયતા તથા પોતાના
ભાવોને  શ�દોમાં  �ય�ત કરવાની
શિ�ત  અને  કળા  છે.  ગાંધી�
એમને કલાકાર કહેતા.

     નેહ�  ઉપર  ગાંધી�ને  પુ�
જવેો  �યાર  હતો,  અને  નેહ�ને
પણ  ગાંધી�  ઉપર  પતા  જવેો
�યાર  હતો.  પોતાની  અને
ગાંધી�ની  વ�ચે  રહેલા  િવશાળ
���ભેદને  નેહ�એ  �યારેય
છુપા�યો  નથી.  ગાંધી�ને  એ
�પ�વ�તાપ�ં  ગમતું.  બંનેનો
એકમેક  માટેનો  �નેહમાં  મતની
�ભ�તા આડે ન આવતી.

     નેહ�ના મનમાં ઊંડેઊંડે એક
એવી  વ�તુ  પડેલી  છે  કે  જે
આ�ાધારકતા  િવ��  બંડ  કયા�
કરતી હોય છે. મોટા ભાગના �હંદી
નેતાઓ કચવાટ િવના ગાંધી�ની
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આ�ા  ઉઠાવનારા  બની  ગયા
હતા,  નેહ�ની  વૃિ�  એનાથી  દૂર
ભાગતી  હતી.  તેઓ  શંકા
ઉઠાવતા,  ચચા�  કરતા,  િવરોધ
કરતા ને છેવટે આ�મસમપ�ણ કરી
દેતા.  તેઓ  પોતાના
�યિ�ત�વાતં�યને માટે ઝઝૂમે છે,
પરાભવથી એ ભડકે છે, પણ હાર
�વીકારે  છે  તો  તે  િવનયથી  ને
ન�તાથી.  ગાંધી�  એમની
નબળાઈઓને ઓળખી ગયા હતા.
અને  નેહ�  તેઓ  પોતે  પણ
પોતાની મયા�દાઓ સમજતા હતા.
નેહ� પ�ીય રાજકારણના પેચમાં
એટલા  િનપુણ  ન  થઈ  શ�યા,
જટેલા મહા�મા� અને વ�ભભાઈ
થઈ  શ�યા  હતા.  એ
સંગઠનિનપુણ  નહોતા,  પણ
લોકનેતા હતા, અંદરખાને ખટપટ
કરનારા  નથી,  બહાર  બોલી
નાખનારા  છે.  એમના  વ�ત�યની
સહુથી  વધારે  અસર  થાય  છે
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બુિ�માન  લોકો  ઉપર,  પરંતુ  એ
અસર  એમની  બુિ�  પર  નથી
પડતી,  એમના  �દય  પર  પડતી
હોય  છે.  એ  દુિનયાના  અ�ણી
રાજપુ�ષ છે, પરંતુ મુ�સ�ી નથી.
એ તો મુ�સ�ીઓની વચમાં ભૂલા
પડેલા એક ભલા આદમી છે.

     નેહ�નાં  પુ�તકોમાં  �ય�ત
થાય  છે  આ�મનું  સાઉંદય�,
આદશેા�ની ઉ�કટતા, અને અહંની
લીલા. ગાંધી� પૂણ�તયા સંતુિલત
લાગતા. એમને આ�મભાર નો'તો.
નેહ� હંમેશાં  પોતાની સમ�યાઓ
સાથે જ ઝૂઝયા કરતા.

     બીજ ે�દવસે બપોર પછી નેહ�
િનસગેા�પચાર  ધામમાં  કલાકેક
સુધી  મારી  પથારી  પર  પલાંઠી
વાળીને  બેઠા ર�ા. હંુ  ખુરસી પર
બેઠો  હતો.  તેઓ  પોતાને  �ય
એવા  કા�મીરની  વાતે  વળ�યા.
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મહારા�એ  એમને  કા�મીરમાં
�વેશ  કરતાં  રો�યા  હતા.
કા�મીરની  હદની  ચોકી  આગળ
એમનો  ર�તો  રોકવા  આવેલા
સંગીનધારી સપાઈઓ સાથે તેઓ
ઝઘડો  કરી  બેઠા  હતા.  એમણે
ક�ું, `મને ખાતરી થઈ ગઈ કે જે
વખતે  હંુ  કે�બનેટ  મશન  સાથે
વાટાઘાટો કરી ર�ો હતો તે વખતે
વાઈસરોયને પૂછયા િવના ���ટશ
એજ�ટ  મને  કા�મીરમાં  પેસતાં
રોકી  ન શ�યો હોત, આજે આમ
થયું  એટલે  મને  એવું  તો  ન  જ
લા�યું  કે  અં�ેજાે  �હંદ  છોડવાની
તૈયારી કરી ર�ા છે.'

     પાછલે  પહોરે  કેટલાય કલાક
નેહ�એ ગાંધી� સાથે  એકાંતમાં
ગા�ા.  સાંજ ે  મ�  એમને  કાંતતા
જાેયા. મ� ક�ું, `હંુ તો માનતો'તો
કે તમે કાંતવાનું છોડી દીધું હશે.'
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     `ન�હ,  હંુ  કાંતવાનું  શી  રીતે
છોડી  શકંુ  ?  ભારતવાસીઓની
સં�યા  ચાળીસ  કરોડની  છે.
એમાંથી  દસ  કરોડ  બાળકો  ને
અપંગો  કાઢી  નાખો.  જાે  બાકીના
�ીસ કરોડ રોજનું એક કલાક પણ
કાંતે  તો  અમને  �વરાજ  મળી
�ય.'

     `આ�થક  �ભાવને  લીધે  કે
આ�યાિ�મક �ભાવને લીધે ?' મ�
પૂછયું.

     `બંનેને  લીધે,' એમણે ક�ું,
`જાે  �ીસ  કરોડ  જનતા  કોઈ
�હટલરના  હુકમથી  ન�હ,  પણ
આદશ�ની �ેરી �દવસમાં એક વાર
એક સમાન કામ કરે તો આઝાદી
હાંસલ કરવાની બાબતમાં અમારી
વ�ચે હેતુની જાેઈએ તેટલી એકતા
સ� થઈ �ય.'

     `તમે મારી સાથે વાત કરવાને
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માટે  કાંતવું  બંધ  કરો  છો  એટલું
�વરાજ પાછળ �ય છે.' મ� રમૂજ
કરી.

     `બરાબર છે. તમે �વરા�યને
થોડંુ દૂર હઠા�યું ખ�ં.'

     બીજે �દવસે સવારે ગાંધી�,
એમના  દસેક  અંતેવાસીઓ ને  હંુ
પૂના  �ટેશનથી  મુંબઈની  ગાડીમાં
બેઠાં.  આખે  ર�તે  મુશળધાર
વરસાદ  વરસતો  ર�ો.
છાપરામાંથી,  બારીઓની
તડમાંથી,  બારણામાંથી  પાણી
અંદર  આવતંુ  ર�ું.  ર�તામાં
કેટલાંક  �ટેશનો  પર  �થાિનક
કાય�કરો ગાંધી� સાથે ચચા� કરવા
ડ�બામાં  ચઢયા.  વચમાં-વચમાં
એમણે  હ�રજનને  માટે  એક  લેખ
લ�યા  કયેા�,  બીજાે  એક  લેખ
સુધાયેા�.  એક વાર  એ મારી  તરફ
જાેઈને હ�યા, એમણે બેચાર વાતો
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પણ કહી. સંપાદનકાય� પૂ�ં થતાં
તેઓ ઊંઘી  ગયા,  તરત  જ  ગાઢ
િન�ામાં  પડયા.  તેઓ  પંદરેક
મિનટ ઊં�યા હશે.

     ગાંધી� બારી પાસે બેઠા હતા.
મુશળધાર  વરસાદ  વરસતો  હોવા
છતાં  દરેક �ટેશન પર ભારે  ભીડ
થઈ હતી. એક �ટેશન પર પગથી
માથા  સુધી  તરબોળ થઈ ગયેલા
ચૌદેક  વષ�ના  બે  છોકરા
ગાંધી�ની  બારી  આગળ  હાથ
ઊંચા કરીને કૂદવા ને બૂમો મારવા
લા�યા,  `ગાંધી�,  ગાંધી�,
ગાંધી�.' ગાંધી� હ�યા.

     મ�  પૂછયું,  `આ લોકને  મન
આપ શું હશો ?'

     એમણે અંગૂઠા બહાર રાખીને
મૂઠીઓ વાળી ને  તે  બંને  લમણા
પર  મૂકીને  ક�ું,  `શ�ગડાં-
પૂંછડાવાળો માણસ – તમાશો.'
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     મુંબઈના  છે�ા  �ટેશન  પર
ભીડમાંથી  બચવા  ગાંધી�
ર�તામાં  એક  નાના  �ટેશન  પર
ગાડીમાંથી  ઊતરી  ગયા.  તેઓ
અને  બી�  નેતાઓ  કેાં�ેસ
મહાસમતની  બેઠકને  સા�
મુંબઈમાં એક� થવાના હતા. તેમાં
ભારતના  બંધારણની  લાંબા
ગાળાની  યોજના  �વીકારવાના  ને
વચગાળાની  સરકારમાં  દાખલ ન
થવાના કેાં�ેસ કારોબારીના ઠરાવ
ઉપર ચચા� થવાની હતી.

     મહાસમતની એ બે �દવસની
બેઠક  મંડપમાં  થઈ.  મંચ  ઉપર
સફેદ  ખાદી  �બછાવવામાં  આવી
હતી.  સફેદ બારીક ખાદી  પહેરીને
નેતાઓ મંચના  ફરસ ઉપર  બેઠા
હતા.  મંચની  વચમાં  ડાબી  બાજુ
પાછળ  એક  પાટ  ગોઠવી  હતી,
ઉપર ખાદી �બછાવી હતી. પાટલી
ખાલી પડેલી હતી. સફેદ ચૂડીદાર
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પાય�મો,  સફેદ  પહેરણ  અને
બદામી  રંગની  બંડી  પહેરીને
આવેલા નેહ� અ�ય��થાને બેઠા
હતા.  એ સવાય મંડપમાં  સ�કડો
�ે�કો ને કોડીબંધ પ�કારો બેઠા
હતા.

     ચચા�ઓ દરમયાન એક બહેન
પાછળથી  આ�યાં  ને  પાટ  ઉપર
એક  ર� �ટયો  મૂકી  ગયાં.  થોડી
વારમાં  ગાંધી� આ�યા. પાટ પર
બેઠા,  પેટી  ઉઘાડીને  કાંતવા
લા�યા.

     બીજે �દવસે  રિવવારે,  ૭મી
જુલાઈએ  ગાંધી�એ  પાટ  પર
બેઠાંબેઠાં સમત આગળ ભાષણ
કયુ�.

     એ  ભાષણ  કશી  પણ
પૂવ�તૈયારી િવના આપવામાં આ�યું
હતું,  ને  `હ�રજન'માં  ને  ભારતનાં
બી�ં સમાચારપ�ોમાં જવેું ને તેવું
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છાપવામાં  આ�યું  હતું.  એના
સ�રસોએક જટેલા શ�દો ગાંધી�
બહુ  જ  ધીરેધીરે  કરીને  પંદર
મિનટમાં  બોલી  ર�ા.  �ણે
પોતાની કુ�ટરમાં બેસીને કોઈ એક
માણસ સાથે વાત કરી ન હોય !

     એમણે ક�ું :

     `મને  કહેવામાં  આ�યું  છે  કે
કે�બનેટ  મશનના  ��તાવો
બાબતના  મારા  કેટલાક શ�દોથી
જનતાના  મનમાં  �મ  પેદા  થયો
છે. એક સ�યા�હી તરીકે હંુ સ�ય
બોલવાનો, સ�ય સવાય કશું  ન
બોલવાનો  આ�હ  સેવું  છંુ.  હંુ
તમારાથી  કદી  પણ  કોઈ  વાત
છુપાવવા  માગતો  નથી.  મનમાં
કશું  સંતાડી  રાખવાનું  મને  પસંદ
નથી. પરંતુ મનના ભાવો દશા�વવા
માટે  સારામાં  સારી  ભાષા  પણ
અપૂરતી નીવડે છે. માણસને કંઈ
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લાગતું  હોય, કંઈ િવચાર આવતો
હોય તેને એ શ�દ �ારા પૂરી રીતે
રજૂ  કરી  શકતો  નથી.  �ાચીન
ઋષમુિનઓ પણ આનાથી પર ન
હતા.

     `કે�બનેટ મશનની દરખા�તો
બાબતમાં  મ�  �દ�હીમાં  મારા
ભાષણમાં જ�ર ક�ું હતંુ કે પહેલાં
�યાં મને �કાશ દેખાતો હતો �યાં
મને  હવે  અંધકાર  દેખાય  છે.  એ
અંધકાર  હ�  દૂર  થયો  નથી.
કદાચ એ વધારે  ગાઢ  બ�યો  છે.
જાે  હંુ  મારો  માગ�  ચો�ખો  જાેઈ
શકતો  હોત  તો  બંધારણસભા
અંગેની દરખા�તને ફગાવી દો એમ
હંુ  કારોબારીને  કહી  શ�યો  હોત.
કારોબારીના સ�યો સાથેનો  મારો
ઘરોબો કેવો છે તે  તમે  સારી પેઠે
�ણો  છો.  રાજ�ે�બાબુએ
ચંપારણમાં  મારા  દૂભાષયા  અને
મં�ી તરીકે કામ કયુ� હતું. સરદારને
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મન મારો શ�દ એ વેદવા�ય છે.
એ બંને મને કહે છે કે �યાં પહેલાં
હંુ  મારા  અંતરના  અવાજનું
દલીલોથી સમથ�ન કરી શ�યો હતો
ને  એમની  બુિ�ને  ને  એમના
�દયને સંતોષ આપી શ�યો હતો
�યાં  આ  વખતે  હંુ  એ  કરી  નથી
શ�યો.  મ�  એમને  ક�ું  કે  મારા
�દયમાં  એ  િવશે  આશંકાઓ
ભરેલી  છે,  હંુ  એને  સા�  કશી
દલીલ  રજૂ  કરી  શકંુ  તેમ  નથી,
ન�હ તો મ� એમને કહી દીધું હોત,
દરખા�ત  ફગાવી  દો.  મારી
આશંકાઓ  એમને  જણાવવાની
મારી ફરજ હતી કે જથેી એ લોકો
ચેતે. પરંતુ હંુ જે કહંુ તેની કસોટી
એમણે  બુિ�થી  કરવી  જાેઈએ ને
મા�ં ���￼બદુ સાચું  લાગે તો જ
તેનો  એમણે  �વીકાર  કરવો
જાેઈએ.

     `અં�ેજાે  જે  કંઈ  કરે  છે  તે
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ખરાબ  જ  હોય  છે  એમ  કોઈ
સ�યા�હી  કહે  એવી  અપે�ા  હંુ
ન�હ  રાખું.  બધા  અં�ેજાે  કાંઈ
�વાભાિવક  રીતે  ખરાબ  નથી
હોતા. આપણે પોતે પણ દોષોથી
મુ�ત નથી. અં�ેજાેમાં કંઈ સા�ં ન
હોત  તો  તેઓ  તેમની  આજની
િ�થતએ ન પહેાં�યા હોત. એમણે
આવીને  ભારતનું  શોષણ  કયુ�  તે
એટલા  માટે  કે  આપણે  માંહોમાંહે
ઝઘડતા  ર�ા,  આપણે  આપ�ં
શોષણ  થવા  દીધું.  ઈ�રની
સૃ��માં  પૂરેપૂરી  બૂરાઈ કદી  પણ
સફળ નથી  થતી.  �યાં  સેતાનનું
રા�ય  હોય  છે  �યાં  પણ ઈ�રનું
રા�ય  હોય  છે,  કારણ  સેતાનનું
અિ�ત�વ  ઈ�રની  મર�  પર
આધાર રાખે છે.

     `આપણામાં ધીરજ, ન�તા ને
અનાસિ�તની  ખામી  છે...
બંધારણસભા  એ  ફૂલોની  પથારી

ગાંધી�ની કહાણી

658



નથી, એ તો કાંટાની પથારી થશે,
તમારે  એનાથી  દૂર  ભાગવું  ન
જાેઈએ.

     `આપણે  કાયર  ન  બનવું
જાેઈએ,  આપણે  ��ા  અને
ઉ�સાહથી  કામમાં  લાગી  જવું
જાેઈએ... જ ેઅંધકારે મને ઘેયેા� છે
તેની  તમે  ચતા  ન  કરશો.  ઈ�ર
અંધકારને  ઠેકાણે  �કાશ
ફેલાવશે.'

     ભાષણ દરમયાન બે�ણવાર
સહુએ તાળીઓ પાડી.

     કારોબારીના  ઠરાવની
તરફેણમાં  ૨૦૪  મત  પડયા,
િવ��માં ૫૧.

     વરસાદના  �દવસોની
ઉકળાટભરી  અને  ભેજવાળી
હવાનો  અનુભવ  કરતાં  થોડા
દહાડા  મુંબઈમાં  રહીને  હંુ
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જય�કાશ  નારાયણ  અને  તેમનાં
પ�ની  �ભાવતી  સાથે  પંચગની
જવા  રવાના  થયો.  ગાંધી�નો
મુકામ �યાં  હતો. પૂના સુધી અમે
રેલગાડીમાં  ગયા,  �યાંથી
મોટરગાડીમાં.

     જય�કાશ તો સાંજ ેસતારામાં
એક  સભામાં  ભાષણ  આપવા
રોકાઈ  પડયા,  �ભાવતી  અને
મોટર �ારા હંુ ટેકરીઓ પર ચઢતાં
ધુ�મસ વટાવતાં લગભગ મધરાતે
પંચગની પહેાં�યાં.

     સવારે �ભાવતીએ ગાંધી�નાં
ચરણોમાં  માથું  નમા�યું,
ગાંધી�એ  �ેમથી  એમની  પીઠ
થાબડી.  જમવાનો  વખત  થતાં
સુધીમાં  જય�કાશ  પણ  આવી
ગયા.  �યાં  આવનારાઓમાં  હંુ  ને
જય�કાશ  બે  જ  હતા,  એટલે
ગાંધી� સાથે  વાતચીત  કરવાનો
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મને ઘણો વખત મળી ગયો.

     શ�આતમાં  એમણે  મને
પૂછયું,  `તમે  શું  જાેયું  ?'  મને
બંધારણસભાને  ��ાથી  જાેનારા
અને  આશંકાથી જાેનારાઓ વ�ચે
ચો�ખી ફૂટ દેખાતી હતી.

     ગાંધી� : હંુ બંધારણસભાને
અ�ાિ�તકારી  નથી માનતો.  મારી
ખાતરી છે કે તે સ�યા�હનું �થાન
બરાબર લઈ શકે.

     હંુ  :  આપનો  �યાલ  છે  કે
અં�ેજ  લોક  ઈમાનદારીની  ચાલ
ચાલે છે ?

     ગાંધી� : મારો �યાલ છે કે
આ  વખતે  અં�ેજ  લોકો
ઈમાનદારીથી ખેલશે.

     હંુ  : આપને ખાતરી છે કે એ
લોકો �હંદ છોડી �ય છે ?
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     ગાંધી� : હા.

     હંુ  :  મને  પણ િવ�ાસ છે;
પરંતુ હંુ  જય�કાશને ખાતરી નથી
કરાવી  શકતો.  પણ  ધારો  કે
અં�ેજાે  ન�હ  �ય  તો  આપ
આપની  રીતે  િવરોધ  કરશો,
જય�કાશની રીતે ન�હ.

     ગાંધી� :  ના,  જય�કાશને
મારી  સાથે  ચાલવું  પડશે.  હંુ
એમની  સામે  ન�હ  ઊભો  રહંુ.
૧૯૪૨માં  મ�  ક�ું  હતું  કે  હંુ
અ��યા સાગરમાં  વહાણ હંકારી
ર�ો છંુ. આજે હંુ એવું  ન�હ ક�ં.
તે  �દવસે  હંુ  જનતાને  નો'તો
ઓળખતો, આજ ેહંુ શું કરી શકંુ ને
શું ન કરી શકંુ તે હંુ ��ં છંુ.

     હંુ  :  ૧૯૪૨માં  આપ નો'તા
�ણતા કે �હંસા થશે ?

     ગાંધી� : તમારી વાત સાચી
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છે.

     હંુ  :  મતલબ  એ  કે
બંધારણસભા અસફળ નીવડે  તો
આપ  સ�યા�હની  લડત  ન�હ
ચલાવો ?

     ગાંધી�  :  �યાં  સુધીમાં
સમાજવાદીઓ અને સા�યવાદીઓ
શાંત ન�હ પડયા હોય તો ન�હ.

     હંુ  : એ તો બને એવું  દેખાતંુ
નથી.

     ગાંધી� : �હંદનું  વાતાવરણ
એવું  �હંસામય  હોય  તો  હંુ
સ�યા�હનો  િવચાર  ન કરી  શકંુ.
આજયે  કેટલાયે  સવણ�  �હંદુઓ
હ�રજનો  સાથે  સારી  રીતે  વત�તા
નથી.

     હંુ  :  કેટલાયે  સવણ�  �હંદુઓ
એટલે  આપને  મતે  કેટલાય
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કેાં�ેસવાદીઓ ?

     ગાંધી� : ઘણા કેાં�ેસીઓ તો
એવા  નથી,  પણ થોડા  એવા  છે
જમેણે �દયમાંથી હજુ અ�પૃ�યતા
કાઢી નાખી નથી. એ દુ:ખની વાત
છે. મુસલમાનોને પણ લાગે છે કે
એમની  સાથે  અ�યાય  થઈ  ર�ો
છે. ચુ�ત �હંદુના ઘરમાં �હંદુ સાથે
એક જ સાદડી પર બેસીને ભોજન
ન  કરી  શકે  એ  જૂઠો  ધમ�  છે.
ભારતમાં  ખોટી  ધામકતા  પેઠેલી
છે. એને સાચા ધમ�ની જ�ર છે.

     હંુ  : આપ કેાં�ેસને સમ�વી
નથી શ�યા ?

     ગાંધી� : ના, હંુ તેમાં સફળ
નથી  થયો.  હંુ  હાયેા�  છંુ,  છતાંય
થોડંુ  સ�  થઈ  શ�યું  છે.  મદુરા
અને  બી�ં  �થળોએ  હ�રજનો
મં�દરમાં  જવા  લા�યા  છે.  એ
મં�દરોમાં સવણેા� પણ પૂ� કરે છે.

ગાંધી�ની કહાણી

664



     સવારની  વાતચીત  અહ�  જ
પૂરી થઈ.

     ગાંધી�  પોતાના  અંતરને
અજવાળી ર�ા હતા. એ અજવાળું
બી�ના  દોષો  દેખાડવાને  બદલે
કેાં�ેસ  અને  �હંદુઓના  દોષો
જાેવામાં  મદદ  કરી  ર�ું  હતું.
કેટલાક �હંદુઓને એ વાત ગમતી
ન હતી, તેઓ બધો દોષ અં�ેજાે
પર  ને  ઝીણા  પર  ઢોળતા  હતા.
ગાંધી� એવું નહોતા કરતા.

     બપોરે જય�કાશ એક કલાક
સુધી ગાંધી� સાથે ર�ા.

     જય�કાશ  :  કેાં�ેસ  દેશની
શિ�તને  સંગ�ઠત  નથી  કરતી.
આજે કેાં�ેસમાં  યો�યતાનું  �થાન
જાેઈએ  તેવું  ર�ું  નથી.
મામામાસીનું  વધારે  ચાલે છે. આ
કારણે  અમે  સમાજવાદીઓ
બંધારણસભામાં  ન�હ  જઈએ.

ગાંધી�ની કહાણી

665



અમને  એવું  લાગે  છે  કે  કેાં�ેસ
કારોબારી એક �કારની લાચારીથી
દબાઈ  ગઈ  છે.  એનું  કહેવું  છે,
`આપણે  ���ટશ  દરખા�ત
�વીકારી ન લઈએ તો બીજુ ંશું કરી
શકીએ  એમ  છીએ  ?'  એ
નબળાઈની િનશાની છે. કારોબારી
માગે  છે  કે  અં�ેજાે  મુિ�લમ લીગ
અને  કેાં�ેસ  વ�ચે  સમજૂતીનો
માગ�  કાઢી  આપે.  આપણે
અં�ેજાેને  કહી  દીધું  હોત,  `તમે
�ઓ,  અમે  સમ�  લઈશું.'
અં�ેજાેને  એ  ન  ગમતું  હોય  તો
આપણને જલેમાં પૂરે.

     ગાંધી� : જલે તો ચોરડાકુઓ
માટે  છે.  મારે  સા� તો  એ મહેલ
જવેી બની ગઈ છે. થોરોને વાં�યા
તે  પહેલાંથી  જ  મ�  જલે  જવાની
વાત  ઉપાડી  હતી.  મ�  નવી  વાત
શોધી  છે  એવું  ટો��ટોયે  એક
રિશયન  પ�માં  લ�યું  હતંુ.  એક

ગાંધી�ની કહાણી

666



રિશયન  બહેને  એનું  ભાષાંતર
કરીને મને મોક�યું હતું. હંુ જલેમાં
રહીને  જ સરકાર સાથે  લડયો છંુ.
જલે  જવાથી  �વરાજ  આવે  છે,
પણ શરત એ કે  એની પાછળનો
સ�ાંત સાચો હોય, પણ આજ ેતો
જલે જવું એ મ�કરી કરવા જવેું થઈ
પડયું છે.

     જય�કાશ : આજ ેતો આપણે
અં�ેજાેને જલેમાં પૂરવા જાેઈએ.

     ગાંધી� : શું કામ ? શી રીતે ?
એવી કશી જ જ�ર નથી. આ તો
અલંકારની  ભાષા  થઈ,  તમારા
જવેાના  મેાંમાંથી  આવા  શ�દો
નીકળવા  ન  જાેઈએ.  �હંસા�મક
યુ�  પછી  પણ એની  જ�ર  નથી
રહેતી.  એ  જ  રીતે  ચચલ  પણ
ક�ા  કરતો  હતો  કે  �હટલરનું  એ
એમ  જ  કરશે.  અને  નાઝી  યુ�
ગુનેગારો  ઉપરના  મુક�માની
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મૂખ�તા  અને  શેતાની  તો  જુઓ.
ગુનેગારો  ઉપર  મુક�મો
ચલાવનારાઓમાંના  કેટલાક  તો
એટલા જ ગુનેગાર છે.

     કેટલાક  �ાંતોમાં  કેાં�ેસે
સરકારો  રચી  દીધી  હતી  ને  તેમાં
કેવી  ઘાલમેલ  ચાલતી  હતી  તે
ગાંધી� ને  જય�કાશ જાેઈ  ર�ા
હતા.

     જ ેવેદના ગાંધી�ના અંત માટે
કારણભૂત  નીવડી  તેને  માગ�
ગાંધી� ચઢી ચૂ�યા હતા.

     બપોર  પછી  ગાંધી�એ મને
કલાકથી  વધારે  વખત  આ�યો.
અમે�રકાના  હબસીઓની  સમ�યા
પર થોડી વાર ચચા� કયા� પછી મ�
ક�ું, `ભારતમાં આ�યા પછી મને
અહ�  કેટલાય  સમજુ  લોકો  જાેવા
મ�ા છે.'
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     ગાંધી�  :  અ�છા  !  તમને
મ�ા છે ? ઘણા ન�હ હોય !

     હંુ  :  આપ  અને  બી�  બે
�ણેક.

     ગાંધી�  હસવા  લા�યા.  મ�
ક�ું,  `કેટલાક  કહે  છે  કે  �હંદુ-
મુિ�લમ  સંબંધો  સુધયા�  છે,
કેટલાક કહે છે કે બગડયા છે.'

     ગાંધી� : ઝીણા તથા બી�
મુિ�લમ  નેતાઓ  એક  વાર
કેાં�ેસમાં  હતા.  તેમણે  કેાં�ેસ
છોડી, એટલા માટે કે મુસલમાનો
તરફનું  �હંદુઓનું  મુર�બી  જવેું
વત�ન  એમને  ખટકતું  હતંુ.
મુસલમાન લોકો ધમા�ધ છે, પણ
ધમા�ધતાનો  જવાબ  ધમા�ધતાથી
ન�હ  આપી  શકાય.  િવવેકશૂ�ય
વત�ન  ચીડ  ઉ�પ�  કરે.  કેાં�ેસી
મુસલમાનો તેથી તંગ આવી ગયા.
એમને  �હંદુઓમાં  બંધુ�વભાવ  ન
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દેખાયો. તેઓ કહે છે કે ઇ�લામમાં
આવી �બરાદરી છે. ખ�ં જાેતાં એ
ઇ�લામી �બરાદરી છે. કેાં�ેસ અને
લીગ  વ�ચે  તડ  પાડવામાં
�હંદુઓના ભેદભાવે ભાગ ભજ�યો
છે.  ઝીણા  �તભાશાળી  છે.  એ
પોતાને મુિ�લમોના ઉ�ારક સમજે
છે.

     હંુ : તેઓ વકીલ તો છે.

     ગાંધી� : તમે એમને અ�યાય
કરી ર�ા છો. ૧૯૪૪માં મ� એમની
સાથે  અઢાર �દવસ વાટાઘાટ કરી
તેની  સા�ીએ  હંુ  તમને  કહંુ  છંુ.
તેઓ સાચે જ પોતાને ઇ�લામના
ઉ�ારક માને છે.

     હંુ : મુસલમાનો �ાકૃતક અને
સાહસક  હોય  છે.  તેઓમાં
�દલાવરી અને �બરાદરીની ભાવના
હોય છે.
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     ગાંધી� : હા.

     હંુ : પરંતુ ઝીણા �� છે. એ
છીછરા માણસ છે. એ મામલાની
વકાલત  કરે  છે,  �યેયનો  �ચાર
નથી કરતા.

     ગાંધી� : હંુ �વીકા�ં છંુ કે એ
છીછરા માણસ છે, પણ હંુ એમને
ફરેબી  નથી  માનતો.  એમણે
ભલાભોળા  મુિ�લમો  ઉપર  �દુ
કયેા� છે.

     હંુ  :  �હંદુ  છાપવાળી  કેાં�ેસ
મુિ�લમોને શી રીતે અપનાવી શકે
?

     ગાંધી�  :  પળવારમાં
અછૂતોને  ત�કાલ  સમાનતા
આપીને.

     હંુ : મ� સાંભ�ંુ છે કે �હંદુઓ
અને  મુસલમાનો  વ�ચે  સંપક�
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ઓછો થતો �ય છે.

     ગાંધી�  :  ઉપલા  થરોનો
રાજનૈતક સંપક�  તૂટતો �ય છે.

     હંુ  : ૧૯૪૨માં  ઝીણાએ મને
ક�ું  હતું  કે  ગાંધી�ને  આઝાદી
નથી જાેઈતી.

     ગાંધી� : તો મારે શું જાેઈએ
છે ?

     હંુ : એમનું કહેવું હતું કે આપને
�હંદુ રાજ જાેઈએ છે.

     ગાંધી� : એ વાત તેઓ ત�ન
ખોટી કહે છે. એમાં જરા જટેલું પણ
ત�ય નથી. હંુ મુસલમાન છંુ, �હંદુ
છંુ, બૌ� છંુ, ઈસાઈ છંુ, યહૂદી છંુ,
પારસી છંુ.  તે  કહેતા હોય કે  મારે
�હંદુ  રાજ  જાેઈએ  છે  તો  તે  મને
ઓળખતા  નથી.  એમની  એ
વાતમાં  સાચનો  અંશ  નથી.  એ
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�ણે એક �ુ� વકીલની જમે વાત
કરે છે. આવો આરોપ તો પાગલ જ
મૂકી  શકે.  મારી  ખાતરી  છે  કે
મુિ�લમ  લીગ  બંધારણસભામાં
જશે. પણ શીખોએ ના પાડી દીધી
છે.  શીખ  લોકો  યહૂદીઓ  જવેા
હઠીલા હોય છે.

     હંુ : આપ પણ હઠીલા છો.

     ગાંધી� : હંુ ?

     હંુ  : આપ હઠીલા છો, િજ�ી
છો. આપ બધી વાત આપની રીતે
કરાવવાનો આ�હ રાખો છો. આપ
મૃદુ �વભાવના સરમુખ�યાર છો.

     બધાં  લોકો  હસી  પડયાં,
ગાંધી�એ  પણ  એ  હા�યમાં
મોકળે મને સાથ પુરા�યો.

     ગાંધી� : સરમુખ�યાર ! મારી
પાસે  તો  કોઈ  સ�ા  જ  નથી.  હંુ
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કેાં�ેસને  બદલી  શકતો  નથી.
એની  સામે  તો  મારી  પાસે
ફરીયાદોની એક લાંબી યાદી છે.

     હંુ – અઢાર �દવસ ઝીણા સાથે
રહેવાનું થયું તે ઉપરથી આપને શું
લા�યું ?

     ગાંધી� : મને  લા�યંુ  કે  એ
સનકી માણસ છે. સનકી માણસ
�યારેક-�યારેક  પોતાની  ધૂન
છોડીને  સમજદાર  બની  �ય છે.
એમની સાથે વાટાઘાટ કરવા ગયો
તે  બદલ  મને  અફસોસ  નથી.
મારામાં  કદી  પણ એવું  િજ�ીપ�ં
નથી  આ�યું  કે  હંુ  નવું  શીખવા
તૈયાર  ન  રહંુ.  મારી  એકએક
કાય�ની  સિ�  સીડીના  એકએક
પગ�થયા જવેી  છે.  ઝીણા સનકી
છે  એટલે  હંુ  એમની  સાથે
વાતચીતમાં  આગળ  વધી  શ�યો
ન�હ.  પરંતુ  વાટાઘાટ  વખતનું
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એમનું વત�ન જાેઈને મુસલમાનોનાં
�દલમાં  પણ  એમને  માટે  નફરત
પેદા થઈ છે.

     હંુ  : તો પછી આનો હલ શી
રીતે આવે ?

     ગાંધી�  :  ઝીણાને  હ�
પ�ચીસ વષ� કામ કરવું છે.

     હંુ  :  એ  તો  આપના  જટેલું
�વવા માગે છે.

     ગાંધી�  :  તો  હંુ  સવાસો
વષ�નો  થાઉં  �યાં  સુધી  એમણે
�વવું જાેઈએ.

     લુઈ િફશર :  તોતો  આપ ન
મરો એ જ ઠીક, ન�હતર એ મરશે
ને આપને હ�યા લાગશે. (હા�ય).
તે આપના મૃ�યુને બીજ ે�દવસે જ
મરી જશે.
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     ગાંધી� : ઝીણા પાસે એમનો
ર�તો  છોડાવી  ન�હ  શકાય.  એ
બહાદુર  છે.  ....ઝીણા  જાે
બંધારણ  સભામાં  ન  �ય  તો
અં�ેજાેએ  �ઢ  રહેવું  જાેઈએ અને
અમને એકલાને યોજનાનો અમલ
કરવા  દેવો  જાેઈએ.  ઝીણાની
જબરદ�તી  આગળ  અં�ેજાેએ
નમતું  ન  મૂકવું  જાેઈએ.  ચચલે
�હટલર આગળ નમતું નો'તું મૂ�યું.

     ૧૮મી  જુલાઈએ મહા�મા�
સાથે  મ�  છે�ી  વારની  વાતચીત
કરી,  મ�  ક�ું,  `કારોબારી  જાે
આપની  અંધારામાં  અટવાવાની
વાત  �યાનમાં  લઈને  –  અથવા
આપના  શ�દોમાં,  આપના
અંતરના  અવાજ  �માણે  ચાલી
હોત તો  એણે  કે�બનેટ  મશનની
બંધારણ  સભાવાળી  યોજના
ફગાવી દીધી હોત.
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     ગાંધી� : હા.  પણ મ�  એવું
થવા ન દીધું.

     હંુ : એટલે કે આપે સૂચન ન
કયુ�.

     ગાંધી� : તેથી પણ આગળ.
�યાં સુધી એમને �તીત ન થાય
�યાં સુધી મ� એમને મારા અંતરના
અવાજ  અનુસાર  એમને  ચાલતાં
અટકા�યા.  શું  થયંુ  હોત  એનો
િવચાર  કય�  કંઈ  ફાયદો  થવાનો
નથી.  સાચી  વાત  એ  છે  કે  ડો.
રાજ�ે��સાદે  મને  પૂછયું,  `શું
આપના અંતરનો અવાજ એવો છે
કે  એ  અમે  સમ�  શકીએ  કે  ન
સમ� શકીએ તોપણ તમે અમને
એ  દરખા�તનો  �વીકાર  કરતાં
રોકશો  ?'  મ�  ક�ું,  `ન�હ.  તમે
તમારી બુિ� �માણે ચાલો, કારણ
મારી  પોતાની  જ  બુિ�  મારા
અંતરની  વાતને  ટેકો  નથી
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આપતી.  મા�ં  અંતર  મારી  બુિ�
સામે પડયું છે. મ� મારી આશંકાઓ
તમને  જણાવી,  કારણ  હંુ  તમને
�મમાં રાખવા નથી માગતો. મારી
બુિ� સાથ ન પુરાવે �યાં સુધી હંુ
�તે  જ  મારા  અંતરને  ક�ે  નથી
ચાલતો.'

     હંુ : પરંતુ આપ તો મને એવું
કહેતા  હતા  કે  આપને  અંતરની
�ેરણા  સંભળાય  છે  તો  આપ તે
�માણે  ચાલો  છો.  આપને
ઉપવાસો  પહેલાં  અંતરની  �ેરણા
થયેલી.

     ગાંધી�  :  હા,  પણ  એ
�સંગોએ પણ ઉપવાસ શ� કરતાં
પહેલાં  મારી  બુિ�  આડે  આવતી
હતી.

     હંુ : તો આજની પ�રિ�થતમાં
આપ અંતરની વાત વચમાં શું કામ
લાવો છો ?
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     ગાંધી� : મ� એવું નથી કયુ�. હંુ
વફાદાર ર�ો એટલું જ. હંુ કે�બનેટ
મશનની ઈમાનદારી  પર િવ�ાસ
રાખીને ચાલવા માગતો હતો. તેથી
મ�  કે�બનેટ મશનને  કહી દીધું  કે
મા�ં મન આશંકાઓથી ભરેલું છે.

     હંુ : એનો અથ� એ કે કે�બનેટ
મશનનો ઇરાદો સાચો હતો ?

     ગાંધી� : શ�આતમાં જ મ�
એમને  જે �માણપ� આ�યું  હતું
તેનો એક પણ શ�દ હંુ પાછો ન�હ
ખ�ચું.

     હંુ  : આપને �હંસાનો ભય છે
એટલે  આપ  બંધારણવાદી  બની
ગયા છો.

     ગાંધી� : મા�ં કહેવું એવું છે
કે  બંધારણ  સભામાં  પેસીને
આપણે  તેનો  ઉપયોગ  કરી  લેવો
જાેઈએ. અં�ેજાે  બેઈમાન હશે  તો
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એમની  પોલ  ખુ�ી  પડી  જશે.
નુકસાન  અમને  નથી  જવાનું.
નુકસાન  એમને  ને  એમની
માનવતાને થશે.

     હંુ  :  મને  લાગે  છે  કે  આપ
આઝાદ  �હંદ  ફોજ  અને  સુભાષ
બોઝની  ભાવનાથી  ડરો  છો.  એ
ભાવના ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી છે.
એણે  નવજુવાનોનાં  ચ�ને
આકષત કયુ� છે, આપ એ �ણો
છો ને  એમની એ વૃિ�નો આપને
ડર ર�ા કરે છે. નવી પેઢી �હંદને
માટે ગાંડી બની રહી છે.

     ગાંધી� : એણે દેશના મનને
નથી મો�ું. આ અતશયોિ�ત છે.
હા, જુવાનોનો ને  ��ીઓનો એક
વગ�  એમનો  અનુયાયી  છે  ખરો.
સવ�શિ�તમાન  �ભુએ  �હંદુઓને
દયાળુતા સારા �માણમાં આપેલી
છે.  `દયાળુ  �હંદુ'  શ�દનો �યોગ
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મ�કરી  તરીકે  થાય  છે,  પરંતુ
ચચલના  `ન�  ફકીર'  �યોગની
માફક આ શ�દોને  હંુ  માનવાચક
લેખું છંુ. મ� તો ચચલના �યોગને
માનવાચક જ ગણી લીધો હતો ને
ચચલને  લ�યું  પણ  હતંુ.  કે  હંુ
સાચે જ `ન� ફકીર' બનવા માગંુ
છંુ  પણ  હ�  સુધી  બની  શ�યો
નથી.

     હંુ  :  ચચલે  કશો  જવાબ
આપેલો ?

     ગાંધી�  :  હા.  એમણે
વાઈસરોય  મારફતે  િશ�ાચાર
�માણે  મારા  પ�ની  પહેાંચ
�વીકારેલી,  પરંતુ...  તથાક�થત
સં�કૃતથી  અ�પૃ�  અને
અ�વાભાિવકતાથી  મુ�ત  એવી
બહેનો મારી સાથે છે.

     હંુ : આપ બોઝના �શંસક છો.
આપની ખાતરી છે કે તેઓ �વે છે
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     ગાંધી�  :  બોઝ  અંગેની
બાબતની વાતોને  હંુ  મહ�વ નથી
આપતો. હંુ  એમની સાથે  સહમત
નો'તો  થઈ  શ�યો.  આજે  મને
ખાતરી નથી કે એ �વે છે.

     હંુ : મારી દલીલ એ છે કે બોઝ
જમ�ની અને �પાન ગયા, એ બંને
ફાસ�ટ  દેશો  છે.  તેઓ
સરમુખ�યારશાહીના  સમથ�ક  હોય
તો  આપની  એમના  ��યે
સહાનુભૂત  પણ હોઈ  શકે  ન�હ.
જાે  તેઓ  દેશભ�ત  થઈને  એવું
સમ�યા  હોય  કે  જમ�ની  અને
�પાન ભારતને ઉગારી લેશે તો એ
ગાંડપણ  કહેવાય,  રાજકારણમાં
ગાંડપણ કરવું ખોટંુ કહેવાય.

     ગાંધી� : રાજનીત�ો િવશે
આપનો અ�ભ�ાય બહુ સારો હોય
એવું  લાગે  છે.  મોટા  ભાગના
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અનુ�મિણકા

રાજનીત�  મૂખ�  હોય  છે...  મારે
ભારે મુ�કેલીઓની સામે કામ કરવું
પડે  છે...  �હંસાનાં  કૃ�યો  થવા
માંડયાં છે, તેનો સામનો કરવાનો
છે.  હંુ  મારી  રીતે  ચાલી  ર�ો છંુ.
મને  ખાતરી  છે  કે  એ  જનેો
ર�ોસ�ો અંશ છે, વખત આવશે
એટલે એ આપમેળે  જ ખરી જશે.
એ અંશ ટકી ન�હ રહે. એ ભારતીય
માનસને �તકૂળ તો છે જ. પણ
વાતો કરવાથી શો ફાયદો ? હંુ તો
એ  ગૂઢ  ત�વ  ઉપર  આધાર
રાખનારો  છંુ  – તમે  એને  ઈ�રને
નામે બોલાવો કે બી� કોઈ નામે
બોલાવો.

૪.
નોઆખલીનું મહા�યાણ

     ઝીણાની  હઠને  વશ  થઈને
લોડ�  વેવલે  કેાં�ેસને  એક  �થાન
પર  મુસલમાનની  િનમણૂક
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કરવાનો  અિધકાર  ન  આ�યો
એટલે  કેાં�ેસે  વચગાળાની
સરકારમાં દાખલ થવાની ના પાડી
દીધી.  વચગાળાની  સરકારની
રચના આગળની સરકારો રચવામાં
ઉદાહરણ  �પ  ન�હ  થાય  એવું
વેવલે  �હેર  રીતે  ક�ું  હતું  ખ�ં,
પણ  કેાં�ેસને  ડર  હતો  કે  એ
દાખલા  �પ  બની  જશે.  વળી
�ધાનમંડળમાં  કેાં�ેસને  કોઈ
મુસલમાનની  િનમણૂક  કરતાં
રોકવાનો  ઝીણાને  અિધકાર  છે
એવું �વીકારવા પણ કેાં�ેસ તૈયાર
ન હતી.

     વેવલે  કેાં�ેસ  તથા  લીગને
ફરીથી  પોતપોતાના  ઉમેદવારોની
યાદી  મોકલવા  જણા�યંુ,  પણ
કેાં�ેસની  ઇ�છાને  અધીન તેમણે
એવી  �હેરાત  કરી  કે  કોઈ  પણ
પ� બી� પ�ને  પોતાની  મર�
�માણે િનમણૂક કરતાં રોકી શકશે
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ન�હ.  આ  વખતે  ઝીણાએ
વચગાળાની સરકારમાં  આવવાની
ના  પાડી  દીધી.  ૧૯૪૬ના
ઓગ�ટની  ૧૨મી  તારીખે  વેવલે
નેહ�ને  સરકાર  રચવાની
જવાબદારી  સેાંપી.  નેહ�એ  જે
સરકાર  રચી  તેમાં  એક  હ�રજન
સ�હત  છ  કેાં�ેસી  �હંદુ,  એક
��તી, એક શીખ, એક પારસી ને
બે �બનલીગી મુસલમાનોને લીધા.
વેવલે �હેરાત કરી કે ઇ�છા હોય
તો લીગ પોતાના  પાંચ સ�યોનાં
નામ  વચગાળાની  સરકાર  માટે
આપી  શકે.  ઝીણાએ  કશું  �યાન
આ�યું ન�હ.

     મુિ�લમ  લીગે  ૧૬મી
ઓગ�ટનો  �દવસ  `સીધા
પગલા'ના �દવસ તરીકે  ઊજ�યો.
કલક�ામાં  ચાર  �દવસ  સુધી
ભીષણ હુ�ડો થયાં.
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     ૨૪મી  ઓગ�ટે  સાંજે
સમલામાં  સર  શફાઅત
અહમદખાંનું  છરી  મારીને  ખૂન
કરવામાં  આ�યું.  એમણે  નેહ�ની
વચગાળાની  સરકારમાં  દાખલ
થવા  માટે  મુિ�લમ  લીગમાંથી
રા�નામું આપી દીધું હતું.

     ૨� સ�ટે�બરે નેહ� ભારતના
વડા�ધાન બ�યા.

     ૨�  સ�ટે�બરે  ગાંધી�
�દ�હીની ભંગીવસાહતમાં હતા. તે
�દવસે તેઓ ખૂબ વહેલા ઊઠયા ને
નવી  સરકારનાં  કત��યો  સંબંધે
નેહ�ને  પ�  લખવા  બેઠા.
ભારતના  ઇતહાસમાં  એ  એક
મહ�વનો  પ�  છે.  સાંજે  �ાથ�ના
સભામાં  એમણે  �વચન  કયુ�  ને
તેમાં  એમણે  અં�ેજાે  ��યે
આભારની લાગણી �દ�શત કરી.
એમના  મનમાં  ઉ�ાસ  નો'તો.
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એમણે �ોતાઓને ખાતરી આપી.
`જલદીમાં  જલદી  તમારા  હાથમાં
બધી  સ�ા  આવી  જશે  –  હા,
તમારા  બેતાજ  બાદશાહ
વડા�ધાન  પંિડત  નેહ�  અને
તેમના  સાથીઓ  પોતાની  ફરજનું
બરાબર  પાલન  કરશે  તો.
મુસલમાનો  હ�  સુધી  સરકારમાં
દાખલ  થયા  નથી  તોપણ  એ
�હંદુઓના  ભાઈઓ  છે.  ભાઈ
ગુ�સાનો  બદલો  ગુ�સાથી  નથી
આપતો.'

     ઝીણાએ ૨� સ�ટે�બરે `શોક
�દન' પાળવાની �હેરાત કરી.

     ગાંધી�  ભુલાવામાં  નો'તા
ર�ા. એમણે ૯મી સ�ટે�બરે ક�ું,
`હ� આપણે આંતરિવ�હમાં નથી
પડયા,  પણ  એની  ન�ક  જઈ
ર�ા  છીએ.'  સ�ટે�બર  આખો
મુંબઈમાં  પ�થરબા�  અને
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છરાબા� ચાલતી રહી. પં�બમાં
પણ  અંધાધૂંધી  ફેલાઈ  ગઈ.
બંગાળ  અને  �બહારમાં  મારફાડ
ચાલી.

     ભારતની  આ  અશાંત
િ�થતથી  ડરીને  વેવલે  મુિ�લમ
લીગને  સરકારમાં  લાવવાનો
બમણા  જાેરથી  �ય�ન  કરવા
માંડયો.  છેવટે  ઝીણા  મા�યા.
એમણે ચાર મુિ�લમ સ�યો અને
એક અછૂતની િનમણૂક કરી.

     બંને કોમ વ�ચેની ચાલુ રહેલી
મારકાપ  િવ��  ગાંધી�  રોજ
�વચનો કરતા હતા. એમણે ક�ું,
`કેટલાક લોકોને મન એ આનંદની
વાત થઈ પડી છે કે �હંદુ લોકો હવે
બળવાન  થઈ  ગયા  છે  ને  એને
મારવાનો �ય�ન કરનારને મારીને
બદલો  લઈ  શકે  છે.  �હંદુ  લોક
બદલો  લીધા  સવાય  મોતને
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આધીન થાય એ જ મને તો ગમે.'

     અનેક  કેાં�ેસી  �ધાનો  ને
તેમના નાયબ �ધાનો ને  �ાંતીય
અિધકારીઓ  હ�રજનવાસમાં
ગાંધી�ની  કુ�ટરે  સલાહ  લેવા
આવતા  હતા.  ગાંધી�
વડા�ધાનના  પણ  વડા�ધાન
હતા.

     �હંદુ-મુિ�લમ  તોફાનોની
વધતી  જતી  આગથી  ગાંધી�ને
ચેન પડતંુ ન હતું, પરંતુ માણસમાં
રહેલી  માણસાઈ  િવશે  એમની
��ા ટકી રહી હતી.

     ગાંડા  બનેલા  માણસોમાં
ગાંધી� દેવ�વ શોધતા ર�ા.

     ઓ�ટોબરમાં  પૂવ�  બંગાળમાં
નોઆખલી  અને  �ટપેરાના
�ામિવ�તારોમાં  �હંદુઓ  ઉપર
મુસલમાનોએ  �યાપક  �માણમાં
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હુમલા  કયા�.  શહેરોમાં  ફાટી
નીકળતાં  હુ�ડોથી  ગાંધી�
ગભરાયા ન હતા. �ામિવ�તારના
આ  હુ�ડોથી  ગાંધી�  ગભરાયા.
આજ સુધી ભારતનાં ગામડાંઓમાં
બંને  કોમના  લોકો  હળીમળીને
રહેતા  હતા.  કોમવાદનું  ઝેર
ગામડાંઓમાં  પણ  ફેલાય,  તો
રા��નું  આવી જ બને. ગાંધી�એ
તોફાનના  િવ�તારમાં  જવાનો
િન�ય કરી લીધો. મ�ોએ એમનો
િનણ�ય  બદલાવવાની  કોિશશ
કરી, પરંતુ એમણે જવાબ આ�યો
: `હંુ તો એટલંુ સમજુ ંછંુ કે હંુ �યાં
ન�હ પહેાંચું  �યાં  સુધી મને શાંત
થવાની નથી.' એમણે લોકોને કહી
દીધું,  `મને  �ટેશન પર વળાવવા
પણ ન આવશો.'

     પરંતુ  લોકોના  સમુદાય  તો
પહેાંચી ગયા. સરકારે  એમને માટે
ખાસ  ગાડીનો  બંદોબ�ત  કરી
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દીધો. ર�તામાં  દરેક મોટા �ટેશને
જનસમુદાય  ગાડીને  વ�ટળાઈ
વ�ો.  એ  ભ�સાભ�સમાં
થા�યાપા�યા ગાંધી� પાંચ કલાક
મોડા કલક�ા પહેાં�યા.

     ગાંધી� �દ�હીથી રવાના થયા
તે  �દવસે  કલક�ામાં  કોમી
હુ�ડમાં  બ�ીસ માણસો  મરાયાં.
કલક�ા  પહેાં�યાને  બીજે  �દવસે
ગાંધી�એ કલક�ાના ગવન�ર સર
�ેડ�રક  બરોઝની  ઔપચા�રક
મુલાકાત  લીધી,  પછી  તેઓ
કલક�ાના  મુ�ય�ધાન  જનાબ
સુહરાવદ�ને  �યાં  થોડો  વખત
રોકાયા.  બીજે  �દવસે  ૩૧મી
ઓ�ટોબરે  ગાંધી�  સુહરાવદ�
સાથે કલક�ાની વેરાન ગલીઓમાં
ફયા�.  મનુ�યને  પશુથી  પણ હીન
બનાવી  દે  એવી  આ  ટોળાવૃિ�
જાેઈને  ગાંધી� િનરાશાથી  ઘેરાઈ
ગયા,  તોય  એમણે  આશા  છોડી
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ન�હ.

     હવે ગાંધી� નોઆખલી જવા
નીક�ા.  �યાં  મુસલમાનોએ
�હંદુઓની  હ�યા  કરી  હતી,
�હંદુઓને બળજબરીથી મુસલમાન
બના�યા  હતા,  �હંદુ  ��ીઓ  પર
બળા�કાર ગુ�યેા� હતો, �હંદુઓનાં
ઘરો  અને  મં�દરો  બાળી  મૂ�યાં
હતાં.  ગાંધી�એ  ક�ું,  `લાચાર
દશામાં આવી પડેલી બહેનોની ધા
મને નોઆખલી બોલાવી રહી છે...
ઝઘડાની  છેવટની  ચનગારી  ઠરે
ન�હ �યાં સુધી હંુ બંગાળ છોડીને
જવાનો નથી. જ�ર પડે તો હંુ અહ�
જ મરીશ, પણ હારીને ન�હ બેસું !'

     �ાથ�ના સભામાં ગાંધી�ના એ
શ�દો  સાંભળીને  કેટલાયની
આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં.

     પરંતુ  દુ:ખી મહા�માને  સા�
હ�  સંતાપ  ઊભેલો  જ  હતો.
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નોઆખલીના બનાવોએ �બહારના
�હંદુઓમાં  રોષનો  ભડકો  થયો.
૨૫મી  ઓ�ટોબરે  `નોઆખલી
�દન'  પાળવામાં  આ�યો.  તે
પછીના  અઠવાિડયામાં  `લંડન
ટાઇ�સ'ના �દ�હીના ખબરપ�ીએ
ખબર  આ�યા  હતા  તે  મુજબ  એ
તોફાનોમાં  ૪૫૮૦  માણસો
મરાયાં.  પાછળથી  ગાંધી�એ
સં�યા દસ હ�ર ઉપરની ગણાવી
હતી.  મરનારાંઓમાં  મોટી  સં�યા
મુસલમાનોની હતી.

     �બહારના  અ�યાચારના
સમાચાર કલક�ામાં ગાંધી� પાસે
પહેાં�યા.  એમને  ખૂબ દુ:ખ થયું.
એમણે  �બહારવાસીઓને
સંબોધીને  એક  સંદેશો  મોક�યો,
`આ  તોફાનોએ  �બહાર  િવશેનાં
મારાં �વ�નો ફોક કરી ના�યાં છે.
એવું તો ન જ બનવું જાેઈએ કે જે
�બહારે કેાં�ેસની �ત�ા વધારવા
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સા� આટલું  કયુ�  છે  તે  કેાં�ેસની
ઘોર  ખોદવામાં  સહુથી  આગળ
હોય.'

     એના �ાયિ���પે ગાંધી�એ
પોતે  ઓછામાં  ઓછંુ  ખાઈને
ચલાવશે  ને  રાહ  ભૂલેલા
�બહારવાસીઓ ગઈ ગુજરી ભૂલીને
ન ચાલે તો આમરણ ઉપવાસ પર
ઊતરશે એવી �હેરાત કરી.

     �બહારની  ખૂનામરકીના
પ�રણામની  બંગાળમાં  વેરની
ભાવના  ફાટી  નીકળે  એમ  કરીને
નેહ� અને વ�ભભાઈ પટેલ તથા
િલયાકતઅલીખાં અને અ�દુર રબ
િન�તાર  િવમાનમાગ�  �દ�હીથી
કલક�ા પહેાંચી ગયા. લોડ�  વેવલ
પણ  આવી  પહેાં�યા.  ઈદના
તહેવારો  ન�ક  આવતા  હતા.
મુસલમાનોનો  રોષ  ફાટી  નીકળે
એવો ભય હતો.
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     કલક�ાથી  ચારે  �ધાનો
�બહાર ગયા. નેહ�ને જ ેકંઈ જાેવા
તથા સાંભળવા મ�ંુ તેથી તેમનો
�ોધ  ભભૂકી  ઊઠયો.  એમણે
ચેતવણી  આપી  :  `�હંદુઓ
મારફાડ બંધ ન�હ કરે  તો �બહાર
ઉપર  હંુ  િવમાનોમાંથી  બેાંબ
ફ�કાવીશ.'  પરંતુ  ગાંધી�એ એની
ટીકા કરી, `એ અં�ેજાેની રીત છે.
લ�કરની મદદથી હુ�ડ દબાવીને
એ  લોકો  ભારતની  �વતં�તાને
પણ દબાવી દેશે.'

     નેહ�એ કહી દીધું; `�યાં સુધી
�બહારમાં  શાંત  ન  �થપાય  �યાં
સુધી  હંુ  �બહારમાંથી  ખસવાનો
નથી.'  ૫મી  નવે�બરે  ગાંધી�એ
એમને  એક  પ�  લ�યો.  તેમાં
એમણે  લ�યું  :  `�બહારના
સમાચારે  મને  �યાકુળ  બનાવી
મૂ�યો છે... જ ેસાંભળવામાં આવે
છે તેની અડધી હકીકત પણ સાચી
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હોય  તોય  લાગે  છે  કે  �બહાર
માણસાઈ  ભૂલી  બેઠંુ  છે...  મા�ં
અંતર  પોકારે  છે  :  `આવા
અિવચારી  હ�યાકાંડ  જાેવા  તું
�વતો ન રહીશ. આનો અથ�  એ
નથી કે તારો કાળ ભરાઈ ચૂ�યો છે
?' આ િવચાર મને ઉપવાસ તરફ
ધકેલી ર�ો છે.'

     કલક�ામાં  તથા  બીજે  ઈદ
શાંતપૂવ�ક  પસાર  થઈ  ગઈ.
મહા�મા�ને  �બહારના
સંતોષકારક  સમાચારો  મળવા
લા�યા. એમનું કામ નોઆખલીમાં
હતું.  �યાં  મુસલમાનોએ  માંડેલી
કાપાકાપીથી  �હંદુઓ ભાગી  ર�ા
હતા.  ભય  એ  �વતં�તાના  ને
લોકશાસનનો  દુ�મન  છે.
અ�હંસાની વીરતા �હંસાના ઝેરના
મારણ�પ  હોય  છે.  ગાંધી�
નોઆખલીના  �હંદુઓ  સામે  વીર
બનીને  તેમને  વીરતાના  પાઠ
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શીખવવા માગતા હતા. એટલી જ
મહ�વની  વાત  બી�  હતી  કે
પોતાની  અ�હંસાનો  મુસલમાનો
પર પણ �ભાવ પડે છે કે ન�હ તે
ગાંધી�  �ણવા  માગતા  હતા.
અ�હંસાની,  અવેરની  ને
મ�ાચારીની  ભાવના
મુસલમાનોને  �પશ�  ન  શકે  તો
�વતં�, સંયુ�ત ભારત રચી જ શી
રીતે શકાય ?

     ગાંધી�એ ક�ું, `ધારો કે મને
કોઈએ  મારી  ના�યો,  પણ  તેના
બદલામાં બી�ને મારવાથી તમને
કશું મળવાનું નથી. વળી, તમે આ
વાતનો  વધારે  િવચાર  કરશો  તો
જણાશે  કે  ગાંધી  િવના  ગાંધીને
કોણ  મારી  શકવાનું  હતંુ  !
આ�માને કોઈ હણી શકતું નથી.'

     શું  એમને એવું  લા�યું  હશે કે
નોઆખલીમાં  કોઈ  મુસલમાન
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એમને  મારી  નાખશે  ?  શું  એમને
એવો  ડર  હતો  કે  બદલો  લેવાની
વૃિ�થી  �હંદુઓ  આખા  દેશના
મુસલમાનોની કતલ કરી નાખશે ?

     નોઆખલી જવાની એમનામાં
એટલી અધીરાઈ આવી ગઈ હતી કે
એ  અધીરાઈ  દાબી  દબાતી  ન
હતી.

     ૬�ી  નવે�બરે  ગાંધી�
કલક�ાથી  નોઆખલી  જવા
નીક�ા. નોઆખલી �હંદનો અત
દુગ�મ  �દેશ  છે.  તે  ગંગા  અને
��પુ�ાના  દોઆબમાં  કાંપના
�દેશમાં આવેલું  છે. અવરજવરની
ને  રોજના  �યવહારની  �યાં  ભારે
મુ�કેલીઓ છે. ઘણાં  ગામોમાં  તો
હોડીઓમાં  બેસીને  જ  પહેાંચી
શકાય છે.  સડકો પર બળદગાડાં
પણ  ચાલી  શકતાં  નથી.  એ
ચાળીસ  માઈલના  �દેશમાં  ૨૫
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લાખ  માણસો  છે  તેમાં  ૮૦  ટકા
મુસલમાનો  છે.  આંતરકલહને
લઈને  અને  ધામક  કડવાશને
લઈને  એ  �દેશ  �છ��ભ�  થઈ
ગયો હતો. કેટલાંક ગામડાં તારાજ
થઈ ગયાં  હતાં.  ગાંધી�એ દેશને
ખૂણે પડેલા એ �દેશે કરેલું ભૌતક
અને  આ�યાિ�મક  આહવાન
સમજપૂવ�ક  ઉપાડી  લીધું.  એમણે
મ�હનાઓ સુધી ધીરજ રાખી. ૫મી
િડસે�બરે  એમણે  નોઆખલીથી
લ�યું  :  `મારા  �વનની  આજની
કામગીરી ભારે  કઠણ અને  જ�ટલ
છે...  હંુ  ગમે  તેવા  �સંગ  માટે
તૈયાર  છંુ;  `કર�ગે  યા  મર�ગે'ની
ભાવનાને  અહ�  કસોટી  પર
ચઢાવવાની છે. અહ� `કરવું' એટલે
�હંદુ  અને  મુસલમાન  શાંત  અને
સમભાવથી  હળીમળીને  રહે  તેમ
કરવું.  એ  �ય�નમાં  મ�  મારી
�જદગી હોડમાં મૂકી છે.'
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     બંગાળના  કેટલાક  �ધાનો,
ગાંધી�ના મં�ી  તથા ગાંધી�ના
સાથીઓ  ગાંધી�ની  સાથે
નોઆખલી સુધી ગયા. ગાંધી�એ
પોતાના  સાથીઓને  ગામડેગામડે
મોકલી દીધા, પોતાની સાથે  �ો.
િનમ�ળકુમાર  બસુને,  પરશુરામને
ને મનુ ગાંધીને જ રા�યાં.

     એમણે ક�ું, `મારી રસોઈ હંુ
જ  કરીશ.  માિલશ  હંુ  �તે  જ
કરીશ.'  મ�ોએ  આ  બધાનો
િવરોધ કયેા� ને ક�ું, `મુસલમાનો
સામે  ર�ણ કરવા  આપની  સાથે
પોલીસનાં માણસો રહેવાં જાેઈએ,
ડો.  સુશીલા  નાયર  પણ આપની
સાથે રહેવાં  જાેઈએ.' પણ એમણે
ક�ું, ના, `સુશીલા, એમના ભાઈ
�યારેલાલ,  સુચેતા  કૃપલાની,
આભા ને  મનુ  બધાં  �યાં  િવરોધ
ઊઠયો  હોય,  જે  દૂર  હોય  એવા
એકએક ગામમાં જઈને બેસી �ય
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ને  �ેમપૂવ�ક  વત�ને  �હંસાની
ભાવનાને  િનમૂ�ળ કરે.'  �યારેલાલ
મેલે�રયામાં  પટકાયા હતા. તેમણે
ગાંધી�ને ચ�ી મોકલીને પુછાવી
જાેયું  કે  સુશીલા  એમની  સારવાર
માટે એમની સાથે રહી શકે કે ન�હ.
ગાંધી�એ  જવાબ  આ�યો,  `જે
લોકો  ગામડાંઓમાં  જઈ  ર�ાં  છે
તેમણે તો �વવાને કે મરવાને જ
ઇરાદે જવાનું છે. માંદા પડે તેમણે
�યાં  જ સા�ં થઈ જવાનું  અથવા
�યાં  જ  મરવાનું.  તો  જ  �યાં
જવાનો  કશો  અથ�  રહેશે.  આનો
અથ�  એ  થયો  કે  દરેક  જણે
ગામડાના  ઉપચારથી  કુદરતનાં
પંચમહાભૂતોથી  સંતોષ  માનવો.
સુશીલાને  તો  સેવા  સા�  એક
ગામડંુ છે જ. એની સેવા આ �સંગે
આપણા મંડળના લોકો માટે ન�હ
લેવાય.  એ  તો  પૂવ�  બંગાળના
�ામવાસીઓ  માટે  પહેલેથી  જ
અપ�ણ થઈ ચૂકેલી છે.' તેઓ પોતે
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પણ પોતાના ઉપર આ જ �કારનાં
સખત િનયં�ણો મૂકી ર�ા હતા.

     નોઆખલીની  યા�ામાં
ગાંધી�  ઓગણપચાસ  ગામોમાં
ફયા�.  તેઓ સવારમાં  ચાર  વા�યે
ઊઠી  જતા.  ઉઘાડે  પગે  �ણચાર
માઈલ  ચાલીને  એકાદ  ગામડામાં
પહેાંચી  જતા.  તે  લોકો  સાથે
વાતચીત  કરતા,  રોજ  �ાથ�ના
કરતા ને  એકાદ �દવસ રહેતા, ને
પાછા  બીજે  ગામ  જવા  નીકળી
પડતા.  ગામમાં  જઈને  તેઓ કોઈ
ગામવાસીની – બની શકે તો કોઈ
મુિ�લમની ઝૂંપડીમાં પહેાંચી જતા
ને  પોતાને  તથા  પોતાના
સાથીઓને  એકાદ  �દવસ  રહેવા
દેવાની  િવનંતી  કરતા.  �કારો
મળતાં  તે  આગળની  ઝૂંપડીએ
જતા.  તેઓ  �યાં  થતાં  ફળો  કે
શાકભા� ખાઈને ને મળી �ય તો
બકરીનું  દૂધ  પીને  રહેતા.

ગાંધી�ની કહાણી

702



૧૯૪૬ના  નવે�બર  માસની  ૭મી
તારીખથી  ૧૯૪૭ના  માચ�ની
બી� તારીખ સુધી એમનું  �વન
આ  જ  �કારનું  ર�ું.  એમનું
સ�ોતેરમું વષ� હમણાં જ પૂ�ં થતંુ
હતું.

     ર�તા વટાવવાનું કામ મુ�કેલ
હતું.  ચાલવામાં  મુ�કેલી  થતી
હતી.  એમના  પગોમાં  ફાટ  પડી
ગઈ. પરંતુ એમણે ચંપલ ભા�યે જ
પહેરી. ગાંધી� લોકોને અ�હંસાનો
માગ�  સમ�વવામાં  સફળ  નો'તા
થયા,  તેને  લીધે  નોઆખલીનાં
તોફાનો  ફાટી  નીક�ાં  હતાં.  આ
યા�ા  તેના  �ાયિ���પ  હતી.
�ાયિ��  કરવા  નીકળેલો  યા�ી
પગરખાં  નથી  પહેરતો.  િવરોધી
ત�વો  એમના  ર�તામાં  �યારેક
કાચના  ટુકડા,  કાંટા  ને  ગંદવાડ
પણ  ફ�કતાં.  તેઓ  એવા  લોકોને
દોષ  નો'તા  દેતા.  આગેવાનો
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એમને અવળે માગ� ચઢાવતા હતા.
કેટલીક જગાએ તો ખાઈઓ ઉપર
બાંધેલા  પુલો  ઓળંગીને  જવું
પડતંુ.  આ  પુલો  દસ  પંદર  ફૂટ
ઊંચી  વાંસની  જ  વળીઓ  ઉપર
ચાર-પાંચ  વાંસ  બાંધીને
બનાવવામાં  આવતા  હતા.  આ
જવેાતેવા  ને  ઝોલાં  ખાતા  પુલો
ઓળંગતી વખતે પકડીને  ચાલવા
સા�  વાંસ  બાંધવામાં  આવતો.
પરંતુ એ પણ કોઈ પુલને હોય, તો
કોઈને  ન  પણ  હોય.  એક  વાર
ગાંધી� પગલું ચૂ�યા; તેઓ નીચે
ખાઈમાં પડયા હોત, પરંતુ એમણે
તે�થી  પોતાની  �ત  સંભાળી
લીધી.  આવા  પુલો  જાેખમ  વગર
ઓળંગી  શકાય  માટે  ગાંધી�એ
નીચા પુલો ઓળંગવાનો મહાવરો
પાડવા માંડયો.

     �હંદુ  ��ીઓનો  ધમ�
બદલાવવા  માટે  મુસલમાન
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લોકોએ  એમની  બંગડીઓ  ફોડી
નાખી હતી, એમને માથેથી સદૂર
ભૂંસી  ના�યું  હતું.  પુ�ષોને  દાઢી
રાખવાની  ને  મુસલમાનોની  પેઠે
તાવીજ  બાંધવાની  ને  કુરાન
પઢવાની  ફરજ  પાડવામાં  આવી
હતી.  મૂતઓ  તોડવામાં  આવી
હતી.  �હંદુ  મં�દરો  ��  કરવામાં
આ�યાં  હતાં.  ખરાબમાં  ખરાબ
કામ તો એ કરા�યું કે �હંદુઓ પાસે
જ  તેમની  ગાયો  કપાવી  હતી  ને
સૌને  માંસ  ખવરાવવામાં  આ�યું
હતું.

     શ�આતમાં  ગાંધી�ના
કેટલાક  સહકાય�કરોએ  ગાંધી�ને
એવી  સલાહ આપી કે  સંકટ��ત
િવ�તારોમાં  વસતા  �હંદુઓને  તે
િવ�તારો  છોડીને  બીજે  જઈ
વસવાની  સલાહ  આપવી.
ગાંધી�એ  આ  �કારની
પરાજયવૃિ�નો  ઉ� િવરોધ કયેા�.
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વ�તીની  બદલી  કરવી  એટલે
ભારત  સંયુ�ત  રહી  શકે  એ
અસંભિવત છે એમ �વીકારી લેવું.

     નોઆખલીના ��નો અ�યાસ
કરતાં  ગાંધી�એ િનણ�ય  કયેા�  કે
દરેક  ગામમાંથી  આખા  ગામના
ર�ણની ખાતરી આપે ને જ�ર પડે
તો એમનું ર�ણ કરતાં ખપી �ય
એવો  �હંદુ  ને  મુિ�લમ  શોધી
કાઢવામાં આવે. એ વાત �યાનમાં
રાખીને  એમણે  બંને  કોમના
માણસો સાથે વાતચીત પણ કરી
જાેઈ.  એક  વાર  તેઓ  એક
મુસલમાનની  ઝૂંપડીમાં  નીચે
બેસીને  અ�હંસાની  ખૂબીઓ
સમ�વી  ર�ા  હતા  �યાં  સુચેતા
કૃપલાનીએ  મહા�મા�ને  એક
કાપલી આપી. એમાં જણાવવામાં
આ�યું  હતું  કે  ગાંધી�ની
જમણીબાજુએ  બેઠેલા  આદમીએ
તે  વખતનાં  હુ�ડોમાં  અનેક
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�હંદુઓનાં ખૂન કયા� હતાં. ગાંધી�
સહેજ  હ�યા  ને  આગળ  બોલતા
ર�ા, `કાં  તો હ�યા કરનારાઓને
ફાંસીએ  ચઢાવી  દો'  –  પણ
ગાંધી�ને ફાંસીની વાત મા�ય ન
હતી  –  `અથવા  એને  �ેમપૂવ�ક
સુધારવાનો �ય�ન કરો. તમે એને
જલેમાં નાખશો તો બી� આવશે.'
ગાંધી�  �ણતા  હતા  કે  એમને
એક  સામાિજક  રોગનો  ઉપાય
કરવાનો  હતો.  એક  કે  અનેક
�યિ�તઓને સાફ કરી  દેવાથી એ
રોગ મટે તેમ ન હતું. તેથી ગાંધી�
એમને  �મા  કરી  દેતા  હતા  ને
�હંદુઓને પણ તેઓ માફી આપવા
સમ�વતા હતા. તેઓ કહેતા, `હંુ
�તે  જ  દોષત  છંુ.  હંુ  �હંદુ-
મુિ�લમ  વૈમન�ય  દૂર  કરવામાં
અસફળ નીવડયો છંુ.'

     આ દુિનયા એવાં જ વેરઝેરથી
ભરેલી છે. `પરંતુ હંુ તમને કહંુ છંુ કે
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તમને  રં�ડતા હોય એવા દુ�મન
પર પણ �ેમ રાખો, તમને હડધૂત
કરતા હોય તેનું  પણ ભલંુ તાકો,
તમારી સાથે ખરાબ રીતે વત� તેનું
પણ સા�ં કરો, જ ેતમને મારે એને
સા�  પણ  �ાથ�ના  કરો.  તમારા
ઉપર �ેમ રાખતો હોય તેના ઉપર
તમે  �ેમ  રાખો  એમાં  વખાણવા
જવેું  શું  આ�યંુ  ?'  ઈસુએ  આવો
બોધ  આ�યો  હતો,  ગાંધી�એ
તેનો અમલ કયેા�.

     એક  ગામમાં  ગાંધી�એ
અમતુસ  સલામને  મોક�યાં  હતાં.
�યાં  એમણે  જાેયું  કે  �યાંના
મુસલમાનો પડોશીઓ સાથે હ�ય
ખરાબ  વત�ન  રાખી  ર�ા  છે.
િફિલ�સ  ટેલબોટે  લ�યું  છે  :
`ગાંધીવાદી  �ણાિલકા  અનુસાર
અમતુસ સલામે  �હંદુઓને  �યાંથી
લૂંટવામાં  આવેલી  બિલ  માટેની
તલવાર  પાછી  ન�હ  સેાંપવામાં
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આવે �યાં સુધી ઉપવાસ કરવાનો
િન�ય કયેા�...  તલવાર  તો  મળી
ન�હ,  તળાવમાં  ફ�કી  દીધી  હશે.
ગમે  તેમ  થયું  હશે  અમતુસ
સલામના  ઉપવાસને  પ�ચીસમે
�દવસે  ગાંધી�  એ  ગામમાં
પહેાં�યા  તો  �યાંના  ગભરાયેલા
મુસલમાનો  ગમે  તે  વાત  માનવા
તૈયાર  થઈ  ગયા.  કેટલાક  કલાક
ચચા�  ચા�યા  પછી  ગાંધી�એ
ગામના  આગેવાનો  પાસે  તેઓ
�હંદુઓને  હવે  ફરી  નહ�  સતાવે
એવી �ત�ા કરાવી.'

     ગાંધી�  અને  તેમના
સહકાય�કરો  ભારે  �તકૂળ
પ�રિ�થતમાં કામ કરી ર�ા હતા.
યા�ાની  શ�આતમાં  તેમની
�ાથ�ના-સભાઓમાં  ખૂબ
મુસલમાન લોકો જમા થતા, પરંતુ
મુિ�લમ  લીગના  નેતાઓને
મુસલમાનોની  આ વાત ન ગમી.
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મુ�ાંઓએ  ફતવો  બહાર  પાડયો.
`ગાંધી�  ઈમાનદાર  મુિ�લમોને
જૂઠા સોગંદ ખવરાવે છે,' એવો એ
લોકોએ  આરોપ  મૂ�યો.  ગાંધી�
��યે  મુસલમાનો  આકષા�ય  તે
નો'તું  રાજકારણમાં  પડેલા
આગેવાનોને પસંદ કે નો'તું ધમ�ની
વાત  લઈ  બેઠેલા  મુિ�લમોને
પસંદ.

     એક  મુલાકાતમાં  ગાંધી�એ
ક�ું હતું, `મ� મારા સાથીઓને કહી
દીધું  છે  કે  તેઓ  લ�કર  કે
પોલીસની મદદ ઉપર આધાર ન
રાખે.  તમારે  લોકશાસન  �થાપવું
છે,  લોકશાસન  અને  ફોજ  કે
પોલીસ  ઉપર  આધાર  રાખવાની
વાતનો  મેળ  ખાતો  નથી  હોતો.'
ગાંધી�  લોકોના  માનસને
બદલીને  તેમનામાં  સુર�તતાની
ભાવના પેદા  કરવા માગતા હતા.
તેમણે એક મ�ને ક�ું હતું, `જાે
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આમ થાય થાય તો એ મારો મોટો
િવજય  હશે...  હંુ  બંગાળથી
પરાિજત થઈને જવા નથી માગતો.
જ�ર  પડશે  તો  મારી  �ત  હંુ
ખૂનીઓના હાથમાં સેાંપી દઈશ.'

     દૂરદૂરનાં  ગામડાંમાં  એકલાના
શા હાલ થશે  તેનો  િવચાર કરીને
ગાંધી�ના  િનકટમાં  િનકટ
સાથીઓને પણ ડર લાગતો હતો.
ગાંધી�એ એમને  સલાહ  આપી,
`તમારે  ખાલી  જાેખમમાં  ધસી
જવાની  જ�ર  નથી,  પરંતુ
આપમેળે જ જાે કશું  આવી પડતંુ
હોય  તો  તેનો  સામનો  કરવો
જાેઈએ.'

     ૬�ી ��યુઆરીએ ગાંધી�નો
મૌનવાર  હતો,  એમનું  �ાથ�ના
�વચન  �ોતાઓને  વાંચી
સંભળાવવામાં  આ�યંુ.  તે  �દવસે
એમનો  મુકામ  ચંડીપુરમાં  હતો.
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ગાંધી�એ  લોકોને  પોતાની  �યાં
આવવાની  મતલબ  સમ�વી.
`મારી  મતલબ  એક  જ  છે  ને  તે
�પ� છે. મતલબ એ છે કે ઈ�ર
�હંદુઓ  અને  મુસલમાનોનાં
�દયોને  શુ�  કરે  ને  બંને  કોમનો
માંહોમાંહેનો  અિવ�ાસ અને  ભય
દૂર  થાય.  આપ  મારી  સાથે  આ
�ાથ�નામાં  સાથ પુરાવો ને કહો કે
ઈ�ર  આપણો  બંનેનો  છે,  તે
આપણને સફળતા આપો.'

     આટલું  કરવા  સા�  એમને
આટલે  દૂર  સુધી  શા માટે  આવવું
પડયું ?

     `મારો જવાબ એ છે કે  મારી
આ  યા�ામાં  �ામવાસીઓને  હંુ
ખાતરી કરાવી આપવા માગું  છંુ  કે
મારા  �દયમાં  કોઈને  માટે  પણ
જરા જટેલી કડવાશ નથી. જમેને
મારા  ઉપર  અિવ�ાસ  હોય  તેવા
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લોકોની વ�ચે રહંુ  તો જ હંુ  એવી
ખાતરી કરાવી શકંુ.'

     એ ગામમાં  ગાંધી�ને ખબર
મળી  કે  હુ�ડના  �દવસોમાં  જ ે
�હંદુઓ  ઘર  છોડીને  ભાગી  ગયા
હતા  તેઓ પાછા  આવવા માંડયા
છે.  બી�  બાજુ  એમની
�ાથ�નાસભાઓમાં  હાજરી  ઓછી
થતી  ગઈ.  પરંતુ  પોતાના
�યા�યાનનો  �તે  જ  હેવાલ
આપીને  ગાંધી�એ લ�યું,  `આમ
થતું હોવા છતાં િનરાશ થઈને મારા
�યેયને  છોડી  દેવાનું  મને  કારણ
મ�ું  નથી. હંુ  મારો ર� �ટયો લઈને
ગામેગામ ઘૂમતો રહીશ. મારે સા�
એ જ ઇ�રભિ�ત છે.'

     ૧૭મી ��યુઆરીએ પ�ોમાં
આ�યું  કે  છે�ા  છ  �દવસ
ગાંધી�એ રોજ વીસ કલાક કામ
કયુ�.  તેઓ રોજ  એકએક  ગામમાં
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ર�ા  ને  એમની  ઝૂંપડીએ સલાહ
અને  સાં�વન  મેળવવા  તથા
ગુનાની  કબૂલાત  કરવા  આવનાર
લોકોની ભીડ �મતી રહી.

     નારાયણપુર  ગામમાં  એક
મુસલમાને  એમને  રાતે  પોતાને
�યાં રા�યા. �દવસે ભોજન આ�યું.
ગાંધી�એ  એને  બધાની  વ�ચે
શાબાશી  આપી.  આ  �કારનું
આત�ય વધી ર�ું હતું.

     એ  મુસલમાન  ભાઈએ
ગાંધી�ને  પૂછયંુ,  `આવી  ભારે
રઝળપ�ીની  મુ�કેલીઓ  વેઠવાને
બદલે આપ ઝીણા સાથે સમજૂતી
કેમ નથી કરી લેતા ?' ગાંધી�એ
જવાબ  આ�યો,  `અનુયાયીઓ
આગેવાનોને  ઘડે  છે.  પહેલાં
લોકોએ માંહોમાંહે  શાંત �થાપવી
જાેઈએ, તો પછી પડોશી તરફની
એમની  અમન�દલીની  અસર
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નેતાઓ  ઉપર  પડશે.  ....તમારો
પડોશી  માંદો  પડી  ગયો  હશે  તો
તમે  શું  કરવંુ  એ  પૂછવા  લીગ  કે
કેાં�ેસ પાસે થોડા જ દોડી જવાના
હતા ?'

     કોઈએ  પૂછયું,  `લોકોને
િશ�ણ  આપવાથી  ફાયદો  ન�હ
થાય ?'

     ગાંધી�એ  ક�ું,  `િશ�ણ
એકલંુ પૂરતું ન�હ થાય. જમ�નલોકો
ભણેલાગણેલા હતા છતાં તે લોકો
�હટલર  આગળ  ઝૂકી  પડયા.
ભણતર કે  �ાનથી  માણસ નથી
બનાતું.  િશ�ણ  સાચા  �વનનું
ઘડતર  કરના�ં  હોવું  જાેઈએ.
પડોશીઓની  સાથે  ભાઈચારાથી
કેમ રહેવાય એની જ જનેે ખબર ન
હોય તેને બી� બધી વાતનું �ાન
હોય તોય શું ?'

     `આપણો �ન આપવાનો કે
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ખૂનીનો �ન લેવાનો સવાલ ઊભો
થાય તો આપ શી સલાહ આપો ?'

     ગાંધી�એ ક�ું, `પહેલો ર�તો
વધારે  �ેય�કર  નીવડે  એ  િવશે
મને સહેજ પણ શંકા નથી.'

     ૨૨મી  ��યુઆરીએ
પિનયાલા ગામની �ાથ�નાસભામાં
પાંચ  હ�ર  ભાઈબહેનો  હાજર
હતાં. કોઈએ પૂછયંુ. `આપને મતે
કોમી હુ�ડોનું કારણ શું ?'

     એમણે જવાબ આ�યો, `બંને
કોમનું ગાંડપણ.'

     ૨૭મી  ��યુઆરીએ  પ�ા
નામના  ગામમાં  ગાંધી�ને
પૂછવામાં આ�યું, `કોઈ ��ી ઉપર
બળા�કાર  થતો  હોય તો  તેણે  શું
કરવું ? આપઘાત કરે ?'

     ગાંધી�એ  જવાબ  આ�યો,
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`�વન  િવશેના  મારા  �યાલમાં
તાબે  થઈ  જવાની  વાતને  �થાન
નથી.  ��ીને  માટે  તો  તાબે  થવા
કરતાં  સારો  માગ�  એ  છે  કે  તે
આ�મહ�યા કરી લે.'

     ૫મી  ફે�ુઆરીએ �ીનગરમાં
�વયંસેવકોએ એક મંચ  બના�યો
હતો  ને  તે  ઉપર  ચંદરવો  બાં�યો
હતો. ગાંધી�એ એમને ઠપકાયા�,
`આ  મહેનતનો  ને  પૈસાનો
દુ�પયોગ  કહેવાય.'  એમણે
�ાથ�નાસભામાં  ક�ું,  `મારે  તો
એક  ઊંચી  ઓસરી  હોય,  તે  પર
મારાં આ નીકળી આવેલાં હાડકાંને
આરામ રહે એટલા માટે કંઈ ચો�ખું
ને પોચું પાથરેલું હોય એટલું બસ.'
ને  પછી  એમનું  બોખું  મેાં  હસી
ઊઠયું.

     ગાંધી�ની  સભામાં  અમીર
મુસલમાન  કરતાં  ગરીબ
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મુસલમાનો વધારે આવતા. એમને
ખબર  પડી  કે  પૈસાદાર  અને
ભણેલા  મુસલમાનો  ગરીબોને
આ�થક  દબાણનો  ભય  બતાવી
ર�ા  હતા.  એ  લોકોએ  ગાંધી
િવરોધી ભ�તપ�ો પણ ચોડા�યાં.

     ૨૦મી ફે�ુઆરીએ ગાંધી�ને
�ટપેરા  િજ�ાના  �બ�કાટાલી
ગામથી પાછા ફરતાં વાંસની સુંદર
ઝાડીમાં ને નાિળયેરીના ઝુંડમાંથી
ચાલવાનું.  એમણે  ઝાડ  ઉપર
પા�ટયાં લટકતાં જાેયાં. તેના ઉપર
લ�યું  હતું  :  `�બહારને  યાદ કરો.
�ટપેરા  છોડીને  તરત  ચા�યા
�ઓ.' `તમને  વારંવાર ચેતવણી
આપવામાં  આવી  છે,  છતાં  તમે
ઘરઘર ભટકવા પર અડી ર�ા છો.
ચા�યા  �ઓ  એ  જ  સા�ં  છે.'
`�યાં  તમારી  જ�રત  છે  �યાં
�ઓ. તમા�ં પાખંડ સહી લેવામાં
ન�હ  આવે.  પાિક�તાન  �વીકારી
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લો.'

     ને તોય �ાથ�નાસભાઓમાં તો
મેદની વધતી જ રહી.

     એક  �થળે  એક  િવ�ાથ�એ
ગાંધી�ને  પૂછયું,  `શું  એ  વાત
સાચી  નથી  કે  ��તી  અને
મુિ�લમ ધમ�  �ગતશીલ ધમ�  ને
�હંદુ  ધમ�  �ઢ  અને  �ગતિવરોધી
છે ?'

     ગાંધી�એ ક�ું,  `ના,  મને
કોઈ પણ ધમ�માં કોઈ ખાસ �ગત
જાેવા નથી મળી. દુિનયાના ધમેા�
�ગતશીલ હોત તો આજે દુિનયા
ડામાડોળ છે તે ના હોત.'

     એક િજ�ાસુએ પૂછયું, `ખુદા
એક જ હોય  તો  ધમ�  શું  એક જ
હોવો ન જાેઈએ ?'

     ગાંધી�એ  જવાબ  આ�યો,
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`એક ઝાડ ઉપર લાખો પાન હોય
છે. દુિનયામાં જટેલાં ��ી ને પુ�ષ
છે તેટલા ધમ� છે. પરંતુ  એ બધા
ધમ�નાં મૂળ ઈ�રમાં છે.'

     ગાંધી�ને  એક �� લખીને
આપવામાં  આ�યો,  `શાળાના
સરકારમા�ય  અ�યાસ�મમાં
ધમ�ને �થાન હોઈ શકે ?'

     ગાંધી�એ ઉ�ર આ�યો, `મને
રાજધમ�ની  વાતમાં  ��ા  નથી.
આખી  ��નો  ધમ�  એક  હોય
તોપણ  રા�યના  હ�ત�ેપ  મને
પસંદ  નથી.  ધમ�  એ  તો  ત�ન
અંગત  બાબત  છે.  ધામક
સં�થાઓને  થોડીઘણી  કે  પૂરેપૂરી
રા�ય  તરફથી  મદદ  મળતી  હોય
તેનો પણ હંુ િવરોધી છંુ, કારણ કે
હંુ ��ં છંુ કે જે સં�થા કે જમાત
પોતાના  ધામક  િશ�ણને  માટે
�તે  જ  ધનની  �યવ�થા  નથી
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કરતી તેને  સાચા ધમ�ની �ણ જ
નથી હોતી. આનો અથ� એ નથી કે
રાજની  શાળાઓમાં  નીત
સદાચારનું  િશ�ણ આપવામાં  ન
આવે.  નીતના  મૂળભૂત સ�ાંતો
સવ� ધમેા�માં સરખા જ હોય છે.'

     કેટલાક મુસલમાનોએ એમને
પડદાની ચચા�  ન કરવા ચેત�યા.
એક �હંદુ તેમની ��ીઓને મેાં ખુ�ું
રાખવાનું  કહેવાની  �હંમત  જ  શી
રીતે કરી શકે ? છતાં ગાંધી� તો
એ િવશે બોધ આપતા જ ર�ા.

     ૧૯૪૭ના  માચ�ની  ૨�
તારીખે  ગાંધી�  નોઆખલીથી
�બહાર જવા રવાના થયા. �યાંના
સમાચારો  તેમને  અ�વ�થ  કરતા
હતા. એમણે નોઆખલી ફરી કોઈ
વાર આવવાનો વાયદો કયેા�.  ફરી
આવવાનો  વાયદો  એટલા  માટે
કયેા� કે હ� એમનું કાય� પૂ�ં થયું
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નો'તું.

     નોઆખલીમાં ગાંધી�નું કાય�
ચા�યા  ગયેલા  �હંદુઓ  પાછા
આવે,  તેઓ  પોતાને  સુર�ત
માનતા થાય ને મુસલમાન તેમના
પર ફરી હુમલો ન કરે માટે શાંતની
પુન:�થાપના  કરવાનું  હતું.  રોગ
ઊંડો  હતો,  પણ  રોગનો  હુમલો
આકિ�મક  અને  �િણક  હતો,
એટલા  માટે  ગાંધી�  િનરાશ
નો'તા  થઈ  ગયા.  તેઓ  એવું
માનતા  કે  �થાિનક  જનતા  ઉપર
બહારના  રાજકીય  �ચારની  બૂરી
અસર  પડતી  ન  હોત  તો  તે
શાંતપૂવ�ક રહી શકત.

     નોઆખલી ધા નાખી ર�ું હતું,
�યારે  ગાંધી�  �દ�હી  ર�ેર�ે
સંદેશ મોકલી શ�યા હોત, ભાષણ
સંભળાવી શ�યા હોત, પરંતુ તેઓ
તો હતા કમ�યોગી. એમની �તીત
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અનુ�મિણકા

થઈ ગઈ હતી કે `કરીએ' અને `કરી
શકીએ'  વ�ચેનું  અંતર  ઘટાડી
શકાય તો દુિનયાના ઘણા ��ોનો
િનવેડો આવી �ય. તેમણે આખી
�જદગી એ અંતર ઘટાડવા �ય�નો
કયા�  કીધા. તેમાં  એમણે પોતાની
સઘળી શિ�ત કામે લગાડી.

૫. પિ�મને
એિશયાનો સંદેશ

     ૧૯૪૬ના નવે�બરના પાછળા
પખવાિડયામાં  ��લે�ડના
વડા�ધાન  એટલીએ  એક
મહ�વની  પ�રષદ  માટે  નેહ�,
બલદેવસહ,  ઝીણા  અને
િલયાકતઅલીને લંડન બોલા�યા.

     ૯મી  િડસે�બરથી  �દ�હીમાં
બંધારણસભાની  બેઠક  શ�
થવાની  હતી.  મુિ�લમ  લીગ
બંધારણસભાનો  બ�હ�કાર  કરશે
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એવી ઝીણા વારંવાર �હેરાત કરી
ચૂ�યા  હતા.  લંડન  પ�રષદનો
ઉ�ેશ  મુિ�લમ  લીગને
બંધારણસભામાં લાવવાનો હતો.

     િડસે�બરની  શ�આતમાં
નેહ�,  બલદેવસહ,  ઝીણા  અને
િલયાકતઅલી  િવમાનમાં  મુંબઈ
પહેાં�યા.

     લંડનમાં  ઝીણાએ  તેઓ
ભારતને  �હંદુ  રા�ય  અને
મુસલમાન રા�યમાં વહ�ચી નાખવા
માગે છે એવી �હેરાત કરી.

     એટલી કેાં�ેસ અને  મુિ�લમ
લીગને  પોતાને  �યાં  બોલાવવામાં
તો  જમેતેમ  સફળ  થયા,  પણ
પ�રષદનો  મતભેદમાં  જ  અંત
આ�યો.

     તેથી છ�ી િડસે�બરે એટલીએ
�હેરાત  કરી  કે  મુિ�લમ  લીગના
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સહકાર  િવના  બંધારણસભા કોઈ
પણ �કારનું  બંધારણ મંજૂર  કરી
લે  તોપણ  નામદાર  શહેનશાહની
સરકાર  એવું  કોઈ  પણ  બંધારણ
દેશના કોઈ પણ ભાગ ઉપર લાદી
શકે નહ�.

     લંડનથી પાછા ફરતાં જ નેહ�
નોઆખલીમાં  આવેલા  �ીરામપુર
ગામે  પહેાંચી  ગયા  ને  �યાં  ૨૭
િડસે�બર,  ૧૯૪૬ને  રોજ  તેમણે
ગાંધી�ને  લંડન  પ�રષદની
ઐતહાસક  િન�ફળતાના
સમાચાર સંભળા�યા.

     ગાંધી�એ  બંધારણસભામાં
આસામને  અને  પં�બને
િવભાિજત  કરવાવાળી  કલમોનો
િવરોધ  કરવાની  સલાહ  આપી.
એમને  મતે  એ  ભારતના  ટુકડા
કરવાની  ચાલ  હતી  ને
ભાગલાવાળી  કોઈ  પણ  વાતને
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તેઓ ટેકો આપી શકે તેમ ન હતું.

     અને  છતાંય  કેાં�ેસની
મહાસમતએ  બંધારણસભાનો
બંધારણસભામાં  �વીકાર કરવાનો
ઠરાવ બહુમતીએ પસાર કયેા�.

     કેાં�ેસમાં  ગાંધી�નો �ભાવ
�ણે ઘટતો જતો હતો.

     �હંદુ-મુિ�લમ  ઐ�યમાં
ગાંધી�ને  હ�ય  િવ�ાસ  હતો.
િવભાજનની  કલમોનો  �વીકાર
એટલે  પાિક�તાનનો  �ારંભ  એવું
નેહ�  અને  વ�ભભાઈ  �ણતા
હતા,  પણ  આંતરિવ�હ  સવાય
બીજાે  માગ�  ન  જાેતાં  તેઓ  એ
�વીકારી  લેવા  તૈયાર  થયા  હતા.
ભારતનું  �ણ  સંઘગત  રા�યોમાં
િવભાજન  થાય  તેટલાથી  ઝીણા
રા�  થઈ  જશે  ને  પાિક�તાનની
માગણી  છોડી  દેશે  એવી  તેમને
આશા હતી.
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     ��લે�ડના  વડા�ધાન
એટલીએ  ૨૦  ફે�ુઆરી,
૧૯૪૭ના  રોજ  ���ટશ
લોકસભામાં  વ�ત�ય  આ�યું  કે
��લે�ડ  ભારતને  જૂન  ૧૯૪૮
પહેલાં આઝાદી આપી દેશે.

     માચ�ના પહેલા અઠવાિડયામાં
કારોબારીએ  પોતાની  બેઠકમાં
એટલીના  િનવેદનનો  ઔપચા�રક
રીતે  �વીકાર  કયેા�  ને  મુિ�લમ
લીગને  વાટાઘાટ  માટે  િનમં�ણ
આ�યું.  તે  સાથે પં�બમાં  થયેલી
ખૂનાખરાબીની પણ નેાંધ લેવામાં
આવી.  ખરી  વાત તો  એ હતી  કે
પં�બની  ઘટનાઓ  એવી
ચતાજનક અને ગંભીર લેખાઈ કે
તેથી પં�બના ભાગલાની શ�યતા
તો �વીકારી જ લેવામાં આવી.

     આ બાજુ  પિ�મમાં  બનતી
ઘટનાઓથી �ય� થયેલા ગાંધી�
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પૂવ�  બંગાળમાંથી  �બહાર  આવી
ગયા. એક �દવસનો પણ આરામ
લીધા  િવના  તેમણે  એ  �ાંતમાં
�મણ શ� કરી દીધું.

     તેઓ �યાં-�યાં  ગયા �યાં-
�યાં  તેમણે  લોકોને  �ાયિ��
કરવાનો ને નુકસાન ભરપાઈ કરી
આપવા, ઉપાડી જવામાં  આવેલી
મુસલમાન  બહેનોને  પાછી
સેાંપવા, લંૂટેલી કે નુકસાન કરેલી
મલકતનો  બદલો  આપવા
સમ��યા.

     કોઈ �હંદુનો તાર આ�યો તેમાં
મહા�મા�ને  ચેતવણી આપવામાં
આવી  હતી  :  `�હંદુઓએ  જે કંઈ
કયુ�  છે  તેની  ટીકા  ન  કરશો.'
ગાંધી�એ �ાથ�નાસભામાં  તારની
વાત છેડી. એમણે ક�ું, `હંુ મારા
�હંદુભાઈઓનાં અથવા બી� કોઈ
પણ  ભાઈનાં  કુકૃ�યો  છુપાવવા
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માંડંુ તો હંુ �હંદુ હોવાનો દાવો કરી
શકંુ ન�હ.'

     કેટલીક જગાએ ભાષણ કરતાં
પહેલાં ગાંધી� મોત કે નુકસાનનો
ભોગ  બની  બરબાદ  થયેલાં
મુિ�લમ કુટંુબોને  ઘરે  પણ જતા.
તેઓ  રોજરોજ  �હંદુઓને  ભાગી
ગયેલા  મુસલમાનોને  પાછા  લઈ
આવવાનું, તેમની ઝૂંપડીઓ પાછી
બાંધી  આપવાનું,  તેમને  ફરીથી
કામધંધે  વળગાવવાનું  ક�ા
કરતા,  અ�યાચાર  ગુ�રનાર
�હંદુઓને  એમણે  તાબે  થઈ જવા
સમ��યા.

     જે  �દવસે  ગાંધી�  મસૂડી
ક�બામાં  પહેાં�યા  તે  �દવસે
હુ�ડના  ભાગી  ગયેલા  પચાસ
આરોપીઓ  પોલીસને  શરણે  થઈ
ગયા.

     ગાંધી�ની ગાડી ગામડામાંથી
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પસાર  થતી  તો  �હંદુઓના
સમુદાયો એમને રોકાઈ જવા કહેતા
ને મુસલમાનોને મદદ કરવા સા�
થેલીઓ અપ�ણ કરતા.  લ�કર  કે
પોલીસની મદદ િવના �હંસા થતી
અટકાવવાનો  આ  એક  ઉપાય
હતો.

     ૧૯૪૭ના  માચ�ની  ૨૨મી
તારીખે  લોડ�  માઉ�ટબેટન તેમનાં
પ�ની  એડિવના  સાથે  નવી
�દ�હીમાં  આવી  ગયા.  ચોવીસ
કલાક  પછી  ઝીણાએ  �હેર
િનવેદન કયુ� : `ભાગલા એ જ એક
ઉપાય છે, ન�હતર ભયંકર આફત
આવી પડશે.'

     પોતાના  આ�યાના  ચાર  જ
�દવસમાં  લોડ�  માઉ�ટબેટને
ગાંધી� અને  ઝીણાને  વાઈસરોય
ભુવનમાં  આવવાનું  આમં�ણ
આ�યું.  ગાંધી�  �બહારના
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અંદરના  ભાગોમાં  હતા.
માઉ�ટબેટને  તેમને  િવમાનમાં
લાવવાની સૂચના કરી. ગાંધી�એ
ક�ું : `જનેો કરોડો લોકો ઉપયોગ
કરતા  હોય  એવાં  જ  મુસાફરીનાં
સાધનો મને પસંદ છે.'

     ૩૧મી  માચ�  માઉ�ટબેટને
ગાંધી�ની  સાથે  સવા  બે  કલાક
સુધી મં�ણા કરી.

     બીજે �દવસે  ગાંધી� ૨૩મી
માચ�થી  �દ�હીમાં  શ�  થયેલી
`એિશયન �રલેશ�સ કો�ફર�સ'માં
ગયા.  એમને  બોલવાનું  કહેવામાં
આ�યું  તો  એમણે  બીજે  �દવસે
છે�ી બેઠકમાં બોલવાનું �વીકાયુ�.
પણ કોઈને  કંઈ �� પૂછવા હોય
તો  તેના  ઉ�ર  આપવા  તે  તૈયાર
થયા.

     `શું  આપને  િવ�ઐ�યની
ખાતરી  છે  ?  આજની
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પ�રિ�થતમાં શું એ શ�ય ખ�ં ?'

     `દુિનયા  એક  થઈને  રહી  ન
શકતી  હોય  તો  તેમાં  રહીને
�વવાનું  મને ન�હ ગમે. મા�ં એ
�વ�ન મારા �વનકાળમાં જ સ�
થયેલંુ હંુ જાેવા માગંુ છંુ. હંુ આશા
રાખું  છંુ  કે  એિશયાઈ  દેશોમાંથી
આવેલા  સઘળા  �તિનિધઓ
એક-િવ�  �થાપવાનો  પૂરેપૂરો
�ય�ન  કરશે.  જાે  તેઓ
િન�યપૂવ�ક કામ કરશે તો �વ�ન
જ�ર સ� થશે.'

     એક  ચીની  �તિનિધએ
એિશયાઈ  દેશોની  કાયમી  સં�થા
અંગે  ��  પૂછયો.  ગાંધી�  મૂળ
��  છોડીને  એમના  મનમાં  જ ે
મુ�ય �� હતો તેની ચચા�  કરવા
લા�યા. તેમણે ક�ું, `મારે દેશની
વત�માન  િ�થતનો  ઉ�ેખ  કરવો
પડે છે એનો મને ખેદ છે. પર�પર
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શાંતથી  કેમ  રહેવું  તેની  અમને
ખબર નથી... અમને એવા િવચાર
આવે  છે  કે  અમારે  બબ�રોના
કાનૂનનો  આશરો  લેવો  પડશે.  હંુ
આશા  રાખીશ  કે  આપ  આવો
અનુભવ  પોતપોતાના  દેશમાં  ન
લઈ �ઓ.'

     તેમણે એિશયાના ��ો પણ
છેડયા.  `સમ�  એિશયાના
�તિનિધઓ  અહ�  એકઠા  થયા
છે,  તે  શું  યુરોપ,  અમે�રકા  કે
�બનએિશયાઈ  દેશો  િવ��  યુ�
કરવા  એકઠા  થયા  છે  ?  હંુ
ભારપૂવ�ક  જણાવું  છંુ  કે  `ના,
ભારતનો એ ઉ�ેશ નથી. હંુ  એવું
કહેવા માગતો હતો કે આ �કારની
પ�રષદો િનયમત મળવી જાેઈએ.
મને પૂછો તો હંુ  કહંુ  કે  એ માટેનું
�થળ ભારત જ હોઈ શકે.'

     બીજે �દવસે  તેમણે  આગલા
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�દવસના  વાયદા  �માણે  પ�રષદ
સમ� ભાષણ આ�યંુ. પહેલાં  તો
એમણે  અં�ે�માં  બોલવા  બદલ
માફી માગી. પછી એમણે એ પણ
કહી  દીધું  કે  પોતે  પોતાના
િવચારોને  એકસૂ�  કરવા  માગતા
હતા  પણ  તે  માટે  તેમને  વખત
મ�ો ન હતો.

     તે  પછી  તેઓ  કશી  પણ
સંકલના િવના સહજ રીતે બોલતા
ર�ા :

     `આપ લોકો  શહેરમાં  એક�
થયા  છો,  પરંતુ  ભારત  શહેરમાં
નથી  વસતું.  ભારતનું  વા�તિવક
�વ�પ  ગામડાંમાં  ને  ગામડાંના
અછૂતોનાં  ઘરોમાં  જાેવાનું
મળશે....

     `પૂવ�  પિ�મનો  સાં�કૃતક
િવજય  �વીકારી  લીધો  છે,  પરંતુ
પિ�મે  શ�આતમાં  પૂવ�  પાસેથી
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�ાન  �ા�  કયુ�  હતું.  જરથુ�ત,
બુ�, મૂસા, ઈસુ, મહંમદ, કૃ�ણ,
રામ  તથા  બી�  નાનીમોટી
�યોતઓ �ારા.

     `પ�રષદે એિશયાનો સંદેશ શો
છે  તે  સમજવું  જાેઈએ.  એ સંદેશ
પિ�મની  આંખે  જાેવાથી  કે
અ�બેાંબની  ���એ  જાેવાથી
ન�હ  સમ�  શકાય.  આપણે
પિ�મને  કશો  સંદેશો  આપવા
માગતા હોઈએ તો તે સંદેશ �ેમનો
ને સ�યનો હોવો જાેઈએ. હંુ મા�
આપના  ચ�ને  આકષ�વા  નથી
માગતો,  હંુ  આપનાં  અંતરને
�પશ�વા માગું છંુ.

     `મને આશા છે કે એિશયાનો
�ેમ અને સ�યનો સંદેશ પિ�મને
�તી  લેશે.  એ  િવજયનો  પિ�મ
પોતે  પણ  �ેમથી  �વીકાર  કરી
લેશે.  આજે  પિ�મ  સ�બુિ�ની
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આશાએ તડપી ર�ું છે.'

     સંકલનાની ���એ એ ભાષણ
બહુ  સા�ં  ન  હતંુ,  પણ  એમાં
�ાનનું ત�વ ભયુ� હતંુ, ગાંધી�ની
સ�વશીલતા  ભરેલી  હતી.  કેટલા
બધા  �તિનિધઓને  તો  કદાચ
આટલા  સરળ  તથા  �દયમાંથી
નીતરતા  શ�દો  ઘણાંય  વષેા�થી
સાંભળવા પણ ન મ�ા હોય.

     ૩૧ માચ� અને ૧૨મી એ�લ
દરમયાન  માઉ�ટબેટને  ગાંધી�
સાથે  છ  વાર  મં�ણાઓ  કરી.
મૂંઝવણમાં પડેલા વાઈસરોય સાથે
ઝીણાની  પણ  એટલી  જ  વાર
મં�ણાઓ થઈ.

     લંડનમાં  `રોયલ  એ�પાયર
સોસાયટી'ની  કાઉિ�સલ  સામે
ભાષણ  આપતાં  ૬  ઓ�ટોબર,
૧૯૪૮ને  �દવસે  લોડ�
માઉ�ટબેટને એ વાતચીતનું રહ�ય
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સમ��યું  હતું  :  `��ના  સાચા
ઉકેલની  વાત  કાઢતાં  પહેલાં  હંુ
એમની સાથે વાત કરવા ને એમને
સમ� લેવા માગતો હતો, એમને
મળવા ને એમની સાથે ચચા� કરવા
માગતો  હતો.  મને  લા�યું  કે  જે
�યિ�તઓ  સાથે  મારે  કામ
પાડવાનું છે તેમને હંુ કંઈક સમ�
શ�યો છંુ �યારે મ� મૂળ �� સંબંધે
વાતચીત શ� કરી.

     `અંગત રીતે મને ખાતરી થઈ
ગઈ હતી કે  એ વખતે અને આજે
પણ સારી વાત તો �હંદને સંયુ�ત
રાખવાની  જ  હતી,  પરંતુ  મ.
િજ�ાએ  પહેલી  જ  �ણે  એવું
ચો�ખું કહી દીધું કે એમના �વતાં
તો  એ  સંયુ�ત  ભારત  ન�હ  જ
�વીકારે.  એમણે  ભાગલા
પાડવાની  માગણી  કરી,
પાિક�તાનને  માટે  હઠ  પકડી.
બી�  બાજુ  કેાં�ેસ  અિવભ�ત
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�હંદુ�તાનની  તરફેણ કરતી  હતી,
પરંતુ આંતરિવ�હ ટાળવા માટે એ
લોકો  ભાગલા  �વીકારવા  તૈયાર
થયા.  મુિ�લમ લીગ લડાઈ કરશે
એવી મને ખાતરી થઈ ગઈ હતી.

     `મ�  ઝીણાને  ક�ું  કે  ભાગલા
પાડવાની  કેાં�ેસનેતાઓની
કામચલાઉ  મંજૂરી  મારી  પાસે  છે
�યારે  તેઓ  ખુશીથી  ઊછળી
પડયા. �યારે મ� એમને બતા�યું કે
એનું તક�યુ�ત પ�રણામ તો પં�બ
અને  બંગાળના ભાગલા પાડવાનું
જ  હોઈ  શકે  �યારે  તેઓ  ચેાંકી
ઊઠયા.  એ �ાંતોના  ભાગલા કેમ
ન પાડવા તે િવશે એમણે જાેરદાર
દલીલો  કરી.  એમણે  ક�ું,  `એ
�ાંતોની  કોમી  ખાસયતો  છે  ને
ભાગલા  તેને  તોડનારા  નીવડશે.'
મ�  એમની  વાત  �વીકારી  લીધી,
પણ  સાથે  �હંદુ�તાનના  ભાગલા
પાડવાની  બાબતને  એ જ દલીલ
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લાગુ પડે  એની મને  કેટલી પાકી
ખાતરી થઈ હતી તે પણ મ� એમને
બતાવી  દીધું.  એ  વાત  એમને
ગમતી  ન  આવી  ને  તેઓ
�હંદુ�તાનના  ભાગલા  શા  માટે
પાડવા  જાેઈએ  તે  સમ�વવા
લા�યા.  આમ  અમે  દલીલના
કંૂડાળામાં  અટવાતા  ર�ા.  છેવટે
એમને  સમ�ઈ  ગયંુ  કે  અખંડ
પં�બ  અને  બંગાળ  સ�હતનું
�હંદુ�તાન �વીકારવું પડશે અથવા
ભાગલા  પાડેલા  પં�બ  અને
બંગાળ  સ�હત  �હંદના  ભાગલા.
છેવટે એમણે બીજાે ર�તો �વીકારી
લીધો.'

     ૧૯૪૭ના  એ�લમાં
ગાંધી�એ  કોઈ  પણ  �કારના
િવભાજનને  અનુમોદન  આ�યંુ
ન�હ ને મૃ�યુ સુધી તેને ટેકો પણ
આ�યો ન�હ.
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     ૧૫મી એ�લે માઉ�ટબેટનની
િવનંતીથી ઝીણા અને  ગાંધી�એ
એક  સંયુ�ત  િનવેદન  બહાર
પાડયંુ.  તેમાં  �હંદુ�તાનના નામને
બ�ો લગાડનારી હુ�ડબા� અને
ખૂનામરકીને  વખોડી  કાઢવામાં
આવી  ને  રાજકીય  હેતુઓ  સ�
કરવા માટે બળનો ઉપયોગ સારો
નથી એમ બતાવવામાં આ�યંુ. જે
પખવાિડયામાં  ઝીણાએ
માઉ�ટબેટનને  પોતાનો  રાજકીય
ઉ�ેશ  પાર  ન�હ  પડે  તો
�હંદુ�તાનમાં  આંતરિવ�હ  ફાટી
નીકળશે એવી ધમકી આપી હતી
તે  જ  પખવાિડયાની  આખરે  આ
િનવેદન બહાર પડયું.

     એ  પખવાિડયામાં  ગાંધી�
�દ�હીની હ�રજન વસાહતમાં રહેતા
હતા  ને  �યાં  રોજ  સાંજ ે  �ાથ�ના
કરતા હતા. પહેલી જ સાંજ ેએમણે
હાજર  રહેલા  લોકોને  પૂછયું,
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`કુરાનની આયાતો પઢવામાં આવે
તેનો કોઈને વાંધો તો નથી ને ?'
કેટલાક  િવરોધીઓએ  હાથ  ઊંચા
કયા�.  આટલાથી  ગાંધી�એ
�ાથ�ના  બંધ  રાખી.  બીજે �દવસે
સાંજે એમણે પાછો એ જ સવાલ
પૂછયો.  એ  �દવસે  પણ  કેટલાક
લોકોએ  વાંધો  ઉઠા�યો  ને
ગાંધી�એ  તે  �દવસે  પણ
સમુદાયમાં  �ાથ�ના ન કરી. �ી�
સાંજ ેપણ એ જ વાત.

     ચોથી  સાંજ ે  કોઈએ  વાંધો
લીધો ન�હ. ગાંધી�એ ક�ું કે જાે
છે�ા  �ણ  �દવસ  હાજર  રહેલા
બધાએ � િવરોધ કયેા�  હોત  તો
તેઓ કુરાનની આયાત જ�ર પઢત
ને  કોઈ  તેમને  મારી  નાખત  તો
ઈ�રનું  નામ લેતાંલેતાં  મરી  જવા
તૈયાર રહેત. પરંતુ તેઓ �ાથ�નાની
ઇ�છા  રાખનારાઓ  અને
િવરોધીઓ વ�ચે ઝઘડો થવા દેવા
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માગતા ન હતા. છેવટે અ�હંસાનો
િવજય થયો.

     ગાંધી�ની દલીલ એવી હતી
કે અરબીમાં  ઈ�રનું  નામ લેવાથી
પાપ  શી  રીતે  લાગે  ?  �હંદુ-
મુિ�લમ  એકતા  એ  એમના
�વનનંુ  �યેય  હતું.  �હંદુ�તાનનો
અથ�  મા�  �હંદુઓનો  દેશ  ને
પાિક�તાનનો  અથ�  મા�
મુિ�લમોનો દેશ એવો થવાનો હોય
તો તે  પાિક�તાન અને �હંદુ�તાન
બંને  ઝેરની  ભૂમ  બનશે  એવું
એમનું કહેવું હતંુ.

     ૧૩મી એ�લે ગાંધી� પાછા
�બહાર ચા�યા ગયા.

     હવે તો તેમના માટે અ�હંસાની
તરફેણમાં  ને  �ેષની  િવ��માં
કાય�  કરવું  એ  જ  કશા  અથ�ની
લેખાય એવી રાજકીય �વૃિ� થઈ
પડી.  �હંદુ  અને  મુસલમાન
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હળીમળીને  રહી  શકે  છે  એવું
ગાંધી�  બતાવી  ન  શકે  તો
ઝીણાની  વાત  સાચી  ઠરે,
પાિક�તાન અિનવાય� લેખાય.

     સવાલ હતો : ભારત એક રા��
છે  કે  જમેાં  એકબી� સાથે  સદા
લડયા  કરતા  હોય  તેવા  ધામક
સમુદાયો વસતા હોય એવો દેશ છે
?

     ગઈ  સદીઓનો  �ભાવ
દુિનયાને  માથે  શાપ�પ  છે.
ભારતમાં  સ�રમી,  અઢારમી  ને
ઓગણીસમી  સદીઓ  વીસમી
સદી  પર  �ભાવ  પાડી  રહી  છે.
આજના  ઉ�ોગવાદ  અને
રા��વાદના યુગ પહેલાંના યુરોપમાં
ખંડનની ને ભાગલાની જ ેવૃિ�ઓ
હતી તે  ખંડનની અને  ભાગલાની
વૃિ�ઓ તથા ધામક પ�રબળોના,
�ાંતીય  લાગણીના  ને  દેશી
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રા�યોના  ભારતમાં  હ�ય  રહી
હતી.  ચાળીસ  કરોડની  વ�તીના
ભારતમાં  ખાલી  �ીસ  લાખ
ઔ�ોગક  કામદારો  છે.  દેશમાં
પર�પર  સંપીને  રહેવાના  ગુણનો
અભાવ  છે,  કારણ  પછાત  રહી
ગયેલા  આ  દેશમાં  િવભાજક
�વૃિ�ઓને દબાવવા માટે જાેઈતી
ન  તો  કોઈનામાં  એકીકરણની
શિ�ત હતી, ન તો એકીકરણ માટે
જાેઈતી સૂઝબૂઝ હતી. રા��વાદના
અને એકીકરણના ઉ�ચ �તીક�પ
ગાંધી  પોતે  જ  વીતેલા
ભૂતકાળના,  સંઘષ�શીલ
વત�માનના  અને  ઉ�ચ આદશ�ના
ભાિવ સંસારના સમ�વય�પ હતા.

     આંતરિવ�હની  ધમકીમાં
ઝીણાનું  બળ  રહેલું  હતું,  હુ�ડ
એની  પૂવ�ભૂમકા�પ  હતાં.
જનતાને  શાંત  કરવામાં  ને
ઝીણાની ધમકીઓને ખાલી ને દમ
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અનુ�મિણકા

િવનાની  બતાવવામાં  એકતાની
એક મા� આશા રહેલી હતી.

     ગાંધી� અડગ રહીને એકલા
એ કામ પાછળ મંડી પડયા.

     ઇતહાસ સવાલ કરતો હતો :
ભારત એક રા��  છે કે ન�હ ?

૬. ક�ણ
િવજય

     એ�લમાં �બહારમાં ભારે તાપ
પડવા  લા�યો  હતો.  ગાંધી�થી
ગામડાંના  લાંબાલાંબા  �વાસોનો
�મ  ઉઠાવી  શકાય  તેમ  ન  હતંુ.
પરંતુ �હંદુ લોકો �ાયિ�� ન કરે ને
ડરથી ભાગેલા મુિ�લમોને પાછા ન
લાવે તો ગાંધી�એ �યાં જવું જ�રી
હતું. તેમને એક પ� મ�ો. તેમાં
લ�યું હતું, `તમારે કૃ�ણની માફક
વનમાં  ચા�યા  જવું  જાેઈએ.
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અ�હંસા  ઉપરથી  દેશનો  િવ�ાસ
ઊઠી  ગયો  છે.  વળી,  ગીતા
અ�હંસાનો  ઉપદેશ  જ  આપતી
નથી.'

     નોઆખલીમાં  પાછાં  તોફાનો
શ� થયાના સમાચાર પણ તેમને
મ�ા.

     પરંતુ કેટલીક ઘટનાઓ એવી
બની  જણેે  ગાંધી�માં  ઉ�સાહ
�ેયેા�. ગાંધી�ના કહેવાથી આઝાદ
�હંદ ફોજવાળા જનરલ શાહનવાઝ
�બહારમાં  જ  રહી  પડયા  હતા.
એમણે  જણા�યું  કે  મુસલમાન
લોકો પોતપોતાને ગામ પાછા ફરી
ર�ા  છે,  �હંદુ  અને  શીખ  તેમને
મદદ  કરી  ર�ા  છે.  એક  શીખને
મિ�જદમાં  પણ  બોલાવવામાં
આ�યો હતો.

     આ  સમાચારથી  ગાંધી�ને
થયું કે જાે �હંદુઓ સાચા �હંદુ બની
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�ય ને મુસલમાનોને �ેમથી રાખે
તો  બધાને  ખ�પરમાં  લઈ  રહેલી
આજની  આગ  શાંત  થઈ  �ય.
�બહાર  મોટો  �ાંત  છે.  એનું
ઉદાહરણ  બી�ઓને  �ેરણા�પ
થાય.  �બહારની  શાંત  કલક�ા
અને  બી�  જગાનાં  તોફાનોને
શમાવી શકે. એમણે ક�ું,  `મારી
અભણ માએ મને શીખ�યું  હતંુ કે
અ�માં  ��ાંડનો  વાસ  છે.
આપણે દરેક આપ�ં પોતાનું અને
આસપાસનું  સંભાળી  લઈએ  તો
દુિનયા જ�ર પોતાનું સંભાળી લે.'

     નેહ�એ તાર કરીને ગાંધી�ને
�દ�હી બોલા�યા. પહેલી મેએ એક
ઐતહાસક  િનણ�ય  માટે  કેાં�ેસ
કારોબારીની બેઠક મળવાની હતી,
ગાંધી� તાપમાં પાંચસો માઈલની
મુસાફરી કરીને �દ�હી પહેાં�યા.

     પ�રિ�થતનો અ�યાસ કરતાં
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માઉ�ટબેટનને  પાિક�તાન  એ જ
ઉપાય દેખાયો  હતો.  તેથી  તેમણે
કેાં�ેસ  સામે  સવાલ મૂ�યો  :  `શંુ
કેાં�ેસ  ભાગલા  �વીકારવા  તૈયાર
છે  ?'  ૨૧મી  એ�લે  સંયુ�ત
�ાંતીય  રાજકીય  પ�રષદમાં
નેહ�એ  ક�ું  હતું,  `મુિ�લમ
લીગને  પાિક�તાન જાેઈતું  જ હશે
તો તેને મળશે, પણ તે એક શરતે
કે  �હંદુ�તાનના  જે  ભાગો
પાિક�તાનમાં સામેલ થવા માગતા
ન હોય તે એ ન માગે.'

     શંુ કારોબારી પણ એ િનણ�ય
કરવાની હતી ?

     ગાંધી� એની િવ�� હતા.
સરદાર  વ�ભભાઈ  કોઈ  િનણ�ય
પર નો'તા આ�યા. તેઓ ઝીણાની
ધમકીનો  તાગ  કાઢવા  માગતા
હતા.  તેઓ મુસલમાનોની  �હંસક
�વૃિ�ઓને  દબાવી  દેવા  કે��ીય
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તં�નો  ઉપયોગ  કરવા  માગતા
હતા. છેવટે તેઓ પણ સંમત થઈ
ગયા.  આંતરિવ�હનું  જાેખમ
ઉઠાવવાને  બદલે,  �વાધીનતા
જતી  કરવાને  બદલે  કેાં�ેસે
પાિક�તાન �વીકારી લેવાનું યો�ય
મા�યું.

     �વતં�તાને  સા�  કેાં�ેસે
પાિક�તાન�પી  ભારે  �કંમત
ચૂકવી.

     ગાંધી�એ પોતાની નામર�
છુપાવી  ન�હ.  ૭મી  મેની
�ાથ�નાસભામાં  એમણે  ક�ું,
`કેાં�ેસે પાિક�તાન �વીકારી લીધું
છે  ને  પં�બ  અને  બંગાળનું
િવભાજન  માગી  લીધું  છે.  હંુ
ભારતના  ટુકડાનો  પહેલાં  જટેલો
િવરોધી હતો તેટલો આજ ેપણ છંુ.
છતાં બીજુ ં શું  કરી શકંુ એમ છંુ ?
કોઈ પણ યોજના સાથે િન�બત ન
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રાખું એટલું કરી શકંુ. ઈ�ર સવાય
બીજું  કોઈ  મને  એનો  �વીકાર
કરવાની ફરજ ન�હ પાડી શકે.'

     ગાંધી�  માઉ�ટબેટનને
મળવા  ગયા.  તેમણે  અં�ેજાેને
પોતાના સૈિનકો સ�હત �હંદ છોડી
જવાની  ને  �હંદને  અંધાધૂંધી  અને
અરાજકતાને  આશરે છોડી જવાનું
જાેખમ ઉઠાવવાની સલાહ આપી.
`અં�ેજાેના  ચા�યા  ગયા  પછી
થોડો  વખત  અંધાધૂંધી  રહેશે,
અમને આગમાં જ�ર તપવું પડશે,
પણ એ આગ અમને શુ� કરશે.'

     આ  તો  હતી  ગાંધી�ની
સલાહમાં  રહેલા  આદશ�ની  વાત;
પણ વા�તિવક રીતે એ સરળ વાત
પાછળ  ચતુરાઈ  રહેલી  હતી.
અં�ેજાે  કોઈ  પણ  �તની
સરકારની  રચના  િવના  ભારત
છોડી  શકે  ન�હ;  અંધાધૂંધીને

ગાંધી�ની કહાણી

750



આશરે  દેશને  છોડી  જવો  એનો
અથ�  એ  કે  દેશ  કેાં�ેસને  સેાંપી
જવો.  ��લે�ડ  તેમ  કરવાની  ના
પાડે તો ગાંધી� એવું માગતા હતા
કે કેાં�ેસ પણ સરકાર છોડી દે. એ
િ�થતમાં  દેશમાં  શાંત
�ળવવાની  જવાબદારી  પૂરેપૂરી
અં�ેજાેને  માથે  આવે.  અં�ેજાે  એ
જવાબદારી  ઉઠાવવા  માગતા  ન
હતા.

     આથી ગાંધી�એ અં�ેજાે સામે
આ  બે  માગ�  રજૂ  કયા�  :  `કાં
કેાં�ેસને ભારત પર શાસન કરવા
દો,  કાં  આ કાપાકાપી  દરમયાન
તમે �તે શાસન ચલાવો.'

     ગાંધી�  સમજતા  હતા  કે
���ટશ  સરકાર  પાિક�તાન  ઊભું
કરી ન આપે �યાં સુધી પાિક�તાન
બનવું  શ�ય  ન  હતું,  કેાં�ેસ
પાિક�તાનનો  �વીકાર  ન  કરે  તો
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અં�ેજાે  પાિક�તાન  રચે  તેમ  ન
હતું,  ઝીણાને  કે  લઘુમતીઓને
સંતોષવા  ભારતના  ટુકડા  કરી
���ટશ સરકાર બહુમતીને નારાજ
કરી શકે તેમ ન હતું ને તેથી કેાં�ેસે
પાિક�તાનનો  �વીકાર  કરવાની
જ�ર ન હતી.

     પરંતુ  ગાંધી�નું  સાંભળે તેમ
કોણ  હતું  ?  ગાંધીના  એક
સાથીદારે  લ�યંુ  છે  :  `અમારા
નેતાઓ થાકી ગયા હતા. તેમનામાં
દૂરંદેશીપ�ં  ર�ું  ન  હતું,
કેાં�ેસનેતાઓ  �વાધીનતા  જતી
કરતાં  ગભરાતા  હતા.  ગાંધી�
છેવટે િવભ�ત ભારતને ન�હ, પણ
આખા દેશને �વતં�તા મળે એવી
આશાએ  વાત  લંબાવવા  માગતા
હતા.'

     ૧૯૪૮ના  ઉનાળામાં  મ�
નેહ�, પટેલ વગેરેને  પૂછયું  હતું,
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`ગાંધી�એ  કેાં�ેસને
પાિક�તાનનો �વીકાર કરતાં  રોકી
શા  માટે  ન�હ  ?  કોઈ  સાધારણ
ઉપાય  કામ  ન  લા�યો  હોત  તો
તેઓ  ઉપવાસનો  આશરો  લઈ
શ�યા હોત.'

     સહુનો એક જ જવાબ હતો :
`મહ�વના મુ�ા ઉપર પણ કોઈને
માની જવાની ફરજ પાડે એવા એ
ન હતા.' વાત સાચી છે.

     પણ એનો જવાબ એથી પણ
ઊંડો છે. કેાં�ેસે પાિક�તાન મંજૂર
કરી  લીધું  ને  શાસનનાં  સૂ�ો
સંભા�ે  રા�યાં.  આનો  બીજાે
ર�તો  હતો  પાિક�તાનની  વાતને
નામંજૂર  કરી  દેવાનો,  શાસનનાં
સૂ�ો  છોડી  દેવાનો  ને  જનતામાં
ફરીથી સુબુિ� અને શાંત �થાપવા
માટેનો  �ય�ન  કરવાનો.  પરંતુ
ગાંધી�એ  જાેઈ  લીધું  કે  એમના
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ર�તામાં  નેતાઓને  ��ા  નથી.
સમતઓમાં તેઓ એ લોકો ઉપર
પોતાના  મતનો  �વીકાર  કરાવવા
દબાણ લાવી  શ�યા  હોત,  પરંતુ
તેથી એમનામાં  ��ા ઉ�પ� કરી
ન  શકત.  એ  માટે  પહેલાં  તો
એમણે એ બતાવી આપવું જાેઈએ
કે �હંદુ-મુિ�લમો હળીમળીને રહી
શકે  છે.  અને  આ  બતાવી
આપવાની  જવાબદારી  ગાંધી�
ઉપર  રહેતી  હતી.  વખત
પૂરજાેસમાં વ�ે જતો હતો.

     ગાંધી� કલક�ા દોડી ગયા.
પાિક�તાન રચવા સા� બંગાળને
પાિક�તાન  અને  �હંદુ�તાનની
વ�ચે  વહ�ચી  આપવું  પડે.
બંગાળના  મુસલમાનોને  ગાંધી�
જાે  અંગિવ�છેદનાં  દુ:ખદ
પ�રણામો  સમ�વી  શકે,  તેઓ
બંગાળના ભાગલા માટે �હંદુઓની
ઉ�સુકતાને  રોકી  શકે  તો  કદાચ
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પાિક�તાન આવતું રોકી શકાય.

     કલક�ામાં ગાંધી�એ પૂછયંુ :
`જાે  ઉપરના  લોકની  બધી  બુિ�
બહેર મારી ગઈ હોય તો શું પાયામાં
પડેલી  જનતાની  બુિ�  પણ  એ
અવળી અસરનો સામનો ન�હ કરી
શકે ?'  એના જવાબ પર એમની
આશા અવલંબતી હતી.

     ગાંધી�એ  દલીલ  કરી  :
`બંગાળની સં�કૃત એક છે. ભાષા
એક છે.  એને  અિવભાિજત રહેવા
દો.' `લોડ�  કઝ�ને કરેલા બંગાળના
ભાગલા ��એ એક કરાવી દીધા
હતા.  શું  બંગાળના ટુકડા  પડે  તે
પહેલાં  ��  ઝીણાને  ન�હ  રોકી
શકે ?'

     છ  �દવસ  કલક�ા  રહીને
ગાંધી� �બહાર ચાલી ગયા. બેહદ
ગરમી  છતાં  તેઓ  ગામડાંઓના
�વાસ કરતા ર�ા. એમનું  એ જ
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ગા�ં  હતું  :  `જાે  �હંદુ  લોકો
ભાઈચારાની  લાગણી  બતાવે  તો
તેથી �બહારનું �હત થશે, ભારતનું
�હત થશે, દુિનયાનું �હત થશે.'

     નેહ�નું તેડંુ આવતાં ગાંધી�
૨૫મી  મેએ  પાછા  �દ�હી  ગયા.
માઉ�ટબેટન  મન  સાથે  િનણ�ય
કરી લઈને િવમાનમાં લંડન ઊપડી
ગયા  હતા.  ભારતના  ભાગલા
પડશે ને  તે  અંગેની યોજના તરત
જ  �હેર  કરવામાં  આવશે  એવી
અફવાઓ ચાલી  રહી  હતી.  આમ
કેમ  થઈ  ર�ું  છે  તે  ગાંધી�ને
સમ�તું  ન  હતંુ.  ૧૬મી  મેએ
કે�બનેટ  મશને  ભાગલાની  ને
પાિક�તાનની  વાતનો  અ�વીકાર
કરી  દીધો  હતો.  તે  પછી એવું  શું
બની  ગયું  કે  પ�રિ�થત  ઊલટી
થઈ ગઈ ? શું  હુ�ડો  ?  તો  આ
હુ�ડો  સામે  નમતું  આપવા  જવેું
નો'તું થતું ?

ગાંધી�ની કહાણી

756



     તેઓ ભાગલાના પૂરને  પાછંુ
હઠાવવા હ�ય �ય�ન કરી  ર�ા
હતા. એ �ય�નમાં એમની �જદગી
હોમી  દેવી  પડે  તોય  શું  ?
ગાંધી�એ  ક�ું,  `આજે ભારતનું
જ ે�વ�પ ઘડાઈ ર�ું છે તેમાં મારે
સા� �થાન નથી. મ� સવાસો વષ�
�વવાની  આશા છોડી  દીધી  છે.
કદાચ હંુ  એકાદ-બે  વરસ વધારે
�વીશ,  એ વાત જુદી  છે.  પરંતુ
�હંદુ�તાન, જ ેજાેખમ દેખાઈ ર�ાં
છે  તે  �માણે,  મારફાડના  પૂરમાં
ઘસડાઈ ગયું તો મને �વતા રહેવું
ન�હ ગમે.'

     છતાં એ િનરાશાવાદ એમનામાં
ઘણો  વખત  ટ�યો  ન�હ.  નેહ�
ચીનના �તિનિધ ડો. લો ચયા-
�યુએનને  ગાંધી�ની  પાસે  લઈ
આ�યા.  ડો.  લોએ  પૂછયું,  `આ
ઘટનાઓ કેવું  �પ લેશે  ? આપને
શું લાગે છે ?'
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     ગાંધી�એ જવાબ આ�યો :
`હંુ અદ�ય આશાવાદી છંુ. બંગાળ,
પં�બ  અને  �બહારની  બધી
અિવચારી  ખૂનામરકી  જાેઈ  અમે
જવેા  પાગલ  લાગીએ  છીએ,  શું
એવા બનવા માટે અમે આજ સુધી
�વી  ર�ા  છીએ  અને  જહેમત
ઉઠાવતા  ર�ા છીએ ? પણ આ
તો બતાવે છે કે જવેી અમે પરદેશી
ધૂંસરી ઉતારીને ફ�કવા માંડી છે તે
વખતે  બધો  મેલ  ને  બધું  ફીણ
ઉપર  તરી  આવવા  માંડયાં  છે.
ગંગામાં પૂર આવે છે તો પાણી ગંદું
થઈ �ય છે, મેલ ઉપર આવી રહે
છે.  પૂરનંુ  પાણી  ઓસરી  �ય છે
તો  ગંગાનું  નીતયુ�  પાણી  જાેવા
મળે છે ને તે આંખને આનંદ આપે
છે. હંુ  એ જ આશાએ �વી ર�ો
છંુ.  હંુ  ભારતના  લોકોને  પાગલ
બનેલા જાેવા નથી માગતો.'

     એ  દરમયાન  માઉ�ટબેટન
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લંડનમાં  ભારતના  ભાગલાની
યોજના તૈયાર કરી ર�ા હતા.

     એ યોજનામાં મા� ભારતના
ભાગલાની  જ  ન�હ,  બંગાળ,
પં�બ અને આસામના ભાગલાની
પણ  કલમ  હતી  –  હાં,  �યાંના
લોકોને ભાગલા જાેઈતા હોય તો.

     ૧૯૪૭ના જૂનની ૩� તારીખે
વડા�ધાન  એટલીએ  આમ
સભામાં  ને  માઉ�ટબેટને  નવી
�દ�હીથી  રેિડયો  ઉપર  એ
યોજનાની �હેરાત કરી.

     નેહ�,  સરદાર  અને
કારોબારીએ  એ  યોજના  �વીકારી
લીધી.  કેાં�ેસની  મહાસમતએ
૧૫મી જૂને ૧૫૩ િવ�� ૨૯ મતે
એ મંજૂરીને સંમત આપી.

     ઠરાવ  મંજૂર  થયો,  એટલે
કેાં�ેસ�મુખ  આચાય�  કૃપલાનીએ

ગાંધી�ની કહાણી

759



કેાં�ેસે  ગાંધી�નો  સાથ  કેમ
છોડયો તે સમ�વવા ટંૂકંુ ભાષણ
કયુ�.  એમણે  ક�ું,  `�હંદુઓ અને
મુસલમાનો  વ�ચે  કાપાકાપીના
ખરાબમાં  ખરાબ  કૃ�યની  હરીફાઈ
ચાલી  રહી  છે.  બીક  એ  છે  કે
આપણે  આ  રીતે  એકબી�નો
બદલો લેતા  રહીએ, એકબી�નો
તર�કાર કરતા રહીએ તો આપણે
પશાચની કે તેથીય ખરાબ વૃિ�એ
જઈ પહેાંચીશંુ.  નવો  ઝઘડો  થાય
છે તેમાં આગલા ઝઘડામાં અ�યંત
પાશવી  ને  હીન  લેખાયેલાં  કૃ�યો
પણ  સાધારણ  લાગે  તેવાં  બની
�ય  છે...  હંુ  �ીસ  વષ�થી
ગાંધી�ના  સાથમાં  ર�ો  છંુ.
એમના  �તની  મારી  ભિ�ત
�યારેય  ઓછી  થઈ  નથી.  એ
ભિ�ત  અંગત  નથી,
રાજકારણમાંથી  સર�યેલી  છે.  હંુ
એમની  સાથે  સંમત  ન�હ  થઈ
શ�યો  હોઉં  તોય  એમની
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અંત:�ેરણાને મારા ખૂબ તક�યુ�ત
િવચારો  કરતાંય  વધારે  વજૂદ
આ�યું છે. આજ ેપણ હંુ માનું છંુ કે
એમની  અંત:�ેરણા  સાચી  છે,
તેમાં અિ�તીય િનભ�યતા રહેલી છે
ને  મારી  પોતાની દલીલ �ુ�ટપૂણ�
છે.

     `તો પછી હંુ એમને પડખે કેમ
નથી ? એટલા માટે  નથી કે મને
લાગે  છે  કે  તેઓ  આ  યોજનાનો
સામુદાિયક  રીતે  તોડ  લાવવાનો
કોઈ માગ� શોધી નથી શ�યા.'

     શાંત  અને  ભાઈચારાની
ગાંધી�ની  વાતોની  રા��  ઉપર
અનુકૂળ  �તિ�યા  થવા  પામતી
નહોતી.

     ગાંધી�  એ  �ણતા  હતા.
એમણે  ક�ું  હતંુ,  `મા�
�બનમુિ�લમ  ભારત  પણ  મારી
સાથે  હોત  તો  હંુ  જે  ભાગલા
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સૂચવવામાં  આ�યા  છે  તે  રદ
કરાવી શ�યો હોત.'

     ગાંધી�ની  નેવું  ટકા  ટપાલ
ગાળ  અને  તર�કારથી  ભરેલી
આવતી  હતી.  �હંદુઓ  પૂછતા
હતા, `તમે મુસલમાનોનો પ� શા
માટે  તાણી  ર�ા  છો  ?'
મુસલમાનોના  પ�ોમાં  તેમને
પાિક�તાનની  �થાપનામાં  આડ
નાખવાનું  બંધ  કરવાનું
જણાવવામાં આવતું હતું.

     એક  મહારા�� ી  દંપતીએ તો
�દ�હી આવીને હ�રજન વસાહતની
બાજુમાં  અ�ો  જમા�યો  ને  �હેર
કરી  દીધું,  `અમે  ઉપવાસ  શ�
કરીએ  છીએ.  પાિક�તાનની
યોજના નામંજૂર ન કરવામાં આવે
�યાં  સુધી  અમારા  ઉપવાસ ચાલુ
રહેશે.'  ગાંધી�એ �ાથ�નાસભામાં
�વચન કરતાં એમને પૂછયું : `તમે
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પાિક�તાન માટે ઉપવાસ શા માટે
કરી ર�ાં છો – તમને મુસલમાનો
માટે  તર�કાર  છે  તેથી  કે
મુસલમાનો ��યે  �ેમ છે તેથી ?
તમને  મુસલમાનો  માટે  તર�કાર
હોય  તો  ઉપવાસ  કરવાની  જ�ર
નથી. તમને મુસલમાનો ��યે �ેમ
હોય  તો  આવો,  અને  બી�
�હંદુઓને એમના ��યે �ેમ રાખતાં
શીખવો.'  બંનેએ  ઉપવાસ  છોડી
દીધા.

     ગાંધી�  ભાગલાને
`આ�યાિ�મક  આફત'  સમા
લેખતા  હતા.  તેમને  ખૂન  અને
લડાઈની તૈયારીઓ નજરે દેખાતી
હતી.  તેમને  લ�કરી
સરમુખ�યારશાહીની  ને  પછી
આઝાદીના  અ�તની  સંભાવના
દેખાઈ  રહી  હતી.  એમણે  ક�ું,
`મારા  ત�ન િનકટના સાથીઓએ
જ ેકંઈ કયુ� છે ને તેઓ જ ેકંઈ કરી
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ર�ા છે તેની સાથે હંુ સંમત નથી.'

     ગાંધી�ને  મન  પોતાની
બ�ીસ  વષ�ની  કામગીરીનો
શરમજનક  અં�મ  આવી  ર�ો
હતો. ૧૯૪૭ના ઓગ�ટની ૧૫મી
તારીખે ભારત �વતં� થવાનું હતું,
પણ  એ  િવજય  લૂખી  રાજકીય
ફેરબદલી  જવેો  નીવડવાનો  હતો.
આઝાદીનું  એ  માળખું  ચૂંથાયેલંુ
હતું.  એ  િવજય  હતો  ક�ણ.
િવજય  હતો  પોતાની  જ  સેનાને
હાથે સેનાપત હારે એવો.

     ગાંધી�એ  �હેરાત  કરી  :
`૧૫મી  ઓગ�ટના  ઉ�સવમાં  હંુ
ભાગ ન�હ લઈ શકંુ.'

     �વાધીનતા  પોતાના  જ
િનમા�તાને માટે શોક લઈને આવી.
રા��ના  પતાને  રા��ને  હાથે
િનરાશ  થવાનો  �સંગ  આ�યો.
એમણે  ક�ું,  `જનતા  અ�હંસાને
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વરેલી  છે  એવા  �મમાં  પડીને  હંુ
છેતરાયો.'

     ૧૯૪૮ના ઓ�ટોબરની ૬�ી
તારીખે  માઉ�ટબેટને  રોયલ
એ�પાયર  સોસાયટી  સમ�
ભાષણ  કરતાં  ક�ું,  `ગાંધી�ની
તુલના  �ઝવે�ટ  કે  ચચલ  જવેા
રાજકીય  નેતાઓ  સાથે  ન  થઈ
શકે.  �યાંના  લોકો  એમને  મહંમદ
ને ઈસુની કો�ટના માને છે.'

     કરોડો લોક ગાંધી�ના પૂ�રી
હતા.  થોકબંધ  લોક  એમનો
ચરણ�પશ�  કરવા,  એમની
ચરણરજ  માથે  ચઢાવવા
તલપાપડ થઈ રહેતા હતા.  લોકો
એમની ભિ�ત કરતા જતા હતા ને
તેમના  ઉપદેશને  ઠોકરે  પણ
મારતા  જતા  હતા.  તેઓ  એમના
શરીરને  પૂ�ય  માનતા  હતા,
એમના  �યિ�ત�વને  અપૂ�ય.
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લોકોને  એમનામાં  ��ા  હતી,
એમના  સ�ાંતોમાં  ન�હ.  તેઓ
ફોતરાંને વખાણતા હતા, બીજને-
સારને પગ નીચે કચરતા હતા.

     ૧૫મી  ઓગ�ટનો
�વાતં�ય�દન  ગાંધી�એ
કલક�ામાં  હુ�ડ  અટકાવવાના
�ય�નમાં  ગા�ો.  એમણે  તે
�દવસે  ઉપવાસ  કયેા�,  �ાથ�ના
કરી. દેશને એમણે કશો સંદેશ ન
આ�યો.  પાટનગરમાં  નૂતન
રા��ના  ઉ�ઘાટન  સમારોહમાં
હાજરી  આપવાના  આમં�ણનો
તેમણે  અ�વીકાર  કરી  દીધો.
ઉ�સવોના  રંગ  વ�ચે  એ
શોક�યાકુલ હતા.  એમણે  પૂછયંુ,
`શું  મારામાં  કશો દોષ પેઠો  છે  કે
વા�તિવક  પ�રિ�થત  જ  બગડી
રહી છે ?'

     ભારતને આઝાદી મળી છતાં
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ગાંધી�  દુ:ખી  હતા.  તેમની
�વ�થતામાં ઓટ આવી ગઈ હતી.
એમણે  ક�ું  પણ  હતું,  `હંુ
સમતુલા ગુમાવી ર�ો છંુ.'

     પરંતુ  ��ાએ એમને  �યારેય
છેહ દીધો ન�હ. ન �યારેય એમને
ગુફામાં કે જગંલમાં ચા�યા જવાનો
િવચાર  આ�યો.  એમણે  અડગ
રહીને  ક�ું,  `જે  હેતુ  ભીતરની
�યાયોચત છે તેને  િનરાધાર કદી
ન કહી શકાય.'

     ૨૯મી  ઓગ�ટે  તેમણે
અમૃતકૌરને લ�યું હતું, `માનવતા
તો  એક  મહાસાગર  છે,
મહાસાગરનાં  થોડાં  બુંદ ગંદાં થઈ
�ય  તેથી  આખોય  સાગર  ગંદો
નથી થઈ જતો.'

     માનવ�તમાં  એમની  ��ા
અખંડ  રહી  હતી.  ઈ�ર  િવશે
એમની ��ા અખંડ રહી હતી. એક
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�દવસ એમણે  પોતાના  �ાથ�ના-
�વચનમાં  ક�ું  હતું,  `હંુ  જ�મથી
ઝૂઝનારો  છંુ.  િન�ફળતાને  હંુ
�ણતો નથી.'

     ભાગલા િનમા�ણ થઈ ચૂ�યા
હતા,  પરંતુ  એમનું  કહેવું  હતું  કે
યો�ય  આચરણથી  બુરાઈ  ઓછી
થવાનો  સંભવ  છે,  અને  છેવટે
બુરાઈને  ભલાઈમાં  ફેરવવી  પણ
સંભિવત છે.

     કોઈ સાધારણ માણસ હોત તો
ઉિ��  થઈ  �ત,  કડવો  થઈ
�ત,  પોતાના  માગ�માં  રોડાં
નાખનારાઓને હંફાવવા તૈયાર થઈ
�ત.  પરંતુ  ગાંધી�એ  અંતરમાં
શોધ ચલાવી, કદાચ પોતાનો દોષ
હોય,  `હે  ઈ�ર,  તંુ  મને
અંધકારમાંથી �કાશમાં લઈ �.'

     ગાંધી�  �જદગીનાં  ઇ�ોતેર
વષ�  પૂરાં  કરવા  આ�યા  હતા.
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એમણે જે સંસાર સર�યો હતો તે
તેમની  ચારે  બાજુ  ખંિડયેર  જવેો
પથરાયેલો  પડયો  હતો.  તેમને
નવેસરથી  મંડાણ  કરવાનું  રહેતું
હતું.  કેાં�ેસ  મોટા  ભાગે  રાજકીય
પ�  જવેી  બની  ગઈ  હતી.  તેને
જનતાના  ઉ�થાનના  િનમ��પ
બનાવવાની  જ�ર  હતી.  ગાંધી�
નવીનવી  �દશાઓ  શોધતા  હતા.
એમનું  શરીર  વૃ�નું  હતંુ,  પણ
એમનો  જુ�સો  જુવાનનો  હતો.
તેઓ અનુભવે વૃ� હતા; ��ાએ
જુવાન.  કલક�ામાં  લોકો  તેમને
એક  મુસલમાનને  ઘરે  લઈ  ગયા.
નીચે  ર�તા  ઉપર  તા�  લોહીમાં
પગ  ખરડાતા  હતા,  ઊંચે  હવામાં
બળતા મકાનના ધુમાડાની દુગ�ધ
ફેલાતી હતી.

     એ  નાનકડા  મકાનમાં
�વજનિવયોગે  દુ:ખી  એવા  લોક
એમની  પાસે  આ�યા.  ગાંધી�એ
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તેમનાં  આંસુ  લૂછયાં.  બી�ને
શાંતની  સુધા  પાતાં  એમને
પોતાને  સાં�વન  મળતંુ  હતું.
એમણે  એમનું  કાય�  શોધી  લીધું
હતું.  એ  એમનું  જૂનું  કાય�  હતંુ  :
દુ:ખિનવારણ,  �ેમ�સાર,
માનવમાનવ  વ�ચે  ભાઈચારાની
વૃિ�.

     સંત  �ાિ�સસ  પોતાના
બગીચામાં  પાવડો  લઈને  કામે
વળ�યા હતા, �યાં  કોઈએ એમને
પૂછયું,  `આપને  અચાનક  ખબર
પડી  �ય કે  આજે સાંજે આપનું
મૃ�યુ  થવાનું  છે  તો આપ શું  કરો
?'

     એમણે  જવાબ  આ�યો.  `હંુ
બગીચામાં  પાવડાનું  કામ  કરતો
રહંુ.'

     ગાંધી� પણ જે બગીચામાં
�વનભર કામ કરતા આ�યા હતા
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અનુ�મિણકા

તેમાં  જ  પાવડો  ફેરવતા  ર�ા.
ઈ�યા�ળુઓએ એ બગીચામાં પથરા
ને  કાંટા  વેયા�  હતા,  છતાંય તેઓ
પાવડો ચલાવતા ર�ા.

     સ�યા�હ  એ  ગાંધી�  માટે
િનરાશા  અને  દુ:ખના  ઔષધ�પ
વ�તુ  હતી;  કમ�  એમને  આંત�રક
શાંત�પ હતું.

૭. વેદનાની
પરાકા�ા

     અં�ેજાે ભારત છોડીને ચા�યા
ગયા.  તેમને  રાજકારણના  અ�ર
ઉકેલતાં આવડતા હતા. ભારતની
દીવાલ ઉપર લખાયેલા આ અ�રો
એમણે  પારખી  લીધા  :  `તમારા
દહાડા ભરાઈ ચૂ�યા છે.' અને એ
અ�ર ગાંધી�એ લ�યા હતા.

     ભારતવાસીઓની  ઇ�છાથી

ગાંધી�ની કહાણી

771



લોડ�  માઉ�ટબેટન  �હંદી  સંઘના
ગવન�ર  જનરલ  બ�યા  હતા.
માઉ�ટબેટન  પાિક�તાનના  પણ
ગવન�ર  જનરલ  બને  એવંુ  નકકી
થયું હતંુ. આ રીતે તેઓ એકતાના
�તીક�પ  થાય  તેમ  હતું,  પણ
એમ ન  થયું.  �યાં  એમનું  �થાન
ઝીણાએ લીધું.

     પાિક�તાન થતાં ભારતના બે
ટુકડા  થઈ  ગયા.  ખુદ
પાિક�તાનના બે ટુકડા થઈ ગયા.
બંને  ટુકડા  વ�ચે  ભારત  સંઘનો
આઠસોએક  માઈલ  જટેલો  ભાગ
પડેલો ર�ો.

     ભારતના  ટુકડા  કરનારી
સરહદરેખાએ કુટંુબને  બે  ભાગોમાં
વહ�ચી દીધાં, કારખાનાંના ને કાચા
માલના,  ખેતરોની  ઊપજના  ને
તેને  માટેની  બ�રના  ભાગોને
ભાગલાએ  જુદા  પાડી  દીધા.
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પાિક�તાનમાં રહી ગયેલી લઘુમતી
પોતાની  ચતામાં  પડી.  ભારત
સંઘના મુસલમાનો બેચેન બ�યા.
બંને  સં�થાનો  બહુમતી  અને
ગભરાઈ  ગયેલી  લઘુમતી  વ�ચે
મારામારી શ� થઈ ગઈ.

     �હંદુ�તાન શાંતથી રહી શ�યું
હોત. પણ અંગિવ�છેદ થતાં એની
મામક િશરાઓ કપાઈ ગઈ. અને
તેમાંથી મનુ�યનું  લોહી ને ધામક
વેરનું ઝેર વહેવા લા�યું.

     કલક�ા અને પિ�મ બંગાળ
�હંદી  સંઘમાં  ર�ાં,  પૂવ�  બંગાળ
પાિક�તાનમાં  ગયું.  કલક�ાની
વ�તીમાં ૨૩ ટકા મુસલમાન હતા.
�હંદુ  અને  મુસલમાન  માંહોમાંહે
લડી પડયા.

     ગાંધી�એ આ સળગી ઊઠેલી
આગ પર  શાંતનું  પાણી  રેડવાનું
બીડંુ ઝડ�યું. ગાંધી� ૯ ઓગ�ટ,
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૧૯૪૭ના રોજ કલક�ા પહેાં�યા.
ઝીણાના  સીધા  પગલાના
કાય��મથી  માંડીને  આખું  વરસ
કલક�ા  લો�હયાળ  ખુનામરકીથી
�ાસી ગયું  હતંુ. ધામક ઘેલછાથી
ભરેલી  શેરીએ-શેરીએ  ગાંધી�
અને હસન સુહરાવદ� હાથમાં હાથ
રાખીને  ફયા�.  સુહરાવદ�  �તે
ગાંધી�ને  પોતાની  ગાડીમાં
હુ�ડવાળા  ભાગોમાં  લઈ  ગયા.
�યાં  એ  બંને  ગયા  �યાં  મારફાડ
�ણે  રફુચકકર  થઈ  ગઈ.  હ�રો
મુસલમાનો ને �હંદુઓ એકબી�ને
મ�ા  ને  ભેટયા.  તેમણે  પોકાર
કયા� : `મહા�મા ગાંધી �ઝદાબાદ.'
`�હંદુ-મુિ�લમ એકતા �ઝદાબાદ.'
ગાંધી�ની  �ાથ�નાઓમાં  િવશાળ
માનવસમુદાય  ભાઈચારો  �ગટ
કરવા  લા�યો.  ૧૪મી  ઓગ�ટ
પછી  કલક�ામાં  કોઈ  હુ�ડ  થયું
ન�હ.  ગાંધી�એ  તોફાન  શમાવી
દીધું  હતંુ.  વત�માનપ�ોએ  એ
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લંગોટીધારી  �દુગર  ઉપર
�શંસાનાં પુ�પો વેયા� હતાં.

     ૩૧મી ઓગ�ટે ગાંધી� એક
મુસલમાનના  ઘરમાં  સૂતા  હતા.
રા�ે દસેક વાગે એમણે મોટેમોટેથી
અવાજ  આવતો  સાંભ�ો.  તેઓ
શાંતથી  પડી  ર�ા.  સુહરાવદ�
અને  મહા�મા�  જાેડેની  કેટલીક
બહેનો  હુમલો  લાવનારને  શાંત
પાડવા મથી રહી હતી. �યાં કાચ
તૂટવા  લા�યા;  પ�થરો  અને
લાતોથી  બારીના  કાચ  તોડવામાં
આવતા  હતા.  કેટલાક  જુવાિનયા
મકાનની  અંદર  ઘૂસી  ગયા  ને
બારણાં પર લાત મારવા લા�યા.
ગાંધી�એ  પથારીમાંથી  ઊઠીને
પોતાના ઓરડાનાં  બારણાં  ખોલી
દીધાં. તેઓ પેલા ધૂંઆપૂંઆ થતા
હુ�ડખોરોની  સામે  આવી  ગયા.
તેમણે  હાથ  જાેડયા.  તેમના  પર
�ટ  ફ�કાઈ.  એ  �ટ  એમની  પાસે
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ઊભેલા  એક  મુસલમાન  મ�ને
લાગી.  એક  હુ�ડખોરે  લાઠી
ચલાવી,  લાઠી  ગાંધી�ના  માથા
પર  પડતી  જરા  સા�  રહી  ગઈ.
ગાંધી�એ દુ:ખથી માથું  હલા�યંુ.
પોલીસ  આવી  પહેાંચી.  પોલીસ
અમલદારે  ગાંધી�ને  પોતાના
ઓરડામાં  ચા�યા  જવા  જણા�યું.
પોલીસ અમલદારોએ હુ�ડખોરોને
ધકકા મારીને બહાર કાઢયા. બહાર
બેકાબૂ  ટોળાને  િવખેરવા  માટે
અ�ુવાયુ  ચલાવવો  પડયો.  એ
ટોળંુ  એક  પાટો  બાંધેલા
મુસલમાનને જાેઈને ઉ�કેરાઈ ગયું
હતું, એ લોકોનું કહેવું હતું કે એને
�હંદુએ છરો માયેા� હતો.

     ગાંધી�એ ઉપવાસનો િનણ�ય
કરી લીધો.

     ૧લી સ�ટે�બરે વત�માનપ�ોને
આપેલા િનવેદનમાં એમણે ક�ું :
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     `બૂમાબૂમ કરનારા ટોળા સામે
જવાથી  કંઈ  પ�રણામ  આવતંુ
નથી.  કંઈ  ન�હ  તો  ગઈ રાતે  તો
કંઈ પ�રણામ આ�યું ન�હ. જ ેવાત
મારા  શ�દથી  થઈ  શકી  ન�હ  તે
કદાચ  મારા  ઉપવાસથી  થઈ
શકશે,  કલક�ામાં  હંુ  લડતા
બળવાખોરોનાં �દલ પર અસર કરી
શકીશ  તો  પં�બમાં  પણ  કરી
શકીશ,  તેથી  હંુ  આજે રાતે  સવા
આઠ  વા�યાથી  ઉપવાસ  શ�
કરવાનો  છંુ.  કલક�ાવાસીઓમાં
સ�બુિ� આવેલી દેખાશે એટલે એ
ઉપવાસ બંધ થશે.'

     એ આમરણ ઉપવાસ થાય.
જાે લોકોમાં  સ�બુિ� ન આવે તો
ગાંધી�નું મૃ�યુ થાય.

     ૨� સ�ટે�બરે ટોળાંઓ અને
�તિનિધમંડળોની  ગાંધી�ના
િનવાસ�થાન પર હાર લાગી ગઈ.
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તેઓએે ક�ું  :  `ગાંધી�ના �ાણ
બચાવવા  બધું  કરી  છૂટવા  તૈયાર
હતા.  ગાંધી�એ ક�ું,  `એ ���
જ ખોટી છે. મારા ઉપવાસનો હેતુ
છે  અંતરા�માને  જગાડવાનો  ને
ચ�ની  જડતા  દૂર  કરવાનો.'
�દય-પ�રવત�ન  એ  મહ�વની
વાત હતી, એમના �વનની ર�ા
એ ગૌણ વાત હતી.

     બધા  ધમ�ના  ને  અનેક
સં�થાઓના  નેતાઓ  ગાંધી�ને
મળવા  આ�યા.  ગાંધી�એ  સહુ
સાથે  વાતો  કરી.  �યાં  સુધી
ધમ�ધમ�ના  લોકો  મેળથી  રહેતા
ન�હ  થાય  �યાં  સુધી  તેઓ
ઉપવાસ  ન�હ  છોડે.  કેટલાક
આગળ  પડતા  મુસલમાનો  ને
પાિક�તાનના ખારવાઓના સંઘના
એક  સ�ય  ગાંધી�ને  મ�ા.
એમણે  શાંત  �ળવવા  સા�
પૂરેપૂરો �ય�ન કરવાની ગાંધી�ને
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ખાતરી  આપી.  બી� મુસલમાનો
પણ  આ�યા.  એમના  પર
ઉપવાસની  છાપ  પડી  હતી.  એ
ઉપવાસ  એમના  ર�ણ  માટે,
એમનાં ઉ�ડ થઈ ગયેલાં ઘરો ફરી
વસાવવા માટેના હતા.

     ૪થી  સ�ટે�બરે  �યુિનસપલ
અિધકારીઓએ જણા�યું  કે  છે�ા
ચોવીસ કલાક શહેરમાં પૂરી શાંત
જળવાઈ  રહી  હતી.  લોકોએ
ગાંધી�ને  એ  પણ  જણા�યું  કે
ધમ�ધમ�  વ�ચે  શાંત  �થાપવાની
પોતાની  તૈયારીના  �માણ  તરીકે
ઉ�ર કલક�ાની પોલીસના અં�ેજ
અમલદારો  સ�હત  ૫૦૦
સપાઈઓએ  ચોવીસ  કલાકનો
ઉપવાસ  શ�  કરી  દીધો  છે.
હુ�ડખોરોના  અ�ાના  સરદાર
એવા  રીઢા  બદમાશો  ગાંધી�ની
પથારી  પાસે  આવીને  પોતાની
લૂંટફાટની ટેવ છોડી દેવાનું વચન
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આપી ગયા. �હંદુ, મુસલમાન અને
��તી  લોકોના  �તિનિધઓએ,
કાય�કતા�ઓએ,  વેપારીઓએ,
દુકાનદારોએ  ગાંધી�  સમ�
�ત�ા  કરી  :  `કલક�ામાં  હવે
પછી હુ�ડ ન�હ થાય.' ગાંધી�એ
ક�ું,  `મને  તમારો  િવ�ાસ  છે,
પણ  આ  વખતે  મારે  લેખત
�ત�ા જાેઈશે. �ત�ા પર સહી
કરતાં પહેલાં  તમારે  એટલું  સમ�
લેવું જાેઈએ કે જાે �ત�ાનો ભંગ
થયો  તો  હંુ  અખંડ  ઉપવાસ  શ�
કરી  દઈશ,  જનેાથી  મને  મૃ�યુ
સવાય બી� કોઈ પા�થવ વ�તુ
રોકી ન�હ શકે.'

     શહેરના નેતાઓ મં�ણા કરવા
માટે  અલગ  બેઠા.  મહ�વનો
સવાલ  હતો.  લોકો  પોતાની
જવાબદારી  સમજતા  હતા,  છતાં
એ લોકોએ �ત�ાનો મુસ�ો ઘડી
કાઢયો  ને  તેના  ઉપર  સહી  કરી.
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૪થી  સ�ટે�બરે  ગાંધી�એ
સુહરાવદ�ને  હાથે  લ�બુના  રસનો
એક  �યાલો  પીધો.  એમના
અપવાસ  તોતેર  કલાકના  થયા
હતા.

     તે  �દવસથી  કલક�ા  અને
બંગાળના  બંને  ભાગ  હુ�ડોથી
મુ�ત ર�ા, જાેકે તે પછી કેટલાય
મ�હના  સુધી  પં�બ  અને  બી�
�ાંતોમાં ધમ�ને નામે હ�યાઓ થતી
રહી.  પણ  બંગાળ  પોતાના
વચનને  ઈમાનદારીપૂવ�ક  વળગી
ર�ું.

     ૭મી  િડસે�બરે  ગાંધી�
કલક�ાથી �દ�હી થઈ પં�બ જવા
સા�  રવાના  થયા.  બગીચાના
બી�  ભાગમાં  ગોડવાનું  કામ
ઊભેલું જ હતું.

     �ટેશન પર ગાંધી�ને સરદાર
પટેલ, રાજકુમારી અમૃતકૌર વગેરે
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મ�ાં. તેમના ચહેરા ઉપર િનરાશા
છવાયેલી  હતી.  �દ�હીમાં  હુ�ડનું
જાેર  ચાલુ  હતું.  પં�બની
આગમાંથી નાસી છૂટેલા શીખ અને
�હંદુ  િનવા�સતોનો  �દ�હીમાં
ભરાવો થવા લા�યો હતો. ગાંધી�
જે હ�રજન વસાહતમાં �યાં  રહેતા
હતા  તેને  ઘેરીને  એ લોકો  પડયા
હતા,  તેથી  ગાંધી�ને
�બરલાભવનમાં રહેવું પડયું.

     �બરલાભવનમાં  ગાંધી�નો
ઓરડો તળમજલે હતો. ગાંધી�એ
�યાં  પહેાંચીને  બધું  ફરિનચર
ખસેડાવી  લીધું.  આવનારાઓ
નીચે જ બેસતા ને ગાંધી� ઓરડા
બહાર ઓશરીમાં સૂવાનું રાખતા.

     �બરલાભવનમાં  પહેાંચતાં  જ
ગાંધી�ને ખબર પડી કે �દ�હીમાં
તા�ં  ફળ  ને  શાકભા�  નથી
મળતાં.  હુ�ડથી  બધો  �યવહાર
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ખોરવાઈ ગયો હતો.

     હવે  ગાંધી�  પૂરા  જાેશથી
�દ�હીની  સાન  ઠેકાણે  લાવવાના
�ય�નમાં  પડયા  –  �દ�હીની  ને
પં�બની  બંનેની.  એમને  મન
બી� કોઈ વાત મહ�વની ન રહી.
છે�ાં  થોડાં  વરસોથી  ગાંધી�
ડો�ટરોને  લોહીનું  દબાણ  જાેવા
દેતા હતા. હવે એમણે કહી દીધું,
`હવે  મને  દુ:ખી  ન  કરો.  હંુ  કામ
કરવા  માગંુ  છંુ.  મને  લોહીના
દબાણની  પડી  નથી.'  ડો�ટરોનું
કહેવું  હતું  કે  છે�ાં  દસ  વષ�થી
એમના લોહીના પ�ર�મણમાં કંઈ
વાંધો નહોતો આ�યો, એમના મેાં
ઉપર  કે  શરીર  ઉપર  વધારે
કરચલીઓ  પણ  પડી  ન  હતી.
તેઓ રાતે પાંચ છ કલાક ને �દવસે
અડધો  કલાક ઊંઘ  લેતા  હતા  –
ઊંઘ  પણ  િનરાંતે  લેતા  હતા.
સવારે એમનામાં તાજગી ને �ફૂત
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લાગતી.

     રાજકીય  પ�રિ�થતમાં  ભારે
ઊથલપાથલ  મચી  હોવા  છતાં
ગાંધી�  પોતાના  શરીરનું  ખૂબ
�યાન રાખતા હતા. ગરમ પાણીના
ટબમાં  દશથી  વીસ  મિનટ  પડી
રહેવાથી એમને બહુ સા�ં લાગતંુ.
તે પછી નાવિણયામાં ફુવારાવાળો
નળ હોય  તો  તેની  નીચે  બેસીને
તેઓ ઠંડા પાણીએ પણ નાહતા.

     �વાસોના ને  ભારે  માનસક
બો�ના એ �દવસોમાં  તેઓ બહુ
ઓછંુ ખાતા. એમનો સ�ાંત હતો
: `ઠરા�યાથી વધારે કામ કરવું પડે
તો  ઓછંુ  ખાઓ.'  એમને  સા�
હ� ખૂબ કામ બાકી પડેલું હતું.

     �બરલાભવન  પહેાં�યા  ને
પહેલે જ �દવસે ગાંધી� �દ�હીથી
ચૌદ  માઈલ  દૂર  ઓખલામાં  ડો.
ઝાિકર હુસેનને મળવા ગયા.
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     ઝાિકર  હુસેન  ઓખલાની
�મયા  મિ�યા  ઇ�લામયાના
વડા હતા. તેઓ ભારે  બુિ�શાળી
ને  કત��યશીલ  િવ�ાન  હતા.  એ
શાળાને  સા�  ગાંધી�એ  ફાળો
પણ એકઠો કયેા� હતો. એમણે ડો.
ઝાિકર  હુસેનને  `તાલીમી  સંઘ'ના
�મુખ પણ બના�યા હતા.

     ૧૯૪૭ના  ઓગ�ટમાં
ખ�યેલા  �હંદુઓ  અને  શીખોનાં
મો�ં  ઉછળવાં  લા�યાં,  એમને
સા� તો મુિ�લમને નામે બધું જ –
પછી તે માણસ હો કે મકાન હો –
�ેષને  પા�  હતું.  હુમલાની  બીકે
�મયાના  અ�યાપકો  ને
િવ�ાથ�ઓ  રા�ે  પહેરો  ભરતા
હતા.  ચારે  બાજુનાં  ગામોમાં
મુસલમાનોનાં  ઘરો  આગમાં
ભરખાતાં  હતાં.  હુમલો
લાવનારાઓનો  ઘેરો  ન�ક
આવતો  જતો  હતો.  એક  અંધારી
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રાતે  એક  ટે�સી  �મયાના
આંગણે  આવી  પહેાંચી.  એમાંથી
પંિડત  નેહ�  ઊતયા�.  �દ�હીને
ઘેરવા  ગાંડા  બનેલા  લોકોના
ઘેરામાં  થઈને  તેઓ  અહ�  આવી
પહેાં�યા  હતા  કે  જથેી  તેઓ ડો.
ઝાિકર  હુસેન  અને  તેમના
િવ�ાથ�ઓ પાસે રહી શકે ને તેમને
બચાવી શકે.

     જવેી ગાંધી�એ �મયા સામે
આવી  ઊભેલા  ભયની  વાત
સાંભળી  તેવા  જ  તેઓ  ગાડીમાં
�યાં  જઈ  પહેાં�યા.  તેઓ  ડો.
ઝાિકર  હુસેન  અને  િવ�ાથ�ઓ
સાથે એક કલાક ર�ા. ગાંધી�નાં
પુિનત  પગલાં  થતાં  �મયા
પિવ� થઈ ગયું. એ પછી એના પર
હુમલાનો ભય ર�ો ન�હ.

     તે  જ  દહાડે  ગાંધી�એ
િનવા�સતોની  છાવણીઓની
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મુલાકાત  લીધી.  તેમને
હ�થયારબંધ  ર�ક  સાથે  લઈ
જવાની ભલામણ કરવામાં આવી.
શીખો  અને  �હંદુઓ  એમને
મુિ�લમોના  પ�પાતી  ગણીને
મારી  પણ  બેસે  અને  મુિ�લમ
તેમને  �હ�દુ  માનીને.  પરંતુ  તેઓ
પોતાના ર�ણને માટે કોઈને પણ
લઈ ન ગયા.

     સાવધાની અને  તંદુર�તી એ
બેયને  એકબાજુ  મૂકી  દઈએ.
ગાંધી�એ  અસાધારણ  શિ�તનું
�દશ�ન  કયુ�.  �દવસમાં  તેઓ
કેટલીય  વાર  શહેરમાં  આમતેમ
દોડી  વળતા,  �યારેક  હુ�ડના
િવ�તારમાં  પહેાંચી  જતા,  તો
�યારેક  શહેરમાં  કે  બહાર
શરણાથ�ઓની  છાવણીઓમાં
પહેાંચી જતા, તો કોઈ વાર સઘળી
કટુતા  ભરેલા,  આધાર  િવનાના
થઈ  પડેલા  લોકોની  હ�રોની
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મેદની  સામે  ભાષણ  આપતા.
૨૦મી  િડસે�બરની
�ાથ�નાસભામાં એમણે ક�ું હતું :
`હંુ  �દ�હીના  ને  પૂવ�  પં�બના
દીનહીન  શરણાથ�ઓનો  િવચાર
ક�ં છંુ. મ� સાંભ�ું છે કે �હંદુઓ
અને  શીખોનો  સ�ાવન  માઈલ
લાંબો  કાફલો  પિ�મને  માગ�
ભારતમાં  આવી  ર�ો  છે.  એ
સાંભળીને  મા�ં  મગજ ક�ું  નથી
કરતું.  આ બને  જ  કેમ  ?  આવો
બનાવ  દુિનયાના  ઇતહાસમાં
બીજે  જાેવા  ન�હ  મળે.  આ
સાંભળીને  મા�ં  માથું  શરમથી
ઢળી  પડે  છે,  તમા�ં  પણ  ઢળી
જવું જાેઈએ.'

     શબોના  ને  પાગલોના  એ
શહેરમાં  ગાંધી�  �ેમ  અને
શાંતનો  ઉપદેશ  આપતા  ફરતા
હતા : એમણે ક�ું. `જ ે�હંદુ અને
શીખ  મુસલમાનોને  સતાવે  છે  તે

ગાંધી�ની કહાણી

788



પોતાના ધમ�ને બદનામ કરે છે ને
ભારતને એવું નુકસાન કરે છે કે જે
કદી પૂરી શકાવાનું નથી.'

     ગાંધી� તોફાનના પૂર  સામે
એકલા જ અડગ ઊભા રહી ગયા
હતા.

     તેઓ  રા�� ીય  �વયંસેવક
સંઘની  પાંચસોએક  જણાની
સભામાં  ગયા.  તેમણે  ક�ું,
`તમારી  અસ�હ��તાથી  તમે
�હંદુધમ�ની હ�યા કરી નાખશો.'

     ભાષણ પૂ�ં થતાં ગાંધી�એ
��ો પૂછવા જણા�યું. એક લેખત
સવાલ આ�યો હતો.

     `શું  �હંદુ  ધમ�  અ�યાચારીને
મારવાની છૂટ આપે છે ?'

     `એક  અ�યાચારી  બી�
અ�યાચારીને સ� ન�હ કરી શકે.
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સ� કરવી એ સરકારનું  કામ છે,
જનતાનું ન�હ.'

     ૨�  ઓ�ટોબર,  ૧૯૪૭ને
�દવસે  ગાંધી�નો  ઇ�ોતેરમો
જ�મ�દવસ  હતો.  લેડી
માઉ�ટબેટન  અને  પરદેશી
રાજ�ારી  �તિનિધઓ ગાંધી�ને
અ�ભનંદન  આપવા  આ�યાં.
અનેક  મુસલમાનોએ  શુભે�છાઓ
પાઠવી.  પૈસાદારોએ  પૈસા
મોક�યા,  શરણાથ�ઓએ  ફૂલો
મોક�યાં.  ગાંધી�એ  પૂછયું,
`મુબારકબાદી  આપવાનો  આ
વખત  �યાં  છે  ?  અ�યારે  તો
સહાનુભૂત  પાઠવવી  જ  વધારે
યો�ય ના લેખાત ? મારા �દયમાં
તી� વેદના સવાય બીજુ ં કશું  જ
નથી. એક વખત એવો હતો �યારે
જનસમુદાય  મા�ં  ક�ું  પૂરેપૂ�ં
કરતો  હતો.  આજ  મારો  અવાજ
અર�ય�દન  સમાન  થઈ  પડયો
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છે...  મ�  ૧૨૫  વષ�  તો  શું  પણ
આજથી  વધારે  �વવાની  આશા
પણ છોડી દીધી છે. વેરઝેર અને
કાપાકાપી વાતાવરણને દૂષત કરી
ર�ાં હોય �યાં મારાથી રહી શકાતંુ
નથી... મારી તમને િવનંતી છે કે
તમા�ં હાલનું ગાંડપણ છોડી દો.'

     ગાંધી�  િન��સાહ  નહોતા
થયા;  પણ  િન�પાય  થઈ  ગયા
હતા.  `સવ�શિ�તમાન  �ભુને  હંુ
મદદ માટે �ાથ�ના ક�ં છંુ કે ગાંડા
બનેલા  મનુ�યના  કસાઈપણાનો
મને લાચાર સા�ી બનાવે તે કરતાં
એ  મને  આ  આંસુઓના
દ�રયામાંથી ઉઠાવી લે તો સા�ં.'

     તેઓ  શરણાથ�ઓની
છાવણીઓમાં  ગયા.  છાવણીઓ
ગંદી  હતી.  સવણ�  િનરાિ�તોએ
એની સાફસૂફી કરવાની ના પાડી
દીધી.  ગાંધી�ને  �હંદુઓની  એ
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નબળાઈની  ખબર  લીધી.
િશયાળાની ઋતુ હતી, ગાંધી�એ
એ  �બચારાઓ  માટે  કામળાની,
ર�ઈઓની,  ચાદરોની  માગણી
કરી.

     કેટલા  કામળા  મ�ા  તેનો
તેઓ રોજ સાંજ ે �હસાબ આપતા.
એક  �દવસ  ગાંધી�  �દ�હીની
સે�ટ�લ  જલેમાં  ગયા.  તેમણે
૩૦૦૦ કેદીઓ સાથે �ાથ�ના કરી.
એમણે હસતાંહસતાં ક�ું : `હંુ તો
જૂનો  ટેવાઈ  ગયેલો  કેદી  છંુ.'
એમણે  પૂછયું,  `�વતં� ભારતમાં
જલેો  કેવી  હશે  ?'  `સઘળા
ગુનેગારો  સાથે  માંદા  માણસ જવેું
વત�ન  રાખવામાં  આવશે,  જલે
હોિ�પટલ  જવેી  બનશે,  તેમાં
ઇલાજ કરવા  અને  સુધારવા  માટે
રોગીઓને  લાવવામાં  આવશે.'
છેવટે  એમણે  ક�ું,  `મારી  ઇ�છા
છે કે  �હંદુ,  મુસલમાન, શીખ સૌ
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કેદીઓ  હળીમળીને  ભાઈચારાથી
રહે.'

     કલક�ાથી  સારા  સમાચારો
આવતા  જતા  હતા.  ગાંધી�એ
પોતાની  �ાથ�નાસભામાં  પૂછયું,
`�દ�હી  પણ કલક�ાના  શાંતના
ઉદાહરણને કેમ અનુસરતું નથી ?'

     બદલાની બીકે ભારત સંઘના
મુસલમાનોએ પાિક�તાન જવાનો
િન�ય કયેા�. બદલો લેવાશે એવી
બીકે પાિક�તાનના �હંદુ અને શીખ
ભારતસંઘ  તરફ  આવવા  લા�યા
હતા. એક િવશાળ �દેશ વેરઝેર,
હ�યા  ને  લાખો  િનવા�સતોની
અવરજવરથી ખદખદી ર�ો હતો.
એ  ઊથલપાથલની  વચમાં
સળેકડા સરખો લંગોટીધારી ઊભો
હતો.  એ  કહેતો  હતો;  વેરનો
બદલો વેર, મોતને બદલે મોત એ
ભારતને માટે મોત સમાન છે.'
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     �દ�હીમાં  મારફાડના કેટલાક
�સંગો બનતા જતા હતા. મિ�જદો
તોડવી  ને  તેને  બદલે  મં�દરો
બાંધવાં એને ગાંધી�એ �હંદુ અને
શીખ ધમ� માટે કલંક સમાન વાત
ગણાવી.  તેઓ  શીખોની  એક
સભામાં ગયા. �યાં એમણે શીખોને
હાથે  થતી  મુસલમાનોની  �હંસાને
વખોડી કાઢી.

     ગાંધી�એ ભારત સરકારની
પણ ટીકા  કરી.  લ�કરના  વધતા
જતા  ખચ�ના  બોજને  એમણે
પિ�મના  આડંબરની  ખોટી
નકલના  પ�રણામ�પ  લેખા�યો.
પણ તે સાથે એમણે એવી આશા
�ગટ  કરી  કે  ભારત  મોતના  આ
ખેલમાંથી  ઊગરી  જશે  ને  બ�ીસ
વરસથી  એને  અ�હંસાની  જે
કેળવણી  મળતી  રહી  છે  તેને
પ�રણામે  એણે  નૈતકતાની  જે
ઊંચાઈએ પહેાંચવું  જાેઈતું  હતું  તે
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અનુ�મિણકા

ઊંચાઈએ પહેાંચી જશે.

     ગાંધી�એ લ�યું હતું : `�સંગ
પડે �યારે સાચંુ બોલવું જ જાેઈએ
–  પછી  એ  સ�ય  ગમે  તેટલંુ
આક�ં  કેમ  ન  હોય  ?....
પાિક�તાનના  મુસલમાનોનાં
કુકૃ�યોને  રોકવાં  કે  બંધ  કરવાં
જ�રી  હોય  તો  ભારતસંઘના
�હંદુઓનાં કુકમેા�ની વાત છત ઉપર
ઊભા રહીને કહેવા વારો આવશે.'
�હંદુ  હોવાથી  ગાંધી�  �હંદુઓ
��યે  સહુથી  વધારે  િન�ુર  થઈ
શકતા.

     

૮. ભારતનું
ભાિવ

     ગાંધી�  �પ�  ઉપાય
બતા�યા  િવના  કોઈની  �તકૂળ
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ટીકા  નો'તા  કરતા.  એમણે
કેાં�ેસપ�ની  તથા  �વાધીન
ભારતની નવી સરકારની ટીકા કરી
હતી. તો તેઓ શા ઉપાય સૂચવતા
હતા ?

     ગાંધી�એ તરત જ જાેઈ લીધું
કે  ભારતની  આઝાદી  સાથે
ભારતમાં  આઝાદીનો  ��  ઊભો
થયો છે. ભારતમાં લોકશાસન શી
રીતે �ળવી શકાય ?

     ગાંધી�ની સામે િવચારવાનો
��  આ  હતો  :  શું  કેાં�ેસ  પ�
સરકારનું  માગ�દશ�ન કરશે ને તેના
ઉપર  અંકુશ  રાખશે  ?  તેમણે
સોિવયેટ સંઘની કે ��કોના �પેનની
કે  બી�  દેશોની
સરમુખ�યારશાહીનો  અ�યાસ
કયેા�  ન  હતો,  પણ  બી�  લોકો
લાંબા  અનુભવે  ને  પૃથકકરણને
પ�રણામે જ ેઅનુમાન પર આવે છે
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તે  અનુમાન  પર  તેઓ  સહજ
અંત:�ેરણાથી આવી શ�યા હતા.
એમણે એટલંુ સમ� લીધું  હતું  કે
એકપ�ીય  �થા  �યવહારમાં
અપ�ીય  �થા  થઈ  �ય  છે,
કારણ કે સરકાર અને પ� એક જ
હોય  તો  પ�  ખાલી  ર�બરના
સકકા  જવેો  બની  �ય છે.  તેનું
અિ�ત�વ કા�પિનક જ રહે છે.

     જાે  ભારતનો  એકમા�
મહ�વનો રાજકીય પ� કેાં�ેસ એ
સરકાર  બાબતમાં  �વતં�  અને
ટીકા�મક  વૃિ�  ન  રાખે  તો
સરકારમાં  પેદા  થતી  સંભિવત
િનરંકુશ  વૃિ�ઓને  અવરોધવાનું
કામ કોણ કરશે ?

     શું  ગાંધી�  અને  �વતં�
વૃ�પ�ોની  સહાયતાથી  કેાં�ેસ
પ� ભારતમાં  આવી  સંભાવનાને
રોકી શકશે ?
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     ૧૫મી  નવે�બર,  ૧૯૪૭ને
રોજ  ગાંધી�ની  હાજરીમાં  કેાં�ેસ
�મુખ  આચાય�  કૃપલાનીએ
મહાસમતને  કહી  દીધું  કે  પોતે
પોતાના  હો�ાનું  રા�નામું  આપી
ર�ા  છે.  સરકારે  ન  તો  એમની
સાથે સલાહમસલત કરી હતી, ન
તો એમને  પૂરા  િવ�ાસમાં  લીધા.
કૃપલાનીએ  જણા�યું  કે  એવી
પ�રિ�થતમાં  ગાંધી�ને  મતે
રા�નામું આપવું યો�ય હતું.

     કેાં�ેસ કારોબારીની જ ેબેઠકમાં
નવા �મુખની ચૂંટણી થવાની હતી
તેમાં ગાંધી� પણ હાજર હતા. એ
મહા�મા�નો  મૌનવાર  હતો.
ગાંધી�એ  પોતાના  ઉમેદવારનું
નામ  એક કાપલી  પર  લ�યંુ.  એ
કાપલી  ગાંધી�એ  નેહ�ને
પહેાંચાડી.  નેહ�એ  સહુ  સાંભળે
તેમ  નામ  વાં�યું  :  આચાય�
નરે��દેવ.  નેહ�એ  નરે��દેવના
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નામને  ટેકો  આ�યો;  બી�ઓએ
િવરોધ કયેા�.

     કારોબારીની  સવારની  બેઠક
દસ વાગે ઊઠી ગઈ, મત લેવામાં
ન આ�યા.

     બપોરે  નેહ�  અને  સરદારે
રાજ�ે�બાબુને  બોલા�યા  ને
ગાંધીને  પૂછયા  િવના  જ  એમને
કેાં�ેસના  �મુખપદ  માટે  ઊભા
રહેવાનો આ�હ કયેા�.

     રાજ�ે�બાબુ  એક  વાગે
�બરલાભવનમાં  ગાંધી�  પાસે
પહેાં�યા ને આ સૂચનની ગાંધી�
સાથે  ચચા�  કરવા  બેઠા.  ગાંધી�
કહે, `એ સૂચન ગ�યું નથી.'

     આ ઘટનાઓનું  વણ�ન કરતાં
રાજ�ે�બાબુએ  ક�ું,  `મને  યાદ
નથી  કે  મ�  �યારેય  ગાંધી�નો
િવરોધ કરવાનું  સાહસ કયુ�  હોય.
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એમની  સાથે  મારો  મતભેદ  હોય
તોપણ મને થયા કરતું  કે  એમની
વાત સાચી હશે ને હંુ હંમેશાં એમને
અનુસરતો.'

     આ �સંગે  પણ રાજ�ે�બાબુ
ગાંધી�ની  વાતને  મળતા  થઈ
ગયા ને તેમણે પોતાની ઉમેદવારી
પાછી ખ�ચી લેવાનું વચન આ�યું.

     પરંતુ  તે  પછી રાજ�ે�બાબુને
સમ�વી  કરીને  તેમનો  િવચાર
બદલાવવામાં  આ�યો.  તેઓ
કેાં�ેસના  નવા  �મુખ  બ�યા.
કેાં�ેસમંડળે ને સરકારમાંની મુ�ય
�યિ�તઓએ  ગાંધી�ને  પાછા
પાડયા.

     ૧૯૪૭ના િડસે�બરના પહેલા
પખવાિડયામાં  ગાંધી�એ એમના
ખૂબ  િવ�ાસપા�  સાથીઓ  જાેડે
ઘણી વાર એક� થઈને વાતચીત
કરી. એ લોકો સરકારમાં ન હતા ને
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રચના�મક  કાયેા�માં  પડેલા  હતા.
એ  લોકો  ગાંધી�એ  �થાપેલી
રચના�મક કાય� કરતી સં�થાઓનંુ
સંચાલન કરતા હતા.

     ગાંધી�ની ઇ�છા એવી હતી કે
એ  બધી  સં�થાઓ  મળીને  એક
થઈ  �ય,  પરંતુ  એમની  એવી
ઇ�છા  ન  હતી  કે  રચના�મક
કાય�કરો સ�ાના રાજકારણમાં પડી
�ય,  કારણ  એથી  તો  સવ�નાશ
થઈ �ય. એમણે ક�ું, `જાે એવંુ
ન હોત તો હંુ �તે જ રાજકારણમાં
ન પડી �ત ને મારી રીતે સરકાર
ચલાવવાનો  �ય�ન  ન  કરત  ?
આજ ેજમેના હાથમાં સ�ાનાં સૂ�ો
છે  તે  લોકો  સહેલાઈથી  દૂર  ખસી
�ત ને મને જગા કરી આપત.'

     `પરંતુ હંુ મારા હાથમાં સ�ાની
લગામ  લેવા  માગતો  નથી,
સ�ાનો  �યાગ  કરીને,  શુ�
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િન:�વાથ�  સેવા  કરીને  આપણે
મતદાતાઓને  માગ�  બતાવી
શકીએ – દોરી  શકીએ. આનાથી
આપણને  જે  સ�ા  �ા�  થશે  તે
સ�ા સરકારમાં જવાથી �ા� થતી
સ�ા  કરતાં  વધારે  સાચી  હશે.
સ�ાનો ઉપયોગ આપણા હાથે જ
થવો જાેઈએ; બી� મારફતે  ન�હ
એવું  લોકોને  પોતાને  લાગતંુ થાય
ને  લોકો  કહેતા  થાય  એવી
પ�રિ�થત કદાચ સર�ય તો તેનો
િવચાર તે  વખતે થઈ શકશે. �યાં
સુધી હંુ કદાચ ન�હ �વું.'

     ગાંધી�એ  જાેયું  કે  તેઓ
કેાં�ેસને માગ�દશ�ન કરી શકે એમ
નથી એટલે તેમણે સરકારને ધકકો
દઈને આગળ ચલાવે ને તાકીદેની
વખતે સરકારનો ભાર પણ ઉઠાવી
લે  એવી  નવી  �યવ�થા  ઊભી
કરવાની  યોજના  કરી.  એ  લોકો
રાજકારણમાં રહે, પણ બીજાે કોઈ
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પણ ઉપાય ન રહે તે સવાય કોઈ
પણ �તની સ�ા �વીકારે  ન�હ,
મત  મેળવવાનો  �ય�ન  કરવાને
બદલે એ લોકો જનતાને પોતાના
મતનો બુિ�પૂવ�ક ઉપયોગ શી રીતે
થઈ શકે તે શીખવે.

     એક �તિનિધએ સવાલ કયેા�,
`કેાં�ેસ  કે  સરકાર  લોક�હતનાં
રચના�મક કાયેા�  શા માટે હાથ ન
ધરી શકે ?'

     ગાંધી�એ  સરળ  જવાબ
આ�યો,  `કારણ  કે
કેાં�ેસવાદીઓને  રચના�મક
કાય�માં  જાેઈએ તેટલો  રસ નથી.
આપણે એટલી વાત સમ� લેવી
જાેઈએ  કે  આપણા  આદશ�ની
સમાજ�યવ�થા  આપણે  આજની
કેાં�ેસ મારફતે સ� કરી શકવાના
નથી.'

     ગાંધી�એ  ભાર  મૂકીને
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જણા�યું, `આજ ેસડો એટલો પેઠો
છે કે મને બીક લાગવા માંડી છે.
માણસ પોતાના ખ�સામાં સઘળા
મત લઈને ફરવા માગે છે, કારણ
કે  મતથી  સ�ા  મળી  શકે  છે.
આથી  તમે  સ�ા  મેળવવાનો
િવચાર  જ  કાઢી  નાખો  તો  તમે
સ�ાનો યો�ય માગ�  ઉપયોગ કરી
શકશો.  જે  સડો  આપણને
�વતં�તા મળતાં  જ આપ�ં ગળું
દાબવા બેઠો છે તેને  દૂર કરવાનો
આનાથી બીજાે કોઈ ઉપાય નથી.'

     ગાંધી�  માનતા  હતા  કે
સ�ાધારી  �યિ�તઓનો  બરાબર
િવરોધ તે  જ કરી શકે જે સ�ાના
�લોભનથી મુ�ત હોય. સરકારની
બહાર  રહેનાર  જ  સરકારમાં
રહેલાઓને  રોકી  કે  ટોકી  શકે,
એવો ગાંધી�નો મત હતો.

     ને  તોય  જે  સરકાર  એમના
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અનુ�મિણકા

�ય�નોથી રચાવા પામી હતી, જે
સરકારના સ�યો તેમનાં ચરણોમાં
શીશ  ઝુકાવતા  તે  જ  સરકારનો
મુકાબલો  ગાંધી�ની  ઊંચી
અિધકારપૂણ�  િ�થતથી પણ થઈ
શકતો નહોતો.

૯. આખરી
ઉપવાસ

     �રચડ�  સમ�ડસ નામના એક
અં�ેજ મ� ગાંધી�ને  બંગાળમાં
મ�ા  હતા  તે  ૧૯૪૭ના
નવે�બરમાં  નવી �દ�હીમાં બીમાર
પડી  ગયા.  ગાંધી�એ  તેમને
�બરલાભવનમાં બોલાવી લીધા.

     ડો�ટરે  સમ�ડસને  સા�
�ા�ડીની  ભલામણ  કરી.
ગાંધી�ને પૂછયું  તો તેમણે ક�ું,
`સમ�ડસનને  �ા�ડી  આપવામાં
કંઈ બાધ નથી.'
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     સમ�ડસ કા�મીર ગયા હતા
અને  �યાંની  િ�થત  િવશે  તે
ગાંધી� સાથે વાત કરવા માગતા
હતા,  પણ  ગાંધી�એ  તેમને  એ
મોકો જ ન આ�યો.

     ૧૯૪૭ના સ�ટે�બરમાં સરહદ
પરના  કબીલાઓને  કા�મીરમાં
ઘૂસવામાં  પાિક�તાને  આડકતરી
સહાય  કરી  હતી.  તે  પછી
પાિક�તાનના લ�કરના સૈિનકોએ
કા�મીર  પર  હુમલો  કયેા�.
કા�મીરના  મહારા�એ  ગભરાઈને
–  લાચાર  થઈને  પોતાનું  રા�ય
ભારતસંઘ  સાથે  જાેડી  દેવાની
િવનંતી  કરી.  ૨૯મી  ઓ�ટોબરે
કા�મીરના  િવલીનીકરણની
સરકારી  �હેરાત  થઈ  ને
મહારા�એ  શેખ  અ�દુ�ાને
પોતાના  વડા�ધાન  ની�યા.  તે
સાથે  નવી  �દ�હીની  સરકારે
િવમાન  અને  જમીનમાગ�
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કા�મીરમાં  લ�કર ઉતાયુ�.  િવમાન
મારફતે  સૈિનકો  મોક�યા  ન  હોત
તો  પાિક�તાન  કા�મીરને  �તીને
પોતાના રા�ય સાથે  ભેળવી દેત.
તરત  જ  કા�મીર  અને  જ�મુની
ભૂમ  ભારત  અને  પાિક�તાન
વ�ચેની  નાની  યુ�ભૂમ  જવેી
બની ગઈ.

     રેિડયો  ઉપર  બોલતાં
ગાંધી�એ  ભારત  તરફથી
કા�મીરમાં  સેના  મોકલવાની
�વૃિ�નું સમથ�ન કયુ�. ભારત અને
પાિક�તાન  વ�ચેની  દેશી
રા�યોની  વહ�ચણીની  વાતની
એમણે  ટીકા  કરી.  નેહ�એ  એ
ઝઘડો  સંયુ�ત  રા��ને  સેાં�યો  તે
બાબત  તેમણે  દુ:ખ  �ય�ત  કયુ�.
અં�ેજ  શાંતવાદી  હોરેસ
એલેકઝા�ડરને  એમણે  ક�ું  હતું,
`કા�મીરની તકરારમાં અ�ય દેશોનું
વલણ  આંતરરા�� ીય  સ�ાલ�ી
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રાજકારણ  ઉપર  આધાર  રાખશે,
�યાય  ઉપર  ન�હ.  આથી
ગાંધી�એ  ભારત  તથા
પાિક�તાનને  ભલામણ કરી  હતી
કે  `િન�પ�  ભારતવાસીઓની
સહાયથી બંને આપસમાં સમ� લે
કે  જથેી  �હંદી  સંઘ  સંયુ�ત
રા��માંથી પોતાની ફ�રયાદ પાછી
ખ�ચી લે.'

     ગાંધી�  ઉ�ચ  ક�ાના
રાજકારણ  સાથે  નીચેના
રાજકારણને  સંયો� શકતા.  એક
દહાડો  તેઓ  નેહ�  સાથે
કા�મીરની  બાબતમાં  વાતચીત
કરતા હોય તો બીજ ેજ દહાડે તેઓ
કોઈ  ગામમાં  જઈને  મળમૂ�નું
ખાતર  શી  રીતે  બનાવવું  તેની
સમજણ આપતા હોય.

     ગાંધી� એટલા મહાન હતા કે
એમની સફળતા સંભિવત ન હતી.

ગાંધી�ની કહાણી

808



એમનું  લ�ય  હતું  ખૂબ  ઊંચું,
એમના  અનુગામી  હતા  ત�ન
માનવી �કૃતના ને િનબ�ળ.

     ગાંધી�  મા�  ભારતની  જ
મલકત  નો'તા.  ભારતમાંની
એમની  અસફળતાઓને  કારણે
દુિનયાને સા� એમના સંદેશનંુ ને
તેના  અથ�નું  મહ�વ કંઈ ઓછંુ ન
હતું.  કદાચ  એવું  પણ  બને  કે
ભારતમાં  એ  �બલકુલ  ભૂંસાઈ
�ય,  પણ  ભારત  બહાર  ઉ�કટ
�પે અમર રહેવા પામે. આખરે �યાં
પણ અમર થઈ �ય, અહ� પણ.

     ખ�ં  મહ�વ  ગાંધી�ના
�વનનંુ  છે,  નહ�  કે  તેમના
પડોશીઓ  પર  પડેલા  તેના
તા�કાિલક �ભાવનું.

     ઈસુને થયું હશે, `�ભુએ મને
છોડી દીધો.' ગાંધી�ને થયું હશે,
`મારા  જ  લોકોએ  મને  છોડી
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દીધો.'  ઇતહાસનું  િનમા�ણ
કરનારાઓ  ઇતહાસના  િનણ�યને
પહેલેથી નથી �ણી શકતા.

     મનુ�યની  મહ�ા  પારખવા
���  જાેઈતી  હોય  છે.  ગાંધી�
એવા  પરેશાન  અને  દુ:ખી  હતા,
તેમ જ તેમના પોતાના જ ભ�તોએ
એવા તો અવરોધ કરી મૂ�યા હતા
કે તેઓ પોતાના �વનના અંતમ
પળોમાં  કેટલે  ઊંચે  પહેાંચી  ગયા
હતા તે તેઓ પોતેય જાેઈ શકતા ન
હતા. એટલા ટંૂકા વખતમાં એમણે
એટલું બધું કરી ના�યું કે કોઈ પણ
સમાજને  સા�  એ  મહામૂલું  થઈ
પડે.  તેમણે  ભારત  આગળ
�વનનો  અજાેડ  અને  �ે�
આદશ�  રજૂ  કયેા�.  એમણે  એ
બતાવી  આ�યું  કે  માણસ
ભાઈભાઈની માફક રહી શકે છે ને
લોહીખરડયા  હાથવાળો  હેવાન
માણસ પણ ભલે થોડી વાર પણ
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–  આ�માના  �પશ�થી  �ભાિવત
થાય  છે.  આવી  �ણો  સવાય
માનવતા  ખુદ  આ�મિવ�ાસ
ગુમાવી  બેસે  છે.  લોકોએ
અનંતકાળ સુધીના  �કાશની  આ
ઝલકનું  મૂ�ય સાધારણ �વનના
અંધકારને  �યાનમાં  રાખીને  કરવું
જાેઈએ.

     ૧૯૪૮ના  ��યુઆરીની
૧૩મી તારીખે ગાંધી�એ પોતાના
છે�ા ઉપવાસનો આરંભ કયેા�. એ
ઉપવાસને લીધે ભારતના �દયમાં
સ�ભાવનાની  મૂતની  �ત�ા
થઈ.

     �દ�હીની મારામારી બંધ થઈ
ગઈ.  ગાંધી�ની  હાજરીનો  શહેર
પર  �ભાવ પડયો,  છતાં  એમના
મનમાં હ�ય તી� વેદના ઘર કરી
રહી હતી. એમણે ક�ું હતંુ : `ડો.
ઝાિકર  હુસેન  જવેી  �યિ�ત  કે
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શહીદ  સુહરાવદ�  �દ�હીમાં  મારી
પેઠે  છૂટથી  ને  સલામતીથી  ફરી
ન�હ શકે એ વાત સહી લઈ શકાય
તેમ  નથી...  મારી  �જદગીમાં
આટલો  િનરાશ  હંુ  �યારેય  થયો
નથી.'

     આટલા સા� તેમણે ઉપવાસ
શ�  કરી  દીધા.  ગાંધી�એ
આમરણ ઉપવાસ કરવા ધાયુ� હતું.
એ માટે એમને અચાનક જ �ેરણા
મળી હતી. એમણે નેહ� કે સરદાર
સાથે ચચા� પણ કરી નો'તી. હુ�ડ
શ�  થયાં  �યારથી  આખું  વષ�
એમણે  ધીરજ  ધરી  રાખી  હતી.
ધમ�ધમ�  વ�ચે  કાપાકાપીની
લાગણી  હ�  દેશમાં  ફેલાઈ  રહી
હતી. `માનવી �ય�ન�પી સઘળાં
સાધનો  ખૂટી  ગયાં...  �યારે  મ�
મા�ં  માથું  ઈ�રને  ચરણે  ધરી
દીધું...  ઈ�રે મારે  સા� ઉપવાસ
મોક�યા.' ઉપવાસનો િનણ�ય થઈ
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ગયો  ને  એમણે  મ�હનાઓ  પછી
પહેલી વાર આનંદ અનુભ�યો.

     ઉપવાસ મૃ�યુ  પણ લાવે  એ
ગાંધી�  �ણતા  હતા,  છતાં
`મૃ�યુ એ મારે માટે સફળ અંત�પ
હશે, મારે લાચાર થઈને ભારતનો,
�હંદુ  ધમ�નો,  શીખ  ધમ�નો,
ઇ�લામનો િવનાશ થઈ રહેતો જાેઈ
રહેવો  પડે  તે  કરતાં  તો  એ મૃ�યુ
સા�ં જ હશે.'

     ઉપવાસને પહેલે �દવસે તેઓ
�ાથ�ના�થાને  ગયા,  એમણે
રોજની  માફક  �ાથ�ના  કરાવી.
એમને એક કાપલી પહેાંચાડવામાં
આવી.  ��  પૂછયો  હતો  :
`ઉપવાસનો  દોષ  કોના  ઉપર
ગણાય ?' એમણે જવાબ આ�યો,
`કોઈ  પર  ન�હ.  પરંતુ  �હંદુ  અને
શીખ  લોકો  મુસલમાનોને
�દ�હીમાંથી  કાઢી  મૂકવા  પર  જ
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મકકમ હોય તો તે લોકો ભારતનો
ને  પોતાના  ધમ�નો  �ાસ  કરશે.
આથી મને દુ:ખ થાય છે. કેટલાક
લોકો  મહે�ં  મારે  છે  કે  હંુ
મુસલમાનોને  સા� ઉપવાસ કરી
ર�ો છંુ. એ લોકો બરાબર કહે છે.
મ�  મારી  આખી  �જદગી
લઘુમતીઓની  ને  ગરીબોની
�હમાયત કયા� કરી છે.'

     એમણે  ક�ું,  `�દ�હી  સાચા
અથ�માં  શાંત  થશે  �યારે  હંુ  મારા
ઉપવાસ છોડીશ.'

     ઉપવાસને  બીજે  �દવસે
ડો�ટરોએ  ગાંધી�ને
�ાથ�નાસભામાં જવાની મના કરી,
તેથી તેમણે સભામાં વાંચવા સા�
સંદેશો  પણ  લખા�યો.  પરંતુ  તે
પછી એમણે જવાનો િનણ�ય કયેા�.
એમની  પાસે  થોકબંધ  સંદેશા
આવવા લા�યા. ખૂબ આનંદદાયક
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સમાચાર  લાહોરથી  મૃદુલા
સારાભાઈએ  આ�યા  હતા.
મૃદુલાબહેને તાર કયેા�'તો. મુિ�લમ
લીગવાળા  અને  પાિક�તાનના
�ધાનો  સ�હતના  ગાંધી�ના
મ�ો એમની ચતા કરતા હતા ને
શું કરવું એ �ણવા માગતા હતા.

     ગાંધી�નો ઉ�ર હતો : `મારા
ઉપવાસ  આ�મશુિ�  અથ�  છે.
જમેને  આ  ઉપવાસના  હેતુ  ��યે
સહાનુભૂત  હોય  તે  સૌને  આ
ઉપવાસ  આ�મશુિ�ના  કાય�માં
પડવાનું  જણાવે  છે...  જાે  કે
�હંદના બંને ભાગમાં આ�મશુિ�નું
મોજુ ં  ફરી  વળે  તો  પાિક�તાન
`પાક'  થઈ  જશે.  એવા
પાિક�તાનનો કદીય િવનાશ ન�હ
થાય. ને �યારે મને પણ ભાગલાને
પાપ  ગણા�યાનો  પ�તાવો  થશે.
આજ ેતો હંુ એને પાપ જ ગ�ં છંુ.'
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     ગાંધી�એ  હાજર  રહેલા
લોકોને  ક�ું,  `ઉપવાસ જલદીમાં
જલદી  સમા�  થાય  એવી  મારી
જરા પણ ઇ�છા નથી. મારા જવેા
પાગલની પાગલ ઇ�છાઓ પૂરી ન
થાય,  ઉપવાસ  ન  તૂટે  તો  તેની
ચતા  કરવાની  જ�ર  નથી.  જ�ર
હોય �યાં સુધી રાહ જાેવી પડે તેથી
હંુ  રા�  થાઉં  છંુ,  પરંતુ  લોકોએ
મારી  �તને  ઉગારવા  ખાતર  જ
કશું  કયુ�  છે  એવું  મને  લાગશે  તો
તેથી મને દુ:ખ થશે.'

     આ ઉપવાસ વખતે  ડો�ટરો
એમની  તપાસ  કરતા  રહે  એ
ગાંધી�ને  ગ�યું  ન�હ.  એમણે
ક�ું, `મ�  મારી �તને ભગવાનને
ભરેાંસે સેાંપી દીધી છે.' પરંતુ ડો.
ગી�ડરે  ક�ું,  `ડો�ટર  લોકો
િનવેદનો બહાર પાડવા માગે છે ને
તપાસ કયા�  િવના  સાચી  હકીકત
બહાર પાડી શકાય ન�હ.' ગાંધી�
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નરમ પડયા. ડો. સુશીલાએ ક�ું,
`પેશાબમાં એસટોન �ય છે.'

     `એનું કારણ એ છે કે મારામાં
હવે  ��ા  રહી  નથી.'  ગાંધી�એ
જવાબ આ�યો.

     `પરંતુ  એસટોન  એ  તો
રાસાયિણક  પદાથ�  છે,'
ગાંધી�ની  વાત  કાપતાં  ડો.
સુશીલાએ જણા�યું.

     ગાંધી�એ ડો. સુશીલા તરફ
નજર  કરી,  �ણે  દૂર  ઊંડાણમાં
���  ફ�કી  ર�ા  ન  હોય  !
`િવ�ાનને કેટલું ઓછંુ �ાન છે ?
િવ�ાનમાં  જે કંઈ  છે  તેના  કરતાં
�વનમાં વધારે છે, રસાયણમાં જે
કંઈ છે તે કરતાં વધારે ઈ�રમાં છે.'

     ગાંધી�  પાણી  નો'તા  પી
શકતા.  ઊબકા  આવવા  લાગતા
હતા.  ઊબકા  રોકવા  પાણીમાં
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લ�બુનો  રસ  કે  મધ  ભેળવવાની
પણ  એમણે  ના  પાડી  દીધી.
આંતરડાં  બરાબર  કામ  કરતાં  ન
હતાં.  ગાંધી� નબળા પડી  ગયા
હતા. રોજ લગભગ એક શેર વજન
ઘટતું જતું હતું.

     �ીજે �દવસે  તેમણે  એિનમા
લેવાની તૈયારી બતાવી. રાતે અઢી
વાગે  એમની  ઊંઘ  ઊડી  ગઈ  ને
એમણે  ગરમ  પાણીએ  નાહવાની
મર�  બતાવી.  ટબમાં  બેઠાંબેઠાં
એમણે �યારેલાલની પાસે િનવેદન
લખા�યું.  એમાં  પાિક�તાનને  ૫૫
કરોડ �પયા આપવાનું  જણા�યંુ.
લખાવતાં લખાવતાં એમને ચકકર
આવવા લા�યા. �યારેલાલે એમને
ઊંચકીને ખુરસી પર બેસાડયા.

     તે  �દવસે  ગાંધી�
�બરલાભવનની  એક  બંધ
ઓરડીમાં  પેટમાં  ઘૂંટણ દબાવીને
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ખાટલામાં સૂઈ ર�ા. એમની આંખ
બંધ  હતી,  સૂતા  હતા  તે
અધ�મૂછા�માં  હોય  એવા  લાગતા
હતા.  દસેક  ફૂટ  દૂરથી
દશ�નાથ�ઓની  હાર  પસાર  થઈ
રહી હતી. ગાંધી�ને જાેઈને હારમાં
જનારા  ભારતવાસીઓનાં  ને
િવદેશીઓનાં �દય ભરાઈ આ�યાં,
કેટલાય  તો  રોઈ  પડયા,  હાથ
જાેડીને  મનમાં  ને  મનમાં  �ાથ�ના
કરવા લા�યા. ગાંધી�ના મેાં ઉપર
તી�  વેદના  તરવરતી  હતી.  એ
અવ�થામાં  એ  વેદના  પણ
અલૌિકક લાગતી હતી. એ વેદના
��ાના  ઉ�ાસમાં  શમી  જતી
હતી,  સેવાની  તી�તામાં  ઘસડાઈ
જતી હતી. પોતે શાંતનું કાય� કરી
ર�ા હતા એવું એમનું અંતર કહેતંુ
હતું ને તેથી એમના મનમાં િનરાંત
હતી.

     સાંજની  પાંચ  વા�યાની
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�ાથ�ના પહેલાં તેઓ બરાબર �ગી
ગયા  હતા,  પણ  �ાથ�ના�થાન
સુધી એમનાથી જઈ શકાય તેમ ન
હતું તેથી પથારી પાસે માઈ�ોફોન
મૂકવામાં  આ�યું,  એમનો  અવાજ
�ાથ�ના�થાન  ઉપર  રાખવામાં
આવેલાં  �વિનવધ�કો  પરથી
સાંભળી  શકાય  ને  રેિડયો  ઉપર
ઝીલી  શકાય  એવી  �યવ�થા
કરવામાં આવી.

     �ીણ અવાજે એમણે  ક�ું,
`બી� લોકો શું કરી ર�ા છે તેની
આપણે  ચતા  કરવી  ન  જાેઈએ.
આપણે  દરેકે  આપ�ં  અંતર
તપાસવું  જાેઈએ  ને  બની  શકે
તેટલંુ આપ�ં �દય શુ� કરી લેવું
જાેઈએ...  મૃ�યુના  મેાંમાંથી  કોઈ
ઊગરવાનું નથી, તો પછી એનાથી
બીવું શા માટે ? ખ�ં જાેતાં મૃ�યુ
એ  યાતનાઓમાંથી  મુિ�ત
અપાવનાર મ� છે.'
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     ચોથે  �દવસે  ગાંધી�ની
નાડની ગત અિનયમત થઈ.

     ૧૭મી  ��યુઆરીએ
ગાંધી�નું  વજન ૧૦૭ રતલ પર
આવીને  અટ�યું.  એમને  ઉબકા
આવતા ર�ા, તોય તેઓ કલાકો
સુધી  પડયા  રહેતા  અથવા  ઊંઘી
જતા.  નેહ�  આ�યા  ને  રોવા
લા�યા.  મુસલમાનો  ભય  િવના
પાછા  ફરી  શકે  કે  ન�હ  તે  જાેવા
ગાંધી�એ  �યારેલાલને  શહેરમાં
મોક�યા હતા.

     ૧૮મી  ��યુઆરીએ
ગાંધી�ની ત�બયત પહેલાં  કરતાં
સારી લાગી. એમણે હળવે-હળવે
માિલશ  કરા�યું.  એમનું  વજન
૧૦૭ રતલ જ ર�ું.

     ૧૩મી  તારીખે  ૧૧  વાગે
ગાંધી�એ  ઉપવાસ  શ�  કયા�
�યારથી  �ભ��ભ�  કોમના,
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�ભ��ભ� મંડળોના, િનરાિ�તોના
સમુદાયોના  �તિનિધઓની
સમતઓની  બેઠક  ડો.
રાજ�ે��સાદના મુકામે મળતી રહી
હતી,  ને  િવરોધી  ત�વો  વ�ચે
શાંત �થાપવાના �ય�નો કરી રહી
હતી.  આ  વખતે  કશા  દ�તાવેજ
પર  સહી  કરવાની  ન  હતી.
ગાંધી�ને  તેટલાથી  સંતોષ  થાય
તેમ ન હતું. લોકોએ પાકી �ત�ા
કરવાની  હતી,  અને  તેમના
અનુયાયીઓએ  તે  �ત�ાનું
પાલન કરવાનું હતંુ, આની પાછળ
રહેલી  જવાબદારીનું
�તિનિધઓને  ભાન  હતંુ  એટલે
તેઓ  અચકાતા  હતા.  તેઓ
પોતાના  મન  સાથે  ને  પોતાના
તાબાના  લોકો  સાથે  િવચાર
િવિનમય કરતા ર�ા.

     છેવટે  ૧૮મી  તારીખે  સવારે
�ત�ાપ�નો  મુસ�ો  તૈયાર  થઈ
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ગયો, તે ઉપર સહીઓ થઈ ગઈ.
તે લઈને રાજ�ે�બાબુ અને સોએક
જટેલા �તિનિધ �બરલાભવન પર
પહેાંચી ગયા. નેહ� અને આઝાદ
પહેલેથી જ હાજર હતા. �દ�હીની
પોલીસના  વડા  તથા  તેમના
મદદનીશ  પણ  હાજર  હતા.  એ
લોકોએ  પણ  �ત�ાપ�  પર
સહીઓ  કરી  હતી.  �હંદુ,
મુસલમાન,  શીખ,  ��તી,
યહૂદી,  સહુ  હાજર  હતા.  �હંદુ
મહાસભાના ને રા�� ીય �વયંસેવક
સંઘના  �તિનિધઓ  પણ  હાજર
હતા.

     પાિક�તાનના  હાઈ  કમ�ર
જનાબ ��હદ  હુસેન  પણ હાજર
હતા.

     રાજ�ે�બાબુએ  ગાંધી�ને
સમ��યું  કે  �ત�ાપ�માં
�ત�ા તો  હતી  જ પણ તે  પૂરી
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કરવાનો  કાય��મ  પણ  હતો.
�ત�ા િનિ�ત �વ�પની હતી :

     `અમે  �ત�ાથી  બંધાઈએ
છીએ કે અમે મુસલમાનોના �ન,
માલ અને ઈમાનની ર�ા કરીશું ને
�દ�હીમાં  જે કંઈ બ�યું  છે  તે  ફરી
ન�હ બનવા દઈએ.'

     ગાંધી� સાંભળતા જતા હતા
ને સંમત સૂચવવા માથું હલાવતા
જતા હતા.

     `મુસલમાનો  મૂકીને  ચા�યા
ગયા હોય ને જનેા ઉપર �હંદુઓએ
કે  શીખોએ કબજાે  જમા�યો  હોય
એવી  મિ�જદો  પાછી  સેાંપવામાં
આવશે...'

     `ભાગી  ગયેલા  મુસલમાનો
પાછા  આવી  શકશે  ને  પોતાનો
�યવહાર ચલાવી શકશે.'
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     `આ  બધું  અમે  પોલીસની
મદદથી  ન�હ  પણ  �ત�ય�ને
કરીશું.'

     છેવટે  રાજ�ે�બાબુએ
ગાંધી�ને  ઉપવાસ છોડી  દેવાની
િવનંતી કરી.

     રાજ�ે�બાબુના  મુકામે  થયા
કરતી  ચચા�ઓની  મા�હતી
ગાંધી�ને  મ�ા  કરતી  હતી.
�તિનિધઓએ  �વીકારેલી
કેટલીક બાબતો તો ગાંધી�એ જ
આગળથી સૂચવી હતી.

     ગાંધી�એ  હાજર  રહેલા
લોકોને  સંબોધન કયુ�  :  `આપની
�ત�ાને  હંુ  સમ�યો  છંુ.  પણ
આપ જાે આપની �તને �દ�હીની
કોમી  શાંત  પૂરતા  જ  જવાબદાર
માનતા  હો  તો  આપના
આ�ાસનની કશી �કંમત ન�હ રહે
ને એક �દવસ મને ને આપને એવું
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માનવા  વારો  આવે  કે  ઉપવાસ
તોડવામાં  મ�  ભૂલ  કરી  હતી...
�હંદુમહાસભા  અને  રા�� ીય
�વયંસેવક  સંઘના  �તિનિધઓ
આ  ખંડમાં  હાજર  છે,  એ  લોકો
પોતાની  �ત�ા  ��યે  વફાદાર
હોય  તો  �દ�હી  ઉપરાંત  બીજે
�થળે  ફાટી  નીકળતા ગાંડપણની
બાબતમાં પણ તેઓ ઉદાસીન રહી
ન�હ  શકે...  �દ�હી  ભારતના
હાદ�સમું  છે,  આપ  તેના
સારત�વ�પ છો. જાે આપ આખા
દેશને  એવી  ખાતરી  ન�હ  કરાવી
શકો કે �હંદુ, શીખ ને મુિ�લમ એ
બધા ભાઈભાઈ છે તો ભારત તથા
પાિક�તાનના  ભાિવમાં  એક
અભાગી ઘડી આવી પહેાંચશે.'

     ને  એટલે  આવતાં  ગાંધી�
લાગણીવશ  થઈને  રોઈ  પડયા.
એમના  ગાલો  પર  આંસુ  વહેવા
લા�યાં.  જાેનારાઓ પણ ગ��દત
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થઈ ગયા, કેટલાક રોઈ પડયા.

     ગાંધી�એ  પાછંુ  બોલવા
માંડયું,  એમનો  અવાજ  એટલો
ધીમો  પડી  ગયો  હતો  કે  તે
સંભળાતો  પણ  ન  હતો.
ગાંધી�એ પૂછયું, `આપ સહુ મને
છેતરી  તો  નથી ર�ા ને  ? આપ
સહુ  ખાલી  મારી  �જદગી
બચાવવાનો  તો  �ય�ન  નથી
કરતા ને ?'

     મૌલાના  આઝાદે,  અ�ય
મુિ�લમ  િશ�તોએ,  �હંદુ
મહાસભા અને રા�� ીય �વયંસેવક
સંઘ  તરફથી  ગણેશદ�
ગો�વામીએ ખાતરી આપી કે એવું
કશું  નથી. તેમણે એમને ઉપવાસ
તોડવાની િવનંતી કરી.

     ગાંધી� ખાટલા પર બેઠા હતા
તે ગંભીર િવચારમાં પડી ગયા. સૌ
રાહ જાેઈ ર�ા.  છેવટે  ગાંધી�એ
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ઉપવાસ  તોડવાનું  �વીકાયુ�.
પારસી,  મુિ�લમ  અને  �પાની
ધમ��ંથોમાંથી પાઠ થયા, પછી

     અસતો મા સ�મય |

     તમસો મા �યોતગ�મય |

     મૃ�યોમા� અમૃતં ગમય |

     એ �ાથ�ના થઈ.

     તે  પછી  મૌલાના  આઝાદે
મોસંબીના  રસનો  �યાલો
ગાંધી�ને  આ�યો,  ગાંધી�એ
ધીરેધીરે રસ પીવા માંડયો.

     તે  �દવસે  સવારે  ઊઠતાં  જ
નેહ�એ ગાંધી� સાથે સાંજ સુધી
ઉપવાસ  કરવાનો  િનણ�ય  કયેા�
હતો.  તેમને  �બરલાભવન  પર
બોલાવવામાં  આ�યા હતા.  તેમને
�યાં �ત�ા લેવાતી જાેવા મળી,
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ઉપવાસનાં  પારણાં  થતાં  જાેવા
મ�ાં.  ગ�મતમાં  નેહ�એ
ગાંધી�ને  ક�ું,  `જુઓ,  મ�
ઉપવાસ શ� કરી  ના�યો  ને  હવે
મારે  વખત  પૂરો  થાય  તે  પહેલાં
ઉપવાસ તોડવો પડશે.'

     ગાંધી�ને  આનંદ  થયો.
પાછલે  પહોરે  એમણે  નેહ�ને
થોડા કાગળો મોક�યા. સાથે જુદો
કાગળ મોક�યો. તેમાં લ�યું હતંુ :
`મને  આશા  છે  કે  તમે  તમારો
ઉપવાસ તોડયો હશે. ઈ�ર કરે ને
તમે  દીઘ�  કાળ  સુધી  ભારતના
જવાહર બની રહો.'

     પાિક�તાનના  િવદેશ �ધાન
સર મહમદ ઝફ��ાખાંએ સંયુ�ત
રા��સંઘની  સલામતી  સમતને
જણા�યું  હતું  :  `ઉપવાસને
પ�રણામે  બંને  સં�થાનો  વ�ચે
મૈ�ીની  ભાવનાની  ને  ઇ�છાની
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એક �ચંડ લહેરે આખા ઉપખંડને
આવરી લીધો છે.'

     પાિક�તાન  અને  ભારત
વ�ચેની  સરહદરેખા  એ  ભારતના
�દયમાં પડેલા ચીરા જવેી છે, એ
ચીરો સંધાયો નથી ને બંને  વ�ચે
મૈ�ી મુ�કેલ છે. છતાં  ગાંધી�ના
ઉપવાસે  એવો  ચમ�કાર  કરી
બતા�યો  કે  �દ�હીમાં  શાંત
�થપાઈ એટલું  જ ન�હ પણ બંને
સં�થાનોમાં  હુ�ડ  અને  મારફાડ
બંધ થઈ ગયાં.

     િવ��યાપી  સમ�યાનો  આ
થોડે અંશે ઉકેલ એ માગ� સેવાવૃિ�
�ાણોની  મમતાથી  પણ  અિધક
ઉ�કટ  હતી  એવી  �યિ�તના
મનોબળના  �મરણ�પે  જળવાઈ
રહેશે. ગાંધી�ને �વવું વહાલંુ હતું
ને  તેઓ  �વવા  માગતા  પણ
હતા, પણ મરવા માટે સદા ત�પર
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અનુ�મિણકા

રહેતા. એમને સેવાની શિ�ત �ા�
થઈ, એમાં જ એમને આનંદ ર�ો.
ઉપવાસ  પછીના  બાર  �દવસો
તેઓ  �સ�ચ�  ર�ા.  િનરાશા
�ણે ભાગી ગઈ હતી, ભિવ�યનાં
કાયેા�  માટે  એમના  મનમાં  અનેક
યોજનાઓ  ઘોળાયા  કરતી  હતી.
એમણે  મૃ�યુને  પડકાર  ફ��યો  ને
એમને  �જદગીનો નવો પટો મળી
ગયો.

૧૦. છે�ો
અ�યાય

     ઉપવાસ  પૂરો  થયાને  પહેલે
�દવસે  ગાંધી�ને  ખુરસી  પર
બેસાડીને  �ાથ�ના  સભામાં  લઈ
જવામાં આ�યા. એમણે ખૂબ ધીમે
અવાજ ેભાષણ કયુ�. એમણે ક�ું,
`�હંદુ  મહાસભાના  એક
હો�ાધારીએ  �દ�હીની  શાંત
�ત�ા  માનવા  ના  પાડી  દીધી
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છે.'  ગાંધી�એ  એ  િવશે  દુ:ખ
�ય�ત કયુ�.

     બીજે  �દવસે  પણ  એમને
�ાથ�નાને માટે ઊંચકીને લઈ જવા
પડયા.  એમના  �ાથ�ના-
�વચનમાં  એમણે  જલદી  સા�
થઈ  જવાની  ને  શાંતનું  કાય�
આગળ  વધારવા  પાિક�તાન
જવાની આશા �ય�ત કરી.

     ��ો�ર  દરમયાન  એક
માણસે  ગાંધી�ને  પોતાને
અવતાર�પ  �હેર  કરવાની
માગણી કરી. ગાંધી� થાકેલા જવેું
હસીને  બો�યા,  `શાંતથી  બેસી
�ઓ !'

     ગાંધી�  બોલતા  હતા  �યાં
ધડાકાનો અવાજ આ�યો. `શું  શું
?'  એમણે  પૂછયું  ને  એમણે  જ
ક�ું, `ખબર નથી પડતી શું છે ?'
�ોતાઓમાં  ગભરાટ  ફેલાઈ ગયો.
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ગાંધી�એ ક�ું.  `એ તરફ �યાન
ન આપો. મારી વાત સાંભળો.'

     બાજુના  જ  બાગની  દીવાલ
ઉપરથી  ગાંધી�  ઉપર  બેાંબ
ફ�કવામાં આ�યો હતો.

     તે પછીને �દવસે ગાંધી� �તે
જ  ચાલીને  �ાથ�ના  સભામાં
પહેાં�યા.  આગલે  �દવસે  અડગ
રહેવા બદલ ધ�યવાદ મળી ર�ા
તેની વાત કહી. તેમણે ક�ું, `એને
માટે હંુ ધ�યવાદને પા� નથી. મ�
તો  મા�યંુ  હતું  કે  લ�કર  તાલીમ
લઈ ર�ું હશે. �શંસાને પા� તો હંુ
�યારે  લેખાઉં  �યારે  એવા
ધડાકાથી હંુ  ઘવાઉં  ને  તોય મારા
મેાં  ઉપર  આનંદ  છવાઈ  રહે  ને
મારનાર ��યે મનમાં �ેષ ન �ગે.
જે માગ�  ભૂ�યા  જુવાને  આ બેાંબ
ફ��યો  હોય  તેનો  કોઈ  તર�કાર
ન�હ  કરે.  તે  કદાચ  મને  �હંદુ
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ધમ�નો દુ�મન માનતો હશે... �હંદુ
ધમ�ને  બચાવવાનો  એ  ઉપાય
નથી. �હંદુ ધમ� બચશે તો તે મારે
જ ર�તે બચશે.'

     એક  અભણ  ડોસીએ  બેાંબ
ફ�કનારને પકડી લીધો હતો ને તેને
પોલીસ  આવે  �યાં  સુધી  પકડી
રા�યો  હતો.  ગાંધી�એ  અભણ
બહેનની  િનર�ભમાન  વીરતાની
�શંસા  કરી.  તેમણે  એ  જુવાન
ઉપર  જુલમ  ગુ�રવામાં  ન  આવે
એવી  પોલીસના  ઇ��પે�ટર
જનરલને િવનંતી કરી.

     એ  જુવાનનું  નામ  હતંુ
મદનલાલ.  તે  પં�બથી  આવેલો
શરણાથ� હતો. તેણે �દ�હીની એક
મિ�જદમાં  આશરો  લીધો  હતો.
પણ ગાંધી�ની ઇ�છાનુસાર એને
એ મિ�જદમાંથી ચા�યા જવંુ પડયું
હતું.
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     રોષનો  માયેા�  મદનલાલ
ગાંધી�નું  ખૂન  કરવા  ફરતા
લોકોના  મંડળમાં  સામેલ  થઈ
ગયો.  બેાંબ  નકામો  નીવડયો  ને
મદનલાલ પકડાઈ ગયો એ ��યંુ
એટલે  તેનો  સાથી  કાવતરાખોર
નથુરામ  િવનાયક  ગોડસે  �દ�હી
આવી ગયો.

     ગોડસે  �બરલાભવનની
આજુબાજુ  ભટકવા  લા�યો.  તે
ખાખી �કીટ પહેરી  રાખતો હતો.
�કીટના  ખ�સામાં  એક  નાની
�રવો�વર રાખીને ફરતો હતો.

     ૨૫મી ��યુઆરી, ૧૯૪૮ને
રિવવારે  �ાથ�ના  સભામાં  રોજ
કરતાં વધારે મેદની થઈ. ગાંધી�
ખુશ થયા. એમણે લોકોને બેસવા
માટે  રોજ  આસન  અથવા  �ડી
ખાદીનો  ટુકડો  લઈને  આવવા
ક�ું,  કારણ  કે  િશયાળાને  લીધે
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ઘાસ  ઠંડંુ  ને  ભીનું  રહેતું  હતું.
એમણે  ક�ું,  `�હંદુઓ  અને
મુસલમાનો  પાસેથી  મને  એ
�ણીને  સંતોષ  થાય  છે  કે
�દ�હીએ  �દયોનો  આવો  મેળ
�યારેય  જાેયો  નથી.  આવી
સુધરતી જતી િ�થતમાં શું એવું ન
થઈ શકે  કે  ��યેક  �હંદુ  ને  શીખ
�યારે  �ાથ�નામાં  આવે  �યારે
પોતાની  સાથે  એકએક
મુસલમાનને  પણ  લઈ  આવે  ?'
ગાંધી�ને  મન  ભાઈચારાનું  એ
સાચું ઉદાહરણ હતું.

     પણ  મદનલાલ,  ગોડસે  ને
તેમના  જવેા  સ�ાંતોને  માનનારા
બી�  ઘણા  �હંદુ  �ાથ�નામાં
મુસલમાનો આવે તેથી ને કુરાનની
આયાતો  પઢવામાં  આવે  તેથી
ધૂંઆપૂંઆ થતા  હતા.  તે  સવાય
એમના  મનમાં  એવી  પણ આશા
હતી  કે  �હંસા  આચરીને  ભારતને
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ફરીથી  એક  કરવાના  માગ�માં
ગાંધી�નું  મૃ�યુ  પહેલા
પગ�થયા�પ  નીવડશે.  તેઓ
ગાંધી�ને વચમાંથી ખસેડી મૂકીને
મુસલમાનોને  અર�ત  િ�થતમાં
મૂકી દેવા માગતા હતા. ગાંધી�ની
હ�યાથી  મુસલમાનોના  ક�ર
િવરોધીઓ  કેટલા  ભયંકર  અને
અરાજકતાવાદી  હોય  છે  એ  ખુ�ું
થઈ જશે, તેનું ઊલટંુ જ પ�રણામ
આવશે  તેનું  તેમને  ભાન  જ  ર�ું
ન�હ.

     ઉપવાસ પછી તંગ વાતાવરણ
હળવું  થયું  હોવા  છતાં  પણ
ગાંધી�  નવી  અનુભવ  િવનાની
સરકાર સામે આવતી મુ�કેલીઓનું
�યાન  રાખવા  લા�યા  હતા.
કેાં�ેસની  કાય�શિ�તમાં  એમને
��ા રહી ન હતી. મોટા ભાગની
વાતોનો  આધાર  ટોચના  બે
નેતાઓ  ઉપર  હતો.  એક  હતા
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વડા�ધાન  નેહ�,  બી�  ઉપ
વડા�ધાન  સરદાર  વ�ભભાઈ
પટેલ.  એ  બંને  હંમેશાં  એકબી�
જાેડે  સહમત નો'તા  થઈ  શકતા.
બંનેના  �વભાવ  એકબી�થી
ઊલટા  હતા.  બંને  વ�ચે  સંઘષ�
ચાલતો હતો. ગાંધી�ને તેનું દુ:ખ
હતું.  ખ�ં  જાેતાં  મામલો  એટલે
સુધી  આ�યો  હતો  કે  નેહ�  ને
સરદાર  સરકારમાં  એકસાથે  કામ
કરી  શકશે  કે  કેમ  તેની  પણ
ગાંધી�ને  શંકા  થવા લાગી હતી.
બેમાંથી  એકની  પસંદગી  કરવાનો
વખત  આ�યો  હોત  તો  ગાંધી�
કદાચ નેહ�ની જ પસંદગી કરત.
સરદારને તેઓ જૂના મ� તરીકે ને
કુશળ  સંચાલક  તરીકે  ઓળખતા
હતા,  પરંતુ  નેહ�  ��યે  એમનો
સ�ભાવ  હતો.  �હંદુ  મુસલમાનો
��યે  નેહ�  સમભાવની  ���એ
જાેતા હતા એવી ગાંધી�ને ખાતરી
હતી,  સરદાર  ઉપર  રાજકારણમાં
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�હંદુઓનો પ�પાત કરતા હોવાનો
આ�ેપ હતો.

     છેવટે  ગાંધી� એવા િનણ�ય
પર આ�યા કે નેહ� અને સરદાર
એકબી�  માટે  અિનવાય�  છે;
બેમાંથી એકના પણ િવના સરકાર
ત�ન  નબળી  બની  જશે,  તેથી
ગાંધી�એ નેહ�ને અં�ે�માં એક
ચ�ી લખી હતી. તેમાં લ�યંુ હતંુ
કે નેહ�એ ને સરદારે દેશના �હત
માટે  એક  થઈને  રહેવું  જાેઈએ.
૩૦મી  ��યુઆરીએ  સરદાર
�બરલાભવનમાં  ગાંધી�ને મળવા
ને  આ સંદેશો  સાંભળવા  આ�યા
હતા.

     પાંચ ઉપર પાંચ મિનટ થઈને
�ાથ�નામાં  જવાનું  મોડંુ  થતાં
ગાંધી� અધીરા થઈ ગયા. તેમણે
સરદાર  પટેલને  િવદાય  કયા�.
આભા અને મનુના ખભા પર હાથ
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રાખીને એમણે ઉતાવળે-ઉતાવળે
�ાથ�ના �થાન તરફ જવા માંડયું.
�યાં  તેઓ  �ાથ�ના�થાન  પર
આ�યા  �યાં  નથુરામ  ગોડસે
કોણીથી  લોકોને  બાજુએ  કરતો
આગળ  આ�યો.  એ  ગાંધી�ને
નમવા  માગતો  હોય  એવું  લા�યું.
એનો હાથ ખ�સામાંની  પ�તોલ
પર હતો.

     ગોડસેના નમ�કારનો ને હાજર
રહેલા  લોકોના  આદરસૂચક
ભાવોનો �વીકાર કરતાં ગાંધી�એ
હાથ  જાેડયા.  હસીને  સહુને
આશીવા�દ  આ�યા.  તે  જ  વખતે
ગોડસેએ  પ�તોલનો  ઘોડો
દા�યો.  ગાંધી�  ઢળી  પડયા.
તેમની  �વનલીલા  સમા�  થઈ
ગઈ. તેમના મેાંમાંથી આખરી શ�દ
નીક�ો : `હે રામ !'
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     *****

     હંુ  જાે  �ણ� માંદગીને  કારણે
મરણ  પામું,  અરે,  એક  ફો�ી  કે
ચાંદાથી  મરણ  પામું,  તો  લોકો
તમારા પર �ોધે ભરાય એ જાેખમ
વહોરીને  પણ,  દુિનયા  આગળ
�હેર કરવાની તમારી ફરજ છે કે,
ગાંધી જનેો દાવો કરતો હતો એવો
ખુદાનો બંદો તે નહોતો. તમે એમ
કરશો  તો  એથી  મારા  આ�માને
શાંત  મળશે.  આ  પણ  નેાંધી
રાખજાે  :  હમણાં  જ  એક  �દવસ
કોઈકે બો�બ વતી કરવા ધાયુ� હતંુ
તેમ કોઈ મને ગોળીથી ઠાર કરીને
મારા  �વનનો  અંત  લાવવાનો
�ય�ન  કરે  અને  હંુ  તેની  ગોળી
દુ:ખના  એક  પણ  પોકાર  િવના
ઝીલી  લઉં  અને  રામનું  નામ
રટતો-રટતો  �ાણ�યાગ  ક�ં  તો
જ મારો એ દાવો સાચો ઠરશે.*
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     *  આ  શ�દો  ગાંધી�એ
૧૯૪૮ના  ��યુઆરીની  ૨૯મી
તારીખે,  તેમના  પર  �વલેણ
ગોળી છોડવામાં આવી તેના વીસ
કરતાંયે  ઓછા  કલાક  અગાઉ
ઉ�ચાયા� હતા.

     

     *****

     ઘ�ંય હતું  સાંભ�ું  : અચૂક
ઊતરે �ીહ�ર,

     િવિવધ  અવતાર  લૈ  જગત
ત�ને ઠારવા,

     અકેક  યુગે,  �લાિન��ત
ભય��તને ર�વા,

     હશે, દીન દયાળુ િક�તુ અમ
દેશ ના ઊતયા�.
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     ગરીબ �હજરાય �યાં  ગભ�
ભી� ભૂખે મરે,

     તમે ક�ું : `ન�હ સહંુ જુલમ,
જ�મ અ�યાયના,

     ન લ�કર, ન શ��, સંઘ ન�હ
તોય જગંે ચડયા,

     ઉખેડી  જડમૂળથી  �બળ
િવ�સ�ા તમે.

     તમે  ન  અવતાર  છો,
મનુજમા�, ગો�ે વળી,

     છતાં  અડગ આ�મથી નીડર
કમ� દૈવી કયુ�,

     અપાર  ક�ણાભયા�,  ખમીર
ખૂબ શૌય� શૂરા,

     ગુલામી કરી દૂર, ભી� ઉરમાં
ભરી વીરતા.
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     �વમાની,  અ�ભમાની  હંુ  ન
નમતો કદી કોઈને,

     પરંતુ તમને નમું, પુ�ષ ઊ�્વ
ઉ�ારક.

     નટવર ગાંધી

     * * *

     ચચલ,  �ઝવે�ટ,  લોઈડ
�યોજ�,  �ટાિલન, �હટલર, વુડરો
િવ�સન,  કૈસર,  �લકન,
નેપોિલયન,  મેટરિનક,  તાલેરાં
વગેરે  આજના  ઇતહાસની
નામાંિ�ત  �યિ�તઓના  હાથમાં
રા�યોની  સ�ા  હતી.  રાજસ�ા
િવના લોકમાનસને �પશ� કરી શકી
હોય એવી ગાંધી�ની કો�ટમાં મૂકી
શકાય  એવી  બી�  �યિ�તઓમાં
કાલ�  મા�્સને  મૂકી  શકાય.
�યિ�તઓના  અંતરને  ગાંધી�
જટેલા  જબરદ�ત  �ભાવથી  ભરી
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દેતી  �યિ�તઓની  શોધમાં  તો
આપણે  સદીઓ  પહેલાંના
જમાનામાં  પહેાંચી  જવું  પડે.
પહેલાંના  જમાનામાં  એમના  જવેા
પુ�ષો  પયગંબરો  કહેવાતા,
ધમા��મા  કહેવાતા.ગાંધી�એ
બતાવી  આ�યું  છે  કે  ઈસુના,
ઈસાઈ  સંતોના,  બુ�ના,  �હ�ૂ
પયગંબરોના,  �ીક  િફલસૂફોના
આ�યા�મવાદી  સ�ાંતો  આજના
યુગમાં  ને  આજની  રાજનીતમાં
પણ �યવહારમાં લાવી શકાય છે.
ગાંધી� ઈ�ર  અને  ધમ�  િવશેનો
ઉપદેશ  નો'તા  કરતા.  એ  તો
�યવહારનો  ધમ�  ઉપદેશતા  હતા.
જે  જમાનામાં  સ�ા,  ધન  અને
અહંના  િવ�વંસક  �ભાવની  સામે
ટકી  રહેનારા  ન�હવત્  છે;  તે
જમાનામાં  ગાંધી�  મહાન  પુ�ષ
થઈ ગયા. વીજળી, રેિડયો, નળ
કે  ટેિલફોન  િવનાના  �હંદના  એક
નાનકડાશા  ગામની  ઝૂંપડીમાં  એ
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અધ�થીય  વધારે  ન�  અવ�થામાં
બેઠા  હતા.  એ  અવ�થા
��ાજિનત ભય �ેરે એવી, એમને
ચમ�કારી પુ�ષ માનવા મન થાય
એવી તો ન જ હતી. એ હતા આ
પૃ�વી  પરના  પા�થવ  માનવી.
તેઓ  �ણતા  હતા  કે  �વનની
નાનીનાની બાબતોમાં જ �વનનું
રહ�ય સમાયેલંુ હોય છે.

     – લુઈ િફશર

     *****

     ગાંધી�માં  જબરી
આકષ�ણશિ�ત  હતી.  એમની
�કૃતમાં અજબ િવચ�તા હતી :
શાંત  છતાં  એવા  અ�ભભૂત  કરી
દેનારા  કે  ખબર  પણ  ન  પડે.
એમની  સાથેનો  માનસક  સંપક�
હંમેશાં  આનંદ  આપનારો
નીવડતો. તેઓ એમનું �દય એવું
ખોલી દેતા કે એ �દયનાં ચ�ો શી
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રીતે  ચાલે  છે  તે  સામા  માણસને
�પ�  દેખાય.  તેમને  પોતાના
િવચારોને  પૂણ�પણે  �ય�ત
કરવાનો  �ય�ન  નો'તો  કરવો
પડતો.  તેમનું  હૈયું  હોઠે  આવીને
બેસતું  ને  તેમની  િવચારધારા
વાણી�પે  �ગટ  થતી  રહેતી.
એમની  વાણી  જ  ન�હ,  એમના
િવચારો  પણ  �વણગ�ય  બની
જતા.  એમની  િનણ�ય  પર
પહેાંચવાની  િ�યા  આંખ  સામે
તરવયા�  કરતી.  આથી  તેમને
�ચારક તરીકે  વાત કરવાનું  રહેતું
જ ન�હ. તેઓ મ�ની માફક વાતો
કરતા.  એમને  િવચારની  આપ-
લેથી  આનંદ  થતો.  તેનાથીય
વધારે આનંદ થતો અંગત સંબંધો
�થપાયા તેથી.

     – લુઈ િફશર

     *****
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     મા�ં  �વન  એ  જ  મારી
વાણી,

     બીજુ ંતે તો ઝાકળ પાણી.

     મારા શ�દો ભલે નાશ પામો,

     કાળ ઉદરમાંહી િવરામો.

     મારાં કૃ�ય બોલી રહે તોય,

     જગે કેવળ સ�યનો જય.

     મારો એ જ ટકો આધાર,

     જમેાં સ�યનો જયજયકાર.

     સ�ય ટકે, છો �ય આ દાસ,

     સ�ય એ જ હો છે�ો �ાસ !

     એને રાખવાનું કોણ બાંધી ?

     એને મળી રહેશે એના ગાંધી.
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     જ�મી પામવો મુ�ત �વદેશ,

     મા�ં �વન એ જ સંદેશ.

     ઉમાશંકર જાેશી

     *****

     

     �ણ ગોળી

     અને �ણ અ�ર

     `હે રામ !'

     – ધનસુખલાલ પારેખ

     *****

     `I never saw Mr.
Gandhi... I do not know his
language. I never set foot in
his country and yet I feel the

ગાંધી�ની કહાણી

849



same sorrow as if I had lost
someone near and dear.
The whole world has been
plunged into mourning by
the death of this
extraordinary man.'

     Leon Blum,  Ex-prime
Minister of France

     ****

     મ� ગાંધી જાેયા છે

     મ� ગાંધી જાેયા છે :

     એ આંધી જવેા તો કદી પણ
ફંૂકાયા નવ હતા;

     એ ફંૂકાયા ઝીણી મધુ  લહરી
જવેા જ પવને;

     જ ેકોને એ �પ�્યા, સળવ�ું
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એ સજ�કપણે;

     એ બફ�લી ભૂમ પર અમથું
વાયા નવ હતા.

     મ� ગાંધી જાેયા છે :

     એ બેઠા'તા તે મુ�ા પણ નરી
પલાંઠીની ન હતી;

     એ યોગાવ�થાની  કશી  જુદી
સમાિધ જ હતી એ;

     એ બેઠા'તા, તોયે ચલતી ગત
વૈ��ક રતએ;

     જે  કંતાતંુ,  તે  તો  �વન,
સૂતની આંટી જ ન'તી.

     મ� ગાંધી જાેયા છે :

     એ જ ેચાલે ચા�યા, ચરણ જ
ન'તા ભેાંય અડતા;
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     એ યોગાવ�થાનું ચલ�પ હતંુ,
કમ�ઠ ગત;

     એ  મહા�મા-યા�ાનું  હરપદ
હતું યોગની કૃત;

     એ �યાં �યાં થૈ ચા�યા, હઠી
ગઈ અહ�યાની જડતા.

     મ� ગાંધી જાેયા છે :

     મ� જાેયા છે ગાંધી ઢળી પડત
`હે રામ' ઊચરી;

     એ યોગાવ�થામાં મરણ પણ
કો યોગ જ વળી;

     મ� જાેઈ એ મહા�મા તણી હર
િ�યા યોગ જ હતી;

     એ  ચા�યા  છે  છંદોગતથી,
યતયે મોઘ ન હતી.

     ઉશનસ
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     *****

     યથા ચતં તથા વાચા યથા
વાચા તથા િ�યા |

     ચ�ે  વાચ  િ�યાયાં  ચ
મહતામેક�પતા ||

     જવેું  મન તેવી  વાણી,  જવેી
વાણી  તેવી  િ�યા.  મહાનપુ�ષો
મન, વાણી અને િ�યામાં એક�પ
હોય છે અથા�ત્  મનમાં  જ ે િવચારે
છે તે વાણીમાં લાવે છે અને વાણી
બોલે  છે  એવી િ�યા કરે  છે  આમ
�ણેય વાતો એક સરખી હોય છે.

     ******

     મારામાં એ વીરની અ�હંસા છે
ખરી  ?  એ  એકમા�  મા�ં  મૃ�યુ
પુરવાર  કરી  આપશે.  કોઈ  મને
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મારી  નાખે  અને  હંુ  ખૂનીને  માટે
�ાથ�ના  કરતો  કરતો  તથા  રામનું
નામ રટતો રટતો તેમ જ તે મારા
�દયમં�દરમાં  િવરાજે  છે  એવા
ભાન સાથે �ાણ�યાગ ક�ં તો જ,
મારામાં  વીરની અ�હંસા હતી એમ
કહી શકાશે.

     શહીદ થવાની મને તાલાવેલી
નથી, પરંતુ  જનેે  હંુ  ધમ�  ગ�ં  છંુ
તેની  ર�ા  કરવાનું  જ ે મા�ં  પરમ
કત��ય  છે  તે  બ�વવા  જતાં  જાે
શહીદી વહોરવી પડે તો... તે મારી
મોટી કમાણી હશે.

     – ગાંધી�

     ******

     આ માગ�  જાેકે  ખાંડાની ધારે
ચાલવા  જવેો  છે  છતાં  મને  એ
સહેલામાં  સહેલો  લા�યો  છે.  એ
માગ� જતાં મારી ભયંકર ભૂલો પણ
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મને ન�વી જવેી લાગી છે. કારણ
એ ભૂલો કરતાં છતાં હંુ બચી ગયો
છંુ  અને  મારી  સમજણ  �માણે,
આગળ પણ વ�યો છંુ. દૂર દૂરથી
િવશુ�  સ�યની-ઈ�રની  ઝાંખી
પણ કરી ર�ો છંુ. સ�ય જ છે એ
સવાય બીજુ ંકાંઈ જ આ જગતમાં
નથી, એવો મારો  િવ�ાસ �દન-
�ત�દન  વધતો  �ય  છે...
સ�યની  શોધનાં  સાધનો  જટેલાં
કઠણ છે તેટલાં જ સહેલાં છે. એ
અ�ભમાનીને  અશ�ય  લાગે  અને
એક િનદેા�ષ બાળકને ત�ન શ�ય
લાગે. સ�યના શોધકને રજકણથી
પણ  નીચે  રહેવું  પડે  છે.  જગત
આખું  રજકણને  કચડે  છે,  પણ
સ�યનો પૂ�રી તો રજકણ સુ�ધાં
તેને  કચડી  શકે  એવો  અ�પ  ન
બને  �યાં  સુધી  તેને  �વતં�
સ�યની ઝાંખી પણ દુલ�ભ છે.

     – ગાંધી�
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     *******

     પરમે�રની  �યા�યાઓ
અગિણત  છે,  કેમકે  તેની
િવભૂતઓ પણ અગિણત છે. એ
િવભૂતઓ મને  આ�ય�ચિ�ત કરે
છે. એ મને �ણવાર મુ�ધ પણ કરે
છે.  પણ હંુ  પૂ�રી  તો  સ�ય�પી
પરમે�રનો જ છંુ. એ એક જ સ�ય
છે અને બીજુ ં બધું  મ�યા છે. એ
સ�ય મને જડયું નથી, પણ એનો
હંુ શોધક છંુ. એ શોધવાને અથ� જે
વ�તુ મને �યમાં �ય હોય તેનો
�યાગ કરવા હંુ તૈયાર છંુ, અને એ
શોધ�પી ય�માં આ શરીરને પણ
હોમવાની  મારી  તૈયારી  છે  અને
શિ�ત છે, એવો મને િવ�ાસ છે.
પણ એ સ�યનો હંુ સા�ા�કાર ન
ક�ં  �યાં  લગી  મારો  અંતરા�મા
જનેે  સ�ય ગણે  છે  તે  કા�પિનક
સ�યને મારો આધાર ગણી, મારી
દીવાદાંડી ગણી તેને આ�યે મા�ં
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�વન હંુ �યતીત ક�ં છંુ.

     –ગાંધી�

     *******

     મા�ં  �વન  એક�પ  છે,
અખંડ  છે,  અને  મારી  બધી
�વૃિ�ઓ  એકબી�  જાેડે
સંકળાયેલી  છે.  અને  એ  બધીનો
ઉ�ભવ  મારા  અખૂટ
માનવ�ેમમાંથી થયેલો છે.

     – ગાંધી�

     ***

     મારા  �ાંતદળના  સાથી
કૃપાલાની તે  વખતે મુઝ�ફરપુરની
કોલેજમાં  અ�યાપક હતા. મ�  તાર
કરીને  એમને  પણ  ગાંધી�ને
મળવા  બોલાવી  લીધા.  એમણે
પણ  ગાંધી�  સાથે  ખૂબ  ચચા�
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કરી,  વાંકાચૂંકા  અનેક  ��ો
પૂછયા.  ગાંધી�એ  એમને
�યવિ�થત  જવાબો  આ�યા.
કૃપાલાનીએ  છે�ે  ક�ું,  ``હંુ
ઇતહાસનો અ�યાપક છંુ. અ�હંસા
�ારા  રા��  �વતં�  થયાનો  એક
પણ દાખલો  મને  મનુ�ય�તના
ઇતહાસમાં મ�ો નથી.''

     �ણે  કોઈ  સામા�ય  વાત
બોલતા  હોય  એમ  ગાંધી�એ
અ�યંત ન�તાપૂવ�ક,  પણ તેટલા
જ આ�મિવ�ાસથી ઉ�ર દીધો :
``તમે ઇતહાસ શીખવનારા છો, હંુ
ઇતહાસ  ઘડનારો  છંુ.  અ�હંસક
�તકાર  �ારા  આપણે  ભારતને
�વરા�ય  મેળવી  આપીશંુ.  પછી
ઇતહાસના  અ�યાપકો  એના  પર
�યા�યાનો આપશે.''

     કૃપાલાની  પણ  મારી  પેઠે
ગાંધીના થઈ ગયા.
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     – કાકા કાલેલકર

     માનવ�તને માટેના મારા કદી
મટી ન શકે એવા �ેમમાંથી મારાં
બધાં કાયેા� નીપજ ેછે. સગાંવહાલાં
ને  પારકાંના,  દેશબાંધવો  ને
પરદેશીના,  ગોરા  ને  રંગવાળાના,
�હંદુ  અને  મુસલમાન,  પારસી,
ઈસાઈ કે યહૂદી એવા બી� ધમ�ના
�હંદીઓના ભેદ મ� ��યા નથી. હંુ
એમ કહંુ કે એવા કોઈ ભેદ કરવાને
મા�ં  �દલ અસમથ�  છે.  `ઈ�રની
�ાથ�ના સાથેની લાંબી સાધનાના
ફળ�પે  ચાળીસથીયે  વધારે
વરસોથી  કોઈનોયે  �ેષ  કરતો  હંુ
મટી ગયો છંુ.

     –ગાંધી�

     

     મારે આ�મકથા �યાં લખવી છે
?  મારે  તો  આ�મકથાને  બહાને
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સ�યના મ� જ ેઅનેક �યોગો કરેલા
છે તેની કથા લખવી છે. તેમાં મા�ં
�વન  ઓત�ોત  હોવાથી  કથા
એક �વનવૃ�ાંત  જવેી  થઈ જશે
એ ખ�ં છે. પણ જાે તેમાંથી પાને
પાને મારા �યોગો જ નીતરી આવે
તો એ કથાને હંુ પોતે િનદેા�ષ ગ�ં.

     –ગાંધી�

     ગાંધી� સાથે  મારે  િનકટનો
પ�રચય છે તેને હંુ મારા �વનનો
એક  લહાવો  સમજું  છંુ.  એમના
કરતાં િવશુ�, પિવ� અને શૂરવીર
તેમજ ઉ�ત આ�મા આ પૃ�વી પર
કદી  િવચયેા�  નથી.  તેઓ  સાદું,
તપોમય  �વન  ગાળે  છે.
માનવ�ેમ,  સ�ય  અને  �યાયના
સ�ાંતોને  તેઓ  િન�ાપૂવ�ક
અનુસરે  છે.  તેથી  તેઓ  પોતાના
િનબ�ળ માનવબંધુઓનાં ચ�ુઓને
�ણે �દુઈ �પશ� કરીને તેને નવી

ગાંધી�ની કહાણી

860



���  આપે  છે.  તેઓ  પુ�ષોમાં
મહાપુ�ષ, વીરોમાં  મહાવીર અને
દેશભ�તોમાં  મહાન દેશભ�ત છે.
ભારતવષ�ની  માનવતા  તેમનામાં
સવેા��ચ િશખરે પહેાંચી છે.

     ગોપાલકૃ�ણ ગોખલે

     [સને  ૧૯૦૯  :  લાહોરમાં
મળેલી �હંદી રા�� ીય કેાં�ેસ સમ�
આપેલા �યા�યાનમાંથી]

     આ �યોગોને  િવશે  હંુ  કોઈ
પણ �કારની સંપૂણ�તા આરોપતો
જ  નથી.  િવ�ાનશા��ી  જમે
પોતાના  �યોગો  અતશય
િનયમસર,  િવચારપૂવ�ક  અને
ઝીણવટથી કરે  છે,  છતાં  તેમાંથી
િનપ�વેલાં  પ�રણામોને  તે
છેવટનાં  ગણાવતો  નથી,  અથવા
તો એ એનાં સાચાં જ પ�રણામ છે
એ  િવશે  પણ  સાશંક  નહ�  તો
તટ�થ  રહે  છે,  તેવો  જ  મારા
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�યોગોને  િવશે  મારો  દાવો છે.  મ�
ખૂબ  આ�મિનરી�ણ  કયુ�  છે,
એકેએક ભાવને તપા�યો છે, તેનંુ
પૃથકકરણ  કયુ�  છે  પણ  તેમાંથી
નીપજલેાં પ�રણામ એ સહુને સા�
છેવટનાં જ છે, એ ખરાં છે અથવા
તો એ જ ખરાં  છે, એવો દાવો હંુ
કોઈ �દવસ કરવા ઇ�છતો નથી.
હા, એક દાવો હંુ અવ�ય ક�ં છંુ કે
મારી  ���એ  એ  ખરાં  છે,  અને
અ�યારે તો છેવટનાં જવેાં લાગે છે.
જાે  ન  લાગે  તો  મારે  એના  ઉપર
કોઈ પણ કાય�  ન  રચવું  જાેઈએ.
પણ  હંુ  તો  પગલે  પગલે  જ-ેજે
વ�તુઓને જાેઉં તેના �યા�ય અને
�ા�  એવા  બે  ભાગ  પાડી  લઉં
અને  જનેે  �ા�  વ�તુ  સમજું  તે
�માણે મારા આચારોને ઘડંુ.

     –ગાંધી�
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     કેવા કેવા લોકો સહકારી તરીકે
બાપુ�ને  મ�ા  !  પણ  એમણે
કદી  ફ�રયાદ  કરી  નહ�,  પાનાંનો
સારો ખેલાડી જ ેહોય છે તે લઈને
રમે  છે;  હાથમાં  ખરાબ  પાનાં
આ�યાં,  એવી  ફ�રયાદ  કરતો
નથી.  એ  કહે  છે  કે,  `ગમે  તેવાં
પાનાં  આવે,  હંુ  તો  એ  લઈને
બરાબર  રમતો  રહેવાનો;  રમત
તોડવાનો  નથી.'  પોતાના  આખા
�વનમાં  બાપુ�એ  ફ�રયાદ  કરી
નથી  કે  ભગવાન  મને  આવા
સાથીઓ શા માટે આ�યા, અથવા
આવો દેશ કેમ આ�યો ? જે કાંઈ
ભાગે આ�યંુ, તેનો એમણે યો�ય
ને  ઉ�મ  ઉપયોગ  કયેા�,  એવી
અ�ભુત  શિ�ત  એમનામાં  હતી.
આટલા જુદાજુદા �કારના લોકોને
સાચવવા,  એમની  પાસે  મોટાં
મોટાં  કામ  કરાવવાં  અને  વળી
સ�યનો  �ોહ  �યાંય  ન  થાય  તે
માટે  સાવધ  રહેવું  એ  કાંઈ
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નાનીસૂની સિ� નથી.

     – કાકા કાલેલકર

     

     તેમના  કરતાં  અિધક
અંતરનાદને  અનુસરનાર,
ધમ�પરાયણ  ને  સ�ાંતની
અસધારા  પર  ચાલનાર  પુ�ષ
�હંદુ�તાનમાં  કોઈ  નથી.  છતાં
રાજકાજમાં  તેમનાથી  ચડે  એવા
મુ�સ�ી પણ કોઈ નથી. તેમનામાં
િવરલ  નીતબળ  છે.  તેમનું
ખાનગી  �વન  અણીશુ�  ને
િન�કલંક  છે.  તેમનામાં  મન,
વચન ને  કમ�ની  એકવા�યતા છે.
તેઓ  અ�યંત  ધમ�પરાયણ  છે.
એટલે  તેમને  જાેઈને  આપણને
આપણા સાધુસંતો ને ઓિલયાઓ
જ યાદ આવે છે. બી� બાજુ તેઓ
નવ��ત ભારતને �ેરણાનું  પાન
કરાવનાર  નેતા  છે.  તેમણે
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�હંદીઓમાં  નવા  �ાણનું  સચન
કયુ�  છે,  તેમનામાં  �વમાનની
ભાવના  પેદા  કરી  છે,  ને  તેમને
પોતાની  સં�કૃત  િવશે  ગવ�
ધરાવતા  કયા�  છે.  તેઓ  મહાન
મુ�સ�ી છે; અસાધારણ ��ા છે.
એક  ભારતીય  રા��નો  ઉદય
ધીરેધીરે થઈ ર�ો છે. ગાંધી� એ
રા��ના િવધાયક છે, િનમા�તા છે.

     – મરઝા ઇ�માઈલ

     

     ગાંધી�નો ધમ� બુિ�નો અને
નીતનો  એટલે  કે  �દયનો  હતો.
પોતાની  બુિ�ને  �ચે  નહ�  તેવી
એક પણ મા�યતા તેમણે �વીકારી
નથી,  અને  પોતાના  અંતરના
અવાજને  મા�ય  ન  હોય  તેવો
ધમ�ને નામે થતો એક પણ આદેશ
તેમણે પા�ો નથી.
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     – ડો. રાધાકૃ�ણન

     મારા  મરણ બાદ કોઈ મારા
દેહને  સરઘસમાં  લઈ  જવાનો
�ય�ન કરે તો હંુ ખસૂસ તેમને કહંુ
કે – મા�ં મુડદું બોલી શકે તો –
ભલા, મને એમાંથી છોડો અને હંુ
મયેા� હતો �યાં જ મને બાળી મૂકો.

     મારા મરણ પછી કોઈ એક જ
�યિ�ત  સંપૂણ�પણે  મારો
�તિનિધ  નહ�  બની  શકે.  પરંતુ
મારો  �વ�પ  અંશ  તમારા  પૈકી
ઘણાના  �વનમાં  �વતો  રહેશે.
દરેક  જણ  �યેયને  �થમ  �થાન
આપે  અને  પોતાની  �તને  છે�ી
મૂકશે તો પોલાણ ઘણે અંશે ભરાઈ
જશે.

     હંુ  પુનજ��મ  માગતો  નથી.
પણ  હંુ  આવતે  જ�મે  જ�મું  તો
અં�યજ જ જ�મું અને તેમને પડતાં
દુ:ખો અનુભવું. હંુ �ા�ણ, વૈ�ય
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કે  શૂ�  પણ  નહ�,  અતશૂ�  જ
જ�મવા ઇ�છંુ છંુ.

     – ગાંધી�

     

     કેટલાક મ�ોએ મને ક�ું છે કે
રાજકારણમાં  ને  દુ�યવી
વહેવારોમાં  સ�ય  અને  અ�હંસાને
�થાન નથી. હંુ  એ વાતમાં  સંમત
નથી.  �યિ�તના  મો�ના  સાધન
તરીકે  મારે  તેમનો  ખપ  નથી.
રોજરેોજના �વનવહેવારમાં તેમને
દાખલ કરી  લાગુ  કરવાં  એ  મારો
હંમેશનો �યોગ છે.' `ધમ� વગરનું
રાજકારણ મારે સા� ત�ન ર�ી છે
અને  તેનાથી  હંમેશ  અળગા  રહેવું
જાેઈએ.  રાજકારણ  રા�� ોના
વહેવારની સાથે સંકળાયેલું છે અને
જે ધામક વૃિ�વાળો છે એટલે કે
જે  ઈ�ર  અને  સ�યને  પામવાને
ઝંખે  છે  તે  માણસે  રા�� ોના
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ક�યાણની  સાથે  લાગતીવળગતી
વાતની િફકર રાખવી જાેઈએ. મારે
સા�  ઈ�ર  અને  સ�ય  બંને
એકબી�ના  પયા�ય  છે  અને  કોઈ
મને કહે કે ઈ�ર અસ�યનો ઈ�ર
છે અથવા તે  પીડા  આપનારો  છે
તો હંુ તેને ભજવાનો ઇ�કાર ક�ં.
તેથી  રાજકારણમાં  પણ  આપણે
ઈ�રનું, સ�યનું રા�ય �થાપવાનું
છે.

     – ગાંધી�

     

     ગાંધી�ના  �વનકાળમાં  જ
ટાગોરે  લ�યું  હતું  :  `કદાચ  એ
સફળ ન�હ થાય; મનુ�યમાં રહેલી
ખલવૃિ�ને  કાઢવામાં  બુ�  અને
ઈસુને  મળેલી  એવી  િન�ફળતા
કદાચ  એમને  પણ  મળે,  પરંતુ
એમની  ગણતરી  હવે  પછીના
અનંત યુગો માટે પોતાના �વનને
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આદશ��પ  બનાવી  જનારાઓમાં
થયા કરશે.'

     ***

     ``Swaraj means a
continuous

     attempt to free ourselves
from the

     government regulations.

     It does not matter
whether

     the government is an

     alien government or our
own.

     If, after the coming of
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     Swaraj the people of
India will keep on

     looking to the
government for

     regulating every detail of
their lives,

     then that Swaraj will be
meaningless.''

     – Gandhiji
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