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અંગારા જેવા આંસ ુ લ ૂછવાનો મરણિયો પ્રયાસ
ગાાંધીજીના જીલન અને વ્મક્તતત્લને ઉજાગય કયનાયા અનેક ુસ્તક રખામા છે એ વોભાાં અશી જેની
લાત કયલી છે તે ુસ્તકનુ ાં તાનુાં અરામદુાં સ્થાન છે એભ એના લાાંચન છી પ્રતીત થામ છે . ુસ્તકના મ ૂ
રેખક પ્માયે રાર નય્મય ગાાંધીજીએ ચરાલેરા વાપ્તાહશકના તાંત્રી તેભજ ૨૮ લષ સુધી ગાાંધીજીના અંગત ભાંત્રી
તયીકે યહ્યા શતા. ગાાંધીજીના જીલનના છે લ્રા ાંદય ભહશનાની ઘટનાઓ આ ુસ્તકભાાં યજૂ થમેરી છે જેભાાં
ગાાંધીજીએ હશન્દુ-મુવરભાનના કભલાદી ઝઘડાઓને થાે ાડલા ભાટે અથાક પ્રમત્ન કમો શત તેન ુ ાં લણષન છે .
પ્માયે રાર નય્મયે તાની નોંધથી તેભજ ગાાંધીજી વાથે જડામેરા ફીજા રકની ડામયી-નોંધથીઓન
ણ વશાય રીધ છે , તેઓ તે ગાાંધીજીના રખાણ અને ત્રવ્મલશાય વાચલતા શતા એટરે આલા નક્કય
ુયાલાઓને આધાયે તેભના દ્વાયા રખામેરા આ ુસ્તકન ગુજયાતીભાાં અનુલાદ થમ એ ભશત્લ ૂણષ ફાફત છે .
પ્માયે રારે ગાાંધીજીનુ ાં ચહયત્ર ‘ભશાત્ભા ગાાંધી-ધ રાસ્ટ પેઝ’ નાભથી ૧૯૫૬ભાાં પ્રગટ કયુ.ું આ ચહયત્રન અનુલાદ
ભણણબાઈ દે વાઇએ ‘ ૂણાષહુતત’ નાભે કમો જે ચાય બાગભાાં ૧૯૬૪ થી ૧૯૭૧ સુધીભાાં પ્રગટ થમેર છે . “આસુ ાં
લ ૂછલા જાઉં છાં...” ુસ્તક એ ‘ ૂણાષ હતુ ત’ના કેટરાક રખાણલાળાં વાંાહદત ુસ્તક છે જેના વાંાદક ભશેન્ર
ભેઘાણી છે .અશી વાંાહદત થમેરા રખાણભાથી – (ાંદય પ્રકયણ અને ફે હયતળષ્ટભાથી) વાય થતી લખતે
૧૯૪૬-૪૭ના વભમની દે ળની બમાનક ક્સ્થતત અને તેની વાભે ળાાંતત સ્થાલા ભાટે વતત પ્રમત્નળીર
ગાાંધીજીની ક્સ્થતત ઉજાગય થતી જઈ ળકામ છે . કભલાદના ઝેયને નાબુદ કયલા ભાટે ગાાંધીજીએ કયે રી
તશ્ચમાષન ુાં અશીં લણષન છે .પ્રસ્ત ુત છે ભે કયે રા આ ુસ્તકના પ્રલાવની ઝાાંખી.
‘વૌંદમષભ ૂતભભાાં ાળલરીરા’નાભક પ્રથભ પ્રકયણભાાં ફાંગાનાન આખરી જીલ્રાભાાં પાટી નીકે રા
કભી હુલ્રડનુાં લણષન છે . ળરૂઆતભાાં નઆખરીના પ્રાકૃતતક વૌંદમષની લાત કયીને એની વાભે બમાનક
તપાનનુાં ફમાન કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે . જુઓ ૧૬ભી ઓતટફયના યજ ફાંગાના મુખ્મ પ્રધાન ળશીદ
સુશયાલદીએ આેલ ુાં ફમાન- “ નશેયને ફાાંધી રેલાભાાં આલી છે ,ુરને નુકવાન શચાડલાભાાં આવ્યુ ાં છે તથા
યસ્તાઓ ય અડચણ ઊબી કયલાભાાં આલી છે ,તેથી તપાનગ્રસ્ત તલસ્તાયભાાં પયલાનુ ાં રશ્કયને ભાટે કઇંક
મુશ્કેર ફની ગયુાં છે . નઆખરીની હયક્સ્થતી અતતળમ ખયાફ છે .”૧

લી પ્માયે રાર નય્મયે નોંધેરી આ

તલગત જુઓ- “ હશન્દના આધુતનક ઈતતશાવભાાં જેન જટ જડી ળકે તેભ નથી,એલડા ભટા ામા ય ફનેરી
કાયભી અને કભકભાટી બયી ઘટનાઓની લાત તનયાતિત તાની વાથે રેતા આવ્મા....વેંકડ તનદો રક ય
ાળલી

હુભરા

કયલાભાાં

આવ્મા,આખાાં

ને

આખાાં

કુટુાંફન

ફજફયીથી

ધભષરટ

કયાલલાભાાં

આવ્મ,અહયણીત કન્માઓનાાં રગ્ન અને હયણીત સ્ત્રીઓના ુનરષગ્ન મુવરભાન વાથે તેભના નજીકના
વગાઓની શાજયીભાાં જ ફજફયીથી કયલાભાાં આવ્માાં.”૨ અશીં કેટરાક હકસ્વાઓભાાં મુવરભાને હશન્દુઓને
ફચાવ્માના ભાનલતા બયે રા હકસ્વા ણ નોંધાત્ર છે . ગાાંધીજી તે વભમે હદલ્શીભાાં ફેઠા ફેઠા આ ાળલરીરા
વાભે રડલાનુાં આમજન કયી યહ્યા શતાાં. નઆખરીના તાંગ લાતાલયણ તેભજ મુસ્રીભ રીગના “વીધા
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ગરા”ના ઠયાલને રીધે વજાષમેરી કરૂણ હયક્સ્થતીને આ પ્રકયણભાાં સ ૂેયે યજૂ કયલાભાાં આલી છે .ધભષને
વલોયી ભાનનાયા વ્મક્તતઓની ભાનતવકતા કેટરી શદે ભણરન ફને છે તેન ુ ાં સ્ષ્ટ ણચત્ર અશીં ઉવે છે અને
આ ણચત્ર આણા બાયતની જ લાસ્તતલકતાનુ ાં ણચત્ર છે .
‘જીને
ાં
ફેવલા નશીં દઉં!’ નાભના પ્રકયણભાાં ગાાંધીજી તપાનને ઠાયલા ભાટે ફાંગા જલા યલાના થમા
તે વભમની ક્સ્થતતનુ ાં આરેખન છે . ગાાંધીજી કશે છે - “ હુ ાં કઈન ણ કાજી ફનલાને ફાંગા જત નથી .હુ ાં ત
ત્માાં ઈશ્વયના વેલક તયીકે જાઉં છાં.”૩ (ણ કરકત્તાભાાં ક્સ્થતત ખયાફ શલાથી ગાાંધીજી કરકત્તા યકાઈ જામ છે
અને ફાંગાને ળશીદ સુશયાલદીના બયવે છડે છે . રકને સુશયાલદીની લાતભાાં તલશ્વાવ નશત તેભ છતાાં
ગાાંધીજી સુશયાલદીભાાં તલશ્વાવ મ ૂકે છે અને કશે છે - ‘‘ મુખ્મ પ્રધાનની વાભે તભાયે અનેક પહયમાદ છે એની ભને
ખફય છે ણ તેભણે ભને ખાતયી આી છે કે તેભને ળાાંતત જઈએ છે અને તેભની એ ખાતયીન હુ ાં અતલશ્વાવ ન
કયી ળકુાં.’’૪ ગાાંધીજીના વ્મક્તતત્લનુ ાં અનખુ ાં ાસુ ાં અશીં પ્રગટ થત ુ ાં જઈ ળકામ છે . તલલાદ લચ્ચે ણ તેભણે
તાના આત્ભાના અલાજને અનુવમો, નઆખરીભાાં જે થયુ ાં તેના હયણાભે ણફશાયભાાં હશન્દુઓ મુવરભાન ઉય
ત ૂટી ડયા તેલા વભમે એક પ્રાથષનાવબાભાાં તેઓ કશે છે - ‘‘ લેય રેવ ુ ાં એ ળાાંતતન કે ભાનલતાન ભાગષ નથી.
તભને તભાચ ભાયનાયને દયગુજય કયલા જેટરા ઉદાય તભે ન થઈ ળકતા શ, ત તભે તેને વાભ તભાચ
રગાલી ળક. ણ ધાય કે ખયે ખય ગુનેગાય બાગી ગમ અને તભાચ ખાનાય, લેય રેલાને અથે, ેરાના કઈ
વગાને અથલા વશધભીને તભાચ ભાયે , ત તે ભાનલીને ન ળબે એવુ ાં કૃત્મ થળે.’ ભાયી દીકયીને કઈ ઉાડી
જામ ત ભાયે શુાં તેની અથલા તેના તભત્રની દીકયીને ઉાડી જલી? એ ત શીચકારુ કૃત્મ ગણામ. નઆખરીભાાં
ફનેરા ફનાલ ભાટે તભે ણફશાયભાાં લેય ન રઈ ળક.’’૫ ગાાંધીજીની આ લાત રકના શદમને સ્ળી યશેતી
શતી. ણફશાયની ખયાફ શારત જઈને આ ગભખ્લાય ઘટનાઓ ભાટે વભગ્ર હશિંદુસ્તાનીઓ તયપથી પ્રામતશ્ચતરૂે
ગાાંધીજી ઉલાવ આદયે છે . તેભનુાં ત ભાનવુ ાં છે કે- ‘‘ કોંગ્રેવ ત આખી પ્રજાની છે . કોંગ્રેવ જમાાં વત્તા ય
શમ, ત્માાં કોંગ્રેવીઓ જ મુવરભાનને યક્ષણ આલાભાાં તનષ્પ નીલડે ત છી કોંગ્રેવી વયકાય રીગન અથષ
જ ળ છે ? એ જ યીતે રીગના ળાવનલાા પ્રાાંતભાાં, રીગી મુખ્મ પ્રધાન હશન્દુઓને યક્ષણ ન આી ળકે, ત
તેભન એ શદ્દા ય શલાન અથષ ળ? ’’૬ આ પ્રકયણભાાં આરેખામેરી તલગત વાણફતી  ૂયી ાડે છે કે ગાાંધીજી
તે ણ નશતા જતા
ાં
અને વાથે જડામેરા વલષને ણ જીને
ાં
ફેવલા દે તા નશતા કાયણ કે ફેવી યશેલાન
એ વભમ જ નશત. ણફશાયના રકને ઉદ્દે ળીને તેભણે અીર કયી- ‘‘તભાયે ત્માાંથી બાગી છૂટેર એકે એક
મુવરભાન તાને ઘેય ાછ ન પયે ત્માાં સુધી તભાયે જીને
ાં
ફેવલાનુ ાં ન શમ. તેન ુ ાં ઘય ાછાં ફાાંધી આલાનુ ાં
તભાયે ભાથે રેવ ુાં જઈએ.’’૭ આ અીરની અવય થઈ. હશન્દુ-મુવરભાનના અરગ અરગ પ્રતતતનતધભાંડને
ભીને ગાાંધીજી હયક્સ્થતતને કાબુભાાં રેલાના શલાતતમા ભાયે છે તેન ુ ાં તલગતે લણષન આ પ્રકયણભાાં થમેલ ુાં છે .
“ અજ્ઞાત વાગયને ખેડલા ” પ્રકયણભાાં ગાાંધીજી ચોમુશાની શચીને હયક્સ્થતી કાબુભાાં રેલાના પ્રમત્ન કયે છે
તેન ુાં લણષન છે . રકના વલાર અને ગાાંધીજીના જલાફ આ પ્રકયણભાાં ભશત્લની ભ ૂતભકાએ રેખી ળકામ.
નઆખરીના રીવ સુહયન્ટે ન્ડન્ટ ગાાંધીજીને ખાતયી આે છે કે નઆખરીભાાં પયીથી યભખાણ નશીં થામ.
ગાાંધીજી તાની છાલણી દત્તાડાથી ખવેડીને કાઝીયખીરભાાં સ્થાે છે અને કભલાદ ઠાયલા પ્રમત્નળીર યશે
છે . મુસ્રીભ રીગની યાજકીમ ચશર શર ગાાંધીજીના કામષભાાં અડચણરૂ ફની યશી શલાનુ ાં ણ અશીં દળાષ લાયુ ાં
છે . ગાાંધીજી નઆખરીભાાં મુસ્રીભના ઘયે ભાત્ર ફે વાથીદાય વાથે યશે છે . હશન્દુ-મુસ્રીભ એકતાનુ ાં કામષ ઘણુ ાં
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કરુાં શતુ.ાં ગાાંધીજી તાના લતષભાનત્રભાાં જે રખે છે તે પ્માયે રારે આ મુજફ નોંધયુ ાં છે - ‘‘ આ લખતનુ ાં કાભ
ભાયા જીલનભાાં વોથી લધાયે અટટુાં છે .’’૮
ચથા પ્રકયણ “ એકાાંતલાવભાાં વાધના ”ભાાં ગાાંધીજી િીયાભુય ગાભભાાં લવલાટ કયે છે અને ળાાંતત
સ્થાલાના પ્રમાવ કયે છે . આ પ્રકયણભાાં ગાાંધીજીએ રખેરા ત્ર તાયીખ વાથે રેખકે યજૂ કમાષ છે તે નોંધનીમ
ફાફત છે . એકરા જ ફધુ કાભ કયતાાં ગાાંધીજીની ક્સ્થતત જુઓ- ‘‘કેટરીકલાય તેભને હદલવભાાં વ કરાક કાભ
કયવુાં ડત.ુાં તાના કડાાં તે જ વાાંધી રેતા અને ાછથી ત પ્રલાવન તાન વયવાભાન ણ તે જ
ફાાંધી રેતા. ’’૯ લી રકને ભાાંદગીભાાં ભદદરૂ થલા ભાટે ગાાંધીજી ડ.સુળીરાને ફરાલતા. ડ.સુળીરા
દયયજ છ ભાઈર ચારીને આલતી. રીવના લતષનભાાં બેદબાલની ગાંધ આલતા ગાાંધીજી તે પ્રધાનને
ભલાનુાં નક્કી કયે છે . અરગ ાહકસ્તાનની ભાાંગણી ફાફતે ગાાંધીજી હશન્દુ ભશાવબાના પ્રમુખ એન. વી.
ચેટયજી વાથે તલસ્ત ૃત ચચાષ કયે છે . “વભતરણાની તારીભ” નાભક ાાંચભા પ્રકયણભાાં નઆખરીભાાં વેલા
અથે કામષયત વાંસ્થાઓ અને ડતટયને ગાાંધીજી પ્રવ ૃતતભાાં પ્રભાણણક ફનલાનુ ાં સ ૂચલે છે . આઝાદ હશન્દ પજના
અપવય પ્રત્મે ગાાંધીજી વાંલેદનળીર છે ણ તેભના ભાગે આઝાદી ભે એ લાતભાાં તેભને તલશ્વાવ નશત.
આઝાદ હશન્દ પજને ભદદ કયલાના સ્ત્રત ભાટે ણ ગાાંધીજી ચચાષ કયે છે . િીયાભુયના લવલાટ દયતભમાન
ગાાંધીજી ખાસ્સુાં એવુાં હયલતષન રાલી ળક્યા. પ્માયે રારે નોંધયુ ાં છે કે– ‘‘ જેભના તવદ્ાાંતન તથા જેભની નીતતન
ગાાંધીજીને તલયધ કયલ ડય શત, તેભન પ્રેભ તથા તલશ્વાવ વાભાન્મ યીતે તેઓ જાલી યાખી ળક્યા શતા,
એ લસ્તુ તેભને જીલનબય તનયાં તય વભાધાન આતી યશેતી શતી.’’૧૦ “ ભારુ કયફરા ” નાભક છઠ્ઠા પ્રકયણભાાં
ગાાંધીજીની મુખ્મ દ્વદ્વધા એ છે કે ણફશાયની ક્સ્થતત તલળે મુસ્રીભ રીગન અશેલાર અને અન્મ જગ્માએથી ભતા
અશેલારભાાં ખાસ્વ એલ તપાલત શત, એ ફેભાાં વાચી તલગત કઈ? એ ફાફતે ગાાંધીજી ણચિંતતત શતા. ણફશાયના
મુખ્મપ્રધાનને ત્ર રખલા છતાાં મુખ્મપ્રધાનન કઈ જલાફ આલત નથી. અંતે પ્રાથષનાવબાભાાં રકને
ઉદ્દે ળીને ગાાંધીજી કશે છે - ‘‘ જે કાયણે હુ ાં નઆખરી આવ્મ શત તે જ કાયણે હુ ાં ણફશાય જાઉં છાં ’’૧૧ ણફશાય
જઈને ગાાંધીજી ત્માાંનાાં પ્રધાનને ભીને ચચાષ કયે છે . ગાાંધીજીને ભન ણફશાય એ તેભનુ ાં કયફરા શત ુ ાં અને ત્માાં
ગાાંધીજીએ તાન વાંદેળ અવયકાયક યીતે લશેત કમો. ગાાંધીજી ણફશાયભાાં પ્રેભની આણ પ્રલતાષલલા જ ગમા
શતા અને એટરે જ વાતભા પ્રકયણનુ ાં ળીષક “ પ્રેભની આણ પ્રલતાષલલા ” છે . ૧૯૪૨ની ‘હશન્દ છડ’ની રડત
દયતભમાન રીગન તલયધ શલાથી ત્માાં ફે કભભાાં બેદ ડી જ ગમ શત અને રીગના ‘વીધા ગરા”ના
ઠયાલને રીધે ક્સ્થતત લધુ ફગડી ગઈ. આ પ્રકયણભાાં એલી કેટરીક ઘટનાઓન ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મ છે .
જુઓ- ‘‘ ળશેયભાાં વ જેટરા ઘય ફાી મ ૂકલાભાાં આવ્મા શતા. આળયે છ શજાય રકએ સ્કૂરભાાં આળય રીધ
શત.ત્માાં તેભની દળા ફહુ જ ખયાફ શતી. ”૧૨ ગાાંધીજી આંતળક ઉલાવ જાશેય કયે છે અને કભલાદી ઝઘડા
ચાલુ જ યશે ત આભયણ ઉલાવ કયલાનુ ાં જાશેય કયે છે . લી ભાનલતા બયે રા દાખરા ણ અશી ઉલ્રેણખત છે
જેભ કે– ‘‘ ગાંજના યફાયીઓએ અશીજાનના ૬૦૦ મુવરભાનની જજિંદગી ફચાલી શતી. ફીજા એક ગાભભાાં
હશન્દુઓએ ડળના ગાભના ૪૦૦ જેટરા મુવરભાનને આળય આપ્મ શત.’’૧૩ ણફશાયભાાં ગાાંધીજી ફાંને
કભના હૃદમને જીતલા આવ્મા શતા અને ભાનલતાની ભશેક પેરાલલા આવ્મા શતા. આયાં બભાાં જ ડગી ગમેરા
રકળાશીના ામાને ગાાંધીજી ક્સ્થય યાખલા ભાટે ભશત્લ ૂણષ પ્રમાવ કયે છે .
“ હુ ાં શાડતિંજયને  ૂછીળ....” નાભક આઠભા પ્રકયણભાાં ગાાંધીજી એ સ્ષ્ટ કયે છે કે તપાન ક્યામ ણ
ફને એભાાં વો હશિંદુસ્તાનીઓન હશસ્વ છે . ગાાંધીજી તલતલધ ગાભની મુરાકાત રઈને ક્સ્થતતને થાે ાડે છે . અશી
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ખાન અબ્દુર ગપાયખાન નાભના ભશત્લના વ્મક્તતન ઉલ્રેખ છે . હશન્દુઓ અને મુક્સ્રભ ફાંને તેભને ભાન
આતા શતા. ગાાંધીજી ય તેભને  ૂયી િદ્ા શતી. અશીં ‘ભવઢી અને ફીય, અન્દાયી, ગયાઈમાખાયી, શવદીશા
જેલા ગાભન ઉલ્રેખ છે જમાાં તાંગ ક્સ્થતત શતી. ગાાંધીજી જાશેય કયે છે કે– ‘‘ ભાયા હદરભાાં એલી આગ ફી
યશી છે કે, હુ ાં ફધા સ્થએ બભીળ અને જમાાં ત્માાં ડેરા શાડતિંજયને  ૂછીળ કે આ કેલી યીતે ફનલા ામયુ?ાં
”૧૪ આ પ્રકયણભાાં તલતલધ ગાભભાાં ફનેરી કરુણ ઘટનાઓનુ ાં શદમરાલક તનરૂણ થમેલ ુાં છે . આ પ્રકયણભાાં
ઉલ્રેણખત છે કે ગાાંધીજી ણફશાયભાાં ઠયીઠાભ થઈને કદી યશી ળક્યા જ નશીં. ‘ફાક ણ તલયધ કયળે ત-’
નાભક નલભા પ્રકયણભાાં ગાાંધીજીની વબાભાાં આલનાય રકભાાં જ ફે બાગ ડે તેલી ક્સ્થતત તનભાષ ણ ાભે છે
કાયણ કે ગાાંધીજી પ્રાથષનાવબાભાાં ‘કુયાન’ની આમાત ફરે છે . ણ ગાાંધીજીને ટે ક આનાયાઓની વાંખ્મા
લધાયે શતી. ગાાંધીજીએ જાશેય કયુું શતુાં કે કઈ એક ફાક ણ તલયધ કયે ત હુ ાં પ્રાથષના આગ ન ચરાવુ.ાં
ાંજાફભાાં ણ તપાન ચાલુ થઈ ગમા શતા એન ઉલ્રેખ અશી છે . ગાાંધીજીની ક્સ્થતત જુઓ-‘‘ તેભના ટારભાાં
આલતા ત્ર ૈકી એકના ઉય ‘ભશાંભદ ગાાંધી’ એવુ ાં વયનામુાં કયલાભાાં આવ્યુ ાં શતુ-ાં ફીજા ત્રભાાં તેભને
‘ઝીણાના ગુરાભ’ કશેલાભા આવ્મા શતા. એથી તેભને કેલ શવવુ ાં જ આલતુ ાં શતુ.ાં ‘રકએ જ ભને ભશાત્ભાન
ઇરકાફ આપ્મ છે , આ ઉનાભ ણ તેભની જ બેટ છે ,તે ણ એટરી જ આલકાયાત્ર છે .’’૧૫ આ પ્રકયણભાાં
પ્માયે રારે ગાાંધીજી અને જ્શન યસ્કીન લચ્ચેની વામમતા અંગે ણ ભશત્લની ચચાષ શાથ ધયે રી છે , અંતભાાં
ગાાંધીજી લી ાછા ણફશાય જલાની જાશેયાત કયે છે . “ લી ાછ એકડે એકથી ” નાભક દળભાાં પ્રકયણભાાં
ગાાંધીજી ાછા ણફશાય આલીને એકડે એકથી કાભ ળરૂ કયે છે . મુક્સ્રભ રીગના ખટા ભાગષદળષનને રીધે પેરાતી
જતી ગેયવભજ ફાફતે ગાાંધીજી ણચિંતતત છે . એકતા ભાટે ગાાંધીજીએ કુયાનની આમાતના ગુજયાતીભાાં અનુલાદ
ણ કમાષ. લી તે જ વભમે કરકત્તાભાાં ણ ક્સ્થતત ફગડતી જતી શતી. યાલરતિંડીના યસ્તે જતા લાશ ગાભની
છાલણીભાાં ગાાંધીજી રકની મુરાકાત રે છે અને તાની દીકયી વભાન સુળીરાને તનયાિીતનુ ાં ધમાન યાખલા
ભાટે ત્માાં મ ૂકી જામ છે . સુળીરાએ તે જમેરી ઘટનાઓનુ ાં ફમાન પ્માયે રારે આ પ્રકયણભાાં નોંધયુ ાં છે .
ણફશાયની ક્સ્થતતની કરુણ કશાની આ પ્રકયણભાાં વાંલેદનળીરતાથી યજૂ થઇ છે .
અણગમાયભાાં પ્રકયણ “એક આદભીનુાં વીભાદ”નુ ાં પ્રથભ લાક્ય જ અત્માંત ભશત્લ ૂણષ છે -“ગાાંધીજીના
ુાં
હદરભાાં બાયે તપાન ભચી યહ્ુાં શત.એક
તયપ ણફશાય તેભને વાદ ાડી યહ્ુાં શત.ુ ાં ફીજી તયપ નઆખરી.”૧૬
૮ભી ઓગષ્ટે ગાાંધીજી કરકત્તા જલા નીકે છે અને ત્માાં મુખ્મપ્રધાન પ્રફુરચાંર ઘ ,રીગના આગેલાન ભશાંભદ
ઉસ્ભાનને ભીને ચચાષ કયે છે . ળશીદ સુશયાલદી ણ ગાાંધીજીને ભીને તલસ્ત ૃત ચચાષ કયે છે . ળાાંતત ન સ્થામ
ત્માાં સુધી ગાાંધીજી કરકત્તાભાાં યકાલાનુ ાં જણાલે છે .લી મુવરભાનના ટાન બગ ણ ગાાંધીજી ફને છે .
કેટરાક રક ત કશેતા– “ અભને આન અહશિંવાન ઉદે ળ નથી જઈત. આ અશીંથી ચાલ્મા જાઓ. અભે
મુવરભાનને અશી યશેલા દે લાના નથી.”૧૭ આલા તલયધ લચ્ચે ગાાંધીજી વતત કામષયત યશીને કેટરીક લાય
ત ખાધા તલના જ સુઈ જતા. સુશયાલદી ઉય રક હુભર કયલા ચાશે છે ણ ગાાંધીજી તેને અવપ ફનાલે છે
અને ૧૫ભી ઓગષ્ટ સ્લાતાંત્ર્મ દીનના યજ ગાાંધીજી સ્લેચ્છાએ તાના યશેઠાણ ાવેથી રીવને દુય કયીને
ત્માાં હશિંદુ-મુક્સ્રભ સ્લમાંવેલકને ઉબા યાખે છે . એ હદલવે ૩૦શજાય જેટરી ભેદનીને ગાાંધીજી અને સુશયાલદીએ
પ્રાથષનાવબાભાાં વાંફતધત કયી. જાણે કે ક્સ્થતત થાે ડતી શતી ણ ગાાંધીજીના ભનભાાં આ લાત ફેવતી
ુ ાાં ગાાંધીજી રખે છે - “હશિંદુનશતી, યાં ત ુ ક્સ્થતતભાાં રટ આવ્મ એ લાત ણ વાચી શતી. શહયજનફાંધભ
મુવરભાન લચ્ચે જાણે રડાઈ થઇ જ ન શતી. શજાયની વાંખ્માભાાં એ ફાંને બેટલા રાગ્મા. જમાાં ફીક રાગતી તે
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રત્તાભાાં જતા થઇ ગમા, હશન્દુને મુવરભાન બાઈ ભસ્જીદભાાં રઇ જામ, મુવરભાનને હશિંદુ ભાંહદયભાાં રઇ
જામ.”૧૮ રડષ ભાઉન્ટફેટન રકની ભેદનીને ગાાંધીજીના એક આદભીના વીભાદ તયીકે ઓખાલે છે . ફાયભાાં
પ્રકયણ “ચાય હદલવનુાં ચાાંદયણુ”ાં ભાાં પયીથી તપાન ળરુ થમાનુ ાં આરેખન છે . કરકત્તાભાાં હશિંવક ઘટનાઓ
તીવ્રતાથી લધી યશી શતી. ગાાંધીજી વયદાય ટે રને ત્ર રખે છે . યાજાજી, આચામષ કૃરાનીને ભે છે . ગાાંધીજી
ઉલાવ આદયે છે અને તેભની શારત નાજુક થતી જામ છે . જુઓ- “ફરલાની તાણથી ગાાંધીજી થાકીને
રથથ થઇ ગમા શતા. એકાએક તેભને તમભય આલી ગમા. ફેચેનીથી તાની થાયીભાાં તયપડતા તયપડતા
તેઓ યાભનાભન જ કયલા રાગ્મા.”૧૯ કરકત્તાભાાં કદી ણ કભી કરશ નહશ થલા દે લાભાાં આલે એલા ઠયાલ
ઉય હશિંદુ ભશાવબા-મુક્સ્રભ રીગના રકએ વશી કયી ત્માયે ગાાંધીજીએ ઉલાવ છડયા અને કહ્ુાં કે ાંજાફ
ભાટે કાંઈક કયી ળકલાની તભન્ના શલાથી તભાયી આ ફાશેધયીને સ્લીકાયીને ઉલાવ છડુાં છ. પ્રકયણના અંતભાાં
તેઓ હદલ્શી જલા યલાના થામ છે . “ભયે રાનુાં નગય” નાભક તેયભાાં પ્રકયણભાાં હદલ્શીની બમાનક ક્સ્થતતનુ ાં લણષન
છે . ૯વપ્ટેમફય ૧૯૪૭ના યજ ગાાંધીજી હદલ્શી શચે છે અને તાંગ ક્સ્થતત તેભજ તનયાિીતની શારત જઇને
વ્મતથત થઇ જામ છે . રકન નશેરુ ઉયન ગુસ્વ અને નશેરુએ રકને આેર જલાફ ણ નોંધનીમ છે .
ગાાંધીજી યાષ્રીમ સ્લમાંવલ
ે ક વાંઘના લડા વાથે ણ ચચાષ કયે છે . ડગરે ને ગરે ગાાંધીજીન તલયધ થામ છે .
હદલ્શીભાાં ભડદા યસ્તા ઉય યઝતા શતા. અને તે ભયે રાનુાં નગય ફની ગયુ ાં શત.ુ ાં ગાાંધીજીએ વપાઈ અણબમાન
ચરાવ્યુ.ાં ગાાંધીજી વતત વ્મસ્ત અને આ કભલાદી કમડાનુ ાં તનયાકયણ રાલલાન યસ્ત ળધતા યહ્યા.
“ઈશ્વયને ખે ” નાભક ચોદભાાં પ્રકયણભાાં બાગરા થમા છીની ક્સ્થતતને કાબુભાાં રેલાની ઘટનાઓ
નોંધલાભાાં આલી છે . જનયર કયીઅપ્ા ગાાંધીજીને ભે છે અને યુદ્ ફાફતે તલળે ચચાષ કયે છે . શલે
હશન્દુસ્તાન અને ાહકસ્તાન એભ ફે દે ળ શતા અને તપાન લધમા શતા. હશિંદુ મુક્સ્રભને અને મુક્સ્રભ હશન્દુને
નુકળાન શચાડત શત. વયદાય ટે ર,નશેરુ આ ક્સ્થતતને શચી લલા અથાક પ્રમત્ન કયતા શતા. ૧૨ભી
જાન્યુઆયીના યજ હદલ્શીભાાં ળાાંતત ન સ્થામ ત્માાં સુધી ગાાંધીજી આભયણ ઉલાવ ઉય ઉતયે છે તે ૧૮ભી
જાન્યુઆયી ૧૯૪૮ના યજ તેઓ ઉલાવ છડે છે . જલાશયે ણ ત્રણ હદલવના ઉલાવ કમાષ શતા. છે લ્રા “યતલહકયણનુાં યશસ્મ” નાભક પ્રકયણભાાં પ્માયે રારે ગાાંધીજીના ગુણ-તલળેતાની તલગતે ચચાષ કયી છે . જે વમુશને
રઈને ગાાંધીજી ચાલ્મા તે– “ભટે બાગે એ ફધા વીધાવાદા રક શતા”૨૦ રક ઉય ગાાંધીજીના પ્રબાલનુ ાં
કાયણ પ્માયે રારના ભતે ગાાંધીજીની વશાનુભ ૂતત છે .રયે ન્વ શાઉવભેને નોંધેરી લાત પ્માયે રાર આ યીતે યજુ કયે
છે - “ગાાંધીજી એટરા ફધા વીધાવાદા અને તનખારવ સ્લબાલના કે કેટરાક રકને તે ગુચ
ાં લણભાાં નાખી દે તા,
એટરા ફધા નેકહદર શતા કે કેટરાક રકને ળાંકાળીર ફનાલતા. તેભના આ ગુણ કેટરીક લાય તેભના
તલયધીઓને અને કઈક લાય તેભના તભત્રને સુદ્ાાં મુઝલણબયી હયક્સ્થતતભાાં મ ૂકી દે તા.”૨૧ ુસ્તકના અંતભાાં
હયતળષ્ટ-૧ભાાં હશન્દ પજના ભાજી અપવય ળાશનલાજ ણરણખત ગાાંધીજીનુ ાં સ્ભયણ નોંધાત્ર છે . રકને
ગાાંધીજીભાાં કેલી િદ્ા શતી તે લાત તેભણે હશન્દીભાાં કયી છે . હશિંદુ અને મુવરભાનને એકફીજા પ્રત્મે જે
લેયબાલના ફાંધામેરી શતી તેને તનમ
ૂષ કયલા ભાટે અને એ લેયબાલનાન બગ ફનેરા રકના અંગાયા જેલા
ુ થમ છે . એટરે જ હશભાાંળી
આંસુ લ ૂછલા ભાટે ગાાંધીજીએ ભયણણમ પ્રમાવ કમો એ પ્રમાવ અશીં સુેયે પ્રસ્તત
ળેરત કશે છે - “ગાાંધીજીના આ પ્રમાવની લાત માદ કયતા હૃદમ આરષ ન ફને ત જ નલાઈ !”૨૨
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વભગ્ર યીતે જતા આ ુસ્તક ગાાંધીજીના જીલનના છે લ્રા ાંદય ભહશનાની ગતતતલતધ દળાષ લતુ ાં અને
બાયતના ઈતતશાવના કરાંહકત વભમને આણી વાભે ખડુાં કયત ુ એક ભશત્લનુ ાં ુસ્તક ફની યશે છે એ લાતભાાં
કઈ ફે ભત નથી. કડવુ ાં લાસ્તલ આણી વાભે મ ૂકલા ફદર મ ૂ રેખક પ્માયે રાર નય્મય, અનુલાદક
ભણણબાઈ બ.દે વાઈ અને વાંાદક ભશેન્ર ભેઘાણી એ ત્રણેમ ખયે ખય અણબનાંદનના શકદાય છે .
પાદટીપ-સંદર્ભI.
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