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`એકત્ર’નો ગ્રંથ-ગુલાલ
we share, we celebrate 

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન 
સાહિત્ય માટનેાં સનેિ-પ્ેમ-મમતા અને ગૌરવથી પ્ેરાઈને 
`એકત્ર’ પહરવાર ેસાહિત્યનાં ઉત્તમ ને રસપ્દ પુસતકોને, વીજાણુ 
માધ્યમથી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પિોંચાડવાનો સંકલપ કરલેો 
છે.

આજ સુધીમાં અમે જે જે પુસતકો અમારા આ વીજાણુ 
પ્કાશન-ebook-ના માધ્યમથી પ્કાશશત કરલેાં છે એ સવ્વ આપ 
www.ekatrafoundation.org પરથી વાંચી શકશો.

અમારો દૃષ્ટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અમાર ેપિોંચાડવાં છે – પણ દૃશટિપૂવ્વક. 
અમારો `વેચવાનો’ આશ્ય નથી, `વિેંચવાનો’ જ છે, એ 
ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. અમાર ેઉત્તમ વસતુ સરસ રીતે 
પિોંચાડવી છે.

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે 
કરીએ છીએ: એટલે ક ે રસપૂવ્વક વાંચી શકા્ય એવાં ઉત્તમ 
પુસતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ છીએ.



* પુસતકનો આરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી 
િશે તેના લેખકનો પૂરા કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી િશે એક 
ખાસ મિત્વની બાબત – લેખક પહરચ્ય અને પુસતક પહરચ્ય 
(ટૂકંમા) અને પછી િશે પુસતકનું શીષ્વક અને પ્કાશન શવગતો. 
ત્યાર બાદ આપ સૌ પુસતકમાં પ્વેશ કરશો.

– અથા્વત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થમ પહરચ્ય કરીને 
લેખક અને પુસતક સાથે િસતધૂનન કરીને આપ પુસતકમાં 
પ્વેશશો.

તો, આવો. આપનું સવાગત છે ગમતાના ગુલાલથી.



*

આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચ્ય રમણ સોનીનાં 
છે એ માટ ેઅમે તેમનાં આભારી છીએ.

*
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allowing distribution of this book as ebook at no 
charge. Readers are not permitted to modify content 
or use it commercially without written permission 
from author and publisher. Readers can purchase 
original book form the publisher. Ekatra Foundation 
is a USA registered not for profit organization with 
objective to preserve and spread Gujarati literature. 
For more information, Please visit: http://www.eka-
trafoundation.org.



સજ્જક નાિાયણ દેસાઈ



નાિાયણ દેસાઈ

નારાયણ મહાદેવભાઈ દેસાઈ(જ. 24 ડિસેમ્બર 1924) 

જટેલા ચડરત્ર-લેખક તરીકે જાણીતા છ ેએટલા જ, અનેક સ્થળે 

પ્ેરક અને રસપ્દ ગાંધીક્થા કહેનાર તરીકે જાણીતા છ.ે વેિછી(દ. 

ગુજ.)ના સંપૂણ્ણ ક્ાન્ત નવદ્ાલય-ને પોતાનું કમ્ણસ્થાન ્બનાવીને 

એક નિક્ષક અને કાય્ણકર-સંચાલક તરીકે મહત્વની કામગીરી 

્બજાવતા નારાયણભાઈએ ગુજરાત નવદ્ાપીઠના કુલપનત તરીકે 

પણ ગાંધીનવચાર-સંચારક  તરીકે કામ કયુું. ગુજરાતી સાડહતય 

પડરષદના પ્મુખ રહ્ા. `અનનિકંુિમાં ઊગેલું ગુલા્બ' માટ ેસાડહતય 

અકાદેમી(ડદલ્ી)ના ઍવોિ્ણ સડહત ઘણા પાડરતોનષકો્થી સ્માન 

પામયા.

કેટલાક અનુવાદો ત્થા `મારં જીવન એ જ મારી વાણી' 

(ગાંધીજી નવિે, 4 ભાગમાં)  અને  `અનનિકંુિમાં ઊગેલું 

ગુલા્બ'(મહાદેવ દેસાઈ નવિે) જવેા ્બૃહદ અને મોટી ્બા્થ ભીિતા 

ચડરત્ર-ગ્ં્થો એમનું મહત્વનું સાડહતય-કાય્ણ તેમ જ જીવન-કાય્ણ છ.ે

*



`અગ્નિકંુડમાં ઊગેલું ગુલાબ' (1992)

1500 પાનાંમાં નવસતરેલું આ ચડરત્ર જટેલું પ્સાડદક છ ે

તેટલું જ તટસ્થ રીતે લખાયેલંુ છ.ે નપતાના ચડરત્ર લેખે એ 

જવેું અનધકૃત(ઑ્થેન્ટક) છ ે એવું જ મહાદેવ-ચડરત્ર લેખે એ 

સવ્ણગ્ાહી છ.ે મહાદેવભાઈના સાક્ષાત્ પડરચય ઉપરાંત ્બીજા ઘણા 

ચડરત્ર-સંદભ્ણગ્ં્થોમાં્થી નારાયણભાઈ પસાર ્થયા છ.ે (એમણે 

લખયું છ ે : `મહાદેવભાઈની િાયરી કહેવાય મહાદેવભાઈની, પણ 

એમાં રજમાત્ર જીવનનવગત મહાદેવભાઈની ન જિ!ે એટલે મારે 

મહાદેવભાઈ ્બીજ ે જ ખોળવા પિયા!')

લાં્બા પટમાં લખાયેલું હોવા છતાં ન ્થકવનારં આ પુસતક 

હા્થમાં્થી મૂકવાનું મન નહીં ્થાય...

*
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જમેને સમયા્ણ વારંવારે 

આ ગ્ં્થ 

લખતાં 

છાપતાં ને 

પ્કાનિત કરતાં 

તે 

પૂજય નરહડરકાકા 

પયારે મોહન ત્થા 

નપ્ય ભાઈદાસને.



મહાદેવ દેસાઈ: ગાંધરીજીના ગણેશ અને 
હનુમાન

નારાયણભાઈએ પોતાના નપતાની આ જીવનક્થા લખવાનું િરૂ 

કયુું તે પહેલાં તેઓ મને મળ્ા હતા અને તે લખાઈ રહે પછી 

હંુ તેની પ્સતાવના લખું એવું તેમણે સૂચન કયુું હતું. એ સૂચન 

મેં સહષ્ણ સવીકારી લીધું. જગતભરમાં ગાંધીજીના રહસયમંત્રી 

તરીકે જાણીતા ્થયેલા મહાદેવભાઈ માટ ેમને ઊંિો આદર હતો. 

જોકે તેમના નવિે હંુ ્બહુ જાણતો નહોતો. गांधीजीनो अक्षरदेहના 

ખંિોમાં ગાંધીજીના તેમના ઉપરના પત્રો છપાયા છ ે તે નસવાય 

મેં મહાદેવભાઈ નવિે કંઈ વાંચયું નહોતું એટલે મહાદેવભાઈની 

જીવનક્થાની પ્સતાવના લખવાનું સવીકારવું એ મારે સાર એક 

સાહસ હતું, છતાં મહાદેવભાઈ માટનેા મારા આદરને વિ ્થઈને 

મેં એ સાહસ કરવાનું સવીકાયુું. અને હવે મને લાગે છ ે કે એ 

સારં જ કયુું.

પ્સતાવના લખવાનું સૂચન સવીકારતાં મેં નારાયણભાઈને 

એમણે લખવા ધારેલી જીવનક્થાનાં પ્કરણો લખાતાં જાય તેમ મને 

મોકલવાની નવનંતી કરી, જ ેતેમણે વધાવી લીધી. એમણે મોકલેલા 

પહેલા પ્કરણનું િીષ્ણક ‘અનનિકંુિમાં ઊગેલું ગુલા્બ' હતું. હંુ તેનું 

પ્યોજન ન સમજી િકયો, પણ હંુ જમે નારાયણભાઈએ મોકલેલાં 

પ્કરણો વાંચતો ગયો તેમ મને મહાદેવભાઈના વયનકતતવનું 

અહોભાવભયુું દિ્ણન ્થતું ગયું અને હંુ જાણે કોઈ પુરાણક્થા 

વાંચતો હોઉં એવો મને અનુભવ ્થયો. ્બધાં પ્કરણો વાંચી 



રહ્ા પછી મહાદેવભાઈ નવિે વધુ માડહતી મેળવવાની ઇચછા્થી 

મેં સવ્ણશ્ી જયંત પંડ્ા અને કાંનત િાહે સંપાડદત કરેલું અને 

ગુજરાતની શ્ી મહાદેવ દેસાઈ જ્મિતાબદી સનમનત (ગાંધી 

સમારક સંગ્હાલય, હડરજન આશ્મ, અમદાવાદ-380 027)

એ પ્નસદ્ધ કરેલું शुक्रतारक समा महादेवभाई એ પુસતક વાંચયું. મેં 

એ પુસતક આ પહેલાં વાંચયું હતું, પણ પૂરા ધયાન્થી નહીં. હવે 

મેં જોયું કે મહાદેવભાઈને ‘અનનિકંુિમાં ઊગેલું ગુલા્બ'નું ન્બરદ 

જમેને ગાંધીજીએ રાષ્ ટ્રકનવ કહ્ા હતા તે ઝવેરચંદ મેઘાણીએ 

આપયું હતું. નારાયણભાઈનાં પ્કરણોએ મારા મન ઉપર જ ેછાપ 

પાિી હતી તે शुक्रतारक समा महादेवभाई પુસતકે દૃઢ કરી. અને 

ઝવેરચંદ મેઘાણીએ મહાદેવભાઈને આપેલા ન્બરદની ય્થા્થ્ણતા 

મને પૂરેપૂરી સમજાઈ. તે્થી તેમણે પહેલા પ્કરણનું િીષ્ણક ્બદલી 

પોતે નપતૃતપ્ણણરૂપે લખેલી નપતાની જીવનક્થાને જ ‘અનનિકંુિમાં 

ઊગેલું ગુલા્બ' નામ આપયું છ ેતેનું ઔનચતય પણ હંુ સમજયો.  ... 

મને ખાતરી છ ે કે અનનિકંુિમાં ઊગેલા આ ગુલા્બની ક્થા વાંચી 

મારા મન ઉપર જ ે છાપ પિી છ ે તે વાચકોના મન ઉપર પણ 

પિિે અને તેમને એ ક્થામાં ગુલા્બની સુવાસનો અને અનનિકંુિની 

કરણતાના નમશ્ણનો રસપ્દ ્બોધ ્થિે. 

ગાંધીજીના રહસયમંત્રી તરીકે મહાદેવભાઈએ જ ેઅને જવેી 

રીતે એમની અને દેિની સેવા કરી તેનું પૂરં મહત્વ આપણામાંના 

ઘણાને કલપનામાં પણ આવી િકે એમ ન્થી. તેઓ પોતાને 

ગાંધીજીના ‘પીર, ્બ્બરચી, નભસતી, ખર' તરીકે ઓળખાવતા 

અને કોક વાર પોતાને ગાંધીજીના ‘હમાલ' પણ ગણાવતા... 

ગાંધીજીના અંતેવાસી ્થવું એ જવાળામુખીના મોં પર રહેવા જવેું 



દુષકર કામ હતું એમ મહાદેવભાઈ વારંવાર કહેતા. (‘અનનિકંુિમાં 

ઊગેલું ગુલા્બ’ પ્. 39). રાવણની આજ્ા્થી રાક્ષસોએ હનુમાનની 

પૂંછ સળગાવી તયારે રામ અને સીતાની કૃપા્થી તેમને અનનિનો 

જરાય સપિ્ણ નહોતો ્થયો તેમ મહાદેવભાઈને પણ ગાંધીજીના 

ઇષ્દેવ રામની કૃપા્થી એ જવાળામુખીના અનનિનો સપિ્ણ નહોતો 

્થયો અને જીવનના અંત સુધી એમના સવભાવની પ્સન્નતા 

અખંડિત રહી હતી. આનું કારણ એ હતું કે રામ અને સીતા 

ત્થા તેમના સેવક હનુમાનમાં જમે કોઈક અલૌડકક તત્વ હતું 

તેમ ગાંધીજી અને તેમના રહસયમંત્રી અને ભકત-સેવક એવા 

મહાદેવભાઈમાં પણ હતું.

મહાદેવભાઈના વયનકતતવના એ અલૌડકક તત્વને ન્બરદાવતાં 

ગાંધીજીએ યોગય રીતે જ મહાદેવભાઈના જીવનને ‘ભનકતનું અખંિ 

કાવય’ કહ્ું હતું. (પ્. 1, પૃ. 8). મહાદેવભાઈના જીવનના એ 

કાવયતવને સમજવા આપણે ગાંધીજીના જીવનનું કાવયતવ સમજવું 

જોઈએ. ગાંધીજીએ ભારતને સવરાજ અપાવયું તેનું ગૌરવ કરી 

આપણે તેમણે ‘રાષ્ ટ્રનપતા' તરીકે ઓળખાવયા છ.ે ગાંધીજીનો એ 

પુરષા્થ્ણ કોઈ મહાકાવય જવેો હતો. જમે ગણેિે મહનષ્ણ વયાસનાં 

વચન અક્ષર્બદ્ધ કયાું તેમ મહાદેવભાઈએ અવા્ણચીન યુગના 

ઋનષ-દ્રષ્ા જવેા ગાંધીજીનાં અસંખય પત્રો, સંવાદો, વાતા્ણલાપો 

અને ભાષણોને એમની નચત્રાતમક િૈલીમાં એવી રીતે અક્ષર્બદ્ધ 

કયાું છ ે કે વાચક એ ્બધા પ્સંગોનો પોતે સાક્ષી હોય એવો 

અનુભવ કરે છ.ે આ વાત કોઈને અનતિયોનકત જવેી લાગિે 

પણ મહાદેવભાઈના કાય્ણનું મૂલય એવી કોઈ ઉપમા દ્ારા જ 

આંકી િકાય.



મહાભારતના યુદ્ધની જમે અવા્ણચીન ભારતની સવાતંતટ્રય-લિત 

પણ દૈવી અને આસુરી ્બળોના સંગ્ામ જવેી હતી... ઉતસાહી 

ભારતભકતો એ સંગ્ામમાં અંગ્ેજોને અસુરોના અને ભારતીય 

નેતાઓને દેવોના પ્નતનનનધઓ તરીકે ઓળખાવવા લલચાિે... પણ 

હકીકતમાં અંગ્ેજો અને ભારતની પ્જા ત્થા નેતાઓ ્બંને પક્ષે 

દૈવી અને આસુરી ્બળોનું નમશ્ણ હતું અને ગાંધીજીનો પુરષા્થ્ણ 

સતય અને અડહંસાની આધયાનતમક િનકત્થી ્બંને પક્ષની િુનદ્ધ 

સાધવાનો હતો. મહાદેવભાઈ 24 વષ્ણની યુવાન વયે ગાંધીજી 

સા્થેની પહેલી મુલાકાત વખતે જ એમનો એ આધયાનતમક પ્ભાવ 

પારખી ગયા અને તેમણે ગાંધીજીના ચરણે ્બેસી જવાનો સંકલપ 

કયયો. (‘નરહડર, મને તો આ પુરષને ચરણે ્બેસી જવાનું મન 

્થાય છ.ે') (પ્. 9, પૃ. 61).

એ સંકલપને અનુસરી તેમણે 25 વષ્ણ સુધી ગાંધીજીની 

અનદ્તીય ગણી િકાય એવી સેવા કરી અને એ સેવા કરતાં 

પૂણેના આગાખાન મહેલમાં 1942ના ઑગસટની 15મી તારીખે 

ગાંધીજીના સાનન્નધયમાં દેહ છોડ્ો અને પોતાના ઇષ્દેવના હા્થે 

અનનિદાહ પામવા સદભાગી ્બ્યા.

પોતાની આતમસમપ્ણણ ભાવના સમજાવતાં મહાદેવભાઈએ 

લખયું હતું, “હનુમાન જવેાને આદિ્ણ માની એની સવાપ્ણણસેવા 

પોતામાં ઉતારવી અને કેવળ સવામીભનકત્થી તરી જવું એ જ 

મારો પુરષા્થ્ણ છ.ે” (પ્. 17, પૃ. 180). આમ જ ે વયનકતતવ 

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીના ચરણે ધરી દીધું તેની ચાડર�યસમૃનદ્ધ 

અને ્બૌનદ્ધક સંપનતિ આશ્ચય્ણજનક હતાં. સવામી આનંદે તેમને 

‘મોગલ ગાિ્ણનના ગુલા્બ અને ઢાકાની િ્બનમ સા્થે’ સરખાવયા 



હતા (િુ. પૃ. 259) અને ગાંધીજીએ ‘ક્બીરવિ' સા્થે સરખાવયા 

હતા. (પ્. 17, પૃ. 174). શ્ી શ્ીનનવાસ િાસ્તી જવેા નવદ્ાન 

પણ મહાદેવભાઈ સા્થેની મુલાકાતોને ‘આધયાનતમક મનોયતન' 

તરીકે આવકારતા (પ્. 30, પૃ. 506). દેિ્બંધુ નચતિરંજન દાસનાં 

્બહેન શ્ીમતી ઊનમ્ણલાદેવીએ મહાદેવભાઈને પુત્ર સમાન માનેલા. 

તેમણે તેમને ‘ભોળા િંભુ જવેા નનજાનંદી અને ભોગી છતાં 

યોગી' અને ‘ગૃહસ્થ છતાં સં્યાસી' કહ્ા હતા (િુ. પૃ. 100). 

મહાદેવભાઈને પોતાની માંદગી દરનમયાન કેટલાક આધયાનતમક 

અનુભવો ્થયેલા જનેું રોચક વણ્ણન આ પુસતકમાં જોવા મળે છ.ે 

(પ્. 17, પૃ. 177–178).

મહાદેવભાઈના ચાડર�યનું વણ્ણન કરતાં ગાંધીજીએ કહ્ું હતું, 

“મને કોઈ પૂછ ે કે મહાદેવના ચાડર�યનું સૌ્થી ઉમદા લક્ષણ કયું 

તો કહંુ કે પ્સંગ પડ્ે િૂ્યવત્ ્થઈ જવાની તેની િનકત” (પ્. 

12, પૃ. 99). વળી 21–8–1921ના એક પત્રમાં ગાંધીજી લખે 

છ,ે “તમારા જવેો માણસ હમેિાં મારી સા્થે હોય તો છવેટ ે

મારં કામ ઉપાિી િકે એવો લોભ રહી જાય છ.ે” (પ્. 19, 

પૃ. 213). ઊનમ્ણલાદેવીએ પોતાના સંસમરણલેખમાં ગાંધીજીને 

મહાદેવભાઈ નવિે એમ કહેતાં ટાંકયા છ ે કે “મહાદેવ મારો 

દીકરો, મારો ભાઈ, મારો નમત્ર, મારો મંત્રી ્બધું જ છ.ે” (પ્. 

26, પૃ. 410).

મહાદેવભાઈના પક્ષે તેમણે ગાંધીજીની સા્થે એવું તાદાતમય 

સાધયું હતું કે ચક્વતતી રાજગોપાલાચારી મહાદેવભાઈને ‘હૃદય 

નદ્તીયમ્' કહેતા (પ્. 43, પૃ. 708). અને અનેક લેખકોએ 

નોંધયું છ ે કે ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈની લેખનિૈલીમાં એવું 



સામય હતું કે લેખની નીચે સહી જોઈએ તયારે જ ખ્બર પિ ે કે 

તે લેખ કોનો છ,ે નારાયણભાઈ વણ્ણવે છ ે કે ગાંધીજીના કેટલાક 

ઉપવાસો વખતે જાતે ભોજન લેવા છતાં મહાદેવભાઈનું પણ 

ગાંધીજી જટેલું જ વજન ઘટતું, અને ગાંધીજીની એક માંદગી 

વખતે તેમણે તીવ્રપણે એવી પ્ા્થ્ણના કરેલી કે ઈશ્વર તેમનું 

અિધું આયુષય લઈને ગાંધીજીને ્બચાવો. (િુ. પૃ. 101). ગોિ્ણન 

નામના એક અંગ્ેજની ઈશ્વર પ્તયેની પ્ા્થ્ણના ટાંકી મહાદેવભાઈ 

મીરાં્બહેનને લખે છ,ે “I am approaching the new year, 

reading ‘Bapu' for He (God) whereaver it occurs 

for the simple reason that I have no vision of Him, 

whereas I have some vision of Bapu.”

હંુ નવા વષ્ણનું સવાગત એ પ્ા્થ્ણનામાં જયાં તે (ઈશ્વર) છ ે

તયાં ‘્બાપુ' વાંચીને કરં છુ ં અને તે એ જ કારણે કે મને તેનું 

(ઈશ્વરનું) દિ્ણન ન્થી ્થયું, પણ ્બાપુની કંઈક ઝાંખી ્થઈ છ ે

(િુ. પૃ. 389). મહાદેવભાઈની ્બૌનદ્ધક સંપનતિનો અંદાજ તેઓ 

અઢાર વષ્ણની ઉંમરે એનલફિ્સટન કૉલેજમાં્થી ્બી. એ. ્થયા એ 

ઉપર્થી જ આવી િકે એમ છ,ે પણ તેનો વધારે ખયાલ મેળવવા 

મહાદેવભાઈની િાયરીઓ ત્થા તેમણે ગાંધીજીના अनासक्तियोगનું 

અંગ્ેજી રૂપાંતર કયુું છ ેતેની પ્સતાવનારૂપે તેમણે My submission 

(મારં નમ્ર નનવેદન) એ નામના લેખમાં ભગવદગીતાને લગતા 

કેટલાક પ્શ્ોની સૂક્મ છણાવટ કરી છ ેત્થા શ્ોકો ઉપર નોંધો 

લખી છ ે તેનો કાળજીપૂવ્ણક અભયાસ કરવો જોઈએ. એ ્બધામાં 

એમણે સાઠ ઉપરાંત પરદેિી લેખકો અને નચંતકોનો ઉલ્ેખ કયયો 

છ ે અને તેમનાં લખાણોમાં્થી ઉતારા આપયા છ.ે એ લેખકોમાં 



િેકસનપયર, વરઝ્ણવ્થ્ણ, િેલી, કીટસ, ્બાયરન અને બ્ાઉનનંગ 

જવેા અંગ્ેજ કનવઓનો પણ સમાવેિ ્થાય છ.ે ભારતીય લેખકો 

અને નચંતકો જુદા, વેદ અને ઉપનનષદોમાં્થી પણ મૂળ સંસકૃતમાં 

ઉતારા આપયા છ.ે મહાદેવભાઈનો ્બી. એ.માં અભયાસનો નવષય 

તો લૉનજક અને મૉરલ ડફિલૉસૉફિી (તક્ણિાસ્ત અને નીનતિાસ્ત) 

હતો, તો તેમણે સંસકૃતનું આવું િુદ્ધ જ્ાન કયારે અને કેવી રીતે 

મેળવયું? અને My submissionમાં અંગ્ેજ કનવઓ ઉપરાંત 

ઇસલામી અને નરિસતી રહસયદ્રષ્ાઓના ઉલ્ેખો અને તેમનાં 

લખાણોમાં્થી ઉતારા છ ે એ ્બધાનો અભયાસ એમણે કયારે 

કયયો હિે?

મહાદેવભાઈની ્બૌનદ્ધક સંપનતિ એમના વાચનરસમાં પણ 

જોવા મળિે. કોઈ સંિોધકે મહાદેવભાઈએ વાંચેલાં પુસતકોની 

યાદી કરવા જવેી છ.ે

મહાદેવભાઈનું ભાષાજ્ાન પણ કેવું સમૃદ્ધ હતું! ગાંધીજીનું 

અંગ્ેજી ઉતકૃષ્ કક્ષાનું હતું એ સમજી િકાય છ,ે કારણ કે 

તેઓ ઓગણીસ વષ્ણની ઉંમરે ્બૅડરસટરીના અભયાસ માટ ે લંિન 

ગયા હતા અને અઢી વષ્ણ તયાં રહ્ા હતા. તયાં અને તે પછી 

દનક્ષણ આડરિકામાં તેઓ અંગ્ેજોના નનકટના સંપક્ણમાં આવયા 

હતા. મહાદેવભાઈને એવો લાભ નહોતો મળ્ો છતાંયે એમનું 

અંગ્ેજી ગાંધીજીના અંગ્ેજી જવેું જ ઊંચા સતરનું હતું. વળી 

તેઓ ગાંધીજીના નવચારો સા્થે એવા ઓતપ્ોત ્થઈ ગયા હતા 

કે નારાયણભાઈ નોંધે છ ે તેમ ગાંધીજી ્બોલતા હોય અને 

મહાદેવભાઈ નોંધ લેતા હોય તયારે તેમની કલમ ગાંધીજીની 

વાણી્થી આગળ ચાલતી, ગાંધીજી ્બોલવાના હોય તે િબદ 



તેઓ અનુમાન્થી લખી લેતા અને ગાંધીજી ્બોલે તયારે તેમના 

મોંમાં્થી તે જ િબદ નીકળતો (જુઓ પ્. 41, પૃ. 680). આ 

જ વાત શ્ી ઘનશયામદાસ ન્બરલાએ નોંધી છ.ે તેઓ એમ પણ 

લખે છ ે કે અનુપયુકત િબદ નીકળે તો મહાદેવભાઈની કલમ 

અટકી જતી અને ચચા્ણ ચાલતી (િુ. પૃ. 97).

કયારેક આપણને એમ પણ લાગે કે મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના 

નવચારો એમના કરતાં વધુ નચત્રાતમક ભાષામાં મૂકતા. ગાંધીજીના 

મોંમાં મુકાયેલું જાણીતું વાકય Truth and non-violence are 

as old as the hills ્બાપુનું મૂળ વાકય ‘સતય અને અડહંસા 

અનાડદકાળ્થી ચાલયાં આવે છ’ે એવું છ.ે સતય અને અડહંસા 

તે તો પહાિ જટેલાં પુરાણાં છ ે એ ગાંધીજીનું છ ે જ નહીં. એ 

તો ગાંધીજી જ ે ્બોલયા હતા તેનો મહાદેવભાઈએ સાર આપયો 

છ.ે અંગ્ેજી ઉપરાંત ડહંદી, ્બંગાળી અને મરાઠી ભાષાઓનું પણ 

મહાદેવભાઈનું જ્ાન ઊંચા પ્કારનું હતું.

મહાદેવભાઈએ પોતાનું આવું ભાષાજ્ાન સાડહતયસજ ્ણનમાં 

યોજયું હોત તો ગુજરાતી સાડહતયમાં પ્્થમ હરોળનું સ્થાન પામયા 

હોત. તેમણે નારાયણભાઈને કહ્ું હતું, “પાંચ-છ નવલક્થાની 

વસતુ મારા મગજમાં ગોઠવાયેલી છ”ે (િુ. પૃ. 122). એમણે 

પાંચ-છ ટૂકંાં જીવનચડરત્રો લખયાં છ ે તે ઉપરાંત તેમણે એમની 

િાયરીઓમાં કેટલીય વયનકતઓનાં જીવંત રેખાનચત્રો આપયાં 

છ,ે એમની વણ્ણનિનકત નવિે શ્ીમતી વનમાળા દેસાઈ લખે 

છ,ે “્બાપુજી પાસે જાતજાતનાં નંગ આવે એનું રનસક વણ્ણન 

મહાદેવકાકા કરે અને અમને હસાવે.” (િુ. પૃ. 131)



્બીજી ગોળમેજી પડરષદમાં્થી ગાંધીજી 1931ના ડિસેમ્બર 

માસમાં ખાલી હા્થે પાછા ફિયા્ણ તે પછી તેમની 1932ના 

જા્યુઆરીની 4્થી તારીખે ફિરી ધરપકિ ્થઈ. તે વેળા મહાદેવભાઈ 

પણ પકિાયા. અને માચ્ણ માસમાં તેઓ યરવિા જલેમાં ગાંધીજી 

સા્થે જોિાયા તયાર્થી િરૂ કરીને 1933ના ઑગસટની 20મી 

સુધીનો એમણે એમની િાયરીઓના પહેલા ત્રણ ભાગમાં ગાંધીજી, 

વલ્ભભાઈ અને પોતે એમ ત્રણ વચચે ્થયેલા વાતા્ણલાપો, 

સંવાદો, અસપૃશયતાનનવારણ અંગે ગાંધીજીના ઉપવાસો, તેને 

લગતા જાહેર કાય્ણકતા્ણઓ સા્થે વાતા્ણલાપો, પત્રવયવહારો અને 

મુલાકાતો એ ્બધાંનાં જ ે તાદૃિ અને કયારેક રમૂજી નચત્રણો 

આપયાં છ ે તે મહાદેવભાઈની વણ્ણનિનકતના શ્ેષ્ઠ નમૂનાઓ છ ે

અને વલ્ભભાઈની ખળખળતી અને ગાંધીજીને પણ હસાવીને 

્બેવિ વાળી દે એવી નવનોદવૃનતિવાળાં વણ્ણનો ફિરી ફિરી વાંચવાં 

ગમે એવાં છ.ે પરંતુ ગાંધીજીએ 1933ના મે માસમાં હડરજન 

સેવામાં પિલેા કાય્ણકતા્ણઓની િુનદ્ધ અ્થથે 21 ડદવસના ઉપવાસ 

કયા્ણ તયારે વલ્ભભાઈ અને મહાદેવભાઈ ્બંનેની નવનોદવૃનતિ 

સુકાઈ ગઈ. એ સમયની એ ્બે ગાંધીભકતો ને ગાંધીસેવકોની 

હૃદયવય્થા વણ્ણવી જાય એવી ન્થી.

મહાદેવભાઈની પત્રકારતવિનકતને ન્બરદાવતાં ગાંધીજીએ 

િૉ. સુિીલા નયયરને કહ્ું હતું, “મહાદેવ જોકે પત્રકારતવ મારી 

પાસે્થી િીખયા પણ મારા કરતાં એમની કલમ વધારે સુગમતા્થી 

ચાલવા માંિી.” (િુ. પૃ. 24). મહાદેવભાઈને इन्डिपॅ्डि््ट દૈનનકમાં 

મદદ કરવા મોકલતાં ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને કહ્ું હતું, “તમને 

હંુ મારા મગજ તરીકે કેળવી રહ્ો છુ.ં” (પ્. 19, પૃ. 214).



આ ્બધી ચાડર�યસમૃનદ્ધ અને ્બૌનદ્ધક સંપનતિ મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીના ચરણે ધરી દીધી. ગાંધીજીએ हहंद सवराजમાં પોતે વણ્ણવેલું 

સવરાજ લેવા “આ દેહ અપ્ણણ છ”ે એવો ભવય સંકલપ કરેલો 

એવું જ ભવય મહાદેવભાઈનું ગાંધીજીના ચરણે આતમસમપ્ણણ 

હતું. મહાદેવભાઈના આ આતમસમપ્ણણે તેમને ગાંધીજી સા્થે એવા 

ઓતપ્ોત કરી દીધા હતા કે નારાયણભાઈએ આલેખેલી એમની 

જીવનક્થા 1917્થી 1942 સુધીની ગાંધીક્થા પણ ્બની છ.ે એ 

ગાંધીક્થા આપતાં તેમણે ગાંધીજીના રચનાતમક કાય્ણક્મની ભૂનમકા 

પણ સમજાવી છ ે અને ગાંધીજીના સતય અડહંસાના નસદ્ધાંતની 

સૂક્મ છણાવટ ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈના િબદોમાં આવરી 

લીધી છ.ે તે સા્થે તેમણે ચંપારણ, અમદાવાદના નમલમજૂરોની 

હિતાળ, ખેિાના ખેિતૂોનો સતયાગ્હ, ્બોરસદમાં હૈડિયાવેરાની 

નવરદ્ધ વલ્ભભાઈએ ચલાવેલી લિત, ્બારિોલીમાં સરકારે 

ગેરવાજ્બી મહેસૂલવધારો કયયો હતો તેની નવરદ્ધ તયાંના ખેિતૂોએ 

વલ્ભભાઈની આગેવાની નીચે ચલાવેલી લિત, જગનવખયાત 

દાંિીકૂચ, અને છવેટ ે આવેલો વયનકતગત સતયાગ્હ એ ્બધાંમાં 

મહાદેવભાઈએ ફિાળો આપયો હતો તેનું નારાયણભાઈએ રસપ્દ 

આલેખન કયુું છ.ે તે સા્થે તેમણે મહાદેવભાઈના નપતા હડરભાઈ, 

સરદાર પટલે, નરહડરભાઈ અને દુગા્ણ્બહેન જવેાંનાં ચડરત્રોનો 

અનાયાસ ઉઠાવ આપયો છ ેઅને છવેટ ેમહાદેવ–દુગા્ણનાં ‘સનેહધામ 

ભયાું ભયાું'નાં અનત રનસક સંસમરણો આપયાં છ.ે

ગાંધીજી 1935માં વધા્ણ રહેવા ગયા તયાર પછી 

મહાદેવભાઈનું જીવન િારીડરક તેમ જ માનનસક કસોટીમાં્થી 

પસાર ્થયું છ.ે નારાયણભાઈએ આ આખા કાળને મહાદેવભાઈની 



‘આહુનત' તરીકે વણ્ણવયો છ ે (પૃ. 645). 1938ના માચ્ણ માસમાં 

ગાંધી સેવા સંઘના ઓડરસામાં િલેાંગ ખાતે મળેલા અનધવેિનના 

પ્સંગે કસતૂર્બા અને દુગા્ણ્બહેન જમેાં હડરજનોને જવા દેવામાં 

નહોતા આવતા તે જગન્ના્થપુરીના મંડદરના દિ્ણને ગયાં તે્થી 

અકળાઈ ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને એવો કિક ઠપકો આપયો કે 

મહાદેવભાઈએ હતાિ ્થઈ ગાંધીજીને છોિી જવાનો નનણ્ણય કયયો. 

નારાયણભાઈએ એ આખા પ્સંગની કરણતા પૂરેપૂરી ઉપસાવી 

છ,ે (આ આખો પ્સંગ મને સીતાહરણ પ્સંગે લક્મણની નસ્થનતનું 

સમરણ કરાવે છ,ે સીતાએ લક્મણને સહન ન ્થઈ િકે એવાં 

કિવાં વચન કહી રામની પાછળ મોકલયા અને તેઓ રામને 

મળ્ા તયારે રામે તેમને પણ્ણકુટીમાં સીતાને એકલાં મૂકીને આવવા 

માટ ે એવો જ કિક ઠપકો આપયો. મહાદેવભાઈએ દુગા્ણ્બહેનને 

જગન્ના્થપુરીનાં દિ્ણને ન જવા દીધાં હોત તો કસતૂર્બા પણ ન 

જઈ િકત અને તેઓ દુભાત, તેમણે દુગા્ણ્બહેનને જવા દીધાં 

એટલે ગાંધીજી દુભાયા અને દુવા્ણસા ્બ્યા.) આહુનતનો છલે્ો 

અંક 1942ના ઑગસટની 9મી્થી 15મી તારીખના અઠવાડિયા 

દરનમયાન પૂણેના આગાખાન મહેલમાં ભજવાયો. એ કરણ વૃતિાંત 

વાચક નારાયણભાઈની કલમે લખાયેલો જ વાંચે. ગાંધીજી જલેમાં 

જઈ ઉપવાસ કરિે તો એ નવચારે મહાદેવભાઈના મનમાં એવી 

ફિિક પેસી ગઈ હતી કે એમને તેમ કરતા વારવા તેમણે 1942ના 

જુલાઈ માસમાં ગાંધીજીને લાં્બો પત્ર લખયો હતો તે પણ વાચક 

નારાયણભાઈના વૃતિાંતમાં વાંચિે. (પ્. 44, પૃ. 711–21).

પૂણેના આગાખાન મહેલમાં મહાદેવભાઈ ‘કર લે નસંગાર 

ચતુર અલ્બેલી' ગાતા મૃતયુને ભેટ્ા એ તેમને માટ ેસારં જ ્થયું, 



નહીં તો 1944ના મે માસમાં ગાંધીજી છૂટ્ા તે પછી તેમણે 

દેિની દુદ્ણિા જોઈ તે્થી તેમને જ ેદુ:ખ ્થયું અને 1946–'47માં 

કોમી રમખાણોની પાિવલીલા ચાલી તે્થી તેમણે જ ેઅસહ્ વય્થા 

અનુભવી તેના દિ્ણને સંભવ છ ે કે મહાદેવભાઈને નચતિભ્રમ જ 

્થઈ ગયો હોત.

મહાદેવભાઈના આવા अमृतं हवषसंपृतिम् જીવનમાં દુગા્ણ્બહેને 

ભારતીય સંસકૃનતએ કલપેલા પતનીના સહધમ્ણચાડરણીરૂપને આદિ્ણ 

રીતે ચડરતા્થ્ણ કયુું હતું, તેઓ ઘણી વાર કનવ ્હાનાલાલની 

નીચેની પંનકતઓ ગાતાં:

પાનાં પ્ારબ્ધનાં ફેરવું રે 

માંહી આવે વવયોગની વાત જો. 

સનેહ્ધામ સૂનાં સૂનાં રે.

આ પંનકતઓ દુગા્ણ્બહેનને અક્ષરિ: લાગુ પિતી.

મહાદેવભાઈ 1917ના નવમે્બર માસમા ંગાધંીજી સા્થ ેજોિાયા 

તે પછી પનત-પતનીને સા્થે રહેવાનું ઓછુ ં્બનતું. મહાદેવભાઈની 

કત્ણવયનનષ્ઠા એવી હતી કે 1941ના એનપ્લ માસમાં અમદાવાદમાં 

કોમી રમખાણ ્થયું તયારે િૉકટરોના અનભપ્ાય પ્માણે દુગા્ણ્બહેન 

મરણપ્થારીએ હતાં છતાં મહાદેવભાઈ િહેરમાં િાંનત સ્થાપવા 

દોિી ગયા હતા. (િુ. પૃ. 35). મહાદેવભાઈના આવા વત્ણન્થી 

દુગા્ણ્બહેનને અસંતોષ રહેતો પણ ખરો. શ્ીમતી વનમાળા દેસાઈએ 

નોંધયું છ ેકે, “્બે વચચે મીઠો ઝઘિો પણ કયારેક ્થઈ જતો.” અને 

મહાદેવભાઈને મૈન્થલીિરણ ગુપ્તનું લક્મણની પતની ઊનમ્ણલાને 

્થયેલા અ્યાયને લગતું “સાકેત” કાવય ્બહુ ગમતું, કારણ કે તેઓ 



લખે છ,ે “મને ્થાય છ ે કે તેમને ઊનમ્ણલાની જગયાએ દુગા્ણમાસી 

દેખાતાં હિે.” (િુ, પૃ. 132–33). નારાયણભાઈએ પણ લખયું 

છ ે કે મહાદેવભાઈના દુગા્ણ્બહેન ઉપરના પત્રોમાં “ડરસામણાં-

મનામણાં પણ ્થયાં હિે, કારણ કે દુગા્ણ્બહેને જતનપૂવ્ણક જાળવી 

રાખેલા એ પત્રો પાછળ્થી ્બાળી નાખેલા.” (િુ, પૃ. 118).

જીવનનાં મોટા ભાગનાં વરસો આમ નચરનવયોગમાં ગાળતાં 

દુગા્ણ્બહેનનું એકાકી છતાં ગૌરવભયુું ચડરત્ર નારાયણભાઈએ આ 

પુસતકમાં ઠરે ઠરે ઉપસાવયું છ ે અને ‘સનેહધામ ભયાું ભયાું રે' 

પ્કરણમાં મહાદેવભાઈના કૌટુનં્બક જીવનનું ઉજજવળ પાસું છતું 

કયુું છ.ે મહાદેવ–દુગા્ણની આવી પરસપર ભનકત જોઈને નચતિરંજન 

દાસનાં પતની વાસંતીદેવીને ્બંડકમચંદ્ર ચટ્ોપાધયાયની નવલક્થા 

आनंदमठનાં પાત્રો િાંનત-જીવાનંદની જોિીનું સમરણ ્થતું. (િુ. પૃ. 

103).

મહાદેવભાઈ જવેા મૌનલક લેખક હતા તેવા ઉતકૃષ્ કોડટના 

અનુવાદક હતા. મોલતીના On Compromise પુસતકનો અનુવાદ 

જ ે પાછળ્થી सतयाग्रहनी मयायादा નામે છપાયો હતો તે તેમણે 

્બાવીસેક વષ્ણની ઉંમરે કયયો હતો. પણ મહાદેવભાઈની અનુવાદક 

તરીકેની િનકતની ઉતિમ નસનદ્ધ ગાંધીજીના सतयना प्रयोगो अथवा 

आतमकथाના અનુવાદની હતી. જવાહરલાલ નેહરની આતમક્થાનો 

મહાદેવભાઈએ કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ પણ એટલો જ સફિળ 

્થયો છ.ે

નારાયણભાઈએ ગાંધીજી, સરદાર, નેહર, રાજાજી, 

નરહડરભાઈ, પયારેલાલ વગેરે અનેક સમકાલીનોનાં સંખયા્બંધ 



લખાણોમાં્થી ઉદ્ધરણો ટાંકી, કૂિી્બંધ પ્ગટ–અપ્ગટ પત્રોના 

આધાર આપી સો-સવાસો્થીયે વધુ પ્સંગોની રંગપૂરણી કરી, 

કોઈ કોઈ વાર ઇનતહાસના કાલક્મ કરતાં એના પૃ્થક્કરણને 

વધુ મહતિા આપી મહાદેવભાઈના ચડરત્ર જટેલું જ લક્ષ એમના 

ચાડર�ય પર આપી તેમના પુરાણક્થા સમા લાગતા પાત્રને આ 

ગ્ં્થ દ્ારા એક જીવતાજાગતા ઐનતહાનસક પાત્ર અને કેટલીક 

વાર તો આતમીય સવજન તરીકે મૂનત્ણમંત કયા્ણ છ.ે મારી શ્દ્ધા 

છ ેકે નારાયણભાઈનું આ નપતૃતપ્ણણ ગુજરાતના વાચકોને સંતપ્ણક 

અને પ્ેરક નીવિિે.

— ચરી. ના. પટેલ

4, નરીલકંઠ પાક્જ, 

નવિંગપુિા 
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ગ્પતૃતપ્જણ

મહાદેવ જ્મિતાબદીનું વષ્ણ મારે સાર નપતૃતપ્ણણનું વષ્ણ હતું, 

ઠકેઠકેાણે િતાબદીની ઉજવણીમાં ભાગીદાર ્થવા ઇજન મળે. 

તેમાં સહભાગીઓ સા્થેની ચચા્ણઓ્થી નપતાશ્ી નવિે જોવાના 

નવા નવા દૃનષ્કોણો મળે; નવી પેઢીને પણ એમની જીવનક્થા 

પ્ેરક ્બની રહે એ જોઈ હરખાઉં, આતમાની ‘હાફિલાઇફિ' રેડિયો 

ઍનકટનવટી કરતાં ઓછી ન્થી!

િતાબદીની જવા્બદારી તરીકે એમનું જીવનચડરત્ર લખવાની 

હામ ભીિી. લખતાં પહેલાં જ સમજાઈ ગયું કે કામ સહેલું નહોતું. 

લખી રહ્ો તયારે સમજાયું કે આખું કામ સવા્ત:સુખાય ્થયું.

હંુ મહાદેવભાઈનો કેવળ પ્િંસક જ નહોતો, પુત્ર પણ હતો. 

જીવનચડરત્રકાર ્બનવા જતાં સમજાયું કે તટસ્થતા સહજ હોય તો 

જ ઇષ્, સાયાસ સાધેલી હોય તો એટલી ઇષ્ નહીં. તપ્ણણકારની 

અંજનલ ભાવસનલલ્થી ભીની જ હોય, એની કસોટી ‘લોકો િું 

કહેિે?’ એ નહીં, પણ ‘તારં હૈયું િું કહે છ?ે’ એ જ હોવી 

જોઈએ. સતયની મયા્ણદામાં રહીને ચડરત્રની સા્થે ચાડર�યગા્થા 

ગાવાનો આ પ્યાસ છ,ે

િરૂઆતમાં મુશકેલીઓ અને મૂંઝવણો. હંુ મહાદેવભાઈનો 

પુત્ર તો ખરો, પણ એમની નજદંગીનાં માત્ર છલે્ાં છ વરસ મેં 

એમના સહવાસમાં ગાળેલાં. અને એ છ વષ્ણ મારી મુગધાવસ્થાનાં, 

જીવનચડરત્ર લખવા સાર એ પયા્ણપ્ત ન ગણાય. મહાદેવભાઈને ગયે 

પૂરાં પચાસ વષ્ણ ્થયાં. એટલે જમેની મુલાકાતો્થી માડહતીનો ઢગલો 



ખિકાય એવા સમકાલીનો િોધવા મુશકેલ. જ ેજિ ેતે આિીવા્ણદ 

આપે, માડહતી નહીં. નનરંતર પત્ર લખનાર મહાદેવભાઈના પત્રો 

એના પડરવાર પાસે જળવાયા નહોતા. અમારી એ ્બેવકૂફિી જ 

ને? ્બાએ અવારનવાર પત્રો ફિાિી નાખેલા. કેટલાંક સ્થળાંતરણ 

કે કારાવાસને લીધે આિાઅવળા ્થયા હિે. મારી અવસ્થા:

‘मन जखन जागलि नारे, मनेर मानुष एिो द्ारे 

ता’र चिे जावार शबद सुने भांगिो रे धूम अंधकारे.’

(મન તું જયારે જાગયું ના રે, મનના માનેલ આવયા દ્ારે, 

તેના ચાલયા જવાનો રવ સુણીને ભાંગી નીંદર અંધકારે.)

જવેી હતી.

િાયરીઓ ઉ્થલાવી જોઈ તો તે નામે महादेवभाईनी डिायरी ખરી, 

પણ હતી સવ્ણ ગાંધીજીની િાયરી. મારા જ્મડદવસની આસપાસના 

અઠવાડિયાની િાયરી ખોળી જોઈ, તો તેમાં પુત્રજ્મનો ઉલ્ેખ 

જ ન મળે!

આમ િરૂઆત પહેલાં જ સમજાઈ ગયું કે કામ કાઠુ ં હતું, 

પણ ્બેત્રણ તત્વ એવાં હતાં કે જનેે લીધે આ કામ પાર પડ્ું. 

સવ્ણ પ્્થમ તો લખવા અંગે ‘ના, હંુ તો ગાઈિ' જવેી મારી નજદ્દ. 

્બીજુ ંતત્વ અનેક નમત્રોનું પ્ોતસાહન. ખાસ ઉલ્ેખ કરવો જોઈએ 

્બહેન વનમાળા અને ભાઈ મહે્દ્ર વા. દેસાઈનો. ‘પ્સંગો ભલેને 

્બીજાએ લખયા હોય, તું લખિે તો તારી આગવી રીતે જ' એમ 

કહી વનમાળાએ પ્ોતસાડહત કયયો અને ‘કાંઈ નહીં તો આપણા 

પોતાને માટ ે આ પાવનકારી કામ છ,ે એમ સમજીને, પણ લખ' 



એમ કહી મહે્દે્ર તરતાં િીખનારને પાણીમાં ધકેલનારનું કામ કયુું.

પણ ચાવી જિી સામે છિે્ેથી. ‘મહાદેવ જો મોહનમાં 

મળી જવા્થી ન મળતા હોય તો એની િોધ મોહનમાં જ 

કરને' એવી વૃનતિ્થી મેં તપાસ ચાલુ કરી. गांधीजीना अक्षरदेहમાં 

સેંકિો સ્થળે મહાદેવ મળી આવયા. ગાંધીજીનો છિેો પકડ્ો 

એટલે મહાદેવભાઈને મળ્ા વગર છૂટકો જ નહોતો. ગાંધીજી 

પાછળ સરદાર, જવાહર, દેવદાસ, રાજાજી, નરહડરભાઈ, 

પયારેલાલ — જમેનું જ ે સાડહતય મળ્ું તે ફંિફિોસવા માંડ્ું અને 

મહાદેવ જિતા ગયા. એટલા જડ્ા કે છવેટ ે કયા રાખવા, કયા 

છોિવા એવો કઠણ છતાં સુખદ પ્શ્ આવીને ઊભો રહ્ો!

આ કામ કાંઈ એકલાનું ન્થી, ્થોકે્થોક લોકો મદદે આવયા છ.ે

કદાચ સૌ્થી વધારે મોટો આધાર મળી રહ્ો મારા પૂવ્ણસૂડરઓ 

પાસે્થી. નરહડરભાઈનું महादेवभाईनुं पूवयाचररत ન હોત તો એમના 

જીવનનાં પહેલાં પચીસ વષ્ણ મોટ ે ભાગે અંધારામાં રહ્ાં હોત. 

ચંદુલાલ ભ. દલાલની सव. महादेवभाई देसाई समृहतचचत्ो ત્થા 

गांधीजीनी हदनवारीએ અનેક ઠકેાણે ખૂટતી કિીઓ મેળવી આપી. 

વજુભાઈ િાહની सवया शुभोपमायोगय महादेवभाईએ જીવનચડરત્રકાર્થી 

પ્િંસક કેમ ્બનાય એવી મારી િંકા દૂર કરી. પુસતકનું િીષ્ણક 

ઝવેરચંદ મેઘાણી પાસે્થી આદરપૂવ્ણક લીધું છ.ે

એક અસામા્ય અનુભવ ્થયો. જ ેસામગ્ીની િોધમાં હોઉં, 

તે અનેક વાર સામે્થી આવીને ઊભી રહી ગઈ — પુસતકરૂપે, 

પત્રરૂપે, છાપાંરૂપે, કોઈક વાર સાવ અજાણયે કે અનપેનક્ષત ઠકેાણે્થી 

સાંભળવા મળેલા સંસમરણરૂપે. મેં આને ઈશ્વરની કૃપા માની છ.ે



શ્ી ચી. ના. પટલેને પુસતકની પ્સતાવના લખવા નવનંતી 

કરવા ગયો હતો. તેમણે સંમનત તો ખુિી્થી આપી જ, પણ 

આખું લખાણ જોઈ-તપાસી આપવાનીયે તૈયારી ્બતાવી મને 

્યાલ કરી દીધો. એમના માગ્ણદિ્ણને લેખક તરીકે મારી અનેક 

જવા્બદારીઓનું ભાન કરાવયું, આને પણ ઈશ્વરની કૃપા નહીં 

તો ્બીજુ ં િું માનું?

આભાર ઘણા ઘણાનો માનવાનો છ.ે

અમારા ટાઇનપસટ ઝહીરદ્દીન એમ. સૈયદ એમ તો આંનિક 

સમયના કાય્ણકતા્ણ. પણ આ હસતપ્ત ટાઇપ કરવામાં એમણે 

ઘણી વાર ડદવસરાત એક કયાું. મહાદેવભાઈએ એની પર પણ 

પોતાની મોડહની લગાિી છ.ે એ કદાચ મહાદેવભાઈનો આભાર 

માનિે, હંુ એનો માની લઉં.

સંસથાઓનો:

શ્ી મહાદેવ દેસાઈ જ્મિતાબદી સનમનત, 

ગુજરાતનો — પુસતક લખવા્થી માંિીને પ્નસદ્ધ કરવા સુધી પ્ેરણા, 

સા્થ અને સહકાર આપવા ્બદલ.

ગાંધી સમારક સંગ્હાલય, સા્બરમતીનો — હસતનલનખત 

પત્રસંગ્હની નકલ આપવા અને કેટલાંક પુસતકો મેળવી આપવા 

્બદલ.

નેહર સંગ્હાલય ત્થા પુસતકાલય, નવી 

ડદલહીનો — હસતનલનખત પત્રોના અનેક સંગ્હો જોવા દેવા ્બદલ.

ગાંધી સમારક નનનધ, મું્બઈનો — અનેક પુસતકો ઉપલબધ 



કરી આપવા ્બદલ.

નવજીવન ટટ્રસટ, અમદાવાદનો — પુસતક સવ્ણજનસુલભ ્થાય 

એટલા સાર િતાબદી સનમનતને છૂટ ેહા્થે સહાયતા આપવા ્બદલ.

બહેનોનો:

પદ્ા્બહેન ભાવસારનો — પગલે પગલે નાનાનવધ સેવાઓ 

્બદલ.

કુરંગી ત્થા નચત્રા દેસાઈનો — ડહંદી અને અંગ્ેજી ભાષાંતર 

કરતાં કરતાં અનેક સલાહસૂચનો અને પ્ોતસાહન આપવા ્બદલ

મનોજ્ા, દીનપકા, સુજાતા, પંન્થની, દુઆ, હંસા્બહેન, 

કંચન્બહેન, વસુધા્બહેન, ઉપા્બહેન મહેતા, ઉષા નત્રવેદી ત્થા 

મોંઘી્બહેનનો — નવનવધ સેવાઓ ્બદલ.

ભાઈઓ:

હડરદેવ િમા્ણનો — નેહર મયુનઝયમની તમામ સવલતો પૂરી 

પાિવા ત્થા મોંઘેરી સલાહ ્બદલ.

અમૃત મોદીનો — પુસતક-પ્કાિનની આખી યોજના પાછળ 

પીઠ્બળ પૂરં પાિવા ્બદલ.

નજતે્દ્ર દેસાઈનો — મુદ્રણને ભનકતનો ઓપ ચિાવવા ્બદલ.

િતાબદી સનમનતના સવ્ણ સભયોનો — ક્મિ: વધતા જતા 

પુસતકના કદ અને પૂરં કરવા માટનેી છવેટની તારીખના અંદાજ 

્બા્બત ઉદારતા દાખવવા ્બદલ.



હકુ િાહનો — પુસતકના સુિોભન અંગે સલાહસૂચનાઓ 

આપવા ્બદલ.

લક્મણભાઈ મકવાણા, જસભાઈ પટલે ત્થા સવરાજ આશ્મ 

વેિછીના અનેક નવદ્ા્થીઓનો — સવયંસેવક તરીકે સેવાઓ આપવા 

્બદલ.

સુભાષ મહેતા, મું્બઈનો — કેટલુંક સાડહતય ઉપલબધ કરી 

આપવા ્બદલ.

અને છવેટ ે સંપૂણ્ણ ક્ાંનત નવદ્ાલયનો — નવ નવ માસ સુધી 

મારી પ્નિક્ષણ પ્વૃનતિને ગૌણ ્બનાવી લેખનપ્વૃનતિને મુખય 

્બનાવવાની ઉદારતાપૂવ્ણક અનુમનત આપવા ્બદલ.

સવ્ણનો કૃતજ્ છુ.ં

— નાિાયણ દેસાઈ

સંપૂણ્જ કાંગ્ત ગ્વદ્ાલય 

વેડછરી-394641 
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પ્રકાશકનું ગ્નવેદન

મહાદેવભાઈ દેસાઈ જ્મિતાબદી વષ્ણમાં એમનું નવસતૃત 

જીવનચડરત્ર પ્નસદ્ધ કરવાનું મહાદેવભાઈ દેસાઈ જ્મિતાબદી 

સનમનતએ નવચાયુું. ‘આ ચડરત્ર કોણ લખે?’ તેના જવા્બમાં 

સહુની લાગણી એક જ હતી: નારાયણભાઈ લખે તો ઉતિમ. 

અને નપતૃતપ્ણણરૂપે આ કામ તેમણે સવીકાયુું અને એક વષ્ણનો 

સમય આપી આ ગ્ં્થ તૈયાર કયયો. તે ્બદલ સનમનત તેમનો 

આભાર માને છ.ે આમ, િતાબદી નનનમતિે, વષયો સુધી યાદ રહે 

તેવી, મહામૂલી ભેટ શ્ી નારાયણભાઈ પાસે્થી આ ચડરત્રરૂપે 

આપણને મળી છ.ે

નવજીવન ટટ્રસટ તરફિ્થી મહાદેવભાઈ દેસાઈ જ્મિતાબદી 

સનમનતને મળેલા આન્થ્ણક સહયોગને કારણે, शुक्रतारक समा 

महादेवभाई ગ્ં્થની જમે જ આ ચડરત્ર પણ ગુજરાતી વાચકોને 

રાહતદરે આપવાનું િકય ્બ્યું છ.ે સનમનત તે ્બદલ નવજીવન 

ટટ્રસટનો આભાર માને છ.ે

શ્ી ચી. ના. પટલેે આ ગ્ં્થ લખાતો હતો તયાર્થી આખું 

લખાણ જોઈ-તપાસી આપયું ત્થા ‘ગાંધીજીના ગણેિ અને હનુમાન' 

રૂપે આ પુસતકની પ્સતાવના દ્ારા સવ. મહાદેવભાઈના જીવન 

અને કાય્ણનો પડરચય કરાવવાનું કામ, તેમની માંદગી વચચે પણ 

શ્મ લઈને કરી આપયું, તે ્બદલ અમે તેમના આભારી છીએ.

એ જ રીતે લેખકના નનવેદનમાં ઉલ્ેખાયેલ અનેક ભાઈ-

્બહેનો ત્થા સંસ્થાઓનો ગ્ં્થ તૈયાર કરવામાં નવનવધ રીતે સહકાર 



મળ્ો છ ે તે સહુના ત્થા પુસતકનું સરસ મુદ્રણ કરી આપવા 

માટ ે નવજીવન મુદ્રણાલયના અમે આભારી છીએ.

ગુજરાત આ ચડરત્રને આવકારિે એવી આિા છ.ે



कोन् आिोते प्राणेर प्रदीप जवालिये तुचम धराय आसो   

साधक ओगो, प्रेचमक ओगो, पागि ओगो, धराय आसो ।। 

  एइ अकूि संसारे 

दु:ख आघात तोमार प्राणे वीणा झंकारे । 

  घोर हवपद माझे 

  कोन् जननीर सुखेर हाहत देखखया हासो ।। 

तुचम काहार संधाने 

सकि सुखे आगुन जवेिे बेडिाओ के जाने । 

  एमन आकूि करे 

  के तोमारे कांदाय जारे भािो बासो ।। 

  तोमार भावना हकछु नाइ 

  के – जे तोमार साथेर साथी भाहव मने ताइ । 

       तुचम मरण भूिे 

       कोन् अनंत प्राण सागरे आन्दे भासो ।।

- रवी्द्रनाथ

*
કયા દીપથી પ્ાણનો દીવડો પેટાવી 

  તું ્ધરા ઉપર આ આવે? 

ઓહે સા્ધક, ઓહે પ્ેવમક, ઓહે પાગલ! 

  ્ધરા ઉપર તું આવે? 

  આ અકૂલ સંસારે 

દુ:ખ-આઘાતો તવ પ્ાણે વીણા ઝંકારે 



  ઘોર વવપદ માંહે 

કઈ જનનીનું મુખ જોઈ તું હસતું મુખ મલકાવે? 

  તું કોને શો્ધવાને 

સૌ સુખોમાં પૂળો મેલી ફરતો કો જાણે! 

  આવો અકળાવી 

કોણ રડાવે તુજને જનેે પ્ેમે નવડાવે? 

  નવ વિંતા કંઈ તારે 

કોણ હશે તુજ સાથે સાથી મન કળતું ના રે. 

  તું મરણ ભૂલીને 

કયા અનંત પ્ાણસાગરમાં આનંદે મહાલે?

મૂળ: રવી્દ્રના્થ 

અનુવાદ: નગીનદાસ પારેખ

‘મને કોઈ પૂછ ે કે, મહાદેવના ચાડર�યનું સૌ્થી ઉમદા 

લક્ષણ કયું? તો હંુ કહંુ કે, પ્સંગ પડ્ે િૂ્યવત્ ્થઈ જવાની 

તેની િનકત.’

— ગાંધરીજી



સમૃગ્ત

(भेद करर) देखखते होइबे ऊरवया लशर 

एक पूणया जयोहतमयाये अन्त भुवने । 

घोषणा कररते होबे असंशय मने - 

‘ओगो हदवयधामवासी देवगण जतो 

मोरा अमृतेर पुत् तोमादेर मतो ।।’

- रवी्द्रनाथ

(ભેદીને) જોવું જોઈશે ઊંિે વશર 

અનંત ભુવને એક પૂણ્ણ જયોવતમ્ણયન ે

કરવી જોઈશે ઘોષણા અસંશય મને — 

‘હે દદવય ્ધામવાસી દેવગણ હો તેટલા 

અમેય અમૃત-સંતાન તમારા જ જટેલા.

— િવરીનદ્રનાથ

हम प्रभु की इचछा कया समझें 

तुम एकाएक हवदेह हुए 

िगता है तुम थे सचमुच जो 

वह वयापक शाश्वत सनेह हुए ।

- भवानी प्रसाद



એક  
મહાદેવ, ઊઠો મહાદેવ!

15મી ઑગસટ 1942. પૂના પાસે આગાખાનનો મહેલ.

ગાંધીજી િૉ. સુિીલા નયયરને તાર લખાવે છ:ે ‘મહાદેવનું 

મરણ તો યોગી અને દેિભકતનું હતું. એનો િોક ન ્થાય.’

તાર સેવાગ્ામ આશ્મના વયવસ્થાપક શ્ી ચીમનલાલ િાહને 

નામે હતો. એ આશ્મમાં મહાદેવનાં પતની દુગા્ણ્બહેન અને 

દીકરો નારાયણ હતાં. જલેમાં મૃતયુના સમાચાર આપતો આ 

तार મહાદેવના આપ્તજનોને અંગ્ેજ સરકાર તરફિ્થી ઠઠે ્બાવીસ 

ડદવસ પછી પહોંચાિવામાં આવયો. સા્થેના ટૂકંા પત્રમાં માત્ર એક 

વાકય હતું: ‘કિીક ભૂલ્થી આ कागळ મોકલાવવામાં નવલં્બ ્થયો, 

તે ્બદલ ડદલગીર છીએ.’

આ તાર ગાંધીજીએ લખાવયો તયારે મહાદેવ દેસાઈનો મૃતદેહ 

એમની સામે જ હતો. મીરાં્બહેને એને આગાખાન મહેલના 

્બગીચાનાં જાતજાતનાં ફૂિલો વિ ે સજાવયો હતો. ગાંધીજીએ જાતે 

ધ્ૂજતે હા્થે એને સનાન કરાવયું હતું. સનાન પછી પોતાના જ 

ટવુાલ વિ ે િરીરને લૂછું હતું. તયાર ્બાદ જાતે સનાન કરીને 

એ જ ટવુાલ વિ ે પોતાનું િરીર લૂછું હતું અને એ ટવુાલ 

સુિીલાને સોંપતાં કહ્ું હતું, ‘આને સાચવી રાખજ.ે એ ્બા્બલાને 

(નારાયણને) આપવાનો છ.ે’

મીરાં્બહેને સળગાવેલી ધૂપસળીની સુગંધમાં ધીમે અવાજ ે



ગવાતા ગીતાના શ્ોકોનો ધવનન ભળવા લાગયો.

ઘિીભર પહેલાં કાંઈક અસવસ્થ, કાંઈક નવહ્વળ જણાતા 

ગાંધીજી ટટ્ાર ્બેઠા અને સાવ ધીમા સવરે ગીતાપાઠમાં ભળ્ા. 

્બેત્રણ માસ ્બાદ સુિીલા્બહેને આ ્બા્બત અંગે ગાંધીજી પાસે 

ચોખવટ માગી હતી.

‘્બાપુ, મહાદેવભાઈ ગયા તે ક્ષણે આપ ્થોિા નવહ્વળ ્થઈ ગયા 

હતા ને?'

‘િા ઉપર્થી કહે છ?ે'

‘આપ તે વખતે જાણે કે ્બાવરા ્બ્યા હો તેમ એમની તરફિ 

જોઈ “મહાદેવ, ઊઠો મહાદેવ!” પોકારી રહ્ા હતા ને?'

‘ના, એમાં નવહ્વળતા નહોતી.'

‘તો?’

‘એમાં શ્દ્ધા હતી.'

‘શ્દ્ધા? તે કેવી?'

‘મને એમ હતું કે જો મહાદેવ એક વાર આંખ ઉઘાિીને મારી 

તરફિ જોિે તો હંુ એમને કહીિ કે “ઊભા ્થઈ જાઓ”, એમણે 

આખી નજદંગી મારી આજ્ા ઉ્થાપી નહોતી. એ િબદો જો એમના 

કાને પડ્ા હોત તો મને શ્દ્ધા હતી કે એ મોતનો પણ સામનો 

કરીને ઊભા ્થઈ ગયા હોત.'

કેમ ના હોય ગાંધીજીને એવી શ્દ્ધા? ્બરા્બર અિધી નજદંગી 



મહાદેવે એમની જોિ ે ગાળી હતી. અને એ અિધી નજદંગીમાં 

કયારેય મહાદેવે એમની આજ્ા ઉ્થાપી હતી ખરી? આશ્મના 

્બુઝુગ્ણ સા્થી પંડિત તોતારામજીએ મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે 

જોિાયા તયાર પછી છએક માસે ્બનેલો પેલો ડકસસો નહોતો 

કહ્ો? અમદાવાદના નમરઝાપુર રોિ ઉપરના મકાનમાં એક 

નાનકિી ઓરિીમાં મહાદેવભાઈ અને પંડિત તોતારામજી સૂતા 

હતા. રાતે અચાનક ધમ કરતો અવાજ ્થયો. પંડિતજીની આંખો 

ખૂલી ગઈ. જોયું તો પાસેના પાટ પર મહાદેવભાઈ ઊભા છ.ે 

એમને જયારે પંડિતજીએ પૂછું કે, ‘િું છ ે મહાદેવભાઈ, કેમ 

ઊભા ્થઈ ગયા?’ તયારે સહેજ સંકોચ સા્થે પાછા પાટ પર 

લં્બાવતાં મહાદેવભાઈએ નહોતું કહ્ું કે,

‘કાંઈ નહીં, સપનું આવયું હિે. મને સપનામાં એમ લાગયું કે ્બાપુ 

્બોલાવે છ,ે એટલે મારા્થી ઊભા ્થઈ જવાયું હિે!'

ઠઠે તયાર્થી માંિીને મરણની ઘિી સુધી મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીની આજ્ા કદી ઉ્થાપી હતી ખરી?

ગીતાના શ્ોકો પૂરા ્થયા એટલે आश्रम भजनावलिનાં ભજનો 

ગવાયાં, જમેાંનાં ્થોિાંક તો હજી છ ડદવસ દરનમયાન આગાખાન 

મહેલમાં આવયા તયાર પછી સવાર કે સાંજની પ્ા્થ્ણના વખતે 

ખુદ મહાદેવભાઈએ જ ગાયાં હતાં:

‘દીનાનાથ દયાળ નટવર! 

હાથ મારો મૂકશો મા!... 

હે કૃપામૃતના સરોવર 

દાસ સારુ સૂકશો મા’! 



ને 

મારી નાડ તમારે હાથે હદર સંભાળજો રે 

મુજને પોતાનો જાણીને પ્ભુપદ પાળજો રે. 

... દદવસ રહ્ા છ ેટાંિા, વેળા વાળજો રે!

મૃતદેહને સનાન કરાવયા પછી ગાંધીજીએ સુિીલાને કહ્ું 

હતું, ‘મહાદેવનાં કપિાં તું જ ધોજ,ે ્બીજાને ધોવા આપીિ 

નહીં. પાછળ્થી આ કપિાં ્બા્બલાને સોંપવાનાં છ.ે' મહાદેવના 

ખમીસના ્બાજુના નખસસામાં્થી નીકળી भगवद्ीताની એક પ્ત, 

અને સામેના નખસસામાં્થી નીકળી ફિાઉ્ટન પેન. જ ેમહાન યજ્માં 

્થોિી ક્ષણો પહેલાં જ મહાદેવે જીવનની આહુનત આપી હતી તેનું 

મૂળ પ્ેરણાસ્ોત હતી ગીતા અને એ યજ્ની જવાળાઓ પ્ગટ 

્થઈ હતી સતત મહાદેવના વક્ષ:સ્થળ પર નવરાજતી આ કલમ 

દ્ારા. નખસસામાં્થી નીકળતી આ ્બે વસતુઓ જાણે કે મહાદેવના 

જીવનના પ્તીક સમ હતી. ગીતા પ્તીક હતી મહાદેવના ચાડર�યના 

ઊંિાણની અને કલમ પ્તીક હતી એના નવસતારની.

અતયારે જ ેદેહ સમાનધસ્થ યોગીની માફિક નચરિાંત પોઢ્ો 

હતો તે દેખાવમાં કામદેવ ઉપર પણ કામણ કરે તેવો મોહક 

હતો. મૃતયુ પહેલાં ્થોિી નમનનટ અગાઉ જ મીરાં્બહેન પાસે 

ઝીણી કાતર લઈને સરોનજની નાયિવુાળા ખંિમાં મોટા દપ્ણણ 

સામે ્બેસીને તેમણે મૂછ મઠારી અને નખ કાપયા હતા. ગાંધીજીએ 

એક કાળે મહાદેવને ગુલા્બ સા્થે સરખાવેલા. તે સાંભળીને 

સરોનજનીએ તેમને ‘ગુલે ગુજરાત’ કહીને ન્બરદાવેલા. તે ડદવસે 

સવારે સરોનજનીએ મહાદેવને જોઈને મીઠી મજાક પણ કરી 

લીધેલી, ‘અસસલ વરરાજા જવેા લાગો છો!’ મહાદેવનું નપ્ય 



પેલું ક્બીરનું ભજન —

કર લે વસંગાર િતુર અલબેલી 

સાજન કે ઘર જાના હોગા!

જાણે કે તે ભીની આંખ ઊઘિતા પ્ભાતે ચડરતા્થ્ણ ્થતું હતું.

સુિીલાની પસ્ણમાં્થી ચંદનનો એક ટકુિો મળી આવયો હતો. 

લલાટ પર તેનો લેપ કરવા્થી જીવનને સદા પ્સન્નતા્થી ભરી 

દેનાર એ રનસયો, મૃતયુને વધાવનાર યોગી-િો િોભતો હતો.

સુિીલા, મીરાં, સરોનજની, કસતૂર્બા અને સૌ્થી વધારે તો 

ગાંધીજી પોતે ભજનો ગાતાં અને ગીતાપાઠ કરતાં ઉતસુકતા્થી 

વાટ જોતાં હતાં. ગાંધીજીએ જલે અનધકારીઓને કહ્ું હતું, 

‘વલ્ભભાઈને ્બોલાવો, ખેરને ્બોલાવો, એટલે મૃતદેહના અંનતમ 

સંસકાર નવિે નવચાર કરીએ.'

અનધકારી કદાચ જાણતા હતા, કદાચ નયે જાણતા હોય. 

શ્ી કટલેી ્બહાર જઈને પાછા આવતા હતા, શ્ી ભંિારી ઉપર 

અનધકારીઓના ઓરિામાં જઈને ફિોન કરીને પાછા આવતા હતા. 

તેઓ સરોનજનીના કાનમાં કાંઈ વાત કરતા હતા. પણ ગાંધીજીની 

આગળ મોઢામોઢ ્થવાની એમની હામ નહોતી. છવેટ ેગાંધીજીએ 

જ પૂછું, ‘વલ્ભભાઈ આવે છ?ે’

‘વલ્ભભાઈ અહીં ન્થી.’ ભંિારી ્બોલયા.

‘અને ખેર?'

‘તેઓ પણ આવી િકિે નહીં.' શ્ી ભંિારીએ દ્બાતે 



અવાજ ે કહ્ું.

તે જવા્બે સૌને એ વાતનું ભાન કરાવયું કે માત્ર મહાદેવ 

જ નહીં પણ પાછળ રહેલાં સૌએ કેદીઓ જ હતાં.

સરકાર આ કેદીઓની સેવા કરવા ખાતર યરવિાની જલેમાં્થી 

ડક્નમનલ કેદીઓ મોકલતી. (મહાદેવે છયે ડદવસ ્બધાં કામ જાતે 

કરી આમની સેવા નહોતી લીધી) તે પૈકી એકે કહ્ું, ‘મોટરલૉરી 

આવી ગઈ છ,ે અને એક બ્ાહ્મણ પણ આવયા છ.ે’

‘બ્ાહ્મણ?’ ગાંધીજીના કાન સરવા ્થયા, ‘બ્ાહ્મણ િાને માટ?ે'

‘અહીં કાંઈ પૂજાપાઠ કરાવવાં હોય તો.’ એક અનધકારીએ 

નીચું જોઈને જવા્બ આપયો.

‘અહીંના પૂજાપાઠ ્થઈ ચૂકયાં છ.ે’ ગાંધીજીએ સહેજ કિક, 

ડકંનચતમાત્ર ઊંચા સવરે કહ્ું. 

ભંિારી સરોનજની નાયિનુે આગળ ધરતા ગાંધીજી પાસે 

આવયા, ‘િી ખ્બર છ?ે’ ગાંધીજીએ જ પૂછું.

‘મેં ્બધી વયવસ્થા કરી દીધી છ.ે’ સહેજ ્થો્થવાતા અવાજ ે

ભંિારીએ જવા્બ આપયો.

‘િી વયવસ્થા કરી છ?ે હંુ િ્બ નમત્રોને હવાલે કરી િકંુ?’ 

ભંિારી ભયાકુલ ચહેરે સરોનજની ભણી જુએ છ.ે એમના વતી 

સરોનજનીદેવીએ ચોખવટ કરી, ‘સરકાર કોઈને િ્બ આપવા 

માગતી ન્થી. ભંિારી પોતે જઈ ઘાટ પર અનનિદાહ દેિે.’

‘અમારામાં્થી કોઈ િ્બની સા્થે જઈ િકિે?'



‘ના જી.’

ગાંધીજી ચૂપ રહ્ા. એમના મનમાં ધમ્ણમં્થન ચાલતું હતું. 

એમણે યાદ કયુું કે સવામી શ્દ્ધાનંદજીના ખૂનીને ફિાંસી દીધા 

પછી ખૂનીની લાિ એનાં સગાંસં્બંધીઓને સોંપવામાં આવી હતી, 

એ લાિ લઈને સરઘસ નીકળ્ું હતું. એના્થી કોમી હુલ્િ ્થાય 

એવી પૂરી સંભાવના હતી. છતાં તેની છૂટ આપવામાં આવી 

હતી. આજ ેએ સરકાર મહાદેવ જવેાનું િ્બ એના સં્બંધીઓને 

સોંપવા તૈયાર નહોતી. આ મુદ્દા પર લિી લેવું કે કિવો ઘૂંટિો પી 

જવો એ સંકટ ગાંધીજી સામે હતું. મહાદેવના મૃતયુને રાજકીય 

પાસ આપી એમાં્થી લાભ ઉઠાવવો એ સતય-અડહંસાના પૂજારીને 

નવવેકયુકત ન લાગયું. નપતા પોતાના પુત્રના મરણને રાજકારણી 

ડહલચાલ સાર િી રીતે વટાવે?

‘તો અહીં મારી સામે હંુ િ્બને દાહ દઈ િકંુ? જ ે મહાદેવ 

કોઈ ડદવસ મને અનનિદાહ દેિે એવી હંુ આિા રાખી ્બેઠો 

હતો, તેને દાહ દેવાનો આજ ે મારો વારો આવયો. આખું જીવન 

એ મારો પુત્ર હતો, આજ ે હંુ એનો પુત્ર ્બ્યો છુ.ં’ ગાંધીજીએ 

તોિ કાઢ્ો.

પ્્થમ મું્બઈ અને પછી્થી ડદલહી ફિોન જોિીને ભંિારીજીએ 

રજા મેળવી. તે જ સ્થળ પર અનનિદાહની તૈયારીઓ િરૂ ્થઈ. 

મહાદેવ કેદી તરીકે મરણ પામયા હતા એટલે ગાંધીજીએ મૃતદેહને 

જલેની ચાદરમાં વીંટવાનો આગ્હ રાખયો.

ગાંધીજીએ જલેને મહેલ ગણવાનો ્બોધ આપેલો. પ્સંગ 

એવો ઘટ્ો કે મહેલ જ એમને સાર જલે ્બ્યો. આગાખાનની 



માનલકીના મકાનને ઉતાવળમાં જલેના રૂપમાં ફેિરવવામાં આવયું. 

આસપાસ લાકિાંનાં પાડટયાં જોિીને એવી જાળી ઊભી કરવામાં 

આવી કે જાણે પહેલે્થી જ તયાં તે ્બાંધેલી હોય. ઉતાવળમાં ને 

ઉતાવળમાં તાજાં છોલેલાં પાડટયાંનાં છોડિયાં તયાં જ પડ્ાં રહ્ાં 

ને જૂનો રંગ એક ્બાજુએ લગાડ્ો હતો તે પણ એમ જ હતો. 

્બીજી ્બાજુ, નવી છોલેલી જાળી રંગ વગરની એમ ને એમ 

રહી ગઈ હતી. તરતોતરત ચારે તરફિ કાંટાળા તારની વાિ ખિી 

કરવામાં આવી અને એની ફિરતે ખિા કરાયા 76 ્બંદૂકધારી 

નસપાઈઓ સુકલકિી કાયાવાળા ચુંમોતેર વરસના એ ‘ખતરનાક' 

કેદીને સાચવવા આટલી તો તકેદારી રાખવી જ પિ ે ને?!

મૃતયુ દ્ારા મહાદેવે એ ્બંધનમાં્થી મુનકત મેળવી. વાિની 

પેલે પાર ઘાસ વઢાવીને મેદાન સાફિ કરવામાં આવયું. તાર 

કાપીને એમાં્થી નનામી જઈ િકે એટલો મારગ કરવામાં આવયો. 

આસપાસનાં વૃક્ષોની િાળીઓ કાપી નનામી ્બનાવવામાં આવી. 

છ જણે ખાંધ દીધી. ગાંધીજીએ તોલિી લીધી. ્બાકીના સૌ 

મૂંગે મોંએ પાછળ ચાલયાં. િ્બ નચતા પર ગોઠવવામાં આવયું 

તયારે કસતૂર્બા સાર દૂર એક ખુરિી ગોઠવવામાં આવી. ્બા 

તો ્બાવરાં ્બની ગયાં હતાં. આંસુભરી આંખે ્બંને હા્થ જોિીને 

તેઓ વારંવાર કહેતાં હતાં, ‘ભાઈ, જયાં જજ ે તયાં સુખી રહેજ,ે 

તેં ્બાપુની ઘણી સેવા કરી છ.ે ્બધાંને સુખ પહોંચાડ્ું છ.ે તુંયે 

સુખી રહેજ.ે’

િ્બ પર લાકિાં ગોઠવાવા લાગયાં તયારે ગાંધીજીએ સુધધાં 

્બે િગલાં આગળ જઈને મહાદેવના મુખનાં છલે્ાં દિ્ણન કયાું. 

ગાંધીજીએ જાતે જ મુખાનનિ દીધો. આખું જીવન જ ે નપતા હતા 



તેમણે પુત્રધમ્ણ ્બજાવયો.

નચતા ્બળ્ા પછી ટાઢી પિલેી ભસમને ગાંધીજીએ એક 

િબ્બામાં સંઘરી. એ ભસમ્થી પોતાના કપાળે નતલક કયુું અને કહ્ું, 

‘આ ભસમ દુગા્ણ સાર સાચવી રાખવાની છ.ે’ વચચે એક વાર 

ફિરી તેમણે ્બા્બલાને યાદ કયયો. સરકારી અમલદારને ઉદ્દિેીને 

તેમણે કહ્ું, ‘જો અહીં્થી અમે કોઈ જીવતા ન નીકળીએ તો 

મહાદેવના દીકરાને આ જગયા તમે દેખાિી દેજો.’

સૌ જલેવાસીઓને લાગતું હતું કે 9મી ઑગસટ ે ધરપકિ 

્થઈ તયાર્થી મહાદેવભાઈના મગજ પર એક ્બોજો હતો. ગાંધીજી 

અનેક વાર એવો ઇિારો કરી ચૂકયા હતા કે આ વખતે જલેમાં 

જતાંની સા્થે જ આમરણ નનજ ્ણળા ઉપવાસ પર ઊતરવાનો તેમનો 

ઇરાદો હતો. મહાદેવભાઈને આ નવચાર જરાયે રચયો નહોતો, 

અને તેમણે તેનો નવરોધ પણ કયયો હતો. પણ એ નવવાદ જલે 

જતાં સુધી પૂરો નહોતો ્થયો. જલેમાં આવયા પછી પણ અનેક 

વાર મહાદેવભાઈએ સા્થીઓને કહ્ું હતું,

‘્બાપુના ઉપવાસની વાત િમેોકલીસની તલવારની માફિક મારા 

મા્થા પર લટકે છ.ે’

મહાદેવભાઈના જોડિયા સનચવ શ્ી પયારેલાલનો મત હતો 

કે મહાદેભાઈના મરણ્થી ગાંધીજીનું અનિન ટળ્ું હતું. તેમણે 

લખયું છ:ે

‘ગાંધીજીને અનિન કરતા રોકવામાં જયારે સૌએ હા્થ ધોઈ 

નાખયા હતા, તયારે મહાદેવભાઈ તેમને રોકવામાં સફિળ ્થયા 



હતા. મારી જાણમાં ગાંધીજીના જીવનભરમાં આવા પ્કારનો આ 

એકમાત્ર દાખલો છ.ે’1

ખુદ ગાંધીજીએ આ જ વાતને પોતાની ઢ્બે કહી:

‘મહાદેવનું ્બનલદાન કંઈ નાનીસૂની વાત ન્થી, તે એકલું પણ 

્બધું કામ કરિે. મહાદેવે “કરેંગે યા મરેંગે”નું સંપૂણ્ણપણે આચરણ 

કયુું. આ ્બનલદાન ડહંદની મુનકતનો ડદવસ નજીક લાવયા નવના 

નહીં રહે.’

નચતા ઠાયા્ણ ્બાદ પાછા ફિયા્ણ તયાર પછી મડહનાઓ સુધી 

આગાખાન મહેલમાં રહેલી આ જાણીતા કેદીઓની મંિળીમાં 

વાતોનો નવષય એક જ હતો — મહાદેવ. એ વાતોમાં મહાદેભાઈના 

જીવનનાં ્બંને પાસાંઓ — યોગી અને દેિભકત — નો સમાવેિ 

્થતો હતો.

સુિીલાએ યાદ દેવિાવયું કે, ‘સદાય પ્ફુિલ્વદન રહેતા 

મહાદેવભાઈ આગાખાન મહેલમાં આવયા પછી ખૂ્બ ગંભીર 

રહેતા હતા.' મીરાંએ કહ્ું કે, ‘્બાપુના ઉપવાસના નનશ્ચયનો 

્બોજો એમને અકળાવી રહ્ો હતો,' સરોનજનીએ કહ્ું કે, ‘કયારેય 

કોઈએ ્બીજાને માટ ે જીવન આપયું હોય તો તે મહાદેવે. ઈિુ 

ભગવાનની પેઠ ે ્બીજા લાં્બું જીવી િકે એટલા સાર તેઓ મયા્ણ. 

માણસ ્બીજાને માટ ે પોતાના પ્ાણ અપ્ણણ કરે તેના કરતાં એક 

માણસ ્બીજાની િી વધારે સેવા કરે?’

આગાખાન મહેલમાં મીરાં્બહેને સમાનધને સ્થાને માટીનો 

ચોતરો ્બનાવીને એની ઉપર િંખલા વિ ે મોટો ૐ અક્ષર 



લખયો. લં્બચોરસ ચોતરાને ચાર ખૂણે તેમણે ચાંદ-તારાનાં નચહ્ો 

અંડકત કયાું, અને નીચલા ભાગમાં વચચોવચ ચીતયયો એક ક્ૉસ. 

કસતૂર્બાએ આ સ્થળને ‘મહાદેવ મંડદર' નામ આપયું, અને 

ગાંધીજીએ સવાર-સાંજ સમાનધ પર આવી તયાં ફૂિલ ચિાવી, 

ગીતાનો ્બારમો અધયાય ્બોલવાનો ક્મ િરૂ કયયો. તેમણે કહ્ું, 

‘મહાદેવનું જીવન એટલે ભનકતનું અખંિ કાવય.' એને સમરવા 

સાર ભનકતયોગના શ્ોકો જ કામ લાગે ને?

મહાદેવના મરણના સમાચારને સરકારે ્બને એટલા ગુપ્ત 

રાખવા પ્યતન કયા્ણ. એમ તો ગાંધીજી વગેરેને પકિીને આગાખાન 

મહેલમાં રાખયા છ ે એ વાતને જ છુપાવવા પ્યાસ કરેલો. ત્રણ 

ડદવસ પહેલાં જ તે અંગે એક રમૂજી પણ ્બોધપ્દ ડકસસો ્થઈ 

ગયેલો. કસતૂર્બાને સાર દાકતરે કાંઈક દવાનાં નામ લખી આપયાં 

અને પૂનાની ્બજારમાં્થી તે દવા લાવવાનું કહ્ું. દાકતરે પોતાની 

દવાની યાદી પર દરદી તરીકે કસતૂર્બાનું નામ પણ લખેલું. 

મહાદેવભાઈ એ જોઈ હસયા. પછી એ તરફિ તેમણે ગાંધીજીનું 

ધયાન ખેંચયું કે ્બજારમાં જ ે કોઈ આ નુસખો લઈને જાય તો 

સૌને ખ્બર પિી જાય કે કસતૂર્બાને કયાં રાખવામાં આવયાં છ ે

અને એમને િી ્બીમારી છ!ે પણ સતયાગ્હી કાંઈ પ્નતપક્ષીને 

ચાલાકી્થી જીતતો હિે? નહીં. તે તો તેને પ્ેમ્થી જીતવા માગે 

છ.ે એટલે ગાંધીજીએ મહાદેવને કહ્ું કે આ અંગે નચઠ્ી ્બહાર 

નીકળી જાય તે પહેલાં જ એ લોકોનું ધયાન દોરો. આમ કરવા્થી 

જલે સુપડર્ટે્ િે્ ટ શ્ી કટલેીને તો જાણે કે પ્ાણમાં પ્ાણ આવયા 

અને મહાદેવનો ઉપકાર માનતાં ્થાકયા જ નહીં.

આ ડદવસોમાં આખો વખત મહાદેવભાઈનું નચંતન આંદોલન 



અંગે જ ચાલતું હતું. તેઓ માનતા હતા કે મોટ ે ભાગે તો આ 

આંદોલન એ ભારતની સવતંત્રતા માટનેો અંનતમ યજ્ નસદ્ધ 

્થિે. સા્થે સા્થે તેઓ એમ પણ માનતા હતા કે આ યજ્માં 

જો ગાંધીજીને સા્થ આપવો હોય તો પોતાનું આચરણ એમણે 

સૂચવેલા આદિયો મુજ્બનું એકાદિવ્રત્થી પુનનત ્બનેલું એવું 

સતયાગ્હી જીવન હોવું જોઈએ. તે્થી કયારેય પણ નવરાિની 

પળોમાં વાતો ચાલતી હોય તેમાં જ ેકોઈની નનંદાની ગંધ સરખી 

પણ આવે તો તયાં્થી તેઓ ખસી જતા. ્બાપુના સનચવાલયનું 

ભારે કામ તો કારાવાસને કારણે હતું નહીં, પણ નાનાં કામોની 

તેમને નાનમ નહોતી. તે્થી આખો ડદવસ પોતે કાંઈક ને કાંઈક 

કામમાં રોકાઈ રહેતા. ્બાપુનાં કપિાં ધોવાનું કામ એમણે ઉપાડ્ું 

હતું. ચૂલો સળગાવવા્થી માંિીને રાંધીને પીરસવાનું કામ પણ 

એમણે જ ઉપાડ્ું હતું. સૌને સાર નાની નાની સેવા કરવામાં 

તેઓ હરખ અનુભવતા. તેમણે જૂના તાર િોધી કાઢી એને 

વાળીને એક ટોસટર ્બનાવયો. તેના વિ ે ટોસટ ્બનાવતાં જોઈને 

ગાંધીજી પૂછ,ે ‘નેસેનસટી ઇઝ ધ મધર ઑફિ ઇ્વે્િન' એનું 

ગુજરાતી િું? તરત મહાદેવ કહે, ‘ગરજ એ િોધની જનની.’ 

સુિીલા અને સરોનજનીને પ્ેમ-આગ્હ્થી ચા નપવિાવે — રોજ 

500 વાર કાંતવાની, આખી ગીતાનો પાઠ કરવાનો અને િાયરી 

લખવાનો ક્મ તો િાને તૂટ?ે 15મીની સવારે ્બાપુના ખોળામાં 

મા્થું મૂકીને તેમણે અંનતમ શ્વાસ લીધો. 14મી ઑગસટ સુધી 

તેમણે પોતાની િાયરી લખી છ.ે

જલેમાં કેદી તરીકે હતા અને ્બહાર પત્રો લખવાની ગાંધીજી, 

મહાદેવભાઈ કે એમના સા્થીઓએ છૂટ માગી નહોતી, તે્થી સનચવ 

તરીકે પત્રવયવહારનું કામ ખાસ નહોતું. માત્ર ્બે પત્રો ગાંધીજીએ 



લખયા હતા. એક મું્બઈ સરકારને અને ્બીજો વાઇસરૉયને. ્બંને 

પત્રો લખવામાં તેમણે મહાદેવભાઈનાં સલાહસૂચનો અને મદદ 

લીધાં હતાં.

મું્બઈના ગવન્ણરને લખેલા પત્રમાં મું્બઈ્થી જલેમાં લઈ જતાં 

ટટ્રનેમાં્થી લૉરીમાં ચિાવતી વખતે મહેતા નામના કોઈ કાય્ણકતા્ણને 

ઢોરની માફિક ઘસિીને લૉરી સુધી લઈ જઈને લૉરીમાં ફિેંકતાં 

ગાંધીજીએ નજરોનજર જોયેલો તે પ્સંગ અંગે ફિડરયાદ હતી. 

તે જ પત્રમાં વલ્ભભાઈ એક દરદી તરીકે ગાંધીજીની સારવાર 

લેતા હતા તે્થી તેમને પોતાની સા્થે કેદમાં રાખવાની માગણી 

પણ હતી.

્બીજો પત્ર દેિના આગેવાનોને આમ પકિવામાં સરકારે 

કરેલી ભૂલ ્બા્બત હતો. આ નગરફિતારીઓ અંગે સરકારે 

્બહાર પાિલેા જાહેરનામામાં ગાંધીજીને અનેક નવકૃનતઓ અને 

ભૂલભરેલી રજૂઆતો દેખાઈ હતી. તેની તરફિ ધયાન દોરીને 

તેમણે એમ કહ્ું હતું કે પોતે જાહેર કયુું હતું તે મુજ્બ જો 

એમને મળવા ્બોલાવયા હોત તો કૉંગ્ેસની માગણીમાં જ ે કાંઈ 

ખામી તેને દેખાય તે દૂર કરવા કૉંગ્ેસ તૈયાર હતી અને એમ 

વાટાઘાટોનાં દ્ાર ખુલ્ાં હતાં. પણ સરકારે ઉતાવળ્થી સૌની 

ધરપકિ કરીને તે ્બંધ કરી દીધાં હતાં.

આ પત્ર લખવામાં પણ મહાદેવભાઈનો હા્થ હતો. ગાંધીજીનો 

ઇરાદો તો જલેમાં જતાં જ ઉપવાસ પર ઊતરવાનો હતો. 

ઉપવાસ કરતાં પહેલાં પત્ર દ્ારા પોતાની ભૂનમકા સપષ્ કરવી એ 

જરૂરી છ ેએ વાત છવેટ ેમહાદેવ ગાંધીજીને ગળે ઉતારી િકયા 



હતા. પત્રના ્બેત્રણ વાર ખરિા ્થયા હતા. સા્થીઓએ ફેિરફિારો 

સૂચવયા હતા તેમાં્થી કેટલાક એ પત્રમાં આમેજ કરવામાં આવયા 

હતા. છવેટની નકલ મહાદેવભાઈએ પોતાના મોતીના દાણા જવેા 

અક્ષરે કરી હતી. 14મી ઑગસટ ે એ પત્ર રવાના ્થયો તયારે 

સૌ્થી વધુ આનંદ મહાદેવભાઈને ્થયો હતો. તેમણે તે સા્થીઓ 

આગળ વયકત પણ કયયો હતો. ‘હાિ. હવે આ પત્રનો જવા્બ 

આવતાં ્બેક અઠવાડિયાં ્થિે. તયાં સુધી તો ્બાપુ ઉપવાસ નહીં 

આદરે. આમ ્બાપુનું મોત એટલું પાછળ ઠલેાયું ગણાય ને?’ 

છ છ રાતો મહાદેવભાઈએ ્બાપુના ઉપવાસની નચંતામાં અધતી 

ઊંઘમાં ગાળી હતી. 14મીની રાતે તેઓ નનરાંતે ઊંઘયા હતા. 

એના્થી આવેલી તાજગી જ 15મીની સવારે સૌ સા્થીઓએ 

એમના મુખ પર નનહાળી હતી.

મહાદેવના મરણ અંગે સરકારને િુષક એવી પણ યાદી 

તો ્બહાર પાિવી જ પિી. એ સમાચાર્થી દેિ હાલી ઊઠ્ો. 

યુદ્ધકાળના સખત નનયંત્રણ છતાંયે આખા દેિનાં નાનાંમોટાં સવ્ણ 

અખ્બારોએ આ સમાચારને મહત્વપૂણ્ણ સ્થાન આપયું. મું્બઈના 

ज्मभूचमએ આઠ કૉલમનું મ્થાળંુ આપી કહ્ું, ‘એના આતમાની 

જયોનત સદા જલતી રહેિે.’ એમણે એક્થી વધુ અગ્લેખો લખયા. 

એના ‘કલમ અને ડકતા્બ' સતંભમાં ‘પરમ ભકત અને પરમ 

સાધક મહાપ્ાણ' એવા મ્થાળા હેઠળ લાં્બા લેખને અંતે લખયું, 

‘હે ઈશ્વર, આ કારી ઘા ઝીલવાનું તારા સૌ્થી પયારા ્બંદાને 

અને અમને ્બળ આપો.’

મહાદેવભાઈની દેિભનકતની સુવાસ પચીસ વષ્ણના અન્ય 

સેવાકાળ દરમયાન દેિને ખૂણે ખૂણે ફેિલાયેલી હતી. ‘ભારત છોિો’ 



આંદોલન નનનમતિે દેિભરમાં ભાંગફિોિનું મોજુ ંપ્સરી ચૂકયું હતું. 

પણ અડહંસાના મસીહાના અન્ય ભકતના કારાવાસમાં નીપજલેા 

અચાનક મરણના સમાચારની પ્નતડક્યા સારાયે દેિમાં ઠિંા 

પ્નતકારની જ આવી. મહાદેવભાઈને જલેમાં મારી નાખયા, એમને 

્બરફિની લાદી પર સુવિાવયા, એમને વીજળીના આંચકા આપયા, 

એમને ખાવામાં કાંઈક આપી દીધું એવી અનેક અફિવાઓની 

વચચે પણ નાનાં નાનાં ગામિાંઓ્થી માંિી મહાનગરો સુધી 

લોકોએ િાંનતમય રીતે જ પોતાનો િોક પ્દનિ્ણત કયયો. હિતાળ, 

સરઘસ, િોકઠરાવ, પ્ા્થ્ણનાસભા નવના કોઈ સ્થળ ્બાકી ન રહંુ્. 

ઠરાવોની નકલ દુગા્ણ્બહેનને નામે સેવાગ્ામ કે ્બીજ ે જયાં જયાં 

કલપી િકે તેવે ઠકેાણે ગઈ, પણ લોકો તો ઠરાવની એક નકલ 

મહાદેવભાઈના સવ્ણસવ એવા ગાંધીજીને પણ મોકલાવવા ઇચછતા 

હતા, તે કયાં મોકલે? કેટલાકે મું્બઈ સરકારને ઠરાવ મોકલાવયા 

પણ મોટા ભાગના દેિને ગાંધીજી કયાં છ ે તેની જાણ સુધધાં 

નહોતી. દેિ સમસમીને ્બેઠો હતો. લોકો મૂંગાં આંસુ સારતા 

હતા. કોઈ કોઈ ડહમમતવાન છાપું પોતાના અગ્લેખમાં દેિની 

પીિાને વાચા આપતું: ‘મહાદેવ સવાધીનતાના પુણયયજ્ના પાવકમાં 

પાવક આહુનત ્બનીને હોમાઈ ગયા. એક દૃનષ્એ જોઈએ તો 

આક્દંના અશ્ુસાગરો રેલાવે અને ્બીજી રીતે જોઈએ તો અમર 

દેવતાઓ પણ જનેી ઝંખના કરે, એવું મૃતયુ એમણે પ્ાપ્ત કયુું — એ 

ચાલતે યુદ્ધ ે ગયા. અડહંસક સૈનનકનાં ્બધાંય આયુધો્થી પ્કાિ 

અને સવતંત્રતાના દુશમનો સામે ઝૂઝતાં ઝૂઝતાં કારાગારમાં ગયા. 

જીવનભર પોતે જનેે પોતાના ઇષ્ સદગુર મા્યા હતા, તેમની 

નજર સામે, તેમના ખોળામાં મા્થું મૂકીને ગયા. આવા ્બિભાગી 

મૃતયુની કોને ઈષયા્ણ ન આવે?'



શ્ી કાંનતલાલ જોિીએ જનવાણીને પદ્મય રૂપ આપયું:

જ ેજલેને મહેલ ગણી ગયો'તો 

તે મહેલમાં અંવતમ અવસથ તારાં 

તપસવીના પાવનકારી આવશષો 

લઈ શમયા શાશ્વત શાંવત-ગોદમાં, 

સવાતંત્રયના આખરી જગંમાં શમયો 

માભોમની મુવ્ત રટતં તારો 

આતમા સવકાયયે રહી મગન સંિયયો.

દેિનેતાઓ તો મોટા ભાગના જલેમાં હતા. એટલે એમની 

અંજનલઓ તો ્બેચાર વષ્ણ પછી પ્ગટ ્થઈ. જલેમાં ગયા નહોતા 

તેવા ચક્વતતી રાજગોપાલાચારીએ જ ેઅંજનલ આપી તેમાં ઘણાનાં 

હૃદયનો પિઘો પિતો હતો, તેનો કેટલોક માનમ્ણક ભાગ આ રહ્ો:

‘ગાંધીજી માટ ે આ ભારે આઘાત છ.ે મહાદેવ જ ે પ્ેમાળ પતની 

અને પુત્રને મૂકતા ગયા છ ેતેમને લાગયો હિે તેના કરતાંયે વધારે 

ભારે. મહાદેવનો ગાંધીજી જોિનેો સં્બંધ વણ્ણવયો જાય એમ ન્થી. 

જયારે જયારે પણ ગાંધીજીનું િરીર ્થોિોક ્થાક ખાય તયારે 

મહાદેવ એમના વતી કામ કરનાર વધારાના િરીર સમા હતા. 

ગાંધીજી આજ ે ખરેખર અના્થ ્બ્યા છ.ે મહાદેવ ગાંધીજીના 

માત્ર સનચવ કે એમનું ગાયેલું ગાનાર ધવનનપેટી નહોતા. કોઈ 

કોઈ વાર ગાંધીજી સા્થે સનેહ અને ઈમાનદારીપૂવ્ણક લિી પણ 

લે એવાઓને મહાદેવ ્બળ આપી રહેતા. પોતાના સવામીએ હા્થ 

ધરેલા કેટલાક અતયંત મહત્વના નવષયોના નનણ્ણયોને હળવા કરવા 

કે ફેિરવવામાં તેઓ મદદગાર ્થઈ પિતા.’



મહાદેવભાઈના સા્થીઓમાં્થી એક શ્ી ડકિોરલાલ 

ઘનશયામલાલ મિરૂવાળા. ગાંધીજીના સા્થીઓમાં એક મૌનલક 

નચંતક. તેમણે એક વાર ‘મૃતયુ — જીવનની એક િનકત' નામનો 

લેખ લખયો હતો. આવા લેખ્થી (ગાંધીજી જવેાઓને) અનવવેકભયા્ણ 

આમરણ ઉપવાસને પ્ોતસાહન મળિે એમ નવચારી મહાદેવભાઈ 

हररजनપત્રોમાં એને પ્ગટ કરવા નહોતા ઇચછતા, પણ ગાંધીજીની 

સવીકૃનત એ લેખને મળી ગઈ હતી તે્થી તેઓ એ ્બા્બત ચૂપ રહ્ા. 

ડકિોરલાલભાઈએ મહાદેવભાઈના મરણ પછી લખયું, ‘એ લેખના 

લેખક તરીકે મારા મનમાં તો એ નવચાર હજી માત્ર નવચારરૂપે 

છ,ે પણ મહાદેવભાઈએ તો એને ચડરતા્થ્ણ કરી ્બતાવયો.’ કોઈક 

કહ્ું, ‘મહાદેવભાઈ ્બહુ વહેલા ગયા,' ગાંધીજીએ પોતાની શ્દ્ધા 

વયકત કરતાં કહંુ્, ‘મહાદેવે જીવનનો મોહ છોિી દીધો હતો, 

અને હંુ હમેિાં કહેતો આવયો છુ ં કે જ ે માણસ જીવવાનો મોહ 

છોિી દે છ,ે તેનો દેહ આપોઆપ છૂટી જાય છ.ે’ હજી આગલે 

ડદવસે જ વાતવાતમાં મહાદેવે પહેલાં અનેક વાર ્બોલી ચૂકેલા 

તે જ વાકય ફિરી કહેલું:

‘હંુ ઈશ્વરને એક જ પ્ા્થ્ણના કયા્ણ કરં છુ.ં મને ્બાપુ પહેલાં 

ઉઠાવી લે!' અને સા્થે સા્થે એ પણ કહ્ું કે:

‘ઈશ્વરે મારી પ્ા્થ્ણના કદી તરછોિી ન્થી.’

એક યોગીની નચંતનધારા હતી જ ેગાંધીજીના ખોળામાં મા્થું 

મૂકીને પોતાની જીવનલીલા સમાપ્ત કરવા ઝંખતી હતી. ્બીજી 

દેિભકતની નચંતનધારા હતી જ ેભારત છોિો આંદોલનમાં ‘કરેંગે 

યા મરેંગે'ના સૂત્રને ચડરતા્થ્ણ કરવા મ્થતી હતી. ્બંને 15મી 



ઑગસટ 1942ના પ્ાત:કાળે સંગમ અનુભવી રહી.

ગાંધીજીએ ટૂકંું જીવયા એ વાતનો સવીકાર ન કરતાં કહ્ું:

‘મહાદેવનું કામ પૂરં ્થઈ ચૂકયું હતું. તેમણે પચાસ વષ્ણમાં સો 

વષ્ણનું કામ કયુું હતું. તે વધુ વખત િા સારં રહે? ભગવાન તેને 

વધુ વખત િા સાર રહેવા દે?'

ગાંધીજીની આ જ શ્દ્ધાને ગુરદેવ રવી્દ્રના્થ ઠાકુરે વષયો 

પહેલાં એક મધુર ગીતમાં ગૂં્થી હતી. મહાદેવભાઈએ પોતાની 

અનુપમ રીતે એ ગીતને ગુજરાતીમાં ઉતાયુું હતું:

જીવને જ ેપૂજા પૂરી ન થાયે — 

જાણં હંુ જાણં તેયે વયથ્ણ ન જાયે. 
જ ેકળી ખીલયા વવણ ઝરે છ ે્ધરણીએ, 

જ ેનદી મરુસથળે ખોવાઈ જાયે — 

જાણં હંુ જાણં તેયે વયથ્ણ ન જાયે. 
જીવને પવથકો જ ેરહ્ા છ ેપીછ ે

જાણં હંુ યાત્ા તેયે જમા થવાની છ.ે 
મારા અણપ્ીછ્ા, મારા અણવપછાણયા 

તારા વીણાતારે સૂરો છડેાયે — 

જાણં હંુ જાણં તેયે વયથ્ણ ન જાયે.

પચાસ વષયોની એ અલપાવનધમાં સો વરસનાં કરાયેલાં કામ 

અંગે આપણે આગળ ઉપર નવગતવાર નવચાર કરીિું.

નોંધ:

1.   हररजनबंधु, 9–2–'46.



પ્રસતુગ્ત

Smiling, sincere, incorruptible — 

His body disciplined and limber 

A man who had become what he Could 

And was what he was — 

Ready at any moment to gather everything 

Into one simple sacrifice.

— Dag Hammarskjold

મલકતો અપાપવવદ્ધ, વનશ્ચલ — 

દેહ છ ેઅનુશાવસત અને િપલ 

બની શકતો હતો તે બનેલ 

અને જ ેહતો તે થઈ ગયેલ — 

પ્સતુત હરઘડી, આટોપી સકલ 

દેવા એક આહુવત સરલ.

— દાગ હેમિશયોલડ

અમે મૂવત્ણમંત આતમસમપ્ણણ બનીએ 

મૂવત્ણમંત દદવયતા બનીએ 

મૂવત્ણમંત નમ્રતા બનીએ 

જથેી આ દેશને વ્ધુ સમજી શકીએ 

અને વ્ધુ િાહી શકીએ.

— મો. ક. ગાંધરી



બે  
સંસકાિ

ગીતાના છઠ્ા અધયાય ‘ધયાનયોગ'માં અજુ ્ણને એક પ્શ્ 

ઉઠાવયો છ:ે

कक्चिन्ोभयहवभ्रष्टश् चछन्ाभ्रचमव नशयहत । 

अप्रहतष्ो महाबाहो हवमूढो ब्रह्मण: पलथ ।। 

एतन् मे संशयं कृषण छेत्ुमहयासयशेषत: । 

तवद्य: संशयसयासय छेत्ा न ह्ुपपद्यते ।। (गीता, 6: 38, 

39)

પામે નાશ વનરા્ધાર છૂટી કો વાદળી સમો, 

બંનેથી એ થઈ ભ્રષ્ટ, ભૂલેલો બ્રહ્મમાગ્ણને! 

મારો સંશય આ, કૃષણ! ઘટ ેસંપૂણ્ણ ભાંગવો, 

નથી આપ વવના કોઈ, જ ેઆ સંશયને હણે. 

(ગીતાધવવન, 6: 38, 39)

અને આ સંિયનો નાિ કરતાં શ્ીકૃષણે ્બાંયધરી આપી કે:

पाथया नैवेह नामुत् हवनाशसतसय हवद्यते । 

न हह कलयाणकृत् कक्चिद् दुगयाहतं तात गचछहत ।। (गीता, 

6:40)

અહીં કે પરલોકેયે એનો નાશ નથી કદી 

બાપુ! કલયાણ-માગયે કો દુગ્ણવત પામતો નથી. (ગીતાધવવન, 

6-40)



કલયાણ કરનારની આ કે ્બીજા જ્મે કદી દુગ્ણનત ્થતી 

ન્થી એવા આશ્વાસન પછી તેઓ આગળ વધીને કહે છ:ે

प्रापय पुणय कृतांल्ोकान् उहषतवा शाश्वती: समा: । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽचभजायते ।। (गीता, 6.41)

પામી, એ પુણય લોકોને, વસીને દીઘ્ણકાળ તયાં, 

શુવિ શ્ીમાનને ઘેર જનમ લે યોગભ્રષ્ટ એ. (ગીતાધવવન, 

6:41)

યોગભ્રષ્ એવો આતમા પનવત્ર અને પાવન કુળમાં જ્મ લે છ.ે

ગાંધીગીતા નવિે લખાયેલા પોતાના પુસતક ध गोसपेि ऑफ 

सेलफिेस अॅकशन ઓર धी गीता अेकोहडििंग ्टु गांधीમાં મહાદેવભાઈ 

યાદ અપાવે છ ે કે ગ્ીક ડફિલસૂફિ પલેટોએ પોતાની ‘ઍપૉલૉજી'માં 

આ જ વાત લગભગ સરખા િબદોમાં કહી છ ે કે એટલંુ ચોક્કસ 

જાણજ ે કે કલયાણકારી માણસનું આ જ્મમાં કે મૃતયુ પછી 

પણ કદી કાંઈ અકલયાણ ્થતું ન્થી. અને कुराने शरीफे નોંધેલી 

ખાતરીનું પણ સમરણ કરાવે છ ે કે જ ે કોઈ સુકૃતો કરે છ ેઅને 

જ ે શ્દ્ધાવાન છ ે એના પ્યાસોનો કદી ઇ્કાર ્થતો ન્થી.

ગીતા આગળ ચાલી એટલે સુધી કહે છ ે કે:

अथवा योचगनामेव कुिे भवहत धीमताम् । 

एतनधि दुियाभतरं िोके ज्म यदीदृशम् ।। (गीता, 6:42)

વા બુવદ્ધમાન યોગીના કુળમાં જનમ એ ્ધરે, 

ઘણો દુલ્ણભ તો આવો પામવો જનમ આ જગે. 

(ગીતાધવવન, 6:42)



અ્થવા તો એ્થીયે વધુ દુલ્ણભ એવા યોગીઓના કુળમાં 

જ્મ લે છ.ે

ગીતા આગળ કહે છ ેકે તે ્બુનદ્ધયોગ પ્ાપ્ત કરી નસનદ્ધ તરફિ 

આગળ વધી (गीता, 6:43) પૂવા્ણભયાસને કારણે યોગનજજ્ાસા્થી 

તે વેદની નવનધને આં્બી જાય છ ે (गीता, 6:44) અને પાપિુનદ્ધના 

સતત પ્યતનને લીધે છવેટ ે પરમ ગનતને પામે છ.ે (गीता, 6:45) 

અને અંતમાં ભારપૂવ્ણક કહે છ ે કે:

योचगनामहप सववेषां मद्तेनांतरातमना । 

श्रधिावान् भजते यो मां स मे युतितमो मत: (गीता, 6:47)

યોગીઓમાંય સવયેમાં, જ ેશ્દ્ધાળુ મને ભજ,ે 

મારામાં વિત્તને પ્ોઈ તે યોગી શ્ેષ્ઠ મેં ગણયો. (ગીતા, 

6:47)

પણ જ ેમારામાં અંતરને પ્નવષ્ કરી મને શ્દ્ધા્થી ભજ ેછ ે

તે સવ્ણ યોગીઓમાં શ્ેષ્ઠ છ.ે

મહાદેવભાઈનો જ્મ પણ દુલ્ણભ એવા યોગીઓના કુળમાં 

્થયો હતો.

માતા જમના્બહેને તો માત્ર ્બત્રીસ વષ્ણમાં જ જીવનલીલા 

આટોપી લીધી હતી. તેમાંય મહાદેવને તો એમણે માત્ર સાત 

વષ્ણનો જ કયયો હતો. સાતમે વષથે જનોઈ દીધી. આપણી સાંસકૃનતક 

કલપના મુજ્બ મહાદેવ યજ્ોપવીત દ્ારા ‘નદ્જ' ્થયા અને એ 

જ વષથે માતાએ નવદાય લીધી. જાણે કે મહાદેવને જ્મ આપવો 

એ જ જમના્બહેનનું અવતારકૃતય હતું.



નપતાશ્ીની નોકરી તયારે ઓલપાિ તાલુકાના સરસ ગામની 

એક ઓરિાની પ્ા્થનમક િાળામાં નિક્ષક તરીકેની હતી. 

માતાનપતાના સંતાનપ્ાનપ્તના કોિ પહેલાં ત્રણચાર વાર સુવાવિ 

પછી માને પૂરં દૂધ ન આવવાને કારણે પૂરા ્થવાના ્બાકી રહી 

ગયા હતા. છલે્ી સુવાવિ પહેલાં પ્કૃનત્થી જ ભકત સવભાવનાં 

જમના્બહેને પોતાનાં મનપ્ાણ-અંતરાતમાને ભનકતમાં લીન કરી 

દીધાં હતાં. મડહના રહ્ા એની જાણ ્થતાં જ રોજ સવારે વહેલાં 

ઊઠી સનાનાડદ્થી પરવારી, હા્થમાં ્બીલી અને પુષપોની અંજનલ 

લઈ જમના્બહેન, ઉઘાિ ેપગે, નસદ્ધના્થ મહાદેવ જાય છ,ે આજ ે

જયાં સરસ ગામના કંુભારવાિામાં શ્ી મગનભાઈ નારણભાઈ 

લાિનું ઘર છ ેતે ઘર તયારે કોઈ ઔદીચય બ્ાહ્મણનું હતું. વરસો 

પહેલાં તે નારણભાઈએ રાખયું છ.ે ગામ્થી લગભગ સીધા પનશ્ચમ 

ડદિામાં નાકની દાંિીએ નસદ્ધના્થ મહાદેવ તરફિ જવાનો દોઢ-

્બે ડકલોમીટરનો રસતો જાય છ,ે ્બેય તરફિ લીમિા, આમલી, 

પીપળા, જાં્બુનાં અને પીલવણ વગેરેનાં વૃક્ષો છ.ે વરસોવરસ 

દિ્ણને જતા લાખો યાત્રીઓની શ્દ્ધા વિ ેપેિવાઈ કાળમાં નનનમ્ણત 

આ મહાદેવના રનળયામણા મંડદર પર શ્દ્ધા-ભનકતનો ઓપ 

ચડ્ો છ.ે વરસમાં એક વાર જમના્બહેનના મૂળ વતન ડદહેણ 

ગામ્થી પણ શ્દ્ધાળુ યાત્રીઓ ્બળદગાિાં જોિી ્બળદોના ઘૂઘરા 

ગજાવતા તયાં આવી પહોંચતા. જમના્બહેન પોતે પણ લગન 

પહેલાં અને લનિ પછી અનેક વાર આ રીતે નસદ્ધના્થનાં દિ્ણને 

આવી ચૂકયાં હિે. પણ આ વખતે જમના્બહેનનાં પગલાંમાં 

વધુ ગાંભીય્ણ હિે, વધુ ભનકત હિે, એમણે મનમાં મનમાં જ 

પોતાના અંતરાતમા જોિ ે સંકલપ કયયો હિે અને પ્ારયુું હિે, ‘હે 

ભોળા િંકર! આ વખતે તું મારા સંતાનને ્બચાવી લેજ.ે જો 



દીકરો આવિે તો તેને તારી કૃપા માનીને એનું નામ મહાદેવ 

રાખીિ અને દીકરી આવિે તો પાવ્ણતી રાખીિ. મારા હૃદયમાં 

જો ખરેખર પાવ્ણતી-િંકર નવરાજયાં હિે તો મારં ્બાળક અચૂક 

્બચિે.' જમના્બહેનની એ શ્દ્ધા ફિળી. સન 1892ના પહેલા 

ડદવસે, એટલે કે જા્યુઆરીની પહેલી તારીખ અને પોષ સુદ 

્બીજને ડદને સવારે નવ વાગયે તેમને જ ે્બાળક જ્મયો તે ્બચયો. 

નપતાએ આ વખતે પહેલે્થી દવાદારૂ કરવાની કાળજી રાખેલી 

પણ માતાના મનમાં તો દૃઢ નવશ્વાસ હતો કે મહાદેવજીની કૃપા 

ફિળી છ.ે તે્થી જ તેમણે જ્મરાનિ મુજ્બ નામ ‘જ' કે ‘ઝ’ 

પર્થી પાિવું જોઈતું હતું તેને ્બદલે દીકરાનું નામ મહાદેવ જ 

પાિવા આગ્હ રાખયો. અને તે જ નામ સવ્ણમા્ય ્બ્યું.

સાત વરસમાં જ જ ેમાતાએ નવદાય લીધી હતી તેની યાદ 

મહાદેવને કેટલી રહે? ડદહેણ ગામમાં જ એમનું નપયેર હતું. 

કણ્થિ પટલેવાળા એ ‘ફિોગટ ફિનળયા’માં મોસાળપક્ષે એવા પણ 

લોકો રહ્ા નહોતા કે જમેની પાસે મહાદેવે જમના્બા નવિે 

સાંભળ્ું હોય. એમને તો માત્ર એટલું જ યાદ હતું કે માતાનું 

મુખ ખૂ્બ સોહામણં હતું. એ ભનકતપ્વણ હતાં. કોઈ ્બાળકને વઢ ે

તો એ સહન કરી િકતાં નહીં. છોકરાને ન્બવિાવવા્થી એ ્બગિ ે

છ ે એવી મનોવૈજ્ાનનક સૂઝ જમના્બહેનને હૈયાસૂઝ્થી આવેલી 

હતી. મહાદેવને માત્ર એટલું જ યાદ હતું કે એમની ્બા મારી 

ઉપર ્બહુ હેત કરતી અને ઘણી વાર એ મને િીરો ્બનાવીને 

ખવિાવતી. પનતના પંદર રૂનપયાના પગારમાં પણ તેઓનો સંસાર 

્બાદિાહી રીતે ચલાવતી.

એમ કહેવાતું કે મહાદેવનું રૂપ મા જવેું અને કાઠુ ં નપતા 



જવેું હતું.

નપતા હડરભાઈ મહાદેવ્થીયે ઊંચા એટલે કે, આિરે પાંચ 

ફૂિટ ને અનગયાર ઇંચ ઊંચા અને ઊજળા વાનના હતા. એમના 

ચહેરા પર ચમકાટ હતો, જ ે આંતડરક પનવત્રતાનો આભાસ 

આપતો. આંખોમાં્થી સનેહ નીતરતું, જ ે મોટપણમાં મહાદેવમાં 

વધુ સપષ્પણે દેખાઈ આવતું.

નપતામહ સુરભાઈ પાસે્થી હડરભાઈએ એક ્બાજુ્થી ભનકતનો 

અને ્બીજી ્બાજુ્થી ગરી્બાઈમાં ગૌરવભેર રહેવાનો વારસો 

સારી રીતે સંભાળ્ો હતો. સુરભાઈ ગણપનતના પૂજક હતા. 

છલે્ાં ્થોિાં વષયો્થી ગુજરાતમાં ગણેિઉતસવ વધુ લોકનપ્ય ્બ્યો 

છ.ે ગામેગામ, મહોલ્ે મહોલ્ે ગણપનતચો્થને ડદવસે ગણપનત 

્બેસાિવામાં આવે છ.ે અને અનંતચતુદ્ણિીએ સમારોહપૂવ્ણક એનું 

નવસજ ્ણન ્થાય છ.ે આ ઉતસવ હવે મહારાષ્ ટ્રના ગણેિોતસવની 

યાદ આપી જાય છ.ે પણ આજ્થી પંદર-વીસ વરસ પહેલાં પણ 

આ ઉજવણી આવી ધૂમધામ્થી નહોતી ્થતી, તો સો-સવાસો 

વરસ પહેલાં તો કયાં્થી હોય? પણ તે કાળે પણ સુરભાઈ 

અતયંત ભનકતપૂવ્ણક અને ભારે સમારોહ્થી ગણેિની સ્થાપના 

કરતા અને અનંતચતુદ્ણિીને ડદવસે ગણપનતનવસજ ્ણન કરતી વખતે 

સરઘસ કાઢતા. તે ડદવસે તેઓ સરઘસમાં જોિાનારા લોકોનું 

જમણ રાખતા. તે ડદવસે પોતાની ્બધી ગરી્બાઈ ભાવભનકતની 

જાગીરી આગળ નવસારી દેતા. ગરી્બી તો એવી કે વરસમાં 

કોઈ કોઈ વાર ભૂખયે પેટ ે દહાિા કાઢવાનો વારો આવે. ખેતી 

સાર ્બળદ માત્ર એક એટલે સૂંઢલ કરીને ખેતી નનભાવે, પણ 

એ રીતેય ્બળદ મેળવવો મોંઘો પિ ે તયારે મોટા ્બે દીકરાઓ 



હડરભાઈ અને ્બાપુભાઈને હળ પર જોિીને પણ ખેિ કરતા. 

ગરી્બ હતા પણ ગૌરવને કદી ઘવાવા દેતા નહીં. નવરાિનો 

સમય તો ્બધો જ ઈશ્વરભનકતમાં જાય તે્થી તેમને ટીલવા 

ફિનળયાના લોકો સુરભાઈ ભગત કહીને ્બોલાવતા.

એમ તો ડદહેણમાં એ લોકો જયાં રહેતા હતા તે આખા 

ફિનળયાને ટીલવું ફિનળયું એવું નામ મળેલું. તે સા્થ્ણક હતું. મૂળ 

દેસાઈઓના આ પડરવારમાં્થી સુરભાઈ કરતાં ્બેત્રણ પેઢી પહેલાં 

ગુલા્બભાઈ કે મોનજીના જમાનામાં ્બે િાખાઓ ્થઈ ગયેલી. 

જમેને આન્થ્ણક સુખની નવિેષ નચંતા હતી તેમણે તાલુકાના કસ્બા 

ઓલપાિ ભણી ઉચાળા ભરેલા અને તયાં જમીન લીધેલી અને 

એને ક્મિ: વધારેલી. ્બીજી િાખાએ ડદહેણ ગામમાં રહીને જ 

પૂજાઅચ્ણનામાં વધુ ધયાન આપેલું. આ િાખાનાં ટીલાંટપકાં જોઈને 

જ લોકો આખા ફિનળયાને ટીલવું ફિનળયું કહેતા. જનેે અંગેનો 

ગવ્ણ ટીલાંટપકાં ગયાં તયાર પછીની પેઢીને પણ ઓછો નહોતો! 

ઓલપાિ જનાર પડરવારોને ‘દેસાઈગીરી' પણ ખાસસી મળતી, 

ડદહેણના લોકોની નહીંવત્ રહી ગઈ હતી.

કુટુ્ંબમાં ખરેખર કોઈ પાસે મહાદેવભાઈએ વધુમાં વધુ સંસકાર 

મેળવયા હિે તો તે નપતા હડરભાઈ પાસે જ. માતાના મરણ પછી 

એમની દાદીએ નાના મહાદેવની કાળજી રાખેલી. તેમણે એક 

ગાય પાળેલી અને ગાયનાં દૂધ-ઘીને વેચીને સુરભાઈની આવકમાં 

તેઓ ્થોિો ટકેો કરતાં. પણ મહાદેવને નપતા અને માતા ્બંનેનો 

પ્ેમ આપવાની જવા્બદારી તો હડરભાઈની જ ્થઈ ગઈ. એક 

પ્ા્થનમક નિક્ષક તરીકે હડરભાઈની અવારનવાર એક ગામ્થી 

્બીજ ેગામ ્બદલી ્થતી. હડરભાઈ નાના મહાદેવને પોતાની સા્થે 



રાખતા. આમ ત્રણ-ચાર વષ્ણ તો મહાદેવ સતત નપતાની સા્થે 

રહ્ા. તે ગાળામાં નાજુક મહાદેવના િરીરની નચંતા હડરભાઈ 

સતત રાખતા. મહાદેવને જરાક અસુખ જણાય તો હડરભાઈની 

આંખોમાં પાણી આવી જતાં. પણ િરીરની જાળવણી કરતાંયે 

હડરભાઈએ પુત્રના ચાડર�યની અને એની કેળવણીની વધારે નચંતા 

રાખી હતી. સુરત નજલ્ો એટલે કદાચ આખા દેિમાં વધુમાં 

વધુ ગાળ ્બોલનાર નજલ્ો. તેમાંયે અનાનવલ જાનતના લોકો તો 

એમની ભાષા ખાતર પંકાયેલા. ્બાળકો તો જયાં જનેી વચચે ફિરે 

તેમના જવેી ભાષા ્બોલવા લાગી જાય. પણ હડરભાઈ પોતે તો 

કદી ગાળ ્બોલતા નહીં ને ્બીજા કોઈને પણ પોતાની હાજરીમાં 

ગાળ ્બોલવા દેતા નહીં. મહાદેવે નજદંગીમાં જો નપતાના હા્થનો 

તમાચો ખાધો હોય તો તે એક વાર એમના મોંમાં અપિબદ 

આવી ગયો તે્થી જ. ્બાકી સોટી વાગે ચમચમ અને નવદ્ા 

આવે ઘમઘમનું સૂત્ર જયારે પ્ચનલત હતું તયારે પણ હડરભાઈએ 

પ્ા્થનમક નિક્ષક તરીકેની પોતાની કારડકદતીમાં સોટીનો ઉપયોગ 

કયા્ણની વાત સાંભળવામાં આવી ન્થી. નિક્ષક તરીકે એમની નિસત 

તે્થી જરાય ઓછી ્થતી નહોતી. એમની હાજરી જ નવદ્ા્થતીઓ 

સાર નિસત જાળવવા માટ ે પૂરતી હતી. હડરભાઈ ભણેલા માત્ર 

ગુજરાતી જ, પણ સંસકૃત ગ્ં્થો નીચેની ટીકા કે ભાષાંતરને 

આધારે વાંચવાનો તેમને ભારે િોખ હતો. રામાયણ, મહાભારત, 

ગીતા અને ઉપનનષદોનો તેમણે આ રીતે સારો અભયાસ કયયો 

હતો. એના અનેક શ્ોકો તેમણે મોઢ ે કયા્ણ હતા. કેટલીક વાર 

તેઓ આ શ્ોકો છોકરાઓને સમજાવતા પણ ખરા.

હડરભાઈ નનવય્ણસની હતા અને એમનાં ્બાળકો પણ નનવય્ણસની 



રહે તેના આગ્હી હતા. એમના સરળ, નનખાલસ અને તેજસવી 

સવભાવની અસર આસપાસના લોકો પર પિતી. વષયોની નોકરી 

દરનમયાન તકવાિા (તા. પારિી), સરસ, અિાજણ, વલસાિ, 

વાલોિ વગેરે અનેક ઠકેાણે કામ કરી ચૂકયા હતા. જયાં ગયા 

તયાં તેમણે નવદ્ા્થતીઓનાં જ નહીં પણ ગ્ામજનોનાં પણ માન 

અને સનેહ સંપાદન કયાું હતાં. એમની સમરણિનકત તીવ્ર અને 

્બુનદ્ધ તીક્ણ હતી. અક્ષર સુંદર હતા. ગુજરાતી સાડહતયનું તેમનું 

વાચન નવિાળ હતું.

ગનણત એમનો નપ્ય નવષય. એમ તો એમના વચેટ ભાઈ 

્બાપુભાઈ ઓછુ ંભણેલા છતાં ગનણતના ખાં હતા. મહાદેવભાઈ 

કહેતા કે ્બાપુકાકા જો ભણયા હોત તો ગનણતના રૅંગલર ્થાત. 

એમ તો એ તલાટીની નોકરી કરતા, પણ રજાઓમાં જયારે 

ગામની હાઈસકૂલના નિક્ષકો ડદહેણ આવે તયારે ઉચચ ગનણતના 

અઘરા દાખલાઓનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરી ્બાપુભાઈ આગળ 

રજૂ કરતા અને તેઓ તેને સરળતા્થી ઉકેલી આપતા. એક 

વાર કોઈ ખાસ પ્સંગે ઘરે ્બે ગાિાં ભરીને સામાન આવેલો 

તે સામાનનાં નંગ, વજન, ડકંમત વગેરે તેમણે ઘેર આવયા પછી 

મોઢ ે લખાવેલાં.

હડરભાઈ ત્રણ ભાઈઓમાં સૌ્થી મોટા. ગનણત િીખવવા નવિે 

એમનો આગ્હ એવો કે ગનણતના પુસતકનો તો ઉપયોગ એને 

જ કરવો પિ ે કે જનેું ગનણતનું જ્ાન અધૂરં હોય. તે્થી તેઓ 

્બધા દાખલા મોઢ ે જ લખાવતા. ગનણતની નવી નવી પદ્ધનતઓ 

િીખવતા જાય અને મનમાં મનમાં દાખલાઓ ગોઠવીને પાડટયા 

પર લખાવતા જાય. ગનણતનિક્ષક તરીકે એમનો આતમનવશ્વાસ પણ 



ભારે હતો. એમના મરણ ્બાદ પાંત્રીસેક વષ્ણ પછી આ લેખક 

જોિ ેવાલોિના એક વૃદ્ધ નાગડરકનો ્થયેલો નીચેનો સંવાદ નિક્ષક 

તરીકેના હડરભાઈના ગૌરવને સમજવામાં કામ લાગે એવો છ:ે

‘હેં , તમે મહાદેવ હડરભાઈના દીકરા?'

‘જી હા.’

‘તમારા દાદાનો મારી ઉપર ખૂ્બ ઉપકાર ચિલેો છ.ે’

‘તે વળી કઈ રીતે?’

‘હડરભાઈ માત્ર ત્રણ માસ વાલોિની પ્ા્થનમક િાળામાં નિક્ષક 

તરીકે આવેલા. તયારે હંુ ફિાઇનલમાં ભણં. ત્રણ મડહના પછી એમની 

કયાંક ્બદલી ્થઈ, અને તયાર ્બાદ ્થોિ ે વખતે મેં ફિાઇનલની 

પરીક્ષા આપી. ને તેમાં હંુ નાપાસ ્થયો. ્થોિા ડદવસ પછી 

તેઓ મને અચાનક સુરતમાં મળી ગયા. મેં તેમને જયજય કયા્ણ 

એટલે એમણે ખ્બરઅંતર પૂછા. મેં એમને કહ્ું કે ફિાઇનલમાં 

નાપાસ ્થયો. તયારે તેમણે પૂછું કે “કયા નવષયમાં?” મેં કહ્ું 

કે “ગનણતમાં.” તો કહે કે “તેવું ્બને નહીં. મારી પાસે ત્રણ 

મડહના ભણેલો છોકરો ગનણતમાં નાપાસ ્થાય નહીં.” પછી તો 

એમણે જાતે ફિી ભરીને મારં ગનણતનું પેપર ફિરી તપાસાિાવયું ને 

હંુ પાસ નીકળ્ો! નહીં તો મારં ભણતર જ તયાં્થી અટકી જાત.’

પોતે ત્રણ માસ સુધી ગનણત િીખવયું હોય તેવો નવદ્ા્થતી 

પોતાના નવષયમાં નાપાસ ન ્થાય એવો આતમનવશ્વાસ ધરાવનાર 

પ્ા્થનમક િાળાના નિક્ષકો આજ ે કેટલા મળિે?

હડરભાઈના સવમાનીપણા નવિેનો એક સરસ ડકસસો શ્ી 



નરહડર પરીખે महादेवभाईનું पूवयाचररत પુસતકમાં નોંધયો છ:ે 

‘અમદાવાદમાં રજાઓમાં ટટ્રનેનંગ કૉલેજની નવદ્ાન્થ્ણનીઓનો એક 

દસ્બાર ડદવસનો નાનો પ્વાસ તયાંની ઍગલો-ઇન્િયન લેિી 

સુપડર્ટે્ િે્ ટ ે ગોઠવેલો. જવાને આગલે ડદવસે તેના કોઈ નમત્રે 

એને મળવા ્બોલાવી એટલે એણે હડરભાઈને નચઠ્ી લખીને 

જણાવયું કે કાલે નવદ્ા્થતીઓ સા્થે પ્વાસમાં તમારે જવું. એમનો 

તો નપતિો ઊછળ્ો, તરત જ લેિી સુપડર્ટે્ િે્ ટને જવા્બ આપયો 

કે નવદ્ાન્થ્ણનીઓ સા્થે પ્વાસમાં જવાનું કામ મારં હોય નહીં. હંુ 

આ ઉંમરે આવી રખિપટ્ી કરી િકંુ નહીં. એટલું જ નહીં પણ 

તમો સા્થે જાઓ એ જ િોભે, એ તમારી ફિરજ છ.ે પેલી ન્બચારી 

ટાઢી ્થઈ ગઈ અને જવાનું કહેવા માટ ે ડદલગીરી દિા્ણવી. આમ 

કોઈ પણ પ્સંગે અને જયાં જાય તયાં એમના સવમાનીપણાનો 

અને સંસકાડરતાનો પ્ભાવ પડ્ા નવના રહેતો નહીં.’1

હડરભાઈને ભજનો ગાવાનો પણ ્બહુ િોખ હતો. પરોડઢયે 

ઊઠીને પ્થારીમાં ્બેઠા ્બેઠા ભજનો ગાતા.

ભજનોનો િોખ મહાદેવભાઈને વારસામાં મળેલો. પાછળ્થી 

ગામમાં સુરજી િંકરજી કરીને એક ડિગ્ી નવનાના દાકતર આવેલા. 

તેમને સંગીત સારં આવિતું. મહાદેવ એમની પાસે સંગીત િીખતા 

અને કેટલાક િાસ્તીય રાગો પણ િીખેલા.

હડરભાઈએ જમના્બહેનના અવસાન પછી જલાલપુર 

તાલુકાના એર ગામનાં ઇચછા્બહેન જોિ ે લનિ કયાું હતાં. 

ઇચછા્બહેનની ઉંમર તો મહાદેવભાઈ્થી માત્ર ત્રણેક વષ્ણ જ 

વધારે હતી. તે્થી મહાદેવ તેમને ‘ઇચછા' કહીને જ સં્બોધતા. 



નાનપણમાં ્બન્ને જણ ઘણી વાર સા્થે મળીને ચોપાટ પણ રમતાં, 

પણ મોટપણમાં મહાદેવે ઇચછા્બાનું મા તરીકે પૂરં સ્માન રાખયું 

હતું. ઇચછા્બહેન પોતે પણ જાજરમાન વયનકતતવવાળાં હતાં.

કુટુ્ંબીજનોમાં મહાદેવના સંસકાર પર જણેે પ્ભાવ પાડ્ો 

હોય એવું વયનકતતવ, જમેને સવામી આનંદ ‘મહાદેવ્થી મોટરેા’ 

કહીને નવાજયા છ ે તે નપતરાઈ ભાઈ છોટભુાઈનું હતું. નપતા 

્બાપુભાઈ જવેી જ તીક્ણ ્બુનદ્ધ, કઠણ િરીર, કષ્ સહન કરવાની 

િનકત, અને કોઈ પણ સંકટકાળે એનો તરત ઉકેલ કાઢવાની 

સમયાનુવનત્ણતા એમનામાં અસાધારણ હતી. એમના ત્થા નાના 

ભાઈ મગનની (અ્થવા ખંિભુાઈના દીકરા ગુલા્બની) જનોઈ 

મહાદેવની સા્થે એક જ માંિવે દેવાયેલી. અિાજણ ગામનાં 

ખેતરો ખૂંદીને રસતે ્બોર ખાતાં જઈ, તાપી નદી પરનો હોપ પુલ 

ઓળંગી, સુરત હાઈસકૂલ સુધી ચાલતા જવામાં પણ મહાદેવને 

છોટભુાઈનો રોજનો સંગા્થ હતો. ્બંને નપતરાઈ ભાઈઓનો સવભાવ 

સાવ જુદો જુદો પણ પરસપર સનેહ અગાધ. છોટભુાઈ ટીખળી 

અને તોફિાની. મહાદેવને રમતગમતનોયે િોખ નહીં. છોટભુાઈ 

્બંિખોર, મહાદેવ િરમાળ અને આજ્ાંડકત. પણ છોટભુાઈનાં 

રોજરેોજનાં નવાં નવાં નધંગાણાંમાં કોઈ કોઈ વાર મહાદેવને 

સા્થ આપવો પિતો. મહાદેવ કોઈ વાર પોતાના િરમાળપણા 

કે ્બીકને લીધે પાછળ રહી જાય અ્થવા કંઈક સાહસ કરતાં 

ખંચકાય તો છોટભુાઈ એની વહારે ધાતા. મહાદેવને તરતાં નહોતું 

આવિતું તો છોટભુાઈને કંુિમાં ધૂ્બકા મારવાનો િોખ. મહાદેવ 

કંુિમાં ઊતરીને વચચે આવી કપિાં ધોતાં ્બીએ તો છોટભુાઈ 

એનાં કપિાં ધોઈ આપે. મહાદેવને કૂવે્થી પાણી ખેંચતાં હા્થમાં 



ફિોલ્ા પિ ેતો છોટભુાઈ એમાં્થીયે એને મુનકત અપાવે. 1904માં 

પલેગને લીધે હડરભાઈને અિાજણ છોિી હજીરા પાસેના દામકા 

ગામમાં રહેવા જવું પિલેું. તયારે તયાંના ઉતસાહી જુવાનનયાઓએ 

આ ્બે અંગ્ેજી ભણતા ડકિોરો પાસે દારૂતાિીની નવરદ્ધ ભાષણો 

કરાવેલાં. નીિર છોટભુાઈએ તો મંચ પર આવી પ્ેક્ષકોની સામે 

નન:સંકોચપણે પોતાની છોડિયાંફિાિ ભાષામાં ભાષણ ઠપકારેલું, 

પણ િરમાળ મહાદેવે પોતાના જીવનનું પ્્થમ ભાષણ કાંઈક 

સંસકારી ભાષામાં પણ, પિદાની પાછળ છુપાઈને કરેલું. ્બંને 

ભાઈઓને આખી નજદંગી સારં ્બ્યું, ્બંનેનાં કાય્ણક્ષેત્ર ઘણાં 

વરસો સુધી જુદાં જુદાં પણ એક્બીજાની વહારે હંમેિાં દોિી 

જાય. મહાદેવના મૃતયુ પછી કેટલાય ડદવસો સુધી છોટભુાઈ 

સેવાગ્ામ આવીને રહેલા અને સનેહીના મૃતયુના આંચકા્થી સુન્ન 

્થઈ ગયેલા મહાદેવના પુત્ર નારાયણ અને ભાઈ પરમાનંદને 

પોતાના જીવનના અવનવા પ્સંગો સંભળાવીને હસાવી હસાવીને 

એમનાં મન હળવાં કરેલાં. છોટભુાઈનો નવનોદ એટલો માનમ્ણક 

હતો કે મહાિોકમાં પિલેાં દુગા્ણ્બહેનના ચહેરા પર પણ કોઈ 

વાર આછા નસમતની રેખા આવી જતી. અને ખૂ્બી તો એ હતી 

કે છોટભુાઈનો તે વખતનો આખો નવનોદ મહાદેવના િોકમાં્થી 

પોતાને કાઢવાનો પ્યાસ હતો.

આમ ધાનમ્ણક, પ્ામાનણક, મહેનતુ, સાદું અને ચોખખું જીવન 

ગાળનાર પડરવારમાં મહાદેવનો જ્મ ્થયો હતો. નચતિિુનદ્ધ 

અને સમાજક્ાંનતના જ ે યજ્માં મહાદેવનું પાછલું અિધું જીવન 

ગુજરવાનું હતું તેનું ઉતિમ ્બીજ મહાદેવને વારસામાં મળ્ું હતું 

એમ કહી િકાય. આ સંસકારોની ગંગોત્રી્થી જ મહાદેવની 



જીવનગંગા આગળ વહેવાની હતી.

એમના ્બાળપણની ત્થા ડકિોરાવસ્થાની કેટલીક વધુ વાતો 

જાણીએ તે પહેલાં એ ્બાળપણ કેવા દેિકાળમાં વીતયું એ જરા 

જોઈ લઈએ.

નોંધ:

1.   નરહડર પરીખ: महादेवभाईनुं पूवयाचररत, पृ. 8.



ત્રણ  
પરિસિ

दुियाभं भारते ज्म એ વાકય માત્ર સંકુનચત રાષ્ ટ્રાનભમાન્થી 

કહેવાયું હોય એમ ન્થી લાગતું. આપણા દેિની ભૂગોળ એ 

આપણે માટ ેઈશ્વરની કૃપા સમાન રહી છ.ે એક તરફિ નગાનધરાજ 

ડહમાલય અને ્બીજી ત્રણ તરફિ નીલનસંધુનાં જળે આ દેિને 

હજારો વષયો સુધી માત્ર ્બાહ્ આક્મણો્થી જ ્બચાવયો ન્થી, 

પણ એણે આપણી ઋતુઓ, આપણી નદીઓ અને આપણાં 

વનોની મહામૂલી ભેટો પણ આપી છ.ે આખી દુનનયામાં જ ે જ ે

પ્કારની મોસમ જોવા મળે એવી મોસમ આપણા દેિના કોઈક 

ને કોઈક સ્થળે મળી િકે છ ેએનો આપણામાં્થી કેટલાને ખયાલ 

હિે? ઊની ઊની રેત અને ધીખતા પ્થરાની ગરમી્થી માંિીને 

્બારે માસ ્બરફિની ઠિંી, ્બેત્રણ વરસે માંિ ્બેપાંચ સેન્ટનમટર્થી 

માંિીને વરસના 1750્થી 2200 સેન્ટનમટર સુધી એટલે કે, 

દુનનયાના સૌ્થી ઓછા્થી માંિીને સૌ્થી વધારે વરસાદનાં સ્થળો 

આપણે તયાં છ;ે આખું વરસ સમિીતોષણ અને હડરયાળું રહે તેવા 

નચરંતન વસંતના પ્દેિો પણ છ.ે પ્ાકૃનતક વૈનવધય, ધાનમ્ણક વૈનવધય, 

ભાષાકીય વૈનવધય અને સમૃનદ્ધ, પ્ાચીનતમ્થી માંિીને અદ્તન 

સાડહતય, સંગીત, કળા, સ્થાપતય આડદનો સંસકારવારસો આપણને 

ઉપલબધ ્થયો છ.ે જગતસભામાં અને જગતના ઇનતહાસમાં સહેજ ે

ગૌરવભયુું આસન અપાવે તેવાં મનુષયરતનો ભારતની ખાણમાં્થી 

પાકતાં રહ્ાં છ.ે આપણા પ્શ્ો, કોયિાઓ, સમસયાઓ પણ એટલાં 

જ મોટાં અને અટપટાં છ,ે એની નવાઈ નહીં. પણ આ પ્શ્ોને 



જમેણે પિકારરૂપે ગણયા, એને ઉકેલવા સાર પોતાનાં જીવન 

અપ્ણણ કયાું, તેવા લોકોને આપણા દેિે આરંનભક મૂિી તરીકે 

જ એક અમૂલય સંસકારવારસો આપયો છ ે એ આપણે વીસરી 

ન િકીએ. એવા દુલ્ણભ ભારત દેિમાં ગુજરાત એક આગવું 

સ્થાન ભોગવે છ,ે દ્ારકાધીિ મોહન્થી માંિીને મહાતમા સુધીની 

એ લીલાભૂનમ રહી છ.ે દયાનંદ સરસવતી્થી માંિીને મહમદઅલી 

ઝીણા સુધીના ધાનમ્ણક કે ધમ્ણઝનૂની રાજકારણી અગ્ણીઓ 

અહીં ઊપજયા છ,ે ઝંિ ુભટ્્થી માંિીને નવક્મ સારાભાઈ સુધીના 

વૈજ્ાનનકો ત્થા નરનસંહ મહેતા્થી માંિીને જોસેફિ મેકવાન સુધીના 

સાડહતયકારો, જમિેદજી તાતા્થી માંિીને કસતૂરભાઈ સુધીના 

શ્ેષ્ઠીઓ ગુજરાતે પેદા કયા્ણ છ.ે

કાકાસાહે્બ કાલેલકરે ભૌગોનલક અને સામાનજક રીતે 

ગુજરાતીઓના ત્રણ ભાગ કલપયા છ:ે રાનીપરજ, ખેતીપરજ 

અને દડરયાપરજ. આપણા ક્થાનાયકનો જ્મ ગુજરાતની પનશ્ચમ 

પટ્ીમાં ્થયો અને એનો ્બાલયકાળ પણ તયાં વીતયો. ડદહેણ 

અને સરસ ્બંને અર્બી સમુદ્રના કાંઠા્થી ઝાઝાં દૂર ન્થી, જયાં 

રતનાકર નનતય નવાં નવાં િંખલા, છીપલાં ને કોિીઓ લાવી 

લાવીને પોતાનો અઘય્ણ વસુંધરાને ચિાવે છ.ે એના માઈલોના 

માઈલો સુધી નવસતરતાં સપાટ મેદાનો સમુદ્રની સપાટી્થી માંિ 

્બેત્રણ મીટર ઊંચાં હિે. એને લીધે લોકવાયકા છ ે કે િાંત 

સતબધ રાનત્રઓમાં ઘોઘામાં કૂતરાં ભસે તો ખંભાતના અખાતના 

આ કાંઠાનાં ગામોમાં સંભળાય છ.ે એનાં ખેતરો પણ પાિાની 

ખાંધ જવેાં સપાટ છ,ે જનેી ઉપર મહાદેવના જ્મકાળે ઘઉં, 

કપાસ, જુવાર ને કઠોળ પાકતાં. આજ ે નહેર આવવાને લીધે 



જયાં કેળ, પરવળ ને ્બીજાં િાકભાજીની વાિીઓ અને િેરિી 

દેખા દે છ.ે ્બંને ્બાજુની નક્ષનતજો પર તાિનાં વૃક્ષો ધરતીની 

ધજા સમાં િોભે છ.ે ગામિ ે ગામિ ે ઘેઘૂર વિલાઓ જટાધારી 

જોગીઓ જવેા અિીખમ ઊભા છ.ે ગામેગામ આં્બાવાડિયાં છ ે

અને ખેતરે ખેતરે તાિ, ખજૂરી, આં્બા, ્બોરિી કે લીમિા છ.ે 

મેદાનોમાં જયાં દડરયાનાં ખારાં પાણી ન્થી આવતાં તયાં પીલવણ 

કે આવળ્બાવળ છ,ે જયાં પાણી આવે છ ે તયાં કેરાં કે કરમદાં 

છ.ે ગામેગામ ખળીઓ છ,ે જમેાં વરસોવરસ વરસાદની મહેર 

મુજ્બ ઘઉં, જુવાર, કપાસના ઢગલા ખિકાય છ.ે અને એની 

ઉપર હા્થીનાં મદનનયાં જવેા કાંકરેજી ્બળદો લઈને સુરત 

નજલ્ાના ઉગમણા ભાગોના લોકો કરતાં સહેજ કદાવર કદના 

ખેિતૂો પો ફિાટતાં પહેલાં જ પહોંચી જાય છ.ે ગામેગામ એની 

્બંને ્બાજુનાં પાદર પર નાનાંમોટાં તળાવો છ.ે લોકોની ટવે અને 

વપરાિ મુજ્બ કયાંક આ તળાવો સવચછ નીતયા્ણ જળ્થી છલકાય 

છ,ે કયાંક એમાં કમળ ઊગયાં છ,ે કયાંક એમાં નનરપયોગી 

વનસપનત ઊગી છ ે કે લીલ ્બાઝી છ.ે ગામેગામ દેવદેવતાઓનાં 

મંડદર છ.ે અનેક ઠકેાણે મનસજદો છ.ે સાવ દડરયાને અિોઅિ 

વસેલાં ગામોને ્બાદ કરતાં મોટા ભાગનાં ગામોમાં પચરંગી પ્જા 

છ.ે ડદહેણ અને સરસ ગામની વસતીમાં છલે્ાં વીસેક વરસમાં 

મોટો વધારો ્થયો છ.ે તે કાળે હજારની આસપાસની વસતીનાં 

આ ગામો આજ ેત્રણ હજારની આસપાસનાં ્થઈ ગયાં છ.ે પણ 

મોટા ભાગનો વસતીવધારો છલે્ાં વીસપચીસ વષયોમાં ્થયો છ.ે 

આજ ે જયાં કોળીપટલેોનાં ઘર છ ે તયાં તે કાળે ડદહેણ ગામમાં 

અનાનવલો કે ્બીજા બ્ાહ્મણોનાં ઘર હતાં. એ ્બધા મોટ ે ભાગે 

ખેતી કરતા. પણ પછી નોકરીધંધો િોધતા એ લોકો સુરત, 



અમદાવાદ, મું્બઈ્થી િરૂ કરી ઠઠે રંગૂન સુધી પહોંચયા હતા. 

નોકરીઓએ જ એ લોકોને પહેલાં ગામ્થી દૂર પહોંચાડ્ા અને 

પછી ગામમાં્થી સમૂળગા અલોપ કયા્ણ. હવે એ લોકો માત્ર કોઈ 

કોઈ ધાનમ્ણક તહેવાર કે લનિ-જનોઈ કે ્બા્બરી ઉતરાવવા જવેા 

પ્સંગોએ ગોત્રદેવતાની પૂજા કરવા આ ્બાજુ આવતા દેખાય 

છ.ે ્બાકી એમનાં મૂનળયાં મૂળ માભોમમાં્થી ઊખિી ગયાં છ.ે

ગામેગામ સુ્થાર, લુહાર, કંુભાર વગેરે વસવાયાંનાં પણ 

છૂટાંછવાયાં ઘર હતાં જ ે આજ ે ઓછાં ્થઈ ગયાં છ.ે એમની 

જગયાએ એસ. ટી.માં કામ કરનાર કંિકટરો, િટ્રાઇવરો, કારકુનો, 

મોટર નમકૅનનકો કે છૂટક દુકાનદારોનો વસવાટ ્થવા લાગયો છ.ે

મહાદેવના ્બાલયકાળ વખતે ગામનાં ઘણાંખરાં મકાનો માટીને 

્થાપીને ્બનાવેલી એકદોઢ હા્થ પહોળી ભીંતોનાં અને વાંસ, વળી, 

દેિી નનળયાં કે છોનાં છાપરાંવાળાં, નકિીદાર ્બારણાંવાળાં 

હતાં. સો-દોઢસો વરસના વપરાિ પછી પણ એ ઘરો ્બરા્બર 

ઉપયોગમાં આવી િકે તેવાં અક્બંધ હતાં. માત્ર એનાં છાપરાંની 

કામઠીઓ કોઈ કોઈ ઠકેાણે જજ ્ણડરત ્થઈ ગયેલી દેખાતી હતી. 

આંગણાં વાળીચોળીને સાફિ રખાતાં. ઘેર ઘેર પાનણયારં હતું. પણ 

પાયખાનાં સાર મોટ ે ભાગે પાદરનો જ ઉપયોગ ્થતો. ડદવાળી, 

દિેરા કે ્બીજા ઉતસવો કે લનિ-જનોઈ જવેા પ્સંગે આંગણામાં 

કંુવાડરકાઓ કે સોહાસણીઓ સાન્થયા પૂરતી.

મકાનોની ્બાંધણી સુરત નજલ્ાનાં ્બીજાં ગામોની જમે એક કે 

્બે ગાળાની પણ લાં્બી હારવાળી ્થતી. આગલા પ્વેિના ઓરિા 

પછી લાં્બો ખંિ, પછી પાછલા ઓરિામાં રસોિુ ં ને પાનણયારં, 



છકે ચોકમાં ્થોિી લીંપેલી જગયા, એક્બે તુલસીના છોિ, એક્બે 

ફૂિલછોિ અને એક ખૂણે નાવનણયું. ઘરમાં ્બહાર્થી જુઓ તો 

ઠઠે પાછળના વાિા સુધી આરપાર દેખાય. વચલો ખંિ સામા્ય 

રીતે અંધાડરયો, એ જ ખંિના એકાદ ખૂણામાં મહાદેવનો જ્મ 

્થયો હિે. વરસો પછી — 1925માં — પોર્બંદરના દીવાનના પાકા 

મકાનમાં એક અંધારી ઓરિીમાં જયાં પોતાના સવામીનો જ્મ 

્થયો હતો તે જોઈને મહાદેવે ભાવુકતા્થી લખયું હતું:

‘્બાપુના જૂના ઘરનાં દિ્ણન કયાું, ઘરમાં ્બાપુનું જ્મસ્થાન પણ 

્બતાવવામાં આવયું. એ ઓરિાનો અંધકાર જોઈને સહેજ મનમાં 

્થયું કે ભગવાને ઘોર અંધારં ફેિિવાને માટ ે જ ્બાપુને મોકલયા 

હોય ને!’

આટલું લખયા પછી તરત મહાદેવભાઈ પોતાની ભાવનાને 

્થોિા તક્ણ્થી પુષ્ કરે છ:ે

‘એ ઘોર અંધારા ઓરિામાં જ્મ લેવાને લીધે જ ડહંદુસતાનના 

કરોિો ઘોર અંધારા ઓરિાની કંગાનલયતનો જાણે ્બાપુને આંખના 

પલકારામાં ખયાલ આવે છ,ે અને એને ક્ષણભર પણ વીસરતા 

ન્થી. એ અંધારા ઓરિાને જોઈને કાંઈક અવનવી આિા અનુભવી, 

અવનવો પ્કાિ મેળવયો.’

એ રાષ્ ટ્રદીપકની ખાતર પોતાના જીવનનું પૂરેપૂરં તેલ ્બાળી 

નાખનાર મહાદેવનું જ્મસ્થળ જોઈને કોઈને મહાદેવનાં જ પેલાં 

વચનો યાદ આવી જાય તો એમાં કાંઈ નવાઈ કહેવાય?

મહાદેવભાઈનો જ્મ કયા ગામે ્થયો હતો તે અંગે નવવાદ 



પ્વતથે છ.ે મોટા ભાગના લેખકોએ કે પાઠ્પુસતકોમાં પડરચય 

લખનાર સંપાદકોએ મહાદેવભાઈનું જ્મસ્થાન સરસ કહ્ું છ.ે 

ડદહેણ ગામમાં કેટલાક લોકોનો મત છ ે કે જ્મ ડદહેણમાં જ 

્થયેલો. જમના્બાનું નપયેર ડદહેણમાં, તે્થી છલે્ા દહાિાઓ સુધી 

સરસમાં રહીને સુવાવિ કરવા ડદહેણ આવેલાં એવી તેમની મા્યતા 

છ.ે ્બીજી ્બાજુ સરસ ગામમાં હડરભાઈ નિક્ષક હતા તે કાળે 

્બાળકો હતા એવા નેવુ વટાવી ગયેલા વિીલો મોજૂદ છ.ે તેઓ 

હડરભાઈને સંભારે છ ેઅને મહાદેવભાઈનો જ્મ કયા મકાનમાં, 

કયા ઓરિામાં ્થયો હતો એ પણ દેખાિ ે છ.ે ્બંને દાવાઓમાં 

તરય હોવાની સંભાવના છ,ે તેમ તેમાં અનુમાન હોવાની પણ 

એટલી જ સંભાવના છ.ે આ લેખક સરસના દાવાને માનવા 

તરફિ વધુ ઝૂકે છ.ે ્બીજાં કારણો ઉપરાંત એમાં મુખય કારણ 

એ છ ે કે લેખકે ખુદ મહાદેવભાઈને મોંએ એ વાત સાંભળી છ ે

કે તેમનો જ્મ સરસમાં ્થયેલો. મહાદેવભાઈના આજીવન નમત્ર 

નરહડરભાઈએ પણ કદાચ મહાદેવભાઈને મોંએ વાત સાંભળી 

હિે, તે્થી તેમણે महादेवभाईनुं पूवयाचररतમાં પણ તે મુજ્બની નોંધ 

કરી છ.ે લેખક આ નવવાદમાં મહાદેવભાઈ અને નરહડરભાઈને 

છલે્ા પ્માણ માને છ.ે



ચાિ  
ગ્નશાળે

પ્ા્થનમક િાળાનાં પહેલાં ચાર ધોરણ સુધીનું નિક્ષણ મહાદેવે 

નપતાની ્બદલી જ ેજ ેગામે ્થાય તે તે ગામે લીધું. ઘરમાં સનેહાળ 

નપતા ઉતિમ નિક્ષક પણ હતા તે્થી િાળાઓ ્બદલવામાં તેમને 

ઝાઝી મુશકેલી નહીં નિી હોય.

ગુજરાતીનાં પાંચ ધોરણો પૂરાં કયા્ણ પછી મહાદેવને આગળ 

ભણવા કયાં મૂકવા એ પ્શ્ આવયો. આજ ેતો ઓલપાિ તાલુકામાં 

ઠરે ઠરે હાઈસકૂલો ્થઈ ગઈ છ.ે અને ઓલપાિમાં એક કૉલેજ 

પણ િરૂ ્થઈ ગઈ છ,ે પણ તે કાળે તાલુકામાં એકે હાઈસકૂલ 

નહોતી અને હડરભાઈને લાિકા દીકરાની હોનિયારી જોઈને એને 

આગળ ભણાવવાની ભારે હોંિ હતી. નજલ્ાના મ્થક સુરત 

િહેરમાં પણ તે વખતે ્બે કે ત્રણ જ હાઈસકૂલ હતી. એટલામાં 

ગામના જ વતની મનણિંકર ભટ્ ે અંગ્ેજી િીખવા સાર ડદહેણ 

ગામમાં જ ખાસ વગયો ખોલયા. હડરભાઈના સનેહી િૉ. ચંદુલાલ 

પાસે રાખીને ભણાવે તો સુરતમાં અંગ્ેજી નિક્ષણ મળે એમ હતું. 

પણ આટલી નાની વયે મહાદેવને સુરત રાખવા એ હડરભાઈને 

્બરા્બર ન લાગયું. ગામમાં અંગ્ેજીનો વગ્ણ ખૂલતાં હડરભાઈનો 

કોયિો ઊકલી ગયો. મનણિંકર માસતર ડદહેણ ગામમાં હડરભાઈના 

ટીલવા ફિનળયામાં જ રહેતા અને તેમણે વગ્ણ પણ હડરભાઈના 

ઘરની પાસે જ ખોલયો, એટલે મહાદેવને એ વગ્ણમાં જોિી દીધો. 

મનણિંકર માસતર સવભાવે ્બહુ કિક છતાં અંદર્થી ખૂ્બ પ્ેમાળ 



હતા. ઠોઠ નવદ્ા્થતીઓને તેઓ ખૂ્બ મે્થીપાક આપતા. મહાદેવ 

્બીજા છોકરાને માર પિતો જોઈ ્થ્થરતા. જોકે એમને પોતાને 

કદી માર ખાવાની નો્બત આવી નહોતી. માસતરનો ભાણેજ નામે 

ન્થુ ન્બચારો રોજરેોજ ડટપાતો. છોટભુાઈને પણ અવારનવાર 

પીલવણની ઝીણી સોટીના સટાકા પિતા, પણ તેઓ એના્થી રીઢા 

્થઈ ગયા હતા, તે્થી એ મારને જરાય ગણકારતા નહીં. ન્થુને 

મનણિંકરમામા મારતા જાય અને સવનસતવચનો પણ સંભળાવતા 

જાય. ન્થુ ન્બચારો મૂંગો મૂંગો ્બધું સહન કરી લે. આંખમાં્થી 

એક ટીપું આંસુનું નહીં, મોંમાં્થી અરેરાટી સુધધાં નહીં. છિી વિ ે

મારતાં ્થાકે એટલે ્બે હા્થે મા્થું પકિી ભીંત જોિ ે ધિમ્ ધિમ્ 

અફિાળે અ્થવા ભીંત સા્થે નાક ઘસાવે અને કહે કે, ‘ભણયો, 

ભણયો! તારો ્બાપ મંડદરમાં સુખિવટો ઘસી ઘસીને મરી ગયો, 

અને તું િું ભણવાનો?’ આ જ ભાણેજ જયારે ્થોિા કાળ પછી 

પલેગના રોગનો ભોગ ્બની ગયો તયારે આ જ મનણિંકર માસતરે 

ફિનળયામાં આળોટી આળોટીને કલપાંત કરેલું અને એને મારવા 

અંગે પશ્ચાતિાપ કરેલો.

પણ ભણાવવા ્બા્બતમાં ‘માસતરકાકા' ખૂ્બ ચીવટવાળા 

હતા. એક એક િબદ અંગે ચીવટ્થી સમજાવે અને વયાકરણ 

પાકંુ કરાવવાની પૂરી કાળજી રાખે. નવદ્ા્થીઓની સંખયા વધી 

ગઈ એટલે એક કરતાં વધુ વગ્ણ ન લેતાં મનણિંકર માસતરે એક 

વગ્ણ લઈને ત્રણ વષ્ણ સુધી એને ભણાવી, પછી નવા નવદ્ા્થતીઓને 

િરૂઆત્થી ભણાવવાનો ક્મ િરૂ કયયો. મનણિંકર માસતર પાસે 

ત્રણ વષ્ણ ગાળી ચૂકેલા ઘણાયે નવદ્ા્થતીઓનો અંગ્ેજીની ્બા્બત 

આ ત્રણ વષયો દરનમયાન પાકો પાયો નખાઈ જતો. આ પ્કારે 



ખાનગી િાળા મનણિંકર ભટ્ ેત્રીસ વષ્ણ સુધી ચલાવી. મહાદેવભાઈ 

પછીની પેઢીના ડદહેણના પ્નસદ્ધ ્યાયાધીિ શ્ી ધીરભાઈ અં્બેલાલે 

પણ મનણિંકર માસતર પાસે અંગ્ેજીના પાયા નાખેલા. મનણિંકર 

જટેલા જલદી નખજાતા એટલા જ જલદી રીઝી પણ જતા. ઘરમાં 

પતની જોિ ે એમનો છાિવારે કનજયો ્થતો તયારે મોટ ે મોટ્ેથી 

્બૂમો પાિીને એમને ઘરમાં્થી ્બહાર કાઢવાની ધમકી આપતા. 

તે ટાણે એમના ઘાંટા્થી આખું ફિનળયું જોવા ભેગું ્થતું. પણ એ 

દંપતી-કલહ મોટો ભાસવા છતાં લઘુડક્યામાં પડરણમતો.

પોતાની ઉતિરાવસ્થામાં મનણિંકર માસતર રાંદેર જઈને 

વસયા હતા. મહાદેવભાઈએ છવેટ સુધી એમની સા્થે મીઠો 

સં્બંધ જાળવેલો. ગાંધીજીના કામ અંગે કોઈ વાર સુરત આવે તો 

રાંદેરમાં માસતરકાકાને જઈને મળવાનું ચૂકતા નહીં. તે કાળે તો 

મહાદેવભાઈનું નામ દેિભરમાં પ્નસદ્ધ ્થઈ ચૂકયું હતું. અને એમના 

અંગ્ેજી લેખો પણ પ્્થમ કક્ષાના લેખાતા હતા, તે ‘માસતરકાકા’ 

સારી રીતે જાણતા, તે્થી મહાદેવભાઈ આવે તયારે ગળગળા ્થઈ 

જતા, પણ મહાદેવભાઈ એમને વાંકા વળીને પગે લાગવાનું ચૂકતા 

નહીં. ભરૂચનાં ગામિાંઓ તરફિ ફિરતાં અજુ ્ણન ભગત નામના એક 

સંતનાં ભજનોનો એક સંગ્હ જયારે अजुयानवाणीને નામે છપાવયો 

તયારે એની એક પ્ત મહાદેવભાઈએ ‘આંગલભાષાના આદ્ગુરને 

સપ્ણામ ભેટ' એવા લખાણ સા્થે મોકલાવેલી.

મનણિંકર માસતર ડદહેણમાં અંગ્ેજીના વગયો ચલાવતા તયારે 

રાત્રે નવદ્ા્થતીઓને વાંચવા સાર પોતાને ઘેર ્બોલાવે. એમની જોિ ે

ધમ્ણની વાતો કરે, સંધયા ગોખાવે, શ્ી ન્થુરામ િમા્ણએ કરેલા અ્થ્ણ 

સમજાવે અને તયાર પછી પોતે સોંપેલું લેસન કરાવે.



મનણિંકર માસતરના એક ભાઈ અંકલેશ્વરમાં નિક્ષક હતા. 

સંસકૃતના સારા જાણકાર હતા. ઘણી વાર તેઓ રજાઓમાં 

ડદહેણ આવતા. ડદહેણ ગામ ્બહાર ભણતા નવદ્ા્થતીઓ અને 

્બહાર ભણાવતા નિક્ષકોને સાર ઉનાળાની રજામાં હવા ખાવાનું 

અને રજા ગાળવાનું સ્થાન ્બની રહેતું. ગામની પનશ્ચમ ડદિાના 

નવિાળ તળાવ પર્થી કાંઠાનાં વૃક્ષો્થી ચળાઈને આવતો પવન 

ડદહેણના ઉનાળાને સહ્ અને સંધયાઓને રમય ્બનાવી દેતો. 

મનણિંકરના ભાઈ ડદહેણ આવે તયારે નવદ્ા્થતીઓને ભેગા કરી 

કાનલદાસ વગેરેનાં કાવયોમાં્થી શ્ોકો સમજાવતા અને સંસકૃત 

સાડહતયનો ચટકો લગાિતા.

ટીલવા ફિનળયામાં જ જીવણરામ વૈદ્ કરીને એક સજ્જન 

રહેતા. તેમને સતસંગનતને લીધે ્થોિો આધયાનતમક અનુભવ હતો. 

છોકરાઓ તેમને ‘દાજી' કહેતા. છોકરાઓ ભેગા ્થઈને એમની 

પાસે વેદ-ઉપનનષદ-પુરાણોની વાતા્ણઓ સાંભળતા.

વળી ચોમાસામાં ખેતીના કામ્થી નવરાિ મળે તયારે મોટરેાંઓ 

રામાયણ–મહાભારતની ક્થા હસતનલનખત પ્તોમાં્થી નાનાંમોટાં 

સૌને વાંચી સંભળાવતા. ચોમાસું વીતયે ગાગડરયા માણભટોની 

ક્થાઓ અને રામલીલાના ખેલ વગેરે ્થતા, તે પણ ્બાળકોને 

ધાનમ્ણક સંસકાર આપવામાં સહાયક નીવિતા.

અંગ્ેજીના વગયોમાં મહાદેવ ખૂ્બ હોનિયાર હતા. પોતે 

અંગ્ેજીના પહેલા ધોરણમાં હતા તયારે પણ પાસે ્બેઠલેા છોકરાઓને 

ભણાવતા. સાંભળી સાંભળીને મહાદેવને ઉપલા ્બંને વગયોના 

પાઠ તેના નવદ્ા્થતીઓ કરતાં પણ સારા આવિતા. ત્રણ વરસનું 



ભણતર તેમણે દોઢ વરસમાં જ પૂરં કયુું હતું.

પછી ફિરી પ્શ્ આવયો આગળ ભણવાનો. એમના સૌ્થી નાના 

કાકા ખંિભુાઈ તે વખતે જૂનાગઢ નોકરી કરતા હતા. એટલે એમને 

તયાં ભણવા મૂકવાનું નક્કી કયુું. વચલા કાકા ઓલપાિ તાલુકાના 

જ લવાછા ગામે તલાટી હતા. તયાં્થી ભગવા દાંિીનું ્બંદર એક 

માઈલ દૂર ્થાય. એ ્બંદર્થી રોજ ઘોઘા સુધી મુસાફિરોને લઈ 

જવા-લાવવાનું કામ મછવો કરતો. મછવાનો કૉ્ટટ્રાકટર ઓળખીતો 

હતો તે્થી ભાિુ ંન લે અને એમ ડદહેણ્થી ઘોઘા સુધી મફિત પહોંચી 

જવાય એમ હતું. એટલે ્બે નપતરાઈઓ, કાકી અને રાંદેરના એક 

સં્બંધીનાં પતની અને દીકરી એમ છ જણે ્બે ડદવસનું ભાતું સા્થે 

્બાંધી, રાતે વાંચતાં ઘાસતેલના દીવા્થી આંખને નુકસાન ન ્થાય 

એટલા સારં ડદવેલનો એક િબ્બો, મછવાની મુસાફિરીમાં ઊલટી 

ન ્થાય એટલા સાર ખાવા માટ ેસૂંઠ ને ગોળની ગોળીઓ વગેરે 

સામાન સા્થે ડદહેણ્થી ઘોઘા સુધીની મુસાફિરી કરી. મહાદેવની 

તયારે દિ કે અનગયારની ઉંમર હિે. એની આ પહેલી દડરયાઈ 

મુસાફિરી હતી. પવનની પ્નતકૂળતાને લીધે મછવો દાંિી્થી સાંજ ે

નીકળી ્બીજ ે ડદવસે સવારે ઘોઘા પહોંચવાનો હતો તેને ્બદલે 

ઠઠે સાંજ ે પહોંચયો. મછવામાં ચિતાં જ પીવાના પાણીનો ઘિો 

ઘેર્થી સા્થે લીધેલો તે ફૂિટી ગયેલો અને ખારવાઓના હા્થનું 

પાણી પીવા્થી તો વટલાઈ જવાય એવા ખયાલે આખો ડદવસ 

તરસયા રહીને ઘોઘે જઈને પાણી પીધું. ્બીજ ે ડદવસે સવારે 

ટાંગો કરીને ઘોઘા્થી ભાવનગર પહોંચયા. જૂનાગઢમાં કામ કરતા 

મહાદેવના સૌ્થી નાના કાકા ખંિભુાઈ, રામનારાયણ પાઠકના નપતા 

નવશ્વના્થભાઈ અને દનક્ષણામૂનત્ણવાળા મોટાભાઈ, હરગોનવંદભાઈ 



એ સૌ ન્થુરામ િમા્ણના નિષયો, એટલે કે ગુરભાઈઓ હતા. 

તયારે હરગોનવંદભાઈ ભાવનગરના સટિેનમાસતર હતા. એમણે 

ડદહેણ્થી આવેલ યાત્રીઓનું સવાગત કરી ગાિીના િબ્બાનું એક 

ખાસ ખાનું કરી આપીને એમને ગાિીમાં ્બેસાડ્ા. ધોળા ત્થા 

જતેલસર જકંિનોએ ગાિી ્બદલતાં સૌ જૂનાગઢ પહોંચયા.

નવદ્ા્થતીઓ પાસે ડદહેણના નિક્ષકનો માત્ર પત્ર હતો. તે્થી 

છોકરાઓની પરીક્ષા લઈને તેમને જૂનાગઢની હાઈસકૂલમાં અંગ્ેજી 

ચો્થા ધોરણમાં ્બેસાિવામાં આવયા. ન્થુરામ િમા્ણના નિષયનું કુટુ્ંબ 

એટલે સવારે ઊઠીને સનાનાડદ્થી નનવૃતિ ્થઈ સંધયાનો ક્મ ચાલુ 

્થયો. કાકી કિક નિસતવાદી તે્થી કંુિ પર જઈ કપિાં ધોવા 

મોકલતાં અને ઘેર આવી દાળચોખા વીણયા પછી લેસન કરવા 

્બેસાિતાં. મહાદેવે કદી જાતે કપિાં ધોયેલાં નહીં, કંુિમાં ઊતરતાં 

પગ ધ્ૂજ.ે છોટએુ દયા કરીને એને ઘાટ પર ્બેસી રહેવાની છૂટ 

આપી અને એનાં કપિાં પણ પોતે ધોવાની જવા્બદારી મા્થે 

લીધી. ્બધાં તોફિાનમસતીની પાછળ પણ છોટભુાઈનો સનેહાળ 

સવભાવ તો વરતાઈ જ આવતો. કાકીને ખ્બર પિી કે મહાદેવ 

જાતે કપિાં ધોતો ન્થી એટલે નખજાયાં. છોટભુાઈએ કંુિમાં ભૂસકા 

મારવા માંડ્ા તે્થી મહાદેવ ગભરાઈ ગયા. રિતાં રિતાં ઘેર 

જઈને કહ્ું કે છોટ ુ કૂવામાં પિી ગયો છ ેને િ્ૂબી જવાનો. કાકી 

દોિતાં કૂવે પહોંચયાં તયારે ‘મૂઆને તરતાં આવિતું દેહંુ (દેખું)’ 

એવું પ્માણપત્ર આપી ઘેર પાછાં આવી ખંિકુાકાને વાત કરી. 

ખંિકુાકાએ કંુિ ેજઈ કપિાં ધોવાનો કાય્ણક્મ ્બંધ કરાવયો. કાકી 

કૂવે કપિાં ધૂએ અને છોકરાઓ વારાફિરતી પાણી કાઢી આપે 

એમ નક્કી ્થયું. નાજુક મહાદેવ સાર એય મુસી્બત હતી. કોઈ 



ડદવસ જાતે દોરિા વિ ે કૂવામાં્થી પાણી ખેંચેલું નહીં તે્થી હા્થે 

ફિોલ્ા પડ્ા. છોટભુાઈએ એમાં્થી મુનકત અપાવી ને ્બધા 

દાળચોખા વીણવાની જવા્બદારી મહાદેવની ્થઈ.

જૂનાગઢમાંયે છોટભુાઈનું તોફિાન તો ચાલુ જ. કૉલેજ-

કંપાઉ્િના આં્બે્થી મરવા તોિી લાવે. એક વાર પોતે ઉપર 

ચિલેા ને ્બે ભાઈઓ નીચે ઊભા મરવા વીણતા હતા તયારે 

અચાનક રખેવાળે આવી નીચે ઊભેલાને પકડ્ા. છોટભુાઈ તો 

ઉપર્થી કૂદકો મારી ્બારો્બાર રફુિચક્કર ્થઈ ગયેલા. પકિાયેલા 

છોકરાઓને હેિમાસતર આગળ રજૂ કરવામાં આવયા. ્બંનેને ચાર 

ચાર આનાનો દંિ ્થયો. દંિ માફિ કરાવવા ખંિકુાકા હેિમાસતર 

પાસે ગયા. હેિમાસતરે કહ્ું કે, ‘હંુ જાણં છુ ં કે આ છોકરાઓ 

તોફિાની ન્થી. પણ મરવા વીણતાં પ્તયક્ષ પકિાયા છ ે એટલે 

નનયમનું પાલન કરવા ખાતર પણ મારે દંિ તો કરવો જ પિિે.’

જૂનાગઢનું આ વરસ ન્થુરામ િમા્ણના પ્ભાવને લીધે નનતય 

સંધયા, એકાદિી વગેરેના ઉપવાસ કે એકટાણાં, પખવાડિયે એક 

વખત ડદવેલનો જુલા્બ વગેરે નનયમો દ્ારા કિક નિસતપાલનનો 

અનુભવ ્થયો.

અંગ્ેજી પાંચમી્થી સુરત ભણવાનું ગોઠવાયું.



પાંચ  
હાઈસકૂલમાં

હડરભાઈની ્બદલી અિાજણ ગામે ્થઈ. અિાજણ્થી 

છોકરાઓ સુરત ચાલતા જઈ આવી િકે એમ હતું તે્થી 

હડરભાઈએ જૂનાગઢમાં ભણતા મહાદેવ ત્થા ્બંને ભત્રીજાઓને 

અંગ્ેજી ચો્થું ધોરણ પૂરં કયા્ણ પછી અિાજણ ્બોલાવી લીધા.

સુરતને સામે કાંઠ ેતાપીડકનારે આવેલું અિાજણ ગામ આજ ે

તો સુરતના એક પરા જવેું ્થઈ ગયું છ.ે પણ આજ્થી નેવુ વષ્ણ 

પહેલાં જયારે મહાદેવ નપતા સા્થે અિાજણ રહેવા આવયા તયારે 

તે એક સવતંત્ર ગામિુ ંહતું. મોટા ભાગની વસતી ખેિતૂોની. પટલે 

મહોલ્ામાં હડરભાઈને ઘર ભાિ ે મળ્ું હતું. અિાજણ ગામનાં 

મોટા ભાગનાં ઘરો આજ ે પાકાં ્થઈ ગયાં છ.ે ઘણાં ્બે માળનાં 

પણ છ.ે તયારે મકાનો માટીનાં અને નનળયાં દેિી હતાં. માટી્થી 

ખૂ્બ ટીપીટીપીને ્થાપીને ભીંત ્બનાવેલી એટલે ભીંતો સહેજ ેસો 

વરસ ટકે એવી તો હતી જ. આજ ેમકાનોમાં ઈંટ, ચૂનો, નસમે્ટ, 

સટીલ ને કયાંક કયાંક આરસની લાદીઓ આવી ગઈ છ.ે તયારે 

વાંચવા સાર ડદવેલના અને સામા્ય વપરાિ સાર કેરોસીનના 

દીવા હતા. આજ ેવીજળીના ગોળા અને ટ્ૂ્બલાઇટોનો ઝળહળાટ 

છ.ે તયારે સૌ પોતપોતાના ઘરનો રાંધેલો ચોખખો ખોરાક ખાતાં. 

આજ ે મુખય મુખય સિકો પર ખાવાની દુકાનો ને વીિીઓ કે 

રેસટોરાં ્થઈ ગયાં છ.ે તયારે પરોડઢયે ઊઠીને લોકો પ્ભાનતયાં 

ગાતાં. આજ ે ડદવસ-રાતની પરવા કયા્ણ નવના લાઉિ-સપીકરોનાં 



ભૂંગળાંઓ જૂનીનવી ડફિલમોનાં ગાણાં ગાય છ.ે તયારે મકાનોના 

મોભ પર નાડરયેળ કે આં્બા-આસોપાલવનાં તોરણો ્બંધાતાં. 

આજ ે ઠરેઠરે ટનેલનવઝનનાં ઍ્ટનેા આકાિને જાણે પોતાના 

પંજામાં લેવા મ્થતાં હોય એમ આંગળાં પહોળાં કરીને ઊભાં 

છ.ે તયારે ગામના સુંદર તળાવમાં નનિાનળયાઓ ઉપર્થી ભૂસકા 

મારી મોજ્થી તરતા. આજ ે એ તળાવ ચોમાસું વીતતાં મેલા 

પાણી્થી ગંધાય છ.ે તયારે ગામની આસપાસ આં્બાવાડિયાં હતાં 

અને વેંગણ, પાપિી, તુવેર ખેતરોમાં જ પાકતાં. આજ ેખેતરો્થી 

માંિીને નદીકાંઠા સુધી ઝૂંપિપટ્ીઓ છ,ે તયારે ઘરોમાં રાચરચીલું 

ઓછુ ંહતું, આજ ેઘણાં ઘરોમાં િાઇનનંગ ટ્ેબલો અને સોફિાસેટસ 

છ.ે હડરભાઈ નિક્ષક તરીકે જ ે ઘરમાં રહેતા તે જગયાએ આજ ે

શ્ી ્બા્બુભાઈ મગનભાઈ પટલે રહે છ.ે જૂના મકાનની જગયાએ 

હવે આધુનનક સગવિોવાળું નવું મકાન ઊભું છ.ે એ મકાનની 

સામેના કસનભાઈ રેવાભાઈના ઘરમાં આઝાદીની લિત વખતે 

સરદાર વલ્ભભાઈ પટલે કેટલાક ડદવસ રહી ગયેલા એમ 

ગામલોકો યાદ કરે છ.ે હડરભાઈ આ સ્થળે રહેલા એ વાત શ્ી 

્બા્બુભાઈ એમના નપતા પાસે સાંભળેલી વાતને આધારે કહે છ.ે

અિાજણ્થી સુરત ત્રણે ડકિોરો નદીને કાંઠ ેપહેલાં ખેતરોમાં 

્થઈને જતા. હોપ પુલ પર્થી નદી પાર કરતા. 1903્થી 1906 

સુધી એટલે અનગયાર્થી ચૌદ વરસના ્થયા તયાં સુધી સુરતની 

હાઈસકૂલમાં1 ભણયા. પાછળ્થી અમદાવાદમાં જમેણે સવતંત્ર 

હાઈસકૂલ કાઢલેી તે શ્ી જીવણલાલ દીવાન તયારે સુરત હાઈસકૂલમાં 

ગનણતનિક્ષક હતા. નિયાળામાં અિાજણ્થી સુરત ચાલતા પહોંચતાં 

મોિુ ં ્થઈ જતું એટલે દીવાન માસતર ગામડિયા નવદ્ા્થતીઓને 



્બાંકિા પર ઊભા રાખતા. મહાદેવ મૂંગે મોંએ ્બાંકિ ેઊભો ્થઈ 

જતો. ્થોિા ડદવસોમાં જ દીવાનસાહે્બે નવા નનિાનળયાનો નમ્ર 

સવભાવ પારખી લીધો અને એ પણ જોયું કે ભણવામાં એ ખૂ્બ 

તેજસવી હતો. એટલે આઠદસ ડદવસમાં જ ્બાંકિા પર ઊભા 

રાખવાનું ્બંધ ્થયું. આ જ હાઈસકૂલમાં મહાદેવના ્બીજા એક 

નિક્ષક ચંદ્રવદન મુનિી હતા. પાછળ્થી અમદાવાદમાં એમની 

પાસે ભણેલા નવદ્ા્થતીઓ જમે દીવાનસાહે્બના ઇનતહાસના વગ્ણનાં 

વખાણ કરતાં ્થાકતા નહીં, તેમ મહાદેવ પણ એ ડદવસોને યાદ 

કરી દીવાનસાહે્બના ભૂનમનતના નિક્ષણનાં વખાણ કરતા.

મહાદેવને રમતગમત કે નાટકચેટકમાં રસ નહોતો. ભણવામાં 

એનું નચતિ એકાગ્ રહેતું. હડરભાઈ પોતે જ ઉતિમ નિક્ષક હતા 

એટલે લાિકા દીકરાના નિક્ષણ નવિે એમણે ચીવટ રાખેલી. 

હડરભાઈના પોતાના અક્ષર સુંદર હતા. મહાદેવના અક્ષર પણ 

સુંદર અને સુવાચય ્થાય એની એમણે કાળજી રાખેલી. દીકરો 

કોઈ ડદવસ લેસન કયા્ણ નવના હાઈસકૂલમાં ન જાય તેની તેઓ 

કાળજી રાખતા. જોકે મહાદેવને પોતાને જ ભણવાનું એટલું ગમતું 

કે લેસન કરવામાં એ ચૂકે એવું ભાગયે જ ્બનતું. હાઈસકૂલમાં 

પ્વેિ કરવાને લીધે મહાદેવની જ્ાનનક્ષનતજોનો પણ નવસતાર 

્થવા માંડ્ો. િાળા અને સમાજજીવનની અવનવી ઘટનાઓમાં 

પણ તે રસ લેતો. અને તે્થી જ મૅડટટ્રક ્થયા પછી, એકાદ વષથે, 

કૉલેજના પ્ીનવયસના વગ્ણમાં હતો તયારે 1907માં, સુરત િહેરમાં 

ભરાયેલ મહાસભાના તોફિાની અનધવેિનમાં પણ મહાદેવ પંદર 

વષ્ણની ઉંમરે હાજરી આપી આવેલો. આજના તરણોને કદાચ 

રાષ્ ટ્રીય મહાસભા જવેી મોટી સંસ્થાના વાનષ્ણક અનધવેિનમાં 



હાજરી આપવાને સાર પંદર વરસ ્બહુ કાચી ઉંમર લાગે પણ 

મહાદેવ કૉલેજમાં ભણતો હોનિયાર નવદ્ા્થતી હતો. રાષ્ ટ્રીય પ્શ્ો 

નવિે એની આંખ ઊઘિવા માંિી હતી અને એનું આંતરમન 

અધયાતમ અને રાજકારણ ્બંને તરફિ આકષા્ણઈ રહ્ું હતું એ 

આપણે વીસરવું ન જોઈએ. અધયાતમના સંસકાર ગળ્થૂ્થીમાં્થી 

જ આવેલા અને દેિભનકતના સંસકાર હાઈસકૂલમાં્થી િરૂ ્થયા 

એમ કહીએ તો ચાલે. હાઈસકૂલકાળ દરનમયાન મહાદેવને સુરતના 

એક આગેવાન જ્ાનત્બંધુ શ્ી દયાળજીભાઈ નાનુભાઈ દેસાઈ 

જોિ ે સંપક્ણ ્થયો. વષયો પછી સરદાર વલ્ભભાઈ પટલેે તેમની 

વીરતા, દેિભનકત અને તયાગવૃનતિ જોઈને તેમને ‘સુરતના નસંહ' 

કહ્ા હતા. દયાળજીભાઈના સંપક્ણ્થી મહાદેવની નજર સહેજ ે

દેિના પ્શ્ો તરફિ ખેંચાઈ હિે. એમની પાસે જ પ્્થમ તેણે 

નવવેકાનંદ સાડહતયનો પડરચય કેળવેલો, જ ેકૉલેજકાળ દરનમયાન 

રામકૃષણ પરમહંસ નવિેના તમામ સાડહતયના ઊંિા અભયાસમાં 

પડરણમયો હતો.

1905માં ્બંગાળમાં સવદેિી આંદોલન પુરજોિમાં ચાલયું 

તયારે રાષ્ ટ્રીય આંદોલનની અસર સુરત સુધી પહોંચેલી, તેર 

વષ્ણના મહાદેવે તે કાળમાં અ્થ્ણ ્થતો હિે તે અ્થ્ણમાં સવદેિીનો 

આગ્હ રાખેલો અને પોતાના સહાધયાયીઓને પણ સવદેિી 

વાપરવાનું કહેતો.

હાઈસકૂલના નિક્ષણનો કાળ ડકિોરઅવસ્થા અને 

તારણયપ્વેિનો કાળ હતો. આ કાળ કોઈ પણ વયનકતને સાર 

અતયંત મહત્વનો પુરવાર ્થાય એવો છ.ે તો મહાદેવ જવેા 

કોમળ હૃદયના સંવેદનિીલ, તેજસવી ડકિોર સાર તે નનણા્ણયક 



્થઈ રહે એમાં નવાઈ િી? આ સંદભ્ણમાં અિાજણ ગામનો એક 

માઠો અનુભવ મહાદેવને મોઢ ે જ શ્ી નરહડરભાઈએ સાંભળેલો 

તે નોંધવા લાયક છ.ે

‘ગામમાં કેટલુંક વાતાવરણ અનતિય અસંસકારી અને મનલન હતું, 

તેના ્થોિા છાંટા ઊડ્ા નવના ન રહ્ા. જમીન ્બહુ ઉપજાઉ 

અને લોકો િહેરમાં િાકભાજી અને દૂધ વેચે એટલે ્બે પૈસા 

કમાય પણ ખરા. પણ એ ધનની સા્થે િહેરના નજીકપણાને 

લીધે િહેરના સિા પણ ગામમાં આવેલા. કોઈ કોઈ છોકરા 

તો િહેરમાં જઈને ્બગિી આવે અને જાણે મોટુ ં પરાક્મ કરી 

આવયા હોય એમ એની વાતો કરે. એક પર ્બીજી કરવાની, 

્બૈરાને કાઢી મૂકવાની, એવી ્બધી વાતો પણ સાંભળવાની મળે. 

પોંકની મોસમમાં સુરત્થી સહેલાણીઓ પોંક ખાવા આવે તેઓ 

સા્થે િહેરનો કંઈક ગંદવાિ લાવે. આ ્બધું તે વખતે મહાદેવ 

પૂરં સમજલેો નહીં પણ તેની અસર કુમળા મન ઉપર પડ્ા 

નવના ન રહે. એક વખત તો એક છોકરાએ મહાદેવને રાતે 

કોઈ છોકરી પાસે લઈ જવાનું ગોઠવયું. ઉનાળાના ડદવસ એટલે 

ફિનળયામાં ખાટલા નાખી ્બધા સૂઈ રહે. પેલો છોકરો મહાદેવને 

્બોલાવવા આવયો. પણ રાતે ઊઠીને જવાની મહાદેવની ડહંમત 

ન ચાલી. “મને તો ઊંઘ આવે છ,ે હંુ તો નહીં આવવાનો.” 

એમ કહીને મહાદેવે પેલા છોકરા સા્થે જવાની ના પાિી. આમ 

ડહંમતને અભાવે ્બચવા પામયા.  ... આ અને ્બીજી કેટલીક વાતો 

દુ:ખ સા્થે યાદ કરીને મહાદેવે (મને) કહેલું, “આવા ગંદવાિની 

વચચે રહીને િુદ્ધ રહેવા પામયો તે મારો દહાિો પાધરો અને 

ઈશ્વરની મારી ઉપર મોટી મહેર તે્થી જ.” ’



મહાદેવને આમ ઈશ્વરકૃપા અને પાપભીરતાએ એક્થી વધુ 

પ્સંગોએ ્બચાવી લીધેલો. નવનો્બાજીએ એક વખત કાય્ણકતા્ણઓની 

સભામાં વેદનું કોઈ વચન ટાંકીને કહ્ું હતું કે માણસના દોષો 

છવેટ ે તો ગુણ:છાયા હોય છ.ે મહાદેવનો એ સંકોચ અને એની 

ભીરતા એને પાપ્થી ્બચાવનાર ગુણ ્બની જતા હતા.

નોંધ:

1.   આજની સોરા્બજી હાઈસકૂલ.



છ  
લનિ

ત ેકાળના ડરવાજ મુજ્બ માત્ર તરે વષ્ણની ઉંમરે મહાદેવભાઈનાં 

લનિ (ઘણં કરીને તા. 23–4–1905ને ડદને) એમના્થી તેર 

માસ નાનાં દુગા્ણ્બહેન જોિ ે નવસારી પાસે કાનલયાવાિીમાં ્થયાં. 

લનિ અનાનવલોના રીતડરવાજ પ્માણે, પણ આજકાલ એમનામાં 

્થાય છ ેતેના કરતાં ઘણી સાદાઈ્થી ્થયેલાં. મોટ ેભાગે ‘તાપી્થી 

વાપી' સુધીના એટલે કે, જૂના સુરત નજલ્ા અને અતયારના સુરત 

અને વલસાિ નજલ્ામાં વસવાટ કરનાર અનાનવલ જ્ાનતએ અનેક 

સંિોધકોનું ધયાન ખેંચયું છ.ે કેટલાક અનાનવલોએ તો પોતાની 

જ્ાનતનું ગૌરવ વીસરાય નહીં, અને એમાં રહેલી ખામીઓ દૂર 

્થાય એ હેતુ્થી અનાનવલ જ્ાનત નવિે દળદાર પુસતકો પણ લખયાં 

છ.ે આપણે અહીં એનાં મૂનળયાં તપાસવા જઈને જ્ાનતપ્્થાને 

મજ્બૂત ્બનાવવામાં સહાયભૂત ન ્થઈએ.

પ્િંસાના વહેણમાં સતયની અવહેલના ન ્થાય એટલા ખાતર 

અહીં એની નોંધ લઈએ કે અનાનવલોને ્બદનામી અપાવનારી 

અને અનેક અનાનવલ ક્યાઓનાં વિીલોને ધૂળધાણી કરનારી 

વાંકિા એટલે કે, પૈઠણ (વરનવક્ય)ની રસમ્થી શ્ી હડરભાઈ 

પણ ્બચયા નહોતા. એમણે વેવાઈ પાસે છસો રૂનપયાનો વાંકિો 

લીધેલો. સમાજસુધારાના નવચારો્થી તે કાળે હડરભાઈ પ્ભાનવત 

્થયેલા નહીં અને તેર વષ્ણના ડકિોર મહાદેવે તો તે વખતે એ 

્બા્બત નવચાર પણ કયયો હિે કે કેમ એ પ્શ્ છ.ે



સનેહીઓને લગન નવિેની વધુ વાતો દુગા્ણ્બહેન પાસે્થી જ 

સાંભળવા મળતી. શ્ી નરહડરભાઈ અને મનણ્બહેન તો મહાદેવ 

અને દુગા્ણનાં નજગરજાન દોસતો. એટલે એમની આગળ તો એ 

કહ્ા નવના િાનાં રહે? महादेवभाईना पूवयाचररतમાં નરહડરભાઈએ 

એ વાતને પોતાની લાઘવવાળી છતાં સરસ નવિદ િૈલીમાં રજૂ 

કરી છ:ે

‘મહાદેવભાઈ કરતાં દુગા્ણ્બહેન એકાદ વરસે નાનાં છ.ે એમનું 

નપયર નવસારી પાસે કાનલયાવાિીમાં. એમના નપતા શ્ી ખંિભુાઈ 

લલ્ુભાઈ દેસાઈ કેળવણીખાતામાં િપેયુટી ઇ્સપેકટર હતા. 

મહાદેવનું કુટુ્ંબ કુળવાન તો ગણાય, પણ નસ્થનત ગરી્બ. ખંિભુાઈ 

રહ્ા કેળવણીખાતાના એટલે િાળામાં જઈને છોકરો કેવો છ ે

તેની તપાસ કરી. ્બધા નિક્ષકોએ કહ્ું કે છોકરો ભારે હોનિયાર 

અને સુંદર છ.ે દુગા્ણ્બહેન તો મોડહત પછી ્થવાનાં હતાં, પણ 

એમના નપતાશ્ી તો મહાદેવભાઈને જોઈને જ મોડહત ્થઈ ગયા, 

અને આન્થ્ણક નસ્થનતનો કિો નવચાર કયા્ણ નવના, “વરમાં્થી ઘર 

્થાય” એ ્યાય સવીકારી એમણે તો નનશ્ચય પાકો કરી નાખયો. 

ખંિભુાઈ શ્ેયસાધક અનધકારી વગ્ણના સ્થાપક નૃનસંહાચાય્ણના નિષય 

હતા, અને એમનું કુટુ્ંબ પણ ભગત કહેવાતું. જોકે એ સાચા 

અ્થ્ણમાં તો ભકત હતા. દુગા્ણ્બહેનનું િાળાનું ભણતર ગુજરાતી 

છ ચોપિી સુધીનું ્થયેલું, પણ નાનપણમાં જ શ્ેયસાધક વગ્ણનાં 

પુસતકો અને ્બીજાં ભજનો પણ ઘણાં વાંચેલાં.’

આપણે આગળ જોઈિું કે મહાદેવભાઈમાં પણ તે્થી ભનકતના 

સંસકાર ઊંિા પિલેા હતા. એ રીતે અનાયાસે, કિી પસંદગી 

કરવા ગયા નવના સુયોગય જોિુ ં મળી ગયું.



દુગા્ણ્બહેન કહે છ ેકે પરણીને સુરત્થી ડદહેણ જતાં માફિામાં 

અમારી સા્થે ્બે ભાભીઓ ્બેઠલેી હતી. મહાદેવ ્બોલવામાં અને 

વાતા્ણનવનોદ કરવામાં તો પહેલે્થી જ ચ્બરાક હતા એટલે એમણે 

આખે રસતે ભાભીઓ સા્થે ઠઠ્ામશકરી કરેલાં. એ સાંભળીને 

દુગા્ણ્બહેનને મનમાં ્થતું કે આવી વાતો િું કરતા હિે? ભાભીઓ 

કહે, ‘નહોતા પરણવાના ને કેમ પરણયા? ચોરીમાં્થી ઊઠીને નાસી 

જવાના હતા ને કિું ્બોલયા નવના ફેિરા તો ફિયા્ણ?' મહાદેવભાઈ 

કહે, ‘પણ મને વહુ ના ગમે તો હંુ નહોતો પરણવાનો ને? આ 

તો મને ગમી ગઈ એટલે િાનો ના કહંુ, કે ઊઠી જાઉં?’ આવા 

નવનોદો ઉપરાંત આખા રસતે ભાભીઓની તરેહ તરેહની મશકરીઓ 

પણ કરે. દુગા્ણ્બહેન શ્ેયસાધક વગ્ણના ચોખનલયા વાતાવરણમાં 

ઊછરેલાં એટલે આવા નનદયોષ પણ ગ્ામીણ લાગતા નવનોદમાં 

એમને અસંસકાડરતા અને અસભયતા લાગી. પછી જયારે ઘર 

આગળ માફિો પહોંચયો અને ઊતરવાનું કહ્ું તયારે માટીનું ખોરિુ ં

જોઈને પહેલાં તો આ ઘર આપણં હિે જ નહીં, આ કોઈ દૂ્બળા 

કે કોળીનાં ઝૂંપિાં હિે એમ ્થયેલું. આ પ્્થમ છાપ છ.ે પછી 

તો જ ે રીતે ્બધાં સાસડરયાં એમની સા્થે વતયાું અને ઘરના 

સંસકારોનો અનુભવ ્થયો એટલે એ છાપ તરત ભૂંસાઈ ગઈ.1

મહાદેવભાઈ એક વાત કાંઈક કૌતુક, કાંઈક રમૂજ અને 

કાંઈક ગવ્ણ સા્થે પોતાના અંતરંગ લોકોને અનેક વાર કહેતા 

કે તેર વષ્ણની વયે લનિ ્થયાં તે પહેલાં એમને માટ ે જ ે માગાં 

આવયાં હતાં તે ્બધી છોકરીઓનાં નામ દુગા્ણ હતાં!

ડકિોર અવસ્થામાં લગન એટલે તયાર્થી જ પડરણીત 

જીવનનો પ્ારંભ એમ હરનગજ નહીં. લનિની મુખય અસર તો 



દુગા્ણ્બહેન પર જ પિી. પરણયા પછી એમનો વાસ મોટ ે ભાગે 

નપયેર કાનલયાવાિીને ્બદલે સાસરા ડદહેણમાં ્થયો. િરૂઆતનાં 

વરસોમાં સાસરામાં દળવા, ખાંિવા, વાળવા, પાણી ભરવા વગેરેનું 

કામ પણ ઠીક ઠીક રહેતું. નપયેરમાં દુગા્ણ્બહેન નાની દીકરી 

એટલે લાિકાં હતાં. સાસડરયામાં ઉંમરમાં પોતાના્થી ચારપાંચ 

વરસ જ મોટાં સાસુ પણ હતાં. અને પછી તો ્બે નણંદ અને 

્બે ડદયેરની દેખરેખ ને સેવાચાકરીનાં કામ પણ એમાં ઉમેરાયાં. 

મહાદેવનો ગૃહસ્થાશ્મ તો એમણે ઠઠે અઢારઓગણીસ વરસની 

ઉંમરે માંડ્ો હિે, પણ ગૃડહણી તરીકેની તાલીમ તો એમને તે 

અગાઉ જ મળી ગયેલી.

નોંધ:

1.   નરહડર પરીખ: महादेवभाईनुं पूवयाचररत, पृ. 23-24.



સાત  
મહાગ્વદ્ાલયમાં

પંદર્થી અઢાર વષ્ણની ઉંમર એટલે માણસના તારણયપ્વેિની 

ઉંમર ગણાય. મહાદેવના જીવનમાં આ વષયો પોતાનાં ઘર, ગામ અને 

નજલ્ાના કોિેટામાં્થી ્બહાર નીકળી મું્બઈના મહાનવદ્ાલયના 

વાતાવરણમાં જઈને વસવાનાં હતાં. આ વષયો દરનમયાન તેમની 

નક્ષનતજો નવસતરી. ભાનવ જીવન માટનેી અહીં ચોક્કસ તૈયારીઓ 

્થઈ.

આ કાળમાં મહાદેવ રાષ્ ટ્રના નાગડરક તરીકેની તાલીમ 

લઈ રહ્ા હતા. સોળ વષ્ણ્થી ઓછી ઉંમરનાને મૅડટટ્રકની પરીક્ષા 

આપવાની છૂટ નહીં એવો નનયમ મું્બઈ યુનનવનસ્ણટીએ કયયો 

તેના્થી એક વષ્ણ આગળ જ મહાદેવે, ચૌદ પૂરાં ્થતાં પહેલાં જ, 

મૅડટટ્રક પાસ કરી. પોતાની હાઈસકૂલમાં પ્્થમ આવયા. પરીક્ષામાં 

ભલે પહેલા આવયા, પણ હતા તો ડકિોર જ ને? તે વખતે 

સુરત પરીક્ષાનું કે્દ્ર નહોતું, તે્થી પરીક્ષા આપવા મું્બઈ જવું 

પડ્ું. નપતરાઈ ્બહેનને તયાં ઉતારો હતો, પણ પેપર આપીને 

પાછા આવતાં ‘ઘરે' પહોંચવાનો રસતો ભૂલયા. ્થોિી વાર રસતો 

િોધવા મ્થામણ કરી હિે, પણ તેમાં ન ફિાવયા એટલે ગભરાઈને 

રિવા માંડ્ું. છવેટ ેએક પોલીસવાળાએ સરનામા મુજ્બ ઠકેાણે 

પહોંચાડ્ા.

કૉલેજમાં પ્વેિ અંગે પણ પ્્થમ તો મુસી્બત આવી પિી, 

પણ તે ‘ગુણછાયા'ને લીધે નહીં, ગુણને લીધે.



નોકરીનાં સ્થળો ્બદલાતાં ્બદલાતાં વલસાિ પહોંચેલા 

નપતાશ્ીને તયારે માનસક ચાળીસ રૂનપયા પગાર હતો. એટલે 

ઘરને ખચથે તો મું્બઈ રહીને ભણી િકાય એમ હતું નહીં. 

મૅડટટ્રકમાં સારા માક્ણ આવયા હતા એટલે એનલફિ્સટન કૉલેજમાં 

પ્વેિ તો મળી ગયો. રહેવા માટ ેગોકુળદાસ તેજપાળ ્બોડિુંગમાં 

રિી ્બોિ્ણર તરીકે દાખલ કરવા અરજી કરેલી અને તેમાં જગયા 

મળવાની આિા પણ પૂરી હતી. પણ અરજીનો જવા્બ આવવામાં 

દસેક ડદવસની વાર ્થાય એમ હતું, એટલા ડદવસ એનલફિ્સટન 

કૉલેજની હૉસટલેમાં રહેવું પડ્ું. તયાંના છોકરાઓની સાહ્્બી, 

ખાવાપીવામાં ્થતો ્બગાિ, નોકરો સા્થે હુકમિાહી્થી ્થતી વાતો, 

જરા જરા વારમાં ખચા્ણતા પૈસા જોઈને મહાદેવ તો હે્બતાઈ જ 

ગયા. ખાતાં મોંમાં કોનળયો ન જાય. ટૂકંા પગારના અને મોટા 

વસતારના ્બાપુજી પર આવા ખચ્ણનો ભાર નખાય જ િી રીતે? 

ઘેરે નપતામાતા જ ેખાતાં હતાં તે મહાદેવ કયાં નહોતા જાણતા? 

મહાદેવ એ પણ જાણતા હતા કે પુત્રને ભણાવવાની હોંિ નપતાને 

ખૂ્બ હતી, જરૂર પિત તો એ જમીન વેચીને પણ મહાદેવને 

કૉલેજમાં ભણાવત. પણ મહાદેવ્થી એવું મોંઘું નિક્ષણ લેવાય 

િી રીતે? પહેલે ડદવસે સરખું ખાધું નહીં. આખી રાત રોઈ 

રોઈને કાઢી. ગોકુળદાસ તેજપાળ ્બોડિુંગમાં મફિત રહેવાનું મળિે 

એવી આિા હતી તે્થી જ કાળજુ ં કઠણ રાખીને જમેતેમ કરીને 

દસ દહાિા કાઢ્ા. આિા મુજ્બ ્બોડિુંગમાં પ્વેિ મળી ગયો. 

ઉપરાંત કૉલેજની એક સકૉલરનિપ પણ વધારાની મળી ગઈ, 

એટલે ભણતરનો ખચ્ણ નપતાશ્ી ઉપર નાખવાનો પ્શ્ જ ન રહ્ો.

્બે વષથે ઇંટર પાસ ્થયા પછી આવા જ પ્કારની ્બીજી 



મૂંઝવણ અનુભવાયેલી. ્બોડિુંગમાં્થી જ ે રિીનિપ મળતી તેમાં 

રહેવા-ખાવાનું, કપિાં અને મું્બઈની જ ેકૉલેજમાં ઓછામાં ઓછી 

ફિી ્થતી હોય તેની અિધી ફિી મળતી. પણ પુસતકોનું, જવા-

આવવાનાં ટટ્રામ કે લોકલનાં ભાિાંનું કે નાસતાપાણીનું ખચ્ણ ્થતું 

તે સકૉલરનિપમાં્થી કાઢતા. ઇંટરમાં સકૉલરનિપ સાર જોઈએ 

તેના્થી એક નં્બર નીચે આવેલો. એટલે એ સકૉલરનિપ નવના 

અભયાસ ચાલુ રાખવો કે નહીં એ જ પ્શ્ ્થઈ પડ્ો. નપતા તો 

કોઈ પણ ડહસા્બે અભયાસ ચાલુ રાખવાનો આગ્હ રાખે એવી 

ખાતરી હતી એટલે આ વાતની ખ્બર જ તેમને નહીં આપેલી. 

ખૂ્બ નવમાસણમાં પડ્ા. એમનો ચહેરો જ એટલો સફિડટક જવેો 

નનમ્ણળ હતો કે કોઈ પણ ભાવ એ ચહેરા પર છૂપો ન રહે. 

કૉલેજમાં દાખલ ્થયા તયાર્થી જ જમેની સા્થે દોસતી ્બંધાયેલી 

તે વૈકંુઠભાઈ લલ્ુભાઈ મહેતા મહાદેવની મૂંઝવણ એના ચહેરા 

પર્થી જ પારખી ગયા. એની તેજનસવતા નવિે વૈકંુઠભાઈને માન 

હતું અને એના ઘરની આન્થ્ણક નસ્થનત નવિે ભાન હતું. તે્થી 

ચૂપચાપ પોતાના નપતા પાસે ગયા અને એમને કહ્ું, ‘અમારા 

વગ્ણમાં એક તેજસવી ને ગરી્બ ઘરનો છોકરો છ.ે એક નં્બર 

ખાતર એ સકૉલરનિપ ગુમાવે છ.ે આપની રજા હોય તો હંુ મારી 

સકૉલરનિપ છોિી દઉં તો એનો નં્બર લાગી જાય!’ લલ્ુભાઈ 

જટેલા આન્થ્ણક રીતે શ્ીમંત હતા તેટલા જ ડદલના પણ ડદલાવર 

હતા. એમણે તરત જ પુત્રને મહાદેવ ખાતર પોતાની સકૉલરનિપ 

જતી કરવાની સહષ્ણ અનુમનત આપી. ખુદ લલ્ુભાઈએ પણ 

વષયો પહેલાં આ રીતે સુયોગય એવા ગરી્બ સહાધયાયીઓ સાર 

પોતાની સકૉલરનિપ જતી કરી હતી. વૈકંુઠભાઈએ મહાદેવને કે 

કૉલેજના ્બીજા કોઈને પણ કિી જાણ કયા્ણ નવના મહાદેવના 



લાભમાં પોતાની સકૉલરનિપ જતી કરી. તે જ વરસે આ રીતે 

સકૉલરનિપ જતી કરનાર એક નવદ્ાન્થ્ણની પણ હતી. કૉલેજના 

સામનયક अेनलफ्स्टोचनयने વૈકંુઠભાઈના આ કૃતયની નોંધ લેતાં કહંુ્, 

‘કુમારી પટલે અને વી. એલ. મહેતાએ પોતાની નિષયવૃનતિઓ 

્બીજા વધુ જરૂડરયાતવાળા અને સુયોગય નવદ્ા્થતીઓ સાર જતી 

કરીને ખૂ્બ સારં પ્િંસાપાત્ર કામ કયુું છ.ે’ તયાર ્બાદ વૈકંુઠભાઈ 

સા્થે મહાદેવની મૈત્રી સર લલ્ુભાઈના આખા કુટુ્ંબ સુધી 

નવસતરી. મહાદેવ પણ એમના ત્રણેય દીકરાઓની માફિક સર 

લલ્ુભાઈને ‘લલ્ુકાકા' કહેતા અને લલ્ુભાઈ પણ મહાદેવ પર 

પુત્રવત્ વાતસલય રાખતા. વૈકંુઠભાઈ સા્થેની મૈત્રીનું એક ્બીજુ ં

નનનમતિ એ નનયનમત ચાલવાનું પણ હતું. વૈકંુઠભાઈ અને એમના 

્બીજા નમત્રોને ડક્કેટ રમવાનો િોખ હતો. પણ વૈકંુઠભાઈના 

િબદોમાં કહીએ તો મહાદેવ ‘આદિ્ણ' નવદ્ા્થતી હતા. ચાલવું 

એ જ એમની કસરત હતી. વૈકંુઠભાઈ મહાદેવભાઈ જોિ ે ઘણી 

વાર ચાલતા કૉલેજમાં જતા કે તયાં્થી પાછા આવતા અને રસતે 

નમત્રોની જ્ાનગોઠિી ચાલતી. જોકે નમત્રતાના કાળનું સમરણ 

કરીને વૈકંુઠભાઈએ જ ે વાત યાદ કરી છ ે તે તો મહાદેવભાઈની 

નવદ્તિા કે એમની ્બુનદ્ધમતિા કરતાં એમના ચાડર�યને જ વધુ 

વયકત કરનારી હતી. ‘કૉલેજમાં અભયાસ કરતા નવદ્ા્થતીઓનો 

સં્બંધ મીઠો હોય છ ેતેમ કિવાિનો પણ અનુભવ ્થાય છ.ે ચાર 

વષ્ણ મું્બઈની એનલફિ્સટન કૉલેજમાં સા્થે ગાળ્ાં તે દરનમયાન 

એક્ક ે આકરો અ્થવા કઠોર િબદ તેમની પાસે્થી સાંભળ્ાનું 

સમરણ ન્થી. ગાંભીય્ણ િરૂઆત્થી જ તેમનું મુખય લક્ષણ હતું. 

નવદ્ા્થતીઓના જીવનમાં નવનોદ હોય છ ેતેના્થી તેઓ વંનચત હતા 

એમ હંુ સૂચવતો ન્થી, પણ અધયાપકો અગર સહાધયાયીઓની 



નનંદા અ્થવા તો રમતગમતનો ચિસ તેમનામાં મેં જોયાં નહોતાં, 

જયારે મળવા અને વાત કરવાનો પ્સંગ આવે તયારે અભયાસની 

અને દેિના જીવનની જ વાતો કરવાની ઉતસુકતા તેમનામાં 

હતી. વાતા્ણલાપનો િોખ તેમનામાં પહેલે્થી જ હતો પણ તેમાં 

પ્વીણતા તો જમે જમે તેમના વયનકતતવનો નવકાસ ્થયો તેમ 

તેમ વધતી ગઈ.’1

કૉલેજના નવદ્ાભયાસ કાળમાં મહાદેવભાઈના ્બીજા અન્ય 

નમત્ર હતા સૈયદ અ્બદુલ્ા બ્ેલવી, જ ે પાછળ્થી મું્બઈના बॉमबे 

क्रॉचनकिના તંત્રી ્બ્યા હતા. પત્રકારતવની દુનનયામાં હોવાને કારણે 

શ્ી બ્ેલવી રાષ્ ટ્રીય આંદોલનમાં સીધા પિતા નહોતા, પણ રાષ્ ટ્રીય 

પ્વૃનતિઓમાં તેમને ઊંિો રસ હતો. ગાંધીજીને यंग इन्डियाનો વહીવટ 

સોંપવામાં પણ તેમનો હા્થ હતો. કૉલેજકાળ દરનમયાન ્થયેલી 

બ્ેલવી-દેસાઈની મૈત્રી જીવનભર વધતી ગઈ. મહાદેવભાઈના મૃતયુ 

પછી સરકારના સખત સે્સરનિપના જમાનામાં પણ મહાદેવભાઈ 

નવિે અગ્લેખ લખનારાઓમાં બ્ેલવીસાહે્બ અગ્ણી હતા. તેમણે 

તયારે મહાદેવના મરણ્થી ગાંધીજીને જ ે ભારે ખોટ પિી હિે 

તેનું સમરણ દેિને કરાવયું હતું.

આ ઉપરાંત बॉमबे क्रॉचनकिમાં કળાનવવેચનની કટારો લખનાર 

શ્ી કનૈયાલાલ હ. વકીલ ત્થા પાછળ્થી મું્બઈ હાઈકોટ્ણમાં વકીલાત 

કરતા શ્ી અલરેજા મહાદેવભાઈના નમત્રો હતા. વૈકંુઠભાઈ, બ્ેલવી 

અને મહાદેવભાઈની મૈત્રી ડદવસે ડદવસે વધતી ગઈ અને આખું 

જીવન ટકી.

એનલફિ્સટન કૉલેજની હૉસટલેમાં જતાંની સા્થે જ 



મહાદેવભાઈને સમજાઈ ગયું હતું કે આ ખચા્ણળ, ્બગાિ કરનાર 

અને મોજિોખ ઉિાવનાર ત્થા નોકરોને ્બૂમા્બૂમ કરીને પોતાની 

ધાક જમાવતા નવદ્ા્થતીઓની સો્બત આપણને ન ખપે. પણ 

એનલફિ્સટન કૉલેજના અભયાસખંિોમાં પ્વેિ કરતાં જ પંદર વષ્ણની 

કોમળ વયના મહાદેવે પોતાની આંતરસૂઝ્થી એટલું સમજી લીધું 

હતું કે આ એક એવું નવદ્ાધામ છ ે જયાં નવવેક કરીને આપણે 

પોતાના પુરષા્થ્ણ્થી નવદ્ા પ્ાપ્ત કરવાની છ.ે અહીંનાં વયાખયાનોની 

નોંધો જાતે લેવાની છ.ે પુસતકાલયમાં જઈ પાઠ્પુસતકો ઉપરાંત 

નનતય નવકસતા જતા રસના નવા નવા નવષયોનાં પુસતકો જાતે િોધી 

કાઢવાનાં હતાં. અધયાપકોમાં્થી યોગય માગ્ણદિ્ણન આપી િકે તેવાની 

િોધ કરીને એમની સતસંગનત કેળવવાની હતી. જ ે કૉલેજમાં્થી 

દાદાભાઈ નવરોજી, મહાદેવ ગોનવંદ રાનિ,ે ફિીરોજિાહ મહેતા, 

ગોવધ્ણનરામ નત્રપાઠી જવેા અસાધારણ નવદ્ાવયાસંગીઓ નીકળ્ા 

હતા તે કૉલેજમાં મહાદેવભાઈ પ્વેિ કરી રહ્ા હતા. ્બૌનદ્ધક 

નક્ષનતજોનો નવસતાર કરવાની મહાદેવભાઈને માટ ેઆ અમૂલી તક 

હતી અને ્બીજા નવષયોમાં્થી નચતિવૃનતિનનરોધ અને અભયાસવૃનતિને 

લીધે તેમણે તે તક ્બરા્બર ઝિપી લીધી. ગુજરાતી, અંગ્ેજી 

અને સંસકૃત સાડહતયનો તેમને મૂળ્થી જ િોખ હતો. તે કાળ 

સુધીમાં પ્નસદ્ધ ્થયેલ ગુજરાતી સાડહતય તો તેમણે આ ચાર વષયો 

દરનમયાન જોઈ લીધું હતું. અંગ્ેજી સાડહતયનો પણ તેમને િોખ 

હતો. અવારનવાર લેખો, નન્બંધો કે કનવતાઓ પણ લખતા. એક 

વાર કૉલેજના માનસક अेनलफ्स्टोचनयन સાર તેમણે અંગ્ેજીમાં એક 

કાવય લખયું. તે ઉપર્થી અંગ્ેજીના પ્ાધયાપકે તેમને ્બોલાવીને 

કાવયને વખાણયા પછી એવી સલાહ આપી કે તમે ગુજરાતી કે 

અંગ્ેજી એકેય ભાષામાં કાવયો ન લખિો; ખૂ્બ વાંચો, મોટા મોટા 



કનવઓનાં ઉતિમ કાવયોનું પડરિીલન કરો અને પછી લખવાની ઊનમ્ણ 

આવે તો લખજો. આ સલાહનું ગાંભીય્ણ સમજી લઈ મહાદેવભાઈએ 

કાવયો લખવાની ચેષ્ા તે કાળે ન કરી. કૉલેજ પૂરી કયા્ણ પછી 

કેટલાંક ભજનો લખેલાં. પરંતુ મહાદેવભાઈની અમર કૃનતઓ તો 

્બંગાળી અને અંગ્ેજી કનવઓના તેમણે કરેલા અનુવાદો રૂપે જ 

પ્ગટ ્થઈ. પાછળ્થી એમના કામનો ્બોજો એટલો વધી ગયો 

હતો કે મૌનલક કનવતાઓ તેઓ લખી િકયા જ નહીં. અનુવાદો 

કયા્ણ તે સંઘેિાઉતાર હતા. પણ તેય પ્માણમાં ્થોિા જ કરી 

િકયા. પેલા અંગ્ેજીના પ્ાધયાપક પાસે્થી મળેલો ્બોધપાઠ તો 

એ હતો કે કોઈ પણ વસતુ નવિે અભયાસ અને અનુભવ નવના 

કલમ ચલાવવી નહીં. કૉલેજકાળ દરનમયાન સાડહતયના તેમના 

મૂળ િોખ ઉપરાંત તેમણે ઇતર નવષયોનું વાચન પણ ઘણં કરેલું. 

વળી દેિના પ્શ્ો અંગે જયારે સહાધયાયીઓમાં ચચા્ણ ચાલતી 

હોય તયારે, ખાસ કરીને ચાલતા જતી વખતે, મહાદેવ એમાં 

ભળતા. રાજકારણના નવષયનો રસ પણ એમને લાગી ચૂકયો 

હતો. તે્થી કૉલેજના પહેલા વષ્ણમાં સુરતની મહાસભામાં ગયેલા 

તો છલે્ા વષ્ણ દરનમયાન ઠઠે અલાહા્બાદ જઈને મહાસભામાં 

હાજરી આપી આવેલા. અલ્બતિ, આ અનધવેિનોમાં તેમણે 

કોઈ નવિેષ ફિાળો આપયો હોય એમ જણાતું ન્થી, પણ અઢાર 

વષ્ણની ઉંમરે, કૉલેજનું છલે્ું વષ્ણ ચાલતું હોય તયારે, મું્બઈ્થી 

ઠઠે અલાહા્બાદ સુધી મુસાફિરી ખેિી એ જ એમનો રાજકારણ 

નવિેનો રસ સૂચવી જાય છ.ે

કાવયો, નાટકો અને નવલક્થાઓના નવિાળ વાચન છતાં 

તેમણે ્બી. એ.માં સવૈનચછક નવષય તરીકે ડફિલસૂફિી લીધો. વયનકત 



અને સમાજને ઉપયોગી ્થઈ પિ ે એવા સવ્ણ નવષયોમાં એમને 

રસ હતો. છતાં એમનું હાિ અધયાતમનું હતું. એમના પરમ 

નમત્ર વૈકંુઠભાઈ એની િાખ પૂરતાં કહે છ:ે ‘આરંભ્થી જ ભાઈ 

મહાદેવમાં ધાનમ્ણક વૃનતિ હતી. તત્વજ્ાનના અભયાસ્થી એ જાગ્ત 

્થઈ એમ માનવાને કારણ ન્થી. પણ તે નવષયના ઊંિા અભયાસને 

કારણે તેમની ધાનમ્ણક ભાવનાઓ દૃઢ ્થઈ એમાં સંિય ન્થી. 

જુદા જુદા દેિના તત્વજ્ાનનાં િાસ્તો વાંચવા-સમજવાની જ ેતક 

તેમને કૉલેજના અભયાસ દરનમયાન મળી તેની પૂણ્ણ અસર તેમના 

જીવન પર ્થઈ અને તેનો લાભ તેમણે જનતાને પહોંચાડ્ો.'2

નવદ્ધતિાની સાધનાનું આ પાસું કૉલેજનાં ચાર વષયો્થી પૂરં 

્થવાનું નહોતું. એક નનતય નવકાસિીલ નવભૂનતનું પિખું સતત 

સેવનાર મહાદેવભાઈની જ્ાનોપાસના પણ એક જગયાએ જઈને 

અટકી ઓછી િકે? ગમે તેટલાં કામ વચચે પણ એમનો અભયાસ 

ચાલતો જ રહ્ો. એ જ્ાનોપાસનાનો છવેટનો પડરપાક આપણને 

જોવા મળે છ ેગાંધીજીના अनासक्तियोगના સટીક અંગ્ેજી ભાષાંતર 

કયા્ણ પછી તેની આગળ એમણે ‘માય સ્બનમિન' (મારં નનવેદન) 

નામની, મૂળ પુસતક કરતાં પણ લાં્બી, જ ે નવદ્ધતિાપૂણ્ણ પ્સતાવના 

લખી છ ે તેમાં.

વૈકંુઠભાઈએ મહાદેવભાઈની મૂળ ધાનમ્ણક વૃનતિની વાત કહી છ ે

એ સાવ સાચી હતી. માતાના ધાવણમાં્થી અને નપતાના પ્ા્થનમક 

નિક્ષણ્થી જ તે તેમને મળી હતી. નાનપણમાં એમણે વેદ-

ઉપનનષદનાં પાત્રોની વાતા્ણઓ વાગોળી હતી. પોતાનાં ઘરિરેાંઓ 

પાસે રામાયણ-મહાભારતની ક્થાઓ સાંભળી હતી. ન્થુરામ 

િમા્ણના અનુયાયી એવા એમના મુરબ્બીઓએ એમને નિસત સા્થે 



ધમ્ણના સંસકાર પણ આપયા હતા.

પરંતુ ચાડર�ય પર સ્થાયી પ્ભાવ પાિી િકે એવી પહેલી 

વયનકત મળી તે ગોધરાના ‘્બાપજી', પુરષોતિમ સેવકરામ ભગત. 

મહાદેવભાઈ હાઈસકૂલના છલે્ા વરસમાં ભણતા હતા, એટલે કે 

તેરચૌદ વરસના હતા તયારે હડરભાઈની ્બદલી વલસાિ ્થયેલી. 

ભગતજી વલસાિમાં હડરભાઈના એક નમત્રને તયાં પ્સંગોપાતિ 

આવતા અને અઠવાડિયું — ્બે અઠવાડિયાં રહી જતા. રજાઓ 

દરનમયાન મહાદેવભાઈ વલસાિ જાય તયારે આ ભગતનાં દિ્ણને 

જતા અને એમની ભજનમંિળીમાં ભળતા. હડરભાઈ અને મહાદેવ 

્બંનેને ભજનોનો િોખ વારસાગત સાંપિલો હતો. કૉલેજમાં 

ગયા પછી મું્બઈ, દાદરમાં વસનજી પાક્ણ પર ભગતજી આવતા, 

તયાં પણ તેઓ જતા. ગાંધીજીની સા્થે ભળ્ા પછી પણ આમ 

અવારનવાર ભગતજીને મળવાનંુ ્થતું. ્બાપજીના મરણ પછી 

नवजीवनના એક લેખમાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

‘કૉલેજમાં અભયાસ કરતો હતો તે વેળા સવામી નવવેકાનંદનાં 

પુસતકો અને તે દ્ારા શ્ી રામકૃષણ પરમહંસનો કાંઈક પડરચય 

્થયો હતો. એ પરમહંસની પ્નતમૂનત્ણ મને આ પુરષમાં જોવા 

મળી. એ પરમહંસનાં વચનોનું રહસય આ સંત પુરષનાં વચનો્થી 

મને સમજાયું. એમની સા્થે કેટલોક સમય તો હંુ લાગટ રહ્ો 

છુ ં અને પાછળ્થી દર વષથે એકાદ વાર એમનાં દિ્ણન કયાું છ.ે 

આ સમાગમ દરનમયાન એમને મેં નનરંતર ભગવદ્દભજનમાં લીન, 

ભગવતચચા્ણમાં લીન, દેહાધયાસ્થી નવમુકત જોયા છ ેતેવા ભાગયે 

જ કોઈને જોયા હિે.



चनमायानमोहा लजतसंगदोषा 

अरयातमचनतया हवचनवृत्कामा: । 

द्ंद्ैहवयामुतिा: सुखदु:खसंज्ेर् - 

गचछ्तयमूढा: पदमवययं तत् ।। (गीता, 15-5)

એ વણ્ણનને મારી સમજ પ્માણે એમનામાં મેં અજ્બ રીતે 

મૂનત્ણમંત ્થતું જોયું.'3

ગાંધીજી મું્બઈમાં હતા તયારે ્બાપજી વસનજી પાક્ણમાં 

આવેલા તે વખતે એમનાં દિ્ણને ગયા તયારે સવામી આનંદ 

સા્થે મહાદેવભાઈનો પ્્થમ આંતડરક પડરચય ્થયેલો તેનું વણ્ણન 

સવામીએ ‘િુક્તારક સમા'વાળા મહાદેવ નવિેના લેખમાં સનેહ્થી 

તર્બોળ એવી કલમ્થી પોતાની આગવી િૈલીમાં કયુું છ.ે

્બાપજીની દ્દં્નવમુકત એવી અવયયપદ પામેલી નસ્થનત નવિે 

મહાદેવભાઈ લખે છ ે કે એ નસ્થનતને એમણે એકનનષ્ઠ ભનકત્થી 

મેળવી હતી. એકનનષ્ઠ ભનકતના મહાદેવભાઈના પોતાના સંસકાર 

ગોધરાવાળા ્બાપજીની સતસંગનત્થી વધુ પુષ્ ્થયા અને ભનવષયમાં 

ગાંધીજીનાં ચરણોમાં પોતાની જાતને સમપ્ણણ કરવાની પરાકાષ્ઠાની 

નમ્રતા પ્ાપ્ત કરવામાં આ સતસંગનત એક નનનમતિરૂપ ્બની એમ 

કહી િકાય. ્બાપજી નવિેના લેખમાં તેઓ અધયાતમના નવચારોને 

કેવા સરળ િબદોમાં સમજાવતા તેનાં એક્બે સરસ ઉદાહરણો 

મહાદેવભાઈ આપે છ.ે ગીતાનો નસદ્ધાંત િું? — એમ પૂછીને કહે, 

‘જુઓને ગીતાનું રટણ કરો તો ગીતા-ગીતા-તાગી-તાગી એમ 

સમજાય છ!ે એટલે ગીતાનું રહસય તાગી અ્થવા તયાગીમાં છ.ે 

જણેે દેહ્બુનદ્ધ તયાગી છ ે તેણે ગીતાને જાણી છ.ે’



અ્થવા ‘મોક્ષમાં ્બે િબદ છ:ે મોહ અને ક્ષય. મોહનો ક્ષય 

એટલે મોક્ષ જ છ.ે’

ભજનો દ્ારા જ ્બાપજી ઉપદેિ આપતા એમ કહીને 

મહાદેવભાઈ પોતાના અંજનલલેખમાં જ ે ઉદાહરણો આપે છ ે

એના્થી એ સંતના વયનકતતવ સા્થે સા્થે મહાદેવભાઈના ચાડર�ય 

પર પણ પ્કાિ પિ ે છ.ે ભજનો તો ્બાપજી અનેક ગાતા હિે, 

પણ મહાદેવભાઈને તેમાં્થી ખાસસી લીટીઓ ટાંકવાનું મન ્થાય 

છ ે તે તો છ:ે

‘નમીઆ સો તો સાહેબને ગમીઆ પયારે 

નમીઆ સોઈ નર ભારી રે જી.’

ને સાખી ટાંકે છ,ે તો:

‘ઊંિા ઊંિા સો િલે પણ નીિા ન િલે કોઈ, 

જો નીિા નીિા કોઈ િલે તો સબસે ઊંિા હોઈ. 

રામરસ ઐસા હે મેરે ભાઈ!'

અને પછી કહે છ,ે ‘રામરસ'વાળંુ ભજન ગાતાં એમનામાં 

જ ે મસતી અને ખુમારી મેં જોઈ છ ે તેવી ભાગયે જ ્બીજ ે કયાંયે 

જોઈ છ.ે’

શ્દ્ધાંજનલની સભાઓમાં એક જ વયનકતને જુદા જુદા લોકો 

જુદી જુદી રીતે શ્દ્ધાંજનલ આપતા સાંભળવા મળે છ.ે આપણે 

જ ે શ્દ્ધાંજનલ આપનારા લોકોને નનકટ્થી ઓળખતા હોઈએ 

તો એક સતય આપણને એ શ્દ્ધાંજનલઓમાં જોવા મળિે કે 

શ્દ્ધાંજનલ આપતાં આપતાં આપનાર વયનકત પોતે જ ેગુણની વધુ 



ડકંમત કરે છ,ે જનેી એ અંદર અંદર ખેવના કરતો હોય છ ે તે 

જ ગુણ શ્દ્ધાંજનલને પાત્ર વયનકતમાં એને દેખાય છ.ે ્બાપજીને 

શ્દ્ધાંજનલ આપવામાં ‘નમીઆ સૌ તો સાહે્બને ગમીઆ' કહીને 

મહાદેવભાઈએ પોતાના અંતરની ખેવનાને વયકત કરી છ ે અને 

આ જ લેખમાં આગળ ઉપર ‘આ જ જ્મમાં પુરષા્થ્ણ કરો, આ 

જ જ્મમાં’ અને ‘દેહના ્બંધનને તોિીને ફિેંકી દો!’ એ એમનાં 

વચન વારંવાર સાંભળ્ાં છ,ે આજ ે જમે જમે એમનું સમરણ 

કરતો જાઉં છુ ંતેમ તેમ એમની રામરસની મસતી યાદ આવે છ.ે4

આ વચનો વાંચી સહેજ ેઆપણા મનમાં પ્શ્ ઉદભવે છ ે કે 

સો વરસનું કામ પચાસ વરસમાં પતાવીને દેહ છોિીને ચાલયા 

જવા પાછળ આ ખેવનાએ તો કામ કયુું નહીં હોય?

‘િુક્તારક સમા'વાળા લેખમાં ગીતાના યોગભ્રષ્ િબદને 

યાદ કરીને સવામી કહે છ:ે

‘શ્ેષ્ઠ પુરષા્થ્ણ કરતાં કરતાં અધવચે રસતે અચાનક તૂટલેો મહાન 

આતમા જ્મ્થી જ દૈવી સંપતનો ખજાનો ગાંઠ લઈને સંસારમાં 

આવે છ ેઅને જોતજોતામાં મહાન નસનદ્ધઓની પ્ાનપ્ત કરી ચાલયો 

જાય છ.ે ભાઈ મહાદેવ તે જ પ્માણે એક એક્થી ચડિયાતા 

એવા દૈવી ગુણોની સંપત લઈને કોઈ અધૂરો રહેલો યોગ પૂરો 

કરવા જ આ ધરતી પર આવયો હિે ને?'5

આમ કૉલેજકાળ દરનમયાન મહાદેવભાઈના જીવન પર જ ે

પ્ભાવો પડ્ા તેમાં અધયાતમ અને સાડહતયને ્બે મુખય પ્ભાવ 

ગણાવી િકાય.



ડફિલસફૂિી અન ેતક્ણિાસ્તના ઐનચછક નવષયો લઈન ેમહાદેવભાઈ 

1910માં ્બી. એ.ની પરીક્ષામાં પ્્થમ વગ્ણમાં ઉતિીણ્ણ ્થયા.
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આઠ  
વકરીલાત: નોકિરીઓ: રદશાનરી શોધ

કૉલેજનું નિક્ષણ પૂરં કયા્ણ ્બાદ આગળ િું કરવું એ પ્શ્ 

દરેક નવચાર કરનાર નવદ્ા્થતીના મનમાં ઊઠ ે છ.ે જ ે નવદ્ા્થતી 

તેજસવી હોય તેને અનેક નવકલપો સૂઝે. જ ે શ્ેય અને પ્ેયનો 

નવચાર કરતો હોય તેને આંતડરક ગિમ્થલો અનુભવવી પિ.ે 

મહાદેવ તેજસવી પણ હતા અને અંતરમુખ પણ હતા.

નવદ્ાભયાસકાળમાં છવેટના ભાગમાં એમની દૈવી સંપનતિની 

કસોટી કરનારો એક પ્સંગ પણ ્બની ગયો. ્બી. એ. ્થયા પછી 

આગળ િું કરવું એનો નવચાર આવયો તયારે પ્્થમ તો એમ. એ. 

કરવાનો નવચાર કયયો. એમાં મુખય આકષ્ણણ એ હતું કે સંસકૃત 

નવષય લઈને િાંકરભાષયનો ઊંિો અભયાસ કરી લેવો. પણ તે 

વરસે પાઠ્ક્મમાં રામાનુજનું ભાષય હતું એ જાણયું તે્થી તેમણે 

એમ. એ. કરવાનો નવચાર પિતો મૂકી એલએલ. ્બી.માં નામ 

નોંધાવયું. ઘર પર આન્થ્ણક ્બોજો ન પિ ે એ દૃનષ્એ સા્થે સા્થે 

નોકરી કરવાનું પણ ચાલુ રાખયંુ. ્બી. એ.માં પ્્થમ વગ્ણમાં પાસ 

્થયા હતા તે્થી ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની ઑડફિસમાં માનસક 

રૂનપયા સાઠના પગારની નોકરી મળી. કાયદાની કૉલેજના વિા તે 

વખતે િી. એફિ. મુલ્ા અને ડહંદુ કાયદાના અધયાપક પાછળ્થી 

રાજનૈનતક નવનષ્ઓ માટ ે જાણીતા ્થયેલા શ્ી મુકંુદરાવ જયકર 

હતા.

એલએલ. ્બી.ની છલે્ી પરીક્ષાના ડદવસો હતા. મહાદેવભાઈ 



રાતે મોિ ેસુધી એકાગ્ નચતિે વાંચતા હતા. ્બીજ ે ડદવસે ઊઠીને 

પેપર આપવા જવાનું છ ેએ નવચારે વાચન આટોપી, દીવો ઓલવી 

પ્થારી તરફિ જાય છ ે તયાં જુએ છ ે કે પ્થારીમાં કોઈક સૂતું છ.ે 

મહાદેવભાઈના સોહામણા વયનકતતવ્થી મુગધ ્થયેલી કોઈ રમણીએ 

ગુપચુપ આવીને મહાદેવભાઈની પ્થારી પર ક્બજો જમાવયો હતો. 

મહાદેવભાઈને આંચકો ખાતા જોઈને પેલીએ એમને જરા હસીને 

લલચાવવા પ્યતન કયયો, તયારે જ મહાદેવભાઈને એ લલનાનો 

આિય સમજાયો. આ પ્સંગે મહાદેવભાઈના ચનલત ્થવાનો 

તો પ્શ્ જ ઊભો ્થતો નહોતો કારણ, આખો કાંિ એકપક્ષી 

ફિસાવટનો અને ફૂિવિ જવેો જિ હતો. પણ અિધી રાતે ્બાઈ, જ ે

ઓળખીતી પણ હતી અને સગી પણ ્થતી હતી, તેને ફિજતે કયા્ણ 

નવના તયાં્થી કાઢવાનો પ્શ્ હતો. જમેતેમ કરી મહાદેવભાઈએ 

્બાઈને એનો ધમ્ણ સમજાવયો, ્બાઈ છાને પગલે તયાં્થી સરકી 

ગઈ. પણ પછી મહાદેવભાઈને ઊંઘ િી રીતે આવે? ્બીજ ે

ડદવસે ઈનકવટી (નૈનતક ્યાય)નું પેપર હતું. મહાદેવભાઈનો એ 

પાકો નવષય હતો, પણ પરીક્ષા હૉલમાં પહોંચતાં મહાદેવભાઈને 

અંધારાં આવતાં હતાં, અને ધરતી ચક્કર ચક્કર ફિરતી લાગતી 

હતી. મન કેમે કયુું એકાગ્ ્થતું નહોતું. આખરે ્થોિી વાર આ 

જ અવસ્થામાં ગાળ્ા ્બાદ પરીક્ષાપત્ર અધૂરં મૂકીને જ ઊઠી 

આવયા. એમનું પિલેું વીલું મોં જોઈને સા્થીઓને ્થયું કે પેપર 

મનગમતું નહીં આવયું હોય, પણ એ લોકો એમને વહેલા પાછા 

આવવાનું કારણ પૂછ ેતે પહેલાં તો મહાદેવભાઈએ રીતસર પોક 

જ મૂકી. સા્થીઓ હે્બતાઈ ગયા. છોટભુાઈએ પોતાની ઢ્બ્થી 

આશ્વાસન આપયું, ‘ગુજરાતી નનહાળના પોઈરાની પેઠ ેભેંકિો હંુ 

કામ તાણતો છ?ે હરમ ન્થી આવતી તને? લોક જોહે તો હંુ 



કેહે? ્બીજી પરીક્ષા કાં ન્થી આવતી? ઘેર્થી પૈહા તો મગાવવા 

પિતા છ ે ન્થી, પછી તને કોણ પૂછવાનું ઉતું?' મહાદેવભાઈ 

માંિ માંિ િાંત તો રહ્ા, પણ પરીક્ષામાં્થી વહેલા ઊઠીને 

આવવાનું અસલ કારણ કોઈને કહી ન િકયા. દુગા્ણ્બહેન તયારે 

મું્બઈમાં નહોતાં. એ પાછાં આવયાં અને એકાંત િોધીને પોતે 

કેવી કસોટીમાં્થી પસાર ્થયા હતા, તેની આખી કહાણી એમને 

કહી તયારે મહાદેવભાઈના મનનો ભાર ્થોિો હળવો ્થયો. એ 

વષ્ણ તો એલએલ. ્બી.માં નાપાસ જ ્થયા. તયાર સુધીમાં એમના 

ગાઢ નમત્ર ્બની ચૂકેલા નરહડરભાઈ ્બીજ ેવષથે એમની સા્થે સૂવા 

અને વાંચવા આવતા તયારે મહાદેવભાઈએ એમને પણ આ વાત 

કહી હતી. એ વષથે એલએલ. ્બી.માં કોઈ પ્્થમ વગ્ણમાં નહોતું 

આવયું. પણ ઈનકવટીમાં મહાદેવભાઈને યુનનવનસ્ણટીમાં સૌ્થી વધારે 

અંક મળ્ા હતા એમ તા. 19–12–1913ને રોજ આવેલા 

પડરણામ પર્થી જાણવા મળ્ું.

આપણી નિક્ષણપદ્ધનતમાં ભણયા પછી હવે િું કરવું એ 

પ્શ્ દરેક યુવાનને આવે છ.ે મહાદેવભાઈની સામે પણ એ પ્શ્ 

આવીને ઊભો રહે એ સવાભાનવક હતું. ભણતર દરનમયાન અનેક 

નવષયોમાં એમને રસ પેદા ્થયો હતો અને તે રસ પાંગયયો પણ 

હતો. ગરી્બ પડરવારના મોટા દીકરા તરીકેની જવા્બદારીનું 

ભાન કૉલેજમાં જતી વખતે પણ મહાદેવભાઈને હતું, તો તે 

કૉલેજમાં્થી સારી રીતે પસાર ્થયા પછી એ ભાન વધુ તીવ્ર 

્બને એ પણ સવાભાનવક હતું. દેિના પ્શ્ોમાં રસ જાગી ચૂકયો 

હતો. દેિને માટ ે ‘કાંઈક' કરી છૂટવાની તમન્ના મનમાં જાગી 

ચૂકી હતી, એમ મહાસભાના અનધવેિન દરનમયાન કૉલેજના 



છલે્ા વષ્ણમાં મું્બઈ્થી ઠઠે અલાહા્બાદ સુધી જઈ આવેલા તેના 

ઉપર્થી સપષ્ જણાતું હતું. આ ્બાહ્ પડરનસ્થનતને કારણે ઊભી 

્થતી વૃનતિઓ હતી, પણ એમની આંતરયાત્રા પણ નનરંતર સા્થે 

સા્થે જ ચાલતી હતી. ગોધરાવાળા ્બાપજીનો દેહાસનકતતયાગ 

જોઈને તો તેઓ એમના આિક ્બની ચૂકયા હતા. કૉલેજકાળ 

દરનમયાન જ ે કાંઈ પદ્રચનાઓ કરી હતી, તેમાં મોટ ે ભાગે 

ભજનો હતાં. મહાદેવના મનમાં ચાલતી ગિમ્થલ શ્ેય અને પ્ેય 

વચચેની નહીં, પણ ્બે શ્ેયસકર માગયો વચચે નવવેકપૂવ્ણક પસંદગી 

કરવાની હતી. ડિસેમ્બર 1913માં મહાદેવભાઈ એલએલ.્બી. 

્થયા. નવેમ્બર 1917માં તેઓ પ્તયક્ષ રીતે ગાંધીજી સા્થે કામમાં 

જોિાયા. આ ચાર વષયો એટલે એકવીસ્થી પચીસ વરસના ્થયા 

તે દરનમયાન તેમણે જ ેઠકેઠકેાણે કામો લીધાં, તેને આપણે ્થોિાં 

નવગતવાર જોઈિું તો આપણને દેખાઈ આવિે કે એ કામોની 

પસંદગી અને ફેિર્બદલીઓ અને છવેટ ે ધયેયની વરણી પાછળ 

અ્થ્ણપ્ાનપ્ત કે કીનત્ણનો નવચાર એ ગૌણ હતો. અને નપતૃસેવા, 

પોતાની અનભવયનકત, આંતડરક નવકાસની ઝંખના અને આધયાનતમક 

માગ્ણની િોધ એ મુખય પ્ેરક તત્વો હતાં. પાછળ્થી ્બરા્બર 

અિધું જીવન જ ે યજ્માં તેઓ આહુનત આપવાના હતા તેનો 

યજ્મંિપ રચવા, અને તેની વેદીને લીંપીગૂંપીને પ્સતુત કરવાનાં 

આ ચાર વષયો હતાં.

આપણે જોઈ ગયા કે િાંકરભાષયનો ઊંિો અભયાસ કરવાનો 

અવસર મળે એમ નહોતું તે્થી મહાદેવભાઈએ સંસકૃત લઈને 

એમ. એ. કરવાને ્બદલે એલએલ.્બી.નો અભયાસ કરવાનું ઠરાવયું. 

એમાં એક લાભ એ હતો કે અભયાસ ખાતર નપતા પર આન્થ્ણક 



્બોજો ન રહ અને ્બની િકે તો એમને સાર ‘કાંઈક' સહાય 

પણ મોકલી િકાય. ઠઠે 1915ના જૂનમાં મહાદેવ ઓડરયે્ટલ 

ટટ્રા્સલેટરની ઑડફિસમાં્થી છૂટા ્થયા. આ પાંચેક વષ્ણની નોકરી 

એમને સાર વયનકતતવઘિતરની એક સીિીરૂપ ્થઈ રહી. એમના 

અક્ષરો, જ ે મૂળમાં જ સુંદર હતા, તેમાં આ વષયો દરનમયાન 

પડરપકવતા આવી. મૃતયુ પછી પચાસ વષથેય અતયંત ઝિપ્થી 

લખાયેલી એમની િાયરીઓ સહેલાઈ્થી વાંચી િકાય છ,ે તેની 

પાછળ એક મોટુ ં કારણ આ સુંદર અક્ષરો હતા. કામમાં તો 

સરકાર જનેે વાંધા ભરેલું લખાણ ગણીને જપ્ત કરી િકે એવાં 

ફિરફિડરયાં, પુનસતકા કે પુસતકોનું ભાષાંતર કરવાનું મુખય હતું. 

ઘણીખરી સરકારી ઑડફિસોમાં હોય છ ેતેમ કામ પ્માણમાં ઓછુ ં

હતું પણ તેને લં્બાવીને ડદવસ ટૂકંાવવાનો માગ્ણ મહાદેવભાઈએ 

લીધો નહીં, પોતાને ભાગે આવેલું કામ લગભગ અિધા સમયમાં 

પતાવીને એ ્બીજા સા્થીઓને મદદ કરવા દોિી જતા. કોઈ 

વાર એવું કામ ન મળે તયારે પોતાની સાડહતયપ્વૃનતિને પોષે તેવું 

કાંઈ વાચન કરતા.

જ ેસાડહતય એમને તપાસી જવાનું આવયું તેમાં શ્ી મોહનલાલ 

પંડ્ા નલનખત वनसपहतनी औषचध નામનું પુસતક હતું. પાછળ્થી 

ખેિા નજલ્ાના આગેવાન કાય્ણકર તરીકે જાણીતા ્થયેલા અને 

લોકજીભે ‘િુગંળીચોર' તરીકે નવખયાત ્થયેલા શ્ી મોહનલાલ 

કામેશ્વર પંડ્ા, ગાંધીભકત ્બ્યા તે પહેલાં ઉદ્દામવાદી હતા. 

એમની આ પુનસતકામાં ્બૉં્બ ્બનાવવાની રીતની સમજણ 

આપવામાં આવી હતી. મહાદેવભાઈએ પંડ્ાજીની આ પુનસતકા 

નવિે ‘વાંધા ભરેલી.’ એવો અનભપ્ાય આપયો. મું્બઈ સરકારે 



તરત જ પુસતકને જપ્ત કયુું.

લોકમા્ય ્બાળ ગંગાધર ડટળકનો અનત પ્નસદ્ધ ગ્ં્થ गीतारहसय 

પણ આ રીતે મહાદેવભાઈ પાસે મૂળ હસતપ્તરૂપે આવેલો. કારણ, 

એ ગ્ં્થ બ્હ્મદેિના લાં્બા કારાવાસ દરનમયાન પૂરો ્થયો હતો. 

આ ગ્ં્થ એમ તો મહાદેવભાઈને રાજનૈનતક દૃનષ્એ તપાસવાનો 

હતો, પણ મહાદેવભાઈ સાર તો એણે અતયંત રસપૂવ્ણક અધયયન 

કરવાની સામગ્ી પૂરી પાિી. મહાદેવભાઈનો મૂળ રસનો નવષય 

ગીતા. ડટળક મહારાજના પુસતકે એ રસ તો તૃપ્ત કયયો જ, 

ઉપરાંત એમની નવદ્ધતિાએ મહાદેવના જ્ાનયોગને ત્થા એમની 

કમ્ણયોગ નવિેની ધગિે મહાદેવના કમ્ણયોગને પણ પુનષ્ આપી.

ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની ઑડફિસમાં મહાદેવભાઈના એક 

અનધકારી તરીકે જહાંગીરજી એદલજી સંજાણા નામના એક 

પારસી ગૃહસ્થ હતા. મહાદેવની કાય્ણક્ષમતા અને સવભાવનું 

માધુય્ણ જોઈને ઉપરી અનધકારી શ્ી સંજાણાનું ડદલ મોડહત ્થઈ 

ગયેલું. એ ઑડફિસમાં્થી નનવૃતિ ્થયા પછી પણ તેમનો મહાદેવ 

જોિનેો સં્બંધ એવો ને એવો મધુર રહ્ો હતો. અને એક વાર 

તેમણે મહાદેવભાઈ સાર એક ભલામણનચઠ્ી પણ લખી આપેલી. 

્બીજા એક અનધકારી ઝેિ. એ. ્બારની કરીને હતા. તેમણે 

પોતાની આ ઑડફિસમાંની નોકરી અંગેનાં સમરણોનું એક પુસતક 

લખયું: रोमा्स ऑफ ध ओररअे््टि ्ट्ा्सिे्टर ऑहफस નામે. તેઓ 

જાતે તો મહાદેવભાઈના સીધા પડરચયમાં આવયા નહોતા, છતાં 

એમના કાળ દરનમયાન કામ કરી ગયેલા આ જુવાનનયાની 

કીનત્ણગા્થા એમના કાન સુધી એટલી સારી રીતે પહોંચી ગઈ 



હતી કે, પ્તયક્ષ રીતે પડરનચત નહીં એવી વયનકત નવિે પણ 

તેઓ લખે છ:ે

‘એમનું જીવન ્બહુ સાદું હતું. એ આનંદી સવભાવના હતા. અને 

જયારે મળે તયારે હસતા જ હોય. એમની રીતભાત એટલી 

ભલમનસાઈ અને સભયતાભરેલી હતી કે એમને જોતાં જ એમના 

ઉપર વહાલ ઊપજ.ે જઓે નનરાિાવાદી માનસ ધરાવતા તેઓ 

એમનો પડરચય ્થતાં જ આિાવાદી ્બની જતા. એમણે કોઈ 

ડદવસ કોઈનું અપમાન કયુું નહોતું અને કોઈને નારાજ કયા્ણ 

નહોતા. કાડિ્ણનલ ્યૂમેને “સદગૃહસ્થતા”1ની જ ે વયાખયા આપી 

છ ે તે ્બરા્બર છ.ે

એમને મળવાનો કોઈ મોકો મને મળ્ો નહીં એ હંુ મારી નજદંગીની 

એક કમનસી્બી ગણં છુ.ં પરંતુ એમના સહાધયાયીઓ શ્ી બ્ેલવી 

અને શ્ી વૈકંુઠભાઈ મહેતા તરફિ્થી અને શ્ી સંજાણા તરફિ્થી 

એમના નવિે મેં જ ેસાંભળ્ું તેના્થી મારા મનમાં એમના માટ ેપ્ેમ 

અને માન ઉતપન્ન ્થયાં છ.ે  ... ઑડફિસમાં એમનું કાય્ણ સામા્ય 

કરતાં ઊંચી કોડટનું હતું. એ ્બહુ મહેનતુ અને વાચનના ભારે 

િોખીન હતા.'2

ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની ઑડફિસમાં ઑડફિસના ચાલુ 

કામકાજની દૃનષ્એ રોજરેોજ કરેલા અનુવાદના કામે 

મહાદેવભાઈને ભાષાંતર કરવાનો ઉતિમ મહાવરો પૂરો પાડ્ો. ગમે 

તેટલા પ્નતભાિાળી સંગીતકારને પણ માત્ર પોતાના સાધનાકાળ 

દરનમયાન જ નહીં, પણ છવેટ સુધી પોતાના સંગીતને તાજુ ં

રાખવા સાર ડરયાઝની જરૂર પિ ે છ.ે ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની 



ઑડફિસે મહાદેવભાઈને એમની અનુવાદકળાને પ્્થમ ડરયાઝ પૂરી 

પાિી, જ ે ડરયાઝ એમની છવેટ સુધી ચાલુ રહેવાની હતી. આ 

કળાની પહેલી પરીક્ષા તેઓ ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટર ઑડફિસમાં 

કામ કરતા હતા તયારે જ ્થઈ ગઈ અને તેમાં તેમને ઝળહળતી 

સફિળતા મળી. 1915માં ફિા્બ્ણસ સભાએ લૉિ્ણ મોલતીના કઠણ 

અંગ્ેજીમાં લખેલા ગ્ં્થ ऑन कॉमप्रोमाइझનો ગુજરાતીમાં તરજુમો 

કરવા સાર રૂ. 1, 000ના પુરસકારની જાહેરાત કરી. તે કાળના 

એક હજાર રૂનપયા એ ઘણં મોટુ ં ઇનામ ગણાય. આ સપધા્ણમાં 

ઊતરવા સાર અનેક લોકોએ પુસતકનાં ્થોિાં પૃષ્ઠો ભાષાંતર 

કરીને ફિા્બ્ણસ સભાની ચકાસણી સનમનત આગળ મોકલાવયાં. 

તેમાં ભળનારાઓમાં મહાદેવભાઈ કદાચ સૌ્થી ઓછી વયના 

જુવાન હિે. ભલભલા ‘સાક્ષર' ગણાતા લોકોએ પોતપોતાની 

ભાષાંતરકળાના નમૂનાઓ મોકલેલા. તે સવ્ણમાં ચકાસણી સનમનતએ 

મહાદેવભાઈના નમૂનાની પસંદગી કરી અને તેમને ઇનામ આપવાનું 

ઠરાવયું. તયાર ્બાદ ગુજરાતી સાડહતય પડરષદનું સંમેલન સુરતમાં 

ભરાયું તયારે ઘણા લોકો યુવાન મહાદેવ તરફિ આંગળી ચીંધી 

‘પેલો ऑन कॉमप्रोमाइझવાળો મહાદેવ હડરભાઈ દેસાઈ’ એમ 

કાંઈક અહોભાવ્થી, કાંઈક ઈષયા્ણ અને કાંઈક આશ્ચય્ણની લાગણી 

સા્થે કહેતા.

પોતાના કુટુ્ંબ પ્તયેની ફિરજનું ભાન મહાદેવભાઈને સદા 

રહેતું. કૉલેજમાં ગયા તયારે કરકસરવાળું જીવન ગાળવા પાછળ 

પણ નપતા પર આન્થ્ણક ્બોજો ન આવી પિ ેએનું ભાન એ કારણ 

મુખય હતું. ્બની િકે તો સનેહાળ નપતાની જવા્બદારીઓ પૈકી 

કેટલીક ઉઠાવી લેવાની પણ એમની વૃનતિ હતી. મહાદેવભાઈનાં 



માતાનું અવસાન તો 1899માં ્થયેલું એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. 

તયાર ્બાદ નપતા હડરભાઈએ ઇચછા્બહેન જોિ ે લનિ કરેલાં એ 

પણ આપણે જાણીએ છીએ. આ લનિ્થી તેમને ચાર સંતાન હતાં: 

ઠાકોર ઉફિથે જનાદ્ણન, િાંતા, નનમ્ણળા અને પરમાનંદ. તેમાં નનમ્ણળા 

અને પરમાનંદના જ્મ તો મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે જોિાયા 

તે વખતે કે તે પછી ્થયેલા. પણ ઠાકોર અને િાંતા ઝિપભેર 

મોટાં ્થઈ રહ્ાં હતાં. તેમને નવિે મહાદેવનો ખાસ પ્ેમભાવ 

હતો. ઠાકોરના જનોઈસંસકાર 1914માં સુરતમાં ્થયેલા. તેમાં 

મહાદેવભાઈએ હાજર રહી પૂરી મદદ કરેલી. િાંતા્બહેન તો 

મહાદેવભાઈ કરતાં ઘણાં વષ્ણ નાનાં, પણ આજ,ે મહાદેવભાઈના 

મૃતયુને પચાસ વરસ ્થવા આવયાં તોયે, ‘મોટા ભાઈ’ નામનો 

ઉલ્ેખ કરતાંની સા્થે જ એમની આંખોમાં આંસુ ઊભરાય છ.ે

1914ના મેની 1લી તારીખે હડરભાઈની ્બદલી અમદાવાદમાં 

‘મહાલક્મી સ્તી અધયાપન મંડદર'માં હેિમાસતર તરીકે ્થઈ. તેમણે 

સાંકિી િેરીમાં દેવજી સરૈયાની પોળમાં રહેવાનું રાખયું.

વકીલાતનું ભણતા હતા તે દરનમયાન જ મહાદેવભાઈને એક 

એવી મૈત્રી ્થઈ હતી કે જણેે એમના જીવનને ઘિવામાં મોટો 

ફિાળો આપયો હતો. મૂળ ખેિા નજલ્ાના કઠલાલ ગામના શ્ી 

નરહડર પરીખની ઓળખાણ, ્બંનેના સામા્ય દોસત એવા શ્ી 

મનુભાઈ મહેતા મારફિત મું્બઈમાં ્થયેલી. રાજા પંચમ જૉજ ્ણના 

આગમન વખતે એમના સવાગત-સમારોહ વખતે પ્્થમ પડરચય 

્થયેલો. શ્ી નરહડરભાઈના મોટા ભાઈ શ્ી િંકરલાલ પરીખ 

ગામના તેજસવી જુવાનો પૈકી એક હતા. પાછળ્થી તેમણે તે જ 

ગામના શ્ી મોહનલાલ પંડ્ાની સા્થે ખેિા નજલ્ાની રાજકીય 



ચળવળમાં આગેવાની ભરેલો ભાગ ભજવેલો. મહાદેવ અને 

નરહડરની મૈત્રી જોતજોતામાં ઘનનષ્ઠ ્બની ગઈ. નરહડરભાઈની 

મૈત્રીને લીધે મહાદેવભાઈને કૉલેજના નવષયો કરતાં ઇતર નવષયોમાં 

રસ લેવાની વધુ તક મળી. ્બંને સા્થે મળીને સુરત સાડહતય 

પડરષદના સંમેલનમાં ગયેલા. ્બંનેએ સા્થે મળીને ્બંગાળી 

સાડહતયમાં ચંચુપાત કરવા માંિલેો. ્બંનેએ સા્થે જ ગાંધીજીનાં 

પ્્થમ દિ્ણન કરેલાં, પણ તે વાત તો આગળ ઉપર.

સાડહતય અંગેનો મહાદેવભાઈનો િોખ નરહડરભાઈને મળ્ા 

તે પહેલાંનો. કૉલેજકાળ દરનમયાન જ તેમણે તે કાળ સુધીમાં 

પ્નસદ્ધ ્થયેલું ઉતિમ ગુજરાતી સાડહતય વાંચી નાખેલું, ‘ભોળા 

િંભુ'ના તખલ્ુસ્થી તેઓ અવારનવાર કૉલેજના સામનયકમાં 

કાંઈક લખાણ પણ આપતા. પદ્ પર પણ તેમણે હા્થ અજમાવી 

જોયેલો, પણ તે મુખયતવે ભજનો પર. તક મળે તો સાડહતયકારોની 

મુલાકાતો પણ તેઓ લેતા. સાક્ષર શ્ી નરનસંહરાવ ભોળાના્થ 

ડદવેડટયાને તેઓ એક્થી વધારે વાર મળેલા. તા. 24–3–1915ને 

રોજ પ્્થમ વાર મળ્ા તયારે પ્તયક્ષ પડરચય તો કયાં્થી હોય? 

વૈકંુઠભાઈ મહેતા પાસે્થી એક ઓળખપત્ર સા્થે લઈ ગયા હતા. 

તે પત્રમાં મહાદેવ નવિે એમ કહેલું કે તેઓ ગુજરાતી સાડહતયના 

સારા અભયાસી છ,ે ફિા્બ્ણસ સભાએ મોલતીના ऑन कॉमप्रोमाइझનો 

અનુવાદ કરવા સાર એમની પસંદગી કરી હતી તેની પણ યાદ 

આપી હતી.

સાક્ષર શ્ી નરનસંહરાવના યુવાન પુત્ર નનલનનું ્થોિા ડદવસ 

અગાઉ જ અવસાન ્થયું હતું. છતાં નરનસંહરાવે મહાદેવભાઈને 

મુલાકાત આપી હતી. મહાદેવભાઈનાં ભજનોને ‘સારાં' કહ્ાં, 



છતાં ‘છાપરે ચિાવવા જવેાં નહોતાં' મા્યાં. મહાદેવભાઈનાં રૂપ 

અને વયનકતતવની નરનસંહરાવ પર સારી છાપ પિી હોવી જોઈએ, 

કારણ કે તે નવના ‘અનાવલો છ,ે પણ નાગર જવેો દેખાય છ'ે 

એવો અનભપ્ાય આપયો ન હોત!

ટૂકંમાં મહાદેવની સાડહતયસાધના ચાલી રહી હતી.

પાછળ્થી તા. 13–1–1916ને ડદને ટાગોરની चचत्ांगदाનો 

અનુવાદ મહાદેવભાઈએ નરનસંહરાવને ભેટ મોકલયો તયારે તેની 

પહોંચ સવીકારતાં સાક્ષરશ્ીએ લખયું: ‘નનલન ભાષાંતર કરવાનો 

હતો. લાગણીને સંતોષ છ ે કે કોકે તો કયુું, અને તે યોગય જણે.'

નરહડરભાઈ અને મહાદેવભાઈ એક જ વષથે, 1913માં 

એલએલ. ્બી. પાસ ્થયા. પછી નરહડરભાઈએ તરત અમદાવાદમાં 

વકીલાત િરૂ કરી દીધી. હડરભાઈ અમદાવાદ જઈને રહ્ા પછી 

મહાદેવે પણ તયાં જઈને વકીલાત કરવાનું ઠરાવયું. તેમાં નપતૃસનેહની 

સા્થે સા્થે નમત્રસનેહનું આકષ્ણણ પણ કામ કરતું હિે. 1915ના 

જૂન માસમાં તેમણે મું્બઈ ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની ઑડફિસમાં્થી 

રાજીનામું આપયું. તે જ માસમાં તેમણે અમદાવાદની ડિનસટટ્રકટ 

કોટ્ણમાં વકીલ તરીકેની સનદ લીધી. રહેવાનું નપતાની સા્થે જ 

સાંકિી િેરીમાં રાખયું. નરહડરભાઈ તે વખતે રાયપુર કામેશ્વરની 

પોળમાં રહેતા, તે્થી ્બંને નમત્રો સહેલાઈ્થી એક્બીજાને મળી 

િકતા. કોટ્ણમાં જયારે ્બીજા વકીલો નવરાિના વખતમાં ભેગા 

મળીને ગામગપાટા મારતા અ્થવા પાનાં ટીચતા, તયારે આ ્બે 

નમત્રો કોટ્ણને એક જ ખૂણે ્બેસીને ્બંગાળી સાડહતયનો અનુવાદ 

કરતા. ટાગોરની चचत्ांगदा ઉપરાંત हवदाय अचभशापનો તરજુમો 



તેમણે આમ કરેલો. ્બંને નમત્રોએ સા્થે મળીને ભનવષયમાં કરવાનાં 

કામો અંગે કેટલાયે મનસૂ્બાઓ ઘિી રાખેલા. તેમાં એક મનસૂ્બો 

ટાગોરની સવ્ણ કૃનતઓ ગુજરાતી વાચકો સુધી પહોંચાિવાનો 

હતો. કાળક્મે ્બદલાયેલા પ્વાહોને લીધે એ અનભલાષા તો પાર 

પિી નહીં, પણ ્બંનેએ સા્થે મળી કે અલગ અલગ પણ જ ે

ભાષાંતરો કયાું તેના્થી ગુજરાતી ભાષાની ઉતિમ સેવા ્થઈ છ ે

એમ સૌ નવવેચકો સવીકારે છ.ે

મું્બઈ હતા તે કાળ દરનમયાન જમે મહાદેવભાઈએ સહજ 

રીતે જ ે મોટરેાંઓને મળી િકાય તેવાઓનો સતસંગ સાધવાનો 

સાયાસ પ્યાસ કરેલો. તેમ જ સમવયસક પ્નતભાિાળી તરણો 

સા્થે અનાયાસ જ નમત્રતા કેળવેલી. એમાં પહેલા શ્ી વૈકંુઠભાઈ 

મહેતા અને પાછળ્થી શ્ી નરહડરભાઈ સા્થેની મૈત્રીનો ઉલ્ેખ 

આપણે આગળ ઉપર કયયો. વકીલનું ભણતા હતા તયારે પરેલમાં 

ઘર હતું તે વખતના ્બે પાિોિીઓ જોિ ે આજીવન મૈત્રી રહી. 

્બંને મહાદેવભાઈ્થી સહેજ મોટા — વૈકંુઠભાઈ અને નરહડરભાઈની 

જમે જ. પરેલના આ ્બે પાિોિીઓ પાછળ્થી સાક્ષર તરીકે 

પ્નસદ્ધ ્થયેલા શ્ી રામનારાયણ નવશ્વના્થ પાઠક અને જાણીતા 

્બાળકેળવણીકાર શ્ી નગજુભાઈ ્બધેકા. આ જ કક્ષાના નમત્રોમાં 

સૈયદ અ્બદુલ્ા બ્ેલવીનો પણ સમાવેિ ્થાય, જમેનો ઉલ્ેખ 

પણ આપણે આગળ ઉપર કરી ચૂકયા છીએ.

આ સવ્ણ નમત્રોએ એક્બીજાને પોતાની નમત્રતા્થી પુષ્ જ 

કયા્ણ છ.ે સૌ પરસપર ગુણાનુરાગી હતા. એક્બીજાની પ્ગનતમાં 

રસ લેતા. એક્બીજાને સલાહ આપતા. કોઈએ કોઈની પ્ગનતમાં 

્બાધા ન્થી નાખી. પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં સૈાએ ઝળહળ્ા છ.ે જાણે 



્બધા... सहवीयिं करवा वहै, तेजनसवनाऽवधीतमसतुની પ્ા્થ્ણના કરીને 

આવયા હોય તેવા.

અમદાવાદની કોટ્ણમાં વકીલ તરીકે મહાદેવભાઈને ઝાઝું 

કામ મળ્ું જ નહોતું. આજ ે જમે સેંકિો વકીલો સનદ મેળવયા 

પછી કેસ મેળવયા નવના આમતેમ આંટા મારતા ફિરે છ,ે તેવી 

જ તેમની દિા ્થઈ હિે. એક્બે ચડરત્રકારોએ એમ કહ્ું છ ે

કે વકીલાતમાં મહાદેવભાઈનું નચતિ ચોંટ્ું નહોતું, તે ્બરા્બર 

ન્થી. વાસતવમાં એમને વકીલ તરીકે બ્ીફિ જ કયાં મળી હતી કે 

તેમાં એમનું નચતિ ચોંટ્ું હતું કે નહીં એવો નનણ્ણય કરી િકાય? 

જૂન 1915માં તેમને સનદ મળી. 1916ની આખર સુધીમાં કે 

1917ના આરંભ સુધી તેઓ અમદાવાદ હતા. આ દોઢ વષ્ણ 

દરનમયાન તેમને માત્ર એક જ કેસ મળ્ો હતો. તે કેસ નમત્ર 

રામનારાયણ પાઠક, જઓે તયારે સાદરા ગામમાં કામ કરતા હતા, 

તેમની ભલામણ્થી મળ્ો હતો. મહીકાંઠા એજ્સી નીચેના કોઈ 

દર્બારની મું્બઈના ગવન્ણરને અરજી કરવાની હતી. તેની ફિીના 

મહાદેવભાઈને 125 રૂનપયા મળેલા. ્બીજો કેસ તો ખરં જોતાં 

કેસ જ ન કહેવાય તેવો હતો. શ્ી મોહનલાલ પંડ્ાએ લખેલી 

वनसपहतनी औषचधओ નામની ચોપિી વાંધાભરેલી હોવાનો િેરો 

મહાદેવભાઈ ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની ઑડફિસમાં કામ કરતા 

હતા તયારે કરી ચૂકયા હતા, તે આપણે આગળ ઉપર જોઈ 

ગયા. શ્ી પંડ્ા એક કાળે વિોદરા રાજયના િરેી સુપડર્ટે્ િે્ ટ 

હતા. સને 1912માં ડહંદ સરકારની ગાયકવાિ ઉપર અવકૃપા 

્થયેલી તયારે શ્ી પંડ્ાને રાજયની નોકરીમાં્થી છૂટા કરવાની 

ડહંદ સરકારે ફિરજ પાિલેી. પછી રાજયદ્રોહના ગુનામાં સંિોવવા 



પોલીસે ભારે પ્યતનો કરેલા. એકાદ વષ્ણ સુધી તો શ્ી પંડ્ાજી 

પોલીસ્થી છૂપા રહ્ા. પણ પછી ખુલ્ા રહેવા લાગયા. સરકારને 

તેમનો કિો ગુનો મળ્ો નહોતો છતાં એમની પાછળ સી. આઈ. 

િી.ની ચોકી મૂકેલી. પંડ્ાજી એમને ્થાપ મારીને એક જગયા્થી 

્બીજી જગયાએ ચાલયા જતા. એ તે વખતે ્બહાદુરીનું કામ ગણાતું. 

સી. આઈ. િી.ના લફિરામાં્થી છૂટવા પંડ્ાજીએ નરહડરભાઈની 

સલાહ માગી. તેમણે મહાદેવભાઈ પાસે મું્બઈના ગવન્ણરને અરજી 

કરાવી. મહાદેવભાઈનું વકીલાતનું આ ્બીજુ ં કામ.

આમ વકીલાતનાં વષયો તો તેમનાં નનષફિળ જ ગયાં હતાં 

એમ કહી િકાય. પાછળ્થી નરહડરભાઈ ઉપરના એક પત્રમાં 

મહાદેવભાઈએ એવો ઉલ્ેખ કયયો છ ે કે, ‘જ ે નજદંગીને નકામી 

માની કેટલીક વાર કંટાળતો'... તેવું માનવાને આ પણ એક કારણ 

હિે એમ કલપી િકાય છ.ે

માત્ર કામ નવનાના અ્ય વકીલોની જમે મહાદેવભાઈને 

નજદંગી વેિફિી નાખવી નહોતી. તે્થી તેમણે અમદાવાદના નનવાસ 

દરનમયાન પોતાના સમયનો ઉપયોગ માટ ેભાગે નવદ્ાવયાસંગમાં 

જ કયયો હોય એમ લાગે છ.ે જયારે ્બીજા વકીલો નવરાિના 

સમયે ‘સકેંિલ રૂમ’ (નનંદાખાનું)માં ગાળતા તયારે મહાદેવ કાં 

નરહડર સા્થે ્બેસીને ભાષાંતર કરતા હોય, કાં કોઈ ગંભીર 

પુસતકનું વાચન કરતા હોય. નરહડરભાઈના કહેવા મુજ્બ તે 

વખતે વકીલોને સાર ્બે કલ્બો નવિેષ હતી. પ્નસદ્ધ ગુજરાત 

કલ્બમાં ઘણાખરા વકીલો જતા. ઉપરાંત તેમાં િહેરના ્બીજા 

પણ અનેક પ્નતનષ્ઠત નાગડરકો જતા. ્બીજી કલ્બ વકીલો માટ ે

ખાસ હતી. નરહડરભાઈ ગુજરાત કલ્બના સભય ્થયા હતા, 



જયારે મહાદેવભાઈ ડહમાભાઈ ઇન્સટટ્ૂટના સભય ્થયા હતા. 

આ કલ્બની લાઇબ્ેરી વધુ સારી ગણાતી હતી. એ કલ્બનો 

લાભ મહાદેવભાઈએ આ દોઢ વષ્ણ દરનમયાન ઠીક ઠીક પ્માણમાં 

ઉઠાવયો હિે એમ અનુમાન કરી િકાય છ.ે

તા. 30–11–1916ના રોજ નપતા શ્ી હડરભાઈ પોતાની 

નોકરીમાં્થી નનવૃતિ ્થયા એટલે અમદાવાદવાળું ઘર ્બંધ કરવાનો 

પ્શ્ આવયો. નપતાની નોકરી ચાલુ હતી તયાં સુધી તો ખાસ કમાણી 

ન કરનાર દીકરા અને નનવૃનતિની નજીક પહોંચેલા ્બાપનું ઘરખચ્ણ 

સંયુકત રીતે ચાલતું તે્થી કામ નભી ગયું હિે, પણ મહાદેવને 

જ આધારે ઘર ચલાવવાનું આવે તો વકીલ તરીકે કામ મળે 

તેની રાહ જોયા કરવી પાલવે એમ નહોતી, તે્થી તેમણે ફિરી 

નોકરીની િોધ માંિી. ફિરી એક વાર આન્થ્ણક કટોકટીને પ્સંગે 

નમત્ર વૈકંુઠભાઈની સહાય કામ લાગી. વૈકંુઠભાઈ મહેતા તે વખતે 

મું્બઈમાં ્બૉમ્બે સે્ટટ્રલ કૉ-ઓપરેડટવ ્બૅંકના મૅનેજરને સ્થાને હતા. 

્બૅંક અનેક જુદી જુદી મંિળીઓને પૈસા ધીરતી. આ મંિળીઓના 

કામકાજ અંગે તપાસ રાખવાની ્બૅંકને જરૂર હતી. વૈકંુઠભાઈની 

સૂચના્થી મહાદેવભાઈએ ્બૅંકના ઇ્સપેકટરની 125 રૂનપયાના 

પગારે નોકરી સવીકારી. તેઓ મું્બઈ રહેવા ગયા. ગુજરાત અને 

મહારાષ્ ટ્રની ્બૅંકોના નનરીક્ષણનું કામ તેમને સોંપાયું. તેમને આ કામ 

િરૂઆતમાં ખૂ્બ ફિાવયું. એમણે પૂરા ઉતસાહ અને ઈમાનદારી્થી 

એ કામ ઉપાિી લીધું. ્બંને પ્ાંતોનાં ગામિાંઓમાં ઊંિ ેસુધી તેઓ 

મુસાફિરી કરતા અને માત્ર ્બૅંકની જ નહીં, પણ તયાંની સમગ્ 

પડરનસ્થનતની પૂરી ભાળ કાઢી લાવતા. આ તકનો લાભ લઈને 

તેમણે મરાઠી ભાષા પણ િીખી લીધી. ગાંધીજી સા્થે જોિાયા 



પછી એક વાર શ્ી કાકાસાહે્બ કાલેલકરે મહાદેવભાઈની પ્વાહી 

મરાઠીની પ્િંસા કરતાં તેમને પૂછું, ‘આટલી સરસ મરાઠી 

તમે કયાં િીખયા?’ કાકાસાહે્બ જાણતા હતા કે વરસો સુધી 

મું્બઈમાં રહેલો ગુજરાતી પણ ભાગયે જ િુદ્ધ મરાઠી ્બોલતો 

હોય છ.ે મહાદેવે જરા મલકાઈને સહેજ ગવ્ણભેર કહેલું, ‘એ તો 

મહારાષ્ ટ્રનાં ગામિાંઓ ખૂંદતાં એનાં ્બળદગાિાંમાં મહારાષ્ ટ્રના 

લોકો સા્થે ્બેસી એમની ચમચીઓમાં્થી પાન ચાવતાં ચાવતાં 

િીખયો છુ.ં’ ગાંધીજી સા્થે જોિાયા ્બાદ પણ ઘણા મરાઠી પત્રોના 

જવા્બ મરાઠી ભાષામાં જ લખતા. સામા્ય રીતે ભાષા અને 

વયાકરણ નવિે ્બહુ ‘નચડકતસા’3 કરનાર મહારાષ્ ટ્રવાસી નમત્રો 

મહાદેવભાઈની મરાઠીનું ‘કૌતુક’4 કરતા. ભાષાનો મહાદેવભાઈનો 

આ િોખ અને નવી નવી ભાષાઓની ખૂ્બી સમજી લઈને એનો 

િુદ્ધ અને સંસકારી રીતે ઉપયોગ કરવાનું મહાદેવભાઈનું કૌિલ 

તેમને સહેજ ે અનેક નવા પ્દેિના નમત્ર ્બનાવી દેતું.

પરંતુ ્બૅંકના ઇ્સપેકટર તરીકેની કારડકદતીનો ખરો ઉપયોગ 

તો તેમણે ગામિાંની પડરનસ્થનતને સમજવામાં અને સંસ્થાઓના 

સંચાલનની આંટીઘૂંટીઓ સમજવામાં કરેલો. તેમના અહેવાલો 

ચીલાચાલુ ઇ્સપેકટરોના જવેા નહોતા. આ અહેવાલોમાં એક 

પ્કારની તાજગી રહેતી. એમના આ કામ અંગે શ્ી વૈકંુઠભાઈ 

મહેતા કહે છ,ે ‘જમે ્બીજાં કામો તે દીપાવતા તેમ આ કામ પણ 

એમણે દીપાવયું હતું. જ ેમંિળીઓની મુલાકાત તેઓ લેતા — પછી 

તે ગુજરાતમાં હો કે મહારાષ્ ટ્રમાં હો — તે મંિળીના કાય્ણકતા્ણઓ 

ત્થા સભાસદો સા્થે ્બહુ મીઠો સં્બંધ તેઓ ્બાંધી આવતા. 

મંિળીઓની પડરનસ્થનત ત્થા એના સભાસદોની જરૂડરયાતો વગેરે 



્બા્બતમાં તેમનાં નનવેદનો માડહતી્થી ત્થા કીમતી સૂચનાઓ્થી 

ભરેલાં હોતાં એટલું જ નહીં પણ િૈલી અને ભાષાની દૃનષ્એ 

મનન કરવા લાયક ્થઈ પિતાં.'5

એક ખાસ ઘટનાનો ઉલ્ેખ કરીને વૈકંુઠભાઈ આગળ કહે 

છ,ે ‘ખેિા નજલ્ામાં એક સહકારી મંિળીની મુલાકાત લીધા 

પછી ભાઈ મહાદેવે અમુક ભલામણ કરી હતી અને તેનો અમલ 

કરવા માટ ે તે સીધી ્બૅંક ઉપર મોકલી આપી હતી. સીધી 

મોકલી આપવાનું કારણ એ હતું કે સરકારના સહકારી ખાતા 

તરફિ્થી તે નવભાગમાં ઑનરરી ઑગથેનાઇઝર (માનદ પ્ચારક) 

તરીકે જ ેભાઈ કામ કરતા તેમણે મંિળીની લોન માટનેી અરજી 

પૂરતા કારણ નવના અટકાવી રાખી હતી, પણ મહાદેવે ્બધી 

હકીકત સીધી ્બૅંકને મોકલી આપી એટલે પેલા ભાઈને લાગયું 

કે પોતાની અવગણના ્થઈ. ચાલુ રૂડઢ મુજ્બ આ ભલામણ 

તેમની મારફિત ્થવી જોઈતી હતી એવી તેમણે સહકારી વિા 

અનધકારી (રનજસટટ્રાર)ને ફિડરયાદ કરી અને જણાવયું કે આ 

પ્માણે કામકાજમાં ન્બન-જવા્બદાર તત્વ દાખલ ્થાય. વસતુત: 

એ પ્ચારકને નાણાં ધીરવાનાં નહોતાં ને કાયદેસર તેમની કિી 

જવા્બદારી આવતી નહોતી. છતાં સહકારી ખાતાના વિાએ ્બૅંકને 

સૂચના કરી કે ભાઈ મહાદેવને તાકીદ આપે કે ચાલતી રૂડઢને 

અવલં્બીને કામ કરે અને જ ેભલામણ ભાઈ મહાદેવે કરી હતી 

તે તપાસ માટ ે માનદ પ્ચારકને મોકલી આપે. ખુલાસો પૂછતાં 

ભાઈ મહાદેવે એવો મુદ્દાસર સચોટ ઉતિર આપયો કે તે વાંચયા 

પછી પોતાની સૂચના ્બા્બત સરકારી રનજસટટ્રાર કાંઈ આગ્હ 

રાખી િકયા નહીં, ઊલટુ ં એમને ક્બૂલ કરવું પડ્ું કે સીધો 



પત્રવયવહાર કરીને ભાઈ મહાદેવે મંિળીની અગવિ દૂર કરી 

તેની સેવા કરી હતી.

‘નવી સંસ્થામાં નનખાલસપણાની, નીિરપણાની અને 

સેવાભાવની આ છાપ ભાઈ મહાદેવે પાિી તે માટ ે ્બૅંકના તે 

વખતના સંચાલક તરીકે હંુ તેમનો કાયમી ઋણી છુ.ં’6

શ્ી વૈકંુઠભાઈ મહાદેવભાઈના એક્બે ્બીજા ગુણોનું વણ્ણન 

કરતાં આ જ સંદભ્ણમાં કહે છ:ે

‘્બીજી એક વાતની છાપ મારી સમૃનત ઉપર રહી ગઈ છ ે તે એ 

છ ે કે તેમનાં ઑડફિનિયલ નનવેદનોમાં પણ સાડહનતયક િૈલીની 

છાપ ઊઠી આવતી હતી અને તેમના સુંદર અક્ષર અમારી 

ઑડફિસમાં સૌનાં મન હરી લેતા. તેમને મુસાફિરીમાં ઘણી અગવિો 

વેઠવી પિતી છતાં તેમના અંગત કાગળોમાં, ખેિતૂને માટ ે ઊંિી 

લાગણી અને ગ્ામજીવન પ્તયે સાહનજક પ્ેમ દેખાઈ આવતો. 

ભાઈ મહાદેવ વધારે કનવ હતા કે ડફિલસૂફિ તે હંુ કહી િકતો 

ન્થી, પણ તેમના કાગળોમાં આવતાં વણ્ણનોમાં અતયાર સુધી 

સુપ્ત રહેલો કનવ ચોક્કસ દેખાતો હતો. કૉલેજમાં હંુ તેમને સારા 

અભયાસી અને પુષકળ વાચનના રસવાળા તરીકે ઓળખતો પણ 

આ વખતના મારા પડરચયમાં તેમનામાં સાડહનતયક કળા પ્્થમ 

પંનકતની છ.ે તે હંુ જોઈ િકયો. ગુજરાતી તેમ જ અંગ્ેજી ્બંને 

ભાષાઓ પર તેમનું સરખું જ પ્ભુતવ હતું.’7

્બૅંકના ઇ્સપેકટર હતા તે દરનમયાન મહાદેવભાઈએ તે 

વખતની સહકારી મંિળીઓની ન્બળાઈઓ ્બૅંક આગળ ઉઘાિી 



પાિી હતી. આ અંગે નરહડરભાઈ કહે છ ે કે:

‘ઘણા િાહુકારો સહકારી મંિળીના સભય ્થતા અને દેવું પાછુ ંન 

ભરી િકે એવા પોતાના દેણદારોને મંિળી પાસે નાણાં નધરાવી 

પોતાનું લેણં વસૂલ કરી લેતા. એક સોસાયટીના સેક્ટેરીએ તો 

સોસાયટીના પૈસા ઉચાપત પણ કરેલા. મહાદેવે ધમકાવીને એની 

પાસે પૈસા ભરાવી દીધા. મહાદેવને ઇ્સપેકટર તરીકે જુદાં જુદાં 

ગામે ફિરવાનું ્થતું તે માટ ે તેઓ સા્થે એક માણસ રાખતા અને 

પોતાની રસોઈ કરી લેવાનાં ્બધાં સાધન રાખતા. કોઈ જગયાએ 

ધમ્ણિાળામાં કે એવા જાહેર સ્થળમાં ઊતરવાનું ન મળે તયારે જ 

સોસાયટીના સેક્ટેરીને તયાં રહેતા. તે પ્માણે એક સેક્ટેરીને તયાં 

મહાદેવ રાત્રે સૂઈ રહેલા, તેનું હૃદયદ્રાવક વણ્ણન એક ડદવસ 

મારી આગળ કરેલું. પેલો સેક્ટરી દારૂ્થી ચકચૂર ્થઈ ઘેર 

આવયો. આખી રાત સ્તીને હેરાન કરી. ઘરમાં જ એક અજાણયા 

માણસ સૂતેલા એટલે પેલી સ્તીએ પોતાનાં િસૂકાં દ્બાવવા ્બહુ 

પ્યતન કરેલો પણ મહાદેવ એ સાંભળી ગયા. મનમાં તો ્થયું 

કે ઊઠીને પેલાને સીધો કરં, પણ આટલી મોિી રાતે વરવહુની 

વઢવાિમાં વચચે પિવાનું ઠીક ન લાગયું. એને નવિે પણ ્બહુ 

કિક ડરપોટ્ણ મહાદેવે કરેલો.

મહાદેવના આવા ડરપોટયો સરકારી રનજસટટ્રારને વધારે પિતા 

આકરા લાગતા. તેમને ્થતું કે સહકારી પ્વૃનતિ માંિ માંિ િરૂ 

્થાય છ ે તયાં આવું કિકપણં રાખીિું તો મંિળીઓની સંખયા 

વધારી િકીિું નહીં. ભાઈ મહાદેવના ડદલે આ નવચારસરણી 

સામે ્બળવો કયયો, વળી સખત રખિપટ્ી્થી પણ એ કંટાળ્ા 

હતા. એટલે આ નોકરી છોિી દીધી.'8



નપતાશ્ી નનવૃતિ ્થયા હતા. પોતે વકીલાત િરૂ કરી તયાર્થી 

તે પહેલાં કરેલી નોકરી આગળ ઉપર જ છોિી ચૂકયા હતા. 

આ ્બીજી વાર છોિી, એટલે દરેક ભણેલા જુવાનનયાની આગળ 

ઉતપન્ન ્થાય છ ે તે પ્શ્ મહાદેવભાઈ આગળ પણ ઊભો ્થયો: 

‘હવે િું?'

વકીલાતકાળ દરનમયાન જ નરહડરભાઈની સા્થે ગાંધીજીને 

મળવા જઈ ચૂકયા હતા. એ પ્્થમ મુલાકાત અને તયાર ્બાદની 

મુલાકાતો મહાદેવભાઈના જીવનને નવો વળાંક આપનારી ્થઈ 

રહેવાની હતી. પણ તેને આપણે આગળ ઉપર, સવતંત્ર પ્કરણમાં 

નવસતાર અને નવગતપૂવ્ણક લેવાના છીએ. ગાંધીજીએ પોતાની 

પાસે જોિાતાં પહેલાં એકાદ વષ્ણ ‘ખેલી ખાવાની' સલાહ આપી. 

નપતાશ્ી નનવૃતિ ્થયા પછી સવાભાનવક રીતે જ ઇચછતા હિે કે 

ભણેલોગણેલો મોટો દીકરો ઘર સાર કાંઈક કમાતો ્થાય. લનિ 

તો વષયો પહેલાં ્થઈ ચૂકયાં હતાં, પણ ગૃહસ્થ તરીકે હમણાં 

હમણાં જ રહેવા માંડ્ું હતું. તે્થી મહાદેવે જુદી જુદી જગાએ 

નોકરીની િોધ કરવા માંિી.

સદભાગયે મહાદેવને નોકરી માટ ે ઝાઝાં ઝાવાં નાખવાં ન 

પડ્ાં. એનું સૌ્થી મુખય કારણ આ વષયો દરનમયાન મહાદેવે 

કેળવેલી મૈત્રીઓ એ હતું. એક કરતાં વધારે નમત્રો મહાદેવને 

કાંઈક પણ મદદ કરી િકાતી હોય તો તરત કરવા રાજી હતા. 

્બીજુ ં કારણ એમના સુંદર અક્ષર જયાં જયાં અરજી કરે તયાં 

ધયાન ખેંચે એવા હતા. વળી જ ે કોઈ ધયાન્થી જુએ તો એમની 

લખવાની િૈલી પણ ખૂ્બ આકષ્ણક હતી. વયનકતગત મુલાકાત 

વખતે તેઓ ્થોિા િરમાળ હતા એ વાત એમની નવરદ્ધ જતી 



હિે, પણ એમનંુ વયનકતતવ દરેક રીતે સામાનું મન હરી લે તેવું 

હતું. એમની વાણીમાં મૃદુતાની સા્થે સપષ્તા હતી. આવાં આવાં 

કારણોને લીધે એમને સાર નોકરી િોધવી એ આજ ે સામા્ય 

રીતે કોઈ સરેરાિ ભણેલા યુવાનને સાર જટેલું અઘરં કામ ્થઈ 

પિ ેછ ેતેટલું અઘરં ન ્થયું. જો એમણે મ્થામણ અનુભવી હોય 

તો તે એક કરતાં વધારે મળતી તકો વચચે પસંદગી કરવામાં જ.

સહકારી ્બૅંકના ઇ્સપેકટરનું કામ છોિવા પાછળ મુખય 

કારણ એ હતું કે સહકારી મંિળીઓના કાય્ણકરો પાસે ઇ્સપેકટર 

તરીકે મહાદેવભાઈ જ ે જાતનાં ઊંચાં ધોરણોની અપેક્ષા રાખતા 

હતા તેવી અપેક્ષા રાખવા્થી નવી નવી િરૂ ્થતી સહકારી પ્વૃનતિ 

નવકસી નહીં િકે એમ કેટલાક સહકારી અનધકારીઓ માનતા 

હતા, એ આપણે જોઈ ગયા. શ્ી વૈકંુઠભાઈ જવેા લોકોનો મત, 

અલ્બતિ, એવો નહોતો. તેઓ એમ માનતા હતા કે મહાદેવ 

સહકારી પ્વૃનતિને નીનતમતિા અને કાય્ણદક્ષતાનાં કેટલાંક નવાં 

ધોરણો પૂરા પાિી રહ્ા હતા. તે્થી એમણે ‘એનું ઋણ હંુ કદી 

નહીં ભૂલું' એવા આિયનું વચન પણ કહેલું, નરહડરભાઈનો મત 

છ ે કે સારી પેઠ ે રખિપટ્ી્થી મહાદેવ ્થાકયા અને કંટાળ્ા પણ 

હિે. મહાદેવના સૌ્થી નનકટના નમત્ર તરીકે મહાદેવનો ્થાક કે 

એમનો કંટાળો સમજી િકે એવા નરહડર જ હતા. તે્થી એમના 

એ અનુમાનમાં પણ તરય હિે જ. આ નોકરી છોિવામાં એક 

્બીજુ ં કારણ સતત રખિપટ્ી્થી ઊલટુ ં પણ હતું. આ અરસામાં 

્બૅંક ઇ્સપેકટરની જગા કમી કરીને મહાદેવને મું્બઈની ઑડફિસમાં 

આવીને કામ કરવાનું કહ્ું. મહાદેવનું મન એ નનણ્ણય્થી ખાટુ ં

્થયું હોય તોપણ નવાઈ નહીં.



સંકટ સમયે સદા સહાયક ્થતા નમત્ર વૈકંુઠભાઈએ મું્બઈના 

એક જાણીતા સામાનજક કાય્ણકર શ્ી જમનાદાસ દ્ારકાદાસ સાર 

ભલામણ લખી આપી. તેઓ તે વખતે यंग इन्डिया નામનું અંગ્ેજી 

છાપું ચલાવતા, જ ે પાછળ્થી ગાંધીજીને હવાલે કરવામાં આવયું 

હતું. यंग इन्डियाમાં કાંઈક કામ આપવા વૈકંુઠભાઈએ મહાદેવ સાર 

ભલામણ કરી હતી. જમનાદાસ દ્ારકાદાસ મહાદેવની સેવાઓ 

यंग इन्डिया સાર નહીં, પણ પોતાના અંગત મંત્રી તરીકે લેવા 

ઇચછતા હતા. વૈકંુઠભાઈના નપતા સર લલ્ુભાઈ િામળદાસને પણ 

પ્ેમ હતો. તેમણે એક પત્ર હૈદરા્બાદ રાજયની સહકારી ્બૅંકને 

લખયો હતો. એમાં મહાદેવને મૅનેજરના સ્થાને લેવાની ભલામણ 

કરી હતી ત્થા િરૂઆતમાં રૂ. 150નો પગાર આપવાની તૈયારી 

્બતાવી હતી. તેને ્બદલે ્થોિો વધુ આપવા દ્બાણ કરતો િેરો 

માયયો હતો. હૈદરા્બાદમાં કામ મળે તો મહાદેવે 300ના પગારની 

અપેક્ષા રાખી હતી.

વળી ત્રીજી તરફિ 1–9–1916્થી શ્ીમતી એની ્બેસ્ટ ે

હોમરૂલ લીગની સ્થાપના કરી હતી. મું્બઈમાં જમનાદાસ 

દ્ારકાદાસ અને િંકરલાલ ્બૅંકર એના ડક્યાિીલ સભયો હતા. 

આ લીગના કામ માટ ે એ લોકો કોઈ માણસ િોધતા હતા. 

એમની નજર મહાદેવ પર ઠરતી હતી.

જમનાદાસનું મન મહાદેવને અંગત મંત્રી તરીકે લેવાનું હતું. 

િંકરલાલનું મન મહાદેવને હોમરૂલ લીગના કામમાં જોતરવાનું 

હતું. મહાદેવને એ નહોતું સમજાતું કે િંકરલાલ એક તરફિ્થી 

ગાંધીજીના ભકત હતા અને ્બીજી તરફિ્થી તેઓ તેમને હોમરૂલ 

લીગના કામમાં કેમ જોિવા માગતા હતા.



આ દરનમયાન, ્બૅંકમાં કામ કરતા હતા તયારે જ, તેમણે 

ડહંદ સરકારના ઉદ્ોગખાતામાં આનસસટટં ડિરેકટરના સ્થાન માટ ે

અરજી કરી હતી. 23–2–'17ના રોજ તેમની ઉપર તાર આવયો 

કે જમેાં તેમને 140ના પગાર સા્થે 23–2–'17્થી હાજર ્થવા 

કહેવામાં આવયું હતું. તે વખતે તેમને ્બૅંકમાં રૂ. 125નો પગાર 

હતો. તે્થી આ નવી નોકરીમાં પગાર ્થોિો વધુ મળતો હતો. 

પણ જ ે કામ કરતા હતા, તેને પૂરતી નોડટસ આપયા નવના છૂટા 

્થવું એ મહાદેવને યોગય ન લાગયું, તે્થી તેમણે નવી નોકરીનો 

નવચાર પિતો મૂકયો.

્બૅંકના વયવસ્થાપકોએ જયારે ઇ્સપેકટરની જગયા કમી કરી 

તયારે મહાદેવને મું્બઈની મુખય ઑડફિસમાં કામ કરવા સૂચવયું 

હતું તે આપણે જોઈ ગયા. એ કામ એમને રચતું નહોતું. એમણે 

રાજીનામું આપવા નવચાયુું. એ પહેલાં ચાર અઠવાડિયાંની રજા 

લઈ, એક અઠવાડિયું દુગા્ણ્બહેન સા્થે ગાળી, ત્રણ અઠવાડિયાં 

નરહડરભાઈ સા્થે ગાળવાના નવચાર્થી એમણે રાજીનામા પહેલાંની 

એક માસની રજા માગી. નરહડરભાઈ તયાં સુધીમાં ગાંધીજીના 

આશ્મમાં નસ્થર ્થઈ ગયા હતા. તે્થી આ ત્રણ અઠવાડિયાં 

દરનમયાન પોતે ગાંધીજી સા્થે જોિાવું કે નહીં એનો નવચાર કરી 

િકિે, એવી પણ એમને આિા હિે. પણ ્બૅંકે આવી રજાની 

મંજૂરી ન આપી અને એમને એટલા ને એટલા જ પગારે ્બૅંકના 

આનસસટટં મૅનેજરનો હોદ્દો સવીકારવો એવું ફિરમાવયું. આ વયવસ્થા 

સવીકારવા નમત્રો — ખાસ કરીને વૈકંુઠભાઈ — આગ્હ કરતા હતા, 

પણ તેમણે જ પાછી મહાદેવભાઈને यंग इन्डियाમાં કાંઈક કામ 

આપવાની ભલામણનચઠ્ી પણ લખી આપેલી.



પેલી ્બાજુ જમનાદાસ દ્ારકાદાસ તેમને અંગત મંત્રી તરીકે 

લેવા આિકતરી રીતે પ્યતન કરી રહ્ા હતા. 12–8–'17ના રોજ 

જમનાદાસ સા્થે મહાદેવના એક નમત્ર શ્ી વકીલે મહાદેવભાઈ 

નવિે છવેટની વાતો કરી. જમનાદાસે ્બસોનો પગાર આપવા કહ્ું, 

અને મહાદેવભાઈ ્બહુ આનાકાની કરે તો અઢીસો આપવાની 

પણ તૈયારી ્બતાવી.

પોતાના ભાનવ અંગે મહાદેવભાઈ નમત્રોની સલાહસૂચનાઓ 

લેતા રહેતા. પાછળ્થી ‘अखंडि आनंद’ના તંત્રી તરીકે જાણીતા ્થયેલા 

શ્ી મનુ સૂ્બેદાર જમનાદાસની નોકરીની સખત નવરદ્ધ હતા. 

આ અગાઉ શ્ીમતી ્બેસંટ ઉપર નજરકેદનો હુકમ ફિરમાવવામાં 

આવયો હતો. સૂ્બેદારને એમ હતું કે શ્ીમતી ્બેસંટ પછી જો 

તેમના પટ્નિષય જમનાદાસ દ્ારકાદાસને પણ નજરકેદ કરવામાં 

આવે તો મહાદેવ લટકતા રહેિે. તેમનો ્બીજો વાંધો એ હતો 

કે જમનાદાસ સા્થે જોિાવામાં મહાદેવભાઈને કિું નવું િીખવાનું 

નહીં મળે. ઊલટો તેમને કામનો ઢસરિો કરવો પિિે અને 

જમનાદાસની છાયા ્બનીને રહેવું પિિે. મહાદેવભાઈને આ ્બીજો 

મુદ્દો નવચારવા જવેો લાગયો. પહેલા મુદ્દા અંગે શ્ી ભૂલાભાઈ 

દેસાઈ સા્થે વાત કરતાં તેમણે આખી વાતને જ હસી કાઢીને 

કહ્ું કે જમનાદાસને નજરકેદ રાખે એ ્બનવું સંભનવત જ ન્થી.

શ્ી સૂ્બેદાર સંસ્થાનું મંત્રીપદ સવીકારવાના પક્ષમાં હતા. 

અંગત મંત્રીપદની નવરદ્ધ.

િંકરલાલે સંસ્થાના મંત્રીપદ સારં રૂ. 150ની તૈયારી ્બતાવી, 

એ જ વખતે જમનાદાસે અંગત મંત્રીપદ માટ ેરૂ. 200 આપવાની 



તૈયારી ્બતાવી.

મહાદેવભાઈનું વલણ અંગત મંત્રીપદ સવીકારવાનું હતું એમ 

લાગે છ.ે તેઓ માનતા હતા કે જો જમનાદાસ સા્થે તેમને 

પણ નજરકેદ રાખે તો તેઓ તેને આવકારે, પણ જો એકલા 

જમનાદાસને જ નજરકેદ રાખે તો તેમના ગયા પછી િું કરવું 

એને અંગે તેઓ સપષ્ નહોતા.

હૈદરા્બાદની ્બૅંક તરફિ્થી કાંઈ જવા્બ આવયો નહોતો, એટલે 

્બધી વાતો નરહડરભાઈ સા્થે ચચતી લેવા તેમણે એક રનવવારનો 

ડદવસ (26–8–1917) નરહડર સા્થે ગાળ્ો.

મોટો નનણ્ણય હજી નજર સામે સપષ્ આવયો નહોતો. 

ગિમ્થલ ચાલતી હતી. એ સપષ્ છ ે કે આ કાળ દરનમયાન 

મહાદેવભાઈને ઘણા નનણ્ણયો આન્થ્ણક ્બા્બતને ધયાનમાં રાખીને 

કરવા પડ્ા હતા. એટલે જ તેમણે હૈદરા્બાદની ્બૅંક પાસે રૂ. 

300ની માગણી કરી હતી, અને એટલે પંદરેક ડદવસ સાર 

તેમણે જમનાદાસ દ્ારકાદાસનું મંત્રીપદ પણ સવીકાયુું હતું. 

અંગત મંત્રી તરીકે તેમણે જમનાદાસ સાર ભરૂચની રાજકીય 

પડરષદમાં પ્મુખ તરીકેનું ભાષણ લખી આપયું હતું. હોમરૂલ લીગ 

સાર તેમણે તે વખતે ડહંદના વજીર મૉંટગેયૂના એક રાજનૈનતક 

મહત્વના ભાષણનો ગુજરાતી અનુવાદ કરી આપયો હતો. આ 

અનુવાદ ઘણાને ગમયો હતો.

જયાં નોકરીનો જ સવાલ હોય તયાં વધુ પગાર કયાં મળે 

છ ે તે જોવું એવો મહાદેવભાઈનો નવચાર હોય એમ લાગે છ.ે 

જોકે તેની પાછળ કુટુ્ંબ પ્તયેની ફિરજ, નોકરી જ જો કરવી 



હોય તો લાયકાત મુજ્બ પગાર કેમ ન લેવો એવો ભાવ હિે. 

વયનકતગત રીતે પૈસા ્બા્બત તેમને લાભ ્થયો હિે એમ કહી 

િકાતું ન્થી કારણ, તેમ હોત તો તેઓ આગલી નોકરીમાં નોડટસ 

આપવાની પરવા કયા્ણ નવના જ ડહંદ સરકારના ઉદ્ોગ નવભાગની 

નોકરીમાં જોિાઈ ગયા હોત.

નરહડરભાઈ મહાદેવની આંતડરક ગિમ્થલના સાક્ષી હતા. 

તેમને મહાદેવભાઈએ એક પત્રમાં એ સપષ્ જણાવી દીધું હતું 

કે, ‘પૈસા કમાવાની લોલુપતા નવિે તમે ગમે તેટલા કિક ્થઈને 

્બોલો, પણ મારા અનેક અવગુણો છતાં એ અવગુણ મારામાં 

ન્થી એ હંુ સમજુ ં છુ.ં’ આમ તો આખી નજદંગી મહાદેવભાઈએ 

પોતાના રાઈ જવેિા દોષોને પહાિ જવેા મોટા ગણાવયા હતા. 

તે્થી જ ે તેઓ પોતાનામાં પૈસા નવિેની લોલુપતા ન હોવા નવિે 

છાતી ઠોકીને કહેતા હોય તો એમ જ માનવું યોગય ્થિે કે તેમણે 

આ વચન પોતાની જાતને ્બરા્બર તપાસીને પછી જ કહ્ું હિે. 

એ હકીકત સાચી છ ે કે તેમણે આ છલે્ાં ત્રણ વષયો દરનમયાન 

કઈ નોકરીમાં વધારે પૈસા મળે છ ે તેની નચંતા પણ કરી છ,ે 

પરંતુ તે વષયો સુધી નપતાને કાંઈ મદદ કયા્ણ નવના ભણતર ચાલુ 

રાખયું હતું અને વકીલાતમાં ખાસ કાંઈ કમાણી ન કીધી અને 

નપતાની સા્થે રહીને પોતાની પતનીનો ચાલુ ખચ્ણ નનવૃતિ ્થવાની 

અણી પર આવેલા મોટી ઉંમરના નપતા પર પિવા દીધો હતો 

તેનું વળતર વાળવાના ઇરાદા્થી હિે એમ માનવું જોઈએ.

ઉપરાંત એ તો સપષ્ છ ેકે જયારે જયારે પણ તેમણે પૈસાનો 

નવચાર કયયો તયારે ્બીજા મુદ્દાઓને ગૌણ ્બનાવીને, અ્થ્ણદાસ 

્બનીને નહીં. ્બીજી એલએલ. ્બી.ની પરીક્ષામાં્થી તેઓ ઊઠી ગયા 



તયાર ્બાદ માંદા પિી ગયેલા. અભયાસ સાર ટમ્ણ તો ભરવાની 

નહોતી તે્થી ઑડફિસમાં્થી લાં્બી રજા લઈ કયાંક હવાફેિર સાર 

જઈ આવવાનો નવચાર કરતા હતા. એટલામાં એક શ્ીમંત 

કચછી કુટુ્ંબ ્થોિા મડહના માટ ે પોતાના મૂળ વતનમાં જવાનું 

હતું અને તેમને પોતાના દીકરા સાર ટ્ૂિન આપનાર કોઈકની 

જરૂર હતી, તેની ભાળ મળી. હવે આ લોકો સા્થે મહેનતાણા 

અંગે િરત કરતાં મહાદેવભાઈએ પહેલી ચોખવટ ચોક્કસપણે 

એ કરી લીધી કે એમની સા્થે જવામાં પોતાનો ઉદ્દિે પૈસાની 

કમાણીનો નહીં પણ હવાફેિરનો છ ે તે્થી છોકરાને નક્કી કરેલો 

વખત ભણાવવામાં આપવા નસવાય ્બાકી ્બધો વખત પોતાનો 

રહેિે, અને એમના વેપારધંધા કે અંગત કૌટુનં્બક જરૂડરયાત અંગે 

્બીજુ ં કામ એમને સોંપી િકાિે નહીં. તેઓ જો પૈસા ભણી મોં 

કરીને જતા હોત તો આવી િરત કરવાને ્બદલે િેઠના માનીતા 

્થવાનો અને તેમને રીઝવીને વધુ પૈસા કઢાવવાનો પ્યાસ કરતા. 

એમની િરત સવીકારાઈ તયાર ્બાદ જ તેઓ કચછ ગયા હતા. 

અલ્બતિ, એમની સવાભાનવક મધુરતાને લીધે એમની િરતની 

કિકાઈ ઢકંાઈ ગઈ હતી. મહાદેવે આખા કુટુ્ંબનાં ડદલ જીતી 

લીધાં. છોકરો તો મહાદેવભાઈ પર લટ્ ુ જ ્થઈ ગયો હતો.

અને આખરે ્બે ્બૅંકોની, કે ડહંદની સરકારની કે હોમરૂલ 

લીગની કે જમનાદાસ દ્ારકાદાસની નોકરી સવીકાર કરવા અંગેનો 

નનણ્ણય એ તો પ્ેય અને શ્ેય વચચેનો હતો. તે્થી તે અંગે નનણ્ણય 

કરવામાં ગજ પણ પ્ેયનો જ વપરાય એ સવાભાનવક હતું.

આ જ કાળ દરનમયાન જયારે શ્ેય અને પ્ેય વચચે નનણ્ણય 

કરવાનો વારો આવયો તયારે તો મહાદેવભાઈએ પ્ેય ભણી એક 



ક્ષણ સાર પણ જોયું ન્થી. અચૂકપણે એમણે શ્ેયનો રસતો જ 

લીધો અને આખી નજદંગી કદી પૈસાના નવચારને સામે આવવા જ 

દીધો નહીં. હા, તયારે પણ કોઈક કોઈક વાર પડરવારની મદદ 

કરવા પૂરતા, તેમણે લેખો લખીને કે કોઈક વાર કોઈ સનેહી પાસે 

માગી લાવીને કુટુ્ંબ પ્તયેની ફિરજ ્બજાવી છ.ે પણ તયાં ક્ષણવાર 

પૂરતી પૈસા તરફિ જ ે નજર કરી છ,ે તેયે કત્ણવય્બુનદ્ધ્થી — લોભ 

કે લોલુપતા્થી નહીં. શ્ેયા્થતીના માગ્ણમાં કત્ણવય્બુનદ્ધ કોઈક કોઈક 

વાર સાવ અરનચકર એવાં કામો પણ કરાવતી હોય છ.ે તેવું જ 

્બ્યું હતું ્બહેનનાં લનિ ખાતર (જલેમાં્થી) નપતાને આન્થ્ણક મદદ 

કરવાની તૈયારી ્બતાવી તયારે. દુગા્ણ્બહેનને ્બહુ ભીિ પિી છ ે

એ વાત જયારે જયારે મહાદેવભાઈને સમજાઈ તયારે ગાંધીજીને 

જાણ કરી, એમની અનુમનત લઈ, કોઈ છાપામાં એકાદ લેખ 

લખી કુટુ્ંબ સાર ્થોિા વધારેના પૈસાની જોગવાઈ તેઓ કરી 

આપતા. ્બાકી તો હવે પછી જ ેશ્ેયનો માગ્ણ લેવાના હતા તેમાં 

समिोष्टासमकांचन જ હતું.

ગાંધીજી સા્થે જોિાવાના પ્સંગને નજીક્થી તપાસીએ તે 

પહેલાં ્બીજી એક વાત પણ આપણે ધયાનમાં રાખવી જોઈએ. િું 

કૉલેજના ભણતર વખતે હોય કે િું નોકરી વખતે હોય, સાડહતય 

સા્થેના મહાદેવભાઈના સં્બંધમાં કદી ઓટ આવી નહોતી. તેઓ 

છલે્ામાં છલે્ા નિષ્ ગુજરાતી સાડહતયનું નનરંતર વાચન કરતા. 

અંગ્ેજી સાડહતય જોિનેો તેમનો સં્બંધ ્બહોળા વાચન અને 

છૂટાછવાયા લેખો કે ભાષાંતરો પૂરતો મયા્ણડદત હતો. અંગ્ેજી પદ્ 

લખવાનો નવચાર એમણે કૉલેજજીવન પછી કદી કયયો નહોતો. 

મહારાષ્ ટ્રનાં ગામિાંઓમાં સહકારી ્બૅંકના કામ અંગે રખિતા 



ગ્ામજનો, અને સા્થી કાય્ણકરો પાસે મરાઠીનું જ્ાન ઠીક ઠીક 

પ્માણમાં સંપાડદત કરી લીધું હતું. અમદાવાદમાં વકીલાત કરતા 

હતા તયારે નરહડરભાઈ સા્થે મળીને એમણે ્બંગાળી ભાષાનો 

િોખ કેળવયો હતો. ્બીજા કોઈની મદદ નવના રવી્દ્રના્થનાં 

મૂળ ્બંગાળી અને અંગ્ેજીમાં અનૂડદત પુસતકોને આધારે તેમણે 

્બંગાળીનું પ્ા્થનમક જ્ાન મેળવયું હતું, અને એને ટૂકંા સમયમાં 

જ નવકસાવયું હતું. चचत्ांगदा અને हवदाय अचभशाप ત્થા प्राचीन 

साहहतयનાં ભાષાંતર મહાદેવ-નરહડરની ્બેલિી કરી ચૂકી હતી. 

नौका डिूबीનો અનુવાદ એમણે હા્થ પર લીધો હતો અને ્બંને જણે 

અમુક પ્કરણો પણ ફિાળવી લીધાં હતાં, પણ ગાંધીની આંધીમાં 

સમગ્ રવી્દ્ર-સાડહતયને ગુજરાતીમાં ઉતારવાનું એમનું સપનું હવા 

્થઈ ગયું હતું. અમદાવાદની ડિનસટટ્રકટ કોટ્ણમાં સનદ લીધા પછી 

તરત મહાદેવભાઈ તયાંની ડહમાભાઈ ઇન્સટટ્ૂટની લાઇબ્ેરીના 

સભય ્થયા હતા. તયાં્થી તેઓ અનેક પુસતકો મેળવીને વાંચતા 

અને નવાં નવાં પુસતકોનાં નામો ગ્ં્થપાલને સૂચવીને ગ્ં્થાલય સાર 

તે મગાવતા. એમને લીધે તે પુસતકાલયને પણ લાભ ્થઈ જતો.

આ કાળ દરનમયાન તેઓ જયારે મું્બઈમાં હતા તયારે તેમણે 

િહેરમાં ચાલતી અનેક સાડહનતયક પ્વૃનતિઓમાં રસ લીધો હતો 

અને તક મળે તયારે તેઓ સાડહતય, કેળવણી, ધમ્ણ, અધયાપન 

કે રાજકારણ અંગેની પડરષદોમાં હાજરી આપતા. કયાંક કોઈ 

સમાજસુધારકની જયંતી ઊજવાય, કોઈ પ્નસદ્ધ કનવનાં કાવયોનું 

વાચન ્થાય, લેખકોનું નમલન ્થાય અ્થવા પ્ાંત ્બહાર્થી કોઈ 

જાણીતા નેતાનું આગમન ્થાય તો મહાદેવભાઈ અચૂક તયાં પહોંચી 

જવાના. આ વાચન, શ્વણ અને ચચા્ણનવચારણા કે પડરસંવાદોને 



લીધે મહાદેવભાઈનો સાંસકૃનતક નક્ષનતજનવસતાર વધતો રહેતો. 

સાક્ષર શ્ી નરનસંહરાવ ભો. ડદવેડટયાને તો મહાદેવભાઈ ઓછામાં 

ઓછા ત્રણચાર વાર મળ્ા હિે. चचत्ांगदाના અનુવાદ નવિે એમણે 

સંતોષ વયકત કરેલો એ આપણે જોઈ ગયા. આમ સાડહનતયક, 

સાંસકૃનતક, રાજનૈનતક અને આધયાનતમક ક્ષેત્રે મહાદેવભાઈનું 

વયનકતતવ આગળ ઉપર આવનાર સમપ્ણણયજ્ સાર તૈયાર ્થઈ 

રહ્ું હતું.

નોંધ:

1.   Hence it is almost a definition of a gentleman to say he is one 

who never inflicts pain Literary Selections from Newman — પૃ. 58.

2.   શ્ી ચંદુલાલ દલાલ: सव. महादेवभाई देसाई समृहतचचत्ो: પૃ. 11-12.

3.   ચોકસાઈ્થી તપાસણી.

4.   સનવસમય પ્િંસા.

5.   નરહડર પરીખ: महादेवभाईनुं पूवयाचररत: पृ. 61.

6.   એજન: પૃ. 62-63.

7.   એજન: પૃ. 63-64.

8.   એજન: પૃ. 65-66.



પ્રરીગ્ત

Love is the passion that burns and 

destroys everything; 

The action that Creates and 

saves everything.

— Lanza del Vasto

પ્ેમ વાસનારૂપે સવ્ણને ભસમીભૂત કરે છ,ે નષ્ટ કરે છ;ે 

પ્ેમ કૃવતરૂપે સવ્ણનું સજ ્ણન કરે છ,ે રક્ષણ કરે છ.ે

— લાન્ા દેલ વાસતો

Justice that love gives is a Surrender; 

Justice that law gives is punishment.

— M. K. Gandhi

પ્ેમ જ ેનયાય આપે તે સમપ્ણણ છ;ે 

કાયદો જ ેનયાય આપે તે દંડ.

— મો. ક. ગાંધરી.

तोमारेइ जेनो भािो बालसयाचछ शतरूपे शतबार 

जनमे जनमे युगे युगे अचनवार । 

आलज सेइ चचर-हदवसेर प्रेम अवसान िचभया छे 

रालश रालश होये तोमार पायेर काछे ।

- रवी्द्रनाथ



તને જ જાણે મેં પ્ેમ કયયો છ ેશતરૂપે શત વાર 

જનમે જનમે યુગે યુગે અવનવાર 

વિરંતન એ પ્ેમ કૃતારથ થયો આજની ક્ષણે 

થોકે થોકે ઝૂકી તારા િરણે.

— િવરીનદ્રનાથ



નવ  
તાિામૈત્રક

1915ના જા્યુઆરી માસની 9મી તારીખે ગાંધીજી સદાને 

માટ ે દનક્ષણ આડરિકા છોિી ડહંદમાં કાયમી વસવાટ કરવા સાર 

મું્બઈ ્બંદરે ઊતયા્ણ. એમના પહેલાં એમની કીનત્ણ ભારતની 

ભૂનમ પર પહોંચી ગઈ હતી. તેમણે દનક્ષણ આડરિકામાં વસતા 

ભારતીયોના પ્શ્ને લઈને એક એવી અડહંસક લિાઈ ઉપાિી 

હતી અને તેમાં એટલી સફિળતા મેળવી હતી કે દુનનયાના 

અનેક નવચારકોનંુ ધયાન સામાનજક અને રાજનૈનતક પડરવત્ણનના 

નવા સાધન ‘સતયાગ્હ' તરફિ ખેંચાયું હતું. ભારતની રાષ્ ટ્રીય 

મહાસભાએ આ અગાઉ જ આ ચળવળને ટકેો આપતો ઠરાવ 

કયયો હતો. રાષ્ ટ્રના નેતાઓમાં ગાંધીજીના આ અનભનવ પ્યોગ 

નવિે સૌ્થી ઊંિો રસ જગાવયો હતો ભારતસેવક ગોપાળ કૃષણ 

ગોખલેએ. પોતે એક વખત દનક્ષણ આડરિકાની મુલાકાત લઈ 

ચૂકયા હતા અને ડહ્દીઓના પ્શ્ો નવિે અંગ્ેજ સતિાધારીઓનું 

ધયાન આકનષ્ણત કરી ચૂકયા હતા. સતયાગ્હની એ અપૂવ્ણ લિતના 

આગેવાન ગાંધીજી ગોખલેજી પરતવે અસાધારણ આદર અને માન 

ધરાવતા તેમ જ ગોખલેજીએ પણ ગાંધીજીના હીરને પારખી લીધું 

હતું. દનક્ષણ આડરિકા્થી પાછા ફિયા્ણ પછી નવદ્ા્થતીઓની એક 

સભામાં ગાંધીજી નવિે ્બોલતાં તેમણે કહ્ું હતું: ‘આ માણસ 

સાધારણ માટીમાં્થી મરદ પેદા કરી િકે એવો છ.ે’ એ વાકય 

તરણ મહાદેવના વાંચવામાં આવયું તયાર્થી જ તેઓ આવી 

િનકતવાળા માણસ નવિે વધુ જાણવાનો નનશ્ચય કરી ચૂકયા હતા.



22–5–1915ને ડદને ગાંધીજીએ અમદાવાદમાં િહેરને 

સામે કાંઠ ે કોચર્બ ગામમાં ્બૅડરસટર જીવણલાલના ભાિાના 

્બંગલામાં આશ્મની સ્થાપના કરી હતી. આશ્મને ‘સતયાગ્હ 

આશ્મ'નું નામ તો પાછળ્થી અપાવાનું હતું; અને આખા દેિમાં્થી 

સતયાગ્હની તાલીમ લેવા આવનાર કાય્ણકતા્ણઓ તો મોટ ે ભાગે 

એ આશ્મ સા્બરમતી નદીને એ જ પનશ્ચમ કાંઠ ે કોચર્બ્થી 

આિરે છ ડકલોમીટર ઉતિરે દૂધેશ્વર પાસે ્બંધાયો તયારે આવવાના 

હતા. પણ ગાંધીજીએ આશ્મની સ્થાપનાની સા્થે જ એનો 

આધયાનતમક પાયો નાખવાનું કામ િરૂ કરી દીધું હતું. આશ્મના 

ઉદ્દિે અને એની નનયમાવનલ સમજાવતી એક પનત્રકા કાઢીને 

તેમણે દેિભરમાં પ્સાડરત કરી હતી. એને અંગે અનેક સજ્જનો 

તેમ જ નવદ્જ્જનોના અનભપ્ાય આમંતટ્રયા હતા. આ નનયમાવનલ 

આશ્મવાસીઓના ચાડર�યઘિતરના પાયારૂપ હતી અને અતયાર 

સુધી સતય, અડહંસા, અપડરગ્હ, અસતેય વગેરે જ ે વયનકતગત 

ગુણો ગણાતા હતા તેને ક્ાંનતકારી સામાનજક મૂલયોનું સ્થાન 

આપનારી હતી. વળી આ નનયમો, જનેે પાછળ્થી તેમણે ‘વ્રતો' 

કહ્ાં, તે કાંઈ કૂલિીમાં ગોળ ભાંગવા સાર કે વાતને ખાનગી 

રાખવા સાર નહોતાં. તે્થી ગાંધીજીએ એને નવિે વયાપક ચચા્ણ 

્થાય એમ ઇચછું હતું. એ જ હેતુ્થી તેમણે એ પનત્રકાની ્થોિી 

નકલો અમદાવાદની ગુજરાત કલ્બને પણ મોકલાવી હતી. 

ગુજરાત કલ્બ તે કાળે અમદાવાદ િહેરનું એક સાંસકૃનતક કે્દ્ર 

ગણાતું. અમદાવાદમાં વકીલાત કરતા હતા તયારે મહાદેવભાઈ 

ડહમાભાઈ ઇન્સટટ્ૂટના સભય ્બ્યા હતા પણ નરહડરભાઈ 

ગુજરાત કલ્બના સભય હતા. અમદાવાદના ઘણા વકીલો એ 

કલ્બના સભય ્બનતા. કલ્બના ટ્ેબલ પર્થી નરહડરભાઈએ 



આ નનયમાવનલની એક નકલ લીધી હતી અને ઘેર જઈને 

તેમણે અને મહાદેવભાઈએ સા્થે મળીને વાંચી હતી. ગાંધીજીની 

નવનંતીને માન આપીને આ ્બંને વકીલનમત્રોએ આ નનયમો અંગે 

પોતાના પ્નતભાવો મોકલવાનું ઠરાવયું હતું અને પહેલાં ્બંનેએ 

જુદી જુદી નોંધ કરી. તયાર પછી ્બંને નોંધોને મેળવીને તેમણે 

એક પત્ર તૈયાર કયયો હતો અને ્બંનેની સંયુકત સહી્થી તે 

ગાંધીજીને મોકલયો હતો. તે અંગે નરહડરભાઈ કહે છ,ે ‘પત્રનો 

લેખી જવા્બ આપવાની તસદી ન લેતાં યોગય લાગે તો અમને 

રૂ્બરૂ ્બોલાવવાની નવનંતી અમે કરી હતી.’ એ કાગળની નકલ 

તો અતયારે મારી પાસે ન્થી, પણ ફિરનજયાત બ્હ્મચય્ણમાં્થી 

અનેક દોષો પેદા ્થવા સંભવ છ ેત્થા હા્થઉદ્ોગનો જ આગ્હ 

રાખવા્થી દેિની આન્થ્ણક પ્ગનત રોકાઈ જવાનો ભય છ,ે એવી 

ટીકાઓ લખી અમારં પુસતકપાંડિતય અમે ઠાલવયું હતું. પાંચછ 

ડદવસ જવા્બ ન આવયો એટલે અમે મા્યું કે ગાંધીજીને અમારો 

કાગળ મહત્વનો નહીં લાગયો હોય.

એ અરસામાં અમદાવાદમાં પ્ેમાભાઈ હૉલમાં એક 

જાહેરસભામાં ્બાપુજી ભાષણ કરવા આવેલા.1 તયાં્થી ્બાપુજી 

આશ્મમાં પાછા જતા હતા તેમની પાછળ પાછળ અમે ગયા. 

તેમની તેજ ચાલ એટલે લગભગ દોિીને અમે તેમને એનલસનબ્જ 

ઉપર પકિી પાડ્ા અને અમારા કાગળની વાત કરી. તેમણે કહ્ું 

કે, ‘હા, ્બે જણની સહીવાળો એક કાગળ આવયો છ ેખરો, એ 

્બે તમે જ કે? હંુ તમને ્બોલાવવાનો જ હતો. ્બીજા પ્ાંતોમાં્થી 

તો ઘણા અને સારા સારા કાગળો આવયા છ.ે સર ગુરદાસ 

્બેનરજીનો કાગળ તો ઘણો સારો છ.ે ગુજરાતમાં્થી તો ્થોિા 



જ કાગળો આવયા છ.ે તેમાં તમારો મને ઠીક લાગયો છ.ે તમને 

હંુ જરૂર વખત આપીિ. અતયારે જ જો તમને વખત હોય તો 

ચાલો મારી સા્થે આશ્મમાં, આપણે વાતો કરીિું.’

અમે તો રાજી ્થઈને તેમની સા્થે ચાલવા માંડ્ું. ્બાપુજીએ 

અમને પૂછું, ‘િું કરો છો?' ‘વકીલાત,’ અમે જવા્બ આપયો. 

એટલે પૂછું, ‘તમારી પાસે છલે્ી इंहडियन इयर बुक છ?ે મારે 

તેમાં્થી ્થોિુ ં જોઈ લેવું છ!ે’ મેં કહ્ું, ‘મારી પાસે ગયા વરસની 

છ.ે પરંતુ આપને છલે્ી મેળવીને મોકલી આપીિ.’ એટલે કહે, 

‘એવા કેવા વકીલ છો? હંુ જયારે હજામત કરતો હતો તયારે 

્બધો સાજ છલે્ામાં છલે્ી ઢ્બનો રાખતો.'

આશ્મમાં પહોંચયા પછી અમારો કાગળ કાઢ્ો. તેમાં્થી 

વાંચતા ગયા અને નવવેચન કરતા ગયા. લગભગ દોઢ કલાક સુધી 

પોતાના આદિયો અને નવચારસરણી સમજાવી. અમે વચચે કયાંક 

કયાંક દલીલ કરતા, પણ અમારે નવિેષે તો સાંભળવાનું જ હતું. 

આ દોઢ કલાકની વાગધારાની અમારા ્બંનેના નચતિ ઉપર ઊંિી 

છાપ પિી. લગભગ દસેક વાગયાના સુમારે અમે આશ્મમાં્થી 

નીકળ્ા. મેઘલી રાત હતી. ઝરમર ઝરમર છાંટા પિતા હતા. 

અમે ્બંને એક્બીજા સા્થે કિું ્બોલયા વગર ચાલતા હતા. જોકે 

અમારા ્બંનેનાં ડદલમાં નવચાર તો એક જ ચાલી રહ્ો હતો. 

એનલસનબ્જ પર આવતાં મહાદેવ ્બોલયા, ‘નરહડર, મને તો આ 

પુરષને ચરણે ્બેસી જવાનું મન ્થાય છ.ે’ મેં જવા્બ આપયો, 

‘એમ કરી િકીએ તો આપણાં ધનભાગય, પણ અતયારે તો કિો 

નનણ્ણય ્થઈ િકતો ન્થી.’ પાછા અમે િાંત ્થઈ ગયા અને કિું 

્બોલયા નવના જ પોતપોતાને ઘેર પહોંચયા. આ અમારી પહેલી 



દીક્ષા, આશ્મમાં જોિાવાના સંકલપનો પ્્થમ ઉદય.2

સને 1916માં લૉિ્ણ મોલથેના ऑन कॉमप्रोमाइझનો અનુવાદ 

મહાદવે લગભગ પૂરો કરી નાખયો હતો. તે છપાવતાં પહેલાં મોલથેની 

પરવાનગી મેળવવી જોઈએ. પરવાનગી મેળવવાના કાગળનો મુસદ્દો 

મહાદેવે તૈયાર કયયો અને મને કહે કે, ‘લૉિ્ણ મોલથે જવેાને કાગળ 

લખવાનો, માટ ે આપણે ઇંગલંિની રીતભાત અને નિષ્ાચારના 

જાણકાર એવા કોઈ તાજા ઇંગલંિ જઈ આવેલાને આ કાગળ 

્બતાવીએ તો ઠીક.’ મેં કહ્ું, ‘્બીજા કોઈને ્બતાવવા કરતાં 

ગાંધીસાહે્બ (અમે તે વખતે એમને ગાંધીસાહે્બ કહેતા)ની પાસે 

જ િું કામ ન જઈએ?’ અમે તો કાગળ લઈને આશ્મમાં ગયા. 

મહાદેવે कॉमप्रोमाइझના અનુવાદને લગતી ્બધી હકીકત કહીને 

પેલો કાગળ ્બાપુજીને ્બતાવયો. કાગળ વાંચીને કંઈક દુ:ખ સા્થે 

એ ્બોલયા:

‘અંગ્ેજો આપણને ખુિામતખોર અને સવરાજયને માટ ે નાલાયક 

કહે છ ે તે કંઈ અમસતા કહે છ?ે આવા કાગળમાં તમે મોલથેની 

નવદ્ધતિાનાં અને તત્વવેતિાપણાનાં આટલાં ગુણગાન કરો એ અપ્સતુત 

છ.ે વળી એમને કાગળ લખતાં તમારી કલમ અને હા્થ ધ્ૂજ ેિું 

કરવા? તમારે તો એક કામકાજી (ન્બઝનેસ) કાગળ લખવાનો છ,ે 

તેમાં ફિા્બ્ણસ સભાએ આ કામ માટ ે તમારી કેવી રીતે પસંદગી 

કરી એ ટૂકંમાં આવે અને તમે ્બહુ કાળજીપૂવ્ણક અનુવાદ કયયો 

છ ે તે આવે. આવો કાગળ તો ્બાર-પંદર લીટીનો હોય. તે્થી 

લાં્બો કાગળ લખો તો લૉિ્ણ મોલથે તે વાંચે પણ નહીં, તમારે 

જોઈતો હોય તો હંુ કાગળ લખાવું લખો.’



તે ડદવસે ગુજરાતી ભાષા અને સાડહતયને લગતા નવષયો 

પર અમારે ઠીક ઠીક વાતો ્થઈ. આ વાતોમાં કોઈ કોઈ વાર 

જુસસામાં આવી જઈ મહાદેવ ઠીક ઠીક અંગ્ેજી િબદો અને વાકયો 

પણ ્બોલી જતા. ્બધું સાંભળી લીધા પછી કંઈક ઉપહાસયુકત 

નસમત કરતાં ્બાપુજીએ મહાદેવને કહ્ું:

‘તમારી મા આગળ આવું ્બધું ્બોલો તો મા જાણે કે દીકરો 

્બહુ ભણયો છ ે પણ ન્બચારી કિું સમજ ે નહીં.’ તયાર પછી 

આપણા ભણેલા લોકો ગુજરાતી ભાષા પ્તયે ્બેદરકાર રહી કેટલા 

અપરાધી ્બ્યા છ ે તેના પર નવવેચન ચાલયું. ગુજરાતી ભાષાની 

ઉપાસના કરવાની આ ્બીજી દીક્ષા અમને મળી.3

આમ પહેલી મુલાકાતે જ ્બંને તરણ નમત્રો ખૂ્બ પ્ભાનવત 

્થયા હતા. નરહડરભાઈ શ્ી મોહનલાલ પંડ્ા અને મહાદેવભાઈ 

શ્ી દયાળજીભાઈ દેસાઈ નવિે પહેલે્થી આદર ધરાવતા હતા. 

શ્ી પંડ્ાજી ખેિા નજલ્ાના અને દયાળજીભાઈ સુરત નજલ્ાના 

કાય્ણકતા્ણ હતા. ્બન્ને એક રીતે જોતાં ગાંધીઘેલા જ હતા. એ 

્બંનેએ આ તરણોને ગાંધીજી ભણી જવાને ઘણં પ્ોતસાહન આપયું.

1915ના છલે્ા અઠવાડિયામાં રાષ્ ટ્રીય મહાસભાની 

્બેઠક મું્બઈમાં ્થઈ. એમાં હાજરી આપવા મહાદેવભાઈ ખાસ 

અમદાવાદ્થી મું્બઈ ગયા. આ અનધવેિનમાં ગાંધીજીએ પણ 

હાજરી આપી હતી. ્બીજ ે ડદવસે ગાંધીજી દનક્ષણ ગુજરાતનાં 

કેટલાંક ગામોમાં જવાના હતા. મહાદેવભાઈ તે ડદવસે રાત્રે 

નીકળીને અમલસાિ પહોંચયા. તે ડદવસે મહાદેવભાઈની 25મી 

વરસગાંઠ હતી. ગાંધીજી તે ડદવસે અમલસાિ ઊતરી એમના 



દનક્ષણ આડરિકાના સા્થી શ્ી પ્ાગજીભાઈ દેસાઈને તયાં સાલેજ 

ગયા અને તયાં્થી પાછા ફિરી અમલસાિ ્થઈ સુરત ગયા. 

મહાદેવભાઈએ પોતાની પચીસમી વરસગાંઠ આખો ડદવસ 

ગાંધીજીની સા્થે ફિરીને કાઢી.

આ ્બાજુ નરહડરભાઈને પણ ગાંધીજીની મોડહની લાગી 

હતી. ગાંધીજી જયારે અમદાવાદમાં હોય તયારે પંડ્ાજી અચૂક 

આશ્મમાં જતા. તેમની જોિ ેઘણી વાર નરહડરભાઈ પણ જતા. 

આશ્મમાં મળવા આવનારાઓને જરૂર પિ ે સતયાગ્હ કરી 

જલેમાં જવાની તૈયારી અંગે પૂછતા. પંડ્ાજી અને નરહડરભાઈ 

્બંનેએ જલે જવાની તૈયારી ્બતાવેલી. આશ્મમાં ્થતી વાતોના 

અહેવાલો લાં્બા લાં્બા પત્રો દ્ારા નરહડરભાઈ પોતાના નમત્ર 

મહાદેવને મું્બઈ મોકલતા, ને મું્બઈમાં મહાદેવભાઈ પોતાની 

નમત્રમંિળી સા્થે ્બેસી એ અહેવાલો રસપૂવ્ણક વાંચતા. ગાંધીજીના 

દૃઢ વલણને જોઈ એમણે આપેલી મુદત પહેલાં જ નગરમીટપ્્થા 

ના્બૂદ કરવાનું જાહેર ્થયું હતું.

આ જ અરસામાં ચંપારણમાં જલેમાં જવાની િકયતા ઊભી 

્થયેલી તયારે ગાંધીજીએ અનેક નમત્રોને પત્રો લખીને કામકાજની 

ફિાળવણી કરેલી. આશ્મના વયવસ્થાપક, પોતાના ભત્રીજા શ્ી 

મગનલાલ ગાંધી ઉપરના પત્રોમાં તેમણે નરહડરભાઈનો ઉલ્ેખ 

કરીને કહેલું કે, ‘એમને આશ્મ જવેા જ ગણિો, તેના ઉપર 

મારી આંખ ઠરી છ.ે અમદાવાદનું કાંઈ પણ કામ એને સોંપવામાં 

સંકોચ ન રાખિો.’ આ પત્ર મગનલાલ ગાંધીએ નરહડરભાઈને 

્બતાવયો તે્થી ‘તેમના હરખનો પાર ન રહ્ો.’



ઉનાળાની રજાઓમાં નરહડરભાઈએ આશ્મમાં જવા નવચાર 

કરેલો. તે અરસામાં આશ્મમાં રાષ્ ટ્રીય િાળા ખોલવાની નવચારણા 

ચાલતી હતી. એના પાઠ્ક્મો વગેરે નવચારવામાં ગુજરાત કૉલેજના 

પ્ાધયાપક શ્ી સાંકળચંદ િાહ ત્થા કાકાસાહે્બ કાલેલકર સા્થે 

નરહડર પણ ભળતા. ્બોનધજયંતી એટલે કે, 7મી મે, 1917ને 

ડદવસે િાળા િરૂ ્થવાની હતી. નરહડરભાઈએ કહ્ું કે ગાંધીજીની 

સંમનત હોય તો પોતે પણ એ િાળામાં નિક્ષક તરીકે જોિાવા 

તૈયાર હતા. મગનલાલભાઈએ એમને ્બાંયધરી આપી કે ગાંધીજીની 

સંમનત છ ે જ એમ માનીને ચાલી િકો છો.

પોતાના કોઈ સગાવહાલા કે સનેહી-સં્બંધીને પૂછા નવના 

જ નરહડરભાઈએ આશ્મમાં જોિાવાનો નનણ્ણય કરી નાખયો. 

એમને ખાતરી હતી કે એ લોકો કાંઈ સંમનત આપે એમ નહોતા. 

નપતા તો નાનપણમાં જ ગુજરી ગયેલા, માતાની આજ્ા ઉ્થાપીને 

અવાય એમ હતું નહીં. પરંતુ માના મરણ પછી એમણે તરત આ 

નનણ્ણય લઈ લીધો. વિીલોને ખોટુ ં લાગયું કે અમારી સલાહ પણ 

ન લીધી. કુટુ્ંબીજનોને વકીલ તરીકેની ધીખતી પ્ૅનકટસ છોિીને 

એક આિાસપદ સભય આશ્મમાં જોિાતા હતા તેનો વસવસો 

હતો. એક સનેહી સ્બ-જજ ે તો પોતાની પાસે નરહડરભાઈને 

્બોલાવીને ્થોિો ઠપકો પણ આપયો! વકીલમંિળીમાં્થી માત્ર એક 

આગેવાન એવા (દાદાસાહે્બ) ગણેિ વાસુદેવ માવળંકરે ઠઠે 

આશ્મમાં આવીને નરહડરભાઈને અનભનંદન આપયાં.

અને મહાદેવ તો હરખઘેલા ્થઈને મું્બઈ્થી અમદાવાદ સુધી 

નરહડરને અનભનંદવા આવી પહોંચયા. પોતાના ડદલમાં ગિમ્થલ 

ચાલતી હતી તે વખતે નરહડરએ પોતાના નનશ્ચયાતમક પગલા વિ ે



મહાદેવને ભારે ટકેો પૂરો પાડ્ો હતો. મહાદેવ એક્થી વધારે 

વાર આશ્મનો આંટો મારી ગયા અને આશ્મનું આદિ્ણરૂપ 

વત્ણનવાળું સાચકલું જીવન જોઈને અનભભૂત ્થતા રહ્ા.

એક વાર મહાદેવ આશ્મ આવયા તયારે નરહડર વગેરે 

રાષ્ ટ્રીય િાળાના નિક્ષકો કાંઈક નવમાસણમાં હતા. સતયાગ્હનું 

સવરૂપ સમજાવનારી એક નાની સરખી પનત્રકા ગાંધીજીએ લખેલી. 

તે તેમણે રાષ્ ટ્રીય િાળાના નિક્ષકોને એનું અંગ્ેજી ભાષાંતર 

કરવા આપી. ગાંધીજીની કિક કસોટીમાં્થી પસાર ્થવાય એવું 

અંગ્ેજી િી રીતે લખાિે એની નચંતામાં નરહડરભાઈ, કાકાસાહે્બ 

વગેરે હતા. એટલામાં મહાદેવ આવી પહોંચયા. એટલે નરહડરએ 

રાહત અનુભવી. એમની અનુવાદકળા નરહડર્થી અજાણી નહોતી. 

મહાદેવે આતમનવશ્વાસપૂવ્ણક પનત્રકાનું ભાષાંતર કરીને ગાંધીજીને 

તપાસવા આપયું. ગાંધીજી જયારે અંગ્ેજીની દૃનષ્એ તપાસતા 

હતા તયારે રાષ્ ટ્રીય િાળાની નિક્ષકમંિળી આસપાસ વીંટળાઈને 

અનુવાદની ખૂ્બીઓ અને ખામીઓ અંગે પાઠ લઈ રહી હતી. 

તે પ્સંગ અંગે નરહડરભાઈ કહે છ:ે

‘આ અનુવાદ ગાંધીજી સુધારતા હતા તે વખતે મહાદેવભાઈએ 

તે નવિે તેમની સા્થે ઠીક ઠીક ચચા્ણ કરી. મહાદેવભાઈના આ 

અનુવાદે અને સુધારવા દરનમયાન તેમની ચચા્ણએ ્બાપુજીના 

હૃદયમાં મહાદેવભાઈને નવિેષ સ્થાન અપાવયું.’4

એક તરફિ મહાદેવના હૃદયમાં મં્થન ચાલતું હતું, તો ્બીજી 

તરફિ ગાંધીજીને પોતાના કામ સાર જવેો જોઈતો હતો તેવો 

માણસ મહાદેવના રૂપમાં મળતો હોય એમ લાગયું.



પરસપર ઓળખાણ તો ્થઈ ચૂકી હતી. પ્્થમ દૃનષ્એ પરસપર 

પ્ેમ પણ ્બંધાઈ ચૂકયો હતો, પરંતુ હજુ એનો એકરાર નહોતો 

્થયો. સપટમે્બરમાં એની તક પણ આવી પહોંચી. મહાદેવભાઈએ 

મું્બઈ્થી નરહડરભાઈને નામે રજી સપટમે્બર, 1917ના રોજ 

લખેલો પત્ર નીચે આખો ને આખો આપીએ છીએ, કારણ, 

મહાદેવ ત્થા ગાંધીજી ્બંનેના હૃદયના ભાવો ત્થા ્બંનેની િૈલીઓ 

સમજવામાં તે ખૂ્બ ઉપયોગી ્થાય એવો પત્ર છ.ે મહાદેવના 

જીવનનો એક નવો અધયાય, નવો કાંિ, નવો સગ્ણ ઊઘિી રહ્ો 

હતો. એમને જીવનકાય્ણ સાંપિી રહ્ું હતું.

ભાઈ નરહડર,

આ પત્ર તદ્દન ખાનગી લખું છુ.ં એમાંની વાત તમારા નસવાય 

્બીજુ ં કોઈ ન જાણે એવું તમને અગાઉ્થી કહીને જ આ પત્ર 

તમને લખું છુ.ં મારી નનયનમત હાજરી ગાંધીજીને મુકામે ્થતી 

હતી એ તમોને મેં કહ્ું છ.ે તા. 31મી ઑગસટને ડદને સવારે 

્બાપુજીએ કેટલાંક વચનો્થી મને પ્ેમ, આશ્ચય્ણ અને આનંદમાં 

ગરક કયયો. તે ડદવસની ટૂકંી પણ પત્ર ઉપર ન મુકાય એવી 

વાતચીત પત્ર ઉપર મૂકવાનો પ્યતન કરં છુ.ં ‘તમોને દરરોજ 

હાજરી ભરવાનું કહંુ છુ ં તેનું કારણ છ,ે તમારે તો મારી પાસે 

આવી રહેવાનું છ.ે આ છલે્ા ત્રણ ડદવસોમાં તમારં ઝવેર મેં 

જોઈ લીધું છ.ે આ ્બે વષ્ણ ્થયાં, હંુ જવેા જુવાનની િોધમાં 

ફિરતો હતો તે મને મળી રહ્ો છ.ે તમે માનિો? જનેે મારં 

કામકાજ કોઈ દહાિો સોંપી દઈ હંુ નનરાંતે ્બેસું, જનેે હંુ સુખે 

લટકી પિી િકંુ એવો માણસ મારે જોઈતો હતો. અને તે તમે 

મને મળી ગયા છો. હોમરૂલ લીગ, જમનાદાસ વગેરે ્બધું મૂકી 



દઈને મારી પાસે જ આવવાની તમારે તૈયારી કરવાની છ.ે આ 

નજદંગીમાં આવા િબદો ્બહુ ઓછા જણોને મેં કહ્ા છ:ે માત્ર 

ત્રણ જણને — પોલાક, નમસ શ્ેનિન અને ભાઈ મગનલાલ. આજ ે

તમને તે િબદો કહેવા પિ ે છ.ે અને આનંદ્થી કહંુ છુ,ં કારણ, 

તમારામાં ત્રણ ગુણો હંુ ખાસ જોઈ િકયો છુ:ં પ્ામાનણકતા, 

વફિાદારી અને સા્થે હોનિયારી. મગનલાલને મેં એક ડદવસ 

ઉપાિી લીધો તયારે ્બહાર્થી જોઈએ તો મગનલાલમાં કાંઈ ન 

હતું, પણ આજ ે તો તમે મગનલાલને જોઈને ચડકત ્થાઓ છો 

ને? એ કાંઈ િીખેલો ન હતો. મેં પ્ેસને માટ ે પહેલાં એને તૈયાર 

કયયો. પહેલાં ગુજરાતી ્બી્બાં ગોઠવતાં િીખયો, પછી અંગ્ેજી, પછી 

ડહંદી, તાનમલ વગેરે સઘળાં ્બી્બાં હોનિયારી્થી ગોઠવતાં િીખી 

ગયો. અને એ ્બધું એણે એટલા ઓછા વખતમાં આટોપયું કે હંુ 

જોઈ રહંુ, તયાર પછી તો એણે કંઈ કંઈ કામ કરી ્બતાવયાં છ.ે 

પણ મગનલાલની વાત તો કોરે રહી, તમારામાં જ ે હોનિયારી 

મેં જોઈ છ ેતે મગનલાલમાં ન્થી જોઈ. તમારા ગુણોને લીધે તમે 

મને અનેક કામોમાં ઉપયોગી ્થઈ પિિો એવી મારી ખાતરી 

છ.ે’ (આ ્બધું હંુ કંઈક આશ્ચય્ણ, કંઈક િરમ અને સંપૂણ્ણ મૌન્થી 

સાંભળી રહ્ો હતો. મારા્થી વચચે ્બોલાઈ ગયું કે, ‘મેં કંઈ મારં 

કરેલું કામ ્બતાવયું ન્થી.’ તેના ઉતિરમાં હવે પછીનું ્બોલાયું.) 

‘તમને િું ખ્બર પિ?ે હંુ તો ્બહુ ઓછા વખતમાં માણસને 

જોઈ િકંુ છુ.ં પોલાકને પાંચ કલાકમાં પારખી લીધેલા. છાપામાં 

મારો એક પત્ર વાંચી પોલાકે મને એક પત્ર લખયો અને મળવા 

આવયો તયારે જ મેં એને જોઈ લીધો અને પછી તો એ મારો ્થઈ 

ગયો. એ પરણયા અને વકીલ ્થયા તે પણ મારે તયાં્થી. પરણતાં 

પહેલાં મને કહે કે મારે ્થોિુ ં કમાઈ લેવું જોઈએ. ્બચચાંછોકરાં 



સાર. મેં તેને સપષ્ કહ્ું કે હવે તું મારો છ.ે તારી નચંતા અને 

તારાં ્બચચાંછોકરાંની નચંતા મને છ.ે હંુ તને પરણાવું છુ ંઅને તું 

પરણે એમાં કંઈ વાંધો ન્થી. અને પછી મારા ઘરમાં જ એનાં 

લનિ ્થયેલાં. વાર, એ વાત તો ્થઈ રહી, પણ હવે તમને કહંુ 

છુ ં કે તમે હોમરૂલ ત્થા જમનાદાસની વાત છોિી દો. હૈદરા્બાદ 

જાઓ. એકાદ વષ્ણ ખેલી ખાઓ. જગતની મજા ભોગવો અને 

ધરાઈ લો. હૈદરા્બાદમાં ગયા પછી જ ે ડદવસે અને જ ે ઘિીએ 

તમને તયાં તમારાપણં જતું લાગે તે જ ઘિીએ રાજીનામું આપી 

ચાલતા ્થવું અને મારી પાસે આવીને ્બેસવું.’ (એટલે મેં કહ્ું 

કે, ‘હંુ તો આજ ે પણ આવવા તૈયાર છુ'ં), તમે તૈયાર છો એ 

હંુ જાણં છુ.ં પણ તમે હજી જરાક નજદંગી જુઓ અને ખેલ 

ખેલી લો એવો મારો તમને આગ્હ છ.ે તમારા કૉ-ઑપરેિનના 

જ્ાનની પણ મને જરૂર પિિે. આપણે તો એ ખાતાનો ખોિો 

કાઢવો છ.ે ન્બલકુલ નનનશ્ચત રહો અને ્થોિો વખત ખેલી લઈ 

મારી પાસે જ આવી રહો, િાળાને માટ ે કે ્બીજા કામને માટ ે

નહીં પણ મારે પોતાને માટ ે તમારી જરૂર છ.ે તમે એક વષ્ણ, છ 

માસ ખેલી લો તેટલો વખત હંુ ચલાવી લઈિ.’

લગભગ અિધો-પોણો કલાક આ અમૃત હંુ પીધા કરતો હતો. 

એટલામાં લોકોની મેદની ્થવા લાગી અને અમારી ખાનગી 

વાત ્બંધ ્થઈ ગઈ. હાજરી તો હંુ ભરં છુ ં અને આજ ે રાત્રે 

પાલગઢ સુધી તેમની સા્થે પાછા જવાનો નવચાર છ.ે િંકરભાઈને 

માટ ે ફિળ — એમણે આટલી મમતા ્બતાવયા પછી — એમની સા્થે 

મોકલવામાં મને કંઈ ખોટુ ં લાગતું ન્થી, આજ ે સવારે મેં એમને 

કહ્ું કે ્બૅંકર મારી સા્થે ્બહુ નખજાયા છ.ે એટલે પૂછું, ‘કેમ 



ભલા?’ મેં જવા્બ આપયો: ‘મેં પરમ ડદવસનો નનશ્ચય કયયો 

તે્થી.' ્બાપુએ કહ્ું: ‘તયારે એમનો નખજવાટ ખમી લો. ખમી 

લીધે જ છૂટકો છ.ે’ એટલે મેં કહ્ું: ‘એમનું કહેવું એવું છ ે કે 

તમે હૈદરા્બાદ ન જતા હો અને અહીં જ રહેવાના હો તો તો 

્બૅંકના કરતાં હોમરૂલ લીગમાં તમને આવવા દેવામાં ગાંધીજીને 

િો વાંધો હોય?’ એટલે મેં કહ્ું કે, ‘મારે ્બદલે ‘ઑગથેનાઇનઝંગ 

વક્ણ' કરનારો ્બીજો તમને મળી રહેિે.’ તયારે મને કહે કે, ‘ના, 

્બીજો તમારા જવેો ના મળે,' મારી નસ્થનત કંઈક કફિોિી છ,ે એ 

લોકો હંુ મારી જટેલી ડકંમત કરં છુ ં તેના કરતાં નવિેષ ડકંમત 

કરે છ.ે એટલે ્બાપુજીએ ટૂકંમાં પતાવયું, “લોકો આપણી ડકંમત 

કરે તે આપણે સવીકારી લઈએ તો તો મરવાનો જ વારો આવે. 

ભલે તેઓ તેમ કહેતા. તેની સા્થે તમારે લેવાદેવા ન્થી, તમે 

મું્બઈ રહો તે દરનમયાન સાંજ ે ્બે કલાક એમ ને એમ લીગને 

સેવા આપી એટલું ્બસ છ.ે”

આવી નસ્થનત છ,ે પત્ર લાં્બો ્થઈ જાય છ,ે પણ આ વાતો તમને 

નહીં કહંુ તો કોને કહંુ? પત્ર વાંચીને મને પાછો મોકલી આપજ,ે 

કારણ કે જ ે િબદો પત્રમાં મેં ્બાપુજીના લખયા છ ે તે લગભગ 

જમેના તેમ છ,ે કાળ જતાં તે ભુલાઈ જાય કદાચ, મારા નપતાને 

કે ્બીજા કોઈને મારે હોમરૂલમાં જોિાવાનો નનશ્ચય ્બદલવાનાં કંઈ 

કારણ જણાવયાં ન્થી. આ વાતો એવી છ ે કે પત્રોમાં જણાવીએ 

તો ્બેવકૂફિી કહેવાય. કોઈ ડદવસ એ પત્ર નપતાને અને નગન્નીને 

વંચાવું ખરો.

ત્રણસો રૂનપયા આપો તો આવું એવો તાર મેં હૈદરા્બાદ કરેલો 

તેનો જવા્બ આવયો ન્થી. હૈદરા્બાદ ન જાઉં તો ્બાપુજી કહે 



તયાં સુધી અહીં ્બૅંકમાં જ રહીિ અને ્થોિા વખતમાં મું્બઈમાં 

ઘર લઈિ. ્બાપુજી ્બોલાવે તયારે જવાની અતયાર્થી તૈયારી કરવા 

માંિવાની છ.ે તૈયારી મોટી સાધનસંપનતિની. હડર મને સામ્થ્ણ 

આપો. ગોખલેજીનું ભાષાંતર કાલ્થી િરૂ કરીિ. માત્ર સવારે 

જ ્થોિુ ં ્થોિુ ં ્થિે. કારણ, સાંજના ્બે કલાક તો હોમરૂલના છ.ે 

નગન્નાં હવે સારાં ્થયાં હિે.

નલ. 

તમારો મહાદેવ

વળી તાજા કલમમાં મહાદેવ ઉમેરે છ:ે

‘જ ે નજદંગીને નકામી માની કેટલીક વાર કંટાળતો તેને હવે 

જીવવા જવેી (worth living) માનવા જટેલી શ્દ્ધા મનમાં આવી 

છ.ે જોકે ્બાપુજીએ જ ે મને આટલું ્બધું કહી િરમમાં દ્બાવયો 

છ ે તે તો હંુ મારે નવિે માનવાને હજી અિકત છુ.ં માત્ર એટલંુ 

જ કે એવું સડટ્ણડફિકેટ મને નજદંગીમાં કદી મળ્ું ન્થી, કદી 

મળનાર ન્થી. ભનવષયમાં કંઈ કામનો હંુ નનનમતિ ્થાઉં અને 

જગત મને પ્િંસે તોપણ આ અંતરના ઉદગારો મારા અંતરનો 

અને નજદંગીભરનો ખજાનો છ.ે’5

ગાંધીજીના આ પ્ેમાક્મણ્થી મહાદેવભાઈનો મૂંઝારો ઓર 

વધી ગયો. એક તરફિ્થી ગાંધીજીએ પોતાની પ્તયે દિા્ણવેલા 

નવશ્વાસ્થી તેઓ પોતાની જાતને ધ્ય માનતા હતા. અને એમની 

આજ્ાને અમલમાં મૂકવા એમના ઘટના ઘોિા ્થનગની રહ્ા 

હતા. ્બીજી તરફિ્થી નપતાશ્ીની નનવૃનતિ પછી કુટુ્ંબના યોગક્ષેમની 

વયવસ્થા કરવાનો પ્શ્ હતો. નપતાની આજ્ા લેવાનું તો હજી ્બાકી 



જ હતું. પુત્રનવયોગે નપતા કેવા ઝૂરિે એની કલપના સંવેદનિીલ 

મહાદેવને હતી. પતનીની સા્થે વાતચીત ્થઈ નહોતી, પણ પતની 

પછી સૌ્થી વધુ નનકટ એવા નમત્ર નરહડરને ગાંધીજીના આશ્મમાં 

પહોંચી ગયેલા જોઈને મહાદેવનંુ હૈયું ઝાલયું નહોતું રહેતું. તે્થી 

તેમણે સપટમે્બરના આરંભમાં ્થયેલા ગાંધીજી સા્થેના સંવાદ પછી 

અનેક નમત્રોને એ સંવાદનો સાર સંભળાવી એમની સલાહ લીધી. 

જુદા જુદા અનભપ્ાયોમાં ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટરની કામગીરીના 

કાળના તેમના ઉપરી એવા વિીલ નમત્ર શ્ી સંજાણાની સલાહ 

તેમને સપિતી ગઈ. તેમણે મહાદેવને પૈસાનો નવચાર ન કરતાં તેમના 

અંતરાતમા અને આદિ્ણને અનુરૂપ નનણ્ણય કરવાની સલાહ આપી.

નરહડરભાઈ ઉપરના પત્રમાં છવેાિાના ભાગમાં આપણે જોયું 

કે મહાદેવ કહે છ ે કે, ‘જ ે નજદંગીને નકામી માનીને કેટલીક 

વાર કંટાળતો તેને હવે જીવવા જવેી (worth living) માનવા 

જટેલી શ્દ્ધા મનમાં આવી છ.ે'

નજદંગીને નકામી માનવા જવેી નનરાિા મહાદેવમાં કેમ 

આવી હિે તેનો ્થોિો નવચાર આપણે આગળ ઉપર કરી ગયા 

છીએ. અહીં એને ફિરી જોઈ જઈએ.

વકીલાતમાં મહાદેવભાઈને દેખીતી રીતે નનષફિળતા સાંપિી 

હતી. કદાચ મનમાં ને મનમાં એ સરખામણી પણ ્થઈ હિે 

કે નમત્ર નરહડરભાઈને એક પછી એક કેસ મળતા ગયા હતા, 

જયારે પોતાને તો માત્ર એક કેસ કમાણી કરાવનાર મળ્ો હતો 

અને તે પણ રા. નવ. પાઠક જવેા નમત્રની ભલામણ્થી.

સહકારી ખાતામાં્થી ભ્રષ્ાચાર કાઢવાની અને કાય્ણક્ષમતા 



વધારવાની મહાદેવભાઈની હોંિ પણ પૂરી ્થઈ િકી નહોતી. 

એમની ્બૅંક ઇ્સપેકટર તરીકેની જગા જ કમી કરીને એમને 

ઑડફિસમાં ્બેસીને ચૂપચાપ કામ કરવાનું કહ્ું હતું.

્થોિીઘણી નનરાિા કદાચ જમેની પાસે્થી કામ િોધતા 

હતા તેમનામાં ્બેવિી જવા્બદારી જોઈને પણ નીપજી હોય. 

હોમરૂલ લીગના એક આગેવાનને મહાદેવ સંસ્થાનો મંત્રી ્થાય 

તેના કરતાં પોતાનો અંગત મંત્રી ્બને તેમાં વધુ રસ હતો. અને 

્બીજા આગેવાનને શ્દ્ધા ગાંધીજીના કાય્ણક્મ નવિે હતી અને કામ 

સંસ્થાનું કરવું અ્થવા કરાવવું હતું.

પણ જીવન નવિે નનરાિ ્થવાનું આ ્બધાં કરતાં વધારે મોટુ ં

કારણ તો કદાચ મહાદેવભાઈનો સવભાવ અને એમની ઉંમર 

હિે. પાછળ્થી મહાદેવભાઈને એમના ગુર ગાંધીજીએ ગુલા્બના 

ફૂિલ જોિ ે સરખાવેલા. કવનયત્રી સરોનજનીદેવી નાયિએુ તેમને 

‘ગુલે ગુજરાત'નું ન્બરદ આપેલું, તે તેમની પુષપ જવેી સુકોમળ 

લાગણીઓ જોઈને જ લાગણીપ્ધાન મહાદેવ પોતાનાં નામરાનિ 

પૌરાનણક મહાદેવની માફિક જમે આિુતોષ હતા, તેમ સહેજ 

આંચકો લાગતાં નનરાિ ્થઈ જાય તેવાયે હતા. એને પડરણામે 

જીવનમાં સાંપિલેી આ ક્ષુલ્ક નનષફિળતાઓને લીધે જીવનને જ 

નકામું માનતા ્થઈ ગયા હિે. એમની જુવાનીને લીધે લાગણીએ 

વધુ ઉછાળા માયા્ણ હિે. રીઢા રાજકારણીની માફિક મહાદેવભાઈ 

જાિી ચામિીના નહોતા કે નનષફિળતાઓને ઘોળીને પી જાય. 

એમનો માંહ્લો કનવનો હતો. આિા-નનરાિાના દરેક તરંગ સા્થે 

તે ડહલોળા ખાતો હતો.



1917નો નવેમ્બર માસ. મહાદેવના જીવનને એક જ્બરદસત 

નવો વળાંક આવે છ.ે પચાસ વષ્ણના અલપજીવી આયુષયની ્બરા્બર 

વચચે, એટલે પચીસ વષથે, મહાદેવ એક એવું પગલું ભરે છ ે કે, 

જયાં્થી એ પછી કદી પાછુ ં ફિરીને જોવાના ન્થી. જ ે નનણ્ણય 

એમના મનમાં છલે્ાં દોઢ-્બે વરસ્થી પડરપકવ ્થતો જતો હતો 

તેને આ માસમાં છવેટનું રૂપ મળે છ.ે છવેટના નનણ્ણયની ્બાહ્ 

નવગતોનો નવચાર કરીએ તે પહેલાં આપણે જરા એ નવચાર 

કરીએ કે આખરે મહાદેવભાઈને ગાંધીજી આગળ સંપૂણ્ણ સમપ્ણણ 

કરવાની પ્ેરણા કયાં્થી મળી? ગાંધીજી સા્થે જોિાયા પછી ્થોિા 

જ વખતમાં તેમણે એવો નવચાર કયયો હતો કે, ‘મારી મનોકામના 

તો હનુમાન જવેાને આદિ્ણ રાખી તેની સવાપ્ણણસેવા પોતાનામાં 

ઉતારવી અને કેવળ સેવાભનકત્થી તરી જવું.’ જીવનનો આવો 

ઉચચ છતાં પોતાને નામિેષ કરી નાખનાર આદિ્ણ પાછળ કઈ 

પ્ેરણા કામ કરતી હિે?

આ લેખકના નમ્ર મત મુજ્બ એ સવ્ણસવ સમપ્ણણકારી નનણ્ણય 

પાછળ ભનકત, નવદ્તિા અને સંસકાડરતાનો નત્રવેણીસંગમ હતો.

મહાદેવને મન નવવેકાનંદ વાંચયા પછી પણ આકષ્ણણ તો 

રામકૃષણ પરમહંસનું જ હતું. ગોધરાવાળા પુરષોતિમ ્બાપજીની 

ભજનમંિળીમાં તેઓ પોતાનું ્બધું ભણતર નવસારીને ત્મય 

્થઈ જતા. કનવતા પર હા્થ અજમાવતાં એમની પહેલી પસંદગી 

ભજનોની હતી. પ્ેમ એ એમની પ્કૃનતનો સ્થાયીભાવ હતો. તે 

પ્ેમ ભનકતસવરૂપે ફિળીફૂિલી ઊઠ્ો.

આ ભનકતમાં એમની તેજસવી નવદ્તિા ભળી એટલે તેમને 



કોઈ મંડદરમાં જઈને આરતી, દીપ, પૂજા-અઘય્ણ્થી સમાધાન ન 

્થાય. ન એને સમાધાન ્થાય માત્ર ભજનો ગાવા્થી. એમનું 

દિ્ણનિાસ્ત અને એમનું નવિાળ વાચન એમને માનવમાં રહેલા 

હડર સુધી પહોંચાિતાં હતાં. અને ગામિ ે ગામિ ે ફિરીને એમણે 

લીધેલો અનુભવ તે હડરને ‘પાછામાં પાછા, નીચામાં નીચા, 

રંકના ઝૂંપિા'6 સુધી લઈ જતો હતો. આ હડરની ભનકત સાર 

પડરવત્ણનની આવશયકતા હતી, એ મહાદેવભાઈ સમજી ગયા 

હતા. પરંતુ સમાજપડરવત્ણનનો િુદ્ધ સંસકાડરતા ભરેલો માગ્ણ તો 

તેમને ગાંધીના ચીંધેલા રસતામાં જ દેખાયો. ગાંધીના વયનકતતવ 

અને એમની કાય્ણિૈલીમાં મહાદેવભાઈને એમની ભનકત, એમની 

નવદ્તિા અને એમની સંસકાડરતા ત્રણેયને પોષે એવાં તત્વો દેખાયાં.

્બીજી ્બાજુ ગાંધી જ ે કાળે આડરિકા્થી ડહંદમાં આવયા તે 

કાળ ડહંદ સાર ત્રણ ઐનતહાનસક પ્વાહોના સંનધકાળ સમો હતો. 

રાજનૈનતક કાય્ણકતા્ણઓમાં તે વખતે ્બે મુખય નવચારસરણીઓ 

પ્વત્ણતી હતી. સાધારણ લોકો એ નવચારસરણીઓને નરમ 

દળ અને ગરમ દળની નવચારધારા તરીકે ઓળખતા. તે 

ઉપરાંત રામકૃષણ પરમહંસ્થી માંિીને શ્ી અરનવંદ સુધી એક 

ત્રીજી — આધયાનતમક — નવચારધારા પણ પ્વતતી રહી હતી. 

ગાંધીજીના રસતામાં મહાદેવભાઈને નરમ દળની નવનીત વૃનતિ, ગરમ 

દળની તીવ્રતા અને આધયાનતમક પુરષોની ઊધવ્ણ દૃનષ્ — ત્રણેનો 

સંગમ દેખાયો હિે. આમ, દેિનો કાળપ્વાહ પણ આ ત્રણે ગુણોના 

મેળાપ તરફિ જતો પ્તીત ્થયો હિે. આ એક અદભુત સંગમ હતો, 

જયાં દેિનો ઇનતહાસ અને મહાદેવભાઈની આંતડરક પ્વૃનતિઓ 

્બંને એક ન્બંદુ પર આવી એકરૂપ ્બની જતાં હતાં. ગાંધીજીએ 



મહાદેવમાં ત્રણ ગુણો ખાસ જોયા હતા: પ્ામાનણકતા, વફિાદારી 

અને હોનિયારી. મહાદેવભાઈની સંસકાડરતા માત્ર ઉપરછલ્ી 

દેખાવ પૂરતી નહોતી. એ સંસકાડરતાનો પાયો તેમની ઈમાનદારી 

ઉપર ઊભો હતો. એમની વફિાદારી ઠઠે ભનકત સુધી પહોંચી હતી, 

અને એમની હોનિયારી એમની નવદ્ધતિામાં્થી નીપજલેી હતી. ત્રણે 

ગુણોએ તે કાળનો ઐનતહાનસક સંગમ — નવનીતતા, તીવ્રતા અને 

આધયાનતમકતાને એક કરતો સંગમ — જયાં મૂનત્ણમંત ્થતો હતો તે 

ગાંધીજીના વયનકતતવ અને તેમના સતયાગ્હમાં પૂણ્ણપણે સમાડહત 

્થઈ જાય તો તેને એક અકસમાત નહીં, પણ ઐનતહાનસક ઘટના 

જ ગણવી પિિે. જ ે અધૂરો યોગ પૂરો કરવા મહાદેવે જ્મ 

લીધો હતો તે યોગ અહીં પડરપૂણ્ણ ્થતો હોય એમ જણાતું હતું.

આ નવશ્ેષણ સા્થે એક ્બીજી એવી જ ઘટનાનો નવચાર 

કરી લેવો જોઈએ. તે કાળે દેિમાં દેિભનકત અને બ્હ્મનજજ્ાસા ્બે 

એવાં પ્ેરક તત્વો હતાં કે જનેી ખાતર પ્નતભાિાળી યુવકો પોતાનું 

સમગ્ જીવન સમપ્ણણ કરવા તૈયાર ્થઈ જતા. ગાંધીજીમાં માત્ર 

મહાદેવને જ નહીં પણ ્બીજા પણ અનેક પ્નતભાિાળી તરણોને 

આ ્બંને પ્ેરણાઓનો મેળાપ દેખાયેલો. એટલે, જમેના હૃદયમાં આ 

્બંને પ્ેરણાઓનો ધક્કો લાગયો હતો તેવા અનેક તરણો મોહનની 

મોરલી્થી મોહેલાં ગોપગોપીઓ અને ગોવાળોની જમે ગાંધીજીના 

સતયાગ્હમંત્ર ભણી આકષા્ણયેલા. નવનો્બા, ડકિોરલાલભાઈ, 

કાકાસાહે્બ, સવામી આનંદ, નરહડરભાઈ, પયારેલાલ વગેરે અનેક 

સાધકોને ગાંધીના સતયાગ્હમાં રાજનૈનતક અને આધયાનતમક 

મુનકતના મેળા વતા્ણયેલા. આમ, મહાદેવ અનેક સાધકોના સમાજ 

પૈકી એક હતા. માત્ર એમની અનદ્તીયતા હતી એમની ભનકતમાં 



જ ે તેમને સંપૂણ્ણ સમપ્ણણયોગ સુધી લઈ ગઈ હતી.

પેલા સપટમે્બરના આરંભમાં ્થયેલા વાતા્ણલાપને અંતે 

ગાંધીજીએ મહાદેવને ‘એક વષ્ણ — છ માસ ખેલી લેવાની' સલાહ 

આપેલી અને એમ પણ કહેલું કે, ‘તેટલો વખત હંુ ચલાવી 

લઈિ.’ પણ ઇનતહાસ પાસે ખેલી લેવા જટેલી નવરાિ નહોતી. 

16–9–1917 પહેલાં એટલે કે, મહાદેવભાઈએ નરહડરભાઈને 

પેલો નચરસમરણીય પત્ર લખયો તેનાં લગભગ ્બે અઠવાડિયાં પછી 

શ્ી સતયાનંદ ્બોઝને નામે લખાવેલો ગાંધીજીનો પત્ર મહાદેવભાઈના 

અક્ષરોમાં છ.ે એટલે કે, નવનધપૂવ્ણક નહીં તો અનવનધપૂવ્ણક ગાંધીજીએ 

મહાદેવ પાસે સનચવ તરીકેનું કામ લેવા માંડ્ું હતું. પરંતુ એમ 

તો ગાંધીજી પોતાને કોઈ મળવા આવે તો તેની પાસે પણ કામ 

લેતાં કયાં અચકાય એવા હતા? પણ નવેમ્બરની ્બીજી તારીખે 

એટલે કે ્બરા્બર ્બે માસ પછી મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને ગોધરાની 

રાજકીય પડરષદમાં જઈને મળ્ા છ.ે ગાંધીજી સા્થે જોિાવું છ ે

એવા નવચાર સા્થે દુગા્ણ્બહેનને પણ લીધાં હતાં, પણ ગોધરામાં 

ગાંધીજી ‘તમે ્બંને ્થોિો વખત મારી સા્થે ફિરો, પાકો નનણ્ણય 

પછી કરજ'ે કહીને ્બીજા ્થોિા ડદવસ આપે છ.ે પણ એમની 

સા્થે ચંપારણ ગયા પછી નપતાની રજા લેવા મહાદેવ ડદહેણ 

જાય છ ે તયારે તો ગાંધીજી એમની કાગના િોળે વાટ જુએ છ.ે 

અને નવેમ્બર મડહનો પૂરો ્થાય તે પહેલાં 24મીએ તો મહાદેવ 

ગાંધીજીને ફિરી આવી મળે છ,ે તયારે ‘તમે ખેલી ખાધું કે? પાકો 

નનણ્ણય કરી લીધો કે?’ એવા પ્શ્ પૂછવાની ગાંધીજીને કે એને 

અંગે ચોખવટ કરવાની મહાદેવભાઈને જરૂર ન્થી જણાતી.

ચંપારણની ્થોિી વધુ વાતો આપણે આગળ ઉપર કરીિું. 



અહીં ડદહેણની વાત કરી લઈએ. મહાદેવની ડદહેણની 1917ની 

મુલાકાત નપતાની અનુમનત લેવા સાર જ હતી. પોતાના ભાનવ 

નવિેના નવચારો જટેલી સરળતા અને ઉતસાહ્થી નરહડરને લખાઈ 

જતાં તેટલી છૂટ નપતાશ્ી સા્થે નહોતી. મહાદેવભાઈ જાણતા હતા 

કે એકત્રીસ વષ્ણની ઉંમરે જ ે દીકરો એમને ઘેર અવતયયો હતો 

તેને નવિે હડરભાઈને નવિેષ મમતા હતી. એ મમતાને લીધે એક 

્બાજુ એમના્થી દીકરાનો નવયોગ સહન ્થાય એમ નહોતો. ્બીજી 

્બાજુ દીકરાની લાગણી દુભાય એ પણ નપતા કદી ઇચછ ે એમ 

નહોતા. નપતા પાસે એ વાત કરતાં િરૂઆતમાં તો જીભ ્થો્થવાઈ 

હિે, પણ પાસો ફિેંકાઈ ચૂકયો હતો. ગાંધીજીએ પાછળ્થી પાકો 

નનણ્ણય કરીને કહેવાની છૂટ ભલે રાખી હોય, પણ પોતા તરફેિ 

તો નનણ્ણય પાકો ્થઈ ચૂકયો હતો. એટલે નપતાશ્ીને વાત કહ્ા 

નવના છૂટકો નહોતો. હડરભાઈનું વાચન આમ તો નવિાળ હતું, 

એટલે ગાંધીજીની પ્વૃનતિઓ્થી તેઓ અજાણ નહોતા. ગાંધીજી 

પ્તયે એમના મનમાં માન પણ પુષકળ હતું. પણ પુત્ર એમની 

સા્થે રહેવા ચાલયો જિે એની એમને કલપનાયે નહોતી. મહાદેવ 

પછી ઘણાં વષથે ઇચછા્બહેનને પેટ ે જ્મેલ ્બીજા દીકરા ઠાકોર 

ઉફિથે જનાદ્ણનનું મૃતયુ તે જ વષથે પલેગના રોગમાં ત્રણ જ ડદવસની 

માંદગીમાં ્થયેલું. એનો ઘા તો હજી રઝાયો પણ નહોતો, તયાં 

મહાદેવ સં્યાસી ્થવા ્બેઠો? — એમ તેમને લાગયું હિે. નનવૃતિ 

્થયા પછી ઘર ચલાવવા સાર ઝાઝી આવક રહી નહોતી. પણ 

એનો નવચાર તેમણે નહોતો કયયો. વળી, મોટો દીકરો સારી પેઠ ે

કમાઈને હવેલી ્બંધાવિે એવી વાત પણ એમણે મનમાં નહોતી 

આવવા દીધી. નપતાની આન્થ્ણક નસ્થનતની વાત તો મહાદેવના 

મનમાં વધારે આવતી હતી. નપતાને મુખય નચંતા તો એ હતી 



કે મહાદેવ ફૂિલ જવેો કુમળો છ,ે અને ગાંધીજીની સા્થે કામ 

કરનારાને તો આકરં જીવન જીવવું પિ,ે એ એના્થી િી રીતે 

ખમાિે? નપતાની નામરજી જોઈને મહાદેવે પણ નવચાર કયયો કે 

મન મારીને અહીં જ ્બેઠા રહીિું, પણ એમની રજા નવના તો 

ગાંધીજી પાસે જવું જ ન્થી. પેલી ્બાજુ ગાંધીજીએ મહાદેવ 

અને દુગા્ણને લેવા સાર નરહડરને સટિેને મોકલેલા, પણ તેઓ 

કોઈને લીધા નવના પાછા ફિયા્ણ તયારે ગાંધીજી પાસે તાર જોયો 

કે મહાદેવ આવી િકે એમ ન્થી. નરહડરભાઈ્થી ઓછી નનરાિા 

ગાંધીજીને નહીં ્થઈ હોય. પણ એ િાંત રહ્ા. સમાજસેવાના 

કામમાં આવાં તો કાંઈક આિા-નનરાિાનાં ઝોલાં ખાવાં પિ ે

એમ માનીને િાંત રહ્ા, પણ પેલી ્બાજુ મહાદેવભાઈના મનમાં 

જરાયે િાંનત કયાં હતી? એમનો ચહેરો જ એટલો પારદિ્ણક 

હતો કે એમની ્બધી વેદના વયકત કરી દેતો. પુત્રવતસલ નપતા્થી 

પુત્રની આ વેદના િી રીતે સહન ્થાય? ્બીજ ેજ ડદવસે એમણે 

ગાંધીજી પાસે જવાની રજા આપી — ‘ફિતેહ કરો.’ એમ કહીને 

મહાદેવે ગાંધીજીને ્બીજો તાર કયયો અને દુગા્ણને લઈને ચંપારણમાં 

ગાંધીજી પાસે ઉપનસ્થત ્થયા. ્બરા્બર પચીસ વષ્ણની સાધના 

પછી પચીસ વષ્ણનો યજ્ િરૂ ્થયો.

નોંધ:

1.   આ ભાષણ 4–9–'15ને રોજ ્થયેલું તે્થી મોહન અને મહાદેવનું નમલન આ 

ડદવસે ્થયેલું અનુમાની િકાય.

2.   નરહડર પરીખ: महादेवभाईनुं पूवयाचररत: પૃ. 69-70.

3.   એજન, પૃ. 68્થી 72માં્થી.

4.   એજન, પૃ. 77.



પ.   એજન, પૃ. 78્થી 93.

6.   રવી્દ્રના્થની गीतांजलिના એક ગીતનો અંિ. અનુ. જુગતરામ દવે, જુઓ 

गुरुदेवनां गीतो.



દસ  
યાત્રા આિંભાઈ

્બરા્બર પંદર વષ્ણ પછી, ્બેલગામની ડહંિળગા જલેમાં, 

ભગવદગીતાનું પોતાનું ગાંધીભાષય પૂરં કરતાં, ‘આતમનનવેદન' 

(માય સ્બનમિન)ના ઉપસંહારરૂપે મહાદેવભાઈ લખવાના હતા:

‘આતમા સા્થે તદ્રૂપ ્થવા સાર આપણે સૌએ પોતાની જાતને 

યજ્માં સમનપ્ણત કરવાની છ.ે દરેક સ્તી કે પુરષે, પોતપોતાના 

ક્ષેત્રમાં હસતે મોંએ, હૃદયપૂવ્ણક અને સંકલપપૂવ્ણક પોતાની જાતને 

હોમી દેવાની છ.ે આપણી વાટ ભલે સાવ ઝીણી હોય, આપણં 

તેલ ભલે સાવ રાિી હોય, આપણી જયોત ભલે એટલી ક્ષીણ 

હોય કે એ આપણી પોતાની કેિી જ માંિ ઉજાળી િકતી હોય, 

પણ છવેટ ેતો આપણો ઝાંખો પ્કાિ નવશ્વજયોતમાં જઈને ચોક્કસ 

ભળવાનો જ છ.ે દરેક પ્કારનો યજ્, પછી એ ગમે તેટલો નાનો 

હોય કે મોટો હોય, જો એ િુદ્ધ હિે તો तेने પહોંચે છ.ે તેની 

જ ્બરા્બરી કરે છ.ે તયાં કોઈ છલે્ું કે પહેલું ન્થી.'

મહાદેવભાઈએ પોતાના યજ્નો આરંભ ્બરા્બર પંદર વષ્ણ 

પહેલાં કરી દીધો હતો. ગીતાના અઢારમા અધયાયની િીખ 

મહાદેવભાઈને હૈયે વસી ગઈ હતી:

यज्दान तप: कमया न तयाजयं काययामेव तत् । 

यज्ो दानं तपचिैव पावनाचन मनीहषणाम् ।। (गीता: 18-5)



યજ્ઞ-દાન-તપો કેરાં કમયો ન તયજવાં ઘટ,ે 

અવશય કરવાં એ તો કરે પાવન સુજ્ઞને. (ગરીતાધવગ્ન: 

18-5)

મહાદેવભાઈ પાસે જ ેદૈવી સંપનતિના ઢગલા હતા એનું દાન 

એ પછી કરવાના હતા. એ દાનની પ્ડક્યા એટલી તપ:પૂત ્થવાની 

હતી કે એ અંતમાં એમની જયોતને નવશ્વની જયોતમાં નમલાવી 

દેવાની હતી, પણ 1–11–1917ના ડદવસે મું્બઈ છોડ્ું તે 

ડદવસ્થી પચીસ વરસ સુધી — ્બરા્બર એમના િેષાધ્ણ સુધી — એ 

યજ્ની નનરંતર આહુનત આપવાનો પ્ારંભ ્થઈ ગયો.

આતમાહુનતની એ ક્થા રોમહષ્ણણ છ.ે પોતાની જાતને 

અહોનનિ નનમ્ણળ કરતાં કરતાં પરમ જયોનતમાં મળી જવાની એ 

ક્થા છ:ે પોતાની નક્ષનતજોને વયાપક કરતાં કરતાં સવમાં્થી સવદેિ, 

ને સવદેિમાં્થી સવ્ણદેિ સુધી વયાપ્ત કરવાના પુરષા્થ્ણની એ ગા્થા 

છ.ે અને છતાં ખૂ્બી એ છ ે કે આ ક્થા કોઈ સાધુ-સં્યાસી કે 

મહાતમાની ન્થી, પરંતુ એક એવા રનસક જીવની ક્થા છ,ે જ ે

સંસારને માણી િકતો હતો, જણેે સાધુતાનો કદી દાવો કયયો 

નહોતો, આખો જ્મારો જણેે એ જ નચંતામાં ગાળ્ો હતો કે 

જ ે કામ ભગવાને એને સોંપયું હતું તેને એ યોગય હતો કે નહીં.

તે જમાનાની સૌ્થી ઝિપી ટટ્રને રિંડટયર મેલમાં મહાદેવભાઈ 

મું્બઈ્થી ગોધરા જઈ રહ્ા હતા. એમ તો જવાનું હતું ગુજરાત 

રાજકીય પડરષદની ્બેઠકમાં, જ ે ત્રીજી તારીખ્થી િરૂ ્થવાની 

હતી. પણ મહાદેવે ્બે ડદવસ વહેલી ગાિી લીધી હતી. કારણ, 

્બીજ ે ડદવસે વહેલી સવારે ગાંધીજી પાસે ગોધરા પહોંચી જવાનું 



હતું. મહાદેવને મોહનને ચરણે પહોંચી જવાની તાલાવેલી હતી. 

તે્થી જ કદાચ એણે સૌ્થી ઝિપી ગાિી પકિી હિે.

સા્થે ધમ્ણપતની દુગા્ણ હતી. પચીસ વરસના મહાદેવ અને 

ચોવીસ વષ્ણની દુગા્ણની આ જોિી કોઈનું પણ ધયાન ખેંચે એવી 

આકષ્ણક હતી. મહાદેવનું પ્સાદસદન — િું મુખ કોઈને પણ 

મોડહત કરે એવું હતું. એની આંખો ગમે તેની પર કામણ કરે 

તેવી હતી. પનતની સા્થે, અંતર્થી ઉલ્ાનસત, ્બહાર્થી સંકુનચત 

્બેઠલેી દુગા્ણની ડદહેણની પાિોિણો ‘પાતળી પૂતળી, કાવલી 

કૂવલી' કહીને અદેખાઈ કરતી, પણ દુગા્ણની ઠાવકાઈ અને 

સામેનાની અદેખાઈને સમજી પણ ન િકે એવી સરળતા એને 

એની આસપાસના સૌની નપ્યપાત્ર ્બનાવી દેતી.

સા્થે હતા ગગનનવહારી મહેતા. પાછળ્થી જ ે ગુજરાતના 

હાસયરસના લેખક, પ્ખર અ્થ્ણિાસ્તી અને અમેડરકાના ભારતના 

રાજદૂત તરીકેની કામગીરી્થી પ્નસદ્ધ ્થયા, પણ તે વખતે રાજકીય 

પડરષદમાં ગાંધીજી કેવું કામણ કરે છ ેએ જોવા ઉતસુક જુવાનનયા. 

મહાદેવના પરમ નમત્ર વૈકંુઠના નાના ભાઈ અને ‘લલ્ુકાકા'ના નાના 

પુત્ર. ઊંચાઈમાં મહાદેવ્થી ્થોિા ઓછા, રૂપમાં મહાદેવ્થી જરાય 

ઊતરે નહીં એવા. લલ્ુકાકાએ મહાદેવ સાર એક કરતાં વધારે 

ઠકેાણે ભલામણ કરેલી, તેમાંની એક ગાંધીજીને પણ હતી. તેમને 

મનગમતો મંત્રી મહાદેવમાં મળી રહેિે એવી આિા લલ્ુભાઈ 

િામળદાસે પોતાના પુત્રના નમત્ર સાર વતસલતાપૂવ્ણક કરી હતી. 

પણ ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈની પરખ કોઈ પણ ભલામણ નવના 

જ કરી લીધી હતી.



અને મહાદેવ તો ‘ગાંધીસાહે્બ’ પર મુગધ હતા જ.

મહાદેવ પર મુગધ એવી દુગા્ણ ઝાઝું ભણી તો નહોતી, પણ 

ગણી કાંઈ ઓછુ ં નહોતી. નપતાને તયાં્થી અને શ્વિુર પાસે્થી 

એને ભનકતના સંસકાર મળ્ા હતા, પણ એ ભનકતનો એણે કદી 

દેખાિો નહોતો કીધો. એ માણસને જોઈને ઓળખતી, મહાદેવને 

માત્ર ઓળખતી જ નહોતી, એની ઉપર ઓવારી ગઈ હતી. 

મહાદેવને મન ભનવષય નવિે કદાચ ્થોિી નચંતા હિે; એટલી 

તો ડફિકર એને હતી જ કે ગાંધીને યોગય એ પુરવાર ્થિે 

કે કેમ? પોતાની જાતને એ ગાંધીને લાયક ્બનાવી િકિે? 

ગોખલેના એ વચને કે ‘આ માણસ માટીમાં્થી વીરપુરષો સજ થે 

એવો છ.ે’ મહાદેવને ગાંધી ભણી દોિી જવા પ્ેયા્ણ હતા, પણ 

પોતાની માટી નવિે મહાદેવ વધારે પિતી નચંતા સેવયા કરતા 

હતા. દુગા્ણને એવું કાંઈ નહોતું. ગાંધીને એ પછી ઓળખવાની 

હતી, સવામીને એણે ઓળખી લીધા હતા. પૂરા પ્ેમી પનતની 

સા્થે જતી દુગા્ણને મન પોતે કયાં જાય છ ેએ પ્શ્ ઉપનસ્થત જ 

્થતો નહોતો. ગાંધીજી પોતાની સા્થે િી વાત કરિે, પોતાને િું 

પૂછિે એ પ્શ્ મહાદેવને મન ઊઠતો હિે. દુગા્ણ એવું નવચારી 

જ િકતી નહોતી કે ગાંધીજી એને પણ કાંઈ પૂછિે. એની 

તો પનત સા્થે ઉપનસ્થનત એ જ સવ્ણ પ્શ્ોનો ઉતિર હતો. હા, 

એને ્બહાર ફિરવાની ્બહુ ટવે નહોતી, રાજકીય પડરષદો એણે 

જોઈ નહોતી. પણ પુરષોતિમ ્બાપજીને લીધે ગોધરા એને સાર 

અજાણયું સ્થળ નહોતું. મહાદેવ એને પડરષદમાં આવનારા લોકો 

નવિે સમજણ આપતા જતા હતા. એમને મન પડરષદ કરતાં 

એમાં આવનારાઓનું મહત્વ મોટુ ં હતું, અને મહાદેવને સૌના 



ગુણો એટલા ્બધા દેખાતા કે કોઈના દુગુ્ણણ એમને ભાગયે જ 

દેખાય. વણ્ણન કરવાની િનકત તો પ્ભુએ એમને આપેલી હતી, 

અને વષયોના પડરશ્મ વિ ેએમણે એ િનકતને નવકસાવી પણ હતી. 

તે્થી દુગા્ણ આગળ ડટળક મહારાજ કે ગાંધીજી, કે મહમદઅલી 

ઝીણાનાં વખાણ કરતાં એ ્થાકયા નહીં. હા, પડરપદમાં જયારે 

ગાંધીજીના આગ્હ્થી ડટળક મહારાજ ેઅંગ્ેજીને ્બદલે મરાઠીમાં 

પ્વચન કયુું અને એમના સા્થી શ્ી ખાપિથેએ પોતાની િૈલીમાં 

એનું ગુજરાતી રૂપાંતર કયુું તયારે મહાદેવ, ્બંને ભાષાના ઉતિમ 

જાણકાર તરીકે, અને એટલા જ ઉતિમ ભાષાંતરકાર તરીકે, ત્થા 

અચછા સાડહતય-નવવેચક તરીકે, એ ભાષણને (મરાઠી અ્થ્ણમાં) 

‘નચડકતસક' તરીકે એને સાંભળી રહ્ા હિે ખરા, પણ એમાંયે 

મહાદેવની માંહ્લા સમીક્ષક કરતાં એની અંદરનો ગુણગ્ાહી જ 

અવશય વધુ પ્્બળ નીવડ્ો હિે.

શ્ી નરહડર પરીખે સરદાર વલ્ભભાઈના જીવનચડરત્રના 

પહેલા ભાગમાં આ પડરષદનું ખૂ્બ સજીવ વણ્ણન કયુું છ:ે

‘ગુજરાત સભાએ 1917માં ગાંધીજીને પોતાના પ્મુખ નીમયા 

પછી નક્કી કયુું કે ગુજરાતમાં દર વષથે રાજકીય પડરષદો ભરવી. 

પહેલી પડરષદના સ્થળ તરીકે ગુજરાતના પછાત ગણાતા પંચમહાલ 

નજલ્ાનું ગોધરા િહેર પસંદ કરવામાં આવયું. પસંદગીમાં તયાંના 

વતની શ્ી વામનરાવ મુકાદમનો ઉતસાહ પણ મોટુ ં કારણ હતો. 

તેઓ ડટળક મહારાજના અનુયાયી હતા અને ્બંગભંગના વખત્થી 

રાજકીય પ્વૃનતિમાં ભાગ લેતા હતા, તાજતેરમાં હોમરૂલની પ્વૃનતિને 

અંગે વેઠવારા ના્બૂદ કરવાની ચળવળ ઊપિી હતી તેમાં તેઓ 



આગળ પિતો ભાગ લેતા હતા.  ...

ગાંધીજીએ આ પડરષદને અતયાર સુધી દેિમાં ભરાતી રાજકીય 

પડરષદોમાં અનેક રીતે અપૂવ્ણ ્બનાવી. પડરષદ ગુજરાતની હતી 

છતાં મું્બઈના ઘણા રાજદ્ારી આગેવાનોએ એમાં હાજરી આપી 

હતી. નામદાર નવઠ્લભાઈ પટલે મું્બઈમાં રહેતા પણ એ તો 

ગુજરાતના જ ગણાય. એટલે તેઓ તેમાં હાજરી આપે અને 

આગળ પિતો ભાગ લે એમાં કાંઈ નવિેષતા ન ગણાય. પણ 

કાયદેઆઝમ ઝીણા આ પડરષદમાં આવયા હતા, એ જરૂર તેની 

નવિેષતા હતી. ડહંદુ-મુનસલમ એકતાના ચુસત ડહમાયતી તરીકે 

તેમને ગોધરામાં ભારે માન મળ્ું. તે ઉપરાંત ડટળક મહારાજ 

અને એમના ખાસ નમત્ર શ્ી ખાપિથેએ આ પડરષદમાં હાજરી 

આપીને તેનું ગૌરવ વધાયુું હતું. નવિેષ ખૂ્બી તો એ ્થઈ કે ્બધા 

જ નેતાઓ પાસે ગાંધીજીએ આગ્હ કરીને ગુજરાતીમાં ભાષણો 

કરાવયાં. કાયદેઆઝમ ઝીણા પાસે પણ ગાંધીજીએ ગુજરાતીમાં 

જ ભાષણ કરાવયું, એ વાત જયારે વત્ણમાનપત્રોમાં આવી તયારે 

સરોનજનીદેવીએ ગાંધીજીને કાગળ લખેલો કે, ‘અમારા જવેા ઉપર 

તો તમે હર વખત ડહંદુસતાનીમાં ભાષણ કરાવવાનો જુલમ કરો 

છો અને અમે એને વિ પણ ્થઈએ છીએ પણ મહાન (ગ્ેટ) 

ઝીણા પાસે તમે ગુજરાતીમાં ભાષણ કરાવયું એને હંુ તમારી એક 

ચમતકાડરક ફિતેહ ગણં છુ ં અને એ માટ ે તમને મુ્બારક્બાદી 

આપું છુ.ં’ ડટળક મહારાજને ગાંધીજીએ ડહંદીમાં ્બોલવાની નવનંતી 

કરેલી. પણ એમણે કહ્ું કે હંુ ડહંદીમાં ્બરા્બર નહીં ્બોલી 

િકંુ તયારે છવેટ ે એમની પાસે મરાઠીમાં ભાષણ કરાવયું અને 

ખાપિથેએ પોતાની નવલક્ષણ િૈલીમાં એમનું આખું ભાષણ એવી 



સરસ રીતે ગુજરાતીમાં સમજાવયું કે તેમાં શ્ોતાઓને સવતંત્ર 

ભાષણના જટેલો જ આનંદ પડ્ો. અતયાર સુધી પ્ાંનતક તો 

િું પણ નજલ્ા રાજકીય પડરષદોમાં પણ એવું ચાલતું હતું કે 

મહત્વનાં ભાષણો ઘણી વાર અંગ્ેજીમાં ્થતાં, વકતાઓને એવો 

મોહ રહેતો કે અંગ્ેજીમાં ્બોલીએ તો આપણં ્બોલયું સરકારને કાને 

પહોંચે. પણ આ પડરષદમાં એક પણ ભાષણ અંગ્ેજીમાં ન ્થયું.

અતયાર સુધી ભરાતી તમામ રાજકીય પડરષદો — નજલ્ા 

પડરષદ્થી માંિીને અનખલ ડહંદ કૉંગ્ેસ સુધી — નો એક નિરસતો 

એવો હતો કે પહેલો ઠરાવ નબ્ડટિ સામ્રાજય અને તાજ પ્તયે 

વફિાદારીનો કરવો. આ નિરસતો ગાંધીજીએ તોિાવયો. એ આ 

પડરષદની ્બીજી નવિેષતા હતી. ઘણાનું એમ કહેવું હતું કે 

એવો ઠરાવ કરવામાં આપણં જાય છ ેિું? અતયાર સુધી ચાલતું 

આવયું છ ેમાટ ેભલે ચાલે. ગાંધીજીની દલીલ એ હતી કે નબ્ડટિ 

સામ્રાજય પ્તયેની વફિાદારીમાં તમારા કોઈના કરતાં હંુ ઊતરં 

એમ ન્થી. પણ કિા કારણ નવના એવો ઠરાવ પસાર કરીને 

આપણે આપણી લઘુતા દેખાિીએ છીએ. અંગ્ેજો કાંઈ એમની 

પડરષદનો આરંભ નબ્ડટિ સામ્રાજય અને તાજ પ્તયે વફિાદારીના 

ઠરાવ્થી કરતા ન્થી. ગાંધીજીના આ વલણ્થી ઘણાને એક નવું 

જ દિ્ણન ્થયું. જઓે સામ્રાજય કે તાજના પ્ેમી નહોતા તેમને 

પોતાની દૃનષ્એ ખૂ્બ આનંદ ્થયો.

ત્રીજી વાત પડરષદ આગળ તેમણે એ મૂકી અને તેનો અમલ 

પણ કરાવયો કે પડરષદે એક કારો્બારી સનમનત નીમવી અને તેણે 

્બીજ ે વરસે ્બીજી પડરષદ ભરાય તયાં સુધી કામ કરતા રહેવું. 

આ પ્્થા પણ નવી જ હતી. અતયાર સુધી તો પડરષદો અને 



કૉંગ્ેસો પણ વાનષ્ણક જલસા જવેી ્થતી. પડરષદ ભરાય તયારે 

લોકોમાં ઉતસાહ આવે પણ પછી આખું વરસ ભાગયે જ કાંઈ 

કરવાનું હોય. કૉંગ્ેસના પ્મુખ પોતાની કારો્બારી સનમનત રચે 

અને તે સતત કામ કયા્ણ કરે એવો જ ે નિરસતો આગળ ઉપર 

પાિવામાં આવયો હતો તેનું ્બીજ ગોધરામાં નાખવામાં આવેલું.'1

પણ મહાદેવને રાજકીય પડરષદમાં ભલે ગમે તેટલો રસ 

હોય, આજ ે તો એમનો રસ એક જ હતો: एको रस: मोहनैव ।

અને મોહને તો મહાદેવને સામે ચાહીને ્બોલાવયા હતા. 

‘્બીજા કોઈને આમ ્બોલાવતો ન્થી, તમને જ ્બોલાવું છુ.ં’ 

એટલે સુધી જનેે કહ્ું હતું તે મહાદેવ સપતની સ્મુખ ખિા 

્થાય છ,ે તયારે હષ્ણ તો પાર નવનાનો ્થયો હિે. પણ મહાદેવ્થી 

ત્રેવીસ વરસ મોટા ગાંધીમાં હરખ હતો તેટલું જ િાણપણ પણ 

હતું. એમનામાં ધૃનત અને ઉતસાહ ્બંને સમન્વત હતાં. તે્થી જ 

તેમણે મહાદેવને પૂછું:

‘કયાર્થી જોિાઓ છો?’

‘આપ કહો તયાર્થી. અમે આજ ેજ જોિાવાની તૈયારી સા્થે 

આવયાં છીએ.’

‘્બંને?’

‘જી હા.'

‘મારી સા્થે પડરષદ પછી પ્વાસમાં જોિાઈ િકિો?’

‘ચોક્કસ.’



‘વાર, તમે એમ કરો. ્થોિા ડદવસ મારી સા્થે રહી જુઓ. 

ફિાવે તો રહી જજો, નહીં તો —’

‘જવેી આપની આજ્ા.'

ગોધરાની રાજકીય પડરષદ્થી ગાંધીને આખું જીવન એમની 

આજ્ા ન ઉ્થાપે તેવા મહાદેવ મળ્ા.

્થોિા કાળ ્બાદ, િાંનતનનકેતનની મુલાકાત પછી મહાદેવ 

કનવવર રવી્દ્રના્થ ઠાકુરનું એક ગીત એમની િાયરીમાં નોંધવાના 

હતા:

આમાદેર યાત્ા હોલો શુરૂ, 

ઓગો કણ્ણ્ધાર । 

એખન બાતાસ છુટકૂ, તુફાન ઉઠકૂ 

દફરબો ના ગો આર ।

અમારી યાત્ા આરંભાઈ 

ઓહે કણ્ણ્ધાર; 

હાવાં આં્ધી આવે, તૂફાન આવે 

ફરશું, ના આ વાર ।

નોંધ:

1.   નરહડર પરીખ: सरदार वल्भभाई - 1 : પૃ. 70્થી 72.



અગ્ગયાિ  
િચનાકાય્જનો પ્રથમ અનુભવ: ચંપાિણ

ગોધરા્થી ઉતિર ન્બહારના ચંપારણ તરફિ યાત્રા આરંભાઈ 

6–11–1917ને ડદને. ્બરા્બર એક અઠવાડિયા પછી, એટલે 

કે, 13–11–1917ને ડદને મહાદેવની હવે તો પ્નસદ્ધ ્થયેલી 

િાયરીમાં પહેલી નોંધ ટપકાવાય છ.ે કોઈએ એમને નોંધ કરવા 

કહ્ું હોય એમ લાગતું ન્થી. અંત:પ્ેરણા્થી જ એ લખાઈ હતી. 

પણ એ પ્ેરણા કેટલી ઊંિી, કેટલી પ્્બળ! 15મી ઑગસટ, 

1942ને ડદને સવારે મહાદેવભાઈ િાંત ્થયા. 14મી ઑગસટ 

સુધી એમણે િાયરી લખી છ!ે

પણ એ િાયરી મહાદેવભાઈની નહીં, ગાંધીજીની િાયરી છ.ે 

જયારે જયારે મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી નવખૂટા પડ્ા છ,ે તયારે 

તયારે િાયરી ન્થી લખાઈ. િૂ્યવત્ ્બનવાની એમની જીવનકળાનો 

સ્થૂળ નમૂનો આ હકીકતમાં જવેા મળે છ.ે લગભગ દરેક િાયરીની 

િરૂઆતમાં મહાદેવભાઈ એક અ્થવા વધારે સુવાકય ટાંકીને પછી 

નવે પાને્થી લખવાની િરૂઆત કરે છ.ે તે તે કાળના એમનાં 

નચંતનની પ્સાદીરૂપ ્બની રહે એવાં એ વાકયો છ.ે

પ્્થમ િાયરીને પહેલે પાને ટાંકયું છ ે તુકારામનું એક પદ 

અને િીન ચચ્ણનું એક વાકય. ્બંને સૂચક છ:ે

जळो ते जाणीव, जळो ते शहाणीव । 

राहो माझा भाव हवठ्ठिपायीं । 



जळो ते आचार, जळो ते हवचार । 

राहो मनानसथर हवठ्ठिपायीं ।।

— તુકાિામ

પૂળો મૂકાઓ તે જ્ઞાનમાં, પૂળો મૂકાઓ તે ડહાપણમાં, 

મારી ભવ્ત વવઠ્ઠલના િરણમાં (દૃઢ) રહો.

પૂળો મૂકાઓ તે આિારમાં, પૂળો મૂકાઓ તે વવિારમાં, 

મારંુ વિત્ત વવઠ્ઠલના િરણમાં વસથર રહો.

— તુકાિામ.

અને

Like most human things, discipleship has its good and 

its evil, its strong and its poor and dangerous side, 

but it really has a good and strong side, its manly 

and reasonable humility, the enthusiasm of having 

and recognizing a great master and doing what he 

wanted done.

— Dean Church

ઘણી માનવવસતુઓની માફિક, નિષયભાવની સારી તેમ જ નરસી 

્બાજુ, મજ્બૂત તેમ જ ન્બળી ્બાજુ અને ભયાનક ્બાજુ રહેલી 

છ;ે છતાં ખરેખર તેમાં સારં અને મજ્બૂત તત્વ જ (વધારે) છ.ે 

તેની મદા્ણઈભરી અને વાજ્બી નમ્રતા, (પોતાને) એક મહાન ગુર 

હોવાનો અને તેને માનવાનો ઉતસાહ ત્થા તે જ ેઇચછ ેતે કરવાનો 



(આગ્હ, એ તેની સારી ્બાજુ છ)ે.1 — િીન ચચ્ણ

આ ્બંને ઉદાહરણો મહાદેવભાઈની માત્ર તે કાળની વૃનતિનાં 

જ નહીં; પણ તેમના િેષ જીવનના સ્થાયીભાવનાં ઘોતક છ.ે

ગાંધીને ચરણે આવયા તયારે મહાદેવભાઈની અંજનલ સાવ 

ખાલી હા્થની નહોતી. એ કરસંપુટમાં ઉતિમ ભાષાજ્ાન, ઉતિમ 

અનુવાદકળા, નવિાળ વાચન, આંખે ઊિીને વળગે એવા સુંદર 

અક્ષર, અને એ અક્ષરે પણ અનત ઝિપ્થી લખવાની કુિળતા, 

પ્ાચીન અને અવા્ણચીન સંસકૃનતનાં ઉતિમ અંગોનું અધયયન, 

ઊંિુ ં નચંતન કરવાની િનકત અને સૌ્થી વધુ તો એ અંજનલમાં 

નમ્રતા, િાલીનતા અને સમપ્ણણ્બુનદ્ધ જવેા ગુણોનો સાગરભયયો 

અઘય્ણ હતો. છતાં આ ્બધાં કરતાં તેમણે ભનકતને શ્ેષ્ઠ માની 

હતી. તે્થી જ તેમને પોતાની તે કાળની મૂિી નવિે એમ લાગયું 

કે, ‘કેવળ ગાંધીજી પ્તયેની ભનકત ઉપરાંત કિી જ લાયકાત 

મારામાં નહોતી.’

‘કેવળ એ ભનકત'ને લીધે તો તેઓ પોતાના અવાંતર જ્ાન, 

િહાપણ, આચાર કે નવચારમાં પૂળો મૂકીને ગાંધીનાં ચરણોમાં 

પોતાના ભાવોને નસ્થર કરી િકયા અને નિષયભાવની ઘણી ઘણી 

નરસી, ન્બળી કે ભયાનક ્બાજુઓ અનુભવયા છતાં ગૌરવપૂવ્ણક 

પોતાના મહાન ગુરને ઓળખી િકયા હતા અને એમની ઇચછા 

મુજ્બ જીવી તેમ જ મરી િકયા હતા.

ગાંધીજીની પ્વૃનતિ તે જ મહાદેવની પ્વૃનતિ, એના્થી િરૂઆત 

્થઈ. ગાંધીજીની પ્વૃનતિને દેિ ને દુનનયા આગળ રજૂ કરવી, 

ગાંધીજીનું નચંતન તે જ મહાદેવનું નચંતન; અને ગાંધીજી વતી 



એમના્થી દૂર જઈને પણ એમની જ પ્વૃનતિ આચરવી; એવી 

અવસ્થાઓ પાછળ્થી આવવાની હતી. િરૂઆત ્થઈ ગાંધીજીએ 

ચીંધેલાં કામ ઉપાિી લેવા્થી.

ચંપારણનું કામ તો પહેલે ત્બક્ક ે માત્ર એક અઠવાડિયું 

જ ્થયું. મહાદેવભાઈનું કામ સમજવા આપણે આ ક્થામાં 

અતયાર્થી માંિીને છવેટ સુધી વારંવાર ગાંધીજીનું કામ સમજવું 

પિિે. અને ગાંધીજી એ પચીસ વષ્ણના ગાળામાં મોટ ે ભાગે 

દેિનાં નવવેક્બુનદ્ધ અને અંતરાતમારૂપે કામ કરી રહ્ા હતા. 

તે્થી આપણે ઠરે ઠરે દેિના વાતાવરણને પણ સમજવું પિિે. 

તે નવના મહાદેવની અંતરક્થા છતી નહીં ્થાય. જયાં મહાદેવની 

જીવનધારા એટલે ગાંધીજીના તી્થ્ણરાજ પ્યાગમાં મળી ગયેલી 

સરસવતી, અને ગાંધીજીની પોતાની ગંગા જયાં આ ભારતના 

માનવના મહાસાગરમાં મળી જતો ગંગાસાગર સંગમ હોય, તયાં 

નોખાં નોખાં તી્થ્ણમાં સનાન કે નોખાં નોખાં જળનું પાન િકય 

પણ ન્થી અને ઇષ્ પણ ન્થી.

દનક્ષણ આડરિકા્થી સતયાગ્હનું સફિળ સાધન લઈને આવેલ 

ગાંધી, ગોખલેની સલાહ્થી, એક વષ્ણ ભારતભ્રમણ કરીને, ્થિ્ણ 

કલાસની મુસાફિરી કરી, કંુભમેળામાં સેવા આપી, અનેક પ્ાંતોમાં 

ફિરી વળી, જાહેરમાં ન ્બોલવાનો સંયમ પાળી, છતાં અનેક 

પ્કારના લોકો સા્થે હળીમળી, ચચા્ણનવચારણાઓ કરી, દેિના 

અંતરંગને નપછાણવા લાગયા હતા. વરસ પૂરં ્થયું તયાર પછી 

સામા્યપણે એ કૉંગ્ેસ, જુદા જુદા પ્દેિોની રાજકીય પડરષદો, 

નભન્ન નભન્ન જાનતઓનાં સંગઠનોની સભાઓ, કે જુદાં જુદાં 

પ્કારનાં મંિળોમાં ફિરી ચૂકયા છ.ે ્બીજા નેતાઓ્થી નભન્ન એવો 



(પનશ્ચમી કોટપાટલૂનને ્બદલે) કાડઠયાવાિી પાઘિી અને કાડઠયાવાિી 

કેડિયાનો પહેરવેિ, જયાં િકય હોય તયાં ગુજરાતીમાં અને 

નહીં તો ભાંગીતૂટી ઉિઝૂડિયા ડહ્દીમાં ્બોલવાનો આગ્હ. સાદું 

જીવન અને સાદી રહેણીકરણી અને ખોરાક વગેરે જોઈને દેિના 

લોકોના મનમાં એમને નવિે કુતૂહલ અને નજજ્ાસા પેદા ્થયાં છ.ે 

નવા વછરેાને જોઈને સારો અશ્વપારખુ એની પીઠ ્થા્બિ ે તેમ 

પીઠ ્થા્બિ ે છ.ે મહાદેવ ગાંધી પ્તયેની કુતૂહલવૃનતિમાં્થી દોઢકે 

વરસ પહેલાં જ પસાર ્થઈ ચૂકયા છ.ે એમની નજજ્ાસા જાગી 

ચૂકી છ,ે જ ે જોયું છ ે તેના્થી એ અનભભૂત ્થયા છ,ે પણ હજી 

એમને ગાંધીજી નવિે નવસમય લાગયા કરે છ.ે શ્દ્ધા જાગી છ,ે 

સનેહમાં તર્બોળ ્થવાની અને ભનકતમાં નનમજ્જન કરવા માટનેી 

સવ્ણ સજ્જતા અંદર્થી સધાઈ ગઈ છ,ે આંતર્બાહ્ એક ્થવાનાં 

હજી ્બાકી છ.ે દેિે ગાંધીજીને સ્માન આપયું છ,ે હૃદયમાં સ્થાન 

આપવાનું હજી ્બાકી છ.ે

દેિ? આખા દેિનું ‘એક' એવું તયારે નચંતન જ નહોતું, 

તો આખા દેિનો ‘એક' એવો અવાજ તો કયાં્થી હોય? ્થોિા 

માસ પછી ગાંધીજીએ ઉચચારેલા અને મહાદેવભાઈએ ઝીલેલા 

િબદો મુજ્બ:

‘આજ ેઆપણે એક સંનધકાળમાં્થી ગુજરી રહ્ા છીએ. એ સંનધકાળ 

સંધયાનો છ ે કે ઉપ:કાળનો છ ે તે આપણને ખ્બર ન્થી. એક 

પછી તરત રાત આવે છ ે અને ્બીજા પછી પ્ભાત ઊગે છ.ે'2

તે કાળના નરમ દળ અને ગરમ દળના નેતાઓ વચચે 

પિલેા મતભેદના ઘા હજી રઝાયા નહોતા. નરમ દળવાળા 



ધારાસભાઓ કે ્બીજી સરકારી-અધ્ણસરકારી સંસ્થાઓમાં જઈને 

ચાલુ પડરનસ્થનત અંગે અસંતોષ વયકત કરીને એને સુધારવા 

અંગેનાં સૂચનો કરતા હતા. ગરમ દળવાળાઓ સભાઓ અને 

લેખો દ્ારા ચાલુ પડરનસ્થનત અંગે કિક ટીકાઓ કરતા અને 

સરકારની નવરદ્ધ ગરમાગરમ ભાષણો કરતા. પણ ્બંનેની પાસે 

કોઈ નક્કર કાય્ણક્મ નહોતો.

ગાંધી એક નક્કર કાય્ણક્મનો અનુભવ દનક્ષણ આડરિકા્થી 

લઈ આવયા હતા. પણ એ કાય્ણક્મને એમણે ભારતમાં અજમાવી 

જોયો નહોતો. સતયાગ્હને કાય્ણક્મ તરીકે અજમાવવાની તેમની 

વૃનતિ પણ નહોતી. દનક્ષણ આડરિકામાં અ્યાયી પડરનસ્થનતઓનો 

સામનો કરતાં... તેમને તે સહજ સૂઝયો હતો. ડહંદમાં તો તેઓ 

હજી પડરનસ્થનતને સમજવાનો પ્યતન કરી રહ્ા હતા. તેમને 

એટલું સમજાઈ ગયું હતું કે દેિને હજી કોઈ ડદિા સપષ્પણે 

સૂઝી નહોતી. ધયેય ઝાંખું ઝાંખું દેખાતું હતું, પરંતુ ધયેય સુધી 

પહોંચવાનો માગ્ણ દેિ નક્કી કરી નહોતો િકયો.

ખુદ ગાંધીજી પણ આગલું પગલું કયું લેવું તે અંગે સપષ્ 

નહોતા. એમ તો ઠઠે 5909માં જ તેઓ ડહંદ સવરાજની પોતાની 

કલપના દુનનયા આગળ રજૂ કરી ચૂકયા હતા અને એ દૂરગામી 

કલપનાને ચડરતા્થ્ણ કરવા પોતાનું જીવન અપ્ણણ કરી ચૂકયા 

હતા. લાં્બી યોજનાઓ ્બનાવવાને ્બદલે પોતે જ ે કંઈ નવચારે 

તેને તરત અમલમાં મૂકવાનો તેઓ આગ્હ રાખતા. ડફિનનકસ 

આશ્મની સ્થાપના એમણે એ રીતે જ કરી હતી. તેઓ પોતે 

મોક્ષને જીવનનું અંનતમ ધયેય માનતા હતા. અને તેને પ્ાપ્ત 

કરવા પોતાની જાતને ‘મોટુ ં મીંિુ'ં ્બનાવવા સતત પ્યતનિીલ 



રહેતા. આમ પોતાના અહંને ખોતરી કાઢી પોલી ્બનાવેલી 

્બંસરીમાં્થી હડરનો સૂર જ નીકળે તેને સાર સતત પ્ા્થ્ણના કરતા. 

કાય્ણક્મ તેઓ િોધતા નહીં, તે તેમની આગળ આવીને ઊભતા. 

મહાદેવભાઈ તેમની સા્થે જોિાયા તેના એક વષ્ણની અંદર જ 

તેમની આગળ એક પછી એક એવા ત્રણ કાય્ણક્મો આવી પડ્ા. 

એ ત્રણ કાય્ણક્મો એટલે ન્બહારના ચંપારણના ગળીની ખેતી 

કરનાર ડકસાનોના, અમદાવાદના નમલમજૂરોના અને ખેિાના 

મહેસૂલ ભરનાર ખેિતૂોના. ‘મોક્ષ મારા જીવનનું ધયેય છ'ે્થી 

માંિીને મહાદેવભાઈ એમની સા્થે જોિાયા તયાર પછીનાં ચાર 

વષ્ણના ગાળામાં તો ગાંધીજી (જ ેતયાર સુધી નબ્ડટિ સરકાર નવિે 

ઠીક ઠીક પ્માણમાં વફિાદારી ધરાવતા હતા), સરકારને ‘િેતાની' 

નવિેષણ વિ ે નવાજવા સુધી પહોંચી ગયા હતા.

હકીકતમાં ગાંધીજીને મન મોક્ષપ્ાનપ્તનો માગ્ણ અને િેતાની 

સરકારની િેતાનનયત સામે ઝઝૂમવાનો માગ્ણ અનભન્ન હતા.

ગાંધીજીને સદભાગયે, એમને નિષયો પણ એવા મળતા 

જતા હતા જમેના મનમાં મોક્ષ અ્થવા નચતિિુનદ્ધનો માગ્ણ અને 

સવતંત્રતા કે રાષ્ ટ્રમુનકતનો માગ્ણ ્બે સામસામી ડદિામાં જનારા 

માગ્ણ નહોતા. મહાદેવ તેમાંના એક હતા.

ગોધરા્થી પટણા ને પટણા્થી મોતીહારી જતાં સુધીમાં તો 

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી પાસે્થી ચંપારણના ડકસાનોના પ્શ્ો 

અને એમણે ચલાવેલી લિતનો ઇનતહાસ જાણી લીધો હતો. 

મહાદેવભાઈ અને દુગા્ણ્બહેન ચંપારણ પહોંચયાં તે પહેલાં, આગલે 

મડહને જ ‘નતન કડઠયા' વયવસ્થાના નિકાર ્બનેલા ડકસાનોની 



પડરનસ્થનતની તપાસ કરનાર સરકારી સનમનતના અહેવાલ પર, 

ડકસાનોના પ્નતનનનધ તરીકે ગાંધીજીએ સહી કરી હતી. ગોરા 

નીલવરો' (ગળીનાં કારખાનાંના માનલકો)એ કરેલા અતયાચારોના 

સંખયા્બંધ પુરાવાઓ ગાંધીજી અને તેમના સા્થીઓએ એકઠાં 

કરેલાં પચીસેક હજાર જટેલાં ‘્બયાનો'માં મોજૂદ હતા. પણ 

ગાંધીજીએ એવો આગ્હ રાખયો નહીં કે એ લોકોના ગુનાઓ 

પુરવાર ્થાય અને એમને કાંઈક સજા કરવામાં આવે. નીલવરોને 

એના્થી સાનંદાશ્ચય્ણ ્થયું હતું. પણ ગાંધીજીએ ડકસાનો પાસે 

ફિરનજયાત ્બધી જમીનમાં્થી વીંઘે ત્રણ ગૂંઠા (3/20) જમીન 

પર ગળીની ખેતી કરાવવાની પ્્થાને ના્બૂદ કરવાનો આગ્હ 

રાખયો હતો. જ ે નીલવરો અને સરકારના પ્નતનનનધઓએ મા્ય 

રાખયો હતો. પડરણામે સો વરસ કરતાં વધારે લાં્બા ગાળા્થી 

ચાલી આવેલી એક અ્યાયી વયવસ્થા ના્બૂદ ્થઈ હતી. ડહંદમાં 

ગાંધીજી દ્ારા ચલાવવામાં આવેલ આ અડહંસક ચળવળમાં 

એમને ન ધારેલી સફિળતા મળી હતી. ખરં જોતાં ચંપારણમાં 

ગાંધીજીને પ્તયક્ષ અડહંસક પ્નતકારનો કોઈ કાય્ણક્મ ઉઠાવવો 

જ નહોતો પડ્ો. હજારો ડકસાનોની વીતકક્થાની નોંધમાત્ર્થી 

જ સરકારને તપાસસનમનત આપવી પિી હતી અને ગાંધીજીના 

આગ્હને લીધે જ સનમનતએ પોતાનો નનણ્ણય સવા્ણનુમનત્થી આપયો 

હતો. આ ચળવળને પડરણામે ચંપારણના ડકસાનો નનભ્ણયતાનો 

પાઠ િીખયા હતા. ન્બહારના કાય્ણકતા્ણઓ નોકરચાકરની મદદ 

નવના જાતે પડરશ્મ કરીને સાદું જીવન જીવતા, ગરી્બો વચચે, 

ગરી્બ ્થઈને કામ કરતા અને કોઈ અહેવાલમાં અનતિયોનકત 

કરવાનું નહોતા િીખયા. ડહંદની પ્જાએ સતયાગ્હની સફિળતાનો 

સવાદ માણયો હતો.



સતયાગ્હની સા્થે રચનાતમક કામ િરૂ ્થાય જ. ગાંધીજીએ 

્બતાવેલા અવનવા રસતાની આ રીત હતી. ખુદ ગાંધીજીએ પણ 

ડહંદનાં ગામિાંઓનાં ભયંકર દાડરદ્, અજ્ાન, ગંદકી અને વહેમનાં 

દિ્ણન આ તપાસ દરનમયાન પહેલવહેલાં કયાું હતાં. આ લોકોની 

કાંઈક તો સેવા કરવી જ જોઈએ એ ખયાલ્થી કેટલાંક ગામિાંઓમાં 

નિક્ષણ, આરોગય અને સફિાઈની પ્વૃનતિઓ િરૂ કરવાનું નક્કી 

્થયું હતું. મહાદેવ અને દુગા્ણને આ નવા કામની દીક્ષા મળવાની 

હતી. પણ નપતાશ્ીની રજા લીધા નસવાય મહાદેવભાઈ્થી ગાંધીજી 

પાસે અવાય િી રીતે? અને ગાંધીજી્થી મહાદેવભાઈને સવીકારાય 

િી રીતે? એટલે મોતીહારી આવયા પછી અઠવાડિયા પછી જ 

દુગા્ણ્બહેનની સા્થે મહાદેવભાઈ ડદહેણ જાય છ.ે રજા માગવા 

આવેલ લાિકા પાટવી કંુવરને સવીકૃનત આપતાં હડરભાઈએ િું 

મનોમં્થન અનુભવયું તે આપણે આગળ ઉપર જોઈ ગયા છીએ.

એક વાર સટિેને જઈને નનરાિ ્થયેલા નરહડરભાઈ ફિરી 

વાર મહાદેવભાઈને લેવા જતા હતા તયારે ગાંધીજી સહજ નવનોદ 

કરી લે છ,ે ‘નરહડર, ફિરી પાછો તાર આવે કે ન્થી આવતો 

તો કેવી મજા ્થાય?’ પણ નરહડરને પોતાના નમત્ર નવિે પૂરી 

શ્દ્ધા હતી. એમણે કહ્ું, ‘ના, આજ ેતો મહાદેવ જરૂર આવિે.’

િાળા, સવચછતા, આરોગય વગેરેનાં કામ સાર ગાંધીજીએ 

ન્બહાર ્બહારના અનેક કાય્ણકતા્ણઓને ્બોલાવયા હતા. ન્બહારના 

લોકોમાં ચંપારણના કામ અંગે ગાંધીજીને જમેણે મદદ કરી હતી 

તેમાંના મોટા ભાગના લોકો વકીલો હતા. એમાં વ્રજડકિોરપ્સાદ, 

મઝહર-ઉલ-હક, રાજ ે્ દ્રપ્સાદ, ધરણીધર્બા્બુ જવેા મોટા મોટા 

વકીલો ગાંધીજી ખાતર પોતાનું રોજનું કામકાજ મૂકીને આવયા હતા. 



એ લોકો ગાંધીજી ઇચછતા હતા એવાં રચનાતમક કામોમાં પિ ેએવી 

િકયતા ઓછી હતી. અલ્બતિ, ્થોિાક માસના કામ દરનમયાન 

ગાંધીજીનું કામ એટલે િું એનો એમને ્બરા્બર પરચો મળી ગયો 

હતો. સૌ પોતપોતાની સા્થે એક એક નોકર લઈને આવયા હતા. 

ગાંધીજીએ એ લોકો સા્થે વાતચીત કરી, અને પોતે હા્થે્થી કામ 

કરીને એ લોકોને પોતાનાં કપિાં હા્થે ધોતા, સૌ મળીને રસોઈ 

્બનાવતા અને વાસણ માંજતા, ચટાઈ પર ્બેસીને ડકસાનોના ડરપોટ્ણ 

લખતા કયા્ણ હતા. ‘રચનાતમક કાય્ણ' િબદ તયાં સુધીમાં રૂઢ નહોતો 

્થયો. આ લોકો રચનાતમક કાય્ણને ટકેો આપે તેવા હતા, પણ 

સીધા રચનાતમક કામમાં કોઈ પિી િકે તેમ નહોતું. એ કામ સાર 

ગુજરાત, મહારાષ્ ટ્ર, કણા્ણટક્થી આવેલા તરણ કાય્ણકતા્ણઓ જ કામ 

લાગે એમ હતા. આ લોકોમાં કેટલીક ્બહેનો પણ હતી. એ એક 

વધારાનો ફિાયદો હતો. ન્બહારના કોઈ કાય્ણકતા્ણની સ્તી ્બહાર આવીને 

સામાનજક ક્ષેત્રમાં પિ ેતેવી તો કલપના સુધધાં તે વખતે આવી િકે 

એમ નહોતી. એ કામ તો, વરસો પછી, વ્રજડકિોર્બા્બુની દીકરી 

અને જયપ્કાિ નારાયણનાં પતની પ્ભાવતીએ કયુું. મહાદેવભાઈ 

પહેલાં નરહડરભાઈ ચંપારણ પહોંચયા હતા. એમની સા્થે મનણ્બહેન 

પણ હતાં. મહાદેવભાઈ જોિ ેદુગા્ણ્બહેન ગયાં. તે ઉપરાંત મહારાષ્ ટ્રનાં 

આનંદી્બહેન અને અવંનતકા્બહેન હતાં. ડકિોરલાલ મિરૂવાળા પણ 

ગાંધીજીને ચંપારણમાં મળેલા. પણ એમની નાજુક તન્બયત જોતાં 

એમને ગાંધીજીએ સીધા રાષ્ ટ્રીય િાળાના કામ સાર, સા્બરમતી 

આશ્મમાં મોકલાવી દીધા હતા. મહાદેવભાઈ નવિે ગાંધીજીનો 

પહેલે્થી અનભપ્ાય એવો હતો કે તે એમના અંગત મંત્રીનું કામ 

કરે, એટલે ચંપારણમાં ્થોિા ડદવસ દુગા્ણ્બહેન અને એમણે સા્થે 

કામ કયુું. તયાર પછી ્થોિા ડદવસ પૂરતા ્બહાર જવાનું ્થાય છ ે



એમ સમજીને, મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની સા્થે પ્વાસે ગયા અને 

દુગા્ણ્બહેન ચંપારણમાં રહ્ાં. નરહડરભાઈ મૂળ સા્બરમતી આશ્મની 

રાષ્ ટ્રીય િાળામાં જોિાયેલા. પણ એમનેય ગાંધીજીએ ચંપારણમાં 

રાખી લીધા એ જોઈને સા્બરમતી્થી રાષ્ ટ્રીય િાળાના આચાય્ણ શ્ી 

સાંકળચંદભાઈ િાહનો પત્ર આવયો કે અમારા કાય્ણકતા્ણને તયાં કેમ 

રાખો છો? ગાંધીજી રાષ્ ટ્રીય િાળાના કામને પણ ખૂ્બ મહત્વ આપતા 

હતા, તે્થી નરહડરભાઈને તેમણે પાછા સા્બરમતી મોકલયા. મહાદેવ 

અને નરહડર ્બંને પ્ગાઢ નમત્રો હતા. એક્બીજાને પ્ેરણા આપીને 

ગાંધીજી સા્થે જોિાયા હતા અને એક્બીજાને હંૂફિ આપીને તેમણે 

ગાંધીજી સા્થે તપોમય જીવન ગુજાયુું. પણ અલગ અલગ પ્કારનાં 

કામોની પસંદગી તેમણે અને ગાંધીજીએ મળીને કરી, એનું પડરણામ 

એ આવયું કે નરહડરભાઈને ભાગે મોટ ેભાગયે નસ્થર રહેવાનું આવયું 

અને મહાદેવભાઈના ભાગયે ગાંધીજી સા્થે નનરંતર ફિરવાનું આવયું. 

પડરણામે નરહડરભાઈ અને મનણ્બહેન જીવનનાં અનેક વષયો સા્થે 

રહી િકયાં. દુગા્ણ્બહેન અખંિ નવજોગણ જવેાં રહ્ાં.

પણ આપણે ચંપારણના રચનાતમક કામની વાત કરતા 

હતા. ચંપારણના એ કામનું વણ્ણન મનણ્બહેનની દીકરી વનમાળા 

દેસાઈએ લખેલ નરહડરભાઈના જીવનચડરત્રના પુસતકને પાછલે 

ભાગે ‘મનણ્બહેનનું ક્થાનક' એ મ્થાળા્થી છપાયેલું છ.ે આ ટૂકંું 

ક્થાનક, એના વણ્ણનનો નવષય ગાંધીજી સા્થેનો સહવાસ છ ેતે્થી, 

અને તેના કરતાં પણ સનવિેષ તે અનુભવને આધારે નનરાિ્ંબર 

રીતે લખાયેલું છ ેતે્થી, ગુજરાતી સાડહતયમાં એક અમૂલય કૃનતનું 

સ્થાન પામે એમ છ.ે ચંપારણનું રચનાતમક કાય્ણ આપણી ક્થાના 

નાયક મહાદેવભાઈ સાર તો પ્માણમાં ગૌણ કામ નસદ્ધ ્થયું, 



પણ એમનાં સહધમ્ણચાડરણી દુગા્ણ્બહેનની તપશ્ચયા્ણનો એ આરંભ 

હતો. આ કાળનું જીવતું-જાગતું નચત્રણ મનણ્બહેનના ક્થાનકમાં 

આવે છ.ે તેમાં્થી કેટલાક પ્સતુત ડહસસાઓ નીચે ટાંકયા છ:ે

મોતીહારીની એક વાિીમાં અમારે રહેવાનું હતું. એક રસોિુ ંચાલતું 

હતું તેમાં જમનારા અમે આટલાં હતાં: ્બા, ્બાપુ, મહાદેવભાઈ, 

દુગા્ણ્બહેન, રાજ ે્ દ્ર્બા્બુ, ધરણીધર્બા્બુ, વ્રજડકિોર્બા્બુ, 

નરહડરભાઈ અને હંુ. રાજ ે્ દ્ર્બા્બુ નોકર લાવેલા તે ્બીજુ ં

્બધું કામ કરે અને દુગા્ણ્બહેન અને હંુ રસોઈ કરીએ. સવામી 

સતયદેવજી પણ અમારી સા્થે જમતા હતા. એ વખતસર ન 

આવે અને એમને જમતી વખતે ગરમાગરમ રોટલી જોઈએ. 

એક ડદવસ ફિરવા જવાના વખત સુધી એ આવયા નહીં એટલે 

દુગા્ણ્બહેન ને હંુ લોટ લઈ એમની રાહ જોતાં ્બેસી રહ્ાં. ફિરવા 

ન ગયાં એટલે ્બાપુને આની ખ્બર પિી ગઈ. એમને આ ન 

ગમયું. એમણે સવામીજીને કહ્ું કે: ‘કાં તો વખતસર આવો, નહીં 

તો ્બીજ ે તમારી વયવસ્થા કરી લો.’ સવામીજી ્બીજ ે વયવસ્થા 

કરીને તયાં ગયા.

*
એક ડદવસ ફિરવા જવાને વખતે ્બાની ચૂિીની ખીલી પિી ગઈ 

ને ખોવાઈ ગઈ. અમે િોધવામાં મદદ કરવા લાગયાં પણ જિી 

નહીં. ્બાપુ કહે: ‘કેમ મોિુ ં કરો છો? ચાલો ને.’ મેં કહ્ું: ‘્બાની 

ચૂિીની ખીલી જિતી ન્થી.’ ્બાપુ કહે: ‘્બાને કહો કે હંુ ્બેઠો 

છુ,ં વગર ચૂિીએ ચાલ.’ પણ ્બા િેનાં આવે? છવેટ ે લીમિાની 

સળીની ખીલી કરીને નાખી ને અમે ફિરવા ગયાં. સાંજના જમયા 



પછી ્બાપુ સા્થે જ અમારે ફિરવા જવાનું. મને ને દુગા્ણ્બહેનને 

રસોિામાં મોિુ ં ્થાય તો એ આવીને અમારી સામે ઊભા રહે. 

અમે િરમાઈએ, પણ અમને મૂકીને જાય નહીં. ફિરવામાં ્બાપુની 

ચાલ ઉતાવળી અને દુગા્ણ્બહેન ને હંુ ધીમાં ચાલીએ એટલે પાછળ 

પિી જઈએ. ્બાપુ, મહાદેવભાઈ અ્થવા નરહડરભાઈને અમારો 

સંગા્થ કરવા પાછળ મોકલે. જનેે અમારો સંગા્થ કરવા પાછળ 

આવવું પિ ેતે અમારા ્બે ઉપર ્બહુ નખજાય અને અમને ્બંનેને 

દોિાવે ને ્બાપુની સા્થે કરી દે. મહાદેવભાઈ તો કહે: ‘તમે ્બંને 

ભેંિો જવેી છો, જલદી ચાલતી જ ન્થી.’ જનેે પાછળ આવવું 

પિ ે એને ્બાપુની વાતો સાંભળવાની ન મળે. એટલે એ લોકોને 

ન ગમે. પણ ્બાપુ કહે એટલે આવયા નવના પણ ન ચાલે. ફિરવા 

જતાં તયાં ્થોિો રસતો સાવ જગંલ જવેો અંધારો ને ્બીક લાગે 

એવો આવતો હતો એટલે અમને એકલાં છોિ ે નહીં.

*
એક ડદવસ ્બધાં જમવા ્બેઠાં હતાં. મહાદેવભાઈ ને નરહડરભાઈને 

દાળ ્બહુ ભાવે એટલે ્બંને જણ આંગળાંમાં દાળ ભરીને સ્બિકા 

મારવા મંડ્ા. ્બાપુએ જોયું ને અવાજ સાંભળ્ો એટલે કહે: ‘આવા 

અવાજ કરીને સ્બિકા મારો છો તે તમને ્બંનેને નવલાયતમાં્થી 

કાઢી જ મૂકે.’ ્બંને કહે: ‘નવલાયતના લોકોને દાળના સવાદની 

િી ગમ પિ?ે સ્બિકા્થી દાળનો જ ે રસવાદ આવે છ ે તે કાંઈ 

ચમચા્થી ન આવે!’ આમ ખાતાં ખાતાં નવનોદ પણ ચાલે.

*
તે વખતે ્બાપુનો ખોરાક પણ સારો. ્બે વાટકી લોટની રોટલી, 



એક વાટકી દાળ અને એક વાટકી ચોખા એટલંુ સીધું એમને 

જોઈએ. એ ચાર ચીજ ખાય એટલે ચો્થું િાક. ્બે વાટકીમાં્થી 

અમે ્બાપુ માટ ેચાળીસ રોટલી ્બનાવીએ. કોક વાર વધારે ્થાય 

તો ્બાપુ પૂછ:ે ‘આજ ે કેટલું કહાડ્ું હતું?’ અમે તો કહીએ કે, 

‘્બાએ કાઢી આપયું હતું.’ એટલે કહે: ‘્બાને એમ કે હંુ વધારે 

ખાઉં તો સારં એટલે એ તો વધારે કાઢવાની તરફેિણમાં જ હોય.’

*
ન્બહારમાં દહીં ્બહુ જ સરસ મળે. પડિયામાં ્બજારમાં્થી લઈ 

આવવાનું. જરાય પાણી ન છૂટ,ે રીંગણ પણ કાળાં ને મોટાં 

સરસ મળે. ્બાપુ કહે: ‘આવું સરસ દહીં ને રીંગણ મળે છ ે ને 

તમને ભરત કરવાનું મન ન્થી ્થતું?' (ભરત એટલે રીંગણને 

રાખમાં ભૂંજવાનું ને ઉપરની છાલ કાઢી નાખી અંદરના ગલને 

છૂદંી એમાં દહીં, મીઠુ ં ને જીરં નાખવાનું.) ચટણી તો રોજ જ 

કરાવે. ્બે આને િઝન કેળાં મળે તે પણ રોજ મગાવે. ્બાપુ 

ખાવાના ખૂ્બ િોખીન.

*
મોતીહારીમાં વાિીમાંના ્બંગલે અમે રહેતાં હતાં તયાં ્બાપુ 

દેહાતી ખેિતૂોને ્બોલાવે. તે વખતે ગળીની ખેતી પરના કર નવિે 

કેસ ચાલતો હતો. કોરટમાં કેસ ચાલે તે પહેલાં ્બધી હકીકત 

ને માડહતી એ લોકો પાસે્થી મેળવી લેતા. મહાદેવભાઈ અને 

નરહડરભાઈ એકેએકને મળે, ્બધું પૂછ,ે ્બધું લખી લે ને પછી 

્બાપુને આપે. આમ રોજ ચારસો-પાંચસો ખેિતૂો વાિી ્બહાર 

આવે ને સવારમાં ચાર-પાંચ કલાકના ધામા નાખે. ્બહાર ્બેઠાં 



્બેઠાં ગાય:

ગાં્ધીજી કા બબુઆ જીવે હો રામ, 

મેરા મુકદ્દમા દેખો હો રામ.

એટલું જોર્થી ગાય કે અમને અંદર સંભળાય. કોક વાર ્બાપુજી 

્બંધ કરવાનું કહે. આ એક જ લીટી યાદ છ.ે ્બીજી ભૂલી ગઈ છુ.ં

*
આ કેસનું કામ પૂરં ્થયું પછી અમને ્બંનેને મધુ્બની ગામમાં 

િાળા ચલાવવા માટ ે ્બાપુ મૂકી ગયા. મધુ્બનીનું અમારં ઘર 

િાંગરના પરાળ ને વાંસનું ્બનાવેલું હતું, છાપરં પણ ઘાસનું જ. 

ઘરમાં હવા માટ ે એક જાનળયું મૂકયું હતું. એને તયાંના લોકો 

‘જગંલા' કહેતા હતા.

*
્બાપુએ ગામમાં મોટી સભા ભરીને ્બધા લોકોને ભેગા કયા્ણ. 

સભામાં ્બાપુ કહે કે, ‘આ ભાઈને ને આ ્બહેનને તમારી વચચે 

કામ કરવા મૂકી જાઉં છુ.ં તમારામાં જટેલી આવિત હિે ને લેતાં 

આવિિે એટલું તમે આ લોકો પાસે્થી લઈ િકિો.’ પછી મને 

કહે: ‘આપણે તો અપડરગ્હ અને અસતેયનું વ્રત છ ે છતાં તને 

કહંુ છુ ં કે લોકોનાં ઘરમાં જજ,ે ્બહેનોને મળજ ે ને એ લોકોનું 

ડદલ અને પ્ેમ ચોરી લેજ.ે જટેલું કામ તારા્થી ્થઈ િકે એટલંુ 

કરજ.ે’ ્બાપુ તો મૂકીને ગયા પણ મને તો ડહંદીનો િબદેય ન 

આવિ.ે આ લોકોની ભાષા પણ પાછી ગામઠી એટલે જરાય ન 

સમજાય. કેમ છો કહેવું હોય તો ‘કે... ્બા’ એમ ્બોલે. પછી 



રોજ રાત્રે નરહડરભાઈ પાસે દસ િબદો ડહંદીના િીખું. પણ 

એટલા્થી કાંઈ િાળા ન ચલાવી િકાય એટલે જ ે છોકરીઓ 

આવે એમને કૂવા પર લઈ જાઉં. નવિાવું, કપિાં ધોઉં, મા્થું 

ચોળું ને પાંચ વાગયે એમને ઘરે મોકલું.

છોકરીઓની માને ભારે આશ્ચય્ણ ્થાય કે આવી તે કેવી ્બહેન 

આવી છ ે કે છોકરીઓને આવી સવચછ કરે છ?ે તયાં ગામિામાં 

એવો ડરવાજ કે આઠ-પંદર ડદવસે મા્ંુથ ધુએ અને પછી ગુંદરનું 

પાણી નાખી વાળને દ્બાવી દે તે પાછુ ં ધોવાનું હોય તયારે જ 

છોિ.ે રોજ મા્થું ઓળવાનું જ નહીં, છોિવાનું પણ નહીં, કપિાં 

પણ ખૂ્બ જ ગંદાં. ઘરે તો કોઈ ધુએ જ નહીં. ધો્બીને આપે. 

ધો્બી સાિીનો આનો ને નાના કપિાનો પૈસો લે. ધો્બી અઠવાડિયે 

કપિાં પાછાં આપે તયારે જ ્બદલે. એ લોકો પાસે કપિાં પણ 

વધારે નહીં ને આળસુ એટલે આવો ડરવાજ પડ્ો હિે. ખાવામાં 

પણ આ લોકો સા્થવો ખાય. (સા્થવો એટલે ચણા, જુવાર, ઘઉંને 

િેકીને એને દળી નાખે.) આ લોટ ્બજારમાં તૈયાર મળે, એમાં 

જરા મીઠુ ં નાખીને વાસણ હોય તો તેમાં, નહીં તો કપિામાં 

્થોિુ ં પાણી નાખીને એનાં મૂડઠયાં વાળે, એક મૂડઠયું મોંમાં મૂકે 

ને ઉપર્થી મૂળા, કાકિી, ટમેટાં — જ ે કાચું િાક મળે તે મીઠુ ં

લઈને ખાય. આ જ એમનો ખોરાક.

સાવ ગરી્બ પ્જા. આખો ડદવસ મજૂરી કરે તયારે ચાર આના 

મળે. ઘાસની નાની સરખી ઝૂંપિી ્બનાવીને એમાં રહે, કૂવા 

પણ જમીનની સપાટીએ જ. જરાય ્થાળું કે ઊંચો કઠિેો નહીં 

એટલે નહાય, વાસણ માંજ ે એ ્બધું પાણી પાછુ ં કૂવામાં પિ.ે 

ખૂ્બ જ ગંદકી. કૂવા પાસે તો આપણા્થી ઊભા પણ ન રહેવાય 



એવો કાળો કાળો ગંધ મારતો સિલેો કાદવ જામેલો હોય. આ 

કૂવો સાફિ કરવાનો અમે નવચાર કયયો. સાંજના ચાર વાગયે એક 

ગામમાં જઈએ. ખભે કોદાળી ને પાવિો લઈને જઈએ ને કૂવાની 

ચારે ્બાજુ ગંધાતો કાળો કાદવ કાઢી તયાં ્બીજી ચોખખી માટી 

નાખી દઈએ. જતંુનાિક ગુલા્બી દવા છાંટીએ. એક ડદવસમાં 

મુશકેલી્થી એક કૂવો સાફિ ્થાય. ગામલોક અમને જોઈને કહે કે, 

‘તમે ન કરિો, અમે કરીિું.’ અમે પૂછીએ, ‘કયારે કરિો?’ તો 

કહે, ‘ન્બહાન’ એટલે કે, આવતી કાલે! ભારે આળસુ લોકો ને 

ખૂ્બ જ ગંદા, કાંઈ કામ કરવાનું એમને ગમે જ નહીં.

સવારે વહેલી ઊઠીને ઘરનું ્બધું કામ કરી રસોઈ કરી સાિા દસ 

વાગયે પરવારી જાઉં. સાિા દસ્થી પાંચ વાગયા સુધી નનિાળ 

ચલાવવાની. પાંચ વાગયે પૂરં ્થાય પછી ગામિ ે કૂવો સાફિ કરવા 

જઈએ. તયાં્થી રાત્રે દસ વાગયે ઘેર આવીએ. પછી જમીએ. પાસે 

એક ભાઈની ભઠ્ી હતી તે િક્કડરયાં િેકી આપે ને દૂધ ગરમ 

કરી આપે એટલે રાત્રે િેકેલાં િક્કડરયાં, દૂધ અને પપૈયું ખાઈએ. 

આમ અમારં સારં ચાલતું હતું. ચાળીસ છોકરીઓ નનિાળમાં 

આવતી ્થઈ હતી. દર રનવવારે છોકરીઓને ઘેર એમનાં મા્બાપને 

મળવા જાઉં. હંુ વાતો કરં એ્થી એ લોકો ્બહુ ખુિ ્થાય. હંુ 

હા્થે રાંધું તે એમને ન ગમે. કહે કે, ‘અમે રસોઇયો આપીએ.’ 

મેં કહ્ું, ‘અમે તો હા્થે રાંધેલું જ ખાઈએ છીએ.’ તયાં છૂઆછૂત 

્બહુ જ. કોઈ કોઈને અિ ે નહીં.

*
એક ઘરમાં હંુ ગઈ તયાં ્બધી ્બહેનો તૈયાર ્થઈ મારી રાહ 



જોતી ્બેઠી હતી. તયાંનાં ઘર સળંગ લાં્બાં લાં્બાં. ્બેચાર ઓરિા 

પસાર કરીએ તયારે ્બહેનોનાં દિ્ણન ્થાય. મને કહે: ‘તું તો 

ગાંધીજીની દીકરી છ.ે’ એમ કહીને પૂજાનો મોટો ્થાળ લાવયાં 

અને મારો અંગૂઠો પકિી ઉપર દૂધ ને કંકુ નાખયાં. મને કાંઈ 

સમજ ન પિી. પણ મેં તરત પગ લઈ લીધો. એ લોકો કહે: 

‘અમારે તારી પૂજા કરવી છ.ે’ મેં કહ્ું, ‘પૂજા ન્થી કરવી. તમે 

મારી સા્થે વાતો કરો.’ એ લોકો તો મોટી લાજ કાઢ.ે ્બધાયની 

લાજ કાઢવાનો જ ડરવાજ. હંુ લાજ ઉઘિાવું ને સમજાવું કે, ‘હંુ 

તો તમારા જવેી જ છુ.ં તમે જો આવું કરિો તો હંુ તમારે તયાં 

નહીં આવું.’ પછી માની જાય ને હંુ જાઉં એટલે વાતો કરે. પણ 

એમની ભાષા મને ્બહુ સમજાય નહીં ને મને ડહંદી ્બોલતાં 

આવિ ે નહીં એટલે વધારે વાતો તો ઇિારા્થી જ ્થાય. ્બંને 

પક્ષે ખુિ ્થઈને છૂટાં પિીએ.

અમે મોતીહારી ગયાં તયારે તયાં ખૂ્બ જ ઠિંી હતી. અમારી 

પાસે ઓઢવા-પા્થરવાનું કાંઈ જ સાધન નહોતું. એક િેતરંજી ને 

ઓિીકંુ હતું તે નરહડરભાઈને આપયું. ન્બહાર્થી એક રૂનપયાનો 

એક ધા્બળો લીધો. કપિાનું ઓિીકંુ કરીએ. ખૂ્બ જ ઠિંી 

એટલે હંુ અને દુગા્ણ્બહેન સા્થે સૂઈ જઈએ તોય હંૂફિ જ ન 

મળે. મહાદેવભાઈ ને નરહડરભાઈ ્બહાર પાટ પર ભેગી પ્થારી 

કરીને સૂઈ જાય. ્બાપુ પાસે પણ એક જ ધા્બળો તે અરધો 

નીચે પા્થરે અને અરધો ઓઢ.ે મહાદેવભાઈ ને નરહડરભાઈ 

સૂવા જાય તયારે ્બાપુ કહે કે, ‘આ ્બધાં છાપાં છ ે તે મારી 

ઉપર નાખો.’ ્બાનું પણ આમ જ ચાલે. અમને ્બધાંને ઠિંીનો 



સરસ અનુભવ ્થાય.3

*
ગુજરાતી છઠ્ી સુધી ભણેલાં દુગા્ણ્બહેને નિનક્ષકા તરીકેનું 

કામ ઝિપ્થી ઉપાિી લીધું હતું, વાચનનો એમનો િોખ આ 

કાળે ખૂ્બ વધયો હતો. મહાદેવભાઈ ગાંધીજી પાસે્થી ચંપારણ 

આવી જતા. ઘણી વાર ગાંધીજી પોતે જ ચંપારણ આવતા તયારે 

તેમની સા્થે તો આવવાનું ્થાય જ. એ ડદવસો દુગા્ણ્બહેનને મન 

ઉતસવ સમા ્થઈ રહેતા. પોતે દુગા્ણ્બહેનને એકલાં રાખયાં છ ે

એનું મહાદેવભાઈને મનમાં સદા કષ્ રહેતું, તે્થી આવે તયારે 

‘ઢગલેઢગલો' પ્ેમ આપતા. ગાંધીજી પણ આ ્બા્બતમાં સભાન 

હતા. તે્થી ્બંને સા્થે હોય તયારે તેમને એકલાં રહેવાની તકો પૂરી 

પાિતા. એમને એકલાં મૂકીને જતાં પાછા કહેતા જાય: ‘કાલે તમે 

્બંને જણાં ફિાવે તેમ મહાલજો, રાત્રે ગમે તયારે જમવું હોય તયારે 

જમજો, ટમેટાંનું િાક ખાવું હોય તો તે પણ ્બનાવીને ખાજો.'

ગાંધીજીએ આપેલી આવિી મોટી (!) છૂટ જોઈને આપણને 

કદાચ હસવું આવે, પણ મહાદેવ-દુગા્ણની જોિી જટેલી જુવાન 

હતી એના કરતાં ભકત જરાયે ઓછી નહોતી. તે્થી ‘્બાપુના 

અપાર પ્ેમ' પર વારી વારી જતી!

માત્ર, નમલન જટેલું મધુર હતું એટલો જ નવરહ આકરો હતો. 

નવખૂટાં પિતી વખતે દુગા્ણ્બહેન ઢીલાં ્થઈ જતાં. અને મહાદેવ તો 

એમેય મીણ કરતાં પોચા હૃદયના માણસ હતા. પતનીનાં આંસુ 

એમના્થી જીરવાતાં નહીં. દુગા્ણ્બહેન ‘મારં નસી્બ એવું હિે' 

એમ કહી આંસુ સૂકવી નાખતાં. મહાદેવભાઈ ભારે હૃદયે કહેતા, 



‘પ્તયેક વખતે તારં રિવું જોવાનું, અને તને પજવવાનું — મારં 

એ નસી્બ છ.ે’

ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈ પહેલી વાર ચંપારણ પહોંચયા તયાર 

પછી અઠવાડિયે એટલે કે 20–11–'17ને ડદને તયાંની પહેલી 

િાળા ખોલી. પછી 17–1–'18ને ડદને ્બીજી િાળા ખોલી. 

પહેલી િાળા ્બરહરવા ખાસમાં અને ્બીજી િાળા મધુવનમાં 

ખોલવામાં આવી હતી.

્બાળકોની વયનકતગત સફિાઈ, એમને નવિાવવાં, ધોવિાવવાં, 

મા્થું ઓળવું, નખ કાપવા, ગામની સફિાઈ, ખાસ કરીને કૂવાની 

આસપાસ સફિાઈ કરવી, ગામની ્બહેનો જોિ ેએમના સામાનજક 

ડરવાજો અને આન્થ્ણક પડરનસ્થનત નવિે વાતો કરવી, એમને 

રામાયણમાં્થી કે ્બીજા સંતસાડહતયમાં્થી ઉતારાઓ વાંચી 

સંભળાવવા એ આ િાળાઓનો મુખય પાઠ્ક્મ હતો. આ િાળા 

જોિ ે અ્થવા ગ્ામસેનવકાઓ જોિ ે સંકળાયેલી ‘ડિસપે્સરી'માં 

ડદવેલ, સોિા્બાઈકા્બ્ણ અને નકવનાઈન એવી ત્રણ દવાઓ હતી. 

સવ્ણ રોગો ઉપર આ દવાઓ જ કામ આવતી! પણ મુખય 

ઓસિ તો આ સેનવકાઓનો પ્ેમ જ હતું જ ે જોતાંની સા્થે 

દદતીનો અરધો રોગ મટી જતો.

ઉતિર ન્બહાર અને પૂવતી ઉતિર પ્દેિમાં નિક્ષકને ‘પંડિત' 

કહેવાય છ.ે એમ જણાય છ ે કે ્બેનતયા મોતીહારી તરફિના આ 

નાનામોટા (િાળા ્બાળકો ત્થા પ્ૌઢો ્બંનેને માટ ેસમાનરૂપે સેવા 

આપતી.) નવનિનક્ષતોને મન ‘પંડિત અને પંડિતાઈન'માં કાંઈ ભેદ 

નહોતો. તે્થી એ લોકો દુગા્ણ્બહેનને ‘પંડિત' કહેતાં. મહાદેવભાઈને 



આ નામ ગમી ગયું. પોતાના અંગત જીવનની દરેક વાત પ્ગાઢ 

નમત્ર નરહડર સા્થે તો વહેંચવી જ પિ ે ને? રવી્દ્રના્થનો 

અનુવાદ અમદાવાદની ડિનસટટ્રકટ કોટ્ણમાં સા્થે ્બેસીને કરતા તયારે 

દુગા્ણ્બહેન અને મનણ્બહેન ‘નગન્ની' (ગૃડહણી) કહેવાતાં. ચંપારણમાં 

તેઓ ‘મોટા પંડિત' અને ‘નાના પંડિત' ્બ્યાં! કાળક્મે નાના 

પંડિતનું નામ છૂટી ગયું, અને મોટા પંડિતમાં્થી મોટા નવિેષણ 

નીકળી ગયું. મૃતયુ પામયા તયાં સુધી પ્કાંિ કહી િકાય તેવા 

પંડિત મહાદેવભાઈ છઠ્ી ચોપિી ભણેલાં દુગા્ણ્બહેનને ‘પંડિત' 

કહીને જ સં્બોધતા!

ચંપારણના આંદોલને ગાંધીજીને દેિ અને નવશ્વમાં મહાતમા 

્બનાવયા,4 તો ચંપારણના આંદોલને દુગા્ણ્બહેનને એમના ઘરમાં 

‘પંડિત' ્બનાવયાં!

દનક્ષણ આડરિકા્થી આવયા પછી કરેલાં કામોમાં ગાંધીજી 

સાર ચંપારણનું કામ એ ખૂ્બ મહત્વનું હતું. એની મારફિત 

એમણે ડહંદના લોકહૃદયમાં પ્વેિ કયયો. ચંપારણનો સતયાગ્હ 

એ આગળ ઉપર ચાલનાર સતયાગ્હો માટનેો જાણે નાનો સરખો 

પ્યોગિાળામાંનો અખતરો હતો.

સવાભાનવક રીતે જ આ પ્યોગ નવિે પોતાના દનક્ષણ 

આડરિકાના નમત્રોને લખવાનું ગાંધીજીને મન ્થાય. તેમણે નમસટર 

વેસટને ચંપારણ નવિે સનવસતર પત્ર લખયો છ,ે તેમાં્થી ખાસ 

કરીને દુગા્ણ-મહાદેવ અને મનણ-નરહડરનાં કામને સપિથે તેવો 

ડહસસો નીચે ટાંકયો છ:ે

‘હંુ આટલું કામ કરં છુ ં તેની ્બધાંને નવાઈ લાગે છ,ે પણ 



એકે કામ હંુ િોધવા ગયો ન્થી. પ્વૃનતિઓ જમે મારા પર 

આવી પિી તેમ મેં ઉપાિી છ.ે ન્બહારમાં ધારાસભામાં કાયદો 

ઘિવાનું કામ ચાલે છ ે તેના ઉપર નજર રાખવા ઉપરાંત તયાં 

મેં કેટલીક િાળાઓ ખોલી છ ે તેની વયવસ્થા જોવાની હોય છ.ે 

નિક્ષકો સામા્ય રીતે પડરણીત છ.ે પનત અને પતની ્બંને કામ 

કરે છ.ે ગામિાંનાં ્બાળકોને ભણાવીએ છીએ. પુરષોને આરોગય 

અને સવચછતા િીખવીએ છીએ. ગામિાંની સ્તીઓને પણ મળીએ 

છીએ. તેમને પિદો છોિી દેવાનું અને તેમની છોકરીઓને અમારી 

નનિાળે મોકલવાનું સમજાવીએ છીએ. દવા અમે મફિત આપીએ 

છીએ. દરદો જાણીતાં હોય છ ે અને તેના ઉપાય પણ જાણીતા 

અને સાદા હોય છ.ે એટલે એ કામ તાલીમ પામયા નવનાનાં સ્તી 

અને પુરષોને, જ ેતેઓ ્બીજી રીતે નવશ્વાસપાત્ર હોય તો સોંપતાં 

મને કાંઈ વાંધો લાગતો ન્થી. દાખલા તરીકે, કસતૂર્બાઈ એક 

નનિાળમાં કામ કરે છ ે અને છૂટ્થી દવાઓ આપે છ.ે અતયાર 

સુધી અમે મલેડરયાનાં ત્રણ હજાર દરદીઓને રાહત આપી િકયા 

છીએ. ગામિાંના કૂવા અને ગામિાંના રસતા અમે સાફિ કરીએ 

છીએ અને તેમાં ગ્ામવાસીઓનો સડક્ય સહકાર મેળવીએ છીએ. 

અતયાર સુધીમાં અમે ત્રણ િાળાઓ ખોલી છ.ે તેમાં છોકરાઓ 

અને ્બાર વરસ નીચેની છોકરીઓ મળીને 250 ઉપર નવદ્ા્થતીઓ 

છ.ે ્બધા નિક્ષકો સવયંસેવકો છ.ે  ... આ ્બધાં કામોમાં સદભાગયે 

મને સારા સા્થીઓ મળી ગયા છ.ે’5

નોંધ:

1   ્બન્ને ભાષાંતરો નરહડર પરીખનાં.

2   રાજમોહન ગાંધી: Patel – A Life પૃ. 73.



3.   વનમાળા દેસાઈ: नरहररभाई: પૃ. 216્થી 223.

4   ગાંધીજીને સૌ્થી પહેલાં ‘મહાતમા' કોણે કહેલા એ અંગે જુદા જુદા મતો 

પ્વતથે છ ે એમ જણાય છ ે કે તેમને પ્્થમ વાર ગોંિળના એક માનપત્રમાં 

મહાતમા કહેવામાં આવયા પછી િાંનતનનકેતનમાં રવી્દ્રના્થ ઠાકુરે કહ્ા. પણ 

લોકહૃદયના મહાતમા તો તેઓ ચંપારણમાં જ ્બ્યા.

5.   महादेवभाईनी डिायरी – 4 : પૃ. 28-29.



બાિ  
આશ્મજીવન

જ ે પત્રમાં ગાંધીજીએ નમ. વેસટને ચંપારણમાં રચનાતમક 

કામનો ખયાલ આપયો હતો1 તેમાં જ સા્બરમતી આશ્મ નવિે 

લખયું હતું:

‘આશ્મ સા્બરમતી નદીને તીરે સુંદર જગયાએ આવેલો છ.ે અમે 

રોજ નદીમાં નાહીએ છીએ. ્બધાં છોકરાંઓને તરતાં આવિી 

ગયું છ.ે િાળાને ્બાહોિ આચાય્ણ મળી ગયા છ.ે2 તેઓ ગુજરાત 

કૉલેજમાં પ્ોફેિસર હતા. આશ્મની વયવસ્થા મગનલાલના હા્થમાં 

છ.ે આ આશ્મ અને િાળાનું ભનવષય કેવું નીવિિે તે કહી િકાય 

નહીં. અતયારે તો ્બંને સંસ્થાઓ લોકનપ્ય છ.ે'3

આ વણ્ણન ફેિબ્ુઆરી 1918નું છ.ે મહાદેવભાઈ અને 

નરહડરભાઈ ગાંધીજી સા્થેની પહેલી મુલાકાતે ગયા તયારે તે 

આશ્મ અમદાવાદને સામે કાંઠ ે કોચર્બ ગામમાં ભાિાના ્બે 

્બંગલાઓમાં હતો. પણ હવે ગાંધીજી તે સ્થળ્થી છએક ડકલોનમટર 

ઉતિરે નદીને પનશ્ચમકાંઠ ેજ જમીન લઈને આશ્મ સ્થાપી ચૂકયા 

હતા. જોતજોતામાં આ આશ્મ આખા દેિનું ધયાનન્બંદુ ્બનવાનો 

હતો અને ્બાર વરસ પછી એ જ આશ્મ્થી જગપ્નસદ્ધ દાંિીકૂચ 

નીકળવાની હતી.

આશ્મની અિોઅિ દનક્ષણ છિે ેદૂધેશ્વરનું મંડદર, સામે કાંઠ ે

અમદાવાદ િહેરનો મુખય સમિાનઘાટ અને ઉતિરે, એકાદ માઈલ 

દૂર, અમદાવાદની મુખય જલે હતી.



લોકોમાં ડકંવદંતી એવી છ ેકે ગાંધીજીએ જયાં આશ્મ સ્થાપયો 

હતો તયાં જ પુરાણકાળમાં દધીનચ ઋનષનો આશ્મ હતો. નમ. 

વેસટ ઉપરના પત્રમાં ગાંધીજીએ આશ્મની રમણીયતા ઉપરાંત 

સનાનના આનંદની વાત કરી છ.ે ઘણી વાર તેઓ દૂધેશ્વર ઘાટ 

અને જલેનો ઉલ્ેખ કરીને એ મતલ્બનું કહેતા કે આપણી એક 

તરફિ જલે છ,ે ્બીજી તરફિ સમિાન છ,ે એટલે અહીંનાં ્બાળકોને 

(અને કુદરતી રીતે મોટરેાંઓને પણ) જલે કે સમિાનનો ભય 

રહેવાને કારણ ન્થી. આમ આનંદ અને અભય એ સા્બરમતી 

સતયાગ્હ આશ્મના ્બે સ્થાયીભાવ હતા.

મહાદેવ અને દુગા્ણએ જયારે એ આશ્મમાં આવી નનવાસ 

કયયો તયારે તેમણે પણ તયાં એ જ ્બે ભાવનો અનુભવ 

કયયો — નચતિિુનદ્ધની સાધનાના પ્યાસમાં્થી નનષપન્ન ્થતો આનંદ 

અને સવરાજની અડહંસક લિાઈમાં્થી પ્ગટ ્થતો અભય.

એમ તો મોટ ે ભાગે મહાદેવભાઈનું ઘર ગાંધીજી સા્થે 

રેલગાિીઓમાં જ અને વચચે વચચે જલેમાં હતું. પણ પૃરવીનો 

છિેો જનેે માની િકાય એવું ‘ઘર’ તો આ આશ્મ જ હતું. 

દુગા્ણ્બહેનને મન છ વરસ પછી ‘્બા્બલો’ આવયો તયાં સુધી તો 

મોટ ે ભાગે ‘ઘરવાળા'ની વાટ જોતાં ્બેસવાનું જ, છતાં, તોયે 

સ્થાયી એવું આ ઘર હતું. નારાયણના જ્મ પછી પણ વાટ 

જોવાનું તો ચાલુ જ રહ્ું. ્બીજાં ્બાર વરસ સુધી, પણ પગલીના 

પાિનારે આવીને એ નવરહવય્થાને જરૂર કાંઈક હળવી કરી હિે.

આશ્મમાં રહેવા નરહડરભાઈ-મનણ્બહેન પહેલાં આવી ગયાં 

હતાં. તેઓ આશ્મમાં્થી ચંપારણ ગયાં હતાં. મહાદેવ અને 



દુગા્ણ્બહેન ચંપારણ્થી આશ્મમાં આવયાં હતાં. પણ ્બંને જોિાં 

વચચે ગાંધીજી પાસે આવતાં પહેલાં જ ઘનનષ્ઠ નમત્રતા હતી. તે 

આશ્મમાં આવયા પછી એકાતમતામાં પડરણમી. આ કાળનું પણ 

સુંદર વણ્ણન મનણ્બહેને પોતાના ક્થાનકમાં કયુું છ:ે

‘અમે આવયાં એટલામાં જ આશ્મની જમીન લીધી. જમીન પર 

કૂવો નહોતો. ને નદીનું પાણી ઉકાળ્ા નવના નપવાય નહીં એટલે 

કૂવો ખોદવાનું િરૂ કયુું, પણ કૂવો તૈયાર ્થતાં છ મડહના નીકળી 

ગયા. તયાં સુધી પાસે દૂધેશ્વર મહાદેવનો કૂવો હતો તયાં્થી પીવા 

માટ ે પાણી લઈ આવતાં. ્બીજુ ં ્બધું પાણી નદીનું વાપરીએ. 

ચોમાસામાં પાણી ખૂ્બ િહોળું હોય એટલે ફિટકિી નાખીને ્થોિી 

વાર રહેવા દઈએ અને પછી વાપરીએ.

‘પહેલા ચોમાસાના અમારા અનુભવો પણ ્બહુ રનસક હતા. હંુ 

ઘરે્થી ્બે જ જોિ કપિાં લઈને આવેલી. એક ડદવસ હંુ નદીએ 

નાહવા ગઈ, પહેરવાનાં કપિાં ઉપર કાંઠ ેમૂકયાં હતાં. તયાં વરસાદ 

આવયો એટલે એ સૂકાં કપિાં પલળી ગયાં અને પહેરેલી જોિ 

તો પહેરીને નાહી એટલે પછી મારી પાસે ્બદલવા માટ ે એકે 

કોરં કપિુ ં રહ્ું નહીં! નદીનો ઓવારો પણ ્બાંધેલો નહીં. હા્થે 

ખોદીને પગન્થયાં કરેલાં એમાં વરસાદ પિ ે તયારે ઉપર ચિતાં 

્બહુ મુશકેલી પિ.ે

‘ચારે ્બાજુ સાદિી ને ઉપર પણ સાદિી એવાં અમારાં ઝૂંપિાં 

હતાં. નીચે તો સાવ ધૂળ જ. એવામાં એકદમ વરસાદ પડ્ો. 

અમારી પાસે એક જ ખાટલો હતો. એ ખાટલા પર મા્થે છત્રી 

ઓઢીને અમે ્બંને જણ ્બેસી રહ્ાં. ખાટલા નીચે તો નદી વહે 



એમ પાણી જાય. મા્થે છત્રી, પણ પગ તો પલળે. પગ ઉપર 

એક કામળો હતો તે નાખયો. તે વખતે વણાટિાળાના ઓટલાનો 

્થોિો ભાગ ્બંધાયો હતો એમાં ્બાપુ રહે. ્બાપુને ખ્બર પિી 

કે અમે આવી રીતે ્બેઠાં છીએ એટલે એમણે અમને ્બોલાવવા 

કોઈને મોકલયા. અમે કહેવિાવયું કે, ‘અમે સુરનક્ષત છીએ, કાંઈ 

નચંતા ન કરિો.’ ્બાપુને તયાં પણ ્થોિી જ જગા હતી અને 

એમાં ઘણાં જણને સૂવાનું હતું. આવું ્થયા પછી જ મજૂરો સા્થે 

કામ કરીને ઝટ મકાન તૈયાર કરવું એમ ્બાપુને લાગેલું.

‘ઝૂંપિામાં પણ હંુ તો મહેલની જમે રહેતી હતી. ઈંટો મૂકીને 

પાનણયારં ્બનાવેલું, એની ઉપર એક ્બેિુ ં ને માટલી રહે. સવારે 

ચાર વાગયે ઊઠી નનતયકમ્ણ પરવારી પ્ા્થ્ણનામાં જાઉં. ઝૂંપિાની 

સફિાઈ કરી, રસોઈની ્થોિી તૈયારી કરી, આઠ વાગયે નદીએ 

જાઉં, મા્થા ઉપર દેગિો, એની ઉપર ્થાળી, એમાં માંજવાનાં 

વાસણ, હા્થમાં ઘિો ને પહેરવાનાં કપિાં, નદીએ જઈ ્બેિુ ંમાંજુ,ં 

કપિાં ધોઉં અને નહાઉં, પછી ્બધું લઈ ઢાળ ચિી નવ વાગયે 

ઉપર આવું, પછી રસોઈ કરવાની.’4

અમદાવાદના નમલમજૂરોનો પ્શ્ આપણે આગલા પ્કરણમાં 

લઈિું. એ વખતની હિતાળમાં ગાંધીજીએ હિતાળ પર ઊતરેલા 

મજૂરોને આશ્મમાં ્બની રહેલાં નવાં મકાનો સાર નદીની રેતી 

ઉપર વહી લાવવાનું કામ આપયું હતું. તયારનું વણ્ણન મનણ્બહેનની 

કલમે:

‘નદીની રેતીમાં િંકરલાલભાઈને ઊભા રાખયા અને ્બાપુએ 

અમને ્બધાંને મજૂરોની સા્થે કામ કરવાનું કહ્ું. નદીની રેતીમાં્થી 



એક તગારં ભરીને ઉપર લઈ આવે તેને ્બે પાઈ મળે. અમને 

િંકરલાલભાઈ તગારં ભરી આપે, તે મા્થે મૂકીને ઢાળ ચિીને 

ઉપર આવીને નાખી જઈએ. આમ હંુ ્બાર તગારાં લાવી એટલામાં 

્બાપુએ મને ્બોલાવી. ્બાપુ ્બોલાવે એટલે મનમાં ્બીક લાગે કે િું 

વાંક પડ્ો હિે? કેમ ્બોલાવી હિે? હંુ ્બાપુ પાસે ગઈ એટલે 

્બાપુ કહે: ‘તગારં મૂકી દે ને આ મજૂરોમાં્થી સો મજૂરો લઈ 

લે. તેનાં નામ લખી રાખ ને કયો મજૂર કેટલાં તગારાં લાવયો 

તે નોંધવાનું કામ કર. મેં ્બધાનાં નામ લખયાં, ને મજૂર લાવે 

તે નોંધવા માંડ્ું, પણ એક વારો દસ નં્બરનો આવે ને પછી 

્બીજ ે 75 નં્બરનો આવે. આમ નોંધવાનું અઘરં પિ,ે પણ પછી 

એનીયે ટવે પિી ગઈ.

‘હંુ ્બાર તગારાં રેતી લાવેલી એની મજૂરીની મને ચોવીસ પાઈ 

મળી. નરહડરભાઈને પણ ચોવીસ પાઈ મળી. તે ડદવસે રાંધવાનો 

વખત મળે િી રીતે? અને મજૂરની સા્થે કામ કયુું એટલે તે 

ડદવસે જટેલી મજૂરી મળે એટલાનું જ ખાવું એમ નક્કી કયુું. 

એક આનાના એક રતલ ચણા લાવયાં. એક આનાના અધા્ણ 

રતલ મમરા લાવયાં, એક આનાનું પા રતલ ખજૂર લીધું અને 

એક આનાનું એક રતલ દૂધ લઈને તેનો ઉકાળો કયયો. જમવા 

્બેસવાની તૈયારી કરતાં હતાં તયાં મહાદેવભાઈ આવી ચડ્ા 

અને કહે: “અલયા, આ િું કરો છો?” અમે કહ્ું: “આજ ે અમે 

મજૂરીનું જ ે મળ્ું છ ે તેમાં્થી જ ખાવાનાં છીએ.” એટલે એ 

કહે કે, “મારા પણ ્બે આના ગણો. હંુ પણ મજૂરી કરીને લઈ 

આવીિ.” પછી ્બે આનાના ચણા ને ગોળ લાવયાં અને ત્રણે 

જણે સા્થે ્બેસીને ખાધું. ્બહુ મજા પિી.'5



મગનલાલભાઈ ગાંધીજીના ભત્રીજા હતા, અને દનક્ષણ 

આડરિકા્થી એમની સા્થે જ હતા. આશ્મના વહીવટમાં તેઓ 

વયવસ્થા લાવતા. આશ્મના નનયમોમાં તેઓ તપ:પૂત નિસત દાખલ 

કરતા. આશ્મના ઉદ્ોગોમાં તેઓ વૈજ્ાનનકતા લાવતા. તે્થી જ 

તેઓ આશ્મના પ્ાણ કહેવાયેલા, અને તેમનું અકાળ અવસાન 

્થયું તયાર પછી મહાદેવભાઈએ લખેલા લેખમાં એમ કહેલું કે, 

‘મારા જવેા કાચાઓ તેમની પાસે હંૂફિ મેળવતા.’

મગનલાલભાઈના નેતૃતવ હેઠળ આશ્મના કાય્ણકતા્ણઓ અને 

નવદ્ા્થતીઓની તનતોિ મહેનત વિ ે સા્બરમતીની ભેખિો પર 

આવેલાં ઝાંખરાં સાફિ ્થયાં, રેતીલી અને ગોખરવાળી જમીન સાફિ 

્થઈ તયાં િાકભાજીનું વાવેતર ્થયું. ઠરે ઠરે લીમિા વાવવામાં 

આવયા. જોતજોતામાં વેરાન વગિો લીલોછમ ્થઈ ગયો.

મહાદેવભાઈ તો ગાંધીજી સા્થે રહેવાનું મળ્ું તે્થી ધ્યતા 

અનુભવતા હતા. તે્થી એમના કામમાં મસત હતા. કોઈ વાર 

ડદહેણમાં ્બેઠલેા વૃદ્ધ નપતાની યાદ આવતી હિે, કોઈ વાર 

સા્બરમતીમાં ્બેઠલેી વાટ જોતી પતની સાંભરતી હિે, પણ મુખય 

ધયાન તો એમનંુ ‘્બાપુ'માં જ લાગેલું હતું. પણ ગાંધીજીને એ 

વાતનું ભાન હતું કે તેઓ મહાદેવને નપતાની ્બધી અનભલાષાઓ્થી 

અલગ માગથે લઈ આવયા છ.ે તે્થી ગાંધીજી હડરભાઈને પણ યાદ 

કરવાનું ચૂકતા નહીં. તેમણે 8–4–18ને રોજ વાસદ્થી નડિયાદ 

આવતાં ટટ્રનેમાં્થી એક પત્ર લખયો:

સુજ્ ભાઈશ્ી,

આપને લખવાનું ઘણા ડદવસ ્થયા ધારી મૂકેલું પણ અવકાિ 



નહોતો મળતો અને કાંઈ નવસમૃનત પણ ્થયેલી. માફિ કરિો.

ભાઈ મહાદેવને મને સોંપવામાં આપે ભૂલ ન્થી કરી, એમ કહેવાની 

રજા લઉં છુ.ં તેના જીવનના નવકાસને સાર આ અનુભવ જરૂરનો 

હતો. પૈસો હંમેિાં ્બધું જ સુખ ન્થી આપતો. ભાઈ મહાદેવને 

પૈસો જ સુખ આપે તેવી તેની પ્કૃનત ન્થી. મને ભાસે છ ે કે 

જમે ભાઈ મહાદેવને છ ે તેમ જ નચ. દુગા્ણને હિે. તેને અમૂલય 

અનુભવો મળ્ા કરે છ.ે

મને તો ્બંને મળ્ા્થી લાભ જ ્થયા છ.ે ભાઈ મહાદેવે મને 

ઘણી ઉપાનધમાં્થી મુકત કયયો છ.ે તેના જવેા ચાડરત્રયવાન, નવદ્ાન 

અને પ્ેમી સહાયકની િોધ કરતો હતો. ભાઈ મહાદેવે મારી 

િોધ સફિળ કરી છ.ે નચ. દુગા્ણનો એટલો ્બધો સદુપયોગ કરી 

િકીિ એમ મને સવપનામાંયે ન હતું. ઈશ્વરની ગનત ્યારી છ.ે

આપ તે દંપતીની ડફિકર ન કરિો ને તેમને પૂણ્ણ આિીવા્ણદ 

આપો એ ઇચછુ ં છુ,ં ને યાચું છુ.ં

નલ. આપનો, 

મોહનદાસ ગાંધી6

આ પત્ર લખયા ્બાદ સોળ ડદવસે હડરભાઈ ગાંધીજીને 

મું્બઈ્થી ડદલહી જતાં ટટ્રને પર મળ્ા. મહાદેવભાઈની િાયરી 

એટલે ગાંધીજીની દૈનનક પ્વૃનતિઓની નોંધપો્થી. ગાંધીજીની િાયરી. 

એમાં ભાગયે જ પોતાના અંગત પ્સંગો મહાદેવભાઈએ નોંધયા 

છ.ે તે ડદવસની િાયરીમાં આ ્બે નપતાઓની મુલાકાત કદાચ 

એટલા સાર જ આલેખાઈ હિે કે ્બેમાં્થી એક મુલાકાતી ગાંધીજી 



હતા! નોંધ ટૂકંી ને ટચ છ:ે

‘રાત્રે મારા ્બાપુજી નવસારી સટિેન ઉપર મળ્ા. તે મને જોઈને 

અનત હરખાયા. ગાિી ઊપિતાં ્બાપુએ માત્ર એટલો જ પ્શ્ 

કયયો, “કેમ નનનશ્ચત ્થયા છો ને?” મારા ્બાપુજીએ ્થોિી વારે 

કહ્ું, “હા જી.”  ’6

એમ તો હડરભાઈ ગાંધીજી કરતાં આઠ વરસ મોટા હતા. 

પણ તેમને ગાંધીજી પ્તયે ખૂ્બ માન હતું. રેલગાિીના િબ્બામાં 

્બે વાકયો પૂરતો આ વાતા્ણલાપ અને દીકરાની માનસરોવરના 

સહસ્તદલ કમળના જવેી િોભતી મુખાકૃનતનાં દિ્ણન અને વાંકા 

વળીને પગે લાગતાં એની પીઠનો સપિ્ણ હડરભાઈ સાર અનેક 

ડદવસો સુધી વાગોળવાનો નવષય ્બની રહ્ો હિે.

વાસદ્થી નડિયાદ જતાં ટટ્રનેમાં જ ગાંધીજીને દુગા્ણને પણ 

યાદ કરી લેવાની તક મળી ગઈ. દુગા્ણએ પત્ર નહીં લખયો હોય 

એની આિકતરી હળવી ટકોર કરતાં ગાંધીજીએ લખયું:

નચ. દુગા્ણ,

તમે મને ભૂલયાં હો તો ભલે, હંુ ન્થી ભૂલયો. આનંદી્બહેને 

તમારા સમાચાર આપયા છ.ે ભાઈ મહાદેવ્થી હંુ ધારતો હતો તે 

કરતાં તમે વધારે નવખૂટાં રહ્ાં છો. તેને મેં કહ્ું છ ે કે તે તયાં 

જયારે જવું હોય તયારે જઈ િકે છ.ે પણ તમે ઇચછતાં હો તો 

તુરત જ મોકલી દેવા તૈયાર છુ.ં તમને એટલંુ જણાવવું જોઈએ 

કે ભાઈ મહાદેવને અહીં ભારે અનુભવો મળે છ.ે તેનો લાભ 

તમને પણ મળિે. આ્થી સંતોષ વાળી નવયોગદુ:ખ સમાવી િકો 



તો ભાઈ મહાદેવ રહે, પણ તેમાં એક જોખમ છ.ે હંુ આ્થી પણ 

મોટી લિતમાં રોકાઈ જાઉં તો પછી તમે ઇચછો તોપણ તે તયારે 

ન આવી િકે. એટલે તમને મળી આવવાનો આ જ ચોક્કસ 

સમય ગણાય. તયાં ્થાકયાં હો તો તમે અહીં આવી િકો છો. 

નડિયાદમાં તમે રહી િકો તે નવિે ્થોિો િક છ.ે જ ે તમે તયાં 

મેળવી રહ્ાં છો તે અહીં ન જ મળે. પણ તમે જમે રાજી રહો 

તેમ કરવા ઇચછુ ં છુ.ં

મોહનદાસના આિીવા્ણદ7

અનાવલાના દીકરા તરીકે મહાદેવે ઘેર ્બહુ િરીરશ્મનાં 

કામ નહીં કયાું હોય. જૂનાગઢમાં કાકી કિક નિસતપાલનવાળાં 

હતાં. તે ઘણાં કામ હા્થે કરાવતાં. પણ એ કામમાંયે વધારે 

કઠણ કામ છોટભુાઈ પોતાને મા્થે લઈ લેતા એ આપણે જોઈ 

ગયા. ્બૅંકની નોકરી વખતે રખિપટ્ી ઘણી હતી, પણ અંગત 

કામો સાર તે વખતે સા્થે એક નોકર રાખતા. એમ આશ્મમાં 

આવયા તયારે ઘણાં કામો હા્થે કરવાનો મહાવરો નહીં હોય. 

પણ મહાદેવભાઈના જીવનને ઘિનારં જ ેકોઈ મોટામાં મોટુ ંતત્વ 

હોય તો તે તેમની ગાંધીભનકત. ગાંધીભનકતએ જમે એમને સાર 

‘્બૌનદ્ધક' કામો અનેકગણાં વધારે કરવાની તાકાત આપી તેમ 

તેણે િારીડરક કામો માટનેા માનનસક અવરોધો તો સમૂળગા 

દૂર કયા્ણ. અને અતયંત અલપ સમયમાં િારીડરક શ્મ કરવાની 

ટવે પણ પાિી દીધી. આશ્મનાં પાયખાનાંની મોટી મોટી િોલો 

જો ગાંધીજી ઉપાિ ેછ ે તો મારા્થી કેમ ન ઉપાિાય, જ ેગાંધીજી 

રસોિામાં િાક સમારે છ ેતો મારા્થી કેમ ન સમારાય? મહાદેવને 

િરીરશ્મ અંગે ટૉલસટૉય કે રનસકન વાંચવાની જરૂર નહોતી. 



એમને એને સાર ‘શ્મ નિન્બરો' ભરવાની જરૂર નહોતી. ગાંધીની 

ભનકત જ એમને નનતય નવા પાઠો આપી આપીને રોજરેોજ 

એમનું નવું ઘિતર કરી રહી હતી.

આશ્મ સાર ગાંધીજીએ તૈયાર કરેલી નનયમાવનલની મારફિત 

તો મહાદેવભાઈનો ગાંધીજી સા્થેનો પ્્થમ સંપક્ણ ્થયો હતો. એ 

પહેલી ચચા્ણમાં તેમણે અને નરહડરભાઈએ જોકે કેટલાક મતભેદો 

વયકત કયા્ણ હતા. આ મતભેદોનું વણ્ણન કરતાં, અલ્બતિ, પાછળ્થી 

‘અમે અમારં પુસતક-પાંડિતય ઠાલવયું હતું,'— એમ કહ્ું હોય. પણ 

એટલું સપષ્ હતું કે ગાંધીજી જોઈ ગયા હતા કે આ યુવાનો એ 

નનયમો નવિે ઊંિો નવચાર કરે છ.ે ્બંને નમત્રો પ્્થમ મુલાકાત વખતે 

જ આ ્બા્બતમાં ગાંધીજીની આિરે દોઢકે કલાક જ ે ‘વાગધારા’ 

ચાલેલી તેના્થી અનભભૂત ્થયા હતા. નરહડર પોતાના્થી વહેલા 

આશ્મમાં દાખલ ્થયા તે્થી હનષ્ણત ્થઈને મહાદેવે ઠઠે મું્બઈ્થી 

અમદાવાદ આવીને એમને અનભનંદ્ા હતા તે આપણે જોઈ ગયા. 

હવે જયારે મહાદેવને પોતાને આશ્મમાં જોિાવાની તક મળી તયારે 

તેમણે એને અંગે ઊંિુ ં નચંતન િરૂ કરી દીધું અને ય્થાિનકત-

મનત એને આતમસાત્ કરવાનો પુરષા્થ્ણ આદયયો. સા્બરમતીનો 

સતયાગ્હ આશ્મ દેિભરના સવયંસેવકોને દેિસેવાના યજ્ સાર 

તાલીમ આપવા માટનેી પ્યોગિાળા હતો. ગાંધીજીના મત મુજ્બ 

સતયાગ્હીની તાલીમની િરૂઆત તો એની આંતડરક િુનદ્ધ્થી જ 

્થતી હતી. તે્થી જ સતયાગ્હ આશ્મ સા્થે સંકળાયેલા સવ્ણ 

નનયમો આંતડરક િુનદ્ધ સા્થે સં્બંનધત હતા. આશ્મની સ્થાપના 

પછી ગાંધીજીએ આ નનયમોને વ્રતોનું સ્થાન આપયું હતું. સતય, 

અડહંસા, અપડરગ્હ, અસતેય આડદ જ ે આચારલક્ષણોને આજ 



લગી વયનકતગત ગુણો માનવામાં આવતા હતા તેને ગાંધીજીએ 

સામાનજક મૂલયો લેખયાં. અને એ પણ સમજાવયું કે સમાજમાં 

જો આ ગુણો અમલમાં ન મૂકી િકાતા હોય તો તે નનર્થ્ણક 

છ.ે ગાંધીજી પોતાના આશ્મને સામાનજક મૂલયોની પ્યોગિાળા 

્બનાવવા માગતા હતા. મહાદેવભાઈને આ ્બા્બત પૂરી શ્દ્ધા 

હતી, તે્થી તેમને આશ્મજીવન સવીકાય્ણ હતું.

જમે જમે આશ્મમાં નવાં મકાનો ્બંધાવા લાગયાં તેમ તેમ 

તેના ઉપયોગ અંગે પણ કાંઈક ને કાંઈક આગ્હો સેવાતા ગયા. 

સૌ્થી મોટો આગ્હ વ્રતો નવિેનો હતો. એમ નક્કી ્થયું કે આજ ે

જનેે ‘આશ્મ રોિ' કહેવામાં આવે છ ે તે સિક (જ ે તે વખતે 

કપચી પા્થરેલી અને સાંકિી હતી)ની પૂવ્ણમાં વ્રતધારીઓ રહે, 

અને એની પનશ્ચમ ડદિાનાં ઘરોમાં એ વ્રતો અંગે પ્યતનિીલ 

એવા લોકો રહે. પડરણામે કુટુ્ંબવાળા લગભગ ્બધાં સિકની 

પનશ્ચમે રહેવા આવયાં, ને છિા લોકો પૂવ્ણમાં રહ્ા. એમાં ગાંધીજી 

અને મગનલાલ ગાંધીના ્બે પડરવાર અપવાદરૂપે હતા, જ ેપૂવ્ણમાં 

જ રહ્ા.

આશ્મમાં તાલીમ સેવા કરતાં લેવાની હતી. જીવનમાં સાદગી 

લાવવાની હતી અને સંયમ સાર સદાય પ્યતનિીલ રહેવાનું હતું. 

સેવા, સાદાઈ અને સંયમ એ આશ્મની ડટપાઈના ત્રણ પાયા 

હતા. મહાદેવમાં સવાભાનવક સેવાવૃનતિ હતી. એને સાર આવશયક 

કેટલીક કુિળતાઓ કેળવવાની ્બાકી હતી. એમ તો મહાદેવને 

આશ્મમાં કાયમ ્બહુ રહેવાનું ્થતું નહીં પણ જયારે જયારે પણ 

આશ્મમાં આવે તયારે તયારે ્બીજા આશ્મવાસીઓએ કરવાનાં 

કામો ઉપાિી લઈને તેઓ પોતાની કુિળતાઓ વધારતા.



ગાંધીજીના ્બધા આશ્મોમાં સૌ્થી પહેલી કુિળતા જ ે

ખીલવવાની હોય તો તે પાયખાનાં-સફિાઈની. માત્ર સ્થાયી 

આશ્મવાસીઓને જ નહીં, પણ ્થોિાક ડદવસ સાર આવીને 

રહેવા ઇચછનારા મહેમાનોને માટ ે પણ એ જ કામ સવ્ણપ્્થમ 

સોંપાતું. આમાં મુખય પ્-નિક્ષણ તો સફિાઈ-પાયખાનાં-સફિાઈ 

નવિેનાં માનનસક પૂવ્ણગ્હો અને અવરોધો દૂર કરવાનું હતું. તે 

વખતે િોલજાજરૂ વપરાતાં. એમ તો એને સાફિ કરવાની પદ્ધનત 

પણ દનક્ષણ આડરિકાના અનુભવને કારણે ઘણી સુઘિ અને 

જરાયે ચીતરી ન ચિ ેએવી કરી દેવામાં આવી હતી. પણ જનેે 

સંસકાર(?)માં જ પાયખાના-સફિાઈ નવિે ઘૃણા હોય તેને સારં 

એ કામ અઘરં ્થઈ પિતું. મહાદેવને તેમ નહોતું. એમણે ઝટપટ 

એ પ્ડક્યા િીખી લીધી એટલું જ નહીં પણ દરેક કામ તેઓ 

જ ે વયવસ્થા અને સુઘિતા્થી કરતા તે વયવસ્થા અને સુઘિતા 

તેમણે પાયખાનાં-સફિાઈમાં પણ દાખલ કરી.

એવું ્બીજુ ં કૌિલ હતું વસ્તનવદ્ાનું. ગાંધીજીએ हह्द सवराज 

પુસતકમાં રેં ડટયાનો પહેલવહેલો ઉલ્ેખ કયયો તયારે તેમને કાંતવા 

માટનેો રેં ડટયો અને વણવા માટનેી સાળ એ ભેદની પણ ખ્બર 

નહોતી. પણ જ ેનવચારે તે કહે ને કહે તે કરવાનો આગ્હ હોવાને 

લીધે તેમણે સા્બરમતી આશ્મના ઉદ્ોગમંડદરમાં વરસ્તનવદ્ાનો 

નવકાસ કરાવયો હતો. અને વસ્તનવદ્ા એટલે કપાસ્થી માંિીને 

વણવા ને સીવવા સુધીની અનેક પ્ડક્યાઓ. મગનલાલભાઈ તો 

એમાં ખૂંપી જ ગયા હતા. પાછળ્થી નવનો્બા અને ્બાળકો્બા 

(નવનો્બાના નાના ભાઈ)એ પણ એમાં ઠીક ઠીક પારંગતતા મેળવી 

હતી. મહાદેવભાઈ વસ્તનવદ્ાના ઉપર જણાવયા તેમના જવેા ધુરંધર 



નહોતા. એમની પાસે વણાટની કળા પૂણ્ણપણે હસતગત કરવા 

સાર જટેલી નવરાિ જોઈએ, એટલી નવરાિ જ કયાં હતી? 

પણ તોય તેમણે સાળ પર હા્થ તો અજમાવી જોયેલો. અને 

કાંતણ એમનું, એમના સૂતરની ગુણવતિાને લીધે વખણાતું. તેઓ 

ઝીણં, એકધારં અને કસવાળું સૂતર કાંતતા. તે જોઈને ભલભલા 

કાંતનારને અદેખાઈ આવતી. રસોઈ કરવાની કુિળતા એમણે 

ગાંધીજી પાસે આવયા તે પહેલાં ્થોિીઘણી પ્ાપ્ત કરેલી. તેમની 

પાસે આવયા પછી, ખાસ કરીને પ્વાસમાં વધારે કેળવી. ્બાકી 

જમેને ઘેર દુગા્ણ્બહેન જવેી ‘નગન્ની' હોય તેમને ચૂલો સળગાવવાનો 

પણ મોકો મળે કે કેમ એ પ્શ્ છ.ે દુગા્ણ્બહેનને રસોઈની કાંઈ 

નવાઈ નહોતી. પણ આશ્મના મોટા રસોિ ે સેંકિો લોકો સાર 

રસોઈની વયવસ્થા કરવી એ એમને સાર નવો અનુભવ હતો. 

પાયખાનાં-સફિાઈ એમણે કરી તે માત્ર ્બાપુ કે ્બાને પણ એ કામ 

કરતાં જોઈને. કાંતણ તો દરેક આશ્મવાસી સાર લગભગ સનાન 

જટેલું જ સવાભાનવક હતું. પણ ગાંધીજીએ આશ્મની (દુગા્ણ્બહેન 

જવેી) જૂની ્બહેનોને વસ્તનવદ્ા અંગે કેટલીક વધારાની તાલીમ 

સોંપેલી. નવજાપુર તાલુકામાં જઈને તયાંનાં ગામિાંઓમાં ફિરીને જૂની 

ઢ્બે કાંતનારી ્બહેનોને જોઈ એમની પાસે્થી કાંતણની કારીગરી 

િીખી લાવવાનું, અને રેં ડટયાની રચના સમજી લાવવાનું કામ તેમણે 

્બહેનોને સોંપેલું. ્બીજી તરફિ્થી મું્બઈ-અમદાવાદ જવેાં િહેરોની 

જ ે ્બહેનો કાંતણમાં રનચ ્બતાવે તેમને કાંતણ િીખવવાનું કામ 

પણ ગાંધીજીએ ્બહેનોને સોંપેલું. મું્બઈનાં શ્ીમતી નપટીટને એ 

રીતે કાંતતાં દુગા્ણ્બહેને િીખવેલું.

આશ્મનું જીવન એમેય સાદું હતું. નવા આવનારાઓને 



ગાંધીજી સાદાઈનો અવારનવાર પદા્થ્ણપાઠ પણ આપતા રહેતા. 

મનણ્બહેનનાં ઘરેણાં તેમણે પોતાના રાષ્ ટ્રસેવાના કામ સાર માગી 

લીધેલાં. નરહડરભાઈ પોતાની ટાપટીપ અને અતિરોના િોખ 

સાર નમત્રમંિળીમાં જાણીતા હતા. દુગા્ણ્બહેનને માતૃપક્ષ તરફિ્થી 

ઘરેણાં મળેલાં તે એમનાં મોટાં ્બહેનને તયાં વલસાિમાં જ રહ્ાં. 

એમના િરીર પર માત્ર એક જોિ ચૂિીઓ નસવાય કોઈ ઘરેણં 

આશ્મમાં આવયા પછી દેખાયું નહોતું. કપિાંની ટાપટીપનો કદાચ 

એમને સવાભાનવક રીતે જ િોખ નહોતો. અને એ જમાનામાં 

ખાદીમાં ખાસ કાંઈ ટાપટીપ ્થાય એવાં કપિાં મળતાં પણ નહીં. 

મહાદેવભાઈ પોતાના કામમાં એવા મસત રહેતા કે એમને અંગ 

પર કયાં વસ્તો પહેયાું છ ે એનું પણ ભાન રહેતું નહીં. પણ 

દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈ ્બંનેનાં વયનકતતવની પોતપોતાની 

આગવી ગડરમા હતી. દુગા્ણ્બહેનનો ઠાવકો ચહેરો જોઈને કોઈ 

પણ નવઆગંતુકને એમને નવિે માન ઊપજતું. મહાદેવભાઈ જ ે

કોઈ કપિાં પહેરે તે તેમને િોભતાં. એમનું વયનકતતવ જ એવું 

મોહક હતું કે એમના્થી કપિાં િોભતાં. ઘરમાં રાચરચીલું પણ 

ઓછુ.ં દળવા સાર ઘંટી, રાંધવા સાર ચૂલો ને ચકલો-વેલણ, 

કાંતવા સાર રેં ડટયો ને પૂણી, અને લખવા સાર કલમ ને િાહી એ 

દેસાઈ દંપતીના ઘરનાં રાચ હતાં. પડરગ્હ માત્ર પુસતકોનો હતો.

આશ્મમાં સંયમનો આગ્હ મુખયતવે બ્હ્મચય્ણ અને અસવાદનાં 

વ્રતો દ્ારા રાખવામાં આવતો. આગળ કહેવાઈ ગયું કે આશ્મનાં 

ઘણાંખરાં ગૃહસ્થી જોિાંઓએ બ્હ્મચય્ણની પ્નતજ્ા નહોતી લીધી. 

પરંતુ પડરણીત જીવનમાં સંયમી રહેવાના આદિ્ણને સવીકારીને તે 

નવિે પ્યતનિીલ રહેવાનું તેમણે સવીકાયુું હતું. મહાદેવ ને દુગા્ણ 



પણ તેમાંનાં જ હતાં. આ નવષયની વધારે નવગતવાર છણાવટ 

આપણે આગળ ઉપર કરીિું.

દુગા્ણ્બહેન રસોઈ એટલી ઉતિમ ્બનાવતાં કે તે ખાનાર 

અસવાદવ્રતનું પાલન કરે છ ેએમ કહી જ ન િકાય! જોકે વષયો 

સુધી સામૂડહક રસોિ ેજમીને આખા દેસાઈ પડરવારે ્બાફેિલાં િાક 

અને મસાલા નવનાની દાળ ખાધેલાં. પણ પાછળ્થી મહાદેવભાઈએ 

પોતાનું જમવાનું ઘેર જુદું કરવાની રજા માગેલી અને ગાંધીજીએ 

તે આપેલી. પણ તેની પાછળ સવાદના ચટાકા કરવાનો ઉદ્દિે 

નહોતો. મહાદેવભાઈ ડદવસમાં ત્રણ જ વાર ખાતા. એટલે જ ે

કયાંક ગયા હોય ને વડરયાળી કે ધાણાની દાળ ખાધી હોય તો 

તે પણ એક વાર ખાવામાં આવી જાય અને એમનું એક વખતનું 

ભોજન છૂટી જતું. પણ આ આગ્હ તેમણે અસવાદવ્રતની સાધના 

સાર નહીં, પણ િરીરને વધારે પિતાં પરચૂરણ ખાણાંઓ્થી 

્બચાવવા સાર રાખયો હતો. પાછળ્થી તેમણે ્બા્બલાને પણ 

ડદવસમાં ચાર વાર ખાવાનો નનયમ રાખવાની પ્ેરણા આપેલી. 

તેના્થી એને સવેચછાએ નિરસત પાળવાની ટવે પિલેી એ નક્કી, 

પણ તેમાંયે અસવાદવ્રતનો આગ્હ નહોતો.

ગાંધીજીનો આશ્મ એટલે સામૂડહક જીવનના જીવતાજાગતા 

પ્યોગો. એ સમૂહજીવન આશ્મમાં ચાર સામૂડહક ડક્યાઓ દ્ારા 

ખાસ પ્ગટ ્થતું હતું. આશ્મનું સામૂડહક રસોિુ ંએ કદાચ જનેે 

રાષ્ ટ્રીય ભાવાતમક એકાતમકતા કહેવામાં આવે છ,ે તેનું મોટુ ં

સાધન હતું. ભારતમાં ખોરાક અંગેની એટલી નવનવધતા છ,ે અને 

સામા્યપણે ખાવાની જ ે ટવે હોય તે જ ખાવાનો ઘણાખરા 

લોકોનો એટલો આગ્હ હોય છ,ે કે જુદો જુદો ખોરાક ખાનારા 



લોકો એકસા્થે જમે તો સંપીને રહેવા સાર જોઈતા નિક્ષણનો 

પહેલો અને અગતયનો પાઠ એમાં્થી મળી રહે. વળી જુદા 

જુદા સવભાવના લોકને ખાવા અંગે એવી ચૂંધીઓ હોય છ ે કે 

એમનો સૌનો મેળ ખવિાવીને રસોિુ ં નવના કલહ ચલાવવું એ 

એક નાની સરખી સાધનાનું જ કામ હોય છ.ે આ સાધનામાં્થી 

મહાદેવભાઈ કરતાં દુગા્ણ્બહેનને જ વધારે પસાર ્થવું પિલેું, 

કારણ, જયારે તેઓ ઘરે રસોઈ કરતાં તયારે પણ સામૂડહક 

રસોિાની ઘણી જવા્બદારીઓ તો એમને જ ઉઠાવવી પિતી. 

ગાંધીજીએ જ ે અલગ જમવાની છૂટ આપી હતી તેમાં સામૂડહક 

રસોિાની જવા્બદારી ન ટાળવી એવી િરત પણ હતી! એક 

ભાઈને હંમેિાં ગરમાગરમ રોટલી જ જોઈએ. હવે પચાસ્થી 

માંિીને ્બસો-અઢીસો કે ત્રણસો માણસો સાર પીરસાતું હોય 

તયાં એમને સાર ગરમ રોટલી હંમેિાં કયાં્થી લાવવી? પહેલાં 

ઘી ચોપિલેી રોટલીઓ અપાતી તયારે વધુ રોટલી ખાનારને વધુ 

ઘી મળે છ ે ને ઓછી ખાનારને ઓછુ ં મળે છ ે એવી ફિડરયાદ 

આવવા લાગી. ગાંધીજીના આશ્મમાં આવી નાની નાની ્બા્બતમાં 

ઝઘિા ્થાય એ કદાચ કેટલાક લોકોની કલપનામાંયે નહીં આવે. 

પણ એવા ઝઘિા ્થતા એ હકીકત છ.ે પાછળ્થી મહાદેવભાઈ 

કોઈક કોઈક વાર કહેતા કે, ‘્બાપુ તો દાકતર છ,ે એટલે એમની 

આસપાસ દરદીઓ જ ભેગા ્થાય ને!’ પણ એટલું કહેવું જોઈએ 

કે આશ્મવાસીઓની આટલી ્બધી નવનવધતાઓ અને નવનચત્રતાઓ 

વચચે પણ દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈએ, ખાસ કરીને દુગા્ણ્બહેને, 

પોતાની સવાભાનવકતા કદી ગુમાવી નહોતી.

્બીજી સામૂડહક ડક્યા હતી સામૂડહક સફિાઈની. રોજ આશ્મનાં 



આ્બાલવૃદ્ધ સ્તી-પુરષ સૌ કોઈ ્થોિો સમય આશ્મની સફિાઈમાં 

સા્થે ગાળતાં. જુદા જુદા નવભાગોની સફિાઈની ટોળીઓ ્બનાવીને 

કામની વહેંચણી ્થતી. કોઈ નનવાસ સફિાઈ કરતું, કોઈક રસતાઓની 

સફિાઈ કરતું, કોઈક કૂવાની આસપાસની સફિાઈ કરતું, કોઈક 

પાયખાનાં-સફિાઈ કરતું, તો કોઈક ખાતરના ખાિાઓની વયવસ્થા 

કરતું. ભારતીય નાગડરકના લોહીમાં સદીઓ્થી વણ્ણવયવસ્થાને 

્બહાને સફિાઈ સા્થે સૂગને જ ે રીતે જોિી દેવામાં આવી છ ે

તેની સામે સાંસકૃનતક ક્ાંનતનો ઝંિો ઉઠાવનાર આ પ્ડક્યા હતી.

ત્રીજી સામૂડહક ડક્યાને ્બધાં કરતાં નવિેષ સંજ્ા આપવામાં 

આવી હતી તે હતો ‘સામૂડહક સૂત્ર-યજ્’. ગાંધીજીની કલપના 

મુજ્બ સમાજ નવનનમા્ણણનું જ ે નચત્ર હતું તેમાં રેં ડટયો કે્દ્રસ્થાને 

હતો. રેં ડટયો માત્ર પોતાનાં કપિાં માટ ે નહીં પણ સમાજ માટ,ે 

દેિની મુનકતમાં પોતાના નનયનમત અઘય્ણ તરીકે ચલાવવાનું સાધન 

હતો. જ ેકામ સમાજ સાર અનપ્ણત હોય તે યજ્ એવી ગાંધીજીની 

વયાખયા હતી. રેં ડટયા દ્ારા યજ્માં હનવભા્ણગ આપવાનું એક 

એવું સાધન ગાંધીજીએ દેિ આગળ ધરી દીધું હતું જ ેચલાવવું 

નાનામાં નાના ્બાળક્થી માંિીને વૃદ્ધ સુધી, અરે, માંદાસાજાને 

સાર પણ સહેજ ે િકય ્બની જાય એવું હતું.

ચો્થી સામૂડહક ડક્યા હતી સામુદાનયક પ્ા્થ્ણના. ગાંધીજીએ 

દનક્ષણ આડરિકા્થી જ પ્ા્થ્ણના અંગેના નવનવધ પ્યોગો િરૂ કરી 

દીધેલા. આશ્મમાં જમે જમે જુદા જુદા પ્કારના લોકોનો ઉમેરો 

્થતો જાય તેમ તેમ પ્ા્થ્ણનામાં ઉમેરો ્થતો જાય. ‘વૈષણવ જન તો, 

તેને કહીએ' એ ભજન દનક્ષણ આડરિકામાં કોઈ વાર ‘મુનસલમ 

જન તો...’ અ્થવા કોઈ વાર ‘ડક્નશ્ચયન જન તો...’ એમ પણ 



ગવાતું, કારણ દરેક સંપ્દાયવાળાને એમ લાગતું કે એ ભજનમાં 

આદિ્ણ વયનકતનું સુંદર વણ્ણન છ.ે સા્બરમતી આશ્મમાં, ખાસ 

કરીને એની ‘રાષ્ ટ્રીય િાળા’ની આસપાસ ઘણા નવદ્ાન લોકો 

એકઠા ્થયા હતા. ગાંધીજીની ચું્બક-િી આકષ્ણક પ્નતભાનું એ 

ફિળ હતું. આ નવદ્ાનો પોતપોતાના રનચના ક્ષેત્રમાં્થી ભાતભાતનાં 

ભજનો ખોળી લાવતા. નવદ્દ્ મંિળીમાં એની સારી પેઠ ેચચા્ણ ્થતી. 

પંડિત નવષણ ડદગં્બર પળૂસકર પાસે્થી ખાસ પોતાના આશ્મને 

અનુકૂળ ્થાય એવા સંગીતિાસ્તીની માગણી કરીને ગાંધીજી પંડિત 

નારાયણ મોરેશ્વર ખરેને આશ્મમાં લાવેલા. પંડિત પળૂસકરની 

પસંદગી પણ દાદ આપવી પિ ે તેવી. ખરે િાસ્તી એટલે ભનકત 

અને િાસ્તીય સંગીતના સંતાન. નવદ્ાનોનાં પસંદ કરેલાં ભજનોને 

પંડિતજી િાસ્તીય રાગમાં ્બેસાિ,ે અને પછી તે ગાય અને 

સવ્ણ આશ્મવાસીઓને મુખે એ નઝલાતાં જાય. એમણે સંપાડદત 

કરેલી आश्रम भजनावलि એ ભારતમાં સંસકારી ભનકતસંગીતના 

પુનરદ્ધારના ઇનતહાસમાં એક સીમાનચહ્ સમી છ.ે આજ સુધીમાં 

એની ચાળીસેક આવૃનતિઓ ્થઈ છ ેઅને લાખો નકલો ખપી ગઈ 

છ ે એ એની લોકનપ્યતાનું પ્માણ છ.ે

ગાંધીજી જયારે આશ્મમાં હોય તયારે સામા્ય રીતે સાંજની 

પ્ા્થ્ણના પછી આશ્મ નવિે કાંઈક પૂછપરછ કરે, કાંઈક પ્શ્ો 

હોય તો તેના ઉતિર આપે અ્થવા પોતે ફિરી આવયા હોય તે 

ક્ષેત્ર નવિે કે પોતાના મનમાં ઘોળાતા નવષયો અંગે ્બે ્બોલ 

્બોલે અને મહાદેવભાઈ તેની અચૂક નોંધ લે. ગીતા નવિેનાં 

વયાખયાનોની એવી નોંધોમાં્થી गांधीजीनुं गीतालशक्षण નામનું પુસતક 

નરહડરભાઈએ સંપાડદત કયુું છ.ે વધા્ણના મડહલાશ્મમાં એ જ 



રીતે નવનો્બાજીએ આપેલાં પ્વચનોની નોંધ પણ મહાદેવભાઈની 

િાયરીમાં જોવા મળે છ.ે

આમ સામૂડહક ડક્યાઓ દ્ારા ગાંધીજીએ ભોજનાલય મારફિત 

આહારનવહારના ક્ષેત્રમાં, સફિાઈ મારફિત સંસકારક્ષેત્રમાં, સૂત્રયજ્ 

મારફિત આન્થ્ણક ક્ષેત્રમાં અને સામૂડહક પ્ા્થ્ણના મારફિત આધયાનતમક 

ક્ષેત્રમાં ક્ાંનતકારી કદમો ઉઠાવયાં. આ કદમો સા્થે કદમ નમલાવવા 

મહાદેવ સદા તતપર રહેતા. એમણે એને પોતાની અંત:િુનદ્ધની 

સાધનાનાં ઉપકરણો મા્યાં હતાં.

આશ્મની ગૌિાળા એ પણ આશ્મનું એક મહત્વનું અંગ 

હતું. ગાંધીજી જટેલા ગોવધ્બંધીના આગ્હી હતા તેના્થી વધારે 

તેઓ ગોસેવાના આગ્હી હતા. આશ્મમાં રહેનારા સેંકિો 

આશ્મવાસીઓને ગાયનું જ દૂધ મળતું.

આશ્મની લાક્ષનણકતાઓમાં એનાં અનેક આશ્મજનોનું 

આકાિ તળે સૂવું, ઠિંા નદીના નીરમાં સનાન, એનું છાત્રાલય, 

ઘંટને ટકોરે આખા ડદવસનાં તમામ કામો કરવાની નનયનમતતા, 

એની ઊિીને આંખે વળગે એવી સવચછતા, પાવનકારી પરસેવો 

પાિતા એના ઉદ્ોગો વગેરે આવી જાય. આ ્બધી લાક્ષનણકતાઓ 

કોઈ એક વયનકતના પડરશ્મ્થી પેદા નહોતી ્થઈ. અલ્બતિ, 

એમાં ગાંધીજીની દૃનષ્ ત્થા મગનલાલભાઈ કે નારણદાસભાઈ કે 

નરહડરભાઈની વયવસ્થાિનકતએ નવિેષ ફિાળો આપયો હિે. પણ 

તેમાં નવનો્બાનું તપ, કાકાસાહે્બની સંસકાડરતા, ડકિોરલાલભાઈનું 

તત્વદિ્ણન, ખરે િાસ્તીનું સંગીત, સાધુ સુરે્દ્રજીની સાધના અને 

મહાદેવભાઈની ભનકતનો ફિાળો કાંઈ ઓછો નહોતો. આ સૌ 



સાધકો એક્બીજાના ટકેા્થી, એક્બીજાને હંૂફિ આપતા, એક્બીજાની 

સતસંગનત્થી નનતયપ્નત એ સામૂડહક સાધનાના પુણયને વધારતા 

જતા હતા. આ સૌએ કાળજીપૂવ્ણક સાધેલો ઇન્દ્રયજય નનષકામભાવે 

ચલાવેલી લોકસેવા અને નવશ્વ સુધી વયાપ્ત ્થતી તેવી એમની 

દૃનષ્ એ સાધનામાં ખાસ લાભદાયી નીવડ્ાં હતાં. આશ્મ એટલે 

આ સૌની સાધનાનો સરવાળો હતો.

ગાંધીજીના પ્વાસ અને પ્યાસ્થી આખા દેિને ખૂણે ખૂણે્થી 

લોકો આશ્મમાં આવવા લાગયા. જોતજોતામાં આશ્મ સતયાગ્હની 

છાવણી અને નખદપ્ણણમાં ભારત ્બની ગયો. આ લોકો જયારે 

પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં પાછા ફિરતા તયારે એમની જોિ ે આશ્મનાં 

મીઠાં સંભારણાં જ માત્ર નહીં, પણ સતયાગ્હી સંસકાર પણ લઈ 

જતા. આખા દેિમાં તે્થી સતયાગ્હની પાછળ જ ે આધયાનતમક 

ભૂનમકા હતી તેનો સપિ્ણ પણ ઓછવેતિે અંિે ્થયો. ગાંધીજીના 

સતત પ્વાસો આ સપિ્ણને તાજો કરતા. ઠરે ઠરે આશ્મના જૂના 

નવદ્ા્થતીઓ આવી આવીને ગાંધીજીને મળી જતા અને પોતાનાં 

આંદોલનોમાં નવો પ્ાણ પૂરી લેતા. આ નવઘા્થતીઓને સા્બરમતી 

આશ્મમાં્થી સતત સતયાગ્હી વાતાવરણ મળતું એનું મુખય કારણ 

ગાંધીજી નહોતા. ગાંધીજી તો કેટલીક વાર આશ્મમાંયે મહેમાન 

્બની જતા. પણ આશ્મમાં રહીને જ ેલોકો નનરંતર સેવા, સાદાઈ 

અને સંયમના પાઠ લઈ રહ્ા હતા તેવા આશ્મવાસીઓનું જીવન 

એ આ વાતાવરણનું મુખય તત્વ હતું.

અતયાર સુધીમાં તો એ સપષ્ ્થઈ ગયું હિે કે આશ્મનું 

વાતાવરણ ્બનાવવામાં જટેલો આશ્મવાસી ભાઈઓનો ફિાળો 

હતો તેના્થી જરાયે ઓછો તયાંની ્બહેનોનો નહોતો. એ વાત 



સાચી કે આશ્મના છાત્રાલયમાં િીખવા આવેલી ્બહેનો નસવાય 

્બાકી લગભગ ્બધી ્બહેનો પોતાના પનત, વિીલ કે ્બીજા કોઈ 

સગાની પાછળ પાછળ આવેલી હતી. પણ આશ્મના વાતાવરણમાં 

સમાનતાનો ભાવ એવો સપષ્પણે નવકસયો હતો કે જ ેઆજકાલના 

‘વીમે્સ નલ્બરેિન' (સ્તીમુનકત)ના સમ્થ્ણકો એ જુએ તો મોંમાં 

આંગળાં નાખી જાય.

મહાદેવભાઈ પાણી ભરે તો દુગા્ણ્બહેન રાંધે, નરહડરભાઈ 

કપિાં ધુએ તો મનણ્બહેન નનચોવે, કાિી્બહેન મોટા રસોિામાં 

રોટલી વણે તો છગનલાલભાઈ વાસણ માંજ ે— આમ ્બધાં 

કામો એક્બીજાની સા્થે રહીને એક્બીજાની ્બરા્બરીને ભાવે 

્થતાં. આશ્મના કોઠારનો ડહસા્બ રાખવો એ જરા અઘરં કામ 

ગણાતું, કારણ, તેમાં સેંકિો લોકોની જુદી જુદી જરૂડરયાતોનું 

ધયાન રાખવું પિતું. કોઈ કોઈ સામાન લઈ ગયા હોય તે પાછો 

આવે, કોઈ અિધો વપરાયા પછી આવે, વગેરે વગેરે અનેક પ્શ્ો 

ઊભા ્થાય. પડરણામે કોઠારના ડહસા્બો રાખનારને મા્થે ખૂ્બ 

્બોજો પિતો. એ જવા્બદારી ઉઠાવતી વખતે દર મડહને ્થોિી 

આનાકાની ્થતી. વાત ‘્બાપુ' પાસે ગઈ. ્બાપુએ ઉકેલ કાઢ્ો: 

‘ડહસા્બ રાખવાનું કામ ્બહેનોને સોંપી જુઓ તો?' જ ે મડહને 

કોઠારનો ડહસા્બ ્બહેનોએ રાખયો તે મડહને ડહસા્બમાં સહેજ ે

ભૂલ ન આવી! મડહનાને અંતે દુગા્ણ્બહેનના હરખનો પાર નહોતો.

આ વાતાવરણમાં સવાભાનવક રીતે મહાદેવભાઈ અંતમુ્ણખ 

રહેતા. ગાંધીજીના જ ે નવચારો તેઓ પ્વાસ દરનમયાન નનરંતર 

ઝીલતા તેને નવિે ગંભીરતા્થી નચંતનમનન કરવાનો અવસર 

આશ્મમાં નવિેષ મળતો. આમ નચંતન, પ્ા્થ્ણના, ધમ્ણનવચાર આડદ 



સાર કેદારના્થજી જવેા અનુભવીઓ અને ડકિોરલાલ મિરૂવાળા, 

સુરે્દ્રજી જવેા સાધકોનો તેમને સંગ મળતો. ડકિોરલાલભાઈના 

પાડરવાડરક સંસકાર સવામીનારાયણ સંપ્દાયના હતા, પણ એમનું 

નચંતન િુદ્ધ તક્ણઆધાડરત હતું. આશ્મમાં કટકે કટકે વાલજીભાઈ 

ગો. દેસાઈ પણ વરસો સુધી રહ્ા. આશ્મમાં મહાદેવભાઈ કરતાં 

પણ વધુ વાચન કરતું હોય તો તે વાલજીભાઈ. પણ જટેલું 

વધુ વાંચતા તેટલું લાઘવ્થી લખતા અને ્બોલતા પણ ટૂકંાં ટૂકંાં 

વાકયોમાં અને ટૂકંું ને ટચ. સાડહતયની ચચા્ણ મુખયતવે કાકાસાહે્બ 

અને નરહડરભાઈ સા્થે ્થતી. नवजीवनના કામ્થી પરવારીને 

સવામી આનંદ કે જુગતરામ દવે આવયા હોય તો તેમાં ભળે 

ખરા. તત્વચચા્ણમાં જનેો કદાચ સૌ્થી મોટો ફિાળો હોઈ િકત તે 

નવનો્બા િરૂઆતનું એક વષ્ણ ‘આગળ અભયાસા્થથે’ ્બહાર ગયા 

હતા. પાછળ્થી જમનાલાલજી તેમને વધા્ણ લઈ ગયા. વચગાળામાં 

જટેલો વખત તેઓ સા્બરમતીમાં હતા તેટલો વખત નવદ્ા્થતીઓને 

સંસકૃત અને ગુજરાતી િીખવવા ઉપરાંત, અને વહેલી સવારે 

તેમને ઉઠાિીને કિકિતી ટાઢમાં સા્બરમતી નદીમાં નાહવાની 

પ્ેરણા આપવા નસવાય ્બાકીનો વખત પોતાની ધૂનમાં મસત 

રહેતા. તે્થી એમની સા્થે તત્વચચા્ણની ્બહુ ગુંજાઇિ નહોતી.

પરંતુ આવા પ્નતભાવાન સા્થીઓની વચચે પણ મહાદેવભાઈનું 

સ્થાન કાંઈ અનોખું જ હતું. ગાંધીજીના સનચવ તરીકે તેમને 

ગમે તયારે આશ્મ છોિીને જવાની અને આશ્મમાં આવવાની 

છૂટ હતી. માત્ર એટલું જ નહીં, ્બાપુના નવચારોને સમજવાની 

એમની િનકત અને એ નવચારોને લોકભોગય રીતે સવ્ણજનસુલભ 

કરવાનો એમનો ગુણ એમને આ આગવું સ્થાન અપાવવામાં મુખય 



ભાગ ભજવતા. એમની નવિદ દૃનષ્ અને એમનો અસાધારણ 

્બુનદ્ધવૈભવ ્બીજાઓ્થી તેમને અતિા નહોતો પાિતો. એ વૈભવની 

તેઓ લહાણી કરતા રહેતા. એમની નનષ્ઠાયુકત કમ્ણપરાયણતા 

અનવચળ રીતે તેમણે ગાંધીજીને સમનપ્ણત કરી દીધી હતી.

ગાંધીજી જોિ ે મહાદેવભાઈ ચચા્ણ કરી િકતા પણ તેમાં 

તેમની વૃનતિ ગાંધીજી જોિ ે વાદ કરવાની નહીં, એમની વાતને 

સમજવાની અને ્બને તો તેને ગ્હણ કરીને અપનાવવાની રહેતી. 

પૂવ્ણજ્મ અંગે ્થયેલી ચચા્ણ નીચે પ્માણે હતી:

‘આગલી રાત્રે પટણામાં ભાષણ ્થયંુ હતું તયારે રસતે જતાં 

મઝરલ હકને મારી સા્થે વાતચીત ્થયેલી, તેમાં મેં પુનજ ્્ણ મ માટ ે

મારી િંકા ્બતાવેલી’. તે ્બા્બત ઇિારો કરીને કહેવા લાગયા: 

‘મહાદેવ, મને નહોતું લાગતું કે તમે આવા હિો, પુનજ ્્ણ મમાં ન 

માનનારને હંુ તો ડહંદુ ન ગણં.’

મેં કહ્ું: ‘ડહંદુ ન ગણો કે નરિસતી ગણો કે ગમે તે ગણો, હંુ 

મારા મનમાં િા સાર છુપાવું? એ પ્તીનતનો પ્શ્ છ ે અને મને 

પ્તીનત ્થાય તો હંુ જરૂર માનતો ્થઈિ.’

હંુ સામી દલીલ કરવા લાગયો, તો કહે કે, ‘દલીલનું આમાં 

કામ જ ન્થી, તમે ન્થી જોતા કે ક્ષણે ક્ષણે કરોિો જીવો મરે 

છ ે અને કરોિો જ્મે છ?ે એ જ એમ સૂચવે છ ે કે પુનજ ્્ણ મ 

હોવો જોઈએ.’

‘या महत सा गहत’ પ્માણે ઘોિાને મનુષય ્થવાની મનત ્થતી 

હિે ખરી? એ પ્શ્ના ઉતિરમાં કહે છ,ે ‘એ વાત પણ જુદી જ 



છ.ે છતાં ઍના ડકંગસફિિ્ણ કહેતી કે, મને લાગે છ ે કે રિાંસમાંના 

ઘણા માણસો વાઘની યોનનમાં જ્મિે.

એ િું ્બતાવે છ?ે’

મેં કહ્ું: ‘કંઈ ન્થી ્બતાવતું. માત્ર એમ ્બતાવે છ ે કે ઍના 

ડકંગસફિિ્ણને એ લોકોનાં દુષકૃતયો જોઈને ્બહુ આઘાત પહોંચેલો 

અને તેણે ડફિટકાર વરસાવેલો.’ ્બાપુ કંઈ ન ્બોલયા. આખરે મેં 

એમને કહંુ્ કે, ‘હંુ માનવાનો પ્યતન કરીિ.’ તો કહે કે, ‘જ ે ન 

માને તેને પ્ગનતમાં નવશ્વાસ ન હોઈ િકે, સેવા કરનારને તો એ 

મા્યતા હોવી જ જોઈએ.’ મેં કહ્ું: ‘તેટલે દરજ્જ ે હંુ ઘણી વાર 

માની લઉં છુ ં અને ચોક્કસ પ્તીનત ્થિે તયારે માનતો ્થઈિ.’ 

મેં जोन हक्रस्टोफरના ્બીજા પુસતકમાં ગોટરિીિ અને ડક્સટોફિરનો 

સંવાદ આવે છ ે તે ્બતાવયો અને કહ્ું કે આવી રીતે તમે મને 

“નવશ્વાસ રાખવો, નનરીક્ષણ કરવું અને પ્ા્થ્ણના કરવી” એટલંુ જ 

કહેવા માગો છો ને?’ તો કહે કે, ‘હા.’ પછી ચચા્ણ સમેટતાં મને 

કહે કે ‘તમારે આનયોલિનું “મરણોતિર જીવન” (िाइफ हबयो्डि 

डिेथ) વાંચવું જોઈએ.’8

કોચર્બમાં મહાદેવભાઈ પહેલવહેલા ગાંધીજીને મળ્ા તયારે 

પણ તેમની સા્થે આવા તાનત્વક મતભેદો અંગે ચચા્ણ ્થયેલી. 

ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ ્બંનેને આવી ચચા્ણઓ ગમતી. અલ્બતિ, 

સાંભળનારા ત્રાડહત લોકોને કોઈક વાર એમ લાગે ખરં કે 

મહાદેવભાઈ, પોતાની ભનકતને લીધે, ગાંધીજી સામે દલીલ કરવાને 

્બદલે ગાંધીજીની દલીલ સવીકારવા જ મ્થે છ!ે

તો કોઈક વાર નિષયની વાત પણ ગુરને માનવા જવેી 



લાગે છ.ે ગાંધીજી સા્થે જોિાયાને માત્ર ્બે મડહના જ ્થયા હતા 

તયારની િાયરીની એક નોંધ જુઓ:

રાત્રે ગુજરાત કલ્બમાં્થી આવતાં અનસૂયા્બહેનના અનતિય 

આગ્હ છતાં મોટરમાં ન ્બેસતાં, પગે ચાલવાનું પસંદ કયુું. 

રસતામાં અનેક વાતો-ચચા્ણ ્થઈ. इन्डियन ओपीचनयनમાં આવેલાં 

સવયોદયનાં પ્કરણો ઉપર હંુ નવવેચન કરં છુ.ં કેટલાંક પ્કરણો 

અતયંત સુંદર લાગે છ,ે તો કેટલાંક ્બહુ કાચાં લાગે છ.ે ટીકા 

ક્બૂલ રાખી કહે છ:ે ‘કોઈ વાર ્બહુ િૂરમાં આવીને હંુ લખતો 

તયારે ્બહુ સુંદર આવી જતું, કોઈક વાર કોટ્ણના કામમાં્થી 

્થાકયો પાકયો લો્થ ્થઈને ્બેઠો હોઉં અને તે વેળા इन्डियन 

ओपीचनयनના લખાણ માટ ેકોઈક આવે તેને લખાવી દઉં, લખાવતાં 

કહેતો પણ જાઉં કે આમાંનાં આ વાકયો પસંદ ન્થી, પણ કાંઈ 

ઉપાય ન્થી, નવચારવાનો વખત ન્થી, આવા ભાગો કાચા જ 

હોવાનો સંભવ છ.ે’9

ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને પોતાની સા્થે જોિાઈ જવા 

ઇજન આપયું તયારે તેમનામાં એમણે ત્રણ ગુણો ખાસ જોયા 

હતા: પ્ામાનણકતા, વફિાદારી અને હોનિયારી. એ ત્રણ ગુણો 

ગાંધીજીના સંગ્થી અને મહાદેવભાઈના પુરષા્થ્ણ્થી ્થોિા જ 

વખતમાં સતયનનષ્ઠા, ભનકત અને નવદ્તિાનું રૂપ ધારણ કરે છ.ે 

આંતડરક દૃનષ્એ આ પ્ગનત તેમણે આશ્મી મૂલયોને આતમસાત્ 

કરવાના પ્યાસ્થી સાધી હતી.

‘એ પ્યાસની ચાવી હતી મહાદેવભાઈનો નમ્રતાનો ગુણ. શ્ી 

ડકિોરલાલભાઈએ गांधी हवचारदोहनમાં નમ્રતા નવિેના નીચલા ્બે 



મહત્વના નવચારો રજૂ કયા્ણ છ:ે

‘પોતે પણ કંઈક છ,ે પોતાનામાં કંઈક નવિેષતા છ ે– એવું િરીર, 

મન, ્બુનદ્ધ, નવદ્ા, કળા, ચતુરાઈ, પનવત્રતા, જ્ાન, ભનકત, ઉદારતા, 

વ્રતપાલન કે ખુદ નવનયાડદક ગુણ નવિે પણ ભાન રહ્ા કરવું 

અને તે્થી પોતાનું અનસતતવ, જાણે ્બોજો ઉપાિીને ચાલતો હોય 

તેમ, ભારેખમ જણાવું એ અહંકાર છ.ે એ ભાન ઓછામાં ઓછુ ં

લાગવું — જમે આપણા િરીરના નીરોગી અવયવો નવિે હોય 

છ ે તેમ — િૂ્યવત્ નસ્થનત અ્થવા નમ્રતા. આવી નમ્રતા કેળવી 

િકાતી ન્થી, પણ અનેક સદગુણો અને નવચારમય જીવનને 

પડરણામે સવભાવમાં ઊઠ ેછ,ે નમ્ર માણસને એની નમ્રતાનું ભાન 

પણ હોતું ન્થી.’10

મહાદેવભાઈમાં આવી નમ્રતા ગાંધીજી પાસે જોિાયા તેના્થી 

પહેલાંની જ, સવાભાનવક રીતે હતી. અને પ્નસનદ્ધ અને સફિળતાને 

ઉચચ નિખરે ચડ્ા છતાં પણ તે એમનામાં કાયમ રહી. તે્થી 

સતો ગાંધીજીએ એમને એમ કહીને અંજનલ આપી હતી કે:

‘મને કોઈ પૂછ ેકે, મહાદેવના ચાડર�યનું સૌ્થી ઉમદા લક્ષણ કયું? 

તો કહંુ કે, પ્સંગ પડ્ે િૂ્યવત્ ્થઈ જવાની તેની િનકત.’11

મહાદેવભાઈની એ સવાભાનવક નમ્રતા એમની અંતરયાત્રામાં 

એમને ખૂ્બ સહાયક નીવિી. આશ્મનાં એકાદિ વ્રતો 1. સતય, 

2. અડહંસા, 3. બ્હ્મચય્ણ, 4. અસવાદ, 5. અસતેય, 6. અપડરગ્હ, 

7. અભય, 8. સપિ્ણભાવના, 9. િરીરશ્મ, 10. સવ્ણધમ્ણસમભાવ, 

અને 11. સવદેિી નવિે એ અખંિ પ્યતનિીલ રહેતા તેનું મુખય 

કારણ એ હતું કે તેઓ સહજ સવભાવ્થી જ એમ માનતા કે 



હજી મારે લાં્બી વાટ કાપવાની ્બાકી છ.ે

મહાદેવભાઈની નમ્રતા તેમને સા્થીઓ પ્તયે પ્ેમ આપતી 

અને ગાંધીજી પ્તયે ભનકત. ભનકતને કારણે, અને ્બીજી પણ 

અપાર ગુણસંપનતિ તેઓ સા્થે લઈ ચાલતા હતા, તે્થી તેમને 

આશ્મવાસીઓમાંયે ઉપર જણાવયું તેવું આગવું સ્થાન પ્ાપ્ત 

્થયું હતું. અને એમનો પ્ેમ એટલો પ્્બળ હતો કે એના ધોધમાં 

એમનો અહંકાર ધોવાઈ જતો. પડરણામે ગાંધીજીની પાસે એમનું 

નવનિષ્ સ્થાન હતું. દેિના આંદોલનમાં તેમને કોઈ કોઈ વાર 

તો કદી ઇચછી ન હોય એટલી પ્નસનદ્ધ કે માનપાન મળતાં તોયે 

કોઈ આશ્મવાસી કે રાજકારણી લોકો સુધધાં મહાદેવભાઈની 

ઈષયા્ણ કરતા જોવામાં આવતા નહીં. ગાંધીજી પાસે જોિાયા પછી 

્બહુ ્થોિા જ સમયમાં સા્થીઓએ અને દેિે એમણે પ્ાપ્ત 

કરેલા અજોિ સ્થાનને ‘એ તો મહાદેવભાઈનું જ સ્થાન' એમ 

સવીકારી લીધેલું. એ નમ્રતા એમને આગળ જતાં ગાંધીજીના 

કટ્ર નવરોધીઓના હૃદયમાં પણ એક કુમળું સ્થાન અપાવવાની 

હતી, એ આપણે જોઈિું.

સા્બરમતીનો આશ્મ એક નવી છતાં જૂની પરંપરાનું 

પ્તીક હતો. 1909માં हहंद सवराजમાં ‘પનશ્ચમી સુધારાવાદ'વાળી 

સભયતાની આકરામાં આકરી ટીકા કરીને ડહ્દ સવરાજને નવિે 

તેમણે એક એવી સભયતા લાવવા અંગે ઇિારો કયયો હતો કે 

જનેાં મૂનળયાં પ્ાચીન ભારતીય સભયતામાં હોય અને જનેી 

િાળીઓ ભનવષયની માનવીય સભયતા સુધી પહોંચે. સા્બરમતી 

આશ્મ એવાં જૂનાં મૂનળયાં પર ઊભેલું નવું વૃક્ષ હતું. આશ્મ 

નવિે ્બોલતાં એક વાર ગાંધીજીએ કહ્ું હતું:



‘દનક્ષણ આડરિકામાં મારી મોટામાં મોટી કૃનત ડફિનનકસ છ,ે એ 

ન હોત તો દનક્ષણ આડરિકામાં સતયાગ્હ ન હોત. આ આશ્મ 

ન હોય તો ડહંદમાં સતયાગ્હ ન ્થઈ િકે. આમાં મારી ભૂલ 

હોય. પણ ભૂલ હોય તો હંુ તયાજય છુ.ં હંુ તો દેિને કહેવાનો 

છુ ં કે મારી ગણના ચંપારણ્થી કે ખેિા્થી નહીં કરિો, પણ 

આશ્મ્થી કરિો...'12

એ આશ્મના સંસકાર ઝીલીને મહાદેવભાઈ પણ પ્ાચીન 

સંસકૃનતનો આધાર લઈને ગાંધીનવચારોને એવી ભાષામાં સમજાવતા 

જોવામાં આવે છ ે કે, આજ ે નસતિેર વષ્ણ પછી પણ આધુનનકમાં 

આધુનનક અને ભનવષયના નવચારક સાર સમપ્ણક હોય.

નોંધ:

1.   महादोवभाईनी डिायरी – 4 : पृ. 28-29

ર.   શ્ી સાંકળચંદ િાહ.

3.   મહાદેવભાઈની િાયરી – 4 : પૃ. 29.

4,   વનમાળા દેસાઈ: नरहररभाई: પૃ. 225-226.

પ.   એજન, પૃ. 227-228.

6.   महादोवभाईनी डिायरी – 4 : પૃ. 68.

7.   એજન, પૃ. 84.

8.   महादोवभाईनी डिायरी: પૃ. 115-116.

9.   महादोवभाईनी डिायरी પૃ. 31.

10.   ડકિોરલાલ ઘ. મિરૂવાળા: गांधी हवचारदोहन: પૃ. 19.

11.   હડરજન: સેવાગ્ામ: 12–8–46.

12.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 15 : પૃ. 89.



તેિ  
એક ધમ્જયુદ્ધ

ચંપારણમાં ગાંધીજી સા્થે જોિાયા પછીનું મહાદેવભાઈનું 

સૌ્થી મોટુ ંકામ અમદાવાદના નમલમજૂરો અને નમલમાનલકો વચચે 

પિલેા નવવાદ અંગે ગાંધીજીએ કરેલા કામને દેિ અને દુનનયા 

આગળ ધરવાનું હતું.

મહાદેવભાઈને એમનો સવધમ્ણ મળી ગયો હતો. અને પ્્થમ 

ચરણે તેઓ તે કામમાં કેટલા પ્વીણ નીવિવાના હતા તેની સવ્ણ 

એંધાણી મળતી હતી.

લગભગ એ જ કાળે ખેિા નજલ્ામાં ખેિતૂો દ્ારા ‘ના-

કર' આંદોલન કરવામાં આવયું હતું. ગાંધીજી એના પણ નેતા 

હતા. रघुवंशના ડદલીપ રાજા જમે ગાયની પછવાિ ે છાયાની 

માફિક જતા, મહાદેવ પણ ઘિીકમાં અમદાવાદ તો ઘિીકમાં 

ખેિા નજલ્ામાં ગાંધીજીની પાછળ છાયાની માફિક (छायेव ताम् 

अनुगचछहत) ફિયા્ણ હતા. આટલી દોિાદોિ છતાં મહાદેવભાઈએ 

જ ે અહેવાલ આપયો તે એટલો સજીવ છ ે કે તે વાંચવા્થી જાણે 

નજરોનજર જોતા હોઈએ એમ લાગે. એ નવવરણમાં્થી છવેટ ે

एक धमयायुधि નામનું જ ે પુસતક તૈયાર ્થયું, તેનાં ભાષાંતરો અને 

પુનમુ્ણદ્રણ આજ ે નસતિેર વષથે પણ પ્ગટ ્થાય છ.ે

ઔદ્ોનગક ક્ષેત્રમાં 1918નો અમદાવાદનો આ ડકસસો, 

જનેે હવે પછી આપણે ‘ધમ્ણયુદ્ધ' જ કહીિું, તે એક ઇનતહાસ 

સજ ્ણતી ઘટના હતી. જયારે ડહંદુસતાનમાં મજૂર-આંદોલન જયાં 



અનસતતવમાં હતું તયાં પણ તે હજી ્બાલયકાળમાં જ હતું, તયારે 

ગાંધીજીએ તેને સતય અને અડહંસાને આધારે ઊભું કયુું અને 

એ જ નૈનતક ને આધયાનતમક મૂલયોને આધારે અમદાવાદમાં 

મજૂરમહાજન જવેી સંસ્થા ્બની, જ ેએની નવનવધ સમાજોપયોગી 

પ્વૃનતિઓને લીધે તે ટાણે નવા ચીલા પાિનાર સંસ્થા હતી અને 

આજ ે પણ આ પ્શ્માં રસ લેનારા સવ્ણ માટ ે એક નમૂનો પૂરો 

પાિ ેતેવી છ.ે સૌ્થી મહત્વની વાત તો એમાં્થી માનલક-મજૂરોના 

નવવાદોને હલ કરવાની, લવાદ નીમીને એની મારફિત નનણ્ણય 

કરાવી, લવાદનો ચુકાદો ્બંને પક્ષોને મંજૂર ્થાય એવી જ ેપરંપરા 

પિી એ હતી. મહાદેવભાઈએ પોતાના ઝીણવટભયા્ણ અહેવાલ 

ઉપરાંત સા્થે સા્થે એ આંદોલનમાં અખતયાર કરવામાં આવેલી 

વયૂહરચનાને એવી આવિત્થી સમજાવી કે તેને લીધે અડહંસક 

આંદોલનમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈને સાર આજ ે જ નહીં, 

પણ ભનવષયમાં પણ एक धमयायुधि પુસતક પાઠ્પુસતક જવેું ્થઈ 

પિ ે તેમ છ.ે પુસતકની ્બીજી આવૃનતિની દોઢ પાનાં કરતાં પણ 

ટૂકંી પ્સતાવનામાં મહાદેવભાઈ આવા ્બે અમૂલય પાઠ વાચકને 

અનાયાસ જ આપી દે છ:ે

1. મૂિી જમે ધન છ,ે તેમ મહેનત પણ ધન છ,ે ્બલકે વધારે 

અમોલું ધન છ.ે નમલ એ ્બંને ધનવાળાઓની સડહયારી માનલકીની 

જ હોઈ િકે.

ર. સડહયારી માનલકી મેળવવાની િનકત મજૂરોએ જયારે મેળવી 

હિે તયારે કદાચ ‘માનલકો’ મજૂરો પાસે માનલકી મેળવવા હિતાળ 

ન કરાવે, પણ પોતાની મેળે જ એમને ભાઈ કહીને ભેટિે અને 

તેમને ભાગીદાર ્બનાવિે.



અને આટલા નવધાનને અંતે મહાદેવભાઈ માગ્ણદિ્ણન આપે છ:ે

‘અડહંસા જવેા અદભુત ફિળ... માટ ેધીરજ જોઈએ, સંયમ જોઈએ, 

નિસત જોઈએ, સંઘિનકત જોઈએ, સંઘનનષ્ઠા જોઈએ.’1

આ પ્સંગની પાછળ સતયાગ્હ આશ્મનું તપ છ.ે તે્થી સહજ 

રીતે જ મહાદેવભાઈએ આશ્મમાં ગવાતી સવારની પ્ા્થ્ણનામાં્થી 

લીધેલા એક શ્ોકાધ્ણ: ‘कामये दु:खतपनानां प्रालणनामाहतयानाशनम् ।’ 

અને ગાંધીજીના નપ્ય ભજન ‘વૈષણવ જન તો તેને કહીએ જ ે

પીિ પરાઈ જાણે રે’્થી પુસતકનો પ્ારંભ કરે છ ે અને સમજાવે 

છ ે કે આ ્બંને વચનો જટેલાં સાદાં છ ે તેટલાં જ ગંભીર છ.ે 

એમાં મમતવ કે અનભમાનનો અંિ ન્થી રહેલો, પ્વૃનતિમાત્ર એક 

ઇષ્ પ્વાહમાં જ વહે તેવી તીવ્ર વાંછના જ એમાં રહેલી છ.ે

આ શ્ોક અને ભજન પર તો અનેક ટીકા-ડટપપણીઓ લખાઈ 

છ.ે ગાંધીજીએ વૈષણવ જન ભજનને ચલણી ્બનાવેલું તયાર પછી 

એ જ મ્થાળા હેઠળ એક્થી વધારે પુસતકો લખાયાં છ.ે પણ 

મહાદેવભાઈ આ ્બે ઉદાહરણો સા્થે ટાંકીને એનું જ ે નવવેચન 

કરે છ ે તેમાં મહાદેવભાઈના જીવને હજી ્થોિા જ માસ પહેલાં 

લીધેલ એક મહાન વળાંકનું સૂચન ન્થી આવી જતું? એમનો 

નનરનભમાની, નમ્ર સવભાવ, પારકાની પીિા જોઈને દ્રવી જાય તેવું 

તેમનું હૃદય એમને ઇષ્ પ્વાહમાં પ્વાડહત કરી રહ્ું છ,ે એનું 

સહજ સમરણ વાચકને પુસતક ઉઘાિતાંની સા્થે ્થઈ જાય છ.ે 

પણ મહાદેવભાઈને પોતાની વાત કહેવામાં રસ ન્થી, એમને તો 

ગાંધીજીને છતા કરવામાં રસ છ.ે તે્થી જ એના પછીનાં વાકયોમાં 

તેઓ એક એવો નસદ્ધાંત કહી દે છ,ે જ ે ગાંધીજીના ગયા પછી 



સતયાગ્હને નામે યોજનાપૂવ્ણક કરવામાં આવતા ત્રાગાને પિકારે 

છ.ે મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

‘ ... માટ ે જ ખરા સતયાગ્હીએ પોતાનાં આચારસૂત્રો ્બનાવેલાં 

છ.ે મમતવ કે અનભમાન્થી તે સતયાગ્હનું ક્ષેત્ર િોધવા ન્થી 

જતો; સતયાગ્હના નવષયો આપોઆપ જ તેને મળી રહે છ,ે અને 

સતયાગ્હીને તે હા્થ ધયા્ણ નવના ચાલતું જ ન્થી.'2

પ્વાહપનતત જ ેપડરનસ્થનત સામે આવે તેનો સતય-અડહંસાને 

સુકાન ્બનાવી સામનો કરવો, અને એટલી જ મહત્વની ્બીજી 

વાત એ કે, આવેલી પડરનસ્થનતનો સતયાગ્હી મુકા્બલો જ કરે, 

એના્થી છટકી જવા પ્યતન ન કરે.

ગાંધીજીની પ્વૃનતિનું વણ્ણન કરતાં કરતાં મહાદેવભાઈ 

અમદાવાદમાં ઔદ્ોનગક ક્ષેત્રના તે કાળના કોયિાનો ઇનતહાસ 

પણ કહી દે છ.ે 1917માં પલેગ હતો તયારે સાળખાતાવાળા 

મજૂરોને, તેઓ કામ પર ચાલુ રહે એટલા સાર પ્લોભન તરીકે 

‘પલેગ ્બોનસ' આપવામાં આવયું. એ મહામારીનો ભય ટળ્ો તયાં 

સુધીમાં મોંઘવારી એટલી જાનલમ વધી કે જીવનજરૂડરયાતની 

પ્ા્થનમક ચીજવસતુઓના ભાવો ્બમણા્થી ચોગણા ્થઈ ગયા હતા. 

માનલકો આ ્બોનસ એકાએક ્બંધ કરવાનો નવચાર કરતા હતા 

તે્થી મજૂરોમાં ખળભળાટ જાગયો હતો. તેમણે નમલમાનલકોના નેતા 

અં્બાલાલ સારાભાઈનાં મોટાં ્બહેન મજૂરનેત્રી અનસૂયા્બહેનને 

કહ્ું કે મોંઘવારી ઓછામાં ઓછી પગારના 50% જટેલી 

તો મળવી જ જોઈએ. માનલકો તેમ ન કરતાં ્બોનસ ખતમ 

કરવા માગતા હતા. પડરનસ્થનતની ગંભીરતા જોઈ ‘અમદાવાદના 



ડદલસોજ કલેકટર [નમ. ચેટડફિલિ(?)] સાહે્બે' એક પત્ર દ્ારા 

ગાંધીજીને મળવા ્બોલાવયા. તે પહેલાં અં્બાલાલભાઈ પોતાની 

વાત ગાંધીજીને સમજાવી ચૂકયા હતા અને ગાંધીજીને વચચે 

પિવાની નવનંતી કરી ચૂકયા હતા. મજૂરનેતાઓ તો ગાંધીજી 

આ પ્શ્માં રસ લે એમ ઇચછતા જ હતા, તે્થી ગાંધીજી આ 

પ્શ્માં ઊંિા ઊતરે છ.ે ્બંને પક્ષોની વાત સમજી લે છ.ે ્બંને 

પક્ષોને આ પ્શ્ લવાદને સોંપવાનું ગાંધીજી સમજાવે છ.ે ્બેઉ 

પક્ષે ત્રણ ત્રણ જણ રહે અને સરપંચ કલેકટરસાહે્બ ્બને એમ 

ઠરે છ.ે પછી ગાંધીજી ખેિા જાય છ.ે અહીં અમદાવાદમાં કાંઈક 

ગેરસમજૂતીને કારણે કેટલીક નમલોમાં હિતાળ પિ ે છ.ે એના 

જવા્બમાં માનલકો વળતી ‘તાળા્બંધી' જાહેર કરવાનું નવચારે છ ે

એવા સમાચાર અનસૂયા્બહેન ગાંધીજીને આપે છ,ે અને ગાંધીજી 

ખેિાના કામની જવા્બદારી વલ્ભભાઈને સોંપીને અમદાવાદ 

દોિી આવે છ.ે સા્થે મહાદેવ ખરા સતો!

મહાદેવ કહે છ ે કે ગાંધીજીએ જોયું કે પંચ નનમાયા પછી 

મજૂરોએ લીધેલું આ પગલું ગેરવાજ્બી હતું. તરત તેમણે 

નમલમાનલકોને ્બનેલી ્બા્બત ખાતર પોતાની ડદલગીરી પ્ગટ 

કરી અને મજૂરો ભૂલ સુધારી લેવાને તૈયાર હતા એમ તેઓને 

જાહેર કયુું. પોતાની તરફેિ ડટપપણી કરતાં મહાદેવભાઈ કહે છ ેકે:

‘આ પ્સંગે એટલું કહી દેવું જોઈએ કે નમલમાનલકોની પણ આમાં 

કાંઈ કસૂર ્થઈ ન હતી એમ નહીં, પણ ગાંધીજીએ પોતાના 

પક્ષની (તેઓ મજૂરો તરફેિ નનમાયેલા પંચ પૈકી એક હતા) કસૂરને 

જ મહત્વ આપયું, અને તે સુધારી લેવાની તતપરતા ્બતાવી’3



માનલકોને એ વાત ગળે ન ઊતરી. તેમણે તો પંચ નનમાયા 

પછી મજૂરોએ હિતાળ પાિી એટલે તતકાળ પંચ તૂટ ે છ ે એવો 

આગ્હ કયયો અને પોતે પંચ્થી ્બંધાયેલા ન હોવાને લીધે, વીસ 

ટકા વધારો લઈને કામ કરવા મજૂરો રાજી ન હોય તો તેમને 

કાઢી મૂકવાનો નનશ્ચય કયયો. આ નસ્થનત અટકાવવા ગાંધીજીએ 

અ્થાગ પ્યતન કયા્ણ તે છતાં માનલકો એકના ્બે ન ્થયા.

ગાંધીજી તયાર ્બાદ મજૂરોને વારંવાર મળ્ા. મજૂરોને મળતી 

રોજી, ચીજવસતુઓના ભાવ, મું્બઈના નમલમજૂરોને મળતી રોજી 

વગેરેની ઝીણવટ્થી તપાસ કરી. આ સંદભ્ણમાં શ્ી ખંિભુાઈ 

દેસાઈ, જઓે પાછળ્થી આ દેિના મજૂરપ્ધાન ્બનેલા, તેમણે 

આ લેખકને કહેલો એક પ્સંગ ટૂકંમાં વણ્ણવવો અસ્થાને નહીં 

ગણાય. તેમણે કહ્ું: ‘અમે ્બધાએ નમરઝાપુરના ્બંગલામાં ્બેસીને 

દરેકેદરેક વસતુનો ખૂ્બ સૂક્મ અભયાસ કયયો. છવેટ ે અમે એ 

નનણ્ણય પર આવયા કે આજના સંયોગોમાં 35% મોંઘવારીની 

માગણી કરવી એ યોગય છ.ે પછી અમારામાં્થી એક મજૂરનેતાએ 

કહ્ું, “આપણે 50%ની માગણી કરો, એટલે માનલકો ્બાંધછોિ 

કરતાં કરતાં 35% તો આપિે જ!” ગાંધીજી એ વાત સાંભળતા 

હતા. એમણે તરત કહ્ું, “તમે ્બધી ગણતરી કરીને 35% ઉપર 

આવયા છો ને? તો 36% માગિું નહીં, અને 34% સવીકારીિું 

નહીં.” મારે સાર સતયાગ્હીની નીનતનો આ પહેલો પાઠ હતો.’

ગાંધીજીએ 50%ની માગણી કરનાર મજૂરો અને 

મજૂરનેતાઓને પણ સમજાવયું કે સતયાગ્હી સતય્થી વધુ માગે 

નહીં, અને સતય્થી ઓછુ ં સવીકારે નહીં.



મહાદેવભાઈ આગળ જતાં કહે છ:ે

‘્બંને પક્ષમાં આગ્હનું તત્વ તો અતયાર અગાઉનું દાખલ ્થઈ 

ચૂકયું હતું. તાણાવાળાઓએ જયાર્થી પોતાનું મહાજન ્બાંધયું 

તયાર્થી જ મજૂરોમાં ઐકય અને આગ્હનાં ્બીજ નખાયાં હતાં. 

મજૂરોના ઐકયની સામે ્થવાને નમલમાનલકોએ પણ એક ચક્ 

(ગ્ૂપ) રચયું. આ પક્ષો વચચે લગભગ પચીસ ડદવસ સુધી સંપૂણ્ણ 

રસાકસી છતાં કાંઈ પણ કિવાિ નવના જ ે લિત ચાલી રહી 

હતી, તેને આખું અમદાવાદ િહેર જ નહીં પણ આખું ગુજરાત 

અને કેટલેક અંિે આખો દેિ નીરખી રહ્ો હતો.’4

આ લિતનું રહસય સમજાવતાં મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે, 

ગાંધીજીએ મજૂરોના જીવનમાં પ્વેિ કરીને તેમના ઉતસાહને 

રચનાતમક ડદિામાં વાળવા પ્યતન કયયો; તેમનાં સુખદુ:ખમાં 

ભાગીદાર ્થવા પ્યતન કયયો, મજૂરોને કાંઈ સલાહસૂચના લેવી 

હોય તો ગમે તયારે આવીને મળી િકે એવી ગોઠવણ કરી. 

રોજરેોજ એક જાહેરસભા કરવાની પરંપરા િરૂ કરી, અને લિતના 

નસદ્ધાંતો અને રહસય સમજાવતી એક દૈનનક પનત્રકા કાઢી. આ 

પનત્રકાઓ અનસૂયા્બહેનની સહી્થી પ્ગટ ્થતી, પણ ગાંધીજી 

જ તે લખતા. રોજરેોજની પનત્રકા અને સા્બરમતી નદીના તટ 

પર ્બાવળના ઝાિ નીચે અપાતાં વયાખયાનોનો મહાદેવભાઈ એવો 

અહેવાલ આપતા કે અમદાવાદ િહેર, ગુજરાત અને ‘કેટલેક 

અંિે’ આખો દેિ એની રાહ જોઈને ્બેસતો. આ અહેવાલોમાં્થી 

એક ડદવસનું વણ્ણન કાંઈક ટૂકંાવીને આપણે ટાંકીએ:

‘જમે મજૂરોને કામ પર લેવાના સવ્ણ પ્યતનો સામા પક્ષ તરફિ્થી 



્થવા માંડ્ા તેમ મજૂરોના પક્ષે મજૂરોને ટકાવી રાખવાના પણ 

પ્યતનો ્થવા માંડ્ા. મજૂરોમાંના કેટલાક અનત ઉતસાહીઓ 

ન્બળાઓની ઉપર કાંઈક દ્બાણ ચલાવીને પણ તેમને કામ ઉપર 

ચિતાં રોકે છ ેએવી ફિડરયાદ ગાંધીજીને કાને આવી. ગાંધીજી આ 

તો સાંખી િકે એમ હતું જ નહીં. તેઓ તો કહેતા જ આવયા 

હતા કે, મજૂરોનાં હૃદયની ઉપર, મજૂરોની લાગણી ઉપર અસર 

કરી તમે તેને અટકાવી રાખો, તેમના ઉપર જુલમ કરીને નહીં. 

તુરત અનતિય પ્ામાનણકપણા્થી ઊભરાતી પનત્રકા ્બીજ ે ડદવસે 

કાઢવામાં આવી:

‘મજૂરોની લિતનો આધાર કેવળ તેઓની માગણીના અને તેઓના 

કાય્ણના ્યાયની ઉપર રહેલો છ.ે જો માગણી વાજ્બી હોય તો 

મજૂરો જીતી િકે. માગણી વાજ્બી હોય પણ માગેલું મેળવવામાં 

અ્યાય વાપરે, જૂઠુ ં્બોલે, ડફિસાદ કરે, ્બીજાઓને દ્બાવે, આળસ 

કરે તે્થી સંકટ ભોગવે તોપણ તે હારી જાય.’5

પણ કંઈક આ પનત્રકા્થી, તો કંઈક રોજ રોજ ઊભા 

્થતા સંજોગોને લીધે અણધાયુું પડરણામ તૈયાર ્થતું હતું. આ 

પનત્રકાની અસર અનત ઉતસાહીઓ ઉપર કંઈક નવપરીત ્થઈ. 

ઘણાકોને તો મજૂરોને અટકાવી રાખવા પોતાના પ્યતનો માટ ે

િા્બાિી મળવાની આિા હતી. તેમને કાંઈક આઘાત પહોંચયો. 

મૂળ અણસમજુ વગ્ણ, એટલે કેટલાકને આ નનખાલસ સલાહ્થી 

માઠુ ં લાગયું. તેઓ તો ન્બળા મજૂરોને કહેવા લાગયા કે, ‘જનેે 

જવું હોય તે જાઓ, માગ્ણ ખુલ્ો છ,ે કોઈએ રોકી ન્થી રાખયા.’ 

જઓે નૈનતક દ્બાણ વાપરતા હતા તેઓ નૈનતક દ્બાણ નિન્થલ 

કરવા લાગયા. આ્થી ઘણા મજૂરોનાં મન ફેિરવાયાં. કોઈ કેમ 



્બોલવા લાગયું, કોઈ કેમ. મજૂરોની રોજની મુલાકાત લેવાને ્બહેન 

અનસૂયા્બહેન, ભાઈ િંકરલાલ ્બૅંકર અને ભાઈ છગનલાલ 

ગાંધી નનયનમત જતાં જ હતાં. જ ે મજૂરોને મજૂરી કરવાનું મન 

હતું તેઓ આશ્મમાં આવી મજૂરી કરી પોતાની મજૂરી મેળવતા 

હતા, પણ કેટલાક ખોટા પણ હતા. તેઓને મનમાં એમ ્થયા 

કરતું કે, ‘આપણે નકામા તણાઈએ છીએ. પ્નતજ્ા્થી કિું વળવાનું 

ન્થી. પ્નતજ્ાઓ તો ખોટાં હવાનતયાં છ.ે ભૂખમરો આવયો છ,ે 

મજૂરી ્થતી ન્થી, મફિતની સલાહ આપનારને કાંઈ દુ:ખ છ?ે 

દુ:ખ આપણને જ છ.ે’ પેલી તરફિ નમલમાનલકો પોતાનાં હૈયાં 

વજ્ર જવેાં કરવા લાગયા હતા. પાંત્રીસ ટકા ન જ આપવા એવી 

હઠમાં તેઓ વધારે દૃઢ ્થતા જતા હતા અને તેમણે મજૂરોનો 

નનશ્ચય તોિવાને માટ ેપોતાના માણસો રાખયા હતા. આમ ્બાવીસ 

ડદવસ વીતી ગયા હતા. ભૂખમરો અને નમલમાનલકોના જાસૂસ 

પોતાનું કામ કયથે જતા હતા, અને િયતાન એમના કાનમાં 

ગણગણતો હતો કે, ‘દુનનયા ઉપર ગરી્બોનો ્બેલી ઈશ્વર જવેું 

કાંઈ ન્થી અને પ્નતજ્ાઓ તો ન ફિાવતાંનાં મનામણાં છ.ે’ એક 

ડદવસ ભાઈ છગનલાલ, જુગલદાસની ચાલીમાં રહેનાર મજૂરોને 

સવારની સભામાં આવવાની નવનંતી કરતા હતા. તેમને આવા 

જ કાંઈક ઉદગારો્થી કેટલાક મજૂરોએ વધાવી લીધા: ‘ગાંધીજી 

અને અનસૂયા્બહેનને િું છ?ે તેઓને મોટરમાં આવવાનું અને 

મોટરમાં જવાનું, ખાસું ખાવાપીવાનું, પણ અમારા તો જીવ જાય 

છ,ે સભામાં આવયે કાંઈ ભૂખમરો ટળતો ન્થી.’ આ વચનો 

ગાંધીજીને કાને ગયાં. ગાંધીજીને કોઈ ટીકા કરે તે ન લાગે, 

કોઈ નનંદા કરે તે ન લાગે, પણ ખરી નસ્થનતસૂચક આ કિવા 

ઉદગારો્થી ગાંધીજીનું હૈયું વીંધાઈ ગયું. ્બીજ ે ડદવસે સવારે 



સભામાં ગયા. સવારે તેમણે િું જોયું? અ્થવા તેમના અગાઉ્થી 

દુ:ખી ્થઈ રહેલા હૃદયે અને તેમની કરણાદ્ર્ણ દૃનષ્એ િું જોયું? 

તેમના જ િબદોમાં કહીિું:

‘પોતાના મુખ ઉપર ઝળકી રહેલા અિગ નનશ્ચયવાળા હંમેિાં 

નજરે પિતા પાંચદિ હજાર મનુષયોને ્બદલે નનરાિા્થી નખન્ન 

મુખવાળા એકાદ હજાર માણસોને જોયાં,’6

્થોિા જ વખત ઉપર જુગલદાસની ચાલીવાળી વાત તો 

તેમના કાને આવી હતી:

‘મને લાગયું કે મજૂરોનો ઠપકો સાચો છ,ે આ પત્ર લખું છુ ં એ 

હંુ જટેલું માનું છુ,ં તેટલું જ હંુ ઈશ્વરી સતિામાં માનનારો, પોતાનાં 

વચનો ગમે તે ભોગે પણ પાળવાને માણસ ્બંધાયેલો છ ે એમ 

પણ હંુ માનનારો. મને એમ પણ ખ્બર હતી કે, મારી સ્મુખ 

્બેઠલેા માણસો ઈશ્વર્થી િરનારા છ,ે પણ આ અણધારી રીતે 

લં્બાતી લૉકાઉટ તેઓનો હદ ઉપરાંત કસ કાઢ ેછ.ે ડહ્દુસતાનમાં 

મારી ્બહોળી મુસાફિરી દરનમયાન સેંકિો લોકો એક ઘિી પ્નતજ્ા 

લે છ ે અને ્બીજી જ ઘિીએ તેને તોિ ે છ,ે એવું જ ે જ્ાન ્થયેલંુ 

તે તરફિ પણ મારં દુલ્ણક્ષ ન હતું. મને એમ પણ જ્ાન હતું કે 

આપણામાંના ભલભલાઓને આતમ્બળમાં અને પ્ભુમાં માત્ર એક 

ઝાંખી ઝાંખી અને અનનશ્ચયાતમક મા્યતા છ.ે મને એમ લાગયું 

કે મારે માટ ે એ તો એક ધ્ય ચોઘડિયું હતું, મારી શ્દ્ધાની 

કસોટી ્થતી હતી. તુરત હંુ ઊઠ્ો અને હાજર રહેલા માણસોને 

કહી દીધું કે, “તમે પ્નતજ્ામાં્થી પિો એ ક્ષણભર પણ હંુ 

સાંખી િકનાર ન્થી. તમને પાંત્રીસ ટકા મળે નહીં અ્થવા તો 



તમે ્બધાયે પિી ન જાઓ તયાં સુધી હંુ આહાર લેનાર ન્થી કે 

મોટર વાપરનાર ન્થી.”  ’7

આ પ્નતજ્ા લેવાઈ કે તરત સભામાં િું િું ્થયું તેનું વણ્ણન 

આપવાને માટ ે તો કનવની કલમ જોઈએ. સભામાં ્બેઠલેા પ્તયેક 

જણની આંખમાં્થી ચોધાર આંસુ ચાલી રહ્ાં હતાં. પ્તયેકને 

એમ લાગી ગયું જણાતું હતું કે, કંઈક ગંભીર ભૂલ ્થઈ છ;ે 

ગાંધીજીને કાંઈક આપણી ન્બળાઈ્થી અ્થવા તો પાપ્થી ભારે 

આઘાત પહોંચયો છ;ે અને તે ન્બળાઈ કે પાપનું તેઓ પ્ાયનશ્ચતિ 

કરવા તૈયાર ્થયા છ.ે (તેઓ) પલકવારમાં ્બધી નસ્થનત કળી 

ગયા અને એક પછી એક ઊઠીને ્બોલવા લાગયા: ‘અમે અમારી 

પ્નતજ્ામાં્થી કદી નહીં પિીએ. ગમે તે ્થઈ જાય, આકાિપાતાળ 

એક ્થાય, તોયે નહીં પિીએ. અમારામાંના ન્બળાઓને અમે 

ઘેર ઘેર જઈને સમજાવિું, અને કદી નહીં પિવા દઈએ. આપ 

આ ભીષણ પ્નતજ્ા મૂકો.’8 આ અસર એ લોકોના આટલા 

્બોલવામાં જ ન સમાપ્ત ્થઈ, ્બપોર સુધીમાં તો ્થોકે્થોક મજૂરો 

આશ્મમાં આવવા લાગયા અને ગાંધીજીને દીન કરણ વચને પ્નતજ્ા 

છોિવાનું વીનવવા લાગયા. કેટલાક મજૂરો ઉતસાહ્થી મજૂરી 

માગવા લાગયા; કેટલાકે મફિત મજૂરી કરીને પોતાની મજૂરીના 

પૈસા, જ ેમજૂરી ન કરતા હોય અ્થવા ન કરી િકતા હોય તેને 

આપી દેવાને તૈયાર ્થયા. આશ્મનો પણ તે ડદવસ ધ્ય હતો. 

મજૂરોને ઉતિેજન આપવા માટ ે કદી તાપ પણ ન સહન કરેલો 

એવા ભાઈ િંકરલાલ ્બૅંકર પણ ઈંટો, રેતી વગેરે ત્રણચાર 

ડદવસ ્થયા ઉપાિવા માંડ્ા હતા. આજ તો ્બહેન અનસૂયા 

પણ જોિાયાં. આશ્મનાં સ્તીપુરષો ઉપરાંત ્બાળકો પણ આમાં 



અનતિય ઉમંગ્થી ભાગ લેતાં હતાં. આ ્બધાંની કંઈક અવણ્ણનીય 

અસર ્થઈ. મજૂરોનો ઉતસાહ અને ઉમંગ તો માતો નહોતો. જ ે

લોકો કરગરતા અને ફિડરયાદ કરતા મજૂરીએ આવતા હતા, જ ે

લોકો આવીને કામમાં ્બહુ આળસ કરતા હતા, તે લોકો હંમેિ 

કરતાં ્બમણં કામ ્બમણા તેજ્થી કરવા આવયા.’ મહાદેવભાઈ 

આગળ જણાવે છ ે કે, ‘એક ્બાજુએ જયારે આ ભાગ ભજવાઈ 

રહ્ો હતો, તયારે ્બીજી ્બાજુએ ગાંધીજીની સમક્ષ સંકિો મજૂરો, 

જુગલદાસની ચાલીવાળાઓ, જમેણે ગાંધીજીને મહેણં માયુું હતું 

તેમને લઈને પોતાનો પશ્ચાતિાપ જાહેર કરવા ત્થા ગાંધીજીની 

પ્નતજ્ા છોિાવવા મ્થી રહ્ા હતા. “મડહનાના મડહના હિતાળ 

ચાલે તોયે અમે ના પિીએ, નમલ તજીને ગમે તે ધંધો કરીિું. 

મજૂરી કરીિું, ભીખ માગીિું, પણ પ્નતજ્ા નહીં તોિીએ”, એવી 

્બધા ખાતરી આપવા લાગયા. કેટલાકની તો લાગણી એટલી ્બધી 

ઉશકેરાયેલી હતી કે તેઓએ ગાંધીજીને કહી દીધું કે અનસૂયા્બહેન, 

જમેણે પણ તે જ સભામાં નનરાહાર રહેવાની પ્નતજ્ા લીધી હતી, 

તેઓ, જ ે પ્નતજ્ા પાછી ન ખેંચે તો અમે કાંઈ નવુંજૂનું કરીિું. 

એક જણ તો પોતાની કેિમાં જમૈયો ખોસીને આવેલો હતો. 

તેણે આતમહતયા કરવાની ધમકી આપી. આ મધુરી કરણાજનક 

તકરાર એટલી તો લં્બાઈ કે અનસૂયા્બહેનને તો આહાર લેવાનું 

ક્બૂલ કરવાની ફિરજ પિી.'

અંતે સાંજની સભા નવિે મહાદેવભાઈ કહે છ,ે ‘સાંજ ેપાંચ 

વાગયે મજૂરોની સભા ્બોલાવવામાં આવી હતી. આજની પનત્રકા 

“મજૂરી” નવિે હતી. મજૂરીના મહત્વ નવિે, મજૂરીની પનવત્રતા 

નવિે, આટલું સરળ અને સોંસરં હૃદયમાં પહોંચી જાય એવું 



ગુજરાતી ભાષામાં આ પ્્થમ જ લખાણ છ.ે’9 પછી મહાદેવભાઈ 

એ પનત્રકાનો ્થોિો ભાગ ટાંકે છ ેઅને સાંજની સભાના ગાંધીજીના 

ભાષણનો ભાગ ટાંકે છ.ે પછી ્થયેલા નવસતારને ધયાનમાં રાખીને 

કહે છ,ે ઉપર ટાંકેલા ઉદગારોમાં ગાંધીજીએ પ્નતજ્ા લેવાનું 

તાનત્વક રહસય અને પોતે લીધેલી પ્નતજ્ા્થી ઉતપન્ન ્થયેલી 

નસ્થનત એટલી તો નજજ્ાસા, ટીકા અને ચચા્ણનો નવષય ્થઈ પિી 

હતી કે તે નવિે કંઈ પણ કહેતાં પહેલાં ગાંધીજીના પોતાના 

જ ઉદ્દગારો એ સં્બંધે જુદે જુદે પ્સંગે કેવા નીકળ્ા છ ે તે 

જાણવાની જરૂર છ.ે

આટલું કહી મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના ભાષણમાં્થી ્બીજા 

્બે ઉતારા આપી, વળી તે ઉતારાઓમાંયે અમુક અંિોને નાગરી 

નલનપમાં છપાવી એની ઉપર નવિેષ ભાર મૂકે છ.ે

છવેટ ેતેઓ નવવાદાસપદ મુદ્દાઓ લઈને તે અંગેની ગાંધીદૃનષ્ 

સમજાવવાનું ભાષયકારનું દુષકર કાય્ણ કરે છ:ે ‘આટલું જોઈ લીધા 

પછી પ્નતજ્ા સં્બંધે ્થયેલી લોકચચા્ણ નવચારીએ. ડહ્દુસતાને 

હજુ સુધી લોકનેતાઓને ઉપવાસની પ્નતજ્ા લેવા જવેા પ્યોગો 

લોકસેવા્થ્ણ કરતા જોયા ન હતા. પણ મનુષયના અધ:પાતને પ્સંગે 

ભીષણ પ્નતજ્ાઓ તેને ટકાવી રાખી િકે એ તો ગાંધીજીનો 

એક નસદ્ધાંત છ,ે અને એ નસદ્ધાંત દનક્ષણ આડરિકામાં એમણે 

ઘણી વાર અમલમાં પણ મૂકયો હતો. અહીંના લોકોને એ કેવળ 

નવો જ પ્યોગ લાગયો. ગાંધીજી અનવવેક ન કરે એવું માનનારા 

કેટલાક એમ પણ માનવા લાગયા હતા કે, ગાંધીજીએ અકળાઈને 

નમલમાનલકોને દ્બાવવા ડફિતૂર કયુું છ.ે પ્ો. આનંદિંકર ધ્ુવે 

પહેલે જ ડદવસે આવીને પ્શ્ પૂછલેો: “આ ઉગ્ નનશ્ચય કયયો 



છ ેતે આખા જીવનમાં વણાયેલા સૂત્રને અનુસરીને જ ્થયો હિે 

એમ હંુ જાણં છુ.ં પણ તે शा मा्टे ્થયો છ ે તે જાણવા ઇચછુ ં

છુ.ં” આ પછી ‘પ્નતજ્ા'ના આધયાનતમક રહસય ઉપર જ ે ચચા્ણ 

ચાલી તેમાં અહીં ઊતરવાનો ઇરાદો ન્થી. અહીં એટલું જ કહેવું 

્બસ ્થિે કે આખી ચચા્ણ દરનમયાન પ્ો. આનંદિંકરનું કહેવું 

એવું હતું કે, આવી પ્નતજ્ા્થી ઘિીક વાર મનુષયનું ્બાહ્ વત્ણન 

્બદલાય, પણ મનુષયનું અંતર ્બદલાતું ન્થી. ગાંધીજી ખૂ્બ 

સમજાવવા મ્થતા હતા, પણ પ્ો. આનંદિંકરને ખાતરી નહોતી 

્થતી જણાતી. નમલમજૂરોનો પ્શ્ જ ેઅતયાર સુધી સંકુનચત હતો 

તે હવે નવસતૃત ્થયો, તેમાં ગાંધીજીએ ભીષણ પ્નતજ્ા લીધેલી 

હોઈ અતયાર સુધી જ ેગૃહસ્થો તટસ્થ હતા તેઓને પણ પોતાનું 

તાટસરય તજવું પડ્ું. પ્ો. આનંદિંકરનો સં્બંધ આ ્બા્બતમાં 

આવી રીતે િરૂ ્થયો. ્બહારના — ડહ્દુસતાનના જુદા જુદા 

ભાગના — લોકનેતાઓને પણ ્બહુ નચંતા ્થવા લાગી અને કેમે 

કરી આ તકરારનો નનવેિો આવે તો સારં એમ સૌને ્થવા લાગયું.

‘નમલમાનલકોને પણ કાંઈ અસર ્થઈ ન હતી એમ નહીં. 

અલ્બતિ, ઘણાક એમ માનતા હતા કે માનલકોને દ્બાવવા માટ ે

ગાંધીજીનું આ એક ડફિતૂર અ્થવા ત્રાગું છ.ે પણ અં્બાલાલભાઈ, 

જઓેએ અતયાર સુધી પોતાના કિક આગ્હ્થી પોતાના માનલક-

ભાઈઓને ટકાવી રાખયા હતા, તેમના હૈયાને આ ન્બના્થી સખત 

આઘાત પહોંચયો. તેઓ કલાકના કલાક આવીને ગાંધીજી પાસે 

્બેસવા લાગયા, પ્નતજ્ા છોિવાને વીનવવા લાગયા. ત્રીજ ેદહાિ ેતો 

એમની સા્થે ઘણા નમલમાનલકો આવયા. સૌ ગાંધીજીના ઉપવાસ 

છોિાવવાને માટ ેઆગ્હી હતા પણ મજૂરોની પ્નતજ્ા જળવાવાને 



એટલા આગ્હી ન હતા.’ વળી મહાદેવભાઈ એક મહત્વના 

મુદ્દા તરફિ ધયાન ખેંચીને કહે છ,ે ‘પ્નતજ્ાની આિકતરી અસર 

નમલમાનલકોને દ્બાવવાની ્થિે એ ્બા્બત ગાંધીજીનું દુલ્ણક્ષ ્થયંુ 

ન હતું. વારંવાર તેઓ આ ્બા્બત માનલકોને સમજાવવા લાગયા. 

પોતાના દરેક ભાષણમાં તેમણે સપષ્ કરીને કહ્ું કે, પ્નતજ્ા 

માનલકો ઉપર ્થતાં દ્બાણને લીધે દૂનષત ્થાય છ ે છતાં તેનો 

મૂળ હેતુ તો મજૂરો પ્નતજ્ાને કેટલું મહત્વ આપે છ ેતે મજૂરોને 

્બતાવવાનો અને તેમ કરી તેમને ટકાવી રાખવાનો જ છ.ે’10

ઉપવાસ વખતે ઉપવાસનાં અનેક પાસાંની ચચા્ણ ્થાય એ 

સવાભાનવક છ.ે તેમાંયે ગાંધીજી જવેા માણસના ઉપવાસ હોય 

તયારે તો નવિેષે કરીને. એવા અનેક મુદ્દાઓ દેિ ને દુનનયા 

આગળ ય્થાત્થ રજૂ કરવા, એ સતો મહાદેવભાઈનું કામ હતું. 

એટલે તેઓ કહે છ:ે

‘ઘણા નમલમાનલકો ગાંધીજીને કહેતા કે, “આ વખતે तमारी खातर 

અમે મજૂરોને 35 ટકા આપીએ.” ગાંધીજી ચોખખી ના પાિીને 

કહેતા કે, “મારી દયાની ખાતર નહીં, પણ મજૂરોની પ્નતજ્ાને 

માન આપીને, તેઓને ્યાય આપવાની ખાતર 35 ટકા આપો.”

ગાંધીજીની ખાતર 35% આપવાની વાત અંગે જાહેર સભામાં 

તેમણે ઉચચારેલા ઉદગારો મહાદેવભાઈ ટાંકે છ:ે

‘મારે સાર 35 ટકા એ લોકો આપે એ તો મને સમિેરના 

ઝાટકા સમું લાગે છ.ે હંુ એ નવચાર જાણતો હતો, પણ હંુ પ્નતજ્ા 

નહીં છોિી િકયો, કારણ, મેં ્બીજો નવચાર કીધો કે 10,000 

માણસો પિ ે એ તો ખુદાનો ખોફિ કહેવાય. મારે સાર અનતિય 



નીચાજોણં છ ે કે मारी खातर તમને 35 ટકા આપે.’11

ઉપવાસની ગાંધીજીના િરીર પર ્થતી અસરોનું વણ્ણન ન 

કરે તો મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના અંગત સનચવ િાના? ‘આમ 

ચચા્ણ ચાલતી હતી અને ઉપવાસના દહાિા વધતા જતા હતા. 

ઉપવાસ ગાંધીજીના િરીરમાં નિન્થલતા ઉતપન્ન કરવાને ્બદલે, 

જાણે તેમની સફૂિનત્ણમાં વધારો કરતો હતો,’ તેમને સમજાવવાના... 

અનેક ડદિામાં્થી પ્યતન ચાલુ જ હતા. અં્બાલાલ સારાભાઈની 

એક દલીલ મહાદેવભાઈ આમ ટાંકે છ:ે ‘આવી રીતે વારંવાર 

મજૂરો મનસવી રીતે અમારી સામે ્થાય અને તેમને ્બહાર્થી 

ઉતિેજન મળે એ તો સહ્ ્થઈ િકે એવું ન્થી. એમ ્થયા કરે તો 

મજૂરોમાં हवनय જવેી કોઈ ચીજ જ રહે નહીં અને આવી રીતે 

અમારી અને મજૂરોની તકરાર વખતે હરવખત અમારે ત્રીજાની 

મધયસ્થી કરવી પિ ે એ અમને િોભાભરેલું ન્થી. એમાં અમારં 

માન રહેતું ન્થી. આપ જો ભનવષયમાં અમારો અને મજૂરોનો પ્શ્ 

અમારે માટ ેજ રાખી, હંમેિને માટ ેતમારા હા્થ એ ્બા્બતમાં્થી 

ધોઈ નાખો તો અમે તુરત 35 ટકા આપીએ.' આ દલીલ નવિે 

મહાદેવભાઈ પોતાનો અનભપ્ાય આપતાં કહે છ ેકે, ‘આ માગણી 

તો ્બહુ ભારે પિતી હતી. અ્યાય, અનીનત અને અતયાચારને 

પ્સંગે અંતરની પ્ેરણા્થી ઝૂઝનાર ગાંધીજી આમ મજૂરોની 

સેવાનાં દ્ાર સદા માટ ે ્બંધ ્થવા દે, એ તો ્બની િકે એમ જ 

ન હતું. એટલે, સેવાવૃનતિને સદા િીંકે મૂકવાની ક્બૂલાત આપી, 

મજૂરો માટ ે 35 ટકા લેવાની અને ઉપવાસ છોિવાની વાત ન 

્બની.’ ્બીજી દલીલોની નવગતો આપીને મહાદેવભાઈ ફિરી પાછા 

એ જ મુદ્દા પર આવે છ:ે ‘્બધી તકરાર દરનમયાન, પોતાના 



ઉપવાસ્થી માનલકો ઉપર દ્બાણ ્થાય છ ે એ વાત ગાંધીજીના 

મનમાં્થી નહોતી ખસતી. એટલે માનલકોની પ્નતજ્ા જાળવવાના 

કૃનત્રમ ઉપાયો સવીકારવા પણ તેઓ તૈયાર ્થયા. લિત પહેલાં 

્બંને પક્ષ વચચે જ ે પંચનું તત્વ સવીકારાયેલું હતું તે પંચનું તત્વ 

હજી પણ ગાંધીજીને તો ક્બૂલ જ હતું, ‘મજૂરોની પ્નતજ્ાનો 

અ્થ્ણ જળવાય તો પછી પંચ કહે તે મજૂરો ક્બૂલ રાખિે,' 

એમ ગાંધીજીએ સવીકારી લીધું. આ્થી સમાધાનનો મોટો રસતો 

નીકળ્ો, પડરણામે, મજૂરોની પ્નતજ્ા જાળવવા પહેલે ડદવસે 35 

ટકા વધારો, માનલકોની પ્નતજ્ા જાળવવા ્બીજ ે ડદવસે 20 ટકા 

વધારો, અને ત્રીજ ે ડદવસે મજૂરો અને માનલકોએ નીમેલા પંચ 

ઠરાવે તેટલા ટકા વધારો આવી દરખાસત સમાધાનના આધારરૂપે 

રજૂ ્થઈ... પંચને તપાસ કરવા સાર પૂરતી મુદત મળવી જોઈએ 

એમ સવીકારાયું અને આ મુદત ત્રણ મડહનાની હોવી જોઈએ 

એમ પણ ્બંને પક્ષ વચચે ઠયુું.  ... વચગાળાના સમયમાં 27।। 

ટકા વધારો મળે એમ ઠયુું.’12

પંચ તરીકે જમેણે ઉપવાસ વખતે એ ઉપવાસના વાજ્બીપણા 

નવિે િંકા ઉઠાવેલી તેવા પ્ો. આનંદિંકરભાઈનું નામ આવયું. 

એમની પ્ામાનણકતામાં નવશ્વાસ ધરાવનાર ગાંધીજીએ તે તરત 

સવીકાયુું. તે નવિે મહાદેવભાઈ કહે છ,ે આ તકરારમાં ઉપવાસની 

પ્નતજ્ાના ડદવસ્થી સડક્ય રસ લેનાર પ્ો. આનંદિંકરને મા્થે 

આ જવા્બદારી વાજ્બી રીતે જ આવી પિી અને એમણે પ્સન્ન 

મને સવીકારી. ગાંધીજીને મજૂરોની માગણી સાચી લાગતી હતી, 

માનલકો પોતાની ‘પ્નતજ્ા'ની વાત કરતા હતા તેમાં રાજા પ્જાને 

રંજાિીને વધુ કરવેરા નાખે અને પછી કહે કે આ મારી પ્નતજ્ા 



છ,ે એના જવેું લાગતું હતું. પણ પોતાના ઉપવાસનું દ્બાણ ્થોિઘેણે 

અંિે પણ માનલકો ઉપર પડ્ું છ ે એ વાત એમની અડહંસાને 

ખૂંચતી હતી તે્થી તેમના િબદો મહાદેવભાઈ (મજૂરોની સભામાં 

સમાધાન પહેલાં આપેલા ભાષણમાં) આમ ટાંકે છ:ે ‘્બંનેની 

પ્નતજ્ા મેં નવચારી, મારો રોજો વચચે આિો આવયો. હંુ એમ એ 

લોકોને નહીં કહી િકંુ કે, હંુ માગું તે જ આપિો તો હંુ મારો 

ઉપવાસ તોિુ.ં આ તો મારી નામદતી કહવાય.’

સમાધાન્થી સવ્ણ પક્ષોને હષ્ણ ્થયો એની મહાદેવભાઈ નોંધ 

કરે છ.ે તેમાં કનમિનર નમ. પ્ેટ ેદિા્ણવેલી ખુિીને ્થોિી નવગતવાર 

ટાંકે છ.ે ગાંધીજીએ પોતાનો હષ્ણ પ્ગટ કયયો તેમાં મુખય વાત એ 

હતી કે આખી લિતમાં વૈરભાવ કે ખટાિ ખૂ્બ ઓછી હતી.

આ ્બાવીસ ડદવસના સંઘષ્ણ દરનમયાન જ ે ટીકાઓ — ખાસ 

કરીન ેગાધંીજીના અનિનન ેલીધ ે્થઈ હતી — તનેો નવગતવાર ઉતિર 

આપવામાં મહાદેવભાઈ ઝાઝું પડ્ા ન્થી. એમને જીભાજોિીમાં 

રસ નહોતો. એમને રસ આ ્બા્બતમાં ગાંધીજી િું કહે છ ે તે 

દુનનયા આગળ પહોંચાિવામાં હતો. તે્થી તેઓ કહે છ ે કે, ‘આ 

ટીકાના ઔનચતય-અનૌનચતયમાં ઊતરવાનો અહીં ઇરાદો ન્થી. 

ગાંધીજીએ પોતે એ ્બંને ્બા્બત પોતાના આતમાની કેવી આકરી 

પરીક્ષા કીધી છ ેતે આ ટીકા કરનારાઓને જણાવી લેવું અસ્થાને 

નહીં ગણાય.’ અં્બાલાલ સારાભાઈને લખેલા એક પત્રમાં્થી 

કેટલાક ભાગો ટાંકી મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના આતમપરીક્ષણની 

વાત સમજાવે છ ે કે, ‘મને જમાિવાની ઇચછા કરતાં આપની 

્યાયવૃનતિને વધારે માન આપજો. મજૂરોને ્યાય્થી મળિે તે 

વધારે પચિે.’13 સમાધાનીને ડદવસે સવારની સભાના ભાષણનું 



ટાંચણ: ‘હંુ જ ેતમારે માટ ેલાવયો છુ ંતે આપણી પ્નતજ્ાનો અક્ષર 

પાળવા માટ ે ્બસ ્થિે, આતમા માટ ે નહીં. આતમાવાળા આપણે 

હજી ન્થી એટલે અક્ષર્થી જ આપણે સંતોષ પકિવો પિિે.’ 

પણ ખરં આતમપરીક્ષણ તો આશ્મવાસીઓ આગળ: ‘ ... એ 

સમાધાન મારી પ્માદરડહત નસ્થનતમાં હંુ જોઈ રહ્ો છુ,ં અને જોઉં 

છુ ં કે હંુ તે કદી નહીં સવીકારં એવું ્થયું છ.ે પણ તેમાં મારી 

ઉપવાસની પ્નતજ્ાનો દીપ છ.ે  ...જમે તે (પ્નતજ્ા) અતયંત ગુણો્થી 

ભરેલી છ ે તેમ તેમાં દોષો પણ ઘણા છ.ે મજૂરોના સં્બંધમાં તે 

ભારે ગુણોવાળી છ.ે અને તેનાં પડરણામ તે જ પ્માણે સુંદર 

આવયાં છ.ે માનલકોના સં્બંધમાં તે દોષોવાળી છ.ે અને તેટલા 

પૂરતું મારે નમવું પડ્ું છ.ે નમલમાનલકો ઉપર મારા ઉપવાસનું 

દ્બાણ છ ે તે હંુ ગમે તેટલી ના પાિુ ં પણ લોકોને લાગયા નવના 

રહે જ નહીં અને દુનનયા માને પણ નહીં. માનલકો આ મારી 

કનનષ્ઠ દિાને લીધે સવતંત્ર રહ્ા ન્થી, અને કોઈ માણસ દ્બાણ 

નીચે હોય તયારે તેની પાસે્થી કંઈ લખાવી લેવું, તેની પાસે કંઈ 

િરત કરાવવી કે તેની પાસે્થી કંઈ લેવું એ ્યાય નવરદ્ધ છ.ે 

સતયાગ્હી તેમ કદી કરે જ નહીં, અને તે્થી મારે આ ્બા્બતમાં 

નમતું મૂકવું પડ્ું છ.ે િરમમાં પિલેો માણસ િું કરી િકે? હંુ 

્થોિી ્થોિી માગણી કરતો ગયો તેમાં્થી તેમણે ખુિી્થી જટેલી 

સવીકારી તેટલી જ મારે લેવી પિી. હંુ પૂરેપૂરી માગણી કરં તો 

તેઓ પૂરેપૂરી સવીકારે, પરંતુ તેમને આવી નસ્થનતમાં મૂકીને તેમની 

પાસે્થી હંુ તે ન જ લઈ િકંુ. એ તો મારે ઉપવાસ તોિી નરકનું 

ભોજન કરવા ્બરો્બર ્થાય, અને અમૃતનું પણ ય્થાકાળે ભોજન 

કરનારો હંુ તે નરકનું ભોજન કેમ કરી િકંુ?’



ગાંધીજીનો આટલો ઉતારો આપયા પછી મહાદેવભાઈ પૂછ ે

છ,ે ‘આ પછી કંઈ વધુ ખુલાસાની જરૂર છ ે ખરી?’ અને તોયે 

ગાંધીજીની કૃનતને લૌડકક રીતે સમજાવવાની દૃનષ્એ કહે છ,ે 

‘છતાં જમેને ખ્બર ન હોય તેમની માડહતીની ખાતર કહેવાની 

જરૂર છ ે કે પંચ ઠરાવે તેટલો વધારો સવીકારી લેવામાં પ્નતજ્ાનો 

લેિમાત્ર તયાગ ્થયો ન્થી કારણ, સમાધાની પહેલાં, લિત 

દરનમયાન પણ, મજૂરપક્ષ તરફિ્થી તો પંચની જ માગણી કરવામાં 

આવી હતી. અને તે માગણી સવીકારવાને નમલમાનલકોએ તૈયારી 

્બતાવી ન હતી.'

નમલમાનલકોએ ગાંધીજી માટ ે દયા્થી પ્ેરાઈને ગાંધીજીની 

માગણી સવીકારી અને તે્થી મજૂરોની લિત રસ નવનાની ્થઈ 

ગઈ એવી ટીકાનો જવા્બ આપતાં મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે તે 

વાત પણ ભૂલભરેલી હતી. ‘સમાધાની પહેલાં નમલમાનલકોએ 

જ ે દલીલો કરી છ,ે અને એ દલીલો કરવામાં જટેલા દહાિા 

લીધા છ ેતે જ ્બતાવે છ ે કે નમલમાનલકોએ વગર નવચારે કેવળ 

ડદલના દોલાપણા્થી જ મજૂરપક્ષની માગણી સવીકારી ન હતી. 

વળી, આનંદિંકરભાઈનો ચુકાદો આવે તે પહેલાં તો મજૂરોને 

ઘણે ઠકેાણે 35 ટકા અને ઘણે ઠકેાણે 35 ટકા્થી વધુ મળતા 

્થઈ ગયા હતા. તે પણ ્બતાવે છ ે કે નમલમાનલકોને વહેલામોિા 

ઓછામાં ઓછા 35 ટકા વધારો આપયે જ છૂટકો હતો.’ એમ પણ 

જણાય છ ે કે અમદાવાદની ડિનસટટ્રકટ કોટ્ણમાં જ ે મહાદેવભાઈની 

વકીલાત ખાસ ઝળકી નહોતી તે, ગાંધીજી જવેો અસીલ મળતાં 

નમલમજૂરોના રણક્ષેત્રમાં ખીલી ઊઠી હતી.

પણ પછીની દલીલમાં મહાદેવભાઈના વકીલ કરતાં તેમની 



માંહ્લો ધમ્ણનનષ્ઠ સાડહનતયક ્બોલતો જોઈ િકાય છ.ે

નમલમાનલકો તરફિ્થી પ્નસદ્ધ ્થયેલી છલે્ી પનત્રકામાં 

અં્બાલાલભાઈ પર શ્ીમતી એની ્બેસંટનો તાર — ‘For India's 

sake, try persuade owners yield and save Gandhi's 

life.’ (ભારત ખાતર માનલકોને માની જવા સમજાવો અને ગાંધીની 

નજદંગી ્બચાવો.) — ઉતારીને માનલકોએ પોતાની ઉદારતા્થી 

ગાંધીજીની નજદંગી ્બચાવવાનો દાવો કયયો હતો. તેને નવિે 

મહાદેવભાઈ કહે છ,ે ‘એને નવિે િું કહેવું? એ પનત્રકા અને 

મજૂરપક્ષની છલે્ી પનત્રકા સા્થે રાખી વાંચી જોવાની વાચકોને 

ભલામણ છ.ે’ અને પછી મહાદેવભાઈ ગાંધીજી પાસે આવેલ 

તાર-ટપાલના ઢગલામાં્થી એકને આગળ ધરીને કહે છ,ે ‘ભાગયે 

જ કોઈને ખ્બર હિે કે એ જ ડદવસે ગાંધીજીને અનેક તાર 

મળ્ા હતા તેમાં નમસ ફેિડરંગ નામની એક િનેનિ સાધવી તરફિ્થી 

આવો તાર પણ આવયો હતો: ‘Greater love knoweth no 

man than that he layeth down his life for the sake of 

his fellowmen' (પોતાના માનવભાંિઓુ સાર પ્ાણ પા્થરનાર 

પ્ેમ કરતાં મોટો ્બીજ ે પ્ેમ માણસ ્બતાવી િકતો ન્થી.)

પંચ શ્ી આનંદિંકરભાઈએ ચાર માસ અને વીસ ડદવસ 

પછી ચુકાદો આપયો:

‘નમલમાનલકોએ કારીગરોને તકરારને લગતા ્બાકીના વખતના 

પગારમાં 35 ટકા વધારો આપવો — એટલે કે, 27।। ટકા આપતાં 

્બાકી રહેલી રકમ તેઓએ કારીગરોને આપવી.’ આ ચુકાદા્થી 

જ ે નનશ્ચય વિ ે ગાંધીજીએ મજૂરોને કહેલું કે, ‘પંચ પાસે્થી પણ 



આપણે 35 ટકા લઈ િકીિું.’ તે નનશ્ચય સાચો ઠયયો.

આખી લિત નવિે મહાદેવભાઈનો અનભપ્ાય: ‘ગાંધીજીના 

પુણયપ્તાપે અમદાવાદે અને અમદાવાદને નનનમતિે ડહંદુસતાને — આ 

સીધી, સુંદર અને નનદયોષ લિતનો લહાવો લીધો. અગાઉ ઘણીએ 

વાર ડહંદુસતાનના જુદા જુદા ભાગોમાં નમલમાનલકો અને નમલમજૂરો 

વચચે લિતો ્થઈ છ,ે પણ તેમાંની એકે લિત આની માફિક 

સવચછ સાધનો્થી, ધનના નહીં પણ કેવળ સંકલપના ્બળે અને 

સંપૂણ્ણ મીઠાિ્થી ચાલી ન્થી, કોઈ પણ લિતનું પડરણામ આ 

લિતના પડરણામ જટેલું ્બંને પક્ષને ડહતકર અને ઉન્નનતકર 

્થવાનો અ્થવા તે્થી કોઈ પણ ગંભીર પડરણામ ઉતપન્ન ્થવાનો 

એટલો ્બધો ઓછો સંભવ રહ્ો છ ે કે તેની આજ ેકલપના કરવી 

મુશકેલ છ.ે’14

આ પ્સંગે મહાદેવભાઈએ માત્ર નોંધો અને લેખો દ્ારા જ ે

ભાગ ભજવયો એનું મહત્વ કોઈ પણ સાધારણ વૃતિપત્રકાર કરતાં 

અનેકગણં ચિી જાય તેવું હતું. ગાંધીજીએ જાહેરમાં આપેલાં 

પ્વચનો, એમણે અંગત રીતે કરેલી વાતચીત કે વાટાઘાટો, અને 

કોઈ કોઈ વાર એમનો પત્રવયવહાર, ત્રણેયમાં્થી લોકોનું આ પ્શ્ 

અંગે સાચું નિક્ષણ ્થાય એ દૃનષ્એ જરૂરી લાગયું તેટલું સાડહતય 

તેમણે લેખ દ્ારા પ્ગટ કયુું. વળી એક કુિળ સેનાપનત જ ે

રીતે લિતનું પૃ્થક્કરણ કરે તે રીતે લિતના જુદા જુદા ત્બક્ક ે

એનું પૃ્થક્કરણ કરીને એની વયૂહરચના તેમણે સમજાવી છ.ે 

ગાંધીજીનાં ચડરત્ર અને ચાડર�યની ખૂ્બીઓ સમજાવવાની તક 

ચૂકે તો મહાદેવભાઈ કેવા? અને કદાચ સૌ્થી મહત્વની વાત 

એ કે સવ્ણ લેખોમાં એમણે અડહંસક લિાઈની નવિેષતાઓને 



પણ જતનપૂવ્ણક છતી કરી છ.ે લિતના રચનાતમક પાસા પર 

ભાર મૂકી મહાદેવભાઈએ એ ્બા્બત ધયાન દોયુું કે ચળવળની 

રચનાતમક નીનતને લીધે: 1. મજૂરો લુચચાઈભરેલી સોદા્બાજી્થી 

્બચયા, ર. એમનો ઉતસાહ રચનાતમક ડદિામાં વળ્ો, અને 3. 

ગાંધીજી ત્થા તેમના સા્થી કાય્ણકતા્ણઓને મજૂરોના જીવનમાં 

પ્વેિ કરવાની તક મળી.

એટલું જરૂર કહી િકાય કે एक धमयायुधि પુસતકમાં ઘણી 

વાર મહાદેવભાઈનો વધારે પિતો આિાવાદ પ્ગટ ્થયો હિે, 

જનેું મુખય કારણ ગાંધીજી પ્તયેની તેમની અપાર શ્દ્ધા હતી, 

પણ સા્થે એની પણ નોંધ લીધા નવના છૂટકો ન્થી કે આટલી 

્બધી ભનકત હોવા છતાંયે મહાદેવભાઈએ કયાંયે અનતિયોનકત 

ન્થી કરી. 

નમલમજૂરો અને માનલકો વચચેના આ ધમ્ણયુદ્ધનું પ્કરણ 

પૂરં કરતાં પહેલાં એક નોંધ લેવી જરૂરી છ.ે મહાદેવભાઈએ 

આ પ્સંગે ગાંધીજીનાં નાનાંમોટાં પ્વચનોની નોંધ લીધી તેમાં 

17મી માચ્ણને ડદવસે સતયાગ્હ આશ્મ સા્બરમતીની સવારની 

પ્ા્થ્ણનાસભા પછી આશ્મના અંતરંગ સા્થીઓ વચચે એમણે જ ે

ઉદગારો કાઢ્ા હતા તેની નોંધ પણ આવે છ.ે આ ઉદગારો 

મહાદેવભાઈની અસાધારણ વૈનવધયવાળી િાયરીમાં પણ વધુ 

અસાધારણ ગણાય તેવા ઉદગારો હતા.

ઠઠે 1909માં हहंद सवराज લખયંુ તયાર્થી ગાંધીજી એક 

નમિનને વરેલા હતા. પોતાની વયાખયા મુજ્બ જ ેસાચી ભારતીય 

સભયતા હતી અને જ ે એમની કલપના મુજ્બના ડહ્દુસતાનના 



આતમાને ઓળખીને તેને ડહંદમાં પ્સ્થાનપત કરવા हहंद सवराजના 

છલે્ા ફિકરામાં તેમણે પોતાનું જીવન સમપ્ણણ કયુું હતું, તે સભયતા 

તયાર ્બાદનાં ્બધાં વષયોમાં ગાંધીજીના જીવનનો ધ્ુવતારક ્બની 

રહી હતી. એને યાદ કરીને ગાંધીજીએ પોતાના અંતરંગ સા્થીઓ 

આગળ દેિના ્બે પૂજય નેતાઓને એ ભારતની સભયતાની 

કસોટીએ કસયા છ.ે

મજૂરોની પ્નતજ્ા અને તેમની શ્દ્ધામાં ગાંધીજીને ભારતનો 

આતમા દેખાય છ.ે તેઓ કહે છ:ે ‘વીસ ડદવસ ્થયા હંુ દસ 

હજાર મજૂરો સા્થે ભળું છુ.ં તેમણે મારી સમક્ષ ખુદા કે ઈશ્વરને 

દરનમયાન રાખી પ્નતજ્ા લીધી. તે વખતે તેમણે ઉતસાહ્થી લીધી. 

એ લોકો ગમે તેવા હોય, પરંતુ તેઓ એમ તો માનનારા છ ે

જ કે ખુદા અ્થવા ઈશ્વર છ.ે તેમણે એમ ધારેલું કે આપણે 

વીસ ડદવસ પ્નતજ્ા પાળી એટલે ખુદા આપણને મદદ કરે જ. 

પરંતુ ખુદાએ આટલી વારમાં મદદ ન કરી અને તેમની વધુ 

કસોટી કરી તે વખતે તેમની આસ્થા ન્બળી પિી ગઈ. તેમને 

એમ લાગયું કે આટલા ડદવસ આ એક માણસના કહેવા ઉપર 

ભરોસો રાખી આપણે દુ:ખ વેઠ્ું પરંતુ આપણને કંઈ ન મળ્ું. 

આ માણસનું કહેવું ન મા્યું હોત અને તોફિાને ચડ્ા હોત 

તો પાંત્રીસ ટકા તો િું પરંતુ તે્થી વધારે ટકા આપણને ્થોિા 

વખતમાં મળી જાત. આ તેમના મનનું પૃ્થક્કરણ છ.ે હંુ આ 

નસ્થનત સહન ન જ કરી િકંુ. મારી સમક્ષ લેવાયેલી પ્નતજ્ા 

આમ સહેજમાં તોિાય અને ઈશ્વર ઉપરની શ્દ્ધા ઓછી ્થાય તે 

તો ધમ્ણનો લોપ જ ્થયો કહેવાય. અને આવી રીતે જ ે કાય્ણમાં 

હંુ સામેલ હોઉં તેમાં ધમ્ણનો લોપ ્થતો જોઈ હંુ જીવી જ ન 



િકંુ. પ્નતજ્ા લેવી એ િી વસતુ છ ેએ મારે મજૂરોને સમજાવવું 

જોઈએ. તે માટ ે હંુ િું કરી િકંુ તે મારે તેમને ્બતાવવું જોઈએ. 

તે ન ્બતાવું તો હંુ ્બાયલો કહેવાઉં. એક વામ કૂદું એમ કહેનારો 

એક વેંત પણ ન કૂદે એ ્બાયલાપણં કહેવાય. તયારે એ દસ 

હજાર માણસોને પિતા અટકાવવા સાર મેં આ પગલું લીધું. 

એટલે મેં આ પ્નતજ્ા લીધી અને તેની અસર વીજળીના જવેી 

્થઈ. મેં તે ધાયુું જ ન હતું, તયાં હજારો માણસ હતા તેમની 

આંખમાં ચોધારાં આંસુ વહેવા લાગયાં. તેમને तेमना आतमानुं भान 

थयुं, तेमनामां चैत्य जाग्रत थयुं, તેમની પ્નતજ્ા પાળવાનું તેમને 

્બળ મળંુ્. મને એકદમ ખાતરી ્થઈ કે हहंदुसतानमांथी धमयानो 

िोप नथी थयो, माणसो आतमाने ओळखी शके छे. આ વાત ડટળક 

મહારાજ ત્થા માલનવયાજીના સમજવામાં આવે તો ડહંદુસતાનમાં 

ભારે કામ સાધી િકાય.’

અને અંતે મહાદેવભાઈ પાંચ લીટીઓમાં ગાંધીજીને અનિનના 

પ્તયક્ષ કાય્ણ અને ઉદાહરણ્થી ્થયેલી આનંદાનુભૂનતનું વણ્ણન 

કરે છ:ે

‘હંુ અતયારે આનંદ્થી ઊભરાઈ રહ્ો છુ.ં આ પહેલાં જયારે 

મેં આવી પ્નતજ્ા

લીધેલી તયારે મારા મનને આવી િાંનત ન હતી. િરીરની 

માગણી પણ મને લાગતી.

આ વખતે મને િરીરની માગણી જણાતી જ ન્થી. મારા 

મનને પૂણ્ણ િાંનત છ.ે મારાં આતમા તમારી આગળ ઠાલવું એમ 

્થાય છ.ે પરંતુ આનંદ્થી હંુ નવહ્વળ પણ ્બની ગયો છુ.ં’15
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ચૌદ  
ખેડા સતયાગ્રહ

ગાંધીજીની સંનનનધમાં આવયા પછી ્થોિા જ ડદવસોમાં 

મહાદેવભાઈએ જોઈ લીધું કે ગાંધીજી પોતે કોઈ સતયાગ્હના 

પ્સંગો દીવો લઈને િોધવા જતા ન્થી, સતયાગ્હના અવસરો 

જ ગાંધીજીનું ્બારણં ઠોકતા આવે છ.ે ચંપારણના સતયાગ્હમાં 

અ્યાયના પ્નતકારના કાય્ણક્મ સુધી જવું જ નહોતું પડ્ું, 

અ્યાયની તપાસ અને તેની નોંધણીએ જ સતયાગ્હની ગરજ સારી 

હતી. મહાદેવભાઈ ચંપારણ પહોંચયા તયારે તો તપાસસનમનતનો 

અહેવાલ પણ ્બહાર પિી ચૂકયો હતો. ‘તીન કડઠયા' વયવસ્થાને 

ના્બૂદ કરતો કાયદો ્થાય તે ્બરા્બર ્થાય છ ે કે નહીં, તેની 

ઉપર નનગરાણી રાખવાનું કામ અને અતયંત દાડરદ્રય હેઠળ 

પીિાતી જનતાની સેવા કરવાનું રચનાકાય્ણ જ ્બાકી હતું.

સા્બરમતીના સતયાગ્હ આશ્મમાં રાષ્ ટ્રીય િાળા િરૂ ્થઈ 

ચૂકી હતી. નરહડરભાઈનું તેમાં આગવું સ્થાન હતું, પણ મહાદેવની 

પસંદગી પહેલે્થી જ ગાંધીજીએ પોતાના અંગત મંત્રી તરીકે કરી 

હતી, એટલે એમને તો ગાંધીજી જયાં જાય તયાં જવાનો અને 

ગાંધીજી જ ે કોઈ નવી પ્વૃનતિ ઉપાિ ે તેમાં ભળવાનો જ કાય્ણક્મ 

હતો. એ મુજ્બ મહાદેવે નમલમજૂરોની લિતમાં આગળ પિતો 

ભાગ લીધો હતો.

લગભગ એ જ સમયે, ્બલકે એના્થી ્થોિાં અઠવાડિયાં પહેલાં 

ખેિા નજલ્ાના ખેિતૂોનો એક સતયાગ્હ મંિાયો હતો. તેમાં પણ 



ગાંધીજીનું માગ્ણદિ્ણન અનનવાય્ણ હતું. સા્બરમતી આશ્મમાં રહીને 

અમદાવાદ-નડિયાદ ્બંને ઠકેાણે ધયાન રાખવું મુશકેલ નહોતું.

મહાદેવભાઈની પ્વૃનતિઓ સમજવા ગાંધીજીની પ્વૃનતિ 

સમજવી અનનવાય્ણ છ ે અને ગાંધીજીની પ્વૃનતિઓને સમજવા 

દેિનો તે કાળનો ઇનતહાસ સમજવો અનનવાય્ણ ્થઈ પિ ેએમ છ.ે 

ખેિા સતયાગ્હ િરૂ ્થયો તયારે મહાદેવભાઈ ચંપારણમાં હતા. 

વચચે તેઓ સા્બરમતી આવયા હતા અને પાછળ્થી ગાંધીજી 

સા્થે ખેિામાં જોિાયા હતા. તે છતાં તયાં સુધીમાં ગાંધીજીની 

કોઈ પ્વૃનતિ એવી નહોતી રહી કે જમેાં તેમણે માનનસક રીતે 

મહાદેવભાઈને ન ભેળવયા હોય. તે્થી આપણે ખૂ્બ સંક્ષેપમાં 

ખેિા સતયાગ્હનો ઇનતહાસ જોઈ લઈએ.

મહાદેવભાઈ જયારે ચંપારણમાં રચનાતમક કામનો પ્્થમ 

અનુભવ લઈ રહ્ા હતા તયારે ખેિા નજલ્ાના કપિવંજ તાલુકાના 

કઠલાલ ગામે શ્ી િંકરલાલ દ્ારકાદાસ પરીખ સ્થાનનક ખેિતૂોનાં 

દુ:ખની કહાણી સુણાવવા નજલ્ામાં અને ઠઠે મું્બઈ સુધી દોિાદોિી 

કરી રહ્ા હતા. ખેિતૂોનાં દુ:ખનંુ મૂળ કારણ એ હતું કે 1917ની 

સાલના ચોમાસામાં અનતવૃનષ્ને લીધે નજલ્ાના મોટા ભાગમાં પાક 

નનષફિળ ગયો હતો. સામા્ય રીતે નજલ્ામાં દર વરસે સરેરાિ 

ત્રીસ ઇંચ વરસાદ પિ ે છ ે તેને ્બદલે તે વરસે આિરે નસતિેર 

ઇંચ જટેલો વરસાદ પડ્ો હતો. વળી એ વરસાદ દિેરા પછી 

પણ ચાલુ રહ્ો હતો તે્થી ખેિતૂોને એક પાક નનષફિળ જતાં ્બીજ ે

પાક વાવવાનો મોકો મળ્ો નહોતો. ચોમાસુ પાક કોહવાઈ ગયો 

હતો, એટલું જ નહીં પણ જયાં કયાંય પણ રવીપાક ્થયો હતો 

તયાં ઉંદરોનો પ્કોપ વધી પડ્ો હતો. ઉંદરોએ પાકનો નાિ કયયો 



હતો. આમ ખેિતૂોની તે સાલ દુદ્ણિા ્થઈ હતી. સરકારી કાયદા 

મુજ્બ જ ે સાલ છ આની્થી ઓછો પાક ્થાય તે સાલ અધુું 

જમીનમહેસૂલ મોકૂફિ રાખવામાં આવે, પાક જો ચાર આની કે 

તેના્થી ઓછો હોય તો મહેસૂલ તે સાલ મોકૂફિ રાખવામાં આવે 

અને લાગલાગટ ્બીજ ે વષથે પણ પાક નનષફિળ જાય તો આગલે 

વષ્ણ મોકૂફિ રાખેલ મહેસૂલનાં નાણાં માફિ કરવામાં આવે. નજલ્ાના 

ઘણા ખેિતૂોને આ નનયમની જાણ નહોતી. કેટલાકની સમજ એવી 

હતી કે અનાવૃનષ્્થી પાક નનષફિળ જાય તો જ આવી રાહત મળે. 

ખેિતૂોની માડહતીના આ અભાવને જોઈ સરકારના લોકો તેમને 

સાચી માડહતી અને રાહત આપવાને ્બદલે અજાગ્ત ખેિતૂો 

પાસે મહેસૂલ વસૂલ કરવા લાગયા. કઠલાલના એક આગેવાન શ્ી 

મોહનલાલ પંડ્ાએ જયારે આ નસ્થનત જોઈ અને જમીનમહેસૂલ 

ઉઘરાવવા સાર તલાટીઓ વગેરેની ગાળાગાળી અને જોરજુલમની 

વાતો સાંભળી તયારે તેમણે લોકોને મહેસૂલ ન ભરવાની સલાહ 

આપી, અને શ્ી િંકરલાલ પરીખને ગુજરાત તરફિ્થી ચૂંટાયેલા 

મું્બઈની ધારાસભાના સભયો ના. નવઠ્લભાઈ પટલે અને ગોકુળદાસ 

પારેખને ખેિા નજલ્ામાં આવી જાતતપાસ કરી ખેિતૂોની સાચી 

નસ્થનતની જાણ મેળવવા આમંત્રણ આપવા મોકલયા.

ખેિતૂોની કફિોિી નસ્થનતનું વણ્ણન કરીને જમીનમહેસૂલ મુલતવી 

રાખવા સાર એક અરજી ઘિવામાં આવી, જ ે નજલ્ાના ્બીજા 

આગેવાનોને પણ ગમી. તે્થી તેમણે નજલ્ાનાં ્બીજાં ગામોમાં્થી પણ 

ખેિતૂોની સહીઓ એ અરજી પર લેવાનો નનણ્ણય કયયો. કઠલાલની 

હોમરૂલ લીગની મારફિત 4,000 અને નડિયાદની હોમરૂલ લીગ 

મારફિત ્બીજાં ગામોના 18,000 ખેિતૂોની સહીઓવાળી અરજી 



મું્બઈ સરકાર પર રવાના કરવામાં આવી. આ અરજીની નકલ 

મું્બઈ પ્ાંતના રેવ્યુ મેમ્બર, ગાંધીજી, ના. નવઠ્લભાઈ પટલે 

ત્થા ના. ગોકુળદાસ પારેખ ત્થા ગુજરાત સભાના મંત્રીઓ 

પર મોકલવામાં આવી. 25–11–'18ને રોજ નડિયાદમાં શ્ી 

ગોપાળદાસ ન્બહારીદાસ દેસાઈના પ્મુખપણા હેઠળ એક સભા 

્થઈ, તેમાં શ્ી નવઠ્લભાઈ પટલે અને ગોકુળદાસ પારેખને આ 

સવાલ ઉપાિીને ખેિતૂોને રાહત અપાવવા નવનંતી કરવામાં આવી.

ગાંધીજીએ ચંપારણ્થી આ ્બા્બત સલાહ આપી કે:

‘જ ે જ ે સભાઓ ભરાય તેમાં મયા્ણદાનો તયાગ ન ્થાય, વાતો 

નવવેકપૂવ્ણક ્થાય, તેમ જ સહજ પણ અનતિયોનકત ન ્થાય, — એ 

તમારા્થી જળવાય તેટલે દરજ્જ ે જાળવજો.’1

ધારાસભાના ્બંને સભયોએ 12મી ડિસેમ્બરે નડિયાદ પહોંચી 

કલેકટરને મળતા પહેલાં નડિયાદ, કપિવંજ અને ઠાસરા તાલુકાનાં 

વીસ ગામોની મુલાકાત લઈ લોકોની હાિમારી નજરે જોઈ ત્થા 

સેંકિો ખેિતૂોના લેખી પુરાવા લીધા.

ખેિતૂોની અરજીની એક નકલ ગુજરાત સભાને મોકલવામાં 

આવી હતી અને એમના પ્નતનનનધઓ પણ ના. પટલે — પારેખની 

તપાસમાં સામેલ ્થાય એવી સભાને નવનંતી કરવામાં આવી હતી. 

સભાના મંત્રી શ્ી ગણેિ વાસુદેવ માવળંકર ત્થા ્બીજા કેટલાક 

સભયો ધારાસભયો જોિ ે ફિયા્ણ. ગુજરાત સભાના પ્મુખ ગાંધીજી 

હતા, જઓે તે વખતે ચંપારણ હતા.

્બંને ધારાસભયોએ કલેકટરની મુલાકાત લીધી. તયાર ્બાદ 



એક જાહેરાત કરવામાં આવી જમેાં નડિયાદ, મહેમદાવાદ અને 

કપિવંજ તાલુકાનાં 104 ગામોમાં 14,75,868ની રકમ મોકૂફિ 

રાખવાનું જાહેર ્થયું, જ ે નજલ્ાના મહેસૂલની રકમના માત્ર 7.4 

ટકા જટેલું જ ્થતું હતું. આવી નજીવી રાહતના હુકમની પણ તે 

વખતે લોકોને કિી ખ્બર આપવામાં આવી નહોતી.

લોકો દ્ારા કાંઈક ચળવળ ્થાય તયારે, એ જમાનામાં, કેટલાક 

સરકારી અમલદારોને એ ચળવળ દા્બી દેવાના નનનમતિે લોકો 

ઉપર જુલમ ગુજારવાનું િૂર ચિતું. નબ્ડટિ અમલ દરનમયાન 

આવા અમલદારોની કદર પણ ્થતી. તલાટીઓના જુલમની વાતો 

સાંભળી કઠલાલની હોમરૂલ લીગના સભયોએ એની તપાસ કરાવી. 

દૈયપ ગામના એક મુસલમાન ખેિતૂે તેમને કહ્ું કે, ‘ગામોમાં 

કાળો કેર વતતી રહ્ો છ.ે ્બે ડદવસ્થી લોકોને તયાં રાંધયાં ધાન 

રઝળ્ાં છ.ે તલાટી મા-્બહેન નસવાય વાત કરતો ન્થી. ્બૈરાંની 

હાજરીમાં નઠારી ગાળોનો વરસાદ વરસાવે છ.ે ઘર વેચો, ઘરેણાં 

વેચો, જમીન વેચો, ઢોર વેચો, છવેટ ે ્બૈરી-છોકરાં વેચો પણ 

સરકારના પૈસા ભરો, એમ ધમકાવે છ.ે’2 ્બારિીદાના એક ગરી્બ 

મુસલમાન પાસે તો મહેસૂલ ભરવાના પૈસા નહોતા તે્થી તેણે 

પોતાની. ડકિોર વયની દીકરીને પરણાવીને જમાઈ પાસે પંદર 

રૂનપયા ઉછીના લીધા. આ જ વખતે અમલદારો સખતાઈ કરીને 

યુદ્ધ સાર ફિાળો પણ ઉઘરાવતા હતા. આ હકીકતો ગાંધીજીને 

પત્ર દ્ારા જણાવતાં તેમણે લખયંુ, ‘તલાટીના જુલમ ્બા્બત તમે 

ન ભૂલિો. અને ભાઈ માવળંકરને ભૂલવા ન દેિો. સરકારી 

અમલદારોની વત્ણણૂકનો હેવાલ ્બહાર પાિવો આવશયક છ.ે  ...’

ગાંધીજીના પત્રોને સારે અક્ષરે લખી આપીને અ્થવા એની 



નકલ કરી પોતાની િાયરીઓમાં જાળવી રાખી આ સમયે 

મહાદેવભાઈ જ ે ખજાનો ભેગો કરી રહ્ા હતા તેની ડકંમત તો 

એમના અવસાન પછી પચાસ વષથે પણ જગત આજ ે જોઈને 

સમજ ે છ.ે પણ તે વખતે ખુદ મહાદેવભાઈને સાર આ નોંધ 

કરવી એ માત્ર ઇનતહાસ સાર સામગ્ી એકઠી કરી રાખવા પૂરતા 

જ કામની નહોતી. આ નોંધો આગલે મડહને જ ગાંધીજી સા્થે 

જોિાયેલા મહાદેવભાઈ સાર ગાંધીજીના માનસ, એમના વયનકતતવ 

અને એમના દિ્ણનને પચાવવા અને અપનાવવાની સામગ્ી ્થઈ 

ગઈ હતી.

ગાંધીજી તે ટાણે અંગ્ેજ સરકારના વફિાદાર પ્જાજન હતા. 

આડરિકામાં તેઓ તયાંની સરકાર સામે એક મોટા સતયાગ્હનો 

જગં ખેલયા હતા ખરા, પણ તેની પાછળ પણ નબ્ડટિ રાજય 

અ્યાયી વયવહાર કરી િકે નહીં એવી શ્દ્ધા કામ કરતી હતી. 

વળી ગાંધીજી એ ્બા્બત પણ સભાન હતા કે અંગ્ેજ સરકાર 

આ વખતે મહાયુદ્ધમાં સપિાયેલી હતી. ગાંધીજીની આ અંગે 

પણ તેની જોિ ેસહાનુભૂનત હતી, છતાં તેઓ દુનનયાને કોઈ ખૂણે 

અ્યાયને સહન કરી લેવા તૈયાર નહોતા. તેમાંયે એ અ્યાય 

એમને જ ે વયવસ્થા નવિે વફિાદારીની લાગણી હોય એના દ્ારા 

્થતો જણાય તો એ અ્યાય પ્તયે લાગતાવળગતાનું ધયાન ખેંચવું 

એને તેઓ પોતાનો ધમ્ણ માનતા. અ્યાય ન સહન કરવાની 

તેમની વૃનતિ આટલા વખતમાં જ તેમને કેટકેટલાં ક્ષેત્રમાં જગંે 

ચિાવી ચૂકી હતી! એમના જ િબદોમાં:

હંુ કહેતો આવયો છુ ં કે સતયાગ્હ એકલો સરકારની સામે ન્થી 

્થઈ િકતો. સતયાગ્હ કોઈ પણ નસ્થનતમાં કોઈ પણ વસતુની 



સામે ્થઈ િકે છ.ે આના દાખલા આપણે આજ ેજોઈ રહ્ા છીએ. 

ખેિામાં સરકારની સામે સતયાગ્હ ચાલી રહ્ો છ.ે અમદાવાદમાં 

ધનનકોની સામે..., અંતયજોના પ્શ્માં િાસ્તની સામે સતયાગ્હ 

ચાલી રહ્ો છ.ે3

મહાદેવ એ નનહાળીને કૌતુક કરી રહ્ા હતા કે અહીં 

તો એક જ સરકાર સા્થે એક ્બા્બતમાં સહકાર અને ્બીજી 

્બા્બતમાં સતયાગ્હનો પ્યોગ ચાલી રહ્ો હતો.

પણ આપણે ખેિા સતયાગ્હના સંનક્ષપ્ત ઇનતહાસનો દોર 

ફિરી પકિીએ.

પ્જાના નેતાઓએ નજલ્ાના લોકોને ખેિતૂો પર ગુજારવામાં 

આવતા જુલમો અંગે વાકેફિ કરવા સાર પનત્રકાઓ કાઢવા માંિી 

તો સરકારે પોતાના અમલદારોને મહેસૂલ-ઉઘરાણી ્બા્બત વધુ 

કિક ્બનવાની પ્ેરણા આપતા પડરપત્રો કાઢવા માંડ્ા. એમાં 

એક સકયુ્ણલરમાં મામલતદારસાહે્બે તલાટીઓને જણાવયું કે ગામિ ે

ગામિ ે અને મુવાિામાં સાદ પિાવીને જાહેર કરવું કે મહેસૂલ 

નહીં ભરવામાં આવે તો સખતાઈના ઇલાજો લેવામાં આવિે; 

પોલીસપટલે કે મતાદારો સરકારધારો ન ભરે તો તેઓ એક 

અઠવાડિયામાં નોકરીમાં્થી ્બરતરફિ ્થઈ િકે; જો કોઈ મહેસૂલ 

ન ભરવાની નિખામણ આપતું હોય તો તેના નામની નોંધ રાખીને 

એનું પોતાનું મહેસૂલ ્બાકી હોય તો ચો્થાઈ દંિ સા્થે વસૂલ 

કરવા તાકીદે પત્રક ભરી મોકલવું: જ ે આગેવાનો પાક ્થયો 

હોવા છતાં મહેસૂલ ભરતા નહીં હોય તેમની જગંમ નમલકત 

જપ્ત કરવા હુકમ મગાવવામાં મોિુ ં કરવું નહીં.



1918ના જા્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં ગાંધીજી 

અમદાવાદ આવયા તયારે ખેિા નજલ્ાના આગેવાનોએ અને 

ગુજરાત સભાના સભયોએ તેમની જોિ ેખેિાની પડરનસ્થનત નવિે 

નવગતવાર વાત કરી. ગાંધીજીએ એવો આગ્હ રાખયો કે ગુજરાત 

સભામાં જો આ ્બા્બતે સવા્ણનુમનત સધાતી હોય તો જ તેણે 

આ ્બા્બતમાં પિવું. વલ્ભભાઈ પટલેને ઘેર અનેક ડદવસોની 

ચચા્ણને અંતે કારો્બારીના સવ્ણ સભયો ખેિાના ખેિતૂોને મહેસૂલ 

ન ભરવાની સલાહ આપવા ્બા્બત સહમત ્થયા. માત્ર એક 

સભય શ્ી મગનલાલ ચતુરભાઈ પટલે આ ્બા્બત સહમત નહોતા 

્થતા. તેમણે ્બાકી સવ્ણની સંમનત હોવા્થી ઠરાવનો નવરોધ ન 

કરવાનું સવીકાયુું.

ગુજરાત સભા પાસે ગાંધીજીની ્બીજી માગણી એ હતી 

કે જો ખેિા નજલ્ાની લિત ઉપાિવી જ પિ ે તો સભાના પીઢ 

કાય્ણકતા્ણઓમાં્થી કોઈ એકે તો તેમની સા્થે ખેિા જવું જોઈએ 

અને લિત પૂરી ્થાય તયાં સુધી ધામા નાખવા જોઈએ અને તેમ 

કરતાં કુટુ્ંબના પ્શ્ો, વકીલાત કે ્બીજાં કામોને આિાં આવવા 

દેવાં ન જોઈએ. ્બીજા ભાઈઓમાં્થી તો કોઈ તૈયાર ન ્થયું, 

પણ વલ્ભભાઈ એ રીતે ગાંધીજી સા્થે જવા તૈયાર ્થઈ ગયા. 

એ લોકોએ ખેિાની લિતના મડહનાઓ પૂરતું નડિયાદને પોતાનું 

મુખય મ્થક ્બનાવયું. ગાંધીજી અઠવાડિયે એક વાર સા્બરમતી 

આશ્મમાં આવી જતા. વચચે તેમને અવારનવાર ન્બહાર, મું્બઈ 

અને ઇંદોર વગેરે સ્થાનોએ જવાનું ્થયું તયારે લિતની મુખય 

જવા્બદારી વલ્ભભાઈએ સંભાળી.

અમદાવાદમાં ગુજરાત સભાના કાય્ણકરોને મળ્ા ્બાદ 



ગાંધીજી ચંપારણ ગયા હતા. અહીં ગુજરાત સભાના લોકોએ 

મું્બઈ રાજયના ઉતિર નવભાગના કનમિનર નમ. પ્ેટને મળવાની 

માગણી કરી. તેમણે સંસ્થાના મંત્રીઓને મુલાકાતે ્બોલાવયા. 

્બીજા કેટલાક કારો્બારીના સભયો એમની જોિ ેગયા હતા, તેમને 

મુલાકાત ન આપી અને ્બંને મંત્રીઓ, શ્ી ગ. વા. માવળંકર 

અને શ્ી કૃષણલાલ દેસાઈ જોિ ે પણ જ ે વાત કરી તે ખૂ્બ 

તુમાખીભરી રીતે કરી. મુખય વાત તો તેમણે એ કરી કે તમે 

જુવાન અને ન્બનઅનુભવી છો. ગુજરાત સભાના લોકોએ ખેિા 

નજલ્ાની પ્જા સાર જ ે પનત્રકા છાપી હતી તેની તેમણે ્બહુ 

આકરી ટીકા કરી અને એમ પણ કહ્ું કે તરતોતરત એને 

અંગે ફેિરનવચારણા કરવી જોઈએ. મંત્રીઓએ તેમને જણાવયું કે 

પનત્રકાઓ તો ખેિતૂોમાં વહેંચવા સાર રવાના ્થઈ ચૂકી હતી 

અને પ્મુખની સલાહ લીધા નવના કે કારો્બારીની ્બેઠક ્બોલાવયા 

નવના એને અંગે ફેિરનવચારણા ્થઈ ન િકે. નમ. પ્ેટ ેએમને ધમકી 

આપી કે ્બીજ ે ડદવસે સાંજ સુધી આ અંગે કાંઈ ખ્બર નહીં 

મળે તો સરકારમાં એ નવિે જાણ કરવામાં આવિે અને સભાને 

ગેરકાયદે ઠરાવવામાં આવિે.

કારો્બારીની તાકીદની ્બેઠક ્બોલાવવામાં આવી. તેમણે 

ઠરાવયું કે પોતે કરેલો નનણ્ણય કોઈ પણ ડહસા્બે ગેરવાજ્બી, 

ગેરકાયદે, અયોગય કે વાંધાભરેલો ન્થી. એ પગલું મહેસૂલ રાખવા 

માટ ે કરેલા પ્યાસનો લાભ ખેિતૂોને મળે તે માટ ે જરૂરી હતું. 

ઠરાવની નકલ કનમિનરને મોકલવામાં આવી. ગાંધીજીએ તાર્થી 

ગુજરાત સભાને જણાવયું કે જ ે જ ે ગામોમાં જુલમ ગુજારવામાં 

આવયો છ ે તેની સરકારને લેખી માડહતી આપો અને આગળ 



ઉપર પણ તેમ ્થાય તો તેની પણ માડહતી આપતા રહેજો. સભા 

નવિે સરકારમાં લખવું હોય તો ્બેલાિક લખવા પણ ગાંધીજીએ 

જણાવયું. છવેટ ેદરેક િગલે સવમાનનો નવચાર કરનાર ગાંધીજીએ 

એ પણ જણાવયું કે જ ે સદગૃહસ્થોની મુલાકાત લેવા કનમિનરે 

ઇ્કાર કયયો તેમના ્થયેલા અપમાન નવિે નવરોધ દિા્ણવવા એક 

સખત પરંતુ સભયતાભયયો પત્ર પણ લખવો. ગાંધીજીએ એમ પણ 

સૂચવયું કે મહેસૂલ વસૂલ કરવું મુલતવી રહે તેને સાર ચળવળ 

ઉપાિવી. એ જ કનમિનરે આપેલી ધમકીનો ઉપાય હોઈ િકે. 

આમ આ તારમાં ગાંધીજીએ ભાનવ લિત સાર પૂરતું માગ્ણદિ્ણન 

આપી દીધું હતું, જ ેજોઈસમજીને મહાદેવની છાતી ફુિલાતી હતી.

ગાંધીજીએ પોતાના નનયમ પ્માણે તારની પછવાિ ે પછવાિ ે

નવગતવાર પત્ર પણ લખયો. તેમાં આખા તારની નકલ મહાદેવે 

કરી મોકલી અને વધુમાં ગાંધીજીએ જણાવયું કે:

‘કનમિનરે પોતાનું પોત પ્કાશયું છ.ે ભૂલ કાઢવાના હેતુ્થી ન્થી 

લખતો પણ ભનવષયની સૂચના તરીકે લખું છુ ં કે જયારે તેમણે 

આખા િપેયુટિેનને મળવાની ના લખી તયારે મંત્રીઓ પણ 

માનમાં રહી ગયા હોત તો નવિેષ સારં ્થાત.’ ...ખેિા નજલ્ાના 

કાય્ણકતા્ણઓને ઉદ્દિેીને લખેલા એક પત્રમાં ગાંધીજીએ કહ્ું કે, 

‘ ... આપણે ભયરડહત ્થઈ આપણં કત્ણવય કરીએ તો પ્જાને 

અદભુત પદા્થ્ણપાઠ મળે.’4

પેલી ્બાજુ ના. પટલે અને પારેખ મું્બઈમાં પ્યાસ કરી રહ્ા 

હતા. તેમણે રેવ્યુ મેમ્બર નમ. કામા્ણઇકલને પોતાની તપાસ અંગે 

માડહતી આપી અને આખા પ્શ્ની સવતંત્ર તપાસ કરવા નવનંતી 



કરી. કામા્ણઇકલે તેનો કરિાકી્થી જવા્બ આપયો, ‘તયાં કલેકટર 

તરીકે એક જવા્બદાર ડહંદી કામ કરે છ ે તે્થી સરકાર એમાં 

વચચે નહીં પિ.ે’ ્બંને ધારાસભયોએ ભારત સમાજના સભયોને 

ખેિાની પડરનસ્થનત્થી વાકેફિ કયા્ણ. તેના સભયો પૈકી શ્ી ગો. કૃ. 

દેવધર અને શ્ી ના. મ. જોિીએ આ ્બા્બતમાં વધુ રસ લીધો. 

એના એક સભય શ્ી અમૃતલાલ ઠક્કર તો જાતે ખેિા નજલ્ામાં 

આવયા. તેમણે ्टाइमस ऑफ इन्डियाમાં ખેિા અંગે એક લેખ લખયો.

આમ આખું તંત્ર પોતાની તુમાખી દેખાિી રહ્ું હતું. તલાટી્થી 

માંિીને ગવન્ણર સુધી દરેક અમલદાર સતિાના મદમાં ઝૂમતો હતો 

અને જનેાં ‘માય્બાપ’ હોવાનો એ લોકો દાવો કરતા હતા, અને 

લોકોમાં એ નવચાર ઠસાવવા માગતા હતા તે પ્જાની હાિમારીનો 

નવચાર મનમાં આવવા સુધધાં દેતા નહોતા.

આ ્બાજુ ખેિાના કલેકટરે એક યાદીમાં ગુજરાત સભાની 

પનત્રકાને લક્ષમાં રાખીને જણાવયું કે, ‘જાણી્બૂઝીને લોકોની 

્બદસલાહ પ્માણે મહેસૂલ ભરવામાં જ ે કોઈ દાંિાઈ કરિે તેના 

ઉપર નનરપાયે કાયદેસર સખત પગલાં ભરવાની જરૂર પિિે.'

્બીજી એક યાદીમાં કલેકટરે ગુજરાત સભા ્બહારના લોકોની 

હોવાનો આક્ષેપ કયયો. 

ગાંધીજીને દરેકેદરેક ્બા્બતની માડહતી આપવામાં આવતી 

હતી અને તેઓ દૂર ્બેઠા ્બેઠા, જરૂર જણાય તો તાર્થી પણ 

નવગતવાર સલાહ આપતા હતા. ના. પટલે-પારેખે, ગુજરાત સભાએ 

તેમ જ િંકરલાલ દ્ા. પરીખે દાખલાદલીલો સા્થે સરકારની 

યાદીઓના નવસતાર્થી જવા્બ આપયા. કલેકટરે એક દાવો એવો 



કયયો હતો કે તેમણે ્બારીક અને કાળજીપૂવ્ણક તપાસને અંતે જ 

મહેસૂલ વસૂલ કરવાના હુકમો કાઢ્ા હતા. તેને અંગે પ્જાના 

આ નેતાઓએ સવાલ કયયો કે 15મી ડિસેમ્બરે કલેકટર સા્થે ના. 

પટલે-પારેખની મુલાકાત ્થઈ, 19મીએ તાલુકામાં્થી આનાવારી 

પત્રકો તેમના તરફિ રવાના કરવામાં આવયા અને 22મીએ તો 

કલેકટરસાહે્બે હુકમો ્બહાર પાડ્ા. નજલ્ાનાં છસો ગામોની 

તપાસ ત્રણ ડદવસમાં તેમણે ્બારીકી અને કાળજીપૂવ્ણક કરી િી 

રીતે? 

અતયાર સુધી ગાંધીજીએ ખેિાના પ્શ્ની ્બા્બતમાં દૂર રહીને 

માગ્ણદિ્ણન આપયું હતું. પણ જયારે (1) સરકારના જોરજુલમ અને 

અમલદારોની જીદની વાત જાણી, (ર) સરકાર ખેિતૂોને જુઠ્ા 

ઠરેવતી હતી તે જોયું, (3) ખેિતૂો પોતાના હક્ક મેળવવા કષ્ 

વેઠવા તૈયાર ્થયા છ ેતે જોયું, અને (4) નજલ્ાના ત્થા ગુજરાત 

સભાના કાય્ણકતા્ણઓ આ ચળવળમાં તેમની પિખે ઊભવા તૈયાર 

છ ેએમ જોયું તયારે ગાંધીજીએ આ ્બા્બતમાં સીધો પ્વેિ કરવાનો 

નનણ્ણય કયયો. ચો્થી ફેિબ્ુઆરીએ તેઓ મું્બઈ આવયા. ્બીજ ેડદવસે 

તેમણે સર દીનિા વાચછા, ના. પારેખ ત્થા ના. પટલે વગેરે 

સા્થે મળીને ગવન્ણરની મુલાકાત લીધી. તે વખતે રેવ્યુ મેમ્બર 

કામા્ણઇકલ તેમ જ ઉતિર નવભાગના કનમિનર પ્ેટ પણ હાજર 

હતા. ગાંધીજી વગેરેની માગણી માત્ર આખી હકીકતની સવતંત્ર 

તપાસ કરાવવાની હતી, પણ ગવન્ણરે તે પણ ક્બૂલ ન રાખી. 

્બીજ ે ડદવસે ગાંધીજી સા્બરમતી પહોંચયા તયાં તેમને કલેકટરે 

વખતોવખત ્બહાર પાિલેી જાહેરાતો વાંચવા મળી. એમાં ખેિતૂો 

અંગે ત્થા તેમના આગેવાનો અંગે વાપરવામાં આવેલી ભાષા 



ગાંધીજીને કઠી. ગાંધીજી અપમાન કે અસભયતાને ક્ષણવાર પણ 

સહી નહોતા િકતા. તેમણે કનમિનર ત્થા ગવન્ણરના માણસો 

જોિ ે આ ્બા્બતમાં પત્રવયવહાર ચલાવયો. પરંતુ એ ્બા્બતમાં 

પણ સરકારી વલણ એવું ને એવું તુમાખીભયુું જ રહ્ું.

આગળના પગલાનો નવચાર કરવા વલ્ભભાઈને ઘેર સભા 

્થઈ. સતયાગ્હ ્બા્બતમાં આખી ગુજરાત સભાને સંસ્થા તરીકે 

સામેલ ન કરતાં વયનકતગત રીતે જમેણે ભળવું હોય તે ભળે 

એમ ઠયુું. આગલા કામની જવા્બદારી ગાંધીજીએ વયનકતગત રીતે 

પોતાને મા્થે લીધી. વલ્ભભાઈ પટલેે પણ હવે એ ચળવળમાં 

પૂરો સમય આપવા ઠરાવયું અને કોટપાટલૂનહૅટ છોિીને ખમીસ, 

હાફિકોટ ત્થા ટડક્ણિ ટોપી ધારણ કયાું.

ગાંધીજીએ 16મીએ નડિયાદ પહોંચીને કાય્ણકતા્ણઓની 

ટકુિીઓ પાિી, તેમને ગામોની વહેંચણી કરી. ્બીજા ડદવસ્થી કામ 

િરૂ કયુું. પોતાનું કામ પતાવી એક અઠવાડિયામાં ્બધાએ નડિયાદ 

પાછા ભેગા ્થવું એમ ઠયુું. ગાંધીજી અને વલ્ભભાઈની ટકુિીઓએ 

30-30 ગામોની તપાસ કરી. નજલ્ાનાં 600 ગામોમાં્થી 425 

ગામોની તપાસનો અહેવાલ એક અઠવાડિયામાં મળી ગયો. આ 

તપાસને અંતે ગાંધીજીએ કલેકટરને પત્ર દ્ારા જણાવયું કે અમને 

તો તપાસને અંતે ખાતરી ્થઈ જ છ ે કે ખેિતૂોની વાત સાચી છ,ે 

પણ સરકારને ખાતરી ન હોય તો સવતંત્ર પંચ મારફિત તપાસ 

કરાવવાનો સમય હજુ પણ વીતી ગયો ન્થી. આના જવા્બમાં 

કયા ગામે કેટલો પાક ્થયો છ ે તેની આનાવારી ગણવાની 

ગાંધીજીની રીત જ ભૂલભરેલી છ,ે એ મતલ્બનો પત્રવયવહાર 

કલેકટરે ચલાવયો. પ્જા તરફિ્થી રજૂ કરવામાં આવતી હકીકતો 



માનવા તેમ જ ્બીજી કિી દલીલો સાંભળવા અમલદારો તૈયાર 

નહોતા. ગાંધીજીએ 20મીએ કલેકટરને પત્ર લખી મહેસૂલની 

્બીજા હપતાની રકમ આખા નજલ્ામાં મુલતવી રાખવા ફિરી 

એક વાર નવનંતી કરી, પણ પર્થર પર પાણી.

26મી માચથે નડિયાદમાં ખેિતૂોની એક મોટી સભામાં 

સતયાગ્હનું મંગલાચરણ ્થયું. લગભગ ્બસો ખેિતૂોએ કષ્ો 

વેઠવાં પિ ે તો વેઠીને પણ જયાં સુધી અ્યાય દૂર ન ્થાય તયાં 

સુધી મહેસૂલ ન ભરવાની પ્નતજ્ા લીધી. પછી ડદવસે ડદવસે 

વધુ ને વધુ લોકો આવી પ્નતજ્ા લેવા લાગયા.

િાહ ભૂલાભાઈ રૂપજી નામના એક સવયંસેવકની ઉપર 

વસૂલાતના કામમાં લોકોને ખોટુ ંસમજાવી ઉશકેરણી કરવા ્બદલ 

અને 1879ના લૅ્િ રેવ્યુ કોિની કલમ 189 મુજ્બ જવા્બ 

આપવા હાજર ્થવાનો હુકમ ્બજાવવામાં આવયો. 26મીએ તેઓ 

કોટ્ણમાં હાજર ્થયા અને તેમના વકીલ તરીકે વલ્ભભાઈ હાજર 

રહ્ા. ભૂલાભાઈએ જવા્બમાં કહ્ું કે, ‘મેં કોઈને ખોટી સલાહ 

આપી ન્થી કે કોઈને ખોટા ઉશકેયા્ણ ન્થી. મારા ગામમાં પાક 

ચાર આની્થી ઓછો ્થયો છ ેએટલે મહેસૂલ મુલતવી રાખવાની 

માગણી કરવા પ્જા હકદાર છ.ે આવી સલાહ ગાંધીજીએ જાહેરમાં 

આપી છ ે અને તેમની સલાહને હંુ સાચી માનું છુ.ં તે્થી લોકોને 

તે પ્માણે સલાહ આપું છુ.ં છતાં જો કાયદાનો ભંગ ્થતો હોય 

તો સજા ભોગવવા તૈયાર છુ.ં’ સા્થે તેમણે એમ પણ કહ્ું કે, ‘જ ે

કલમને આધારે આપે સમ્સ કાઢ્ો છ ે તે આ કામને ન્બલકુલ 

લાગુ પિતી ન્થી.’ મામલતદાર ઠિંા જ ્થઈ ગયા. ‘આમાં ગુનો 

્થતો ન્થી માટ ે રજા છ.ે’ એમ કહીને તેમણે કામ આટોપયું, 



પણ વલ્ભભાઈએ ભૂલાભાઈ પાસે પુછાવયું કે, ‘જમીનમહેસૂલ 

ન ભરિો એવું કહેવામાં હવે તમને ગુનો ન્થી લાગતો ને?’ 

મામલતદારે કહ્ું કે, ‘હા ભાઈ, હા, તમને ગમે તેમ કહેજો.’5

તયાર ્બાદ છાપાંજોગ એક નનવેદન દ્ારા આ લિત કેવા 

સંજોગોમાં િરૂ ્થઈ છ ે અને સરકાર સા્થે મતભેદના મુદ્દાઓ 

કયા કયા છ ે તે સમજાવવામાં આવયું.

માચ્ણની સાતમી તારીખે ગાંધીજીએ પોતાના નમત્ર શ્ી 

પ્ાણજીવનદાસ મહેતાને એક પત્રમાં લખયું હતું:

‘ખેિા નજલ્ામાં પડરણામ તો ગમે તે આવો. પણ અમલદારવગ્ણ 

અને રૈયતવગ્ણને ભારે કેળવણી મળે છ.ે લોકોમાં જાગૃનત અનહદ 

આવી છ.ે કર ન આપવાની વાત કરવામાં ્બેવફિાદારી ગણવામાં 

આવતી તે વાત હવે ્બેધિક ્થઈને માણસો કરતા ્થઈ ગયા છ.ે 

નિનક્ષતવગ્ણ જ ે સવયંસેવક ્થયો છ ે તેઓને પણ અલભય લાભ 

મળ્ો છ.ે જઓેએ ગામિાં કદી જોયાં નહોતાં તેઓને લગભગ 

છસો ગામિાં જવેાની તક મળી.  ... લોકો સમજયા છ ે કે આપ 

સમાન ્બળ નહીં, “અમારે આધારે નહીં પણ તમારે આધારે 

જ તમે જીતિો, જ્ાનપૂવ્ણક દુ:ખ વેઠ્ા નવના તમે નહીં જીતો,” 

આ ્બે વાકયમાં જ... જીતનો આધાર છ.ે’6

સતયાગ્હના ડદવસોમાં ગાંધીજીને એક ડદવસ વલ્ભભાઈના 

મૂળ ગામ કરમસદમાં જવાનું ્થયું. તયાં તેમણે વલ્ભભાઈ નવિે 

જ ેઉદગાર કાઢ્ા તે ભનવષયમાં અનેક રીતે સાચા ઠરવાના હતા:

‘આ ગામ વલ્ભભાઈનું છ.ે વલ્ભભાઈ જોકે હજી ભઠ્ીમાં 



છ.ે એમણે — સારી રીતે તપવાનું છ.ે મને લાગે છ ે કે એમાં્થી 

આપણે કંુદન કાઢીિું.’7 

કરમસદમાં જ પ્શ્ પુછાયો કે ગામના કેટલાક લોકો સરકાર 

અમારી જમીન વેચે તેની રાહ જોઈને ્બેઠા છ,ે અને હરાજી ્થયે 

તરત લઈ લેિે. તેના જવા્બમાં નબ્ડટિ ્યાય નવિે તે જમાનામાં 

શ્દ્ધા ધરાવનાર ગાંધીજીએ કહ્ું:

‘્બદદાનત રાખીને જ ેઆપણી જમીન પર ટાંપીને ્બેઠા છ ેતેઓ 

તે લઈને પચાવી િકવાના ન્થી.  ... ્થોિા રૂનપયાના મહેસૂલ માટ ે

સરકાર હજારો રૂનપયાની જમીન લેિે તો એને પચી િકવાની 

ન્થી. આ લૂંટફિાટનું રાજય ન્થી પણ ્યાયનું છ.ે આ રાજય જ ે

ડદવસે ઇરાદાપૂવ્ણક લૂંટફિાટનું છ ેએમ મને ખ્બર પિિે, તે ડદવસે 

હંુ ્બેવફિા છુ ં એમ માનજ.ે  ...'8

કનમિનર નમ. પ્ેટને નવચાર આવયો કે ખેિતૂોને હંુ રૂ્બરૂ 

સમજાવું તો તેઓ અવળે રસતે્થી પાછા વળે. પણ પોતે ખેિતૂોની 

સભા ્બોલાવી િકિે કે કેમ એ નવિે આતમનવશ્વાસ ન હોવા્થી 

તેમણે સભા ્બોલાવવા સાર ગાંધીજીની મદદ માગી. ગાંધીજીએ 

પનત્રકા કાઢીને લોકોને કનમિનરની સભામાં હાજર રહેવા સલાહ 

આપી. ખુદ ગાંધીજી તો તેમાં ન ગયા, પણ વલ્ભભાઈ વગેરેએ 

્બેક હજાર ખેિતૂોની આ સભામાં હાજરી આપી. નમ. પ્ેટ ેપોતાને 

આવિ ેએવી ગુજરાતીમાં ભાષણ આપયું અને એમ તો ગાંધીજી 

સંત માણસ છ,ે પણ જમીનની વયવસ્થા એમના્થી હંુ વધારે સમજુ ં

એમ કહી મહેસૂલ ન ભરવાની નજદ્દ છોિી દેવાની સલાહ આપી. 

પ્નતજ્ાનું મહત્વ કાંઈ ન્થી એમ કહી એમણે એટલે સુધી કહ્ું કે 



અમદાવાદના નમલમજૂરોએ 35% વધારાની માગણી કરી હતી, 

પણ અતયારે તેઓ 27।।% વધારામાં કામ કરી રહ્ા છ.ે સરકાર 

ગરી્બપરવર છ.ે તમને ્બચાવવાની ફિરજ એની છ.ે સરકાર 

સામે લિત ચલાવિો તો એનાં પડરણામો સાર તમે જવા્બદાર 

રહેિો એમ કહીને એમણે હોમ રૂલવાળાની સલાહ ન માનવાને 

પણ સમજાવયું. તેમણે એમ પણ કહ્ું કે સરકારના મનમાં ગુસસો 

ન્થી. ્બાળકની લાત્થી મા્બાપને કાંઈ ગુસસો આવતો હિે? 

પોતાના અઠ્ાવીસ વરસના અનુભવની ્બિાિ હાંકીને મહાતમાજી 

તો હજી હાલ તુરતમાં જ આડરિકા્થી આવયા છ,ે એટલે એમને 

એની સમજ ન હોય એમ ઠસાવવા પ્યતન કયયો. અમદાવાદના 

મજૂરોના પ્નતજ્ાભંગ અંગે નમ. પ્ેટ ે જ ે ઇિારો કયયો હતો તેને 

અંગે વલ્ભભાઈએ ચોખવટ કરીને તેનો પ્નતવાદ કયયો. આખી 

સભાનો ઉપસંહાર કરતાં કનમિનરે કહ્ું, મારે કહેવાનું હંુ કહી 

ચૂકયો. સં્યાસીને નમલકત જાય તેની ડફિકર ન હોય, પણ તમે 

સં્યાસી ન્થી એટલું નવચારજો.

આ ભાષણ ્બને એટલી મીઠાિ્થી કરવાનો પ્ેટસાહે્બે પ્યતન 

કયયો, પણ પોતાની અમલદારિાહી તુમાખીને તેઓ છુપાવી િકયા 

નહીં. સભા પછી નજલ્ાના ખેિતૂો ગાંધીજી પાસે ગયા, તયાં 

ગાંધીજીએ ફિરી એક વાર ખેિતૂોને પ્નતજ્ાનું મહત્વ સમજાવયું. 

તેમણે નમલમજૂરવાળા પ્સંગમાં ગેરરસતે દોરી જાય તેવું ભાષણ 

પ્ેટસાહે્બે કયુું હતું તેને અંગે ડદલગીરી વયકત કરી. તેમણે કહ્ું કે 

તેમ કરવામાં નમ. પ્ેટ ેનવનયનો, ્યાયનો, મયા્ણદાનો અને નમત્રતાનો 

ભંગ કયયો હતો. પ્નતજ્ાનું મહત્વ સમજાવતાં ગાંધીજીએ કહ્ું કે:

‘પ્નતજ્ા તોિીને મને આઘાત આપે તેના કરતાં મારી ગરદન 



કાપે એ ઠીક કહેવાય. પ્નતજ્ા તોિનાર ન્થી દેિના કામના, ન્થી 

સરકારને કામના કે ન્થી ઈશ્વરને કામના.  ...’9

હજીયે સમાધાનના પ્યાસો ગાંધીજીએ છોડ્ા નહોતા. મસલત 

કરવા સાર મળવાની માગણીના જવા્બમાં નમ. પ્ેટ ે લખયું:

‘તમારાં સઘળાં હન્થયાર છોિી દઈ મસલત કરવા સાર આવવું 

હોય તો જયારે આવો તયારે તમારે માટ ે ્બારણાં ખુલ્ાં છ.ે 

મારા હા્થ તો કાયદા અને વહીવટના નનયમો્થી ્બંધાયેલા છ.ે’10

ગાંધીજીએ વળતું લખયું:

‘હંુ તો સતયાગ્હી છુ.ં મારાં હન્થયારો તો િું પણ મારં સવ્ણસવ 

હંુ ્બીજી રીતે અપ્ણણ કરી દઉં, પણ નસદ્ધાંત તો મરણ પયુંત 

મારા્થી ન જ છોિાય.’11

ખેિા સતયાગ્હે સવાભાનવક રીતે ગુજરાતના ્બૌનદ્ધકોમાં પણ 

રસ જગાવયો હતો. સાક્ષર શ્ી ્બ. ક. ઠાકોરે એને અંગે કેટલાક 

પ્શ્ો ઉઠાવેલા. ગાંધીજીએ એમને સનવસતર જવા્બ આપી પેનસવ 

રેનઝસટ્સ અને સતયાગ્હનો ભેદ સમજાવયો. ખેિાના આંદોલનની 

્થોિી નવગતવાર માડહતી આપી અને છવેટ ેપોતાની દૃનષ્એ ખેિા 

સતયાગ્હ્થી ્થયેલા મૂળ લાભ નવિે જણાવતાં લખયું:

‘આ લિતમાં અનાયાસે લોકોને ધમ્ણની, નીનતની, સંપની, 

સતયની અને અડહંસાની તાલીમ મળે છ.ે [એમાં] દ્ષેભાવને 

અવકાિ જ ન્થી. સરકારને દ્બાવીને દાદ ન્થી લેવી. તેની 

્યાયવૃનતિ જાગ્ત કરીને લેવી છ.ે પડરણામ કુિળ છ.ે અંતમાં 

આતમાનો નવકાસ જ છ.ે લોક ન્બળા હોવા્થી પિિે તોયે િું? 



તપેલું તપ ના્બૂદ ્થાય જ નહીં. પડ્ા તે ચિવાને સાર.

नेहाचभक्रमनाशोऽनसत प्रतयवायो न हवद्यते । 

सवलपमपयसय धमयासय त्ायते महतो भयात् ।। (गीता 2-40)

ખેિા નજલ્ાની આ લિતનો પ્ચાર નજલ્ા ્બહાર પણ ્થઈ 

રહ્ો હતો. મું્બઈની એક જાહેરસભામાં ખેિતૂોની લિતને ટકેો 

આપતો ઠરાવ લોકમા્ય ડટળકે રજૂ કયયો હતો. આ દરનમયાન 

સરકારે લાં્બી યાદી ્બહાર પાિીને ગાંધીજીની તપાસને ‘અધધર 

તપાસ’ કહી અને એમ પણ કહંુ્ કે કલેકટરે ્બહુ ્બારીકાઈ્થી 

તપાસ કરી છ,ે વરને કોણ વખાણે? વળી સરકારે એમ પણ 

કહ્ું કે ઘણાખરા તાલુકાઓમાં ચાલુ વષ્ણની મહેસૂલનો મોટો ભાગ 

અતયાર સુધીમાં ઉઘરાવી લેવામાં આવયો છ.ે હવે નમ. ગાંધી 

માગે છ ે તેવી કોઈ તપાસસનમનતની જરૂર ન્થી.

ગાંધીજીએ ડદલહી્થી આવયા પછી આ યાદીની દરેકેદરેક 

્બા્બતનો રડદયો આપયો. અને છવેટ ે તેમણે કહ્ું કે:

‘સરકારને હવે સવતંત્ર પંચ નીમવાની આવશયકતા ન જણાતી 

હોય તો જયારે મહેસૂલની જૂજ રકમ ્બાકી છ ે તયારે સરકાર 

તે મુલતવી કેમ ન્થી રાખતી? આ્થી ચોખખી પ્તીનત ્થાય છ ે

કે સરકાર હઠ પકિીને ્બેઠી છ ે અને કનમિનર તેમાં આગેવાન 

્બ્યા છ.ે’13

મે મડહનામાં સરકારે જપ્તીઓનો સપાટો ખૂ્બ વધારી દીધો 

હતો. ઘણા આસામીઓની જમીન ખાલસા કરવામાં આવી હતી. 

અને ખરં જોતાં જમેની જમીન ખાલસા ્થઈ હોય તેમનું મહેસૂલ 



વસૂલ કરવાનો પ્શ્ જ ન રહે, તોયે તેવા આસામીઓને ઘેર 

જપ્તી કરીને તેમની પાસે મહેસૂલ વસૂલ કરવામાં આવતું હતું. 

પણ કાયદેસર રીતે જોતાં મહેસૂલ વસૂલ ્થાય તેવી જમીન 

ખાલસા રહેતી નહોતી.

તયાર ્બાદ ગાંધીજીને ન્બહાર જવાનું ્થયું તયારે ચળવળની 

લગામ વલ્ભભાઈએ સંભાળી અને લોકોનો જુસસો જાળવી રાખયો.

લોકો એકસરખી જપ્તી છતાં ડહંમત ટકાવી િકયા હતા અને 

ઢોરઢાંખર, રાચરચીલું. ઘરેણાં, વાસણ જપ્ત ્થવા દેતા હતા. તેમાં 

પુરષો જોિ ેસ્તીઓએ પણ આગળ પિતો ભાગ લેવા માંડ્ો હતો. 

તે જોઈ મું્બઈનાં છાપાં ડદંગ ્થઈ ગયાં હતાં. તેમણે ખેિતૂોની 

્બહાદુરીનાં વખાણ કરતા લેખો પણ લખયા હતા. એક પ્સંગે 

તો ખુદ કલેકટરે પણ કહ્ું હતું, ‘જ ે રીતે રૈયત લિી રહી છ ે

તે ્બહુ ખૂ્બીદાર છ.ે’ આખા દેિમાં્થી ખેિા નવિે સહાનુભૂનતના 

તાર આવવા માંડ્ા હતા.

ન્બહાર્થી ગાંધીજી જવેા પાછા આવયા તેવા, ત્રીજી જૂને, 

ઉતિરસંિા ગયા. તયાં નડિયાદ તાલુકાના મામલતદાર ગાંધીજીને 

ઉતારે જઈને તેમને મળ્ા અને તેમને કહ્ું કે, જો સારી નસ્થનતવાળા 

મહેસૂલ ભરી દે તો ગરી્બ લોકોનું મહેસૂલ મોકૂફિ રાખીિું. 

ગાંધીજીએ વાત લેખીરૂપમાં માગી જ ે મામલતદારે લખી આપી. 

ગાંધીજીએ તરત કલેકટરને કાગળ લખયો કે આવી જાતનો હુકમ 

આખા નજલ્ા માટ ે્બહાર પાિવામાં આવે અને ચો્થાઈ વગેરે દંિ 

માફિ કરવામાં આવે તો અમારે લિવાપણં રહેતું ન્થી. ગાંધીજીને 

મતે તો આ લિત ટકેની હતી કલેકટરના અફિર અને છવેટના 



ગણાતા હુકમ ફેિરવવાની હતી. ગાંધીજીની આ વાત કલેકટરે 

મા્ય રાખી. અને તે પ્માણેના હુકમો જાહેર ્થયા એટલે છઠ્ી 

જૂનને ડદને ગાંધીજી અને વલ્ભભાઈની સહીવાળી પનત્રકા્થી 

લિત ્બંધ ્થયેલી જાહેર કરવામાં આવી.

આ પનત્રકા કાઢતાં પહેલાં ગાંધીજી સા્થે કલેકટરની મુલાકાત 

્થઈ હતી. તેમાં તેમને એ વાતની જાણ ્થઈ કે આ મુજ્બની 

છૂટ આપવાનો આદેિ તો ઠઠે પચીસમી એનપ્લના નીકળી ચૂકયો 

હતો અને તેનો અમલ ્બરા્બર ્થાય એવી યાદી ્બાવીસમી 

મેને ડદને આપવામાં આવી હતી, છતાં આ હુકમની પ્જાને કે 

કાય્ણકતા્ણઓને જાણ કરવામાં આવી નહોતી. અને જપ્તીનું કામ 

આ હુકમ પછી પણ જોસ્થી ચલાવવામાં આવયું હતું.

ડદલહી જતાં પહેલાં ગાંધીજીએ કનમિનર નમ. પ્ેટને એક પત્ર 

દ્ારા એ પ્કારનું સૂચન કયુું હતું કે જ ે ્બાકી રહેલી મહેસૂલ 

આવતી સાલ સુધી મુલતવી રહે તો સારી નસ્થનતવાળા મહેસૂલ 

તરત ભરી દેિે. ‘હંુ જો ના. વાઇસરૉયને ડદલહીમાં કહી િકંુ 

કે અમે ખેિામાં અમારા ઘરનો કનજયો હોલવયો છ ે તો તેમને 

કેટલી ્બધી િાંનત વળિે!’14

અતયાર સુધીનો ખેિા સતયાગ્હનો ઇનતહાસ શ્ી નરહડર 

પરીખના સરદાર પટલેના જીવનચડરત્રમાં્થી સારવીને લેવામાં 

આવયો છ.ે આ અંગે શ્ી પરીખ અટકળ કરે છ:ે

‘સંભવ છ ે કે ગાંધીજીને આ (પત્ર)નો જવા્બ ન આપતાં ઉપર 

મુજ્બના હુકમો કાઢીને મું્બઈ સરકારને અને ડહંદ સરકારને 

ખ્બર આપવામાં આવી હોય, જ્ેથી અમલદારો યુદ્ધ પડરષદમાં 



વાઇસરૉયને કહી િકે કે અમે તો ગાંધીજીની માગણી પ્માણે 

હુકમો કાઢી દીધા છ ેછતાં તેમણે સતયાગ્હની લિત ચાલુ રાખી 

છ.ે  ... ્બીજુ ં સંભનવત અનુમાન એ પણ છ ે કે વાઇસરૉયના 

કહેવા્થી મું્બઈના ગવન્ણરે કલેકટર-કનમિનરને સૂચના કરી હોય 

કે સામ્રાજયની કટોકટીને વખતે આ ઝઘિો પતાવી નાખો, પણ 

નસનવનલયનોને એ વસતુ ગમતી ન હોય તો તેઓ વાઇસરૉય 

કે ગવન્ણરની નીનતમાં હજાર જાતની મુશકેલીઓ ઊભી કરી 

તેનો અમલ અિકય ્બનાવી મૂકે છ ે એવું ઘણી વાર જોવામાં 

આવયું છ ે એટલે આ હુકમ માત્ર ઉપરનાઓને ્બતાવવા પૂરતો 

જ કાઢ્ો હોય અને નજલ્ામાં તો પોતાની મરજી પ્માણે જ 

હાંકયે રાખયું હોય.’15

લિતના છવેટના ભાગમાં આ રીતે અંચાઈ કરી તે્થી ગાંધીજી 

અને વલ્ભભાઈએ લિતના અંતને ‘માધુય્ણરડહત’ કહ્ો.

આ લિત્થી ખેિાની પ્જા જાગ્ત ્થઈ. વીરતા અને તયાગ 

વિ ે અડહંસક લિત લિી િકાય છ ે તેનું તેને ભાન ્થયું. આ 

પછીના દેિની આઝાદીના ઇનતહાસમાં ખેિા નજલ્ાની પ્જા 

મોખરે રહી. તેની પાછળ આ ્બનલદાનનું આંદોલન હતું એમ 

નનનશ્ચતપણે કહી િકાય. આ લિતની એક નેમ ગાંધીજીને મન 

પંચાયતોનો પુનરદ્ધાર કરવાની પણ હતી.

આ લિત્થી ગાંધીજીને વલ્ભભાઈ જોિ ે આંતડરક સં્બંધ 

્બંધાયો.

ગાંધીજીએ જયારે દનક્ષણ આડરિકા્થી ડહંદ આવી કોચર્બમાં 

આશ્મ સ્થાપયો તયારે અમદાવાદ િહેરના અનેક લોકો ગાંધીજીને 



મળવા જતા, પણ વલ્ભભાઈ નહોતા જતા. તે અંગે વષયો પછી 

અહમદનગર નજલ્ામાં સા્થી કેદી પટ્ાભી સીતારામૈયાને તેમણે 

કહેલું કે તેઓ તો કાળજીપૂવ્ણક એ જોઈ રહ્ા હતા કે ગાંધીજી 

પ્તયે કોણ કોણ આકષા્ણય છ.ે જયારે તેમણે જોયું કે ગાંધીજી પાસે 

ડકિોરલાલભાઈ, નરહડરભાઈ, મહાદેવભાઈ, કાકાસાહે્બ, સવામી 

આનંદ જવેા લોકો જઈને રહ્ા, જમેાંના ઘણાને વલ્ભભાઈ 

જાણતા હતા. તયારે તેમણે ગાંધીજી નવિે ઊંચો અનભપ્ાય ્બાંધયો 

હતો. એમ કહેવાય છ ે કે ‘માણસની પરીક્ષા એની સો્બત પર્થી 

કરવી,' એ ્યાય મુજ્બ વલ્ભભાઈએ પરીક્ષા કરી હતી. 

ગાંધીજીને ખેિામાં િરૂઆતમાં ્થયેલું કે આ અક્કિ પુરષ કેવાક 

હિે? પણ —

‘જમે જમે હંુ એમના વધારે પ્સંગમાં આવયો તેમ તેમ મને 

લાગયું કે (ઉપસેનાપનત તરીકે) મારે વલ્ભભાઈ તો જોઈએ જ.  ... 

વલ્ભભાઈ મને ન મળ્ા હોત તો જ ે કામ ્થયું છ ે તે ન જ 

્થાત. એટલો ્બધો િુભ અનુભવ મને એ ભાઈ્થી ્થયો છ.ે’16

આ ઐનતહાનસક પ્સંગે મહાદેવભાઈ મોટ ેભાગે ગાંધીજીની 

સા્થે જ હતા. ગાંધીજીના પડ્ા ્બોલ તેઓ પોતાની નોંધપો્થીમાં 

ટપકાવતા તે્થી જ આપણને ગાંધીજીના પત્રોની નકલ અને 

ભાષણોની નોંધ મળે છ.ે વળી તેઓ ગાંધીજી અને ્બીજાઓ 

વચચેના સંવાદમાં પણ અવારનવાર ભળતા અને કાય્ણકતા્ણઓ 

વચચે પોતાના સવાભાનવક માધુય્ણનું વાતાવરણ પ્સાડરત કરતા.

છતાં ખેિાનો સતયાગ્હ મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે 

જોિાયા તયાર ્બાદ ્થોિાક મડહના પછી જ ્થયો હતો. તે્થી 



મહાદેવભાઈને માટ ે ‘ગાંધીમય’ ્થવાનો તે આરંભકાળ જ હતો. 

પોતાની નોંધપો્થીમાં તેઓ ગાંધીજીના જ ે ગુણ દેખાય તેની 

અહોભાવ્થી નોંધ લેતા, અને તેમની જ ે વાત ન સમજાય તેની 

પ્સંગ પડ્ે ગાંધીજી સા્થે ચચા્ણ પણ કરતા. વાસદ સટિેનના 

પલૅટફિૉમ્ણ પર સૂતાં ્બૅડરસટર વલ્ભભાઈને ચેન ન પડ્ું, પણ 

ગાંધીજી તો પિતાંની સા્થે ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયા એની નોંધ 

મહાદેવભાઈ લે છ.ે મહેમદાવાદ્થી નવાગામની ્બળદગાિીની 

મુસાફિરીમાં ખાિાટકેરાવાળા રસતાને લીધે જયારે ્બીજા મુસાફિરો્થી 

માંિ માંિ ્બેસાતું હતું તયાં પણ ગાંધીજી તો નવરાિનો વખત 

મળ્ો છ ેએમ સમજી ઊંઘ કાઢી લે છ ેએ વાત મહાદેવભાઈની 

કલમ ટપકાવી લે છ.ે આ ડદવસોમાં મહાદેવભાઈ અને સરદાર 

પટલે વચચે જ ે સખયભાવ ્બંધાયો તે મહાદેવના મરણ સુધી 

અખંડિત રહ્ો અને વૃનદ્ધ પામતો ગયો. મહાદેવભાઈના મરણ 

પછીયે વલ્ભભાઈ જયાં સુધી જીવયા તયાં સુધી એમને યાદ 

કરતા રહ્ા. ગાંધીજી, વલ્ભભાઈ અને મહાદેવભાઈના સં્બંધો 

અંગે વલ્ભભાઈના પત્રોના સંપાદક શ્ી ગ. મા. નાંદુરકર કહે 

છ:ે ‘આ પત્રો જોતાં એવું લાગયા નવના રહે નહીં કે નવનધએ 

જ આ ત્રણેયનો સંગમ ગંગા, યમુના અને સુપ્ત સરસવતીના 

સંગમની પેઠ ે ગોઠવયો હતો.’17

કાય્ણકતા્ણઓને પોતાની તરફિ આકષ્ણવાના ગાંધીજીના ગુણ 

અંગે મહાદેવભાઈ િાયરીમાં આ રીતે ટપકાવે છ:ે

‘કાલે પંડ્ાજી સા્થે વાત કરતાં વહાલમાં ્બાપુજીને “નિકારી” 

નામ આપયું. એવા અ્થ્ણમાં કે હરહંમેિ કોઈ નહીં તો કોઈ 

નિકાર, પોતાના હૃદયમાં અહનન્ણિ રહેલાં રાષ્ ટ્રીય કાયયો માટ,ે 



એઓ પકડ્ે જ જાય છ.ે પેલે ડદવસે મારા અક્ષર સુંદર છ ેઅને 

્બહુ જ ઝિપી લખનારો છ ે એમ કહીને, મારા ગુણો આગળ 

દોષો ભૂલી જઈિું એમ કહીને, તો એક ડદવસ દુગા્ણને નવિે 

નપતૃપદ ગ્હણ કરીને, અને તેને એક સુંદર પત્ર્થી કૃતજ્તામાં 

દા્બીને, એક ડદવસ ્બૅંકર અને અનસૂયા્બહેનની જોિ ે મધુરં 

મધુરં ્બોલીને, અને તેમને જમવાનો નનતય આગ્હ કરીને, તો 

્બીજ ે ડદવસે વલ્ભભાઈને નનતય સવારે પણ જમવા આવવાનો 

આગ્હ કરીને, ્બાર વરસ્થી ઘરભંગ ્થયા છતાં તેમના ન પરણવા 

પ્નત ્બહુ સંતોષ દિા્ણવીને, અમને પોતાની કેટલીક છાની ્બા્બતો 

પણ કહીને ચેલા મૂંિવાનો જ ે પ્યતન જારી છ,ે એ ્બધી એમની 

લીલા વણ્ણવતાં કોઈ પણ માણસ ્થાકે, નેનત નેનત કહી નવરમે.’18

વાતાવરણમાં્થી ગુણ ગ્હણ કરીને પોતાનું ચાડર�ય ઘિવાની 

મહાદેવભાઈની િનકત ખૂ્બ હતી. ગાંધીજી ખેિા નજલ્ાના ખેિતૂોને 

પ્નતજ્ાપાલનનું મહત્વ સમજાવે છ ે તે સાંભળી મહાદેવભાઈ 

નવચારે છ:ે

‘  “પ્નતજ્ા જણેે લીધી ન્થી તે સુકાન નવનાના વહાણની જમે 

આમતેમ અ્થિાય છ ેઅને આખરે નાિ પામે છ.ે” એ િબદોમાં 

મને પણ સા્થે સા્થે આપી દીધેલો ્બોધ.’19

ગામેગામ ચાલતાં ફિરવાનું ્થતું. એક વાર િંકરલાલ ્બૅંકર 

અને મહાદેવભાઈ ભૂલા પડ્ા. ચાર માઈલનું ચક્કર ખાધું અને 

ભાલેજ સટિેને પહોંચતાં ્બાપુ પાસે ભારે ઠપકો મળ્ો.

ગાંધીજી પાસે કામ કરવું એ કેવું કપરં હતું એ તો 

મહાદેવભાઈને િગલે ને પગલે જોવા મળતું. સરકારી અમલદારોએ 



શ્ી િંકરલાલ દ્ા. પરીખના ખેિતૂને છતેરીને િંકરલાલભાઈની 

જમીનનું મહેસૂલ ભરી દીધું, િંકરલાલના મનમાં એનો પડરતાપ 

્થયો. તેમણે ગાંધીજી આગળ ્બધી વાત કરી. ગાંધીજી કહે કે, 

‘સરકારના લોકો તો એમ કરે જ. પણ આપણીયે ગફિલત ્થઈ 

છ.ે માટ ે મારી તો સલાહ છ ે કે હવે તમે આ જમીન ગામને 

કૃષણાપ્ણણ કરી દો.’ શ્ી િંકરલાલે સહેજ પણ સંકોચ નવના એ 

જમીન ગામને નામે કરી આપી.

આટલા ટૂકંા ગાળામાં જ મહાદેવભાઈ નવિે ગાંધીજીને 

નવશ્વાસ આવી ગયો. ્થોિા ગાળા પછી જ મહાદેવભાઈ પણ 

ગાંધીજીની કાય્ણસૂનચમાં કેટલાક કાય્ણક્મો સવતંત્ર રીતે ઉપાિી લેવા 

તૈયાર ્થવાના હતા. આતમનવશ્વાસની કમી એમને નિતી નહોતી, 

પણ એમની નમ્રતા એમને ગાંધીજીનાં ચરણોમાં ્બેસાિતી હતી.

તે્થી તેઓ પોતાની પ્િંસાને ધયાનમાં રાખીને િાયરીમાં 

નોંધે છ:ે

‘્બાપુ પ્િંસા કરતાં હમેિાં પ્િંસાના પાત્ર ઉપર પોતાનો ્બધો પ્ેમ 

ઠાલવે છ.ે પછી પાત્રમાં પોતાનામાં તેટલા પ્ેમની પાત્રતા હોય કે 

ન હોય એની નચંતા જ નહીં.’ વળી મહાદેવભાઈ નવચાર કરે છ:ે

‘પ્ેમીઓ પ્ેમનું પાત્ર તુચછ હોય છતાં તેમને મહાન ્બનાવી 

િકે છ.ે પણ તેમાં કોઈક વાર પાત્રને નુકસાન નહીં ્થતું હોય? 

અને જયારે આવી રીતનાં અનતિયોનકત ભરેલાં વખાણો મોટા 

સમૂહની આગળ કરવામાં આવે છ ે તયારે કેટલાકને તે્થી ક્ષોભ 

પહોંચે છ.ે’20



એક ડદવસ દીન્બંધુ સી. ઍફિ. ઍ્િરૂઝ સા્થે ગાંધીજી વાત 

કરતા હતા તયારે મહાદેવભાઈ ચા વગેરે લઈને આવયા. ઍ્િરુઝ 

આગળ ગાંધીજી કહે:

આનો પ્ેમ તમારા ઉપર ઊભરાય છ.ે એને લાગે છ ે કે તમે 

આટલાં ્બધાં ખજૂર ખાઈ િકો અને આટલી ્બધી ચા તમારે 

પીવી જોઈએ. એની હાજરીમાં એનાં વખાણ કરીને હંુ આિા 

રાખું છુ ં કે હંુ એને ્બગાિીિ નહીં. આણે આશ્મને ્બસ ભરી 

દીધો છ,ે એ આશ્મ્થી ધ્ય ્થવા નહીં પણ આશ્મને ધ્ય 

કરવા આવયો છ.ે આ કહેતાં મને િરમ આવે છ,ે પણ એ વાત 

સાચી છ ે કે અહીં કેટલાંક એવાં છ ે કે જઓે આશ્મને ધ્ય 

કરે છ,ે આશ્મ્થી ધ્ય ્થતાં ન્થી. એવાં ્થોિાં મોતી મને મળ્ાં 

છ ે તે પૈકીનું આ એક છ.ે21 

આને નવિે મહાદેવભાઈએ માત્ર પાંચ િબદો નોંધયા છ:ે 

‘મારાં વખાણ કરી મને અકળાવયો.’

પણ ગાંધીજી મહાદેવના કામ અંગે મુગધ હતા એનો અ્થ્ણ 

એ નહીં કે કામ કરાવવા અંગેની તેમની સખતાઈ જરાય ઓછી 

્થતી હતી. 26મી એનપ્લની િાયરીનો પૂવા્ણધ્ણ એનો દાખલો પૂરો 

પાિ ે એમ છ:ે

રાત્રે ખૂ્બ મળીભેટી સૂઈ ગયા. સવારના પહોરમાં મને ્બોલાવીને 

પ્વચન આપયું, ‘તમે પ્ેમ્થી કયુું છ ેએટલે િું કહંુ? પણ આધયાનતમક 

રીતે તમે ્બહુ ખોટુ ં કાય્ણ કયુું એમ મારે કહેવું પિ ે છ.ે તમે તે 

ડદવસે મારા આવયા નવના ન કેમ જમયા? મને તે ડદવસે ્બહુ 



કષ્ ્થયું. તમે પ્ીનતની લાગણી્થી ન જમયા હો એ પ્ીનત નકામી 

છ.ે માત્ર હંુ આવું અને તયાર પછી આનંદ્થી ભેગા જમિું એ 

લાગણી્થી ન જમયા હો તો એ તો નવષય કયા્ણ જવેું કહેવાય.'22

આટલું કહીને અટકયા હોત તો તો ્બહુ ભયંકર લાગત. 

મહાદેવભાઈ ન્બચારા ્બાપુ ્બહાર્થી ન્થી આવયા એટલે જમવા 

સાર એમની વાટ જોતા ચૂલા પર રસોઈ રાખીને ્બેઠા રહે અને 

એ વાટ જોવાને જ ્બાપુ ‘આધયાનતમક રીતે ખોટુ ંકામ' કહે અને 

એમ કરવામાં ‘નવષય કયા્ણ જવેું કહેવાય’ એવા આકરા િબદો 

વાપરી દે? આપણને સહેજ ેપ્શ્ ઉતપન્ન ્થાય કે આ જુલમ ન 

કહેવાય? પણ િાયરીનું તયાર પછીનું વાકય આ પ્શ્ને નૈનતક 

મૂલયમાપણીના સતર્થી વયાવહાડરક ભૂનમકા પર લઈ આવે છ,ે 

જનેે લીધે ગાંધીજીનું એ ક્થન ્થોિુ ં સહ્ ્બને છ:ે

‘તમને મારે તરત કયાંક મોકલવાના હતા. પણ મેં જોયું કે તમે 

તો જમયા ન હતા. હંુ િી રીતે આ પ્માણે તમારી પાસે કામ 

લઈ િકંુ? તમને તમારી ્બૂરી ટવેને પણ સારી માનવાની ટવે 

પિી છ.ે અમુક ન ્થઈ િકે એમ તે િું હોય? તમારા નપતાએ 

અને દુગા્ણએ તમને ્બહુ પંપાળ્ા છ.ે’22

ગાંધીજીના વયનકતતવમાં પૂવ્ણ-પનશ્ચમનો એક પ્કારનો સંગમ 

જોવા મળે છ.ે એમના આદિ્ણમાં, ધયેયમાં અને કેટલેક અંિે 

ભાષામાં પણ જમે પૂવ્ણની સંસકૃનતનો પિઘો પિતો હતો, તેમ 

એમની કાય્ણદક્ષતા, કામ લેવાની ચુસતતા અને વયનકતગત જીવનની 

ટવેોમાં પનશ્ચમી રહેણીકરણીની અસર જણાઈ આવતી હતી. આ 

અસરને લીધે તેઓ મહાદેવભાઈની કુમળી લાગણીઓ ઉપર 



પ્હાર કરવાને તૈયાર ્થતા હતા.

પણ મહાદેવની ભનકત તેમને આ કીિી પરનું કટક સહેવાની 

િનકત આપતી. જોકે ગેરસમજૂતી ્થતી જ નહીં એમ તો િી 

રીતે કહી િકાય? સા્બરમતી આવયા પછી મહાદેવભાઈને ફિરી 

એક વાર ચંપારણ મોકલયા. નરહડરભાઈને રાષ્ ટ્રીય િાળાના કામ 

સાર આશ્મમાં જ રોકી લીધા. મહાદેવભાઈના મન પર એવી 

છાપ પિી કે ગાંધીજીની કસોટીમાં તેઓ અધૂરા ઊતયા્ણ છ ેતે્થી 

તેઓ તેમને પોતાના્થી દૂર મોકલી દે છ.ે આ વાતની જાણ ્થઈ 

તયારે માઠુ ં લગાિવાનો વારો ગાંધીજીનો આવયો. મહાદેવભાઈએ 

વલ્ભભાઈ મારફિત એક પત્ર ખેિા મોકલાવીને આ અંગે ફિડરયાદ 

કરી, વલ્ભભાઈ મારફિત જ ગાંધીજીએ ઉતિર લખયો:

ભાઈશ્ી મહાદેવ,

જ ે વચન મેં તમારા ઉપરની મારી અનતિય શ્દ્ધાને લઈને કહ્ું 

તેનો તમે ઊંધો જ અ્થ્ણ કરિો તે તો મારા સવપનમાંય નહોતું. 

તમે મારામાં એટલા ્બધા વીંટળાઈ ગયા છો કે તેને લીધે તમને 

ચંપારણ જવામાં આઘાત પહોંચે તે હંુ ધારતો હતો, પણ તમે 

અપૂણ્ણ નીવડ્ા તે્થી તમને ફિેંકી દેવાની મેં આવી યુનકત િોધી 

તે તમારી કલપનામાં પણ કેમ આવી િકયું? તમે જ મારી આિા 

પૂરી કરી િકો એવા મેં મા્યા અને ચંપારણ સૂચવયું. દુગા્ણના 

ગજા ઉપરાંતનું ્બિહરવાનું કામ ન્થી, એમ મેં મા્યું છ,ે એ 

ગણતરી ભલે ખોટી હોય. હમણાં તો તમારી િાંનતને અ્થથે એટલંુ 

જ કહંુ છુ ં કે તમે કરેલી ્બધી કલપના ખોટી છ.ે તમારી ્બંનેની 

િનકત નવિેનું મારં માન એ જ મારી સૂચનાનું કારણ છ.ે તમારી 



મદદ નવના મને અગવિ પિિે એની હંુ રાવજીભાઈ ત્થા દેવદાસ 

્બંને સા્થે વાત કરી ચૂકયો હતો. તમે એવી નસ્થનત કરી મૂકી છ ે

કે તમારી જગયા પૂરવી લગભગ અિકય છ.ે પોલાકને લખેલાં 

વાકયો ખરાં જ છ,ે તમે મને નનરાિ ન્થી કયયો. તમને મેં મારા 

રાજપ્કરણી કાય્ણને સાર, કુિળતાને સાર ને તમારા ચાડર�યને 

સાર પસંદ કયા્ણ છ.ે તે ઉપરાંત તમે મને અનત પ્ેમ્થી ્બનાવેલી 

ખીચિી ખવરાવી િકો છો, એ નવિેષ છ.ે'23

્બીજી રાત્રે ગાંધીજી અમદાવાદ આવયા: વળતે ડદવસે: ‘સવારે 

મારા ્બેવકૂફિી ભરેલા પત્ર પર ભાષણ.’

‘  “તમે આવો અન્થ્ણ કરિો એવો મને ખયાલ ન હતો. તમે મને 

ભારે અ્યાય કયયો.” પોતાને નવિેની છ્બી રજૂ કરતાં ગાંધીજીએ 

આગળ ચલાવયું, “ડહંદુસતાનમાં હંુ જ ે નનભ્ણયમાં નનભ્ણય માણસ 

ગણાઉં તેને તમે ્બાયલો ્બનાવયો. હંુ સીધી રીતે તમને ન કહી 

િકંુ, તે તમને આિકતરી રીતે કહંુ્! તમને ખોવામાં મારે જ ે

ભોગ આપવો પિ ેતે ભોગ હંુ ્બિહરવાની િાળાને માટ ેઆપવા 

તૈયાર છુ ંએટલું પણ તમે ન સમજી િકયા. મને ખાતરી હતી કે 

હંુ તો તમને જયાં નાખું તયાં તમે કામ પાર ઉતારો. એ લાયકાત 

સમજીને તમને સૂચના કરેલી. તમારા પત્ર્થી તમે એ લાયકાત 

તમારી ન્થી એમ પુરવાર કયુું.”  ’

મેં કહ્ું: ‘નરહડરને ન મોકલી િકાય અને મને મોકલી િકાય 

એમ કહ્ું તયારે મને એમ ્થયું કે મારી જરૂર ્બહુ ઓછી છ.ે’

્બાપુ: ‘એ વાત સાચી છ.ે અહીંની િાળાને માટ ેનરહડરની જરૂર 

છ,ે તયાં્થી તેને કેમ મોકલાય? હંુ મારા સેક્ટેરી નવના ન જ 



ચલાવી િકંુ એમ ન્થી. મને અગવિ પિ ે પણ હંુ ચલાવી િકંુ, 

તમે આપેલું કામ ્બીજો ન આપી િકે, પણ હંુ તો મારં કામ 

મારી મેળે કરતો હોઈ ચલાવી લઈ િકંુ. માત્ર એટલંુ કે તમે 

હો તો હંુ કરં તેના કરતાં ્બમણં કામ કરં. એ ભોગ આપવા 

હંુ તૈયાર ્થયેલો.’24

મહાદેવ િરમાયા હિે. એમના આળા સવભાવને લીધે 

આગળ ઉપર પણ મનદુ:ખના પ્સંગો ્બનિે.

આ પ્કરણ પૂરં કરતાં પહેલાં આપણે એક હકીકતની નોંધ 

લઈ લઈએ જ ેએમ તો કાળક્મે દોઢ-પોણા ્બે વષ્ણ પછીની છ.ે 

ગાંધીજીને ઘણા સંઘષયો વખતે જમેનો સામનો કરવો પડ્ો છ ે

તે પણ નવચક્ષણ પુરષો હતા. સહેજ ેગાંજયા જાય એવા નહોતા. 

1918ના માચ્ણ્થી જૂન માસ લગી ચાલેલા ખેિાના સંઘષ્ણમાં 

સામે પક્ષે જ ે અનેક સરકારી અમલદારો હતા તેમાં કનમિનર 

નમ. પ્ેટ આવા નવચક્ષણ પુરષ હતા. અમદાવાદના નમલમજૂરોના 

પ્શ્ અંગે ગાંધીજીને નનમંત્રણ આપનાર તેઓ હતા. પણ ખેિાની 

પ્જા પાસે પ્નતજ્ા તોિાવવાના પ્યતન એટલે સુધી કરી િકયા કે 

અમદાવાદમાં તો મજૂરોએ મારી હાજરીમાં પ્નતજ્ાને ફિગાવી દીધી 

હતી એમ કહી દીધું. ખેિતૂોને નડિયાદમાં સં્બોધતી વખતે એક 

્બાજુ ‘ગાંધીજી તો પનવત્ર પુરષ છ'ે એમ કહી, ‘પણ ભારતમાં 

નવાસવા આવયા છ,ે એટલે જમીનનો પ્શ્ તમારે મારા જવેા 

પાસે સમજવો જોઈએ' એમ કહેનાર નમ. પ્ેટ ે આ લિત પૂરી 

્થઈ પછી લગભગ દોઢ વરસે, અમૃતસર કૉંગ્ેસમાં ગાંધીજીએ 

એકંદરે જ ે નબ્ડટિ સરકાર પ્તયે નવશ્વાસ દેખાડ્ો હતો તે જોઈ 

પોતે રજા પર ઇંગલંિ ગયા હતા તયાં્થી ગાંધીજીને નામ એક 



પત્ર લખયો હતો, જ ેગાંધીજી ્બા્બત એમના ્થયેલા નવચારપલટા 

(કે હૃદયપડરવત્ણન?)નો દ્ોતક છ:ે અને સતયાગ્હની પ્નતપક્ષી 

પર કેવી અસર પિ ે છ ે તેનો પુરાવો છ:ે

18–2–1920

ભાઈશ્ી ગાંધી,

‘ડહંદમાં્થી મારી ગેરહાજરી દરનમયાન ઇંગલંિનાં ત્થા ડહંદનાં 

વત્ણમાનપત્રો દ્ારા ડહંદમાં ્બનતી ઘટનાઓ્થી હંુ ઠીક ઠીક વાકેફિ 

રહંુ છુ.ં એક-્બે અઠવાડિયાં પહેલાં અમૃતસર કૉંગ્ેસમાંનું તમારં 

ભાષણ મેં વાંચયું. એ કૉંગ્ેસમાં તમે અને નમ. ઝીણાએ વહેમ 

અને નનરાિાની સામે નવશ્વાસ અને સહકારની લિત ચલાવી છ.ે 

મને ્થઈ આવયું કે તમે લીધેલા વલણ માટ ે હંુ તમને લખું અને 

અનભનંદન આપું. આ હંુ એક ખાનગી વયનકત તરીકે લખું છુ.ં 

ભૂતકાળમાં આપણા સં્બંધો સુમેળવાળા નહોતા જ. મારે માટ ે

કહંુ તો મને લાગે છ ે કે તમારી સામે મેં જ ે આકરા નવચારો 

દિા્ણવયા છ ે અને આકરાં વેણ ઉચચાયાું છ ે તેનો જરાયે ્બચાવ 

્થઈ િકે એમ ન્થી. પણ ભૂત કરતાં ભનવષય વધારે મહત્વનું છ ે

અને તમારા અદભુત ભાષણમાં મૈત્રી અને સહકારની ભાવના્થી 

તમે પોતાનો હા્થ લં્બાવયો છ,ે તે, એ જ ભાવના્થી હંુ પકિવા 

ઇચછુ ં છુ.ં હંુ આિા રાખું છુ ં કે ઘણંખરં માચ્ણના આખર સુધીમાં 

હંુ અમદાવાદ આવી પહોંચીિ. તમને ફિરી મળવાનો આનંદ 

મેળવવા હંુ ઉતકંડઠત છુ.ં25

તમારો, 

ઍફિ. પ્ેટ
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પંદિ  
સૈનયભિતરી

હવે આપણે એક એવા પ્કરણને લઈએ છીએ જનેે અંગેની 

ગેરસમજૂતી હજીયે પૂરેપૂરી ગઈ ન્થી. આપણને એ ્બા્બતમાં 

રસ છ ે કે આ નવિે મહાદેવની ભૂનમકા કેવી હતી.

અને એ પ્કરણ તે ગાંધીજી દ્ારા સૈ્યભરતીના પ્યાસનું 

પ્કરણ. પહેલા નવશ્વયુદ્ધના કટોકટીના એ ડદવસો હતા. અંગ્ેજ 

અમલદારો એ યુદ્ધમાં નબ્ડટિ સામ્રાજયના ભાગ તરીકે ભારત 

્બધી રીતે ઇંગલંિ પક્ષે મદદ કરે એવા પ્યતન કરતા હતા. ગાંધીજી 

ખેિાના સતયાગ્હમાં રોકાયેલા હતા તે ટાણે જ વાઇસરૉયે પોતે 

્બોલાવેલી યુદ્ધપડરપદ સાર તેમને આમંતટ્રયા હતા. વાઇસરૉયના 

નનમંત્રણને માન આપીને તેઓ ડદલહી ગયા તો ખરા, પણ એમને 

સતત એ વાત ખૂંચતી હતી કે જ ે પડરપદમાં ડટળક મહારાજ 

અને એની ્બેસંટ જવેા નેતાઓને ્બોલાવવામાં નહોતાં આવયાં તેમાં 

જવા્થી લાભ િો? વળી મૌલાના િૌકતઅલી અને મહમદઅલી 

તો તે વખતે નજરકેદ હતા. એટલે એમની હાજરીનો પણ તયાં 

અભાવ સાલવાનો હતો. તે્થી તેઓ મનમાં એમ નવચારીને ગયા 

હતા કે ડદલહીમાં વાઇસરૉયને વયનકતગત રીતે મળીિું. એમની 

આગળ આ લોકોને ન ્બોલાવવા અંગે નવરોધ નોંધાવીને પાછા 

આવીિું. પણ ડદલહીમાં વાઇસરૉયે તેમની જોિ ે જ ે સલૂકાઈ્થી 

વાતચીત કરી અને પોતાની લાચારી પ્દનિ્ણત કરી, તેના્થી તેઓ 

પીગળ્ા. તેમણે પડરપદમાં હાજરી આપી એટલંુ જ નહીં, પણ 



યુદ્ધમાં મદદ કરવા અંગેના ઠરાવને માત્ર એક વાકય ડહંદીમાં 

્બોલીને ટકેો આપયો. વાઇસરૉય સા્થેની મુલાકાતને પડરણામે 

એમના જ િબદોમાં, એમની ‘્યાયવૃનતિ ઉપર ક્ષાત્રવૃનતિએ નવજય 

મેળવયો.' તે્થી તેઓ પડરપદમાં હાજર રહ્ા. પડરપદને અંતે 

ગાંધીજીએ વાઇસરૉયને એક પત્ર લખયો. તેના કેટલાક અંિો 

આ રહ્ા:

‘જ ે સલતનતમાં સામ્રાજયના ્બીજા ભાગોની સા્થે નજીકના 

ભનવષયમાં અમે સંપૂણ્ણતાએ ભાગીદાર ્થવાની આિા રાખીએ 

છીએ, તેને આપનતિકાળે જરાય આનાકાની નવના પૂરેપૂરી મદદ 

આપવાનો અમારો ધમ્ણ છ.ે પણ મારે આટલું સપષ્ કરવું જોઈએ 

કે તેની સા્થે એ આિા રહેલી જ છ ેકે અમારી મદદને પડરણામે 

અમારા ધયેયને અમે સતવર પહોંચી િકીિું. કત્ણવયનું પાલન 

કરતાંની સા્થે જ તેને લગતા હકો આપોઆપ મળી જાય છ,ે 

એ ્યાયે લોકોને આટલું માનવાનો અનધકાર છ ે કે જ ેસુધારાઓ 

તરતમાં ્થવાની આિા આપના ભાષણમાં આપવામાં આવી છ ે

તે સુધારામાં કૉંગ્ેસ અને મુનસલમ લીગની મુખય માગણીઓનો 

સમાવેિ ્થિે.

‘હંુ મારા દેિ્બંધુઓને સમજાવી િકંુ તો... સામ્રાજયની આ 

અણીને વખતે ્બધા સિકત ડહંદીઓને તેના રક્ષણ અ્થથે મૂંગે 

મોઢ ે હોમાઈ જવા પ્ેરં. હંુ જાણં છુ ં કે આટલું કરવા્થી જ અમે 

સામ્રાજયના મોટામાં મોટા અને આદરપાત્ર ભાગીદાર ્બની જઈએ, 

અને રંગભેદ ત્થા દેિભેદ તો ભૂંસાઈ જ જાય.  ... ડહંદુસતાનમાં 

એવા ઘણા છ ે કે જઓે માને છ ે કે હોમ રૂલ મેળવવાને સાર 

જટેલો ભોગ આપીએ એટલો ઓછો છ.ે તેની સા્થે તેઓ એટલંુ 



સમજવા જટેલા પણ જાગ્ત છ ે કે જ ેસામ્રાજયમાં પૂરેપૂરં માનનું 

સ્થાન મેળવવાની તેઓ આિા રાખે છ,ે તે સામ્રાજયને માટ ેભોગ 

આપવાને તેઓએ એટલા જ તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેમાં્થી એ 

ફિનલત ્થાય છ ે કે સામ્રાજયને તેની ઉપર ઝઝૂમતા ભયમાં્થી 

મુકત કરવાને માટ ેઅમે કિું ્બોલયાચાલયા નવના પૂરેપૂરા હોમાઈ 

જઈએ તો જ અમારા ધયેયને અમે વહેલા પહોંચી િકીએ. આ 

સાદું સતય ન સવીકારવું એ રાષ્ ટ્રના આતમઘાત સમાન છ.ે અમારે 

સમજવું જ જોઈએ કે સામ્રાજયને ્બચાવવામાં અમે ્બરા્બર 

ડહસસો લઈિું, તો એટલા્થી જ અમારં હોમ રૂલ અમારા 

ખોળામાં આવીને પિિે.

‘... પડરષદમાં મેં અને ્બીજા જઓેએ ટકેો આપયો છ ે તેમણે તો 

મરતાં લગી મદદ આપવાનો નનશ્ચય કયયો જ છ.ે પણ અમારી 

નસ્થનત કફિોિી છ.ે આજ ેઅમે સામ્રાજયના સમાન ભાગીદાર ન્થી. 

અમારા ્બનલદાનનો પાયો ભનવષયની આિા ઉપર ્બંધાયેલો છ.ે 

એ આિા કઈ છ ે એ સાફિ અસંડદગધ ભાષામાં હંુ ન જણાવું 

તો આપને અને મારા દેિને હંુ ્બેવફિા ગણાવું. હંુ આજ ે મારં 

સારં કરવા ન્થી ઇચછતો પણ આપે એટલંુ તો જાણવું જોઈએ 

કે અમને નનરાિા સાંપિિે તો સામ્રાજયને નવિેની અમારી આજ 

લગીની મા્યતા એક ભ્રમણારૂપ ્થઈ જિે.

‘્બીજી એક વાત પણ કહેવાનું મારે ચૂકવું જોઈએ નહીં, આપે 

ઘરના કનજયા ભૂલી જવાનું સૂચવયું છ.ે તેનો અ્થ્ણ જો એમ 

હોય કે અમલદારોનાં જુલમો અને અપકૃતયો અમારે મૂંગે મોઢ ે

સહન કયાું કરવાં તો એ અમારે માટ ે અિકય છ.ે વયવનસ્થત 

અતયાચારનો તમામ િનકત વાપરીને સામનો કરવો એ હંુ ધમ્ણ 



સમજુ ં છુ.ં ...ખેિાની રૈયત સરકારને ગાળો દેતી હતી તે આજ ે

સમજી ગઈ છ ે કે તેનામાં જયારે સતયને સાર દુ:ખ વેઠવાની 

િનકત હોય છ ે તયારે ખરી સતિા સરકારની નહીં, પણ લોકોની 

ચાલે છ.ે આજ ે તેમનામાં કિવાિ ઓછી ્થઈ ગઈ છ.ે અને જ ે

રાજયસતિાએ સનવનય કાયદાભંગને મા્ય કયયો તે સતિા લોકમતને 

છકે અવગણનારી ન હોય એવી તેની પ્તીનત ્થઈ છ.ે તે્થી મારી 

એવી મા્યતા છ ે કે ચંપારણ અને ખેિામાં મેં જ ે કામ કયુું છ ે

તે, આ યુદ્ધમાં મારો સીધો, સપષ્ અને નવનિષ્ ફિાળો છ.ે  ...

જો િરત્ર્બળને ્બદલે આતમ્બળને લોકનપ્ય કરવામાં હંુ સફિળ 

્થાઉં તો હંુ જાણં છુ ં કે હંુ ડહંદુસતાનને એવું ્બનાવી િકંુ જ,ે 

આખા જગતની તેની ઉપર કરિી નજર ્થાય તો તેની સામે 

પણ ઝૂઝી િકે.  ...

‘હંુ આ લખું છુ ંકારણ, અંગ્ેજ પ્જાને હંુ ચાહંુ છુ ંઅને (સામ્રાજય 

પ્તયે) જ ેવફિાદારી અંગ્ેજમાં હોય તે જ વફિાદારી દરેક ડહંદીમાં 

હંુ જગાવવા ઇચછુ ં છુ.ં'1

તયાર ્બાદના તરતના કાળમાં સૈ્યભરતીમાં ભાગ લેવાનાં 

કારણો દિા્ણવનારા ગાંધીજીએ ઘણા કાગળો લખયા છ,ે જનેી 

નકલ મહાદેવભાઈએ પોતાની િાયરીમાં રાખી છ.ે મહાદેવભાઈની 

િાયરીના ચો્થા ભાગની પ્સતાવનામાં શ્ી નરહડરભાઈએ આ 

્બધા પત્રોના સારરૂપ કેટલાક ઉતારાઓ ટાંકયા છ.ે ગાંધીજીના 

આ અંગેના નવચારો સમજવામાં આ ખૂ્બ ઉપયોગી ્થઈ પિિે 

એમ માનીને પ્સતાવનાનો એ ભાગ લગભગ આખો જ જોઈએ:

‘જ ે પ્જા લિવાને માટ ે નાલાયક છ ે તે ન લિવામાં રહેલા ગુણો 



નવિે પોતાના અનુભવોની સાન્બતી આપી િકે નહીં. આ ઉપર્થી 

હંુ એવું અનુમાન કાઢવા માગતો ન્થી કે ડહંદુસતાને લિવું જ 

જોઈએ. પણ હંુ એટલું જરૂર કહેવા ઇચછુ ં છુ ં કે ડહંદુસતાનને 

લિવાની કળા આવિતી હોવી જોઈએ.

‘જનેે િસ્તકળા િીખવી છ,ે જનેે મારી જાણવું છ ે તેને હંુ ડહંસા 

કરતાં પણ િીખવું. આ વખતે હંુ કંઈ ન કરી િકંુ તો તમારે 

એમ સમજવું કે મારી તપશ્ચયા્ણ ઓછી છ.ે માયા્ણ નવના જનેે 

મરતાં ન આવિ ે તેણે મારીને મરતાં િીખવું.

‘મારં નામ મેં લિકરભરતીમાં આપયું તે જ વખતે મેં જણાવયું 

હતું કે હંુ દુશમનને કે નમત્રને કોઈને મારવાનો ન્થી. પણ જ ે

લોકોને લિવાનો ્બાધ ન્થી, પણ કાં તો કાયરપણાને લીધે, કાં 

તો અંગ્ેજો પ્તયેના દ્ષેને લીધે લિવા તૈયાર ્થતા ન્થી, તેમના 

પ્તયે મારી િી ફિરજ છ?ે તેમને મારે િું એમ ન કહેવું જોઈએ 

કે મારો માગ્ણ ન સવીકારતા હો તો તમારે તમારં કાયરપણં 

અ્થવા દ્ષે જ ે હોય તે છોિી દેવાં જોઈએ અને લિવું જોઈએ? 

જ ે માણસ મારવાની િનકત ધરાવતો ન્થી તેને તમે અડહંસા 

િીખવી િકો નહીં.

‘ડહંસક માણસોને તેમની ડહંસા ઓછામાં ઓછી નુકસાનકારક 

રીતે કરવાનું િીખવીને, તે િીખવવાની ડક્યામાં જ અડહંસાના 

સદગુણ સમજાવવામાં કદાચ હંુ સફિળ ્થાઉં. આ રીતે જ 

અડહંસા અ્થવા સતયાગ્હના નસદ્ધાંતનો હંુ કદાચ વધારે સારી 

રીતે પ્ચાર કરી િકંુ.

‘અડહંસા એટલે મારવાની અ્થવા તો ઈજા પહોંચાિવાની ઇચછાને 



ના્બૂદ કરી નાખવી. અડહંસા એવા જ માણસો પ્તયે આચરી 

િકાય જઓે આપણા કરતાં ્બધી રીતે ઊતરતા હોય. એનો 

અ્થ્ણ એ ્થયો કે પૂણ્ણ અડહંસાધમતીએ છવેટની પૂણ્ણતા પ્ાપ્ત કરેલી 

હોવી જોઈએ. તયારે આનો અ્થ્ણ િું એવો ્થયો કે આપણે ્બધા 

પૂરા પ્ેમધમતી ્બનીએ તે પહેલાં આપણે સૅ્િો ્થવાનો પ્યતન 

કરવો જોઈએ? ના. એ અનાવશયક છ.ે આપણે દુનનયા સામે 

અિગ ઊભા રહી િકીએ એટલું ્બસ છ.ે એ જાતની ડહંમત 

આપણામાં હોય એ તદ્દન જરૂરી છ.ે કેટલાકમાં આવી ડહંમત 

તેઓ લિવાની તાલીમ મેળવે તયાર પછી જ આવી િકે.

‘પ્જાનું ફિરનજયાત નનિસ્તીકરણ ્થયંુ છ.ે પણ ડદલમાં્થી મારવાની 

ઇચછા જરાય ગઈ ન્થી. x x x ડહંદુસતાનને માટ ેવધારેમાં વધારે 

કહી િકાય તો તે એટલું જ કે, અહીં કેટલીક વયનકતઓએ 

્બીજા દેિો કરતાં અડહંસાના નસદ્ધાંતને લોકનપ્ય ્બનાવવા માટ ે

વધારે ભારે પ્યાસો વધુ સફિળતા સા્થે કયા્ણ છ.ે પણ તે ઉપર્થી 

એવો મત ્બાંધવાને કારણ ન્થી કે લોકોમાં અડહંસાના નસદ્ધાંતે 

ઊંિાં મૂળ ઘાલયાં છ.ે

‘અડહંસાનો પાઠ તો એ માણસને આપવાનો છ ે જનેું જીવન 

જુસસા્થી તરવરતું હોય અને જ ે પોતાના નવરોધીની સામે છાતી 

કાઢીને ટટાર ઊભો રહી િકે એમ હોય. મને લાગે છ ેઅડહંસા 

પૂરેપૂરી સમજવા માટ ે અને ્બરા્બર પચાવવા માટ ે િારીડરક 

ડહંમતનો પૂરો નવકાસ ્થયેલો હોવો પણ અનનવાય્ણ છ.ે

‘કોઈ પણ માણસના મનમાં અડહંસા એટલે કે, પૂણ્ણ પ્ેમનો 

નસદ્ધાંત ઉતારવા માટ ે એનું મન પ્ાણવાન િરીરની મારફિત 



્બરા્બર ખીલીને પડરપકવ ્થાય તેની મારે રાહ જોવી જોઈએ.

‘જયારે દરેક ડહંદીને હંુ લશકરમાં જોિાવાનું કહંુ છુ ં તયારે સા્થે 

સા્થે સતત એને કહેતો રહંુ છુ ં કે એ લશકરમાં જોિાય છ ે

તે લોહીની તરસ નછપાવવા માટ ે નહીં પણ મરણનો ભય ન 

રાખવાનું િીખવા માટ ે છ.ે x x x લશકરભરતીના મારા દરેક 

ભાષણમાં સૈનનકની ફિરજના આ ભાગ ઉપર મેં વધારેમાં વધારે 

ભાર મૂકયો છ.ે એવું મારં એક પણ ભાષણ ન્થી ્થયું જમેાં 

મેં કહ્ું હોય કે “જમ્ણનોને મારવા માટ ે આપણે જઈએ!” મારી 

માગણીના જવા્બમાં ખૂ્બ મોટી ભરતી ્થિે અને અમે ્બધાં 

રિા્સમાં જઈને લિાઈનું પલ્ું જમ્ણનોની સામે ફેિરવી િકીિું તો 

મને લાગે છ ે કે અમારી વાત સંભળાવવાનો ડહંદને અનધકાર 

પ્ાપ્ત ્થિે અને ડહંદ કાયમી સુલેહ કરાવી િકિે. હવે આગળ 

કલપના કરો કે નનભ્ણય માણસોનું લશકર ઊભું કરવામાં હંુ સફિળ 

્થાઉં અને એ લોકો ખાઈઓમાં પહોંચી જાય અને પ્ેમપૂણ્ણ હૃદયે 

પોતાની ્બંદૂકો મૂકી દઈ જમ્ણનોને પિકાર આપે કે તમારા 

માનવ્બંધુ એવા અમારી ઉપર ગોળી ચલાવો, તો હંુ કહંુ છુ ં કે 

જમ્ણન હૃદય પણ પીગળી જિે. જમ્ણનો એકલી રાક્ષસી વૃનતિવાળા 

જ છ ે એવો આરોપ તેમના ઉપર મૂકવાનો હંુ ઇનકાર કરં છુ.ં

‘એટલે આ ્બધાનો અ્થ્ણ એ ્થયો કે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં એક 

આવશયક અનનષ્ તરીકે યુદ્ધનો આશ્ય લેવો પિ,ે જમે આપણે 

આપણા િરીરનો લઈએ છીએ તેમ. યુદ્ધ પ્તયે અડહંસાવાદી 

તટસ્થતા્થી જોતો ્બાજુએ ઊભો રહી િકે નહીં. તેણે પોતાની 

પસંદગી કરી જ લેવી જોઈએ, કાં તો યુદ્ધમાં સડક્ય સહકાર 

આપે, કાં તો યુદ્ધનો સડક્ય નવરોધ કરે.’2



આટલા ઉતારા આપયા પછીયે નરહડરભાઈને સંતોષ ્થતો 

ન્થી. તે્થી તેઓ કહે છ:ે

‘િાયરીમાંનાં આ નવિેનાં ્બધાં લખાણમાં ્બાપુજી પોતાના મનોભાવો 

સંપૂણ્ણ રીતે પ્ગટ કરી જ િકયા છ ે એમ ન કહી િકાય.’

એ સપષ્ છ ે કે ગાંધીજીની ભૂનમકા આ ્બા્બત હજી 

િોધકની જ હતી. કાંઈ લાધેલું સતય તેઓ જગત આગળ (કે 

વાઇસરૉય આગળ) ધરી નહોતા રહ્ા. તેઓ નબ્ડટિ સામ્રાજય 

પ્તયે તે કાળે વફિાદાર હતા અને જયારે એની પ્તયે ્બંિખોર 

્બ્યા તયારે પણ નબ્ડટિ પ્જા પ્તયેનો પ્ેમ તો તેમનો એવો ને 

એવો જ રહ્ો હતો. વયનકતગત રીતે તેઓ પોતે િસ્ત હા્થમાં 

લેવાના નહોતા, પણ િસ્ત લેવાનો જમેને ્બાધ ન હોય તેવા 

યુદ્ધમાં સિસ્ત સા્થ આપે તેમ તેઓ કહેતા. ઇંગલંિ પ્તયેની 

તેમની વફિાદારી એક નવનિષ્ અ્થ્ણની અને તે્થી મયા્ણડદત હતી. 

તેઓ કહે છ:ે ‘હંુ ઇંગલંિને વળગી રહ્ો છુ ં તેનું કારણ એટલું 

જ છ ે કે ડહંદુસતાન દુનનયાને પોતાનો સંદેિો ઇંગલંિ મારફિત 

વધારે સારી રીતે આપી િકિે.’ આ એક નવવાદાસપદ નવષય 

છ.ે પોતાના પક્ષની સામેની મોટામાં મોટી દલીલ રજૂ કરતાં 

તેઓ જ પાછા કહે છ:ે 

‘્બીજી તરફિ્થી ડહંદુસતાનને નન:િસ્ત કરવાનું ઇંગલંિનું કૃતય, તેમની 

ગુમાનભરી અને અમને ભાગ નહીં લેવા દેનારી લશકરી નીનત, 

અને ડહંદુસતાનના ધનનું અને કળાનું અંગ્ેજોના વેપારલોભની 

વેદી ઉપર અપાયેલું ્બનલદાન, એ ્બધાને હંુ એટલંુ નધક્કારં 

છુ ં કે મારામાં પેલી શ્દ્ધા ન હોત તો હંુ કયારનોયે ્બળવાખોર 



્બ્યો હોત.3

એ હકીકત છ ે કે મહાદેવભાઈના મનમાં ગાંધીજી જવેી 

અંગ્ેજ પ્તયેની વફિાદારી નહોતી અ્થવા એ કહેવું કદાચ વધારે 

સાચું છ ે કે તેમણે એ ્બા્બત ્બહુ ઊંિો નવચાર કયયો નહીં હોય 

અને એમને ગાંધીજી જવેો અનુભવ તો નહોતો જ.

મહાદેવભાઈની ભૂનમકા તે વખતે ્બે પ્કારની હતી. એક 

તો દરેક નવષયમાં ગાંધીજીની ભૂનમકા સમજી લેવાની અને એને 

શ્દ્ધાપૂવ્ણક સવીકારી લેવાની. એટલે તેમણે આ નવષય પર ખાસ 

દલીલો કરી ન્થી અને ગાંધીજી સૈ્યભરતી નવિે જ ે કાંઈ 

કહેતા હતા, તેની તેઓ માત્ર નોંધ કરતા રહેતા હતા. આ 

જ ભૂનમકામાં ગાંધીજી જ ે કહે તે પ્કારની તાલીમ લેવા તેઓ 

તૈયાર રહેતા હતા.

્બીજી ભૂનમકા હતી પોતામાં દોષદિતી પૂજાને સ્થાને અદોષદિતી 

ભનકત વાસ કરે તેનો પ્યાસ કરવાની. ગાંધીજી પાસે આવતાંની 

સા્થે જ એમણે નિષયપણં સવીકારી લીધું હતું. એ નિષયપણા 

સાર ગુરના દોષ દેખાય તોપણ તે ન જોવાનો પ્યાસ કરતા. 

એટલે એમના વયવહાર નવિે કાંઈક પ્શ્ ઉતપન્ન ્થાય તો તેને 

િંકાની નજરે જોવાને ્બદલે ‘આ નવષય આપણી પહોંચ ્બહારનો 

છ;ે આમાંય કાંઈક સારપ હિે, મને મારી મયા્ણદાને લીધે એ 

ન્થી દેખાતી. મારી મયા્ણદા હંુ િોધી કાઢુ,ં તો મને આજ ે જયાં 

દોષ કે વાંક દેખાય છ ે તેને પણ હંુ સમજી િકીિ.’ એવી વૃનતિ 

તેમનામાં હતી.

અલ્બતિ, ગાંધીજી આ વૃનતિને પોસતા નહોતા. એમના 



સા્થીઓ પૈકી કોઈ એમની ટીકાઓ કરે તો તેઓ હરખાતા અને 

એ ટીકાને વધાવતા. જોકે એનો અ્થ્ણ એ નહીં કે હંમેિાં એવી 

ટીકાને તેઓ સવીકારી લેતા, તેઓ પોતે પણ સામી દલીલો કરતા 

અને આવી જ ે ચચા્ણઓ ચાલતી તેને પડરણામે ્બંને એક્બીજા 

પર પ્ભાવ પાિતા.

મહાદેવભાઈને ગાંધીજી સા્થેના મતભેદો પ્ગટ કરતાં ્થોિો 

વખત લાગયો. મતભેદો પ્ગટ કરવાનાં ઉદાહરણો આપણે આગલાં 

પ્કરણોમાં જોઈિું. એમ કરતાં વધુ સહજ રીતે ગાંધીજીની વાત 

સમજી લઈને એમની સા્થે તાદાતમય અનુભવવાની વૃનતિ આવી. 

આની પાછળ એક તરફિ કામ કરતી હતી મહાદેવભાઈની ભનકત, 

જ ે તક્ણના ક્ષેત્ર્થી તેમને પર લઈ જતી હતી. ્બીજી તરફિ કામ 

કરતી હતી તેમની નમ્રતા, જ ેએમની ભનકતના ગુણનો જ એક 

ભાગ હતી. તે નમ્રતાને લીધે મોટ ે ભાગે મતભેદ ્થાય તો તેમાં 

ગાંધીજીનો દોષ િોધવાને ્બદલે તેઓ એમાં પોતાનો દોષ કયાં 

છ ે એ જ િોધવા પ્યાસ કરતા.

આવાં કારણોને લીધે સૈ્યભરતીના નવષયમાં આપણે 

મહાદેવભાઈને મોટ ે ભાગે ગાંધીજી સા્થે મતભેદ પ્ગટ કરતા 

જોતા ન્થી. ગાંધીજી કોઈ મુદ્દો મૂકે તો ‘આ મુદ્દો તમે પોતે સૌ 

આગળ સપષ્પણે મૂકયો છ ે ખરો?’ કે એવો કોઈ પ્શ્ પૂછી 

લેતા, પણ વધુ તક્ણ કરતા નહીં.

અહીં એ પણ સપષ્તા કરી લઈએ કે સૈ્યભરતીના પ્યાસો 

ગાંધીજીએ આદયા્ણ તયારે મહાદેવભાઈને એમની સા્થે જોિાયે માત્ર 

છ-સાત માસ જ ્થયા હતા. એમની ઇચછા તયારે ગાંધીજીના 



તત્વની છણાવટ કરવા કરતાં એનું પાન કરવાની હતી. એ ભૂનમકા 

જ્ાનીની નહીં, પણ સગુણ સાકાર ભકતની હતી.

તે્થી જયારે સૈ્યભરતી સાર નામો નોંધાવવાની વાત આવી 

તયારે િરૂઆત ગાંધીજીએ પોતાના નામ્થી કરી. પણ પછી જ ે

નામો આવયાં તે તમામ આશ્મવાસીઓનાં હતાં. એ કહેવાની 

જરૂર ન હોય કે એ નામોમાં મહાદેવભાઈનું નામ આગલી 

હરોળમાં હતું. અલ્બતિ, ગાંધીજીની સા્થે આ આશ્મવાસીઓએ 

પણ મા્યું હતું કે તેઓ િસ્તો નહીં ઉપાિ.ે યુદ્ધમાં મરવાની 

તેમની તૈયારી હિે, ઘાયલોની તેઓ સેવા કરિે, પ્તયક્ષ િસ્તો 

ઉપાિવાને ્બાદ કરતાં ્બીજી રીતે જ ે યુદ્ધમાં મદદ ્થઈ િકતી 

હોય તો તે કરવા તૈયાર હતા.

એ વાત પણ સાફિ છ ે કે ગાંધીજીની ભૂનમકા પનશ્ચમના 

િાંનતવાદીઓ જવેી યુદ્ધમાત્રના નવરોધની નહોતી. ગુલામ દેિના 

આઝાદી માટ ેઝૂઝતા નેતાની ભૂનમકામાં રાષ્ ટ્રવાદનું તત્વ અવશય 

્થોિઘેણે અંિે પણ આવવાનું જ. અલ્બતિ, આ રાષ્ ટ્રવાદ તેમને 

્બીજા દેિો પર આક્મણ સુધી લઈ જાય એવો ઝનૂની અને 

સંકુનચત રાષ્ ટ્રવાદ નહોતો. પણ એ રાષ્ ટ્રવાદ એમને પોતાના દેિ 

પર આક્મણ ્થતું હોય તો િસ્તો નવનાયે એનો મુકા્બલો કરવાને 

પ્ેરતો હતો. એમણે પોતે દનક્ષણ આડરિકામાં ઝૂલુ યુદ્ધ દરનમયાન 

સેવાનો અનુભવ લીધો હતો. તે્થી, લગભગ એ અનુભવને આધારે 

જ પોતાના સા્થીઓને એને અનુરૂપ પ્-નિક્ષણ આપવા માંડ્ું. 

એક ડકિોર તરીકે તે કાળે ખેિા નજલ્ામાં ગાંધીજીના રસાલામાં 

્થોિા ડદવસો સાર આવેલા શ્ી પ્ભુદાસ ગાંધીએ ગાંધીજી દ્ારા 



અપાતી તાલીમનો તાદૃિ નચતાર આપયો છ:ે

‘્બાપુજી તદ્દન પ્થારીવિ ્થઈ ગયા હતા. એમની ્બીમારી મટતી 

નહોતી. એમને િરીરે પુષકળ ન્બળાઈ આવી ગઈ હતી. પણ એમનું 

નચંતન મોળું નહોતું પડ્ું. એક ડદવસ, નમતી ્બપોરે, ઓિીકા 

્બાજુ ઊભેલા મહાદેવભાઈને ્બાપુજીએ સાવ ધીમા અવાજ ેકહ્ું: 

“અતયારે તો રંગરૂટ ભરતી માટ ેઆપણં ફિાળાનું અટકી પડ્ું છ.ે 

હમણાં ડદવસો ્બધા વીતયે જાય છ.ે હંુ પ્થારીવિ છુ,ં પણ આ 

સમયનો લાભ લઈ તમારે તમારા િરીરને રંગરૂટ ્થવા લાયક 

્બનાવવું જોઈએ. રીતસર રંગરૂટમાં ભરતી ્થયા પછી કવાયત 

િીખવાની રહેિે. એ માટ ે િરીર પૂરતું કસાયેલું હોવું જોઈએ. 

અતયાર્થી તમારે લાં્બું ચાલવાની િનકત મેળવી લેવી જોઈએ. 

સવારની પ્ા્થ્ણના પછી રોજ સવારે દૂર સુધી ચાલવાનું રાખવું, 

એટલે લાં્બું ચાલવાની ટવે પિિે.”  ’

મહાદેવભાઈએ ્બાપુજીની આ સૂચના કિાયે નવવાદ નવના સાંભળી 

લીધી. અને ્બીજ ેજ ડદવસે અમારી પરોઢની પ્ા્થ્ણના પૂરી ્થયા 

પછી અંધારામાં જ ફિરવા નીકળી ગયા. સૂરજ ચડ્ે પાછા 

અના્થાશ્મમાં જ ઉપલે માળે ્બાપુજી પાસે આવયા.

્બાપુજીએ મહાદેવભાઈ પાસે ડહસા્બ માગયો: ‘કેટલે જઈ આવયા?’ 

પોતે વહેલા ફિરવા ગયા અને સાત-આઠ માઈલ જટેલે જઈ આવયા 

એ મહાદેવભાઈની વાત સાંભળીને ્બાપુજીને મુદ્દલ સંતોષ ન 

્થયો. એમણે ચોખખા િબદોમાં મહાદેવભાઈને આદેિ જ આપયો:

‘તમારે રોજ અઠ્ાવીસ માઈલ તો ચાલવું જ. સવારે વીસ માઈલ 



અને સાંજ ે આઠ માઈલ.’

મહાદેવભાઈએ રોજ અઠ્ાવીસ માઈલ ચાલવાનો ્બાપુજીનો આદેિ 

એક સાચા નસપાઈની પેઠ ે ચૂપચાપ સવીકારી લીધો.

એ વાતને ્બીજ ે ડદવસે મહાદેવભાઈ ફિરવા નીકળ્ા તયારે તેમણે 

મને પણ સા્થે લીધો, કેમ કે એમને પોતાનો દૈનનક કાય્ણક્મ 

્બદલવો પિ ે એમ હતું.

નડિયાદ્થી મહેમદાવાદ જતી સિકવાળા માઈલના પર્થરોના આકંિા 

જોતાં જોતાં અમે મધયમ ગનત્થી ચાલવા માંડ્ું. મહાદેવભાઈ 

સારી પેઠ ેઊંચાઈવાળા હોવા્થી લાં્બે િગલે ચાલતા હતા. પણ હંુ 

પાછળ ન રહી જાઉં એનું ધયાન રાખતા હતા. સવારના પહોરના 

સમયનો પૂરો ઉપયોગ કરવા સાર મહાદેવભાઈએ ચાલતાં ચાલતાં 

મને ગુજરાતી ભાષાનું ્બહોળું જ્ાન આપવા માંડ્ું.

ગુજરાતી ભાષાની કહેવતો યાદ કરી કરીને એમાંનો મમ્ણ સમજાવે, 

‘પાણી પાયું’, ‘પાણી ્બતાવયું', અને ‘પાણીચું આપયું' — એમ 

એક એક િબદ જુદી જુદી રીતે વાપરતાં અ્થ્ણ કેવો ્બદલાઈ 

જાય છ ે તે ખૂ્બી ્બતાવી. એક જ અ્થ્ણ ્બતાવનારા કેટકેટલા 

િબદો છ ે એ ગણાવતા જાય અને મીઠુ ં મીઠુ ં નમત કરતા જાય. 

એટલે ચાલવાનું રસમય ્બની જતું હોય અને પં્થ સહેલાઈ્થી 

કપાતો જતો હતો.

ચાલતાં ચાલતાં ચાર માઈલ પૂરા ્થાય તયારે મહાદેવભાઈ મને કહે 

કે, ‘તું અહીં રોકાઈ જા. ઝાિને છાંયે ્બેસ. હંુ ્બીજા છ માઈલ 



પૂરા કરી પાછો આવું તયારે આપણે સા્થે અના્થાશ્મ જઈિું.’

પરોડઢયે પાંચ વાગયા પહેલાં અમે ચાલવા જઈએ અને દસ 

વાગયા પહેલાં પાછા અના્થાશ્મમાં પાછા આવી જઈએ. પળનોયે 

નવસામો લીધા નવના મહાદેવભાઈ કૂવે જઈ નાહવાનું, ્બાલટી 

ભરી દાદરો ચિવાનું અને ્બીજુ ં રોજનું દૈનનક કામ િરૂ કરી 

દે. સાંજ ્થવા આવે તયારે ફિરી પાછા લાં્બે સુધી ફિરવા જાય 

અને આવતાં-જતાં આઠ માઈલ ચાલે. એ રીતે એમણે ્બાપુજીના 

આદેિનું અક્ષરિ: પાલન કરવા માંડ્ું.

આવી જ રીતે રોજ નનયમપૂવ્ણક અઠ્ાવીસ માઈલ ચાલયા પછી 

એક સાંજ ે પ્ા્થ્ણના પછી ્બાપુજી ્બોલયા:

‘મહાદેવ, તમે સાંજ ે ફિરવા જાઓ છો તયારે પાછા આવતાં 

અંધારં ્થઈ જાય છ.ે આજકાલ ઉનાળો ચાલે છ,ે ગરમીને લીધે 

ખેતરોમાં્થી સાપ સિક પર આવે. અજાણયે સરપ પર આપણો 

પગ પિ ે તો માઠુ ં પડરણામ આવે. જરૂર પડ્ે આપણે મૃતયુને 

વધાવી લઈએ પણ નાહક મોતનું જોખમ વહોરવામાં િહાપણ 

ન્થી. તમારે સાંજનું ફિરવાનું હવે ન કરવું.’4

અહીં આપણે એ પણ નોંધ લેવી જોઈએ કે સૈનનકભરતી 

માટનેો ગાંધીજીનો પ્યાસ તેમણે ડહંદમાં કરેલા વધુમાં વધુ નનષફિળ 

પ્યાસ પૈકીનો એક હતો. ગાંધીજીના અ્થાગ પડરશ્મ છતાંયે 

તેમને પોતાના આશ્મવાસીઓ નસવાય ્બીજો કોઈ સૈનનક મળ્ો 

નહોતો. ગાંધીજીની એક ફિડરયાદ એ હતી કે, ‘ભરતીના કામમાં 

મને એક પણ માણસ એવો મળ્ો નહોતો, જણેે મારવામાં વાંધો 

આવવાને લીધે સૈ્યભરતી નવિે પ્નતકૂળતા ્બતાવી હોય.’ તે્થી 



તેઓ એ નનષકષ્ણ પર પહોંચયા કે લોકો માત્ર ભીરતાને કારણે 

જ સેનામાં ભરતી ્થવા તૈયાર ન્થી. ગુજરાતના લોકોની ભીરતા 

જોઈને ગાંધીજી અવારનવાર દુ:ખ કે આક્ોિ પણ વયકત કરતા. 

એમ પણ ્બ્યું હોય કે સૈનનકભરતી માટનેું વાતાવરણ તપવા 

માંડ્ું એટલામાં જ મહાયુદ્ધમાં સૈનનકોની જરૂર ન રહી, તે્થી 

નવા રંગરૂટ ભરતી કરવાની મનાઈ આવી અને કાય્ણક્મ પિતો 

મૂકવો પડ્ો. પણ એયે સવીકાયથે જ છૂટકો કે જ ે ખેિામાં એક 

મડહના પહેલાં ગામેગામ ગાંધીજીને અને વલ્ભભાઈને સાંભળવા 

હજારોની મેદની એકઠી ્થતી તે જ ખેિામાં લશકરભરતીનો નવચાર 

સમજાવવા ખાતર ઘેર ઘેર ફિરીને લોકોને ભેગા કરવા પિતા. 

આ જ નસ્થનતને વાસતનવકતા માનવા ગાંધીજી તૈયાર ્થઈ ગયા 

હતા. એમના સૌ્થી નાના પુત્ર દેવદાસ ગાંધી, જમેને તે વખતે 

ડહંદી પ્ચારા્થથે ગાંધીજીએ તાનમલનાિ ુમોકલયા હતા. તેમને એક 

પત્રમાં તેઓ લખે છ:ે

‘હજી સુધીની મારી નનષફિળતા એમ સૂચવે છ ે કે લોક મારી 

સલાહ માનવા તૈયાર ન્થી. પણ જયાં તેઓને રચે છ ે એવા 

કામમાં હંુ હા્થ ઘાલું તયાં મારી સેવા લેવા તૈયાર છ.ે આ જ 

ય્થા્થ્ણ છ.ે' અતયાર સુધી કરેલાં કામોમાં સૈ્યભરતીનું કામ 

સૌ્થી કઠણ કામ હતું.

એક વાત ખાસ નોંધવા જવેી છ ે કે ચંપારણ, ખેિા કે 

અમદાવાદના નમલમજૂરોના આંદોલન વખતે લોકોમાં જ ેઉતસાહ 

દેખાતો હતો, અને આંદોલનને જ ે સફિળતા મળી રહી હતી, 

તેવી કોઈ સફિળતા આ કાય્ણક્મમાં મળતી નહોતી કે નહોતો 

દેખાતો તેવો કોઈ ઉતસાહ. કોઈ પણ આંદોલનમાં નવાસવા 



આવેલા તેજસવી યુવાનને આવી ઘટના આંચકારૂપ ્બની રહે. 

ઘણાય તરણો આવે પ્સંગે આંદોલન છોિીને ચાલયા જતા 

પણ જાણવા મળ્ા છ.ે પણ ભકત મહાદેવના સમતવ પર આ 

‘िाभािाभौ जयाजयौ’ની કોઈ અસર જણાતી ન્થી. તેઓ જટેલા 

ઉતસાહ્થી સફિળ આંદોલનમાં ગાંધીજીની સા્થે હતા તેટલા જ 

ઉતસાહ્થી અસફિળ આંદોલનના પણ સા્થીદાર હતા. આ સમતવ 

માટ ે આંતડરક મૂિીની જરૂર હોય છ ે જ ે મહાદેવમાં ભરપૂર 

હતી. એ આંતડરક સમતવ તેમને ્બહારની સફિળતા-નનષફિળતા 

વેઠી લેવાની િનકત આપતું હતું. અનેક ગામિાંઓમાં ગાંધીજીના 

કાય્ણક્મની વયવસ્થા કરવા ગયા હોય તયારે લોકો કહેતા કે, 

‘્બધું તયાર (તૈયાર) છ.ે’ પણ પ્તયક્ષપણે તયાં જઈને જુએ તયારે 

મહાદેવભાઈને ઝાિ ુ લગાવવા અને પા્થરણાં પા્થરવાને સાદ 

પિાવવા્થી માંિીને સવ્ણ તૈયારીઓ કરવી પિ.ે પણ એની એમને 

નાનમ નહોતી. ખેિા નજલ્ાનો ‘તયાર છ’ે િબદ તો તયાર ્બાદ 

એમની ભાષાનો નવનોદમાં વપરાતો એક પાડરભાનષક િબદ ્થઈ 

ગયો હતો, જ ે આજીવન એમની સા્થે રહ્ો હતો!

ગમે તેવા ઘોંઘાટ વચચે પણ કલમ ચાલુ રાખવાની િનકત 

પણ મહાદેવભાઈએ ખેિા નજલ્ાના આ પ્વાસ પછી કેળવી. 

આગળ ઉપર લોહીના દ્બાણની ્બીમારીને લીધે ઊંઘ ્બગિી, 

તયાં સુધી મહાદેવભાઈ પણ ઊંઘ પર ઠીક ઠીક કા્બૂ ધરાવતા. 

એટલે ચાહે તયારે ઊંઘી િકતા અને ચાહે તયારે ઊઠી િકતા 

અ્થવા િોર્બકોર કે હષ્ણનાદો વચચે પણ ઊંઘ લઈ િકતા, તેની 

તાલીમની િરૂઆત પણ ખેિામાં ્થયેલી.

આ ડદવસોમાં છલે્ા માસ ્બે માસ દુગા્ણ્બહેન પણ નડિયાદ 



આવીને ્બાપુની મુખય છાવણી ભેગાં ભળેલાં. તે્થી રાંધવાની 

જવા્બદારી તેમણે ઉપાિલેી. ્બાકી િરૂઆતમાં ‘પ્ેમ્થી રાંધેલી 

ખીચિી’ ્બનાવી આપવાની જવા્બદારી ઘણી વાર મહાદેવની 

્થઈ જતી.

દુગા્ણ્બહેનને ચંપારણ્થી નીકળીને મહાદેવ પાસે કે સા્બરમતી 

આશ્મમાં આવવાની રજા પણ ભારે તપસયાને અંતે મળી હતી. 

ચંપારણના ગામ મધુવન, જયાં દુગા્ણ્બહેન ‘પંડિત' તરીકે કામ 

કરતાં હતાં તયાં્થી ગાંધીજીને લખેલ એક પત્ર હા્થ લાગયો છ,ે 

જ ે પુરાણકાળની મહાદેવનપ્યા સતીની યાદ અપાવે તેવો છ.ે 

એ પત્રનો મોટો ભાગ અહીં એટલા સાર ઉતાયયો છ ે કે તેમાં 

દુગા્ણ્બહેન તેમ જ મહાદેવભાઈ ્બંનેની અંતરક્થા છતી ્થાય છ:ે

દુગા્ણ્બહેન ગાંધીજીને લખે છ:ે

હંુ આપ ઇ્દોર્થી અત્રે જ આવિો એમ આિા રાખતી હતી. 

પણ મારી તે આિા વય્થ્ણ ગઈ. આજ ે આ પત્ર લખું છુ ં એમાં 

કંઈ વધારે પિતું લખાય તો મને ક્ષમા કરિોજી.

મેં આપને આગળ એક પત્રમાં લખયું હતું કે મને હવે નવયોગ 

સહન કરવાની ટવે પિી છ,ે પણ તયારે હંુ ધારતી હતી કે તમે 

્બંને ્થોિા વખતમાં અત્રે આવી પહોંચિો. પણ મારી એ આિા 

પણ નનષફિળ ગઈ અને આજ ે મારે આપને લખવું પિ ે છ ે કે 

મારામાં ડહંમત તો મૂળ્થી જ ન્થી, પણ મેં મારી લાગણી દ્બાવી 

રાખી હતી. પણ હવે લાગણી નહીં દ્બાય...

મારા્થી મારી નસ્થનત હવે ન્થી સહેવાતી. હંુ અત્રે કાંઈ ભારે 



કામ પણ કરતી ન્થી. અને મારી તેવી મોટી ઇચછાઓ પણ 

ન્થી. મેં મારા નાના જીવનમાં િાંત જીવન ગાળી જવાની જ 

ઉમેદ રાખી છ.ે

મહાદેવપ્સાદ આપની સા્થે રહી આપની સેવા ્બજાવે છ,ે તે્થી 

મને ્બહુ સંતોષ ્થાય છ.ે કોઈ પણ પ્કારની એમને સૂચના કરીને 

તેમની સેવામાં આિ ે આવું અ્થવા તેમનું ડદલ દૂભવું તો મને 

તે્થી સોગણં દુ:ખ ્થાય એમ છ.ે પણ આપની સા્થે એમની એ 

સેવામાં ભાગ લેવા ઇચછુ ં છુ.ં અમે અત્રે આવયાં તયારે મેં એમ 

જ આિા રાખેલી કે હંુ હંમેિાં એમની સા્થે જ રહીિ. તે્થી, 

અને તેમની ઉતકંઠા જોઈને જ મેં એમને રજા આપેલી. પણ હવે 

મારા્થી મારી નસ્થનત સહેવાતી ન્થી.

મારી નમ્ર નવનંતી આપ ક્બૂલ નહીં કરો? આપે મને પુત્રી ્બનાવી 

છ ેતો મને પણ કાંઈક માગવાનો હક છ ેઅને તે માગી લઉં છુ.ં

આપની સા્થે એઓ રહે છ ેઅને ્બાકીનું રાંધવાનું, કપિાં વગેરે 

્બીજી વયવસ્થા રાખવાનું એવું પરચૂરણ કામ હંુ કરં તો મને 

તેમ કરવાની આપ રજા નહીં આપો?

અ. સૌ. ્બા આપની સા્થે ન્થી. તેઓ મારા જવેી મૂંઝવણ 

ભોગવી રહ્ાં છ.ે અને મારે આમ લખવું પિ ે છ ે તે મને ્બહુ 

ખરા્બ લાગે છ.ે પણ િું કરં? હંુ મારા મનના ભાવને દા્બી 

ન્થી િકતી. મારે અંગે મુસાફિરીમાં જટેલો ખચ્ણ ્થાય તેટલાનું 

વળતર હંુ આપને મારી ભાંગીતૂટી સેવા્થી નહીં આપી િકંુ?

મને મહાદેવપ્સાદના પણ ્બહુ નવચાર આવે છ.ે તેમનું ્બુનદ્ધના 



કામમાં પોતાનું મન ખીલે એવામાં જ એમનું ઝાઝું ધયાન રહે 

છ.ે એટલે ઝીણી વસતુઓ સંભાળી લેવી એમને માટ ે કઠણ છ,ે 

છતાં તે ન સંભાળી િકે તો પાછળ્થી તેને માટ ે મંૂઝાય છ.ે એ 

પણ મને ખ્બર છ.ે મારે ઘેર નાનામાં નાની ્બા્બતો મારે અને 

મારી સાસુએ એમને સંભારવી પિતી તે મને યાદ આવે છ ેઅને 

દુ:ખ ્થાય છ.ે એમનું એવું કામ કરીને આપની સેવા કરવામાં 

એમને વધારે અનુકૂળતા હંુ નહીં કરી િકંુ? મારે મન એમની 

સેવા પણ ઓછી ન જ કહેવાય.

આપની સા્થે રહેવામાં અને ફિરવામાં જટેલી અિચણો નિ ે તે 

હંુ ખમી લેવાને તૈયાર છુ.ં પણ હંુ એકલી નહીં જ રહી િકંુ. 

મારામાં એ ્બળ ન્થી આવયું. આ ધયાનમાં નહીં લો?

મને એમ ્થાય છ ે કે મે મડહનામાં આનંદી્બહેન ચાલયાં જવાનાં 

તયારે મને સૂનકાર લાગિે. લોકસેવામાં મારં મન એટલંુ ્બધું 

ચોંટલેું ન્થી કે મારી નપ્ય વસતુના નવચાર પણ હંુ તેમાં ભૂલી 

જાઉં. તો તે પહેલાં મારી આ નસ્થનત છૂટ ે એમ કરિો એમ 

પ્ા્થ્ણના કરં છુ.ં આના્થી મને મારે ઘેર રહીને મારી વૃદ્ધ અને 

દુ:ખી માતાની સેવા કરવાનું વધારે અનુકૂળ પિિે એમ લાગે છ.ે

આપને અનેક પ્વૃનતિમાં આ પણ વળી એક નવો ત્રાસ. પણ 

િું કરં? મારા્થી લખયા નસવાય રહેવાતું ન્થી. હજી પણ એક 

્બા્બત આપને લખવા ઇચછુ.ં મારે ઘેર્થી મારા પૂજય શ્વિુરનો 

મારી ઉપર એક પત્ર આવયો હતો. તે ઉપર્થી એમ માલૂમ પડ્ું 

હતું કે તેમને અમારી આ નસ્થનત પસંદ પિી હોય એમ લાગતું 

ન્થી. તેમણે અમને આવવાની રજા આપેલી, પરંતુ તે તેમના ખરા 



ડદલ્થી નહીં એમ મને એમના પત્ર પર્થી જણાય છ.ે તો મારે 

આપને એટલું કહેવું જોઈએ કે મહાદેવપ્સાદને આપની સેવામાં 

રહેવાની ઇચછા છ ે તો તેમાં હંુ ન્બલકુલ આિ ે આવવા ચાહતી 

ન્થી. પરંતુ મારા નપતાશ્ીને પણ દૂભવવા હંુ ચાહતી ન્થી. એટલે 

તેમને જયારે જરૂર પિ ે તયારે અમે તેમને પણ ઉપયોગી ્થઈ 

પિીએ એમ ઉમેદ રાખું છુ.ં અને તે આપની પાસે્થી ચાહંુ છુ.ં 

અને નજદંગીભરને માટ ે આપની જ સા્થે રહીિું એવી પ્નતજ્ા 

પણ લઈ િકતી ન્થી. તોપણ અમારા્થી જયાં સુધી રહેવાિે તયાં 

સુધી રહેવાને તૈયાર છુ.ં

પત્ર દુ:ખ્થી લખાયો છ ેએટલે ક્ષમા આપિો જ એવી નવનંતી કરં 

છુ.ં  ...આ પત્ર વાંચવાને માટ ે ત્રાસ આપું છુ ં માટ ેક્ષમા કરિોજી. 

આપે મને પુત્રી ્બનાવી છ ે તો હંુ સમજુ ં છુ ં મને મારા હૃદયની 

વાત મારા નપતા આગળ સપષ્ કહેતાં િરમાવાનું િેનું?5

સવાભાનવક રીતે જ દુગા્ણ્બહેનના નડિયાદ આવયા પછી 

મહાદેવભાઈ ત્થા ગાંધીજી ્બંનેને ્થોિી રાહત ્થઈ હતી.

પરંતુ લશકરભરતીના પ્યાસમાં તનતોિ પડરશ્મ કરી 

ગાંધીજીએ િરીર ઘસી નાખયું. સખત મરિો ્થયો અને ખૂ્બ 

લાં્બા ગાળા સુધી તેની તકલીફિ રહી. િરીર એટલું ક્ષીણ ્થઈ 

ગયું કે ્થોિા ડદવસ તો જાણે જીવનમરણ વચચે ઝોલાં ખાતા 

હોય એમ લાગયંુ. સામા્ય રીતે પોતે જાત પર આવેલું કષ્ 

સહન કરી લેનાર મહાદેવ્થી ્બીજાનું દરદ સહન ્થતું નહીં. 

તેમાં વળી આ તો ગાંધીજીનું દરદ, એટલે પછી મહાદેવની 

નચંતાનું તો પૂછવું જ િું? ડદવસરાત ખિ ે પગે ઊભા જ હોય. 



ગાંધીજી જયારે ઊંઘે તયારે ્બેસીને ટપાલ લખે. ટપાલ પણ એ 

ડદવસોમાં ્બમણી લખવાની હતી — એમની અને ગાંધીજી વતી.

ગાંધીજી લગભગ ્બધી ્બીમારીઓને માણસની પોતાની 

કૃનત માનતા હતા. તેમાં વળી પોતાની ્બીમારી હોય તો એ 

પોતાને માફિ કરે જ િાના? એમણે માની જ લીધું કે પોતાના 

અનનયનમત આહારનવહારને કારણે જ આ ્બીમારી આવી છ.ે 

એટલે તેનો ઇલાજ પણ તેઓ પોતાના પ્યોગો દ્ારા જ કરવાનો 

પ્યતન કરતા હતા.

ગાંધીજીને મરિાને લીધે િૌચ જવાની તકલીફિ પિતી હતી તે 

મહાદેવભાઈ્થી જોઈ ન િકાયું. તેમણે આશ્મમાં્થી ગાંધીજી સાર 

એક કમોિ મગાવયું. નરહડરભાઈ વળતી ગાિીએ કમોિ લઈને 

નડિયાદ આવયા. રાષ્ ટ્રીય િાળાના કામમાં ખૂંપેલા નરહડરભાઈ 

ખેિાનો સતયાગ્હ જોવા કે ગાંધીજી પોતાને ગામ કઠલાલ ગયા 

તયારે પણ રાષ્ ટ્રીય િાળા છોિીને ્બહાર નીકળેલા નહીં. એમને 

આવેલા જોઈને ગાંધીજીએ પૂછું, ‘કેમ આમ એકાએક આવવાનું 

્થયું?’ ‘કમોિ લઈને આવયો.’ નરહડરભાઈએ સહજભાવે કહ્ું, 

‘કમોિ કોણે મગાવયું?’ મહાદેવભાઈએ સમજાવવા પ્યતન કયયો 

કે તેમને અહીં િૌચ જવાની અગવિ પિતી હતી અને આશ્મનું 

કમોિ તો ખાલી જ પડ્ું હતું. ગાંધીજીએ તેમની ઉપર ભારે 

ગુસસો કયયો. ‘એમ આશ્મના ઉપયોગ સાર રાખેલું કમોિ 

આપણા્થી મગાવાય જ િી રીતે?’ મહાદેવભાઈએ દલીલ કરી 

જોઈ કે તયાં કોઈ વાપરતું નહોતું, તે્થી ગાંધીજી વધુ નખજાયા. 

તેમણે કહ્ું, ‘રેલવે સટિેન પર આગ ઓલવવા જમે િોલો, 

પાણી કે રેતી ભરેલી પિી હોય છ,ે એનો રોજરેોજ ઉપયોગ ન 



પણ ્થતો હોય, તેમ આશ્મના કમોિનું પણ ગણવું. ગમે તયારે 

પણ એ કોઈકના ઉપયોગમાં આવે.’ ગાંધીજીને આમ મહાદેવ 

અને નરહડર પર ગુસસે ્થયેલા જોઈને વલ્ભભાઈ વચચે પડ્ા 

કહે, ‘કેમ આ છોકરાઓને ધમકાવો છો? તમે દનક્ષણ આડરિકા 

રહેલા તે્થી તમને કમોિની ટવે હોય. આશ્મમાં કોઈને એવી 

ટવે ન્થી. તયાં કોઈને ઝાિા ્થતા હોય તોપણ તે કમોિ કરતાં 

સાદા પાયખાનાનો ઉપયોગ કરવો પસંદ કરે એમ છ.ે’

વલ્ભભાઈના વચચે પિવા્થી ગાંધીજી િાંત પડ્ા. પણ 

તોયે તેમણે તો રાતોરાત કમોિ પાછુ ંલઈ જવાની સૂચના આપી 

જ. વલ્ભભાઈએ નરહડરભાઈને રાતોરાત પાછા જતાં રોકયા 

અને ્બીજ ે ડદવસે વળાવયા.

આમ રાતડદવસ ખિ ે પગે ઊભા રહેતા મહાદેવને પણ 

એની ખાતરી નહોતી કે સવામી કઈ ઘિીએ પુણયપ્કોપ કરિે!

નોંધ:

1.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 14 : પૃ. 320્થી 331માં્થી સારવીને.

2.   महादेवभाईनी डिायरी – 4 : પ્સતાવના, પૃ. 6, 7, 8માં્થી સારવીને.

3.   એજન, પૃ. 9.

4.   शुक्रतारक समा: પૃ. 79, 80.

5.   ગાંધી સમારક સંગ્હાલયના પત્રવયવહારમાં્થી.



સોળ  
દરીક્ા

1917ના નવેમ્બરમાં મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે જોિાયા. 

1921ના ડિસેમ્બરમાં તેઓ પહેલી વાર જલેમાં ગયા. આ ગાળો 

એમના દીનક્ષત ્થવાનો ગાળો ગણાય. જોકે કેટલીયે ્બા્બતમાં 

તેઓ ગાંધીજી પાસે આવતાં પહેલાં જ તૈયાર હતા. ઘણી ્બા્બતો 

તેમણે આવતાંવેંત ઉપાિી લીધી, જયારે અમુક પ્કારની સાધના 

તો છલે્ા શ્વાસ સુધી ચાલી

પણ આપણે જનેે દીક્ષાકાળ ગણયો છ ે એટલા કાળ 

દરનમયાન મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી જોિ ે અસાધારણ એકાતમતા 

સાધી લીધી હતી. એ એકાતમતા સાધવા સાર અંદર્બહાર ્બંને 

્બાજુની તાલીમની જરૂર હતી — ્બહાર કરતાંયે અંદર વધારે. 

મહાદેવભાઈની સહજ વૃનતિ જ અંતમુ્ણખ હતી, તે્થી અંદરની 

તાલીમ લેવી તેમને માટ ેસવાભાનવક હતી, અને ્બહારની તાલીમ 

અંદરની તાલીમને અનુસરતી હતી.

રવી્દ્રના્થે એક િબદ યોજયો છ:ે ‘આગુનેર 

પરિમનણ’ — અનનિનો પારસમનણ. એમણે ગાયું છ:ે

आगुनेर परशमलण छोंआओ प्राणे 

अे जीवन पुणय करो दहनदाने.

(અગનના પરસમવણથી દહો પ્ાણ આ 

- જીવનને દહનથી શુવિ બનાવો!)



અને પછી કહે છ:ે

દેહ આ માહરો ઊંિકી લઈ જરા 

કોદડયું મંદદરે તવ જલાવો!

મહાદેવભાઈ જાણે આવા અગનપરસ સાર તૈયાર ્થઈને 

જ ગાંધીજી પાસે આવયા હતા. તે્થી ્બહારના ક્ષેત્રે દોિાદોિી, 

કલાકોના કલાકો સુધી કામ, કષ્મય જીવનની હાિમારી, પતનીનો 

નવયોગ ઇતયાડદ અને અંદરના ક્ષેત્રે નનરંતર સાવધાની, આતમખોજ, 

પોતાની ત્રુટી િોધી કાઢવાની, તેને સવીકારવાની અને પડરષકૃત 

કરવાની તતપરતા, વગેરે. સાધક માટ ે આકરી તપસયાના નવષય 

્બની િકે તેવા નવષયો મહાદેવભાઈ માટ ેઅલપ કષ્સાધય હતા. 

આ સાધના પાછળ એમની પાસે જ ે મૂિી હતી તે ભનકતની 

હતી. એ ભનકતને લીધે એમની સાધના સહજ ્બની જતી હતી. 

ભરજુવાનીમાં, ભણીગણીને, વકીલાતનો ધંધો કે નોકરી છોિીને 

સમાજસેવા્થથે નીકળી પિવાને સામા્ય લોકો તયાગ કહે. પણ 

મહાદેવભાઈ તો કહી ગયા છ:ે 

‘સાચું પૂછો તો દુનનયામાં તયાગ જવેી કોઈ વસતુ જ ન્થી. જ ે

માણસ ્બરા્બર સમજીનવચારીને કોઈ પણ વસતુનો કે િોખનો 

તયાગ કરે છ ેતે એના કરતાં વધુ સુંદર વસતુની પ્ાનપ્ત માટ ેતેમ 

કરતો હોય છ.ે પહેલી વસતુ કે િોખ પ્તયે તેને અરનચ અ્થવા 

નવરનકત ઉતપન્ન ્થાય છ.ે અને તેના્થી સુંદર લાગતી વસતુ કે 

િોખ માટ ે તેના હૃદયમાં અનુરનકત ઉતપન્ન ્થાય છ.ે “તયાગ ન 

ટકે રે વૈરાગય નવના” એ મહાસતયનંુ પણ આ જ રહસય છ.ે’

જ ેજીવન છોિીને મહાદેવભાઈ ગાંધીજી પાસે આવયા હતા 



તેને નવિે તેમને રનચ ખૂ્બ ઊંિી નહોતી, એમ ભણતર પૂરં કયુું 

તયાર પછી ગાંધીજી સા્થે જોિાયા તયાં સુધીના કાળનું એમનું 

જીવન ્બતાવે છ.ે ઐડહક સુખો પ્તયેની એમની આસનકત સરેરાિ 

લોકો કરતાં કાંઈક ઓછી જ હિે એમ જણાય છ.ે પતની્થી વષયો 

સુધી દૂર રહીને અભયાસ કે નોકરી કરવાની તૈયારી, પરસ્તીને 

પોતાની િયયામાં્થી દૂર ખસેિવાની નવવેક્બુનદ્ધ, અ્થ્ણપ્ાનપ્તમાં ્બહુ 

મોટા મનોર્થો ન રાખવાની વૃનતિ, ખાણીપીણી અને રહેણીકરણીમાં 

આન્થ્ણક મયા્ણદાને કારણે એક સીમા આવી જતી તે મોજિોખને 

ખાતર ઉલ્ંઘવાની વૃનતિનો અભાવ, એ ્બધું એમ ્બતાવે છ ે કે 

સામા્ય રીતે દુનનયા જનેે ભોગના નવષયો માને છ ે તેને અંગે 

મહાદેવભાઈને ્બહુ આસનકત નહીં હોય. ્બીજી ્બાજુ એમને 

જ ે નવષયમાં અનુરનકત હતી તે ઘણી ઉદાતિ અને તીવ્ર હતી. 

એ અનુરનકતનો આરંભ, અલ્બતિ, નાનપણ્થી ધાનમ્ણક સંસકાર 

દ્ારા, ડકિોર અને યુવાવસ્થામાં નૈનતકતા પોષે એવા સંયોગો 

અને વલણ દ્ારા તેમ જ સાડહતય અને દિ્ણનના અભયાસ દ્ારા 

્થઈ ચૂકયો હતો. પરંતુ ગાંધીજી પાસે આવવા્થી મહાદેવભાઈને 

પોતાની અનુરનકત ઠાલવવાનું સગુણ સાકાર આલં્બન મળી ગયું 

હતું. આ આલં્બન (ગાંધીજી) પોતે એક જિ કે નસ્થર વસતુ 

નહીં પણ નનતય નવકાસિીલ હતું. તે્થી ગાંધીજીના નવકાસની 

સા્થે મહાદેવભાઈનો પણ ચેતોનવસતાર સતત ્થતો રહ્ો. ્બંનેની 

પ્કૃનતમાં કેટલાક ભેદ હતા તેને લીધે સંઘષ્ણ પણ ્થયા છ,ે પણ 

સંઘષ્ણ કરતાં વૈનવધય વધુ સજા્ણયું છ.ે

*
આવા સુમેળ પાછળ મુખય તત્વ પ્ેમનું હતું — જ ેઆકષ્ણણ્થી 



વધતું વધતું એકાતમતા સુધી પહોંચયું. પણ એ પ્ેમે, મુખયતવે ્બંનેના 

પ્કૃનતભેદને લીધે અનેક ડરસામણાં-મનામણાં, કોપ-પશ્ચાતિાપ, 

અસંતોપ-સમાધાન પણ અનુભવયાં છ.ે મહાદેવભાઈના દીક્ષાકાળનાં 

આ વષયો પ્ેમના ડહંિોળાના આવા અનેક આરોહઅવરોહ્થી 

ભરપૂર છ.ે

પહેલી મુલાકાત વખતે જ ્બંનેના પ્્થમ દૃનષ્એ પ્ેમના 

પ્સંગને આપણે આગળ ઉપર જોઈ ગયા છીએ. ગાંધીજીએ 

મહાદેવને પ્ેમ, આશ્ચય્ણ અને આનંદમાં ગરક કરી દીધા હતા. અને 

‘મને તો આ પુરષને ચરણે ્બેસી જવાનું મન ્થાય છ’ે — એમ 

મહાદેવને ્થયું હતું. જયાર્થી સા્થે રહેવા-ફિરવાનું િરૂ ્થયું તયાર્થી 

ગુરનિષય વચચે સનેહના પ્સંગો સંખયા્બંધ ્બનવા લાગયા. ભાગયે 

જ પોતાને હા્ેથ રસોઈ ્બનાવી હોય એવા મહાદેવને રસોઈ 

્બનાવતાં િીખવું પડ્ું. એ રસોઈમાં કોઈ કોઈ વાર મહાદેવનાં 

અશ્ુન્બંદુ પણ ભળતાં ગાંધીજીએ દીઠાં. પછી પોતે નિક્ષક ્બનીને 

રસોઈ કરતાં િીખવી. અને ્થોિા વખતમાં તો કહી િકયા કે 

એમના હા્થની પ્ેમે રાંધેલી ખીચિી ખાવા મળે છ ે એ ્બીજા 

લાભો ઉપરાંત વધારાનો લાભ હતો.

તયાર્થી ્બંધાયો હતો એક અપૂવ્ણ સં્બંધ, જ ે મહાદેવના 

જીવનના છલે્ા શ્વાસ સુધી અને ગાંધીજીના સમરણના છલે્ા 

ડદવસો સુધી ટકવાનો હતો.

ગાંધીજીએ મહાદેવના માનસનો લગભગ સંપૂણ્ણ ક્બજો લઈ 

લીધો હતો અને મહાદેવે ગાંધીજીના કામકાજનો. આરંભ ્થયો 

સાહચય્ણ્થી. ગોધરાની રાજકીય પડરષદ પછી ચંપારણ જવા મોહન 



અને મહાદેવ સા્થે નીકળ્ા તયાર્થી પચીસ વરસના સહવાસમાં 

્બેયનો સંગ છૂટ્ો હોય તો કેટલાક જલેવાસમાં, મહાદેવની 

માંદગીમાં અ્થવા કાંઈક ખાસ સોંપેલા કામસર મહાદેવને ્બીજ ે

ઠકેાણે મોકલયા હોય તયારે, નહીં તો ્બંને જણ એક જીવ ્બે 

ખોનળયાં માફિક રહ્ા.

મહાદેવે માત્ર ગાંધીજીના દફિતરનાં કામકાજ સંભાળવા્થી જ 

િરૂઆત નહોતી કરી. રોજરેોજનાં ઘરકામનાં કે અંગત કામો પણ 

એટલી સહજતા્થી ઉપાિી લીધાં કે એ કામ સોંપતાં ગાંધીજીએ 

પણ સહેજ ે સંકોચ ન અનુભવયો. 1942માં મહાદેવના મરણ 

પછી િૉ. સુિીલા્બહેને જયારે એમનાં કપિાં ધોવા માંડ્ાં તે 

કાળે ગાંધીજી દરેક ઘટના સા્થે મહાદેવને સંભારતા હતા. ‘આ 

્બધાં કામો મહાદેવ કરતા. એટલું જ કે તે વખતે હંુ આજના 

કરતાં ઘણાં વધારે કપિાં પહેરતો અને તે પણ ખૂ્બ જાિાં 

અને વજનદાર હતાં', પણ સા્થે એમ કહીને પોતાનો નસદ્ધાંત 

સમજાવતાં મનને ્થોિુકં સાંતવન પણ આપી દેતા કે, ‘મહાદેવે 

ભારે કામોમાં યિનસવતા મેળવી તે િરૂઆતનાં વષયોમાં નાનાં 

કામો કરવાની તાલીમનું ફિળ છ.ે’

આ ‘નાનાં કામોને’ ગાંધીજી નાનાં માનતા જ નહીં. દરેક 

કામને તેઓ સરખી કાળજી્થી કરતા, એટલું જ નહીં પણ કરાવતા. 

રસોઈ િી ્બનવી જોઈએ અને કેવી રીતે ્બનાવવી જોઈએ તેમાં 

એમને રસ હતો. પ્થારી કેવી રીતે પા્થરવી અને સંકેલવી જોઈએ 

તેમાં તેમને રસ હતો, પાણી કેટલું વપરાયું, ચૂલામાં ્બળતણ 

કેટલું વપરાયું, કાગળ એક ્બાજુ કોરો હોય તો તે વપરાયો કે 

નહીં, પત્ર લખયો તો તેનું સં્બોધન ય્થાયોગય ્થયું કે અનવવેક 



અ્થવા અનતનવવેક ્થયો એ જોવું, દરેક નવે સ્થળે પહોંચયા 

પછી તયાં્થી ટપાલ કેટલા વાગયે જાય છ ે એ જાણી લીધા પછી 

્બરા્બર સમયસર ટપાલ પેટીમાં પિી કે નહીં એ ્બધી ્બા્બતમાં 

ગાંધીજીને રસ હતો અને આ તમામ ્બા્બતો ઝટપટ િીખી 

લઈ એ ્બા્બતોમાં ગાંધીજીને નચંતામુકત અને ભારમુકત કરી 

દેવામાં મહાદેવને રસ હતો. આ કામો સોંપવા અને કરાવવામાં 

ગાંધીજીમાં કિકાઈ અને સનેહનું અજ્બ નમશ્ણ હતું.

તે્થી એક ડદવસ મહાદેવભાઈ પોતાની િાયરીમાં નોંધે છ:ે

‘ગાિીમાં ્બેઠા પછી મને પૂછું, “ટાંકીમાં પાણી નખાવયું છ?ે” 

મને ખયાલ ન હતો. ‘તમને આવી વસતુ પણ કહેવી પિ ે છ?ે 

મુસાફિરોને િું િું જોઈએ તે તમારે જાણવું જ જોઈએ.  ... હંુ ્બહાર 

જાઉં તયારે તમારે એવી વસતુઓ સંભાળી લેવી જ જોઈએ. એ 

્બધું તમારે પહેલું જ િીખવાનું છ.ે’

આમાં છલે્ાં ્બે વાકયોમાં ત્રણ વાર વપરાયેલો ‘જ' િબદ 

ગાંધીજી કેવા કિકાઈ્થી કામ લેનાર હતા એ વાત એ દેખાિી 

આપે છ.ે

્બીજી ્બાજુ સા્થી માટનેી કાળજી પણ તેવી જ. એસ્થર 

ફેિડરંગ નામની એક િનેનિ યુવતીને પહેલી એનપ્લ, 1917ને 

ડદને લખેલા પત્રમાં ગાંધીજી લખે છ:ે

‘ ... તું સટિેન પર ન મળી તે્થી મને ્બહુ ડદલગીરી ્થઈ. તારે 

માટ ે અને ન્બચારા મહાદેવ માટ ે મને ્બહુ લાગી આવયું. તમે 

્બંને ્બહુ લાગણીપ્ધાન છો. એક જ ્બી્બામાં ઢળાયેલાં છો. 



ટટ્રને ઊપિી ચૂકી તયારે ્બારીમાં્થી જોતો હંુ કંપતો હતો. મને 

એમ ્થતું હતું કે ટટ્રને પકિવા મહાદેવ એવી ગાંિી દોટ મૂકિે કે 

કેવળ ્થાક્થી જ ફિસિાઈ પિિે. ્બેજવાિામાં એને જોયો તયારે 

મને નનરાંત ્થઈ.  ...’1

આ પ્ીનતસં્બંધ ્બહુ અલપકાળમાં જ ઘનનષ્ઠ ્થઈ જાય છ.ે 

એટલે સુધી કે ્બંનેને એક્બીજા નવના ્થોિા ડદવસ રહેવું પણ 

ભારે લાગે છ.ે માત્ર એક ડદવસ સાર મહાદેવને અલાહા્બાદ 

મૂકીને ગાંધીજી પટણા જતા હતા. ્બીજ ે ડદવસે તો મહાદેવ 

એમને જઈને મળવાના હતા. પણ મહાદેવ નોંધે છ ે કે, ટટ્રનેમાં 

્બાપુને વળાવતાં પોતાને રિવું આવી ગયું, અને ગાંધીજી એક 

પત્રમાં લખે છ:ે

‘હંુ ન લખું એટલે તમારા્થી પણ ન લખાય એવો કાયદો મા્થેરાનમાં 

ઘિાયો લાગે છ.ે’2 અ્થવા ‘તમારો કાગળ મળ્ો. — મને ફુિરસદ 

હોય યા ન હોય, પણ જમવું નપ્ય છ,ે તેમ કેટલાક કાગળો 

પણ નપ્ય છ.ે એટલે જમે જમવાનો તેમ તેવા કાગળો વાંચવાનો 

વખત કાઢુ.ં’3

ગાંધીજીની વયનકતગત સેવામાં મહાદેવ મણા નહોતા રાખતા. 

તો ગાંધીજી કોક વાર અગાસીમાં સૂઈ ગયેલા મહાદેવને ઉઠાિીને 

પલંગ પર સુવિાવી દેતા. અલ્બતિ, ્બંનેની ઉંમરમાં એક પેઢીનો 

ફિરક હતો. એમ તો ્બંનેના સવભાવમાં પણ ઘણો ફિરક હતો. 

તે્થી મહાદેવના પ્ેમમાં કેટલીક વાર અનતભાવુકતા જોવા મળતી. 

ગાંધીજી જયારે ધયાન આપે, વાત કરે કે પત્ર લખે તયારે પોતાનું 

પૂરં ડદલ ્બેચાર વાકયોમાં ઠાલવી દે, છતાં એમના પ્ેમમાં 



લાગણીવેિા જોવા ન મળે. ગાંધીજીના આસામના એક પ્વાસ 

વખતે મહાદેવભાઈ અલાહા્બાદ હતા. તયાં મોકલયા તો ગાંધીજીએ 

જ આગ્હ કરીને, પણ આ પ્વાસ દરનમયાન ગાંધીજી લગભગ 

રોજરેોજ મહાદેવનું સમરણ કરે છ.ે

નસલચર જતાં રસતામાં્થી લખે છ:ે

‘બ્હ્મપુત્રની મુસાફિરીમાં તમને ઠીક યાદ કયા્ણ. પણ કંઈ આપણને 

ભાવે એટલું મળે છ ે કે ખવાય છ?ે’4 તેજપુર્થી લખે છ:ે 

‘આસામમાં તમે હોત તો તમારી કાવયિનકતને ઠીક ભોજન 

મળત. પણ આપણે કંઈ ભોગ ભોગવવા આ કમ્ણભૂનમમાં જ્મયા 

ન્થી. એટલે આસામ અને પ્યાગ ્બંનેમાં્થી જ ે કાવય નસંચાય 

તે નસંચવું રહ્ું.'5

આમ આપણે જોઈએ છીએ કે ગાંધીજીના પ્ેમ અને પ્નિક્ષણ 

વચચે ્બંનેને નોખા પાિતી રેખા ખૂ્બ પાતળી હતી.

ગાંધીજીએ પોતાના સાંનનધયમાં જ ેહજારો કાય્ણકતા્ણઓ તૈયાર 

કયા્ણ તેની પાછળનું મુખય તત્વ હતું ગાંધીજીનું જીવન. એ જીવન 

જ કાય્ણકતા્ણઓને પ્ેરણા આપતું. એવું જ અગતયનું તત્વ હતું 

ગાંધીજીનો પ્ેમ. જ ે પ્ેમમાં ઠપકો પણ મીઠો લાગતો અને જ ે

કસોટીના સમયમાં કાય્ણકતા્ણઓને ટકાવી રાખતો.

*
ગાંધીજીએ મહાદેવના આ ‘દીક્ષાકાળ' દરનમયાન એમને 

જ ે તાલીમ આપી તેમાં ઝીણામાં ઝીણી ્બા્બતો અને આવિતો 

નવિેની કુિળતાનું નિક્ષણ તો હતું જ, પણ એના કરતાંયે વધારે 



અગતયની વાત એમના આંતડરક નિક્ષણની હતી.

મહાદેવના આંતડરક નિક્ષણમાં પહેલી વાત એમની પોતાની 

જાતને સમજતા કરવાની હતી. એમનું આંતડરક પૃ્થક્કરણ કરતાં 

તેઓ ્થાકતા જ નહીં. મહાદેવ નવિે ઠઠે 1920ની જા્યુઆરીમાં 

ગાંધીજી એસ્થર ફેિડરંગને નચંતા સા્થે ફિડરયાદ કરે છ:ે

‘આજ ે પરોડઢયે ઉતસાહના ્બે િબદો તને લખવાની ઇચછા ્થઈ 

આવી. ન્બચારા મહાદેવ માટ ે મને એવી જ લાગણી ્થાય છ.ે 

તેને ગજા ઉપરાંતનો ્બોજો ઉઠાવવો પિ ેછ.ે ઈશ્વરનો પાિ માનું 

છુ ં કે તેનું અંત:કરણ ્બહુ જ સંવેદનિીલ છ.ે તે એના પોતાના 

પ્તયે ્બહુ અક્ષમાવાન રહે છ.ે પણ એનો સવભાવ ્બહુ જ આળો 

છ,ે પોતાની અંદર રહેલા ડદવય તત્વનો તેને પૂરો અનુભવ ન્થી 

્થયો એટલે તે નચંતા કયા્ણ કરે છ.ે  ...'6

*
પોતાની અંદર રહેલા ડદવય તત્વનો અનુભવ લેવો એ 

ગાંધીજીનો નનરંતર પ્યાસ હતો અને પોતાના નનકટતમ સા્થીઓમાં 

પણ એ િોધ જોવા માગતા હતા. આ ડદવય તત્વની ખોજને 

આપણે અધયાતમ કહી િકીએ. પણ સમગ્ જીવનને અખંિ 

માનનાર ગાંધીજીને મન આધયાનતમક, નૈનતક કે દુ્યવી એવા 

ભેદ નહોતા. કારણ, સતય, અડહંસા, બ્હ્મચય્ણ આડદ પાયાનાં 

મૂલયોને તેઓ એકલા આચરણમાં જ કે વાણીમાં જ નહીં પણ 

મન, વચન અને કમ્ણ ત્રણેયમાં જવેા પ્યતનિીલ હતા. તે્થી 

જ ગાંધીજી ડદવય તત્વના અનુભવની વાત કરે છ,ે તો ્બીજી 

તરફિ ‘ચાડર�યની પૂંજીમાં વધારો એ જ ખરી લક્મી’ છે7 એમ 



કહે છ.ે એને આપણે નૈનતક ક્ષેત્રનો નવષય કહીિું અને ‘રેલના 

િબ્બામાં પાણી ભરી લીધું કે નહીં' એને દુ્યવી ક્ષેત્ર કહીિું. 

પણ ગાંધીજીને મન આ ત્રણે ક્ષેત્રો મહત્વનાં હતાં. ્બલકે 

જીવનનાં એક તરફિ આન્થ્ણક, સામાનજક, રાજનૈનતક વગેરે, તો 

્બીજી તરફિ આનધભૌનતક, નૈનતક, આધયાનતમક વગેરે ક્ષેત્રોમાં 

એકતવ જોવું એ ગાંધીજીની નચંતનિૈલીની નવનિષ્તા હતી. તે્થી 

પોતાનાં ભાષણો ત્થા લખાણોની પ્સતાવના કોણ લખે એ પ્શ્નો 

ગાંધીજીનો છવેટનો જવા્બ છ:ે

‘મારં આચરણ એ જ િુદ્ધ પ્સતાવના. વાંચી િકે તે વાંચી જોિે.’8

ખેિા નજલ્ામાં ઠઠે 1918માં ઉચચારેલા વચન અને 

નોઆખાલીમાં જીવનને છિે ે ઉચચારેલ મહાવાકય ‘મારં જીવન 

એ જ મારી વાણી’ એ ્બેમાં આપણને જ ેસામય દેખાય છ ેતેની 

પાછળ જીવનના આચાર, નવચાર, પ્ચાર, — એવા જુદા જુદા 

ભાગલા પાિી ન િકાય, સમગ્ જીવન એક અખંિ સાધના છ,ે 

એ એમની મા્યતા હતી. દીક્ષાકાળ દરનમયાન મહાદેવનું જ ે

પ્નિક્ષણ ્થયું તેનો ‘પાઠ્ક્મ કે અભયાસક્મ’ તે આ મા્યતા 

ઉપર ખિો હતો. એના એક પાઠનો નમૂનો જુઓ:

‘હડરલાલે9 કલકતિામાં મનુ સૂ્બેદારની10 ભલામણ લઈ જવાનું 

કહેલું, અને મેં કંઈ નવરોધ ન ્બતાવેલો તે સાંભળીને મને ... 

્બોધ આપયો. એ ્બોધમાં જણાઈ આવતી મારે માટનેી અપૂવ્ણ 

મમતા, મને સુધારવાની તીવ્ર ઇચછા અને એ ્બંને ઉપરાંત મારા 

સવભાવની તલસપિતી પરીક્ષાએ હંુ ચડકત ્થયો.’11

આ નોંધ લખાઈ તયારે મહાદેવભાઈને ગાંધીજી સા્થે જોિાયાને 



પૂરા છ માસ પણ નહોતા ્થયા. તે્થી ચડકત ્થવું એમને માટ ે

સવાભાનવક હતું. ઉપરાંત એમની ભનકત એવી હતી કે જ ેગાંધીજીની 

વાણી એ રોજરેોજ ઝીલતા હતા તેના્થી એ છવેટની ક્ષણ સુધી 

અહોભાવ્થી ચડકત ્થતા. સામા્ય રીતે માણસ પોતાની ટીકા્થી 

છછંિેાય કે અકળાય, પણ મહાદેવ તેના્થી હરખાતા હતા. 

ગાંધીજીનો પોતાને નવિેનો અનભપ્ાય સપષ્પણે જણાવતાં કહે છ:ે

‘તમે તદ્દન ભોળા છો. હંુ આ તમારો દોષ છ ે એમ કહંુ છુ,ં 

ગુણરૂપે નહીં. તમે તમારી આસપાસના વાતાવરણને વિ ્થઈ 

જાઓ છો. વાતાવરણને દ્બાવીને ઊંચે ચિવાની િનકત તમે ન્થી 

્બતાવતા. એનો અ્થ્ણ એ કે તમે દુષ્ વાતાવરણમાં જરૂર પિી 

જાઓ. ્બીભતસ વસતુ જોઈને નચત્રમાં ્બીભતસતા આણયા નવના 

ન રહે એવા નચતારા જવેા તમે છો. તમે અયોગય વાતાવરણમાં 

મુકાઓ તો તેના્થી તદ્દન અળગા ્થઈ જવાને ્બદલે તેમાં રસ 

લો છો, માણો છો.'12 

આવો આક્ષેપ સહજ ભાવે સવીકારતાં મહાદેવ કહે છ:ે ‘આપનું 

આ પૃ્થક્કરણ તદ્દન સાચું છ.ે હંુ ક્બૂલ કરં છુ,ં અને એ સુધારવા 

હંુ પ્યતન ્બરો્બર કરવાનો. પણ ... જવેાને હંુ સુધારવા ્બેસું?'13

અને આના જવા્બમાં જીવનનો એક નસદ્ધાંત જ ગાંધીજી િીખવી 

દે છ:ે

‘્બીજાને સુધારવાની વાત જ કયાં છ?ે જગતમાં કોઈ પારકાને 

સુધારી િકતું જ ન્થી. જાતે સુધરવાનું છ.ે અળગા ્થઈ જાઓ, 

એટલે અળગા રહીને જ તમે પ્ભાવ પાિો. અમુક વાતો તો 

તમારી સમક્ષ કદી ન જ ્થઈ િકે. તમારી આગળ અમુક 



િબદો કે વસતુઓ નવિે ્બોલતાં સામો માણસ િરમાય તયારે 

તમારો પ્ભાવ પડ્ો કહેવાય. અનતિય િુદ્ધ વાતાવરણમાં જ 

રહેતાં િીખો.'14

*
પનવત્ર વાતાવરણ ્બનાવવાનો રાજમાગ્ણ ગાંધીજી પાસે 

હતો — િરીરપડરશ્મ કે કષ્મય જીવન, પણ એ માગ્ણ તેમણે 

નજદંગી્થી કંટાળીને કે પોતા પ્તયે નતરસકારને લીધે િોધેલો 

નહોતો. જીવનને તેઓ વધુમાં વધુ નવધાયક (પૉનઝડટવ) રૂપે જોતા.

‘મને તો આખા જીવનમાં ન્બલકુલ રસ ન રહે, જ ે મને એમ 

લાગે કે આ સંસારમાં સંપૂણ્ણ પ્ેમ હંુ પ્ાપ્ત કરી િકંુ નહીં.'15

જીવનને નવધાયકરૂપે જોતા તે્થી જ ગાંધીને સારં કષ્મય 

જીવન પણ આનંદમય ્બની જતું:

‘મળસકે ઊઠીને નવાગામ જવા નીકળ્ા. નવાગામ ્બારેજિી્થી 

સાિા દસ માઈલ ્થાય, ચાલીને જવાનો ઇરાદો રાખેલો હતો.  ... 

ખાઈને ખુિ ્થાય, ચૉકલેટની સરખામણી કરે એવા મગફિળી અને 

ગોળના લાિ ુહતા. નસપાઈની રીતે ્બાપુએ હા્થમાં દા્બિો રાખીને 

તે રસતે ખાવા માંડ્ા. સા્થે આનંદ્થી કહેતા જાય: “નસપાઈગીરી 

કરવી છ,ે આડરિકામાં મેં ્બહુ એવું એવું કીધેલું છ.ે”  ' 16

કષ્મય જીવન અને નનરંતર જાગૃનત એ પોતાનું અને 

આસપાસનું વાતાવરણ પનવત્ર રાખવાના ગાંધીજીના ઉપાયો. 

જાગૃનતમાં્થી આગલું પગલું આવે, નવષયો પર અંકુિ. હડરલાલ 



ગાંધીને સલાહ આપતાં ગાંધીજી લખે છ:ે

‘ગુણો જિ ન્થી, ચૈત્યમય છ.ે તમારી નજદંગી નવચારરડહત અને 

સવચછદંી રહેલી છ.ે હવે નવચારમય અને સંયમમય કરો એવું 

ઇચછુ ં છુ.ં વળી, ખવાસો પર અંકુિ મેળવવામાં જ પુરષા્થ્ણ છ,ે 

એ ધમ્ણ છ.ે તમે એ પુરષા્થ્ણ કરો એટલે તમારા દોષો ભુલાઈ 

જિે.’17 ‘ખવાસ' િબદનો સામા્ય અ્થ્ણ તો ્થાય હજૂડરયો પણ 

એનો ્બીજો અ્થ્ણ ્થાય છ ે ટવે. માણસની ટવે એની નોકર હોવી 

જોઈએ. પણ ઘણી વાર માણસ જ એનો નોકર ્બની જતો હોય છ.ે

परबस जाचन हँसयो इन इंहद्रन 

चनजबस है, न हँसैहो । 

अब िौं नसाचन, अबन नसैहों । 18

ગાંધીના જીવતાજાગતા (ચેતનમય) એવા નમૂનાને આંખ 

આગળ રાખીને મહાદેવનો પુરષા્થ્ણ એ ખવાસ પર અંકુિ 

રાખવા મ્થતો.

*
આ પુરષા્થ્ણ માત્ર ઇન્દ્રયનનગ્હ્થી સંતુષ્ ્થતો નહોતો. 

એમાં વયાવહાડરકતા અને ચાતુય્ણ પણ જોઈએ. ‘સવ્ણ્ટસ ઑફિ 

ઇન્િયા સોસાયટી'ની એક નમડટગંમાં ગાંધીજીની સા્થે આયોજકોએ 

મહાદેવ અને દેવદાસને19 એ સભામાં પ્વેિવાની છૂટ આપેલી. 

પણ ્બીજા જ ેસભય નહોતા તેવાને ્બંધી હતી. મહાદેવે પોતાના 

ભોળપણને લીધે જમેને નહોતા જવા દીધા તેમના પૂછવા્થી 

જણાવી દીધું કે પ્વેિ અંગે પોતાને ખાસ રજા મળી હતી. ્બીજ ે



ડદવસે ગાંધીજીએ ઠપકો આપયો:

‘તમે કાલે િહાપણભરેલી રીતે ન્થી વતયા્ણ. તમે ...ને એમ િા 

માટ ેકહેલું કે સોસાયટીના વાનષ્ણક સમારંભમાં તમને જવાની રજા 

મળી છ?ે તમારે તો માત્ર એમ જ કહેવાનું હતું કે અહીંના 

નનયમ પ્માણે ્બહારના માણસોને ન્થી જવા દેતા.’

મેં કહ્ું: ‘એ ખોટુ ં ન કહેવાય? મને અને દેવદાસને તો રજા 

દેવે આપી હતી.’

્બાપુ: ‘ના, એમાં ખોટુ ં ્બોલવાનું આવત જ નહીં, તમે એમ 

કહેત કે તયાં જવાનું ન્થી, કારણ, આવા નનયમ છ,ે તેમાં કાંઈ 

ખોટુ ં ન હતું... તમને પૂછત જ નહીં કે તમે જવાના છો? આમ 

કયા્ણ્થી તમે ...ના મનમાં વયાપેલું ઝેર, અપમાનની લાગણી, અને 

તેની સા્થે ્થયેલી ડહંસા ્બધું ટાળી િકત, અને સોસાયટીને પણ 

્બચાવી િકત. િૉ. દેવે તમારી પાસે જ ...ને કહેવિાવયું તયારે 

તમે આમ વત્ણિો એમ ધારીને જ.’

મેં કહંુ્: ‘પણ સોસાયટીનું વત્ણન સજ્જનાઈભરેલું ગણાય ખરં? — ન 

ગણાય.'

્બાપુ કહે: ‘િા માટ ે ન ગણાય? મારી સા્થે તો અનેક જણા 

આવે, તરેહવાર નવચારના પણ આવે. તે ્બધાને એ લોકો કેમ 

દાખલ કરી િકે? તમને તો એ સારી રીતે ઓળખે, તટસ્થ 

તરીકે જાણે, અને તમારામાં શ્દ્ધા એટલે આવવા દે. પણ એ તો 

કાંઈ નહીં. ભનવષયમાં આવું ન ્બને. હંુ ઠપકારૂપે ન્થી કહેતો. 

માત્ર તમને સમજાવું છુ ં કે તમે નવિેષ િહાપણ વાપયુું હોત તો 



સારં કામ ્થાત.’20

*
આમ મહાદેવના પ્નિક્ષણનું કામ કયારેક મીઠા ઠપકા દ્ારા, 

કયારેક લોકો સા્થેની મુલાકાતો અને તયાર ્બાદ ચચા્ણયેલા 

મુદ્દાઓ દ્ારા, કયારેક લોકોને લખાતા પત્રો દ્ારા અને આખો 

વખત ગાંધીજીના પ્તયક્ષ જીવન દ્ારા ચાલતું રહેતું. આ કાળ 

દરનમયાન એવા પણ અનેક પ્સંગો ્બનતા કે જમેાં મહાદેવને 

ગાંધીજી ચચા્ણ કરવા કે મતભેદ પ્ગટ કરવા પ્ોતસાડહત કરતા. 

એક વાર મહાદેવને પૂછ:ે

‘તમે ઍ્િરૂઝનો કાગળ ફિરી વાંચી ગયા? તેની ઉપર ચચા્ણ કરો. 

ઝઘિો કરવા જવેું કાંઈ જ ન લાગયું? આજ ે હંુ મારી પાસે 

પોલાકને ઇચછુ ં છુ,ં તે જો હોય તો દૃઢતા્થી મારી સા્થે પગલે 

પગલે ઝઘિો કરી મને ખૂ્બ નવચારવાની ફિરજ પાિ,ે અને તે 

વસતુ પર છવેટના નવચાર કરાવે.'21

એચ. એસ. એલ. પોલાક દનક્ષણ આડરિકામાં ગાંધીજીના 

નનકટતમ સા્થીઓમાંના એક. ગાંધીજીને પ્વાસ દરનમયાન જહોન 

રનસકનનું अन्टु चधस िास्ट પુસતક આપીને એમનું જીવન પલટાવી 

નાખવામાં પોલાક જ નનનમતિ ્બનેલા. મહાદેવને મળ્ા તયાર્થી જ 

ગાંધીજી એમનામાં પોલાકના ગુણો જોતા હતા. પોતાની ભારતની 

પ્વૃનતિઓ અંગે પણ ગાંધીજી પોલાકને સદા વાકેફિ રાખતા હતા. 

પોતાની સા્થે ઝઘિો કરવાનું સૂચવયું તેના્થી ્બરા્બર ચાર માસ 



પહેલાં ગાંધીજી પોલાકને લખી ચૂકયા હતા:

‘ ... મારી પ્વૃનતિઓ અંગે જણાવવાનું કે શ્ી દેસાઈ તમને એના્થી 

વાકેફિ રાખતા રહે એવી સૂચના હંુ તેમને આપી દઉં છુ.ં મારા 

કાય્ણને માટ ે એમણે પોતાનું જીવન અપ્ણણ કરી દીધું છ.ે તેઓ 

એક િનકતિાળી સહાયક છ.ે અને તમારં સ્થાન લેવાની તેમની 

મહત્વાકાંક્ષા છ.ે એમણે ભગીર્થકાય્ણ ઉપાડ્ું છ,ે અને તેને માટ ે

તેઓ પ્યતનિીલ છ.ે'22

મતભેદો પ્ગટ કરી તે અંગે જરૂરી હોય તો ઝઘિો પણ 

કરવાના ગાંધીજીના સૂચન્થી પ્ોતસાડહત ્થઈને પેલા પ્સંગમાં 

મહાદેવભાઈ ચચા્ણ ચલાવે છ:ે

‘એટલે મેં ઍ્િરૂઝના પત્ર23ના સં્બંધમાં વાંધા િરૂ કયા્ણ. 

પ્ાત:સમરાનમ24 સમજનારો અને આચરનારો ્બધી જ પ્જાઓના 

હલ્ાને હઠાવવાની લલુતા રાખે ખરો?’ િાયરીમાં આખી વાતચીત 

મહાદેવભાઈ સંવાદરૂપે રજૂ કરે છ:ે

્બાપુ: ના, ન રાખે. પણ તેનામાં એ િનકત હોય. તે વાપરે કે 

ન વાપરે એ જુદી વાત છ.ે

મેં કહ્ું: આજના રાજકીય અધીનતાના વાતાવરણમાં એ તત્વ 

સમજનારા છ ે જ નહીં એમ આપ કહો છો? મારો જૂનો 

ઝઘિો પાછો આવે છ.ે હંુ તો માનું છુ ં કે છ ે જ, અને તેને 

જરાયે ્બીજાની પરવા ન્થી પિી. ડહ્દુસતાન પર હુમલા ્થાય 

કે ડહ્દુસતાન સળગી જાય.

્બાપુ: ‘હોય, પણ મને િંકા છ.ે’25



(મહાદેવભાઈ દેહાસનકતનવહીન જનકનવદેહી જવેા, જ્ાનીઓની 

હસતી નવિે શ્દ્ધા ધરાવે છ ે અને ગાંધીજી એને વાસતનવકતાની 

કસોટી પર કસી જોતા લાગે છ.ે)

મેં કહ્ું: વાર, તયારે તમે એમ કહેવા માગો છો ને કે આ 

રાજકીય પારતંતટ્રય આતમસાક્ષાતકારમાં પણ આિ ે આવે? કારણ 

તમે તો કહ્ું જ છ ે કે એ કારણસર તો મેં મારી રાજકીય 

પ્વૃનતિઓ વહોરી છ.ે

્બાપુ: ‘હા, એ વાત સાચી. કોઈ માણસ એવો નીકળે કે એની 

આિ ે ન આવે. પણ પ્જાનું િું?’

મેં કહ્ું: કોઈ કોઈ માણસની જ હંુ વાત કરં છુ,ં પ્જા તો કોઈ 

ડદવસ આધયાનતમક સવાતંતટ્રય મેળવી િકવાની જ ન્થી.

્બાપુ: ‘હા, પ્જાને સં્બંધે ્બરો્બર, પણ હંુ તો માનું જ છુ ં કે 

આવો નવપલવ ચાલી રહ્ો હોય અને અમદાવાદમાં ્બેઠલેો, તમે 

કહો તેવો જ્ાની તે જોયા જ કરે, ભલેને મૌનવ્રતધારી હોય, 

તોપણ પોતાના નવચાર્થી પણ વાતાવરણ ઉપર અસર ન કરે, 

એ ્બને જ નહીં.’

અને ફિરી પાછા વાસતનવકતાની ભૂનમકાવાળી િંકા વયકત કરે છ:ે

‘મને ન્થી લાગતું કે એવા પુરષો હિે.’

ચચા્ણને અશ્દ્ધાની સીમા સુધી મહાદેવભાઈ લઈ જવા ન્થી 

માગતા. તે્થી કહે છ:ે ‘તયારે એ વાત આપણે ્બંધ કરીએ.’ અને 

પછી આવા જ્ાની-યોગીઓ અંગેની પોતાની મૂળ શ્દ્ધાને કાયમ 

રાખતાં કહી દે છ,ે ‘એમાં આપણે ્બને એવું ન્થી.’



ઍ્િરૂઝ પર લખેલા પત્રનો જ આગળ ઉપર ઉલ્ેખ કરી 

મહાદેવભાઈ ચચા્ણનો નવષય ્બદલે છ:ે

પછી મેં કહ્ું કે ‘તમે લૂલાલંગિાને નનડરન્દ્રય કહો છો તે િું 

સૂક્મેન્દ્રય પણ ગુમાવી ્બેઠા હોય છ?ે’

્બાપુ : ‘ના, હંુ સૂક્મેન્દ્રય ગયેલી હોય તેવા નવિે જ કહેવા માગું 

છુ.ં હા્થપગ કપાઈ ગયેલા માણસમાં પણ મારવાની નનદ્ણયતા 

હોય છ ે જ.’

મેં કહ્ું: એ સપષ્ કરવું જોઈએ. જનેી ઇન્દ્રય ગઈ હોય તેને 

તે ઇન્દ્રયના ઉપયોગના નવચાર ન જ ્થાય એવું કાંઈ છ ેખરં?

્બાપુ: ‘ના, ના. નપુંસકો તો અનતિય નવષયી હોય છ.ે’

આમ ઝઘિો કરીને નવચાર સપષ્ અને પુષ્ કરવાની માગણી 

તો મહાદેવ તે જ સંવાદમાં પૂરી કરતા હોય એમ જણાય છ.ે 

પણ પોતાની િાયરીમાં એક મૂળભૂત િંકા ઊભી કરે છ.ે તેઓ 

પ્શ્ તરીકે નહીં, પણ અનભપ્ાયરૂપે નોંધ કરે છ ે કે:

‘મને કઠણ વાત તો એ લાગે છ ે કે છ મડહનામાં આ લોકો 

(નવા રંગરૂટો) તૈયાર િી રીતે ્થાય? અને તયાં (યુદ્ધમોરચે) 

લિીને આવયા પછી પણ, એ તો નન:સત્વ ્થઈ જવાના, એમ 

મને લાગયા જ કરે છ.ે'

મહાદેવ સાંજ ેસૈ્યભરતીનો નવષય ્બીજી ્બાજુ્થી ચચ્ણ છ:ે

મેં કહંુ્: ્બાપુ, મને તો એમ હજી લાગી જ ન્થી ગયું કે આપણો 

સંઘ કાિીએ પહોંચિે અ્થવા આપણે રણભૂનમ ઉપર જવું પિિે. 



આપણા રંગરૂટોની જરૂર જ ન્થી પિવાની. આપણે જવાને તૈયાર 

્થઈિું તે પહેલાં લિાઈ પૂરી ્થઈ રહેિે.

્બાપુ: ‘તે તો કેવું સારં ્થાય! પણ તેયે આપણા લોકો સમજતા 

ન્થી.’

પછી ગાંધીજી પોતાના મનને મૂંઝવતો પ્શ્ કાઢ ે છ:ે

‘પણ આ ્બધા કરતાં તો મુસલમાનોનો સવાલ મને વધારે ખેંચી 

રહ્ો છ.ે મુસલમાનોને કેમ સમજાવવા? એ લોકોમાં ભારે નતરસકાર 

વયાપેલો છ.ે મને મારી ્યૂનતાઓ નવિેષ લાગતી જાય છ.ે મને 

એમ ્થાય છ ે કે ્બહુ પૂણ્ણતા્થી મેં કામ ન્થી આરંભયું. હંુ જો 

આઘો ્બેસી ગયો હોત તો કાંઈ દુ:ખ ન હતું. પણ મેં તો ્બધાને 

ઉપદેિ આપયો છ,ે અડહંસા સમજાવી છ.ે હવે મારા ઉપદેિ્થી 

કોઈ એમ માની લે કે આપણે તો લિાઈમાં ન જ જઈ િકીએ, 

કારણ, ગાંધીએ અડહંસા સમજાવી છ,ે તો મને ભારે આઘાત 

પહોંચે એટલે જ મેં આ કામ લીધું છ.ે હંુ અડહંસા િું છ ે તે 

સમજાવવા ્બેઠો છુ.ં'26

ગાંધીજીનો આ પ્શ્ અણઊકલયો જ રહ્ો હતો અને 

મહાદેવે કલપના કરી હતી તેમ એમના રંગરૂટોને રણભૂનમ સુધી 

પહોંચવાનો વારો જ નહોતો આવયો તે્થી ગાંધીજી એ પ્શ્માં્થી 

ઊગરી ગયા હતા.

*
િરૂઆતનાં આ વષયોમાં મહાદેવભાઈની િાયરીઓમાં 

ગાંધીજીએ લખેલા પત્રોની નકલ ઠીક ઠીક જગા લે છ.ે કોઈ 



કોઈ વાર ગાંધીજી ઉપર આવેલા પત્રો પણ એમાં સ્થાન પામતા. 

નવનો્બા જવેાના પત્રોએ એમાં પાનાંનાં પાનાં ભયાું છ,ે તે્થી 

આજ સુધી ટકી િકયા છ.ે ્બીજા કેટલાક પત્રોનો માત્ર સારાંિ 

આપીને મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના પત્રોને અક્ષરિ: ઉતારી લેતા. 

એમાં મહાદેવભાઈની ગાંધીજી પ્તયેની ભનકત તો પ્ગટ ્થતી 

જ હતી, પણ ભારતના ઇનતહાસમાં ગાંધીજીના સ્થાન અંગેની 

સમજ પણ કામ કરતી હતી. પણ એના્થી સૌ્થી મોટુ ં કામ ્થતું 

હતું મહાદેવભાઈનું પોતાનું પ્નિક્ષણ. જ ે નવચારોને સમજી, એને 

જીવનમાં ઉતારી મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે તાદાતમય સાધવાના 

હતા, જ ે એમના પોતાના જીવનદિ્ણનને પુષ્ કરવાના હતા, એ 

નવચારનાં ્બીજ આપણને આ પત્રો તરફિ નજર નાખતાં મળી 

આવે એમ છ.ે ્બધા પત્રો તરફિ નજર દોિાવવી તો અસંભનવત 

અને અનાવશયક છ,ે પણ જુદાં જુદાં ક્ષેત્રમાં કેટલાક તરફિ 

દૃનષ્પાત કરવા્થી મહાદેવભાઈના દીક્ષાકાળનાં નવનવધ વૈચાડરક 

પાસાં સમજાય એમ છ.ે

જીવન પ્તયે નનષેધાતમક નહીં પણ નવધાયક દૃનષ્એ જોવું 

જોઈએ એ વાત ગાંધીજી સમજાવે છ ેઅને મહાદેવભાઈ ઝીલે છ:ે

‘તારો તયાગ એટલી હદે ન જવા દઈિ કે જ્ેથી તારં ડદલ ખાટુ ં

્થઈ જાય અને તને તારા પોતા પ્તયે ત્થા આસપાસના પ્તયે 

કંટાળો આવે.  ... આપણે સાચો તયાગ તયારે જ કયયો કહેવાય, 

જયારે આપણે સામા જવા્બની કિી અપેક્ષા જ ન રાખીએ. 

“સેડક્ડફિસ” િબદનો ધાતવ્થ્ણ... તું જાણતી હોઈિ કે તેનો અ્થ્ણ 

(ટ ુ મેક સેક્િે) પાવન કરવું અ્થવા પાવન ્થવું એવો ્થાય છ.ે 

આપણે પોતાને અ્થવા ્બીજાને પાવન ન્થી કરી િકતા જયારે 



આપણે નચિાઈએ છીએ અ્થવા ગુસસે ્થઈએ છીએ.’27

જીવનની આ નવધાયક દૃનષ્ મહાદેવને સદા પ્ફુિનલ્ત રાખતી 

અને તેમને તયાગમાં આનંદ આપતી.

ગાંધીજી કોઈ પણ નનણ્ણય કરવા ્બા્બત અંનતમ આધાર 

અંતરાતમાને માનતા. આ કારણે જરૂર પિ ે તો પરમ સનેહીઓ 

કે આદરણીય મુરબ્બીઓનો નવરોધ કરતાં પણ તેઓ અચકાતા 

નહીં. મહાદેવના દીક્ષાકાળમાં સર દીનિા વાચછા, સુરે્દ્રના્થ 

્બેનરજી વગેરેનો નવરોધ કરવાનો તેમને પ્સંગ પિલેો. તેમણે 

તે વખતે કહેલું:

‘હંુ તેમની સા્થે પનવત્ર અને અતૂટ સનેહગાંઠ્થી ્બંધાયેલો 

છુ.ં  ... પરંતુ કેટલીક વાર એવા પ્સંગો આવે છ ે જયારે આપણે 

અંતરાતમાના અવાજને વિ ્થવું જ જોઈએ. તે જ આપણો 

મોટામાં મોટો ભોનમયો છ.ે’28

ગાંધીજી મોક્ષના ઇચછુક હતા. જીવનનું ધયેય તેમણે પોતાની 

જાતને િૂ્યમાં ફેિરવી નાખવાનું મા્યું હતું. તેમને સતયમાં ઈશ્વર 

દેખાતો હતો અને જીવન આખું તેમણે તેને પામવાના પુરષા્થ્ણમાં 

ગાળ્ું હતું. પરંતુ તે પામવા સાર એમણે નનવૃનતિનો માગ્ણ 

સવીકાયયો નહોતો. પરમા્થ્ણમાં્થી કરેલી ્બધી પ્વૃનતિ એ નનવૃનતિ 

છ ે ને મોક્ષનું કારણ છ.ે પારકાંની સેવા એ જ પરમ અ્થ્ણ 

છ.ે પોતા તરફિ્થી ધયાન પારકામાં ખેંચી જવું એમાં પુરષા્થ્ણની 

જરૂર રહેલી છ ે એમ તેઓ માનતા. તેઓ સેવાને જ પરમા્થ્ણ 

માનતા અને પરમા્થ્ણ સાર કરેલી પ્વૃનતિઓને નનવૃનતિ માનતા. 

અલ્બતિ, એ પ્વૃનતિ અનાસનકત્થી ્થવી જોઈએ. અનાસનકતને 



તેમણે ગીતાનો મુખય સંદેિ મા્યો હતો અને તેની સા્થે પોતાની 

મુખય દેણ — સતયાગ્હ — ને સાંકળતા હતા. કેળવણીકાર શ્ી 

સાકરલાલ દવેને એક પત્રમાં તેઓ જણાવે છ:ે

‘... ફિળ ઉપર આસનકત રાખયા નવના કમ્ણ કયથે જવું એ 

ભગવદગીતાનો જરૂર આિય છ.ે તેમાં્થી હંુ સતયાગ્હ ઘટાવી 

લઉં છુ.ં જ ે ફિળ ઉપર આસનકત ન્થી રાખતો તે તો પારકાની 

હતયા નહીં કરે, પોતાનો ભોગ આપિે. પારકાની હતયામાં 

અધીરાઈ છ,ે અધીરાઈમાં આસનકત રહેલી છ.ે'29

આટલો તક્ણ કરી પછી તેઓ સપષ્તા કરે છ ે કે તેઓ આ 

નનષકષ્ણ પર પહોંચયા તે દલીલ્થી નહીં પણ અનુભવ પર્થી.

‘દલીલ્થી હંુ તમને કે કોઈને સમજાવવાની ઇચછા ન્થી રાખતો. 

ઇચછા રાખું તોયે િનકત હોય એમ હંુ માનતો ન્થી. મારી પાસે 

એના કરતાં ્બહુ વધારે પ્્બળ િનકત છ,ે અને તે અનુભવ છ.ે 

1889ની સાલમાં મેં ગીતાજીનો પ્્થમ અનુભવ મેળવયો તયારે 

જ મને તેમાં સતયાગ્હની ઝાંખી ્થઈ, અને જમે જમે હંુ ગીતાજી 

નવિેષ વાંચતો ગયો તેમ તેમ ઝાંખી ટળીને સતયાગ્હનું તેમાં્થી 

મને િુદ્ધ દિ્ણન ્થયું. સ્થૂલ અજુ ્ણનને સમજાવવા સાર કૃષણ જવેો 

ચતુર માણસ ગીતાનું િહાપણ િહોળી નાખે એ તો વાધરી સાર 

ભેંસ મારવા સમાન ્થાય.'30

મહાદેવના નચતિમાં આ કાળમાં સપષ્ ્થયું કે ગાંધીદિ્ણનના 

મૂળમાં ગીતાનું તેમનું અનુભવપ્માનણત ભાષય છ.ે મૂળ્થી જ 

ગીતાના અનુરાગી મહાદેવને આ હકીકત ગીતાનું અનુિીલન 



કરવા પ્ેરી ગઈ.

*
એમાં્થી જ ઉતપન્ન ્થયો ગાંધીજીનો અને મહાદેવનો નૈનતક 

નવચાર.

અધયાતમનું મૂળ ન્બંદુ ઈશ્વર. સતય જ ઈશ્વર એ નસદ્ધાંત 

જનેે લાધયો તેને નીનતનો મૂળ આધાર િોધતાં વાર લાગે એમ 

નહોતી. મહાદેવે જોઈ લીધું કે નીનતનાં કેટલાંક મૂલયો એવાં છ ે

જ ે દેિકાળ મુજ્બ ્બદલાઈ િકે, પણ નીનતનું એક તત્વ એવું 

છ ે કે જ ે દેિકાળ અ્બાનધત છ.ે અને તે તત્વ એટલે સતય. 

પ્ામાનણકતા કે ઈમાનદારી એ સતયનું વયાવહાડરક સવરૂપ છ.ે 

ગાંધીજીને મન પ્ામાનણકતા એ જ નીનતની કસોટી હતી. તે્થી 

તેઓ પોતાનું જીવન સદા ખુલ્ી ચોપિી જવેું રાખતા અને જનેું 

જીવન તેમને ખુલ્ું લાગતું તેમની નીનતમતિા નવિે તેઓ નવશ્વાસ 

ધરાવતા. જાહેરજીવનમાં પિલેાં એક ્બહેન અંગે ગાંધીજીએ 

કહ્ું હતું:

‘ ... જવેાને અમયા્ણદ લાગે એવું (એનું) વત્ણન હોય, ટોળટપપાં 

કરે, મસતી કરે, પણ મને લાગે છ ે કે એ તો એને માફિક જ 

હોય. હંુ એના પનતને ઓળખું છુ,ં િૂરો માણસ છ,ે એણે એને 

સંપૂણ્ણ સવતંત્રતા આપી છ.ે ્બંને વચચે િુદ્ધ પ્ેમ છ.ે મને લાગે 

છ ે કે એના વત્ણનમાં કિું ગુપ્ત ન્થી. એ જ એની િુનદ્ધ પુરવાર 

કરે છ.ે’31

સતય એ જ ગાંધીજીની દૃનષ્એ િીલનો પાયો છ.ે આશ્મનાં 



્બાળકો સા્થે રમતગમત કરતાં પણ કેટલાક ્બોધપ્દ ઉદગારો 

કાઢ ે છ,ે તો મહાદેવ તરત એની નોંધ લે છ:ે

‘તમે પોત ઉપર ગમે તે ભાત પાિો, પોતને તો દૃઢ, ઘટ્ અને 

સવચછ રાખજ.ે પોત એ તમારં િીલ છ,ે ચાડર�ય છ.ે ભાત તો 

તમે નવદ્ાની — ગનણત, ભાષા, નવજ્ાનની પાિી િકો છો, પણ 

પોતને િુદ્ધ રાખવામાં એ કિું કામમાં ન આવે. પોતને તમે 

તમારા સંયમ્થી, સનદ્ચાર્થી, સતસંગનત્થી અને સદ્ાચન્થી જ 

સારં રાખી િકો.'32

આ સીધાસાદા ્બોધને મહાદેવ ઘૂંટિ ેઘૂંટિ ેપીતા હતા અને 

વારંવાર ઘૂંટતા હતા.

*
આ જ અરસા દરનમયાન ગાંધીજીએ એક ભારે દૂરગામી 

કામ ઉપાડ્ું હતું. આગળ દુગા્ણ્બહેનના પત્રમાં આપણે જોઈ 

ગયા કે પોતે અપેક્ષા રાખતા હતા કે ઇ્દોર્થી ગાંધીજી ચંપારણ 

આવિે. ઇ્દોર ગાંધીજી ડહ્દી સાડહતય સંમેલનમાં અધયક્ષતા 

કરવા ગયા હતા. ગાંધીજી તો કોઈ સંસ્થાના અધયક્ષ ્બને એટલે 

એ સંસ્થાના કામકાજમાં તરત વીજળીસંચાર ્થાય. આ ગાળામાં 

એમણે રાષ્ ટ્રભાષાની સેવાનું એક નક્કર પગલું લીધું. તેમણે 

પોતાના સૌ્થી નાના પુત્ર દેવદાસ, જ ે તયાર સુધી મોટ ે ભાગે 

ગાંધીજી સા્થે પ્વાસમાં રહેતા હતા, અને જમેને નવિે ગાંધીજીને 

ઘણી ઘણી આિાઓ હતી, તેમને દનક્ષણ ભારતમાં ડહ્દીના 

પ્ચાર અને પ્-નિક્ષણ સાર મોકલયા. આ એક એવું કામ હતું 

જનેી દિા ઉપર દૂરગામી અસર પિવાની હતી. દેવદાસભાઈએ 



નવિેષ કરીને તાનમળભાપી પ્દેિમાં ડહ્દીનો પ્સાર કરવામાં 

ફિાળો આપયો. દુભા્ણગયે વષયો પછી આ નવષય રાજકારણીઓએ 

ચૂંરયો તે્થી તે ક્થળ્ો. નહીં તો ભાષાની દૃનષ્એ આ એક મોટુ ં

પગલું હતું. ગાંધીજી ખેિામાં હોય, અમદાવાદમાં કે ચંપારણમાં, 

દેવદાસને નનયનમત પત્રો લખતા. કોઈ કોઈ વાર લખતા, દ્રનવિ 

લોકો અને ્બીજા ડહ્દીઓ વચચે ન જોિાય એવો અખાત પિી 

ગયો છ.ે એ સાંધવાનો ટૂકંામાં ટૂકંો અને અસરકારક પુલ તે 

જરૂર ડહ્દી ભાષા છ.ે  ... ડહ્દીમાં ન વણ્ણવી િકાય એવું કિુંક 

છ,ે જ્ેથી એ િીખવી સહેલામાં સહેલી ્થઈ પિ ેછ.ે કારણ ગમે 

તે હો, પણ ડહ્દી વયાકરણ સા્થે જટેલી છૂટ લઈ િકાય છ ે

તેટલી ્બીજી ભાષાના વયાકરણ સા્થે લેવાતી મેં જાણી ન્થી.'33 

તો કોઈ વાર દેવદાસને લખતા, ‘આવા કામમાં અનત હોનિયાર 

અને ્બુજરગ માણસને જ મૂકવાની સાધારણ રીત છ,ે તેમ કરતાં 

પણ મદ્રાસ જવેામાં એટલા માણસો િીખવા આવે કે નહીં એ 

સવાલ રહ્ો. મદ્રાસ ઇલાકાને તમે ડહ્દીનું દાન કરી િકો અને 

લોકો તે લે તો એક મહત્વના સવાલનો ફિિચો ્થાય છ.ે મદ્રાસ 

અને ્બીજા ડહ્દના ભાગોનો તમે સંગમ કરાવયો કહેવાય. ગંગાનો 

પુલ ્બાંધવામાં જટેલી કળા અને જટેલી ધીરજની જરૂર છ ેતે્થી 

નવિેષ તમે જ ે પુલ ્બાંધી રહ્ા છો તેમાં જોઈએ. તમે ડહ્દી 

સહેલું અને રમૂજી કરી મૂકો તો તમારી ચતુરાઈનો ખપ આવિે. 

તેમ કરવા સાર તમારે નવરાિ મળે તયારે ડહ્દી, ગુજરાતી, 

અંગ્ેજી, તનમલ વગેરે વયાકરણો વાંચી જવાં જોઈએ. તેમાં્થી 

તમને કોઈ સહેલી ચાવી મળી જિે કે જ્ેથી તમે લોકોને ્થોિુ ં

િીખવી, ઘણં દઈ િકિો. ધાતુઓ ઉપર્થી ્થયેલા િબદો ખૂ્બ 

આપી દેવા. એમાં યાદિનકતની ઉપર ્થોિો ્બોજો આવે છ.ે'34



મહાદેવ દેવદાસના દનક્ષણ ભારત નમિનની સરખામણી 

મહે્દ્ર અને સંઘનમત્રાની લંકાયાત્રા જોિ ે કરતા.

‘ગાંધીજીએ આ દેિને એક ખૂ્બ મહત્વપૂણ્ણ દેણ રચનાતમક 

કામની આપી. અ્યાયના પ્નતકારની અડહંસક પદ્ધનતના પ્માણમાં 

એ ઓછી ઝળહળતી હતી તે સાચું. પણ એનું પડરણામ ઓછુ ં

દૂરગામી નહોતું. મહાદેવે તો ગાંધીજી સા્થેની પોતાની કારડકદતીની 

િરૂઆત જ ચંપારણની ગ્ામસેવા્થી કરી હતી. એટલે, એમને 

દેવદાસના આ કામનું મહત્વ સમજતાં જરાય વાર ન લાગી. 

તે્થી તેઓ નનયનમત રીતે દેવદાસને પત્રો લખતા. દેવદાસના 

કામની કદરદાની ઉપરાંત તેમાં ગાંધીજીની રોજરેોજની પ્વૃનતિ્થી 

દેવદાસને વાકેફિગાર રાખવાનું દૂતકાય્ણ પણ હતું જ. તે્થી જ 

ગાંધીજી દેવદાસને લખે છ,ે ‘ભાઈ મહાદેવ તમને ખ્બરો્થી 

નવિાવે છ.ે’

*
મહાદેવની પ્વૃનતિઓનો, તેઓ ગાંધીજી સા્થે જોિાયા તયાર 

પછી ્થોિા જ સમયમાં, િંકરની જટામાં્થી છૂટલેી ગંગાની જમે 

નવસતાર ્થવા લાગેલો. ગાંધીજીનાં વયનકતગત કામો તો હતાં જ, 

તે ઉપરાંત એમનાં ભાષણોની નોંધો રાખવી િરૂ ્થઈ. ગાંધીજીનું 

તે કાળે જ ેમુખય કાય્ણ હોય તેને પત્રો દ્ારા, ચચા્ણઓ દ્ારા અને 

કોઈ કોઈ વાર નાનીમોટી ્બેઠકોમાં વાતા્ણલાપ દ્ારા સમજાવવાનું 

પણ િરૂ ્થયું. પણ અનેકનવધ પ્વૃનતિઓ છતાં મહાદેવ પોતાનો 

સવાધયાય નહીં છોિતા. તેઓ નનયનમત રીતે કાંઈક ને કાંઈક 

વાંચતા, અને તેમાંયે પોતાના કામને અંગે જરૂરી હોય એવું વાચન 



તો િોધી કાઢીને વાંચતા. એક સ્થળના સવાગતનો ભારી ભભકો 

જોઈ મહાદેવ િાયરીમાં નોંધે છ,ે ‘આવા ભારે ભભકાનું વણ્ણન 

તો વૉલટર સકોટ જ કરી િકે. સકોટ વાંચવો પિિે.’

સાડહતયની વાત આવી છ ે તો સા્થે સા્થે એટલું પણ કહી 

દઈએ કે ફિકત મહાદેવભાઈએ જ નહીં, પણ ગાંધીજીએ પણ 

આ કાળ દરનમયાન ઠીક ઠીક ગુજરાતી સાડહતય વાંચયું હતું. 

અવારનવાર ગુરનિષય વચચે સાડહતયચચા્ણ ચાલતી. સૈનનકભરતીના 

કામ દરનમયાન ગાંધીજીએ ભોગવેલી મરિાની ગંભીર માંદગી 

વખતે રોજ સવારે મહાદેવ ગાંધીજીને આનંદિંકર ધ્ુવની हहंदु 

धमयानी बािपोथी વાંચી સંભળાવતા. ‘એમાં્થી હંુ તો રસના ઘૂંટિા 

પી રહ્ો છુ.ં’ એમ ગાંધીજી કહેતા. મહાદેવભાઈ વાંચતા જાય 

અને ગાંધીજી ‘હદ વાળી છ,ે અદભુત ભંિાર ઠાલવયો છ'ે એવા 

એવા ઉદગારો કાઢ.ે પોતાના પરમ નમત્ર સી. ઍફિ. ઍ્િરુઝને લખયું:

‘આ નન્બંધો િુદ્ધ કાંચન છ.ે આ પ્ાંતમાં મોટામાં મોટા નવદ્ાન 

પૈકીના એ છ.ે આ નન્બંધો્થી મને ભારે સુખ મળ્ું છ.ે આતમાના 

નમલનનો અ્થ્ણ વધારે સારી રીતે સમજવામાં તેણે મને મદદ 

કરી છ.ે'35

મનણલાલ નભુભાઈના कांता નાટક નવિે અનભપ્ાય નમશ્ હતો:

‘સારં નાટક છ.ે કલાતમકતા છ,ે પણ અંગ્ેજી ભાવો ઘણા 

જ છ.ે જયાંતયાં અંગ્ેજી ભણકારા વાગે છ.ે તરલાનું પાત્ર અંગ્ેજી 

નાટકોના પાત્ર જવેું છ.ે વાંચીને ररचडिया ध थडिया અ્થવા मेकबेथ 

યાદ આવે. ररचडिया ध थडिया વધારે.’



राईनो पवयात નવિે કહે, ‘વીણાવતીને દાખલ કરીને રમણભાઈએ 

નાટકની ડકંમત ઓછી કીધી છ.ે પાછલા ભાગમાં જાણે નવધવા 

પુનનવ્ણવાહનું ચોપાનનયું લખતા હોય તેવું ્થઈ ગયું છ.ે નાટક 

ઉતિમ છ ેએમાં િક ન્થી. પણ આ ખામી તો છ ેજ. એણે ખૂ્બ 

ચિાવયું પણ આગળ જઈને પડ્ા.’

દોલતરામ પંડ્ાના ‘अमरसत्’ નાટક નવિેની ચચા્ણ એ ્બંનેને 

‘નકલષ્' િબદ અંગેની ચચા્ણમાં ઉતારી ગઈ:

‘મહાદેવ, “अमरसत्” તો સારં છ,ે પાછળ્થી શ્ોકો પણ સારા 

આવે છ;ે પલોટ તો ધૂળ જવેું છ,ે પણ લખાણ સારં છ ે અને 

દોલતરામ પંડ્ા કુદરતી લખતા હોય એવું લાગે છ.ે’

મેં કહ્ું: મેં વાંચયું ન્થી એટલે િું કહંુ? પણ નકલષ્ િૈલી તો 

હોવી જ જોઈએ.

્બાપુ કહે: તમે નકલષ્ કોને કહો?

મેં કહ્ું: જ ે નવચાર વધારે સહેલી ભાષામાં મૂકી િકાતો હોય 

છતાં જ ે કઠણ ભાષામાં ્બતાવવાની ખાતર ્બતાવયો હોય, જમેાં 

કઠણતા એ ભૂષણ નહીં હોય પણ ભારરૂપ હોય તે નકલષ્. 

અને એવી િૈલી દોલતરામ પંડ્ાની ગણાય છ.ે

્બાપુ કહે: ના, સમજવું કઠણ પિ ે તેને નકલષ્ નહીં કહેવાય.

મેં કહંુ્: રમણભાઈનો જ ેસરળતાનો ગુણ છ,ે તે ગુણ દોલતરામ 

પંડ્ામાં છ ે જ નહીં.

તો કહે: તે ખરં, પણ એની કઠણ ભાષાને હંુ નકલષ્ નહીં કહંુ, 



કારણ, સમજતાં વાર લાગે તે્થી આપણે કોઈ ભાષાને નકલષ્ 

ન્થી કહી િકતા.

મેં કહ્ું: જાણીજોઈને કઠણ કરી હોય, નવના કારણ કઠણ કરી 

હોય તે નકલષ્ કહેવાય. નવચાર ન સમજાવાને લીધે મનણલાલની 

ભાષા કઠણ લાગે પણ તે નકલષ્ નહીં. અલંકારોને લીધે કઠણ 

લાગે એવી ગોવધ્ણનભાઈની ભાષા નકલષ્ નહીં, પણ નશ્ષ્ જ 

કહેવાઈ છ.ે

તો કહે કે: હિે. પણ મનણલાલની ભાષા ઘણે ઠકેાણે એવી ન્થી 

કે જનેે સાદી રીતે ્બતાવાય છતાં કઠણ રીતે ્બતાવી હોય?

મેં કહ્ું: ના.

વાત તયાં અટકી. પછી મેં પૂછું:

અંગ્ેજી લેખકોમાં નકલષ્ ભાષા કોની?

જરા નવચાર કરીને કહે: આપણને નકલષ્ લેખકો િીખવાતા 

ન્થી, એટલે િું કહેવાય?

મેં કહ્ું: જો્સન તો ન કહેવાય.

તો કહે: ના, નહીં જ.

મેં જરા હસતાં હસતાં કહ્ું: ઓનસટનની જયુડરસપ્ુિ્સ ડકલષ્ 

કહેવાય.

્બાપુ: મને તો ન્થી લાગી. એની એક પ્કારની રીત હતી, પણ 



મને તો તેમાં ્બહુ રસ પિતો.

મેં કહ્ું: િાઈસીના જટેલો પ્સાદ એમાં ખરો કે?

તો કહે: ના. એ વાત સાચી, પ્સાદ તો ન્થી જ. પછી કહે: 

તમે स्टीव्स हडिजेस्ट ऑफ अेहवडि्स વાંચેલો? એના ઉપર હંુ 

તો ડફિદા છુ.ં આપણે કાયદાનાં પુસતકો પણ આપણી ભાષામાં 

લાવવાં જોઈએ. પણ આપણા વકીલોને કયાં ગુજરાતીમાં ્બોલવું 

જ છ?ે એ લોકોને ભાન કયાં છ ે કે ગુજરાતીમાં એ પુસતકો 

મૂકી દેવા્થી પ્જાને કેટલી ચિાવાય? અને આપણા સાક્ષરોને 

તો જાણે સાચી પ્વૃનતિ હા્થ લાગી જ ન્થી. રેડઢયાળ પુસતકોનું 

ભાષાંતર કરે, પણ આવું કાંઈ સૂઝે છ?ે

મેં કહ્ું: મારે દોલતરામ પંડ્ા વાંચવા જોઈિે. તમે વાંચિો એ 

મને ખાતરી હતી એટલે જ મેં તમારે માટ ે કઢાવેલી.

તો કહે: હંુ તો વાંચવાનો જ. મારે તો ગુજરાતીમાં રેડઢયાળમાં 

રેડઢયાળ પુસતક હોય તે વાંચયે જ છૂટકો છ.ે હા, મને લાગે છ ે

કે, ગુજરાતી ્બાઇ્બલ મારા્થી ન વંચાય. એનું કારણ એ છ ે કે 

અમુક વરસો સુધી એક વસતુ અદભુત ભાષામાં વાંચેલી તેની તે 

જ વસતુ ્બીજી ખરા્બ ભાષામાં વાંચવી કઠણ પિ.ે ્બાઇ્બલનું 

ભાષાંતર કરાવવાનું તો નમિનરીઓને મા્થે પડ્ું. એટલે ભવયમાં 

ભવય પુસતકનું અને અંગ્ેજી સાડહતયના ઉતિમ નમૂનાનું ભાષાંતર 

તે તદ્દન રદ્દી ્થયું. આપણા સાક્ષરોને એ કરવાનું પણ સૂઝયું 

ન્થી. કયારે સૂઝિે?'36

ગુજરાતી અને અંગ્ેજી સાડહતય મહાદેવે ગાંધીજી કરતાં 



ઘણં વધારે વાંચયું હતું એટલે કોઈક વાર ગાંધીજીને કોઈ લેખકને 

વાંચીને હરખાતા જુએ તો મહાદેવ માત્ર એટલું જ કહે કે, 

‘પહેલી વારના વાચનનો હરખ છ.ે’

*
પણ આ લોકો પાસે કાવયિાસ્તનવનોદ પાછળ કાળ ગાળવાનો 

સમય મોટ ે ભાગે તો ્બેમાં્થી એકની માંદગી આવે તયારે હોય. 

્બાકી ચચા્ણઓ ચાલે સામાનજક પ્શ્ો અ્થવા એ્થીયે વધારે 

ગાંધીજીની કાય્ણપદ્ધનત અંગે. સ્તીઓ અંગેની ચચા્ણમાં ગાંધીજી 

કરતાં મહાદેવભાઈ વધુ ઉદાર અને મૂળગામી નવચારના હોય 

એમ લાગે છ:ે

‘સાંજ ે આશ્મમાં્થી નીકળ્ા. ્બા સા્થે હતાં. હંુ દોિતો દોિતો 

સા્થે ્થઈ ગયો. મને કહે: મહાદેવ, રાજકીય પ્શ્ો ઉકેલવા 

કરતાં સંસારના પ્શ્ો ઉકેલવા અઘરા છ.ે ્બાને આ ચંચી37 

આવી છ ે તોયે ્થઈ જાય છ ે કે હંુ નડિયાદ આવીને રહંુ. મેં 

ચંચી્બહેનના અને પાવ્ણતીના રિવાના સમાચાર આપયા. તો કહે 

કે ્બધાં પોતપોતાનું દુ:ખ રિી રહ્ાં છ,ે આપણે સૌનું રિવાનું, 

પણ સૌનું રિવા જઈએ તો દહાિાના ચોવીસેચોવીસ કલાક જાય.

મેં કહ્ું: સ્તી કેટલી પરતંત્ર છ?ે ધણી ગમે તે કરીને આવે તે 

પણ સવીકારી લેવું પિ ેછ ેઅને તેનાં પડરણામ ખમી લેવાં પિ ેછ.ે

્બાપુ: આખા જગતની સ્તીઓનું એમ છ.ે પણ હંુ એમાં કંઈ 

દુ:ખનું કારણ જોતો ન્થી. એ તો એનો સવાભાનવક ધમ્ણ જ છ.ે 

એને અવલં્બનની જરૂર રહે છ ે જ. તે અવલં્બનમાં સ્તીઓ 



આનંદ માને છ,ે એ જ એનું જીવન છ.ે આપણે કમાઈ લાવીએ, 

્બહારના પ્શ્ો જાતે જ કૂટી લઈએ, સ્તીને કહીએ કે એમાં તારે 

મોં ઘાલવાનું કાંઈ પ્યોજન ન્થી, તું સુખે ્બાળકોને સંભાળ, તેને 

આનંદમાં રાખ. અને એ તદ્દન સવાભાનવક વયવસ્થા છ.ે ્બકરી 

ગરી્બ છ ે તે ગરી્બાઈ ્બકરીને દુ:ખરૂપ છ ે કે? એમ તો સ્તીના 

માનસક આત્ણવ અને જનનના કાય્ણને પણ દુ:ખ ગણવા જવેું છ.ે 

એ દુ:ખ ગણાય ખરાં?

મેં કહ્ું: ના, પણ એના જટેલું જ સવાભાનવક પરાવલં્બન ન્થી.

્બાપુ: એટલું જ સવાભાનવક છ.ે કોઈ પણ સ્તીને આલં્બન નવના 

ન્થી ચાલતું એ તો સાચું કેની? ... જવેી ્બહાદુર ્બાઈને પણ 

ટકેો તો જોઈએ જ. પુરષ નવના એને ચાલી િકતું જ ન્થી.’38

આ ચચા્ણમાં આપણને મહાદેવભાઈની નમ્રતા, એમની 

સતયિોધનની વૃનતિનેય પાછળ રાખી દેતી હોય એમ ન્થી 

લાગતું? ગાંધીજી આગળ એક હદ્થી આગળ ચચા્ણ કરતાંયે તેઓ 

અટકી જતા લાગે છ.ે એના્થી તેમને કે ગાંધીજીને િો લાભ ્થયો 

હિે, એ પ્શ્ આપણા મનમાં રહી જાય છ.ે અલ્બતિ, આપણે 

એ વાત ધયાનમાં રાખવી જોઈએ કે ગાંધીજીના નવચારો સતત 

ગનતિીલ હતા, એટલે 1917્થી ‘21ના ગાળામાં હતા તે જ 

નવચારો સ્તીઓ અંગે 1930-'32માં રહેતા ન્થી, ‘30-'32ના 

આંદોલનમાં તો ગાંધીજીએ ભારતની સ્તીઓને મુનકતની ચાવી 

આપી દીધી હતી. નવચારની આ પ્ગનત પાછળ જ ે તત્વોએ 

કામ કયુું હિે તેમાં એક મહાદેવ પણ હિે ને?



નવધવાનવવાહ અંગે ગાંધીજીનો મત કાંઈક વધુ સપષ્ હતો:

‘પુનનવ્ણવાહ નવિે મારો એવો અનભપ્ાય છ ે કે સ્તી અ્થવા પુરષ 

ઘરભંગ ્થયા પછી ફિરી ન પરણે એ જરૂરનું છ.ે ડહંદુ ધમ્ણનો 

આધાર સંયમ છ.ે ્બધા ધમ્ણમાં સંયમ તો છ ે જ. પણ ડહંદુ 

ધમ્ણમાં તેને ્બહુ વધારે મોટુ ં પદ આપવામાં આવયું છ.ે તે ધમ્ણમાં 

પુનનવ્ણવાહ તો અપવાદરૂપે જ હોવા જોઈએ. આવા મારા નવચારો 

છ,ે છતાં જયાં લગી ્બાળલનિ ચાલયા જ કરે છ ેઅને પુરષવગ્ણ 

સવેચછાએ જટેલી વાર લનિ કરવાં હોય તયાં સુધી કયાું જ કરે 

છ,ે તયાં લગી કોઈ ્બાળનવધવા ફિરી લનિ કરવાની ઇચછા કરે 

તેને રોકવા પ્યતન ન કરવો ને તેની ઇચછાને માન આપવું. છકે 

્બાળનવધવાના મનમાં પણ હંુ ફિરી નવવાહની ઇચછાનું ્બીજ ન 

રોપું, પણ ફિરી પરણે તો તે ડક્યાને પાપરૂપ ન ગણં.'39

આ ્બા્બત મહાદેવભાઈએ કોઈ ડટપપણી ન્થી કરી એટલે 

તેઓ પણ એ ્બા્બતમાં સંમત હિે એમ માની િકાય.

*
આ કાળમાં જ ે નવચારને ગાંધીજીએ ફિરી ફિરી પ્ગટ કયયો 

છ ેઅને મહાદેવભાઈએ જનેે ભનકતપૂવ્ણક પોતાના હૃદયમાં ઝીલયો 

છ,ે અને ઝીલીને પોતાનો ્બનાવયો છ ેતે તો સતયાગ્હનો નવચાર. 

ગાંધીજીની એ મૂળ દેણને મહાદેવભાઈ આ કાળ દરનમયાન ઘૂંટિ ે

ઘૂંટિ ે પીએ છ ેઅને તેમ કરવામાં પોતાની જાતને ધ્ય માને છ.ે

સતયાગ્હને નામે આજ ે ગમે તેવા મુદ્દાઓ પર ગમે તેવા 

કાય્ણક્મો યોજાય છ.ે પરંતુ સતયાગ્હનો મુદ્દો નક્કી કરવા ્બા્બત 



ગાંધીજી કેટલા ચોક્કસ હતા તે મહાદેવભાઈ એક પ્સંગ દ્ારા 

નોંધે છ.ે હોમ રૂલ લીગના પ્નતનનનધમંિળને નવદેિ જવા સાર 

મળેલા પાસપૉટ્ણ રદ ્થયા તેને અંગે સતયાગ્હ કરવો જોઈએ 

એવું સૂચન જયારે ગાંધીજી આગળ मराठा પનત્રકાના ઉપતંત્રીએ 

કયુું તયારે તેમણે ટૂકંી ને ટચ ભાષામાં સતયાગ્હની િરતો નીચે 

મુજ્બ જણાવી:

‘સતયાગ્હ કરનાર ્બહુ ચુસત જોઈએ, મોટા પાયા પર સતયાગ્હ 

્થઈ િકે એવો સતયાગ્હનો પ્કાર હોવો જોઈએ: સામાનું કાય્ણ 

પાિવી, જુલમી, અનીનતમય અને અ્યાયી ન હોય તયાં સુધી 

સતયાગ્હનો સવાલ ન્થી ઊઠી િકતો.’40

શ્ી જરેાજાણીની આગેવાની હેઠળ પાંચ-સાત લોકો માકથેટના 

દરવાજા રોકીને સૂઈ ગયા અને ‘ગરી્બોના પેટ પર પગ મૂકીને 

ભલે જાઓ’ એવાં પાડટયાં મૂકયાં. જરેાજાણીએ એક ડદવસ 

ઉપવાસનું વ્રત લીધું. શ્ી જરેાજાણીને ્બોલાવીને ગાંધીજીએ કહંુ્:

‘તમે આ જ ે કયુું છ ે તેમાં કયાંય સતયાગ્હ ન્થી. સતયાગ્હ એ 

વસતુ ન્થી કે જ ે વિ ે તમે સામાની પાસે ્બળાતકારે કાંઈ કઢાવી 

િકો. પ્ેમ્થી કઢાવી લેવામાં સતયાગ્હ રહેલો છ.ે તમે જ ેલાંઘણ 

કરવા ધારી છ ે તે લાંઘણ કરીને િુદ્ધમાં િુદ્ધ ઇ્સાફિ નહીં 

મેળવી િકાય.  ... મારં અનુકરણ મારી સંમનત નવના કેમ ્થાય? 

તમે જ ે કયુું છ ે તેમાં સતયાગ્હ ન્થી પણ અસતયાગ્હની સીમા 

આવી જાય છ.ે તમે નોકરીએ ન ચઢો અને એમને મરજી પિ ે

તે માણસોને રાખી લેવા દો એ સતયાગ્હ છ.ે’41

આ પ્સંગે क्रॉचनकिના ડરપોટ્ણરે કાંઈક ખોટો અહેવાલ છાપયો. 



એટલે મહાદેવભાઈએ એનો ઇ્કાર કરતો પત્ર મોકલયો. ગાંધીજીએ 

એ ્બા્બત પ્શ્ પૂછો, ‘એ કાગળમાં મેં વાજ્બીપણા માટ ેકહેલું 

તે ન્થી આવતું.’ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને સમરણ દેવિાવયું કે 

તમે તો લાંઘણ માટ ેકહેલું, દરવાજા રોકવા માટ ેનહોતા ્બોલયા.' 

ગાંધીજીએ એ વાત સવીકારીને કહ્ું, ‘હા, તયારે એ ્બા્બત સપષ્ 

કરી કાગળ મોકલો.’42

નવનીત દળના નેતા શ્ી નટસેનને એક પત્રમાં ગાંધીજીએ 

જણાવયું કે, ‘સરકારના અતયાચારો સામે ઊછરતી પેઢીને તમે 

કિો અસરકારક ઉપાય નહીં ્બતાવો તો તમે ઝેરવેરની ભૂતાવળ 

જગાવિો અને ...  ડહંસામાગ્ણનો એટલો ફેિલાવો ્થિે કે પછી 

આપણે સૌને હા્થ ઘસવા પિિે.’43

એક જગાએ ગાંધીજીએ છાપાંજોગ નનવેદનમાં સપષ્તા કરી:

‘સતયાગ્હી કદી સરકારને પજવવા ઇચછતો ન્થી. તે ઘણી વાર 

સરકારની સા્થે સહકાર કરે છ.ે પણ જયારે નવરોધ કરવાની 

તેના ઉપર ફિરજ આવી પિ ે છ ે તયારે નવનયપૂવ્ણક નવરોધ કરતાં 

તે અચકાતો ન્થી.’44

એ કહેવાની જરૂર ન્થી કે ગાંધીજી પાસે્થી મહાદેવ એ 

વાત તો ્બરા્બર સમજી ગયા હતા કે સતયાગ્હ કે અડહંસા અને 

કાયરતાને નાહવાનનચોવવાનો સં્બંધ ન્થી. ન્બહારમાં ્બેનતયાની 

સભામાં તો ગાંધીજીએ આ મુદ્દાને સમજાવતાં એટલે સુધી કહી 

દીધું કે:

‘િાંનતનો ઇલાજ કરતો છતાં હંુ એમ ન્થી ઇચછતો કે ડહ્દુસતાનની 



રૈયત નામદ્ણ ્બની જાય.  ... પોલીસ અતયાચાર કરવાને તૈયાર ્થાય, 

તેની સામે મરવાને તૈયાર ્થાઓ તો તમે સતયાગ્હી છો, ્બહાદુર 

છો એમ કહંુ. પણ તમે ઊભા ઊભા (સ્તીઓની) ્બેઇજ્જતી ્થવા 

દો તેના કરતાં તેને મારીને હઠાવો એ સારં. સતયાગ્હનો અ્થ્ણ 

એ ન્થી કે સ્તીઓને મૂકીને ભાગી જવું.  ... તમે લાં્બી લાં્બી 

િાંગો લઈને અહીં આવયા છો. તેમને પૂછુ ં છુ ં કે તમે (્બેઇજ્જતી 

જોવી) એને સતયાગ્હ સમજો છો? આપણો ધમ્ણ ન્થી િીખવતો 

કે નામદ્ણ ્બનવું, અતયાચાર સહન કયા્ણ કરવા. ધમ્ણ િીખવે છ ે

કે અતયાચારીનું ખૂન લેવા કરતાં તેને ખૂન આપવા તૈયાર ્થવું 

એ સરસ છ.ે આપણે એવી રીતે ખૂન આપવા તૈયાર ્થઈએ તો 

તો આપણે દેવ ્બની ગયા, પણ અ્યાય જોઈને પલાયન કરીએ 

તો તો આપણે પિુ્થી પણ નપાવટ ્થયા.’45

એક ્બીજી જગાએ ગાંધીજીએ સપષ્તા કરી કે અડહંસામાં 

અદ્ષૈ તો આવી જ જાય છ,ે એટલે અજાણયે પણ સવયંસેવક 

નવપક્ષીઓની નનંદા કે વગોવણી નહીં કરે.

વળી એક સ્થાને તેમણે ડહંસા નવિે એ સમજ આપી કે,

‘ડહંસાની પદ્ધનત માનવગૌરવ સા્થે સુસંગત ન્થી ... સાચું પૌરષ, 

સાચી ્બહાદુરી, આપણી અંદર રહેલા પિુને કાઢી નાખવામાં છ.ે 

તયારે જ આપણા આતમાના નવકાસનો માગ્ણ મોકળો ્થાય છ.ે’46

આમ ગાંધીજીના નવચારોને વાગોળી, તેમનાં વચનોને પોતાની 

કલમમાં ઝીલી અને તેમની વત્ણણૂકને અનુવતતીને મહાદેવ જ ેદીક્ષા 

લઈ રહ્ા હતા તે સમજયા પછી આપણે એક પ્સંગ જોઈએ. 

જમેાં મહાદેવની ગાંધીભનકત જોિ ે એમનો આતમનવશ્વાસ પણ 



પ્ગટ ્થાય છ:ે

જનલયાંવાલા ્બાગકાંિ (જનેો ઉલ્ેખ આપણે આગલા એક 

પ્કરણમાં કરીિું) ્બ્યો એના ્થોિા ડદવસ પછી ગાંધીજીને 

અમદાવાદ આવવાનું ્થયું. અમદાવાદમાં લશકરે ભારે તૈયારીઓ 

કરી રાખેલી. િાહી્બાગના ્બંગલાઓ ખાલી કરાવયા. િહેરને 

કોટ્ણમાિ્ણલ ઑડિ્ણન્સ નં. 4 લાગુ પાડ્ો. આ ્બધું જોઈ-સાંભળીને 

મહાદેવભાઈને અકળાટ ્થયો. ગાંધીજીએ કહ્ું કે એ અકળાટ 

કે ગભરાટનું કાંઈ કારણ ન્થી. મહાદેવભાઈનું અનુમાન હતું 

કે ગાંધીજીને ્થોિા દહાિા સરકારે છોડ્ા તે પોતાના ્બળને 

સંગડઠત કરવા. આ ્બધી તૈયારી તેમને ગાંધીજીને પકિવાની 

લાગતી હતી. ગાંધીજીએ હસીને કહ્ું, ‘અરે િી વાત કરો છો? 

મને િું પકિવાના હતા? એનો ભાર ન્થી. ્બીજાને પકિિે એ 

વાત સાચી છ.ે મને એ લોકો અલગ પાિી નાખવા માગે છ ે

ખરા.’ છતાં મહાદેવભાઈની મા્યતા હતી કે ગાંધીજી પકિાિે. 

તેમણે ્બાંયધરી આપતાં કહ્ું, ‘હંુ ખાતરી્થી કહંુ છુ ં કે પહેલા 

પકિાયા તે વખતે મારી આંખમાં્થી એક આંસુ નીકળ્ું હતું. આ 

વખતે તેયે નહીં પિ.ે’ પછી એમણે પૂછું, ‘્બાપુ, ગોળી્બાર નહીં 

કરે?’ ગાંધીજી કહે, ‘અરે, િી વાત કરો છો? એની ડહંમત કેમ 

ચાલે?’ મહાદેવભાઈએ કહ્ું કે, ‘અમુક અમલદારો એવા છ ે કે 

સરકારને લાજ લગાિવામાં એમને લાજ ન્થી આવવાની. એ 

તો ્બધા પર ગોળી્બાર કરાવે.’ એ લોકોને લાજ ન્થી એ વાત 

સવીકારીને ગાંધીજીએ કહ્ું, ‘પણ એની પરંપરા્થી એ નવરદ્ધ છ.ે’

મહાદેવભાઈએ દલીલ કરી કે અતયારે જ ેઅતયાચારો ્થઈ 

રહ્ા છ ે તેય તેની પરંપરાની નવરદ્ધ જ છ ે ને? છતાં ગાંધીજીને 



શ્દ્ધા હતી કે એટલી હદે સરકાર નહીં જાય. એમની પર 

ગોળી્બાર ન કરી િકે. અને દાખલો આપે છ ે કે સાવરકર 

જવેા પર પણ ગોળી્બાર ન્થી કયયો, અનજતનસંહ જવેા પર ન્થી 

કયયો તો એમની પર િું કરે? મહાદેવભાઈએ યાદ દેવિાવયું કે 

રેનજનાલિ કેિોકે તે જ ડદવસે લખયું હતું કે ગેરરસતે દોરવાયેલો 

સંત સો ચળવનળયા કરતાં વધારે ભયંકર છ.ે ગાંધીજી કહે છ ે

કે તેમાં િું ખોટુ ં છ?ે પછી કહે, ‘્બાકી ગોળી્બાર કરે તો મજા 

આવે.’ મહાદેવભાઈએ દલીલ કરી કે, ‘દનક્ષણ આડરિકામાં તો 

તમે હજારો હતા, અહીં આપણે ખો્બા જટેલા છીએ.’ ગાંધીજી 

કહે, ‘દનક્ષણ આડરિકામાં ખરા સતયાગ્હી તો આંગળીના વેઢ ે

ગણાય એટલા જ હતા. અહીં તે ઘણા વધારે છ.ે’ પછી કહે, 

‘મારા પર ગોળી્બાર કરે તો ્બળવો જ ઊઠ,ે અને તેમ ્થતાં 

જ ે ખૂનામરકી ્થાય તેને માટ ે હંુ છાંટાભાર જવા્બદાર નહીં 

ગણાઉં.’ તયારે મહાદેવભાઈ સંકોચ સા્થે એક પ્શ્ પૂછ ે છ,ે 

‘આપને જો ફિાંસી દે અને તેમ ્થતાં આપની ઉપર આિક ્થયેલા 

અનુયાયીઓનો નપતિો ઊછળે અને તેઓ લોહી ઉિાિ ેતો આપના 

આતમાને દુ:ખ પહોંચાડ્ું ગણાય ને?’ ગાંધીજી કહે, ‘્બેિક, 

ભારે દુ:ખ ્થાય, સતયાગ્હનો એકિોયે એ લોકો સમજયા ન્થી 

એમ કહેવાય. અને સતયાગ્હ અપનવત્ર ્બને. માત્ર તમે એટલું 

જ કરી િકો કે એવાં ભારે સતયાગ્હી પગલાં લેતા રહો કે 

તમને પણ િૂળીએ ચિાવે.’ મહાદેવે ઉતિર આપયો: ‘્બાપુ, સાચું 

છ,ે ્બરો્બર પળાિે.’47

ગાંધીજીએ સૂવાનો આદેિ આપયો પણ મહાદેવભાઈની 

ઊંઘ ઊિી ગઈ હતી. તેઓ નવચારને ચગિોળે ચિી ગયા હતા. 



એમણે ગાંધીજીની આજ્ા લઈ વધુ એક પ્શ્ પૂછો, ‘એક વાર 

આપે કહ્ું છ ે કે “માણસને એની કૃનત્થી જુદો પાિીને નહીં 

નવચારી િકાય.” આજ ે સવારે આપે એક વાકય એવું કહ્ું હતું 

કે, “આપણને માણસ તરફિ નતરસકાર કેમ હોય? તેનાં કાયયો 

તરફિ નતરસકાર હોઈ િકે.” જો આપનો પ્્થમનો ઉપદેિ સાચો 

હોય તો આ ્બીજા વાકયમાં જરા ત્રુટી આવતી લાગે છ.ે આપણે 

એક માણસને તેનાં કાયયો્થી અલગ રાખીને તેનાં કાયયોને નનંદી 

િકતા ન્થી.’

ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘હા, કાય્ણ ઉપર નતરસકાર ્થાય તે આપણને 

ચિાવનાર છ,ે માણસ ઉપર નતરસકાર ્થાય તે આપણને પાિનાર 

છ.ે’

મહાદેવભાઈ: ‘હંુ નૈનતક દૃનષ્એ તમારી વાત સવીકારં છુ,ં 

પણ મને એ માનસિાસ્તની દૃનષ્એ અિકય જવેી લાગે છ.ે’

ગાંધીજીએ કહ્ું કે, ‘તમે તો નત્રરાનિનું પદ એમ મૂકયું 

જણાય છ ે કે માણસના ગુણ માટ ે તેને પ્ેમ કરીએ તો તેના 

દોષ માટ ે તેને નનંદીએ,  ... ગવન્ણરને હંુ મળ્ો. તેણે અનતિય 

ખરા્બ ઉદગારો કાઢ્ા, પણ િું તેના પ્તયે જરાયે રોષ ્થયો 

હતો કે? હંુ તો પ્સંગ મળે તો એ માણસની પૂજાચાકરી કરી 

લઉં... જગતમાં એકે માણસ “હંુ દુષ્ છુ”ં એમ સમજીને દુષકાય્ણ 

કરતો ન્થી.  ... અંગ્ેજ તરફિ મને જરાયે નતરસકાર ન્થી ્થતો તેનું 

િું કારણ? હંુ જોઈ િકંુ છુ ં કે રાજય કરતી પ્જા એ રીતે જ 

વતથે. એની સેવા કરીને એને સુધારવાની મારી તો ફિરજ રહી.  ... 

માણસની નતરસકારવૃનતિ એ તો તેની ન્બળાઈ સૂચવનારી વસતુ 



છ.ે.. પ્ેમ કહો અ્થવા દયા કહો એ જ્બરા માણસની નનિાની 

છ.ે નતરસકારવૃનતિ એ ધમ્ણવૃનતિનો લોપ સૂચવે છ.ે માણસની 

દયા ઉદારતામાં રહેલી છ.ે  ... ઉદારચડરતો ખરા મદ્ણ છ.ે’ આ 

સાંભળીને મહાદેવ તો નનરતિર જ ્થઈ ગયા. સતયાગ્હી િૂરાનું 

યુદ્ધિાસ્ત સતયાગ્હના િોધકને મુખે સાંભળી તેઓ એટલું જ 

્બોલયા કે, ‘હંુ ્બરા્બર સમજી ગયો છુ,ં’ એમણે સવીકાયુું કે 

ગાંધીજીની નનંદા કરનારાઓને પોતે નધક્કાયા્ણ હતા તેમાં તેમની 

ધમ્ણવૃનતિ નિન્થલ ્થઈ હતી. એ તેમની ન્બળાઈ સૂચવતું હતું, 

પણ સા્થે સા્થે તેમણે એ પણ ખાતરી આપી કે, ‘હવે એ 

ભાવ ન્થી રહ્ો એમ પણ કહી દઉં છુ.ં’ ગીતાનું ‘नष्टो मोह: 

समृहतियाबधा तवत् प्रसादात्’વાળું વાકય યાદ આપે તેવું આ સરળ 

હૃદયે કહેવાયેલું પણ ્બુલંદ ક્થન હતું.

‘હા, એ સમજાય એવી વસતુ છ.ે મને તો જરાયે નતરસકાર 

ન્થી ્થતો એમ હંુ ્બરો્બર કહંુ છુ.ં  ... એમ ્બોલતાં મારામાં 

ભારે ઉદારતા હોવાનો આરોપ વહોરી લઉં છુ.ં પણ જ ે વસતુ 

મારામાં છ ે તે કહેતાં મને સંકોચ િો? મને પચાસ વષ્ણ ્થયાં 

છ ેતે હંુ કોઈને ઓગણપચાસ કહંુ ખરો? મારો ભાઈ દારૂડિયો, 

ચોરી કરનાર, ્બીિી પીનાર હતો તેને િું હંુ નધક્કારતો હતો? 

નહીં, કદી નહીં. ‘

મહાદવે િંકા કરી, ‘્બાપુ, આ દાખલામાં તો તેઓ આપના 

ભાઈ હતા માટ ે આપ પ્ેમ્થી વતતી િકેલા એટલો ઉતિર આપી 

િકાય.’

તરત ઉતિર મળ્ો: ‘તે્થી જ મેં .  ... કહ્ું છ ે કે કુટુ્ંબમાં 



પ્ેમ્થી વત્ણનાર ... પિુની કોડટમાં્થી નીકળી એક પગન્થયું 

આગળ ચાલે છ.ે ગામને નવિે અનુભવ કરનાર તે્થી પણ 

જરા આગળ વધેલો છ,ે પ્ાંતમાં તમામ માણસો નવિે અનુભવ 

કરનાર તે્થી પણ જરા આગળ વધેલો, એમ આખા જગતમાં 

પોતાનો ગમે તેવો નવરોધી હોય તેની સા્થે નતરસકાર, દ્ષે ન 

કરતાં પ્ેમ્થી વત્ણનાર — સતયાગ્હ્થી વત્ણનાર — वसुधैव कु्टुंबकम् 

માનનાર ઉદારચડરત પુરષ છ.ે અને એ ઉદારતાની િી ખૂ્બી છ!ે 

માણસ રાજા જવેો વતતી િકે છ,ે પછી ગમે તેટલા પ્હારો આવયા 

કરતા હોય ને! ... મને ખરેખર દનક્ષણ આડરિકામાં મીર આલમે 

ઘા કરેલા તે જરાય લાગયા નહોતા, તે આ જ વૃનતિને લીધે.'

આ સાંભળીને ભકતાતમા મહાદેવ કહે છ,ે ‘મારં અંતર 

તો આ ઉદારચડરત આતમા તરફિ પૂજા્થી ઊભરાઈ રહ્ું હતું. 

પણ ્બહાર પણ તે પ્ગટ કયા્ણ નવના રહેવાયું નહીં. મને પ્ેમાશ્ુ 

આવયા. હંુ નમીને ્બોલયો: ‘મને ક્ષમા કરજો. મારો નતરસકાર 

પણ ગયો એટલી ખાતરી આપું?’48

*
દીક્ષાકાળના આ પ્નિક્ષણનું કદાચ સૌ્થી મોટુ ંકામ તો ્થયું 

ગાંધીજી સા્થેના નનરંતર પ્વાસો દરનમયાન. ગાંધીજીએ ભારત 

આવયા પછી ્થોિા જ ડદવસોમાં રેલગાિીમાં ત્રીજા વગ્ણમાં જ 

મુસાફિરી કરવાની િરૂ કરી દીધી હતી. છવેટનાં વષયોમાં ઘણી 

વાર તેમને સાર ત્રીજા વગ્ણનો નાનો િ્બ્બો અલાયદો (અનવનધસર 

આરનક્ષત) રાખવામાં આવતો. નહીં તો લગભગ વીસ-્બાવીસ 

વરસ તેમણે ત્રીજા વગ્ણની મુસાફિરી, ્બીજા મુસાફિરો કરતાં કોઈ 



વધારાની સગવિ નવના કરી. એ મુસાફિરીમાં સગવિ તો ઠીક 

પણ સટિેને સટિેને રાત કે ડદવસ જોયા નવના ગાંધીજીનાં દિ્ણન 

સાર ભીિ ્થતી તેને લીધે તે મુસાફિરી ્બીજા મુસાફિરોની યાત્રા 

કરતાં ઘણી વધારે અગવિવાળી ્બની રહેતી. આ મુસાફિરીઓમાં 

સા્થે રહીને મહાદેવભાઈએ માત્ર એ મુસાફિરીનું કષ્ વેઠવાનું 

જ નહીં, પણ એ કષ્માં્થી િકય હોય તેટલે અંિે ગાંધીજીને 

્બચાવવામાં (હંમેિાં સફિળ નહીં, તેવા) પ્યાસ કરવાનું કામ 

પણ પોતાને મા્થે લીધું હતું. પ્વાસમાં રસાલામાં જમે જમે 

લોકોની સંખયા વધતી ગઈ તેમ તેમ ભીિ સામે્થી ગાંધીજીની 

ચોકી કરવાના કામમાં ્બીજા તરણો પણ સામેલ ્થવા લાગયા 

એ સાચું, પરંતુ રસાલો વધયો તયારે તેના ્બધા સભયોનાં મન 

રાજી રાખવાનું દુષકર કામ તો મહાદેવભાઈને મા્થે જ આવી 

પિતું. પણ એની વાત ય્થાપ્સંગે.

આ વષયોમાં ગાંધીજી સા્થે પ્વાસમાં ફિરનારા લોકો ઓછા 

હતા. આખો વખત મહાદેવભાઈ, ઘણી વાર દેવદાસ કે કસતૂર્બા 

અને કોઈ કોઈ વાર ્બીજા આશ્મવાસીઓ. પણ દરેક પ્વાસ 

વખતે કોઈક ને કોઈક સ્થાનનક માણસ સા્થે હોય. ગાંધીજી 

સા્થેના પ્વાસની પહેલી છાપ જ ે મનમાં પિતી હોય તો તે 

ભીિ, કોલાહલ અને દોિધામની. રોજરેોજના અનુભવો્થી મહાદેવ 

એટલા ટવેાઈ ગયા હતા કે િાયરીમાં એની નોંધ પણ જવલ્ે 

જ જોવા મળે છ.ે પણ ્થોિી કલપના આવે માટ ેઆપણે એમાં્થી 

એકાદ નમૂનો લઈએ. नवजीवनના વાચકોને ઉદ્દિેીને લખેલા એક 

પત્રનો ્થોિો અંિ જુઓ:

‘રાતના નવ વાગયા છ.ે ભાગલપુર્થી કલકતિા જતી ગાિીમાં 



્બેસીને આ પત્ર લખી રહ્ો છુ.ં આ જ વખત કાંઈક િાંનતનો 

છ.ે ડદવસના અનેક સભાઓ, અનેક માણસોની આવજા. રાત્રે 

દરેક સટિેને સેંકિો-હજારો માણસો દિ્ણનાતુર ઊભા જ હોય. 

એટલે આગલી રાત તો પરાણે જાગવું જ પિ.ે રાત્રે ્બે, ત્રણ 

અને ચાર વાગયે માણસો આવતા ન્થી એમ નહીં, પણ આખરે 

્થાકીને િોલાં તો આવવા માંિ ે જ, એટલે માણસોના હુમલા 

છતાં અધ્ણ સુષુપ્ત દિામાં રહીએ. પણ અમારી આગલી રાત 

તો જાગરણની જ — ગાિી ચાલતી હોય તે દરનમયાન િાંનતની 

એટલે કામને માટ ે ઉપયોગની.’40

પ્વાસ કોઈ કોઈ વાર એટલો આકરો ્થઈ જતો કે ગાંધીજીને 

પણ કનિગત કરતો. આપણા લોકોની ‘દિ્ણન' કરવાની ઉતસુકતા 

અને એને માટનેી હઠ, ગાંધીજીને એના્થી સગવિ ્થાય છ ે કે 

અગવિ એનોયે નવચાર કરવા તૈયાર નહોતી.

‘ભટની સટિેન આવયું. ભટની સટિેન પર તો હદ વળી. ગાિી 

સટિેને સુમારે અનગયારે પહોંચે તે આ હલ્ાઓને લીધે ્બાર 

વાગયે પહોંચી. લોકો દિ્ણન ન મેળવી િકે એટલે નચિાઈને 

અનેક નવનવણી છતાં ગાિીના પાટા રોકીને ઊભા રહ્ા. અનેક 

જણ કહેવા લાગયા કે દિ્ણન ન ્થાય તયાં સુધી ગાિીને ખસવા 

જ ન દઈએ. હંુ પાછો ઊતરીને તેમને પગે પડ્ો. તોયે તેઓ 

હઠવા તૈયાર ન હતા, આખરે હંુ ક્ોધે ભરાયો. ન કહેવાના 

િબદો મેં તેમને કહેવા માંડ્ા. ગાંધીજી પંજા્બમાં ્બે માણસો 

સામે સતયાગ્હ કરીને ગાિીમાં ્બે કલાક ઊભા રહ્ા હતા તે 

મેં તેમને કહી સંભળાવયું; આ તોફિાનને પડરણામે કદાચ તેઓ 

પ્વાસ કરતા ્બંધ ્થઈ જિે અ્થવા કાંઈક અકલપનીય આકરો 



સતયાગ્હ કરી ્બેસિે એવી ચેતવણી આપી; પણ તે તેઓના 

કાનને પણ સપિ્ણ નહોતી કરતી. “ભગવાનનાં દિ્ણન કરવા આવયા 

તેમાં િરમ િાની હોય?” એમ કરી કરીને અમને િરમાવવાનો 

પ્યતન કરતા. આમ કરતાં કરતાં અમારો િબ્બો ્બીજી ગાિીને 

લગાિતાં ગાિ્ણને અધયોપોણો કલાક નીકળી ગયો.

ગાંધીજી આ ધમાલમાં ઊંઘે તો િાના જ? પણ ગુપચુપ પિી 

રહ્ા હતા. ભટની પછી કાંઈક િાંનત ્થિે એમ અમે આિા 

રાખી, પણ એ આિા પણ વય્થ્ણ ગઈ. પછી તો દરેક સટિેને 

લોકોનો ઉપર કહ્ા પ્માણેનો હઠાગ્હ ચાલયો. એક સટિેને 

્થાકીકંટાળીને દોઢકે વાગયે ગાંધીજી ઊઠ્ા. ગાંધીજી વીનવવા 

લાગયા, “મહેર્બાની કરીને તમે જાઓ. આટલી રાતે િા માટ ે

પજવો છો?” તેના જવા્બમાં ભયંકર હષ્ણનાદો જ ્થતા હતા. 

ગાિી ખસે તયાં સુધી ન હઠીએ એમ પણ ઘણાક ્બોલતા હતા. 

ગાંધીજીએ ફિરી પાછી આજીજી કરી, પણ કોણ સાંભળે? આ 

પ્સંગે, ગાંધીજીની સૌમય મૂનત્ણમાં ્થયેલી નવકૃનતનું વણ્ણન આપવાને 

માટ ે મારી પાસે િબદો ન્થી. હંુ પણ ત્રાસયો હતો. િું ્થિે તેની 

કલપના કરી િકતો ન હતો. ગાંધીજીને કુદ્ધ દિામાં મેં આ પહેલાં 

કદી જોયા ન હતા. એટલે હંુ કાંપતો હતો. આખરે તેમણે પોતાનું 

કપાળ કૂટી કહ્ું: “તમને પગે લાગું છુ,ં ભલા ્થઈને અહીં્થી 

હઠો.” લોકોની ઉદ્ધતાઈની અવનધ વળી! ગાંધીજીએ આમ ત્રણ 

વાર કપાળ કૂટ્ા પછી લોકો િાંત ્થયા.’50

પણ આવી પડરનસ્થનતમાં્થી કોઈ વાર કોઈક પાવન પ્સંગ 



પણ ્બની િકે. એ જ દાખલા પછીની વાત લો:

‘આ ્બધું એક અપડરનચત ગૃહસ્થે જોયેલું. હવે પછીના દરેક 

સટિેને અમારા િ્બા આગળ પહોંચી જઈ ટોળાંઓને અનતિય 

નમ્ર અને હૃદયદ્રાવક ભાષામાં તેઓ ભાષણ આપી જતા અને 

સુભાગયે ટોળાં પણ તેમની સલાહ કાને ધરતાં અને િાંનત્થી 

વીખરાતાં. આમ અમારા નિર ઉપરનો ભાર એ દેવદૂતે જ 

લઈ લીધો. તેમનાં ભાષણો અક્ષરિુદ્ધ હતાં. તેમણે ગાંધીજીના 

્બધા નસદ્ધાંતો સારી રીતે જીરવેલા જણાતા હતા, અને િાંનત્થી 

પણ દૃઢતાપૂવ્ણક દરેક ભાષણને અંતે તેઓ સામા્ય અડહંસાના, 

પરદેિી વસતુ્બડહષકારના અને અસહકારના પ્તયેક અંગ ્બા્બત 

ઉપદેિ આપતા હતા. તેમની ભનકત, તેમનું ધૈય્ણ અને તેમની 

િાંનત નવિે મારા નવસમયનો પાર ન રહ્ો.

મેં તેમને તેમનું નામ પૂછું. તેમણે કહ્ું: “મારં નામ રામગોપાલ. 

હંુ મઉમાં એક મામૂલી — સામા્ય વેપારી છુ ંઅને તયાં નખલાફિત 

કનમટીનો સેક્ટેરી છુ.ં” મને વધારે આશ્ચય્ણ ્થયું, આવી રીતે કેટલાયે 

િાંત કામ કરનારાઓ દેિમાં કામ કરી રહ્ા હિે જનેી દેિના 

ઘણા મોટા ભાગને ખ્બરે નહીં હોય!’51

અગાઉનો આવો એક પ્સંગ સટિેનો પર ્થતી ભીિ અંગેનો ન્થી:

‘રાત્રે એક જણે પટણા સટિેન ઉપર ખૂ્બ પંખો કયયો. ્બાપુ 

ગાિીમાં સૂઈ ગયા. તેની િેતરંજી ઉપર તેમના પગ હતા. તે્થી 

તે િેતરંજી લેતાં તેઓ જાગે એમ ધારીને તેણે ન ઉઠાડ્ા અને 

િેતરંજી મૂકીને ઊતરી ગયો. આ માણસ પોલીસમાં હતો અને તદ્દન 

સાધારણ નસ્થનતનો એમ આગલી વાત ઉપર્થી કલપના ્થાય છ.ે 



્બાપુને પાછળ્થી ્બહુ નચંતા ્થઈ. મૂંગું કાય્ણ કરનારા સર નગ્બી 

આવા સ્થળે છ ે એમ ્બાપુ ્બોલયા. મને પણ ્બહુ લાગી આવયું. 

મનમાં એમ પણ ્થયું કે આવું મૂંગું કાય્ણ જગતમાં જ્મીને મેં 

એકે ન્થી કીધું. પણ આ પ્સંગ જનસવભાવની નવનવધતા જણાવવા 

માટ ે લખયો છ.ે સવારે એ િેતરંજીની વાત ્થતી હતી, તે એક 

મારવાિી ્બેઠો ્બેઠો સાંભળતો હતો. મુગલસરાઈના સટિેન ઉપર 

ઊતરતાં એ ્બોલયો કે, “મને િેતરંજી આપોને, તમારે િો ખપ 

છ?ે” ્બાપુએ કહ્ું, “નહીં, એ તો એના માનલકને મોકલીિ.”  ’ 52

પરંતુ પ્વાસના અનુભવો એટલે માત્ર રેલગાિી દરનમયાન 

્થયેલા ખટમીઠા અનુભવો જ નહીં. ગાંધીજી સા્થેના સતત એકધારા 

પ્વાસ્થી મહાદેવભાઈને જ ે સૌ્થી મોટો લાભ ્થયો તે આખા 

દેિને જોવા-જાણવાનો. આજ ે પંજા્બ તો કાલે તાનમલનાિ,ુ એક 

ડદવસ કચછમાં તો ્બીજ ે ડદવસે કામરૂપમાં ફિરીને મહાદેવભાઈને 

ભારતનો પડરચય ્થયો. ન્બહાર, સંયુકત પ્ાંત, કાડઠયાવાિ, કણા્ણટક 

વગેરે અનેક પ્દેિોનાં ગામિાંઓ ખૂંદીને તેમને સાચા ડહંદનાં 

દિ્ણન ્થયાં. ઠકેઠકેાણાના પ્શ્ો અને કોયિાઓ તેઓ સમજયા, 

તયાંના લોકોના રીતડરવાજોને તેમણે જાણયા, તયાંની ખાનસયતો 

અને ખૂ્બીઓને માણી. માના ખોળામાં તાજુ ં અવતરેલું ્બાળક 

જમે એક નવિાળ દુનનયાને જોઈ રહે છ ે તેમ ઘર કૉલેજ, 

નોકરીના નાનકિા ઘેરામાં્થી ગાંધીની આંગળી પકિીને પગલાં 

માંિતા મહાદેવે ભારતમાનો ખોળો ખૂંદીને એની નવિાળતા અને 

નવનવધતા અનુભવી. રોજરેોજ નવા નવા લોકો જોિ ે ઓળખાણ 

્થતી. મહાદેવ મુગધ ભાવે એમને મળતા. એમનામાંનાં કેટલાંકનાં 

નામો એમને સાર સુપડરનચત હતાં — પણ એમને આટલા નનકટ્થી 



જોઈ-જાણી-મળી િકાિે એવી તો એમણે કદી કલપનાયે નહીં કરી 

હોય. સર દીનિા વાચછા, સુરે્દ્રના્થ ્બેનરજી, ડટળક મહારાજ, 

લાલા લજપતરાય, સી. નવજય રાઘવાચાય્ણ — આ સવ્ણ એવાં 

નામો હતાં કે આજનો જમાનો હોય તો તેમની પાછળ તરણો 

‘ઑટોગ્ાફિ' લેવા દોિ.ે મહાદેવ આ સૌને મળ્ા હતા, એમાં્થી 

કેટલાકની જોિ ે તેમણે પત્રવયવહાર કયયો હતો. તે જમાનામાં 

્બે ઝળહળતાં નામો પંડિત મોતીલાલ નેહર અને નચતિરંજન 

દાસ જોિ ે તો ્થોિા સમય પછી તેમને ઘરો્બો ્બંધાવાનો હતો. 

ખૂ્બી એ હતી કે મહાદેવે મળતાંની સા્થે આમાં્થી ઘણાખરાનાં 

મન મોહી લીધાં હતાં. એમના ‘મોગલ ગાિ્ણનના ગુલા્બ’ જવેો 

ખુિનુમા સવભાવ કોનાં ડદલ ન જીતે? એમની સુધાઝરતી વાણી 

અજાણયા પર પણ કામણ કરતી. એમની નમ્રતા અને એમની 

ખાનદાની એમને અનેક કુટુ્ંબોમાં કુટુ્ંબીજનનું સ્થાન અપાવતી. 

મહાદેવ જવેો મળતાવિો અને હસમુખો સનચવ ગાંધીજી સાર 

પણ એક કીમતી મૂિી ્બની રહેતો. પણ એ ્બધાં કરતાં પણ 

વધુ અગતયનો લાભ જો ્થયો હોય તો પાછળ્થી જ ે આખા 

દેિનું નેતૃતવ સંભાળવાના હતા તેવા અનેક લોકોની સા્થે આ 

કાળમાં ્બંધાયેલી ગાઢ ભાઈ્બંધી. એમાંના કેટલાક વયે વિીલ 

હતા, પણ મહાદેવભાઈ એમને નવિે પૂજયભાવ દેખાિ ે તોયે એ 

લોકો તો મહાદેવ નવિે મૈત્રીભાવ જ ધરાવતા હતા. વલ્ભભાઈ 

તે પૈકીના હતા. ્બીજા ઘણાખરા સમોવડિયા કે ્થોિાં વષ્ણ 

મોટા. પટણામાં રાજ ે્ દ્ર્બા્બુ, મુઝફફિરપુરમાં કૃપાલાની, સેલમમાં 

રાજગોપાલાચારી સા્થે ભેટો આ વષયો દરનમયાન જ ્થયો. 

ડદલહીમાં જવાહરલાલ સા્થે પ્્થમ મુલાકાત પણ નપ્ન્સપાલ 

રદ્રને તયાં આ જ અરસામાં ્થઈ. ઊનમ્ણલાદેવી સેન એ નચતિરંજન 



દાસનાં ્બહેન. એમની સા્થે સં્બંધ જરા પાછળ્થી ્બંધાયો, પણ 

તેમણે મહાદેવના હૃદયમાં માનું સ્થાન લીધું. એની ્બેસ્ટ જોિ ે

ઉપલડકયા ઓળખાણ ્થઈ. સરોનજની દેવી જોિનેી દોસતી વષયો 

જતાં વધતી ગઈ. આમાંના ્થોિાક ્બુઝુગયોને ્બાદ કરતાં ્બાકી 

્બધાં મહાદેવના અવસાન પછી ગયાં. ઘણાખરાએ વીસ-પચીસ 

વષ્ણની એ નમત્રાચારીને સંભારીને મહાદેવને અવસાન પછી વષયો 

્બાદ ભારે હૃદયે અંજનલઓ આપી છ.ે

*
આ કાળનું સૌ્થી મોટુ ંપ્નિક્ષણ સનચવ તરીકેનું હતું. અલ્બતિ, 

વષયો જતાં એ સામા્ય સનચવોના સં્બંધોને કયાંય આં્બી જનારો 

સં્બંધ હતો. પરંતુ િરૂઆતમાં ત્રણ-ચાર વષ્ણમાં જ આવા ભારે 

કમ્ણઠ, ગનતિીલ અને તેજસવી પુરષના સનચવ ્થવા સાર જ ે

કુિળતાઓ જોઈએ તે મહાદેવે ખૂ્બ સારી રીતે મેળવી લીધી.

આપણે આગળ ઉપર જોઈ ગયા કે મહાદેવભાઈ ગાંધીજી 

સા્થે જોિાયા તેનાં છસાત અઠવાડિયાં પહેલાં જ કલકતિાના 

શ્ી સતયાનંદ ્બોઝને લખેલ પત્ર ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈ પાસે 

લખાવયો હતો. આમ સનચવ તરીકેનું એક કામ લડહયા ્બનવાનું, 

વયાસજીના ગણેિ ્બનવાનું કામ તો મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી સા્થે 

કામમાં જોિાતાં અગાઉ જ િરૂ કરી દીધું હતું.

ચંપારણમાં ગાંધીજી સા્થે કામ કરવાનું િરૂ કયુું એનાં ્બે 

અઠવાડિયાં પછી તો ગાંધીજીએ પોતાના ભત્રીજા શ્ી જમનાદાસ 

ખુિાલચંદ ગાંધીનો અનુવાદ પોતે જોવાને ્બદલે મહાદેવને 

તપાસવા સોંપી દીધો હતો. મહાદેવે અનુવાદકલા ગાંધીજી પાસે 



આવતાં પહેલાં સંપાડદત કરી હતી. એ કલા ગાંધીજીના સનચવ 

્બ્યા પછી ખૂ્બ કામ લાગવાની હતી અને વરસો જતાં એ 

ખીલવાની પણ હતી. 

ખરં જોતાં ભાષાજ્ાન એ મહાદેવભાઈની મોટી મૂિી હતી. 

એક અંગ્ેજી અને તનમળને ્બાદ કરતાં મહાદેવભાઈનું ભાષાજ્ાન 

્બીજી ્બધી ભાષાઓમાં ગાંધીજી કરતાં ચડિયાતું હતું. અંગ્ેજી 

ભાષાનું જ્ાન ્બંનેનું પોતપોતાની રીતે આગવું અને એક્બીજા્થી 

ચિી જાય તેવું હતું — સામા્ય દૈનનક ્બોલચાલની ત્થા કાયદાની 

ભાષામાં ગાંધીજીની અંગ્ેજી ચિ ેએવી હતી, સાડહનતયક લખાણોમાં 

કદાચ મહાદેવભાઈની તેમના્થી ચિી જાય. તનમળભાષા વરસો 

પછી મહાદેવભાઈએ વધા્ણમાં શ્ી એમ. અરણાચલમ્ પાસે િીખવા 

માંિલેી, પણ તેમાં ઝાઝી પ્ગનત કરી નહોતી, ગાંધીજી વરસો પહેલાં 

આડરિકામાં એમની સા્થે સતયાગ્હમાં જોિાયેલા મજૂરો સા્થે કામ 

કરતાં િીખેલા, જ ેભારત આવયા પછી ્થોિી વીસરાયેલી, છતાં 

મહાદેવભાઈ કરતાં ઘણી ચિી જાય એવી હતી. ગુજરાતી, ડહ્દી, 

્બંગાળી ભાષાઓ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી્થી વધારે વાંચેલી. 

પાછળ્થી જલેોમાં ગાંધીજી અને મહાદેવ ્બંને ઉદૂ્ણ િીખેલા. પણ 

્બનતાં સુધી એમાં ્બંને સરખાં જ્ાનલવદુનવ્ણદગધ હતા! મરાઠી 

ભાષામાં મહાદેવભાઈ ્બોલી તેમ જ લખી િકતા. ગાંધીજીની 

ઉપર કે પોતાની ઉપર આવતા મરાઠી પત્રોના ઉતિર ઘણી વાર 

મરાઠીમાં આપતા. આ પ્કારનો પહેલો મરાઠી પત્ર ચંપારણમાં 

કસતૂર્બા અને દુગા્ણ્બહેનની માફિક અલગ અલગ ગામિાંઓમાં 

કામ કરતી પાંચ ્બહેનો પૈકી એક — આનંદી્બહેન — ઉપર ગાંધીજી 

સાર મહાદેવભાઈએ ઠઠે ફેિબ્ુઆરી 1918માં લખી આપેલો.



ગાંધીજી સા્થે જોિાતાં પહેલાંની પૂવ્ણઅનજ ્ણત મૂિી તરીકે 

ગણાવી િકાય તેવું ્બીજુ ં તત્વ હતું અક્ષરનું. પોતાના અક્ષર 

સારા નહોતા એ વાત ગાંધીજીને હમેિાં ખૂંચતી. જોકે છવેટ સુધી 

તેઓ જાતે તો પોતાના અક્ષર સુધારી િકેલા નહીં. (િા્બે હા્થે 

લખવા માંડ્ું તયારે જમણા હા્થ કરતાં કાંઈ વધુ સુવાચય લખતા) 

પણ તે ્બંને અક્ષરોને સુંદર તો કોઈ ન જ કહી િકે. કદાચ 

એ જ કારણસર ગાંધીજીને સુંદર અક્ષરોનું ભારે આકષ્ણણ હતું 

અને ્બાળકોને તેઓ જટેલા પત્ર લખતા તેમાં લગભગ ્બધામાં 

અક્ષર અંગેનો તો કાંઈક ને કાંઈક ઉલ્ેખ આવતો જ! મહાદેવ 

પ્તયે ગાંધીજીના આકષ્ણણનાં ઘણાં કારણો પૈકી એક એમના સુંદર 

અક્ષરો પણ હતા. મહાદેવના નમત્ર નરહડરભાઈના અક્ષરો પણ 

સુંદર હતા. મહાદેવના અક્ષરો અંગે ગાંધીજીના નવિેષ આકષ્ણણ 

નવિે તેઓ નોંધ કરે છ:ે

‘ચંપારણના ડદવસોમાં ન્બહારના લેફટન્ટ ગવન્ણરે ્બાપુજીને કહેલું 

કે તમારી પાસે આવા સુંદર અને કળામય અક્ષર લખનાર 

માણસ છ ે એના ઉપર હંુ તો મુગધ ્થઈ જાઉં છુ.ં આ ઉપર્થી 

્બાપુજીએ કહેલું કે લેફટન્ટ ગવન્ણર પાસે મારે તમને મોકલવા 

હિે તયારે તમારા અક્ષરનું જ ઓળખાણ આપીિ. વાઇસરૉય 

લૉિ્ણ ચેમસફિિ્ણનો પ્ાઇવેટ સેક્ટેરી સર જૉન મેફિી પણ મહાદેવના 

અક્ષર ઉપર ડફિદા ્થઈ ગયેલો અને એની સા્થે એમની ગાઢ 

મૈત્રી ્બંધાવામાં િરૂઆતનું કારણ એમના અક્ષર જ હતા. એણે 

એક વખત મહાદેવને કહેલું કે, વાઇસરૉયના સટાફિમાં એક પણ 

માણસ આવા અક્ષર લખવાવાળો ન્થી. વાઇસરૉયને પણ તમારા 



અક્ષરની અદેખાઈ આવે છ.ે

્બાપુજીએ જયારે ન્બહારના લેફટન્ટ ગવન્ણરની વાત કરી તયારે 

મહાદેવે કહ્ું, ‘એમ તો નરહડરના અક્ષર પણ સુંદર છ.ે સોનિયલ 

સનવ્ણસ કૉ્ફિર્સના પ્મુખ તરીકેનું આપનું ભાષણ ટાઇપ કરાવી 

લાવવાનું મેં કહ્ું તયારે આપે જ કહેલું કે, “નરહડરએ આવા 

સારા અક્ષરે લખી આપયું છ ેએ મૂકીને હંુ ટાઇપ કરાવેલું િું કામ 

વાંચું?” ્બાપુજીએ કહ્ું કે, વાત ખરી છ.ે તેના અક્ષર સફિાઈદાર 

છ ેઅને મને ગમે છ ેપણ એનો મરોિ એવો કળાવાળો ન ગણાય. 

પછી મહાદેવે છગનલાલભાઈ ગાંધીના અક્ષર પણ સારા છ ેએમ 

કહ્ું તયારે ્બાપુજીએ જવા્બ આપયો કે, “હા, છગનલાલના અક્ષર 

સારા ગણાય. પણ એ કૉપી્બુક હૅ્િરાઇડટગં કહેવાય.”  ’ 53

જમે મહાદેવભાઈના અક્ષર સુંદર હતા, તેમ તેઓ ખરા્બ 

અક્ષર ઉકેલવામાં પણ પ્વીણ હતા. ગાંધીજી પાસે તો જાતજાતના 

અક્ષરો આવે. એમની તદ્દન નજીકના લોકોમાં જ દેવદાસભાઈ 

અને પયારેલાલજીના અક્ષર ઉકેલવા એ ભારે કપરં કામ હતું. 

સરોનજની નાયિનુા અક્ષર ઉપર્થી જોતાં દેખાય સુંદર પણ 

ઉકેલવામાં ભારે દુષકર. એમના પત્રો આવે તો ગાંધીજી સીધેસીધા 

મહાદેવભાઈને જ સોંપી દે ને કહે, આને તો તમે જ વાંચી 

સંભળાવો ને!

્થોિા જ સમયમાં ગાંધીજીએ અનેક પત્રોના જવા્બ પોતે 

લખવાને ્બદલે મહાદેવભાઈને જ એના જવા્બ આપવાનું કામ 

સોંપવા માંડ્ું. પાછળના કાળમાં તો આવેલી ટપાલ મહાદેવભાઈ 

જ જોતા અને ઘણા પત્રોના જવા્બ પોતે આપી દેતા. કેટલાકને 



આપેલા જવા્બ ગાંધીજીને દેખાિતા. ્બાકી રહે તે પત્રો જ 

ગાંધીજીને જવેા અને ઉતિર આપવા સાર સોંપતા. તે્થી સતો 

ગાંધીજીએ મહાદેવ જોિાયા પછી ્થોિા મડહનામાં જ કહ્ું કે:

‘મારં કામ હંુ ન કરી િકંુ એમ નહીં, પણ મહાદેવ હોય તો 

્બમણં કામ કરી િકંુ.'

અલીભાઈઓ વતી શ્ી ધારેએ લખેલા એક પત્રના જવા્બમાં 

ગાંધીજી ઉલ્ેખ કરે છ ે કે, ‘શ્ી દેસાઈ મારી પાસે નહોતા તે્થી 

હંુ ્બને એટલા ઓછા કાગળ લખતો.’ ગાંધીજીનું દૈનનક કામ 

ચલાવવા સાર ્બહુ અલપકાળમાં મહાદેવભાઈ એક મહત્વપૂણ્ણ 

કિી ્બની ગયા હતા એમ દેખાઈ આવે છ.ે

િારીડરક દૃનષ્એ ગાંધીજી અસવસ્થ હોય તયારે એમના 

વતી કેટલાંક કામો કરી આપવાં એ પણ સનચવનું કામ ્થઈ 

ગયું હતું. મદ્રાસના નત્રનપલકેન મેદાનની નવરાટ સભાને ઉદ્દિેીને 

ગાંધીજી વયાખયાન સંભળાવી િકે એમ નહોતા. તે્થી તેમનું લખેલું 

વયાખયાન મહાદેવભાઈએ વાંચી સંભળાવેલું. આ તો માત્ર એક 

દાખલો જ આપયો છ.ે વારંવાર તેમને ગાંધીજીનાં વયાખયાનો 

વાંચી સંભળાવવાં પિતાં. અને ધીરે ધીરે લોકોને ગાંધીજીની 

હાજરી અને મહાદેવભાઈનો અવાજ ્બેયનું નમશ્ણ જાણે કે 

મા્ય ્થઈ ગયું હતું!

ગાધંીજીના ંમોટા ભાગના ંભાષણોની નોંધ માત્ર મહાદેવભાઈની 

નોંધપો્થીમાં્થી જ મળતી. તે્થી તે વખતે ઘણાં છાપાંવાળાઓ 

વયાખયાન પછી એ નોંધની નકલ મેળવવા પિાપિી કરતા અને 

ગાંધીજીના મરણ પછી જયારે ભારત સરકારે ગાંધીજીનાં તમામ 



લખાણો: किेक्टेडि वकसया ऑफ महातमा गांधी નામે પ્કાનિત કયા્ણ 

તયારે તેમાં સેંકિો જગાએ ભાષણો કે પત્રોની નોંધો મહાદેવભાઈની 

િાયરી ઉપર્થી લીધાનો ઋણસવીકાર જવેા મળ્ો.

ગાંધીજીનાં વચનોની નોંધ એટલે માત્ર એમણે આપેલાં 

વયાખયાનોની જ નોંધ નહીં પણ એમનો નાનામોટા કોઈ જોિ ે

પણ વાતા્ણલાપ ્થયો હોય તોપણ તેની નોંધ મહાદેવભાઈની 

િાયરીમાં ઊતરે. અરે, કોઈ વાર સંનનપાતમાં કે તંદ્રામાં ગાંધીજીએ 

કાંઈક ઉચચારો કાઢ્ા હોય તો તે પણ મહાદેવ ટપકાવી લેતા. 

21–1–'19ની નોંધનો પહેલો પૅરેગ્ાફિ જુઓ:

‘મું્બઈ: (21–1–19) આજ ેહરસનું ઑપરેિન કરવામાં આવયું. 

સાિા આઠ વાગયા સુધી ઊંઘયા. પછી ્બેભાનમાં લવરી પર ચડ્ા. 

તેમાં છલે્ો સપાટો ્બહુ સુંદર હતો: “સરકારે ્બે વસતુઓ કરવી 

જ જોઈએ; નનમકવેરો રદ કરવો જોઈએ, અને દૂધનો ઉદ્ોગ 

રાષ્ ટ્રાધીન (નૅિનાલાઇઝ) કરવો જોઈએ. આટલું ્થાય તો ઘણં 

દુ:ખ ટળે. નનમકવેરા જવેો ઘાતકી કર કેમ સવીકારાયો હિે તે 

જ સમજાતું ન્થી. એ પસાર ્થયો તયારે આખા દેિને સળગાવી 

િકાત. જ ે વસતુ નવના માણસને ઘિીભર પણ ચાલે એવું ન્થી 

તે વસતુ ઉપર વેરો કેવો?” સવસ્થ ્થયા પછી રાતે ્બાર વાગયે 

પત્રો લખાવવા માંડ્ા.’54

લાં્બા અને ્થકવનારા પ્વાસો પછી તરત એ પ્વાસનાં 

વણ્ણનો લખવાનું કામ ધીરે ધીરે મહાદેવભાઈએ જ ઉપાિી 

લીધું. એમાં ગાંધીજીનાં ભાષણો, એમની વયનકતગત મુલાકાતો 

અને કેટલાક અગતયના પત્રોની પણ નોંધ આવી જતી. ઉપરાંત 



મહાદેવભાઈનું પોતાનું ભનકતની િાહી્થી ભીનું સરસ વણ્ણન 

તો હોય જ. ગાંધીજી તો એ ડદવસો દરનમયાન જ ે નવષયોની 

ખાસ ચચા્ણ ચાલતી હોય તેની ઉપર નોંધ કે લેખ લખે. ભાષણ 

વગેરેની નોંધ તો મહાદેવભાઈની જ અનધકૃત ગણાય. गांधीजीनो 

अक्षरदेहમાં ‘પંજા્બની મુસાફિરીનાં સમરણ હંુ ન્થી આપી િકયો, 

ભાઈ મહાદેવ દેસાઈએ તેનો નચતાર આપયો છ.ે' — જવેા ઉલ્ેખો 

વારંવાર જવેા મળે છ.ે गांधीजीनो अक्षरदेहના માત્ર 18મા ગ્ં્થમાં જ 

આ રીતે મહાદેવભાઈ દ્ારા મદ્રાસી, પંજા્બ, િાંનતનનકેતન, ઉતિર 

પ્દેિ વગેરેનાં ભાષણોનો અને ્બીજો અહેવાલ મહાદેવભાઈએ 

આપયો છ ે અને ગાંધીજીના તો ચાલુ નવષયો પરના લેખો જ 

આપયા છ,ે એવા ઉલ્ેખ જોવા મળે છ.ે જયારે આ જ કાળ 

(1919–'20)ની મહાદેવભાઈની િાયરીઓમાં આ પ્દેિોમાં ઠરે 

ઠરે ગાંધીજીએ આપેલાં વયાખયાનોની નોંધ જોવા મળે છ.ે એમ 

તે પ્ારંનભક કાળ્થી જ મહાદેવભાઈની િાયરીઓ किेक्टेडि वकसया 

(અક્ષરદેહ) પછી ગાંધીજીનાં ભાષણો, વાતા્ણલાપો આડદનું સૌ્થી 

વધુ અનધકૃત અહેવાલનું સ્થાન લે છ.ે

સનચવ તરીકે મહાદેવભાઈને મા્થે એક ્બીજુ ં કામ પણ 

આવતું, ‘ગાંધીજી સા્થે સાધેલી એકાતમતાને લીધે તેમના્થી તે 

કામ ઘણી વાર અનાયાસે ્થઈ જતું. એ કામ હતું ગાંધીજી ઉપર 

્થતી ટીકાઓના જવા્બ આપવાનું. મોટ ે ભાગે આ જવા્બમાં 

તેઓ ગાંધીજીના િબદોનાં ઉદ્ધરણોનો જ ઉપયોગ કરતા, તે્થી 

તે ઉતિર વધુ અનધકૃત ્બની જતા. આવા અનેક દાખલાઓમાં્થી 

આપણે માત્ર એક જોઈએ. મહારાષ્ ટ્રમાં સંગમનેર (ખાનદેિ)માં 



આપેલા ભાષણની નોંધનો એક ભાગ:

‘ડહ્દુસતાનમાં સ્થળે સ્થળે મળતા પ્ેમના સાગરમાં હંુ નાહી રહ્ો 

છુ.ં પણ પ્ેમાનનિ્થી જયાં સુધી િનકત પ્ગટ ે નહીં તયાં સુધી તે 

પ્ેમ નકામો છ.ે મને મારી પૂજા ન્થી ગમતી. मने चरणसपशया नथी 

गमतो. मने ते अहतशय अहप्रय छे. एमां हह्दुसताननुं तो पतन 

ज रह्ुं छे. हह्दुसतान चरणसपशयाथी सवराज नथी मेळववानुं; 

हह्दुसतानने हुं ्ट्टार ऊभेिुं जोवा इचछुं छुं. જગતના ્બધા 

દેિની સામે તે ટટાર ઊભું રહે એ જોવા ઇચછુ ં છુ,ં મારે ન્થી 

જોઈતું ગાંધીરાજ, ન્થી જોઈતું વયનકતરાજ, મારે એક સવરાજ 

જ જોઈએ છ.ે એટલે મને ચરણસપિ્ણ ન્થી જોઈતો.'

ઉપરના નાગરી નલનપવાળા ઉદગારો સર નારાયણરાવ 

ચંદાવરકરને હંુ ભેટ ધરં છુ.ં ગાંધીજી પોતાને અવતાર માનવા 

દે છ,ે ચરણસપિ્ણ કરવા દે છ,ે તેની સામે કિો હંુકાર સુધધાં ન્થી 

કરતા, એવો તેમણે ्टाइमस પત્રમાં આક્ષેપ કયયો છ.ે यंग इन्डिया 

પત્ર પણ તેઓ નામદાર વાંચતા ન્થી જણાતા. તો આ ઉદગારો 

તેમને િી રીતે પહોંચિે? (પણ ન પહોંચે તેમાં વાંક કોનો?)’55

મહાદેવભાઈના અહેવાલમાં કવનચત્ ભૂલો પણ ્થતી. 

ઑકટો્બર, 1920માં લખનૌની એક નવરાટ સભામાં જુદા 

જુદા વકતાઓ જોિ ે ગાંધીજી પણ ્બોલયા હતા. મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીના ભાષણનો કાંઈક વધુ નવગતવાર અને ્બીજા વકતાઓનાં 

ભાષણોનો એના્થી સહેજ ઓછી નવગતે नवजीवनમાં અહેવાલ 

આપયો હતો. આ વયાખયાનોમાં એક મૌલાના અ્બદુલ ્બારીનું 

હતું. તે વયાખયાન કઠણ ઉદૂ્ણમાં ્થયું હતું અને મહાદેવભાઈ એ 



પૂરં સમજયા નહોતા એમ લાગે છ.ે ડરપોટ્ણ છાપતાં પહેલાં આ 

્બા્બત મહાદેવભાઈ પોતે પણ સચેત હતા. તે્થી અહેવાલને 

અંતે તેમણે લખયંુ હતું:

‘આ પ્માણે મેં મારા િબદોમાં મૌલાનાસાહે્બની દલીલ મૂકી છ.ે 

એમાં દોષ હોવાનો સંભવ છ.ે પણ મેં મારી સમજ અને સમૃનત 

પ્માણે એ મૂકી છ.ે એ પ્સંગ એટલો ્બધો ગંભીર હતો અને એના 

ઉપર નવવેચન એટલું ્બધું તોળેલા િબદોમાં કરવામાં આવયું હતું 

કે એ િબદેિબદ આપયા નવના એમાં કાંઈક અધૂરપ રહી જાય.’

આ અહેવાલનો એક ઈસાઈએ અન્થ્ણ કયયો. મૂળ ભાષણમાં 

મૌલાના અ્બદુલ ્બારીએ ખેરીમાં ્થયેલા એક નરિસતીના ખૂન 

નવિે કહંુ્ હતું. મૌલાનાએ ખૂનીને ટકેો આપયો અને જમેનું 

ખૂન ્થયંુ હતું તેમને કાફિર કહ્ા એમ અ્થ્ણ કરીને નમ. િગલસ 

નામના એક ભાઈએ અસહકાર આંદોલનને પોતાનો ટકેો પાછો 

ખેંચી લીધો હતો. એ આખા પ્કરણ અંગે ‘એક નનદયોષ ભૂલ' 

નામનો લેખ લખીને મહાદેવભાઈએ અહેવાલમાં પોતાની સમજ 

મુજ્બ, કયાં કયાં ભૂલ કરી હતી તે સમજાવયું હતું. એ લેખની 

િરૂઆતમાં ગાંધીજીએ નીચે મુજ્બ નોંધ કરી હતી:

‘મારે ખુદ આ ભાષણોની અને ખાસ કરીને મૌલાના અ્બદુલ 

્બારીએ આપેલા ભાષણની છણાવટ કરવાની જરૂર છ.ે ગમે 

તે વખતે ખ્બરપત્રીની મુશકેલી મોટી જ હોય છ,ે પરંતુ જયારે 

તેને તેનો હેવાલ સીધો જ લખી લેવો પિ ે છ ે અને સા્થે સા્થે 

પોતે પૂરી સમજતા ન હોય તેવી ભાષામાં અપાયેલા વકતાના 

ભાષણનો તરજુમો તેને કરવો પિતો હોય છ ે તયારે તેનું કામ 



વધારે મુશકેલ ્બને છ.ે મારા સહકાય્ણકર શ્ી મહાદેવ દેસાઈએ 

મૌલાનાના ભાષણની નોંધ લીધી તયારે તેમની પણ આવી જ 

નસ્થનત હતી. તેમનો હેવાલ नवजीवनમાં પ્ગટ ્થયા પછી મેં એ 

જોયો છ ેઅને તે્થી મને દુ:ખ ્થયું છ.ે તેમણે એક ગંભીર છતાં 

નનદયોષ ભૂલ કરી છ ે એમ મને લાગયું. આ હેવાલ મૌલાનાને 

્યાય આપતો ન્થી અને એમાં નમ. નવલ્બીના ખૂનીને તેમના મોંએ 

િહીદ કહેવિાવવામાં આવયો છ ે અને મૌલાનાએ અલ-કુરાનના 

િબદો કરતાં મારા િબદોને પસંદગી આપયાનું તેમાં જણાવવામાં 

આવયું છ.ે મને જ ેસહકાય્ણકરો મેળવવાનું સદભાગય સાંપડ્ું છ ે

તેમાં મહાદેવ દેસાઈને હંુ એક ઉતિમ અને ખૂ્બ જ કાળજીવાળા 

સહકાય્ણકર ગણં છુ.ં પરંતુ ઉતિમ હેતુ ધરાવવા છતાં આપણામાંના 

સારામાં સારા માણસો કેટલીક વાર ભૂલો કરી ્બેસે છ.ે’56

તયાર ્બાદ ગાંધીજીએ પોતે સમજયા તે મુજ્બ ્બારીસાહે્બના 

ભાષણનો સાર આપયો હતો. વળી તેમણે આ ભૂલ જોયા નવના 

नवजीवनમાં છપાવા જવા દીધી એ પોતાની ભૂલનો એકરાર કરીને, 

આવી ્બા્બતોમાં વાચકોએ ્થોિો નવવેક જાળવવો જોઈએ એવું 

સૂચન પણ કયુું હતું. આપણે એટલો ડહસસો જોઈએ:

‘नवजीवन’ ધયાનપૂવ્ણક વાંચનારને મારે કહેવાની જરૂર ન્થી કે 

ભાઈ મહાદેવે પોતાના ડરપોટ્ણની નીચે જ ેનોંધ કરેલી તેમાં તેમણે 

પોતાનો અને મૌલાનાસાહે્બનો પૂરેપૂરો ્બચાવ કરી દીધો છ.ે

ભાઈ મહાદેવે પણ કંઈ િબદેિબદ ડરપોટ્ણ લીધો જ ન હતો, 

તે્થી જ ે અધૂરાપણં મેં જોયું તે મેં વાંચનારની આગળ મૂકયું 

છ.ે મારં અધૂરાપણં તો ્બીજા સાંભળનારાઓ અવશય ્બતાવી 



િકે. મારી એક પત્રકાર તરીકેની જવા્બદારી િી છ ે એ મારે 

આમાં્થી િીખી લેવાનું રહ્ું. દરેક તંત્રી પોતાના પત્રની લીટીએ 

લીટી ઉપર અંકુિ રાખી િકતો ન્થી. જો મેં ભાઈ મહાદેવનો 

ડરપોટ્ણ અગાઉ્થી જાયો હોત તો હંુ ઉપર પ્માણે ફેિરફિાર જરૂર 

કરત. પણ હંુ ભાઈ મહાદેવનો દોષ કાઢવાને પણ તૈયાર ન્થી. 

ડરપોટ્ણર પોતે સાંભળેલું અને સમજલેું પ્ામાનણકપણે અને િુદ્ધ 

્બુનદ્ધ્થી આપી દે એટલે તેમણે પોતાની ફિરજ ્બજાવી છ.ે 

વાંચનારે તંત્રીની અને ડરપોટ્ણરવગ્ણની મુશકેલીઓનો ખયાલ કરી 

હંમેિાં વત્ણમાનપત્રોમાં યોગય સુધારા કરીને વાંચવાં જોઈએ. એમ 

ન કરે તો વત્ણમાનપત્રો ચલાવનારાને એ મોટો ગેરઇ્સાફિ કરે 

અને જટેલો લાભ તેને ઉઠાવવો િકય છ ે તેટલો તે હરનગજ 

ન ઉઠાવી િક.’57

પોતાની રાઈ જટેલી ભૂલને પવ્ણત જવેી ગણાવી જાહેર 

જનતા આગળ એની ક્બૂલાત કરે, એવો ગાંધીજીનો સવભાવ 

હતો. પોતાની માફિક જ પોતાના સા્થીઓની ભૂલોને પણ તેઓ 

જગ્બત્રીસીએ ચિાવતાં ચૂકે નહીં તેવા હતા. આ પ્સંગમાં તેમણે 

મહાદેવભાઈની ભૂલને ‘નનદયોષ ભૂલ' કહી છ ેઅને એમની ્બધી 

ભૂલો જણાવયા પછી પણ એમનો ્થોિો ્બચાવ કયયો છ ે તેમાં 

ગાંધીજીનો મહાદેવભાઈ પ્તયેનો પક્ષપાત નહીં, પણ નવષયને 

્યાયદૃનષ્એ મૂલવવાની વૃનતિ જ કામ કરતી હતી, એ જોઈ 

િકાય છ.ે

મહાદેવભાઈ સનચવ હતા, પણ સનચવ ગાંધીજીના હતા. 

તે્થી સનચવ તરીકેની કામગીરી અંગેની રૂઢ મા્યતાઓને ઘણી 

વાર ઓળંગી જવું પિતું. અનેક વાર મહાદેવભાઈને કોયિાની 



તપાસ કરનાર પંચ તો વળી ્બીજી ઘણી વાર કોઈ નવવાદ 

અંગે નવનષ્કાર પણ ્બનવું પિતું. આવી ગંભીર જવા્બદારીઓ 

ઉપાિવાની િરૂઆત ઠઠે 1919ના ફેિબ્ુઆરી માસ્થી ્થઈ હતી. 

રાજસ્થાનના મેવાિ ક્ષેત્રના ન્બજોનલયા નામના એક નાનકિા 

રજવાિા સામે લોકોએ કાંઈક ફિડરયાદ કરી હતી. તે અંગે તપાસ 

કરવા ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને તે સ્થળે મોકલયા હતા જયાં તેમણે 

લગભગ પાંચ-છ ડદવસ ગાળ્ા હોય એમ જણાય છ.ે પ્શ્ િો 

હતો અને મહાદેવભાઈએ એ ્બા્બત િી કાય્ણવાહી કીધી તેની 

માડહતી મળતી ન્થી. આ ડદવસોની િાયરીમાં કિી નોંધ ન્થી, 

કારણ, ગાંધીજી્થી અલગ હોય તયારની નોંધ મહાદેવભાઈએ 

પોતાની િાયરીમાં લખી ન્થી!

આ જ પ્કારનું ્બીજુ ં મહત્વનું કામ મહાદેવભાઈ પર મે 

1921માં આવી પડ્ું હતું. તે માસની ્બીજી તારીખે મૌલાના 

મહમદઅલીએ મદ્રાસ પાસે ઈરોિમાં એવું ભાષણ કયુું કે જનેા્થી 

ડહંસાને ઉતિેજન મળે એવો સરકારનો મત હતો. આ અંગે પંડિત 

મદનમોહન માલનવયાજી સા્થે વાઇસરૉયને નસમલામાં વાતચીત 

્થઈ હતી.

વાતચીત દરનમયાન વાઇસરૉયે એવો ઇિારો કયયો હતો 

કે ડહંસાને ઉતિેજ ે તેવાં ભાષણો કરવાના આરોપસર સરકાર 

અલીભાઈઓને નગરફિતાર કરવા નવચારે છ.ે માલનવયાજીએ એવું 

કાંઈ પગલું લેતાં પહેલાં ગાંધીજીને મળવાની વાઇસરૉયને નવનંતી 

કરી હતી જનેી વાઇસરૉયે તૈયારી ્બતાવી હતી. માલનવયાજી 

અને ઍ્િરૂઝસાહે્બની માગણી્થી ગાંધીજી ્બનારસ હતા તયાં્થી 

સીધા નસમલા જઈને વાઇસરૉયને મળ્ા હતા. મુલાકાત દરનમયાન 



વાઇસરૉયે ગાંધીજીને જણાવયું હતું કે અલીભાઈઓનાં ભાષણોમાં્થી 

ડહંસોતિેજક ફિકરાઓ ્બતાવી િકાય એમ છ.ે આ ફિકરાઓ જયારે 

ગાંધીજીને ્બતાવવામાં આવયા તયારે તેમણે સવીકાયુું કે એમાં્થી 

વાઇસરૉય કાઢ ે છ ે તેવો અ્થ્ણ નીકળી િકે ખરો. પરંતુ તેમણે 

ભારપૂવ્ણક જણાવયું હતું કે ્બંને ભાઈઓનો ઇરાદો એવો હોઈ 

ન િકે. ગાંધીજીએ કહ્ું કે આ ્બા્બત તેઓ અલીભાઈઓ સા્થે 

સંપક્ણ કરીને તેમને જાહેરમાં ડદલગીરી વયકત કરવા સમજાવિે. 

વાઇસરૉયે જણાવયું હતું કે તે લખાણનો ખરિો જો તેમને 

્બતાવવામાં આવે અને ભનવષયમાં ડહંસા ઉશકેરે તેવાં ભાષણો ન 

કરવા ્બાંયધરી આપવામાં આવે તો અલીભાઈઓ પર કાયદેસર 

પગલાં ન ભરવા તેઓ પોતાની લાગવગ વાપરિે. એકંદરે આ 

વાતચીતમાં એકેય પક્ષે કોઈ સોદો કરવાની દાનત નહોતી. 

ગાંધીજીએ તો એટલે સુધી કહંુ્ કે ખટલો દાખલ ્થાય કે ન 

્થાય તોપણ ્બંને ભાઈઓનાં ભાષણોના વાંધાજનક ફિકરા એમને 

્બતાવવા. પછી, એમની પોતાની અને અસહકારની લિતની આ્બરૂ 

ખાતર મારી એ ફિરજ ્થઈ પિિે કે જાહેરમાં માફિી માગવાની 

એમને સલાહ આપવી.

વાઇસરૉયને મળ્ા પછી ્બીજા જ ડદવસ્થી ગાંધીજીએ 

પોતાનો પ્વાસ ચાલુ રાખયો. ગાંધીજીએ મહારાષ્ ટ્રમાં ્બાિતી્થી 

મહાદેવભાઈને પોતાના વતી અલીભાઈઓને મળવા મું્બઈ મોકલયા. 

મહમદઅલીએ કરેલા ભાષણમાં્થી કેટલાક ફિકરાનો નવનચત્ર અ્થ્ણ 

પણ ્થઈ િકે એ મહાદેવભાઈએ તેમને સમજાવયું. નસમલામાં 

ડદલગીરી વયકત કરતા વકતવયનો ખરિો ઘિાયો હતો. મૂળ 

ખરિામાં એક વાકયમાં ફેિરફિાર કરવાનું સૂચન મહમદઅલી 



અને મહાદેવભાઈએ મળીને કયુું અને તે મુજ્બ ગાંધીજીને તાર 

કયયો. મૂળ ખરિામાં પરંતુ ‘અમે ક્બૂલ રાખીએ છીએ કે અમારા 

ભાષણમાં કેટલાક પૅરેગ્ાફિ એવા છ ે જનેા અ્થ્ણને ્બદલે, અમને 

કલપના પણ નહોતી કે અમારા ભાષણમાં્થી કોઈ પણ પૅરેગ્ાફિનો 

અ્થ્ણ' એમ અને પછીનું વાકય આ રીતે િરૂ ્થાય: ‘પરંતુ અમે 

ખરા ડદલ્થી...’ ભાવા્થ્ણ એ હતો કે ‘અમારા ્બોલવામાં કાંઈ 

પણ ડહંસાની ગંધ આવતી હોય તો અમે ડદલગીર છીએ.’ આ 

સૂનચત સુધારો ગાંધીજીએ તાર દ્ારા વાઇસરૉયને મોકલયો.

અલીભાઈઓ ઉપર કોઈ ફિોજદારી ખટલો ન ચાલયો. 

નવનષ્કાર તરીકે મહાદેવભાઈ સફિળ ્થયા.

તે ડદવસોમાં અલીભાઈઓનો સૂરજ આખા દેિમાં તપતો 

હતો. એવા મોટા નેતા પાસે જાહેરમાં નનવેદન દ્ારા ડદલગીરી 

પ્દનિ્ણત કરાવવી એ સહેલું કામ નહોતું. મહાદેવભાઈને એ 

કામમાં સફિળતા મેળવવા સાર પોતાની સમજાવવાની સવ્ણ કળા 

વાપરવી પિી હિે.

આમ આખો સમય પ્ેમ પીરસી, કોઈ વાર નમલન, કોઈ 

વાર નવરહ દ્ારા, કોઈ વાર સતુનત કે કદરદાની, કોઈ વાર 

ઠપકા દ્ારા, કોઈ વાર ઝઘિા, નવવાદ કે ચચા્ણ દ્ારા, કોઈ વાર 

નવી નવી જવા્બદારીઓ સોંપી, કોઈ વાર ઝીણાં ઝીણાં કામો, 

નવગતો તપાસીને ગાંધીજી મહાદેવભાઈને પ્નિક્ષણ આપી રહ્ા 

હતા. એ પ્નિક્ષણની છલે્ી મંનજલ એકાતમતાની હતી, જ ેતરફિ 

મહાદેવની યાત્રા અસાધારણ વેગે જઈ રહી હતી.
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સત્તિ  
માંદગરી

शरीरमाद्यम् खिु धमयासाधनम् કે नाडियमातमा बिहीनेन िभय: વગેરે 

મંત્રો મહાદેવભાઈ નાનપણ્થી િીખેલા, પણ િરીર તરફિ જોવાનીયે 

એમને ફુિરસદ મળે તો ને? નાનપણમાં રમતગમત સારયે સમય 

કાઢલેો નહીં. મોટપણમાં યોગાસન કરેલાં નહીં. માત્ર ચાલવાનો 

અભયાસ ખરો. કૉલેજકાળ દરનમયાન મું્બઈના ઘણા રસતાઓ 

માપી કાઢલેા. ગાંધીજી સા્થે જોિાયા પછી આશ્મ્થી નવજીવન 

કાયા્ણલય, જ ે તે વખતે ખજૂરીની પોળમાં હતું, તયાં સુધી ઘણી 

વાર ચાલતા જ જવાનું ્થતું. 1936્થી ‘38 સુધી મગનવાિી્થી 

સેવાગ્ામ સુધી જવા-આવવાના અનગયાર માઈલ, કોઈક કોઈક 

ડદવસ ્બે ટપપા, એટલે કે ્બાવીસ માઈલ! સૈ્યભરતીના જમાનામાં 

ગાંધીજીએ અઠ્ાવીસ માઈલનું લક્યાંક આપેલું, જ ેમહાદેવે ્બીજા 

જ ડદવસ્થી દૈનનક ક્મમાં સમાવી દીધું હતું તે આપણે જોઈ ગયા.

પણ મૂળ કાઠુ ંમજ્બૂત, અને તે અનાયાસે જ સવસ્થ રહેતું. 

પચીસ વરસની ગાંધીજી સા્થેની ‘ચાકરી'માં ્બે વાર માંદગીને 

લીધે લાં્બી રજાઓ લેવી પિલેી. ્બાકી િનન-રનવ, દિેરા-ડદવાળી, 

જ્મનતન્થ-પુણયનતન્થ, ્બંધ-હિતાળ એમણે કદી જાણયું નહોતું. 

ત્રીજી વારની માંદગીમાં કાયમની રજા લઈ લીધી.

પહેલી માંદગી ગાંધીજી સા્થે જોિાયા તયાર પછી લગભગ 

્બે વરસે એટલે કે સપટમે્બર 1919માં આવી. પહેલાં તો એમ 

ધાયુું કે ્થાકનો તાવ હિે. પણ ડદવસોના ડદવસો સુધી ઊતયયો 



નહીં એટલે સમજાયું કે મુદનતયો તાવ — ટાઇફિૉઈિ છ.ે ગાંધીજી 

તો રોગમાત્ર માણસની પોતાની ભૂલને લીધે ્થાય છ,ે તેમાંયે 

ખાસ કરીને જીભના ચટાકાને લીધે ્થાય છ ે એમ માનનારા. 

એક વાર શ્ી (શ્ીનનવાસ) િાનસ્તયાર જવેા નેતાને લખી દીધેલું:

‘તમારે એવા કિક દાકતરની જરૂર છ ે જ ે નનદ્ણય ્થઈને તમારી 

પાસે સંપૂણ્ણ ઉપવાસ કરાવે અને પાણીના ઉપચાર કરે. પણ 

અતયારના ભારે અખતરાખોર ધંધાદારીઓ પાસે્થી તો પરવાનદાર 

ખૂન નસવાય ્બીજાની આિા રાખી િકાય એમ ન્થી. જયારે 

જયારે તમારી માંદગીનું હંુ સાંભળું છુ ં તયારે તયારે કોઈ ને કોઈ 

દાકતરને ગોળીએ મારવાનું મને મન ્થઈ આવે છ.ે પણ મારી 

અડહંસા આિી આવે છ.ે તમારે માટ ે અને ડહંદુસતાનને માટ ે એ 

સુખની વસતુ છ ે કે કોઈ ડદવસ પાલ્ણમે્ટમાં ્બેસવાની મારી 

મહત્વાકાંક્ષા છ ે જ નહીં. નહીં તો હંુ તો એવો કાયદો દાખલ 

કરં કે જ ે માણસો વારંવાર માંદા પિતા હોય તેઓ પાલ્ણમે્ટના 

મેમ્બર ્થવાને લાયક ગણાય નહીં.'1

મહાદેવભાઈ આવા કિક દાકતરના હા્થમાં પડ્ા હતા. 

મહાદેવની માંદગીના આ લાં્બા ગાળા દરનમયાન ગાંધીજીને 

આશ્મ ્બહાર જ રહેવાનું ્થયું હતું, એ એક રીતે જોઈએ તો 

મહાદેવભાઈને માટ ે સારં જ હતું, એમ માનવાને મન ્થાય! 

કારણ કિક દાકતરની આકરી નજરમાં્થી ખસી ગયા હિે. પણ 

આ દાકતર એવા હતા કે એમની ગેરહાજરીમાં પણ આશ્મમાં 

ઉપચારના નનયમો તો એ દાકતરના આદેિ મુજ્બ જ ચાલતા! 

અને પાછા દાકતર વજ્ર્થી કઠોર હતા તો સા્થે કુસુમ્થી પણ મૃદુયે 

કયાં નહોતા? તે્થી કોઈકને લખતા કે, ‘પોતાના મનસવીપણા્થી 



મહાદેવ માંદા પડ્ા છ,ે’ તો ્બીજી ્બાજુ રોજરેોજ કાગળો 

લખીને જયાં હોય તયાં્થી એમની ખ્બર મેળવતા રહેતા અને 

એ નવિે પૂછપરછ કરતા. કોક વાર કાંઈ સમાચાર ન આવે 

તો તારની વાટ જોતા. એમને વાંચવાની તકલીફિ ન પિ ે એટલે 

કેટલીક વાર મહાદેવને ્બદલે એમની સેવામાં રત એવા કોઈ 

પડરચારકને લખતા. એક વાર નરહડરભાઈને લખયું, ‘પંજા્બનું 

કામ ન હોય તો અહીં એક ક્ષણ પણ અતયારે ન રહંુ, પણ 

તયાં આવીને મહાદેવને ભેટુ.ં’ ્બીજી વાર એસ્થર ફેિડરંગને લખયંુ, 

‘એને ગજા ઉપરાંતનો ્બોજો ઉઠાવવો પિ ે છ.ે’ એક વાર એ 

્બાઈ સા્થેની વાતચીતમાં મહાદેવભાઈએ કહ્ું, ‘હંુ આમ માંદો 

પિુ ં છુ ં તયારે આશ્મમાં રહેવાનો મને અનધકાર ન્થી.’ ્બાઈએ 

આ વાત ગાંધીજીને જણાવી, તેનો નનદથેિ કરી ગાંધીજીએ લખયું: 

‘પોતાની તન્બયતની એ નકામી નચંતા કરે છ.ે એના િરીર 

માટ ે નહીં, પણ એના આતમાને માટ ે સૌ એને ચાહે છ.ે એના 

મંદવાિમાં એની ચાકરી કરવી એ, નમત્રોને માટ ે લહાવો છ.ે'2 

નરહડરભાઈ તરફિ્થી મહાદેવભાઈની તન્બયતના સમાચાર આપતા 

પત્ર રોજરેોજ મળતા. તેમને લખયું, ‘તમારા કાગળો નનયમસર 

આવે છ.ે એ મને ખૂ્બ િાંનત આપે છ.ે મારો કાગળ તમારી 

ઇચછા ્થાય તયારે જ મહાદેવને વંચાવજો. ફિાિી નાખવો હોય 

તો ફિાિી નાખજો.’3

કોઈ કોઈ વાર મહાદેવભાઈ, માંદગી દરનમયાન, ગાંધીજીના 

કાગળ નવના આકળા-અધીરા ્થઈ જતા. એમણે એક વાર 

ગાંધીજીને નામે એવો તાર કયયો કે જવેો કોઈ આિક જ પોતાની 

માિૂકને કરી િકે:



I am well on the mend But why art thou so 

unkind? Oh, for a love-letter from you!4

(મારં સુધારા પર છ.ે પણ તું િાને આટલો દયાહીન? 

એકાદ પ્ેમપત્ર તો લખ!)

મહાદેવભાઈની આ ્બીમારી ખૂ્બ લાં્બી ચાલી. છ અઠવાડિયાં 

સુધી તો તાવ જ ન ઊતયયો. પછી િરીર વળતાં મડહનાઓ વીતયા. 

હવાફેિર માટ ે તેઓ મા્થેરાન અને નસંહગઢ પણ ગયા. હવાફેિર 

ખાતર પણ ગાંધીજી્થી નવખૂટા રહેવું પિતું તે મહાદેવભાઈને 

અસહ્ લાગતું. ગાંધીજી તેમને પત્ર લખી સમજાવતા કે છૂટા 

રહેવા્થી તેમનામાં િહૂર આવિે. મહાદેવભાઈ ગાંધીજીનો આશ્ય 

િોધતા. ગાંધીજીએ લખયું:

‘મેં તમને ક્બીરવિ માની લીધા. તમારે આફૂિસની કલમ ્થવું 

હોય તો ભલે ્થાવ, પણ તમારે તો સદાય કલમ જ રહેવાની 

ઇચછા લાગે છ?ે ... પોલાકને હંુ કહેતો હતો કે તેને ્બે સ્તીઓ 

છ.ે એક નમનસસ પોલાક અને ્બીજી હંુ. કેમ કે તેનું અંતર ્બેની 

પાસે જ ઠાલવે, ્બેની ઉપર જ ડરસાય. તમને પણ પોલાકના 

જવેી જ હવે ટવે પિી લાગે છ.ે પણ દુગા્ણ િું કહેિે?’5

11–9–1919્થી 29–4–’20 સુધી મહાદેવભાઈએ 

િાયરી ન્થી લખી. એના્થી અનુમાન ્થાય છ ે કે માંદગી અને 

તયાર ્બાદ િરીર વળતાં ત્થા સંપૂણ્ણ સવાસરય મેળવતાં કુલ 

સાતેક માસ ્થઈ ગયા હિે.

માંદગી દરનમયાન દુગા્ણ્બહેન તો અહોનનિ ખિ ે પગે 



એમની પિખે જ હતાં. માંદાની સેવા ઉપરાંત તેમની ઉપર તે 

વખતે પડરચયા્ણ સાર આવેલા સૌ વિીલો સાર રાંધવા-કરવાની 

પણ જવા્બદારી હતી. મહાદેવની માંદગીના સમાચાર જાણતાં 

જ હડરભાઈ ડદહેણ્થી દોિી આવેલા. સુરત્થી િૉ. ચંદુલાલ 

(‘દાકતરકાકા' — ચંદુલાલ ઘેલાભાઈ દેસાઈ) પણ આવી પહોંચયા 

હતા. સુરત પાછા ગયા પછી તેમણે એક પત્રમાં લખયું હતું: ‘પ્ભુ 

એ નનદયોષ ્બાળક ઉપર કૃપા કરિે એવો દૃઢ ભરોસો રાખજો.’6

મહાદેવની નનતય સેવા કરનાર આશ્મવાસી નમત્રો તો હતા જ. 

આશ્મજીવનનો આ એક મોટો લહાવો છ.ે એનો કોઈ પણ સભય 

માંદો પિ ે તયારે એની પૂછપરછ અને સેવાચાકરી કરનારાઓનો 

કદી તોટો ન્થી પિતો. તેમાં મહાદેવભાઈ તો સૌના પ્ેમપાત્ર. 

પછી ચાકરીની િી મણા હોય? પણ આ અંગે એક નવિેષ 

નોંધ મહાદેવભાઈના જીવલગ દોસત નરહડરભાઈએ કરી છ ે તે 

સમજવા જવેી છ.ે તેઓ કહે છ:ે ‘સામા્ય રીતે એવું મનાય 

છ ે કે, સારવાર કરનારની દરદી ઉપર ્બહુ મમતા ્બંધાઈ જાય 

છ,ે પણ દરદી તો ઘરના ્બધા માણસો ઉપર અને સારવાર 

કરનાર ઉપર જહાંગીરી જ ચલાવે છ.ે પણ મહાદેવ એ નનયમમાં 

અપવાદ હતા. દરદી તરીકે પણ તેઓ કેટલા મીઠા અને આનંદી 

રહી િકતા એનો અનુભવ 1920માં તેઓ છ અઠવાડિયાંની 

ટાઇફિૉઈિની ્બીમારીમાં રહ્ા તે વખતે મને ્થયેલો. પોતાને ગમે 

તેટલું કષ્ ્થતું હોય પણ એ કષ્માંયે પોતાનો નવનોદ તેઓ 

ખોઈ ્બેસતા નહીં. અને આસપાસનાં ્બધાંને તેઓ હસાવતા જ 

રહેતા.’7 એમની નવનોદવૃનતિનો પુરાવો આપતો એક ડકસસો શ્ી 

ચંદુલાલ દલાલે આપયો છ ે તે આખો જ નીચે આપીએ છીએ:



‘ટાઇફિૉઈિ િરૂ ્થયા પછી પચીસ ડદવસ ્બાદ પણ નવનોદના 

ફુિવારા ઉિાિતા પત્રો લખતા. એક વખત ગાંધીજીને લખયું, 

“પ્થારીમાં પડ્ો પડ્ો કંટાળું તો ખરો જ, એટલે આજ ે તો 

્થઈ ગઈ છ ેઇચછા ખૂ્બ હસવાની, અને જ ે મારામાં કાંઈ દૈવત 

હોય તો હસાવવાની!” પછી એમના ઉપરના કામના ્બોજાનો 

ઉલ્ેખ કરતાં લખયું, “તમને હસવાનો વખત પણ કયાં્થી હિે? 

પણ આજ ે તો માંદાની ખાતર અરધો કલાક કહાિો. આપણે 

જરાક હસીએ.”  ’

આ પત્રમાં એ પ્ેમલીલા, તક્ણલીલા અને કુતક્ણલીલા એમ ત્રણ 

પ્કારની લીલાઓ નવિે લખતાં ચગયા. આમાં ્બીજી ્બે લીલાઓ 

છોિી, કેવળ પ્ેમલીલાઓ નવિે જ ે લખયું તે અહીં ઉતાયુું છ:ે

‘આ તાવની સા્થે મારે કંઈક અજ્બ પ્ેમગ્ંન્થ ્બંધાઈ છ,ે અને 

આ પચીસ ડદવસની પ્ેમલીલાનું વણ્ણન તમારી આગળ મારે 

આજ ે કરવું છ.ે

‘સહેજ ેસવાલ ્થિે કે આ પ્ેમલીલામાં નપ્યા કોણ? હવે, હંુ તો 

પડ્ો, અનાવલા ્બાદિાહ. તે, અનાવલો કાંઈ સહેજ ે કોઈની 

્બૈરી ્થાય ખરો કે? માટ ે નપ્યા તો તાવ્બાઈ — હંુ જરા ઇશકી 

રહ્ો એટલે એનું મધુરં નામ તાપી્બાઈ રાખયું છ.ે

‘તમને ્થિે કે દુગા્ણની સંમનત લીધી કે નહીં? સવાલ અનુનચત છ.ે 

કારણ, અનાવલા ્બાદિાહ એકની પર ્બીજી કરતાં, કે' દહાિ ે

આગલીની સંમનત લે છ?ે અને હંુ તો મરવાનો તયાં સુધી કંઈ 



અનાવલાપણાની દ્ારકાની છાપ મારી ઉપર્થી ડફિટવાની છ ેિું જ?ે

‘પણ આ તો પ્ેમલીલાનો ઉપોદઘાત ્થયો. તમને લીલા સાંભળવાની 

જરા ઉતકંઠા તો ્થઈ હિે. હવે કહંુ. જુઓને — તાપી્બાઈ તો 

પહેલાં ્થોિા દહાિા આવયાં અને કાનમાં મધુરં મધુરં ગાવા 

લાગયાં કે, “મુજને તુજ િું જૂની પ્ીતિી.” ્બંદા ફિસાયા. અમારી 

પ્ીનત તો પછી વધતી ચાલી: દસ દહાિા ્થયા. તાપી્બાઈને ઘર 

ગમયું. અને વધારે નખરાં કરવા લાગયાં. ્બંદા વધારે ફિસાતા 

ગયા. પંદર ડદવસ ્થયા, વીસ ્થવા આવયા. એટલે અમે તો 

પરમ અભેદ સાધયો. અને તાપી્બાઈ હંુ, કે હંુ તાપી્બાઈ એનું 

ભાને નહીં રહ્ું. અમે તો अेकमेवानद्तीयम् સાધયું.

‘પણ કોણ જાણે િું ્થયું, તે, પેલું કહ્ું છ ે ને કે The course 

of true love never did run smooth તેમ ત્રેવીસમે ડદવસે 

કોઈ દુશમન અમારી વચચે આવયો. તાપી્બાઈનાં તો સવારે દિ્ણન 

નહીં મળે. પણ રજા લીધા નવના ગયેલાં એટલે ્બપોરે આવયાં 

ને કહે કે, “હંુ તો રજા લેવાનું ભૂલી ગઈ એટલે પાછી આવી.”

‘કોણ જાણે કેમ મને તેની તરફિ અપ્ીનત ્થઈ. પહેલાં તો હંુ 

એને ્બા્થમાં ભીિતો તે હવે ્થવા લાગયું કે ઠીક, સવારે ્બલા 

જાય છ.ે પણ ્બપોરે પાછી રજા માગવા આવે જ. આજ ે ્થયા 

પચીસ — સવારે ભટકે છ,ે પણ હજી રજા માગવા આવવાનું 

છોડ્ું ન્થી.

‘આસપાસના લોકો અમારી આ પ્ેમક્થા અને અંતની વઢવાિની 

વાત જાણી ગયા છ;ે અને કહે કે અઠ્ાવીસ ડદવસે લુચચાંઓ 

છૂટાછટેા કરવાનાં છ.ે’



નરહડરભાઈ, મહાદેવભાઈની ચાકરીમાં હતા. એનો નનદથેિ 

કરી આ જ કાગળમાં મહાદેવભાઈએ લખયું:

‘મેં તો, (તમે) હસતા નહીં, એની સા્થે પ્ેમ માંડ્ો છ.ે આ 

વળી અનાવલાભાઈનો ત્રીજો ગોટાળો — અને એમાં પણ કહેવાની 

જરૂર ન્થી કે નપ્યા તો નરહડર જ. એટલે મને તો સહેજ ે નપ્યા 

તરફિ પક્ષપાત હોય.'

છવેટ ે ‘મોહન, તારા મુખિાની માયા લાગી રે, મોહન તારા.’8

પોતાની માંદગીને મહાદેવભાઈએ ‘્બાદિાહી’ તરીકે વણ્ણવી. 

એક વાર પરમ નમત્ર શ્ી વૈકંુઠભાઈ મહેતા એમની ખ્બર કાઢવા 

આવયા. તેમને કહે:

‘મોટા ્બાદિાહ કરતાં પણ મારી સારવાર ભારે ્થઈ રહી છ.ે 

કાકાસાહે્બ ્બે વખત આવીને િરીર દા્બી જાય છ,ે ્બરફિના 

છૂદંાની પોટલી કરી તે પોતાના મા્થા ઉપર દ્બાવી તેની સુંદર 

પાઘિી ્બનાવી સતત મારે મા્થે રાખવાનો ઇજારો નરહડરએ 

લીધો છ,ે કાકાસાહે્બ અને નરહડર દરરોજ પ્થારીમાં જ મને 

ગરમ પાણીમાં ્બોળેલા ભીના ટવુાલ્થી સનાન કરાવે છ ે તયારે 

કાકાસાહે્બ એમના આંગણામાં ઉગાિલેાં હોલીહોકનાં ટગર ટગર 

જોનારાં ફૂિલોની વાત કરી તયાં જવાની મારી ઉતકંઠા વધારે 

છ.ે સંગીતિાસ્તી પંડિત ખરે ્બેત્રણ વાર આવીને પોતાનું મધુરં 

સંગીત સંભળાવી જાય છ.ે ડકિોરલાલભાઈ કોઈ ને કોઈ વાતો 

કરી મને રીઝવી જાય છ.ે સવામી ત્થા જુગતરામભાઈ આખો 

ડદવસ નવજીવનમાં કામ કરીને રાતે અહીં આવીને ખિા ્થઈ 

જાય છ.ે નપતાશ્ી અને આ દાકતરકાકા તો અહીં ્બેઠા જ રહે 



છ.ે અને આ ્બધા ઉપરાંત ્બાપુ પંજા્બમાં ગમે તેટલા કામમાં 

હોય છતાં રોજ તેમનો સુંદર કાગળ તો ટપાલમાં હોય છ ે જ. 

કહો, આવી સારવાર કોઈની ્થતી હિે?'

વૈકંુઠભાઈએ જવા્બ આપયો: ‘તમે સાચે જ એ ્બધાના 

અનધકારી છો, એ ્બધું સુપાત્રે જ ્થાય છ.ે’9

સવાભાનવક રીતે જ માંદગી દરનમયાન આતમનચંતન અને 

ઈશ્વરપ્ા્થ્ણના કરવાનો મોકો મળ્ો. મહાદેવભાઈ એમાં્થી િાના 

ચૂકે? લગભગ સતત ભગવતસમરણ ચાલુ રહેતું. ગાંધીજીની 

ટાઇફિૉઈિ રોગની સારવાર એટલે દરદીને સંપૂણ્ણ આરામ, રોજ 

એક વાર એનનમા દ્ારા પણ પેટ સાફિ રાખવું. પ્વાહી નસવાય 

્બીજો ખોરાક નહીં, અને ‘સપોં્જ’ સનાન.

આ જ ્બીમારી દરનમયાન મહાદેવભાઈએ ‘ટાઇફિૉઈિમાં 

તવાઈ રહેલો એક જીવ' એવા મ્થાળા નીચે એક પ્ા્થ્ણના લખી:

‘હે પરમાતમન્, જ ેજીવમાં તમે વવરાજો છો 

તેના વવિાર, વાણી અને વત્ણનમાં તમારંુ ઓજ, 

તેજ અને રજ આપો.

*
‘હે પરમાતમન્, આ જીવ જયાં સુ્ધી સંકલપ- 

વવકલપશીલ છ ેતયાં સુ્ધી એનો એકે અશુભ સંકલપ ન 



ફળો. 

શુદ્ધ, શુભ સંકલપનું ગમે તે થાઓ.

*
‘હે પરમાતમન્, પંિમહાભૂતોનો સંઘ હંુ નથી પણ 
સવ્િતસુખરૂપ વનષકલ બ્રહ્મ હંુ છુ ંએવી બુવદ્ધનો 

સદાકાળ આ જીવનમાં ઉદય કરો.’10

માંદગીમાં્થી નીકળ્ા પછી િરીર વળવાની ડક્યામાં જ ેલાં્બો 

વખત લાગયો તેના્થી મહાદેવભાઈ ઘણી વાર કંટાળતા. વારંવાર 

એમને એમ પણ ્થઈ આવતું કે આવા િરીર સા્થે હંુ ગાંધીજીનો 

સહવાસી ્થવાને લાયક ન્થી. આ આિયનો નસંહગઢ્થી લખેલ 

એક પત્રનો જવા્બ આપતાં ગાંધીજી લખે છ:ે

‘તમારે હવે તમારી નનરાિામાં્થી, તમારી િૂ્યતામાં્થી નીકળી 

જવાની જરૂર છ.ે િહૂર એની મેળે આવિે. ્બળાતકાર્થી નહીં 

આવે. મારા્થી દૂર જવા્થી એ નહીં આવે. મારી પાસે રહેતાં 

જ ે કામ ્થઈ િકે તે કરવા્થી જ આવવાનું છ.ે

‘િાંનત તે કયાંય્થી વેચાતી મળવાની હતી? મહેલમાં મહાલતો 

રાજા ભારે અિાંત હોય ને જો્બ જવેો મહાવય્થા્થી પીિાતો િાંત 

હોઈ િકે. ્બનનયનને કયાં પોતાની જલેમાં ્થોિી િાંનત હતી? 

તમે ખાટલામાં પડ્ે િાંનત નહોતી ભોગવી? જીવ વલખાં ન મારે 

તો િાંનત ભોગવે.  ... તમારં િરીર ચાલે તે્થી વધારે િું? તેની 

ગનત તમે ન રોકો, તમે તેને સાર જોઈતા ઉપાય લો એટલે ્બસ 

છ.ે मन एवं मनुषयाणाम्માં કેટલું જોર છ ે એ કોણ જાણે છ?ે 



હમેિાં સાંભળીએ તે્થી કંઈ તેનું સતય ઓછુ ં ્થાય છ ે કે? અને 

જો તેનું સતય તમે માનો તો એ ગોખીને તમારો િોક, તમારી 

ગલાનન, તમારી નનરાિા, તમારા તરંગો િમાવી દો.'11

નખલાફિતનો પ્શ્ લઈને ગાંધીજીના ઇંગલંિ જવાની વાત 

ચાલતી હતી તેનો ઇિારો કરી તેઓ આગળ કહે છ:ે

‘...મારે હવે જવું જોઈએ એમ લાગે છ.ે મારે એટલે આપણે. મેં 

િૌકતઅલીને લખયંુ છ.ે તે મું્બઈ છ.ે અહીં તેિાવેલ છ,ે પછી 

ખ્બર પિિે. તમે જરાયે નવહ્વળ ન ્થજો — પરમ િાંનત ભોગવી 

રાહ જોજો. ્થવાનું હિે તે ્થિે. તમારી નચંતા, તમારો પોિાક 

એ ્બધું મારે જ જોવાનું છ ે ના? એટલે તમને કહંુ ચાલો તયારે 

ચાલજો. મને ઉતાવળ ન્થી, કેમ કે હંુ ઘેર ્બેઠો છુ.ં  ... િરીરને 

ખૂ્બ ્બાંધો એટલે ્બીજાને પહોંચી વળિો.  ...’11

પાછળ્થી અલાહા્બાદ ગયા તયાં પણ મહાદેવભાઈએ 

પ્માણમાં ટૂકંી એવી માંદગી ભોગવેલી. તે વખતે મહાદેવભાઈએ 

એક પત્રમાં ગાંધીજી પાસે માગણી કરેલી કે, ‘આપ મને નચ. 

મહાદેવ ન લખો?’ પછી એમણે કહેવત યાદ કરતાં કહ્ું કે આની 

પણ માગણી કરવી પિી એટલે ડકંમત ઘટી ગઈ — ‘આપ ડદયા 

સો દૂધ ્બરા્બર, માંગ નલયા સો પાની’. જવા્બમાં ગાંધીજીએ 

‘માગયા નવણ તો મા ના પીરસે' એ કહેવત યાદ દેવિાવી. 

પોતાના પત્રમાં મહાદેવભાઈએ ્થોિાં ભજનો ટાંકયાં હતાં. તેને 

નવિે ગાંધીજીએ લખયું:

‘તમારાં ભજનો મળ્ાં છ.ે  ... માંદગીમાં કાવયિનકત વધે પણ 

તે ્બતાવવામાંયે સાજા ્થતાં વાર લાગે. તેને સંઘરતાં છતાં તે 



માંદગી પછી સાજા ્થયા પછી દેખાવ આપે તો વધારે િોભે 

છ.ે માંદગીનો પ્સંગ એ અંતના્ણદોને સાંભળવાનો ગણી પોતાને 

જોયા કરવા્થી તેજ વધે છ.ે

‘તમારી તન્બયત સારી છ ેએવા ખ્બરો ... એ તાર્થી આવયા છ.ે

‘તમારાં વ્રતો પાળવાનું સંપૂણ્ણ ્બળ તમને ઈશ્વર આપો. તમે 

્બંને સુખી રહીને સેવા કરો.’12

ગાંધીજીએ ‘નચરંજીવી' કહી સં્બોધયા તે્થી મહાદેવભાઈએ 

‘આપ ડદયા સો દૂધ ્બરા્બર’ કહેવતને ફિરી યાદ કરી લખયું: 

‘આ તો નભક્ષાનું ફિળ છ.ે..' ‘માંગ નલયા સો પાની' એમ ્થયું, 

પણ મને તો આપનું ગંગોદક પણ ક્ષીર ્બરા્બર છ.ે’13

મહાદેવભાઈએ જ ેભજનો મોકલયાં હતાં તે એમનાં ્બનાવેલાં 

નહોતાં. તે્થી તેમણે લખયું, ‘આપને મોકલાવેલાં સમ્થ્ણ ભકતોનાં 

ભજનોને આપ મારાં સમજયા? મેં એક પણ વાકય્થી એવો ભાસ 

આપને ન્થી આપયો કે એ ભજન મારાં હોય!!’ પણ છતાંય 

ગાંધીજીની ટીકાના મમ્ણને મહાદેવભાઈએ નિરોધાય્ણ કરી કે તે 

ટીકા એમની ્બીજી પ્વૃનતિને લાગુ પિતી હતી. ‘મેં માંદગીમાં્થી 

્બેઠા ્થયે ... મને ઉદગારો ઈશ્વરે સફુિરાવયા તેને સંઘયા્ણ છ ેખરા, 

તે “મારાં કાવયો” તમે કહી િકો ખરા.’ અને પછી એ વખતે 

્થયેલી ડદવય અનુભૂનતનું વણ્ણન તેઓ નીચે મુજ્બ કરે છ:ે

‘કાવય ્બનાવવાપણં જયાં ન્થી, જયાં કિી કિીના ભણકારા 

પિ ેછ ે તયાં એ ટીકા લાગુ ન પિ.ે ભણકારા વાગે તયાં તે ટીપી 

લેવામાં અમૂઝણ ્થાય. આવી દિા મારી ્થઈ છ,ે એટલે લખીને 



હંુ તો િાંત ્થયો છુ.ં ટાઇફિૉઈિ વખતે દોઢ વષ્ણ ઉપર ત્રણ જ 

ડદવસ એ divine afflatus — એ મસતાવસ્થા — રહેલી અને સુંદર 

ભાષાંતર પ્થારીમાં્થી dictate કરાવેલાં. આ વખતે જરા કામ 

વધયું છ ે— સવતંત્ર જ ઘણાંખરાં આવયાં છ.ે તેને, કહેતા હો તો 

્બાળી મૂકંુ — કારણ તેમાં્થી નામના મેળવવાનો સંભવ જ ન્થી, 

તયાં લાલચ તો કયાં્થી જ હોય? ્બાકી મારી માંદગીનાં સમરણો 

તરીકે એ ભલે રહે. આતમા માટ ે પરય, સુખદ એવી માંદગીમાં 

પ્ભુએ કેટલા નનમ્ણળ ઉદગાર કઢાવયા છ ે તેના સમરણ તરીકે, 

અને એવા કઠણ અવસરે પરમા્થ્ણમાં નચતિ પરોવવા માટ ે પ્ભુના 

સદાના ઋણના સમરણ તરીકે તે ભલે રહે. ્બાકી ્બીજા કોઈ 

હેતુએ નહીં, નમત્રોને એ ્બતાવું છુ ં— કારણ એ મારી સવભાવની 

ન્બળાઈ છ ે— જ ે વસતુને હંુ કાંઈક સારી માનું તેનો ઉપયોગ 

મારા એકલા્થી ન જ ્થાય — (જમે દુગા્ણ કાંઈ સારં ખાવાનું કરે 

તે પંડિતજી કે જવાહરલાલને ખવરાવયા નવના ન રહેવાય તેમ)!14 

એ ભજનો કે કાવયો કે જ ેકહો તે લખવાં મને અનનવાય્ણ — ્બલકે 

વારં તો અપરય અસર ્થાય એવી નસ્થનત હતી.

‘આ મારં psychological analysis15 છ.ે એ પંડિતજીને 

ગળે ન્થી ઊતયુું. એમણે એક ડદવસ મારં કાવય વાંચયું, તે માટ ે

આનંદ જાહેર કયયો, પણ ્બીજ ે ડદવસે્થી એમણે મારા ઉપર 

જાપ્તો મૂકયો અને કહ્ું કે, “તને કાંઈ પણ લખવાની મનાઈ 

છ.ે” અને “તારી કાવયિનકત કે excitement16 કે inspiration17 

નવિે મારી સા્થે તારે વાત ન કરવી કે કાંઈ પણ લખે તે મને 

ન ્બતાવવું. એ ન વાંચવાનું હંુ વ્રત લઉં છુ.ં”  ’

‘મેં કહ્ું, “આપ ડદલહી જાઓ તયાં સુધી અખંિ મૌન ધારણ 



કરવાને તૈયાર છુ;ં” તે પણ તેમને ન રચયું.’

પણ મને લાગે છ ે કે પંડિતજી પ્ેમમાં મારી 

psychology — મનોદિા — નહોતા સમજયા, કે ન સમજયો હતો 

મશકરો પ્ોફેિસર, જણેે કહ્ું કે, ‘તને તો ્બાપુ વારસ કરવા ધારે 

છ;ે તે, આમ ભજન અને કાવયમાં તણાિે તો ્બાપુને વારસના 

નામની પોક મૂકવી પિિે!’ આ મશકરીભરેલી ટીકામાં ્થોિો તરયાંિ 

રહેલો છ.ે મને આ ડદવસોમાં અધયાતમનાં જ કેમ સવપનાં આવે 

અને સવદેિી-સવરાજનાં કેમ ન આવે? અને એવું એકે ન્થી આવયું. 

મારા એક જ લખાણમાં — માંદગીના લખાણમાં — ડહંદુસતાનનો 

અને આપનો ઉલ્ેખ છ.ે’ પણ તેને હંુ િું કરં? મારા્થી કૃનત્રમ 

સવપનાં લવાય ખરાં? એ તો કોઈ નઠારો માણસ સવપનામાં નવષય 

નવિે ્બકતો હોય તેનો ્બકવાદ દૂર કરવાનું તેને કહેવા જવેું છ.ે 

માત્ર તફિાવત એ છ ે કે નઠારો માણસ ્બહાર એમ કહાવે છ ે

કે પોતે સારો છ;ે જયારે મેં મારા નવિે કાંઈ કહાવયું જ ન્થી. 

9મી એનપ્લ, 1919ને ધ્ય ડદને આપ પકિાયા તેની ્થોિી 

ઘિી પહેલાં (કેવળ ખાનગી ઉદગારોમાં)18 આપે મને વારસનો 

ઇલકા્બ આપયો — અને તે ઉદગારો ન્બલકુલ sacred19 હોવા છતાં 

તે વાતનો દુરપયોગ કરી નગદવાનીએ મને જગતની ્બત્રીસીએ 

ચઢાવયો તે દુ:ખ હજી મારી છાતીમાં્થી નીકળ્ું ન્થી. મેં એ પદનો 

અનધકારી મને ગણયો જ ન્થી. મારં ambition — પુરષા્થ્ણ — કેવળ 

અન્ય ભનકત — સાધુજનની (આપના જવેા સાધુજન મને કોઈક 

જ દેખાય છ)ે20 કરીને આતમસાક્ષાતકાર કરવો. હનુમાન જવેાને 

આદિ્ણ રાખી તેની સવાપ્ણણ-સેવા પોતામાં ઉતારવી, અને કેવળ 

સેવાભનકત્થી તરી જવું એ જ મારો પુરષા્થ્ણ છ.ે ્બીજો કોઈ 



પુરષા્થ્ણ મને ગમયો ન્થી, અને એ પુરષા્થ્ણને અનુકૂળ હંુ મારં 

વત્ણન જયાં સુધી રખાય તયાં સુધી રાખી રહ્ો છુ.ં

પણ આ તો ્બીજી વાત ઉપર ઊતરી પડ્ો.6 કાવયિનકત 

સંઘરતાં છતાં તે, પાછી, સાજા ્થયા પછી દેખાવ આપે તો 

વધારે િોભે છ,ે' એ વધારે િોભાનો લોભ રાખી, હંુ કેમ, જ ે

રતન-ઘિી મળી હોય તેને જવા દઉં! મેં જોયું કે ગઈ માંદગી 

વખતે એ દિા ત્રણ ડદવસ નભી, અને પછી મારી કાવયિનકત 

(જ ે અગાઉ કોઈ ડદવસ જણાઈ ન હતી, અને તેમાં અંગ્ેજી 

પદ્ તો કદી લખયાં જ ન હતાં)21 ઊિી ગઈ તે આ માંદગીમાં 

સજીવન ્થઈ, તેને પુન: જાગ્ત કરવા માટ ે ન મા્થેરાનની રમય 

ટકેરી, કે આપના કાવયોતિેજક સમાગમ સા્થેનો નસંહગઢનો 

સુખવાસ કામ આવયાં. એ તો ધ્ય માંદગીમાં જ પાછી લાધી. 

લાધી તે્થી સુખે ન હતું, દુ:ખે ન હતું. મને ્થયું કે પ્ભુએ મને 

માંદગીમાં જ આવી પ્ા્થ્ણનાિનકતની — એકાગ્તાિનકતની — ધ્ય 

પળો આપવા ધાયુું હિે. આપે Prof. James’s Varieties of 

Religious Experienceનું અમોલ પુસતક ન્થી વાંચયું, નહીં તો 

મારે આટલું લં્બાણ કરવાની જરૂર જ ન રહે.

હવે રહી એક ્બીજી ટીકા: ‘તમારો ધમ્ણ ભજનો મોકલવાનો 

(કે કરવાનો?) ન હતો; પણ જલદી પ્થારીમાં્થી ઊઠવાનો જ 

હતો.' ્બીજુ ં વાકય: ‘માંદગીનો પ્સંગ એ અંતના્ણદો સાંભળવાનો 

ગણી પોતાને જ જોયા કરવા્થી તેજ વધે છ.ે' આ ્બંને ટીકાનો 

જવા્બ ઉપરના પૅરેગ્ાફિમાં આવે છ.ે પણ એના વધારે ઉતિરમાં 

એક confession22 કરી લઉં. પ્્થમ — કે મારો ્બેઠા ્થવાનો ધમ્ણ 

મેં ‘આિાવાદ'ના લેખનું23 ભાષાંતર dictate કરીને તાવ વધાયયો 



તયારે મેં તોિલેો; અને તેટલા પૂરતી આપની ટીકા ્બરો્બર છ.ે 

્બાકી, મારાં ્બીજાં જાગરણો્થી મારાં કેવળ આનંદ અને કૃતજ્તા 

પ્ેડરત અપાર અશ્ુઓ્થી અને તે ્બતાવનારા ઉદગારો્થી તો મારી 

છાતી અને મગજનો ભાર મેં હલકો કયયો છ.ે આપની ટીકાનું 

્બીજુ ં વાકય અમર છ;ે પણ તે એક આિા અને ઇચછામાં જ 

રહી જાય છ.ે એ આદિ્ણ નસ્થનત છ.ે તેમાં પણ મનોદિાની વાત 

તો આવે છ.ે કોઈક કેવળ ઈશ્વરાનુભવ સુખ ભોગવતો તેમાં લીન 

્થાય, કોઈ ્બક્બકાટ કરે. ્બંને હોઈ િકે; જોકે ખરા િૂર અને 

પરખંદા તો તે જ જ ે ક્બીરજી કહે છ ે તેમ:

जो देखे सो कहै नहीं, कहै सो देखै नाँहीं, 

सुनै सो समझावै नहीं, रसन स्त्रवन हद्रग काहह 

जाचन बूलज जडि होई रहे, बि तजी चनबयाि होय 

कह कबीरना दास को, गंजी सके नहीं कोय24

આવો કોઈનો ગાંજયો ન જાય એવો ભકત કે દાસ હંુ આ 

જ્મમાં ્થઈિ કે નહીં તે ખ્બર ન્થી. જોકે પ્યાસ અને પુરષા્થ્ણ 

એ માટ ેજ છ.ે પણ આજ ેહંુ ન્થી, એટલે મારા મનના ઉદગારો 

વૈખરીમાં ઊતરે એ નનવારણ ્થઈ િકે એમ વાત ન્થી. પણ હંુ 

મૌન સેવવાનો પ્યતન કરીિ. મૌનવારના આપના એ ઉદગારનો 

મમ્ણ મારો મનવો સમજયા નવના રહે એમ ન્થી. ્બે ડદવસ ્થયા 

કિું લખયું ન્થી. કદાચ કાય્ણિનકત નવદાય લેતી હોય, પણ તેની 

મને િી પરવા?

આ જ નવિે ્બોલતાં એક ્બીજી વાત. આપે કહ્ું કે, ‘સારા 

્થવાનો મારો ધમ્ણ હતો’, મોતીલાલજીએ કહ્ું કે ‘You should not 



work yourself up into a frenzy; you are an adjudged 

lunatic; you foolish boy you should think more of your 

flesh and bone than of soaring in heights aetherial or 

aerial (આવેિમાં આવી જવાય એટલી હદ સુધી તારે તારી 

જાતને ઉશકેરવી નહીં; કાયદા પ્માણે તો તું ગાંિો જ ઠયયો છ.ે 

મૂખ્ણ છોકરા, હવામાં અને આકાિમાં ઊંચે ચઢવાને ્બદલે તારે 

તારાં હાિચામ નવિે વધુ ધયાન આપવું જોઈએ.) તે ડદવસે હંુ 

જરા નચિાયેલો excite ્થયેલ હોઈિ એ સાચું, પણ પંડિતજીએ 

મને (િાકટર ્થયા છતાં) ખૂ્બ ચીિવયો હતો એ પણ સાચું, એટલે 

મેં જવા્બ આપયો હતો કે, I have thought so long and 

so much of flesh and bone that it was high time i 

thought of the spirit; I would recommend the same 

to you. (હાિચામ નવિે એટલો ્બધો વખત અને એટલો ્બધો 

નવચાર મેં કયયો છ ે કે આતમા નવિે નવચારવાનો સમય પાકી 

ગયો છ.ે તમે પણ એમ કરો એવી મારી ભલામણ છ.ે) પણ 

એ ઉદગાર રાજસી કે તામસી ન હતા, સાનત્વક હતા એમ 

આજ ે મારં હૃદય સાક્ષી પૂરે છ,ે ‘સારા ્થવાનો ધમ્ણ' એ િબદો 

મને પંડિતજીના વાકયની યાદ આપે છ,ે જોકે આપના ઉદગાર 

અને પંડિતજીના ઉદગારના પ્ેરક ભાવમાં તો આસમાન-જમીનનું 

અંતર રહેલું છ,ે ‘જીવન મોરા ડહ ભલા જ ે સત સુનમરન હોય’ 

એ જ મારં તો લક્ય છ.ે હંુ પ્ભુસમરણ કરતો હોઉં તો મારે 

તે છોિી સારા ્થવાનું નચંતન કરવું.25

વળી મહાદેવભાઈ પોતાના પત્રમાં ઊંિી તત્વચચા્ણમાં ઊતરી 

જાય છ:ે



‘અગોચર રહેતા સંતસં્યાસીઓની આપને તેટલી ડકંમત ન્થી 

જટેલી પ્ગટપણે કાય્ણ કરતા કમ્ણયોગી સં્યાસીઓની છ.ે તેમાં પ્શ્ 

એ આવે છ ે કે આતમોન્નનત અ્થથે માણસ પોતાનું જીવન ખરચી 

િકે કે કેમ? અને ખરચે તો પારકાની સેવાની — ‘दु:खतप्ानां 

प्रालणनाम् आनत्यानाशनं’ની કામના તે િી રીતે કરી િકે? આ પ્શ્નો 

નનવેિો આર. એલ. સટીવ્સન — મારા માનીતા લેખકે પોતાના 

એક નન્બંધમાં ્થૉરોની આતમોન્નનતપરાયણતા — અ્થવા અવધૂત 

દિા કહંુ? — ની જરા વધારે પિતી આકરી ટીકા કરતાં આમ 

આણયો છ.ે (હંુ સાર ટાંકંુ છુ)ં

Of these two philosophies the one pursues self-

improvement — a Churlish mangy dog; the other up with 

early morn, in the best of health, follows the Nymph 

Happiness, buxom, blithe, and debonair. Happiness is 

at least not solitary — it joys to communicate. it loves 

others, for it depends on them for existence. While 

self-improvement dwindles towards the prig, the very 

name and appearance of happy man breathe of good 

nature, and help the rest of us. (આ ્બે નવચારધારામાં્થી 

એક, આતમસુધારણાની પાછળ પિનારો છ ે— એક ગમાર ખનસયલ 

કૂતરો; અને ્બીજો, સવારમાં વહેલા ઊઠ ેછ,ે એની ઉતિમ તન્બયત 

છ,ે સુખ નામની પરીની પાછળ પાછળ જાય છ,ે હૃષ્પુષ્, મોજીલી 

અને ખુિનમજાજી એવી એ પરી કાંઈ નહીં તો એકાંતવાસી તો 

ન્થી જ; તેને ્બીજાઓની સા્થે સંસગ્ણમાં આનંદ આવે છ,ે તે 

્બીજાને ચાહે છ.ે કારણ, પોતાના અનસતતવ માટ ે એ ્બીજાના 



ઉપર આધાર રાખે છ.ે એક ્બાજુ્થી જયારે, આતમસુધારણાવાળો 

ચોખનલયો ્બની જાય છ ે તયારે સુખી માણસ એના નામ અને 

દિ્ણન્થી ઉમદા સવભાવની સુગંધ પ્ેરે છ ે અને આપણ ્બધાને 

મદદ કરે છ.ે)

આમાં self-improvementવાળાને prig કહ્ો છ ેએ અ્યાય 

છ ે— એને ‘प्रालणनाम् आनत्यानाशनम्’ની કામના કદી ન રહે; પણ કોઈ 

ભારે સતપુરષના ચરણ સેવી તરી જવાનો લોભ રહે છ.ે તેમાં 

મારા આતમાની નવનમ્રતા જ છ ે— prigginess, (નચ્બાવલાપણં) 

કયાંયે ન્થી. જગતનું કલયાણ કરવાનો લોભ ન રાખું, કારણ, િનકત 

તેટલી ન મળે, અને જગતનું કલયાણ કરીિ એ વૃનતિ પણ મારી 

મનોદિામાં ન્થી આવી િકતી માટ.ે ‘ડકસકા કરોગે કલયાણ — દેહ 

કા યા આતમા કા' એ ભજન યાદ આવે છ.ે Self-improvementની 

જ — આતમોન્નનતની જ ઉપાસના ભકતકનવઓએ કરી છ;ે તેમણે 

્બીજાના કલયાણનો અભરખો રાખયો જ ન્થી. નરનસંહ મહેતાએ 

‘હડરના જન તો મુનકત ન માગે, માગે જ્મોજ્મ અવતાર રે' 

એમાં જનસેવા કરવા માટ ે તે જ્મોજ્મ અવતાર માગે એવો 

અ્થ્ણ લઈએ તોપણ તે જ ભકતકનવ એમ ગાઈ ગયા છ ે કે:

‘રામનામશું તાળી લાગી, સકળ તીરથ તેના તનમાં રે,’

*
‘ભણે નરસૈયો કે તત્વ શોધયા વવના રતન વિંતામવણ 

જનમ ખોયો’

*



‘શરીર શોધયા વવના સાર નહીં સાંપડ,ે પંદડત પાર નહીં 

પાયો પોથે;'

ઇતયાડદ. એમાં િરીર િોધવાની જ ે વાત છ ે તે કેવળ 

આતમોન્નનતની જ વાત છ.ે ખરી વાત મને એ જ લાગે છ ે કે 

જ ેપ્ભુભનકત્થી રંગાયેલો છ,ે ઘાયલ ્થયો છ,ે તેને ્બીજી વાતની 

જ સૂઝ ન્થી પિતી — ન સુખ પોતાનું કે પારકાનું — તેને તો એ 

જ લક્ષ છ ે કે જાણવું તો એવું જાણવું કે ‘अेकेन खिु हवज्ातेन 

सविं हवज्ातं भवहत;’ જોવું તો એવું જોવું કે જનેી સામે કોડટ 

રનવ-િિી ઝાંખા પિ;ે માણવું તો એવું માણવું કે જનેી આગળ 

સહસ્ત સવગ્ણસુખ ઝાંઝવાં જણાય. એ જ દૃનષ્્થી ક્બીરજી કહી 

ગયા છ ે કે:

एेसे तो सतगुरु चमिे, लजनसों रहहये िागा, 

सबही जग शीति भया (जब) चम्टी आपनी आगा.

પોતાની આગ ્બૂઝવવામાં જ સ્બ જગને િીતલ કરવાપણં 

છ.ે પોતાના જ્ાન-સાક્ષાતકાર-સવાનુભવ-િાંનત આતમરનત-માં જ 

જગતની િાંનત રહેલી છ.ે એ કેવો ઉન્નત, નવનમ્ર ભાવ છ?ે 

એટલે એમનો પં્થ ્યારો છ,ે દોહ્લો છ;ે છતાં ઉતિમ છ ે એ 

તો ના ન પિાય. એમાં રહેલી દલીલ તો અતૂટ છ,ે પણ એમાં 

રહેલો અનુભવ વધારે સફુિટ અને અતૂટ છ ે— જનેે નવિે આપણે 

ન્બનઅનુભવીએ તો મૌન ધરે જ છૂટકો.’26

અંતમાં પોતાની માંદગીને નવિે દૃઢતાપૂવ્ણક માનતા હતા તે 



તેમના જ િબદોમાં જોઈએ:

‘મારી માંદગીને મેં ઈશ્વરદતિ આિીવા્ણદ જ માની છ,ે કારણ, મને 

પ્ા્થ્ણના — સવાનુભૂનત — ની ઘિી એમાં ્બહુ મળી છ.ે આ છલે્ા 

સાત ડદવસમાં ચોવીસે કલાકમાં એકે અનનષ્ નવચાર સુધધાં સફુિયયો 

ન્થી એમ ડદલ નમ્રતા્થી કહી િકે ખરં એ નસ્થનત તો ભારે જ 

કહેવાય ને? પણ એ જો્બન સૌ કાળ રહેિે કે નહીં તે તો એ જો્બન 

આપનારો જાણે. એ માંદગીમાં મારી આતમનનરીક્ષણની િનકત 

જટેલી ખૂલી છ,ે મારી નવવેચનિનકત — critical faculty — જટેલી 

ખીલી છ,ે મને જ ેઉતિમ નનશ્ચયો ્બાંધવાની, આતમોન્નનતના ઉપાય 

િોધવાની, યોજવાની જ ે તક મળી છ ે તે કયારેય ન્થી મળી, 

એટલે મને આ માંદગી માટ ે િોચ તો ્થતો જ ન્થી — િોચ 

પારકાની સેવા લેવી પિી એટલો.’27

નોંધ:
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12.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 21 : પૃ. 383.
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અઢાિ  
અભય અસવાિ

1917્થી 1921નો કાળ દેિને સાર અભૂતપૂવ્ણ જાગૃનતનો 

અને મહાદેવભાઈને સાર રાષ્ ટ્રવયાપી અડહંસક આંદોલનમાં 

ઝંપલાવવાનો કાળ હતો. આ કાળ દરનમયાન નનદ્રામાં સૂતેલા 

દેિને જગાિવાનો ગાંધીજીએ અ્થાગ પ્યતન કયયો અને દેિે પણ 

એમના અડહંસાના િંખનાદનો સારો એવો જવા્બ આપયો હતો. 

આપણા દેિની સવતંત્રતાના ઇનતહાસમાં આ કાળમાં ગાંધીજીના 

સતયાગ્હના સાધનનો રાષ્ ટ્રવયાપી પ્યોગ ્થયો જનેે લીધે પ્જાએ 

એક અનેરં ચેતન અનુભવયું. ગાંધીજીની આગેવાની હેઠળ આપણા 

દેિમાં ત્રીસ વષ્ણ સુધી જ ે અડહંસક આંદોલન ચાલયું તેમાં દર 

દાયકે એક એક મોટુ ં મોજુ ંઆવયું. આ કાળ દરનમયાન દેિે તે 

પ્કારનું પ્્થમ મોજુ ં અનુભવયું. દેિે પહેલી વાર અભયને ઘોિ ે

સવારી કરી જાણી. આ્બાલવૃદ્ધ નરનારી સૌ કોઈએ પોતાની 

નાિીમાં જાણે વીજળીનો સંચાર અનુભવયો. જનેું હૃદય સદા 

ગાંધીજીની અમૃતવાણીનું પાન કરવા તલસયું રહેતું, જનેા નચતિની 

વીણા પર આસપાસના હર આંદોલનનો પ્નતધવનન ઊઠતો, તે 

મહાદેવભાઈ ગાંધીની રણભેરીના જવા્બમાં ્થનગની ઊઠ ે તેમાં 

નવાઈ નહોતી. તેમણે માંદગી દરનમયાન આવી ગયેલી નનરાિાને 

ખંખેરી નાખી. તેમણે કુરક્ષેત્રના અજુ ્ણનની માફિક મોહમાં્થી મુકત 

્થઈ, નવગતજવર ્બની ધમ્ણક્ષેત્રમાં ઝંપલાવવા કમર કસી.

*



મહાદેવભાઈની ભૂનમકા સમજવા સાર ્થોિો ઇનતહાસ જોઈ 

લેવો જરૂરી છ.ે આ અરસામાં દેિમાં એટલી ્બધી ઘટનાઓ 

્બની ગઈ કે તે ્બધીનો ઉલ્ેખ કરવો પણ િકય ન્થી. પણ 

એમાંની મુખય મુખય ઘટનાઓનંુ સમરણ કરી લેવું દેિ, ગાંધી 

અને મહાદેવભાઈ ત્રણેયની ગનતનવનધને સમજવા સાર જરૂરી 

છ.ે અલ્બતિ, આમાં પણ રાજકારણની ઘણી નવગતોને પિતી 

મૂકવી પિિે. અને એ પણ ધયાનમાં રાખવું પિિે કે ઘણીખરી 

ઐનતહાનસક ઘટનાઓમાં મુખય ભાગ ગાંધીજીએ જ ભજવયો હતો. 

મહાદેવભાઈએ તો ય્થાસંભવ સેવા દ્ારા એમની પ્વૃનતિઓને 

પુષ્ કરવાનું જ કામ કયુું હતું.

મૉ્ટગયૂ અને ચેમસફિિ્ણનો સંયુકત અહેવાલ 1918ના 

જુલાઈમાં ્બહાર પડ્ો. દેિના ્બંધારણના સુધારા સં્બંધી એ 

અહેવાલ અંગે દેિના નેતાઓનો પ્નતભાવ અલગ અલગ પ્કારનો 

હતો. ગાંધીજીનો મત એવો હતો કે સૂનચત સુધારાઓનો સવીકાર 

કરવો, યુદ્ધપ્યાસોમાં મદદ કરવી અને પછી મૉ્ટફિિ્ણ ડરપોટ્ણમાં 

દેિના લાભની દૃનષ્એ નવિેષ સુધારાઓ સાર જરૂર પિ ે તો 

આંદોલન કરવું. તે વખતે ગાંધીજીની ભૂનમકા નબ્ડટિ સામ્રાજયના 

વફિાદાર નાગડરકની હતી. તેમણે તે વખતે મહમદઅલી ઝીણાને 

લખયું હતું:

‘જો દરેક હોમરૂલ લીગર લશકરભરતી કરનારો િનકતિાળી 

એજટં ્બને તેની સા્થે સા્થે જ ્બંધારણીય હકો માટ ે લિતો 

રહે, તો આપણે કૉંગ્ેસ લીગ યોજના માત્ર જમેાં આપણે સંમત 

હોઈએ એટલા જ ફેિરફિારો સા્થે નક્કી પસાર કરાવી િકીએ.’1



પરંતુ રૉલેટ કનમટીએ આવીને યુદ્ધ પતે પછી ભારતને 

સવાતંતટ્રયની ડદિામાં જરૂર ‘કાંઈક' (િોનમનનયન સટટેસ જવેું) 

મળિે એવી ઘણાખરા નેતાઓની આિા પર પાણી ફેિરવયું.

રૉલેટના સૂનચત ધારાની નવરદ્ધ ફેિબ્ુઆરી 1919માં હોમરૂલ 

લીગને આશ્યે મળેલ જાહેરસભામાં ગાંધીજીનું ભાષણ વાંચી 

સંભળાવવામાં આવયું હતું. આ કાયદાઓમાં કોઈ પણ સરકારી 

અમલદારને કોઈ પણ નાગડરક ઉપર ફિડરયાદ કરવાની છૂટ 

આપવામાં આવી. આ ફિડરયાદ કોઈ પણ કોટ્ણમાં ચાલી િકે 

અને ગવન્ણર-જનરલની કાઉન્સલને યોગય લાગે તેમ કોટ્ણ ્બદલી 

પણ િકે. ‘જાહેર લાભને ખાતર' કોટ્ણમાં ચાલેલા કોઈ પણ કામ 

અંગે પ્નસનદ્ધ ્થતી કોટ્ણ રોકી િકે, તપાસ દરનમયાન જો એમ 

જોવામાં આવે કે તહોમતદારે એની ઉપર જ ે તહોમત મૂકવામાં 

આવયું છ ે તે ઉપરાંત ્બીજો કંઈ ગુનો પણ કયયો છ ે તો તેની 

પણ સજા ્થઈ િકે.

આવી કોટયોમાં કરવામાં આવેલી સજા સામે હાઈકોટ્ણમાં 

નહીં જઈ િકાય.

કોઈ પણ વયનકતની પાસે એક વષ્ણની સારી ચાલચલગતની 

માગણી કરી િકાય.

તેના રહેઠાણની અ્થવા રહેઠાણની ફેિર્બદલીની ખ્બર 

આપવાનો આદેિ કરી િકાય.

જ ેકોઈ કામ્થી સરકારને સુલેહનો ભંગ ્થાય અ્થવા કોઈની 

સલામતીને નુકસાન પહોંચે તો તે કામ ્બંધ કરવાનું ફિરમાન તે 



વયનકત પર સરકાર કાઢી િકે.

હુકમમાં જણાવયા પ્માણે એણે પોલીસમાં હાજરી આપવી.

આ કાયદો એમ તો એક જ વષ્ણ સુધી લાગુ પાિી િકાય 

પણ વષ્ણ પૂરં ્થતાં સરકાર તેને ફિરી્થી લાગુ કરી િકે.

કોઈ પણ વયનકત પર િંકા જાય કે તેને લીધે િાંનત જોખમમાં 

છ ેતો તેને વગર વૉરંટ નગરફિતાર કરી િકાય, એના રહેઠાણની 

તપાસ કરી િકાય અને જો તેવી વયનકત તેને સાર નનનષદ્ધ એવા 

સ્થાનમાં મળે તો ગમે તે પોલીસ અમલદાર તેને નગરફિતાર કરી 

િકે અને પંદર ડદવસ સુધી એને અટકાયતમાં રાખી િકાય.

આ ત્થા આવા પ્કારની અનેક કલમો આ ્બે ન્બલોમાં 

હતી, જનેે કારણે હરકોઈ માણસની ઉપર માત્ર િક્થી વગર 

તપાસે કેટલાક હુકમો નીકળી િકતા હતા અને સ્થાનનક સરકારને 

તેમ કરવાની છૂટ મળતી હતી. આની કેટલીક કલમોને લીધે 

પોતાને નનદયોષ સાન્બત કરવાની જવા્બદારી તહોમતદાર પર 

આવી પિતી હતી.2

રૉલેટ દ્ારા સૂનચત ડક્નમનલ લૉ ઍમે્િમૅ્ટ ન્બલ ત્થા 

ડક્નમનલ લૉ ઇમજ ્્ણ સી પાવર ન્બલો અંગે ગાંધીજીએ કહ્ું હતું કે,

‘રૉલેટ સનમનતના આ ડરપોટ્ણમાં એવું કિું ન્થી કે આ ન્બલ 

દાખલ કરવાં પિ.ે માટ ે આ ન્બલોનો ધીરજ અને દૃઢ નનશ્ચય 

સા્થે નવરોધ કરવા માટ ેલોકમત તૈયાર કરવાની આપણી સહુની 

ફિરજ ્થઈ પિ ેછ.ે  ... એક ્બાજુ્થી લોકોના અનધકારોમાં વધારો 

કરવો અને ્બીજી ્બાજુ્થી એમના અનધકારો ઉપર અસહ્ પ્નત્બંધ 



મૂકવો એ ્બેહૂદી વાત છ.ે  ...'3

સૂનચત ધારો કાયદો ્બને તે પહેલાં જ એની સામે સતયાગ્હ 

કરવાનો નવચાર આવયો. સા્બરમતી આશ્મમાં સતયાગ્હની આ 

પ્નતજ્ા ઉપર 24મી ફેિબ્ુઆરીએ સહીઓ ્થઈ હતી. ્બેમાં્થી 

એક ન્બલને માચ્ણ માસમાં કાયદાનું રૂપ મળ્ું. ્બીજુ ં ન્બલ મોકૂફિ 

રાખવામાં આવયું હતું. પહેલી ‘સતયાગ્હ પનત્રકા’માં હેન્ી િનેવિ 

્થૉરોના સનવનય કાયદાભંગના નવચારોનાં ઉદ્ધરણો આપવામાં 

આવયાં.

માચ્ણમાં મું્બઈમાં સતયાગ્હ સનમનતની કારો્બારી રચાઈ 

જનેા અધયક્ષ ગાંધીજીને નીમવામાં આવયા.

આ ્બાજુ દીનિા વાચછા, સુરે્દ્રના્થ ્બેનરજી, િાસ્તી અને 

િફિીએ ‘પૅનસવ રેનઝસટ્સ' ની સામે એક જાહેરનામું ્બહાર પાડ્ું. 

આમ નરમ દળના કેટલાક આગેવાનો ગાંધીજી્થી જુદા ફંિટાયા.

રૉલેટ કાયદાનો નવરોધ કેવી રીતે કરવો તેને અંગે ગાંધીજીના 

મનમાં સતત નચંતન ચાલતું હતું. તાનમલનાિનુા પ્વાસમાં અચાનક 

એમને સૂઝયું કે એક નનનશ્ચત તારીખે હિતાળ, ઉપવાસ અને 

નનનષદ્ધ સાડહતયનો જાહેરમાં વેચાણનો કાય્ણક્મ રાખી િકાય.

રાજનૈનતક કારણસર દેિવયાપી ઉપવાસ, હિતાળ વગેરેનો 

કાય્ણક્મ દેિના ઇનતહાસમાં આ પહેલી વાર અપાતો હતો.

સતયાગ્હનો પ્ારંભ 30મી માચ્ણનો નક્કી કરવામાં આવયો 

હતો. પણ આખા દેિમાં ખ્બર ન પહોંચાિી િકાય એમ 

લાગવા્થી પાછળ્થી તે ડદવસ ્બદલીને તેની પછીનો રનવવાર 



એટલે છઠ્ી એનપ્લ નક્કી કરવામાં આવયો. ડદલહીની ઘટના અંગે 

महादेवभाईनी डिायरी — પુસતક પાંચમાંના પૃષ્ઠ ્બાવન પર નીચે 

મુજ્બની પાદટીપ આપવામાં આવી છ:ે

‘આ ફેિરફિારની ખ્બર ડદલહી નહીં પહોંચી િકી હોવા્થી તયાં 

30મી માચથે નવરોધડદન ઊજવવામાં આવયો. િહેરમાં સંપૂણ્ણ 

હિતાળ હતી. સાંજ ે ચાર વાગયે સરઘસ અને પછી જાહેરસભા 

રાખવામાં આવી હતી. આવી સંપૂણ્ણ હિતાળ ડદલહી જવેા િહેરના 

ઇનતહાસમાં અપૂવ્ણ હતી. એટલે એ જોઈ ગોરા પોલીસ-અમલદારો 

ચોંકેલા. સવારનો વખત તો િાંનતમાં પસાર ્થઈ ગયો, પણ 

્બપોરે ્બે વાગયા પછી સરઘસમાં જોિાવાના ઇરાદા્થી જતા 

લોકો ઉપર ગમે તેવે ્બહાને સટિેન આગળ ગોરા સોલજરોએ 

મિીનગન ચલાવી. તેમાં િઝનેક માણસ ઘાયલ ્થયા ત્થા 

મરાયા. ્થોિી વાર પછી ચાંદની ચોકમાં કલૉક ટાવર આગળ 

ગોળી્બાર કરવામાં આવયો અને તયાં પણ દસેક જણ જખમી 

્થયા. છતાં સવામી શ્દ્ધાનંદજીની સરદારી નીચે સરઘસ નીકળ્ું 

અને જાહેરસભા ્થઈ. તેમાં ચાળીસ હજાર માણસની હાજરી 

હતી. સભા પૂરી ્થયા પછી સવામી શ્દ્ધાનંદજી લોકો િાંનતપૂવ્ણક 

પોતપોતાને ઘેર પહોંચી જાય એની વયવસ્થા કરતા હતા તયારે 

એક ગુરખા નસપાઈએ સવામીજીની છાતી સામે ્બંદૂક ધરીને 

કહેલું, ‘તુમકો છદે દંગે.’ સવામીજીએ જવા્બ આપયો: ‘મેં ખિા 

હંૂ, ગોલી ચલાઓ,’ પછી તો આઠદસ રાઇફિલો તેમની સામે 

તાકવામાં આવી. પણ સવામીજી અિગ ઊભા રહ્ા એટલે પેલા 

ગુરખાઓ િરમાઈને જતા રહ્ા.'4

ગોળી્બારમાં લોકો તરફિ ્થયેલી ડહંસાનાં વણ્ણનો છાપામાં 



જોઈને ગાંધીજી ખૂ્બ નખન્ન ્થયેલા. પાછળ્થી જયારે તયાંના 

સમાચાર કાય્ણકતા્ણઓ તરફિ્થી મળ્ા તયારે તેમને સમજાયું કે 

પોલીસે તો કીિી પર કટક ચિાવયું હતું. લોકોની ડહંમતના સમાચાર 

સાંભળીને તેમને ્થોિી ટાઢક ્થઈ હતી. તેમણે એક પત્રમાં લખયું:

‘સાઠ માણસો મરી ગયા તેનું મને જરાયે ન્થી લાગતું. ચાળીસ 

હજાર માણસોએ રાત્રે સભા ભરી િાંનત જાળવી એ મને ભારે 

લાગે છ.ે 10,000 માણસો જલેમાં જાય તે્થી કાંઈ આપણે ્બહુ 

દુ:ખ ખમયાં એમ હંુ ન માનું. પણ 10,000 માણસોના પ્ાણ 

જાય એ મને હરખઘેલો કરી મૂકે, કારણ, ભોગ્થી [્બનલદાન્થી] 

જ સવતંત્રતા િોધવાની આ લિત છ.ે આપણે તો ડદલહીમાં ્બ્યું 

તેમાં એટલો પ્ભુનો પાિ માનવાનો કે આપણા્થી કોઈ નસપાઈને 

ઈજા ્થઈ ન્થી.’5

છઠ્ી એનપ્લની ઉજવણીનો અહેવાલ મહાદેવભાઈની 

િાયરીમાં નીચે મુજ્બ છ:ે

‘6–4–'19, રનવવારનો ડદવસ મું્બઈમાં ભારે ઊજવાયો. લગભગ 

્બે લાખ માણસ દડરયા ઉપર ભેગા ્થયા હતા. માધવ્બાગ સુધી 

જ ેિાંનત્થી એઓએ કૂચ કરી તે કોઈ પણ જણને હેરત પમાિ ે

એવી હતી. નમલમજૂરો નમલમાનલકોની રજા ન હોવાને લીધે 

જોિાઈ િકયા નહોતા. પણ તેમને જોિાવાની ફિરજ પણ પાિવામાં 

નહોતી આવી. મુસલમાનોએ પણ ભારે કીધી. પીલહાઉસની 

ઉપરની મનસજદમાં ્બાપુ, નમનસસ નાયિ ુ ત્થા જમનાદાસ ગયાં 

અને હૃદય હલમલાવનારાં ભાષણો કયાું. રામનવમીએ સવદેિીવ્રત 

લેવાનો ઠરાવ ્થયો. મનસજદમાં એક ્બીજુ ં વ્રત લેવાની સૂચના 



કરી કે જુમમા મનસજદમાં ભેગા મળી ડહંદુ-મુસલમાને સતયાગ્હનું 

વ્રત લેવું કે તેઓ એક્બીજા સા્થે ડદલ સાફિ રાખીને ્બંને એક 

જ છ,ે સવપને પણ જુદા હતા નહીં અને ્થિે નહીં એવી રીતે 

ભનવષયમાં વત્ણિે.'6

છઠ્ી એનપ્લનો એ કાય્ણક્મ પ્નત્બંનધત સાડહતય ખુલ્ામાં 

વેચવાનો હતો. ગાંધીજીએ પોતે તેમાં પોતાના સા્થીઓ જોિ ેભાગ 

લીધો હતો. એક પત્રમાં એનું વણ્ણન કરતાં મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

‘અહીં તો કાલે હદ વળી ગઈ. સાંજ ે સાધારણ સભાની નમડટગં 

્થઈ... ્બાપુએ... અગાઉ્થી પાંચસે-છસેં ચોપિીઓ મગાવી રાખી 

હતી. સભા ચાલતી હતી તે દરનમયાન પોલીસનો ટનેલફિોન આવયો 

કે િેની સભા ચાલે છ,ે િું ્થાય છ ેતે જણાવો. ઑડફિસના માનલકે 

્બાપુને પૂછાગાછા નવના જવા્બ દઈ દીધો: “I am busy, 

can't talk with you just yet.” (હંુ કામમાં છુ.ં અતયારે તમારી 

સા્થે વાત ન્થી કરી િકતો.) ્બધાને લાગયું કે પોલીસનો દરોિો 

પિિે, કેટલાકનાં હૈયાં ધિકવા માંડ્ાં પણ હિે. અનસૂયા્બહેન 

કહેતાં હતાં કે મારા હા્થ ઠિંાગાર ્થઈ ગયા હતા. પણ પોલીસ 

ન આવી. ્બાપુએ તો કહી રાખયું હતું કે, “હંુ તમારા ્બધાનો 

નસપાઈ છુ,ં પણ આ લિતમાં તમારો સરદાર છુ,ં એટલે મારં 

કહેલું જ તમે ્બધા કરિો. પોલીસ આવયે ગુપચુપ ્બેસજો, હંુ 

ડહસા્બ પતાવી લઈિ અને તમને હુકમ આપું તેનો અમલ કરજો.”

‘આખરે સાંજ ેસાત વાગયે ્બધા વેચવા નીકળી પડ્ા. ્બાપુ અને 

અનસૂયા્બહેન મોટરમાં. મોટરના િૉફિર અને મ્થુરાદાસ हहंद 

सवराज, हहंद सवराज એમ ્બૂમો પાિ ેઅને ્બોરી્બંદર, ઝવેરી્બજાર 



આગળ લોકોનાં ટોળેટોળાં ચોપિી લઈ જાય. ્બાપુનો સટૉક ત્રણ 

વખત ખૂટ્ો, ત્રણ વખત ઘેર્થી લઈ ગયા. ચોપિીઓ માટ ે

પૈસાનો વરસાદ વરસયો. ્બે જણાઓએ એક નકલના સો સો 

રૂનપયા આપયા. તેમાંના એક તો મુસલમાન ગૃહસ્થ હતા. રૂનપયો 

રૂનપયો આપનારા તો સેંકિો જણ હતા. મેં મારી ચોપિીઓ મારા 

જવેા મવાલીઓમાં ચચ્ણગેટ સટિેન ઉપર વેચી નાખી. આખો 

દેખાવ અલૌડકક હતો. કોઈ ઠકેાણે જમનાદાસ મોટરમાં ઊભા 

ઊભા हहंद सवराज પોકારે, ટટ્રામો ચાલતી હોય તયાં, ન્થયેટરો 

આગળ, હોટલો આગળ. हहंद सवराजના ્બે આના કરતાં ફેિરી 

ફિરે. કોઈ ઠકેાણે ્બૅંકર, કોઈ ઠકેાણે ઉમર સો્બાની, કોઈ ઠકેાણે 

સરોનજની નાયિ,ુ અને કોઈ ઠકેાણે હૉનન્ણમૅન. મોટરની ઉપર 

પાડટયાં મારેલાં — “લૂંટો લૂંટો જપ્ત કરેલું સાડહતય, મહાતમા 

ગાંધીનું हहंद सवराज, ખરીદો, વાંચો અને વહેંચો.” છ વાગયા 

સુધીમાં તો હજારો નકલો મું્બઈના ઘરેઘરમાં ફેિલાઈ ગઈ હિે.'7

પછી આ ઘટનાનું રાજનૈનતક મહત્વ સમજાવતાં મહાદેવભાઈ 

લખે છ:ે

‘લોકોમાં આના્થી ્બહુ નીિરતા આવી છ.ે કેટલાક ્બચી ગયેલા 

િરપોકોને પણ પસતાવો ્થિે.'

પોલીસઅતયાચારોનો આરંભ રાજધાની ડદલહી્થી ્થયો, 

પણ પાછળ્થી પંજા્બ, ગુજરાત વગેરેમાં ફેિલાયો. ગાંધીજી પર 

પંજા્બના આગેવાનોનું નનમંત્રણ આવતાં તેઓ મું્બઈ્થી પંજા્બ 

જવા નીકળ્ા. સા્થે મહાદેવભાઈ તો ખરા જ. ડદલહીની નજીક 

આવતાં પલવલ પાસે કોસીકલાં સટિેન આગળ ગાિી ખાસ 



ઊભી રખાવી ગાંધીજીને ડદલહી ત્થા પંજા્બમાં પ્વેિવાની ્બંધી 

ફિરમાવવામાં આવી અને મું્બઈ ઇલાકામાં જ રહેવાનો હુકમ 

્બજાવવામાં આવયો. ગાંધીજીએ હુકમનો અનાદર કયયો એટલે 

એમને પકિવામાં આવયા. મહાદેવે પોતાની િાયરીમાં તો માત્ર 

એટલું જ નોંધયું છ ે કે,

‘મને ડદલહી જઈ શ્દ્ધાનંદજીને ખ્બર આપવા ને લોકોને િાંત 

રાખવાનું કહ્ું. પોતાનો સંદેિો પણ મને ઝિપ્થી લખાવી નાખયો. 

મેં વલ્ભભાઈને તાર્થી ખ્બર આપયા. શ્દ્ધાનંદજીને મળ્ા પછી 

ડદલહી્થી મું્બઈ જવા નીકળ્ો. મગનલાલભાઈ ત્થા નરહડરને 

મું્બઈ મળવા ્બોલાવયા.'8

ડદલહી પહોંચી મહાદેવભાઈએ મહાતમા ગાંધીના મંત્રી તરીકે 

છાપાંજોગ નીચેનું નનવેદન ્બહાર પાડ્ું:

‘એનપ્લ 9, 1919: મહાતમા ગાંધી ડદલહી જતા હતા તયારે 

રસતામાં કોસી સટિેને એમના ઉપર એવી મતલ્બનો હુકમ 

્બજાવવામાં આવયો કે તમારે પંજા્બમાં દાખલ ્થવું નહીં, ડદલહીમાં 

પ્વેિવું નહીં, માત્ર મું્બઈમાં જ રહેવું. જ ેઅનધકારીએ આ હુકમ 

્બજાવયો એણે ગાંધીજી સા્થે ્બહુ જ નમ્રતાભયયો વતા્ણવ દાખવયો 

અને એમને ખાતરી આપી કે જો આપ આ હુકમનો અનાદર 

કરવાનો નનણ્ણય કરિો તો મારે ઘણા દુ:ખ સા્થે આપને પકિવા 

પિિે, પરંતુ એ કારણે આપણી વચચે કિી કિવાિ પેદા ્થિે 

નહીં. મહાતમા ગાંધીએ હસતાં હસતાં કહ્ું કે મારે તો આ હુકમ 

માનવાનો ઇ્કાર જ કરવો પિિે, કેમ કે એમ કરવું એ મારં 

કત્ણવય છ;ે અને આપે પણ આપની જ ે ફિરજ હોય તે ્બજાવવી 



જોઈએ. તે પછી જ ે ્થોિી નમનનટો અમને મળી તે દરનમયાન 

ગાંધીજીએ મને નીચે લખેલો સંદેિો લખાવી દીધો. એમના લેખી 

સંદેિામાં કહેવાયું છ ેતેમ એમણે મને જ ેમૌનખક સંદેિો આપયો 

તેમાં પણ એ મુદ્દા ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવયો છ ે કે 

તેમના પકિાવા્થી કોઈએ ગુસસે ્થવાનું ન્થી, તેમ કોઈએ એવું 

કામ કરવાનું ન્થી જમેાં અસતય કે ડહંસાનો રંગ લાગેલો હોય, 

કેમ કે એમ ્થાય તો આ પનવત્ર કાય્ણને કલંક લાગે.'9

પણ મહાદેવભાઈએ લખેલ એક અંગત પત્ર પર્થી એમ 

જણાય છ ેકે ગાંધીજીએ પકિાતાં પહેલાં મહાદેવભાઈને કહ્ું હતું 

કે તેઓ એમને પોતાના વારસદાર નીમે છ.ે આ િબદો કેવળ 

ખાનગી ઉદગારોમાં જ કહ્ા હતા. મહાદેવભાઈ આ ્બા્બત 

પોતાના પત્રમાં લખે છ:ે

‘એ પદનો અનધકારી મેં મારી જાતને ગણયો જ ન્થી.’ પછી જાણે 

કે પોતાનો જીવનમંત્ર જપતા હોય તેમ લખે છ,ે ‘મારી મનોકામના 

તો છ ેહનુમાન જવેાને આદિ્ણ રાખી તેની સવાપ્ણણસેવા પોતાનામાં 

ઉતારવી અને કેવળ સેવાભનકત્થી તરી જવું.'10

*
અહીં ્બે ક્ષણ આપણે મહાદેવભાઈ અને ગાંધીજીના સં્બંધ 

અંગે નવચાર કરી લઈએ. મહાદેવભાઈએ એક્થી વધારે વાર 

ગાંધીજી નવિે નવચાર કરતાં એમને રામને સ્થાને મૂકયા છ ે— જમે 

આ પ્સંગમાં કયુું છ ેતેમ. એક જગાએ પોતાને તુલસીદાસને સ્થાને 

મૂકતાં પણ સંકોચ અનુભવયો છ,ે પણ ગાંધીજીને રામને સ્થાને 

મૂકતાં એવો સંકોચ અનુભવયો ન્થી. પ્શ્ એ ઊઠ ેછ ેકે મહાદેવભાઈ 



ગાંધીજીને અવતારી પુરષ માનતા હતા કે કેમ? આ પ્શ્નો 

ઉતિર સમજવા સાર ગાંધીજીના अनासक्तियोगનું મહાદેવભાઈએ 

કરેલા અંગ્ેજી રૂપાંતર Gita According to Gandhiમાંનું11 

‘મારં નનવેદન' My Submission નામની પ્સતાવના વાંચવી 

જોઈએ. તેમાં ‘અવતાર' નામનો પડરચછદે આ નવષયની દાિ્ણનનક 

ભૂનમકા સપષ્ કરે છ.ે

મહાદેવભાઈના અનેક વહેવાર, અને ખાસ કરીને ગાંધીજી 

નવિેના એમના ઉદગારોને લીધે આપણને એમ લાગે કે 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને અવતારી પુરષ માનતા હતા. ડહ્દુ 

પરંપરામાં આવી મા્યતા કાંઈ અજાણી કે ઢાંકનપછોિો કરવા 

જવેી ન્થી ગણાઈ.

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની સેવામાં પોતાની જાતને ધ્ય માનતા. 

્બંને વચચે કયારેક કાંઈક મતભેદ ્થાય તો ભૂલ પોતામાં જ હિે 

એમ માનીને તે િોધવા પ્યતન કરતા, એ ભૂલ િોધી ન જિ,ે 

અ્થવા સુધરી િકે એવી ન લાગે તો પોતે ગાંધીજીને લાયક 

ન્થી એમ માનતા અને એનું પ્ાયનશ્ચતિ કરવા કે ગાંધીજી્થી દૂર 

ખસી જવા તૈયાર ્થતા. આ અ્થ્ણમાં તેઓ ગાંધીજીના સગુણ 

સાકાર ભકત હતા એમ કહી િકાય. પરંતુ તેઓ ગાંધીજીના 

આંધળા ભકત નહોતા. એમ જો જોઈએ તો મહાદેવભાઈનું જીવન 

‘ભનકતનું અખંિ કાવય' સમું હતું. પણ તેમણે ગાંધીભનકતનું કોઈ 

ભજન ન્થી રચયું. તેઓ ગાંધીજીને નસદ્ધ નહીં, સાધક જ માનતા 

હતા — ભલે પોતાના્થી ઘણા આગળ વધી ગયેલા સાધક હોય. 

ગાંધીજી કદી ભૂલ કરે જ નહીં, એમ તેઓ નહોતા માનતા. 

ગાંધીજીમાં ચમતકારો કરવાની કાંઈક અલૌડકક િનકત છ,ે એવું 



તેઓ નહોતા માનતા. તેમનામાં સામા્ય લોકો કરતાં ઘણો 

વધારે ડદવયાંિ છ ેએવું તેઓ માનતા. પણ ગાંધીજી દેહધારી છ ે

અને િરીર પોતાનો ધમ્ણ ્બજાવયે જાય છ,ે માટ ે એમનું િરીર 

સચવાયેલું રહે તે સાર મહાદેવ સદા નચંનતત રહેતા.

મહાદેવભાઈ એમ પણ માનતા કે એક ્બાજુ આખા નવશ્વમાં 

અને ્બીજી ્બાજુ દરેક વયનકતમાં ઓછવેતિે અંિે અપૂણ્ણતા્થી 

પૂણ્ણતા તરફિ, અસતય્થી સતય તરફિ જનારી એક વૈનશ્વક પ્ડક્યા 

નનરંતર ચાલી રહી છ.ે જ ેલોકો પોતાની જાતને િૂ્યવત્ ્બનાવે, 

અનાસનકત અને નનષકામ કમ્ણની ચરમસીમા સુધી પહોંચી જાય 

અને તેમ કરતાં પોતાને પૂણ્ણ ્બનાવે તેને મહાદેવભાઈ અવતારી 

પુરષ લેખતા. સા્થે સા્થે તેઓ એમ પણ માનતા કે છવેટ ે કોઈ 

પણ વયનકતને અવતારી પુરષ માનવાનું પ્યોજન પોતામાં તેના 

જવેા ગુણો લાવવાની ઇચછા એ હોય છ.ે એટલે મહાદેવભાઈનો 

પોતાનો પ્યાસ અહનન્ણિ પોતાની જાતને િૂ્યવત્ ્બનાવવાનો 

અને નનષકામભાવે કમ્ણ આચરી પરમ પૂણ્ણતા પ્ાપ્ત કરવાનો 

હતો. પૂણ્ણતા તરફિની તેમની સાધના એક તરફિ્થી વયનકતગત 

ગુણનવકાસની હતી, તો ્બીજી તરફિ, સેવાના માધયમ દ્ારા, અને 

અહમને ઓગાળતાં જતાં તેને સમાજમાં જાનત, ભાષા, ધમ્ણ, દેિના 

વાિાઓ ઓળંગીને નક્ષનતજવયાપી ્બનાવવાની હતી. એ પૂણ્ણતા 

એમને આતમસમપ્ણણમાં દેખાતી હતી. સીમમાં્થી અસીમ સુધી 

પહોંચવાનું માધયમ તેમણે ગાંધીજીની સેવાને ્બનાવી દીધું હતું. 

પૂણ્ણતા અને િૂ્યતા તયાં એક ન્બંદુમાં ભળી જતી હતી. પૂનાના 

આગાખાન મહેલમાં, 1942ની 15 ઑગસટ ે લીધેલા અંનતમ 

શ્વાસની ઘિી એ વૈનશ્વક ચેતનામાં પોતાની વૈયનકતક ચેતનાને 



એકાકાર કરવાની ઘિી હિે?

આ સંદભ્ણમાં નરહડરભાઈ સા્થે મહાદેવભાઈનો 1919માં 

્થયેલો એક પત્રવયવહાર ખૂ્બ ઉદ્બોધક છ.ે નરહડરભાઈ શ્ી 

મજમુદાર નામની વયનકત જોિ ે ્થયેલી વાતચીતનો અહેવાલ 

આપે છ:ે

‘્બાપુના નવિે ્બહુ સરસ ્બોલવા માંડ્ો. પહેલાં તો કહે, ગાંધી 

હઠીલો તો પહેલે્થી જ. છકે નાનો હતો તયાર્થી. અને કંઈક 

નવચાર ્થયો કે તરત અમલમાં મૂકનાર.  ... એ માણસમાં કાંઈક 

દેવતાઈ િનકત તો નાનપણ્થી જ. અતયારે પણ નલટલ નૉલેજ 

(અલપજ્ાન), એમાઉ્ટ ઑફિ ઇગોડટઝમ (ખાસસો અહમ્) ઍ્િ 

પફિથેકટ ઇનિોર્સ ઑફિ ડહસટરી (અને ઇનતહાસનું સંપૂણ્ણ અજ્ાન) 

હોવા છતાં એનામાં કાંઈ ઇ્ટ્ુઇડટવ ઇન્સપરેિન (અ્તરસૂઝવાળી 

પ્ેરણા) છ ે તે્થી જ ે પાસા નાખે છ ે તે સવળા પિ ે છ.ે એને 

ન ઓળખતો હોય તેને તો કેટલીક વખત માણસ સકીનમંગ 

(કાવતરા્બાજ) પણ લાગે. પણ જરાયે સકીનમંગ ન્થી. કામ હા્થમાં 

લીધા પછી મૅ્થરઝ (કાય્ણપદ્ધનતઓ) ને ્બધાનો નવચાર તો કરે 

છ.ે સાચો એના જવેો કોઈ નહીં. પણ સતયની સા્થે એનામાં મને 

ઇગો (અહમ્) ્બહુ લાગે છ.ે ્બસ તે કહે તે જ સતય. સતય તો 

દુનનયામાં અનાડદકાળ્થી છ ે અને હવે મેં કહાડ્ું તે જ સતય 

એમ કહેવા લાગયો છ.ે જનેેતેને કહેવું કે મને તો આ સતય લાગે 

છ.ે હંુ આમ કહંુ છુ.ં તમને નાપસંદ હોય તો તમે તમારે રસતે, 

હંુ મારે રસતે, એ િું? પણ એ જ એની ખૂ્બી છ.ે એને લીધે 

જ એ ફિાવે છ.ે અને એનું ્બળ પણ ઝાઝું એમાં રહેલું છ ે કે 

દુ:ખી અને ગરી્બોનો એ ્બેલી છ.ે તેમનાં ઝૂંપિાંમાં જઈ દયા 



નવસતારનારો એ છ.ે ડહંદુસતાન અતયારે દુ:ખી છ ે એટલે આ 

તારનારને પૂજ ે છ.ે ડહંદુસતાન તો િું પણ અતયારે ઇનજપ્તમાં 

જઈને ઊભો રહે તો તયાં પણ “મહાતમા ગાંધીજી કી જય” ્બોલે. 

અને હંુ તો એટલે સુધી કહંુ છુ ં કે જમ્ણની અને રનિયાને પણ 

કોઈ ડદલાસો આપી િકે તો તે ગાંધી જ છ.ે તું યાદ રાખજ ે હંુ 

ભનવષય ભાખું છુ.ં અમે સા્થે ઇંગલંિ ગયા. મારે માટ ે એ ્થોિુ ં

રોકાયો. અને હંુ તો ખાઈને ્બેસી રહંુ છુ ં અને એ તો ચઢ્ે 

જ ગયો. અતયારે (હંુ) એના પગ આગળ ્બેસવાને પણ લાયક 

ન્થી. ખરો મહાતમા છ.ે અવતારી છ.ે નજસસ ક્ાઇસટ કરતાં ચઢ.ે 

હંુ તો આશ્મમાં આવતાં િરં છુ.ં મને એમ લાગે કે કદાચ હંુ 

મારં પાપ તયાં અિકાિી દઉં. એની સામું હંુ જોઈ િકતો ન્થી. 

એના પગનો સપિ્ણ કરવામાં અનભમાન લઉં છુ.ં જ ે અતયારે 

એને પૂજતા ન્થી તે લાઇફિ (નજદંગી) ગુમાવે છ.ે એના આપણે 

કંટપેરરી (સમકાલીન) છીએ એ પણ મોટુ ં ભાગય માનવાનું છ.ે 

મને કહે કે હવે ્બરા્બર સેવા કરજ.ે  ... એક વાત ભૂલી ગયો. 

કહે કે એનું મૃતયુ કોઈક અને તે ડહંદીના ઘા્થી જ ્થવાનું છ.ે 

્બધા પ્ોકટસ (પયગં્બરો) એમ જ મૂઆ છ.ે  ... આપણો જ કોઈ 

માણસ એને િૂટ કરિે અને તેમાં્થી નવું ડહંદ ઉતપન્ન ્થિે. આ 

વાત અતયારે તો હૃદય કંપાવી નાખે છ.ે મજમુદારે [કહ્ું] એ 

તો જાણે ઠીક, પણ તમેય એ જ વાત લખી રહ્ા છો... પ્ભુએ 

નીમયુું હિે એ ્થિે. તન અને મન્થી કામ કરવું એ જ આપણા 

તો હા્થમાં છ.ે'12

મહાદેવભાઈના જવા્બનો ્થોિો ભાગ:

‘મજમુદારની ઍનૅનલનસસ ્બહુ જ્બરી છ.ે ્બહુ ખરી છ.ે એ જ ે



ઇગોની વાત કરે છ ે તે ઇગો સ્થૂળ ઇગો નહીં. ્બહુ સૂક્મ ઊંિ ે

ઊંિ ેગોતીએ તો દેખાય એવો ઇગો હંુ એમનામાં જોઉં છુ.ં પછી 

એમ હોય ખરં કે એ ઈગો નસપડરચયુઅલ લાઇફિ — (આધયાનતમક 

જીવન)ને માટ ે આવશયક હોય. હંુ તો ્બાપુમાં પ્તયેક ક્ષણે 

ઇવૉલયુિન (ઉતક્ાંનત) ્થતું હોય એમ જોઈ રહ્ો છુ.ં અને એઓ 

પ્તયેક પળે પળે વધારે વધારે પૂજય ્બનતા જાય છ.ે છતાં 

પફિથેકિન (પૂણ્ણતા) પર હજી એમને પહોંચવાનું છ.ે આ કહંુ છુ ં

એટલે કોઈ વયનકતને પફિથેકટ માનીને ્બાપુને તેના્થી નીચા માનું 

છુ ંએમ છ ેજ નહીં. મને તો એમ લાગે છ ે કે અવતાર જ ે્થઈ 

ગયા છ ેતે ્બાપુના કરતાં િું ચઢતા હોઈ િકે? તમે આ કાગળ 

તયાં ્બેસીને જયારે લખતા હિો તયારે પંડિતજીના વાંદર-સેક્ટેરીને 

હંુ કહેતો હતો કે આવા દેવતાઈ પુરષના સંસગ્ણમાં આવયા એ 

પણ આપણાં ભાગય.  ...'12

*
ગાંધી-મહાદેવની જુગલ્બંધીની ઐનતહાનસક ક્થા આગળ 

ચલાવીએ.

ટટ્રનેમાં્થી ધરપકિનો હુકમ આવયા ્બાદ ગાંધીજીએ ‘મારા 

દેિ્બાંધવો’ને સં્બોધીને જ ે સંદેિો મહાદેવને ઉતાવળે લખાવયો 

તેના કેટલાક ડદલચસપ અંિો:

‘મેં હુકમોનો અનાદર કયયો છ.ે એટલે ્થોિી જ વારમાં પકિાઈને 

હંુ સવતંત્ર ્બનીિ. મારા િરીરને તેઓ અટકમાં લઈ જિે. રૉલેટ 

કાયદા આપણા દેિની ધારાપો્થીને કલંડકત ્બનાવી રહ્ા છ ે

તેવે વખતે ્બહાર છૂટા રહેવું મને ભારે કઠતું હતું. તમારે સૌએ 



સતયાગ્હ-પ્નતજ્ામાં સપષ્ જણાવેલી ફિરજ પાળવાની છ.ે  ... હંુ 

આિા રાખું છુ ં કે મને પકિવા્થી તમે કોઈ રોષે ભરાિો નહીં.  ... 

આપણે જો સતયના માગ્ણમાં્થી રજ પણ ચળીિું અ્થવા અંગ્ેજ 

કે ડહંદી કોઈની સામે ડહંસા આચરીિું તો આપણે આરંભેલા 

કામને જરૂર વણસાિીિું.

‘ડહંદુ-મુસલમાન એકતાનાં મૂળ લોકોમાં અતયારે સજ્જિ પિલેાં 

દેખાય છ,ે તે હંુ આિા રાખું છુ ં કે સતય ઘટના ્બનિે...

‘સવદેિીવ્રત પર ધયાન આપિો. જમે જમે સતયાગ્હ નવિે તમારા 

નવચારો પડરપકવ ્થતા જિે તેમ તેમ તમને જણાિે કે ડહંદુ-

મુસલમાન એકતા અને સવદેિી એ સતયાગ્હનાં જ અંગો છ.ે

‘...ઇંગલંિ્થી ટપકી પિલેા સુધારા તે ગમે તેટલા મોકલે, મને 

આપવામાં આવયા હોય તોપણ તેના્થી નહીં, પણ આપણા પોતાના 

કષ્સહન્થી જ આપણા ધયેય આપણે પહોંચી િકવાના છીએ.  ...’13

ગાંધીજીને મું્બઈ લાવીને છોિી મૂકવામાં આવયા. એમની ઇચછા 

કાયદાનો ભંગ કરી ફિરીને પંજા્બ જવાની હતી, પણ તેમણે 

સાંભળ્ું કે મું્બઈમાં તોફિાનો ્થયાં છ ે એટલે તેને િમાવવા 

મું્બઈમાં રોકાઈ ગયા. તેમણે જાહેર કયુું કે ડહંસા ચાલુ રહેિે 

તો તેઓ લિત ્બંધ રાખિે.

12મીએ અમદાવાદમાં ફિાટી નીકળેલા તોફિાનના સમાચાર સાંભળી 

ગાંધીજી તયાં ગયા. કનમિનરને મળ્ા. 14મીએ આશ્મમાં એક 

સભા ્થઈ જમેાં ડહંસાના પ્ાયનશ્ચતિ તરીકે ગાંધીજીએ ઉપવાસ 



પર ઊતરવાની જાહેરાત કરી.

મું્બઈ-અમદાવાદ ્બંને ઠકેાણે ગાંધીજી કનમિનરને મળ્ા. 

મગનલાલભાઈ, ઇમામસાહે્બ, નવનો્બા, નરહડરભાઈ અને ્બીજા 

આશ્મવાસીઓ અમદાવાદમાં ઘેર ઘેર જઈને િાંનત સાર ફિયા્ણ 

હતા. ્બંને ઠકેાણે્થી િાંનત માટનેી પનત્રકાઓ ્બહાર પાિવામાં 

આવી હતી. વલસાિ સટિેને્થી મહાદેવભાઈ આશ્મના વયવસ્થાપક 

શ્ી મગનલાલ ગાંધીને અનભનંદન આપે છ:ે

‘આપણા આશ્મ્બંધુઓએ જ ેભાગ ભજવયો છ ે તે વાંચીને મને 

હરખનાં આંસુ આવયાં. ઇમામસાહે્બ ભિવીરની માફિક ઘૂમી રહ્ા 

છ ેએમ જોઈ િકંુ છુ.ં તેમને મારી ખાસ સલામ કહેિો. તમે તો 

્બચચાંઓને સંગ્ામમાં નાખી તેમને િૂર્થી ઘૂમતા જોઈ આનંદ 

માનનારા ઘરિરેાંનો આનંદ લેતા હિો. સ્તીઓનાં પરાક્મો નવિે 

વધારે સાંભળવા ઇંતેજાર છુ.ં’14

ટૂકંમાં, ભારતમાં િાંનતસેનાનો અહીં આરંભ ્થયો. હુલ્િ વખતે કે 

હુલ્િ પછી તેને િમાવવા સાર િાંનતસેના જ ેજ ે કામો કરે છ,ે 

તે લગભગ સઘળાં મું્બઈમાં ગાંધીજી સા્થે રહીને મહાદેવભાઈએ 

કયાું. તે કામોની અહીં ટૂકંી નોંધ લેવી અસ્થાને ન્થી:

જનતાને ચેતવવી; લોકોની વચચે પહોંચી જવું; પ્તયક્ષ ડહંસા 

કે ભાંગફિોિને રોકવા પ્યાસ કરવો; ઘેર ઘેર જઈને લોકોને 

સમજૂતી આપવી.

સરકારી અમલદારો સા્થે વાટાઘાટો કરી આખી નસ્થનત અંગે 

સરકાર કેવો કયાસ કાઢ ે છ ે તે સમજવું અને પોતાનો અંદાજ 



અમલદારોને જણાવવો; િાંનત માટનેા ઉપાયો નવચારવા; કાયદો 

અને વયવસ્થાને નામે અનધકારીઓ કે નસપાઈઓ અનતિયતા કે 

અતયાચાર ન કરે તેની કાળજી રાખવી.

જાહેર જનતાજોગ નનવેદન ્બહાર પાિવું; િહેરમાં ્થયેલી ડહંસા 

અંગે ચૂપ ્બેઠલેા નાગડરકો પણ જવા્બદાર છ ે તે વાતનું ભાન 

કરાવવું; િાંનતનો નવચાર સમજાવતી પનત્રકાઓ ્બહાર પાિવી; 

જાતતપાસ દ્ારા સાચી માડહતી મેળવીને ત્થા તેને પ્ગટ કરીને 

ખોટી અફિવાઓને ફેિલાતી અટકાવવી; પ્ાયનશ્ચતિના કાય્ણ તરીકે 

નેતા દ્ારા અનિન અને સહાનુભૂનતવાળાઓને તેમાં એકાદ ડદવસ 

પૂરતા ભળવાની છૂટ આપવી.

મદ્રાસમાં 18–3–1919ના રોજ ્થયેલી સતયાગ્હી કાય્ણકતા્ણઓની 

સભામાં આંદોલન ચલાવવાની વયૂહરચના અંગે નવચારણા ્થઈ. 

આખા કાય્ણક્મની નોંધ મહાદેવભાઈએ લીધી. છવેટ ેતેઓ કહે છ:ે 

‘આપણે સૌએ આપણી જાતને નવનાિકારી નહીં, પણ રચનાતમક 

સેના તરીકે અને જરૂર પિ ેતો આતમનવલોપન કરનારી સેના તરીકે 

સમજવી.' આ એક નવચારમાં રચનાતમક સેનામાં િાંનતસેનાનું 

નવધાયક સવરૂપ અને ‘આતમનવલોપનકારી સેના'માં િાંનતસેનાનું 

અંનતમ ન્બંદુ આવી જાય છ.ે ઠઠે 1919ના માચ્ણ મડહનામાં 

વપરાયેલું આ વાકય એક તરફિ ્બીજરૂપે એક મોટો નવચાર રજૂ 

કરી દે છ ેઅને ્બીજી તરફિ મહાદેવભાઈના જીવનની કાય્ણપદ્ધનત 

અને એનું અંનતમ લક્ય પણ સપષ્ કરે છ.ે

કનમિનરોની સા્થેની વાતચીત વખતે મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે 

ગયા હતા. મું્બઈના કનમિનર જોિનેી વાત તેમણે નવગતવાર નોંધી 



છ.ે તે નોંધમાં સરકારી અમલદારની આવે પ્સંગે નાગડરકોને 

નીનતના ઉપદેિ આપવાની તુમાખીભરી વૃનતિ અને ગાંધીજીની 

અપમાન ગળી ન જવાની, છતાં નમ્રતા ન ખોવાની વૃનતિ એમાં 

સપષ્પણે પ્ગટ ્થાય છ.ે કનમિનરે આ કામમાં ગાંધીજીને સા્થ 

આપતા આગેવાનોની નનંદા પણ ઘણા ખરા્બ િબદોમાં કરી. 

ગાંધીજીએ આમાંની એક પણ મા્ય નહોતી રાખી અને વારંવાર 

એમ પણ જણાવયું કે મારે કોઈની ્બદ્બોઈ સાંભળવાનું કામ 

ન્થી. એ લોકો નવિે ગાંધીજીએ પોતાનો અનભપ્ાય પણ સપષ્ 

િબદોમાં સંભળાવયો હતો. આ નોંધમાં ટપકાવેલા સંવાદો દ્ારા 

પોતાના સા્થી નવિે ન્બનપાયાદાર વાતોમાં ટાપસી ન પુરાવવાની 

અને મનમાં િંકાને પ્વેિ પણ ન કરવા દેવાની અને તેમ કરી 

સા્થીઓ વચચે ફૂિટ પિતી આરંભ્થી જ િામી દેવાની કુિળતાને 

મહાદેવભાઈએ છતી કરી. આજ ે જયારે ગાંધીજી કે એમના તે 

સમયના કોઈ સા્થી હયાત ન્થી તયારે આવા પ્સંગોએ નેતૃતવે 

કેવી રીતે કામ કરવું તેનો દાખલો આ નોંધ દ્ારા મહાદેવભાઈ 

આપણી આગળ મૂકતા ગયા છ.ે

ગાંધીજી અમદાવાદમાં તોફિાનો િમાવવા મ્થતા હતા, તયારે પેલી 

્બાજુ પંજા્બ ભિકે ્બળતું હતું. લાહોરમાં ગોળી્બાર ્થયો હતો. 

પંજા્બમાં એક્બે સ્થળે રેલના પાટા ઉખેિવામાં આવયા હતા. 

13મી એનપ્લે અમૃતસરના જનલયાંવાલા ્બાગમાં િાયર નામના 

એક અંગ્ેજ અમલદારે ્બધી ્બાજુ્થી ઘેરાયેલા એવા સ્થળે ્બહાર 

જવાના એકમાત્ર સ્થાન પર ્બંદૂકધારી નસપાઈઓને ગોઠવી દઈ, 

લોકોને નવખેરાવાની તક પણ આપયા નવના, મિીનગનો વિ ે્બેફિામ 

ગોળીઓ ચલાવી. વીસેક હજારની ભીિ ઉપર કુલ 1600 રાઉ્િ 



ગોળીના ચલાવવામાં આવયા. દારૂગોળો ખૂટ્ો તયારે જ ગોળી્બાર 

અટકયો. અમૃતસરની એક ગલીમાં લોકોએ નમસ િેરવૂિ નામની 

એક નમિનરી સ્તી પર હુમલો કયયો હતો. તેનો ્બદલો લેવા એ 

ગલીમાં્થી જ ેકોઈ જાય તેને પેટ્ેથી ચાલીને જવાનો હુકમ ્બહાર 

પાિવામાં આવયો. પંજા્બમાં ઠરે ઠરે ફિટકા મારવા સાર માંચિા 

ઊભા કરવામાં આવયા અને જાહેરમાં લોકોને નાગા કરી ફિટકા 

મારવામાં આવયા. લશકરી પંચે અમૃતસરમાં 218 જણ પર 

ખટલા ચલાવયા. તેમાં્થી 51ને મૃતયુદંિ, 48ને જ્મટીપ, રને 

દસ વષ્ણ, 79ને સાત વષ્ણ, 10ને 5 વષ્ણ, 13ને 3 વષ્ણ અને 

11ને તેના્થી ઓછી મુદતની સજા ફિટકારવામાં આવી. પાછળ્થી 

્થયેલી તપાસ દરનમયાન જવા્બદાર અમલદારોએ પોતે જ ે કાંઈ 

કયુું હતું તેનો જરાયે પસતાવો ન જણાવયો. ્બલકે વધુ તક મળી 

હોત તો વધુ કિક ્થયા હોત એમ જણાવયું. જનલયાંવાલા ્બાગમાં 

ચારસો્થી વધુ લોકો મયા્ણ, હજાર્થી વધુ ઘાયલ ્થયા. ્બીજ ે

ડદવસે પંજા્બના કેટલાક નજલ્ાઓમાં માિ્ણલ લૉ જાહેર કરવામાં 

આવયો. અનેક ઠકેાણે તારનાં દોરિાં કપાયાં. પંજા્બના કેટલાક 

નેતાઓને દેિનનકાલ કરવામાં આવયા. 18મી તારીખે ગાંધીજીએ 

સનવનયભંગની લિત ્થોિા વખત સાર મોકૂફિીની જાહેરાત કરી.

આ ્બાજુ बॉमबे क्रॉचनकिની રાષ્ ટ્રીયતા તરફિ ઢળતી નીનત જોઈને 

તેના તંત્રી શ્ી હોનન્ણમૅનને દેિ છોિી જવા હુકમ આપવામાં 

આવયો. એ હુકમની નવરદ્ધ હિતાળ પિી.

મે માસમાં પંજા્બમાં્થી માિ્ણલ લૉ હઠાવવાની અને પંજા્બની 

ઘટનાની સંપૂણ્ણ તપાસની માગણી ્થઈ. પંજા્બના લેફટન્ટ-ગવન્ણર 

તરીકે સર માઇકલ ઑિવાયર હતા, તેને ઠકેાણે 1919ના 



જુલાઈ માસ પહેલાં સર એિવિ્ણ મેકલેગને લેફટન્ટ ્બનાવવામાં 

આવયા. જનલયાંવાલા ્બાગના કાંિની દેિ અને દુનનયા પર ભારે 

અસર ્થઈ. નબ્ડટિ સામ્રાજયવાદના તોરતરીકાની જાંઘ દુનનયા 

આગળ ઉઘાિી પિી ગઈ. કનવ શ્ી રવી્દ્રના્થ ઠાકુરે પોતાને 

મળેલી ‘સર'ની પદવી પાછી આપવાની તૈયારી જાહેર કરી. 

ઇંગલંિની પાલ્ણમે્ટમાં પણ જનલયાંવાલા ્બાગની ચચા્ણ ્થઈ. તયાં 

આ કાંિ કરનાર િાયરની ‘નનણ્ણય્બુનદ્ધના દોષ્થી — ભૂલ (error 

of judgment) ્થઈ હતી', એટલું જ કહેવામાં આવયું. એને કોઈ 

સજા ન ્થઈ. એણે પોતે તો ઘમંિપૂવ્ણક એમ કહ્ું કે, ‘મેં જ ેકાંઈ 

કયુું તે ્બધું જાણીજોઈને સમજી્બૂઝીને જ કયુું હતું.'

પંજા્બમાં રેલવેની હદ નસવાય ્બાકી ભાગમાં્થી જૂન માસમાં 

માિ્ણલ લૉ પાછો ખેંચાયો. રૉલેટ કાયદો પાછો ખેંચાય નહીં 

અને પંજા્બની તપાસ ્થાય નહીં તો જુલાઈ માસમાં સતયાગ્હ 

ફિરી િરૂ કરવાની મહેતલ ગાંધીજીએ આપી. તોફિાનની તપાસ 

ન ્થાય તયાં સુધી લશકરી કાયદા મુજ્બ ્થયેલી સજાઓ મોકૂફિ 

રાખવાની પણ માગણી ગાંધીજીએ કરી, જ ે સરકારે કાને ન 

દીધી. જુલાઈમાં કલકતિામાં કૉંગ્ેસ કનમટીની ્બેઠક ્થઈ, જમેાં 

સતયાગ્હ પુન: આદરવાનો નવચાર તતકાળ પૂરતો પિતો મૂકવામાં 

આવયો. આ કાળ દરનમયાન ઠરે ઠરે સવદેિી વસતુ ભંિારો 

ખૂલતા હતા. પંજા્બ, ગુજરાત અને ્બીજ ે ઠકેાણે ્થયેલી ડહંસા 

અને પોલીસ-અતયાચારો ્બા્બતમાં લૉિ્ણ હંટરની આગેવાની હેઠળ 

એક તપાસપંચ નનમાયું. હંટર ભારત પહોંચે તે પહેલા ગાંધીજી 

પરના (પંજા્બમાં પ્વેિ્બંધી જવેા) સવ્ણ પ્નત્બંધો પાછા ખેંચી 

લેવાની સૂચના ડહંદ સરકારે મું્બઈ, મદ્રાસ વગેરેની પ્ાંનતક 



સરકારોને આપી.

પહેલું નવશ્વયુદ્ધ પૂરં ્થાય તે પહેલાં જ તુકતીની નખલાફિત અંગે એક 

પ્શ્ ઉદભવેલો, જણેે ડહંદના મુસલમાનોને ઉનદ્નિ કરી મૂકેલા. 

તુકતીનો સુલતાન ખલીફિા કહેવાતો. આખી ઇસલામી આલમ તેને 

ધમ્ણગુર માનતી. ડહંદુસતાનના મુસલમાનોને યુદ્ધમાં પોતાના પક્ષમાં 

રાખવાના હેતુ્થી અંગ્ેજ સરકારે એવી જાહેરાત કરેલી કે યુદ્ધ 

પછી ્બીજા િત્રુઓનું ગમે તે કરવામાં આવે, પણ જમ્ણનીને સા્થ 

આપનાર તુકતીના સુલતાનની હકૂમતને અમે આંચ નહીં આવવા 

દઈએ. લગભગ એ જ વખતે અંગ્ેજો પોતાનાં નમત્રરાજયો સા્થે 

જ ે ગુપ્ત વાતા્ણલાપ ચલાવતા હતા તેમાં એવી યોજના ઘિવામાં 

આવી રહી હતી કે તુકતીના ભાગલા પાિી તેની વહેંચણી કરવી. 

યુરોપમાં આ વાત જાણીતી ્થઈ ગયેલી. પણ સખત સે્સરનિપને 

લીધે ભારતમાં તેની જાણ ્થવા નહોતી પામી. જયારે એની જાણ 

્થઈ તયારે મુસલમાનોનાં ડદલ દુભાયાં. વચનભંગ અને અ્યાય 

્થયો એવી તીવ્ર લાગણી તેમનામાં ્થઈ. 1918ના એનપ્લ માસમાં 

યુદ્ધ પડરષદમાં ગયા તયારે આ વાત ગાંધીજીએ વાઇસરૉય 

આગળ મૂકેલી, પણ આ તો છાપાંના સમાચાર છ,ે સરકાર 

તરફિ્થી અનધકૃત રીતે ન કહેવાય તયાં સુધી િું કામ માની 

લો છો? — એવી દલીલ વાઇસરૉયે કરી, જ ે ગાંધીજીએ માની 

લીધી હતી. નખલાફિતના પ્શ્ અંગે મુસલમાનોને દુભાયેલા જોઈને 

પોતાના દેિ્બાંધવોને આફિતને વખતે મદદ કરવી જ જોઈએ 

એમ નવચારી ગાંધીજીએ નખલાફિતના પ્શ્ને પોતાનો ્બનાવયો. 

1920માં ઉલેમાઓની એક સભામાં ્બોલતાં તેમને સફુિયુું કે 



આવા અ્યાય સામે તો અસહકાર પણ ્થઈ િકે.

તે જ વષ્ણના મે માસની 28મીએ હંટર કનમટીનો ડરપોટ્ણ ્બહાર 

પડ્ો. સનવનયભંગની ડહલચાલ્થી કાયદાને માન આપવાની વૃનતિ 

નિન્થલ ્થઈ હતી એટલી ્બા્બત આખી કનમટી એકમત હતી, 

પણ ્બાકી ્બધી ્બા્બતમાં કનમટીના ગોરા સભયો અને ડહંદી 

સભયોના અનભપ્ાયો સાવ જુદા જુદા હતા. ડહંદી સભયોએ 

સપષ્ અનભપ્ાય આપયો કે તોફિાનોને ્બળવો માનીને લશકરી 

કાયદો જાહેર કરવામાં સરકારે ભૂલ કરી હતી અને એના 

અમલ દરનમયાન જ ે જુલમો ગુજાયા્ણ તે અમાનુષી અને ડહંદી 

પ્જાને સાર અપમાનકારક હતા. છતાં ડહંદી સરકારે કનમટીના 

ગોરા સભયોનો એ અનભપ્ાય સવીકાયયો અને તે અનુસાર તેણે 

જ ે અહેવાલ ્બહાર પાડ્ો તે ઢાંકનપછોિો કરનારો હતો. તેમાં 

પંજા્બના ગવન્ણર માઇકલ ઑિવાયરની ભારે િનકત અને ડહંમત્થી 

કરેલા કામ ્બદલ કદર કરવામાં આવી હતી.

તે્થી દેિની ચળવળમાં નખલાફિતની સા્થે પંજા્બના અતયાચારોનો 

મુદ્દો ભળ્ો અને જયાં સુધી સવરાજય ન મળે તયાં સુધી આવા 

અ્યાયો તો ્થયા કરે, એમ સમજીને ત્રીજો મુદ્દો સવરાજનો 

જોિાયો. આમ ત્રણ મુદ્દા પર અસહકારની લિત મંિાઈ. પ્જા 

તરફિ્થી પંજા્બના જુલમોની તપાસ કરવા સાર એક કનમટી 

નનયુકત કરવામાં આવી હતી જમેાં ગાંધીજીએ ખૂ્બ મહત્વનો 

ભાગ ભજવયો હતો. તે કનમટીએ 1919ના નવેમ્બર માસમાં 

પંજા્બના દરેક નજલ્ામાં ફિરીને સરકારી જુલમ નવિેની નવગતવાર 

માડહતી એકઠી કરી હતી.



હંટર કનમટી અમદાવાદ આવી તયારે તેના સભયોએ 

ગાંધીજીની ખૂ્બ લં્બાણ્થી તપાસ કરી હતી. આખી તપાસનો 

ડરપોટ્ણ મહાદેવભાઈની િાયરીનાં પાનાંનાં પાનાં ભરે છ.ે આ 

તપાસ દરનમયાન ગાંધીજીએ આપેલા ઉતિરો તેમનું સતર ્બીજા 

સાક્ષીઓ કરતાં કેટલા ઊંચા પ્કારનું હતું તેની પ્તીનત કરાવે 

છ.ે કેટલીક પ્શ્ોતિરી:

નમ. હંટરના પ્શ્ો મુખયતવે સતયાગ્હના નસદ્ધાંતને લગતા 

હતા. એનો ્થોિો નમૂનો જોઈએ:

લૉ, હંટર: ટૂકંમાં (સતયાગ્હ)નું સવરૂપ સમજાવિો જરા?

ગાંધીજી: િારીડરક ્બળને ્બદલે આનતમક ્બળ્થી અને િુદ્ધ 

સતયના જોર ઉપર લિવાની ડહમાયત કરનારી આ ડહલચાલ છ.ે 

મારી દૃનષ્એ, એ કૌટુનં્બક ક્ષેત્રમાં લાગુ કરવામાં આવતો ્યાય 

રાજદ્ારી ક્ષેત્રમાં પણ લાગુ કરવાનો યતન છ,ે અને પોતાનાં 

દુ:ખોની દાદ મેળવવા જતાં એ એક જ રસતે પ્જા ખૂનામરકીના 

ભયમાં્થી ્બચી િકે તેમ છ.ે

સ.: નમ. ગાંધી, તમે જરા સતયાગ્હ-પ્નતજ્ા તરફિ સરકારની દૃનષ્એ 

જોિો? ધારો કે તમે પોતે જ ગવન્ણર હો તો તમારી સરકાર 

સામે ઉપાિવામાં આવેલી આવી ડહલચાલ નવિે તમે િું કરો?

જ.: જો દેિનો કારભાર મારા હા્થમાં હોય અને િુદ્ધ સતયને જ 

િોધવા ખાતર કોઈ લોકો ચોક્કસ કાયદાઓને માન આપવાની 

ના પાિ ે તો હંુ તેમના કૃતયને કાયદેસર જ ગણં અને તેમને હંુ 

મારા કરી લઉં. સાચો સતયાગ્હી જાતે માગે તે જ હક પોતાના 



નવરોધીઓને પણ આપે છ.ે

સ.: કાયદાના સનવનયભંગનો નસદ્ધાંત તમને જોખમકારક ન્થી 

લાગતો?

જ.: મારી મા્યતા એ્થી ઊલટી છ.ે દેિને ખૂનામરકીના નવચારો 

કરવામાં્થી છોિાવી લેવાનો િુદ્ધ હેતુ જ કેવળ એના મૂળમાં 

રહેલો છ.ે15

નમ. હંટર અને ્બીજા સભયો આશ્મ જોવા ગયા હતા.

1919ની આખર સને 1920ના આરંભના પાંચેક માસ 

મહાદેવભાઈએ માંદગીમાં કાઢ્ા હતા, જનેી વાત આપણે આગલા 

પ્કરણમાં કરી ચૂકયા છીએ. આ દરનમયાન ્બંગાળના સાનત્વક 

પ્કૃનતના શ્ી કૃષણદાસ નામના એક સજ્જને ગાંધીજીના સનચવ 

તરીકે કામ કયુું હતું.16 દરનમયાન ગાંધીજી અસહકાર, સનવનયભંગ, 

નખલાફિત, પંજા્બના અતયાચાર વગેરે નવિે સમજાવતા દેિમાં 

અનેક સ્થળોએ ફિયા્ણ હતા. તેમણે પંજા્બના અતયાચારોની પ્જાકીય 

તપાસ પૂરી કરી હતી.

1920ના ઑગસટની પહેલી તારીખ્થી અસહકાર આંદોલન 

િરૂ ્થવાનું હતું તેની આગલી રાતે જ લોકમા્ય ડટળકનું 

અવસાન ્થયું, જાણે કે સવરાજયપ્ાનપ્તના અધૂરા રહેલા પોતાના 

કામની સોંપણી ગાંધીજીને કરતા જતા હોય તેવી આ નસ્થનત 

હતી. એ મડહનામાં ગાંધીજીએ મદ્રાસની મુસાફિરી કરી હતી અને 

ઑગસટ માસની આખરી તારીખે જીવનભર ખાદી પહેરવાની 

પ્નતજ્ા લીધી હતી.



એક પ્વાસનું વણ્ણન વાચકોને ્થોિો ખયાલ ને ્થોિી રમૂજ 

આપવા સાર નીચે આપયું છ.ે મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

‘નમડટગંમાં્થી હમણાં જ આવયા. રાતના દસ વાગયા છ.ે હજી 

અમારા રોજા ખૂલયા ન્થી. ખૂલિે તયારે પણ િાના્થી ખૂલિે એ 

હડર જાણે. ચોખામાં કાંકરા તો હોવાના જ.  ... હમણાં હમણાં 

મારી પાસે સંભાળવાની વસતુઓ વધતી જાય છ.ે અને હંુ ભૂલતો 

જાઉં છુ.ં અનેક પ્કારના હાર ્બાપુને મળે છ.ે રામપુરમાં તો 

ખોટા કસ્બના 50-60 હાર ભેગા ્થયા હતા. તે તયાં જ હંુ 

રાખી આવયો. લખનૌમાં ખાસ સોનેરી કસ્બનો હાર 10-15 

રૂનપયાનો હિે — મૌલાના અ્બદુલ ્બારીએ આપેલો. એ તો જાણે 

કયાંયે વીસરાય જ નહીં એવો કહેવાય, પણ હંુ મું્બઈ વીસરી 

આવયો છુ.ં  ... ્બાવાની ઝોળીમાં આ વસતુઓ માય િી રીતે? 

એક ચાંદીની અતિરદાની પણ આપેલી, તે મેં સંભાળીને રાખેલી. 

પણ ચોરાઈ છ.ે અહીંનો પ્દેિ મુસલમાનોનો છ.ે પાંચ પાંચ 

િેર નયા્ણ ગુલા્બનાં ફૂિલોના ઢગલેઢગલા હાર આવે છ.ે આજ ે

્બાપુની ઉપર આખો ગુલા્બનો જ મંિપ હતો. ફૂિલોનું કાંઈ અક્ણ 

જવેુંયે કાઢી લેવાની ડહકમત મને આવિતી હોત તો ઠીક ્થાત... 

તાંજોરના હાર અને કલગી જરા નવનચત્ર પ્કારનાં હતાં. એક 

હાર કેવળ નપ્થના, એટલે કે, વનસપનતના ગરનાં ્બનાવેલાં ફૂિલોનો 

હતો. એમાં ્બહુ કળા રહેલી છ.ે અને એ તો ્બાળકોને ્બતાવવા 

માટ ે પણ લાવવા જવેો છ,ે પણ િી રીતે લાવીિ? એક કલગી 

તો રમૂજી મળી છ.ે પહેલી એક એક્થી ચિતી ત્રણ લનવંગની 

હાર, પછી તે્થી ચિતી એક મોતીની હાર — સાચાં નહીં હો, 

નહીં તો હંુ તો લેત જ નહીં. પછી એક એલચીની હાર, પછી 



લનવંગની હાર અને વચચે મધયપુષપને ્બદલે જાવંત્રીમાં મઢલેું 

એક જાયફિળ અને જાયફિળ ઉપર તાર્થી ભેરવેલું એક દોિતું 

હરણં. આ પણ લાવવાનું મન ્થાય છ,ે પણ મને લાગે છ ે કે 

આ વણ્ણન મેં તાદૃિ આપયું છ ે એટલે નહીં લાવું તો ચાલિે. 

અને અંદરની સામગ્ી પ્થરાવાળા ચોખાનું ભોજન લીધા પછી 

મુખવાસ તરીકે ઠીક કામ આવિે.

તાંજોરમાં ્થોિા ગુજરાતીઓ છ.ે ્બહુ કાળ ઉપર આવેલા એટલે 

હવે તો માત્ર ગુજરાતી તોતિુ ં તોતિુ ં ્બોલવાના પ્યાસ કરે છ,ે 

છતાં તેઓમાં ્બાપુને માટ ે અનભમાન લેવા જટેલું ગુજરાતીપણં 

રહ્ું એટલે ગુજરાતી તરીકે ્બાપુનો સતકાર કયયો. એઓએ કસ્બી 

ભરતની કોરની ્બે િાલો ્બાપુને આપી છ.ે એટલે આ ભાર વધયો 

છ.ે આજ ેવળી નવો ભાર વધયો. અહીંના લોકોએ ચાંદીની એક 

પાનપેટીમાં માનપત્ર આપયું છ.ે હંુ પાન ખાતો ન્થી, ્બાકી મને 

એમ લાગે છ ે કે આ પેટી જાળવવાની ખાતર પાન ખાવાની ટવે 

પાિુ ં તો કાંઈ ખોટુ ં નહીં, ખરં ને?... પણ આ તો નવરાપણાની 

નનિાની ્બતાવવા માંડ્ો.’17

*
હંટર કનમટીનો ડરપોટ્ણ, જનલયાંવાલા ્બાગમાં જુલમ ગુજારનાર 

િાયર જવેા અમલદારોને સજા કરવાને ્બદલે તેમણે કરેલ કુકૃતયને 

ભૂલ ‘નનણ્ણય્બુનદ્ધના દોષ્થી ્થયેલી’ (error of judgment) કહીને 

તેમને જતા કરવા, ઇંગલંિમાં એમને સાર ફિાળો ભેગો ્થવો; નવશ્વયુદ્ધ 

પછી દેિને ્બંધારણીય માગથે કાંઈક વધુ અનધકારો આપવાને 

્બદલે ડહંદીઓની નાગડરક સવતંત્રતા પર તરાપ મારનારા રૉલેટ 



કાયદા આપવા — આવાં આવાં કારણોને લીધે નબ્ડટિ સામ્રાજયના 

વફિાદાર નાગડરક ગાંધી હવે અંગ્ેજ સરકાર સા્થે અસહકારને 

રસતે વળ્ા. ડહંદી મહાસભાએ પ્્થમ કલકતિા અને તયાર ્બાદ 

નાગપુરનાં અનધવેિનોમાં અસહકારના ઠરાવ પસાર કરીને ગાંધીને 

માગથે જવાનો સંકલપ કયયો. આ કાળની રોમહષ્ણણ ઘટનાઓના 

નચતિાકષ્ણક અહેવાલો महादेवभाईनी डिायरी ભાગ-4 અને 5માં 

મોજૂદ છ.ે અહીં તેના નમૂનાઓ આપવા પણ અિકય છ.ે18 

નચતિરંજન દાસ, મોતીલાલ નેહર જવેા ધુરંધરોએ િરૂઆતમાં 

અસહકારના કાય્ણક્મોનો નવરોધ કયયો હતો. પણ ટૂકં ગાળામાં જ 

્બંનેએ આ કાય્ણક્મમાં લોકોને જગાિવા તેમ જ તેમને સંગડઠત 

કરવાની રહેલી િનકતને નપછાણી હતી, તે્થી તેમણે ગાંધીજીને સા્થ 

દીધો હતો. કૉંગ્ેસની જુવાન નેતાગીરી સમા રાજગોપાલાચારી, 

વલ્ભભાઈ, જવાહરલાલ વગેરે તો અસહકારને માગથે જવા 

્થનગનતા જ હતા. યુગપ્વાહ અસહકારની તરફેિણમાં હતો, એ 

પ્વાહ્થી નવખૂટા પિનાર, ખાસ કરીને નવનીત દળના, દીનિા 

વાચછા, એની ્બેસંટ, સુરે્દ્રના્થ ્બેનરજી, નૃ. નચ. કેળકર આડદ 

જ ે અસહકારના રાષ્ ટ્રીય કાય્ણક્મમાં ન ભળ્ા તેઓ રાષ્ ટ્રના 

મુખય પ્વાહ્થી આઘે ફિેંકાઈ ગયા. અલ્બતિ, અસહકાર્થી અલગ 

રહેનાર લોકોને સરકારે કાંઈક ને કાંઈક સંમાન આપીને પુરસકાયા્ણ. 

સર તેજ્બહાદુર સપ્ુને વાઇસરૉયની કારો્બારીના સભય, ત્થા 

લૉિ્ણ નસંહાને ન્બહારના ગવન્ણર ્બનાવવામાં આવયા. સુરે્દ્રના્થ 

્બેનરજીને ‘સર'નો નખતા્બ મળ્ો.

આ ્બાજુ નાગપુરની કૉંગ્ેસ પછી ગાંધીજીએ કૉંગ્ેસને વયાપક 

સંસ્થા ્બનાવવાના પ્યતનો િરૂ કયા્ણ. રાષ્ ટ્રીય કૉંગ્ેસે પોતાની 



પ્ાંતરચના અંગ્ેજોના વહીવટને આધારે રાખવાને ્બદલે ભાષાવાર 

કરી. કૉંગ્ેસના પ્ા્થનમક સભયોની મોટા પાયા પર ભરતી ્થવા 

લાગી. કૉંગ્ેસની ઘણી સભાઓ ત્થા ્બીજાં કામકાજ પ્ાંતીય 

ભાષા કે ડહ્દીમાં ચાલવા લાગયાં.

લોકમા્ય ડટળકના મરણ પછી એમની પાછળ ડટળક સવરાજ 

ફંિિ ઉઘરાવવાનો કાય્ણક્મ ્બ્યો. એની સા્થે જ ગામેગામ રેં ડટયા 

વસાવવા અને કૉંગ્ેસના પ્ા્થનમક સભયો નોંધવાના કાય્ણક્મો 

ચાલયા. આ ત્રણેય કાય્ણક્મોને લીધે એના ઇનતહાસમાં પહેલી 

વાર કૉંગ્ેસ એ નવનિષ્ વગ્ણની સંસ્થા મટી લોકોની સંસ્થા 

્બની. લોકોમાં ભળવાના અને લોકમય ્થવાના આ કાય્ણક્મમાં 

મહાદેવભાઈ પણ પોતાની રીતે ગાંધીજી સા્થે ખરા જ. કૉંગ્ેસના 

નેતાઓમાં વલ્ભભાઈ જોિ ે મહાદેવભાઈને ખેિામાં જ ે સં્બંધ 

્બંધાયો તે આખું જીવન ઘનનષ્ઠતર ્થતો રહ્ો. રાજગોપાલાચારી 

સા્થે ગાંધીજીની ઓળખાણ મહાદેવભાઈએ જ કરાવેલી. એમની 

સા્થેનો સં્બંધ એક ઊંચી સાંસકૃનતક સપાટીનો હતો. રાજાજીના 

સંસકારી સવભાવને લીધે જ મહાદેવભાઈએ એક ટટ્રનેયાત્રામાં 

તપખીરની િબ્બીને કાયમને માટ ે ‘વદા કરેલી’. જવાહરલાલજી 

સા્થે વધુ ઘનનષ્ઠ સં્બંધ હવે પછી અલાહા્બાદમાં અને લખનૌ 

જલેમાં ્બંધાવાનો હતો. નેતાઓ સા્થેના સં્બંધો ઉપરાંત લોકો 

સા્થે હળવામળવાનું મહાદેવભાઈ ચૂકતા નહીં.

ગાંધીજી સા્થે જોિાયા તયારે મહાદેવભાઈને લખવાનો મહાવરો 

હતો, પણ જાહેરમાં ્બોલવાની એમને ટવે નહોતી. િરૂઆતમાં 

્થોિાં વષયો સુધી તેઓ સભાક્ષોભ અનુભવતા. સતયાગ્હ આશ્મ 

સા્બરમતીના રાષ્ ટ્રીય નવદ્ામંડદરના હસતનલનખત નદ્માનસક 



मधपूडिोમાં મહાદેવભાઈએ જાહેર સભામાં ્બોલવાના પોતાના 

અનુભવને વણ્ણવયો છ.ે એક વાર મહાદેવભાઈ સુરત્થી ડદહેણ 

જતા હતા. વચચે રાંદેર ગામે તયાંની ડકિોરોની ટકુિીના કોઈ 

આગેવાને મહાદેવભાઈને ઓળખી લીધા. એણે ડદહેણ્થી પાછા 

આવતાં રાંદેરની એક સભામાં ભાષણ કરવાનું વચન લીધા પછી 

જ મહાદેવભાઈને આગળ જવા દીધા! પાછળ્થી તો મહાદેવભાઈ 

એક સારા વકતા ્બનેલા. લોકો સા્થે મધુરતા્થી વાતચીત કરીને 

ગાંધીજીના નવચાર સમજાવવાનો અભયાસ એમને અમદાવાદ ને 

ખેિામાં ્થઈ ચૂકેલો. દેિભરના પ્વાસમાં પણ રોજરેોજ એના 

પ્સંગો આવતા. પણ મહાદેવભાઈ સાર જાહેર ભાષણનો આ 

પહેલો જ પ્સંગ કહેવાય. હા, પહેલાં નવદ્ા્થતી અવસ્થામાં, છોટભુાઈ 

જોિ ે હજીરાની નજીક દામકા ગામમાં દારૂતાિી છોિાવા અંગે 

્બોલી ચૂકેલા, પણ તે તો, આપણે આગળ જોયું છ ે તેમ, પિદા 

પાછળ રહીને લોકો આગળ્થી મોં છુપાવીને ્બોલેલા. જાહેરમાં 

શ્ોતાઓ આગળ ્બોલવાનો રાંદેરમાં પહેલો પ્સંગ હતો. ડટળક 

સવરાજ ફિાળો આ પ્સંગે તેમની મદદે ધાયો. તેમની જ કલમે 

આ પ્સંગનું ્થોિુ ં વણ્ણન જોઈએ:

‘અગિ્ંબગિ ં કંઈક મેં 20-25 નમનનટ સંભળાવયું અને આ 

અનુભવની કેવળ ગલાનન જ મારે ભાગે ન રહે એ સાવચેતી 

તરત જ લઈ ભાઈ િૌકતઅલી ત્થા ગાંધીજીની નભક્ષાવૃનતિની 

મેં મદદ લીધી. મેં તો ડટળક સવરાજ ફંિિ માટ ે પૈસાની ભીખ 

માગવાની ડહંમત કરી.  ... અધા્ણ કલાકમાં રૂ. 72–2–0 ભેગા 

્થયા એટલે મારા જીવને ટાઢક વળી.'19

આગળના ડદવસોમાં એમને જાહેર સભાઓને સં્બોધવાનો 



અભયાસ ્થતો ગયો. જયાં મોટી સભાઓ હોય અ્થવા જ ે

ડદવસે ગાંધીજીનું મૌન હોય તે ડદવસે ગાંધીજીનું નલનખત 

ભાષણ — જ ે મોટ ે ભાગે કાંતતા કે પેટ પર માટીનો પાટો મૂકી 

સૂઈને આરામ કરતા — તયારે મહાદેવભાઈને લખાવેલું હોય, તે 

ભાષણ — મહાદેવભાઈ વાંચી સંભળાવતા. ખેિાના સતયાગ્હના 

ડદવસો્થી જ સરકારની છૂપી પોલીસની નોંધમાં ગાંધીજી અને 

એમના સા્થીઓની જાહેર પ્વૃનતિઓ ટાંકેલી જોવા મળે છ.ે તેમાં 

ઠકેઠકેાણે, અને કેટલીક જગાએ રાષ્ ટ્રીય છાપાંઓમાં પણ એ ્બા્બત 

ટપકાવેલી જોવા જિ ે છ ે કે ગાંધીજીનું ભાષણ મહાદેવભાઈએ 

વાંચયું હતું. છતાં નરહડરભાઈની ઉપર લખેલા પત્રોમાં લગભગ 

1920ના અંત કે 1921ના આરંભ સુધી મહાદેવભાઈ પોતાના 

સભાક્ષોભનું વણ્ણન કરે છ.ે એક્બે ઠકેાણે એ વણ્ણનમાં પણ 

મહાદેવભાઈને ગાંધીજીનો જ કંઈક ગુણ દેખાય છ.ે તેઓ કહે 

છ,ે ‘્બાપુ આ રીતે મને જાહેરમાં ્બોલવાની તાલીમ આપે છ,ે 

પણ મારો ક્ષોભ હજી પૂરો ગયો ન્થી.’

પણ એક ્બીજુ ંક્ષેત્ર એવું હતું કે જયાં મહાદેવભાઈ ભાગયે 

જ ક્ષોભ અનુભવતા. તે ક્ષેત્ર લેખનનું. ગાંધીજીએ જયારે જયારે 

દેિમાં કે નવદેિમાં જાહેર પ્વૃનતિ કરી છ ેતયારે તયારે તેમણે કોઈ 

ને કોઈ નવચારપત્ર ચલાવયું છ.ે ભારતમાં यंग इन्डिया, नवजीवन 

અને हररजन પત્રો તેમણે એ મુજ્બ જ ચલાવેલાં. આ પત્રોમાં 

મહાદેવભાઈ િરૂઆત્થી તે 1942ના ઑગસટ માસ સુધી સતત 

લખતા. પરંતુ પત્રકારતવના ક્ષેત્રમાં મહાદેવભાઈના પ્વેિની વાતો 

આપણે આગળ ઉપર જોઈિું.

માંદગીના ડદવસોને ્બાદ કરતાં મહાદેવભાઈનું સ્થાન 



ગાંધીજીની સા્થે જ હતું. તે દરનમયાન ગાંધીજીની પ્વૃનતિની નોંધ 

કરવા ઉપરાંત સવતંત્ર રીતે લોકો જોિ ે ચચા્ણનવચારણા કરવી એ 

પણ મહાદેવભાઈનું કામ હતું. કપિાં ધોવાં, કયાંક કયાંક નવા 

સ્થળે જઈને ઝાિ ુલગાવવું, કે પાણીનું માટલું ભરવા જવેાં અંગત 

સેવાનાં કામો પણ આવતાં. તે ઉપરાંત ગાંધીજીના પત્રવયવહારનો 

એક અંિ સંભાળવો અને પ્વાસનાં મનોરમ વણ્ણનો્થી यंग इन्डिया 

કે नवजीवनની કટારો, મોટ ે ભાગે અલગ અલગ લેખો દ્ારા 

અને કોઈક વાર એક જ લેખ ્બંને ભાષાઓમાં લખીને ભરવી 

એ કામ પણ મહાદેવભાઈને સાર 1920–'21ના ગાળામાં 

સવાભાનવક અને રોજરેોજનું ્થઈ પડ્ું. એક ને એક પ્કારના 

પત્રો એક કરતાં વધારે લોકોને લખવાના હોય તો કોઈક વાર 

મહાદેવભાઈ એ જ પત્ર ્બીજાને વંચાવવાનું સૂચવીને પતાવતા. 

‘કાગળો પણ ્બહુ લખવાના ્થાય છ.ે વલ્ભભાઈને મળીને તમે 

મુખતેસર વાતો કરતા હો તો સરસ ્થાય. મારે ્બે ઠકેાણે લખવું 

પિ ે એ જરા ભારે છ.ે’20

આ પત્રોમાં્થી અનેક તે કાળના મહાદેવભાઈના વયસત 

જીવનની ઝાંખી કરાવે તેવા છ.ે પણ ્બે કાય્ણક્મો વચચેના ગાળામાં 

ઝટપટ પત્ર ચીતરી કાઢતા હોય તે છતાંયે તેમાં તેમનું અને 

ગાંધીજીનું વયનકતતવ પૂરં ખીલી ઊઠ ે છ.ે 7મી માચ્ણ, 1919ને 

ડદન ડદલહી્થી નરહડરભાઈને લખેલ પત્રનો ્થોિો ભાગ જુઓ:

‘કાલે (1919, માચ્ણ 6) રામપુર જઈ આવયા. િૌકતઅલીને 

મળ્ા. એમનું મહારાક્ષસી િરીર, એમનો ભલભલાને આંજી નાખે 

એવો તાપ, એમની ્બાળકના જવેી સરળતા અને પ્ેમળતા — આ 

્બધાનું વણ્ણન કરવા ્બેસું તો મારે મારો સેક્ટેરીનો ધંધો છોિવો 



પિ.ે એમની સા્થે સતયાગ્હ કરવાના કરાર ્થઈ ગયા છ.ે ્બધા 

કરારને ક્બૂલ ્થયા છ,ે અને રૉલેટ ન્બલની લિતમાં એમને 

માટનેી લિત પણ િામેલ કરવી પિિે.

‘્બે રાતની લાગટ મુસાફિરી્થી ્બાપુ ્થાકયા એટલંુ જ નહીં પણ 

હંુ પણ ્થાકયો. છતાં કામના ઢગલા છ.ે િઝન્બંધી તારો આવે 

છ.ે અને માણસોને મળવાનું પણ ્બહુ ્થાય છ,ે હંુ તો આજ ે

“ત્રાડહ ત્રાડહ” પોકારી રહ્ો છુ ં કે પરમેશ્વર ્બાપુને કોઈ પણ 

રીતે સલામત રાખે.

‘આજ ે મહંમદઅલી અને િૌકતઅલીના સં્બંધમાં સર જમેસ 

િ્ુબોલેને મળવા ગયા છ.ે ચાર વાગયાના ગયા છ,ે સવા છ 

્થયા, હજી ન્થી આવયા. વાઇસરૉયના ઇ્ટરવયૂનું જવેું પડરણામ 

આવયું તેવું જ કદાચ આનું પણ આવિે. “મળ્ા, ભેટ્ા અને 

માલેકુમ સલામ કરી છૂટા પડ્ા. તું તારો રસતો સમાલ અને 

હંુ મારો સમાલું.” વાઇસરૉયે ્બાપુને પૂછલેું, તારે દેિમાં એનાકતી 

(અરાજકતા) જોઈએ છ?ે ્બાપુ કહે, “I don't want it, you 

are inviting it. That could be the only result of the 

bills” (મારે ન્થી જોઈતી, પણ તમે જ તેને તેિો છો. આ 

ધારાઓનું (રૉલેટ ધારાઓનું) એ જ પડરણામ આવી િકે.) ્બાપુને 

કહ્ું, “તું એકલો િું કરી િકિે?” ્બાપુ કહે, “The moral 

strength of one man is sufficient to bend an empire” 

(એક માણસની નૈનતક તાકાત આખા સામ્રાજયને ઝુકાવવા સાર 

પૂરતી છ.ે) વાઇસરૉય હસયા, અને કહ્ું, “Mr. Gandhi, you 

are unpractical” (નમ. ગાંધી, તમે અવયવહાર છો.) ્બાપુ કહે, 

“That may be. But I believe that I am the most practical 



of men on earth.” (હોઈિ કદાચ, પણ હંુ તો એમ માનું 

છુ ં કે આખી દુનનયામાં સૌ્થી વધુ વયવહાર માણસ હંુ જ છુ.ં) 

વાઇસરૉય વળી હસયા. તમારે ડરફિૉમસ્ણ (સુધારાઓ) જોઈએ છ ે

કે નહીં? ન્બલની સામે સતયાગ્હ કરિો તો ડરફિૉમસ્ણ નહીં મળે 

એ દલીલની સામે એમણે (ગાંધીજીએ) કહ્ું, “The price is too 

heavy. The Government may as well keep the reforms 

to themselves. We don't want them.” (એની ડકંમત ્બહુ 

ભારે છ.ે સરકાર રાખે એના સુધારા એને ઘેર. અમારે તે ન્થી 

ખપતા.) ...મેં વાતોનો સાર આપી દીધો. મારે જલદી પૂરં કરવું 

જોઈએ ... આવીને તરત અહીં સભા ્બોલાવી છ.ે તયાં જવાનું 

છ.ે કાલે અકળાવી નાખે એવા રામપુરવાસીઓના સતકાર્થી ્બાપુ 

્બહુ જ ્થાકયા છ.ે એટલે આજ ેતો ટૂકંામાં ડહંદી ભાષણ લખાવી 

ગયા છ.ે મેં તેની િુદ્ધ પ્ત તૈયાર કરી રાખી છ,ે ઍસોનસયેટિે 

પ્ેસ માટ ે અંગ્ેજી કરી રાખયું છ,ે અને તેઓ આવે અને મને 

ખેંચી જાય તે પહેલાં આ કાગળ લખું છુ.ં નમડટગંમાં ભાષણ હંુ 

જ વાંચીિ, અને ભાષણ વંચાઈ રહેિે કે સરકી આવીિું એવો 

્બંદો્બસત રાખયો છ.ે’21

મહાદેવ ભકત હતા. તે્થી એમને ્બાપુના રોજ નવા નવા ગુણો 

દેખાતા. રોજરેોજ તેઓ જ ે પત્રો લખતા તેમાં પણ એનું વણ્ણન 

કરવાનું ચૂકતા નહીં. 1919ના માચ્ણની 7મી પછી અહોભાવની 

કોઈક ઘિીએ લખેલ પત્રનો એક અંિ જુઓ:

હંુ કહી ગયો છુ,ં તેમ ્બાપુની તો સોળે કળાઓ હમણાં ખીલેલી 

છ.ે રોજના 14-15 કલાક જટેલું કામ કરતા હિે અને જરાય 

્થાકતા લાગતા જ ન્થી. એમને એમની આિાની સફિળતા જોમ 



આપી રહી છ ેએમ સપષ્ દેખાય છ.ે ડદવસમાં ્બબ્બે ત્રણ ત્રણ 

ભાષણો, અનેક અગતયના કાગળો, તાર, પ્ેસ મૅસેજ, અનેક 

માણસો સા્થે વાતચીતો, અનેક િાલમિોલ આતમાને નસ્થર કરવાનું, 

અનેકની િંકાનું સમાધાન, અનેક મુતસદ્દીઓને મળી, તેમની પાસે 

કામ કઢાવી લેવાનું ચાલુ જ છ.ે શ્ીકૃષણ ભગવાનની કાય્ણધુરંધરતા 

વારંવાર યાદ આવે છ.ે અને તેમની સમક્ષ ્બેસવાનું, એમના 

ચરણ સેવવાનું સદભાગય છ ે એ્થી ગવ્ણ ્થાય છ.ે તયારે ઘિીક 

મન માનવાને પણ તૈયાર ન્થી ્થતું કે એ સદભાગય ખરે જ 

મારા કપાળમાં હિે! હંુ તો એને જરાય લાયક ન્થી.

આજ ે્બપોરે ચાર વાગયે ઘેર્થી નીકળ્ા તયાર સુધી ઉકેલેલું કામ 

કહી દઉં? સવારના પાંચ વાગયે કલકતિા સૌને ખખિાવી નાખે 

એવો તાર, છ વાગયા્થી આઠ વાગયા સુધી સર પટ્ણીની સા્થે 

મુલાકાત, તેની સા્થે મૉ્ટગેયૂને મોકલેલો સંદેિો. આ સંદેિો 

મોકલતી વેળાનું જોિ અપૂવ્ણ — ભાષણ કરતા હોય તેમ તેના 

કરતાં વધારે પ્ૌઢ વાણી નીકળતી હતી, િબદેિબદ અનનિઝરતો 

હતો. પછી જમનાદાસને એક કલાક સમ્ણન (લાં્બું ભાષણ) — પછી 

એક કલાક મુસલમાનો અને ડહંદુનો પ્ૉબલેમ કેમ હા્થ ધરવો 

તે સં્બંધે ઉમર સો્બાનીને સમ્ણન. પછી સવદેિી વ્રત ઉપર 

જાહેર લેખ, પછી ડહંદુ-મુનસલમના ઐકયવ્રત સં્બંધે જાહેર લેખ, 

સતયાગ્હી પ્નતજ્ાપત્રનું ભાષાંતર, દરનમયાન ્બલી્બહેન — ્બહેન-

ભાઈ સા્થે વાતો. દરનમયાન કેટલાયે જણા પૈસા આપવા આવેલા 

તેમને પૈસા ખચ્ણવાના સારા રસતા પર સમ્ણન. સટિેન ઉપર 

આવતાં પહેલાં ઝટપટ પાંચ નમનનટ રસતામાં મરણપ્થારીએ પિલેા 

આનંદિંકરભાઈની મુલાકાત, સટિેને આવી સતયાગ્હીઓને સંકટ 



સમયે સૂચના — ગાિી ઊપિી તયાં સુધી, અને ગાિી ઊપડ્ા પછી 

સવદેિી ઉપરના જાહેર પત્રનું અંગ્ેજી પાલઘર સુધી કરાવયું. હંુ 

હમણાં તપાસી રહ્ો છુ.ં અને રાત્રે છ વાગયે નવસારી પોસટ 

કરીિ.  ... (ગાંધીજી) ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયા છ.ે [આ] કાગળ 

ગાિીમાં લખેલ છ ેએટલે અક્ષર માટ ે માફિી આપિો. આ તો મેં 

તમારી આગળ લાં્બો વખત ્થયાં ઊભરા નહોતા કાઢ્ા એટલે 

ચળ આવતી હતી તે આજ ે પૂરી કરી.'22

અસહકાર આંદોલનની અભય અસવારી લઈને નીકળી 

પિલેા ગાંધીજીને પોતાના્થી મોટી ઉંમરના અને પોતાના કરતાં 

ઘણા વધારે જાણીતા એવા નેતાઓનો પણ મુકા્બલો કરવો પિતો, 

એક પત્રમાં મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

અલાહા્બાદમાં મોતીલાલ નેહરને તયાં ઊતયા્ણ. એના જવેું ખચા્ણળ 

કુટુ્ંબ એકે ન્થી જોયું. રાજાના કરતાં વધારે ઠાઠ્થી રહે છ.ે 

વષથેદહાિ ે લાખ રૂનપયાનો ખચ્ણ હિે. સૉક્ડેટસની ઉપર કરપટર 

ઑફિ યૂ્થ (જુવાનોને ્બગાિનાર)નો ચાજ ્ણ (આરોપ) આવયો તેવો 

ચાજ ્ણ ભનવષયમાં ્બાપુ માટ ે પણ આવિે. મોતીલાલનો દીકરો 

જવાહરલાલ છ ે તેણે સહી કરી છ.ે23 ્બાપની ઇચછાનવરદ્ધ છ.ે 

એટલે ્બાપુ િોસાિોસીને સમજાવતા હતા. ્બાપુ કહે, ‘મારો 

એકનો એક દીકરો. ્બૅડરસટર ્થયેલો. નવદ્ાન. ્બહુ એિઆરામમાં 

ઊછરેલો, ભારેમાં (ભારે) ઘોિા ખેલાવનારો. તે કેમ સતયાગ્હનાં 

દુ:ખ સહન કરે?’ ્બાપુ કહે કે, ‘એ દીકરો ઘોિા ખેલાવે તે 

તમને ગમે કે હજારો માણસની સરદારી કરી ભારે સરકાર 

સામે ઝૂઝતો હોય તે તમને ગમે? તમે તમારા દીકરાને આટલો 

પંપાળિો, પણ કાલે એને િું ્થિે તેની તમને િી ખ્બર છ?ે તમે 



એને મખમલની તળાઈમાં ઘાલી રાખિો તેમાં તો એ મખમલના 

જવેો પોચો ગાભો જ રહેવાનો.’ એની માને કહે, ‘તમને ત્રીસ 

વષ્ણના છોકરા પર આટલો અતયાચાર ચલાવતાં કંપારી ન્થી 

છૂટતી? મને તો િરમ આવે. મેં તો સોળ વષ્ણના મારા છોકરા 

્થયા કે તેને નમત્ર ગણયા. આપણે કુટુ્ંબના વાિાઓમાં્થી કયારે 

નીકળીિું? આજકાલ આપણી માતાઓ જતંુઓ-જતંુિાંઓ જણે 

છ,ે દીકરાઓ ન્થી જણતી.’ પેલી ન્બચારી ગભરાઈ. ભોંઠી પિી 

ગઈ. અને પછી મોં જ નહીં ્બતાવયું.24

પંડિતજીને (મદનમોહન માલનવયાજીને) તયાં ગયા. તેનાં પતનીને 

ભાષણ આપયું:

‘તમારે પંડિતજીને મદ્ણ ્બનાવવા જોઈએ. મને તન્બયત સાચવવાનું 

િું કહો છો? પંડિતજી કયાં તન્બયત સાચવે છ?ે — અને તન્બયત 

ન્થી સાચવતા એટલે કઠણાઈ પણ એમનામાં ન્થી.’ એટલે પેલી 

ન્બચારી કહે, ‘નવલાયત જાને કી ભી ્બાત કર રહે હૈ. મુઝે તો 

વહ ન્બલકુલ પસંદ નહીં હૈ.’ ્બાપુ કહે, ‘હા ્બરો્બર, એમાં 

હંુ તમને સોએ સો ટકા મળતો આવું છુ.ં એમણે હરનગજ તયાં 

જવાની જરૂર ન્થી. તમારે અટકાવવા જ જોઈએ. તયાં એમનું 

કિું જ કામ ન્થી. અને હાલ તો જ ેભારે જગં મચાવયો છ ેતેમાં 

એમણે પિવું જોઈએ. આપણી આ્બરૂ જાય એવી વારી આવી છ.ે 

તમે તો તમારા દીકરાઓની આમાં આહુનત આપી િકો એમ હંુ 

માગું છુ.ં તમારં માતાપણં તેમાં છ.ે’ એટલે માલનવયાજીના નાના 

છોકરા ્બોલયા, ‘મહારાજને ઠીક કહા, અ્બ હમકો ભી જોર 

આયા. ઔર સતયાગ્હ મેં િાનમલ હોને કો માતાજી ઇજાજત 

દેગી.' આવી ગમત ચાલે છ.ે25



ગાંધીજી જયારે મોતીલાલજી અને તેમનાં પતનીને 

જવાહરલાલજીને અસહકાર આંદોલનમાં પિવા દેવા સમજાવતા 

હતા તયારે લગભગ એ જ અરસામા ંમહાદેવભાઈ જવાહરલાલજીની 

નાની ્બહેન કૃષણા પર પોતાની ભૂરખી નાખી રહ્ા હતા. 

કૃષણા્બહેનના જ િબદોમાં:

‘આ જ ડદવસોમાં મેં માંસાહાર છોડ્ો. મને એનો ખૂ્બ ચટકો 

હતો ને એક ડદવસે ્બપોરે મહાદેવભાઈ દેસાઈએ મને જમતી 

જોઈ. મારી ્થાળીમાં પીરસાયેલ જુદા જુદા પ્કારની માંસની 

વાનગી જોઈને તેમને ભારે આંચકો લાગયો. અને તયાં ને તયાં 

જ તેમણે મને િાકાહાર નવિે એક લાં્બું પ્વચન સંભળાવયું. હંુ 

કાંઈ એમ સહેલાઈ્થી માનું એમ નહોતી. પણ મહાદેવભાઈએ 

ડદવસોના ડદવસો સુધી જયારે જયારે જુએ તયારે સમજાવવાનું ચાલુ 

રાખયું. મેં મારી મોટી ્બહેનના લનિની ઉજવણી ચાલુ હતી તયારે 

જ માંસ છોિી દીધું. એને લીધે મારી મા નસવાય ્બીજાં ્બધાંને 

ખૂ્બ અફિસોસ ્થયો. મારી મા જોકે રાજીના રેિ ્થઈ ગઈ. એને 

માંસ જરાય નહોતું ગમતું અને એનું ચાલે તો એ કદી માંસને 

સપિ્ણ પણ ન કરત. એની માંદગી દરનમયાન એને ્બળજ્બરી્થી 

િોર્બા કે ્બીજા કોઈ રૂપમાં માંસ ખવિાવવામાં આવતું. ત્રણ 

વષ્ણ સુધી મેં કોઈ પણ પ્કારનું માંસ ન ખાધું — જોકે મને ઘણી 

વાર એ ખાવાની લાલસા ્થતી. પછી એક ડક્સમસમાં મારાં 

નપતરાઈ ભાઈ્બહેનો જોિ ે એકાદ અઠવાડિયું નવતાવવા ગઈ. એ 

્બધાને માંસ આરોગતા જોઈને મારે સાર લોભસંવરણ અિકય 

્થઈ પડ્ું ને મેં નમતું જોખયું!’26

હવે મહાદેવભાઈના 7મી માચ્ણ પછી લખેલા ઉપરોકત 



પત્રમાં્થી એક રમૂજી પ્સંગ ટાંકીએ:

‘રામપુરમાં િૌકતઅલીને તયાં ઊતયા્ણ હતા. તેનું વણ્ણન તો મેં 

જરાક આપી દીધું છ,ે મોટા જાિા જ્બરા કુતુ્બનમનાર જવેા. 

સટિેન પર મને ભેટ્ા તયારે ખરે જ મને ્થયું કે મને કચિીને 

ચૂરેચૂરો કરિે, પણ ્બાળક જવેા પનવત્ર અને સરળ અને 

ખુિનમજાજ. એમણે નવા્બને તયાં ્બાપુને માટ ે ્બકરી મોકલવાનું 

લખેલું. તેણે એક નહીં, ્બે નહીં અને અઢાર ્બકરીઓ મોકલેલી 

અને િૌકતઅલીએ એક મણ દૂધ રાખેલું. નવા્બ એટલે અઢાર 

્બકરી ન આપે તો એને િોભે?’27

અસહકાર નનનમતિે િરૂઆતમાં લોકજુવાળ આવયો હતો. 

મહાદેવ ગાંધીજી પાસે આવયા તયાર પછી ચાર વષ્ણમાં તો ગાંધીજીને 

દેિના આખા રાજકારણ પર છાયી જતા તેમણે જોયા હતા. 

અલ્બતિ, મહાદેવને આકષ્ણણ ગાંધીજીની પ્નસનદ્ધનું નહોતું. તેમને 

આકષ્ણણ હતું તેમના સદગુણોનું. તે્થી મહાદેવ લોકઆંદોલનની 

ભરતીઓટ્થી નવચનલત ્થાય એમ નહોતા. તેમણે પોતાની જાતને 

જ ે વયનકતને સમપતી હતી તે તો ‘सुखदु:खे समे कृतवा, िाभािाभौ 

जया जयौ’ ગણીને નસ્થર પગલે નચતિિુનદ્ધ અને રાષ્ ટ્રમુનકતની 

ડદિામાં આગળ વધી રહી હતી. તેના મહાદેવ અહોનનિ સાક્ષી 

હતા. ગાંધીજીને કોઈ ભલુંભૂરં કહે તે્થી મહાદેવ વયન્થત ્થતા, 

સફિળતા–નનષફિળતા કરતાં તેમને પીિા હતી લોકોની અજ્ાનતાની. 

છઠ્ી એનપ્લે મું્બઈએ દેખાિલે ઉતસાહનું વણ્ણન આપણે આગળ 

ઉપર જોઈ ગયા. એ જ માસની અંનતમ તારીખે — આ માસ 

દરનમયાન ્થયેલ ઘટનાઓ — જનલયાંવાલા ્બાગકાંિ, ગાંધીજીની 

ધરપકિ, મું્બઈ, ગુજરાત, પંજા્બ, ડદલહીમાં તોફિાનો ને પોલીસ-



અતયાચાર, ટૂકંા ગાળા માટ ેઆંદોલન મોકૂફિ રાખવું, ગાંધીજીના 

ઉપવાસ વગેરે — ને લીધે એ મહાનગરીનું વાતાવરણ સાવ જુદું 

જ હતું. જુઓ એક પત્રમાં મહાદેવભાઈનું વણ્ણન:

‘અહીં નસ્થનત ્બહુ નવષમ છ.ે જ ેટોળાંઓ ‘ગાંધીજી કી જ'ૈ કહીને 

્થોિા ડદવસ ઉપર ગાંિાતૂર હતાં તેઓ આજ ે ગાળોના વરસાદ 

વરસાવે છ.ે એકે ડદવસ આ ગાળો્થી ભરેલા કાગળો નસવાય 

જતો ન્થી. લિત ્બંધ પિી. (મુલતવી રહી) હૉનન્ણમૅન ગયો.28 

ગયો તે તો જાણે કૂતરો મરી ગયો! યાદ રાખજો તમારા હાલ 

નમનસસ ્બેસંટ જવેા અને દીનિા વાચછા જવેા નહીં ્થાય તો! 

ગાંધી તો સરકારને વગર પૈસાનો જમાદાર મળ્ો છ!ે આખરે 

વાનણયાભાઈ કેની! સરકાર્થી દ્બાઈ ગયા, અને તે એવા દ્બાયા 

કે નમડટગંો પણ ન્થી કરવા દેતા. આપણે કાંઈ એના ્બાપનાં 

દેવાં ન્થી કીધાં. જમે સરકારના ગુલામ ન્થી, તેમ ગાંધીના 

પણ ગુલામ ન્થી! હિતાળ પાિીિું, નમડટગંો ભરીિું, પોકારો 

કરીિું! ગાફેિલ ટોળાંઓના અવાજના આ ્થોિા પિઘા છ.ે ્બાપુનું 

હૈયું કપાઈ જાય છ ે એમ જોઉં છુ,ં પણ ્બેવકૂફિ માણસોને પણ 

કલાકના કલાક સમજાવતાં અચકાતા ન્થી. એટલે હાલ તો War 

with darkness and the Powers of darkness — (અંધકાર 

અને અંધકારની તાકાતો સામે લિાઈ) ચાલી રહી છ.ે આ ્બધું 

જોઈને મને કેટલું દુ:ખ ્થાય છ ે તે કલપવાને તમારી સહૃદયતા 

પૂરતી છ.ે મને તો એમ લાગે છ ે કે આપણાં ગાંિાં ટોળાંઓ જ 

કોઈ ડદવસ ્બાપુનો પ્ાણ લેિે — અને એ પોતાના સતયનો અને 

ધમ્ણનો જય એમના પ્ાણતયાગ્થી પુરવાર કરિે.’29

પણ મું્બઈના લોકોની આ નનરાિા પણ ક્ષનણક પુરવાર 



્થવાની હતી. 1921માં અસહકાર આંદોલનનું મોજુ ં આખા 

દેિ પર ફેિલાઈ જવાનું હતું. મું્બઈ તેમાં આગળ પિતો ભાગ 

લેવાનું હતું.

અસહકારનું આંદોલન દેિની આઝાદીની લિાઈના 

ઇનતહાસમાં અનોખું પાનું ઉઘાિી ગયું. તેણે સૌપ્્થમ તો દેિને 

અભયનો પાઠ પઢાવી લોકોને માટીમાં્થી મદ્ણ ્બનાવયા. નપતાની 

આજ્ાને પણ અવગણીને જુવાનનયાઓને ્બનલદાનને પં્થે નીકળી 

પિવા પ્ેયા્ણ. દેિના ભણેલાગણેલા લોકોનાં મનમાં્થી જલેનો 

ભય કાઢ્ો. અંગ્ેજ સરકારની ધાક એ આંદોલન્થી ઘટી. જો 

આપણે આઝાદીના આંદોલન ભણી પાછા વળીને નજર નાખીએ 

તો આપણને જણાઈ આવિે કે જયારે જયારે પણ તયાગ કે 

્બનલદાનની હાકલ કરનાર આંદોલનો આવયાં છ ે(1921, 1930, 

1942 જવેાં) તયારે તેમાં્થી દેિને નવા સેવકોનો ફિાલ મળ્ો 

છ.ે આ સેવકોએ પોતાના સવા્થ્ણ કરતાં સમાજની સેવાને વધારે 

મહત્વ આપયું અને પડરણામે તેણે આખા દેિને અપૂવ્ણ જાગૃનત 

અને ઉતસાહ ્બક્યાં.

ગાંધીજીના પીર, ્બ્બચતી, નભસતી અને સનચવ હોવા ઉપરાંત 

અસહકાર આંદોલનમાં મહાદેવભાઈનું એક આગવું પ્દાન એક 

પત્રકાર તરીકે હતું તેની વાત આગળ ઉપર.
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ઓગણરીસ  
પ્રેમનરી સત્તા વણ્જવું છું

ગાંધીજીના અંતરની અનભવયનકત આશ્મો દ્ારા તો તેમની 

્બાહ્ાનભવયનકત એમનાં પત્ર-પનત્રકાઓ દ્ારા ્થતી. જોકે એમના 

વયનકતતવમાં જવેો ્બાહ્ાભયંતર સમ્વય હતો તેવો સમ્વય 

આ ્બંને ક્ષેત્રોમાં પણ દેખાઈ આવતો. એટલે કે, સામા્ય રીતે 

ગાંધીજીના નચતિિુનદ્ધ અને ગુણનવકાસ અંગેના પ્યોગો આશ્મોમાં 

્થતા અને સમાજ, દેિ કે દુનનયાના પ્શ્ો અંગેના તેમના નવચારો 

એમનાં સામનયકોમાં જોવા મળતા. પણ આડરિકા કે ડહંદમાં એમનો 

કોઈ એવો આશ્મ નહોતો કે જયાં કાય્ણકતા્ણના નવકાસની સા્થે 

દેિના કોયિાઓનો સમ્વય ન સધાયો હોય, અને ગાંધીજીની 

કોઈ પનત્રકા એવી નહોતી કે જમેાં એમનું અંતરનનરીક્ષણ જોવા 

ન મળતું હોય. આમ આંત્બા્ણહ્ ્બંને ક્ષેત્રોમાં અભેદ એ જ 

ગાંધીજીની મુખય લાક્ષનણકતા ગણાવી િકાય.

સામાનજક કાય્ણમાં પ્વેિ કરતાંની સા્થે જ ગાંધીજીને પોતાના 

નવચારો ત્થા કાય્ણક્મને જાહેર જનતા આગળ મૂકવા સાર કોઈ ને 

કોઈ માધયમની જરૂર પિી હતી. િરૂઆતમાં તેઓ છાપાંઓજોગ 

પત્રો લખી અ્થવા કોઈ કોઈ વાર નનવેદનો ્બહાર પાિીને એ 

જરૂડરયાત પૂરી કરતા. પણ જમે જમે એમની પ્વૃનતિઓ વધતી 

ગઈ તેમ તેમ એમને પોતાના આગવા મુખપત્રની જરૂડરયાત 

લાગવા માંિી. એ જરૂડરયાતમાં્થી િરૂ ્થયું इन्डियन ओपीचनयन 

નામનું પત્ર, જનેાં લખાણો આજ ેએંિી વષ્ણ પછી પણ અડહંસાના 



અભયાસીને સાર ઉપયોગી નસદ્ધ ્થાય છ.ે इन्डियन ओपीचनयन 

નવિેનાં ગાંધીજીનાં નીચેનાં વાકયો તેમના દરેક કાય્ણની આંતર્બાહ્ 

અનભન્નતાનાં દ્ોતક છ:ે

‘મારે હસતક હતું તયાં સુધીમાં એમાં ્થયેલા ફેિરફિારો મારી 

નજદંગીના ફેિરફિારો સૂચવનારા હતા.  ... એક પણ િબદ મેં વગર 

નવચાયથે, વગર તોળ્ે લખયો હોય... એવું મને યાદ ન્થી. મારે 

સાર એ છાપું સંયમની તાલીમ ્થઈ પડ્ું હતું. નમત્રોને સાર 

મારા નવચારો જાણવાનું વાહન ્થઈ પડ્ું હતું... એ છાપા નવના 

સતયાગ્હની લિત ન ચાલી િકત.'1

ભારતમાં આવતાંની સા્થે જ ગાંધીજીએ કોઈ સામનયક િરૂ કયુું 

નહોતું, કારણ છાપાં ચલાવવાં એ તેમનો વયવસાય નહોતો. પણ 

પડરનસ્થનતની જરૂડરયાતમાં્થી પત્રકારતવ એમની પાસે આવી પૂગયું.

િરૂઆતમાં તો અવારનવાર કોઈ ને કોઈ ચાલુ છાપાંઓમાં 

પત્ર, નનવેદન કે લેખ આપીને ્થઈ. આપણે જ ે ગાળાનો નવચાર 

કરી રહ્ા છીએ તે અરસામાં મું્બઈનું बॉमबे क्रॉचनकि છાપું 

રાષ્ ટ્રીય આંદોલનનું સમ્થ્ણક છાપું ગણાતું. તેના અંગ્ેજ તંત્રી, નમ. 

્બે્જાનમન જી. હોનન્ણમૅન, ભારતના સમ્થ્ણક હતા. તેમને અને તેમના 

છાપાને હોમરૂલ લીગ સા્થે સહાનુભૂનત હતી અને લીગના અનેક 

કાય્ણક્મોમાં તેઓ જાહેર રીતે ભળતા પણ ખરા. રૉલેટ કાયદા 

સામે પ્ચંિપણે ઝું્બેિ ચલાવીને તેમણે ડહંદીઓમાં લોકનપ્યતા 

મેળવી હતી અને અંગ્ેજ િાસકોના તેઓ અકારા ્બની ગયા 

હતા. ગાંધીજી આરંભમાં પોતાનાં નનવેદનો વગેરે बॉमबे क्रॉचनकि 

મારફિત પ્નસદ્ધ કરતા. હોનન્ણમૅનનાં આકરાં લખાણો્થી સરકાર 



આકળી ્થઈ ગઈ હતી, પણ તેમની લોકનપ્યતા જોતાં તેમના 

ઉપર જાહેરમાં કામ ચલાવવાની તેની ડહંમત ચાલતી નહોતી 

તે્થી તેમને રાતોરાત છાનામાના લઈ જઈ સટીમરમાં ્બેસાિીને 

દેિપાર કરવામાં આવયા. बॉमबे क्रॉचनकिની છાયા નીચે यंग 

इन्डिया નામનું છાપું નીકળ્ું. તેની દેખરેખ રાખનાર શ્ી ઉમર 

સો્બાની અને શ્ી િંકરલાલ ્બૅંકર હોમરૂલ લીગની મું્બઈની 

િાખાના આગેવાનો હતા. મહાદેવભાઈના નવદ્ા્થતીકાળના નજગરી 

દોસત શ્ી સૈયદ અ્બદુલ્ા બ્ેલવી હોનન્ણમૅનના દેિનનકાલ પછી 

बॉमबे क्रॉचनकिના તંત્રી ્બ્યા, પણ તેમને પણ છાપું ચલાવવામાં 

સરકાર દ્ારા રોજ ને રોજ કાંઈક ને કાંઈક કનિગત કરવામાં 

આવતી. ્થોિા વખતમાં बॉमबे क्रॉचनकि ્બંધ કરવામાં આવયું. 

આવી હાલત જોતાં શ્ી ્બૅંકર અને સો્બાનીએ કમસે કમ यंग 

इन्डियाનો વહીવટ ગાંધીજીએ સંભાળી લેવો એવો આગ્હ કયયો. 

હોનન્ણમૅનના ગયા પછી क्रॉचनकिમાં ગાંધીજી એમેય વધુ ધયાન 

રાખતા હતા. તેઓ પોતે પણ પોતાના નવચારો નનયનમત રીતે લોકો 

આગળ પહોંચાિવા સાર કોઈક મુખપત્ર ચલાવવાના નવચારમાં જ 

હતા. અંતે તેમણે यंग इन्डियाના પ્કાિનની જવા્બદારી સવીકારી. 

26મી એનપ્લ, 1919ને રોજ હોનન્ણમૅનને દેિ છોિી જવાનો 

હુકમ અપાયો. 7મી મેને ડદવસે यंग इन्डियाનું ગાંધીજીની દેખરેખ 

હેઠળનું નવું સંસકરણ મું્બઈ્થી નીકળ્ું. દર ્બુધ અને િનનવારે તે 

પ્ગટ ્થવા લાગયું. આ વયવસ્થામાં સવાભાનવક રીતે જ, દેખરેખ 

અને માગ્ણદિ્ણન ગાંધીજીનું હતું, પણ મહેનત તો મહાદેવભાઈની 

જ હોય ને! મે્થી ઑકટો્બર સુધી આ છાપું મું્બઈ્થી નીકળ્ું. 

તે ગાળામાં ભાતવાિીમાં ભાિાનું મકાન રાખીને મહાદેવભાઈને 

મું્બઈ આવીને રહેવું પડ્ું. ્થોિા વખતમાં बॉमबे क्रॉचनकि ફિરી 



ચાલુ ્થયું એટલે यंग इन्डियाને અઠવાડિક કરવામાં આવયું. 

ગાંધીજીને એકલી અંગ્ેજી ભાષાનું છાપું પોતાની પાસે હોય તે 

કેમ ચાલે? તેઓ તો પોતાના નવચારો લોક પાસે લોકભાષામાં 

પહોંચાિનારા રહ્ા. તે્થી તેમણે ્થોિા વખતમાં જ અમદાવાદ્થી 

એક ગુજરાતી અઠવાડિક પણ કાઢવાનું નક્કી કયુું. આ છાપું પણ 

એમ તો यंग इन्डियाની માફિક ્બૅંકર, સો્બાની વગેરે નમત્રોના 

વહીવટ હેઠળ હતું. તે नवजीवन अने सतय નામનું માનસક હતું, 

જનેે શ્ી ઇંદુલાલ યાનજ્ક ચલાવતા હતા. પેલા નમત્રોએ તે માનસક 

ગાંધીજીને સોંપયું. ગાંધીજીએ માનસકને સાપ્તાડહક ્બનાવયું અને 

તેનું નામ ટૂકંાવીને नवजीवन રાખયું. 1919ના સપટમે્બર માસની 

7મી તારીખ્થી ગાંધીજીના તંત્રીપણા હેઠળ नवजीवन સાપ્તાડહક 

અમદાવાદ્થી નીકળવા લાગયું.

नवजीवन અને यंग इन्डिया ્બંને સાપ્તાડહકો જયાર્થી ગાંધીજીના 

વહીવટ નીચે આવયાં તયાર્થી તે પ્ગટ કરવા પાછળ મહાદેવભાઈનો 

અ્થાગ પડરશ્મ કામ લાગતો. તે િરૂ ્થતાંની સા્થે અગાઉ 

नवजीवन अने सतय માનસકને (અનામત ન લેવા વગેરેની) જ ે

છૂટ આપવામાં આવી હતી તે સરકારે પાછી ખેંચી લીધી. જાણે કે 

ગાંધીજીએ તંત્રીપણં લીધું એટલા્થી જ नवजीवन છૂટ ખોઈ ્બેઠુ.ં

પણ સરકાર नवजीवन નવિે જટેલી નચંનતત હતી, તેટલી જ 

જનતા એને નવિે ઉતસુક હતી. તેના પહેલા અંકની જ પાંચ 

હજાર નકલો ખપી ગઈ, અને ્બીજા અંક્થી વધારેની માગ 

આવવા લાગી.

यंग इन्डिया મું્બઈ્થી અને नवजीवन અમદાવાદ્થી નીકળતું 



તયારે િરૂઆતમાં તો મહાદેવભાઈની દોિાદોિી અમદાવાદ–મું્બઈ 

વચચે ચાલતી. સવામી આનંદનો ધરખમ ટકેો મળ્ો તેને લીધે જ 

મહાદેવભાઈ મું્બઈ જઈને यंग इन्डियाનું તંત્ર સંભાળવાનું નવચારી 

િકયા. પણ સદભાગયે તેમને મું્બઈ ઝાઝું રહેવાનું ્થયું નહીં. 

नवजीवन િરૂ ્થયંુ તયાર પછી 8મી ઑકટો્બર્થી यंग इन्डियाને 

પણ અઠવાડિક ્બનાવીને તેને અમદાવાદ્થી ્બહાર પાિવાનો 

નનણ્ણય ્થયો. તયાર સુધીમાં नवजीवनનું પોતાનું પ્ેસ ્થઈ ચૂકયું 

હતું. પોતાનો સવતંત્ર પ્ેસ વસાવવા અંગે ગાંધીજીએ લખયું છ:ે

‘આવાં છાપાંને સવતંત્ર છાપખાનું જોઈએ, એ તો મેં इन्डियन 

ओपीचनयनને નવિે જ અનુભવયું હતું. વળી અહીંના એક વખતના 

કાયદા એવા હતા કે, મારે જ ે નવચારો પ્ગટ કરવા હોય તે 

વયાપારી દૃનષ્એ ચાલતા છાપખાનાવાળા છાપતાં સંકોચાય. એ 

પણ છાપખાનું વસાવવાનું પ્્બળ કારણ હતું.'2

यंग इन्डिया અને नवजीवन દ્ારા મહાદેવભાઈએ પત્રકારતવમાં 

પ્વેિ કયયો. પોતાની અસાધારણ પ્નતભા અને અ્થાગ મહેનત 

ત્થા ગાંધીજીના નવચારો ત્થા જીવનની ઉદાતિતાના સપિ્ણ્થી 

આગળ જતાં મહાદેવભાઈ દેિના એક ઉતિમ પત્રકાર તરીકે 

જાણીતા ્થયા.

આ છાપાંઓ ચલાવવા પાછળ ગાંધીજીનો મુખય આિય 

જીવન અંગેના, રાષ્ ટ્ર અંગેના ત્થા આખી સભયતા અંગેના 

પોતાના નવચારોને દેિ અને દુનનયા આગળ મૂકવા એ હતા. 

આ નવચારોમાં કેટલાક સ્થાયી મહત્વના હતા, અને કેટલાક 

સમય સમય પર પડરનસ્થનતમાં્થી ઉદભવતા સામનયક મહત્વના 



હતા. ્બંનેનો નવવેક કરી દરેક અંકની જરૂડરયાત મુજ્બ તેને 

ઓછાવતિા પ્માણમાં એના મહત્વ મુજ્બ યોગય સ્થાન આપવાનું 

કામ મહાદેવભાઈ, સવામી આનંદ કે જુદે જુદે સમયે મુદ્રણાલય 

સા્થે સંકળાયેલા લોકોનું હતું. આ ઉપરાંત િરૂઆત્થી જ આ 

છાપાંઓમાં પોતાની નોંધો કે લેખો આપવાની જવા્બદારી પણ 

મહાદેવભાઈની રહેતી.

ચંપારણના અનુભવે ગાંધીજીએ એક વાર પોતાના ભત્રીજા 

શ્ી જમનાદાસ ખુિાલચંદ ગાંધીને લખયું: ‘મારી પ્વૃનતિઓ વધતી 

જાય છ.ે મારો પારો ચિલેો છ ેતે દરનમયાન મારા જ ેજ ેઆદિયો 

છ ે તેની ઓળખ દેિને આપી દેવામાં મને ખપાવી દઉં છુ.ં'3 

ચંપારણ વખતે ગાંધીજીએ જ ે પારાને ચિતો મા્યો તે પારો 

આગળ ઉપર ઉતિરોતિર ચિતો ગયો. એમના જ ેઆદિયો હતા, 

તેને દેિ આગળ રજૂ કરવાનું સાધન તે यंग इन्डिया, नवजीवन 

અને પાછળ્થી हररजनबंधु, हररजन વગેરે પત્રો. દેિ અને દુનનયાને 

જો કોઈ એક ભેટવસતુ ગાંધીજી આપતા ગયા હોય તો તે 

સતયાગ્હ. આ સતયાગ્હનાં નવનવધ પાસાં સમજાવતાં તેઓ કદી 

્થાકતા નહોતા. અને પોતાની ઢ્બે એનું વણ્ણન, સપષ્ીકરણ કે 

ભાષય કરતાં મહાદેવભાઈ કદી ્થાકતા નહોતા. ગાંધીજી કહેતા 

કે સતયાગ્હનો હેતુ લોકોને ડહંમતવાન અને સવતંત્ર ્બનાવવાનો 

છ.ે ખરેખર, સતયાગ્હની મારફિત દેિને ગાંધીજીએ જો સૌ્થી 

મોટી કોઈ ચીજ આપી હોય તો તે અભય.

મહાદેવભાઈને यंग इन्डिया અને नवजीवनના કામમાં જાણે કે 

પોતાનું જીવનકાય્ણ પાર પાિવાનું મુખય સાધન મળી ગયું.



કોઈકે એક વાર ગાંધીજીને એક લાં્બા કાગળમાં લખયું:

‘તમારી પાસે રહેનારા તમારી સતુનત અને કીત્ણન્થી नवजीवन 

ભરે એ તમે કેમ સાંખી િકો? અમારે તો ઉપદેિ જોઈએ. 

તમારાં કીત્ણનનાં ટાયલાં ન્થી સાંભળવાં.’

મહાદેવભાઈ એ કાગળ વાંચીને ગાંધીજી આગળ ખૂ્બ રોયા. 

િુભ હેતુને પણ લોકો આમ વગોવે? એમણે ગાંધીજીને કહ્ું: 

‘મારા લખાણ્થી તમને ઝાંખપ આવે તો હંુ લખવાનું ્બંધ કરં.’ 

ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘મને કિું એવું ન્થી લાગતું. તમે જમે લખો છો 

તેમ લખો. આરોપો તો લોકો કયા્ણ જ કરવાના. આપણે સૌને 

િી રીતે રાજી રાખીએ?' મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈને ઉદ્દિેીને 

લખેલા એક પત્રમાં આનો ઉલ્ેખ કરી પૂછ ે છ:ે

‘માણસો ્બાપુ નવિે ્બધું જાણવાને આતુર હોય છ ે— તો હંુ તે 

નવિે ન લખું? ઝઘિાઓ નવિે લખું? િાસ્તચચા્ણ કરં? અને હંુ 

કોની સતુનત કરં છુ?ં હંુ તો પ્ેમની સતિા વણ્ણવું છુ.ં તમને મારા 

લખાણમાં કાંઈ માઠુ ં લાગતું હોય તો જણાવજો.’4

ગાંધીજીના ટકેા્થી લખવા અંગે સંકોચ જતાં વાર ન 

લાગી — ટૂકં અરસામાં તો મહાદેવભાઈના લેખોની લોકો 

ઉતસુકતાપૂવ્ણક રાહ જોવા લાગયા. અસહકાર આંદોલનને લીધે 

એમેય नवजीवन અને यंग इन्डियाની માગણી ખૂ્બ હતી, ગાંધીજીના 

લેખો દેિના પત્રકારતવમાં એક નવનિષ્ ભાત પાિતા. મહાદેવની 

કલમે ગાંધીજીનાં છાપાંઓને નવિેષ ઓપ આપયો.

આખા દેિમાં ગાંધીજી સા્થે ફિરવાને લીધે દેિનેતાઓને 



મહાદેવભાઈ સા્થે ઓળખાણ ્થઈ ગઈ. ગાંધીજીને આવા યોગય 

સનચવ મળી ગયા એ જોઈને નેતાઓ પૈકી ્બે વિીલોને ્થોિો 

લોભ પણ ્થયેલો. દેિ્બંધુ નચતિરંજન દાસ અને પંડિત મોતીલાલ 

નેહર ્બંને ગાંધીજી પાસે મહાદેવભાઈની સેવાઓની માગણી કરી 

ચૂકયા હતા. ગાંધીજી પણ માનતા હતા કે મહાદેવને ્થોિો વખત 

્બહાર જઈને ્બીજા વાતાવરણમાં, પોતાનું આલં્બન લીધા નવના, 

સવતંત્રપણે કામ કરવા્થી તેમની યોગયતા વધિે.

મોતીલાલજીએ અલાહા્બાદમાં 5–2–1919્થી इन्डिपे्डि््ट 

નામનું એક અંગ્ેજી છાપું િરૂ કરેલું. મોટા નેતાઓ પોતપોતાના 

નવચારોનું પ્નતપાદન કરવા સાર પોતાનું છાપું ચલાવે એ પરંપરા 

તયારે િરૂ ્થઈ ચૂકેલી હતી. મોતીલાલજી તે છાપું સૈયદહુસૈન 

નામના એક સજ્જનના તંત્રીપણા હેઠળ ચલાવતા હતા. પણ ડટળક 

મહારાજ જમે केसरी કે मराठाને પોતાના પ્ચારનાં મુખય માધયમો 

ગણી તેને સાર મહેનત કરતા હતા, કે ગાંધીજી यंग इन्डिया 

કે नवजीवन સાર પોતાના પ્ાણ રેિતા હતા, તેમ મોતીલાલજી 

નહોતા કરતા. તેઓ તંત્રીઓ પાસે કામ લેતા. ્બે વરસના ટૂકંા 

ગાળામાં જ इन्डिपे्डि््टમાં પ્્થમ સૈયદહુસૈન, પછી સી. એસ. રંગા 

આયંગર અને તયાર ્બાદ જયૉજ ્ણ જોસેફેિ તંત્રી તરીકેની ફિરજ 

્બજાવી હતી. મોતીલાલજી પોતે इन्डिपे्डि््ट ચલાવવા સમય કાઢતા 

નહીં, પણ તેઓ તેની નીનત નક્કી કરતા અને અવારનવાર એને 

અંગે મૂલયાંકન કરતા રહેતા. તેમને જ ે ઢ્બે इन्डिपे्डि््ट નીકળતું 

હતું તેના્થી પૂરો સંતોષ ્થતો નહીં. મહાદેવ જવેો કોઈ તેજસવી 

જુવાનનયો તંત્રી તરીકે મળી જાય તો એના્થી इन्डिपे्डि््ट િોભી 

ઊઠ ેએવું તેઓ માનતા હતા. એટલે અવારનવાર તેઓ ગાંધીજી 



પાસે મહાદેવની માગણી કરતા રહેતા.

नवजीवनનો પહેલો અંક કાઢવા મહાદેવભાઈ અમદાવાદ 

ગયેલા. પણ તયારે यंग इन्डिया મું્બઈ્થી નીકળતું અને તેની મુખય 

જવા્બદારી મહાદેવભાઈની રહેતી તે્થી તેમણે મું્બઈ રહેવાનું િરૂ 

કરેલું એ આપણે આગળ ઉપર જોઈ ગયા. नवजीवनએ સવતંત્ર 

પ્ેસ ખરીદી લીધું અને તે પોતાના છાપખાનામાં છપાવા લાગયું 

તયાર પછી यंग इन्डिया પણ અમદાવાદ્થી કાઢવાનો નનણ્ણય ્થયો 

હતો. ્બંનેના તંત્રી ગાંધીજી હતા પણ કાય્ણભાર સંભાળવાની 

ખાસસી જવા્બદારી મહાદેવભાઈની હતી. આ અંગે મું્બઈ ત્થા 

અમદાવાદ ્બંને ઠકેાણે મહાદેવભાઈને ઘણી વાર મોિી રાત સુધી 

ઉજાગરા વેઠવા પિતા. મું્બઈમાં તો ઘણી વાર પ્ેસમાં્થી છૂટા 

્થતાં મોિુ ં ્થાય તયારે મહાદેવભાઈ ભાતવાિીમાં રાખેલા પોતાના 

મકાન સુધી ન જતાં રસતામાં આવતા શ્ી મ્થુરાદાસ નત્રકમજીને 

તયાં રાત ગાળતા. અમદાવાદમાં તેઓ ઘોિાગાિીમાં ્બેસીને મોિી 

રાતે પણ આશ્મમાં આવતા. દુગા્ણ્બહેન તેમને સાર મોિ ે સુધી 

પણ જમયા નવના વાટ જોતાં ્બેઠાં રહેતાં.

મું્બઈ હતા તે દરનમયાન નપતાજીની તન્બયત નવિે 

મહાદેવભાઈને નચંતા રહેતી. તેઓ અવારનવાર તેમની ખ્બર 

કાઢવા ડદહેણ પણ જઈ આવતા. પણ મા્થે નચંતા ઉપરાંત છાપું 

કાઢવાનો ભાર, તે્થી તેમની પોતાની તન્બયત ઉપર પણ એની 

અસર જણાઈ. ગાંધીજીએ પણ એક્બે વાર તન્બયત જાળવવાની 

ચેતવણી આપેલી. 1919ના અંતમાં મહાદેવભાઈ માંદા પડ્ા. 

પાછળ્થી તે માંદગી ટાઇફિૉઈિની હતી એમ જાણ ્થઈ. એ 

આપણે આગળ ઉપર જોઈ ગયા છીએ.



આ છાપાંઓને નનનમતિે મહાદેવભાઈને કેટલીક વાર ગાંધીજી્થી 

જુદા રહેવાનું ્થતું. તયારે તેઓ यंग इन्डिया કે नवजीवनનો પોતે 

કાઢલેો અંક ગાંધીજીને મોકલાવતા અને તેમનો અનભપ્ાય માગતા. 

नवजीवनનો જ ે કોઈ અંક ગાંધીજી એકલા કાઢ ે તો તેઓ પણ 

એવા અંકો અંગે મહાદેવભાઈની ટીકાડટપપણીની અપેક્ષા રાખતા. 

यंग इन्डिया્થી માંિીને हररजन સુધી જયારે જયારે પણ સા્થે રહીને 

અંક કાઢ્ો છ ેતયારે તયારે ્બંને પોતપોતાના લેખો છાપતાં પહેલાં 

્બીજાને જોવા આપીને છવેટની સંમનત મેળવતા.

જૂન 1919માં यंग इन्डियाનો એવો અંક મોકલતાં 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને લખે છ:ે

‘यंग इन्डिया મોકલું છુ.ં અંદર ગાિગેાિાં ખામીઓ જોઉં 

છુ.ં ત્રણ હા્થે ્થયેલ કામને લીધે ઘણી છ.ે રાત્રે જઈને ખાસ 

કરીને લીિરો અને કેટલોક ભાગ તો હંુ જોઈ ગયો. મુખય લીિર 

‘સવદેિી'માં કેટલીક ક્ષમય અને કેટલીક અક્ષમય ભૂલો રહી ગયેલી 

મેં જોઈ. પટવધ્ણને ફિાઇનલ કરીને આપી દીધેલા એટલે પ્ેસવાળા 

ગણગણવા લાગયા, પણ સુધારા કયા્ણ. તદ્દન નવા માણસને ્બધું 

નહીં સોંપી િકાય એમ આ ્બતાવે છ.ે'6

ગાંધીજી કદાચ પકિાઈ પણ જાય એમ માની મહાદેવભાઈ 

આગળ લખે છ:ે

‘અને હવે પંજા્બના સવાલ પર આવું છુ.ં હંુ અંદર ‘ઇ્ટરેસટિે 

પાટતી' [ડહત ધરાવતો પક્ષ] છુ ંએટલે મારા્થી કેમ ્બોલાય? અતયાર 

સુધી એ જ લાગણી્થી હંુ ચૂપ રહ્ો છુ.ં પણ એ સવાલનો ફિિચો 

આપ કરવામાં જ હિો, અને રખેને મને અ્યાય ્થઈ જાય એમ 



માનીને ્બે િબદ લખું છુ.ં આપને કોઈ માણસ રાખવાની રજા મળે 

તો આપે મને જ લઈ લેવો જોઈએ એમ કહેવાનાં પાર નવનાનાં 

મારી પાસે કારણો છ.ે એમાંનાં ઘણાં કારણો આપની કલપનામાં 

હિે, પણ એક જ કારણ જ ે આપના ખયાલમાં નહીં હોય તે 

આગળ ધરં છુ.ં આપની સા્થે રહ્ો તયાર્થી મારા િરીરનો ઠીક 

ખચ્ણ કયયો છ ે એમ મને લાગે છ.ે તેમ ્થવાનું એક કારણ મારી 

ભૂલ અને ્બીજુ ં કારણ મારી હોંિ. મને પણ જરાક આરામની 

જરૂર છ ે— આપને તો છ ે જ, અને જલે નસવાય આપણે માટ ે

્બીજ ે કયાં આરામ છ?ે િંકરલાલ ્બૅંકરની આગળ મારે નવિે 

ઘટતું-અઘટતું કેટલુંક આપ ્બોલયા તેમાં (એક) વસતુ તદ્દન સાચી 

કહેલી અને તે એ જ કે હંુ મહાદેવને यंग इन्डियाમાં એકલો 

કામ કરવા દઉં તો એ જરૂર મરી જાય. આપના ગયા પછી આ 

વાકય, મને ્બીજા જોડિયાઓ મળે તોપણ, વધારે સાચું પિવાનો 

સંભવ રહે. મ્થુરાદાસ સવારે કહેતા કે, ‘ગઈ રાતે તમે ઊંઘમાં 

્બોલતા હતા કે ‘્બરો્બર પ્ૂફિ સુધારો,' ‘ભૂલ ન રહે' ઇતયાડદ. 

यंग इन्डिया્થી ્બહાર આપના નવના રહેવું મને અસહ્ ્થઈ 

પિિે. જલેના અનુભવો પણ જબ્બર છ.ે એ અનુભવો આપની 

સા્થે મેળવવાનો મારો નપ્નવલેજ (નવિેષાનધકાર) છ ેએમ હંુ માનું 

છુ.ં મારી ભૂલ ્થતી હોય એવો સંભવ છ.ે પણ આપ આ ્બધી 

વાતો નવચારિો એવી નવનંતી છ.ે'6

જલેમાં જવાનો વારો તરત આવી પહોંચિે એમ જણાયું. 

અમદાવાદના કેટલાક વકીલોએ સતયાગ્હની પ્નતજ્ા ઉપર સહીઓ 

કરી હતી. અમદાવાદના ડિનસટટ્રકટ જજ ે આ અંગે કાંઈ કરવા 

જવેું છ ે કે નહીં એમ પુછાવતો પત્ર મું્બઈની હાઈકોટ્ણને લખયો. 



તે यंग इन्डियाના તા. 6–8–'19ના અંકમાં છાપવામાં આવયો 

અને એ જ અંકમાં Shaking civil Resisters નામનો ગાંધીજીનો 

એક લેખ પણ છપાયો. આ ્બંને ગુનાઓ માટ ે માફિી માગવા, 

તંત્રી તરીકે ગાંધીજી અને પ્કાિક તરીકે મહાદેવભાઈને હાઈકોટથે 

સૂચના કરી. પણ ્બંનેએ એ સૂચનાને અવગણી. તે્થી ્બંને પર 

કોટ્ણના નતરસકારની ફિડરયાદ મૂકવામાં આવી. આ નનનમતિે કદાચ 

્બંનેને ્થોિીઘણી જલે ભોગવવી પિિે એવી આિા જાગેલી. પણ 

હાઈકોટથે માત્ર ઠપકો આપીને જતા કયા્ણ!’7

नवजीवनના 7–9–'19ના પહેલા જ અંકમાં ગાંધીજીએ 

આગ્હ કરીને દુગા્ણ્બહેન અને મનણ્બહેન પરીખના લેખો છાપયા. 

ગાંધીજીએ પોતાના સાપ્તાડહકના પહેલા જ અંકમાં સાવ ઓછુ ં

ભણેલી ્બહેનોના લેખો લઈને એક પરાક્મ જ કયુું. ્બહેનો ભણી 

ભલે ઓછુ ંહોય, પણ અનુભવમાં એ પુરષો્થી જરાય ઓછી ન્થી, 

ત્થા અનુભવને આધારે ઘિાયેલું સાડહતય એ લનલત સાડહતયની 

્બરા્બરી કરી િકે એ વાતની ખાતરી ગાંધીજીએ ભારતમાં પોતે 

િરૂ કરેલા પહેલા પત્રના પહેલા અંકમાં જ કરાવી. આના્થી 

્બહેનોનો આતમનવશ્વાસ પણ વધયો હિે.

આ ્બા્બત મનણ્બહેનનું મંતવય જટેલું સરળ છ ે તેટલું જ 

તે ચોટિકૂ પણ છ:ે

‘આ અરસામાં ્બાપુએ છાપું કાઢવાનો નવચાર કયયો. ઇ્દુલાલ 

યાનજ્ક नवजीवन8 નામનું છાપું કાઢતા હતા. તે એમણે ્બાપુને 

આપી દીધું. પહેલા नवजीवनમાં ્બાપુએ અમારી ્બહેનો પાસે્થી 

લેખો લીધા. ્બાપુએ મહાદેવભાઈ પાસે કહેવિાવયું કે ્બધી ્બહેનો 



લેખો લખે. અમે તો ગભરાયાં. અમને લેખ લખતાં કયાં્થી આવિ?ે 

એટલે મહાદેવભાઈએ ્બાપુને કહંુ્ કે: “્બહેનો કહે છ ે કે અમે 

િું લખીએ? અમને તો લખતાં આવિતું ન્થી.” એટલે ્બાપુએ 

કહ્ું કે: “કાિી9ને કહો કે આડરિકાની જલેનો અનુભવ લખે, 

દુગા્ણને કહો કે પેડરન્બહેનને રેં ડટયો િીખવવા ગઈ હતી તેની 

વાત લખે. ગોમતી10ને કહો કે એના રોટલા કૂતરા ખાઈ ગયા 

હતા તે લખે અને મનણને કહો કે એ છાત્રાલય ચલાવે છ ેએના 

અનુભવ લખે. હંુ ્બધું સુધારી આપીિ.” આમ કરીને ્બાપુએ 

અમને લખવા માટ ે તૈયાર કયાું. એમણે સુધાયુું ને नवजीवनનો 

અંક તૈયાર કયયો.’

ગાંધીજીએ તો नवजीवन નવિે મહાદેવની ટીકા માગી જ હતી. 

પહેલા અંકે જ મહાદેવે ટીકા કરી, જનેે ગાંધીજીએ આવકારી:

‘તમારો કાગળ, ટીકા વગેરે પહોંચયાં.  ... દુગા્ણ પછી ગૌરી 

તો મને પણ ખટકયું. પણ લખાઈ ગયું ને મેં તો છાપામાં જોયું 

એટલે જ સૂઝયું. મનણ પછી ગૌરી કરી છકેી નાખયું. દુગા્ણ મહાદેવ 

િોભયું નહીં, પણ આપણે િોભાનો નવચાર ન કરી િકીએ એમ 

હંુ માનું છુ.ં ્બાકીની કેટલીક ખામીઓ તમે ્બતાવી છ ે તે દૂર 

્થઈ િકતી હતી. ભાઈ ઇ્દુલાલને પછી વંચાવી છ.ે..’11

્બીજા જ અંક પછી ગાંધીજી ટીકાની પાછી ઉઘરાણી કરે છ:ે

‘नवजीवन ઉપરની ટીકા તમારે મોકલવી જોઈતી જ હતી. 

દરેક અંકની મોકલવી જ. હંુ માંદો હોઉં કે સાજો, જયાં સુધી 

नवजीवनનું તંત્રીપણં િહોળું તયાં સુધી ટીકા મેળવયા વગર કેમ 

ચાલે?'12



મહાદેવના જીવનનો મૂળ રસ તો સવાપ્ણણનો. એને અંગે 

ગાંધીજી સા્થે અવારનવાર પત્રો દ્ારા પણ સંવાદ ચાલતો. 

ન્બહારમાં ગયા્થી 13મી ઑગસટ, 1921ને રોજ ગાંધીજીએ 

એક પત્ર લખયો છ.ે મૂળ અલાહા્બાદ્થી લખેલ મહાદેવના જ ે

પત્રના જવા્બમાં તે લખાયેલો છ ે તે અતયારે ઉપલબધ ન્થી. 

પરંતુ નીચેના જવા્બ ઉપર્થી પણ એની કલપના આવે તેમ છ:ે

‘સવાપ્ણણમાં ઉતપન્ન કરવાની િનકત જતી ન્થી, ન જવી જોઈએ. 

સવાપ્ણણનો અ્થ્ણ એટલો જ છ ે કે મનુષય પોતાની તુચછતા સમજ ે

છ ે ને તે્થી જનેી ઉપર પોતાનો ભરોસો છ ે તેનો આધાર લે 

છ.ે િંકાિીલ હોય તયારે પોતાનો કક્કો ખરો રાખવાને ્બદલે 

પોતાના સામાનો ખરો ્થવા દે છ.ે અજુ ્ણને કૃષણને ખીજવવામાં 

મણા ન રાખી. કાચ્બો ભકત હતો. કાચ્બીએ છલે્ી ઘિી સુધી 

ઈશ્વરનું નામ લીધું... (િબદ ઊકલતો ન્થી) તેને સલાહ દેનારાને 

હિધૂત કરી કાઢી મૂકયા પણ ઈશ્વરની સા્થે તો તકરાર કયા્ણ 

જ કરી. સવાપ્ણણનો અ્થ્ણ એ ન્થી કે નવચારિનકતને ખોવી. િુદ્ધ 

સવાપ્ણણ મંદતા ન્થી, તીવ્રતા છ.ે છવેટનો આધાર તો છ ેજ એમ 

જાણી મનુષય હજારો અખતરા મયા્ણદામાં રહીને કયા્ણ જ કરે છ.ે 

પણ તે ્બધામાં નમ્રતા હોય છ,ે જ્ાન હોય છ,ે નવવેક હોય છ.ે 

મગનલાલનું સવાપ્ણણ હંુ ભારે ગણં છુ.ં પણ નવચારિનકત તેણે 

કદી છોિી ન્થી.  ... તમારં કામ જ નોખું છ,ે તમારામાં સાહસની 

ખામી છ ે એટલે આધાર મળ્ે સાહસને જ ખોઈ ્બેસો છો. 

ઘણં વાંચવા્થી તમારી ઉન્નતિનકત મંદ ્થઈ છ ે તે્થી જ તમે 

આનસસટટં ્થવા ઇચછો છો. માણસ સવતંત્ર કામ કરવા ઇચછતો 

છતાં અનત નમ્ર હોઈ િકે.'13



વાચકને સમજાયું હિે કે આ પત્રનો સંદભ્ણ િો છ.ે ગાંધીજીએ 

મોતીલાલજીની માગણીને સવીકારી મહાદેવને इन्डिपे्डि््ट છાપું 

ચલાવવા સાર અલાહા્બાદ મોકલયા છ.ે મહાદેવ ગાંધીજીની પિખે 

રહેવા ઇચછ ેછ.ે ગાંધીજી આગળ જતાં એ જ કાગળમાં કહે છ:ે

‘તમે જ ે દૃનષ્એ મારી સા્થે રહેવાનું ઇચછી રહ્ા છો એ નનમ્ણળ 

છ,ે પણ ભૂલભરેલી છ.ે તમે તો કેવળ પનશ્ચમનું અનુકરણ ઇચછું. 

જો મારા કામની નોંધ રહી જાય એટલા ઇરાદા્થી હંુ કોઈને 

સા્થે રાખયા જ કરં તો હંુ પોતે કૃનત્રમ ્બની જાઉં. સહેજ ે કોઈ 

રહે ને અદૃશય રીતે નોંધ લે એ એક વાત ને ઇરાદાપૂવ્ણક ્બધી 

નોંધ રાખે એ ્બીજી. રામની નોંધ કોણે લીધી? ન લેવાઈ એ્થી 

કાંઈ હાનન ન ્થઈ. જોનસનની ખૂ્બ લેવાઈ તે્થી કંઈ જગતને 

અન્ય લાભ ્થયો હોય એમ હંુ ન્થી જોતો. કેવળ સાડહતયની 

દૃનષ્એ આપણે આ વસતુને જોતા જ ન્થી. પણ તમને હંુ હંમેિાંને 

સાર મારી સા્થે ઇચછુ ં ખરો. તમારી ગ્હણિનકત ને તૈયારી 

સરસ છ.ે તે્થી તમે મારી ્બધી વસતુ જાણી લો એમ ઇચછુ ં છુ.ં 

મારામાં નવચારો ઘણા ભયા્ણ છ.ે પણ તે પ્સંગોપાતિ જ નીકળે 

છ.ે કેટલીક સૂક્મતા કોઈ જોઈ ન્થી િકતું. વસંતરામ િાસ્તીના 

કાગળ ઉપરની મારી નનમ્ણળ ટીકા ન કાકા સમજયા, ન સવામી 

સમજયા. તમે તેઓના કરતાં કંઈક નવિેષ સમજયા. એ ટીકામાં 

મારી મૃદુતા રહેલી તે ન જોવાઈ તે્થી તમારા જવેું માણસ હંમેિાં 

મારી સા્થે હોય તો છવેટ ે મારં કામ ઉપાિી િકે એવો લોભ 

રહી જાય છ.ે તમને હજુ ખાસ એક જ કામમાં રોકી લેવાની 

ઇચછા ન્થી ્થતી, પણ તમારી પાસે અનુભવો લેવરાવવા. વળી 

તમે જઓેને હંુ ઓળખું તે ્બધાના પ્સંગમાં આવી જાઓ તો 



ભનવષયની પ્વૃનતિઓ સહેલાઈ્થી ચાલે.’13

આ પત્ર પર્થી સપષ્ છ ે કે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને 

મોતીલાલજી પાસે મોકલયા તે કાયમને માટ ે નહોતા મોકલયા. 

મોતીલાલજી જવેા એક ્બુઝુગ્ણ નેતા જો અસહકાર આંદોલન 

પાછળ િનકત લગાિ ેતો સવરાજય માટનેી અડહંસક લિાઈને મોટુ ં

્બળ મળે. એ મેળવવા સાર ગાંધીજી પોતાના સૌ્થી ઉપયોગી 

્થતા સા્થીને પણ ્થોિા સમય પૂરતા એમને સોંપવા તૈયાર 

હતા. ્બીજી તરફિ્થી એમની એ પણ ગણતરી હતી કે મહાદેવ 

જ ે ્થોિો સમય સવતંત્રપણે, કોઈનો આધાર લીધા નવના, કામ 

કરિે તો એની િનકત વધુ ખીલિે, અને તે્થી પોતે એમને માટ ે

જ ે કામ નવચારે છ ે તેને સાર વધુ યોગય ્થઈને પાછા આવિે. 

એ કામ અંગે પણ એમની ધારણા સપષ્ હતી કે તેઓ માત્ર 

પોતાનાં વચનોની નોંધ રખાવવા નહોતા ઇચછતા, પણ જતે ડદવસે 

પોતાને જ ે દુનનયાને આપવાનું છ ે એમ માનતા હતા, તે ખૂ્બ 

સમજીકરીને સારી રીતે દુનનયા આગળ રજૂ ્થાય એમ ઇચછતા 

હતા. અલાહા્બાદ જઈને इन्डिपे्डि््टનું કામ સંભાળ્ા પછી 

પણ મહાદેવ આ કામને પોતાનો સવધમ્ણ માની નહોતા િકયા. 

એ નનણ્ણય ્થોિા સમય ્બાદ ્થવાનો હતો, પણ તયાર સુધીમાં 

ગાંધીજી ્બધી ્બાજુ્થી તેમને સવધમ્ણ સમજાવવા પ્યતન કરતા 

હતા. પોતાને ્બીજા સહાયક તતકાળ પૂરતા મળી રહેવાના છ ે

એ જણાવી આ જ પત્રમાં ગાંધીજી આગળ ચલાવે છ:ે

‘તમે તયાં્થી નવરા ્થાઓ તયારે જોિાઈ જિો એ ઠીક ્થિે. તમે 

પોતે જ यंग इन्डियाમાં પિી તેને સવતંત્ર રીતે ખીલવવાનો ઇરાદો 

રાખો તો મને હરકત ન્થી. પણ હંુ તો માનું જ છુ ં કે મારા 



જવા પછી यंग इन्डिया અનાવશયક હિે. કદાચ તમારામાંના કોઈ 

એમ માનો કે મારો સંદેિો ખીલવયા કરિો તો તમે ચલાવિો. 

એમ ્થવાને સાર પણ તમારે રહેવાની જરૂર હંુ ન્થી જોતો. 

તેને ્બદલે હંુ એ જોઉં છુ ં કે તમે અનુભવ લઈ પડરપકવ ્થયા 

હિો તયારે यंग इन्डिया આખું ચલાવવા વધારે કુિળ હિો.'14

પછી इन्डिपे्डि््ट નવિે જવાહરલાલને વાત કરીને સંયુકત 

પ્ાંતોના જ કોઈ માણસને એ કામ સાર િોધી કાઢવાની સલાહ 

આપે છ.ે

મોતીલાલજીએ ગાંધીજી પાસે મહાદેવભાઈની માગણી ્થોિા 

સમય માટ ે જ કરી હતી, પણ એમના જવેો ઉપયોગી માણસ 

મળી ગયો હોય તો કાયમને માટ ે રોકી લેવા કોણ ન ઇચછ?ે 

મહાદેવભાઈએ એ વાતની જાણ ગાંધીજીને કરી. એના જવા્બમાં 

ગાંધીજીએ કહ્ું કે, ‘મોતીલાલજી તો તમે રહો એ ઇચછ,ે પણ 

તમારી ઇચછા એ જ ખરી વાત સમજજો — તમને તયાં ઘણો 

પડરશ્મ પિ ે અ્થવા તમારી તન્બયત સારી ન રહે તો તમે 

ભાગજો.’15

મહાદેવભાઈએ વચચે એમ સૂચવયું હતું કે મોતીલાલજી 

લાલા લજપતરાય પાસે શ્ી કે. સંતાનમની માગણી કરે. તેઓ 

ઘણો વખત પંજા્બમાં રહ્ા હતા. વકીલાતનો ધંધો કરતા હતા. 

મહાદેવભાઈના સૂચન નવિે ગાંધીજીએ લખયું, ‘એને કેમ કહી 

િકાય? એ તો લાલાજીના જમણા હા્થ જવેા છ.ે’ મહાદેવે 

કાંઈક સંકોચ સા્થે, િરમાતાં િરમાતાં પુછાવયું, ‘અને હંુ?’ તરત 

ગાંધીજીએ જવા્બ આપયો, ‘તમે તો મારં મગજ છો.’ કલકતિા 



જતાં ટટ્રનેમાં્થી ગાંધીજી એ જ વાતના અનુસંધાનમાં લખે છ:ે

‘માણસ જમણા હા્થ કરતાં નવિેષ હોતા હિે કે? “હંુ જો 

જમણો હા્થ હોઉં તો?” એ દુ:ખ્થી કે જ્ાન્થી લખાયું હોય. 

જો દુ:ખ્થી લખયું હોય તો તમે મને સમજયા ન્થી. જો જ્ાન્થી 

લખયું હોય તો કુિળ છ.ે ્બે મગજ એક્બીજા્થી નવખૂટાં ્થઈ િકે 

કઈ રીતે? તમને હંુ મગજ તરીકે કેળવી રહ્ો છુ.ં સંતાનમ્ તો 

“પરમેન્ટ અંિરસેક્ટેરી” છ ેએટલે તેના્થી ન જ ખસાય — તમે 

તમને ્બરા્બર ઓળખતા ્થાઓ એમ ઇચછુ ં છુ.ં’

પ્શ્ એ ઉતપન્ન ્થાય છ ેકે ગાંધીજી કેટલે અંિે ખરા હતા? 

તેઓ મહાદેવભાઈને છૂટા રહેવાની તાલીમ આપીને પ્શ્ોને પોતાનો 

આધાર લીધા નવના ઉકેલી િકે એવા કરવાની ગાંધીજીની હોંિ 

હતી. મહાદેવભાઈએ પોતાને કદી ગાંધીજીના વારસદાર મા્યા 

નહોતા. તેઓ આખી નજદંગી ગાંધીજી્થી જુદા રહેવાનું કલપી 

જ નહોતા િકતા. જયારે જયારે પણ ગાંધીજીના મરણનો કોઈ 

ઉલ્ેખ ્થતો તયારે મહાદેવભાઈને અંધારાં આવી જતાં. ગાંધીજી 

નવનાના મહાદેવ હોઈ જ ન િકે એવી એમની કલપના હતી. 

છવેટ ે તેમની વાત જ સાચી ઠરી ને?

અમદાવાદ્થી તા. 15મી મે, 1921ને રોજ મહાદેવભાઈ 

મું્બઈ આવયા અને ગાંધીજી સા્થે, અ્થવા મું્બઈમાં સવતંત્ર રીતે 

ફિરીને તેમણે ડટળક સવરાજ ફિાળો ઉઘરાવવામાં મદદ કરી. તેમને 

ફિાળો ઉઘરાવવાના કામમાં તયાર સુધીમાં ઠીક ઠીક હ્થોટી આવી 

ગઈ હિે. ગાંધીજી જાતે એક્બે પત્રોમાં મહાદેવભાઈનાં આ નવિે 

વખાણ કરે છ.ે 30મી જૂનને ડદવસે ડટળક સવરાજ ફિાળાની 



છલે્ી તારીખ હતી. તે ડદવસે એક કરોિનો લક્યાંક પૂરો ્થઈ 

ગયો. ્બીજ ે ડદવસે મહાદેવભાઈ મોતીલાલજી સા્થે કામ કરવા 

અલાહા્બાદ જવા ઊપડ્ા હિે. જુલાઈની ત્રીજી્થી એમણે 

પોતાની આ નવી જવા્બદારી સંભાળી. અલાહા્બાદ પહોંચયા 

પછી પણ મહાદેવભાઈના મનમાં તયાં રહેવું કે ગાંધીજીની સા્થે 

કામ કરવું તે અંગે સમાધાન નહોતું ્થઈ િકયું. ગાંધીજીએ 

એમને મોતીલાલજીને સોંપવાનો પોતાનો ઉદ્દિે સમજાવીને પછી 

છવેટનો નનણ્ણય કરવાનું સૂચવયું હતું. એમની ભૂનમકા ‘यथेचछलस 

तथा कुरु’ની હતી. જુલાઈના આરંભ્થી ઑગસટના મધય સુધી 

મહાદેવભાઈના મનમાં સગિગ રહી. 19મી ઑગસટને ડદવસે 

દેવદાસ ગાંધીને નામે લખેલ એક પત્રમાં તેઓ જણાવે છ ે કે 

તેમણે નનણ્ણય કરી લીધો છ.ે ‘મારી નત્રિંકુ દિા પૂરી ્થઈ' એમ 

તેમણે દેવદાસને જણાવયું.

મૂળમાં તો મોતીલાલજીની માગણી પણ મહાદેવ માટ ે્બીજા 

કોઈની વયવસ્થા ્થાય તયાર પૂરતી જ હતી. અને એમ સમજીને 

એમને સહેજ રાહત આપવા સાર જ ગાંધીજીએ મહાદેવને 

એમની પાસે મોકલેલા. પણ અંદર અંદર્થી ખુદ ગાંધીજીની 

ઇચછા પણ તેમને પોતાની પાસે ્બોલાવી લેવાની હતી. આ વખતે 

આવે તો यंग इन्डिया સાર નહીં, પણ પોતાને માટ ે જ આવે, 

એમ પણ તેમણે નક્કી કરી રાખેલું. એટલે કાં અલાહા્બાદ, કાં 

અહીં મારી સા્થે — यंग इन्डिया સાર નહીં, એટલે સુધી તેઓ 

કહી ચૂકેલા. પણ હાલ તુરત તો इन्डिपे्डि््ट છાપાને સારી રીતે 

ચલાવવું એ જ ધયેય સામે રાખીને મહાદેવભાઈએ કામ કરવા 

માંડ્ું તયાર્થી એમનામાં નવું જોમ દેખાવા માંડ્ું. અનનશ્ચય 



મટી ગયો. અલ્બતિ, અલાહા્બાદ ્બેઠા इन्डिपे्डि््टના દરેક અંક 

અંગે ગાંધીજીની ટીકાઓ પણ તેઓ મગાવતા. કેટલીક વાર यंग 

इन्डियाના ગાંધીજીનાં લખાણ इन्डिपे्डि््टમાં પ્ગટ ્થતાં. કોઈ કોઈ 

વાર इन्डिपे्डि््टમાં્થી यंग इन्डियाમાં ઉતારા આવતા.

નનશ્ચય કયા્ણ પછી તેમણે જ ેકામ કયુું એને અંગે મહાદેવભાઈને 

પોતાને સંતોષ હતો. ્બીજા સા્થીઓને તો સંતોષ હતો જ. 

इन्डिपे्डि््टના સંપાદક જયૉજ ્ણ જોસેફિને હતો, મોતીલાલજી અને 

જવાહરલાલને હતો, ગાંધીજીને પણ હતો. મહાદેવભાઈએ એક્બે 

વાર એમ પણ કહ્ું કે ગાંધીજીના હા્થ નીચે લીધેલી તાલીમ 

કામ આવે છ.ે

એક્બીજા નવખૂટા પિ ે એટલે ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ 

વચચે પત્રવયવહાર તો િરૂ ્થઈ જ જાય. ્બેચાર ડદવસ ્બેમાં્થી 

એકનો કાગળ ન આવે તો સામે પક્ષે ફિડરયાદ આવી જ સમજો.

આ પત્રમાં તત્વજ્ાન પણ ચચા્ણય અને રાજકારણ પણ 

ચચા્ણય. ્બંનેને મન તત્વજ્ાન અને રાજકારણ ્બેઉ સાધનાના 

નવષયો હતા. અલ્બતિ, મહાદેવના પત્રોમાં ભનકતતત્વ વધારે 

જણાઈ આવે, ને ગાંધીજીના પત્રોમાં અનુભવયુકત જ્ાન વધુ 

હોય. મહાદેવભાઈનો 1921ની ધનતેરિને ડદવસે લખેલ પત્ર 

નીચે ટાંકીએ છીએ. તેમાં તેમણે ગાંધીજી પાસે નચરંજીવી કહીને 

સં્બોધાવાની માગણી પણ કરી હતી જ ે સવીકારતાં ગાંધીજીએ 

‘માગયા નવના તો મા નહીં પીરસે' કહીને તયાર સુધી મહાદેવને 

નચરંજીવી ન કહ્ાનો ્બચાવ કયયો છ.ે પણ પત્રનો ઉતારો તો 

માંદગીમાં પણ મહાદેવભાઈની મનોવૃનતિ કેવી હતી તે ્બતાવવા 



આપયો છ:ે

‘તાવ ગયો ન ગયો તેની ન્થી પરવા. પ્થારીમાં મજા છ.ે તમને 

ખોટુ ં ભલે લાગે. હંુ પારાવાર આનંદ ભોગવી રહ્ો છુ.ં મારો 

આનંદ કોઈ સમજતા ન્થી. ન્થી સમજતો જિ પ્ોફેિસર16 કે ્બીજુ ં

કોઈ. કદાચ પંડિતજી17 સમજ,ે પણ તે તો, કનવતા પોતાનામાં 

ભરેલી પણ તેને અણમાનીતી રાણીની માફિક રાખનારા રહ્ા. 

મારા આ પાંચ ડદવસ ધ્ય જવાના એમ લાગે છ.ે પાંચ ડદવસ 

એટલે આપને અંજનલ મોકલી તયાર્થી માનીને. રાત્રે નનદ્રા આવતી 

જ ન્થી. કાંઈક કાવય જવેું સફુિરે છ ે— કાવયો કેવળ કૈવલયાનંદનાં. 

અજુ ્ણન ભગત કહે છ ે કે ‘નીંદ નહીં પલઘિી િબદ મેં જીનકંુ 

ખ્બરો પિી.’18 તેનો અરધો અનુભવ મળી ગયો! મને તમે ધ્ય 

નહીં ગણો? પણ તમે ન ગણો તો િું? માત્ર તમે નપતા છો 

અને ન ગણો તો હંુ મૂંઝાઉં. આજ ેસવારે આટલા આનંદમાં ્બે 

આંસુ આવયાં. િા સાર? જાણિો? તમે મને હજી “નચ.” કહીને 

ન્થી સં્બોધયો તેમાં.19 પણ “આપ લીએ સો દૂધ ્બરા્બર, માગ 

લીએ સો પાની”.

‘આજની રાત અમૂલય ગઈ હતી. તેના વણ્ણન્થી તમને કંટાળો 

અપાય નહીં, અને હંુ આંગળીમાં જોર કયાં્થી લાવું? મેં તમને 

ભજન મોકલેલું તેની એક કિી આજ ેઅચાનક રાત્રે યાદ આવી. 

તમને મોકલેલી નકલમાં નહીં હોય એટલે મોકલું છુ:ં

દોરી સવ્ણની એના હાથમાં ભરાવયું ડગલું ભરે 

જવેો જતં્ વગાડ ેજતં્ી તેવો સવર નીસરે 

કૃષણને કરવું હોય તે કરે.



‘આજ ે મારાં ભજનનો mood20 ્બદલાયેલો હતો. આજ ે

પ્ભાતે આ ચાલતું હતું: (તમને ન્થી ખ્બર.)21

બસ અબ મેરે દદલ મેં બસા એક તૂ હૈ 

બસ અબ મેરે દદલ કા દદલરુબા, એક તૂ હૈ 

ફ્ત તેરે કદમોં મેં અયે મેરે માવલક 

લગા ધયાન મેરા શામોં સુબહ હૈ. 

ગુવલસતાં મેં જા કે હરેક ગુલ કો દેખા 

ન તેરી-સી રંગત, તેરી-સી બૂ હૈ 

િમન મેં ગુલો પર યે ગાતી હૈ કૂમરી.22

તૂહી તૂ તૂહી તૂ તૂહી તૂ તૂહી એક તૂ હૈ.

્બસ આ તો અનુભવી રહ્ો છુ.ં

મારા પ્ણામ લો; આિીવા્ણદ આપો.’23

પોતાના સમવયસક અ્થવા પોતાના્થી મોટરેા એવા આગેવાનો 

અંગે મહાદેવભાઈ સા્થે ચચા્ણ કરતાં ગાંધીજી ખૂ્બ સપષ્ વાત 

કહેતા. એક પત્રમાં તેઓ ્બે વિીલો નવિે કહે છ:ે

‘માલનવયાજી કે કનવમાં ઈષયા્ણ હોય એ તો મને કલપનામાં ન્થી 

જ આવી િકતું. ્બંનેમાં ભીરતા છ ે ને પોતાના નવચારો નવિે 

અનભમાન છ.ે જો સા્થે ભીરતા ન હોય તો અનભમાન સહી 

િકાય. જ ે દૃનષ્એ આપણે અસહયોગની ખામીઓ દરગુજર 

કરીએ તેમ તેઓ ન કરી િકે અને તે્થી તેઓ સામે ્થાય. વળી 

મારા નવચારોની નવીનતા અને સાદાઈ તેમને ભ્રનમત પણ કરે 

છ.ે આ્થી વધારે તેઓને નવિે માનવું મને તો પાપરૂપ જ લાગે 



છ.ે ન્બનપન્બા્બુમાં24 કે નવજયરાઘવાચારીમાં25 તો ્બધુંયે હોય. 

રમાકાંતને ્બાળક માનું છુ.ં તેણે સવતંત્ર નવચાર રાખવાનો દાવો 

કરી નવરોધ કયયો લાગે છ.ે આપણે તેનો નવચાર જ ન કરવો 

ને આપણં પત્રકાર તરીકે મધુર ટીકા કરવાનું કામ કયથે જવું.  ... 

એ કામ यंग इन्डियाમાં ્બહુ ન ્થઈ િકે પણ इन्डिपे्डि््टમાં 

સુખે્થી ખૂ્બી્થી ્થાય.’26

સવરાજ પછી દેિ કેવો હિે તે નવિે કરેલી કલપના આજ ે

્બહુરાષ્ ટ્રીય કંપનીઓનું ઘોિાપૂર આવયું છ ે તયારે કેવી લાગે છ!ે

‘સવદેિી નવિે હંુ લોકોને ન સમજાવી િકંુ એ પણ મારી 

તપશ્ચયા્ણની ખામી નહીં? સંપૂણ્ણ તપસવી ન ્બોલતો છતાં પોતાની 

ભાવનાઓની અસર પાિ ે જ છ.ે કોઈ સાનમાં, કોઈ ્બોલીને, 

કોઈ લખીને સમજાવી િકે છ.ે એ ્બધાનો અ્થ્ણ િું? મારા 

દેખતાં જ ખાદી પહેરનારા તપશ્ચયા્ણને લીધે તેમ ન્થી કરતા, 

એ તો પ્ેમવિ કરે છ.ે

‘ભનવષયમાં પણ સવતંત્ર ડહંદુસતાન કંઈ પોતાનું અનાજ ્બીજ્ેથી 

મગાવિે? જો નહીં, તો કપિાં પણ નહીં મગાવે. કાંઈ આપણે 

નવલાયત્થી પાણી અને દવા ભરી મગાવિું? આપણા દેિમાં 

જયારે કપાસ નહીં પાકે તયારે ધમ્ણ ્બદલાિે ખરો? તયારે આપણને 

મુલક છોિવો પિિે.  ...’27

પણ ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ વચચેના પત્રવયવહારમાં 

ઘણી વાર તો વયનકતગત નવષયો જ ચચા્ણતા.

એક ્બેસતે વષથે ગાંધીજી મહાદેવને આિીવા્ણદ આપે છ:ે 



‘તમે નવા વષ્ણમાં ‘તન-દુરસત, મન-દુરસત અને ડદલ-દુરસત' રહો 

એ ્બંનેને આિીવા્ણદ’. મહાદેવભાઈએ જવા્બમાં લખયું:

‘આપના આિીવા્ણદ મા્થે ચિાવું છુ.ં જરા નવનોદ કરી લઉં. 

આપે ‘તનદુરસત, મનદુરસત અને ડદલદુરસત, એમ એનલટરેિન 

(અનુપ્ાસ) જાણીજોઈને કયુું હોય એમ હંુ ન્થી કહેતો. પણ જરા 

આનંદમાં આવી જઈને લખી નાખયું છ.ે મને એ િબદો વાંચીને 

આપણા પંડિતમ્યોએ ્થોિાં વષયો ઉપર એક નમરયાપ્ાય ચચા્ણ 

ચલાવી હતી તે યાદ આવી અને હંુ ખિખિ હસયો.’28

એટલે ગાંધીજીનો ્બીજો કાગળ એના્થી િરૂ ્થાય છ.ે

‘ડદલ એટલે આતમા, કેમ કે ડદલ એટલે હૃદય — તનદુરસત તો 

વપરાઈ ગયેલો િબદ છ.ે મારે લખવું હતું િરીરનું પણ એટલે્થી 

જ મને સંતોષ ્થાય જ િાને? દેહનો ધમ્ણ કયથે જ છૂટકો. ખાવાનું, 

નાહવાનું, નભક્ષા માગતા ભ્રમણ કરવાનું કરાય ને માત્ર અન્ન 

મહેનતનો દ્ષે? મનના યજ્્થી મનની, આતમાના યજ્્થી આતમાની 

ને દેહના યજ્્થી દેહની િુનદ્ધ ્થાય છ.ે દેહને જ ે અનાજ મળે 

છ ે તેનો ્બદલો માણસ મનનું કામ કરીને ન વાળી િકે. જયારે 

અનાજ મળવાની અપેક્ષા કયા્ણ નવના માણસ મજૂરી કરે તયારે તે 

યજ્ છ.ે આ કાળે આ દેિે િરીરયજ્ રેં ડટયા્થી જ ્થાય, કેમ કે 

તેની ત્રુટી્થી ડહંદુસતાનનું િરીર જીણ્ણ ્થયું છ.ે જયારે ડહંદુસતાનમાં 

હવાપાણી ્બદલાય ને આપણી હાજતો ્બદલાય તયારે આપણે 

્બીજો યજ્ કરી િકીએ. જો આ દેિમાં પાણી મેળવવા હંમેિાં 

કૂવા ખોદવા પિ ે તો કૂવા ખોદવાની ડક્યાનો કંઈક અંિ યજ્ 

્બને. પણ જયાં સુધી તેવી નસ્થનત હયાત હોય તયાં સુધી જમે 



બ્હ્મચય્ણ ઇતયાડદ આવશયક છ ેતેમ જ પેલો િરીરયજ્ આવશયક. 

માત્ર તે દેહનો જ ધમ્ણ હોઈ જયારે દેહ ખાય નહીં તયારે તે 

યજ્-ડક્યામાં્થી મુકત રહી િકે. પણ જમે મારા જવેો પ્ા્થ્ણના 

જ ે માનનસક ને હાડદ્ણક ડક્યા છ ે તે ચોવીસે કલાક કરે છ ે એમ 

માની કે પોતાને મનાવી સદાય અમુક વખત ન્થી રાખતો તેમ 

િરીરયજ્ િારીડરક ડક્યા હોઈ કયા્ણ નવના પોતાને મનાવી િકતો 

જ ન્થી. ડક્યા એકતાર ્થઈને ન કરી છતેરે એ જુદી વાત, પણ 

કયથે તો છૂટકો જ.'28

ઑગસટ 1920માં િરૂ ્થયેલું અસહકાર આંદોલન 1921ની 

આખર સુધીમાં તો ધમધમી ઊઠ્ું હતું. નવદ્ા્થતીઓ આખા દેિમાં 

હજારોની સંખયામાં કૉલેજો છોિતા હતા. પ્ાંતે પ્ાંતે રાષ્ ટ્રીય 

નવદ્ાલયો ખૂલતાં હતાં. ધારાસભા અને વિી ધારાસભાના સભયો 

પોતાના સભયપદે્થી રાજીનામાં આપીને લિતમાં ઝુકાવતા હતા. 

વકીલો અને ્બૅડરસટરો વકીલાત છોિતા હતા. ઠરે ઠરે નાનામોટા 

કાય્ણકતા્ણઓની ધરપકિો ્થઈ રહી હતી. જલે જવું એ ્બીવા 

જવેો કે નવાઈ પામવા જવેો નવષય રહ્ો નહોતો.

સવાભાનવક રીતે જ અલાહા્બાદમાં આ આંદોલનનાં અનેક 

કે્દ્રો પૈકી એક ્બની ગયું હતું. જયાં મોતીલાલજી જવેા પીઢ 

નેતાએ ઝુકાવયું હોય, જયાં જવાહર જવેા તરવરતા જુવાનનયા 

હોય તયાં અસહકાર આંદોલન પાછળ િાનું રહે?

અને જ ેછાપું મોતીલાલજીના માગ્ણદિ્ણન હેઠળ ચાલતું હોય, 

જનેે જયૉજ ્ણ જોસેફિ જવેા અગન વરસાવતા અને પાછળ્થી 

મહાદેવભાઈ જવેા ઠિંી તાકાતવાળા તંત્રીઓ મળ્ા હોય તે આ 



ડદવસોમાં ખીલી ન ઊઠ ે તો કયારે ખીલે?

ડિસેમ્બર માસ આવતાં તો इन्डिपे्डि््टનું આંગણં રણાંગણ ્થઈ 

પડ્ું. इन्डिपे्डि््टના તે કાળના તંત્રી શ્ી જયૉજ ્ણ જોસેફિની કલમ 

પાણીદાર હતી. મહાદેવભાઈએ એક પત્રમાં તેમને નવિે લખયું:

‘તેમની ખરી ખૂ્બી હંુ અઠવાડિયામાં જોઈ િકયો છુ.ં પ્્થમ્થી જ 

તેમનું હીર તો જોયેલું, પણ આજ ે તો લાગે છ ે કે ડહંદુસતાનમાં 

્બાપુની પછી ્બેસી િકે એવો ્બીજો ઍડિટર જોસેફિ છ.ે એની 

મૌનલકતાનો પાર ન્થી, જ્ાનનો પાર ન્થી, નચંતનિનકતના ક્ષેત્રનો 

પાર ન્થી અને લેખનિનકત તો એની ગુલામ છ.ે હંુ તો એની 

આગળ કિી ગણતરીમાં ન્થી. એનું સ્થાન લેવાને આવવું એ 

મારે માટ ે ધૃષ્તા કહેવાય. જોકે મેં એ ધૃષ્તા ન્થી કરી એમ 

મારં હૃદય હજી ક્બૂલ કરે છ.ે’29

છઠ્ી તારીખે નેહર નપતા-પુત્ર અને इन्डिपे्डि््टના તંત્રી શ્ી 

જયૉજ ્ણ જોસેફિની ધરપકિ ્થઈ. આ પહેલાં મોતીલાલજીને નોડટસ 

મળી હતી કે એમના મકાન આગળ્થી યુવરાજ (નપ્્સ ઑફિ 

વેલસ, જમેનો કૉંગ્ેસ તરફેિ ્બડહષકાર જાહેર કરવામાં આવયો 

હતો.) પસાર ્થવાના છ.ે તે વખતે એમના ઘરમાં એમનાં કુટુ્ંબીઓ 

અને સં્બંધીઓ નસવાય કોઈને હાજર રહેવા દેિો નહીં, પોલીસને 

દાખલ ્થવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી. મોતીલાલજીએ એ 

ચેતવણીને સવીકારવાની જ ઘસીને ના પાિી હતી. મોતીલાલજીને 

છ માસની સજા ્થઈ. એમના છાપા इन्डिपे्डि््ट સાર ્બે હજારના 

જામીનની માગણી ્થઈ હતી, તે ભરી દેવી અને તંત્રી તરીકે 

મહાદેવભાઈએ ચાજ ્ણ લેવો એવી સૂચના તેમણે આપી હતી. તે 



મુજ્બ 7મીએ મહાદેવભાઈએ તંત્રી તરીકે જવા્બદારી સંભાળી 

લીધી. જો કોઈ સંજોગોમાં મહાદેવભાઈની ધરપકિ ્થાય તો તયાર 

્બાદની વયવસ્થા કરવા મોતીલાલજીએ ગાંધીજીને નવનંતી કરવા 

સૂચવયું. મહાદેવભાઈએ આ સમાચારની સૂચના ગાંધીજીને તાર્થી 

આપી. અને એમની પાસે સૂચન માગયાં. ગાંધીજીએ તાર કરી 

આિા વયકત કરી કે શ્ીમતી નેહર િાંત હિે. મહાદેવભાઈને 

નનનશ્ચંતપણે કામ સંભાળી લેવાનું સૂચવયું અને એ પણ સમાચાર 

મોકલયા કે દેવદાસને જરૂર પડ્ે એમની જગા લેવા મોકલી 

રહ્ા છ.ે સા્થે સા્થે એમણે એમ પણ સૂચવયું કે इन्डिपे्डि््टને 

સુધારજો. ડરપોટ્ણ ઉપર ખૂ્બ અંકુિ રાખજો. ડરપોટ્ણ ભલે ઓછા 

મળતા, પણ તે સાચા જ છપાવા જોઈએ.

નવમી તારીખે મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને ્બીજો તાર કયયો. 

તેમાં લખયું:

‘જોસેફિને ્બધું મળીને ્બે વષ્ણ (સજા) મળ્ાં. સાદી (કેદ). 

આગ્ા જલેમાં લઈ ગયા. પહેલા વગ્ણમાં ગણાિે. શ્ીમતી જોસેફિ 

ખુિનમજાજમાં. શ્ીમતી નેહરનો સંદેિો િહેરમાં વહેંચયો અને 

इन्डिपे्डि््टમાં છાપયો. नवजीवनને તાર કરં છુ.ં કૃષણકાંત 

માલનવયા30 હવે અસહકારી. કલેકટરનો હુકમ અવગણી સભય 

્થઈ સવયંસેવકો સા્થે જલે જવા આતુર. હમણાં ના પાિી છ ેઅને 

આપના આદેિની રાહ જોવા સમજાવયું છ.ે એકસપ્ેસ તાર્થી 

સૂચના આપો. કાંઈ ઉતાવનળયું પગલું ભરતાં રોકવા પ્યતન કરં 

છુ.ં દેવદાસ આવે છ ે એ માટ ે આભાર.’31

10મી તારીખે કલકતિામાં મોતીલાલજીના સમોવડિયા દેિ્બંધુ 



નચતિરંજન દાસની ધરપકિ કરવામાં આવી. તે પહેલાં જ તેમનાં 

ધમ્ણપતનીની ધરપકિ ્થઈ હતી. 11મીએ ગાંધીજીના સૌ્થી મોટા 

દીકરા હડરલાલની ધરપકિ ્થઈ. પંજા્બમાં્થી લાલા લજપતરાય, 

િૉ. ગોપીચંદ ભાગ્ણવ, શ્ી કે. સંતાનમ્, આસામમાં્થી શ્ી ફુિકન 

ત્થા શ્ી ્બારદોલોઈ, ્બંગાળમાં્થી શ્ી નજતે્દ્રલાલ ્બેનરજી, 

અજમેરમાં્થી મૌ. મોડહયુદ્દીન તેમ જ ્બીજાઓ, લખનૌ્થી 

હરકરણના્થ નમશ્ વગેરેને પકિીને સરકારે પોતાનું પોત પ્કાશયુ.

20મી તારીખે વળી ્બીજો તાર:

‘જામીનગીરી જપ્ત ્થઈ. આજ ેસવારે મળેલી નોડટસમાં જણાવવામાં 

આવયું છ ે કે “શ્ીમતી નેહરનો સંદેિો” અને (Let us also see 

it through) આપણે પણ પાર ઉતારીએ. એ ્બંને લેખોમાં કાયદો 

અને વયવસ્થાના વહીવટમાં દખલગીરી ઉપજાવે એવા િબદો 

છ.ે નોડટસનો પાઠ यंग इन्डियाને તાર્થી મોકલયો છ.ે કાલ્થી 

હસતનલનખત પત્ર કાઢવા ઇરાદો છ.ે નવગતવાર સૂચના તાર્થી 

મોકલો. જોકે કોઈ પણ ઘિીએ ધરપકિ ્થિે.’31

જવા્બમાં ગાંધીજીનો તાર:

‘િા્બાિ. ્બને એટલા નકલો કરનાર સવયંસેવકો મેળવો. 

રોનનયો ઉપર નકલ કાઢો. રોજ, અનત સંક્ષેપમાં સમાચાર અને 

્બોધદાયક લેખો આપો. સવયંસેવકો છાપું વેચે.’32 यंग इन्डियाમાં 

इन्डिपे्डि््टના પ્કાિન ્બંધ ્થવા નવિે એક નોંધમાં એનો તાજો 

ઇનતહાસ સંક્ષેપમાં આપીને ગાંધીજીએ ઉમેયુું:

‘આપણે જાણીએ છીએ કે કાયદો એટલે સવયંસેવકદળોને નવખેરી 



નાખવાનું જાહેરનામંુ અને વયવસ્થા એટલે જાહેરસભાઓ ભરવાનો 

મનાઈહુકમ.  ... પરંતુ સરકારને પોતાની ભૂલ તરત સમજાઈ જિે. 

इन्डिपे्डि््ट ભલે નાિ પામે પરંતુ એણે લોકોમાં જ ે જુસસો પેદા 

કયયો છ ેતેનો નાિ ન ્થઈ િકે.  ... સંપાદક તેના માનલકોને ્બદલે 

ટટ્રસટીને સ્થાને હોય તોપણ તેણે તેનું પોતાનું વયનકતતવ જાળવવું 

જોઈએ. મહાદેવ દેસાઈમાં રહેલો મુદ્રક ઘિીભર ઊંઘી જાય પણ 

સંપાદક તરીકે તે જીવે જ છ.ે અને મને આિા છ ે કે હવે તેમનું 

પત્ર છાપવાને ્બદલે હા્થે લખિે...’33

દેવદાસને એક પત્રમાં ગાંધીજીએ લખયું: ‘તમે જલે ગયા, 

મહાદેવ પકિાયા એવા તારની રાહ જોઉં છુ.ં’

22મી તારીખનો इन्डिपे्डि््टનો અંક દેિના પત્રકારતવના 

ઇનતહાસમાં નવું પાનું ઉઘાિ ેએવો હતો. પહેલી વાર કોઈ તંત્રીએ 

કોઈ દૈનનક છાપાનો અંક હસતનલનખત કાઢીને વહેંચયો હોય તેમ 

્બ્યું. એ અંકનો અગ્લેખ આમ ્બોલે છ:ે

નવો અવતાિ34

‘અમારો નવો અવતાર તેમને આભારી છ ેજઓે આંખ છતે જોતા 

ન્થી, કાન છતે સાંભળતા ન્થી, જમેને કોઈ વાતનો સારાસારનવવેક 

ન્થી. સરકારની દમનનીનત દીવો લઈને અંધારામાં કૂવામાં પિવાની 

છ.ે અમને પકિીને સરકારે પોતાની નવવેક્બુનદ્ધ ઉપર જ કુહાિી 

ચલાવી છ.ે અમારી જીભ અને કલમને તાળું મારીને તેણે, છતી 

આંખે જોવાના ને છતા કાને સાંભળવાના અખાિા કયા્ણ છ.ે પોતે 

િું કરે છ ે અ્થવા િું કહે છ ે તેનું સરકારને ભાન ન્થી. નહીં 

તો, દાખલા તરીકે, જો સર હારકોટ્ણ35નાં આંખ, કાન ને ભેજુ ં



ઠકેાણે હોય તો જ ેવચનો તેણે કાઢ્ાં છ ેતેવાં કદાનપ કાઢ?ે નમ. 

મૉંટગેયૂ36ને, જો, પોતે િું કહે છ ેતેનું ભાન હોય તો “ડહંદુસતાનમાં 

તો કાંઈ જ જુલમ ચાલતો ન્થી” એવું કદાનપ કહે?

‘પોતાના અજ્ાનનું અજ્ાન, એના જવેો એકે અંધકાર ન્થી. 

આપણી તો અજ્ાનાંધકારની અને અજ્ાનની કાળીમેંિ સતિાની 

સામે આજીવન લિાઈ છ.ે

ઈશ્વર યુદ્ધમાં આપણને સહાય કરતો જણાય છ.ે િેતાનના તેમ 

જ ખુદાના પં્થ હમેિાં આકેલા જ હોય છ.ે જુલમગાર પોતે ચાહે 

તેવો દુષ્ હો છતાં માને છ ે કે પોતે ભલો માણસ છ.ે પોતામાં 

સારં કેટલું છ ે ને નઠારં કેટલું છ ેએના અને ઈશ્વર હમેિાં િુભ 

પં્થનો દિ્ણક છ ે એના જ્ાનવાળો દૂ્બળામાં દૂ્બળો માણસ પણ 

મારો પ્ાણ હરિે કે િું એમ જુલમગાર હમેિાં ચેતતો રહ્ા 

કરે છ.ે તે્થી જાનલમ જમે જમે પોતાની સતિાના મદને વિ ્થતો 

જાય છ ે તેમ તેમ તે પોતાના નવનાિની સમીપ જતો જાય છ.ે

અને આપણે જમે જમે આપણી ત્રુડટને જાણતા જઈએ, માગ્ણ 

ભૂલેલાના માગ્ણદિ્ણક પ્કાિસવરૂપ પરમેશ્વરની સમીપ જ ઝંખીએ, 

આતમિુનદ્ધને અ્થથે અહનન્ણિ તપશ્ચયા્ણ આદરીએ તેમ તેમ આપણે 

નવજયશ્ીની પાસે પાસે પહોંચતા જઈએ છીએ.

‘એક જામીનગીરી એટલા સાર જપ્ત કરવામાં આવી કે “શ્ીમતી 

નેહરના સંદેિ” અને “આપણે પણ પાર ઊતરીએ” એ લેખો 

કાયદાના અમલમાં દખલ દેનારા અને સુલેહિાંનતના “નવઘાતક” 

ગણવામાં આવયા. અમે સાવ સપષ્ કહીએ છીએ કે અમને આ 

સરકારનો કરેલો કોઈ પણ કાયદો મા્ય ન્થી. તેમ સરકારની 



સુલેહિાંનત જાળવવાની રીત પણ અમને મા્ય ન્થી. સતય, 

અડહંસા વગેરે નીનતના કાયદા અમારી પોતાની અને ઈશ્વરની 

પ્તયે અમને વફિાદાર રાખવા માટ ે પૂરતા છ.ે આ્થી અમે તો 

શ્ીમતી નેહરનો સંદેિો જગતને આપવાની અને કાય્ણ “પાર 

ઉતારવાની” અમારા્થી ્બનિે તેટલી કોનિિ કરિું.

‘આ પ્યતન પણ, પહેલાંનો તેવો પ્યતન દા્બી દેવામાં આવયો, તેમ, 

દા્બી દેવામાં આવે એ સંભનવત છ.ે અમને અને અમારા સા્થીઓને 

અકારી ્થઈ પિલેી ગુલામી-સવતંત્રતામાં્થી મુકત કરવામાં આવે 

એ સંભનવત છ.ે આના્થી વધુ મનગમતું પડરણામ કયું ઇચછી 

િકીએ? એક રીતે જોતાં આ સાહસ ખેિવું પિ ે છ ે એ માટ ે

અમને ભારે દુ:ખ પણ ્થાય છ.ે કારણ, આવા અસતય અને 

અ્યાયના રાજયમાં, જલે ્બહારનું જીવન અસહ્ છ.ે

‘જાનલમ અમારા ક્ષણભંગુર ખોનળયાની સઘળી ડહલચાલો રોકવાને 

સમ્થ્ણ છ.ે પણ અંતરમાં રહેલા અનવનાિી આતમાનો સપિ્ણ સુધધાં 

કરી નહીં િકે. દેહને તે ભલે પોતાના કાયદા્થી વિ કરી િકે, 

આતમા ઉપર પોતાના કાયદાનો દોર ચલાવવાનું તેના્થી સવપને 

પણ ન ્બને. મને મારી નાખવો એનો અ્થ્ણ માત્ર એટલો જ ્થાય 

છ ે કે “કાયાપલટ” ભલે ્થાય; આતમાને િું ્થાય?’37

इन्डिपे्डि््टની આ નકલ લઈને મહાદેવભાઈ પં. મોતીલાલજી 

અને જવાહરલાલજીને જલેમાં મળી આવયા. ્બંને જણની છાતી 

મોરના ઈંિા જવેા આ રૂપાળા અંકને જોઈને ગજગજ ફૂિલી. 

જવાહર તો પહેલે્થી જ ખૂ્બ ઉમળકાવિ. એ તો મહાદેવને 

ભેટી જ પડ્ા. લાં્બા આશ્ેષ પછી જવાહરે સૂચવયું કે આનું 



ઉદૂ્ણ સંસકરણ પણ કાઢવું જોઈએ. હસતનલનખત इन्डिपे्डि््टનો એક 

લેખ change but cannot die (્બદલાઈ િકંુ છુ ં પણ મરીિ 

તો હરનગજ નહીં) લેખનું મ્થાળંુ જવાહર વારંવાર ગોખતા જ 

રહ્ા. એનું ભાષાંતર नवजीवनમાં ‘નવો અવતાર' એવા મ્થાળા 

હેઠળ છપાયું, જ ેઆપણે જોઈ ગયા છીએ. ખચ્ણ અંગે પરવા ન 

કરવાની પણ ્બંનેએ ્બાંયધરી આપી. ‘તારે જ ેખરચ કરવું હોય 

તે કરજ,ે પણ છાપું કાઢજ ેઅને જલેમાં ચાલયો આવજ,ે કારણ, 

હવે તો તને નહીં છોિ.ે’ માંદગીમાં ઉતિેનજત ્થતા મહાદેવને 

આદેિ આપીને ન્બછાનામાં પોઢાિી દેનાર મોતીલાલ કોઈ નપતામહ 

પોતાના પૌત્રને પહેલી વાર જોઈને હરખાય તેમ મલકાઈ ઊઠ્ા. 

મહાદેવભાઈએ એમને ખ્બર આપી કે તેમણે આ અંકની એક 

નકલ કલેકટરને અને ્બીજી એક સંયુકત પ્ાંતોના ગવન્ણર સર 

હારકોટ્ણ ્બટલરને મોકલી આપી હતી. એટલે પકિાવાના સાર 

તેમણે પૂરી તૈયારી કરી રાખી હતી.

ગાંધીજીએ વચચે એક વાર ફિડરયાદ કરેલી કે इन्डिपे्डि््ट 

કઢગંું છપાય છ.ે પણ તેમણે અનુમાન કરેલું કે ્બધું જ કામ 

ન્બનઅનુભવી લોકોને હા્થે ્થતું હોવા્થી આમ તો ્થાય જ. 

ડિસેમ્બર માસમાં ગાંધીજીના સંદેિા આવતા કે હવે તો તમારી 

ધરપકિના સારા સમાચાર આવે તેની રાહ જોઉં છુ.ં એક પત્રમાં 

મહાદેવભાઈએ લખયું:

‘મારા નમ્ર સાહસને ભારે ફિતેહ મળી છ.ે લોકોએ મોંમાગયાં મૂલ 

આપી હસતનલનખત નકલો ખરીદી. ખૂ્બ ઉતસાહ ફેિલાઈ રહ્ો છ.ે 

આજ ે હજાર નકલો કાઢીિ.'1



મહાદેવભાઈએ એક ઠકેાણે નોંધ કરી છ ે કે એક અંકના 

્બત્રીસ રૂનપયા આપીને કોઈકે ખરીદ્ો. વષયો પછી પયારેલાલે 

આ ઘટનાને યાદ કરી કહ્ું કે મને ્બરા્બર યાદ હોય તો એક 

નકલના અઢીસો રૂનપયા મળેલા! પણ શ્ી પયારેલાલની યાદિનકત 

ઘટના પછી પચીસ વષથે અનતિયોનકત કરી ગઈ હોય એ માની 

િકાય છ.ે પણ આનાનો અંક ત્રીસ-્બત્રીસ રૂનપયામાં વેચાય એ 

પણ એની લોકનપ્યતાનો આંક આપવા સાર પૂરતું છ.ે

આવા ઉતિેજક િુભ સમાચાર હોય તે કાંઈ મહાદેવભાઈ 

નરહડરભાઈને લખયા નવના ચૂકે? એમણે તેમને જણાવયું કે 

આવું કાંઈક ્થિે એમ તો તેઓ જાણતા હતા. પણ એમને 

લાગયું કે ્બાયરનની પેઠ ે એક ડદવસ સવારે ઊઠીને જોયું તો 

પોતે જગપ્નસદ્ધ ્થઈ ગયા હતા. તે ડદવસ સુધી એમને પકિિે 

એમ તેમને લાગતું નહોતું. ‘પણ હવે તો સરકારને તયાં રાજાયે 

સરખા અને પયાદાંયે સરખાં. એટલે પયાદું પણ રાજાની જમે 

મિહૂર ્થવાનું.’39

નરહડરભાઈને મહાદેવભાઈએ એમ પણ જણાવયું કે —

‘મને મારા અહીંના ભકતો કહે છ ે કે એમાંનાં સારાં લખાણો 

તો यंग इन्डियाની યાદી આપે છ!ે એ તો રામ જાણે. પણ यंग 

इन्डियाનો રંગરાગ કે ગંધ જરાયે ન આપે, તો તો મારી ્બધી 

તાલીમ પાણીમાં ગઈ કહેવાય ને?'39

છવેટ ેએ રનળયામણી ઘિી આવી પહોંચી. લખનૌ્થી આવીને 

તરત મહાદેવભાઈ इन्डिपे्डि््टના ્બીજા અંકની તૈયારીમાં લાગી 

ગયા. તયાં પોલીસની વાન એમને નોતરં આપવા આવી પહોંચી. 



મહાદેવભાઈ તો તૈયાર જ હતા. પોલીસ આવે તે પહેલાં તો 

તેમણે આવતા અંક સાર અગ્લેખ પણ લખી રાખયો હતો. એમની 

જગા લેવા દેવદાસ તતપર ખિા જ હતા. ગાંધીજીએ દેવદાસને 

નામે તે જ ડદવસે કે ્બીજ ે ડદવસે તાર કયયો, જ ે પાછળ્થી 

3–1–'22ને ડદને बॉमबे क्रॉचनकिમાં છપાયો:

‘મહાદેવ નવિે અતયંત ખુિી ્થયો. દુગા્ણ તંદુરસત અને સિકત 

હિે એવી આિા રાખું છુ.ં તેની ઇચછા હોય તો તે પાછી ફિરે. 

તું પકિાઈ જાય અને તારં સ્થાન ્બીજાઓ લેવા તૈયાર ્થાય તયાં 

સુધી તું આ પત્ર ચાલુ રાખીિ એવી આિા છ.ે’40

લખનૌ પંડિતજીને મળવા જતાં અને વળતાં ટટ્રનેમાં્થી લખેલ 

એક પત્રમાં મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને इन्डिपे्डि््टની જામીનગીરી 

જપ્ત ્થઈ તે વખતની ‘નૅિનલ જન્ણલસ નલનમટિે’ — (इन्डिपे्डि््ट 

જ ેપેઢીની માનલકીનું હતું તેનું નામ)ના િાયરેકટરની ગભરામણનું 

રમૂજી છતાં કરણ એવું નચત્ર ખિુ ં કયુું:

‘હંુ કાલે આપને કાગળ લખવા ચાહતો હતો. પણ ન્થી લખી 

િકાયો. કાલે હા્થનું પેપર કાઢવામાં સવારે અનગયાર વાગયા્થી 

તે રાત્રે નવ સુધી, જમવાની કે નપસા્બ–પાણીની નમનનટ કાઢ્ા 

નવના રોકાયો હતો. આપને આશ્ચય્ણ ્થિે કે આવું એક ચીં્થરં 

કાઢવામાં કેમ આટલો વખત ગયો? પણ મારી મુશકેલીઓનો 

પાર ન્થી. મુશકેલીઓની વાત કરનાર માણસ કાયરતાનું લક્ષણ 

્બતાવે છ ેએ હંુ ચોક્કસ માનું છુ,ં પણ આપને અહીંની નસ્થનત્થી 

વાકેફિ કરવાના હેતુ્થી ્બે િબદ લખું તો ગેરસમજ ન કરિો.

‘પરમદહાિ ેસવારે ધાિ આવી કે તરત જ ડિરેકટરો પ્ેસમાં દોિી 



ગયા અને ચાલતાં મિીનોને અટકાવયાં. પાંચ હજારમાં્થી દોઢ 

હજાર કૉપી નીકળી િકી હતી. મેં કહ્ું, “આપણે નવું કાંઈ ન 

છાપીએ પણ છાપવું િરૂ કરેલું પૂરં િા માટ ે ન કરીએ?” તેમનું 

કહેવું કાયદેસર રીતે સાચું હતું કે નોડટસ મળી પછી એક સેકંિ 

પણ ન છપાય. પણ તે ભીરઓમાં એટલું નવચારવાની િનકત ન 

હતી કે નોડટસ મને ઘેર મળી છ,ે ઘર્થી હંુ જાઉં — જતાં મને 

કદાચ વાર લાગે — તયાર પછી ્બંધ કરાવું તો જરૂર ચાલે. પણ 

ધીરજ ખોઈ, મોટરમાં દોિી જઈ તેમણે મિીન ્બંધ કરાવયાં. 

પછી આવયા મારી પાસે. મને કહે “િો ઇરાદો છ?ે” મેં કહ્ું, 

“હા્થ્થી પેપર કાઢીિ.” તાજુ્બ ્થયા! કાંઈ પણ ્બોલયાચાલયા 

નવના ઘેર ગયા.

‘હંુ તો ઑડફિસમાં જઈને મારા નવા પત્રની તૈયારી કરવામાં 

લાગી ગયો. તયાં ્બીજા ડિરેકટર આવયા. હંુ ઑડફિસમાં ્બેસીને 

નવા પેપરની તૈયારી કરતો હતો તે પણ તેને ખૂંચતું હતું. મને 

કહે કે, “તમે આ કાઢો છો પણ એનાં જોખમ નવચાયાું છ?ે” મેં 

કહ્ું, “હા; તમારે મા્થે એક પણ જોખમ ન્થી.” તો કહે કે, “તમે 

નૅિનલ જન્ણલસ નલનમટિે તરફિ્થી તો ન કાઢો ને? તમે નામ પણ 

્બીજુ ં રાખિો ને?” મેં કહ્ું, “મેં તમારી ભીરતા કલપીને આનંદ 

ભવનમાં્થી જ એ કાઢવાનો નનશ્ચય કયયો છ.ે નામ તો इन्डिपे्डि््ट 

જ રાખીિ. એની તમને કાંઈ ટટ્રિેમાક્ણ કે પેટ્ટ ન્થી.” પેલો 

ચમકયો. મેં કહ્ું, “ચમકો છો િું કરવા? પંડિત મોતીલાલજીને 

પણ ખ્બર છ ે કે હંુ આ અખ્બાર કાઢવાનો છુ.ં તમે પંડિતજીને 

જોઈએ તો મળી આવો. દરનમયાન તમારી ઑડફિસમાં ્બેસીને 

હંુ અખ્બારોનો અને તારનો ઉપયોગ કરં તે કરવા દેવા જટેલી 



સલૂકાઈ તમે ન વાપરો?” ધ્ૂજતે ધ્ૂજતે પેલો ક્બૂલ ્થયો.

‘મારા ્બાર કલાકમાં દોઢ કલાક આને સમજાવતાં ગયો! 

મારા સટાફિના પણ ચમકયા તો હતા જ કે આ તે લખેલા પત્રની 

િી વાત કરે છ!ે એટલે ્બધાને, ખ્બર, કાઢીને કેમ લખવી, 

કેમ ગોઠવવી, એ ્બધું મારે ્બતાવવાનું હતું. કોઈને condense 

(ટૂકંાવવાની) કરવાની ટવે નહીં એટલે ન આવિ.ે પયારેલાલનો 

પ્ેમ અને ખંત તો આશ્ચય્ણકારક પણ તેમનામાં કચાિ ્બહુ છ.ે 

એને પેપર ન સોંપી િકાય. હજી એ તો નાદાન છ ે એમ જોઉં 

છુ.ં પણ એની ખંતના જટેલી ખંત તો ્બીજા કોઈનામાં મળે જ 

નહીં. પયારેલાલે તો કાલે સવારે સાિા પાંચ વાગયા સુધી કામ 

કયુું: આ તો મારા સા્થીઓ નવિે એક કૌંસ41 લખી કાઢ્ો.

‘મારા માટ ે્બીજુ ંવાદળ તૈયાર જ હતું. ચારેક વાગયે ્બીજા 

ડિરેકટર આવયા. એ તો કાયદો િીખેલા એટલે પ્ેસ ઍકટની 

વાતો કરવા લાગયા. પ્ેસ ઍકટ મેં, તેમના મા્થામાં માયયો, તયારે 

સંતોષાયા. મેં કહ્ું કે, “તમે ગભરાિો નહીં, પંડિતજીનો ઠરાવ 

આવે તયાં સુધી મને તમારી ઑડફિસ વગેરેનો ઉપયોગ કરવા 

દો.” પણ એ તો કહે, “ઉપયોગ તો તમને કરવા દઈએ પણ 

આવીને પ્ેસ જપ્ત કરે તો?” મેં કહ્ું, “પ્ેસને તો તમે ્બાર 

મણનાં તાળાં લગાવયાં છ.ે”

(અહીં કલમમાં િાહીયે ખૂટી અને લખનૌ પણ આવયું. હવે 

પંડિતજીનાં દિ્ણન કરી42 તેમની સા્થે એક્બે કલાક ્બેસી, પાછો 

સટિેન ઉપર આવીને ્બેઠો છુ ં અને આ લખી રહ્ો છુ.ં રાતની 

સાિા દસ વાગયાની ગાિીએ અલાહા્બાદ જઈિ. હવે મારી 



તૂટલેી વાત આગળ ચલાવું.)

‘તો કહે “તોપણ તોિ.ે” મેં કહ્ું, “તો તો તમને પકિી લઈ જિે 

અને તમારા ઘરને તોિિે તો તમે આ પાગલ સરકારને અટકાવી 

િકવાના છો?” એટલે ચૂપ ્થયા. એટલામાં અમારો એકાઉ્ટ્ટ, 

મેં સવારે, અખ્બાર માટ ેકાગળો, પેન્સલ વગેરે સટિેનરી મગાવી 

હતી તેનું ન્બલ પાસ કરાવવા આવયો. ડિરેકટરસાહે્બે કહ્ું, “એ 

ન્બલ નહીં પાસ ્થાય.” મેં કહ્ું, “આજ ે સસપે્સ એકાઉ્ટમાં43 

લખીને તો પાસ કરો. પંડિતજીને પૂછીને જોઈ લેજો;44 નહીં તો 

મારી પાસે્થી એ પૈસા લઈ લેજો. હંુ પંડિતજી પાસે્થી એ પૈસા 

લઈ લઈિ. નહીં તો આશ્મમાં્થી મગાવી લઈિ.” પછી પેલાએ 

એવી ઇચછા ્બતાવી કે ડિરેકટરની નમડટગં ્થઈ જાય તયાં સુધી 

અખ્બાર ્બંધ રહે તો સારં.” મેં કિકાઈ્થી કહ્ું, “અખ્બારની 

ઑડફિસ ઘિીકમાં આનંદ ભવનમાં જિે; પછી તેની સા્થે તમારે 

કિી નનસ્બત ન્થી. હંુ અખ્બાર એક ડદવસ પણ ્બંધ ન્થી 

રાખી િકતો.” એટલે પેલા ગયા.

‘દરનમયાન મારં અખ્બાર તો તૈયાર ્થતું જતું હતું. પણ ત્રણ 

સાઇકલોસટાઇલોએ મને ભારે દગો દીધો. ત્રણ સાઇકલોસટાઇલો 

ઉપર સારી નકલ કેમે કરી નીકળે જ નહીં. ત્રણચાર કલાક 

મા્થાં ફિોડ્ાં પણ નમરયા. અને દેવદાસ કૉપી કરનાર વૉલન્ટયર 

લાવી નહોતા િકયા. આખરે કંટાળીને અખ્બાર ઉપર આજની 

તારીખ નાખી. રાત્રે ્બેસીને ્બે વાગયા સુધીમાં હા્થે, ્બેત્રણ જણે 

મળીને દસ નકલ કાઢી. પયારેલાલ તો દસ પૂરી ્થાય તયાં સુધી 

ઊઠ ેજ નહીં. તે સાિા પાંચ સુધી જાગયા. મેં તો ડદવસના ચૌદ-

પંદર કલાક કામ કયુું હતું એટલે ્બે વાગયે સૂઈ ગયો. સવારે 



ઊઠ્ો અને કાલને માટ ે “ઍડિટોડરયલ” લખી નાખયો. કારણ, 

જવાહરલાલે તાર કયયો હતો કે, “નપતાજી મળવા ચાહે છ;ે તારે 

કે દેવદાસે આવી જવું જોઈએ.” અખ્બારની ્બધી વાતો દેવદાસ 

મારફિતે ન ્થાય એટલે ખ્બર તૈયાર કરવાનું પયારેલાલ અને 

મારા સટાફિને સોંપી, મારી “ઍડિટોડરયલ” નોટસ આપી નીકળી 

પડ્ો. એટલામાં ખુિખ્બર આવી કે copyist (નકલો કરનારા) 

એકાદ િઝન ઉપર તૈયાર ્થયા છ ે અને એક સાઇકલોસટાઇલ 

સુંદર નકલ આપવા લાગયું છ.ે હંુ આિા રાખું છુ ં— મેં આખે 

રસતે પ્ા્થ્ણના કરી છ ે— કે ્બસેં સુધી નકલ તો નીકળે.’45

લખનૌના કેદીઓની નસ્થનતનું ્થોિુ ં વણ્ણન કરી, મોતીલાલજી 

સા્થે ્થયેલી વાતચીતનો સાર આપતાં મહાદેવભાઈ આગળ 

ચલાવે છ:ે

‘પંડિતજી ્બહુ રાજી રાજી ્થયા — મને જોઈને, અને સોિમાં લીધો. 

જવાહરલાલજી તો ખૂ્બ ભેટ્ા. મારં અખ્બાર જોયું. જોઈને 

મોડહત ્થઈ ગયા એમ કહંુ તોપણ તેમાં લેિ અનભમાન ન્થી 

આવતું એમ મને લાગે છ,ે કારણ, તેમણે તો તે નીરખયા જ 

કીધું. ‘I change but I cannot die'46 એ િબદો પચાસ-સાઠ 

વખત ્બોલયા હિે. આખું વાંચી ગયા. મને કહે કે, “આમાં કાંઈ 

સૂચના કે સુધારો કરવા જવેું ન્થી. માત્ર એ અખ્બાર તું જ 

કાઢ ે છ,ે इन्डिपे्डि््ट કંપની સા્થે કિો સં્બંધ ન્થી એમ કાલે 

એક લીટી લખી નાખજ.ે” પૈસાની વયવસ્થા તો તરત જ એમણે 

કરી દીધી. મને પાંચસોનો ચેક તરત આપયો; અને કહ્ું કે, “તારે 

જ ે ખરચ કરવું હોય તે કરજ,ે પણ છાપું કાઢજ;ે અને જલેમાં 

ચાલયો આવજ ે (કારણ હવે તને નહીં છોિ)ે” મેં કહ્ું, “મેં એક 



નકલ નોકસ કલેકટરને અને એક સર હારકોટ્ણ ્બટલરને પણ 

મોકલી તો છ.ે મારા ્બધા પ્યતન છતાં જલેમાં ન જાઉં તો મારા 

નવનધનો દોષ — ્બીજા કોનો?”  ’

પછી અલાહા્બાદના ્બધા ખ્બર આપયા. દેવદાસને મેં 

અલાહા્બાદની િાંનત માટ ે અને વયવસ્થા માટ ે કૉંગ્ેસમાં47 ન્થી 

આવવા દીધો એ જાણીને પણ ખુિ ્થયા. પયારેલાલને અખ્બાર 

માટ ે આપે મોકલયા છ ે અને હંુ તાલીમ આપી રહ્ો છુ ં એ 

જાણી પણ ખુિ ્થયા, અને કહ્ું કે, ‘તને ઈશ્વર મનત આપે 

તેમ ગાિુ ં હાંકયે રાખ. તને ને તારા અખ્બારને મારા અનેક 

આિીવા્ણદ છ.ે’ આ્થી વધારે આશ્વાસન ્બીજુ ં િું હોય? હંુ 

અનેક ઉજાગરાવાળો છતાં આજ ે િેર લોહી વધારે લઈને જાઉં 

છુ.ં વળી આપના આિીવા્ણદ આવિે એટલે કેટલું લોહી ચઢિે 

તેનો ખયાલ ન્થી આપી િકતો. જોકે આપને ્બધું જ ગમિે 

એટલી ્બધી શ્દ્ધા ન્થી. જવાહરલાલે, જટેલાં સાઇકલોસટાઇલ 

અલાહા્બાદમાં હોય તે ્બધાં મગાવી લેવા માટ ે નચઠ્ીઓ લખી 

નાખી. જટેલાની મદદ મળે તે ્બધાને નચઠ્ી લખી, ્બધી નજલ્ા 

કૉંગ્ેસ કનમટીઓને એ અખ્બાર મોકલવામાં આવે અને તેઓ 

દરેક તેની ્થાય એટલી નકલ કરાવીને વહેંચે એવા કાગળો કાલે 

નીકળી જિે — મારી ઑડફિસમાં્થી. પુરષોતિમદાસ ટિંનજી આવી 

પહોંચયા. તેમણે પંડિતજીને કહ્ું કે, ‘આ અખ્બારની ડહંદી પ્ત 

કેમ ન નીકળે?’ એટલે ડહંદી કાઢવાનો હુકમ મળ્ો. સવરાજ 

પ્ેસની નસકયૉડરટી પણ જપ્ત ્થઈ છ,ે એટલે ડહંદી અખ્બારનું 

નામ ‘સવરાજ' રાખવાનું — અને તેનો અનધપનત પણ હંુ જ!!! 

આપની માફિક હંુ પણ ્બે પત્રોનો અનધપનત ્થયો — એ આપનું 



ઠીક અનુકરણ કહેવાય ને? — પણ ભૂલયો; આપ તો ત્રણના 

અનધપનત છો. છતાં હંુ, ્બેનાં અનધપનત, પણ, ત્રણનો પ્કાિક 

તો ખરો ને — यंग इन्डियाનો પ્કાિક છુ ંએ તો તમે છકે ભૂલી 

ગયા ન જ હિો. પણ આ તો ગમમત ્થઈ.

તયાં્થી જુગતરામને મોકલી િકો ખરા? એ અદભુત અક્ષર લખે 

છ,ે સાઇકલોસટાઇલ કરવામાં એ એક્કા છ,ે અને અમારી જગયા 

પૂરનારા કોઈક તો જોઈએ ના! મને ઉપાિ ે પછી પયારેલાલ 

અનધપનત ્થિે. દેવદાસને તો જાણીજોઈને ન્થી પકિતા એમ 

લાગે છ.ે નહીં તો દેવદાસ અને હંુ તો છિચેોક ગુના કરી 

ચૂકયા છીએ. દેવદાસની, િહેરમાં જ ે wholesome (ડહતકારક) 

અસર ્થઈ રહી છ ે તેની આપને િી વાત કરં? મહાતમાજીના 

િાહજાદાનાં ઠરે ઠરે દિ્ણન કરવા ટોળાં મળે છ,ે નસપાહીઓ 

સલામ કરે છ,ે પોતાના ધંધા્થી િરમાય છ,ે અને િરમ, િાહજાદા 

આગળ વયકત કરે છ!ે ટોળાંઓ તો તેમનું કહેલું ્બરા્બર માને 

છ ે જ. વૉલંડટયરોનો તો એ, કૃષણ ગોવાનળયાના સરદાર હતા, 

તેવો સરદાર ્થઈ ગયો છ.ે મારા ભાઈનાં જ વખાણ કરવાનાં 

અને નપતાની આગળ વખાણ કરવાનાં એમાં કાંઈ પક્ષપાત-દોષ 

હંુ વહોરી લઉં છુ ં ખરો — તો પક્ષપાતનો અંિ ્બાદ કરીને મારં 

વણ્ણન વાંચિો. મારે તો દેવદાસની હંૂફિ ભારે છ.ે મારી પણ 

એને છ ે એની ‘ના' ન્થી. Literally (વાસતનવકતામાં) પણ અમે 

એક્બીજાની હંૂફિ લઈએ છીએ. રાત્રે અમારી પાસે ઓઢવાનું ઓછુ ં

હોવાને લીધે, અને ટાઢ કકિતી પિવાને લીધે, અમે ્બંને જણ 

સા્થે સૂઈએ છીએ, અને સવાર-સાંજ પ્ા્થ્ણના કરીએ છીએ કે 



જલેમાં પણ એમ ભેટીને સૂવાનું મળે.

દેવદાસને અમદાવાદ આવતાં મેં જ રોકયો એમ કહી દઉં? 

ઉજ્જિ ગામમાં અમે ્બંને ‘એરંિા’ રહ્ા એટલે એના નવના અહીં 

અવયવસ્થા ઘણી ્થાય. મારા્થી ્બે કામમાં ્બહુ મોં નહીં ઘલાય. 

જોકે હંુ પણ Office-bearer (અનધકારસ્થાને) છુ,ં અને મારી 

સલાહ તો હંમેિાં એમને મળ્ા જ કરે. પણ દેવદાસની તો 

સતત હાજરી. મારં ્બરો્બર માનવું છ ે કે દેવદાસ પરમદહાિ ે

સો વૉલંડટયરોના નાયક તરીકે ન ઊભો હોત તો પોલીસ 

સુપડર્ટે્ િે્ ટ વૉલંડટયરોને મારત, માત્ર દેવદાસ્થી જ િરમાયેલો. 

દેવદાસને સૌ ઓળખે છ.ે ‘Gandhi's son harmless (ગાંધીનો 

પુત્ર, નનરપદ્રવી) કહીને કલેકટરને ટનેલફિોન ્થાય છ!ે

પણ અમારી harmlessness (નનરપદ્રવતા)ના વાંકે અમે જલેમાં 

ન્થી જઈ િકયા એમ આપ ન જ માનો એમ આિા રાખું છુ.ં 

અમે એકે ઉપાય છોડ્ો ન્થી.’48

મહાદેવભાઈને અલાહા્બાદની કોટ્ણમાં હાજર કયા્ણ તેની 

વાત કરીએ તે પહેલાં ્થોિુ ં પાછા વળીને આપણે એમના અંગત 

જીવનના એક અનત મહત્વના પાસા પર ્થોિો દૃનષ્પાત કરીએ. 

આખા પ્સંગને એકસા્થે વણ્ણવી િકાય એટલા સાર કેટલાક જૂના 

પ્સંગોને પણ ય્થાકાળે ન વણ્ણવતાં પ્સંગોપાતિ આ સ્થાન સાર 

સુરનક્ષત રાખયા હતા તે અહીં લઈ લઈએ.

આ કાળ દાંપતય સં્બંધોની દૃનષ્એ આકરો હતો. સતત 

પ્વાસને લીધે દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈને મોટ ે ભાગે દૂર 

રહેવાનું ્થતું. નમલન અને નવરહ ્બંને ઠીક ઠીક તીવ્ર સંવેગયુકત 



્થતાં. મળતી વખતે, ગમે તેટલા ટૂકંા ગાળા સાર હોય તોપણ 

આનંદની છોળેછોળ ઊિ ે ને પ્ેમની ઝિીઓ વરસે. છૂટાં પિ ે

તયારે ડરસામણાં-મનામણાં ચાલતાં અને ્બંને હૃદયો અશ્ુસનલલ્થી 

ધોવાતાં.

કેટલીક વાર નવષાદની આ લાગણી દુગા્ણ્બહેનના દૃનષ્પ્થની 

જોિજેોિ ે મહાદેવભાઈનો પીછો કરતી અને ઘણી વાર કરણ તો 

કોઈક વાર વળી રદ્ર રસમાં તે પત્રરૂપે પણ પ્ગટ ્થતી. કોઈક 

વાર આ અસહ્ વયાકુળતા ઉગ્રૂપ પણ ધારણ કરતી. એક્થી 

વધારે પ્સંગે તયારે દુગા્ણ્બહેનને હા્થે મહાદેવભાઈના પત્રો ફિાટતા. 

આ કરણ-કટ ુ પ્સંગોની સમૃનત આજ ે તો અનભન્નહૃદય નમત્ર 

નરહડર સા્થેના કેટલાક પત્રોમાં જળવાયેલી મળે છ.ે

1917માં જયારે મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે જોિાયા તયારે 

દુગા્ણ્બહેન સા્થે તેમની એવી સમજૂતી ્થયેલી કે ્બંને જણ 

ગાંધીજી પાસે જઈને સા્થે રહેિે. સામા્ય જીવનના ભોગો 

ભોગવવાને ્બદલે તયાગમય જીવન નજવાિે, સેવા ્થિે અને 

સા્થે જીવન વયતીત ્થિે.

ચંપારણમાં જોિાયા પછી એકાદ અઠવાડિયામાં જ એ વાત 

સપષ્ ્થઈ ગઈ કે સા્થે જીવવાની કલપના એક સપનું જ ્બની 

જવાની હતી. ગાંધીજી મહાદેવભાઈને પોતાની વયનકતગત અને 

રાજનૈનતક પ્વૃનતિમાં જોિવા માગતા હતા, જનેે લીધે મહાદેવભાઈ 

સાર પ્વાસમાં પણ ગાંધીજી સા્થે જોિાવું અનનવાય્ણ ્થઈ ગયું. 

એકસા્થે નસ્થર જીવન જીવવા કરતાં આ વાત સાવ જુદી 

હતી. દુગા્ણ્બહેનની સેવા કરવાની પ્વૃનતિ અને નનષ્ઠા જોઈને 



ગાંધીજીને લાગયંુ કે ચંપારણમાં એમણે ઉપાિલેી નસ્થર પ્વૃનતિ 

ચાલુ રહેવી જોઈએ. મહાદેવભાઈ્થી અલગ રહીને ચંપારણમાં 

સેવાકાય્ણ કરવાનું કામ દુગા્ણ્બહેનને કદી રચયું નહોતું. તેમણે 

અનત નમ્રભાવે પણ આજીજીપૂવ્ણક ગાંધીજીની સા્થે જ રહીને 

કાંઈક કામ કરી િકાતું હોય તો તે કરવાની તતપરતા ગાંધીજી 

આગળ પત્ર દ્ારા ્બતાવી હતી તે આપણે જાણીએ છીએ. આ 

પત્ર પછી અનેક વાર ગાંધીજીએ દુગા્ણ્બહેનને પોતાની પાસે 

્બોલાવવા પ્યાસ પણ કરેલા, પણ એક્થી વધારે વાર કોઈ 

ને કોઈ કારણસર દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈને લાં્બા ગાળા 

સુધી સા્થે રહેવાનું ્બનતું નહીં. હા, મહાદેવભાઈની ્બીમારીઓ 

વખતે દુગા્ણ્બહેન સા્બરમતી અને અલાહા્બાદમાં હાજર હતાં 

ખરાં, પણ એ ડદવસોમાં મહાદેવભાઈના નવનોદી સવભાવ અને 

સારવાર કરનારને ઓછામાં ઓછી તકલીફિ આપવાની વૃનતિ 

છતાં દુગા્ણ્બહેનને મા્થે નચંતાનો ભાર તો રહેતો હિે જ. 

यंग इन्डियाના કામ અંગે મું્બઈમાં રહેવું પિતું તે દરનમયાન 

દુગા્ણ્બહેનને ્બોલાવી લેવાનો આગ્હ કેટલાક નમત્રોએ કયયો હતો. 

પણ તે વખતે જ ે લોકોની સા્થે મહાદેવભાઈને રહેવું પિતું હતું 

તે સંજોગોમાં ‘દુગા્ણનું સવમાન નહીં સચવાય' એમ મહાદેવભાઈને 

લાગયું — એક વાર મહાદેવભાઈને नवजीवनના કામ અંગે અમદાવાદ 

જવાનું ્થયું તયારે તેમણે જોયું કે એ જ વખતે ખાદીકામના 

પ્નિક્ષણ સાર ગાંધીજીએ દુગા્ણ્બહેનને નવજાપુર ગામે મોકલયાં 

હતાં! મહાદેવભાઈએ નરહડરભાઈને લખયું:

‘અમારાં નસી્બ અવળાં છ ેએને કોઈ િું કરે? ્બાપુ હમણાં રોજ 

મને દુગા્ણને ્બોલાવવાનું લખયા કરતા હતા. આજ ે રાતે અ્થવા 



કાલે સવારે તયાં ્બે ડદવસ આવી જવાનો મેં નનશ્ચય કયયો હતો. 

તયાં તો દુગા્ણનો અને તમારો કાગળ આવયો કે તે આજ ે નવજાપુર 

જિે. મને તો એક રીતે આનંદ ્થયો. તયાં તે કામમાં વળગિે 

અને નવી જગયાના નવચારોમાં રોકાિે એટલે મારો નવચાર નહીં 

કરે. પણ આ તો નવનધની ્બનલહારીની વાત કરં છુ.ં'49

દુગા્ણ્બહેન પોતાના નવયોગને સહ્ ્બનાવવા અવારનવાર 

પોતાને નપયેર જઈને મા પાસે નવતાવતાં. મહાદેવભાઈ એ જ 

ડદવસોમાં ગાંધીજી સા્થે કે અ્ય કોઈ કામે આશ્મમાં જવાના 

હોય તો તા્બિતો્બ દુગા્ણ્બહેનને સા્બરમતી ્બોલાવી લેતા. ‘દુગા્ણને 

આશ્મમાં પહોંચી જવાનો હુકમ મેં કાઢ્ો છ.ે રનવવાર સુધીમાં 

પહોંચી જિે.' એવું પણ કોઈક વાર લખે.

એક વાર મળવાનું આમ નવનધની ્બનલહારી્થી ટળી ગયું 

હિે તયારે ‘વહાલા ભાઈ' (નરહડર)ને લખયું:

દુગા્ણને લાગયું તો હિે જ, પણ િું ્થાય? અમે અહીં કોઈક વાર 

નવરા હોઈએ તયારે ગાઈએ છીએ:

ન હૈ કુછ ખા'શ ખાને કી 

ન હૈ કુછ ખા’શ પીને કી, 

ન મુઝકો કુછ જરૂરત હૈ 

તેરા દીદાર કાફી હૈ.

એટલે હાલ તો સવા્થ્ણની દૃનષ્એ હંુ પણ એમ ઇચછી રહ્ો 

છુ ં કે દુગા્ણ અહીં હોય. પણ એ નહીં ્બને. એનું પોતાનું સવમાન 

અહીં જળવાય એમ હંુ ન્થી જાતો.50



પણ આ નવરહ કોઈ કોઈ વાર ખરેખર આકરો ્થઈ પિતો. 

માત્ર નસી્બની દુહાઈ ગાઈને ‘નવનધની ્બનલહારી’ કહીને પ્શ્ 

ઊકલી જાય એમ નહોતું. નવયોગનું િૂળ કોઈ કોઈ વાર નત્રિૂળ 

્બની રહેતું.

એક વાર એ જ વહાલા ભાઈને મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

‘દુગા્ણનો કાંટો ભારે સાલી રહ્ો છ.ે એના કાગળ તદ્દન hysteric 

(ઉ્મતિ) આવે છ.ે અને મને ખરેખર ભય લાગે છ ે કે એને 

hysteria (ડહસટીડરયા) ્થાય, આંકિી આવે. એનું િું કરવું? ્બાપુ 

જાણે છ ે કે અહીંનંુ ઘર તદ્દન ભૂંિુ ંછ.ે અહીં દુભાયા નવના ્બીજુ ં

કાંઈ ન્થી. માત્ર કામમાં ગૂં્થાયા હોઈએ એટલે કોઈના નવચાર ન 

આવે, છતાં ્બાપુ કહે છ ે કે તમે દુગા્ણને ્બોલાવો. અહીં દુગા્ણને 

્બોલાવું તો એ દુભાય અને હંુ પણ દુભાઉં. એને સુંદર copyist 

(નકલ કરનાર લડહયો) તમે નહીં ્બનાવી િકો? અંગ્ેજી કૉપી 

કરવા જટેલું પણ આવિતું હોત તો આજ ેકેવી સારી નસ્થનત હોત? 

હંુ અનેક તરંગો ઉપર કોઈ કોઈ વાર ચિુ ં છુ.ં — ટટ્રામમાં ્બેઠો 

હોઉં અ્થવા પ્ેસમાં ્બગાસાં ખાતો હોઉં તયારે મને કોક ઘિીએ 

પૈસાદારની ઈષયા્ણ આવે છ.ે — માનિો? એમ ્થઈ જાય કે મારી 

પાસે પણ ્બે જણાને મુસાફિરી કરવા જટેલા અને અહીં સવતંત્ર 

રીતે ખાવા જટેલા પૈસા હોત તો — પણ might havebeensમાં 

(અમુક ્થયું, ન ્થયું હોત કરવામાં) િી ્બા્થ ભરવી?'51

આ નસ્થનતને કદાચ તપ કહી િકાય. જોકે એ તપ કરતાં 

કષ્ વધારે હતું, મહાદેવના જ િબદોમાં — તપમાં જયાં સુધી 

conscious joy (સભાન આનંદ) ન હોય તયાં સુધી તે તપ 



નહીં, કષ્ છ,ે ધમ્ણડક્યા ન્થી.

દુગા્ણ્બહેન કોઈ વાર નચિાય છ,ે કોઈ વાર ડરસાય છ,ે 

અસહ્ ્થઈ જાય તયારે કોઈ વાર ન કહેવાનું પણ કહી નાખે છ.ે

મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

‘દુગા્ણની તો રીસ ભારે રહેવાની જ. મારા કયા વત્ણન્થી એને 

સંતોષી િકંુ? તેમાં એણે ગયે વખતે તો એક વાકયમાં હદ 

કરી. કહે કે, “હંુ કોઈ ડદવસ તો એવું કરી ્બેસીિ કે આખી 

નજદંગી પછી તમે મારા્થી છૂટા ્થઈ રહેિો.” હંુ એની ઉપર 

નનદ્ણય છુ,ં એ મારી ઉપર નનદ્ણય છ.ે પણ િોસા હવે અહીં 

ઘરની તજવીજમાં છ.ે’51

આજ ે નસતિેર વરસે પાછુ ં વળીને જોતાં એમ લાગે છ ે કે 

કોયિો સાવ ન ઊકલી િકે એવો ગૂંચવાયેલો નહોતો. આ પ્ેમ-

નત્રકોણમાં ત્રણે ્બાજુએ પ્ેમ છ.ે સામા્ય રીતે પ્ેમ-નત્રકોણને 

કષ્કર ્બનાવતું તત્વ ઈષયા્ણ આ નત્રકોણમાં ન્થી. માત્ર ખેંચતાણમાં 

આ ત્રણ જણાના સં્બંધો ઉપરાંત જીવન જીવવા અંગેના ખયાલો, 

ને આગ્હો પણ કારણભૂત હતાં. મહાદેવ દુગા્ણને સંતુષ્ જોવા 

ઇચછ ે છ.ે પોતેય એની સા્થે રહેવું પસંદ કરે છ,ે પણ તયારે 

જયાં હતા તયાં દુગા્ણ સાર માનભેર રહેવા જવેું વાતાવરણ ન્થી 

એવી એમને ખાતરી છ.ે દુગા્ણના ગાંધીજી સા્થે જોિાવા પાછળ 

સૌ્થી મોટુ ં કારણ હોય તો પનતને એના આદિ્ણ મુજ્બ જીવવા 

દેવાની વૃનતિ છ,ે એમ કરવામાં પોતે ્બીજાં સગાંવહાલાંઓ્થી દૂર 

ખેંચાઈ આવી છ,ે છતાં એને પનતનો સા્થ તો મળતો ન્થી. એની 

સમોવિી સાહેલીઓ તો આશ્મમાં પણ પનતની સા્થે રહે છ.ે 



પણ એના આશ્મ જગંમતીર્થ છ ે અને તે એને પોતાની સા્થે 

લઈ જઈ િકતો પણ ન્થી એટલે હર ઘિી હર પળ એને માટ ે

જીરવવી આકરી ્થઈ પિ ેછ.ે ગાંધીજીને ્બંને નવિે પારાવાર પ્ેમ 

છ.ે ્બંને સુખસંતોપ્થી રહે એમ તેઓ ઇચછ ેછ.ે એ સાર જયારે 

મહાદેવ કાંઈક નસ્થર ્થયા છ ે તયારે ્બંને સા્થે રહે એમ એ 

કહ્ા કરે છ.ે પણ એમણે નક્કી કરી આપેલી પડરનસ્થનતમાં આ 

્બંનેનો સવમાનભેરનો વાસ સંભવ ન્થી એ સમજવાની એમને 

નવરાિ મળી ન્થી. અને મહાદેવે એવી સપષ્તા ‘વહાલા ભાઈ 

નરહડર' આગળ કરી છ,ે પણ ‘પરમ પૂજય ્બાપુજી' પાસે ન્થી 

કરી. દુગા્ણ માત્ર મહાદેવ આગળ જ મોં ખોલે છ.ે ્બાપુ આગળ 

નહીં, નરહડર આગળ પણ નહીં. તેને લીધે ‘પરસપરની આ 

નનદ્ણયતા' ‘િોસો ઘરની તજવીજ કરે છ'ે તયાં સુધી લં્બાય છ.ે

નરહડર નમત્રકાય્ણ કરવાનું ચૂકતા ન્થી. આખા આશ્મમાં 

દુગા્ણ્બહેન સૌ્થી વધુ ડદલ ખોલીને મનણ્બહેન જોિ ે ત્થા કાંઈક 

અંિે નરહડરભાઈ જોિ ે ્બોલી િકતાં. નરહડર તેમને લગભગ 

રોજરેોજ આવતા મહાદેવના પત્રો વાંચી સંભળાવે છ,ે તેમાંના 

અંગ્ેજી ભાગોનો અ્થ્ણ ને ભાષય કરી સમજાવે છ.ે આખી 

પડરનસ્થનતમાં ્બાપુના નવચાર અંગે દુગા્ણ્બહેનના મનમાં અરનચ ન 

્થઈ જાય એની પણ કાળજી રાખે છ.ે મહાદેવભાઈ પણ દુગા્ણને 

કાંઈ ઓછા પત્રો લખતા ન્થી. લગભગ રોજ એક પત્ર લખે 

છ.ે જો ત્રણચાર ડદવસ પત્ર ન લખાયો હોય તો તેનો સંતાપ 

વયકત કરે છ.ે આમ ઘણી વાર દુગા્ણને પોતાને નામે એક અને 

નરહડરભાઈને નામે ્બીજો એમ ્બબ્બે પત્રો વાંચવાના મળે છ.ે 

પણ દુગા્ણ તયારે છવવીસ વષ્ણની છ ે અને મહાદેવ સતિાવીસ 



વષ્ણના. ્બંને સંયમી અને નવવેકિીલ છ,ે પણ પ્ેમ્થી તર્બોળ 

છ.ે એટલે દુગા્ણની લાગણી અને મહાદેવની નચંતા ્બંને સમજી 

િકાય એવાં છ.ે

મહાદેવની માંદગી પછી ગાંધીજી ્બંનેને સા્થે હવાફેિર કરવા 

મોકલવા માગે છ.ે જોકે હવાફેિર કરવા કયે સ્થળે જવું એ 

્બા્બતમાં મહાદેવ અને ગાંધીજી વચચે ્થોિાક ડદવસ મનદુ:ખ 

પણ રહે છ.ે એ મનદુ:ખના પ્સંગને શ્ી ચંદુલાલ દલાલે પોતાની 

નવિદ િૈલીમાં આ્બેહૂ્બ વણ્ણવયો છ ે તેને લગભગ આખેઆખો 

નીચે ઉતાયયો છ:ે

‘કેટલાક સમય્થી, મહાદેવભાઈને લાગયા કરતું હતું કે 

ગાંધીજીનું એમના તરફિનું વત્ણન ઇરાદાપૂવ્ણકની ઉદાસીનતા ભરેલું 

હતું.

‘ગાંધીજીના ્બમા્ણમાં વસતા નમત્ર િૉ. પ્ાણજીવનદાસ મહેતાનો 

એક કાગળ, ્થોિાક વખત ઉપર ગાંધીજી ઉપર આવયો હતો, 

તેમાં એમણે લખયું હતું કે એમના એક પુત્રને (રનતલાલને) 

ઘેલછાની અસર છ,ે તેની સારવાર ચાલુ છ ે અને આરામ ્થિે 

એમ લાગે છ.ે પણ તેને કોઈ સારો સો્બતી મળે તો સારં એવી 

ઇચછા વયકત કરી.

‘ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈનું નામ સૂચવયું અને જવા્બમાં 

લખયું કે રનતલાલને, મહાદેવભાઈને સુખે્થી સોંપી િકિો; એના 

જ્ાનનો તો તમને અનુભવ છ.ે

‘એટલે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને સૂચના કરી કે હવાફેિર માટ ે



એમણે ્બમા્ણ જવું અને િૉ. પ્ાણજીવનદાસની મહેમાનગીરીનો લાભ 

લેવો. મહાદેવભાઈને લાગયું કે ગાંધીજીના મનમાં એમ હિે કે 

આમ કરી એમણે િૉ. પ્ાણજીવનદાસના પુત્ર માટ ેસરસ સો્બતી 

આપયો અને એમ ્થતાં એક પં્થ દો કાજ ્થાય. ગાંધીજીએ 

મહાદેવભાઈને રનતલાલ નવિે કાંઈ વાત ન કરી. મહાદેવભાઈ 

સમક્ષ એમણે જ ે દલીલ કરી તે તો ્બીજા જ પ્કારની હતી. 

મહાદેવભાઈ સા્થે જ ે વાત ્થઈ તે કાંઈક નીચે પ્માણે હતી:

ગાંધીજી: ‘િૉ. પ્ાણજીવનદાસ હાલ કોઈ હવા ખાવાની ટકેરી 

ઉપર છ.ે’52

મહાદેવભાઈ: ‘હવા ખાવાની ટકેરી?’

ગાંધીજી: ‘હા, તયાં્થી જ એમનો કાગળ આવયો છ.ે’

મહાદેવભાઈ આ પત્ર અને સ્થળ નવિે જાણતા હતા. 

એ સ્થળનું નામ ્થીટા53 હતું. એમની માડહતી મુજ્બ િૉ. 

પ્ાણજીવનદાસ, તયાં પોતાની ખેતી કરાવતા હતા. એ સ્થળે 

અનતિય મલેડરયા ્બારે માસ રહે છ.ે નિવાભાઈ નામના એક 

ભાઈ તયાં જ માંદા પિલેા અને મરતાં મરતાં ્બચયા હતા. વળી 

િૉ. પ્ાણજીવનદાસે તો એટલું જ લખયું હતું કે એ, ખેતીની 

તપાસ માટ ે ્થીટા આવેલા છ;ે પણ ગાંધીજીએ તો એ સ્થળને 

હવા ખાવાની ટકેરી માની લીધી.

આ વખતે મું્બઈ આવયા પછી ગાંધીજીએ આ વાત પાછી 

કાઢી. એમણે ડકિોરલાલભાઈને કહ્ું: ‘મહાદેવને ્બમા્ણ મોકલવા 

ઇરાદો છ,ે િૉકટર મહેતા સા્થે રહેિે. એ તયાં એક સુંદર હવા 



ખાવાની ટકેરી ઉપર છ.ે’

ડકિોરલાલભાઈએ આ વાત રેવાિંકરભાઈ54ને કરી, તો 

માલૂમ પડ્ું કે િૉકટર પ્ાણજીવનદાસ તો કોઈ એવી ટકેરી 

ઉપર ન્થી. એ તો ખેતીની તપાસ કરવા જ ્થીટા ગયા છ.ે

મહાદેવભાઈને િૉ. જીવરાજ સા્થે વાત ્થઈ. એમણે કહ્ું: 

દોઢ મડહના સુધી તો હંુ તમને ્બમા્ણ ન જ જવા દઉં, કારણ 

તમને જો દડરયાઈ માંદગી લાગુ પિ ે તો તાવ ઊ્થલો ખાય 

એવો સંભવ છ.ે’

િૉ. આઈસે55 પણ આવો જ અનભપ્ાય આપયો.

આ પછી સવામી આનંદે પણ આ વાત કાઢી અને ગાંધીજીને 

સૂચવયું કે, ‘મહાદેવને નસંહગઢ ન લઈ જાઓ?'

ગાંધીજી: તેમને માટ ે્બમા્ણ જ સરસ છ.ે નસંહગઢ તો મારા 

જવેા માંદા માટ ે હોય. મહાદેવ કાંઈ માંદો કહેવાય? એણે તો 

વીસ માઈલ ફિરતા ્થવું જોઈએ. વળી ્બમા્ણમાં, એ, કેટલું નવું 

જોઈ િકે! અને કેટલું ફિરી પણ િકે!’

આમ કહી એમણે મહાદેવભાઈને પૂછું:

‘તમે કાંઈ નવચાર કયયો?’

મહાદેવભાઈ: ‘િૉકટરોની સલાહ તો નવરદ્ધ છ.ે’

ગાંધીજી: (કાંઈક તોછિાઈ્થી) ‘િૉકટરની સલાહ તો ઠીક. 

તમારં મન િું કહે છ?ે તે કહોની. તમારે ન જવું હોય તો 

કાંઈ નહીં.'



મહાદેવભાઈ: િૉ. પ્ાણજીવનદાસ તો ઇંગલંિ જવાના છ,ે 

એટલે હંુ તયાં જઈને તેમના સહવાસનો લાભ લઈ િકંુ નહીં.'

ગાંધીજી: ‘તેઓ ના હોય તો િું ્થયું? તોપણ જવામાં હંુ 

અિચણ જોતો ન્થી.'

તા. 6–3–'20ના રોજ ગાંધીજી મું્બઈ્થી ગયા તયારે 

મહાદેવભાઈને નવદાય આપતાં એટલું જ કહ્ું: ‘પંદર ડદવસમાં 

તો તમે હતા એવા ્થઈ જિો.’ મહાદેવભાઈને લાગયું કે આ 

વખતે પણ ગાંધીજીના વત્ણનમાં એ જ પ્કારની ઇરાદાપૂવ્ણકની 

ઉદાસીનતા છ;ે અને એમની અને ગાંધીજી વચચે અંતર જરા 

વધતું જાય છ.ે

તા. 7મીએ મહાદેવભાઈ મા્થેરાન ગયા.

ત્રણ ડદવસો સુધી એમણે આ ્બનાવો નવિે ખૂ્બ નવચાર 

કયયો, ખૂ્બ મં્થન કયુું. એમને લાગયું કે ગાંધીજી અમુક જાતની 

માનનસક રચનાના ભોગ ્બ્યા છ.ે એમનામાં, એક વખત અમુક 

નનશ્ચય કયા્ણ પછી એને વાજ્બી ઠરાવવાના આધારો — કારણો 

િોધવાની વૃનતિ, અને સહનિીલતાનો અભાવ દેખાયાં. એમને એમ 

પણ લાગયું એમના્થી નવરદ્ધ નવચાર કરનારને, ગાંધીજી, ્બાહ્ 

રીતે ગમે તેટલા સહન કરતા હિે, પણ અંતરમાં તો નવરોધ 

એમને િખંયા જ કરે છ.ે

સા્થે સા્થે મહાદેવભાઈએ મન્થી નક્કી કયુું કે આવું 

અનુમાન ્બાંધવામાં ઉતાવળ ્થઈ છ ે એમ ખાતરી ્થિે તો એ 

માફિી પણ માગિે.



એમણે ્બીજી એ ગોઠવણ નવચારી રાખી કે ગાંધીજી, જો, 

મહાદેવભાઈને પોતાની સા્થે પ્વાસમા હંમેિ રાખવાના હોય તો 

દુગા્ણ્બહેનને પણ સા્થે રાખવાની જોગવાઈ કરવી પિિે; તે્થી 

દર વષથે અમુક ડદવસો રજા લેવી. આવી માગણી્થી પોતાની 

ડકંમત ઓછી અંકાય તો તેની પરવા ન રાખવી.

મા્થેરાન્થી તા. 10મીએ ઉપર જણાવેલા પ્સંગ નવિેનો 

સનવસતર અહેવાલ, ત્થા પોતાની ઉપર જ ેછાપ પિી, જ ેનવચારો 

આવયા, ભનવષય સં્બંધી જ ે ગોઠવણો નવચારી રાખી, તે ્બધું 

નરહડરભાઈને લખી મોકલયું.

ડકિોરલાલભાઈ તો મું્બઈ જ હતા. નરહડરભાઈએ આ 

પત્ર તેમને વંચાવયો હિે.

એ રાત્રે ડકિોરલાલભાઈએ એક કાગળ નરહડરભાઈને 

લખયો. એમ લાગે છ ે કે ડકિોરલાલભાઈને પણ લાગયું હતું કે 

મહાદેવભાઈએ તા. 10મીએ નરહડરભાઈને જ ે કાગળ લખયો 

હતો તેમાં મહાદેવભાઈ ઉપર ગાંધીજીના વત્ણન્થી જ ેછાપ પિી 

હતી તે અકારણ નહોતી.

મા્થેરાનનું રોકાણ મહાદેવભાઈ માટ ે્બહુ લાભદાયક નીવડ્ું. 

આવયે ચાર ડદવસ ્થયા હતા તોપણ એમને લાગયું કે જાણે 

્બેત્રણ વષ્ણ્થી કોઈ આરામ જ મળ્ો ન્થી. હવાપાણી સરસ 

હતાં અને સહવાસ પણ સરસ હતો. લલ્ુભાઈ એમની ્બહુ 

સંભાળ રાખતા અને મહાદેવભાઈ મોટી માંદગીમાં્થી હમણાં જ 

ઊઠ્ા છ,ે એટલે એમને કંઈ તકલીફિ ન પિ ે એ માટ ે એ ્બહુ 

કાળજી રાખતા. એમની સા્થે હળવી હળવી વાતો કરે, રમતો 



રમે, પોતાના અનુભવો કહે, અને કામનું તો કાંઈ દ્બાણ જ નહીં.

ગાંધીજી્થી છૂટા પડ્ા પછી મહાદેવભાઈએ એમને કાગળ 

લખયો નહીં. પણ તા. 10મીએ ગાંધીજીએ જ એમને લખયું, ‘હંુ 

ન લખું એટલે તમારા્થી પણ ન લખાય એવો કાયદો મા્થેરાનમાં 

ઘિાયો લાગે છ.ે.. તમારી તન્બયત તયાં સરસ રહેવી જ જોઈએ...' 

આ પત્ર 11મીએ મળ્ો હિે.

આ ડદવસોમાં મહાદેવભાઈએ ખૂ્બ નચંતન કયુું પણ 10મીએ 

કાગળ લખયા પછી ઠિંા પિી નવચાર કરવાનો સમય મળ્ો. ્બધું 

વાગોળવા માંડ્ું. ગાંધીજી નવિે જ ે અનભપ્ાયો ્બાંધયા હતા તે 

્બાંધવામાં ઉતાવળ — અ્યાય તો નહીં ્થયો હોય?

તયાં તો ગાંધીજીનો કાગળ આવયો. એ વાંચતાં ઉકળાટ િાંત 

પડ્ો. ્બધું નવચારતાં જુદી જ દૃનષ્એ ્બધું જોવા લાગયા.56

આ પ્સંગમાં ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને ્યાય કયયો જણાતો 

ન્થી. પણ મહાદેવભાઈની ભનકત અને ગાંધીજીના પ્ેમના પ્વાહમાં 

એવાં મનદુ:ખ તો કયાંય તણાઈ જતાં.

નરહડરભાઈએ એક વાર મહાદેવભાઈને સારા સમાચાર 

આપયા: ‘દુગા્ણ મજામાં છ.ે અમે રોજ રાતે हहंद सवराज વાંચીએ 

છીએ. ટીકા સા્થે. મનણ57 અને દુગા્ણ ્બંને સવદેિી વ્રત લેવા ઘિી 

ઘિીમાં તૈયાર ્થઈ જાય છ.ે પરંતુ ઘરના માણસોને અમુક અમુક 

પ્સંગે નાખુિ કરવા પિ ે તે સવાલનો નનણ્ણય તેમના હૃદયમાં્થી 

હજી તેમને મળ્ો ન્થી. હંુ કહંુ છુ ં કે તયાં સુધી તમે વ્રત ન 

લો. પણ તમારાં નવલાયતી કપિાંની ગાંસિી ્બાંધી સવદેિી તો 



પહેરવા જ માંિો.’58

આમ નરહડર એક સાચા નમત્ર તરીકે એક ્બાજુ મહાદેવને 

દુગા્ણના સમાચાર આપી તેમની નચંતા ઓછી કરવા માગતા હતા 

તો ્બીજી તરફિ દુગા્ણ્બહેન અને મનણ્બહેન ્બંનેને ગાંધીજીના 

આદિયો ઘૂંટી ઘૂંટીને પાવા માગતા હતા.

નરહડરના પત્ર્થી રાજી ્થઈ મહાદેવ લખે છ:ે ‘તમે દુગા્ણની 

સરસ સેવા કરી રહ્ા છો. આશ્મને કાંઈ મારી ફિરજમાં્થી કોઈ 

રીતે મુનકત ન્થી મળતી પણ એ પણ મારં અદૃષ્ હિે.'59

આિરે ્બે-અઢી માસ દુગા્ણ્બહેન અલાહા્બાદમાં મહાદેવભાઈ 

સા્થે રહી િકયાં હિે. એ દરનમયાન મહાદેવભાઈએ માંદગી પણ 

ભોગવેલી. ્બંને જણે વચચે છ ડદવસ વારાણસી જઈને હવાફેિર 

કરેલો. ્થોિીક ફુિરસદ મળે તયારે મહાદેવભાઈ દુગા્ણ્બહેનને 

લઈને પ્યાગ ફિરવા પણ જતા. કોઈક વાર સા્થે ્બેસીને કિુંક 

સત્ સાડહતય વાંચતા પણ ખરા. દુગા્ણ્બહેનના આ ડદવસો ખૂ્બ 

આનંદોલ્ાસના વીતયા. ઘર્થી ્બહાર લગભગ ્બધી રીતરસમોમાં 

જયાં ફેિર હતો તેવે ઠકેાણે રહેવાનું એટલે ગોઠવાવાની જ ેઅગવિો 

આવે તે આવી હિે. પણ શ્ીમતી જોસેફિ ખૂ્બ ્બહાદુર અને 

મળતાવિાં હતાં. એમણે દુગા્ણ્બહેનને ઠીક સનેહ આપયો. નેહરકુટુ્ંબ 

સા્થે પણ દુગા્ણ્બહેનને ઘરો્બો ્બંધાયો. સાનત્વક આનંદમય 

દાંપતયના ભાગીદાર ગાંધીજીને ્બનાવયા નવના કેમ ચાલે? એ 

કાળે લખેલ એક પત્રના કેટલાક અંિ:

એક વાત આપને ગમે એવી મેં અનાયાસે કરવા માંિી છ.ે સવારે 

ગાિીમાં કયાંક િાંત સ્થળે જઈને પંદર નમનનટ્થી અરધો કલાક 



ફિરવાનું રાખયું છ.ે એક ડદવસ રસતે્થી પાછા ફિરતાં ગાિીમાં જ 

ભારે ્થાક અનુભવયો; ટિંનજીનું ઘર રસતામાં આવતું હતું તયાં 

ઊતયયો અને ્થાકીને લો્થ ્થઈને પડ્ો. એઓ જરા ગભરાયા; 

પણ મેં કહ્ું, “મને ઉતિમ ઊનું કરેલું પાિેર–નવટાંક દૂધ આપો, 

મને િાંનત ્થિે, અને પછી મને ઉતિમ સંતોની વાણીવાળાં ડહંદી 

પુસતકો આપો.’ એમની સા્થે ખૂ્બ વાતો ્થઈ. દૂધ પીધા પછી 

એમણે રામાયણની એક્બે સુંદર આવૃનતિ, અદભુત ટીકાવાળી 

સંસકૃત અને તુલસી, દાદુ, દયાળ, ક્બીર વગેરેની વાણી અને 

સંતવાણી મારી આગળ મૂકયાં. હંુ હરખઘેલો અને જરા તાજો 

્થઈને ઘેર આવયો; તયાં રામનરેિ નત્રપાઠી હતા, તેણે તેની કનવતા 

‘કૌમુદી' આપી, અને કહ્ું કે, ‘તમે ડહંદી આજકાલ વાંચવાના 

છો તો હંુ સવારે આવતો જઈિ.’ મેં રાજી ્થઈને કહ્ું, ‘જરૂર 

આવો.’ હવે ચાર ડદવસ ્થયા મારો ભજનો — જૂના ડહંદી — નો 

ભારે અભયાસ ચાલી રહ્ો છ.ે આખો ડદવસ ્યૂઝપેપર અને 

સારાં monthly કોઈ અંગ્ેજી weekly અને કાંઈક ઇચછાનુસાર 

પુસતક ઉપરાંત ભજનોનું વાચન ચાલે છ ે— જમેાં દુગા્ણ ઉતસાહપૂવ્ણક 

ભળે છ,ે કારણ, તેના હૃદયમાં મારા કરતાં વધારે નનમ્ણળતા અને 

પનવત્રતા છ,ે અને કેટલીક વાર તો એ મારા કરતાં ડહંદીનો અ્થ્ણ 

કરવામાં ચઢી જાય છ.ે કાલે એણે મને ઘેલો ્બનાવયો — એક 

પદના વાકયનો અ્થ્ણ કરીને. એટલે અમને ્બંનેને હમણાં પાર 

વગરનો આનંદ મળે છ.ે તેમાં, સવારે રામનરેિજી આવે; તે 

અઘરાં વાકયો, વચનો, િબદો સમજાવે એટલે આગલા દહાિાનું 

પાકંુ ્થાય, અને હંુ મારો એક નાનો ડહંદી કોિ પણ તૈયાર કરતો 

જાઉં છુ.ં જ ેઉપાસના ડહંદીની હંુ કરી રહ્ો છુ ંતે જોઈને આપનું 

મન રીઝયા નવના રહે નહીં. ્બીજુ ં profane (એટલે sacred 



નહીં) — ધાનમ્ણકેતર સાડહતય પણ વાંચું — કેવળ ભાષાની દૃનષ્્થી, 

અને આપ જરૂર રાજી ્થિો. આપના આતમાને હંુ રાજી કરી 

રહ્ો છુ ંએમ મને પગલેપગલે લાગે છ.ે આ ક્થામાં એક રનસક 

પ્કરણ ્બાકી રહી ગયું.

કાલે મોટરમાં હંુ અને દુગા્ણ જમનાજી ઉપરના એક રમય 

સ્થળ ઉપર હવા લેવા ગયાં હતાં. અંધારં ્થયું હતું. દૃશય 

અવણ્ણનીય હતું, — આ પત્રમાં તો વણ્ણન ન જ કરં — અને ચંદ્રનો 

ઝાંખો પ્કાિ મારી ઝાંખી આંખને તેજ આપી રહ્ો હતો. દુગા્ણ 

ન હતી વાંચી િકતી, એની તો અમારા ભોગના અંતના રોગને 

પડરણામે એક આંખ પણ હંમેિ માટ ે્બગિી છ.ે ચશમાંની જરૂર 

છ ે એમ િૉકટરે કહ્ું પણ ્બળદની અંધારી મેં ્બાંધી છ,ે અને 

એને િું ્બંધાવવી એમ કરીને અમે િૉકટરનું ન માનેલું. પણ એ 

ઝાંખા પ્કાિમાં હંુ નાનક વાંચતો હતો. તેમાં કેટલાંક, તમારો 

આતમા उछाळे એવાં પદ આવયાં. તેમાંના ્બેત્રણ કટકા આપી 

દઉં. નરનસંહ મહેતા પ્ભાતનો મડહમા આમ ગાઈ રહ્ા છ:ે

રાત રહે જયાહરે પાછલી ઘટ ઘડી સા્ધુ પુરુષને સૂઈ ન 

રહેવું, 

વનદ્ાને પરહરી સમરવા શ્ીહદર એક તું એક તું એમ 

કહેવું. 

જોવગયા હોય તેણે જોગ સંભારવા ભોવગયા હોય તેણે 

ભોગ તજવા.

ઇ. પણ નાનકે તો પ્ભાતનો મડહમા વધારે કનવતવ્થી ગાયો 

છ.ે એ હંુ વાંચતો હતો તયારે આપ મને હરેક ઘિી યાદ આવતા 



હતા. આ રહ્ું તે પદ:

જીત બેલે અમૃત બરસે, જીયાં હવે દાવત 

વતન બેલે તૂ ઉદઠ બહુ વિર પહરે વપછલી રાવત

જ ે વેળાએ અમૃત વરસે છ ે અને જ ે ધ્ય વેળાએ જીવમાં 

અનેરં ચેતન — તકવા — આવે છ;ે તે ધ્ય પહોરે — પાછલી રાતના 

ચો્થા પહોરે — તું ઊઠ. ઊઠીને િું કરે? તેના જવા્બમાં અદભુત 

રીતે ્બોલે છ:ે

ઇસ દમ મૈનું કીબે ભરોસા, 

આયા આયા ન આયા આયા 

યા સંસાર રૈનદા સપના 

કદહં દીખા કદહં નદહં દદખાયા 
સોિ વવિાર કર મત મન મેં 

વજસને ઢૂઢંા ઉસને પાયા 

નાનક ભ્તન કે પદ પરએ 

વનસદદન રામિરન વિમલાયા.

કેવું અદભુત છ!ે

મોતીલાલજીને મળીને આવયા પછી ્બીજા ડદવસના इन्डिपे्डि््ट 

સાર મહાદેવભાઈએ જ ે અગ્લેખ લખયો તે ધખધખતો હતો. 

એનું મ્થાળું — ‘સરકારનું ગાંિપણ’ — જ લેખનું અધુું કામ કરી 

જાય છ.ે નીચે પ્સતુત છ ે એનો એક નાનકિો અંિ:

‘સપષ્ છ ે કે એક સમાંતર સરકાર તરીકે કૉંગ્ેસ નોકરિાહી 

માનસવાળાની આંખમાં કણીની માફિક ખૂંચે છ.ે રોજ એને માલૂમ 



પિ ેછ ેકે સતિા પોતાના હા્થમાં્થી સરી જઈ કૉંગ્ેસીઓના હા્થમાં 

જાય છ.ે એ જ કારણ્થી ઉતકટ ઉગ્તાએ એનો ક્બજો લીધો છ.ે 

આપણે મન તો એ તણખલું પકિતાં િ્ૂબતા માણસ જવેો છ.ે’

અને એ લેખને અંતે:

‘હવે અમારા નવિે એક િબદ. મોતીલાલજીએ અમારા આ 

પ્યતનને આિીવા્ણદ આપયા છ;ે અને પત્રની કચેરી તરીકે વાપરવા 

માટ ે એમણે એમનો “આનંદ ભવન” મહેલ આપયો છ.ે અમારા 

વાચકોને આ ઉપર્થી પૂરતી નોડટસ મળિે કે “નૅિનનલસટ 

જન્ણલસ નલનમટિે” નામની સંસ્થા સા્થે આ પત્રને કોઈ સં્બંધ 

ન્થી. જઓે જૂના इन्डिपे्डि््टને નભાવતા હતા તેઓ જ એના 

માનલક ્બની િકે; પણ આ નવાના, તો જઓે ગરી્બાઈને વરેલા 

છ ે તેઓ જ હોઈ િકે. અને વધારાનો લાભ તો એ છ ે કે એ 

લૉિ્ણ રીડિગંના “કાયદા”ના ્બંધન્થી પર છ.ે’60

મહાદેવભાઈ પર નોડટસ આવી કે તરત તેમણે પં. 

મોતીલાલજીને એક પત્ર લખીને એની જાણ કરી:

‘છવેટ ે મને પણ સદભાગય સાંપડ્ું છ.ે મારી પર ડક્નમનલ 

ઍમે્િમૅ્ટ ધારાની કલમ 17(i) અને ઇંડિયન પીનલ કોિની 

117 મુજ્બ કામ ચલાવવામાં આવિે. એ જ ધારાઓ મુજ્બ 

જોસેફિ પર પણ કામ ચલાવેલું.

આનંદ ભવનમાં મારા દફિતરની ઝિતી મારો ‘નવો અવતાર' 

લેખ અંગે લેવાઈ રહી છ.ે એમને જ ે કુકમ્ણ કરવું હોય તે છો 

કરતા, તમને ટૂકં સમયમાં જ મળવાની આિા રાખી િકંુ?’60



આ જ સમાચાર તેમણે इन्डिपे्डि््टના વાચક ્બંધુઓને પણ 

એક નોંધ દ્ારા આપયા.

24મી ડિસેમ્બરને રોજ ઉપર જણાવેલી ધારાઓ મુજ્બ 

ખટલો ચાલયો. કોટ્ણમાં દુગા્ણ્બહેન પણ હાજર હતાં. એમણે પનતને 

ફૂિલનો હાર પહેરાવયો અને કંકુનો ચાંલ્ો કયયો. ્થોિા ડદવસના 

સહવાસ, इन्डिपे्डि््टના કામકાજનું પ્તયક્ષ દિ્ણન અને પનતની 

ધરપકિ ે દુગા્ણ્બહેન જાણે કે નવદુગા્ણ ્થઈ ગયાં હતાં. દુગા્ણ્બહેન 

નવિે મહાદેવભાઈ ગવ્ણપૂવ્ણક લખે છ:ે

‘24મીએ મૅનજસટટ્રટે આગળ હાજર ્થયો. (તયારે) મારા ઉતસાહ 

અને આવેિનો પાર નહોતો. જલેમાં જવાની રોજ વાત ્થવા્થી 

તે વાત્થી ટવેાઈ ગયેલી મારી સ્તીની ડહંમત જોઈને હંુ ચડકત 

્થયો. તેણે પણ અદાલતમાં મારી સા્થે આવવાની માગણી કરી. 

“મને ખૂ્બ સજા ્થિે ને તું રોિે તો?” રોઈને પોતાનું તેમ જ 

મારં અપમાન તેના્થી કદી ન જ ્થાય એવો ભાવ ્બતાવી ભાઈ 

દેવદાસ સા્થે તે પણ આવી.

‘પોલીસ પ્ૉનસકયૂટર વખતસર આવયો ન હતો. મેં મજાક 

કરીને મૅનજસટટ્રટે નમ. ્બેનને કહ્ું, “તમારે વળી પ્ૉનસકયૂટરની િી 

જરૂર છ?ે” “મને જ ે કાંઈ પૂછવું હોય તે પૂછીને સજા કરવા 

ધારેલી હોય તે કરોની એટલે અધયાય પતે.” નમ. ્બેને હસીને 

જવા્બ આપયો: “તમારા સામે આરોપ િો છ ે તે જ મને ખ્બર 

ન્થી એટલે િી રીતે કેસ ચલાવીએ?” પ્ૉનસકયૂટર આવયો, મારી 

ક્બૂલાતો્થી સૌને મદદ મળી, અને લગભગ પંદરેક નમનનટમાં 

આખો ખેલ ખલાસ ્થયો.’61



કેસ ચાલયો તયારે મૅનજસટટ્રટે ે મહાદેવભાઈને પૂછું: ‘તમે 

સાક્ષીની ઊલટતપાસ કરવા માગો છો?'

મહાદેવભાઈએ જવા્બ આપયો: ‘ના જી. તેઓ (પોલીસ 

અમલદારો) તો ભૂલ જ ન કરી િકે એવા હોય છ.ે તેમની 

ઊલટતપાસ કોઈ િું કરી િકે?'

પ્ેક્ષકોના કક્ષમાં ્બેઠલેા દેવદાસ વગેરેના ચહેરા પર આ 

કટાક્ષ્થી નસમત ફિરકી ગયું હિે. ્બાકી જમેને નવિે આ વાકય 

કહેવાયું તેઓ આ વાકય સમજવાની પણ ભૂલ કરે તેવા નહોતા.

્યાયાધીિે આરોપીને કાંઈ કહેવું હોય તો કહેવાની સૂચના 

કરી. મહાદેવભાઈએ નીચેનું નનવેદન કયુું:

‘સાફિ વાત એ છ ે કે આપણી વચચે યુદ્ધ ચાલી રહ્ું છ.ે હંુ એક 

યુદ્ધના કેદી તરીકે આજ ે તમારી સમક્ષ ઊભો છુ.ં જો અમે, 

એટલે અસહકારીઓ, તમારી માફિક પિુ્બળના પૂજારી હોત 

તો હંુ ્બેધિક કહંુ છુ ં તમે અગર તો તમારામાંના કેટલાક આ 

યુદ્ધમાં આજ ે અમારા પણ કેદી હોત. પરંતુ ન કરે નારાયણ કે 

કોઈ પણ મનુષયને અમે યુદ્ધના કેદી તરીકે પકિીએ અને તેમ 

કરી અમે અમારા સરજનહારના ગુનેગાર ્થઈએ.

મારી અગાઉ ગયેલા મારા સા્થીઓની માફિક જ હંુ પણ તમને 

મદદ જ કરવાનો છુ.ં તમારા ઉપર ઉપકાર કરવાને ખાતર નહીં 

પણ મને જલેમાં જવાનું મળે એટલા માટ.ે અમે તો સૌ ્બળવાખોર 

છીએ અને ભારે અજ્બ વાત તો એ છ ે કે તમારા કોઈ પણ 

કાયદાને નહીં મા્ય રાખવાના મુખય ગુના માટ ે અમારા ઉપર 



મુકદ્દમો નહીં ચલાવતાં, આવા નાના નજીવા ગુનાઓ આગળ કરી 

અમને પકિવાનાં તમે ફિાંફિાં મારી રહ્ા છો. હંુ તમારા ડક્નમનલ 

લૉ ઍમે્િમૅ્ટ ઍકટને મા્ય ન્થી રાખતો. એટલંુ જ નહીં પણ 

ગવન્ણર-જનરલ-ઑફિ ઇન્િયા-ઇન-કાઉન્સલના નહીં રદ ્થયેલા 

જાનલમ કાયદાઓમાંના એકને પણ મા્ય ન્થી રાખતો. એટલે 

હંુ તો, (તમે) ભારેમાં ભારે જ ે સજા ફિરમાવવી તમારા હા્થમાં 

હોય તેને ્બરદાસ કરવા અહીં સજ્જ ઊભો છુ.ં મને ભય માત્ર 

એટલો જ છ ે કે ચાહે તેવા દોજખની ઊંિી ખાઈમાં તમે અમને 

નાખો ત્થાનપ તમારી સામેની અમારી જ્બરદસત ્બંિની વૃનતિને 

તમે અમારામાં્થી કાઢી િકવાના ન્થી, યા તો તમારા સિી 

ગયેલા રાજયતંત્ર પ્તયે વફિાદાર રહેવાનો દંભ પણ અમારામાં 

લાવી િકવાના ન્થી.

અને ્બાદિાહની કોઈ ને કોઈ જલેના પરોણા તરીકે તમે મને 

સવીકારો તે પહેલાં ઉપકારનો એક િબદ મારે કહેવાનો છ.ે 

આજ ે હંુ છુટકારાની એક લાં્બી હાિ સા્થે જલેમાં પ્યાણ 

કરીિ. સરકારનાં કૃતયોની સચચાઈપૂવ્ણક અને છતાં દ્ષેરડહત 

રહી ટીકા કરવાની કઠણ ફિરજમાં્થી હંુ છૂટીિ. એ િનકત તો 

કેવળ મારા મુરનિદે [ગુરએ] જ સાધી છ.ે ખરેખર, હંુ સરકારનો 

આભારી છુ ં કે હવે મારે રોજ ઊઠીને મારામાં રહેલી અધમ 

વૃનતિઓ સા્થે એ ્બધાં જુદ્ધ ચલાવવાનું નહીં રહે. હંુ એટલા 

માટ ે પણ આભારી છુ ં કે તમારા જલેના નનયમો જો કરવા દેિે, 

તો અહીં કરં છુ ં તેના કરતાં સારાં કામો કરવામાં — દાખલા 

તરીકે કાંતવામાં — તયાં હંુ મારો વખત ગાળીિ. અને તમારા 

ચાહે તેટલા નનયમો હિે છતાં મારામાં જ ે કાંઈ ભનકતભાવ છ ે



તે વિ ે મારા સરજનહારનું નચંતન તો હંુ તયાં કરીિ જ કરીિ. 

હંુ તમારો ઉપકાર માનું છુ.ં'62

સજા તે જ ડદવસે ફિરમાવવામાં આવી. સજા ફિરમાવતાં 

પહેલાં મૅનજસટટ્રટે ે કહ્ું: ‘તમારે કિો ્બચાવ કરવાનો છ ે કે કેમ 

એ તો હંુ પૂછવું જ ભૂલી ગયો.’ મહાદેવભાઈએ કહ્ું, ‘આ પ્શ્ 

પૂછવાનું કિું પ્યોજન છ ે કે કેમ એ જ હંુ જાણતો ન્થી.’ એટલે 

મૅનજસટટ્રટે ે ચોખવટ કરી: ‘એ તો માત્ર મારે પૂછવું જોઈએ માટ ે

પૂછું છ.ે મારે મારી ફિરજ ્બજાવવી જોઈએ.’

મૅનજસટટ્રટે ે એક વષ્ણની જલે અને 100/- રૂનપયાનો દંિ 

અને દંિ ન ભરે તો એક માસ વધારાની સજા કરીને પોતાની 

ફિરજ ્બજાવી.

આમ પત્રકારતવમાં પ્વેિનું પ્કરણ જલેવાસ્થી પડરપૂણ્ણ ્થયું.

એક પત્રકાર તરીકે મહાદેવભાઈએ પછીનાં વષયોમાં પોતાનું 

ઘણં ગજુ ં કાઢ્ું. પણ यंग इन्डिया, नवजीवन અને इन्डिपे्डि््टના 

િરૂઆતના ડદવસોમાં કામ કરવાની તક એ તેમને સાર 

પત્રકારતવની તાલીમના પાયારૂપ ્બની રહી. ઠઠે 1918માં જ 

એક ્બીજા ડરપોટ્ણરની કચાિ જોઈને ગાંધીજીએ કહેલું:

‘આવી રીતે ડરપોટ્ણ લખાતા હિે?... ડરપોટ્ણ તો એવા ્થાય કે 

એક ડદવસના ડરપોટ્ણને ્બીજા ડદવસ સા્થે સં્બંધ, ્બીજાને ત્રીજા 

ડદવસ સા્થે સં્બંધ અને ્બધા વાંચી જઈએ તો તેમાં્થી આખો 

ઇનતહાસ નીકળી આવે. હંુ નામ ભૂલી ગયો પણ ઘણં કરીને 

તેનું નામ રસેલ હતું. તેણે પેડકંગની ચિાઈના ડરપોટ્ણમાં એવો તો 



તાદૃિ નચતાર આપયો હતો કે સૌ ડદંગ ્થઈ ગયેલા. એિનવન 

આન્ણલિ ે “જપાન ્બાય લૅંિ ઍિ સી” કરીને કાગળો લખયા છ.ે 

તે પણ કેટલા સુંદર.’

પછી મહાદેવને ઉદ્દિેીને કહ્ું:

‘તમે કાંઈ રસેલ કે આન્ણલિ ન ્થઈ િકો એમ માનવાનું 

કારણ ન્થી. એ લોકો કાંઈ િરૂઆત્થી એવી િનકત લઈને નહીં 

આવેલા. પ્યતને જ ્થયેલા.'63

પાછળ્થી મહાદેવભાઈના ડરપોટયોને આધારે લોકોએ ઇનતહાસ 

લખયા તયારે ગાંધીજીની મહાદેવભાઈ નવિેની શ્દ્ધા કેટલી સાચી 

હતી તે પુરવાર ્થયું હતું. ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈએ જ ે

પત્રકારતવ ચલાવયું તેણે આપણા દેિના પત્રકારતવે તયાર સુધી 

જ ે કેટલાંક મૂલયો સ્થાપયાં હતાં તેને પુષ્ કયાું અને કેટલાંક 

નવાં મૂલયો પ્સ્થાનપત કયાું. ઓછામાં ઓછા ખચથે કાઢવામાં 

આવેલી પનત્રકા પાછળ પણ જ ે સતય-અડહંસાનું તપો્બળ હોય 

તો તે મહાન સામ્રાજયને પણ હચમચાવવામાં સફિળ નીવિ ે છ ે

એ વાત પણ એના્થી નસદ્ધ ્થઈ, इन्डिपे्डि््ट છાપું િરૂ ્થયું 

તયારે, મહાદેવભાઈ એમાં જોિાયા તેના્થી મડહનાઓ પહેલાં 

જ, ગાંધીજીએ એને સાર જ ે સંદેિ પાઠવયો હતો તેમાં ગાંધી 

પ્સ્થાનપત પત્રકાડરતાનાં મૂલયોનાં ્બીજ જોવા મળે છ:ે

‘તમારા પત્રનું જ ેનામ તમે પસંદ કયુું છ ેતે નામને લાયક તેની 

અંદરનાં લખાણો હોય એવી હંુ ્બહુ આિા રાખું છુ.ં હંુ વધુ 

આિા એ પણ રાખું છુ ં કે પૂરા સવાતંતટ્રયની સા્થે તમારા લેખોમાં 

એટલા જ પ્માણમાં આતમસંયમ ત્થા સતયનું કિક પાલન ્થિે. 



ઘણી વખત આપણા પત્રોમાં, ્બીજાઓમાં પણ એવું હોય છ,ે 

હકીકતને ્બદલે કલપના અને સંગીન દલીલને ્બદલે ઊભરા 

જોવામાં આવે છ.ે મેં જ ેત્રુડટઓ તરફિ તમારં ધયાન ખેંચયું છ ે તે 

ટાળીને તમારા પત્રને દેિમાં એક િનકત અને લોકકેળવણીનું... 

સાધન ્બનાવિો.’64

આ ગાંધી-પત્રોએ સતયનનષ્ઠાનો ચીલો પાડ્ો. લખાણોમાં 

અનતિયોનકત કે અનતરંજન એ સારી પત્રકાડરતાને િોભે નહીં, 

સારી પત્રકાડરતા તો સતય્થી જ િોભે એ મૂલય દેિમાં પ્સ્થાનપત 

્થયું.

જયારે સતય પ્ગટ ્થાય તયારે એ આકરં હોઈ િકે, પણ 

તેની અનભવયનકતમાં દ્ષૈ, ઈષા્ણ, નતરસકાર, વૈરભાવ ન હોવાં 

જોઈએ એ ્બીજુ ં મૂલય પણ આ પત્રોએ પ્ચનલત કયુું.

સતયને િોધનાર પોતાની વાતનું જ મમત ન રાખે, પણ 

સામા પક્ષની વાતને પણ સમજવા પ્યતન કરે, એના નવચારને 

પોતા તરફિ કાંઈ નવકૃત રૂપ આપયા નવના જમેનું તેમ પ્ગટ કરે, 

પછી જરૂર હોય તો એનો સમુનચત ઉતિર આપે.

સાચી પત્રકાડરતા અને ભય ્બેઉ સા્થે ચાલી િકે જ 

નહીં, એ વાત તો આ પત્રોને લીધે ્બીજાં અનેક છાપાંઓએ 

પણ મા્ય રાખી.

ભાષાનો સંયમ એ છાપાંઓમાં પણ કેળવવા જવેો ગુણ 

છ ેએ લોકોને આ પત્રો્થી સમજાયું. એની ભાષામાં અશ્ીલતા, 

અનિષ્તા કે અસભયતાને સ્થાન જ ન હોય એનો પણ આ 



પત્રોએ દાખલો પૂરો પાડ્ો.

સતયને જ્ાનનો સધધર આધાર પણ જોઈએ. સમાચાર કે 

નવચારના મૂળમાં કેવી રીતે જવું, તેની તુલના દુનનયામાં ્બીજા 

સ્ોતો સા્થે કરતાં તે સમાચાર કે નવચાર કયાં અને કેવા લાગે 

છ,ે એ પણ આ પત્રો દ્ારા પ્ગટ ્થયું. જનલયાંવાલા ્બાગકાંિનો 

ઉલ્ેખ કરતી વખતે સી. એફિ. ઍ્િરૂઝે એની સરખામણી ગલેંકોકાંિ 

સા્થે કરી. મહાદેવભાઈએ તરત સકૉટલૅંિના ગલેંકોનો 17મી 

સદીનો ઇનતહાસ વાચકો આગળ રજૂ કરીને આ ્બે કાંિ કેવા 

સમાન હતા તે ્બતાવયું. જનલયાંવાલા ્બાગ અંગે તપાસ કરનારી 

પ્જાકીય કનમટીએ ્બહાર પાિલેી નવગતો જાણયા પછી તેમને 

એમ લાગયું કે આ કાંિ તો ગલેંકોને પણ સારો કહેવિાવે તેવો 

હતો. તેમણે િાયરીમાં નોંધયું:

‘નમ. ઍ્િરૂઝે જનલયાંવાલા ્બાગની કતલને ‘ગલેંકોની કતલ'ની 

સા્થે સરખાવી તયારે તરત મેં તો यंग इन्डियाમાં ગલેંકોની કતલનું 

વણ્ણન પ્ગટ કયુું. નમ. ઍ્િરૂઝના મનમાં જનલયાંવાલાના ઘાતકીપણા 

નવિે કેટલી ધૃણા હિે તે દિા્ણવવા માટ ે જ મેં એ છાપયું. પણ 

મને ફિરી વાંચી ગયા પછી લાગયું કે ઍ્િરૂઝે કાંઈક અ્યાય કયયો 

છ,ે અને મને તે નવિે ્બહુ દુ:ખ ્થયંુ. હંુ નપ્ન્સપાલ રદ્રને65 

મળ્ો, તેમની સા્થે વાત ્થઈ. તેમનો નવચાર પણ મારા જવેો જ 

હતો. પણ આજ ે મને નમ. ઍ્િરૂઝની સરખામણીની ય્થા્થ્ણતાનો 

ખયાલ આવે છ.ે ગલેંકોની કતલ કરતાં પણ જનલયાંવાલાની કતલ 

વધારે ્બૂરી, વધારે નનંદ્ હતી એમ મને હવે લાગે છ,ે કારણ 

ગલેંકોના કાળના ને આજના કાળના સુધારામાં તો આસમાન-
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સતયાગ્હી પત્રકાર સતયનાં મૂળ િોધે છ,ે નવરોધીને સહજ પણ 

અ્યાય ્થાય તે એને સાર અસહ્ છ ે પણ દેિકાળનું ભાન 

પણ એ વીસરતો ન્થી.

એક સામ્રાજયના દમનની સામે પત્રકાડરતાની લિતના 

નમૂનાઓ તો આ પત્રોએ િગલે ને પગલે પૂરા પાડ્ા. તેમાંયે 

इन्डिपे्डि््टનો હસતનલનખત અંક કાઢીને તો મહાદેવભાઈએ આપણા 

દેિની પત્રકાડરતામાં આિો આંક વાળ્ો. આ હસતનલનખત પનત્રકા 

ભૂગભ્ણમાં પ્ગટ ્થનાર ફિરફિડરયા જવેી નહોતી. તે તો જપ્ત ્થયેલા 

પ્ેસને ન ગણકારનારી, પોતાનું નામઠામ સવ્ણ જાહેર કરીને જ ેકાંઈ 

જોખમ આવે તે વહોરી લેનારી નનભ્ણય સતયાગ્હી પનત્રકા હતી.

આ પત્રોમાં કોઈ પણ પ્કારની જાહેરખ્બરો ન સવીકારીને 

પણ એક નવી ભાત પાિવામાં આવી.

આવાં અનેક નાનાંમોટાં લક્ષણોને લીધે આ પત્રોએ આપણા 

દેિને પત્રકારતવને સમૃદ્ધ, સંગીન અને સવસ્થ ્બનાવયું.

મહાદેવભાઈ દેિના પત્રકારતવમાં ્બહુમૂલય ફિાળો આપી 

િકયા એનું રહસય એ હતું કે તેઓ આ કાય્ણને ધમ્ણ સમજીને, 

પોતાનું નમ્ર કત્ણવય સમજીને કરતા હતા. એમ તો પત્રકાડરતા 

તેમનો વયવસાય નહોતો. એમણે જટેલું લખાણ કયુું એના કરતાં 

વધુ લખાણ કરનાર પત્રકારો આપણને મળી આવિે. ડરસચ્ણ 

કરનારાઓ એમના્થી ઊંિાણમાં જનારા પણ મળી આવિે. પણ 

એ પત્રકાડરતામાં આવી મૂલયપ્નતષ્ઠા ભાગયે જ સાંપિ.ે જયારે 



એક કામ વયવસાય મટી ધમ્ણ ્બની જાય છ ેતયારે તેમાં ગુણાતમક 

પડરવત્ણન આવે છ.ે મહાદેવભાઈનું પત્રકારતવ તેવા ગુણાતમક 

પ્દાનનું ઉદાહરણ હતું.
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द्युहत

तेजोऽलस तेजो मचय द्येहह 

वीययामलस वीयया मचय द्येहह 

बिमलस बिं मचय द्येहह 

म्युरलस म्युं मचय द्येहह 

सहोऽलस सहो मचय द्येहह ।।

– (यजुववेद: 19-9)

તું તેજરૂપ છ.ે મને તેજ આપ. 

તું વીય્ણરૂપ છ.ે મને વીય્ણવાન બનાવ. 

તું બળરૂપ છ.ે મને બળવાન બનાવ. 

તું પુણયપ્કોપ છ.ે મને પુણયપ્કોપ આપ. 

તું સદહષણ છ.ે મને સદહષણતા આપ.

— (યજુવવેદ: 19-9)

वासना जखन हवपुि धुिाय अंधकररया अबोधे भुिायें 

ओहे पहवत् ओहे अचनद्र, रुद्र आिोके अेसो ।

– रवी्द्रनाथ

કામક્ો્ધનાં આકરાં તૂફાન આં્ધળા કરી ભુલાવે ભાન, 

હે સદા જાગંત, પાપ્ધુવંત વીજળી િમકંતા આવો.

— િવરીનદ્રનાથ



વરીસ  
સતયાગ્રહરીનું સાધના-સથળ: કાિાવાસ

પોલીસવાન આવીને ઊભી. મહાદેવે હસતે મોંએ અને દુગા્ણએ 

સહેજ ગંભીર વદને એક્બીજાની નવદાય લીધી. અલાહા્બાદ્થી 

નૈની જલેની વાટ કાંઈ લાં્બી ન્થી. િહેર વટાવતાં જ જમનાજીનો 

પુલ આવે છ.ે કાનલંદી ગંગાને આશ્ેષ લેતાં પહેલાં ધીરગંભીર 

મંદ મં્થર ગનત ્થઈ જાય છ.ે પુલ ઉપર્થી સહેજ ઉતિર ભણી 

નજર કરતાં ગંગાજીના પ્વાહની કલપના આવે છ.ે તી્થ્ણરાજ 

પ્યાગના સંગમ્થી પુલ ઝાઝો દૂર ન્થી. જમના-પાર લીલાંછમ 

ખેતરો છ ે અને લગભગ તરત િરૂ ્થાય છ ે અલાહા્બાદ 

નજલ્ાના કે્દ્રીય કારાગારની સીમા. એની ઊંચી ઊંચી દીવાલો 

આસપાસની હડરયાળીને જાણે કે આિ ે આવીને ્થંભાવી દે છ.ે 

એના જાિા લાકિાના રાક્ષસી દ્ાર પર કાળનેનમના મુખ-િા કમાિ 

પર કાળયવનના દાંત જવેા કરાળ સનળયા દૂર્થી દેખા દે છ.ે 

નવા આવનારને િરાવવા સાર જ એની રચના ્થયેલી છ,ે પણ 

મહાદેવનું મોં મલકાય છ.ે એમની ઘણા વખતની હોંિ આજ ે

પૂરી ્થાય છ.ે એટલે સતો એમણે પં. મોતીલાલજીને લખયું હતું કે 

આખરે એ રનળયામણી ઘિી આવી પહોંચી. મહાદેવને इन्डिपे्डि््ट 

છાપા સાર ગાંધીજીએ અલાહા્બાદ મોકલયા અને તેમણે તેના તંત્રી 

તરીકે કાય્ણભાર સંભાળ્ો તયાર ્બાદ તેઓ નગરફિતાર ્થયા તે 

કાળની આખી પડરનસ્થનતનું વણ્ણન ખુદ મહાદેવભાઈની જ કલમે:

‘સારંુ થયું તારી કાયા કાિી-પાકી હોત તો ્યાં પડતે?'



અજુ ્જન ભગત

‘સને 1921ના નવેમ્બર મડહનામાં વિી તેમ જ ્બધી પ્ાંનતક 

સરકારોને આફિરો ચડ્ો હતો. ્બાદિાહના િાહજાદા દેિમાં 

આવેલા,1 તેને પ્જા કયાંયે આવકાર આપે નહીં એ તેમના્થી 

સાંખયું જતું નહોતું. િાહજાદાને ્બોલાવવા સામે, દેિના સખત 

નવરોધ છતાં, નબ્ડટિ સરકારને અહીંની સરકારે ખાતરી આપી 

હતી કે િાહજાદાને સુંદર સવાગત મળિે. સવાગત ન મળિે 

એમ સાફિ કહેવામાં પોતાની કમજોરી ્બહાર પિ ે એ કારણે 

ઉપર પ્માણે ખાતરી અપાઈ હતી. િાહજાદા ડહંદુસતાનના ડકનારા 

ઉપર ઊતયા્ણ કે તરત જ તેમને ખ્બર પિી ગઈ કે મારી-્બાંધીને 

સવાગત અપાવવાની તેમણે રાખેલી આિા નનષફિળ [નીવિી] હતી.

આ નનષફિળતાને પડરણામે સરકારને એક પ્કારનો હિકવા લાગયો 

હતો એમ કહીએ તો ચાલે, ઘણાખરા પ્ાંતોમાં સવયંસેવકમંિળોને 

્બેકાયદા ઠરાવનારા કાયદાઓ ્થયા. પ્જાની સેવા કરનારા 

સવયંસેવકો ્બનવા-્બનાવવામાં અગાઉના કાયદાનું કોઈ ્બંધન 

નહોતું તે આમ એકાએક કેમ નખાયું તે નવિે પ્જા નવચારમાં 

પિી, અને એ કાયદા તો તોિીને જ તેનો પ્નતકાર કરવો એમ 

આપોઆપ કૉંગ્ેસ કનમટીના ઠરાવ નવના લોકોએ નનશ્ચય કયયો. 

કેવળ આ કાયદાનો નવરોધ કરવા માટ ેસ્થળે સ્થળે સેંકિો-હજારો 

સવયંસેવકો ઊભા ્થવા માંડ્ા. આ્થી સરકાર વધારે છછંિેાઈ. 

તમામ અગ્ણીઓને પકિવાની નીનત ગ્હણ કરી. તા. 6ઠ્ી ડિસેમ્બરે 

પંડિત મોતીલાલ નેહર, પંડિત જવાહરલાલ નેહર, નમ. જોસેફિ, 

પુરષોતિમદાસ ટિંન વગેરે અનગયાર નેતાઓને પકિવામાં આવયા. 

્બીજ ે ડદવસે વળી વધારે પકિાયા. મને, ચાર મડહના ઉપર નમ. 



જોસેફિની પકિાવાની ખ્બર સંભળાઈ તયારે ગાંધીજીએ તેમની 

જગયા લેવાને અલાહા્બાદ મોકલયો હતો.

નમ. જોસેફિ તે વેળા ન પકિાયા પણ આ વેળા પકિાયા એટલે 

इन्डिपे्डि््ट પત્રના સંપાદક તરીકે જાહેર ્થવાની, આખરે, મારી 

વારી આવી. ગાંધીજી અહોરાત્ર તે વેળા ઉમેદ રાખતા હતા કે 

તેમને સરકાર ઉપાિી લે, પણ તે નહોતું ્બનતું; એટલે કાંઈ નહીં 

તો પોતાના અનતનપ્ય એવા સેવકો જલેમાં ચાલયા જાય એમ 

ઇચછતા હતા. જટેલાં િુદ્ધ ્બનલદાન અપાયાં તેટલાં સારાં એ 

જ તેઓ ્બધાને કહ્ા કરતા. નેહર કુટુ્ંબ પકિાયું એટલે એમણે 

તેમને ધ્યવાદનો તાર કયયો, અને તે જ વેળા મારા ઉપર પત્ર 

લખયો કે, ‘મોતીલાલજીનાં પતની પાસે એક સુંદર સંદેિો પ્ગટ 

કરાવ;2 અને તુંયે જલદી જલે જા.’ જાણે જલે આપણં ઘર હોય 

ને! આ પછી પણ એકાંતરે ગાંધીજીના કાગળો આવતા તેમાં કામ 

કરવાની સૂચના, મારા લેખોની પ્િંસા કે ટીકા, ઉપરાંત છલે્ું 

વાકય તો એમ જ હોય કે ‘હજી તમે કેમ છૂટા છો?’ ‘મારા 

લેખો, જલે જવા્થી ્બચી જવાય એવા ઉદ્દિે્થી તો લખાતા 

ન્થી, હંુ પોતે સવયંસેવક પણ ્થયો છુ'ં, એટલી હંુ ગાંધીજીને 

ખાતરી આપી ચૂકયો હતો. આ પછી મને મદદ કરવાને દેવદાસ 

આવયા. એટલે અમને ્બંનેને સંદેિા આવવા લાગયા કે ‘જલેમાં 

કેમ હજી ગયા ન્થી?'

આ પછી ‘તમારી ્બરો્બર ખ્બર લઈિું' એવું એક વચન સર 

હારકોટ્ણ ્બટલરે પોતાના એક ભાષણમાં ઉચચાયુું: તેના જવા્બમાં 

મોટા કાળા અક્ષરે ‘અમે પણ તમારી ્બરો્બર ખ્બર લઈિું' 

એમ છાપી તેની નીચે સેંકિો સવયંસેવકોની પ્નતજ્ા મેં છાપી. 



એટલે સરકાર ચેતી. તા. 21મીએ3 જ શ્ીમતી સરૂપરાણી 

નેહરના સંદેિા અને આ પ્નતજ્ાવાળા લેખને માટ ેइन्डिपे्डि््टની 

જામીનગીરી જપ્ત કરવામાં આવી. ગાંધીજીને એમાં આિાનાં 

ડકરણો જણાયાં, તરત જ ‘િા્બાિી’નો તાર આવયો, અને હા્થે 

લખીને પત્ર કાઢવાની સૂચના આવી. તેનો તરત જ અમલ ્થયો. 

્બીજ ે ડદવસે4 હસતનલનખત પત્ર નીકળ્ું. તેની ્બધી નકલો ખપી 

ગઈ, એટલું જ નહીં, લોકોની માગણીને પહોંચી વળવા જટેલાં 

સાધનો અમારી પાસે ન હતાં. ઈશ્વર જાણે, કયાં સુધી સાચું 

હિે, પણ મને ઠકેઠકેાણે્થી કહેવામાં આવયું કે મારં નાનકિુ ં પત્ર 

લખનૌ, જયાં સર હારકોટ્ણનો મુકામ હતો તયાં અલાહા્બાદ્થી 

ટનેલફિોનમાં તેમને વાંચી સંભળાવવામાં આવયું. મને એમ પણ 

કહેવામાં આવયું કે હવે મારે છૂટા રહેવાનો સંભવ ન્થી. અને 

તેમ જ ્થયું, ્બીજ ે જ ડદવસે મને મૅનજસટટ્રટે આગળ હાજર 

રહેવાનો સમ્સ મળ્ો. મારી સેવાની આટલી જલદી કદર ્થિે 

એવી આિા મને નહોતી. મારી હકીકત તે જ ડદવસે પ્ભાતમાં 

ઊઠીને મેં લખી કાઢી હતી. તે ટૂકંી હકીકતમાં જણાવેલી નસ્થનત 

ઘણાખરા અસહકારીઓની તે વેળા હતી અને હજી આજ ે છ ે

એમ હંુ માનું છુ.ં તેમાંનો એક પણ અક્ષર ખેંચી લેવાને આજ ે

પણ કિું કારણ જણાતું ન્થી.5

મહાદેવભાઈએ જલેમાં પ્વેિ કરતાં જ જોયું કે આખું 

આયોજન ચેતનને જિ ્બનાવે તેવું હતું. માણસ ભય, ત્રાસ અને 

ઉતપીિન્થી જ સુધરી િકે એવી જિ મા્યતાને આધારે એનું 

તંત્ર ખિુ ં કરવામાં આવયું હતું.

દુગા્ણ્બહેન લગભગ પોલીસવાનની પાછળ પાછળ જ જલે 



પર ગયેલાં. સા્થે હતા નાના ડદયેર-િા દેવદાસ ગાંધી. પાછળ્થી 

દેવદાસનો પત્ર ગાંધીજીએ પત્રલેખકનું નામ છાપયા નવના પ્નસદ્ધ 

કયયો:

‘ગઈ કાલે અમે જલે ઉપર ગયેલા. પણ અમને મળવાની રજા ન 

મળી. ખાવાનું, ઓઢવાનું અને ચોપિીઓ પણ લઈ ગયેલા પણ 

તે જલેરે પાછાં વાળ્ાં. આજ ે સવારે અમે મહાદેવભાઈને મળી 

િકયા. એમને સામા્ય ગુનેગારની પંનકતમાં રાખવામાં આવયા 

છ ે અને જલેના ્બધા નનયમો લાગુ પાિવામાં આવયા છ.ે કપિાં 

જલેનાં પહેરાવયાં છ.ે એક કોણી સુધીની ્બાંયનું કાળું પહેરણ 

અને ચડ્ી. આ કપિાં અનતિય મેલાં, વાસ મારતાં અને જૂઓ્થી 

ભરેલાં છ.ે ્બે કામળો આપવામાં આવી છ,ે જનેે મડહનાઓ સુધી 

પાણીનો સપિ્ણ પણ નહીં લાગયો હોય તે પણ જૂઓ્થી ભરપૂર.  ...

પાણી માટ ે એક કટાઈ ગયેલું લોઢાનું વાસણ આપવામાં આવયું 

છ.ે દરેક વખત અંદર્થી કાટ ઉતારીને ્થોિી જ વારમાં પાણીને 

ઝેરી કરી મૂકે છ.ે રાત્રે પીવા માટ ેતે પાત્રમાં પાણી રાખી િકાય 

જ નહીં. સવારે તે પીળું ્થયેલું હોય છ.ે

નાહવાનો એક મેલો કંુિ છ.ે તેનું જ પાણી પીવામાં પણ વપરાય 

છ.ે નાહતી વખતને માટ ે એક લંગોટ હોય છ,ે પણ િરીર 

લૂછવાને માટ ે કાંઈ નહીં. તિકામાં િરીર સુકાયા પછી એનાં એ 

જ ઉતારેલાં કપિાં પાછાં પહેરવાનાં. અહીંની ટાઢમાં મહાદેવભાઈ 

જવેી તન્બયતવાળા ભીને ્બદને કપિાં ધુએ અને તે સુકાય તયાં 

સુધી કેવળ લંગોટ પહેરી રાખે એ તો અિકય જ છ.ે

ખાવાનું જલેનું જ. ગઈ કાલે ઘેર્થી ખાઈને ગયેલા અને સાંજ ે



તયાં કંઈ પણ ખાધું ન હતું. આજ ેસવારે કંઈક રા્બ જવેો પદા્થ્ણ 

આપવામાં આવેલો તે લીધેલો, તેમાંના કાંકરા અને કચરાની તો 

િી વાત?

પાયખાને ડદવસના ્બહાર ખુલ્ામાં જવાય છ.ે પાણી લેવા માટ ે

વાસણ પેલું જ. એ ખુલ્ું જ રહે છ.ે હજી ્બેિીઓ નાખવાની 

્બાકી છ.ે’

આ વાંચીને હડરભાઈ ખૂ્બ રિી પિલેા અને ્બોલેલા, 

‘નજદંગીમાં કોઈ ડદવસ દુ:ખ વેઠ્ું ન્થી. કઠણાઈ જોયેલી જ 

ન્થી. આવી જલે એક વરસ િી રીતે કાઢિે?’6

ગાંધીજીએ હડરભાઈને આશ્વાસનનો કાગળ લખયો કે:

‘મહાદેવને સજા મળવા્થી સારં જ ્થયંુ છ.ે એને આરામની 

જરૂર હતી.જલેમાં અતયારે તો કષ્ છ,ે પણ મારી ખાતરી છ ે

કે ્થોિા વખતમાં ્બધું સુધરી જિે. મહાદેવ તો જયાં જાય તયાં 

લોકોને પોતાના કરી લે એવા સવભાવના છ.ે મીઠાિ્થી અને 

નવનયિીલ વત્ણન્થી જલેનાં અયોગય દુ:ખોનું એ નનવારણ કરી 

જ િકિે એની મને ખાતરી છ.ે એટલે ધીરજ ખોિો નહીં ને 

કિી નચંતા કરિો નહીં.’7

નૈની જલેમાં્થી મહાદેવભાઈએ એક ્બીજો પત્ર ગેરકાયદેસર 

રીતે લખેલો, તેમાં કેટલાક કેદીઓની નસ્થનત વણ્ણવેલી તેણે ખૂ્બ 

ઊહાપોહ જગાવેલો. નીચે એના કેટલાક ભાગ આપયા છ:ે

‘તા. 24મીની ્બપોરે નનૈી જલેમા ંલાવવામા ંઆવયો. સપુડર્ટે્ િે્ ટની 

સામે તુરત ઊભો કરવામાં આવતાં તેણે ગુસસા્થી કહ્ું, “જુઓ, 



તમે અસહકારી હો કે ગમે તે હો, અહીં તો ્બીજા કેદીઓ જવેા 

કેદી છો, એટલે તમને ્બીજા કેદીની માફિક રાખવામાં આવિે...”

‘...મેં તો અગાઉ્થી નનશ્ચય કયયો હતો કે ્બેિીઓ વગેરે જ ે

નાખવામાં આવે તે ્બધું આનંદ્થી સવીકારવું, કપિાં પણ કેદીનાં 

પહેરી લેવાં; એટલે મને કેદીનાં કપિાં આપવામાં આવયાં કે તુરત 

મેં પહેરી લીધાં.  ... પોિાકમાં એક સારી પેઠ ે પહોળાઈવાળો 

ચીં્થડરયા ્બનેલો ‘કં્બલકોટ’, એક મારા કરતાં ્બેવિા ્બાંધાના 

કેદીએ પહેરીફિાિલેું અને કોહેલી મનલન દુગુંધ મારતું પહેરણ, 

તેટલો જ મેલો તંનગયો અને લંગોટ અને ન્બછાના માટ ે ્બે 

કામળા આપવામાં આવયા હતા. ્થોિીક નમનનટમાં તો મારે િરીરે 

ખજવાળ આવવા લાગી. ્બે ઠકેાણે તપાસીને જોતાં ખાસી મોટી 

જૂ મળી આવી. આ પહેરણમાં હતી કે કામળામાં તે કહેવું 

મુશકેલ હતું, પણ ટાઢ સારી પેઠ ે વાતી હોવાને લીધે મારે જૂ 

અને દુગુંધ એ ્બેમાં્થી એકની પસંદગી કયથે જ છૂટકો હતો. 

દુગુંધને ફિેંકી, એટલે કોટનું ઓિીકંુ કયુું, કુિતું અને તંનગયો દૂર 

મેલયાં અને કેવળ તંનગયાભેર કામળો ઓઢીને રાત નવતાિવાનો 

નનશ્ચય કયયો. મેં મા્યું હતું કે હંુ ્થાકેલોપાકેલો જલેમાં જઈને 

તો ઘસઘસાટ ઊંઘીિ, પણ કામળામાં્થી જૂઓએ ચટકા ભરવાનું 

ચાલુ રાખયું હતું.

‘...સાંજના છ વાગયા્થી સવારના છ વાગયા સુધી દર પા પા 

કલાકે આકાિ ફિાિ ેએવી ત્રાિ પાિીને અમો કેદીઓની ગણતરી 

કરવામાં આવતી હતી તે્થી નનદ્રા તો િેની આવે! પણ ‘ભૂખે 

ભરિો ભાવે ને ઊંઘ ઉકરિ ે આવે’ એ યાદ કરીને આજ ે નહીં 



તો કાલે ઊંઘ આવિે એની મને ખાતરી હતી.

‘સાંજ ે તો મેં કંઈ ન ખાધું, કારણ કે ભૂખ નહોતી. ખાવાપીવાને 

માટ ે લોખંિનો એક મોટો વાટકો આપવામાં આવયો હતો. તેને 

સારી પેઠ ેઅજવાળ્ા છતાં સવારે તો કાટ્થી લાલચોળ પાણીએ 

ભરેલો હતો. પાણી પીવાને માટ ેઅને હાજતો માટ ે ડદવસના ત્રણ 

વાર અમને ્બહાર કાઢવામાં આવતા. પાણીને માટ ે એક છોની 

ચણેલી કૂિી હતી, જમેાં્થી અમારે સૌને વાટકા ્બોળીને પાણી 

લઈ લેવાનું હતું.  ... નાહવાને માટ ે એ જ કંૂિીમાં્થી નીકળતી 

છોની ચણેલી એક લાં્બી નાળ, તેમાં સૌને ભેગા ્બેસીને નાહવાનું. 

ખાવાનું સવારે ‘દનળયા' (ઘઉં વાટીને તેની ્બનાવેલી રા્બ), ્બપોરે 

ઘઉં-ચણાના લોટની રોટલી ને દાળ, સાંજ ે તેવી જ રોટલી ને 

િાક. આ ખોરાકને નવિે હંુ મારા ભાવ-અભાવની દૃનષ્એ તો િું 

કહંુ? ્બીજા કેદીઓ ્બરા્બર ખાતા હતા એટલે તે unfit for 

human consumption (માણસને ખાવા સાર અયોગય ખોરાક)

ની આપની વયાખયામાં ન આવી િકે.

‘...્બે ડદવસ ખુલ્ે િરીરે ્બેસી રહીને પહેરણ વગેરેને માટી 

નાખીને મેં ધોયાં હતાં એટલે દુગુંધ મટી હતી.  ...

‘...એ અરસામાં મને પોનલડટકલ કેદી ગણવાનો સરકારનો 

હુકમ આવયો છ ે એવી ખ્બર આપવામાં આવી. જયારે મારા 

ભાઈઓ સખત મજૂરી કરતા હતા તયારે મારે સખત મજૂરીનો 

લહાવો — સખત પજવણીમાં્થી ડદનપ્નતડદન વધારે પનવત્ર અને 

તેજસવી ્બનવાનો લહાવો — મારી પાસે્થી છીનવી લેવામાં આવયો! 

મને મારાં કપિાં — જ ે હંુ પહેરીને આવયો હતો, અને દેવદાસ 



અને દુગા્ણ મને મળવા આવયાં તે ડદવસે દુગા્ણ મારાં જલેનાં 

કપિાં જોઈને ભિકી ન જાય તે ખાતર જ ે કપિાંમાં મને 

એક વાર િણગારવામાં આવયો હતો તે કપિાં — મને પાછાં 

આપવામાં આવયાં. પણ ગાંધીટોપી કંઈ અપાય? સુપડર્ટે્ િે્ ટ ે

પૂછું, “ગાંધીટોપી એટલે િું?” તે સમજાવી તો ન િકયો, પણ 

કહ્ું કે, “તું પહેરે છ ે તેવી.” “તેવી ટોપી તને નહીં પહેરવા 

દેવામાં આવે. તેનો આકાર ્બદલ, નહીં તો નમ. િેરવાનીના જવેી 

ફેિઝ તું પહેર.” હંુ હસયો. મેં કહ્ું, “ન તો આકાર ્બદલું કે ન 

ફેિઝ પહેરં.” “તો ઉઘાિ ે મા્થે ફિરવંુ પિિે.” મેં કહ્ું, “તૈયાર 

છુ.ં” મારા મનમાં ્થયું કે આગ્હપૂવ્ણક ્બધાં કપિાં પહેરવાની 

ના પાિુ,ં પણ તયાં પણ હુકમ માનવાની આજ્ાને હંુ તા્બે ્થયો.

‘...નવા કેદીને દસ ડદવસ કામકાજ નવના પૂરી રાખવાનો નિરસતો, 

એટલે પેલા પ્ાંનતક સનમનતવાળા ભાઈઓ અને હંુ ડદવસના કામ 

નવના પડ્ા પડ્ા એકાદી ચોપિી અમને આપવામાં આવેલી 

તે વાંચતા. દર સવારે જલેર અને સુપડર્ટે્ િે્ ટનાં કિવાં વેણ 

સુણતા. ... ્બીજ ે ડદવસે મેં સુપડર્ટે્ િે્ ટને કહ્ું: “અમને રેં ડટયો 

આપો અ્થવા ઘેર્થી મગાવી દ્ો!” એટલે તેણે જવા્બ આપયો, 

“રેં ડટયો તો સ્તીઓને આપવામાં આવે છ.ે તમારા ઉપર અમને 

દસ રૂનપયા જટેલો ખચ્ણ કરવો પિ ેછ.ે તમારી મહેનતમાં્થી દસ 

રૂનપયા અમારે ઉતપન્ન કરવા જ જોઈએ, તે તો ઘંટી દળવા જવેા 

કામમાં્થી જ ઉતપન્ન ્થાય.” મેં કહ્ું, “તમારામાં અક્કલ હોય 

તો અમારા કામમાં્થી પાંચસો રૂનપયા પણ ઉતપન્ન કરી િકો.” 

એટલે નચિાઈને કહે, “િું તમારી પાસે આડટ્ણકલ (લેખો) લખાવું?”

‘...પેલાઓની મુદત પૂરી ્થઈ એટલે તેમને ગળે લોખંિની હાંસિી, 



ગુનાની કલમવાળું લાકિાનું માદનળયું પહેરાવવામાં આવયું. પગમાં 

લોખંિનું કલ્ું તો પહેલે્થી જ હતું...

‘...એક સતિર-અઢાર વરસની ઉંમરનો કૈલાસના્થ નામનો કાનપુરના 

સુપ્નસદ્ધ વકીલનો ્બાળક છ ેતે રાજદ્ારી કેદી છ,ે ધમ્ણનનષ્ઠ હોઈ 

સનાનસંધયા, ચંદનાડદનું લેપન કપાળે કયા્ણ પછી જ ખાનારો છ.ે 

એની ચંદનાડદની સામગ્ી તો જલેરે આવવા દીધી હતી, છતાં 

એક ડદવસ ચંદન કરેલું જોયું એટલે હુકમ કયયો: “કપાળ ઉપર 

આ િું કયુું છ?ે ભૂસી નાખ.” પેલાએ ભૂસી તો નાખયું, પણ 

ખાધું પણ નહીં, એટલે પાછી જલેરની સવારી આવી. પેલાને 

ખાવાની ધમકી આપવામાં આવી પણ તેણે ન મા્યું એટલે તેને 

લાકિાના દંિા્થી સખત માર મારવામાં આવયો, ્બૂટ્થી લાતો 

મારવામાં આવી... અને ગાળોનો વરસાદ વરસાવવામાં આવયો.

‘...પંદર નમત્રોમાંના એકને પકિવામાં આવયા. તેમના ઉપર દરોગો 

વરની માફિક તૂટી પડ્ો, તેને ્બીભતસ ગાળો, લે, “ગાંધીજીની જ ે

પોકારતો જા!” એ અવાજ સા્થે લાઠી અને દંિાનો માર પડ્ો. 

દોઢ ઇંચના વયાસની દસ લાઠી પિી એટલે પેલા ભાઈનું વજ્ર 

જવેું િરીર પણ તૂટી પડ્ું. તેના ઉપર જમીન ઉપર પિીને પણ 

મુક્કી વગેરેનો માર મારવામાં આવયો...

‘...્બીજા કેદીઓ નચિાયેલા એટલે “ગાંધીજીની જય” પોકારતા 

રહ્ા એટલે તેમાંનાં અનેક (લગભગ પચાસ-સાઠ) જણને ્બેસુમાર 

માર મારવામાં આવયો. જાણે આટલી સજા સંપૂણ્ણ ન હોય તેમ 

્બીજ ે ડદવસે સવારે સૌ કેદીઓને ્બહાર કાઢવામાં આવયા અને 

...જ ે ્બે કેદીઓ ઉપર િક હતો તેમના હા્થ લાકિ ે ્બાંધી 



તેમના ઉપર નેતરના ફિટકા પડ્ા. આ નેતરના ફિટકા તો એટલા 

ત્રાસદાયક રીતે મારવામાં આવતા હતા કે ચીસો લગભગ ્બે-ત્રણ 

ફિલાંગ દૂર મારી કોટિીમાં સંભળાતી હતી. ્થોિ ે ફિટકે માણસ 

્બેભાન ્થયો એટલે તેને આરામ આપી િુનદ્ધ આવતાં ફિરી ફિટકા 

પડ્ા. આમ ્બે જણને તેવીસ ફિટકા પડ્ા. નોંધવા જવેી વાત 

એ છ ે કે ફિટકા પિતા હતા તયારે દરેક ફિટકે તેઓ “મહાતમા 

ગાંધીજીની જય” પોકારતા હતા. જમેને મારવામાં આવયા તેમણે 

સૌએ સુપડર્ટે્ િે્ ટ, જલેર અને ્બીજા સૌના દેખતાં છતાં “જ”ે 

પોકારવાનું ચાલુ રાખેલું. આખરે પેલાને મારતાં ધરાયા તયારે 

જ ્બંધ રહેલા. આ પછી ્બીજા ત્રણ-ચારને નેતર્થી નહીં પણ 

લાકિી-મુક્કા્થી મારવામાં આવયા. એક જણને તો એટલો માર 

પડ્ો કે તેના્થી ઝાિા-પેિા્બ પણ ્થઈ ગયા હતા!'

ઉપર વણ્ણવેલા ભયંકર મારના પ્સંગ પછી જલેર જયારે 

મળવા આવયો તયારે મહાદેવભાઈ કહે:

‘...આજ ેમારે માટ ેઉપવાસ અને પ્ા્થ્ણનાનો ડદવસ છ.ે.. હંુ મારા 

્બંધુઓ માટ ેપ્ા્થ્ણના કરીિ, કેમ કે આરંભમાં તેમની ભૂલ (જલેના 

સામા્ય નનયમપાલન અંગેની) ્થયેલી છ,ે પણ વધુ પ્ા્થ્ણના તો 

તેને માટ ે કરીિ, જમેણે તેમને દ્ષેપૂવ્ણક માયા્ણ છ.ે’8

મહાદેવભાઈ પ્તયેના હીણા વહેવાર્થી સંયુકત પ્ાંતમાં ખૂ્બ 

ઊહાપોહ ્થયો હતો. સર લલ્ુભાઈએ એ અંગે વાઇસરૉયને 

કાગળ લખયો, એને પડરણામે એમને ખાસ કેદી ગણી ્બધી 

સગવિો આપવામાં આવી. આિરે દસેક ડદવસ મહાદેવભાઈને 

પેલી અમાનુષી હાિમારી વેઠવી પિી હિે.



્થોિા ડદવસ પછી મહાદેવભાઈની ્બદલી આગ્ા જલેમાં 

્થઈ હતી. તયાં તેમને રાજનૈનતક કેદી તરીકે ગણવામાં આવયા 

એટલે પ્માણમાં ઠીક છૂટછાટ મળી.

મહાદેવભાઈને ગુજરાતીમાં પત્ર લખવાની છૂટ હતી, પરંતુ 

જલે અનધકારીઓ એ ભાષા જાણતા નહોતા, જો તેઓ ગુજરાતીમાં 

પત્ર લખત તો તે છૂપી પોલીસને હવાલે ્થાત. ગાંધીજીને અંગ્ેજીમાં 

પત્ર લખતાં જીવ ચાલતો નહોતો. ઘણી માનનસક મ્થામણને અંતે 

તેમણે અંગ્ેજીમાં જ નીચે મુજ્બ પત્ર લખયો:
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મારા પરમ નપ્ય અને અનત આદરણીય ્બાપુજી,

મારા મન સા્થે ખૂ્બ જ ઝઘડ્ા પછી, આપને લખવા જટેલી 

ડહંમત કરં છુ.ં આપને અંગ્ેજીમાં લખવું ્બહુ કઢગંું લાગતું 

હતું — આજ ે પણ લાગે છ.ે પણ છવેટ,ે અનેક અનનષ્ોમાં્થી જ ે

ઓછામાં ઓછુ ં અનનષ્ હોય તે મેં પસંદ કયુું છ.ે એ સાચું છ ે

કે ઉદૂ્ણમાં લખવાની મને છૂટ હતી; પણ ઉદૂ્ણ મને આવિતું નહોતું; 

ડહંદીમાં લખવાની છૂટ હતી પણ જ ે માણસની નનણ્ણયિનકત 

નવિે મને કોઈ અનભપ્ાય ન્થી તેમના હા્થમાં્થી પત્ર પસાર 

્થાય એ તો મને ન ગમે; ગુજરાતીમાં લખવાની છૂટ હતી પણ 

એમ કરં તો પત્ર છૂપી પોલીસના હા્થમાં જાય અને એ લોકો 

અઠવાડિયાંઓ સુધી આપને ન મોકલે. એટલે અંગ્ેજીમાં લખવું 

અને પત્ર સુપડર્ટે્ િે્ ટને સુપરત કરવો એ ઓછામાં ઓછુ ં

અનનષ્ હતું. આ અનધકારી હવે મને સમજ ે છ,ે અને એમને 

સુપરત કરવામાં મને કાંઈ વાંધો દેખાતો ન્થી. આટલા લાં્બા 



ખુલાસા પછી પણ મને િર તો છ ે જ કે આપને હંુ, અંગ્ેજીમાં 

લખું છુ ંએ આપને જરાય ગમિે નહીં. પણ હંુ ઇચછુ ં છુ ં કે, આ 

હંુ કેટલું ્બધું મારી ઇચછાનવરદ્ધ કરં છુ ંએ હંુ આપને કહી િકંુ. 

આપ તો જાણો છો કે આપની હાજરીમાં, ્બીજાઓ સા્થે પણ 

અંગ્ેજીમાં વાત કરતાં હંુ હંમેિ એક પ્કારની મૂંઝવણ અનુભવું 

છુ.ં એ મૂંઝવણ, આપને અંગ્ેજીમાં લખવું પિ ે છ ે તયારે ખાસ 

વધી જાય છ,ે પણ જ ે અનનવાય્ણ છ ે તે આપ સહી લેિો એવી 

હંુ આિા રાખું છુ.ં સરકાર એવું ઘણંય કઢગંું કરવાની આપણને 

ફિરજ પાિિે અને જયાં સુધી આપણને એમાં કાંઈ અનૈનતક જવેું 

ન લાગે તયાં સુધી એ કરીને આપણે સંતોષ માનીિું. આપણા 

દેિ્બાંધવોને, અરે આપણાં સગાંવહાલાંને પણ, અંગ્ેજીમાં લખવું 

એ, પરદેિી વસ્તો ન પહેરવાનું વ્રત લીધા પછી એ પહેરવામાં 

ઘોર પાપ છ ે તેટલું ઘોર પાપ હોય એમ હંુ માનતો ન્થી. પણ 

મારે હવે આ લાં્બી પ્સતાવના ્બંધ કરવી જોઈએ.

હંુ અહીં મજામાં છુ.ં હંુ ખરેખર એમ માનું છુ ં કે મારં જલે 

જવાનું વખતસર જ આવયું છ.ે આપ તો જાણો છો કે મને કેટલી 

દોિાદોિ હતી અને મને આરામની ખાસ આવશયકતા હતી. 

આરામ મને અહીં પુષકળ પ્માણમાં મળે છ.ે અહીં હરવાફિરવા 

માટ ે પણ ખૂ્બ જગયા છ ે— કાંઈ નહીં તો એક છિે્ેથી ્બીજ ે

છિે ે જઈ મારા રોજના દસ માઈલ પૂરા કરવા જટેલી જગયા 

તો છ ે જ. ચોપિીઓ પણ પુષકળ છ;ે પણ તે ફિકત ધાનમ્ણક જ. 

(રાજકારણ તો અલ્બતિ, નનનષદ્ધ છ,ે પણ સુપડર્ટે્ િે્ ટને મારા 

રસ-વૈનવધયની ખ્બર ન્થી.) અહીં પુષકળ ખાવાનું અને ચોખખી 

હવા મળે છ ે અને કોઈ લમણાફિોિ ન્થી એટલે ઊંઘ પણ 



પુષકળ મળે છ.ે આમ એકધાયયો સમય જતો હતો તેની મજામાં 

અણગમતા અનુભવોનો નવક્ષેપ નહોતો એમ નહીં, પણ હવે એ 

્બધા વેઠી લેવા જટેલી તાકાત મારામાં આવી છ.ે

પણ અહીંના જીવનનો ખયાલ હંુ આપને આપી િકંુ નહીં. તેનાં 

ઘણાં કારણો છ.ે એક તો, સાચા ખયાલને સે્સર કરવામાં 

આવે, વળી ગુજરાતીમાં હંુ જટેલું લખયે રાખું તેટલું એક પરદેિી 

ભાષામાં ન કરી િકંુ. મશકરો ્થવાના પ્લોભનને હંુ ભાગયે જ 

રોકી િકંુ અને કોઈનેય સપાટામાં લીધા નવના અગર કોઈને 

ખોટુ ં લગાડ્ા નવના મશકરી કરવાની કળા મેં હજી નસદ્ધ કરી 

ન્થી. અને દેવદાસ મને ત્રણ વખત મળી ગયા છ ે એટલે હંુ 

ધારં છુ ં કે એમણે આપને મારા નવિે ઘણં લખયું હિે. એક 

અઠવાડિયા સુધી હંુ એક સામા્ય કેદી હતો; કેદીના સામા્ય 

વેિમાં હતો — મને ખાતરી છ ે દેવદાસે આપને એનું વણ્ણન કયુું 

હિે. પણ મારે મા્થે કેદીનું કાંઈ કામ નહોતું. ભારે કે હળવું 

કાંઈ કામ મારા ઉપર નાખવામાં આવયું નહોતું. ્બીજા અઠવાડિયે 

રાજકીય કેદીઓના વૉિ્ણમાં મારી ્બદલી કરવામાં આવી અને 

મને મારી ચોપિીઓ, પ્થારી અને કપિાં આપવામાં આવયાં. 

અલ્બતિ, એક અપવાદ હતો — ‘ગાંધીટોપી'નો. એ પહેરવા સામે 

સુપડર્ટે્ િે્ ટ ેવાંધો લીધો, કારણ કે ‘ગાંધીટોપી' એટલે િું એની 

એની પાસે કોઈ વયાખયા નહોતી.

મને રોજના 500 પર્બીડિયાં ્બનાવવાનું કામ સોંપવામાં આવયું 

હતું. કામ ખૂ્બ હળવું હતું. જોકે ગમે એવું જરાય નહોતું. પણ 

આ પણ લાં્બો વખત ન ચાલયું. જયાં મને ખ્બર પિી કે એમ 

કરવા્થી મને ્થોિોક વધુ ખોરાક મળિે તયાં તો મેં એ કંટાળાભરેલું 



કામ છોિી દીધું. વધુ ખોરાક મારા માટ ેવધુ પિતો હતો, કારણ, 

નક્કી કરેલા પ્માણમાં મને જ ે ખોરાક મળે છ ે તે મારા માટ ે

પૂરતો છ.ે પણ ્બદલામાં, કાંતવા દેવાની મેં પરવાનગી માગી. 

જ ે ડદવસે મને અહીં લાવવામાં આવયો તે જ ડદવસે મેં એની 

માગણી કરી હતી પણ ‘એમાં્થી પૂરતી કમાણી ન ્થઈ િકે' 

એમ કહી એ નકારવામાં આવી. દરેક કેદી પાસે દસ રૂનપયા 

પેદા ્થાય એટલું કામ કરાવવાની અપેક્ષા હોય છ,ે કારણ, કેદી 

દીઠ જલેને એટલું ખરચ આવે છ.ે હંુ તો રાજદ્ારી કેદી રહ્ો 

એટલે ‘ઊંચા પ્કારનું મોભાદાર' કામ મને સોંપવામાં આવયું હતું. 

મેં મારી માગણી ફિરી્થી રજૂ કરી. આ વખતે કાંઈક સમજી 

િકાય એવા કારણે તે નામંજૂર કરવામાં આવી. કહે, ‘ચરખાનું 

રાજકીય મહત્વ છ ે એ તો તમે જાણો જ છો.’

એટલે ્બધા ડદવસો મારે કાંઈ કામ નહોતું. મને લાગે છ ે કે 

મેં એનો ઠીક ઠીક સદુપયોગ કયયો છ.ે મેં ખૂ્બ વાંચયું છ,ે મેં 

ગલેવોરનું लजसस ऑफ हहस्टरी વાંચયું છ.ે એમાં મને ખૂ્બ રસ 

પડ્ો; અને એની દૃનષ્એ ્બાઇ્બલ પણ પૂરતા પ્માણમાં વાંચયું 

છ.ે તુલસીકૃત રામાયણ પણ મેં ગંભીરતાપૂવ્ણક વાંચવું િરૂ કયુું 

છ ેઅને મારા સવારસાંજના ફિરવા ટાણે, ક્બીરનાં ભજનો અને 

ભગવદગીતાના શ્ોકો ગોખવા્થી મારી યાદિનકતને કસવાનું િકય 

્બને છ.ે આપ કલપના કરી િકિો કે હંુ નનયનમત પ્ા્થ્ણના કરં 

છુ.ં આપે નનનશ્ચત કરેલા સમયે સૂઈ જાઉં છુ ં અને નાનક કહે 

છ ે તેવા ‘જયારે સવગ્ણમાં્થી અમૃત વરસે છ'ે તેવા પનવત્ર સમયે 

હંુ ઊઠુ ં છુ.ં મને તદ્દન મનગમતું જીવન મળ્ું છ ે— નનયમસરનું 

પરય, ખાનપાનનું, ધાનમ્ણક અધયયનનંુ અને ધયાનનું, અને છતાં 



અહીંના જીવનમાં, મારો ખોરાક મેળવવા માટ ે કરવો પિ ે એવો 

િારીડરક શ્મ ન્થી — નસવાય કે હંુ મારાં કપિાં ધોઉં છુ ં અને 

વાસણ માંજુ ં છુ.ં હા્થે રાંધવા દેવાની મને છૂટ આપવામાં આવી 

ન્થી. મહાતમા ગાંધી જવેા મહાન માણસ પાસે્થી પણ રાંધણકળા 

માટ ેમને એક વખત પ્માણપત્ર મળંુ્ હતું એટલે હંુ કેવો પાવરધો 

રસોઇયો છુ ંએ સુપડર્ટે્ િે્ ટ જાણતા હોત તો કેવું સારં? અહીંના 

્બધા જ રાજદ્ારી કેદીઓનો ખોરાક પકવવા માટ ે હંુ તદ્દન 

તૈયાર હતો. પણ ‘આગ ચાંપનારાઓને’ (incendiaries) અનનિ 

કેવી રીતે સોંપાય! જોકે ગોનવંદ અને કૃષણકાંત જઓે પેલે ડદવસે 

આવયા તેમને જાતે રાંધી લેવાની છૂટ આપવામાં આવી છ.ે પણ 

એ તો એઓ રૂડઢચુસત ડહંદુઓ છ ે માટ.ે એટલે મારે તો મોજ 

છ ેઅને કામ કાંઈ ન્થી. અને આને માટ ે કોઈને દોષ દેવા જવેું 

ન્થી. અમારે, ખાસ કરીને દુનનયાના ્બીજા ્બધામાં કેદીઓએ 

તો, કાલની િું ડફિકર કરવી? અને મને ચરખો ન આપયો તે 

માટ ે મારે ફિડરયાદ ન કરવી જોઈએ. જલે અનધકારીઓને ખ્બર 

હતી કે હંુ ્બાઇ્બલ વાંચું છુ ં અને હંુ ધારં છુ,ં એ લોકો એવી 

આિા રાખતા હિે કે મારે તો ‘વગિાના પોયણાને નનહાળવાં, 

તે કેવાં ખીલે છ!ે ન્થી મહેનત કરતાં કે ન્થી એ કાંતતાં’9 હંુ 

જરૂર એવી આિા રાખું છુ ં કે એ સુખી ફૂિલોની માફિક હંુ પણ 

નવકાસ પામું છુ.ં

પણ એમ લાગે છ ે કે આ આરામની રાહત અને િાંનત મને 

વધુ ન મળે એવું કોઈ કાવતરં મારા નસી્બે ઘડ્ું છ.ે મને 

અહીં ગોઠતું જતું હતું; મારી અને જલે અનધકારીઓ વચચે હંુ 

પૂરી સમજૂતી સાધી િકયો હતો, એમ પણ કહેવાની ડહંમત 



કરી િકંુ કે એમના તરફિ્થી સહાનુભૂનત અને આદર મેળવવાની 

િરૂઆત ્થઈ હતી. મારં દૃનષ્ન્બ્દુ અને મારા જીવનનો ક્મ 

એમને સમજાવવાનો અને એની કદર કરાવવાનો પ્યતન હંુ કરી 

રહ્ો હતો, પણ તયાં તો એકદમ વાદળમાં્થી વજ્ર પિ ે છ!ે 

સુપડર્ટે્ િે્ ટ ેઆજ ેસવારે અમને કહ્ું કે આવતી કાલે ્બધા જ 

રાજદ્ારી કેદીઓને — જમેાં મારો અને કૃષણકાંત ત્થા ગોનવંદનો 

પણ સમાવેિ ્થાય છ ે તેમને — આગ્ાની જલેમાં મોકલી દેવાના 

છ,ે (અહીં કહી દઉં કે કૃષણકાંત અને ગોનવંદની સજા ઘટાિીને 

છ માસની કરીને સરકારે એમને િરનમંદા ્બનાવયા છ.ે)10 મેં 

આને ‘વજ્રનો ધિાકો' કહ્ું છ.ે તયાં, અમારે માટ ે કેવું જીવન 

હિે એની મને ખ્બર ન્થી. મને કહેવામાં આવયું હતું કે ્બધા 

જ રાજદ્ારી કેદીઓને એક જ સ્થળે ભેગા કરવામાં આવે છ.ે 

મને લાગે છ ેએ હેતુ હિે કે અમને જટેલાં કાવતરાં રચવાં હોય 

તેટલાં પેટ ભરીને રચવા દેવાં, પણ આમ એમને છૂટા પાિીને, 

સામા્ય કેદીઓને એઓ ન ્બગાિ ે એટલા દૂર તો રાખવા જ. 

સંસ્થાનોમાં,11 આપણને છૂટા પાિવામાં ્થતી આપણી માનહાનન 

અને નિક્ષા કરતાં આ છૂટા પાિવામાં મને એ [માનહાનન અને 

નિક્ષા] જરાય ઓછી લાગતી ન્થી. આ ડકસસાની, આ એક 

્બાજુ છ,ે અને એ વધુ ઉચચ કક્ષાની છ,ે ઐડહક ્બાજુ એ છ ે

કે એ મારી અંગત સુખસગવિને સપિથે છ.ે અહીં મારો ્બધો 

સમય મારા માટ ે ફિાજલ હતો; એ, તયાં મળિે એવી આિા હંુ 

રાખતો ન્થી. અહીં દુગા્ણ અને દેવદાસ મને અવારનવાર મળવા 

આવી િકતાં હતાં, હવે એ લોકો એમ કરી િકિે નહીં. દુગા્ણને 

એટલું આશ્વાસન હતું કે હંુ મળી િકંુ એટલા અંતરે છુ,ં પણ 



હવે એટલો નજીક નહીં હોઉં. 

પણ આવા નવચારો મનમાં આણીને હંુ પાપમાં પિુ ં છુ.ં આપણે 

અહીં લહેર કરવા આવયા ન્થી. આપણે સઘળાં દુ:ખો સહન 

કરવાનું મા્થે લીધું છ ે અને અહીં તો કાંઈ દુ:ખ ન્થી. (કેટલાક 

નસી્બવંતાઓને એનો લાભ અહીં મળ્ો હતો અને તે્થી એમનો 

તયાગ એટલા ઊંચા પ્કારનો અને િુદ્ધ હતો.) મારા મનમાં એમ 

્થઈ આવે છ ે કે લિતમાં હજી પણ વધુ સાચા અને ઉમદા 

તયાગની જરૂર છ.ે મારો તયાગ તો — જો એને ‘તયાગ'નું મોટુ ં

નામ આપી િકાય તો — ્બહુ સહેલો હતો. આ અંગે હંુ આપને 

કહી દઉં કે મારી ધરપકિ પછી આપને કરેલા તારમાં મેં પેલું 

વાકય ્બેદરકારી્થી લખી કાઢ્ું તેના્થી મને ્બહુ દુ:ખ ્થયું છ ે

અને મેં ઉજાગરા વેઠ્ા છ,ે ‘હંુ આિા રાખું છુ,ં હવે હંુ આપને 

લાયક ઠયયો' એ િેખીખોર વાકય મારી છાતીમાં હજી સાલયા કરે 

છ.ે મને એમ ન્થી ્થતું કે આપે એ માફિ કયુું હોય. એ વાકયમાં 

જ મારી ન્બનલાયકાતનો પુરાવો છ.ે તાર મેં ફિરી્થી વાંચયો હોત 

તો મને લાગે છ ે કે વધુમાં વધુ હંુ એટલંુ જ લખત કે, ‘માનું 

છુ ં કે આપને લાયક ્બનવા તરફિ હંુ ઠીક ઠીક વધયો છુ.ં’ એ 

્બાનલિ િેખીની યાદ કેમ કરીને ભૂંસાય? પણ મને ખ્બર છ ે કે 

એ ન ્બની િકે. ઉમર ખયામે કહ્ું છ ે કે, ‘હા્થની આંગળી લખે 

છ,ે અને એક વખત લખયા પછી એ લખતી જ રહે છ.ે તારી 

્બધી ધાનમ્ણકતામાં, ઇચછામાં અને તારાં ્બધાં અશ્ુમાં એમાંની 

એક લીટીને રદ કરવાની કે એક િબદ ભૂંસવાની િનકત ન્થી.’ 

આપને લાયક ્થવા માટ ે મારે ઘણા જ્મો નહીં તો છવેટ ે ઘણાં 

વષયો નવતાવવાં પિિે. તોયે હંુ એટલો તો આિાવાદી છુ ં કે મને 



લાગે છ ે કે હંુ ઠીક ઠીક આગળ વધું છુ.ં એની ડક્યા િરૂ ્થઈ 

ગઈ છ.ે મેલું સાફિ કરવાની જ ે િરૂઆત આપે કરી હતી તે મેં 

ચાલુ રાખી છ.ે રોજ મને એવું લાગે છ ે તે હંુ પ્ગનત — ભલે 

્થોિી પણ — કરી રહ્ો છુ.ં પ્ેમભાવની મારી િનકતમાં હંુ રોજ 

કાંઈક ઉમેરો કરી રહ્ો છુ.ં મને આિા છ ે કે મારા ધાનમ્ણક 

નિક્ષણમાં રહેલી ક્ષનતઓ(નું ભાન) જ ેચાલુ રહેિે તો નવકાસની 

આ પ્ડક્યામાં એના્થી ઘણી મદદ ્થિે.

કૃપા કરીને આપ સરલાદેવીને કહેિો કે હવે, હંુ એમનો ભાઈ 

્થાઉં એવો ભાવ એટલો ્બધો અનુભવું છુ ં કે, એમની સમક્ષ હંુ 

એક નવનંતી કરી િકંુ — બ્ાઉનનંગની કૃનતઓનો એમની પાસે જ ે

સરસ સેટ છ ેતે જો એમને કાંઈ મુશકેલી ન હોય તો ્થોિા વખત 

માટ ેઆગ્ાની ડિનસટટ્રકટ જલેના સુપડર્ટે્ િે્ ટના સરનામે મોકલે. 

આપને પણ નવનંતી કરં છુ ં કે फ्ॉम अॅन अननॉन हडिसाइपि 

નામનું પુસતક જ ેઆપ આપની પાસે રાખો છો તે, અને પ્ોફેિસર 

મેકે્ઝીએ िाइफ ऑफ सें्ट फ्ांलसस નામનું જ ે પુસતક આપને 

ભેટ આપયું હતું તે, મને મોકલી આપો. હંુ આિા રાખું છુ ં કે 

આગ્ામાં પણ મને ચોપિીઓ વધુ પ્માણમાં રાખવા દેવામાં 

આવિે. આજકાલ તો મારા ડદવસો ભકતચડરત્રો વાંચવામાં જાય 

છ ેઅને ્બની િકે એટલા પ્માણમાં ્બાઇ્બલ, ભકતો (અલ્બતિ, 

નખસતી ભકતો સુધધાં) રામાયણ અને મહાભારત (અલ્બતિ, 

ભગવદગીતા સુધધાં) નવિેનું સંપૂણ્ણ જ્ાન મેળવવું મને ગમિે. 

મારી પાસે કેટલુંક ધમથેતર સાડહતય તો છ ે જ પણ સાચું પૂછો 

તો એનું સ્થાન ગૌણ છ.ે ભજનો અને શ્ોકો મોઢ ે કરવા એ 

એક મહાન ્બા્બત છ ેજ. એ્થી એ મહાન યુગોનું સમરણ ્થાય 



છ ેકે જમેાં આપણાં સ્તીપુરષો જીવતાં હતાં અને (ખરાં) સ્તીપુરષો 

તરીકે જીવન ગાળતાં હતાં અને તેમની સમૃનતઓના અભેદ્ દુગયોમાં 

ધાનમ્ણક અને તાનત્વક જ્ાનના ખજાના ધારણ કરતાં હતાં. આ 

વખતે નવનો્બા અને એમના જુવાનનયાનું જૂ્થ મને યાદ આવે છ,ે 

અને મને ્થાય છ ે કે મને પણ એવા વાતાવરણમાં ઊછરવાનો 

અને મોટા ્થવાનો લાભ મળ્ો હોત તો કેવું સારં? આવા આવા 

યાદ કરેલા ખજાના જો અમને એકાંતવાસમાં ગોંધવામાં આવે 

તો કેટલા મદદગાર ્થઈ પિ ે એ આપને કહેવાની જરૂર ન્થી.

પણ મારે હવે આ ્બંધ કરવું જોઈએ. આવી ઢગંધિા નવનાની 

વાતો વાંચવામાં્થી સુપડર્ટે્ િે્ ટને મારે ્બચાવવા જોઈએ. અતયારે 

પણ એ માને છ ે કે અમે એકલા નહીં, ્બધા જ રાજદ્ારી 

કેદીઓ, એમને ્બહુ પજવીએ છીએ, અને અમારી જલે-્બદલીના 

સમાચાર્થી એમને કેટલો આનંદ ્થયો હિે એનો ખયાલ હંુ 

કરી િકંુ છુ.ં એના પડરણામે એમના મા્થે્થી મોટો ્બોજો જરૂર 

ઊતરિે. અને એ આનંદદાયક ્બનાવ્થી રાજી રાજી ્થઈને એમણે 

મને એકીસા્થે ્બે કાગળો લખવાની પરવાનગી આપવાનું ઔદાય્ણ 

દાખવયું છ.ે નિસતમાં છૂટ મૂકવાનું પહેલી અને છલે્ી વખતનું 

પગલું લેતાં એમને વાંધો નહીં લાગે.

અને હંુ તો ઇચછુ ંછુ ંકે એકલા જલે અનધકારીઓના જ નહીં પણ 

ગજા ઉપરાંતનું કામ કરનાર આખી સરકારના મા્થે્થી નચંતાનો 

્બોજો આપણે ઘટાિીએ. અહીંના કલેકટર નમ. નોકસ, જઓે મને 

ઓળખે છ ેતેઓ, પેલે ડદવસ મુલાકાતે આવયા હતા તયારે એમણે 

આિા દિા્ણવી, અને મેં પણ એમ જ પ્તયુતિર વાળ્ો કે અમે ટૂકં 

સમયમાં નમત્રો તરીકે મળીિું. મેં જયારે એવી આિાનો પ્તયુતિર 



વાળ્ો તયારે એમણે કહ્ું, ‘એ ્બધું તમારા ઉપર આધાર રાખે 

છ.ે’ મેં કહ્ું, ‘હંુ તો એક કેદી છુ.ં એનો મારા ઉપર આધાર 

હોઈ િકે નહીં.’ એમણે હસતાં હસતાં કહ્ું, ‘વાર, એનો નમ. 

ગાંધી ઉપર આધાર રાખે છ.ે’ અને એનો હંુ જ ેજવા્બ આપત 

તે સાંભળવા ઊભા ન રહ્ા. (હંુ કહેત) ‘ગાંધી કહે છ ે કે ્બધું 

સરકારના ઉપર આધાર રાખે છ,ે સરકાર કહે છ ે કે ્બધું ગાંધી 

ઉપર આધાર રાખે છ.ે આનો નનવેિો કોણ લાવે?'

પણ હંુ વળી પાછો વાતે ચડ્ો. આગ્ામાં િું નસ્થનત હિે એનો 

મને ખયાલ ન્થી પણ હંુ આિા રાખું છુ ંકે એ ઠીક ઠીક પ્માણમાં 

ગમે તેવી હિે. મારં જીવન સમગ્પણે ઠીક ઠીક પ્માણમાં આનંદમાં 

ગયું છ.ે રાજદ્ારી કેદીઓ માટ ે તાજમહાલને જલેમાં ન ફેિરવી 

િકાય? પણ વધુ, હવે હંુ આપને લખું તયારે. હાલ તો:

આપના મહાદેવના ઊંિા ભાવભયા્ણ પ્ણામ12

હવે તો લાગે છ ે કે હંુ તો જટેલું ગુજરાતીમાં લખવું હોય તેટલું 

લખી િકંુ એમ છુ ં— કારણ, આ કાગળ નાખનાર આદમી મળી 

ગયો છ.ે ઉપરના કાગળની નકલ તો એટલા માટ ે રાખેલી કે 

તમને મારો કાગળ જલેમાં્થી ન મોકલવામાં આવે તો નકલ 

કયાંક્થી ્બીિી દેવી.13 અને આપ કહી િકો કે આવો કાગળ 

પણ ન મોકલવો. અહીંના સુપડર્ટે્ િે્ ટ તો અસહકારીઓ એટલે 

તેમના દુશમન એટલું સમજ ે છ.ે કેવળ નવનોદ્થી એને ઠીક કયયો 

છ ે અને હવે તો એનું વત્ણન મારા તરફિ તો ્બહુ જ સરસ 

કહેવાય. જો મને ગાિીમાં્થી લખવાની તક મળે તો એક સુંદર 

કાગળ ગુજરાતીમાં લખીને મોકલીિ. અહીં તો એક અક્ષર વધારે 



લખવાનો વખત ન્થી રહ્ો.

આપનો એક કાગળ તો જોઈએ. પંદર ડદવસ ્થયા આપનો એક 

કાગળ જોવાનો ન્થી મળ્ો.

નલ. સેવક, 

મહાદેવના સાષ્ાંગ દંિવત્ પ્ણામ.14

આ પત્ર લખાયો એને ્બીજ ેજ ડદવસે નૈની્થી આગ્ા જતાં 

ટટ્રનેમાં મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને ્બીજો પત્ર લખયો, જમેાં જલેમાં 

કેદીઓ પર ગુજારવામાં આવેલા અતયાચારોનું તાદૃિ વણ્ણન હતું. 

એમાં્થી કેટલાક અગતયના ભાગ આ રહ્ા:

ઈટાવાની નજીક, 

આગ્ા જતાં: તા. 10મીની સવારે

અંધારી, અજવાળા નવનાની કોટિીમાં અકળાઈ-ગૂંગળાઈ રહેલો 

આદમી ખુલ્ી હવામાં આવીને જ ે લાગણી અનુભવે તે લાગણી 

હંુ અનુભવી રહ્ો છુ.ં આપને લગભગ દરરોજ કાગળ લખનારો, 

અને એમ કરીને મનની અનેક મૂંઝવણ ભાંગનારો હંુ, આપને 

લખવા માટ ે કેટલો તલપી રહ્ો હોઈિ તેની કલપના આપને 

આવી િકિે. પંદર ડદવસમાં એક કાગળ લખવાની રજા, તેયે 

અંગ્ેજીમાં લખવાની, અને તેયે સુપડર્ટે્ િે્ ટની મારફિત મોકલવાની 

િરતે એટલે અંધારી કોટિીમાં જ ે્બનતું હતું તે આપને લખવાની 

તો આિા જ િેની કરવાની? પણ કાલે રાત્રે અમારો છુટકારો 

્થયો — છુટકારો આગ્ા પહોંચીએ તયાં સુધી તો ખરો જ — અને 



આજ ે સવારે અમે આગ્ાને રસતે છીએ.

રાત્રે અમને 39 જણાને ત્રણ હા્થ પહોળી અને પાંચ હા્થ 

લાં્બી, અંદર્થી સનળયાઓ્થી ્બંધ કરેલી ચાર કોટિીવાળી 

કેદગાિી — ‘નપ્ઝન વાન'માં પૂરીને નૈની્થી હંકારવામાં આવયા. 

એ ચાર કોટિીઓને અંદર્થી સનળયાઓ વિ ે સુરનક્ષત કરવામાં 

આવી હતી. એટલું કેમ જાણે ્બસ ન હોય તેમ તેને વધુ સુરનક્ષત 

્બનાવવા માટ ે ‘નપ્ઝન વાન’ને ્બારી્બારણાં કિું રાખવામાં નહોતું 

આવયું. માત્ર હવા આવવાને માટ ે ગાિીની ્બાજુમાં એક ઇંચ 

પહોળાં નતરકસ ્બાકાંઓ રાખવામાં આવેલાં હતાં. જ ે સાજ ્્ણ ટ 

અમને લઈ જઈ રહ્ો છ ે તેને મેં કહ્ું: ‘મોપલાકાંિ તો ફિરી 

કરવો ન્થી ને?'15 એણે ન્બચારાએ ભોળપણ્થી જવા્બ આપયો, 

‘ઉનાળો ન્થી એટલે કિો ભય ન્થી. ઉનાળો હોત તો આ 

અસહ્ ્થાત.’ અમારી ચાર કોટિી ઉપરાંત એ જ ગાિીમાં 

એક પાંચમી કોટિી હતી. તે ્બારી્બારણાંવાળી સામા્ય ત્રીજા 

વગ્ણના િબ્બા જવેી હતી. તેમાં આપણા પોલીસ્બંધુઓ હતા. 

અમને ગૂંગળાવેલા રાખવા માટ ે તેમને હવા-અજવાળાની પૂરતી 

મોકળાિ મળવી જોઈએ ના?

દેવદાસ-દુગા્ણ અલાહા્બાદ સટિેન ઉપર મળવા આવયાં હતાં. એઓ 

અમને જોઈ તો િેનાં િકે? પણ હંુ જયાં હતો તયાં દેવદાસ-દુગા્ણ 

્બહારની ્બાજુએ આવીને ઊભાં, અને અમે ધરાઈને વાતો કરી 

િકયાં. જ ે કાળાં કૃતયોની ખ્બર હંુ જલેમાં્થી દેવદાસને નહોતો 

આપી િકયો, તે અંધારી નપ્ઝન વાનમાં્થી આપી િકયો, કારણ, 

જ ે પોલીસ અમારી સા્થે આવી રહ્ા છ ે તે જલેરનું કામ ન્થી 

કરતા. એટલે આ કાગળ આપને મળિે તે પહેલાં દેવદાસના 



इन्डिपे्डि््टમાં તો આમાંની ઘણીક હકીકત આવી ગઈ હિે.

ભાગયે જ એક્બે વાગયે અમારી આંખ મળવા પામી હિે, તયાં 

તો સવારે ચાર વાગયે અમને કાનપુર જગાિવામાં આવયા. સાજ ્્ણ ટ ે

કહ્ું, ‘દેસાઈ, ગોનવંદ અને કૃષણકાંત માલનવયા, િાહસાહે્બ અને 

્બીજા ્બે જણ અહીં્થી ચાલો, ્બીજ ેઠકેાણે તમને ્બેસાિીએ એટલે 

અહીં જગયા ્થાય.’ અમને સાત જણને કેમ વીણી કાઢવામાં આવયા 

છ ે તે હંુ ન સમજયો, પણ મને એમાં segregation — અળગા 

કરવા — જવેું લાગયંુ, એટલે મેં કહ્ું કે, ‘અમારામાં્થી ગમે તે સાત 

આવીએ; તમે કહો છો તે સાત ન આવીએ.’ એટલે સાજ ્્ણ ટ ેકહ્ું 

કે, ‘હંુ કહંુ છુ ં એણે જ આવવું પિિે. હંુ જનેે ઓળખું તેને જ 

હંુ નવશ્વાસપૂવ્ણક સામા્ય િ્બામાં ્બેસાિી િકંુ. તમારે નીકળવું જ 

પિિે.’ ‘પોનલડટકલ કેદીઓ’ એટલે અમારાં કપિાં અમે પહેરેલાં 

હતાં. અમે ત્રણચાર જણ નસવાય ્બીજા ્બધા તો જલેનાં કપિાં, 

ગળામાં લોખંિની હાંસિીઓ અને પગમાં લોખંિનાં કિાં સા્થે 

હતા. એટલે અમારી િરમનો પાર નહોતો. તયાં વળી અમોને 

‘વધારે નવશ્વાસપાત્ર' ગણવાનું રહી ગયેલું અપમાન આપવામાં 

આવયું. અમારા સાતમાં ત્રણ સામા્ય કેદીઓ પણ છ ે એમ 

મેં જાણયું, અને અજવાળામાં આપને કાગળ લખવાની તક તો 

મળિે — જ ે્બીજ ેકયાંય ન મળે — એમ નનશ્ચય કરી લીધો તયારે 

અમે નીકળ્ા. આ એક સામા્ય ્થિ્ણ કલાસના િ્બામાં ્બેસીને 

લખી રહ્ો છુ.ં અમારા સાત જણ ઉપર સાત નસપાહીઓ તો 

્બેઠા જ છ!ે

પણ હવે આને વધારે નહીં લં્બાવું, કારણ, રાત ્થોિી ને વેિ 

ઘણા છ.ે જલેના ્બધા કાનૂનો મા્ય રાખવા જોઈએ એ આપના 



કાનૂન્થી અમને મૂંઝવણ પિી છ ે તેનો આપને િી રીતે ખયાલ 

આપું? જયાં દરરોજ નવા નવા અનુભવો્થી દહાિો આ્થમે, 

નવધનવધ પજવણીઓ ્થયાં જ કરતી હોય, તયાં િું માનવું અને 

િું ન માનવું એનો પ્શ્ ઘિીએ ઘિીએ ઊભો ્થયા જ કરે. 

એટલે કાનૂનો મા્ય રાખવાના આગ્હને લીધે મેં દરેક પ્સંગે 

યોગય વત્ણન જ કયુું છ ે કે કેમ એ નવિે મને િંકા રહે છ.ે’16

મુદત પૂરી ્થઈ, એટલે અમને ગળે લોખંિની હાંસિી — ગુનાની 

કલમવાળું અને સજાની મુદતની તારીખ ્બતાવનારં લાકિાનું 

માદનળયું — પહેરાવવામાં આવયું. પગમાં લોખંિનું કલ્ું તો પહેલે્થી 

જ હતું. તે ડદવસે એમનાં જૂવાળાં કપિાં ગયાં, અને નવાં કપિાં 

મળ્ાં. મારાં કપિાં તો તેનાં તે જ રહ્ાં હતાં. પણ ્બે ડદવસ 

ખુલ્ે િરીરે ્બેસી રહીને પહેરણ વગેરેને માટી નાખીને મેં 

ધોયાં હતાં એટલે દુગુંધ મટી હતી, અને મારા નમત્રોએ એક્બે 

ડદવસ ભેગા મળીને મારા કામળાઓમાં્થી તિકે ્બેસીને જૂઓ 

વીણી કાઢી હતી.

પણ પેલાઓ ગયા એટલે હંુ એકલો પડ્ો. જોકે ્બીજા ધાિપાિ ુ

વગેરે કેદીઓની મારી સા્થે ઘાિી મૈત્રી ્થવા લાગી. એક સાત 

વષ્ણની સજાવાળો િોસો મારી પાસે સાંજ ેઓરિીની ્બહાર આવીને 

્બેસતો. હંુ રામાયણ વાંચતો અને તે નવવેચન કરતો. તેની સમજ 

અને જ્ાનનો પાર ન હતો. રામાયણ તો એને મોઢ ેહતું! પછી તો 

ભજનો પણ ચાલવા લાગયાં, અને મારી કોટિી આસપાસ ઘણા 

કેદીઓ ્બેસવા લાગયા. અહીં કેદીઓના ્બે સુંદર નવભાગ પાિવામાં 

આવે છ,ે ‘ડહંદુસતાનના કેદીઓ' (એટલે સામા્ય ગુનેગારો) અને 

‘સરકારના કેદીઓ’ એટલે અમારા જવેા. સરકારના કેદીઓને તો 



ન્બચારા ્બીજા ગુનેગારો, ભારે પૂજનારા, એટલે સેવા કરનારા.

જયારે મારી મૈત્રી આમ ઘાિી ્થતી જતી હતી તયારે પેલા 

ભાઈ્બંધોને સખત મજૂરી અપાયાના ખ્બર મને મળી ગયા હતા. 

અનગયાર જણને દરરોજ પોણોમણ દળવાનું સોંપવામાં આવયું હતું. 

અને િપેયુટી જલેરે ‘કન્વકટ વૉિ્ણર'ને હુકમ આપયો હતો કે એ 

લોકોને જટેલા પજવાય તેટલા પજવો, કે જ્ેથી તેઓ કંટાળીને 

માફિી માગે! આમાં્થી એક્બે જણ તો ન્બચારા ્બે ડદવસમાં માંદા 

પડ્ા. ્બધાને ફિોલ્ા તો હ્થેળીમાં પડ્ા જ હતા પણ ત્રણચાર 

ડદવસમાં સૌ સતિર-અઢાર િેર સુધી પહોંચયા હતા. એ અરસામાં 

મને ‘પોનલડટકલ કેદી' ગણવાના સરકારના હુકમ આવયા છ,ે 

એવી ખ્બર મને આપવામાં આવી. હંુ ડદલગીર ્થયો. જયારે 

મારા ભાઈઓ સખત મજૂરી કરતા હતા તયારે (મારે) — સખત 

પજવણીમાં્થી ડદનપ્નતડદન વધારે પનવત્ર અને તેજસવી ્બનવાનો 

લહાવો — મારી પાસે્થી છીનવી લેવામાં આવયો!17

આખો પત્ર 15–1–’22ના नवजीवनના અંકમાં છાપતા 

પહેલાં ગાંધીજીએ નીચેની નોંધ લખી:

શ્ી મહાદેવભાઈ દેસાઈનો કાગળ મ્થાળું ને સહી છોિી અક્ષરિ: 

છાપું છુ.ં એ કાગળ જલેના કાયદા્થી નવરદ્ધ મોકલાયેલો ગણં છુ.ં 

દનક્ષણ આડરિકામાં આવા કાગળોનો પણ ઉપયોગ કરવાની મેં ના 

પાિલેી; પણ અહીં જોઉં છુ ં કે મહાદેવ દેસાઈએ કરેલા નનદયોષ 

કાનૂનભંગને ક્ષંતવય ગણવો જોઈએ. જલેમાં ચાલતી િાયરિાહી 

વખતસર ઉઘાિી પાિવાનો ્બીજો ઇલાજ જ ન્થી. એ ભંગને 

સાર જો દુ:ખ ભોગવવું પિ ે તો મહાદેવને જ પિ ે એમ છ.ે 



ભલે એને પણ લક્મીનારાયણની જમે નેતરની સોટીની સોળો 

વાંસામાં ઊઠ.ે એવું જોખમ ખેિીને પણ મહાદેવે લખવું જોઈતું 

જ હતું. જો સરકાર કેદીઓને જરા પણ છૂટ આપવા ઇચછતી 

હોય તો તેનો આ કાગળમાં ્થયો છ ેતેવો સદુપયોગ તેઓ જરૂર 

કરે. આ કાગળમાં આપેલી ન્બનાઓ નવિે હંુ આ વખત વધારે 

લખવા ઇચછતો ન્થી. તો ડહંદુસતાનની ધીરજ અને િાંનત જોઈ 

સાનંદાશ્ચય્ણના સમુદ્રમાં નાહી રહ્ો છુ.ં આટલી આતમિુનદ્ધની 

મેં આિા નહોતી રાખી. કેદીઓએ જયઘોષ પોકાયા્ણ તે પણ 

ઉદ્ધતાઈ્થી નહીં પણ તે તો તેમનો હક છ ે એમ માનીને. અને 

જયારે મહાદેવે લક્મીનારાયણનું ધયાન એ ગફિલત તરફિ ખેંચયું 

તયારે તેણે કેટલી સરળતા્થી તતક્ષણ ભૂલ ક્બૂલ કરી! ખરેખર 

ઈશ્વરનો હા્થ જ આ લિતમાં છ.ે’18

મહાદેવભાઈએ પ્્થમ કારાવાસના તેર માસને સતયાગ્હી 

તરીકે પોતાની સાધના માટનેું સ્થળ ્બનાવી દીધું. સતયાગ્હી 

અ્યાયી કાયદો તોિ ે છ,ે પણ એમ કરતાં જ ે કાંઈ કષ્ આવે 

તે સહષ્ણ સાંખવા તૈયાર રહે છ.ે એ કષ્ આપવામાં હા્થો 

્બનનાર અ્યાયી વયવસ્થાનાં કરણ-ઉપકરણ પ્તયે તે દ્ષે, ક્ોધ 

કે વૈરભાવ રાખતો ન્થી. ્બલકે તે તેમને નવિે કાંઈક દયાભાવ ને 

ઝાઝો પ્ેમભાવ રાખે છ ે કે જ્ેથી તેમને પણ વયવસ્થામાં નનડહત 

અ્યાયનું ભાન કરાવી િકાય. એ વયવસ્થાના સામા્ય નનયમોનું 

એ કાળજીપૂવ્ણક પાલન કરે છ.ે માત્ર એ નનયમો અ્યાયપૂણ્ણ કે 

દમનકારી અ્થવા અમાનુષી હોય તો તેનો છિચેોક ભંગ કરી 

પોતાને મા્થે ફિટકારાય તે સજા ભોગવી લેવા તૈયાર હોય છ.ે 

સા્થી કેદીઓ — રાજનૈનતક કે ગુનાડહત કેદીઓ જોિનેો એમનો 



વહેવાર પ્ેમ અને સંપભયયો હોય છ.ે જલેને પરસપરના માનવીય 

સં્બંધો — જલે અનધકારીઓ સા્થેના — પણ નવધાયક ડદિામાં 

વાળવાની પ્યોગિાળા ગણે છ.ે અને સૌ્થી વધુ તો તે જલેવાસને 

પોતાની િુનદ્ધની સાધના કરવાની એક તક સમજ ે છ.ે તે્થી એ 

ડદવસનો સમય જરાય એળે જવા દેતો ન્થી, પોતાના દરેક 

કૃતયને સતય-અડહંસાની કસોટીએ કસતો રહે છ ે અને અહનન્ણિ 

પોતાની જાતને ઘસી ઘસીને ઊજળી કરે છ.ે મહાદેવભાઈએ 

ઉપર વણ્ણવેલી દરેક ્બા્બતમાં પ્યતન કરવામાં કિી કચાિ ન 

રાખી. ઉપરાંત પોતાના ‘वयसनम् श्रुतौ’ના19 સવભાવ મુજ્બ એમણે 

જલેના કામકાજમાં્થી પરવારીને ્બાકીનો સમય અનેક નવષયોના 

અધયયનમાં ગાળ્ો — અલ્બતિ, જલેમાં જટેલાં અને જવેાં પુસતકો 

ઉપલબધ ્થાય તેટલાં અને તેવાં પુસતકોની મદદ્થી.

જલેવાસનો આરંભ આકરા તપ્થી ્થયો હતો તે આપણે 

જોઈ ગયા. ગેરકાયદેસર રીતે લખાયેલ પત્રને 5–1–22ના यंग 

इन्डियाમાં ય્થાત્થ છાપયા પછી નોંધમાં ગાંધીજીએ લખયું, ‘લૅડટમરે 

જયારે પોતાનો હા્થ ગૌરવભેર સીધેસીધાં આગમાં ઝીંકી દીધો 

તયારે તેણે એનું કષ્ કદાનપ નહીં અનુભવયું હોય.’ લૅડટમર ઇંગલંિનો 

એક સુધારક પ્ૉટસેટટં હતો. સનાતની નવચારના લોકોએ એને 

્થાંભલા સા્થે ્બાંધીને જીવતો સળગાવી દીધો હતો. આ ઉલ્ેખ 

નવિે મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને નિકોહા્બાદ્થી એક પત્રમાં (પ્વાસ 

દરનમયાન) લખયંુ, ‘લૅડટમરનો દાખલો ટાંકીને મારે નવિે પ્ગટ 

કરેલી આપની િુભેચછા મને કાલે પયારેલાલે (પોલીસવાનના) પેલા 

ઍરહોલસમાં્થી કહી. લેડટમરના જવેી તાવણીમાં્થી તવાવાની તક 

મને પ્ભુ આપે એવા આિીવા્ણદ આપો.’ સતયાગ્હી આિીવા્ણદ 



માગે છ ે તો વધુ તવાઈને પાવન ્થવાનો.

્બીજા કોઈને લખેલ પત્રમાં્થી ‘્બાપુના આિીવા્ણદ' એટલા્થી 

મહાદેવ પરમ સંતોષ અનુભવે છ.ે પણ સદભાગયે આગ્ાની 

જલેમાં્થી પત્રો લખવા ત્થા મેળવવાની વધુ છૂટ મળી ગઈ હતી. 

જા્યુઆરી 1922માં જ મહાદેવભાઈએ લખેલ પત્ર ગાંધીજીએ 

29–1–'22ના नवजीवनના અંકમાં છાપયો:

અમે અહીં િાંનત અને આરામ ભોગવી રહ્ા છીએ. મેં આપને 

છલે્ો પત્ર લખયો તયાર પછી નસ્થનત સુધરી છ.ે િાંનત અને 

વયવસ્થા ્બધે પ્થરાઈ રહી છ.ે

અ્બઘિી એક ્બૅરેકમાં મ્થુરાના સવયંસેવકો હવન કરી રહ્ા છ.ે 

અને વેદમંત્રોના ઉચચાર મારા કાને અ્થિાઈ રહ્ા છ.ે સવારે મેં 

િરૂ કરેલી પ્ા્થ્ણનામાં હવે મંિળ વધવા લાગયું છ,ે જોસેફિ પણ 

અંદર ભળવા મંડ્ા છ.ે આશ્મની પ્ા્થ્ણના ઉપરાંત ‘વૈષણવ જન’ 

અ્થવા ‘तू दयाळ दीन हौं’ ગવાયા પછી કોઈક દેિગીત ગવાય 

છ.ે આજ્થી તો જોસેફેિ આવવું િરૂ કયુું છ ેએટલે ્બાઇ્બલમાં્થી 

તેઓ કાંઈક વાંચે છ,ે અને એકાદ ડહમ (સતોત્ર) ્બોલે છ ે અને 

્બોલાવે છ.ે ‘વૈષણવ જન' સૌને ્બહુ જ પસંદ પડ્ું, અને સૌ 

કોઈને કંઠ ે ્થઈ જિે.’

પોતાનો દૈનનક ક્મ વણ્ણવતાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે ‘પ્ાત:કાળે 

હંુ રામનરેિ નત્રપાઠી20ની સા્થે રામાયણ નનયનમત વાંચું છુ.ં તયાર 

પછી ભગવદગીતા.’ સા્થીઓ નવિે તેઓ કહે છ,ે ‘જોસેફિ ડદવસના 

તો ્બહુ કામમાં ગૂં્થાયા ન્થી રહેતા, પણ રાત્રે અ્થ્ણિાસ્તનો ખાસ 

અભયાસ કરે છ.ે સવરાજમાં અ્થ્ણમંત્રી ્બનવાની તેઓ સહેજ ે



ખવાહેિ રાખી િકે.' જાનમયા નમનલયા ઇસલાનમયાના આચાય્ણ 

ખવાજા અ્બદુલ મજીદ પણ એ જ જલેમાં હતા. તેમને નવિે 

મહાદેવભાઈ લખે છ,ે ‘ખવાજાએ તો અહીં ઘર વસાવયું છ.ે 

એમના આનંદી સવભાવ્થી હંુ મુગધ ્થયો છુ.ં એમના સવદેિી 

ધમ્ણના પાલન્થી તો આપ પણ ચડકત ્થાઓ. બ્ેિ તો અલીગઢની 

જ હોય, માખણ તો અલીગઢનું જ, ખાદી તો ઘરની કાંતેલી 

અને ઘરની વણેલી, િાહી તો ખવાજા બ્ધસ્ણ અલીગઢવાળાની 

જ, ચૂલો સુધધાં નમનસસ ખવાજાએ િોધેલી પૅટન્ણનો અલીગઢના 

લુહારે ્બનાવેલો, અને રેં ડટયો તો અલીગઢનો ્બનાવેલો હોય 

જ! એમના અક્ષર તો તાજમહાલની ઉપર જ ે અર્બી હરફિમાં 

કોતરકામ છ ે તેની સફિાઈ અને રમણીયતાની યાદ આપે છ.ે 

અનેક રંગો્થી િણગારેલા તે નયનમોહક અક્ષરે કુરાનમાં્થી 

ઉતિમ ઉદગારો કાઢીને નાના કાિ્ણ્બોિ્ણ પર લખી તે વિ ે પોતાની 

્બૅરેકની દીવાલો તેમણે િણગારેલી છ.ે એક નાનકિા સરખા 

ખૂણામાં ગાદી કરીને એક્બે તડકયા ગોઠવી ઘરની મનસજદ 

એમણે જલેમાં ઉતપન્ન કરી છ.ે અગર્બતિી્થી કદી કદી ધૂપ 

કરતાં પણ ચૂકતા ન્થી. અને પોતે ભારે કલારનસક હોઈ, અને 

વાયવય (સંયુકત પ્ા્તોની વાયવય ડદિા) પ્ાંતમાં કનવઓની ખોટ 

ન હોવાને લીધે કેટલીક વાર કાવયનું એકાદ ચરણ ઉતપન્ન કરી, 

્બીજાઓને પાદપૂનત્ણ કરવા નોતરે છ.ે આ મુિાયરા કહેવાય છ.ે 

અને ખવાજાસાહે્બના મુિાયરામાં કેવળ મુસલમાન ભાઈઓ જ 

નહીં પણ પં. કૃષણકાંત માલનવયા અને રામનરેિ નત્રપાઠી જવેા 

ડહંદુ કાવયરનસકો પણ ભળે છ.ે’

પછી મહાદેવભાઈ પં. મદનમોહન માલનવયાજીના પુત્ર તરફિ 



વળે છ:ે ‘કૃષણકાંતજીને પાનનું વયસન ભારે છ.ે જલેમાં જતાં 

પહેલાં કોઈએ કહેલું કે પાન જલેમાં નહીં મળે તો િું કરિો? 

તેમણે કહેલું કે જલે જ કદાચ એ વયસન ભુલાવિે. પણ 

દુ:ખની વાત એ છ ે કે જલેે એમનું એ વયસન ન્થી ભુલાવયું. 

અલાહા્બાદમાં તો એમને ્બે ડદવસ પાન ન મળ્ાં, પણ અહીં 

તો એમને રોજનાં ્બસો પાન મળી રહે છ.ે ગોનવંદ21 અને હંુ 

છોિાવવાનો પ્યતન તો જરૂર કરીએ છીએ.'

સા્થી કેદીઓમાં એટાના રાજ્બહાદુર પણ હતા. તેમને 

નવિે: ‘રાજ્બહાદુર સાહે્બને મારે ન ભૂલવા જોઈએ. એઓની 

તો અમને સૌને છાયા છ ે એમ કહેવાય. એમને આપ ઓળખો 

છો કે નહીં તે મને ખ્બર ન્થી. આપણે એટા ગયેલા તયારે તો 

તેમણે અસહકાર નહોતો કયયો. પણ અમને ભોજન તો એમને 

તયાં જ મળેલું. એઓ િઝન્બંધ સરકારી સંસ્થાના ચાલક અને 

િઝન્બંધ નખતા્બો ધરાવતા હતા. એમના અસહકારી ્થવા્થી 

સરકારમાં ખળભળાટ મચયો હતો, કારણ, આખો એટા નજલ્ો 

એમના હા્થમાં છ.ે એઓ અહીં સૌમાં વૃદ્ધ છ.ે અમારી ખાવાની, 

પીવાની, તન્બયત વગેરેની માતાની જમે એઓ ્બરદાસ રાખે 

છ ે— એટલું કહંુ તો તેટલામાં એમના ગુણ આવી જાય.’22

જલેમાં મહાદેવભાઈએ રેં ડટયા પર હા્થ અજમાવવા માંડ્ો 

હતો. પણ પોતાની પ્ગનત નવિે તેમને સંતોષ નહોતો. ખવાજાસાહે્બે 

અલીગઢ્થી ્બે રેં ડટયા મગાવેલા પણ ્બંને સારા ન ચાલયા. ત્રીજો 

એક રેં ડટયો હતો તે કાંઈક કામ આપતો હતો. મહાદેવભાઈએ 

સા્બરમતી આશ્મ્થી એક રેં ડટયો મગાવયો હતો.



જલેમાં મુલાકાતે આવેલાં દુગા્ણ્બહેન પાસે મહાદેવભાઈએ 

કાંતણ અંગે જવાહરલાલજીએ ઠીક પ્ગનત સાધી છ ેએમ સાંભળ્ું. 

તે્થી મહાદેવભાઈએ તેમને લખયંુ, ‘હંુ તમને પૂછવા માગતો હતો 

કે તમે મારે સાર એક સરસ ત્રાક મોકલાવી િકિો? દુગા્ણએ 

મને જયારે કહ્ું કે તમે જલેમાં ્થોિાક રતલ સૂતર કાંતયું તયારે 

મારી છાતી ગજ ગજ ફૂિલી. મારી વાત કહંુ તો નજદંગીમાં મને 

રેં ડટયાએ જ સૌપ્્થમ મૂંઝવણમાં મૂકયો છ.ે એમ તો હંુ છલે્ા 

્બે માસ્થી ઠીક ઠીક નનયનમત રીતે એની પાછળ મંડ્ો રહંુ છુ,ં 

છતાં હંુ “મ્થામણની અવસ્થા”ને ઓળંગી િકયો ન્થી. ઘણી 

વાર પૂણી ખરા્બ હોય છ,ે સૂતર ઘણી વાર તૂટ ે છ,ે એક વાર 

ત્રાક ખૂ્બ ્થરિાઈ ગયેલી. અને મારી ઉપાનધઓનો પાર ન્થી. 

નાચવું નહીં ને આંગણં વાંકંુવાળા આ ઘાટ ન્થી એમ હંુ ન્થી 

કહી િકતો. પણ તમે મને મારી મ્થામણમાં મદદ કરવા કે 

માગ્ણદિ્ણન આપવા અહીં હોત તો કેવું રૂિુ ં ્થાત!'

મેની ્બીજી (1922)એ લખાયેલો આ પત્ર એમ તો ‘ગપાટા 

મારવા' લખાયો છ.ે જવાહરલાલજીએ આગ્ા આવયા તયારે 

મહાદેવભાઈની મુલાકાત માગેલી પણ એમને તે મળી નહોતી, તે 

અંગે પત્રમાં મહાદેવભાઈએ અફિસોસ પ્ગટ કયયો છ.ે ગાંધીજીના 

પત્ર નહોતા મળતા તે્થી મહાદેવભાઈએ અનુમાન કયુું હતું કે 

જલેના નનયમમાં પોતાને સાર અપવાદ ્થવા દેવા ન ઇચછી તેમણે 

પત્રો લખવાનું ટાળ્ું હિે. એમનો નવચાર કરતાં, જવાહરલાલજીને 

આ રીતે વધારાની છૂટ લઈને લખતાં મહાદેવભાઈને કમકમાટી 

આવે છ.ે મહાદેવભાઈ પોતે પત્રો લખવા અંગે ઘણા નનયમો 

તોડ્ા છ ે તે ક્બૂલ કરે છ ે અને કહે છ ે કે ઘણી વાર જલે 



અનધકારીઓએ જ તેમાં તેમને મદદ કરી છ.ે પણ કહે છ ે કે, 

‘્બાકી મેં મારી જાત પર ઠીક ઠીક સંયમ રાખયો છ.ે મારા 

સમયનો પણ સદુપયોગ કયયો છ ે અને મારી જાતને અનેક 

પ્કારની નિસત હેઠળ રાખી છ.ે’

આગ્ા જલેના દરવાજા આગળ લીધેલી એક તસવીરમાં 

મહાદેવભાઈ, ખવાજાસાહે્બ, રાજા્બહાદુર અને જોસેફિ સા્થે 

ઊભેલા જણાય છ.ે આખી નજદંગી લાં્બું ધોનતયું અને કફિની 

પહેરનાર મહાદેવભાઈ આ તસવીરમાં ટૂકંી પોતિી પહેરી અને 

ચાદર ઓઢીને ઊભેલા જણાય છ.ે આ પહેરવેિનું રહસય તેમણે 

જલે જતાં પહેલાં અલાહા્બાદ્થી ગાંધીજીને લખેલા એક પત્રમાં 

જોવા મળે છ.ે ગાંધીજીએ 30મી ઑકટો્બર, 1921ને ડદવસે 

એવો નનયમ લીધો હતો કે રોજ ઓછામાં ઓછુ ં અધયો કલાક 

કાંતણ કયા્ણ નવના પોતે ભોજન નહીં લે. તેને અંગે મહાદેવભાઈ 

કહે છ:ે

આપે રેં ડટયાનું વ્રત લીધું એમાં ભારે અસર ્થઈ િકે એવું તત્વ 

રહેલું છ.ે એટલે એ વ્રતને હંુ વધાવી લઉં છુ,ં જોકે આપ એ્થી 

કેટલાનું પડરવત્ણન કરી િકિો તે આપ જાણો. રેં ડટયાની ્બા્બતમાં 

હવે conversion (મતપલટો) — grace (દયાદૃનષ્)નો કાળ ગયો 

એમ મારં શ્દ્ધાવંત નચતિ પણ ક્બૂલ કરતાં અચકાતું ન્થી. અને 

હંુ એવું વ્રત પ્નસદ્ધ રીતે ન જ લઉં, કારણ, આપ ગુલામીને 

ઉતિેજન આપો છો એવું હંુ મારા તરફિ્થી તો નહીં જ જણાવા 

દઉં. આપની છાયા તળે જ ે છોિ મોટા ્થઈ રહ્ા છ,ે તેમાંના 

કોઈએ, તે છોિ આપના પરોપજીવી છોિ (પેરેસાઇટ) તરીકે, 

ગુલામ તરીકે ઊછરે છ ે એમ જગતને પોતાના કાય્ણ્થી માનવાનું 



કારણ ન આપવું જોઈએ. છતાં ઘણી ચીજો કરવા જવેી છ.ે 

હંુ (અલાહા્બાદમાં) માંદો પડ્ો તયાર્થી પ્થારીમાં મેં loin-

cloth (પોતિી), ઘૂંટણ ઉપર લટકી રહેતી ધોતી, પહેરવા માંિી. 

પ્ોફેિસર23 આવયો અને તેને મારા્થી કહેવાઈ ગયું કે હવે હંુ આ 

જ પહેરવાનો, કાયમ રાખવાનો; જવાહરલાલને પણ કહ્ું. તેઓ 

હસયા અને કહ્ું, ‘તારા જવેા જ ગુલામીના ઉતિેજનનો આરોપ 

્બાપુ માટ ે મેળવે છ.ે’ હંુ સામે ્થયો. મારામાં ્બોલવાનું ્બળ 

નહોતું, પણ ્બોલયો: કહ્ું કે, ‘્બાપુના ડદલમાં ્બહુ લાગણી છ ે

તે્થી હંુ આ કપિુ ંન્થી પહેરતો એ વાત સાચી; એને માટ ે્બળતું 

હૃદય જોઈએ; પણ ્બાપુ અમુક પહેરે તેમાં જ ે કરણા રહેલી 

છ ે તે કરણા્થી હંુ અસપૃષ્ ન રહી િકંુ — જો હંુ મનુષય હોઉં 

તો. માટ ે હંુ પણ પોિાકમાં ફેિરફિાર કરં; અને તેમાં હંુ આગ્હ 

ન્થી રાખવાનો: મને લાગે છ ે કે લાં્બી ધોતી પહેરવાની જરૂર 

છ ે— ટાઢને લીધે — તો તે પહેરીિ. પણ અ. સૌ. કમળા્બહેન 

scandalize ્થાય (તેમને આઘાત લાગે) તે્થી નહીં જ પહેરં. 

્બાપુનું વ્રત ઑકટો્બર સુધીનું છ.ે આ સાચું કે નહીં! પણ મારં 

તો સદાકાળ પણ રહે; અને ન્બલકુલ ન પણ રહે. તે તો મને 

show (દેખાિો) લાગે અ્થવા પાયા નવનાનું કોઈ વાર લાગે તો!’24

એમ જણાય છ ે કે જલેમાં્થી છૂટીને આવયા ્બાદ 

મહાદેવભાઈએ કદી ટૂકંી પોતિી અને ચાદર ધારણ કયાું નહોતાં. 

તે વખતે ્બાપુના વ્રતને લીધે એમનું ભકતહૃદય હાલી ઊઠ્ું 

હિે તે, સદભાગયે જલેવાસના ્બે નિયાળા જોઈને જ પાછુ ં

સાધારણ ્થઈ ગયું હિે. ‘સદભાગયે’ એટલા સાર કહ્ું કે 

મહાદેવભાઈનું મહાદેવભાઈપણં એમના સાધારણ સદગૃહસ્થ 



રહેવામાં હતું — મહાતમા જવેી વેિભૂષા ધારણ કરવામાં નહીં.

આ જ પત્રમાં એઓ રેં ડટયા નવિે પોતાનો અનભગમ સપષ્ 

કરે છ:ે

પણ સાર એ છ ેકે રેં ડટયાનું વ્રત આપની માફિક લેતાં હંુ િરમાઉં 

છુ.ં કારણ, એક એ કે મને લાગતું ન્થી કે એ વ્રત લઈને હંુ 

કાંઈ ભારે ઉતપન્ન કરી િકંુ. તયારે ઉતપન્ન કરવા મારે દસ 

કલાક કાંતવું જોઈએ — જ ે આજ ે િારીડરક રીતે અિકય છ.ે 

્બીજુ ંકારણ આપ જ ેmoral (નૈનતક) અસર કરો તેનો હજારમો 

ભાગ મારા વ્રત લેવા્થી ન ્થાય. તયારે એ ખોટો ઢોંગ — મારા 

માટ ે— િા માટ ેકરવો? અને મોટુ,ં ત્રીજુ ંકારણ એ છ ેકે — આપ 

shock ન ્થતા! (આાંચકો ન અનુભવતા) કે રેં ડટયો sacramental 

rite — આધયાનતમક નવનધ છ ેએમ હજી મને પ્તીત ન્થી ્થયું!25

આ પત્રને नवजीवनમાં છાપવા સાર આપતાં પહેલાં 

મહાદેવભાઈ એક ટૂકંી પણ સૂચક નોંધ કૌંસમાં ઉમેરવાનું 

ચૂકતા ન્થી:

‘અહીં નજદંગીભર સવદેિીનો જ ઉપયોગ, આગ્હ ય્થાિનકત 

પ્ચાર — એને માટ ે તો ખાદી પહેરવા માંિી તે ડદવસ્થી હંુ 

વ્રત્બદ્ધ જ છુ ં એ ભુલાવું ન જોઈએ.’26

આગ્ા જલેમાં મહાદેવભાઈને પ્માણમાં ઠીક સગવિ 

મળી હતી. ્બીજા કેદીઓને એવી સગવિ નહોતી મળતી તે્થી 

મહાદેવભાઈ દુ:ખ કરતા. એ અંગે ગાંધીજીએ એક લેખમાં લખયું:

જનેે નવવેક છ ેને નવચાર છ ેતેને એકાએક િરીરસુખ ન્થી મળી 



િકતું. ્બીજાના દુ:ખ્થી તે તપયા કરે છ ે ને સુકાય છ.ે તેના્થી 

સમીપમાં રહેલું દુ:ખ ન જોઈ િકાય. આવી દયામણી નસ્થનત 

મહાદેવ દેસાઈની ્થઈ પિી છ,ે કેમ કે તે પોતાના દરેક કાય્ણનો 

કસ કાઢવા મ્થે છ.ે જયાં લગી િરીરદુ:ખ હતું તયાં લગી તેને 

સુખ હતું, કેમ કે દુ:ખ ભોગવવા ખાતર જલેમાં જવા તે તલપી 

રહેલ, પણ હવે જયારે જલેમાં પોતે સુખ ભોગવી િકે છ,ે તયારે 

અંતદુ્ણ:ખ ઊભું ્થયું છ.ે  ... જયારે હવે જલેમાં... સવતંત્રતા મળી 

છ,ે તયારે જમે લૂંટારાઓ લૂંટના ભાગને સાર લિ ેતેમ સવરાજના 

લૂંટારા લિી રહ્ા છ.ે.. (મહાદેવના) કાગળમાં્થી આપણને ઘણં 

િીખવાનું મળી આવે છ.ે જ ે સભયતા, જ ે મયા્ણદા આપણે 

લિાઈ સમયે જાળવી રહ્ા છીએ તે મયા્ણદા આપણે સતિા મળ્ે 

ન્થી જાળવી િકવાના... સતિા ને સવરાજમાં ્બહુ તફિાવત છ ે

એ આપણે ઓળખી લઈએ. અતયારે આપણામાંના ઘણા કેવળ 

સતિાને સાર જ ફિાંફિાં મારી રહ્ા છ.ે સતિાની લૂંટમાં હંુ નવક્ષેપો 

અને નવઘનો જોઉં છુ.ં તેમાં હંુ મારામારી જોઉં છુ.ં  ... સવરાજ 

એટલે પોતાનું — પોતાની ઉપર રાજ. એ યુદ્ધમાં તો જ ેનમે — જ ે

ખમે — તે પહેલો. એમાં તો ભારે મયા્ણદાને અવકાિ. સતિાની લૂંટમાં 

તો સૌ પહેલા આવવા માગે એટલે સહુ લિ.ે સતિાના રાજમાં 

વહેલો એ જ પહેલો. સવરાજમાં છલે્ો એ પહેલો. આમ ્બંને 

વચચે હા્થીઘોિા જટેલો — અરે પૂવ્ણપનશ્ચમ જટેલો ભેદ છ.ે  ...’27

ગાંધીજીના આ લેખ્થી આગ્ા જલેના કેદીઓની ચચા્ણ િમી 

ગઈ હતી. અને એમનું સમૂહજીવન ઘણં સૂતરં ્બ્યું હતું એમ 

મહાદેવભાઈના એક પત્ર પર્થી જણાય છ.ે

પણ મહાદેવભાઈને જલે ગયે હજી તો માંિ સવા મડહનો 



્થયો હતો તયાં એમના હૈયાને વલોવી નાખે એવા સમાચાર 

આવયા. દેિભરમાં અસહકાર આંદોલનની પૂરપાટ તૈયારી ચાલતી 

હતી; ્બારિોલીમાં ના-કર આંદોલન દ્ારા રાષ્ ટ્રીય ડહલચાલનાં 

મંગલાચરણ ્થિે એવી યોજના હતી; આખા દેિની મીટ ્બારિોલી 

તરફિ મંિાઈ હતી. તે સમયે ઉતિર પ્દેિના ગોરખપુર નજલ્ાના 

ચૌરીચૌરા ગામે કેટલાક ભાનભૂલેલા લોકો દ્ારા એક એવો 

ડહંસાકાંિ ્થઈ ગયો કે જણેે આખા આંદોલનને એક તદ્દન 

નવો જ વળાંક આપી દીધો. તયાં લોકોનાં ઉશકેરાયેલાં ટોળાંએ 

પોલીસોનો પીછો કરી, તેમને પોલીસચોકીમાં ગોંધીને એ ્થાણાને 

આગ ચાંપી દીધી. તેને પડરણામે એકવીસ નસપાઈ અને એક 

સ્બ-ઇ્સપેકટર ્બળી મૂઆ. ગાંધીજીને આ સમાચાર્થી ભારે 

આઘાત લાગયો. આખા આંદોલનની વયૂહરચના ગોઠવવા મળેલી 

કૉંગ્ેસની કારો્બારી પાસે તેમણે ઠરાવ કરીને અડહંસક આંદોલનને 

મોકૂફિ કરાવયું. કારો્બારીનો આ ઠરાવ કાંઈ આસાની્થી ્થયો 

નહોતો. એ ્બા્બતમાં અનેક નેતાઓનો મત ગાંધીજી્થી વેગળો 

હતો. પણ અસહકાર આંદોલનના આખરે મૂળ કલપક તો ગાંધીજી 

હતા. તેમના નેતૃતવનો સામનો કરીને યોજાયેલી ચળવળને ચાલુ 

રાખી િકે એવી નૈનતક ડહંમત કોઈ આગેવાન પાસે નહોતી અને 

કોઈની કને સતયાગ્હ અંગે ગાંધીજી જવેો અનુભવ પણ નહોતો.

પહેલાં ચૌરીચૌરાના કાંિ્થી અને પછી અસહકાર આંદોલન 

સ્થનગત રાખવાના કૉંગ્ેસ કારો્બારીના ઠરાવ્થી આગ્ાની જલેમાં 

્બેઠલેા મહાદેવભાઈને ઉપરાછાપરી આંચકા લાગયા.

ચૌરીચૌરાનો કાંિ 1922ના ફેિબ્ુઆરીની 4્થી તારીખે ્થયો. 

્બારિોલીની કૉંગ્ેસ કારો્બારીનો ઠરાવ એ જ માસમાં 11મી 



તારીખે ્થયો. તેમાં સતયાગ્હ મોકૂફિ રાખવાના ગાંધીજીના નનણ્ણયને 

્બહાલી આપવામાં આવી હતી. ત્રણ ડદવસ પછી આગ્ાની 

ડિનસટટ્રકટ જલેમાં્થી ગાંધીજીને નામે લખેલ એક લાં્બા પત્રમાં 

મહાદેવભાઈએ આખા પ્કરણ અંગે પોતાની વય્થા અને વયાકુળતા 

વયકત કરી છ.ે આ પત્રમાં મહાદેવભાઈનું વયનકતતવ પણ સફિડટક 

સમું સપષ્ દેખાય છ.ે

ડિનસટટ્રકટ જલે, આગ્ા, 

15–2–1922 

મારા પરમ નપ્ય ્બાપુજી,

મેં ધાયુું હતું કે, ્બારિોલીમાં સમય કાઢીને આપે જ ે ્બે પત્રો 

લખયા હતા તેનો આભાર હંુ એક જ રીતે વયકત કરીિ — વધુ 

પત્રો લખી આપને તસદી ન આપવાનો નનશ્ચય કરીને. પણ 

મને લાગે છ ે કે મને િાંનત રહેિે નહીં. છલે્ું એક અઠવાડિયું 

અમારામાં્થી ઘણા માટ ેભયંકર આંચકા અને ઉજાગરાભયુું ગયું 

છ.ે હંુ જાણં છુ ં કે આપની પણ એ જ નસ્થનત હિે. અને આજ ે

હંુ જ ે લખી રહ્ો છુ ં તે, આપની અનેકનવધ નચંતાઓમાં ઉમેરો 

કરવા માટ ે નહીં પણ પ્કાિ અને દોરવણી માટ;ે જોકે આ પણ 

આપના માટ ે એક આંચકા સમાન નહીં હોય એની મને ખાસ 

ખાતરી ન્થી.

આ મડહનાની િરૂઆત અમે ્બહુ આિાઓ્થી કરી. પહેલી 

ફેિબ્ુઆરી, જનેે અમે િુકનનયાળ ધારતા હતા તે ડદવસે, સૌએ 

ઉપવાસ કરવા એવી સૂચના જોસેફેિ કરી અને સૌ જલેવાસીઓએ એ 

ઉપાિી લીધી; અને સાંજ,ે એ ડદવસે સવાતંતટ્રયની લિત ્બારિોલીમાં 



િરૂ ્થવાની હતી તેની સફિળતા માટ ે સામૂડહક પ્ા્થ્ણના રાખી 

હતી. તયાં તો પહેલો આંચકો આવયો — આપે વાઇસરૉયને પત્ર 

લખયો.28 સપષ્પણે હંુ કહંુ, મને તો એ આંચકારૂપ લાગયું હતું. 

નટરાજન જવેા નમત્રોના અનભપ્ાયને માટ ે માન હોવા છતાં મને 

લાગયું કે એ પત્ર લખીને, વહેલું સમાધાન ્થાય એવી આપની 

આતુરતાને આપે ઉઘાિી પાિી. नवजीवनમાંના ‘અંગદનવનષ્' 

નામના આપના તેજસવી લેખ્થી અને ્બારિોલી્થી લખેલા આપના 

પત્ર્થી મારી િંકાઓનું નનવારણ ્થયું અને ભય દૂર ્થયો. હંુ 

લગભગ સવસ્થ ્થતો હતો અને જોસેફેિ અને મેં 11મીએ ફિરી્થી 

ઉપવાસ કરવાનો નનશ્ચય કયયો. કારણ, આપે કહ્ું હતું કે એ 

ડદવસે આપ કોઈ નનણ્ણયાતમક પગલું ભરિો.

પણ તયાં તો પહેલાના કરતાં પણ વધુ ભયાનક આંચકો આવયો. 

હંુ ચૌરીચૌરાના હતયાકાંિનો નનદથેિ કરં છુ.ં એ વીજળીનો કિાકો 

હતો. ગોરખપુરના નવંધયવાનસનીપ્સાદને તો એમ જ ્થયું કે 

િરમનો માયયો ભોંયમાં સમાઈ જાઉં. મેં ઉપવાસની સૂચના કરી 

અને એના્થી પાપનું નહીં જવેું જ પ્ાયનશ્ચતિ ્થાય છ ેએ જાણતાં 

છતાં અમે ્બધાએ ઉપવાસ કયયો. પણ એના્થી ભનવષય નવિે 

અમને િાંનત ્થાય એવું તો નહોતું જ. એના્થી આપને િું ્થયું 

હિે એ હંુ જાણતો હતો. મેં કલપયું કે પ્ાચીન કાળના પેગં્બર 

હ્બાકુક29 માફિક આપ પણ ્બોલી ઊઠિો: ‘ઓ ઈશ્વર, હંુ કેટલી 

વખત પોકાર પાિુ;ં અને તું નહીં સાંભળે? ડહંસા ્થાય છ ેએવો 

પોકાર પાિુ ં અને તું ન ્બચાવે! િા માટ ે હિહિતા અ્યાયોનો 

મને સાક્ષી ્બનાવે છ?ે અને દુ:ખો જોવા મને ફિરજ પાિ ે છ?ે 

કારણ, લૂંટફિાટ અને ડહંસા મારી સમક્ષ ચાલી રહ્ાં છ ે અને 



એમાં્થી કલેિ અને કનજયા પેદા ્થાય છ.ે’ પ્ા્થ્ણના કરવાની જ ે

કાંઈ નમ્ર િનકત મારામાં છ ે તે વિ ે મેં પ્ા્થ્ણના કરી કે ચારે 

્બાજુ ફેિલાયેલા આ ઘોર અંધકારમાં્થી પ્ેમળ જયોનત આપનો 

પં્થ ઉજાળે. હરઘિી આપના તરફિ્થી પત્ર માટ ે હંુ ઝૂરતો હતો, 

જોકે હંુ જાણતો હતો કે જયારે આપનું કાળજુ ં લગભગ નચરાઈ 

જતું હતું તયારે આપના પત્રની આિા રાખવી એ મૂખા્ણઈ હતી. 

અને છતાં મેં આિા સેવી અને પ્ા્થ્ણના કરી.

પ્ા્થ્ણનાનો છવેટ ે જવા્બ મળ્ો — આપના પત્ર્થી નહીં, પણ 

્બારિોલીમાં મળેલી કારો્બારીના ઠરાવ્થી. એના્થી ત્રીજો આંચકો 

લાગયો. અને એ, ્બધા આંચકા્થી સૌ્થી વધુ ભયંકર હતો. 

આપને સમજવા માટ ે મેં પ્યતન કયયો છ ે અને આ એક વખતે 

હંુ સંપૂણ્ણપણે નનષફિળ ગયો છુ.ં ‘અંગદનવનષ્’ જવેો લેખ લખયા 

પછી, અને મુકત વાચા, મુકત છાપાં અને મુકત સો્બત ઉપર 

લોકોનું ધયાન નવેસર્થી કેન્દ્રત કયા્ણ પછી આપ આવા ઠરાવોમાં 

ભાગ ભરી િકો એ તો મારી કલપનામાં જ આવતું ન્થી. ગઈ 

સાલ છકે માચ્ણ માસમાં ્બેઝવાિામાં આપણે સવીકાયુું હતું કે 

સનવનયભંગના અંગત ડકસસાઓને લાગેવળગે છ ે તયાં સુધી 

કૉંગ્ેસને એની સામે વાંધો ન્થી. આ આખી સાલ આપણે ઢસરિો 

કયયો તે િું એવી ચેતવણી માટ ે કે સનવનયભંગનાં અંગત કૃતયો 

પણ કૉંગ્ેસના આદેિની નવરદ્ધનાં ગણાિે? અને આ તે કેવા 

ઠરાવો? ्टाइमस ऑफ इन्डियाએ વખાણવાલાયક સદભાવભયા્ણ 

લેખમાં આ ્બધા (ઠરાવો) સા્થે મળતા ્થવા પોતાની તૈયારી 

્બતાવી છ.ે એ (ઠરાવો) અસહકારીઓની આગવી નમલકત છ ે

એ હંુ સમજી િકયો ન્થી. એ ખરં કે એ ઠરાવોના પાઠમાં 



‘અસહકાર' િબદ છ ે પણ જો એ ન વાપયયો હોત તો એ વધુ 

સાચા ્બનત. આટલા આવેિ્થી લખયા નવના મારા્થી રહેવાતું 

ન્થી, કારણ કે મને એમ લાગે છ ે કે આ ઠરાવોમાં ફિકત એ જ 

ક્બૂલાત છ ે કે એક ભીંત સા્થે આપણાં મા્થાં અફિાળીને ભાંગી 

નાખયાં છ,ે અને જ ે કાંઈ ટકુિા રહ્ા હોય તે ભાંગવાની એક 

નવી વાત આપણે લોકો આગળ ધરી છ.ે

ફેિબ્ુ. 19

આપ જોિો કે આ, મારી પાસે ચાર ડદવસ્થી પિી રહ્ું છ.ે 

છલે્ું વાકય લખયા પછી હંુ અટકયો, કારણ, એવા ઠપકાભયા્ણ 

આવેિમાં વધુ ગુસસો અગર ધૃષ્તા ઠાલવવાનું મારા માટ ેિકય 

નહોતું. મેં ઉપવાસ કયયો અને પ્ા્થ્ણના કરી. એટલામાં बॉमबे 

क्रॉचनकिમાં ઉતારવામાં આવેલો यंग इन्डियाમાંનો આપનો લેખ 

વાંચયો. એમાં નૈનતકતાને કરેલી અપીલ્થી મારાં રોમાંચ ખિાં 

્થઈ ગયાં; પણ એનાં નક્કર પડરણામોનો નવચાર આવતાં હંુ 

ફિરી્થી ઠિંો પિી ગયો. કાલે यंग इन्डिया આવયું.30 અને એ હંુ 

ફિરી્થી વાંચી ગયો.31

મહાદેવભાઈની આગલી દલીલો સમજવા સાર ‘ઘરનો ઘા' 

નામના ગાંધીજીના લાં્બા લેખના કેટલાક ભાગો જોવા જરૂરી છ:ે

ઈશ્વરની દયાનો પાર ન્થી... તેણે મને ત્રીજી વેળા ચેતવણી 

આપી છ ે કે જનેે ય્થા્થ્ણ રીતે સનવનયભંગ કહી િકાય, એટલે 

કે, જ ે ભંગમાં નવનય, સતયપરાયણતા, નમ્રતા અને જ્ાન રહેલાં 

છ,ે જમેાં આગ્હ છતાં નવરોધી પ્તયે નનમ્ણળ નનખાલસ પ્ેમની 

જ લાગણી રહેલી છ ે અને જમેાં દુ:ખ કે વેરઝેરનો લેિમાત્ર 



અવકાિ ન્થી. એવા... ભંગને સાર જ ેવાતાવરણ જરૂરી છ ેતેવું 

વાતાવરણ હજુ પણ ડહંદુસતાનમાં ન્થી.32

પછી ગાંધીજી એ ત્રણ ચેતવણીઓ કઈ તેનો નનદથેિ કરે 

છ:ે પહેલી ચેતવણી 1919માં અમદાવાદ, ખેિા, વીરમગામ 

અને પંજા્બમાં ્થયેલી ડહંસા, ્બીજી મું્બઈનાં રમખાણો અને 

ત્રીજી ચેતવણી મદ્રાસની ટોળાિાહીની — તેઓ આગળ કહે છ:ે

અંતે ઈશ્વરે ચૌરીચૌરા મારફિતે પાકે પાયે મારા કાન ઉઘાડ્ા. 

જ ે હકીકતો મળી છ ે તે પર્થી જણાય છ ે કે જ ે પોલીસના 

માણસોને ચૌરીચૌરામાં નવકરાળપણે ફિાિીચૂં્થી નાખવામાં આવયા 

તેમણે લોકોની ઘણી પજવણી કરેલી, તેમના ફિોજદારે પોતાના 

માણસો લોકોને હેરાન નહીં કરે એવું વચન આપેલું તેનો તેમણે 

ભંગ કયયો, સરઘસ પાછળ રહેલા લોકોને તેમણે હેરાન કયા્ણ 

અને ગાળો દીધી. લોકોએ ્બૂમો પાિી અને આગળ નીકળી 

ગયેલું ટોળું પાછુ ં ફિયુું. પોલીસોએ ગોળી ચલાવી, ્થોિી વારમાં 

તેમની પાસેની કારતૂસો ખૂટી અને સલામતીને ખાતર પાછા 

વળી ્થાણામાં ભરાયા. મારો ખ્બરપત્રી જણાવે છ ે કે આ્થી 

ટોળાએ ્થાણં સળગાવયું. અંદર ભરાયેલા પોલીસ નસપાઈઓ 

જાન ્બચાવવા ખાતર ્બહાર આવયા અને ્બહાર આવતાંવેંત જ 

નવકરાળ ટોળાએ તેમને ફિાિીપીંખી નાખયા અને તેમની નછન્નનભન્ન 

લાિોને ભભૂકતી આગમાં હોમી દીધી!

એવો દાવો કરવામાં આવયો છ ે કે આ નવકરાળ પિુતામાં કાંઈ 

અસહકારી સવયંસેવકોનો હા્થ ન હતો. વળી ટોળાની માત્ર તે 

ઘિીએ પજવણી ્થઈ હતી એટલું જ નહીં પણ એ નજલ્ામાં 



પોલીસનો જ ે જુલમ અને ત્રાસ ચાલુ હતો તેની જાણ્થી લોકો 

ધૂંધવાયેલા હતા. પણ ચાહે તેવી પજવણી ્થઈ હોય તોપણ 

નનરાધાર ્થઈ પિલેા અને લોકોના ટોળાની કેવળ દયા ઉપર 

જ પિલેા પોલીસ નસપાઈઓની આવી નવકરાળ હતયાઓનો કોઈ 

પણ રીતે ્બચાવ કરી િકાય જ નહીં. તેમાંય જયારે ડહંદુસતાન 

અડહંસાપરાયણ હોવાનો દાવો કરતું હોય અને કેવળ નનમ્ણળ 

સાધનો વિ ે જ સવતંત્રતાના નસંહાસન ઉપર આરૂઢ ્થવાનું 

ઉમેદવાર હોય તયારે તો ચાહે તેટલી ગંભીર પજવણીની સામે 

પણ ટોળાિાહી ચલાવીને ખૂનામરકી કરવી એ ખરેખર અિુભ 

જ આરંભ કહેવાય.

...અડહંસાને માગથે સવરાજ સ્થાપવાની વાતમાં દેિમાંનાં તોફિાની 

તત્વો ઉપર અડહંસામય કા્બૂ રાખી િકવાની વાત આવી જ 

જાય છ.ે.. “મોટા િોળા કરીને સરકારને... ધમકીઓ આપી, 

્બારિોલીના લોકોને ...આિાઓ આપી અને ્બીજ ે ડદવસે આમ 

પાછી પાની! કેવિી ભારે મદા્ણનગી?” આમ િેતાન મારી પાસે 

સતયનો ઇ્કાર કરાવવા મ્થી રહ્ો હતો, મેં મારી િંકાઓ અને 

મારં દુ:ખ કારો્બારી આગળ... રજૂ કયુું. પડરણામ... સનમનતના 

ઠરાવરૂપે મોજૂદ છ.ે તીવ્રભંગના આખા કાય્ણક્મને આમ સદંતર 

ઊંધો વાળી દેવો એ રાજદ્ારી દૃનષ્એ ભલે અનુનચત હોય, 

પણ ધાનમ્ણક દૃનષ્એ તો તે સંગીન જ છ.ે.. મારી ભોંઠપ્થી અને 

મારી ભૂલ ક્બૂલ કરી લેવા્થી દેિને તો લાભ જ ્થવાનો છ.ે

હંુ માત્ર એક જ ગુણનો દાવો કરવા ઇચછુ ં છુ ં— સતય અને 

અડહંસાનો. દૈવીિનકત ધરાવવાનો મારો દાવો ન્થી. તેવી િનકત 

મારે જોઈતી પણ ન્થી... મારી સેવામાં પુષકળ ત્રુટીઓ છ ે પણ 



એ ્બધી અપૂણ્ણતા છતાં પરમેશ્વરે આટલા ડદવસ મારી સેવાને 

અમીદૃનષ્એ જ નનહાળેલી છ.ે

કારણ કે ભૂલ ક્બૂલવી એ સાવરણી જવેું છ.ે સાવરણીની પેઠ.ે.. 

કચરો કાઢી મેલી જમીન સાફિ કરે છ.ે ભૂલના એકરાર્થી મારં 

્બળ વધયું હોય એવો હંુ અનુભવ કરં છુ.ં..

...આખા ડહંદુસતાનની વસતી સામું જોતાં ્બારિોલી તો ‘દડરયામાં 

ખસખસ’ સમાન છ,ે એના પ્યતનને ્બાકીના ્બધા ડહંદુસતાન 

તરફિ્થી સંપૂણ્ણ પીઠ્બળ ન મળે તો એ પ્યતનને કિું જ ફિળ 

ન આવે.  ...જમે ભરી દૂધની કઢાઈમાં સોમલનું એક ્બુંદ પિ ે

તોપણ ્બધું દૂધ ઝેર ્બને (છ)ે તે જ પ્માણે ચૌરીચૌરાના ઝેર્થી 

્બારિોલીનો નવનય પણ ્બેકાર ્બની જાય છ.ે કારણ જટેલે દરજ્જ ે

્બારિોલી ડહંદુસતાનનું પ્નતનનનધ છ ે તેટલે જ દરજ્જ ે ચૌરીચૌરા 

પણ છ,ે અને ચૌરીચૌરા... પણ રોગના એક ફિાટી આવેલા 

નચહ્રૂપે જ ન્થી િું?... અતયારની ઝું્બેિ તો દેખીતી રીતે જ 

નવરદ્ધ પડરનસ્થનત વચચે એક જોખમી અખતરો છ.ે

ચૌરીચૌરા... આપણે માટ ેદીવાદાંિીરૂપ છ,ે જો આપણે અડહંસાના 

સંઘમાં્થી ડહંસાને કાઢી ન િકીએ તો સામુદાનયક સનવનયભંગનો 

નવચાર સરખો છોિી દીધે જ આપણો આરો છ.ે..

િત્રુ ભલે આપણી ભોંઠપ નીરખી નીરખીને હરખના કૂદકા ભરે... 

કરેલી પ્નતજ્ાના ભંગ કયા્ણનું અને ઈશ્વરને ્બેવફિા ્બ્યાનું પાપ 

મા્થે લેવા કરતાં િરપોક અને ન્બળા નીવિવાનું તહોમત મા્થે 

લેવું હજાર દરજ્જ ે ્બહેતર છ.ે આપણા અંતરાતમા આગળ જૂઠા 



નીવિવા કરતાં દુનનયા આગળ જૂઠા દેખાવું એ કરોિગણં સારં છ.ે..

હંુ તો ચૌરીચૌરાનો અનનચછુક છતાં નનનમતિ રહ્ો. મારે તો 

અંગત પ્ાયનશ્ચતિ કરવું રહ્ું... મારી પ્ા્થ્ણનામાં ઘણં વધારે સતય 

અને નમ્રતા મારે સાધવાં રહ્ાં... વધુ સંપૂણ્ણતાભયા્ણ આતમક્થનને 

માટ ે પાન્થ્ણવ િરીર ઉપર આતમાની આણ સ્થાપવા માટ ે કરેલો 

ઉપવાસ એ માણસની ઉન્નનતમાં જ્બરો સહાયક છ.ે તે્થી ઊંિો 

નવચાર કરીને પાંચ ડદવસનો ઉપવાસ કરવાનો મેં નનણ્ણય કયયો 

છ.ે ... સા્થીઓને નમ્ર નવનંતી કે તેમણે મારી નકલ કરી ઉપવાસ 

કરવા નહીં. ... હંુ જ િસ્તવેદ્ની નસ્થનતમાં છુ ં અને દેખીતા જ 

જોખમભયા્ણ દરદીને િસ્તડક્યા કરવાના કામમાં નાપાસ નીવડ્ો 

છુ.ં મારે જ કાં તો ધંધો છોિી દેવો રહ્ો, નહીં તો તેમાં વધુ 

પ્વીણતા મેળવવી રહી...

ઉપવાસ, પ્ાયનશ્ચતિ વગેરે ્બનતા લગી એકાંતે કરવાની વસતુઓ 

છ,ે પણ મારો ઉપવાસ તો પ્ાયનશ્ચતિ તેમ જ સજા ્બંને છ.ે અને 

સજા તો જાહેરપણે જ ભોગવવી જોઈએ. મારે સાર પ્ાયનશ્ચતિ 

છ;ે અને સજા તેમને સાર છ ે જમેની હંુ સેવા કરવા ઇચછુ ં છુ,ં 

જમેને માટ ે મને જીવવામાં રસ છ,ે અને જમેને માટ ે મરવામાં 

પણ તેટલો જ રસ છ,ે ...પ્ેમ કઈ રીતે સજા કરે? જાતે જ 

દુ:ખ ખમીને...

ચૌરીચૌરાના દોષ્થી સરકાર વધુ અક્કિ ્બનિે, પોલીસ વધુ 

પાપી ્બનિે અને વેર વાળવા તેમ જ વલે કરવાના હેતુ્થી 

રાજકમ્ણચારીઓ જ ે જ ે જુલમો ગુજારિે તેને પડરણામે લોકો 

વધારે પનતત અને નીનતભ્રષ્ ્બનિે. સનવનયભંગ મુલતવી રાખીને 



અને પ્ાયનશ્ચતિ કરીને આપણે આ હતયાકાંિની અગાઉ જયાં હતા 

તયાં જઈએ છીએ...

જો આપણે આ હતયાકાંિમાં્થી પૂરેપૂરો ધિો લઈએ તો જ ેિાપ 

સમાન છ ે તેને જ આિીવા્ણદના રૂપમાં ફેિરવી નાખી િકીએ...33

મહાદેવભાઈના ચૌરીચૌરા નવિેના ગાંધીજીની ઉપરના પત્રમાં 

તક્ણ તો ્બધા રાજનીનત અને વયૂહરચનાની દૃનષ્એ કરવામાં 

આવયા છ.ે ગાંધીજીના પરમ ભકત હોવા છતાં અને એમની 

જોિ ે તાદાતમય સાધવાનો પૂરો યતન કરવા છતાં મહાદેવભાઈ 

કેવું સવતંત્ર વયનકતતવ ધરાવી િકતા હતા તેનો આ પત્રમાં્થી 

નીચે આપેલી દલીલો નમૂનો પૂરો પાિ ે એમ છ:ે

મારી નવચારમાળાનાં પડરણામો હંુ અહીં સંનક્ષપ્ત સવરૂપે 

રજૂ કરં છુ:ં

(1)     સઘળા પ્કારની — ્બચાવ માટનેી પણ — સનવનયભંગની 

લિત ્બંધ રહે છ ેએવો ઠરાવ કરવામાં આવયો છ ેતે, અડહંસાના 

વાતાવરણ નસવાય સનવનયભંગ કરવામાં આવિે નહીં, એવા 

પ્કારનું તાડક્ણક પડરણામ છ.ે પણ હંુ આપને કહંુ, અડહંસાના 

વાતાવરણનો આપ જ ે અ્થ્ણ કરો છો તેમાં પણ ફેિરફિારો ્થયા 

કયા્ણ છ.ે જો આપ માલેગાંવના ્બનાવોને34 અલગ પાિી િકો 

તો ચૌરીચૌરાના ્બનાવોને કેમ અલગ ન પાિી િકો? ચૌરીચૌરા 

અંગેના ઠરાવનો િું એ અ્થ્ણ ્થાય છ ે કે (અતયારે) ડહંસા સમગ્ 

વાતાવરણમાં ભરેલી છ?ે

(2)     ડહંદમાં, સનવનયભંગની અગર સામનો કરવાના પ્કારની 



સઘળી પ્વૃનતિઓને ્બંધ કરવાનો ઠરાવ કયયો છ.ે આમ કરીને, 

પ્જામાં અડહંસાની િનકત રહેલી છ ે એમાં િંકા જ ન્થી એ 

પ્કારની કસોટીને અવકાિ આપવાનું આપે ્બંધ ન્થી કયુું? 

ડહંસાના અભાવ પછી કુદરતી રીતે જ સામા્ય પ્કારની િાંનતનું 

વાતાવરણ સજા્ણિે. પણ એ કૃનત્રમ નહીં હોય? (જુઓને) વષ્ણની 

આખરે આપ ્બળવાખોર પ્વૃનતિ આદરો છો, લોકો ઉશકેરાય 

એવી તક સરકારને મળે એ રીતે આપ સરકારને ઉશકેરો છો, 

અને વધુમાં, ચૌરીચૌરામાં ્થયાં તેવાં છૂટાંછવાયાં છમકલાં માટ ે

િકયતાઓ ઊભી કરો છો. આવી િકયતાઓને જો કોઈ રોકી 

િકે તો તે અડહંસક સનવનયભંગ કરનાર ગુજરાત અગર 

્બંગાળ અગર ન્બહારના દાખલાઓ જ કરી િકે, અને નહીં કે 

ઉતિેજનામાં તરવરતો આખો દેિ.

(3)     સને 1920માં આપે ્બેનતયામાં કરેલું ભાષણ આપને યાદ 

છ?ે આપે કહ્ું હતું કે જઓે ડહંસા આદરી જ ન િકે તેવાને 

અડહંસાનો મંત્ર આપી િકાય નહીં. આપે કહેલું કે એ લોકોએ 

પ્્થમ તો ડહંસા આદરવાની િનકત પ્ાપ્ત કરવાના ત્બક્કામાં્થી 

પસાર ્થવું જોઈએ. અલ્બતિ, ચૌરીચૌરામાં જ ે ્બ્યું તે યોગય 

હતું એમ કોઈ ડહસા્બે કહી િકાય નહીં. પણ ધારો કે ્બેનતયામાં 

આપે જ ે સંજોગો વણ્ણવયા હતા તેવા સંજોગોમાં કોઈ પણ સ્થળે 

લોકોએ, ભાગી જવાને ્બદલે ડહંસા આચરી હોત તો, દેિના 

્બીજા ભાગોમાં ચાલતી સનવનયભંગની લિતની ઉપર કેવી રીતે 

અસર પિત?

(4)     હંુ જોઉં છુ ં કે નવી યોજનામાં “ફિોતરાં, ભૂસું અને વધેલાં 

ઠૂઠંાંઓને એકઠાં કરી ્બળતા તળાવમાં હોમવાની” વાત છ.ે35 



નમ્રપણે હંુ નવચારં છુ ં કે આપણાં સાધનોની અંતગ્ણત ત્રુટીઓને 

કારણે જ આપણા માટ ેકોઈ આિા ન્થી. એક સમય હતો જયારે 

સવયંસેવકોની ભરતી કરતી વખતે આપણે ગુણદોષનો નવચાર જ 

ન કયયો અને કેવળ સંખયા વધારવામાં સઘળી િનકતઓ ખરચી. 

એક કરોિ સભય ્બનાવવાનો આપનો આગ્હ જ, અડહંસાને વરેલા 

માણસોને એકઠા કરવાના કાય્ણમાં નવઘનકતા્ણ નીવિિે. ્બ્યનનું 

રૂપક ચાલુ રાખું તો કહી િકાય કે એકલા ઘઉં એકઠા કરવા 

એ તો એક નવરલ િનકત છ.ે

(5)     કોઈ પણ પ્કારની અડહંસા ભભૂકી ઊઠ ેતેમાં્થી ચળવળ 

અનલપ્ત રહે એ નવિે આપે નનનશ્ચત ્બનવું હોય તો જઓેને મન 

અડહંસા, એક કાય્ણપદ્ધનત નહીં, પણ એક નસદ્ધાંત છ ેતેમના પૂરતી 

જ ચળવળ મયા્ણડદત કરવી જોઈએ. હંુ જાણં છુ ંકે આવા માણસો 

્બહુ ્થોિા હોય છ ેઅને લિતના લં્બાણને પણ મયા્ણદા ન હોય. 

પણ જણેે અડહંસાને જીવનકત્ણવય મા્યું છ ે તેવા આપના જવેા 

માટ ે મને ્બીજો કોઈ નવકલપ સૂઝતો ન્થી.36

પણ અડહંસક રણનીનત અંગેના આ ્બધા તકયોને અંતે 

મહાદેવભાઈએ મુખય વાત તો એ જ કહેવાની છ ે કે તેમને 

ગાંધીજીનું આકષ્ણણ એક ઉતિમ રણનીનતજ્ કુિળ સેનાપનત તરીકે 

નહીં, પણ આતમાને ઘિનાર એક સાધક ઘિવૈયા તરીકેનું જ 

છ.ે તેઓ આ જ પત્રમાં છવેટ ે કહે છ:ે

મારે કહેવાનું હતું તે મેં કહી દીધું. મેં મારા મનને આપની 

આગળ ખુલ્ું કરીને મૂકયું છ.ે મને લાગે છ ે કે વડકુંગ કનમટીના 

ઠરાવો્થી સામા્યપણે નનરાિા પેદા ્થઈ છ.ે કાય્ણક્મમાં ફેિરફિાર 



કરવા માટ ે મારે લખવું એવું સૂચવનાર એક નમત્રને મેં ગૂઢા્થ્ણમાં 

કહ્ું, ‘જુઓ, એ તો ગાંધી છ.ે કાં તો એની ્બધી અનતિયતાઓ 

સા્થે એને સવીકારો અગર એને પિતો મૂકો. દેિે પોતાની પસંદગી 

કરવાની છ.ે' મને લાગે છ ે કે કદાચ દેિે પોતાની પસંદગી 

કરી લેવી પિિે. આગાહી કરવાની મારામાં ડહંમત ન્થી. મારી 

જાત માટ ે કહંુ તો મેં તો પાંચ વષ્ણ પહેલાં ગોધરામાં આપની 

સા્થે મારાં પાનાં પાડ્ાં તયારે જ પસંદગી કરી લીધી હતી. એ 

પસંદગીમાં, હંુ રાજકારણમાં્થી હા્થ ધોઈ નાખું અને ‘આતમા 

ઘિવાની’ આપની અદભુત િનકત નવિે મારા મનમાં િંકા પેદા 

્થાય, તયારે જ ફેિરફિાર ્થઈ િકે. હંુ જલેમાં છુ,ં કારણ કે એક 

અનીનતમાન સરકારને અને એના કાયદાને હંુ માન આપી િકંુ 

નહીં એમ હૃદયપૂવ્ણક માનું છુ.ં અને કાય્ણક્મમાં ગમે તે ફેિરફિારો 

્થાય તોપણ જયાં સુધી એ સરકાર મોટ ે ભાગે એવી ને એવી 

જ રહેિે તયાં સુધી હંુ એમ જ કરીિ.47

જનેે ગાંધીજીમાં આધયાનતમક દૃનષ્એ નહીં, પણ રાજનૈનતક 

દૃનષ્એ રસ હોય તેને ચૌરીચૌરાને લીધે આંદોલન સ્થનગત 

કરવાનો નનણ્ણય કેવો લાગતો હિે એ સમજવું હોય તો આ 

્બા્બતમાં જવાહરલાલજીના નવચારો જોિ ેમહાદેવભાઈના નવચારની 

સરખામણી કરવી જોઈએ. નીચે ચૌરીચૌરાકાંિ પછી ્બાર વષથે 

લખાયેલ मारी जीवनकथाમાં્થી કેટલાક પ્સતુત મુદ્દાઓ ટાંકીએ 

છીએ તે આવા તુલનાતમક અભયાસની દૃનષ્એ:

જલેમાં ્બેઠલેા અમને એમ જાણીને સરોષ આશ્ચય્ણ ્થયું કે 

ગાંધીજીએ સનવનયભંગની લિતને મોકૂફિ રાખી છ.ે.. જ ે ઘિીએ 

અમારી નસ્થનત ખૂ્બ મજ્બૂત ્થતી જતી હતી અને યુદ્ધના પ્તયેક 



રણાંગણ ઉપર અમે આગળ ધપતા જતા હતા, તે ઘિીએ આમ 

લિતને એકાએક ્બંધ ્થયેલી સાંભળીને અમે ખૂ્બ નચિાયા. પણ 

અમારી નનરાિા અને ક્ોધ જલેમાં કોઈને કિા ખપમાં આવે એમ 

ન હતાં. સનવનયભંગ તો ્બંધ ્થઈ ચૂકયો હતો. અને અસહકાર 

હવામાં ઊિી ગયો. અનેક મડહનાઓના ત્રાસ અને નચંતા પછી 

સરકારે સુખે સાસ લીધો અને પહેલી વાર એના હા્થમાં ્બાજી 

આવી... લિત મુલતવી રાખવામાં આવી, તે્થી હંુ ધારં છુ ં કે, 

ગાંધીજી નસવાયના લગભગ ્બધા જાણીતા મહાસભાના નેતાઓ 

નચિાયા.

મારા નપતા જઓે તે વેળા જલેમાં હતા, તેમને એ્થી સખત 

આઘાત પહોંચયો... અમને વધારે મૂંઝવનાર તો લિતને મુલતવી 

રાખવાને ગાંધીજીએ આપેલ કારણ હતાં. ચૌરીચૌરાની ઘટના એ 

ભલે ખેદજનક અને અડહંસક લિતને સાવ ન છાજ ેએવી હોય, 

ને હતી; પણ એક દૂરનું ગામિુ ં અને એક ખૂણેખાંચરે આવેલી 

જગયાના આવેિમાં આવેલા ખો્બા જટેલા ખેિતૂો તે િું અમારં 

સવરાજયયુદ્ધ કંઈ નહીં તો ્થોિા કાળ સુધી પણ ્બંધ કરી િકે 

ખરા? જો અચાનક ્બનેલા ડહંસાના એક કૃતય્થી આવું પડરણામ 

અનનવાય્ણ હોય તો અડહંસક લિતના િાસ્ત અને કળામાં જરૂર 

કંઈક ઊણપ હોવી જોઈએ... િું એક પણ પગલું ભરતાં પહેલાં 

ડહંદુસતાનના ત્રીસ કરોિ લોકોને અડહંસાના િાસ્ત અને કળાની 

તાલીમ આપવી આવશયક ગણાય ખરી કે? અને ધારો કે આપણે 

િાંનત જાળવી રાખી િકયા, તોપણ આપણી લિતમાં ચોરીછૂપી્થી 

ઘૂસી ગયેલા છૂપા ડહંસા કરાવનારાઓ, પોતે ડહંસા કરે અને 

્બીજાની પાસે કરાવે તો િું ્થાય? જો અડહંસક લિતની આ 



અનનવાય્ણ િરત હોય તો એ લિત કદી સફિળ ્થઈ જ ન િકે. 

જો ્થોિા ગણયાગાંઠ્ા માણસો — ભલેને નમત્રોનો સવાંગ રચીને 

આવેલા આપણા િત્રુઓ — પોતાના અનવચારી વત્ણન્થી આપણી 

લિતને ઊંધી વાળી િકે અ્થવા ખતમ કરી િકે?38

આ પ્શ્ અંગે આગળ નવચાર કરતાં જવાહરલાલજી કહે 

છ ે કે:

સાચી હકીકત તો એ છ ેકે 1922ના ફેિબ્ુઆરીમાં સનવનયભંગની 

લિત ્બંધ રહી તે કેવળ ચૌરીચૌરાના કારણે તો નહીં જ... એ 

તો છવેટ એક નનનમતિ ્થઈ પડ્ું. ગાંધીજી ઘણી વાર પોતાની 

અંત:પ્ેરણા્થી જ કામ લે છ.ે.. એ વખતે જોકે લિત દેખીતી 

રીતે ્બહુ જોિમાં હતી... તોપણ ખરી રીતે લિતના ટકુિટેકુિા 

્થઈ ગયા હતા. વયવસ્થા અને નનયમપાલનનાં નામનનિાન રહ્ાં 

ન હતાં. આપણા ઘણાખરા સારા માણસો જલેમાં હતા અને 

આમવગ્ણને આજ સુધીમાં સવતંત્ર રીતે કામ લેવાની કિી જ 

તાલીમ મળી ન હતી... ગાંધીજીના મનમાં આ પ્કારનાં કારણો 

અને નવચારોએ કામ કીધું હિે... અને તેમણે ગૃહીત ધરેલી 

વાતો સવીકારીએ અને અડહંસાની રીતે લિત લિવાની ઇષ્તા 

સવીકારીએ તો તેમનો નનણ્ણય સાચો હતો. સિો અટકાવવાનું અને 

નવી રચના કરવાનું તેમનું કામ હતું.39

દેિ્બંધુ દાસને પણ ગાંધીજીનો (લિત મોકૂફિ રાખવાનો) 

નનણ્ણય વાજ્બી નહોતો લાગયો. જલેમાં્થી છૂટ્ા ્બાદ તેમણે એ 

નનણ્ણયની ખૂ્બ આકરી ટીકા કરી હતી. જોકે તયાર ્બાદ તેમનું 

ગાંધીજી નવિેનું વલણ ્બદલાયું હતું. અને પોતાની નજદંગીના 



છલે્ા ડદવસોમાં તો ગાંધીજી અને તેમની વચચે ગાઢ પ્ેમ-આદરનો 

સં્બંધ ્બંધાયો હતો.

ગાંધીજીના यंग इन्डियाના લેખો અને તેમનો મહાદેવભાઈ 

ઉપર આવેલો એક પત્ર જોઈને મહાદેવભાઈને તો ચૌરીચૌરાના 

નનણ્ણય ્બા્બતમાં મોટ ેભાગે સમાધાન ્થઈ ગયું હતું એમ જણાય 

છ.ે અજમેર્થી ગાંધીજી મહાદેવભાઈને લખે છ:ે

તમને ્બધાને જવેા છો તેવા હંુ જોવા માગું છુ.ં તમે જવેા ્થવા 

ઇચછો છો તેવા નહીં, કેમ કે હંુ પણ તમારી ્બધાની પાસે જવેો 

છુ ં તેવો દેખાવા ઇચછુ ં છુ.ં તે્થી વધારે ્થવાની મને ઘણીયે હોંિ 

્થાય પણ છુ ં તેવો ન દેખાઉં તો ્થવા માગું છુ ં તેવો ન ્થાઉં.

એટલે તમારે ક્ષમા માગવા જવેું કંઈ જ હતું નહીં.

ચૌરીચૌરાએ આપણને દાવાનળમાં્થી ઉગાયા્ણ છ ેને સવરાજ કેટલાયે 

યોજન નજીક આાણી મૂકયું છ ેએ તમે નનશ્ચયપૂવ્ણક જાણજો. પેલું 

તો ઝાંઝવાંના પાણી સમાન હતું. સાધન અને સાધયની વચચે 

એટલો નનકટ સં્બંધ છ ે કે કયું વધારે અગતયનું છ ે એ કહેવું 

મુશકેલ છ.ે અ્થવા સાધન િરીર છ,ે સાધય આતમા છ.ે સાધય 

અદૃશય છ.ે સાધન દૃશય છ.ે એ પરમ સતય ્બતાવવાની લહેર 

તો હવે જ આવવાની છ.ે સુધ્વા જમે ઊકળતા તેલના પેણામાં 

નાચી રહ્ો હતો તેમ હંુ મારી આસપાસ સળગી રહેલ અનનિમાં 

અતયાનંદ ભોગવી રહ્ો છુ.ં અડહંસાનું સવરૂપ હવે જ પ્ગટ ્થઈ 

િકિે. તમારે જ ેલખવું હોય તે લખયા કરવું. જરા પણ ક્ષોભ ન 

રાખવો. તમારા વાતાવરણને િુદ્ધ કયા્ણ કરજો. ઉદૂ્ણ કલમ તમારી 

પૂરી તેજસવી ્થાઓ એ ઇચછુ ં છુ.ં તમારો ્બહાર ખપ છ,ે છતાં 



તમારી જલે પૂરી કરી િકો એ ઇચછુ ં છુ.ં ્બહારની દુનનયામાં 

િું ્થાય છ ે તેને નવિે તમારે વાળ સરખો ઊભો ન ્થવા દેવો. 

અમેડરકામાં ઘણા દુ:ખી છ ે તેનું આપણે િું કરીએ? તેમ જ 

તમારે જલેની ્બહાર.40

19–2–'22ના મહાદેવભાઈ પોતાના પત્રમાં ગાંધીજીને લખે 

છ:ે

મારા પરમ નપ્ય ્બાપુજી,

આપનો પત્ર એટલો આિીવા્ણદરૂપ છ!ે વડકુંગ કનમટીના ઠરાવોએ 

મને એટલો ્બધો દુનખત કરી મૂકયો હતો! આપની નનકટ હોવાની 

જો મેં કોઈ ડદવસ ઝંખના કરી હોય તો તે આ નચંતાભયા્ણ 

ડદવસોમાં. એક પછી એક આવતા આંચકાઓએ મને અને ્બીજા 

ઘણાને તદ્દન અસવસ્થ કરી મૂકયા. મારા રોનજદંા કાય્ણક્મને 

ખલેલ પહોંચાિી અને મારી સઘળી િાંનત હરી લીધી. ચૌરીચૌરા 

અંગેના આપના લેખ્થી ્થોિી િાંનત મળવાનું િકય ્બ્યું પણ 

મારી ્બધી િંકાઓનું હજી નનવારણ ્થયું ન્થી. મારા માટ ેઆપ 

પ્ા્થ્ણના કરો એમ માગું છુ.ં

અમે ્બધા હંમેિ માફિક સુખમાં છીએ. પણ અમારી માફિક હક્થી 

લાભ ન મળવાને કારણે જઓે દુ:ખો સહન કરી રહ્ા છ ેતેમના 

તરફિ અમારં હૃદય ખેંચાય છ.ે રાજગોપાલાચાય્ણ, અલીભાઈઓ 

અને જયરામદાસ નવિે આપે જ ે લખયું છ ે તે વાંચીને મને 

કંપારી છૂટી. જમેની કસોટી કપરી ્થાય છ ે તેઓ જ સૌ્થી 

વધુ નસી્બદાર છ,ે અને છવેટ ે સૌ્થી વધુ ધ્યતા અનુભવે છ.ે 

્બીજાને ્બદલે સહન કરવાનો કોઈ પ્કાર આપ સૂચવી િકો 



છો? જોકે હંુ જાણં છુ ં કે એ કોઈ સૂચવવા જવેી ્બા્બત ન્થી, 

એ તો એની મેળે કરવાનું હોય છ.ે

આ જ પત્રમાં મહાદેવભાઈ ખવાજાસાહે્બ પાસે પોતે ઉદૂ્ણ 

િીખતા હતા તેમાં પ્ગનતનો અહેવાલ આપે છ:ે

મેં ઉદૂ્ણ િીખવાનું િરૂ કયુું છ ે અને ઠીક પ્માણમાં પ્ગનત કરી 

છ.ે ખવાજા પાસે ઉદૂ્ણ િીખવું એ એક અનેરો લાભ છ.ે પણ હંુ 

તો આપવખાણ કરં છુ ં કે ચેલાને યોગય ગુર મળ્ા છ ેતેટલા જ 

પ્માણમાં ગુરને યોગય ચેલો મળ્ો છ.ે મારા સુંદર ઉદૂ્ણ અક્ષરનો 

નમૂનો મોકલું છુ.ં એ એવી તો ભવય નલનપ છ!ે જાણે મુસલમાનોની 

પ્ાચીન જાહોજલાલીનું પ્તીક! હંુ ઉદૂ્ણના અભયાસ પાછળ રોજના 

લગભગ ્બે કલાક ગાળું છુ ં અને એકાદ મડહનામાં ઠીક ઠીક 

ઝિપે ઉદૂ્ણ વાંચી િકીિ એવી આિા રાખું છુ.ં અમારે અહીં તો 

જાણે ભાષા નવદ્ાભવન છ.ે ઉદૂ્ણ િીખવવા ઉપરાંત ખવાજા ઉદૂ્ણ 

િાયરીમાં્થી રોજ ્થોિી ્બેતો, અને કુરાનમાં્થી મહત્વની કલામો 

મને આપે છ.ે મારા પક્ષે હંુ ખવાજાને ઉપનનષદમાં્થી ્થોિુકં આપું 

છુ,ં અને ગીતામાં્થી કાંઈક આપવા નવચારં છુ.ં એમની સા્થે ્થોિુ ં

ડહંદી પણ વાંચું છુ.ં

પોતાના અભયાસનું નવવરણ આપતાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

રામનરેિજી સા્થે મેં ્બાલકાંિ અને અયોધયાકાંિ પૂરા કયા્ણ છ ે

અને નૈનીમાં મેં સુંદરકાંિ પૂરો કયયો હતો. એટલે ્બાકીનું વીસેક 

ડદવસમાં પૂરં કરવાની આિા રાખું છુ,ં કારણ, ્બાકીનું તો પ્માણમાં 

સહેલું છ.ે રોજ સવારે રામાયણ વાંચવામાં ્બહુ આનંદ આવે 

છ.ે એના વાચન માટ ે જયારે વહેલી પરોઢનો િાંત સમય પસંદ 



કરવામાં આવે છ ે તયારે વાચક તુલસીના સવચછ સનલલમાં જાણે 

ઓગળી જાય છ.ે રામાયણ, રામનો કાવયમય ઇનતહાસ કરતાં 

વધુ તો આધયાનતમક ક્થા છ.ે

પત્રને પૂરો કરતાં તેઓ કહે છ:ે

આપને જાણીને આનંદ ્થિે કે હંુ નનયનમત કસરત કરં છુ ંઅને 

નવ રતલ વજન મેળવયું છ.ે નૈનીમાં એ 119 હતું, અહીં 128 છ.ે

આ હંુ લખી રહ્ો છુ ં તયારે ખવાજાની આસપાસ ટોળે વળેલા 

ડહંદુ અને મુસલમાન નમત્રોના શ્ોતાગણ આગળ, હમણાં િીખેલા, 

નીચે જણાવેલા શ્ોકો એ દમામભેર ગાઈ રહ્ા છ:ે

अननिययाथैको भुवनं प्रहवष्टो 

रूपंरूपं प्रहतरूपो बभूव । 

अेकसतथा सवयाभूता्तरातमा 

रूपंरूपं प्रहतरूपो बहहचि ।

આમ જીવન કાવયની માફિક વહી રહ્ું છ.ે ્બીજ ે કઠોર દુ:ખ ન 

હોત તો કેવી સારી વાત હોત!

અગાધ પ્ેમ અને પ્ણામ સા્થે

હમેિ આપનો મહાદેવ41

તયાર ્બાદ ઉદૂ્ણમાં સુંદર અક્ષરે લખયું છ:ે ‘મહાતમા ગાંધી'

આ પછી એટલે કે 22મી ફેિબ્ુઆરીએ મહાદેવભાઈ 

ચૌરીચૌરા પ્કરણ આગળ ચલાવે છ.ે અલ્બતિ, તે પત્રમાં 

આગલા પત્ર જવેી ઉગ્ મૂંઝવણ ન્થી, પણ ચૌરીચૌરાની ઘટના 



પાછળનાં કારણો જોતાં એ પ્સંગને પણ માલેગાંવના ડકસસાની 

માફિક અલગ ગણી િકાય એવો વણ્ણવવા પ્યતન કયયો છ.ે આગલો 

પત્ર લખતી વખતે જ ે મન:નસ્થનત હતી તે સમજાવતાં આગ્ા્થી 

22 ફેિબ્ુ. 1922ના પત્રમાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

રંગા આયરના પત્રમાંના આપના ઉદગાર વાંચી મારા પત્રના 

સં્બંધમાં આપ િું ધારિો તેનો હંુ ઉચાટ કયા્ણ જ કરી રહ્ો 

છુ.ં આપે પણ આપના પત્રમાં પૂછું છ ે કે, ‘ઠરાવો જોયા હિે 

અને તમને ગમયા હિે.’ મેં જ ે ધાયુું હતું તે લખવાની મારી 

ફિરજ સમજી મેં લખયું. ચાર દહાિા એ પત્ર રાખી મૂકયો; એમાં 

રહેલા ક્ોધ માટ ેએક ઉપવાસ કયયો; પછી િાંનત મેળવી ્બાકીનો 

ભાગ લખયો છતાં, (એ પત્રમાંનો) ઉપરનો ભાગ મોકલયો તે તો 

એટલા જ કારણે કે આપ મારા મનની યા તો ્બુનદ્ધની મનલનતા 

જોઈ લો. પણ રંગા અને મારી નસ્થનત જુદી છ.ે મેં તો કેવળ 

નસ્થનત વધારે સમજવાને માટ ે કેટલાક પ્શ્ો ઉપનસ્થત કયા્ણ છ.ે 

જલેમાં રહ્ા રહ્ા ્બહારની નસ્થનત અમે િું સમજીએ? એ ઠીક 

વાત છ;ે પણ ડહંસા-અડહંસાનો academic (કેવળ તાડક્ણક રીતે) 

નવચાર તો જરૂર કરી િકીએ.41

આ પત્રને અંતે જલેમાં પિલેા કેદીઓએ ્બહારની પડરનસ્થનતને 

પ્તયક્ષપણે સમજયા નવના તેમાં મા્થાં ન મારવાનો સતયાગ્હી 

નનયમ યાદ કરીને મહાદેવભાઈ માનનસક નનવૃનતિ અને નનનશ્ચંતતા 

અનુભવી રહે છ:ે

જલેીઓની નસ્થનત નવિે ્બે ્બોલ લખી દઉં. હંુ જમે જમે 

નવચાર કરતો જાઉં છુ ંતેમ તેમ વડકુંગ કનમટીએ કરેલા નનશ્ચયની 



યોગયતા વધારે ને વધારે સમજતો જાઉં છુ.ં પણ મારં માનવું 

તો એવું છ ે કે એ ઠરાવમાં કાંઈ ભૂલ હોય તોપણ જલેીઓને 

િું? — જયાં સુધી આપણી ત્રણ માગણીઓ છ ે તે છોિી દેવામાં 

ન આવે — compromise કરવામાં [છૂટછાટ મૂકવામાં] ન આવે 

તયાં સુધી. વડકુંગ કનમટીના ઠરાવ્થી આપણી ત્રણ માગણીઓ 

છોિી દેવામાં તો ન્થી જ આવી એટલંુ સૌએ સમજવું જોઈએ, 

અને િાંત ્થવું જોઈએ. એટલું સૌના લક્ષમાં રહે તો પછી ્બાહ્ 

સંજોગો જોઈને દેિના નેતાઓ જ ે યોગય ધારે તે કરે તેમાં 

જલેીઓને િી પરવા હોવી જોઈએ?

तुका महणे उगी रहा जे जे होईि ते ते पहा ।

તટસ્થ રહીને. જ ે ્થાય તે જોયા કરવું.

મારા પત્રોના ઉતિરની હંુ હમેિાં આિા રાખું છુ ંએમ ન સમજિો. 

હંુ ખુિ છુ.ં’43

હવે આપણે મહાદેવભાઈના પડરવાર તરફિ સહેજ દૃનષ્ 

કરીએ.

ગાંધીજીના અસહકારના આંદોલને ડહંદના સેંકિો પડરવારોને 

જલેનો પહેલવહેલો પડરચય કરાવયો. પડરવારના ઉછરે અને 

પડરનસ્થનત મુજ્બ જુદા જુદા લોકોએ આ અવનવા અનુભવને 

જુદી જુદી રીતે મૂલવયો હિે. પણ એકંદરે આખા દેિને તો એ 

કાય્ણક્મે અભયનો પાઠ જ િીખવયો.

મહાદેવભાઈને કોટ્ણમાં પુષપહાર અને કુમકુમ નતલક વિ ે

દુગા્ણ્બહેને વળાવેલા એ આપણે જોઈ ગયા. 1919ના છવેટના 



ડદવસોની એક પછી એક ્થતી ઘટનાએ દુગા્ણ્બહેનના વયનકતતવમાં 

કાંઈ અજ્બ ઓજસ પ્ગટાવયું હતું. મહાદેવભાઈના જલેવાસ 

પછી દુગા્ણ્બહેને દેવદાસભાઈને હસતનલનખત દૈનનક इन्डिपे्डि््ट 

કાઢવામાં મદદ કરવા માંિી હતી. નનયનમત રીતે તેઓ છાપાની 

ગિી વાળવામાં, એની પર ડટડકટ ચોિવામાં, એને ટપાલમાં રવાના 

કરવામાં અમુક સમય આપતાં. નૈની જલેમાં મહાદેવભાઈ સા્થે જ ે

અમાનુષી વહેવાર કરવામાં આવયો હતો તે જોઈ-સાંભળીને પણ 

દુગા્ણ્બહેન દીન નહોતાં ્બ્યાં, ્બલકે તે્થી તેમનો પુણયપ્કોપ જ 

પ્ગટ્ો હતો. મનમાં મનમાં તેઓ મોતીલાલજી અને જવાહરલાલજી 

સા્થે જલે અનધકારીઓ જ ેવહેવાર રાખતા તેની સા્થે મહાદેવભાઈ 

સા્થે રાખવામાં આવતા વહેવારની સરખામણી પણ કરી લેતાં. 

પણ એમની પોતાની ભૂનમકા કં્થને રણાંગણમાં વળાવી આવેલ 

ગૌરવંતી રજપૂતાણી જવેી હતી. નમત્ર નરહડરભાઈએ મહાદેવના 

જલેવાસના સમાચાર સાંભળી દુગા્ણ્બહેનને કાંઈક આશ્વાસન 

આપતો પત્ર લખયો હિે એના જવા્બમાં અલાહા્બાદ્થી દુગા્ણ્બહેને 

જ ે કાગળ લખયો તે સતયાગ્હના સાડહતયમાં અનવચળ સ્થાન 

પામે તેવો છ:ે

તમને તે નપ્ય ભાઈ લખું કે ્બાઘાભાઈ!

‘્બાઘા’ એટલા માટ ે કે તમે તો જાણો છો કે મને કેટલી કેળવણી 

મળી છ ે ને મારં જ્ાન કેટલું છ ેછતાં તમે લખો છો કે હવે તમે 

ઍડિટર ્થાઓ. તોપણ એટલું તો અનભમાન મને છ ે કે હંુ એવા 

વીરની પતની છુ ં કે જનેી લેખનીનો તાપ સરકાર જીરવી ન િકી.

તમે લખો છો કે મોજ કરો. હંુ તો મોજ જ કરં છુ,ં કારણ, 



અમે િરીર્થી જુદાં પડ્ાં છીએ પણ અમારાં હૃદયને કોણ 

જુદાં પાિી િકે એમ છ?ે જયાર્થી તેઓ જલેમાં ગયા તયાર્થી 

ડદવસના અને રાત્રે સવપનમાં પણ એમનો ‘પંડિત' ‘પંડિત'નો 

ધવનન મારા આગળ ગુંજયા કરે છ.ે અને એ ધવનનની સા્થે હંુ 

મારા હૃદયને રમાિી રહી છુ.ં

માત્ર તેઓને મળવા ગઈ ને તયાં એમની સા્થે જ ેવત્ણન રાખવામાં 

આવયું છ ેઅને પંડિત મોતીલાલજી અને જવાહરલાલજીની સા્થેના 

વત્ણનને સરખાવું છુ ં તયારે કંઈક દુ:ખ ્થાય છ.ે પણ મોતીલાલજી 

તો નસંહ છ.ે એમના્થી સૌ િરે છ ે પણ એ લોકોને ખ્બર ન્થી 

કે એ પણ નસંહના જ ્બચચા છ.ે નસંહના ્બચચાને પાંજરામાં 

પૂરીને સતાવે તેમાં િું? ્બહાર રાખીને સામે ્બા્થ ભીિ ે તયારે 

ખરી મરદાની.

એમનું કામ દેવદાસભાઈએ ઉઠાવી લીધું છ.ે અને એમને પકિ ે

તો ્બીજા પણ નનભાવી લેિે. એની એ લોકોને કયાં ખ્બર છ?ે 

એ લોકોની ્બુનદ્ધ ્બગિી છ.ે એ તો નવનાિકાળે નવપરીત ્બુનદ્ધ.

મને જરાયે દુ:ખ ્થતું ન્થી, કારણ, હંુ તો એમને કોટ્ણમાં મૂકીને 

આવી તયારે ઈશ્વરને સોંપીને આવી હતી. મને નવશ્વાસ છ ેકે જનેી 

ઈશ્વર રક્ષા કરે તેની ઉપર ગમે તેટલી મુસી્બતો સહન કરવાની 

(આવે) પણ એના આતમાને કોણ હાનન પહોંચાિી િકે એમ છ?ે 

મને ધીરા ભકતના ભજનનાં વાકયો પર પૂણ્ણ નવશ્વાસ છ:ે



જનેે રામ રાખે રે તેને કોણ મારી શકે? 

અવર ના દેખું રે, બીજો મારા પ્ભુ પખે.

હવે દેવદાસભાઈના પકિાવાની રાહ જોઈ રહી છુ.ં તયાર પછી્થી 

આશ્મમાં આવીિ. છોટભુાઈને કહેજો કે મારી ્બાને કહે કે મને 

ઈશ્વરે પૂણ્ણ ડહંમત આપી છ.ે મારી નચંતા ન કરે.

નલ. દુગા્ણના પ્ણામ44

મહાદેવભાઈની ્બદલી જયારે નૈની્થી આગ્ા જલેમાં ્થઈ 

તયારે દુગા્ણ્બહેન એમની જોિ ેમુલાકાત લેવા આગ્ા ગયેલાં અને 

છવેટ ે મહાદેવભાઈને લખનૌ લઈ ગયા તયારે તયાં પણ ્બનતાં 

સુધી ગયેલાં.

મહાદેવભાઈના નપતાશ્ી હડરભાઈની મન:નસ્થનત દુગા્ણ્બહેન 

જટેલી દૃઢ નહોતી. નૈની જલેની કુનતસત અવસ્થાનું વણ્ણન વાંચી 

હડરભાઈ ભાંગી પડ્ા હતા. ડિસેમ્બર 1921ની આખરે 

અમદાવાદમાં ભરાયેલી કૉંગ્ેસમાં હાજરી આપવાનો એમનો 

ઇરાદો હતો, તે મહાદેવના સમાચાર સાંભળીને તેમણે માંિી 

વાળ્ો હતો. અમદાવાદ જવાને ્બદલે તેમણે જલેમાં મહાદેવની 

મુલાકાત લેવાનો નવચાર કયયો. જલેમાં મુલાકાત મેળવવા સાર તો 

પહેલે્થી પત્રવયવહાર કરીને પરવાનગી માગવી પિ.ે એમાં ્થોિો 

વખત ગયો. પણ છવેટ ે 16મી જા્યુઆરીની મુલાકાત ગોઠવાઈ. 

મહાદેવભાઈના નપતરાઈ ભાઈ છોટભુાઈ જોિ ે મુલાકાત સાર 

જવાનું ઠયુું. મુલાકાતના એક ડદવસ અગાઉ જ મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીને લખયું હતું, ‘મારા નપતા મને કાલે મળવા સાર આવી 

રહ્ા છ.ે કદાચ આંસુ પણ પાિિે. મને દયા આવે છ.ે મેં લખયું 



છ ે કે હંુ ્બહુ જ મજામાં છુ.ં આવવાની જરૂર ન્થી. પણ એ 

આટલે નાહકનો ખરચ કરીને આવવાના. િું ્થાય?'

દુગા્ણ્બહેન મુલાકાતે ગયાં તયારે તેમણે મહાદેવભાઈને 

સમાચાર આપયા કે એમની ્બહેન િાંતા્બહેનની સગાઈ વેસમા 

ગામના એક યુવક અં્બેલાલ જોિ ે્થઈ છ.ે મહાદેવભાઈએ નપતાને 

આ સાંભળીને તરત લખયું:

‘હંુ જલેમાં ્બેઠો તો ્બીજુ ં િું ઇચછુ?ં ઇચછુ ં છુ ં કે એ ન્બચારીનું 

સૌભાગય અખંિ અને સુખી રહે. છોકરાના ભણવાની મને 

આિા ન્થી. પણ ભણેલા કયાં િોધવા? કલયાણજીકાકા45 સામે 

છ ે એટલે સારં છ.ે’46

અનાનવલ કોમમાં દીકરીનાં લનિનું તો મોટુ ં ખરચ ્થાય. 

વળી કાંઈક વાંકિો પણ આપવો પિ.ે નપતાની આન્થ્ણક નસ્થનત 

તો સામા્ય હતી. તે્થી એ અંગે મહાદેવભાઈને નચંતા ્થઈ. 

તેમણે હડરભાઈને લખયું:

મારી પાસે ્બૅંકમાં ડફિકસિ ડિપૉનઝમાં 2,600 રૂનપયા છ.ે તેમાં્થી 

ઉપાિાય તેમ તો ન્થી. પણ તમને જટેલાની જરૂર હોય તેટલાનું 

મને લખિો તો હંુ મ્થુરાદાસ47 યા વૈકંુઠ48 યા ્બીજા ગમે તે 

નમત્ર પાસે લઈને મોકલી આપીિ. ભીિ ન ભોગવિો. હંુ જલેની 

્બહાર હોત તો કાંઈક ઉપયોગી ્થાત. હવે તો તમારે ભાર 

વહેવાનો રહેવાનો. નાના49 તયાં છ ે તે્થી જરા આશ્વાસન છ.ે 

છોટુ50 તો સાત-આઠ દહાિાની રજા લઈને આવિે.

આ કાગળમાં મહાદેવભાઈએ હડરભાઈને એમ પણ જણાવયું 



કે છોટભુાઈ મુલાકાતે આવવાના છ ે તે ભલે આવે. એમની જોિ ે

દુગા્ણને ડદહેણ મોકલાવીિું. ‘તમને તો હંુ નકામા ખરચ અને 

તકલીફિમાં ન્થી નાખવા માગતો. માટ ે આવો નહીં.’ એ સા્થે 

જ મહાદેવભાઈએ છોટભુાઈને પણ કાગળ લખીને જણાવયું કે, 

‘મને મળી જજો. ્બાપુજીને સમજાવીને લાવિો નહીં. કહેજો જરૂર 

જણાિે તો ફિરી્થી જઈિું. હમણાં ઠિંી વધારે છ.ે'51

આ પત્રો હડરભાઈ ત્થા છોટભુાઈને ડદહેણ્થી નીકળતાં 

પહેલાં મળી ગયા. મૂળે તો હડરભાઈનું મન જ ભાંગી પડ્ું હતું, 

તેમાં મહાદેવની ના આવી અને છોટભુાઈએ પણ પોતાની રીતે 

સમજાવયા હિે. એટલે તેમણે આગ્ા જવાનો નવચાર પિતો મૂકયો.

જલેની મુલાકાતનું વણ્ણન છોટભુાઈએ કયુું:

મને જોતાં જ મહાદેવ ભેટી પડ્ા. ્બધા સાગરીતોને કહે, ‘ચાલો 

હવે સેલમાં જઈએ. ઘેર્થી મારા ભાઈ મળવા આવયા છ.ે' 

તયાં ્બધા સા્થે ખૂ્બ ખૂ્બ વાતો કરી. પછી ન્બનસકટ અને ચા 

ખવિાવયાં. મહાદેવ પોતે જ ચાના ‘ભકત' હતા. કહે: ‘અહીં એક 

નહીં, ્બે કપ ચા પીવાની. વધુ પણ નપવાય — પણ ્બે્થી ઓછી 

તો નહીં જ.’ ્બીજાઓને મીઠાઈ કાઢી ઘેર્થી આવેલી છ ે એમ 

કહેવા લાગયા. મહાદેવભાઈએ કહ્ું, ‘જોયું? આ જલે! ખાવાનું 

ઘરના કરતાં વધુ મળે છ ે— અપચો ્થાય તયાં સુધી. તમે ઘેર 

જઈને ્બાપુજીને ્બધું કહેજો.’52

િાંતા્બહેનના લનિના ખચ્ણ અંગે પણ મહાદેવભાઈએ વાત 

કાઢી. છોટભુાઈ જોિ ે પણ કહેવિાવયું કે પોતાની પાસેના પૈસા 

પોતે આપિે, નપતા નચંતા ન કરે.



દુગા્ણ્બહેન આ જ અરસામાં અલાહા્બાદ્થી આગ્ા આવયાં. 

એવી જ ગોઠવણ ્થઈ હતી. તેઓ છોટભુાઈ જોિ ે ડદહેણ ગયાં.

મહાદેવભાઈએ આગ્ાની જલેમાં્થી નરહડરભાઈને પત્ર લખીને 

જણાવેલું કે તમે લનિ વખતે ડદહેણ જવાનું ચૂકિો નહીં. અને 

મારા ્બાપુજીને કહેિો કે જરાય ભીિ ન વેઠ.ે હડરભાઈએ પણ 

નરહડરભાઈને લખયું કે, ‘મહાદેવ જલેમાં છ ે તે વખતે લનિ 

કરવાં પિ ેછ ેતેનું મને ્બહુ દુ:ખ ્થાય છ,ે પણ છૂટકો ન્થી. તમે 

આવિો તો મને એટલો સંતોષ ્થિે.’53 લનિપ્સંગે નરહડરભાઈ 

અને મનણ્બહેન ્બસની સગવિ નહોતી છતાં સરભોણ્થી ડદહેણ 

ગયાં. સા્બરમતી આશ્મ્થી પંડિત નારાયણ મોરેશ્વર ખરેએ 

પણ આ પ્સંગે હાજરી આપી હતી. આ પ્સંગે નરહડરભાઈએ 

હડરભાઈને પૈસા અંગે મહાદેવે લખેલ સંદેિો કહી સંભળાવયો. 

પણ હડરભાઈએ એ વાત કાને ન ધરી. એમણે કહ્ું, ‘ખરચની 

્બધી જોગવાઈ મેં કરી રાખી છ.ે પણ મહાદેવની ગેરહાજરીમાં 

મારે આ પ્સંગ ઉકેલવાનો આવયો છ ે એનું મને દુ:ખ છ,ે પણ 

િું ્થાય?’53

ડદહેણ ગયા પછી દુગા્ણ્બહેનને નવરહની વય્થા વધુ સાલી 

હિે. તે્થી અલાહા્બાદની કોટ્ણમાં તો ગૌરવભેર નવદાય આપી 

હતી પણ હવે કોઈ કોઈ કાગળમાં તેમના ડદલની કમજોરી પણ 

પ્ગટ ્થવા માંિી.

મહાદેવભાઈ જલેમાં ગયા એને લીધે એમના સા્બરમતી 

આશ્મના સા્થીઓ ગૌરવ અનુભવતા હતા. મહાદેવભાઈએ 



નરહડરભાઈને લખયું:

તમે ્બધા મારા જલેમાં જવા ઉપર આટલા ડફિદા િા ઉપર ્થઈ 

ગયા તે ન્થી સમજતો... માણસ મરી જાય તયાર પછી એની 

ભારે કદર ્થાય છ ેએ જાણયું છ,ે પણ જલેમાં જવા્થી તેને મરણ 

પામયા પછીના અનધકાર મળી જાય છ ેએ તો મેં મારા નવિે જ 

જાણયું. ‘ઘિીક વાર એવું ્થઈ જાય છ ે કે આટલી પ્િંસા પછી 

મરી જઈએ તો સારં, કે હવે પછી કાંઈ ્બૂરો વખત આવે તો 

એ વખાણને અપાત્ર ઠરાવી િરમાવું ન પિ.ે54

ચૌરીચૌરાના કાંિ અને એને લીધે ગાંધીજી ત્થા કૉંગ્ેસની 

કારો્બારીએ લીધેલા નનણ્ણય અંગે મહાદેવભાઈએ મનોમં્થન 

તો ખૂ્બ અનુભવયું હતું. પણ પછી નવચાયુું કે જલેના કેદીએ 

્બહારની પડરનસ્થનત અંગે નાહકનો વલોપાત ન કરવો જોઈએ. 

એટલે એમણે લેખનકાય્ણમાં પોતાનું મન પરોવવાનો નનશ્ચય કયયો. 

એમ તો લૉિ્ણ મોલતીના ऑन कॉमप्रोमाइझ પુસતકનું ભાષાંતર એમણે 

લગભગ આખું કરી રાખેલું પણ એને છવેટનું સુધારીને પ્નસદ્ધ 

કરવા લાયક કરવા સાર મૂળ હસતપ્ત નરહડરભાઈ પાસે મગાવી. 

પણ એમની પેટીની ચાવી ન મળવા્થી નરહડરભાઈ તે લખાણ 

મોકલાવી ન િકયા. િરદચંદ્ર ચટ્ોપાધયાયની हवराजवहु અને ત્રણ 

વાતા્ણઓનો અનુવાદ મહાદેવભાઈએ જલેવાસ દરનમયાન કયયો. 

ઉતિમ ભાષાંતર તરીકે આજ ે પણ આ અનુવાદો ગુજરાતમાં 

વખણાય છ.ે

સાત માસ આગ્ામાં નવતાવયા પછી મહાદેવભાઈ અને 

્બીજા કેટલાક સા્થીઓની ્બદલી લખનૌ જલેમાં ્થઈ. એ 



જલેમાં જવાહરલાલજી પણ હતા. 11મી જુલાઈ, 1922ને 

ડદન જવાહરલાલજીએ પોતાની નોંધપો્થીમાં ટપકાવયું છ:ે ‘આજ ે

મહાદેવ, રામનરેિ નત્રપાઠી અને ્બીજા કેટલાકને આગ્ા જલેમાં્થી 

અહીં લાવવામાં આવયા.’

મહાદેવ અને જવાહર ્બંને હતા તો એક જલેમાં પણ 

તેમને ્બૅરેક જુદી જુદી મળી હતી. 15મી ઑકટો્બરે ્બંનેને 

એક ્બૅરેકમાં લાવવામાં આવયા, એની પણ જવાહરલાલ ખાસ 

નોંધ કરે છ.ે 21મી ડિસેમ્બરે જલેમાં સૌ સા્થીઓએ મળીને 

મહાદેવનો જ્મડદવસ ઊજવયો, તે મહાદેવની ડહ્દુ નતન્થ મુજ્બની 

વરસગાંઠને ડદવસે હિે. જલેવાસના સહવાસ દરનમયાન જવાહર 

અને મહાદેવ ્બેય વાચનપ્ેમીઓએ જલેમાં મેળવી િકાય એવાં 

અનેક પુસતકો ઉ્થલાવયાં હતાં એટલું જ નહીં પણ અનેક નવિે 

ચચા્ણઓ પણ કરી હતી. કમનસી્બી એ છ ે કે જયારે ગાંધીજી 

સા્થે ન્થી હોતા તયારે મહાદેવ િાયરી નહોતા લખતા અને 

જવાહરની નોંધપો્થીમાં તો માત્ર એક એક ્બબ્બે વાકયોનું 

ટાંચણ જ છ.ે નહીં તો જલેવાસ દરનમયાન ચાલેલા સવાધયાયની 

આપણને સારી નોંધ મળી હોત.

1લી સપટમે્બરને ડદવસે ખાસ મહાદેવને મળવા કલકતિા્થી 

ઊનમ્ણલાદેવી આવયાં હતાં. ઊનમ્ણલાદેવી એટલે દેિ્બંધુ નચતિરંજન 

દાસનાં ્બહેન. ગાંધીજીનો એક વાર કલકતિામાં એમને તયાં મુકામ 

્થયેલો તયાર્થી મહાદેવ પર મુગધ ્થઈ ગયેલાં અને મહાદેવને 

પોતાનો પુત્ર માનેલો. આ માતાપુત્રનો સં્બંધ મહાદેવની આખી 

નજદંગી લગી અને મહાદેવના ગયા પછી દુગા્ણ્બહેન અને નારાયણ 

જોિ ે ઊનમ્ણલાદેવીના છવેટના ડદવસ સુધી એવો ને એવો મધુર 



રહેલો. મહાદેવના મરણ પછી એમને અંજનલ આપતો એક 

લેખ ઊનમ્ણલાદેવીએ લખયો હતો. મહાદેવભાઈને અંજનલ આપતા 

લેખોમાં એ લેખ નવિેષ ધયાન ખેંચે તેવો છ.ે54અ

ઑકટો્બરની 17મી તારીખે જવાહરલાલજી નોંધે છ ેકે હવે 

અમે અમારી ્બૅરેકમાં માત્ર સાત જણ જ છીએ. પુરષોતિમદાસ 

ટિંન, મહાદેવ, દેવદાસ, વેંકટરામન અને ્બે ્બીજા.

મહાદેવ માટ ેગુજરાત્થી આવેલું સૂરણ તેઓ સૌને આગ્હ 

કરીને ખવિાવે છ ેએવી વાત પણ જવાહરલાલજીને નોંધવાલાયક 

લાગી છ!ે

જયૉજ ્ણ જોસેફિ તો મહાદેવભાઈ પહેલાં इन्डिपे्डि््टના તંત્રી 

હતા. ્બંને જણ એકસરખા આરોપસર જ પકિાયા હતા. અને 

્બંનેને એક એક વષ્ણની સજા ્થઈ હતી. જયૉજ ્ણ મહાદેવભાઈ્થી 

પાંચ વષ્ણ મોટા હતા. ઉતિમ લેખક ઉપરાંત પ્ભાવિાળી વકતા 

પણ હતા. હજી હાલમાં તેમની પુત્રીએ તેમની ટૂકંી જીવનક્થા 

લખી છ.ે એ જીવનક્થામાં તેઓ આ જલેવાસ દરનમયાન તેમના 

નપતાએ તેમની માતાના નામે લખેલ એક પત્રનો ઉલ્ેખ કરે છ.ે 

એ પત્રમાં શ્ી જોસેફિ પોતાનાં પતનીને કહે છ ે કે મહાદેવ જવેી 

કક્ષાના માણસના નનકટના સા્થી ્બનીને રહેવાનો મોકો મળ્ો 

એ એમનંુ અહોભાગય કહેવાય.

એમ તો આગ્ાની જલેમાં મહાદેવભાઈને કિી તકલીફિ 

નહોતી. એમનું વજન પણ જલેવાસ દરનમયાન પંદરસોળ રતલ 

વધયું હતું! પણ એટલામાં સમાચાર આવયા કે ગાંધીજીને તેમના 

કેટલાક લેખોને સાર નગરફિતાર કરવામાં આવયા. હજી તો 



ખટલોયે નહોતો ચાલયો તયાં ગાંધીજીએ મહાદેવને પત્ર લખયો, 

જમેાં જલેજીવન અંગે સતયાગ્હીની મનોવૃનતિ સપષ્ ્થાય છ:ે

સા્બરમતી જલે, 

મૌનવાર (17–3–’22) 

નચ. મહાદેવ,

તમને કદાચ ઘણા વખત સુધીનો (આ) છલે્ો કાગળ હિે. તમે 

તયાં સેવા કરો છો એમ માનજો. મારી સેવા અહીં િરૂ ્થાય 

છ,ે મન્થી, વાચા્થી ને કાયા્થી જલેના નનયમો પાળવાનો આગ્હ 

રાખીિ. રાગદ્ષેાડદ કહાિવાનો ભારે પ્યતન કરીિ. ને જો હંુ 

જલેમાં ખરેખર વધારે સવચછ ્થતો જઈિ તો તેની અસર ્બહાર 

પણ પિિે જ. મારી િાંનતનો તો આજ ેજ પાર ન્થી. પણ જયારે 

સજા મળિે ને લોકોનું આવવું પણ ્બંધ ્થિે તયારે િાંનત વધિે.

એક સવાલ ્થઈ િકે છ.ે જો એમ જ વધારે સેવા ્થતી હોય તો 

કાં જગંલમાં જઈને [ન] વસવું? એનો જવા્બ સીધો છ.ે જગંલમાં 

જઈને વસવું એ તો મોહ ્થયો, કેમ કે એમાં ઇચછા આવે છ.ે 

ક્ષત્રીને તો સહેજ ે પ્ાપ્ત ્થાય એ ધમ્ણ. જલે સહેજ ે પ્ાપ્ત ્થાય, 

તેની િાંનત ફિાયદો કરે. ઈશ્વરની િી ખૂ્બી? ્બારિોલીમાં પૂરી 

િુનદ્ધ કરી. ડદલહીમાં કંઈ મેલ ન ચિાવયો. પણ તે જ વાતને 

લોકોને રચે તેવી ભાષામાં મૂકી મેં વધારે િુનદ્ધ કરી, કેમ કે 

મારી દૃઢતાની સા્થે રહેલી કોમળતા ્બતાવી. તયાર પછી પણ 

यंग इन्डिया, नवजीवन દ્ારા કેવળ િુનદ્ધ જ કરી. અડહંસાનો 

લેખ લખયો, પતંગનો નાચ પણ લખયો. એમ વધારેમાં વધારે 

િુનદ્ધને સમયે ‘વૈષણવ જન' ગાતાં ગાતાં પકિાવા ચાલયા જવું, 



આમાં કુિળ ન હોય તો ્બીજુ ં િું હોઈ િકે?

્બાપુના આિીવા્ણદ55

ગાંધીજી પર અમદાવાદના સડક્ણટહાઉસમાં ચાલેલો ખટલો 

પાછળ્થી The Great Trial (મહાન ખટલો) નામે ઓળખાયો. 

ખટલાની નવગતો ભારતની આઝાદીના ઇનતહાસમાં અભયાસુઓ 

સાર રોમાંચકારી છ.ે પરંતુ આપણી ક્થા સાર તે અપ્સતુત 

નવષય હોઈ આપણે માત્ર એટલો જ ઉલ્ેખ કરીિું કે ખટલાને 

અંતે તેમને છ વરસની સજા ્થઈ.

આ સમાચાર આવયા તયાર પછી ્થોિા જ ડદવસોમાં એક 

એવી અફિવા ઊિી કે ગાંધીજીને જલેમાં ફિટકા મારવામાં આવયા 

છ!ે આ અફિવા્થી મહાદેવભાઈનું ડદલ વલોવાય નહીં તો જ નવાઈ 

કહેવાય. સરકારે આ અફિવાનું ખંિન કયુું તોપણ મહાદેવભાઈના 

જીવને એટલા્થી િાંનત ન વળી. તેમણે પોતાના ્બે અન્ય 

નમત્રો — વૈકંુઠભાઈ મહેતા અને સૈયદ અ્બદુલ્ા બ્ેલવીને — પત્રો 

લખીને સાચી માડહતી મગાવી. આ વખતે વૈકંુઠભાઈના નપતાશ્ી 

લલ્ુભાઈ િામળદાસ મહેતા સરકારી કાઉન્સલ ઑફિ સટટેના 

એક સભય હતા. મહાદેવભાઈને અને સર લલ્ુભાઈને કુટુ્ંબીજન 

જવેો નાતો હતો. પણ તેમનું સરકારમાં જ ે સ્થાન હતું તે જોતાં 

એમને નામે સીધો પત્ર લખીને એમને કાંઈક મૂંઝવણમાં ન 

મૂકવાની દૃનષ્એ જ મહાદેવભાઈએ પોતાના ્બે યુવાનમત્રોને પત્ર 

લખીને આ અફિવા અંગે પૂછપરછ કરી. સર લલ્ુભાઈએ જાતે 

જ મહાદેવભાઈને પત્ર લખીને આ ્બા્બતમાં નનનશ્ચંત કરી દીધા.56

છ માસ લખનૌ જલેમાં નવતાવયા ્બાદ, 23મી જા્યુઆરી, 



1923ને રોજ પ્્થમ કારાવાસમાં્થી મુકત ્થયા તયારે તેઓ એક 

અ્થ્ણમાં સતયાગ્હના િાસ્તમાં સનાતક ્થઈ ગયા હતા. તેમણે 

આનંદપૂવ્ણક કષ્ વેઠ્ું હતું, ્બીજાનાં કષ્ોમાં પોતાની જાતને 

ભાગીદાર ગણી હતી, પોતાના સમયનો ક્ષણેક્ષણનો ઉપયોગ 

કયયો હતો, િરીર સુધાયુું હતું, કુટુ્ંબ સા્થેની પ્ીનત દૃઢ કરી 

હતી, અપ્માદ્થી સવાધયાયપ્વચન ચાલુ રાખયાં હતાં, સતયાગ્હના 

િાસ્ત, એની રણનીનત અને એનાં દિ્ણન નવિે ઊંિુ ં નચંતન-મનન-

મં્થન કયુું હતું અને સૌ્થી વધુ તો, તેમણે પોતાની આધયાનતમક 

સાધનાની યાત્રામાં નવાં તી્થા્ણટનો કયાું હતાં. જોકે ગાંધીજીના 

પત્રો નવના એમની નસ્થનત ચંદ્રની રાહ જોતા ચકોર જવેી ્થતી. 

તે્થી એક પત્રમાં તેઓ લખે છ:ે ‘આપના પત્ર નવના તલસી 

સુકાઈ રહ્ો છુ.ં’

નોંધ:

1.   17–11–1921ના રોજ નપ્્સ ઑફિ વેલસ મું્બઈ ્બંદરે ઊતયા્ણ હતા.

2.   આ સંદેિો नवजीवनના તા. 15–12–’21ના વધારામાં છપાયો હતો.

3.   ખરી તા. 20 હતી.

4.   તા. 22મીએ.

પ.   महादेवभाईनी डिायरी – 16 : પૃ. 161્થી 163.

6.   નરહડર પરીખ: महादेवभाईनुं पूवयाचररत, પૃ. 93.

7.   એજન, પૃ. 94.

8.   વજુભાઈ િાહ: महादेवभाई: પૃ. 46્થી 51.

9.   नवो करार: મૅરયુની વાતા્ણ: પ્કરણ 6, છદં 28.

Consider the lilies of the field, how they grow; 

They toil nor, neither do they spin; 



And yet I say unto you, That even Solomon 
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એકવરીસ  
नवजीवन

સહુને સાદર પ્ણામ, છવેટ ે ્બહાર આવયો છુ.ં કેદખાનાના 

દરવાજામાં દાખલ ્થયો તયાર્થી સવરાજયની અને પરમાતમાની 

વધારે નજીક આવયો છુ ં કે નહીં તે જુદી વાત. પણ તે વખત 

કરતાં આજ ે હંુ નવિેષ નમ્ર અને પાવન ્થયેલો છુ,ં અને 

મારામાં િાંનત્થી દુ:ખ સહન કરવાની નવિેષ િનકત આવેલી 

છ.ે કારાવાસમાં રહેવું એ એક સુખ હતું, પણ તયાં્થી નીકળીને 

આલીિાન કારાવાસમાં ગુલામીની ્બેિીઓ તોિવાના દૃઢ સંકલપની 

સા્થે દાખલ ્થવું એ પણ ઓછુ ં સુખ ન્થી.1

તેર માસનો કારાવાસ ભોગવી લખનૌ જલેમાં્થી છૂટીને આવેલ 

સતયાગ્હી મહાદેવભાઈનું છૂટ્ા પછી ્બે ડદવસે 28–1–’23ના 

नवजीवन સાર લખેલું આ નનવેદન અતયંત સંક્ષેપમાં તેમની તે 

વખતની ભૂનમકા સપષ્ કરે છ.ે જીવનનું અંનતમ લક્ય સવરાજય 

અને પરમાતમાની પ્ાનપ્ત. કારાવાસમાં મેળવેલી મૂિી: વધુ નમ્રતા, 

પાવનપણં અને િાંનત્થી કષ્ સહન કરવાની િનકત. સવાધીનતાના 

યજ્માં હોમાવાનો દૃઢ સંકલપ.

એ વખતે ગાંધીજી જલેમાં હતા. તેમના પછી नवजीवन 

ચલાવતા સવામી આનંદ પણ જલેમાં. नवजीवन ચલાવવાની 

જવા્બદારી કાકાસાહે્બ કાલેલકરની હતી. ‘नवजीवनને ખુિખ્બર' 

એ િીષ્ણક હેઠળ તેમણે લખયું:

શ્ી મહાદેવ દેસાઈ ગયા મંગળવારે લખનૌ જલેમાં્થી છૂટ્ા હિે. 



આ મડહનાની આખર સુધીમાં તેઓ અહીં આવી પહોંચિે. હંુ 

જાણં છુ ં કે नवजीवनના વાચકો મહાદેવભાઈના સંસકારી અને 

તેજસવી લેખોને માટ ેતલસી રહ્ા છ.ે ગાંધીજી, મહાદેવભાઈ અને 

સવામી આનંદાનંદ नवजीवनના પ્ાણ ગણાતા આવયા છ.ે ત્રણે 

જણા જલે દ્ારા દેિસેવા કરતા હોવા્થી नवजीवनનો ્બાહ્ પ્વાહ 

મંદ ચાલે એ અપડરહાય્ણ હતું. છતાં જો नवजीवनને પોતાની ટકે 

જાળવી રાખી હોય તો તે આ ત્રણેની અમીદૃનષ્ની જ અસર 

છ.ે તેમની ગેરહાજરી દરનમયાન नवजीवनની ભાષા જ ે નકલષ્ 

અને જિ્બાંતોિ ્થઈ હોય તો તેનું કારણ नवजीवनની ભાષા 

અઘરી કરવામાં મારો આગ્હ એ ન્થી, પણ પ્ાસાડદક ગુજરાતી 

લખવાની મારી અિનકત એ છ.ે ્બીજા કોઈ પણ પ્ાંતમાં नवजीवन 

જવેાં મહત્વનાં છાપાંઓમાં મારા જવેા ભાષાદુ્બ્ણળને ભાગયે જ 

સ્થાન મળત. ગુજરાતના અસાધારણ પ્ેમ અને ઉદારતાને લીધે 

જ नवजीवनની કલમ મારા જવેાના હા્થમાં આવી િકી. આટલા 

ડદવસ સુધી મારી અનેક ખામીઓ દરગુજર કરી મને ઉતસાહ 

આપવામાં આવયો તે માટ ે હંુ કઈ રીતે પૂરતો કૃતજ્ રહંુ એ 

મારી આગળ સવાલ છ.ે હવે પછી રાષ્ ટ્રીય નવદ્ામંડદરનું કામ 

સાચવી नवजीवनની મારા્થી ્બનતી સેવા તો કરીિ જ, પણ 

લોકોએ હવે મહાદેવભાઈ તરફિ જ જોવાનું છ.ે મહાતમાજીના ડદવય 

સંદેિના યોગય વાહક તો તેઓ જ છ.ે ગુજ ્ણરીમાતાની તેમની 

આજ સુધીની સેવાને કારાવાસનો ઓપ ચડ્ો છ.ે नवजीवनના 

વાચકો તેમના તેજસવી નવચારો ઝીલવાને તૈયાર ્થાઓ.2

કાકાસાહે્બને તો ઉમેદ હતી કે नवजीवनનો ભાર મહાદેવભાઈ 

પર સોંપીને પોતે રાષ્ ટ્રીય િાળાની પ્વૃનતિ તરફિ વધુ ધયાન આપિે, 



પણ પોતાના સંપાદનકાળ દરનમયાન તેમણે લખેલા લેખો સરકાર 

જીરવી િકી નહીં, તે્થી તેમની પાસે ‘સારી ચાલચલગત'ની 

્બાંયધરી માગી. સતયાગ્હ આશ્મની રાષ્ ટ્રીય િાળાના ચાડર�યવાન 

આચાય્ણ પાસે ‘સારી ચાલચલગત'ની જામીન માગે એ સરકારની 

ધૃષ્તા નસવાય ્બીજુ ં કંઈ નહોતું. नवजीवनના તંત્રી તરીકે અને 

એના પ્કાિક તરીકે શ્ી રામદાસ ગાંધી પર કાકાસાહે્બના ્બે 

લેખો અંગે ખટલો ચાલયો અને તેમાં આવી ્બાંયધરી માગવામાં 

આવી. અલ્બતિ, ્બંનેએ એવી ્બાંયધરી આપવાનો ઇ્કાર કયયો. 

કાકાસાહે્બને એક વરસની સાદી કેદની સજા અને રામદાસભાઈને 

ચેતવણી આપીને છોિી મૂકવામાં આવયા.

આમ લખનૌ્થી છૂટીને ગુજરાત આવતાં જ મહાદેવભાઈ 

પર नवजीवन ચલાવવાની જવા્બદારી આવી ગઈ.

नवजीवनના કામની મહાદેવભાઈને મન નવાઈ નહોતી. 

કાકાસાહે્બે વણ્ણવયું તેમ ગાંધીજી, સવામી આનંદ અને મહાદેવભાઈ 

તો नवजीवनના પ્ાણ ગણાતા હતા. नवजीवनના ઠઠે 1919માં પ્ગટ 

્થયેલ પહેલા અંક્થી મહાદેવભાઈ એમાં ઓતપ્ોત હતા. તે્થી 

જ તેમને એ ્બા્બતમાં પૂરં ભાન હતું કે તેઓ કેવી જવા્બદારી 

અને િાનો વારસો સંભાળી રહ્ા હતા.

એમ તો नवजीवन એ यंग इन्डियाનું અનુગામી છાપું હતું. 

તેની જવા્બદારી લેતાં ગાંધીજીએ કહ્ું હતું કે સતયાગ્હનું રહસય 

સમજાવવાની હોંિને લીધે તેમણે તે છાપાની જવા્બદારી લીધી. 

એ જ ઉદ્દિે नवजीवनનો પણ હતો, ‘ગુજરાત મારા કાય્ણનું મુખય 

ક્ષેત્ર હતું. ભાઈ ઇ્દુલાલ3 તે જ ટોળીમાં4 હતા. તેમના હા્થમાં 



માનસક नवजीवन હતું. તેનું ખચ્ણ પેલા નમત્રો પૂરં પાિતા. આ છાપું 

ભાઈ ઇ્દુલાલે અને તે નમત્રોએ મને સોંપયું, ને ભાઈ ઇ્દુલાલે 

તેમાં કામ કરવાનું મા્થે લીધું. આ માનસકને સાપ્તાડહક કયુું.’5

ગાંધીજીએ દનક્ષણ આડરિકામાં ્બે ભાષામાં इन्डियन ओपीचनयन 

ચલાવયાં હતાં. પણ તેના તંત્રી તરીકેની જવા્બદારી તેમણે ઉપાિી 

નહોતી. नवजीवनના તંત્રી તરીકેની જવા્બદારી સંભાળતાં ખુદ 

ગાંધીજીને પણ સંકોચ ્થયેલો એ મહાદેવભાઈ કયાં નહોતા 

જાણતા? ગાંધીજીએ તે વખતે લખયું હતું:

તંત્રી તરીકે જાહેરમાં ઓળખાવાનો આ પહેલો પ્સંગ આવયો 

છ.ે તેને મેં વધાવી લીધો છ.ે પણ હંુ ધ્ૂજી રહ્ો છુ.ં મારી 

જવા્બદારીનું મને પૂરં ભાન છ.ે આ દનક્ષણ આડરિકા ન્થી. તયાં 

તો મારં ગાિુ ંગમે તેમ ચાલતું, પણ અહીં? વત્ણમાનપત્રોની ખોટ 

ન્થી. લેખકો ઘણા છ.ે મારં ભાષાજ્ાન ઘણં ઓછુ ંછ.ે ત્રીસ વષ્ણ 

સુધી ્બહાર રહેલા મને ડહંદુસતાનના પ્શ્ોની ઓછી જ માડહતી 

હોય. આ નવવેકની ભાષા ન્થી, પણ મારી દિાનો તાદિ નચતાર 

છ,ે પરંતુ આવી અપૂણ્ણતા છતાં મારે ડહંદને કંઈક આપવાનું છ.ે 

તે ્બીજાની પાસે તેટલા જ પ્માણમાં ન્થી, એમ હંુ પ્તયક્ષ જોઈ 

રહ્ો છુ.ં5 વળી ઘણા પ્યતનને મેં કેટલાક નસદ્ધાંતો મારા જીવનમાં 

ગોઠવયા છ ે ને તેને અમલમાં મૂકયા છ.ે તે્થી મને જ ેસુખ મળ્ું 

છ ે તે મેં ્બીજામાં ન્થી જોયું, એમ મને ભાસયું છ.ે આ નસદ્ધાંતો 

ડહંદને આપી, મારા સુખનો અનુભવ ડહંદને કરાવવાની મને ભારે 

અનભલાપા છ.ે એનું એક સાધન વત્ણમાનપત્ર છ.ે6

ગાંધીજી જલેમાં હોવા્થી તેમના આવા ઉદાતિ નવચારોને 



જનતા સુધી પહોંચાિવાનું કામ મહાદેવભાઈ પર આવી પડ્ું. 

ચાર વષ્ણ ગાંધીજી સા્થે અહનન્ણિ ગાળી અને એક વરસ જલેમાં 

ગાંધીજીના ્બોધનું જ સતત નચંતનમનન કરી મહાદેવભાઈ 

આવી મોટી જવા્બદારી ઉપાિવાને યોગય ્બ્યા હતા એમ કહી 

િકાય. એમ તો અલાહા્બાદ ગયા તે પહેલાં પણ नवजीवनના 

લગભગ દરેક અંકમાં મહાદેવભાઈનો સાપ્તાડહક પત્ર આવતો 

હતો. અને જલેમાં્થી છૂટ્ા પછી તંત્રી તરીકે એમનું નામ ઠઠે 

20–10–'23ના અંકમાં પ્નસદ્ધ ્થયું, પણ તયાર પહેલાં પણ 

એમના લેખો તો नवजीवनમાં આવવા જ માંડ્ા હતા. એમ 

જોઈએ તો ઠઠે 1919્થી 1942 સુધી પત્રકારતવની આ ફિરજ 

સડહયારી જ ્બજાવવામાં આવી હતી. यंग इन्डियाમાં પ્ારંભમાં 

પ્કાિક તરીકે મહાદેવભાઈનું નામ હતું. આ સવ્ણ છાપાંઓને પ્ગટ 

કરવા અને એનો ફેિલાવો કરવાની જવા્બદારી તે તે વખતે છાપાં 

સા્થે સંકળાયેલા સૌ લોકોની સંયુકત જ હતી એમ કહી િકાય.

પ્કાિક અને પ્કાિનની જમે સડહયારી જવા્બદારી હતી, 

તેમ એણે પ્સ્થાનપત કરેલાં મૂલયો જાળવી રાખવાની પણ સડહયારી 

જવા્બદારી હતી. ગાંધીજી તો આમાં नवजीवनના વાચકોનેય 

જવા્બદાર ગણતા: ‘नवजीवन એક પણ અયોગય કે નીચી ભાવનાનું, 

અસતય ખ્બરનું કે અનવવેકી ભાષાનું વાહન નહીં ્થાય એવો 

પ્યતન અમે નનરંતર કયા્ણ જ કરિું. અને એમાં ભૂલ ન કરીએ 

તેની ચોકી અમારા વાચકવગ્ણને અમે સોંપીએ છીએ. વાચકવગ્ણનો 

અમારી સા્થેનો સં્બંધ વયાપારી ન્થી પણ ઘણો નનકટ અને 

નીનતમય છ ે એમ અમે ધારીએ છીએ.’7

नवजीवनના લેખકોને ગાંધીજીએ અગાઉ્થી જ સૂચના આપી 



દીધી હતી ને મહાદેવે ચાલુ રાખવાની હતી:

‘લેખો જમે ્બને એમ ટૂકંમાં લખવા. તેમાં માત્ર હકીકત જ 

આપવી. દલીલની કે નવિેષણની મુદ્દલ જરૂર ન્થી. લખાણમાં 

કયાંયે અનતિયોનકત ન જ હોવી જોઈએ. સાંભળેલી વાત કદી 

ન લખવી.’8

જાહેરખ્બરો નવિે પણ એવી જ કિક ગાંધીનીનત હતી. 

જાહેરખ્બર છાપાંના પનવત્ર નમિનને દૂનપત કરે છ,ે ત્થા તેની 

સવતંત્રતાને હણે છ ે એમ તેઓ માનતા.

મહાદેવભાઈ ત્થા ગાંધીજીના નગરફિતાર ્થયા ્બાદ 

नवजीवनના ઉપતંત્રી તરીકે તેમના નજગરી દોસત સવામી આનંદ 

नवजीवनના વાચકોને આપેલા કોલ્થી વાકેફિ હતા:

नवजीवनનું િું ્થિે? नवजीवन ચાલિે કે ્બંધ પિિે? સરકાર 

ચાલવા દેિે?

ગાંધીજીને સરકારે કેદ કયા્ણ તે नवजीवनને કેમ ચાલવા દેિે?

આવા પ્શ્ો સવાભાનવકપણે જ લોકોમાં પુછાય છ.ે ખુલાસા પણ 

આપસમાં અપાય છ.ે અમારે પણ ય્થાિનકત ખુલાસો આપવો રહ્ો.

नवजीवन ચાલયાં કરિે. ધાતુનાં ્બી્બાં્થી છપાતું ્બંધ કરવું તો 

સરકારને સાર સહેલ વાત છ.ે પ્જા પાસે્થી नवजीवन ખૂંચવી 

લેવું સહેલ છ ે કે જીવસટોસટનું છ,ે તે હવે જોવાનું છ.ે

જ ેઘિીએ સરકાર नवजीवन પાસે્થી જામીનગીરી માગે તે ઘિીએ 

नवजीवनને છાપવું ્બંધ કરવું એ કલામ છ.ે नवजीवनના ચલાવનારા 



પ્જાના સેવકના સેવક છ,ે પ્જાને જ તેઓ નપછાનિે. પ્જા જયાં 

સુધી नवजीवनની સેવા માગિે તયાં સુધી नवजीवन ચાલયાં જ 

કરિે, અને ગુજરાતને હૈયે नवजीवनની સેવા વસી હિે તો 

હા્થે લખાઈને પણ नवजीवन ગામેગામ પહોંચિે, ઘેર ઘેર એની 

િુદ્ધ નકલો ્થિે, નકલ ઉતારી વહેંચવી એ તેનું લવાજમ ્થઈ 

પિિે અને ત્રીસને ્બદલે કદાચ સાઠ હજાર નકલો ગુજરાતમાં 

વહેંચાિે. नवजीवनની સેવાને કોઈ જ અટકાવી િકનાર ન્થી.

नवजीवन ચાલુ રાખવા માટનેો આવો અિગ નનરધાર જાહેર 

કયા્ણ પછી સવામી આનંદ ગાંધીજીએ પાિલેી સતય, અડહંસા અને 

નનભ્ણયતાની પરંપરાને વળગી રહેવાનો તેમ જ અધમતી તંત્ર નવિે 

અપ્ીનત ફેિલાવવાનું ગાંધીજીનું કાય્ણ ચાલુ રાખવાનો પણ એટલો 

જ અિગ નનશ્ચય દિા્ણવી વધુમાં જણાવે છ:ે

‘ગાંધીજીની વાણી नवजीवनમાં દર આઠચાર ડદવસે આવતી ્બંધ 

પિ ે એ नवजीवनને સાર, અલ્બતિ, આપતકાળ છ,ે ત્થાનપ આ 

આપતકાળ દરનમયાન અમે આટલા ડદવસ ગાંધીજીએ પાિલેી સતય, 

અડહંસા અને નનભ્ણયતાની પરંપરાને જ અન્ય ભાવે વળગી રહી 

જમેના તેમ પ્જાની સેવામાં મચયા રહેવા યતન કરીિું. તે જ પ્માણે 

જ ે રાજતંત્રની સામે અખંિ ઝું્બેિ ચલાવવામાં ગાંધીજીએ રાત 

કે ડદવસ જોયાં નહીં, જ ે અધમતી રાજયને ધમતી ્બનાવવાને નહીં 

તો નમટાવવાને તેમણે અ્થાક પડરશ્મ ઉઠાવયો અને જ ે અધમતી 

તંત્ર સામે અપ્ીનત ફેિલાવવાના કાય્ણને તેમણે સવયોપરી સદગુણ 

મા્યો એ રાજતંત્ર જયાં સુધી નાિ પામે નહીં યા તો પ્જાના 

િુદ્ધ ્બનલદાન દ્ારા પલટાય નહીં તયાં સુધી એને નવિે અપ્ીનત 

ફેિલાવવાનું અને એવા અધમતી રાજયતંત્રને જરે કરી ધમ્ણરાજય 



સ્થાપવાને જરૂરી એવા સદગુણ પ્જામાં કેળવવાનું ચાલુ રાખવું 

એને અમે અમારો પરમ ધમ્ણ સમજીિું.

છલે્ે, પોતાની ત્રુટીઓ અને અપાર મયા્ણદાઓનો નનદથેિ 

કરીને ગાંધીજીની નવચારસરણીને છાજ ે એવા નવચારો્થી પ્જાની 

સેવા કરવાનો પોતાનો સંકલપ જાહેર કરીને ઉપતંત્રી પોતાનું 

પ્ાણવાન અને ઓજસવી વકતવય સમાપ્ત કરે છ:ે

અમારી ત્રુટીઓનું અમને પૂરેપૂરં ભાન છ.ે ગાંધીજીના અને 

અમારા અનધકાર વચચે જ ે અંતર છ ે તેનું માપ પણ અમને છ.ે 

તે્થી જ તંત્રીની ગાદી પર ્બેસવાનો અનવવેક અમે કયયો ન્થી. 

ગાંધીજીના જવેી નનવવૈર વૃનતિ્થી નવરોધીઓના દોષ તપાસવાની 

અગર તો તે પર ટીકા કરવાની િનકત કેટલી અઘરી છ ેતે પણ 

અમે જાણીએ છીએ. અને તે્થી જયારે જયારે અમારી વૃનતિમાં 

અમને વેગ ભાસિે, સૂક્મમભાવે પણ અડહંસાધમ્ણ ઉ્થાપયાનો 

દોષ ્થતો જણાિે તયારે તયારે મૌનનું જોખમ ખેિીને પણ અમે 

એ અડહંસાધમ્ણને વફિાદાર રહીિું.

તે જ પ્માણે ગાંધીજી જતાં તેમની અલૌડકક પ્નતભામાં્થી હરઘિી 

જ્મ પામતા અનેક જીવનદાયી નવચારો દર અઠવાડિયે પ્જાને 

પીરસવાનું ભાગય અમને ન રહ્ું હોય તોપણ, એમણે સ્થાપેલી 

નવચારસરણીને છાજ ે એવા જ નવચારો્થી પ્જાની સેવા કરવાના 

સંકલપમાં દૃઢ રહીિું. અમારં ભંિોળ ખૂટિે તો તેટલી જગયા 

કોરી મૂકીિું પણ રૂડઢ કે મુલાયજાને વિ ્થઈને ન્બળાં લખાણો્થી 

नवजीवनની જગયા પૂરવાનું પાપ કદાનપ નહીં કરીએ.

છલે્ાં ત્રણ વષ્ણના પોતાના અ્થાગ પડરશ્મ દરનમયાન ગાંધીજીએ 



પ્જાના ઘિતરને લગતા જ ે અસંખય ઉદગારો આપણે સાર 

મૂકયા છ ે એને આપણે આપણા અંતરમાં વારંવાર દુહરાવીએ, 

એને અમલમાં મૂકવા મ્થીએ અને સૌ પોતપોતાનો ધમ્ણ સમજી 

જઈએ તોપણ સહેજ ે સવરાજ લઈને ્બેસી જઈએ.9

સવામી આનંદના નનવેદનનો ઉતારો આટલા નવસતાર્થી અમે 

એટલા સાર આપયો કે મહાદેવભાઈ તયારે જલેમાં ન હોત તો 

તેમણે પણ એની નીચે સહી કરી હોત તેની અમને ખાતરી છ.ે 

મહાદેવભાઈએ તંત્રી તરીકે नवजीवनનો કાય્ણભાર સંભાળ્ો તે 

ઉપર જણાવેલી ભાવના્થી જ.

માત્ર ગાંધીજી ્બહાર હતા તયાં સુધી नवजीवन એમણે 

ચલાવયું તેમની અને મહાદેવભાઈએ જવા્બદારી લીધી તે વખતની 

જવા્બદારીમાં એક આભ-જમીનનો ફિરક હતો એ આપણે વીસરવું 

ન જોઈએ.

1919્થી 1922 સુધીનો કાળ એ અસહકાર આંદોલનનો, 

ભરતીનો કાળ હતો. ગાંધીજીની નગરફિતારી પછીનો કાળ એ 

આંદોલનનો ઓટનો કાળ હતો. સરકારે ઠઠે 1922 સુધી 

ગાંધીજીને જલેમાં નહોતા પૂયા્ણ એનું એક કારણ એ પણ હતું 

કે તેમને જલેમાં પૂરવા્થી પડરનસ્થનત કેટલી વણસિે તેનો તેને 

અંદાજ નહોતો. તે્થી તયાર સુધી નેતાઓને અલગ પાિી ગાંધીજીના 

સૌ સા્થીઓને પકિી એમની પાંખો કાપી નાખવાની હતી, પણ 

ચૌરીચૌરાની ઘટના એ એક રીતે જોઈએ તો અસહકાર આંદોલનના 

વળતા પાણીની ન્બના હતી. તે પછી ગાંધીજીએ આંદોલન મોકૂફિ 

રાખયું તેને લીધે દેિના નેતૃતવમાં કમો્બેિ પ્માણમાં અસંતોષ 



જાગયો હતો. ્બલકે નેતાઓ તો ઘણાખરા જલેમાં જ હતા. અને 

સવયંસેવકો આવા ધિાકા્થી િઘાઈ ગયા હતા. સરકારે આ તક 

જોઈને પોતાનું નનિાન સાધયું હતું. ગાંધીજીને નગરફિતાર કરી 

એણે તતકાળ પૂરતું તો આંદોલન જ મંદ કરી દીધું હતું.

આખા દેિમાં અસહકાર આંદોલનને લીધે જ ે તયાગ અને 

્બનલદાનની ભાવનાનો જુવાળ આવી રહ્ો હતો તે ગાંધીજીની 

નગરફિતારી પછી ઓસરવા લાગયો. પં. જવાહરલાલ નેહરએ 

પાછળ્થી નોંધયું છ ે તેમ ગાંધીજી ્બહાર હતા તે દરનમયાન 

જ આંદોલનમાં આંતડરક સંગઠનની તાકાત તો ્બહુ નહોતી 

દેખાતી. ગાંધીજીના જલે જવા્થી આખા આંદોલનને ્બાંધનાર 

એક સૂત્ર ગયું.

આંદોલનનો વેગ જયારે મંદ પિ ે છ ે તયારે કાય્ણકતા્ણઓના 

મતભેદ મા્થાં ઊંચકે છ.ે ગાંધીજીના ગયા પછી પણ તેમ ્થયું. 

ગાંધીજીએ જ ેનેતાઓને પોતાના કડરશમાને જોરે અસહકાર તરફિ 

વાળ્ા હતા, તે લોકો હવે ફિરી પાછા ધારાસભા અને કે્દ્રીય 

સભા તરફિ નજર દોિાવવા લાગયા. એ લોકો એમ ઇિારો કરવા 

લાગયા કે કૉંગ્ેસે પોતાના અસહકારના કાય્ણક્મ પર ફેિરનવચારણા 

કરવી જોઈએ અને ધારાસભાનો ્બડહષકાર છોિી ફિરી ધારાસભા 

વગેરેમાં જવાની યોજના નવચારવી જોઈએ. અસહકાર આંદોલનમાં 

જોિાયેલા જુવાનનયાઓ સામા્યપણે આ નવચાર્થી નવરદ્ધ હતા. 

તેઓ અસહકાર આંદોલનના આખા કાય્ણક્મને ્બરા્બર વળગી 

રહેવું જોઈએ એમ માનતા હતા. આમ કૉંગ્ેસની આગેવાનીમાં 

‘સવરાનજસટો’ એટલે કે, ધારાસભામાં જવામાં માનનારાઓ એક 

તરફિ અને અસહકારીઓ એટલે કે, ધારાસભાઓ, વકીલાત 



વગેરેના ્બડહષકારમાં માનનારા ્બીજી તરફિ ્થઈ ગયા. સામા્ય 

લોકભાષામાં આ ્બે જૂ્થોને ફેિરવાદી અને નાફેિરવાદીઓ તરીકે 

ઓળખવામાં આવતા. સામા્યપણે એમ પણ ્બ્યું કે વૃદ્ધ નેતૃતવ 

ફેિરવાદી અને તરણ નેતૃતવ નાફેિરવાદી વલણ ધરાવતું હતું. 

તેને લીધે કેટલાક દાખલાઓમાં તો એક જ કુટુ્ંબમાં સામસામા 

નવચારના લોકો ્થઈ ગયા. પં. મોતીલાલજી ફેિરવાદી અને પં. 

જવાહરલાલજી નાફેિરવાદી, મોટા ભાઈ નવઠ્લભાઈ ફેિરવાદી અને 

નાના ભાઈ વલ્ભભાઈ નાફેિરવાદી હતા.

આ સંજોગોમાં नवजीवनનું સુકાન મહાદેવભાઈને લેવાનું 

આવયું. મહાદેવભાઈ પોતે નાફેિરવાદી હતા. તેઓ અસહકારની 

્બધી પ્વૃનતિઓ ચાલુ રાખી તેની સા્થે સા્થે રચનાતમક કામ 

ચાલે એમ ઇચછતા હતા. તે કાળના નાફેિરવાદીઓમાં વલ્ભભાઈ, 

જવાહરલાલ, રાજાજી અને મહાદેવભાઈ આ ચારને મુખય ગણાવી 

િકાય. કૉંગ્ેસ આગેવાનોમાં્થી નસંધના જયરામદાસ દોલતરામ 

અને વધા્ણના જમનાલાલ ્બજાજ ત્થા મૂળ નસંધના પણ પછી 

ન્બહાર ઉતિર પ્દેિમાં કામ કરનાર આચાય્ણ કૃપાલાની પણ આ 

માંહ્લા જ ગણાય. ઠરે ઠરે આ લોકોને કૉંગ્ેસના જુવાનનયાઓનો 

ટકેો હતો અને મોટી પેઢીના આગેવાનો સા્થે આ લોકોને સીધો 

કે આિકતરો નવવાદ ચાલતો હતો. નાફેિરવાદીઓમાં ખાદી, 

અસપૃશયતાનનવારણ અને કોમી એકતા પર ભાર મૂકનાર રાજાજી, 

મહાદેવભાઈ અને જમનાલાલજી મુખય હતા.

એમ તો કૉંગ્ેસની આગેવાની કાં જલેમાં હતી, કાં જલે 

ભોગવીને તુરતમાં જ ્બહાર આવી રહી હતી. તે પૈકી નચતિરંજન 

દાસ અને મોતીલાલ નેહર જવેાઓએ ખુલ્ંખુલ્ા ધારાસભામાં 



જઈને ‘અંદર્થી’ અંગ્ેજ સરકારનો નવરોધ કરવાની વાત કરવા 

માંિી હતી. કૉંગ્ેસના ઠરાવો કરતાં આ લોકોની વાત ન્બલકુલ 

નવપરીત હતી. પરંતુ આ લોકોએ જરૂર પડ્ે કૉંગ્ેસ્થી સવતંત્ર 

રહીને પણ ‘સવરાજ પક્ષ' સ્થાપવાની વાત હવામાં વહેતી મૂકી 

હતી.

નાફેિરવાદીઓની ખરી િનકત અસહકારની લિતમાં રહેલી 

હતી. અને એ લિત ધીરે ધીરે મોળી પિવા લાગી હતી. જયાં 

લોકો સનવનય કાનૂનભંગ કરી જલેમાં જતા હતા તયાં તેની ગનત 

પણ મંદ પિી હતી અને એ સનવનયભંગમાં ગાંધીજી ઇચછતા 

હતા એટલી િુદ્ધતાયે રહી નહોતી.

અસહકારના રાષ્ ટ્રીય આંદોલને દેિભરમાં સૂતેલી અંગ્ેજાના 

નવરોધની લાગણીન ેજગાિી હતી. એ જાગનૃતન ેલીધ ેજ આદંોલનમાં 

જુવાળ પણ આવયો હતો. દેિ તમોગુણમાં્થી રજોગુણમાં ચોક્કસ 

આવયો હતો. પરંતુ ગાંધીજીની કલપના એ રજોગુણ પર સત્વગુણનો 

ઓપ ચિાવવાની હતી. સાચા સતયાગ્હીનું એ જ કામ હતું, 

પરંતુ એ કામ પ્માણમાં ઓછુ ં્થયું હતું અને આખા આંદોલનને 

ડદિા આપનાર સારન્થને આ જ ટાંકણે લાગ જોઈને સરકારે 

્બંદી ્બનાવી છ વરસની સજા ઠોકી દીધી હતી.

આવા નવપરીત સંયોગોમાં મહાદેવભાઈને મા્થે नवजीवनનું 

તંત્રીપદ આવી પડ્ું હતું. નાફેિરવાદીઓએ આંદોલનની િુદ્ધતા 

જાળવવાની હતી. એની તીવ્રતા ઓછી ન ્થાય એ જોવાનું હતું 

અને સા્થે સા્થે કૉંગ્ેસમાં ભાગલા ન પિી જાય એવી નમ્રતા 

્બતાવવાની હતી. મહાદેવભાઈને મા્થે એકલે હા્થે આ નત્રનવધ 



મૂલયો જાળવવાનું કામ नवजीवनના તંત્રી તરીકે આવી પડ્ું. 

ખરં જોતાં इन्डिपे्डि््टના તંત્રી ્બ્યા અને એની હરસતનલનખત 

પ્ત કાઢ્ા પછી તેમણે ્બાયરનની માફિક રાતોરાત જગપ્નસનદ્ધ 

મેળવી હતી પણ એ પ્નસનદ્ધને યોગય વયનકતતવને ખીલવવાનું 

કામ હવે એમની ઉપર આવી પડ્ું. ‘એકલે હા્થે’ એટલા સાર 

કહ્ું કે આ ્બા્બતમાં કદાચ એમને સૌ્થી વધારે મદદ કરી 

િકે એવા સવામી આનંદ અને કંઈક અંિે કાકાસાહે્બ પણ તે 

વખતે ओतराती दीवािोની પછવાિ ે હતા,

‘વધુ નમ્ર અને વધુ પાવન' ્થયેલા મહાદેવે તેર માસના 

જલેવાસમાં્થી છૂટ્ા ્બાદ એક ક્ષણના પણ નવલં્બ નવના આ 

ભગીર્થ કામ મા્થે ઉપાડ્ું. नवजीवनના તંત્રી તરીકે નામ તો હજુ 

નવ માસ પછી છપાવાનું હતું. પણ દેિની ક્થળતી પડરનસ્થનતનું 

પૃ્થક્કરણ કરવાનું કામ તો તેમણે અમદાવાદ પહોંચતાં પહેલાં 

જ િરૂ કરી દીધું હતું.

જલેમાં્થી છૂટીને પટણા્થી લખેલા એમના પેલા નનવેદનમાં 

જ મહાદેવભાઈએ તે કાળના કેટલાક મહત્વના રાષ્ ટ્રીય પ્શ્ોનો 

ઉલ્ેખ કરી દીધો હતો: ‘આપણી છાવણીમાં સંપ તૂટ્ો, એ 

એક ભારે અફિસોસની વાત.’ ને ‘જ ે દદ્ણ ડદલને ્બાળી મૂકે છ'ે 

તે િું છ?ે તે તો લોકોમાં હંુ જ ે ઉદાસીન વૃનતિ જોઈ રહ્ો છુ ં

તેનું છ.ે ત્રીજી વાત લોકોએ ખાદીને નવસારી દીધી એ છ.ે લખનૌ 

અને અલાહા્બાદના ખૂણેખૂણાઓમાં હંુ નજર દોિાવી આવયો, 

્બધાનાં જ િરીર પર વરવું ઝેર ‘પરદેિી કપિુ'ં. પછી આખા 

આંદોલન અંગે કહે છ:ે ‘્બહારનંુ જગત એક અસહ્ ્થઈ પિલેા 

રાજયતંત્રની સા્થે એક અદભુત યુદ્ધ આપણે આદયુું છ ેતે જોઈ 



જોઈને આશ્ચય્ણચડકત ્થાય છ.ે તયારે આપણે તો લિાઈ્થી ્થાકી 

ગયેલા જવેા ્બની ગયા છીએ.’10

લખનૌ્થી છૂટ્ા ્બાદ મહાદેવભાઈ અલાહા્બાદ જઈને 

પં. મોતીલાલજીને મળ્ા હતા. પંડિતજીના નવચાર તે વખતે 

સપષ્પણે ફેિરવાદી હતા. એમને નવિે લખવામાં મહાદેવ પોતાની 

સવ્ણ નમ્રતા એમને ચરણે ધરે છ,ે અને છતાં વાત તો યરવિા 

જલેમાં્થી રાજાજીએ પાઠવેલો સંદેિો સાચો છ ે એ જ કરે છ.ે 

તેઓ લખે છ:ે

આ ્બે ડદવસ મને માનનીય પંડિત મોતીલાલજીના ચરણમાં 

્બેસવાનું પરમ ભાગય પ્ાપ્ત ્થયંુ. એમનાં પુત્રી ગંભીર ્બીમારીમાં 

છ ે તે્થી પંડિતજીના મન ઉપર ડફિકરનો ભારે ્બોજો છ,ે છતાં 

એઓ નચતિની િાંનત જાળવી રહ્ા છ ે અને મારી સા્થે એક્બે 

પ્સંગે હૃદય ખોલીને વાતચીત કરવાની કૃપા કરી. પરંતુ હંુ 

ડદલગીર છુ ં કે એમના કહેવાના પડરણામે મારા નવચાર ્બદલાઈ 

ન્થી િકયા. ્બધી દલીલોનો નવચાર કયા્ણ પછી પણ ડદલ એ જ 

સાક્ષી પૂરે છ ે કે ધારાસભામાં ન્થી જતા એ કાંઈ પાપ ન્થી, 

પણ આપણા રચનાતમક કાય્ણક્મને ઢીલો પિવા દેવો એમાં તો 

જરૂર પાપ છ.ે

હંુ જલેમાં હતો ને જયારે જલેમાં અમને છાપાં આપવામાં 

આવતાં તે વખતે

िीडिर પત્રમાં શ્ી રાજગોપાલાચારીનો યરવિા્થી મોકલેલો 

સંદેિો મારા વાંચવામાં આવયો હતો. એ વખતે જ મને કુદરતી 

રીતે એમ લાગી ગયું હતું અને આજ ે પણ તે જ ખરં લાગે 



છ ે કે એઓ એમના ગુરના ખરા નિષય છ.ે એક નિષયને નવિે 

એમ કહેવાયેલું છ ે કે તેને ગુરની વાણીનું રહસય એવું સમજાઈ 

ગયું હતું કે તેના કાન ગુરના મૌનને પણ સાંભળી િકતા. શ્ી 

રાજગોપાલાચારીને આ વચન ્બરા્બર લાગુ પિ ેછ.ે મને ્બહાર 

આવયાને હજુ ત્રણ જ ડદવસ ્થયા છ.ે એટલા વખતમાંયે હંુ જોઈ 

િકયો છુ ં કે એમના તરફિ ઘણાની ખફિામરજી ઊતરી છ,ે કદાચ 

ગુસસો પણ હોય, છતાં એની કાંઈ ડફિકર ન્થી, કારણ, એમનું 

અંતર કેવું નવિાળ છ ેતે હંુ જાણં છુ.ં એમના ઘેરા હૃદયસરમાં્થી 

જ ે પ્ેમના ફુિવારા નીકળે છ ે તે એમની સામે મંિાયેલા ક્ોધને 

િમાવી દેિે એવી મારી ખાતરી છ.ે મને લાગે છ ે કે આપણા 

નેતાઓ આપણને છોિી ગયા તેનું કારણ એ જ છ ે કે આપણે 

એમને નનરતસાહ, ઉદાસીનતા ને ઘોર અંધકાર ્બતાવી ્બતાવીને 

એમનો ઉતસાહ મારી નાખયો. જ ે ઘિીએ આપણે તે ખંખેરી 

નાખીિું તે જ ઘિીએ તેઓ આપણો પુન: સવીકાર કરી લેિે.11

नवजीवनમાં લેખોની પરંપરા િરૂ કરતાં પહેલાં સવાભાનવક 

રીતે જ મહાદેવભાઈને એક િૂળ સાલે છ.ે અતયાર સુધી તો 

તેઓ ગાંધીજીના પ્વાસનાં વણ્ણનો લખતા, હવે પોતાની મુસાફિરીનું 

વણ્ણન લખવાનો વારો આવયો:

‘મને જલેમાં્થી નીકળતાં અનેક વાર ્થઈ ગયું છ ે કે હંુ મૌનવ્રત 

લઈને ્બેસી જાઉં તો િું ખોટુ?ં ગાંધીજીના સંદેિ નસવાય ્બીજો 

સંદેિ મારે આપવાનો િો હોય? અને એમના સંદેિ તો એમની 

વાણીમાં િાશ્વત સંઘરાયેલા છ.ે'12

છતાં ગાંધીજીના નસપાઈ તરીકે તેમણે नवजीवनમાં લખવા 



માંડ્ું. પોતાની દીકરીની ગંભીર માંદગી છતાં મહાદેવ સા્થે 

રાજીખુિી્થી વાતો કરતા અને ઠઠ્ામશકરી કરનાર મોતીલાલજી 

નવિે મહાદેવભાઈએ લખયું, ‘આવા આરોગયયુકત લોકનાયક 

આપણા્થી આજ ે ડરસાઈને ્બેઠા છ,ે એ આપણા દેિનું કેવું 

દુભા્ણગય છ!ે’ મોતીલાલજી સા્થેની વાતચીતમાં મહાદેવભાઈએ 

મુખયતવે ્બે દલીલો કરી: ધારાસભામાં જવામાં ‘િહેનિાહને 

વફિાદાર છુ'ં એમ કહેવું પિ ેછ ેઅને કાઉન્સલમાં જવામાં અંગ્ેજ 

સરકારની સતિાના સવયોપરીપણાનો સવીકાર કરવામાં આવે છ.ે 

પંડિતજીએ પહેલી દલીલને લાગણી્થી પ્ેરાયેલી અને ્બીજીને 

અનતિય તાડક્ણકતા્થી પ્ેરાયેલી કહીને હસી કાઢી. મહાદેવભાઈએ 

એને નવિે ્બે જ વાકયો લખયાં છ:ે ‘હસી જ કાઢ ે ને? હંુ તો 

એમની આગળ ્બાળક જવેો રહ્ો.’13

ગુરની ગેરહાજરીનું િૂળ અંતરમાં સતત સાલતું હતું તે છતાં, 

રોજરેોજ જમેની સા્થે ચચા્ણનવચારણા કે મસલત કરી િકાય 

તેવા સા્થીઓ પણ જયારે ્બંદીખાનામાં પહોંચી ગયા હતા તયારે 

नवजीवन મારફિત અઠવાડિયે અઠવાડિયે એ ઓસરતા આંદોલનની 

તાકાતને ટકાવી રાખવાની જવા્બદારી મહાદેવભાઈ પર આવી 

પિી. તેમણે તે જવા્બદારી અખૂટ ધીરજ, અસાધારણ ડહંમત 

અને છતાં પોતાની સવાભાનવક મધુરતાને જરાયે આંચ લાગવા 

દીધા નવના સંભાળી લીધી. આ કાળે શ્ી રાજગોપાલાચારી यंग 

इन्डियाના તંત્રી હતા. તેમના લેખો્થી મહાદેવભાઈને ઘણી મદદ 

મળતી. લગભગ આ જ અરસામાં જમનાલાલજી ત્થા વલ્ભભાઈ 

નાગપુરના ‘ઝંિા સતયાગ્હ'માં પ્તયક્ષ કાનૂનભંગના કાય્ણક્મમાં 

રોકાયેલા હતા. આ સતયાગ્હની તક સરકારે જાતે જ પૂરી પાિી 



હતી, 13મી એનપ્લ, 1923ને ડદને લોકોનું એક સરઘસ નતરંગા 

ઝંિા સા્થે નાગપુર િહેરની નસનવલ લાઇ્સ તરફિ જતું સી. પી. 

(મધય પ્ા્ત) અને ્બરાર (વરાિ)ની સરકારે અટકાવયું હતું અને 

એ આખા ક્ષેત્રમાં 144મી કલમ ઘોનષત કરીને ચાર કે તે્થી વધુ 

લોકોને ભેગા ્થવાની સરકારે મનાઈ ફિરમાવી હતી. સવયંસેવકો 

ઝંિો લઈને ગમે તયાં ફિરવાનો પોતાનો અનધકાર જાહેર કરી તેઓ 

આગળ જવા લાગયા. તે્થી તેઓ પકિાયા અને તેમને સજા ્થઈ. 

આ પ્વૃનતિએ ઝિપ્થી આંદોલનનું સવરૂપ પકડ્ું. કૉંગ્ેસ કારો્બારી 

અને મહાસનમનતના એને આિીવા્ણદ સાંપડ્ા. સરઘસની આગેવાની 

કરતા િેઠ જમનાલાલ ્બજાજને રૂ. 3,000નો દંિ ્થયો, એ 

વસૂલ કરવા એમની કાર જપ્ત ્થઈ. પણ નાગપુરમાં એ કોઈ 

ખરીદવા તૈયાર ્થયું નહીં. તે્થી તેને કાડઠયાવાિ લઈ જવી પિી. 

કૉંગ્ેસે વલ્ભભાઈ પટલેને ઝંિા સતયાગ્હની આગેવાની સોંપી. 

આખા દેિમાં્થી સવયંસેવકોની ટકુિીઓ આવી. સતયાગ્હ ્થયા. 

સવયંસેવકો પકિાઈને જલેમાં ગયા. તયાં તેમણે ઘણી હાિમારીઓ 

હસતે મોંએ ઝીલી. વલ્ભભાઈ મહાદેવભાઈને નનયનમત રીતે 

નાગપુર સતયાગ્હની સઘળી ગનતનવનધઓ્થી વાકેફિ રાખતા. ખેિા 

સતયાગ્હ વખતે મહાદેવ અને વલ્ભભાઈ વચચે જ ેમૈત્રીનો સં્બંધ 

્બંધાયો હતો તે આ વખતે વધુ ગાઢ ્બ્યો અને આંદોલનની 

વયૂહરચનાની ઝીણામાં ઝીણી નવગતો પણ એક્બીજાની જોિ ે

ચચતી િકે, એક્બીજાને – ગુજરાત અને નાગપુરને ્બે છિે ે– જુદા 

જુદા કામની ભાળવણી કરી િકે તેવો પરસપર દૃઢ નવશ્વાસનો 

્બ્યો હતો. વલ્ભભાઈને નાગપુર સતયાગ્હ ્બા્બત મોટા ભાઈ 

નવઠ્લભાઈનો એટલો સહકાર મળતો નહીં, પણ મહાદેવભાઈ 

સા્થે તેઓ રણક્ષેત્રની દરેક ચાલ ચચતી િકતા. નમૂના પૂરતો 



એમનો એક પત્ર જોઈએ:

ઑગસટ, 1923 

નપ્ય ભાઈ મહાદેવ,

...લિત ્બહુ જ સુંદર છ.ે જ ે પ્જા એકમત ્થઈ િકે તો એક 

અઠવાડિયામાં જ સરકારના નાકમાં દમ લાવી િકાય. પણ હમણાં 

તો છત્રીસ રાગનું વાજુ ંવાગે છ.ે14 તયાં નાગપુરનો અવાજ કોણ 

સાંભળવા દે? તમામ અંગ્ેજી છાપાં તો નવરદ્ધ અગર ્બેપરવા 

્થઈ ્બેઠલેાં છ.ે આગેવાનો પોતપોતાના નવચારના મમતે ચિલેા છ.ે

આ પ્ાંતમાં સરકારની ખૂ્બ કિકાઈ છ.ે ્બધા સ્થાનનક કાય્ણવાહકો 

પકિાઈ ગયા છ.ે અહીંની પ્ાંનતક સનમનત15 તો પ્્થમ્થી જ અલગ 

રહેલી છ.ે આ સંજગેોમાં લિત લિવાની છ.ે

દાસ્બા્બુ11 નવરદ્ધ ્થઈ ્બેઠા છ.ે કૉંગ્ેસ વડક્ણગ કનમટી તા. 

અઠ્ાવીસમીએ રાખેલી — તે મું્બઈ્થી નવઝાગાપટ્નમ્ ઘસિી ગયો. 

તારીખ પણ ફેિરવી નાખી. વળી પાછી ‘ઑલ ઇન્િયા કૉંગ્ેસ 

કનમટી' (કૉંગ્ેસ મહાસનમનત) રાખી. ્બધાને તયાં ્બોલાવવાનું નક્કી 

કયુું. આટલી ્બધી મુશકેલીઓ છતાં નાગપુર તરફિ સૌનું લક્ય 

ખેંચાય તેમ કરવાનું રહ્ું.

સરકારને ખ્બર પિી ગઈ છ ે કે પાછુ ં સળગયું છ.ે17 માણસો 

ગોઠવણ પ્માણે ખૂ્બ આવવા લાગયા છ.ે

ત્રીજી તારીખે સી. પી. સરકારની ‘એડકઝકયુડટવ કાઉન્સલ'ની 

નમડટગં છ ે અને છઠ્ીએ ધારાસભા છ.ે ધારાસભામાં આ સવાલ 

ચચ્ણવાનો તો છ ેજ. પણ કાંઈ ઉકાળી િકે એમ ન્થી. માત્ર સરકારને 



આપણી સામે ્બખાળા કાઢવાની તક મળિે. છતાં આપણને તે 

વખતે સરકારનો ઇરાદો જાણવાની તક મળે. ધારાસભાની ્બેઠક 

પહેલાં લિત ખતમ કરવાની ઉમેદ જ ે રાખતા હતા તેમાં તો 

ફિાવયા ન્થી. આ ્બધું છપાવવાનું ન્થી.  ...

આવતી અઢારમી18 માટ ે એક સારી ટકુિી તૈયાર કરવાની 

છ.ે (ગુજરાત્થી) કેટલા મોકલવા એ પછી લખીિ. સુરત્થી 

(ચીમનલાલ ) નચનાઈ તો તૈયાર જ છ.ે એ આગેવાન ્થઈ િકે 

છ.ે સુરતમાં ્બીજા 20-25 સૈનનકો પણ છ.ે ્બીજા મેળવવા 

તજવીજ કરવાની છ.ે

પૈસાને માટ ે नवजीवनના એક્બે અંકમાં હજી અપીલ કરવાની 

છ.ે સરસ અપીલ છાપી મૂકજ.ે સૈનનકોની માગણી કયા્ણ કરજો.

મને હજી પકિ ેએમ લાગતું ન્થી. પહેલાં તો ખાસ કારણ નહોતું 

પણ હવે જાગતું ્થયું છ ે એટલે નવચાર કરિે. પણ ધારાસભા 

પૂરી ્થતાં સુધી તો કાંઈ કરિે નહીં એમ માનું છુ.ં  ...

દેવદાસને19 કેવળ છાપખાનામાં પૂરી ન મૂકિો. ્થોિો ્થોિો ્બહાર 

પણ ફેિરવજો. હજી ગુજરાતને એની ઓળખાણ ્થઈ ન્થી. તક 

જ મળતી ન્થી.

જલેમાં ચંદુભાઈ20 અને પંડ્ાને21 મળ્ો. ્બંનેને સામા્ય કેદીની 

માફિક જ રાખયા છ.ે તેમની પાસે છાપખાનાનું કામ લે છ,ે આનંદમાં 

છ,ે અમલદારોની પ્ીનત સંપાદન કરી છ,ે તન્બયત મજામાં છ.ે

દેવદાસ અને તમે ઘેર જતા રહેજો. છોકરાંઓને22 સૂનું ન લાગે 

તે જોિો. મનણ્બહેન કેમ રિી એ હંુ સમજતો ન્થી. હવે રોવાનું 



તો હોય જ નહીં. એનામાં તો ખૂ્બ ડહંમત છ.ે મધય પ્ાંતમાં 

લોકોને જલેમાં જવાની એણે સલાહ આપી. તો પછી કેમ રોવાય?

પૂ. ્બાને કહેજો કે જલેની તૈયારી કરે. ગુજરાતની ્બહેનોને 

આવતી અઢારમીએ નાગપુર આવવાની એક અપીલ ્બહાર પાિી 

િકાય તો ્બાની સહી્થી ્બહાર પાિજ.ે

સતિરમીએ23 હુકમની મુદત પૂરી ્થાય છ.ે એ જ ે પાછો લં્બાવે 

તો અઢારમીએ સ્તીઓનું ્બનલદાન િરૂ કરવું જોઈએ. દેિને 

જાગ્ત કરવાનો એ સરસ રસતો છ.ે આપણે તો સરકાર હુકમ 

લં્બાવિે એમ જ માનવું જોઈએ. ન લં્બાવે તો કેદીઓને િું 

મોઢુ ં લઈ જલેમાં રાખી િકે?

આશ્મમાં સૌને યાદ કરજો. પૂ. ્બાને પ્ણામ કહેિો.

વલ્ભભાઈનાં24

વંદે માતરમ્

ગુજરાતને છિે ે મહાદેવભાઈ नवजीवन ત્થા છૂટી પનત્રકાઓ 

મારફિત પણ સતયાગ્હીઓની ભરતી માટ ેત્થા આંદોલન ચલાવવા 

આન્થ્ણક સહાયતા સાર અપીલ ્બહાર પાિતા. એક પ્તયક્ષ 

સીધી કાય્ણવાહીનો આધાર લઈને नवजीवनની કટારો પણ વધુ 

ધારદાર ્બનતી.

ઔપચાડરક રીતે नवजीवनના તંત્રીનો ભાર મહાદેવભાઈએ 

22મી ઑકટો્બર, 1923્થી સંભાળ્ો. પરંતુ તે પહેલાં 

મડહનાઓ્થી તેમણે એની કટારો દ્ારા રાષ્ ટ્રીય આંદોલન પર 

પોતાની કલમની અસર પાિવા માંિી હતી. આ કામની સરખામણી 



કોઈ તાજો તરતાં િીખેલો તરવૈયો અફિાટ સમુદ્રમાં ઝંપલાવે તેની 

સા્થે અ્થવા કોઈ કુિળ સૈનનકને મા્થે અચાનક સેનાપનતતવની 

જવા્બદારી આવી પિ ે તેની સા્થે ્થઈ િકે છ.ે એક રાષ્ ટ્રીય 

સાપ્તાડહક સા્થે સંકળાયેલા હોવાને લીધે દરેક અઠવાડિયે ચાલુ 

ઘટનાઓ અંગે પોતાના અનભપ્ાયો વયકત કરવાની જવા્બદારી 

મહાદેવભાઈ ઉપર આવતી. એ સાપ્તાડહક એક આંદોલન સા્થે 

સંકળાયેલું હતું તે્થી તે આંદોલનને યોગય ડદિામાં વાળતા રહેવું 

એ તેમની ્બીજી જવા્બદારી ્થતી. અને એ સાપ્તાડહક ગાંધીજીનું 

હતું તે્થી નનતય નવી ઘટતી ઘટનાઓમાં ગાંધીજીએ કેવું માગ્ણદિ્ણન 

આપયું હોત તેનો નવચાર કરી પોતાની પ્નતડક્યા કે પ્નતભાવ 

વયકત કરવા એ મહાદેવભાઈની ત્રીજી જવા્બદારી ્થઈ જતી. 

છલે્ાં ્થોિાં વષયો દરનમયાન રાષ્ ટ્રને ખૂણે ખૂણે ફિરવાનું અને 

રાષ્ ટ્રીય નેતૃતવ ધરાવતી ઘણીખરી વયનકતઓ સા્થે ઘનનષ્ઠ સં્બંધમાં 

આવયા હોવા્થી મહાદેવ ઉપર વણ્ણવી તેમાં્થી પહેલી જવા્બદારી 

ઉપાિી િકતા હતા. અસહકાર આંદોલનના જનકની સા્થે રહી 

આંદોલનની વયૂહરચનાઓનું સૂક્મ નનરીક્ષણ કરેલું તેને લીધે અને 

વલ્ભભાઈ તેમ જ રાજગોપાલાચારી જવેા કુિળ સેનાપનતઓનું 

પીઠ્બળ હોવાને લીધે મહાદેવ ્બીજી જવા્બદારી ઉઠાવી િકતા 

અને ગાંધીજી સા્થે તયાર સુધીમાં સાધેલા તાદાતમયને કારણે 

ત્રીજી જવા્બદારી ઉપાિવી તેમને સહજ ્થઈ પિતી. અલ્બતિ, 

આખા કામ ્બા્બત એમનો પોતાનો અનભગમ તો નમ્રતાપૂણ્ણ 

જ હતો તેને લીધે તેઓ અનેક લોકો સા્થે મતભેદોને કારણે 

ઉતપન્ન ્થઈ િકે એવા મતભેદમાં્થી ઊગરી જતા.

જલેમાં્થી આવતાંની સા્થે જ મહાદેવભાઈએ नवजीवन સાર 



નનયનમત રીતે કાંઈક ને કાંઈક લખવાનો પોતાનો જૂનો ક્મ ચાલુ 

કરી દીધેલો. ગાંધીજીના નવચારોના ્બોધામૃતનું પાન અને ગાંધીજી 

સા્થે સેવેલી સતસંગનત એ મહાદેવભાઈની મૂિી હતી જ ે લઈને 

તેઓ આ કઠણ કામ સંભાળી િકયા. મહાદેવભાઈને એ વાતનું 

સતત ભાન હતું કે ગાંધીજીના પત્રોનું કામ સંભાળતાં તેમની 

ઉપર કેવો અને કેવિો મોટો વારસો સંભાળવાની જવા્બદારી 

આવતી હતી.

મું્બઈમાં यंग इन्डियाની જવા્બદારી પોતાના હા્થમાં લેતાં 

ગાંધીજીએ લખયંુ હતું: ‘સતયાગ્હનું રહસય સમજાવવાની મને 

હોંિ હતી.’ ગાંધીજીનો માતૃભાષા પ્તયેનો તેમનો પ્ેમ અને 

વફિાદારી, यंग इन्डियाની જવા્બદારી સા્થે સા્થે नवजीवनની નવી 

જવા્બદારી લેવિાવવામાં કારણરૂપ ્બ્યાં હતાં. ‘હંુ ગુજરાતી 

હોવા્થી ગુજરાતી ભાષા મારફિતે દેિની વધારેમાં વધારે સેવા 

કરી િકીિ એમ માનતો હતો.’15

ગાંધીજીના હા્થમાં સંચાલન આવયું પછી नवजीवनની ્થયેલી 

પ્ગનતના પણ મહાદેવભાઈ સાક્ષી અને પ્િંસક હતા. नवजीवन 

अने सतय નામે મૂળ ચાલતું માનસક જયારે ગાંધીજીના હા્થમાં 

આવયું તયારે મૂળ માનસકના ગ્ાહકો 600 હતા તેને ્બદલે હવે 

ગાંધીજીના વહીવટ હેઠ ેચાલતા नवजीवनને 5,000 નકલો એના 

પ્્થમ અંક વખતે જ છાપવી પિલેી અને પછી એક્બે માસમાં 

એની 15,000 નકલો છપાતી ્થઈ ગયેલી. જ ે ‘નટવર નપ્ન્ટગં 

પ્ેસ'માં नवजीवन છપાતું તે નાનું પિવા લાગયું તે્થી नवजीवनને 

છવેટ ેપોતાના સવતંત્ર પ્ેસ સુધી પહોંચવું પિલેું. नवजीवनના પહેલા 

અંકના અગ્લેખમાં ગાંધીજીએ આગળ જતાં જ ેઉદ્દિેની સપષ્તા 



કરી હતી તે મહાદેવભાઈએ વારંવાર વાંચી હતી:

સતયાગ્હ એ મારે મન પો્થી માંહેલું વેંગણ ન્થી. મારં તો એ 

જીવન છ.ે સતય નવના સવ્ણ મને તો િુષક લાગે છ.ે અસતય્થી 

દેિને લાભ ન જ ્થાય એવી મને ખાતરી છ.ે પણ કદાચ 

અસતય્થી તાતકાનલક લાભ જણાતો હોય તોપણ, સતય તયાગ ન 

જ કરાય એમ હંુ દૃઢતાપૂવ્ણક માનું છુ.ં.. (સતયની) િોધ કરતાં 

મને અનેક રતનો મળ્ાં છ.ે તે મારે ડહંદની પાસે મૂકવાં છ.ે 

એની જાહેર ખ્બરરૂપે આ नवजीवन છ.ે26

આમ મહાદેવભાઈએ नवजीवनનું કામ સંભાળતાં જ ે મિાલ 

પોતાના હા્થમાં લીધી હતી તે મિાલની જયોત સતયાગ્હની 

હતી તે તેઓ જાણતા હતા.

એ જ વખતે સતયાગ્હના સંઘષ્ણની અપ્નતમ લાક્ષનણકતા 

્બતાવતાં ગાંધીજીએ કહેલું:

પ્નતકૂળ વાતાવરણમાં ઘણી ભારે લિાઈ લિવા છતાં, ્બંને પક્ષ 

વચચે માન અને મીઠાિ જાળવી િકાય છ.ે દાખલાઓ અને 

દલીલો્થી नवजीवन ્બતાવિે કે ડહંદમાં પણ આપણે અનધકારી 

વગ્ણ સા્થે મતભેદ હોય તયાં, લિતા હોઈએ છતાં, જયાં તેવું ન્થી 

તયાં, તેને મદદ દઈએ ને તેની મદદ લઈએ.27

વળી સતયાગ્હની વયાપકતા નવિે ગાંધીજી કહે છ:ે

પણ સતયાગ્હની સીમા કંઈ સરકાર ને પ્જા વચચેના સં્બંધમાં 

સમાપ્ત ્થતી ન્થી. સંસારી સુધારાને સાર પણ એ જ અમૂલય 

િસ્ત છ.ે એમાં સ્તીઓની નસ્થનત, આપણા કેટલાક નઠારા ડરવાજો, 



ડહંદુ-મુસલમાનો વચચે ઊભા ્થતા સવાલો, અંતયજને લગતી 

અિચણો — આવા અનેક પ્શ્ોનો નનવેિો આવી િકે છ.ે28

મહાદેવભાઈને સતયાગ્હના આ સાધનને લોક-આંદોલનને 

ટકાવી રાખવા અને પોતાના જ પક્ષના અનુભવી મુરબ્બીઓનો 

મુકા્બલો કરવામાં વાપરવાની જરૂર ઊભી ્થવાની હતી. પોતે જનેે 

સતય સમજ ે છ ે તેને વળગી રહેવા છતાં સામા પક્ષને સમજવા 

સાર હમેિાં ખુલ્ું મન રાખવું. પોતાની વાતને દૃઢતા ત્થા 

સપષ્તા્થી કહેવા છતાં કદી નમ્રતા અને મધુરતા ન ગુમાવવાની 

સતયાગ્હી કાય્ણિૈલી મહાદેવભાઈએ આ ચાર વષયોમાં સારી રીતે 

આતમસાત્ કરી હતી.

नवजीवनના પહેલા અંકની તૈયારી સાર મહાદેવભાઈ ખાસ 

મું્બઈ્થી અમદાવાદ આવીને ્થોિા ડદવસ રહ્ા હતા. પ્્થમ 

અંકમાં ગુજરાતના સાક્ષરોના લેખો મેળવી એમના આિીવા્ણદ 

પ્ાપ્ત કરવાની ગાંધીજીની ખાસ ઇચછા હતી. સાક્ષરોનો સંપક્ણ 

કરી તેમની પાસે્થી લેખો મેળવવામાં મહાદેવભાઈના સુંદર અક્ષર, 

એમનું મોહક વયનકતતવ અને એમની મધુર ભાષા જરૂર કામ 

લાગયાં હિે. આશ્મની ્બહેનો પાસે પ્યતનપૂવ્ણક લેખ લખાવવામાં 

પણ મહાદેવભાઈએ સફિળતા મેળવી હતી.

શ્ી આનંદિંકર ધ્ુવે ‘સતયનનષ્ઠા' એ મ્થાળા હેઠળના 

લેખમાં ‘શ્ીમાન સતયનનષ્ઠ ગાંધીજી નભક્ષા' માગે તયારે એમના 

પાત્રમાં સતય નસવાય ્બીજુ ં િું મૂકવું?’ એવા પ્શ્્થી િરૂઆત 

કરી ‘િતપ્થ બ્ાહ્મણ'માં્થી ‘અગ્યાધયેય'ની આખયાનયકા આપી 



પછી તેમણે લખયું:

અતયારે સમસત જગતની પુનઘ્ણટના કરનાર જ ે મહાન અનનિ 

ભિભિી રહ્ો છ ેએને ્બાળવામાં, સળગાવવામાં ઉપયોગ કરવો, 

એના ઉપર આપણા સવા્થ્ણનાં હાંલ્ાં ચઢાવવાં એ આસુરી વૃનતિ 

છ;ે એ અનનિને આપણા આતમાના અંતરમાં ઉતારવો, સ્થાપવો 

એમાં સવા્થ્ણની આહુનત આપવી, એને અંગે સતકમ્ણ કરવાં — એ 

દૈવી વૃનતિ છ.ે જ ે દૈવી વૃનતિને અવલં્બે છ ે તે આતમાને પામે છ.ે 

એ આતમલાભને પ્ાચીન જીવન કહો કે નવજીવન કહો. હંુ એને 

સવ્ણનવિેષણરડહત કેવળ જીવન જ કહીિ. એ જીવનની ખરી 

સેવા તે સતયનનષ્ઠા છ.ે29

મહાદેવભાઈનો પ્યાસ સદા સતયને પોતાના આતમામાં 

ઉતારવાનો ત્થા તેમાં સવા્થ્ણની આહુનત આપવાનો જ હતો. એટલે 

તેઓ પોતાની રીતે શ્ી આનંદિંકરભાઈની એ મંગલ કામનાને 

યોગય ્બની િકયા અને नवजीवनને તેવું છાપું ્બનાવી િકયા.

नवजीवनે ગાંધીજીની દોરવણી હેઠળ કેટલીક સવસ્થ પરંપરાઓ 

પણ પાિી દીધી હતી. नवजीवनમાં જાહેરખ્બર ન લેવાનો તેમનો 

આગ્હ હતો. नवजीवने આરંભ્થી જ એ અપેક્ષા રાખી હતી કે 

‘વાચકવગ્ણનો અમારી સા્થેનો સં્બંધ વયાપારી નહીં પણ ઘણો 

નનકટ અને નીનતમય હિે.’ મહાદેવભાઈને સાર આ સૂચના 

આચારસંડહતા જવેી ્થઈ ગઈ હતી.

यंग इन्डिया અને नवजीवनમાં અવારનવાર આવતાં ભાષાંતરો 

અંગે ગાંધીજી જ ેખાસ આગ્હ સેવતા તેને મહાદેવભાઈ ખુિી્થી 



પહોંચી વળે એમ હતા. ગાંધીજી કહેતા:

‘એક ભાષામાં્થી ્બીજી ભાષામાં તરજુમો કરવો એ ધારવા કરતાં 

હમેિાં અઘરં હોય છ.ે તેને સાર ્બંને ભાષા પર સરખો કા્બૂ 

અને નવષયની માડહતી હોય તો જ અસલ અ્થ્ણ કંઈક સચવાય.’30

ગાંધીજીનાં લખાણોનું ભાષાંતર કરવાનું હોત તો તો 

મહાદેવભાઈ સાર કાંઈ પ્શ્ જ નહોતો — કારણ, એમના નવચારો 

અને ભાષા ્બંને અંગે મહાદેવભાઈની પકિ સારી હતી. ગાંધીજીની 

ગેરહાજરીમાં यंग इन्डियाના સંપાદનનું કામ શ્ી રાજગોપાલાચારી 

સંભાળતા. તેમની ભાષા ગાંધીજી કરતાં િૈલીમાં જુદી હતી. 

પણ એમના નવચારો અંગેય, મહાદેવભાઈને પૂરતી સમજ હતી. 

વચગાળામાં यंग इन्डियाમાં શ્ી શ્વે્બ કુરેિી તંત્રી હતા. તેમની 

ભાષા અને િૈલી અંગે મહાદેવભાઈને એવી આતમીયતા હતી 

એમ ન કહી િકાય. પણ મૂળમાં જ મહાદેવભાઈની ભાષાંતર 

કરવાની આવિત એવી સરસ હતી કે તેમને ભાષાંતર અંગેના 

કાંઈ પ્શ્ો નડ્ા જ નહીં હોય એમ અનુમાન કરી િકાય.

કાકાસાહે્બની ધરપકિ પછી 28મી ઑકટો્બર, 1923્થી 

મહાદેવભાઈનું નામ નવનધપૂવ્ણક नवजीवनના તંત્રી તરીકે છપાવા 

લાગયું.

5 ફેિબ્ુ. 1924ને ડદવસે જલેમાં્થી છૂટીને આવયા ્બાદ 

ગાંધીજીએ જાતે नवजीवनના સંપાદનનું કામ મા્થે લીધું. 

મહાદેવભાઈએ ‘મધુરા સંજગેોમાં' તંત્રી તરીકે વાચકોની નવદાય 

લીધી. તયાર ્બાદ પણ नवजीवन સંસ્થાના ઇનતહાસલેખક શ્ી 

મનણભાઈ ભ. દેસાઈના િબદોમાં, ‘ગાંધીજીની પ્વૃનતિના તાદૃિ 



નવવરણકાર તરીકે ત્થા તેમના નવચારો અને નસદ્ધાંતોના નનરૂપક 

અને નવવેચક તરીકે પોતાની અનતિય રોચક, હૃદયંગમ અને 

સચોટ િૈલીમાં नवजीवनના વાચકોને તેઓ છવેટ સુધી પોતાની 

સેવા આપતા રહ્ા.’31 પણ ગાંધીજીએ કાય્ણભાર સંભાળી લીધો 

એટલે તંત્રી તરીકેની મોટી જવા્બદારીમાં્થી મુકત ્થતાં તો 

મહાદેવભાઈએ રાહત જ અનુભવી હિે.

नवजीवन જ ે ડદવસોમાં મહાદેવભાઈની મુખય પ્વૃનતિ હતી તે 

ડદવસોમાં તેમણે એ પત્ર દ્ારા અસહકાર આંદોલન અને દેિને 

જ ે રીતે નેતૃતવ પૂરં પાડ્ું હતું તેની ડકંમત ઓછી નહોતી. 

આપણે નમૂના ખાતર ્થોિાંક ઉદાહરણો લઈએ.

સામા્ય રીતે ગાંધીજીની સા્થે પ્વાસમાં હોય તયારે 

મહાદેવભાઈ પોતાના સાપ્તાડહક પત્રોમાં ગાંધીજીને મળનાર 

લોકોનો પડરચય પણ વાચકોને આપી દેતા. વાચકોનું એ રીતે ઉતિમ 

પ્-નિક્ષણ ્થતું. ્બીજી ્બાજુ આ પડરચયો ગુજરાતી ભાષાને ઉતિમ 

ચડરત્રનચત્રણો પણ પૂરા પાિતા. ગાંધીજી જલેમાં હતા તયારે પોતાને 

‘મારી મુસાફિરી' નામે લેખ લખવો પડ્ો એને અંગે મહાદેવભાઈ 

ઘણો સંકોચ અનુભવે છ.ે પણ આ કાળ દરનમયાન પણ જ ેઅનેક 

નાનામોટા, જાણીતા અને અજાણયા એવા કાય્ણકતા્ણઓનો પડરચય 

नवजीवनના વાચકોને એટલી જ કુિળતા્થી કરાવયો હતો એ સૌનાં 

માત્ર નામ જ લેવા જઈએ તો આ ક્થાનાં પાનાંનાં પાનાં ભરાય 

એમ છ.ે પણ રસ ધરાવતા વાચકોને એટલું જરૂર જણાવીએ કે 

િૉ. પી. સી. રોય, રાજાજી, દીન્બંધુ ઍ્િરૂઝ, રવી્દ્રના્થ ઠાકુરના 

મોટા ભાઈ ‘્બિો દાદા’, એક અજ્ાત અંતયજ સેવક, િંકરલાલ 

્બૅંકર, નમયાંગામના િૉ. નત્રભુવનદાસ ધરમદાસ, મંચેરિા અવારી, 



કલયાણજીભાઈ, દયાળજીભાઈ, મોહનલાલ પંડ્ા, રનવિંકર 

(મહારાજ), જમનાલાલજી, કાકાસાહે્બ, નવનો્બા વગેરેના ખૂ્બ 

્થોિા િબદોમાં આપેલ ચડરત્રનચત્રણો વાચકોને ભરપૂર માડહતી 

આપવા ઉપરાંત ઉચચ પ્કારની સાડહનતયક ગુણવતિા ધરાવે છ.ે

પરંતુ આ કાળમાં મહાદેવભાઈનું મુખય નમિન તો લોક-

આંદોલનના યજ્ના વનહ્ને પ્જવનલત રાખવાનું જ હતું. તેને અંગે 

લખવામાં મહાદેવભાઈની કલમ આ કાળમાં વધુ તેજસવી ્બને 

છ.ે એક ્બાજુ મોતીલાલજી, નચતિરંજન દાસ જવેા ફેિરવાદીઓની 

દલીલોને પહોંચી વળવામાં મહાદેવભાઈની વકીલ તરીકેની ્બધી 

િનકત ખીલી ઊઠ ેછ.ે ્બીજી તરફિ્થી કનવવર રવી્દ્રના્થ ઠાકુરને જ ે

અસહકાર આંદોલન કે જનલયાંવાલા ્બાગ અંગે સહેજ વાંકંુવચકંુ 

્બોલતા સાંભળે છ ે તો તેમને પણ જવા્બ આપતાં મહાદેવભાઈ 

ચૂકતા ન્થી. શ્ી નવઠ્લભાઈ પટલે પણ મહાદેવભાઈના સપાટામાં્થી 

્બચવા પામયા ન્થી. દેિનવદેિનાં લોક-આંદોલનમાં્થી ઉદાહરણો 

લઈ લઈને તેઓ તે કાળના અસહકાર આંદોલનને પુષ્ કરે છ.ે 

કોઈ વાર આયલથે્િના કનવના આંદોલન પ્તયેના અનભગમની 

તુલના આપણે તયાંના કનવ (રવી્દ્રના્થ) સા્થે કરે છ;ે કોઈ વાર 

જમ્ણનીના ઝંિાગીતનો પાઠ આપીને નાગપુરમાં ઝંિા સતયાગ્હ 

સાર જનાર સતયાગ્હીઓને પ્ેરણા આપે છ.ે ‘કોણ ્થાકે છ?ે’ 

નામના મ્થાળા હેઠળના એક લેખનો ્થોિોક ભાગ જુઓ:

નાગપુર સતયાગ્હ પાખંિ છ,ે લુચચા-લફંિગાઓએ અને ધુતારાઓએ 

ઊભી કરેલી, યુરોનપયનોને સતાવવાની અને રાજસતિાને ઊંધી 

વાળવાની ડહલચાલ છ,ે એવી ગાળ દઈ ्टाइमस પત્ર સરકારને 

ભલામણ કરે છ ેકે ‘દારૂગોળાના ઝપાટામાં આવયા નવના સરકારની 



સા્થે લિી િકાય છ ેએવી આ લોકોની ભ્રમણા ભાંગવી જોઈએ.’ 

જયાં સુધી િાંત રીતે લિાઈ ચાલતી હતી તયાં સુધી સરકારની 

દૃઢતા સામે જ આપણે ઊભા રહેવાનું હતું. હવે, એમાં દારૂગોળો 

વધયો છ.ે દારૂગોળાની તો ડહતૈષીની સૂચના; એ સૂચના ઉપાિી 

લેવાનો વખત સરકાર િોધતી હિે. દરનમયાન કેટલાક ્બીજા 

ઉપાયો પણ તેણે યોજવા માંડ્ા છ.ે कॉचनकि પત્રે સેવની32ના 

િપેયુટી કનમિનરના તરફિ્થી ફેિરવવામાં આવતો પડરપત્ર છાપયો 

છ,ે તે સરકારના નવા ઉપાયો સરસ રીતે પ્ગટ કરે છ.ે પડરપત્ર 

લોકોને ચેતવણીરૂપે છ:ે

લોકોને જાહેર ્થાય જ ેખોટી ઉશકેરણી્થી તમને નાગપુર મોકલવાનો 

પ્યતન ્થઈ રહ્ો છ ે— જયાં જઈને તમારે ‘સભય' વસતીમાંના 

કેટલાક ભાગોમાં ‘રાષ્ ટ્રીય વાવટો' નામનો વાવટો લઈને પેસવું 

પિિે, અને પકિાઈ જવું પિિે. તમને આવું કહેનારાઓ તમને 

સમજાવે છ ે કે આ તમારા દેિનો વાવટો છ,ે અને તમારા દેિનું 

માન જાળવવા ખાતર તમારે એટલો ભોગ આપવો જોઈએ. પણ 

સાચી વાત િી છ ે તે જાણો. આ વાવટો ન્થી તમારા દેિનો 

કે ન્થી તમારા ્બાપદાદાનો. તેમણે કદી એવા વાવટા હોવાનું 

સાંભળ્ું નહોતું. આ વાવટા અને તમારા દેિના માનની વચચે 

કિો સં્બંધ ન્થી. છલે્ાં ્બે-ત્રણ વષ્ણમાં કેટલાક ‘્બા્બુ'ઓએ 

કૉંગ્ેસની સા્થે સં્બંધ દિા્ણવવાને માટ ેઆ રાજકીય વાવટો પેદા 

કયયો છ.ે અસહકારી નેતાઓ તમે જલેમાં જાઓ એમ ઇચછ ે છ.ે 

એ ઇચછામાં તમારા દેિના માનની લાગણી રહેલી છ ેએમ રખે 

માનિો. તેમનો એક જ હેતુ, એમાં પોતાનો સવા્થ્ણ સાધવાનો 

છ,ે — તે હેતુ એ જ કે સરકાર જુલમી છ ેએમ લોકોને ્બતાવવાની 
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તમારે જાણવું જોઈએ કે અતયાર સુધીમાં જ ે લોકો જલેમાં ગયા 

છ ેતેઓ ભોળા ખેિતૂના છોકરા છ.ે વેપારીઓ, દુકાનદારો અ્થવા 

વકીલો અને ્બીજા સાક્ષરોના છોકરાઓ તો આ સરઘસમાં 

િાનમલ ્થતા ન્થી. આનું કાંઈ કારણ? કારણ એ જ કે એ 

લોકો વાંચીલખી જાણતા હોઈ, આ તો ્બધી ્બેવકૂફિી છ ે એમ 

સમજ ે છ.ે ગરી્બ ન્બચારા ભોળા નનરક્ષર લોકો નેતાઓનાં 

જૂઠાણાં્થી ફિસાયા છ.ે

જૂઠાણાંના આ નમૂનામાં્થી એક વાત તો સાફિ નીકળે છ.ે જ ે

અભણ અને નનરક્ષરને લઈ જવામાં આવે છ ે તેઓ, સરકાર 

તરફિ્થી અતયાર સુધી કહેવામાં આવતું હતું તેમ, ભાિતૂી ન્થી 

હોતા — કારણ, નેતાઓ તેમને કોઈ પણ જાતની મદદ ન્થી 

આપતા એવી તો ફિડરયાદ છ ે— કેવળ રાષ્ ટ્રીય વાવટા જવેી 

વસતુની ગેરસમજ્થી જ તેઓ જાય છ.ે ્બીજી વસતુ એ રહેલી 

છ ે કે િપેયુટી કનમિનર નમ. હોઈલની ્બધી દલીલો, નેતાઓ 

કિો ભોગ આપવા ન્થી માગતા એ દલીલની ઉપર અવલં્બેલી 

છ;ે એટલે જૂઠાણાં ઉપર અવલં્બેલી છ.ે આજ ે મધય પ્ાંતનો 

ગામડિયો પણ જમનાલાલજી, ભગવાનદીનજી, નીલકંઠરાવજી, 

નવનો્બાજી જલેમાં જઈને ્બેઠા છ ે એમ નહીં જાણતો હોય એવું 

તો ભાગયે જ ્બને. અભણ ગામડિયા પણ નમ. હોઈલ જવેા 

્બેવકૂફિ હોય છ ેએમ માનવાનું કિું કારણ ન્થી. જો તેઓમાં નમ. 

પ્ેટને34 જવા્બ આપવાની જ ેિનકત ખેિાના ખેિતૂોમાં હતી તેવી 

િનકત હોય, તો નમ. હોઈલને પણ તેઓ જરૂર કહે કે ‘તમારા 



્બાપદાદા કેટલાક યુનનયન જકૅને સમજતા હતા?'

પણ ખરી વાત તો એ છ ે કે એવાં જૂઠાણાંને જવા્બ આપવાની 

આજ ે જરૂર રહી ન્થી. આખા દેિની ગંગાઓ જયાં નાગપુરના 

મહાસાગરમાં જઈને મળી રહી છ ે તયાં નમ. હોઈલ જવેા રેતીના 

રણની વાતો કરીને કોની આંખમાં ધૂળ નાખી િકિે?35

દારૂગોળાનો જવા્બ ્બરા્બર આપવાનો રહેિે. નાગપુરના નેતાઓ 

જલેમાં ્બેઠા છ,ે ખેિાના ચુનંદા વીરો ગયા છ,ે દૂર તાનમલ 

પ્ાંતમાં્થી નવદ્ાન વીરો ગયા છ,ે અને કાલે જ આપણે િૉ. 

ચંદુલાલ અને તેમની ્બહાદુર સેનાને મોકલી ચૂકયા. િૉ. હાડિ્ણકર 

તો જઈને ્બેઠા છ ે જ, તયાં વળી તેમને તેમના જવેા ્બીજા િૉ. 

જઈ મળવાના. પણ એટલામાં જ આપણો ફિાળો પૂરો ન્થી ્થતો. 

હજી આપણે તયાં્થી તો આપણે મોકલયા છ ેતેના કરતાંયે ભિવીરો 

મોકલવાના છ.ે ગુરવારે ભરૂચના સૈનનકોનું સંમાન કરવાને માટ ે

મળેલી સભામાં શ્ી વલ્ભભાઈએ જણાવયું કે, ‘શ્ી જીવણલાલ 

દીવાન અને ્બલુભાઈ ઠાકોર રાતડદન માગણી કરી રહ્ા છ ે

કે અમને નાગપુર જવા દો.’ િૉ. કાનૂગા પણ જવાને ઉતસુક 

છ,ે અને એ ્બધાને નવદાય દઈ શ્ી વલ્ભભાઈ પોતે નીકળિે. 

અનેક ્બહેનો પાંત્રીસ વષ્ણના નનયમની સામે વાતો કરી રહી છ.ે 

સરકાર દારૂગોળની તૈયારી કરે તે પહલાં તેણે36 નનશ્ચય કરી 

લેવો જોઈએ કે તેણે કેટલે ઠકેાણે લિાઈ લિવી? નાગપુરમાં 

લિવી? ગુજરાતમાં લિવી? તાનમલ પ્ાંતમાં લિવી? કે સંયુકત 

પ્ાંતમાં લિવી? જમનાલાલજીની ઉપર ગુનામાં મદદ કરવાનો 

આરોપ હતો. ગુનામાં કોણ ન્થી મદદ કરતું? ખરી રીતે સરકારે 

તો મહાસનમનતના ્બધાયે સભયોને પકિવા જોઈતા હતા, કારણ, 



લિતનું નવરાટ સવરૂપ મહાસનમનતના ઠરાવ પછી ્થયું છ.ે જઓે 

સૈનનકોને મોકલી રહ્ા છ ેતેમને પકિવા જોઈએ, જ ેવત્ણમાનપત્રો 

નાગપુર સતયાગ્હને ટકેો આપી રહ્ા છ,ે તેના અનધપનતઓને 

પકિવા જોઈએ. આ ્બધાયે આજ ે પકિાવાને તલપાપિ ્થઈ 

રહ્ા છ,ે પણ સરકારનામાં સૌને પકિી દાવાનળ ઊભો કરવાની 

તાકાત ન્થી. આપણે જ ે આપભોગનાં પવ્ણ પાળી રહ્ા છીએ તે 

ચાલુ રાખીએ તો સરકારના દારૂગોળાને આપણે જવા્બ આપવો 

પિિે? કે આપણા ભોગનો સરકારને જવા્બ આપવો પિિે, તે 

નવચારવું મુશકેલ નહીં રહે. એક વાર લિત લડ્ા, લિીને ્થાકયા. 

ઈશ્વરે પાછી લિતની સંનધ આપી છ.ે આ વેળાની લિતનો ઢગં 

જ એવો છ ે કે આપણે ્થાકી િકીએ જ નહીં...37

3 અને 17 જૂન 1923માં नवजीवनના ્બે અંકોમાં 

મહાદેવભાઈ રવી્દ્રના્થનાં પેલાં ્બે પ્નસદ્ધ ગીતોના અનુવાદો 

(‘એકલો જાને રે' અને ‘નચંતા કયથે ચાલિે ના’) અંકને પહેલે પાને 

છાપે છ.ે તયાર્થી આ ગીતો ગુજરાતમાં, કદાચ મૂળ ્બંગાળમાં 

સવદેિી આંદોલન વખતે પ્નસદ્ધ ્થયાં હતાં તયારે તે હતાં એના 

કરતાંયે વધુ લોકનપ્ય ્બ્યાં અને ખુદ કનવને જયારે ગુજરાતી 

ભાષાંતર સંભળાવવામાં આવયાં તયારે તેઓ ભાષાંતર સાંભળી 

મુગધ ્થઈ ગયા હતા.

नवजीवनના તંત્રીપદના આ કાળ દરનમયાન મહાદેવભાઈને 

ખાદી, દારૂ્બંધી તેમ જ કોમી એકતાના પ્શ્ો નવિે પણ વારંવાર 

લખવાનો વારો આવતો. મહાદેવભાઈ જટેલો સનવનયભંગ અંગે 

ઉતસાહ ધરાવતા હતા, એના્થી જરાય ઓછો આ રચનાતમક 

કાયયો સાર નહોતા ધરાવતા. તે્થી આ રચનાતમક કાય્ણક્મને ટકેો 



આપતા તેમના લેખોમાં ગાંધીજીના લેખો જટેલી જ તાલાવેલી 

જોવામાં આવતી હતી.

સરકારને નપ્ય ્બનવા ઇચછનાર સર અ્બદુલ રહીમે એક 

ભાષણમાં ્બાળકોને એવું ઠસાવવાનો પ્યાસ કયયો કે ખાદીકામ 

એ ઇસલામની નવરદ્ધ છ.ે તેનો જવા્બ મહાદેવભાઈએ यंग 

इन्डिया 22–3–'23ના અંકમાં આપયો. તેના કેટલાક ભાગ 

નીચે આપયા છ:ે

સર અ્બદુલ રહીમને38 ્બહુ નવનચત્ર રીતે, એકદમ — પણ 

અમને િર છ ે— ્બહુ મોિ્ેથી, ઇસલામના હાદ્ણનું ભાન ્થયું છ.ે 

કલકતિાની મદરેસાના ઇનામનવતરણ સમારંભના પ્મુખસ્થાને્થી 

કુમળી વયનાં ્બાળકો સમક્ષ ઇસલામના હાદ્ણ નવિે એ આ 

પ્માણે ્બોલયા:

‘આ અંગે અતયારે એક ખાસ ્બા્બત મારી નજરે ચઢ ેછ ે– ચરખા 

અને ખાદીનો નવો સંપ્દાય એ અસહકારનું પ્તીક છ;ે એમાં 

દુનનયા્થી જુદા પિવાપણં છ,ે એમાં નવકસતી માનવજાતની નનતય 

વધતી જતી જરૂડરયાતોને પહોંચી વળવા માટ ે કુદરતી સંપનતિનો 

ઉપયોગ કરવાના ખરા ડદલના પ્યતનોનો તયાગ છ;ે અને એ 

ઇસલામના સમગ્ હાદ્ણને અને ઇસલામી સંસકૃનતને પ્નતકૂળ છ.ે સાચું 

પૂછો તો, રાજકીય સંઘષ્ણ અને મનોનવકાર્થી આંધળો ્બનીને ગમે 

એટલા આગ્હપૂવ્ણક અને ખરા ડદલ્થી પણ, આ ઉપાય સૂચવનાર 

કોઈ મુનસલમ, અને ઇસલાનમક સંસકૃનતના આદિ્ણને અનુરૂપ માને, 

એવું માનવાની હંુ ના પાિુ ં છુ.ં એ, મુનસલમ હૃદયમાં કદી સાચો 

ઉતસાહ પ્ગટાવિે નહીં. ઇસલામમાં, અપનાવવાની અને એકરસ 



્થવાની અજોિ િનકત રહેલી છ ે એ એની નવિેષતા છ;ે અને 

ઇસલાનમક પદ્ધનતની આ ખાનસયત દુનનયાના કાય્ણપ્વાહો્થી અલગ 

પાિવાના ઉપદેિની તદ્દન નવરોધી છ.ે ઇસલામમાં સં્યાસવૃનતિને 

સ્થાન ન્થી.'

આ ઉપર્થી એવું અનુમાન કયા્ણ નવના રહેવાતું ન્થી કે મુનસલમ 

્બાળકો ચરખા અને ખાદીને ઝિપભેર અપનાવી રહ્ાં છ;ે અગર 

છવેટ,ે એમના નિક્ષકો એનો પ્ચાર તો કરતા જ હિે. સર 

અ્બદુર રહીમ આવી ચેતવણી આપવા ઉશકેરાયા તેનું આવું 

કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ. કાંઈ પણ કારણ નવના એ આવી 

તાકીદ આપે એ અમે માનતા ન્થી. પણ અમે એમને ખાતરી 

આપી િકીએ તેમ છીએ કે એ, ્બહેરા કાનો ઉપર પડ્ું છ;ે 

કારણ, ્બાળકો, સર અ્બદુર રહીમ કરતાં વધુ જાણે છ.ે તેમને 

ખાતરી છ ે કે તેમની માતાઓ સર અ્બદુર રહીમ જટેલી શ્દ્ધાળુ 

મુસલમાન છ;ે અલીભાઈઓ અને ્બીજાઓ જઓે નવિે તેમને પ્ેમ 

છ ે તેઓ પણ એટલા જ પાક મુસલમાન છ,ે અને તેમનામાં્થી 

જઓે ગરી્બ છ ે તે તો સર અ્બદુર રહીમ કરતાં વધુ સારી 

રીતે સમજ ેછ ે કે ચરખો તો તેમને રોટી મેળવી આપે છ,ે અને 

ખાદી, તેમના ગરી્બ કુટુ્ંબના હા્થમાં ્થોિા પણ પૈસા મૂકે છ.ે

પણ સંભવ છ,ે સર અ્બદુર રહીમ વળતો જવા્બ આપિે કે એ 

્બધા ગેરરસતે દોરવાયેલા ઝનૂનીઓ છ.ે અમે એમને ભૂતકાળમાં 

િોડકયું કરવા સૂચવીએ? — ભૂતકાળ, સૈકાઓ પહેલાંનો નહીં, 

પણ ગરી્બ કાંતનાર અને વણકરનો રોટલો છીનવી લેનાર 

ઈસટ ઇન્િયા કંપની આવી તે સમયનો. એ ્બધા એકાંતવાદના 

નસદ્ધાંતોને વરેલા સં્યાસીઓ હતા? અમને તો ખાતરી છ ેકે એઓ 



ઘણા પ્ાણવાન હતા અને રોનજદંા જીવનના અને માનવજાતના 

સંપક્ણમાં, સર અ્બદુર રહીમ છ ેતેના કરતાં વધુ હતા. ઇસલામના 

હાદ્ણ નવિેના એમના નવનચત્ર ખયાલનો ઊભરો ઠાલવીને, એમણે 

ઇસલામના હાદ્ણનું અજ્ાન જ પ્કટ કયુું છ ે— ઇસલામ, કે જ,ે 

ઊંચનીચના ભેદ નવનાનો મોટામાં મોટો પ્જાકીય સંપ્દાય છ.ે 

જાતમહેનત્થી, નીનત્થી રોટલો કમાવાના નસદ્ધાંતને સવીકારનારો 

સંપ્દાય ્બીજુ ંગમે તે હોય, પણ પ્જાકીય ધમ્ણને કોઈ પણ રીતે 

પ્નતકૂળ તો ન હોય.

સર અ્બદુર રહીમ જ ે એમના ધમ્ણ નવિે ્બહુ ન જાણતા હોય 

તો એમના દેિ નવિે તો એના્થીય ઓછુ ં જાણે છ.ે મુનસલમ 

કાંતનારની વસાહતો ફિકત ઈસટ ઇન્િયા કંપનીના સમયમાં જ 

હતી — સંયુકત પ્ાંતમાં લાખો કાંતનાર હતા એમ જ નહીં, પણ 

આજ ે પણ એવા અનેક પ્દેિો છ ે જયાં સેંકિો અને હજારો 

મુનસલમ સ્તીઓ મુખમાં અલ્ાનું નામ રટતી અને ચરખો કાંતતી 

પોતાની રોજની રોટી કમાય છ.ે એઓ જાણે છ ે કે પેગં્બરે જ 

કહ્ું હતું કે જીવતીજાગતી સ્તી માટ ેઉતિમમાં ઉતિમ ધંધો ચરખો 

છ,ે અને તે્થી એમ પણ જાણે છ ે કે, નીનતની રોટી માટ ે કરેલી 

જાતમહેનત કરતાં અલ્ાને ્બીજુ ં કિું વધુ નપ્ય ન્થી.39

એ કાળે ત્બનલધને ત્થા િુનદ્ધને નામે મુનસલમ નેતાઓ અને 

આય્ણસમાજીઓ તરફિ્થી ધમ્ણપડરવત્ણનના કાય્ણક્મો ચાલતા. તેને 

લક્ષમાં રાખીને ‘શ્દ્ધાનંદજીને પ્ા્થ્ણના’ િીષ્ણક્થી લખાયેલ લેખ 

આજ ે પણ નવચારણીય છ:ે

વાયવય40 (સંયુકત) પ્ાંતના આગ્ા નવભાગમાં ઉતપન્ન ્થયેલી 



પડરનસ્થનત ભારે નચંતા ઉપજાવનારી છ.ે એક તરફિ્થી તાર 

આવે છ,ે ‘હજારો મલકાના રજપૂતોને િુદ્ધ નવનધ પ્માણે આય્ણ 

્બનાવવામાં આવયા, મૂળ ડહંદુઓ અને નવા આયયોએ સહભોજન 

કયુું,’ ઇ. ્બીજી તરફિ્થી ‘નખલાફિત’ જવેા પત્રમાં ખ્બર આવે છ ે

કે ‘અલીગઢ, આગ્ા, મ્થુરા, મેનપુરી વગેરે નજલ્ાઓમાં હજારો 

મલકાના રજપૂતોની છવવીસ કલાક ્થયા સભા મળી રહી છ,ે 

હજી ચાલિે. આ સભામાં એ રજપૂતોએ પોતે મુસલમાન હતા, 

અને મુસલમાન જ રહેિે એવું જાહેર કયુું, અને ઘિીક વાર 

પણ ઇસલામને છોિવા માટ ે ડદલગીરી જાહેર કરી છ.ે પૈસા અને 

માણસો જોઈએ છ.ે’ એક તરફિ શ્દ્ધાનંદજી પૈસા અને માણસો 

માગે છ;ે ્બીજી તરફિ મોલવીસાહે્બો પૈસા અને માણસ માગે 

છ.ે જાણે કાંઈ યુદ્ધની તૈયારીમાં પડ્ા હોય ને!

ધમ્ણની મા્યતા તે અંતરની વાત છ.ે અંત:કરણને જ ેિુદ્ધમાં િુદ્ધ 

અને પ્ાણપ્દ ધમ્ણવયવસ્થા લાગે તે ગ્હણ કરવાની સૌને સંપૂણ્ણ 

સવતંત્રતા છ.ે અનેકમાં્થી કઈ ધમ્ણમા્યતા વધારે િુદ્ધ છ ે એ 

સમજાવવાનો, અને ન સમજતા હોય તેમને દોરવાનો જાણકારને 

અનધકાર છ.ે આ તો ધમ્ણમા્યતા નવિે સામા્ય નનયમો કહ્ા; 

પણ જુદા જુદા ધમયોએ પ્ચારના જુદા જુદા માગ્ણ લીધા છ.ે 

સફિર કરનારી, વહાણવટી પ્જાઓના ધમ્ણ, પ્ચારક ધમયો છ;ે જયારે 

આયા્ણવત્ણમાં જ પોતાનું સવ્ણસવ છ ે એમ માનનારી આય્ણપ્જાએ 

પોતાના ધમ્ણને પ્ચારક ન્થી ્બનાવયો. મુસલમાન અને નરિસતી 

ધમ્ણની અમુક સંસકારનવનધ સવીકારી કે ગમે તે ધમ્ણમાં જ્મેલો 

માણસ તે ધમ્ણનો ્થઈ િકે છ;ે પણ ડહંદુ ધમ્ણમાં ન જ્મેલો 

માણસ ડહંદુ ધમ્ણના રીતડરવાજો અને સંસકારો પાળતો છતાં ડહંદુ 



તરીકે ન્થી સવીકારાઈ િકાતો. (આય્ણ સમાજના નસદ્ધાંતનો હંુ 

આ ઘિી નવચાર ન્થી કરતો.) ઇનતહાસ જોઈિું તો જણાિે કે 

ડહંદુ ધમ્ણના વાિામાં આજ ે જટેલી પ્જા છ ે તેમાંની અમુક પ્જા 

કોઈ કાળે અડહંદુ હિે જ. એ અડહંદુઓને ડહંદુ કોણે ્બનાવયા, 

કયારે ્બનાવયા, તેનો કિો પુરાવો ન્થી. પણ એમને ડહંદુ ધમથે 

સવીકારી લીધા એ ચોખખું છ.ે એટલે ડહંદુ ધમ્ણની પૂવ્ણની ઉદારતા 

આજ ે સજીવન ્થાય એમાં કિું અવાસતનવક ન્થી, ્બલકે અમુક 

સંજોગોમાં એ કત્ણવય ્થઈ પિ ેછ.ે મલ્બારમાં મોપલા-ઉતપાત વખતે 

જ ેડહંદુઓને ્બળજોરી્થી મુસલમાન કરવામાં આવયા તેઓ — અનેક 

મુસલમાન નેતાઓએ ક્બૂલ કયુું હતું તેમ — મુસલમાન ્થયા જ ન 

હતા, અને તેમને ડહંદુ તરીકે સવીકારી લેવા એ ડહંદુ સમાજની 

ચોખખી ફિરજ હતી.

મુસલમાન ધમ્ણ એ પ્ચારક ધમ્ણ છ,ે પણ ્બળજોરી્થી કોઈ 

પણ જણને ઇસલામમાં લઈ િકાય એવું કયાંયે ન્થી જણાતું. 

કુરાનેિરીફિની આયતોમાં એ નવિે સાફિ અને સીધું ફિરમાન છ.ે 

એક આયત કહે છ,ે ‘દીનના મામલામાં જ્બરદસતી ન્બલકુલ 

વાજ્બી ન્થી.’ ્બીજી આયત કહે છ,ે ‘ખુદાના રસતા ઉપર કાંઈ 

પણ પ્પંચ નવના અને સાદીસીધી વાતચીત અને પ્વચન કરીને 

કામ લે; અનતિય નમ્ર અને મીઠી રીતે ગુફતગૂ અને દલીલ 

કરીને કામ લે.’ ત્રીજી કહે છ,ે ‘લોકોની સા્થે અનતિય કોમળ 

રીતે અને કોમળ િબદો વાપરી વાત કરો, કામ લો.’ આમ સાફિ 

આાયતો છતાં કોઈને જ્બરદસતી્થી ઇસલામમાં લઈ િકાય એવો 

કોઈ દાવો કરે તો તે ખોટો છ,ે અને એટલા માટ ેજ મોપલાઓએ 

કરેલી જ્બરદસતીને આખા દેિના મુસલમાન નેતાઓએ અને 



આનલમોએ નનંદી કાઢી હતી. જ ે ધમ્ણની મૂળ મા્યતા ઈશ્વરના 

ઐકય ઉપર રહેલી છ ેતે ધમ્ણમાં ઈમાનની ઉપર પણ ખૂ્બ ભાર 

મૂકવામાં આવેલો છ ે— જઓે મોંએ ‘લાઇલાહ ઇલ્લ્ાહ' ્બોલે 

છતાં અંતરમાં, એક અલ્ાહને ન માનતા હોય તેઓને ઇસલામ, 

મુસલમાન તરીકે ન સવીકારી િકે. એ મા્યતા જ એટલી ગંભીર 

છ ે કે ્બળજોરીનો ટકોરો લાગતાની સા્થે તેના ચૂરેચૂરા ્થઈ જાય 

છ.ે આમ હજારો અને લાખોનાં ટોળાંઓને ‘લાઇલાહ ઇલ્લ્ાહ’ 

— નો પુણયમંત્ર સમજાવી સવીકારાવવામાં ભારે મુશકેલીઓ રહેલી 

છ.ે જઓે એ પુણયમંત્રને ન્થી સવીકારતા એમ કહે, તેમને મારી 

્બાંધીને મુસલમાન કરવામાં તો કિું જ રહસય રહેલું ન્થી.

એટલે મુસલમાનો જ ેઆજ ેઠકેઠકેાણે માંચિા ઊભા કરી ઝપાટા્બંધ 

્બધાને મુસલમાન ્બનાવવા જાય તો તેમની પ્વૃનતિમાં કિું રહસય 

ન જણાય, એટલું જ નહીં, પણ કોઈ પણ તેમને ન સાંખી િકે.

પણ આજ ે સવાલ જુદો છ,ે જ ે મલકાના રજપૂતોને સવામી 

શ્દ્ધાનંદજી ‘િુદ્ધ' કરી રહ્ા છ ેતેઓ જમાનાઓ ્થયા મુસલમાન 

ગણાતા આવયા છ.ે તેઓ જ ે ડહંદુ રહેણીકરણીના હોય, તેઓ 

ઇસલામની ચાર ફિરજો કદી અદા ન કરતા હોય તો તો તે 

કારણે ડહંદુઓએ તેમને કાંઈ પણ ‘િુનદ્ધ'ની ડક્યા કરાવયા નવના 

અપનાવવા જોઈએ. સમાજ ેહિહિતા અ્યાય ન સાંખવા જોઈએ 

એ વાત સાચી છ.ે અંતયજોની સામે આપણે ભારેમાં ભારે અ્યાય 

કરતા આવયા છીએ. અંતયજો એ અ્યાયની સામે કેટલો કાળ 

્થયા પોકાર કરે છ,ે એટલે તે અ્યાયને આપણે જટેલો જલદી 

દુરસત કરીએ તેટલું સાર, પણ મલકાના રજપૂતોની સામે ્થયેલો 

અ્યાય આ પ્કારનો અ્યાય ન્થી. જઓે મુસલમાનની ફિરજો 



અદા કરતા ્બંધ ્થયા હોય, જઓે ‘લાઇલાહ ઇલ્લ્ાહ' પોકારવા 

તૈયાર ન હોય તેમને ઇસલામ જ સવીકારતો અટકિે; એટલે 

તેમને નવિે કિો સવાલ ન્થી. પણ આજ ેજ ે્થઈ રહ્ું છ ેતે તો 

રૂઝેલા ઘાવ પાછા ખોલવા જવેું ્થાય છ;ે તેમાં મુસલમાન કોમની 

છછંિેણી રહેલી છ,ે અને નતરસકાર અને િત્રુતાને પોષણ મળે 

એવો ભય રહેલો છ.ે મનસજદમાં જઈને, જ,ે ઇ્બાદત કરવાને 

રાજી ન હોય તે ઘરમાં ્બેસીને ઈશ્વરની પૂજા કરી િકે એમ છ,ે 

પણ ટોળેટોળાંને ઘરમાં ્બેસીને પૂજા ન કરવાનું કહેતાં મંડદરમાં 

ખેંચી લઈ જવાં — જમેાંના કેટલાંયે, જ ે ‘નખલાફિત'ના તાર સાચા 

હોય તો, ‘િુનદ્ધ'ને માટ ે પાછા પશ્ચાતિાપ જાહેર કરે — તે તો 

નાહકની લિાઈનાં ્બીજ રોપવા જવેું છ.ે આમ ઐકયને એ્થી 

પહોંચનારો ધક્કો ચાલુ લિતને માટ ે કેટલો ્બધો ભયંકર ્થઈ 

પિિે એ કહેવાની જરૂર ન્થી. આપણા એક પણ અનવવેકના 

કાય્ણ્થી આજ ેતોફિાન સળગે તો ગાંધીજીનું મહા કષ્ અને મહા 

તપ વિ ેસાધેલું ્થોિુઘંણં કાય્ણ પણ પાણીમાં મળે એમ છ.ે એટલે 

હંુ તો સવામી શ્દ્ધાનંદજીને પ્ા્થ્ણના કરં કે એઓ પોતાની પ્વૃનતિ 

મૂકી દે અ્થવા મોકૂફિ રાખે. સવરાજય મેળવતાં સુધી આપણે 

એને મોકૂફિ રાખી િકીએ એમ છીએ, અને તે પછી એ ્બધા 

ઝઘિાઓનો સમજૂતી્થી તોિ કાઢી િકીએ એમ છીએ. કૉંગ્ેસની 

કાય્ણકાડરણી સનમનતની અને નખલાફિત કનમટીની ફિરજ છ ે કે 

શ્દ્ધાનંદજીને એઓ મળે, ત્થા શ્દ્ધાનંદજીની સામે ઝૂઝી રહેલા 

મોલવીસાહે્બોને પણ એઓ મળે, અને તેમને લોકોની મરજી 

ઉપર એ પ્શ્ છોિવાનું સમજાવે.41

સામા્ય રીતે અતયંત મધુર ભાષામાં ્બોલનાર અને લખનાર 



મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની નવરદ્ધ દલીલ ્થાય અ્થવા એમણે 

પુરસકારેલા કોઈ નવષયની ટીકા આવે તો એનો જિ્બાતોિ જવા્બ 

આપવામાં પાછી પાની કરતા ન્થી. કેટલાક નમૂનાઓ જોઈએ:

‘...ભાઈએ ઇનતહાસ ્બરા્બર વાંચયો હોય તો એમને કહેવાની જરૂર 

નહીં રહે કે ઇતર રાજાઓએ નન:િસ્ત પ્જાનું લોહી વહેવિાવયું 

નહોતું; તેમની લૂંટો અને કતલો એક પલેગ સમાન હતી, જનેો 

યોગય ઉપાય લેવામાં આવતાં પલેગની ગાંઠની જમે તે ્બેસી જતી, 

પણ અંગ્ેજ સરકારને હા્થે તો પ્્થમ પ્જાને નન:િસ્ત, નનવતીય્ણ 

્બનાવવાનું કાય્ણ ્બ્યું છ,ે અને તે પછી તે નન:િસ્ત પ્જા ઉપર 

મનમા્યા અતયાચાર ્થાય છ.ે ઇતર સતિાઓ પલેગરૂપી હતી તો 

આ સતિા એક કૅ્સરરૂપે છ,ે જનેી ગંભીરતાઓનો પાર ન્થી, 

ભયંકરતાનો પાર ન્થી. પલેગ કાં તો તરત મરણ ઉપજાવે, અ્થવા 

સાવ મટી જાય. કૅ્સર િરીરને અનતિય દુ:ખદાયક રીતે ખાઈ 

જઈને અંત આણે છ.ે42

અ્થવા

‘પ્શ્ એ જ છ ેકે સરકાર તો દેવાનળયાં ્થતાં લજવાય એમ ન્થી; 

દેિ પણ દેવાળું કાઢિે? દડરદ્રીનેયે નીનતની પૂંજી હોય. આપણો 

દડરદ્ર દેિ નીનતનું દેવાળું કાઢીને ્બેસવાની અણી ઉપર છ.ે’43

અગર

‘મૅનજસટટ્રટેો આજ ે્યાયના સેવક ન્થી રહ્ા. સરકારના સેવકો છ.ે’44



કે

‘્બીજા પ્ાંતોમાં રાજદ્ારી કેદીઓને છોિી દેવાને માટ ેધારાસભાના 

સભયો ્બખાળા પાિ,ે પણ મું્બઈ સરકારનાં કૃતયોમાં જ એવી 

કુિળતા રહેલી કે એના ધારાસભાના સભયો પાળેલા હોય તેમ 

એનાં ્બધાં કાયયોમાં “હા જી હા” ભણે.’45

યા તો

્બંગાળની ધારાસભામાં હમણાં જ મયુનનનસપલ કાયદાની એવી 

એક કલમ સર સુરે્દ્રના્થ ્બેનરજીએ પસાર કરાવી છ,ે કે જ્ેથી 

સર સુરે્દ્રના્થના પક્ષના લોકોને િરમાવાનું હોય કે ન હોય, 

દેિને તો કાચલીમાં પાણી લઈને િ્ૂબી મરવા જવેું ્થયું છ.ે સર 

સુરે્દ્રે એવો કાયદો કરાવયો છ ે કે મયુનનનસપલ સભામાં ્બેસનારા 

લોકોએ િહેનિાહ પ્તયે વફિાદારીની પ્નતજ્ા લેવી જોઈએ. એટલંુ 

જ નહીં, પણ કોઈ પણ સભયે એ પ્નતજ્ાનો ભંગ કયયો છ ેએમ 

સરકાર જાહેર કરે કે તરત જ એને રખસત આપી િકાય.46

મૂળિી પેટાના સતયાગ્હીઓ પર જલેમાં ફિટકા પડ્ા તે 

ઘટના અંગે મહાદેવભાઈએ લખયું: ‘િુદ્ધ સેવા કરીને જલે જનારા 

અને જલેમાં પણ નનયમોનું ્બરા્બર પાલન કરનારા આવા 

ભાઈઓ ઉપર જટેલા ફિટકા પિ,ે તે દેિની પીઠ ઉપર પિ ે છ ે

એવું આપણે કયારે અનુભવતા ્થઈિું?47

અને ગાંધીજીની ધરપકિના સમાચાર સાંભળીને મહાદેવભાઈ 

મહાભારતનું આડદપવ્ણ યાદ કરે છ:ે

આડદપવ્ણના [ઉદ્ોગપવ્ણના?] આરંભમાં, ધૃતરાષ્ ટ્ર પોતાના પક્ષનો 



નવજય નહીં ્થિે એમ િી રીતે કળી ગયો હતો તે, સંજયને 

કહી ્બતાવતાં વણ્ણવયો છ.ે ‘અનેક ઘટનાઓ એવી ્બની કે જ્ેથી 

આપણં સતયાનાિ વળેલું છ,ે એ નવિે મને કાંઈ સંિય રહેતો 

ન્થી' એમ સંજયને વારંવાર કહેતા ધ્ૃતરાષ્ ટ્રના મુખમાં મૂકેલાં 

વચનો જટેલાં કરણ છ ેતેટલાં સમરણીય છ.ે એક વચન એવું છ ે

કે ‘જયારે મેં સાંભળ્ું કે પાંિવ ધમા્ણતમાઓ અમુક રીતે વનમાં 

નસધાવયા અને હજારો સનાતકો, બ્ાહ્મણો અને મહાતમાઓનાં 

વૃંદ એમની પાછળ પાછળ ગયાં તયારે મને ખાતરી ્થઈ ગઈ કે 

અમારો નવજય ્થનાર ન્થી. ‘तदा नाशंसे हवजयाय संजय ।’ એ 

જ પ્માણે ગાંધીજીના કારાવાસને ડદવસે ઘણા અંગ્ેજોના મોંમાં્થી, 

‘આ રાજયનું હવે આવી ્બ્યું છ'ે એવાં વચન આપોઆપ નીકળ્ાં 

હોય તો નવાઈ ન્થી — ખાસ કરીને જયારે તેમણે હજારો અને 

લાખોને અશ્ુ વરસાવતાં સાંભળ્ાં હિે, જયારે િાંનતની એમની 

આજ્ાને આખા દેિે સંપૂણ્ણ રીતે પાળી એમ સાંભળ્ું હિે. તેવા 

જ અંગ્ેજો આ હિતાળનું સાંભળીને પણ ફિરી એવાં વચન 

ઉચચારે તો કિી નવાઈ ન્થી. માત્ર આવી આગાહીઓ આંખે 

ઊિીને વળગે એવી હોય, કાનના પિદા ચીરી નાખે એવી હોય 

એમ આપણે ઇચછીએ.46

નાગપુરના ઝંિા સતયાગ્હનો તો મહાદેવભાઈએ ગુજરાતમાં 

રહીને જાણે કે ્બીજો મોરચો જ ખોલયો હતો. નાગપુર્થી 

વલ્ભભાઈ આખી ડહલચાલની ઝીણામાં ઝીણી નવગતો લખે અને 

મહાદેવભાઈ એમાં્થી ગુજરાતની પ્જા સાર લેખો તૈયાર કરીને એ 

ચળવળ ચલાવવા સાર સવયંસેવકો અને ફિાળો ઊભો કરે. વચચે 

મહાદેવભાઈ જાતે પણ નાગપુર જઈ આવયા અને તયાં ચાલી 



રહેલા સતયાગ્હનો ત્થા સતયાગ્હીઓના ઉતસાહપૂણ્ણ નમજાજનો 

તેમ જ તપસયાનો નચતાર તેમણે ગુજરાતના વાચકો સાર રજૂ 

કયયો. આમ નાગપુર સતયાગ્હને આખા દેિમાં્થી જટેલી મદદ 

મળી તેમાં ગુજરાત કદાચ સૌ્થી મોખરે હિે એમ જણાય છ.ે 

આનું એક અગતયનું કારણ વલ્ભભાઈ અને મહાદેવભાઈની 

નાગપુર-અમદાવાદની જુગલ્બંધી હતું.

આ જ ડદવસોમાં પંજા્બમાં ગુર કા ્બાગનો સતયાગ્હ 

્થયો હતો. એ સતયાગ્હ જોવા મહાદેવભાઈ નહોતા ગયા. એ 

સતયાગ્હમાં િીખ ્બંધુઓએ જટેલી યાતના હસતે મોંએ અને 

સામી છાતીએ ઝીલી એટલી ભાગયે જ ્બીજા કોઈએ ઝીલી હિે. 

ગુર કા ્બાગ સતયાગ્હની નવગતોમાં ઊતરવું તો અહીં િકય 

ન્થી, પણ નજજ્ાસુ વાચકો સાર આપણે એટલું કહી દઈએ કે 

મૂળમાં એ પ્સંગ નિરોમનણ અકાલી પ્્બંધક સનમનતના પ્ગનતિીલ 

અકાલીઓ અને ઉદાસીન નામના જુનવાણી નવચારના િીખો વચચે 

ગુર કા ્બાગ નામના એક ધાનમ્ણક (ગુરદ્ારા) સ્થળની જમીન 

પરનાં વૃક્ષોના ક્બજા સાર ઉતપન્ન ્થયો હતો. અકાલીઓ એ 

્બાગનો ક્બજો લેવા માગતા હતા, ઉદાસીઓના મહંતે એમને 

રોકવા સાર પોલીસની મદદ માગી હતી. અકાલીઓ આ આખી 

ડહલચાલ ખુલ્ંખુલ્ા અને સંપૂણ્ણપણે અડહંસક રીતે ચલાવવા 

પ્નતજ્ા્બદ્ધ હતા. પોલીસે િીખોના નનયનમત રીતે આવતા 25, 

25ના નિસત્બદ્ધ જર્થાઓ પર લાઠીઓ વિ ે પ્હાર કરવામાં 

હદ કરી નાખી હતી, પરંતુ અકાલીઓ આમ રોજ માર પિ ે

છ ે એમ જાણયા છતાં, િાંનતપૂણ્ણ રીતે ઠરાવેલા સમયે અને ડદને 

ગુર કા ્બાગની પોલીસચોકી આગળ્થી જતા અને લાઠીમારો 



વહોરી લેતા. સરકાર પણ અકાલીઓએ આ ્બા્બતમાં પૂરેપૂરો 

આતમસંયમ દેખાડ્ો હતો એમ સવીકારતી હતી. એની ફિડરયાદ 

માત્ર એટલી જ હતી કે આવી અનપ્ય ફિરજ ્બજાવતાં પોલીસને 

કેટલો સંયમ જાળવવો પિ ેછ ે તેની છાપાંવાળા નોંધ ન્થી લેતા! 

અકાલીઓના સતયાગ્હે એક ્બહાદુર પ્જા અડહંસાની િનકત 

કેટલી હદ સુધી પુરવાર કરી િકે તેનું ઉદાહરણ પૂરં પાડ્ું 

હતું. મહાદેવભાઈ્થી नवजीवनની જવા્બદારીને લીધે ઑગસટ્થી 

સપટમે્બર 1923 સુધી ચાલેલા આ સતયાગ્હના પ્તયક્ષ સાક્ષી 

્થવા પંજા્બ જઈ તો નહોતું િકાયું, પણ नवजीवनમાં તેમની નોંધો 

અકાલીઓની નગરફિતારી પછી મડહનાઓ સુધી આવતી રહી. 

અકાલીઓ તેમના પ્નતનનનધઓ પર જલેમાં ગુજારવામાં આવતા 

જુલમો અંગે નનયનમત રીતે પનત્રકા કાઢતા. મહાદેવભાઈ એને 

नवजीवनમાં એમ ને એમ છાપતા. એક્થી વધુ વાર મહાદેવભાઈએ 

એની ઉપર ડટપપણી કરી હતી કે આ સમાચારોમાં જો જરાય 

અસતય હોય તો સરકાર એનો પ્નતવાદ કેમ ન્થી કરતી?

આ સતયાગ્હને કૉંગ્ેસના ઇનતહાસકાર િૉકટર પટ્ાભી 

સીતારામૈયાએ ‘ભારતની એક િૂરવીર લિાયક પ્જા દ્ારા અપાયેલ 

અડહંસાનો એક પદા્થ્ણપાઠ તરીકે વણ્ણવયો હતો.47 મહાદેવભાઈએ 

એનું વણ્ણન નીચે મુજ્બ કયુું હતું:

આ લિતનું ્બીજી કેટલીક લિતના કરતાં નવિેષ મહત્વ છ.ે 

અકાલીઓનો અપ્નતમ સતયાગ્હ એક ધાનમ્ણક હકના પ્નતપાદન 

માટ ે હતો. તે વેળા તે સતયાગ્હમાં ભાગ લેવાને ્બીજી કોમોના 

સવયંસેવકોએ માગણી કરી હતી, પણ અકાલીઓએ તે સવીકારી 

ન હતી, અને તે ્બરા્બર હતું.48



ગાંધીજીના અંગ્ેજ નમત્ર સી. એફિ. ઍ્િરૂઝ ગુર કા ્બાગ 

સતયાગ્હ જોવા ગયેલા. તેમણે તેનું હૈયાં હચમચાવે તેવું વણ્ણન 

કયુું છ:ે ‘મેં મારા જીવનમાં જોયેલાં દૃશયોમાં તે વધુમાં વધુ 

અસરકારક અને કરણ પૈકી એક હતું. અડહંસાની જીત સંપૂણ્ણપણે 

પૂરેપૂરી છ.ે સતયાગ્હીઓ સાર તો એ ખરેખર િહાદત છ.ે' િાંત 

જર્થાઓ પર પોલીસના ઠિં ે કલેજ ે કરવામાં આવેલા લાઠીમાર 

અંગે અંગ્ેજ પોલીસ સુપડર્ટે્ િે્ ટ મૅકક્સેન िाठीनी कसरतो 

પુસતકમાં ગુર કા ્બાગની ઘટનામાં ્થયેલી ઈજાઓ અંગે નીચેના 

આંકિાઓ આપે છ:ે ‘રિૅકચર જવેી ઈજાઓ પહોંચી હોય એવો 

સાવ સંભવ છ.ે જર્થાઓએ પોલીસનો સામનો કયયો નહોતો, 

કારણ, તેઓ પૂરા અડહંસક હતા. એ પણ સંભવ છ ે કે ઈજા 

પામેલા કેટલાક ્બેભાન ્થઈ ગયા હોય. 953 જટેલા જ ેઘાયલ 

્થયા હતા એમનંુ વગતીકરણ કરવામાં આવયું. તેમાં 269ને ધિ્થી 

ઉપર, 300ને િરીરના સામેના ભાગમાં ને મા્થા પર ઘા ્થયા 

હતા, 60ને જનનેડદ્રયો પર, 19ને નીચેની ગુહ્ેન્દ્રય પર, 7ને 

દાંત પર ઈજાઓ ્થઈ હતી. 158ના ઘા પર લોહી ્થીજી ગયું 

હતું, 8ને કાપા પડ્ા હતા, 2ને ઊંિા ઘા ્થયા હતા, 40ને 

પેિા્બની તકલીફિ ્થઈ હતી, 9નાં હાિકાં ભાંગયાં હતાં, રનાં 

હાિકાં ઊતરી ગયાં હતાં.'49

મહાદેવભાઈએ 18–4–’23ના नवजीवनના વધારામાં 

અકાલીઓના ગુર કા ્બાગ સતયાગ્હ નવિે જ ે લખયું છ ે તે 

ખૂ્બ મહત્વનું છ:ે

િૂરવીર અકાલીઓ ઉપર અમાનુષી અતયાચારો ્થયા. છતાં તેઓ 

સતયાગ્હ નવિે નનશ્ચલ રહ્ા. ગાંધીજીએ પણ ન કલપેલાં એવાં 



દૃશયો તે વેળા ઇનતહાસને પાને લખાયાં. મારં નમ્ર માનવું છ ે

કે તે વેળા ગાંધીજી ્બહાર હોત તો એમણે પંજા્બમાં પોતાનો 

પિાવ નાખયો હોત. એમણે સતયાગ્હની તે પુણયભૂનમને નવિેષ 

સતયાગ્હ્થી — િુદ્ધ સનવનયભંગ્થી — ફિળદ્રુપ કરી હોત. પણ 

આપણા મહાન નેતાઓને તે અમર દષ્ાંતોમાં કાંઈ ભારે રહસય 

ન જણાયું અને જ ે અમૂલખ અવસરને માટ ે ગાંધીજી ઝંખતા 

હતા, જ ે અમૂલખ અવસરનો ગાંધીજી તતકાળ લાભ લેત તેને 

આપણે એળે જવા દીધો.50

એ જ પ્માણે ્બીજ ેવષથે જયારે અકાલીઓ પર મુકતસરમાં 

અતયાચાર ગુજારવામાં આવયો તયારે પોલીસમાં્થી એક મુનસલમ 

ભાઈએ નોકરીમાં્થી રાજીનામું આપયું. તે જાણી મહાદેવભાઈએ 

લખયું:

હસનખાન નામના એક પોલીસે, મુકતસરના દર્બારસાહે્બ આગળ 

અકાલીઓ ઉપર ્થતા અતયાચાર ન ખમી િકવાને લીધે રાજીનામું 

આપયું. પાછા, ગયા નવેમ્બરના દહાિાઓ આવી લાગયા છ.ે ગયે 

વષથે અકાલીઓ ઉપરના અતયાચારને પડરણામે કેટલાક ગુરખાઓ 

રાજીનામું આપનારા નીકળી પડ્ા હતા.51

આમ, દેિમાં કયાંય પણ અડહંસાનો પ્યોગ ચાલતો હોય 

તો તેને વધાવી લઈને મહાદેવભાઈ રાષ્ ટ્રીય અડહંસક આંદોલનને 

પુષ્ કરવા પ્યાસ કરતા.

1923 સુધીમાં મહાદેવભાઈના વયનકતતવનો એટલો નવકાસ 

્થઈ ચૂકયો હતો કે તેમને માત્ર नवजीवनનું તંત્રીપણં લઈને 

્બેસી જવું પાલવે એમ નહોતું તેઓ ઇચછ ે તોપણ લોકો તેમને 



તેમ કરવા દે તેમ નહોતા. તે્થી ગુજરાતમાં ભરાતી અનેક 

નાનીમોટી પડરષદોમાં તેમને નનમંત્રવામાં આવતા. આવા પ્સંગોએ 

મહાદેવભાઈ દેિમાં રેં ડટયા ચાલુ કરવાનો સંકલપ ્બાકી હતો 

તેની યાદ અપાવતા. અસપૃશયતાનનવારણ અને દારૂતાિી છોિવાની 

વાત કરતા. રચનાતમક કામ અંગે દેિનું ધયાન ખેંચવામાં્થી તેઓ 

કદી ચૂકતા નહીં. વસતીના ત્રણ કે ચાર હજાર માણસો દીઠ 

એક એક સતયાગ્હી ઊભો ્થવો જોઈએ એવો ઠરાવ કૉંગ્ેસમાં 

્થઈ ગયો હતો, તેની પણ મહાદેવભાઈ વારંવાર યાદ દેવિાવતા 

રહેતા. એમનું મુખય કામ જુદ્ધ ે ચિલેા દેિનો જુસસો ટકાવી 

રાખવાનું હતું.

સુરત નજલ્ામાં એક સ્માન સમારંભના જવા્બમાં આપેલાં 

તેમનાં વચનો જુઓ:

ઉતિર ડહંદુસતાનમાં ્થયેલી અમારી નનરાિા પછી અમને આ તરફિ 

આવી ભારે આિા ્બંધાઈ છ.ે ખાસ કરીને આ નજલ્ામાં ્થયેલો 

ખાદીનો પ્ચાર આિા આપે છ.ે જયાં સુધી દયાળજીભાઈનાં પૂજય 

માતુશ્ી આપણી વચચે ઘૂમી રહ્ાં છ ે તયાં સુધી ્બહેનો નવિે 

નનરાિ ્થવાનું કિું કારણ ન્થી. જયાં સુધી અનેક નનરાિા્થી 

પાછા ન હઠનારા દયાળજીભાઈ — ચાર મડહનામાં આપણી પાસે 

(જલેમાં્થી પાછા) ડહસા્બ લેવા તેઓ હાજર ્થિે. કલયાણજીભાઈ 

અને એમની ટોળી કાયમ છ ે તયાં સુધી યુવાનોને માટ ે નનરાિ 

્થવાનું કારણ ન્થી. જયાં સુધી અબ્બાસસાહે્બ જવેા પોતાનાં કાય્ણ 

કરવામાં ઉતસાહ્થી યુવાનોને િરમાવતા ધુરંધરો આપણી વચચે 

છ ે તયાં સુધી આપણે કેમ નનરાિ ્થઈએ? આપણે કેમ ્થાક 

અને કાયરતાનાં વચનો ઉચચારીએ? ્બીજો કયો ત્રીસ કરોિની 



વસતીનો દેિ આવા ધમ્ણયુદ્ધ ઉપર અગાઉ ચડ્ો હતો? કે 

એનો આપણે દાખલો લઈએ? ડહંસક િસ્તો વિ ે સવતંત્રતાની 

લિત લિનાર દેિોને પણ વષયોનાં વષયો ગયાં છ;ે તો આપણી 

તો અડહંસા અને અસહકારનાં કઠણ િસ્તો વિ ે લિવાની લિાઈ 

રહી. આપણે કેમ અધીરા ્થઈએ? આપણી અધૂરી લિત્થી 

પણ આપણે જમ્ણની જવેી િૂરી પ્જાનું ધયાન ખેંચયું છ,ે અને 

અનુકરણ મેળવયું છ.ે આપણે કેમ નનરતસાહી ્થઈએ? જગતમાં 

કદી ન વપરાયેલી એવી િાંત યુદ્ધનીનત આપણે જગતને ભેટ 

કરવાની છ.ે એ ભેટ કેવળ રચનાતમક કાય્ણક્મના નનશ્ચલ પાયા 

ઉપર રચાયેલા અસહકાર્થી જ ્થઈ િકે.52

અલ્બતિ, જયારે મહાદેવભાઈએ પોતાના સૌ્થી નપ્ય એવા 

નવષય, ગાંધીજી ઉપર ્બોલવાનું આવે તયારે તેઓ માણેકઠારી 

પૂનમના ચાંદાની જમે સોળે કળાએ ખીલી ઊઠતા. અમદાવાદની 

એક જાહેરસભામાં 1923ની ગાંધીજયંતીને ડદવસે આપેલ તેમનું 

પ્વચન મોટી નવદ્તસભામાં િોભે તેવું હતું. એક પ્વચનમાં 

ગાંધીનવચારનો સાર એ જ આપી િકે જણેે એ ‘નસંહણ કેરં દૂધ’ 

જીરવયું હોય. આખા પ્વચન સાર તો અમે વાચકોને महादेवभाईनी 

डिायरी ભાગ-18, પૃષ્ઠ 161્થી 167 જવેા ભલામણ કરીિું. અહીં 

તો આપણે રસનાં ્થોિાં છાંટણાં જ સમાવી િકીિું:

ગીતાના ્બારમા અધયાયના પંદરમા શ્ોકમાં્થી: यसमानोनरवजते 

िोको, िोकान्ो नरवजते च य: (‘જ્ેથી દુભાય ના લોકો, લોકો્થી 

જ ે દુભાય ના') ટાંકીને મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે તેમાં ગાંધીજીના 

જીવનનું રહસય આવી જાય છ.ે ભકત નવિેનું એ વચન નસદ્ધ 

કરવા જ એમણે સતય અને અડહંસા એ ્બે મહાવ્રતો્થી પોતાના 



જીવનને ્બાંધયું. મહાદેવભાઈ ઉપર લખેલ એક પત્રમાં ગાંધીજીએ 

કહેલું વચન ટાંકે છ.ે એનું છલે્ું વાકય આમ છ:ે ‘મારી તપશ્ચયા્ણની 

તો મારી પાસે કિી ડકંમત જ ન્થી... મારં સતય તો મારં જ 

છ.ે.. મારી અડહંસા ઘણી ઉગ્ છ.ે અને તે ્બેના સંગમ્થી જ ે

સતયાગ્હ ઉતપન્ન ્થયો છ ે તે ખરેખર અવણ્ણનીય છ.ે’53

1919્થી પહેલાંના અને તે પછીના દેિના રાજપ્કરણની 

તુલના કરી મહાદેવભાઈ સતય ને અડહંસાનું રહસય સમજાવે 

છ.ે તે સમજાવવામાં તેઓ પતંજનલના अहहंसाप्रहतष्ायां ततसंचनद्यौ 

वैरतयाग: (અડહંસામાં પ્નતનષ્ઠત ્થયે યોગીની સંનનનધમાં વેરનો 

તયાગ ્થાય છ)ે અને सतयप्रहतष्ायां हक्रयाफिाश्रयतवम् (સતયનનષ્ઠ 

માણસ વાનકસનદ્ધ પ્ાપ્ત કરે છ.ે એની વાણી અમોઘ ્થાય છ.ે 

) એ ્બે સૂત્રો ટાંકે છ.ે54

તે કાળે દેિમાં ઠકેઠકેાણે પ્ગટ ્થતાં ડહંસક છમકલાંની 

તરફિ આંગળી કરી મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

સરકારે ગાંધીજીને જલેમાં પૂરીને પોતાને જ નુકસાન કયુું 

છ.ે ‘અડહંસા અને સતયરૂપી અમૃત લોકો આગળ્થી ખસેિી 

લેવામાં આવયાને લીધે નવનવધ પ્કારનું નવષ ઊભરાઈ રહ્ું છ.ે' 

છવેટ ે મહાદેવભાઈ આિા વયકત કરે છ ે કે ‘કાળે કરી આપણે 

આપણા અમોલા ધનને પૂરં ન પારખવાની ભૂલ સમજિું. કાળે 

કરીને આપણામાં સાચી ધમ્ણનનષ્ઠાનો ઉદય ્થિે. અને કાળે 

કરીને સતિા્થી છકેલી સરકાર પણ પોતાનું ડહત િેમાં રહેલું 

છ ે તે સમજિે.’55

પરંતુ ગાંધીજી નવિે ‘સતય અને અડહંસાના અલૌડકક 



અવતારપુરષ’ એમ કહેવા અને માનવા છતાંયે એમની જોિનેા 

મતભેદો પણ પ્ગટ કરવાનું મહાદેવભાઈ ચૂકતા ન્થી. ગાંધીજી 

એમ માને છ ેકે ‘આ જમાનામાં રાજદ્ારી સં્યાસી જ સં્યાસને 

દીપાવી િકવાનો છ.ે ્બીજા, ભગવું લજવનારા જ હિે.’56 

મહાદેવભાઈ આ વાકયને વધારે પિતું માને છ.ે તે્થી ગોખલેજીનાં 

ભાષણોનાં ભાષાંતરની પ્સતાવના લખતા હતા તયારે ગાંધીજી 

સા્થે તેમને ચચા્ણ ્થયેલી. િંકરાચાય્ણ, દયાનંદ, પરમહંસ જવેા 

પણ રાજદ્ારી સં્યાસીઓમાં જ આવી જાય એવાં ગાંધીજીએ 

આગ્હ ધયયો તયારે મહાદેવભાઈએ દલીલ કરી હતી, ‘તયારે તમે 

અવધૂતોને ્બાતલ કરો છો, કેમ? “તત્વચીનેલા” એવા આતમાઓને 

આપ ભગવું લજવનારા કહો?’ તયારે ગાંધીજી કહે છ ે કે, ‘ના, 

તેમને તો નહીં જ કહંુ. તત્વ જાણયા નવનાનો સં્યાસ જૂઠો છ ે

એટલું જ મારં કહેવું છ.ે’ એટલું સવીકાર કરી અંતે ‘્બીજા પ્ાય: 

ભગવું લજવનારા હિે' એટલો સુધારો કરે છ.ે તેની ઉપર ટીકા 

કરતાં મહાદેવભાઈ કહે છ,ે ‘પ્ાય: િબદ ઉમેરીને એમણે કેટલાક 

અવધૂત સાધુસં્યાસીઓને પોતાના આક્ષેપોમાં્થી ્બચાવયા; પણ 

એવા એવા અવધૂત નવિેનો એમનો અનવશ્વાસ એમના મનમાં્થી 

કેવળ દૂર ્થયો એમ હંુ ન્થી માનતો.’ ગાંધીજીની આટલીક 

ટીકા કરતાં જ પાછો મહાદેવભાઈનો માંહ્લો ભકત જાગે છ.ે 

એટલે તેઓ ચોખવટ કરે છ,ે ‘આનું કારણ સપષ્ છ.ે એમણે 

પાખંિ એટલું ્બધું જોયેલું હતું કે કાંઈ નહીં તો તે પાખંિને દૂર 

કરવાને માટ ે પણ એમણે કમ્ણયોગ જ સાધયો. સંસાર્થી નવરકત 

્થઈ મુનકત મેળવવાની આિા છોિી સંસારીઓમાં રહી તેમનાં 

દુ:ખ અને આનધવયાનધ પોતાનાં કરી પોતાની મુનકત સાધવાનો 

મંત્ર એમણે પોતાનો કયયો.’57



ગાંધીજીએ સતય-અડહંસાનાં મૂલયો દ્ારા દેિના રાજકારણને 

એક નવો આયામ આપયો એમ મહાદેવભાઈ માને છ.ે 1919 

પહેલાંના રાજકારણમાં અંગ્ેજો પ્તયે વેરભાવ હતો. તે વખતના 

રાજકારણી લોકોના મહાદેવભાઈ ત્રણ પ્કાર જણાવે છ:ે એક 

સરકાર પાસે અરજી-પ્ા્થ્ણના કરનારા — જ ેલોકોનું ્બળ સમજતા 

ન્થી. ્બીજા પોતે સરકાર પ્તયે ખીજ દેખાિીને સરકારની 

ખીજ વહોરનારા અને ત્રીજા છળપ્પંચમાં સરકાર જોિ ેહરીફિાઈ 

કરનાર. ગાંધીજીનાં સતય-અડહંસાએ આ ત્રણે પ્કારની ભૂનમકાને 

જ ્બદલી નાખી. તેને લીધે હસતાં હસતાં જલે જનાર હજારો 

લોકોએ વૈરતયાગ કયયો, મોટા ભાગની જનતા નનભતીક ્બની. 

અરજી ગુજારવાનો વખત વહી ગયો અને ગાંધીજીના િબદોમાં 

કહીએ તો માત્ર ‘સતયની મુતસદ્દીગીરી' જ ્બાકી રહી. આમ 

સતય-અડહંસાના પ્વેિ્થી ભારતના રાજકારણમાં નવું પડરમાણ 

ઊપસયું. પણ સતય-અડહંસા્થી હજારો ગાઉ દૂર રહેનાર સરકારે 

ગાંધીજીને જલેમાં પૂરીને લોકો્થી હજારો ગાઉ દૂર મૂકીને પોતાના 

પગ પર જ કુહાિો માયયો છ ેએમ મહાદેવભાઈ જણાવે છ.ે આમ 

મહાદેવભાઈ પોતાનાં પ્વચનોમાં ગાંધીદૃનષ્એ ભારતનાં ઇનતહાસ 

અને રાજકારણનું પૃ્થક્કરણ કરતા.

સરકારી વકીલે કાકાસાહે્બના લેખોને વાંધાભરેલા તરીકે 

વણ્ણવયા. એ લેખોમાં રાજયદ્રોહ ્થાય છ ેએવો સરકારી વકીલનો 

મત હતો. એને ધયાનમાં રાખીને મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

સરકારની સા્થે અ્થિામણમાં આવવાની જરૂર નવિેનાં વાકયો 

તમને ્બહુ આકરાં લાગયાં. જવેી સરકારને રાજયદ્રોહ જવેી વસતુ 

ખૂંચે, તેવી પ્જાને પ્જાદ્રોહ જવેી વસતુ ખૂંચે છ.ે સરકારે અનેક 



કાયયો્થી પ્જાદ્રોહ કયયો. તે કાયયો ગણાવતાં ગણાવતાં ગાંધીજીનું 

ગળું ્બેસી ગયું. તેમનું ગળું ્બંધ કરવા માટ ે સરકારે તેમને 

જલેમાં પૂયા્ણ, છતાં પ્જાદ્રોહનાં કૃતયો કરવામાં તો પાછી પાની ન 

જ કરી. સરકારી વકીલ પણ એમ ન કહી િકયા કે અડહંસક 

લોકોને મારવાના અને તેમનું અપમાન કરવાના આરોપમાં્થી 

સરકાર મુકત છ.ે.. સરકારને એ કૃતયો આપણને લાગે છ ે તેવાં 

હીન ન્થી લાગતાં એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. પોતાને હીન 

લાગતાં હોય છતાં, તેવાં કૃતયો સરકાર કયથે જાય એટલી ્બધી 

સરકાર નષ્ ન્થી ્થઈ ગઈ એવી આપણી શ્દ્ધા છ;ે એટલે 

જ એમને વારંવાર એમનાં પાપોનો ખયાલ કરાવી એમની પાસે 

પ્ાયનશ્ચતિ કરાવવાની અડહંસક અસહકારની ડહલચાલ પ્જાએ 

ઉપાિલેી છ.ે58

આંદોલન ઓસરતું હતું તયારે મહાદેવભાઈ નવવેક કરવાની 

સલાહ આપે છ:ે

સ્થળેસ્થળ આભ ફિાટ્ાં છ ે તયાં હા્થ કયાં દઈએ? — એ એક 

વૃનતિ છ.ે એનું પડરણામ સહકારમાં સરી જવામાં જ આવી િકે. 

આભ ફિાટ્ાં જ ન્થી એમ માનીને ધસયા જવું એ ્બીજી વૃનતિ 

છ.ે એમાં નવનાિ છ.ે આભ ફિાટ્ું છ,ે જયાં હા્થ દેવાય તયાં 

દઈને ્બેસી રહેવું એ ત્રીજી વૃનતિ છ.ે એમાં નવવેક રહેલો છ,ે 

પાછા ્બેઠા ્થવાની આિા રહેલી છ.ે કોઈ એક કાય્ણક્ષેત્ર પકિીને 

્બેસો, ને કાય્ણક્ષેત્રમાં નસદ્ધાંતોનાં મૂળ મજ્બૂત કરો, તયાં લોકોમાં 

રહી, લોકોના ્થઈ, તેમને તમારી કૃનત્થી કલયાણનો માગ્ણ ્બતાવો. 

આ સલાહ એ ત્રીજી વૃનતિમાં્થી ઉદ્દભવેલી છ.ે59



અવારનવાર પ્વાસ દરનમયાન ્બનતા પ્સંગોને વણ્ણવીને 

મહાદેવભાઈ એની ઉપર્થી પોતાના નવચારને સમજાવતા તે્થી 

એમની વાત વધુ અસરકારક ્બનતી. એક ઉદાહરણ જુઓ:

જ્બલપુરના સટિેન ઉપર એક ફિળવાળો અમારામાંના એકનાં 

કપિાં ઉપર હા્થ લગાિી, કંઈક િરમ અને કંઈક આનંદ સા્થે 

કહેવા લાગયો, ‘સાહે્બ આ ખાદી કે?’ ‘હા ખાદી, તે ખાદી કેમ 

ન્થી પહેરી?’ એના મોં ઉપર નવષાદની છાયા પ્થરાઈ ગઈ. એણે 

ગાળના િબદો વાપરેલા તે ્બાદ કરીને એનો જવા્બ આપી દઉં: 

‘આ તો કસાઈખાનું છ,ે આ સટિેન ન્થી. અહીં ખાદી પહેરં 

તો મને કોઈ ઊભો ન રહેવા દે. અહીં્થી જઈ ્બહાર ્બજારમાં 

ખાદી જ પહેરં છુ.ં

કેવી ભયંકર દિા છ!ે જ ેમાણસો રેં ડટયા ્બળાવતાં આંચકો 

ખાય નહીં, જઓે ખાદીની ટોપી ્બાળતાં આંચકો ખાય નહીં, 

તેઓ સટિેનના નોકરોને પણ આવી રીતે નાનકિો ધંધો કરીને 

રોજી કમાનારા ઉપર જુલમ કરવાની ફિરજ પાિ ે એમાં નવાઈ 

િી? સટિેનો ઉપર કામ કરનારાઓ િેના ઓનિયાળા છ ેએની 

સમજણ પિતી ન્થી. ્બધા ભેગા મળી ખાદી જ પહેરવાનો 

નનશ્ચય કરે તો કંપનીઓ60 તેમને એક ડદવસ પણ રજા આપી 

િકે એવી નસ્થનતમાં ન્થી. એ ફિળ વેચનારાનું ‘આ તો કસાઈખાનું 

છ'ે એ વાકય મારી છાતીમાં પેસી ગયું. તેનો પૂરો અ્થ્ણ કદાચ 

એના ખયાલમાં નહીં હોય; પણ મને તો એ વાકય આખા દેિને 

લાગુ પિતું લાગે છ.ે જયાં આપણા જ લોકો આપણી સવતંત્રતાનો 

ધવંસ કરવાને પ્વૃતિ હોય, આપણા જ લોકો અહનન્ણિ પોતાના 

આતમાના નાદને સાંભળ્ા નવના ક્ષુલ્ક સવા્થ્ણ્થી જ દોરાયેલા 



રહે, જયાં પોતે કત્ણવય ન કરનાર.61 ્બીજાને પણ કત્ણવય કરતાં 

રોકે, તયાં તે પ્તયેક આતમા હણાઈ રહ્ો ન્થી તો િું? અને 

જયાં એ ખૂન હરઘિી ્થઈ રહ્ાં છ ે તેને ‘કસાઈખાનું’ નહીં તો 

્બીજુ ં િું ઇનામ આપી િકાય?62

આવા પ્સંગોમાં પ્તયક્ષ સતયાગ્હીઓ કે તેમના આપ્તજનોના 

પ્સંગ કાય્ણકતા્ણઓ સાર વધુ અસરકારક પુરવાર ્થાય એવા છ.ે 

નાગપુરમાં દર્બાર સાહે્બ ગોપાળદાસને છ માસની સખત અને 

એક માસની સાદી સજા ્થઈ જોઈ ભનકત્બા એમ કહે છ ે કે, 

‘આ તો છ ખાંિના લાિ ુ અને એક ગોળનો લાિ ુ મળ્ો.'63 તો 

એની નોંધ नवजीवन64માં લીધા નવના મહાદેવભાઈ િાના ચૂકે? 

મધય પ્દેિના નરનસંગપુરનો નીચે આપેલો પ્સંગ ખરેખર કરણ 

હોવાની સા્થે પ્ેરક ્બની જાય છ:ે

નરનસંગપુરના ભાઈ િંકરલાલને પકડ્ા પછી એમનાં પતની 

્બેહોિ ્થઈ ગયાં, અને ્થોિા કલાકમાં તેમનું મૃતયુ ્થયું. મૃતયુ 

પહેલાં સગાંવહાલાંઓએ જઈને ખ્બર આપેલા, અને જામીન 

આપીને સ્તીને જોવા પૂરતી છૂટી મેળવવાની સૂચના કરેલી. એઓ 

એમ કરી િકતા હતા, પણ એમણે ચોખખી ના જ પાિી. જામીન 

આપીને છૂટવાની સૂચના્થી એમને ભારે દુ:ખ ્થયું. મૃતયુની ખ્બર 

મળતાં એમણે માત્ર એટલું જ કહ્ું, ‘ખાદીનું કફિન પહેરાવજો 

અને ઉતિરડક્યા કરજો. ઉતિરડક્યા કરવા માટ ે ્બહાર પૂરતાં 

સગાંવહાલાં છ.ે’ િંકરલાલ િૂરા હતા, કાયર ન હતા.65

િાકોરના અણકોટ લૂંટવાના પ્સંગ અંગે તયાંની ગરી્બ 

પ્જાએ િાંત સતયાગ્હનો નમૂનો પેિ કરીને સરકારને ચડકત 



કરી દીધેલી તેનું વણ્ણન મહાદેવભાઈ તા. 18–11–'23ના 

नवजीवनના અંકમાં ખૂ્બ રસપૂવ્ણક આપે છ.ે

આ જ કાળમાં ્બોરસદની પ્જાએ હૈડિયાવેરા સામેના 

સતયાગ્હમાં પૂરી જીત મેળવી હતી. વલ્ભભાઈની સા્થે 

મહાદેવભાઈએ પણ ્બોરસદનાં ગામિાંઓ ખૂંદ્ાં હતાં. તે 

ચળવળનું રસાળ વણ્ણન नवजीवन66ના પાનાંનાં પાનાં ભરે તેમાં 

નવાઈ પામવા જવેું નહોતું. ્બોરસદની જીત પછી વલ્ભભાઈએ 

આપેલું ધીરગંભીર ભાષણ પણ મહાદેવભાઈ नवजीवनમાં લગભગ 

િબદેિબદ છાપે છ.ે એ પ્વચનમાં તેમને ગાંધીજીના િબદોના જ 

પિઘા સંભળાતા હતા.

મહાદેવભાઈએ કોકનાિાની કૉંગ્ેસનું વણ્ણન પણ એટલું જ 

રસપૂવ્ણક આપયું છ.ે આવાં વણ્ણનો દ્ારા તેઓ આખા દેિના 

આંદોલનને જીવતું રાખતા હતા. 

મહાદેવભાઈની નવદ્ધતિા અને એમના નવિાળ વાચનને લીધે 

કોઈ પણ નવચાર સમજાવવા માટ ેએમને દેિનવદેિના સાડહતયમાં્થી 

આ્બાદ દાખલાઓ મળી રહેતા. રોમન સામ્રાજયના ઇનતહાસમાં્થી 

એક સચોટ ઉદાહરણ જુઓ:

એક જૂની રોમન ક્થા યાદ આવે છ.ે એક વાર રોમની 

જાહોજલાલીનો પાર નહોતો. ્બાદિાહ આરસના અ્થવા સોનાના 

મહેલમાં રહેતો, અને કૉનલનઝયમના આલીિાન નાટ્ગૃહમાં અનેક 

ખેલો ્થતા. પ્્થમ જયારે નરિસતીઓ ઉપર ભારે ત્રાસ ગુજરતો 

હતો તયારે નરિસતીઓ ન્બચારા ભોંયરામાં ભરાઈને પોતાનો 

્બચાવ કરી લેતા. આ ડદવસોમાં કૉનલનઝયમમાં તરેહતરેહના રંગ 



્થતા. ગૅલરીઓ ચાળીસ-પચાસ હજાર માણસ્થી ભરાઈ જતી, 

અને સૌ જગંલી પ્ાણીઓની લિાઈ જોવા, નસંહો્થી નરિસતીઓને 

ગળાઈ જતા જોવા, એક ખેલાિીને ્બીજા ખેલાિીને હરાવી મારી 

નાખતો જોવા તયાં આંખ માંિીને ્બેસતા. જયાં મનુષયો મનુષયો 

લિતા તયાં લિનારાઓ કાં તો ગુનેગારોમાં્થી અ્થવા ગુલામોમાં્થી 

પસંદ કરવામાં આવતા. લિવા ભેગા ્થાય તે વેળા લિવા્થી િરી 

જનારને ફિટકા અ્થવા તાતા સનળયા્થી ઉશકેરવામાં આવતા. 

આમાં્થી જયારે એક ઘાયલ ્થતો તયારે તમાિ્બીનો હષ્ણનાદ 

કરતા, જીતનાર માણસ અમુક નનિાની કરીને એમને પૂછતો કે 

હારેલાને મારી નાખવો કે નજવાિવો. તમાિ્બીનો પોતાની ઇચછા 

પ્માણે હારેલા લિવૈયાને મરવા અ્થવા જીવવા દેવા.

વષયોનાં વષયો સુધી આ ઘાતકી-જગંલી તમાિાઓ ચાલયા. 

લોકોનાં મન પણ એ હંમેિાનાં દૃશય જોઈને ઘાતકી ્થઈ ગયાં હતાં. 

નરિસતીઓની જમે જમે અસર પિવા માંિી તેમ તેમ એના તરફિ 

કાંઈક ઘૃણા ઉતપન્ન ્થવા લાગી. છતાં ખરી ધૃણા નરિસતીઓને 

પણ નહોતી ઉતપન્ન ્થતી. સંત ઑગનસટનના अेकरारोમાં એક 

ડકસસો આપયો છ.ે તેના એક નમત્રને પરાણે કૉનલનઝયમમાં લઈ 

જવામાં આવયો હતો. તેના્થી પેલાં દૃશયો નહીં ખમી િકાયાં 

એટલે તેણે આંખો ્બંધ કરી. એવામાં એક ભારે અણીનો પ્સંગ 

આવયો તયારે સૌ ્બૂમો પાિી ઊઠ્ા. ્બૂમો્થી તેની આંખ ઊઘિી 

ગઈ. લોહીની છાંટ ઊિતી જોઈને તેને પણ તે દૃશય જોવાની 

લાલસા ઉતપન્ન ્થઈ; મન િખંતું હતું, છતાં આંખ દોિતી હતી.

ઈિુનાં 400 વષ્ણ સુધી આ દિા રહી. પછી એક ભારે 

ડકસસો ્બ્યો. ગો્થ લોકો રોમ ઉપર ચિી આવયા. રોમમાં તે 



વેળા એક ગાંિોગ્બલો રાજા હતો. રોમ પિવાની તૈયારી ઉપર 

હતું, પણ આખરે એક િૂરવીર સરદાર જાગયો. એણે ગો્થ લોકોને 

ભગાડ્ા. તે ડદવસે આનંદનો પાર ન હતો. લોકો હરખઘેલા 

્થઈને સવાભાનવક રીતે જ કૉનલનઝયમમાં તણાયા. પિુઓના 

ખેલ તો હતા જ, અનેક પિુઓ મરાયાં. તયાર પછી પ્્થમના 

લિવૈયા જવેા લિવૈયાઓ ભાલાં અને તલવાર લઈને નીકળી 

પડ્ા. લોકો હરખભેર જવેા લાગયા. લિાઈ જામી. તેવામાં એક 

અદભુત ્બનાવ ્બ્યો. સમરાંગણમાં એક વૃદ્ધ આવીને ઊભો 

રહ્ો. મા્થે ટોપી ન હતી, પગે જોિા ન હતા. તે, લોકોને લિતા 

અને લોહીલુહાણ કરતા અટકાવવા લાગયો. ટોળાંએ ્બૂમો પાિી 

તેને પોતાનો ્બક્બકાટ ઓછો કરવા અને તયાં્થી ભાગવા કહ્ું. 

પણ પેલો તો ચોંટી જ રહ્ો. લિવૈયાઓ પણ આગળ પડ્ા, 

અને તેને ધક્કો માયયો. પણ પેલો પાછો ઘસી તેમની વચચે આવીને 

ઊભો રહ્ો. એટલે ક્ોધે ભરાયેલાં ટોળાંઓમાં્થી પર્થરનો વરસાદ 

પડ્ો, અને લિવૈયાઓએ તેના ચૂરેચૂરા કરી નાખતાં વાર ન 

લગાિી. િોસો રોમના પ્ેક્ષકોની આંખ આગળ મરણ પામયો.

આ વૃદ્ધ ટનેલમેકસ નામનો સાધુ હતો. દુનનયાની દુષ્તાઓ્થી 

કંટાળી આ સાધુ જગંલમાં જઈ પહાિો ઉપર જ રહેતો હતો. 

રોમમાં મંડદરે આવયો હતો, તયાં એણે કૉનલનઝયમ તરફિ લોકો 

ઊભરાતા જોયા, અને તેમની પામરતા તરફિ દયા લાવી, તેમની 

નનદ્ણયતાને અટકાવવા અ્થવા મૃતયુમુખે હોમાવા તે નીકળી પડ્ો 

હતો. તે મરણ પામયો, પણ તેના મરણનું પડરણામ આવયા 

નવના ન રહ્ું. રોમનાં કરણ અંતરો તેના મરણની વાત સાંભળી 

નચરાયાં, અને નગરની નનદ્ણયતાની સામે ભારે ્બળવો ઊઠ્ો. 



તેને પડરણામે કૉનલનઝયમની લિાઈઓ સદાને માટ ે ્બંધ ્થઈ. 

ટનેલમેકસે મરીને હજારોને મરતા અટકાવયા.

ડહંદુ-મુસલમાનોના ઝઘિા આજ ે રોમના ગલેડિયેટરો67ની 

લિાઈ જવેા ્થવા ્બેઠા છ.ે ્બંને કોમોમાં્થી કોઈ ટનેલમેકસ 

નીકળિે?68 તે જ પ્માણે આધુનનક કાળમાં પ્્થમ નવશ્વયુદ્ધ પછી 

રૂહર નામના જમ્ણનીના રિા્સે ક્બજ ે કરેલા ભાગમાં િાંનતમય 

અસહકારનો ડકસસો ્બ્યો તેનું જીવતુંજાગતું નચત્ર ખિુ ં કરીને 

મહાદેવભાઈએ ભારતમાં અસહકારની લિાઈએ ચઢલેા લોકો 

આગળ ધયુું હતું.

પણ મહાદેવભાઈ પોતાના નવિાળ વાચનનો ઉપયોગ કેવળ 

અ્ય દેિોના અસહકારના દાખલા આપવામાં જ કરતા એમ 

નહીં. દેિનવદેિનાં પત્ર-પનત્રકાઓમાં કાંઈક અવનવું વાંચવા મળે 

તો તે પણ नवजीवनના વાચકો સુધી પહોંચાિવા તેઓ ઉતસુક 

રહેતા. स्ट्े्डि નામના સામનયકે જગતના કેટલાક મોટા લોકોને 

એમની દૃનષ્એ સાત સાત ચમતકૃનતઓ વણ્ણવવા નવનંતી કરી. 

મજૂરોના પ્નતનનનધ નમ. કલાઇ્સ ઇંગલંિની ઝોંપિપટ્ીઓને પ્્થમ 

ચમતકૃનત તરીકે વણ્ણવી કહે છ ે કે ધ્ય છ ેએ ચમતકૃનત ઉતપન્ન 

કરનાર સંજોગો સાંખી લેનાર નરિસતી પ્જાને!

આવી ્થોિી ચમતકૃનતઓ વણ્ણવયા પછી મહાવેદભાઈ કહે છ,ે 

‘આપણી ભુવનમનમોડહની ભૂનમ આજ ે ખો્બા જટેલા અંગ્ેજોને 

અધીન ્થઈ ્બેઠી છ ેતેયે એક મહાચમતકૃનત જ ગણાવી જોઈએ.'69

મહાદેવભાઈ नवजीवनના તંત્રી હતા તે કાળ દરનમયાન 

नवजीवन મુદ્રણાલયમાં પુસતકો છાપવાનું પણ િરૂ ્થઈ ગયું હતું. 



પાછળ્થી તેણે વયવનસ્થત ‘नवजीवन પ્કાિન મંડદર'નું સવરૂપ લીધું. 

મહાદેવભાઈએ પોતાની જવા્બદારી ઉપર એક નવનિષ્ પ્કારનું 

પુસતક છપાવયું. તે હતું ગાંધીજીના हहंद सवराजની ગાંધીજીના 

હસતાક્ષરની આવૃનતિ. આ પુસતક અંગે ‘ઘેર ઘેર ગાંધીજીના 

હસતાક્ષર’ એવા િીષ્ણક હેઠળની નોંધમાં તેઓ પોતે જ લખે છ:ે

ગાંધીજીના હસતાક્ષરે લખેલી એક કાપલી પણ હેત્થી સાચવનારા 

મેં ઘણા જોયા છ ે— મેં તો સાચવવાનો પ્યતન કયયો છ.ે ગાંધીજીને 

પોતાને હા્થે લખેલા લખાણ નવિે ભારે મોહ છ.ે અગતયના 

પત્રો, ખાસ સનેહીને લખવાના પત્રો, તેઓ પોતાની ્બરની કલમ 

વતી હા્ેથ જ લખવાનો આગ્હ રાખતા, એટલંુ જ નહીં પણ જ ે

પત્રો મારી પાસે લખાવતા તે પણ મારે હા્થે લખેલા જ જાય, 

ટાઇપ ્થઈને ન જાય – એવો તેમનો આગ્હ હતો. આનું કારણ 

ઘણી વાર તેઓ એ કહેતા કે, છાપેલું લખાણ નનજી્ણવ છ,ે હા્થે 

લખેલું સજીવ છ.ે ્બધાંનાં લખાણ સજીવ હોય કે નહીં તે તો 

કેમ કહેવાય, પણ દરેક લેખકનું વયનકતતવ તેના અક્ષરમાં ઊતરે 

છ.ે ગાંધીજીની જાદુઈ િનકત તેમના અક્ષરેઅક્ષરમાં ઓપતી લાગે 

છ.ે કનવતાને કનવએ ‘આતમાની કળા' કહી છ,ે હસતાક્ષર પણ 

એક રીતે આતમાની કળા છ.ે ગાંધીજીના नवजीवन અને यंग 

इन्डियाમાં આવતા લેખ તેમના હસતાક્ષરમાં જ અપાય તો કેવું 

સારં, એમ મને વારંવાર ્થયા કરતું. એ વાત કોરે રહી, પણ 

આપણા આ યુગની ગીતા — हहंद सवराज — ગાંધીજીના અક્ષરે જ 

લખેલું ઈશ્વરકૃપાએ ગુજરાતને આપવાનું ્બની િકે છ.ે એ પુસતક 

ગાંધીજી જયારે ડકલિોનન કેસલ આગ્બોટ ઉપર ઇંગલંિ્થી દનક્ષણ 

આડરિકા આવતા હતા તયારે આગ્બોટ કંપનીના નોટપેપર ઉપર 



જ લખાયેલું હતું. એટલે લખાણ આખું એકધારં છ ે– માત્ર જયાં 

જયાં જમણે હા્થે લખીને ્થાકયા તયાં તયાં ્થોિો સમય જમણાને 

આરામ આપવામાં િા્બા હા્થનો ઉપયોગ ્થયેલો છ.ે આ નોટપેપરો 

જવેા ને તેવા અતયાર સુધી સચવાઈ રહ્ા છ ે એમાં પણ કાંઈ 

ઈશ્વરી સંકેત જ હિે ને? એના ‘બલૉક’ કરાવી એ ગુજરાતી 

આલમને ગાંધીજીના જ્મડદને જ આપવામાં આવિે. આિા છ ે

કે વાચકો એ હસતાક્ષરવાળી પ્ત મેળવી તેનું પારાયણ કરિે અને 

એ ગીતાના મોંઘા મંત્ર નવીન ભાવ્થી પોતાના હૃદયમાં ઉતારિે.70

વલ્ભભાઈ સા્થે મહાદેવભાઈ હોય તયારે તેમના નવનોદને 

તો મહાદેવભાઈ લોકો આગળ ય્થાત્થરૂપે આપયા નવના રહે જ 

િાના? કોકનાિા કૉંગ્ેસ વખતનો તેવો એક ડકસસો:

કોકનાિા જવા માટ ેસામલકોટ ગાિી ્બદલવી પિ ેછ.ે સામલકોટ્થી 

કોકનાિાનો માત્ર દસ-પંદર નમનનટનો રસતો છ.ે પણ અમે જ ે

ગાિીમાં ગયા તેનું એન્જન રસતામાં માંદું ્થયું, અને કોકનાિા 

પહોંચતાં ્બેક કલાક લાગયા. ટટ્રનેનો એન્જનની પાસેનો િબ્બો 

ગુજરાતીઓનો હતો. તયાર પછીનામાં અલીભાઈઓ હતા. એટલે 

કોકનાિા પહોંચીને મૌ. મહમદઅલી શ્ી વલ્ભભાઈને કહે, 

‘ગુજરાતની આગેવાની નનષફિળ ગઈ.’ શ્ી વલ્ભભાઈએ તરત 

જ જવા્બ આપયો, ‘અલીભાઈઓની બ્ેક ્બહુ ભારે ્થઈ પિી.71

મહાદેવભાઈ આ અરસામાં મૌલાના મહમદઅલી અને 

િૌકતઅલી પર ડફિદા હતા. મહમદઅલી અમદાવાદ આવયા 

તયારે તેમની એક લાં્બી મુલાકાત મહાદેવભાઈ 4–11–'23ના 

नवजीवनમાં છાપે છ.ે તેમના જલેના અનુભવોમાં ‘મહાવા' નામના 



એક ગુનેગાર કેદીનું નચત્રણ તો ભલભલા પ્થરાને પીગળાવે 

તેવું છ:ે

એક ‘મહાવો' કરીને ભંગી ફિાંસીની સજા ખાઈને આવયો હતો. 

તેનો ડકસસો કહેતાં કહેતાં મૌલાના અપાર આવેિમાં આવી જાય 

છ ે અને સામાની ઉપર પણ અજ્બ અસર પાિ ે છ.ે મહાવો 

ન્બચારો એક વાર નિામાં ચકચૂર ્થઈ પોતાની ગભ્ણવતી સ્તીનું 

ખૂન કરીને આવયો હતો. સજા પછી અપીલ વગેરે ્થયા પછી, 

ફિાંસીનો ડદવસ નક્કી ્થઈ ચૂકયો હતો. અને આ ફિાની દુનનયા 

ઉપર રહેવા નવિે તેણે હા્થ ધોઈ નાખયા હતા. મૌલાનાની પાસે 

પાસે જ તેની ખોલી હતી. તેનો મૌલાના સા્થે પ્સંગ પિતાં 

મૌલાનાએ આખી વાત તેને પૂછી. મૌલાના કહે છ ે કે સાચા 

પશ્ચાતિાપ્થી તેણે ્બધી વાત મારી આગળ કરીને જણાવયું કે, 

‘મને સજા ્થઈ છ ેતે વાજ્બી ્થઈ છ,ે હવે તો જટેલી ઘિી રહી 

છ ે તેટલી ઘિી ડકરતારનું ભજન કરવામાં મજા છ.ે’ એક ડદવસ 

રાત્રે પાસે્થી નાચવાનો અને ગાવાનો અવાજ આવયો. પેલા ભાઈ 

ડકરતારના ભજનમાં ગુલતાન ્થઈ નાચતાં નાચતાં ગાતા હતા:

‘કર લે વસંગાર િતુર અલબેલી, 

સાજન કે ઘર જાના હોગા; 

માટી વબછાના, માટી ઓઢાના, 

માટી કા વસરહાના’72 હોગા.’

આ પ્સંગ કહેતાં મૌલાનાની આંખમાં પાણી આવી ગયાં. 

આ રાત પેલાની ફિાંસીએ જવાની આગલી રાત હતી. ફિાંસીનો 

હુકમ મળ્ો કે ્બહાદુરની માફિક નીકળ્ો, જ ે માંચિા ઉપર 



જઈને ફિાંસી લેવી પિ ે છ ે તેના ઉપર દોિતો દોિતો હસતો 

હસતો ચડ્ો. મા્થા ઉપર ફિાંસી ખાનારની ટોપી પહેરાવવામાં 

આવતાં જ પોકાર કયયો, ‘મહાતમા ગાંધી કી જ,ે' — આખી જલેમાં 

કેદીઓએ પિઘો આપયો: ‘મહાતમા ગાંધી કી જ.ે’ — ્બીજ ેપોકાર 

કયયો ‘િૌકતઅલી ્બાપુ કી જ'ે — મૌલાના રાજકોટમાં િૌકતઅલી 

્બાપુ કહેવાતા. પછી ‘રામ', ‘રામ', ‘રામ'; ચો્થે રામે તેનું ધિ 

મસતક્થી જુદું ્થઈ ગયું હતું.73 ્બધા કેદીઓએ આવીને આ 

ઘટનાનું વણ્ણન આપતાં મૌલાનાને કહ્ું, ‘છલે્ાં પંદર-વીસ વષ્ણમાં 

આવું મરણ જોયું ન્થી.’ સુપડર્ટે્ િે્ ટ ે પણ કહ્ું, ‘આવું ્બહાદુર 

મરણ કદી ન્થી જોયુ.’ સુપડર્ટે્ િે્ ટ ેઆશ્ચય્ણ્થી પૂછું, — ‘આવા 

ભંગીને પણ મહાતમા ગાંધી સા્થે િું લેવાદેવા છ?ે’ મૌલાનાએ 

જવા્બ આપયો, ‘કારણ, આવતો અવતાર આપે તો ઈશ્વર મને 

ઢિેભંગીનો અવતાર આપજ’ે એમ કહેનાર દુનનયામાં મહાતમા 

ગાંધી એકલા છ.ે’

એક ડદવસમાં ત્રણ વાર આ ડકસસો મૌલાનાએ કહી 

સંભળાવયો અને કહ્ું, ‘મહાતમા ગાંધીને પ્્થમ મારં નિર ઝૂકે 

છ,ે તે પછી મારં નિર પેલા ્બહાદુર મહાવાને પણ ઝૂકે છ.ે 

આવી રીતે હ્થેળીમાં મા્થું લઈને ફિરતાં આવિવું જોઈએ. ્થોિા 

માણસો આવા નીકળે તો આપણો ઉદ્ધાર ચોક્કસ છ.ે મહાવામાં 

પોતાના અપરાધ માટ ે િુદ્ધ ખરખરો હતો, ખુદાનો ્બરો્બર 

િર હતો અને મરતાં ખુદાની આંખ તેણે જોઈ હતી. એટલે જ 

તે ગાતો હતો અને નાચતો હતો, એટલે જ તેને મરણ મીઠી 

નનદ્રામાં પિવા જવેું લાગયું.74

મહાદેવભાઈ, नवजीवनના તંત્રી હતા તે દરનમયાન એના 



ગ્ાહકોની સંખયા ઘટી ગઈ હતી. એક કાળે नवजीवनની 40,000 

જટેલી નકલો છપાતી તેને ્બદલે તે ઘટીને 6,000ની આસપાસ 

પહોંચી ગઈ. સવાભાનવક રીતે જ મહાદેવભાઈ એમાં દોષનો 

ટોપલો પોતાને મા્થે ઓઢ ે છ.ે ગાંધીજી તંત્રી હોય તેને ્બદલે 

મહાદેવભાઈ એ પદ સંભાળે અને ગાંધીજી જલેમાં હોય તે્થી 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીનાં પ્વાસવણ્ણનો લખીને વાચકોને ગાંધીજીની 

સા્થે દેિપ્દનક્ષણા કરાવે નહીં તો ગ્ાહકો ઘટ ે એ વાત સાચી 

છ,ે પણ તે પૂરી સાચી ન્થી. नवजीवनની ગ્ાહકસંખયા ઘટવામાં 

એક મોટુ ં કારણ તો એ હતું કે 1920-'21માં જવેું જોરદાર 

રાષ્ ટ્રીય આંદોલન હતું તેવું ‘23-’24માં રહ્ું નહોતું. नवजीवन 

જવેા નવચારપત્રોની ગ્ાહકસંખયા આંદોલનના ચિાવઉતાર સા્થે 

ચઢતી-ઊતરતી હોય છ.ે આ હકીકત વષયો પછી ગાંધીજીના हररजन 

પત્રો નવિે પણ જોવામાં આવેલી. हररजनबंधुની ગ્ાહકસંખયા ચાલુ 

ડદવસોમાં જટેલી હતી એના કરતાં ‘ભારત છોિો' આંદોલન સાર 

હવા ્બનવા માંિી તયારે અનેકગણી વધી ગયેલી. પણ આપણે 

ઇનતહાસમાં ખૂ્બ આગળ ચાલયા ગયા. આ જ ગાળામાં જલેમાં્થી 

છૂટ્ા પછી જયારે ગાંધીજીએ પોતે नवजीवनની જવા્બદારી સંભાળી 

લીધી તયારે પણ ગ્ાહકોની સંખયા એટલી જ કંગાળ રહી હતી. 

‘ગાંધીજીની જગાએ હંુ હોઉં તો ગ્ાહકસંખયા ઘટ ેજ ને?’ એવા 

મહાદેવભાઈના સવદોષદિતી નવચાર કરતાં ગાંધીજીએ ગ્ાહકસંખયા 

ઘટવાનું જ ે કારણ તે કાળે આપયું હતું તે વધુ વાજ્બી લાગે 

છ ે અને એ જ મહાદેવભાઈના તંત્રીકાળને પણ લાગુ પિ ે છ:ે

હકીકત એ છ ે કે, અતયારે જ ે વસતુ હંુ પ્જાની પાસે મૂકી રહ્ો 



છુ ં તેમાં

કેફિ કે ગરમી ન્થી. વળી સવરાજ તુરત મળવાની આિા ન્થી. 

नवजीवन સવરાજનાં નવાં સાધનો આપતું ન્થી, પણ તેનાં તે જ 

સાધનો નવી રીતે પ્જા આગળ મૂકવા મરયા કરે છ.ે नवजीवनનો 

રસ જ તેની નીરસતામાં છ.ે તે સવરાજનું પોષક હોઈ, રેં ડટયા 

આડદ સાધનોને માનનારા તે ખરીદે છ ે ને તે્થી મને સંતોષ છ.ે 

જયાં સુધી અમુક સંખયા સુધીના ગ્ાહકોને સંતોષ છ ેતયાં સુધી તે 

ચાલયા કરિે. જઓે રેં ડટયાને સવરાજનું એક સ્બળ સાધન માને 

છ,ે જઓે તેને ડહંદુસતાનની કંગાનળયત દૂર કરવાની રામ્બાણ 

દવા તરીકે માને છ ેતેઓ नवजीवन્થી નહીં કંટાળે. ધીરજવાન ને 

શ્દ્ધાવાન એ િાસ્તની િનકતને આજ નહીં તો કાલ પણ જોિે એ 

નવિે મને િંકા ન્થી. ને नवजीवन વાંચનારને તે કદી ન હો.75

પછી नवजीवन અંગે મહાદેવભાઈ:

આ વખતે પણ ્બાપુનું મૅટર ્બહુ કઢગંી રીતે આવી પડ્ું. 

કઢગંી એટલે છાપનારને માટ ે અને તે કોઈના વાંકને લીધે નહીં 

પણ ગવન્ણર અને સુપડર્ટે્ િે્ ટના વાંકને લીધે — કે તેમણે ્બાપુને 

આટલા પજવયા અને લાં્બો પત્રવયવહાર કરાવયો. એ લખાણ 

સવા ્બાર કૉલમ ્થાય છ.ે એટલે ્બીજુ ંિું મૂકવું તે છોકરાઓને 

કાંઈ સમજ પિ?ે અને આખો ડદવસ તો હંુ પ્ેસમાં હોઉં નહીં. 

વળી મારે માટ ે રોકાય તો ્બીજ ે ડદવસે સવારે પેપર ન નીકળે, 

એટલે આજ ે તો છોકરાઓએ નચિાઈને પાનાં પણ હંુ આવું તે 

પહેલાં ્બંધાવી દીધાં! એટલે હંુ ઇચછુ ં એવી સારી રીતે ન્થી 

છાપી િકાયું. ઘણા સુધારા તો કરવા જોઈએ તે પણ ન્થી 



કીધા – કારણ પાનાં ્બંધાયાં પછી માણસોને ભારે ત્રાસ પિ.ે 

તોપણ હંુ આખું, ્બરા્બર વાંચી ગયો છુ.ં અને મારં એક વખતનું 

છવેટનું વાંચી જવું મને જટેલી ખાતરી આપી િકે તેટલા ઉપર્થી 

કહંુ કે છપાઈની અ્થવા જોિણી વગેરેની ભૂલ' ન રહી હોય. 

દરેક પાનનાં મ્થાળાં ્બાંધવાની મારી ઇચછા હતી – પણ પાનાં 

્બંધાયાં પછી તો તે ના ્બને.

્બે ઠકેાણે મેં ફેિરફિારો કયા્ણ છ.ે તે ્બરો્બર છ ે કે નહીં, એ તો 

્બાપુ જાણે. એક ઠકેાણે મૂળિી પેટાવાળા ઉપવાસીઓને મળવા 

્બાપુને રજા મળી તયારે તેમની સા્થે ઇ્સપેકટર જનરલ ઑફિ 

પોલીસ હતા એમ ્બાપુએ લખેલું છ.ે તેને સુધારી મેં નપ્ઝ્સ 

કરાવયું છ.ે એ મારં િહાપણ કે દોઢિહાપણ તે તો તમે ્બાપુને 

પૂછીને જણાવો તયારે સમજાય. ્બીજો એક ફેિરફિાર, ગવન્ણર 

ઉપરની નોંધમાં ્બાપુએ િટ્રૉ આઉટ રેગયુલેિન એ રિૅઝ વાપયુું છ.ે 

‘િટ્રૉ આઉટ'નો અ્થ્ણ વયવસ્થાસર મૂકવું — અ્થવા ગોઠવવું ્થાય 

છ.ે િટ્રૉ અપને ્બદલે નસલપ તો ન હોય? એમ સમજીને મેં િટ્રૉ 

અપ કયુું, અને િટ્રૉ અપ ખોટુ ં તો ન્થી જ એમ મને લાગે છ.ે

... હજી કાંઈ પત્રવયવહાર આવવાનો છ ેખરો? — કે કાંઈ આવી 

આવી વાનગી આવયા કરિે કે નહીં? આવે તો સારં નહીં તો 

લોકો નનરતસાહ ્થિે. જોકે લોકો એટલા ્બધા ઠિંા પિી ચૂકેલા 

છ ે કે તેમને ઉતસાહવાળા કરતાં છ મડહના્થી ઓછા ન જાય. 

્બાપુનું મૅટર આવવા લાગયું એટલે यंग इन्डिया ઉપર લોકોનો 

દરોિો પડ્ો છ.ે પણ ‘દરોિો’ એટલે 1921નો નહીં હો! માત્ર 

ગયા મડહનામાં 500 ગ્ાહકો વધયા. नवजीवनના તો ્બસો 

જ. અને 1921નો આંકિો જોઈએ તો તો હજી કેટલી મજલ 



કાપવાની ્બાકી રહી છ!ે

છવેટ ે મહાદેવભાઈ પાપછૂટી વાત કરે છ:ે

મને ઘણી વાર એમ ્થાય છ ે કે હંુ ્બાપુ પાસે હોઉં તો ્બંને 

પેપરો, ્બાપુની સૂચના્થી, ઠીક ચલાવયા કરી િકંુ. પણ એ કદાચ 

અનત લોભ હોય, અ્થવા તમારી સૌની અદેખાઈ હોય. કાગળ 

ઉપર લખું છુ ં તો માત્ર મારા મનનો ભાર હળવો કરવાને માટ.ે 

એ ્બંને અઠવાડિક હવે ચલાવવાં એ તો કંઠ ે પ્ાણ આવે એવી 

વાત છ.ે હા, જયારે ્બાપુના પત્રવયવહાર જવેાં ્બાર કૉલમ આવે 

તયારે જુદી વાત.

ગઈ વેળા મેં ‘અમર અકાલીઓ' કરીને લખયું તે ્બાપુને ગમયું 

હોય કે ન હોય. મેં તો યોગય માનીને જ લખેલું. પણ મારા કોઈ 

પણ લખાણ્થી ્બાપુજીને દુ:ખ ્થાય, િરમ આવે એ તો મારે 

માટ ે મરવા જવેું જ ્થાય ના! અને એકલી ખાદીની ખ્બરો્થી 

नवजीवन કે यंग इन्डिया ન ભરાય એમ મને લાગે છ.ે એ તો 

હકીમજીના પત્રમાં કાંતવાને નવિે જ ે અમર ઉદગારો હોય તો 

ગમે તયારે આવી િકે, ્બાકી હમેિની જમે વાતો કરો તે લોકો 

હવે વાંચતા પણ ન્થી એમ મને લાગે છ.ે

અને આ નખલાફિતનું િું છ?ે ्टाइमस પત્રે ્બહુ ઉદાર નોંધ કરી 

કહેવાય. ્બાપુ કાંઈ ઓચરવાના છ ે ખરા? જો કાંઈ હોય તો 

તમારે તાર કરીને જણાવવું જોઈએ. જયારે તમને લાગે કે તાર 

કરવો જોઈએ તયારે તાર કરતાં ન ચૂકિો એમ માની લઈિ.

શ્દ્ધાનંદજીના ભાષણમાં કાલે ગયો હતો. આખું ભાષણ નનદયોષ 



હતું — બ્હ્મચય્ણ ઉપર, વણા્ણશ્મ ઉપર, અને એવી ્બા્બતો ઉપર 

સવામીજી નનસતેજ ્થયા છ.ે બ્હ્મચય્ણ ઉપર પણ તેમનું અગાઉનું 

તેજસવી ભાષણ કયાં? મને લાગે છ ે કે કાકા અને નવનો્બા 

અને આગળ જઈને કહંુ તો તમે પણ — ડહંદીમાં જ – વધારે 

સારં ્બોલો. સરકારે પ્ેમાભાઈ હૉલની નીચે પોલીસ ્બેસાિી 

હતી અને મુસલમાનોને હૉલમાં જવાની મનાઈ હતી. પોલીસ 

દરેક મુસલમાનને અટકાવતી હતી. (કારણ એ હિે કે સુરત 

જવેી જગયામાં મુસલમાનોએ સવામીજીને ્બહુ ઉપદ્રવ કયયો હતો.)

પણ આજનું ભાષણ અગતયનું છ.ે આજ ેતો પ્નતપાદન કરવાના 

છ ે કે ડહંદુતવનો ધવંસ ્થયો છ ે તેનો પુનરદ્ધાર સંગઠન ડહંદુસભા 

દ્ારા જ ્થઈ િકે. હંુ જવાનો હતો, પણ હમણાં જ આઠ વાગયા 

છ,ે અને यं. इ.નું છલે્ું પાનું આ કાગળ લખવા માંડ્ો એની 

પહેલાં જ ગયું! ભાષણ સાિા છ વાગયે હતું. હડરભાઉ76 અને 

રામદાસ77 ગયા છ,ે એટલે ડરપોટ્ણ તો તેમની પાસે્થી મળિે.

કાગળ લાં્બો ્થયો અને ઘેર દુગા્ણ ગાળો દેતી હિે. કારણ 

દરરોજ જ ઘેર જતાં મોિુ ં્થાય છ.ે અને દુગા્ણની માંદગીને લીધે 

તેનો સવભાવ વધારે ચીડિયો ્થતો જાય છ.ે એટલે ્બંધ કરં છુ.ં 

તમને લખયાં જ કરં તો તો આઠ નહીં પણ એંિી પાનાં લખું, 

અને એંિી લખીને પણ આઠ તમારી પાસે મેળવવાનાં ફિાંફિાં 

મારં. પણ િું કરીએ? મારા્થી એંિી લખાય એમ ન્થી અને 

તમારા્થી આઠ લખાય તેમ ન્થી.

કાંઈ નહીં તો પેલા અકાલીઓ આવયા તે િું કરી ગયા, તે તો 

મને લખો. પયારો િું કરે છ?ે એ કાંઈ ન લખી િકે? ્બાપુને 



એને નવિે ફિડરયાદ કરં? એકાદે ડદવસ ્બાપુને કાગળ લખી 

િકાય ખરો કે? તમારી રજા હોય તો લખું.

નલ. સનેહાધીન, 

મહાદેવ

તા. ક. ગુજરાત મહાનવદ્ાલયમાં ્બ્થ્ણ કંટટ્રોલ ઉપર ડિ્બેટ ચાલે 

છ.ે હંુ પ્મુખ છુ;ં ્બોલનારા પ્ો. કૃપાલાની, કાકા અને ્બીજા 

પ્ોફેિસરો! તમે હોત તો મજા આવત!78

આ પ્કરણ પૂરં કરતાં પહેલાં આપણે એ વાતની પણ 

નોંધ લેવી જોઈએ કે नवजीवनના તંત્રીપદના કાળ દરનમયાન 

મહાદેવભાઈના હૃદયમાં સ્થાયીભાવ તો નવરહનો જ હતો. પાણી 

નવનાની માછલીની જમે મહાદેવભાઈનું હૈયું તયારે ગાંધીજી નવના 

તિપતું હતું. ગાંધીજીને છ વષ્ણની સજા ્થયે જયારે એક વષ્ણ 

પૂરં ્થયું તયારે મહાદેવભાઈએ એ નનનમતિે ‘નવયોગદુ:ખ' નામે 

લખેલ લેખ તેમની આ ઉતકટ નવરહની લાગણીની આ્બેહૂ્બ 

કલપના આપે છ.ે તેમને સહેજ ે ભરતના દુ:ખની યાદ આવે છ.ે 

ખરં જોતાં મહાદેવભાઈની પોતાની અવસ્થા તયારે રામ નવનાના 

ભરત જવેી, રામની આજ્ા્થી એનું કામ સંભાળતા, અંતરતાપ્થી 

તપતા તપસવી જવેી હતી. તેઓ આંદોલન નવિે લખે છ ે અને 

ખૂ્બ મક્કમતા્થી લખે છ.ે પણ તેમની ્બધી દલીલોની પછવાિ ે

એક વયનકતગત લાગણી પણ િોકાયા કરે છ:ે આપણે આંદોલનને 

આપણા તપ દ્ારા સફિળ ્બનાવીને ગાંધીજીને એમની સજા પૂરી 

્થાય તે પહેલાં જ જલેમાં્થી છોિાવવા જોઈએ એવી સનેહાતુર 

લાગણી.



કોઈ કોઈ વાર આંદોલનને મંદ પિતું જોઈને મહાદેવભાઈ 

અકળાઈ ઊઠ ે છ.ે ભરતની ભનકતને સમરી મહાદેવભાઈ પૂછ ે

છ:ે ‘આવી પરાકાષ્ઠાની ભનકત અને નવયોગદુ:ખ પછી કરેલાં 

આવાં પરાકાષ્ઠાનાં તપ જ ે દેિે જાણયાં છ ે તે દેિમાં ધમ્ણનો િું 

એટલો ્બધો લોપ ્થયો છ ે કે તે પોતાનું નવયોગદુ:ખ ભૂલી જાય 

અને પ્્થમની કત્ણવયનવમુખ નવલાસનપ્ય દિામાં ઊતરી પિ?ે'70

પોતે નવરહાનનિમાં સતત ્બળતા હતા તે છતાં તેમને એક 

સમાધાન હતું કે તેઓ પોતાની િનકતમનત મુજ્બ ગાંધીજીના 

કામમાં જ ડદવસરાત એક કરી રહ્ા હતા. એ સમાધાનને લીધે 

જ તેઓ દેિની પડરનસ્થનતનું સવસ્થતા્થી આકલન કરી િકતા, 

કાય્ણકતા્ણઓ ત્થા સવયંસેવકોને નવો ઉતસાહ આપી િકતા, માનવીય 

સં્બંધો નવિે અનુભૂત સતય ઉચચારી િકતા અને આ ્બધાંને 

પડરણામે અનેક વાર नवजीवनની કટારો દ્ારા વાચકોને સવ્ણ રીતે 

જીવનોપયોગી ્થાય એવું સાડહતય પૂરં પાિી િકતા.

1921ના અંતમાં ગાંધીજીએ જયારે આગ્હપૂવ્ણક 

મહાદેવભાઈને પંડિત મોતીલાલ નેહર પાસે અલાહા્બાદ મોકલયા 

તયારે તેમણે એક આિા એવી વયકત કરી હતી કે પોતાના્થી અલગ 

રહેવા્થી મહાદેવભાઈનું ‘િહૂર વધિે.’ 1924ના આરંભમાં 

જયારે તેઓ ્બંને પાછા મળ્ા તયારે ગાંધીજીએ અવશય જોયું 

હિે કે મહાદેવનંુ િહૂર વધયું હતું.
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બાવરીસ  
હરિભાઈ દેવ થયા

મહાદેવભાઈએ नवजीवनનું કામ તંત્રી તરીકે નવનધવત્ ઉપાિી 

લીધું તે પહેલાં, જલેમાં્થી છૂટ્ા પછી પોણા સાત માસ પછી, 

2–7–'23 ને સોમવારે, એમના નપતા હડરભાઈ અચાનક એમના 

મૂળ વતન ડદહેણ ગામમાં અવસાન પામયા.

મહાદેવભાઈ તયારે અમદાવાદમાં હતા. તે પહેલાં 10–

6–’23 ને રોજ ગુજરાત પ્ાંનતક સનમનતની ્બેઠકમાં હાજરી 

આપવા મહાદેવભાઈ સુરત આવયા તયારે ડદહેણ પણ આંટો 

મારી આવેલા. તે વખતે હડરભાઈની તન્બયત સારી હતી. પણ 

જૂન માસના છલે્ા ડદવસોમાં તન્બયત સહેજ ક્થળી. તે નવિે 

હડરભાઈએ મહાદેવભાઈને પત્ર દ્ારા સમાચાર આપેલા. એ પત્ર 

મળતાંવેંત જ મહાદેવભાઈએ લખેલું કે સુરત્થી દાકતર નઘયાને 

લઈને તેઓ પહેલી જુલાઈએ ડદહેણ પહોંચિે. પણ તેઓ તેમ 

નીકળે તે પહેલાં હડરભાઈનો ્બીજો પત્ર મહાદેવભાઈને મળ્ો. 

એમાં જણાવયું હતું કે તન્બયત સારી છ ેઅને અતયારે આવવાની 

જરૂર ન્થી. વળી એ જ પત્રમાં હડરભાઈએ ‘नवजीवन પ્કાિન 

મંડદર'નાં કેટલાંક પુસતકો ત્થા દેિી રંગો અંગેનું એક પુસતક 

પણ મગાવયું હતું. આ ્બધાને લીધે મહાદેવભાઈ છતેરાયા. 

તેમને લાગયું કે તરતોતરત જવાની જરૂર નહોતી. વળી ગુરવારે 

नवजीवनનો નવો અંક કાઢવો હતો એટલે પણ તેમણે િનન–રનવ 

જવાને ્બદલે અંક કાઢ્ા પછી જવાનો નવચાર કયયો.



હડરભાઈના દેવ ્થવાના સમાચાર મહાદેવભાઈન ેઅમદાવાદમાં 

તાર દ્ારા ્બીજ ે ડદવસે, એટલે કે, 3જીએ મળ્ા. સતત ચોધાર 

આંસુ વહાવતાં પણ તેમણે नवजीवन માટનેું લખાણ પૂરં કયુું. પછી 

તેઓ તરત જ દુગા્ણ્બહેન સા્થે ડદહેણ જવા નીકળ્ા.

ડદહેણનું મકાન ્બે ગાળાનું માટીનું ઘર હતું. ઉપર વાંસની 

કામિી પર દેિી નનળયાં. ્બારણામાં્થી પ્વેિ કરતાં જ ઠઠે અંદર 

વચલો ઓરિો અને પાછળના રસોિાની પેલી ્બાજુ વાિામાં ્બેઠલેા 

માણસ દેખાય એવું સીધું ઘર. આગલા ઓરિામાં હડરભાઈ સાંજ ે

ખુરિી પર ્બેસીને કિુંક વાંચતા હતા. ઇચછા્બહેન1 રસોિાના 

કામકાજમાં પરોવાયેલાં હતાં. િાંતા, ્બચુ [નનમ્ણળા] અને ્બા્બુ 

[પરમાનંદ] આંગણામાં કયાંક રમતાં હતાં. હડરભાઈ જ ે પનત્રકા 

વાંચતા હતા તે नवजीवन જ હિે એવો મહાદેવભાઈ પાછળ્થી 

અંદાજ કરતા હતા. હડરભાઈ પાસે ્બેઠલેા કોઈક ભાઈએ કહ્ું 

કે, ‘તમે વાંચવાનું છોિો, તમારી તન્બયત ન્બળી, આરામ લો.’ 

હડરભાઈએ જવા્બમાં કહ્ું, ‘સાચી વાત છ ેભાઈ.2 આ જ છલે્ા 

િબદો હતા. આ િબદો પૂરા ્થતાં જ એમનું જીવન પૂરં ્થયું. 

ગરદન એક તરફિ ઢળી ગઈ અને આંખ મીંચાઈ ગઈ.

છલે્ી ઘિીએ નપતાની સેવા ન કરી િકયા એનો વસવસો 

મહાદેવભાઈના મનમાં લાં્બા ગાળા સુધી રહી ગયો. કોઈની પણ 

સેવા લીધા નવના ગયા એનો સંતોષ તેઓ આ ઘટના ઉપર્થી 

લઈ િકયા હોત. પણ તે નવચાર તેમને આવયો ન્થી લાગતો. 

નરહડરભાઈનો સરભણ આશ્મ્થી તરત આશ્વાસનનો પત્ર મળેલો. 

તેમને જવા્બ આપતાં પણ મહાદેવભાઈના મનમાંનો આ િોક 



પ્ગટ ્થાય છ.ે:

नवजीवनનો વધારો ગુરવારે ન હોત, અને એમનો િૉકટરની સા્થે 

ન આવવાનો કાગળ ન હોત, તો હંુ રનવવારે [એટલે કે મૃતયુને 

આગલે ડદવસે] જરૂર મળી જાત. મને એમ ્થયા જ કરે છ ે

કે ‘દેિસેવા’ના નવનચત્ર ખયાલને લીધે એમના આખરના કાળમાં 

એમની સા્થે રહી એમની આંતરિી ઠારવી જોઈએ, તે મારા્થી 

ન ્થયું. આ પશ્ચાતિાપ એક કાયમનો જખમ મારી નજદંગીમાં 

રહી જિે.3

્બે ડદવસ પછી પં. જવાહરલાલજીને લખેલ પત્રમાં પણ આ 

્બા્બતનો ઉલ્ેખ કરે છ:ે 

્બીજી તારીખે હૃદય ્બંધ પિી જવા્થી મારા નપતાનું અચાનક 

અવસાન ્થયું. એ વખતે હંુ આશ્મમાં હતો અને આ ધરતી પરની 

તેમની છલે્ી ઘિીએ તેમની નજીક રહેવાના સમાધાન્થી દુદવૈવે 

મને વંનચત રાખયો. તમને અદભુત રીતે સાચા નપતા મળવાનું 

સદભાગય સાંપડ્ું છ.ે એટલે તમે મારં દુ:ખ સમજી િકિો. તેમને 

લીધે જ છલે્ાં છ-સાત વરસ દરનમયાન હંુ મારા મનમાં આવે તે 

કરી િકયો છુ.ં ઘરની ્બધી નચંતાઓમાં્થી તેમણે જ મને મુકત 

રાખયો હતો ત્થા પ્ેમપૂવ્ણક તેમણે મને ફિાવે તે કરવા દીધું હતું. 

પંડિતજીના તમારા પર ચાર હા્થ છ ે તે જ રીતે મારા જવેા 

તુચછ અને માલ વગરના પુત્ર પર તેમના પણ ચાર હા્થ હતા. 

અને મને ભયંકર સંતાપ એ વાતનો છ ે કે: જનેે કોઈ પણ રીતે 

સેવા કહી િકાય એવું તેમને માટ ે મેં કિું જ કયુું ન્થી. મારે 

માટ ે તેમણે પાર વગરનું વૈતરં કયુું છ.ે તેમની ્બધી જહેમતનાં 



ફિળ મેં ભોગવયાં, પણ એના ્બદલામાં મારા્થી તો કિું જ ્થઈ 

િકયું નહીં. ભગવાન મને કેવી રીતે માફિ કરિે? આ ્બધા 

નવચારો મારા મનને સંતાપી રહ્ા હતા તયારે મને પંડિતજી યાદ 

આવયા અને મેં તેમને ્બે લીટી લખી છ.ે તમને લાગે કે તેમની 

માંદગીમાં એ્થી તેમને તકલીફિ નહીં પિ ે તો તેઓ જયાં હોય 

તયાં કૃપા કરીને એ તેમને મોકલી આપજો.’4

આ પત્રનો જવા્બ ઠઠે ઑગસટમાં જવાહરલાલજી આપવા 

પામયા. એ ઉતિરમાં જવાહરલાલજીનાં લાક્ષનણક ઉષમા અને સનેહ 

સા્થે એમના ચાડર�યની ગડરમા વતા્ણય છ:ે

ઑગસટ, 1923 

નપ્ય મહાદેવ,

જ ે પત્ર લખવાની આપણને તીવ્ર ઇચછા હોય છ,ે તે લખવામાં 

ઘણી વાર નવલં્બ ્થાય છ,ે એ ખરેખર નવનચત્ર છ.ે સામા્ય 

પત્રો, રોનજદંા વહેવારના પત્રો રીતસર લખાય છ,ે અને તેમ 

છતાં, જ ે લખવા આપણે ખૂ્બ નવચારતા હોઈએ તે અણલખયો 

જ રહે છ.ે છઠી કે સાતમી ઑગસટ ે મને તમારો લાગણીભયયો 

પત્ર નાગપુર ખાતે મળ્ો તયાર્થી દરરોજ હંુ તમારે નવિે ત્થા 

એ પત્ર નવિે નવચારતો રહ્ો છુ.ં હંુ નાગપુર સટિેને ઊતયયો 

એ જ વખતે મને માઠી ખ્બર મળી. રામદાસે મને તે આપી. 

તમારા દુ:ખમાં મારં હૃદય તમારા તરફિ દોિી ગયું, કેમ કે તમે 

કેવા દુ:ખમાં િ્ૂબી ગયા હિો, એ હંુ ્બરા્બર સમજી િકંુ છુ.ં 

સારી પેઠ ેભૂલો અને પાપો કરનારા અમારા જવેા કેટલાક લોકો 

દુનનયાદારીની રીતો્થી રીઢા ્થઈ ગયા છ.ે પરંતુ તમારા જવેા 



નનદયોષ પુરષને તો એ વસતુ અનતિય વસમી લાગતી હિે અને 

હંુ તમારી મનોવેદના ત્થા તમારો આતમનનંદાનો ભાવ સારી 

રીતે સમજી િકંુ છુ.ં

નપતાના અખૂટ પ્ેમનો પૂરેપૂરો અનુભવ કરવાનું સદભાગય મને 

પણ સાંપડ્ું છ,ે અને હંુ જ્મયો તે ડદવસ્થી મારા પર જ ે

પ્ેમ વરસાવવામાં આવયો ત્થા મારી પારાવાર ખાતર્બરદાસ 

કરવામાં આવી, તેના ્બદલામાં મેં કિુંયે કયુું છ ે કે કેમ, એની 

મને ખરેખર િંકા રહે છ.ે મારા મનમાં એ સવાલ અનેક વાર 

ઊઠ ે છ ે અને પ્તયેક વખતે એ ્બા્બતમાં મારી પોતાની ઊણપ 

માટ ે હંુ િરમાઈ મરં છુ.ં કેટલીક વાર વધારે નવિાળ મુદ્દાઓ 

વચચે આવયા અને હંુ ભારે નવમાસણમાં મુકાઈ ગયો, નદ્ધધામાં 

આવી પડ્ો અને િું કરવું એ મને સૂઝયું નહીં. સતયાગ્હ 

સભાના દૂર દૂરના ડદવસોમાં, મારા મનની ખેંચતાણ મારે માટ ે

લગભગ અસહ્ ્બની ગઈ તયારે ્બાપુએ મને આપેલી સલાહ 

હંુ કદી ભૂલી િકીિ નહીં. તેમના સાંતવન આપનારા િબદો્થી 

મારી મુશકેલી હળવી ્થઈ અને મને કંઈક િાતા મળી. 1919ના 

માચ્ણ મડહનામાં ડદલહીમાં આચાય્ણ રદ્રને ઘેર આપણે પહેલાવહેલા 

એક્બીજાને મળ્ા તે ડદવસો તમને યાદ છ ે ખરા? ્બાપુ, તમે, 

પેલા નાનકિા દાકતર અને હંુ એમ આપણે સા્થે અલાહા્બાદ 

ગયા. અને પછી એક યા ્બે ડદવસ ્બાદ તમે લખનૌ કે પછી 

્બનારસ ગયા; એ ગમે તે હો, પણ ્બાપુની સૂચના્થી હંુ તમારી 

સૌની સા્થે પ્તાપગઢ આવયો હતો અને તયાં જતાં માગ્ણમાં તેમની 

અને મારી વચચે અમારી વાતો ્થઈ. તેમની સા્થેની મારી એ 

પહેલવહેલી જ ઠીક ઠીક લાં્બી અને ગંભીર સવરૂપની વાત હતી. 



એને વરસ તો માત્ર ચાર જ ્થયાં છ,ે પણ એ પછી જાણે યુગો 

વીતી ગયા હોય એમ લાગે છ!ે

તમારા નપતાને મળવાનું સદભાગય મને પ્ાપ્ત ્થયું ન્થી, પરંતુ 

નસનવલ વૉિ્ણના આપણા નાનકિા ્બગીચામાં તમે મને તેમને નવિે 

વાત કરી હતી. તેઓ પોતાના પુત્રને માટ ે ગૌરવ અનુભવતા 

હતા ત્થા તેમની સઘળી તકલીફિો અને જહેમતનું આવું સુંદર 

ફિળ આવયું એ માટ ે પૂરેપૂરા સંતુષ્ હતા, એ હંુ ્બરા્બર કલપી 

િકંુ છુ.ં તમે વૃ્થા સંતાપ કરો છો. તમારા નપતાની પાસે્થી તમે 

સેવાનો જ ે પાઠ િીખયા તે તમે ્બહારની દુનનયામાં લાવયા છો 

અને તમારા અંગત ઉદાહરણ દ્ારા તમે નન:િંક અનેક લોકોના 

ઉપર અસર પાિી છ.ે તમારા નપતા એ સામે વાંધો ઉઠાવે અ્થવા 

દેિની સેવાના તમારા વયાપક ક્ષેત્રને ્બદલે તેઓ તમારે માટ ે

કુટુ્ંબનું સંકુનચત ક્ષેત્ર વધારે પસંદ કરે એમ ્બને જ નહીં.5

મહાદેવભાઈએ નરહડરભાઈને લખેલ પત્ર, કુદરતી રીતે વધુ 

અંગત છ.ે તેમાં તેઓ લખે છ:ે

તમે મારી પાસે હોત તો તમને મોટા ભાઈ માની6 તમારા 

ખોળામાં મા્થું મૂકી રોઈ મારો ભાર હલકો કરત, પણ હવે કાંઈ 

નહીં. તમારે એ કારણે તયાં્થી આવવાની કિી જ જરૂર ન્થી. 

વરસાદ તો આ ્બાજુએ હજી ન્થી આવયો પણ હવે એકાદ ્બે 

દહાિામાં આવવાનો જ. હંુ 15-16મીએ આશ્મમાં જઈિ. તે 

પહેલાં તમને કાગળ લખીિ, તયારે જો ્બને તો સુરત આવી 

જજો. પણ કાગળ ન લખાય તો નચંતા કરિો નહીં, એટલા ખાતર 

આશ્મ તો ન જ આવિો. વરસાદ પછી અહીં આવીિ તયારે 



કદાચ લઈ જાઉં. વરસાદ પછી તમારા્થી ્બને તો એક વાર 

ઇચછાને તમારે મળી જવું જોઈએ ખરં. તમારી તેમણે વારંવાર 

ખ્બર પૂછી હતી. મારા નપતાના તેજને લીધે તે પણ સામા્ય 

કરતાં વધારે ઊંચી વૃનતિની સાવકી મા છ.ે7

મહાદેવભાઈએ વાયા્ણ છતાં નરહડરભાઈ હડરભાઈના મૃતયુના 

સમાચાર જાણી તરત સરભણ્થી ડદહેણ ગયા હતા. મરણ પછી 

સ્તીઓ રિવા-કૂટવાનું ન કરે એ દૃનષ્એ ગરિપુરાણ વાંચવાનો 

ડરવાજ છ.ે મહાદેવભાઈએ તયારે પહેલી જ વાર ગરિપુરાણ 

નવિે જાણયું. એ સાંભળવા્થી નચતિની િાંનત ્થતી હિે એવો 

એમને ખયાલ હતો. તે્થી તેમણે આગ્હપૂવ્ણક તે વંચાવયું, પણ તેમાં 

તો યમના માર અને નરકની યાતનાઓનાં ઘોર વણ્ણનો જોયાં. 

તે્થી તેઓ ખૂ્બ અકળાયા.મનણિંકર માસતરે માડહતી આપી કે 

એના છલે્ા અધયાયમાં જ્ાનની વાતો છ.ે પછી માસતરે સંસકૃત 

ગરિપુરાણ મગાવી આપયું અને મહાદેવભાઈ તેને એક છિે્ેથી 

્બીજા લગી વાંચી ગયા. ગરિપુરાણના છલે્ા અધયાય્થી તેમને 

ખૂ્બ િાંનત મળી. આ જ માસમાં મહાદેવભાઈએ 26–7–'23ના 

नवजीवनના વધારામાં એક લેખમાં લખયું:

મેં જોયું કે (ગરિપુરાણમાં) અંનતમ અધયાય જટેલો િાંનતપ્દ છ ે

એટલો ્બીજો એકે અધયાય ન્થી. મોક્ષનાં સનાતન સાધનો એમાં 

વણ્ણવવામાં આવયાં છ ે અને દુ:ખને પ્સંગે માણસ એ સાંભળે 

તો એના નચતિની િાંનત ્થાય એવું છ.ે પણ કોણ જાણે એ જ 

ભાગનું વાચન અપિુકનસૂચક છ.ે મેં સાંભળ્ું છ ે કે વાજસનેય 

સંડહતાનો પાઠ ્થાય છ ે તયારે તેને અંતે આવેલું ઈિોપનનષદ 

ન્થી વાંચવામાં આવતું. અનતિય યજ્ડક્યાઓ્થી સતયસવરૂપનો 



નાિ કરવાની ડક્યા ઈિોપનનષદ ન વાંચવા્થી સંપૂણ્ણ ્થઈ રહે 

છ.ે આપણી બ્હ્મનવદ્ાના અક્ણરૂપ એ અઢાર મંત્રો પ્ાકૃત જનોને 

સાંભળવા યોગય નહીં હિે તે્થી નહીં વંચાતું હોય?8

નપતાની યાદમાં મહાદેવભાઈએ નવચાયુું:

મરણ પછી અમારામાં દહાિો ્થાય છ.ે મને એ વસતુની દુષ્તા 

નવિે ઇચછાને સમજાવતાં વાર નહીં લાગી. મારા નપત્રાઈ છોટભુાઈ 

અને ભીખાભાઈ ્બંને મળતા ્થયા એટલે એક પણ ડદવસ 

સગુંવહાલું કે બ્ાહ્મણ કોઈ ન જમે. શ્ાદ્ધ તો કરીિ જ. કારણ, 

તેમાં મારી વૃનતિ અજ્ાનીની છ.ે જ ે વસતુ સમજી િકતો ન્થી તે 

વસતુ હંુ પાખંિ તરીકે નહીં ફિેંકી દઈ િકંુ. પણ શ્ાદ્ધ કરાવયા 

પછી બ્ાહ્મણને બ્હ્મભોજન જવેી કિી જ વસતુ નહીં એમ રાખયું 

છ.ે બ્ાહ્મણને જોઈએ તો પોતાને ઘેર સીધું લઈ જઈ રાંધી લે. 

્બીજા લોકોને આ વસતુ ન્થી ગમી, પણ મારે નનશ્ચય અમલમાં 

મૂકવાનો આ પ્્થમ પ્સંગ, મારા્થી કેમ િગાય?9

પણ બ્હ્મભોજન ન કરાવવાના નનષેધાતમક નવચાર્થી 

મહાદેવભાઈ અટકતા નહોતા. જ ે નવો માગ્ણ તેમણે પસંદ કયયો 

હતો તેને અનુરૂપ સમારકનો નવચાર પણ તેમના મનમાં આવેલો. 

છઠ્ી જુલાઈના જ પત્રમાં મહાદેવભાઈ નરહડરભાઈને લખે છ:ે

મારા ‘કૉમપ્ોમાઇઝ'ના ભાષાંતરમાં્થી એક હજાર આવિે તેમાં્થી 

પાંચસો રૂનપયા પૂ. નપતાશ્ીના નનનમતિે, સવાસો રૂનપયાની ચાર 

નિષયવૃનતિ’ માટ ેકાઢવાનો નનશ્ચય રાખયો છ.ે ચાર છોકરા અ્થવા 

છોકરી વસ્તકળાિાસ્ત સવાસો રૂનપયામાં છ મડહનામાં આશ્મમાં 

રહી િીખી િકે.10



હડરભાઈના અવસાન્થી મહાદેવભાઈના જીવનનો એક 

અધયાય સમાપ્ત ્થયો. મહાદેવભાઈની જનની, જમના્બહેન તો 

પુત્રને સાત વષ્ણનો મૂકીને સવગથે નસધાવયાં હતાં. તયાર ્બાદ મા 

અને ્બાપ ્બંનેની જવા્બદારી એકલા હડરભાઈને મા્થે જ આવી 

હતી. અલ્બતિ, તે વખતના ડરવાજ મુજ્બ નવધુર ્થયા પછી 

્બીજ ે કે ત્રીજ ે જ વષથે હડરભાઈએ ફિરી લનિ કયાું હતાં. પણ 

ઇચછા્બહેન તે વખતે એટલાં નાની વયનાં હતાં કે ઘરના ્બધા 

નનણ્ણયો તો હડરભાઈને જ કરવા પિતા. તેમણે લાિકા મહાદેવને 

પોતાની પાસે રાખી ઉછરેવાનો નનણ્ણય કયયો. પ્ા્થનમક િાળામાં 

નિક્ષક હોવાને લીધે હડરભાઈની ઘણે ઠકેાણે ્બદલી ્થતી, પણ 

મહાદેવનું પ્ા્થનમક િાળાનું નિક્ષણ હડરભાઈએ પોતાની પાસે 

જ કરાવયું. મહાદેવભાઈને સાર આ એક ભારે ખુિડકસમતીનો 

નનણ્ણય હતો. કારણ, ચાડર�ય ઘિવામાં એમને હડરભાઈ્થી વધુ 

યોગય વયનકત મળી જ ન િકી હોત. હડરભાઈમાં સનેહ અને 

નિસત, સંસકાડરતા અને ઉદારતાનો સમ્વય હતો. તેમનામાં કઠણ 

આન્થ્ણક પડરનસ્થનતનો મુકા્બલો કરવાની મક્કમતા હતી તેની 

સા્થે દીકરાને છવેટ લગીનું નિક્ષણ મેળવવા સાર સંજોગો ઊભા 

કરવાની ઉદારતા પણ હતી. વળી નિક્ષક તરીકે હડરભાઈ ઉતિમ 

હતા. વાલોિના એક નવદ્ા્થતીને માત્ર ત્રણ માસ ભણાવયો હતો 

તે છતાં તે નાપાસ ્થયો એમ સાંભળી તેના પ્શ્પત્રો પોતાને 

ખચથે ફેિરતપાસરાવી જોવાનો ડકસસો આપણે આગળ ઉપર નોંધી 

ગયા છીએ. પંચમહાલ નજલ્ાના ભીલ લોકોના આજીવન સેવક 

સવ. શ્ી િાહ્ાભાઈ નાયક મૂળ ડદહેણ પાસેના ભાંિતૂ ગામના. 

નાનપણમાં તેમણે ્થોિાં વરસ હડરભાઈ પાસે પ્ા્થનમક નિક્ષણ 

લીધેલું. નેવુ વરસ વટાવી ગયા પછી પણ તેઓ હડરભાઈ પાસે 



નાનપણમાં નિક્ષણ સા્થે જ ે સંસકાર લીધેલા તેને કૃતજ્તાપૂવ્ણક 

સંભારવાનું આ લેખકને જયારે મળે તયારે ચૂકતા નહીં.

આપણાં પુરાણોમાં ્બે પુત્રવતસલ નપતાઓના દાખલા છ.ે 

એક ધૃતરાષ્ ટ્ર અને ્બીજા દિર્થ. ધૃતરાષ્ ટ્રનો પુત્રપ્ેમ એને છવેટ 

સુધી ધમ્ણ જાણવા છતાં તે આચરવા સાર પ્વૃતિ ્થવા દેતો ન્થી. 

દિર્થનો પુત્રપ્ેમ એને પુત્રનવયોગમાં તરફિિીને મરવા દે છ,ે પણ 

એને સતયવચન્થી ચયુત ્થવા દેતો ન્થી. ધૃતરાષ્ ટ્ર પ્ેયના માગ્ણના 

પ્નતનનનધ છ,ે દિર્થ શ્ેયના માગ્ણના. હડરભાઈની પુત્રવતસલતા 

દિર્થની પુત્રવતસલતા હતી. તે્થી તેમણે પોતે પડરવારનો ભાર 

ઉપાિીને મહાદેવને વકીલાત સાર મડહનાઓ સુધી ફિાંફિાં મારવા 

દીધાં. મહાદેવ ગાંધી સા્થે જોિાતાં હડરભાઈએ િોક અવશય 

અનુભવયો, પણ તેમણે મહાદેવને તેમ કરતાં રોકયા નહીં. મહાદેવ 

જલેમાં ગયા એ નવચાર જ તેમને કારી ઘા જવેો લાગયો. પણ 

તેમણે કદી મહાદેવને એ પ્વૃનતિની નવરદ્ધ એક િબદ સરખો 

ઉચચાયયો નહીં. એમની પરમ ઇચછા એટલી જ હતી કે મહાદેવ 

તેમની પાસે આવીને લાં્બા ગાળા સુધી રહે, પણ પોતાના છલે્ા 

પત્રમાં તેમણે પુત્રને ઉતાવળ કરીને પોતાની પાસે આવતાં વાયા્ણ 

અને છલે્ી માગણી તો ‘नवजीवन પ્કાિન મંડદર’નાં પુસતકોની 

જ કરી.

પુત્રે પસંદ કરેલા શ્ેયમાગ્ણને નવિે હડરભાઈના મનમાં છવેટ ે

તો સમાધાન જ હતું એમ માની િકાય. વાસદ્થી મું્બઈ જતાં 

વચચે નવસારી સટિેને ગાંધીજી સા્થેના ટૂકંા સંવાદમાં તેમણે 

મહાદેવ નવિે સંતોષ પ્ગટ કયયો હતો. દીકરાની માંદગી વખતે 

આશ્મમાં જઈને રહ્ા તયારે હડરભાઈએ જોયું-અનુભવયું કે 



આશ્મના નાનામોટા સૌ કોઈને મહાદેવ નવિે પ્ેમ અને આદર હતાં. 

્બીજ ેકયાંય મળે એના કરતાં વધુ કાળજીભરેલી સારવાર તેમને 

આશ્મમાં મળતી હતી.नवजीवनના હડરભાઈ નનયનમત વાચક હતા. 

નપતાના મરણ પછી નરહડરભાઈ ઉપરના પત્રમાં મહાદેવભાઈ 

લખે છ,ે ‘नवजीवनનાં મારાં ધૂળ જવેાં લખાણો એમના જટેલી 

મમતા્થી વાંચનારં હવે કોઈ રહંુ્ ન્થી.’ ‘મહાદેવ'ની સહીવાળું 

લખાણ એટલે એમને માટ ે જાણે કોઈ ચમતકાડરક વસતુ.’11 

પરંતુ માત્ર મહાદેવભાઈનાં જ લખાણો નહીં, પણ नवजीवनના 

કાય્ણક્ષેત્રમાં જ ે કાંઈ આવે તે સઘળું લખાણ હડરભાઈને વહાલું 

્થઈ રહેતું. તયાર સુધીમાં ગુજરાતીમાં પ્ગટ ્થયેલંુ લગભગ પૂરં 

ગાંધીસાડહતય હડરભાઈએ ઉ્થલાવી કાઢ્ું હતું. એમને એકમાત્ર 

નચંતા એ જ હતી કે મહાદેવનું િરીર નાજુક હતું, એ કષ્મય 

જીવન કેવી રીતે જીવિે?

મહાદેવભાઈને ્બે વાતની નચંતા હતી. એક તો એમને લાગતું 

હતું કે હડરભાઈની તન્બયત નાજુક ગણાય તેવી હતી અને 

્બીજુ ં એમને સતત એ સાલયા કરતું કે નપતાની ્બનતી સેવા 

તેમના્થી ન્થી ્થઈ િકતી. કુટુ્ંબમાં મહાદેવ જવેા દીકરા હોવા 

છતાં, એનો ભાર મોટ ે ભાગે હડરભાઈને વેંઢારવાનો આવતો તે 

મહાદેવભાઈને વસમું લાગતું. િાંતા અને નનમ્ણળા, ્બંને ્બહેનોને 

વારાફિરતી આશ્મમાં રાખીને અને ખાસ તો નનમ્ણળાને પોતાની 

દીકરીની જમે લાિ્થી ઉછરેીને અને પાછળ્થી િાંતાની દીકરી 

સુિીલાને પોતાની સા્થે ઉછરેીને મહાદેવભાઈએ ઇચછા્બહેનનો 

ભાર હળવો કયયો હતો. ભાઈઓમાં મોટો ઠાકોર તો નાની વયે 

જ પલેગની ્બીમારીમાં ગુજરી ગયેલો એ આપણે જોઈ ગયા. 



સૌ્થી નાના ભાઈ પરમાનંદે ડદહેણ, સુરત અને મું્બઈમાં નિક્ષણ 

લીધું. તે રજાઓમાં અવારનવાર મોટા ભાઈ પાસે રહેવા આવી 

જતો. દૂર રહેવા છતાં મહાદેવભાઈની કુટુ્ંબવતસલતા કોઈ્થી 

ઊતરે એવી નહોતી. નપતાના ગયા પછી મોટા ભાઈ તરીકે 

તેમણે પડરવારમાં મુખીનું સ્થાન લીધું હતું. જોકે કુટુ્ંબના મુખય 

સભય તરીકે સવ્ણ પ્કારના નનણ્ણયો તો ઇચછા્બહેન જ લેતાં, પણ 

તેઓ કોઈ ્બા્બતમાં મહાદેવનો અનભપ્ાય લેવાનું ચૂકતાં નહીં.

હડરભાઈએ મહાદેવભાઈ પર લખેલા છલે્ા પત્રમાં એમ 

લખયું હતું કે, ‘આ ન્બળાઈ્થી જ પ્ાણ જિે એવું લાગે છ.ે’ 

પણ તેમણે સા્થે એમ પણ જણાવયું હતું કે, ‘સારો ્થઈિ તો, 

અમદાવાદ આવીિ.’12

છલે્ી વાર મહાદેવને હડરભાઈ મળ્ા તયારે મહાદેવની 

તન્બયત જોઈ સંતોષ અનુભવેલો: ‘આ વખતે તારી છાતી 

પુરાઈ. નનયનમત જીવનનું એ પડરણામ છ.ે પણ તું ચંપલ પહેરે 

એ ઠીક નહીં, નસલપર પહેર. પગનાં તનળયાં ફિાટી જાય.’ આ 

છલે્ા વાકય નવિે મહાદેવભાઈ નરહડરભાઈને પોતાના એ જ 

પત્રમાં લખે છ:ે ‘હંુ ્બાળક જ છુ ં એવો ભાવ એમના મનમાં્થી 

ગયો જ નહોતો.’

કોઈ તુલસીદાસને જઈ પૂછ,ે કે દિર્થને મન રામ નવિેનો 

એવો ભાવ છવેટ સુધી ગયો હતો ખરો?
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ત્રેવરીસ  
આજનરી ઘડરી િગ્ળયામણરી

‘લુચચા! તમે લોકોએ અમને ્થોિા કલાક વહેલા કેમ મોકલી 

દીધા? તમને એક લપિાક મારવી જોઈએ. પણ િું કરં? પયારાની 

પાસે એક ચોિાવજો.'1

એક અડહંસક માણસે ્બીજા અડહંસક માણસ પર લખેલા 

પત્રનો આ આરંભ હતો. પત્ર લખયો છ ે ગાંધીજીના મંત્રીએ 

અને લખાયો છ ેગાંધીજીના સૌ્થી નાના નચરંજીવ પર. પત્રલેખક 

હોંિમાં ને હોંિમાં પત્રમાં તારીખ લખવાનું ભૂલી ગયા છ.ે પણ 

સંદભ્ણ સપષ્ છ ે કે, કારાવાસમાં્થી ગાંધીજીના મુકત ્થવાના 

સમાચાર મળતાંવેંત લખાયેલો આ પત્ર છ.ે ્થોિા કલાક પહેલાં 

તો મહાદેવભાઈ કેદી ગાંધીજીનાં રોગિયયા પર દિ્ણન કરી 

આવયા છ.ે જલેમાં્થી છૂટવા અંગે તે વખતે કાંઈ અણસાર 

નહોતો. એટલે જ તેઓ પૂના છોિીને नवजीवनની જવા્બદારી 

સંભાળવા અમદાવાદ પાછા ફિરે છ ેને તયાં જ ખુિીખ્બર આવી 

પહોંચે છ.ે હરખઘેલા મહાદેવ એ વાત પણ નવસારી દે છ ે કે 

ગાંધીજીને પકિી રાખવા કે છોિવાની જવા્બદારી દેવદાસની 

નહોતી. મહાદેવનંુ ચાલયું હોત તો તો એ દેવદાસને કોટી કરીને 

ભેટ્ા હોત. પણ વચચે ઘણા જોજનનું છટેુ ં હતું તે્થી આમ પત્ર 

દ્ારા ભેટતા હતા.

િરીર્થી મહાદેવભાઈ સા્બરમતીને કાંઠ ે હતા, પણ ડદલ્થી 

તો એ ્બાપુ પાસે, મૂળામૂઠાના સંગમ પર પહોંચી ચૂકયા 



હતા — જયાર્થી છૂટવાના સમાચાર આપતો તાર મળ્ો તયાર્થી.

જ ે્બાપુને છોિાવવા સાર મહાદેવ नवजीवन દ્ારા કે દેિમાં 

ઘૂમી ઘૂમીને આંદોલનને તેજસવી ્બનાવવા છલે્ા એક વરસ્થી 

અહનન્ણિ મ્થતા હતા, તે ્બાપુ હવે મુકત હતા, પણ આંદોલન 

તીવ્ર ્થયંુ હતું તે્થી નહીં, પણ તેમના (ગાંધીજીના) ન્બળા 

સવાસરયને કારણે. અલ્બતિ, આ છુટકારો ન્બનિરતી હતો, િરત 

હોત તો ્બાપુ ક્બૂલ જ િાના કરત, પણ એમના છૂટવાના 

આનંદ કરતાં એમની તન્બયત અંગેની નચંતા કાંઈ ઓછી નહોતી. 

દૂર હોવા્થી મહાદેવને એ નચંતા ્બેવિી સતાવતી હતી. ખેિામાં 

સૈ્યભરતી વેળાએ ્બાપુ જીવલેણ માંદગીમાં પટકાયા તયારે 

તો મહાદેવ રાતડદવસ ખિ ે પગે એમની પાસે સેવાિુશ્ૂષામાં 

હતા. એક રાતે હાલત કટોકટીભરેલી હતી તયારે આખી રાત 

મહાદેવે ્બાપુની પ્થારી પાસે ્બેસીને એક જ પ્ા્થ્ણના કરી 

હતી: ‘હે ભગવાન, તું મારં અિધું આયુષય લઈ લે પણ ્બાપુને 

મરતા ્બચાવ.’ મળસકે જરા ઝોકંુ આવી ગયેલું. ્થોિી વારમાં 

કાંઈક પગરવ સાંભળી સફિાળા જાગી ગયા તો જોયું કે દાકતર 

તપાસે છ,ે મહાદેવ આતુર નયને દાકતર ભણી તાકી રહ્ા. િો 

ચુકાદો આપે છ ે દાકતર? અને દાકતરના મુખે જાણે મહાદેવના 

આરાધયદેવ ્બોલયા: ‘સંકટકાળ પસાર ્થઈ ગયો!' સંકટકાળ 

પસાર ્થઈ ગયો. ્બાપુ ્બચી ગયા — તે ડદવસ્થી િેષ આખી 

નજદંગી મહાદેવે મનમાં મનમાં મા્યું છ ે કે ‘હંુ મારં અિધું 

આયુષય ્બાપુને આપી ચૂકયો છુ,ં એટલે લાં્બું જીવવાનો ન્થી.’ 

પણ છોિો એ ્બે વરસ જૂની વાત. અતયારે તો મા્થે નચંતા છ ે

્બાપુની તન્બયતની. તે્થી પેલા પત્રમાં દેવદાસ સા્થે ધોલધપાટ 



કયા્ણ પછી ્બીજા ફિકરામાં મહાદેવભાઈ ગંભીર ્થઈને લખે છ:ે

‘હવે ્બાપુને સંભાળવાની જવા્બદારી સરકારના મા્થા ઉપર્થી 

ખસીને આપણા ઉપર આવી પિી છ.ે ્બાપુ તો છૂટ્ા, પણ 

સરકાર પણ છૂટી છ.ે આપણે હવે ્બાપુને ખૂ્બ નજવાિી િકીએ 

તો જ આપણં જીવેલું સા્થ્ણક છ.ે’2 

મહાદેવ ચાતકની માફિક ્બાપુના ઝીણામાં ઝીણા સમાચારની, 

એમના એક એક વાકયની, એક એક િબદની રાહ જુએ છ.ે 

રોજરેોજ ટપાલનો કો્થળો ઉપાિીને આવતા ટપાલીનાં પગલાં 

પણ હવે મહાદેવનાં જાણીતાં ્થઈ ગયાં છ.ે એ કો્થળાનું મૂલય 

પણ જાણે કે રાતોરાત વધીને સોનામૂલ ્થઈ ગયું છ.ે

મહાદેવ દેવદાસને ઉપરાછાપરી આદેિ આપે છ:ે

તમે ્બાપુને છોિીને ભટકતા ન ફિરો તો સારં — ‘ભટકતા’નો ખોટો 

અ્થ્ણ ન કરિો, કારણ કે તમારા ચોવીસ કલાક ભરેલા હોય છ ે

તે હંુ જાણં છુ.ં પણ દરેકે नवजीवन અને यंग इन्डियाને માટ ે

્બાપુનાં પાંચ-પંદર વાકયો તેમણે લખાવેલાં નહીં મળે તો કાંઈ 

નહીં, પણ તેમણે ્બોલેલાં — આપણને મળી જવાં જોઈએ. અને 

એટલું જ नवजीवन અને यंग इन्डियाના પહેલા પાના ઉપર 

આવે તો ્બસ.

તમારી પાસે ્બીજી આિા પણ રાખું છુ ં— જયાં સુધી ્બાપુ તયાં 

છ ે તયાં સુધી ્બાપુની તન્બયતનો ખૂ્બ નવગતવાર કાગળ દર 

્બુધવારે પોસટ ્થવો જ જોઈએ.’3

્બાપુની તન્બયતની નચંતા કયા્ણ પછી મહાદેવને ્બાપુનાં 



नवजीवन અને यंग इन्डिया સાંભરે છ.ે તયાર ્બાદ નવરાિ મળે 

છ ે આ છિેાના આનંદોલ્ાસનું વણ્ણન કરવાની:

અહીં આજ ેઆનંદનો પાર ન્થી. ગુજરાત કૉલેજમાં મારે ‘્બાપુનાં 

દિ્ણન’ ઉપર ભાષણ આપવાનું હતું તે ભાષણ કૅ્સલ ્થયું! 

અને છોકરાઓએ તુરત જ સરઘસ કાઢ્ું અને આખા ગામમાં 

ફિયા્ણ. છોકરાઓમાં 50-60 સાઇકલવાળા હતા. ‘રઘુપનત રાઘવ 

રાજારામ’ એ આખું સરઘસ ગાતું હતું. અને સાઇકલની ઘંટિીઓ્થી 

તાલ અપાતા હતા. િહેરમાં સ્થળે સ્થળે સાકર વહેંચાતી હતી, 

ગરી્બોને લાિ ુ વહેંચાતા હતા. વાજાંવાળાઓ વગર ્બોલાવયા 

વાજાં વગાિતા સરઘસની આગળ આવયા હતા! રાત્રે િહેરમાં 

રોિની છ ે અને ્બાપુના સવાગતની તૈયારી ઈશ્વરકૃપા હિે તો 

સરસ ્થિે, તે ડદવસે એક પણ જણ રસતા ઉપર ખાદી નવનાનો 

ન હોય એવી વયવસ્થા કરવાને માટ ે નવદ્ાલયના નવદ્ા્થતીઓ 

લાગી જિે. તમને આજ ે ્બે તાર કયા્ણ છ ે તેનો અમલ જરૂર 

કરજો. ્બાપુનો મૅસેજ — સંદેિ — ્બે લીટીનો પણ यंग इन्डिया 

માટ ેઆવે તો તે પહેલા પાના ઉપર આવી િકે, અને મારે કિું 

ટાયલું લખવું ન પિ.ે’4

પછી મહાદેવ ગાંધીજીની તન્બયત સુધરે એવા સમાચાર 

એમની પાસે પહોંચાિવા લખે છ:ે

િૉકટર રાયે5 પોતાની 50, 000/- ની નમલકત ખાદીના કામમાં 

આપી દીધી છ.ે તેની ખ્બર તમે ્બાપુને આપી છ ે કે નહીં? 

આપી ન હોય તો જરૂર આપજો. આપણા નવદ્ાલયના ઘણાખરા 

છોકરાઓ નનયનમત નવદ્ાપીઠની જમીન ઉપર ઊગેલા રૂને પીંજી 



કાંતે છ.ે કાંતવાના કલાસમાં સવાર્થી તે સાંજ સુધી 10-12 

છોકરાઓ તો ્બેઠલેા જ જુઓ – અને ખાસ સરસ કાંતનારાઓમાં 

નમલમાનલકના છોકરાઓ છ!ે પ્ોફેિસર કૃપાલાનીની મોડહની અજ્બ 

છ!ે6

અને છવેટ ે મહાદેવની લાક્ષનણક નમ્રતામાં દેવદાસ સા્થેની 

ભાઈ્બંધીને લીધે મસતી ભળે છ:ે

તમારં કામ તયાં ખૂ્બ જ વધી પડ્ું હિે. તેમાં હંુ વધારો કરી 

રહ્ો છુ.ં પણ માફિ કરિો. હંુ તયાં હોત તો કેવું સારં ્થાત! 

ડરલીઝની [છુટકારાની] ખ્બર આવી તયાર પછી હૉનસપટલમાં િું 

્થયું — ્બાપુના ઉદગારો વગેરેની ખ્બર तमे ज આપી િકો. તમે 

નહીં આપો તો તમને નનષ્ઠરુ કહીિ કે દુષ્ કહીિ કે િું કહીિ 

તે સૂઝતું ન્થી. ્બાઘા તો કહીિ જ... આ કાગળ વાંચવાનો 

તમને વખત હિે કે કેમ તે ખ્બર ન્થી. પણ પાયખાને જવાનો 

વખત રહે તો તયાં જઈને વાંચજ.ે

નલ. 

તમારો ભાઈ, 

મહાદેવ

તા. ક.

‘તમારો ભાઈ’ સા્થે છ.ે આજ ેએક કાગળ મારા ઉપર આવયો છ ે

તેના ઉપર નસરનામું ‘મહાદેવદાસ મોહનદાસ ગાંધી' લખયું છ!ે!!7

હરખના ઊભરા વચચે પણ મહાદેવનું પત્રકારતવ વીસરાતું 

ન્થી. તે્થી દેવદાસને લખેલ પત્રમાં અિધા્થી વધારે જગા नवजीवन 



અને यंग इन्डियाને ધયાનમાં રાખીને આપી છ,ે તેમને સમાચાર 

જોઈએ છ,ે તરત જોઈએ છ,ે પહેલે પાને છપાય એવી સામગ્ી 

જોઈએ છ,ે અનધકૃત જોઈએ છ,ે ્બીજા કોઈ પાસે ન હોય તેવી 

ખાસ જોઈએ છ.ે

જલેમાં્થી ગાંધીજીની મુનકતના સમાચાર તો છલે્ા ્થોિા 

ડદવસો્થી ઉતિરોતિર પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા સમાચાર હતા. મહાદેવે 

नवजीवन અને यंग इन्डिया દ્ારા તેનનસંગ કે ડહલેરી એવરેસટ પર 

ઝંિો ચિાવે તેમ એ સમાચારને એની તમામ નજાકત જાળવીને, 

એનાં સવ્ણ પરાક્મને તાદિ કરીને લોકો આગળ ફિરકાવયા છ.ે 

આ ઉમળકો नवजीवनના અનેક અંકો સુધી સતત ચાલુ રહે છ.ે

સહજ પાછા વળીને જોઈએ. સા્થે રહેવાની ઇચછા કાંઈ 

મહાદેવની એકલાની નહોતી. ગાંધીજીએ પણ તે ઇચછા લાં્બા 

વખત્થી સેવી હતી. મહાદેવભાઈ इन्डिपे्डि््टનું કામકાજ કરતા 

હતા તયારે ઠઠે 1921માં એમણે મહાદેવભાઈને લખયું હતું:

‘તમારા જવેું માણસ મારી સા્થે હોય તો છવેટ ેમારં કામ ઉપાિી 

િકે એવો લોભ રહી જાય છ.ે.. તમે તયાં્થી નવરા ્થાવ તયારે 

મારી સા્થે જોિાઈ જિો એ ઠીક ્થિે.  ... ‘8

્બીજી ્બાજુ મહાદેવભાઈએ જલેમાં્થી છૂટીને આવતાં જ 

લખયું હતું: 

ગાંધીજી જલેમાં જતાં મારા જીવનનું ચેતન ગયું, મારાં લખાણનો 

પ્ાણ ગયો. હવે મારાં નનષપાણ લખાણ લખતાં મને જટેલું દદ્ણ 

્થાય તેટલું વાચકને પણ દદ્ણ ્થિે, મારા તરફિ અભાવ નહીં 



્થતાં સહાનુભૂનત ્થિે. કારણ, મારં દુ:ખ એ તેમનું દુ:ખ છ.ે એ 

દુ:ખનનવારણ કરવાનું ઈશ્વરને હા્થ છ.ે9

ગાંધીજી જલેમાં હતા તયારે પોતે છૂટ્ા તે વખતની 

મહાદેવભાઈની લાગણી એમના તે વખતના લેખોમાં ઠકેઠકેાણે 

પ્ગટ ્થયા જ કરતી.

‘જલેમાં્થી છૂટતાં તો મને મૂંઝવણ ્થવા લાગી છ,ે કારણ કે 

જમેને હંુ મારા પ્ાણ માનતો હતો તે તો જલેમાં છ.ે એમના 

નવના જીવવું એ મને ભયંકર અંધકાર તુલય લાગયું છ.ે’10

આમ, મોહન અન ેમહાદેવની નસ્થનત સવ. શ્ી જુગતરામભાઈએ 

પોતાના અનુપમ ભનકતકાવયમાં વણ્ણવી છ ે —

‘આ પા ઊછળે, તે પા ઊછળે, 

હૃદય ભરી ભરી પ્ીત; 

આકષ્ણણ, પણ સપશ્ણ નહીં ક્ષણ 

િેન પડ ેનહીં વિત! 

અરેરે આડુ ંઅંતરપટ આ અદીઠ!'

તેના જવેી હતી.

દેવદાસને લખેલ પત્રમાં મહાદેવભાઈએ ‘અમને ્થોિા કલાક 

વહેલા ... મોકલી દીધા’ એવું મમ્ણવચન કહી જ ે ઉપાલંભ કયયો 

છ,ે તે મહાદેવભાઈ પૂનાની સાસૂન હૉનસપટલમાં ઍપેન્િસાઇડટસના 

ઑપરેિન પછી ગાંધીજીની મુલાકાતે ગયા હતા, અને તયાં્થી 

તેઓ પાછા આવયા પછી ્થોિા જ કલાકમાં ગાંધીજીને ન્બનિરતે 

છોિી મૂકયા છ,ે એવી જાહેરાત કરવામાં આવી, તેના અંગે છ.ે



એ મુલાકાત અને તે ડદવસોમાં જોયેલાં દૃશયોનું વણ્ણન 

नवजीवनની કટારોમાં અને પછી મહાદેવભાઈની િાયરીમાં (ભાગ–

છઠ્ામાં) પાને પાને પ્ેમે નીતરતું જોવા મળે છ.ે પૂના્થી ગાંધીજી 

મું્બઈ આવી જૂહુ રહ્ા, તયાં તન્બયત ઠીક ઠીક સુધયા્ણ પછી 

તેમણે પોતાની સાધારણ પ્વૃનતિઓ ચાલુ કરી. આ આખો ગાળો 

नवजीवनના અંકો દ્ારા મહાદેવભાઈ આપણને એક સાનત્વક 

પ્ેમપ્કરણ પીરસે છ.ે

18મી જા્યુઆરી, 1924ને ડદને સાંજ ે ચાર વાગયે 

્બોરસદના સતયાગ્હમાં ‘નક્ષપ્ નવજય' મેળવી વલ્ભભાઈ અને 

મહાદેવભાઈ પૂનાની સાસૂન હૉનસપટલમાં છ ડદવસ પહેલાં 

ઍપેન્િસાઇડટસનું ઑપરેિન કરાવી ખાટલે પિલેા ગાંધીજીને 

મળ્ા. હૉનસપટલમાં મુલાકાતનો સમય સાંજ ે ચાર પછીનો હતો. 

ગાંધીજી જો ઇચછત તો આ ્બે નપ્યજનોને ડદવસના કોઈ પણ 

ભાગમાં મુલાકાતે ્બોલાવી િકયા હોત. પણ નપ્યજનો સાર એમણે 

એવી કોઈ ખાસ સગવિ ન માગી. છ ડદવસ ઉપર ઑપરેિન 

કરાવવા જલેમાં્થી હૉનસપટલમાં લઈ ગયા તયારે પણ ગાંધીજીને 

પોતાના નવશ્વાસપાત્ર દાકતરો અને સવજનોને ્બોલાવવાની છૂટ 

આપવામાં આવી હતી. તેમણે મું્બઈના દાકતર દલાલ અને 

વિોદરાના દાકતર જીવરાજ મહેતાનાં નામો આપયાં હતાં, પણ 

્બંનેને પૂના પહોંચતાં મોિુ ં ્થાય એમ હતું અને િસ્તડક્યામાં 

નવલં્બ કરવો ઇષ્ નહોતો તે્થી જલેના દાકતર મેિકના દ્ારા જ 

ઑપરેિન કરવાનું ગાંધીજીએ સવીકાયુું હતું અને િૉ. મેિકને લખી 

આપયું હતું કે મને આપની ઉપર પૂરો નવશ્વાસ છ.ે સવજનો તરીકે 

તેમણે રાજનૈનતક નવચારોમાં પોતાના્થી નભન્ન નવચાર ધરાવતા 



શ્ી િાસ્તીઆર અને નૃનસંહ નચંતામનણ કેળકરનાં નામો આપયાં 

હતાં. ત્રીજુ ં નામ િૉ. ફિાટકનું આપયું હતું જઓે ખાદીના કામમાં 

રસ લેતા હતા. આ ત્રણે જણ તો પોતપોતાની રીતે ગાંધીજીએ 

ઑપરેિન વખતે પોતાને ્બોલાવયા તે્થી આશ્ચય્ણચડકત ્થઈ ગયા. 

ના. િાસ્તીઆર હૉનસપટલમાં સૌ્થી પહેલા હાજર ્થઈ ગયા હતા. 

શ્ી કેળકરે તો આગળ ઉપર અનેક લેખોમાં ગાંધીજીનો નવરોધ 

પણ પ્કટ કયયો હતો. પોતાને ગાંધીજીએ સવજન તરીકે કટોકટીને 

વખતે પાસે રહેવા ્બોલાવયા તેના્થી પ્ભાનવત ્થઈને પાછળ્થી 

લખેલા એક લેખમાં એની કદર પણ કરી હતી. િૉ. ફિાટક તો 

પહેલાં માનવા જ તૈયાર નહોતા કે પોતાના જવેા ‘સામા્ય' 

કાય્ણકતા્ણને ગાંધીજી યાદ કરે. પણ જયારે એમને ખાતરી ્થઈ કે 

તેમને પોતાને જ ્બોલાવયા હતા, તયારે તેમણે ધ્યતા અનુભવી 

હતી. એક ચો્થું નામ કોઈ હડરજનનું પણ આપવા ગાંધીજીનો 

નવચાર હતો, પણ નજીકમાં કોઈ હડરજન નમત્રનું નામ ચોક્કસપણે 

ન આપી િકયા તે્થી તેમણે આ ત્રણ જ નામો આપયાં હતાં.

‘આવો ્બોરસદના રાજા!’ કહીને ્બાપુએ પ્થારીમાં્થી 

વલ્ભભાઈનું સવાગત કયુું. ઑપરેિન ન્થયેટરમાં્થી હૉનસપટલના 

ઉપલા માળમાં આવતાંની સા્થે ગાંધીજી જ જાણે સાસૂન 

હૉનસપટલના રાજા ્બની ગયા હતા. એમણે પોતાના માધુય્ણ 

અને નવનોદ વિ ે દાકતરો, નસયો, પડરચારકો, જાણયાઅજાણયા 

સૌ મુલાકાતીઓનાં ડદલ જીતી લીધાં હતાં. વલ્ભભાઈને પોતે 

આપેલી નવી પદવી્થી ખુિ ્થઈને પોતે ખૂ્બ જ ખિખિાટ હસયા. 

જોકે હસવા્થી એમના ઘામાં ્થોિુ ં દરદ ્થતું હતું. પછી માંિીને 

આખી વાત કરી. આસપાસના લોકો પાસે વલ્ભભાઈ અને 



મહાદેવ ્બંને આખી વાત સાંભળી ચૂકયા હિે એવો ગાંધીજીને 

અંદાજ હતો, છતાં પોતાના લોકોને માંિીને વાત કરવાનો એક 

ખાસ પ્કારનો સંતોષ હતો, જ ે માણવાનું ગાંધીજી િાના ચૂકે? 

એમ તો ઑપરેિન વખતે ચારે દીકરાઓ કે પતનીને યાદ ન 

કરનાર ગાંધીજીને મન પોતીકાં કોણ ને પારકાં કોણ? પણ 

છતાંયે એ તે જ ગાંધીજી હતા જનેે મળવા્થી દરેક મુલાકાતીને 

એમ લાગતું કે ગાંધીજી ્બીજા સવ્ણ કરતાં મારે માટ ેકાંઈ નવિેષ 

સં્બંધ રાખે છ.ે

પ્્થમ તો િૉકટરોનાં વખાણ્થી વાત િરૂ ્થઈ. ્બંને દાકતરો 

પોતાને છ વરસની સજા ફિટકારનાર નબ્ડટિ સરકારના નોકરો, 

્બંને ગોરા, ્બંને સા્થે જૂની ઓળખાણ પણ નહોતી. પણ 

અડહંસાનો પૂજારી એમને દેિ-રંગના ભેદો્થી ઉપર ઊઠી માત્ર 

મનુષય તરીકે જોતો હતો. અને તેમાં આ ્બે તો અણીને વખતે 

્બચાવનાર કુિળ ત્બી્બો, એટલે પછી વખાણ કરવામાં િી 

કચાિ હોય? યરવિા જલેના સુપડર્ટે્ િે્ ટ કન્ણલ મરે નવિે 

કહ્ું, ‘અનતિય કુિળ માણસ છ.ે આઈ. એમ. એસ. ઉપરાંત 

એમ. િી. છ ે અને ્બીજી વૈદ્કીય ડિગ્ી લીધી છ.ે પૉટ્ણબલેરમાં 

પણ હતો. એ મારા પર ભારે મમતા રાખે છ.ે હમેિાં મને કહે 

કે તું તારી ઉપર દરરોજ આમ અખતરા કરે એ સારં નહીં. 

હંુ કહંુ એ રીતે તારે ખાવુંપીવું જોઈએ.'11

મરેએ પેટ તપાસયું. ફિરી ફિરીને ઍપેન્િકસ આગળ. હંુ કહંુ 

કે તયાં દુ:ખ ્થાય છ.ે તયારે તેને િંકા પિી. પછી દદ્ણ નરમ ્થયું, 

પાછુ ં12મીએ દદ્ણ ઊપડ્ું એટલે એણે કન્ણલ મેિકને ્બોલાવયો. 

મેિકને ્થયું કે જૂના મરિાનો નવકાર હિે. ફિરી પાછુ ં અસહ્ 



દદ્ણ ્થયું તયારે મેિકે આવીને જલે ્બહાર લઈ જવાનો નવચાર 

કયયો. દાકતર પોતાની જ કારમાં હૉનસપટલમાં લાવયા. વયવસ્થા 

કરવામાં સમય લાગયો. એટલામાં ગાંધીજીએ સૂચવયા હતા તે 

લોકોને ્બોલાવવામાં આવયા.

િાસ્તીઆરે ગાંધીજીની હાલત નવિે એક નનવેદન ્બહાર 

પાિલેું. તેને લીધે દેિને એમની તન્બયત નવિે નવગતવાર જાણ 

્થયેલી. નામદાર િાસ્તીઆર મારફિત ગાંધીજીએ દેિને જણાવયું કે:

મારી આસપાસ અતયારે જ ેદાકતરો છ ેતેમના ઉપર મને પૂરેપૂરો 

નવશ્વાસ છ,ે તેઓ મારા પ્તયે ખૂ્બ ભલાઈ ્બતાવી રહ્ા છ,ે અને 

મારી ખૂ્બ સંભાળ રાખે છ.ે દેિમાં જ ે કંઈ ખળભળાટ ્થાય 

તો હંુ એમ જાહેર કરવા ઇચછુ ં છુ ં કે અમલદારો નવરદ્ધ મારે 

કંઈ પણ તકરાર કરવાની છ ે જ નહીં. મારા િરીરની માવજત 

કરવામાં તો આ લોકો કિી ઊણપ રાખતા ન્થી.12 

શ્ી િાસ્તીઆરના નનવેદન અંગે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈ 

આગળ કહ્ું:

િાસ્તીની સા્થે ્થયેલી વાતચીતનો એમણે ્બરા્બર ખયાલ ન્થી 

આપયો. મેં એમને ત્રણ મુદ્દાઓ આપેલા હતા. મેં કહેલું કે મને 

કાં લોકો પોતાના ્બળ વિ ે છોિાવે; કાં હંુ નનદયોષ છુ ં અને હંુ 

દરેક અંગ્ેજને ચાહંુ છુ,ં એમ સરકાર માની લે ને મને છોિ ે

અ્થવા તો મારો અને એમનો કનજયો ચાલુ જ છ ે એટલે છ 

વરસની આખરે છોિ.ે [પણ િાસ્તીના] મનમાં કે આવી રીતે 

મૂકવામાં કદાચ મારા છુટકારામાં નવઘન આવે એટલે એવી રીતે 

ન મૂકતાં જુદી રીતે મૂકયું.13



પછી ગાંધીજીએ પોતાની દૃનષ્એ રોગનું કારણ જણાવયું:

જમે જમે નવચારં છુ ં તેમ તેમ લાગે છ ે કે મારો સંયમ હજી 

કાચો છ.ે આડરિકામાં મેં મારં િરીર જલેના અનધકારીઓને પૂરેપૂરં 

સોંપયું હતું. અહીં ત્રણ વખત માંદો પડ્ો. મેં હમેિાં મા્યંુ છ ે

કે હંુ તલવારની ધાર પર રહંુ છુ.ં પણ એ તલવારની ધાર ્બુઠ્ી 

હિે.  ... ગમે તેટલો સંયમ હોય પણ માણસ એક વાર ચાતરી 

જાય તો પછી મૂઓ જ છ.ે એક વાર એમ લાગતું હતું કે મને 

કંઈ રોગ ્થઈ જ ન િકે.  ... પણ હવે જોઉં છુ ં કે આટલા સંયમ 

છતાં હંુ ત્રણ વાર માંદો પડ્ો.’

પછી મહાદેવ તરફિ જોઈને કહે:14

તમને તો અનેક વાર નનરાિા ્થઈ, મને મળી જ ન િકયા. કાંઈ 

નહીં, એમાં તમારં પણ સારં છ.ે આપણા કાય્ણને પણ ફિાયદો 

્થાય છ.ે તમને ચાર વાગયાને ટકોરે ્બોલાવયા એટલે હવે હંુ કોઈ 

પણ જણને કહી િકવાનો કે મેં વલ્ભભાઈને અને મહાદેવને 

વહેલા મળવાની ના પાિી. તમે પણ ન આવતા. તમારે નવિે મેં 

સાંભળ્ું. તમે તો પેલા યુનધનષ્ઠરના કૂતરાની જમે વલ્ભભાઈ 

કહે તેમ કરી રહ્ા છો, તે ડદવસના તારા ્બતાવે તો તારા કહો 

છો અને રાતના સૂરજ ્બતાવે તો સૂરજ કહો છો. મને એ ્બહુ 

ગમયું. એ જ રીતે કામ ્થાય.14

પછી દુગા્ણની ખ્બર પૂછી. નરહડરની પૂછી. ્બોરસદમાં ્થયેલાં 

કામનાં ગાંધીજીએ વારંવાર વખાણ કયા્ણ, મહાદેવે કહ્ું કે આપ 

આવો તયારે ્બોરસદ તૈયાર હિે, તેના્થી ગાંધીજી ્બહુ રાજી ્થયા.



્બીજ ે ડદવસે ્બાપુને મળતાં મહાદેવભાઈએ ફિડરયાદ કરી 

કે, ‘તમે ગઈ વખતે માંદગી વખતે આટલા ન્બળા નહોતા ્થઈ 

ગયા.’ એટલે કહે, ‘હા, હિે. જલેમાં ્બીજુ ં દુ:ખ તો નહોતું, 

પણ માનનસક દુ:ખ આપવામાં મણા ન્થી રાખી.’15

અનેક સા્થીઓ નવિે ગાંધીજીએ પૂછપરછ કરી. નવનો્બા 

દ્ારા સંપાડદત ‘મહારાષ્ ટ્ર ધમ્ણ' નવિે તપાસ કરી. એમાં આવેલ 

ઉપનનષદ નવિેનાં વખાણ કરતાં ગાંધીજી ધરાતા જ નહોતા. 

જલેમાં પોતાના ઉદૂ્ણ અભયાસની વાત નીકળતાં કહે, ‘મુસલમાનોને 

કહેજો કે હંુ મૌલવી ્થઈને આવવાનો છુ ંએવો તેમનો ભય સાચો 

પિવાનો છ.ે'16

વલ્ભભાઈને પૂછું કે કૉંગ્ેસની કારો્બારીના કોણ કોણ 

સભયો ચૂંટાયા છ.ે તેમને મળેલા મતોનો ઉલ્ેખ ્થતાં કહે, 

‘[દેિ્બંધુ નચતિરંજન] દાસ આવયા એ ઠીક ્થયું. અને તેમને 

આટલા ઓછા મળ્ા તે પણ સારં ્થયું.'16

દેિ્બંધુ દાસે આ ગાળામાં અસહકાર અને ગાંધીજી નવિે 

કેટલાંક અનવવેકી વાકયો ઉચચાયાું હતાં. ગાંધીજી જો એ નવરોધીને 

ન આવકારે તો તેમની અડહંસા લાજ,ે અને તેમને મળેલા ઓછા 

મતો નવિે જ ે અનભપ્ાય આપયો તે એ નસદ્ધ કરતું હતું કે 

ગાંધીજીની અડહંસા કાંઈ ભોળપણમાં્થી નીપજી નહોતી.

લાલા લજપતરાયને ગાંધીજીએ, ‘આવો પંજા્બ કેસરી' કહીને 

વધાવયા. તેઓ ગાંધીજીને કહી ગયા: ‘તમે જલદી આવો. તમે 

્બહાર આવિો અને ફિરી પાછુ ં અમારં નેતૃતવ લેિો એ આિા 

ઉપર અમે મદાર ્બાંધીને ્બેઠા છીએ. તમારી ગેરહાજરીમાં ગુર 



નવનાના નનિાનળયાઓ જવેા અમે છીએ. નાનાં ્બાળકોની જમે 

અમે અંદર અંદર લિી રહ્ા છીએ.’17 ગાંધીજીએ પેટ પકિીને 

કહ્ું, ‘મને પેટ પકિીને હસવાનું મન ્થાય છ.ે પણ હસવું દા્બવું 

પિ ે છ.ે  ... મારી પાકી ખાતરી છ ે કે જલેમાં રહીને હંુ દેિની 

એટલી જ સેવા કરી રહ્ો છુ.ં ્બહાર કરતો હતો તે કરતાં 

વધારે નહીં તો એટલી તો ખરી જ.’17

ચાર ડદવસ પછી જલેના સુપડર્ટે્ િે્ ટ કન્ણલ મરે મળવા 

આવયા. તેમની કોમળતા અને નમ્રતા જોઈ મહાદેવભાઈ પણ 

ચડકત ્થયા. એમની ગાંધીજી સા્થેની મુલાકાત મહાદેવભાઈ નોંધતાં 

િાના ચૂકે? ‘્બાપુની સા્થે હા્થ નમલાવીને કહે, તમને એમ તો 

ન્થી લાગતું ને નમ. ગાંધી, કે હંુ તમને વીસરી ગયો? પણ મને 

એમ ્થયું કે તમારા આરામમાં હંુ નવક્ષેપ ન પાિુ.ં આટલા ડદવસ 

પછી તમને જોઉં છુ ં એટલે તમારામાં ખૂ્બ જ સુધારો ્થયેલો 

દેખાય છ.ે તમારા ચહેરા ઉપર પણ ્બહુ સફૂિનત્ણ લાગે છ.ે’ ્બાપુએ 

કહ્ું કે, ‘હંુ ડદલગીર છુ ં કે તમારી ઉપર છાપામાં ્બહુ ખરા્બ 

હુમલા ્થયા છ.ે’ કન્ણલે હસીને જવા્બ આપયો, ‘એની જરાયે 

નચંતા કરિો નહીં. જઓે મને ઓળખે છ ેતેમણે એ હુમલા કયા્ણ 

ન્થી.’ ્બાપુએ પોતાના જલેના સા્થીઓની ખ્બર પૂછી. તેમણે 

જવા્બ આપયો, ‘તમને સૌ યાદ કરે છ.ે તમારા સા્થી નમ. ગનીએ 

કહાવયું છ ે કે તમારો ચાર વાગયે ઊઠવાનો નનયમ ્બરા્બર પાળું 

છુ.ં ઇંદુલાલ વગેરે સૌ મજામાં છ.ે સૌને તમારી ખોટ લાગે છ,ે 

અને (જરા મોં મલકાવીને) આિા રાખું છુ ં કે એ સૌને કાયમને 

માટ ેતમારી ખોટ સાલે.' ્બાપુ હસીને ્બોલયા: ‘સાચું, પણ તમને 

ખાતરી આપું છુ ં કન્ણલ, કે મને તો સાજા ્થઈ ગયા પછી પાછુ ં



તમારી જ દેખરેખ નીચે આવીને મારં કામ કરતા ્થઈ જવાનું 

જવેું ગમે તેવું કિું જ ન ગમે.’ કન્ણલના મુખ પર િરમના 

િેરિા પડ્ા. ‘જલદી સારા ્થાઓ અને કામકાજ ફિરમાવજો.’ 

એટલું કહીને તે નવદાય ્થયા. એટલે ્બાપુ કહે, ‘જુઓને, એનું 

મોં જ કેવું છ?ે કેટલું નનખાલસપણં અને ભલમનસાઈ!’ આખી 

મુલાકાત અંગે મહાદેવભાઈની નમતાક્ષરી ટીકા:

‘કન્ણલ મરેને જોઈને ્બાપુની જલેની ઓરિી કેટલી પ્ેમના 

વાતાવરણ્થી ભરેલી હિે તેનો ખયાલ આવયો, અને જ ે સરકાર 

એ પ્ેમના પ્કાિને એક ઓરિામાં પૂરી રાખવાનો પ્યતન કરી 

રહી છ ે એના અજ્ાન ઉપર દયા આવી.'18

માંદગીને ન્બછાને પિલેા ગાંધીજીને જોવા કોણ ન આવે? 

મહાદેવભાઈ આમાં્થી ્બને એટલા મુલાકાતીઓ સા્થે ગાંધીજીને 

્થયેલી વાતોની નોંધ જનતા આગળ તાદિ રજૂ કરે છ,ે અને 

દરેક મુલાકાતના વણ્ણનમાં ગાંધીજીના નવચાર લોકો સમજ,ે એમનું 

ચાડર�ય લોકો આગળ પ્ગટ ્થાય અને મહાદેવભાઈનો ગાંધીજી 

નવિેનો પ્ેમ જગત આખા પર પ્સરે એવો એમનો અ્થાક પ્યાસ 

ચાલુ હોય છ.ે માત્ર આ વણ્ણનોમાં ભનકત છ,ે અનતિયોનકત ન્થી, 

પ્ેમ છ,ે ચાપલૂસી ન્થી, ગાંધીજીના ગુણો પ્ગટ કરવાનો પ્યાસ 

છ,ે એમની મયા્ણદાઓને ઢાંકવાનો પ્યાસ ન્થી. કયાંક ્બાપુની 

અ્યજનો સા્થેની વાતચીતમાં પોતાનો ઉલ્ેખ આવે તો તેને 

તેઓ ખૂ્બ સંકોચ સા્થે કહે છ.ે દાખલા તરીકે, દેવદાસભાઈને 

ગાંધીજી એક વાર કહે છ:ે ‘મહાદેવ તો જાણે જ્મ્થી જ માખીને 

પણ ઈજા કરી િકે નહીં એટલા કોમળ.’19 અ્થવા તો ્બીજી 



એક વાર વાતચીત લં્બાતાં મેં ્બંધ કરવા કહ્ું એટલે ્બાપુ કહે:

આજ ે્બીજી ઘણીયે વાતો ્થઈ. એમાં કંઈ મને ્બહુ રસ ન પિ.ે 

તારી આગળ વાત કરં છુ,ં તેમાં રસ પિ ે છ.ે અને તારા જવેું 

પાત્ર મળે પછી િું? તારા જવેા પાંચ-સાત જુવાનનયાઓને હંુ 

મારા નવચાર ્બરા્બર આપી િકંુ અને તેઓ તે ધોરણે નવચાર 

કરતા ્થઈ જાય તો મને સંતોષ ્થાય.20

આ વણ્ણનોમાં દેિના રાજકારણના ગંભીરમાં ગંભીર પ્શ્ો 

આવે છ.ે તો આશ્મ-જીવનના રોનજદંા પ્શ્ો આવે છ.ે તેમાં 

જીવનને સપિથે તેવા ભાતભાતના નવષયોનો સપિ્ણ ્થાય છ ે તો 

જાતજાતના સવભાવના લોકોનાં નચત્રણો આવી જાય છ.ે એમાં 

પેટ પકિીને હસવું આવે એવા રમૂજી ડકસસાઓ છ ેઅને વાંચતાં 

આંખ ભીની ્થાય એવા ભાવવાહી ડકસસાઓ પણ છ.ે

રાત્રે ખાઈ રહ્ા પછી નસયો આવીને ગમમત કરવા લાગી. એકને 

પૂછું, ‘તને ગાતાં આવિ ેછ?ે’ તયારે તેણે કહ્ું, ‘ગાતાં આવિતું 

હતું, પણ આજ ેનહીં ગવાય.’ તયારે ્બાપુએ કહ્ું કે જાઓ, તમે 

નસ્ણ નહીં કહી િકાઓ. નસ્ણની એક અગતયની લાયકાત તેની 

ગાયનિનકત છ.ે મને પહેલી નસ્ણ જ ે મેળવવાનું ભાગય પ્ાપ્ત 

્થયું તે નસ્ણ ભારે ગાનારી હતી. તે ધંધાદારી નસ્ણ ન હતી. એ 

તો નમ. િોકની પુત્રી ઓનલવ હતી — મને એક ઘા લાગેલો હતો. 

દદ્ણ પાર વગરનું ્થતું, તયારે ઓનલવને ‘લીિ કાઇ્િલી લાઇટ’ 

(પ્ેમળ જયોનત તારો દાખવી) ગાવાનું કહ્ું. તેણે એટલી સરસ 

રીતે ગાયું કે એના સૂર હજી મારા કાનમાં ગુંજ ે છ.ે  ... મારં 

દદ્ણ કયાંયે ચાલયું ગયું. ્બીજી નસથે પછી અનેક ્બહાનાં કાઢ્ાં. 



ગળામાં ઑપરેિન કરાવયું છ,ે વગેરે.21

મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

અમલદારોને, નસયોને પોતે પોતાના પ્ેમ્થી તર્બોળ કરી દીધાં 

છ.ે એટલે એમના ઓરિામાં એ પ્ેમનું જ વાતાવરણ પ્ગટી રહ્ું 

છ.ે જ ે કોમળતા્થી તેમની પાસે િૉકટરો આવે છ,ે જ ે મીઠાિ્થી 

તેમની ખ્બર પૂછ ે છ ે તે જોઈને કઠણમાં કઠણ હૃદય પર પણ 

અસર ્થયા નવના ન રહે. એક અંગ્ેજ ્બાઈ, જ ે નસયોની મુખી 

છ,ે તે તો જાણે મોટા સાગરનાં મોજાંઓ ઉપર મહાલતા હોિકાની 

જમે જયારે આવે તયારે હસતી ને હસતી જ. તેને જોઈને ્બાપુ્થી 

પણ હસયા નવના રહી િકાતું ન્થી. ્બાપુની આંખ ઠરે એવી. 

ઓરિાનો ટાપટીપ પોતે કરવાની, સુંદર અજવાળેલા કળિ લાવી 

તેમાં ફૂિલો મૂકી, ગાંધીજીને, ઓરિાનો પોતે કરેલો િણગાર 

વખાણવાનું કહેવાની!22

ડદવસમાં સારવાર કરનારી નસ્ણ ... ના પ્ેમનો પાર ન્થી. આ 

મારો પહેલો જ ખાનગી કેસ. ચાર વષ્ણ અભયાસ કરીને હંુ 

હૉનસપટલમાં્થી નીકળવાની હતી, તયાં તો ગાંધી આવયા. અને 

તેમનો જ કેસ મને પહેલો મળ્ો. મારી કારડકદતીની આ કેવી 

મંગળ િરૂઆત કહેવાય! ...સેવામાં ખરેખર લહેજત આવી હોય 

તો આ દદતીની.  ... આજ ેિૉકટર મને કહે છ ે કે, ‘તું તારા ડરપોટ્ણ 

આવા મોતીના દાણા જવેા અક્ષરે તો કોઈ વાર લખતી નહોતી!’ 

મેં તેમને કહ્ું, ‘કારણ કોઈ વાર આવા દદતીયે નહોતા મળતા.' 

્બહાર ગયા પછી પોતાની સાહેલીઓની સા્થે ભેગી ્થાય તયાંયે 

ગાંધીજીની જ વાત કરે. એટલે પેલી ્બહેનો કોઈ વાર મશકરી 



કરીને કહે, ‘કેમ આજ ે કાંઈ ગાંધીની વાત કરવાની ન્થી કે? 

તું તો તારા દદતી ઉપર મોડહત ્થઈ છ!ે’ તરત પેલી જવા્બ 

આપે, ‘તમે ગાંધીને જાણો તો તમે પણ હમેિાં તેની જ વાતો 

કરતાં ફિરો.’22

... આશ્મમાં્થી ગાંધીજીનાં મોટાં ્બહેન કેટલીક ્બહેનોને 

લઈને મળવા ગયાં હતાં. એ દૃશય વણ્ણવયું જાય એમ ન્થી. કેટલે 

વષથે ્બહેને પોતાના ભાઈને જોયા? તેમના્થી તો કિું ્બોલાય 

એવી તેમની દિા રહી ન હતી. પણ ્બાપુએ જ કહ્ું:

આજ ેતો ઊઠીને પ્ણામ કરાય એવી નસ્થનત ન્થી. ્બહુ સારં ્થયું 

તમે આવયાં.’ જયારે જવા નીકળ્ાં તયારે પેલી હસાવનારી નસ્ણ 

પૂછવા લાગી, ‘આ તમારાં ્બહેન?’ ્બાપુ કહે, ‘હા.’ ‘તયારે આ?’ 

્બાપુ કહે, ‘એ પણ ્બહેન.' ‘આ?’ ‘એ પણ ્બહેન.’ ‘્બધી જ 

તમારી ્બહેનો? હંુયે તમારી ્બહેન?’ ‘જરૂર, તુંયે ્બહેન ્થાય 

તો ્બહેન જ.’ પેલી ખિખિાટ હસી પિી. વસુધાને કુટુ્ંબ માની 

્બેઠલેા ઉદાર પુરષને નસ્ણ ન્બચારી ઓળખવા લાગી, સજ ્ણનો પણ 

ઓળખવા લાગયા. સરકાર કયારે ઓળખિે?23

કોમી નવખવાદનો પ્શ્ તે વખતે પણ દેિમાં મા્થાં ઊંચકતો 

હતો. ્બંને પક્ષના નેતાઓ મળે તો સામો િું કરે છ ેએ નવચાર 

કરતા હતા. એ ્બા્બતમાં ગાંધીજીના નવચાર જુદા હતા અને 

્બંને પક્ષોને પચાવવા આકરા પિ ે એવા હતા. તેમણે મહાદેવ 

જોિ ે આ ્બા્બત ગંભીરતા્થી વાત કરી:

ડહંદુ ધમ્ણનું તત્વ જ મને તો આતમતયાગ અને અડહંસા લાગે 

છ,ે અને જયાં સુધી તમે એ વસતુ ્બરા્બર ન સમજી લો તયાં 



સુધી તમે પછિાવાના છો. જયાં તમારં લોકો સાંભળે નહીં તયાં 

ઊભા ન રહેવું. કાળી આગળ ્બકરો કપાય છ ે તે નવિે મને 

કાંઈ લાગતું ન્થી િું? મને તો ગાય અને ્બકરી ્બંનેના પ્ાણની 

સરખી ડકંમત છ.ે પણ ડહંદુને ગાયને માટ ેભારે માન છ,ે એટલે 

ગાયની વાત હંુ કરી રહ્ો છુ.ં આજ ે ગાયને ્બચાવું તો કાલે 

્બકરીને પણ ્બચાવી િકીિ.24

એટલામાં રાજાજી અને િંકરલાલ આવયા. તેમને અંગ્ેજીમાં 

કહેવા લાગયા:

હંુ મહાદેવને કહેતો હતો કે ... ડહંદુ-મુસલમાનોનો સવાલ એવો 

છ ે કે જમેાં પ્નતયોગી સહકાર ન ચાલી િકે, એમાં પ્નતયોગી 

સહકારનું સ્થાન જ ન્થી. પ્ેમની ્બધી ્બા્બતોમાં સામા માણસ્થી 

નનરપેક્ષ વત્ણન રાખવાનું હોય છ.ે ્બેમાં્થી એક પક્ષ ્બધી િરતોનું 

પાલન કરે તો પૂરતું છ.ે એમાં સામાની સા્થે સાટુ ં કરવાની વૃનતિ 

હોય જ નહીં. હંુ તમને એટલા માટ ે ન્થી ચાહતો કે તમે મને 

ચાહવાને ક્બૂલ ્થાઓ છો. હંુ તમને ચાહંુ છુ ં કારણ, એ મારો 

ધમ્ણ છ.ે હંુ મૌલાના અ્બદુલ ્બારીને મળ્ો તયારે તેમણે મને 

સવાલ પૂછલેો કે મુસલમાનોના સહકારના ્બદલામાં ડહંદુઓ િી 

અપેક્ષા રાખે છ?ે મેં કહ્ું, કિાની નહીં. મુસલમાનોને જ ેપોતાનો 

ધમ્ણ લાગે તે પ્માણે તેઓ વતથે... જયારે હંુ કહંુ છુ ં કે મારે કિો 

્બદલો ન્થી જોઈતો તયારે હંુ એ કહેવા માગું છુ ં કે મુસલમાનો 

પાસે્થી ્બદલામાં હંુ કિું માગતો ન્થી. પણ ઈશ્વર પાસે્થી જરૂર 

મને મારો ્બદલો મળવાનો છ.ે ઈશ્વર મારી મહેનતનું અને મારા 

તયાગનું ફિળ મને આપિે એવી પૂરી શ્દ્ધા સા્થે મારા નસદ્ધાંતને 

ખાતર હંુ મરીિ...'25



(પોતાની કાય્ણપદ્ધનતનો નવરોધ કરનારા તે કાળના ધુરંધર 

મહાપુરષો નવિે)26 [કહ્ું].

એમ ન્થી કે એ લોકોની ્બુનદ્ધ તો સતયને જોઈ િકે છ,ે પણ 

એમના આવેગો તેમને ્બીજ ે માગથે ખેંચી જાય છ.ે ના. આ 

્બા્બતમાં તેમની ્બુનદ્ધ જ ધૂંધળી ્થઈ ગઈ છ.ે આ નવિે મારા 

નવચારો ચોક્કસ અને નનનશ્ચત છ.ે હંુ અતયારે યરવિા જલેમાં 

પુરાયેલો છુ ં અને ્બહાર સંદેિો ન મોકલી િકંુ તોપણ આ હંુ 

તમને કહંુ છુ.ં કારણ, મારે માટ ે એ જીવનમરણનો સવાલ છ.ે 

હંુ એને માટ ેજ જીવી રહ્ો છુ,ં ડહંદુ-મુસલમાન સવાલનો ફિિચો 

અડહંસા્થી ્થઈ િકે, એવો સંદેિો હંુ ગમે તયાં્થી આપી િકંુ. 

તમે કહો છો કે તેમણે તો જનસંખયાનું ધોરણ પકડ્ું છ.ે આટલા 

ટકા અમને મળવા જોઈએ એમ તેઓ માગણી કરે છ.ે હંુ કહંુ 

છુ ં કે તમે એમને કહી દો કે અમારે તો િૂ્ય ટકો જોઈએ છ.ે 

આ ્બા્બતમાં તમે તેમના હા્થમાં કલમ મૂકી દો. આપણે નનષફિળ 

ગયા છીએ અને નનષફિળ જઈિું, જો આપણી અંતદૃ્ણનષ્ નનમ્ણળ 

ન ્થઈ હિે; સતય અને અડહંસાનો સવ્ણત્ર અને સદાકાળ નવજય 

જ છ ે એ નવિે શ્દ્ધાની આપણામાં ઊણપ હિે. આ ્બા્બતમાં 

તમારે તમારા મન સા્થે નનશ્ચય કરી લેવાનો છ.ે ્બાકીની વાત 

એમના ઉપર તમે છોિી દો.

આ વસતુ મને અનુભવે લાધેલી છ.ે તે હંુ તમારી આગળ મૂકંુ 

છુ.ં આ નસદ્ધાંતના સવીકાર્થી જ દનક્ષણ આડરિકામાં મને નવજય 

મળેલો. ડહંદુસતાનમાં પણ ડહંદુ-મુસલમાન ઐકયનું એક નાનકિુ ં

મોજુ ંચિલેું દેખાયું હતું તે પણ આ નસદ્ધાંતના સવીકારને જ પ્તાપે. 

મુસલમાનોના જવેા િરીર્બનળયા ્થવાની27, અખાિા કાઢવાની 



અને નાગડરક સંરક્ષક દળો ઊભાં કરવાની વાત વાડહયાત 

છ.ે એ ્બધાં ફિાંફિાં છ.ે ડહંદુઓ કહે છ ે કે મુસલમાનો કરતાં 

વધારે ્બળવાન ્થાઓ. એના જવા્બમાં મુસલમાનો ડહંદ ્બહારના 

પોતાના સધમતીઓ સા્થે જોિાવાનો નવચાર કરિે. પછી આપણે 

ચીન, જાપાન અને ્બીજા એનિયાઈ દેિો સા્થે સંનધ કરવાના 

્બેત રચીિું. આમ કયાં પાર આવિે? એક વાર િરીર્બળના 

ઉપયોગનો સવીકાર કરો એટલે પછી જોતજોતામાં તમે આખા દેિને 

લશકરી છાવણીમાં ફેિરવી નાખિો. તમે જાતે તમારો ્બચાવ ન 

કરી િકતા હો તો ભાિતૂી ગુંિાઓને રોકવા જિો! ્બીજુ ંપગલું 

પોલીસની મદદ લેવાનું આવિે. પછી ્બહારનાં રાષ્ ટ્રોની મદદ 

લેવાનો નવચાર કરવો પિિે. આમ આ વસતુનો પાર નહીં આવે.28

તમારે તો મન સા્થે નનશ્ચય કરી લેવાનો છ ે કે જ ેવસતુને આપણે 

ધમ્ણ મા્યો છ ે તેમાં્થી એક તસુ પણ ચનલત ્થવું ન્થી. મારો 

નસદ્ધાંત સદાકાળ માટ ેછ.ે કોઈ મારં નહીં સાંભળે તો તેમાં મારં િું 

જવાનું છ?ે ્બુદ્ધ ેઆપેલા ઉપદેિનાં ફિળ હજી આવયાં ન્થી. પણ 

તે્થી કોણ કહેિે કે ્બુદ્ધ નનષફિળ ગયા? હજી તો માત્ર 2,600 

વષ્ણનો ગાળો વીતયો છ.ે નરિસતી સમાજ ે વયવહારમાં ઈિુનરિસતના 

ઉપદેિનો ઇ્કાર કયયો છ.ે તેવું જ મહમદ પેગં્બરનું ્બ્યું છ.ે 

આજના મુસલમાનોમાં લિવાની ખોટી ્બિાઈ હાંકવા નસવાય ્બીજુ ં

િું છ?ે તેમનામાં મહમદ અને તેની પછીના ચાર ખલીફિાઓનો 

આપભોગ, સાદાઈ, ઈશ્વરનનષ્ઠા કયાં જવેામાં આવે છ?ે મહમદનો 

સંદેિો એ હવે અંનતમ સંદેિો છ,ે અને િાશ્વતકાળને માટ ે છ ે

એમ પણ મને લાગતું ન્થી. જ ે દેિમાં અને જ ે કાળે એ સંદેિો 

અપાયો તે દેિ અને કાળ માટ ે એ ્બહુ સારો હતો, પણ તે્થી 



તે પડરપૂણ્ણ અને નનભથેળ છ ે એમ ન કહી િકાય. મહમદ એ 

છલે્ો પેગં્બર ્થઈ ગયો અને હવે ્બીજો પેગં્બર આવવાનો 

ન્થી એમ પણ હંુ માનતો ન્થી.29

હકીમજી, મહમદઅલી અને િૌકતઅલી મળ્ા તે પ્સંગ 

પણ િૌકતઅલી મળ્ા તયારના પ્સંગ જવેો હૃદયદ્રાવક હતો. 

મહમદઅલીએ પગ ચૂમયા, પણ ઓઢલેા સા્થે. હકીમજીને ્બાપુએ 

જ પ્ણામ કયા્ણ અને હા્થ નમલાવયા.

પછી ઘણી વાતો ્થઈ, તેમાં વચચે મહમદઅલીએ પૂછું: 

‘્બાપુ, એક ઇજાજત ચાડહયે. પરદેિો મેં પ્ચારક કે નલયે નહીં, 

લેડકન વહાં જો કુછ ગલત પ્ચાર હોતે હૈ ઉનકો નમટાને કે 

નલયે.' એટલે ્બાપુએ ્બમનજીને જ ે કહ્ું હતું તે જ કહ્ું અને 

જણાવયું કે, ‘હંુ ઇજાજત આપનાર કોણ? મારે ગાંધીરાજ ન્થી 

કરવું ઇતયાડદ.’ તોપણ પેલાએ આગ્હ ધયયો તયારે તેમણે કહ્ું 

કે, ‘તમે જ ે કરિો તે નવચારીને કરિો. હંુ આવીને તમને ઠપકો 

ન્થી આપવાનો. મારો પોતાનો મત તો એવો છ ે કે કાંઈ ્બહાર 

પ્ચાર કરવાની જરૂર ન્થી.30

આ જ ડદવસોમાં મહાદેવભાઈએ नवजीवनના વાચકો સાર 

ખાસ લેખો પણ લખયા. મહાદેવભાઈ પોતાના હૃદયનો પિઘો 

પોતાની કલમ મારફિત વાચકો પર કેવો પાિતા હતા તેના 

નમૂનારૂપે તે કાળના नवजीवनના લેખોમાં્થી ખૂ્બ કંજૂસાઈ્થી 

વીણેલા કેટલાક ઉતારાઓ નીચે આપયા છ:ે

્બાપુનાં દિ્ણન ...નું ભાગય પ્ાપ્ત ્થયું, સેવા કરવાનું તો નહીં 

જ... મું્બઈમાં તોફિાન વખતે [1921]માં જોયેલા તયાર પછી ગયે 



અઠવાડિયે...જોયા. અિનકતનો પાર ન હતો. તેમને ધીમે ધીમે 

્બોલવાનો પ્યતન કરતા જોઈને ગભરાઈ જઈએ. ચાદરમાં્થી માત્ર 

તેમનું મોં જ ્બહાર દેખાતું હતું. ્બાકીનું િરીર એટલંુ સૂક્મ ્થઈ 

ગયેલું હતું કે િોધયું નહોતું જિતું. તેમને ્બોલવા દેવા એ પણ 

નનદ્ણયતા હતી. પણ તેમનો પ્ેમનો સાગર રોકયો કેમ રોકાય? 

એમને જોતાંની સા્થે તે તેમના હાસયના રૂપમાં ઊલટી પડ્ો ...એ 

પ્ેમના અમે પાત્ર ્થયા તે્થી િું હંુ અમને ધ્યવાદ આપું? નહીં 

જ. સૂય્ણનો પ્કાિ તો પૃરવીની દસે ડદિામાં અને દરેક ખૂણામાં 

સરખો જ પિ ે છ.ે એ પ્ેમ પામયા એ અમારં ધનભાગય ખરં...

તયાર પછી તો આજ સુધી ્બાપુના ઓરિાની ્બહાર નસપાઈગીરી 

કરવાનું સૌભાગય પ્ાપ્ત ્થયું છ,ે અને ત્રણ વરસ ઉપરની માંદગી 

વખતે હંુ એવી રીતે ચોકી કરતો તે ડદવસો યાદ આવે છ.ે

મેં લોકોના પ્ેમની તો વાત જ ન્થી કરી. કારણ, એ તો એટલો 

જગજાહેર છ ે કે તેની વાત કરવાની જરૂર ન્થી. પણ એ પ્ેમના 

પ્કારો વણ્ણવું: જાણયા-અજાણયાના સવાર્થી તે રાત સુધી તાર 

આવે છ,ે જનેા જવા્બ આપવામાં જ દેવદાસની ડદવસભરની 

સેવા પૂરી ્થાય છ.ે નતરવાિી (તાંજોર)ના રહીિો લખે છ ેકે, અમે 

સૌએ અમુક દેવના મંડદરમાં અનભષેક અને અચ્ણના કરી હતી. 

અને પંચનંદીશ્વરની નવભૂનત ત્થા ધમ્ણવધ્ણનન અં્બાનો કંુકુમ પ્સાદ 

ગાંધીજીને માટ ે મોકલીએ છીએ. ્બીજ ે ડદવસે કાિી્થી ખ્બર કે 

તયાંના બ્ાહ્મણોએ મૃતયુંજય મહાદેવના મંડદરમાં જાપ કયા્ણ હતા. 

તો કોઈ અંગ્ેજ ્બાઈએ જણાવયું હોય કે હંુ દરરોજ તમારે માટ ે

પ્ા્થ્ણના કરં છુ.ં અવન્તકા્બહેન લખે છ ે કે ્બાપુ માંદા છ ે તયાં 

સુધી ્બાપુને ્બદલે ્બે કલાક વધારે કાંતીિ. એક અંગ્ેજ છ.ે 



તે ્બુઢ્ાને કોઈ ના પાિી િકતું જ ન્થી. ્બહાર નીકળતાં કહે, 

‘એ તો અદભુત માણસ છ.ે હંુ ડદવસમાં ત્રણ ટાણાં એને માટ ે

પ્ા્થ્ણના કરં છુ ં કે એ મારા જવેો ઘરિો ્થાય.' અનેક અંગ્ેજો 

પ્ા્થ્ણના કરે છ.ે અનેક અમલદારો એની ખ્બર પૂછ ે છ.ે

હકીમજી જવેા, મૌ. અ્બુલકલામ આઝાદ, મહમદઅલી અને 

જવાહરલાલ જયારે પુછાવે છ ે કે, ‘્બાપુને મળી િકાય ખરં કે?’ 

તયારે શ્ી જયકર જવેા લખે છ ેકે, અતયાર સુધી જાણીને જ ન્થી 

આવયો. હવે આવવાનો ઇરાદો રાખું છુ.ં તે કેવળ હંુ, મારા નમત્ર 

નટરાજન દૂર્થી એમનાં દિ્ણન કરી િકીએ તેટલા માટ ે જ.31

नवजीवनના કામ અંગે મહાદેવભાઈને અમદાવાદ આવવું પિ ે

છ.ે ્બાપુ માંદગીના ન્બછાને હોય તયારે તેમના્થી દૂર જઈને ્બેસવું 

એમને મા્થાના ઘા જવેું લાગે છ.ે પણ અંકોના અંકો સુધી એમનાં 

લખાણનો નવષય તો ખાટલે પિલેા ્બાપુ એ જ છ.ે ‘અમૂલખ 

અવસર' નામના લેખમાં તેઓ એની ચોખવટ કરતાં કહે છ:ે

પૂનામાં ઉતપન્ન ્થયેલી ઉ્મતિ દિા હજી ઊતરી ન્થી. અને 

એ દિા તુરત તો કેમ ઊતરે? જ ે રસાયણિનકતને ન્થી વય 

અસર કરી િકતી, ન્થી ્બંદીખાનાની ્બેિી અસર કરી િકતી, 

કે ન્થી ભયંકર વયાનધ અસર કરી િકતી, તે રસાયણ ્બધાં 

સ્થૂળ ્બંધનોને તોિ ે છ.ે તે્થી સૌ કોઈ પલટાય છ.ે એ પ્ેમના 

રસાયણની અસર ઉતપન્ન ્થઈ કે એને અટકાવવાની કોઈની 

તાકાત નહોતી, તેમાં્થી છૂટવાની કોઈની તાકાત નહોતી.  ... ્બાપુનો 

વયાનધ જોઈને કોઈનું અંતર રડ્ું ન હોય એમ ન્થી, છતાં સૌ 

માનતાં જ હતાં કે ઈશ્વરે વયાનધને નમષે તેમનાં દિ્ણન કરાવયાં. સૌ 



નનરાિા, નનરતસાહ ્થયાં હતાં, તેમને પ્ાણ અને ચેતન મેળવવાનો 

પ્સંગ ઈશ્વરે ગાંધીજીના વયાનધ્થી ઉતપન્ન કયયો. આપણે નનષ્ઠરુ 

્બ્યા હોઈએ તો વયાનધમાં પણ ગાંધીજીની પ્કૃનતનસદ્ધ મધુરતા 

જોઈને મધુર ્બનીએ, કાય્ણનવમુખ ્થયાં હોઈએ તો વયાનધમાં છતાં 

પણ કાય્ણપરાયણતા આચરતા અને ઉપદેિતા ગાંધીજીનાં દિ્ણન 

મેળવી કાય્ણપરાયણ ્થઈએ, આપણે ભેદભાવ્થી ભરેલા હોઈએ 

તો વયાનધિયયામાં્થી પણ અભેદભાવ ઉપદેિતા ગાંધીજીને જોઈને 

કાંઈક ભેદભાવ તજીએ; એવો નનશ્ચય કરીને જ સૌ પૂના્થી 

નવદાય ્થયા હિે એમ મારં માનવું છ.ે32

ઉપરોકત વાકય મહાદેવભાઈની અંતરની વૃનતિનો જ પિઘો 

નહીં તો ્બીજુ ં િું છ?ે

હૉનસપટલમાં મુલાકાતે આવનાર મુલાકાતીઓનાં વણ્ણનો 

મહાદેવભાઈની ભનકતઝ્બોળી કલમને અનભવયનકતની સામગ્ી 

આપી રહે છ.ે આ વણ્ણનોમાં નાનાનવધ સવરૂપે, નાનાનવધ િબદોમાં 

નાનાનવધ ભાવ્થી આપણને ભકતહૃદય મહાદેવની જ છ્બીઓ 

જવેા જિ ેછ.ે જુઓ િૌકતઅલી, રાજાજી અને હકીમ અજમલખાન 

જોિનેી મુલાકાતનાં વણ્ણન:

િૌકતઅલી આવિે તયારે િું ્થિે એવું સૌ કોઈને ્થતું હતું. 

એ આવયા એની વાત તો આખી ઇનસપતાલમાં ફેિલાઈ ગઈ. 

કાખલાકિી ઉપર ચાલતા દદતીઓ, અને ખુરિીમાં ્બેસીને આંટા 

મારતા દદતીઓ પણ તેમની ખ્બર સાંભળીને દોિી આવયા, અને 

અમે જ ે ઓરિામાં ્બેસીએ છીએ તે ઓરિો આ દદતીઓ્થી 

ભરાઈ ગયો! સૌની સા્થે િૌકતઅલીએ હા્થ નમલાવયા. ્બાપુની 



પાસે જતાં પહેલી વાત કરવાનો તો હક ્બી અમમાનો જ. તેઓ 

દુઆ આપી લે તયાં સુધી િૌકતઅલી જમેતેમ પોતાનો ઊભરો 

રોકી િકયા. આ પછી પોતાની મુસાફિરીની વાતો, પોતે ખાદીનું 

ઢોલ ્બ્યા છ ેતેની વાતો, અને ્બીજી અનેક વાતો કરીને તેમણે 

્બાપુને હસાવયા, એટલું જ કહંુ તો વણ્ણન પૂરં ન ્થાય. હસવા્થી 

માણસનું લોહી વધે છ ેએમ કહેવાય છ,ે િૌકતઅલીના િરીરના 

પ્માણમાં ્બાપુનું લોહી વધારવાની પણ તેમની જવા્બદારી તો 

ખરી જ. અને તેમની એક ખૂ્બી ભારે રહી. તેઓ ભાગયે જ 

તેમને ્બોલવા દેવાના. પોતે જ ઘણીખરી વાતો કરે. ન્બછાનામાં 

પિલેા ્બાપુ તો ્બોલે જ િાના? એટલે ્બોલવાનું ન હોય છતાં 

ખિખિ હસયા જ કરવાનું હોય એવો ડદવસ ્બાપુનો ઑપરેિન 

પછી આ પહેલો જ ગયો. અને સૌ્થી વધારે હસાવીને ્બાપુનું 

્થોિુ ં લોહી વધારવાનો દાવો ્બિાભાઈ જરૂર કરી િકે છ.ે પણ 

હસાવી તો કોઈ મશકરોય િકે. િૌકતઅલીની સા્થેના મેળાપની 

વાત હજુ અધૂરી છ.ે લાલાજીએ ઉપજાવેલા કરણાના વાતાવરણને 

હળવું કરવાનું કામ ્બાપુએ જ લીધું હતું. ્બાપુને અને તેમની 

આસપાસના સૌને ખૂ્બ હસાવીને તેમને ગંભીર કરવાનું કાય્ણ તો 

િૌકતઅલીએ જ કયુું. જતાં જતાં ્બાપુના પગ ફંિફિોસવા લાગયા, 

‘મહાતમાજી ઇતને દૂ્બલે હો ગયે હૈ ડક પૈર તો ડદખાઈ નહીં 

પિતે હૈં .’ સાચે જ ઓઢલેામાં ્બાપુના લોહીમાંસ નવનાના પગ 

િોધી કાઢવા કઠણ હતા. આખરે જડ્ા એટલે ઓઢલેું ્બધું 

ઉઠાવી લઈ, પગને ખુલ્ા કરી અનતિય પ્ેમ અને કરણાભરી 

આંખ સા્થે ્બંને પગ ઉપર ચૂમી લીધી! 

પછી રાજગોપાલાચાય્ણ આવયા, જમનાલાલજી આવયા, િંકરલાલ 



આવયા. આ ્બધા પ્ેમઘેલાઓનાં નચત્રો આપવા ્બેસી જાઉં તો 

હંુ પોતે મનુષય મટીને નનષ્ઠરુ કલાઉપાસક ્બનું. કેટલીક વાતો ન 

કહેલી જ િોભે. રાજગોપાલાચાય્ણ અને ્બાપુના મેળાપની અંદર 

સહેજ િોડકયું કરવામાં ઔનચતયનો ભંગ ન્થી ્થતો એમ માનીને 

એક લગાર સરખો પ્સંગ કહી લઉં:

્બાપુ રાજગોપાલાચાય્ણની ખ્બર પૂછવા લાગયા. તેમની વારંવાર 

્થતી ઉધરસમાં જ ્બાપુને પોતાના જવા્બનો ઉતિર મળી રહેતો 

હતો. આખરે ્બાપુના પ્શ્ો વધવા લાગયા તયારે રાજગોપાલાચાયથે 

ઊલટો પ્શ્ પૂછો: ‘પણ તમે ખોરાક કયારે વધારિો?’ ્બાપુ 

કહે: ‘તયારે તમારે વાતને ફેિરવવી છ ે કેમ? સાચી વાત. ક્થરોટ 

કંૂિાને કાંઈ હસી િકે?’ એટલે રાજગોપાલાચાય્ણ કહે, ‘ના, ના, 

પણ આપ તો છકે અધા્ણ ્થઈ ગયેલા લાગો છો. હંુ આિા રાખતો 

હતો કે આના કરતાં તો તમે સારા જ હિો.’ ્બાપુ ્બોલયા: ‘હા, 

પણ હંુ કદાચ તેના કરતાંયે ન્બળો હોત. પણ તમે તો હોવા 

જોઈએ તેના કરતાં ન્બળા છો.’

આવી જ રીતે રાજગોપાલાચાય્ણનું મોં ્બંધ કરનારની હકીમજી 

આગળ વૃનતિ જુદી જ હતી. હકીમજી મહમદઅલીની સા્થે આવયા 

હતા, સા્થે ્બિભેાઈએ પણ પાછા આવવાની તક લીધી. હકીમજી 

પોતે ખૂ્બ ન્બળા ્થઈ ગયેલા છ.ે તેમને ્બાપુએ કુિળતા પૂછી. 

હકીમજીએ પૂછું: ‘તકલીફિ તો ્બહુત હુઈ હોગી?’ ્બાપુ: ‘હાં, 

કયા કહના?' એટલે હકીમજીએ પાછુ ં પૂછું: ‘સ્બ્બ માલૂમ 

હુઆ?’ ્બાપુ કહે: ‘સખત ગુનાહ ડકયા હોગા, ઉસકી ખુદા 

સઝા દે રહા હૈ.’ મહમદઅલી સતબધ ્બેઠા હતા. વધારે સતબધ 

્થયા, આંખો લૂછવા લાગયા. જનેે માનવસમાજ નનષકલંક માને છ ે



તેને પણ ખુદા આવી સજા કરતો હિે, તેના્થી પણ ગુના ્થતા 

હોય તો તો પામરોનું િું ગજુ?ં સૌ કોઈ એ જવા્બ સાંભળી 

સતબધ ્થયું, અને પોતાના અંતરની સા્થે એવો જ કાંઈક પ્શ્ 

પૂછવા લાગયું. ્બીજી ્થોિી વાતો ્થઈ, પણ તે ્બધી જ એવી 

ગમગીની્થી ્થતી રહી. એ ગમગીનીને કોણ તોિ?ે એ ્બિભેાઈ, 

છોટભેાઈ અને ્બાપુ ત્રણેયે તોિી. િૌકતઅલી જતાં જતાં કહેવા 

લાગયા: ‘મહારાજ, અચછી તરહ સે ખાઈએ, હમ તો આપ કે 

નસવા ચલા લેંગે. લેડકન આપ કો અચછા હો જાના ચાડહયે. 

આપ ્બહુત કમ ખાતે હૈ. આપ જયાદા ખાઈએ.’ ્બાપુ: ‘હાં, 

ખાઉંગા. લેડકન મોટા હો જાઉંગા તો ડફિર આપ જ્ેબ મેં મુઝે 

કૈસે ઉઠા સકેંગે?’ એટલે મહમદઅલીએ ઉમેયુું: ‘્બાપુ, કન્ણલ 

મેિકને કહોને કે િૌકતને કાપીને ્થોિા કકિા આપના ઉપર 

ચોંટાિ.ે’ ્બાપુ હસીને ્બોલયા: ‘કન્ણલ ન્બચારો િૌકતને જોઈને 

િરી રહ્ો હોય તો?'

આમ સૌને હસાવીને ્બાપુ પોતા નવિેની નચંતામાં્થી એમને મુકત 

કરી રહ્ા છ.ે પણ ્બાપુને જોઈને ખરી રીતે હસવાનો સમય 

આવતાં ઘણી વાર લાગિે. ્બાપુ હજુ પ્થારીવિ જ છ.ે ઘા 

હવે વધારે રઝાયો છ,ે પણ પુરાયો ન્થી, હજી અધા્ણ ઇંચ જટેલો 

ઊંિો છ,ે ટાંકા લગાવેલા હતા તેટલા ભાગમાં રૂઝ આવી ગઈ 

છ,ે પણ ઘા પૂરો પુરાય નહીં તયાં સુધી પ્થારીમાં્થી િૉકટર 

નહીં ઊઠવા દે.33

नवजीवनના ત્રણ અંકો સુધી ગાંધીજીની માંદગી અને 

ઇનસપતાલમાં ગાળેલા એમના ડદવસો નવિે લખવા છતાં 

મહાદેવભાઈની લેખનસામગ્ી ખૂટતી ન્થી કે ન્થી એમને એનો 



કંટાળો આવતો. આનું કારણ સમજાવતાં તેઓ પોતાના જીવનનું 

એક સતય ઉચચારે છ:ે

જો કોઈ વાર અમુક વસતુ દિા્ણવવાની ખાતર સૂય્ણ અને 

દીપકની તુલના કરવી ક્ષમય ગણાય તો હંુ કહંુ કે તુલસીદાસને 

रामचररतमानस લખતાં કંટાળો આવયો હોય, અ્થવા િંકા ્થઈ 

હોય કે કોઈ વાંચિે કે નહીં તો મને ્બાપુ નવિે કાંઈ પણ 

લખતાં કંટાળો આવે અ્થવા વાંચિે કે નહીં એવી િંકા ્થાય.34

્બાપુ નવિે લખતાં મહાદેવને કંટાળો આવતો ન્થી અને ્બાપુ 

નવિેનું લખાણ વાંચતાં કોઈને કંટાળો આવિે એવી િંકા પણ 

મહાદેવને ્થતી ન્થી. કારણ, મહાદેવનું ભકતહૃદય ્બાપુના ગુણ 

ગાતાં ્થાકે એમ ન્થી અને ભકતહૃદય હોવાને લીધે તેઓ ્બીજાના 

હૈયામાં પણ એ જ ભાવ વાંચે છ.ે મદ્રાસના એક જમીનદારની 

મુલાકાતનું વણ્ણન આ વાતની સાખ પૂરે છ:ે

તેઓ ડદલહી જતાં ્બાપુને મળવા આવી ગયા હતા. તેમની 

નનમ્ણળતાનો તો પાર ન્થી. તેમની ઉંમર પણ ્બહુ ઓછી છ.ે 

તેઓ એક ડદવસ સવારે આવયા. સાંભળવાની િનકત તેમની ્બહુ 

ઓછી છ,ે એટલે, ્બાપુએ મોટ્ેથી કહ્ું, ‘તમારી સા્થે વાતો કરં 

એમ તો આિા જ ન રાખિો. મારા્થી એટલંુ તાણીને ન ્બોલાય.' 

ન્બચારા સતબધ ઊભા રહ્ા. ્બાપુના િરીર ઉપર હળવે હળવે 

હા્થ ફેિરવવા લાગયા, જરા જરા પગ દ્બાવવા લાગયા. ‘િરીર 

કેવું અધુું ્થઈ ગયું છ!ે’ — એટલા જ ઉદગાર તેમની મુખાકૃનત 

કહી રહી હતી પણ પછી તેઓ એ દિામાં પણ વધારે વખત 

ઊભા ન રહી િકયા. તયાં્થી ખસયા, જરા દૂર જઈને ઊભા 



રહ્ા. કઠણ પ્યાસ છતાં તેમની આંખે તેમના મનનું કહ્ું ન 

મા્યું. ગજવામાં્થી રૂમાલ િોધવા લાગયા. રૂમાલ ન મળે એટલે 

કોટના છિેાએ આંખો લૂછી નાખી! તેમનું મન વાળવાની ખાતર 

કોઈકે પૂછું: ‘ડદલહી કયારે જાઓ છો?’ તેમણે દુ:ખ્થી જવા્બ 

આપયો: ‘તયાં કરવાનું િું છ ે જ ે ડદલહી જાઉં?' વળી કેટલોક 

વખત સતબધ ઊભા રહ્ા, અને ‘સાંજ ે મારી માતુશ્ીને લઈને 

આવીિ.’ એમ કહીને ચાલયા ગયા. સાંજ ેઆવયા તયારે તો તેમને 

ડદલહી માટ ે ઊપિવાની ઉતાવળ હતી, એટલે માત્ર રજા લેવા 

ખાતર અને તેમનાં માતુશ્ીને ગાંધીજી સા્થે મેળવવાની ખાતર 

તેમણે િોડકયું કયુું. ્બહાર નીકળી સવારના જટેલા જ ગળગળા 

્થઈને ્બોલયા: ‘એઓ છૂટ ે તો એમને જ પગલે હંુ ચાલીિ.’ 

કહી નવદાય લીધી.35

ગાંધીજીને વધારે પિતી તકલીફિ ન પિ ેએ આિય્થી એમને 

મળવા આવવા ઇચછનાર લોકોને વારવા એ કપરં કામ હતું. 

મહાદેવભાઈને એ કામ આખી નજદંગી કરવું પડ્ું. પણ માંદગી 

જવેા પ્સંગે એ કઠણ કામ વધુ કઠણ ્થઈ જતું. મહાદેવભાઈની 

પ્કૃનતનસદ્ધ નમ્રતાને લીધે જ તેઓ આ કઠણ ‘ડ્ૂટી' ્બજાવવા 

છતાં રોજ નવા નવા દુશમન ્બનાવવામાં્થી ્બચી જઈ િકતા. 

પૂનામાં કરેલા ‘દ્ારપાળ'ના કામ અંગેની મહાદેવભાઈની પોતાની 

જ ડટપપણી જુઓ:

પણ કઠણ નસ્થનત દ્ારપાળોની છ.ે મીઠા નમજાજવાળા દ્ારપાળ 

જયારે રીઝવીને કાઢ ે છ,ે તયારે પેલી નસ્ણ જવેા તમાચો મારીને 

કાઢ ેછ.ે પણ કોઈક વાર મીઠાિ કરતાં પણ ભારે ઊંિા પાણીમાં 

ઊતરવું પિ ેછ.ે એક્બે જણને કહેવામાં આવયું, ‘તમે ખાદી પણ 



પહેરીને ન આવો તો ગાંધીજીને તમે િી રીતે રાજી કરિો?’ ્બહુ 

નમ્રતા્થી કહેવામાં આવયું હતું. પણ તરત જવા્બ મળ્ો, ‘નમ. 

િાસ્તી: ખાદી પહેરે છ?ે’ હંુ મૂંઝાયો. મેં કહ્ું, ‘નમ. િાસ્તીને, મને 

પૂછીને ગાંધીજીને મળવા જવાનું નહોતું. તેમને તો ગાંધીજી જ 

મળવા ઇચછતા હતા. તમને ગાંધીજી ્બોલાવતા હોય તો જરૂર 

જવા દઉં.’ તયારે એક ભાઈએ કહ્ું, ‘મેં તો ખાદી પહેરી છ,ે 

મને િા સાર ન્થી જવા દેતા?' આમ તક્ણિાસ્તના નવદ્ા્થીને 

્બહુ ગમમત આવે એવી દલીલો ્થઈ રહી હતી. એક ભાઈએ 

મને કહેલું: ‘તમે જ રોકો છો, મહાતમાજી તો એટલા દયાળુ છ ે

કે સૌ કોઈને મળવા દે.’ એને જવા્બ દેવો પડ્ો: ‘સાચું, હંુ 

પણ તેટલો દયાળુ હોત તો હંુ મહાતમા હોત, અને તમે મારાં 

જ દિ્ણન કરીને તૃપ્ત ્થાત. પણ મહાતમા તો ગાંધીજી જ છ,ે 

અને હંુ તો કેવળ પહેરેદાર છુ.ં36

મહાદેવભાઈ માત્ર ગાંધીજીના લખેલા જ પત્રો નહીં, પણ 

ગાંધીજી ઉપર આવેલા અગતયના પત્રોની નોંધ પણ જયારે તેઓ 

ગાંધીજી પાસે હોય તયારે કરી લેતા. લોકોની શ્દ્ધા-ભનકતનો 

ખયાલ આવે એવો એક પત્ર વચચે મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના દિ્ણને 

મું્બઈ ગયા તયારે નોંધયો છ:ે

ગાંધીજી ઉપર એક પત્ર આવયો છ,ે જનેો હૃદયદ્રાવક ભાગ નીચે 

આપવામાં આવે છ.ે પત્ર લાહોરના ્બરકતરામ ્થાપર નામના 

સજ્જનનો તા. 10મી ફેિબ્ુઆરીનો છ:ે

આ પત્ર સા્થે સો રૂનપયાની નોટ ્બીિુ ં છુ.ં તે મારી દીકરી 

સરલાદેવી, જ ેસોળ વષ્ણની કુમળી વયે ગઈ તા. 6ઠ્ીએ સવગ્ણસ્થ 



્થઈ તેની ઇચછાનુસાર હંુ મોકલું છુ.ં પોતાના મૃતયુ પહેલાં જ 

આપના છૂટવાની વાત સાંભળીને તે ્બહુ ખુિ ્થઈ હતી. ગયે 

વષથે એનપ્લમાં એ ન્બચારી નસમલા ગઈ તે પહેલાંની તેની 

તન્બયત સાધારણ ઠીક રહેતી હતી. મારી સા્થે ફિરવા આવતી 

તયારે તે ચાલતી પણ ઝપાટા્બંધ, અને તે ભારે ખુિનમજાજ 

હતી. તેની ્બુનદ્ધ પણ તીવ્ર હતી અને તે પોતાનું, પોતાના કુટુ્ંબ 

અને પોતાના પયારા વતન પ્તયેનું કત્ણવય ્બરો્બર સમજતી હતી. 

1921ના ઑગસટ મડહનામાં તેણે ખાદીની પ્નતજ્ા લીધી હતી 

અને તે વેળા પોતાની માતા અને મોટી ્બહેનને સાક્ષી રાખયાં 

હતાં. માતા ખાદીની પ્નતજ્ાની નવરદ્ધ હતી, કારણ, કંુવારી છોકરી 

એવી પ્નતજ્ા લે અને નવવાહ પછી તે ન પાળી િકે તો? — એવો 

તેને ભય હતો. પણ સરલાએ તેની માતાની ્બીકને હસી કાઢી. 

દુભા્ણગયે મોટી ્બહેન 30મી જુલાઈએ 1922માં ગુજરી ગઈ, 

અને સરલા પણ ન્બચારી ગયા વષ્ણની 17મી ઑગસટ્થી માંદી 

પિી. અમારા ્બે જુવાન છોકરા અને એક મોટી દીકરી તો 

અમે ખોયાં હતાં જ એટલે મારી સ્તીનું હૃદય ઘવાયેલું તો હતું 

જ તેમાં વળી આ ન્બચારીની માંદગી આવી. મરતી વખતે તેણે 

તેની માને કહ્ું, ‘મારી ખાદીની પ્નતજ્ા પળાઈ એ કેવું સારં ્થયું! 

મારાં ્બધાં કપિાં કોઈ નનરાધાર છોકરીઓને આપજો.’ આ પછી 

મારા તરફિ જોઈને ભાંગેલે અવાજ ે તેણે મને આપના ઉપર રૂ. 

100/- સવરાજ ફંિિ માટ ે મોકલી આપવાનું કહ્ું. પોતાનો દેિ, 

પૂવ્ણનો મડહમા અને સવાતંતટ્રય પ્ાપ્ત કરે એવી એ ન્બચારીની ભારે 

ઝંખના હતી. ઈશ્વર એની ઝંખના પૂરી કરે.37 

હવે આપણે ફિરી પાછા આ કાળ દરનમયાન મહાદેવભાઈના 



માનસમાં િોડકયું કરીએ. તેમણે તે વખતે લખેલા અને આજ સુધી 

સચવાયેલા કેટલાક પત્રોમાં એમનું માનસ સારં પ્ગટ ્થાય છ.ે 

મહાદેવભાઈ અમદાવાદમાં ્બેઠા नवजीवनનું કામ સંભાળતા 

હતા, પણ એમનંુ ડદલ તો, સવાભાનવક રીતે જ ગાંધીજી પાસે 

પૂના કે મું્બઈમાં હતું. વળી ગાંધીજીની ્બા્બતમાં ઝીણામાં ઝીણી 

નવગતો नवजीवनના વાચકો આગળ રજૂ ્થાય એવું તેમનું પત્રકાર-

મન કહેતું. તેમાંયે જ ેકોઈ જાણીતી વયનકત ગાંધીજીને મળી હોય 

અને એ મુલાકાતના સમાચાર તેઓ नवजीवनમાં સમયસર ન 

આપી િકે તો મહાદેવભાઈનું મન કોઈ દૈનનક પત્રના ચીવટવાળા 

તંત્રી જટેલું જ કોચવાતું. ગાંધીજી પાસે તે વખતે દેવદાસ, 

પયારેલાલ જ ે કોઈ હોય તેમની પાસે્થી મહાદેવભાઈ પત્રો દ્ારા 

સમાચાર કઢાવવા પ્યતન કરતા. અને ગાંધીજીને મળીને કોઈ 

પણ વયનકત અમદાવાદની આસપાસ ફિરકે તો તેમની મુલાકાત 

લઈ મહાદેવભાઈ नवजीवनના વાચકોને ગાંધીજીના છલે્ામાં છલે્ા 

સમાચાર્થી વાકેફિ રાખવા પ્યતન કરતા. પણ સૌમાં પહેલી 

પ્ા્થનમકતા ગાંધીજીની તન્બયતને. મું્બઈમાં ધારાસભામાં ગાંધીજીને 

છોિવાનો ઠરાવ મુકાવાનો હતો તે જ ડદવસે સવારે તેમને મુકત 

કરવામાં આવયા હતા. તે સાંભળીને તરત લખેલો પહેલો પત્ર 

આપણે આ પ્કરણના આરંભમાં જોયો. ફેિબ્ુઆરી 1924માં 

તારીખ વગરના આ ્બીજા પત્રમાં મહાદેવભાઈ દેવદાસને લખે છ:ે

તમને તો ્બનતાં સુધી હંુ રોજ કાગળ લખયા જ કરવાનો. 

તમારા્થી લખાય તો લખવો અ્થવા ન લખવો. આજ ે 500 

રૂનપયાનો તાર્થી મનીઑિ્ણર કયયો છ ે— કારણ હવે તો નસ્ણ 

વગેરેનો અને ્બધો જ ખચ્ણ આપણો ્થઈ પડ્ો. એટલે મને ્થયું 



કે તમને તુરતાતુરત પૈસાની જરૂર હિે. તાર્થી મોકલવાનું જ 

મુનાનસ્બ ધાયુું. ્બાપુને આ વાત ન કરિો. મારી પાસે આવા 

પૈસા પડ્ા. હોય છ ે જ. વધારે જોઈએ તો લખિો.

ખરચની જાણ ્થાય તો ્બાપુ નસ્ણ ન રાખે એ ્બીકે જ 

મહાદેવભાઈ ‘કરવી ઘરમાં ચોરીઓ’ સાર તૈયાર ્થયા હિે.

પછી કામને લીધે ગાંધીજીની તન્બયત અંગે નચંતા:

આજ ેक्रॉचनकि જોયું અને તેમાં મહમદઅલીએ ્બાપુને અજમેર 

જવાનું કહ્ું એ વાંચયું તયાર્થી મને ભારે વસવસો પેદા ્થવા 

લાગયો છ.ે આ લોકો િું કરિે? આ લોકોના ત્રાસમાં્થી ્બાપુને 

્બચાવવા અઘરા છ.ે એ કામ હાલ તો તમારં અને પયારેલાલનું 

્થઈ પડ્ું છ.ે છાપામાં પણ ખૂ્બ લખાપટ્ી કરી નાખવી જોઈએ. 

આ દૃનષ્એ ‘નસકસ ગાંધી મ્્થસ'વાળો क्रॉचनकिનો લેખ સરસ 

ગણાય. પણ એ નવનંતી ્બાપુને પણ કરી નહીં િકાય? ્બાપુ 

પોતે જ અમુક કલાક કોઈ પણ જણને મળવાની ના પાિ,ે અને 

અમુક સંખયા જટેલા માણસને મળ્ા પછી ્બંધ કરે, છ મડહના 

સુધી િાંનત માટ ેજ ેજગયાએ જવું હોય તે જગયા નસવાય ્બીજ ે

કયાંય ન જાય, અને પૂના્થી અહીં આવતાં અ્થવા જયાં જવું 

હોય તયાં જતાં છાનામાના સપેનિયલમાં આવવા ક્બૂલ ્થાય. 

તમને આ સૂચનાઓ કેવી લાગે છ?ે મારા મનમાં્થી તો પેલો 

નવચાર ખસતો જ ન્થી કે સરકાર છૂટી ગઈ છ,ે અને આપણે 

્બંધાયા છીએ હવે.38 



છવેટ ે આ ્બાજુના સમાચાર:

ઍ્િરૂઝ મળ્ા. એણે છૂટવા વખતનું તાદિ દૃશય આપયું. આજ ે

આશ્મમાં આવવાના છ.ે આજ ેમેં ગૂજરાત નવદ્ાપીઠના છોકરાઓ 

આગળ बे किाकનું ભાષણ આપયું. ્બાપુના જ્મડદવસનું ભાષણ 

તો તમે સાંભળ્ું જ હતું. તેવું જ પણ તે્થી ્બમણં અને છોકરાઓ 

તો કહેતા હતા કે આખો ડદવસ ્બોલયા જ કરો. હંુ ્થાકયો 

હતો. મેં ના પાિી, એટલે પ્ોફેિસર કૃપાલાની જમેણે કાલે તો 

છોકરાઓને રજા આપી હતી, તેમણે આજ ેપણ છોકરાઓને રજા 

આપી, એમ કહીને કે આટલું સાંભળ્ા પછી હવે િું ભાષણો 

સાંભળવાં છ?ે38

્બધા પત્રો આટલી સવસ્થતા્થી ન્થી લખાયા. ્બાપુના સમાચાર 

મેળવવાનો તલસાટ કદીક અકળાવી મૂકે એવો હોય છ,ે ઘિીક 

વળી એ તલસાટ પ્ગટ કયા્ણ પછી એની ઉપર ફેિરનવચાર પણ 

્થાય છ:ે

તમારા કાગળની દરરોજ ચાતકની માફિક વાટ જોઈ છ.ે અને 

જયારે તેમ કરવામાં નનષફિળ ્થયો તયારે મને િું ્થયું હિે તે 

તમે કલપી િકિો. તમને વખત હિે અને તમે ન્થી લખતા એમ 

માનતો જ ન્થી, પણ મારી અધીરાઈ પણ તમે સમજી િકો 

એમ છો. તમે એક મોટુ ં જાિુ ં પાકીટ મોકલો, તેમાં કચરા ખાતે 

નાખવાના લોકોના કાગળો ્બીિો અને મને આઘાત પહોંચાિો, 

પયારો39 મને લખે છ ે કે તમે મારે માટ ે એક ઓિીસી ઘિી 

રહ્ા છો, અ્થવા તમારા મનમાં ઘિાઈ રહી છ.ે અને પછી તે 

ન આવે! અને વલ્ભભાઈ દરરોજ પૂછ ે છ ે કે ‘આજ ે કાંઈ 



દેવા40નું આવયું છ?ે’ હવે તો એમને એ જ જવા્બ આપવાનો 

છુ ં કે ‘અધીરા મા ્થાઓ. અ્થવા અધીરા ્થવું ન હોય તો મને 

પૂના જવા દો. હંુ તયાં્થી રોજ કાગળ લખીિ.41

અને ગુજરાત પ્ાંનતક કૉંગ્ેસ કનમટીના પૅિ પર લખાયેલા 

પત્રમાં પણ એ જ તાલાવેલી અને ્બાપુ પાસે જવું કે नवजीवनમાં 

રહેવું એ નવિે મન હાલકિોલક છ:ે

9–3–’24 

નપ્ય દેવદાસ,

જયારે એક્બીજા સા્થે નચિાઈએ છીએ તયારે તો હમેિાં તમે 

જ જીતો છો, િાંત ્થઈ જવામાં. આ વેળા હંુ જીતયો છુ.ં મેં 

તમને નચિાયા પછી ચાર કાગળ લખયા, પણ તમારો એકે ન્થી 

આવયો. એક પોસટકાિ્ણ લખીને તેના ઉપર ‘નચિાયો ન્થી.’ એટલા 

્બે િબદ મોકલિો તો મારે માટ ે ્બસ ્થિે. મને મારી ક્ષનણક 

ચીિનું ધાયા્ણ કરતાં અનેકગણં પડરણામ મળી ગયું છ.ે તમારો 

કાગળ આવિે તો વધારે મળિે.

આજ ે એક રાજા42નો કાગળ છ.ે તેની આખરે તે લખે છ:ે ‘I 

wish you were here and helped in the talks or at 

least you were present. But what is the good of this 

request? The assumption is that you are indispensable 

at Ahmedabad whereas you would have had your full 

value and work by Bapu.' (તમે અહીં હોત અને ચચા્ણઓમાં 

મદદરૂપ ્થયો હોત તો કેવું રૂિુ ં ્થાત! કમસે કમ અહીં હાજર 

તો રહેત! પણ આ નવનંતીનો અ્થ્ણ િો છ?ે એમ ગૃહીત ધરવામાં 



આવે છ ે કે અમદાવાદમાં તમારી હાજરી અનનવાય્ણ છ,ે ્બાપુ 

પાસે તમારા સમય અને િનકતનો પૂરો સદુપયોગ ્થાત.)

હંુયે પૂછુ ં છુ ં કે જયારે કાંઈ જ ન્થી ્થઈ િકે એમ તયારે આવું 

લખવું િા કામનું?

તમે જ ે ડદવસે પૂના છોિો — જો હજી ન છોડ્ું હોય તો — તયારે 

એક તાર ન કરો? ‘કોિ'્થી કરો જોઈએ તો. આપણો કોિ આટલો 

જ ‘્બાપુ ઑલરાઇટ'? તો પછી ખ્બર કયાં ફેિલાવાની? પણ 

અમને ખ્બર હોય તો ભલા માણસ કાગળ વગેરે કાંઈ લખવું 

હોય તો તેની સવિ પિ.ે આજ આટલું જ. પૂ. ્બાને પ્ણામ.

નલ., સનેહાધીન, 

મહાદેવ43

ગાંધીજીએ જયારે જરાક િરીર વળતાં જ કહ્ું કે, नवजीवन 

અને यंग इन्डियाનું તંત્રીપદ પોતે સંભાળી લેિે તયારે મહાદેવભાઈનો 

આનંદ લંકા્થી પાછા આવી રામચંદ્રે રાજયભાર સંભાળ્ો તયારે 

ભરત-િત્રુઘનને ્થયેલા આનંદ્થી લગીરે ઓછો નહીં હોય. 

મહાદેવભાઈ તંત્રી તરીકે नवजीवनના વાચકો પાસે્થી નવદાય 

લેતાં હરખભેર લખે છ:ે

ગાંધીજી જયારે ઇનસપતાલમાં હતા તયારે તયાંના જીવનનાં કેટલાંક 

નચત્રો આપવાનો પ્યતન કયયો હતો. તેમના છૂટ્ા પછી પૂનામાં 

કેવળ એક વાર અને તેયે ્બે કલાક માટ,ે હંુ તેમને મળેલો, અને 

તયાર પછી જૂહુમાં હમણાં મળ્ો. સૌ્થી મોટામાં મોટી ખુિખ્બર 

મને પહેલી એ મળી કે તેમણે यंग इन्डिया અને नवजीवन 



્બંનેનું તંત્ર આવતા અઠવાડિયા્થી પોતાના હા્થમાં લેવાનો નનશ્ચય 

કયયો છ.ે ‘તંત્રી તરીકે આપનું નામ જ હવે મૂકવું એટલે ્બધી 

જવા્બદારી આપ લેિો, કે માત્ર મુખય નવષયો ઉપર જ આપ 

્થોિુ ં લખિો?’ મેં પૂછું, ‘ના; તંત્રી તરીકે નામ મારં જ. હવે 

મારા્થી ્બેસી રહેવાય જ નહીં, અનેક પ્શ્ો ઊભા ્થતા જ 

જાય છ,ે ્થતા જિે એટલે હવે રોકાવું ્બને એમ ન્થી. માત્ર 

લોકો િાંનત આપે એ વાત ્બનવી કઠણ ન્થી.’ ્બે વરસ ્થયાં 

ગભરાયેલા, અકળાયેલા, ગાંધીજીનાં લખાણ નવના ટળવળી રહેલા 

કેટલાયે છ ેતેનો નવચાર કરીને, અને મારો નવચાર કરીને હંુ રાજી 

્થયો. ગાંધીજી જલેમાં ગયા તયારે नवजीवन લેનારા 23,142 

અને यंग इन्डिया લેનારા 21,500 હતા, તેમાં્થી પ્્થમમાં્થી 

15,955 અને ્બીજામાં્થી 18,500 તો ્થાકીને ્બંને પત્રો સા્થે 

સં્બંધ તોિી ્બેઠા. તેમનેયે હવે પાછો સં્બંધ તાજો કરવાનો 

વખત આવિે એ જાણીને હંુ રાજી ્થયો. અને નવનચત્ર સંજોગોને 

લીધે હંુ જ ે અસવાભાનવક સ્થાન મેળવી ્બેઠો હતો તેમાં્થી હવે 

ખસી જઈ િકાય છ,ે એ લાગણી્થી પણ મારા આનંદનો પાર 

ન રહ્ો. વત્ણમાનપત્ર ચલાવતાં સતય અને અડહંસાને જાણતાં-

અજાણતાં કેટલો ભંગ ્થાય છ ે તે મારં મન જ જાણે છ;ે એટલે 

અલાહા્બાદમાં જલેમાં જતાં મને જટેલો આનંદ ્થયેલો તેટલો 

આજ ે ્થાય છ.ે પણ ગાંધીજીનો નવચાર કરતાં હજી હંુ ગભરાઉં 

છુ.ં એ ્બંને પત્રો ચલાવવા જટેલી િાંનત, ગાંધીજીએ જ ે નવનંતી 

કરી છ ે તેનો અક્ષરેઅક્ષર પાળીને લોકો તેમને આપિે એવી 

આિા છ.ે નવદાય લેતાં અને દેતાં સામા્ય રીતે દુ:ખ ્થાય છ,ે 

પણ મારા વાચકોની નવદાય લેવાના સંજોગો એવા મધુરા છ,ે કે 

તેમને નવદાય દેતાં અને મને લેતાં સરખું જ સુખ છ.ે એ ઘિી 



આટલી જલદી આવી એ માટ ે આપણે સૌ કૃપાળુ પરમેશ્વરનો 
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ચોવરીસ  
એકતા-યજ્ઞ

1924નું વષ્ણ જવા્બદારીની દૃનષ્એ મહાદેવભાઈ માટ ે્થોિુ ં

હળવું હતું, કારણ, ગાંધીજી જલેની ્બહાર હતા અને એનપ્લ 

માસ્થી તેમણે यंग इन्डिया અને नवजीवनનું તંત્રીપદ પણ સંભાળી 

લીધું હતું. મહાદેવભાઈને મા્થે્થી અસહકાર આંદોલનને ટકાવી 

રાખવાની, રચનાતમક કાય્ણક્મોને વેગવાન કરવાની, ગાંધીજીના 

પત્રોમાં પ્ાણ ફંૂિકવાની કે એવી એવી ્બીજી જવા્બદારીઓ ઊતરી 

ગઈ હતી. એમને ભાગે એમનું પરમ નપ્ય એવું ગાંધીજીના ‘પીર, 

્બ્બચતી, નભસતી, ખર’નું એમની ‘ચાકરી'નું કામ આવી ગયું હતું. 

ગયા પ્કરણમાં આપી હતી તે જ ઉપમા આપીએ તો એમની 

ભૂનમકા ભારત કે િત્રુઘનની મટીને ફિરી પાછી હનુમાનની ્થઈ 

ગઈ હતી. એ ભૂનમકાનું એક લક્ષણ ગાંધીજીના ‘હૃદયમ્ નદ્તીયમ્' 

્બનીને રહેવાનું હતું.

સને 1924નું વષ્ણ ગાંધીજી સાર એકતાના યજ્નું હતું એમ 

કહી િકાય. કૉંગ્ેસની અંદર ફેિરવાદીઓ અને નાફેિરવાદીઓ 

વચચેના મતભેદો કૉંગ્ેસના અનસતતવને જ જોખમમાં મૂકે એટલી હદ 

સુધી પહોંચી ગયા હતા. ડહંદુ-મુસલમાનોનાં રમખાણો રાષ્ ટ્રિરીર 

પર ઊંિા જખમો કરી રહ્ા હતા. આ ્બંને ભેદોને ભૂંસવાની 

નચંતા ગાંધીજીને કાળજામાં્થી કોરતી હતી. આ ્બંને પ્કારની 

એકતા સાધવા ગાંધીજીએ પ્યાસની અવનધ વાળી. મહાદેવભાઈની 

સદા તતપર કલમ ન હોત તો આજ ેઆપણને એ ્બે પ્યાસોની 



જ ે અંતરક્થા જાણવાની મળે છ ે તે મળી જ ન હોત.

ગાંધીજી જલેમાં હતા તયારે જ નાગપુર કૉંગ્ેસમાં અસહકાર 

અંગે પસાર કરેલ ઠરાવ નવિે કૉંગ્ેસના આગેવાનોમાં ્બે ભાગલા 

પિી ગયા હતા, એ આપણે જોઈ ગયા. મૌલાના મહમદઅલી 

જયારે છૂટીને આવયા તયારે નાફેિરવાદીઓને એવી આિા ્બંધાઈ 

હતી કે મહમદઅલી એ લોકોને ટકેો આપિે અને તે્થી કૉંગ્ેસમાં 

અસહકારની નીનત ન ફેિરવવાનો નનણ્ણય ્થિે ત્થા નવદેિી માલના 

્બડહષકાર અને ખાદી, અસપૃશયતાનનવારણ અને ડહંદુ-મુનસલમ 

એકતાનો રચનાતમક કાય્ણક્મ જોરમાં ચાલિે. પણ મહમદઅલીએ 

જાણે ્બંને પક્ષોને રાજી રાખવાની નીનત અપનાવી હોય એમ 

લાગયું. તે્થી નાફેિરવાદીઓ નનરાિ ્થયા, પણ તેમણે મહમદઅલીની 

આજ્ાને ઉ્થાપીને પોતાના કાય્ણક્મનો આગ્હ ન રાખવાનો નનણ્ણય 

કયયો. પણ ્બીજી ્બાજુ કાય્ણક્મ ્બદલાવો જોઈએ એમ માનનારા 

નેતાઓ મૂળ કાય્ણક્મની જ આિધેિ ટીકા કરવા લાગયા. એટલે 

સુધી કે નચતિરંજન દાસ જવેાઓએ તો એક વાર એમ પણ 

કહી દીધું કે ગાંધીજીએ દેિને નેતૃતવ આપવામાં ભૂલ કરી 

હતી. આ ્બાજુ નાફેિરવાદીઓ પણ એમ કહેવાનું ચૂકતા નહીં 

કે જ ેલોકો ધારાસભામાં જવાની વાતો કરે છ ેઅ્થવા વકીલાત 

કરવા કે કૉલેજમાં ભણાવવા કે ભણવા જાય છ ે તે કૉંગ્ેસના 

અસહકારના મૂળ ઠરાવનો ભંગ કરે છ.ે આ પ્કારની ટીકાઓ્થી 

પરસપર કિવાિ વધતી જતી હતી.

ગાંધીજીને જલેમાં્થી છૂટ્ા પછી આ નસ્થનતને સમજતાં 

ઝાઝી વાર ન લાગી. માંદગીને ન્બછાને પડ્ા પડ્ા જ એમણે 

અનેક નેતાઓ ત્થા કાય્ણકતા્ણઓ જોિ ે લં્બાણ્થી નવગતવાર 



વાતો કરી હતી, તે્થી તેમને દેિની હવા કઈ ્બાજુ વહે છ ે

એની સમજણ પિી ગઈ. પોતે તો ચુસત ‘અસહકારવાદી' અને 

રચનાતમક કાય્ણના સમ્થ્ણક હતા. પણ સા્થે સા્થે એમ પણ 

નહોતા ઇચછતા કે કાય્ણક્મના મુદ્દા પર કૉંગ્ેસમાં ભાગલા પિ.ે 

સવરાજ પાટતીના નવનીત નેતાઓ, ખાસ કરીને પં. મોતીલાલજી, 

જોિ ે તેમણે અનેક વાર વાટાઘાટો કરી. પાછળ્થી નચતિરંજન 

દાસ જોિ ે પણ વાટાઘાટો કરી. આ આખા મામલામાં ગાંધીજી 

જલેમાં હતા તે દરનમયાન રાજાજી, વલ્ભભાઈ, જવાહરલાલ 

અને મહાદેવભાઈએ નાફેિરવાદીઓની આગેવાની લીધી હતી. તે 

્બધા ખૂ્બ દૃઢતા્થી એમ માનતા હતા અને પ્ચાર કરતા હતા 

કે કૉંગ્ેસે પોતાની અસહકારની નીનતમાં કિો ફેિરફિાર કરવો 

ન જોઈએ. આ ્બા્બતમાં મહાદેવભાઈની મોટામાં મોટી દલીલ 

તો ભાવનાતમક જ હતી. તેઓ એમ કહેતા હતા કે આપણે 

જ ે જલેમાં પિલેા નેતાને એની છ વરસની સજા પૂરી ્થાય તે 

પહેલાં છોિાવી લાવવા ઇચછતા હોઈએ તો અસહકારનો તાપ 

એટલો તીવ્ર ્બનાવી દેવો જોઈએ કે સરકારને ગાંધીજીને છોડ્ા 

નવના છૂટકો જ ન રહે. ્બાકી દલીલોમાં તેઓ ગાંધીજીનાં વચનો 

અને તકોનો ઉપયોગ ખૂ્બ ચોક્કસપણે અને અનધકૃત રીતે કરતા. 

પણ नवजीवन સાર, દેિને સાર અને સૌ્થી વધારે તો પોતાને 

સાર એમની દૃનષ્એ અસહકાર આંદોલનને ચાલુ અને વેગવંતું 

રાખવાનું સૌ્થી પ્્બળ કારણ ગાંધીજીને છોિાવવા સરકાર પર 

આવશયક દ્બાણ લાવવું એ જ હતું.

પણ હવે પડરનસ્થનત ્બદલાઈ ગઈ હતી. મહાદેવભાઈ, 

વલ્ભભાઈ વગેરેની મુખય દલીલ એમના હા્થમાં્થી સરકી ગઈ 



હતી. ગાંધીજી જલેમાં્થી ્બહાર આવી ગયા હતા. ્બેક માસના 

આરામ ્બાદ એમણે પોતાનાં રોનજદંાં કામો સંભાળી પણ લીધાં 

હતાં. દેિને નેતૃતવ આપવાની જવા્બદારી હવે ગાંધીજીની ્થઈ 

ગઈ હતી. મું્બઈ્થી અમદાવાદ આવયા પછી ગાંધીજીને એક વાર 

આચાય્ણ કૃપાલાનીએ ગુજરાત મહાનવદ્ાલયમાં નોતયા્ણ. તેમણે 

રવી્દ્રના્થ ઠાકુરના એક કાવયના િબદમાં ગાંધીજીને આવકારતાં 

અફિસોસ પ્ગટ કયયો અને એ કાવય પર્થી ઘટાવયું કે ‘અમને 

તમારે સાર ન્થી કાંતવાનો સમય મળ્ો, ન્થી અમને નમલનાં 

કપિાં છોિવાનો સમય મળ્ો. તમે અચાનક આવીને અમને 

ચડકત કીધા છ.ે' મહાદેવભાઈ્થી રવી્દ્રના્થ ઠાકુરની ઉતિમ 

કનવતા સાંભળીને ઝાલયા કેમ રહવાય? તરત, नवजीवनના 10મી 

ઑગસટના અંકમાં એનું ભાષાંતર છપાયું. રવી્દ્રના્થનાં ્બે ગીતોના 

મહાદેવભાઈએ કરેલાં ભાષાંતરો તો તે કાળે લોકજીભે ચિી 

ગયેલાં. આ કાવયાનુવાદ એટલો પ્નસદ્ધ ન્થી ્થયો. તે્થી જ અહીં 

આપી દેવાનો લોભ જતો ન્થી ્થતો: એકતા-યજ્

1

અં્ધારંુ થાતું જાતું'તું, 

આટોપી કામકાજ – 

વનરાંત વાળી'તી સૌએ જ ે

આવશે ના કોઈ આજ. 

ગામ બ્ધાનાં બાર વસાયાં, 

કાળાં અં્ધારાં ઘેરાયાં, 

તયાં તો કોઈક બોલી ઊઠું: 



‘આવશે મહારાજ.’ 

હસતા હસતા બોલયા, અમો: 

‘આવશે ના કો આજ.'

2

બારણં તો જાણે ઠોકાયુ ં

શબદ પડ્ો કાંઈ કાન, 

અમે સૌએ સમજી લી્ધું 

પવનનાં તોફાન. 

સૌ ઘેરે દીવો હોલાયા, 

સૂતા સવયે ઊંઘ-ઘેરાયા, 

તયાં તો કોઈક બોલી ઊઠું: 

‘દૂતનાં એ વનશાન!' 

હસતા હસતા બોલયા અમો: 

‘પવનનાં તોફાન!'

3

અર્ધી રાતે કાને આવયા 

્યાંક થકી ખખડાટા 

ઊંઘમાં અમે માની લી્ધા 

મેઘ તણા થથડાટા. 

ઘડી ઘડી એ જાગ્રત કરતી 

કાંપતી ્ધણ્ધણતી ્ધરતી, 

તયાં તો કોઈક બોલી ઊઠું: 



‘િાક તણા ્ધ્ધડાટા.' 

ઊંઘતા અમે ઘેનમાં બબડ્ા: 

‘મેઘ તણા ગગડાટા.'

4

હતું હજી તો ઘોર અં્ધારંુ 

તયાં તો વાગી ભેરી, 

કોઈ પોકારે, ‘જાગો સવયે 

આજ કરો ના દેરી.’ 

ધ્ૂજતી છાતી હાથે િાંપી । 

અમે તો સૌ ઊઠા કાંપી 

તયાં તો કોઈક બોલી ઊઠું: 

‘ઓ ્ધજા રાજા કેરી!’ 

અમે ઝબકી જાગી ઊઠી બોલયા: 

‘હાય! કરી ના દેરી.’

5

્યાં છ ેદીવો, ્યાં ફૂલમાળા? 

્યાં બીજી તૈયારી? 

્યાં વસંહાસન? આંગણે ઊભી 

રાજાજીની સવારી. 

લજામણાં આ ભાયગ કેવાં? 

સવાગત એમને શેનાં દેવાં? 

તયાં તો કોઈક બોલી ઊઠું: 



‘શીદને આ દકદકયારી! 

ખાલી હાથે, ખાલી ઘરે 

સતકારી લો સવારી.’

6

ખોલી દો, ઓ! બાર ખોલી દો, 

ફંૂફો શંખો ઝાઝા; 
કાળી રાતે આજ આવયો છ ે

આં્ધળા ઘરનો રાજા 

આભમાં મેઘકડાકા થાય ે

વીજળીના િમકાર જણાયે, 

િીંથદરયા તારી ગોદડી આણી 

સજાવ આંગણ, જા, જા, 

ઝડીમાં અણવિંતવયો આવયો 

દુ:ખની રાતનો રાજા.1

ગાંધીજી અસહકારની નીનતના પાકા સમ્થ્ણક હતા. રચનાતમક 

કામના પણ એટલા જ આગ્હી હતા. ્બલકે અસહકાર અને 

રચનાતમક કાય્ણ એ ્બંને કાય્ણક્મોના ગાંધીજી જ જનક હતા. 

તે્થી એમના્થી વધુ સપષ્તા અને અનધકારપૂવ્ણક આ કાય્ણક્મોને 

દેિ આગળ મૂકે એવા ્બીજા કોણ હોઈ િકે?

પરંતુ નાફેિરવાદીઓ એટલે મહાદેવભાઈ, રાજાજી અને 

વલ્ભભાઈ વગેરેએ અહીં એક મોટી ્થાપ ખાધી. તેમણે જોયું 

કે ગાંધીજી તો ફેિરવાદીઓ જોિ ે કાંઈક ને કાંઈક તિજોિ કરવા 

ઇચછ ેછ.ે અને તેમ કરવામાં પોતે જ સૂચવેલા કાય્ણક્મોમાં સારી 



પેઠ ે મોટા ફેિરફિારો કરવા પણ તેઓ તૈયાર છ.ે

આમ કેમ ્થયું? આમ ્થવાનું સૌ્થી મોટુ ંકારણ તો એ હતું 

કે ગાંધીજીને મન ઇનતહાસની પડરનસ્થનત ગનતિીલ (િાઇનેનમક) 

હતી. એ કાંઈ જિ કે નસ્થર નહોતી. સાચા નેતાનું એ લક્ષણ છ ે

કે એ પડરનસ્થનત ઉપર સવાર ્થઈને, લગામ ્બરા્બર મજ્બૂત 

પકિી, એને પોતાની ઇચછા મુજ્બ અ્થવા માગ્ણની જરૂડરયાત 

મુજ્બ દોરવે. એને જૂનાં વચનો કે સૂત્રોનો જાપ કરવા કરતાં 

નવા રસતાઓ િોધવામાં રસ વધારે હોય છ.ે

્બીજુ ં કારણ એ હતું કે ગાંધીજી દેિની તાકાત કયે સમયે 

કેટલી છ ે તે વસતુ ્બીજા કોઈ પણ નેતા કરતાં વધુ સારી રીતે 

સમજતા હતા. એમની પાસે દેિની નાિીની પરખ કાંઈક અજ્બ 

જાતની હતી.

અને ત્રીજુ ંકારણ એ હતું કે તેઓ પોતે સૂચવેલા કાય્ણક્મોમાં 

તત્વ અને તંત્ર વચચેનો નવવેક સારી રીતે કરી જાણતા હતા. 

તે્થી તંત્રમાં ફેિરફિાર કરી, તત્વને વળગી રહી, દેિની નાિી 

પારખી પડરનસ્થનત પર પલાણી તેને આગળ લઈ જવા પ્યાસ 

કરવા લાગયા.

તેમણે સામુદાનયક અસહકારના કાય્ણક્મોને પિતા મૂકી જનેે 

ધારાસભા, વકીલાત કે નવદ્ાલય – મહાનવદ્ાલયોમાં પાછા જવું 

હોય તેમને તેમ કરવાની છૂટ આપી. કૉંગ્ેસના સભય ્બનવા 

સાર મડહને 2000 વાર જાતે કાંતેલું સૂતર આપવાની િરત 

રાખી, અસહકાર અને રચનાતમક કાય્ણને સા્થે સા્થે ચાલવા 

દઈને કૉંગ્ેસની ્બંને ધારાના સભયોને કૉંગ્ેસના એક મંચ પર 



સા્થે રાખવાનો નવચાર સૂચવવા લાગયા.

સવાભાનવક રીતે જ, નીનત અંગે આવિો મોટો ફેિરફિાર 

પચાવી લેવો એ નાફેિરવાદીઓ સાર કઠણ વાત ્થઈ પિી. જઓે 

પોતાને ગાંધીજીના નવચારોના પ્નતનનનધ માનતા હતા અને દેિ 

પણ જમેને ગાંધીજીના ખાસ અનુયાયી માનતો હતો તેમને સાર 

્બીજી નીનતઓનો નવરોધ કરવાનું છોિીને પોતાનાં કામો, રચનાતમક 

કામોમાં નચતિ એકાગ્ કરવાનો વારો આવયો. આ ્બા્બતમાં તેમણે 

પોતપોતાની પ્કૃનત અનુસાર જુદા જુદા પ્કારનું વલણ લીધું. 

ગાંધીજી આગળ નીનત અંગેના આવા જ્બરદસત ફેિરફિારો સામે 

કદાચ સૌ્થી વધુ તીવ્ર તકયો ચક્વતતી રાજગોપાલાચારીએ કયા્ણ. 

ગાંધીજી જલેમાં હતા તયારે यंग इन्डियाના તંત્રી તરીકે અને તનમળ 

પ્દેિના નેતા તરીકે રાજાજીએ જ અસહકારની નીનતનું સૌ્થી 

પ્્બળ સમ્થ્ણન કયુું હતું. તેમના તકયોનો મહાદેવભાઈએ नवजीवनમાં 

અને વલ્ભભાઈએ પોતાનાં ભાષણોમાં ઉપયોગ કયયો હતો. તે્થી 

અસહકાર અંગેની નીનત ્બદલવાનું જયારે ગાંધીજીએ વલણ દાખવયું 

તયારે ્બીજા નાફેિરવાદી નેતાઓ કરતાં રાજાજીને તેનો આંચકો 

વધુ લાગયો હોય એ સવાભાનવક છ.ે રાજાજીને ગાંધીજીએ જરા 

ફિોિ પાિીને પોતે લીધેલા પગલા અંગે સમજ આપી:

મેં જ ે પગલું લીધું છ ે તેની આવશયકતા જટેલી સપષ્તા્થી હંુ 

જોઈ િકંુ છુ ં તેટલી તમે કેમ જોઈ િકતા ન્થી? તમારી સા્થે 

હંુ સંમત ્થાઉં છુ ં કે આપણે આપણો કાય્ણક્મ ચલાવી ન િકતા 

હોઈએ તો કૉંગ્ેસ છોિી દેવી એ વધારે સારં છ.ે મુશકેલી, િી 

રીતે છોિવી એ છ.ે મને લાગયા જ કરે છ ેકે આપણે સવરાજીઓને 

મૂંઝવવા જોઈએ નહીં. લોકોની એક જરૂડરયાત તેઓ પૂરી પાિ ે



છ.ે મોટા ભાગના લોકો જમેને નાની નાની રાહતો જોઈએ છ ે

તેમનું તેઓ પ્નતનનનધતવ કરે છ.ે આપણે િું તેમના કામમાં 

અિચણ નાખવી? આપણી પ્વૃનતિ મુખયતવે આધયાનતમક છ.ે તેનું 

્બળ, ન દેખાય એવી રીતે વધે છ,ે કેવળ વાદનવવાદ્થી કે મત 

મેળવવા્થી વધતું ન્થી. હજી હંુ મારી જાતને સપષ્ રીતે વયકત 

કરી િકતો ન્થી. મેં જ ે માગ્ણ ગ્હણ કયયો છ ે તેને માટ ે ઘણાં 

કારણો છ.ે તેમાંનું એક જ મેં રજૂ કયુું છ.ે અને આપણે સૌ 

તે માગ્ણ અપનાવીએ એવી સલાહ આપી છ.ે મેં જ ે પગલું લીધું 

છ ે તે સંપૂણ્ણ ખરં છ,ે એમ કોઈ પણ રીતે મને તો લાગે છ.ે 

તમને સંતોષ ્થાય એવી રીતે તમારી આગળ હંુ ્બતાવી િકતો 

ન હોઉં એમ ્બને. તમને અને ્બીજાઓને આ એકાએક ્થયેલા 

ફેિરફિારને અનુકૂળ ્થવું ખૂ્બ અઘરં પિતું હિે એ હંુ જાણં છુ.ં 

પણ હંુ નનરપાય છુ.ં હંુ એ પણ જાણં છુ ં કે સા્થીઓની વફિાદારી 

અને શ્દ્ધા ઉપર હંુ વધારે પિતો ્બોજો લાદું છુ.ં પરંતુ મારા 

અંતરના સપષ્ અવાજને હંુ દ્બાવી દઉં તેના કરતાં આમ કરં 

તે િું વધારે સારં ન્થી? ચેતવણી આપતા એ સૂરને હંુ જો 

ગૂંગળાવી મારં તો પછી હંુ િા ઉપયોગનો રહંુ? પણ આ ્બધું 

મેં તમને સહેજ કહી નાખયું.2

વલ્ભભાઈની પ્કૃનત સૈનનકની હતી. ગાંધીજી જલેમાં હતા 

તયારે ડદલહીમાં મહાસનમનતની એક ્બેઠક ્થઈ હતી. ડદલહીની 

આસપાસના પ્નતનનનધઓનું વાતાવરણ ફેિરવાદીઓને વધુ અનુકૂળ 

હતું, પણ તાજતેરમાં જલેમાં્થી સજા ભોગવીને આવેલા, 

નખલાફિતના ડદવસોમાં ગાંધીજી સા્થે ખભેખભો મેળવીને ચાલનાર 

મૌલાના મહમદઅલી તયાં હાજર હતા. તેઓ મહાસભાને નાફેિરવાદ 



તરફિ દોરવી િકિે એવી નાફેિરવાદીઓને ઉમમેદ હતી. આ 

્બેઠકમાં ન આવવાનું રાજાજીએ ઠરાવયું. એમના જીવનચડરત્રકાર 

શ્ી રાજમોહન ગાંધીના કહેવા મુજ્બ એમ લાગે છ ે કે કોઈક 

અજ્ાત સ્થળે્થી રાજાજી ઉપર તેઓ કૉંગ્ેસમાં સતિાનું સ્થાન 

ક્બજ ેકરવા માગે છ ેએવો આક્ષેપ આવયો હતો, તેના આઘાતને 

લીધે રાજાજીએ ડદલહીમાં હાજર ન રહેવાનું ઠરાવયું હતું.3

ડદલહીમાં નાફેિરવાદીઓના ્બીજા એક આગેવાન શ્ી 

જમનાલાલ ્બજાજ ે મહમદઅલીને સૂચવયું કે કચવાતે મને 

સમાધાન કરવા કરતાં સવરાનજસટોની પૂરી વાત માની લેવી એ 

વધુ ડહતાવહ ્થિે. શ્ી ્બજાજનો મત એવો હતો કે નચતિરંજન 

દાસ અને મોતીલાલજીની નમત્રતા તો કોઈ પણ ભોગે મેળવી 

લેવી જોઈએ. વલ્ભભાઈ અને રાજ ે્ દ્રપ્સાદ એમાં સંમત હતા, 

પણ મહમદઅલીને યુદ્ધ પણ નહોતું જોઈતું ને િરણાગનત પણ 

નહોતી ખપતી. એટલે તેઓ એવા કોઈક સમાધાન તરફિ ઢળતા 

હતા કે જમેાં કૉંગ્ેસ ધારાસભાઓમાં જવા અંગે અણગમો પણ 

જાહેર કરે અને છતાં જનેે એમાં જવું હોય તેમને એમાં જવાની 

રજા પણ આપે. મહાદેવભાઈ અને દેવદાસભાઈએ રાજાજીની 

વાટ જોઈ અને જયારે તેઓ નહીં જ આવે એવી ખાતરી ્થઈ 

તયારે તેમને તાર કરીને મહમદઅલીની સમાધાન કરવાની વૃનતિની 

જાણ કરી. રાજાજીએ મોંમાં તરણં લીધું. તેમણે વળતો તાર કયયો: 

‘મહમદઅલી જ ેસમાધાન કરવા આતુર હોય તો નમત્રોએ એમનું 

નેતૃતવ માનીને એમની વાત સવીકારી લેવી જોઈએ.’ વળી તેમણે 

ઉમેયુું, ‘દેિે કઠોર અનુભવ્થી પાઠ િીખવો જોઈએ.'4

ડદલહીમાં વલ્ભભાઈ ચૂપચાપ હતા. એમને અતયંત આગ્હ 



કરીને ્બોલવાનું કહેવામાં આવયું. તેમના ધ્ૂજતા હા્થમાં તે વખતે 

રાજાજીનો તાર હતો. નવષાદમય અવાજમાં તેમણે કહ્ું:

વિીલોની સા્થે અતયાર સુધી અમે લિત ચલાવી અને અમારી 

અલપ િનકત અને મનત પ્માણે અસહકારનો વાવટો ફિરતો 

રાખયો. અમે તો ્બધા નસપાઈ રહ્ા. એક્ક ે નેતા અમારામાં છ ે

નહીં, પણ અમારામાં એક માણસ ચોખખા મગજનો, ચોખખા 

નવચાર કરવાવાળો છ.ે તેણે પોતાની માંદગીના ન્બછાના પર્થી 

સંદેિો મોકલયો છ ે તે હમણાં જ આવયો છ.ે તે કહે છ:ે ‘્બધી 

જ જવા્બદારી મૌલાના મહમદઅલીના ખાંધે નાખો એવી મારી 

સલાહ છ.ે તેમને કિુંયે અણગમતું કરવાને મજ્બૂર ન કરો એમ 

હંુ ઇચછુ ં છુ.ં તેમનો સમાધાન માટ ે ્બહુ જ આગ્હ હોય તો 

તેમ કરવા દો. મને ભાસે છ ે કે દેિને માટ ે કઠણ અનુભવમાં્થી 

પસાર ્થવાનું લખેલું છ,ે દલીલો અને ચચા્ણઓ નકામી છ.ે 

હવે આપણે ્બીજાઓની આિ ે આવવાનું પ્યોજન ન્થી. આપણે 

આપણા્થી ્થયું તેટલું કરી ચૂકયા. આપણે ્બધાને ગુમાવયા છ,ે 

હવે મૌલાના મહમદઅલીને આપણે ન્થી ગુમાવવા.’ એનો િબદ 

આમને મા્ય છ.ે

મેં મારા હૃદયનું મં્થન કયુું છ ેઅને જોયું છ ે કે મૌલાનાને મદદ 

આપવાને મારા્થી ઓછામાં ઓછુ ં કંઈ પણ ્થઈ િકે એમ હોય 

તો તે એ છ ે કે મારે મારો નવરોધ ખેંચી લેવો. તેઓ કહે છ ે કે 

્બે વરસની ગેરહાજરી પછી આવનારની નસ્થનતનો તમારે ખયાલ 

કરવો જોઈએ. ્બે વરસ સુધી ્બહાર રહેનારની મુશકેલીઓનો 

પણ અતયાર સુધીમાં તેમને ખયાલ આવી ગયો હિે.  ... હંુ જાણં 

છુ ં કે મારા આ વલણ્થી સેંકિો જુવાનોનાં હૈયાં ચૂરેચૂરા ્થઈ 



જિે, આ સમાધાન્થી અસહકારને મરમનો ઘા નહીં લાગે એ 

વાતની મને હજુ ખાતરી ન્થી ્થઈ.  ... પણ આજ ે એક્બીજા 

નવિે વહેમ છ,ે પ્ેમભાવ ન્થી. આ પ્ેમભાવ સ્થાપવાનો પ્યતન 

છ.ે ...આ ્બધો વખત દેિના મોટા નેતાઓનો નવરોધ કરવો એ 

દુખદ કામ હતું. આજ ે એ નવરોધ છોિી દેવો પિ ે છ ે એ પણ 

એટલું જ દુખદ છ.ે છતાં હંુ તમને (નાફેિરવાદીઓને) નવનંતી 

કરં છુ ં કે તમે એ દુખદ નસ્થનતમાં્થી પસાર ્થાઓ. હંુ તમામ 

જવા્બદારી મૌલાના મહમદઅલીને મા્થે નાખું છુ.ં મારા નમત્રો 

જમનાલાલજી અને ગંગાધરરાવ દેિપાંિ ે જઓે આ ્બધો વખત 

નવરોધમાં અમારી સા્થે સામેલ છ ે તેઓ પણ મારા જવેો મત 

ધરાવે છ.ે હવે ્બેસી જતાં છવેટમાં સપષ્ િબદોમાં કહંુ છુ ં કે 

આ ઠરાવને અમે ન્થી ટકેો આપતા કે ન્થી તેનો નવરોધ કરતા.5

એટલું જ કહી ઠરાવ ઉપર મત લેવા પિ ે તે પહેલાં જ 

તેઓ સભામાં્થી ્બહાર ચાલયા ગયા હતા.

જવાહરલાલજી ફેિરવાદીઓની તરફેિણમાં નનણ્ણય ્થાય તેના્થી 

અકળાઈ ઊઠતા, પરંતુ નપતાના વજનદાર નગારા સામે એમની 

નપપૂિી ખાસ વાગતી નહીં.

જયારે નાફેિરવાદી આગેવાનો ગાંધીજીની સમાધાનનીનત્થી 

આમ મૂંઝવણ, અકળામણ કે નનરાિામાં હતા તયારે મહાદેવભાઈને 

માટ ે રસતો એના કરતાં સહેલો હતો. તેમની તો મુખય ભૂનમકા 

ગાંધીભનકતની હતી. એટલે ફેિરવાદી કે નાફેિરવાદી મટી સહ-

ફેિરવાદી (પ્ોચે્જર કે નોચે્જર મટીને કૉ-ચે્જર!) ્થઈ ગયા! 

ગાંધીજીએ આ નવી ભૂનમકા લીધી તેને અંગે તેમણે એમની 



જોિ ેચચા્ણનવચારણા, અલ્બતિ, કરી, પણ ્થોિા જ કાળમાં તેઓ 

ગાંધીજીની નવી ભૂનમકા પાછળ રહેલું રહસય સમજાવવામાં પોતાની 

િનકત લગાિવા લાગયા! તે્થી તેઓ અકળામણ, મૂંઝવણ કે 

નનરાિામાં્થી લગભગ પૂરેપૂરા ્બચવા પામયા. તેમનો સ્થાયીભાવ 

ગાંધીજીની ભનકતમાં પોતાની જાતને િૂ્યવત્ કરી નાખવાનો હતો, 

તે્થી દેિના રાજકારણના ભરતીઓટની અસર મહાસાગરની 

માછલી કે મગરમચછ પર ભરતીઓટ કે આંધી-તોફિાનની ્થાય 

એટલી જ ્થઈ.

ગાંધીજી પોતે લીધેલું વલણ રાજાજીને નીચે મુજ્બ સમજાવે છ:ે

એ યાદ રાખો કે આપણે સતયાગ્હી છીએ. આ પડરનસ્થનતને હંુ 

તો કુટુ્ંબનો કાયદો લાગુ પાિુ.ં ધારો કે ્બે ભાઈઓ વારસાને માટ ે

લિ ેછ.ે ્બંનેની ઇચછા તો કુટુ્ંબના ડહતને માટ ેજ તેનો ઉપયોગ 

કરવાની છ.ે પરંતુ ્બેમાં્થી એકને જ્ાન છ ે કે કુટુ્ંબની સેવા માટ ે

તેની જરૂર ન્થી. પરંતુ કુટુ્ંબની ્બહુમતી એ વારસાને પોતે વળગી 

રહે એમ ઇચછ ેછ.ે તો ્બેમાં્થી જ ેભાઈ સતયાગ્હી હોય તેની િું 

ફિરજ ન્થી કે વારસાને જતો કરવો? અને કનજયાનું મોં કાળું કરી 

તેની પાછળ વેિફિાતાં સમય અને િનકતને ્બચાવી લેવાં? પ્સતુત 

્બા્બત આ કેસ્થી કિી જુદી છ ે ખરી? છતાં હંુ સાવધાની્થી 

વતતી રહ્ો છુ.ં મારો પ્યતન ન િોભે એવા કનજયાને ટાળવાનો 

છ.ે હંુ પ્મુખપદનો સવીકાર તો કરીિ, જો મને લાગિે કે તે્થી 

દેિની સેવા ્થિે. એનો નનણ્ણય કરવાને હજી પુષકળ વખત છ.ે6

ગાંધીજીએ ફેિરવાદીઓ અને નાફેિરવાદીઓ ્બંનેને કૉંગ્ેસમાં 

રાખયા તેમાં પોતાની ભૂનમકા અંગે સારી પેઠ ે ્બાંધછોિ કરી 



એ વાત ખરી. ્બાંધછોિ કરવા ્બેસે તયારે ગાંધીજી જાણે કે 

સામા પક્ષે ઉદારતાની હરીફિાઈમાં ઊતરતા. મોતીલાલજી અને 

નચતિરંજન દાસની જોિ ેએક્થી વધારે વાર વાટાઘાટો કરી તેમણે 

જ ે સમાધાન કયુું તેના મુખય મુદ્દાઓ નીચે મુજ્બના હતા:

1.     પરદેિી કાપિના ્બડહષકાર નસવાયનો અસહકારનો આખો 

કાય્ણક્મ પ્જાકીય કાય્ણક્મ તરીકે કૉંગ્ેસે મુલતવી રાખવો.

2.     કૉંગ્ેસ ્બંધારણના એક અંગ તરીક કૉંગ્ેસ તરફિ્થી 

સવરાજપક્ષે વિી અને પ્ાંનતક ધારાસભાઓમાં કામ કરવું.

3.     કૉંગ્ેસ કનમટીઓના સભયો માટ ે તેઓ કૉંગ્ેસના કામમાં 

રોકાયેલા હોય તે વેળાએ જ ખાદી પહેરવાની ફિરનજયાત હોય.

4.     એવા સભયોએ આપવાનું સૂતર ્બીજા પાસે કંતાવેલું હોય 

તોપણ ચાલે.7

यंग इन्डियाના એક નવસતૃત લેખમાં ગાંધીજીએ પોતે લીધેલા 

પગલા અંગે સમજૂતી આપી. એના કેટલાક અગતયના ભાગો 

નીચે આપયા છ:ે

यंग इन्डियाના લેખોમાં હમણાં હમણાં તેને મૂંઝવી નાખે એવા 

ફેિરફિારો વાચક જોતા હિે. તે્થી િકય છ ે કે તેમને અકળામણ 

્થતી હિે. હંુ એમને ખાતરી આપવા માગું છુ ં કે એ ફેિરફિારો 

ન્થી પરંતુ આપણે જ ે ડદિામાં જઈએ છીએ અ્થવા જ ે ડદિામાં 

આપણે જવું જોઈએ તે ડદિામાં ચોખખી પ્ગનત છ.ે આપણે જ ે

નસદ્ધાંતોને અપનાવયા છ ેતેમાં્થી સવાભાનવક રીતે ફિનલત ્થતાં એ 

પડરણામો છ.ે આપણે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે અસહકાર 



કરતાં અડહંસાનું મહત્વ ઘણં વધારે છ.ે અડહંસા નવના અસહકાર 

પાપરૂપ ્થઈ જાય.

હકીકત એ છ ે કે સંજોગો ્બદલાતા જાય તેમ આપણે આપણો 

કાય્ણક્મ ્બદલવો જોઈએ.  ...

સૌને એટલંુ તો દેખાતું હિે કે આપણા મતભેદો વધતા જાય છ.ે  ... 

આપણો અસહકાર સરકાર સામેનો હોવાને ્બદલે માંહોમાંહેનો 

્થઈ ગયો છ,ે ન ઇચછતા હોવા છતાં આપણે એક્બીજાને ન્બળા 

પાિીએ છીએ. ...અતયારની હવામાં એક્બીજા પ્તયે પાર નવનાનો 

અનવશ્વાસ છ.ે.. કોઈ પણ ભોગે આ વસતુનસ્થનત આપણે ્બદલવી 

જ જોઈએ.

... એટલે મેં સૂચના કરી છ ે કે તમામ રાજદ્ારી પક્ષોને મા્ય 

્થઈ િકે એવો જ ે ઓછામાં ઓછો કાય્ણક્મ હોય તે આપણે 

િોધી કાઢવો. અને [એને] નસદ્ધ કરવા માટ ે કૉંગ્ેસના મંચ ઉપર 

એકનત્રત ્થવાને સઘળાને નોતરવા. તે નવના અસર પાિ ે તેવું 

રાજદ્ારી ્બળ આપણે ઉપજાવી િકીિું નહીં. ...પરંતુ જનતા 

તૈયાર ્થાય તે પહેલાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરવા જઈિું તો 

તેમનું પ્નતનનનધતવ કરતાં આપણે અટકી જઈિું. તેમને માટ ેઅને 

તેમની વચચે કામ કરતાં કરતાં તેમની સા્થે જીવંત સંપક્ણમાં પ્્થમ 

આવવું જોઈએ, આપણે તેમના દુ:ખમાં ભાગ લેવો જોઈએ, તેમની 

મુશકેલીઓ સમજવી જોઈએ અને તેમની જરૂડરયાતો જાણી લેવી 

જોઈએ. અસપૃશયો સા્થે અસપૃશય ્થઈને ઉપલા વગ્ણના લોકોનાં 

પાયખાનાં સાફિ કરતાં અને તેમનાં ભાણાંનું છાંિલેું ખાતાં તેમને 

કેવું લાગતું હિે તે આપણે અનુભવવું જોઈએ. ઉપર ્બળ્બળતા 



તિકામાં પોતાના વળી ગયેલા વાંસા િેકાતા હોય અને જમેને 

મજૂરી કરવી પિતી હોય એવા ગામડિયાઓ સા્થે આપણે એકતા 

સાધવી જોઈએ. તળાવમાં ગામિાના લોકો નહાય છ.ે પોતાનાં 

કપિાં અને વાસણ ધુએ છ ે અને તેમનાં ઢોર પાણી પીએ છ ે

ત્થા મળમૂત્ર કરે છ ે તેવા તળાવમાં્થી આપણે પાણી પીવાનું 

હોય તો આપણને કેવું લાગે તે આપણે જોવું જોઈએ.  ... તો જ 

આપણે જનતાનું સાચું પ્નતનનનધતવ કરી િકીિું, અને તેમ કરીિું 

તો મારી ચોક્કસ ખાતરી છ ે કે આપણા દરેક કાય્ણક્મમાં જનતા 

સા્થ આપિે... આ કામમાં માનનસક સહકાર આપો, અને જનતા 

સા્થે માનનસક એકતા સાધો. એના... પ્તયક્ષ પ્તીક તરીકે એ 

ગરી્બોને નામે અને ગરી્બોની ખાતર દરરોજ ઓછામાં ઓછો 

અરધો કલાક કાંતો. ડહંદુ, મુસલમાન, પારસી, નરિસતી અને 

્બીજી કોમોના ્બુનદ્ધપ્ધાન વગ્ણની આ એક જ્બરદસત પ્ા્થ્ણના 

ડહંદુસતાનની મુનકતને માટ ે ઈશ્વરના દર્બારમાં પહોંચિે.

... મારી યોજના એવી છ ેકે આપણા આંતડરક નવકાસ માટ ેસઘળા 

રાજદ્ારી પક્ષો તેમાં એકત્ર ્થઈને કામ કરી સઘળા રાજદ્ારી 

પક્ષની એક પડરપદ માટ ે કૉંગ્ેસ યોગય તક ઊભી કરે છ.ે

કેવળ રચનાતમક કાય્ણમાં જ રાષ્ ટ્રનો પુનરદ્ધાર રહેલો છ ે એવું 

માનનારાઓએ આપભોગ આપવામાં અગ્ેસર ્થવું જોઈએ. 

સવરાજીઓની નવરદ્ધ ્થઈને કૉંગ્ેસમાં સતિા ટકાવી રાખવાનો 

પ્યતન કરવામાં આપણી નપ્ય વસતુ સધાવાની ન્થી.  ...

જ ે સતિા મેળવવાનો સેવાને નામે પ્યતન કરવામાં આવે છ ે અને 

જનેો આધાર વધારે મતો મેળવવા ઉપર રહેલો હોય છ ેતે સતિા 



ભ્રમજાળ છ.ે ખાસ કરીને અતયારને વખતે તો એ સતિા્થી ્બચવું 

જ જોઈએ. ...ઉપર મેં જ ે લખયું છ ે તે, િરણે જવાની મારી 

િરતો ન્થી, મારી તો ન્બનિરતી િરણાગનત છ.ે8

આમ જો જોઈએ તો ગાંધીજીએ જ ે સમાધાન કયુું હતું તે 

મોટ ેભાગે નાફેિરવાદીઓની વાતને ્બાજુએ રાખીને ફેિરવાદીઓને 

રીઝવનારં હતું એમ કહી િકાય. એનું કદાચ સૌ્થી મોટુ ં

કારણ એ હતું કે તયારે કૉંગ્ેસમાં કોઈ પણ ભોગે ભાગલા 

ન પિ ે એમ ગાંધીજી ઇચછતા હતા. ્બીજુ ં કારણ કદાચ એ 

પણ હિે કે એમને નાફેિરવાદીઓને સમજાવી લેવા અંગે વધારે 

આતમનવશ્વાસ હિે. િરૂઆતમાં તો તેઓ એવું સૂચવતા હતા કે જો 

સવરાજવાદીઓ ધારાસભાઓ વગેરેમાં જાય તો નાફેિરવાદીઓએ 

કૉંગ્ેસ કનમટીઓ વગેરે પક્ષની અંદરનાં સ્થાનો લેવાં. પણ એમણે 

જોયું કે સવરાજવાદીઓને એ પણ ક્બૂલ નહોતું. એમની ઉપર આ 

સૂચનની એવી અસર ્થઈ કે એમને કૉંગ્ેસ સંગઠનમાં્થી સમૂળગા 

કાઢવા સાર એ કરાયું છ.ે ગાંધીજીને આવી ગંધ આવી એટલે 

તેમણે તે આગ્હ પણ છોિી દીધો અને નાફેિરવાદીઓને કાંઈ પણ 

સતિાના સ્થાન પર ન જતાં રચનાતમક કામમાં પોતાની િનકત 

લગાવવાની તેમણે સલાહ આપી. તે કાળે મહદંિે નાફેિરવાદીઓએ 

આ સલાહને અમલમાં પણ મૂકી. અસપૃશયતાનનવારણની દૃનષ્એ 

હડરજનોના મંડદરપ્વેિનો કાય્ણક્મ, ખાદીનો વયાપક પ્ચાર, ડહંદુ-

મુનસલમ એકતા માટનેા પ્યાસ અને દારૂ્બંધીના કાય્ણક્મોમાં રાજાજી, 

જમનાલાલ ્બજાજ, િંકરલાલ ્બૅંકર, જયરામદાસ દોલતરામ 

વગેરેએ ધયાન કેન્દ્રત કયુું. મહાદેવભાઈને સાર પસંદગી કરવાનો 

પ્શ્ જ નહોતો. એમનો સવધમ્ણ તો નક્કી ્થઈ ચૂકેલો હતો. એ 



તો ગાંધીજીની સા્થે જ હતા. અને આ વષ્ણની મધયમાં ગાંધીજીએ 

પોતાને સાર જ ે કામ પસંદ કયુું તે હતું ડહંદુ-મુનસલમ એકતાનું. 

કદાચ ગાંધીજીએ પોતાના દીઘ્ણ કમ્ણમય જીવનમાં સૌ્થી કઠણ 

તપસયાનું કામ ઉપાડ્ું હોય તો તે આ જ હતું. એ પ્શ્ કાંઈ 

તેમણે 1924માં ઉપાડ્ો નહોતો. અને એ કામ કાંઈ માત્ર તે 

વરસે પૂરં ્થવાનું નહોતું. ગાંધીજીની દૃનષ્એ સવ્ણધમ્ણસમભાવના 

એમના યજ્નો આરંભ તો ઠઠે આડરિકા્થી િરૂ ્થયો હતો. એ 

જ યજ્માં છવેટ ેએમની આહુનત અપાઈ. પણ અહીં એમની એ 

લાં્બી તપસયામય ગા્થાનો એક નાનો પણ અતયંત મહત્વપૂણ્ણ 

અંિ જોઈિું.

ગાંધીજીએ હા્થ ધરેલો પ્શ્ એમ તો સદીઓજૂનો હતો. પણ 

અંગ્ેજોએ એ પ્શ્ને પોતાના સવા્થ્ણને લીધે વધુ ગૂંચવયો હતો. એ 

પ્શ્ દુનનયામાં સૌ્થી જૂના ધમા્ણવલં્બીઓ જોિ ે દુનનયાના સૌ્થી 

નવા ધમા્ણવલં્બીઓના સહજીવનનો પ્શ્ હતો. એ પ્શ્ની પાછળ 

ત્રણ નવભાજક તત્વો કામ કરતાં હતાં: ડહ્દુઓનો જાનતવાદ, 

મુનસલમોનો સંપ્દાયવાદ અને અંગ્ેજોનો સામ્રાજયવાદ.

પણ આપણે નજીકના કાળમાં આવીએ. ઇનતહાસની વધુ ઊંિી 

નવગતો જાણવા સાર તો વાચકે भारत में अंग्रेजी राज કે हह्दनो 

कोमी हत्कोण10 જવેાં પુસતકો વાંચવાં પિિે. આપણે તો એટલું 

જાણી લઈએ કે જયારે જયારે આ દેિમાં પ્જાકીય આંદોલનો 

જાગતાં તયારે તયારે ડહ્દુ-મુસલમાન નવખવાદો મંદ પિી જતા. 

અને આંદોલન મંદ પિ ે તયારે નવખવાદો મા્થાં ઊંચકતા.

1921ના અસહકાર આંદોલન પછી પણ તેમ જ ્થયું. 



ચૌરીચૌરાના ડહંસાકાંિને લીધે ગાંધીજીએ અસહકાર અને 

સનવનયભંગની ડહલચાલ ્બંધ રાખી, તેને લીધે વાતાવરણમાં 

ફેિલાયેલી સામા્ય નનરાિાનો મનોવૈજ્ાનનક લાભ લેવા અંગ્ેજોએ 

કારસા કયા્ણ. એક તરફિ્થી એમણે ગાંધીજીને જલેમાં નાખીને એમની 

ઉપર છ વષ્ણની સજા ફિટકારી. ્બીજી તરફિ કોમી રમખાણોએ મા્થાં 

ઊંચકયાં તયારે એને ચગાવવામાં સરકાર સીધી કે આિકતરી રીતે 

નનનમતિ ્બની. ‘નખલાફિત' ચળવળના જમાનામાં દેિના ડહંદુઓ 

અને મુસલમાનો વચચે સદભાવ વધયો અને ઘિીભર તો એમ 

લાગયું કે એ સદભાવ ્બંને કોમોમાં ઊંિાં મૂનળયાં નાખિે. ગાંધીજી 

અને અલીભાઈઓએ ખભેખભા મેળવીને નખલાફિત અને સવરાજ-

આંદોલન સાર કામ કયુું. પણ પહેલાં અલીભાઈઓ પકિાયા અને 

પછી ગાંધીજી પકિાયા તેને કારણે ડહ્દુ-મુસલમાનોના સંયુકત 

કાય્ણક્મો દેિભરમાં ્થતા અટકી પડ્ા. ્બરા્બર આ જ ત્બક્ક ે

દેિભરમાં ઠરે ઠરે ડહ્દુ-મુસલમાન રમખાણો ્થયાં. આખો ખેલ 

્બે ન્બલાિીઓ અને વાનરની વાતા્ણ જવેો હતો. પણ દુભા્ણગયે 

આખો દેિ અજાણતામાં વાતા્ણના પાત્રરૂપ ્બની ગયો. દેિમાં 

એકતા ન હોય તયાં સુધી દેિને કયા હા્થમાં સોંપીને નનચંત 

્થઈને અંગ્ેજો પોતાની સતિા આટોપે એ તેમને માટ ે સહેલાઈ્થી 

વાપરી િકાય એવી દલીલ ્થઈ ગઈ. અને જાહેરમાં ગોવધ કે 

મનસજદ સામે વાજાં વગાિવાં એ તો ઘણી જ આસાની્થી કોમી 

રમખાણોનાં નનનમતિ ્બની િકતાં હતાં. ડહંદુ અને મુનસલમ ્બંને 

સમાજમાં આચાર અંગે રહેલી કેટલીક નભન્નતાઓને આગળ 

લાવીને એમાં્થી કોમી ભેદભાવને ઉશકેરવો એક સહેલું કામ ્થઈ 

પડ્ું. મૂિીવાદી અને પરાધીન સમાજમાં રહેલા આંતરનવરોધોને 

સંકોરી સંકોરીને વેરઝેરની આગને ભિકાવતા રહેવું એ અંગ્ેજ 



િાહીવાદીઓ સાર િા્બા હા્થના ખેલ જવેું કામ ્થઈ ગયું. 

અને જયારે કયારેય ્બંને તરફિના આગેવાનો એકઠા ્થઈ આ 

પ્શ્નો ઉકેલ લાવવા સાર ગંભીર પ્યતન કરે તયારે, ખાસ કરીને 

મુનસલમોને કાંઈક વધુ સતિાનો ટકુિો આપવાની વાત કરી કોમવાદી 

મુનસલમોને ડહંદુઓ અને રાષ્ ટ્રવાદી મુનસલમો્થી અલગ રાખવામાં 

અંગ્ેજ સરકાર સફિળ ્થતી. વાટાઘાટોમાં દૂધમાં્થી પોરા કાઢવામાં 

ઘણી વાર સરકારી વાજુ ં વગાિનારાં છાપાંઓ પણ ઉપયોગી 

સાધન ્બની રહેતાં. આ ્બધી આંટીઘૂંટીઓને પડરણામે સામા્ય 

રીતે એક્બીજા સા્થે તાણાવાણાની જમે વણાઈને રહેતા દેિના 

સમાજિરીરમાં ચીરા પિી જતા. અને કોમી હુલ્િો ્થાય તયારે 

વધુમાં વધુ નુકસાન ગરી્બ, અભણ ને અણસમજુ લોકોને ્થતું. 

કોમી નવખવાદ એ ્બંને સમાજની લાગણીઓ દૂભવનારો નાજુક 

પ્શ્, સરકાર સાર સવરાજની માગણી સામે ઉગામવાનો જોરદાર 

િિંો અને દેિ સાર સવરાજપ્ાનપ્તની યાત્રામાં નવઘનરૂપ ્બનતો 

મોટો પ્થરો ્બની રહેતો.

આ પ્શ્ને અંગે નવનવધ પ્કારના નેતાઓનો અનભગમ 

પણ પોતપોતાના ચડરત્ર અને ચાડર�ય મુજ્બ નવનવધ પ્કારનો 

હતો. સામા્યપણે કેટલાક ઉદારમતના અનધકારીઓ નસવાય 

્બાકીના સરકારી અનધકારીઓનું વલણ આ ્બા્બતમાં મતભેદોને 

વાપરીને ડહંદીઓના હા્થમાં સતિા સોંપવાની ઘિીને પાછળ ને 

પાછળ ઠલેવાનું રહેતું. ્બંને ્બાજુના સાંપ્દાનયક નેતાઓનું વલણ 

સાંપ્દાનયક મતભેદો અને આચારનવચારના ભેદોને પાપી અ્થવા 

ફંૂિકી ફંૂિકીને પોતાના નેતૃતવને સુદૃઢ ્બનાવવાનું રહેતું. રાષ્ ટ્રવાદી 

કૉંગ્ેસની નસ્થનત જમે સવરાજ મેળવવા ્બા્બતમાં તેમ જ કોમી 



પ્શ્ની ્બા્બતમાં પણ કોઈ નનનશ્ચત નવચારવાળી નહીં, પણ 

જુદાં જુદાં વલણોના સમૂહ જવેી હતી. તેમાં પોતપોતાની કોમ 

પર પ્ભાવ પાિનાર અલીભાઈઓ અને પંડિત માલનવયાજી કે 

મુંજ ેજવેા આગેવાનો પણ હતા, કોમવાદના પ્શ્ને ગૌણ માનીને 

રાજનૈનતક, આન્થ્ણક પ્શ્ો તરફિ જ ધયાન આપનાર જવાહર-સુભાષ 

જવેા આગેવાનો પણ હતા, અને આખા પ્શ્ને ્બંધારણનો સવાલ 

ગણી તેને નવનષ્ના મેજ કે ધારાસભાના મંચ પર્થી ઉકેલવામાં 

માનનારા સવરાજવાદી આગેવાનો પણ હતા. રાષ્ ટ્રીય કૉંગ્ેસની 

નસ્થનત કોમી પ્શ્ અંગે એક રાષ્ ટ્રીય પક્ષ કરતાં વધારે એક 

રાષ્ ટ્રીય મંચ જવેી હતી. આવી એક સંસ્થાને લઈને ગાંધીજીએ 

દોરવણી આપવાની હતી. ઉંમરની અને કદાચ અનુભવની દૃનષ્એ 

પણ કૉંગ્ેસમાં તેમના કરતાં વધુ મોટી વય અને અનુભવના 

માલનવયાજી, મોતીલાલજી, દાસ્બા્બુ જવેા આગેવાનો હતા. એ 

સાચું હતું કે કૉંગ્ેસ નેતાગીરીની જુવાન પેઢીને મોટ ે ભાગે 

ગાંધીજીના નેતૃતવમાં શ્દ્ધા અને નવશ્વાસ હતાં. પણ ગાંધીજી એ 

કાંઈ વિીલ નેતાગીરીને મન તરણ નેતૃતવના પ્નતનનનધ નહોતા. 

કૉંગ્ેસ નેતૃતવમાં તયાં સુધીમાં ગાંધીજીનું એક આગવું સ્થાન હતું. 

આખી નેતાગીરીના જુદા વલણ ધરાવતા લગભગ તમામ લોકોને 

ગાંધીજીની સચચાઈ ને ઈમાનદારી પર નવશ્વાસ અને આદર 

હતાં, તેમની કુનેહની તેઓ કદર કરતા, તેમના આદિયો્થી તેઓ 

અંજાતા અને તેમના વહેવારને જોઈ ચડકત ્થતા. આ તમામ 

લોકોને ગાંધીજીની કાય્ણપદ્ધનત અંગે આદર કરતાં કદાચ નવસમયનો 

ભાવ નવિેષ હતો. પણ ગાંધીજીના કેટલાક ગુણો એવા હતા કે 

જ ેતેમને આ આખી નેતાગીરીમાં એક નવનિષ્ સ્થાન અપાવતા. 

એમનો મુખય ગુણ તો એ હતો કે તેમની કરણી અને ક્થની ્બે 



વચચે કદી નવસંગનત જોવામાં નહીં આવતી. તેઓ જવેું નવચારતા 

તેવું ્બોલતા અને જવેું ્બોલતા તેવું કરતા. તેમનો ્બીજો ગુણ 

એ કે તેઓ નનરંતર જાગ્ત રહેતા અને સદાય સડક્ય રહેતા. 

ગાંધીજીની કમ્ણઠતાને કૉંગ્ેસની જુવાન નેતાગીરી પણ આંટી 

િકતી નહીં. અને કદાચ ઉપરોકત ્બે ગુણો કરતાંય ચિી જાય 

એવો એમનો ગુણ કહો કે એમની િનકત કહો એમની પાસે 

રાજનૈનતક, આન્થ્ણક, સામાનજક ક્ષેત્રમાં વાપરવાનું અડહંસાનું એક 

અનભનવ સાધન હતું.

ગાંધીજીએ પોતાની અડહંસાને દેિના સૌ્થી વધુ મૂંઝવતા, 

સૌ્થી વધુ જડટલ અને સૌ્થી વધુ પેચીદા પ્શ્ — કોમી પ્શ્ — સામે 

હોિમાં મૂકી. તેમને સાર અડહંસાને હોિમાં મૂકવી એટલે પોતાની 

જાતને હોિમાં મૂકવી એ જ અ્થ્ણ ્થતો હતો. વારંવાર ડદલહી 

જઈને કોમી આગેવાનો સા્થે વાતચીતો કરી કરીને ગાંધીજી તક્ણ, 

સમજાવટ અને વાટાઘાટોની સીમા સુધી પહોંચી ગયા હતા. એક 

્બાજુ અણઊકલયો કોમી પ્શ્ એમને પીિી રહ્ો હતો, ્બીજી 

્બાજુ વાટાઘાટોનંુ ઊણાપણં એમને કઠતું હતું. દરેક અણઊકલી 

ગૂંચ અંગે તેઓ કરતા હતા તેમ તેમણે એ ગૂંચનો ઉકેલ કોઈ 

્બાહ્ ઉપાયો્થી િોધવાને ્બદલે પોતાના અંતરમાં િ્ૂબકી મારીને 

ફંિફિોસવા, ખોળવાનો પ્યાસ આદયયો.

તેમણે એક તારમાં, તા. 16મી સપટમે્બરે, લખયું હતું, ‘પ્કાિ 

માટ ે હંુ ઉતકટતા્થી પ્ભુને પ્ા્થ્ણના કરી રહ્ો છુ.ં'11

એમની પાસે એકમાત્ર સાધન હતું પ્ા્થ્ણના. આ એક એવો 

આશ્ય હતો કે જણેે તેમને કદી નનરાિ કયા્ણ નહોતા. પ્ા્થ્ણનાને 



વધુ િુદ્ધ ્બનાવવા, ગાંધીજી કોઈ કોઈ વાર એક એવી સાધના 

કરતા, જ ે્બહારની દુનનયાને આંચકામાં નાખી દેતી અને એમના 

પોતાના સા્થીઓને અકળાવી મૂકતી. એ સાધના હતી ઉપવાસની.

18મી સપટમે્બરે ડદલહીમાં મૌલાના મહમદઅલીને ઘેર 

ગાંધીજીએ પ્ા્થ્ણનાપૂવ્ણક ઉપવાસ િરૂ કયા્ણ. ઉપવાસ એકવીસ 

ડદવસના હતા. આ અંગે તે જ ડદવસે કોમી એકતાના પ્શ્ અંગે 

વાટાઘાટો ચલાવી રહેલા પં. મોતીલાલ નેહરને એક પત્રમાં લખયું:

‘જનેે છલે્ો કૂદકો કહી િકાય તે મેં તો મારી દીધો છ.ે આજ્થી 

મારા એકવીસ ડદવસના ઉપવાસ િરૂ ્થાય છ.ે એ રીતે જ ધમ્ણને 

ઓળખતાં હંુ િીખયો છુ.'12

િારીડરક દૃનષ્એ ગાંધીજીને ઉપવાસની ફિાવટ આવી ગઈ 

હતી એમ નહોતું. એ વાત સાચી કે ્બીજા કોઈ પણ રાષ્ ટ્રીય 

કે પ્ાદેનિક આગેવાન કરતાં ગાંધીજીએ ઉપવાસનો આિરો 

વધારે વાર લીધો હતો. પણ એની અસર એમના િરીર પર તો 

સામા્યપણે એવી જ ્થતી કે જવેી કોઈ ન્બનઅનુભવીને ્થાય. 

ઉપવાસને ત્રીજ ે ડદવસે એમને મોંમાં મોળ આવવાનું િરૂ ્થતું, 

પાણી પીવું, પણ એમને આકરં ્થઈ પિતું. તે્થી તેઓ ઉપવાસનું 

વ્રત લે તયાર્થી જ પાણી સા્થે સોિા્બાઈકા્બ્ણ અ્થવા લીં્બુ કે 

સંતરાંના રસનાં ્થોિાં ટીપાં લેવાની છૂટ રાખતા. સામા્ય રીતે 

ઉપવાસને પાંચમે કે છઠ ે ડદવસે કે તે પછી તેમના પેિા્બમાં 

એસીટોન જતું. ઉપવાસ દરનમયાન લગભગ નનયનમત વેગ્થી 

તેમનું વજન ઘટતું. આમ લગભગ ્બધાં િારીડરક લક્ષણો તો 

તેમને ્બીજા સામા્ય લોકો જવેાં જ જણાતાં. માત્ર ઉપવાસ 



દરનમયાન જમે સામા્ય લોકોનું નચતિ મોટ ે ભાગે ખાવા પર 

ચોંટી રહેતું હોય છ,ે આખો વખત મનમાં ‘ભૂખ લાગી, ભૂખ 

લાગી' એમ ્થયા કરતું હોય છ,ે તેમ ગાંધીજીને ન ્થતું. તેઓ 

મોટા ભાગનાં કામકાજ ેઆટોપી લઈ િાંત નચતિે સૂઈ રહેતા અને 

આ િાંત ક્ષણો, ઘિીઓ અને ડદવસોમાં તેમનું નચતિ અંતરમાં 

લીન ્થતું. અંતરાતમા સા્થે તેમનો એવો તાર સંધાતો કે તેઓ 

તેની જોિ ે રીતસર સંવાદ આદરી િકતા. અને આ સંવાદ્થી 

તેમને નવો પ્કાિ ને નવી િનકત સાંપિતાં. ્બલકે સાચું પૂછો 

તો ઉપવાસનો નનશ્ચય કરતાં પહેલાં જ ગાંધીજીનો અંતરાતમા 

જોિનેો પ્ા્થ્ણનામય સંવાદ િરૂ ્થઈ જતો અને એ સંવાદ પછી 

જ તેઓ ઉપવાસ કરવા અંગે છવેટનો નનણ્ણય કરતા. પરંતુ આ 

નનણ્ણય કરવાની પ્ડક્યા નનતાંત એકાંનતક ્થઈ રહેતી. ્બીજી રીતે 

કહીએ તો એ નનણ્ણય એમનો અને એમના ભગવાન વચચેનો 

નનણ્ણય ્બની રહેતો. એમના ઉપવાસ મુદતી ્થિે કે ન્બન-મુદતી, 

મુદતી હોય તો કેટલા ડદવસની મુદત હિે, વગેરે વગેરે પ્શ્ોના 

ઉતિર મોટ ેભાગે ગાંધીજીને ઉપવાસ પૂવથેના આ આંતડરક સંવાદ 

દરનમયાન મળી જતા. ઘણા આગેવાનોને આ આંતડરક સંવાદની 

વાત કાં કપોલકનલપત કાં ગૂઢ રહસયમય લાગતી. કેટલાકને એની 

ટવે પિી ગઈ હતી, પણ ‘આમાં આપણં કાંઈ વળે નહીં’ એમ 

નવચારી તેઓ એ નનણ્ણયને ફેિરવવા સાર ઝાઝો પ્યાસ કરતા 

નહીં. ઘણાખરાને આવા અચાનક ્થયેલા નનણ્ણય્થી આંચકો કે 

આઘાત લાગતો. મહાદેવ જવેાઓ નનણ્ણયના રહસયને પામવા 

પ્યાસ કરતા, પણ સા્થે સા્થે જ ગાંધીજીની તન્બયત અંગેની 

નચંતામાં િ્ૂબી જતા.



ઉપવાસને ્બીજ ે ડદવસે મહાદેવભાઈ સા્થે ઉપવાસ અંગે 

ગાંધીજીની જ ેચચા્ણ ્થઈ તે તેમણે યાદદાસત પર્થી यंग इन्डियाના 

એક લેખમાં છાપી હતી. એ ઉપર્થી જોઈ િકાય છ ે કે ઉપવાસ 

જાહેર કરતાં પહેલાં દેિની પડરનસ્થનતને કારણે ગાંધીજીએ 

કેટકેટલીક માનનસક યાતના સહન કરી હિે!

એક ડદવસ મને પૂછવા લાગયા, ‘વાર, મહાદેવ, ચૌરીચૌરા નવિે 

અને મું્બઈ નવિે ઉપવાસ કયા્ણ તે તમે સમજો છો ખરા?’

‘હા; જરૂર.’

‘તયારે આ ઉપવાસ કેમ ન સમજો?’

મેં કહ્ું, ‘તયાં તો તમે તમારો ગુનો માનેલો, અહીં તો ગુનો 

માની લેવાનું કારણ ન્થી. અહીં તમે કાંઈ ગુનો કયયો એમ તો 

કોણ કહી િકે?'

‘હેં! આ કેટલી ગેરસમજ! ચૌરીચૌરામાં તો મને કદી ન જોયેલો, 

ન ઓળખેલો એવા માણસો હતા. અહીં તો મને જાણનારા, મારી 

સા્થે મહો્બત કરવાનું કહેનારા છ.ે’

[મેં કહ્ું: ] ‘િૌકતઅલી અને મહમદઅલી તો અટકાવવાનો પ્યતન 

કરી રહ્ા છ,ે કેટલાક માણસો એમના હા્થમાં પણ ન આવે 

તેને તેઓ િું કરે, તમે િું કરો? એ તો સમય જતાં સુધરિે.'

‘એ તો તમે ્બીજી વાત કરી, િૌકતઅલી અને મહમદઅલી તો 

કંુદન છ.ે તેઓ ખૂ્બ પ્યતન કરી રહ્ા છ ેપણ આ ્બાજી હા્થમાં 

ન્થી, છ મડહના પહેલાં હતી, હંુ જાણં છુ ંકે આ ઉપવાસ્થી તેમનાં 

અંતર ખળભળી ઊઠિે, પણ તે એની આિકતરી અસર છ.ે પણ 



કોઈની અસર ઉપજાવવા ખાતર તો આ ઉપવાસ ન્થી કરતો.’

‘પણ આપનો ગુનો તો આપે કિો ન જણાવયો?’

‘ગુનો? મેં તો ડહંદુ કોમની સા્થે નવશ્વાસઘાત કયયો કહેવાય, મેં તો 

ડહંદુઓને મુસલમાન સા્થે ભેટવાનું કહ્ું, તેમની પાક જગયાઓના 

રક્ષણ માટ ેતન, મન, ધન અપ્ણણ કરવાનું કહ્ું, આજ ેપણ તેમને 

અડહંસાનો, મારીને નહીં પણ મરીને ઝઘિો િાંત કરવાનો પાઠ 

આપી રહ્ો છુ.ં અને તેનું પડરણામ િું જોઉં છુ?ં કેટલાં મંડદરો 

તૂટ્ાં!! કેટલી ્બહેનોએ મારી આગળ ફિડરયાદ કરી છ!ે કાલે 

જ મેં હકીમજીને કહ્ું કે ્બહેનો મુસલમાન ગુંિાઓ્થી િયા્ણ જ 

કરે છ,ે ઘણે ઠકેાણે તેમને ્બહાર નીકળવું મુશકેલ છ.ે  ...ભાઈનો 

પત્ર આવયો. તેનાં ્બાળકોના ઉપર જ ે વીતી તે કાંઈ સંખાય? 

હંુ ડહંદુને હવે િું મોઢુ ં લઈને કહંુ કે તમે સહન કયા્ણ કરો? મેં 

તો તેમને નવશ્વાસ આપેલો કે મુસલમાનોની મહો્બતનું સરસ ફિળ 

આવિે, ફિળનો નવચાર કયા્ણ નવના તેમની સા્થે મહો્બત કરો. 

એ નવશ્વાસ સાચો પાિવાની આજ ેમારી િનકત ન્થી રહી. ન્થી 

મહમદઅલીની કે ન્થી િૌકતઅલીની. મારં વચન કોણ સાંભળે 

છ?ે છતાં ડહંદુઓને મારે મરવાની જ વાત કરવી રહી તે હંુ 

મરીને જ કરી િકંુ, મરીને જ મરવાની કંૂચી ્બતાવી િકંુ, ્બીજી 

િી રીતે ્બતાવું?

‘મેં અસહકારની ડહલચાલ ઉતપન્ન કરી. આજ ે જોઉં છુ ં કે 

અડહંસાની ગંધ પણ જાણયા નવના લોકો એક્બીજા સા્થે અસહકાર 

કરવા લાગયા છ.ે એનું કારણ િું? એનું કારણ એ જ કે હંુ 

પોતે અડહંસક ન્થી. મારી તે િી અડહંસા? જો તે પરાકાષ્ઠાએ 



પહોંચેલી હોય તો જ ે ડહંસા આજ ે હંુ જોઈ રહ્ો છુ ં તે ન જોઉં, 

એટલે મારો ઉપવાસ એ પ્ાયનશ્ચતિ છ,ે તપશ્ચયા્ણ છ.ે કોઈનો દોષ 

કાઢતો જ ન્થી. હંુ તો મારો દોષ કાઢુ ં છુ.ં મારી તાકાત ચાલી 

ગઈ છ.ે હારીને, તાકાત ખોઈને મારે ઈશ્વરના દર્બારમાં અરજ 

કરવી રહી. હવે એ જ સાંભળે, ્બીજુ ં કોણ સાંભળવાનું હતું?’

આ તો ધોધ ચાલતો હતો. તે ડદવસના ઉદગાર ્બધા ઉતપન્ન 

કરવા હંુ અસમ્થ્ણ છુ,ં પણ પ્ાયનશ્ચતિ એટલે આ જ? આવા 

ઉપવાસ? એવો ઉપવાસ ડહંદુ ધમ્ણમાં છ?ે એવા પ્શ્ો ઊઠ્ા 

કરતા હતા, ્બાપુ કહે:

‘વાહ! છ ેસતો, ઋનષમુનનઓ િું કરતા? એ ઘોર તપશ્ચયા્ણ કરતા 

તે િું વનમાં ફિળફૂિલ ખાતા તપશ્ચયા્ણ કરતા હિે? અને હજારો 

વષ્ણની તપશ્ચયા્ણ કરેલી, ગુફિાઓમાં તપશ્ચયા્ણ કરેલી સાંભળીએ 

છીએ, તે? પાવ્ણતીએ અપણા્ણવ્રત લીધું તે િું હિે? તપ અને 

જપ એ ્બંને વસતુ્થી ડહંદુ ધમ્ણ તો ભરેલો છ.ે

આ ઉપવાસની પાછળ જટેલો ઊંિો નવચાર રહેલો છ ે તેટલો 

ઊંિો નવચાર ભાગયે જ અગાઉ ્બીજા ઉપવાસોને નવિે ્થયો હિે. 

આવો ઉપવાસ તો અસહકાર િરૂ કયયો તે ડદવસનો મેં કલપી 

રાખેલો. અસહકારના આરંભ વખતે મને ્થયેલંુ કે આવું ભયંકર 

િસ્ત લોકોના હા્થમાં મૂકંુ છુ ંઅને એનો દુરપયોગ ્થયો તો તો 

પ્ાણ પા્થરવા પિિે. એ વેળા આજ ેઆવી છ.ે અતયાર સુધીના 

ઉપવાસોનો ઉદ્દિે તો મયા્ણડદત હતો. આ વેળાના ઉપવાસ તો 

નવશ્વવયાપી છ.ે આમાં પારાવાર પ્ેમ રહેલો છ.ે અને આજ ે એ 

સાગરમાં હંુ નાહી રહ્ો છુ.ં’13



તે જ ડદવસે, એટલે કે 18મી સપટમે્બરે પોતાના ઉપવાસ 

નવિે ચોખવટ કરતું નીચે મુજ્બનું ટૂકંું પણ એમની ભૂનમકાને 

સપષ્ કરતું નનવેદન કયુું:

હાલમાં દેિમાં ્બનેલા ્બનાવો મારે માટ ે અસહ્ ્થઈ પડ્ા છ.ે 

આમાં મારં પોતાનું નનરાધારપણં તે્થીયે વધારે અસહ્ લાગે છ.ે

મારો ધમ્ણ મને િીખવે છ ે કે ટાળી ન િકાય એવું દુ:ખ આવી 

પિ ેઅને અસહ્ મૂંઝવણ ્થાય તયારે માણસે ઉપવાસ કરવો અને 

પ્ા્થ્ણના કરવી. મારા અતયંત નનકટનાં સગાંવહાલાંઓની ્બા્બતમાં 

મેં આમ જ કયુું છ.ે

હવે હંુ એમ પણ જોઉં છુ ં કે હંુ ગમે તેટલું કહંુ અને લખું તોપણ 

ડહંદુ અને મુસલમાન એ ્બે કોમોમાં સંપ પેદા ્થઈ િકતો જ 

ન્થી. તે્થી આજ્થી હંુ એકવીસ ડદવસના ઉપવાસનું પ્ાયનશ્ચતિ 

પ્ારંભ કરં છુ.ં ઑકટો્બરની આઠમી તારીખ અને ્બુધવારને 

ડદવસે તે પૂરં ્થિે. અનિન દરનમયાન ફિકત પાણી અને તેની 

સા્થે મીઠુ ં લેવાની મેં છૂટ રાખી છ.ે આ અનિન પ્ાયનશ્ચતિરૂપે 

પણ છ ે અને પ્ા્થ્ણનારૂપે પણ છ.ે એકલું પ્ાયનશ્ચતિરૂપ હોત તો 

તે પ્જાને જાહેર કરવાની જરૂર ન હતી. પણ આ વાત જાહેર 

કરવામાં એક જ પ્યોજન છ.ે મારં આ પ્ાયનશ્ચતિ આજ સુધી 

એકસંપ્થી કામ કરતા આવેલા ડહંદુ-મુસલમાનોને આતમહતયા ન 

કરવાની એક અસરકારક યાચનારૂપ ્થાય, એવી હંુ આિા રાખું. 

ધમ્ણને અને માણસાઈને લાંછન લગાિ ે એવા આ ઝઘિાનો અંત 

આણવા માટ ે્બધી જ કોમોના આગેવાનોને, અંગ્ેજો સુધધાંને એક 

જગયાએ મળી મસલત કરવા હંુ નમ્રપણે વીનવું છુ.ં આજ ે તો 



એમ જ દેખાય છ ે કે ઈશ્વરને આપણે આપણા ઘરમાં્થી કાઢી 

મૂકયો છ.ે તેને ફિરી્થી આપણા હૃદયના નસંહાસન ઉપર સ્થાપીએ 

એ જ મારી પ્ા્થ્ણના.14

પરંતુ એમનું અંતર તો ખૂલયું હતું ઉપવાસ િરૂ કયયો તેના 

આગલા ડદવસે, 17મી સપટમે્બરે, પોતાના અનભન્નહૃદય નમત્ર 

ચાલતી ઍ્િરૂઝ પરના એક હૃદયસપિતી પત્રમાં:

ડદલહી, તા. 17–9–1924 

વહાલા ભાઈ ચાલતી,

મારા નનણ્ણય્થી નખજાિો નહીં. અંતરની પ્ા્થ્ણના અને િકય તેટલા 

સપષ્ સૂચન પછી એ નનણ્ણય લેવાયો છ.ે એકવીસ ડદવસના 

ઉપવાસ એ તો મારં ઓછામાં ઓછુ ં કત્ણવય હતું. મને કેટલી 

વેદના ્થઈ રહી હતી! દરેક ડદવસ જતો તે ભારે ત્રાસનો હતો. 

પરંતુ હવે હંુ િાંત ્થઈિ. મારં કત્ણવય િું છ ેતે હંુ સપષ્ જાણવા 

માગતો હતો. એટલામાં એક ચમકારાની માફિક મને પ્કાિ લાધયો. 

માણસ પોતાના પ્ાણ કરતાં વધારે િું આપી િકે?

ખૂ્બ પયાર.

તમારો, 

મોહન15

આ ઉપવાસ દરનમયાન મહાદેવભાઈના કોમળ હૃદયમાં 

સતત ભાવનાની હેલીઓ આવે છ.ે અને તેને પડરણામે અઠવાડિયે 

અઠવાડિયે ઉપવાસ દરનમયાન અને ઉપવાસ પૂરા ્થયા પછી 

પણ ્બીજાં ચાર અઠવાડિયાં સુધી એમણે જ ેભાવભીની િાહી્થી 



ઉપવાસનું વણ્ણન કયુું તે મહાદેવભાઈને પત્રકાર તરીકે સદાકાળ 

શ્ેષ્ઠ (ઑલ ટાઇમ ગ્ેટ) તરીકે સ્થાપે તેવું છ.ે માત્ર ્થોિાં 

િબદનચત્રો જોઈએ: પ્્થમ ડદવસ અંગેનો પત્ર પૂરો કરીને ગાંધીજીને 

વંચાવીને મહાદેવભાઈ नवजीवन સાર સામગ્ી ્બીિવા જતા હતા 

તયાં ગાંધીજી, જમેણે િરૂઆતમાં ઉપવાસ સા્થે મૌન પણ પાળેલું, 

તેમણે લખયું:

હંુ જ ે નનશ્ચય કરી ચૂકયો છુ ંતે નવિે મારી સા્થે આજ ેતો મુદ્દલ 

ચચા્ણ ન કરજો. પણ મૂંગે મોઢ ે અને પ્ફુિનલ્તપણે સવીકારજો.16

મહાદેવભાઈ એ વચનનો ઉતારો આપી લખે છ:ે

હજી ્બુધવારનું મૌન તૂટ્ું ન્થી. વલોવાઈ રહેલા આતમાએ 

એકવીસ ડદવસના ઉપવાસની ભીષણ પ્નતજ્ા લીધી. અને મને 

પણ તેની ચચા્ણ ન કરતાં મૌનની આજ્ા કરી છ.ે એટલી હકીકત 

લખીને મૌન ધરં એ જ ્બરા્બર છ.ે ઈશ્વરની ઉપર નવશ્વાસ 

રાખો એમ પળેપળ પોકારી રહ્ા છ.ે તેમના પગલા નવિે દુ:ખ 

્બતાવીને તેમના ઉપદેિને એળે ન ગુમાવું.16

મહાદેવભાઈના ડદલહીમાં ગાંધીજીએ કરેલા ઉપવાસ 

અંગેના આ સાત સાપ્તાડહક પત્રો ઉપવાસનું નચંતા્થી હૃદયના 

ધ્બકારા વધારનારં છતાં પ્ા્થ્ણના અને શ્દ્ધાની ધૂપ-અગર્બતિી્થી 

વાતાવરણને સુવાનસત કરનારં વણ્ણન રજૂ કરે છ.ે ઘિીભર એ 

ખુિ્બો અનુભવીએ:

મહાદેવભાઈ પ્્થમ સપ્તાહમાં ‘હડરનો મારગ છ ે િૂરાનો, 

નહીં કાયરનું કામ જોને' એ પ્ીતમદાસનું આખું ભજન ટાંકીને 



આરંભ કરે છ:ે

સામા્ય રીતે અહીં પ્ા્થ્ણનાનો આરંભ ્બાપુ જ કરાવે છ.ે પોતે 

ઉલ્ાસ્થી શ્ોકો ્બોલે છ,ે અને ભજન પોતાનું જ પસંદ કરે 

છ.ે ્બાળકો્બા17 આવયા તયાર્થી તો પ્ા્થ્ણનાનું મંિળ વધયું છ ેઅને 

પ્ેમનાં પૂર ચિ ેછ.ે  ... આજ ેસવારે ્બાળકો્બા ભજનની િરૂઆત 

કરે તે પહેલાં ્બાપુએ અધીરા ્થઈ કહ્ું, ‘હડરનો મારગ’ ગાઓ.

‘પ્ેમનાં પૂર ચિ ે છ'ે એ મહાદેવભાઈનું આતમલક્ષી નવધાન 

હિે. તેઓ આગળ કહે છ:ે

મારા ગયા પત્રનો અંત ગભરાટવાળો હતો, તે પછી ્બીજો 

લખી િકવા જટેલી િાંનત મેળવીિ કે નહીં તેની ખાતરી નહોતી. 

્બે ડદવસ એ જ દિા રહી. આંખોનાં પૂર અટકે જ નહીં. કોઈ 

પણ રીતે ્બાપુ ઉપવાસ છોિ ે તો કેવું સાર, ન કરે નારાયણ 

અને િરીર પિ ે તો િું ્થિે? એ ્બધી લાગણીઓ્થી દલીલો 

કરવાની ના પાિલેી છતાં, હંુ દલીલો કયા્ણ કરતો હતો.18

नवजीवनના જ ે વાચકો િરીર્થી ગાંધીજી પાસે પહોંચી 

નહીં િકતા હોય, પણ જમેનું હૈયું તો એમની અનિન-િયયાની 

આસપાસ આંટા મારતું હિે, તેવા હજારો વાચકોએ મહાદેવભાઈનાં 

ઉપરોકત વાકયો્થી પોતાને ્બદલે પોતાનો એક સવજન તયાં 

હાજર છ ે એવું આશ્વાસન અનુભવયું હિે. અતયંત લોકનપ્ય 

્થઈ પિલેા એવા સાપ્તાડહક પત્રો લખવામાં મહાદેવભાઈને એક 

મોટી મનોવૈજ્ાનનક અનુકૂળતા હતી. એમના જ ે નપ્યપાત્ર હતા તે 

્બહુજનનપ્યપાત્ર હતા. અને તેઓ પોતાના પ્ેમને પોતા પૂરતો જ 

કદી સંઘરી, સાચવી કે છુપાવી રાખવામાં માનતા નહોતા. તે્થી 



તેઓ માત્ર પોતાના પ્ેમપાત્ર સા્થે જ નહીં પણ વાચકો સા્થે 

પણ સહજતા્થી એકાતમય સાધી િકતા. આગળ,

્બીજ ે ડદવસે સવારે ્બાપુ કહે, ‘તારી સા્થે ચોવીસ કલાક વાત 

કરવાને તૈયાર છુ.ં પણ તું ્બરા્બર સમજી લે.’ આમ કહી ઘણો 

વખત મને સમજાવવામાં આપયો. ્થોિા જ સમયમાં મને ન ધારેલી 

િાંનત ્થઈ, અને આ પત્રની િરૂઆત જરા પણ નવહ્વળતા નવના 

કરી છ ે તે એ વાતની સાક્ષી પૂરે છ.ે મારા મનની િાંનત પાછી 

આવી છ.ે એટલું જ નહીં પણ ‘હડરનો મારગ છ ે િૂરાનો'નો 

અક્ષરેઅક્ષર જાણે પ્્થમના કરતાં કાંઈક નવો જ પ્કાિ હૃદયમાં 

પાિ ેછ.ે મહાદેવભાઈની કલમ નચંનતત વાચકોને માત્ર િાતા આપીને 

અટકતી ન્થી. તે વાચકોને એ િાંનતનું મૂળ િોધતા કરે છ:ે

આનું કારણ શ્વણ અને મનન. મેં તરત જ જોયું કે અશ્ુભનકત 

કરવા કરતાં શ્વણભનકત વધારે આવશયક છ.ે શ્વણ વધતું 

ગયું તેમ તેમ મનન વધતું ગયું, અને આજ ેિાંનત ભોગવું છુ.ં19

પછી પોતાની એ શ્વણભનકતની લહાણી કરીને મહાદેવભાઈ 

‘કૃતકૃતય' ્થાય છ.ે

મને હુકમ મળ્ા હતા કે મારે દલીલ ન કરવી. પણ 

મૌલાનાને20 કાંઈ હુકમ અપાય? તમને તો કહેવામાં આવયું કે 

રોિો નહીં, અને ધીરજ રાખજો. તેમણે રોતાં રોતાં દલીલ કરી, 

પ્ેમભયા્ણ રોષ્થી દલીલો કરી.

‘આ તે િું, ્બાપુ! આ મહો્બત કહેવાય? અમને તો તમે ઠગયા 

છ.ે ્બધાં પગલાં અમારી સા્થે મસલત પછી જ લેિો એવો 



આપણો કરાર, તે કરાર કયાં ગયો?'

‘કેટલીક વસતુ તો એવી હોયને કે જનેે નવિે મારે ખુદાની સા્થે 

ડહસા્બ કરી લેવો પિ?ે'

‘પણ તમે તો ખુદાને તમારી અને અમારી વચચે મૂકયા છ.ે'

‘ના, આપણે ્બંને ખુદાના ્બંદા. ્બંનેયે ખુદાની સા્થે કરાર 

કરેલા, હંુ તેની સા્થે વાતો કરી રહ્ો છુ.ં આ કામ જ એવું છ ે

કે જમેાં મારે કોઈની સા્થે મસલત ન કરવાની હોય. એ વસતુ 

તો મારા હાિમાં ભરેલી છ.ે મારં આખું જીવન એના ઉપર જ 

્બંધાયેલું છ.ે મારા અગાઉના ઉપવાસો ્બધા જ કોઈને પૂછા 

નવના લેવાયા હતા.’

‘પણ આમ એકાએક પગલું લેવાય તેમાં ઉતાવળ ન હોય! 

પણ તમે હસો છો, તમને તો આમાં કિું લાગતું જ ન્થી, પણ 

અમારં િું ્થિે?’

‘તમારં કુિળ જ ્થિે. અને તમે માની િા સાર લો છો કે હંુ 

મરી જઈિ?’

હકીમ અજમલખાને પંદર ડદવસની મહેતલ આપવા કહ્ું: 

‘પંદર ડદવસમાં દેિમાં નસ્થનત ન સુધરે તો તમે જરૂર રોજા 

કરજો, તમને નહીં અટકાવીએ.’ એમને એમના જ િબદોમાં જવા્બ:

‘પંદર ડદવસની મહેતલ આપી જુઓ, મારા ઉપવાસની વાત 

પંદર ડદવસ ન કરિો, અહીં કોઈને આવવા ન દેિો. અને પછી 

મને આવીને કહેજો કે હવે દેિ િાંત છ,ે એટલે તે ડદવસ્થી છ 

ડદવસ પછી હંુ ઉપવાસ છોિીિ!' હકીમસાહે્બ હસયા, િરીરની 



દૃનષ્એ વાતો કરવા લાગયા. એટલે ્બાપુ કહે:

‘એકવીસ ડદવસના રોજા પછી મારી તન્બયત તમારા કરતાં તો 

સારી જ હિે.’21

મૌલાના િૌકતઅલી ્બહાર હતા તે ત્રીજ ે ડદવસે આવયા. 

મહમદઅલીને આિા હતી કે મોટા ભાઈ સા્થે મળીને ગાંધીજીને 

ઉપવાસ છોિવાનું સમજાવી િકાિે. કારણ, ગાંધીજીએ તેમને 

આશ્વાસન આપયું હતું કે જો િૌકતઅલી સમજાવી િકિે કે 

ઉપવાસ લેવામાં ભારે ભૂલ ્થઈ છ ે તો તેઓ ઉપવાસ છોિિે. 

પણ િૌકતઅલીએ, મહાદેવભાઈના િબદોમાં, ‘્બાપુની સા્થે દલીલ 

કયા્ણ નવના િાંનત્થી સાંભળ્ા જ કીધું અને દલીલને અંતે “હાં, 

મહારાજ અ્બ ઠીક હૈ” કહીને ્બહાર નીકળ્ા!’ પછી મહાદેવભાઈ 

કહે છ,ે ‘એ વાતોનું શ્વણ ભાંગીતૂટી રીતે પણ કરાવી િકંુ તો 

આખા ઉપવાસના રહસય ઉપર હજી વધારે અજવાળું પિિે.’ 

ગાંધીજીની વાતોનો લોકોની આગળ લોકો સમજ ેએવી રીતે રજૂ 

કરવી એ મહાદેવભાઈનો સવધમ્ણ હતો.

‘િૌકતે કહ્ું: ‘આપણે કાંઈ હજી કયુું જ ન્થી એમ કહંુ તો 

ચાલે. તમે અખ્બાર મારફિતે નવચાર ફેિલાવો છો પણ મોટી 

મુસાફિરી કયાં કરી છ?ે તમે તોફિાનના ભાગમાં ફિરી વળો અને 

વાતાવરણને સાફિ કરો.’

ગાંધીજી: ‘ભાઈ, મારે તો મારા ધમ્ણની વાત આવી પિી. ચારે તરફિ 

જોયું કે હંુ તો મારી તાકાત પૂરી વાપરી ચૂકયો છુ.ં હંુ મુસાફિરી 

કરીને કિું સાફિ કરી િકવાનો નહોતો. આજ ે તો આમવગ્ણને 

આપણા નવિે િક આવી ગયો છ.ે ડદલહીમાં ડહંદુઓને મારા ઉપર 



નવશ્વાસ છ ેજ એમ ન માનજો. જનેા ઘરમાં ખૂન ્થયાં તેને તયાં 

જઈને હંુ માફિીની વાત કરં તે કોણ સાંભળે? અંજુમનના લોક 

હકીમસાહે્બનું સાંભળવા ના પાિ ે છ.ે આ ્બધું ચાલતું હતું તયાં 

કોહાટની વાત સાંભળી. મેં મારા મન સા્થે પૂછું, ‘અરે જીવ! 

હવે િું કરવું છ?ે' હંુ તો મારા irrepressible optimist (અદમય 

આિાવાદી) રહ્ો, પણ હમેિાં પાયા ઉપર આિા રચું. તમે પણ 

અટલ આિાવાદી છો. પણ પાયા નવના પણ આિા રચો. આજ ે

તમારં કોઈ ન સાંભળે. ગુજરાતમાં વીસનગરમાં કોઈ અબ્બાસ 

કે મહાદેવને સાંભળવા તૈયાર નહોતું. અમદાવાદમાં છમકલું ્થતું 

અટકયું, ઉમરેઠમાં તૈયારી હતી. આ ્બધું ્બનતું ન અટકાવાય 

એ મારી અિનકત. આવી અિનકતને પ્સંગે હંુ િું કરં? હંુ તો 

હજારો-લાખો ્બહેનોના સં્બંધમાં આવયો છુ,ં તેઓ ગાંધી કહે એ 

વાત ખરી એમ માનીને વતથે છ.ે તેઓ આજ ે ભયભીત દિામાં 

છ.ે એ ્બધી ્બહેનોને મારે આજ ે મરી ્બતાવવું છ.ે

‘્બંને કોમ ્બહાદુરી્થી લિતી હોત તો હંુ ઉપવાસ કરત કે? 

પણ આ તો નામદા્ણઈનો પાર ન્થી. પર્થર ફિેંકીને ભાગે, ગુના 

કરી ભાગે, પછી કોટથે ચઢ,ે અને તયાં જઈને ખોટા પુરાવા આપે. 

મારે તો તમારા ઉપર નવશ્વાસ રાખવો રહ્ો. તમે અને ્બીજા 

જટેલું ્થાય તેટલું કરો છો, પણ મારે ડહંદુઓને િું કહેવું? હંુ 

તો તમને સંભળાવી દઉં કે હંુ મારી તાકાત ગુમાવી ્બેઠો છુ.ં 

હવે તે પાછી મેળવવા માગું છ.ે’

િૌ.: ‘તમે લોકોને જ ે દવા આપી તે તેઓ પીવાને તૈયાર ન્થી. 

તેમનાં િરીરમાં જ ે વયાનધએ ઘર કયુું છ ે તે જયારે ્બહાર ફૂિટી 

નીકળિે તયારે તેમને ખ્બર પિિે કે ગાંધી કહેતા હતા તે ખરં 



હતું. પણ તમે તો આજ ે ખુદાની સા્થે કુસતી લિતા હો એમ 

લાગે છ.ે આપે ્બંને કોમને મદ્ણ ્બનાવી — ્થોિી મદ્ણ તો ્બનાવી 

જ — ્થોિા ડદવસમાં અજ્બ ચમતકાર ્બતાવયો. પણ તમારી 

દવાનો િોઝ ઓછો પડ્ો. તમારં ્બીજ કંઈ મરવાનું છ?ે આજ ે

્બીમારી વધી ગઈ છ ે એમ કેમ માનો છો? એક દાકતર છ ે

તે દવા આપે છ,ે તે ગયા એટલે પાછળ ્બીજાઓ પેલાની દવા 

ચાલુ રાખવાને ્બદલે પોતાની આપવા લાગયા. આખરે તો તમારી 

દવા જ ગુણ આપવાની છ.ે પણ પેલી ્બીજા ઊંટવૈદાની અતયારે 

ઊલટી અસર કરી રહી છ ે તે્થી તમે ગભરાઓ છો િા માટ?ે 

તમે તો કોમોમાં ઝેર હતું તે ઘણં કાઢ્ું, પાછુ ં ઝેર વધયું. હંુ તો 

લિવાની જગયાએ જઈને ગાળ દઈને કહંુ કે, “કમ્બખતો કપાઈ 

મરો, કપાઈ. ખુદા ન્થી મયા્ણ.” આજ ેજ ે ઝેર અને આંધળાપણં 

છ,ે જ ેિેતાનનયત આજ ેજયાંતયાં દેખાય છ,ે તયાં તમને કે મને 

કોઈ ન સાંભળે. કદાચ લિાઈ કરીને ્થાકે તયારે ખરા. મનસજદ 

કોઈની પાિી પિવાની ન્થી. મંડદર કોઈનું તોડ્ું તૂટવાનું ન્થી. 

આપણે તયાં ઇંટ, છો, ચૂનો, પાણી અને પર્થર જોઈએ તેટલાં 

છ.ે તરત પાછાં ચણી િકાિે. િું કહંુ? આપની આગળ મોં 

ખોલતાં િરમ આવે છ.ે હંુ આપને િું સમજાવું? તમારે તમારા 

પ્યતન ચાલુ જ રાખવા જોઈતા હતા. આમ ઉપવાસ ન કરો.’

ગાંધીજી: ‘હંુ ખુદાની સા્થે કુસતી કરી રહ્ો છુ?ં મારા હાિમાં 

તકો્બરી કયાંય હોય તો, હંુ મટી જવાનો છુ.ં ભાઈ, આ ઉપવાસ 

તો અનેક ડદવસની ઇ્બાદતનું પડરણામ છ.ે એ પહેલાં તો રાત્રે 

ત્રણ ત્રણ વાગયે ઊઠીને મેં ખુદાને પૂછું છ ે કે િું કરં? િું કરં? 

એનો જવા્બ 17મીની ્બપોરે મને મળ્ો. મારી ભૂલ હોય તો 



ખુદા મને માફિ કરિે. મેં તો ખુદા્થી ્બહુ િરી િરીને જ ે કયુું 

છ ે તે કયુું છ ે— અને તેયે મુસલમાનના ઘરમાં ્બેસીને. મારા 

ધમ્ણમાં એવું છ ે કે ખુદાની ઇ્બાદત તે જ કરે છ ેજ ે ્થોિી ઈજા 

ખમી લે. મારા ધમ્ણમાં જપતપ કરવાનો હુકમ છ.ે ઇસલામમાં 

પણ મેં તો તપના દાખલા જોયા છ.ે ‘નસરત'માં વાંચયું છ ે કે 

પેગં્બરસાહે્બ ઘણી વાર રોજા કરતા, અને ્બીજાઓને ના પાિતા. 

તેમને કોઈએ પૂછું કે એમ કેમ કરો છો? તેમણે કહેલું કે મને 

ખુદાઈ ખોરાક મળે છ.ે પેગં્બરસાહે્બે ફિાકા-ઉપવાસ—કરીને જ 

કામ કયાું. મારો તો એ નવશ્વાસ ્થયો કે જનેામાં ખુદા ઉપર 

અ્થાગ નવશ્વાસ હોય તે જ ઉપવાસ કરી િકે.

‘મારા ઉપવાસમાં એક ખામી હોય તો એ કે એમાં આિકતરી 

અસર ઉપજાવવાપણં રહેલું છ.ે લોકો મને કહે છ ે કે િૌકત-

મહમદે તમારી સા્થે નવશ્વાસઘાત કયયો છ.ે મારા્થી એ સહન ન 

્થઈ િકે. મારે એને માટ ે મરવું જ જોઈએ. હંુ તો મારં ડદલ 

સાફિ કરી રહ્ો છુ,ં તાકાત મેળવી રહ્ો છુ.ં

‘હંુ તમને આટલું કહંુ છુ ં તે્થી ગેરસમજ ન ્થાઓ. હંુ તો એક 

રીતે ઘિીભર મુસલમાન ્બનીને જ જાણે મુસલમાનોને આ 

સંભળાવી રહ્ો છુ ં એમ માનો. મેં તો ઇસલામને માટ ે મારામાં 

જટેલી લાગણી ્થાય તેટલી ઉતપન્ન કરી, કારણ મારે તો દરેક 

ધમ્ણની અદભુતતા જોવી રહી. હવે હંુ ડદલને હજી વધારે સાફિ 

કરવા, અને વધારે મજ્બૂત કરવા ્બેઠો છુ.ં જો એ ્બંને વસતુ 

્થઈ િકિે તો ્બંને કામ ઉપર અસર પિિે.

‘મારો નસદ્ધાંત છ ે કે િરીરનું જટેલું દમન કરો તેટલું આતમાનું 



્બળ વધે છ.ે આજ ે આપણે કોઈ કામ જ ન્થી કરી િકતા. 

આપણે ્બદમાિીનો મુકા્બલો કરવાનો છ.ે આજ ેઆપણી તપશ્ચયા્ણ 

પૂરતી ન્થી.’

િૌ.: ‘આવી તપશ્ચયા્ણમાં ્બીજાની સલાહની દખલ ન જ ચાલે કે?’

ગાંધીજી: ‘ના, એ તો ખુદા અને મારી વચચેની જ વાત છ.ે ખુદાને 

આ િરીર્થી જટેલું કામ લેવું હોય તેટલું લે, હજી લેવું હોય તો 

ભલે તેને ન પિવા દે. આ મામલાનંુ કિું પડરણામ ન આવે તો 

કાયમનું અનિન લેવાનો મારો નવચાર હતો. પણ મૌલાના અને 

હકીમજીની ખૂ્બ વાત સાંભળીને તતકાળ તે નવચાર જવા દીધો.'

વાતો ્બહુ ચાલત, પણ ગાંધીજી ્થાકયા હતા. િૌકતઅલી ઊઠ્ા. 

ઊઠતાં ઊઠતાં કહ્ું, ‘દરરોજ નમાજ વખતે અનેક દુવા માગું છુ,ં 

તેમાં પહેલી ડહંદુ-મુસલમાન ઐકયની, ્બીજી મારી મા ઇસલામ 

સવતંત્ર જુએ અને સવરાજ જુએ તયાં સુધી જીવતી રહે એવી, 

અને આખરની દુવા એ કે મહાતમા ગાંધીજીની દુવા ્બર આવે.’22

ઉપવાસના પહેલા અઠવાડિયાના ડરપોટ્ણમાં એવી મુલાકાતોનું 

વણ્ણન હતું કે જનેા્થી. અનિનવ્રતનું રહસય પ્ગટ ્થાય. ્બીજા 

અઠવાડિયામાં ગાંધીજીની તન્બયત અંગેના સમાચાર અનગ્મતા 

લે એ સવાભાનવક હતું.

‘્બીજા અઠવાડિયાને અંતે િરીર કાંઈક નવિેષ કૃિ, પણ કાંનત 

પ્્થમના જટેલી જ તેજસવી, નવિેષ સૌમયતાવાળી જણાય છ.ે’23

એ પહેલા વાકયમાં મહાદેવભાઈએ ઉપવાસ દરનમયાન 



ગાંધીજીની પ્વૃનતિનો મમ્ણ વયકત કયયો છ.ે

આખો ડદવસ ગાંધીજી સૂતેલા જ રહે છ.ે કેવળ કાંતવાને માટ ે

સંકલપ્બળનો ઉપયોગ ્થતો હોય એમ જણાય છ.ે.. દાકતરે રેં ડટયો 

છોિવાની ભલામણ કરેલી. પણ અનતિય આજ્ાકારી દદતીની 

જમે વત્ણતા ગાંધીજીએ આ ્બા્બતમાં દાકતરોને આહ્વાન આપયું. 

દાકતરો હાયા્ણ, અધયો કલાક કાંતયા પછી શ્મ વધેલો નહીં. પણ 

નાિી વધારે સારી ચાલતી જણાઈ! એટલે તેમને કહેવું પડ્ું કે 

આ તમારે માટ ે એક ઔષધની માત્રા છ!ે

ઐકયસાધક પડરપદના સભયોને લાં્બો કાગળ લખયો. તે જ 

ડદવસ્થી લખીને ગાંધીજી સૌને અમૃતૌષનધ આપી રહ્ા છ ેએમ 

જોઈ દાકતરોએ લખવાની રજા આપી.

મુલાકાતીઓ પણ પોતાની સૂઝ મુજ્બ ગાંધીજીને સહાયક 

્થઈ રહેતા. પં. માલનવયાજીએ ધ્ુવ ને પ્હ્ાદનાં આખયાનો વાંચી 

સંભળાવયાં અને રોજ ્બે કલાક ભજનો સંભળાવવાની વયવસ્થા 

કરી. તેની ઉપર મહાદેવભાઈની ડટપપણી:

‘િરીરના આહારનો ગમે તેટલો તયાગ કરે, પણ આતમાના 

આહારનો તયાગ તો અકલપય છ.ે આતમાનો આહાર ડદનપ્નતડદન 

વધતો જાય તો જ અમૃતત્વનો ભોગ ભળે. तयागेनैकेन देवा 

अमृतत्वमानशु:નો પાઠ જાણે ગાંધીજી ભણાવી રહ્ા છ.ે'24

દાકતર અ્સારી અને દાકતર અ્બદુલ રહેમાનને ગાંધીજીને ્બે 

વાર જોઈ જવામાં અપૂવ્ણ આનંદ આવે છ.ે પણ (મૂત્ર-પરીક્ષક) 

િૉ. સેનની સેવાભાવનાનો પાર ન્થી. ઍ્િરૂઝને એક વાર કહે, 



‘આવી રીતે ગાંધીજીની સેવા કરવાનું મળિે એવી મેં કદી આિા 

રાખી નહોતી.' ઉપવાસને છઠ્ ેડદવસે મૂત્રમાં ઝેરી પદા્થયોનું પ્માણ 

ગભરાવા જવેું જણાયું. ્બધે ગભરાટ ફેિલાયો. હકીમસાહે્બ નાજુક 

તન્બયતને કારણે પડરષદમાં પણ નહોતા જઈ િકતા તે દોિી 

આવયા. પણ તે ડદવસે ગાંધીજીનો મૌનવાર હતો. હકીમસાહે્બે 

ખૂ્બ સમજાવયું. ગાંધીજીએ ઉદૂ્ણમાં લખયંુ, ‘આપ મહેર્બાની કર 

કલ તક ઠહર જાઈએ. કલ સ્બ સુનાઉંગા.’ પણ હકીમસાહે્બ 

કહે કે તમારે પણ સાંભળવું જ પિિે. ગાંધીજી હસતાં હસતાં 

સાંભળતા રહ્ા. છવેટ ે લખયું, ‘ખુદા કરેંગે તો કલ પેિા્બ મેં 

કુછ નહીં હોગા.’ હકીમસાહે્બ કહે, ‘આપ વલી હૈ, ઇસનલયે 

યહ કહ સકતે હૈં . મેં તો ત્બી્બ હંૂ, મુઝે કૈસે યડકન હો સકતા 

હૈ?' પણ છવેટ ેહારીને ્બીજ ે ડદવસે ફિરી આવવાનું કહીને ગયા. 

્બીજા દાકતરોને: ‘મૂત્ર-પરીક્ષણ્થી આટલો ્બધો ગભરાટ િાને? 

જયારે ્બીજી ્બધી ્બા્બતોમાં તમે સૌ ઇચછો એના કરતાં હંુ ઘણો 

સારો છુ.ં' દાકતર અ્બદુલ રહેમાન કહે: ‘સારા છો એની ના 

ન્થી, પણ ઝેરનું પ્માણ એટલે અંિે છ ે કે જરાક વધે તો ્બીજુ ં

્બધું સારાપણં અમને નકામું ્થઈ પિ.ે તે વેળા નાિી સારી લાગે, 

હૃદય ્બરા્બર હોય, શ્વાસોચછ્ાસ ્બરા્બર હોય, છતાં મગજની 

ઉપર અસર ્થાય અને અમે અપંગ ્બની જઈએ.’ ગાંધીજીએ 

િાંનત્થી લખયું, ‘ભલે, પણ હવે કાલ સુધી રાહ જોઈએ, પછી 

આપણે ચચા્ણ કરીિું.’ દાકતરોએ સાકર લેવા આગ્હ કયયો, પણ 

સંધયાકાળ પછી કિું ન લેવાની ્બીજી પ્નતજ્ા ગાંધીજીએ સામે 

ધરી. મહાદેવભાઈની ડટપપણી: ‘અનેક પ્નતજ્ાનાં કવચ ધારણ 

કરેલા આતમાની સા્થે િી રીતે દલીલમાં ઊતરાય?’ ગાંધીજીના 

મગજને દલીલો દ્ારા શ્મ આપતાં દાકતરો ગભરાતા હતા. 



દાકતરે એક છવેટની દલીલ કરી: ‘આપ અમારી જવા્બદારી 

સમજો એવી આપને નવનંતી કરીએ.’ તેની ઉપર મહાદેવભાઈ: 

‘આ પ્ેમને વિ ્થવું કે અિગ રહેવું એ ગાંધીજીની મૂંઝવણના 

ઊંિાણનું માપ કોણ આપી િકે? તેમણે એક દયાજનક, સોંસરા 

તીર જવેું વાકય લખયું: ‘ગમે તેમ હો, મહેર્બાની કરીને કાલ સુધી 

તો મારી ઉપર દયા રાખો.’ એ ગરી્બ ગાયની કરણ વાણીને 

દાકતરોનાં પ્ેમભીનાં હૈયાં પારખી ગયાં. ઘણી પળો ઓરિામાં 

નન:સતબધ િાંનત રહી. દાકતરોની ગમગીન ચૂપકી જોઈને, હવે 

દયા માગવાને ્બદલે તેમના ઉપર દયા લાવીને, તેમને રીઝવવાના 

ગાંધીજીએ પ્યતન કરવા માંડ્ા. જરા લં્બાણ્થી લખીને તેમને 

ધીરજ રાખવાની નવનંતી કરી.’ િૉ. અ્સારીએ ્થોિી ચચા્ણ 

આગળ ચલાવી, પણ ગાંધીજીએ ્બે િબદોમાં જ ્બધું પતાવયું: 

‘્બધું કાલે.’ ચશમાં ઉતાયાું એટલે દાકતરો સમજયા કે હવે દલીલ 

્બંધ કરવાની નોડટસ. દાકતરો ઊઠ્ા. દા. રહેમાન ઊઠતાં ઊઠતાં 

્બોલયા: ‘આપની સંકલપિનકત ઝેરને વધતું અટકાવે તો આશ્ચય્ણ 

ન્થી.’ સરલ, સહજ, આતમનવશ્વાસ્થી – ઇશ્વરશ્દ્ધા્થી – ગાંધીજીએ 

હાસય કયુું.

મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

આ ઐનતહાનસક પ્સંગનું અક્ષરિ: વણ્ણન આપવા માટ ે વાચકની 

ક્ષમા માગવાની પણ હંુ જરૂર ન્થી જોતો. દાકતર અ્સારી કહેવા 

લાગયા: ‘હંુ તો ભાઈ, રાત્રે અહીં જ સૂવા આવીિ’. દા. રહેમાનને 

લાગતું હતું કે સવાર સુધી કિું ન્થી ્થવાનું, પણ તેમણે કહ્ું, 

‘સાંજનું પૃ્થક્કરણ જોઈએ.’ સાંજનું પૃ્થક્કરણ તેમણે િહેરમાં 

જઈને જોયું. ઝેર લગભગ ગુમ ્થયંુ હતું! દા. સેન મૂંઝવણમાં 



પડ્ા. સવારે આટલું ્બધું પ્માણ અને હમણાં કિું નહીં, ‘કંઈ 

ભૂલ તો ન હોય?’ એમ એક નમત્રે પૂછું. અધીરા ્થઈને તેણે 

કહ્ું, ‘ગાંધીજીની પરીક્ષામાં ભૂલ કરં તો મારં નામ ્બોળ્ું જ 

કહેવાય ના?’ એ રાત્રે ગાંધીજીને આધયાનતમક ભોજનની નવી 

સામગ્ી મળી. કલકતિાના ન્બિપ અને ડહંદુસતાનના વિા ન્બિપ... 

આવયા. ્બે કલાક રોકાયા. ઉપર જઈને ગાંધીજીને ખલેલ પહોંચાિવા 

માગતા નહોતા. પણ ગાંધીજીએ જ તેમને Lead kindly Light 

ગાઈને પ્ા્થ્ણનામાં જોિાવાની નવનંતી કરી. ન્બિપ તો હરખઘેલા 

્થયા. તુરત એ ભજન યાદ કરવા લાગયા.  ... ‘પ્ેમળ જયોનત’વાળું 

અંગ્ેજી ભજન ્બંને નરિસતીપરસતોએ અનતિય માધુય્ણ્થી ગાયું. 

અને તે રાતે ‘મારે એક િગલું ્બસ ્થાય.'ની ધૂનમાં ‘પ્ેમળ 

જયોનત'ના નચંતનમાં – ગાંધીજી સૂતા.

ત્રીજા અઠવાડિયા નવિે મહાદેવભાઈ:

દેહાતમભાવનો અધયાસમાત્ર નનમૂ્ણળ ્થાય એ જ લગનીમાં આ 

આખું સપ્તાહ ગયું એમ કહંુ તો ચાલે. એને માટ ે દરરોજ શ્ી 

નવનો્બા પાસે ભગવદગીતાના ્બે-ત્રણ અધયાયનો પાઠ કરાવે, 

્બાળકો્બા પાસે એક ઉપરાંત ભજનો ગવરાવે. છલે્ા ચાર ડદવસ 

્થયા તો કઠોપનનષદનો પાઠ શ્ી નવનો્બા સાયંકાળે કરે છ.ે તેમને 

આખું કંઠસ્થ હોઈ ્બતિીની જરૂર િાની પિ?ે અપાર િાંનત્થી 

તેઓ દરરોજ એક એક વનલ્ સંભળાવે છ,ે અને તેની ઉપર 

નવવેચન કરે છ.ે બ્હ્મનવદ્ાચાય્ણ નનચકેતાનું આખયાન સાંભળતાં 

્બાપુ આસપાસના જગતને નવિે આંખ મીંચે છ.ે25

ઉપવાસના ઉદ્ાપનનું વણ્ણન મહાદેવભાઈ નીચે મુજ્બ આપે 



છ:ે

આ મૂંઝવણમાં 8મી તારીખ — દિેરાનો પુણયડદન — પણ આવી 

લાગયો. સ્થળેસ્થળ્થી ઉપવાસ નનનવ્ણઘને સમાપ્ત ્થયાના તાર આવવા 

લાગયા. ્બાર વાગયા પહેલાં તો આખો નીચેનો ખંિ માણસો્થી 

ભરાઈ ગયો હતો. ્બારને ટકોરે ્બાપુએ એક પછી એક જણને 

્બોલાવવા માંડ્ા. ઇમામસાહે્બ, ્બાળકો્બા, ઍ્િરૂઝને પ્્થમ તેિાં 

્થયાં. ભાઈ િંકરલાલ પિખે ઊભા આંખ ભીંજવતા હતા તેમને 

સોિમાં ્બોલાવી પંપાળ્ા. દાકતરોને ્બોલાવવાની આજ્ા ્થઈ, ‘્બીજુ ં

કોઈ ન્થી?' એમ પૂછતાં તો કોઈએ કહ્ું: ‘નીચે તો અલીભાઈઓ, 

્બેગમસાહે્બા, દાસસાહે્બ, તેમનાં પતની, મોતીલાલજી, તેમનાં 

પતની, જવાહરલાલ, તેમનાં પતની સૌ ઊભાં છ.ે’ એટલે સૌને 

્બોલાવવાની આજ્ા ્થઈ. દા. અ્સારી પાસે જઈ નીચા વળી 

ભેટતાં આંસુ ન રોકી િકયા. પછી તો મહમદઅલી આવયા. 

તેઓ દૂર ઊભા રહ્ા. તેમને ‘આવો ભાઈ, આવો.’ કહી ્બાપુએ 

પાસે ્બોલાવયા. તેયે વળગી પડ્ા અને રોયા. સૌ ્બેસી ગયાં. 

ઇમામસાહે્બને कुराने शरीफમાં્થી ખુદાની ્બંદગી કરવાની આજ્ા 

્થઈ. તેમણે ્બુલંદ અવાજ ે‘ન્બનસમલ્ાડહર્ રહમાનનર્ રહીમ’વાળી 

પહેલી સૂરા સંભળાવી. આ પછી એટલા ઔનચતય્થી ઍ્િરૂઝને

When I survey the Wondrous Cross 

On which the Prince of glory died

— વાળું ગીત ગાવાનો હુકમ ્થયો. નરિસતીઓમાં ઍ્િરૂઝ ઉપરાંત 

સુધીર રદ્ર અને જયૉજ ્ણ જોસેફિ પણ હતા. ઘિીક વાર ક્ૉસની 

ઉપરનાં કષ્ અને અનિનનાં કષ્, ઈિુનાં આંસુ અને પ્ેમ, 



અને ્બાપુનાં આંસુ અને પ્ેમની વચચે સૌએ અભેદ અનુભવયો, 

અને ઘણાંકની આંખોમાં્થી આંસુ ટપકવા લાગયાં. આ પછી શ્ી 

નવનો્બાને ઉપનનપદમાં્થી મંત્ર ્બોલવાનું કહેવામાં આવયું. તેમના 

મધુર ધવનન્થી ગવાતા સતયના મડહમા્થી આખો ખંિ ભરાઈ ગયો.

આ પૂરં ્થયા ્બાદ ્બાળકો્બાએ ‘વૈષણવ જન તો' ગાયું, તે 

ઉપરાંત ‘જય જગદીિ હરે' ગાયું, અને આખરે ‘રઘુકુલ રીનત 

સદા ચલી આઈ'ની ધૂનમાં પ્ા્થ્ણનાનો ભાગ સમાપ્ત ્થયો. એટલે 

ગદગદ કંઠ ે ્બાપુ ્બોલયા:

હકીમસાહે્બ અને મહમદઅલી,

આ એકવીસ ડદનના ઉપવાસ ભારે િાંનતમાં ગયા છ.ે ડહંદુ-

મુસલમાન ઐકય મારે માટ ે આજની વાત ન્થી, ત્રીસ વષ્ણ ્થયાં 

હંુ એને સેવું છુ,ં એની જ લગની મને લાગેલી છ,ે છતાં મને 

એમાં સફિળતા ન્થી મળી. ખુદા િું ચાહે છ ેતે હંુ ન્થી જાણતો. 

મારા આ એકવીસ ડદવસના ઉપવાસની પ્નતજ્ા મેં લીધી તયારે 

તેમાં ્બે ભાગ રાખયા હતા. એક ભાગ આજ ે સંપૂણ્ણ ્થાય છ;ે 

અને ્બીજા મેં હકીમજી અને ્બીજા નમત્રોની ઇચછા્થી ્બંધ રાખયો 

હતો. જ ે ્બંધ ન રાખયો હોત તોપણ ઐકય-સંમેલન — જ ે સારી 

રીતે ્થયાના ખ્બર સાંભળું છુ ં તેને લીધે મારા ઉપવાસ આજ ે

પૂરા જ ્થાત. આજ ેહંુ તમારી પાસે વચન માગી લઉં છુ ં— વચન 

તો મળેલું જ છ ે— કે તમે ડહંદુ-મુસલમાન ઐકયને માટ ેમરિો.26

અને આખા ઐકયયજ્ની સમીક્ષા મહાદેવભાઈ આમ કરે છ:ે

આ મહાસાગરમં્થનમાં્થી અમૃત નીપજિે એ નવિે કોને િંકા 



હોય? માત્ર એ મં્થન પણ કોઈ વાર અસહ્ ્થઈ પિ ેછ.ે આટલા 

તપ છતાં આટલું મં્થન હોય તો હજી પૂણ્ણતાને માટ,ે આતમૌપમય 

મેળવવાને કેટલું કષ્ સહન કરવાનું હિે એના નવચારમાં પામર 

્બુનદ્ધ કંુડઠત ્થાય છ.ે27

ઉપવાસ પછીના અઠવાડિયામાં ગાંધીજીના આરોગયના 

સમાચાર આપવા ઉપરાંત મહાદેવભાઈએ સાપ્તાડહક પત્રો મારફિત 

ગાંધીજીને મળવા આવનાર લોકોના પાવન પ્સંગો્થી જીવતું 

વાતાવરણ ખિુ ં કરી દીધું. મળવા આવનારામાં નાના હોય કે 

મોટા હોય, મહાદેવભાઈને મન તો એમણે ગાંધીજી સા્થે ચચથેલો 

નવષય જ મહત્વનો રહે છ.ે દાખલા તરીકે,

એક ડદવસ એક ્બહેન આવીને આગ્હપૂવ્ણક કહેવા લાગયાં, ‘મને 

ઉપર જવા દો, મારે ગાંધીજી પાસે જવું છ,ે મારે એકાદ વાત 

પૂછવી છ.ે’ કોઈક દુ:ખી સ્તી હિે, અને ઘરનું અ્થવા ્બીજુ ં

દુ:ખ રિવું હિે એમ ધારીને તેને અમે જવા નહોતા દેતા, પણ 

તેનો આગ્હ એટલો જોયો કે વિ ્થવું પડ્ું. તેણે એક જ પ્શ્ 

પૂછો: ‘મહાતમાજી, ભનકત િી રીતે કરવી? મારે મહાદેવની 

ભનકત કરવી છ,ે િી રીતે કરવી તે મને કહો.’ ગાંધીજી ઘિીક 

વાર ્થોભયા અને કરણ સવરે કહ્ું, ‘્બહેન, હંુ િી રીતે કહંુ? 

મને પોતાને જ ભનકત કરતાં આવિતી ન્થી. હંુ તો એટલંુ જાણં 

છુ ં અને કહી િકંુ છુ ં કે ભલા ્થવું અને ભલાં કામ કરવાં.’ 

્બહેન ન્બચારી સંતુષ્ ્થઈને ચાલી ગઈ, પણ એ પ્શ્ ્બાપુના 

મનમાં રમયા જ કીધો હોય એમ લાગે છ.ે આટલા ડદવસ 

ભનકતમાં લીન રહેલાને અને જમેનું એક એક કાય્ણ બ્હ્માનપ્ણત 

લાગે તેવાને આ ્બહેનને આવો ઉતિર કેમ આપવો પડ્ો હિે 



એવો નવચાર સહેજ ે ્થાય એમ છ.ે જમે ઈશ્વર અનનવ્ણચનીય છ ે

તેમ તેની ભનકત પણ અનનવ્ણચનીય છ,ે એ કારણ હિે? ગમે 

તેમ હોય, ્બીજ ે ડદવસે્થી ્બાપુએ ભાગવતના એકાદિ સકંધનો 

પાઠ િરૂ કરાવયો.28

આ વણ્ણનો કરવામાં મહાદેવભાઈ એક મૂંઝવણ અનુભવે છ:ે

કોઈ કહેિે કે હંુ પ્ેમ પ્ેમની વાતો કરં છુ.ં ્બાપુની આસપાસ 

અ્થવા એમની સા્થે પત્રવયવહાર કરનારાઓમાં આવા ટીકાકારો 

પણ નીકળી આવતા. એમને ધયાનમાં રાખીને મહાદેવભાઈ કહે 

છ,ે હંુ ન્થી ્બાપુઘેલો કે ન્થી પ્ેમઘેલો. હંુ ભનકત કેળવવાનો 

પ્યતન જરૂર કરં છુ,ં અને દરેક ઉતિમ, કલયાણકારી, વયનકત 

અને વસતુને જોઈને મારં હૃદય દ્રવે છ.ે હંુ ્બાપુનાં ગુણગાન 

ન્થી કરતો, કેવળ પ્ેમની પ્્બળ સતિાની સાક્ષી આપું છુ,ં અને 

ઘણા પ્સંગો્થી ્બાપુ પોતાને કેટલા કસી રહ્ા છ,ે કેળવી રહ્ા 

છ,ે કેવી પરીક્ષા કરી રહ્ા છ ે તે જણાવું છુ.ં તે્થી દરેક જણ 

આતમપરીક્ષા કરતો ્થાય અને આિાવંત ્બને. આિકતરી રીતે 

પણ ્બાપુની સતુનત ્બાપુના પત્રમાં આવે, એ મારં દુ:ખ છ,ે એમાં 

મને સુખ ન્થી, અને એટલા જ કારણે મેં આરંભમાં મારા મનની 

મૂંઝવણ વયકત કરેલી છ.ે'29

પણ મહાદેવભાઈનો પ્ેમ માત્ર ્બાપુ માટ ે જ ન્થી. ્બાપુનો 

દરેક પ્ેમી મહાદેવભાઈને મન ્બેવિા પ્ેમનો નવષય ્બને છ.ે એને 

લીધે જ તેઓ પોતાનાં વણ્ણનો દ્ારા કેટલીક એવી વયનકતઓને 

અમર ્બનાવે છ,ે જ ે એમ ને એમ તો કદી દુનનયા આગળ 



આવી જ ન હોત. આ પાત્ર જુઓ:

એ મુસલમાન ભાઈ હતા. લાગટ પંદર-વીસ ડદવસ એ સવારે 

દરરોજ આવતા. ‘ગાંધીજી કામમાં છ?ે ્બીજા નેતાઓ આવયા 

હોય તો હંુ ન્થી મળવાનો.’ કહીને નીચે ત્રણ-ચાર કલાક ્બેસે, 

કોઈ વાર જઈને જોઈ આવવાનો પ્સંગ મળે તો જઈ આવે 

અને ગુપચુપ ચાલયા જાય. છવેટ ેએમની પણ ધીરજ ખૂટી, અને 

એક ડદવસ પોતાની ્બધી નમલકત ગાંધીજીને અપ્ણણ કરવાનો 

પોતાનો ઠરાવ ગાંધીજીને જણાવયો. ગાંધીજીની સા્થે વાતો ્થઈ 

ગઈ. ગાંધીજીએ તેમને કહ્ું, ‘મારા નામ પર કિી નમલકત ન્થી 

રહેતી. તમે એ જ નમલકતમાં્થી, એને એક ્થાપણ માનીને, તમારો 

નનવા્ણહ કરો અને ખાદીની દુકાન ચલાવો, ખાદીનો પ્ચાર કરો.’ 

આટલે્થી એને સંતોષ ્થવો જોઈએ એમ મેં મા્યું, પણ મને એ 

આવીને કહે કે, ‘હંુ ઘેર જાઉં છુ,ં મને ગાંધીજીએ જ ે કહ્ું તે 

લખીને મોકલજો.’ હંુ નચિાયો. મેં એમને કહ્ું, ‘આમ ઘેલા િું 

્થાઓ છો? તમને કહ્ું તે તમને યાદ ન રહે? તમારં કોઈ ન 

માને એમ િા સાર માનો છો?’ એમને દુ:ખ લાગયું, પણ એ 

તો મારા કરતાં ખામોિીનો ગુણ વધારે િીખેલા હતા. એ કિું 

ન ્બોલયા, અને ચાલયા ગયા. ્બીજ ે ડદવસે પાછા આવીને ્બેઠા! 

મારે આખરે ગાંધીજીની પાસે જઈને કહેવું પડ્ું કે, એ ભાઈ 

લેખી સંદેિો માગે છ.ે ગાંધીજીએ પૂછું, ‘િું એ આજ ે પણ 

પાછા આવેલ છ?ે જાઓ લઈ આવો એમને.’ હંુ એમને ઉપર 

લઈ ગયો. દાદર ઉપર ચિતાં એમની આંખમાં્થી ચોધારાં આંસુ 

વહેતાં હતાં! ગાંધીજીએ એમને પાસે ્બેસાડ્ા. પત્ર લખી આપયો, 

અને પત્ર લઈને જવા લાગયા. જતાં જતાં કહે, ‘મારા મા્થા ઉપર 



હા્થ મૂકો, આિીવા્ણદ આપો કે મારં િુભ કરવાની મને ડહંમત 

મળે.’ ગાંધીજીએ આપેલો પત્ર જોતાં જ, તેમણે તેમાં રેિલેો પ્ેમ 

જોતાં મને મારી ક્ષુલ્કતાનું ભાન ્થયું, અને એ ભાઈને નવદાય 

દેતાં દેતાં હંુ અનેક વાર એમને નમયો.30

અ્થવા આ ્બીજુ ં પાત્ર:

્બીજા એક ભાઈ રાત્રે આવયા હતા. પંજા્બના રજપૂત હતા. 

રાત્રે નવ વાગયે આવેલા પોતાનાં ્બે ્બાળકો લઈને. ઍ્િરૂઝ તો 

ખામોિીના નમૂના, અને તેમાં ડહંદુસતાનીમાં ધીમે ધીમે ્બોલે તયારે 

તેમાં અણધારી રીતે મૃદુતા આવે. તેમણે કહ્ું, ‘નવ વાગયા છ.ે 

ગાંધીજી હમણાં જ સૂતા, કાલે નહીં આવો?' પેલાંઓએ એટલી 

જ મૃદુતા્થી કહ્ું, ‘જરૂર આવીએ. પણ ગાંધીજીને જોયા નવના 

અમારો ઉપવાસ ન તૂટ.ે અમે ભૂખયાં છીએ.’ ‘ઍ્િરૂઝ તરત 

પલળી ગયા. તયારે તો તમે દૂર ઊભા રહીને ગાંધીજીને જોઈને 

સંતોષ માનવા તૈયાર હો તો લઈ જાઉં, કારણ, તમે પાસે જાઓ 

તો કદાચ તેઓ જાગી જાય.’ પેલાં કહે, ‘હા. દૂર્થી દિ્ણન 

અમારે માટ ે ્બસ છ.ે’ તુરત સૌ ઉપર ગયાં અને ્બેત્રણ સેકંિ 

ઊભાં રહી નીચે આવયાં. જતાં જતાં ઍ્િરૂઝને ્બોલાવીને કહે: 

‘લો, આટલા અઢી હજાર રૂનપયા, ગાંધીજીને જ ે યોગય લાગે તે 

કાય્ણમાં વાપરવાના છ.ે એ આપવાને અમે આવયાં હતાં. કાલે તો 

અમારા્થી અવાય એમ ન્થી.31

એમ તો આ ગાળામાં ગાંધીજી સા્થે ડદલીપકુમાર રોયે 

સંગીત અંગે, ખવાજા હસન નનઝામી જોિ ે ડહ્દુ-મુનસલમ પ્શ્ 

નવિે ત્થા જી. રામચંદ્રન જોિ ે કળા, યંત્ર ત્થા બ્હ્મચય્ણ નવિે 



્થયેલી અગતયની ચચા્ણને પણ મહાદેવભાઈએ પોતાની રોજનીિીમાં 

લગભગ અક્ષરિ: ટપકાવેલી છ.ે પરંતુ એકતા ખાતર ગાંધીજીએ 

કરેલા યજ્ અંગેનું આ પ્કરણ આપણે િાયરીના કેટલાક અગતયના 

અંિોને ઉતારીને પૂરં કરીિું. એક પત્રમાં ગાંધીજી કૃષણ નવિે 

લખે છ:ે

‘હંુ એ કૃષણને દરરોજ કોડટ કોડટ પ્ણામ કરં છુ ં જ ે ગીતાના 

પ્ણેતા છ.ે સોળ હજાર ઇન્દ્રયોના સવામી છ,ે જ ેઅખંિ બ્હ્મચારી 

છ,ે જ ેનનનવ્ણકારી છ,ે જ ેઆપણા હૃદયના અનધષ્ઠાતા છ.ે ્બીજાને 

નહીં.’32

ગાંધીજી ખવાજા નનઝામીને કહે છ:ે

‘ઇસલામ તલવાર્થી ફેિલાયો છ ે એમ હંુ ન્થી માનતો, ઇસલામ 

તો ફિકીરો્થી ફેિલાયો છ.ે ઇસલામ તો સચચાઈ, ફિકીરી અને 

્બહાદુરી્થી ફેિલાયો છ.ે તલવાર્થી ઇસલામનો ્બચાવ ્થયો છ ે

એ તો સૌ કોઈ ક્બૂલ કરિે, પણ એનો પ્ચાર કરવાનું માન 

તો ફિકીરો જ લઈ િકે છ.ે એટલે જ હંુ કહંુ છુ ં કે ઇસલામ 

્બળજ્બરી્થી, લાલચ્થી અ્થવા એવી ્બીજી રીતે ફેિલાવવામાં 

ઇસલામની સેવા ન્થી ્થવાની પણ ખરા્બી ્થવાની છ,ે આ પણ 

હંુ ઇસલામને ચાહંુ છુ ં માટ ે જ કહંુ છુ.ં33

ગાંધીજીએ 1924 પહેલાં અને પછી અનેક નાનામોટા 

ઉપવાસ કયા્ણ. પરંતુ આ ઉપવાસ્થી જવાહરલાલજીને આંચકો 

લાગયો હતો. તેમણે મહાદેવભાઈને લખયું હતું કે, ‘્બાપુના 

ઉપવાસના સમાચાર્થી હંુ તો સતબધ જ ્થઈ ગયો છુ.ં’ રાજાજી 

સામા્ય રીતે કોઈ ખાસ કામ નવના ગાંધીજીની પાસે નહીં આવતા 



તે પણ આ ઉપવાસના સમાચાર સાંભળી ડદલહી દોિી ગયા 

હતા. દેવદાસભાઈ ્બાપુને પરેિાન ન કરવાની દૃનષ્એ ડદલહી 

નહોતા આવયા. મનણલાલભાઈ વષયો પછી આડરિકા્થી ગાંધીજી 

પાસે આવી પહોંચયા હતા, છતાં એમણે ્બાપુ આગળ કોઈ 

લાગણીવેિા દેખાડ્ા નહોતા. મહમદઅલી અને િંકરલાલ ્બૅંકર 

જવેાઓએ આંસુ વહેવિાવી પોતાની ભાવના વયકત કરી હતી. 

ઍ્િરૂઝ જવેાએ ્બાઇ્બલનો પાઠ કરીને અને નવના્બા જવેાએ 

ઉપનનષદનો પાઠ કરીને ગાંધીજીને િાંનત આપવા પ્યાસ કયયો 

હતો. મહાદેવભાઈને ઉપવાસની ભૂનમકા સમજતાં એકાદ ડદવસ 

લાગયો હતો. પણ પછીના વીસ ડદવસ તો ્બાપુની આ કડઠન 

તપશ્ચયા્ણના અહોભાવ્થી સાક્ષી ્બની રહેવાનું અને પોતાના અંતરની 

ઊભરાતી ભનકતની લાગણીને સૌમાં વહેંચવાનું કામ કયુું હતું. 

ગાંધીજીની સેવાચાકરી કે કાળજી ઓછી નહોતી લેવાતી એની 

સાક્ષી ખુદ મહાદેવભાઈ પૂરે છ.ે પણ તે્થી એમના િરીર અંગેની 

મહાદેવભાઈની નચંતા ઓછી ્થતી નહોતી. આ ઉપવાસને નવિે 

તો નોંધયું ન્થી, પણ આગળ ઉપર એક કરતાં વધારે ઉપવાસ 

વખતે એ હકીકત છુપાવી િકાઈ નહોતી કે ગાંધીજીનું ઉપવાસ 

કરતાં જટેલું વજન ઓછુ ં ્થતું હતું, લગભગ એટલું જ વજન 

્બે ટકં ભોજન કરવા છતાંયે મહાદેવભાઈનું પણ ્થતું. ગાંધીજી 

ઉપવાસ ઉપર ઊતરે એટલે સવાભાનવક રીતે જ મહાદેવભાઈના 

સખત ્બોજામાં ્બીજો ્થોિો વધારો ્થઈ જતો. ઉપવાસના ડદવસો 

અને તયાર ્બાદ તન્બયત પાછી હતી તેવી ન ્થાય તયાં સુધીના 

ડદવસોમાં यंग इन्डिया અને नवजीवनના તંત્રી તરીકેની જવા્બદારી 

અને તેને કારણે ઉતપન્ન ્થતી નચંતા મા્થે ન રાખવાનું સા્થીઓ 

ગાંધીજીને સમજાવી િકયા હતા. તેમણે એટલાં અઠવાડિયાં પૂરતું 



यंग इन्डियाનું તંત્રીપદ સી. એફિ. ઍ્િરૂઝને અને नवजीवनનું તંત્રીપદ 

મહાદેવભાઈને સોંપયું હતું. આ ્બે જણને પસંદ કરવાનાં જ ે

કારણો તેમણે વાચકોને આપયાં હતાં, તેમાં ગાંધીજીની આ ્બે 

ભકત સખાઓ અંગેની માનનસક છ્બી કેવી હતી તે પણ પ્તયક્ષ 

્થાય છ.ે તેમણે ઍ્િરૂઝસાહે્બ નવિે લખયું હતું:

મારી આતમિુનદ્ધના અને તે પછીના આરામના સમય દરનમયાન 

यंग इन्डियाનું તંત્રીપદ પોતે સંભાળવાનો ચાલતી ઍ્િરૂઝ આગ્હ 

કરી રહ્ા છ.ે એમની એ માગણીનો હંુ સહષ્ણ સવીકાર કરં છુ.ં 

અમે તો સગા ભાઈ જવેા છીએ. અને દર અઠવાડિયે એ જ 

સંદેિો ઍ્િરૂઝની મારા કરતાં વધારે સાદી અને િુદ્ધ િૈલીમાં 

વાંચતા વાચકોને આનંદ આવિે. આખરે અંગ્ેજી મારે માટ ે

પરદેિી ભાષા કહેવાય. ચાલતી ઍ્િરૂઝ તો નનષણાત રહ્ા. એટલે 

यंग इन्डियाનું તંત્રીપદ એમને સોંપતાં મને આનંદ જ ્થાય.

અને મહાદેવભાઈ નવિે લખયું: ‘नवजीवनનું તંત્રીપદ મહાદેવ 

દેસાઈ સંભાળિે. મારા સંદેિાને એમના કરતાં વધારે ચોક્કસ 

રીતે સમજાવી િકે એવો ગુજરાતીઓમાં ્બીજા કોઈ ન્થી.’34
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પચરીસ  
નમરીને જીતયા

સાંપ્દાનયક દાવાનળને િમાવવા અને આંતડરક િુનદ્ધ વધારવા 

સાર કરેલા યજ્માં્થી પસાર ્થઈ ગાંધીજીએ પોતે 1924ના 

વષા્ણરંભે આદરેલી પ્વૃનતિ પુન: ચાલુ કરી. મહાદેવભાઈએ પણ 

नवजीवनના તંત્રીપણાના ફિરી વાર આવેલા કામચલાઉ ્બોજમાં્થી 

હળવા ્થઈ અને ગાંધીજીના ઉપવાસ અંગેની નચંતામાં્થી મુકત 

્થઈ સનચવ તરીકેની પોતાની કામગીરી રા્બેતા મુજ્બ ઉપાિી 

લીધી. ગાંધીજીને ઉપવાસમાં ‘આધયાનતમક આહાર' મળ્ો હતો 

અને તયાર પછીનાં ચાર અઠવાડિયાંમાં દાકતરોની કાળજી અને 

નપ્યજનોની મમતા હેઠળ કાંઈક અંિે આરામ પણ મળ્ો હતો. 

ગાંધીજીના િરીર અંગે અલ્બતિ, મહાદેવભાઈને તયારે પણ ્થોિી 

નચંતા અને ્થોિી ફિડરયાદ હતી જ:

હવે તો ગાંધીજી એમ માનતા ્થઈ ગયા છ ે કે હંુ પહેલાંના જવેો 

જ ્થઈ ગયો. પહેલાંના કરતાં વધારે ચાલવાનો પ્યતન કરે અને 

કંઈક વધારે ચાલે છ ેપણ ખરા; વાતો કરવાના તો વધારે પ્સંગો 

આવે છ ે જ, અને તેમ ્થાય છ ે તયારે જ ે ્થાક દેખાય છ ે તે્થી 

ચેતવણી પણ મળી જાય છ ે કે હજી તન્બયત પહેલાંના જવેી 

તો ન્થી જ ્થઈ. ઉપવાસ પછી ચાર રતલ વજન વધયું હતું, 

એટલે 92 રતલ ્થયું હતું, તે હવે લગભગ અઠવાડિયું ્થયાં 

એટલું ને એટલું છ.ે1

ગાંધીજીને ્થોિો આરામ મળ્ો ખરો, પણ મહાદેવભાઈને 



શ્વાસ ખાવાનીયે ફુિરસદ કયાં મળી છ?ે અને એને અંગે એમના 

મોઢામાં ફિડરયાદનો એકે હરફિ પણ કયાં નીકળે છ?ે

એક એકતાયજ્ સાર ગાંધીજીએ એકવીસ ડદવસનું તપ 

વહોરી લીધું. હવે એમની નજર ્બીજા એકતાયજ્ તરફિ વળી. 

તે યજ્ કૉંગ્ેસને અંદર્થી એક કરવાનો હતો. એની પ્ડક્યા વધુ 

સૂક્મ હતી. એ નીચા નમીને હૈયાં જીતવાની પ્ડક્યા હતી. यंग 

इन्डियाના 11–9–1924ના અંકમાં તેઓ પડરનસ્થનત અંગે પોતાનું 

આકલન સમજાવવા ઉપરાંત અડહંસાની દૃનષ્એ સતયાગ્હીએ 

આગળ કેમ વધવું જોઈએ એ પણ સપષ્ કરે છ.ે આપણે એના 

કેટલાક અંિ જોઈએ:

આપણા મતભેદો વધતા જાય છ.ે દરેક મંિળ પોતાના કાય્ણક્મને 

નસદ્ધાંતનો પ્શ્ ્બનાવી મૂકે છ.ે દરેક અંત:કરણપૂવ્ણક માને છ ે કે 

તેના કાય્ણક્મ્થી જ સવ્ણમા્ય ધયેયને પહોંચી િકાિે.  ...

એક જીવંત સડક્ય અને અડહંસક ્બળ તરીકે આપણે અસહકારની 

યોજના કરી હતી. એ અસહકાર આ રાજયતંત્રમાં રહેલી ડહંસા 

સામે પિકારરૂપે હતો. કમનસી્બે એ કદી સડક્ય રીતે અડહંસક 

્થઈ િકયો નહીં. ન્બળા અને લાચાર માણસની સ્થૂળ અડહંસા્થી 

આપણે સંતોષ મા્યો. સરકારી તંત્ર પર એ તતકાળ અસર ન 

પાિી િકયો, એટલે ્બમણા જોર્થી આપણી સામે એ ઊછળી 

રહ્ો છ.ે.. પાંચ ્બડહષકારોને પહેલાં જટેલો જ ચુસતપણે હંુ માનું 

છુ.ં.. પરંતુ સામુદાનયક રીતે એને અમલમાં મૂકવાનું વાતાવરણ 

અતયારે ન્થી... કૉંગ્ેસે તો જનતાનું પ્નતનનનધતવ વધુ ને વધુ કરવું 

જોઈએ... જનતામાં જાગૃનત આવી ન્થી. એમનું રાજકારણ તો 



રોટી અને નમક તેમ જ કોમી તોિજોિ પૂરતું જ મયા્ણડદત છ.ે.. 

આપણે જનતાના દુ:ખમાં ભાગ લેવો જોઈએ, તેમની મુશકેલીઓ 

સમજવી જોઈએ... કાંઈ નહીં તો આપણામાં્થી ્થોિાને આ આકરી 

તાવણીમાં્થી પસાર ્થવું જ જોઈિે. તેમાં્થી જ પડરપૂણ્ણ, જોરદાર 

અને સવતંત્ર રાષ્ ટ્રનો જ્મ ્થિે... આખી લિત જો કૉંગ્ેસનો 

ક્બજો લેવાની જ હોય તો તે લિતમાં જોિાવાનો હંુ ઇ્કાર 

કરં છુ.ં.. નનષ્ઠાપૂવ્ણક કરેલી સેવામાં્થી જ ેસતિા મળે છ ે તે સતિા 

ચિાવનારી હોય છ.ે.. હંુ એટલું જાણં છુ ં કે મારામાં લિવાની 

વૃનતિ ન્બલકુલ રહી ન્થી. મારા જવેા જ્મનસદ્ધ યોદ્ધાને માટ ે

આમ કહેવું એ મા્થાના ઘા જવેું છ.ે મારા વહાલામાં વહાલાઓ 

જોિ ે હંુ લિલેો છુ.ં પણ હંુ પ્ેમ્થી લિનારો છુ.ં સવરાજીઓની 

સા્થે પણ હંુ પ્ેમ્થી લિવા તૈયાર ્થાઉં. પણ હંુ જોઉં છુ ં કે 

પ્્થમ મારે મારો પ્ેમ સાન્બત કરવો જોઈએ...’2

ઉપવાસ પછીનો ગાંધીજીનો મોટા ભાગનો સમય સવરાજીઓ 

આગળ પોતાનો પ્ેમ સાન્બત કરવામાં જ ગયો એમ કહીએ તો 

ચાલે. ફેિરવાદી અને નાફેિરવાદી ્બંને જૂ્થોને ગાંધીજીએ પોતપોતાનાં 

કાય્ણક્ષેત્રો નોખાં નોખાં કરવાની ત્થા એક્બીજા વચચે અ્થિામણ 

ટાળી એક્બીજાને સહાયક ્થવાની સલાહ આપી.

અલ્બતિ, ઉપવાસને લીધે ડહંદુ-મુનસલમ નવખવાદનું વાતાવરણ 

્થોિુ ંિમયું હતું, પણ પ્શ્ કાંઈ ઊકલી તો નહોતો જ ગયો. તે્થી 

એ પ્શ્ અંગે પણ ગાંધીજીને અવારનવાર ધયાન આપવું પિતું.

ગાંધીજીનો ઉદ્દિે દેિમાં વયાપ્ત ્બધી અવયવસ્થા મટાિી 

સુવયવસ્થા કરવાનો હતો. તેને માટનેો તેમનો રસતો પોતે નમતું 



આપીને સામાને જીતવાનો હતો. 

એ જ અરસામાં વાઇસરૉયે વટહુકમ ્બહાર પાિીને ્બંગાળમાં 

અનેક લોકોને ન્બનમુદતી અટકાયતમાં લીધા. કહેવાયું તો એમ 

હતું કે આ વટહુકમ ત્રાસવાદીઓને જરે કરવા સાર છ.ે પણ 

એના ઉપયોગ પર્થી એ સપષ્ જણાતું હતું કે તે ્બંગાળના 

સવરાજીઓની સામે વીંઝાયેલો ઘા હતો. આના્થી ગાંધીજી અકળાઈ 

ઊઠ્ા. છતાં એમણે 30–4–1924ને રોજ મોતીલાલજીને લખયું:

આપણી લાચારી્થી હંુ પરેિાન છુ.ં આપણે કિું ઉતાવળમાં 

કે ક્ોધાવેિમાં કરવું જોઈએ નહીં. એટલે અતયારે તો તોફિાન 

આગળ આપણે નમી જઈએ... સરકારની ગેરકાયદે પદ્ધનતની સામે 

આખા દેિનો લોકમત આપણે સંગડઠત કરીએ. અને સરકાર જ ે

અસાધારણ ઉપાયો લેવાની પ્્થા વાપરે છ,ે તેની ઉપર હુમલો 

કરીએ ... અસાધારણ પડરનસ્થનતને પહોંચી વળવા માટ ે તેને જ ે

અસાધારણ સતિાની જરૂર હોય તો ચૂંટાયેલા પ્નતનનનધઓનો 

મત મેળવીને તે તેમ કરી િકે... મને સંગડઠત અને નિસતવાળી 

કૉંગ્ેસ આપો, તો સરકારના પગલાનો જવા્બ લોકોના સામા 

પગલા્થી આપવાનું મને સૂઝે. પરંતુ જયાં સુધી કૉંગ્ેસ એવી 

ન્થી... તયાં સુધી અસરકારક અને સડક્ય પ્નતકારની કિી આિા 

મને દેખાતી ન્થી.3

ગાંધીજી ડદલહી્થી કલકતિા જવા ઊપડ્ા, તયાં તેમણે સવથે 

ફેિરવાદીઓ અને નાફેિરવાદીઓને ભેગા કયા્ણ. ્બંનેને સા્થે ત્થા 

જુદી જુદી પણ નવગતવાર સમજણ આપી. આ ્બંને વચચેની 

ખાઈ કદાચ ્બંગાળમાં સૌ્થી વધારે ઊંિી હતી. ગાંધીજીના 



પ્ેમભયા્ણ પગલાએ એ ખાઈ મહદંિે પુરાઈ. સવરાજીઓના નેતા 

શ્ી નચતિરંજન દાસે તે્થી ખૂ્બ રાહત અનુભવી. હજી ્બે વરસ 

પહેલાં જ જમેણે અસહકાર આંદોલનને પાછુ ં ખેંચી લેવાના 

ગાંધીજીના પગલાની આકરી ટીકા કરી હતી તે જ દાસ્બા્બુ 

આ પ્સંગે તેમના પ્િંસક ્બ્યા.

કલકતિાની આ મુલાકાતને મહાદેવભાઈએ પોતાની િાયરીમાં 

સજીવ કરી દીધી છ.ે ઉપવાસ વખતે ‘પહેલું અઠવાડિયું', ‘્બીજુ ં

અઠવાડિયું' એમ અઠવાડિયે અઠવાડિયે લખતા. આમ સાત લેખ 

લખાયા હતા. ‘કલકતિાની મુલાકાત'ની િરૂઆત જ તેમણે આ 

રીતે કરી: ‘વાચકને જાણીને આનંદ ્થિે કે મારં મ્થાળું ્બદલાયું 

છ.ે’ ચાર ડદવસની મુલાકાતમાં જ ેકામ ગાંધીજીએ આટોપયું તેને 

અંગે, ‘તે જોતાં તો કોઈને એમ લાગે કે તેમને અિનકત હવે 

રહી જ ન્થી. પણ પ્ભાતમાં ચાર વાગયા્થી રાતના અનગયાર 

સુધી લાં્બી ચચા્ણઓ અને વાતો કયા્ણ પછી કેટલો ્થાક લાગતો 

હિે તે હંુ જાણં છુ,ં અને તે ્થાકની અસર હવે જણાય છ.ે’4 

ડહંદુ-મુનસલમ એકતા, ખાદી અને અસપૃશયતાનનવારણ પર ધયાન 

કેન્દ્રત કરવાની ગાંધીજીએ સૌને સલાહ આપી. એકતા કયા્ણ 

નવના આપણે અસહકાર કરવા લાયક ન્થી એ સમજાવયું. ખાસ 

કરીને નાફેિરવાદીઓના ફેિરવાદીઓ પ્તયેના અનવશ્વાસને ઘટાિવાની 

તેમણે કોનિિ કરી. ‘દાસ્બા્બુ સંકટમાં હોય અને હંુ એમની 

વહારે ન ધાઉં તો મારં દેિાનભમાન લાજ.ે’ – એ એમની વૃનતિ 

હતી. કૉંગ્ેસના દરેક સભય મડહને 2,000 હજાર વાર સૂતરનું 

લવાજમ ભરવું એ િરત અંગે ફેિરવાદીઓએ ખૂ્બ ખૂ્બ દલીલો 

કરી. પણ ગાંધીજીએ કલકતિાની આ મુલાકાત દરનમયાન ‘જટેલો 



તયાગ ્થાય તેટલો કરવો, જટેલે દરજ્જ ેજઈને મદદ કરી િકાય 

તેટલે દરજ્જ ેમદદ કરવી.’ એ જ વૃનતિ દાખવી. તે્થી, તેમણે હા્થે 

કાંતીને સૂતર આપવાની િરતને મોળી કરીને ્બીજાએ કાંતેલું 

સૂતર પણ આપી િકાય એવું સવીકાયુું. તેમણે નાફેિરવાદીઓને 

સમજાવયું: ‘અડહંસાવાદીઓનો ધમ્ણ જ એ રહ્ો કે એટલું તયાગી 

દેવું કે પછી તયાગવાનું કિું ન રહે.'5 ગાંધીજીએ એ પણ સમજાવયું 

કે અસહકારને તયાગી દેવામાં આવયો ન્થી, માત્ર હાલ પૂરતો 

મુલતવી જ રાખવામાં આવયો છ.ે પછી સવ્ણ પ્સંગે ને સવ્ણ કાળે 

ખાદી પહેરવાની િરત પણ છોિી. છવેટ ે તેમણે કહ્ું: ‘[આમાં] 

મારા આદિ્ણનો ્થોિો તયાગ છ,ે કોઈ તત્વ કે નસદ્ધાંતનો તયાગ 

ન્થી... તયાગ ્બે પ્કારના હોય છ:ે પોતાના સવતંત્ર મતનો 

અને તત્વનનશ્ચયનો. સવ. ગોખલે કહેતા કે પહેલાનો જનકલયાણ 

માટ ે તયાગ ્થાય, પણ ્બીજાનો નહીં.'5 એક ડદલચસપ ચચા્ણ 

મહાદેવભાઈ નોંધે છ:ે

પ્શ્: તમે દુષ્ સરકાર સા્થે અસહકાર આરંભયો, અને તે હવે 

ધીમે ધીમે છોિતા ચાલયા.  ... હવે તો દુષ્તા સા્થે સહકાર 

ઉપદેિી રહ્ા છો. સવરાજવાદીઓએ એવાં એવાં પ્પંચ અને 

જૂઠાણાં ચલાવયાં છ ે કે તેમની સા્થે સહકાર િી રીતે ્થાય?

ઉતિર: મેં એવું કહંુ્ જ ન્થી કે સવ્ણ સ્થળે અસહકાર કરી દેવો. 

અસહકાર તયારે કરીએ જયારે સામાના દુષ્ કાય્ણમાં આપણે 

ભાગ લેવાપણં હોય... સવરાજીઓ કે આપણા ભાઈઓની સા્થે 

તો અસહકારનો પ્સંગ જ ન્થી આવયો. તેમની સા્થે અસહકાર 



કરવો પિ ે એટલે અંિે સહકાર જ કયાં કયયો છ?ે'6

્બીજા કોઈએ કહ્ું: ‘એક વાર તમે કહેતા હતા કે એક સહકારી 

વકીલ કરતાં પ્ામાનણક ્બૂટ સાફિ કરનારો સારો. આજ ેતો વકીલો 

અને ્બિખેાંઓના ્થવાને તમે તૈયાર ્થાઓ છો.’ ગાંધીજીએ ઉતિર 

આપયો: ‘હા, તમે ઠીક કહ્ું. મેં જ ે કહ્ું હતું તે િબદેિબદ ઠીક 

કહ્ું હતું. અસહકાર આજ ેછ ેકયાં? જો અસહકાર પૂરો વયાપેલો 

હોય, જો ્બૂટપૉનલિ કરનારાના જવેા પણ પૂરો અસહકાર કરતા 

હોય તો તેઓ સહકારીઓને દૂર રાખી િકે. ... જો નવખવાદ 

ન હોત, જો ઝેર ફેિલાયેલું ન હોત તો હંુ પહેલાંની જમે મારં 

ગાિુ ં ચલાવત.  ...7

આ મુલાકાત દરનમયાન જ છઠ્ી નવેમ્બરે ગાંધીજી, 

નચતિરંજન દાસ અને મોતીલાલ નેહરની સંયુકત સહી હેઠળ 

‘કરાર-નામા' તરીકે જાણીતું ્થયેલું નનવેદન ્બહાર પડ્ું. કરાર-

નામામાં સવરાજના ઉદ્દિે્થી કામ કરનાર ડહંદના દરેક પક્ષને 

કૉંગ્ેસના એક છત્ર નીચે આવીને કામ કરવાની હાકલ હતી. 

તેમાં નવદેિી કપિાં નહીં પહેરવાં કે વાપરવાં નહીં, એ નસવાયનો 

અસહકારનો આખો કાય્ણક્મ મુલતવી રાખવાનું સૂચન ્થયું, અને 

કૉંગ્ેસની અંદરના દરેક જૂ્થે ખાદી, ડહંદુ-મુનસલમ એકતા અને 

અસપૃશયતાનનવારણના નત્રનવધ રચનાતમક કાય્ણક્મને ઉપાિવાનું 

સૂચવાયું. કૉંગ્ેસના સભાસદોએ તેઓ કૉંગ્ેસનાં કામોમાં રોકાયેલા 

હોય તે વખતે તો ખાદી પહેરવી જ અને દરેક સભયે દર મડહને 

્બે હજાર વાર સૂતરનો ફિાળો આપવો. માંદગી, નામરજી કે એવા 

જ કોઈ કારણસર એટલું જ સૂતર ્બીજા પાસે્થી ખરીદીને પણ 

આપી િકાય એવી છૂટ રાખવામાં આવી. 



મહાદેવભાઈ તે પ્સંગે ઉતપન્ન ્થયેલા વાતાવરણનું વણ્ણન 

કરતાં કહે છ:ે ‘જ ે ડદવસે તહનામા ઉપર સહી ્થઈ તેને ્બીજ ે

ડદવસે ્બધા છૂટા પિતાં ગાંધીજી પાસે આવયા, અને પંડિતજી 

્બધાના તરફિ્થી કહેવા લાગયા: ‘ગાંધીજી, હવે તો તમે અમને 

રેં ડટયાનો પાઠ આપો – અમે તમારી પાસે કાંતતાં િીખીને જવાના.’ 

તા. 4્થીએ પહેલાં મળ્ા તયારે શ્ી કેળકરે કહેલું: ‘આપણે સા્થે 

્બેસીએ. જૂના દોસતો છીએના!7 ગાંધીજીએ તુરત કહેલું, ‘ના. 

જૂના દુશમનો, નવા દોસતો!’ રાજાજી આગળ ગાંધીજીએ ્બંને પક્ષો 

વચચે ્થયેલા સમાધાનને ચૌરીચૌરાકાંિ પછી આંદોલન મુલતવી 

રાખયું હતું એટલી અગતયની ઘટના તરીકે વણ્ણવી.

1917્થી 1947 સુધીની ગાંધીજીની પ્વૃનતિ એ જાણે 

કે ડહંદુસતાનના ઇનતહાસની ગનતનવનધ સૂચવે છ.ે મહાદેવભાઈ 

એ ઇનતહાસની અંતરંગ ક્થા એના દરેક વળાંક સા્થે આપણી 

આગળ છતી કરે છ.ે પણ મહાદેવભાઈ માત્ર ઇનતહાસના નોંધનાર 

ન્થી. તેઓ ગાંધીજીના ભાષયકાર છ,ે ગાંધીજીની વાતોને સામેનો 

માણસ સમજી િકે એવી ભાષામાં રજૂ કરનાર દુભાનષયા છ,ે 

ગાંધીજી જવેા એક મહાનાટકીય પુરષને એના હૂ્બહૂ રૂપમાં 

પ્ગટ કરનાર એક નાટકકાર છ,ે ગાંધીજીના સંપક્ણમાં આવનાર 

સેંકિો આ્બાલવૃદ્ધ સ્તીપુરષોના ચડરત્રનચત્રણકાર છ.ે અને આ 

્બધું તેઓ કરે છ ે ખૂ્બ સહજતા્થી. એમની કલમ લખવાનું 

િરૂ કરે તો ભાગયે જ અટકે છ.ે એનું મુખય કારણ એ છ ે

કે મહાદેવભાઈનું પોતાનું ચડરત્ર ભનકત-સરોવરમાં સરળતા્થી 

સિસિાટ સરી જતી નૌકા જવેું છ.ે

ગાંધીજીની મુલાકાતે આવનારામાં અંગ્ેજો પણ છ.ે એવાયે 



અંગ્ેજો છ,ે જ ે માત્ર ગાંધીજી સા્થે જ દોસતી કરવા નહીં, પણ 

ડહંદ અને ઇંગલંિની વચચે મૈત્રી વધારવા પણ ઇચછ ે છ.ે એવી 

મૈત્રી િી રીતે સધાય? ‘્બેત્રણ વસતુ સધાય તો મૈત્રી ્થવી 

સહેલી છ.ે’ ગાંધીજી કહે છ:ે

ડહંદુસતાને સવાશ્યી ્થવું જોઈએ, તે માટ ેઆન્થ્ણક પ્શ્નું નનરાકરણ 

્થવું જોઈએ. જો પરદેિી કપિુ,ં જ ે ડહંદુસતાનને પરતંત્ર અને 

નન:સત્વ કરી રહ્ું છ ે જાય તો તેનામાં નનભતીક ઊભા રહેવાની 

તાકાત આવે. તમે કહો છો તે માનું છુ ં કે અંગ્ેજો અને ડહંદીઓ 

વચચે કેવળ અસહકાર કલપી ન િકાય. હમેિાં મનુષય મનુષય 

ઉપર આધીન રહેવાનો જ. પણ હંુ ્બંનેના સં્બંધ સરખા કરવા 

માગું છુ.ં જ ે ્બંનેની વચચેના સં્બંધમાં માણસાઈ આવે તો મને 

સંતોષ ્થાય. આજ ેતમે ડહંદુસતાનને ભોગે ગજવાં ભરવા આવો 

છો, એટલે તમારં અને અમારં ડહત નવરોધી છ.ે અહીં એક, 

્બીજાનું સત્વ ચૂસીને જીવે છ.ે એ અસવાભાનવક સં્બંધ ્બંધ ્થાય 

તો મૈત્રીનો પાયો નાખી િકાય. પણ આજ ે તો અંગ્ેજ પોતાને 

ડહંદી કરતાં ઊંચા દરજજાનો માને છ.ે એ ઊંચાપણાની લાગણી 

ચાલી જવી જોઈએ.

હવે રહી ડહંદુ-મુસલમાન ઐકયની વાત. અંગ્ેજો એ ચાહે છ ેએમ 

કહેવાય છ.ે પણ એ નવિે હમેિાં િંકા જ રહે છ.ે આ ્બા્બત 

અંગ્ેજો જ ે કહે છ ે તે તેમના મનમાં હોતું ન્થી એમ હમેિાં 

િંકા રહ્ા જ કરે છ,ે એ ઐકય સાધવામાં અંગ્ેજોએ પોતાનું 

ભલું માનવું જોઈએ, કૃતકૃતયતા માનવી જોઈએ.9 

પછી દારૂના મહેસૂલની વાત કહી, ગાંધીજી સૌ્થી અગતયના 



મુદ્દા ઉપર આવે છ:ે

અંગ્ેજોને ડહંદીઓનો અનવશ્વાસ એટલો ્બધો છ ેકે કરોિો રૂનપયાનો 

લશકરી ખચ્ણ તેમણે લાદેલો છ.ે જો અંગ્ેજો કેવળ ડહંદીઓની 

ભલમનસાઈ ઉપર રહે તો પરદેિી લશકરની કિી જરૂર ન 

રહે. આજ ેતો ્બધે અનવશ્વાસ ભયયો છ,ે ્બધે જ લોખંિી દીવાલ 

ઊભેલી છ.ે

આટલી વાત નક્કી ્થાય તો હંુ સવરાજ્બરાજની યોજનાની વાત 

છોિી દઉં, કારણ પછી તો સવરાજને આવતાં ગણયાગાંઠયા 

દહાિા રહે.9

મહાદેવભાઈ આખા સંવાદ ઉપર ડટપપણી કરતાં કહે છ:ે

એમણે [ભાઈએ] ઊંચાનીચાની લાગણી ક્બૂલ કરી. ઘણે અંિે 

એ લાગણી છ,ે છતાં એ હૃદયનો દોષ ન્થી, સવભાવનો દોષ 

છ.ે  ... દારૂના મહેસૂલની અનીનત પણ એમણે સવીકારી. માત્ર 

કાપિની વાત અને લશકરી ખચ્ણની વાત એમને ગળે ન ઊતરી, 

કારણ, એઓ એ વાતમાં માનનારા હતા કે ઈશ્વર એક પ્જાને 

જરૂર પિ ે તો ્બીજાને મા્થે રહીને તેનું ભલું કરવાને સજ થે છ.ે 

અને અંગ્ેજોને તે હક મળેલો છ.ે10 

કલકતિામાં જ એક ભલો અંગ્ેજ આવીને ગાંધીજીને કહે છ ે કે 

એમના ડદલહીના ઉપવાસની ભારે અસર પિી. ‘અંગ્ેજો અને 

ડહંદીઓનો સં્બંધ આપ એવી જ રીતે સુધારિો એવી મને 

આિા છ.ે’

ગાંધીજી કહે છ:ે ‘હા, એ મારં જીવનકાય્ણ છ.ે’ પેલો ભાઈ કહે 



છ:ે ‘પણ તે માટ ે આપને ઉપવાસ ન કરવા પિ ે એવી આિા 

રાખું છુ.ં’ ગાંધીજી હસીને કહે છ:ે ‘નહીં, અંગ્ેજ અને ડહંદીઓના, 

અને ડહંદુઓ અને મુસલમાનોના સં્બંધ જુદી રીતના છ.ે અંગ્ેજ 

પોતાને ઊંચો સમજ ે છ.ે ડહંદુઓ અને મુસલમાનોની વચચે એ 

જાતની લાગણી ન્થી.  ... અંગ્ેજોનાં હૃદય જીતવાને માટ ે વધારે 

પડરશ્મ જોઈએ.11

અંગ્ેજો નવિે ગાંધીજીની મુખય ફિડરયાદ એ હતી કે તેમણે 

આ દેિને એના ધંધાઓ ભાંગી નાખીને, ભૂખે મારી િારીડરક 

રીતે, આ દેિને સાર નવપરીત એવા નિક્ષણ દ્ારા માનનસક 

દૃનષ્એ અને એને ્બળજ્બરી્થી નન:િસ્ત ્બનાવીને આધયાનતમક 

દૃનષ્એ નામદ્ણ ્બનાવયો. આ વાત એમ તો એમણે ્બીજરૂપે हहंद 

सवराजમાં કહી છ,ે પણ છવેટ સુધી આ વાત તેઓ કહેતા રહ્ા. 

અને પોતે હયાત હતા તયાં સુધી મહાદેવભાઈ નવનવધ રીતે આ 

વાતની સમજૂતી આપતા રહ્ા. ભારતની પ્ાચીન સંસકૃનત અંગેનું 

જ્ાન અને દુનનયાના સાડહતય જોિ ેએમનો સંપક્ણ મહાદેવભાઈની 

કલમને એક તરફિ્થી વધુ િાલીન અને ્બીજી તરફિ્થી વધુ ધારદાર 

્બનાવતો. મહાદેવભાઈનાં ભાષયોને લીધે ગાંધીજીની વાત વધારે 

સરળ અને વધુ સચોટ ્બનતી. અંગ્ેજ નવદ્ાન વેડરયર એનલવન 

મહાદેવભાઈ નવિે કહે છ:ે

‘મહાદેવનું કામ કરોિોને ગાંધી પ્તયક્ષ કરી આપવાનું હતું. 

એમણે ગાંધીજીને જગતની કદાચ સૌ્થી પડરનચત અને નન:િંક 

રીતે સવ્ણનપ્ય વયનકત ્બનાવયા. મહાદેવ નવના હીરા કરતાંયે વધુ 

મૂલયવાન હજારો રતનો જગતના ધયાન ્બહાર જ રહેત.'12



વેડરયર એનલવને કહ્ું છ ે તેમ મહાદેવભાઈને કારણે સમજ 

અને ઓળખાણ ્બંને પક્ષે વધી છ.ે એક તરફિ મહાદેવભાઈએ 

પોતાનાં સાપ્તાડહક પત્રો દ્ારા ગાંધીજીને કરોિો લોકો આગળ 

મૂત્ણ કયા્ણ, ભનકતપાત્ર કયા્ણ, તો ્બીજી તરફિ એ જ પત્રો અને 

િાયરીઓ દ્ારા તેમણે હજારો છૂપાં રતનોને જગત આગળ 

છતાં કયાું. એ રતનો તમને મહાદેવભાઈની િાયરીઓમાં ઠરે ઠરે 

આકાિગંગાના તારાની જમે વેરાયેલાં જિિે.

કલકતિાની આ જ મુલાકાત દરનમયાન:

એક રાત્રે મોિો મોિો એક ગામડિયો પોતાનાં ્બે ્બાળકોને 

લઈને આવયો. તેને ન્બચારાને ઉપર કોણ આવવા દે? ્બહાર 

તો એ વખતે પણ સેંકિો માણસો હોય. એમાં્થી કોને આવવા 

દેવા અને કોને ન આવવા દેવા? એટલે તે ન્બચારાએ પોતાના 

સૂતરની પોટલી દરવાજા ઉપર આપી અને કહ્ું કે આટલું સૂતર 

પહોંચાિો! ગાંધીજીએ પોટલી જોઈને તુરત જ તેને ્બોલાવવા 

કહ્ું. ્બાળકોના અને તેના ્બાપના આનંદનો પાર રહ્ો નહીં.13

એ જ ડદવસોમાં મહાદેવભાઈ પોતાના વાચકોને રોમાં 

રોલાં અને હમ્ણન હેસની ઓળખાણ કરાવે છ.ે રોમાં રોલાંની 

ઓળખાણ ઘણા ડહંદીઓને 1931માં ગાંધીજી સા્થે એમની 

મુલાકાત વખતે ્થવાની હતી અને હમ્ણન હેસ એમની નવલક્થા 

लसधिाथया દ્ારા અનેક દાયકાઓ પછી જગતને જાણીતા ્થવાના 

હતા. પણ મહાદેવભાઈ 1924માં એ લોકોની જોિ ે આપણને 

ઓળખાણ કરાવી દે છ,ે મહાદેવભાઈ જયાં એક ્બાજુ કોઈક 

દૃશયને આંખ આગળ જીવતુંજાગતું ખિુ ં કરવા પોતાની રસાળ 



કલમને પૂરપાટ મોકળાિ આપે છ,ે તયાં ્બીજી ્બાજુ જરૂર પિ ે

તયારે તેઓ કેટલાક ગંભીર નવચારો કે મોટાં મોટાં ભાષણો કે 

ચચા્ણઓનો સાર અતયંત ટૂકંમાં છતાં સંપૂણ્ણ ્યાય કરે તેવી રીતે 

આપી દે છ.ે નવસતાર અને લાઘવની આવી યુનત કોઈ ્બે નવરલ 

ગ્હોની યુનત-િી લાગે છ.ે

નવેમ્બરની 21મી અને 22મીએ મું્બઈમાં મળેલી ‘સમસતપક્ષ 

પડરપદ'ની નવસતૃત મુલાકાત આપતાં પહેલાં માત્ર ્બે વાકયોમાં 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની તે કાળની પ્વૃનતિનું હાદ્ણ આપી દે છ,ે 

અને તે પણ પાછુ ં ગાંધીજીની જ ભાષામાં:

હંુ સૌ નાફેિરવાદીઓની સા્થે દરેક પગલે કયાં મસલત કરવા 

જઈ િકંુ? તેમને અડહંસા નપ્ય છ,ે તેઓ અડહંસાના તત્વને 

પૂજનારા છ,ે એટલે મારો અડહંસાધમ્ણ અને તેની અંતગ્ણત મને 

નનતય જણાતી નવી વસતુઓ તેઓ સાનમાં સમજી જિે એવી 

મને હમેિાં આિા રહે છ.ે14

અ્થવા ્બેલગામ કૉંગ્ેસની ્બેઠકમાં લાલા લજપતરાયે મનમાં 

અતયંત ક્ષોભ હતો અને તે પાછો કોહાટનાં રમખાણોની વાત 

કરતાં વધુ તીવ્ર ્બનતો હતો, તે છતાં, પોતાની જાત પર સંપૂણ્ણ 

કા્બૂ રાખીને જ ેવાકય ઉચચાયુું તેને મહાદેવભાઈની કલમ આખા 

ભાષણમાં્થી નીરક્ષીરનવવેક કરી ઝીલી લઈને િાયરીમાં ઉતારે છ:ે

‘પાપની સામે પાપ ્થાય જ નહીં. વેર માત્ર રાષ્ ટ્રીય ઉન્નનતનું ્બાધક 

છ.ે એક પણ ડહંદુ કે મુસલમાન સામે કરેલો ક્ોધ, ઘા અ્થવા 

પ્નતકાર જ્મભૂનમની છાતી ઉપર કરેલા વજ્રાઘાત સમાન છ.ે’15



લાઘવના ગુણ ્બા્બતમાં મહાદેવભાઈને સૌ્થી વધારે મદદ 

મળે છ ે ગાંધીજી તરફિ્થી. ગાંધીજી પોતે પોતાના લખાણમાં 

લાઘવના સવામી હતા. તેને લીધે મહાદેવભાઈને માટ ે ઘણી ભારે 

વાતો અનતિય સંક્ષેપમાં કહી દેવાનું સુકર ્થઈ પિતું. ્યૂયૉક્ણના 

धी वलडिया ्टुमोरो નામના સામનયક સાર ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને 

લખાવેલ સંદેિો એક અનતગંભીર નવષયનાં અનેક પાસાંઓને 

નાનકિા ફિકરામાં છણી લે તેવો છ:ે

અડહંસાનો મેં જ ે અભયાસ કયયો છ ે અને મને જ ે અનુભવ ્થયો 

છ ે તે ઉપર્થી મારી પ્તીનત ્થઈ છ ે કે દુનનયામાં એ સવ્ણશ્ેષ્ઠ 

િનકત છ,ે સતયને પામવા માટ ે સૌ્થી નનનશ્ચત પદ્ધનત એ જ છ ે

અને એ પદ્ધનત સૌ્થી િીઘ્ર પણ છ.ે કારણ, એ નસવાય ્બીજી 

પદ્ધનત જ ન્થી. એ િાંત રીતે, લગભગ ન દેખાય એવી રીતે, 

કામ કરે છ.ે છતાં ઓછી નનનશ્ચતતા્થી એ કામ કરતી ન્થી. 

આપણી આસપાસ અનવરત નવનાિ ચાલી રહ્ો છ ે તેની વચચે 

એ જ એક, પ્કૃનતની રચનાતમક ડક્યા છ.ે વૈયનકતક જીવનમાં 

જ તે કારગત ્થઈ િકે એમ માનવું એના જવેો ્બીજો કોઈ 

વહેમ ન્થી. સાવ્ણજનનક કે વૈયનકતક જીવનનું કોઈ ક્ષેત્ર એવું ન્થી 

જયાં એ િનકતનો પ્યોગ ન ્થઈ િકે, પરંતુ અડહંસા સંપૂણ્ણ 

આતમનવલોપન નસવાય િકય ન્થી.16

આ અરસામાં ગાંધીજીએ ડહંદુ-મુનસલમ એકતા, ખાદી અને 

અસપૃશયતાનનવારણના રચનાતમક કાય્ણક્મ પર ભાર દીધો હતો. 

આગળ ઉપર રચનાતમક કાય્ણક્મ ગાંધીજીને ્બીજા અનેક ક્ાંનતકારી 

નેતાઓ કરતાં કાંઈક નવનિષ્ સ્થાન અપાવે તેવો ્થઈ પિવાનો 

હતો. રચનાતમક કાય્ણક્મને સતયાગ્હના નવધાયક (પૉનઝડટવ) 



સવરૂપ તરીકે વણ્ણવતાં ગાંધીજી કદી ્થાકતા નહોતા.

‘મારી પાસે ્બીજુ ં સાધન ન્થી. સતયાગ્હ એ જ એક સાધન 

છ.ે અતયાર સુધી મેં સતયાગ્હનું ભીષણ સવરૂપ દેિ આગળ 

મૂકયું છ.ે હવે િાંત, મધુર, ગંભીર સવરૂપ જ મૂકવા ધારં છુ.ં 

તેનું અનુકરણ ્થાય તો જય જ છ.ે’17

ગાંધીજીને લોકો પ્શ્ પૂછ ેછ ેકે રચનાતમક કાયયોમાં પિવા્થી 

કૉંગ્ેસ રાજકીય સંસ્થા તરીકે મટી તો નહીં જાય. ગાંધીજીના 

જવા્બમાં આદિ્ણ અને વહેવારનો સમ્વય છ:ે

‘ના, નહીં મટી જાય. હંુ સાધુ ન્થી. હંુ રાજદ્ારી માણસ છુ.ં 

માત્ર જરા સૌમય પ્કારનો રાજદ્ારી છુ.ં  ... મારે લિવું છ.ે પણ 

ભાઈ, મને હન્થયાર [તો] સજ્જ કરવા દો,'?18

‘સૂતરને તાંતણે સવરાજ'નું સૂત્ર જયારે ગાંધીજીએ આપયું 

તયારે તેઓ ખાદીના વયાપક પ્યોગની વાત કરતા હતા:

તમે જ, કાંતિો તે્થી સવરાજ મળિે એમ [હંુ] ન્થી કહેતો. 

્બધાં કાંતે તો મળે એમ અવશય કહંુ છુ.ં  ... પણ એ વાત પણ 

છોિી દઉં. તમારા કાંતવા્થી સવરાજ આવે યા ના આવે, તમને 

નભખારીને માટ ે દયા હોય, અને તે દયાભાવ્થી તમે તેને માટ ે

કાંતો એટલું તમારી પાસે્થી માગી લઉં. નભખારીની સા્થે તમે 

એકતાર ્થાઓ, તેની સા્થે તમારં અનુસંધાન ્થઈ જાઓ.  ...



‘સૂતરને તાંતણે મને હરજીએ બાં્ધી, 

જમે તાણે તેમ તેમની રે, 

મને લાગી કટારી પ્ેમની.’

આપણો એવો પ્ેમ જો આપણાં કરોિો ભાઈ્બહેનો પ્તયે હોય 

તો આપણે તેઓને અને તેઓ આપણને સૂતરને તાંતણે ્બાંધે. હંુ 

તો એ જ અ્થ્ણિાસ્ત જાણં છુ.ં ્બીજુ ં ન્થી જાણતો.19

્બીજરૂપે રચનાતમક કાય્ણક્મમાં સતયાગ્હનું સૌમય, નવધાયક 

સવરૂપ અને દડરદ્રનારાયણ જોિ ે ભાવાતમક એકતા સાધવાની 

વાત ગાંધીજી અનત સંક્ષેપમાં પણ નવિદ રીતે કહી દે છ.ે 

મહાદેવભાઈની કલમ એને એટલી જ સુસપષ્ રીતે રજૂ કરે છ.ે

જમેને સાર ક્ાંનત કરવાની હતી તેની સા્થે તાદાતમય એ 

ગાંધીજીનો સૌ્થી મોટો ક્ાંનતકારી ગુણ હતો. અસપૃશયતાનનવારણ 

નવિે સમજાવતાં તેઓ પોતાના નવિે કહે છ ે તે જાણે કે એક 

મહાવાકય જ છ:ે

‘હંુ ભંગીની સા્થે ભંગી ્થઈ િકંુ છુ,ં ઢિે સા્થે ઢિે ્થઈ તેનું 

કામ કરી િકંુ છુ.ં જો આ જ્મે અસપૃશયતા ન જાય ને મારે 

્બીજો જ્મ લેવાનો હોય તો ભંગી જ જ્મવા ઇચછુ ં છુ.ં'20

વળી તેઓ અસપૃશયતાને માત્ર કહેવાતા અસપૃશયો પૂરતી 

મયા્ણડદત ન્થી ગણતા: 

ડહંદુ ્થઈને કોઈ પણ મનુષયને તેના જ્મને કે ધમ્ણને લઈને અસપૃશય 

માનવું એ પાપ છ.ે તો મુસલમાનોને અસપૃશય કેમ ગણીએ? 

મુસલમાન, નરિસતી ઇતયાડદ નવધમતીઓને અસપૃશય ગણવામાં ડહંદુ 



ધમ્ણ હોય, તો તેવા ડહંદુ ધમ્ણનો નાિ ્થિે.'21

ડહંદુ-મુસલમાન એકતા એ તો ગાંધીજીનો નનતયજાપનો નવષય 

હતો. અહીં તો માત્ર એક જ ઉદ્ધરણ આપીિું:

તમે મારીને મૂનત્ણની રક્ષા ન કરી િકો. મુસલમાન ડહંદુઓને 

મારીને ઇસલામની રક્ષા ન્થી કરી િકવાના. મારીને રક્ષા કરવા 

માગતા હોય તો ઇસલામ ના્બૂદ ્થવાનો છ ેએ નવિે િંકા ન્થી. 

દુનનયામાં એકે ધમ્ણ મારીને ્બચવાનો ન્થી. જ ેધમ્ણ અને મુલકને 

્બચાવવા ઇચછ ે તેને માટ ે િાંનત નસવાય ્બીજો ઉપાય ન્થી એમ 

હંુ ત્રીસ વષ્ણના નચંતન અને અનુભવને પડરણામે જણાવું છુ.ં 

તલવાર ઉઠાવનારનું મોત તલવાર્થી જ છ.ે કોઈ પણ ધમ્ણ 

તલવાર્થી ન્થી ચાલી િકયો, ન્થી ચાલી િકવાનો. ઇસલામ 

ફિકીરોને લીધે, ડહંદુ ધમ્ણ તપસવીઓને લીધે ટકી રહ્ો છ.ે  ... 

તમારાં િાસ્ત સમજીને વાંચજો.22

એ ડદવસોમાં ઠરે ઠરે ્થયેલાં કોમી રમખાણો્થી ગાંધીજી 

અતયંત ઉનદ્ધનિ હતા. કોહાટનાં રમખાણોને લીધે તયાં્થી રાવલનપંિી 

નાસી આવેલા ડહંદુ િરણા્થતીઓને તેમણે સલાહ આપી હતી 

કે જયાં સુધી તયાંના મુનસલમો તમને ્બાંયધરી ન આપે તયાં 

સુધી માત્ર સરકારના કહેવા્થી તમે પાછા ન જિો. ગાંધીજીએ 

પોતે જાતતપાસ સાર કોહાટ જવાની પરવાનગી માગતો પત્ર 

વાઇસરૉયને લખયો હતો, પણ તેમને પરવાનગી મળી નહોતી. 

તેમણે મહાદેવભાઈને સલાહ આપી હતી કે ‘ભનકત િીિ તણં 

સાટુ,ં આગળ વસમી છ ે વાટુ.ં’ — એમ સમજીને ચાલજો. એ 

વસમી વાટ લઈને જ તેમણે જાતે ડદલહીમાં એકવીસ ડદવસનું 



વ્રત આદયુું હતું તે આપણે જોઈ ગયા.

એક વાર नवजीवनના અને कॉमरेडि છાપાંઓના કામ સાર 

ગાંધીજીએ સવામી આનંદને મૌલાના મહમદઅલી પાસે ડદલહી 

મોકલેલા તે વખતે ગાંધીજીએ મૌલાનાને લખયું:

હંુ હમેિાં કહેતો આવયો છુ ં કે મારા તદ્દન નજીકના સા્થીઓ 

જ ે કસોટીઓમાં્થી પસાર ્થાય તે ઉપર્થી મારી ડકંમત આંકવી 

જોઈએ. તમે, સવામી, મહાદેવ, હયાત,23 મોઆઝમ23, દેવદાસ, 

કૃષણદાસ, શ્વે્બ24 એ ્બધાંને હંુ આમાં ગણં છુ.ં હંુ તમારી સા્થે 

સરસ રીતે ચલાવી િકંુ એટલું પૂરતું ન્થી; સવામી, મહાદેવ, 

દેવદાસ વગેરેએ પણ ચલાવી િકવું જોઈએ. જો તેઓ ન ચલાવી 

િકે તો તેમણે મારા જાહેર જીવનમાં્થી નીકળી જવું જોઈએ. એ 

્બધાં હન્થયારો છ,ે જમેની મારફિત હંુ કામ કરં છુ.ં જમે હયાત, 

મોઆઝમ વગેરેની મારફિત તમે કામ કરો છો. એટલે હંુ સવામીને 

તમારી પાસે મોકલું છુ,ં જ્ેથી કરીને તમે ્બંને એક્બીજાની વધુ 

નજીક આવો અને એક્બીજાને વધારે સારી રીતે ઓળખો મારે 

માટ ે તો આવા અંગત સં્બંધો ચાલે એ હજાર જાહેર કરારો 

કરતાં સવરાજ અને એકતા માટ ે વધારે મહત્વની વસતુ છ.ે  ...’25

ડહંદુ અને મુસલમાનો, ખાસ કરીને એમના નેતાઓ અને 

તેના્થીયે નવિેષ ગાંધીજીના નવશ્વાસપાત્ર કાય્ણકતા્ણઓ એક્બીજાનો 

પડરચય વધારે અને એમનો નવરોધ ઘટ ે એ ગાંધીજીની ઝંખના 

હતી. મહાદેવભાઈ નોંધે છ ે કે:

‘જયારે ગાઢાં ્ધુમમસ આભ વવશે વીખરાશે જો 

 પદરિય સાિો થાશે હો અમતમ તણો.’



– એ ભાવનું અંગ્ેજી ભજન ગાંધીજીને અનતિય નપ્ય છ ે અને 

ધુમમસ આભ નવખેરીને એક્બીજાના વધારે ગાઢ પડરચયમાં 

આવવામાં જ ગાંધીજી ગૂં્થાયેલા છ.ે26

ધુમમસ આભ નવખેરવાની આ કસોટી મુજ્બ કદાચ કસતૂર્બા 

કે દેવદાસ કરતાં પણ મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની કસોટીમાં્થી 

ઊંચા ક્મે પાસ ્થઈ િકે એમ હતા. એનાં મુખય કારણો હતાં 

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી સા્થે સાધેલી એકાતમતા અને એમનો 

નમ્ર-મધુર સવભાવ.

ગાંધીજી અનેક પ્કારના નવદ્ાનો અને ચાડર�યવાન લોકો તેમ 

જ જનતાના કરોિોને િી રીતે પ્ભાનવત કરી િકતા હિે, એ 

પ્શ્ કોઈના પણ મનમાં ઊઠવા સંભવ છ.ે મહાદેવભાઈ એના 

જવા્બમાં ઈટાલી નવિે તાજતેરમાં પ્ગટ ્થયેલા કોઈ પુસતકમાં્થી 

અવતરણ આપે છ:ે

આનસનસના સાધુ રિાન્સસે ્બીજા ્બધા ધમ્ણસ્થાપકોની જમે 

મનુષયસવભાવને નવિે ઘણો ઊંચો અનભપ્ાય ્બાંધેલો હતો. 

ગાંધીજીને નવિે પણ એ જ કહી િકાય. લગભગ અિકય જવેી 

વસતુની તેણે પોતાના દેિ્બંધુઓની પાસે આિા રાખી. તેમનું 

રાજકીય ધયેય આતમસંયમને અને િાંનતને માગથે જ સાધવાની 

તેમણે તેમની પાસે આિા રાખી. એ ્બહુ આકરી માગણી હતી. 

પણ તેનો જવા્બ પણ જગતમાં ્બીજ ે કયાંક મળ્ો હોય તેના 

કરતાં ઘણા મોટા પ્માણમાં મળ્ો.27

ગાંધીજી અંગે મહાદેવભાઈએ કોઈ નવદેિી લેખકને ટાંકીને 

આપેલું વચન ખુદ મહાદેવભાઈને પણ એટલું જ લાગુ પિી 



િકે એમ છ.ે ગાંધીજીની અપેક્ષા હતી કે મહાદેવ જવેા તેમના 

સા્થીઓ મારફિત તેઓ જાતે દુનનયા આગળ ઓળખાય. એમની 

અપેક્ષા મહાદેવભાઈને પણ તેવા સ્થાનને પાત્ર ્બનાવવામાં મદદ 

કરતી નહીં હોય? ગાંધીજી આખું જીવન મહાદેવ પાસે ઊંચી ને 

ઊંચી અપેક્ષા રાખતા ગયા અને અપેક્ષા મહાદેવભાઈને ઉતિરોતિર 

વધુ ને વધુ ઊંચે લેતી ગઈ. એમ જણાય છ ે કે इन्डिपे्डि््टમાં 

કામ કરતા તયારે મહાદેવભાઈને કાંઈક વધારે મહેનતાણં મળતું 

હિે. તેમાં્થી અમુક રકમ તેમણે સા્બરમતી આશ્મ સાર મોકલી. 

એને અંગે ગાંધીજીએ તેમને લખયું:

‘તમને મોટા પગારદાર કરી તમારી પાસે્થી આશ્મને સાર પૈસા 

લઉં ને તમને સોંઘામાં વટાવું એવો પચછમ્બુનદ્ધ વાનણયો હંુ કયાં 

છુ?ં એટલા તો પૈસા તમે ભીખ માગીને લાવી દો એમ છો.’28

ભાષા અંગેની અપેક્ષા તો ગાંધીજીએ મહાદેવ પાસે્થી તેઓ 

એમની પાસે આવયા તયાર્થી જ રાખી હતી. એમ તો ગાંધીજી 

પોતાના ભાષાિાસ્તી નમત્રો પાસે અપેક્ષા રાખતા હતા કે ‘જમે 

કેટલાક નમત્રો મારી નીનતના ચોકીદાર છ ેતેમ (આ નમત્રો) મારી 

ભાષાના ચોકીદાર ્બનો ને મને કૃતા્થ્ણ કરો.'29 પરંતુ આ ્બા્બતે 

પણ મહાદેવભાઈ પાસે ગાંધીજી કાંઈક નવિેષ અપેક્ષા રાખતા 

હતા. જમે મહાદેવભાઈ પોતાના ્બધા લેખો ગાંધીજીને ્બતાવયા 

પછી જ नवजीवन કે પાછળ્થી हररजन પત્રોના પ્ેસ સાર રવાના 

કરતા, તેમ ગાંધીજી પણ પોતાના સવ્ણ લેખો મહાદેવભાઈને 

્બતાવયા પછી જ પ્ેસને મોકલતા. ્બંને પક્ષે માત્ર ભાષા અંગે જ 

નહીં પણ િૈલી, ભાવ અને વસતુ અંગે પણ ઘણી વાર ચચા્ણઓ 

્થતી અને જરૂર જણાય તયાં સુધારાવધારા પણ ્થતા.



ગાંધીજી સડહત ્બીજાઓની ભાષા અંગે આશ્મવાસી શ્ી 

વાલજીભાઈ ગો. દેસાઈ અનેક વાર નવગતવાર સુધારાઓ સૂચવતા. 

नवजीवनના ‘મારી ભાષા’ નામના લેખમાં ગાંધીજીએ તેમને નવિે 

‘ડહમાલયના નિખરે ન્બરાજમાન' એવો ઉલ્ેખ કરેલો. કારણ તે 

વખતે શ્ી વાલજીભાઈ આરોગયની દૃનષ્એ નસમલા કે એવે કોઈ 

સ્થળે ગયા હતા. એ લેખનો ઉલ્ેખ કરી ગાંધીજી મહાદેવભાઈને 

લખે છ:ે

નિખરનનવાસી કોણ તે તો જાણો જ છો. કેટલો શ્મ લઈ 

વાલજીએ नवजीवन વાંચયું છ?ે તેના ઘણા સુધારા આપણને 

્બધાને િરમાવનારા છ.ે જો नवजीवनના લેખો તમે પ્્થમ વાંચી 

જતા હો તો તમને આ દોષો નવિે તો જરૂર ઠપકો આપું, પણ 

મને કંઈક ખયાલ છ ે કે તમે ન્થી વાંચયા. તમે તો છપાયા પછી 

જોયા.  ... હંુ પોતે મારં ્બધું લખાણ જોઈતી ચીવટપૂવ્ણક ને તે 

પણ ભાષાની દૃનષ્એ તપાસી જવા અખતયાર ન્થી ્થયો અને 

જો તમે અ્થવા સવામી30 પૂરી રીતે તપાસી જવાની જવા્બદારી 

મા્થે ન લો તો नवजीवन ્બંધ કરતાં પણ મને આંચકો ન લાગે. 

જ ે માણસ પોતાનું કાય્ણ પોતાને સંતોપ પૂરતું ન કરે તેણે તો તે 

છોિવું એ તેનો ધમ્ણ છ.ે32

આમ ગાંધીજીનું ધોરણ અનેક ્બા્બતોમાં ઊંચું અને કિક 

હતું. મહાદેવે એને યોગય ્બનીને રહેવાનું હતું. મહાદેવ સદા 

્બાપુની કસોટીએ ચિવા તૈયાર રહેતા. ઉપરોકત પત્રની નીચે 

ગાંધીજી મહાદેવભાઈને ્બીજુ ં કામ પણ સોંપે છ ે— તાજાકલમમાં 



તેઓ લખે છ:ે

‘Creed' — નવચારમા્યતા એમ મેં વાપયુું છ ેતેના્થી સારો િબદ 

મળે તો તે મૂકજો.’31

પણ નવચાર કે ભાવની દૃનષ્એ ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ 

વચચે એકાતમતા ભલે સધાતી હોય, મહાદેવભાઈનો મૂળ ભાવ 

તો ભનકતનો જ. તે્થી ગાંધીજીના આખા ભાષણનો સાર કોઈ 

વાર ્બે લીટીમાં આપી દઈ િકે એમ હોય, છતાં એમનો 

ગાંધીજી પ્તયેનો અહોભાવ ઓછો ્થતો ન્થી. તુલસીદાસજી 

रामचररतमानसમાં રામનું નામ આવે તયાં એકાદ ભનકતપૂણ્ણ નવિેષણ 

કે એકાદ પ્િંસાપૂણ્ણ ઉદગાર લખયા નવના રહી ન્થી િકતા, 

તેવું જ મહાદેવભાઈનું પણ ગાંધીજી નવિે છ.ે એક જગાએ 

તેઓ ગાંધીજીના ભાષણનો લાં્બો અહેવાલ આપયા પછી છવેટ ે

કહે છ:ે ‘આ ભાષણ આટલું સનવસતર.  ... આપયું છ ે તે એટલા 

જ ખાતર કે ગાંધીજીનું ઘવાયેલું અંતર સૌ કોઈ જોઈ િકે.  ... 

લાં્બા જાહેર વયાખયાનમાં આવેિ કે ભાષાની અનતિયતા નવના 

આટલી લાગણી ઠાલવી િકાય છ ે એનો મું્બઈની પ્જાને છલે્ા 

ત્રણચાર ડદવસમાં ઠીક ઠીક અનુભવ મળ્ો.’32 પણ એકસેલસેર 

ન્થયેટરમાં ્થયેલ સભા નવિે મહાદેવભાઈ કહે છ,ે ‘એ સભાનું 

સંપૂણ્ણ વણ્ણન આપયું જાય એમ ન્થી. વણ્ણન આપનાર તટસ્થ રહે 

તો વણ્ણવવાની વસતુઓ તાદિ નચતાર આપી િકે, પણ વણ્ણન 

કરનાર પણ વણ્ણવવાની વસતુમાં તણાઈ જાય તો કોણ કોને વણ્ણવે? 

નરસામાં્થી સારં પડરણામ નીપજવાનું અપૂવ્ણ દષ્ાંત તે સભામાં 

જોયું. કૃનત્રમને એકાએક અચાનક, સવાભાનવકમાં ્બદલાઈ જતું 

એ સભામાં જોયું. અપરંપાર, માયાનાં ગાઢાં અભ્ર ભેદી સોંસરી 



નીકળી સતની વીજળી ચમકતી અહીં જોઈ.’33

તુલસીદાસ રામલક્મણની જોિીનું અપૂવ્ણ રૂપ જોઈ એ િોભાનું 

વણ્ણન કરવામાં મૂંઝવણ અનુભવે છ:ે

‘चगरा अनयन नयनहबन बानी.’ એવી જ કંઈક મૂંઝવણ 

મહાદેવભાઈની ગાંધીની નવચાર-િોભા જોઈને ્થઈ હોય એમ 

ન્થી લાગતું?

પોતાની આવી ભનકતનો એકરાર એક વાર મહાદેવભાઈએ 

ગુજરાત મહાનવદ્ાલયના નવદ્ા્થતીઓ આગળ કરી દીધો હતો: 

... મહાતમાજીનું જીવન કલામય, પળે પળે ને ડદવસે ડદવસે 

નવપલ્વતાને પામે છ.ે એક વખત હંુ, મહાતમાજી અને પાંચ-સાત 

નમત્રો ત્થા શ્ીમતી સરલાદેવી ચોધરાણી નસંહગઢ હતાં. શ્ીમતી 

સરલાદેવી તો વીજળી ઝ્બકે તેમ ઝ્બૂકીને સવાલો પૂછી સૌને 

આશ્ચય્ણમાં નાખતાં હતાં. એમણે મને એક વખત પૂછું, ‘અલયા 

તું ગાંધીની પાછળ કેમ પડ્ો છ?ે તારે દેિસેવા ન્થી કરવી?' 

મેં પણ એમને જ ે જવા્બ આપયો તે્થી એ પણ આશ્ચય્ણમાં પિી 

ગયાં. મેં કહ્ું, ‘ના, મારે દેિસેવા ન્થી કરવી. મારે તો ગાંધીસેવા 

કરવી છ.ે તમે કહો છો તેમ હંુ ગાંધીની પાછળ જ પડ્ો છુ.ં 

જટેલે દરજ્જ ે મહાતમાજીનું જીવન મને ઉતિેનજત કરી િકે છ ે ને 

ઉતસાહ આપી િકે છ ેતેટલે દરજ્જ ેદેિ નહીં કરી િકે. દેિસેવા 

મારે માટ ે ન્થી અને એ વાતની સતયતામાં હજુ પણ હંુ માનું 

છુ.ં રનસકને એક જગયાએ ઘણા જ સુંદર િબદો વાપયા્ણ છ.ે 

‘Manufacture of Souls' — આતમાઓનું ઘિતર — હંુ ધારં છુ ંકે 

મહાતમાજીને આપણે આવી રીતે આતમાઓના ઘિનારા — આતમાને 



જગાિનારા — કહી િકીએ. એ વાતની સાક્ષી પૂરવાને હંુ અહીં 

ઊભો છુ,ં અને એને વાસતે જમેના આતમાઓ જાગયા છ,ે (જઓે) 

પુનજ ્્ણ મને પામયા છ ે તેવાને તમે પૂછી િકો છો.’

એ પ્માણે, મારો પુનજ ્્ણ મ િી રીતે ્થયો તે હંુ તમને કહી 

સંભળાવું છુ.ં ્બેનતયામાં હંુ 1917માં મહાતમાજીની સા્થે હતો. એ 

વખતે એઓ મારી પાસે ખાસ કાંઈ કામ કરાવતા નહોતા. પણ 

એક ડદવસ — કે જ ે ડદવસે મારો પુનજ ્્ણ મ ્થયો તે ડદવસે — મને 

એમણે રોટલી ્બનાવવાનું કહ્ું. મને તો રાંધતાં આવિતું હતું નહીં 

એટલે મેં સવાલ કયયો કે, ‘હંુ િી રીતે રોટલી ્બનાવું? મને ન્થી 

આવિતી.’ તયારે મહાતમાજીએ કહ્ું, ‘આ લોટ છ,ે વેલણ છ,ે 

આિણી છ ે અને આ પાણી છ.ે કરીિ એટલે જરૂર આવિિે.’ 

એ હુકમ મેં મા્થે ચિાવયો અને જમેતેમ લોટ ્બાંધયો તો ખરો, 

પણ ્બીજા માણસને મેં વણવાનું કહંુ્ અને મેં રોટલી તવા ઉપર 

િેકવા માંિી. એક રોટલી તૈયાર ્થઈ એટલે મહાતમાજી પોતે, 

તયાં નાહીને આવયા. અને ઉપર પ્માણેનો તાલ જોઈને મને કહે 

છ,ે ‘જ ે ્બીજાના હા્થની જ રોટલી મારે ખાવી હોત તો તને 

કહેત િું કરવા?' એટલું કહીને પોતે વણવા ને િેકવા મંિી ગયા. 

મારી કેળવણી આટલે્થી જ અટકી નહીં, પણ આગળ ચાલતાં, 

લૂગિાં ધોવાનું, પાયખાનાં સાફિ કરવાનું કામ પણ જાતે મને 

કરી ્બતલાવયું, તયાર્થી મારો પુનજ ્્ણ મ ્થયો એમ મને લાગયું.34

કોમી એકતા અંગેના ઉપવાસ પછી ્બેલગામની કૉંગ્ેસ 

સુધીના ડદવસોમાં મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીના ‘પીર, ્બ્બચતી, 

નભસતી, ખર' તરીકેની પોતાની જવા્બદારી પાછી સંભાળી લીધી. 

સનચવ તરીકેની જવા્બદારી કેટલી મોટી અને કષ્સાધય હતી 



એની વાત તો આપણે આગળ ઉપર એક સવતંત્ર પ્કરણમાં 

કરીિું. અહીં તો કામના એક ભાગ તરીકે એમણે કરેલી પ્કીણ્ણ 

નોંધોમાં્થી કેટલીક નોંધપાત્ર જોઈ લઈએ:

અમેડરકાના યુવકોને સંદેિો:

્બાળપણ્થી જ અમને આતમસંયમની નિસત િીખવવામાં આવે 

છ.ે એ પ્માણે જીવન ગાળવામાં અમે પિીએઆખિીએ છીએ 

ખરા, પરંતુ પૂવ્ણના દેિોમાં અમે એટલંુ તો જાણીએ છીએ કે 

જીવન ભોગનવલાસ માટ ે ન્થી, પણ મુખયતવે આતમસંયમ માટ ે

છ.ે અમેડરકાના નવદ્ા્થતીઓ આટલો એક પાઠ જીવનમાં ઉતારે 

એમ ઇચછુ ં છુ.ં35

નવનો્બાજીએ અનખલ ભારત િાંનતસેના મંિળની સ્થાપના 

ઠઠે 1957માં કરી. 1962 પછી જયપ્કાિજીએ તેને સંગડઠત 

સવરૂપ આપયું. ગાંધીજીએ 12–11–’24ના રોજ જવાહરલાલજીને 

એક પત્રમાં સૂચવયું હતું:

કાય્ણકતા્ણઓની ઊિીને જઈ િકે એવી ટકુિીની આવશયકતા મને 

જણાય છ.ે તેમાં ડહંદુઓ અને મુસલમાનો ્બંને હોય. એક ક્ષણની 

નોડટસ્થી તેઓ દેિના કોઈ પણ સંકટગ્સત ભાગમાં તપાસ કરવા 

તૈયાર હોય. નામાંડકત માણસો તયાં જાય તેની હમેિાં આપણે 

રાહ જોઈ િકીએ નહીં.36

ડદલહીમાં ગાંધીજી ઉપવાસના પાછલા ડદવસોમાં કાશમીરી 

ગેટ આગળ રઘુવીરનસંહ સુલતાનનસંહના ઘરે રહ્ા હતા. ડદલહીની 

મૉિન્ણ સકૂલના તેઓ સ્થાપક. તેમની િાળાની મુલાકાત પછી, 



મુલાકાતપો્થીમાં આનંદ વયકત કયા્ણ છતાં ગાંધીજીએ તેમને 

ચેતવયા કે —

‘અવા્ણચીનતવના પૂરમાં જો પ્ાચીનતવનો નાિ ્થઈ જિે તો 

ભારતવષ્ણના યુવકોને ઘણં નુકસાન ્થિે.’

મલુાકાતપો્થીમાં કરેલી નાની સરખી નોંધ પણ મહાદેવભાઈની 

િાયરીમાં તરત ઊતરી ગઈ!37

આ ડદવસો દરનમયાન પૂવ્ણ આડરિકાની ડહંદી કૉંગ્ેસે પોતાને 

તયાં ચાલતી લિત ્બા્બતમાં ગાંધીજીને એમ તાર કયયો કે: ‘ના-

કરની લિત ચાલી રહી છ.ે સરકાર નનષ્ઠરુ ્બનીને ધરપકિો કરી 

રહી છ ેઅને નમલકતો જપ્ત કરે છ.ે ચાર કાય્ણકતા્ણઓ મોકલવા 

નવનંતી છ.ે ઍ્િરૂઝ, વલ્ભભાઈ, મહાદેવભાઈ, દેવદાસ આવે 

તો સારં. તન્બયત સુધયા્ણ પછી આપ કેનનયા આવો.’ ગાંધીજીએ 

કૅ્બલ્થી જવા્બ આપયો: ‘કોમ કષ્સહનના કાય્ણક્મ સા્થે આગળ 

વધી રહી છ ે તે જાણી ખુિી ્થઈ. જ ે એ ચાલુ જ રાખિો તો 

તમે જીતિો જ. ડદલગીર છુ ં કે કોઈને મોકલી િકતો ન્થી.  ...’38

એ જ રીતે વાયકોમ સતયાગ્હ સાર પણ માગ્ણદિ્ણન આપવા 

મહાદેવભાઈની માગણી જૉજ ્ણ જોસેફેિ કરી હતી, તેનો પણ 

ગાંધીજીએ ઇ્કાર કયયો હતો. અલ્બતિ, વાયકોમ સતયાગ્હ પર 

ગાંધીજીનું ધયાન ્બરા્બર હતું. એ લોકોને દૂર રહ્ા રહ્ા તેઓ 

દોરવણી પણ આપતા. ખાસ તો એમણે એ લોકોને મંડદરપ્વેિની 

છૂટ મેળવવા સાર ઉપવાસ કરવાનો નવચાર પિતો મૂકી, જ ે

સ્થળ્થી આગળ હડરજનોને ન જવા દેતા હોય તે સ્થળે જ 

જઈને િાંત નચતિે ઊભા રહેવા કે ભજન ગાવાની સલાહ આપી 



હતી. કેરળના સતયાગ્હીઓએ ગાંધીજીની સૂચનાનું પાલન કયુું 

હતું. અને લગભગ ચૌદ માસની તપસયા ્બાદ ત્રાવણકોરના 

એ અનતપ્નસદ્ધ મંડદરનાં દ્ાર હડરજનો સાર ખૂલયાં હતાં.39 

1925માં ગાંધીજીએ વાયકોમ સતયાગ્હનું નનકટ્થી નનરીક્ષણ 

કરવા નવનો્બાજીને કેરળ મોકલયા હતા. સતયાગ્હના અંનતમ 

ડદવસોમાં ગાંધીજીની કેરળમાં હાજરી સતયાગ્હનો સુખદ અંત 

લાવવામાં મદદરૂપ ્થઈ હતી.

આપણે લગભગ વષા્ણ્ત સુધી આવી પહોંચયા. વષયો સુધી 

રાષ્ ટ્રીય મહાસભાને સડક્ય દોરવણી આપવા છતાંય ગાંધીજી 

માત્ર ્બેલગામની 1924ની કૉંગ્ેસમાં એના પ્મુખ ્થયેલા. તેમણે 

પ્મુખપણં કેમ સવીકાયુું અને પ્તયક્ષ અનધવેિનના ડદવસોમાં તેમણે 

અધયક્ષતા કેવી કુિળતા્થી કરી એનું વણ્ણન મહાદેવભાઈ જવેા 

ભાવુક ભકત અહોભાવ્થી કરે એ સવાભાનવક છ.ે એ અહોભાવ 

સતત અંતસતલમાં હોવા છતાં પડરનસ્થનતની સવ્ણ ગલીકંૂચીઓ 

નનહાળવાનું અને એમાં્થી માપીજોખીને વણ્ણવવાનું તેઓ ચૂકયા 

ન્થી. તેઓ ભકત છ ે ખરા; પણ સતયના પૂજારીના ભકત છ.ે 

એટલે સતયનો ધ્ુવતારક તેમના દૃનષ્પ્થ્થી કદી ખસતો ન્થી. 

ભનકતની રસાળતા અને સતયનનષ્ઠાનો સંયમ મહાદેવભાઈની 

લેનખનીને એક ઉતિમ પત્રકાર ્બનાવે છ.ે વેડરયર એનલવને કહ્ું 

છ ે તેમ,

મહાદેવ પત્રકાર હતા. એ વાત સાચી છ ે કે એમનામાં ્બહુ મોટા 

પત્રકાર ્થવાનાં લક્ષણો હતાં.  ... પણ સઘળા શ્ેષ્ઠ પત્રકારોની માફિક 

એમનામાં માત્ર સમાચાર પામી જવાની આવિત જ નહોતી, પણ 

સતયની રનચ અને તેને વયકત કરવાની ક્ષમતા પણ હતી. મને 



એ ખાતરી છ ે કે એમણે દુનનયા આગળ ગાંધીજીની જ ે તસવીર 

ખિી કરી હતી તે દરેક અ્થ્ણમાં સાચી હતી.40

ઠઠે 1911માં ગાંધીજીની દનક્ષણ આડરિકાની કામગીરી જોઈને 

તેમને ડહંદી રાષ્ ટ્રીય મહાસભાના પ્મુખ ્બનાવવા એવું સૂચન 

આવયું હતું. આ સૂચન પાછળ ખાસ કરીને ગોખલેજીની પ્ેરણા 

હતી. તે વખતે ગાંધીજી દનક્ષણ આડરિકાના કામમાં રોકાયેલા 

હતા. એટલે અનધવેિન પછી તરત જ તેમને પાછા જવાની 

છૂટ મળતી હોય તો પ્મુખ ્બનવાની તેમણે તૈયારી ્બતાવેલી. 

પણ પાછળ્થી એ પદ ખાતર કૉંગ્ેસની અંદર ખેંચાતાણી જોઈ 

એટલે એમણે તેમાં્થી હા્થ ધોઈ નાખેલા.

આ વષથે ગાંધીજીએ પ્મુખ ્બનવાનું સવીકાયુું તેનું મુખય 

કારણ એ હતું કે તેમણે જોયું કે કૉંગ્ેસ ્બે નવભાગમાં વહેંચાઈ 

ગયેલી છ,ે અને જો ્બધાને સા્થે રાખવા હિે તો પ્મુખ તરીકે 

તેમની જરૂર પિિે. વષ્ણ દરનમયાન જુદે જુદે સમયે ગાંધીજીની 

આ અંગે ્બીજા નેતાઓ જોિ ે ચચા્ણ કે પત્રવયવહાર ્થયેલો, 

રાજગોપાલાચારી, ગંગાધરરાવ, રાજ ે્ દ્ર્બા્બુ અને િૌકતઅલીનો 

આગ્હ હતો કે ગાંધીજીએ પ્મુખ ્બનવું જોઈએ. પ્મુખપદ ન 

સવીકારવાના ગાંધીજીના નવચારને વલ્ભભાઈ અને િંકરલાલ 

્બૅંકરનો ટકેો હતો. કૉંગ્ેસનું તંત્ર મોતીલાલજીના હા્થમાં આવે 

એની સરળતા કરી આપવા ગાંધીજી તૈયાર હતા. અને માત્ર 

સવરાજપક્ષના ્બીજા સા્થીઓની સલાહ લઈને મોતીલાલજી 

ગાંધીજીને કહે તો જ તેઓ પ્મુખપણં સવીકારવા તૈયાર હતા.

જૂન માસની આખરે અમદાવાદમાં મહાસનમનતની ્બેઠકમાં 



જ ે રીતે ્બહુ ટૂકંી ્બહુમતીએ અ્થવા પરાણે ઠરાવો પસાર 

્થયા તેના્થી ગાંધીજીને ખૂ્બ આઘાત લાગયો હતો. ખાસ કરીને 

ગોપીના્થ સહાય નામના એક ત્રાસવાદીએ કરેલા અંગ્ેજના 

ખૂનને ન્બરદાવવાનો જ ે રીતે પ્યાસ ્થયો હતો તેના્થી તેઓ 

ખૂ્બ ઘવાયા હતા. તે્થી તેમણે રાજાજી વગેરે નાફેિરવાદીઓને 

કૉંગ્ેસના હોદ્દાઓ પર્થી પણ ખસી જઈને ફેિરવાદીઓને સાર 

રસતો મોકળો કરી આપવાની સલાહ આપી હતી. તેમણે પોતાને 

્બેલગામમાં પ્મુખ ્થવાનો આગ્હ કરતા મૌલાના િૌકતઅલીને 

તા. 27–7–'24ના રોજ લખેલા એક પત્રમાં પૂછું:

‘કૉંગ્ેસના પ્મુખ મારે ્થવું એમ િા માટ ેકહો છો?.  ... દેિ પાસે 

જો હંુ, રાષ્ ટ્રના શ્દ્ધયે નસદ્ધાંતો તરીકે, ડહંદુ-મુનસલમ એકતાનો 

અને ચરખાનો સવીકાર ન કરાવી િકંુ તો મારી ઉપયોનગતા 

કિી જ ન્થી.  ...’41

15મી ઑગસટ ેગાંધીજીએ મોતીલાલજીને એક પત્રમાં લખયું:

‘જમે જમે એ વાતનો હંુ વધારે નવચાર કરં છુ ં તેમ તેમ 

્બેલગામમાં સતિા માટનેી લિત ્થાય એની સામે મારો આતમા 

કકળી ઊઠ ે છ.ે'42

ગાંધીજીનો મુખય હેતુ આ ત્બક્ક ે કૉંગ્ેસના ભાગલા ન 

પિવા દેવાનો હતો. 1921માં અસહકારના આંદોલને દેિમાં 

એક જાગૃનત આણી હતી અને તેને લીધે એ આંદોલન ચલાવનાર 

સંસ્થા, કૉંગ્ેસનું, પણ અગાઉ કદી ન પ્ગટ્ું હતું તેટલું તેજ 

પ્ગટયું હતું. પણ 1924ની વાત જુદી હતી. આંદોલન ન્બળું 

પિી ગયું હતું. કેટલીક છૂટીછવાઈ વયનકતઓએ પોતપોતાની રીતે 



અસહકાર ચાલુ રાખયો હતો એ સાચું, પણ સામૂડહક રીતે કોઈ 

આંદોલન નહોતું ચાલતું, ગાંધીજીએ 1922માં ચૌરીચૌરા નનનમતિે 

આંદોલન મોકૂફિ રાખયું તયાર સુધીમાં જ આંદોલનમાં ઠીક ઠીક 

નિન્થલતા આવી ચૂકી હતી. કેટલાક તો એમ પણ માનતા હતા 

કે ગાંધીજીએ વેળાસર આંદોલન સમેટીને એની લાજ જાળવી 

લીધી હતી. સરકારે એ જ વખતે ગાંધીજીને જલેમાં પૂયા્ણ અને 

છ વરસની સજા ઠોકી. ્બરા્બર એ જ કાળમાં દેિમાં ઠરે ઠરે 

કોમી રમખાણો ્થયાં. નખલાફિત આંદોલન વખતે જ ે એકતાનાં 

દૃશયો દેખાતાં હતાં તે દેખાવાં દુલ્ણભ ્થયાં. કેટલાક નાફેિરવાદીઓ, 

અલ્બતિ, ગાંધી પ્તયેની ભનકત અને કાય્ણક્મ પ્તયેની નનષ્ઠા્થી 

રચનાતમક કાય્ણક્મને ખંતપૂવ્ણક વળગી રહ્ા હતા. પણ 1922-

’23માં ્બંને પક્ષના આગેવાનો કારાવાસમાં હતા. એ લોકો પાછા 

આવયા તયાં સુધીમાં જગં અંગ્ેજ સરકાર અને ડહંદની પ્જા વચચેનો 

મટીને કૉંગ્ેસના ્બે મુખય ભાગલાઓ વચચેનો ્બની ગયો હતો.

જયારે આંદોલન ન્બળું પિ ે છ ે તયારે જ પ્નતપક્ષીને તેમાં 

ભાગલા પાિવાનું ફિાવે છ.ે કાં તો એ આંદોલન ્બંધારણની 

ગલીકંૂચીઓમાં અટવાઈ જાય છ,ે અ્થવા કાય્ણકતા્ણઓ પરસપર 

દોષ દેતા ્થઈ જાય છ.ે પડરણામે જનતામાં નનરાિા જાગે છ.ે 

ગાંધીજીએ જલેમાં્થી ્બહાર આવતાંની સા્થે જ આ પડરનસ્થનત 

જોઈ લીધી હતી. જ ે દેિે એક વષ્ણમાં અપૂવ્ણ ઉતસાહપૂવ્ણક 

તયાગનું આંદોલન ચલાવી ્બતાવયું હતું તે દેિ એટલી જ 

ઝિપ્થી નનરાિા અને વૈફિલયવૃનતિના વમળમાં ન ફિસાઈ જાય 

એટલા સાર ગાંધીજીએ માગ્ણ કાઢ્ો — વેળા છતાં તિ પિલેાં 

હૈયાંને સાંધવાનો અને નમીને જીતવાનો. તેમને નવશ્વાસ હતો કે 



નાફેિરવાદીઓને તો સહેલાઈ્થી મનાવી-સમજાવી િકાિે. એ લોકો 

પ્માણમાં નાના, ઓછા જાણીતા અને ગાંધીજી પ્તયે વયનકતગત 

વફિાદારી ધરાવનારા હતા. જયારે સામી ્બાજુએ ફેિરવાદીઓમાં 

મોટા મોટા ડદગગજો હતા, પોતપોતાની રીતે તેમણે પોતાનો અલગ 

પં્થ કાપવા માંડ્ો હતો. અને પ્જામાં પણ એવો ઘણો ડહસસો 

હતો કે જમેને આવા પ્નતનનનધઓ દ્ારા સરકાર સા્થેના પોતાનાં 

નાનાંમોટાં રોજરેોજનાં કામો પતાવવાં હતાં. તે્થી ગાંધીજીએ 

પોતાના આદિા્ણનનિને પોતાના હૈયામાં ભારેલો રાખીને ્બને એટલું 

નમતું જોખીને સવરાજી નેતાઓને કૉંગ્ેસના છત્ર નીચે જાળવી 

રાખવાનું નવચાયુું. ્બંને પક્ષોને એકસા્થે રાખી િકે એવા નેતા 

એકલા ગાંધીજી જ હતા, તે્થી તેમણે કૉંગ્ેસના પ્મુખ ્થવું ઘણી 

રીતે કાંટાળો તાજ પહેરવા જવેું લાગતું હતું, છતાં તેમ કરવા 

સંમનત આપી. દેિના ઇનતહાસમાં આ એક નાજુક ત્બક્કો હતો. 

એ ત્બક્કાની સઘળી નાજુકાઈને સમજીને એને અતયંત કોમળતા્થી 

દેિ આગળ વયકત કરી દેિને નવધાયક ડદિામાં લઈ જઈ એને 

લપસતો ્બચાવવા મહાદેવભાઈની સવ્ણ િનકતઓ લાગી ગઈ.

એ સપષ્ હતું કે ગાંધીજીએ કૉંગ્ેસ-પ્મુખ ્થવાની ઘિીને 

લગભગ નસ્થતપ્જ્ની તટસ્થતા અને ધીરજ્થી આવકારી હતી. 

પરંતુ પોતાના સવામીને દેિની સૌ્થી મોટી સંસ્થાના અધયક્ષ 

્બનતા જોઈને મહાદેવભાઈનું હૈયું જરૂર અંદર્થી ફુિલાતું હિે. 

આવા આનંદોલ્ાસ — ખાસ કરીને ગાંધીજીની સફિળતાને લીધે 

નનષપન્ન આનંદોલ્ાસ્થી, અસપૃષ્ રહે તેવા મહાદેવભાઈ જિ 

કે અનાસકત નહોતા. પણ સા્થે તેઓ એ ્બા્બતે પણ સજગ 

હતા કે ગાંધીજીએ આ કામ એક નનનશ્ચત સમજપૂવ્ણક સંભાળ્ું 



છ.ે તે્થી મહાદેવભાઈએ તોફિાની સાગરનાં મોજાં કે વહાણની 

ન્બળી અવસ્થાને ્બદલે નાખુદાની કરત્બની ખૂ્બીઓ વણ્ણવવામાં 

જ પોતાનું ધયાન કેન્દ્રત કયુું. અલ્બતિ, એમ કરતાં તેઓ 

પડરનસ્થનતની ગંભીરતાનું વણ્ણન કરતાં પણ ચૂકતા ન્થી. તેમ 

જ, ્બીજી ્બાજુ, આ પડરનસ્થનતમાં જ ેજ ે તત્વો ગાંધીજીને પુષ્ 

કરી િકે તેવાં હતાં તેને આગળ લાવવાનું પણ ચૂકતા ન્થી. 

્બેલગામ કૉંગ્ેસના મહાદેવભાઈનાં વણ્ણનો કોઈ પણ આંતરરાષ્ ટ્રીય 

પત્રકારના અહેવાલોની હરોળમાં ્બેસે તેવાં હતાં. અલ્બતિ, 

એમની તેમ કરવાની િૈલી ભારતીય સંસકૃનત્થી રસેલી હતી. એ 

નાટ્ાતમક વણ્ણનની નાંદી આવી છ:ે

્બેલગામનો પુણયતી્થ્ણ તરીકે જ નવચાર ્થાય છ,ે ગંગાધરરાવ 

દેિપાંિનેા પુણય પ્ેમ્થી ભરેલું આખું વાતાવરણ, — તાલીમ અને 

આજ્ાપાલનનું હાદ્ણ સમજનારા સવયંસેવકોની ભનકત્થી ભરેલું 

વાતાવરણ, — પદે પદે અડહંસાની યાદ આપતા ગાંધીજી્થી વયાપેલું 

આ વાતાવરણ અને અડહંસાની પરાકાષ્ઠા પ્ગટ કરવાના જ 

ઉદ્દિે્થી ભેગા ્થયેલા મહામેળાનું વાતાવરણ — પુણયતી્થ્ણનું ન 

કહેવાય તો ્બીજુ ં િેનું કહેવાય?43

મહાદેવભાઈનું વણ્ણન પ્તયક્ષ્થી પરોક્ષ તરફિ જાય છ,ે સ્થૂળ્થી 

સૂક્મ તરફિ જાય છ.ે ગંગાધરરાવને ઘોિસેવાર ્થઈને આખા 

નગરની વયવસ્થા જોતા અને સવયંસેવકોને ય્થાયોગય આદેિો 

આપતા જોઈને મહાદેવ કહે છ:ે

એમને તો જાણે ‘अद्य-मे सफिं ज्म'નો અનુભવ ્થઈ રહ્ો 

લાગે છ.ે ગાંધીજી માટ ે એક સુંદર મહેલ રાખવાનો નવચાર 



પિતો મૂકી એક સુંદર ખાદીકુડટર રચી છ;ે રાજાજી ન્બળા છ ે

એટલે એમને માટ ેસવતંત્ર ઘર છ;ે સરોનજની, ઍની ્બેસંટ, પંડિત 

નેહર અને નચતિરંજન દાસ સાર આલેિાન ્બંગલા ફિાળવયા છ.ે 

મૌલાનાઓની નખલાફિત કનમટીએ વયવસ્થા કરી છ.ે કાકાસાહ્બ 

કાલેલકરે સફિાઈ નવભાગ અને ગાંધીજી આગળ ભજનો ગાનારા 

ગોઠવવાની જવા્બદારી પોતાને મા્ેથ લીધી છ.ે43

આટલું વણ્ણન કયા્ણ પછી મહાદેવભાઈ ્બેલગામ કૉંગ્ેસની 

‘આંતર પુણયતાની વાત’માં ઊતરે છ.ે અને સૌ પ્્થમ તો એમને 

ગાંધીજીની કાય્ણક્ષમતા જ સાંભરે ને? ‘આજ ેચાર ડદવસ ્થયા, પણ 

ચાર ડદવસમાં એકે કલાક કોઈનો વય્થ્ણ ગયો હોય એમ ભાગયે 

જ કહી િકાય. અગાઉની કોઈ પણ કૉંગ્ેસ વખતે એવું ્બ્યું 

હતું એમ ભાગયે જ કહેવાય. આવતા વષ્ણમાં અ્થાગ કામ અને 

અતૂટ આજ્ાપાલનની આિા રાખનાર ગાંધીજી એ પ્માણે કામ 

લઈને મંગળારંભ કરે તેમાં િી નવાઈ?44 કૉંગ્ેસના ઇનતહાસલેખક 

પટ્ાભી સીતારામૈયા પણ ્બેલગામ કૉંગ્ેસને ‘ઇન ધ ડહસટટ્રી 

ઑફિ નૉન-કૉઑપરેિન લગામ ઇઝ એ લૅ્િમાક્ણ' — ‘અસહકારના 

ઇનતહાસમાં ્બેલગામ એક સીમાનચહ્ છ.ે' એમ કહે છ.ે પણ 

મહાદેવભાઈએ આ અનધવેિનનું જવેું સજીવ વણ્ણન આપયું છ,ે 

તેવું તેમણે ન્થી આપયું. ્બીજા કોઈએ પણ આપયું હોય તો તે 

આ લેખકની જાણમાં ન્થી. એક ફિકરામાં મહાદેવભાઈ કૉંગ્ેસ 

અનધવેિનના ચારેય ડદવસોની રોજનીિી આપી દે છ.ે પછી 

ગાંધીજીનાં ત્રણ મુખય પ્વચનો નવિે ડટપપણ કરે છ:ે

કૉંગ્ેસના પ્મુખ તરીકેનું ભાષણ વાંચીએ અને 20મી અને 

21મીના ઉદગારો સાંભળીએ તો જાણે ્બંને વચચે નવનચત્ર નવરોધ 



લાગે; પણ ્બંનેમાં જરાયે નવરોધ નહોતો. ્બંને એક્બીજાની 

પૂનત્ણરૂપ હતા. ભાષણની ભાષામાં કાંઈક અપૂવ્ણ, અસાધારણ 

્બલકે વધારે પિતો સંયમ દેખાય છ.ે અપાર તેજ છ,ે પણ 

ઉષણતા ન્થી, અપાર યુનકત છ,ે પણ આવેિ ન્થી. 20મી અને 

21મીના ઉદગારોમાં આ ્બધી રોકી રાખેલી નવભૂનતઓ ્બાવાની 

ઝોળીમાં્થી જાણે નીકળી પિી.45

આ ટીકામાં આપણને મહાદેવભાઈની ભનકતની સા્થે એમની 

સવતંત્ર નવવેચનિનકત રસાયેલી લાગે છ.ે

્બેલગામ કૉંગ્ેસના રસભર અહેવાલમાં ઊતરવાનું આ સ્થાન 

ન્થી. માત્ર આખા અનધવેિન અંગેનો છલે્ો ફિકરો જોઈએ. તેમાં 

મહાદેવભાઈની ઇનતહાસ માપવાની િનકત, મોટા પ્સંગોને ગણેલા 

િબદોમાં આંખ આગળ ખિા કરી દેવાની આવિત હતી. પણ 

તે મૂલયાંકનમાંયે સૌ્થી વધુ છાપ તો મહાદેવભાઈની ગાંધીભનકત 

અંગે જ પિ ે છ:ે

ઘણી કૉંગ્ેસો... કરતાં આ કૉંગ્ેસે જુદી જ અસર કરી. મારા મન 

પર તો જુદી જ કરી. કલકતિા અને નાગપુર પછી હરખઘેલા 

્થઈને આવેલા. અમદાવાદમાં હાજર રહેવાનું ભાગયમાં નહોતું 

પણ તે વેળા તો નાગપુરના કરતાં વધારે અંિે ‘पीतवा मोहमयीं 

प्रमादमहदरां उ्मत्भूतं जगत्’ એ નસ્થનત હતી. ગયામાં એક વગ્ણ 

ક્ોધ્થી ઊછળતો હતો અને ્બીજો નવજયાનભમાન્થી. કોકોનાિામાં 

ઐકય કયા્ણનું અનભમાન હતું, અને ભનવષયની ભારે આિા હતી. 

એ આિામાં્થી આપણા પ્યતન નવના કેવળ ઈશ્વરેચછાએ, ગાંધીજીનું 

છત્ર જોવાની આપણી આિા તૃપ્ત ્થઈ. ઐકય અણસધાયેલું જ 



રહ્ું. એ ્બધા અનુભવો્થી કંઈક ગંભીર ્બનેલાં આપણાં મન 

્બેલગામની મહાસભાના સફિળ કાય્ણ્થી પણ હરખાવાની ના પાિ ે

છ.ે જમેણે મહાસભાના ્બીજા ડદવસનું લગભગ ડદવય દૃશય 

જોયું, — ‘તમારા ભેદો અને નવખવાદોને અહીં દફિનાવી જાઓ, 

તમારા નવરોધીઓને પણ ભેટો.’ — એ ભાવની દેવવાણી સાંભળી 

તેમને હરખ ન ્થયો હોય? હરખ ્થયો પણ એ વચનોમાં 

રહેલો પ્ેમ તો એ ્બોલનાર અનુભવી રહ્ો છ,ે આપણે તો એ 

અનુભવવાનો છ ે— આપણાં હૃદય તો હજી િુષક પડ્ાં છ ેએવી 

લાગણી પણ ઘણાને ્થઈ હિે. ‘્બરી ધ હેચેટ' (કુહાિીને દાટી 

દો.) એ અંગ્ેજી પ્યોગ કેટલો સા્થ્ણ છ?ે ભૂતકાળના નવખવાદો 

દાટી દો, પૂવ્ણ દુખદ સમરણો દાટી દો એટલંુ જ નહીં, પણ એ 

નવખવાદનું સાધન કુહાિી — આપણી સમૃનત, ઝેરીલું મન — સુધધાં 

દાટી દો. એ સંદેિો આપીને ગાંધીજીએ કાય્ણનો ઉપસંહાર કયયો. 

એ ઉપદેિ્થી નાફેિરવાદી કે સવરાજવાદી ્બંનેને નવનમ્ર ્બનવાનું 

હતું. ્બંનેને ભનવષયને માટ ે ભારે તૈયારી કરવાની હતી.46

્બેલગામ કૉંગ્ેસમાં સભાઓમાં તેમ જ ખાનગી વાતોમાં ્થયેલી 

કામગીરીની ઘણી નવગતોમાં આપણે નહીં જઈએ. મહાદેવભાઈ 

તો આ વણ્ણન કરતાં પણ ્થાકતા ન્થી. એમનું ભનકતસવરૂપ 

કહેવાયેલા એક વચનમાં ટપકે છ:ે

ઔનચતયના તીવ્ર ભાનમાં ભળેલું અપાર ચાતુય્ણ અને પદે પદે 

તેમાં ભળતા નવનોદમાં અણધાયા્ણ પ્સંગે તેમાં પુરાતા કરણાના 

સૂર — પંડિત જવાહરલાલને માટનેા પોતાના અપાર પ્ેમનો ઉલ્ેખ 

કુમારી ગુલનારની સા્થેની પોતાની મહો્બત — એ ્બધું નવચારતાં 

્બાપુનું ‘सकिमेव चररत्म्यत्' એટલો ઉદગાર સહજ નીકળી! 



જાય છ.ે47

્બેલગામના ‘પુણયતી્થ્ણ'માં ગાંધીજી સાર ્બનેલી ખાદીકુડટરમાં 

્બેઠા ગાંધીજીના એક એક વચનને પોતાની નોંધપો્થીમાં ટપકાવતાં, 

કુડટરના આંગણામાં્થી, ઘોિો પલાણીને તયાંની રાતીચોળ ધૂળ 

ઉિાિતા જતા ગંગાધરરાવને નીરખતા, વચચે વચચે મહાદેવભાઈનું 

મન દૂર ગુજરાત ભણી દોિી જતું હતું. વલ્ભભાઈ કે જીવતરામ48 

સા્થે કોક વાર આટલા કામમાં્થીયે નવરાિની ્બેચાર ક્ષણ િોધી 

કાઢી મહાદેવ કાંઈક ટોળટપપા કરી લેતા. વલ્ભભાઈને સાર 

કૉંગ્ેસમાં આવેલા અનેક ર્થી-મહાર્થીઓ ટીખળની પૂરી સામગ્ી 

પૂરી પાિતા. મહાદેવ એ સાંભળી ખિખિાટ હસતા, પણ પોતે તો 

ગાંધીજીએ કેવો સાનત્વક નવનોદ કયયો તેનું જ સમરણ કરાવતા. 

રાજાજી, વળી નાજુક તન્બયતે પણ આ હાસય-નવનોદને કાંઈક 

નવું ્બૌનદ્ધક પડરમાણ આપતા, પણ આ નવનોદની વચચે કોઈક 

તારવાળો તાર લઈને ગાંધીજીની ખાદીકુડટર તરફિ આવતો જુએ 

તયારે મહાદેવની છાતી એકાદ ધ્બકારો ચૂકી જતી.

છવેટ ે જ ે ક્ષણની મહાદેવ મડહનાઓ્થી વાટ જોતા હતા 

તે ધ્ય ક્ષણ આવી પહોંચી. કૉંગ્ેસના ખુલ્ા અનધવેિનમાં 

ગાંધીજી કૉંગ્ેસ-પ્મુખ તરીકેનું પોતાનું અધયક્ષીય પ્વચન આપવા 

વયાસપીઠ પર જવા ઊભા ્થયા. મહાદેવ ભલે ગાંધીજીની સંયમી 

અને નસ્થતપ્જ્ પ્કૃનતની પ્િંસા કરતા, પણ પોતે તો આ ઘિીને 

ધ્ય માનતા જ હતા અને એમના મુખ પરનું આછુ ં નસમત એ 

વાતની ચાિી ખાતું હતું કે અંદર્થી તો મહાદેવનું હૈયું હરખની 

હેલીએ ચડ્ું હતું.



્બરા્બર એ જ ઘિીએ એક સવયંસેવક દોિતો તાર લઈને 

આવયો, ને મહાદેવ ફિરી એક વાર ધ્બકારો ચૂકયા. લગભગ 

કાંપતી આંગળીએ એમણે નસલપ પર સહી કરી અને એક આંખ 

વયાસપીઠ પર ચિતા ગાંધીજી પર માંિી, ્બીજી તારના ફિરફિડરયા 

તરફિ વાળી. ગાંધીજીનું ભાષણ પૂરં ્થાય પછી નનરાંતે તાર 

ખોલવા જટેલી તે ડદવસે મહાદેવને ધીરજ નહોતી.

એક હરખ હતો ગાંધીજીના કૉંગ્ેસના અધયક્ષસ્થાને 

ન્બરાજવાનો; ્બીજો હરખ સવયંસેવક લાવયો તે તારમાં હતો. 

સુદૂર ગુજરાતમાં, વલસાિ ગામે, નાની મહેતવાિ્થી મહાદેવના 

સાઢુભાઈ િૉ. પરાગજીએ તાર કયયો હતો કે માતા નવજયા્બહેન 

અને મોટી ્બહેન મનણ્બહેનની જતનભરી દેખરેખ નીચે 24મી 

ડિસેમ્બરની સવારે છ વાગયે દુગા્ણ્બહેને પુત્રને જ્મ આપયો હતો. 

પુત્રનું વજન જ્મ વખતે સાિા છ રતલ હતું અને માતા ત્થા 

સંતાન ્બંનેની તન્બયત સારી હતી.

મહાદેવનો હરખ છુપાવયો જાય એમ નહોતો. ્બાપુના િબદોની 

નોંધની િાહી જોિ ે મહાદેવનાં હપાશ્ુનાં ્થોિાં ન્બંદુ પણ ભળ્ાં 

હિે. એમને હષ્ણ આપનારં સૌ્થી મોટુ ંકારણ પેલા તારના છલે્ા 

વાકયમાં હતું. આ ઘટના્થી ત્રણેક વષ્ણ પહેલાં દુગા્ણ્બહેનને પહેલી 

સુવાવિ આવી હતી તયારે તેમને મરેલી ્બાળકી જ્મી હતી. એ 

્બાળકીના િાંત મૃત િરીરને એના મામા ઊંચકી ગયા તે પહેલાં, 

દુગા્ણ્બહેને માત્ર એક જ વાર જોયું હતું, પણ ખીલયા પહેલાં જ 

કરમાયેલી એ પોયણી-િી પુત્રીને દુગા્ણ્બહેને પોતે મયાું તયાં સુધી 

યાદ કયા્ણ કરી હતી: ‘અસલ તારા કાકા જવેી રૂપાળી ને લાં્બી.' 

મહાદેવે તે વખતે ્બંગાળીમા ઊનમ્ણલા દેવી સેનને િેકસનપયરના 



નાટકને યાદ કરીને માત્ર એક જ વાકય લખયું હતું: Love's 

Labour Lost (પ્ેમનો પડરશ્મ પરવારી ગયો) પણ એને લીધે 

આ વખતે મડહનાઓ પહેલાં્થી મહાદેવના મનમાં નચંતા હતી, 

પણ એટલી નહીં કે ્બાપુ પાસે્થી રજા લઈને વલસાિ જાય. 

મહાદેવ-દુગા્ણનો પ્ેમ એક નદીને ્બે ડકનારે મીટ માંિીને ્બેઠલેાં 

ચકવા-ચકવી જવેો હતો.

આ ઘટના પછી ્બરા્બર છાસઠ વષથે, તે ડદવસના તારના મુખય 

પાત્રે કાંઈક કુતૂહલવિ, કાંઈક નજજ્ાસા્થી, ચોવીસમી ડિસેમ્બર, 

1924 અને એની આસપાસના ્બેચાર ડદવસોની મહાદેવભાઈની 

િાયરીનાં પાનાં વારંવાર ઉ્થલાવી જોયાં. પુત્રજ્મનો તેમાં ઉલ્ેખ 

સરખોય નહોતો! 

મહાદેવભાઈની િાયરી ગાંધીજીની િાયરીમાં નવલીન ્થઈ 

ગઈ હતી.

નોંધ:

1   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 257.

2   यंग इन्डिया 11–9–1924, महादेवभाईनी डिायरी – 6 ः પડરનિષ્–3, પૃ. 

406્થી 412 પર્થી ટૂકંાવીને.

3.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 પૃ. 255-256માં્થી સારવીને.

4.   એજન, પૃ. 268.

5.   એજન, પૃ. 271્થી 274માં્થી સારવીને.

6.   એજન, પૃ. 274-275.

7.   એજન, પૃ. 275-276.

8.   એજન, પૃ. 276.



9.   એજન, પૃ. 277-278.

10.   એજન, પૃ. 278.

11.   એજન, પૃ. 282.

12.   િી. જી. તેંિલુકર વગેરે દ્ારા સંપાડદત गांधीजीમાં્થી: વેડરયર એનલવનનો લેખ, 

‘મહાદેવ', પૃ. 15.

13.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 287.

14.   એજન, પૃ. 301.

15.   એજન, પૃ. 357.

16.   એજન, પૃ. 295.

17.   એજન, પૃ. 163.

18.   એજન, પૃ. 175.

19.   એજન, પૃ. 165-166.

20.   એજન, પૃ. 164.

21.   એજન, પૃ. 168. 

22.   એજન, પૃ. 173.

23.   મૌલાના મહમદઅલીના સા્થીઓ.

24.   શ્વે્બ કુરેિી.

25.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 184

26.   એજન, પૃ. 238. 

27.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 68-69. મહાદેવભાઈએ કન્થત પુસતકનું 

નામ નોંધયું ન્થી.

28.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 24 : પૃ. 80.

29.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 23 : પૃ. 477.

30.   સવામી આનંદ.

31.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 23 : પૃ. 455.



32.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ 167-168.

33.   એજન, પૃ. 158.

34.   महादेवभाईनी डिायरी – 18 : પૃ. 181-182.

35.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 135.

36.   એજન, પૃ. 289-290.

37.   એજન, પૃ. 295.

38.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 23 : પૃ. 250 અને પાદટીપ નં્બર 1.

39.   વાયકોમ સતયાગ્હનું વૈજ્ાનનક પૃ્થક્કરણ: જને વી. ્બો્િયુરાના कॉ्कवेस्ट 

ऑफ वायोि्सમાં જોવા મળી િકે.

40.   િી. જી. તેંિલુકર દ્ારા સંપાડદત गांधीजीમાં વેડરયર એનલવનનો. લેખ, ‘મહાદેવ' 

પૃ. 15.

41.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 104-105

42.   એજન, પૃ. 139.

43.   એજન, પૃ. 332.

44.   એજન, પૃ. 333.

45.   એજન, પૃ. 334.

46.   એજન, પૃ. 358-359.

47.   એજન, પૃ. 353.

48.   કૃપાલાની.



છવવરીસ  
સો ટચના સોનાનો વેપાિ

કૉંગ્ેસ-પ્મુખ તરીકે ગાંધીજી 1925ના વષ્ણમાં સતત આખા 

દેિમાં ફિયા્ણ. તેમના પહેલાં ભાગયે જ ્બીજા કોઈ કૉંગ્ેસ-પ્મુખ 

કૉંગ્ેસે પસાર કરેલા મુખય ઠરાવની અમલ્બજવણી અ્થથે આટલું 

ફિયા્ણ હિે. 1926નું લગભગ આખું વષ્ણ તેમણે સા્બરમતી 

આશ્મમાં ગાળ્ું હતું અને 1927માં તેમણે ફિરી પાછા દેિનાં 

નવનવધ સ્થળોએ ભ્રમણ કયુું હતું. મહાદેવભાઈ આ ત્રણ વષયો 

દરનમયાન લગભગ પૂરેપૂરો સમય ગાંધીજીની સા્થે જ હતા 

અને ગાંધીજીની દરેક નાનીમોટી પ્વૃનતિની નોંધ લેતા અને 

સગવિ મુજ્બ, नवजीवन કે यंग इन्डिया પત્રો દ્ારા, તેની માડહતી 

દુનનયાને આપતા.

આઝાદીની લિાઈની રણનીનતની દૃનષ્એ આ વષયો ઝળહળતાં 

વષયો નહોતાં. પણ એ કાંઈ ઓછાં મહત્વનાં વષયો નહોતાં, એ 

હકીકત મહાદેવભાઈની આ નનયનમત નોંધો અને તેમના લેખો 

પુરવાર કરે છ.ે સવરાજની અડહંસક લિતની ્બે ખૂ્બીઓ એને 

સવતંત્રતાનાં ્બીજાં આંદોલનો કરતાં નવનિષ્ સ્થાન અપાવે તેવી 

હતી. એક તો એ લિતમાં એક અ્યાયી વયવસ્થાનો મુકા્બલો 

કરતાં કરતાં જ ્બીજી એવી રચના પણ ઊભી ્થતી જતી હતી 

કે જનેે લીધે દેિને ્બીજી વૈકનલપક વયવસ્થા કરવાની તક મળે. 

એમાં સંઘષ્ણની સા્થે સા્થે જ નવા સમાજનાં ્બી વાવવાનું કામ 

પણ ્થતું જતું હતું.



આ લિતની ્બીજી ખૂ્બી એ હતી કે એના નાયક અને 

્બીજા કેટલાક તેમના સા્થીઓને સાર તો એ લિત ્બહારના 

અ્યાયના નવરોધની સા્થે સા્થે પોતાની આંતડરક ગુણનવકાસની 

પણ પ્ડક્યા હતી. ્બીજા કાય્ણકતા્ણઓ અને દેિની જનતા સાર 

પણ આ લિત નીનત અને અધયાતમનાં કેટલાંક મૂલયો પ્સ્થાનપત 

કરીને એ તરફિ અગ્ેસર ્થવા અંગુનલનનદથેિ કરી દેતી. એમ જો 

સમગ્ રીતે જોઈએ તો ગાંધીજી ભારતના મેદાન પર આવયા 

તયાર પહેલાં — અ્થવા હજી વધુ પાછળ જઈએ તો ઓગણીસમી 

સદીના પાછલા ભાગમાં — દેિ સામા્યપણે, તમોગુણમાં પિલે 

હતો. અને આઝાદી માટનેી રાષ્ ટ્રીય ચળવળે તેમાં રજોગુણનો 

સપિ્ણ કરાવયો હતો. ગાંધીજીએ ્બતાવેલા સતયાગ્હના નવા 

સાધનને લીધે એ રજોગુણ પર સત્વગુણનો ઓપ ચિતો હતો.

આ પ્ડક્યામાં અવારનવાર આવતાં મોટાં આંદોલનો્થી અપૂવ્ણ 

જાગૃનત આવતી હતી એ ખરં, પણ તયાર પછીના ગાળામાં એ 

ઉતસાહના દઢીકરણનું કપરં કામ રચનાતમક કાયયો દ્ારા ્થતું 

રચનાતમક કામો — તરફિ દેિના રાજકારણી નેતાઓનું ધયાન, 

દુભા્ણગયે, ઘણં ઓછુ ંજતું તે્થી રચનાતમક કાયયોનો જો સોએ સો 

ટકા અમલ ્થાય તો પોતાની કલપનાનું પૂણ્ણ સવરાજ હસતામલકવત્ 

હોય એવું ગાંધીજીનું સપનું સપનું જ રહી ગયું. પરંતુ ગાંધીજી 

અને એમના કેટલાક ચુનંદા સા્થીઓએ રચનાતમક કાય્ણ તરફિ 

દુલ્ણક્ષ નહોતું કયુું. આઝાદીની લિાઈનાં છલે્ાં વીસ વષયોમાં્થી 

ઠીક ઠીક સમય એ લોકોએ રચનાતમક કાયયો પાછળ આપયો 

હતો. અને ગાંધીજીના કેટલાક સા્થીઓએ તો રચનાતમક કાય્ણને 

પોતાનું આખું જીવન સમપ્ણણ કયુું હતું.



ચંપારણના સતયાગ્હ અને તયાંનાં રચનાતમક કાયયો પછી 

ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈને સાર રચનાતમક કાયયોમાં મન 

પરોવવાનો 1925્થી 1927નાં ત્રણ વષયો એ પહેલો પ્સંગ 

હતો. ગાંધીજીનું કામ લોકોની આ ્બા્બતની જિતાને ખંખેરવાનંુ 

ત્થા તેમને આ કાયયો તરફિ પ્વૃતિ કરવાની પ્ેરણા આપવાનું 

હતું, અને મહાદેવભાઈનું કામ ગાંધીજીની આ પ્વૃનતિનું રહસય 

સમજાવી એને જનતા આગળ વયાપક અને વયવનસ્થત રીતે રજૂ 

કરવાનું હતું. 

મહાદેવભાઈ સાર આ કામ એમના પ્ેમની અનભવયનકતનું 

સાધન પણ હતું, તેઓ ગાંધીજી પ્તયેનો પોતાનો પ્ેમાદર 

અને ભનકત પોતાની સેવા દ્ારા વયકત કરતા અને એ પ્ેમની 

અનભવયનકત, પોતે િૂ્યવત્ ્બની ગાંધીજીના વયનકતતવમાં જ 

પોતાની જાતને નમલાવી દેવામાં હતી. 1927ના જૂનની 8મી 

તારીખે: वल्लझया यूथ નામની એક પનત્રકાને સંદેિ આપતાં ગાંધીજીએ 

લખયું હતું:

સતય અને પ્ેમ ્બંને એકસા્થે મારા જીવનના માગ્ણદિ્ણક નસદ્ધાંત 

રહ્ા છ.ે ઈશ્વર જ ેઅવણ્ણનીય છ,ે તેનું કંઈક વણ્ણન કરી િકાય 

તેમ હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે ઈશ્વર સતય છ.ે તેને એટલે 

કે, સતયને પ્ેમ નસવાય ્બીજી રીતે પહોંચવું અિકય છ.ે પ્ેમ 

પૂરેપૂરો માત્ર તયારે જ વયકત ્થઈ િકે જયારે માણસ પોતાની 

જાતને િૂ્યવત્ ્બનાવી દે.1

1925્થી 1927, એટલે કે ગાંધીજી કૉંગ્ેસના પ્મુખ ્બ્યા 

તયાર્થી ્બારિોલીનો સતયાગ્હ ્થયો (1928) તયાર સુધીના 



કાળના મહાદેવભાઈના જીવન નવિે જો એક વાકય વાપરવું હોય 

તો એમ જ કહી િકાય કે તે કાળમાં તેમણે ગાંધીજીની સેવામાં 

પોતાની જાતને િૂ્યવત્ ્બનાવી દીધી હતી. એમ તો ગાંધીજીની 

સેવામાં પોતાની જાતને િૂ્ય ્બનાવવી એ મહાદેવભાઈના આખા 

જીવનનો મંત્ર છ,ે પણ આ કાળમાં તે નવિેષરૂપે એટલા સાર લાગુ 

પિી િકે એમ છ,ે કે તે વખતે મહાદેવભાઈ અખંિ ગાંધીજીની 

સા્થે ને સા્થે જ હતા.

‘जेथें जातो तेथें तू माझा सांगाती 

चािहवसी हाती घरुचनया ।2

ભકત તુકારામની એ વાણી મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને ધયાનમાં 

રાખીને ખુિી્થી ગાઈ િકે એમ હતા. ઉપરોકત સંદેિામાં જ 

ગાંધીજી આગળ લખે છ:ે

‘િૂ્યવત્ ્થવાની આ પ્ડક્યા પુરષ કે સ્તી કરી િકે તેવો 

એક મહાનમાં મહાન પુરષા્થ્ણ છ.ે કરવા જવેો એ જ એક 

પુરષા્થ્ણ છ ે અને ઉતિરોતિર વધતા જતા આતમસંયમ દ્ારા જ 

એ ્થઈ િકે એમ છ.ે’3

મહાદેવભાઈએ માત્ર આ સંદેિાની સાફિ નકલ કરીને તેને 

નજનીવા મોકલવાનું કામ કયુું નહોતું. તેમણે એ સંદેિની વસતુને 

પોતાના હૃદયમાં ઘૂંટી હતી. તે્થી જ એમનું સમગ્ જીવન િૂ્યવત્ 

્બનવાના ‘મહાનમાં મહાન પુરષા્થ્ણ'માં સમનપ્ણત ્થઈ િકયું.

પ્્થમ આપણે ત્રણ વષ્ણના ગાળાની મુખય મુખય ઘટનાઓને 

મુખયતવે ગાંધીજીની દૃનષ્એ તપાસીએ.



કૉંગ્ેસના ભાગલા પિતા ્બચાવવાની દૃનષ્ને નજર સમક્ષ 

રાખી ગાંધીજીએ કૉંગ્ેસ-પ્મુખ ્થવાનું સવીકાયુું હતું. ્બેલગામમાં 

કૉંગ્ેસ-પ્મુખ તરીકે જવા્બદારી સંભાળી તયારે પાંચેક ડદવસોમાં 

જ કૉંગ્ેસજનોને મન એ સપષ્ ્થઈ ગયું હિે કે નવા અધયક્ષ 

એ માત્ર સવપનદિ્ણક આદિ્ણવાદી જ નહોતા, પણ એક કામ 

મા્થે લે તો એની પાછળ પિી એને સાર િરીર નનચોવી નાખીને 

એને સાંગોપાંગ પાર પાિ ે તેવા વહેવારદક્ષ અને કાય્ણકુિળ પણ 

હતા. ્બેલગામના ઠરાવોમાં અ્ય ઠરાવો તો કૉંગ્ેસમાં જુદા જુદા 

મત ધરાવતાં જૂ્થો સાર હતા અ્થવા તો તે ્બંધારણસં્બંધી 

હતા. પણ આખી કૉંગ્ેસે કરવાના કાય્ણક્મ અંગેનો જ ે ઠરાવ 

હતો તેને જ ગાંધીજી કૉંગ્ેસનો મુખય ઠરાવ માનતા હતા. એ 

ઠરાવ ખાદી, અસપૃશયતાનનવારણ અને ડહંદુ-મુનસલમ એકતાના 

નત્રનવધ રચનાતમક કાય્ણ અંગે હતો. ગાંધીજીએ ઠરાવને નજર 

સામે રાખીને આખા દેિમાં ભ્રમણ કયુું. પ્મુખ ્થયા પછીના 

પ્્થમ ચાર માસમાં જ તેમણે કાડઠયાવાિ, ડદલહી, કણા્ણટકમાં 

ગુલ્બગા્ણ, વાયવય સરહદમાં કોહાટ, સંયુકત પ્ાંતોમાં લખનૌ, 

િાહજહાનપુર, અલાહા્બાદ વગેરે, કલકતિા અને મધય પ્ાંત અને 

વરાિમાં જ્બલપુર વગેરે સ્થાનોનો પ્વાસ ખેડ્ો. આટલાં વષ્ણ 

સુધી વાઈકોમ સતયાગ્હને તેઓ દૂર્થી જ દોરવણી આપતા હતા 

તે આ વષથે પ્તયક્ષ કેરળ જઈને સતયાગ્હના સ્થળની મુલાકાત 

લઈ આવયા. પછી તેમણે દનક્ષણ ભારત, ્બંગાળ, ન્બહાર ત્થા 

સંયુકત પ્ાંતો અને કાડઠયાવાિની ્બીજી વારની મુસાફિરી કરી. 

્થોિા ડદવસ વધા્ણના આશ્મમાં નવનો્બા અને જમનાલાલજી પાસે 

પણ રહી આવયા.



1925ના જા્યુઆરી માસમાં ગાંધીજીએ સુરત નજલ્ામાં 

વેિછી ગામે ‘કાળીપરજ પડરષદ'માં હાજરી આપી હતી. અને 

તે જ માસમાં તેઓ ડદલહીમાં ડહંદુ-મુનસલમ ઐકય અંગે ભરાયેલ 

એક સવ્ણપક્ષીય પડરષદમાં હાજર રહ્ા હતા. ફેિબ્ુઆરી માસની 

િરૂઆતમાં ગાંધીજી રાવલનપંિીમાં વાયવય પ્ાંતના કોહાટ્થી 

ભાગીને આવેલા નનરાનશ્તોને મળ્ા હતા અને એ જ માસમાં 

તેમણે સૌરાષ્ ટ્રનો પ્વાસ ખેડ્ો હતો. આ ડદવસો દરનમયાન 

કોહાટની પડરનસ્થનત અંગે ગાંધીજી અને મૌલાના મહમદઅલી 

વચચે તીવ્ર મતભેદ ્થયો હતો.

આ વષથે મે્થી ઑગસટ માસ સુધી ગાંધીજીએ ્બંગાળનો 

સુદીઘ્ણ પ્વાસ ખેડ્ો હતો. પછી સપટમે્બરમાં પટણામાં કૉંગ્ેસ 

કનમટીની ્બેઠકમાં અધયક્ષતા કરી હતી. તયાં જ સપટમે્બર 1925માં 

કૉંગ્ેસના એક ઠરાવ દ્ારા અનખલ ભારત ચરખા સંઘની સ્થાપના 

કરવામાં આવી હતી. ન્બહારમાં જ તેમણે ઑકટો્બરના ્બીજા 

અઠવાડિયા સુધી યાત્રા કરી હતી. પછી યુ. પી. જઈ સીતાપુરમાં 

ડહંદી સાડહતય સંમેલનમાં હાજરી આપી હતી. ઑકટો્બરની 

22મી્થી નવેમ્બરની ચો્થી સુધી ગાંધીજીએ કચછની મુસાફિરી 

કરી હતી, જયાં એમને અસપૃશયતાનો કિવો અનુભવ ્થયો હતો. 

નવેમ્બરમાં ્થોિો વખત સા્બરમતી આશ્મમાં જઈ તયાં્થી તેઓ 

વધા્ણ ગયા હતા. ડિસેમ્બરમાં તેમણે કાનપુરમાં કૉંગ્ેસનું પ્મુખપદ 

શ્ીમતી સરોનજની નાયિનુે સોંપયું હતું. મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીના 

પ્મુખપણા હેઠળની ્બેલગામની કૉંગ્ેસ અને સરોનજનીદેવીના 

પ્મુખપણા હેઠળની કાનપુરની કૉંગ્ેસની સરખામણી કરી, પહેલીને 

‘દીવાનેઆમ' તરીકે અને ્બીજીને ‘દીવાને ખાસ’ તરીકે વણ્ણવી 



હતી.

આટલા સતત પ્વાસને લીધે ગાંધીજીને અનતિય ્થાક જણાયો 

હતો. ઉપરાંત આ ્બાજુ સા્બરમતી આશ્મના નવદ્ા્થતીઓમાં 

કેટલીક નવકૃનતઓ જણાઈ હતી. તે્થી નવેમ્બર માસમાં તેમણે સાત 

ડદવસના ઉપવાસ કયા્ણ હતા. આશ્મના પ્શ્ો અંગે પ્તયક્ષ ધયાન 

આપી િકાય અને િરીરને ્થોિો આરામ પણ મળે એ દૃનષ્એ 

1926માં એક વષ્ણ પૂરતી તેમણે ્બહારના કામકાજમાં્થી નનવૃનતિ 

લીધી હતી. પણ આશ્મમાં રહંુ્ રહ્ું મુલાકાતો આપવાનું, यंग 

इन्डिया ને नवजीवन સાર લખવાનું ત્થા ઢગલા્બંધ પત્રો લખવાનું 

કામ તો ચાલુ જ હતું. સપટમે્બર માસમાં દનક્ષણ આડરિકા્થી આવેલ 

એક પ્નતનનનધમંિળનું સવાગત કરવા ગાંધીજી મું્બઈ ગયા હતા. 

ઑકટો્બર માસમાં તેમણે પોતાનું વનસયતનામું કરીને પોતાને નામે 

જ ેનમલકત હિે તે સવ્ણ 26–10–1926ના રોજ આશ્મને નામે 

કરી હતી. આશ્મના એક ટટ્રસટી તરીકે મહાદેવભાઈને મૂકયા 

હતા, પણ ગાંધીજીનું નામ ટટ્રસટીઓમાં નહોતું.

1925માં નત્રનવધ રચનાતમક કાય્ણક્મ પર ભાર મૂકતા હતા 

તેને ્બદલે 1927માં ખાદીપ્ચાર અને ખાદીવેચાણનો કાય્ણક્મ 

લઈને ગાંધીજીએ ફિરી પાછો લાં્બો પ્વાસ િરૂ કયયો હતો. ્બંગાળ, 

વરાિ અને મહારાષ્ ટ્રમાં તેમણે સંખયા્બંધ સભાઓ કરી હતી. 

મહારાષ્ ટ્રના પ્વાસ દરનમયાન મોટ ે ભાગે અનતિય પડરશ્મને 

કારણે તેમનું લોહીનું દ્બાણ ખૂ્બ વધી ગયું હતું અને એક્બે 

વાર તેઓ મૂનછ્ણત ્થઈ ગયા હતા. મગજની એક નસ તૂટતી માંિ 

માંિ ્બચી ગઈ હતી. આ ્બીમારીને કારણે ફિરનજયાત આરામ 

લેવાની નસ્થનત આવી પિી હતી. ્થોિો સમય નનપાણી, અં્બોલી 



ને સાવંતવાિીમાં રહી, સાવંતવાિીના ‘ધમા્ણતમા' રાજાની સા્થે 

મધુર પડરચય કેળવી, મૈસૂરના રાજાના નનમંત્રણ અને રાજાજીના 

આગ્હને લીધે તેઓ નંદીદુગ્ણ નામના હવા ખાવાના સ્થળે ગયા 

હતા. તયાં સવસ્થ ્થયા પછી પણ તેમને લગભગ અઢી માસ 

્બેંગલોરમાં આરામ લેવો પડ્ો હતો. આ માંદગી દરનમયાન 

ગાંધીજીએ એક્બે વાર એવો અનભપ્ાય પણ વયકત કયયો હતો 

કે જનેા્થી એમ લાગતું હતું કે તેમના મનમાં લગભગ ખાતરી 

્થઈ ચૂકી હતી કે 17મી એનપ્લ, 1928્થી4 વધુ તેઓ નહીં 

જીવે! આવી ધારણા િાના્થી ્બની હિે એ સમજાતું ન્થી. વચચે 

ઑકટો્બરમાં વાઇસરૉયને મળવા તેઓ ડદલહી જઈ આવયા. 

નવેમ્બરમાં તેમણે અઢાર ડદવસની મુસાફિરી નસલોનમાં કરી હતી.

1927ના ચોમાસામાં ગુજરાતમાં મોટુ ં રેલસંકટ આવી 

પડ્ું હતું. તે વખતે ગાંધીજી દનક્ષણ ભારતના પ્વાસમાં હતા. 

વલ્ભભાઈ રેલરાહતનું કામ ઉતિમ રીતે ચલાવી રહ્ા હતા 

એટલે વચચે દખલ કરવી નહીં એવા નવચારે ગાંધીજી ગુજરાત 

દોિી ન આવયા. પણ પ્વાસ દરનમયાન ઠરે ઠરે તેમણે ગુજરાતના 

સંકટની વાત કરી હતી.5

1928ની િરૂઆતમાં ‘ઇ્ટર નૅિનલ ફેિલોનિપ' નામની 

એક િાંનતવાદી સંસ્થાની કારો્બારીની ્બેઠક સા્બરમતી આશ્મમાં 

રાખવામાં આવી હતી. એનપ્લની 23મી તારીખે ન્બહારમાં પટણા 

મુકામે ગાંધીજીના ભત્રીજા અને આશ્મના તેમના અન્ય સા્થી 

શ્ી મગનલાલ ગાંધીનું ટૂકંી માંદગી ્બાદ અવસાન ્થયું હતું. 

ગાંધીજી જવેા સાર પણ ‘આશ્મના પ્ાણ’ તરીકે ઓળખાયેલા 

શ્ી મગનલાલ ખુિાલચંદ ગાંધીના અકાળ અવસાનના સમાચાર 



ભારે આંચકો આપનાર નસદ્ધ ્થયા હતા.

1928માં ભારતની ્બંધારણી પૂવ્ણભૂનમકા અંગે તપાસ કરવા 

સર જહૉન સાઇમનની આગેવાની હેઠળ નબ્ડટિ સરકાર તરફિ્થી 

એક પ્નતનનનધમંિળ મું્બઈમાં ઊતયુું. તેના સભયોમાં એક પણ 

ભારતીય સભય નહોતો. કૉંગ્ેસે સાઇમન કનમિનનો ્બડહષકાર 

કરવાનું ઠરાવયું. દેિભરમાં એની નવરદ્ધ દેખાવો ્થયા. ઠરે 

ઠરે નવરોધી દેખાવો કરનાર િાંત ટોળાંઓ ઉપર પોલીસોએ 

હુમલાઓ કયા્ણ. ગાંધીજીની તન્બયત તે વખતે નાદુરસત હતી, તે 

છતાં તેમણે ્બડહષકારને ટકેો જાહેર કયયો. આવા એક દેખાવમાં 

30મી ઑકટો્બરે પંજા્બ કેસરી લાલા લજપતરાયની છાતીમાં 

પોલીસે ્બંદૂકના કંુદા માયા્ણ હતા. તે પછી તેઓ 17મી નવેમ્બરે 

મૃતયુ પામયા.6

આવા ગાળા દરનમયાન ગાધંીજીનુ ંઠીક ઠીક ચચા્ણયેલ नीहतनाशने 

मागवे પુસતક પ્કાનિત ્થયું. दनक्षण आहफ्काना सतयाग्रहनो इहतहास 

એ ક્મિ: नवजीवनમાં પ્કાનિત ્થયો. એનું અંગ્ેજી ભાષાંતર શ્ી 

વાલજી ગોનવંદજી દેસાઈએ કયુું. ગાંધીજીની આતમક્થાનું અંગ્ેજી 

ભાષાંતર તયાર ્બાદ છપાયું. એનો પહેલો હપતો यंग इन्डियाમાં 

છપાયો. આ ભાષાંતર મહાદેવભાઈએ કયુું. આ પુસતકના પાંચમા 

ભાગના 29્થી 43 સુધીનાં પ્કરણોનો અનુવાદ પયારેલાલે કયયો 

હતો. મહાદેવભાઈ ્બારિોલી તપાસસનમનતના કામમાં ગૂં્થાયા તે્થી 

ભાષાંતર કરવાનું કામ એટલું અધૂરં છોડ્ું હિે એમ જણાય 

છ.ે મહાદેવભાઈનું ભાષાંતર િરૂઆતમાં તાજતેરમાં નવલાયત્થી 

આવેલ ગાંધીજીનાં ભકત કુમારી મૅિલીન સલેિ ે જોયું. નમસ 

સલેિને ગાંધીજીએ ‘મીરાં' નામ આપયું. તેઓ દરેક રીતે સતયાગ્હ 



આશ્મમાં પાકાં આશ્મવાનસની ્બનીને રહ્ાં હતાં. આતમક્થાનું 

અંગ્ેજી ભાષાંતર શ્ી શ્ીનનવાસ િાસ્તીએ પણ તપાસયું હતું. 

આજ ેसतयना प्रयोगोના અંગ્ેજી ભાષાંતર ઉપર્થી દુનનયાની અનેક 

ભાષાઓમાં અનુવાદ ્થયા છ.ે

આ જ કાળ દરનમયાન ગાંધીજીએ ગૂજરાત નવદ્ાપીઠ મંિળની 

પુનર્ણચના કરી હતી જનેા પણ એક સભય ્થવા, ્બીજા અનેક 

મહાનુભાવો જોિ ેમહાદેવભાઈને નનમંત્રણ આપવામાં આવયું હતું.

્બેલગામ્થી ્બારિોલી સુધીની ગાંધીજીની મુખય મુખય 

પ્વૃનતિઓનું ટૂકંમાં આટલું નવહંગાવલોકન કયા્ણ પછી હવે આપણે 

મહાદેવભાઈની વૃનતિ-પ્વૃનતિઓને ્થોિી નજીક્થી નનહાળીએ.

મહાદેવભાઈ ્બીજાઓ સા્થે ્થયેલી વાતચીતમાં્થી જ ેવસતુઓ 

નોંધે તેમાં નવચારોની પસંદગી કે ચાળણી કરવાની એમની 

નીરક્ષીરવૃનતિ તો સમજાય જ, પણ ઘણી વાર એ નોંધો સામેનાના 

િબદોમાં મહાદેવભાઈના જ હૃદયની વાતોની નોંધ આપી જતી 

હોય. એને લીધે મહાદેવભાઈની ભૂનમકા ઉપદેિક ન ્થતાં 

ડરપોટ્ણરની જ રહેતી, છતાં એમને જ ે કહેવું હોય તે કહેવાની 

તક મળી જતી. િાંનતનનકેતનમાં રવી્દ્રના્થ ઠાકુરના મોટા ભાઈ 

સા્થેની મુલાકાત નવિે આપણે આગળ ઉપર ઉલ્ેખ કરી ચૂકયા 

છીએ. 19મી જા્યુઆરી, 1926ના રોજ તેઓ દેવલોક પામયા 

તયાર પછી 24–1–'26ના રોજ મહાદેવભાઈનો ઉતિમ લેખ 

્બિોદાદા નવિે नवजीवनમાં પ્ગટ ્થયો. એ લેખમાં એક પૅરેગ્ાફિ 

એવો છ ે કે જનેી મારફિત ્બિોદાદાના િબદોમાં મહાદેવભાઈ 



પોતાની મનોવૃનતિ સમજાવે છ:ે

હંુ તો અનેક વાતની એક જ વાત સમજુ.ં અંગ્ેજ મુતસદ્દીઓની 

સા્થે સહકાર કરવો એ તો પેલા ્બગલાને ન્બલાિીની સા્થે 

એક ્થાળીમાં ભોજન કરવું પડ્ું હતું એના જવેું છ.ે આપણે 

સૌ જાણીએ છીએ કે ગાંધી કામ, ક્ોધ, લોભ, મદ, મતસરના 

કીચિમાં્થી નીકળી ઘણી ઊંચી ભૂનમકાએ પોતાનું કાય્ણ કરે 

છ.ે ગાંધીમાં રણો્મતિતા જવેી વસતુ ન્થી. એ તો અડહંસાનો 

એકાંનતક સેવક છ.ે એ આવેિ કે નિામાં એકે પ્વૃનતિ કરે એમ 

ન્થી — સવ્ણને જ ે કાય્ણ પસંદ હોય તેવા કાય્ણમાં પણ એ આવેિ 

કે નિા્થી પિ ે એવો ન્થી. એટલે આવા માણસના મોહમુકત, 

નવિુદ્ધ સાધુજનોનચત સતકાય્ણમાં સવા્ણ્ત:કરણપૂવ્ણક જોિાવું એ જ 

શ્ેય છ.ે મારો તો ધ્ુવ નવશ્વાસ છ ે કે ગાંધીના જવેું સો ટચનું 

સોનું આ ઘોર કનળકાળમાં મળવું દુલ્ણભ છ.ે એ સોનાનો વેપાર 

કેમ ન કરી લઈએ?7

મહાદેવભાઈને મન પણ ગાંધીજીની સેવા એ સો ટચના 

સોનાના વેપાર ્બરા્બર હતી. તે્થી તેમનું દરેક કષ્મય કામ 

પણ આનંદમય ્થઈ રહેતું.

એ જ રીતે 13–1–26ની પ્ભાતની નવનો્બાની સાનત્વક 

વૃનતિ અંગેની સમજૂતી પણ મહાદેવભાઈના અંતરનો પિઘો 

પાિનારી ્બની રહે છ:ે (ગીતામાં) ‘યોગીઓમાં પણ, મને જ ે

શ્દ્ધા્થી ભજ ે છ,ે અંતરાતમામાં મને રાખીને ભજ ે છ ે તે જ 

સૌ્થી યુકત છ,ે' એમ કહ્ું છ.ે આમ એ ભકત પણ યોગી તો 

હોવો જ જોઈએ. આપણે તયાં જ ે કહેવામાં આવે છ ે કે કમ્ણ 



જમે ચાલે છ ે તેમ ચાલયા કરવા દો, ભનકત કરિો તો મોક્ષ છ ે

જ, એ ્બરો્બર ન્થી. ... ધૃનત નવના ભનકત ન્થી જ.  ... ્બીજા 

અધયાયમાં નસ્થતપ્જ્નાં લક્ષણ છ.ે પછી યોગી, પછી જ્ાની આવે 

છ ે પણ નિરોમનણ તો ભકત જ છ.ે જ ે ભનકતમાં તયાગ ન્થી, 

યોગ ન્થી, તે ભનકત સંભવતી ન્થી. ‘पौरुषं नृषु' (ગીતા અધયાય 

7, શ્ોક 8) કહ્ું તેમ પૌરષ ભનકતમાં જણાવું જોઈએ.8 અને 

મહાદેવ માનતા હતા કે કોઈ પણ પરમ વસતુની સાધના તપશ્ચયા્ણ 

વિ ે જ સહજ ્થાય છ.ે તે્થી ગાંધીની અહનન્ણિ સેવા એમને 

મન વનવાસમાં અહનન્ણિ રામની સેવા કરનાર લક્મણ જટેલી 

જ સહજ ્બની ગઈ હતી.

ગાંધીજીની સા્થે સતત રહેવું એનો એક અ્થ્ણ તો એ ્થાય 

કે એમની સા્થે ડદવસરાત એક કરીને પ્વાસ કરવો. મહાદેવભાઈ 

જવેા સાર આખું વષ્ણ ડદવસ ્થોિો મોટો ્થાય અને રાત ્થોિી 

નાની ્થાય, કારણ, એમનો ડદવસ, સામા્યપણે, ગાંધીજી્થી સહજ 

વહેલો ઊગે અને સહેજ મોિો આ્થમે. એટલે કે, તેઓ ગાંધીજી 

ઊઠ ેતેના્થી જરાક વહેલા ઊઠ ેઅને ગાંધીજીના સૂતા પછી સૂએ.

સતત સા્થે રહેવાનો ્બીજો અ્થ્ણ ્થાય ગાંધીજીના 

મુલાકાતીઓનો ધસારો ્બને એટલો ખાળવો અને એમની ટપાલનો 

્બોજ ્બને એટલો પોતે ઉપાિી લેવો. આમ મહાદેવભાઈની ભનકતનું 

પૌરષ ઉજાગરા, રખિપટ્ી અને લખવાના અ્થાક પડરશ્મમાં 

પ્ગટ ્થતું હતું.

દનક્ષણ ભારતના પ્વાસ દરનમયાન ગાંધીજીની નચંતા કરીને 

મહાદેવભાઈ એક જગાએ એ અંગે ્થયેલી દોિધામનું વણ્ણન કરે 



છ.ે પણ તેમ કરતાં, તેઓ અજાણતામાં પોતાના પડરશ્મનું પણ 

્બયાન આપી દે છ:ે

નત્રચુર્થી પાલઘાટ ગયા. રસતાની હાિમારીનો ત્રાસ મેં ન્થી 

વણ્ણવયો. પણ દનક્ષણનો પ્વાસ કેટલો કઠણ હતો એનો નમૂનો 

આપવાની ખાતર હંુ આ ડદવસનો કાય્ણક્મ આપી દઉં.9 18–

3–’25ને રોજ પ્ભાતે 4।। વાગયે પારૂર સભા; તયાં્થી મોટરમાં 

આલવાઈ — તયાં ત્રણ સભા; તયાં્થી 11 વાગયે ટટ્રનેમાં નત્રચુર — તયાં 

મહારાજાની મુલાકાત, સરઘસ, ્બે સભા — 3 વાગયે પાલઘાટના 

અનતિય ખરા્બ પહાિી રસતા ઉપર્થી પ્વાસ — 7।। વાગયે તયાં; 

પાલઘાટમાં અનતિય અવયવનસ્થત જાહેરસભા, ટોળાંઓના ત્રાસને 

લીધે વયાસપીઠ પર પહોંચતાં 8 વાગયા! પુષકળ વરસાદ; સ્તીઓની 

સભા 9 વાગયે; પંડિતોનો િાસ્તા્થ્ણ — 10્થી તે રાત્રે 1 વાગયા 

સુધી; કૃષણસવામી અયયરના િ્બરી આશ્મની મુલાકાત રાત્રે 2 

વાગયે; 2।। વાગયે સટિેન ઉપર આરામ! આ 22 કલાકનો અખંિ 

કાય્ણક્મ છ.ે આવા ્બીજા ઘણા ડદવસ ગયા હતા. નમૂનો, માત્ર 

લોકો ગાંધીજીની પાસે કેટલું કામ લે છ ેએ ્બતાવવા આપયો છ.ે10

અને નજદ્દી મુલાકાતીઓ્થી ્થતી કનિગતનો એક નમૂનો:

જમેતેમ કરીને કાંતવાનો એક કલાક ચોરનાર ગાંધીજીના ભકતોને 

દયા ન્થી. ઘણા તો એમને રેં ડટયા કાંતવા આપે, અને પછી 

પ્સાદ તરીકે સૂતર રાખી લેવા માગે! એમ ન નવચાર કરે કે 

કૉંગ્ેસને આપવાનું એટલું ઓછુ ં ્થાય છ.ે પણ નચતાગોંગમાં 

એક તાજુ્બ કરે એવા નમત્ર મળી આવયા. સરકારી કૉલેજના 

નપ્ન્સપાલ મુસલમાન સજ્જન હતા. એ તો ગાંધીજીને કહે, ‘મારે 



તો તમારા કાંતેલા સૂતરનું કપિુ ં જોઈએ. એ હોય તો ખાદી 

પહેરં.’ ઔરંગઝે્બ ્બાદિાહની માફિક ગાદીએ જ ્બેસી રહ્ા 

હોય તો તો, એ ટોપી સીવીને વેચતો તેમ ગાંધીજી પણ વણીને 

પોતાનું કપિુ ં વેચે. ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘મારા્થી હજી એટલંુ ન્થી 

કંતાતું અને વણં તો કયારે?’ છતાં તેમણે આગ્હ ચાલુ રાખયો. 

ગાંધીજી કહે: ‘પ્યતન કરીિ.’ દધીનચનાં હાિકાં લેવા જનારાઓ 

પણ આવા જ હિે?11

તા. 15–2–1925ને રોજ રાજકોટમાં તયાંના ઠાકોરસાહે્બે 

ગાંધીજીને માનપત્ર આપયું. તેનો જ ેજવા્બ ગાંધીજીએ આપયો તે 

પછી મહાદેવભાઈ એક નોંધ લખે છ ે તે એમના એમેય અઘરા 

કામની એક વધારાની મુશકેલી ્બતાવી આપે છ:ે

ગાંધીજીએ માનપત્રનો જવા્બ આપતાં જ ે ભાષણ કયુું, જ ે

વાતાવરણ ઉતપન્ન કરી દીધું તેનો પૂરો ખયાલ આપવો અિકય 

છ.ે ભાષણ િબદેિબદ આપવા જનાર વાતાવરણ ચૂકે, અને 

ભાષણ નોંધયા નવના યાદ રાખી વાતાવરણને ચીતરવા જનાર 

ભાષણમાંના અમૂલય ઉદગારો ચૂકે. આવી રીતે અનેક વાર, 

ગાંધીજીના ભાષણનો હેવાલ આપનારની દિા નત્રિંકુના જવેી 

કરી મૂકે છ.ે12

આમ મહાદેવભાઈનું આ વષયોનું કામ છાપાંઓમાં ઝળકે તેવું 

કદાચ નહીં હોય, પણ ‘ભનકતના પૌરષ' તરીકે વણ્ણવી િકાય 

એવું તો હતું જ.

ખુદ ગાંધીજીએ આ પૌરષને પોષયું હતું. પોતાના સંખયા્બંધ 

પત્રોને છવેાિ ેગાંધીજી લખતા કે ‘્બાકી ખ્બરો મહાદેવ પાસે્થી 



મળિે.’ વળી અનેક લેખોમાં લખતા: ‘નવગતવાર વણ્ણનની આિા 

વાચક મહાદેવ પાસે રાખે.’ વળી કોઈક પ્દેિના પ્વાસ પછી 

તયાંના કોઈ મહત્વના પ્શ્ અંગે નોંધ લખતાં સા્થે સા્થે ગાંધીજી 

એમ પણ લખી દે કે ‘પ્દેિના રનસક અનુભવોની નોંધ લેવાનો 

ભાર મહાદેવ ઉપાિી લેિે.' આમ ગાંધીજી અનતભારે કામ કરે 

તે્થી મહાદેવભાઈનું કામ ઘટવાનો સંભવ ઓછો રહેતો. હા, 

મહાદેવભાઈના કામને લીધે ગાંધીજી ્બમણં કામ કરી િકતા 

એ સાચું. એક રીતે જોઈએ તો આ ્બે જણની જોિી ડક્કેટની 

રમતમાં જામી ગયેલી જોિી જવેી હતી. તેમાંયે જયારે એક છિે્ેથી 

એક વધુ આક્મક રીતે ફિટકા્બાજી કરતો હોય તયારે ્બીજો 

્બીજ ેછિે ે િાંનત્થી પોતાનો દાવ જાળવી રાખીને પોતાના ભેરને 

‘સટૅ્ િ' આપે તેના જવેું ્થતું. કોઈક વાર આમ ચૂપકી્થી ‘સટૅ્ િ' 

આપવાનું મહાદેવભાઈની ચપળ કલમને ભારે પણ પડ્ું હિે. 

દનક્ષણના એક પ્વાસ પછી તેઓ એક ઠકેાણે કહે છ:ે ‘ક્યાકુમારી 

ઉપર ગાંધીજીએ લેખ લખયો છ,ે એટલે મને તે નવિે ઘેલા ્થઈને 

લખવાની તક ગઈ.’ પણ પોતાનો વારો આવતાં મહાદેવભાઈ 

પોતાનું કૌિલ દેખાિવાનું િાનું ચૂકે? ્બીજા જ વાકયમાં તેઓ 

લખે છ,ે ‘પણ ગાંધીજીના વણ્ણનમાં એક્બે વસતુ ઉમેરવાની ધૃષ્તા 

કરં? ભારતમાતાને નિખરે કાશમીર અને ડહંદુકુિ ગાંધીજીએ 

કહ્ાં છ.ે હંુ તો કૈલાસને જ ગણં છુ.ં અને કૈલાસપનત નિવને 

નિખરે ્બેસાિી એને જીતનારી ક્યાકુમારી ઉમાને ભારતમાતાને 

ચરણે ્બેસાિવામાં પણ કાંઈક અજ્બ સા્થ્ણકતા દેખાય છ.ે દેિનો 

પાદસપિ્ણ કરતાં તપશ્ચયા્ણનાં દિ્ણન અને નિખરે પહોંચતાં પણ 

તપશ્ચયા્ણનાં દિ્ણન ્થાય એ તો સપષ્ છ.ે’13 ડક્કેટનું જ રૂપક 

આગળ ચલાવીએ તો અઝહરદ્દીનને સટૅ્ િ આપતાં આપતાં 



તેંિલુકર એનો સકોર વટાવી જતો હોય એવું ક્થન છ ે ને આ? 

ગાંધીજીનાં વણ્ણનોને, એમના નવચારોને, એમનાં ક્થનોને પ્ાચીન 

સંસકૃનતનો આધાર આપી ત્થા કનવસુલભ કલપના્થી પુષ્ કરી 

એ ક્થનોને વધુ સમૃદ્ધ કરવાનું કામ એ મહાદેવભાઈનું લગભગ 

દૈનંડદન કામ ્થઈ ગયું હતું.

પણ ગમે તેટલી પ્નતભા ગાંઠ ે ્બાંધી હિે, છતાંયે 

મહાદેવભાઈની નમ્રતા અને એમની ભનકતએ એમનું પોતાનું 

સ્થાન તો કૈલાસપનતની સોિમાં નહીં, પણ સદાય ચરણસપિ્ણ 

કરતું ઉમાની જોિ ે ક્યાકુમારી આગળ જ મા્યું હતું. તે્થી 

્બંગાળના પ્વાસમાં એક વાર જાણે પોતાને મળેલી સગવિો નવિે 

ફિડરયાદ કરતા હોય એમ કહે છ:ે

ગાંધીજીને કાડઠયાવાિ અને ગુજરાતની મુસાફિરીમાં જ ે પડરશ્મ 

પિલેો અને તાવ આવેલો તે્થી ભિકીને ભાઈ િંકરલાલે અને 

મેં, ્બંગાળાનો પ્વાસક્મ ગોઠવનારાઓને ભિકાવેલા એ હંુ ક્બૂલ 

રાખું છુ.ં પણ એમ કરવામાં કિું માઠુ ં પડરણામ ન્થી આવયું. 

ગાંધીજીનું સવાસરય જળવાય એવી રીતે એઓ પ્વાસ કરે એ માટ ે

સતીિ્બા્બુએ કાંઈ કરવામાં મણા રાખી નહીં. એમાં મારા જવેા 

હમાલને પણ ફિસટ્ણ કલાસમાં ફિરવાપણં આવે એવી અનતિયતા છ.ે14

પણ આ આનતરયનું ્બીજુ ંપાસું પણ હતું. એ જ ્બંગાળના 

પ્વાસમાં દીનાજપુર્થી મહાદેવભાઈ દેવદાસ ગાંધીને 21–5–

’25ના પત્રમાં લખે છ:ે

એક મોટરમાં ્બેઠો ્બેઠો લખું છુ.ં ્બાપુ ખાઈને આવે તેની રાહ 

જોઉં છુ.ં એ આવે એટલામાં જટેલું લખાય એટલંુ ખરં. આજ ેમારં 



અને કૃપલાણીનું ઠીક અપમાન ્થયું. એક િૉફિરે ધક્કો મારીને 

કાઢ્ા.' ‘જયાં જોઈએ તયાં મહાતમાજીની સા્થે િેના જાઓ છો.' 

એમ કહીને.  ... પણ આ અપમાનનો દાખલો તો તમને લખવા 

ખાતર લખું છુ.ં ફિડરયાદ ખાતર નહીં.  ... ્બાકી અમને માન મળે 

છ ે તે પણ અઘડટત છ,ે જમે અપમાન અઘડટત મળે. ગઈ કાલે 

મૈમનનસંગના મહારાજાને તયાં હતા. ત્રાવણકોરના રાજમહેલ જવેો 

હિે.’ અમને સૌને જુદા ્બેિરૂમ અને ્બા્થ! અને મહારાજા સા્થે 

જમયો અને ્બધાના ફિોટોગ્ાફિ લીધા! અને ્બાપુ સા્થે આખી 

મુસાફિરી ફિસટ્ણ કલાસમાં. આ ્બધાને િું હંુ લાયક છુ?ં પણ એ 

તો सुखेदुःखे समेकृतवा तथा मानापमानयोःની તાલીમ કહેવાય.15

ઉપરોકત શ્ોકાધ્ણના ્બીજા ભાગમાં મહાદેવભાઈએ ગીતાના 

્બીજા અધયાયના આિત્રીસમા શ્ોકની જોિ ે ્બારમા અધયાયના 

અઢારમા શ્ોકને જાણયે કે અજાણયે ભેગા કરી દીધા છ ે તે 

યોગય રીતે જ મહાદેવભાઈમાં રહેલા યોગી અને ભકતનો 

સમ્વય કરી દે છ.ે

્બંગાળના આવા જ કેટલાક કિવા-મીઠા અનુભવો વણ્ણવીને 

મહાદેવભાઈ દેવદાસભાઈને એ જ પત્રમાં પ્શ્ પૂછ ે છ:ે

્બંગાળનાં નચત્રો તમને િી રીતે આપું? नवजीवन કે यंग इन्डियाમાં 

એ લખાય? અને यंग इन्डियाમાં તો ભારે હૅન્િકેપ (નિતર). 

્બાપુ એ જ વસતુ નવિે લખવાના હોય. એટલે ્બાપુનું જોયા પછી 

ઘણી વાર લખું અને હવે તો દરેક અઠવાડિયે यंग इन्डियाમાં 

લખવાનું ચોંટ્ું. તમને ગમે છ ેખરં? એ પારકી ભાષામાં આપણને 

લખવું ન ફિાવે ભાઈ.  ...15



1927ના નવેમ્બર માસમાં ગાંધીજી લંકાની મુસાફિરીએ ગયા 

હતા. એ મુસાફિરીનો ઉદ્દિે પણ ખાદીપ્ચાર અને ખાદીફિાળા 

સાર રકમ ભેગી કરવાનો જ હતો. પણ એમના સવભાવ અને 

વયનકતતવની લાક્ષનણકતા મુજ્બ ગાંધીજીએ પોતાનાં ભાષણો, 

મુલાકાતો અને વાતા્ણલાપોમાં ્બીજા અનેક નવષયોને આવરી લીધા 

હતા. મહાદેવભાઈ આ પ્વાસમાં ગાંધીજીની સા્થે જ હતા. 

લંકાયાત્રાનાં એમનાં વણ્ણનો हवथ गांधीजी इन लसिोन નામના પુસતકમાં 

પ્કાનિત ્થયાં છ.ે16 કોઈ જાહેર વયનકતના પ્વાસના અહેવાલ 

તરીકે લંકાપ્વાસના મહાદેવભાઈના અહેવાલો પત્રકારસાડહતયમાં 

એક આગવું સ્થાન પામી િકે એમ છ.ે

આ જ અરસા દરનમયાન ગાંધીજીએ ડફિનલૅ્િ, અમેડરકા અને 

ચીન જવાનાં નનમંત્રણોનો અસવીકાર કયયો હતો. આ અસવીકાર 

પાછળ ગાંધીજીની વૃનતિ ‘દેિમાં અડહંસાનો દેખાિી િકાય એવો 

નમૂનો ન હોય તો અડહંસા ્બોધવા નવદેિ િા સાર જવું?’ એવી 

હતી. ડફિનલૅ્િ જવાનું નનમંત્રણ રોમાં રોલાં વગેરે નમત્રો તરફિ્થી 

મળ્ું હતું. વળી ભારતમાં કેટલાક નમત્રોએ ગાંધીજીની તન્બયતને 

હવાફેિર્થી લાભ ્થિે એમ પણ સૂચવયું હતું. એટલે એ ્બા્બત 

તેમણે લાં્બા વખત સુધી નવચારાધીન રાખી હતી. જયારે જયારે 

પણ ગાંધીજીએ નવદેિપ્વાસનો નવચાર કયયો તયારે તયારે તેમણે 

પોતાની સંગા્થે મહાદેવભાઈ હોય જ એમ કલપેલું.

ગાંધીજી 1926ના વષ્ણમાં મોટ ેભાગે સા્બરમતી આશ્મમાં 

રહ્ા તયારે ફેિબ્ુઆરીની 24મી તારીખ્થી નવેમ્બરની 3જી તારીખ 

સુધી તેમણે આશ્મવાસીના ગીતા અંગેના વગયો લીધા હતા. આ 

જ વષથે જુલાઈ મડહના્થી દર િનનવારે ગૂજરાત નવદ્ાપીઠમાં 



્બાઇ્બલના વગ્ણ લીધા. ગીતાનાં ભાષણોની નોંધ એક ્બીજા 

આશ્મવાસી શ્ી પૂંજાભાઈ અને મહાદેવભાઈએ લીધી હતી. આ 

ભાષણો આપતી વખતે ગાંધીજી ખાસ કરીને ગીતાના િબદા્થ્ણ અને 

ભાવા્થ્ણમાં ઊંિા ન ઊતરેલા આશ્મવાસીઓને ધયાનમાં રાખીને 

્બોલતા. આ ભાષણો આપતી વખતે એક્બે વાર ગાંધીજીએ એવો 

ઉલ્ેખ કયયો છ ે કે સંસકૃતના ઉચચારણ કે તે ભાષાનો અ્થ્ણ તો 

તેમના કરતાં મહાદેવભાઈ વધારે જાણે. પણ મહાદેવભાઈ તો 

આ ભાષણોની નોંધ પણ ્બીજાં ભાષણોની નોંધ લેતા હતા તેટલા 

જ ભનકતભાવ્થી લેતા. વચચે વચચે ્બહાર જવાનું ્થયું તે્થી 

તેઓ ્બધાં ભાષણોની નોંધ નહોતા લઈ િકયા અને પાછળ્થી 

એનું સંપાદન કરીને પુસતકાકારે છપાવવાને પણ તેમને અવકાિ 

નહોતો મળ્ો. તે્થી મહાદેવભાઈના મરણ ્બાદ એમની િાયરીઓ 

ત્થા શ્ી પૂંજાભાઈની નોંધોની મદદ લઈને શ્ી નરહડરભાઈએ 

તે ભાષણોને પુસતકાકારે પ્નસદ્ધ કયા્ણ હતાં.17

नवजीवनના સવ્ણ વાચકો કાંઈ મહાદેવભાઈ જવેા ગાંધીભકતો 

નહોતા અને ગાંધીજી પ્તયે આદર હોય તોયે મહાદેવભાઈનાં 

લખેલાં પ્વાસવણ્ણનો્થી કંટાળે એવાયે વાચકો મળી આવે. એવા 

એક વાચકને ખયાલમાં રાખીને ગાંધીજીએ લખયું:

ભાઈ મહાદેવ દેસાઈ મારા ભ્રમણની રોજનીિી આપે છ ે એ 

ફિડરયાદનું કારણ ન હોવું જોઈએ. મારં ભ્રમણ મારા િોખને 

અ્થથે ન્થી પણ સેવા અ્થથે છ.ે તે્થી મારા ભ્રમણનાં પડરણામો 

જાણવાનો વાચકવગ્ણનો હક છ ેને તે કોઈ ને કોઈ રીતે આપવાનો 

મારો ધમ્ણ છ.ે મહાદેવની રોજનીિીમાં મારી સતુનત ઘણી વેળા 

આવી જાય છ ેએ તેનો દોષ છ ેજ, પણ તે લગભગ અનનવાય્ણ 



્થઈ પડ્ું છ.ે મારી સા્થે ભમનાર મારા મંત્રીનું, મારા હમાલનું 

કામ કરનાર મારા ટીકાકાર ભાગયે જ હોઈ િકે. તે તો પ્ેમ્થી 

કે મોહ્થી પ્ેરાઈને જ કરે. પગાર જવેી લાલચ તો તેવાને હોય 

નહીં. તેમની સતુનત ઉપર હંુ અંકુિ મૂકી િકંુ, તદ્દન રોકી ન િકંુ. 

મારી સા્થે નનકટનો સં્બંધ કરનાર મારે નવિે જ ે માને તે્થી હંુ 

જ ે ગવ્ણમાં આવી મારં મગજ ફિરી જવા ન દઉં તો મારે તેવી 

સતુનતને ્બોજારૂપ સમજી તેને લાયક ્થવાને નવિેષ પ્યાસ જ 

કરવો રહ્ો. જયાં સુધી હંુ તેમ કયા્ણ કરં તયાં સુધી એ સતુનતઓ 

નુકસાનકારક નીવિવાનો સંભવ ન્થી.  ...

એટલે મજકૂર લેખકની ટીકાના તરયાંિને સમજવાની ને તેનો 

ઉપયોગ કરવાની હંુ મહાદેવને ભલામણ કરં છુ.ં હંુ પોતે તો 

વધારે સાવધાન રહેવા મ્થીિ.18

મહાદેવભાઈની સતુનત કેવળ ગાંધીજી પૂરતી સીનમત હતી 

એમ કોઈ રખે માને. એમેય મહાદેવભાઈ કોઈ પણ સજ્જનને 

ભેટ ે તો એની ઉપર મુગધ ્થઈ જતા. એમની જોિ ે ્થોિો કાળ 

પણ ગાળવાનો મળે તો પોતાના સાપ્તાડહક પત્રોમાં એમની 

્થોિીઘણી તો સતુનત આપયા નવના એમના્થી રહી જ ન િકાય. 

વળી જો નવનો્બાજી જવેા કોઈ વધા્ણ્થી સા્બરમતી આવયા હોય 

અ્થવા ગાંધીજી સા્બરમતી્થી વધા્ણ નવનો્બાજી પાસે ગયા હોય, 

અ્થવા સરદાર કે રાજાજી જવેાની સા્થે મહાદેવભાઈને પ્વાસ 

કરવાનો પ્સંગ પડ્ો હોય તો તેમનાં પ્વચનોનો અહેવાલ પણ 

મહાદેવભાઈ ઠીક ઠીક ભનકતપૂવ્ણક પોતાની િાયરી કે સાપ્તાડહક 

પત્રોમાં આપતા. ઘણી વાર તો કોઈ અજાણી કે નાની વયનકત પણ 

ગાંધીજી પ્તયે ભનકત દેખાિ ે તો તે મહાદેવભાઈના સાપ્તાડહક 



પત્રોમાં નોંધપાત્ર ્બની રહેતી. મહાદેવભાઈની િાયરીમાં આવી 

સંખયા્બંધ વયનકતઓનો પડરચય આપણને પામવા મળિે.

આ ગાળાના ્બંગાળના પ્વાસ દરનમયાન ગાંધીજી અને 

મહાદેવભાઈને દેિ્બંધુ નચતિરંજન દાસના ગાઢ સંપક્ણમાં આવવાનું 

્થયું. તેમના આગ્હ્થી ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ જૂનની ત્રીજી્થી 

પાંચમી સુધી દાસ્બા્બુની સા્થે રહ્ા હતા. તયાર ્બાદ જૂનની 

17મી તારીખે19 ગાંધીજીને દેિ્બંધુના સવગ્ણવાસના દુખદ 

સમાચાર મળ્ા. ગાંધીજીએ એમના ‘શ્ાદ્ધ'ને પ્સંગે હાજરી 

આપી. એમના પડરવારની સા્થે રહી તેને હંૂફિ આપી. તયાર ્બાદ 

્બંગાળનો પ્વાસ ્થોિા મડહના લં્બાવયો અને દેિ્બંધુના સમારક 

સાર આખા દેિમાં્થી ફિાળો ઉઘરાવયો. દેિ્બંધુના મરણ પછી 

મહાદેવભાઈએ લખેલ શ્દ્ધાંજનલ લેખ એક ભકત ્બીજા ભકતને 

અંજનલ આપે તેવો છ.ે એ લેખે હજારો ્બંગવાસીઓનાં મન મોહી 

લીધાં હિે. શ્ી નચતિરંજન દાસનાં ્બહેન ઊનમ્ણલાદેવી સેને તો 

મહાદેવભાઈને પોતાના પડરવારમાં જયેષ્ઠ પુત્રનું સ્થાન આપેલું જ 

હતું. ઊનમ્ણલાદેવીના પડરવાર સા્થે મહાદેવભાઈના પડરવારનો એ 

આતમીયતાનો સં્બંધ મહાદેવભાઈના મરણ ્બાદ વષયો પછી પણ 

એવો ને એવો જ રહ્ો. ઊનમ્ણલાદેવીના મરણ પછી વષયો સુધી 

તેમના પુત્ર શ્ી નજતેન સેન અને પુત્રવધૂ કલયાણી સેને તે સં્બંધ 

નારાયણ અને ઉતિરા સા્થે એવો ને એવો જ જાળવયો હતો.

દેિ્બંધુના સમરણમાં લખાયેલ લેખમાં મહાદેવભાઈએ 

દેિ્બંધુનાં અનેક કાવયોમાં્થી એમના જ ે ભજનને ટાંકયું છ,ે એ 

્બંને જણની ભનકત પ્તયેની સમાન રનચ દિા્ણવે છ.ે ‘તારં દિ્ણન 

ન ્થાય તો કાંઈ નહીં; તને જોવાની તૃષણા તો તું નચરંજીવ 



રાખજ.ે એ તૃષણા જીવંત રહે એટલુંયે મારે માટ ે્બસ છ.ે’ એટલા 

એક વાકયમાં દેિ્બંધુના અતયંત મધુર ભજનનો સાર આપીને 

પછી મૂળ કોમળ ્બંગાળી િબદાવનલમાં આખું ભજન ટાંકી નીચે 

મહાદેવભાઈ એક વાકયની નોંધ કરે છ:ે ‘જાણે સવરાજ આવે 

તયાં સુધી સવરાજની તીવ્ર તૃષણા નચરંતન જાગ્ત રહે, સવરાજ 

ન આવે તયાં સુધી સવરાજ માટ ે આંખ સદાય ભીંજાયેલી રહે 

એ જ એમની સાધના હતી.’20 આ વાકય મહાદેવભાઈ પોતે 

પણ ઈશ્વરદિ્ણન અને સવરાજદિ્ણનની સાધનાને કેવી અનભન્ન 

માનતા હતા તેનું સૂચક છ.ે

આ આખા કાળ દરનમયાન ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને પોતાની 

સા્થે જ રાખેલા. કયાંક જવાનું હોય તયાં આગળ્થી લોકોને 

જણાવતા કે મહાદેવભાઈ પણ તેમની સા્થે રહેિે. માત્ર પોતાને 

કયાંક જવાનું મન હોય અને કામના રોકાણને લીધે જઈ િકે એમ 

ન હોય તો મહાદેવભાઈને મોકલતા. કોઈક વાર જાહેર કામકાજ 

પતાવવા સાર મોકલતા, તો કોઈક વાર વળી ઘરના અંગત કામ 

સાર પણ મહાદેવની જ પસંદગી ્થતી. શ્ી દેવદાસ ગાંધીને મે, 

1926માં મું્બઈમાં ઍપેન્િસાઇડટસનું ઑપરેિન કરાવવું પડ્ું 

તયારે તેમની વયવસ્થા અને સારવાર અ્થથે ગાંધીજીએ કસતૂર્બા 

અને મહાદેવને મોકલેલાં.

દેવદાસની ગેરહાજરીમાં ગાંધીજી પાસે મહાદેવભાઈનું કામ 

વધી પિતું. શ્ી મ્થુરાદાસ નત્રકમજીએ એને અંગે ્થોિી નચંતા 

વયકત કરી હિે. ગાંધીજીએ જવા્બમાં લખયું:

દેવદાસ ન હોવા્થી મહાદેવને વધારે કામ કરવું પિ ે છ ે એમાં 



કંઈ િક ન્થી. પણ એ નવાઈની વાત ન ગણાવી જોઈએ. સગવિ 

હોય તયારે જ સેવા ્થતી હોય તેમાં નમત્રતા ન આવે. મહાદેવ 

તયાં ન આવી િકે તો...21 દેવદાસની ગેરહાજરી્થી ્થતી અગવિ 

તે ભોગવી લે. દેવદાસની દૃનષ્એ તેને તયાં લાં્બો કાળ રહેવું 

પિ ે તો કંઈ ખોવાપણં ન્થી. સેવામાં જ આતમોન્નનત રહી છ.ે22

્થોિા કલાક સાર ગાંધીજી્થી દૂર જવાની સૂચના અંગેનો 

એક પ્સંગ કાકા કાલેલકરની કલમને લીધે હવે ઘણો જાણીતો 

્થઈ ગયો છ.ે કાકાસાહે્બે આ પ્સંગ વષયો પછી યાદદાસતને 

આધારે લખાવેલો છ,ે તે્થી અજાણતામાં તે વણ્ણનમાં ગાંધીજીની 

પ્તયે સહજ અ્યાય ્થઈ જાય છ.ે

પ્સંગ આમ છ.ે 1927(કાકાસાહે્બે 1926 લખયું છ)ે

ની 14મી ઑગસટને ડદને ગાંધીજી અને તેમનો રસાલો મૈસૂર 

રાજયની મુસાફિરી કરતાં નિમોગા પહોંચયો હતો. આ પ્વાસમાં 

કોઈ કોઈ વાર કાકાસાહે્બ વગેરે આસપાસનાં જોવાલાયક સ્થળો 

પણ જોઈ આવતા. કામનો ્બોજો વધુ ન હોય તો મહાદેવભાઈ 

પણ કોઈ કોઈ વાર તેમની સા્થે જોિાતા. નિમોગા આવયા પછી 

ભૂગોળના ઉતિમ નિક્ષક અને આખું જીવન રખિવાનો આનંદ 

માણનાર કાકાસાહે્બને યાદ આવયું કે નાનપણ્થી જ ે જોવાનું 

સપનું સેવેલું તે જોગ એટલે કે, જનેે ગેરસપપાનો ધોધ કહે 

છ ે તે નિમોગા નજલ્ામાં જ િરાવતી નદીનો ધોધ છ.ે તેમણે 

તયાં જવાનું વાતાવરણ ્બનાવયું. રાજાજી, દેવદાસ, ગંગાધરરાવ, 

મનણ્બહેન વગેરે તૈયાર ્થઈ ગયાં. મહાદેવભાઈને કહેતાં તેમણે 

‘ના' પાિી. કાકાસાહે્બે પોતાની बापुनी झांखीમાં એમ વણ્ણવયું 

છ ે કે ્બાપુએ મહાદેવભાઈને જવાની ના પાિી.23 પણ તે જ 



સમયે ટપકાવેલ િાયરીમાં મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે તેમણે પોતે 

જ જવાની ના પાિલેી.24 પછી કાકાસાહે્બે ગાંધીજીનું હુકમનું 

પાનું વાપરવાનો પ્યતન કયયો હિે તયારે ગાંધીજીએ કહ્ું તેમાં્થી 

કાકાસાહે્બે: ‘મહાદેવ નહીં આવે, હંુ જ એનો ગેરસપપા છુ'ં એમ 

નોંધયું છ.ે તેમાં ગાંધીજીને પક્ષે સહેજ અનભમાનની ગંધ આવે 

છ.ે મહાદેવભાઈને તો ગાંધીજીએ પોતાને નવિે કહેલાં વચનો પણ 

‘અણકમાયેલી પ્િંસા' લાગે છ.ે તેમની આખી નોંધ આમ છ:ે

15મી તારીખે ગેરસપપા જવાની મેં ના પાિવા્થી આ પ્કારની 

અણકમાયેલી પ્િંસા મળી.

જયારે મહાદેવને જ એમ લાગે છ ે તયારે એને ઉતિેજન આપવું 

જોઈએ. આમ રાજા25ને કહ્ું. પછી કહે: મારા્થી અલગ એવી એની 

કોઈ હસતી જ ન્થી. એણે, હંુ જ ે જોઉં તે જોવું જોઈએ — વધુ 

નહીં. આ કાંઈ એના ઉપર ટીકારૂપે ન્થી. હા, જો ્બધા જ આમ 

કરે તો તો કમનસી્બી જ કહેવાય, પણ એક અને કદાચ ્બે 

મહાદેવ આવશયક હોય — એક તો ખરેખર છ ે જ. મહાદેવનો 

ગેરસપપાનો ધોધ હંુ છુ ં— જ ેઆમ કહેવું એ અહંકારની અવનધ 

ન કહેવાય તો.26

આ પ્સંગમાં નનણા્ણયક તત્વ એક ્બીજુ ંજ હતું. તે ડદવસ 

એ यंग इन्डियाનું મૅટર તૈયાર કરીને ટપાલમાં ્બીિવાનો વાર 

હતો. તે ડદવસે જો ટપાલ ન જાય તો यंग इन्डिया સમયસર 

્બહાર ન પિ.ે એની નચંતા સવાભાનવક રીતે જ મહાદેવભાઈ 

અને ગાંધીજી ્બંનેને હતી.

કાકાસાહે્બ, અલ્બતિ, એ વાતની નોંધ કરે છ ે કે વરસો 



પછી ગાંધીજીએ જયારે મહાદેવભાઈ મૈસૂર ગયા તયારે તયાંના 

દીવાનને લખીને મહાદેવભાઈ ગેરસપપાનો ધોધ જોતા આવે એવી 

વયવસ્થા કરવા નવનંતી કરી હતી.

મહાદેવભાઈને ગાંધીજી સા્થે દોિતાં દોિતાં જ એક એક 

સ્થળે ્બનેલ ઘટનાઓને ઘોિાવેગે નોંધવી પિ ે છ.ે પોતે ખૂ્બ 

પાછળ રહી ગયા હોય એમ મહાદેવભાઈ એક જગાએ નોંધે છ:ે 

‘અમારી મુસાફિરી એટલી ઝિપભેર ચાલી છ ેકે ઘણી વાતો નોંધવા 

જાઉં છુ ં તો કાય્ણક્મને પહોંચી ન્થી વળાતું. આ ખાનદેિમાં્થી 

લખું છુ,ં છતાં વરાિનું ખામગામ તો હજી ્બાકી જ છ.ે'28 હવે 

ખાનદેિ અને વરાિ ્બંને પાિોિ પાિોિના નવસતારો છ.ે અને 

એ પ્વાસમાં ખામગામ પછી તો ગાંધીજી માત્ર મલકાપુર જ 

ગયા હતા. એટલે નોંધ લખવા ્બા્બત મહાદેવભાઈ માત્ર એક 

ગામ પાછળ રહી ગયા હતા, તેનોયે એમને આટલો વસવસો 

હતો. મહાદેવની કાય્ણક્ષમતા પાછળ એક મહત્વનું કારણ એ પણ 

હતું કે એ જ ે કામ લે તે તે જ વખતે પતાવી દેતા, નહીં તો, 

ગાંધીજીનો વેગ જોતાં એ કામનો ઢગલો વધતો જ જાય અને 

કદી તે પૂરં જ ન ્થાય.

પણ આ નોંધો એટલે ગાંધીજી કયાં ગયા એની જ માત્ર 

નોંધો નહીં, તયાં કેટલી જગાએ ભાષણો આપયાં એ જ નહીં, 

કોને મળ્ા તે જ નહીં, એ ્બધું તો ખરં જ. મોટા ભાગનાં 

ભાષણોના સાર, કેટલાંક ભાષણો પૂરેપૂરાં, કેટલાંક નવિે લસરતી 

એકાદ ્બે લીટીઓ, કેટલીકનું મુલાકાતોનો અછિતો ઉલ્ેખ તો 

કેટલીકનું સજીવ વણ્ણન, કેટલીક આવેલી અને જતી ટપાલનો ખયાલ 

વગેરે ઉપરાંત કોઈ નવે સ્થળે ગયા હોય તો તેનાં ઇનતહાસ, 



ભૂગોળ અને તેની સામાનજક, આન્થ્ણક, રાજનૈનતક પડરનસ્થનતનો 

ખયાલ આપવાનું પણ મહાદેવભાઈ ચૂકતા ન્થી. ગાંધીજી પાસે 

આવતાં પહેલાં જ ્બૅ્કમાં સુપરવાઇઝર હતા તયારેય જ ેમાણસ 

પોતાનો ચાલુ ક્મનો અહેવાલ લખતી વખતેય ્બૅ્ક જ ે સ્થળે 

હોય તે સ્થળની સામાનજક નસ્થનતનું વણ્ણન કરવાનું ચૂકતો 

નહોતો એને ગાંધીજી જવેાની સો્બત મળી અને नवजीवन કે 

यंग इन्डियाના ગ્ાહકો જવેા વાચકો મળ્ા પછી એ િાનો ચૂકે? 

આ પ્વાસનોંધોમાં નંદીદુગ્ણ પહોંચતાં આખા મૈસૂર રાજય નવિે, 

પૂવ્ણ ્બંગાળ જતાં તેની નસ્થનત નવિે અને કચછ કે કેરળ જતાં 

તયાંની સામાનજક નસ્થનત નવિેનું સામા્ય જ્ાન મહાદેવભાઈના 

વાચકોને સહજ રીતે જ પ્ાપ્ત ્થઈ જાય છ.ે

જમેનાં ભાષણોની નોંધ મહાદેવભાઈ આપે છ ેતેમાં ગાંધીજી 

એકલા જ ન્થી. ગાંધીજીનાં જ ે પ્ીનતપાત્ર, તે મહાદેવભાઈનાં 

્બેવિાં પ્ીનતપાત્ર. તે્થી એમની વાતચીત કે એમનાં ભાષણોની 

નોંધ પણ મહાદેવભાઈ લોકો આગળ મૂકી જ દેવાના. હા, કોઈક 

વાર કોઈક પાત્ર, પોતાની નવિેષતાને લીધે, મહાદેવભાઈ સાર પણ 

નોંધ લેતાં કોયિારૂપ ્બની જાય એવુંયે મળી જાય ખરં. શ્ીમતી 

સરોનજની નાયિનુા અક્ષરો જટેલા દેખાવમાં સુંદર એટલા જ 

વાંચવામાં કઠણ. તે જ રીતે એમનાં ભાષણો જટેલાં શ્વણમધુર 

તેટલી જ એમની ઓઘવતી અંગ્ેજી ભાષા અનુવાદ કરવામાં 

મુશકેલ. કાનપુરની ‘દીવાનેખાસ' કૉંગ્ેસમાં એમનાં ભાષણો નવિે 

મહાદેવભાઈ પોતાની અસમ્થ્ણતા જાહેર કરીને જ છૂટી જાય 

છ:ે ‘એમના ભાષણનું ભાષાંતર કરવું મારે માટ ે મુશકેલ છ.ે 

અને સારં ભાષાંતર પણ આમવગ્ણને માટ ે સમજવું મુશકેલ 



્થઈ પિ.ે’29 મોલતીના ऑन कॉमप्रोमाइझનું સફિળ ભાષાંતર કરનાર 

મહાદેવભાઈને તે વખતે સહેજ નવરાિ હતી. સરોનજનીદેવીનું 

ભાષણ સાંભળ્ું તયારે તેમની પાસે એ નવરાિ કયાં્થી હોય? 

્બાકી ऑन कॉमप्रोमाइझના ભાષાંતરને લીધે મહાદેવભાઈને પુરસકાર 

મળ્ો તે્થી તેમને હષ્ણ ્થયો હિે, પણ સાક્ષર શ્ી કેિવ હષ્ણદ 

ધ્ુવે એ ભાષાંતરની જ ે કદર કરી તેની નોંધ મહાદેવભાઈએ, 

પોતાની પ્િંસા હોવા છતાં, િાયરીમાં ટૂકંમાં નોંધી લીધી છ:ે

‘સતયાગ્હની મયા્ણદા’ (નવિે એ કહે, તમે એના)્થી ગુજરાતના 

યુવકોની સેવા કરી છ.ે ઘણાને, અંગ્ેજી પુસતક ન સમજાય 

એવું છ.ે અંગ્ેજો ન સમજાવી િકે તે કામ તમે કયુું છ.ે તમારં 

ભાષાનું પ્ભુતવ તો એટલું છ ે કે અમને િીખવાનું મળે એમ છ.ે’ 

ઇતયાડદ, ઇતયાડદ.30

મૂળે મહાદેવભાઈ સાડહનતયક જીવ એટલે નવરાિ મળે 

તો એમનું ધયાન કાં ઉતિમ સાડહતય વાંચવામાં, કાં કાંઈક નવું 

લખવામાં પરોવાય. એ રીતે આ વષયો દરનમયાન તેમણે અંતયજ 

સાધુ નંદનો31 ટૂકંો પડરચય આપણને આપયો. અનેક પુસતકોને 

દોહીને દુગધામૃતરૂપે સંત રિાંનસસનું32 જીવનચડરત્ર આપયું, ‘ખાદી 

કેળા'33 નામની વાતા્ણ આપી. નવનો્બાજીના આશ્મમાં અપાયેલાં 

ભાષણોને આધારે તુકારામ મહારાજની આતમક્થા એમના જ 

અભંગોને ટાંકી ટાંકીને આપી. આપણને તરત ખયાલ આવિે 

કે આટઆટલાં કામ અને આટઆટલી રખિપટ્ી વચચે પણ 

મહાદેવભાઈએ આપણને જ ે આપયું છ ે તે સવ્ણ સાડહતયનો રસ 

એક જ છ ે— તુલસીદાસના િબદોમાં पदसरोज अनपाचयनी भक्ति. 

જ ે રસના ઘૂંટિા પી પીને મહાદેવ પોતાની આંતર્બાહ્ પુનષ્ 



પામતા હતા તે તો નરનસંહ મહેતાએ ગાયેલો ‘પ્ેમરસ પાને તું 

મોરના નપચછધર'વાળો પ્ેમરસ જ હતો. એમને મહાન તત્વવેતિાની 

સંગનતમાં જીવન ગાળવા છતાંયે ‘તત્વનું ટૂપંણં તુચછ’ લાગતું હતું.

પણ ગાંધીનો પ્ેમ એ કાંઈ વેવલાનો પ્ેમ નહોતો. એ તો 

‘મા્થા સાટ ે મોંઘો' પ્ેમ હતો. કાડઠયાવાિના લોકોનો પ્ેમ જોઈ 

તેઓ ્બોલી ઊઠ ે છ:ે

પણ હંુ તો તમારી પાસે એક અલૌડકક વસતુ માગું છુ.ં તમારા 

પ્ેમ્થી હંુ અકળાઈ જાઉં, કારણ, તમે જ ે વાત ક્બૂલ કરો તેનો 

અમલ ન કરો તો મારે માટ ેતમારો પ્ેમ પોષક નહીં, પણ ઘાતક 

નીવિવાનો છ.ે  ... જો, એ પ્ેમનું કાય્ણમાં પડરવત્ણન ન ્થાય તો 

તમારી અને મારી વચચેના સં્બંધનું િું ્થાય? એ સં્બંધ જાહેર 

છ,ે ખાનગી નહીં. તમારી સેવાને માટ ે તમારી સા્થે સં્બંધ છ.ે34

આ વચનો કહેવાયેલાં તો હતાં કાડઠયાવાિના લોકોનો પ્ેમ 

જોઈને, પણ મહાદેવ એને સતત પોતાના પર લાગુ પાિીને 

ગાંધીજીના પ્ેમને સેવામાં પડરણત કયથે જતા હતા. એમના પુરષા્થ્ણ 

સાર તો ગાંધીજીએ આદિ્ણ આંકી દીધો હતો:

પુરષા્થ્ણની મયા્ણદા ્બાંધવાની જરૂર ન્થી; જો આકાિ સુધી જતાં 

કયાંય મયા્ણદા હોય તો પુરષા્થ્ણને મયા્ણદા હોય. ઊંચે ચઢવા માટ ે

મોકળું આકાિ રહેલું છ,ે નીચે પિવામાં મયા્ણદા છ.ે ઈશ્વરે, 

કુદરતે પોતે જ ધરતી, પર્થર, પાણી વગેરે જવેી મયા્ણદા ્બાંધી 

દીધેલી છ.ે35

સહેજ નવરાિ મળે તો મહાદેવભાઈ આપણને એમના નનરંતર 



ચાલતા, પ્માદરડહત સવાધયાયજગતમાં પણ િોડકયું કરાવી દે 

છ.ે ્બંગાળના પ્વાસ દરનમયાન કોઈકના પુસતકાલયમાં્થી પોલ 

્બન્ણકોફેિ લખેલ ટૉલસટૉયનું જીવનચડરત્ર વાંચીને મહાદેવભાઈ 

આપણને એનું ્થોિુ ં નવવેચન આપવા ઉપરાંત એમાં્થી કેટલાક 

પ્સંગો અને સુવાકયો પણ પીરસી દે છ.ે36 ઓડરસાના પ્વાસ 

દરનમયાન આનાતોલ રિાંસની थेइस નામની નવલક્થા વાંચી 

એમાં્થી જીવનોપયોગી ઉતારાઓ આપી દે છ.ે37 નવનો્બાના 

પ્વચનને આધારે केनोपचनषदનો સાર આપી દે છ.ે38

ગાંધીજી્થી અલગ જઈને કોઈ કાય્ણક્મ પાર પાિવાનું એમેય 

મહાદેવભાઈને સાર અસામા્ય ઘટના હતી. આ કાળનાં ત્રણ વષયો 

દરનમયાન તો તેઓ જવલ્ે જ એ રીતે છૂટા પડ્ા છ.ે એક 

વાર તો ગાંધીજીએ જાતે જ મહાદેવભાઈને આગ્હ કરીને ઉતિર 

ન્બહારના મધુ્બની ક્ષેત્રના ખાદીકામનું નનરીક્ષણ કરી આવવાનું 

સૂચન કયુું. એમને ખ્બર હતી કે મહાદેવ આ કામ જોિે તો 

પોતાના સાપ્તાડહક પત્ર દ્ારા એ ક્ષેત્ર નવિે આખા દેિની 

આગળ એનું સુંદર નચત્ર રજૂ કરી િકિે. ન્બહારના નવદ્ા્થતીઓના 

એક સંમેલનમાં, ્બનતાં સુધી રાજ ે્ દ્ર્બા્બુ અ્થવા કૃપાલાનીજીના 

સૂચન્થી મહાદેવભાઈને સંમેલનના પ્મુખ ્બનાવવામાં આવયા. 

30–1–1927ને રોજ ન્બહાર છાત્ર સંમેલનમાં અધયક્ષપદે્થી 

મહાદેવભાઈએ જ ે ભાષણ આપયું એ િાયરીનો જવલ્ે જ 

જોવા મળતો એવો ભાગ છ ે કે જમેાં મહાદેવભાઈએ પોતાનું 

ભાષણ પોતાની િાયરીમાં લખયું હોય. ગાંધીજીના જીવનદિ્ણન અને 

કાય્ણક્મને ગીતાની ભાષામાં સમજાવતું એ એક શ્ેષ્ઠ પ્વચન છ.ે39

પણ મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી અળગા ભલે ન રહ્ા હોય, 



એક્થી વધારે વાર તેમણે પોતાના સવતંત્ર ને સપષ્ અનભપ્ાયો 

તો પ્ગટ કયા્ણ જ છ.ે

કૉંગ્ેસના જાહેર અનધવેિનમાં ગાંધીજીનો નવરોધ કરનાર 

મૌલાના હસરત મોહાની નવિે મહાદેવભાઈ એક્બે વાકયમાં જ 

પોતાનો અનભપ્ાય આપે છ:ે ‘પોતાનું કોઈ જ સાંભળવાનું ન્થી 

એમ જાણવા છતાં ડહંમત્થી આગળ આવીને પોતાની દલીલો 

રજૂ કરનારા મૌલાનાને માટ ે માન ્થયા નવના ન રહે — પણ 

એમની દલીલો સાંભળીને દયા આવે.’40 અને પછી: ‘મૌલાના 

મહમદઅલીએ એમની ધૂળ કાઢી. આ ભાષણ જો ટૂકંું હોત તો 

્બહુ સુંદર ્થાત, પણ મૌલાના ્બોલવા ઊઠ્ા અને એ પણ ્બીજાને 

તોિવાને, એટલે પછી સમયની મયા્ણદા હમેિાં ઓળંગવાના.’41 

આશ્મનાં ્બાળકોની નિન્થલતા અંગે શ્ી ્બાળકો્બાજી ભાવેના 

ભાષણ નવિે: ‘(એમના વયાખયાન)માં મને આધયાનતમક અનભમાનની 

ગંધ આવી.'42 અને ્બંગાળની જાણીતી રચનાતમક સંસ્થા અંગે: 

‘નનભ્ણયતા જટેલી અભય આશ્મે કેળવી છ ે તેટલો નવનય અને 

પ્ેમ ન કેળવયો હોય.’43 એમ જણાય છ ે કે સવતંત્ર અનભપ્ાય 

આપવામાં મહાદેવભાઈ કદીમદી ગાંધીજીને પણ છોિતા નહીં. 

્બંગાળના પ્વાસ દરનમયાન 2–5–1925ને રોજ ફિરીદપુરમાં 

તેમના ભાષણ નવિે મહાદેવભાઈ માત્ર એક જ લીટી લખે છ ે

કે: ‘(એમનું) ભાષણ સામા્ય પ્કારનું હતું.’ જોકે આ વાકયમાં 

સામા્ય પ્કારનો િબદનો અ્થ્ણ ‘રોજ જવેું આપે છ ેતેવું' એવોયે 

્થઈ િકે.

કોહાટ્થી કોમી હુલ્િને કારણે રાવલનપંિી નાસી આવેલા 

ડહંદુ િરણા્થતીઓ જોિ ે ગાંધીજી મુલાકાત લઈ ચૂકયા હતા. તે 



વખતે સરકારે એમને કોહાટ જવાની પરવાનગી નહોતી આપી. 

રાવલનપંિીમાં એમણે ્બંને જાનતના આગેવાનો ત્થા સામા્ય 

જનોની મુલાકાતો લીધી. દનક્ષણ આડરિકામાં કોટ્ણકચેરીમાં જતા 

તયારે લોકોની ઊલટતપાસ કરતા હતા તેવી રીતે ગાંધીજીએ 

કેટલાક સાક્ષીઓની મુલાકાત લીધી. તેમણે જોયું કે મૌલાના 

મુસલમાન સાક્ષીઓની ઊલટતપાસ કરતા જ ન્થી, અને પ્શ્ો 

પૂછ ે છ ે તો તેમને છાવરવા સાર જ પૂછ ે છ.ે

છઠ્ી ડિસેમ્બર, 1924ને ડદને ‘નપ્ય ભાઈ'ને સં્બોધેલા 

એક પત્રમાં મહાદેવભાઈએ આવતા માઠા ડદવસોની જાણે કે 

આગાહી કરી દીધી:

અહીં તો અણધાયુું ્બ્યું છ.ે મુસલમાનો કોહાટના આવયા, અને 

્બાપુને આખી વસતુ સમજાઈ ગઈ છ.ે ત્રણચાર જણની પાસે્થી 

અગતયનાં સટટેમે્ટ (નનવેદનો) પણ કરાવયાં છ.ે કાલે તો એક 

જાણીતા માણસની એવી ભારે જુ્બાની ્થઈ કે રાત્રે સૂતાં ્બાપુએ 

કહ્ું: I have done the most valuable work of the year 

(મેં આખા વરસનું સૌ્થી મૂલયવાન કામ કયુું.) એ જુ્બાનીમાં્થી 

મુસલમાન મે્ટનેલટી (મનોવૃનતિ)ના એવા સુંદર નમૂના મળ્ા છ ે

કે ્બાપુ તેમાં્થી આખું વષ્ણ પોતાની કાય્ણડદિા મેળવતા રહેિે. 

્બીજી વસતુ એ કે િૌકતની સા્થે ભારે િાપ્ણ (તીવ્ર) મતભેદ 

પિવાનો. એ માણસે કોહાટના મુસલમાનોના ઍરવોકેટનું જ કામ 

કીધું છ.ે એટલે એને તેમનો દોષ િાનો જણાય? એનો અ્થ્ણ એ 

કે ્બાપુ અને િૌકતનું જૉઇ્ટ સટટેમૅ્ટ નીકળવું અિકય ્થઈ 

પડ્ું, અને મને તો ભય છ ે કે િૌકત મળતો ન ્થાય તો ્બાપુ 

પોતાનું સટટેમૅ્ટ પણ ્બહાર ન પાિ.ે આમ જ ે ્થાય તો ભારે 



અફિસોસ કરવા જવેું કહેવાિે. કારણ, હવે ્બાપુની પાસે પૂરતી 

હકીકત આવી ગઈ કહેવાય. હવે એઓ પોતાનો નનણ્ણય ન ્બાંધે 

તો પછી ્બાપુની પાસે િાની આિા રખાય? આખી ડહંદુ આલમ 

્બાપુ પાસે આ નનણ્ણયની વાજ્બી રીતે જ આિા રાખે છ,ે અને 

જો ્બાપુ ચૂપ રહે તો તેમને સખત આઘાત પહોંચિે. પણ િા 

સાર અનનષ્ની િંકા કરવી? કદાચ ્બધાં સારાં જ વાનાં ્થિે. 

કોહાટમાં નસચયુએિન (પડરનસ્થનત) એવી તો ભૂંિી છ ે કે તેનો 

ખયાલ પૂરો ન આપી િકાય. મુસલમાનો ડહંદુઓને કાઢી પોતાની 

લૂંટ ઉપર માંહોમાંહે લડ્ા, અને એવા લડ્ા કે એક્બીજાનાં 

ઘર સળગાવવા તૈયાર ્થઈ ગયા. એટલે સરકારને ભાવતું મળ્ું. 

સરકારે ્બંને પક્ષો પાસે દોઢ-્બે લાખ રૂનપયાની જામીનગીરી 

લીધી છ.ે એમાંનું એક સેકિન (જૂ્થ) આજ ે ્બીજા સેકિનને 

નગવ અપ (તયાગ) કરવાને તૈયાર હતું. એક માણસે અગતયની 

અને કંઈક સચચાઈ્થી ભરેલી જુ્બાની આપી તે આ લિાઈને 

લીધે જ, પણ િૌકત તેને પણ ના્બૂદ કરવાને તૈયાર હતો. એ 

માણસે મુસલમાનોને ઊલટતપાસનો એક પણ સવાલ પૂછો 

ન્થી. ઊલટા ્બાપુની આગળ જમે આ હારતા ગયા તેમ તેમને 

્બચાવવા માટ ે એ લીડિગં (સૂચક) સવાલો પૂછતા ગયા. પણ 

આ નવિે વધુ તો મળિું તયારે.  ...44

આ ઘટના્થી ગાંધીજી અને િૌકતઅલી વચચેના મતભેદો 

્બહાર આવયા. એટલી મહાદેવભાઈની વાત સાચી પિી. ગાંધીજી 

પોતાની વાત અંગે ચૂપ પણ રહી િકે એવો મહાદેવભાઈનો 

ભય ખોટો ઠયયો. ગાંધીજી અને િૌકતઅલી ્બંનેએ અલગ અલગ 

નનવેદનો ્બહાર પાડ્ાં.45 31–12–1924ને રોજ મું્બઈમાં 



મુનસલમ લીગની ્બેઠકમાં ઝફિરલ્ાખાનના વધુ ઉદાર ઠરાવને 

્બાજુએ રાખી મહમદઅલીનો ઠરાવ પસાર ્થયો, જ ે જોઈને 

ગાંધીજીએ તેમને દરદભરેલા એક પત્રમાં સપષ્ િબદોમાં લખયું 

કે ‘ઠરાવ વારંવાર વાંચયો. પણ જમે જમે વાંચતો ગયો તેમ તેમ 

એની પ્તયે અણગમો વધતો ગયો.' પત્રમાં છવેટ ે લખયું:

છતાં જો તમને પોતાને એ ખરા્બ ન લાગતો હોય તો તમે એને 

વળગી રહેજો. હંુ તો પ્્થમ તમારા હૃદયનો પલટો આણવા માગું 

છુ ંઅને પછી તમારા નવચારોનો. જયાં સુધી મને તમારામાં નવશ્વાસ 

છ ે તયાં સુધી હંુ તમારો તયાગ કરવાનો ન્થી.46

એમ તો આ ગાળામાં મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી ભાગયે જ જુદા 

પડ્ા છ.ે પણ એવું જણાય છ ેકે 1925માં, નાના ્બા્બલાને જોવા 

મહાદેવભાઈ કોઈ કોઈ વાર કાનલયાવાિી, વલસાિ કે સા્બરમતી 

ગયા હિે. ્બા્બલાનું નામ મહાદેવભાઈએ જ નારાયણ પાડ્ું 

હતું. એક વાર નવનો્બાએ એ નવિે જરા કુતૂહલ્થી મહાદેવભાઈને 

પૂછું, ‘તમે તમારા દીકરાનું નામ નારાયણ કોના પર્થી પાડ્ું? 

આશ્મના વયવસ્થાપક47ના નામ પર્થી, કે કોઈ ્બીજા તમારા 

ધયાનમાં હતા?' મહાદેવભાઈએ તરત જવા્બ આપયો:

‘મેં તો એ નામ અજાનમલની ક્થા પર્થી પાડ્ું છ.ે આપણે 

અજાનમલ જવેા પાપી છીએ. દીકરાને નારાયણ કહીને ્બોલાવવા્થી 

પણ જ ેકાંઈ ્થોિાંઘણાં પાપ ધોવાતાં હોય તે િું કામ ન ધોઈએ?’

આ પ્સંગ વણ્ણવતાં મહાદેવભાઈની ભનકત અને એમની 

નમ્રતાનો નવચાર કરી નવનો્બાજીની આંખમાં પાણી આવી જતાં.



એક વાર નારાયણને રમાિવા મહાદેવભાઈ ગુજરાત ગયા 

હિે અને તયાં માંદા પડ્ા તયારે ગાંધીજી પટણામાં હતા. ્બેઉ 

છૂટા પિ ે તો પત્ર નવના તો રહેવાય જ કેમ? ગાંધીજી લખે છ:ે

તમે ્બીજા નનયમો જાળવો કે ન જાળવો, ઠકેાણાં ઠકેાણે રાખો 

કે ન રાખો, પણ મને કાગળ લખવાનું તો િૂળીએ ્બેઠા પણ 

કરો. આ ભનકત તમને ફિળો. મને હમેિાં એટલા જ કારણસર 

લખવાની ઇચછા ્થાય, પણ હંુ તો પૂજય રહ્ો, પૂજારી ્થાઉં તો 

લખું ના? ઘણાયે પૂજય અતયારે અધોગનતએ હિે, પણ અસંખય 

પૂજારી તરી ગયા. કૃષણને નામે ઘણા મોક્ષ પામયા. પણ ન્બચારો 

મહાભારતવાળો કૃષણ તો કમોતે ચાલયો ગયો અને એને મુખે 

કૃષણનું નામ ્થોિુ ં હતું? હવે કહો પૂજય મોટા કે પૂજારી જ.

તમે માંદા પિિો એમ તો મેં ધારી જ મૂકયું હતું. હવે તો તદ્દન 

આરામ ્થઈ ગયો હિે.  ... તમે નનનશ્ચંત ્થઈને તયાં રહેજો. દુગા્ણને 

સંપૂણ્ણ સંતોષ આપજો. એક િરત પાળજો, તમારે પ્થારીવિ 

ન ્થવું.  ...48

પણ કોઈ એમ ન સમજ ે કે ગાંધીના અનનિકંુિમાં ખીલતા 

મહાદેવભાઈના ગુલા્બને કદી અનનિની આંચ નહીં આવતી 

હોય. એક પ્સંગ હવે તો જાણીતો ્થવા આવયો છ,ે પણ 

नवजीवनમાં્થી તેને આખો ને આખો એટલા સાર આપયો છ ે કે 

તેમાં મહાદેવભાઈનું માનસ આવા નાજુક પ્સંગે કેમ કામ કરતું 

હતું તે જોવા મળે છ:ે

‘ભણયો ભૂલે અને તારો િ્ૂબે' એ કહેવત આજનો ડકસસો લખતાં 

યાદ આવે છ ે— જોકે હંુ એ કહેવતમાંનો ‘ભણયો’ હોવાનો ફિાંકો 



ન્થી રાખતો, અને તરતાં હંુ કોઈ ડદવસ િીખયો જ ન્થી. છતાં 

જ ે વસતુ ગાંધીજીની પાસે ડદનરાત સાંભળ્ા કરતો હોઉં અને 

ગાંધીજીના જીવનસૂત્ર તરીકે ્બીજાની આગળ મૂકયા કરતો હોઉં, જ ે

વસતુ ગાંધીજીની સા્થે એક ડદવસ રહેનારને પણ સમજાવી જોઈએ, 

તે હંુ એકાએક ભૂલું તો ‘ભણયો ભૂલે' એ કહેવતનો હંુ ભૂંિામાં 

ભૂંિો દાખલો ્બનું એમાં િી નવાઈ? ્બીજાની ભૂલો વણ્ણવવાની 

મેં અનેક વાર છૂટ લીધેલી છ,ે મારી પણ ઘણી ભૂલોમાંની એક 

તાજી ્થયેલી ભૂલ ્બીજાઓની આગળ મૂકંુ તો ્બીજાઓને તેનો 

જ ે ઉપયોગ કરવો હોય તે ભલે કરે, ભલે મને હસે. 

અંગ્ેજી જાણવાની આમલોકોને આવશયકતા ન્થી એમ ઘણી વાર 

્બોલાયું છ ે અને લખાયું છ.ે અંગ્ેજી નવિેના નવદ્ા્થતીઓના મોહ 

નવિે વારંવાર ટીકા આવે છ.ે પણ એવો જ એક મોહ મને વળગેલો 

હતો. એને એક વધારે ભાષા જાણી વધારે નવદ્ાનમાં ખપવાનો 

મોહ કહો કે એક નવી ભાષાના સાડહતયનો રસ લેવાનો મોહ 

કહો — ગમે તે કહો, મને ઘણો વખત ્થયાં રિેંચ ભાષા જાણવાનો 

મોહ વળગયો હતો. અને રનસયાઓ એમાં વધારો કરતા. જલેમાં 

રિેંચનો અભયાસ કરનારા એક્બે મળી આવયા હતા, અને મને પણ 

રિેંચ ભણી લેવાની સૂચના ્થઈ હતી. છતાં તયાં તો ઉદૂ્ણ જાણવાની 

જ ફિરજ છ ે અને રિેંચ તો એક િોખ છ ે એમ સમજીને હંુ ઉદૂ્ણ 

જ િીખયો. રિેંચનો મોહ જતો રહ્ો હતો એમ નહીં, પણ તયાં 

ઉદૂ્ણના વાતાવરણે મને ્બચાવી લીધો, છતાં એ મોહ ‘ઘન વષ્ણ 

ને વન પાંગરે’ તેમ, જયારે રિેંચ જાણવાની તક દેખાતી તયારે 

િોડકયું કરતો. એવી તક હમણાં જ અમારે તયાં આવેલા નવા 

મહેમાનોના આગમનમાં મને દેખાઈ. નમસ સલેિ49 તો રિેંચ સરસ 



્બોલીલખી જાણનારાં રહ્ાં. એમને તરત કહેવાની ડહંમત તો ન 

ચાલી. પણ એમણે જ લાલચ આપી. એમણે જ કહ્ું: ‘હંુ તમને 

કાંઈ ન આપી િકંુ? હંુ ઘણં િીખી રહી છુ,ં તમનેયે કાંઈ આપી 

િકંુ તો સારં.’ એમની પાસે્થી ‘મહત્' વસતુ લેવાને ્બદલે ‘અલપ' 

માગવામાં મેં સંતોષ મા્યો. મેં કહ્ું: ‘મને રિેંચ ન િીખવો?’ 

એઓ તો રાજી રાજી ્થઈ ગયાં, અને ્બીજ ે ડદવસ્થી િરૂઆત 

્થઈ. આ નવિે મેં ગાંધીજીને પૂછું નહોતું — જમે નદીમાં નાહી 

આવવાને માટ ે એમની રજા લેવાની જરૂરત ન હોય તેમ આમાં 

પણ જરૂર ન હોય એમ માનીને નહોતું પૂછું.

પહેલે ડદવસે સાદાં ડક્યાપદો અને સાદાં વાકયો િીખયો. ્બીજ ે

ડદવસે તો એમણે કેટલાંક નવાં વાકયો આપયાં એનો મેં ભૂલ નવના 

અ્થ્ણ કરી ્બતાવયો એટલે મારા હરખનો પાર ન રહ્ો. ‘આ રીતે 

્બહુ જલદી તમે િીખી જવાના.' એવું ઉતિેજન મળતાંની સા્થે 

કોણ જાણે કેમ મેં એમને પૂછું: ‘પણ મેં રિેંચ િરૂ કયુું છ ે એ 

્બાપુ જાણે છ ે ખરા?’ એમણે કહ્ું: ‘હા, એમને એ સાંભળીને 

જરા હસવુંયે આવયું, અને આશ્ચય્ણ પણ ્થયું.’ ‘આશ્ચય્ણ' િબદ્થી 

મારા પેટમાં પ્થરો પડ્ો. જાણે મારી ભૂલ મને એક આઘાતની 

સા્થે સમજાઈ જતી હોય એમ ્થયું. ‘મને અવશય ્બોલાવિે ને 

ઝિતી લેિે.’ એમ મનમાં નવચાર આવયો, ન આવયો, એટલામાં 

તો એક ભાઈએ આવીને કહ્ું: ‘્બાપુ તમને ્બોલાવે છ.ે’

મારા ટાંડટયા તો ઢીલા હતા જ. પણ પ્્થમ પ્શ્ રિેંચ નવિે ન 

પુછાવાને લીધે મને કાંઈક કરાર વળ્ો. મનમાં ્થયું કે, ‘્બાપુને 

મારા રિેંચ માટ ે કિી ન્થી પિી, એ તો મારં મન જ મને પાછો 

પાિ ેછ.ે’ પણ તરત જ, ગાંધીજીને કેટલી પિી હતી એ જણાયું. 



પોતાના મનનો સઘળો વેગ જાણે િમાવીને હસતાં હસતાં એમણે 

મને પૂછું: ‘કેમ તમે રિેંચ િીખવા માંડ્ું છ?ે’ મેં હળવે રહીને 

કહ્ું: ‘હા, મેં નમસ સલેિને પૂછું હતું કે ્બાપુ જાણે છ ે આ 

નવિે? એમણે મને કહ્ું કે આપને હસવું આવયું અને આશ્ચય્ણ 

્થયું એમ આપે કહેલું,' એટલે હસમુખો ભાવ હજુ ચાલુ રાખી 

ગાંધીજી ્બોલયા: ‘એ્થી વધારે કહેલું. ગઈ કાલે તમે જયારે એને 

કહેતા હતા કે, ‘ચાર વાગયે હંુ તમારે તયાં આવીિ.’ તયારે મને 

્થયું હતું કે તમે એને કાંઈ િીખવવા જવાના હિો, પણ આજ ે

જ સવારે મેં એની પાસે એની કાલની રોજનીિી માગી; એમાં 

કહ્ું, એક કલાક તમને રિેંચ િીખવવામાં આપયો. મને આશ્ચય્ણ 

્થયું અને મેં કહ્ું: ‘્બહુ કુદાકિા મારે તે પિવાને સાર ‘ હંુ 

ચૂપ ્થઈ ગયો. અને હવે ગાંધીજીના ચહેરાનો રંગ ્બદલાયો. 

જરા કિક ્થઈને એમણે પૂછું: ‘િા સાર ફિેંચ િરૂ કયુું? રોમાં 

રોલાં રિેંચમાં વાંચવા માટ?ે કે આપણા ઉપર રિેંચ કાગળો આવે 

તે વાંચવા માટ?ે કે નમસ સલેિ અહીં આવયાં છ ે તે્થી એકાએક 

ઉમળકો ્થઈ આવયો?' ધ્ૂજતાં મેં જવા્બ આપયો: ‘ના. જાણવાની 

ઇચછા તો પહેલે્થી જ હતી.' એટલે ગાંધીજીએ આગળ ચલાવયું: 

‘િા સાર? તમે જાણો છો કે અંગ્ેજ નવદ્ાનો પણ રિેંચ સાડહતય 

ગ્ં્થો કેવળ અંગ્ેજીમાં જ વાંચીને સંતોષ માને છ?ે અને ઘણંખરં 

રિેંચ સાડહતય તો ્બહાર પિ ેછ ેકે અંગ્ેજીમાં એનું ભાષાંતર ્થાય 

છ!ે’ જરા ્થોભીને વળી સવાલના ચા્બખા ચલાવયા: ‘અને તમને 

એ િીખતાં કેટલો સમય લાગિે એનો નવચાર કયયો?’ મેં જવા્બ 

દીધો: ‘છ મડહના.’ ‘રોજ કેટલો સમય? ‘ ‘એક કલાક,' ‘વાર, 

તમને એટલો સમય મળિે કે?’ મેં કહ્ું: ‘હંુ અહીં છુ ં તયારે 

મેળવી લઉં, અને ટટ્રનેમાં કંઈક મળે.' ‘હમેિાં એક કલાક મળે 



એવો તમારો અનુભવ ખરો કે?’ હંુ િું જવા્બ આપું? ચા્બખા 

પડ્ા જ જતા હતા. ‘એટલે એનો અ્થ્ણ એ છ ે કે છ મડહના 

સુધી મારે ગમે એ કામ હોય છતાં તમને તો ડદવસમાં એક 

કલાક મારે છૂટા જ રાખવા જોઈએ. તમે રિેંચ વાંચતા હો તયારે 

મારા્થી તમને ન ્બોલાવી િકાય, ખરં ના?’ આ રીતે સવાલ 

મુકાવા્થી મને દુ:ખ ્થયું. મેં દઢતા્થી જવા્બ આપવાનો પ્યતન 

કયયો: ‘ના સતો, હંુ સમય કોઈક રીતે મેળવી લઉં.’ ‘અરે મેળવી 

િેના લો? ચોરી લો એમ કહો તો ભલે.’

આ ચા્બખે હંુ ચેતયો. મેં કહ્ું: ‘સાચું.’ એટલે ગાંધીજીએ આગળ 

ચલાવયું: ‘આપણો ્બધો સમય એક જ વસતુને અપાયેલો છ,ે તયાં 

આપણે આવી વસતુ, જનેો સવરાજ માટ ે કિો ખપ ન્થી, તેમાં 

િેના પિીએ? આપણો ્બધો સમય આપણા કાય્ણને માટ ેઆપવો 

જોઈએ, એમાં્થી આ તો ચોરી ્થઈ.’ મેં મૂંગા મૂંગા સાંભળ્ા કીધું. 

પછી કહ્ું: ‘્બસ આજ્થી રિેંચ ્બંધ કરીિ. ગમે તેમ એ સમય 

કાંતવામાં તો આપી િકાય.’ પણ ગાંધીજીએ આગળ ચલાવયું: 

‘્બીજાં ઘણાં કામો છ.ે પણ તમારી સામેનો આરોપ હજી પૂરો 

ન્થી ્થયો. નમસ સલેિ એ કોણ છ?ે એનો તયાગ તો અસાધારણ 

છ.ે આપણે કોઈ એની ્બરા્બરી કરી િકીએ એમ ન્થી. એણે 

પોતાનું સવ્ણસવ હોમયું છ.ે એને પોતાના દેિ કે ઘરની સા્થે કિી 

મમતા ન્થી રહી. ઘેર ગમે તે ્થઈ જાય તોયે એ અિગ અહીં 

જ કામ કયા્ણ કરવાની ટકે લઈને આવેલાં છ.ે આપણા કાય્ણને 

માટ ે એનો ્બધો સમય અપ્ણણ ્થયેલો છ.ે એને તો આપણને 

ઘણં આપવાનું મન ્થાય, પણ આપણા્થી એની પાસે લેવાય જ 

કેમ? એને તો ઘણંયે જાણવું છ,ે િીખવું છ,ે ડહંદુસતાની જાણવું 



છ,ે સંસકૃત જાણવું છ.ે એ ્બધું આપણે એને આપી દેવું રહ્ું. 

જો આપણો સમય આપણો નહીં, તો એનો સમય તો આપણો 

િેનો જ? આપણો સમય જો કાય્ણપ્ીતય્થ્ણ હોય તો એનો વધારે 

કાય્ણપ્ીતય્થ્ણ છ.ે’ આખી વસતુ સોંસરી ઊતરી ગઈ. કાંઈ ગુનો કયા્ણ 

પહેલાં એ ગુનાનું ગુનાપણં કેમ સોંસરં નહીં ઊતરી જતું હોય?

મારા ગુનાને માટ ે પ્ાયનશ્ચતિ? ‘પ્ાયનશ્ચતિ’ અને ‘તપશ્ચયા્ણ’ િબદો 

પણ જાણે મારા જવેાના મોંમાં ન િોભે એવું લાગયા કરે છ.ે 

આપણે સાર વળી પ્ાયનશ્ચતિ િું? ગુનો ફિરી વાર ન કરવો એ. 

પણ મને પ્ાયનશ્ચતિ કે કિું કહેવા-્બોલવાની હામ નહોતી રહી. 

ગાંધીજીએ આખરે કરણાભયુું નસમત કરીને કહ્ું, ‘જાઓ, હવે. 

પાછા આવતી કાલે એને એ જ સમયે એની પાસે જજો, તમારી 

ભૂલની એની આગળ વાત કરજો, અને રિેંચ િીખવાને ્બદલે 

એને આપણી भजनावलिમાં્થી ભજનો વાંચીને સમજાવજો.’50

આપણે જોિું કે પાછળ્થી જલેની નવરાિ મળતાં 

મહાદેવભાઈ રિેંચ િીખેલા.

આવી કોઈ વાત જોઈજાણીને એક વાર મોરારજીભાઈ અને 

ચંદુભાઈએ ગાંધીજી આગળ પ્શ્ ઉઠાવયો કે નવરોધીઓને તો 

તેઓ પૂરતો ્યાય આપે છ,ે એમને પ્ેમ પણ કરે છ.ે પણ અંગત 

સા્થીઓને ઓછો વખત અપાય છ;ે તે્થી એમને અ્યાય ્થાય 

છ.ે ગાંધીજી એ વાત માનવા તૈયાર િાના ્થાય? એમણે કહ્ું: 

‘અંગત સા્થીઓને ઉતારી પાડ્ા હોય એ મને યાદ ન્થી. એ 

લોકોને એમ લાગે કે હંુ તેમને ્યાય આપતો ન્થી તો તેમણે 

મારો તયાગ કરવો જોઈએ.' મહાદેવભાઈએ મલકાતા મોઢ ે કહ્ું, 



‘પનતનો તયાગ પતની કરે છ ે ખરી કે?’ અને ્બધા ખિખિાટ 

હસયા.51

એ સં્બંધ પણ ગાંધીજીએ જ જોિલેો. ઑકટો્બર 21, 

1925તે ડદને લખેલા એક પત્રમાં ગાંધીજી મહાદેવભાઈને લખે છ:ે

.  ...વાત તમારી સાચી છ.ે જયારે તમે ખૂ્બ માંદા પડ્ા છો તયારે 

તમે મારા્થી દૂર જ વસયા છો. એનો ફિનલતા્થ્ણ ડિિકિન? તો 

ભયંકર છ.ે તમારા્થી નવખૂટા રહેવાય જ નહીં? પછી દુગા્ણનું 

િું? આવી નસ્થનત કેટલીક વાર પોલાકને રહેતી તે્થી હંુ કહેતો 

કે પોલાક ્બે સ્તીઓને પરણયા છ.ે ને તે પણ અંગ્ેજી કાયદા 

પ્માણે, જયાં એકની જ રજા છ.ે  ...52

હકીકત એ હતી કે મહાદેવભાઈ અને ગાંધીજી ્બંને સાર 

એક્બીજા્થી કોઈ વાત છૂપી રાખવી અિકય જ હતી.

શ્ીમતી ઊનમ્ણલાદેવી સેન, જમેણે મહાદેવભાઈને પોતાના પુત્ર 

માનેલા, તેઓ એક સંસમરણ-લેખમાં પ્સંગ ટાંકે છ:ે

એક વાર એક ભાઈએ ગાંધીજી સા્થે ખાનગી મુલાકાત માગી. 

એ ભાઈ આવયા તયારે મહાદેવભાઈ અને હંુ ગાંધીજી પાસે ્બેઠાં 

હતાં. હંુ તયાં્થી ઊઠી ગઈ. ઊઠતાં ઊઠતાં જોયું તો મહાદેવભાઈને 

્બેસી રહેલા જોઈને પેલા ભાઈ નવમાસણમાં પડ્ા હતા. ગાંધીજી 

કહે: ‘તમે જો મહાદેવની હાજરીમાં વાત ન કરવા માગતા હો 

તો જઈ િકો છો. કારણ, તેઓ અહીં નહીં હોય તોપણ મારી 

પાસે્થી તમારી સા્થેની વાત જાણિે તો ખરા જ.’ પછી કહે: 

‘મહાદેવ મારો દીકરો, મારો ભાઈ, મારો નમત્ર, મારો મંત્રી ્બધું જ 



છ.ે’ આ સાંભળીને હંુ ઘિીક તો તયાં જ ઊભી રહી ગઈ. પછી 

જતાં જતાં નજર કરી તો મહાદેવ મરક મરક હસતા હતા!53

આ ્થઈ મહાદેવભાઈની પાસે ગાંધીજી કોઈ વાત છૂપી ન 

રાખે એની વાત. મહાદેવ્થી પણ કોઈ વાત ગાંધીજી પાસે છૂપી 

રહેતી હિે? ઑગસટ 23, 1927ને ડદને ગાંધીજી એક પત્રમાં 

મનણ્બહેન પટલેને લખે છ:ે

‘મારા એક ઉદગાર ઉપર્થી મહાદેવે, તમારી રજાની રાહ જોયા 

નવના, મને તમારો કાગળ ્બતાવયો. મારા્થી કિું છૂપું રાખવાની, 

મહાદેવની પાસે કોઈ આિા જ ન રાખે. એ વાત એની િનકતની 

્બહાર છ.ે  ...'54

મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી કિું છુપાવતા તો નહોતા જ. 

પોતાના મનની વાત િરૂ કરીને આખી દુનનયાના જ ેકોઈ એમના 

નવિાળ સંપકયો કે વાચનને કારણે એમની પાસે આવે તે તેઓ 

ગાંધીજી આગળ પહોંચાિતા. ્બીજી ્બાજુ ગાંધીજીના અંતરની 

વાતો્થી માંિીને એમની નાનીમોટી તમામ ્બાહ્ પ્વૃનતિઓને જગત 

આગળ ધરી દેવા એ એમનો સવધમ્ણ હતો. અને એ જ એમનું 

જીવનકાય્ણ ્બની ગયું હતું.

ત્રણ વષ્ણના આ ગાળામાં તેમણે ગાંધીજીના ચડરત્રનાં નવધનવધ 

પાસાંઓની જ ેઝાંખી જગતને કરાવી તેમાં્થી ્બહુ જ ્થોિી અહીં 

આપણે જોઈ લઈએ, કારણ, ગાંધીજીના વયનકતતવને સમજયા 

નવના મહાદેવભાઈનું વયનકતતવ સમજવું અિકય છ.ે

1925ના નવેમ્બર માસમાં આશ્મનાં ્બાળકોની કેટલીક 



ક્ષનતઓને કારણે ગાંધીજીએ એ માસની 24મી તારીખ્થી સાત 

ડદવસના ઉપવાસ કયા્ણ. નાદુરસત તન્બયત અને આશ્મ પર 

વધારે ધયાન આપવાની દૃનષ્એ તેઓ એક આખું વષ્ણ આશ્મમાં 

જ રહ્ા. ્બેક વાર પ્વાસ દરનમયાન માંદા પડ્ા તયારે તેમણે 

એવી ઇચછા વયકત કરી હતી કે સાજા ્થવું હોય તો તેમ, ને 

મરવું હોય તો તેમ, પણ તે આશ્મમાં જ કરવું છ.ે પ્વાસમાં 

એક વાર એમના્થી પોતાનું સાપ્તાડહક મૌન તૂટ્ું. કસતૂર્બાએ એ 

વસતુ પ્તયે ધયાન દોયુું. તેમણે તે ડદવસે ઉપવાસ કરીને પ્ાયનશ્ચતિ 

કયુું. આશ્મવાસ દરનમયાન અને તયાર ્બાદ 1927માં લગભગ 

અખંિ પ્વાસ દરનમયાન પણ ગાંધીજીને ઊંચા રકતચાપની ્બીમારી 

રહેતી હતી. એક વાર તેઓ કાંતતાં કાંતતાં મૂનછ્ણત ્થઈ ગયા 

હતા. આ્થી ગાંધીજીના ્બાહ્જીવનની માડહતી તો આપણને તે 

વખતનાં છાપાં જોવા્થી સહેજ ેમળી િકે એમ છ.ે મહાદેવભાઈની 

નોંધોને પડરણામે ગાંધીજીની આ કાળની અંતરક્થા પણ આપણી 

આગળ છતી ્થાય છ.ે ્બંગાળના પ્વાસ દરનમયાન એક વાર 

દેિ્બંધુ નચતિરંજન દાસે ગાંધીજીએ ઘિલેા એક ખરિાને અંગે 

શ્ીમતી દાસને કહ્ું હતું, ‘જ ે મુસદ્દો લખતાં મને ત્રણ ડદવસ 

લાગતા તે આમણે પંદર નમનનટમાં ઘિી આપયો! અને છતાં 

એમને રાજકારણી પુરષ ગણવા લોકો ના પાિ ે છ!ે પણ આવો 

મુસદ્દો જ ેઘિી િકે તે પાકો રાજકારણી પુરષ હોવો જોઈએ.’55 

આ તો એક રાજકારણી પુરષ દ્ારા ્બીજા રાજકારણી પુરષને 

અપાયેલું પ્માણપત્ર હતું. પરંતુ ગાંધીજીને સાચું પ્માણપત્ર તો 

દેિ્બંધુએ એમની સા્થે ્બંગાળનો પ્વાસ ખેડ્ા પછી, એમને 

નનકટ્થી જોયા પછી આપયું. પોતાના સા્થી અને નિષય સમા 

સાતકોિી્બા્બુ આગળ હૃદય ખોલી વાત કરતાં દાસ્બા્બુએ 



કહ્ું, ‘જુઓને, મહાતમાને તો કોઈ િત્રુ ન્થી. મને આટલા ્બધા 

િત્રુઓ િા કારણે હિે? હવે મને સમજાય છ ે કે મહાતમાના 

મનમાં ડહંસા ન્થી તે્થી જ તેમની કોઈ ડહંસા56 કરતું ન્થી. 

મારા મનમાં નનશ્ચય ડહંસા ભરેલી છ,ે એટલે જ મારે િત્રુઓ 

છ.ે’57 ્બંગાળના જ પ્વાસ દરનમયાન એક નરિસતી મંિળ આગળ 

‘મનુષયમાત્રમાં ભ્રાતૃભાવ' એ નવષય પર ્બોલતાં ગાંધીજીએ 

દેિ્બંધુની આ વાતને સવીકારી. તેમણે કહ્ું:

મેં અનેક વાર જોવાનો પ્યતન કયયો છ ેકે હંુ મારા િત્રુને નધક્કારી 

િકંુ છુ ં ખરો કે નહીં, — પ્ેમ કરી િકંુ છુ ં કે નહીં એ જોવાનો 

નહીં, પણ નધક્કારી િકંુ છુ ં કે કેમ એ જોવાનો. અને મારે 

પ્ામાનણકપણે પણ સંપૂણ્ણ નવનય્થી કહેવું જોઈએ કે હંુ નધક્કારી 

િકંુ છુ ં એમ મને ન્થી લાગતું. એ નસ્થનત મને કેમ લાધી એ 

હંુ સમજી ન્થી િકયો. પણ જીવનભર જ ે હંુ આચરતો આવયો 

છુ ં તે તમને જણાવું છુ.ં58

ગાંધીજીના આતમનવશ્વાસનું મૂળ એમની ઈશ્વરશ્દ્ધામાં હતું. 

અને સામા્યપણે એ નવરોધી કહે તે વાત માનીને ચાલતા એટલંુ 

જ નહીં પણ નવરોધીનો હેતુ પણ પ્ામાનણક જ છ ેએમ માનતા. 

ડહંદની આઝાદી ખાતર તેઓ સતય અને અડહંસા નસવાય ્બીજુ ં

સવ્ણ કાંઈ છોિવાને તૈયાર હતા, પણ સતય-અડહંસા ખાતર આખી 

દુનનયાની સામે પણ એકલા ઊભા રહેવા તૈયાર હતા. એમ 

ગાંધીજી અસહકાર આંદોલનના નેતા હતા, પણ એમની મૂળ વૃનતિ 

અંગ્ેજો જોિ ે ્બને એટલો સહકાર કરવાની હતી. કલકતિાની ્બે 

અંગ્ેજ-સમ્થ્ણક સભાઓમાં તેમણે આ વાત કહી તયારે એમની 

વાતનો એટલો પ્ભાવ પડ્ો હતો કે કલકતિાના स्टेटसमॅन અને 



इंनगिशमॅन નામનાં ્બે છાપાંઓએ પોતાનું વલણ ્બદલીને તેમને 

અનુકૂળ લેખ લખયા હતા.59

આટઆટલા િારીડરક અને માનનસક શ્મ છતાં ગાંધીજી 

ટકી રહેતા એનું એક કારણ એમની નવનોદવૃનતિ પણ હતું. 

રાજાજી કે વલ્ભભાઈ જવેાને મળ્ા હોય તયારે તો ગંભીરમાં 

ગંભીર નવષયો સા્થે પણ ્બંને પક્ષે ્થોિોઘણો નવનોદ ચાલુ 

જ હોય. પણ કોઈ કોઈ વાર તો ગાંધીજીનો નવનોદ એમના 

હાજરજવા્બીપણાની સા્થે પણ દેખાઈ આવે. એક પારસી ્બહેને 

ગાંધીજીને એક સભામાં હાર પહેરાવતાં નવનોદ કયયો: ‘સાહે્બ, 

સવદેિી છ.ે’ ગાંધીજીએ તુરત જવા્બ આપયો, ‘હા, એટલાં પણ 

સવદેિી રહ્ાં છો એ ગનીમત છ.ે’60

પ્વાસનાં ્બે વષયો (1925 અને 1927) દરનમયાન ગાંધીજીનું 

ધ્ુવપદ રચનાતમક કાય્ણ અંગે જ હતું. ખાદી, અશપૃશયતાનનવારણ 

અને કોમી એકતા નવિે તેઓ દરેક સભામાં ્બોલતા. સંકિો 

સભાઓમાં તેમણે આ ત્રણ નવષયો અંગે જુદી જુદી રીતે 

સમજણ આપી હિે.

પણ ગાંધીજી જયારે કોઈ નવો નવચાર આપતા તયારે તેની 

સા્થે એ નવચારને ધરતી પર ઉતારવા કાંઈક સંગઠન પણ રચતા. 

1925ના સપટમે્બર માસમાં તેમણે પટણાની કૉંગ્ેસ કનમટીની 

્બેઠકમાં આ. ભા. ચરખા સંઘની સ્થાપના કરાવી હતી અને પોતે 

જ એના અધયક્ષ ્બ્યા હતા,

કૉંગ્ેસના પ્મુખ ્બ્યા પછી તરત જ કાડઠયાવાિનો જ ે

પ્વાસ ગોઠવાયો તેમાં તેમણે ખાદીઘેલા ્બની એની વાતો ઠરે 



ઠરે કરી. ભાવનગરના નવચક્ષણ ્બુનદ્ધિાળી દીવાન શ્ી પ્ભાિંકર 

પટ્ણીએ ખાદીનું વ્રત લીધું તે પછી તેમને કાંતતાં િીખવવા 

ગાંધીજી એમની પાસે ત્રણ ડદવસ મહેમાન ્થઈને રહ્ા હતા. 

કોઈક જગાએ ગાંધીજી રેં ડટયાનું અ્થ્ણિાસ્ત, ગામિાંની જરૂડરયાત 

અને એના લોકોની નવરાિના કલાકના આંકિા લઈને સમજાવતા. 

એક જગાએ તો એમણે એમ પણ કહ્ું કે, ‘પટ્ણીસાહે્બની સેવા 

રેં ડટયા મારફિતે ન ્થાય, પણ 26 લાખ ખેિતૂોની સેવા કરવી હોય 

તો રેં ડટયા નસવાય ્બીજો રસતો ન્થી. મારા આ કહેવાને નવધાતાનો 

લેખ માનજો.’61 એક સામયવાદી આગેવાન શ્ી સકલાતવાલાના 

ફૅિકટરીઓ અંગેના આગ્હને ધયાનમાં રાખીને વરાિની યાત્રામાં 

ગાંધીજી ્બોલયા: ‘આપણો આખો દેિ ફૅિકટરીઓમાં કામ કરતો 

્થાય તો આપણે ચૂસવાને માટ,ે ધરતીના પિ ઉપર ્બીજા દેિો 

િોધવા પિ,ે કદાચ ્બીજા ગ્હો િોધવા પિ.ે’62 ગાંધીજીએ નફિા, 

માનલકી, સપધા્ણ અને િોષણ પર આધાડરત પનશ્ચમી અ્થ્ણિાસ્તને 

‘આસુરી અ્થ્ણિાસ્ત' કહ્ું હતું.

ગાંધીજી કહેતા હતા કે રચનાતમક કાય્ણક્મ એ પ્જાને 

અંદર્થી મજ્બૂત કરવાનો કાય્ણક્મ છ.ે તેમાંયે અસપૃશયતાનનવારણ 

અને કોમી એકતા તો છવેટ ેભાવના જોિ ેસં્બંધ ધરાવે છ,ે પણ 

ખાદીનું કામ તો નક્કર ધરતી પર કરવાનું કામ છ.ે

કોહાટના િરણા્થતીઓ સા્થેની મુલાકાત પછી ગાંધીજીએ 

સાંપ્દાનયક એકતાના પ્શ્માં્થી જાણે કે હા્થ ધોઈ નાખયા હતા. 

એ ્બા્બત તેઓ ્થોિા નનરાિ હતા, ્થોિા દુ:ખી હતા. પણ 

તેમણે એ ્બા્બત શ્દ્ધા છોિી નહોતી.



કલકતિાની એક સભામાં તેમણે કોમી એકતા નવિે પોતાની 

ન્બળી નસ્થનતનો એકરાર કયયો. નખલાફિતના ડદવસોમાં તેઓ 

જટેલા નવશ્વાસપૂવ્ણક ્બોલી િકતા હતા તેટલા 1925માં ્બોલી 

િકે તેમ નહોતા. તેમણે કહ્ું:

આ કામમાં મારી પાંખ કપાઈ ગઈ છ.ે  ... એક સમય એવો 

હતો કે જયારે હંુ મને પોતાને આ ્બા્બતમાં હકીમ માનતો 

હતો... (આજ)ે હંુ જોઉં છુ,ં મેં ્બતાવેલો ઇલાજ કરવાને ન્થી 

ડહંદુ તૈયાર — ન્થી મુસલમાન તૈયાર. આજ ે તો એટલંુ જ કહંુ 

કે એકડદલી નવના સવરાજ ન મળે. ડહંદુ જો એવું ગુમાન ધરે કે 

મુસલમાનને છોિીને ડહંદુસતાનનું રાજય મેળવાય તો કહંુ કે ડહંદુ 

દીવાના છ.ે મુસલમાન જો એમ સમજ ેકે ડહંદુને છોિીને મુગલાઈ 

સલતનત પાછી લેવાય તો હંુ કહીિ કે મુસલમાન પાગલ છ.ે63

આ કાળ એવો હતો કે જયારે આપણા આધુનનક ઇનતહાસમાં 

સવરાજ પહેલાં અને પછીનાં ્બેક વષયોને ્બાદ કરતાં દેિની મુખય 

્બે કોમો એક્બીજા્થી વધુમાં વધુ દૂર ચાલી ગઈ હતી. એક 

તરફિ્થી મુસલમાનો ધમ્ણપડરવત્ણન કરવા ‘ત્બનલગ'નું આંદોલન 

ચલાવતા, ્બીજી તરફિ્થી આય્ણસમાજીઓ મુનસલમોને ડહંદુ ્બનાવવા 

‘િુનદ્ધ' આંદોલન ચલાવતા, ગાંધીજી પ્લોભન આપીને અ્થવા 

ધાકધમકી્થી ધમ્ણપડરવત્ણનના સખત નવરોધી હતા. એ અંગે 

મહાદેવભાઈએ િુનદ્ધઆંદોલનના આગેવાન સવામી શ્દ્ધાનંદજીને 

નામે લખેલા પત્રનો આપણે આગળ ઉપર ઉલ્ેખ કરી ગયા છીએ.

ગાંધીજી 1926ના ડિસેમ્બરમાં કલકતિા્થી કૉંગ્ેસ 

અનધવેિનમાં ભાગ લેવા ગૌહાટી જતા હતા તયારે રસતામાં 



તેમને તાર દ્ારા સમાચાર મળ્ા કે ડદલહીમાં સવામી શ્દ્ધાનંદજીનું 

એક મુસલમાન દ્ારા ખૂન કરવામાં આવયું હતું. કૉંગ્ેસ પર આ 

સમાચાર્થી ગમગીનીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. ગાંધીજીએ 

यंग इन्डियाના એક લેખ દ્ારા એવી આિા વયકત કરી કે —

‘એમનું પનવત્ર લોહી આપણા આ કલંક-િાઘ ધુએ, આપણા અંતરની 

ખરી િુનદ્ધ કરે અને ડહંદુ-મુસલમાન કોમરૂપી મનુષયજાનતનાં આ 

્બે મહાન કુટુ્ંબોને સદાને માટ ે સાંધીને એક કરે.'64

આ જ લેખમાં તેમણે ડહંદુઓને સલાહ આપી કે ‘એક 

માણસનો અપરાધ આખી કોમના ઉપર આપણે ન ઓઢાિીએ, 

ડહંસા અને કીનાની વૃનતિને અંતરમાં જગા ન આપીએ, એક 

મુસલમાને એક ડહંદુનું ખૂન કયુું એમ ન નવચારીએ. એક પાગલ 

આદમીએ એક વીર યોદ્ધા સામે ધૂળ ઉિાિી એમ નવચારીએ.'64 

મુસલમાનોને ગાંધીજીએ કહ્ું:

‘તલવાર એ કાંઈ ઇસલામનું નચહ્ ન્થી.  ... તલવારનો આશ્ય 

અને ઈશ્વરનો આશ્ય એ તદ્દન પરસપરનવરોધી વસતુઓ છ.ે 

મુસલમાનોમાં આખા આમવગ્ણ તરફિ્થી આ ખૂન અસંડદગધ 

ભાષામાં વખોિી કાઢવું જોઈએ.’64

સાંપ્દાનયક પ્શ્ અંગે ગાંધીજીની મુશકેલી આ વખતે એ 

હતી કે આ પ્શ્ને લઈને ત્રણ વષ્ણ પહેલાં જ ેલોકોએ ગાંધીજીની 

જોિ ેખભેખભો મેળવીને કે ગાંધીજીની પછવાિ ે રહીને કામ કયુું 

હતું તેમાં્થી ઘણા તાજતેરનાં હુલ્િોમાં આક્મણ સામી કોમ 

તરફિ્થી ્થયું હતું અ્થવા વધુ પિતા અતયાચારો એ લોકોએ 

કયા્ણ હતા એમ માનતા ્થઈ ગયા હતા. તે્થી ગાંધીજીને પોતાની 



પાંખો કપાઈ ગયેલી લાગતી હતી, અને ્બને તયાં સુધી તેઓ 

આ ્બા્બતમાં ચૂપ રહેવા લાગયા હતા. પણ કોઈ કોઈ વાર 

ખાનગી મુલાકાતોમાં પોતાનું હૃદય ખોલતા. એક જગાએ કહ્ું: 

‘મુંજ ે તો આજ ે મંડદરનો જવા્બ મનસજદમાં આપવા માગે છ.ે 

એક માસૂમ ડહંદુ ્બચચો મરે તો ્બે માસૂમ મુસલમાન મારવા, 

એ પ્કારની નીનતરીનત, તે ડહંદુ ધમ્ણ છ ે એમ એ સમજાવે છ.ે 

એણે એનું ભાષણ મને મોકલયું હતું. મેં અનભપ્ાય આપયો કે, 

‘તમારી નનખાલસતા નવિે મુ્બારક્બાદી આપું છુ.ં પણ તમારી 

અને મારી વચચે ઉતિરધ્ુવ અને દનક્ષણધ્ુવ જટેલું અંતર છ.ે'65 

એ જ મુલાકાતમાં ગાંધીજીએ કહ્ું:

‘મને તો ડહંદુનું મંડદર તૂટ,ે કે મુસલમાનોની મનસજદ તૂટ,ે કે 

નરિસતીનું દેવળ તૂટ,ે કે યહૂદીઓનું પ્ા્થ્ણનાસ્થાન તૂટ ે કે પારસીની 

અનગયારી તૂટ,ે ્બધા્થી સરખું દુ:ખ ્થાય છ.ે'66

ગાંધીજી અસપૃશયતાનનવારણની વાતો રચનાતમક કાય્ણના ભાગ 

તરીકે કરતા હતા. પણ કેરળમાં વાઈકોમ મંડદરના રસતા પર 

પણ અંતયજોને જવા નહોતા દેતા તેને અંગે ચાલેલા વાઈકોમ 

સતયાગ્હને કારણે ગાંધીજીને આ પ્શ્ પર વારંવાર ્બોલવાનો 

વારો આવયો. આ પહેલાં સૌરાષ્ ટ્ર અને કચછમાં ગાંધીજીની 

સભાઓમાં અંતયજોને જુદા ્બેસાિતા. તેને લીધે ગાંધીજીને ઘણી 

પરેિાની વેઠવી પિલેી.

ગાંધીજી વારંવાર એ વાત સમજાવતા કે અંતયજોની જ ે

નસ્થનત ્થઈ હતી તે સાર જવા્બદાર તો સવણ્ણ ડહંદુ સમાજ 

જ હતો. તેઓ એમ પણ કહેતા કે અંતયજોની સેવાની તુલનામાં 



પોતાને સવરાજ પણ તુચછ લાગે છ.ે

વાઈકોમ જતાંની સા્થે ગાંધીજીએ તયાંના નં્બુદ્રી બ્ાહ્મણોની 

સા્થે ચચા્ણ કરવાનો આગ્હ રાખયો. એમને તકરારી માગ્ણ જોઈ 

આવવા વગેરેની સલાહ મળી, પણ ગાંધીજીએ સૌ્થી વધુ 

પ્ા્થનમકતા નં્બુદ્રીઓ સા્થેના સંવાદને જ આપી. જ ે રસતા્થી 

આગળ જવાની અંતયજોને મનાઈ હતી, જનેે અંગે સતયાગ્હ 

ચાલતો હતો, તે રસતો ઓળંગીને ગાંધીજી મંડદરની છાયામાં 

નં્બુદ્રીઓના મઠમાં ગયા, સનાતની બ્ાહ્મણ અને ગાંધીજી 

વચચે ્થયેલો આ િાસ્તા્થ્ણ મહાદેવભાઈએ આ્બાદ નોંધયો છ:ે67 

ગાંધીજીએ મહાભારતમાં્થી सतयान्ानसत परोधमया68 અને अहहंसा 

परमोधमया69 અને િંકરાચાય્ણનું સૂત્ર ब्रह्म सतयं जगन्म्थया એ ત્રણ 

સૂત્રો ટાંકીને પોતાના વાઈકોમના પ્વચનમાં અસપૃશયતા અને 

અનુપસાય્ણતા70નો નવરોધ કયયો. પોતે નં્બુદ્રીઓ પર અસર પાિી 

નહોતા િકયા એ જાહેર સભામાં ક્બૂલ કયુું. પણ તેમણે એમ 

પણ કહ્ું કે, ‘હંુ નાસીપાસ ્થયો ન્થી. જયારે હંુ મારી જાત 

અને માનવતા નવિે નાસીપાસ ્થઈિ તયારે જ હંુ નાસીપાસી 

અનુભવીિ.71 સતયાગ્હ હૃદયપલટો અને સુધારણા ઉપર નભે 

છ.ે એમાં દ્બાણને લેિમાત્ર સ્થાન ન્થી એ પણ ગાંધીજીએ 

સમજાવયું. સતયાગ્હીઓ જો દ્બાણ કરતા દેખાિે તો તેમનો 

તયાગ કરવાની પણ ગાંધીજીએ તૈયારી ્બતાવી.

જ ે આશ્મમાં સતયાગ્હીઓનો નનવાસ હતો તયાં આવીને 

ગાંધીજીએ ડહસા્બો, રસોિાં, ભંિાર, પાયખાનાં વગેરે અંગે 

ઝીણામાં ઝીણી તપાસ કરી. ્બીજ ેડદવસે, એટલે કે 11–3–'25ને 

ડદવસે, સવારની પ્ા્થ્ણના પછી તેમણે સતયાગ્હીઓને સતયાગ્હના 



નસદ્ધાંત નવિે ઊંિી સમજ આપી. એમાંની કેટલીક આજ ે પણ 

માગ્ણદિ્ણક ્થઈ પિ ે તેવી છ:ે

કોઈ પણ ચળવળમાં સફિળતા ્બહારની મદદ્થી નહીં પણ 

આપ્બળ્થી મળે છ.ે  ... તમે આ લિતમાં્થી રાજકીય તત્વ કાઢી 

નાખજો.  ... કાંઈક રાજકીય પડરણામ આવે એની હંુ ના ન્થી 

પાિતો. પણ તમારે પોતાને એની સા્થે કાંઈ લેવાદેવી ન્થી. જો 

તમે એવી કોઈ ત્થામાં પિિો તો આિ ેમાગથે ચઢી ગયા હિો.  ... 

લિત જયારે આકરં સવરૂપ ધારણ કરિે તયારે તમે તેમાં ટકી 

િકિો નહીં.  ... આ લિાઈમાં કાંઈ દુ:ખ આવી પિ ે એ સહન 

કરવાની, અને સહન કરતાં કરતાં પણ તમારા પ્નતપક્ષી તરફિ 

તમારા મનમાં લેિમાત્ર કિવાિ પેદા ન ્થાય એ પ્કારની િનકત 

તમારામાં છ ે કે નહીં? હંુ તો કહંુ કે તમે તમારા પ્નતસપધતી 

તરફિ પ્ેમ ્બતાવો.  ... આ િનકત આપોઆપ આવતી ન્થી. એ, 

જટેલા પ્માણમાં તમારા હેતુઓ પ્ામાનણક છ ે એમ તમે માનો 

છો તેટલા જ પ્માણમાં એમના હતુઓ પણ પ્ામાનણક છ ે એમ 

તમે માનો તો જ ્બને.  ... અનુભવે મને માલૂમ પડ્ું છ ે કે જયાં 

પૂવ્ણગ્હો કઠોર હોય તયાં ્બુનદ્ધ કામ કરતી ન્થી. એટલે જ હંુ 

કહંુ છુ ં કે જાતે દુ:ખ ભોગવીિું તો જ એમની આંખો ઊઘિિે 

અને આપણે એમના અંતર સુધી પહોંચી િકીિું.  ... જ ે તમને 

સાધય, સાધન અને ઈશ્વરમાં શ્દ્ધા હિે તો આ ધખધખતો 

સૂરજ72 તમારા માટ ે ઠિંો પિી જિે. તમને ્થાક લાગવો જોઈએ 

નહીં, કંટાળો આવવો જોઈએ નહીં, તમારે નચિાવું જોઈએ નહીં... 

જઓે આશ્મમાં જ રહીને કામ કરે છ ે તેઓ પણ વાિ આગળ 

જઈને ્બેસનારા જટેલું જ કામ કરે છ.ે  ... તમારી એક ક્ષણ 



પણ તમારે માટ ે નનર્થ્ણક વાતોમાં અગર નનર્થ્ણક નજજ્ાસા તૃપ્ત 

કરવામાં ગાળવી જોઈએ નહીં.  ... સમય આપણી નમલકત ન્થી, 

એ દેિની નમલકત છ.ે73

પ્શ્ોતિરી વખતે તેમણે એવી પણ સલાહ આપી હતી કે, ‘વાિ 

આગળ ઉપવાસ કરવાનો કાંઈ અ્થ્ણ ન્થી. હા, તમારી પોતાની 

સામે, અગર તમારી પોતાની પનવત્રતા માટ ેકરી િકો છો.  ... તમે 

કોઈનામાં દયા ઉતપન્ન કરવા માટ ે ભૂખે મરી જાઓ, તો તમને 

મરી જવા દેવા હંુ લોકોને સલાહ આપીિ. એવી રીતે મરવું એ 

મૂખા્ણઈ છ,ે પાપ છ,ે ગુનો છ.ે કાયમનું અનિન એ તો કોઈ નવરલ 

વસતુ છ.ે એ મારાતમારા જવેા ન કરી િકે. એને માટ ે પારાવાર 

િનકત જોઈએ. એ અનિન ઈશ્વરની સામે હોઈ િકે, માણસની 

સામે ન હોય.’74 ગાંધીજીએ કેરળના આખા પ્વાસ દરનમયાન 

મુખયતવે અસપૃશયતાનનવારણ નવિે જ વાતો કરી. જો ડહંદુ ધમ્ણ 

અસપૃશયતાની વાત કહેતો હોય તો ડહંદુ ધમ્ણનો તયાગ કરવા સુધીની 

વાત તેમણે કરી.

આ ત્રણ વષ્ણની િાયરીઓમાં ્બીજી િાયરીઓની માફિક 

સંખયા્બંધ લોકોના વયનકતગત પડરચયો આવી જાય છ.ે એમાં્થી 

િઝનેક જટેલાં રેખાનચત્રો તો એવાં છ ેકે જ ેવાંચવા્થી વાંચનારના 

અંતરમાં એની કાયમી છ્બી પિી જાય. પરંતુ અહીં આપણે એ 

સૌનો નામોલ્ેખ કરવાનો મોહ પણ જતો કરવો પિિે.

ત્રણ વષ્ણનો ગાળો, આખા દેિનું ભ્રમણ અને ગાંધીજી જવેા 

વયનકતતવની સતસંગનત એટલે સવાભાનવક રીતે જીવનના અનેક 

નવષયો અંગે ઊંિી અને નવસતૃત ચચા્ણ ્થાય. મહાદેવભાઈની 



કલમ એની નોંધ કરતાં ્થાકતી તો ન્થી જ. દરેક નોંધ કરતાં 

જાણે એ નવો નવો ઉતસાહ અને અવનવી તાજગી અનુભવે છ.ે 

તે્થી જ એમણે ગાંધીજીના જીવન અને એમની નવચારસૃનષ્ના 

સાગરમાં્થી સંખયા્બંધ િંખલા, છીપલાં, કોિીઓ, પ્વાલ, મોતી 

ને રતનો મરજીવાની જમે િ્ૂબકીઓ મારી મારીને િોધી કાઢ્ાં 

છ.ે સતયસાગરસંભવા એ લક્મીની અહીં આપણે સહજ ઝાંખી 

કરી લઈએ.

અમેડરકાના નવદ્ાન ઇજનેર ને મનોવૈજ્ાનનક ગાંધીભકત 

ડરચિ્ણ ્બી. ગ્ેગને ગાંધીજી એક પત્રમાં સમજાવે છ ે કે અડહંસક 

ચળવળનાં સાધનો આગવાં જ હિે:

િત્રુઓ માટ ેજમેાં કોઈ સ્થાન ન્થી એવી જીવનપદ્ધનતમાં નવરોધીઓ 

જવેા િબદનો ઉપયોગ ઉનચત ગણાતો હોય તો નવરોધીઓ દ્ારા 

અપનાવાતી પદ્ધનતઓ અ્થવા એ પદ્ધનતઓમાં જરૂરી ફેિરફિાર 

કરીને લગભગ એ જ પદ્ધનતઓ અપનાવીને જો આપણે સફિળ 

્થવાની આિા રાખીિું તો આ ચળવળ નનષફિળ ગયા વગર 

રહેવાની ન્થી.  ... કાંઈ નહીં તો ડહંદુસતાનને લાગેવળગે છ ે તયાં 

સુધી, આ ચળવળને જીવંત અને સાવ્ણનત્રક ્બળ ્બનાવવા માટ ે

્બીજા ઉપાયો યોજવા જોઈએ. નવરોધીઓ અદ્તન સાધનોમાં માને 

છ,ે અને તે્થી તેમને એ સાધનો વાપરવામાં નનપુણતા ધરાવતા 

લોકોની પદ્ધનતઓ અપનાવવી પિ ે છ.ે આ ચળવળનો નવકાસ 

અંદર્થી ્થવો જોઈએ.  ... એ ઠીક ઠીક પ્માણમાં અને એકધારા 

તયાગની અપેક્ષા રાખે.  ...75

1917ના નવેમ્બર માસની ત્રીજી તારીખે ગોધરામાં િરૂ 



્થયેલી જ ે રાજકીય પડરષદ વખતે મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે 

જોિાયા તેમાં જ ગાંધીજીએ સવતંત્રતાની પોતાની અનભનવ વયાખયા 

કરી હતી. 1925ના જા્યુઆરીમાં ગોધરાની જાહેર સભામાં 

ગાંધીજીએ એનો ફિરી ઉલ્ેખ કયયો તયારે મહાદેવભાઈએ એ 

ઝીલી લીધો:

સવતંત્રતા એટલે ભૂલ કરવાની િનકત, એ િનકત ન હોય, તેનામાં 

સુધારવાની પણ િનકત ન આવે. સવતંત્રતા એટલે સંપૂણ્ણતા નહીં. 

માણસ ભૂલો ગંભીર કરે છ.ે પાપો પણ કરે છ.ે પણ એ સુધારે 

છ ે અને એને માટ ે પ્ાયનશ્ચતિ પણ કરે છ.ે એમાં જ સવરાજ 

આવી જાય છ.ે76

એક જમ્ણનને ગાંધીજીએ લખેલ ્બે વાકયનો પત્ર:

‘સવતંત્રતાની લિત લિવામાં એક િરત એ છ ે કે લિનારે 

આતમસંયમ કેળવવો જોઈએ. એમ કરવા માટ ેદુ્યવી મોજિોખને 

તજવાં પિ.ે’77

એક સંદેિામાં સવરાજની એમની વયાખયાને ધયાનમાં રાખીને 

પોતાની દૃનષ્એ ગાંધીજી ડહંદની ભૂનમકા સમજાવે છ:ે

માનવજાનતના કલયાણમાં ડહંદુસતાનનો મોટામાં મોટો ફિાળો એ જ 

હોઈ િકે કે તે િાંનતમય અને સતયનનષ્ઠ સાધનો વિ ે પોતાની 

સવતંત્રતા પ્ાપ્ત કરે. આવું કદી ્બનિે કે નહીં એ કોઈ કહી ન 

િકે. ખરેખર, ઉપર ઉપર્થી જોતાં તો નચહ્ો આવી શ્દ્ધાની નવરદ્ધ 

જાય છ.ે તેમ છતાં માણસજાતના ભનવષયમાં મારી શ્દ્ધા એટલી 

્બધી છ ે કે ડહંદુસતાન ્બીજા કોઈ સાધન્થી નહીં, પણ િાંનતમય 



અને સતયનનષ્ઠ સાધનો દ્ારા જ સવતંત્રતા પ્ાપ્ત કરિે.  ...78

એના અનુસંધાનમાં આ સૂત્ર જુઓ: ‘કોઈ પ્જા ચઢી ન્થી 

િકી જણેે હકનું સેવન કરેલું છ.ે કેવળ તે જ પ્જા ચઢી િકી 

જણેે ફિરજનું ધાનમ્ણક સેવન કયુું. ફિરજના પાલનમાં્થી તેમને હક 

મળી રહ્ા.’79

નક્કર ધરતી પર આવી ગાંધીજી કહે છ:ે

‘ડહંદુસતાનની સેવા એટલે ગરી્બની સેવા. ઈશ્વર અદૃશય છ ેએટલે 

આપણે દૃશયની સેવા કરીએ તો ્બસ છ.ે દૃશય ઈશ્વરની, એટલે 

કે, ગરી્બની સેવા, એ જ આપણા જાહેર જીવનનો અ્થ્ણ.’80

એક પત્રમાં ગાંધીજીએ નીનત અને દિ્ણનનાં સૂત્રો જ જાણે 

આપી દીધાં:

આપણો ધમ્ણ સંત-અસંતને ઓળખતા છતાં ્બંને પર પ્ેમ રાખવાનો 

રહ્ો છ.ે ઘણી વેળા પ્ેમ િબદની વયાખયા આપણે એવી કરીએ 

છીએ કે આપણે દુષ્તાને ઓળખવી જ નહીં.  ... આપણે ઘોરમાં 

ઘોર પાપ કરતાં ધ્ૂજતા ન્થી પણ એની ક્બૂલાત આપતાં ટાઢ 

વાય છ.ે પણ પૃરવીમાં એવા કેટલા હિે કે જ ે પોતાનાં પાપોનો 

સાક્ષાતકાર કરે ને એનું દિ્ણન જગતને કરાવે?81

ગાંધીજી લગભગ ખાદીધેલા હતા, પણ તેઓ તત્વ અને 

તંત્રનો નવવેક કદી ચૂકતા નહીં. તે્થી જ તેઓ તરણોને કાંતણનો 

આગ્હ કરવા છતાં કહે છ:ે

‘એક તરફિ સૂતર અને ્બીજી તરફિ ચાડર�ય રાખો તો ચાડર�યને 

હંુ પસંદ કરં.’82



કચછના લોકોને મોઢ ેએમનાં દુ:ખોની વાત સાંભળીને ગાંધીજી 

એમનાં દુ:ખો દૂર કરવા પોતે આવવા કે પોતાના કોઈ સા્થીને 

મોકલવાની વાત ન્થી કરતા. કારણ, તેઓ માને છ ે કે લોકોએ 

આપ્બળે જ પોતાનાં દુ:ખો મટાિવાં જોઈએ.

‘(તમારાં દુ:ખોનો) ઇલાજ તમારી પાસે છ,ે અને એ અનવનય કે 

અમયા્ણદાનો નહીં, પણ સતયનો અને પ્ેમનો. “સતય, િૌય્ણ અને 

પ્ેમ” એ નત્રવેણીનો જયાં સંગમ ્થાય તયાં એકે વસતુ અિકય 

ન્થી.’83

સાહસ નવિે ્બોલતાં એક વાર એ વાત પર ભાર મૂકે છ ે

કે સાહસ પણ મૂલયનનષ્ઠ હોવું જોઈએ.

સાહસ તે કોણ કરે અને િા સાર કરે? સાહસ વયનભચાર માટયેે 

્થાય.  ... ધનને માટયેે ્થાય. પણ એ તો કૂવામાં પિવાના સાહસ 

્બરા્બર છ.ે સાહસ તો તરી જવાને માટ ે કરવાનો છ,ે પુરષા્થ્ણ 

આતમદિ્ણનને માટ ેહોય.  ... પરમાતમાની લીલા નનહાળવામાં દીવાના 

્બનવું એ સાચું સાહસ.'84

વાસતવમાં ગાંધીજીનું આખું નીનતિાસ્ત એમની સતયનનષ્ઠા પર 

આધાડરત હતું તે્થી તેઓ પોતે તો પોતાની ભૂલો સવીકારવાની 

નૈનતક ડહંમત ધરાવતા જ હતા, પણ જો ્બીજા કોઈ પણ પોતાના 

જીવનમાં છુપાવવાપણં ન રાખતા હોય તો તેના પ્િંસક ્બની જતા. 

મહાદેવભાઈએ પોતાની િાયરીમાં નોંધેલો એક પત્રવયવહાર આ 

વાતનું ઉદાહરણ પૂરં પાિ ેતેવો છ.ે ગાંધીજીએ કોઈકને સપષ્ ભાષામાં 

પૂછું: ‘તમે વયનભચારી છો એવો આરોપ આવયો છ,ે અમે.  ... હતા 

તયારે પણ એ વાત સાંભળેલી. પણ મેં માનેલી નહીં. હવે જ ેમાણસે 



વાત કરી તેને હંુ કાઢી નાખી િકતો ન્થી. તમે વયનભચારી હો? 

તમારી સરળતા, તમારી ્બહાદુરી ્બધું જોઈને હંુ મોડહત ્થયો હતો. 

પણ આ સાચું હોય તો િું ્થાય?’ એના જવા્બમાં તેનો એક ભારે 

પત્ર હતો. ‘્બાળપણમાં દોષો ્થયેલા. એ પછી કાંઈ પણ કરેલું હોય, 

પારકા પાયખાનામાં મારાં મળમૂત્ર નાખયાં હોય એવું યાદ ન્થી. 

મારો પત્ર તમે ફિાિી નાખિો એમ તમે લખો છો. પણ િા સાર? 

મારો કાગળ તો... ફિોિ ેછ ેઅને આ કાગળ તો... પાસે જ લખાવું 

છુ ંઅને મારાં પતનીએ પણ વાંચયો છ.ે’

આના જવા્બમાં ગાંધીજીએ લખયું:

તમે એક પણ કાગળને કેવળ ખાનગી ન્થી માનતા એ વાંચીને 

મને મનુષયજાનત નવિે વધારે અનભમાન ્થયું છ.ે મારો ગવ્ણ 

ઊતયયો છ.ે હંુ એમ માનતો હતો કે એવો હંુ એક જ હોઈિ. 

તમે ચડ્ા, કેમ કે તમે એવા વાતાવરણમાં છો કે જયાં ખાનગી 

જીવનને જાહેર કરવું મુશકેલ હોય.  ...85

1927ના મહારાષ્ ટ્રના પ્વાસ દરનમયાન રતનાનગડર આવયા 

તયારે ગાંધીજી પોતાના ઘરમાં નજરકેદ રાખવામાં આવેલ શ્ી 

સાવરકરને 1લી માચ્ણના ડદવસે મળ્ા હતા. તેની ટૂકંી નોંધ 

મહાદેવભાઈએ આમ લખી છ:ે ‘સભામાં જવા પહેલાં ગાંધીજી 

આંદામાન તપશ્ચયા્ણ કરી આવેલા ભાઈ સાવરકરને ઘેર જઈ 

આવયા હતા. પાંચદસ નમનનટમાં ્બહુ વાતો ્થાય એમ તો નહોતું. 

અસપૃશયતા અને િુનદ્ધ નવિેના ગાંધીજીના નવચારોનું છાપામાં 

આવતું નવપરીત સવરૂપ ફેિિવાની અહીં એમને તક મળી. પણ 

વધારે ચચા્ણને માટ ે એમણે ભાઈ સાવરકરને પત્રવયવહાર કરવા 



નવનંતી કરી. ‘સતયના ચાહનારા તરીકે, સતય માટ ે મરણ પયુંત 

લિનાર તરીકે તમારે માટ ે મને કેટલો આદર છ ે તે તમે જાણો 

છો. આખરે આપણં ્બંનેનું ધયેય તો એક જ છ.ે એટલે તમે જ ે

જ ે ્બા્બતમાં મારી સા્થે ચચા્ણ કરવા માગો તે ્બા્બતમાં ખૂ્બ 

પત્રવયવહાર ચલાવો. અને તમે ઇચછો તો ખાદી, િુનદ્ધ વગેરે 

્બા્બત તમારી સા્થે ચોખવટ કરી લેવા હંુ મારા રોકાઈ ગયેલા 

સમયમાં્થી પણ તમારે માટ ે ્બેત્રણ દહાિા કાઢી રતનાનગડર 

તમારી સા્થે રહેવાને તૈયાર છુ.ં શ્ી સાવરકરે: ‘તમને મુકતને હંુ 

્બંદી ્બનાવવા ઇચછતો ન્થી.’ એમ કહી પત્રવયવહારની સૂચના 

વધાવી લીધી.’86

રતનાનગડરમાં લોકમા્યનું સમરણ સવાભાનવક હતું. પણ તયાં 

ગાંધીજીએ એવો દાવો કયયો કે જનેા્થી ઘણાને નવાઈ લાગે:

લોકમા્યના મંત્રને નસદ્ધ કરવા માટ ે લોકમા્યનો મારા કરતાં 

વધારે અનુયાયી હંુ જાણતો ન્થી. મારા જવેા ્બીજા અનુયાયી 

હિે, પણ સવરાજમંત્રની નસનદ્ધ માટ ે મારા કરતાં કોઈ વધારે 

પ્યતન કરે છ ે એમ હંુ ન્થી માનતો. કારણ, હંુ સમજી ગયો 

છુ ં કે સવરાજ આપણો જ્મનસદ્ધ હક છ ે એટલંુ જ નહીં, પણ 

આપણં કત્ણવય છ,ે કારણ સવરાજ્થી આપણે જટેલા દૂર છીએ 

તેટલા મનુષયતવ્થી દૂર છીએ, આપણી સવ્ણ િનકતનો આનવભા્ણવ 

સવરાજ નવના અિકય છ.ે  ... ડહંદુસતાનના ગરી્બને માટ ે સવરાજ 

મેળવયા નવના સાચું સવરાજ ન્થી. અને ગરી્બને પેટપૂરતું અન્ન 

મેળવી આપયા નવના તેમના સવરાજનો અ્થ્ણ ન્થી.87
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સત્તાવરીસ  
બાિડોલરી ને સાબિમતરી વચચે

ભારતની આઝાદી માટનેી અડહંસક લિત એક આરોહણ 

સમાન હતી. એમાં લક્ય તરફિ ઉતિરોતિર ઊંચો જતો માગ્ણ 

ફિરી ફિરીને એક ડદિામાં આવતો. કોઈક વાર પહાિ ચડ્ા 

પછી ખીણ ઊતરવાનુંયે ્થતું, પણ સરવાળે લક્યનસનદ્ધ તરફિ 

અગ્ગનત ્થતી. આ આરોહણમાં લગભગ દાયકે દાયકે એક 

એક ઊંચી ટૂકં ચિવાની ્થઈ — 1921–’22માં; 1930–'32માં 

અને 1942માં. આની વચચેના ગાળામાં કોમી રમખાણો કે 

્બીજી છૂટીછવાઈ ડહંસાની ઘટનાઓને આપણે ખીણમાં ઊતરવા 

સા્થે સરખાવી િકીએ. વળી આવી ્બે ટૂકંોની વચચે જ કેટલાક 

આગેવાનો ્બંધારણીય માગયો દ્ારા અંગ્ેજો પાસે્થી િાસનની 

સતિા પ્જાના હા્થમાં લેવાના પ્યાસ પણ કરતા હતા. ગાંધીજી 

લગભગ દાયકે દાયકે રચનાતમક કાય્ણક્મો દ્ારા સવરાજની 

લિતને વધુ સુદૃઢ ્બનાવતા જતા હતા. આમ આખી લિતની 

એક ભાત ઊપસતી જતી હતી. આ ભાતમાંયે નવનિષ્ સ્થાન 

હતું સ્થાનીય સતરના સતયાગ્હ-આંદોલનોનું. આ સતયાગ્હોના 

ઉદ્દિે સીનમત હતા. પરંતુ તે્થી જ તે વધુ ચોક્કસ પણ હતા. 

આવી લિતો દ્ારા પ્જા પોતાની અડહંસક િનકત પારખતી હતી, 

અને તેનો આતમનવશ્વાસ વધતો જતો હતો.

આ સદીના ્બીજા દાયકાને અંતે ચંપારણના ડકસાનોનો, 

અમદાવાદના નમલમજૂરોનો ત્થા ખેિાના ખેિતૂોનો સતયાગ્હ આ 



પ્કારનો હતો. અને ત્રીજા દાયકામાં નાગપુરનો ઝંિા સતયાગ્હ, 

્બોરસદનો હૈડિયાવેરા-નવરોધી સતયાગ્હ અને વાઈકોમનો 

અસપૃશયતા-નવરોધી સતયાગ્હો પણ આ જ પ્કારના હતા. આ 

સતયાગ્હો એક રીતે મયા્ણડદત ઉદ્દિેવાળા તો હતા જ, પરંતુ તે 

દરેક સતયાગ્હનાં પડરણામ એવાં આવયાં કે, જનેે લીધે જનતાનો 

આતમનવશ્વાસ વધયો અને પોતે કષ્ સહન કરીને અ્યાયનો 

સફિળતાપૂવ્ણક સામનો કરી િકે છ ે એવી લોકોને પ્તીનત ્થઈ. 

ગાંધીજીએ 1922માં અસહકારની લિત ચૌરીચૌરાના કાંિ પછી 

મુલતવી રાખી તયારે ્બારિોલીની પ્જાને નનરાિા અવશય ્થયેલી, 

પણ તેને લીધે તયાંના કાય્ણકતા્ણઓ અદ્બ વાળીને ્બેઠા નહોતા 

રહ્ા. અનેક કાય્ણકતા્ણઓએ તાલુકામાં ઠરે ઠરે રચનાતમક પ્વૃનતિઓ 

ઉપાિી હતી અને ખાદી, અસપૃશયતાનનવારણ, દારૂ્બંધી વગેરે 

પ્વૃનતિઓ્થી ્બારિોલી, વેિછી, વાલોિ, વરાિ, સરભણ-ભુવાસણ 

વગેરે કે્દ્રો ગુંજતાં ્થયેલાં. સવ્ણ રચનાતમક કાયયોને પડરણામે 

1928નો ્બારિોલી સતયાગ્હ કદાચ આ પ્કારની ચળવળોમાં 

સૌ્થી અનોખો હતો. તયાર સુધી ભારતમાં અજમાવાયેલા 

સતયાગ્હોમાં પ્જાએ આ લિત દરનમયાન સવેચછાપૂવ્ણક વધુમાં 

વધુ કષ્ સહન કયુું હતું. મહાદેવભાઈના િબદોમાં:

‘નન્બ્ણલ કે ્બલ રામ'નો આધાર રાખી પોતાની ટકે ઉપર ઝૂઝનારા 

અને સંકટસહન જ મોટુ ં િસ્ત માની છ મડહના સુધી ્બનળયાની 

સા્થે ્બા્થ ભીિનારા ્બારિોલીના ભલાભોળા ખેિતૂોનો નવજય ્થયો. 

સતય અને અડહંસાનો આવો નવજય કેટલાંક વષ્ણ ્થયાં ડહંદુસતાને 

જાણયો નહોતો.  ... ્બારિોલી સતયાગ્હ અપૂવ્ણ કહેવાય. કારણ, 

તેણે દેિનું નહીં પણ સામ્રાજયનું ધયાન ખેંચયું હતું. અને લોકોની 



માગણીના ્યાયીપણા અને મયા્ણદાને લીધે એણે આખા દેિની 

સહાનુભૂનત મેળવી હતી. આ સતયાગ્હનો નવજય ઇનતહાસમાં 

અનેક કારણોને લીધે અપૂવ્ણ હતો: મુખય એ કારણે કે ્બારિોલીને 

સતયાગ્હના પ્્થમ ક્ષેત્ર તરીકે ગાંધીજીએ પસંદ કરવામાં ભૂલ કરી 

નહોતી એ નસદ્ધ ્થયું; ્બીજુ,ં ડહંદુસતાનમાં રાંકમાં રાંક ગણાતા 

લોકોએ નવજય મેળવયો; ત્રીજુ ં એ કે લિતને છૂદંી નાખવાને 

પ્નતજ્ા્બદ્ધ ્થયેલી સરકારને પ્નતજ્ાના પંદર ડદવસની અંદર 

લોકોએ નમાવી; ચો્થું એ કે રેવ્યુ ખાતામાં મોટો માંધાતા પણ 

મા્થું ન મારી િકે એવા નોકરિાહીના નસદ્ધાંત છતાં સરકારને 

નમવું પડ્ું; પાંચમું એ કે ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર વષ્ણની રાષ્ ટ્રીય 

નનરાિા અને યાદવીઓ પછી આવો મોટો નવજય પ્ાપ્ત ્થયો; છઠુ ં

એ કે સતયાગ્હના નાયકે1 પ્નતષ્ઠાના ભૂતનો તયાગ કરી તત્વ 

તરફિ તાણયું હતું; અને છવેટ ે એ કે જ ે ગવન્ણર કેટલોક સમય 

પોતાના હા્થ નીચેના માણસોનું જ સંભળાવયું સાંભળતા હતા 

અને ડહંદી પ્ધાનનું કહ્ું કરતા જણાતા હતા. તેમણે સમાધાની 

કરવામાં પોતા્થી ્થાય તેટલું કયુું.2

ઇનતહાસના આ અપૂવ્ણ પ્સંગમાં મહાદેવભાઈની ભૂનમકા 

્બેવિી હતી: સતયાગ્હ ચાલયો તયાં સુધી ગાંધીજીના પ્નતનનનધ 

અને વલ્ભભાઈના સા્થી તરીકે તેમણે સતયાગ્હનું નનરીક્ષણ 

કરી અને એનો દૈનંડદન ચાલુ ઇનતહાસ દેિ અને દુનનયા આગળ 

પોતાની તેજસવી કલમે રજૂ કયયો અને જયારે સતયાગ્હની પ્તયક્ષ 

ચળવળ સમાપ્ત ્થઈ ને મામલો તપાસસનમનતને સોંપાયો તયારે 

ખેિતૂોના પ્નતનનનધના ત્રણ સભયોની સનમનતના સભય તરીકે 

તેમાં એવી કુિળતાપૂવ્ણક કામ કયુું કે ્બે અંગ્ેજોની ્બનેલી એ 



સનમનતએ પણ એ ખેિતૂપ્નતનનનધઓની તટસ્થતા, કાય્ણક્ષમતા 

અને તેમના સૌજ્યનાં પણ મુકતકંઠ ે વખાણ કયાું.

્બારિોલીના એ અપૂવ્ણ સતયાગ્હનો ઇનતહાસ ખુદ 

મહાદેવભાઈએ લખયો છ.ે મહાદેવભાઈની અનેક ઉતિમ કૃનતઓમાં 

बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास એક આગવું સ્થાન ધરાવે તેવી કૃનત 

છ.ે પ્તયક્ષ ઇનતહાસ રચાતો હતો તયારે મહાદેવભાઈએ એને 

તાલુકાને ગામિ ે ગામિ ે અને ખૂણે ખૂણે જઈને સહાનુભૂનતપૂવ્ણક 

નનહાળ્ો છ;ે સતયાગ્હના તત્વની દૃનષ્એ એની ઝીણામાં ઝીણી 

્બારીકીને નાણી અને માણી છ;ે नवजीवन અને यंग इन्डियाના 

અંકોનાં પાનાંનાં પાનાંમાં તેમણે એ ઇનતહાસની વહેતી ધારાને 

રસપૂવ્ણક ઝીલી છ ેએટલું જ નહીં, પણ મોકો મળતાં નસમલાના 

ડહમનગડર નિખરે જઈ સહજ સવસ્થતા તેમ જ તટસ્થાપૂવ્ણક એનો 

ઇનતહાસ આલેખયો છ.ે એ ગ્ં્થ નવિે મહાદેવભાઈએ જ લખયું છ:ે

્બારિોલી સતયાગ્હમાં સૈનનક તરીકે ભાગ લેવાનું સદભાગય તો 

મને નહોતું મળ્ું. પણ અ-સૈનનક તરીકે મારે ઠીક સેવા આપવાનો 

લાભ મળ્ો હતો. એ દરનમયાન સરદારની સા્થેના સહવાસનાં 

અને સતયાગ્હનાં દિ્ણનનાં કેટલાંક સમરણો મારે માટ ેપુણયસમરણ 

રહેિે. એ અને ્બીજાં સમરણોને ઇનતહાસરૂપે ગૂં્થીને ગુજરાત 

આગળ રજૂ કરતાં આનંદ ્થાય છ.ે આ ઇનતહાસ કોઈ સૈનનક 

રજૂ કરે તો જુદી જ રીતે કરે અને સરદાર પોતે લખે તો 

વળી તે્થી જુદી રીતે લખે. પણ સરદાર અને તેના સૈનનકોને 

લિવાનો જટેલો િોખ છ ેતેટલો લખવાનો ન્થી. એટલે મારે આ 

કામ ઉપાિવું પડ્ું છ.ે પડરણામે ‘ગોળી ્બહારની લાઇન’માં્થી 

લખાયેલાં વણ્ણનોની લહેજત એમાં ન મળે, અને दनक्षण आहफ्काना 



सतयाग्रहनो इहतहासમાં મળતો સતયાગ્હના પ્ણેતાના સવભાવનો 

િાંતરસ ન મળે. એ ન મળે તો ્બીજુ ં કાંઈક તો મળી રહેિે.3

આ સતયાગ્હ ચાલતો હતો તે દરનમયાન એટલે કે, 1928ના 

ફેિબ્ુઆરી્થી જુલાઈ માસ સુધી અને તપાસસનમનતની કાય્ણવાહી 

ચાલી તે અરસામાં એટલે કે નવેમ્બર 1928્થી ફેિબ્ુઆરી 

1929 સુધી મહાદેવભાઈ મોટ ેભાગે ગાંધીજી પાસે્થી ્બારિોલી 

આવીને રહ્ા છ.ે અને પહેલા ત્બક્કામાં વલ્ભભાઈની સા્થે 

કે સતયાગ્હનાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં ઘૂમયા છ.ે અને ્બીજા ત્બક્કામાં 

તપાસસનમનતની સા્થે સા્થે ફિયા્ણ છ.ે વચચે વચચે, અલ્બતિ, તેઓ 

સા્બરમતી આશ્મમાં ગાંધીજી પાસે જઈ આવયા છ.ે नवजीवन કે 

यंग इन्डिया કાઢવાની સીધી જવા્બદારી તેમણે ન્થી સંભાળી, પણ 

એને સાર આવશયક સામગ્ી તો તેમણે અઠવાડિયે અઠવાડિયે 

પૂરી પાિી છ.ે પણ 1921–'22માં જલેમાં હતા તયાર પછી 

પહેલી વાર મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી આટલો લાં્બો ગાળો દૂર 

રહ્ા છ ે પણ પોતાના ગુરના ્બતાવેલા સાધન સતયાગ્હના 

કુિળ પ્યોગને જોઈને મહાદેવભાઈ એટલી મસતી અનુભવે 

છ ે કે इन्डिपे्डि््ट ચલાવવા અલાહા્બાદ ગયા તયારે તેમણે 

જવેો સવામીનવરહ અનુભવયો હતો, તેવો નવરહ તેમણે ્બારિોલી 

સતયાગ્હના કાળમાં અનુભવયો જણાતો ન્થી. ્બલકે આ ગાળા 

દરનમયાન ગાંધીજીએ અનેક લોકોને લખેલા પત્રોમાં એવું જણાય 

છ ે કે નવરહ ગાંધીજીએ નવિેષરૂપે અનુભવયો છ.ે સંખયા્બંધ 

લોકોને લખેલા તેમના પત્રોમાં એ વાતોનો ઉલ્ેખ આવે છ ે કે 

આજકાલ મહાદેવ ્બારિોલી જતા-આવતા હોય છ ે તે્થી તેમની 

પાસે ચાલુ કામોની આિા ન રાખી િકાય. મહાદેવનાં ્બંગાળી 



મા ઊનમ્ણલાદેવીને ગાંધીજી 23મી ફેિબ્ુઆરીએ લખે છ:ે

‘મહાદેવ હમણાં હમણાં ્બારિોલી અને સા્બરમતી વચચે આવજા 

કરે છ.ે તે વલ્ભભાઈને મદદ કરી રહ્ા છ.ે તે ગઈ રાતે 

્બારિોલી ગયા અને સોમવારની સવાર પહેલાં પાછા નહીં ફિરે.’4

્બે ડદવસ પછી કેરળના શ્ી રામચંદ્રનને લખે છ:ે

તમારો મહાદેવ ઉપરનો તાર મેં ખોલયો છ.ે એમની સા્થેના 

તમારા પત્રવયવહાર નવિે હંુ કિું જાણતો ન્થી, એટલે તેના ઉપર 

કિું પગલું લેતો ન્થી. મહાદેવ અતયારે ્બારિોલીમાં છ.ે મોિામાં 

મોિા સોમવારે પાછા ફિરિે, તયારે તે તમારા તાર ્બા્બતમાં ્બધી 

હકીકત મને કહેિે અને પછી હંુ ઘટતું કરીિ.5

માચ્ણની નવમીએ એમના નમત્ર રેવાિંકરભાઈને ગાંધીજી 

લખે છ:ે

‘ભાઈ મહાદેવને કાગળ લખવાનું તમને કહેલું તેમાં એક ્બા્બત 

અહીં રહી ગયેલી એમ મને ધાસતી છ.ે મહાદેવ અહીંયાં ન્થી 

કે તેને પૂછી િકંુ.  ...'6

્બીજી ્બાજુ મહાદેવ જયારે વલ્ભભાઈ્થી છૂટા પિ ે છ,ે 

તયારે તેમને પણ મહાદેવભાઈની ખોટ સાલે છ.ે જૂન માસમાં 

મહાદેવભાઈ સા્બરમતી ગયા તયારે કૂવે પાણી ભરવા જતાં કૂવાના 

્થાળા પર્થી લપસી પડ્ા હતા. ્બેત્રણ અઠવાડિયાંનો ખાટલો 

્થયો હતો. તે વખતે સામા્ય રીતે મહાદેવભાઈને ‘તમે' કહીને 

સં્બોધતા વલ્ભભાઈ ‘નપ્ય ભાઈ મહાદેવ'ને ્બારિોલી્થી લખયંુ, 

‘તું તો ભાંગી પડ્ો અને ખરી વખતે પડ્ો! પણ હવે જલદી 



આરામ ્થઈ જાય તો ઠીક. વેદના અસહ્ ્થતી હિે, કારણ કે 

કેિની જગાએ દરદ ્થયું પણ હવે ્થોિા ડદવસમાં આરામ ્થિે 

જ. હાિકંુ ભાંગયું ન્થી અને સોજો ન્થી એટલે વાર નહીં લાગે, 

છતાં ઉતાવળ ના કરતા.  ...’7

बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास એ માત્ર કાળક્માનુસાર નોંધનાર 

કોઈ લેખકની નોંધપો્થી ન્થી. લેખક ભલેને પોતાને એ લિાઈના 

સૈનનક ન જણાવતા હોય પણ સતયાગ્હનો પ્યોગ ્થઈ રહ્ો 

હતો તે્થી અને ખેિતૂો નવિે તેમને ભારોભાર સહાનુભૂનત હતી 

તે્થી મહાદેવભાઈ એ લિાઈમાં ગળા સુધી િ્ૂબેલા છ.ે વળી 

એના સેનાપનતના તેઓ માત્ર પ્િંસક જ ન્થી, પણ જરૂર 

પડ્ે એમના સલાહકાર પણ છ.ે આ નવનવધ ભૂનમકામાં એમની 

કસાયેલી કલમની કળા ભળે છ ેતે્થી એ કોરા ઇનતહાસની પો્થી 

મટીને જીવતોજાગતો રસાળ ગ્ં્થ ્બની જાય છ.ે પ્તયક્ષ લિત 

ચાલી અને તપાસસનમનત નનમાઈ તે ્બંનેની વચચેના ગાળામાં 

મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈ અને સવામી આનંદ જોિ ે્થોિા ડદવસમાં 

વલ્ભભાઈના મોટા ભાઈ નવઠ્લભાઈ સા્થે ગાળવા નસમલા ગયા 

હતા. એ જ નનરાંતના ડદવસોમાં આ પુસતકનો ખાસસો મોટો 

ભાગ (પૂવા્ણધ્ણ — કલેિ) લખાયો છ.ે 

ઇનતહાસનું પૃ્થક્કરણ કરી એને નવષયવાર આલેખવા જતાં 

કેટલીક વાર તેમાં સહેજ ે્થોિી પુનરનકત આવી જાય છ ેએટલો દોષ 

માફિ કરીએ તો એ ભારતના આધુનનક ઇનતહાસનો એક અતયંત 

રોચક ગ્ં્થ ્બની રહે એમ છ.ે ખેિતૂોના સતયાગ્હના કષ્સહનની 

ક્થાને મહાદેવભાઈ પુસતકના પૂવા્ણધ્ણમાં લઈ તપાસસનમનતના 

કામકાજ અને નનષકષયોને ઉતિરાધ્ણમાં સમાવી તેને અનુક્મ ‘કલેિ' 



અને ‘ફિળ' િીષ્ણક આપી તેમ કરવાનું કારણ તેઓ આ મુજ્બ 

આપે છ:ે

‘મહાકનવ કાનલદાસની પ્નસદ્ધ ઉનકતનું સમરણ કરીને ઇનતહાસના 

પૂવા્ણધ્ણને કલેિ તરીકે વણ્ણવયો છ ે અને ઉતિરાધ્ણને ‘ફિળ' તરીકે 

વણ્ણવયો છ.ે કારણ क्ेश: फिेन हह पुननयावतां हवधत्े’8, 9

38 પ્કરણો અને 4 પડરનિષ્ો્થી સમૃદ્ધ આ ગ્ં્થમાં 

મહાદેવભાઈ માત્ર કાળક્મ અનુસાર ન ચાલતાં, પિુ્બળ સામે 

સાચના ્બળની લિાઈના આ ઇનતહાસને વણ્ણવવાની સા્થે સા્થે 

પડરનસ્થનતનું પૃ્થક્કરણ પણ આપે છ;ે સતયાગ્હનાં સાધનોની 

ખૂ્બીઓ પણ આપે છ;ે વલ્ભભાઈની વયૂહરચનાઓ અને 

રણનીનતઓ સમજાવે છ;ે અને તયાંના વાતાવરણમાં ક્મિ: ફેિરફિાર 

્થતા ્થતા ્બારિોલીના ડહંદુ, મુસલમાન, પારસી વગેરે સવ્ણ લોકોના 

માનસમાં કેવાં કેવાં પડરવત્ણનો આવયાં અને ગભર ગાય જવેી 

ગણાતી ્બારિોલીની પ્જા જુલમગાર અમલદારો, કદાવર પઠાણો, 

રખિ ુમવાલીઓ અને મુતસદ્દી અંગ્ેજ ઉચચ અનધકારીઓનો મા્થું 

ઊંચું રાખીને ્બરા્બર સામનો કરી િકે એવી ભિ ્બની એનું 

તાદિ નચત્ર ખિુ ં કરે છ.ે

આ વષ્ણ દરનમયાન મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈની સા્થે રહ્ા 

હતા. જોકે એમ કરવામાં મૂળ પ્ેરણા તો ગાંધીજીની જ છ.ે 

ગાંધીજીએ િોધેલા સમાજપડરવત્ણનના એક આયુધનો ઉપયોગ 

ગાંધીજીના એક સેનાપનત અતયંત કુિળતા્થી કરી રહ્ા છ ેઅને 

તેમને તેઓ પોતાની િનકતમનત મુજ્બ મદદ કરી રહ્ા છ ે જ. 

્બારિોલીની લિાઈ દરનમયાન મહાદેવભાઈની એ જ વૃનતિએ કામ 



કયુું છ,ે ‘દેિનું કે્દ્ર ખેિતૂ છ'ે એ મહાસતય શ્ી વલ્ભભાઈમાં 

1917–’18માં'10 ગાંધીજીએ જાગ્ત કયુું, પ્ગટ કયુું એમ કહંુ; 

કારણ ઊંિ ેઊંિ ેએ છુપાયેલું તો હતું જ. પણ એ પ્ગટ ્થતાંની 

સા્થે જ શ્ી વલ્ભભાઈમાં જવેું એ ભભૂકી ઊઠ્ું તેવું ભાગયે 

જ કોઈનામાં ભભૂકી ઊઠ્ું હિે. ખેિતૂ નહીં એવા તત્વદિતીએ 

ખેિતૂનું સ્થાન કયાં છ,ે ખેિતૂની નસ્થનત કેવી છ,ે તેને ઊભો 

કરવાનું સાધન કયું છ ે એ કહી દીધું. જનેું હાિોહાિ ખેિતૂનું 

છ ે એવા તેમના નિષય સાનમાં ત્રણે વાત સમજી ગયા, અને 

દ્રષ્ાના કરતાં પણ નવિેષરૂપે એનું રહસય લોકો આગળ ખોલી 

્બતાવયું.  ... ખેિતૂ નવિેના ઉદગારો તેમનાં ્બારિોલીનાં ભાષણોમાં 

જટેલા જોવાના મળે છ ે તેટલા અગાઉના કોઈ ભાષણમાં જવેા 

ન્થી મળતા. જમીન મહેસૂલનો પ્શ્ એ જ ખેિતૂનો મુખય પ્શ્ 

એટલે ગુજરાતના ખેિતૂોની સેવા કરવી હોય તો તે જમીન 

મહેસૂલના ફૂિટ પ્શ્નો નનકાલ કયથે જ ્થઈ િકે, એવો એમનો 

જૂનો નનશ્ચય હતો. એ સેવાની તક એમને ્બારિોલીએ આપી. 

્બારિોલીવાળા જયારે એમને ્બોલાવવા આવયા તયારે ભાઈ 

નરહડરના લેખો એમણે વાંચેલા હતા. ગાંધીજીએ જયારે એમને 

પૂછું કે ્બારિોલીના ખેિતૂોની ફિડરયાદ સાચી છ ે એની તમને 

ખાતરી છ,ે તયારે એમણે કહેલું કે ‘એ લેખો ન વાંચયા હોય તોયે 

મને તો ખાતરી જ હતી. કારણ, ડહંદુસતાનમાં, અને ખાસ કરીને 

ગુજરાતમાં, જમીન મહેસૂલની નવટ્ંબણા નવિેની ખેિતૂની ફિડરયાદ 

સાચી જ હોવી જોઈએ એવી મારી ગળા સુધી ખાતરી છ.ે'11

મૂળ તો ગુજરાત કલ્બમાં વકીલો તરીકે ઓળખાણ ્થઈ 

હિે. મહાદેવ અને નરહડરને પણ ગાંધીસાહે્બ પાસે જવા્થી 



િું લાભ એમ કહી વલ્ભભાઈએ તેમને પરાવૃતિ કરવા પ્યાસ 

કયયો હિે. પણ પછી એમને ગાંધીજી સા્થે જોિાતા જોઈને 

વલ્ભભાઈએ ગાંધીજીની ડકંમત આંકી, ખેિા નજલ્ામાં ત્રણેયે 

સા્થે કામ કયુું. તયાં ગાંધીજી હોય તયારે વલ્ભભાઈ મૌન જ 

પાળતા. નાગપુર સતયાગ્હ વખતે ગાંધીજી જલેમાં હતા, પણ 

મહાદેવભાઈએ અમદાવાદ રહ્ે વલ્ભભાઈને નાગપુરના ઝંિા 

સતયાગ્હમાં સારો એવો ટકેો આપયો હતો. ્બોરસદ સતયાગ્હમાં 

મહાદેવભાઈએ વલ્ભભાઈના મદદનીિ તરીકે કામ કયુું હતું 

એ ્બધું આપણે જાણીએ છીએ. પણ ્બારિોલી સતયાગ્હ વખતે 

મહાદેવભાઈનો વલ્ભભાઈ પ્તયેનો અહોભાવ ખૂ્બ જ વધી ગયો. 

એ વેળા એમણે જ ેવલ્ભભાઈને જોયા તેનું આ નચત્ર જુઓ. ‘મેં 

તો ચાર વરસ પર ્બોરસદમાં એ રણે ચિલેા સરદારની સા્થે 

ચોવીસે કલાક ગાળ્ા હતા. તયાર પછી પણ ઘણી વાર તેમને 

્બોલતા સાંભળ્ા હતા. પણ આ વેળા એમની વાણીમાં જ ે તેજ 

ભાળ્ું, આંખમાં્થી કેટલીક વાર જ ેવનહ્ વરસતો જોયો તેવો કદી 

નહોતો જોયો. લોકોની જમીન ખાલસા ્થાય તેમાં જાણે પોતાના 

િરીરના કટકેકટકા ્થતા હોય અને જ ેતીવ્ર વેદના ્થતી હોય તે 

વેદના્થી ભરેલા તેમના ઉદગારો નીકળતા હતા. એ ભાષણોની 

તળપદી ભાષા, તેમાં ક્ષણે ક્ષણે ઝ્બકી ઊઠતા, ભૂનમમાં્થી પાકેલા, 

ભૂનમની સુગંધ ઝરતા પ્યોગોએ ગામડિયાઓને હલાવવા માંડ્ા. 

અંગ્ેજીના સપિ્ણ નવનાનું, સવતંત્ર જોમવાળું એમનું ભાષા ઉપરનું 

પ્ભુતવ આ સભાઓમાં પ્ગટ ્થતું મેં પહેલું ભાળ્ું.'12

વલ્ભભાઈની વીરતા અને તેમની ચાણકયની તોલે આવે 

તેવી રણનીનતના તો મહાદેવભાઈ ્બારિોલીની આખી પ્જાની 



જમે પ્િંસક હતા જ, પણ મહાદેવભાઈને ખાસ આકષ્ણણ હતું 

વલ્ભભાઈની તત્વનનષ્ઠાનું. મૂળમાં અ્યાયપૂવ્ણક વધારવામાં 

આવેલ જમીન મહેસૂલ નવિે તટસ્થ તપાસની માગણી્થી િરૂ 

્થતી લિત અને એ માગણીને સરકારે તુમાખીભેર ફિેંકી દીધી તયારે 

સતયાગ્હના તત્વ મુજ્બ આખા તાલુકાની પ્જાની સવેચછાપૂવ્ણક 

સવીકારેલી મડહનાઓની તાવણી; હજારો ખેિતૂોને તયાં જમીન 

ખાલસા કરવાની નોડટસનાં પીળાં ફિરફિડરયાં ચોંટાિવામાં આવયાં 

તયાર્થી માંિીને, દંિ, જપ્તીઓ, ઢોરઢાંખર, ઘરવખરીનો સામાન 

અને જમીનની હરાજી કે નલલામ; ડદવસોના ડદવસો સુધી જપ્તી 

ટાળવા સાર ઢોરો સા્થે ઘરમાં ગોંધાઈને ્બેઠા રહેવું, સંકિો 

સવયંસેવકો અને ખેિતૂોનો કારાવાસ અને પટલે — તલાટીઓનાં 

રાજીનામાં; મું્બઈ્થી ઉપાિી આણેલા ભાિતૂી પઠાણો દ્ારા 

સ્તીપુરષોની જાતજાતની કનિગત અને છવેટ ે ગામનાં ગામોની 

નબ્ડટિ હદમાં્થી ઉચાળા ભરી ગાયકવાિી ગામોમાં ડહજરત 

સુધીની તપસયાઓ વેઠ્ા પછી સમાધાનની વાત ચાલી તયારનો 

એક પ્સંગ મહાદેવભાઈ નોંધે છ.ે પૂનામાં સર ચૂનીલાલ મહેતાને 

તયાં વાટાઘાટો ચાલતી હતી. તેમની એવી સાખ હતી કે તેઓ 

સરકારની નાિી પારખતા એટલી ્બીજા કોઈ નહીં પારખી િકતા. 

સરકારના સભયો સા્થે ઘણી ચચા્ણને અંતે તેઓ ધારાસભાના 

સુરતના સભયોને સહી કરવા સાર એક ખરિો લાવયા. તે 

ખરિો નીચે મુજ્બ હતો: ‘અમને કહેવાને આનંદ ્થાય છ ે કે 

અમે સરકારને ખ્બર આપવાની નસ્થનતમાં છીએ કે નામદાર 

ગવન્ણરે તેમના 24મી જુલાઈના ભાષણમાં કહેલી િરતો પૂરી 

કરવામાં આવિે.’13 વલ્ભભાઈ વગેરેએ ખરિા નવિે કેટલાક 

પ્શ્ો પૂછા એટલે સર ચૂનીલાલે કહ્ું કે, ‘એટલો કાગળ સહી 



કરીને મોકલાવામાં આવે એટલે ્થયું. એ સભયોને એટલો કાગળ 

મોકલવામાં વાંધો ન હોય તો પછી એ િરતો કેવી રીતે, કોણ, 

કયારે પૂરી કરિે તેની ભાંજગિમાં તમારે પિવાની જરૂર ન્થી. 

તમે તમારી મેળે તપાસસનમનત જાહેર ્થાય પછી જ જૂનું 

મહેસૂલ ભરજ.ે'13 હવે આ લિતમાં ઝઘિાનો મુદ્દો જ એ હતો 

કે વલ્ભભાઈની આગેવાની હેઠળ પ્જાએ માગણી કરી હતી 

કે મહેસૂલની નવી આકારણી ્યાયય છ ે કે નહીં તેની તપાસ 

કરવી અને સરકાર કહેતી હતી કે પહેલાં નવું મહેસૂલ ભરો 

પછી તપાસનો નવચાર કરીએ. સર ચૂનીલાલે જ ેસમજૂતી આપી 

તેમાં્થી તો એમ અ્થ્ણ નીકળતો હતો કે મહેસૂલ ભરવા અંગે 

લોકોની વાત સવીકારવામાં આવી રહી છ.ે પણ ્બધું સપષ્ 

ભાષામાં કહેવાયું નહોતું તે્થી કોઈ ઉપર મુજ્બના ખરિા પર 

સહી કરે, અને એટલાને આધારે સરકાર તપાસસનમનત આપી દે 

તો એ સરકાર તરફેિ ખોટુ ં્બહાનું જ ્થયું ને એમ વલ્ભભાઈને 

લાગતું હતું. તે્થી તેઓ નવમાસણમાં હતા. તયાર ્બાદનો પ્સંગ 

મહાદેવભાઈના િબદોમાં:

શ્ી વલ્ભભાઈની સા્થે આ પ્સંગે સવામી આનંદ હતા, હંુ હતો. 

રાત્રે સૂતાં પહેલાં તો અમે સર ચૂનીલાલને કહી દીધું કે આવું 

કંઈ લખી આપી િકાય નહીં. પણ કેમે ઊંઘ ન આવે. ખૂ્બ 

ચચા્ણ કરી, પૂના્થી નીકળી આવતા પહેલાં ગવન્ણરસાહે્બને લખી 

આપવાના એક્બે કાગળોના ખરિા કયા્ણ, ફિાડ્ા. સવારે ચાર 

પહેલાં હંુ ઊઠી નીકળ્ો, શ્ી વલ્ભભાઈને પણ જગાડ્ા અને 

કહ્ું: ‘મને સર ચૂનીલાલના ખરિામાં કિું જ લાગતું ન્થી. એમાં 

ન્થી આપણે ્બંધાતા, ન્થી સુરતના સભયો ્બંધાતા, સરકારને 



નાકનો સવાલ ્થઈ પડ્ો છ ે અને સરકાર માને છ ે કે આ્થી 

એનું નાક રહે છ ે તો ભલે એનું નાક રહેતું.'

વલ્ભભાઈ કહે: ‘પણ એમાં જૂઠાણં છ ે તે?'14

મેં કહ્ું: ‘છ ે સતો, પણ તે સરકારના તરફિ્થી છ.ે’

વલ્ભભાઈ: ‘આપણે સરકાર પાસે સતયનો તયાગ કરાવીએ 

છીએ એમ નહીં?’

મેં કહ્ું: ‘ના; સરકાર સતયનો તયાગ કરે છ ે અને એને એમાં 

શ્ેય લાગે છ.ે એને લાગે તો લાગવા દો. આપણે એને કહીએ 

કે આમાં સતયનો તયાગ ્થાય છ.ે’

વલ્ભભાઈ: ‘તયારે તું સર ચૂનીલાલને સાફિ સાફિ કહેિે કે એ 

લોકો સતયનો તયાગ કરે છ?ે'

મેં કહ્ું: ‘હા.’

વલ્ભભાઈ: ‘પણ તે તું જાણે! મને આ લોકોની ્બાજીમાં ખ્બર 

પિતી ન્થી. એવાં કંૂિાળાં િા સાર કરતા હિે? ્બાપુ િું કહેિે? 

સવામી, તું િું ધારે છ?ે'

સરદારની આ ઘિીની તત્વનનષ્ઠા, અમારા જવેા નાનકિા 

સા્થીઓનો પણ અનભપ્ાય જાણવાની ઇચછા, અને ‘આપણે જ ે

કરીએ છીએ તે નવિે ્બાપુ િું ધારિે' એ નવિેની અપાર નચંતા 

જોઈને સરદાર મારે માટ ેજટેલા પૂજય હતા તે્થીયે અનધક પૂજય 

્બ્યા. લિત દરનમયાન ઘણી વાર તેઓ કહેતા, ‘આ મુતસદ્દીઓના 

જૂ્થમાં હંુ સીધો ભોળો ખેિતૂ ન િોભું; એમની કળા મને ન 



આવિ.ે’ એ િબદો મને ્બહુ યાદ આવયા. મેં કહ્ું: ‘્બાપુ પણ 

સરકારને આટલો લૂખો લહાવો લેવો હોય તો જરૂર લેવા દે. 

સરકારને નાક સા્થે કામ છ,ે આપણને કામ સા્થે કામ છ.ે’

સવામી કહે: ‘મારો પણ એ જ મત છ.ે’

છવેટ ે વલ્ભભાઈ કહે: ‘પણ સુરતના સભયો આના ઉપર સહી 

કરિે?’

મેં કહ્ું: ‘કરિે; સર ચૂનીલાલ મહેતા કહેતા હતા કે તેમને એ 

નવિે િંકા ન્થી.'

શ્ી વલ્ભભાઈ કહે: ‘ભલે તયારે; એઓ સહી કરે તો કરવા 

દો, પણ તારે તો સર ચૂનીલાલને સાફિ કહી દેવાનું કે આમાં 

સરકારને હા્થે સતયનો તયાગ ્થાય છ.ે’

હંુ ગયો, સર ચૂનીલાલની સા્થે વાતો કરી, તેમને કાંઈ એ 

વાત નવી નહોતી. તેમણે કહ્ું, ‘તમે મારી નસ્થનતની ચોખવટ કરો 

એ ્બરો્બર છ.ે સરકારને પણ હંુ એ જણાવીિ.’ એટલામાં શ્ી 

વલ્ભભાઈ આવયા. તેમણે વળી પાછી એની એ જ વાત ફિોિ 

પાિીને કહી અને જણાવયું: ‘સરકારને આવા અ્થ્ણહીન પત્ર્થી 

સંતોષ ્થિે એમ મને લાગતું ન્થી, પછી તો તમે જાણો.’

સર ચૂનીલાલને કિી િંકા નહોતી જ. તેઓ રાજી ્થયા. 

ભગવાનની જમે સરકારની ગનત અગમય છ.ે શ્ી વલ્ભભાઈએ 

કહ્ું કે, ‘સુરતના સભયો એ કાગળ લખવાને રાજી હોય તો મને 

વાંધો ન્થી એટલે તુરત જ સમાધાન નક્કી ્થયું.'15



મહાદેવભાઈ આગળ લખે છ:ે

પણ જો સરકાર પ્નતષ્ઠાની માયાને વળગીને સંતોષ માનવાને તૈયાર 

હતી, તો શ્ી વલ્ભભાઈ તત્વના સતય નવના સંતોષ માને એમ 

નહોતું. તેમને તો સંપૂણ્ણ, સવતંત્ર, ્યાયપુર:સર તપાસ જોઈતી 

હતી, અને લિાઈ પહેલાં જ ે નસ્થનત હતી તે નસ્થનત જોઈતી હતી. 

આટલું કરવાને તો સરકાર તૈયાર હતી જ પણ તયાંયે પ્નતષ્ઠાની 

માયા વળગેલી હતી જ. પેલો કાગળ લખવામાં આવે કે તરત 

જ તપાસ તો જ ેિબદોમાં શ્ી વલ્ભભાઈએ માગી હતી તે જ 

િબદોમાં — ્બળજોરીનાં કૃતયોની તપાસ ્બાદ કરીને તેના તે જ 

િબદોમાં — જાહેર ્થિે એમ નક્કી ્થયું.16

આ આખા પ્સંગના વણ્ણનમાં આપણી દૃનષ્એ મહત્વની 

વાત એ છ ે કે સરદારની તત્વનનષ્ઠા જોઈ મહાદેવભાઈને મન 

તેઓ પહેલાં હતા તેના્થીયે વધુ પૂજય ્બ્યા.

એક સાડહતયકાર તરીકે ખેિતૂના સંસકારમાં્થી કેળવાયેલી 

વલ્ભભાઈની િનકતિાળી ભાષા્થી મહાદેવભાઈ ખૂ્બ પ્ભાનવત 

્થાય છ.ે પુસતકના દરેક પ્કરણને મ્થાળે મહાદેવભાઈ 

વલ્ભભાઈનાં ભાષણોમાં્થી જ પ્સંગાનુરૂપ ઉદ્ધરણ ટાંકે છ,ે અને 

આખા પુસતકમાં તો ્બીજાં સંખયા્બંધ એવાં અવતરણો વેરાયેલાં 

છ.ે ્બારિોલી સતયાગ્હે તયાંની પ્જાને જ ે ખમીર આપયું તેનું 

જ ન્બં્બ સરદારના ઉદગારોમાં દેખાતું હતું અને એ પ્નતન્બં્બ 

મહાદેવભાઈના લેખો અને પુસતકમાં પડ્ું. ગુજરાતી ભાષાને 

ખમીરવંતી કરવામાં વલ્ભ-મહાદેવનો એ ફિાળો હતો.

મહાદેવભાઈની વણ્ણન કરવાની િનકત પણ ્બારિોલી 



સતયાગ્હને નમષે અપૂવ્ણ રીતે ખીલી છ.ે સતયાગ્હમાં જીત ્થયા 

પછી ગાંધીજી ્બારિોલી આવયા તે અરસામાં ્બે ્બહેનોનાં મરણ 

્થયાં હતાં તેનું મહાદેવભાઈએ કરેલું નીચેનું વણ્ણન આંસુમાં 

કલમ ્બોળીને લખાયું હોય તેવું હતું અને તે ગુજરાતી ભાષાના 

માદ્ણવનો નમૂનો પૂરો પાિ ે તેવું છ:ે

્બારિોલીમાં એક અઠવાડિયું રહી આવયા17 તે દરનમયાન ્થયેલાં 

્બે મૃતયુની નોંધ લેવાનું મન ્થાય છ.ે જ ે ્બે ્બહેનોનાં મૃતયુની 

નોંધની હંુ વાત કરં છુ ં તે ્બે ્બહેનો કોઈ છાપે ચઢલેી કે 

‘કાય્ણકત્રતી’ કે ‘સેનવકા'ની ઉપાનધ્થી પ્નસદ્ધ ્થયેલી નહોતી, પણ 

્બંનેનાં મૃતયુ એવાં હતાં કે જનેી નોંધ લેવી ઉપયોગી ્થઈ પિ.ે

એક ્બહેન તો ઘણા મડહના ્થયાં ખાટલે હતી. જ ેડદવસે ગાંધીજી 

રાયમ ગામે ગયા તે ડદવસે18 એણે શ્ી મોહનલાલ પંડ્ાને 

ગાંધીજીનાં દિ્ણન કરાવવાનો આગ્હ કયયો હતો. ખાટલે્થી ઊઠી 

િકે એમ તો હતું જ નહીં, એટલે પંડ્ાજીએ કહ્ું, ‘હંુ ગાંધીજીને 

આવવાનું કહીિ.’ પાસેના જ ઘરમાં રેં ડટયો કાંતનારી ્બહેનો ભેગી 

્થઈ હતી. તેમનું કાંતણકામ જોઈને ગાંધીજી નીકળતા હતા જ 

તયાં પંડ્ાજીએ ગાંધીજીને પેલી ્બહેનની વાત કરી. ગાંધીજીએ 

તુરત જવાનું ક્બૂલ કયુું અને ગયા. પેલી ્બહેન ખાટલા ઉપર 

્બેઠલેી હતી, એનું હાિનપંજર એનાં કપિાંમાં ખૂંચી રહ્ું હતું, 

એની આંખમાં મૃતયુની સમીપતા સપષ્ ભાસતી હતી, પણ 

ગાંધીજી આવયાનો આનંદ તો મૃતયુને દેખી રહેલી એ આંખો 

પણ વયકત કરતી હતી. ધીમે ધીમે એ ્બહેન ખાટલાને છિે ે

ખસતી ખસતી આવી. એને હાર પહેરાવવો હતો, પણ એના્થી 

હા્થ ્બહુ લં્બાય એમ નહોતું. ગાંધીજી વાંકા વળ્ા. એણે હાર 



પહેરાવયો, ગજવામાં્થી રૂનપયા કાઢી ભેટ ધરી, કંુકુમનો ચાંલ્ો 

કયયો. ગાંધીજીએ ‘િાંનત રાખજ'ે કહી નવદાય લીધી.

કોને ખ્બર હતી કે એ ્બાપિી ગાંધીજીના દિ્ણનની જ વાટ 

જોઈને ્બેસી રહી હતી? ્બીજ ે ડદવસે એ ્બહેનનાં પ્યાણનચહ્ 

સપષ્ દેખાયાં. સગાંવહાલાંએ પૂછું: ‘્બહેન, તારી કાંઈ ઇચછા 

છ?ે’ ્બહેનની ન્બચારીની કિી ઇચછા નહોતી, જાણે ગાંધીજીને 

જોઈને એની ્બધી ઇચછા તૃપ્ત ્થઈ ગયેલી હતી. એણે એક જ 

ઇચછા ્બતાવી: ‘મને ખાદીનાં કપિાં પહેરાવીને વળાવજો.’ એનાં 

કપિાં ્બદલાવવામાં આવયાં, અને તે પછી તે જ ડદવસે ્થોિા 

જ સમયમાં એ ્બહેન નવદાય ્થઈ.

ગાંધીજીના દિ્ણન અગાઉ અને દિ્ણન પછી પ્યાણકાલ સુધી એના 

મનમાં િા િા નવચારો આવયા હિે તે કોણ કળી િકે? પણ તે 

નવચારો ગાંધીજીના દિ્ણનની ઇચછામાં અને ખાદી પહેરીને સવધામે 

પહોંચવાની ઇચછામાં પડરણમયા એટલા ઉપર્થી એ ધમ્ણમૃતયુ ્થયું 

એમ કહેવામાં કિો ્બાધ ન્થી.

્બીજુ ં મૃતયુ કોઈ રોગી કે લાં્બો સમય ્થયાં ખાટલાવિ ્બહેનનું 

નહીં પણ દેખીતી સાજીસમી લાગતી ્બહેનનું હતું. એની ઉંમર 

વીસેક વષ્ણની. એના નપતા રામભાઈ ્બારિોલી સતયાગ્હને અંગે 

સા્બરમતી જલેમાં ગયેલા. રામભાઈનાં પતની પોતાના પનતને 

્થોિા ડદવસ ઉપર સા્બરમતીમાં મળી ગયાં હતાં, પછી મળવાનો 

વારો આ ્બહેનનો હતો. પણ સમાધાની ્થઈ એટલે ્બહેનને 

સા્બરમતી જલેમાં મળવા જવાનું રહ્ું નહીં, એટલે એ, નપતાને 

્બારિોલી સવાગત આપવા વાંકાનેર્થી નીકળી. કાદવપાણીમાં 



ત્રણચાર માઈલ ચાલયા પછી એના પેટમાં દદ્ણ ્થવા લાગયું, અને 

રસતામાં આરામ લેવા ્બેઠી. ્બીજાઓએ ્બારિોલી આવી ગાિી 

મોકલી, અને ગાિીમાં એ ્બારિોલી આવી. અનગયાર વાગયે 

્બારિોલી આવીને ્બહેન ખાટલે પિી. સાંજ સુધીમાં તો એના 

પેટની વય્થા અનતિય વધી ગઈ હતી. એક ક્ષણ પણ એના્થી 

િાંનત્થી પિી રહેવાતું નહોતું: ખાટલામાં ્બેઠી ્થાય અને ઊભી 

્થાય, ઊલટી કરવાનો પ્યતન કરે, ્થોિી ્થાય અને ન ્થાય, 

પણ સખ વળે નહીં. િૉકટરો ્બોલાવયા. તેમણે જટેલા ઉપચારો 

કરાય તેટલા કયા્ણ; પણ એને િાંનત વળે નહીં. ન પેટમાં દવા 

જાય, ન કોઈ રીતે એનું પેટ સાફિ કરવાનો રસતો ્થઈ િકે. 

િૉકટરોએ કહ્ું: ‘ઑપરેિન ્થાય તો એને આરામ મળે. પણ 

અહીં ઑપરેિન િી રીતે ્થાય?’ આમ મધરાત ્થઈ. એના 

દુ:ખનું તો પૂછવું જ િું? પણ જટેલું દુ:ખ, તેટલી જ ધીરજ 

એ ્બહેને ્બતાવી. નહોતી ચીસો પાિતી કે નહોતી રોતી; ઊભી 

કરવાનું કહે કે પગ દા્બવાનું કહે, એટલંુ જ. મધરાત પછી 

એનાં અંગ જૂઠાં પિવાં લાગયાં, એને લાગયું કે પ્ાણ નીકળવાના 

છ.ે ત્રણેક વાગયે એણે માગણી કરી: ‘ગાંધીજીને ્બોલાવોને, મારે 

એમનાં દિ્ણન કરી લેવાં છ.ે’ આટઆટલાં દુ:ખમાં, એ, નપતાને 

ન્થી મળી િકવાની, માતાના નવયોગમાં ્બારિોલીમાં મરણ ્થિે, 

એ વસતુઓનું એને દુ:ખ નહોતું; એણે તો ગાંધીજીનું સમરણ 

કયુું. ગાંધીજીના મુકામે સંદેિો પહોંચાિવામાં આવયો. ગાંધીજી 

તુરત પહોંચયા. ્બહેન મોતીના હા્થપગમાં તાકાત રહી નહોતી, 

આંખે પણ અંધારી આવી હતી, એટલે ્બોલી, ‘મારી આંખે ન્થી 

દેખાતું, પણ ગાંધીજીના અવાજ્થી ગાંધીજીને ઓળખું છુ.ં મારા 

્બંને હા્થ કોઈ જોિી આપો.’ આ પછી વલ્ભભાઈના દિ્ણનની 



માગણી કરી. આ ્બધું પ્ભાતે ચાર વાગયે ્બ્યું. ક્ષણે ક્ષણે પ્ાણ 

નીકળતા જતા હતા. સવારે છ વાગયે તો આખી લીલા સમાપ્ત 

્થઈ. એને કેટલી વય્થા ્થઈ હિે તેનું માપ મૃતયુ પછી મળી 

િકયું. એના મોંમાં લોહીની રેલ ચાલી: એનાં આંતરિાં નીચે્થી 

્બંધ ્થઈ ગયાં હતાં; અને રકતસ્ાવને નીચે માગ્ણ નહોતો, તેણે 

ઉપર્થી માગ્ણ કયયો. આટલી તીવ્ર વેદનામાં પણ ન એક આંસુ, ન 

કાયરતા, ન ગભરાટ કે ન સામાને ગભરાવાપણં. કેવળ ગાંધીજી 

અને વલ્ભભાઈનાં દિ્ણનની માગણી. ગાંધીજીએ સાયંકાળે એના 

મૃતયુની વાત કરતાં કહ્ું: ‘મોતીને તો મેં કાલે જ પહેલી વાર 

જોઈ. હંુ એને ઓળખતો નહોતો, પણ એ વીરાંગના હતી.'

મૃતયુ પછી મોતીની માતાને ્બોલાવવામાં આવી. તેણે આંસુ 

પાડ્ાં પણ કલપાંત ન કયુું. ગાંધીજીએ રોવા-કૂટવાનું ન્બલકુલ 

્બંધ રાખવાનું સમજાવયું, અને તેમણે ઘેર જઈને વચન પાળ્ું. 

્બીજ ે ડદવસે નવદેહ પુત્રીના નપતા સા્બરમતી્થી છૂટીને આવયા.19 

નપતાએ પણ કલપાંત ન કયુું; ્બલકે તે ડદવસે ગાંધીજી વાંકાનેર 

ગયા, તો તેમની પધરામણી પોતાના જ ઘરમાં કરી. મોતીના 

નપતા િાંત હતા, માતાની આંખ ભીની હતી, અને િોક છતાં 

ગાંધીજીના આગમનનો ઉતસવ હતો! 

્બારિોલીના લોકોને જીવતાં આવિ ેછ ેએમ તેમણે લિીને ્બતાવયું. 

આ ્બે ્બહેનોએ તેમને મરતાં આવિ ેછ ેએમ મરીને ્બતાવયું.20

્બારિોલી અંગે સરકારે નીમેલી સનમનતમાં ્યાયખાતાના 

પ્નતનનનધ તરીકે 1922મા ંઅમદાવાદના સડક્ણટહાઉસમા ંગાધંીજીનો 

ઐનતહાનસક ખટલો ચલાવનાર ્યાયાધીિ નમ. બ્ુમફિીલિ અને 



મુલકી ખાતાના પ્નતનનનધ તરીકે શ્ી મેકસવેલ હતા, જમેની સા્થે 

ભનવષયમાં મહાદેવભાઈને વધુ પ્સંગ પિવાના હતા. ખેિતૂોના 

પ્નતનનનધ તરીકે પ્જા તરફિ્થી મહાદેવભાઈ, નરહડરભાઈ અને 

શ્ી રામનારાયણ નવ. પાઠકની નનમણૂક ્થઈ હતી. એ સમરણ 

રહે કે આ ત્રણે જણ વકીલાતનું ભણતા તયાર્થી ગાઢ નમત્રો 

હતા. પાછળ્થી મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના મંત્રી તરીકે, નરહડરભાઈ 

એક અ્થ્ણિાસ્તી અને કેળવણીકાર તરીકે ત્થા શ્ી રા. નવ. પાઠક 

ગુજરાતી ભાષાના મૂધ્ણ્ય સાક્ષર તરીકે પ્નસદ્ધ ્થયા હતા. આ 

ત્રણે જણને મદદ કરવા શ્ી મોહનલાલ પંડ્ા, શ્ી કલયાણજી 

નવ. મહેતા, શ્ી ગોરધનદાસ ચોખાવાળા વગેરે અનેક કાય્ણકરો 

સદા તતપર રહેતા. તપાસસનમનતની નનમણૂક 18મી ઑકટો્બર, 

1928ના ઠરાવ્થી ્થઈ. 1લી નવેમ્બર્થી ્બંને સભયો કામે ચઢ્ા. 

એમનું પહેલું પખવાડિયું પૂવ્ણતૈયારીઓ અને ડરપોટયો વાંચવામાં 

ગયું. પાંચમી તારીખે આ અમલદારો આગળ મું્બઈના પ્નસદ્ધ 

ઍરવોકેટ શ્ી ભૂલાભાઈ દેસાઈએ લોકપક્ષની રજૂઆત કરી 

હતી. પ્તયક્ષ તપાસનું કામ 14મી નવેમ્બરે િરૂ ્થયું હતું અને 

જા્યુઆરી મડહનાની આખરી તારીખે ્બારિોલી ત્થા ફેિબ્ુઆરીની 

આખરી તારીખે ચોયા્ણસી તાલુકાનું કામ પૂરં ્થયું હતું. સનમનતના 

સભયોને લોકપક્ષની રજૂઆત કરનાર ત્રણે સજ્જનો પર નવશ્વાસ 

્બેસતાં પહેલાં પંદરેક ડદવસ લાગી ગયા. પણ ધીરે ધીરે તેમને 

એમની પ્ામાનણકતા પર ભરોસો ્બેઠો, તેમની કાય્ણક્ષમતા પર 

માન ઊપજયું અને તપાસસનમનતને મદદરૂપ ્થવાની એમની વૃનતિ 

નવિે આભારની લાગણી પેદા ્થઈ.

મું્બઈ ઇલાકામાં દર ત્રીસ વષથે ્થતી જમીન મહેસૂલની 



ફેિરઆકારણીની પરંપરા મુજ્બ 1926માં તાલુકાની નસ્થનતનો 

અભયાસ કરીને મહેસૂલની રકમ નક્કી કરવા સાર સરકાર તરફિ્થી 

પહેલાં પ્ોનવન્િયલ નસનવલ સનવ્ણનસસના અમલદાર શ્ી જયકરને 

અને પાછળ્થી સેટલમે્ટ કનમિનર નમ. એ્િરસનને નીમવામાં 

આવયા હતા. આ ્બંનેના ડરપોટ્ણ અને તેમના નનણ્ણયો અંગે જ 

્બારિોલીના ખેિતૂોની ફિડરયાદ હતી. તપાસસનમનતનું કામ િરૂ 

્થયું તયાર પછી ્થોિા ડદવસમાં જ સનમનતના સભયોને ખાતરી 

્થઈ ગઈ કે આ ્બંને ગૃહસ્થોના ડરપોટ્ણ ઢગંધિા નવનાના અને 

પ્જાને અ્યાય કરે તેવા હતા. એ ્બંને અહેવાલોને ્બાતલ કરી 

નવેસર્થી આકારણી કરવાનો નવચાર સનમનતને આવયો. આ સાહે્બો 

પોતાના્થી પૂવ્ણના અનધકારીઓના ડરપોટયોની ઝાટકણી જટેલી 

સહેલાઈ્થી કાઢી િકયા એટલી સહેલાઈ્થી મહેસૂલ આકારણીના 

કોઈ સુવણ્ણનનયમો િોધી િકયા નહીં. પણ તોયે છવેટ ે એમણે 

જ ેઆકારણી કરીને મહેસૂલ નવચાયુું તે તો મરજીમાં આવે તેમ 

અને કોઈ નસદ્ધાંત નવનાનું જ હતું. હા, લિત િરૂ ્થતાં પહેલાં 

જ ે મહેસૂલ આકારવામાં આવયું હતું (22%નો વધારો) તેના 

કરતાં આ લોકોની આકારણી ખસૂસ ઓછી (6%નો વધારો) 

હતી. મહાદેવભાઈ અને એમના સા્થીઓના અંદાજ મુજ્બ 

તપાસસનમનતએ જ ેપડરણામ જાહેર કયુું તેનાં આન્થ્ણક અને નૈનતક 

્બંને દૃનષ્એ સુફિળ આવયાં. ્બારિોલી અને ચોયા્ણસી તાલુકામાં 

સરકારે 1,87,492 રૂનપયાનો મહેસૂલવધારો ઠોકી ્બેસાડ્ો 

હતો તે ઓછો કરી તપાસ અમલદારોએ 48,648નો વધારો 

ઠરાવયો, એટલે ્બંને તાલુકા મળીને લોકોને દર વષથે લગભગ એક 

લાખ ચાળીસ હજારનો લાભ ્થયો, એટલે ત્રીસ વષ્ણને માટ ે 45 

લાખ અ્થવા વયાજની ગણતરી કરીએ તો કરોિ રૂનપયાનો લાભ 



્થયો. આ ઉપરાંત ન વપરાતા કૂવાઓ પરના કર, કયારી તરીકે 

ઉપયોગમાં ન આવતી હોય તેવી જમીન પર કયારી તરીકેના 

લેવાતા કર, ભાઠાં અને ્બાગાયતની કહેવાતી પણ હકીકતમાં 

્બાવળની કાંટ્ કે ઘાનસયા જમીન પરના કેટલાક કર પણ ઘટ્ા.

લોકોએ કરેલી તમામ ફિડરયાદો સાચી ઠરી. અને લોકોની 

ત્થા તેમના આગેવાનોની પ્ામાનણકતા દુનનયા આગળ નસદ્ધ ્થઈ 

એ નૈનતક લાભ ્થયો.

તપાસસનમનતના આ કામ પાછળ એને મદદ કરતા ત્રણે 

લોકપ્નતનનનધઓ ત્થા તેમના સા્થીઓ દ્ારા ડદવસરાત એક કરી 

કરવામાં આવેલો પડરશ્મ હતો. જ ે સરકારની સામે હજી ્થોિા 

માસ પહેલાં જ જ્બરદસત સંઘષ્ણ ચાલી રહ્ો હતો એ સરકારનાં 

્બે ખાતાંઓમાં કામ કરતા મોટા અનધકારીઓએ મહાદેવભાઈ, 

નરહડરભાઈ અને રામનારાયણ નવ. પાઠકનાં વખાણ એમના 

નવનધસરના અહેવાલ સા્થે લખેલા પત્રમાં કયાું. તેમણે એમની 

સા્થેના પોતાના સં્બંધને ‘અનતિય મીઠા સં્બંધ' તરીકે વણ્ણવયા; 

લોકપ્નતનનનધઓએ આપેલી મદદને ‘કીમતી મદદ' ગણાવી અને 

લોકોની વૃનતિને ‘તદ્દન નવરોધ નવનાની,’ અને ‘અમારી તપાસમાં 

અમે આિા નહોતી રાખી એટલો સહકાર આપવાની’ તરીકે 

વખાણી હતી.21

આ આખા સંઘષ્ણનો મહાદેવભાઈએ જ ે નચતાર આપયો છ ે

તે જગતના અડહંસાિાસ્તના સાડહતયમાં આજ ેપણ એક આગવું 

સ્થાન ધરાવે છ,ે અને દુનનયાના છયે ખંિના લોકો અડહંસક 

પ્નતકારની તાલીમ લેતી વખતે ્બારિોલી તાલુકાના ખેિતૂોની ઠિંી 



તાકાત, એના સેનાનાયકની વીરતા, ધીરજ, લોકોની સા્થે તાદાતમય 

સાધવાની ક્ષમતા અને અડહંસક લોકઆંદોલનની વયૂહરચના 

ગોઠવવાની આવિત અંગે મુગધ ્થઈને નચંતન અને અધયયન 

કરે છ ે તેનું એક મોટુ ં કારણ મહાદેવભાઈએ દેિ અને દુનનયા 

આગળ રજૂ કરેલો એનો તાદિ નચતાર છ.ે

આ આખો સતયાગ્હ વલ્ભભાઈના નેતૃતવ હેઠળ જ ચાલયો, 

્બલકે ્બારિોલી સતયાગ્હ દરનમયાન જ વલ્ભભાઈને લોકો દ્ારા 

‘સરદાર'નું ન્બરદ આપવામાં આવયું. ગાંધીજી એની ઝીણામાં ઝીણી 

નવગતમાં સા્બરમતીમાં રહ્ે રહ્ે રસ લેતા, પણ વલ્ભભાઈની 

‘રજા' નવના તેઓ ્બારિોલી આવયા નહોતા અને એમના ‘આદેિ' 

નવના તેમણે ્બારિોલીમાં એકે ભાષણ પણ કયુું નહોતું. જોકે 

नवीजवन અને यंग इन्डियाના લેખો દ્ારા તેમણે સરદારનાં અનેક 

પગલાંઓને સમ્થ્ણ ટકેો પૂરો પાડ્ો હતો. સરદાર પોતે તો એકેય 

ભાષણમાં ગાંધીજીની અડહંસક દોરવણીનો ઉલ્ેખ કરવાનું ચૂકતા 

નહીં, અને સદા પોતાને ગાંધીજીના નમ્ર સૈનનક જ માનતા. ખુદ 

ગાંધીજીએ ્બારિોલીની ચળવળ દ્ારા વલ્ભભાઈએ સાધેલી 

આધયાનતમક નસનદ્ધની પ્િંસા આ મુજ્બ કરી હતી:

તમને ખ્બર નહીં હોય તો હંુ તમને ખ્બર આપું. વલ્ભભાઈ 

્બારિોલીમાં જઈ જીત મેળવી આવયા... પણ એમણે જ ે્બીજી એક 

જીત મેળવી તેની તમને ખ્બર ન્થી. વલ્ભભાઈને ્બારિોલીની 

લિતમાં વલ્ભ મળ્ા છ.ે.. લોકોને પોતાની િનકતનું ભાન 

કરાવતાં કરાવતાં વલ્ભભાઈની ધમ્ણજાગૃનત નવિેષ ્થઈ. એમનામાં 

ધમ્ણજાગૃનત નહોતી એમ નહીં, પણ ધમ્ણ કેવી ચમતકારી વસતુ 

છ ે તે એઓ ્બારિોલીમાં િીખયા... જો, કોઈ, વલ્ભભાઈએ 



્બારિોલીમાં આપેલાં વયાખયાનોનો સંગ્હ કરીને છપાવે તો તે 

ધમ્ણનાં વયાખયાનોનો સંગ્હ ્થઈ જિે.22

છલે્ાં ્થોિાં વષયો્થી દેિમાં જ ે નનરાિાનું વાતાવરણ છવાતું 

જતું હતું તેને ્બારિોલી સતયાગ્હે એક ઝાટકે ખંખેરી નાખયું. 

આપણે ઠરે ઠરે ્બારિોલીના નવજયના જ ેઉતસવો ઊજવાયા અને 

એના સરદારના સવાગતની જ ે નવરાટ સભાઓ ્થઈ એનું વણ્ણન 

ન કરતાં સા્બરમતી આશ્મમાં ્થયેલા સરદારના સવાગતનો જ 

ઉલ્ેખ કરીિું. કારણ, એનો સં્બંધ અમુક અંિે આપણી ક્થાના 

નાયક સા્થે પણ છ.ે ્બારિોલીની સતયાગ્હ છાવણીમાં અંગ્ેજી 

પ્કાિનનું કામ સંભાળી રહેલા, ગાંધીજીની સેવામાં પોતાના 

જોડિયા ભાઈ સમા પયારેલાલને સરદારના અમદાવાદને ઘરે્થી 

મહાદેવભાઈ એક પત્રમાં લખે છ:ે

મારા નપ્યતમ પયારા,

વીખરાઈ ગયેલી છાવણીનું તમારં વણ્ણન સાવ સાચું છ,ે હંુ આિા 

રાખું છુ ંકે એને પાછી લીલીછમ ્બની જતાં ્બહુ સમય નહીં જાય.

અમદાવાદનું સરઘસ ભવય હતું, પણ વયવસ્થા, સુરતની તુલનામાં 

કાંઈ ડહસા્બમાં નહોતી. સુરતની સભા તો દેવોએ જોવાલાયક 

દૃશય હતું; અહીંની સભા અસુરોને નાચવા માટનેો તખતો હતો. 

પણ ્બાપુ ્બોલયા એમના ‘નિષય'ની પછી, અને નરકને સવગ્ણ 

્બનાવી દીધું. મને ખાતરી છ,ે આવતી કાલના नवजीवनનો 

્બારિોલી – અંક તમને ગમિે. મેં સોળ કૉલમ જટેલું લખી કાઢ્ું 

હતું — છમાં મારા ખયાલો અને દસમાં ભાષણો. આ નસનદ્ધનો મને 

ગવ્ણ છ ે અને હંુ આિા રાખું છુ ં કે મારી આ લાગણીમાં તમે 



મારા ભાગીદાર ્બનિો.

આશ્મે કરેલું એમનું સવાગત અતયુતિમ હતું. ન્બચારા પંડિતજી 

‘િૂર સંગ્ામ કો'ના સૂરની એક લીટી લઈ રાત્રે ્બાર વાગયે આવયા 

અને આ પ્સંગે એ ગાઈ િકે એવું, વલ્ભભાઈની પ્િંસાનું એક 

નવજયગીત ્બનાવી આપવાનું મને કહ્ું. વાર, ્બરા્બર દસ નમનનટમાં 

મેં એ ્બનાવયું, અને આપણા લોકકનવને — જુગતરામને — જ ે

કહેવું હોય તે કહે, મને ખાતરી છ ેએક પ્સંગોનચત કૃનત તરીકે 

સૌએ એને વખાણયું.

પણ હંુ જ ે કહી રહ્ો છુ ં તેનો ઉતિમોતિમ ભાગ આ ન્થી. આ 

તો કદાચ એનો તુચછ ભાગ છ.ે પણ જ ે ઉતિમોતિમ હતું તે તો 

્બાપુનું ્બોલતું મૌન, વલ્ભભાઈના કપાળે ્બાએ નવજયનચહ્ કયુું 

તે, (અહીં તમને કહંુ, સાત વષ્ણ પહેલાં કનવવર ટાગોર જયારે 

આશ્મમાં આવયા હતા તે વખતે એમના કપાળે કંકુનું નતલક 

કયુું તયારે એની યોગયતા નવિે નવનો્બાએ અને મગનલાલભાઈએ 

મોટી ધમાલ મચાવી હતી!) અને પછી દરેકે પોતપોતાનું ખાસ 

વલ્ભભાઈને આપવા માટ ેકાંતેલું સૂતર આપયું અને એમાં ્બાપુનું 

પોતાનું 180 તાર ઉપરાંત હતું. ્બેત્રણ ડદવસમાં આ સૂતર 

વણાઈ જિે — 15-20 આંકનું જ સવીકારાિે, જાિુ ંઅને એકધારં 

ન હોય તે સવીકારવામાં નહીં આવે — ્બધી સૂચનાઓ ્બાપુની.

પછી ્બાપુએ વલ્ભભાઈને કહ્ું: ‘કાંઈ ્બોલિો?’ ગંભીર 

નીરવતાએ વલ્ભભાઈનો કંઠ રૂંધયો અને એ ગળગળા ્બની 

ગયા. એમનું ભાષણ ટૂકંું હતું. એનો સાર તો હંુ આપતો ન્થી, 



પણ એ એમના હૃદયના રકત સમું હતું.

પછી અમે નવદ્ાલય ગયા. તયાં વલ્ભભાઈએ જ ેભાષણ કયુું તે 

ઘોંઘાડટયા ટીખળનો અદભુત નમૂનો હતો. એણે તો નવદ્ાપીઠને 

હસાહસ્થી ધ્ુજાવી જ મૂકી. નવદ્ા્થતીઓ એને જીવનભર યાદ કરિે.

વલ્ભભાઈ આશ્ચય્ણ પમાિ ે એવી રીતે એમનું અસલી રૂપ 

ધારણ કરતા જાય છ.ે તવાયલાપણં જતું રહ્ું છ ે અને એમની 

‘ભનજયાતમક' કલ્બમાં (આ નામ માટ ેઆપણા રાષ્ ટ્રીય કોિકાર 

જુગતરામનો આભાર માનવો જોઈએ.) મળતા નવશ્ામ્થી એ 

જામતા જાય છ.ે

વાર, આ રહ્ું મારં રતન. એના પાણી નવિે એના ઝવેરી પોતાનો 

અનભપ્ાય આપ!!

(માલકૌંસ — ‘શૂિ સંગ્રામ કો'નરી ધૂન)

શુભ દદન શુભ ઘડી, વીર વ્ધામણી — 

િદકત વવવસમત બની, દેશપરદેશની; 

દૃવષ્ટ દોડી રહી, બારડોલી ભણી. શુભ.

ત્ાસ અનયાયના, અમલ ઊતરી ગયા; 

અભયથી ફૂલતી, છાતી ખેડ ુતણી. શુભ. 
સતય ને શાંવતના, વવજય વાગી રહ્ા; 

હરખથી ગાતું સૌ, કીવત્ણ વલ્લભ તણી. શુભ. 



વનવબડ નૈરાશયનાં, વતવમર તો ટળી ગયાં; 

આશથી ઝળકતી, આંખ ભારત તણી. શુભ.

જુગતરામને કહેજો કે એમના કાગળોના પ્તયુતિર વાળવા મારા માટ ે

અિકય હતું — દુગા્ણ માંદી હતી અને મારો સમય વલ્ભભાઈ, 

नवजीवन અને આશ્મની ખટપટમાં વહેંચાઈ ગયો છ.ે

મ. દે.23

્બારિોલી સતયાગ્હ દરનમયાન સરદારની એક ઉનકત 

ગામેગામ પ્ચનલત ્થઈ ગઈ હતી: ‘લોઢુ ં ગરમ ્થાય છ ે તયારે 

લાલચોળ ્થાય છ.ે અને તેમાં્થી તણખા ઊિ ે છ.ે પણ લોઢુ ં

ભલે ગમે તેટલું ગરમ ્થાય, હ્થોિાએ તો ઠિંા જ રહેવું ઘટ.ે 

હ્થોિી ગરમ ્થાય તો પોતાનો જ હા્થો ્બાળે... માટ ે ગમે તેવી 

આપનતિમાં આપણે ગરમ ન જ ્થઈએ.’24 આ સલાહ પાછળ 

दुःखेषु अनुनद्निमनःની વૃનતિ હતી તેમ ઉતસવો વખતે સરદારની 

વૃનતિ सुखेषु हवगतजवरःની હતી. આમ સરદારની ‘ધમ્ણવૃનતિ’ આપનતિ 

અને ઉતસવ ્બંને સમયે પ્ગટ ્થતી તે મહાદેવભાઈએ અનેક 

દાખલાઓ સા્થે પુરવાર કયુું છ.ે ્બારિોલી સતયાગ્હના ઇનતહાસનું 

અંગ્ેજી ભાષાંતર પ્ગટ ્થયું તયારે ગાંધીજીએ यंग इन्डियाમાં એક 

ખાસ નોંધ લખીને આ પુસતકનું સવાગત નીચે મુજ્બ કયુું:

્બારિોલીના સતયાગ્હની લિત દરનમયાન મહાદેવ દેસાઈ સરદાર 

વલ્ભભાઈ પટલેના સાડહનતયક સનચવ હતા. તેમણે એ મહાન અને 

મહત્વપૂણ્ણ લિતનો ઇનતહાસ કેટલાક મડહના પહેલાં ગુજરાતીમાં 

લખયો છ.ે સરદાર વલ્ભભાઈની એવી ઇચછા હતી કે એની એક 

અંગ્ેજી આવૃનતિ પણ પ્ગટ કરવામાં આવે જ્ેથી આ ્બનાવોનો 



સાચો વૃતિાંત નવિાળ વાચકવગ્ણના હા્થમાં આવે. મહાદેવ દેસાઈને 

આ ઉતિેજનાભયા્ણ ડદવસોના ડદલ હલાવનારા ્બનાવોની પ્તયક્ષ 

અને નવગતવાર માડહતી હતી. એમણે હવે એની અંગ્ેજી આવૃનતિ 

જનતા સમક્ષ રજૂ કરી છ.ે આવતા વષ્ણ દરનમયાન આવનારી 

ઊ્થલપા્થલને ધયાનમાં રાખતાં, આ પુસતક દરેક રાષ્ ટ્રીય કાય્ણકરે 

વાંચવું જોઈએ.25

એ પુસતકની એક નકલ મહાદેવભાઈએ કનવવર રવી્દ્રના્થને 

િાંનતનનકેતન મોકલી હિે. તે વાંચીને એમના જ ેપ્નતભાવ આવયા 

તે એ પુસતકનો સાચો મમ્ણ પ્ગટ કરે તેવા છ:ે

મેં તમારી ‘સટોરી ઑફિ ્બારિોલી' પૂરી કરી. એ ગ્ં્થમાં આપખુદ 

સતિા પર નૈનતક સતયના નવજયની આજના યુગમાં અજોિ એવી 

વીરરસ ગા્થાનો પ્ાણ પ્ગટ ્થાય છ.ે હંુ તમારો, એ લિાઈના 

નાયકનો, તેના લિવૈયાઓનો તેમ જ તમારા મહાન માગ્ણદિ્ણકનો 

આભારી છુ.ં મારી િુભાનિપો.26

*
્બારિોલીનો સતયાગ્હ એ દેિના ઇનતહાસમાં અને 

મહાદેવભાઈના જીવનમાં 1928ની સાલની મુખય ઘટના હતી. 

તે વષ્ણની ્બીજી કેટલીક પ્વૃનતિઓને પણ આપણે આ જ સ્થળે 

આવરી લઈએ.

આ વષ્ણ મહાદેવભાઈ સાર ્બારિોલી અને સા્બરમતી વચચે 

આંટાફેિરાનું રહ્ું એમ કહીએ તો ચાલે. 1927ના અંત સુધીમાં 

સા્બરમતીનો સતયાગ્હ આશ્મ આખા દેિમાં સતયાગ્હીઓને 



સાર તાલીમનું એક કે્દ્ર ્બની ચૂકયો હતો, દેિને ખૂણે ખૂણે 

અને પ્ાંતે પ્ાંતે્થી સવયંસેવકો આવીને ગાંધીજીના આશ્મમાં 

સતયાગ્હનાં તત્વો અને તેના અમલની તાલીમ લેતા. અવારનવાર 

નવદેિી મહેમાનો પણ આશ્મમાં મડહનાઓ સુધી રહીને અડહંસક 

જીવનિૈલીનું પ્નિક્ષણ લેતા. એમને આશ્મમાં અડહંસાના મંત્ર 

અને તંત્ર સજીવન ્થતાં લાગતાં, મીરાં્બહેન તો 1925્થી તયાં 

સ્થાયીરૂપે રહેવા આવી ગયાં હતાં. અમેડરકાના ડરચિ્ણ ્બી ગ્ેગ પણ 

મડહનાઓ સુધી તયાં રહી ગયા હતા. તેમણે ખાદીના અ્થ્ણિાસ્ત 

નવિે ત્થા અડહંસા નવિે કેટલુંક મહત્વનું લખાણ કયુું હતું. તેમના 

इकॉनॉचमकस ऑफ खद्दर ગ્ં્થની લાં્બી સમાચોલના મહાદેવભાઈએ 

नवजीवनમાં લખી હતી. ગ્ેગનું ध पावन ऑफ नॉनवायोि्स પણ 

અડહંસાનો અભયાસ કરનારાઓ સારં પાઠ્પુસતક જવેું ગણાય છ.ે

1928ના જા્યુઆરી માસમાં ‘આંતરરાષ્ ટ્રીય ્બંધુતવ મંિળ' 

નામની અનેક ધમા્ણવલં્બી સભયોવાળી એક સંસ્થાની કારો્બારીની 

્બેઠક સા્બરમતી આશ્મમાં મળી હતી. એના સભયો અને નમત્રો 

મળી લગભગ 35 જટેલાં ભાઈ્બહેનોએ આવીને આશ્મવાસીઓ 

સા્થે ત્રણ ડદવસ ગાળ્ા. મંિળના સભયોએ નવનવધ ધમા્ણવલં્બી 

અને અનેક ભાષાઓ ્બોલનાર આશ્મવાસીઓને એક ઉદ્દિે્થી 

સા્થે રહેતા જોઈ અને જીવનનાં સુખદુ:ખોને સા્થે માણતા ને 

સહેતા જોઈને ખૂ્બ આનંદ અનુભવયો. પોતાની કેટલીક સામા્ય 

ચચા્ણઓમાં ભાગ લેવા તેમણે કેટલાક આશ્મવાસીઓને પણ 

નનમંતટ્રયા, ગાંધીજી સા્થે તેમણે, ધમ્ણ, ધમા્ણ્તરણ, અડહંસા, પ્ેમ 

વગેરે નવષયો અંગે ઝીણવટ્થી ચચા્ણ કરી જનેી નોંધ મહાદેવભાઈએ 

પોતાની િાયરીમાં રાખી.27 ધમ્ણ નવિે ગાંધીજીની પાયાની વાત 



મહાદેવભાઈએ નોંધેલા નીચેના ટૂકંા ફિકરામાં આવી જાય છ:ે

તમે ્બંધુતવ વધારવા ભેગા ્થયા છો તો તમારા સૌનાં કામો 

ધાનમ્ણક ્થવાં જોઈએ. એમાં તયાગ હોવો જોઈએ. મેં તો અનેક 

વષયો ઉપર અનેક ચચા્ણઓ કરવાને પડરણામે એવો નનશ્ચય કરી 

લીધો હતો કે, ્બધા ધમયો સાચા છ;ે ્બધા અપૂણ્ણ તો છ ે જ, 

પણ ્બધા સાચા છ.ે અને હંુ મારા ધમ્ણને વળગી રહંુ છતાં મારે 

્બીજા ધમયો પ્તયે મારા ધમ્ણ જટેલાં જ માન અને પ્ેમ રાખવાં 

જોઈએ. અને એમાં્થી એ ફિનલત ્થાય છ ે કે મારે સૌને સરખાં 

ગણવાં જોઈએ. એટલે ડહંદુ તરીકે મારી પ્ા્થ્ણના એ ન હોય કે 

ઇતર ધમ્ણના ડહંદુ ધમ્ણ સવીકારે, અ્થવા મુસલમાનની પ્ા્થ્ણના એ ન 

હોય કે ્બીજા ધમ્ણના ્બધા ઇસલામ સવીકારે, કે નરિસતીની પ્ા્થ્ણના 

એ ન હોય કે ્બધા નરિસતી ્થાય. પણ આપણી પ્ા્થ્ણના તો એ 

હોવી જોઈએ કે સૌ પોતપોતાના ધમ્ણમાં મક્કમ ્બને, નરિસતી સાચો 

નરિસતી ્બને, ડહંદુ સાચો ડહંદુ ્બને, મુસલમાન સાચો મુસલમાન 

્બને. છૂપી છૂપી પણ મારા મનમાં એ લાગણી ન હોવી જોઈએ 

કે ્બીજા ધમ્ણના, મારો ધમ્ણ સવીકારે. આ, ્બંધુતવનો પાયો છ.ે28

પછી મંિળના સભયોની પ્નતડક્યા જોઈને મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

‘છૂપી રીતે પણ ન ઇચછિો કે પારકા ધમ્ણનો, તમારા ધમ્ણને 

સવીકારે.’ એ સલાહ ઘણાને નવચારમાં નાખનારી ્થઈ પિી. 

નરિસતીઓ, મુસલમાનોમાં એવી ઇચછા રાખનારા તો ઘણા હોય 

છ ે જ. સૌએ પોતપોતાના નવચારો દિા્ણવયા. એટલે ગાંધીજીને 

પોતાના નવચારો વધારે સફૂિટ કરવા પડ્ા:

‘ઇમામસાહે્બના કરતાં મારી નસ્થનત જુદી છ.ે મારે મારા ધમ્ણના 



પ્ચારને માટ ે પોતે પનવત્ર ્બનવું જોઈએ એ વાત તો સાચી જ, 

પણ હંુ તો ઇચછુ ં પણ નહીં કે કોઈ પોતાનો ધમ્ણ તજીને મારો 

સવીકારે. મારી તો પ્ા્થ્ણના હમેિાં એ જ હિે કે ઇમામસાહે્બ 

ઉતિમ મુસલમાન ્બને, અને ઉતિમ મુસલમાનના કરતાં પણ ઉતિમ 

પુરષ ્બને. ડહંદુ ધમ્ણનો અડહંસાનો સંદેિ મને અદભુત લાગે છ.ે 

અને એ કારણે મારે મન જમે મારી સ્તી મને અદભુત સૌંદય્ણવતી 

લાગે છ ે તેમ, એ અદભુત ધમ્ણ છ.ે પણ તે્થી ્બીજા, પોતાના 

ધમ્ણ માટ ે પણ એમ જ માની િકે છ.ે કોઈને સવતંત્ર નવચાર 

એમ ્થાય કે એને તો ધમ્ણ ્બદલયા નવના ન ચાલે તો તે જુદી 

વાત છ.ે એમ પ્ામાનણક રીતે માણસ પોતાનો ધમ્ણ ્બદલી િકે 

છ.ે પણ ધમ્ણનો પ્ચાર કરવા જવું એ જુદી જ વાત છ.ે હંુ તો 

કહંુ કે જમેને પ્ાચીન, જગંલી અને ધમ્ણહીન પ્જાઓ માનવામાં 

આવે છ ે તેમનામાં પણ હંુ મારો ધમ્ણ લઈને પ્ચાર કરવા તો ન 

જ જાઉં, એમાં અનભમાન છ.ે’29

27મી જા્યુઆરીએ આશ્મમાં ગાંધીજીના ત્રીજા પુત્ર 

રામદાસના નવવાહ ્થયા. તેનું વણ્ણન મહાદેવભાઈની કલમે:

8 વાગયે સવારે નવનધનો આરંભ ્થયો, અને 9-30ના સુમારે 

નવનધ સમાપ્ત ્થયો, 9।। વાગયે સૌ પ્ા્થ્ણનાસ્થાને ભેગાં ્થયાં અને 

ગાંધીજીએ વરવધૂને આિીવા્ણદ આપયા... ‘રામદાસ તારે નવિે મેં 

ભારે આિા ્બાંધેલી છ,ે' કહેતાં િમૂો ભરાયો. ‘તારા કેટલાક દોષો 

તેં મારી આગળ ક્બૂલ કયા્ણ છ,ે' કહેતાં તો સતયવ્રત નપતાની, 

પોતાનો ્બીજો કિાનો નહીં તો સતયનો વારસો કાયમ રાખનાર 

પુત્રની સતયિીલતાના નવચારે, પાછી છાતી ભરાઈ આવી, અને 

અનેક ક્ષણ સુધી અવાક રહ્ા. સામા્ય નપતાનો પુત્ર નવિેનો 



મોહ ગળું નહોતો રૂંધતો, ગાંધીજીનો સતય નવિેનો મોહ ગળું 

રૂંધી રહ્ો હતો. એ પનવત્ર પ્ેમ અને મોહની કરણ ઘિીઓ 

ચીતરવાનું કોનું સામરય્ણ છ.ે

અંતે હૈયું કઠણ કરી ગાંધીજી ્બોલયા: ‘પણ તારા એ દોષો મને 

વસયા ન્થી, એટલે હંુ એ્થી ભય ન્થી પામયો એમ મેં તને કહી 

દીધેલું છ.ે તેં ક્બૂલ કયુું છ ે છતાં મેં તને નનદયોષ ભોળો મા્યો 

છ;ે તે્થી હંુ રાજી ્થયો છુ ં કે તું ચાલાક ્થઈ જગતને છતેરે તે 

કરતાં જગત તને ભોળો કહી છતેયા્ણ કરે તોય હંુ છાનોમાનો 

અનભમાન માનવાનો. એવો જ તું રહેજ.ે ગરી્બાઈ્થી િરમાતો 

નહીં, ્બીતો નહીં.  ...

નીમુને (વધૂને ઉદ્દિેીને) સાચવજ;ે એનો સરદાર ન ્બનજ,ે નમત્ર 

્બનજ.ે એની એટલે એનાં િરીર અને નીનતની રક્ષા કરજ,ે ને 

નીમુ તારાં િરીર અને નીનતની રક્ષા કરે.  ...30

*
ગાંધીજીને અને તેમના આશ્મને સાર એક મહાઆઘાતજનક 

ઘટના એનપ્લ માસમાં ્થઈ ગઈ. ‘આશ્મના પ્ાણ' સમા શ્ી 

મગનલાલ ગાંધીનું 23મી એનપ્લ, 1928ને ડદન અવસાન ્થયંુ. 

તેમની દીકરી રાધા ન્બહારમાં સ્તીઓની વચચે ફિરીને તેમની પાસે 

પરદાપ્્થા છોિાવવાનું કામ કરતી હતી. શ્ી મગનલાલભાઈ તે 

વખતે કોઈ કારણસર ્બંગાળ તરફિ ગયા હતા. તયાં્થી દીકરીને 

મળવા ન્બહાર ગયા તયારે પટણામાં એકાદ અઠવાડિયાની માંદગી 

ભોગવી અવસાન પામયા. ગાંધીજીએ તે વખતે પોતાનું મૌન છોિીને 

મગનલાલ ગાંધીનાં પતની સંતોક્બહેનને આશ્વાસન આપયું હતું, 



પણ આશ્મનું કામકાજ તો ચાલુ જ રખાવયું હતું. ખુદ ગાંધીજી 

ઉપર દેિને ખૂણે ખૂણે્થી ડદલસોજીના સંદેિાઓ, તારટપાલ 

દ્ારા આવયા. મગનલાલ ખુિાલચંદ ગાંધીનું નામ કોઈ અંગ્ેજી 

છાપાએ એમ. કે. ગાંધી એમ છાપયું એટલે એમના અને ગાંધીજીના 

નામનો ગોટાળો કરી આડરિકા્થી ગાંધીજી નવિે સાચા સમાચાર 

જાણવા અનેક પત્રો આવયા. મહાદેવભાઈ પણ મગનલાલ ગાંધીના 

અવસાનના સમાચાર્થી િોકાકુલ ્થઈ ગયા. તેમણે नवजीवनમાં 

ઉપરાઉપરી લેખો લખીને મગનલાલભાઈને પોતાની અંજનલ આપી. 

તેમના અવસાનના સમાચારને મહાદેવભાઈએ ‘વજ્રાઘાત' અને 

‘અતયંત ભયાનક ફિટકા' તરીકે વણ્ણવયા. ગાંધીજી નવિે કહ્ું કે 

‘એમની ખોટ આ ઘિીએ હંુ કલપી િકંુ તેના કરતાં ઘણી મોટી 

છ.ે’ અને એક પત્રમાં કહ્ું: ‘હંુ ્બાવરો અને વયાકુળ ્બની ગયો 

છુ.ં એ આશ્મ હતા અને આશ્મ મગનલાલ હતું. ખાદીક્ષેત્રે 

એમનું કામ સ્થાયી હતું. અને ખાદી કાય્ણકતા્ણઓમાં્થી એકેયમાં 

એમનું જ્ાન ન્થી, એમની આવિત ન્થી, એમની ભનકત ન્થી, 

એમની શ્દ્ધા ન્થી. ્બાપુના સહકાય્ણકરોમાં અને પ્નતનનનધઓમાં 

એ સવયોતિમ હતા... અમારા દોષો અને ઊણપોને ઢાંકણરૂપ 

હતા. એમના ઉપર્થી ્બાપુનું મૂલયાંકન કરવામાં આવે તો કાંઈ 

હરકત ન્થી. મારા જવેા ઉપર્થી મૂલયાંકન કરવામાં આવે તો 

એ મહાઆપનતિરૂપ ્બને. એમનો પ્સન્ન સફૂિનત્ણદાયક ચહેરો 

સમૃનતમાં્થી ખસતો ન્થી; અને આશ્મ, એમની જીવંત હાજરીમાં 

જવેો હતો તેવો કદી ફિરી્થી નહીં ્બને.’31

આશ્મમાં વ્રતોના પાલન અંગે, પરસપરના સં્બંધો અંગે અને 

આશ્મના વહીવટ અંગે જ ે વહેવાર હતો તેમાં કિકપણા અને 



ઉદારતા ત્થા કઠોરતા અને કોમળતાનું એક અદભુત પ્કારનું 

નમશ્ણ હતું. આમાં કદાચ મુખય કારણ ગાંધીજીનું પોતાનું 

વજ્રાદનપ કઠોર અને કુસુમાદનપ મૃદુ ચાડર�ય હતું. દાખલા તરીકે, 

કોચર્બમાં આશ્મ કાઢ્ો તયારે ્બૅડરસટર જીવણલાલના ્બંગલામાં 

નનવાસ હતો. ્થોિા વખતમાં મુખય સિક્થી ્થોિ ેછટે ેએક પીળા 

્બંગલામાં પણ કેટલાક આશ્મવાસીઓની રહેવાની વયવસ્થા ્થઈ. તે 

વખતે સામા્ય છાપ એવી હતી કે વધુ અનુભવી આશ્મવાસીઓ 

જીવણલાલના ્બંગલામાં રહેતા અને નવા આવેલા લોકો પીળા 

્બંગલામાં રહેતા. શ્ી પ્ભુદાસ ગાંધી ઠઠે 23–11–1991ને 

ડદન પાઠવેલા પોતાના એક સંસમરણલેખમાં લખે છ:ે ‘કોચર્બમાં 

આશ્મવાસીઓના ્બે ભાગ ્બની ગયા. અને ઘોનષત ્થયા નવના 

પડરનસ્થનત એવી ્બનતી કે સિકવાળા ્બંગલા નં. એકમાં રહેનારા 

‘અવવલ' આશ્મીઓ અને પીળા નં. ્બેમાં રહેનારા ્બધા ‘દોપયમ' 

આશ્મવાસીઓ, જોકે ્બંને ્બંગલામાં રહેનારાઓનું રસોિુ ં સા્થે 

હતું.’32 પણ એમાંય અપવાદો દેખીતા હતા. શ્ી મગનલાલ ગાંધી 

જવેા અનુભવી વડરષ્ઠ આશ્મવાસીઓ પીળા ્બંગલામાં હતા. 

તે વખતે આશ્મવાસીઓએ પંચમહાવ્રતો પર ખાસ ભાર મૂકવો 

એવો ગાંધીજીનો આગ્હ હતો. તયાં નવનધસર ઘોષણાપૂવ્ણક આ 

વ્રતો પણ લેવાયેલાં. પણ તેમાંય વ્રત લેનારાઓ ્બંને ્બંગલામાં 

વહેંચાઈ ગયેલા. ઉપરોકત સમરણલેખમાં શ્ી પ્ભુદાસ ગાંધી 

ઇનતહાસની વાત આગળ ચલાવે છ.ે અતયારે જયાં સા્બરમતીનો 

આશ્મ છ ે તયાં પહેલાં રાવટીઓમાં નનવાસ હતો. પછી વાંસની 

મજ્બૂત સાદિીઓની અલગ ઝૂંપિીઓ ્બની. તયારે આશ્મની 

વચચે્થી પસાર ્થતી સિકની ્બંને ્બાજુએ વસવાટ ્થયો. એ 

‘ઝૂંપિીવાળો નવભાગ રાષ્ ટ્રીય િાળાનો અને તં્બૂની છાવણીવાળો 



નવભાગ આશ્મવાસીઓનો એવા ્બે નવભાગો કિીયે રીતસરની 

ઘોષણા નવના કહેવાયા એટલે કે, કોચર્બમાં અવવલ અને દોપયમની 

જ ે ભાવના ઉદભવી હતી તે ્બદલાઈને હવે િાળાવાળા અને 

આશ્મવાળા એવી સપષ્ અનભવયનકત પ્ગટ ્થઈ. ઈંટચૂનાનાં 

મકાન પહેલા આશ્મ નવભાગ માટ ે ્બ્યાં.32

સિકની ્બંને ્બાજુએ રહેનારાઓમાં સામા્યપણે પૂવ્ણ તરફિ 

રહેનારા એકાદિવ્રતધારીઓ અને પનશ્ચમે રહેનારા પ્યતનિીલો 

એમ કહી િકાય. પણ તેમાંય અપવાદો હતા જ. નવવાડહત 

બ્હ્મચય્ણના આગ્હમાં ડકિોરલાલભાઈ, કાકાસાહે્બ અને 

છગનલાલ ગાંધી જવેા સિકની પનશ્ચમે ‘િાળાવાળા' નવભાગમાં 

રહેતા હતા, જયારે પનશ્ચમ તરફિ રહેનારાઓમાં પણ ન્બહારના 

રામનવનોદ ્બા્બુ અને ગુલ્બદન્બહેન જવેાં વ્રતિીલ નહીં પણ 

પ્યતનિીલ દંપતી હતાં. એ ્બા્બત પ્ભુદાસભાઈ કહે છ:ે ‘મારં 

નવશ્ેપણ એ છ ે કે જલે-સિકની ્બંને ્બાજુ આશ્મવાસીઓના 

્બે નવભાગો હતા એ તરય નનનવ્ણવાદ હોવા છતાં રહેઠાણના 

નવષયમાં ્બાંધછોિ જવેું હતું. સિકની ્બંને ્બાજુ નવભાનજત ્બે 

નવભાગમાં એક પ્નતજ્ા્બદ્ધ આશ્મવાસીઓનો, ્બીજો પ્નતજ્ારડહત 

પ્યતનિીલ આશ્મવાસીઓનો હતો એ મુ. મનણ્બહેન પરીખનું 

ક્થન સાચું જ ગણાય, છતાં ક્થનમાં ઉમેરો કરવો ઘટ ે કે 

પનશ્ચમ ્બાજુનાં રહેઠાણોમાં પણ પ્નતજ્ા્બદ્ધો હતા. પૂવ્ણ ્બાજુમાં 

પ્નતજ્ા્બદ્ધ નસવાય કોઈ રહે જ નહીં એવી અનત કિકાઈ નહોતી. 

પ્યતનિીલને રહેઠાણ મળેલું.’32

અસવાદવ્રત ત્થા અપડરગ્હવ્રત નવિે આવા જ પ્કારના 

અપવાદો હતા. શ્ી મગનલાલભાઈ અસવાદ નવિે કિક આગ્હી 



હતા. એમના મોટા ભાઈ, એટલે કે પ્ભુદાસભાઈના નપતાશ્ી 

છગનલાલભાઈ અસવાદ નવિે તેવા આગ્હી નહોતા. ્બંને 

મસાલા નહીં લેતા, પણ છગનલાલભાઈ મુરબ્બો વગેરે લેતા, 

મગનલાલભાઈ નહીં લેતા. જયારે આશ્મમાં રહેનારા પડરવારો 

પોતપોતાને તયાં રસોઈ અલગ ્બનાવતાં તયારે પણ મગનલાલભાઈ 

તો સામૂડહક રસોિ ે જ જમતા. એમના નાના ભાઈ નારણદાસ 

ગાંધીએ અપડરગ્હવ્રત નહોતું લીધું, પણ તેઓ આજીનવકા સાર 

આશ્મ પાસે્થી મગનલાલભાઈની જમે માનસક 75 રૂનપયા 

નહોતા લેતા. આશ્મમાં આવતાં પહેલાં મું્બઈમાં વેપારધંધામાં 

કરેલી કમાણીને આધારે જ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા. આમ 

વ્રતો ્બા્બત એક તરફિ્થી આગ્હ હતો. અને ્બીજી તરફિ્થી 

ઉદારતા હતી.

મહાદેવભાઈ આ ્બા્બત પ્યતનિીલો પૈકીના એક હતા, 

અને તે્થી જ તેઓ જયારે કયારે પણ આશ્મમાં હોય તયારે 

તો એમનંુ નચંતન આ નવિે વધારે ચાલતું. ગાંધીજીના એ ભકત 

હતા. એમના દરેક પ્યોગ નવિે એમને નજજ્ાસા, ઉતસુકતા 

અને ઉતસાહ પણ હતાં. પણ એમની ભનકત આંધળી કે કેવળ 

આજ્ાનુવતતી નહોતી. તે્થી જ ે નવચાર તેમને ગળે ન ઊતરે 

તેની ગાંધીજી સા્થે નમ્રતા્થી છતાં છૂટ્થી ચચા્ણ પણ કરતા. 

એવી એક લાં્બી ચચા્ણ ગાંધીજીએ આશ્મમાં સ્તીપુરષોનાં અલગ 

રસોિાં કરવાનો નવચાર મૂકયો તયારે ્થઈ. મહાદેવભાઈએ પરમ 

નમત્ર નરહડરભાઈની સા્થે મળીને ગાંધીજીને એક પત્ર લખયો. 

એ પત્રમાં આ ્બંને જણના સવતંત્ર નવચારો જવેા મળે એમ છ.ે 

પત્ર આખો જ નીચે ઉતાયયો છ:ે
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અનેક પ્કારની લાગણીઓ આ પત્ર લખતાં અમને ઘેરી રહી છ.ે 

મગનલાલભાઈના નવયોગનું દુ:ખ હજી જરાય હળવું ્થયું ન્થી. 

અને એમનો વારસો કેવી રીતે ઉપાિી િકાય એનાં સવપનનાં 

ડદનરાત ચાલી રહ્ાં છ.ે તયાં. આપનું ડદિાસૂચન અને અમારી 

આપની સૂચના ઉપાિી લેવાની અિનકત એ મૂંઝવણમાં વધારો 

કરે છ.ે અમારામાં દૈવત હોય તો ખાલી ્થયેલી જગયામાં ઊભી 

જઈ એમની તપશ્ચયા્ણ જવેી જ તપશ્ચયા્ણ કરવાનું વચન આપીને 

આપના દુ:ખનો ભાર હળવો કરતો. પણ તે ન્થી, તેમ જ આ 

દુ:ખ હળવું કરવાની લાગણી્થી અને આવે અઘરે સમયે કાંઈ 

અસાધારણ કરવું જોઈએ એના ભાવ્થી જ આપની આ સૂચના 

લેવી એ ્બરો્બર ન્થી એમ સમજીને આ કાગળ લખયો છ.ે 

્બુનદ્ધને એક વાત સમજાય અને હૃદયને ન સમજાય તયાં, હૃદય, 

ઉપરના જવેી લાગણી્થી ્બળ મેળવી િકે છ;ે પણ આ પ્સંગે 

અમારી ્બુનદ્ધ પણ જ ે વસતુ સવીકારવાની ના પાિ ે છ ે તેમાં તો 

અમારા નવચાર દિા્ણવીને જ અમારા મનનો ભાર હલકો કરવાની 

ફિરજ પિ ે છ.ે

1.     એક કુટુ્ંબની ભાવના ઉપર આશ્મનું તંત્ર રચાવું જોઈએ, 

આશ્મમાં એક પણ વયનકત પોતાનો સવા્થ્ણ ન તાણતી હોય, 

કુટુ્ંબનો સમગ્ સવા્થ્ણ, અને કુટુ્ંબ દ્ારા દેિનો સવા્થ્ણ નવચારનારી 

હોય એ નવિે ્બેમત આપણે તયાં તો ન જ હોઈ િકે. પણ કયાં 

કુટુ્ંબનો સવા્થ્ણ પૂરો ્થાય છ ેઅને વયનકતગત સવા્થ્ણ િરૂ ્થાય છ ે

એ લીટી દોરવામાં મતભેદ હોવાનો સંભવ છ.ે સંયુકત કુટુ્ંબ આ 

વયનકતગત સવા્થ્ણનો અંત આણિે એવો આપનો આિય હોય તો 



અમને એ નવિે િંકા રહે છ ે એટલંુ જણાવવાની રજા લઈએ. 

નભન્ન નભન્ન પ્કૃનતવાળાં અને નભન્ન નભન્ન અનભરનચવાળાં 

અનેક સ્તીપુરષોને ્બાહ્ નનયમના દ્બાણ્થી એકઠાં કરવા્થી જ ે

નચત્રનવનચત્ર િંભુમેળો ્થિે તેમાં્થી કલેિ, કટતુા અને તીવ્ર અસંતોષ 

ઉદભવવાનો સંભવ છ.ે એનો ઇલાજ કરવામાં આપ જવેાનો ્બધો 

સમય ખરચાઈ જતાં પણ એકતા અને િાંનત જળવાઈ િકિે 

કે કેમ એ સવાલ છ,ે તો પછી ્બીજાનું એને પહોંચી વળવાનું 

ગજુ ં જ િું? આખા આશ્મના એક સંયુકત રસોિાને ચલાવવા 

િનકતમાન, આશ્મમાં આપ નસવાય ્બીજા કોઈ અમને જણાતા 

ન્થી. આમ જ ે વસતુ ્બુનદ્ધને અિકય લાગતી હોય તેનો આરંભ 

કરવા્થી િો લાભ?

2.     સંયુકત રસોિાને આપ બ્હ્મચય્ણની વાિ ગણાવો છો. વળી 

બ્હ્મચય્ણને અ્થથે સ્તીપુરષોએ અલગ અલગ રહેવાની આવશયકતા 

પણ સૂચવો છો, એ વસતુ અમારે ગળે ઊતરતી ન્થી. જ ેસ્તીઓ 

અને પુરષોએ અનેક વષયો ્થયાં સા્થે જીવન ગાળ્ાં છ,ે સા્થે 

નવચારો કયા્ણ છ,ે સા્થે આકાંક્ષાઓ ્બાંધી છ ે અને એક્બીજાને 

હંૂફિ આપી છ ેતેમનો એકાએક નવશ્ેષ કરવા્થી તેઓ એક્બીજાને 

માટ ે ઝૂરિે, સહવાસનું નવિેષ નચંતન કરી પોતાના બ્હ્મચય્ણનો 

મનસા નવિેષ ભંગ કરિે. વૈરાગય નવના કરાવેલા તયાગમાં્થી 

એવી માનનસક નવકૃનત પેદા ્થિે કે જ્ેથી પોતાની આસપાસના 

માણસ તેમને અકારાં લાગિે. અને પોતે આસપાસના માણસોને 

અકારાં ્થઈ પિિે. આવી રીતે હૃદયભનિ ્થયેલાં પાસે્થી નવિેષ 

કામ પણ િું લઈ િકાિે? આ વસતુ, પુરષો કરતાં પણ જ ે

સ્તીઓ પોતાના પનતને અનુસરીને અહીં આવી છ ે અને જમેણે 



હજી પનતની હંૂફિની જરૂર માની છ ે તેમને નવિેષ લાગુ પિ ે છ.ે 

ગૃહના કરતાં કાંઈક નવિાળ ક્ષેત્રમાં પિવાનો જ ે ્થોિોઘણો પણ 

ઉતસાહ કે ઉલ્ાસ તેમનામાં હિે તે આ યોજના્થી હરાઈ જિે. 

અને તેમના નનસાસા આપે પોષવા ધારેલા આશ્મ કુટુ્ંબરૂપી 

છોિને ઊગતો િામી દે તો એમાં નવાઈ જવેું ન્થી.

3.     બ્હ્મચય્ણના નનયમો નવિેની, કાય્ણવાહક મંિળની ધારણામાં 

અને આપની ધારણામાં અમને ફેિર લાગે છ.ે કાય્ણવાહક મંિળે 

બ્હ્મચય્ણના નનયમમાં, સ્તીપુરષના નવષયી સપિ્ણનો તયાગ, એટલો 

જ અ્થ્ણ ધાયયો હતો. આપ એમાં સ્તીના તયાગનો વધારો સૂચવો 

છો એટલે આપ સં્યસત માગો છો, જયારે અમારા મનમાં 

ગૃહસ્થાશ્મ બ્હ્મચારી કલપના છ.ે સં્યાસનો આદિ્ણ, એ આદિ્ણ 

કરતાં ઊંચો હોય, પણ અમારે માટ ે તો િુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્મનું એક 

પગલું ્બસ ્થાય એમ લાગે છ.ે

4.     આપ કહો છો કે આપણે કોઈ સંઘ-ઑિ્ણર-સ્થાપવા માગતા 

ન્થી. પરંતુ આપ જ ે ફેિરફિાર કરવાનો સૂચવો છો તે્થી તો 

રોમન કૅ્થનલક સંપ્દાયના સાધુ અને સાધવીઓના મઠ જવેું 

અ્થવા ્બૌદ્ધ સંઘના નભખખુ અને નભખખુણીઓના નવહાર જવેો 

આશ્મનો આકાર ્થઈ જિે. સાધુઓ અ્થવા નભખખુઓ સમાજને 

દોરી િકયા છ;ે સમાજને એમણે ઉપદેિ આપીને માગ્ણ ્બતાવયો 

છ;ે પરંતુ એઓ સમાજ્થી ્બહાર જ રહેલા છ,ે કોઈ ડદવસ 

સમાજને માટ ેએઓ આદિ્ણરૂપે મનાયા ન્થી.34 જયારે આપ તો 

આશ્મજીવન સમાજમાં વયાપક ્થાય એમ ઇચછો છો.

ગૃહસ્થાશ્મી બ્હ્મચારીનો આદિ્ણ સમાજમાં વયાપક ્થઈ િકે 



ખરો, પણ સં્યાસીનો આદિ્ણ વયાપક ન જ ્થઈ િકે. આપ કહો 

છો તેમ અમે અલગ અલગ રહીએ, તો સમાજ્થી પણ અલગ 

જ પિી જઈએ. આજ ે અમે સમાજના જ ગણાઈને સમાજમાં 

હરીએફિરીએ છીએ. અમારામાં સતય હિે અને દૈવત હિે તો 

આજ ે અમારં જ ે પ્કારનું જીવન છ ે તેની સમાજ ઉપર અસર 

પિિે. પરંતુ મઠના જવેી કે નવહારના જવેી આપણી વયવસ્થા ્થઈ 

જિે તો આપણે અમુક સંપ્દાયના સાધુ કે અધ્ણસાધુ ગણાિું. 

આવા ્થવું કે ગણાવું એ જરાયે ઇષ્ ન્થી લાગતું. કમ્ણરત 

બ્હ્મચય્ણપાલક આદિ્ણ ગૃહસ્થ મગનલાલભાઈ જ ે પૂજા અને 

આદર મેળવી િકયા અને અસર પાિી િકયા તે Segregation 

Campમાં રહીને બ્હ્મચય્ણ પાળનાર કે કંુવારા રહીને અતિુ ં

બ્હ્મચય્ણ પાળનાર નહીં પાિી િકે.

પ.     આખા આશ્મનું એક સંયુકત રસોિુ ંબ્હ્મચય્ણપાલનની વાિ 

્થઈ િકે એમ ન્થી લાગતું. સ્તીપુરષના એવા સેળભેળ જીવનમાં 

ભારે જોખમો રહેલાં અમને તો દેખાય છ.ે રસોિામાં અનેક 

કુમાડરકાઓ હિે અને મં્થનકાળમાં્થી અ્થવા ગધધાપચચીસીમાં્થી 

પસાર ્થતા યુવાનો પણ હિે; પોતાની નસ્થનત્થી અસંતુષ્ અને 

જમેની વાસનાઓ અતૃપ્ત રહી હોય એવી નવવાડહતાઓ પણ 

તેમાં હિે અને વાસનાઓને, ્બળાતકારે દા્બવા પ્યતન કરતા 

પુરષો પણ હિે. આ ્બધાં, રસોિાનાં અનેક કાયયોને નનનમતિે 

એક્બીજાના અનતનનકટ સંસગ્ણમાં આવિે. પછી વાિ કયાં રહેિે? 

એક ઉપાનધને ટાળતાં ્બીજી મોટી ઉપાનધ ઊભી ્થવાનો સંભવ છ.ે

6.     આખા આશ્મના એક સંયુકત રસોિા નવના આશ્મના 

ભૂકેભૂકા ્થઈ જવાનો ભય આપને રહે છ,ે પરંતુ બ્હ્મચય્ણના 



નનયમનું પાલન કરતાં દંપતીઓમાં્થી દુભા્ણગયે કોઈ પિ ે તે્થી 

આશ્મને જટેલું જોખમ અને ભય છ ે તે કરતાં ઘણં વધારે 

જોખમ ને ભય સંયુકત રસોિામાં અનેક સ્તીપુરષો સેળભેળ35 

કાય્ણ કરે એમાં રહેલું છ.ે એટલે જ ે કોડટના માણસો આશ્મમાં 

છ ે તેમને ્બાહ્ નનયમના દ્બાણ્થી સંયુકત રસોિામાં એકનત્રત 

કયા્ણ હિે તો તેમના અસંતોષ અને કલેિ્થી આશ્મના ભૂકા 

્થવાનો વધારે ભય છ.ે

7.     જઓે અમુક કોડટ વટાવી ન્થી ગયા તેવાને માટ ે સંયુકત 

રસોિુ,ં પાિનારં નીવિવાના પ્સંગો ઘણા નીકળે છ.ે આજ ે પણ 

રસોિામાં કેટલાક માણસો ્બીજાએ દૂધ અને ઘી કેટલું લીધું તે 

જ જોયા કરે છ.ે પોતે જટેલો અવેજ આપે છ ે તેટલાનું પોતે 

ખાતા ન્થી માટ ે તેમની પાસે ઓછા રૂનપયા લેવા જોઈએ એવી 

ફિડરયાદો કરે છ.ે કેટલાક, ખોરાકની ્બા્બત એકાદને અપવાદ 

મળતો જોઈ પોતે તે અપવાદ ઇચછ ેછ.ે નભન્ન નભન્ન રનચવાળા 

માટ ે નભન્ન નભન્ન વસતુઓ ્બનતી હોય અને નજર સામે અનેક 

વાનીઓ પિી હોય તે ન્બળાની સવાદેન્દ્રયને જરૂર સતાવિે. જ ે

યોગીરાજને આપ રસોિાના નાયક તરીકે કલપો છો તે યોગીરાજ 

કદાચ ઉતિરોતિર પોતાની ઉન્નનત કરતો જિે પણ ્બીજા અનેક 

માટ ે તો ડદનપ્નતડદન પિતા જવાનો ભય રહેવાનો.

8.     સ્તીપુરષોને અલગ અલગ રાખવા્થી ્બાળકો ઉપર સારી 

અસર નહીં પિ.ે36 ્બાળકને સંયમી માતા અને નપતા ્બંનેનો 

સંયુકત સહવાસ મળે એ તેના સવ્ણદેિીય નવકાસ માટ ેઆવશયક 

છ.ે37 સ્તીપુરષોના ફિરનજયાત નવશ્ેપ્થી જ ે કલેિ, કટતુા અને 

અસંતોષ ઉતપન્ન ્થિે તેની ્બાળકોનાં મન ઉપર માઠી અસર 



્થિે. સમાજમાં કુટુ્ંબ જમે એક આન્થ્ણક યુનનટ છ,ે તેમ સાંસકાડરક 

યુનનટ પણ છ ે જ.

9.     સ્તીઓ ત્થા પુરષો સંયમ અને મયા્ણદાપૂવ્ણક સા્થે રહે 

એ આશ્મનું એક સુંદરમાં સુંદર અંગ છ.ે’38 અમે તો કહીએ 

છીએ કે આશ્મની આ એક મોટી િોભા છ.ે બ્હ્મચય્ણનો નનયમ 

દાખલ કરવા્થી એ સુંદરતામાં વધારો ્થાય છ.ે પણ સ્તીપુરષોના 

નવશ્ેપ્થી એ સુંદરતા નષ્ ્થિે, અને એના ્બદલામાં આપણને 

કોણ જાણે િુંયે મળિે? અમને તો અનનષ્ની િંકાઓ ્થાય છ.ે

10.     આખા આશ્મના એક સંયુકત રસોિા નવના નવા 

આવનારાઓની વયવસ્થાને આપણે પહોંચી નહીં િકીએ. સ્તી-

સેવાનું કામ આપણે કરી નહીં િકીએ, દંપતી મહેમાનોને રાખવાની 

ભારે અગવિ પિિે વગેરે મુશકેલીઓ આપ જણાવો છો. કદાચ 

અમે જ ે યોજના નીચે સૂચવવાની રજા લઈએ છીએ તે્થી એ 

મુશકેલીઓનું નનરાકરણ ્થાય:

(1)     આશ્મમાં ત્રણ પ્કારનાં રસોિાં હોય: (ક) દંપતીઓનાં, 

(ખ) સંયુકત પુરષોનું, (ગ) સંયુકત સ્તીઓનું.39 અમે (ગ) સૂચવીએ 

છીએ પણ તે અનતિય મુશકેલ લાગે છ.ે એ મુશકેલી ન ટાળી 

િકાય તો પુરષોના સંયુકત રસોિામાં સ્તીઓ ભલે જમે પણ 

પુરષોની સા્થે રહીને કરવાનું હોય.  ...40

(ર)     સંયુકત રસોિાનો મુખય વયવસ્થાપક કોઈ જજંાળ નવનાનો 

એકાકી પુરષ હોય એ નવિેષ ઇષ્ છ.ે

(3)     કોઈ એકાકી સ્તી અ્થવા પુરષ કાય્ણવાહક મંિળની ખાસ 



પરવાનગી નસવાય પોતાનું અલગ રસોિુ ં ન રાખી િકે.

(4)     દંપતીઓનાં અંગત સગાંવહાલાં નસવાયનાં ્બધા મહેમાન 

સંયુકત રસોિામાં જ જમે. પણ આશ્મના વયવસ્થાપકને દંપતીઓને 

તયાં કોઈ પણ મહેમાનો મોકલવાની સતિા રહે.

(પ)     આશ્મનાં ધયેયો નવગતવાર સપષ્ કરવાં અને એના ઉપર 

જ ેસહી કરે તે આશ્મના તંત્રમાં મત કે અનભપ્ાય આપી િકે.

(6)     આશ્મની કોઈ પણ પ્વૃનતિ સા્થે વયવનસ્થત રીતે ન 

જોિાયેલાં હોય એવાં કોઈ સ્તીપુરષ આશ્મમાં ન રહી િકે.

(7)     આશ્મની પ્વૃનતિમાં ન જોિાય પણ કેવળ પોતાની ઉન્નનત 

સાધવાના આિય્થી લાં્બા વખત સુધી મહેમાન તરીકે રહેવા 

ઇચછનારને અપવાદરૂપ સંજોગો નસવાય, કાય્ણવાહક મંિળ અહીં 

રહેવાની પરવાનગી ન આપે. અપવાદરૂપ સંજોગો કોને ગણવા 

એનો નવવેક કાય્ણવાહક મંિળ કરે.

આ ઉપરાંત નનયમાવનલમાં આશ્મવાસીઓને માટ ેજ ે નનયમો છ ે

તેનું પાલન તો આશ્મમાં રહેવા આવનારે આશ્મમાં રહે તયાં 

સુધી કરવું જ જોઈએ.

આ પ્માણેની યોજના્થી આપે જણાવેલી મુશકેલીઓનું નનવારણ 

્થઈ જાય છ.ે નવા આવનારને આપણી િરતે અને આપણી 

સગવિ ેજ આપણે લઈિું. આપણી પ્વૃનતિ અંગે कोई वयक्तिनी 

आपणने गरज हशे અને તે પોતાના કુટુ્ંબ સા્થે જ આવે એવો 

હિે અને તેને જુદા રસોિાની જરૂર જ હિે તો િકય હિે 

તયાં સુધી તેની વયવસ્થા આપણે કરીિું. તેઓના બ્હ્મચય્ણપાલનને 



નવિે આપણે તેમના વચન ઉપર નવશ્વાસ રાખીિું. તેમના વચન 

ઉપર આપણી શ્દ્ધા ્બેસતી હિે તો જ આપણે તેમને લઈિું 

પછી નવિેષ ચોકી કરવાપણં નહીં રહે.41 બ્હ્મચય્ણપાલનનો નનયમ 

જ રેડઢયાળ માણસોને આવતા રોકવા માટ ે પૂરતો છ.ે દાખલા 

તરીકે, અમે આશ્મમાં દાખલ ્થયા તયારે બ્હ્મચય્ણનો નનયમ સૌને 

માટ ેફિરનજયાત હોત તો તેટલો નનયમ જ અમને આશ્મ્થી છટેા 

રાખવાને માટ ે પૂરતો ્થાત. એ નનયમ કરતાં વાિાની જરૂર ન 

રહેત. આજ ે પણ નસ્થનત ્બદલાઈ ન્થી. પણ યોગય માણસોને 

લેવા ન લેવા એમાં કાય્ણવાહક મંિળની િનકતની કસોટી ્થિે, એ 

વાત સાચી. આમાં એવું પણ ્બનવાનો સંભવ છ ે કે કાય્ણવાહક 

મંિળ પોતાના અજ્ાનમાં પોતાના કરતાં સારા માણસોને પણ 

આવતા રોકે. પણ એનો ઉપાય તો કાય્ણવાહનની લગામ આપના 

હા્થમાં હોય તો જ ્થઈ િકે. તંત્રમાત્રમાં કાંઈક અ્યાય રહેલો 

જ છ ે એ ટૉલસટૉયનું ક્થન સાચું છ.ે

સ્તી-સેવાનો પ્શ્ નવકટ છ.ે આપના સંયુકત રસોિાના અને 

બ્હ્મચય્ણના નનયમના મૂળમાં નવધવાઓની રક્ષા આપે કલપેલી છ,ે 

એ ન સમજી િકીએ એવા જિ, આપની કૃપા્થી, અમે રહ્ા ન્થી. 

નવધવાઓની આસપાસ સંયમનું વાતાવરણ આપણે ભરી દઈએ 

તો તેમનાં વૈધવયનો ભાર, તેમના સંયમનો ભાર, ્બહુ હળવો ્થઈ 

જાય એ નવિે િંકા ન્થી. દંપતીને સંયુકત રસોિામાં જતાં ત્રાસ 

્થાય તો નવધવાની નસ્થનત કેવી ્થતી હિે, એનો દંપતી નવચાર 

કેમ કરતાં ન્થી? આ આખી નસ્થનત આદિ્ણ તરીકે સાચી છ.ે 

પણ જમે ગરી્બમાં ગરી્બને જ ે ન મળે તે ન લેવાનો આપણો 

આદિ્ણ છતાં આપણે ગરી્બમાં ગરી્બનું જીવન ગાળતા ન્થી, 



્બલકે તેના્થી સેંકિો ગાઉ દૂર છીએ, તેમ જ નવધવા ્બહેનોને 

જ ે જ ે લાભ અને લહાવા ન મળે તે ્બધાનો આપણે નવવાડહતો 

તયાગ કરીએ એ આદિ્ણ હોવા છતાં એ નસ્થનત િકય ન્થી. 

સં્યાસ લઈને એ આદિ્ણ નસ્થનતને જ ેસ્તીપુરષો પહોંચી િકે તેને 

અનેક ધ્યવાદ. પણ આપણે આપણી મયા્ણદા સમજવી જોઈએ. 

એ નવધવાઓ સંયુકત ્થઈને રસોિુ ં ચલાવવું હોય અ્થવા સંસ્થા 

ચલાવવી હોય તો ચલાવે, અ્થવા એમની આંખ ઠરે એવાં, 

દંપતીજીવન ગાળનારાં ભાઈ્બહેન સા્થે રહે, અ્થવા પુરષોના 

સંયુકત કુટુ્ંબમાં જમે એ નસવાય ્બીજો ઉપાય ન્થી.

નવવાડહતાને એના પનત્થી અલગ કરીને સેવા કરવાનો પ્સંગ તયારે 

જ ઉપનસ્થત ્થાય કે જયારે પનત પિુ હોય. એ સંજોગોમાં તો 

્બળાતકારે પણ એનું રક્ષણ કરીએ, પણ આપણે તયાં નવવાડહતાના 

એવા રક્ષણનો પ્શ્ ઉપનસ્થત ન્થી ્થતો. આપણે તયાં તો સંયમ 

જાળવીને દરેક પનત પોતાની પતનીની સેવા કરતાં અને નિક્ષણ 

આપતાં િીખે એ કરવું ઇષ્ છ.ે પનત જ પતનીનો આદિ્ણ નિક્ષક 

છ ે એમ આપે જ કયાંક કહ્ું છ.ે એ નસ્થનતને આપણે ઉતપન્ન 

કરવી જોઈએ.

્બાકી દરેક નસ્થનતની અને અવસ્થાની સ્તીની સવાુંગીણ સેવા 

માટ ે તો સ્તી-સેવાને પોતાનું જીવન જણેે અપ્ણણ કયુું હોય એવી 

પ્ૌઢ અને સમ્થ્ણ વયનકતની આવશયકતા છ.ે આશ્મની ્બધી જ 

પ્વૃનતિ માટ ેજીવનવ્રત લેનાર યોગય વયનકત ન હોય તયાં સુધી એ 

પ્વૃનતિ આપણે ન જ ઉપાિી િકીએ. એટલે અતયારે આશ્મમાં 



સ્તી-સેવાની અલગ પ્વૃનતિ છ ે એવું અમને ન્થી લાગતું.

અમારી મનોદિાનો નચતાર આપને મળે એ ખાતર આટલું લં્બાણ 

્થયું. એમાં કરેલી ટીકા અને િંકા કરતાં આશ્મના તંત્ર્થી આપ 

તટસ્થ હિો એમ સવીકારી લીધું છ.ે એ તંત્ર આપના હા્થમાં 

રાખો તો તો આપ ઇચછો તે કરવાને મુખતયાર છો.

આપના જવેા આદિ્ણ સંયમીના અનુભવને વિ ્થવાની સંપૂણ્ણ 

ઇચછા છતાં આપે સૂચવેલી નવી વયવસ્થા અમારં સમાધાન કરી 

િકતી ન્થી એ ફિરી દુ:ખની સા્થે જણાવીએ છીએ.

નરહડર-મહાદેવના 

સા. દ. પ્ણામ

(આના જવા્બમાં ગાંધીજીએ લખયું: )42

મારો અ્થ્ણ સમજાયો ન્થી લાગતો એ મારી જ ઊણપ ગણાય ના?

મેં ્બળાતકાર ઇચછો જ ન્થી. સમજાવવું એ ્બળાતકારમાં ન 

ગણાય. આપણે ભાંગયુંતૂટ્ું પણ સંયુકત રસોિુ ં ચલાવયું જ છ ે

અને સા્થે સા્થે નોખાં રસોિાં પણ સેવયાં છ.ે

મારી સૂચના તો આટલી જ છ ે કે, નોખાં રસોિાં નવાં ્થતાં 

્બંધ કરવાં જ જોઈએ; ને છ ેતે વહેલાં એક ્થાય એવો આપણો 

પ્યતન હોવો જોઈએ.

જ ે સંયુકત રસોિુ ં એક પણ ન હોય તો આશ્મ કહેવાય? જ ે

સંયુકત રસોિુ ં એક હોય તો તેમાં કોણ કયા નૈનતક કારણસર 



ન ભળે?

મારી સૂચનામાં ડહંદુ ધમથે માનેલો સં્યાસ ન્થી આવતો, પણ 

તે સં્યાસની નવી આવૃનતિ આવે છ ે ખરી. પણ તે આવૃનતિ 

નવવાડહતને સાર ઘિાયેલી છ.ે

સંયુકત રસોિુ ં એટલે સ્તીપુરષનાં ્બધાં સં્બંધ ્બંધ ન્થી ્થતો, 

પણ તે સં્બંધ નનમ્ણળ ્થાય છ.ે જયાં લગી એકને ્બીજા પ્તયે 

ખાસ સવા્થતી આકષ્ણણ રહ્ું છ,ે તયાં લગી આપણે ગીતાની 

સમતાને ન્થી પહોંચતા.

અતયારે આપણે નવચારવાનું એ ન્થી કે, ્બધાં નોખાં રસોિાં એક 

્થાય છ ે કે નહીં, પણ નોખાં છ ે તે એક ્થવાના પ્સંગો િોધયા 

જ કરિું કે નહીં?

સ્તીઓમાં કોઈ પ્કારનું ઐકય હજી ન્થી સધાયું. એને સાર 

સંયુકત રસોિુ ં એક સાધન છ.ે

પણ આ ્બધા મારા ખયાલો છ.ે સંયુકત રસોિુ ં કે આશ્મ 

અમારે ન્થી ચલાવવો, હંુ મહેમાન છુ,ં ને મહેમાન તરીકે મારા 

અનુભવનો ઉપયોગ આશ્મને આપવા ઇચછુ ં છુ.ં મગનલાલના 

જીવતાં મેં જ ે નવસતાર કરી નાખયો ને જનેો તેણે રોજ નવરોધ 

કયયો છતાં જ ે તેણે જમેતેમ નનભાવયું હતું તે નવસતારને જટેલો 

ટૂકંાવાય તેટલો ટૂકંાવવાનો મારો પ્યતન છ.ે આ પ્યતન ્બધાય 

નવચારી જ ે ય્થાિનકત ્થાય તે કરજો.

આ ્બા્બત, કુટુ્ંબો ચલાવનારા મારી સા્થે ફિરી ચચા્ણ ઇચછો તો 

ચચ્ણજો. તમારી ્બે જણની દૃનષ્ ્બધાની પાસે રાખો એ સારં છ.ે



્બાપુ43

આશ્મનાં સ્તીપુરષોનાં રસોિાં તો ઝાઝો સમય અલગ અલગ 

ચાલયાં નહોતાં. પણ સામૂડહક રસોિુ ં 1930માં દાંિીકૂચ ્થઈ 

તયાં સુધી ચાલયું હતું.

દસમી જૂન, 1928ને ડદને ગાંધીજીએ ‘સતયાગ્હ આશ્મ'ના 

મ્થાળા હેઠળ એક લાં્બો લેખ લખયો હતો.44 તેમાં આશ્મનો 

ઉદ્દિે અને એના નનયમ, એટલે વ્રતો, ત્થા એની પ્વૃનતિઓ નવિે 

સમજૂતી આપી હતી તેમ જ ખાદી નવદ્ાલયનો અભયાસક્મ પણ 

આપયો હતો, વળી એમાં એમ પણ જણાવયું હતું કે આશ્મની 

વયવસ્થા 24–7–1926્થી કાય્ણવાહક મંિળને હસતક ચાલે છ ેતે 

મંિળમાં ઉપરોકત લેખ લખયો તયારે પ્મુખ તરીકે મહાદેવભાઈ 

અને ઉપપ્મુખ તરીકે ઇમામ અ્બદુલકાદર ્બાવાઝીર, અને મંત્રી 

તરીકે શ્ી છગનલાલ જોષીનાં નામો હતાં. અને એના સભયોમાં 

નવનો્બા, નરહડરભાઈ વગેરે નવસજ્જનોનાં નામો હતાં. આશ્મના 

ટટ્રસટીઓમાં પણ જમનાલાલજી, રેવાિંકરભાઈ, ઇમામસાહે્બ અને 

છગનલાલ ખુ. ગાંધી સા્થે મહાદેવભાઈનું નામ મૂકવામાં આવયું 

હતું.

ગાંધીજીએ પોતાની રીતે આ નનણ્ણયને આવકાયયો. अनासक्तियोग 

પુસતક પૂરં કરવા કૌસાની ગયેલા તયાં્થી મહાદેવભાઈને લખયું:

હંુ ડહમાલયના ખોળામાં નાચી રહ્ો છુ ંઅને ઋનષરાજ પોતે શ્વેત 

વસ્ત પહેરી સૂય્ણસનાન કરતાં કરતાં આનંદમાં લીન ્થઈ ગયા 

છ.ે એની સમાનધ દ્ષે કરવા જવેી છ.ે આ દ્ષેમાં તમે ભાગ 

લેનાર ન્થી એ જરા િખંે છ.ે પણ તમારં સ્થાન તયાં છ ે એટલે 



િખંનું દરદ ધીમું પિ ે છ.ે

આજ્થી ગીતાજીનું અધૂરં કામ કરવાનો આરંભ ્થવાનો છ.ે

તમે ભલે પ્મુખ ્થયા. આવાં કામોમાં પણ તમારે પિવું તો 

રહ્ું જ છ.ે45

આ જ અરસામાં ગાંધીજીએ ગૂજરાત નવદ્ાપીઠના ્બંધારણમાં 

પણ કેટલાક સુધારાઓ કયા્ણ હતા. તેનું જ નવું કાય્ણવાહક મંિળ 

્બ્યું તેમાં જોિાવા મહાદેવભાઈને નનમંત્રવામાં આવયા.

તે કાળે આચાય્ણ કૃપાલાની ગૂજરાત નવદ્ાપીઠમાં્થી નવદાય 

લઈને ઉતિર પ્દેિમાં પોતાના રચનાતમક કાય્ણને સંભાળી લેવા 

પાછા જતા હતા. એમના નવદાયસમારંભનો તાદિ નચતાર 

મહાદેવભાઈએ પોતાની િાયરીમાં ખિો કયયો છ.ે

મહાદેવભાઈએ નોંધેલા કૃપાલાનીજીના નવદાયભાષણનાં 

અંનતમ વાકયો આજ ે ચોસઠ વષ્ણ પછી પણ એવાં ને એવાં 

તાજાં છ:ે

તમારાં ધયેય, આિાઓ અને અનભલાષાઓ તમારા હવે પછીના 

જીવનમાં સા્થે લઈ જાઓ. યાદ રાખો, જીવન ગમે તેટલો ્બોજો 

મૂકે તોપણ તેને હળવો સમજવો. ્બીજાઓની મૂખા્ણઈઓ ઉપર 

હસજો અને તમારી મૂખા્ણઈઓ ઉપર પણ ્બની િકે તો હસવાનો 

પ્યતન કરજો. તમારં ભાગય તમને ગમે તયાં લઈ જાય — ડર્બાવવાના 

જતંર અને વધસતંભ ઉપર પણ — હંુ તમને ખાતરી્થી કહંુ છુ ં

કે જીવન જીવવાયોગય છ.ે46

મહાદેવભાઈની િૂ્ય ્બની જવાની ખૂ્બી એમને લોકોના 



સદગુણોના હાદ્ણ સુધી અનાયાસ પહોંચાિી દેતી. તે્થી તેઓ 

સૌમયમૂનત્ણ દીન્બંધુ ઍ્િરૂઝનાં વચનોને જટેલા ભાવ્થી ઝીલી 

િકતા તેટલા જ ભાવ્થી અડહંસક ક્ાંનતકારી કૃપાલાનીના લાવા 

જવેા િબદો પણ ઝીલી િકે છ.ે કૃપાલાનીજીનું ભાષણ એમ તો 

નાજુક પ્સંગે ્થયેલું હતું, પણ મહાદેવભાઈએ એનો અહેવાલ 

એટલા પ્ેમપૂવ્ણક અને ચીવટ્થી તૈયાર કયયો કે કૃપાલાનીના જવેા 

કિક પરીક્ષક પાસે્થી પણ આખું ભાષણ વંચાવયા પછી તેઓ 

તે છપાવવાની પરવાનગી મેળવી િકયા.

આ પ્કરણ સંકેલતાં પહેલાં એક નાના સરખા નવષયની નોંધ 

કરી લઈએ. જ ેવસ્તનવદ્ા નવિે આગ્ા જલેમાં્થી મહાદેવભાઈએ 

એવું નવધાન કયુું હતું કે કાંતણને તેઓ અલંઘનીય એવું પનવત્ર 

માનતા નહોતા, તે વસ્તનવદ્ા આ પાંચછ વષયોમાં એમના વયનકતતવ 

ઉપર પણ પ્ભાવ પાિી ચૂકી હતી. તેમણે કાંતણકળા પર અદભુત 

કા્બૂ મેળવી લીધો હતો. તેમનું ઝીણં, એકધારં અને કસવાળું 

સૂતર વણવા સાર વણકરો તતપર રહેતા, તેઓ કાંતતા હોય 

તયારે આસપાસના લોકો કાંઈ કળાપ્દિ્ણન જોતા હોય એટલી 

ત્મયતા્થી તેમને જોઈ રહેતા. દરેક કૉંગ્ેસ અનધવેિન વખતે તેઓ 

તે સમયનાં વયાખયાનોનાં ્બયાન આપવા સાર नवजीवनનાં જટેલાં 

પાનાં આપતા તેના્થી ઓછાં ખાદીપ્દિ્ણન કે કાંતણ- હરીફિાઈના 

વણ્ણનનાં આપતા નહીં. અને વસ્તનવદ્ાએ એમના નચતિ પર એવો 

ક્બજો જમાવયો હતો કે તે એમની ભાષા અને લેખનિૈલી 

ત્થા તેમના અલંકારોમાં્થી પણ ટપકી પિતી. મહાદેવભાઈની 

િાયરીના ્બારમા ખંિની સૂનચમાં કૉંગ્ેસનો ઉલ્ેખ સતિર વાર 

અને આશ્મનો ત્રેવીસ વાર છ,ે પણ ખાદીનો ઉલ્ેખ એકાવન 



વાર છ.ે પણ આ તો સહજ નવનોદ ્થયો. કાડઠયાવાિ રાજકીય 

પડરષદના ગાંધીજીના ભાષણની િૈલીનું વણ્ણન મહાદેવભાઈ્થી 

એક વાકયાંિમાં આમ ્થઈ જાય છ:ે ‘જ ે મુખય ઠરાવની ચચા્ણ 

ગાંધીજીએ પડરષદમાં ખૂ્બ ઝીણવટ્થી કરી — કોઈ સુંદર પીંજનાર 

રૂના ઝીણામાં ઝીણા રેસા એકેએક નોખા પાિી દે છ ેતેનું સમરણ 

કરાવનારી ઝીણવટ્થી કરી — ...’47 તો ્બીજી તરફિ ગાયકવાિી 

મહુવા તાલુકાના નાનકિા પૂના ગામમાં ભરાયેલ છઠ્ી રાનીપરજ 

પડરષાદનું વણ્ણન કરતાં તેમાં ગોઠવેલા નાનકિા ખાદીપ્દિ્ણન 

નવિે લખતાં મહાદેવભાઈનો કનવ સહેજ િોડકયું કરી જાય 

છ:ે ‘્બીજો નવભાગ પીંજણનો હતો. અહીં જુદા જુદા પ્કારની 

પીંજણો હતી. એ વાપરવાની રીત ્બતાવી હતી. જાિી, પાતળી 

અને મધયમ પ્કારની તાંત્થી પીંજલેા રૂના નમૂના હતા; અને આ 

્બધા નમૂનાની સા્થે સા્થે, હા્થ વિ ે સાફિ કરેલા, ઓટલેા અને 

પીંજલેા રૂના જનેા રેસેરેસા સંપૂણ્ણપણે છૂટા પાિલેા હતા — જાણે 

િરદઋતુનું વાદળ — તેનો નમૂનો હતો.'48

આખો વખત દોિાદોિીમાં ગાળતા અને ્બારિોલીના ખેિતૂો 

સા્થે એકરાનગતા અનુભવતા મહાદેવભાઈએ આ ડદવસોમાં 

ગાંધીજીને ઉદ્દિેીને ્બહુ નવયોગભયા્ણ પ્ેમપત્રો લખયા જણાતા 

ન્થી. પણ મહાદેવની ગેરહાજરી કોઈ કોઈ વાર ગાંધીજીને સાલી 

હોય એમ લાગે છ ે ખરં. મહાદેવ ્બારિોલી ગયા છ ે એમ તો 

ગાંધીજી કાંઈ કેટલાને લખી વળ્ા છ.ે એ કૂવાના ્થાળે્થી પિીને 

ખાટલાવિ ્થયા તયારે તો એ સમાચાર મહાદેવના નમત્રોને લખયા 

નવના કેમ ચાલે? વળી જાણીતા પત્રકાર શ્ી સદાનંદે ગાંધીજીના 

કહેવાતા એક લેખની નકલ જોવા સાર એમની પાસે મોકલી 



આપી તયારે તેમણે સદાનંદને લખયું: ઍંગલો અમેડરકન ્યૂઝપેપર 

સનવ્ણસ માટ ે મેં લખયો હોવાનું કહેવાતા લેખની નકલ સા્થેનો 

તમારો પત્ર મને મળ્ો છ.ે આ નકલમાં નનદથેિ કરેલા નવષય 

પર મેં આ સમાચારસંસ્થાને કે અ્ય કોઈ સંસ્થાને કોઈ લખાણ 

મોકલયું ન્થી. પરંતુ તમે મોકલેલી નકલ વાંચી જતાં મને લાગયું 

છ ે કે તે મારી લંકાની મુલાકાત દરનમયાન કોલં્બોમાં આપેલા 

એક ભાષણનો ્બેદરકારી્થી લેવાયેલો છાપાંનો અહેવાલ છ.ે આ 

ભાષણનો સારો કહી િકાય તેવો અહેવાલ મહાદેવે પ્નસદ્ધ કરેલી 

લંકાની યાત્રાની પુનસતકા49માં આપેલો છ.ે50

નોંધ:

1.   સરદાર વલ્ભભાઈ.

2.   મહાદેવ દેસાઈ: बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास પૃ. 256-257.

3.   એજન, પૃ. 4 પ્સતાવના.

4.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 36 : પૃ. 47.

પ.   એજન, પૃ. 51.

6.   એજન, પૃ. 91.

7.   ગ. મા. નાંદુરકર: सरदारश्रीना पत्ो – 4 : પૃ. 217.

8.   કલેિ ફિળ વિ ે જ નવીનતા પ્ાપ્ત કરે છ.ે

9.   મહાદેવ દેસાઈ: बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास: પ્સતાવના, પૃ. 4.

10.   ખેિા સતયાગ્હ વખતે.

11.   મહાદેવ દેસાઈ: बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास: પૃ. 95-96.

12.   નરહડર પરીખ: सरदार वल्भभाई – 1 : પૃ. 406.

13.   મહાદેવ દેસાઈ: बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास: પૃ. 251.

14.   ખરિો મોઘમ િબદોમાં લખાયો હતો તે્થી તે સવીકારવામાં સરકાર તરફેિ 



જૂઠાણં ્થતું હતું એમ વલ્ભભાઈને લાગતું હિે.

15.   મહાદેવ દેસાઈ: बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास: પૃ. 252-253.

16.   એજન, પૃ. 264.

17.   તા. 2–8–'28્થી તા. 12–8–'28 સુધી.

18.   તા. 5–8–'28.

19.   તા. 18–8–'28.

20.   महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 148્થી 151. नवजीवन 26–8–'28.

21.   મહાદેવ દેસાઈ: बारडिोिी सतयाग्रहनो इहतहास: પૃ. 299.

22.   महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 146.

23.   महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 138-141.

24.   નરહડર પરીખ: सरदार वल्भभाई – 1 : પૃ. 417.

25.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 42 : પૃ. 239.

26.   The Collected Works of Mahatma Gandhi – 42 : P 454. અનુ. 

ના. દે.

27.   महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 14્થી 22.

28.   એજન, પૃ. 17.

29.   એજન, પૃ. 18.

30.   એજન, પૃ. 45-46.

31.   એજન, પૃ. 109-110.

32.   ‘અનનિકંુિમાં ઊગેલું ગુલા્બ' સાર પાઠવેલ કેટલાક પ્શ્ોના જવા્બમાં 

રાજકોટ્થી શ્ી પ્ભુદાસ ગાંધીએ લખેલ પત્રમાં્થી આંનિક ઉતારો.

33.   પત્ર ઉપર તારીખ લખી ન્થી.

34.   અહીં હાંનસયામાં ગાંધીજીએ નોંધ કરી છ:ે ‘્બધું અપ્સતુત’.

35.   અહીં હાંનસયામાં ગાંધીજીએ નોંધ કરી છ:ે ‘કલપનામાત્ર’.

36.   ગાંધીજીની નોંધ: ‘એવાં અલગ કલપયાં ન્થી'.



37.   ગાંધીજીની હાંનસયામાં નોંધ: ‘એ સહવાસ તો મુદ્દલ ્બંધ ્થતો જ ન્થી'.

38.   ગાંધીજીની નોંધ: ‘એ અંગને ટાળવું ન્થી’.

39.   ગાંધીજીની નોંધ: ‘ક અને ખ છ,ે ગ ન્થી’.

40.   અહીં કંઈ લખવાનું રહી ગયું લાગે છ.ે

41.   ગાંધીજીની હાંનસયામાં નોંધ: ‘આ અધૂરો નવચાર છ'ે.

42.   આ લખાણની પણ તારીખ ન્થી; પણ એમ લાગે છ ે કે ઉપરનો કાગળ 

મળતાં જ આ લખાયું હિે.

43.   महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 114્થી 123.

44.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 36 : પૃ. 393્થી 404.

45.   ગાંધી સંગ્હાલયના હસતનલનખત પત્રક્માંક એસ. એન. 11453.

46.   महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 55્થી 57 પર્થી સારવીને.

47.   એજન, પૃ. 28.

48.   એજન, પૃ. 112.

49.   हवथ गांधीजी इन लसिोन.

50.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 36 : પૃ. 388.



અઠ્ાવરીસ  
સવિાજનરી તૈયાિરી તિરીકે આતમશુગ્દ્ધ

્બારિોલીનો સફિળ સતયાગ્હ તો આઝાદીની અડહંસક 

લિાઈની યાત્રાનો એક પિાવ હતો. એની અસર ભલે દેિને 

ખૂણે ખૂણે પિી હોય, પણ એનું કાય્ણક્ષેત્ર મયા્ણડદત હતું. સરદાર 

વલ્ભભાઈએ કાય્ણક્ષેત્રને જાણીજોઈને ્બારિોલી પૂરતું મયા્ણડદત 

રાખયું હતું અને સમજી્બૂઝીને એને સવરાજની વયાપક લિત 

અને અસહકાર આંદોલન્થી અલગ રાખયું હતું. એટલે સુધી કે 

રાજાજી અને ગંગાધરરાવ દેિપાંિ ેજવેા અિીખમ સતયાગ્હીઓ 

સા્બરમતીમાં ગાંધીજીને મળવા આવયા તયારે તેમણે ્બારિોલી જઈ 

આવવાની ઇચછા વયકત કરી છતાં ગાંધીજીએ તેમને તયાં જતાં 

વાયા્ણ હતા. જ ે કેટલાક આગેવાનો ‘્બહાર’્થી ્બારિોલી આવયા 

હતા તે સૌ સીધા અસહકારની ચળવળમાં ન પડ્ા હોય એવા 

જ હતા. સરદારે ્બારિોલી સતયાગ્હને એક મયા્ણડદત સીમામાં 

રાખયો હતો. તેને લીધે જ સામે પક્ષે પણ એ મું્બઈ સરકારનો 

જમીન મહેસૂલનો નવષય ગણાતો રહ્ો. કે્દ્ર સરકારે એમાં અવશય 

રસ લીધો. અને એમ તો એની ચચા્ણ છકે ઇંગલંિ સુધી ્થઈ, 

પણ તે મું્બઈ સરકારના એક તાલુકાના ખેિતૂોના પ્શ્ તરીકે.

સવરાજ માટનેાં અડહંસક આંદોલનોમાં્થી મોટા ભાગનાં 

આંદોલનો એક રીતે જોઈએ તો, આમ મયા્ણડદત ક્ષેત્ર પૂરતાં 

સીનમત હતાં. ચંપારણ, નમલમજૂરોનું ધમ્ણયુદ્ધ, ખેિા સતયાગ્હ, 

નાગપુર, વાઈકોમ વગેરે આંદોલનો આ પ્કારનાં જ ગણી િકાય. 



પણ નાગપુર સતયાગ્હનો લિતનો મુદ્દો આના કરતાં પણ વધારે 

સીનમત હતો તે છતાં તયાં સતયાગ્હીઓ પ્ાંત ્બહાર્થી ગયા 

હતા. વાઈકોમમાં કેરળના સતયાગ્હીઓ ઉપરાંત તાનમલનાિનુા 

સતયાગ્હીઓ પણ ભળ્ા હતા. ્બારિોલીમાં ગુજરાત ્બહાર્થી 

કોઈ સતયાગ્હી નહોતા આવયા. આમ, ્બારિોલી સતયાગ્હ એ 

એક ચોક્કસ ક્ષેત્ર પૂરતો, ચોક્કસ મુદ્દાને લઈને, ચોક્કસ પ્દેિના 

સતયાગ્હીઓ દ્ારા ચલાવાયેલો સતયાગ્હ હતો. તેને લીધે એને 

આપણે વયાપક સતયાગ્હની પ્યોગિાળા કહી િકીએ.

આ પ્યોગિાળાની પહેલી િરત એ હતી કે તેનો પ્યોગ 

કરનાર વૈજ્ાનનકે પોતે પૂરા સજ્જ હોવું જોઈએ. મહાદેવભાઈ એ 

્બરા્બર સમજતા હતા. ગૂજરાત નવદ્ાપીઠના સનાતક સંમેલન 

આગળ ્બોલવા સાર આચાય્ણ કાકાસાહે્બ કાલેલકરે મહાદેવભાઈને 

નનમંત્રણ આપયું અને એમની આનાકાની છતાં એમની પાસે 

્બોલાવવાનો આગ્હ રાખયો. મહાદેવભાઈએ ખૂ્બ નચંતન, મનન 

અને આતમમં્થન પછી એક અનત ગંભીર વયાખયાન આપયું, જનેો 

નવિેષ ઉલ્ેખ આપણે આ પ્કરણને અંતે નવગતવાર કરીિું. 

અહીં આપણે માત્ર એટલો જ ઉલ્ેખ કરીએ કે, એ વયાખયાન 

મહાદેવભાઈએ 1930ની જા્યુઆરીની 12મી તારીખે આપયું 

હતું. ્બરા્બર ત્રણ માસ પછી આવનાર રાષ્ ટ્રવયાપી લિતનાં 

પિઘમ તયાં સુધીમાં વાગી ગયાં હતાં. તે્થી એ વયાખયાનમાં 

એનો નનદથેિ હતો. ‘(આ) તુમુલ યુદ્ધને માટ ેતૈયાર ્થનાર સૈનનક 

સાચી આતમિુનદ્ધ સાધીને પોતાની જાતને પનવત્ર ્બનલદાન તરીકે 

તૈયાર કરે’.1 એ આ વયાખયાનનો મૂળ મંત્ર હતો.

્બારિોલી સતયાગ્હ્થી માંિીને 1930ના વયાપક સતયાગ્હ 



સુધીનો કાળ દેિને માટ ે વયાપક તૈયારીનો અને મહાદેવભાઈને 

માટ ેએ વયાપક તૈયારીની સા્થે કદમ નમલાવતાં નમલાવતાંયે ઊંિી 

આતમિુનદ્ધ સાધવાનો હતો.

દેિે એ કાળમાં જ સાઇમન કનમિનનો ઠરે ઠરે, જ્બરદસત 

નવરોધ કયયો હતો. એ નવરોધ કરવામાં નાનામોટા અનેક 

લિવૈયાઓએ હસતે મોઢ ે પોલીસનો જુલમ સહ્ો હતો. કંઈ 

કેટલાયે લાઠીઓ ઝીલી હતી. જવાહરલાલજીનાં વયોવૃદ્ધ માતાજીને 

પોલીસે ધક્ક ેચિાવયાં હતાં. લાહોરમાં 30મી ઑકટો્બરે પંજા્બ 

કેસરી લાલા લજપતરાય જવેા પીઢ આગેવાનોને છાતીમાં પોલીસે 

્બંદૂકના કંુદા માયા્ણ હતા, જનેે પડરણામે તેમને એવી માંદગી 

આવી હતી કે એમાં્થી એ કદી ઊઠી જ િકયા નહોતા. 17મી 

નવેમ્બરે તેઓ મૃતયુ પામયા હતા.2

કૉંગ્ેસે ‘િોનમનનયન સટટેસ' — 'સાંસ્થાનનક સવરાજ' સાર 

દેિમાં એકતા સ્થાપવા તનતોિ પ્યતન કયા્ણ હતા. અને મોતીલાલ 

નેહરની આગેવાની હેઠળ ્બનેલી નેહર કનમટીનો આ અંગેનો 

અહેવાલ આખા દેિમાં લગભગ સવ્ણસંમનત પામી ચૂકયો હતો. તે 

પહેલાં કૉંગ્ેસનું ધયેય પૂણ્ણ સવરાજ હોવું જોઈએ કે ‘િોનમનનયન 

સટટેસ' તે મુદ્દા અંગે તેના પીઢ અને જુવાન કાય્ણકતા્ણઓ વચચે 

તીવ્ર મતભેદો ્થયા હતા. પૂણ્ણસવરાજનું ધયેય રાખીને આગળ 

વધવું જોઈએ એવો આગ્હ રાખનારાઓમાં તાજતેરમાં યુરોપયાત્રા 

કરીને પાછા ફિરેલા જવાહરલાલજી મુખય હતા. અને ્બંગાળમાં 

સુભાષચંદ્ર ્બોઝ અને તેમના સા્થીઓ તેમને જોિભેર ટકેો 

આપતા હતા. આ ્બાજુ સાંસ્થાનનક સવરાજની વાત કરવામાં 

મુખય આગેવાન મોતીલાલજી હતા અને તેમને ્બીજા કેટલાક 



આગેવાનોનો ટકેો હતો. આ પ્શ્ અંગે મહાસનમનતની એક ્બેઠક 

કલકતિામાં ભરાઈ તયારે ગાંધીજીએ ્બંને પક્ષો વચચે સમાધાન 

કરાવનારની ભૂનમકા અદા કરી હતી. અલ્બતિ, એક ડદવસ 

નવષયનવચારણીમાં એક વાત પર સંમત ્થયા પછી ્બીજ ે ડદવસે 

ખુલ્ા અનધવેિનમાં એ ્બાંધછોિવાળા નનણ્ણયનો નવરોધ કરીને 

સુભાષ્બા્બુએ ગાંધીજી ઉપર ્બહુ સારી છાપ પાિી નહોતી. 

છતાં ખુલ્ા અનધવેિનમાં સરકાર પાસે એક વરસમાં િોનમનનયન 

સટટેસ આપવાની માગણી કરવી અને 31મી ડિસેમ્બર, 1929 

સુધીમાં તે ન આપવામાં આવે તો 1930ના પહેલા ડદવસ્થી 

કૉંગ્ેસનું ધયેય ‘પૂણ્ણ સવરાજ' ઠરાવી અને તેને અંગે વયાપક 

ચળવળ ચલાવવી એવો એ ્બાંધછોિના ઠરાવમાં નનણ્ણય ્થયો 

હતો. 1929નું વષ્ણ એને માટનેી તૈયારીનું વષ્ણ ગણવામાં આવયું 

હતું. આ વષ્ણ દરનમયાન કૉંગ્ેસ તરફિ ઠરે ઠરે એના સંગઠનને 

મજ્બૂત કરવાના પ્યાસો ્થયા. ્બીજી ્બાજુ દેિમાં ઠરે ઠરે 

છૂટીછવાઈ ડહંસાના અનેક પ્સંગો ્થયા. ત્રીજી તરફિ્થી ખાદી, 

અસપૃશયતાનનવારણ, કોમી એકતા વગેરે રચનાતમક કાયયો અંગે 

કનમટીઓ ્બની અને એ કનમટીઓ મારફિત ઠરે ઠરે અનેક 

પ્કારની રચનાતમક પ્વૃનતિઓ ચાલી.

*
મહાદેવભાઈની તે કાળની િાયરીઓની તારીખો અંગે અતયંત 

ચીવટવાળા સંપાદક શ્ી ચંદુલાલ ભગુભાઈ દલાલની ગણતરી 

મુજ્બ એ કાળના 514 ડદવસોમાં્થી 450 ડદવસો મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજી્થી અલગ નવતાવયા હતા.3



્બારિોલી સતયાગ્હ વખતે ઘણો સમય મહાદેવભાઈ 

્બારિોલીમાં હતા. સરદાર અને સવામી આનંદ સા્થે નસમલા 

જઈને મહાદેવભાઈએ ્બારિોલી સતયાગ્હનો પૂવા્ણધ્ણ લખયો. પછી 

તપાસસનમનત આગળ લોકોના એક પ્નતનનનધ તરીકે તેમણે 

કામગીરી ્બજાવી. ્બારિોલી પછી આખા દેિમાં્થી વલ્ભભાઈની 

માગ આવવા લાગી. દનક્ષણ ભારત, ન્બહાર વગેરેના તેમના દીઘ્ણ 

પ્વાસોમાં મહાદેવભાઈને પોતાની સા્થે રાખવાની તેમણે ગાંધીજી 

પાસે્થી સંમનત મેળવી લીધી હતી. સરદાર જયાં જતા તયાં 

ગાંધીજીની જ વાત કરતાં એ મહાદેવભાઈને સાર સમાધાનનો અને 

આનંદનો નવષય હતો. હનુમાન નવિે એવી કહેતી છ ે કે એમને 

રામક્થા એટલી નપ્ય છ ેકે જયાં કયાંય પણ રામક્થા ચાલતી હોય 

તયાં તેઓ પહોંચી જાય. ગાંધીક્થા નવિે મહાદેવભાઈની ભૂનમકા 

પણ તેવી જ. તે્થી ગાંધીનવચારનું ગાન કરતાં વલ્ભભાઈનાં 

ભાષણો અને એમની નાનીમોટી દરેક ગનતનવનધનો અહેવાલ 

આપવામાં મહાદેવભાઈને રસ ચિતો. અલ્બતિ, િરીર્થી અલગ 

હોવા છતાંયે મન અને આતમા્થી તેઓ હરહંમેિ ગાંધીજીનું 

સાનન્નધય અનુભવતા.

સાચી આતમિુનદ્ધ સાધીને પોતાની જાતને પનવત્ર ્બનલદાન 

તરીકે તૈયાર કરવાની મહાદેવભાઈની વાત માત્ર નવદ્ાપીઠના 

સનાતકો પૂરતી જ નહોતી. સતયાગ્હી ક્ાંનતનો આરંભ પોતાની 

જાત્થી જ િરૂ ્થતો હોય છ.ે તે્થી મહાદેવભાઈનું નચંતનમનન 

સદા આતમિુનદ્ધ અ્થથે જ ચાલતું. વલ્ભભાઈ સા્થેના પ્વાસો 

ગાંધીજી સા્થેના પ્વાસો કરતાં પ્માણમાં ઓછા આકરા હતા. 

ગાંધીજી સા્થેના પ્વાસોમાં ભાષણો ઉપરાંત મુલાકાતોની પણ 



નવગતવાર નોંધ હોય. સરદાર સા્થેના પ્વાસોમાં ઘણી વાર 

ભાષણોના માત્ર સાર આપવા્થી કામ ચાલી જતું, અને સરદાર 

વતીનો પત્રવયવહાર ્બહુ ઓછો કરવો પિતો. ખુદ સરદાર જ 

ગાંધીજીના નવચારોને સરળ લોકભોગય િૈલીમાં સમજાવતા તે્થી 

ગાંધીજીના નવચારોને અવનવા શ્ોતાઓ કે વાચકો આગળ અવનવી 

રીતે સમજાવવાની જવા્બદારીમાં્થી મહાદેવભાઈ મુકત રહેતા.

પડરણામે મહાદેવભાઈને નચંતનમનન અને ગાંધીજીને પ્ેમપત્રો 

લખવાની ્થોિીઘણી ફુિરસદ રહેતી. એમ તો ‘વહાલી દુગા્ણ'ને પણ 

સરેરાિ અઠવાડિયામાં ્બેત્રણ પત્રો તો મહાદેવભાઈએ લખયા 

જ હિે, પણ, આપણા દુભા્ણગયે, દુગા્ણ્બહેને તે પત્રોને પોતાના 

હૈયામાં સંઘરી રાખીને એના અક્ષરદેહનો નાિ કરી દીધો છ,ે 

તે્થી ્બંનેના એ પાવનકારી ખૂણામાં પ્વેિ કરવાનો આપણને મોકો 

મળે એમ ન્થી. એ મંગળનત્રકોણની ત્રીજી ભુજા ગાંધીજી જોિનેા 

એટલી જ નનયનમતતા્થી ્થયેલ પત્રવયવહારમાં્થી યજ્નિષ્ એવી 

પ્સાદી આપણે સાર રહેવા પામી છ ેતેમાં્થી ્થોિી આતમિુનદ્ધના 

મહાદેવભાઈના પ્યાસના સાક્ષી તરીકે માણીિું. આ ્બા્બતમાં 

આપણે મહાદેવભાઈના લેખો ત્થા ઉદગારોને પ્્થમ લઈ પછી 

ગાંધીજી સા્થેના પત્રવયવહારને તેની સા્થે ગૂં્થી લઈિું.

1921્થી આતમિુનદ્ધનો જ ેયજ્ આરંભાયેલો તેની જવાળાઓ 

1929–'30માં વધુ તીવ્ર અને વધુ પાવક ્બનવી જોઈએ એમ 

મહાદેવભાઈ માનતા હતા. દેિમાં ડહંસાનું વાતાવરણ હતું તે્થી 

વધુ િુદ્ધ અડહંસા જ એનો મુકા્બલો કરી િકે એમ તેઓ માનતા.

નચતિિુનદ્ધનો આરંભ ્થાય પ્ામાનણકતા્થી. નીનતના મૂળમાં 



પણ મુખય તત્વ ઈમાનદારી જ છ.ે નીનતના કેટલાક નનયમો 

દેિકાળ મુજ્બ ્બદલાઈ િકે, ્બદલાતા રહેવા જોઈએ. પણ 

નીનતનો એક નનયમ કોઈ દેિ કે કોઈ કાળે ન ્બદલાય — તે 

સતયનો. તે્થી જ મહાદેવભાઈ પોતાના હૃદયને સતયની કસોટી 

પર કસીને તેને સફિડટક-િું નનમ્ણળ રાખવા પ્યતન કરતા. એ જ 

કારણે ્બીજી કોઈ ચચા્ણ કરતી વખતે પણ તેઓ આ ્બા્બતમાં 

્બાંધછોિ કરવા તૈયાર નહોતા. લાહોર્થી ડદલહી જતાં ટટ્રનેમાં 

એક જુવાનનયા સા્થેની ચચા્ણમાં તેઓ ડહંસા-અડહંસાના પ્શ્ સુધી 

ઉદારતા રાખવા તૈયાર હતા, પણ પ્ામાનણકતાની ્બા્બતમાં નહીં.

‘તમારી રીતો નવિે હંુ કાંઈ કહેતો ન્થી; પણ તમારી 

અપ્ામાનણકતાને હંુ સહન કરી િકંુ નહીં. તમે ભલે ડહંસામાં 

અને અંધાધૂંધી પેદા ્થાય એવાં કૃતયોમાં માનો, પણ હંુ માગું છુ ં

કે તમે પ્ામાનણકતામાં પણ માનો.’4

વણ્ણન તો છ ે ્બંગલોર િરેીની એક ગાયનું. પણ તેમાં 

મહાદેવભાઈની તે વખતની નચંતનધારા અને તેમનાં સનાતન 

મૂલયો ્બંને પ્ગટ ે છ:ે

ગીતાના નવમા અધયાયમાં ભગવાન... કોલ આપીને કહે છ ે

કે અનતિય દુરાચારી માણસ પણ મને ભજીને ધમા્ણતમા ્થઈ 

િકે છ ે અને િાંનત પામે છ.ે ‘પાપયોનન’ હોય એવાં પણ મારો 

આશ્ય લઈને ‘પરાગનત'ને પામે છ.ે આ ‘પાપયોનન'ની વયાખયા 

ગીતાજીમાં ન્થી આપી.  ... પણ ‘પાપયોનન'માં પિુપંખી આવતાં 

હોય તો આશ્ચય્ણ નહીં. કારણ, ગજ ે્ દ્ર આડદનો મોક્ષ સુપ્નસદ્ધ 

છ.ે અને જ ે પિુઓમાં પ્ેમની િનકત હોય, અને તયાગની િનકત 



હોય... તો તેમને ‘પરાગનત' મળવાનો સંભવ િા સાર ન હોય?' 

અને ‘જો સાધુ અને પરોપકારી જીવન જીવવું એ જ ઈશ્વરસમરણ 

હોય તો એ ગોમાતા અનેક નામધારી મનુષયો કરતાં ‘પરાગનત'ની 

નવિેષ અનધકારી હતી.'5

ગાંધીજી પર 2–12–'29ને ડદને ટટ્રનેમાં્થી લખેલ પત્રનો 

આ અંિ જુઓ:

એક-દોઢ વાગયે સૂવા પામયો તોપણ ચાર વાગયે આંખ ઊઘિી 

ગઈ. પ્ા્થ્ણના કરી. (પ્ા્થ્ણનાનું લખું છુ ં એટલે હમેિાં મુસાફિરીમાં 

ચાર વાગયે ઊઠી જવાય છ;ે હમેિાં પ્ા્થ્ણના કરં જ છુ ં એમ ન 

માનિો. ) આ તો ભગવાન દયાળુ હોય છ ે તયારે જગાિ ે છ ે

એટલે લખું છુ.ં અને િાંનત્થી ગીતા વાંચું છુ ં તયારે હમેિાં કોઈ 

શ્ોક ઉપર નવચાર ચાલયા જ કરે છ.ે અને આખો ડદવસ એના 

ભણકારા કાન ઉપર વાગયા જ કરે છ.ે આજનો શ્ોક આ:

अहप चेदलस पापेभयः सववेभयः पापकृत्मः । 

सविं ज्ानप्लवेनैव वृलजनं संतररषयलस ।।6

(ગરી: 4: શ્ો. 36)

આપનું ભાષાંતર તપાસતાં કાકાની સા્થે ચચા્ણ ્થતી તેમાં ચચા્ણનો 

એક નવષય આ હતો — ઉપનનષદ અને ગીતામાં, કેવળ જ્ાન્થી 

પાપને તરી િકાય એ નસદ્ધાંત છ ે ખરો. પલેટોનો જૂનો નસદ્ધાંત 

Virtue is Knowledge છ.ે તેની સા્થે આ નસદ્ધાંત કેટલો મળતો 

છ?ે કે મુદ્દલ મળતો જ ન્થી? શ્ોકમાં ‘વૃનજનં' લખયું છ ે એ 

જરા મારા ખુલાસા સા્થે ્બંધ્બેસતું ન્થી, પણ મને ખુલાસો 

આજ ેસવારે આ પ્માણે મળી રહ્ો. પલેટોનું Knowledge અને 



આપણં ‘જ્ાન' સરખાં ન્થી. ‘જ્ાન'ની તો, પછી, આગળ જતાં 

ગીતાકારે જ વયાખયા કરી છ.ે (એ 13મા અધયાયની elaborate 

વયાખયાની હંુ વાત ન્થી કરતો)7 પણ આ જ અધયાયમાં ‘न 

हह ज्ानेन सदृशं पहवत्चमह हवद्यते'8 કરીને કહ્ું છ ે ને, તે પણ તે 

જ્ાન તો યોગસંનસધય ્થઈને, कािेन — કાળે કરીને, મેળવી િકાય; 

અને તે પણ શ્દ્ધાવાન, તતપર અને સંયતેન્દ્રય મેળવી િકે;9 

એમ કહીને જાણે, ‘વૃનજનં’્થી ્થતો ખોટો આભાસ ટાળ્ો છ.ે 

પણ તયારે, પાપીઓમાં પાપી માટ ેઆ વચનમાં ભગવાનનો કોલ 

રહેલો િી રીતે કહેવાય? એવો પાપી શ્દ્ધાવાન કયારે ્થાય? 

સંયમી કયારે ્થાય? તતપર કયારે ્થાય?

હવે નવમા અધયાયમાં આપેલો કોલ લઈએ:

अहप चेतसुदुराचारो भजते मामन्यभाक् । 

साधुरेव स म्तवयः समयगवयवलसतो हह सः ।।10

(ગરીતા: આ. 9 લો. 30)

અહીં જ્ાન્થી તરી જવાની વાત ન્થી કરી, પણ ભનકત્થી 

તરવાની વાત કરી છ.ે ‘સુદુરાચાર' માણસ અન્ય ભનકત્થી, 

ભજતો તરત ્થઈ જાય? અને છતાં ્બીજા જ શ્ોકમાં પેલા 

‘વૃનજનં' જવેું જ ‘નક્ષપ્ં’ લખયું છ.ે સુદુરાચાર માણસ નક્ષપ્-

ધમા્ણતમા-્થઈ િકતો હોય તો, આપ ઘણી વાર કહો છો કે 

વયનભચાર કરનાર માણસે આપઘાત કરવો જોઈએ, પ્નતજ્ાનો ભંગ 

કરનાર માણસ આપઘાત કરી િકે, એ કેટલે સુધી યોગય છ?ે 

મને તો न मे भतिः प्रणशयहत એ ભગવાનના કોલમાં એવો અ્થ્ણ 

નીકળતો લાગે છ ે કે, ‘મારી ભનકત કરનાર સુદુરાચાર એક વાર 



્થઈ ગયેલો હોય તોપણ તેને આપઘાત કરવાપણં ન્થી.’ અહીં 

‘प्रणशयहत'નો અ્થ્ણ નવનાિ ન્થી એ તો છ ે જ, પણ નવનાિનો 

અ્થ્ણ જ આપઘાત કરવો જોઈએ, અને આપના કહેવાની સા્થે 

એને એવી રીતે સાંકળી િકાય કે સુદુરાચાર માણસ ભનકત 

તરફિ ન ઢળે તો તેનો નવનાિ જ છ,ે તેનો ઘાત છ,ે અ્થવા તેને 

આપઘાત કરવાપણં જ નસલક રહે છ;ે પણ તેને જ ેભગવાનની 

દયા્થી ભગવચછરણ લાધે તો આપઘાત કરવાપણં ન્થી. મારી 

આ સમજણ સાચી છ?ે

છતાં તયાંયે ‘નક્ષપ્ં'નો અ્થ્ણ તો ‘કાલેન’ જ ્થતો હોય એવી 

િંકા રહી જાય છ.ે

ગીતા, જીવનનો િબદકોિ છ ે એ આપનું વચન પદે પદે 

સાચું લાગયા જ કરે છ,ે પણ ઘણી વાર ગીતા (? ગીતાનું) ગાઢ 

નચંતન પણ પિતો અટકાવતું ન્થી; માત્ર પતન પછી પ્જાળી 

નાખનાર સંતાપ કરાવે છ ે એ િું?

આ વખતના કાય્ણવાહક મંિળમાં આપે કાઢલેા ઉદગારોના 

ભણકારા જાણે હજી કાનમાં વાગયા કરે છ.ે માણસ પોતાની 

ન્બળાઈ્થી ્બીજાને માપયા કરે છ ેએ વાત અક્ષરેઅક્ષર સાચી છ.ે 

પેટનો ્બળ્ો ગામ ્બાળે એ કહેવતનો અ્થ્ણ પણ એ જ હિે?15

્બીજ ે ડદવસે પટણાના સદાકત આશ્મ્થી મહાદેવભાઈ 

ગાંધીજીને એક પત્રમાં પોતાનું પ્ગટ નચંતન ચાલુ રાખે છ:ે

આજ ે સવારે પ્ા્થ્ણનામાં ‘મેં તો ન્બરદ ભરોસે ્બહુનામી’ 

ભજન ફિરીફિરીને ગાયું: ગઈ કાલે ગીતાજીના શ્ોકની ચચા્ણ કરી 



છ,ે તેના અનુસંધાનમાં પૂછુ ં છુ:ં

‘ગજ અરુ ગી્ધ તાદર હૈ ગુવનકા 

કુદટલ અજાવમલ કામી.’

એ ્બધાંને, જ ે અવતારે પાપો અને અધમા્ણચરણ કયા્ણ તે જ 

અવતારે મુનકત મળી હિે? એ ્બધાંની ‘नक्षप्रं’ भवहत धमायातमा, 

शाश्वचछान्त चनगयाचछहत’ની ગનત ્થઈ હિે? કે એમાં ‘તાડર હૈ’નો 

અ્થ્ણ માત્ર એટલો કે પાપાચરણમાં્થી છોિાવયાં ને ભગવતભજન 

તરફિ વાળ્ાં?

આજના અધયાયમાં્થી ચચા્ણને માટ ેઆ શ્ોકો જિી આવયા:

न कतृयातवं न कमायालण िोकसय सृजहत प्रभुः । 

न कमयाफिसंयोगं सवभावसतु प्रवतयाते ।। 

नादत्े कसयचचतपापं न चैव सुकृतं हवभुः ।

(गीता: 5 ः 14-15)

ન કતા્ણપણં, ન કમયો સજ ્ણતો લોકનાં પ્ભુ; 

ન કમ્ણફળયોગેય, સવભાવ જ પ્વત્ણતો, 

લે નહીં કોઈનું પાપ, ન તો પુણયેય એ વવભુ.

(ગરીતાધવગ્ન: 5: 14-15)

અને છતાં

भोतिारं यज्तपसां सवयािोकमहेश्वरम् । 

सुहृदं सवयाभूतानां ज्ातवा मां शान्तमृचछहत ।।



(गीता: 5 ः 29)

મને સૌ ભૂતનો વમત્; સવ્ણલોકમહેશ્વર 

યજ્ઞ ને તપનો ભો્તા જાણી એ શાંવત પામતો.

(ગરીતાધવગ્ન: 5-29)

પહેલો શ્ોક અને પછીના શ્ોકાધ્ણમાં્થી કોઈ નનરાિ 

્થયેલો માણસ નાનસતકતા કાઢ ેતો? ન્થી ભગવાનને પાપની સા્થે 

લેવાદેવા, ન્થી પુણયની સા્થે, એ તો સવભાવને જ પ્વત્ણવા દે છ.ે

‘The moving finger writes and having writ 

Moves on, nor all thy piety and wit 

Can lure it back to cancel half a line 

Nor all thy tears wash a word out of it.'

લખે જ અંગુવલઓ તેને જ ેલખયે જ જાય છ ે

ભૂંસે ના ્ધમ્ણવનષ્ઠા કે તારંુ શાણપણંય જ ે

્ધોઈ ના શકતા એકે શબદ વા આંસુઓ તવ.

— એ ઉમર ખયયામની નાનસતકતાના આમાં ભણકારા સંભળાતા 

હોય એમ લાગે છ.ે અને છતાં ભગવાન તો ‘सुहृदं सवयाभूतानां' 

પોતાને વણ્ણવે છ.ે જો એ, સવભાવને જ પ્વત્ણવા દે, અને અળગો 

રહી પાપપુણય જોયા કરે તો એ સવ્ણ ભૂતોનો સુહૃદ િી રીતે 

્થયો? અને પેલો ભૂંિો સવભાવ કોણ?

આવા કાગળો લખયા કરં તો વાંચતાં ્થાકિો નહીં. ગીતાની 

આવૃનતિ ઉપરાંત આપ ગીતા ઉપર લેખમાળા લખિો તો આ 

કાગળો એ લેખમાળાને માટ ે પણ ઉપયોગી ્થિે. કાકાની સા્થે 



વાંચતાં સૂઝેલા વીસ સવાલો તો કાકા પાસે પડ્ા જ છ;ે પણ 

આ તો પ્ા્થ્ણનાસમયે ગીતાની સા્થે ્થતી ત્મયતાના ફિળરૂપે છ.ે'12 

વળી સદાકત આશ્મ, પટણા્થી જ તારીખ નવનાના એક 

પત્રમાં મહાદેવભાઈ, એમની મૂંઝવણ રજૂ કરે છ:ે

ત્રીજા અધયાયનો પાછલો ભાગ મને સદાય મૂંઝવે છ.ે अथ केन 

प्रयुतिोऽयं पापं चरहत पूरुषः (તો પછી નર કોના્થી પ્ેરાઈને 

પાપ આચરે? — ગીતાધવનન: 3: શ્ો. 36) એ સવાલનો જવા્બ 

્બહુ Cryptic (દુ્બયોધ) ન્થી લાગતો? મહાપાપી હોય તેને એ 

શ્ોકમાં્થી િું િીખવાનું મળે? પાપનું જટેલું ઊંિુ ંપૃ્થક્કરણ હોવું 

જોઈએ તેટલું ઊંિુ ં ન્થી લાગતું, અને પશ્ચાતિાપ અને પ્ાયનશ્ચતિ 

એ િબદો ગીતાજીમાં છ ે જ નહીં, એનું કારણ િું? એ ્બંને 

વસતુ ગીતાકારને મા્ય ન હિે? છઠ્ા અધયાયમાં સપષ્ કહી 

દીધું છ ે કે ‘अभयासेन तु कौ्तेय वैरागयेण च गृह्ते’ (તોયે 

અભયાસ-વૈરાગયે એને ઝાલવું િકય છ.ે ગીતાધવનન: 6: 35) એ 

અભયાસ અને વૈરાગય પામરોને કેમ સૂઝે? અને કેમ લાધે? 

એવા પામરોને માટ ે ‘भजते माम् अन्यभाक्' (એક નચતિે ભજ ે

મને. ગીતાધવનન: 9: 30) એ વસતુ મૂકી હિે?13

પટણામાં િંભુ્બા્બુને ઘેરે્થી લખેલ 5–12–’29 અને 

ભાગલપુર્થી 6 – 12 – '29ના રોજ લખેલ પત્રના અંિો પણ 

અહીં જ લઈએ:

મારા ઉઠાવેલા અને ઊઠતા પ્શ્ોનો ્થોિો ્થોિો જવા્બ રોજ 

રોજ મળતો જ રહે છ.ે સુદુરાચાર અન્ય ભનકત્થી ભજ ે તો 

સાધુ ્થાય, પણ એ અન્ય ભનકત્થી ભજી કયારે િકે? એનો 



જવા્બ આજના સાતમા અધયાયના શ્ોકમાં મળે છ:ે

येषां तव्तगतं पापं जनानां पुणयकमयाणाम् । 

ते द््द्मोहचनमुयातिा भज्ते मां दृढव्रताः ।।

(गीता: 7: 28)

પણ જ ેપુણયશાળીનાં પાપકમ્ણ ગળી ગયાં, 

તે કંદ્ મોહ છૂટલેા મને દઢ વ્રતે ભજ.ે

(ગરીતાધવગ્ન: 7: 28)

દઢવ્રત ્થઈને તે જ ભજી િકે જનેા પાપનો અંત આવી ગયેલો 

હોય છ.ે પાપનો અંત ન આવયો હોય — ‘કામ, ક્ોધ, લોભ, મોહનું 

જયાં લગી મૂળ ન જાય જી'14 — તયાં લગી ભગવન્નામ લેતો 

માણસ પણ સાધુતાને પં્થે ન્થી જ ચઢી િકતો.15

આજ ેસવારે ‘નરહડર, ચંચલ હૈ મનત મેરી’ ભજન ગાયું. એમાં 

આવે.

સબ ઘટ અંતર રમવસ વનરંતર, 

મેં દેખન નહીં જાના.

એની ઉપર વારંવાર નવચાર આવયો અને પરમાતમાની નવભૂનતઓ 

અને પરમાતમાનાં અનેક રૂપોના ગીતાના ઉલ્ેખને ધયાનમાં લઈને 

મેં મન સા્થે પૂછા કીધું કે કોઈ સ્તીના ઉપર ભયંકર અતયાચાર 

્થાય, તેને પાપાચારમાં કોઈ દુષ્ નાખે, એ અતયાચારી દુષ્ને 

પેલી સ્તી િુદ્ધ નપિાચ અને િેતાન માનવાના ભાનમાં આવે તો 

તે નપિાચમાં પણ ભગવાન ‘રમનસ નનરંતર' એમ એ સ્તીએ 



િી રીતે માનવું? મને લાગે છ ે કે ડહંસાનું કયાંય સ્થાન હોય, 

કયાંયે એને પરવાનગી હોય તો ચાડરત્રભ્રષ્ કરનારા નપિાચોના 

નનકંદનમાં એનો પ્યોગ ્થઈ િકે, અને એ નનષકામ ભાવે, ‘એ 

નપિાચના િરીરનો નાિ કરં છુ.ં અને એનામાં ભગવાન રમતો 

હોય તો તેને પાપી ખોનળયામાં્થી મુકત કરં છુ'ં એમ માનીને 

તેનો સંહાર ્થઈ િકે.

આ તો તદ્દન અવયવનસ્થત નવચાર અવયવનસ્થત રીતે મુકાયો છ;ે 

પણ મારા ગાંિાઘેલા ્બોલવાનો મમ્ણ આપ તો સમજી જ લો 

છો એટલે પૂછુ ં છુ.ં ‘સ્બ ઘટ અંતર રમનસ નનરંતર' એ ભારે 

સમસયા છ.ે'16

આ ગંભીર નચંતન અને નજજ્ાસાની સા્થે મહાદેવભાઈનો 

સ્થાયીભાવ ભનકતનો હતો જ. તે્થી જ ડિસેમ્બર, 1929ની 

્બીજીએ સવાધયાયને અંતે મહાદેવભાઈ લખે છ:ે ‘જવા્બ આપવાનો 

સમય ન હોય તો ન આપતા. હંુ ચાતકની જમે રાહ નહીં 

જાઉં.’17 પણ તેઓ નમલનાતુર તો છ ેજ. ્બનતાં સુધી ્બે ડદવસ 

પછી જ તારીખ વગરના પત્રમાં લખે છ:ે

‘વલ્ભભાઈને સમજાવી રહ્ો છુ ંકે મને સુરત લઈ જવાનો આગ્હ 

કરવાને ્બદલે વધા્ણ આવવા દે. ્બનતાં સુધી તો આવીિ.’18

પણ પછી પોતાના જ પ્યતન્થી સંતોષ ન્થી ્થતો એટલે 

પાંચમીએ માિૂકનો સહકાર ઇચછ ે છ:ે

‘મને વધા્ણ ્બોલાવવાને માટ ેએક લીટી આપ વલ્ભભાઈને લખો 

તો કેવું સારં!’19



અને એ તો દેખીતું જ છ ે કે મહાદેવનો પ્ેમ એકતરફિી 

નહોતો. ્બારિોલી સતયાગ્હ વખતે ગાંધીજીએ સમજી્બૂઝીને 

મહાદેવભાઈને વલ્ભભાઈ પાસે જવા દીધા હતા. પણ પછી 

તો વચચે ચાર-પાંચ ડદવસ સાર મહાદેવભાઈને વલ્ભભાઈ સા્થે 

્બારિોલી જવા દેતાં આકરં લાગે છ.ે ગાંધીજી 3–2–'30ના 

મૌનવારે મહાદેવભાઈને લખે છ:ે

વલ્ભભાઈએ પોતે જ ચાર કે પાંચ દહાિાનું કહ્ું હતું. બ્હ્માંિ 

તૂટ ે તોયે 12મીએ સવારે તો તમારે હાજરી પુરાવવી જ રહી. 

્બીજાઓને તૈયાર કરી દેવા એ તમારં કામ છ ે ના? ... તમે 

આજ ે ગયા હિો તો તમે પાછા વળિો તયારે મારી ગણતરી 

પ્માણે તમારે 8મીએ પાછા આવવું રહ્ું.20

વચચે મહાદેવભાઈ ્બારિોલી સતયાગ્હ પછી નસમલા ગયા 

તયારે ગાંધીજીએ ઍ્િરૂઝસાહે્બને લખયું:

મહાદેવ નસમલા્થી આજ ે પાછા ફિરે છ.ે એમને ્થોિો આરામ 

મળ્ો ત્થા રોનજદંા કામમાં્થી છૂટી િકયા તેનો મને આનંદ છ.ે 

્બેિક નસમલામાં રહીને જ ્બારિોલી નવિેના પોતાના આગામી 

પુસતકનાં પ્કરણો એમણે લખયાં. વલ્ભભાઈ ત્થા સવામી પણ 

આજ ે નસમલા્થી આવે છ.ે જોકે નસમલાના વાતાવરણ્થી ત્રણે 

કંટાળી ગયા હતા.21

ફિરી ‘29ના ઑકટો્બરમાં સાંભળ્ું કે મહાદેવભાઈને કાંઈક 

અસુખ છ.ે એટલે તરત ગાંધીજીએ લખયું:

તમે માંદા પિો છો એ સહન ન્થી ્થતું. હવે તો સાવ આરામ 



્થઈ ગયો છ ે [હિે]. સેવા કરવામાં પણ કાંઈક પ્માણ જાળવવું 

પિતું હિે, અને તે સેવાને અ્થથે અહીં ‘દેહરખો ધમ્ણ' કહેવતનો 

કાંઈક ઉપયોગ હોવાનો સંભવ છ.ે સૌ્થી વધારે કામઢા માણસને 

સૌ્થી વધારે નવરાિ હોય છ ેએ અંગ્ેજી અનુભવ તો છ ેજ, ને 

સાચો છ.ે એની મતલ્બ તો એ છ ે કે જણેે પ્ામાનણકપણે કત્ણવય 

સાચવયું છ ેતેને અમુક આરામનો અનધકાર છ ેજ. એ આવશયક 

નવરાિ ઉપર કોઈને તરાપ મારવાનો અનધકાર ન હોય.22

મહાદેવ અને મોહનનો પ્ેમ ઉભયપક્ષી હતો. તેનો અંનતમ 

આદિ્ણ એકાતમ સાધવાનો હતો. પરંતુ અદ્તૈની સાધના કરનાર 

મહાદેવને કોઈ કોઈ વાર દ્તૈની મધુરતા ચાખવાનું મન ્થઈ જાય 

છ.ે વલ્ભભાઈ સા્થે તાનમલનાિમુાં ફિરતાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

ડહંદુસતાનના જુદા જુદા પ્ાંતોમાં ગાંધીજી સા્થે પ્વાસ કરવાનો 

લાભ જયારે મને મળતો હતો તયારે મને ઘણી વખત એવી ઇચછા 

્થઈ આવતી હતી કે એમની સા્થેમાંના એક તરીકે હોવાને ્બદલે 

હંુ પણ લોકસમુદાય પૈકીના એક તરીકે એમનાં દિ્ણન કરતો 

હોઉં અને ‘મહાતમા ગાંધી કી જ'ેના પોકાર પાિતો હોઉં તો 

કેવું મજાનું! એમની પ્િંસા કરતાં એ ટોળાની હંુ અદેખાઈ કરતો 

હતો, લોકોને ્થઈ આવતી લાગણીઓ અનુભવવાની મને ઇચછા 

્થઈ આવતી હતી, એમના મનમાં ઊભરાઈ આવતા ભાવમાં 

ભાગીદારી કરવાનું મને મન ્થઈ આવતું હતું.23

*
વલ્ભભાઈ સા્થેનાં પ્વાસવણ્ણનોમાં પણ મહાદેવભાઈ 

ગાંધીજી સા્થેના પ્વાસનાં વણ્ણનો કરવા જવેી જ મસતી અનુભવે 



છ.ે કારણ, વલ્ભભાઈ, ્બારિોલીના નવજય પછી પણ ગવ્ણ 

અનુભવવાને ્બદલે અતયંત નમ્રતા અનુભવે છ ે અને પોતાને 

સદા ગાંધીજીના સૈનનક તરીકે જ ઓળખાવે છ.ે

જયારે મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈની સભાઓ હજારો 

જુવાનો્થી ખીચોખીચ ભરેલી જુએ છ,ે અને તેમને જમે જમે 

સાંભળે તેમ તેમ વધુ ને વધુ સાંભળવાની ઇચછા કરતા જુએ 

છ ે તયારે મહાદેવભાઈ એ જુવાનનયાઓ માંહ્લા ્થઈ જવા ઇચછ ે

છ,ે પણ સરદારની સા્થે છ,ે તે્થી તેમ ન્થી કરી િકતા. આ 

મયા્ણદાને તેઓ ‘્બંધન' લેખે છ.ે

વલ્ભભાઈ પટલેને સાંભળનારા હજારો નવદ્ા્થતીઓ પૈકીના એક 

તરીકે આ હેવાલ લખવાનો હોત તો મને ્બહુ ગમત... આ 

પ્ાંતની આ મારી પહેલી મુલાકાત છ ે કે જયારે ગાંધીજી ન્થી; 

અને તે્થી, એમની હાજરીની રોમાંચક ઉતિેજના ન્થી તયારે પણ 

એમના અને એમના નસદ્ધાંતો નવિે લોકો િું ધારે છ ેએનો ખયાલ 

મેળવવાનું મારે માટ ે િકય ્બ્યું.24

તાનમલનાિનુી સભાના આયોજક ચક્વતતી રાજગોપાલાચારી 

હતા. તેઓ વલ્ભભાઈના સા્થી અને મહાદેવભાઈના નમત્ર હતા. 

્બંને મહેમાનોનો તેઓ સરખો લાભ લેવા ઇચછતા હતા. તે્થી 

તેમણે ખેિતૂોની સભામાં મહાદેવભાઈ ્બારિોલીના સતયાગ્હની 

વાત કહે અને વલ્ભભાઈ ખેિતૂોને સં્બોધીને સંદેિ આપે એવો 

ડરવાજ પાડ્ો. મહાદેવભાઈને વલ્ભભાઈએ િું કહ્ું એ લખતાં 

તો િૂર છૂટ ે છ,ે પણ પોતે પણ ્બોલયા હતા એ વાત તો જાણે 

ભૂલી જ જાય છ!ે વલ્ભભાઈનાં ભાષણોના તેઓ સારગનભ્ણત 



હેવાલ આપે છ.ે ્બારિોલી સતયાગ્હના ડદવસોમાં એમણે આ 

કામ नवजीवनના વાચકો સાર સવરાજની તૈયારી તરીકે કાંઈક વધુ 

નવસતાર્થી કયુું હતું. તયાંના અહેવાલો લખવામાં એક સરળતા 

હતી. સરદારની નસંહગજ ્ણનાને તેઓ એમના જ ચોટિકૂ િબદોમાં 

ય્થાત્થ આપી િકતા. અહીં ભાષણ અંગ્ેજીમાં અપાય છ.ે તે્થી 

મહાદેવભાઈને ભાષાંતર કરવું પિ ે છ.ે ભાષાંતરકતા્ણની સા્થે 

સા્થે કોઈક વાર મહાદેવભાઈનો નવવેચક પણ જાગે છ,ે પણ એ 

નવવેચક પાછો પ્િંસક પણ છ.ે તે્થી તેઓ અનભપ્ાય આપે છ:ે

્બારિોલી નસવાય ્બહાર જઈને ભાગયે જ એઓ કદી ્બોલયા 

હિે, આટલાં વષયોનું આગ્હપૂવ્ણક સેવેલું એમનું મૌન આજ ે

હજારોને જાગ્ત કરનારી વાણીમાં પ્ગટી રહ્ું છ.ે એમણે સાડહતય 

વાંચેલું ન્થી. એમણે ્બોલવાની કળા કેળવેલી ન્થી અને અંગ્ેજી 

ભૂલવાનો પ્યતન કયયો છ.ે છતાં જયારે મદ્રાસમાં આવીને એમણે 

મોં ઉઘાડ્ું તયારે અંગ્ેજી વાણીમાં — ભલે ને કોઈ વાર અંદર 

વયાકરણની ભૂલો ્થતી હોય; તેવી વાણીમાં — ્બારિોલીના ખેિતૂોએ 

તળપદી ગુજરાતી વાણીમાં જ ે ચમતકાર જોયો હતો તે જ 

ચમતકાર મદ્રાસની અંગ્ેજીરનસક આલમે જોયો. આનો મમ્ણ શ્ી 

વલ્ભભાઈના આગ્હપૂવ્ણક સેવેલા મૌનમાં, અ્યાયની સામે 

લિવાની એમની અદભુત િનકતમાં અને ક્ષણે ક્ષણે ભભૂકી ઊઠતી 

એમની દેિભનકતમાં છ.ે આટલી વસતુ જનેામાં હોય, જનેે પ્જાને 

અમુક સંદેિો આપવાનો હોય, તેને વાણીની ખુિામત ન્થી કરવી 

પિતી, વાણી તેની ખુિામત કરતી તેની પાછળ દોિ ે છ.ે24

સરદારનાં ભાષણોની નોંધની સા્થે સા્થે એ ભાષણોની 

લોકહૃદય પર કેવી અસર પિતી હતી તેના દાખલાઓ આપવાનું 



પણ મહાદેવભાઈ ચૂકતા ન્થી. તાનમલનાિમુાં બ્ાહ્મણ-બ્ાહ્મણેતર 

ભેદો પર સરદાર સખત ચા્બખા મારે છ.ે પરંતુ ્બંને સમુદાયો 

પર તેની સારી અસર પિ ે છ.ે

એક વૃદ્ધ ખેિતૂની સમજ ઉપર ખૂ્બ અજવાળું પડ્ું, અને એને 

શ્ી વલ્ભભાઈનાં ભાષણોનો એવો તો રંગ લાગયો કે એ અમારી 

સા્થે પ્વાસમાં જોિાયો. આજ સુધી ખેિતૂોનાં દુ:ખો જાણનારો, 

ખેિતૂોને આટલું સમજાવી જાગ્ત કરનાર શ્ી વલ્ભભાઈ જવેો 

કોઈ ન્થી આવયો, એમ એ અમને કહેતો જાય અને ભાષણો 

સાંભળીને ઘેલો ્થતો જાય!26

અને ભાષણનો ્બીજો ભાગ એટલો ્બધો હૃદયસપિતી હતો 

કે એક બ્ાહ્મણ સજ્જન ્બોલી ઊઠ્ા: यथाऽमृतसय संप्रानप्ः यथा 

वषयामनूदके27 તો વળી એક અગ્ગણય નમત્રે કહ્ું: ‘વલ્ભભાઈ 

આટલું ્બોલી િકતા હિે, આટલા હલાવી િકતા હિે એની 

એમને કલપના નહોતી.28

વલ્ભભાઈની સા્થે મહાદેવભાઈ ન્બહારયાત્રામાં પણ 

જોિાયા હતા.

ન્બહારમાં જતાં સા્થે મહાદેવભાઈએ નોંધયું:

અનેક નેતાઓ ન્બહારમાં જતા હિે, પણ ગાંધીજીનો કાય્ણક્મ 

લઈને જનારા નેતા પાછળ ગાંધીજીના પ્્થમ નિષય તરીકે જમેને 

એઓ વણ્ણવે છ ેએવા સરદારની પાછળ, ન્બહારીઓ જવેા ઘેલા 

્થાય છ,ે તેવા ભાગયે જ ્બીજા નેતા પાછળ ઘેલા ્થતા હિે. 

વલ્ભભાઈની તો ન્બહારની આ પહેલી જ મુલાકાત હતી, છતાં 



જાણે ન્બહારમાં આવીને એમનાં જૂનાં સમરણો તાજાં ્થતાં હોય 

એમ લાગયું. તાનમલ પ્ાંતમાં વલ્ભભાઈને મળેલું માન કાંઈ 

જવેુંતેવું નહોતું, પણ ન્બહારના માનમાં તાનમલ પ્ાંતના માન 

કરતાં નવિેષતા એ હતી કે એ આખું માન ગાંધીજીની ભનકતના 

ભણકારારૂપ હતું. પંદર ડદવસમાં ન્બહારના ઘણા નજલ્ાઓમાં 

અમે ફિયા્ણ. ્બધે હજારો ડકસાનોનાં ટોળાં આવતાં તે ગાંધીજીએ 

કહેલી વાત જ નવે મુખે સાંભળવાની ઉતકંઠા્થી આવતાં. ચંપારણમાં 

જમે ગાંધીજીએ તેમને ઉગાયા્ણ તેવી રીતે ગાંધીજીના નિષય તેમની 

્બીજી આફિતોમાં્થી તેમને ઉગારિે એ શ્દ્ધા્થી આવતાં તાનમલ 

પ્ાંતમાં ભાગયે જ એક માનપત્રમાં નવઠ્લભાઈનું નામ વલ્ભભાઈ 

સા્થે જોિાયેલું ન હોય એમ ્બને. સાલેમમાં તો માનપત્રમાં 

સપષ્ આવા ઉદગારો હતા: ‘તમે ્બે ભાઈઓમાં્થી કોની સેવા 

વધારે ચડિયાતી છ ે તે કહેવું મુશકેલ છ.ે’ ન્બહારમાં એક પણ 

માનપત્રમાં નવઠ્લભાઈનું નામ જ નહોતું. નવઠ્લભાઈની સેવા 

ન્બહારીઓ ન્થી જાણતા એમ નહીં, પણ ન્બહારીઓને એ વસતુ 

જ અપ્સતુત લાગતી. તેમનાં માનપત્રોમાં તો કેવળ ગાંધીજીના 

સતયાગ્હના અને સતયાગ્હનો મંત્ર ઉતિમ રીતે ઝીલનાર તરીકે 

વલ્ભભાઈનાં વખાણ આવતાં.29

મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈના પ્િંસક મુખયતવે વલ્ભભાઈની 

ગાંધીભનકતને લીધે જ હતા, એમ આપણે આગળ ઉપર કહી 

ગયા. ‘લૉંગ નલવ રૅવોલયૂિન' (ક્ાંનતનો જય) અને ‘િાઉન 

નવ્થ ઇમપીડરયનલઝમ' (સામ્રાજયવાદનો ક્ષય)ના પોકારો કરતા 

સમાજવાદીઓને ઉદ્દિેીને વલ્ભભાઈએ જ ે કહ્ું તે આ વાતની 



સાખ પૂરે તેમ છ:ે

એક વાર ક્ાંનત કરો પછી ‘જ'ે ્બોલાવો. જ ે વસતુ ન્થી તેની 

જય િી ્બોલાવવી? હા; એક ક્ાંનતની જય ્બોલાવાય. તમારે 

તયાં ચંપારણમાં ‘રૅવોલયૂિન' ્થયું હતું એ ‘રૅવોલયૂિન'્થી તમે 

દેિનવદેિમાં જાણીતા ્થયા, અને એનો અ્થ્ણ ખેિતૂ સમજ ે છ.ે 

એટલે તમારે નવા રાષ્ ટ્રધવનનની જરૂર હોય તો ્બોલોને ‘ચંપારણના 

સતયાગ્હનો જય’. એ ધવનન ખેિતૂોને જવેા હલાવિે તેવો ્બીજો 

કોઈ ધવનન નહીં હલાવી િકે.

અને તમે ‘ક્ાંનત' ‘ક્ાંનત' િું કરો છો? તમે તમારા જીવનમાં તો 

ક્ાંનત કરી ન્થી, જૂના વહેમો અને રીતડરવાજોને તમે વળગી 

રહેલા છો, પદયો તોિવાની તમારી ડહંમત ન્થી; ચાલુ િાળાઓ 

અને મહાિાળાઓમાં જઈને તમારે ક્ાંનત કરવી છ,ે તે િી રીતે 

્થવાની હતી? ‘મહાતમા ગાંધીજી કી જ'ેના ધવનનમાં જ ે ક્ાંનતની 

જય પોકારાય છ ેતેવી ્બીજા કયા ધવનનમાં સંભળાય છ?ે કારણ, 

મહાતમાજી એટલે ક્ાંનતનો અવતાર.30

િું ગાંધીજી નવિે હોય કે િું વલ્ભભાઈ નવિે, એક છાપાના 

ખ્બરપત્રી તરીકે મહાદેવભાઈની દ્ુનત જાજવલયમાન જ હતી. એ 

હેવાલ પછી ન્બહારના સાં્થાલ લોકોનાં જીવન નવિે હોય;31 કે 

કનવવર રવી્દ્રના્થ જોિ ેસા્બરમતી આશ્મમાં ગાંધીજીની મુલાકાત 

અંગે હોય;32 અ્થવા ખાદી નવિેના ્બે નવદેિી નવદ્ાનોના નવા 

અને જૂના એવા અનભપ્ાયો ટાંકતો હોય;33 એમની પ્નતભા એવી 

ને એવી જ છ.ે પરંતુ મહાદેવભાઈ માત્ર અહેવાલ આપનાર 

ખ્બરપત્રી ન્થી. તેઓ અહેવાલની સા્થે સા્થે રાજનૈનતક, આન્થ્ણક 



અને સામાનજક નસ્થનતનું નવશ્ેષણ પણ કરતા જાય છ.ે ન્બહારનું 

એવી જાતનું નવશ્ેપણ34 મહાદેવની સૂક્મ નવશ્ેષક ્બુનદ્ધનો ખયાલ 

આપે જ છ,ે સા્થે સા્થે લખાણ દ્ારા વાચકને એક ચોક્કસ 

ડદિામાં દોરવાની તેમની નેતૃતવિનકત પણ પ્ગટ કરે છ.ે જનેું 

નચંતન નનતય નનયનમત ચાલતું હતું તે ગીતાની ભાષા પણ મૂળ 

રૂપમાં અનેક વાર મહાદેવભાઈના પત્રકાર તરીકેની ભાષામાં 

ઊતરી આવતી. જલાલપુર તાલુકામાં દારૂ્બંધીના પ્ચાર નવિે 

મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

‘ ... ગમે તેમ હોય પણ િુનદ્ધનું એકે કામ એળે જતું જ ન્થી, 

એમાં આરંભનો નાિ ન્થી, એમાં પ્તયવાય આિ ે આવતો ન્થી, 

અને એનું અલપ પાલન પણ મહાભયમાં્થી ્બચાવે છ.ે'35

રાષ્ ટ્રવયાપી અડહંસક આંદોલનની તૈયારીના વષ્ણમાં 

મહાદેવભાઈ આંદોલનના એક આગેવાન તરીકે પણ પ્ગટ્ા છ.ે 

ગાંધીજી આ વષ્ણમાં રચનાતમક કાયયો અને આશ્મના પ્શ્ોમાં્થી 

નીકળીને દેિના રાજકારણના મંચ પર પાછા પ્વેિી ચૂકયા છ.ે 

લાહોર કૉંગ્ેસના ઠરાવ દ્ારા ગાંધીજીને આવતા સનવનયભંગ 

આંદોલનની નેતાગીરી સોંપવામાં આવી તયાર્થી તેઓ એ મંચના 

નાયક છ.ે તયાર પહેલાં તેઓ તેના અગ્ગણય આગેવાનો પૈકી 

એક હતા. મહાદેવભાઈનું સ્થાન ભલે ્બહાર ગાંધીજીના અંગત 

મંત્રી તરીકેનું હતું, પણ ગાંધીજીને મન મહાદેવ સલાહકાર પણ 

હતા. 1930ના વષ્ણમાં કૉંગ્ેસના પ્મુખ કોણ ્થાય એ પ્શ્ 

ચચા્ણયો તયારે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈની પણ સલાહ લીધેલી. 

મહાદેવભાઈએ, સવાભાનવક રીતે જ સરદારનું નામ આગળ કરેલું. 

પણ એ ્બા્બતમાં ગાંધીજી તેમને માત્ર ્બારિોલીના નવજયના 



જોરે જ કૉંગ્ેસ-પ્મુખ ્બનાવવા માગતા નહોતા, તે્થી તેમણે 

મહાદેવભાઈને લખયું:

વલ્ભભાઈ નવિે તમે લખો છો એ મને ્બરો્બર ન્થી લાગતું. 

એને હમણાં પ્મુખ ્બનાવીને વટાવી ખાવા જવેું ્થાય. છતાં લખનૌ 

તો તમારે ્બધાએ આવવાનું જ છ;ે એટલે વધારે નવચારીિું. 

હંુ તો કિા નવચાર કરતો જ ન્થી. आतमसंसथं मनः कृतवा न 

निंचचदहप चच्तयेत्35 એ વખતે ઈશ્વર મદદે આવિે.36

આ જ વષથે ગાંધીજીનું નામ પણ કૉંગ્ેસ-પ્મુખ તરીકે સૂચવાયું 

હતું. પણ તેમણે તેનો અસવીકાર કયયો હતો. અને વલ્ભભાઈ 

તો ‘જયાં સેનાપનત જવાની ના પાિ ે તયાં હંુ નસપાઈ જવાની િી 

રીતે ડહંમત કરં?’ એમ કહીને ખસી ગયેલા.37

રાષ્ ટ્રીય પડરનસ્થનતને સમજનાર અને જનતાને ગાંધી-માગથે 

દોરી જનાર આગેવાન તરીકે મહાદેવભાઈ લાહોર કૉંગ્ેસના વણ્ણન 

અને તયાર પછીના પ્વાસવણ્ણનમાં નવિેષરૂપે દેખાય છ.ે લાહોરના 

ઠરાવ મુજ્બ ગાંધીજીએ ઘિલેી પૂણ્ણ સવરાજની પ્નતજ્ા, જનેો તે 

વષ્ણ્થી દર વષથે દેિભરમાં 26મી જા્યુઆરીએ પાઠ ્થતો, તે 

પ્નતજ્ાનું ભાષય ‘ઋનપનો િાપ' નામના લેખમાં મહાદેવભાઈએ 

કયયો. આ ભાષય ભાવના અને તક્ણ ્બંને રીતે સવરાજ-આંદોલનના 

આ મૂળ દસતાવેજો પૈકી એકનું આંકિાઓ્થી ભરપૂર અને સા્થે 

સા્થે ભાવનાઓ્થી સભર એવું નવવરણ પ્સતુત કરે છ.ે

લાહોરમાં કેટલાક લોકોએ ઘોંઘાટ કયયો હતો, કેટલાકે 

અડહંસાના નવરોધમાં ચવાઈ ગયેલી દલીલો કરી હતી. 

મહાદેવભાઈએ લાહોર કૉંગ્ેસ પછીનો મુખય ઠરાવ नवजीवनમાં 



આપતાં એકરાર કયયો હતો કે:

લાહોરની કૉંગ્ેસ અનેક રીતે ‘અપૂવ્ણ' કહેવાય. એના અનેક અને 

નવધનવધ રંગો વણ્ણવવાને માટ ે િાંનત જોઈએ, ધીરજ જોઈએ, 

અક્ોધ જોઈએ, એટલે અતયારે તો મૌન સેવવું જ યોગય ધારં 

છુ.ં કારણ, આ લખતાં ત્રણેનો અભાવ છ.ે38 

પરંતુ 9–ર–'30નું नवजीवन ્બહાર પિતાં સુધીમાં તો 

કૉંગ્ેસની અંદર નવક્ષોભકારક તત્વો અંગેનો ક્ષોભ ખંખેરી નાખયો 

છ.ે તયારે એમનો પુણયપ્કોપ પ્ગટ ેછ.ે ભારતના અંગ્ેજ સમ્થ્ણક 

અને નવલાયતનાં છાપાંઓ પર એ લેખનું મ્થાળું ‘ભલે નસધાવો!' 

તયાર પછી ્બાર વષથે ગાંધીજીએ ઉચચારેલા ‘ભારત છોિો’ (નકવટ 

ઇન્િયા)ના મહાઘોષની પૂવ્ણસૂચના આપે તેવું છ.ે એ લેખનો, ત્રણ 

લીટીનો છલે્ો ફિકરો આખા લેખનો નમજાજ પરખાવે તેવો છ:ે

ટૂકંમાં ડહંદુ આજ ેપોકારીને નબ્ટનને કહે છ:ે ‘તમે ભલે ગાંસિપેોટલે 

નસધાવો, અમારી નચંતા કરવાની જરૂર ન્થી. અમારી દિા છ ે

એના કરતાં ્બૂરી ન ્થાય, કદાચ સુધરવાનો સંભવ છ.ે’39

માત્ર એક ્બા્બત મહાદેવભાઈએ કરેલું નવધાન એવું હતું કે 

જનેે ગુણારોપણ કહી િકાય, અચૂક ભનવષયવાણી કહેવું, પછીનો 

ઇનતહાસ જોતાં મુશકેલ છ,ે પ્સંગ કૉંગ્ેસનાં સંસમરણોનો છ:ે

ઠરાવ ્થયો ને ્બીજ ે ડદવસે ્બસતી40નો એક ખેિતૂ ગાંધીજીના 

તં્બૂમાં આવયો. ગાંધીજીને કંઈક પૂછવા આવયો હતો. ગાંધીજી તો 

નહોતા, એટલે ઠૂઠંવાતો ઠૂઠંવાતો સગિી પાસે ્બેઠો, અને પછી 

પૂછવા લાગયો: ‘સવરાજ નમલ ગયા? નેહરજી કા લિકા ્બાદિાહ 



ભયલ ્બા?41 ડદલહી કી ગાદીસે ્બિા લાટ ગયા?' એ ન્બચારો 

સાચે જ માનતો હતો કે લાહોર્થી સીધા ડદલહી જઈને ‘્બિા 

લાટ' (વાઇસરૉય)ને રજા આપી જવાહરલાલ ગાદીએ ્બેસિે! 

એને ન્બચારાને કયાં ખ્બર હતી કે જવાહરલાલને ન્થી રાજા 

ગમતા કે રાજગાદી ગમતી? 42

*
આ ્થઈ રાજકારણની વાતો. આપણે પાછા જયાં્થી આ પ્કરણ 

િરૂ કયુું હતું તયાં ફિરીએ. મહાદેવભાઈએ સવાતંતટ્રયની રાષ્ ટ્રવયાપી 

લિતની તૈયારીની અનનવાય્ણ િરત માની હતી નચતિિુનદ્ધને. ગીતામાં 

ભલે ‘પાપ' કે ‘પશ્ચાતિાપ' િબદો નહીં આવતા હોય અને એ 

હકીકત મહાદેવભાઈનું કુતૂહલ જગાવતી હોય, પણ તેઓ પોતે 

તો નચતિિુનદ્ધનો રાજમાગ્ણ કરેલી ભૂલોનો સમાજ આગળ એકરાર, 

તે અંગે હૃદયપૂવ્ણક પશ્ચાતિાપ, એવી ભૂલો ન કરવાનો દઢ નનધા્ણર 

અને પોતાનો સંકલપ પાર પાિવા સાર અતયંત નમ્રતાપૂવ્ણક ઈશ્વરની 

પ્ા્થ્ણના એને જ માનતા હતા.

આ જ કાળમાં મહાદેવભાઈએ લખેલ મૌનલક વાતા્ણ ‘માસતર 

વજુભાઈ’43ના નાયક નનમ્ણળ હૃદયના નવદ્ા્થતી રમનણકને કહે 

છ,ે ‘કાંઈ નહીં, તેં એ ગુનો ક્બૂલ કયયો એટલે ઈશ્વરે તને માફિ 

કયયો જ છ ેએમ સમજજ.ે તેમાં તને તો આટલો પ્શ્ચાતિાપ ્થયો. 

તેં તારાં આંસુએ તારો ગુનો ધોઈ નાખયો.'44 આ નવધાનમાં 

મહાદેવભાઈની પોતાની પાપ અને પશ્ચાતિાપ ્બા્બતની મા્યતા 

અને તેમની શ્દ્ધા ્બંને પ્ગટ ્થાય છ.ે

આ અરસામાં જ પોતાની િાયરીમાં મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી 



અને નવનો્બાજીના પ્ા્થ્ણના નવિેના અતયંત ગંભીર ઉદગારો ખૂ્બ 

નવસતાર્થી ટાંકયા છ.ે ગાંધીજીનાં એ વચનોના વાકયે વાકયે 

મહાદેવભાઈ િોલયા છ ેઅને એના અક્ષરેઅક્ષરને તેમણે પોતાના 

હૃદયમાં આંકયો છ.ે આપણે માત્ર ્થોિાં જ વાકયો લઈએ:

ઈશ્વરની પાસે માગણી કરવાની હોય તોયે તે માગણી આપણી 

આતમિુનદ્ધને માટનેી જ હોય. આતમાનું િૌચ, આતમાનું પડરિોધન 

એ જ પ્ા્થ્ણના છ.ે આતમા આપણામાં મૂનછ્ણત નસ્થનતમાં છ,ે એના 

ઉપર અંધકાર, અજ્ાનનાં કેટલાંય પિો ચિલેાં છ;ે એ દ્બાઈ 

રહેલો છ.ે પ્ા્થ્ણના કરીને આપણે એમાંનું એક એક પિ ઉખેિીએ 

છીએ, એટલે જ ે માણસ આતમજાગૃનતમાં, ધમ્ણજાગૃનતમાં માને છ ે

તે માણસને માટ ે પ્ા્થ્ણના એ મોટામાં મોટુ ં તત્વ છ.ે45

12–1–'30ને રોજ અમદાવાદમાં ભરાયેલ સનાતક 

સંમેલનમાં સારી પેઠ ે આનાકાની છતાં કાકાસાહે્બની આજ્ાને 

વિ ્થઈને મહાદેવભાઈને સંમેલનના પ્મુખ ્થવું પડ્ું હતું. 

પ્મુખ તરીકેનું પોતાનું ભાષણ શ્ોતાઓનાં મોં જોઈને લાગણીના 

ઊભરા્થી આપવામાં આવયું નહોતું. એ ભાષણ ઠીક ઠીક નવચારને 

અંતે સમજી્બૂજીને સમાજદેવતા આગળ પોતાની ભૂલનો એકરાર 

કરવા લખીને તૈયાર આણવામાં આવયું. સતયના પૂજારીના એ 

પરમ ઉપાસક અને सतयना प्रयोगोના ભાષાંતરકતા્ણ જ આવો 

એકરાર કરી િકે. ભાષણના છવેટના ભાગમાં:

આતમિુનદ્ધની વાત કરતાં એક અંગત ઉલ્ેખ કરં તો મને ક્ષમા 

કરિો. આપણામાંનો દરેક જણ જ ે પોતાની િાંત અને જ્ાનની 

ઘિીમાં પોતાના અંતરને પૂછિે કે સવરાજ કેમ ન્થી આવતું તો 



એને સપષ્ જવા્બ મળિે કે ‘કારણ, તું મેલો છ,ે તેં સવરાજની 

કિી તૈયારી ન્થી કરી.’ આપણી સવરાજની લિત જ દુનનયાની 

સવરાજની લિતો કરતાં જુદા પ્કારની છ.ે દુનનયામાં આવી 

લિતો લિાઈ છ ે તે ડહંસક લિતો હતી, નસપાહીઓની મારવાની 

અને મરવાની િનકત ઉપર જ તેનો આધાર હતો, ઘણી વાર 

નસપાહી નહીં પણ િસ્ત્બળ્થી, મનુષય્બળ્થી, રાસાયનણક ઝેરના 

્બળ્થી એક પ્જાની ્બીજી પ્જાનો સંહાર કરવાની િનકત ઉપર 

એવી લિતો આધાર રાખતી. આપણી લિત એ ધમ્ણયુદ્ધ છ ેઅને 

ધમ્ણયુદ્ધમાં સામેલ ્થનાર દરેક અવયવની િુનદ્ધ ઉપર એ યુદ્ધની 

સફિળતાનો આધાર રહે છ.ે આ નવચારો જયારે જયારે હંુ મારો 

પોતાનો નવચાર કરતો તયારે મને ખૂંચતા. સતયાગ્હાશ્મમાં રહી 

સતય અને બ્હ્મચય્ણનાં જવેાં મહાવ્રતો નવિે નિન્થલતા મેં ્બતાવી 

હતી એ સદા મને ખૂંચતું, પણ એ નિન્થલતા અને વ્રતભંગનો 

એકરાર કરીને આતમિુનદ્ધ નહોતી કરી. ગયે વષથે, વષ્ણની આખરે 

મહાલિત જાગવાની છ ેએ ભાવે સવરાજનસનદ્ધમાં મારો કિો જ 

ડહસસો નહીં તો આટલો ડહસસો તો હોય જ એમ નનશ્ચય કરીને 

મારાં પાપનો એકરાર કરીને હંુ િુદ્ધ ્થયો. તમારામાંની એક ્બહેન 

પણ સતયના વ્રતનું ભયંકર ઉલ્ંઘન કરી રહી હતી. એ, તેને 

મોિુ ંમોિુ ંભાન ્થતાં સાવધાન ્થઈ અને પોતાના દોષનો એકરાર 

કરી િુદ્ધ ્થઈ. આ ્બંને આતમિુનદ્ધનું વધારે વણ્ણન આપતાં મને 

િરમ આવે કે સંકોચ ્થાય એમ ન્થી, પણ એકરાર કરવામાં 

પણ કોઈ વાર અનભમાનની ગંધ કદાચ આવતી હિે; એટલે એ 

જોખમમાં્થી ્બચવાની ખાતર અને અપડરનચત સમાજને આઘાત 

ન આપવાની ખાતર પણ એના ઇનતહાસમાં હંુ ન ઊતરં. હંુ 

તો તમે મારા જવેા કાચા સૈનનકને તમારો પ્મુખ નીમયો છ ે



એટલે મારં અધૂરાપણં અને આતમિુનદ્ધના મારા પ્યતનની વાત 

કરીને મારા જવેા ્બીજાને ચેતવવાની આટલી તક સાધું છુ.ં પાપ 

કરતાં િરમ ન ્થાય તો પાપ ક્બૂલ કરતાં તો િરમ ્થવી જ 

ન જોઈએ. પાપ કરવામાં જટેલું અકલયાણ છ ે તેટલું પાપ ક્બૂલ 

કરવામાં તો હોય જ નહીં. પાપ, જગત આગળ અનભમાન નવના 

દાંિી પીટીને ક્બૂલ કરનારા કોઈ ગાંધીજી કે ઑગનસટન કે રૂસો 

જવેા નવરલ હિે, પણ સવજનો આગળ, જનેે પોતાનું પાપ ઢાંકીને 

માણસે છતેયા્ણ હોય તેની આગળ, પાપનો એકરાર કરીને પાપ, 

સૌ કોઈ ધોઈ િકે છ,ે પાપ ક્બૂલ કરતાં જ ે પોતા ઉપર દયા 

નહીં કરિે તેની ઉપર, ભગવાનને દયા કરવાની ફિરજ પિિે 

એવું ટૉલસટૉયનું વચન છ.ે

પણ આ લં્બાઈ રહેલા ભાષણને અંતે પાપ અને પાપના એકરારની 

ડફિલસૂફિી કરવાનો મારો હેતુ નહોતો. સહેજ,ે અનાયાસે એ આવી 

ગયું એટલે લખયું છ.ે તમારં પ્મુખપદ સવીકારવાની આનાકાનીમાં 

પણ મારા દોષનું તાજુ ં ભાન મને દ્બાવતું હતું એ વાત મુખય 

હતી. એ દોષ જાણતા છતાં કાકાસાહે્બે મને આગ્હ કયયો એ 

એમની અપાર ઉદારતા ્બતાવે છ.ે એટલો દોષી છતાં હંુ તમારી 

પાસે આવીને ઊભો રહ્ો એટલું ક્બૂલ કરીને જ એ ઉદારતાનો 

હંુ કંઈક જવા્બ વાળી િકંુ છુ;ં અને એટલું મારં આતમવૃતિ 

કહીને ભાનવ યુદ્ધ માટ ે ઝંખી રહેલા દરેક ભાઈ અને ્બહેનને 

વીનવું છુ ં કે પોતાનું િુદ્ધમાં િુદ્ધ ્બનલદાન આપવાને માટ ે સૌ 

પોતપોતાનાં હૃદયને ખૂ્બ તપાસે, િરીરને િોધી જુએ, અને 

સાચી આતમિુનદ્ધ કરી લે. એ આતમિુનદ્ધ કરવામાં જ સવરાજ 

અરધું તો મળી રહેવાનું છ.ે46



નોંધ:

1.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 143.

2.   ચંદુલાલ ભ. દલાલ: गांधीजीनी हदनवारी : પૃ. 242.

3.   એજન, પ્સતાવના, પૃ. 6.

4.   એજન, પૃ. 128.

5.   એજન, પૃ. 45-46.

6.   હિે તું સવ્ણ પાપીમાં મહાપાપીય જ ે કદી,

   તોયે તારીિ સૌ પાપ જ્ાનનૌકા વિ ે જ તું, (ગીતા 4: 36)

7.   અસલમાં પણ આ િબદો આ પ્માણે કૌંસમાં છ.ે

8.   ન્થી જ જ્ાનના જવેું પનવત્ર જગમાં કંઈ (ગીતા 4: 38)

9.   ગીતા 4: 39.

10.   મોટોયે કો દુરાચારી એકનચતિે ભજ ે મને

   સાધુ જ તે ્થયો માનો, કાં જ ે નનશ્ચયમાં ઠયયો. (ગીતા 9: 30)

11.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 76્થી 78.

12.   એજન, પૃ. 78-79. ગુજરાતી અનુવાદ: નારાયણ દેસાઈ.

13.   એજન, પૃ. 80.

14.   ફૂિટનોટ રદ કરી છ.ે

15.   નનષકુળાનંદનું ભજન.

16.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 80્થી 81.

17.   એજન, પૃ. 81-82.

18.   એજન, પૃ. 78.

19.   એજન, પૃ. 80.

20.   એજન, પૃ. 81.

21.   એજન, પૃ. 164.

22.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 37 : પૃ. 275.



23.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 52.

24.   એજન, પૃ. 4.

25.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 16-17.

26.   એજન, પૃ. 24

27.   એજન, પૃ. 26 ભાવા્થ્ણ: અમૃતની પ્ાનપ્ત સમાન અને દુકાળમાં વરસાદ જવેું.

28.   એજન, પૃ. 16.

29.   એજન, પૃ. 83.

30.   એજન, પૃ. 85.

31.   એજન, પૃ. 104.

32.   એજન, પૃ. 155્થી 164.

33.   એજન, પૃ. 106્થી 110.

34.   એજન, પૃ. 84 અને 99-104.

35.   એજન, પૃ. 51-52.

36.   ગીતા 6-25 ભાવા્થ્ણ: આતમામાં મનને રાખી ન નચંતવવું કાંઈએ.

37.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 35-36.

38.   1931માં ગાંધી-ઇનવ્ણન કરાર પછી કરાંચી કૉંગ્ેસમાં પ્મુખ તરીકે વરાયેલા.

39.   नवजीवन, 5–1–30, महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 110.

40.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 169.

41.   ઉતિર પ્દેિનો એક નજલ્ો.

42.   ભયલ ્બા? એટલે ‘્બની ગયા છ?ે’

43.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 117.

44.   આ વાતા્ણ लशक्षण अने साहहतयના 17–11–’29ના અંકમાં છપાઈ હતી.

45.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 67.

46.   એજન, પૃ. 152.

47.   એજન, પૃ. 143્થી 145.



ઓગણત્રરીસ  
મહાગ્ભગ્નષ્કમણ

1930નો ‘નમક સતયાગ્હ' આઝાદીની અડહંસક લિાઈના 

ઇનતહાસમાં એક અતયંત મહત્વપૂણ્ણ પ્કરણ હતું. આટલા નવિાળ 

પાયા પર દેિે તે પહેલાં કદી અડહંસક પ્નતકારનો પ્યોગ 

કયયો નહોતો. દુનનયાના ઇનતહાસમાં પણ એનો જોટો જિ ે એમ 

ન્થી. ભારતના ઇનતહાસમાં તયાર પહેલાં અને તયાર ્બાદ પણ 

કયારેય અડહંસા આટલી સડક્ય અને કારગત નીવિલેી નહીં મળે. 

આ લિતમાં ગુજરાત કે્દ્રસ્થાને હતું. ગુજરાતના આંદોલનમાં 

મહાદેવભાઈનું સ્થાન કદાચ ગાંધીજી પછી ્બીજા ક્મે હતું.

એનું કારણ સપષ્ હતું. ગુજરાતમાં એકએક્થી ચિ ે તેવાં 

આંદોલનોને નેતૃતવ આપનાર સરદાર વલ્ભભાઈને દાંિીકૂચ 

પહેલાં જ સરકારે નગરફિતાર કરી લીધા હતા. ગાંધીજી પોતે તો 

આખી કૂચ દરનમયાન અને તયાર પછી પણ ્થોિા ડદવસો છૂટા 

હતા. પણ તેઓ કાં કૂચમાં હતા અ્થવા સુરત નજલ્ામાં હતા. 

આખા ગુજરાતની જુદી જુદી ટકુિીઓનું સંકલન કરવાનું કામ 

અનવનધસર રીતે ગાંધીજીએ જ મહાદેવભાઈને સોંપયું હતું. ્બીજા 

આગેવાનો પોતપોતાના મોરચા પર સડક્ય હતા. મહાદેવભાઈ 

અમદાવાદ હતા, પણ અમદાવાદ ્બહારનાં કે્દ્રોની પણ તેઓ 

નચંતા રાખતા.

આ આંદોલન અંગે સરકારે વલ્ભભાઈને કૂચ િરૂ ્થાય તે 

પહેલાં પકડ્ા, અને ગાંધીજીને દાંિીમાં મીઠુ ં પકવયા પછી પણ 



ઘણા ડદવસ છૂટા રહેવા દીધા. વયૂહરચનાની દૃનષ્એ સરકારની 

આ ્બેવિી ભૂલ હતી. સરદારને પકિવા્થી આંદોલન િરૂ ્થાય 

તે પહેલાં વાતાવરણ ગરમ ્થઈ ગયું હતું. ગાંધીજીને છૂટા 

રાખવા્થી એ ગરમી ડદવસોડદવસ વધતી ગઈ અને તે અડહંસક 

આંદોલનની દૃનષ્એ સાચી ડદિામાં વપરાઈ.

મહાદેવભાઈન ેઆ ્બનં ેપડરનસ્થનતનો લાભ મળ્ો. આદંોલનના 

ઉતિમ ખ્બરપત્રી તરીકે તેમણે સરદારની નગરફિતારીનો પણ 

લાભ લીધો અને આંદોલનના એક પડરપકવ નાયક તરીકે તેમણે 

સેનાપનતની વયૂહરચનાને પ્ાંતવયાપી આકાર આપયો.

એ ડદવસોને જરા નનકટ્થી જોઈએ.

લાહોરની કૉંગ્ેસમાં સનવનય કાનૂનભંગની રાષ્ ટ્રીય ચળવળનું 

સુકાન ગાંધીજીના હા્થમાં સોંપવામાં આવયું તયાર્થી દેિની નજર 

એમની ઉપર હતી. સનવનયભંગ સાર તેઓ કયો મુદ્દો પસંદ 

કરે છ ે અને રાષ્ ટ્રીય ચળવળનો આરંભ કરવા કયું ક્ષેત્ર પસંદ 

કરે છ ે એ જાણવા માત્ર તેમના સમ્થ્ણકો જ નહીં, પણ તેમના 

નવરોધીઓ અને અમુક અંિે તટસ્થ એવાં સમાચારપત્રો અને 

સમાચાર સંસ્થાઓ પણ આતુર હતાં. સા્બરમતીના આશ્મમાં 

છૂપી પોલીસ અને દેિીનવદેિી છાપાંના પ્નતનનનધઓની અવરજવર 

વધી ગઈ હતી.

છવવીસમી જા્યુઆરીએ દેિભરમાં અસંખય ઠકેાણે જાહેરમાં 

પાઠ કરવા અને સંકલપ્બદ્ધ ્થવા સાર ગાંધીજીએ તૈયાર કરેલી 

પૂણ્ણસવરાજની પ્નતજ્ા એ આખા દેિને લિત સાર સજ્જ કરનાર 

પહેલું પગલું હતી. 23મી ફેિબ્ુઆરીએ नवजीवनમાં પ્ગટ ્થયેલ 



‘ઋનષનો િાપ' નામનો મહાદેવભાઈનો લેખ એ આ રાષ્ ટ્રીય 

પ્નતજ્ાના એક સમ્થ્ણ ભાષય સમાન હતો. એ ભાષયમાં તેમણે 

રાષ્ ટ્રીય લિતના ઇનતહાસ જોિ ેતે કાળે પ્વત્ણતી દેિની આન્થ્ણક, 

સામાનજક, રાજનૈનતક પડરનસ્થનતનું અનુસંધાન કરી આપયું. 

છવવીસમી જા્યુઆરી પછી હજારો લોકોએ આ પ્નતજ્ા નવિે 

પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ભાષણો આપયાં હિે. એમાંનાં અનેકને 

મહાદેવભાઈનું આ ભાષય માગ્ણદિ્ણક ચાવીરૂપ નીવડ્ું હિે.

સનવનયભંગનો ચોક્કસ મુદ્દો જાહેર નહોતો ્થયો. પણ કોઈ 

પણ ‘આંદોલન' િરૂ કરતાં પહેલાં જ ગાંધીજીએ મું્બઈના શ્ી 

્બોમનજીને એક પત્ર દ્ારા ઇંગલંિના વિા પ્ધાન રામસે મૅકિૉનાલિને 

પોતાની અનગયાર માગણીઓ પાઠવી હતી. શ્ી ્બોમનજીએ એ 

વિા પ્ધાનને પહોંચાિવાની જવા્બદારી લીધી હતી. આ મુદ્દાઓ 

સવરાજની માગણીમાં તાતકાનલક અમલમાં મૂકવા જવેું િું છ ે

તેનો નક્કર કાય્ણક્મ રજૂ કરતા હતા. ગાંધીજીના જ િબદોમાં, 

સંક્ષેપમાં, તે મુદ્દાઓ નીચે મુજ્બના હતા:

1.     સંપૂણ્ણ દારૂનનષેધ ્થાય;

ર.     હંૂડિયામણનો દર રૂનપયાના 16 પે્સ ગણાય;

3.     જમીનમહેસૂલ ઓછામાં ઓછુ ંઅિધું કરી નાખવામાં આવે 

અને પછી ધારાસભાના અંકુિ તળે તે મૂકવામાં આવે;

4.     મીઠાનો કર તદ્દન ના્બૂદ ્થાય;

પ.     લશકરી ખચ્ણ હાલ છ ેતેના કરતાં અિધું કરી નાખી તેમાં 



ઘટાિો કરવાની િરૂઆત ્થાય;

6.     આ પ્માણે કરવા્થી મહેસૂલમાં ્થતા ઘટાિાને અંગે મોટા 

મોટા પગારદારોના પગાર અિધા અ્થવા તે્થી જટેલા ઓછા 

કરવાનું ઘટ ે તેટલા ઓછા કરવામાં આવે;

7.     પરદેિી કાપિ ઉપર સવદેિીની પૂરેપૂરી રક્ષા ્થાય એટલી 

જકાત નાખવામાં આવે;

8.     શ્ી હાજીનો ડહંદી દડરયાકાંઠાનો વેપાર સં્બંધી કાયદાનો 

ખરિો પસાર કરવામાં આવે;

9.     સામા્ય ્યાયની અદાલતોએ ખૂનના અ્થવા ખૂનમાં મદદ 

કરવાના ગુના માટ ેજમેને તકસીરવાર ઠરાવયા હોય તેવા નસવાયના 

્બધા રાજકીય કેદીઓને છોિી દેવામાં આવે, ્બીજા રાજકીય 

ગુનાઓ માટ ે કામ ચાલતાં હોય તે ્બધાં ્બંધ ્થાય; રાજદ્રોહ 

નવિેની કલમ 124અ, 1818નું રેગયુલેિન અને એવા જ ્બીજા 

કાયદા રદ ્થાય, અને આજ ે દેિવટો ભોગવી રહેલા ડહંદીને 

દરેક દેિમાં પાછા આવવાની પરવાનગી મળે;

10.     સી.આઈ.િી., (ગુપ્તચર ખાતું) ના્બૂદ કરવામાં આવે 

અ્થવા ધારાસભાના અંકુિ નીચે મૂકવામાં આવે;

11.     ધારાસભાના અંકુિ તળે રહીને આતમરક્ષણને માટ ેજનેે 

્બંદૂક જવેાં હન્થયાર જોઈએ તેને તેવાં હન્થયાર મેળવવાનો 

પરવાનો આપવામાં આવે.2

ઉપરોકત અનગયાર મુદ્દાઓ પૈકી કોઈ પણ એકાદ મુદ્દાને 

સનવનયભંગના આરંભ તરીકે લેવો જોઈએ, એમ ગાંધીજીની 



વયૂહરચના ગોઠવી આપનાર ્બુનદ્ધ કહેતી હતી. તયાં સુધીના 

લગભગ ્બધા સતયાગ્હો કોઈ ને કોઈ ચોક્કસ મુદ્દાને લઈને 

ચલાવવામાં આવયા હતા. આ વખતે ગાંધીજી કયો મુદ્દો હા્થ ધરિે 

તે દુનનયા જાણતી નહોતી. છાપાંવાળાઓ આ અંગે ગાંધીજીને 

અવારનવાર પૂછપરછ પણ કરતા, પરંતુ જયાં સુધી અંતરમાં્થી કાંઈ 

સૂઝે નહીં તયાં સુધી ગાંધીજી કોઈ નનનશ્ચત કાય્ણક્મ આપતા નહોતા. 

કેટલાક અધીરા સૈનનકો એના્થી અકળાતા. કેટલાક ટીકાકારો 

કાય્ણક્મ જાહેર નહોતો ્થતો તેમાં ગાંધીજીની મુતસદ્દીગીરી જોતા 

હતા. કોઈક એમ કહેતું કે મીઠાનો કાયદો તોિવાનું મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીને સુઝાડ્ું, પણ જ ે કાંઈ પ્માણ આને અંગેનાં મળે છ ે

તેની ઉપર્થી તો એમ જ લાગે છ ે કે કાય્ણક્મ ગાંધીજીને પોતાની 

અંતરસૂઝ્થી જ જડ્ો હિે. કણયોપકણ્ણ સાંભળેલી ક્થા એવી 

પણ છ ે કે પં. મોતીલાલજીને લાગયું કે આવિી મોટી સરકાર 

સામે ટક્કર લેવાનું કામ અને તે આ ચપટી મીઠુ ં પકવવા્થી કેમ 

્થઈ િકે? તેમણે અકળાઈને ગાંધીજીને આ અંગે પત્ર લખયો. 

ગાંધીજીએ ઠિં ે કલેજ ેજવા્બ આપયો કે, ‘અજમાવીને જોઈ લો.’ 

મોતીલાલજી તે્થી વધુ અકળાયા. પણ તોયે કૉંગ્ેસે આ કાય્ણક્મની 

આગેવાની ગાંધીજીને સોંપી હતી એટલે મોતીલાલજીએ નિસત 

માની સરકારને નોડટસ આપી કે અમુક ડદવસે અમુક સમયે તેઓ 

ગેરકાયદેસર મીઠુ ંપકવિે. તે ડદવસે સવારે કાય્ણક્મ ્થવાનો હતો 

તે પહેલાં જ પોલીસ મોતીલાલજીનાં ્બારણાં ખખિાવતી આવી 

પહોંચી. મોતીલાલજીએ જલે જતાં પહેલાં માત્ર એક પોસટકાિ્ણ 

જ ગાંધીજીને લખયો: ‘અજમાવતાં પહેલાં જ જોઈ લીધું!’ આ 

કાય્ણક્મ ઉપરછલ્ી નજરે જોતાં કેટલો અનાકષ્ણક હતો, અને 

એમાં સરકારને હચમચાવવાની કેવી તાકાત હતી તે ્બતાવવા 



ખાતર જ એ સાંભળેલી ક્થા અહીં લખી દીધી છ.ે

્બીજી માચથે એક નવસતૃત પત્રમાં ગાંધીજી વાઇસરૉય લૉિ્ણ 

અનવ્ણનને છલે્ી વાર સમજાવતાં આ કાય્ણક્મ િરૂ કરવાનાં કારણો 

આપે છ.ે પ્્થમ તો એમ સમજાવે છ ે કે અંગ્ેજી રાજને તેઓ 

એક ્બલા માનતા ્થઈ ગયા છતાં એક પણ અંગ્ેજને નુકસાન 

પહોંચાિવાનો તેમનો ઇરાદો નહોતો. ગાંધીજીએ અંગ્ેજી રાજના 

અનભિાપનાં કારણો આંગળીને વેઢ ેગણી િકાય એટલા િબદોમાં 

પણ ભારે અસરકારક રીતે વણ્ણવયાં:

આ રાજયે એક એવા પ્કારનું તંત્ર ગોઠવી દીધું છ ે કે એ્થી દેિ 

સદૈવ વધતા પ્માણમાં ચુસાયા જ કરે; વળી, એ તંત્રનો લશકરી 

અને દીવાની ખચ્ણ એટલો તો સતયાનાિ વાળનારો છ ે કે દેિને 

એ કદી પોસાઈ િકે એમ ન્થી. આને પડરણામે, ડહંદુસતાનની 

રાંકિી કોટ્વનધ પ્જા નભખારી ્થઈ ગઈ છ.ે

રાજકીય દૃનષ્એ આ રાજયે અમને લગભગ ગુલામ ્બનાવી 

દીધા છ.ે અમારી સંસકૃનતના પાયા જ એણે ઉખાિવા માંડ્ા છ,ે 

અને પ્જાને નન:િસ્ત કરવાની એની નીનતએ અમારી માનવતાને 

હણી નાખી છ.ે સંસકૃનતના નાિ્થી ્થયેલી આધયાનતમક હાનનમાં 

નન:િસ્ત દિાનો ઉમેરો ્થવા્થી કાયર, અસહાય અધીનતાના જવેી 

મનોદિા અમારી પ્જામાં કેળવાઈ છ.ે3

ગાંધીજીની ભાષામાં નમ્રતા ભારોભાર છ,ે પણ સાચી વાત 

પરખાવવામાં તેમણે જરાય કચાિ રાખી ન્થી. દાખલા તરીકે 



તેઓ સપષ્પણે કહે છ:ે

દેખીતી રીતે જગતમાં સૌ્થી વધારે ખચા્ણળ એવા પરદેિી 

રાજતંત્રને નનભાવવાને માટ ે આ ્બધાં પાપો ચાલુ રાખવામાં 

આવે છ.ે આપનો જ પગાર લો. એ માનસક રૂ. 21,000્થી 

વધુ છ.ે એ ઉપરાંત તેમાં ભર્થાં અને ્બીજા આિાઅવળા ઉમેરા 

જુદા. આ સામે ઇંગલંિના મુખયપ્ધાનનો પગાર સરખાવો. એને 

વષ્ણ 5,000 પાઉ્િ, એટલે, આજના ભાવે, મડહને રૂ.5,400્થી 

કાંઈક વધુ મળે છ.ે જ ે દેિમાં દરેક માણસની સરેરાિ દૈનનક 

આવક ્બે આના્થી ઓછી છ,ે તયાં આપને રૂ. 700્થી વધારેનો 

રોજ મળે છ;ે જયારે ઇંગલંિના વતનીની સરેરાિ દૈનનક આવક 

લગભગ રૂ. રની ગણાય છ,ે તયારે તેના મુખયપ્ધાનને માત્ર રૂ. 

180નો રોજ મળે છ.ે આ રીતે આપ એક ડહંદીની સરેરાિ 

દૈનનક આવક કરતાં 5,000 ગણો પગાર લો છો. જયારે નબ્ટનના 

મુખય પ્ધાન એક અંગ્ેજની સરેરાિ આવક કરતાં 90 ગણો 

પગાર લે છ.ે હંુ આ અજ્બ નવષમતા ઉપર જરા ધયાનપૂવ્ણક 

નવચારી જોવા આપને હા્થ જોિીને નવનંતી કરં છુ.ં એક કઠોર 

પણ સાચી હકીકત ્બરા્બર સમજાય તે માટ ેમારે આપનો અંગત 

દાખલો જ ટાંકવો પડ્ો છ;ે નહીં તો અંગત રીતે મારા મનમાં 

આપને નવિે એટલો આદરભાવ છ ે કે આપની લાગણી દુભાય 

એવું કહેવા હંુ ન ચાહંુ.4

પત્રને અંતે તેઓ કહે છ:ે

હંુ જાણં છુ ં કે અડહંસાતમક લિત ઉપાિવામાં ગાંિુ ં સાહસ કહી 

િકાય એવું જોખમ હંુ ખેિી રહ્ો છુ.ં પણ ગંભીરમાં ગંભીર 



જોખમો ખેડ્ા નવના સતયનો જય ્થયો ન્થી. જ ે પ્જા પોતાના 

કરતાં વધારે મોટી અને પ્ાચીન, અને પોતાના જટેલી જ સંસકારી 

પ્જાનો જાણયેઅજાણયે નાિ કરી રહી છ,ે તે પ્જાનો હૃદયપલટો 

કરવા માટ ે જટેલું જોખમ ખેિવું પિ ે તેટલું ઓછુ.ં

નબ્ડટિ પ્જા સા્થેનો સં્બંધ તોિી નાખવાની અમને ઇચછા ્થાય 

છ,ે તેનું કારણ ઉપલા અ્યાયો જ છ.ે એ દૂર ્થતાં રસતો સરળ 

્થિે. પછી સુલેહનો માગ્ણ ખુલ્ો ્થિે. ડહંદ સા્થેના નબ્ડટિ 

વેપારમાં્થી લોભનું પાપ નીકળી જાય તો અમારી સવતંત્રતા 

સવીકારવામાં મુશકેલી નહીં રહે. હંુ આપને આદરપૂવ્ણક વીનવું છુ ં

કે આ અ્યાયોને સવીકારો, તેને તતકાળ દૂર કરવાનો માગ્ણ કાઢો, 

અને આ રીતે સવ્ણ માનવજાતનું કલયાણ િોધવાના આિય્થી જ 

્બે સરખા દરજજાના પક્ષો સલાહ માટ ે ભેગા ્થાય એવો માગ્ણ 

લો, આ્થી સવેચછાપૂવ્ણક નમત્રતા ્બંધાિે...4

પત્ર લઈ જનાર ભાઈ રેનજનાલિ રોનાલરસને પત્ર વાંચી તેની 

જોિ ે સંમત હોય તો જ એ પત્ર લઈ જવા ગાંધીજીએ સૂચના 

આપી હતી. આશ્મમાં ભાઈ રેનજનાલિનું નામ ‘અંગદ' પડ્ું 

હતું! અલ્બતિ, ગાંધીજીના પત્રનો જવા્બ વાઇસરૉયના સનચવ 

તરફિ્થી તોછિો જ આવયો. ગાંધીજીએ કહ્ું કે, મેં ‘રોટી માગી 

અને મને પ્થરો મળ્ો!’

લાહોર કૉંગ્ેસ અને દાંિીકૂચની વચચેના અઢી માસમાં તો 

દેિના વાતાવરણમાં ઠીક ઠીક ફેિરફિારો ્થઈ ગયા. દેિમાં છૂટીછવાઈ 

ડહંસાના પ્સંગો ્બ્યા કરતા હતા. તેને પહોંચી વળવાનો ઉપાય 

ગાંધીજીને એક જ દેખાયો — પોતાની જાતને અડહંસક લિાઈમાં 



હોમી દેવાનો. એકસઠ વષ્ણની વયે ગાંધીજી એક રાષ્ ટ્રીય ચળવળ 

આપીને દેિનાં ડહંસક તત્વોને ટાઢાં પાિીને અડહંસક આંદોલનને 

વેગવાન કરી િકયા. આ કામમાં ગાંધીજીની ભારત આવયા 

પછીની ચૌદ-પંદર વરસની તાલીમ ખૂ્બ કામ આવી. એમણે જ ે

સેનાનાયકોને તૈયાર કયા્ણ હતા તે સૌ કોઈ રાષ્ ટ્રીય સંગ્ામમાં 

પોતાનો ભાગ કુિળતા્થી ભજવી િકયા અને આ સંગ્ામમાં 

હજારો નવા સૈનનકો આકષા્ણયા, જોિાયા અને તાલીમ પામયા!

મહાદેવભાઈએ મીઠાના મુદ્દાને લોકનપ્ય ્બનાવવામાં नवजीवन 

અને यंग इन्डियाના એમના લેખો દ્ારા સારો એવો ભાગ ભજવયો. 

‘સ્બરસ સવ્ણસંગ્હ'ના મ્થાળા હેઠળ તેમણે ત્રણ લેખો લખયા, 

જમેાં્થી પહેલા ્બે એમના નામે અને છલે્ો કોઈના નામ નવના 

છપાયો છ.ે આ લેખમાળા્થી नवजीवन વાંચનાર હજારો લોકોએ 

અને એ લેખો પર્થી ઉતારા આપનાર છાપાંઓ ત્થા પનત્રકાઓ 

વાંચનાર લાખો લોકોએ તે લેખો જોયા હિે. ગાંધીજી મીઠાના 

પ્શ્ના મુદ્દા પર સતયાગ્હ કરવાનો નવચાર કરી રહ્ા છ ે એવા 

સમાચાર છાપાંઓમાં છપાયા. તયાં સુધીમાં ગાંધીજીએ પોતાનો 

નનશ્ચય તો જાહેર કયયો નહોતો. પણ છાપાંઓની આ અનનધકૃત 

જાહેરાતનો એક લાભ એ ્થયો કે ગાંધીજી ઉપર અનેક લોકોએ 

મીઠાના કાયદા અંગે અનેક પ્કારની માડહતીઓ આપતી સામગ્ી 

મોકલી આપી. ગાંધીજીએ પોતાની પાસે આમ અનાયાસ આવેલી 

સામગ્ીનો ઉપયોગ કયયો. મહાદેવભાઈએ તો રીતસર એ નવષયનો 

અભયાસ કરીને ‘સ્બરસ સવ્ણસંગ્હ'ના લેખો છાપયા હતા. આમ 

આપણા દેિની આઝાદીની લિાઈના ઇનતહાસમાં સૌ્થી મોટા 

આ જગં પાછળ આખા દેિના કરોિો લોકો અને પિુઓની 



જરૂડરયાત, ગાંધીજીની હૈયાસૂઝ, મહાદેવભાઈની નવદ્તિા અને 

સવયંસેવકો ત્થા નાગડરક સ્તીપુરષોની અપાર સહનિનકત અને 

નનષ્ઠાએ કામ કયુું હતું.

કાય્ણક્મની પૂરી રૂપરેખા ્બહાર પિ ેતે પહેલાં જ ગાંધીજીએ 

‘હંુ કેદ ્થાઉં તયારે’ નામના લેખ મારફિત લોકોને એવી પડરનસ્થનત 

સાર તૈયાર કરી દીધા હતા. અડહંસક લિાઈના આગેવાન તરીકે 

તેઓ એ ્બા્બતમાં કાળજી રાખે કે તેમના જલે ગયા પછી પણ 

લોકો િાંનત જાળવે, એ તો સવાભાનવક હતું. પણ ગાંધીજીનો 

એક ઉદ્દિે આ અડહંસક આંદોલન દરનમયાન દેિમાં ઉતપન્ન 

્થઈ રહેલા ડહંસાના વાતાવરણને ખાળવાનો પણ હતો. તે્થી 

તેમણે આ લેખમાં સપષ્ કયુું કે િાંનત જાળવવી એનો અ્થ્ણ ચૂપ 

્બેઠા રહેવું કે ચુમાઈને ્બેસી રહેવું એવો ન્થી ્થતો. પોતાના 

જલેવાસના સંજોગમાં ગાંધીજીને દેિ પાસે વધુ પનવત્ર અને તીવ્ર 

્બનલદાનની અપેક્ષા હતી.

દાંિીકૂચના ્થોિા ડદવસો પહેલાં જ સા્બરમતી આશ્મમાં 

િીતળાનો વાવર આવયો હતો. આશ્મનાં ત્રણ કુમળાં5 ્બાળકોનો, 

આશ્મવાસીઓની ભારે માવજત છતાં િીતળાએ ભોગ લીધો. 

આ નવિે મહાદેવભાઈ 9–30–'30ના नवजीवनમાં લખે છ:ે

આ ઘટનામાં અનેક જણની અનેક પ્કારની કસોટી હતી. દરરોજ 

ગીતાનો પાઠ કરતા, અને જ્મેલાનું મૃતયુ નનનશ્ચત છ ે અને 

મરેલાનો જ્મ નનનશ્ચત છ ે એમ કાને સાંભળતા અને જીભે 

્બોલતા આશ્મવાસીઓને, મૃતયુએ ્થોિા જ ડદવસમાં ત્રણ વાર 

પ્તયક્ષ દિ્ણન દીધાં; વહાલામાં વહાલાં તેજસવી ્બાળકોને ઝિપીને 



દિ્ણન દીધાં એ એમના ગીતાપાઠની કસોટી હતી. ત્રણે ્બાળકોનાં 

મા્બાપ એ કસોટીમાં્થી સંપૂણ્ણપણે પાર ઊતયાું, એમ, યમરાજ 

પણ તેમનું પ્માણપત્ર મળી િકતું હોય તો આપે. કિો રોકકળાટ 

નહોતો એમ કહેવાની તો જરૂર જ ન હોય, પણ એ ્બાળકોને 

વળાવનારાં વળાવી આવયાં, ્બાકીનાં પોતપોતાના કામે રહ્ાં. 

્બાળકોનાં મા્બાપોનાં નનતયકમ્ણમાંયે કિો જ ફેિર ન પડ્ો. એક 

્બાળકના નપતાએ ્બાળકના પ્ાણ જવા લાગયા તયારે ધીરજ્થી 

્બાળકને6 કહ્ું, ‘ભાઈ, રામનામ લે.’ ્બાળકે ્બેચાર વાર રામનામ 

લીધું, પછી ્બોલાતું ન્થી એમ નનિાની કરી ્બતાવી. ્બીજા 

્બાળકના નપતાએ સાયંપ્ા્થ્ણનાના સમયે જયારે ્બાળકના છલે્ા શ્વાસ 

ચાલી રહ્ા છ ે તયારે ્બાળકને તેની માને સોંપયો. માએ ખુિી્થી 

્બાળકના નપતાને પ્ા્થ્ણનામાં જવાની રજા આપી. એ પ્ા્થ્ણનામાં 

ગયા. नसथतप्रज्सय का भाषाનો ઉચચાર પ્ા્થ્ણનામાં ્થતાંની સા્થે 

્બાળકે ઘેર પ્ાણ તજયા. પ્ા્થ્ણના પૂરી ્થતાંની સા્થે નપતાને ખ્બર 

આપવામાં આવી, એટલે પ્ા્થ્ણનામાં્થી ઝટ ઘેર જવાને ્બદલે 

નપતાએ7 સવસ્થ નચતિે ઉલ્ાસ્થી પ્ા્થ્ણનામંિળને રામનામની ધૂન 

લેવરાવી. આના કરતાં ્બીજુ ં વધારે ધ્ય દૃશય કયું હોય? આ 

લખી રહ્ો છુ ં તયારે મને તો ભાસે છ ે કે મારામાં એ સવસ્થતાની 

િનકત ન્થી, મૃતયુને એવી રીતે આવકાર દેવાની તૈયારી ન્થી, 

એટલે એ ત્રણે મા્બાપોને સહેજ ે મારં મા્થું નમી રહ્ું છ.ે8

્બીજી ્બાજુ ગાંધીજીની કસોટી સૈદ્ધાંનતક હતી. મહાદેવભાઈ 

ઉપરોકત લેખમાં આગળ એનું વણ્ણન કરે છ:ે

આ એક કસોટી. ્બીજી હૃદય્બળની કસોટી હતી. ‘આજ સુધી 

પાણીના અને માટીના ઉપચારો કરતાં અનેક સા્થીઓના વયાનધ 



િાંત કરી િકયો છુ;ં પોતાના પુત્ર ઉપર પણ એ પ્યોગ કયા્ણ 

છ,ે અને એકે પ્સંગે એ ઉપચારોની નનષફિળતા નવિે િંકા 

સરખી ન્થી ્થઈ. આ વેળા આ ત્રણ ્બાળકોના પ્સંગોમાં મારા 

ઉપાય કામ ન આવયા. એમાં પણ ઈશ્વર મારી કસોટી કરતો ન 

હોય? અમોઘ લાગતા ઉપાય પણ નનષફિળ ્થવાના છ ે એમ તો 

ન હોય? પણ એમ મારા્થી કેમ િરી જવાય? આખી નજદંગી 

પોતાના ઉપર, પોતાનાંના ઉપર અને ્બીજાંઓ ઉપર પ્યોગ 

કરવામાં ગઈ છ.ે જ ે વસતુને સતય માની છ ે તેના્થી પ્યોગમાં 

ઘિીક વાર હાનન દેખાતી હોય તોપણ કેમ િરવું? જગતના જ ે

જ ેિાસ્તીઓએ સતયની િોધ કરી છ ે તેમણે તેમ કરતાં પોતાના 

પ્ાણ આપયા છ.ે આટલાં મૃતયુ્થી હંુ િરી જાઉં તો હંુ પ્ાણ િી 

રીતે આપવાનો હતો?

એ જ મનોમં્થનના ગભ્ણમાં ્બીજુ ં મં્થન રહેલું હતું:

મૃતયુ, જ્મ્થી જરાયે જુદું ન્થી; જીવન અને મૃતયુ એ એક જ 

નસક્કાની ્બે ્બાજુ છ ે એમ માનનારો હંુ રહ્ો. તે, આમ ત્રણ 

મૃતયુ્થી હંુ િરં તો મારી મા્યતા િા કામની? મારી ઈશ્વરશ્દ્ધા 

િા કામની? જ ે લિત મા્થા ઉપર ઝઝૂમી રહી છ ે તે લિતમાં 

તો ત્રણ નહીં, હજારો અને લાખોની આહુનત કદાચ આપવી પિ,ે 

તે્થી િગીને હંુ લિત ્બંધ કરં તો મારી ઈશ્વરશ્દ્ધાનો કિો અ્થ્ણ 

ન રહે. એમ કેમ ન માનું કે મૃતયુનાં આમ ્થોિા જ ડદવસમાં 

અનેક વાર દિ્ણન કરાવીને ભગવાન મારં હૃદય વધારે કઠણ 

અને મજ્બૂત કરવા ઇચછતો હોય, લિતને માટ ે વધારે તૈયાર 

કરતો હોય?8



તે જ ડદવસોમાં આશ્મમાં સવ. મગનલાલ ગાંધીની નાની પુત્રી 

રનકમણી્બહેનનાં લનિ પણ લેવાયાં હતાં. ગાંધીજીએ ્બાળકોનાં 

મરણ વખતે જ ે નસ્થરતા રાખી હતી એટલી જ અનાસકત 

્બુનદ્ધ્થી આ લનિ પણ આટોપયું. પંડિત નારાયણ મોરેશ્વર ખરેનો 

સૌ્થી નાનો પુત્ર િીતળા્થી મૃતયુ પામયો હતો. છતાં તેમણે પણ 

ગાંધીજી જવેી જ નસ્થતપ્જ્તા દેખાિીને રનકમણી્બહેનના લનિમાં 

પૌરોડહતય કયુું. 

ઉપર જણાવેલા પેલા લેખમાં મહાદેવભાઈએ આશ્મમાં 

દાંિીકૂચની ્થઈ રહેલી તૈયારીઓ નવિે પણ લખયું છ:ે

ભાનવ ઘટનાઓના ભણકારા ગાંધીજીના મનમાં કેવા વાગતા હિે 

તેની કાંઈક ઝાંખી ્થાય છ.ે જયાર્થી આશ્મમાં લિતની વાત 

ઊપિી તયાર્થી ્બહેનોનો, એમાં જોિાવાનો ઉતસાહ અદમય હતો. 

્બહેનોના ઉતસાહનું માપ કાઢવા ્બહેનોની પાસે ગાંધીજીએ નામો 

તો લીધાં, પણ એક ડદવસ તેમને કહી દીધું: ‘આરંભમાં હંુ તમને 

લઈ જવા માગતો ન્થી.’ ્બહેનો નનરતસાહ ્થઈ. કંઈક હતાિ 

્થઈ, એટલે તેમને ગાંધીજીએ પોતાની ‘નિવલરી' [સ્તીદાનક્ષણય] 

્બતાવી: ‘ડહંદુમુસલમાનો વચચેનાં જૂનાં યુદ્ધો નવિે કહેવાય છ ે

કે મુસલમાનો પોતાની આગળ ગાય રાખતા કે જ્ેથી ગોપૂજક 

ડહંદુઓને હુમલો કરતાં મૂંઝવણ ્થઈ પિ.ે આ વાત સાચી હોય 

કે ખોટી હોય તેની સા્થે આપણને લેવાદેવા ન્થી. પણ ક્ષનત્રય્થી 

એવું ન ્થાય. અંગ્ેજો ગમે તેવા હોય, પણ તેમને નવિે આપણે 

એટલું જાણીએ છીએ કે તેઓ સ્તીઓ ઉપર એકાએક હા્થ ન 

ઉપાિ.ે એટલે ગમે તેટલું સંકટ સહન કરવાની વાતો કરનારા 

આપણે, આપણી ટકુિીને મોખરે સ્તીઓને રાખીએ એ આપણને 



ન િોભે. આપણી ખૂ્બ મારપીટ ખમવાની પણ તૈયારી હોય 

તો તેમાં્થી ્બચી જવાને માટ ે આપણે સ્તીઓને આગળ કરીએ 

એ કેમ ્બને?

સ્તીઓ સમજી ગઈ. પણ તે્થી ભનવષયમાં સ્તીઓ યુદ્ધમાં્થી અલગ 

રહેિે એમ ન્થી એવું તેમને ગાંધીજીએ અભયદાન દીધું, ‘જયારે 

પુરષોએ પૂરેપૂરો ભોગ આપયો હિે તયારે તમને જલેમાં મોકલતાં 

મને જરાયે સંકોચ ન ્થાય,' એવું તેમને આશ્વાસન દીધું. ્બહેનોએ 

આ આશ્વાસન ઝીલી લીધું. અને જલેની ્બહાર રહીને જલેના 

કરતાં વધારે કામ કરી ્બતાવવાનું ્બીિુ ં ઝિપયું. જયારે આશ્મ 

લગભગ આખો ખાલી ્થવાનો છ ે તયારે પણ આશ્મની મુખય 

મુખય પ્વૃનતિઓ — ખાદીની, ગૌિાળાની, ચમા્ણલયની, ્બાળિાળાની, 

ક્યાિાળાની — સ્તીઓ િા સાર ન ઉઠાવી લે એ નવચારને માટ ે

્બહેનો ભેગી મળી રહી છ,ે અને કામની વહેંચણી ચાલી રહી 

છ.ે જાણે આ કામ ઉઠાવી લેવાની તેમને સૌને તાલીમ મળે એ 

અ્થ્ણ, અને જલેમાં અમુક કલાક કામ કરવાની ટવે પિી જાય એ 

અ્થથે પણ, સ્તીઓને આ રીતે આ કામ વહેંચી લેવાનું ગાંધીજીએ 

ઉતિેજન આપયું છ.ે

અને આ ્બધી પ્વૃનતિઓ સંભાળી રહેલા મુખય મુખય માણસોને 

પણ ગાંધીજીએ પોતાની પહેલી ટકુિીમાં લીધા છ.ે પ્્થમ ઉતિમ 

્બનલદાન આપવાં જોઈએ. િુદ્ધમાં િુદ્ધ ્બનલદાનનો નવચાર કરી 

રહ્ો છુ ં તયારે તો મને લાગે છ ે કે આપણં ્બનલદાન તો િુદ્ધતમ 

ન્થી પણ મનલન છ.ે પણ આ્થી વધારે સારં ્બનલદાન હંુ કયાં 

િોધવા જાઉં? એટલે જ મેં આશ્મની તાલીમ લઈ રહેલાઓમાં્થી 

લેવા જવેા ્બધાને વીણી કાઢ્ા છ,ે અને માત્ર ્બેપાંચ માણસોને 



રાખીને આખો આશ્મ ખાલી કયયો છ.ે તા. 12મીએ આપણે કૂચ 

કરીએ તયાં સુધી હજી આમાં્થી જમેને નીકળવાની ઇચછા હોય તે 

નીકળી જઈ િકે છ,ે પણ પાછળ્થી કોઈ નીકળવા ઇચછિે તો 

મને મા્થાનો ઘા લાગિે. આ ્બધાએ એ પણ સમજી લેવાનું છ ે

કે આ આખરી ફિેંસલો છ.ે આ લિત ્થોિા ડદવસમાં આટોપાય 

તો ્થોિા ડદવસ, અનેક વષયો ચાલે તો અનેક વષયો સુધી એમાં 

ઝૂઝવું પિિે, અને સવતંત્રતા લઈને જ એમાં્થી નીકળી િકાિે 

કે મરીને છૂટી િકાિે એ ખચીત માનજો. જલે જ મળિે એમ 

ન માનતા. લાઠીઓ પિિે તેની પણ તૈયારી રાખજો.

્બે વયનકતઓ હતી જ ે દરેક રીતે યોગય હતી — મીરાં્બહેન અને 

નમ. રેનજનાલિ રૉનાલરસ. એમનું િું કરવું? પહેલા સતયાગ્હીઓમાં 

પોતે હોય એ ્બા્બતમાં ્બીજા કોઈ કરતાં એમની ઇ્તેજારી ઓછી 

નહોતી. ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘ના; તમે નહીં, તમારા માટ ે આના્થી 

મોટુ ં અને ઘણં વધારે પનવત્ર કાય્ણ છ.ે તમે ઇંગલંિમાં જ્મયાં 

છો એટલે તમારી પાસે્થી વધુ મોટી તપશ્ચયા્ણની હંુ આિા રાખું 

છુ.ં એ છ,ે દુ:ખને આહ્વાન દેવાની ઇચછાનો તયાગ, અને પાછળ 

રહી આશ્મની પ્વૃનતિઓમાં્થી જટેલી ્બને તેટલીને ચલાવવામાં 

મદદ કરવી તે. એ કાય્ણ કરવાને કારણે, એટલે કે આશ્મના 

સભયો તરીકે તેમને ઉપાિી જવામાં આવે તો તો ્બહુ સારં. અને 

જો એમ ન ્થાય તો હંુ એવા ડદનની આિા રાખું છુ ં કે જયારે 

આશ્મનાં પુખત વયનાં ્બધાં સ્તીપુરપોને ઉપાિી જવામાં આવે 

પછી તમે અહીં રહેિો અને ટટ્રસટી તરીકે આશ્મની નમલકતને 

સંભાળિો અને પાછળ મૂકી જવામાં આવેલાં ્બધાં સગીર 

છોકરા-છોકરીઓની સંભાળ લેિો. તમારી એ નસનદ્ધ તમારો ગવ્ણ 



અને આનંદ હિે.9

આશ્મી મડહલાઓમાં એક દુગા્ણ્બહેન પણ ખરાંને? તેઓ 

પણ આશ્મની ્બીજી ્બહેનો જટેલાં જ આ જગંમાં ઝંપલાવવા 

ઉતસુક હતાં. તે્થી જ ્બહેનોના પ્નતનનનધમંિળ સા્થે ગાંધીજી 

પાસે ફિડરયાદ કરવા ગયેલાં, કે અમને કેમ તમારી જોિ ે કૂચમાં 

ન્થી લઈ જતા? મહાદેવભાઈએ ઉપરોકત ઉદ્ધરણમાં નોંધી છ ેતે 

દલીલ ઉપરાંત ગાંધીજીએ એક ્બીજી પણ વધારાની દલીલ કરી 

હતી. તેમણે ્બહેનોને સમજાવયું હતું કે તેમની જોિ ે કૂચમાં દાંિી 

સુધી જવું એ તો સાવ સહેલું કામ હતું. ્બહેનો પાસે તો તેમને 

વધારે સાહસ અને વધારે પરાક્મની અપેક્ષા હતી. તે્થી યોગય 

સમયે તેઓ ્બહેનોને વધુ ્બહાદુરીનું કામ સોંપિે. આ દલીલની 

એ ્બહેનોની જમે દુગા્ણ્બહેન પર પણ ઘણી સારી અસર ્થઈ 

હતી. અને ખરેખર ્બેક માસમાં જ ગાંધીજીનાં આ વચનોની 

અને આશ્મની ્બહેનોની ્બહાદુરીની પરીક્ષા પણ ્થઈ ગઈ હતી. 

ઇનતહાસની દૃનષ્એ આ ્થોિાંક અઠવાડિયાં પાછળની ઘટના છ,ે 

પણ આપણે તેને અહીં લઈ લઈએ છીએ. શ્ી નરહડરભાઈને 

ધારાસણાના સતયાગ્હમાં ્બેસુમાર માર પિલેો અને તેઓ ્બેિુદ્ધ 

્થઈને પિી ગયા હતા. તે વખતે સા્બરમતી પાસેના એક પીઠામાં 

નપકેડટગંમાં કામ કરનાર શ્ીમતી મનણ્બહેન પરીખની કેવી કસોટી 

્થઈ હતી તેનું વણ્ણન, અતયંત સંયત ભાષામાં એમની દીકરી 

વનમાળાએ નીચે મુજ્બ કયુું છ:ે

હજુ તો અહીં આવયાને દસ-્બાર ડદવસ ્થયા હિે 

એટલામાં િહેરમાં્થી આવનારા ભાઈઓ ખ્બર લાવવા માંડ્ા 

કે ધારાસણામાં તો ્બધાને પકિી લે છ ે ને ખૂ્બ લાઠીમાર કરે 



છ.ે સાચા કે નવશ્વાસપાત્ર ખ્બર તો એ નાના, અંદર આવેલા 

રેલવેયાિ્ણમાં કાંઈ મળે એમ હતું જ નહીં. મનણ્બહેને પેલા 

ભાઈઓને કહ્ું કે તમે કૉંગ્ેસ હાઉસમાં જઈ નરહડરભાઈ નવિે 

કાંઈ ખ્બર મળે તો મેળવી લાવો. એ ભાઈ જરા ઊિતી જ 

ખ્બર લઈ આવયા કે નરહડરભાઈ તો ગુજરી ગયા છ.ે એવું 

્બનેલું કે એ ્બેભાન ્થઈ ગયેલા એ કોઈએ જોયેલું ને ખ્બર 

આપી કે ગુજરી ગયા!

મનણ્બહેનના મનની હાલત તે વખતે કેવી રહી હિે એની 

તો કલપના જ કરવી રહી. પણ એટલાં મક્કમ ને દ્દઢનનશ્ચયી 

કે પીઠુ ં છોિીને ગયાં નહીં ને માનનસક વેદના અનુભવતાં રહ્ાં. 

પછી (મનણ્બહેને) આશ્મમાં સંદેિો મોકલયો કે નરહડરભાઈ 

નવિે સાચી ખ્બર કાઢીને મને કહેવિાવો. સંદેિો લાવનાર ભાઈ 

સા્થે સાંજ ે પાછી આવીિ, એમ કહીને વનમાળા [આશ્મમાં્થી] 

પોતાની માને મળવા ગઈ. તે વખતે મનણ્બહેનની હાલત એવી 

હિે કે વનમાળા પણ જો પાસે હોય તો પોતાને જરા આશ્વાસન 

રહે. એટલે એમણે એને પોતાની પાસે રોકી લીધી.

ત્રણચાર ડદવસ પછી ધારાસણા્થી ખ્બર આવયા કે 

નરહડરભાઈને સખત લાઠીમાર પડ્ો છ ે પણ મરતાં ્બચયા 

છ ે ને એમને પકિીને નાનસક જલેમાં લઈ ગયા છ.ે આ ખ્બર 

લઈને દુગા્ણ્બહેન પોતે જ મનણ્બહેન પાસે ગયાં. પોતે પાંચછ 

ડદવસ કેવી ભયંકર યાતનામાં કાઢ્ા છ ે એનું વણ્ણન મનણ્બહેને 

પોતાની ્બહેનપણી પાસે કયુું, આટલા ડદવસ સાચવી રાખેલી 

ડહંમત જતી રહી ને એ ધ્ુસકે ધ્ુસકે રડ્ાં.10



આ સંગ્ામ વખતે ગાંધીજીએ એક કુિળ સેનાપનતની જમે 

વયૂહરચના કરી હતી. સતયાગ્હી ટકુિીમાં જોિાનારા તરીકે 

તેમણે આશ્મવાસીઓને જ પસંદ કયા્ણ હતા. પણ તે વખતે 

તેમણે યોજનાપૂવ્ણક કેટલાક લોકોને એ કૂચ્થી ્બહાર રાખયા 

હતા. સા્બરમતી આશ્મના મોટા ભાગનું નામ તે વખતે 

‘ઉદ્ોગમંડદર' પિી ચૂકયું હતું. અને માત્ર એની ઉપાસનાભૂનમ 

પૂરતું જ ‘સતયાગ્હ આશ્મ' નામ ચાલુ રાખવામાં આવયું હતું. 

એ ઉદ્ોગમંડદરના કાય્ણવાહક મંિળના પ્મુખ મહાદેવભાઈ અને 

ઉપપ્મુખ ઇમામસાહે્બ અ્બદુલ કાદર ્બાવાઝીર ્બંનેને ગાંધીજીએ 

દાંિીકૂચમાં્થી ્બાકાત રાખયા હતા. મહાદેવભાઈને ્બહાર રાખવા 

પાછળ જો પોતે વહેલા પકિાઈ જાય તો ્બહાર રહીને મહાદેવભાઈ 

આ અડહંસક લિાઈને માગ્ણદિ્ણન આપી િકે એવી યોજના હતી 

અને ઇમામસાહે્બને ્બહાર રાખવા પાછળ જરૂર પડ્ે આશ્મનાં 

સવ્ણ ્બાળકોની સંભાળ રાખી િકે એવી દૃનષ્ હતી.

મહાદેવભાઈએ પોતાને મા્થે આવેલું કામ કયારનુંયે િરૂ 

કરી દીધું હતું. नवजीवन અને यंग इन्डियाમાં લેખો ઉપરાંત તેમણે 

ગાંધીજી સા્થેના ્બહારના લોકોના આ નવિેના પત્રવયવહારમાં 

પણ પોતાનો ફિાળો આપયો હતો. વલ્ભભાઈની નગરફિતારીને 

આવનાર લિતની અગ્દૂત સમ ્બનાવવામાં મહાદેવભાઈની કલમે 

મહત્વપૂણ્ણ ભાગ ભજવયો હતો. 1928–'29માં એમની સા્થે 

રહીને કરેલું કામ મહાદેવભાઈની કલમમાં હજી ઊનું ઊનું વહેતું 

હતું. यंग इन्डियाના 12–3–'30ના અંકમાં ‘હાઉ સરદાર વૉઝ 

ઇનમપ્ઝ્િ?’ (સરદારને જલે ભેગા કેવી રીતે કયા્ણ?) લખીને 

તેમણે માત્ર ગુજરાતની જ નહીં, પણ આખા દેિની જનતાને 



સરદારના ‘લોખંિી' સવભાવનો એક વાર ફિરી પડરચય આપયો 

હતો, અને સા્થે સા્થે અંગ્ેજ સરકારના નોકરો કેવા જિ 

હતા એની પણ ઝાંખી કરાવી હતી. જલે જતાં પહેલાં સરદારે 

ગુજરાતના લોકોને સંદેિો આપતાં પંદર વરસ્થી આકરી તપશ્ચયા્ણ 

કરી રહેલા ગાંધીજીએ ગુજરાત સાર જ ે કાંઈ કયુું હતું તેનો 

્બદલો વાળવાનો આ મોકો ન ચૂકવા સલાહ આપી હતી; ગાંધીજી 

જલેની ્બહાર હોય તયાં સુધી એમની આજ્ા પાળવાની ત્થા જલે 

જાય તો તયાર ્બાદ, ભરૂચની એક સભામાં સરદારે અડહંસક 

લિતને જોરદાર કરવા જ ે કાય્ણક્મ11 સૂચવયો હતો, તે મુજ્બ 

આચરણ કરવા આગ્હ કયયો હતો.

સા્બરમતી જલેમાં આચાય્ણ કૃપાલાની સા્થે જઈને 

મહાદેવભાઈ સરદારની મુલાકાત લઈ આવયા. એ મુલાકાતનું 

વણ્ણન સૌ સૈનનકોનાં હૈયાંમાં વજ્ર-િી િનકત પૂરે તેવું હતું. 

સતયાગ્હીઓએ જલેને કેવી મંગલદૃનષ્એ જોવાની છ ેતેનો સપષ્ 

ખયાલ આ મુલાકાતના વણ્ણનનાં પહેલાં ્બે વાકયોમાં જ આવી 

જાય એમ છ:ે

‘એનું એ જ ખિખિાટ હસવું, એના એ જ કટાક્ષ અને એનો 

એ જ ખુિનમજાજ: કોને લાગે કે સરદારનાં જલેમાં દિ્ણન 

કરીએ છીએ?'12

આખી મુલાકાત તો અહીં િી રીતે અપાય, પણ 

મહાદેવભાઈની કલમનો જાદુ સમજાય એવાં ્થોિાં વાકયો આખી 

રોમાંચક મુલાકાતમાં્થી સારવીને અહીં આપીએ છીએ:

‘તમને કેમ રાખે છ,ે એ પૂછતાં એમણે કહ્ું: ‘ચોર-લૂંટારાને જવેી 



રીતે રાખે છ ે તેવી રીતે મને પણ રાખે છ.ે ્બહુ આનંદ છ.ે 

આના જવેી લહેર નજદંગીમાં કોઈ વાર આવી નહોતી... ખોરાકનું 

તો િું પૂછવું? જલેમાં કાંઈ મોજ કરવા ્થોિા આવયા છીએ? 

કાંઈક જાિા રોટલા અને દાળ એક ડદવસ, અને રોટલા-િાક 

્બીજ ે ડદવસે એમ આપે છ.ે ઘોિાને ખપે એવું તો હોય છ ે જ.’ 

‘પણ માણસને ખપે એવું હોય છ ે કે નહીં?’ િા સાર નહીં? 

પાયખાને જવાનું ઠકેાણં નહોતું તે અહીં એક વાર નનયનમત 

પાયખાને જાઉં છુ,ં પછી િું જોઈએ? પણ એની તું નચંતા િા 

સાર કરે છ?ે ત્રણ મડહના13 હવા ભરખીને રહી િકંુ એમ છુ.ં’ 

કહીને ખિખિાટ હસી જલેનો દરવાજ ે ગજાવી મૂકયો.14

સા્બરમતી આશ્મમાં અને એની પ્ા્થ્ણનાભૂનમ પર પણ 

ખ્બરપત્રીઓનાં ટોળાં ગાંધીજીની ‘વયૂહરચના’ સમજવા સાર 

ઊમટવા લાગયાં. અનેક ખ્બરપત્રીઓ સા્થે ્થયેલી ગાંધીજીની 

વાતોને ભેગી કરીને મહાદેવભાઈ એને સંવાદરૂપે नवजीवनમાં 

આપે છ.ે મુલાકાતોને સંવાદરૂપે પ્ગટ કરીને તેને વધુ ચોટદાર 

્બનાવવી એ મહાદેવભાઈની કલમની લાક્ષનણકતાઓ પૈકી એક 

હતી. માત્ર ગણયાગાંઠ્ા નમૂના જ નીચે આપયા છ:ે

પ્. ‘આપ કઈ જાતનું રાજતંત્ર માગો છો?'

જ. ‘જ ે તંત્ર પ્જાની ઇચછાને વતથે અને તેનો અમલ કરે તે.’

પ્. ‘આપનું પ્જાકીય તંત્ર કેવા પ્કારનું હિે?'

જ. ‘મને એની ખ્બર ન્થી; મને તો એની નીનતમાં જ રસ છ.ે 



અને નીનત

એટલે પ્જાની ઇચછાને પહોંચી વળવાનો સાધનમાગ્ણ. એ સાધન 

્બે જ હોઈ િકે: એક દગો, છળકપટ અને ડહંસા; ્બીજુ ંઅડહંસા 

અને સતય.'

પ્. ‘તયારે અડહંસા સા્થે દગોફિટકો ન હોય?'

જ. ‘ના; નહીં જ હોય. દગોફિટકો એ જ એક જાતની ડહંસા છ.ે’

પ્. ‘આપને ન્થી લાગતું કે પરદેિી માલનો ્બડહષકાર એ 

સનવનયભંગ કરતાં વધારે અસરકારક ્થાત?'

જ. ‘ના. એ (કાય્ણક્મ) તૂટી પડ્ો. અમદાવાદ અને મું્બઈની 

નમલોએ ભળતું જ કાપિ મોકલી દેિને દગો દીધો, અને જ ે

નમલનું િુદ્ધ કાપિ મોકલયું તો તેના દમ ્બાંધીને ભાવ લીધા.  ... 

નવદેિી વસ્ત્બડહષકારમાં 30 કરોિ પ્જાનો સહકાર જોઈએ, 

જયારે સનવનય કાનૂનભંગમાં તો દસ હજાર તેજસવી સ્તીપુરષો 

નીકળી આવે તો ્બેિો પાર ્થાય.’

પ્. ‘એ કેવી રીતે? એ ્બધાંને જલેમાં પૂરવામાં આવિે એટલે 

્થઈ રહ્ું.’

જ. ‘એ ્બાજી ખેલી જુએ તો ખરા, આ લોકોની ઉપેક્ષા કરતાં 

પહેલાં સરકારે એમને ફિાંસીએ લટકાવવા પિિે.’

પ્. ‘આપની લિતને પડરણામે ખૂનામરકી ન ્થાય?'

જ. ‘્થાય; ્બાકી મારો પ્યતન તો ડહંસાને રોકવાનો જ છ.ે.. 

અડહંસાતમક ડહલચાલ ન હોય તો દેિનો આ તંત્રની સામેનો 



નવરોધ ખૂનામરકીમાં જ પડરણમે.

પ્. ‘આપે પહેલાં કહ્ું હતું કે સનવનયભંગ માટ ેમુહૂત્ણ ન્થી હજી. 

આજ ેએવું તો િું ્થયું છ ે કે આપે આપનો નવચાર ફેિરવયો છ?ે'

જ. ‘મને ખાતરી છ ે કે મુહૂત્ણ આવી ચૂકયું છ.ે કારણ કહંુ? 

્બહારનું તો ખાસ કાંઈ ન્થી ્બ્યું. પણ મારા મનમાં જ ેગિમ્થલ 

ચાલી રહી હતી અને જ ે મને અતયાર સુધી રોકતી હતી તે 

હવે િમી ગઈ છ.ે’

પ્. ‘એ અંતરની ગિમ્થલ િી હતી?’

જ. ‘તમે જાણો છો કે હંુ અડહંસાને દૃનષ્માં રાખીને જ ્બધી 

પેરવી કરતો હતો. પણ વધતી જતી ડહંસાની સામે મારે એ 

નવચારને વત્ણનમાં કેવી રીતે મૂકવો એ મને સૂઝતું નહોતું. હવે 

મને દીવા જવેું સાફિ દેખાય છ ે કે આજ ે મેં લીધેલા માગ્ણ્થી હંુ 

ખૂનામરકીનું જોખમ હળવું કરં છુ.ં'15

મહાદેવભાઈએ नवजीवनના 16–3–'30ના અંકમાં 

ગાંધીજીએ દાંિીકૂચ સાર પસંદ કરેલી ટકુિીના સભયોનો પડરચય 

આપયો.16 દેિનવદેિ્થી તે કાળે એકઠા ્થયેલા ચાળીસેક જટેલા 

ખ્બરપત્રીઓમાં્થી કોઈએ સતયાગ્હીઓ નવિે મહાદેવભાઈ જટેલી 

નવગતવાર માડહતી નહોતી આપી.16

દાંિી જવા સાર ગાંધીજી સા્બરમતી આશ્મ્થી નીકળ્ા તેની 

મહાદેવભાઈએ ભગવાન ્બુદ્ધના મહાનભનનષક્મણ સા્થે સરખામણી 

કરી. એ વણ્ણન એવું સજીવ હતું કે नवजीवनના 16–3–'30ના 

‘મહાનભનનષક્મણ' િીષ્ણકના મહાદેવભાઈના લેખનો ઠીકઠીક એવો 



અંિ નીચે આપયો છ:ે

‘12મી માચ્ણને િુભ ડદવસે ગાંધીજી અને તેમના સા્થીઓએ 

આશ્મમાં્થી પ્યાણ કયુું તે વેળાનાં દૃશયો ઘણાંએ વત્ણમાનપત્રોમાં 

જોયાં હિે, ઘણાંએ પ્તયક્ષ જોયાં હિે, અને છતાં કાંઈક ને કાંઈક 

જાણે કહેવાનું ્બાકી જ રહી જાય છ.ે ગીતાજી ઉપર સેંકિો 

માણસોએ ટીકા લખી, હજી લખાતી ્થોિી જ ્બંધ પિી છ?ે

આશ્મની પ્ા્થ્ણનાભૂનમ ઉપર ગયા અઠવાડિયામાં મેળા ભરાતા. 

10મીની રાત્રે એ ્બેત્રણ હજારની મેદનીને ગાંધીજીએ જાગ્ત કરી, 

11મીની રાત્રે દસ હજારનો સમૂહ એકઠો ્થયો. કોઈના મનમાં 

હતું કે ગાંધીજી પકિાિે તો એમનાં છલે્ાં દિ્ણન કરી લઈએ, 

કોઈના મનમાં હતું કે એમનાં છલે્ાં વચન સાંભળી લઈએ, કોઈને 

મહાન સલતનતની સામે લિવા જનાર ખો્બા જટેલા માણસની 

ટકુિીનું દિ્ણન જ ચમતકાડરક હતું; સૌને આ રાજયની સામે 

મોરચા મંિાવાના છ ે એની ખ્બર હતી. તયાં જઈએ છીએ તેમાં 

એ યુદ્ધની સા્થે આપણી સહાનુભૂનત છ ેએમ મનાિે, રાજદ્રોહની 

ભાવના્થી આવયા છીએ એમ મનાિે એવી તેમને ધાસતી નહોતી. 

પણ એ ્બધા રાજદ્રોહીઓ હતા અને દેિપ્ેમીઓ હતા એમ 

કહેવામાં મને જરાય અનતિયતા ન્થી લાગતી.

પણ એમાં તો સરકારી નોકરો હતા, નમલમાનલકો હતા, મજૂરો 

હતા — ત્રણ નમલમાનલકોનાં કુટુ્ંબોએ તો આખી રાત આશ્મમાં 

જાગરણ કયાું હતાં, ચાર નમલમાનલકનાં કુટુ્ંબો ગાંધીજીને આિીવા્ણદ 

દેવા આવયાં હતાં, અને નમલમજૂરોએ આખી રાત ભજનો કરી 

ગાંધીજીની જય પોકારી રાત નવતાિી. સામા્ય પ્ેક્ષકો હતા, અને 



સર પ્ભાિંકર પટ્ણી જવેા અસામા્ય પ્ેક્ષક પણ હતા. આ 

્બધા આ રાજયને ટકાવવાને માટ ેભેગા ્થયા હતા એમ તો કોઈ 

ન જ કહે, રાજયની હસતી મટાિવાના ગાંધીજીના િુભ કાય્ણમાં 

અને અસાધારણ સાધન્થી ્થતા પ્યતનમાં સહાનુભૂનત દાખવવા, 

આિીવા્ણદ આપવા ભેગા ્થયા હતા એ નવિે કોણ િંકા કરિે?

હા; એક વાત એટલી જ નસદ્ધ છ.ે ગાંધીજીએ કહ્ું છ ે તેમ, 

કોઈની આંખમાં ઝેર નહોતું. કારણ, ગાંધીજીની આંખમાં ઝેર 

નહોતું. ગાંધીજીના આ મહાપ્યાણમાં કયાંયે કિવાિ નહોતી, અને 

વેરઝેરના ભાવ નવના ગુલામીમાં્થી મુકત ્થઈ િકાય એવી નવી 

ઉતપન્ન ્થયેલી ભાવનાનું દિ્ણન કરવા જાણે સૌ ભેગા ્થયા હતા.

આ ્બધાંને ્બોલાવવા કોઈએ ઢઢંરો નહોતો પીટ્ો, સભામાં જવા 

માટ ે નવનંતીપત્રો કાઢવામાં આવે છ ે તેવા નવનંતીપત્રો નહોતા 

નીકળ્ા. છતાં સૌ આવયાં — આ્બાલવૃદ્ધ, સૌ કોમોના અને સૌ 

જાનતના લોકો માઈલો ને માઈલો સુધી એ ઐનતહાનસક પ્યાણના 

દિ્ણનના ઉતસુક ્થઈને ્બેસી રહ્ાં; દિ્ણન ્થતાં ધન, અક્ષત, કંુકુમ 

અને પુષપની વૃનષ્ કરી, એનો કોણ ્બીજો અ્થ્ણ કરી િકે?

કુતૂહલખોરો પણ હતા; મોટરમાં નવરાજીને નસનેમાનાં પટનચત્રો 

ઉતપન્ન કરનારા અખ્બારનવીસો અને તસવીરનવીસો પણ 

હતા;17 — એઓ તો કોઈ આગ લાગી હોય કે જલપ્લય ્થાય 

તયાં પણ એટલા જ કુતૂહલ્થી જાય, સરકાર ગોળી ચલાવતી 

હોય તો તેનાં પણ એટલા જ કુતૂહલ્થી નચત્રો કાઢ.ે આ અજ્બ 

જાગૃનત સાંખી ન િકવા્થી એને કોઈ પણ રીતે ઉતારી પાિવાનો 

પ્યતન કરનારા અખ્બારવાળા પણ હતા, અને કેવળ કુતૂહલભાવે 



‘ગાંધી આ તે િાં ધનતંગ લઈ ્બેઠો છ’ે એમ નવચારતા છૂટાછવાયા 

ગોરાઓ પણ હતા; અને પરદેિ્થી આ અપૂવ્ણ યુદ્ધનો અભયાસ 

કરવા આવેલા તટસ્થ વત્ણમાનપત્રકારો પણ હતા. પણ કોઈને 

એ ગોરાઓનો દ્ષે નહોતો, કટાક્ષખોર અખ્બારનવીસોનો પણ 

દ્ષે નહોતો; સરકારે પોતાના લશકર કે નસપાહીઓનો દેખાવ જ 

નહોતો કયયો એટલે તેનો દ્ષે કરવાનો હોય જ નહી.

પણ નવરાટ દૃશયમાં એક પ્કારનું ગાંભીય્ણ હતું તે દેખાયા નવના 

રહેતું નહોતું. મોટાં મોટાં શ્ીમંત કુટુ્ંબની ્બહેનોની આંખો ગાંધીજીને 

નવદાય દેતાં ભીની ્થતી હતી; ‘વૈષણવ જન તો તેને કહીએ, 

જ ે પીિ પરાઈ જાણે રે,' ગવાયું અને ‘ભણે નરસૈયો તેનું દિ્ણન 

કરતાં, કુળ એકોતેર તાયાું રે.' એ પૂરં ્થતાં પ્યાણ િરૂ ્થયું તયારે 

એવા આદિ્ણ વૈષણવ જનનાં દિ્ણન કરીને એકોતેર કુળ તારવાનો 

ભાવ આણનારા ભાનવકો તયાં હતા; ગાંધીજીની એ વેળાની ગંભીર 

મુખાકૃનત ઉપર આિક ્થનાર મુસલમાન નમત્ર પણ તયાં હતા; 

અયોધયાનો તયાગ કરી પંચવટી તરફિ પ્યાણ કરતા રામચંદ્રજીને 

યાદ કરી આંખો ભીની કરનારી અનેક ્બહેનો હતી; અને સર 

ચીનુભાઈએ આપેલા ઉમદા ઘોિાની ્બાદિાહી ચાલ જોઈને19 

નિવાજીના ઘોિાની યાદ કરનારી મહારાષ્ ટ્રી ્બહેનો પણ હતી.

છતાં એ દૃશયોનાં અનેક નચત્રો મન ઉપર આવે છ ે અને ખસી 

જાય છ;ે આ આદિ્ણ ‘વૈષણવ’ [ને જોઈ] લંકા જીતવા જનારા 

રામચંદ્રજી, અને નવજયી નિવાજીના કરતાં મારી આંખ આગળ 

્બુદ્ધ ભગવાનનું મહાનભનનષક્મણ જાણે તયા્ણ કરે છ.ે ‘દુ:ખિબૂયા 

ઓ જગજન! આ હંુ આવયો રે!’ એ ભાવ્થી ‘શયામ રજની’ના 

અંધકારને ભેદતા, જગતની નવદાય લેતા ્બુદ્ધ ભગવાનના મનમાં 



જ ેભાવ હિે તે ભાવ ગાંધીજીના મનમાં હોય તો આશ્ચય્ણ ન્થી. 

્બુદ્ધ ભગવાને મૌન સેવયું હતું, પોતાના મનમાં ચાલી રહેતા 

અનેક સંકલપોની કોઈને વાત કરી નહોતી, ગાંધીજીએ પોતાની 

મનોવેદનાની આખા જગતને સાક્ષી કરી એટલો આ દૃશય અને 

પેલા દૃશયમાં ભેદ હતો. પણ ગાંધીજી જ ેપ્નતજ્ા કરીને નીકળ્ા, 

જ ે પ્નતજ્ા એમણે પોતાના સા્થીઓ પાસે લેવરાવી, છલે્ા 

ડદવસ અ્થવા છલે્ી ઘિી સુધી જ ે પ્કારની ચેતવણી એઓ 

એ સૈનનકોને આપતા રહ્ા તેમાં રહેલું ગાંભીય્ણ સમજનાર, આ 

પ્યાણને મહાનભનનષકમણ ન કહેિે તો િું કહેિે?...

જ ેમોટી જવા્બદારી નિર ઉપર લઈને જવાના છીએ તેની પાસે 

એક જ મૂિી છ.ે આશ્મવાસીઓ પાસે એક જ મૂિી છ.ે આપણે 

નવદ્તિાની મૂિી ્બતાવી િકતા ન્થી. આપણી પાસે એક જ 

પૂંજી છ ે— આપણા યમનનયમોનું પાલન અ્થવા પાલનનો આપણો 

ભગીર્થ પ્યતન. જ ેવ્રતોની પ્નતષ્ઠા કરીને આશ્મ સ્થાપયું તે જ 

વ્રતો આપણં અમોલું ધન છ.ે આપણે ્બધા એ વ્રતો પાળનારા 

હોવા જ જોઈએ. એ વ્રતો નવિે આજ ે પણ કિી િંકા હોય તો 

તે, છવેટની ઘિીએ પણ નીકળી જઈ િકે છ.ે..

‘આ આખરી ફિેંસલો છ,ે આ નાટક ન્થી. વલ્ભભાઈના જલે 

જવાની ખ્બર આવી તયારે પંડિતજીએ ગાયું ‘નિર સાટ ેનટવરને 

વરીએ', એ નિર સાટાની આ લિત છ,ે સંભવ છ ે કે એમાં 

હુલ્િો ્થાય, ખૂનામરકી ્થાય તોયે ભાગી છૂટવાનું ન્થી. [ભાગી 

છૂટીએ] તો સવરાજ ન મળિે, હુલ્િ ્થાય તો આપણા લોકોના 

હા્થે — ડહંદુઓના હા્થે, મુસલમાનોના હા્થે — પણ મરી જઈ 

િકીએ છીએ. અને એમ હુલ્િમાં ખપી જઈને આપણી અડહંસાને 



સા્થ્ણક કરવાનું તો મળવાનું છ ે જ...

‘યાદ રાખજો, આ નજદંગીભરની ફિકીરી છ;ે... આ મહા ધમ્ણયુદ્ધ 

છ;ે એક મહાવયાપક યજ્ કરીએ છીએ. અને એમાં સૌએ હોમાઈ 

જવાનું છ.ે તમારી અિનકત હોય તો ખસી જજો. તમારી અિનકત 

એ તમારી િરમ ન્થી પણ મારી િરમ છ,ે કારણ, મને પ્ભુએ 

જ ે િનકત આપી છ ે તે તમારા સૌમાં છ,ે આતમમાત્ર એક છ.ે..'

આ, આ યુગનું મહાનભનનષક્મણ નહીં તો ્બીજુ ંિું? એવા હંુ જાણં 

છુ ંજઓે એને મહાનભનનષક્મણ માનવાને તૈયાર ્થાય, અડહંસાના 

એક અનુપમ, અપૂવ્ણ પ્યાસ તરીકે માનવાને તૈયાર ્થાય, છતાં 

િંકા કરે છ ે કે આ ‘અંધારામાં કૂદકો તો ન હોય?’ પણ ્બુદ્ધ 

ભગવાનને પણ કનવએ ‘ચાલયો, શયામ રજનીમાં ચાલયો' કહીને 

વણ્ણવયા છ.ે આપણે માટ ે એ શયામ રજની છ;ે પેલા હજારો 

પ્ેનમક પ્ેક્ષકોને માટ ેપણ એ શયામ રજની હોય એવો સંભવ છ.ે 

ગાંધીજી તો એ રજની ઉજાળનાર જયોનત, સતય અને અડહંસાનાં 

અહનન્ણિ દિ્ણન છ ેએટલે એ રજની ન્થી. આપણી સૌની રજની 

ફિીટતાં જટેલી વાર લાગે તેટલી એ લિત લં્બાિે. ગાંધીજી તો 

એ લિત લાં્બી હોય કે ટૂકંી એ નવિે ્બેપરવા છ.ે..19

મહાનભનનષક્મણને પ્્થમ ડદવસ્થી મહાદેવ-મોહન વચચે 

પત્રવયવહાર િરૂ. એક જણ नवजीवन સંભાળે છ;ે રોજરેોજ 

ગાંધીજીનો મંત્ર નઝલાવવા જગંી સભાઓ કરે છ;ે આશ્મની 

દેખરેખ રાખે છ,ે ્બીજો એકસઠ વષ્ણની વયે સરેરાિ અઢાર-વીસ 

ડકલોમીટર કૂચ જુવાનોને િરમાવે એવી ગનત અને સફૂિનત્ણ્થી કરે છ;ે 

હજારોનાં ટોળાંને એક્થી વધારે વાર સં્બોધે છ,ે ખ્બરપત્રીઓના 



પ્શ્ોની ઝિીને પહોંચી વળે છ;ે આગેવાનો સા્થે મસલત ગોઠવે 

છ;ે અને અઠ્ોતેર સૈનનકોની ટકુિીના ચાડર�ય અંગે ક્ષણેક્ષણ 

જાગરૂક રહીને રોજરેોજ એને ઘસીને ઉજાળે છ.ે અને આ 

્બધાની વચચેય પત્રવયવહાર ચાલે છ.ે મહાદેવે લખેલા ઘણા 

પત્રો આજ ે અપ્ાપય છ.ે પણ ્બાપુના પત્રોમાં્થી ઘણા જળવાયા 

છ,ે જ ેમહાદેવભાઈના પત્રો અંગેય ્થોિો ખયાલ આપી જાય છ.ે

પહેલો પત્ર મહાદેવે 12મીએ લખયો જણાય છ,ે કારણ 

13મીનો એનો જવા્બ ઉપલબધ છ:ે

નચ. મહાદેવ, 

તમારો કાગળ મળ્ો હતો. તમને ઈશ્વર ્બધું ્બક્ષિે. આશ્મે 

અતયારે ઉજાળ્ું એમ ગણીએ. છતાં જાગૃનત તો સારી પેઠ ે

આવવાની ્બાકી છ.ે ઝટ ફુિલાઈ જઈ ન્થી િકતા. જ ે હંુ છૂટો જ 

રહંુ તો િ્ૂબકી તો મારી જ જજો. દુગા્ણને અપવાસ્થી હાનનલાભ 

્થયા હોય તેનું વણ્ણન ઇચછુ ં છુ.ં 

13–3–’30્બાપુના આિીવા્ણદ20

[તા. ક.] તેને નોખો કાગળ લખવો હતો, હવે નહીં લખું.20

અને પંદરમીએ તો મહાદેવભાઈ ગુરની આજ્ા મુજ્બ ‘િ્ૂબકી 

મારી’ પણ આવે છ.ે જુઓ 23–3–'30ના नवजीवनના ‘ગાંધીજી 

સા્થે ્બે ઘિી’ નામના લેખનો િરૂઆતનો ભાગ:

‘કાકાસાહે્બ અને હંુ જ ેડદવસે નડિયાદ જવાને અમદાવાદ સટિેને 

ગાિીમાં ્બેઠા તે ડદવસે ગાિીમાં ભીિનો પાર નહોતો. ્બધાંયે 

ગાંધીજીની કૂચની વાતો કરતા હતા. અમદાવાદમાં દિ્ણન કરીને 



તૃપ્ત ન ્થયેલા ્બેત્રણ હજાર માણસો નડિયાદ જવા નીકળ્ા 

હતા. અમારે તો કામને અંગે જવાનું હતું.

નડિયાદ સટિેને્થી ઊતરતાં ભાગયે જ કોઈને પૂછવું પિ ે કે 

ગાંધીજી કયાં ઊતયા્ણ છ?ે ્બધા રસતાના માણસો સંતરામ મંડદરના 

રસતા તરફિ જ વળતા હતા. અને મનુષયોની એ અખંિ ધારામાં 

જ ે કોઈ નવું આવે તે ભળી જતું. સંતરામ મંડદરની દીવાલની 

્બહાર માણસોની એટલી મોટી મેદની જામી હતી કે સ્થાનનક 

કાય્ણકતા્ણઓના પડરચય નવના ગાંધીજી પાસે પહોંચવું અિકયવત્ 

હતું. પણ અમારે સદભાગયે ફૂિલચંદભાઈએ અમને દૂર્થી જોયા, 

અને એ અમને ગાંધીજીને જયાં ઉતારો આપયો હતો તે ઝરૂખામાં 

એક ખાનગી રસતે લઈ ગયા. આ ખાનગી રસતે ઘૂસેલા માણસોની 

સંખયા પણ હજારેક હિે. ઝરૂખામાં માણસોની ભરતી એટલી 

્બધી હતી કે ગૂંગળાઈ જવાને માટ ે્થોિા જ વધારેની જરૂર હોય. 

આ મંિળની મધયમાં ્બેસીને ગાંધીજી પોતાનું સાયંકાળનું ભોજન 

કરતા હતા. ભોજન કરતાં કરતાં એક તરફિ્થી પગ માનલિ ્થતા 

હતા, ્બીજી તરફિ્થી અગતયની વાતો ચાલતી હતી. ખાતી વેળા 

પણ ગાંધીજીને લોકો નનચંત કેમ ન ્બેસવા દેતા હિે, એ સહેજ ે

્થયું, પણ જવેા અમે ‘કામે' ગયા હતા તેવા ્બીજા ્બધા પણ 

‘કામે' જ આવયા હિે તો આ ્બાર વષ્ણમાં એમને નનચંત જીવે 

ખાતાં કોઈ ડદવસ જોયા ન્થી, તો હવે િેના જોવાના હોય?21

કૉંગ્ેસ મહાસનમનત કયાં ભરવી એને અંગે કૉંગ્ેસ-પ્મુખ 

જવાહરલાલજીના તારનો જવા્બ આપવાનો છ,ે ટકુિીની જમવાની 

વયવસ્થા આણંદમાં કરવી કે ્બોરીઆવીમાં કરવી એને અંગે 

નનણ્ણય આપવાનો છ,ે તયારે મહાદેવ સા્થે તો અંદરના સંકલપની 



વાત જ પહેલી આગળ આવે છ:ે

મારા તરફિ વળીને કહે, ‘આજ સુધી તો ભગવાને ઠીક નભાવયું 

છ,ે પણ મુશકેલી ઠીક આવી. આ લોકોએ એક ગામ્થી ્બીજા 

ગામનાં અંતર અટકળે જ માની લીધેલાં, એટલે દસ માઈલને 

્બદલે પંદર માઈલ ચાલવાનું ્થાય છ.ે ઘોિા પર ્બેસવાનો અ્થવા 

ગાિાનો ઉપયોગ કરવાનો મને આગ્હ કરવામાં આવે છ,ે પણ 

મારા મનનો સંકલપ તો પેલા અમરના્થ અ્થવા ્બદરીકેદાર જનારા 

યાત્રાળુઓના જવેો છ ે કે ્થાકંુ તો ્બેસી જવું પણ આખો પં્થ 

પગે જ કાપવો. આપણી પણ ધમ્ણયાત્રા જ છ ે ને?22

્બીજ ેડદવસે સવારે મહાદેવભાઈએ જોયું કે ્બીજા સા્થીઓ્થી 

કલાકેક વહેલા ઊઠીને ગાંધીજી ટપાલ પતાવતાં દીવાનું તેલ ખૂટંુ્, 

અને પાસે સૂતેલા, ્થાકેલા સવયંસેવકને ન જગાિવાના ખયાલે 

ચંદ્રપ્કાિમાં જ લખતા હતા. મહાદેવભાઈએ પૂછું કે આટલા 

પ્કાિમાં િી રીતે લખો છો? તો કહે: ‘લખાય છ ેતો સારી રીતે; 

વંચાતું ન્થી.’ સૈનનકોના દૈનનક કાય્ણક્મમાં આશ્મનું સમયપત્રક 

જાળવવાનો આગ્હ રાખવામાં આવયો હતો. તે્થી આ ‘જગંમ 

આશ્મ'માં ્બે સમયની પ્ા્થ્ણના, યજ્નું કાંતવાનું અને ડદવસને 

અંતે રોજનીિી લખવાનું વ્રત ગણીને આગ્હપૂવ્ણક કરવામાં આવે 

છ.ે સૈનનક ટકુિીના સભયોને ઉપર જણાવયાં તે કામો ઉપરાંત 

અનેક જુદી જુદી જવા્બદારીઓનાં કામો પણ વહેંચવામાં આવયાં 

હતાં. પોતાની નડિયાદની મુલાકાતના વણ્ણનમાં છલે્ા ફિકરામાં 

મહાદેવભાઈનું વયનકતતવ દેખાઈ આવે છ:ે

આપણી તો આ ધમ્ણયાત્રા છ,ે અને ધમ્ણયાત્રામાં આપણી એક 



પણ ક્ષણ નકામી ન જવી જોઈએ. આપણી યાત્રામાં એ વસતુનું 

સ્થાન મહત્વનું છ.ે આપણા્થી ડદવસમાં એક પણ કાય્ણ એવું ન 

્થાય કે જ્ેથી આપણને િરમાવું પિ ેઅને તે પ્નતક્ષણ આતમિુનદ્ધ 

અને આતમપરીક્ષામાં ન જતી હોય.

સવરાજ ન મળે તયાં સુધી િાંનત ન લેવાની અને સરકારને િાંનત 

ન આપવાની પ્નતજ્ાનું ગાંભીય્ણ ક્ષણેક્ષણનો ડહસા્બ રાખવાની 

આ ચીવટમાં્થી સમજી િકાય છ.ે આશ્મમાં્થી નીકળ્ા તયાર 

પછી ગાંધીજીને વધારે િાંનત અ્થવા આરામ મળિે એમ ધાયુું 

હતું, પણ સવરાજ નવના, આશ્મમાં કે આશ્મની ્બહાર, જલેમાં 

કે જલે ્બહાર, િાંનતની આિા વય્થ્ણ છ ે એ સમજી િકાિે.23

દાંિીકૂચ અંગે ત્રણ જુદી જુદી કંપનીઓએ ડફિલમ ઉતારી. 

મું્બઈ, સંયુકત પ્ાંત અને પંજા્બની સરકારોએ આ ડફિલમોને 

અપ્માનણત જાહેર કરી. એ ન્બના નવિે ટીકા કરતાં મહાદેવભાઈએ 

27–3–'30ના यंग इन्डियाમાં લખયું:

એ યાદ રાખવા જવેું છ ે કે મું્બઈના ડફિલમ સે્સર ્બોિથે 

એને વાંધાભરી નહીં હોવાનું પ્માણપત્ર આપયું હતું. પણ... 

[એ] સરકારોને પોતાનાં એવાં કારણો હિે જ ે સે્સર ્બોિ્ણની 

દૃનષ્મયા્ણદાની ્બહાર હિે. જો આ ડફિલમો આટલી ્બધી સફિોટક 

હતી તો નવાઈ એ લાગે છ ે કે કૂચને જ જ ેએના્થી સેંકિોગણી 

સફિોટક હોવી જોઈએ તેને ડદનપ્નતડદન કેમ આગળ વધવા દેવામાં 

આવે છ?ે પણ સરકારની વયૂહરચનાને છણવામાં કોઈ અ્થ્ણ 

ન્થી. એ રચનામાં મૂખા્ણઈ હોય, છતેરનપંિી હોય, ગમે તે હોય; 

સતયાગ્હીની વયૂહરચના તો એક જ છ ે— ઉઘાિા છોગે સતયમય 



અને અડહંસક કાય્ણ. છતાં પણ લાગતાવળગતા દરેકને કહેવાની 

જરૂર છ ેકે ડહંદુસતાનની સવાતંતટ્રયની લિત નસનેમાની ડફિલમો ઉપર 

લેિમાત્ર આધાર રાખતી ન્થી. જ ે લિતની િુભ િરૂઆત સને 

1919ના એનપ્લ માસની છઠ્ી તારીખે ્થઈ હતી અને જનેા્થી 

લૉિ્ણ ચેમસફિિ્ણ અને લૉિ્ણ લૉઇિ મૂંઝાયા અને ગૂંચાયા હતા તે 

લિત નસનેમા- ડફિલમો ઉપર આધાર રાખતી નહોતી. અને એવી 

ડફિલમોના આધારે રોકાઈ પણ નહોતી.24

મહાદેવભાઈ યાદ અપાવે છ ે કે પ્ાચીન કાળમાં રામાયણ 

કે મહાભારત કાળમાં કે અવા્ણચીન કાળમાં રિેંચ કે અમેડરકન 

ક્ાંનત વખતે કોઈ નસનેમેટોગ્ાફિ નહોતા છતાં દેિભનકતની લાગણી 

તો હતી જ. રિેંચ અને અમેડરકન ક્ાંનતના ડદવસોએ તયાંના 

નાગડરકોની લાગણી આજ ે પણ પુલડકત ્થાય છ ે અને તેરમી 

એનપ્લના કાંિના ડદનને ભારતના નાગડરકોની યાદદાસતમાં્થી 

કોઈ ભૂંસી િકે એમ ન્થી.

દાંિીકૂચના ડદવસો દરનમયાન પટલે – તલાટીઓનાં 

રાજીનામાંઓ જોઈને સરકારી પ્કાિન ખાતાએ િરૂઆતમાં એવા 

ગપગોળા ચલાવયા કે કોઈએ રાજીનામાં આપયાં જ ન્થી. પછી 

કહ્ું કે એની સંખયા ઓછી છ,ે પછી કહ્ું કે એમની પાસે્થી 

્બળજ્બરી્થી રાજીનામાં લેવામાં આવયાં છ ે અને તેઓ એને 

પાછાં લેવા ઉતસુક છ.ે

‘દેખીતી આંખે પાટા' નામના એક લેખમાં મહાદેવભાઈએ 

नवजीवनના 6–4–'30ના અંકમાં આનો જવા્બ આપતાં સુરત 

નજલ્ાનાં રાજીનામાંઓ મેળવવામાં પોતાનો હા્થ હતો તે અનુભવને 



આધારે અનેક તાલુકાના પટલે – તલાટીઓમાં અનેક રાજીનામાંના 

નક્કર દાખલાઓ આપીને આ અસતયને ખુલ્ું પાડ્ું. આ 

લેખમાં મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી સાર ‘સતયસંઘ-મયા્ણદમનણ' એવાં 

નવિેષણો વાપયાું. સામા્ય રીતે આ ્બંને નવિેષણો રામચંદ્ર 

નવિે વપરાય છ.ે

દાંિીકૂચ િરૂ ્થઈ તે પહેલાં સરદારે ભરૂચની એક સભામાં 

આવતા સંગ્ામને એક ધમ્ણયુદ્ધ તરીકે વણ્ણવેલો. તેનો ડરપોટ્ણ કેટલાંક 

અંગ્ેજી છાપાંઓએ ડરનલનજયસ વૉર એવો અનુવાદ કરીને છાપયો, 

જનેો અ્થ્ણ ધમ્ણની લિાઈ એવો ્થાય. મહાદેવભાઈએ ‘ધમ્ણયુદ્ધ' 

નામના લેખમાં 6–4–'30ને ડદને नवजीवनમાં એ અંગે સપષ્તા 

કરતાં કહ્ું કે:

એમાં ડહંદુઓ પરધમતીઓની સામે ‘હરહર મહાદેવ' કરીને ન્થી 

નીકળવાના કે મુસલમાનો,  ... ‘દીન દીન’ કરીને ન્થી નીકળવાના. 

્બલકે એમાં ડહંદુ, મુસલમાન, પારસી, નરિસતી, યહૂદી, ડહંદી તેમ 

જ અંગ્ેજ સામેલ ્થવાના છ.ે એટલે આ લિાઈ ‘જહેાદ’ ન્થી 

કે ધમ્ણને અંગે માંિલે સંગ્ામ ન્થી.

આ જ લેખમાં મહાદેવભાઈએ ધમ્ણયુદ્ધ િબદનું મહત્વ 

સમજાવતાં કહ્ું હતું કે, 

આ લિતનું સાધન ધાનમ્ણક છ ેઅને ધયેય પણ ધાનમ્ણક છ.ે અડહંસા 

અને સતયમાં જનેે નવશ્વાસ ન હોય તે આ લિતમાં જોિાઈ િકતા 

ન્થી... આ દેિનું સંપૂણ્ણ સવરાજ એટલે આ દેિના કરોિો ગરી્બોનું 

સવરાજ છ.ે.. એટલે સાધન અને ધયેય ્બંનેની દૃનષ્એ આ લિત 

અગાઉ લિાયેલી કોઈ પણ લિત કરતાં નવલક્ષણ પ્કારની છ.ે 



આ નવલક્ષણતા જો સમજવામાં આવે તો ગાંધીજી પોતાની કૂચને 

ધમ્ણયાત્રા કહે છ ેતે, પોતાના સૈનનકોના નવચાર, વાણી અને વત્ણન 

નવિે આઠ ેપહોર જાગ્ત રહે તે, ત્થા વારંવાર પોતાના હૃદયનો 

જવાળામુખી ખુલ્ો મૂકે છ ે તે સહેજ ે સમજાિે.25

છવેટ ે મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

‘જમે જમે ધમ્ણયુદ્ધ જામતું જિે તેમ તેમ હજી વધુ આતમિુનદ્ધના, 

વધુ સંયમના અને વધુ આતમનનરીક્ષણના પુરાવા આપણને મળતા 

જિે.'26

12મી માચથે સા્બરમતી આશ્મ્થી ગાંધીજીએ િરૂ કરેલી 

કૂચ જમે જમે આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ ગુજરાતમાં અને 

દેિના અ્ય ભાગોમાં પણ જાગૃનત વધતી ગઈ. અમદાવાદ 

િહેરે તે ડદવસનો નમજાજ લાં્બા ગાળા સુધી જાળવી રાખયો. 

મહાદેવભાઈનું કામ અમદાવાદમાં રહીને અ્થવા આસપાસનાં 

ક્ષેત્રોમાં ફિરી આવીને ગુજરાતના જગંનું સંચાલન કરવાનું હતું. 

રોજરેોજ એમની માગણી સભાઓમાં મુખય વકતા તરીકે આવવા 

સાર ્થવા લાગી. ખુદ અમદાવાદ િહેરમાં જાહેરસભા સાર 

્બીજાં મેદાનો નાનાં પિવા લાગયાં. એટલે સા્બરમતી નદીના 

નવિાળ પટ પર નવરાટ સભાઓ ગોઠવાવા લાગી. એક ટ્ેબલ 

પર ઊભા રહીને મહાદેવભાઈ ્બોલે અને સભાની વચચે અમુક 

અમુક અંતરે ્બીજા ઊભા રહે તે મહાદેવભાઈના િબદો ફિરી 

ઉચચારે; એમ લાઉિસપીકર નવના જ હજારોની સભામાં ભાષણો 

્થતાં. એક્બે વાર તો સા્બરમતીના તટ પર એટલી નવિાળ સભા 

્થયેલી કે લોકો એનલસનબ્જ પર ઊભા રહીને સાંભળતા હતા. 



આખું દૃશય સફેિદ ટોપીઓના કોઈ નવરાટ પટ જવેું ્બની રહેતું. 

અલ્બતિ, આ નવિાળ સભાઓમાં ભાષણો ખાસ લાં્બાં ્થતાં 

નહીં. ્બહુ મોટી સભાઓ તો ગેરકાયદેસર રીતે પકવી આણેલા 

મીઠાના નલલામ માટનેી ્થતી.

સતયાગ્હીઓની ટકુિીઓને જુદે જુદે સ્થળે ફિરજ પર 

મોકલતી વખતે નાની નાની સભાઓ ્થતી તેમાં વકતાઓ નવષયના 

ઊંિાણમાં જતા. એવી સભાઓમાં જ મહાદેવભાઈ આ ધમ્ણયુદ્ધનું 

રહસય નવનવધ રીતે સમજાવતા. જાહેરસભાઓમાં તો સતયાગ્હની 

પ્ડક્યા નવિે માડહતી જ અપાતી. છઠ્ી એનપ્લે ગાંધીજીએ દાંિીના 

દડરયાડકનારે મીઠુ ંપકવયું તે ડદવસ્થી આખા દેિમાં ગેરકાયદેસર 

મીઠુ ં પકવવાના કાય્ણક્મો ચાલયા, અમદાવાદમાં એક સભામાં 

મહાદેવભાઈએ કહ્ું કે,

આજ ે આખા દેિમાં જયાં જયાં ્બની િકિે તયાં તયાં લોકો 

‘નનમકહલાલ' ્બનવાનો આરંભ કરી રહ્ા હિે... એઓ (ગાંધીજી) 

કહે છ ેકે ડહંદુસતાનના ગરી્બોની પ્તયે આપણે નનમકહરામ રહ્ા 

છીએ, એટલે દેિને નનમકહરામ રહ્ા છીએ. તે મીઠાના કાયદાને 

ના્બૂદ કરીને આપણે નનમકહલાલ ્બનીએ... મીઠાના રાક્ષસી 

કાયદા પ્માણે કુદરતી મીઠુ ં એકઠુ ં કરવું, માટીમાં ભળેલું મીઠુ ં

જુદું પાિવું; દડરયાના પાણીમાં્થી સૂય્ણનારાયણના તાપે અ્થવા 

ઉકાળીને મીઠુ ં ્બનાવવું — એ ગુનો છ;ે એ મીઠુ ં વેચવું એ ગુનો 

છ;ે એ મીઠુ ં પરરાજયની સરહદમાં્થી નબ્ડટિ સરહદમાં જકાત 

નવના લાવવું એ ગુનો છ.ે એ ્બધા પ્કારના ‘ગુના' કરવાની 

ગુજરાતે તૈયારી કરી લીધી છ.ે.. આપણે તયાં પ્ાંનતક સનમનત 

તરફિ્થી સવયંસેવકોને ધોલેરા અને દાંિીનું કુદરતી મીઠુ ંવહેંચવામાં 



આવયું છ.ે એ વેચવાને માટ ે સવ. દાદાભાઈ નવરોજીનાં પૌત્રી 

્બહેન ખુરિેદ્બહેન અને િેઠ અં્બાલાલ સારાભાઈનાં પુત્રી મૃદુલા 

સવયંસેનવકા ્બ્યાં છ.ે આપણી પાસે ્બહુ મીઠુ ં ન્થી એટલે દરેક 

સવયંસેવક અને સવયંસેનવકાને એક એક તોલા મીઠાનાં પિીકાં 

આપવામાં આવયાં છ.ે ‘સવરાજય સ્બરસ,’ ‘સવરાજ સ્બરસ' 

પોકારતાં પોકારતાં એ ભાઈઓ અને ્બહેનો એને અમદાવાદ 

િહેરમાં વેચવા નીકળી પિિે... જઓે આ સૈનનકોને આિીવા્ણદ 

આપવાને આવયા છો તેઓ આ સૈનનકોનાં ખીસાં ભરજો. એક 

તોલા મીઠાની ડકંમત ન્થી, પણ એક તોલો મીઠુ ં વેચીને રાક્ષસી 

કાયદો તોિવાની જટેલી ડકંમત કરીએ તેટલી... ઓછી છ.ે..

ખરીદનાર પણ ્બરો્બર સમજી લે કે એ મીઠુ ં ખરીદવું એ પણ 

ગુનો છ.ે.. એ ગુનો સેંકિો અને હજારો જણ કરીને આપણે મીઠાના 

કાયદાને ના્બૂદ કરિું. મીઠાના વેચાણના ્બધા પૈસા સતયાગ્હની 

લિતમાં જ જમા ્થિે... આ લિત જીતવાની એકલી એક જ 

િરત અડહંસાની છ.ે એને ધ્ુવતારાની જમે નનરંતર આગળ 

રાખીને આગળ ધપજો... આપણે તયાં હવે ‘નનમકહલાલ' અને 

‘નનમકહરામ' એવા ્બે વગ્ણ નસવાય ત્રીજો વગ્ણ જ રહ્ો ન્થી.27

કૂચમાં ગાંધીજી સા્થેના સૈનનકોએ ચણામમરા ખાવાના િરૂ 

કયા્ણ એટલે અમદાવાદ, ધોલેરા વગેરે સ્થળોએ પણ સવયંસેવકોએ 

ચણામમરા ફિાકીને રહેવાનું િરૂ કરી પોતાની જાતને દડરદ્રનારાયણ 

સા્થે એકતાર કરી.

પોતાનાં રોજરેોજનાં ભાષણોમાં મહાદેવભાઈ સતયાગ્હની 

પ્ગનતના સમાચારો પણ આપતા, જ ે સાંભળનારા ખૂ્બ ઉતસાહ 

અનુભવતા.



7મી એનપ્લે દાંિી્થી પત્ર લખીને ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈની 

મારફિત ગુજરાતને અનભનંદન આપયાં. વળી, પોતાના આ 

સેનાનાયકને સેનાપનત પત્રો દ્ારા સલાહ આપતા, અ્થવા એમની 

પાસે સલાહ માગતા પણ ખરા. જાહેરસભામાં મીઠુ ં વેચવું કે 

નહીં, સ્તીઓને કયા પ્કારનું કામ સોંપવું વગેરે પ્શ્ોની ચચા્ણ 

આમ પત્રવયવહાર દ્ારા ્થયેલી. 8–4–'30ને રોજ ગુજરાત 

કૉલેજ નવદ્ા્થતી સંઘ અને યુવક સંઘના આશ્ય હેઠળ એક 

સભા અમદાવાદના નવદ્ા્થતીઓની મળી. સભાના પ્મુખપદે્થી 

મહાદેવભાઈએ યુવકોને સલાહ આપતાં આખો કાય્ણક્મ જ આપી 

દીધો:

તમારી પાસે પુષકળ કામો છ.ે દા. ત., કનજયાનાં કારખાનાં ્બંધ 

કરાવવાનું, દારૂનનષેધનું, સરકારી ગુલામખાનાં ્બંધ પાિવાનું ત્થા 

ગામિાંમાં પ્ચાર કરવાનું. ગૂજરાત નવદ્ાપીઠના નવઘા્થતીઓના 

ગ્ામપ્ચારે જ ્બારિોલી જીતયું છ.ે આવતે વષથે મહેસૂલની ભયંકર 

લિત ચાલવાની છ ે તે વખતે એ ગ્ામપ્ચાર કામ આવિે. 

ગુજરાત આજ ે એટલું જાગયું છ ે કે કદાચ એ એકલું સવરાજ 

મેળવી લેિે તયારે ્બીજા પ્ાંતો આશ્ચય્ણમાં ગરકાવ ્થઈ જિે. 

હજુ તો પેલા ્બાવાને (કૃપાલાનીને) ્બોલાવી હંુ ગુજરાત કૉલેજ 

્બંધ પાિવાનો છુ.ં28

અમદાવાદની પોલીસે મીઠુ ં કયાં્થી આવયું તેની િોધ માટ ે

અઢીસો રૂનપયાનું ઇનામ કાઢ્ું. મહાદેવભાઈએ 8મી એનપ્લની 

સાંજ ે જાહેરસભામાં કહ્ું:

‘એક હજારનું કાઢો તો હંુ, ખ્બર આપું અને લાખનું ઇનામ કાઢો 



તો ગાંધીજી ખ્બર આપે, અમારે એ ખાદીના કામમાં આવિે.’29

એ વાત સાંભળી ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને 11મીએ લખયું:

‘તમે 250ના ઇનામનો જવા્બ ભલે આપયો, પણ 250 રૂનપયા 

લઈને પણ િું કામ જવા્બ ન આપીએ? જો એમ કરતાં કેસ 

ચલાવે તો વળી આપણો મારગ સાફિ ્થાય છ.ે'30

ધોલેરામાં પોલીસ અતયાચારની વાત સાંભળીને ગાંધીજીએ 

મહાદેવભાઈને લખયું કે: 

ધોલેરા તરફિ નવીન રીતે જ અમલદારવગ્ણ કામ લઈ રહેલ છ.ે 

મને લાગે છ ે કે તયાં તમે એક આંટો મારી આવો તો સારં. 

હંુ આજ્થી31 આસપાસનાં ગામિાંમાં જવા માંડ્ો છુ.ં આ 

અઠવાડિયું આ તાલુકાની ્બહાર કે એની આસપાસ્થી આગળ 

ન્થી વધવાની ઇચછા. પણ કદાચ જરૂર જણાય તો ધોલેરા કે 

એવી કોઈ જગયાએ જવા હંુ તૈયાર રહીિ.32

નવમી એનપ્લની સભામાં મહાદેવભાઈ સેનાનાયકની ભાષામાં 

્બોલે છ:ે

હવે આપણી પાસે અનેક ઠકેાણે્થી મીઠુ ં આવી રહ્ું છ.ે તેની 

પોલીસને ખ્બર આપું છુ.ં તા. 13મીએ મીઠાનો િુગંર કરવો છ.ે 

હવે હંુ ઢગલા્બંધ કાઢવા માગું છુ.ં સેવકો ઉપર કાંઈ પણ ્થિે 

તો હંુ ્બહેનોને ્બહાર પાિીિ; અને જોઉં છુ ં કે તેમના િરીરને 

કોણ હા્થ અિાિી િકે છ.ે તા. 13મીએ પરદેિી કાપિની મોટી 

હોળી કરવી છ.ે એ માટ ે સવયંસેવકો પરદેિી કાપિ ઉઘરાવવા 

નીકળિે. માટ ે ઢગલા્બંધ કાપિ આપવા તૈયાર રહેજો. જ ે કોઈ 



િહેરીઓને આ લિતમાં જ ેકાંઈ મદદ કરવી હોય તેમણે પ્ાંનતક 

સનમનતમાં આપી જવું.33

વળી,

લિતનો રંગ જામતો જાય છ.ે અતયારે આપણે ભેગા મળ્ા છીએ 

તયારે િુંયે ચાલી રહ્ું હિે તેની આપણને ખ્બર ન્થી... જનેે 

સખત કેદ મેળવવી હોય તેણે વાંદરા કે મું્બઈ જવું. સાદી કેદ 

જોઈતી હોય તો વીરમગામ જવું! ્બીજુ ં ક્ષેત્ર સુરત અને ભરૂચ 

ઊઘડ્ું છ.ે જણેે છૂટા રહેવું હોય તેણે ઊભા રહી ભાષણ 

કરવું... ગઈ કાલે અમદાવાદની પોલીસને ધ્યવાદ આપયો હતો 

પણ એ જીરવી ન િકી. ધોલેરામાં પોલીસે જમે કૂતરા-ન્બલાિાનો 

અવતાર લીધો છ ે તેવો જ અવતાર આપણી પોલીસે લીધો છ.ે 

આજ ે જ ે ભાઈ ઉપર જગંલી વત્ણન ચાલેલ તે ભાઈ અહીં છ.ે 

તેમનો અંગૂઠો સૂજી ગયો છ.ે પોલીસ કેટલી પિુતા સુધી જાય 

છ ે એ જોવાનો પ્સંગ આ છ.ે..34 

ગાંધીજીની ઇચછા મુજ્બ મહાદેવભાઈ દસમીએ ધોલેરા 

પહોંચી ગયા. તયાં્થી તેમણે લખયું:

જાહેર રીતે મીઠુ ં પકવવાના એક સ્થળે્થી35 હંુ હમણાં જ ચાલયો 

આવું છુ.ં મને ્થતું હતું, મને પકિવામાં આવિે, પણ હજી સુધી 

કાંઈ ્બ્યંુ ન્થી. લોકોનાં ટોળાં એટલાં મોટાં હતાં કે અમારા 

સુધી પહોંચવામાં પોલીસને સફિળતા મળી નહીં. અલ્બતિ, એમની 

ઇચછા હોય તો, પછી્થી, એઓ, અમને પહોંચી િકે છ.ે અમારા 

ન્બનજકાતી મીઠાનો નમૂનો આ સા્થે મોકલું છુ.ં આિા રાખું 

છુ ં કે આપને ગમિે.



મહાદેવ36

ઉપરનો પત્ર અંગ્ેજીમાં લખાયેલ છ.ે એમ જણાય છ ે કે 

મૂળ તેમણે તે કૉંગ્ેસ-અધયક્ષ જવાહરલાલજીને મોકલયો હતો 

અને તેની નકલ ગાંધીજીને મોકલી હતી.

10મીના જાહેર ભાષણમાં મહાદેવભાઈ પ્શ્ ઉઠાવે છ:ે

સરકાર રાજદ્રોહ માટ,ે ઉશકેરણી કરવા માટ,ે અને ગેરકાયદેસરની 

મંિળી માટ ેનેતાઓને જયારે પકિ ેછ,ે તયારે મીઠાનો કાયદો કયાં 

ગયો? એ માટ ે તો ્બહુ ઓછા પકિાયા છ.ે પણ આમાં તો 

સરકારની ચાલ્બાજી છ.ે સરકાર જમે ્બીજી રીતે જ્બરી છ ેતેમ 

જૂઠાણં ફેિલાવવામાં પણ જ્બરી છ.ે નવલાયતમાં તો કદાચ એમ 

ખ્બર આપવામાં આવી હિે કે ગાંધીજીએ એક ખા્બોનચયામાં 

મીઠુ ં્બનાવયું અને કેટલીક જગયાએ કાયદાનો ભંગ ્થાય છ.ે રામસે 

મૅકિૉનાલિ ે દસ વષ્ણ પહેલાં લખેલી પોતાની ચોપિીમાં મીઠાના 

કાયદાને અ્યાયી કહ્ો છ.ે આવી નસ્થનતમાં ગાંધીજીને પકિ ે તો 

સરકાર ્બદનામ ્થાય, ્બીજી ધરપકિોમાં પણ ઇન્િયન પીનલ 

કોિની કલમો લગાિી સરકાર એવું જૂઠાણં ફેિલાવવા માગે છ ે

કે મીઠાના કાયદાનો ્બહુ ભંગ ્થયો ન હતો.37

વળી એમણે આગળ કહ્ું હતું:

ધોલેરા અહીં્થી સો માઈલ દૂર છ.ે વચમાં લાઇનદોરી છ.ે તયાં્થી 

આવતી વખતે પોલીસે અમારી મોટર રોકી હતી. એની સા્થે 

વાત કરતાં મેં એને એમ કહ્ું હતું કે, ‘તું આ નોકરી કરી િા 

માટ ે હેવાન ્બને છ?ે કાલે તું અમારા ઉપર ગોળી ચલાવીિ!’ 



એણે જવા્બમાં કહ્ું હતું કે, ‘હંુ ગોળી ચલાવીિ પણ આસમાન 

નહીં ચલાવવા દે. અમે તો ઇચછીએ છીએ કે આ સરકાર ના્બૂદ 

્થાય, પણ તમારામાં તાકાત કયાં છ?ે’

ધોલેરામાં િું ચાલે છ ે એ હંુ પ્તયક્ષ જોઈને આવયો છુ.ં 

અમૃતલાલિેઠના સો-દોઢસો સવયંસેવકો છ.ે પણ એમને ધ્ય છ.ે 

એઓ તયાં્થી ચાર માઈલ દૂર મીઠુ ં ભેગું કરવા જાય છ.ે ચાર 

અમલદારો અને ્બીજા પોલીસો એમનો મુકા્બલો કરવા ્બેસે 

છ.ે એ તો મુકા્બલો પણ કહી ન િકાય, કારણ કે પંદર-સતિર 

વષ્ણના છોકરા પર સાત-આઠ પોલીસો તૂટી પિ,ે અને છતાં, એ 

પાંચ-સાત નમનનટ જહેમત ચાલે. (પોલીસો) એની આંગળીઓ 

છૂદંી નાખે, લોહી નીકળે, અને નીચે પાિી નાખીને મીઠુ ં ખૂંચવી 

લે. ્બીજા પચાસ વષ્ણની ઉંમરના સૈનનક શ્ી નગીનદાસ મોદીએ 

પણ તેમને એટલી જ સખત જહેમત આપી હતી,37

રોજરેોજ ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ વચચે પત્રવયવહાર 

ચાલે છ.ે કોઈ િંકા ઉઠાવે છ ે કે આમ મીઠુ ં લઈ આવવું એ 

‘સમગનલંગ’ (ચોરીછૂપી્થી લાવવું) ન ગણાય? 11–4–'30ને 

ડદન ગાંધીજી મહાદેવભાઈને લખે છ:ે

લોકો છુપાવે નહીં એટલે સમગનલંગ ન્થી. સમગનલંગ તો તયારે જ 

હોય જયારે છુપાવવાનો ઇરાદો હોય. એટલે તમે જ ેચલાવી રહ્ા 

છો તે ્બરા્બર છ.ે મીઠુ ં લાવનાર પણ જાહેર કરી દે (છવેટ)ે 

કે તે કયાં્થી લાવેલ છ.ે માણસ ટપાલમાં મીઠુ ં મગાવે તો કયાં 

ન્થી મગાવી િકતો?...38



એ જ પત્રમાં ગાંધીજી મહાદેવભાઈને લખે છ:ે 

‘તમે સાસ ખાઈને કામ કરજો. ્બીજાઓ્થી ્થાય તે સોંપતા જજો.’38 

આંદોલન રાષ્ ટ્રીય ્બ્યું39 તયાર પછી અઠવાડિયે અઠવાડિયે 

ગુજરાતના પૂરા આંદોલનના સમાચાર મહાદેવભાઈએ ગુજરાતની 

પ્જાને नवजीवन દ્ારા આપવા માંડ્ા. ‘પ્્થમ સપ્તાહ’ લેખના 

કેટલાક ભાગ ઇનતહાસની નોંધ અને મહાદેવભાઈના નમજાજની 

નોંધ સાર નીચે આપયા છ:ે

તા. 12મી માચથે ગાંધીજીએ મહાનભનનષક્મણ કયુું તે વેળા કદાચ 

એમણે પણ આિા ન રાખી હોય એવી જાગૃનત આખા દેિમાં 

જણાઈ રહી છ.ે  ... 

ગુજરાતમાં તો તા. 6ઠ્ીએ જ આરંભ ્થયો; અને સુરત, ભરૂચ, ખેિા 

અને અમદાવાદ એમ ચાર નજલ્ાઓમાં જટેલે સ્થાને સતયાગ્હ 

કરી િકાય તેટલે સ્થાને કરવાની પેરવી કરવામાં આવી. 1930ના 

સતયાગ્હના ઇનતહાસમાં દાંિીની, આટની, ્બદલપુરની, લસુ્દ્રાની, 

ધોલેરાની અને વીરમગામની લિાઈઓની પ્્થમ નોંધ લેવાિે... 

હજારોની સંખયામાં સુરત-અમદાવાદમાં ‘સવરાજ-સ્બરસ'નાં 

પિીકાં વેચાયાં, ઊભરાતા ઉતસાહે સવયંસેવકોએ અદાલતનાં 

મકાનોમાં પણ પિીકાં વેચયાં, પોલીસ-્થાણા આગળ વેચયાં, પોલીસ 

અમલદારોને વેચવાની માગણી કરીને િરમાવયા, ખરીદનારાઓએ 

પોતાનાં નામો જાહેર કયાું એટલું જ નહીં પણ પોલીસને આહ્વાન 

કયુું: ‘પકિાય તો પકિો,' દાંિીની આસપાસનાં ગામોમાં તો ગામોનાં 

ગામો ભળ્ાં — સ્તી, પુરષો, ્બાળકો સડહત — અને આજ ે આટ 

અને ભીમરાિ જવેા ગામમાં દરેક ઘરમાં ‘ચોરીનું મીઠુ'ં આખા 



વષ્ણને માટ ે સંઘરવામાં આવયું છ.ે લસુ્દ્રામાં ્બડહષકાર સંગઠન 

એટલું સખત ્થઈ પડ્ું કે પોલીસને, તયાં જીવવું મુશકેલ ્થઈ 

પડ્ું. એટલે તો લોકોને માટ ે દ્ાર ખુલ્ાં ્થયાં. કેટલાને પકિ ે

અને કેટલાને રોકે? પોલીસ પણ ્થાકીને ભાગી છ,ે અને મીઠાના 

કાયદાનું નામનનિાન તયાં રહ્ું ન્થી.  ...

લોકોની જાગૃનતની િી વાત કરવી? અમદાવાદની રેતીમાં હજારો 

માણસો રોજ સાંજ ે ભેગા ્થાય છ,ે એમને કિો નવો સંદેિો 

મળતો ન્થી, એમની આગળ મોટાં ભાષણો ્થતાં ન્થી, છતાં લોકો 

ઊભરાતા રહે છ.ે ્બહેનો આઠ વાગયા સુધી ્બેસતાં ્થાકતી ન્થી. 

વેપારીઓ અનેક પ્કારની મદદ આપવાને તૈયાર ્થયા છ.ે ્બહેનો 

મીઠુ ં વેચવાને માટ ે નીકળવાની રજા માગે છ,ે સવદેિીનાં વ્રતો 

લેવાને તૈયાર ્થઈ રહી છ.ે પ્ાંનતક સનમનતમાં પરદેિી કાપિના 

ઢગલા ્થાય છ.ે મીઠાને માટ ે પૈસા આપતાં લોકો પાછુ ં ફિરીને 

જોતા ન્થી. તા. 10મીએ એટલે પાંચમે ડદવસે મીઠાનાં વેચાણની 

આવક 3,600 રૂનપયા જટેલી ્થઈ હતી. ભાઈ ચીમનલાલ બ્ોકરે 

વકીલાત છોિી, ગાંધીજી કહે તે કામ કરવાની તૈયારી ્બતાવી 

છ.ે શ્ી વામનરાવ મુકાદમ એમ. એલ. સી.નું રાજીનામું આપી 

સૈનનક તરીકે જોિાયા છ.ે શ્ી સવામીનારાયણ40 ધોલેરા ગયા. 

તયાંનાં દૃશયો જોઈને તેમને પણ સતયાગ્હ કરવાનું મન ્થઈ ગયું. 

તેમણે જાહેરસભામાં મીઠુ ં વેચયું અને તા. 13મીએ જાહેર રીતે 

વેચવા નીકળવાના છ.ે નમલમાનલકોમાં્થી શ્ી રણછોિલાલભાઈએ 

ભજવેલો ભાગ તો રોમાંચ ઉપજાવનારો છ.ે.. અમદાવાદ િહેરનાં 

સારાં સારાં કુટુ્ંબોના અનેક પુત્રો છ,ે સરકારી નોકરોના પુત્રો 

છ,ે પે્િનર પણ છ ે (જઓે ધોળકાની ટકુિીમાં પકિાઈ ગયા), 



સ્તીઓ છ,ે મુસલમાનો છ,ે પુષકળ મજૂરો છ.ે.. સાચી લોકજાગૃનત 

એકલવાયી સંકુનચત રહેતી ન્થી; એ વયાપક સવરૂપ જ લે છ.ે

પ્્થમ ્બનલદાનોમાં ખાદીસેવકોનો ડહસસો મોટો, કે રાષ્ ટ્રીય 

નવદ્ાપીઠવાળાઓનો મોટો, કે ્બધી રાષ્ ટ્રીય પ્વનૃતિમા ંપિલેા સવેકોનો 

ડહસસો મોટો એ કહેવું મુશકેલ ્થઈ પિિે... િૌકત-મહમદની41 

ખુિામત કરીને સરકાર તેમની પાસે ગમે તેવાં વચનો ્બોલાવે42 

મહેરઅલી અને આન્બદઅલી જવેા િૂરવીર જુવાનોને જલેમાં 

જતાં તેઓ રોકી િકયા ન્થી. ભાઈ ્બહેરામ મહેતા[ને] — [અને] 

દારૂનનષેધની ચળવળના અઠગં કાય્ણકતા્ણને — જલેમાં મોકલીને 

પારસી કોમ અનભમાન લેતી હિે કે કેમ તે હંુ ન્થી જાણતો 

પણ મીઠ્ુબહેન તો જરૂર તેમની અદેખાઈ કરતાં ્બેઠાં હિે... 

સરકારના રંગ જોવા હોય તો જુદા જુદા પ્ાંતોમાં જુદા જુદા 

જોવાના મળે છ.ે એક જ ગુનાને માટ ે સાદી કેદ અને ‘અ' વગ્ણ 

જોઈતો હોય તો જાઓ અમદાવાદમાં અ્થવા મું્બઈમાં; સખત 

કેદ(ની) જોઈતી હોય તો મું્બઈ્થી નજદીક વાંદરા અને નવલેપારલે 

જાઓ; સખત મજૂરી સા્થે ્બેિીઓ પહેરવાનો ઉમળકો હોય તો 

ગુંિાિાહીના રાજ ખેિામાં જાઓ; અખાિામાં કસાયેલા િરીરને 

વધારે કસવાં હોય તો વઢવાણ અને ધોલેરા જાઓ. હજી ્બીજા 

પ્ાંતોની ક્થા આવતી જિે તેમ સરકારના વધુ રંગો દેખાતા જિે...

્થોિાકને પકડ્ા, પછી સરકાર ્થાકી, જયાં આભ ફિાટ્ું છ ેતયાં હા્થ 

દીધેલે કયાં પતિો લાગે? એટલે હવે સરકારે પિુ્બળનો ઉપયોગ 

કરવા માંડ્ો છ.ે અમદાવાદના ્બેત્રણ સૈનનકોના અંગૂઠા ઊતરી 

ગયા છ,ે ધંધૂકાને43 નવિે હંુ જુદી નોંધ લખું છુ,ં વીરમગામમાં 



અનેકનાં ્બાવિાં ઢીલાં કયાું છ.ે..

‘ગેરકાયદેસર ટોળી' િબદ આજ સુધી તો તોફિાનીઓ અને 

ગુંિાઓની ટોળીને લાગુ પિતો. આજ ે એ સતયાગ્હીઓની િાંત 

વયવનસ્થત ટોળીઓને લાગુ પાિવામાં આવે છ.ે ફૂિલચંદ િાહને 

આવી ટોળીના સભય તરીકે અને ક્ાંનતકારક ગીતો ગાવા માટ ે

પકિવામાં આવયા. એમાંનું (એક) ગીત —

‘કરો સાં્ધા ઢીલા સરકારના રે' 

— એ હતું. જયારે ફૂિલચંદભાઈ ઉપર કેસ ચાલતો હતો તયારે 

્બહાર હજારો માણસો મૅનજસટટ્રટેના કાન ફિાટી જાય એવી રીતે એ 

જ ગીત લલકારતા હતા અને નબ્ડટિ ્યાય ઉપર હસતા હતા...

હવે ધોલેરાની ્થોિી હકીકત આપી દઉં. શ્ી અમૃતલાલ િેઠ ે

પસંદ કરેલા સૈનનકો કાડઠયાવાિને અને અમૃતલાલ િેઠ ્બંનેને 

િોભાવી રહ્ા છ.ે ધોલેરા્થી ચાર માઈલ ચાલી એઓ મીઠુ ં

લાવે છ.ે એ મીઠુ ં લાવતાં એમને પકિવામાં આવે છ.ે પકિીને 

્બે અંગ્ેજ અમલદારો, એક મુસલમાન અમલદાર અને એક 

ડહંદુ અમલદારની ચોકિીની નજરોનજર, એમના ઉપર હુમલો 

્થાય છ.ે પાંચછ લઠ્ નસપાહીઓ એમના ઉપર હુમલો કરે છ.ે 

કાડઠયાવાિનો સૈનનક — પછી તે સતિર વષ્ણનો હોય કે સતિાવન 

વષ્ણનો — આ પાંચછ લડઠયાઓની સા્થે પાંચસાત નમનનટ સુધી 

ટક્કર ઝીલે છ.ે એ ટક્કર ઝીલતાં પેલા પિુઓ કરિ ેછ,ે નખ દે 

છ,ે આંગળીમાં્થી લોહી નીકળે તો પરવા રાખતા ન્થી. ફલેચર 

નામના અંગ્ેજ અમલદારે મને સવારે44 કહ્ું: ‘તમારા સૈનનકો 

્બહુ સુંદર રીતે વતતી રહ્ા છ.ે’ મેં કહ્ું, ‘એ સાચું, પણ તમારા 



ઉપર એ સુંદર વતા્ણવની કિી અસર ન્થી ્થતી એ દુ:ખની વાત 

છ.ે તમારા સૈનનકો હેવાન ્બને છ,ે એ િરમની વાત છ.ે’ પેલો 

કહે: ‘એ તો ફૂિટ્બૉલ જવેી રમત છ,ે રમતમાં ઉઝરિા ન્થી 

પિતા?’ ઘિીક પછી જ એ ‘ફૂિટ્બૉલ'ની રમત ચાલી અને એમ 

સૈનનકની આંગળીમાં્થી લોહી નીકળતું હતું તે મેં એને ્બતાવયું 

તયારે કહે: ‘કમનસી્બની વાત છ.ે હંુ ડદલગીર છુ.ં પણ આટલા 

માણસો હંુ એટલા ખાતર વાપરં છુ ં કે તે્થી ઓછામાં ઓછુ ં

્બળ વાપરવું પિ.ે..'

આમ, એક તરફિ્થી આપણા સૈનનકો કિું ્બોલયા નવના, અપિબદ 

ઉચચાયા્ણ નવના, આંગળી ઉગામયા નવના, િૂરાતન દાખવી રહ્ા છ.ે 

તયારે આપણા જ ‘સૈનનકો' જ ેસરકારી નોકરીમાં આપણને ્બેવિા 

નનમકહરામ નીવિલેા છ ે તે, આ લોકોને ્બચકાં ભરે છ,ે લોહી 

કાઢ ે છ.ે મેં નસપાહીઓની સા્થે વાતો કરી. પેલા મારનારાઓને 

નામદ્ણ કહ્ા, એમની ઉપર કિી અસર ન ્થઈ. પણ દૂર ્બીજા 

ઊભા હતા તેઓ િરમાયા. તેમણે કહ્ું: ‘િું કરીએ? પાપી પેટને 

માટ ે કરવંુ પિ ે છ.ે’ મેં કહ્ું: ‘કૂતરા પણ ્બનવું પિ?ે’ ‘કાયદો 

એવું કરાવે છ ે એટલે િું ્થાય? ‘...  પાછા વળતાં લાઇનદોરીના 

નસપાહીએ એની એ જ વાત કરી. પે્િનની આિાએ નોકરી 

કરીએ છીએ એમ કહ્ું અને અફિસોસ નાખયો કે, ‘ગાંધીજી તો 

સેવા કરી રહ્ા છ,ે પણ સરકારનો અંત હજી આવતો ન્થી એ 

દુ:ખની વાત છ.ે અમને ખાતરી ્થાય કે એ અંત આવી રહ્ો 

છ ે તો તરત છોિીએ.’ એ મુસલમાન હતો. આગળ ્બોલતાં 

કહ્ું: ‘ડદલહીમાં મારા કાકા િૌકત — મહંમદે સવરાજ લેવાની 

આિા આપેલી. 1921માં તે ન મળ્ું — આ વષથે પણ િી આિા 



રખાય?’ મેં કહ્ું: ‘વાર તયારે આિા પિ ે તયારે છોિજ.ે પણ 

હેવાન ન ્બનજ,ે ્બદનામી ન લેજ,ે ભાઈ ઉપર ગોળી કદી ન 

છોિીિ.' એટલે ગળગળો ્થઈને એ ્બોલયો: ‘ગોળી છોિવાનું ભલે 

મને મન ્થાય. આસમાન (એટલે ખુદા) ગોળી છૂટવા નહીં દે...'

આ હેવાનનયત કરનાર પણ આપણા ભાઈઓ છ.ે જયાં જયાં 

નસપાહીઓનો ભેટો ્થાય તયાં તયાં એમની સા્થે ભાઈચારો કરવો 

અને એમને નનમકહલાલ ્થવાનું સમજાવવું એ દરેકનું કત્ણવય 

છ;ે પણ તે ઉપરાંત મોટુ ં કત્ણવય એ છ ે કે એ લોકોને સવરાજ 

આંખ આગળ આવી રહ્ું છ ે એવી આપણા વત્ણન્થી ખાતરી 

કરી આપવી...

અડહંસક રીતે વયાપક સનવનયભંગ કેવી રીતે ્થઈ િકે છ ે

એ તો જગતે જોઈ લીધું છ ે અને લૉિ્ણ અનવ્ણન પોતાના િાહ્ા 

સલાહકારોને પૂછતા ્થઈ ગયા હિે કે, ‘આ સનવનયભંગ હજારો 

માણસો કરી રહ્ાં છ,ે પોલીસ હેવાન ્બને છ ે છતાં કેમ કયાંય 

તોફિાન-અતયાચાર ન્થી ્થતાં? તમે સનવનયભંગની મને આપેલી 

વયાખયા તો ખોટી લાગે છ,ે' પણ આ તો આપણા આપભોગ 

અને સંકટસહનની પહેલી પૂણી છ.ે હજી ગોળી્બારની ્બાકી છ.ે 

એ પછી લૉિ્ણ અનવ્ણનને પાકી ખાતરી ્થિે.45

ગાંધીજીની કલપના કરતાં એમને વધુ ડદવસો છૂટા રાખવામાં 

આવયા હતા. મહાદેવભાઈને પણ છઠ્ી એનપ્લે રાતે સાિા દસ 

પછી ગાંધીજીએ લખયું:

મનણલાલ કોઠારી પકિાયાનું સાંભળ્ું છ.ે રામદાસ વગેરે તો 

પકિાયા જ છ.ે સરસ ્થઈ રહ્ું છ.ે તમારા પણ દહાિા અ્થવા 



કલાક ગણવા. હંુ તો ્બહાર રહંુ તોયે ઠીક છ,ે અંદર જાઉં તોયે 

ઠીક છ.ે.. વખત મળે તો ઓરતોને ઑગથેનાઇઝ કરી લેજો. આશ્મની 

્બહેનો પહેલ કરે તો હરકત ન્થી; કદાચ આવશયક હોય. આ 

ઉલ્ેખ મદ્પાન નવિે છ.ે.. અહીં તો હજુ કોઈના ઉપર હા્થ 

ન્થી નાખયો. સરોનજનીદેવી અહીં રહ્ાં છ,ે ને અબ્બાસ િોસા 

(તૈય્બજી) પકિાય તો એણે જગયા લેવાનો નનશ્ચય કયયો છ.ે..46

વળી 14મી એનપ્લ:

તમને સવારે તો કાગળ મોકલયો જ છ.ે આ, ્બીજો. રાતના સાિા 

દસ વાગયા છ.ે જવાહર પણ ગયો. અહીં્થી પંડ્ા,47 નઘયા48 

ઇ. ગયા. કહે છ ે કે જુગતરામ49ને પણ ઉપાિ ે છ.ે આ ્બધાને 

આરામની આવશયકતા તો હતી જ. એકસાસે કામ કરી રહ્ા 

હતા. લોકો તો પોતાની મેળે કામ કરતા ્થઈ ગયા લાગે છ.ે.. 

્બાને તો તૈયાર કરીને જ લાવજો. સામાન લાવવો હોય તો લાવે. 

એને સાર તો કામ કાઢી જ રાખયું છ.ે50

એક ભાષણમાં મહાદેવભાઈએ કહ્ું:

ધોલેરા્થી આવીને એ ડદવસે મેં સભામાં તયાંની ચળવળનું વણ્ણન 

આપયું હતું. તયાર ્બાદ મને અહીંયાંના પોલીસ અમલદારો મળ્ા 

અને જણાવયું કે, ‘અમે એ લોકોને વધારે સભય વત્ણન રાખવા 

અને ્બળજોરી નહીં કરવા માટ ેહુકમ મોકલયા છ.ે’ પણ ધોલેરાના 

છલે્ા સમાચાર ત્રાસજનક છ.ે ભાઈ અં્બાલાલ િુકલ પર જ ે

ત્રાસ ગુજાયયો છ ેતેમાં્થી તો આ રાજયની જ ે્બદનામી ્થઈ તેવી 

ભાગયે જ ્થઈ હિે. અં્બાલાલ પર આઠ-દસ પોલીસ તૂટી પડ્ા, 

એમની છાતી પર મુક્કા માયા્ણ, ગળે નખ દીધા અને છવેટના 



એમનાં ગુહ્ાંગ પણ દ્બાવવામાં આવયાં. આના્થી વધારે દુષ્ 

અતયાચાર ્બીજા હોઈ જ ન િકે. સવયંસેવકો એમને હૉનસપટલમાં 

લઈ ગયા અને ઇંજકેિન પછી જયારે એમને દોઢ કલાકે ભાન 

આવયું તયારે એમણે પૂછું, ‘હંુ સરકારી હૉનસપટલમાં તો ન્થી 

ને?’ તયાર ્બાદ એમણે જણાવયું કે, ‘મારી પાસે હજી મીઠુ ં છ,ે’ 

એમનું િૂરાતન આખા ગુજરાતમાં ગવાિે. એમનામાં જ ેઅડહંસા 

જીવી રહી છ ે તેના્થી આ રાજયનો નાિ નક્કી છ.ે51 

15મીએ ગાંધીજી પાસે ખોટી અફિવા પહોંચી ગઈ કે 

મહાદેવભાઈને પકડ્ા. તેમણે તરત જ લખયું:

નચ. મહાદેવ, 

હમણાં સાંભળ્ું કે તમને ઉપાડ્ા!!! ભલે. આરામ મળિે. 

આટલા દહાિા ્બહાર રાખયા એ પણ આશ્ચય્ણ હતું. લોકો જમે 

તવાય તેમ સારં છ.ે 

અબકી ટકે હમારી  

લાજ રાખો વગદર્ધારી 

્બાપુના આિીવા્ણદ

કલકતિા, કરાંચી અને પૂના્થી અિાંનતના સમાચાર આવયા. 

તે સાંભળી મહાદેવભાઈએ અમદાવાદની એક સભામાં કહ્ું:

આ દેવ અને અસુરનો સંગ્ામ છ.ે સરકાર તો આસુરી િનકત 

છ ેજ; પણ આપણામાં રહેલા અસુર સામે પણ આપણે લિવાનું 

છ.ે.. કરાંચીમાં પ્જાને ચીિવનાર પોલીસ જ. કલકતિામાં કારણ 

આપનાર, ઉશકેરણી કરનાર પોલીસ જ, પણ કલકતિામાં ઈજા 



કરનાર, તોફિાન કરનાર, (ટટ્રામ) ્બાળનાર આપણા લોકો હતા. અને 

તા. છઠ્ી્થી પનવત્ર લિતમાં જોિાનાર આપણે, ડહંદી કે યુરોનપયન 

જાનમાલને નુકસાન ન કરવાની પ્નતજ્ા લીધી છ.ે અને ખરેખર, 

તે્થી, આવા ્બનાવો ્બને એ આપણી ્બેિરમી અને ડદલગીરી છ.ે 

ગાંધીજી નુસખો િોધવાનું કહેતા હતા તે એ કે િાંનતના ્બધાય 

સવયંસેવકો ડહંસા ફિાટી નીકળે તયારે એમાં ભસમીભૂત ્થઈ જાય. 

હસીને ્બેસી ન રહે. લિત પ્ચંિ વેગમાં હોય તયારે પણ ડહંસાને 

અટકાવવાની બ્ેક એ જ છ.ે એ કસોટીએ જયરામદાસ53 ચડ્ા 

છ.ે સેનગુપ્તા અને સુભાષ ્બંને કલકતિાના રમખાણ વખતે જલેમાં 

હતા. પ્જાનાયકોને જલેમાં પૂરી સરકાર ઉપર િાંનત જાળવવાની 

્બેવિી જવા્બદારી આવી પિ ે છ.ે સરકાર જ, તે્થી, રમખાણ 

માટ ે જવા્બદાર છ.ે ગુજરાતના સવયંસેવકોએ ્બધાના પ્માણમાં 

પોતાનું નામ દીપાવયું છ.ે54

‘્બીજુ ં સપ્તાહ' નામના 20–4–'30ને ડદન नवजीवनમાં 

પ્ગટ ્થયેલા લેખની કેટલીક અગતયની વાતો:

ગુજરાતમાં ્બનલદાનોની ઉતિરોતિર વૃનદ્ધ ્થતી જ ગઈ છ.ે વીણી 

વીણીને સરકારે ગુજરાતના સેવકોને ઉપાિવા માંડ્ા છ.ે.. આમ 

િાંનતસેવકોને પકિીને અિાંનત સ્થાપવાનાં સરકારનાં ફિાંફિાં ્બધાં 

અહીં તો ફિોક ગયાં છ.ે ગુજરાતમાં મીઠાના કાયદાનો સનવનયભંગ 

જવેો ્થયો તેવો ભાગયે જ ્બીજ ે કોઈ ઠકેાણે ્થયો હિે. આજ ે

અમદાવાદની ટકુિીના ભાઈ રમણીકલાલ ચૂનીલાલ નામના 

નવજવાન પાસે્થી તો મીઠુ ં ઝૂંટવી લેવા માટ ે તેમની ્બગલમાં 

્બટકંુ ભયુું, અને ્બીજી ્બગલમાં નવખેિા55 ભયા્ણ, હા્થ અને પગ 

પર જોિાની એિી ભરાવી, મોઢ ે િચૂો દીધો, ગળું દાબયું અને 



છવેટ ેગુહ્ ભાગની ગોળીઓ દ્બાવી તયારે રમણીકલાલ ્બેભાન 

્થઈ ગયા. ભાઈ રમણીકલાલને સટટ્રચેર પર સુવિાવી છાવણીમાં 

લાવયા, પાણી છાંટ્ું તયારે ભાન આવયું. હાલ િેક ચાલે છ.ે િરીર 

આખું ગૂમિા જવેું ્થઈ ગયું છ.ે તેમની ડહંમત કોઈ પણ િૂરા 

ક્ષનત્રયને દીપાવે તેવી છ.ે ફિોજદારને રાત્રે અનગયાર વાગયે ભાઈ 

રમણીકલાલની તન્બયત જોવાનું સૂઝયું, અને છાવણીમાં આવયા; 

પણ તયારે તો ઘાયલ ્થયેલ ભાઈની આંખ ઘેરાઈ ગઈ હતી.56

ગાંધીજીએ ધોલેરા અને વીરમગામના સૈનનકોને ખાસ સંદેિો 

મોકલયો. તેમાં ગાંધીજીને જણેે આ સમાચારો મોકલયા હતા તેમને 

સાવધાન રહેવા અને નસદ્ધ કરવા તૈયાર રહેવા સૂચવયું. તેમણે 

એમ પણ લખયું કે સતયાગ્હના જ ેઉપચારો આજ લગી લેવાયા 

છ ે તેના કરતાં પણ વધારે ઉગ્ લેવાય તેવા મોજૂદ છ.ે જમેની 

ઉપર અતયાચારો ્થયા હતા તેમને નનભ્ણય રહેવાની તેમણે સલાહ 

આપી. અને છવેટ ેએમ પણ કહ્ું કે અતયાચારો અટકયા ન હોય 

તો તેઓ જાતે તયાં જવા અધીરા ્થઈ રહ્ા હતા. ‘ઈશ્વરરકૃપા 

હિે તો હંુ તયાં પહોંચીિ ને નનવારણ સૂચવીિ!' છવેટ ેગાંધીજીએ 

્બાંહેધરી આપી હતી કે ‘સુરત નજલ્ાના કાય્ણને પહોંચતા છતાં 

મારં મન ધોલેરા કે વીરમગામમાં પરોવાયેલું રહે છ.ે57

દેવદાસ ગાંધી ડદલહી્થી પકિાયા. ‘લો આ જલેમાં પહોંચયા’્થી 

િરૂ ્થતા 12–4–'30ના પત્રમાં તેમણે ડદલહી જલે્થી તયાંના 

આંદોલનનું આ્બેહૂ્બ અને રમૂજી વણ્ણન આપી છવેટ ેએક ગંભીર 

્બા્બત અંગે સપષ્તા કરી:

તમે લખો છો કે રાઉ્િ ટ્ેબલ કૉ્ફિર્સ વગેરેની ્બા્બતમાં 



મારો મત ્બાપુ્થી જુદો પિતો હોય તો મારે સવયંસેવક ્બની 

લિતમાં જોિાવું ન જોઈએ. મારો મત તો તમે જાણો છો એ જ 

છ.ે જ ે ચે્જ ઑવ હાટ્ણ (હૃદયપડરવત્ણન) ્બાપુ માગતા હતા તે 

આ પ્સંગે જોવામાં આવયું હતું. જો સંપૂણ્ણ નહોતું જોવામાં આવતું 

તો તેનાં સપષ્ કારણો હતાં. ચે્જ સંપૂણ્ણ કરાવવામાં સરકારને 

્બાપુની જ મદદની જરૂર હતી. એ મદદ ગનભ્ણત રીતે એમણે 

માગી પણ હતી. કેટલીક આવશયક મયા્ણદા છ.ે સા્થે િોનમનનયન 

સટટેસ (સ્થાનનક સવરાજ) મળી જાત એમ હંુ માનું છુ.ં

આમ છતાં લિતમાં ન જોિાવાનું સ્બળ કારણ ન્થી. ્બાપુના 

11 મુદ્દાઓ મને ગમયા છ,ે અને તેને માટ ે જ આ લિત છ.ે 

તેમાં્થી અરધા પણ જો સરકાર સવીકારવા તૈયાર ન ્થાય તો 

તેની સા્થે લડ્ે જ છૂટકો છ.ે ્બીજુ ં કારણ ડિનસનપલન (નિસત) 

છ ે— એ ડિનસનપલનને લીધે પણ હંુ જોિાયો છુ.ં

આ ્બધું ટૂકંમાં પતાવું છુ.ં તમને લં્બાણ્થી લખવાની જરૂર 

પણ ન્થી.58

20મી એનપ્લે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને લખયું:

‘્બે ડદવસ્થી તમારો કાગળ ન્થી. ધોલેરા-વીરમગામ નવિે જાણવા 

ઉતસુક છુ.ં લખજો કે લખાવજો. નચતિાગોંગમાં તો ્બળવો જ ્થયો 

એમ જણાય છ.ે રામ રાખે તેમ રહીએ.'59

23મી એનપ્લે તો આખરે મહાદેવભાઈની ધરપકિ 

્થઈ. ધરપકિ અને તયાર પછીની એમની મનોદિાનું વણ્ણન 

મહાદેવભાઈએ અતયંત પ્ભાવક િૈલીમાં કયુું છ.ે એનો ઘણોખરો 



ભાગ ટાંકીએ:

્બે વખત મારા પકિાવાની ્બૂમ ઊઠી, અને ્બંને વખત એ ખોટી 

પિી. પહેલી વાર તો એ ખ્બર એટલી ્બધી ફેિલાઈ ગઈ કે 

મારા જીવતાં મને મારી મૃતયુનોંધ ઘણાં છાપાંમાં વાંચવાની મળી. 

પણ આ વેળા હંુ સાચે જ પકિાયો છ.ે આ વેળા સાચે જ વાઘ 

આવયો, છતાં વાઘ આવયો એમ કહેવાને ્બદલે હંુ વાઘની પાસે 

ગયો એમ કહેવાને હરકત ન્થી, અને એટલી મારી ડદલગીરી 

છ.ે રાજદ્રોહનો પ્ચાર કરવાનું તો છલે્ાં દસ વષ્ણમાં મેં જરાય 

્બાકી ન્થી રાખયું. છલે્ા સતિર ડદવસમાં મીઠાના કાયદાનો ભંગ 

જટેલી રીતે અમદાવાદમાં ્બેસીને ્થઈ િકે તેટલી રીતે કયયો, 

હજારો પાસે કરાવયો. તોયે મને ન પકડ્ો. એનું મને જરાયે 

દુ:ખ નહોતું. કારણ, મારી ્બધી ઘિીઓ કામમાં રોકાયેલી હતી... 

આખરે તો એક અિપલામાં જ હંુ અને મારા સા્થી પકિાયા. 

જ ેપોલીસ અમલદારોએ અમારી મીઠાની ગૂણીવાળી લૉરી રોકી 

તેમણે મને ્બહુ વીનવયો, ‘તમારે પકિાવાની જરૂર ન્થી, તમે 

્બીજી મોટરમાં હતા; િા સાર આ લૉરીમાં ્બેસો છો?’ પણ એ 

ભલા અમલદારોના કરતાં મારો આ કત્ણવયનો ખયાલ જુદો હતો. 

જ ે જુવાનો મારી સૂચના્થી, અને મારી આજ્ા્થી કહંુ તો મારી 

આજ્ા્થી, મીઠુ ં લાવયા હતા, તેમને લૉરીમાં રાખીને હંુ અળગો 

ઊભો રહંુ એ મારે માટ ે અસહ્ હતું. એટલે મેં કહ્ું, ‘મીઠાની 

ગૂણો મારી છ,ે મારા કહેવા્થી આ સૌ એ ગૂણો લાવયા છ ેઅને 

અમને સૌને ન પકિો તયાં સુધી એ ગૂણ ન મળે.’ અમલદારને 

પકિવાનો અનધકાર નહોતો, એટલે લૉરી સા્થે અમને ‘ગાયકવાિની 

હવેલી'માં લાવવામાં આવયા. પોલીસ સુપડર્ટે્ િે્ ટ, કલેકટર વગેરે 



વચચે ્બે કલાક મસલત ચાલી, અને સવાનભમાનનો મમ્ણ જાણનારા 

આઇડરિ પોલીસ સુપડર્ટે્ િે્ ટ ે્બહાર આવી કહ્ું: ‘તમે મીઠુ ંન 

આપો તો તમને પકડ્ા નસવાય ્બીજો રસતો ન્થી.’ હેવાનનયત 

ચલાવવાને ્બદલે અમને સૌને પકિવાનો સભય રસતો લીધા ્બદલ 

એ પોલીસ અમલદારનો હંુ આભારી છુ.ં..

હસીને એણે મને કહ્ું: ‘તમે આમ પકિાિો એવી મારી કલપના 

નહોતી, તમે વીરમગામ હિો એવું હંુ ધારતો હતો.’ આ વચનમાં 

જવેી એની ભલમનસાઈ હતી તેવો મારે માટ ે જાણે મીઠો ઠપકો 

હતો. આ લખી રહ્ો છુ ં તયારે મને એ ઠપકાનું ભાન જરા મૂંઝવે 

છ.ે સંભવ છ ે કે આ માસમાં જ આ લિત અનતિય આકરં 

સવરૂપ લેિે... દેિમાં ્થોિા જ ડદવસમાં અપૂવ્ણ ્બનલદાનોનો 

મહાયજ્ ્થવાનો છ,ે તયાં આમ પકિાઈ જવું એ ્બહુ ગમતું તો 

ન્થી જ. જ ે ડદવસે ગાંધીજી પોતાના સૈનનકો સા્થે ગોળીઓના 

વરસાદ નીચે દટાઈ જિે તે ડદવસે હંુ તેમની સા્થે હઈિ. મારા 

કેટલાક ચૂંટલેા ભેર્બંધોને લઈને તયાં પહોંચી જઈિ, એવું સવપન 

હંુ જોતો હતો, તયાં તો હંુ પકિાઈ ગયો...

પણ એ મહા્બનલદાન આપવાને માટ ે અનેક જ્મની તપશ્ચયા્ણ 

જોઈએ, અપાર આતમિુનદ્ધ જોઈએ...

આ નવચાર કરતાં પ્ીતમદાસનું અમર વચન યાદ આવે છ:ે

‘માંહી પડ્ા તે મહાસુખ માણે, 

દેખનારા દાઝે જોને.'

જલેમાં જવામાં આજ ે ‘મહાસુખ માણવા'પણં ન્થી રહ્ું, 



કારણ કે જલે એ પાવકની જવાળા ન્થી. પાવકની જવાળા તો 

્બહાર સળગી રહી છ,ે સળગવાની છ.ે જલેમાં જઈને ્બેસનારા 

એ ‘દેખનારા' છ,ે નવલાસ ભોગવનારા છ.ે જલેની ્બહાર રહીને 

કાય્ણ કરનારા, પાવકની જવાળામાં ભસમ ્થવાને માટ ે તૈયારી 

કરનારા એ ખરેખરા ‘માંહી પડ્ા' છ,ે અને એ ‘મહાસુખ'નો 

લહાવો મારે ન્થી રહ્ો, અને જલેમાં જઈને દેખીને દાઝવાનું 

રહ્ું છ ે એનું મને દુ:ખ છ.ે..60

્યાયાધીિે મહાદેવભાઈને છ માસની કેદ ત્થા રૂ. 250/-

નો દંિ અને તે ન ભરે તો ્બીજા દોઢ માસની કેદની સજા 

ફિરમાવી હતી.

મહાદેવભાઈને જલે જતાં ‘અિપલાં કરતાં પકિાયો’ એમ 

વસવસો કરેલો તે નવિે અને જલેમાં ગયો તે્થી મરનારા સા્થે 

નહીં રહી િકાય એમ કષ્ અનુભવેલું તેને લક્ષમાં રાખીને 

ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને 25–4–'30ને ડદન એક પત્રમાં લખયંુ:

તમને આિીવા્ણદ છ ે જ.

તમારા્થી લૉરી ઉપર ચડ્ા નવના ન જ ચાલે એમ હતું, છતાં, 

મારી દૃનષ્એ દોષ તો ્થયો છ.ે આ દોષદિ્ણન, ખરં જોતાં 

્બીજાઓને સાર છ.ે પણ ભલે તમારે સાર પણ હોય. મોટર 

ખોવાની કિી જરૂર ન હતી. હંુ સમજયો હતો કે તમે ગંગાની 

કાવિ કરિો. એ મને ્બહુ ગમયું હતું. ધારો કે પાંચ પાંચ 

માઈલ છટે ે કે એવે અંતરે છાવણી નાખી હોય, પચીસ-પચીસની 

ટકુિી પાંચ પાંચ િેર લઈને નીકળે એટલે ્થયું ત્રણ મણ પાંચ 

િેર; ્બીજ ે મુકામે સોંપીને તયાં રહે. તયાંની ટકુિી ત્રીજ ે મુકામે 



પહોંચાિ;ે ્બીજી પાછી વળે એટલે પહેલી ધોલેરા પહોંચે. આમાં 

ભારે તાલીમ હતી ને મીઠાનો સુખે્થી ્બચાવ ્થાત. નુકસાન 

કાંઈ જાત નહીં. તમે કયુું તેમાં ગાિુ ં ખોવાપણં હતું ને લૉરી 

તો ખોવાની જ હતી. વળી કાંઈક છાનું રાખવાપણં પણ હતું, 

છાનું રાખવાની િનકત ઉપર તમારી જીત હતી. આપણી પાસે 

એમ છાનું રાખવાનું તો કાંઈ હોય જ નહીં. આવી રીતે છાના 

રાખવામાં સામા્ય યુદ્ધની ચતુરાઈની વાત આવી. એ આપણે 

સાર વજય્ણ છ.ે અને, લૉરીમાં રહેલા મીઠાનો ક્બજો લેતાં પોલીસે 

્બહુ વધારે ્બળ વાપરવું પિ ે એમ, આપણે, વગર કારણ ન 

કરીએ. એટલે તમારી રચનામાં ્બહાદુરી તો ખૂ્બ હતી. ચતુરાઈ 

પણ તેટલી જ હતી; પણ િુદ્ધ અડહંસા ન હતી.

છતાં આજના વાયુમાં્થી તમને આ વસતુ ન જિત, હંુ પોતે કયાં 

ભૂલ કરી જતો હોઈિ એની િી ખ્બર પિ?ે માત્ર એક પગલું હંુ 

તો નવચાયા્ણ નવના લેતો જ ન્થી; ને દરેક નવા પગલાને સાર મને 

નવચારવાનો સમય મળે છ.ે આજકાલનું નવચારવું કેવળ પ્ા્થ્ણનારૂપે 

છ.ે ્બુનદ્ધનો પ્યોગ ન્થી કરતો. હૃદયમાં જ તપાસી જાઉં છુ.ં

સવામીએ ભાયંદર્થી મીઠુ ં ઉપાિવા ધાયુું હતું. એમાં પણ આવો 

દોષ આવી જાત. ધારાસણા મારી નજરે પડ્ું છ ેપણ તેની પાસે 

પણ કોઈને જવા ન્થી દેતો. ક્બજ ે લેવાનો આખર નનશ્ચય ્થિે 

તો જાહેર રીતે નોડટસ આપીને સંઘ નીકળિે.

આટલું મેં લખયું છ ે તે્થી મુદ્દલ પશ્ચાતિાપ ન કરતા, દુ:ખ ન 

માનતા. તમને જલેમાં અડહંસાનું સૂક્મ દિ્ણન કરવામાં મદદ મળે 

તે જ સાર લખયું છ.ે એમ છતાં તમે ભલે પકિાયા, ગોળી્બોળી 



મળત નહીં; ને અનતિય કામને લીધે કદાચ માંદા...

મરેલા, ને રહેલા, ્બંને સરખા પુણયિાળી ગણાય. મરે એ જ 

પુણયિાળી અ્થવા એ વધારે પુણયિાળી એમ માનવાનું કારણ 

ન્થી...

હવે ખૂ્બ આરામ લેજો. તકલી લાકિાની ્બનાવજો. ખૂ્બ કાંતજો, 

ખાદી ્થઈ રહી છ.ે61 ્બીજા કેદીઓની પાસે કંતાવજો.62

કોટ્ણમાં્થી જલે તરફિ જતાં લોકોનું ટોળું મહાદેવભાઈને હાર 

પહેરાવવા ઇચછતું હતું, તેને ન ગણકારી ગોરા સાજ ્્ણ ટ ે જલેની 

ગાિીને હંકારી મૂકી, તે્થી રોષે ભરાઈને કોઈ અણસમજુએ પ્થરો 

ફિેંકયો તે સાજ ્્ણ ટની દાઢી પર વાગયો. સાજ ્્ણ ટ ગાળો ભાંિવા 

લાગયો, મહાદેવભાઈએ ખૂ્બ દદ્ણભયા્ણ સવરે ડદલગીરી પ્દનિ્ણત 

કરી. પણ પેલાની ગાળો ચાલુ જ રહી. એટલે મહાદેવભાઈએ કહ્ું 

કે, ‘તમે એ પ્થરો મને મારો, અ્થવા લાવો હંુ જાતે જ મારી 

લઉં, જો એના્થી િાંનત ્થતી હોય તો!’ પેલાને મહાદેવભાઈની 

સતયાગ્હી વૃનતિ સમજાઈ અને એ ્બીજી વાતે વળગયો. જલેગાિી 

આશ્મ સામે્થી પસાર ્થતી હતી તયારે મહાદેવભાઈએ સાજ ્્ણ ટને 

કયારેક આશ્મમાં આવવા નોતરં આપયું અને એનું નામ પૂછું. 

નામ લખવા સાજ ્્ણ ટ ે પેન માગી. તયાં તો જલેના દરવાજો આવી 

પહોંચયો. સાજ ્્ણ ટ પેન પાછી આપવા જતો હતો તેને મહાદેવભાઈએ 

આ પ્સંગની યાદમાં પેન રાખી લેવા આગ્હ કયયો અને પોતે 

પ્થરો માગી લીધો. અને તેને ગાિી ્બહાર ફિેંકતાં ્બોલયા, ‘આની 

જમે આ પ્સંગની કિવી યાદને પણ ફિેંકી દેજો.’ સાજ ્્ણ ટ ેહસતા 

મોઢ ે કહંુ્, ‘એ તો કયારનીયે ભુલાઈ ગઈ છ!ે'



મહાદેવભાઈ જલે ગયા તે પહેલાં કલકતિા્થી આવેલ એક 

પત્રનો ઉલ્ેખ કરવા જવેો છ ે ‘ધ એવેક્િ રૅવોલયૂિનરી યૂ્થ 

ઍસોનસયેિન' નામના ડહંસામાં નવશ્વાસ ધરાવનાર એક ક્ાંનતકારી 

મંિળે તે 2–4–'30ને ડદન લખયો હતો. પત્ર નીચે મુજ્બ હતો:

અમારી કાઉન્સલની હાવરામાં મળેલી ્બેઠકમાં નીચે પ્માણે ઠરાવ 

કયયો છ.ે એની, મહાતમાજીને જાણ કરવા નવનંતી છ.ે 

અડહંસક ચળવળનંુ પડરણામ નનહાળવા માટ,ે ડહંદની સવરાજમુનકત 

માટનેી ચળવળને, ્બંગાળા, આજ્થી (તા. 6–4–'30્થી) પાંચ 

વષ્ણ માટ ે ્બંધ રાખે છ.ે

આ સંસ્થાની િાખાઓને અને ભનગની સંસ્થાઓને, એમની 

પ્વૃનતિઓ કામચલાઉ ્બંધ રાખવા માટ ે હુકમો અને પત્રો મોકલી 

આપવામાં આવયા છ.ે63 

સા્બરમતીની જલેની ્બા્બલાને નવાઈ નહોતી. રોજ સવાર-

સાંજ ્બાપુજીની ‘લાકિી' ્થઈ એ ફિરવા જતો તયારે જલેની હદ 

્બહારના ફિાટક પર હા્થ દઈને પાછા ફિરવાનો ્બાપુનો ક્મ હતો. 

પણ જલેના મુખય ફિાટકની અંદર એણે તે પહેલાં કોઈ ડદવસ 

પ્વેિ કયયો નહોતો. તે્થી દુગા્ણ્બહેનની સા્થે જયારે તેણે મુખય 

લોખંિી ફિાટકની વચચેની નાની ્બારી જવેા ફિાટકમાં્થી અંદર 

પ્વેિ કયયો, અને તરત જ એ ફિાટક ્બંધ કરી દેવામાં આવયું 

તયારે એને સહજ નવાઈ લાગી. જલેરની ઑડફિસમાં એ ્બંનેને 

ઝાઝો વખત વાટ જોવી પિી નહીં, જલેની અંદરનો મુખય લોખંિી 

ફિાટક જવેિો મોટો દરવાજા ખૂલયો અને તેમાં્થી મહાદેવભાઈએ 

પ્વેિ કયયો. દુગા્ણ્બહેનને મહાદેવભાઈના કેદીના વેિની નવાઈ 



નહોતી. પણ ્બા્બલાને એ વેિમાં ‘કાકા' જરા અવનવા લાગયા. 

માત્ર એમનો મરક મરક ્થતો ચહેરો ને એમની અમીઝર આંખો 

એનાં એ જ હતાં. અને એનાં મા્થા, ગાલ અને પીઠ પર ફિરતો 

કાકાનો હા્થ પણ એવો ને એવો જ વહાલસોયો હતો. ‘્બા' 

અને ‘કાકા' કાંઈક વાતો કરતાં હિે, પણ ્બા્બલાને જલેની 

અંદરની સૃનષ્ કેવી હિે એ જ જાણવાની તીવ્ર નજજ્ાસા હતી. 

અને ‘મુલાકાત'ના નનનશ્ચત સમયમાં્થી પણ કાકાએ ્બા સા્થેની 

વાતોની વચચે વચચે્થી સમય આપી એ નજજ્ાસાને તૃપ્ત કરેલી. 

એ વણ્ણન આજ ેસાઠ વરસ પછી નવગતવાર યાદ ન્થી, પણ એ 

સનેહ અને એ તૃનપ્તકર દૃનષ્ આ લેખક ભૂલી િકે એમ ન્થી.

મહાદેવભાઈએ સા્બરમતી જલેમાં પણ, આગ્ાની જલેની 

માફિક જ, આશ્મના જીવન જવેું જીવન ગોઠવી દીધું હતું. ્બે 

વેળાની પ્ા્થ્ણનામાં ્બીજા પણ અનેક સા્થીઓ ભળતા. જલેમાં 

સોંપાયેલા કામ ઉપરાંત સૂત્રયજ્ પણ ચાલુ ્થઈ ગયો હતો. જલેમાં 

ઉપલબધ પુસતકોમાં્થી વીણી વીણીને તેમણે વાંચવા માંડ્ાં હતાં. 

ગઈ વખતની માફિક િાયરી લખવાનો ડરવાજ તો તેમણે નહોતો 

રાખયો, પણ વાંચેલાં પુસતકોમાં્થી કાંઈક ગમી જાય તો એનો 

સાર લખી લેતા. પુસતકપ્ેમી વાલજીભાઈ ગો. દેસાઈ પાસે્થી 

લીધેલ ध निंगडिम ऑफ गॉडि इझ हवचधन यूनी મહાદેવભાઈ પર 

ખૂ્બ સારી છાપ પિી. તે્થી તેમણે તેનો પ્િંસાનમનશ્ત સાર 

પોતાની નોંધપો્થીમાં ટપકાવી લીધો. એ નોંધ વાંચીને તે કોઈ 

પણ સહૃદય વાચકને આખું પુસતક વાંચવા પ્ેરે તેવો છ.ે

મહાદેવભાઈએ જલે જતાં સંગ્ામ અંગે પોતાની જવા્બદારી 

્બુઝુગ્ણ આશ્મવાસી ઇમામસાહે્બને સોંપી હતી. 



આ ડદવસોમાં મહાદેવની જવા્બદારી અને કામગીરી કેવી 

હતી એ તો આપણે ગાંધીજીના િબદોમાં જ જોઈએ:

મહાદેવને ્થયેલી સજાની નોંધ તો મારે લેવી જ જોઈએ. સરકારના 

જૂઠા નામ હેઠળ આજ ે જ ે અંધાધૂંધી ચાલી રહી છ ે તેમાં 

અનધકારીઓને પક્ષે મહાદેવની ધરપકિ એક નવનયભયુું અને 

સંકોચભયુું કાય્ણ હતું. જોકે એમણે વીરમગામ અને ધોલેરા્થી 

માંિીને અમદાવાદ સુધીના આખા ગુજરાતને સળગાવી મૂકયું 

હતું. છતાં અનધકારીઓ એટલું સમજી ગયા હતા કે એ આગ 

જીવનદાયી હતી, તેઓ પોતાના અમલ કરતાં મહાદેવના અમલ 

હેઠળ વધારે સલામત હતા અને પોતે પેદા કરેલાં ્બળો ઉપર 

તે સારોસરખો કા્બૂ રાખી િકતા હતા.

પરંતુ અનધકારીઓ માટ ે તેમને છૂટા રાખવાનું મહાદેવે અિકય 

્બનાવી મૂકયું. તેમણે ધોલેરા્થી એક લારી ભરીને મીઠુ ં છૂપી રીતે 

લાવવાની ગોઠવણ કરી. અનધકારીઓ પૂરા જાગ્ત હતા. તેમણે 

લારીને આંતરી લીધી. તેમણે એવી આિા રાખી હતી કે મહાદેવ 

એમાં નહીં હોય. પણ મહાદેવ જોઈ ગયા કે લારીનો ક્બજો 

એમાંના કીમતી માલ સા્થે લેવાવાનો છ ે એટલે પાછળ આવતી 

મોટરમાં્થી પોતે ઊતરી પડ્ા અને લારીમાં કૂદી પડ્ા. એટલે 

જો અનધકારીઓએ લારીનો ક્બજો લેવો હોય તો મહાદેવની 

ધરપકિ કયા્ણ વગર તેમનો છૂટકો નહોતો. અને એ સંજોગોમાં 

મહાદેવ પણ લારીમાં કૂદી પડ્ા નસવાય રહી િકે એમ નહોતું. 

તેમની સા્થે જ ે એક યુવક હતો તે ્બીજ ે ડદવસે તેની છવેટની 

એલએલ. ્બી.ની પરીક્ષામાં ્બેસવાનો હતો. ગુજરાત કૉલેજના ્બે 

યુવાનો હતા અને ્બે પૈસાદાર માણસોના દીકરાઓ હતા. લૉરી 



એક નમલમાનલક રણછોિલાલે આપી હતી. લારીની કેવી વલે ્થિે 

એની ચેતવણી આપતાં તેમણે કહેલું, ‘સવરાજ માટ ેહંુ જયારે ્બધું 

ગુમાવવા તૈયાર છુ ં તયારે લારી ગુમાવવી પિ ે એનો િર િો?'

મહાદેવને જરૂરી આરામ મળ્ો છ.ે સખત કામ કરનારા સેંકિો 

કાય્ણકરો માટ ે જલે એક આરામગૃહ ્બ્યું છ.ે પોતે કહે છ ે તેમ 

મહાદેવની ઝંખના તો ‘આ્થી પણ વધારે સારા ભાગયની હતી, 

પણ દેખીતી રીતે જ તેને લાયક ્બનવાને હજી વાર હતી.'64

મહાદેવભાઈ અને સવામી આનંદની ધરપકિ પછી નવિેષ 

કરીને એ ્બે જણાના જલેવાસને ધયાનમાં રાખીને ગાંધીજીએ 

‘મારી કસોટી' નામનો લેખ લખયો, જ ે नवजीवन 27–4–'30ને 

ડદન પ્ગટ ્થયો. આખો લેખ મહાદેવ, સવામી વગેરેના કામનું 

મહત્વ તો સમજાવે જ છ,ે પણ મુખયતવે એ ગાંધીજીની ઈશ્વરાનપ્ણત 

ભૂનમકાને સપષ્ કરે તેવો છ:ે

મારી કસોટી સરકાર સરસ રીતે કરી રહી છ.ે એમ કરવાનો તેને 

અનધકાર છ.ે મારા હા્થ કાપે તો કદાચ હંુ હારી જાઉં, અ્થવા 

હારં નહીં તોપણ એકલો પિી જાઉં, એમ તે માને. દુ્યવી નજરે 

આ ્બરા્બર જ લાગે. અને તે્થી જ મહાદેવ ગયા, સવામી ગયા. 

્બીજા સા્થીઓ જૂના ને ભાઈ મુનિી જવેા નવાને હંુ છોિી દઉં.

મહાદેવ અને સવામી એટલે यंग इन्डिया ઇતયાડદ. સવામી 

नवजीवनમાં્થી નીકળ્ા એટલે તેમનો સં્બંધ તૂટ્ો એવું હતું જ 

નહીં. એ તો હંુ આશ્મના વાલીઓમાં ન્થી છતાં તેનો છુ ં તેના 

જવેું છ.ે नवजीवन એટલે સવામી જ. મું્બઈ ્બેઠા नवजीवनની 

સંભાળ તો તે રાખતા જ હતા. અ્થાગ મહેનત્થી તેમણે 



જમનાલાલજીને અસપૃશયતાના કામમાં મદદ કરી હતી. અ્થાગ 

મહેનત્થી તેમણે નવલેપારલેના કામને િોભાવયું હતું. મહાદેવની 

આજકાલની પ્વૃનતિ તો હંુ અહીં ખૂણે પડ્ો જાણં તેના કરતાં 

અમદાવાદની નજીક રહેનારા ગુજરાતીઓ વધારે જાણે.

પણ મહાદેવ અને સવામી જયાં ગયા તયાં એક એક સા્થી જાય 

તોયે િું? હંુ મને એકલો ગણતો જ ન્થી. મારો સા્થી, ્બેલી, 

સલાહકાર — જ ે કહંુ તે ઈશ્વર છ.ે મહાદેવ, સવામી કે સરદારને 

ભરોસે કે કોઈ મનુષયને ભરોસે આ લિત ન્થી ઊપિી. એટલે 

ગમે તેટલા સા્થીઓ ઊપિ ેછતાં હંુ નનનશ્ચત છુ.ં નન્બ્ણળને નચંતા 

િાની? ્બનળયાનું ્બળ કોઈ હણે, નન્બ્ણળનું ્બળ કોણ હણી િકે?

પણ નન્બ્ણળ છતાં મને હંુ ્બળવાન લાગું છુ,ં કેમ કે ઈશ્વરને ્બળે 

હંુ ઝૂઝું છુ.ં તેનો પ્ેયયો હંુ ખાઉં છુ,ં પીઉં છુ,ં લખું છુ,ં ્બોલું છુ,ં 

એટલે મારો કિા પ્કારનો ્બોજો હંુ અનુભવતો ન્થી.

મહાદેવ, સવામી કે રમણીકલાલનું પકિાવું મને સાલતું ન્થી. 

તેમને આરામ મળિે. આરામની તેમને જરૂર હતી. નચંતા કરં 

તો નચતિાગોંગની, પેિાવરની, એની અસર તો હૃદય ઉપર ્થાય 

છ,ે પણ નચંતા ન્થી ્થતી.

આ ડહંસા-અડહંસાનું દ્દં્ છ.ે મારામાં જટેલી અડહંસા હિે તે 

પ્માણે મને અડહંસક ઉપાયો સૂઝયા કરિે, ને તે હંુ છૂટો છુ ં

તયાં લગી પ્જાને ્બતાવયા કરીિ. હંુ નહીં હોઉં તયારે પણ જ ે

અડહંસા વયાપક ્થઈ હિે તો લોકો તે પ્માણે દોરાયા જ કરિે. 

જઓે અડહંસાના પાિમાં ન્થી આવયા તેઓ પણ જો લોકોમાં 

ખરી અડહંસા આવી હિે તો છવેટ ે આવયા નવના નહીં રહે.65



આ કારાવાસ 1931ની 26મી જા્યુઆરીએ, જયારે ગાંધીજી, 

કૉંગ્ેસ કારો્બારીના સભયો અને ્બીજા અનેકને છોિવામાં આવયા 

તયારે પૂરો ્થયો. તયાર ્બાદ પયારેલાલ સા્થે અલાહા્બાદમાં 

પં., મોતીલાલજીને તયાં ભેગા ્થયા તયારે, 29–1–'31ને ડદન 

મહાદેવભાઈએ ‘મહાનભનનષક્મણ'-િા આંદોલનમાં કેટલાક નમત્રો 

કે આશ્મવાસીઓના અનુભવો અંગે ટાંકેલા ઉદગારો આ યજ્ 

અંગે તેમની પોતાની ભૂનમકા કેવી હતી તે સપષ્ કરે છ.ે 

એમના નચંતન અને ભાષા પર પિલેો ગીતાનો જટેલો પ્ભાવ 

તેમાં દેખાય છ ે તેટલો પરગુણ પરમાણને પવ્ણત કરીને પોતાની 

જાતને અલપાતમા માનવાનો તેમના સવભાવ પણ છતો ્થાય છ:ે

રાત્રે ટમાટાં, વટાણા, રોટીનું ખાણં પયારેલાલ સા્થે ખાતાં [એણે 

જલેમાં અનુભવેલા] પોતાના વીતકની રોમાંચક કહાણી કહી 

સંભળાવી. ભગવાને જ આ લિતમાં દરેકને પોતપોતાની લાયકાત 

પ્માણે આપયું છ.ે ये यथा मां प्रपद्य्ते तांसतथैव भजामयहम् 66નો 

્યાય આ લિતમાં જવેો ્થયેલો જાઉં છુ ં તેવો ભાગયે જ ્બીજ ે

કોઈ પ્સંગે ્થયો હિે. નરહડર ઉપરનો લાઠીમાર, પયારેલાલના 

સતય અને માનુષી વત્ણન માટનેા અનગયાર ઉપવાસ, અને પછી 

ગીતા માટનેા છ ઉપવાસ, ખરા્બમાં ખરા્બ તન્બયતમાં 104 

ડિગ્ી તાવ સા્થે આપેલું કામ કરવાની દૃઢતા, તયાંના રાક્ષસ 

જવેા જલેર અને િૉકટર અને િ.ે જલેરને સમજાવવાની, તેનું 

હૃદય જીતવાની આતુરતા — આમાં, આશ્મનો અડહંસાધમ્ણ મૂનત્ણમંત 

્થયેલો મેં જોયો. પણ જાણે આ ્બધા ઉપર કળિ ચઢાવયો 

ગંગા્બહેન, મૈત્રી, વસુમતી અને આશ્મની ્બીજી ્બહેનોએ. 

એ ્બધાં રોજ ‘ददाचम बुनधियोगं तं येन मामुपयान्त ते’ 67 



્બોલનારાએ ગીતાનો પાઠ સફિળ કયયો. ્બાપુએ કહ્ું: ‘આશ્મને 

આ ્બહેનોએ અમર કયુું; પણ આ ્બહેનોને આ પ્કારની તપશ્ચયા્ણ 

અને આ પ્કારની આશ્મસેવા કરવાની તક મળી એ એમની 

પ્પનતિ, એમની યોગયતાની પરાકાષ્ઠા સૂચવે છ.ે ઊંિ ે ઊંિ ે એ 

સૌના ચરણમાં મારં મા્થું અને હૃદય ઝૂકે છ;ે અને એ ્બધાંના 

પડરચયને અને સા્થી કહેવિાવવાને લાયક ્થાઉં એમ પરમાતમા 

પાસે હૃદય માગણી કરે છ.ે’68
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   2. દરેક ખેિતૂ પોતાના દીકરાને નોકરીમાં્થી ્બોલાવી લે.

   3. ખેિતૂો સરકારી અમલદારોનો પૂરેપૂરો ્બડહષકાર કરે.



   4. કોઈ ખેિતૂ વકીલ કે અદાલતનો આિરો ન િોધે.

   5. દારૂતાિીનું એક પણ પીઠુ ં પોતાની હદમાં ન ચાલવા દે.

   6. નવદેિી કપિાં ્બાળીને ખાદી પહેરે.

   7. પોતાની િનકતનું માપ કાઢીને કર ન ભરે.

12.   महादेवभाइनी डिायरी – 13 : પૃ. 230.

13.   વલ્ભભાઈને ત્રણ માસની સજા ્થઈ હતી.

14.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 230્થી 232માં્થી સારવીને.

15.   એજન, પૃ. 237્થી 247માં્થી સારવીને.

16.   એજન, પૃ. 243્થી 249.

17.   િારદા ડફિલમ કંપની, શ્ીકૃષણ ડફિલમ કંપની અને રણનજત ડફિલમ કંપની 

નામની ત્રણ ડફિલમ કંપનીઓએ ડફિલમો ઉતારી હતી.

18.   નવજયના પ્તીક તરીકે સર ચીનુભાઈએ એક સફેિદ ઘોિો િણગારીને, કૂચ 

કરનારની સા્થે મોકલયો હતો. અમદાવાદની હદ વટાવયા પછી ચંિોળા 

તળાવ પહોંચયા પછી એને પાછો લાવવામાં આવયો હતો.

19.   महादेवभाईनी डिायरी. – 13 : પૃ. 255્થી 260માં્થી સારવીને.

20.   महादेवभाईनी डिायरी. – 43 : પૃ. 78. 

21.   महादेवभाईनी डिायरी. – 13 : પૃ. 261. 

22.   એજન, પૃ. 262.

23.   એજન, પૃ. 266-267માં્થી સારવીને.

24.   એજન, પૃ. 272-273.

25.   એજન, પૃ. 299.

26.   એજન, પૃ. 301.

27.   એજન, પૃ. 303્થી 306માં્થી સારવીને.

28.   એજન, પૃ. 310-311.

29.   એજન, પૃ. 312.



30.   એજન, પૃ. 320.

31.   8–4–'30્થી.

32.   महादेवभाईनी डिायरी. – 13 : પૃ. 312.

33.   એજન, પૃ. 313-314.

34.   એજન, પૃ. 313.

35.   ધોલેરા્થી.

36.   महादेवभाईनी डिायरी. – 13 : પૃ. 316-317.

37.   એજન, પૃ. 317-318.

38.   એજન, પૃ. 321.

39.   6–4–'30

40.   પ્ોફેિસર જઠેાલાલ સવામીનારાયણ — તેઓ ગુજરાત કૉલેજમાં ગનણતિાસ્તના 

અધયાપક હતા અને અસહકાર આંદોલનમાં જોિાયા તે્થી તે જગાએ્થી 

રાજીનામું આપયું હતું.

41.   અલીભાઈઓ.

42.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 216, 217 અને તેની પાદટીપો જુઓ.

43.   અહીં ‘ધોલેરા’ હોવું જોઈએ એમ આગળ આવતા લખાણ પર્થી લાગે છ.ે 

44.   10–4–’30ના રોજ.

45.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 322્થી 331માં્થી સારવીને.

46.   એજન, પૃ. 308-309.

47.   મોહનલાલ પંડ્ા.

48.   િૉ. ચંપકલાલ નઘયા.

49.   જુગતરામ દવે.

50.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 335.

51.   એજન, પૃ. 336-337.

52.   એજન, પૃ. 338. 



53.   શ્ી જયરામદાસ દોલતરામને સા્થળ પર ગોળી વાગી હતી.

54.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 339-340માં્થી સારવીને.

55.   ખરો િબદ નવખોિા હિે. નવખોિો એટલે ઉઝરિો અ્થવા નહોર.

56.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 345.

57.   એજન, પૃ. 346.

58.   એજન, પૃ. 351.

59.   એજન, પૃ. 352.

60.   એજન, પૃ. 353્થી 355માં્થી સારવીને.

61.   ્બહાર ખાદીની માગ એટલી ્બધી છ ે કે ભંિારોમાં જ ેખાદી હતી તે વેચાઈ 

ગઈ છ.ે

62.   महादेवभाईनी डिायरी – 13 : પૃ. 362-363.

63.   એજન, પૃ. 314.

64.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 43 : પૃ. 393-394.

65.   એજન, પૃ. 378.

66.   ગીતા, 4-11.

67.   ગીતા, 10-10.

68.   महादेवभाईनी डिायरी – 14 : પૃ. 9.



ત્રરીસ  
સંઘર્જ સારુ તૈયાિ: સમાધાનનો સતકાિ

26મી જા્યુઆરી, 1931ને ડદન ગાંધીજી જલેમાં્થી છૂટ્ા; 

27મી ઑગસટ ેડહંદના વાઇસરૉય સા્થે ્બીજી વારના કરાર ્થયા; 

29મી ઑગસટ ેતેમણે ્બીજી ગોળમેજી પડરષદમાં ભાગ લેવા સાર 

મું્બઈનું ્બંદર છોડ્ું. સાત માસના આ ગાળામાં દેિે સતયાગ્હીના 

એક નવા સવરૂપનાં દિ્ણન કયાું. દેિે જોયું કે સતયાગ્હી અ્યાયનો 

પ્નતકાર કરવા જટેલો સજ્જ હોય છ ેતેટલો જ માનભયા્ણ સમાધાન 

સાર પ્નત્બદ્ધ હોય છ ે અને સમાધાનની િરતો પોતાને તરફેિ 

પાર પાિવા એ આકરી તાવણીમાં્થી પસાર ્થવા પણ તતપર 

હોય છ.ે સતયાગ્હીની આ અનભનવ ભૂનમકા ભજવવામાં દેિે 

જ ે સા્થ આપયો તે જવેોતેવો નહોતો; અને આ નવી ભૂનમકા 

દેિવાસી પાસે પહોંચાિવામાં મહાદેવભાઈનો સહકાર પણ કાંઈ 

જવેોતેવો નહોતો. મહાદેવભાઈની ભૂનમકા ગાંધીજીનાં વકતવયોની 

નોંધ કરનારની, नवजीवनના લેખ લખનારની, વલ્ભભાઈના 

સલાહકારની, દેિને સાર ભાષયકારની અને પ્નતપક્ષીની સા્થે 

મંત્રણાકારની હતી. આ પાંચે પ્કારની ભૂનમકામાં મહાદેવભાઈની 

નવચક્ષણ કાય્ણક્ષમતા, ભાષાની મધુરતા અને સવભાવની નમ્રતાએ 

તેમની ્બહુમુખી પ્નતભાને પ્ગટ કરી હતી.

દાંિીકૂચ્થી આરંભ ્થયેલ પૂણ્ણ સવરાજ માટનેી અડહંસક 

લિાઈ જવેી લિાઈ જગતે પહેલાં કદી જોઈ નહોતી. એ લિાઈ્થી 

માત્ર સતયાગ્હીઓને કે સહાનુભૂનતવાળા નાગડરકોને જ કષ્ વેઠવું 



નહોતું પડ્ું, એમાં સરકારપક્ષે પણ ઓછુ ંસહેવાનું નહીં આવયું 

હોય. દેિમાં સાઠકે હજાર જટેલા સતયાગ્હીઓએ જલે ભોગવી 

હતી એ સાચું, પણ સરકારને એ સાઠ હજારને પકિવા પડ્ા 

હતા, એમની ઉપર કોટયોમાં કામ ચલાવવું પડ્ું હતું; તેમને કાચી 

ને પાકી જલેમાં રાખવા પડ્ા હતા; તેમને સાર નવી જલેો િરૂ 

કરવી પિી હતી; કોને કયા વગ્ણમાં અને કેટલી ‘સગવિો’ સા્થે 

રાખવા એની ભાંજગિ કરવી પિી હતી. લોકો તરફેિ હજારો 

સરઘસો નીકળ્ાં હતાં એ ખરં, પણ એ સરઘસને રોકવાં કે પસાર 

્થવા દેવાં, રોકવાં તો કેટલે દૂર ગયા પછી રોકવાં, એ રોકવા 

કેટલું ્બળ વાપરવું એ પણ સરકારને સાર મા્થાનો દુખાવો ્થયો 

હિે. વળી આ લિતમાં આ્બાલવૃદ્ધ, સ્તીપુરષો ભળ્ાં હતાં એટલે 

ડકિોરોની ‘વાનરસેના' સા્થે કેમ વત્ણવું, એમને માટનેી ્બાળતુરંગો 

કેવી અને કેટલી કાઢવી, સ્તી્બંદીઓનો ‘્બંદો્બસત' કેવો કરવો એ 

પ્શ્ોએ સરકારને કાંઈ ઓછી પજવી નહીં હોય. આ લિતના ્બે 

પક્ષોની અમલ્બજવણી કરનારામાં એક મુખય તફિાવત એ હતો 

કે સતયાગ્હીઓ તરફેિ સવેચછાપૂવ્ણક ્બનલદાન આપવાની વૃનતિ કે 

એક્બીજાનું જોઈને હોંિે હોંિે ઝંપલાવવાની અ્થવા ખેંચાવાની વૃનતિ 

હતી, તો ્બીજી ્બાજુ સરકાર તરફેિ ફિરજ્બજવણી, પેટ ખાતર 

વેઠ કરી છૂટવાની વૃનતિ હતી. સતયાગ્હીઓને પક્ષે જો કાય્ણકતા્ણ 

અને સામા્ય જનતા એવા ભેદ હતા તો સરકારને પક્ષે ગોરા 

અમલદારો અને દેિી અમલદારો એવા ભેદ હતા. ્બંને તરફિ 

કામ કરનાર લોકોમાં સવભાવ મુજ્બ પારાવાર વૈનવધય હોય એ 

સવાભાનવક હતું. ્બંને પક્ષોની વત્ણણૂકની પાછળ સતયાગ્હ અને 

સામ્રાજયવાદની ્બે ડફિલસૂફિીઓની પણ ટક્કર હતી, જ ે ્બંને 

પક્ષોના આચરણ પર અસર પાડ્ા નવના રહેતી નહોતી. આ 



્બધાને પડરણામે કષ્સહન એક પક્ષે કાં ઉતસાહવધ્ણક કે વધુ 

કષ્સહનની પ્ેરણા આપતું ્બની રહેતું અ્થવા તો ્થકવી દેનારં 

અને ન્બળાઈઓ પ્ગટ કરનાર તત્વ ્બની જતું, તો ્બીજ ે પક્ષે 

કષ્ આપવું એ આપનારને મન નતરસકાર, ક્ોધ કે ક્રૂતા્થી માંિીને 

નચંતન, સહાનુભૂનત કે કોઈ કોઈ વાર પશ્ચાતિાપની વૃનતિ જગવી 

જતું. િારીડરક વેદના માણસનો વધુ િનકતક્ષય કરે છ ે કે ક્ોધ 

વધુ કરે છ ે એ મનોવૈજ્ાનનકો સાર ડદલચસપીનો નવષય ્બની 

િકે એમ છ,ે પણ આપણે અહીં તો એટલું જ સમજવાની જરૂર 

છ ે કે મીઠાનો કાયદો તોિવાને નનનમતિે ચાલેલી રાષ્ ટ્રીય ચળવળ 

દસ-અનગયાર માસને અંતે ્બંને પક્ષે કાંઈક અંિે ્થકવનારી તો 

હતી જ. આજ ે સાઠ વષ્ણના ગાળા પછી નવચારતાં લાગે છ ે કે 

એ ગજગ્ાહમાં્થી સરવાળે લોકપક્ષે જાગૃનત અને િનકતની વૃનદ્ધ 

અને િાસકપક્ષે િાસનનો દોર ઢીલો તો કરવો જ પિિે એવી 

પ્તીનત રહી હતી. આપણી ક્થાના આ પ્કરણની કે્દ્રવતતી 

ઘટના ‘ગાંધી-અનવ્ણન કરાર' એ ઉપર વણ્ણવયા તેવા સમુદ્રમં્થનની 

ફિલશ્ુનતરૂપ હતો.

દેિમાં મુકંુદરાવ જયકર અને તેજ્બહાદુર સપ્ુ જવેા 

નવનષ્કારોના પ્યાસ, ઇંગલંિમાં રામસે મૅકિૉનાલિ જવેા મજૂરપક્ષના 

નેતાની આગેવાની હેઠળનું પ્ધાનમંિળ, આંતરરાષ્ ટ્રીય ક્ષેત્રે દાંિીકૂચ 

અને તયાર પછીના આંદોલને દુનનયાભરમાં જગાવેલી ભારત 

માટનેી સહાનુભૂનત એ કદાચ ગાંધીજી અને ્બીજા દેિનેતાઓ 

માટ ે કારાગારનાં દ્ાર ખૂલવાનાં મુખય કારણો હતાં.

અલાહા્બાદના ‘આનંદ ભવન'માં પં. મોતીલાલ નેહર તયારે 

મરણિયયા પર હતા. ગાંધીજી પૂના્થી સીધા અલાહા્બાદ જવા 



ઊપડ્ા. મહાદેવભાઈને તેમણે તાર કરીને તયાં જ ્બોલાવયા હતા. 

इन्डिपे्डि््टના કાળ દરનમયાનના સહવાસ વખતે મહાદેવભાઈને 

મોતીલાલજી પ્તયે ખૂ્બ આદરભાવ ્થયો હતો. મોતીલાલજી પણ 

મહાદેવભાઈ નવિે વતસલતા ધરાવતા. 26મીએ જલેમાં્થી છૂટી 

27મીએ જ મહાદેવભાઈએ અલાહા્બાદ સાર ગાિી પકિી હતી. 

29મીએ સવારે અનગયાર વાગયે તેઓ અલાહા્બાદ પહોંચયા. 

તયાર પછીની એમની િાયરીનું પહેલું વાકય કહે છ:ે ‘પૂ. ્બાપુનાં 

દિ્ણન ્થયાં.' કહે છ ે કે તુલસીદાસજીને વ્રજમાં ભનકત કરવા્થી 

શ્ીકૃષણે દિ્ણન દીધેલાં. ચક્ધારી શ્ીકૃષણને જોઈ તુલસીદાસ માત્ર 

એટલું જ ્બોલેલા:

તુલસી મસતક તબ ઝૂકે 

જબ ્ધનુષય-બાણ લેઉં હાથ.

એ િાયરી1નું પહેલું આખું પાન ‘્બાપુ'્થી જ ભરેલું છ.ે

મોતીલાલજીનું સૂજલેું મોં જોઈને મહાદેવ ગભરાઈ ગયા. 

પ્થારીમાં પડ્ા પડ્ા પણ એમના હમેિના ઉલ્ાસ્થી આવકાર 

દીધો. િૉકટરોની વાતો કરવા લાગયા... ‘આ િૉકટરો આવે છ,ે 

ઉપરનીચે તપાસે છ;ે અને વાતો કરવા પાસેના ઓરિામાં જાય 

છ ે— જાણે કે મારી સા્થે કિી નનસ્બત ન હોય! મેં એમને કહંુ્ 

કે, તમે ઢોરના િૉકટર ન્થી અને હંુ ઘોિો ન્થી.'

પછી કહે, ‘તમે ્બે ્બહાર છો એટલે તમે મળીને જ ેકરિો 

તે ્બરો્બર જ હિે.’2

ગાંધીજીની સલાહ માની મોતીલાલજીએ સારવાર સાર 



અલાહા્બાદની ્બહાર જવા સવીકાયુું. ગાંધીજીએ ચાકરી કરવા 

અંગે કહંુ્, ‘મને તમે ઇચછો તયારે ્બોલાવજો – ડદવસના, રાત્રે, 

ગમે તયારે.'2

ઘનશયામદાસ ન્બરલા આવયા. તેમણે જાણવા ઇચછું કે 

ગાંધીજીને વાઇસરૉય ્બોલાવે તો જાય ખરા કે? કિું પડરણામ 

ન આવવાનું હોય તોપણ વાઇસરૉયને મળવા સાર જવા એમ ને 

એમ પણ ગાંધીજી તૈયાર હતા. ‘મીઠા નવિે હંુ એટલું જ માગું 

કે ગરી્બ લોકોને મીઠુ ં ઉઠાવી લેવાની કે ્બનાવી લેવાની છૂટ 

હોય — ભલે એમના અગરો હાલ તુરત કાયમ રહે.’ મહાદેવભાઈએ 

મીઠાના ઇજારાની ના્બૂદીની માગણીની વાત કરી તો કહે: ‘ના, 

હાલ ન્બરલાજી જવેા કંપની કાઢીને મીઠુ ં પકવવાનો અનધકાર 

મેળવે એ હંુ ન્થી માગતો.'3 ગાંધીજીએ પૂછપરછ કરી તો ખ્બર 

પિી કે વેપારીઓ ગાંધીજીએ વાઇસરૉયની આગળ રજૂ કરેલા 

અનગયાર મુદ્દાઓ જોિ ે સંમત હતા એટલે ગાંધીજીએ એમની 

પાસે એવો ઠરાવ કરાવવા કહ્ું. એનો ખરિો ઘિવાની કામગીરી 

ન્બરલાજી અને મહાદેવભાઈને સોંપાઈ.

દેિની પડરનસ્થનતની વાત કરતાં મોતીલાલજીએ કહ્ું: ‘લોકોમાં 

સારી પેઠ ે નિસત આવી ગઈ છ.ે’ ગાંધીજી કહે, ‘અને લિતમાં 

પણ એની મેળે ચાલવાની િનકત આવી ગઈ છ.ે’3

મોતીલાલજીન ેતયા ંસાજં ેગાધંીજી પ્ા્થ્ણના વખત ેમહાદેવભાઈને 

કહે, ‘તમારી પાસે્થી પ્ા્થ્ણના આજ ેએક વષ્ણ પછી સાંભળું છુ.ં’ 

મહાદેવ ્બીજુ ં ભજન િા સાર ગાય? એમણે સુરદાસને યાદ 

કયા્ણ: ‘प्रभु मोरे अवगुण चचत न धरो.’



રાતે ગાંધીજી કહે, ‘આ વખતે જાણે જલેમાં્થી નીકળતાં 

અફિસોસ ્થયો. ્બધાં, ઘણાં, આદરેલાં અધૂરાં રહ્ાં એમ લાગયંુ. 

અને ્બહાર, આરામની તો વાત જ િેની?'4

આવતાંની સા્થે ગાંધીજીએ અંતેવાસીઓ પર તો પોતાનો 

ઝંિો ફિરકાવી જ દીધો. જલેની જ ધાતુની પલેટ પર એવી જ 

તાંસળી મૂકી પયારેલાલ ગરમ પાણી સા્થે મેળવેલી િ્બલ રોટી, 

િાક, ્બદામનાં છોતરાં કાઢી, િેકીને ્બનાવેલી લૂગદી પીરસી 

ભોજન લાવયા તયારે તેમની ઝીણી નજરે જોઈ લીધું, ‘પલેટ 

નીચે્થી સાફિ ન્થી કરી ના?’ એટલું કહી ચીિ ભરેલો કટાક્ષ 

કયયો, મહાદેવભાઈ કહે છ,ે ‘મારી આંખ આગળ અગાઉનાં એવાં 

અનેક દૃશયો ખિાં ્થઈ ગયાં. પયારેલાલનું િું ્થયું હિે? મારા 

જવેાનું િું ્થાય?'4

ધમકી ખાવાનો મહાદેવનો વારો પણ તરત આવયો. બ્જકૃષણ 

ચાંદીવાલાએ ડદલહી્થી આવતાં તાર કયયો હિે છતાં મહાદેવ કે 

પયારેલાલ સટિેને લેવા નહોતા ગયા. ‘પયારેલાલની અને મારી 

સારી પેઠ ે ખ્બર લીધી, ‘તમે ્બંને ્બેદરકાર છો, ભુલકણા છો. 

પયારેલાલના ભુલકણાપણાના તો ઘણા દાખલા જલેમાં જોવાના 

મળ્ા. તમે કેમ કોઈ એને લેવા ન ગયા? એને તયાં જઈએ તયારે 

્બધા ભોગો ભોગવવા — એ તો આપણો અનધકાર છ ે— પણ એને 

માટ ે આટલું પણ ન કરવું!! અડહંસાનો નસદ્ધાંત જરાય સમજયા 

ન્થી. એ માણસે તાર િા સાર કયયો — જો તમને એ સટિેન પર 

ઇચછતા ન હોત તો!'5

વારાફિરતી કૉંગ્ેસ કારો્બારીના સભયો અલાહા્બાદમાં એકઠા 



્થતા ગયા. પ્્થમ ગોળમેજી પડરષદમાં્થી પાછા ફિરેલા અનેક 

આગેવાનો પણ તયાં ભેગા ્થતા જતા હતા. કૉંગ્ેસ કારો્બારીમાં 

નનયમ મુજ્બ ચૂંટાયેલા સભયો અને જયારે તેઓ જલેમાં હતા 

તે દરનમયાન અવેજીમાં વરાયેલા સભયોની એક ્બેઠક પણ તયાં 

જ મળી ગઈ. કૉંગ્ેસ અને સરકાર વચચે યુદ્ધનવરામની િરતો 

અંગે અનેક પ્કારનાં સૂચનો આવયાં. ગાંધીજી જલેમાં હતા 

તયારે ઇંગલંિના डिेिी हेरलडि પત્રના પ્નતનનનધ સલોકમે ગાંધીજી 

ત્થા મોતીલાલજીની મુલાકાત લીધી હતી. ગાંધીજી છૂટ્ા પછી 

જયકર અને સપ્ુએ વાઇસરૉય ત્થા કૉંગ્ેસ આગેવાનો જોિ ે

પત્રવયવહાર ચલાવી, તેમ જ તેમને મળીને યુદ્ધનવરામની િરતો 

નક્કી કરેલી. કૉંગ્ેસ જરૂર પડ્ે સામ્રાજયમાં્થી છૂટા ્થઈ િકાય 

એવું સંપૂણ્ણ સવાતંતટ્રય ઇચછતી હતી. જયારે સરકાર ડહ્દુસતાનને 

િોનમનનયન સટટેસ — સાંસ્થાનનક સવરાજ — આપવાયે તૈયાર 

નહોતી. કારો્બારીની ઇચછા 1930ની ચળવળ દરનમયાન પોલીસે 

કરેલા અતયાચારોની તટસ્થ તપાસ ્થવી જોઈએ એવી પણ હતી.

આ દરનમયાન 4્થી ફેિબ્ુઆરીએ यंग इन्डिया જપ્ત ્થવાના 

સમાચાર આવયા. ગાંધીજી કહે, ‘એના્થી મને આશ્ચય્ણ ન્થી ્થયું.’

સરકારે ગાંધીજી, કૉંગ્ેસ કારો્બારીના સભયો ત્થા ્બીજા 

કેટલાક આગેવાનોને જલેમાં્થી છોડ્ા હતા. ઇંગલંિમાં ચાલતી 

પહેલી ગોળમેજી પડરષદના ડહંદ આવતા સભયો પર છાપ પાિવા 

માટ ે પણ કદાચ આ કામ ્થયું હોય. પણ સરકારનું દમનચક્ 

તો ચાલુ જ હતું. એક ્બાજુ ગાંધીજી એમ કહેતા હતા કે, 

‘જ ે નસતમ ચાલી રહ્ો છ ે તે જોતાં સુલેહ નવિે નવચાર કરવો 

[એ] અિકય ્થઈ પડ્ું છ,ે પોલીસનાં કૃતયોને, ટોચે ્બેઠલેું 



રાજનીનતનવષયક ખાતું યોગય માને છ ે અને વખાણે છ.ે પોલીસે 

પોતાના જગંલીપણામાં જૂઠાણં ઉમેયુું છ ે અને સરકારી પ્કાિન 

અનધકારી તેમના હા્થમાં એક હન્થયાર છ.ે'6

્બીજી ્બાજુ આશ્મનાં એક આદરણીય ્બહેન — ગંગા્બહેન 

વૈદ્, જમેને ્બોરસદમાં પોલીસના લાઠીમારે લોહીલુહાણ કરી 

નાખયાં હતાં તેમને લખે છ:ે

તમને હંુ િું લખું? મેં જવેાં તમને કલપેલાં તેવાં તમે દેખાયાં 

છો. લોહી્થી ભીની સુંદર લાગતી લાલ સાિી હંુ જોત તો કેવો 

હસત? આ અતયાચાર્થી હંુ આવેિમાં તો આવયો પણ જરાયે 

દુ:ખ ન્થી પામયો. હષ્ણ ્થયો છ.ે

એ મારમાં તમે કોઈ ન હોત તો મને દુ:ખ ્થાત ખરં. એમાંય 

મોહ રહેલો છ ેએમ જાણં છુ.ં પણ આશ્મનો મોહ છુપાવું તોયે 

છૂપો રહે તેમ ન્થી. આશ્મવાસીના દોષ અસહ્ લાગે. તેના ગુણ 

જોઉં તયારે તે પ્માણમાં સારં લાગે. મારનાર ઉપર તમને રોષ 

ન્થી આવયો એ ભારે વાત છ.ે કાકુ મારે તો કાંઈ ખીજ કરાય? 

આ મારનાર અજ્ાન્થી મૂઢ ્બનેલા તમારા દીકરા જ હતા.7

છઠ્ી ફેિબ્ુઆરીએ પં. મોતીલાલજીનું લખનૌમાં અવસાન ્થયું. 

િ્બને અલાહા્બાદ લઈ ગયા. એક ્બાજુ અનનિદાહની તૈયારી 

ચાલતી હતી, ્બીજી ્બાજુ ગાંધીજી કે. ટી. િાહ જોિ ે ગોળમેજી 

પડરષદના એમના અનુભવો નવિે વાતા્ણલાપ કરતા હતા. 

વાઇસરૉયને લખેલા પત્રનો એ આિયનો જવા્બ આવયો 

કે પોલીસ અતયાચારોની તપાસ તો ન આપી િકાય. પંડિત 



માલનવયાજી કહે, ‘દમન ્બંધ કરે એટલા્થી સંતુષ્ કેમ ન 

રહેવાય? આવી તપાસ િી રીતે આપી િકે?’ ગાંધીજીએ 

અકળાઈને કહ્ું: ‘મા્બહેનોની આ્બરૂ લેતા રહે તે સાંખતા રહીએ 

એમ તમે માનો?’ માલનવયાજી કહે, ‘ના.’ ‘તયારે િા સાર તમે 

મને ન્બળો ્બનાવવા ઇચછો છો? હંુ તો એ લોકો ્થોિુ ં કરે એ 

માટ ે પણ તૈયાર છુ.ં.. ્થોિા દાખલામાં તપાસ કરે તોપણ તૈયાર 

્થાઉં. પણ કોઈ કલેકટર હજી દૂર ્થયો છ?ે કોઈ મોટા પોલીસ 

અમલદારને હજી ્થોિો જ ્બરતરફિ કરવામાં આવયો છ?ે'8 પ્્થમ 

ગોળમેજી પડરષદમાં જઈ આવેલા અનેક પ્નતનનનધઓ એક પછી 

એક ગાંધીજીને મળવા આવતા હતા. તે પૈકી શ્ી શ્ીનનવાસ 

િાસ્તીને તેમના એક તારના જવા્બમાં લખયું: ‘તમારામાં અને 

્બીજા નમત્રોમાં જ ે આનંદ પ્વતતી રહ્ો છ ે તેને ટકેો મળે એવું 

ડહંદુસતાનના હાલના વાતાવરણમાં મને કાંઈ દેખાતું ન્થી. છતાંય, 

મારા મનમાં રહેલો ભાવ પાયા નવનાનો છ ે એવી લાગણી મને 

્થાય એ ગમે. તમને જયારે અનુકૂળ હોય તયારે તમે આવો.'9

ગોળમેજી પડરષદમાં જઈ આવેલા અનેક લોકોની જમે શ્ી 

િાસ્તીએ પણ સુલેહ કરવાની વાત જ કરી. પણ એમને નવિે 

સૌને છાપ એવી પિી કે તેઓ ખૂ્બ સીધાસરળ માણસ છ.ે 

એમને ત્થા જયકર-સપ્ુને પણ ગાંધીજીએ ભગતનસંહ, સુખદેવ 

અને રાજગુરને ફિાંસીની સજા ન ્થાય એ સાર ્બધા પ્યતન 

કરવા સમજાવયા. ગાંધીજી જાતે તો ફિાંસીની સજા જ રદ ્થવી 

જોઈએ એમ માનતા હતા. તેમાં ભગતનસંહ જવેા દેિપ્ેમી યુવાનને 

મોતની સજા કરવાને તો તેઓ ટકેો આપી જ િી રીતે િકે? 

અલ્બતિ, ભગતનસંહની કાય્ણપદ્ધનતને તેમનો ટકેો નહોતો, પણ 



તે્થી તેની સજાને ઘટાિવા સાર પ્યતન કરવામાં ગાંધીજીએ મણા 

નહોતી રાખી. આ પ્યતનનો આરંભ ગાંધીજી વાઇસરૉય લૉિ્ણ 

અનવ્ણનને મળ્ા તે પહેલાં્થી જ ્થઈ ચૂકયો હતો.

સુલેહની વાતો ચાલી રહી હતી અને ગાંધીજી વાઇસરૉયને 

મળવા જિે એમ સાંભળીને અનેક લોકોએ એ વાટાઘાટને 

આવકારતા પત્રોની ગાંધીજી પર ઝિી વરસાવી. ભાવનગરના 

દીવાન સર પ્ભાિંકર પટ્ણીનો તાર અને પુત્ર ્બંને આવયા. એના 

જવા્બમાં ગાંધીજીએ 16–2–'31ને રોજ લખેલ પત્ર એમની તે 

વખતની મનોવૃનતિને આ્બાદ પ્ગટ કરે છ:ે

દાંતને જીભની ભલામણ ન હોય. મારી નસ્થનત પેલી સગી માના 

જવેી સમજજો. જીવતો રાખવા સાર એનો નવયોગ સહન કરવા 

સાર તૈયાર ્થઈ હતી ના? ઓરતોના ચોટલા તણાય, ્બાળકો 

નનર્થ્ણક ચા્બખા ખાય એમાં મને રસ તો ન જ આવે ના? એટલે 

તણાઈને પણ સુલેહ કરવાની ઇચછા રહ્ા જ કરે છ.ે પણ જ ે

સુલેહ વર-ઘેટાના જવેી હોય તે સવીકારવા કરતાં ભલે ઓરતોની 

લાજ લૂંટાય, નનદયોષ ્બાળકોનાં ઘર્બાર ઉજ્જિ ્થાય, ્બેગુનાહ 

ફિાંસીએ ચિ.ે મરણકાંઠ ે ્બેઠલેો હંુ ડહંદુસતાનને ફિસાવવામાં સહી 

ન કરં એમ ઈશ્વર પાસે માગયા કરં છુ.ં ગાિાની નીચે રહેલા 

કૂતરાની નસ્થનત મારી ન્થી. મારી મયા્ણદાનું મને ભાન છ.ે હંુ 

રજકણ છુ.ં રજકણને પણ ઈશ્વરના જગતમાં સ્થાન છ ે— પણ 

જો એ કચરાવું ક્બૂલ કરે તો. કતા્ણહતા્ણ પેલો વિો કંુભાર [ઈશ્વર] 

જ છ.ે એને વાપરવો હોય તેમ ભલે મને વાપરે. હારિે તોયે 

એ, અને જીતિે તોયે એ. એટલે હારવાપણં છ ેજ નહીં. અ્થવા 



કહો, સદાયના હાયા્ણ જ છીએ ના?

હવે તો ્બહુ લખાયું, આટલું લખાયું, કેમ કે મૌન છ.ે પણ આ 

્બધી તો પ્સતાવના છ.ે લખવાનો આદર એટલા સાર કયયો કે 

રાજાઓને મનાવજો કે રૈયતના અનધકારને ઓળખે ને સવીકારે. 

ભાગીદાર ્થિે; ને ભાગીદાર પોતાની વત્ણણૂકનો કાંઈ જ ડહસા્બ 

નહીં આપે?

‘લેિી પટ્ણીએ કેટલું કાંતયું? ખાદી કેટલી વેચી?...10

ડદલહી જતાં આશ્મના લોકોને તે જ ડદવસે લખેલા એક 

ટચૂકિા પત્રમાં કંુભારની ઉપમા ્બીજા રૂપમાં આવે છ:ે

‘કાલે વાઇસરૉયને મળવાનું ્થિે. ્બધું નનરાગ્હ્થી ્બની રહ્ું છ.ે 

ઘિો ઊતરિે કે ગાગર એ તો વિો કંુભાર જાણે.’11

17મી ફેિબ્ુઆરીએ ગાંધીજી ગાનઝયા્બાદ ઊતરીને કારમાં 

ડદલહી ગયા. તયાર ્બાદ 19મી્થી પંદર ડદવસ સુધી સમ્રાટના 

પ્નતનનનધ સા્થે જનતાના પ્નતનનનધની વાટાઘાટો ચાલી. પ્તયક્ષ 

વાટાઘાટો વખતે તો મહાદેવભાઈ હાજર રહેતા નહોતા. પણ 

રોજરેોજ નનવાસ પર આવતાંની સા્થે જ ગાંધીજી પોતાના 

સમરણને આધારે મહાદેવભાઈ અને કૉંગ્ેસ કારો્બારીના સભયો 

હાજર હોય તો તેમને વાતચીતનો સાર કહેતા. વાઇસરૉય પોતાને 

પક્ષે કોઈ સનચવને હાજર રાખતા કે નહીં તેની જાણ ન્થી ્થઈ 

િકી. ્બનતાં સુધી લૉિ્ણ અનવ્ણન અને મહાતમા ગાંધી એકલા 

જ મળતા હિે. પાછળ્થી વાઇસરૉય પણ રોજરેોજની વાત 

અંગે નોંધ કરતા. તે વખતની નબ્ડટિ પાલ્ણમે્ટના નવરોધપક્ષના 



આગેવાન સર નવ્સટન ચનચ્ણલે આ અધ્ણ-નનિ ફિકીરને નબ્ડટિ 

સમ્રાટના પ્નતનનનધના મહેલનાં પગન્થયાં ચિતો-ઊતરતો અને તેની 

જોિ ે સમાનતાને દરજ્જ ે વાટાઘાટો ચલાવતો જોઈને પોતાની ચીિ 

પ્ગટ કરેલી. ્બહાર્થી આ સાવ નવષમ દેખાતા પ્નતનનનધઓની 

સમાનતાને ધોરણે ્થયેલી વાટાઘાટોની રોજરેોજની ઘણી નવગતો 

આજ ે ઉપલબધ છ,ે તે માત્ર મહાદેવભાઈની રોજરેોજની નોંધો 

ઉપર્થી. ઇનતહાસના અભયાસુઓ તેને સાર મહાદેવભાઈના સદાય 

ઋણી રહેિે.

અલાહા્બાદ્થી નીકળતી વખતે જ ગાંધીજી કારો્બારીના 

સભયોને કહી ગયેલા કે વાઇસરૉય સા્થેની વાટાઘાટોમાં કાંઈ પણ 

નીપજતું દેખાિે તો તેઓ કારો્બારીના સભયોને ડદલહી ્બોલાવી 

લેિે. 25મી ફેિબ્ુઆરીએ મહાદેવભાઈએ સરદાર વલ્ભભાઈને 

એક પત્રમાં લખયંુ:

તમને િું લખું અને કયારે લખું? દર કલાકે પડરનસ્થનત ્બદલાતી 

[હોય છ]ે અને મારી આસપાસ તો ધમ્ણિાળા અને દર્બાર ભયયો 

જ હોય. વાઇસરૉય સા્થે વાતો અનતિય મીઠાિ, નનખાલસતા 

અને નમત્રતા્થી ્થઈ. 

સંનધની કલમો નવિે ઝઘિો ્બહુ રહ્ો. પણ ્યાય ક્બૂલ કરીને 

િાસનની મુશકેલીઓ આગળ કરી. આટલી વાતચીતનો સાર 

છ.ે તે પછી વાઇસરૉયે ભારતમંત્રીને આખી વાતચીતના સારનો 

‘કે્બલ' કયયો અને એ ‘કે્બલ'ની રાહ જોતા અનવ્ણન ્બેઠા છ.ે 

અહીં તો એમણે ્બધાને સમજાવી દીધા એમ સંભળાય છ ેઅને 

ભારે ડહંમત અને ધીરજ્થી કામ પણ લીધું એમ કહેવાય છ.ે 



્બાપુની એમના પર ભારે અસર પિી છ ેએમ પણ કહેવાય છ.ે 

પણ ઘિો ઊતરે છ ે કે ગાગર એ આ ઘિી સુધી તો ખ્બર 

ન્થી જ. ્બીજી ‘કૉ્ફિર્સ' ્થાય તે પહેલાં એક વાર નાનકિી 

અનવનધસર નમડટગં કરવાની નત્રમૂનત્ણની12 સૂચના વાઇસરૉયે પસંદ 

કરી હતી, પણ (ભારતમંત્રી) તરફિ્થી એની સંમનત હજી આવી ન્થી 

અને ન આવે તયાં સુધી એ ન ભરાય. ્બાપુએ એમાં ભળવાનું 

અને મહાસભાની આખી નસ્થનત સમજાવવાની એટલા નવચાર્થી 

ક્બૂલ કયુું છ ે કે સતયાગ્હી હમેિાં પોતાનાં ્બધાં ‘કાિ્ણસ' ખુલ્ાં 

રાખે છ.ે એ નવિે કૉંગ્ેસ કારો્બારીમાં સહજ મતભેદ હતો. 

પણ આ ‘કૉ્ફિર્સ'માં કૉંગ્ેસ કારો્બારી તરફિ્થી ્બાપુ પોતાની 

કુલમુખતયારી્થી ચાહે તે ફેિરફિારો સુલેહની િરતોમાં કરે એવો 

ઠરાવ ્થઈ ગયો છ.ે

આ ઉપરાંત તમે છાપાંઓમાં જ ે વાંચયું હોય તે ્બધું ખોટુ ં છ.ે 

ખેિતૂો અધીરા ્થયા છ,ે વેપારીઓ અધીરા ્થયા છ,ે સતયાગ્હીઓ 

મોળા પડ્ા હોય — પણ િું ્થાય? ચાક પર પેંિો ચઢાવયા પછી 

માટી ઉતારી લેવાની?13

કેટલાક સભયો તો પહેલે ડદવસ્થી જ ડદલહીમાં હતા. 

્બાકીના તરતોતરત ગાંધીજીના ્બોલાવવા્થી આવી પહોંચયા. આખી 

વાટાઘાટ દરનમયાન કારો્બારી રોજરેોજ મળતી રહી. ગાંધીજી 

તેમની આગળ વાઇસરૉય જોિ ે ્થયેલી વાતચીતના અહેવાલ 

આપતા અને રોજરેોજ કારો્બારીના સભયોના અનભપ્ાયો એકોએક 

મુદ્દા અંગે સાંભળતા રહ્ા. ઘણી વાર તો ગાંધીજી વાઇસરૉયના 

મહેલ્થી પાછા ફિરે તયારે મધરાત ્થઈ જતી. એક વાર તો રાતના 

એક વાગવા આવયો હતો, તયારે કારો્બારીના સભયોને ઊંઘમાં્થી 



ઉઠાિીને આખો અહેવાલ સંભળાવવામાં આવયો. વાતા્ણલાપ એ 

રીતે ચાલયો કે છલે્ી ઘિી સુધી િું પડરણામ આવિે એ કોઈને 

ખ્બર નહોતી — ચચા્ણ કરનાર ્બંને મહાનુભાવોને પણ નહોતી. 

આખા દેિની મીટ આ વાતા્ણલાપ ભણી મંિાયેલી હતી. એ 

વાતોના ઉતારચઢાવ સા્થે દેિ પણ આખો ઝોલાં ખાતો હતો.

વાતો ચાલતી હતી તયારે દેિમાં લિત તો ચાલુ જ હતી. 

જોકે કાય્ણકતા્ણઓને ખાનગી રીતે આદેિ આપવામાં આવયો હતો 

કે ચાલુ પ્વૃનતિ ન અટકાવવી. પણ કોઈ નવી પ્વૃનતિ િરૂ ન 

કરવી. પેલી ્બાજુ સરકારનું દમનચક્ પણ ચાલુ હતું. ધરપકિો, 

જપ્તીઓ, કનિગતો, ખેિતૂોના ઊભા પાક સા્થે જમીનનાં વેચાણ, 

પાક પર પોલીસના પહેરા, પાક લેવાનો પ્યતન કરનારનેય 

મારઝૂિ, એ સવ્ણ કાંઈ પુરજોિમાં ચાલુ હતું.

વાટાઘાટો દરનમયાન પોલીસના તમામ ઘાતકી વત્ણન સં્બંધી 

તપાસ ્થવી જોઈએ એવી વાત ગાંધીજીએ કાઢી. કોઈ પણ 

પ્કારની તપાસ કરાવવા વાઇસરૉય તૈયાર નહોતા. આ મુદ્દા 

પર વાટાઘાટો પિી ભાંગિે એમ લાગવા માંડ્ું. ગાંધીજીએ 

કહ્ું: ‘તમે કે નમ. એમસ્ણન તમારી ઉતિમોતિમ દલીલો વાપરો 

છો તયારે મારા પર ઝાઝી અસર ્થતી ન્થી; પણ જયારે તમે 

સરકારની મુશકેલી આગળ કરો છો ને સરકાર મારી માગણી 

સવીકારી િકે એમ ન્થી એવું કહો છો તયારે હંુ નમતું જોખું 

છુ.ં13એ ગાંધીજીએ કારો્બારીને કહ્ું કે આ મુદ્દા પર વાટાઘાટ 

તોિી નાખવી એ તેમને યોગય નહોતું લાગતું, પણ કારો્બારીનો 

જો આગ્હ જ હોય તો તેઓ આનંદપૂવ્ણક કારો્બારીના એજ્ટ 

તરીકે વતતીને વાટાઘાટો તોિી આવિે. ગાંધીજીનું આ વલણ જોઈ 



કારો્બારીએ પોતાનો આગ્હ છોિી દીધો.

એવો ્બીજો મુદ્દો ખેિતૂોની ખાલસા ્થયેલી જમીન પાછી 

મેળવવા ્બા્બત હતો. ગાંધીજીએ વાઇસરૉયને કહ્ું કે ગુજરાતમાં 

તેઓ તો વલ્ભભાઈને તેજ ે પ્કાિતા હતા. તે્થી તેમને જો આ 

્બા્બતમાં સમાધાન ન ્થાય તો તેઓ [ગાંધીજી] આ મુદ્દા પર 

વાટાઘાટો પિતી મૂકવા તૈયાર હતા. આ જમીનો ્બીજા આસામીને 

અપાઈ ગઈ ન હોય તો તે પાછી આપવા વાઇસરૉય તૈયાર હતા; 

પણ વેચાઈ ગયેલી જમીનની ્બા્બતમાં વાઇસરૉયની મુશકેલી હતી. 

્બારિોલી અને ્બોરસદમાં લિત ચાલતી હતી તયારે વાઇસરૉયે 

જાતે મું્બઈ સરકારને વચન આપયું હતું કે કોઈ પણ હાલતમાં 

વેચાઈ ગયેલી જમીન પાછી લેવામાં આવિે નહીં. છવેટ ે આ 

્બા્બત તોિ એવી રીતે નીકળ્ો કે કોઈ ત્રાડહત માણસ વચચે 

પિીને ખરીદનાર પાસે્થી ખેિતૂોની જમીન અપાવે તો સરકાર 

વાંધો લેિે નહીં, ્બલકે તેમાં ્બને તેટલી અનુકૂળતા કરી આપિે.

ગાંધીજીનો ખાસ આગ્હ હતો કે પરદેિી કાપિ પર અને 

દારૂનાં પીઠાં પર િાંત ચોકી કરવાનો લોકોનો હક સવીકારવો 

જ જોઈએ. વળી જ ે પ્દેિમાં મીઠુ ં કુદરતી રીતે મળી આવતું 

હોય તે પ્દેિમાં મીઠુ ં ઉપાિવા, ્બનાવવા કે વેચવાનો અનધકાર 

સ્થાનનક લોકોને મળવો જોઈએ. લિતને અંગે જ ેપટલે-તલાટીઓએ 

નોકરીમાં્થી રાજીનામાં આપયાં હોય તેમને પાછા નોકરીમાં લેવા 

જોઈએ. આ મુદ્દા પર તિજોિ કરવામાં ખાસ કિી મુશકેલી ન 

આવી.

‘સૌ્થી વધારે મહત્વનો પ્શ્ રાજય્બંધારણને લગતો હતો. 



એ ્બા્બતમાં લાં્બી વાટાઘાટો પછી, અલ્બતિ, કારો્બારીની 

મંજૂરીની અપેક્ષાએ, ગાંધીજીએ સવીકાયુું કે, ‘હવે પછીની ચચા્ણ 

ગોળમેજી પડરષદમાં ચચા્ણયેલી ્બંધારણની યોજનાનો નવચાર 

આગળ ચલાવવાના હેતુ્થી કરવામાં આવિે. જ ેયોજનાની રૂપરેખા 

તયાં આંકવામાં આવી છ ે તેનું ફેિિરેિન (સમૂહતંત્ર) એ એક 

અનનવાય્ણ અંગ છ.ે તે જ પ્માણે કેટલીક ્બા્બતો. દા. ત., દેિનું 

રક્ષણ, પરદેિો સા્થેના સં્બંધો, લઘુમતી કોમોની નસ્થનત, ડહંદનાં 

દેવાંલેણાંની પતાવટ વગેરેમાં ડહંદુસતાનના ડહતને માટ ેસલામતીઓ 

ત્થા ડહંદીઓની જવા્બદારીઓ એ પણ એનાં અનનવાય્ણ અંગો 

છ.ે’ જમે જમીનના પ્શ્ નવિે સરદારના મનનું સમાધાન નહોતું 

્થતું તેમ આ રાજય્બંધારણી પ્શ્ નવિે જવાહરલાલજીને સંતોષ 

નહોતો ્થતો. કેદીઓના છુટકારાની ્બા્બતમાં એકલા સતયાગ્હી 

કેદીઓને જ છોિવાના હતા. ્બીજાઓ જમેને અટકમાં લેવાયેલા 

હતા તેમના કેસો વયનકતગત રીતે નવચારવાના હતા, ત્થા જ ે

સોલજરો અને પોલીસો ઉપર ઉપરીના હુકમના ભંગને સાર કેસો 

્થયા હતા તેમને કિી રાહતો આપવામાં આવી નહોતી. આવી 

્બધી ્બા્બતોમાં કારો્બારીના સભયોને સંતોષ નહોતો. ગાંધીજીનું 

કહેવું એમ હતું કે આપણે જયારે સમાધાન કરવા જઈએ છીએ 

તયારે ્બધું આપણી મરજી પ્માણે ્થતું ન્થી. છતાં કોઈ એક 

મુદ્દા ઉપર તમારે વાટાઘાટો તોિી નાખવી હોય તો હંુ તેમ 

કરવા તૈયાર છુ.ં છવેટ ે આ ્બધા સભયોએ ગાંધીજીની સલાહ 

માની, અને જવાહરલાલજી, જઓેને આ સમાધાની જરાયે ગમતી 

નહોતી તેઓ, પણ ગાંધીજી ઉપર શ્દ્ધા રાખી સમાધાન ક્બૂલ 

કરવા તૈયાર ્થયા.14



પરદેિી કાપિની ચોકી કરતી વખતે લોકો તરફિ્થી ઠીક 

ઠીક ્બળજ્બરી વપરાઈ હતી એવી વાતો ગાંધીજી પાસે આવવા 

લાગી. ગાંધીજીએ કારો્બારીના સભયોને નપકેડટગંમાં ઘૂસી ગયેલી 

્બદી નવિે સમજણ આપી. એમણે સમજાવયું કે કોઈની ‘હાય 

હાય' ્બોલાવવી, લોકોના હા્થમાં્થી ્બળજ્બરી્થી કાપિ ઝૂંટવી 

લેવું, નવદેિી વસ્તધારીને ઘેરી વળી એને હરવાફિરવા ન દેવો; 

તેને ગાળો દેવી; વાહનોની આગળ સૂઈ જવું, કોઈની ઠાઠિીઓ 

કાઢવી; આ સવ્ણ અનિષ્તા ને ડહંસા છ.ે 

જૂનો એક પ્સંગ યાદ કરીને ગાંધીજીએ કહ્ું કે જણેે 

અસહકાર ન કયયો હોય તેને તયાં કોઈ મરી જાય તો તેની લાિ 

ન ઉઠાવવી એ પણ ડહંસા જ છ,ે એમ તેમણે િૌકતઅલીને 

સમજાવેલું અને કહેલું કે તેમ ્થાય તો એમના્થી એમ કરનાર 

જોિ ેકામ ન ્થાય. જવાહરલાલજીને આ વાત સમજાઈ ગઈ હતી. 

તેમણે કહ્ું હતું કે આના કરતાં તો સીધી ડહંસા સારી. પણ 

સેનગુપ્તા જવેા ્બીજા કેટલાક કારો્બારી સભયોને લાગયું હતું કે 

આવી મયા્ણદાઓ મૂકિું તો નપકેડટગંનું કામ મંદ પિી જિે.15

વચચે એક ડદવસે વાટાઘાટોમાં મિાગાંઠ પિતી હોય એમ 

લાગયું. ગાંધીજીએ વાઇસરૉયને લખીને નોંધ મોકલવા કહ્ું, 

વાઇસરૉય તરફિ્થી જ ેનોંધ આવી તે અતયંત કિક હતી. કૉંગ્ેસ 

કારો્બારીએ આ નોંધને ‘કૃપણ’ કહી.

તે ડદવસે (28–2–'31) રાતે મહાદેવભાઈ વાઇસરૉયની 

નોંધ લઈને િાસ્તી પાસે ગયા. સરકારી ખરિો વાંચીને તેઓ 

પણ સમસમી ગયા. િાસ્તી કોઈ પણ ડહસા્બે વાટાઘાટ ન 



તોિાય એમ ઇચછતા હતા. કહે, તમારં ્બધું કામ નનષફિળ જિે. 

મહાદેવભાઈએ ગીતાના છઠ્ા અધયાયના ચાળીસમા શ્ોકમાં્થી 

યાદ આપી કે, ‘કલયાણમાગથે કો દુગ્ણનત પામતો ન્થી.’ િાસ્તીને 

લાગતું હતું કે ગાંધીજીએ મીઠાના પ્શ્ને નાહક ઇજ્જતનો સવાલ 

્બનાવી દીધો છ.ે મહાદેવભાઈએ કહ્ું કે મીઠાનો પ્શ્ તો 

લાખોને લાગેવળગે છ ે અને હજારોને કહેવામાં આવયું છ ે કે એ 

કાયદો રદ ્થિે. િાસ્તી કહે કે એ કાયદો તો ્થોિા સમયમાં 

તમે રદ કરી િકિો, આજ ેિા સાર એ માગણી કરો છો? એ 

ન્બચારાને એની પણ ખ્બર નહોતી કે મદ્રાસને કાંઠ ે પણ મીઠુ ં

્થાય છ.ે છવેટ ે ઊઠતાં ઊઠતાં મહાદેવભાઈએ કહ્ું કે અનવ્ણનને 

નવલાયતમાં ભારે ધ્યવાદ મળિે. કારણ, એના્થી ્બની િકે 

એટલો સારી રીતે રાજ કરવા એણે પ્યતન કયયો. એમ ્બોલતાં 

મહાદેવભાઈની અંગ્ેજીમાં ભૂલ ્થઈ. િાસ્તી કહે, ‘મારે તમને 

ધમકાવવા પિિે. અિધા કલાકમાં તમે ્બે વાર ભૂલો કરી. As 

besl as he could ન કહેવાય, As best he could કહેવાય.’ 

જતાં જતાં મહાદેવભાઈએ એમનો આટલો સમય લેવા ્બદલ 

ડદલગીરી વયકત કરી. એટલે િાસ્તી કહે, ‘તમે એમ ્બોલિો 

નહીં, તમારા જવેા સા્થે વાત કરવી એ આધયાનતમક મનોયતન 

[વયાયામ] છ.ે'16

પોલીસના અતયાચારોના વણ્ણનવાળો એક કાગળ િાસ્તીએ 

મહાદેવભાઈને ્બતાવયો. મહાદેવભાઈએ કહ્ું કે આવા કાગળો 

તો તમે વાઇસરૉય પાસે મૂકતા હો તો? િાસ્તી કહે, ‘ના, ના. 

એ...માં માલ ન્થી, આના કરતાં વધુ ઘોર કૃતયોની એને જાણ 

છ!ે!’ મહાદેવભાઈની એની પર નોંધ: ‘છતાં એ ધાનમ્ણક વાઇસરૉય 



કહેવાય; નરિસતી વાઇસરૉય કહેવાય!!’17

સવારે િાસ્તીએ કારો્બારી આગળ ખૂ્બ માનમ્ણક અપીલ 

કરી. એ અપીલ નવિે મહાદેવભાઈએ પોતાની નોંધમાં ‘અનતિય 

લાગણીવાળી, સાચી અને નમ્રતાભરેલી' એવાં નવિેષણો વાપયાું.

પોલીસતપાસ અંગેની વાત નીકળતાં ગાંધીજીએ ‘આપણને 

Exonerate કરે (નનદયોષ નસદ્ધ કરે)' એ િબદો વાપયા્ણ જ ેઘણાને 

ન સમજાયા. ગાંધીજીએ કહ્ું કે મને પોલીસને સજા ્થાય એમાં 

રસ ન્થી, પણ આપણે ્બળજ્બરી વગેરે વાપયા્ણના જ ે દોષ 

તેમાં્થી મુકત ્થઈએ એમાં રસ છ,ે જવાહરલાલે કહ્ું કે એ 

અમે સમજીએ છીએ પણ એમાં જરા Sanctimoniousness 

(પનવત્રતાનો િોળ) આવી જાય છ.ે

પ્્થમ ગોળમેજી પડરષદમાં જઈ આવેલા અનેક લોકો આવી 

આવીને કોઈ પણ ડહસા્બે વાટાઘાટોને તૂટવા ન દેવાનો આગ્હ 

કરી જતા હતા. સર િાહનવાઝ ભુટ્ોએ આવીને કહ્ું, ‘વાઇસરૉયને 

તોિવું ન્થી; તમે ન જ તોિિો. કેટલાક મોટા અંગ્ેજોએ મારી 

સ્તીને આગ્હ કયયો છ ે કે ગાંધીને મળીને એમને સમજાવે કે એ 

ન તોિ.ે'18

તે જ ડદવસે વાઇસરૉયે આગલા કાગળની કિકાઈ 

માટ ે— એના ખરા્બ ધવનન માટ ે— માફિી માગી. ડહંદી સરકારના 

ગૃહખાતાના મંત્રી એચ. િબલયુ, ઇમસ્ણન સા્થે ગાંધીજીને ઓળખાણ 

કરાવી. (તેઓ જ આખી વાટાઘાટમાં ગચચા નાખતા હતા એવી 

ગાંધીજીની મા્યતા ્થઈ હતી.) અને કહ્ું કે તમને ્બંનેને એક 

ઓરિામાં પૂરીને સહમતી નવના ્બહાર ન નીકળી િકો એમ 



કરવા માગું છુ.ં સાંજ ેવાઇસરૉયે પોતાની સા્થે જમવાનો આગ્હ 

કયયો, ગાંધીજીએ ગરમ પાણી, લીં્બુ અને મીઠુ ંમાગયાં એટલે લૉિ્ણ. 

અનવ્ણને હસીને કહ્ું, ‘અહીં ન્બનજકાતી મીઠુ ં ન મળે હોં!’18એ

એક ડદવસે અં્બાલાલ સારાભાઈ અને સરલાદેવી મળવા 

આવયાં. તેમને ગાંધીજીએ કહ્ું, ‘લોકો ્થાકે તે્થી કાંઈ દેિનું 

ડહત વંચાતું હિે!'

એક ડદવસે મહાદેવભાઈ જમનાલાલજીની સા્થે ્બાપુને મળવા 

ગયા. વાઇસરૉયના ઘરની ્બહાર સિક ઉપર સાિા ્બાર વાગયા 

સુધી રાહ જોઈને ઊભા રહ્ા.19 સાિા ્બાર વાગયે ્બાપુ આવયા. 

રસતે ચાલતાં ્બાપુએ કહ્ું, ‘જમીનને નવિે20 ્બહુ મુશકેલી પિી 

છ.ે અનવ્ણન પોતે કહે છ ે કે પોતે લેખી વચન આપી ચૂકયો છ;ે 

પણ એ પોતે ગવન્ણરને કાગળ લખિે.’ નપકેડટગં નવિે (કહે), 

‘્બધી સ્થાનનક સરકારોના સખત કાગળો આવેલા છ.ે કાંઈ નહીં 

તો મને સજ્જનનું વચન21 આપો. છ અઠવાડિયાં નપકેડટગં ્બંધ 

રાખો.’ મેં કહ્ું, ‘એ તો એક ડદવસ પણ ્બંધ રહી ન િકે. 

યુદ્ધનવરામ ્થાય તયાં સુધીના ્બેત્રણ ડદવસ ્બંધ રાખું ખરો, પણ 

છ અઠવાડિયાં ્બંધ ન જ ્થાય.’ મીઠાને નવિે િૂસટરને મળવું, 

એની સા્થે સૂત્ર ઘિવું એમ ઠયુું.

વાઇસરૉયનો ઉદ્મ જોઈને ્બાપુ ચડકત ્થઈ ગયા. છૂટા પિતાં 



વાઇસરૉય કહે:

‘હંુ નનરાંતે ઊંઘું?’

્બાપુ: ‘જરૂર.'

(વાઇસરૉય): ‘અને તમે એમ કરિો એવી ખાતરી રાખું?’

્બાપુ: ‘મને ઊંઘવામાં અિચણ પિતી જ ન્થી.'

(વાઇસરૉય): ‘આમાં કેટલી નચંતા પિી છ;ે ઉદ્ગે ્થયો છ ે તેનું 

િું વણ્ણન આપું? કોને વધારે નચંતા ્થઈ છ?ે મને કે તમને?'

્બાપુ: ‘એમાં હંુ સપધા્ણમાં ઊતરવા ન્થી ચાહતો.'

(વાઇસરૉય): ‘તયારે હંુ મું્બઈ જાઉં તયારે મને વળાવવા આવિો 

કે?’22

્બાપુ: ‘જરૂર. તયાં હઈિ તો આવીિ.’

રાત્રે દોઢ વાગયે ઘેર પહોંચયા. વડકુંગ કનમટીની નમડટગં 

પોણા ત્રણ વાગયા સુધી ચાલી; અને ્બાપુ ત્રણ વાગયે સૂતા.23

ઉપરોકત પ્સંગો કરારો ્થયા તે વખતનું વાતાવરણ કેવું હિે 

તેની કલપના આપવા સાર આપયા છ.ે ગાંધીજી અને લૉિ્ણ અનવ્ણન 

્બંને ધાનમ્ણક વૃનતિના માણસો હતા; ્બંને એક્બીજાની પ્ામાનણકતા 

પર નવશ્વાસ રાખતા હતા; ્બંને સમાધાનનું મહત્વ સમજતા હતા; 

્બંનેએ વાટાઘાટો ભાંગી ન પિ ેએટલા સાર ્બેહદ મહેનત કરી 

તેને લીધે છવેટ ે 5–3–'31ને રોજ કરારો પર સહીઓ ્થઈ. 

તે ડદવસે સાંજ ે ખાતાં ખાતાં ગાંધીજીએ દેિનવદેિના અનેક 



મહત્વપૂણ્ણ અખ્બાર-પ્નતનનનધઓ આગળ એક નનવેદન લખાવયું:

લગભગ દોઢ કલાક સુધી નનગ્ણળ વાગધારા ચાલી, કયાંય 

અટકતા નહોતા. માત્ર દેિી રાજાઓની વાત આવી તયાં 

અનકૉમપ્ોમાઇનઝંગ Uncompromising િબદ24 યાદ નહોતો 

આવતો તયાં એકાદ નમનનટ ્થોભયા. એમની આસપાસ સૌ મંત્રમુગધ 

્થઈને સાંભળ્ા કરતા હતા; ્બીજાઓ એમની છ્બીઓ ઉતારતા 

હતા; પણ એ ્બધા્થી અસપૃષ્ અવયય ્બાપુએ પોતાની વાગધારા 

ચાલુ રાખી. મેં પણ આખું નનવેદન લખી લીધું. સમાધાનીમાં 

ઊભરાઈ જવા જવેું એ ્બહુ નહોતું લાગતું પણ આમાં તો ઊભરાઈ 

જવા જવેું લાગયંુ. આખું નનવેદન એ અડહંસાના ચમતકાર25 તરીકે 

વણ્ણવી િકાય; અને આખા સમાધાનની ઉતપનતિ અડહંસામાં જ 

હતી એ, એ નનવેદનનો ધવનન હતો.

રાત્રે ્બાપુ કહે, ‘જયારે એક ્બા્બત્થી હંુ ભરેલો હોઉં છુ ં

તયારે આમ અખંડિત ધારા વહે છ.ે મારે કયાંય રોકાવું પિતું 

જ ન્થી.'26

*
વાટાઘાટો અને કરાર કરવા એ કાંઈ સહેલી વાત ન્થી હોતી. 

એમાં એક તરફેિ પોતાના નસદ્ધાંતોની જાળવણી અને પોતાના 

લોકોનું ગૌરવ જાળવવાની વાત તો ્બીજી તરફિ સામેના પક્ષની 

મુશકેલીઓ સમજીને એને અંગે વધુમાં વધુ ઉદારવૃનતિ દાખવવાની 

વાત હોય છ.ે સારી વાટાઘાટો અને સારા કરાર પાછળ આ ્બે 

પ્કારનાં સામસામાં ્બળોની સમતુલા જાળવી નવવેક સાધવાનો 

હોય છ.ે એ કામ સહેલું ન્થી. તેવું કઠણ કામ ગાંધીજી અને 



લૉિ્ણ અનવ્ણને 1931ના માચ્ણના આરંભમાં પાર પાડ્ું.

કરાર કરવા જટેલું કઠણ કામ છ ે તેના્થી તેના અંગરંગને 

સમજીને એ કરારનું પાલન કરવંુ એ વધુ કઠણ કામ છ.ે 

ગાંધીજીએ જ ેકરાર કયા્ણ તેમાં વેચાઈ ગયેલી કે ખાલસા ્થયેલી 

જમીનો પાછી ન મળે એ એવી વાત હતી કે જ ેક્બૂલ કરવી એ 

સરદાર સાર અઘરી વાત હતી, જમેની ઉપર ડહંસાનો આરોપ 

હોય તેવા કેદીઓ મુકત ન ્થાય તે અને ્બંધારણની દૃનષ્એ 

આગલી ગોળમેજી પડરષદે સવીકાર કરેલી કેટલીક વાતો એમની 

એમ રહેતી હતી તે ક્બૂલ કરવી એ જવાહરલાલ સાર અઘરી 

વાત હતી. આ ્બેય જણાને સા્થે લીધા નવના તો પોતાની પાંખો 

જ કપાઈ જાય એમ ગાંધીજી માનતા હતા. સરદાર ગુજરાતમાં 

અને જવાહરલાલજી સંયુકત પ્ાંતોમાં ઘૂમી ઘૂમીને કરારની નવગતો 

લોકોને સમજાવવા અને તેનો અમલ કરાવવા ત્થા એનું પાલન 

્બેમાં્થી કોઈ પક્ષે પણ ્બરા્બર ન ્થતું હોય તો તેને સુધારવા 

્બધી રીતે જાગ્તપણે પ્યતન કરતા હતા. એ વષ્ણના જૂન માસની 

11મીએ જવાહરલાલ મું્બઈમાં રહેતા યુરોનપયન લોકોને મળ્ા 

તયારે તેમણે તેમને આખી કસરતનું મહત્વ ખૂ્બ માનમ્ણક રીતે 

સમજાવયું હતું.

‘આ લિત મૂળ પ્કારની27 છ,ે દેિના રોમેરોમમાં વયાપેલી છ,ે 

અને તે કેવળ ગાંધીજીની ન્થી પણ પ્જામાત્રની છ.ે ્બંધારણની 

વાતો કરતાં કહેલું, ‘તમે તો ્બંધારણનો જોિો પગમાં ખૂંચે કે ન 

ખૂંચે એ ન જોતાં એ જોિાના પૉનલિની ચચા્ણ કરો છો.’ ‘લિાઈ 

લિાઈની વાત કેમ કરો છો?' એમ સવાલ ્થયો એના જવા્બમાં 

એમણે કહેલું, ‘સતત ચોકી, મુનકતનું મૂલય છ.ે28 એ સાચું હોય 



તો એ તો મેળવેલી સવતંત્રતાનું મૂલય છ.ે અને એમ હોય તો 

મેળવવાની સવતંત્રતાનું મૂલય કેટલું હિે?'29

સરકાર પક્ષે અનેક અનધકારીઓની ઉપરવટ જઈને લૉિ્ણ 

અનવ્ણને સમાધાન કયુું હતું. સમાધાનને અમલમાં મૂકવાનો એ 

અનધકારીઓનો જાણે ઇરાદો જ ન હોય. એમ લાગતું હતું. 

કેટલાક તો એમ માનતા હતા કે ચળવનળયાઓ મારફિત સરકારી 

અમલદારો ઉપર જ વધુ જુલમો ્થયા છ!ે પોતાની મરજી 

નવરદ્ધ નનણ્ણય ્થયો હોય તો તેનો અમલ કરવામાં ્બને એટલાં 

નવઘનો નાખવામાં પટલે, તલાટી, કલેકટર, કનમિનર્થી માંિીને 

વાઇસરૉયના સનચવાલયના મોટામાં મોટા અનધકારીઓ પાવરધા 

હતા.

પરંતુ ્બે પક્ષોની ભૂનમકામાં એક જ્બરદસત ફિરક હતો. 

એક ્બાજુ વલ્ભભાઈની વૃનતિ નસપાઈની હતી તે્થી તેમણે 

ખાસ દલીલ કયા્ણ નવના ગાંધીજીની આજ્ા મુજ્બ વત્ણવાનું નક્કી 

કરી નાખયું હતું અને ્બીજી ્બાજુ જવાહરલાલે ગાંધીજી પ્તયેના 

પ્ેમ્થી કરાર સવીકાયા્ણ હતા તે્થી કરાર ્થયા પછી એક પણ 

વાર તેમણે એને અંગે ફિડરયાદ નહોતી કરી. પેલી ્બાજુ જ ે

અમલદારોને કરાર નહોતા ગમયા તેમણે િગલે ને પગલે કરારનો 

ભંગ કરવામાં કિો નૈનતક ખટકો અનુભવયો નહોતો. લોકપક્ષ 

અને સરકારપક્ષની ભૂનમકામાં આ પાયાનું અંતર હતું. અધૂરામાં 

પૂરં કરાર ્થયા પછી સવા મડહને લૉિ્ણ અનવ્ણનની વાઇસરૉયની 

કામગીરી પૂરી ્થઈ હતી. લૉિ્ણ અનવ્ણનને મું્બઈ છોિતાં પહેલાં 

ગાંધીજીએ નવદાય આપી હતી. મહાદેવભાઈની િાયરીમાં તેનું 



વણ્ણન નીચે મુજ્બ આવે છ:ે

‘વાઇસરૉયની30 સા્થે િી વાત ્થઈ તે, સવારે મેં ગવન્ણરની31 

મુલાકાતને માટ ે મુદ્દા-નોંધ32 તૈયાર કરી હતી તે આપી તયારે 

્બાપુએ મને કહી. કહે કે, ‘જ ે વસતુ મેં વાઇસરૉયને ડદલહીમાં 

કહેલી તે એણે મને અહીં કહી. મેં એને કહેલું, ‘હંુ નવશ્વાસ રાખું 

છુ ં કે હંુ તમારા હા્થમાં સહીસલામત છુ.ં’ એણે કહ્ું, ‘મારી 

આ્બરૂ સંપૂણ્ણપણે તમારા હા્થમાં છ.ે તમારે મને મારા અહીંના 

અને તયાંના દુશમનો સામે રક્ષણ આપવું પિિે.’33

વાઇસરૉયે ્બાપુને ફિરીફિરીને આગ્હ કયયો કે એમણે ‘નવલાયત 

જવું જ જોઈએ. તયાં જઈને ઘણં કામ ્થઈ િકિે. મુસલમાન-

પ્શ્નું નનરાકરણ અહીં ન ્થાય તો તયાં ્થિે; પણ (એ અહીં ન 

્થાય) તેટલા ખાતર ન જવું એ ્બરો્બર ન્થી. હંુ નવલાયતમાં 

્બધા પક્ષોની આગળ તમને ઓળખાવીિ.’ વગેરે.

્બાપુ: એ મારે માટ ે નવચારમાં ન ્બેસે એવું છ.ે મારા્થી આના 

નનરાકરણ નવના ન જવાય; અને તમારો નનકાલ સવીકારાય નહીં 

એટલું જ નહીં, પણ તમારા ઉપર એ નનકાલ છોિાય પણ નહીં.’

વાઇસરૉય: ‘તમારં મૂળભૂત વલણ હંુ સમજુ ં છુ.ં પણ ધારો કે 

એમ જ ્થાય તો તમારો વાંધો તમે નોંધાવી િકો છો. ્બાકી 

સાચી વાત એ છ ેકે અલગ મતાનધકાર મંિળો તમારે આપી દેવાં 

જોઈએ. માલનવયા-મુંજનેી સા્થે મેં વાત કરી અને તેઓ પણ એ 

આપવા તૈયાર ્થયા છ.ે પછી મુશકેલી િી હોય?’

્બાપુએ તોયે ના કહી એટલે પછી કહે, વાર, પણ એના ઉપર 



નવચાર તો કરજો.’

પણ પોતે ન જાય તો કરે િું?34 એ પણ અનવ્ણને ્બાપુને પૂછું. 

્બાપુ કહે, ‘સવાતંતટ્રયની લિત છોિીને હંુ ઘરનાં દુ:ખો એક પછી 

એક લઈને તેના ઉપર સતયાગ્હ કરતો જઈિ. એ મારં કામ 

્થઈ પિિે.’ 

અનવ્ણન નવનચત્ર રીતે હસયો; (્બાપુ કહે, ‘કદાચ મારી મૂખા્ણઈ 

ઉપર. હંુ કેવો ્બાઘો છુ ં એ વાત ઉપર હસયો હિે) અને એને 

આશ્ચય્ણ પણ ્થયું. એ જવા્બને માટ ેએ કદાચ તૈયાર જ ન હતો.35

અનવ્ણનની જગાએ લૉિ્ણ નવનલંગિન વાઇસરૉયપદે આવયા 

હતા, જ ે સામ્રાજયવાદી રાજયવહીવટમાં પાવરધા હતા અને 

જમેની સહાનુભૂનત અમલદારિાહી જોિ ે જ હતી. તેમને નવિે 

નરહડરભાઈ લખે છ:ે

લૉિ્ણ નવનલંગિન36 તા. 18–4–'31ના રોજ વાઇસરૉયપદે આવયા. 

તેઓ ડહંદુસતાનના સારી પેઠ ેભોનમયા હતા. મું્બઈ અને મદ્રાસમાં 

ગવન્ણર ્થઈ ચૂકેલા હતા અને નસનવલ સનવ્ણસ સા્થે તેમને સારી 

પેઠ ેગાંઠ ્બંધાઈ ગયેલી હતી. ડહંદુસતાનમાં નબ્ડટિ અમલદારોનું 

માનસ તેઓ ્બરા્બર જાણતા હતા એટલું જ નહીં પણ એ માનસ 

સા્થે તેમને સમભાવ હતો. ્બલકે એ માનસ તેમણે પોતે પણ 

કેળવયું હતું. આ સંનધ પ્તયે અને સંનધના પ્ણેતા ગાંધીજી અને 

લૉિ્ણ અનવ્ણન પ્તયે તેઓ કેવું વલણ ધરાવતા તે ખાનગીમાં તેમણે 

કાઢલેા પણ ્બહુ જાણીતા ્થઈ ગયેલા તેમના આ ઉદગારોમાં 

વયકત ્થાય છ:ે ‘એ તો અનવ્ણન ભલો માણસ તે આ નટખટ 

વાનણયાની જાળમાં ફિસાયો. હંુ તો એને કોઠુ ંજ ન આપું.’ ્બીજ ે



એક પ્સંગે કહેલું: ‘વાનર યુનકતઓવાળો એ લુચચો (ગાંધીજી) મને 

ખોટો દેખાિવામાં હમેિાં ફિાવી જાય છ.ે’ જનેું આવું માનસ હોય 

તેની પાસે્થી કેવી આિા રખાય? અને અમલદારોને તો સંનધ 

અિકય ્બનાવવી જ હતી. નવનલંગિનસાહે્બના રાજયમાં તેમને 

છૂટો દોર મળ્ો.36 સંજોગોના આવા ભેદોને કારણે કરારો ્થયા 

એની સા્થે સા્થે જ એનો ભંગ ્થયો અને સુલેહ ્થઈ તે સા્થે 

જ સંગ્ામની પણ જાણે કે િરૂઆત ્થઈ ગઈ.

આ પડરનસ્થનતમાં ગાંધીજીની નીનત સંપૂણ્ણ રીતે અડહંસક 

માણસને છાજ ેતેવી હતી. તેમણે એવી નીનત અપનાવી કે આપણે 

પક્ષે તો કરારોનું ચુસતી્થી પાલન કરવું જોઈએ અને તેમ કરતાં જ ે

કાંઈ વધારાનાં કષ્ો આવે તે વેઠી લેવાં જોઈએ, અને સામે પક્ષે 

જયાં જયાં પણ કરારભંગ ્થતો જણાય તેની વાત સરકારને કાને 

નાખવી જોઈએ. પોતાની તમામ નસપાઈવૃનતિને અમલમાં આણીને 

નજર આગળ ખેિતૂોની ઉપર ત્રાસ ગુજારવામાં આવતો હતો 

તે જોતા હતા છતાં વલ્ભભાઈએ ખેિતૂોને કરારની િરતોનું 

પાલન કરવાનો જ આગ્હ રાખયો.

ડદલહી્થી ગુજરાત પાછા આવી ગાંધીજી સરદાર સા્થે 

્બોરસદ અને ્બારિોલીના ખેિતૂોને મળ્ા. ્બોરસદમાં ગાંધીજીએ 

કહ્ું:

આ સંનધ એ લિતનો અંત ન્થી. લિતનો અંત તો સવરાજ 

મળ્ા પછી જ આવિે. અને કદાચ સવરાજ મળ્ા પછી પણ 

ન આવે, કારણ, સવરાજ સરકાર સામે પણ સતયાગ્હ કરવાનો 

આવે. આજ ે તો જ ે સંનધ ્થઈ છ ે તે સવરાજની મજલમાં એક 



આગળ પગલું છ.ે હવે જ ે લેવાનું રહ્ું છ ે તે વાતચીત, ચચા્ણ, 

વાટાઘાટ્થી લેવાનું છ ે એ આિા્થી આ સંનધ ્થયેલી છ.ે હવે 

તમને ્થયેલા નુકસાનનો ્બદલો તમને અપાવવાની મેં તમને વાત 

કરી હોય કે સરદારે કરી હોય એવું મને સમરણ ન્થી. કોઈ 

સવયંસેવકોએ તમને એવી આિા આપી હોય તો વગરનવચાયથે 

હતી એમ મારે કહેવું જોઈએ. એને માટ ે તમે સનમનતને કે મને 

કે સરદારને જવા્બદાર ન ગણતા.37

ખેિા અને ્બારિોલીમાં ગાંધીજી અને વલ્ભભાઈ સા્થે 

ગાળેલા ચાર ડદવસો નવિે મહાદેવભાઈ લખે છ:ે'

એ ડદવસો જીવનના એક લહાવા તરીકે ગણી િકાય. ગયા 

વષ્ણમાં આ ગામોમાં જ ે જ ે ્બ્યું, રાષ્ ટ્રયજ્માં એમણે જ ે ભાગ 

(? ભોગ) આપયો તેનું વણ્ણન કરવાને કોઈ વાલમીડક જોઈએ; 

પણ આજ ે જયારે યજ્ની પૂણા્ણહુનત ્થઈ રહી છ ે તયારનાં દૃશયો 

વણ્ણવવાને પણ એવી દૈવી કલપનાની આવશયકતા છ.ે પણ મેં તો 

એ, લેખકની દૃનષ્એ જોવાના કરતાં સાધકની દૃનષ્એ જોયાં અને 

હષા્ણશ્ુ્થી આંખ પાવન કરી. તયાગ અને સંકટસહનની પડરસીમા 

છતાં એને ટપી જતી અનભમાનના અભાવની પડરસીમાએ હૃદય 

વધારે નવનમ્ર ્બ્યું, અને આ ભલા ખેિતૂોની અનેરી શ્દ્ધાનો 

કણ પણ આપણામાં હોત તો કેવું સારં એવો ઉદગાર નીકળી 

ગયો. સરદાર ગામેગામ ફિરતાં સૌની તપશ્ચયા્ણની સતુનત કરતાં 

કહે છ,ે ‘તમે સહન તો ્બહુ કયુું, પણ તમે જવેિી ઇજ્જત કમાયા 

તેવિી ઇજ્જત ્થોિા જ કમાઈ િકે એમ છ.ે’ મને ન્થી લાગતું 

કે એ લોકોને આ ઇજ્જતનો કાંઈ પણ ખયાલ હોય. બ્ેઇલસફિિથે 

્બારિોલીને અને ખેિાને અમેડરકામાં અને નવલાયતમાં અમર કયા્ણ 



છ,ે પણ એની એ ખેિતૂોને િી ખ્બર? ખેિતૂોને જલેમાં જઈને 

પ્નસનદ્ધ મેળવવાનીયે ન મળે, અને છાપે ચિ ે તો છાપાં વાંચવા 

જટેલી નનરાંત અને ઘણી વાર જ્ાન ન મળે. આ સંજોગોમાં 

જમેને પોતે હૃદયમાં દેવનું સ્થાન દીધું છ ે તેવાના એ િબદને 

ઉઠાવી લઈ પારાવાર સંકટ સહન કરનાર ખેિતૂોને હજાર વાર 

ધ્યવાદ હો!'38

ડહજરતીઓનાં દુ:ખદદ્ણ જોઈ મહાદેવભાઈ દ્રવી ઊઠ ે છ:ે

આ ગાિાં ખેંચનારા ગરવા ્બળદોએ, આ ઘોડિયામાં પિલેાં 

્બાળકોએ, આ રેં ડટયો ફેિરવતી ્બાળાઓએ — અરે, એ રેં ડટયાઓએ 

પણ રાષ્ ટ્રયજ્માં અજ્બ ભાગ ભજવયો છ.ે િકંુતલાની નવદાયના 

વણ્ણન્થી આંખ વધારે અશ્ુભીની ્થાય કે અ્સારીઓના્થી નવદાય 

લેતા આ ડહજરતીઓને જોઈને વધારે અશ્ુભીની ્થાય? આ નવચાર 

કરતાં મારં આશ્મ,39 ગાંધીજીની િીતળ છાયામાં સનાતન વાસ, 

અને એની આસપાસ રહેલી ્બધી સૃનષ્ હંુ ભૂલું છુ,ં અને આ 

સરલ, નન:સપૃહ, નનવયા્ણજ, શ્દ્ધાળુ ખેિતૂોમાંનો એક હંુ હોત તો 

કેવું સારં એમ ઘિીભર ્થઈ જાય છ.ે40

કરાર ્થયા તયાર પછી ્બોરસદમાં ખેિતૂોના પ્શ્ોની તપાસ 

રનવિંકર વયાસ (મહારાજ) અને છગનલાલ જોષીએ કરેલી. 

રનવિંકર મહારાજને ખેિા નજલ્ાના લોકોનો ઉતિમ પડરચય હતો. 

શ્ી જોષી સમાજિાસ્ત અને અ્થ્ણિાસ્તના અભયાસુ હતા. ્બંને 

પોતે મેળવેલી હકીકતો મહાદેવભાઈ પાસે લાવતા. મહાદેવભાઈ 

તેમાં્થી સરકાર સાર નોંધ તૈયાર કરતા. 

મું્બઈના આઝાદ મેદાનમાં મળેલી એક નવરાટ સભામાં 17મી 



માચથે ગાંધીજીએ સતયાગ્હ અને સમાધાનનાં મૂળતત્વો ચચયાું: 

સતયાગ્હી લિત માટ ેહંમેિ તૈયાર હોય; છતાં એનામાં સમાધાની 

માટ ેએટલી જ હોંિ હોવી જોઈએ — હંમેિ લડ્ા જ કરે એવું 

ન હોવું જોઈએ. િાંનત માટ ે જો માનભયયો મોકો મળે તો તેને 

આવકારવો જોઈએ. કૉંગ્ેસની વડકુંગ કનમટીએ આવો મોકો જોયો 

અને એનો લાભ ઉઠાવયો. કોઈ પણ સમાધાનીમાં મહત્વની િરત 

એ હોવી જોઈએ કે એમાં અપમાન જવેું કે હીણપત જવેું લાગે 

એવું કાંઈ હોવું જોઈએ નહીં: અગર તો એ, િરના માયા્ણ કરી 

હોવી જોઈએ નહીં. મારા ઉપર તો, ‘કોઈ પણ રીતે ભીનું સંકેલી, 

સમાધાની કરી નાખો,’ એ મતલ્બના તારનો વરસાદ વરસયા 

કરતો હતો; પણ હંુ લેિમાત્ર ચનલત ્થયો નહીં. આવી ્બા્બતો 

માટ ે હંુ એક ઘિાયેલો માણસ છુ.ં અને મારા અંતરના અવાજ 

અનુસાર લીધેલા કોઈ પણ નનણ્ણયમાં્થી ખસવા કોઈ પણ તાર મને 

અસર ન કરે એ નવિે હંુ મક્કમ હતો. સતયાગ્હી િંકા અગર 

ભયને વિ ્થતો ન્થી; તેમ જ સામા પક્ષને નમાવવા, હઠાવવા, 

િરમાવવાનો નવચાર કરતો ન્થી; એ, ્યાયમાગ્ણ્થી ચનલત ્થતો 

ન્થી અને અિકય િરતો લાદતો ન્થી. એ પોતાની માગણીઓ 

વધારે પિતી ઊંચી ન રાખે તેમ જ વધારે પિતી મોળી પણ 

ન કરે. ્બધું મયા્ણદામાં જ માગે. હંુ કહેવા માગું છુ ં કે હાલની 

સમાધાની આ ્બધી િરતોને સંતોષે છ.ે41

ગાંધીજી ્બોરસદ – ્બારિોલીમાં ફિરવા લાગયા તે્થી લોકો 

મહાદેવભાઈને જાતજાતના પ્શ્ો પૂછવા લાગયા. એમાંના કેટલાકના 



જવા્બ તેમણે નીચે મુજ્બ આપયા:

્બોરસદમાં િું કે ્બારિોલીમાં િું, ગામિાંમાં આખો જ્મારો 

વીતે, અને નસમલા, મું્બઈ કે ્બીજાં પાટનગરોમાં ન્બલકુલ જવું 

જ ન પિ ે તો પ્ભુનો પાિ માનું એ જવા્બ ગાંધીજી પાસે્થી 

મળે. ગામિાંમાં જ ખરં કામ છ ે એમ તો ગાંધીજી પોકારી 

પોકારીને કહી ચૂકયા છ ે અને રાજય્બંધારણના સવાલનો તરત 

નનકાલ આવે એમ િા સાર માની લઈએ? વળી, એ પ્શ્નો 

તરત નનકાલ આવે તોપણ આપણે કરવાનાં કામ તે (્બીજુ)ં કોઈ 

કરી આપવાનું ન્થી.

સંનધની િરતો પાળવા-પળાવવાની ચચા્ણમાં ગાંધીજીને સમય આપવો 

પિ ેએ દુ:ખની વાત ન્થી?’ એ પણ દુ:ખની વાત ન્થી. ગાંધીજીમાં 

કેટલી ધીરજ છ ેઅને લોકોની પાસે કેટલી ધીરજ તેઓ રખાવી 

િકે છ ે એ જગત િી રીતે જોઈ િકત?

એક નમત્રે કહ્ું તેમ આ સંનધપત્ર એ કોઈ નાનોસૂનો દસતાવેજ 

ન્થી; અને વસા્ણઈની સંનધનો42 અમલ કરવા-કરાવવામાં વષયો ગયાં 

તો આ સંનધપત્રનો અમલ કરવા-કરાવવામાં ્થોિાક મડહનાનો 

ગાળો વીતે તે્થી કોઈએ નવાઈ પામવી જોઈએ નહીં અગર 

અધીરા ્થવું જોઈએ નહીં.

અનેક ઠકેાણે અનેક ્બા્બતોમાં સંનધની િરતોનો ભંગ ્થાય 

છ ે છતાં તે નવિે ખામોિ રહી, ગાંધીજી પોતાનું કામ કયથે જ 

જાય છ.ે એના કરતાં અડહંસાનો ્બીજો વધારે સારો પાઠ કયો 

હોઈ િકે? સંનધની અમુક કલમના અ્થ્ણને નવિે પણ પ્ામાનણક 

મતભેદ હોઈ િકે છ.ે કોઈ અવળચંિા અમલદાર એ િરતના 



અવળા અ્થ્ણ કરતા હોય તોપણ તેને પ્ામાનણક માનીને તેમને પાટ ે

ચિાવવાનો પણ ધમ્ણ ્થઈ પિ ે છ.ે સતયાગ્હીનો રસતો ખાંિાની 

ધારે ચાલવાનો છ.ે એ અડહંસાના અચળ માગ્ણના પ્વાસી ગાંધીજી 

નસમલા િા માટ ે ગયા તે હવે સમજાયું હિે.43

અહીં એ પણ કહી દેવું જોઈએ કે ્બધા અમલદારો એકસરખા 

નહોતા. એમાંના કેટલાક ગાંધી-અનવ્ણન કરારનું પાલન કરવા સાર 

પ્ામાનણકપણે પ્યતન પણ કરતા અને કૉંગ્ેસના પક્ષને સમજવા 

પ્યાસ પણ કરતા. ખેિાના કલેકટર નમ. પેરી તે પ્કારના હતા. 

મું્બઈના ગવન્ણર અને એમના ગેરેટ [ઉતિર નવભાગના કનમિનર] 

જવેા સલાહકારો જ ેકરારની અમલ્બજવણીમાં અંતરાયો નાખતા 

તો ઉતિર પ્દેિના ગવન્ણર નમ. હલી ્બને એટલા અનુકૂળ ્થવા 

પ્યાસ કરતા. ્બોરસદ્થી ચો્થી મેને ડદવસે મહાદેવભાઈએ 

સરદારને એક પત્રમાં લખયું:

કાલે ટપાલના સમયે કલેકટર પાસે ગયો હતો. એટલે પયારાને 

[પયારેલાલને] કહી ગયો હતો કે તમને લખે. કલેકટરની સા્થે ઠીક 

દોસતી ્થઈ છ.ે પણ એ લોકોની દોસતી કયાં લગી? મારા ડરપોટયો 

એમને ગમે છ.ે પણ રાસનો જોિે એટલે એમની આંખ ફિાટી 

જિે. રાસના જવેું કામ તો આખા ડહંદુસતાનમાં કયાંય ન્થી ્થયું 

એમ કાલે જ જોઈ આવયો. રાત્રે ખેિતૂોની સા્થે દોઢ વાગયા સુધી 

્બેઠો હતો. ગામમાં્થી કોઈ નીકળ્ા ન્થી. પણ કેટલીક વસતુઓ 

ખસેિી મૂકેલી છ ે અને તે તો ‘્બાપુ ગોળમેજી પડરષદમાં જઈ 

આવે અને સવરાજ લાવે તયાં સુધી પાછી ન્થી લાવવી. એમ કહે 

છ.ે રાસે જ ેિૂરાતન ્બતાવયું છ ેતે જો આપણે જોઈએ અને એણે 

જ ેત્રાસ વેઠ્ો છ ેતે સાંભળીએ તો આપણી આંખમાં્થી ચોધાર 



આંસુ આવે. પણ અતયારે ્બાપુ મને રાસ કે પેલા મમાનણયાના 

ખેિતૂ કે એવા ્બીજા દાખલાઓ નવિે ન લખવા દે.

પત્રને અંતે તાજાકલમમાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

‘મારે તો ્બારિોલી જવેું જ આ ક્ષેત્ર અનાયાસે ખૂલયું અને ્બાપુ 

મને રાસ માટ ે હદપાર કરે તોપણ અિચણ ન લાગે.’44 

સુરત અને ખેિા ્બંને નજલ્ાઓમાં કરારનો અમલ કરાવવા 

સાર અને એમાં મુશકેલી આવતી હોય તો તેની નવગતવાર નોંધ 

તૈયાર કરવાનું કામ ગાંધીજીએ એક્થી વધુ વાર મહાદેવભાઈને 

સોંપયું હતું. ્બારિોલીની તપાસસનમનતના અનુભવી મહાદેવભાઈને 

લાગતું હતું કે તે વખતે જટેલી સમજદારી્થી અંગ્ેજ અમલદારોએ 

કામ લીધું હતું તેવી રીતે આ વખતે પણ કામ લીધું હોત તો 

કામ સુતરં ્થઈ જાત. પણ અહીં તો મૂળ દાનત જ ખોરી હતી. 

પણ ઘણી વાર લોકોની તયાગવૃનતિ, તપશ્ચયા્ણ અને શ્દ્ધા મોટા 

અંતરાયો દૂર કરવામાં સફિળ ્થતી. ખેિા નજલ્ાના કલેકટર એમ 

તો સહાનુભૂનતવાળા હતા, પણ તેમને અમુક ગામો નવિે પૂવ્ણગ્હ 

હતો, એને નવિે મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

પણ પેલાં ્બીજાં ગામો જનેે કલેકટરે અનવશ્વાસપાત્ર ઠરાવયાં 

હતાં તેમણે તો પોતે અને પોતાના સેવક કાય્ણકતા્ણઓ નવશ્વાસને 

અપાત્ર ગણાયા તેનું દુ:ખ જુદી જ રીતે જ જાહેર કયુું. ્બપોર 

સુધીમાં ત્રણેય ગામના ્થોિા ્થોિા લોકો ્બારસો-તેરસો રૂનપયા 

લઈને હાજર ્થયા. અમે સૌને લઈને કલેકટરની પાસે ગયા અને 

જણાવયું કે, ‘જ ે ગામને નવિે તમે વધારેમાં વધારે અનવશ્વાસ 

જણાવયો તે ગામ સાતસો રૂનપયા લઈને આવયું છ;ે તમે એ 



લોકોને મળો તો ખરા!' કલેકટર આભા ્બ્યા. ‘આમ કરવાની 

કિી જરૂરત નહોતી,’ એમ જણાવયું. મેં કહ્ું: ‘સતયાગ્હીઓ 

પોતાનું દુ:ખ આ જ રીતે વયકત કરી િકે; આમાંના કેટલાક તો 

વયાજ ે પણ લાવયા હિે, પણ એમની આ્બરૂનો સવાલ આવીને 

ઊભો એટલે એ લોકો િું કરે?’ કલેકટર ્બહાર નીકળ્ા, લોકોને 

્બોલાવયા અને કહંુ્: ‘મૈં ્બહુત ખુિ હુઆ હંૂ. આપ લોગોં કો 

્બિી તકલીફિ હુઈ. ધૂપ મેં આયે. આપ લોગોં પર કોઈ નોડટસ 

નહીં નનકલેગી.’ એમ કહી મામલતદારને કાગળ લખી આપયો.45

મહાદેવભાઈએ ગામિાંમાં ફિરીને લોકોને કરાર અંગે સમજૂતી 

આપીને તેમને તયાગ સાર તૈયાર કરવા એને પણ સેવા માની. 

તેઓ લખે છ:ે

લોકોને મેં તો ્બે વાકયોમાં કહી દીધું: ‘આપણે પ્ામાનણક ્થવું 

છ,ે પ્ામાનણકપણે સરકારને કહી દેવું છ ેકે આટલા માણસો ભરી 

િકિે, આટલાની િનકત ન્થી, અને મુલતવીની રાહત આપવી 

પિિે. સરકારના ઉપર આપણે નવશ્વાસ ્બેસાિવો છ.ે અને એને 

કહેવું છ ે કે તમે કહેિો તે અને તેટલું ન અપાય, પણ અમે 

અમારી િનકત પ્માણે આપીએ તેટલું, અમારો કેસ સાચો હોય 

તો, તમારે લેવું પિિે.’ લોકો આ સમજી ગયા. રાસનું િૂરાતન ન 

સાંભળીએ, રાસના લોકોની પ્સન્નતા ન જોઈએ તો રાસ ઉપર 

જ ે વીતી છ ે તે સાંભળીને ચોધારાં આંસુ આવે.46

કામ ધીમે ધીમે, પણ લોકોની િનકત્થી આગળ વધતું હતું 

તેના્થી મહાદેવભાઈએ સંતોષ અનુભવયો.

મહાદેવભાઈ માત્ર ખેિતૂોન ેજ સમજાવતા નહોતા, અમલદારને 



પણ સમજાવતા. એમના સમજાવવા્થી જ ‘30ની લિતમાં જ ે

પટલે-તલાટીઓ, રાજીનામાં આપનાર પટલે-તલાટીઓની અવેજીમાં 

કામે લાગયા હતા, તેમને ્બદલીને જૂના લોકોને પાછા લવાયા 

તયારે વચગાળાના લોકોએ પ્જા પર જુલમો ગુજારેલા તે છતાંય 

તેમને કાંઈક ઇનામ આપવાની સરકારની યોજના હતી, તે પિતી 

મુકાઈ.

મહાદેવભાઈની અમલદારો સા્થે મળીને સમજૂતી્થી કામ 

લેવાની રીત એક વાર આંનિક રીતે જ સફિળ ્થઈ હતી. તેઓ 

્બારિોલી અંગે કલેકટર શ્ી કોઠાવાલા સા્થે ્થયેલી સમજૂતી 

્બા્બત લખે છ:ે

રાસનો કૂટ કોયિો નમ. પેરીએ કેવળ વાતચીત અને વાટાઘાટ ે

ઉકેલયો, પણ ્બારિોલીનો કોયિો ઉકેલવાનું નમ. કોઠાવાળાની િનકત 

્બહારનું કામ હતું — સતિા ્બહારનું પણ હોય. તયાં તો ધિાધિ 

નોડટસો નીકળી, ગાંધીજી અકળાયા, એમણે મને સુરત મોકલયો, 

હંુ સુરતમાં 9મી જુલાઈએ નમ. કોઠાવાળાને શ્ી મોહનલાલ 

પંડ્ા સા્થે મળ્ો. ્બહુ મીઠી વાતો ્થઈ, તેમની સા્થે કેટલીક 

સમજૂતી ્થઈ. નોડટસોને પાત્ર માણસોની યાદી, આ સમજૂતીને 

અંગે, અમને પહોંચાિવાનું એમણે ક્બૂલ કયુું અને હંુ પાછો 

મું્બઈ ગયો, સમજૂતીને અંગે એક યાદી કલેકટરસાહે્બે શ્ી 

મોહનલાલ પંડ્ાને મોકલી, તે યાદીનો પંડ્ાજીએ ઉપયોગ 

કયયો, યોગય માણસો પાસે પૈસા ભરાવયા, અિકતો પાસે અરજી 

કરાવી. પણ એ યાદી પહેલી અને છલે્ી હતી. નમ. કોઠાવાળાએ 

પંડ્ાજીને પોતાની લાચારી પ્ગટ કરી કહ્ું, ‘આવી યાદી હવે 

મારા્થી ન અપાય, મને એવા હુકમ ્થયા છ.ે’ ગાંધીજી પણ 



જયારે નમ. કોઠાવાળાને 13મી તારીખે સુરતમાં મળ્ા તયારે નમ. 

કોઠાવાળાએ કહ્ું કે, ‘મહાદેવની સા્થે ્થયેલી મારી સમજૂતી 

સરકારને પસંદ પિી ન્થી.’47

આ કલેકટરને એક વાર ગાંધીજીએ કહેલું, ‘મારે અંગત 

રીતે તમારી સા્થે કોઈ ઝઘિો ન્થી. તમે તો કેવળ હન્થયાર 

છો,’ એના જવા્બમાં કલેકટરે કહેલું, ‘હંુ હન્થયાર પણ ન્થી; 

હંુ કેવળ પયાદું છુ.ં’48

છકે ઉપરના રસતે વાટાઘાટોમાં કેવાં નવઘનો નખાતાં હતાં તેનો 

ખયાલ નસમલા્થી 15–5–'31ને ડદન મહાદેવભાઈએ સરદારને 

લખેલા પત્રમાં આવે એમ છ:ે

્બાપુ ્બે ડદવસ ્થયા એમસ્ણનને મળે છ.ે એ માણસ મહા 

દીઘ્ણસૂત્રી છ.ે એટલે રોજ કલાકના કલાક લે છ.ે ગુજરાત નવિે 

્બહુ ચચા્ણ ્થઈ. અહીં ગેરેટ પણ આવયા હતા; અમારા આવયાના 

એક ડદવસ અગાઉ ચાલયા ગયા. એમસ્ણન કહે છ:ે ‘જયાં સુધી 

તયાં49 સખત પગલાં લેવાિે નહીં તયાં સુધી તમે િા સાર અધીરા 

્થાઓ?’ ્બાપુ કહે: ‘મારી ધીરજ હવે ખૂટી ગઈ છ,ે ્બદમાિ 

પટલેોને તમારે કાયમ રાખવા જ હોય તો પટલેોની સામે એવી 

ડહલચાલ ્થાય કે તે ગામોમાં રહી જ ન િકે.50 પણ મેં ધીરજ 

રાખી છ.ે એટલે લોકો કિું ્બોલતા ન્થી. 1928–'29 અને 

1929–’30ના હપતા જ ે લોકોએ આટલી ઉદારતા્થી ભયા્ણ છ ે

તેમની પાસે્થી મહેસૂલ લઈ િકાય નહીં; લો તો હંુ એને દગો 

કહીિ. વાતો ્બહુ આકરી ્થઈ. પેલાએ આખરે કહ્ું: ‘સખતાઈનાં 

પગલાં લેવાિે નહીં.’51 



કેદીઓ નવિે પણ વાતો ્થઈ.52 હવે એમણે ક્બૂલયું છ ે કે 

જટેલાને નવિે ્બાપુને લાગે તેટલા માટ ે લખી મોકલે. પંજા્બના 

28 કેદીઓને નહીં છોિ,ે કારણ કે પંજા્બની નસ્થનત ખરા્બ છ ે

એમ કહે છ.ે મીઠા53 નવિેની તકરાર ઠીક પતી ગઈ કહેવાય. 

મદ્રાસના માછીઓને એ ‘છૂટ' લાગુ નહીં પિ ે એવા હુકમ 

નીકળ્ા હતા. તે ફેિરવાિે અને હવે ્બાપુને ્બતાવીને આ લોકો 

માટ ે પડરપત્ર કાઢિે.

અહીં ્બધા લોકો માને છ ે કે (સંનધનો) ભંગ મું્બઈના 

અમલદારો... ખાસ કરીને ગેરેટ જટેલા કરી રહ્ા છ ે તેટલા 

ભાગયે જ કોઈ કરતા હિે. ્બાપુ કહે છ ે કે ગેરેટને સીધા કરવા 

હોય તો ઘિીકમાં કરી િકાય. પણ એટલા ખાતર સંનધને તોિવી 

ઠીક ન કહેવાય. એટલે રાહ જોઈ રહ્ો છુ.ં ગઈ કાલની ્બધી 

વાત ‘રિન્ટયર' [સરહદ પ્ાંત] ઉપર હતી. પણ તયાર પછી હંુ 

્બાપુ સા્થે વાત ન્થી કરી િકયો. પણ ગફફિારખાનની નગરફિતારી 

નવિેની વાતો ચાલી રહી છ.ે54 ગુજરાત્થી સરદાર પણ મહાદેવને 

પત્ર લખીને એમની મારફિત ગાંધીજીને સંનધના અમલમાં ્થતી 

ઢીલ અંગે વાકેફિ કરતા. 25–8–1931નો કેટલોક ભાગ જુઓ:

અહીં તો સૌની નજર તમારે તયાં િું ્થાય છ ે તેના ઉપર છ.ે 

સંનધની િરતોના પાલનમાં કંઈ ફેિરફિાર ્થવાનો સંભવ લાગતો 

ન્થી. રાસના પટલેને હજી કાઢ્ો ન્થી. ખ્બર તો એવા મળ્ા 

છ ે કે ગાંધીજી પાછા આવતાં સુધી કંઈ જ કરિે નહીં. પોલીસ 

ઉઠાવી લીધી છ ે અને ધારાળાઓએ પાછુ ં નુકસાન કરવાનું િરૂ 

કયુું છ.ે પાક તૈયાર ્થયો છ ે તે વખતે તે તોફિાન િરૂ કયુું છ.ે 

્બે જણની ્બાજરી કાપી ગયા. ્બે પંપના પટા કાપી લઈ ગયા. 



મેં કલેકટરને લખયું છ ે તો ખરં પણ જોવાનું રહ્ું કે િું ્થાય 

છ.ે વરાિના જહાંગીરને તો મામલતદારની તપાસમાં કંઈ ્થવાનું 

ન્થી. મામલતદાર મળી ગયો છ.ે..

યુ. પી.માં જવાહરની ફિડરયાદ તો જવેી ને તેવી જ છ.ે છતાં 

ચલાવી રહ્ા છીએ. ‘પ્ેસ ઍકટ’નું તો તમે જાણો છો. હવે વળી 

કલકતિામાં અટકાયતીઓના ટોળા પર ગોળી્બાર કયયો. તેમાં ્બે 

મરી ગયા અને પચીસ જણ ઘાયલ ્થયા. ્બંગાળી અટકાયતીઓ 

જરા અટકચાળા તો હોય છ.ે પણ સરકારે અનતિય જુલમ કયયો 

લાગે છ.ે છતાં એ તો ઢાંકનપછોિા કરવાના જ...

નસંધમાં સાત–આઠ જણને ‘[124]અ' કલમ પ્માણે પકડ્ા છ ે

ને ‘કેસો.’ ચાલે છ.ે તેમાં ગોનવંદાનંદ પણ છ.ે ્બોલવામાં ્બાફયું 

જ લાગે છ.ે પણ એ તો હમેિાં જ એવું ્બોલતા હતા. આજ ે

કાંઈ નવું ન્થી...55

કરારના નવરોધી અમલદારોએ ગાંધીજીનો નવરોધ કરવામાં 

કેટલીક વાર સામા્ય નિષ્તાની મયા્ણદા પણ જાળવી નહોતી. 

પૉવેલ નામના એક અંગ્ેજ ે એવો દાવો કયયો હતો કે મેં ગાંધી 

સા્થે નવહસકી પીધો છ ેઅને આજ ેછ ેએવો તપસવી એ તે વખતે 

નહોતો. વળી કરાિીમાં એમને અિધી રાતે નગરફિતાર કયા્ણ તયારે 

તયાં કસતૂર્બા ઉપરાંત ્બીજાં કોઈ ્બહેન પણ સૂતાં હતાં તેને 

લઈને ગાંધીજી પર ચડરત્રદોષનું આળ ચિાવવાના પ્યાસ ્થયેલા 

એની નોંધ મહાદેવભાઈ પોતાની િાયરીમાં કરે છ.ે56

દેિમાં કોમી એકતા અંગે કાંઈક સમજૂતી ્થાય નહીં અને 

કરારના અમલ અંગે કાંઈક ખાતરી ન ્થાય તો ્બીજી ગોળમેજી 



પડરષદમાં જવાનું લૉિ્ણ અનવ્ણનને વચન આપેલું છતાં જવાય નહીં 

એમ ગાંધીજી માનતા હતા. કૉંગ્ેસ કારો્બારીએ, ખાસ કરીને 

મૌલાના આઝાદે, એવો આગ્હ રાખયો કે કોમી સમજૂતી ન ્થાય 

તોપણ તેમણે જવું. કરારના અમલ અંગે ગાંધીજી વાઇસરૉય 

નવનલંગિનને મળ્ા. પ્્થમ તો વાત તૂટી જ ગઈ એમ લાગતું 

હતું પણ છકે છલે્ી ઘિીએ સમાધાન ્થયું અને વાઇસરૉયે 

સપેનિયલ ટટ્રનેની વયવસ્થા કરી અને તા. 29–8–'31ને ડદન 

મું્બઈ પહોંચીને એસ. એસ. રાજપૂતાના નામની સટીમર ગાંધીજી 

પકિી િકયા. ્બહુ આિા રાખયા નવના નવલાયત જઈ રહેલા 

ગાંધીજીને વળાવવા મું્બઈના ્બંદરે લાખોની ભીિ ભેગી ્થઈ 

હતી. એ નવદાય અંગેનું મહાદેવભાઈનું વણ્ણન છ ેતો સાવ સરળ 

અને અંગત, પણ તે્થી જ તે માનમ્ણક ્થઈ ગયું છ:ે

ઘરે દુગા્ણ, ્બા્બલો મળ્ાં, દુગા્ણ પ્સન્ન લાગી. જમેતેમ દોિધામમાં 

તૈયારી કરી અને ્બોટ ઉપર પહોંચયા — ્બાર વાગયે. સા્થે 

્બા્બલો, દુગા્ણ હતાં. ્બા્બલો ્બોટ ઉપર આવીને કહે, ‘કાકા, 

્બોટમાં આટલાં ્બધાં ઘર િી રીતે હિે?’ માણસો એટલાં હતાં 

કે ્બા્બલો તો અકળાઈ ગયો.

મું્બઈના લોકોએ અજ્બ નવદાય આપી. એક વાગયે સટીમર ચાલી 

તયાં સુધી ્બાપુ િકે ઉપર ઊભા રહ્ા. દુગા્ણ, એક કેસડરયા 

સાિીવાળી પાસે ઊભી હતી. તેની નનિાની લઈને મેં, આખરે 

આંખ તાણવી પિ ે તયાં સુધી જોયા કીધી, આખરે ્બધું દૃશય 

આંખ આગળ્થી લુપ્ત ્થયું.57

*



ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ 1931ના જા્યુઆરીની 26મીએ 

જલેમાં્થી છૂટ્ા તયાર્થી માંિીને ઑગસટની 29મી તારીખે ્બીજી 

ગોળમેજી પડરષદમાં ભાગ લેવા તેમણે મું્બઈ ્બંદર છોડ્ું તયાં 

સુધીની કે્દ્રવતતી ઘટના ગાંધી-અનવ્ણન કરાર અને તેના અમલ 

અંગે આપણે જોઈ ગયા. મહાદેવભાઈના જીવનને લાગેવળગે છ ે

તયાં સુધી આ જ અરસામાં ્બનેલી ્બીજી ્બે મુખય ઘટનાઓ 

ભગતનસંહ અને તેના સા્થીઓને ફિાંસી અને કરાંચીમાં ભરાયેલ 

મહાસભાનું અનધવેિન હતાં.

ભગતનસંહની ફિાંસીને લૉિ્ણ અનવ્ણન સા્થે સંનધ ્થઈ તે છતાં 

ગાંધીજી રોકી ન િકયા તે્થી ઘણા જુવાનનયાઓ ઉશકેરાયા હતા 

અને ડદલહી્થી કરાંચી કૉંગ્ેસમાં આખે રસતે ઠકેઠકેાણે ગાંધીજી 

સામે દેખાવો ્થયા હતા. મહાદેવભાઈને રસ એ ્બા્બતમાં હતો 

કે આ નવિે ગાંધીજીની ભૂનમકા દેિ આગળ તેઓ સપષ્ કરે.

ગાંધીજી ભગતનસંહની ્બહાદુરી, એની દેિભનકત અને એની 

સતયનનષ્ઠાના પ્િંસક હતા. અલ્બતિ, તેમને એનો ડહંસાનો રસતો 

પસંદ નહોતો. ગાંધીજી ભગતનસંહ વગેરેને ફિાંસીની સજા ્થાય 

એની નવરદ્ધ હતા. તે્થી વાઇસરૉયને મળવા ગયા તે પહેલાં જ 

વાઇસરૉય જોિ ે જમેની સારી ઊઠ્બેસ હતી તેવા જયકર અને 

સપ્ુને આ અંગે કાંઈક કરવા આગ્હ કયયો હતો. ્બંનેએ પોતાના 

્બનતા પ્યાસ કરવાનું ગાંધીજીને આશ્વાસન પણ આપયું હતું. 

વાઇસરૉય સા્થેની વાટાઘાટો કૉંગ્ેસના પૂણ્ણ સવરાજના ઠરાવને 

લીધે ચાલેલા સનવનયભંગના આંદોલનને નનનમતિે ઊભી ્થયેલી 

પડરનસ્થનત અંગે હતી. યુદ્ધનવરામ કઈ કઈ િરતોને આધારે 

્થાય એની વાત ચચા્ણતી હતી. તે્થી એ વાતોના એક ભાગ 



તરીકે તો ગાંધીજી ભગતનસંહ વગેરેના પ્શ્ની ચચા્ણ વાઇસરૉય 

સા્થે કરી િકતા નહોતા. પરંતુ એ ચચા્ણ્થી સવતંત્રપણે તેમણે 

આ નવષયની ચચા્ણ વાઇસરૉય સા્થે જરૂર કરી હતી અને એક 

કરતાં વધારે વાર કરી હતી. વાઇસરૉય આ ્બા્બતમાં જરા 

પણ મચક આપવા તૈયાર નહોતા, અને ગાંધીજી આ નવષયને 

વાટાઘાટોના નવષયની અંતગ્ણત વાત માનતા નહોતા તે્થી આ 

મુદ્દા પર વાટાઘાટ તોિી નાખવાનો તો પ્શ્ જ ઊઠતો નહોતો. 

વાત માત્ર માનવીય દૃનષ્કોણ્થી ્થતી હતી અને આ ્બા્બતમાં 

વાઇસરૉયની રાજનૈનતક દૃનષ્ એની માનવીય દૃનષ્ની આિ ેઆવતી 

હતી. વાઇસરૉયે કોઈનેયે ફિાંસીની સજા ફિરમાવવી એ માનવીય 

દૃનષ્એ અયોગય છ ે એવું સવીકાયા્ણનું મહાદેવભાઈની નોંધ કે 

્બીજ ે કિે જિતું ન્થી. હા, વાટાઘાટો ચાલતી હતી તે ધયાનમાં 

લઈને અને કૉંગ્ેસ અનધવેિનમાં ગાંધીજીએ લીધેલા નનણ્ણયને 

્બહાલી મળવાની હતી એ વાતનો ખયાલ રાખીને વાઇસરૉયે 

ગાંધીજી કહેતા હોય તો કૉંગ્ેસ અનધવેિન ભરાઈ જાય તયાં 

સુધી ભગતનસંહની ફિાંસી મુલતવી રાખવાની તૈયારી ્બતાવી 

હતી. ફિાંસીની સજા એટલો સમય રોકી લે અને પાછળ્થી આપે 

તેમાં ગાંધીજીને પ્ામાનણકતા ન લાગી, તે્થી તેમણે તે સૂચનને 

વધુ ઉતેિજન ન આપયું.

કરાંચી જતાં રસતામાં ઠરે ઠરે લોકો ગાંધીજીને કટાક્ષ કરી 

પૂછતા હતા કે ભગતનસંહને કયાં મૂકી આવયા? ‘રેિ’વાળા 

મલીર સટિેને ‘ભગતનસંહ કો ફિાંસી ડકસને ડદલાઈ?' ‘ગાંધી કે 

સમઝોતેને.’ એવા પોકારો કરતા જુવાનનયા ઊભા હતા. સટિેને 

ઊતરતાં ગાંધીજીને ઘેરી લીધા. દેવદાસભાઈએ કૉિ્ણન તોિી તો 



તેમને ધક્કો મારીને કાઢ્ા. ગાંધીજી ઉપર કાળાં ફૂિલ નાખવાનાં 

હતાં, પણ તેમણે એ ફૂિલ માગયાં એટલે તેમના હા્થમાં મૂકયાં. તે 

નવિે ગાંધીજીએ કહ્ું, ‘એ લોકોએ ઠીક મયા્ણદા ્બતાવી. આ્થી 

વધારે કોલાહલ કરી િકતા હતા. પણ ન કયયો.’

માલનવયાજી કહે, ‘આપણે કેમ ્બાપુએ વાઇસરૉયને કાગળ 

લખયો હતો એ વાત ન કરીએ?’ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને પૂછી 

જોયું. એમણે કહંુ્, ‘એ કામ જવાહરલાલ-સુભાષનું છ.ે આપણે 

એ લોકોને માટ ે કેટલું કયુું તે એમણે જ કહેવું જોઈએ.' 

ભગતનસંહ વગેરેને ્બચાવવા ગાંધીજીએ િું િું કયુું એની 

જુવાનનયાઓને ખ્બર હોત તો તેમણે નવરોધમાં જ ે દેખાવો કયા્ણ 

તે માટ ે એમને ડદલગીરી ્થાત અને પોતાની ભૂલ ભૂંસાઈ જાય 

એવું કાંઈક કરવા તૈયાર ્થાત એવી મહાદેવભાઈને આિા હતી. 

તેમણે એમ પણ લખયું હતું કે, ‘છલે્ાં ્થોિાંક વષયોમાં, નબ્ડટિ 

સરકારે, એમની મહાનુભાવતા નજરે ચઢ ેએવું કોઈ કૃતય કરીને 

નામના મેળવી હોય એવું જાણયું ન્થી; પણ ગાંધીજીને એવી 

અપેક્ષા હતી કે લૉિ્ણ અનવ્ણન જ ે િાસનપદ્ધનતના અંગ છ ે તે 

િાસનપદ્ધનત છતાં, સમય વત્ણિે અને કાયમી િાંનત સ્થાપવાની 

સરકારની ઇચછાનો ડહંદને સ્બળ પુરાવો પૂરો પાિિે. ત્રેવીસમી 

તારીખની વહેલી પરોઢ ે લખેલો કાગળ પ્ેમની િાહીમાં ્બોળેલી 

કલમ વિ ેલખવામાં આવયો હતો અને એક એક મહાન નરિસતીની 

ઉદારતાને અપીલ કરતો હતો.’58

મહાદેવભાઈએ ઉલ્ેખ કરેલા એ પત્રમાં િું હતું? गांधीजीनो 

अक्षरदेह – ખંિ 45માં 360મે પાને તે પત્ર નીચે મુજ્બ 



આપવામાં આવયો છ:ે

1, દડરયાગંજ, ડદલહી, 

માચ્ણ 23, 1931

નપ્ય ભાઈ,

આ પત્ર આપને મા્થે મારવામાં ઘાતકીપણં તો છ,ે પણ આ 

છલે્ી અપીલ હંુ આપને કરં તે સુલેહિાંનત માટ ે આવશયક 

છ.ે ભગતનસંહ અને એમના ્બે સા્થીઓને ્થયેલી મૃતયુદંિની 

સજા સાવ માફિ કરો એવી કોઈ આિા ન્થી એવું આપે મને 

નનખાલસતાપૂવ્ણક કહ્ું જ હતું, છતાં િનનવારે મેં આપની આગળ 

જ ે રજૂઆત કરી, તે પર નવચાર કરવાનું પણ આપે કહેલું. િૉ. 

સપ્ુ મને કાલે મળ્ા હતા ને કહેતા હતા કે આ ્બા્બત અંગે 

આપ નચંનતત છો, ત્થા તેના યોગય ઉકેલ માટ ે આપના મનમાં 

મ્થામણ ચાલી રહી છ.ે જો આ નવષયની આપની પુનનવ્ણચારણાને 

સહેજ પણ અવકાિ હોય તો નીચેના મુદ્દા તરફિ આપનું ધયાન 

ખેંચવા માગું છુ.ં 

સાચો હોય કે ખોટો હોય, લોકમત માફિીની તરફેિણમાં છ.ે કોઈ 

નસદ્ધાંત જોખમાતો ન હોય તો લોકમતને માન આપવું એ ઘણી 

વાર કત્ણવય ્બની રહે છ.ે

વત્ણમાન ડકસસામાં સંજોગો એવા છ ે કે જ ે માફિી ્બક્ષવામાં આવે 

તો દેિની અંદર િાંનત સ્થાપવામાં મદદ ્થાય એવો ભારે સંભવ 

છ.ે જ ે ફિાંસી દેવાિે તો તો સુલેહિાંનત ્બેિક જોખમમાં છ ેજ.

આ નજદંગીઓ ્બચાવવામાં આવે તો પોતાની પ્વૃનતિઓ અટકાવી 



દેવાની ક્ાંનતકારી દળે મને ખાતરી આપી છ ે એવી માડહતી હંુ 

આપને આપી િકંુ છુ,ં તે જોતાં ક્ાંનતદળ ખૂનરેજી અટકાવે તયાં 

સુધી મૃતયુની સજા મોકૂફિ રાખવાનું આપનું અનનવાય્ણ કત્ણવય ્બને છ.ે

આજ પહેલાં પણ રાજકીય ખૂનો માફિ ્થયેલાં છ.ે આ લોકોની 

નજદંગી ્બચાવવા્થી ્બીજી અનેક નનદયોષ નજદંગીઓ ્બચી જવાનો 

સંભવ હોય તો તેમ કરવું સારં છ.ે

િાંનતના પક્ષમાં મારી જ ે કંઈ અસર પિ ે છ ે તેની આપ કદર 

કરો છો તો કૃપા કરીને, નવના કારણ મારં કામ જ ેઅતયારે જ 

ઘણં મુશકેલ છ ેતેને ભનવષય માટ ે વધુ મુશકેલ, લગભગ અિકય 

ન ્બનાવી દેિો.

ફિાંસી દીધા પછી ન દીધી ્થઈ િકતી ન્થી. આ ્બા્બતમાં ભૂલ 

્થઈ િકે છ ે એવો આપને સહેજ પણ અંદેિો હોય તો મારી 

આપને આગ્હપૂવ્ણક નવનંતી છ ે કે જ ે પગલું ઉઠાવયા પછી પાછુ ં

વાળી િકાતું ન્થી તેને વધુ નવચારણા માટ ે હાલ મોકૂફિ રાખવું.

રૂ્બરૂ મળવાનું આવશયક હોય, તો હંુ આવી િકીિ. જોકે હંુ 

્બોલીિ નહીં,59 પરંતુ સાંભળીિ અને મારે જ ે કહેવું હિે તે 

લખીને આપીિ. 

ઉદારતા કદી નનષફિળ જતી ન્થી.

આપનો 

સહૃદયી નમત્ર60

કૉંગ્ેસના અનધવેિનમાં 26મી માચથે જાહેર ભાષણ કરતાં 



ગાંધીજીએ કહ્ું: 

એમને ફિાંસીએ ચિાવીને સરકારે પ્જાને છછંિેવાનું ભારે કારણ 

આપયું છ.ે મને પણ એ્થી ચોટ લાગી છ,ે કેમ કે મારી મસલતો 

અને વાતચીતો પર્થી મારા મનમાં એવી દૂરની આિા ્બંધાઈ 

હતી કે ભગતનસંહ, રાજગુર અને સુખદેવ કદાચ ્બચી જાય. 

એમને હંુ ્બચાવી ન િકયો તે માટ ે નવજુવાનો મારા પર ક્ોધ 

કરે તેનું મને આશ્ચય્ણ ન્થી ્થતું, પણ મારે તેમના પર ક્ોધ 

કરવાનું કિું કારણ ન્થી. એક તો, મારા જીવનમાં આ જાતનો 

પહેલો પ્સંગ ન્થી. જ ેમાણસ માનવજાનતની સેવા કરવાનો દાવો 

કરતો હોય તેણે, જમેની પોતે સેવા કરે છ ે તેમના પર ક્ોધ ન 

કરવો એ એનો ધમ્ણ છ.ે હંુ તો અડહંસાધમતી હોવા્થી મારા્થી 

કોઈના પર ક્ોધ કરી િકાય એમ છ ે જ નહીં...

એ જુવાનો તો માત્ર એટલું જ પોકારતા હતા, ‘ગાંધી, પાછા 

જાઓ,' ‘ગાંધીવાદનો નાિ ્થાઓ.’ એમને એમ કરવાનો હક 

હતો, કેમ કે એઓ માનતા હતા મેં ભગતનસંહને ્બચાવવાને 

મારં ્બનતું કયુું નહીં, અ્થવા તો સાવ વીસરી ગયો. પણ મને 

કે ્બીજા કોઈને હેરાન કરવાનો એ જુવાનોનો ઇરાદો નહોતો. 

એમણે, સૌને પસાર ્થવા દીધા, અને પછી એક જુવાને આવીને 

કાળા કપિાનાં ફૂિલ મારા હા્થમાં મૂકયાં. એ ફૂિલ મારા પર 

નાખીને એઓ મારં અપમાન કરી િકત, પણ તેમ કરવાનો 

એમનો ઇરાદો નહોતો...

આ જુવાનો તો દુનનયાને એ ્બતાવવા માગતા હતા કે મહાતમા 

ગમે તેવો મોટો હોય તોપણ તે ડહંદુસતાનનું નુકસાન કરી રહ્ો 



છ.ે એવી એમને ખાતરી છ.ે હંુ દેિને દગો દઉં છુ ં એમ એઓ 

માનતા હોય તો મને ઉઘાિો પાિવાનો એમને અનધકાર છ.ે..

મારા્થી આ જુવાનો સા્થે આ્થી ્બીજુ ંવત્ણન રાખી જ ન િકાય, 

કેમ કે મારે તો એમને પ્ેમ્થી જીતી લેવા છ.ે તલવારનો તયાગ 

કયા્ણ પછી, મારો નવરોધ કરનારને આપવા માટ ે મારી પાસે 

પ્ેમના પયાલા નસવાય ્બીજુ ં કિું રહ્ું ન્થી. એ ખયાલો આપીને 

હંુ એમને મારી નજીક ખેંચવાની આિા રાખું છુ.ં માણસ માણસ 

વચચે િાશ્વત વેર રહે એ મારી કલપનાની ્બહારની વાત છ.ે 

અને હંુ પુનજ ્્ણ મમાં માનનારો રહ્ો, એટલે હંુ એવી પણ આિા 

રાખી રહ્ો છુ ં કે આ જ્મે નહીં તો ્બીજ ેકોઈ જ્મે હંુ સમસત 

માનવજાનતને પ્ેમપાિમાં લઈ િકીિ...

સરકારે ઉશકેરણીનું પૂરતું કારણ આપયું છ ે એ હંુ ક્બૂલ કરં 

છુ,ં પણ આ અધીરા જુવાનોને હંુ ઈશ્વરને નામે, આપણી નપ્ય 

જ્મભૂનમને નામે વીનવું છુ ં કે તેઓ આ અડહંસક લિતમાં ખરા 

નજગર્થી ઝંપલાવે. ચાળીસ વરસના મારા અડહંસાના અખંિ 

આચરણ પર તેઓ નવશ્વાસ રાખે.

પણ એમ ન કરે તો તેઓ મને ભલે હણે, પણ ગાંધીવાદને તેઓ 

હણી િકવાના ન્થી. જો સતયને હણી િકાય તો ગાંધીવાદને હણી 

િકાય, જ ે અડહંસાને હણી િકાય તો ગાંધીવાદને હણી િકાય, 

કેમ કે ગાંધીવાદ એટલે સતય અને અડહંસાને માગથે સવરાજ 

મેળવવા નસવાય ્બીજુ ં િું છ?ે સતય અને અડહંસા દ્ારા મળેલા 

સવરાજનો િું તેઓ અસવીકાર કરિે?...61 

મહાદેવભાઈએ પોતાની િાયરીમાં એક ઠકેાણે એ પણ નોંધયું 



છ ે કે ્બૅડરસટર અસફિઅલી ભગતનસંહ તરફિ્થી દયા માગતો 

પ્ા્થ્ણનાપત્ર ઘિી લાવયા હતા. તેને રદ કરીને ગાંધીજીએ નવો 

એવો પ્ા્થ્ણનાપત્ર ઘિી આપયો કે જ ે ભગતનસંહ માટ ે વધારે 

સવમાનભયયો હતો.62

એક વરસ પહેલાં જ લાહોર કૉંગ્ેસ સાર સરદાર 

વલ્ભભાઈનું નામ આવેલું. પણ ગાંધીજીને લાગેલું કે ્બારિોલીની 

જીત પછી તરત તેમને કૉંગ્ેસ-પ્મુખ ્બનાવવામાં આવે તો 

સરદારે એ જીતને વટાવી એવો એનો ખોટો અ્થ્ણ ્થાય. તે્થી 

કૉંગ્ેસે એવો નનણ્ણય કરવામાં ખમી જવા કહેલું, ‘31ની કૉંગ્ેસ 

વખતે સરદારને પ્મુખ ્બનાવવાનો નવચાર તેમણે વધાવી લીધો. 

સરદારની પોતાની ભૂનમકા તો ્બંને વખતે સૈનનકની જ હતી. 

તેમણે સેનાપનતની આજ્ાને જ નિરોધાય્ણ કરી. મહાદેવભાઈને 

સાર કરાંચી કૉંગ્ેસનો પ્સંગ નવિેષ આનંદનો હતો. તે્થી તેમણે 

नवजीवनમાં એને અંગે એક્થી વધારે લેખોમાં નવસતૃત અહેવાલો 

આપયા અને એ લેખોમાં ગાંધીજી ઉપરાંત સરદારનાં ભાષણો, 

કૉંગ્ેસની વયવસ્થા પાછળ જયરામદાસ દોલતરામ અને તેમના 

સા્થીઓની મહેનત, રસોિાની અતયંત સુંદર વયવસ્થામાં કરાંચીના 

ગુજરાતીઓનો સહકાર, અને માચ્ણના અંતમાં અનધવેિન ભરાયું 

હતું એટલે ‘આકાિછત્રધારી મંિપ'ની િોભાનાં ગુણગાન કયાું 

હતાં. આ અનધવેિનમાં મુખય ઠરાવ સવરાજના મૂળ અનધકારો 

નવિેનો હતો તે ગાંધીજીએ રજૂ કયયો. આ ઠરાવ કૉંગ્ેસના 

ઇનતહાસમાં િકવતતી ગણાિે. પાછળ્થી આપણા દેિનું ્બંધારણ 

ઘિતી વખતે પણ આ ઠરાવનો આધાર લેવામાં આવયો હતો.

કરાંચી કૉંગ્ેસમાં ખાન અ્બદુલ ગફફિારખાન પોતાના ખુદાઈ 



નખદમતગારોની એક ટકુિી સા્થે આવયા હતા તેની મહાદેવભાઈ 

ખાસ નોંધ લે છ ે અને તેમનું ભાષણ પણ જનતા સાર પેિ 

કરે છ.ે કરાંચી કૉંગ્ેસ્થી પહેલાં જ કાનપુરમાં કોમી હુલ્િો 

્થયાં હતાં. અને િાંનતકાય્ણ કરતાં શ્ી ગણેિ િંકર નવદ્ા્થતી તયાં 

િહીદ ્થયા હતા તેની નોંધ પણ મહાદેવભાઈ લે છ.ે

કરાંચી કૉંગ્ેસ નવિે ઉલ્ેખ કરતી વખતે અહીં એક વાતની 

નોંધ લઈએ, જ ે મહાદેવભાઈએ કદાચ જાણીજોઈને પોતાની 

િાયરીમાં ન્થી લખી, પણ જનેો ઉલ્ેખ તેમણે લેખક અને તેની 

મા આગળ કયયો હતો.

સરદાર વલ્ભભાઈને જયારે કૉંગ્ેસ-અધયક્ષ ્બનાવવાનું 

નક્કી ્થયું તયાર ્બાદ તેમણે મહાદેવભાઈને કૉંગ્ેસના મહામંત્રી 

્બનવાનો ખૂ્બ આગ્હ કયયો હતો. મહાદેવભાઈને તો આનો 

કાંઈ જવા્બ આપવાપણં હતું જ નહીં. એમને માત્ર મલકાઈને 

ગાંધીજી તરફિ જોવાનું જ હતું. અને જ ે ગાંધીજીએ ્બે વરસ 

પહેલાં મહાદેવભાઈને ્બારિોલી ખાતર છૂટા કયા્ણ હતા, જમેણે 

એમને સરદાર સા્થે મદ્રાસ અને ન્બહાર પ્વાસમાં મોકલયા હતા, 

તેમણે મહાદેવને કૉંગ્ેસના મંત્રી ્બનવા ખાતર પોતાને તયાં્થી 

છૂટા કરવાનો ઇ્કાર કયયો હતો. ગાંધીજી મહાદેવભાઈને એક 

વષ્ણ સાર પોતાના્થી અલગ રાખવા માગતા નહોતા. નજીકના 

ભનવષયમાં નવલાયત જવાનું ્થાય તો તયાં એમની જરૂર હતી. 

અને ગાંધીજી એ પણ સારી રીતે જાણતા હતા કે મહાદેવનો 

સવધમ્ણ રાજકારણ નહીં, પણ ગાંધીકારણ હતો.

મહાદેવભાઈ સામા્ય રીતે પોતાની િાયરીઓમાં પોતાને 



નવિે લખતા ન્થી. એટલે એમને નવિે જાણવા સાર આપણે 

ગાંધીજીના પત્રોને જ ઉ્થલાવવા પિ ે છ!ે

મહાદેવ સા્બરમતી જલેમાં હતા તયારે યરવિા્થી ગાંધીજી 

આશ્મમાં માત્ર દુગા્ણ્બહેનને જ નહીં, પણ કોઈ પણ આશ્મવાસીને 

પત્ર લખે તો મહાદેવનું સમરણ કરતા. નારણદાસ ગાંધીને નામે 

લખેલા પત્રમાં તો ભલામણ કરે છ ે કે, ‘મહાદેવને કહેજો કે 

જલેમાં્થી પણ એને સમય અને રજા મળે તો લખયા કરે.’63

મનણલાલ ગાંધી સાર ગાંધીજી યરવિા મંડદરની વાંચવાલાયક 

પુસતકોની એક સૂનચ મોકલે છ ેઅને પછી આશ્મના વયવસ્થાપકને 

લખે છ:ે

‘ઉપરનામાં્થી જટેલું રનસક લાગે તેટલું ને ્થઈ િકે તેટલું મનણલાલ 

કરે. અ્થવા તો વાંચવાનો િોખ લગાિનાર મહાદેવ છ,ે એટલે 

મહાદેવ જમે દોરે તેમ દોરાય.’63

વળી જયાં સુધી મહાદેવભાઈ ્બહાર રહીને મીઠાની લિતમાં 

સડક્ય હતા, તયાં સુધી ્થોિઘેણે અંિે સા્બરમતી આશ્મના 

પ્શ્ોની નચંતા પણ તેઓ જ કરે એવી ગાંધીજીની અપેક્ષા 

હતી. નારણદાસ ગાંધીને એક વાર ગાંધીજી લખે છ:ે ‘તમારી 

રીત હંુ જાણં છુ.ં મહાદેવ જયાં લગી ્બહાર છ ે તયાં લગી તમે 

તમારી રીત પ્માણે છવેટના નનણ્ણયનો ્બોજો નહીં ઉપાિો, અને 

તે ્બરો્બર છ.ે'65 જોકે એક જગાએ તેઓ છવેટના નનણ્ણયની 

જવા્બદારી પોતાને મા્થે પણ લે છ.ે નારણદાસભાઈ ઉપરના 

જ ્બીજા એક પત્રમાં ગાંધીજી એક ભાઈ નવિે લખે છ:ે ‘તેની 

અનનયનમતતા વગેરે સહન કરવા યોગય છ ે એમ હંુ માનું છુ,ં 



તે સાચો છ ે એટલે દંભ ન્થી કરવા માગતો. તેની િનકતની 

કે ઇચછાની ્બહાર છ ે તે કરવાની ના પાિ ે છ.ે પણ તેનામાં 

સેવાભાવ છ ે જ. તેનું હૃદય સાફિ છ.ે એટલે તેના નાના દોષો 

સહન કરવામાં ધમ્ણ રહેલો છ ેએમ લાગે છ.ે છતાં હવે મહાદેવ 

[તયાં] છ.ે તેના નનણ્ણય ઉપર તે આધાર રાખવાનું કહે છ.ે મહાદેવ 

િું કહે છ ે તે જોજ.ે મહાદેવ નનકાલ નહીં કરી િકે તો હંુ તો 

છવેટ ે કરી દઈિ.'66

્બંને જણ જયારે જુદી જુદી જલેમાં હતા તયારે ગાંધીજી 

યરવિા મંડદર્થી આશ્મમાં દુગા્ણ્બહેનને નામે પત્ર લખતા એ પત્રમાં 

દુગા્ણ્બહેનની તન્બયત નવિે સૂચન કયા્ણ પછી તરત આખો પત્ર 

મહાદેવભાઈ સાર જ લખતા. દાખલા તરીકે, 18મી જા્યુઆરી, 

1931ને ડદન સવારે પાંચ વાગયે લખેલો પત્ર મહાદેવભાઈ સા્થે 

રેં ડટયો અને ધનુનવ્ણધા (એટલે કે પીંજણિાસ્ત) અને अनासक्तियोग 

અંગે સમાન રસપૂવ્ણક નવચારવાની દૃનષ્એ લખાયેલો છ:ે 

નચ. દુગા્ણ, 

હજુ નારંગીનો પ્યોગ ચાલતો હિે. નપચકારી તો ્બરો્બર લેવાતી 

હિે. ઓિકાર ્બંધ ્થવા જ જોઈએ. મા્થા ઉપર દુખાવો હોય 

તો માટી મૂકવી જોઈએ. 

મહાદેવને કહેવું ડહલનો ગીતાનો અનુવાદ મારા જોવામાં ન્થી 

આવયો. કાકાને મેં લખયું છ.ે अनासक्तियोगમાં જ ે સુધારાવધારા 

સૂચવવા હોય તે સૂચવે અને િંકાઓ કે પ્શ્ો હોય તે પણ 

પૂછ.ે એ મને ગમિે. એક એક ભજનનું ભાષાંતર મીરાં્બહેનને 

દર અઠવાડિયે જાય છ.ે જો એ કોઈ પણ કાળે છપાવવાનું ્થિે 



તો તો મહાદેવ જરૂર જોિે જ. નહીં તોપણ મીરાં્બહેન પાસે્થી 

મેળવી લેવું. મારી પાસે તો ્બંગાળી ભજનો નસવાયનાં ્બધાનું 

પડ્ું જ છ.ે દેવદાસ સંસકૃતનો પંડિત ્થઈને નીકળે એ તો 

સરસ વાત ્થિે. એનું ઉદૂ્ણ પણ પાકંુ કરી લે તો સારં. ધનુનવ્ણધા 

ઉપર મ્થુરાદાસે જ ેલખયું છ ે તે ન જોયું હોય તો મહાદેવ જોઈ 

જાય. આ િાસ્તને જટેલું ચોક્કસ કરી િકાય ને િણગારી િકાય 

તેટલું કરી લેવાની જરૂર છ.ે જમે જમે ઊંિો ઊતરતો જાઉં 

છુ ં તેમ તેમ મારો મોહ રેં ડટયા પ્તયે વધતો જાય છ.ે રેં ડટયામાં 

રૂની ્બધી ડક્યા આવી ગઈ. ગરી્બનો ્બેલી પરમેશ્વર તો છ ે

પણ પરમેશ્વરના હા્થપગ રેં ડટયો છ.ે તેને જ ે ગરી્બ પકિ ે તેણે 

પરમેશ્વરને પકડ્ો. ગરી્બની જમે આપણે ખાઈપી ન િકીએ પણ 

ગરી્બને અ્થથે રેં ડટયો તો ચલાવીએ જ. અને રેં ડટયો ચલાવીએ 

એટલે તેની અખૂટ િનકતનું નનરીક્ષણ કરવું ને તેને પ્ગટાવવી. 

આ અભયાસ જવેોતેવો ન્થી. અને એ જીવતી ગીતા છ.ે આ 

્બધું મહાદેવને સાર લખવાની જરૂર ન્થી, પણ તેને નનનમતિે આ 

પ્ા્થ્ણનાને સમયે મારા મનના ઉદગારો નીકળી જાય. ્બધાની પાસે 

એ એવી રીતે નીકળી પણ ન િકે.
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કોઈક વાર વળી સાત વષ્ણના ્બા્બલાને લખે છ:ે

શ્ી નારાયણરાવ,

કે ્બા્બલો? તેં ટીસા68 તો સારા કાઢ્ા લાગે છ.ે પણ ટીસાને 

્બદલે અક્ષરનાં નચત્ર કાઢતાં િીખ. મહાદેવ આવયા એટલે ખૂ્બ 

ગમમત લૂંટ ે છ ે ના? વહેલો પાછો મોકલી ના દેતો. 
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આવી હતી. તે માટ ેમદ્રાસ ઇલાકાના માછીઓએ સરકારને અનભનંદનના તાર 

કયા્ણ હતા. પરંતુ સરકારે તેમને રોકિુ ં પરખાવયું હતું કે માછલી સાચવવા 

માટ ેઆ સંનધ મુજ્બ છૂટ આપી િકાય નહીં. એટલે ્બાપુએ એમસ્ણન સા્થે 

આ પ્શ્ ચચયયો હતો અને તેમના્થી આ વાત ક્બૂલ કરાવી લીધી હતી.

54.   ગ. મા. નાંદુરકર: सरदारश्रीना पत्ो – 4 : પૃ. 23-24.

55.   એજન, પૃ. 225માં્થી સારવીને.

56.   महादेवभाईनी डिायरी – 14 : પૃ. 453-54ને આધારે.

57.   એજન, પૃ. 541.

58.   એજન, પૃ. 174.

59.   આ તારીખે સોમવાર એટલે મૌનવાર હતો. આ જ ડદવસે પોતાના પત્ર 

પર ‘ખાનગી'નો િેરો કરી વાઇસરૉયે જવા્બ આપયો: ‘આપે જ ે જ ે લખયું 

છ ે તે ્બધી ્બા્બતો પર મેં ફિરી ઘણી કાળજીપૂવ્ણક નવચાર કયયો છ ે અને 

હાલની કપરી પડરનસ્થનતમાં તો આપનું કામ વધારે મુશકેલ ્બનાવવાનું હંુ 

કદી કલપવું પણ નહીં, છતાં લાચાર છુ ં કે આપની વાતચીત દરનમયાન મેં 

આપને નવસતારપૂવ્ણક સમજાવયા પ્માણે એવાં કારણો છ ે જનેે લઈને આપ 

માગો છો એવું પગલું ભરવાનું મને કોઈ રીતે વાજ્બી લાગતું ન્થી...'

60.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 45 : પૃ. 360-361.

61.   महादेवभाईनी डिायरी – 14 : પૃ. 177્થી 181માં્થી સારવીને.

62.   એજન, પૃ. 166.

63.   गांधीजीनो अक्षरदेह – એજન, પૃ. 174.

64.   એજન, પૃ. 253.

65.   એજન, પૃ. 267.

66.   એજન, પૃ. 286.

67.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 45 : પૃ. 98.



68.   ટીસા — લીટા દોરવા.

69.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 44 : પૃ. 243.



એકત્રરીસ  
અણખૂટ ગ્વશ્ાસે ગ્વલાયતમાં

ગાંધીજીના જીવનમાં કેટલાક એવા પ્સંગો છ ે જ ે ્બાહ્ 

દૃનષ્એ જોતાં વધુમાં વધુ નનષફિળતાના પ્સંગો ગણાય, અને છતાં 

તે એમના વયનકતતવને, અને અમુક અંિે જોતાં આખા દેિના 

ઇનતહાસને ઊંચામાં ઊચાં નિખરો પર ચિાવનાર પ્સંગો હતા. 

્બીજી ગોળમેજી પડરષદ અંગે સપટમે્બર્થી ડિસેમ્બર 1931 સુધી 

તેમણે લીધેલી ઇંગલંિની મુલાકાત એ પ્કારનો ્બાહ્ નનષફિળતાનો 

પરંતુ આંતડરક ઊધવ્ણગમનનો ભવય અવસર હતો. આ નનનમતિે 

ગાંધીજીના અંતરમનને ્બહારની પ્વૃનતિઓ સા્થે સાંકળીને દુનનયા 

આગળ નવિદ રીતે અનભવયકત કરવાનું કઠણ કામ કરવામાં 

મહાદેવભાઈની ગાંધીજી પ્તયેની વફિાદારી અને દેિભનકત, તેમની 

અસાધારણ કમ્ણણયતા અને ્બુનદ્ધમતિા, તેમના પોતાના હૃદયહરણ 

સવભાવ અને સુધાઝરતી વાણી એ સવ્ણ એકનત્રત ્થયાં ન હોત 

તો કદાચ ઇનતહાસના આ નાજુક ત્બક્ક ે‘દુષ્ો દગલ્બાજો ્થકી’ 

જમેનું પનારં પડ્ું હતું તેમની સામે ‘અણખૂટ નવશ્વાસે ભયા્ણ 

જીવન'્થી આગળ વધનાર ગાંધીજીનું ચડરત્ર આટલું પ્ાંજળપણે 

સપષ્ ્થયું ન હોત. નનરંતર નોંધ લેનાર સનચવ, એ નોંધોને આધારે 

દુનનયાને નાનીમોટી તમામ ઘટનાઓ સા્થે અઠવાડિયે અઠવાડિયે 

વાકેફિ રાખનાર પત્રકાર, જનેે પોતે કદી જોયાજાણયા નહોતા 

તેવા દેિના નાનાનવધ સવભાવના લોકો જોિ ે સૌની જરૂડરયાત, 

ગાંધીજીની િનકત અને દેિનાં ડહતોનો નવચાર નજર આગળ 

રાખી મુલાકાતો ગોઠવનાર, કે જાતે મુલાકાત લેનાર નવનષ્કાર, 



ઇંગલંિના જુદા જુદા રાજનૈનતક પક્ષોના સંસદસદસયો્થી માંિીને 

રાજયકારભાર સંભાળનાર મંત્રીઓ જોિ ે ખુદ વાટાઘાટો કરનાર 

મુતસદ્દીરૂપે મહાદેવભાઈ આ ડદવસોમાં પ્ગટ્ા. ગાંધીજી સા્થે 

લંિનના ઈસટ એ્િના ગરી્બ મહોલ્ા્થી માંિીને િહેનિાહના 

મહેલ સુધી ફિરનાર અને ઈટનના ‘વિા પ્ધાનો પેદા કરનાર' 

નવદ્ાલય્થી માંિીને ઑકસફિિ્ણના નવશ્વનવદ્ાલય સુધી પહોંચી જનાર 

ગાંધીજી સા્થે એમને પોતાના પેટ પર પાટ ુ મારનાર નવલાયતી 

કાપિ-્બડહષકાર આંદોલનના નેતા માનનારા નમલમજૂરો્થી માંિીને 

ગાંધીજીના જીવનને ‘ઈિુનરિસતના ચડરત્રને વધુમાં વધુ નજીક ્બેસી 

િકે એવી હસતી’ માનનાર િીન ઑફિ કે્ટર્બરીના નનવાસ સુધી, 

છાયાની માફિક નનરંતર ફિરનાર મહાદેવભાઈનું વયનકતતવ પણ 

આ ચાર માસ દરનમયાન સોળે કળાએ ખીલયું હતું. 

મહાદેવભાઈએ એમના સવધમ્ણને અનુસરીને, આ પૂણ્ણકળાએ 

નવકસેલું વયનકતતવ પણ ગાંધીજીના નવભૂનતમતવમાં સમનપ્ણત કયુું 

હતું. તે્થી આપણે સાર આ ગાળાની મહાદેવક્થા ગાંધીક્થામાં 

એકરૂપ ્થયેલી જણાિે. માત્ર આપણે તેને મહાદેવભાઈની માફિક 

ગાંધીજીની પ્વૃનતિઓના વૃતિાંતરૂપે નહીં, પણ મહાદેવભાઈની 

્થોિીક લાક્ષનણકતાઓને ધયાનમાં રાખી જોઈિું. અલ્બતિ, િકય 

તેટલા સંક્ષેપમાં.

ગોળમેજી પડરષદમાં ભારતની જનતાના સાચા પ્નતનનનધ 

તરીકે જનાર તો ગાંધીજી એકલા જ હતા. ્બીજા ્બધા તો 

અંગ્ેજ સરકારે પોતાને અનુકૂળ લોકોને િોધી િોધીને ભારતના 

અનેક વાસતનવક કે કાલપનનક વગયોનું પ્નતનનનધતવ કરવા તેિી 

આણેલા િેતરંજના પયાદા જવેા હતા. ડહંદી મહાસભાએ ઘણી 



ઘણી નવચારણા પછી ગાંધીજીને પોતાના એકમાત્ર પ્નતનનનધ તરીકે 

ઇંગલંિ પાઠવયા હતા. દેિની કોડટ કોડટ જનતાની મીટ તો આખો 

વખત ગાંધીજી ભણી જ મંિાયેલી હતી. તે્થી મહાદેવભાઈએ 

અઠવાડિયે અઠવાડિયે नवजीवन અને यंग इन्डिया પત્રો દ્ારા 

પ્વાસવણ્ણનો મોકલી લોકોને ગાંધીજીની ગનતનવનધઓ્થી વાકેફિ 

રાખવાનો ક્મ જારી રાખયો હતો. नवजीवन કે यंग इन्डियाના આ 

લેખો માત્ર તે તે પત્રો પૂરતા મયા્ણડદત નહોતા રહેતા. અઠવાડિયે 

અઠવાડિયે તેમાં્થી સામા્ય જનતાને સાર રનચકર ્થઈ પિ ેએવા 

ભાગો ઝિપી લેવા ડહંદનાં અનેક દૈનનક છાપાંઓ તતપર હતાં. 

આમ મહાદેવભાઈના સાપ્તાડહક પત્રો ગાંધીજીની સા્થે દેિના 

આતુર લોકોને પણ યાત્રા કરાવતા. આ પત્રો અને લેખો દ્ારા 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના અંતરમનની પણ ઝાંખી કરાવતા.

આપણે પહેલાં પ્વાસવણ્ણનો લઈએ. ‘એસ. એસ. રાજપૂતાના’ 

સટીમર પર રવાના ્થતાં, લગભગ અિધો માઈલ દૂર સુધીનાં મકાનો 

ઉપર ચિીને નવદાય આપતા ભાવભીના ભારતવાસીઓને રામ રામ 

કરીને સટીમર ભણી મોં કરતાંની સા્થે ગાંધીજીએ સટીમરને જ 

આશ્મનું રૂપ કેવી રીતે આપી દીધું તેનું વણ્ણન ભારતના લોકોને 

એના પછીના અઠવાડિયામાં જ नवजीवन મારફિત જાણવા મળ્ું. 

સટીમરમાં ગાંધીજીએ પોતાને સાર સૌ્થી અગવિભરેલો ખૂણો 

પસંદ કયયો. પણ એમાં જગા સાર કોઈની હરીફિાઈ ્થાય નહીં, 

પ્્થમ વગ્ણના મુસાફિરોને મળતી કોઈ ખાસ સગવિ લેવાની ન 

રહે, અને તયાં ઊભા રહેવું પણ સટીમરના વધારે પિતા હાલવાને 

કારણે મુશકેલ ્થઈ પિતું હતું તે્થી, મુલાકાતીઓનો મારો ન 

રહે અને ગાંધીજીને કામ સાર પૂરતું એકાંત મળી રહે, એવા 



અનેક લાભો હતા! પોતાને માટ ે અને સા્થીઓ સાર આવેલા 

સામાનને જોઈને ગાંધીજીએ સા્થીઓનો ઊધિો લીધો. એનું વણ્ણન 

મહાદેવભાઈએ પોતાની કમજોરી પર ડફિટકાર વરસાવતાં અને 

દડરદ્રનારાયણના પ્નતનનનધ ગાંધી પ્તયે આદર અને અહોભાવ 

દિા્ણવતાં નનખાલસતા્થી કયુું છ.ે મહાદેવભાઈ સાર એ પ્્થમ 

પનશ્ચમ યાત્રા હતી, ઇંગલંિની ઠિંીની વાતો સાંભળેલી, પણ 

અનુભવ નહોતો કયયો. તે્થી દુગા્ણ્બહેન અને ્બીજી નમત્રમંિળીએ 

આગ્હ કરી કરીને મહાદેવભાઈ સાર સામાન ્બંધાવયો હતો. 

િૉ. અ્સારી પાસે્થી ઉછીનો લીધેલ એક લાં્બા કોટ નસવાયનો 

્બીજો ્બધો સામાન એિનના ્બંદર્થી પાછો આવે છ.ે

એિન ્બંદર પહોંચતાંની સા્થે મહાદેવભાઈ તે િહેર મું્બઈ્થી 

લગભગ નાકની લીટીએ પનશ્ચમમાં 1,660 માઈલ દૂર છ,ે તે 

જવાળામુખીના લાવા પર ઊભું ્થયેલું નગર છ,ે અરે, િહેરના 

વચલા એક ભાગને તયારે ‘ક્ટેર' (જવાળામુખીનું મુખ) કહે છ,ે 

વગેરે ભૌગોનલક વણ્ણન આપવાનું ચૂકતા ન્થી. સટીમર પર હતા 

એટલે, સહેજ ેએમને આ ્બધી નોંધ કરવાની નવરાિ મળી હિે 

એમ આપણે કલપી િકીએ. વળી ગાંધીજી સા્થે રહેવું એટલે 

‘જવાળામુખીના મુખ પર વસવાટ કરવો' એવી તુલના કરનાર 

મહાદેવભાઈને સામાનના ઢગલા અંગે ગાંધીજીના જવાળામુખીના 

નાના સરખા સફિોટનો તાજો જ અનુભવ ્થયો હતો, એ પણ 

કારણ હિે. પણ ભૂગોળ એકલી િીખવીને મહાદેવભાઈને સંતોપ 

િે ્થાય? એટલે તરત તેઓ એ વાતની પણ નોંધ લે છ ે કે 

1839 સુધી તો આ સ્થાનમાં માછીમારોનાં નાનાં ગામિાં જ હતાં, 

જનેી વસતી માત્ર 600 જટેલી હતી. નબ્ડટિ ઇનતહાસકારો આ 



ભાગના ઇનતહાસને કેવી રીતે રજૂ કરે છ ેતે વણ્ણવીને મહાદેવભાઈ 

એમ પણ સૂચવે છ ે કે જો આ િહેરના સાચા ઇનતહાસ અંગે 

સંિોધન ્થાય તો જરૂર સામ્રાજયવાદી ઇનતહાસનો એક પિદો 

એના્થી ખૂલી િકે. મહાદેવભાઈએ પોતાના પ્વાસના વણ્ણન દ્ારા 

ભારતની જનતાને ગાંધીજીની યાત્રામાં સહભાગી ્બનાવી, એમના 

અંતરમાં અવારનવાર િોડકયાં કરાવયાં અને આખા પ્વાસવણ્ણનને 

વયાપક લોકનિક્ષણનું એક માધયમ ્બનાવયું.

મું્બઈ્થી એિન સુધીની સફિર નવિે ગાંધીજીએ એક પત્રમાં 

જવાહરલાલજીને લખયું:

‘... દડરયો વધુમાં વધુ લાગયો હોય તો તે મીરાં્બહેનને. પયારેલાલ 

અને દેવદાસે પણ ઠીક ઠીક ભોગવયું. મહાદેવને ન્બલકુલ ન 

લાગયો, અને તેમણે સૌ્થી વધુ કામ કયુું.'1

મહાદેવભાઈએ જોકે સટીમરના મુસાફિરોમાં ગાંધીજીને સૌ્થી 

ચડિયાતા ગણયા હતા!2

મહાદેવભાઈનાં પ્વાસવણ્ણનોમાં ગાંધીજીને મળનાર અનેક 

નાનામોટા લોકોની માનમ્ણક ઓળખાણ પણ આવી જ જાય. 

ઇનજપ્તની તે કાળની મુખય નવરોધી પાટતી વકફિ પાટતીના પ્મુખ 

નહાસ પાિા અને આઝાદીની લિાઈ સાર પ્ાણ પા્થરનાર નેતાનાં 

પતની શ્ીમતી ઝગલૌલ પાિાના સંદેિાઓની મહાદેવભાઈ ખાસ 

નોંધ લે છ.ે સટીમરયાત્રા દરનમયાન જ વાયરલેસ દ્ારા અનેક 

સંદેિાઓ ગાંધીજી પર પહોંચતા. તેમાં મહાદેવભાઈ ્બેર્બેરાના 

ભારતીયોના સંદેિાનો ખાસ ઉલ્ેખ કરે છ,ે અને કહે છ ે કે, 

‘પહેલાં તો અમે ધાયુું હતું કે ્બેર્બેરા અમારી માફિક કોઈ 



વહાણનું નામ હિે, પણ પછી મેં િોધી કાઢ્ું કે એ તો એિનના 

અખાતની દનક્ષણે આવેલ 1884્થી નબ્ડટિરોના હા્થમાં પિલે 

સોમાલી — લૅ્િના એક મુખય િહેરનું નામ હતું.3 એમ જણાય 

છ ે કે મહાદેવભાઈ આ પ્વાસ દરનમયાન સટીમરની લાઇબ્ેરી, 

ખાસ કરીને એના એટલાસનો ઉપયોગ કરવાનું ચૂકયા ન્થી!

અખાતમાં્થી પસાર ્થતાં મહાદેવભાઈ ્બેય કાંઠાના લોકોના 

ઇનતહાસને યાદ કરી લે છ ે અને જ ે નજરે જોઈ િકાય એટલી 

ભૂગોળ પણ વાચકો આગળ ધરી દે છ.ે પણ ્બધાં વણ્ણનોને અંતે 

મુલાકાતીઓએ દેખાિલેી ગાંધીજી પ્તયેની ભનકત અને એમનામાં 

ઊભરાતી આઝાદી માટનેી તમન્નાની વાત એ જ મહાદેવભાઈના 

કાવયમય વણ્ણનમાં ધ્ુવપદ સમી છ.ે અને સટીમરમાં કોઈક સવારે કે 

સાંજ ેપ્ા્થ્ણના પછી ગાંધીજીએ પ્વચન કયુું હોય તો તે ટપકાવવાનું 

તો મહાદેવભાઈ ચૂકે જ િાના? પણ આ ભનકતમય નોંધ કરતી 

વખતેય મહાદેવભાઈની કલમ એ પ્શ્ કરવાનું ચૂકતી ન્થી કે, 

‘મૃતયુ વચચે જીવન ટકે છ'ે એવું સૂત્ર-વાકય ગાંધીજીએ ઉચચાયુું 

તયારે તેમને અગાઉ ઉપર વપરાઈ ચૂકેલા એ સૂત્રનો ખયાલ પણ 

હિે ખરો કે જમેાં કહેવામાં આવયું છ ે કે: ‘નજદંગીની વચચોવચ 

આપણે મોતના મોંમાં છીએ?'4 આગ્બોટમાં્થી દીઠલે સટટ્રોમ્બોલી 

્બેટનો જવાળામુખી મહાદેવભાઈના આ પ્શ્નો નનનમતિ ્બને છ.ે 

પણ વળી પાછા ગાંધીપ્ેડરત આિાવાદના સૂર પર આવી તેઓ 

કહે છ:ે ‘આ જવાળામુખી ગમે તયારે ફિાટી નીકળે તો આપણે 

મરી જ પરવારીએ એ વાતનું ભાન હોવા છતાં જવાળામુખીની 

તળેટી પર અનેક નાનાં ગામિાં વસયાં છ.ે લાવા્થી ફિળદ્રુપ ્બનેલી 

જમીન પર મ્બલક પાક ઊગે છ.ે તે જ રીતે લાખો નનરાિાઓ 



વચચે પણ અમર આિા છુપાયેલી છ.ે'

આમ આખી સફિરનું સજીવ ્બયાન આપતાં મહાદેવભાઈ 

આપણને એમની સા્થે રિા્સ દેિને કાંઠ ેમાસથેલસ ્બંદરે પહોંચાિી 

દે છ ે જયાં છાપાંવાળા અને કૅમેરાવાળાઓ ગાંધીજીને વીંટળાઈ 

વળે છ.ે મહાદેવભાઈ કહે છ ેકે દુનનયાના કોઈ પણ ખૂણે કેટલીક 

વાતો તો આપણા દેિની માફિક નચરપડરનચત જ લાગે છ.ે એમાં 

એક છ ે સી. આઈ. િી. અને પોલીસ, ્બીજાં ઔદ્ોનગક નગરો 

અને ત્રીજા પત્રકારો. ઇંગલંિ્થી આવેલા રૂડઢચુસત છાપાંઓના 

પ્નતનનનધઓ તો ગાંધીજીની ટીખળ કરવામાં અને તેઓ કાંઈ 

પણ કહે તો એને મારીમચિીને નવકૃત કરવામાં જ માનતા હતા, 

તેના અનેક દાખલાઓ મહાદેવભાઈના ધયાન્બહાર જતા ન્થી. 

સા્બરમતીમાં ગાંધીજીના આશ્મમાં રહી ગયેલા અને માંદગી 

વખતે આશ્મવાસીઓ પાસે્થી સેવાિુશ્ૂષા પામેલા સલોકોમ નામના 

છાપાવાળાએ ગાંધીજી નવિે ગપપાં મારેલાં, તેનો ગાંધીજીએ ઊધિો 

લીધેલો. ગાંધીજી નવિે એણે કદાચ જીવંત નચતાર આપવાના 

ઇરાદા્થી જ લખયું હિે કે નપ્્સ ઑફિ વેલસ જયારે ભારત 

આવયા તયારે ગાંધીજીએ એને દંિવત્ પ્ણામ કરેલા તેને યાદ 

કરીને ગાંધીજીએ કહ્ું કે:

તમારી પાસે તો મેં વધારે િહાપણની આિા રાખી હતી. આ વાત 

તો તમારી કલપનાિનકતનીયે સાખ વધારે એવી ન્થી. હંુ કદાચ 

ગરી્બમાં ગરી્બ કોઈ અસપૃશય કે ભંગીને ઘૂંટનણયે પિીને નમસકાર 

કરં ખરો, એની ચરણરજ પણ કદાચ લઉં, પણ પાટવીકુમાર 

તો ઠીક, પણ િહેનિાહ આગળ પણ ઝૂકંુ નહીં, કારણ, એ તો 

મગરૂ્બીભરેલ તાકાતના પ્નતનનનધ છ.ે5



પેલો ન્બચારો કાપો તો લોહી ન નીકળે એવો ્થઈ ગયો 

હિે. પત્રકાર મહાદેવભાઈ આ પ્સંગે આયલૅ્ણ્િના નેતા િી' 

વલેરાએ તાજતેરમાં િરૂ કરેલ आइररश प्रेस નામના પત્રના પહેલા 

અંકમાં કરેલી ઘોષણાની યાદ અપાવે છ ે કે:

‘અત્રે આ છાપાનો ઉપયોગ કદીયે અમારા નમત્રોને ખોટ ે રસતે 

દોરવા કે અમારા નવરોધીઓની વાત ખોટી રીતે ચીતરવા સાર 

નહીં વાપરીએ.'5

મહાદેવભાઈ દુનનયાના કોઈ પણ ખૂણામાં્થી સતયને પોષક 

આવાં વચનો િોધીને વાચકો આગળ, ખાસ કરીને ભારતના 

લાખો ઉતસુક વાચકો આગળ, ધરી દઈને આખા દેિનાં મૂલયોનું 

ધોરણ ઊંચું લઈ જવામાં સહાયભૂત ્થતા હતા. એક પત્રકાર 

તરીકેની મહાદેવભાઈની આ એક ક્ષુલ્ક જણાતી છતાં ખરં 

જોતાં અનુપમ સેવા હતી.

પણ ‘છાપાંઓ પર્થી લોકો અંગે કયાસ કાઢવો એ ્બરા્બર 

ન્થી.’ એમ કહીને મહાદેવભાઈ આપણને ઇંગલંિના લોકો તરફિ 

વાળે છ ેઅને એક્બે ઠકેાણે ગાંધીજીના કરવામાં આવેલા સવાગતનું 

વણ્ણન કરતાં જ એ વાત સમજાવી દે છ ે કે ભારત પર િાસન 

કરનાર અંગ્ેજ રાજયકતા્ણઓ એક છ ેઅને માનવીય લાગણીઓ 

ધરાવતા ઇંગલંિના વતનીઓ જુદા છ.ે આ લોકોનું વણ્ણન કરવાની 

તો મહાદેવભાઈને પાછળ્થી પણ અનેક તકો મળી રહે છ.ે6 

સરકારે ગાંધીજીનું ભવય સવાગત ્થતું ટાળવા તેમને ઇંગલંિના 

ડકનારે ઉતાયા્ણ પછી ટટ્રનેને ્બદલે કારમાં લઈ જવાનું સૂચન 

ઍ્િરૂઝ મારફિત કરાવયું, તેને ગાંધીજીએ સમજી્બૂજીને છતાં 



રાજીખુિી્થી માની લીધું. ગાંધીજી કારરરતે ફિોકસટન્થી લંિન 

પહોંચયા હતા.7 હજારોની મેદની લંિનના નવકટોડરયા સટિેને 

એમની વાટ જોતી ખિી હતી. લંિનના ઈસટ એ્િ નામના ગરી્બ 

નવસતારમાં ડકંગસલી હૉલ નામના સાદા સ્થાનમાં સેવાભાવી ્બહેન 

મયૂડરયેલ લેસટરના આગ્હ્થી ગાંધીજીએ ઉતારો રાખયો તો તયાં 

લોકો ખૂ્બ ઉમળકાભેર એમના સવાગતે પહોંચયા.

ઇંગલંિમાં ઊતરવા અંગે ગાંધીજી પાસે ભારતમાં જ અનેક 

સૂચનો આવયાં હતાં. તેમાં્થી તેમણે ઈસટ એ્િમાં રહેવાનું ્બહેન 

લેસટરનું નનમંત્રણ, ખાસ તો એટલા સાર સવીકાયુું હતું કે, પોતે 

એક ગરી્બ દેિના પ્નતનનનધ તરીકે જતા હતા એ વાતને કદી 

નવસારવા નહોતા ચાહતા, તેમ જ દુનનયાને પણ તેની પ્તીનત 

કરાવવા ઇચછતા હતા.

રોજ સવારે તેઓ આસપાસના જુદા જુદા ગરી્બ મહોલ્ામાં 

ફિરવા જતા અને કેટલીક વાર લોકોનાં ઘરમાં જઈને એમનાં 

કામકાજ, એમની રહેણીકરણી અને પડરનસ્થનત નવિે પૂછપરછ 

કરતા. લોકો કહેતા કે, ‘આ તો આપણા જવેા જ છ!ે' એક 

આંધળી ્બાઈએ મળવાની ઇચછા વયકત કરી તયારે ગાંધીજી તેને 

મળવા જાતે ઇનસપતાલમાં ગયા. એ ઇનસપતાલનો વૉિ્ણ સવારે 

છ વાગયે ધોવાઈને સાફિસૂ્થરો ્થયો ને ્બધા દરદીઓ અને 

કમ્ણચારીઓ ગાંધીજીને જોવા સાર એકઠા ્થઈ ગયા. જ ે રસતે્થી 

ગાંધીજી વહેલી સવારે ફિરવા નીકળતા તે રસતે ્બંને ્બાજુ ઊભા 

રહીને એમને ‘ગુિ મૉનન્ણગ' કહેવા લોકો ખાસ વહેલા ઊઠીને 

કેવા કતાર્બંધ ઊભા રહી જતા તેનું વણ્ણન મહાદેવભાઈ ખૂ્બ 

આનંદોલ્ાસ્થી કરે છ,ે અને સા્થે સા્થે એવી ગંભીર વાતોય કહી 



દે છ ે કે ગાંધીજીએ જાહેર રીતે કહ્ું છ ે કે પોતાની આકરામાં 

આકરી ટીકા કરનારને પણ મળવા તેઓ હમેિાં તૈયાર છ,ે તે 

છતાં નવ્સટન ચનચ્ણલ એમને મળતા જ ન્થી. હા, તેઓ તેમના 

ચતુર દીકરાને ગાંધીજી પાસે મોકલે છ ેખરા, કે જ ે વાતવાતમાં 

ગાંધીજીને એમ પૂછી લે છ ે કે, ‘જો આ વખતની મંત્રણાઓ 

પૂરી નનષફિળ જિે તો તેઓ િું કરિે!' ગાંધીજી એને ટૂકંો ને 

ટચ, છતાં હૈયા સોંસરવો ઊતરી જાય તેવો જવા્બ આપી દે 

છ:ે ‘સતયાગ્હ.' અને સા્થે ઉમેરે છ ે કે ગઈ વખતે સહન કયા્ણ 

હતાં એના કરતાં કેટલાંયગણાં વધુ કષ્સહનની તૈયારી સા્થે 

સતયાગ્હ ્થિે.8

પ્વાસવણ્ણનમાં જ મહાદેવભાઈ દ્ારા એ વાતની પણ નોંધ 

લેવાય છ ે કે એક ગ્ામોફિોન કંપનીવાળા (કોલંન્બયા) ગાંધીજીની 

રૅકિ્ણ ઉતારવા ઇચછતા હતા. તેમને એક વાર તો ઘણી નવચારણાને 

અંતે ‘ના' પાિવામાં આવે છ.ે પણ ્બીજી વાર વધુ નવચારણાને 

અંતે, ‘હા' પાિવામાં આવે છ,ે કિી જ તૈયારી નવના, ગાંધીજી 

રૅકિ્ણ કરવાના મિીન આગળ પહોંચી જાય છ.ે એટલે સુધી કે 

યંત્ર ચાલુ કયા્ણ પછી પહેલાં તો પૂછ ે છ ે કે ‘મારે આમાં જ 

્બોલવાનું છ?ે' અને છવેટ ે ‘્બસ પૂરં?’ એમ પણ પૂછ ે છ.ે આ 

ઉદગારો પણ રૅકિ્ણ ્થઈ જાય છ!ે

નીચે ચકિોળ પર કલ્ોલતાં ્બાળકોની નચનચયારીઓના 

અવાજ સડહત, આટલાન્ટકની પેલેપાર કરોિો અમેડરકનો 

ગાંધીજીનો સપષ્ અવાજ, એક ક્ષણ પણ અટકયા નવના અિધો 

કલાક અનવરત સાંભળતા રહ્ા. એ ભાષણમાં તેમણે એમ 



સમજાવયું કે:

ગોળમેજી પડરષદના પડરણામ સા્થે એકલા ડહંદનો નહીં પણ આખી 

દુનનયાનો સં્બંધ હતો. ડહંદને જો પોતાના પ્ાચીન ભૂતકાળના 

ગૌરવને જાળવવું હોય તો તે સવરાજ મેળવીને જ જાળવી 

િકે... સવરાજ મેળવવાની ડહંદની લિત તરફિ દુનનયાનું ધયાન 

તે મેળવવાની એની અડહંસક પદ્ધનતને લીધે ખેંચાયું છ.ે હંુ પોતે 

તો આ ખૂનામરકીના સાધન વિ ેમારા દેિની સવતંત્રતા મેળવવા 

કરતાં જરૂર પિ ેતો જમાનાઓ સુધી રાહ જોવાનું પસંદ કરં. મને 

મારી હૃદયગુફિાના ઊંિાણમાં એમ લાગે છ ેકે દુનનયા ખૂનામરકી્થી 

તો્બા પોકારી ગઈ છ.ે તેમાં્થી નીકળવાનો રસતો ખોળી રહી 

છ.ે હંુ એમ માનીને ગવ્ણ લઉં છુ ં કે તલસી રહેલી દુનનયાને એ 

રસતો ્બતાવવાનો લહાવો ભારતવષ્ણની પ્ાચીન ભૂનમને મળિે. 

એટલે ડહંદને તેની પ્ચંિ લિતમાં સા્થ આપવા સાર જગતની 

સવ્ણ મહાપ્જાઓને નોતરવામાં મને કિો જ સંકોચ ્થતો ન્થી... 

અધ્ણભૂખયા કરોિોની વતી, હંુ જગતના અંતરાતમાને એવી નવનંતી 

કરં છુ ં કે જ ેપ્જા પોતાની સવતંત્રતા પાછી મેળવવાના પ્યતનમાં 

પ્ાણ પા્થરી રહી છ ે તેની વહારે તેઓ ધાય.9

હવે આપણે મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના અંતરમનને કેવું ચીતરે 

છ ેતે જોઈએ. મહાદેવભાઈ ગોળમેજી પડરષદમાં જતાં સુધીમાં તો 

ગાંધીજી સા્થે એવા ત્મય ્થઈ ગયેલા કે ગાંધીજીના માનસને 

જાણે આરસામાં જોતા હોય એવી રીતે, ચીતરી િકતા. તે્થી જ 

પહેલા જ લેખમાં મહાદેવભાઈએ એ વાતની નોંધ લીધી છ ે કે 

ગાંધીજીએ લૉિ્ણ અનવ્ણનના અનતિય આગ્હ્થી નવલાયત જવાનું 

તો સવીકાયુું છ,ે પણ એમના માનસનું દિ્ણન સેંકિો છાપાંઓના 



અગ્લેખો કરતાં અનેકગણી વધારે સચોટ રીતે આપણા રાષ્ ટ્રીય 

િાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ મમ્ણમાં પ્વેિીને ગાયું છ:ે

‘છલે્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ! 

સાગર પીનારા અંજવલ નવ ઢોળજો બાપુ!'

એક જૂના નબ્ગેડિયર જનરલ ક્ૉનઝયરે મોકલાવેલ પુસતક ए 

वडिया ्टु गांधीમાં તેમણે અંગ્ેજ સરકાર પર કરેલા કઠોર આરોપોનો 

આછો ખયાલ આપીને મહાદેવભાઈ કહે છ:ે 

ગાંધીજી આવા કેટલાક આરોપો મૂકવા અને નસદ્ધ કરવા ઇંગલંિ 

આવયા છ.ે તેઓ એ કામ ઉપર લાગી ગયેલ છ.ે અને એમની 

પદ્ધનત એવી છ ે કે એનો રડદયો આપવો લગભગ અિકય ્થઈ 

પિિે. કારણ, તેઓ જ ેિબદો વાપરે છ ેતે દરેકેદરેક ઇરાદાપૂવ્ણક 

એમના હૃદયની ગુફિામાં્થી સીધા નીકળે છ,ે જમેાં સતય અને 

અડહંસાનો રણકાર હોય છ.ે તે્થી જ ગોળમેજી પડરષદ સામે 

ગાંધીજીએ કરેલ પહેલું નનવેદન સંપૂણ્ણ સવરાજની માગણીનું 

હતું છતાં એના્થી કોઈનું મનદુ:ખ ્થયું નહોતું. તે્થી જ જયારે 

એમણે ઇંગલંિની પાલ્ણમે્ટની આમસભાના સભયો આગળ ્બોલતાં 

‘્બળવાખોર ભારત’ એવા િબદો ઉચચાયા્ણ અને એમ પણ 

જણાવયું કે લૅંકેિાયરે પોતાનાં પાપોનું પ્ાયનશ્ચતિ કરવું જોઈએ, 

તયારે એકેય સંસદસભયે એ ક્થનને ખોટા અ્થ્ણમાં લીધું નહોતું. 

અને તે્થી જ જયારે તેમણે પડરષદની ફેિિરલ સટટ્રકચસ્ણ કનમટી 

આગળ સાફિ સાફિ જણાવી દીધું હતું કે, આ ્બેઠકમાં આવેલા 

પ્નતનનનધઓ તો સરકારના પસંદ કરીને ગોઠવેલા પ્નતનનનધઓ 

છ,ે તયારે સરકારપક્ષે ્બહુ હો્બાળો મચયો નહોતો.’



મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની અડહંસક િૈલી પર ભાર દઈ 

વતા્ણરો કરે છ ે કે:

‘પ્ેમના રેિમી ધાગે ્બંધાયેલા ઇંગલંિ અને ભારત' એક સવૈનચછક 

ભાગીદારી, જ ે ઇચછા હોય તયારે તોિી િકાય અને જ ે એક 

રાષ્ ટ્ર દ્ારા ્બીજા રાષ્ ટ્ર પર લાદવામાં ન આવી હોય, કે ‘ડહંદુ 

હવે પછી ગુલામ રાષ્ ટ્ર રહી િકે નહીં અને રહેિે નહીં', જવેાં 

વાકયો અમે ઇંગલંિનો ડકનારો છોિીએ તે પહેલાં લોકજીભે ચિી 

જવાનાં છ.ે10

ગોળમેજી પડરષદમાં અંગ્ેજ સરકારની મુખય ચાલ, જ ે

પોતાના વીણેલા પ્નતનનનધઓને ભેગા કરીને ‘ભારતના લોકોમાં 

જ સંપ ન્થી, તો અમે િી રીતે સવરાજ આપીએ?' એમ 

કહેવાની હતી, તો ગાંધીજીનો મુખય પેતરો પડરષદમાં ન્બલકુલ 

સૈદ્ધાન્તક ્બા્બતો નસવાય, ્બીજા કિામાં ઝાઝા ન પિીને 

ઇંગલંિની મુસાફિરીનો ઉપયોગ ભારતની માગણીને ઇંગલંિના દરેક 

વગ્ણના લોકોને સમજાવવાનો હતો. સરકારની જાણીજોઈને નવલં્બ 

કરવાની દીઘ્ણસૂત્રી નીનત્થી તેઓ વાજ આવી જતા અને નચિાતા 

પણ ખરા. એટલે મહાદેવભાઈ એની નોંધ લે છ ે કે ગાંધીજી 

પડરષદની ઝિપ વધારવા સાર કોઈ પ્યાસ ્બાકી નહોતા રાખતા. 

ઇંગલંિના વહીવટકતા્ણઓને ધયાનમાં રાખી મહાદેવભાઈ તેમના 

જ એક મોટા મુતસદ્દી ચેમ્બરલેનનું વાકય યાદ દેવિાવે છ ે કે: 

‘કોઈ કોઈ વાર એવી ક્ષણો આવે છ ે કે જયારે િહાપણ િહોળવા 

કરતાં સાહસ ખેિવું એ વધુ સલામત હોય છ.ે જયારે લોકોનાં 

હૃદયોને સપિ્ણ કરનાર અને એમની લાગણીઓને ઢઢંોળનારં કોઈ 

મોટુ ં શ્દ્ધાભયુું કાય્ણ એવા ચમતકાર સજ થે છ ે જ ે મુતસદ્દીગીરીની 



ગમે તેટલી કળા્બાજી્થી ન્થી ્થઈ િકતાં.'11

જયારે નબ્ડટિ સામ્રાજયના તમામ નવિેષજ્ો આંકિાઓ, 

કાયદાઓ અને તક્ણની આંટીઘૂંટીઓ્થી સજ્જ હતા તયારે એ સવ્ણની 

સામે અનભમ્યુની માફિક ઝઝૂમનાર ગાંધીજીની માનનસક ભૂનમકા 

સરળ હતી. ‘હંુ તો ગામડિયાની પેઠ ે સીધીસાદી ભાષામાં કહી 

દઈિ કે હંુ તો મૂરખ છુ.ં રાજય્બંધારણ કે લાં્બીચોિી વાતો 

ન્થી કરતો. નવદ્ા મારં ્બળ ન્થી. મારે વાદ ન્થી કરવો. મારે 

તો મારં દુ:ખ સેવું છુ,ં તેમાં નવદ્તિાની િી જરૂર છ?ે’12 અને 

આ ગામડિયાની વાતો્થી અંગ્ેજ સરકાર કે એમના વીણેલા 

પ્નતનનનધઓ ટવેાયેલા નહોતા એ જ એમની મુસી્બત હતી.

ઇંગલંિ જતી વખતે રસતામાં તો ગાંધીજીએ એટલે સુધી કહી 

દીધું હતું કે, ‘હંુ પ્ચાર પણ નવરોધીઓની આજ્ા્થી જ કરીિ.'13 

પણ ગાંધીજીનું જીવન એ જ એમનો પ્ચાર હતો અને સતય 

જ એમનો સૌ્થી િનકતિાળી તક્ણ હતો. એક નબ્ડટિ મુતસદ્દી, 

લૉિ્ણ સંેકી એક વાર જયારે સવરાજમાં દેિી રજવાિાંઓનું િું 

એવી દલીલ કરવા માંડ્ા તયારે ગાંધીજીએ તેને પરખાવી દીધું:

િું અસલ વાત તમારા્થી છાની છ?ે િું તમે ન્થી જાણતા કે, 

પડરષદ સરકારની હાએ હા કરનારાઓ્થી ભરી દેવામાં આવી 

છ?ે િું એ પણ જણાવવાની જરૂર છ ે કે જ ે રાજાઓની તમે 

વાત કરો છો તેઓ ્બધા જ સરકારના ઇિારા પ્માણે નાચનારા 

છ?ે હંુ તેમને કે તેમની વાતને કાંઈ મહત્વ ન્થી આપતો. અને 

જ ે વસતુ સાચી છ,ે તે તમે પણ જાણો છો.

લૉિ્ણ સંકી્થી આનો કાંઈ જવા્બ નહોતો આપી િકાયો.14



ભારતીય વજીર સર સેમયુઅલ હોર સા્થે ગાંધીજીની ઘણી 

વાર વાતો ્થઈ. એ માણસની નનખાલસતા ગાંધીજીને ગમી. તે્થી 

તેની સા્થે એટલી જ નનખાલસતા્થી વાત કરતાં ગાંધીજીને સંકોચ 

ન ્થયો. ગાંધીજીએ તેમને કહ્ું:

‘મારી ભાષા મારા મનની વાતને છુપાવવાનો કદી પ્યતન કરે 

એવી આિા મારી પાસે ન રાખતા. હા, એવું પ્માણપત્ર હંુ 

જરૂર ઇચછુ ં છુ ં કે સમાધાન કરવા સાર મેં કોઈ પણ પ્યાસ 

્બાકી ન્થી રાખયો.'

શ્ી હોરે એના જવા્બમાં કહ્ું, ‘હંુ પણ આપની પાસે એવું 

જ પ્માણપત્ર મેળવવાની ઇચછા રાખીિ.'14

્બીજી એક જગાએ જયારે વાટાઘાટો આગળ વધતી ન્થી 

એનો અનુભવ ્થવા લાગયો, તયારે ગાંધીજીએ કહ્ું:

‘મારી સા્થે વાત કરવી એ તમને સહેલું કામ લાગવું જોઈએ. 

પણ તમે મારા પ્ેમપ્યાસોને ઠોકર મારિો તો હંુ પાછો જઈિ. 

કિવાિ્થી નહીં, પણ તમારા હૃદયમાં સ્થાન પામી િકતો ન્થી 

માટ ે મારામાં જ કાંઈક અિુદ્ધતા છ ે એવા ભાન સા્થે.’15

આમ મુતસદ્દીગીરીની સામે સાધુતાની ટક્કરનો નચતાર 

મહાદેવભાઈની કલમે આ્બાદ રીતે રજૂ કયયો હતો...

માત્ર ડહંદુ-મુસલમાનોનો પ્શ્ ગાંધીજીને મૂંઝવતો હતો. 

પડરષદમાં ્બોલાવવામાં આવેલા મુસલમાન પ્નતનનનધઓ પૈકી કોઈ 

રાષ્ ટ્રીય મુસલમાન નહોતા. તે્થી રાષ્ ટ્રીય પ્શ્ોમાં એ પ્નતનનનધઓ 

રસ નહોતા લેતા. અને તે ્બા્બતમાં એમનું વલણ સરકારની પિખે 



રહેવાનું જ હતું. આ્થી ગાંધીજીએ ઇંગલંિના પ્વાસ દરનમયાન 

મુનસલમ નેતાઓ સા્થે અલગ ્બેસીને એમને સમજાવવાનો પ્યાસ 

કરી જોયો. પણ તેમને તેમાં કિી સફિળતા સાંપિી નહીં. વચચે 

એવું સૂચન પણ વહેતું મૂકવામાં આવયું હતું કે મુસલમાનોનો 

પ્શ્ લવાદને (અંગ્ેજોને?) સોંપી દો. પણ તેમ કરવામાં ભારતની 

જાંઘ ઉઘાિી પિી જાય એમ લાગવા્થી ગાંધીજીએ એ સૂચનને 

ટકેો આપયો નહોતો.

પડરષદની વચચે અને પડરષદની ્બહાર ગાંધીજીને વિા પ્ધાન 

રામસે મૅકિૉનાલિને મળવાનું ્થતું. એક વાર એમણે ગાંધીજીને 

કહી દીધું, ‘તમે ફિરી ફિરીને પૂછો છો કે િું આપિો. પણ િું 

િું લેવાની તમારામાં તાકાત છ ે એ કહો ને!’ ગાંધીજીએ એને 

કિક જવા્બ આપયો:

‘તમે મને પિકારો છો, એમ ને? તો તો હંુ અહીં આવત જ 

િું કામ? ભારતમાં જ ્બેઠો ્બેઠો મારે જોઈએ છ ે તે સૌ કાંઈ 

લઈ લેત. મને આજ ે જ પાછો જવા દો. હંુ મારે જ ે જોઈએ 

છ ે તે લઈ લઈિ.’ 

વિા પ્ધાન િું જવા્બ આપે? એમણે જ ગાંધીજીને નનમંતટ્રયા 

હતા. અને ગાંધીજીની વાણી પાછળ એક મહાન અડહંસક 

આંદોલનનું જોર હતું. એ ગલ્ાંતલ્ાં કરવા લાગયા. એ કહે, 

‘આપણને ્બંનેને પોતપોતાની મુશકેલી છ.ે’ ગાંધીજીએ તરત 

પરખાવયું, ‘મુશકેલીઓ મારી નહીં, તમારી છ.ે'16

આમ કોઈ કોઈ વાર સાફિ સાફિ પરખાવવા છતાં ગાંધીજી 

નવનયનવવેક ચૂકતા નહોતા. જોકે પડરષદના પડરણામ નવિે એમને 



કદી મોટી આિા હતી જ નહીં. એક વાર પડરષદમાં એમની 

જોિ ેજ આવેલા અને સવરાજયની ્બા્બતમાં ગાંધીજીને પૂરો ટકેો 

આપનાર ઘનશયામદાસ ન્બરલાજીએ તેમને પૂછું, ‘આપને આ 

પડરષદ્થી િી આિા છ?ે' ગાંધીજીએ જવા્બ આપયો, ‘ખાલી 

હા્થે પાછા જવાની.'17

પડરષદમાં કેટલીક સનમનતઓની ્બેઠકોમાં ભારતના ્બીજા 

પ્નતનનનધઓ ગાંધીજી નવિે ઝેર ઓકતા તે્થી ન્બરલાજીને ઝાળ 

ઊઠતી, પણ ગાંધીજી તેમને િાંત પાિતા, ‘તમે િાંત ્થાઓ, 

આપણે ખરા છીએ ને? પછી ્બીજા િું કહે છ ે એની આપણને 

િી નચંતા?18

પોતાનાં સંસમરણોમાં ન્બરલાજી એક વાર લખે છ,ે 

‘  “નનરાિાના વમળમાં ગાંધીજી પ્સન્નમુખ છ.ે” તેઓ કહેવા 

લાગયા, “ખાલી હા્થે ભલે જઈએ, િરનમંદા ્બનીને નહીં જઈએ.” 

તેમને અહીં્થી કિું મેળવી જવાની કદી આિાયે નહોતી. અને 

હવે નનરાિાય ન્થી.'19

ચચા્ણઓ દરનમયાન એક ડદવસ સેમયુઅલ હોરે સાફિ સાફિ કહી 

દીધું, ‘લશકર અમે તમને ન્બલકુલ આપવાના ન્થી.' ગાંધીજીએ 

તરત કહંુ્, ‘િા્બાિ! સપષ્વકતા હો તો આવા હો!’

્બીજ ે ડદવસે શ્ી હોરે ગાંધીજીને કહ્ું, ‘મેં આપને નારાજ 

તો ન્થી કયા્ણ ને?' 

ગાંધીજીએ જવા્બ આપયો, ‘ના, ઊલટાનો હંુ તો રાજી ્થયો, 

કારણ, મને ખ્બર પિી ગઈ કે તમે ઈમાનદાર છો. ખુિામત 



ન્થી કરતા.’20

જમે જમે ડદવસો વીતતા ગયા તેમ તેમ એ વધુ ને વધુ 

સપષ્ ્થતું ગયું કે અંગ્ેજ સરકારનો ઇરાદો ભારતને કિું નક્કર 

આપવાનો નહોતો. લૉિ્ણ અનવ્ણન પડરષદ ચાલુ ્થઈ તે પહેલાં 

ભારત્થી આવી ગયા હતા. તેમણે કહ્ું કે, ‘મારા હા્થની વાત 

ન્થી.'

એ વાત સાચી કે ગાંધીજી મુતસદ્દીઓ સા્થેની વાતચીતોમાં 

અને ગોળમેજી પડરષદની જુદી જુદી કનમટીઓની ્બેઠકમાં 

ભારતના પક્ષની રજૂઆત કરતાં કરતાં સામેના પક્ષના ડદલને 

જીતવાનો નનરંતર પ્યાસ કરતા હતા અને તેને લીધે એક્થી 

વધારે વાર પોતે ચાહીને સમાધાન કરવા સારં હા્થ લં્બાવતા 

હતા. પણ તે્થી એવો કોઈ અ્થ્ણ ન કરે કે ગાંધીજી કોઈ્થીયે 

છતેરાય એમ હતા અને કોઈ પણ પ્કારે દેિની માનહાનન ્થાય 

એને સાંખી લે એમ હતા. મહાદેવભાઈની લેખનીએ ગાંધીજીની 

દરેક વયનકત સા્થેની વાતચીતને ટપકાવીને આ વાત પુરવાર 

કરી હતી. જમે જમે ગાંધીજી આ મંિળોમાં ઘૂમતા ગયા તેમ 

તેમ તેમના કટ્ર નવરોધીઓને પણ સમજાતું ગયું કે ગાંધીજીને 

અવગણયે ચાલે એમ ન્થી, એમને મજાકમાં ઉિાવાય એમ ન્થી 

અને એમને છતેરી તો િકાય એમ ન્થી જ. તે્થી તો લૉિ્ણ 

રીડિગં જવેા લોકો જયારે પણ ગાંધીજી એમની ખુરિી પાસે્થી 

પસાર ્થતા હોય તયારે ઊભા ્થઈ જતા હતા, એમના મતનો 

નવરોધ કરનાર છાપાંઓ પણ એમના લેખની માગણી કરવા 

લાગયાં અને કિીયે કાપકૂપ કયા્ણ નવના એને છાપવાનું ક્બૂલ 

કરવા લાગયાં. અને મુતસદ્દીઓ પણ એમને ચતુર તેમ જ સમજુ 



ગણવા લાગયા હતા. ખાસ કરીને પડરષદના મેજ પર લોકો 

મીઠી મીઠી વાત કરે તોપણ તે્થી પોતાનું ધારેલું કામ ્થઈ જિે 

એવું માને તેવા ભોળા ગાંધીજી નહોતા. ભારતીય વજીર સા્થેની 

વાતચીત પછી ઘનશયામદાસ ન્બરલાએ એક વાર એમને પૂછું 

કે, ‘િું હંુ એમ માની લઉં કે એની સા્થેની વાતચીત આિાસપદ 

હતી?' ગાંધીજીએ તરત કહ્ું, ‘ના, એટલું જ કહંુ કે તે આટલી 

હદ સુધી ડદલ ખોલીને મારી સા્થે વાત કરિે એવી મેં આિા 

રાખી નહોતી.’21

પણ સાચું પૂછો તો ગોળમેજી પડરષદ સાર ્થયેલી ઇંગલંિની 

આ મુલાકાતમાં ગાંધીજીની મુખય પ્વૃનતિ પડરષદના મેજ પર ્થઈ 

એના કરતાં પડરષદની ્બહાર જ વધારે ્થઈ. આ આખી યાત્રા્થી 

આમ તો ગાંધીજી ખાલી હા્થે પાછા આવયા, અને એ વાત તેઓ 

દેિમાં્થી નીકળ્ા તયાર્થી જાણતા હતા, પણ આ ચાર માસ 

દરનમયાન ઇંગલંિની પ્જાનું તેમણે જ્બરદસત લોકનિક્ષણ કયુું. 

એમ કહી િકાય કે સોળ વરસ પછી મળનારી ્બંને પક્ષોની 

સુલેહભરી આઝાદી સાર ગાંધીજીએ આ મુલાકાત દરનમયાન 

ખેિાણ કયુું હતું અને મૈત્રીનાં ્બી વાવયાં હતાં.

અલ્બતિ, આ નિક્ષણનું મુખય માધયમ તો ગાંધીજીનું જીવન 

અને એમનાં સંભાષણો જ હતાં. મહાદેવભાઈએ એ જીવનની 

નાની નાની નવગતો અને એ સંભાષણોના સવ્ણ સૂરોને આપણે 

સાર નોંધી રાખયા છ.ે

ગાંધીજીએ લંિનના ‘ડકંગસલી હૉલ'માં રહેવાનો નનણ્ણય કયયો, 

એ એક ઘટના્થી જ ઇંગલંિના ઘણા લોકોનાં ડદલ તેમણે જીતી 



લીધાં. અનેક લોકો એમની સેવામાં આવીને સવયંસેવકો તરીકે 

કામ કરવા લાગયા. છાપાંવાળાઓએ તેમને મફિતમાં છાપાં મોકલયાં. 

જતા-આવતા લોકો તેમને પોતાનાં પૈકીના ગણીને સં્બોધવા 

અને અનભનંદવા લાગયા. ગાંધીજીની આસપાસ રહેનારા લોકોના 

વહેવારોએ પણ પાિપાિોિીઓનાં ડદલ જીતી લીધાં હતાં.

મીરાં્બહેનની ભારતીય વેિભૂષાએ િરૂઆતમાં કૌતુક અને 

કટાક્ષ નોતયાું, પણ એમની ભનકત જોઈને સૌ મુગધ ્થયાં. 

દેવદાસ ગાંધીને ્બાળકો એમના નપતા નવિે પ્શ્ો પૂછવા લાગયાં. 

પયારેલાલ આખો વખત મહાદેવભાઈના જોડિયાભાઈ ્બનીને રહ્ા. 

માત્ર મહાદેવભાઈ નવિે ફિડરયાદ આવી. ગાંધીજીના વસવાટ 

દરનમયાન ઘર ચલાવવાનું કામ જમેને સોંપવામાં આવયું હતું તે 

્બાઈએ એક વાર ઍ્િરૂઝસાહે્બને ફિડરયાદ કરી, ‘્બીજાં ્બધાં 

્બરા્બર છ,ે પણ આ મહાદેવ કોઈ નનયમ ન્થી પાળતા. કોઈ 

વાર જમતી વખતે હાજર ન્થી ્થતા. રાતે મોિ ે સુધી જાગે છ,ે 

ને એવું ્બધું ઘણંયે.’ મહાદેવભાઈ પાસે ફિડરયાદ ગઈ. ગાંધીજી 

સુધીય પહોંચી હિે. પણ ્બાઈને કહેવામાં આવયું કે મહાદેવને 

કોઈ નનયમ લાગુ નહીં પાિી િકાય. કારણ, એ ગાંધીજી સા્થે 

ઊઠવા-્બેસનાર માણસ. વળી ્બીજાં પણ અનેક કામો સંભાળે. 

કોઈ વાર જમતી વખતે અિધે ભાણે ઊઠીયે જાય ને કોઈ વાર 

ખાવાનું ભૂલીયે જાય. પેલી ્બહેને કોચવાતા મને આવી ‘ગેરનિસત' 

સવીકારી તો ખરી પણ ્થોિા જ ડદવસોમાં મહાદેવના સવભાવ 

પર તે મુગધ ્થઈ ગઈ. ‘એને વહેલુંમોિુ ંઅલ્બતિ, ્થાય છ.ે પણ 

ગાંધીજીની કેટલી કાળજી રાખે છ!ે એની ભાષામાં કેટલી અકૃનત્રમ 

નમ્રતા છ!ે અને માત્ર ગાંધીજીની જ નહીં, પણ એમના રસાલાના 



્બીજા લોકાની અને અમારા સૌનીયે કેટલી ્બધી કાળજી રાખે 

છ!ે અને હરઘિી કાંઈક ને કાંઈક મદદ કરવા તૈયાર જ રહે 

છ!ે હંુ તો એમને સમજી જ નહોતી!'

મહાદેવભાઈ નોંધે છ ેકે પિોિનાં સૌ ્બાળકો જોિ ેગાંધીજીએ 

દોસતી કરી લીધી. અનેક ્બાળકો વહેલી સવારે ગાંધીજી ફિરવા જાય 

તયારે તેમને ‘ગુિ મૉનનુંગ' કહેવાના લોભે મા્બાપને ્બળજ્બરી્થી 

વહેલાં ઉઠાિતાં. ઘણાની સા્થે ક્ષણ-્બે ક્ષણ મળી જાય તોયે ગાંધી 

નવનોદ કરતા. એક ્બાળકના નપતાએ ફિડરયાદ કરી કે મારં 

્બાળક મને ઠપકારે છ ે અને પછી ઠાવકંુ ્થઈ કહે છ ે— ‘અંકલ 

ગાંધીએ કહ્ું છ ે કે કોઈ મારે તો વળતું મારવું નહીં!'22 આ 

ડદવસો દરનમયાન ્બીજી ઑકટો્બર આવી તયારે ્બાળકોએ 

ગાંધીજીને ખાસ વરસગાંઠની ભેટ તરીકે રમકિાં અને ફિળફૂિલ 

આપયાં! ઇંગલંિ્થી પાછા ફિયા્ણ તયારે ગાંધીજી પોતાની સા્થે માત્ર 

આ રમકિાં જ વધારાના સામાન તરીકે લઈ ગયા હતા.

જમેને કોઈ કોઈ વાર ‘મોટા માણસ'ને મળવાનો મોકો 

મળિે એવી આિાયે નહોતી, તેવા લોકોને આ લતિામાં રહેવા્થી 

ગાંધીજીની સા્થે એક્બે વાકયો ્બોલવાની તક મળી જતી. 

નચત્રકારો અને મૂનત્ણકારો તો ગાંધીજી જ ેઓરિામાં ્બેસતા તેનો 

એક ખૂણો ભયયોભાદયયો જ રાખતા.

ડકંગસલી હૉલમાં અઠવાડિયામાં એક ડદવસ તયાંના કાયમી 

રહેવાસીઓ ભેગા મળીને મનોરંજન કાય્ણક્મ કરતા. ગાંધીજી પણ 

કોઈ કોઈ વાર એ જોવા આવતા. એક વાર નાચતાં જોિકાંઓને 

નનહાળી રહેલા ગાંધીજીને કોઈકે પૂછું, ‘આપ અમારા નૃતયમાં 



ન ભળો?’ ગાંધીજી તરત પોતાની લાઠી લઈને ઊભા ્થઈ ગયા 

ને કહ્ું, ‘જરૂર, આ લાઠી એ મારી જોિી!'

આમ ગાંધીજીનો લોકસંપક્ણ સતત ચાલુ હતો. નમડટગંોના 

સમયને ્બાદ કરતાં ્બાકી લગભગ ્બધો સમય ભાતભાતના 

લોકો જોિ ેમુલાકાત ગોઠવી આપવાનું અને અનેક મુલાકાતોમાં્થી 

ગાંધીજીને ્બચાવી લેવાનું કામ મહાદેવભાઈનું હતું. આ કામ કઠણ 

હતું. મહાદેવભાઈનું મધુર વયનકતતવ જ આ કઠણ કામને પહોંચી 

વળે એમ હતું. આ ્બધા વચચે જઈ એમના પ્શ્ોના ધીરજ્થી 

ઉતિર આપી, એમને ઢઢંોળીને નીંદરમાં્થી જગાિી ભારતની 

વાત ઇંગલંિને સમજાવવાનો મોટો પુરષા્થ્ણ આ ન્બનસરકારી 

મુલાકાતો, ભાષણો, પ્શ્ોતિરી, વાતા્ણલાપો અને પ્ેસ-મુલાકાતો 

મારફિત ગાંધીજીએ ઉપાડ્ો હતો. ગોળમેજી પડરષદની નવનવધ 

કનમટીઓની ્બેઠકમાં હાજરી આપવા કરતાંયે આ કાય્ણક્મોનું 

મહત્વ સવાયું હતું. આ મહત્વનંુ કામ, કદાચ મહાદેવના નવના 

અધૂરં જ રહી ગયું હોત. અનેક મુલાકાતોને ટાળી કે ટૂકંાવીને 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના કલાકોના કલાકોનો સમય ્બચાવી લેતા. 

ગાંધીજી જ ે રીતે નપંિ આગળ વત્ણતા તેને મહાદેવ બ્હ્માંિ 

આગળ છતું કરતા. વેડરયર એનલવને કહ્ું હતું તેમ, ‘મહાદેવનું 

કામ કરોિો લોકોને ગાંધી પ્તયક્ષ કરી આપવાનું હતું.' આ 

ન્બનસરકારી પ્વૃનતિઓમાં મહાદેવભાઈએ કેવી કેવી ્બા્બતોની 

કાળજીપૂવ્ણક નોંધ લીધી છ ેએ તપાસીિું તો આપણને મહાદેવનો 

આ કુિળતાપૂવ્ણક પાર પાિલેો યોગ સમજાિે. એ યોગમાં 

કોઈ સાધારણ પત્રકારનું ડરપોડટુંગ માત્ર નહોતું, અસાધારણ 

પાંડિતયપૂણ્ણ ભાષયકારનું ભાષય માત્ર નહોતું, ભકતકનવ મારફિત 



્થયેલું ગુણકીત્ણન માત્ર નહોતું, ્બલકે એ ત્રણેનું પ્ેમરસાયણ્થી 

રસાયેલું શ્દ્ધા-્બુનદ્ધ-ભનકતભયુું જીવનભાષય હતું. 

પડરષદની ્બહાર ્થતા કામ નવિે ખુદ ગાંધીજીએ જ એ 

આિા પ્ગટ કરેલી કે, ‘એમ ્બને કે અતયારે જ ે ્બીજ વવાઈ 

રહ્ું છ ે તેને પડરણામે નબ્ડટિ મનોવૃનતિ નરમ પિ ે અને એને 

લીધે ઇ્સાન હેવાન ્બનતો અટકે.’ જનલયાંવાલા ્બાગ જવેા 

અમાનુષી અતયાચારો ફિરી ન ્થાય તેમાં ગાંધીજીને મન દેિનું 

જટેલું કલયાણ હતું, તેના કરતાં ઇંગલંિનું વધુ કલયાણ હતું, કારણ 

તેમ ્થાય તો ઇંગલંિનો રહેવાસી પિુ ્બનતો અટકી માનવતવ 

તરફિ આગળ વધે.

લૅંકેિાયરની નમલોનાં મજૂરમહાજનોએ જયારે ગાંધીજીને તયાં 

આવવાનું નનમંત્રણ આપયું તયારે કાયદો અને વયવસ્થા જાળવનાર 

નબ્ડટિ સરકારને ફિાળ પિી. નવદેિી કાપિના ્બડહષકારના 

ભારતીય આંદોલનને લીધે જો કોઈને વધુમાં વધુ ફિટકો લાગયો 

હોય તો તે લૅંકેિાયર અને મૅ્ચેસટરને, સવાભાનવક રીતે જ 

જમેનો ધંધો પિી ભાંગયો હોય કે જ ે રોજી વગરના ્થયા હોય 

તેમનો નમજાજ જાય. ભૂખયો કયું પાપ ન કરે? તે્થી સરકારને 

એવી ધાસતી હતી કે લૅંકેિાયરમાં કયાંક ગાંધીજી ઉપર િારીડરક 

આક્મણ ્થઈ ન ્બેસે. પણ પોતાને મજૂરોના પ્નતનનનધ માનનાર 

અને જ ે તેમને દુશમન માને તેમની જોિ ે પણ દોસતી કરવા 

ઇચછનાર ગાંધીજી આવા નનમંત્રણને કેમ અવગણે? તેમણે તરત 

એ નનમંત્રણ સવીકાયુું. સરકારે સલામતીની વયવસ્થા ્થોિી વધુ 

મજ્બૂત ્બનાવી. પણ ગાંધીજી, મહાદેવભાઈ અને ્બીજા સા્થીઓ 

્બેધિક લૅંકેિાયરના નમલમજૂરોનાં ટોળાંઓમાં પ્વેિ કરતા અને 



આમતેમ ફિરીફિરીને તેમનાં અનભવાદનો ઝીલતા. અનેક ઠકેાણે 

તેમના પ્નતનનનધઓ જોિ ેચચા્ણઓ ્થઈ. અનેક ઠકેાણે ગાંધીજીએ 

્બડહષકાર આંદોલનનો મમ્ણ સમજાવયો. ગાંધીજીની આ મજૂરો 

પ્તયે સહાનુભૂનત ઓછી નહોતી, પણ ભારતના દડરદ્રનારાયણને 

તેઓ કદી નવસારી િકતા નહીં.

અહીંની ્બેકારી જોઈને મને દુ:ખ ્થાય છ,ે પણ અહીં ભૂખમરો 

કે અધભૂખમરો ન્થી. અમારે તયાં ભારતમાં એ ્બંને છ.ે તમારે 

તયાં ત્રીસ લાખ ્બેરોજગાર છ ે અમારે તયાં ત્રણ કરોિ લોકો 

આખું કે અિધું વરસ ્બેકાર રહે છ.ે તમારે તયાં ્બેરોજગારીની 

રાહત સરેરાિ 70 નિનલંગ અપાય છ,ે અમારે તયાંની સરેરાિ 

કમાણી જ દર મડહને સાત નિનલંગ અને છ પે્સની છ.ે.. કૃપા 

કરીને મને એ કહો કે દુનનયાની વસતીના લગભગ પાંચમા 

ભાગના લોકો ભૂખમરાની સીમા પર અને લગભગ સવમાનના 

ભાન નવના જીવતાં હોય તયાં મારે િું કરવું?

મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે, ગાંધીજીની આ વાત સાંભળી એક 

મજૂરે કહ્ું, ‘એમ તો હંુયે ્બેકાર ્બ્યો છુ.ં એ વાત ખરી, પણ 

ગાંધીજીની જગાએ હંુ ભારતમાં જ્મયો હોત તો ગાંધીએ કયુું 

તે જ કરત, ્બીજુ ં ્થાય પણ િું?'24

નમિલૅંરઝના મજૂરોના એક નાના સમૂહે ગાંધીજીને એક 

સંદેિો પહોંચાડ્ો. તેમણે નમસકાર કહેવિાવીને સામો સંદેિો 

મગાવયો. ગાંધીજીએ કહેવિાવયું, ‘હંુ એમ ઇચછુ ં છુ ં કે તેઓ 

્બીજાને હા્થે પોતાનું િોષણ કદી ન ્થવા પામે એની ભારેમાં 

ભારે કાળજી રાખે.'



डिेिी मेि નામના ઓછા સહાનુભૂનતવાળા દૈનનકે જાતે માગીને 

લીધેલ એક લેખમાં ગાંધીજીએ સમજાવયું કે ભારતની ્બા્બતમાં 

ઇંગલંિના રૂડઢચુસત પક્ષ અને મજૂરપક્ષમાં ખાસ કિો ફિરક ન્થી. 

મારે ્બધાને સરખા સમજાવવા પિ ે છ.ે સાચી વાત તો એ છ ે

કે લોકો અંગ્ેજોની ઝૂંસરી ફિગાવી દેવા એટલા સાર ઇચછ ે છ ે

કે એમને ભૂખે ન્થી મરવું. અને જો તમારા જવેા ઘણા વધારે 

ધનવાન દેિમાં વિા પ્ધાનને સામા્ય નાગડરકની સરેરાિ આવક 

કરતાં પચાસગણા્થી વધુ પગાર ન મળતો હોય, જયારે ડહંદમાં 

વાઇસરૉયને સામા્ય નાગડરકની સરેરાિ કરતાં પાંચ હજારગણો 

પગાર હોય તો ્બીજુ ં ્થાય પણ િું? અને આ તો સરેરાિ 

કમાણી ્થઈ. કરોિોને તો એના્થી ઓછી આવક ્થતી હિે.25

લંિન યુનનવનસ્ણટીના સંસકૃતના પ્ાધયાપકે આવીને ગાંધીજી 

પ્તયે પોતાનો આદર પ્ગટ કયયો તયારે ગાંધીજીએ તેમની જોિ ે

્થોિો નવનોદ કરી લીધો. મહાદેવભાઈએ આ વાતચીત િબદિ: 

ઉતારી છ:ે

ગાંધીજી: ‘તમે મહાન નવદ્ાન છો? તમારી ્બધી નમ્રતા છોિીને 

મને કહો, તમે મૅકસ મયુલર જટેલા નવદ્ાન છો?’

`હા, જી. મને મારી આવિત નવિે નવશ્વાસ છ.ે એ ન હોત તો 

હંુ નવશ્વનવદ્ાલયમાં આવું સ્થાન જ ગ્હણ ન કરત. મને લગભગ 

આખી ગીતા મોઢ ે છ ે અને ઉપનનષદનો પણ મેં ઠીક ઠીક ઊંિો 

અભયાસ કયયો છ.ે’ એમ કહીને ઉપનનષદના ્બે શ્ોક ્બોલી જઈને 

એણે કહંુ્ — नायमातमा बिहीनेने िभयते એ મારો ધયેયમંત્ર છ.ે'

ગાંધીજીએ ટીખળ કરતાં હસતાં હસતાં કહ્ું, ‘ભાઈલા, 



ઉચચારણમાં તો અમારે તમને ઘણં િીખવવું પિ ેએમ છ,ે હોં!'26

ઑકસફિિ્ણ યુનનવનસ્ણટીની મુલાકાત વખતે નવદ્ા્થતીઓ અને 

પ્ાધયાપકોએ પ્શ્ોતિરી માટ ે પુષકળ સમય રાખયો હતો અને 

ગાંધીજી પણ એમને નખલાવતાં નખલાવતાં પોતે ખીલયા હતા. 

મહાદેવભાઈની કલમ આપણને અનેક સંવાદોના ય્થાત્થ ઉતારા 

આપી જાય છ:ે

એક પ્શ્: ‘સવરાજના માગ્ણમાં સૌ્થી મોટો અંતરાય કયો?' 

ગાંધીજી: ‘નબ્ડટિ અનધકારીઓની સતિા છોિવાની અનનચછા; અને 

અનનચછુક હા્થમાં્થી સતિા સેરવી લેવાની અમારી નાલાયકી.' 

પ્શ્: ‘તમે દારૂ પીનારાઓ પ્તયે આટલા અનુદાર કેમ છો?' 

ગાંધીજી: ‘એ અનભિાપના નિકાર ્બનેલા લોકો નવિે હંુ ઉદાર 

છુ,ં તે્થી.’ 

શ્ીમતી યૂસટસે માઇલસ: ‘તમે કોઈ વાર મગજની ન્બળાઈ 

અનુભવો છો ખરા?’ 

ગાંધીજી: ‘શ્ીમતી ગાંધીને પૂછો! એ તમને કહેિે કે દુનનયા 

આખી જોિ ે તો મારો અતયંત ઉતિમ વહેવાર હોય છ,ે પણ 

એની જોિ ે તેવો ન્થી.’ 

શ્ીમતી માઇલસ: ‘મારા પનતનો વહેવાર તો મારી જોિ ે ઉતિમ 

છ,ે હોં!' 

ગાંધીજી: ‘ઓહો! તેમણે તમને સારી પેઠ ે લાંચ આપી લાગે છ!ે' 



્બીજ ે એક ઠકેાણે પ્શ્ોતિરી:

પ્શ્: ‘તમે સવતંત્રતા સાર પૂરા લાયક છો?' 

ગાંધીજી: ‘નહીં હોઈએ તો ્થવા પ્યતન કરીિંુ. પણ લાયકાતનો 

અહીં પ્શ્ જ ઉતપન્ન ્થતો ન્થી. જમેણે અમારી સવતંત્રતા લૂંટી 

લીધી છ,ે તેમણે તે પાછી આપવી જ જોઈએ. તમને તમારાં 

કમયોનો પસતાવો હોય તો અમને મોકળા મૂકીને જ તે પુરવાર 

કરી િકો છો.’ 

પ્શ્: ‘તમે ડહંદને સામ્રાજય્થી કેટલું અલગ કરિો?' 

ગાંધીજી: ‘સામ્રાજય્થી સમૂળગું. નબ્ડટિ રાષ્ ટ્ર્થી જરાય નહીં.’26અ

ઠરેઠરે લોકો જ ેપ્શ્ો પૂછતા તેમાં ગોળમેજી પડરષદમાં ્થઈ 

રહેલી વાટાઘાટો નવિે જાણવાની ઉતકંઠા દેખાઈ આવતી. પડરષદની 

ખાનગી વાતોને ્બહાર ન પાિતાં પણ ભારતની માગણી અંગે 

ચોખવટ કરવાની કોઈ તક ગાંધીજી નહોતા ચૂકતા. ‘હંુ એવા 

કોઈ વચગાળાની અવસ્થા સવીકારીિ નહીં, કે જમેાં ઉતિમ કરતાં 

જરાય ઓછી નસ્થનત ક્બૂલ રાખવી પિ.ે' 

પ્શ્: ‘સાંપ્દાનયક એકતાના તમારા માગ્ણમાં નબ્ડટિ વલણ કેટલે 

અંિે નવઘનકતા્ણ છ?ે' 

ગાંધીજી: ‘મહદંિે અ્થવા કહો કે 50% – 50%.’

વળી કોઈ વાર નબ્ડટિ લોકોને સૌ્થી વધુ કઠતી વાત પણ 

સહજપણે કહી દેતા.

‘સેના પરના સંપૂણ્ણ અંકુિ્થી જરાય ઓછી કોઈ પણ વાત 



મારા્થી ન સવીકારાય.' અ્થવા, ‘અમારે અમારી ઉપર ક્બજો કરી 

્બેઠલેું કોઈ લશકર જોઈતું ન્થી. અમે તે સાંખી િકીએ નહીં.' 

અહીં એક આઇડરિ દેિભકત, જ.ે િનેલવનનું નીચેનું અતયંત 

પ્ાસંનગક ક્થન મહાદેવભાઈ ટાંકે છ:ે 

‘કોઈ દેિને આઝાદીનો અનધકાર સવીકારવા સાર કાંઈ અધયયનની 

જરૂર ન્થી પિતી. એ એનો જ્મનસદ્ધ હક છ.ે’ અને પછી 

ગાંધીજીને ટાંકે છ ે કે, ‘એ માત્ર અમારો જ્મનસદ્ધ અનધકાર 

જ ન્થી, પણ અમે કષ્ો વેઠીને એ અનધકાર કમાયા છીએ.'

પોતાના સવામીનો પુણયપ્કોપ વણ્ણવતાં મહાદેવભાઈ લખે છ:ે 

ઇંગલંિમાં ભારત નવિેના પ્ચંિ અજ્ાન કરતાં ્બીજુ ંકાંઈ ગાંધીજીને 

વધુ ઉશકેરતું ન્થી. ખૂ્બ મહત્વપૂણ્ણ ઇંનગલિ નરનારીઓની સભામાં 

એક વખત ગાંધીજી ્બોલી ઊઠ ે છ,ે ‘ભારત પર ઉપકાર કોણે 

ચિાવયો છ,ે તમે કે અમે? ઘાયલ કી ગત તો ઘાયલ જ જાણે. 

તમને એનું ભાન છ ેખરં કે તમારી ઉપર વારી વારી જતા હતા 

એવા દાદાભાઈ, ફિીરોજિાહ, રાનિ,ે ગોખલે વગેરે સવથે એક 

્બા્બતમાં એકમત હતા કે સરવાળે તમે ભારતને નુકસાન જ 

વધુ કયુું છ?ે ... અમારામાં ભલે વહીવટની કુિળતા ન હોય, 

સર હેન્ી કેમ્બેલ ્બેનરમૅને નહોતું કહ્ું કે સુરાજય કાંઈ સવરાજનું 

સ્થાન લઈ િકે નહીં? તમે જાતે તો ભૂલો કરવામાં પારંગત છો, 

લૉિ્ણ સેલસ્બરીની ભાષામાં ‘ભૂલો કરતાં કરતાં સફિળતા સુધી 

પહોંચી જતાં તમને આવિ ે છ;ે તેવા તમે અમને ભૂલો કરવાની 

આઝાદી નહીં આપો?'27 



ગોળમેજી પડરષદ નનનમતિે ઇંગલંિની મુલાકાતનો પ્સંગ 

નનનવ્ણવાદ રીતે ગાંધીજીના જીવનના સૌ્થી વધુ મહત્વપૂણ્ણ 

ચાર-પાંચ પ્સંગો પૈકી એક હતો. તેઓ તે વખતે નબ્ડટિ 

સામ્રાજયવાદના નસંહને એની ્બોિમાં જઈને પિકારી રહ્ા હતા. 

આ પિકારને ય્થાત્થ રીતે વયકત કરવાનું કામ મહાદેવભાઈએ 

કયુું હતું. આ મહાદેવભાઈ સાર પૂણ્ણ કળાએ ખીલવાનો કાળ 

હતો. એમના જીવનની જ ે ઉચચતમ કળા હતી, ગાંધીજીના 

દેદીપયમાન નવભૂનતમતવમાં પોતાનું િીતલ આભાવાળું વયનકતતવ 

સંપૂણ્ણપણે નવલીન કરવાની કળા — તે તેમણે આ કાળ દરનમયાન 

અનત ઉતિમ રીતે પ્ગટ કરી હતી. 

ગાંધીજી આ ડદવસો દરનમયાન ભાગયે જ ત્રણ-ચાર કલાકની 

ઊંઘ લેતા. મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી સહજ વહેલા ઊઠતા અને 

એમના સૂતા પછી સૂતા. ગાંધીજી પોતાના નનવાસસ્થાને્થી નમડટગં 

કે મુલાકાતે જવાના સ્થળ સુધી જતાં કેટલો સમય જિે એ 

જાણી લઈને કારમાં દસ-પંદર કે વીસ નમનનટની ઊંઘ કાઢતા. 

ઊંઘ પર એમનો એવો કા્બૂ હતો. મહાદેવભાઈ અતંદ્ર હતા. 

કારમાં ્બેઠા ્બેઠા તેઓ નોંધો લખતા અને ગાંધીજીની મુલાકાતોના 

કાય્ણક્મો ગોઠવતા. ગાંધીજી કોઈ કોઈ વાર ભરીસભામાં ઝોકંુ 

ખાઈ લઈને ખરી અણીને વખતે જાગીને સામાના પ્શ્નો સચોટ 

જવા્બ આપીને લોકોને આશ્ચય્ણચડકત કરી મૂકતા. મહાદેવભાઈ તે 

વખતે આવેલી ટપાલના ઢગલા પર નજર ફેિરવી લેતા. ગાંધીજી 

અઠવાડિયે એક વાર — સોમવારે — મૌન પાળતા, અને િનન-રનવના 

ડદવસોમાં લંિન ્બહાર જઈ આખા ઇંગલંિ દેિને ધમધમાવતા. 

મહાદેવભાઈ અઠવાડિયે અઠવાડિયે यंग इन्डिया સાર લખાણ તૈયાર 



કરીને ટપાલમાં રવાના કરી આખા દેિ સુધી ગાંધીજીને પહોંચાિી 

દેતા. દર ્બુધવારની રાતે એક વાગયે તેઓ લખવા ્બેસતા, તે 

ગુરવારની રાતે એક વાગયા સુધી સતત લખતા, વચમાં માત્ર એક 

કલાકની નહાવા-ધોવા-ખાવાની નવશ્ાંનત લેતા. ગાંધીજીની અવસ્થા 

એકલે હા્થે અનેક મહાર્થીઓ સામે ઝઝૂમનાર અનભમ્યુ જવેી 

હતી. મહાદેવભાઈ એમના સનચવ ને સલાહકાર તરીકે આ સૌને 

તો મળતા જ પણ સા્થે ભારતમાંયે અનેકો જોિ ે પત્રવયવહાર 

દ્ારા સં્બંધ જાળવતા. પંડિત જવાહરલાલજી પર લખેલ એમના 

એક પત્રના કેટલાક ભાગ જુઓ:

88, નાઇટસનબ્જ, 

લંિન એસ. િબલયૂ.–1,  

ઑકટો્બર 23, 1931 

મારા વહાલા જવાહરભાઈ, 

ઍર-મેલ મોકલવાનો ડદવસ આવી પહોંચયો છ ે અને હંમેિ 

મુજ્બની જ કપરી અવસ્થા ઊભી ્થઈ છ.ે

્બાપુએ જયારે ફેિિરલ સટટ્રકચસ્ણ કનમટીમાં ્બોલતાં એક સખત 

ભાષણમાં કહ્ું કે આ ‘તાજની નીચે’ ને એવા ્બધા વાકયપ્યોગો 

વારંવાર કરવામાં આવે છ ે તેના્થી તેઓ વાજ આવી ગયા છ,ે 

તયારે તયાં એક નાનો સરખો સફિોટ ્થયો. ્બાપુએ કહ્ું કે એ 

લોકો એ મનોવૃનતિ જટેલી ઝટ છોિ ે એટલંુ સારં. લૉિ્ણ સેંકીએ 

્બાપુને એમની નનખાલસતા અને નનભતીકતા અંગે અનભનંદન 

આપયાં અને મને લાગે છ ે કે તેઓ ખરા ડદલ્થી તેમ કરતા 

હતા. પરંતુ મારા અંદાજ પ્માણે 27મી સુધી કિાયની આિા 



ન રાખી િકાય. 

મુસલમાનો સા્થેની વાતો ્થંભી ગઈ છ ે અને એ લોકો ્બોલાવે 

નહીં તયાં સુધી ્બાપુ એમની પાસે જવાની તકલીફિ લેવાના ન્થી. 

દતિા (િૉ. એસ. કે.)એ અમને એક ડકસસો કહ્ો જનેા્થી તમને 

રમૂજ ઊપજિે એની મને ખાતરી છ.ે એક ડદવસે તેઓ એક 

અંગ્ેજ નમત્ર, કેમ્બેલ રહોરઝને તયાં ઝીણાની સા્થે ભોજન લઈ 

રહ્ા હતા. જયારે લઘુમતીનો પ્શ્ ચચા્ણતો હતો તયારે ઝીણા 

િેમપેઇનની ત્રીજી ્બાટલી ઢીંચી ચૂકયા હતા. નમ. રહોરઝે પૂછું, 

‘તમે સૌ સા્થે મળીને એક સવ્ણસંમત ઉકેલ સૂચવીને સરકારને 

તે આપવાની ફિરજ કેમ ન્થી પાિતા?' િેમપેઇનની સૌમય (!) 

અસર તળે ઝીણાએ જવા્બ આપયો: ‘અહીં જ ્બરા્બર તમે 

ભૂલ કરો છો. અમને િું મળવાનું છ ેએ અમે જાણીએ નહીં તયાં 

સુધી સવ્ણસંમત ઉકેલ પર આવવું અિકય છ ે અને સરકાર તો 

આ રીતે ્બળદની આગળ ગાિાને ગોઠવે છ.ે’ આ વાત ્બરા્બર 

એ જ હતી કે જ ે ્બાપુ કહેતા આવયા છ,ે અને મુસલમાનો 

જનેો ઇ્કાર કરતા આવયા છ!ે (સહેજ ે યાદ આવવા્થી એટલંુ 

કહી દઉં કે આ દાખલો નિા્બંધીના નવરોધીઓને ખૂ્બ સ્બળ 

દલીલ પૂરી પાિિે!)

લૉિ્ણ અનવ્ણન ્બાપુને મળ્ા (અ્થવા ્બાપુ એમને મળ્ા) અને 

એમણે આગ્હ રાખયો કે તેઓ રજા ન આપે તયાં સુધી ્બાપુએ 

પાછા જવાનો નવચાર ન કરવો. એ કહે છ ે કે પડરનસ્થનત સાવ 

આિા ગુમાવી ્બેસવા જવેી ન્થી. અ્થવા તો ચૂંટણી પતે પછી 

તો એવી નહીં જ રહે. અને એ પોતે ્બીજાઓને એ વાત ગળે 

ઉતારવા પ્યતન કરિે કે કૉંગ્ેસની મોટા ભાગની માગણીઓ 



સવીકારી િકાય તેવી છ.ે જો ક્ઝવથેડટવો (રૂડઢવાદી પક્ષ) જીતે 

(અને એની ઘણી િકયતા છ)ે તો અનવ્ણન પ્ધાનમંિળના એક 

સભય ્બની િકે. પણ ્બાપુ આવી દૈવયોગી અટકળો પર કિો 

આધાર રાખતા ન્થી. અને કોઈ પણ ઠકેાણે અને દરેક સ્થાને મોં 

મૂકીને ્બોલે છ.ે ચેટહમ હાઉસની નમડટગં ભારે યિસવી નીવિી. 

જોકે લોનધયન પ્મુખ હતા, પણ એ લતિો રૂડઢવાદીઓનો ગઢ 

છ.ે યૂસુફિઅલી અને કન્ણલ નગિનીએ સાવ અ્થ્ણ વગરની કચરા 

જવેી વાતો કરી, પણ ્બાપુ પૂરેપૂરા ખીલયા હતા. એમણે ઘણાનાં 

મન હરી લીધાં. તમે ઇનતહાસકાર જી. પી. ગૂચને ઓળખો છો. 

એણે કહ્ું કે ચેટહેમ હાઉસમાં એણે જોયેલી આ સવયોતિમ સભા 

હતી અને એ સભાએ ઘણા પર જ્બરદસત પ્ભાવ પાડ્ો છ.ે મેં 

સદાનંદની મારફિત આખા ભાષણનો અહેવાલ તાર દ્ારા મોકલી 

આપયો છ,ે જ ેતમે જોયો હિે. ચેટહેમ હાઉસનો ઉલ્ેખ નહોતો 

કયયો, કારણ, એમની સભાઓ ્બંધ ્બારણે ્થતી માનવામાં આવે છ.ે

*
મેં એક ખાનગી ન્થયેટરમાં એક નાટક જોયું! તમને આંચકો 

લાગિે? ખરં પૂછો તો મને એ વાતની કલપના જ નહોતી કે 

ખાનગી ન્થયેટરો કેવાં હોય છ.ે એ લાઇસ્સ વગરનું નાટક 

હતું. એનો તો મને જરાય વાંધો નહોતો, પણ એનાં ્બધાં દૃશયો 

(લગભગ દસ) અપવાદ નવના િયનખંિનાં જ દૃશયો હતાં અને 

એકધારી રીતે ભૂંિાં હતાં! અને છતાં મારે ક્બૂલ કરવું જોઈએ 

કે ભજવણી શ્ેષ્ઠ કોડટની હતી! પણ મને ગમયું તે નાટક તો 

‘્બેરેટસ ઑફિ નવમપોલ સટટ્રીટ’ હતું — મેં તમને જનેે નવિે લખયું 

હતું તે ઐનતહાનસક નાટક — એની કલપના અને ભજવણી ્બંને 



રીતે સોહામણં. એની રજૂઆત, એનું મંચન અને ્બધુંયે એટલંુ 

નજાકતભરી રીતે સંસકારી હતું. હા, હંુ જાણીજોઈને ‘સંસકારી' 

િબદ વાપરં છુ.ં હંુ ખાનગી ન્થયેટર પણ સંસકારી હોઈ િકે એમ 

નવચારી િકંુ છુ.ં તે્થી હંુ ્બેરેટસ જોવા ફિરી એક વાર ગયો! 

સા્થેની કાપલી તમને ખૂ્બ રમૂજ પૂરી પાિિે. એક ગરી્બ પ્જાના 

પ્નતનનનધના સનચવો આવો ધંધો કરી રહ્ા છ!ે 

ખૂ્બ સનેહપૂવ્ણક 

તમારો મહાદેવ28 

ઉપરના પત્રાંિ જોવા્થી આપણને મહાદેવભાઈના વયનકતતવનાં 

અનેક પાસાંનો ખયાલ આવે છ.ે અલ્બતિ, એમની મહેનત, એમની 

્બુનદ્ધમતિા ત્થા એમની ગાંધીભનકત તો એમના ઘણાખરા પત્રોમાં 

દેખાઈ આવે. પણ આ પત્રમાં એમનું સવતંત્ર વયનકતતવ, એમની 

રનસકતા અને એમની નવનોદવૃનતિ પણ છતી ્થાય છ.ે ગાંધીજી 

જટેલી જ દૃઢતા્થી મહાદેવભાઈ પણ એમ કહી િકયા હોત કે 

‘મારામાં નવનોદ ન હોત તો હંુ કયારનોય મરી પરવાયયો હોત.’

ગાંધીજીનો સમય ્બચાવવા ખાતર ઘનશયામદાસ ન્બરલાએ 

એમને િૉટ્ણહૅ્િમાં નોંધ લે અને ઝિપ્થી ટાઇપ કરે એવો 

સટનેોગ્ાફિર મેળવી આપવાની વાત કરી. ગાંધીજીએ કહ્ું:

હમણાં એની કાંઈ જરૂર ન્થી. લખવા કે લખાવવાનો સમય જ 

કયાં રહે છ?ે લેખ તરીકે મારી આગળ જ ે કાંઈ આવે છ ે તેને 

પાસ કરી દઉં છુ.ં મહાદેવની ભાષા તો મને અનુકૂળ ્થઈ ગઈ 

છ.ે એનું લખાણ પણ સારં હોય છ.ે પયારેલાલનું એવું ન્થી, 

એના અક્ષર ્બહુ ખરા્બ હોય છ ે અને એની ભાષા પણ પૂરી 



સંતોપકારક ન્થી હોતી. નવદ્ાન તો તે સારો છ,ે પણ તેની ભાષા 

અને લેખનિૈલી હમેિાં એકધારાં ન્થી હોતાં. તેનું ધયાન પોતાના 

નવષયમાં કેન્દ્રત ્થયેલું હોય છ ે તયારે તો સારં લખે છ.ે નહીં 

તો ત્રુડટઓ રહી જાય છ.ે29

શ્ી પયારેલાલ પૂણ્ણકળાએ તો ખીલયા મહાદેવભાઈના મૃતયુ 

પછી. એમનું લખાણ સોળે કળાએ ખીલી ઊઠ્ું ગાંધીજીના મૃતયુ 

પછી. એમનું એ અવતારકૃતય હતું. પરંતુ ગોળમેજી પડરષદ 

વખતે ગાંધીજીના લડહયા, અનેક પત્રોના લેખક અને यंग इन्डिया 

અને नवजीवनના ખ્બરપત્રી અને લેખક ્થવાનું સામટુ ં કામ 

મહાદેવભાઈને મા્થે જ હતું.

મહાદેવભાઈના અહેવાલોમાં એક જીવંતપણં હતું, કારણ, 

તેઓ પોતે નઝંદાડદલ હતા. ગાંધીજીનાં ભાષણો, એમના વાતા્ણલાપો 

અને એમની પ્શ્ોતિરીને લગભગ િબદેિબદની નોંધ આપવા 

ઉપરાંત ગાંધીજી (અ્થવા ઘણી વાર પોતે એકલા) જમેને મળતા 

તેમને નવિે ્થોિી લીટીઓમાં પણ એવું સરસ િબદનચત્ર દોરતા કે 

પેલી નવી વયનકત વાચકની ઓળખીતી ્બની જતી. એમણે દોરેલાં 

નચચેસટરનાં ન્બિપ ્બેલ, અને કેનન કેમપ્બેલ, मे्चेस्टर गाहडियायनના 

માજી તંત્રી સી. પી. સકૉટ, માજી નબ્ગેડિયર જનરલ કોનઝયર 

ત્થા િીન ઑફિ કે્ટર્બરીનાં િબદનચત્રો ટૂકંાં પણ પ્ભાવકારી 

છ.ે ગાંધીજીની ચાલતી ચૅનપલન, ્બના્ણિ્ણ િો અને માદામ મૉ્ટસેોરી 

સા્થેની મુલાકાતો પણ આજ ે સાઠ વષથેય રસપ્દ લાગે તેવી 

છ.ે ગાંધીજીને જયારે કહેવામાં આવયું કે ચાલતી ચૅનપલન એમને 

મળવા માગે છ,ે તયારે તેમણે પૂછું કે, ‘એ કોણ છ?ે’ વષયો્થી 

એમનું જીવન એમની ચાલુ પ્વૃનતિઓ સા્થે જ એટલું ગૂં્થાયેલું 



રહ્ું હતું કે ચાલતી ચૅનપલન જવેા જગનવખયાત હાસય-અનભનેતા 

કોણ હતો તેનીયે તેમને ગતાગમ નહોતી. પરંતુ મહાદેવભાઈ 

તરત ચૅનપલન કોણ છ ેએ કહે છ.ે પણ જવેું ગાંધીજીને કહેવામાં 

આવયું કે ચાલતી ચૅનપલન લોકોના માણસ હતા અને લોકો સાર 

જીવતા હતા અને લાખોને તેમણે હસાવયા છ,ે તયારે તરત જ 

તેમની સા્થે મળવાનું તેમણે સવીકાયુું. ચૅનપલન નવિે મહાદેવભાઈ 

કહે છ ે કે, ‘શ્ી ચૅનપલન નવિે મારી છાપ એવી પિી કે તેઓ 

માયાળુ અને નમલનસાર, િોળ નવનાના સદગૃહસ્થ હતા અને 

ડફિલમમાં દેખાય છ ે તેવા જરાય નહોતા. પણ કદાચ પોતાની 

જાતને છુપાવવામાં જ એમની કુિળતા રહેલી હતી. ગાંધીજીએ 

એમને નવિે સાંભળ્ું નહોતું પણ એમણે ગાંધીજીના રેં ડટયા નવિે 

સાંભળ્ું હતું એમ દેખાઈ આવતું હતું, કારણ, પહેલો પ્શ્ એમણે 

એ પૂછો કે ગાંધીજી મિીનરીની નવરદ્ધ કેમ હતા. ગાંધીજીને 

એ પ્શ્ એટલો ગમી ગયો કે એમણે ભારતમાં લોકોને વરસમાં 

છ માસ સુધી કામ ન્થી મળતું એની વાત નવગતવાર સમજાવી. 

તયારે તમારો નવરોધ માત્ર કાપિ અંગે છ?ે' ‘્બરા્બર.’ ગાંધીજીએ 

કહ્ું. ‘દરેક દેિે ભોજન અને વસ્ત ્બા્બતમાં સવપયા્ણપ્ત હોવું 

જોઈએ, અમે પહેલાં સવાશ્યી હતા અને હવે પાછા તેવા ્થવા 

માગીએ છીએ. ઇંગલંિ એના મોટા પાયાના ઉતપાદનને લીધે 

્બજાર ્બહાર ગોતવી પિ ે છ.ે અમે એને િોષણ કહીએ છીએ. 

અને િોષણ કરનાર ઇંગલંિ આખી દુનનયા સાર ખતરનાક છ.ે 

પણ તે જ ે સારં હોય, તો ભારત અગર િોષણ કરનાર ્બને 

તો કેટલું ્બધું વધારે ખતરનાક ્બને?'

‘તો પ્શ્ ફિકત ભારતને લાગુ પિ ે છ?ે’ શ્ી ચૅનપલને તરત 



મુદ્દો પકિતાં પૂછું. ‘પણ તમને જો રનિયાની જમે આઝાદી 

મળી હોય, અને તમારા ્બેકારો સાર તમને કાંઈક ્બીજુ ં કામ 

મળી રહે અને તમે સંપનતિની સમતવયુકત વહેંચણી કરી િકો તો 

તમે મિીનરીનો નતરસકાર નહીં કરો? તમે ઓછા કલાકના કામ 

અને મજૂરોને વધારે ફુિરસદ આપવાની વાતને ટકેો આપિો?'

‘ચોક્કસ.’ ગાંધીજીએ કહ્ું. મહાદેવભાઈ આ નવિે લખે છ:ે

આ પ્શ્ની ચચા્ણ તો સો વાર ્થઈ છ ે પણ અતયાર સુધી મને 

કોઈ ન્બનતજજ્ એવો સાદો નવદેિી નાગડરક ન્થી મળ્ો કે જણેે 

પડરનસ્થનતને આટલી ઝિપ્થી સમજી લીધી હોય. કદાચ એનું 

કારણ હતું ચૅનપલનની પૂવ્ણગ્હમુકત અને ગમાઅણગમા નવનાની 

વૃનતિ અને એમની સહાનુભૂનત.

સરોનજનીદેવીએ જયારે તેમને ઇંગલંિની એક જલેની તેમની 

મુલાકાતની યાદ અપાવી તયારે તે સહાનુભૂનત વધુ સપષ્પણે પ્ગટી: 

હંુ ધનવાન લોકોના ટોળાનો મુકા્બલો કરી િકંુ છુ,ં પણ આ 

કેદીઓ સામે મારા્થી ઊભા રહી િકાતું ન્થી. હંુ મારી જાતને 

કહંુ છુ ં કે ્બસ ઈશ્વરકૃપા્થી જ તું આ લોકો માંહ્લો ન્થી. 

આપણા્થી એમને સાર કાંઈ ન્થી ્થઈ િકતું તે્થી આપણે ખૂ્બ 

લાચારી અનુભવીએ છીએ. એ સનળયાની અંદર અને આપણે 

્બહાર છીએ, એ નસવાય એમની અને આપણી વચચે ફેિર પણ 

િો છ?ે હંુ તો જલેવયવસ્થામાં ધરમૂળ્થી સુધારા કરવાના પક્ષનો 

છુ.ં ગુનો એ ્બીજા રોગો જવેો જ રોગ છ,ે અને એનો ઇલાજ 

જલેોમાં નહીં, પણ સુધારઘરોમાં ્થવાં જોઈએ.30



નવખયાત ્બાલનિનક્ષકા માદામ મૉ્ટસેોરીનો એક આતંરરાષ્ ટ્રીય 

વગ્ણ ઇંગલંિમાં ચાલતો હતો. તેની મુલાકાત લીધી તયારે માદામે 

ગાંધીજીને ‘િરીર નહીં, પણ આતમા' તરીકે વણ્ણવયા. ગાંધીજીએ 

માદામ મૉ્ટસેોરી ્બાળકોના વયનકતતવને સમમાને છ ેતે વાત પર 

ભાર દઈ, માણસનું માણસ તરીકે ગૌરવ કરવામાં જ અડહંસા છ ે

એમ કહી નિક્ષણ નવિેની પોતાની કલપના નવગતવાર સમજાવી. 

અંગ્ેજી નાટ્સાડહતયમાં જનેું સ્થાન કદાચ િેકસનપયર પછી 

્બીજા નં્બરે ગણાય તે જયૉજ ્ણ ્બના્ણિ્ણ િૉ ઘણા વખત્થી ગાંધીજીને 

મળવા માગતા હતા. એમની મુલાકાત ખાસસી કલાકેક ચાલી 

અને એમણે માનવવંિિાસ્ત, ધમ્ણ, સમાજ, રાજકારણ, અ્થ્ણિાસ્ત 

વગેરે અનેક નવષયોની ચચા્ણ કરી. એમનો વાતા્ણલાપ એમની 

તણખાઝરતી નવનોદવૃનતિ અને કટાક્ષયુકત વયંગ્થી ઝળહળતો હતો. 

‘હંુ તમારે નવિે ્થોિુઘંણં જાણતો હતો પણ અતયારે આપણી વચચે 

આતમાની સગાઈ હોય એવો અનુભવ ્થયો. આપણે દુનનયામાં 

ખૂ્બ નાના સમુદાયના સભયો છીએ.’ એકાદ પ્શ્ એમણે ગોળમેજી 

પડરષદ નવિે પણ પૂછી જ પાડ્ો, ‘આ પડરષદ તમારી ધીરજની 

કસોટી ન્થી કરતી?’ ગાંધીજીને દુ:ખ સા્થે ક્બૂલ કરવું પડ્ું, 

‘એને સાર ગજા ્બહારની ધીરજની જરૂર પિ ે છ.ે આવી વસતુ 

જ અસલ વાતને છુપાવવાની મહામાયાજાળ છ ેઅને ઘાંટા પાિી 

પાિીને અમારી ઉપર જ ે ભાષણો ઠોકવામાં આવે છ,ે તે તો 

લાગ જોઈને વખત ્બગાિવાની જ યુનકત છ.ે હંુ એમને પૂછુ ં

છુ ં કે તમે હૈયું ખોલીને તમારી નીનતની સાફિ જાહેરાત કેમ 

ન્થી કરતા, કે જ્ેથી અમે અમારી પસંદગી અંગે કાંઈક નનણ્ણય 

કરીએ? પણ ઇંગલંિના રાજકારણી સવભાવમાં જ જાણે એમ 



કરવું ્બંધ્બેસતું ન્થી. એને તો આંટીઘૂંટી અને કુડટલ ગલીઓ્થી 

જ ચાલતાં આવિ ે છ.ે’31

િીન ઑફિ કે્ટર્બરી સા્થેની મુલાકાતનું મહાદેવભાઈએ કરેલું 

વણ્ણન એક ઉતિમ િબદનચત્ર છ.ે િીને કહ્ું, ‘છાપાંવાળાઓને પ્શ્ 

્થાય છ ે કે ગાંધીને કે્ટર્બરી આવવાનું િું પ્યોજન હિે. મેં 

એમને કહ્ું કે રાજકારણની વાત ્બાજુએ રાખીએ, તો અમારા 

્બંને વચચે એક ખૂ્બ મોટો સામા્ય નવષય છ ે— ધમ્ણ. આધયાનતમક 

નવષયોની ચચા્ણ કરવા જ હંુ શ્ીમાન ગાંધીને મળવા માગતો હતો 

અને મને ખાતરી છ ે કે અમે ફિરી્થી પણ મળિું.’ 

એમણે ખૂ્બ આંતડરક ઘરો્બાવાળી વાત કરી. પણ ્બીજ ે

ડદવસે એક કનમટીની નમડટગંમાં ્બોલવાનું હતું માટ ે તે ડદવસે 

ત્રણ વાગયે ગાંધીજીને મૌન લેવું પડ્ું. ‘તો, તમને સાક્ષી રાખી, 

નમ. િીન, હંુ મૌનમાં પ્વેિ કરં છુ!ં’ ગાંધીજીએ નવનોદપૂવ્ણક કહ્ું, 

‘અને તમને જ ે ્બોલાવિે એની ઉપર અનભિાપ વરસજો.’32 

િીને એવા જ નવનોદભાવ્થી જવા્બ આપયો, િીનના નનમંત્રણ્થી 

ગાંધીજી અને એમના સા્થીઓએ કે્ટર્બરીના દેવળની પ્ા્થ્ણનામાં 

હાજરી આપી. િીને પ્ા્થ્ણના પછીના પ્વચનમાં ઇંગલંિ જ ેનિસત્બદ્ધ 

સવતંત્રતા ભોગવે છ ેતે ભારતને પણ આપવા સાર પ્ા્થ્ણના કરી. 

મહાદેવભાઈની ્બહુમુખી પ્નતભા અને વયાપક નજજ્ાસા 

તેમને તેઓ જમેની મુલાકાત લેતા તેમની અનભજ્તાના નવષયોના 

જાણકાર ્બનાવી દેતી. પણ તે્થીયે વધારે તે તે લોકો સા્થે 

એમની દોસતી ્થઈ જતી. એ કહેવાની જરૂર ન હોય કે ગમે 

તે નવષયની ચચા્ણ ચાલતી હોય પણ 



‘जैसे ऊडिीं जहाज को पंछी 

पुचन जहाज पर आबे.’

— ની જમે મહાદેવભાઈની સવ્ણ વાતો અને સવ્ણ વણ્ણનોનો 

છવેટનો અનુ્બંધ તો ગાંધીજી જોિ ેજ સંધાઈ જતો. િીન કહેવા 

લાગયા કે મહાતમાજી સા્થે કોઈની પણ તુલના ્થઈ િકે એમ 

હોય તો તે આનસનસના સંત રિાન્સસની. િીને કહ્ું, ‘મેં ગાંધીજી 

સા્થે ્થયેલી વાતો પ્ેસવાળાઓને કહી છ.ે એમાં્થી કેટલી છપાિે 

એ તો ભગવાન જાણે, માત્ર હંુ જ ે ન્થી ્બોલયો તેવા િબદો 

મારા મોંમાં ન મૂકે તો ્બસ. પણ આ તકનો લાભ લઈને મારે 

નબ્ડટિ પ્જા આગળ એટલું તો ઘોનષત કરી દેવું જોઈએ કે જો 

ગોળમેજી પડરષદ નનષફિળ નીવિ ે તોપણ અમે હવે જ્બરદસતીનું 

રાજ સાંખી લેવાના ન્થી — નબ્ડટિ પ્જા અમૃતસર (જનલયાંવાલા 

્બાગ)નું પુનરાવત્ણન સાંખી નહીં લે.’33

ઇટન એટલે રૂડઢવાદ અને સામ્રાજયવાદનો ગઢ. છલે્ાં 

સાિા ચારસો વરસ્થી તયાંની પનબલક સકૂલમાં ઇંગલંિના ધનવાન 

વગ્ણના ડકિોરો ભણે છ.ે અને આ નવદ્ાલય ‘વિા પ્ધાનને પેદા 

કરનાર' ગણાય છ.ે ઇંગલંિના ઘણા વિા પ્ધાનો અને ડહંદના 

અનેક વાઇસરૉયોને તયાં જ તાલીમ મળી હતી. ઇંગલંિની સેનાના 

ઘણા જનરલો પણ તયાં તાલીમ પામયા હતા. 

એવા ગઢમાં મોટા નવદ્ા્થતીઓએ ગાંધી જવેા ‘્બળવાખોર' ને 

નનમંતટ્રયા અને હેિમાસતરના પાંચસો વરસ જૂના મહેલમાં ગાંધીજીને 

ઉતારો આપયો. એની સંમનત આપવી એ પણ અનધકારીઓ સાર 



સહેલું કામ નહીં નસદ્ધ ્થયું હોય, મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે —

ઇટનના નવદ્ા્થતીને 25,000 જટેલાં પુસતકો્થી ઠસોઠસ એવા 

પુસતકાલયનો લાભ મળે છ.ે પણ એને ભારતનો જ ે ઇનતહાસ 

ભણાવવામાં આવે છ ેતે તો પરંપરાગત જ છ.ે કદાચ ગાંધીજીને 

નનમંત્રવાની રજા આપવાનું કારણ પણ એ જ હિે કે છોકરાઓને 

એ વાતનો ્બરા્બર પદા્થ્ણપાઠ મળે કે ભારત પોતે પોતાનું 

ચલાવી િકે એમ ન્થી, અને એણે પરાધીન જ રહેવું જોઈએ. 

ગાંધીજીએ ભેગા ્થયેલા પચાસેક જટેલા નવદ્ા્થતીઓને પ્શ્ો પૂછવા 

નનમંતટ્રયા. એમના પ્શ્ો પણ જાણે પહેલે્થી નક્કી કરી રાખેલા 

હોયને એવા હતા. ‘િૌકતઅલીએ અમને મુનસલમ કેસ સમજાવયો, 

તમે ડહંદુ કેસ સમજાવિો?' પ્મુખે પ્સતાવના વખતે પણ આ 

જ પ્શ્ ઉઠાવયો હતો, અને નવદ્ા્થતીઓ પણ એનો એ જ પ્શ્ 

ખિો કરતા હતા. પૂવ્ણ લંિનના ગરી્બ લતિામાં રહેતાં ્બાળકો 

ગાંધીજી ઉપર એમનાં ઘર, એમનાં કપિાં, એમના ચપપલ અને 

એમની ભાષા નવિે પ્શ્ોની ઝિી વરસાવતા. એના કરતાં આ 

પ્શ્ કેટલો જુદો હતો!

પણ ગાંધીજીએ પિકાર ઝીલી લીધો અને એવો જવા્બ આપયો 

કે જનેી એ લોકોને અપેક્ષા નહીં હોય. ‘તમે ઇંગલંિમાં એક મોટુ ં

સ્થાન ધરાવો છો, તમારામાં્થી કેટલાક વિા પ્ધાનો ને જનરલો 

્બનિે. તમારં ચડરત્ર હજી ઘિાય છ,ે તયાં સુધીમાં હંુ તમારા 

હૃદયમાં પ્વેિ કરવા માગું છુ.ં તમને ભણાવવામાં આવતા ખોટા 

ઇનતહાસને સ્થાને હંુ તમને કેટલીક સાચી હકીકતો કહેવા માગું 

છુ.ં મોટા અનધકારીઓમાં મને અજ્ાન એટલે જ્ાનનો અભાવ 

નહીં, પણ ખોટી માડહતીને આધારે આવતું અજ્ાન દેખાય છ.ે 



મારે તમને સાચી માડહતી એટલા સાર આપવી છ ે કે હંુ તમને 

સામ્રાજયના ઘિવૈયા તરીકે ન્થી જોવા માગતો. પણ એક એવા 

રાષ્ ટ્રના સભય તરીકે જોવા માગું છુ ં કે જણેે ્બીજા દેિોનું િોષણ 

કરવું ્બંધ કરી દીધું હોય. અને જ ેિસ્તો વિ ેનહીં, પણ પોતાની 

નૈનતક તાકાત વિ ેિાંનતનો રખેવાળ ્બ્યો હોય. મારે તમને કહેવું 

જોઈએ કે જયાં સુધી મને લાગુ પિ ે છ ે તયાં સુધી તો ડહંદુ કેસ 

નામની કોઈ વસતુ જ ન્થી. કારણ, મારા દેિની આઝાદીના 

પ્શ્ અંગે તો હંુ તમારા ્બધાના કરતાં જરાયે વધારે ડહંદુ ન્થી. 

ડહંદુ મહાસભાવાદીઓ મારફિત ડહંદુ કેસની રજૂઆત ્થાય છ.ે 

એ લોકોનો દાવો એવો છ ે કે તેઓ ડહંદુ માનસના પ્નતનનનધઓ 

છ,ે પણ મારા મત મુજ્બ તે વાત સાચી ન્થી. એ લોકો એ જ 

પ્શ્નો રાજકીય ઉકેલ ઇચછ ે છ,ે તે એટલા સાર કે તે ઉકેલ 

એમને અનુકૂળ આવે તેમ છ.ે હંુ આને નવધવંસક દાવપેચ કહંુ 

છુ.ં અને એમને વીનવી રહ્ો છુ ં કે મોટી ્બહુમતીના પ્નતનનનધ 

તરીકે તેમણે આગળ આવીને નાની લઘુમતીને જ ે જોઈએ છ ે

તે આપવું જોઈએ. તેમ કરવા્થી વાતાવરણ જાદુઈ રીતે સુધરી 

જિે. સંપ્દાયવાદનો આ હાઉ તો મોટ ે ભાગે િહેરો પૂરતો જ 

સીનમત છ.ે અને િહેરો કાંઈ ડહંદ ન્થી. એ તો લંિન અને ્બીજાં 

પનશ્ચમી િહેરોની નકલ માત્ર છ.ે એ જાગ્તપણે કે સભાનપણે 

ગામિાંઓનો નિકાર કરીને જીવે છ ેઅને ઇંગલંિના દલાલ ્બનીને 

તમારી સા્થે િોષણમાં ભાગ પિાવે છ.ે ભારતની આઝાદીના 

મહાન પ્શ્ આગળ આ કોમી પ્શ્ કાંઈ નવસાતમાં ન્થી. પણ 

આઝાદીના એ પ્શ્ અંગે તો નબ્ડટિ નમનનસટરો સમજી્બૂઝીને 

ચુપકીદી સેવે છ.ે એ લોકો એ વાત ભૂલી જાય છ ે કે અસંતુષ્ 

્બળવાખોર ડહંદ આગળ એ ઝાઝો વખત ટકી િકિે નહીં — એ 



વાત સાચી છ ે કે અમારો ્બળવો અડહંસક છ,ે પણ ્બળવો તો 

એ છ ેજ. જવેી નવદેિની ફિાચર વચચે્થી કાઢવામાં આવિે તેવા 

સમાજનાં ્બે ફિાડિયાં ભેગાં ્થયે જ છૂટકો છ.ે તે્થી ડહંદુ કેસ 

જવેી કિી વાત ન્થી. અને જ ેહિે તો એનું દુલ્ણક્ષ કરવું ઘટ.ે34

‘પણ તમારે જો ઇનતહાસનો અભયાસ કરવો જ હોય તો એના્થી 

ઘણા મોટા પ્શ્નો અભયાસ કરો. લાખો લોકોએ અડહંસા અંગીકાર 

કરવાનું કેવી રીતે નક્કી કયુું અને તેઓ એને કેવી રીતે વળગી 

રહ્ા, તેનો અભયાસ કરો કે જ્ેથી તમે મોટા ્થાઓ તયારે તમારો 

વારસો સુધારી િકો. તમારો દેિ અમારી પર રાજ કરે છ ે

એ તમારે માટ ે ગવ્ણનો નવષય ન ્બનવો જોઈએ. આજ સુધીમાં 

કોઈએ પોતાને જજંીરમાં નાખયા નવના ્બીજાને જજંીરમાં નાખયા 

ન્થી. અને કોઈ દેિે પોતે ગુલામ ્બ્યા નવના ્બીજા દેિને 

ગુલામ ્બનાવયો ન્થી. આજ ે ઇંગલંિ અને ડહંદ વચચે જ ે નાતો 

છ,ે તે અતયંત પાપમય, અતયંત અસવાભાનવક નાતો છ.ે અને હંુ 

ઇચછુ ં છુ ં કે તમે અમારા આ કાય્ણને એટલા સાર દુઆ આપો 

કે અમે સવતંત્રતા મેળવવાનો અમારો જ્મનસદ્ધ ને સવાભાનવક 

અનધકાર ઉપરાંત અમારી તપશ્ચયા્ણ અને કષ્સહન દ્ારા એના 

્બેવિા અનધકારી ્બનીએ. હંુ ઇચછુ ં છુ ં કે તમે મોટા ્થાઓ તયારે 

તમારા દેિનો િોષણના એના પાપમાં્થી ઉદ્ધાર કરીને દેિના 

ગૌરવમાં અનદ્તીય એવો ઉમેરો કરો અને તેમ કરી માનવજાનતની 

પ્ગનતમાં પ્દાન કરો.'34 

ગાંધીજીનું નમિન અંગ્ેજો પાસે્થી માગીભીખીને ડહંદ સાર 

અનધકારો મેળવવાનું નહોતું. ગાંધીજી તો ડહંદને સવતંત્રતા અપાવીને 

ઇંગલંિને એનાં પાપોનું પ્ક્ષાલન કરાવવા અને એના માનવીય 



ગૌરવમાં વૃનદ્ધ કરાવવા માગતા હતા. એમનું જીવનકાય્ણ માત્ર 

વીરતાનું નહીં, પણ મહાવીરપણાનું હતું. એ વાતની પ્તીનત 

મહાદેવભાઈએ હાઈસકૂલના ડકિોરો આગળ આપેલા ગાંધીજીના 

પ્વચનની નોંધ પર્થી છતું કયુું છ.ે

ગોળમેજી પડરષદની અંદર અને પડરષદની ્બહાર ડહંદને 

આઝાદી આપવાની નવરદ્ધ ઠકેઠકાણે મુખય દલીલ એ જ કરવામાં 

આવતી હતી કે એની માગ એકીઅવાજ ેઆવવી જોઈએ. આજ ે

તો પ્નતનનનધઓ આ ્બા્બતમાં મતભેદ પ્ગટ કરે છ.ે િરૂઆતમાં 

તો ગાંધીજી આનો નવવેકપૂણ્ણ અને સૌમય જવા્બ આપતા હતા 

પણ જયારે તેમણે જોયું કે આ દલીલને આઝાદી ન આપવા 

માટનેા ્બહાના તરીકે જ વાપરવામાં આવે છ,ે તયારે તેમણે 

પડરષદની અંદર ને ્બહાર ગોળ ગોળ ્બોલવાને ્બદલે ચોખખું ને 

ચટ એ પરખાવી દીધું કે વીણી વીણીને ભેગા કરેલા સરકારના 

મળનતયાઓની પડરષદ પાસે્થી એકીઅવાજ ેઆઝાદીની માગણીની 

અપેક્ષા રાખી જ ન િકાય. અમે જીવનમરણનો સંગ્ામ ખેલયા 

છીએ. ઇંગલંિના એક વધુમાં વધુ ખાનદાન માણસે અમારી કસોટી 

કરી છ ેઅને અમે તેમાં નાપાસ ન્થી નસદ્ધ ્થયા. પડરણામે તેણે 

જલેના દરવાજા ખોલી નાખયા અને ક્ૉંગ્ેસને ગોળમેજી પડરષદમાં 

ભાગ લેવા જવા નવનંતી કરી. અમે લાં્બી લાં્બી વાતો ને વાટાઘાટો 

કરી. એમાં અમે વધુમાં વધુ ધીરજ રાખી. એક સંનધ ્થઈ જનેી 

હેઠળ કૉંગ્ેસે ગોળમેજી પડરષદમાં પ્નતનનનધતવ કરવાનું સવીકાયુું. 

સરકારે એ સંનધને પાળવા કરતાં તોિી વધારે. ઘણા દગદગા 

પછી મેં આવવાનું સવીકાયુું, કારણ, પેલા ઇંનગલિમૅનને આપેલું 

વચન મારે પાળવું હતું. અહીં આવીને મેં જોયું કે ભારત અને 



કૉંગ્ેસની સામે મંિાયેલી તાકાતો અંગે મેં ખોટી ગણતરી કરી 

હતી. પણ તેના્થી હંુ ્બે્બાકળો ્બનતો ન્થી. મારે જઈને કષ્સહન 

દ્ારા એ પુરવાર કરવું પિિે કે આખો દેિ આ માગણી કરે છ.ે 

હંુ તમારા િરીરને ્બદલે તમારા ડદલને સપિ્ણ કરવા માગું છુ.ં 

આ વખતે જો હંુ સફિળ નહીં ્થાઉં તો આવતી વખતે ્થઈિ.35 

આ વાતા્ણલાપને અમે કંઈક નવસતાર્થી એટલા સાર આપયો કે 

પડરષદની અંદર િું કે પડરષદની ્બહાર િું ગાંધીજીની મુખય 

વાતોનો સાર આ વાતા્ણલાપમાં આવી જાય છ.ે

 પડરષદમાં એક મુદ્દો અંતયજને જુદાં મતદારમંિળો આપવા 

નવિે પણ હતો. ભારતીય સમાજમાં રહેલા દોષોને આધારે 

્બંધારણીય ગૂંચવાિા ઊભા કરીને ડહંદની આઝાદીને આઘી 

ને આઘી ઠલેતા જવું એ અંગ્ેજોનો હેતુ સપષ્ હતો. ગાંધીજી 

નોખા મતદારમંિળના નવરોધી હતા. આ પ્શ્ આજ ેપણ રસપ્દ 

્થાય એવો છ.ે એટલે એને અંગે ગાંધીજીએ કરેલી દલીલોની 

મહાદેવભાઈએ રજૂ કરેલી નોંધ આજ ે પણ પ્સતુત ્થઈ પિ ે

એમ છ:ે

જો એમને નોખાં મતદારમંિળો આપવામાં આવે તો ગામિાંઓ, જ ે

રૂડઢવાદના ગઢ છ ે તેમાં એમનું જીવન દુ:ખી દુ:ખી ્થઈ જાય... 

મને તો ખાતરી છ ે કે અસપૃશયોને માટ ે નોખાં મતદારમંિળોનો 

પ્શ્ એ િેતાની સરકારના ભેજાની અદ્તન ઊપજ છ.ે ખરી 

જરૂડરયાત તો એમનાં નામ મતદારમંિળોમાં દાખલ કરવાની 

અને એમને સાર ્બંધારણમાં મૂળભૂત અનધકાર આપવાની છ.ે 

એમની સા્થે અ્યાયપૂણ્ણ વયવહાર કરવામાં આવે કે એમના 

પ્નતનનનધને જાણીજોઈને અળગા રાખવામાં આવે તો એમને સાર 



એમને પૂણ્ણ સલામતી આપનાર ખાસ ચૂંટણીપંચોની વયવસ્થા 

્થવી જોઈએ... અસપૃશયોને માટ ે નોખાં મતદારમંિળ્થી તો તેમને 

કાયમની ગુલામગીરી મળિે. મુસલમાનોને અલગ મતદારમંિળ 

મળે, તો એ કદી મુસલમાન મટિે નહીં. તમારે અસપૃશયોને સદા 

માટ ે ‘અસપૃશય' રાખવા છ?ે અલગ મતદારમંિળ એ કલંકને 

સ્થાયી ્બનાવિે. ખરી જરૂડરયાત તો અસપૃશયતાના્બૂદ કરવાની 

છ.ે તેમ કરવા્થી ‘ઉપરના' એક વગથે ‘નીચલા’ વગ્ણ ઉપર લાદેલી 

દુષ્ આિ દૂર ્થિે.36 

આ વખતની મુલાકાતમાં ગાંધીજીની સમ્રાટ પંચમ જયૉજ ્ણ 

સા્થેની મુલાકાત એક નવિેષ ઘટના હતી. સવરાજ માટનેા 

્બંધારણીય અનધકારોની માગણીની દૃનષ્એ જોઈએ તો આ મુલાકાત 

કેવળ ઔપચાડરક કહેવાય એવી હતી. કારણ, ઇંગલંિમાં રાજાનું 

સ્થાન પોતે જ એક ઔપચાડરક સ્થાન છ.ે પણ મનોવૈજ્ાનનક 

દૃનષ્એ આ મુલાકાતનું ્થોિુ ંમહત્વ જરૂર ગણાવી િકાય. ચનચ્ણલ 

જનેે અિધા નાગા ફિકીર કહેતા હતા, તેવો એક માણસ રાજાને 

મળવા જાય એ ભારતીય નાગડરકોનું સ્માન વધારે એવી ઘટના 

હતી એમ કેટલાક માનિે. આ મુલાકાતમાં ગાંધીજીની સા્થે એકલા 

મહાદેવભાઈ હતા. છાપાંવાળાઓ તો ગાંધીજી કેવો વેિ પહેરીને 

રાજાને મળિે એ અંગે નવધનવધ પ્કારની અટકળો કરતા હતા. 

પણ ગાંધીજી પોતાની પોતિી અને ચાદરના વેિમાં જ અને 

મહાદેવભાઈ ધોનતયું, િગલો અને સફેિદ ગાંધીટોપીમાં જ ગયા 

હતા. આ મુલાકાત અંગે ડટપપણી કરતાં મહાદેવભાઈએ એની 

વધારે પિતી ડકંમત ન આાંકવાની સલાહ આપી છ:ે 

કેટલાક કહેિે કે ્બડકંગહામ રાજમહેલનો સતકાર-સમારંભ એક 



મહત્વની ઘટના હતી. િહેનિાહ અને િહેનિાહ્બાનુ પ્તયે અદ્બ 

સા્થે મારે કહેવું જોઈએ કે હંુ તેમ ન્થી કહી િકતો. આવા 

સમારંભનો કિો અ્થ્ણ છ ેખરો? િહેનિાહ અને િહેનિાહ્બાનુ 

લોકોને ખરેખરા અ્થ્ણમાં મળે છ ેખરાં? એ લોકો કાંઈ કામકાજ 

પતાવે છ ેખરાં? પતાવી િકે ખરાં? એ મળવું મૂક અનભનય જવેું 

વધારે ન્થી ્થતું? અને છતાં કોઈ કહી િકે છ ે કે ગાંધીજી તો 

તયાં ગયા હતા, િા સાર ગયા? જો તે એટલંુ ્બધું અ્થ્ણનવહીન 

હતું તો િા સાર એમણે જવાનું ટાળ્ું નહીં? વાચકોને એમના 

મનની કાંઈક ઝાંખી આપું? કવેકર લોકોની એક નમડટગંમાં એમણે 

તેનું વણ્ણન કયુું: ‘હંુ અહીં એક મૂંઝવણભરી નસ્થનતમાં છુ.ં હંુ 

અહીં મારા દેિના ચૂંટાયેલા પ્નતનનનધ તરીકે નહીં, પણ આ 

દેિના મહેમાન તરીકે આવયો છુ.ં તે્થી મારે અહીં ફંૂિકી ફંૂિકીને 

ચાલવું જોઈએ. તમે એમ ધારો છો કે લઘુમતી કનમિનમાં વિા 

પ્ધાનનું ધમકીભયુું ભાષણ મને ગમી ગયું હતું? મેં તો તયાં 

ને તયાં જ એનો રડદયો આપી દીધો હોત, પણ હંુ ચૂપ ્બેઠો. 

ઘેરે આવીને મેં ઠપકાનો એક હળવો પત્ર લખયો. અને આ 

અઠવાડિયે મારી આગળ એક નૈનતક કોયિો આવીને ઊભો છ.ે 

મને િહેનિાહના સવાગત-સમારંભનું નનમંત્રણ મળ્ું છ.ે ભારતમાં 

્બની રહેલી ઘટનાઓ અંગે મારા ડદલમાં એવી ્બળતરા ્થાય 

છ ે કે એવા સમારંભોમાં હાજરી આપવાને મારં ડદલ ન્થી કરતું. 

અને જો મારા પોતાના સવતંત્ર અનધકાર્થી અહીં આવયો હોત 

તો મને નનણ્ણય કરતાં વાર ન લાગત. પણ મહેમાન છુ ં એટલે 

નનણ્ણય કરતાં ઢચુપચુ ્થાઉં છુ.ં હંુ કોઈ કામ ઉતાવળે ન કરી 

િકંુ. મારે તો દરેક ક્ષણે વસતુનું કાયદેસરનું પાસું નહીં, પણ 

નૈનતક પાસું તપાસવું પિ ે છ.ે’37



મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

નૈનતક પાસાના નવચારે જ એમણે જવાનું નક્કી કયુું. એમણે 

લૉિ્ણ ચેમ્બરનલનને એક નવવેકભયયો પત્ર લખીને નનમંત્રણ આપવા 

્બદલ આભાર મા્યો અને જણાવયું કે તેઓ અને તેમના સા્થી 

[મહાદેવભાઈ] જનેે પણ નનમંત્રણ હતું, તેઓ ્બંને પોતાની 

સામા્ય વેિભૂષામાં જિે. સામા્ય રીતે ગાંધીજી સવ્ણ સામાનજક 

સમારંભોમાં્થી માફિી માગી લે છ.ે પણ ્બીજા કેટલાક પ્સંગોની 

માફિક અહીં પણ એમને અપવાદ કરવો પડ્ો. કારણ, અનવવેક 

દેખાય એવું કિું તેઓ કરવા માગતા નહોતા. ‘એમની નવરદ્ધ 

વાપરી િકાય એવું કાંઈ પણ કરવા્થી તેઓ ્બચવા માગે છ.ે’37 

મહાદેવભાઈને તો આ મુલાકાત અંગે ગાંધીજીનું વલણ કેવું 

હતું એ દુનનયાને જણાવવામાં જ રસ હતો. પણ શ્ી ઘનશયામદાસ 

ન્બરલાએ પ્તયક્ષ મુલાકાતનું નવગતવાર વણ્ણન આપયું છ,ે અને 

તેમની દૃનષ્એ એનું મહત્વ સમજાવયું છ.ે તે આ સંદભ્ણમાં જોઈ 

લેવા જવેું છ.ે છઠ્ી નવેમ્બર, 1931ની પોતાની િાયરીમાં શ્ી 

ન્બરલા લખે છ,ે ‘ગઈ કાલે ગાંધીજી અને અમે િહેનિાહના 

મહેમાન હતા. અમે ્બધા મળીને લગભગ 400 હતા. કેટલાક 

તો દેિી પોિાકમાં હતા. હંુ તો દેિી પોિાક લાવયો જ નહોતો, 

એટલે ‘નચમની’ હૅટ પહેરીને જ ગયો હતો. મહેલમાં વીજળીનો 

ભપકો અને કાળા પોિાકવાળાઓની વચચે અિવાણે પગે અને 

ચાદર ઓઢલેા ગાંધીજી અમાસની રાત્રે ચંદ્ર જવેા લાગતા હતા. 

િહેનિાહ અને િહેનિાહ્બાનુ નસંહાસન ભવનમાં એક તરફિ 

ઊભાં રહ્ાં અને અમે લોકો પ્ણામ કરતા તેમની સામે્થી 

પસાર ્થયા! ્બધા પ્ણામ કરી રહ્ા, એટલે િહેનિાહ અને 



િહેનિાહ્બાનુએ અમુક નક્કી કરેલા લોકોને ્બોલાવીને વાતો કરવી 

િરૂ કરી. પહેલાં હૈદરા્બાદના પ્ધાન, પછી મૈસુરના પ્ધાન, પછી 

વિોદરાના પ્ધાન, તયાર પછી ગાંધીજીને ્બોલાવવામાં આવયા. 

તેમની સા્થે લગભગ સાત નમનનટ સુધી ઊભાં ઊભાં વાત ્થઈ.

‘વાતચીતમાં મુખય ભાગ સમ્રાટનો હતો. ગાંધીજી હસતા 

જતા હતા; ્બોલયા ્બહુ ઓછુ.ં વાતચીતનો સાર આ પ્માણે 

સાંભળવામાં આવયો:

સમ્રાટ ે કહ્ું કે, ‘હંુ આપને સારી રીતે ઓળખું છુ.ં હંુ જયારે 

યુવરાજ તરીકે દનક્ષણ આડરિકા ગયો તયારે આપે ડહંદી પ્જા 

તરફિ્થી મને માનપત્ર આપયું હતું. ઝૂલુયુદ્ધમાં પણ આપે મદદ 

કરી. તયાર પછી મહાયુદ્ધમાં પણ આપે અને આપનાં ધમ્ણપતનીએ 

્બહુ મદદ કરી. અફિસોસની વાત એ છ ે કે, તયાર પછી આપનું 

વલણ ્બદલાઈ ગયું અને આપે સતયાગ્હ અખતયાર કયયો. આપ 

જાણો છો કે, પોતાની હકૂમત કાયમ રાખવી એ સરકારને 

માટ ે આવશયક છ ે— રાજય તો આખરે ચલાવવું જ પિ ે છ.ે’ 

ગાંધીજીએ કહ્ું, ‘શ્ીમાનને એટલો સમય ન્થી અને હંુ પ્તયુતિર 

આપવા ઇચછતો પણ ન્થી.’ સમ્રાટ ે કહ્ું, ‘ઠીક, પણ રાજય તો 

કરવું જ પિ ે છ.ે’ પછી તેમણે ્બંગાળની ્બૉમ્બ્બાજીનો ઉલ્ેખ 

કયયો અને કહ્ું કે, ‘આ ્બહુ ્બૂરી વસતુ છ,ે એ્થી કાંઈ લાભ 

ન્થી.’ ગાંધીજીએ કહ્ું કે, ‘હંુ એ રોકવાનો ખૂ્બ પ્યતન કરતો 

રહંુ છુ.ં’ પછી સમ્રાટ ે પૂછું: મેં સાંભળ્ું છ ે કે આપ ્બાળકોને 

ખૂ્બ ચાહો છો, એ સાચું છ?ે’ ગાંધીજીએ કહ્ું કે, ‘હંુ ્બાળકો 

વચચે જ રહંુ છુ.ં’



ઘટના પર નવવેચન કરતાં શ્ી ન્બરલા લખે છ,ે ‘ગાંધીજીનું 

સમ્રાટને મળવું એ રાષ્ ટ્રીયતાનો નવજય છ.ે આ પહેલો પ્સંગ 

છ ે જયારે એક અધ્ણનનિ માણસ અને સા્થે ગાંધીટોપી પહરેલા 

મહાદેવભાઈ સમ્રાટને મળ્ા.'38 પત્રકારો આગળ તો ગાંધીજીએ 

આ મુલાકાતને નવનોદમાં જ ફેિરવી નાખી. કોઈક પત્રકારે એમને 

પૂછું, ‘તમે આટલાં ઓછાં વસ્તોમાં િહેનિાહને મળવા કેમ 

ગયા?' ગાંધીજીએ કહ્ું, ‘િહેનિાહની ્બેઅદ્બી માફિ, પણ 

તેમણે એકલાએ જ ્બે જણને ચાલે એટલું પહેયુું હતું તે્થી!' 

ગાંધીજી કહેતા કે જો મારામાં નવનોદવૃનતિ ન હોત તો મેં 

કયારનોયે આપઘાત કરી લીધો હોત તે વાતની પ્તીનત ઇંગલંિમાં 

અનેક વાર ્થતી. 

ગાંધીજીને મળવા આવતા ભાતભાતના લોકો સા્થે તેઓ 

ઘણી વાર મજાક કરી લેતા. એક સવારે મીરાં્બહેન ફિરીને 

પાછાં આવતાં હતાં તયારે એક જણે એમની પાસે આવીને 

કહ્ું, ‘મેં નૌકાદળમાં એકવીસ વરસ ચાકરી કરી છ.ે તમારા 

્બાપુજીના હા્થ નીચે કામ કરતો. વળી મારા જમાઈ ગાંધી સાર 

્બકરીનું દૂધ પૂરં પાિ ે છ.ે ગાંધી મને હસતાક્ષર આપે ખરા કે 

નહીં? એમની નવનંતી ખાલી ન ગઈ. ગાંધીજીએ તેમને અંદર 

્બોલાવયા. અંદર આવીને એમણે પોતાની આતમક્થા કહી. પણ 

આ વખતે આટલી વધારાની વાત કરી: ‘તમને અને તમારા 

કાય્ણને સાર સફિળતા ઇચછુ ં છુ ં જી. મેં તો નજદંગી પૂરતી જોઈ 

લીધી. યુદ્ધ દરનમયાન મેં સૈનનક તરીકે કામ કયુું હતું; એક્થી 

્બીજી જગાએ મને ફિેંકવામાં આવયો હતો — ઠરી જતા પગ સા્થે 

અમને સલોનનકા અને ગનલપોલીમાં્થી કૂચ કરાવી હતી. આવતી 



લિાઈમાં જોિાવાને ્બદલે તો હંુ જલેમાં જવાનું વધુ પસંદ કરં. 

એ તો જી એક ભયંકર ધંધો છ.ે હંુ તમારા કાય્ણ સાર લિવાનું 

પસંદ કરં ખરો. તમારા કામમાં સફિળતા ઇચછુ ંછુ.ં' એમની પાસે 

દૂધ પૂરં પાિનાર દીકરી અને જમાઈના ફિોટાઓ હતા. 

એ જવાની તૈયારી કરતા હતા એટલામાં ગાંધીજીએ એમને 

પૂછું, ‘તમને કેટલાં ્બાળકો છ?ે' ‘આઠ જી, ચાર છોકરાઓ 

અને ચાર છોકરીઓ જી.’ ‘મારે ચાર દીકરા છ,ે’ ગાંધીજીએ 

કહ્ું, ‘એટલે તમારી સા્થે અિધે રસતે દોિી િકંુ એમ છુ.ં’ અને 

આખો ઓરિો ખિખિાટ હસી પડ્ો.39

હવે આપણે ખૂ્બ સંક્ષેપમાં ગાંધીજીએ ગોળમેજી પડરષદમાં 

ભજવેલા ભાગ પર દૃનષ્ કરીએ. અલ્બતિ, મહાદેવભાઈએ આ 

પડરષદ અને એની નવનવધ ઉપ-સનમનતઓમાં ગાંધીજીએ આપેલાં 

એકાદ િઝનેક જટેલાં ભાષણોની નવગતવાર નોંધ લીધી છ,ે તે્થી 

જ આ ઐનતહાનસક ત્બક્ક ેગાંધીજીએ ભજવેલા ભાગનો અહેવાલ 

આપણને મળે છ.ે આખા સામ્રાજય અને એના મળનતયાઓની 

સામે આ સુકલકિી માણસ એકલે હા્થે ઝઝૂમયો હતો. નબ્ડટિ 

સરકારે ઇચછું હોત તો કદાચ ગાંધીજીનાં ભાષણોને એમના 

અનધકૃત અહેવાલમાં દાટી કે છુપાવી દીધાં હોત, પણ ગાંધીની 

નસંહગજ ્ણનાને જીરવવા અને ઝીલવા મહાદેવની લેનખની સમ્થ્ણ 

હતી. તે્થી એ ઇનતહાસ જળવાયો છ.ે અહીં પ્તયેક ભાષણની 

નવગતમાં જવું અિકય પણ છ ે અને અપ્સતુત પણ છ.ે અહીં 

તો આપણે માત્ર એટલી જ નોંધ કરીએ કે આ નોંધો દ્ારા 

મહાદેવભાઈએ ્બમણી વફિાદારીનું કામ ્બજાવયું. પહેલી વફિાદારી 

ગાંધીજી પ્તયે કે જનેે લીધે એમના િબદોનો મમ્ણ સમજીને એ 



િબદોને ઝીલયા. ્બીજી વફિાદારી દેિ પ્તયે જનેા લોકોને ગાંધીજીના 

દરેકેદરેક ભાષણ્થી મહાદેવભાઈએ વાકેફિ રાખયા. 

ગોળમેજી પડરષદની ફેિિરલ સટટ્રકચર કનમટી સામેના પ્્થમ 

ભાષણમાં ગાંધીજીએ ભારતીય રાષ્ ટ્રીય કૉંગ્ેસની ભૂનમકા 

સમજાવીને રાષ્ ટ્રીય ઇનતહાસના પડરપ્ેક્યમાં દેિની માગ િી 

છ ે એની સપષ્ સમજ આપી. એમણે કહ્ું કે અમારે માત્ર 

રાજનૈનતક ્બંધારણીય ફેિરફિારો ન્થી જોઈતા. અમારે ઇંગલંિ જોિ ે

સં્બંધો કાપી ન્થી નાખવા, માત્ર અમારે એની જોિ ેસરખેસરખી 

ભાગીદારી જોઈએ છ.ે ઇંગલંિ જટેલી જ સંપૂણ્ણ આઝાદી મેળવયા 

નવના એ િકય ન્થી.

સરકારે જાણીજોઈને ગાંધીજીને પજવવાના ખયાલ્થી જ જાણે 

ન હોય, તેમ તેમને ગોળમેજી પડરષદની લઘુમતી સનમનતના અધયક્ષ 

નીમયા હતા. એની જાહેર ્બેઠકની િરૂઆતમાં જ ગાંધીજીએ એક 

અઠવાડિયા સુધી ખાનગી વાટાઘાટો દ્ારા એકમતી સાધવામાં 

સાંપિલેી નનષફિળતાના એકરાર્થી કરી. એમણે એ પણ સપષ્તા 

કરી કે કનમટી ્બનાવવામાં જ એવી રીતે આવી હતી કે તેમાં 

નનષફિળતાનાં કારણો સમાયેલાં હતાં. વળી જયાં સુધી સરકાર િું 

આપવાની છ ેએની જાણ ન ્થાય તયાં સુધી આસપાસના કનજયા્થી 

આપણે િું ખોવાના છીએ એનું ભાન િી રીતે ્થાય? એટલે 

એની કિી જાહેરાત કયા્ણ નવના લઘુમતી સનમનતને ્બોલાવવી એક 

વખતનો નનણ્ણય હતો. ગાંધીજીએ લઘુમતી સનમનતને અનનનશ્ચત 

કાળ સુધી મુલતવી રાખવાની સલાહ પણ આપી.

ગાંધીજીના પ્મુખપણા હેઠળ લઘુમતી સનમનતમાં કોઈ 



સવ્ણસંમત નનણ્ણય ન ્થઈ િકયો એટલે કેટલીક લઘુમતીના 

પ્નતનનનધઓએ મળીને પોતાનું એક સવ્ણસંમત નનવેદન ઘડ્ું, 

સર હ્ુ્બટ્ણ કારે કટાક્ષમાં ગાંધીજીનો આભાર માનીને કહ્ું કે, 

‘આપ નનષફિળ ગયા એટલે જ ્બીજી લઘુમતીઓ સવ્ણસંમત ્થઈ 

િકી.’ ગાંધીજીએ એનો વળતો જવા્બ આપતાં કહ્ું કે, ‘સરકારને 

આતમસંતોષ લેવા્થી હંુ વંનચત નહીં કરં, પણ એમણે જ ે કયુું 

છ ે તે માત્ર મિદંુ ચીરવાનું કામ કયુું છ.ે કારણ, એમની યોજના 

જવા્બદાર રાજયતંત્ર મેળવવાની નહીં, પણ નોકરિાહીમાં ભાગ 

પિાવવા માટનેી જ છ.ે’40

લઘુમતીઓની યોજનાઓ તરફિ આંગળી ચીંધીને વિા પ્ધાને 

તો એટલે સુધી કહી દીધું હતું કે આ ્બધી લઘુમતીની જનસંખયા 

ગણીએ તો તે દેિના 46% ્થાય. એટલે વિા પ્ધાને ગણતરી 

કરી ્બતાવી કે આ યોજનાને સાિા અનગયાર કરોિ લોકોનો 

ટકેો છ.ે ગાંધીજીએ કહ્ું કે: 

આમ તે કાંઈ આંકિા ગણાતા હિે? તમે જ જ ેઆંકિા ગણાવયા 

તેમાં ખાટલે મોટી ખોિ છ.ે જમેણે આ યોજના પર સહીઓ કરી 

તે સૌને પોતપોતાની કોમના પ્નતનનનધ ગણી લીધા. તો અહીં 

હાજર રહેલી એક મડહલા-પ્નતનનનધએ આમાં સહી ન્થી કરી. 

અને મડહલાઓની સંખયા તો દરેક કોમમાં અિધોઅિધ છ.ે એ 

ગણીએ તો વિા પ્ધાનના 46%, 46 મટીને 23 % ્થઈ જાય.’ 

ગાંધીજીએ ફિરી્થી ભારપૂવ્ણક કહ્ું કે, ‘સેવાના અનધકાર વિ ે

કૉંગ્ેસ દેિના 85%્થી 95 ટકા લોકોનું પ્નતનનનધતવ કરે છ.ે 

દેિની ખેતી કરનારી જનતાની સેવા અહીં આવેલા સૌમાં ફિકત 

કૉંગ્ેસે જ કરી છ.ે સરકાર જો આ પિકારને ઝીલવા તૈયાર 



હોય તો લોકમત લઈ જુઓ અને પછી જુઓ કોણ કેટલા ટકાનું 

પ્નતનનનધતવ કરે છ ે તે. એના્થી આગળ ચાલીને હંુ તો એટલે 

સુધી કહંુ કે તમારી જલેોના ચોપિા તપાસો અને જુઓ કે એ 

ચોપિામાં સતયાગ્હી મુસલમાનો કેટલા ભારે પ્માણમાં નીકળે 

છ.ે' આ જ ભાષણમાં ગાંધીજીએ અસપૃશયોને અલગ પાિવાનો 

નવરોધ કયયો, અને છવેટ ે એટલે સુધી કહ્ું કે, ‘મારામાં જટેલી 

િનકત છ ે તેટલી ્બધી વાપરીને એ કહેવા માગું છુ ં કે આ 

યોજનાનો નવરોધ કરનાર હંુ એકલો જ હોઈિ તો હંુ પ્ાણપણે 

એનો નવરોધ કરીિ.’ 

ફેિિરલ સટટ્રકચર કનમટીની એક ્બીજી નમડટગંમાં સંરક્ષણના 

નવષય પર ચચા્ણ કરતાં તેમણે કહ્ું કે: 

જ ેદેિના હા્થમાં એના સંરક્ષણ અને નવદેિનીનતની જવા્બદારી 

ન હોય તેને જવા્બદારીભયુું તંત્ર મળંુ્ જ ન કહેવાય... અતયારે 

તો અમારા દેિમાં જ ે સેના છ ે તે તો ક્બજ ે કરી ્બેઠલેી ફિોજ 

છ.ે પછી ભલે એમાં િીખ, ગુરખા, પઠાણ, મદ્રાસ કે રાજસ્થાનના 

લોકો કામ કરતા હોય — છ ે તો એ નવદેિી સરકારના અંકુિ 

હેઠળની ફિોજ. હંુ તો એમ જ કહંુ છુ ં કે જો સેનાનો ક્બજો 

અમારા હા્થમાં ન આવતો હોય તો એનું અતયારે ને અતયારે 

નવઘટન ્થવું જોઈએ. તમે નબ્ડટિ નમનનસટરો અને પ્જા જો 

ખરેખર ભારતનું કલયાણ ઇચછતાં હો, ને અતયારે ને અતયારે 

અમને સતિા હવાલે કરવા માગતાં હો તો સેનાનો ક્બજો અમારા 

હા્થમાં હોવો જોઈએ એ એની અનનવાય્ણ િરત છ.ે’42

આવા ધારદાર િબદો મોટા ભાગના સભાસદો જયાં ચૂંચાં 



કરવાની પણ ડહંમત ન દેખાિતા હોય તયાં, દુનનયાના સૌ્થી મોટા 

સામ્રાજયની રાજધાનીમાં એના તમામ રાજકતા્ણઓની ઉપનસ્થનતમાં 

અને એની આખી પ્જાને ઉદ્દિેીને છાતી કાઢીને માત્ર ગાંધીજી 

જ ્બોલી િકે. અને એમની પાછળ મૂંગે મોઢ ે ્બેસી રહીને, 

હા્થમાં એકાદ પાડટયું અને એકાદ જાિી નોટ્બુક રાખીને, 

ગાંધીજી ્બોલતા હોય એટલી જ ઝિપ્થી એમના િબદો ઝીલી 

લઈને મહાદેવભાઈની કલમ જ ઉતારી િકે. મહાદેવભાઈનું હૃદય 

એક ખરલ સમું હતું. એમાં ગાંધીવાણી મહાદેવની ભનકત સા્થે 

મળી, મહાદેવના નાનામોટા દરેકેદરેક તપ:પૂત કમ્ણ સા્થે ઘૂંટાઈ 

ઘૂંટાઈને એક અદભુત રસાયણ તૈયાર કરતી. આ રસાયણ મૂળ 

ગાંધીવાણીના પદા્થ્ણને વધુ પુનષ્કર અને સવાસરયકર ્બનાવતું. 

મહાદેવની લેનખની વિ ે તે એટલું સુપાચય ્બનતું કે સહજ ે

સવ્ણજનસુલભ ્બની જતું. 

ગોળમેજી પડરષદમાં ગાંધીજીનું છલે્ું ભાષણ અપ્નતમ હતું. 

એ આખા ભાષણને અહીં લઈ જ ન િકાય. પણ તેમાં્થી એક 

ફિકરો — જ ેમોહન-મહાદેવની જુગલ્બંધીને લીધે આપણી આગળ 

આજ ે પણ િબદ્બદ્ધ મોજૂદ છ ે અને જ ે નવચારની સમૃદ્ધતાને 

લીધે આજ ે પણ એટલો પ્સતુત છ ે તે ઉતારવાનો લોભ ખાળી 

િકાતો ન્થી: 

તમારા એક મુતસદ્દી મારી જોિ ે ચચા્ણ કરતા હતા. એમણે કહ્ું, 

‘ખરેખર તમે સંપૂણ્ણ સવતંત્રતાનો આવો અ્થ્ણ કરતા હિો એ હંુ 

સમજતો નહોતો.’ એમણે જાણવું જોઈતું હતું, પણ એ જાણતા 

નહોતા. એ િું જાણતા નહોતા તે હંુ તમને કહંુ. મેં જયારે એમને 

કહ્ું, ‘હંુ સામ્રાજયનો ભાગીદાર ન ્થઈ િકંુ,’ તયારે એમણે કહ્ું, 



‘અલ્બતિ, એ તક્ણસંગત વાત છ.ે’ મેં જવા્બ આપયો, ‘પણ મારે 

તે ્બનવું છ.ે મને કોઈ ્બળજ્બરી્થી ્બનાવે તેમ નહીં, પણ મારી 

ઇચછા ગ્ેટ નબ્ટનના ભાગીદાર ્બનવાની છ.ે મારે અંગ્ેજ પ્જા 

જોિ ે ભાગીદાર ્બનવું છ,ે પણ તમારા લોકો જ ે ભોગવે છ ે તે 

જ સવતંત્રતા મારે ભોગવવી છ,ે અને મારે આ ભાગીદારી માત્ર 

ભારતના લાભ ખાતર ન્થી જોઈતી કે ન્થી જોઈતી પરસપરના 

લાભ ખાતર. મારે તો એ ભાગીદારી એટલા સાર જોઈએ છ ે

કે આજ ે જ ે ભાર આખી દુનનયાને દળીને ચૂરેચૂરા કરી રહ્ો 

છ ે તે એમના ખભા પર્થી હટી જાય.’ 

ગાંધીજીએ ગોળમેજી પડરષદની છલે્ી ્બેઠકમાં પોતે ખાલી 

હા્થે જતા હતા છતાં ઉતસાહપૂવ્ણક કહ્ું, ‘મને િહેનિાહ અને 

િહેનિાહ્બાનુ્થી માંિીને લંિનના ઈસટ એ્િમાં જયાં મેં નનવાસ 

કયયો છ ેતયાં વસતા ગરી્બમાં ગરી્બ માણસનો આભાર માનવાનું 

સુખદ કાય્ણ કરવા દો. 

એ મહોલ્ો જ ેલંિનના ઈસટ એ્િના ગરી્બ લોકોનું પ્નતનનનધતવ 

કરે છ ે તયાં હંુ એમના માંહ્લો જ ્બની ગયો છુ.ં એ લોકોએ 

મને પોતાના પડરવારના એક સભય, એક કૃપાપાત્ર સભય તરીને 

સવીકાયયો છ.ે મારી સા્થે ગાંઠ ે ્બાંધી જઈિ તેવું એ મોંઘામાં 

મોંઘું ધન હિે. અહીં પણ જમેના જમેના સંપક્ણમાં આવયો છુ ં

તેમના તરફિ્થી મને આદરનવવેક નસવાય ્બીજુ ં કિું મળ્ું ન્થી. 

હંુ આટલા ્બધા અંગ્ેજોના સંપક્ણમાં આવયો છુ.ં મારે સાર એ 

અમૂલય લહાવો હતો. એમણે ઘણી વાર એમને સાર જ ે અનપ્ય 

હિે એવા સતયને સાંભળ્ું છ.ે મારે એવી વાતો એમને કહેવી 

પિી છ,ે પણ એમણે કદીયે જરાકેય અધીરાઈ કે ચીિ ન્થી 



દેખાિી. આ ્બધી વાતો ભૂલવી મારે સાર અસંભવ છ.ે મારં 

ગમે તે ્થાઓ, આ ગોળમેજી પડરષદમાં્થી ગમે તે નીપજ,ે પણ 

એક વાત તો હંુ જરૂર મારી સા્થે લેતો જઈિ, કે ઉપર્થી 

માંિીને નીચે સુધી મને તો વધુમાં વધુ નવનય અને સનેહ નસવાય 

કિું સાંપડ્ું ન્થી. મને લાગે છ ે કે આ માનવીય સનેહ મેળવવા 

ખાતર પણ મારં ઇંગલંિ આવવાનું સા્થ્ણક ્થયું છ.ે

જોકે અંગ્ેજ સ્તીપુરષોને જૂઠાણાં પર પોષવામાં આવયાં છ,ે 

જનેે તમારાં છાપાંઓને ઘણી વાર કદરૂપા કરતાં હંુ જાઉ છુ,ં 

ને લૅંકેિાયરમાં તયાંના લોકોને મારા પ્તયે નચિાવાને કદાચ 

કાંઈક કારણ પણ હિે, પણ તયાંય મેં કિી ચીિ કે ગુસસો ન 

ભાળ્ો. તયાંનાં કારખાનામાં કામ કરતા કારીગરોમાંયે નહીં. તે્થી 

માનવસવભાવ નવિેની મારી શ્દ્ધા વધુ ઊંિી ગઈ છ ે અને વધુ 

અદમય ્બની છ.ે 

મારી જોિ ે હંુ હજાર હજાર અંગ્ેજોની ભાઈ્બંધી લેતો જાઉં 

છુ.ં હંુ એ લોકોને ઓળખતો ન્થી, પણ વહેલી સવારે જયારે 

હંુ સિક પર ફિરવા નીકળું છુ ં તયારે હંુ તેને તેમની આંખોમાં 

નનહાળું છુ.ં મારા અભાનગયા દેિનું ગમે તે ્થાય તોયે આ સવ્ણ 

આનતરય, આ સવ્ણ કૃપા, મારા સમરણમાં્થી કદી ભૂંસાિે નહીં, 

તમારી સડહષણતા ્બદલ હંુ આભારી છુ.ં43

મહાદેવભાઈ ઇંગલંિ છોિતાં પહેલાં ્બા્બલાને યાદ કરીને 

એને સાર કાંઈક વસતુ ખરીદવા એગ્થા હેડરસન સા્થે ્બજારમાં 

ગયા. તેઓ તેમને રમકિાંની એક પ્નસદ્ધ દુકાન હરોરઝ સટોસ્ણમાં 

લઈ ગયા. પણ તયાંનો આિ્ંબર જોઈને મહાદેવભાઈ કહે, ‘્બીજાં 



્બાળકોને પૂરતું ખાવાનું ન્થી મળતું તયાં હંુ ્બા્બલાને માટ ેઆવાં 

રમકિાં કેમ ખરીદી િકંુ?' છવેટ ેતેમણે એક સસતી દુકાનમાં્થી છ 

પેનીની રંગની પેટી અને નચત્રો દોરવા માટ ેએક ચોપિી ખરીદી.
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બત્રરીસ  
પૂવ્જ-પગ્ચિમ બંધુ-સંગમ

‘ગમે તે નનનમતિે હંુ યુરોપ તરફિ જાઉં ને રોમાં રોલાંને 

ન મળું એ તો ન ્બનવાજોગ વાત હતી.’1 ગાંધીજીએ યુરોપ-

યાત્રા પૂરી કરીને મું્બઈ ્બંદરે પહોંચવાને ્બે ડદવસની વાર 

હતી તયારે ‘યુરોપ્થી િું લાવયો?’ નામના લેખમાં ઉપરનું 

વાકય લખયું હતું. રોમાં રોલાંને તે કાળના લોકો, સાડહતયકાર, 

સંગીતિાસ્તી, તત્વનચંતક તરીકે ઓળખતા હતા. પણ ઉપરોકત 

લેખમાં ગાંધીજીએ તેમને સાર ‘સંત' િબદ વાપયયો છ.ે પૂવ્ણ 

અને પનશ્ચમના આ ્બે સંત્બંધુઓનો સમાગમ મહાદેવભાઈની 

દૃનષ્એ જીવનનો એક લહાવો ્બની રહ્ો. ભારતની રોજરેોજ 

ક્થળતી પડરનસ્થનતને જોઈ, સરદાર વલ્ભભાઈએ તો કે્બલ 

કરીને નવલાયતનું કામ પતે કે તરત પાછા વળવા નવનંતી કરી 

હતી, તોયે ગાંધીજીએ એક સટીમર મોિા પહોંચીને નસવટઝલૅ્ણ્િ 

ને રસતે જવાનો નનણ્ણય કયયો હતો. અલ્બતિ, એને લીધે ટટ્રનેો, 

સટીમરો વગેરેનાં ટાઇમટ્ેબલો જોઈ, ડટડકટો ખરીદી, ઠકેઠકેાણે 

સંભાનવત યજમાનોની સા્થે પત્રવયવહાર કરી ગોઠવણ કરવી, 

અ્થવા યજમાન ્બનવા અનેક જણ પિાપિી કરતા હોય તયાં 

પસંદગી કરવી વગેરે પ્વૃનતિઓ વધી ગઈ હતી. અને ગાંધીજીના 

અંતેવાસીઓમાં આવી ્બા્બતોમાં સૌ્થી વધુ વયવહારકુિળ માણસ 

તરીકે મહાદેવભાઈનું જ નામ ્બોલાતું હતું! મીરાં્બહેન, અલ્બતિ, 

રોમાં રોલાંને સૌ કરતાં વધુ જાણતાં હતાં. પણ આ યાત્રા સં્બંધે 

મહાદેવભાઈનો ઉતસાહ મીરાં્બહેન્થી જરાય ઊતરે એવો નહોતો. 



મહાદેવભાઈ રોમાં રોલાંને પહેલી જ વાર મળવાના હતા. અને 

એમ તો ગાંધીજી પણ પહેલી જ વાર મળવાના હતા; પણ આ 

ત્રણેની વચચે આંતડરક સં્બંધ જૂનો હતો.

ઠઠે 1920માં રોમાં રોલાંની િાયરીમાં ગાંધીજીનો સવ્ણપ્્થમ 

ઉલ્ેખ આવે છ.ે 23મી ઑગસટ ેતેમણે નોંધ કરી છ:ે ‘એક તરણ 

્બંગાળી ડહંદુ, િૉ. કે. રૉય2 મને મળવા આવે છ.ે.. એ અમને 

ગાંધીની વાત કરે છ,ે જમેનો ડહંદુઓ પર અસાધારણ પ્ભાવ 

છ.ે એ મદ્રાસ (ભૂલ જાણીજોઈને રહેવા દીધી છ)ેના વકીલ છ.ે 

એણે સાત-આઠ વષ્ણ પર પોતાના લોકોની મુનકતના કામ સાર 

સમનપ્ણત ્થવા માટ ે પોતાની ્બધી સંપનતિનો તયાગ કયયો છ.ે એ 

લોકોની ઉપર એની ચું્બક જવેી અસર છ.ે એ તેમને િાંત 

(પૅનસવ) પ્નતકારનો ્બોધ આપે છ ેઅને ડહંસા્થી તેમને પરાવૃતિ 

કરે છ.ે ગયા વષ્ણનો મહાન નવદ્રોહ નબ્ડટિ સરકારે એને નગરફિતાર 

કયા્ણ તયાર પછી ફિાટી નીકળ્ો હતો. અતયારે એ ડદલહીમાં છ.ે 

ટૉલસટૉયના નવચારોની એની ઉપર અસર જણાય છ.ે’3

1921માં કનવવર રવી્દ્રના્થ ઠાકુર રોલાંને મળે છ ે તયારે 

તેઓ એમને કહે છ ે કે હજારો વષ્ણ્થી ચાલી આવેલી અમારા 

દેિની અનાક્મણની પરંપરાને ગાંધીએ સભાન સડક્ય કાય્ણવાહીના 

નસદ્ધાંતનું સવરૂપ આપયું છ.ે પછી મદ્રાસના પ્કાિક ગણેિન રોલાંને 

ગાંધીનાં પોતે પ્કાનિત કરવા ધારેલાં લખાણોના સંગ્હનાં પ્ૂફિ 

મોકલી આપે છ.ે ગણેિન તેમની પાસે એ પુસતકની પ્સતાવના 

માગે છ.ે પણ રોલાં પુસતકને આદ્ંત વાંચયા નવના પ્સતાવના 

આપવાનો અસવીકાર કરે છ ેઅને એમ પણ જણાવે છ ે કે, ‘આ 

મહાન પુરષમાં એમને આંતરરાષ્ ટ્રીય વયનકતતવ કરતાં િુદ્ધતમ 



અને ઉચચતમ પ્કારના આધયાનતમક રંગે રંગાયેલા રાષ્ ટ્રવાદી વધુ 

દેખાય છ.ે એવો રાષ્ ટ્રવાદ કદાચ આજકાલના યુરોપના ઘમંિી 

અને ભૌનતકવાદી રાષ્ ટ્રવાદીઓ સાર એક ઉતિમ આદિ્ણ તરીકે 

રજૂ કરી િકાય. રોલાં જવેા કોઈક ડદવસ એમને નવિે યુરોપના 

કોઈ સામનયકમાં એકાદ લેખરૂપે રજૂ કરી િકે, ગ્ં્થની પ્સતાવના 

તરીકે નહીં. આવા ગ્ં્થનું ગંભીર અધયયન કયા્ણ નવના એને નવિે 

ઉતાવળે અનભપ્ાય આપવો એ પણ તેમના સવભાવની નવરદ્ધ 

હતું. 1922માં રોલાં પોતાની ભનગની સા્થે ગાંધીનાં લખાણોનાં 

સાતસો-આઠસો પૃષ્ઠોના સાડહતયનો અભયાસ કરે છ ેઅને એમના 

નમત્ર કાનલદાસ નાગને કહે છ ે કે એ લખાણનો કેટલોક ભાગ 

અમર રહે તેવો છ,ે જયારે ્બીજો કેટલોક એવો ક્ષણભંગુર છ ે

કે આખી નવચારધારાને હાનન પહોંચાિી િકે. ગાંધીના ‘નવજ્ાન 

નવિેના મધયકાલીન અનવશ્વાસ' નવિે તેમને તેવું લાગે છ.ે શ્ી 

નાગ રોલાંને રવી્દ્રના્થ ઠાકુર દ્ારા લખાયેલા પત્રની નકલ 

મોકલે છ,ે જમેાં વયકત ્થયેલા નવચારો રોલાંના નવચારો જોિ ે

ઘણા મળતા આવે છ.ે

1923માં રોલાં શ્ી નાગને લખે છ ે કે ગાંધીનાં લખાણોનું 

ભાષાંતર છપાિે તેની પ્સતાવના તરીકે પોતે ્બે લેખો લખિે. 

પાછળ્થી ‘વીર પુરષોનાં જીવન' નામે તેમણે જ ેગ્ં્થાવનલ ્બહાર 

પાિવા માંિી હતી તેમાં ગાંધીનો પણ ઉમેરો કરવાની તેમની 

ઇચછા હતી. કારણ, ‘એના્થી ્બીજો કોઈ વીરપુરષ વધુ પનવત્ર, 

વધુ સીધો ને વધુ સાચૂકલો જોવા નહીં જિ ે— યુરોપમાં તો કોઈ 

એની પાસે પણ પહોંચી િકે એમ ન્થી.’

માચ્ણ 1923માં રોલાં એક પત્રમાં ગાંધી અને રવી્દ્રના્થની 



તુલના સેંટ પૉલ અને પલેટો જોિ ે કરે છ.ે

એ જ વષ્ણમાં સી. એફિ. ઍ્િરૂઝ રોલાંને મળે છ ેઅને એમની 

આગળ આ ્બંને નવભૂનતઓ અંગે ઊંિાણ્થી વાત કરે છ.ે

એ જ વષ્ણમાં રોલાંનો गांधी ગ્ં્થ તૈયાર ્થાય છ,ે 1924માં 

એ પ્નસદ્ધ ્થાય છ.ે ગાંધીજીની ્બીમારી અંગે ગણેિન મારફિત 

રોલાં ગાંધીજીને સહાનુભૂનતનો સંદેિો મોકલે છ.ે

17મી ફેિબ્ુઆરી, 1924ને ડદન રોમાં રોલાં અને પૉલ 

ડરિાર સંયુકત સહી્થી ગાંધીજીને લખે છ:ે

અમે સા્થે મળીને તમને અમારાં પ્ેમ અને પ્િંસા પાઠવીએ 

છીએ. હવે તમે ફિરી પાછા મુકત છો, જલેની ડદવય છાયામાં્થી 

યુદ્ધક્ષેત્રના સૂય્ણપ્કાિમાં પ્વેશયા છો. ભારત આ ફેિરે તૈયાર 

હો. અને યુરોપ પણ પોતાના અરણયમાં તમારો િબદ સાંભળો. 

ભારતના પ્ેમ અને માનવતાની સેવામાં.

તમારા પૉલ ડરિાર અને રોમાં રોલાં.4

પેલી ્બાજુ ગાંધીજી ઑપરેિન પછી યરવિા જલેમાં્થી 

સાસૂન હૉનસપટલમાં આવે છ ે તયારે એક ડદવસ મહાદેવભાઈ 

તેમને કલેરે્સ માિ્ણ કેસના પુસતક ‘नॉनवायिं्ट कोअशयान' નવિે 

પૂછ ે છ.ે જવા્બમાં ગાંધીજી કહે છ:ે

હા, એમાંનાં પાછલાં ્બે પ્કરણ વાંચયાં. છલે્ું નહીં. એ માણસે 

ખૂ્બ વાંચીને ભેગું કયુું છ.ે પણ રોમાં રોલાં જવેું નહીં. કાંઈક 

સક્પેી (અસં્બદ્ધ અને તૂટક) પણ કહેવાય. ડટળકની સા્થેની 

તુલનામાં રોલાંની ખરી આષ્ણદૃનષ્ છ.ે કનવ તયાં દ્રષ્ા દેખાય છ.ે 



કેવળ કનવતવ ન્થી પણ સાચું દિ્ણન છ.ે5

1924ના નવેમ્બરમાં રોલાંનો સંદેિો લઈને દા. કાનલદાસ 

નાગ ગાંધીજીને મળવા આવે છ.ે તેઓ માડહતી આપે છ ેકે રોલાંના 

ગાંધીજી ઉપરના પુસતકનો ્બધી યુરોનપયન ભાષામાં તરજુમો 

્થઈ ગયો છ.ે રનિયનમાં મૅનકસમ ગોકતી જવેા અગ્ગણય સાક્ષરે 

તેનું ભાષાંતર કયુું છ.ે મહાદેવભાઈ લખે છ ે કે, ‘પણ આજ ે

રિા્સ દેિને રોમાં રોલાં સરખા મહાપુરષની ડકંમત ન્થી, તેમનો 

અડહંસા અને િાંનતનો ઉપદેિ ઝીલવાને તયાં આજ ે કોઈ તૈયાર 

ન્થી, આજ ેતેઓ પડરવ્રાજક છ.ે'1 રોલાંને ભારત આવવાની તીવ્ર 

ઇચછા છ.ે નાદુરસત તન્બયત અને આન્થ્ણક મુશકેલી વેઠીને પણ 

એ આવવા તૈયાર હતા. પણ 88 વષ્ણના વૃદ્ધ નપતા્થી અવાય 

એમ નહોતું અને એમને મૂકીને રોલાં્થી નીકળાય એમ નહોતું. 

ગાંધીજીને 1926માં અને 1928માં યુરોપ જવાનાં નનમંત્રણો 

મળ્ાં હતાં. ્બંને વાર એમ તો જવાનું ખાસ મન નહોતું છતાં 

રોમાં રોલાંને મળાિે એવી આિાએ તેમનું મન એ નનમંત્રણ 

સવીકારવા તૈયાર ્થઈ ગયું હતું. અ્ય કારણો્થી તેઓ જઈ 

નહોતા િકયા. પણ ્બંને વખતે તેમણે પોતાની સા્થે મહાદેવ 

તો હિે જ એમ ગોઠવયું હતું. પહેલી વાર તો મહાદેવે કપિાં 

વગેરેની નચંતા ન કરવી, તેઓ જ એની ગોઠવણ કરી લેિે 

એમ પણ જણાવેલું.

આ વખતે ગોળમેજી પડરષદ માટ ે આવવા નીકળ્ા તયારે 

યુરોપમાં સવ્ણપ્્થમ માસથેલસ ્બંદરે પગ મૂકયો તે વખતે નાજુક 

તન્બયતને કારણે પોતે સવાગત કરવા ન આવી િકયા તેનો રોમાં 

રોલાંને ભારે વસવસો હતો. પણ તેમણે પોતાની ્બહેન દ્ારા ખૂ્બ 



ઉમળકાભયયો સંદેિો પાઠવયો હતો. ઇંગલંિમાં નચસેસટરના ન્બિપને 

જયારે મહાદેવભાઈએ પૂછું કે આજના મુખય િાંનતવાદીઓ 

કોણ તયારે તેમણે નન:સંકોચ રીતે આલ્બેર સવાઈતઝર અને રોમાં 

રોલાંનાં નામ આપયાં હતાં. અને ગાંધીજી ખુદ તો રોલાંના નામનો 

જપ ઇંગલંિમાં એક્થી વધુ વાર કરી ચૂકયા હતા.

6–12–'31ને રોજ નસવટઝલૅ્ણ્િમાં નવલેનવ નામના નાનકિા 

ગામમાં જયારે ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ પહોંચયા તયારે રોમાં 

રોલાં સા્થેની મુલાકાતનું વણ્ણન આપતાં પહેલાં જ મહાદેવભાઈ 

એની લાં્બી પ્સતાવના કરે છ:ે

જયાર્થી મીરાં્બહેન આશ્મમાં આવયાં તયાર્થી રોમાં રોલાંનો 

સં્બંધ ગાંધીજી સા્થે વધયો. જોકે ગાંધીજી નવિે પુસતક તો એમણે 

એ અગાઉ ્બે-ત્રણ વષ્ણ ઉપર લખયંુ હતું. જમ્ણનીના ક્ાંતકનવ અને 

સંગીતકાર ્બી્થોવનના ભકત અને ચડરત્રકાર, રોમાં રોલાં તરફિ 

[એ] આકષા્ણયા. અને તયાર પછી રોમાં રોલાંના ગાંધીજી નવિેના 

પુસતક્થી ગાંધીજી તરફિ આકષા્ણયાં. પણ (આમ?) રોમાં રોલાં અને 

ગાંધીજી વચચે નચરંતન સં્બંધ ્બાંધનાર મીરાં્બહેન ્થઈ પડ્ાં.

ગાંધીજીની મુલાકાત રોમાં રોલાં તીવ્રપણે ઇચછતા હતા. ્બે વખત 

યુરોપની મુસાફિરીની યોજના ઘિાઈ હતી અને રદ કરવામાં 

આવી હતી,6 અને એ્થી, ગાંધીજી અને રોમાં રોલાં ્બંનેને દુ:ખ 

્થયું હતું, પણ ્બંનેએ ધીરજપૂવ્ણક રાહ જોઈ; અને દરનમયાન, 

રોમાં રોલાં, યુરોપની સાચી નસ્થનત્થી ગાંધીજીને વાકેફિ રાખતા 

ગયા અને પોતાની સા્થે ગુફતેગો કરવા માટ ે ગાંધીજીની ભૂખને 

ઉતિેનજત કરતા ગયા. વધુમાં, છલે્ાં ્બે વષ્ણ્થી એમની તન્બયત 



પણ િામાિોળ રહેતી હતી, અને આ વખતે જો એમને મળ્ા 

નવના પાછા જવું પિ ે તો ગાંધીજી પોતાની જાતને કદી માફિ ન 

કરે. આમ આ યાત્રા કેટલાય વખત્થી પાકી ્થઈ ગઈ હતી.

એમના હૃદયે જવાળામુખી સળગી રહેલો હતો, અને એને ઠારવા 

માટ ે જાણે એઓ ગાંધીજીની િીતળ ગોનષ્ઠની આિા રાખતા 

્બેઠા હતા.7

આતમાના સગપણ્થી જોિાયેલા આ ્બન્ને ્બંધુઓની 

મુલાકાતના વણ્ણન્થી મહાદેવભાઈની િાયરીનાં પાનાંનાં પાનાં 

ભરાય તેમાં નવાઈ ન્થી, કારણ, મહાદેવભાઈને આમાં માત્ર 

િાંનતવાદી દૃનષ્એ યુરોપની તતકાલીન પડરનસ્થનતનું નવશ્ેષણ 

તો જણાય જ છ,ે પણ તે ઉપરાંત તેમને ટૉલસટૉય, ્બી્થોવન, 

રામકૃષણ અને રવી્દ્રના્થની પરોક્ષ હાજરી પણ વતા્ણય છ.ે અને 

વળી આ સ્થાનની િાંનત અને તેનું અપૂવ્ણ સૌંદય્ણ પણ ગાંધીજી 

અને મહાદેવભાઈ ્બંનેને આકષથે છ.ે મહાદેવભાઈ રોમાં રોલાં 

નવિે કહે છ:ે

ગયા યુદ્ધ વખતે એમણે રિેંચ સરકારની ઇતરાજી મેળવી, એમની 

અનતિય પજવણી ્થઈ, કેટલોક સમય નજનીવામાં યુદ્ધનનવારક 

પ્ચાર કયયો અને પછી અનેક પહાિો્થી વીંટળાયેલા નજનીવાના 

સુંદર સરોવરતટ ે આવેલા ‘નવનલનવ’ નામના નાનકિા ગામિામાં 

વસયા. એમના આતમામાં જગતમાં જયાં જયાં સતય, નિવ અને 

સુંદર છ ે એને નવિે અનુરાગ ભરેલો છ;ે પણ એમની પ્કૃનત 

સાદા, ભોળા, પોતાના જ વાતાવરણમાં ખૂંચેલા રિેંચમૅનની છ.ે 

એમના પુસતકભંિારમાં જમ્ણન, રિેંચ, રનિયન પુસતકો ખિકેલાં 



છ.ે એમના સતય અને અડહંસાના પ્ેમે એમને ટૉલસટૉયના નિષય 

્બનાવયા, ગાંધીજીના પૂજારી ્બનાવયા, અને હવે રામકૃષણ પરમહંસ 

અને નવવેકાનંદના રનસયા ્બનાવયા છ.ે8

્બંને જણની વાતચીતમાં પહેલો ઘસારો રોમાં રોલાંનો. તેમને 

વત્ણમાન યુરોપ નવિે ગાંધીજીને ઘણી ઘણી માડહતી અને ઘણી ઘણી 

ચેતવણી આપવાની છ.ે નસવટઝલૅ્ણ્િ્થી ગાંધીજી ઇટાલી ્થઈને ડહંદ 

પાછા જવાના હતા. ઇટાલીમાં મુસોનલનીની સરમુખતયારિાહી તે 

વખતે ખીલી ચૂકી હતી તે્થી આગળ ઉપર રવી્દ્રના્થ ઠાકુરની 

મુલાકાતનો મુસોનલનીએ જમે દુરપયોગ કરી લીધો હતો તેમ 

ગાંધીજીનો કયાંક કરી ન જાય એની નચંતા હતી. વળી સામયવાદના 

મૂળ નવચારોમાં જ ે નિવતત્વ છ ેતેનો પણ ગાંધીજીને સપિ્ણ ્થાય 

એવી ઉતસુકતા હતી.

એ ઘસારાનો ્થોિો ભાગ અતયંત સંક્ષેપમાં — આપણે જોઈએ. 

રોલાંનાં લગભગ એકલાનાં જ વચનો, તે પણ ભાવ ્બને એટલા 

અક્બંધ રાખીને, ્થોિા િાનબદક ફેિરફિાર સા્થે ટૂકંાવીને: ‘નવશ્વયુદ્ધ 

પછી (રિા્સના પ્મુખ) ફલેમે્િોએ સુલેહ કરી, પણ તે ન ટકે 

એવી. અમેડરકાના પ્મુખ નવલસને પાયા નવનાની માનવતાની વાત 

કરી. પછી ્બંનેની હાર ્થઈ. આન્થ્ણક, સામાનજક અને નૈનતક 

દૃનષ્એ. મને એમ હતું કે મારો દેિ પ્ામાનણક છ,ે પણ મેં જોયું 

કે રાજકારણ પાછળનું ગુપ્ત ્બળ પૈસો હતો. ્બુનદ્ધજીવીઓમાં 

નનણ્ણયિનકત નહોતી, કોઈ શ્દ્ધા નહોતી તે્થી તે ્બળોને રોકવાના 

પ્યતન નનષફિળ ગયા. પ્નતકાર માટનેું જોઈતું ્બળ યુરોપ ને 

અમેડરકાની લોકિાહીમાં ન્થી. છાપાંની મુનકત એ એમનો ધયેયમંત્ર 

હતો, પણ છાપાં પૈસા પર ચાલે છ.ે તે્થી તે પૈસાપાત્ર માણસોના 



હા્થમાં છ.ે આ ્બધું નરિસતી અપ્નતકારકો રોકી િકે, પણ પ્શ્ 

યુદ્ધ લિવાનો ન્થી, ચૂસણખોરી સામે લિવાનો છ.ે 1917માં 

રનિયા ઊભું ્થયું છ.ે અમને ્થાય છ ે કે ધન્બળ રનિયા સામે 

જીતિે તો યુરોપની દુનનયા માટ ે આિાનો અંત આવવાનો. 

લેનનન અંગત વેરઝેર્થી પર હતો, પણ સટનેલનમાં એ નૈનતક 

મહાનુભાનવતા ન્થી.

મધયમ વગ્ણમાં કોઈ નૈનતક ચાડર�ય્બળ ન્થી. તમે લેનનનને 

મળી િકયા હોત તો કેટલું સારં ્થાત? તમારા જટેલી સતયોપાસના 

એની હતી પણ તમારા માગયો ્યારા હતા. તમે રનસકનનું अन्टु 

चधस िास्ट વાંચયું છ ે પણ માકસ્ણનું कॅहप्टि વાંચયું ન્થી. તમને 

નનંદવાનો એક ્બેવકૂફિ પ્ચાર ચાલી રહ્ો છ.ે હંુ વીસ વષ્ણ નાનો 

હોત તો કેવું સારં ્થાત? તો હંુ યુરોપ સામે લડ્ો હોત.'

મુસોનલની નવિે રોલાંએ કહ્ું:

એનું માનસ ગૂંચવણભરેલું છ.ે એ કાય્ણ કરતાં વધુ તો વયનકત 

માટ ે ઝંિો લઈને ફિરે છ.ે એનામાં જટેલી ડહંમત છ ે તેટલી જ 

કાયરતા છ.ે ટાગોર જયારે મુસોનલનીને મળવા ગયા તયારે [તેણે] 

કહ્ું, ‘હંુ [યે] િાંનત અને અડહંસામાં માનું છુ.ં’ [અને] ટાગોરના 

ક્થનને ઇટાનલયન છાપાંઓએ નવકૃત સવરૂપે રજૂ કયુું; અમને જયારે 

એમણે સુધારા મોકલી આપયા તયારે કોઈ છાપાં એને છાપે નહીં. 

પોપ આદિ્ણ તરીકે િાંનતની તરફિદારી કરે છ.ે તમારે એને મળવું 

જોઈએ. પણ જો, તમે એમને મળવા જાઓ અને મુસોનલનીને ન 

મળો તો મુસોનલની એને મોટો ગુનો ગણિે. મહાન મુતસદ્દીઓ 

મહાન કુકમયો સા્થે સંકળાયેલા હોય છ.ે9



આટલું લખયા પછી મહાદેવભાઈ લખે છ:ે

આમ પહેલે જ ડદવસે પોતાના હૃદયનો ઊભરો ઠાલવીને, પોતાની 

ખુરિી ખસેિી, ગાંધીજીના ્બંને હા્થ પોતાના હા્થમાં લીધા અને 

અનેક યુગનો આિક, માિૂક ઉપર પોતાની તીક્ણ દૃનષ્ માંિી 

રહે તેમ અનેક ક્ષણ સુધી દૃનષ્ માંિી રહ્ા.10

રોમાં રોલાંનાં ્બહેન મેિનલન દુભાનષયા તરીકે કામ કરતાં 

હતાં. એ કહે કે, ‘આવો ડદવસ આવિે એવું અમે કોઈ ડદવસ 

જાણતાં નહોતાં. અમને ્થતું કે તમને જોયા નવના જ અમારે આ 

દુનનયા છોિવી પિિે કે િું?'11

ગાંધીજીએ રોલાંને જણાવયું કે િાંનતની વાત કરવા તેમને 

મુસોનલનીને મળવાની ઇચછા હતી. અને તેઓ પોપને પણ મળવા 

માગતા હતા. કારણ, એમ કરવા્થી ડહંદના કૅ્થનલક લોકોનો વધુ 

નવશ્વાસ સંપાડદત કરવાની તેમને આિા હતી.

રોલાંએ ચેતવયા: ‘તમે મુસોનલનીનો અમલ સવીકારો છો એવું 

કાંઈ ્બોલાઈ ન જવાય એની કાળજી રાખજો. તમે નનવેદનો 

ઘિીને છપાવજો. ઇટાલીમાં એ નહીં છાપે. તમારે તમારી સા્થે 

કોઈ અમેડરકન ખ્બરપત્રીને રાખવા જોઈએ.’

ગાંધીજીએ કહ્ું કે મારે સં્બંધ નહીં હોય એવા નવષય પર 

્બોલીિ નહીં.

રોલાંએ ભય વયકત કયયો કે લોકો તમારી નવરદ્ધ ્બોલિે તે તમે 

સમજી નહીં િકો.

ગાંધીજી: હંુ મારી ફિરજ ્બજાવીિ. અને પડરણામો નવિે ઉદાસીન 



રહીિ.

રોલાં: ગરી્બ માણસને તમારો સંદેિો આપવાની તમારી ફિરજ છ.ે

ગાંધીજી: આટલી ્બધી કાળજીવાળી અને ચોક્કસ સાવચેતીઓ 

રાખવી કોઈ પણ માણસ માટ ે અિકય છ ે એમ મને લાગે છ.ે

રોલાંએ ફિરી ફિરીને કોઈને સા્થે રાખવા નવિે આગ્હ કયયો 

તયારે ગાંધીજીએ કહ્ું:

તાતકાનલક પડરણામ એ આવિે કે ઇટાલીનાં છાપાંવાળા મને 

ખોટી રીતે રજૂ કરિે. પણ ્બોલાયેલા એક સારા િબદની અગર 

કરેલા એક સારા કામની અસર લાં્બા ગાળે સારી પિ ે છ.ે હંુ 

કોઈ લાલચમાં ફિસાઈિ નહીં એટલી ખાતરી અમને હોય તો 

અમારે આ જોખમ ઉઠાવવું જોઈએ.12

્બીજા ડદવસની ચચા્ણમાં ગાંધીજીએ કહ્ું કે:

તમે જયારે કહ્ું કે અડહંસા ડહંદુસતાનમાં કામયા્બ નીવિ ે પણ 

યુરોપમાં કામમાં ન આવે તયારે મને લાગયું કે આ એક ઘણો 

જ ગંભીર પ્શ્ છ.ે મને એમાં જરાય મુશકેલી લાગતી ન્થી. 

એનું સીધુંસાદું કારણ એ છ ે કે અડહંસા [પણ] સાવ્ણનત્રક રીતે 

અમલમાં મૂકી િકાય. આનો એ અ્થ્ણ ન્થી કે હંુ અડહંસાનો 

સંદેિો યુરોપને આપવાની િનકત ધરાવું છુ ં— નસવાય કે એ 

ડહંદુસતાનની મારફિતે ફૂિટી નીકળે.13

આમ આપણને એક નવનચત્ર નવરોધાભાસ જોવાને મળે છ ે

કે ‘આંતરરાષ્ ટ્રીય' રોમાં રોલાંને અડહંસા ડહંદમાં િકય લાગે છ,ે 

યુરોપમાં નહીં અને તેમની કલપના મુજ્બ જ ે ગાંધી ‘રાષ્ ટ્રવાદી' 



છ,ે તેમને અડહંસા એક સાવ્ણનત્રક િનકત દેખાય છ!ે

નવમી ડિસેમ્બરે રોમાં રોલાં પોતાની િાયરીમાં લખે છ:ે

આજ ેસાંજ ેગાંધીના પ્્થમ સેક્ટેરી, મહાદેવ દેસાઈ જોિ ેફિરી એક 

વાર ટૂકંો પણ સુખકર વાતા્ણલાપ ્થયો. તે એક પાંત્રીસ-ચાળીસ 

વરસનો, ઊંચો, કદાવર, તેજસવી અને ્બુનદ્ધમાન ચહેરાવાળો, 

દેખાવિો ભારતીય છ.ે મારી ્બહેને એની જોિ ે મારા કરતાં 

લં્બાણ્થી વાતો કરી છ.ે મને એની જાણ છ ે કે ગાંધીને જ 

સંપૂણ્ણ રીતે સમનપ્ણત ્થવા સાર એણે વકીલાત છોિી હતી. અને 

એને એ સમપ્ણણ્થી અખૂટ આનંદ સાંપડ્ો છ.ે પરંતુ મને મીરાં 

પાસે્થી જાણવા મળ્ું છ,ે અને આજ ે સાંજ ે એ મને જાતે જ 

કહે છ ે કે મારાં લખાણો અને નવચારોનેય એના જીવનમાં ્થોિુ ં

સ્થાન છ.ે મીરાં જયારે આશ્મમાં આવી તયારે તેઓ ્બંને મારે 

નવિે વાત કરી િકિે એમ નવચારીને એને ખૂ્બ હરખ ્થયો 

હતો. દેસાઈએ મીરાંને રિેંચ િીખવવાનું કહ્ું કે જ્ેથી મારાં 

લખાણો મૂળમાં વાંચી િકાય. પણ ગાંધીએ આ સાંભળ્ું તયારે 

તેણે ્બંનેને આ ્બા્બત એમ કહીને યોગય રીતે જ, ખૂ્બ સખત 

ધમકાવયાં હતાં, કે આવા સમયે એમણે કળાકૃનતઓ વાંચવામાં 

સમય ગાળવાને ્બદલે દેિને ખાતર પૂરો સમય આપવો જોઈએ. 

પણ એને લીધે દેસાઈએ પોતાનો અભયાસ છોડ્ો નહીં. એ મને 

જણાવે છ ે કે હવે એને એટલી રિેંચ આવિ ેછ ે કે મૂળ લખાણનાં 

અંગ્ેજી ભાષાંતરોમાં કયાં કયાં ભૂલચૂક ્થઈ છ ેએ તેને સમજાય 

છ.ે એ મને ‘જયાાઁ ડક્સતોફિ’ અને ‘ટૉલસટૉયનું જીવન' મૂળ રિેંચમાં 

આપવા કહે છ.ે એને આિા છ ે કે એને દેિમાં ગયા પછી 

્થોિા જ વખતમાં જલે જવાનું ્થિે. તયાં એને મારી ચોપિીઓ 



વાંચવાની નવરાિ મળિે. એની આંખોમાં રહેલી લાગણીઓ 

અને એની ભારતીય ભંનગઓમાં રહેલી ભનકત એને મારે સાર 

કેટલી સનેહભરી કૃતજ્તાની લાગણી છ ે એ મને કહી જાય છ.ે 

એણે અને પયારેલાલે વરસો્થી આ નમલનની વાટ જોઈ છ.ે ્બે 

વાર તો એ ્થતું ્થતું રહી ગયું હતું અને એ કહે છ ે કે હવે 

એ એક સવપન સમ લાગે છ.ે ગાંધીની મંિળીમાં દરેક જણ પૂરો 

્થાકે તયાં સુધી કામ કરે છ.ે ગુર પોતે જયારે સૂઈ જાય છ ે

તયારે દેસાઈ અને પયારેલાલ ઘણી વાર મોિી રાત સુધી જાગીને 

ડદવસ દરનમયાન લીધેલી નોંધોની સાફિ નકલ કરે છ.ે દેસાઈનું 

કામ એ નોંધોમાં્થી यंग इन्डियाને સાર સંપાદન કરવાનું છ.ે14

રોમાં રોલાંને તયાં જ ગાંધીજીને એક પરોડઢયે ‘સનવ્ણસ નસનવલ 

ઇ્ટર નૅિનલ'ના સ્થાપક નપયેર સેરેસોલ મળે છ.ે તેઓ એક 

અતયંત નનમ્ણળ હૃદયની વયનકત હતા. એમની જોિનેું નમલન પણ 

सताम् सनभि: संग: સમું ્બની રહ્ું હતું. નસવટઝલૅ્ણ્િની એક્બે 

સભાઓમાં ગાંધીજીને કેટલાંક ધાનમ્ણક જૂ્થો મળ્ાં હતાં. તેમની 

સા્થે ઉતિમ પ્શ્ોતિરી પણ ્થઈ હતી. ‘ઈશ્વર સતય છ'ે એમ 

કહેવાને ્બદલે ‘સતય ઈશ્વર છ'ે એમ કહેવાનું હંુ પસંદ કરીિ 

એ સૂત્ર ગાંધીજીએ લોસાંની એક સભામાં ઉચચાયુું હતું. એ સભા 

ઘણં કરીને, નપયેર સેરેસોલ અને તેમના નમત્રોએ અંતરાતમાના 

આદેિને કારણે લશકરી સેવાનો નવરોધ કરનારાઓને સાર યોજી 

હતી.15 એક પ્શ્ના જવા્બમાં ગાંધીજીએ કહ્ું:

નગડરપ્વચનના ઉપદેિને તમે તજી દીધો છ ેએવું જો મને માલૂમ 

પિ ેતો મને ડદલગીરી ્થાય. નજસસનો એ સંદેિ યુરોપના નરિસતીઓ 

જીવી જાણે છ ે [એવું મને માલૂમ પિ ે તો] એના કરતાં ્બીજા 



કિા્થી મને વધુ આનંદ ન ્થાય... તમે તમારી જાતની કુર્બાની 

કરવા તૈયાર ન હો તો તમે તમારી જાતને ્બચાવી િકો નહીં.16

મહાદેવભાઈ નોંધ કરે છ ે કે:

આ ઉતિર સાંભળીને નપયેર સેરેસોલ નાચયા. એ ઉતિરમાં એમને 

પોતાના કામને માટ ે ગાંધીજીનો આિીવા્ણદ મળી રહ્ો. એમણે 

એક નમત્રને કહ્ું, ‘અતયાર સુધી અમે િંકાિીલ હતા, ઠરીને 

્બંધાવાનો અચળ ખીલો અમને મળ્ો નહોતો. હવે આ ખીલે 

્બંધાવા્થી અમને અવળે માગથે જવાનો િર ન્થી.17

નસવટઝલૅ્ણ્િ્થી નવદાય ્થતાં મહાદેવભાઈએ લખેલ એક્બે 

ફિકરા એ દેિના અનુભવનો નચતાર ્બહુ ્થોિા િબદોમાં આપી 

દે છ:ે

મારે કહેવું જોઈએ કે નસવટઝલૅ્ણ્િમાંના આ ડદવસોમાં અમને 

અનત કીમતી અનુભવો ્થયા છ.ે પાસેના અને આઘેના, સૌ 

લોકો પ્ેમભરી ભેટો લઈ આવયા હતા. કોઈ ફૂિલો લાવયા અને 

કોઈએ ગીતો સંભળાવયાં. સૌ્થી છલે્ે આવનાર ગોવાનળયા હતા 

જમેણે એમનાં ગો-ગીતો અનત ઉતસાહભેર ગાયાં. સેંકિો ્બાળકો 

અમારા ઉતારે ટોળે વળ્ાં અને ગાંધીજીને એમનું સુમધુર સંગીત 

સંભળાવયું. એક નમત્ર તો, રોજ જયારે ગાંધીજી એમનો સવારનો 

નાસતો કરતા હોય તયારે એમનું વાયોનલન લઈને આવે અને વગાિ.ે 

આજ ેસવારે જ જયારે અમે નજનીવા જવા નીકળતા હતા તયારે 

એક સાદી ગામડિયણે મારા હા્થમાં એક પર્બીડિયું મૂકયું. મેં 

ધાયુું એ એક ‘રામ રામ' કહેતો પત્ર હિે. મોિી સાંજ ે મેં એ 

ખોલયું તો એમાં્થી એક [નચઠ્ી અને] પાંચ રિેંકનો નસક્કો નીકળ્ાં. 



નચઠ્ીમાં લખયું હતું: ‘એક નસવસ મજૂરણ તરફિ્થી, તમારી એક 

અતયંત ગરી્બ ્બાઈને એક નાનકિી ભેટ.’ ્બીજો એક ટાઇપ 

કરેલો પત્ર — સપષ્ દેખાતું હતું કે એ, ગાંધીજીની પ્વૃનતિઓ્થી 

પડરનચત રહેતી એક સ્તીનો — હતો. એની સા્થે વીસ રિેંકની 

નોટ હતી અને એક નચઠ્ી હતી જમેાં લખયું હતું, ‘ડહંદીઓનાં 

દુ:ખને મારે મારાં માનવાં જોઈએ. તમે કેટલો ભાર વહી રહ્ા 

છો એની મને ખ્બર છ;ે અને છતાં નસવટઝલૅ્ણ્િ માટ ે અને આ 

આખા દુ:ખી યુરોપ માટ ેતમે પ્ા્થ્ણના કરો એવું હૃદયપૂવ્ણક તમારી 

પાસે્થી માગયા નવના મારા્થી રહી િકાતું ન્થી.’

[આમ] નવલેનવમાં છઠ્ી્થી અનગયારમી [સુધીના ડદવસો] 

અનતિય સમરણીય [ડદવસો] હતા. મો. રોમાં રોલાંનો ્બાપુને 

માટ ે નનરવનધ પ્ેમ [દેખયો] એમની ્બાલોનચત સરળતા જોઈને 

્બિોદાદા યાદ આવતા હતા. એમની ઉદારતા પણ અસીમ. 

પણ વહેમ — જ્ાનતંતુઓ તંગ ્થઈ જવાના કારણે ભરાયેલો 

વહેમ — સારી પેઠ.ે [કહે] ‘મુસોનલનને ન મળવું,’ ‘એની સગવિો 

ન લેવી,’ ‘મળવા જવું તો સારી પેઠ ેસાવચેતી્થી જવું.’ ‘પોતાના 

માણસને સા્થે રાખવા,’ ‘એની સા્થેની વાતોની નોંધ રાખવી,' 

એવી એવી સૂચના આપી. ્બાપુ કહે, ‘આવી સાવચેતી રાખવી 

એ મારા સવભાવમાં ન્થી; અને એણે જ ે સગવિ આપવાનું કહ્ું 

છ ે તેની “ના” પણ ન પિાય...'18

ગાંધીજી ઇટાલી ગયા તયાર ્બાદ રોમાં રોલાં પોતાના 

અનેક નમત્રોને ગાંધીજીની મુલાકાત અંગે હરખભેર પત્રો લખે 

છ.ે એ પત્રોમાં લગભગ અચૂકપણે ગાંધીજીના સા્થીઓ નવિે 

પણ ઉલ્ેખ આવે છ.ે મહાદેવભાઈ નવિેના એવા ્બેત્રણ ઉલ્ેખો 



નીચે ઉદ્ધતૃ કયા્ણ છ.ે

24મરી રડસેમબિે ફ્ાનસના ગ્મત્ર લયુગ્સન િૉથને:

એમની જોિનેા ્બે સનચવો, મહાદેવ દેસાઈ અને પયારેલાલ 

વખાણવા લાયક જુવાનનયા છ ે— ખાસ આવિતવાળા અને 

જ્મજાત કલાકારો. પણ તેમણે પોતાનું સવ્ણસવ એમને સમપતી 

દીધું અને એનો તેમને જરાય પસતાવો ન્થી. એ લોકો તો પેલા 

મનુષય અને તેના આશ્મમાં્થી દીનપ્તમંત ્થતા પનવત્રતા અને 

વીરતાના અસાધારણ વાતાવરણ્થી પુલડકત ્થતા હતા.19

અને 25મરી રડસેમબિે યુ.એસ.એ.માં લયૂગ્સન પ્રાઇસને:

એમની સા્થે હતી મીરાં (નમસ સલેિ) જનેાં અંગો રઆ્બદાર 

હતાં અને જનેી ચાલ ને દેખાવ િમેેતેર (લક્મી) જવેાં હતાં. અને 

ત્રણ ભારતીયો હતા — ગાંધીનો નાનો દીકરો દેવદાસ, જનેું ગોળ 

અને હસતું મોં છ ે (સરસ છોકરો છ,ે એનું નામ કેટલું મોટુ ં છ ે

એનું એને પૂરં ભાન ન્થી.’ અને ્બે સનચવો ને નિષયો — હૃદય 

અને મનસતષકના અસાધારણ ગુણોવાળા યુવાનો — મહાદેવ દેસાઈ 

અને પયારેલાલ.19

29મરી જાનયુઆિરી, 1932ને રદન ફ્નસનરી એસથિ 
મચચંદને:

‘્બે સનચવો, મહાદેવ દેસાઈ અને પયારેલાલ. (્બે ખૂ્બ કળાદૃનષ્વાળા 

સંસકારસંપન્ન યુવાનો).’21

નસવટઝલૅ્ણ્િનો પ્વાસ ્બે ડદવસ લં્બાયો તે્થી ઇટાલીના 

ડદવસ કપાયા હતા. સરકારે નમલાન્થી ફિસટ્ણ કલાસનો એક િબ્બો 



ગાંધીજી સાર ફિાળવી આપયો હતો. એક નમત્રે આગ્હ કયયો કે 

ગાંધીજીએ રોમ તો જવું જ જોઈએ એટલે વેનનસને ્બદલે રોમ 

્થઈને નબ્ન્િસી જઈને તયાં્થી ્બોટ પકિવાનું ઠયુું.

સમયના અભાવે મંિળી નમલાન રોકાઈ ન િકી, પણ 

સટિેન પર ્બે પ્ાચયનવદ્ાનવિારદો ગાંધીજીને મળ્ા. તેમણે ્બે 

પુસતકો ભેટ આપયાં.

એ પુસતકમાં, રોમન અને દેવનાગરી નલનપમાં સુંદર રીતે છાપેલો, 

ઉપનનષદનો સાર હતો — આપણી સંસકૃનતના સમારકરૂપી આ 

ગ્ં્થનાં ્થોિાંક ચૂંટલેાં રતનો — શ્ોકો, અને એની ઉપરનાં ડટપપણો. 

્બીજા પુસતકનું નામ भक्तियोग હતું. એમાં ભગવદગીતાનો ્બારમો 

અધયાય, નરિસતીઓએ चगररप्रवचन અગર हाउ्डि ऑफ हेवन 

જ ે ભાવભરી કાળજી્થી અને સુંદર કલાતમક રીતે છાપયાં છ ે

તે મુજ્બ છાપયો છ.ે એ ્બારમા અધયાયનો દરેક શ્ોક જુદો 

પાિીને છાપયો છ ે અને દરેકનું પૃ્થક્કરણ અને એના ઉપરનું 

ડટપપણ આપયાં છ;ે કતા્ણની નવદ્તિા, અને ગીતાના કદાચ સૌ્થી 

સુંદર અધયાયને — જ ે અધયાયને, અનેક રીતે અધમમાં અધમ 

માણસ પણ ઈશ્વર સા્થે એકતા સાધવા આતમનવલોપનનો અધયાય 

કહી િકાય, તેને — પસંદ કરવામાં રહેલી એમની અદભુત રનચ, 

પ્િંસાપાત્ર છ.ે..22

રોમમાં ગાંધીજીએ પોપ પાસે મુલાકાત માગી હતી. 

મહાદેવભાઈ લખે છ:ે ‘પોપે મળવાની ના પાિી. રનવવારે મળતા 

ન્થી, અને આજ સવારનો ્બધો વખત ભરાઈ ગયેલો છ ે એ 

્બહાને!’23



માદામ મૉ્ટસેોરીને ગાંધીજી લંિનમાં મળ્ા હતા અને ઉભય 

પક્ષે ખૂ્બ સનેહાદરપૂવ્ણક મળવાનંુ ્થયું હતું. રોમમાં મૉ્ટસેોરીની 

એક િાળા ગાંધીજી અને તેમની મંિળીએ જોઈ હતી.

ટૉલસટૉયની એક દીકરી નસનનયોરા અબ્બેડટ્ણના એક 

ઇટાનલયનને પરણી હતી. તે ગાંધીજીને ખાસ મળવા આવી હતી. 

તે એક કાળે રોમાં રોલાંની નમત્ર હતી. ગાંધીજીએ ઝાંખી ્થતી 

એ મૈત્રીને પુન: ઘેરી ્બનાવવા પ્યાસ કયા્ણ હતા. આ મુલાકાત 

ટૂકંી હતી, પણ તે લાં્બી ચાલી હોત તો કેવું સારં ્થાત એવી 

લાગણી મહાદેવભાઈના મનમાં રહી ગઈ.

ગાંધીજીની મુસોનલની સા્થેની મુલાકાતને પ્માણમાં 

ઓછી પ્નસનદ્ધ મળી છ.ે એ મુલાકાત જ ે તે કાળના સૌ્થી 

મોટા સરમુખતયારને મનગમતી ્થઈ હોત તો ઇટાલીનાં સવ્ણ 

પ્ચારમાધયમો તેનો ઢઢંરેો પીટત અને સવ્ણ ફિાનસસટ નવરોધી 

દેિો એનો કાંઈક ને કાંઈક નવરોધ કરતા. પણ એમ જણાય 

છ ે કે ઇટાલીનાં છાપાંઓમાં આ મુલાકાતને ્બહુ પ્નસનદ્ધ મળી 

નહોતી. તે્થી તેની નવગતો મહાદેવભાઈની િાયરીઓમાં દટાઈ રહી 

છ.ે ડહંસાને આધારે સતિા જમાવનાર એક સરમુખતયાર, જણેે 

પોતાની પ્જા સાર ઠીક ઠીક કામો કયાું હતાં, પણ તે પોતાના 

સંસ્થાનવાદ અને લશકરિાહીને જોરે, તે દુનનયાના સૌ્થી મોટા 

સામ્રાજયને પિકારનાર એક અડહંસક દેિભકતને મળી રહ્ો હતો. 

મુસોનલની જોિ ેવાતચીત કરવા ્બા્બત રોમાં રોલાંએ હજી ્થોિા 

ડદવસ ઉપર ગાંધીજીને ચેતવયા હતા, પણ એવી કોઈ સાવચેતી 

રાખવાની આપણને ફિાવે નહીં, એમ નવચારી ગાંધીજી ખુલ્ે મને, 

કોઈ પણ પ્કારની કાય્ણસૂનચ નવના મુસોનલનીને મળવા ગયા હતા. 



મુસોનલનીને ગાંધીમાં કદાચ એટલા માટ ે રસ હિે કે એ નબ્ડટિ 

સામ્રાજયના નવરોધી હતા. છતાં જાહેર રીતે આ અડહંસાપ્ચારક 

જોિ ે વાતચીત કરતાં ડહંસાનું દિ્ણનિાસ્ત ઊભું કરાવનાર આ 

સેનાપનતને ્થોિીઘણી મૂંઝવણ તો ્થઈ હિે. આખી મુલાકાત, 

તે વખતનું વાતાવરણ, તે વખતના મુસોનલનીના હાવભાવો કેવા 

હતા તે, ગાંધીજીના પ્નતભાવો કેવા હતા તે ્બધીયે નવગતો 

મહાદેવભાઈએ ટપકાવી રાખી છ.ે તે્થી તે સહેજ નવસતાર-દોષ 

વહોરીને પણ નીચે લગભગ એમ ને એમ આપી છ:ે

અનેક ઓરિાઓમાં્થી ્થઈને એક અનેક હન્થયારો ભરેલા ખંિમાં, 

અને તયાં્થી ્થઈને એક અનત નવિાળ ખંિમાં અમને લઈ જવામાં 

આવયા. ્બારણા આગળ મૂનત્ણ24 લેવા આવી. ્બધાંની સા્થે હા્થ 

મેળવયા; પોતાના ટ્ેબલ આગળ ્બે ખુરિી મૂકેલી હતી તેમાં્થી એક 

પર ્બાપુને ્બેસાડ્ા, અને એક ઉપર મીરાં ્બેઠી અને જનરલ 

મોડરસ અને હંુ ઊભા રહ્ા! અમને ઊભા રાખયા25 — કારણ, 

ખુરિી ન્થી એમ નવવેક કરવાનો િોળ પણ ન કયયો.

ધીમે ધીમે એક એક વાકયના સવાલ પુછાવા લાગયા, અને સવાલ 

પૂછતાં પૂછતાં એની આંખમાં એની ઝીણી કાળી કીકી વારંવાર 

ફિયા્ણ કરતી હતી. લાં્બા ટ્ેબલ ઉપર ખડિયો, પેપર કટર, ચપપુ, 

એક પયાલામાં નારંગીનો રસ, એક પયાલામાં ચાર લાલ-ભૂરી 

પેન્સલો, પોતાની આંખ આગળ નવજયની મૂનત્ણની પ્નતમા, ટ્ેબલને 

એક ખૂણે એક નસંહ, ટ્ેબલ એક નાનકિા ગાલીચા ઉપર, છતમાં 

સો ્બતિીએ ્બળતું ઝુમમર, નવિાળ હૉલ — લગભગ આખો 



ગાલીચા નવનાનો!

‘તમને ઇટાલી ગમે છ?ે'

્બાપુ: ‘મને તમારો સુંદર દેિ ગમે છ.ે'

‘તમે પોપને મળ્ા?’

્બાપુ: ‘વાર, એ મને મુલાકાત આપી િકયા નહીં. એમણે કહ્ું, 

રનવવારે એ કોઈને મળતા ન્થી અને આજ ે સવારે, એ, કામમાં 

રોકાયેલા હતા.’

પેલાએ મોં ્બગાડ્ું, આંખ મટમટાવી — જાણે પોપનું જૂઠાણં 

જાણતો હોય તેમ. અને ્બીજા સવાલ ઉપર વળ્ો.

‘ગોળમેજી પડરષદ પૂરી ્થઈ?’

‘હા, જોકે હજી ્થોિુ ં કામ ્બાકી છ;ે અને કહેવામાં આવયું છ ે

કે એ મુલતવી રાખવામાં આવી છ.ે એક કારો્બારી સનમનત 

નીમવામાં આવી છ ે જણેે કામ ચાલુ રાખવાનું છ.ે’

‘તમે કાંઈ મેળવયું?'

‘ના, કારણ કે કાંઈ મળિે એવી મને આિા નહોતી.’

એની આંખમાં્થી લુચચું અને નતરસકારભયુું નસમત ચમકયું.

‘ડહંદુસતાનની, આન્થ્ણક ્બા્બતોમાં નસ્થનત કેવી છ?ે'

‘ખરા્બ; જોકે અમે અમારી જરૂડરયાત કરતાં વધુ પેદા કરીએ 

છીએ એ કારણે, ્બીજા દેિોની જટેલી ખરા્બ છ ેતેટલી નહીં; અને 



રોજ્બરોજ ્થતું િોષણ ન હોત તો, અને આવકના લગભગ એંિી 

ટકા લશકર પાછળ ઘસિાઈ જતા ન હોત તો અમે સુખી હોત.’

[એણે] િોકંુ હલાવયું.

‘તમારો કાય્ણક્મ િું છ?ે'

‘અમારે સનવનયભંગની લિત ઉપાિવી પણ પિ.ે’

‘ડહંદુ-મુનસલમ પ્શ્નું િું?'

‘ચીટકી રહીને કોઈ ને કોઈ રીતે અમે એને પાર પાિીિું. છવેટ,ે 

અમારે તયાં, ઇસલામના કેટલાક ઉતિમ પ્નતનનનધઓ છ,ે જ ેકૉંગ્ેસને 

માટ ેકામ કરે છ.ે િૉ. અ્સારી્થી ચિ ેએવો, દુનનયામાં કોઈ તમને 

જિિે નહીં. પેગં્બરને જયારે મક્કા્થી નીકળી જવું પડ્ું હતું 

તયારે મદદ કરનાર અ્સાર કુટુ્ંબમાં્થી એ ઊતરી આવયા છ.ે'

‘તમે એક ્થઈ જિો એમ તમને લાગે છ?ે’

‘મને લેિમાત્ર િંકા ન્થી.’

‘ડહંદુસતાન માટ ે તમને સંપૂણ્ણ સવાતંતટ્રય જોઈએ છ?ે’

[‘સંપૂણ્ણ' કહીને આંખ મટમટાવી.]

‘હા; પણ ઇંગલંિ સા્થે સમાન કક્ષાની ભાગીદારીનો એમાં નનષેધ 

ન્થી. અતયારે ઇંગલંિ ડહંદુસતાનને ચૂસી રહ્ું છ.ે જયારે એ, એ 



્બંધ કરિે તયારે ભાગીદારીમાં પિતાં મને વાંધો નહીં આવે.’

‘તમે પ્જાસતિાક રાજયનો નવચાર કરો છો?’

‘વાર, હા; મારે લોકિાહી તંત્ર જોઈએ છ.ે'

‘્બધાં રાજયનો એક વિો હોય એમ તમે નવચારો છો?’

‘ના. હંુ, એકેએક ડહત તરફિ્થી ચૂંટાયેલા પ્મુખનો નવચાર કરં છુ.ં’

‘સામયવાદ ડહંદુસતાનમાં સફિળ ્થાય એમ તમને લાગે છ?ે’

‘ના, હંુ એમ માનતો ન્થી.’

‘મારો પણ એ અનભપ્ાય છ.ે'

‘તમે ઇંગલંિ કેટલી વખત ગયા છો? કેટલા મડહના?’

[આ ્બીજુ ં વાકય ્બોલીને અંગ્ેજી સુધાયુું.]

્બાપુએ ્બે મડહના કહ્ા; મીરાંએ ત્રણ કહ્ા. એટલે મીરાં તરફિ 

જોઈને કહે:

‘ઇંગલંિમાં િું નસ્થનત છ?ે'

્બાપુ: ‘ખરા્બ. જાપાન અને તમે એના સફિળ હરીફિ છો તે કારણે 

ઊભી ્થયેલી આન્થ્ણક પડરનસ્થનતને એ પહોંચી વળી િકિે નહીં. 

તમે — ખાસ કરીને તમારો ્બનાવટી રેિમી માલ — એને માટ ે



મોટ ે ભાગે જવા્બદાર છ.ે'

ઝીણી કાળી કીકીઓ આતમસંતોષ્થી મલકી રહી.

‘યુરોપની નસ્થનત નવિે તમે િું ધારો છો?’

‘હવે તમે, લાં્બા વખત્થી હંુ જનેી રાહ જોઉં છુ ં તે પ્શ્ મને 

પૂછો. હાલ છ ે તે મુજ્બ યુરોપ ચાલી િકે નહીં — નસવાય કે 

એ એના આન્થ્ણક જીવનનો આખો પાયો ્બદલે; નસવાય કે એ 

એનાં મૂલયાંકનોમાં ધરમૂળ્થી ફેિરફિાર કરે. હાલની ઇમારત એ 

ટકાવી રાખી િકિે નહીં — એને ટકાવી રાખવા માટ ે એ ગમે 

તે પગલાં લેિે તોપણ.’

‘પૂવ્ણ અને પનશ્ચમનો મેળ ન ્બેસે?’

‘કેમ નહીં? પનશ્ચમ, પૂવ્ણને ચૂસતું આવયું છ ે [પણ] જ ે ઘિીએ 

એ પૂવ્ણને ચૂસવાનું ્બંધ કરિે તે ઘિીએ સહકાર િકય ્બનિે.'

પેલાએ પાછુ ં કહ્ું, ‘હંુ પણ એમ જ ધારં છુ.ં’

આટલું કહીને એ ઊઠ્ો અને ્બાપુને વળાવવા ચાલયો. ્બાપુને 

કહે, ‘હંુ આિા રાખું છુ ં ઇટાલી અને રોમની, તમારા ઉપર 

સારી છાપ પિી હિે.’

્બાપુ: ‘હા, હા. એ ્બહુ સરસ દેિ છ,ે અને રોમ એક સુંદર 

િહેર છ.ે મારા માટ ે પહેલા વગ્ણનો િબ્બો રાખવા માટ ે તમારો 



ઘણો આભારી છુ.ં'

પેલો કહે: ‘ના, ના, એમાં કાંઈ ન્થી.’

પછી ્બાપુએ કહ્ું, ‘તમારી સંસ્થાઓ નવિે કેટલુંક જોવાનું મને 

ગમત, પણ એક દહાિામાં એ ્બની િકે નહીં.'

હૉલમાં[્થી] નીકળતાંવેંત જોઈએ તો ફિોટોગ્ાફિરો ઊભેલા! એમણે 

્બાપુ, મીરાં, જનરલ અને મારો ફિોટો પાડ્ો.

પાછા ફિરતાં ્બાપુ કહે, ‘જોઈ એની ન્બલાિા જવેી આંખ!'

મેં કહ્ું, ‘એવી જ ચમકતી હતી. એમાં વેર અને ઝેર ભયાું 

હતાં. દુષ્તા તો હતી જ.'

ઘેર આવીને પણ ‘ન્બલાિા જવેી આંખો' કહી.

મેં કહ્ું કે, ‘સેતાનની આંખ આ્થી વધારે સારી ન હોઈ િકે;’ 

તો ્બાપુએ વાંધો ન ઉઠાવયો!

્બધાં ગયાં પછી ્બાપુ કહે, ‘તમે ્બધા ન હોત તો કદાચ એ 

વધારે વાત કરત. તમે તો જાણો છો ને કે એ મીરાંને જાસૂસ 

પણ સમજતો હોય.’

મીરાં કેમ આવી િકયાં એનો મેં ્બાપુને ખુલાસો કયયો, એટલે 

્બાપુ કહે, ‘એ ્બેવકૂફિ છ.ે’26

રોમનો કાય્ણક્મ એટલી ઉતાવળે ગોઠવાયો હતો કે 

મુલાકાતીઓની ભીિ પૅડરસ કે નજનીવા જવેી નહોતી. નવરાિનો 

લાભ લઈને નગરદિ્ણન સાર ગાંધીજી પણ ગયા. સામા્ય રીતે 



સંગ્હાલયો કે દેવળોમાં ગાંધીજીને જતા ન કલપી િકાય. પણ 

અહીં તેમ ્બ્યું, એટલે મહાદેવભાઈએ એનું પણ મનોરમ નચત્ર 

રજૂ કયુું:

વેડટકન જોવામાં આિરે ્બે કલાક ગાળ્ા અને એનો પૂરો 

્બદલો મળી ગયો. જ ે કોઈ ્થોિી દુનનયા મેં જોઈ છ ે તેમાં, 

વેડટકનના નસસટાઇન દેવઘરમાંનાં અદભુત ભીંતનચત્રોની અને 

નિલપકૃનતઓની સંગ્હસ્થાનની તોલે આવે એવું કાંઈ ન્થી. દેવઘરમાં 

માઇકલઍ્જલેોનાં અજોિ નચત્રો ઉપરાંત વધસતંભ ઉપર નજસસનું 

એક પૂતળું છ ેજ ેપર્થરના હૃદયને પણ નપગળાવે એવું છ.ે ગાંધીજી 

એની આગળ કેટલીક ક્ષણ સુધી ઊભા રહ્ા, એની નજીક ગયા, 

એની પાછળ ગયા — જાણે કે એની પ્દનક્ષણા કરી, અને ્બોલયા, 

‘આંખમાં્થી આંસુ આણે એવું કામ છ.ે' નિલપસંગ્હાલયમાંની 

ઉતિમ કૃનતઓમાં એક પ્ખયાત ‘લાઓકૂન'27 છ.ે એના ઉપર, 

્બાપ અને ્બે દીકરાઓ મળી ત્રણ નિલપીઓએ, નાગની — જનેે 

આપણે દુનનયા કહીએ છીએ તેની — ચૂિમાં્થી છૂટવા માટનેા 

મનુષયના સતત પડરશ્મનો ખયાલ આપવામાં પોતાની સઘળી 

િનકતઓ ખરચી નાખી છ.ે ્બીજી ધયાન ખેંચે એવી કૃનત નાઇલ 

હતી. એના પ્તીક તરીકે સૂતેલો એક મહાકાય મનુષય હતો. 

એના એક હા્થમાં આ્બાદી હતી અને ્બીજા હા્થમાં અનાજનાં 

કણસલાં હતાં. એ મહાકાયના િરીર ઉપર નાચતાં, અને એની 

આજુ્બાજુ વહેલ માછલી ઉપર સવારી પણ કરતાં અનેક નાનાં 

ભૂલકાંના સવરૂપે નદીને મળતી નાની નદીઓ હતી. ગાંધીજી કહે, 

‘આ તો ગંગાજી છ.ે’28

આખા ઇંગલંિમાં સા્થે ફિરેલા કદાવર અંગ્ેજ અંગરક્ષકો 



ઇવા્સ અને રોજર ઠઠે નબ્ંડિઝીમાં ્બધા ્બોટમાં ્બેઠા તયાં સુધી 

સા્થે હતા. છૂટા પિતાં ગાંધીજીએ એમને કહ્ું કે:

‘તમારી સેવાની ડકંમત આંકી જાય એમ ન્થી. તમને પૈસાની 

ભેટ આપવાની મારી તાકાત ન્થી, પણ તમે સંભારણા તરીકે 

જ ે ઇચછો તે આપવાનો પ્યતન કરીિ.’ એ લોકોએ ઘડિયાળ 

ઇચછયું. ‘અમારાં છોકરાંનાં છોકરાં એક અમૂલય વારસા તરીકે એ 

સાચવિે. એમાં ગાંધીજીનું નામ કોતરાવી આપજો.’ ગાંધીજી કહે, 

‘એ તો તમે રૂિી ભેટ માગી. તમને ઇંગલંિની ્બનેલી ઘડિયાળ 

મોકલી આપિું.’29

ઇટાલીના પ્વાસને અંતે મહાદેવભાઈ આમ લખે છ:ે

્બધું કહ્ાકારવયા પછી, ઇટાલીનાં ્બે નચત્રો મને યાદ રહી જિે. 

એક ઇટાલીનું સંકેતનચહ્ — સનળયાનો ભારો અને કુહાિી. દરેકેદરેક 

ઇટાનલયન અનધકારીના પોિાક ઉપર એ હોય છ;ે અને એ નચહ્ 

મુસોનલનીના નવિાળ ખંિની ્બહાર સોનેરી રંગ્થી ચીતરેલું છ.ે આ 

ધયાન-નચહ્ િરામણં છ ેઅને એનો ભાવા્થ્ણ સમજવો મુશકેલ છ.ે

્બીજુ ંનચત્ર, જયાં જઈએ તયાં ભાવભીના સતકારનું અને ભાવભીની 

નવદાયનું છ.ે ગરી્બોના લતિામાં્થી ગાંધીજીને લઈ જવામાં આવતા 

હતા તયારે હજારોએ એમનું અનભવાદન કયુું; નમલાન, રોમ અને 

નબ્ંડિઝીમાં સેંકિો માણસોએ — જમેાં નસપાહીઓ અને સૈનનકો 

પણ હતા, તેમણે — એમના હસતાક્ષર માટ ે પિાપિી કરી; અને 

રોમના રસતાઓમાં, સેંકિો, એમની પાછળ પાછળ ભમયા. જ ે

નવદ્ાન એમને નમલાન સટિેને મળ્ા હતા તેમણે સુંદર દેવનાગરી 

નલનપમાં લખેલા એક પત્રમાં ભગવદગીતામાં્થી, ગાંધીજીને આપી 



િકાય એવું એક અતયંત યોગય નવિેષણ — गा्धवे सवयाभूतहहते 

रता: વાપયુું. સૃનષ્ના કલયાણ માટ ે એકનનષ્ઠ ગાંધીને અનેકાનેક 

નમસકાર. એક ઇટાનલયન ્બાઈ અમારી પાછળ પાછળ લગભગ 

એક કલાક સુધી ફિરી અને પાછી કૉલેનઝયમ આગળ અમે છૂટા 

પડ્ા તયારે એણે અમને એક કાિ્ણ આપયું જનેા ઉપર પણ गा्धवे 

महातमने नमोनम: લખેલું હતું. એ, ડફિલસૂફિીમાં પારંગતની પદવી 

ધરાવતી હતી, અને સંસકૃતની પંડિત હતી.

અને [છલે્ે] ‘નપલસાના'માં નીકળવા માટ ેગાંધીજી (્બોટની) 

નનસરણી ચઢવા જતા હતા તયાં આ પ્માણે એક માનપત્ર એમની 

સમક્ષ વાંચવામાં આવયું:

મહાતમા! નબ્ંડિઝીના ઇનતહાસ અને કલાિોખીનોનું મંિળ તમને 

નમન કરે છ.ે જમે સને 1925માં તમારા મહાન નમત્ર રવી્દ્રના્થ 

ટાગોરને ઈ. સ. પૂવથે પાંચમા સૈકાના એક પયાલામાં અમે પીણં 

આપયું હતું તેમ જ અને તે જ પયાલામાં, જ ે તમારો રોજનો 

ખોરાક છ,ે અને જમેાં્થી તમે, મુનકત અને ્યાયના તમારા દૂતકાય્ણ 

માટ ે િનકત મેળવો છો તે — દૂધ અમે તમને આપીએ છીએ.

‘દૂધ ્બકરીનું છ?ે’ ગાંધીજીએ હસતાં હસતાં પૂછું.

‘એ ્બકરીનું દૂધ છ.ે’ ‘એ ્બકરીનું દૂધ છ.ે’ ઇટાનલયન 

ભાષામાં અનેક જણ ્બોલી ઊઠ્ા. અને ગાંધીજીએ ઈસવીસન 

પૂવ્ણના પાંચમા સૈકાના એ પયાલામાં્થી દૂધ પીધું.30

નબ્ંડિઝી્થી આગ્બોટમાં ્બેસી ગાંધીજી અને તેમની મંિળી 

તા. 28–12–'31ને ડદને મું્બઈ પહોંચી. લંિનમાં ગાંધીજી જમેના 



મહેમાન હતા તે કુમારી મયૂડરયેલ લેસટર અને ્બે અંગરક્ષકો 

ઇવા્સ અને રોજર ઇટાલી્થી પાછા ફિયા્ણ. યુરોપ્થી સા્થે ્થયેલાં 

શ્ી અને શ્ીમતી નપ્વેટ તેમની સા્થે િકે-મુસાફિરો તરીકે મુસાફિરી 

કરી મું્બઈ ્બંદરે ઊતયાું.

રસતામાં એિનમાં ગાંધીજીએ લોકો આગળ પોતાની ગોળમેજી 

પડરષદની સફિરનું સરવૈયું કાંઈક આવા િબદોમાં રજૂ કયુું હતું:

લંિન જવા નીકળતી વખતે મેં મું્બઈમાં કહ્ું હતું કે મારા હા્થને 

અગર મારી જાતને ગંદી કયા્ણ નવના હંુ લંિન્થી પાછો આવું તો 

હંુ [ઈશ્વરનો] આભાર માનીિ. અને તમને જણાવતાં મને આનંદ 

્થાય છ ે કે હંુ ખાલી હા્થે પાછો આવયો છુ ં છતાં મારા હા્થને 

ગંદા કયા્ણ નવના આવયો છુ.ં31

ગાંધીજીના એક સનચવ શ્ી પયારેલાલે એક ઠકેાણે આવા 

નવચારોને સહેજ નવસતૃત ઉદ્ધરણમાં ટાંકયા છ:ે

હંુ ક્બૂલ કરં છુ ં કે હંુ ખાલી હા્થે પાછો આવયો છુ.ં પણ મને 

એટલો સંતોષ છ ે કે જ ે વાવટાની આ્બરૂ મારા હા્થમાં સોંપાઈ 

હતી તે વાવટો મેં નીચો નમાવયો ન્થી, કે તેની પ્નતષ્ઠાને કોઈ 

રીતે ઝાંખપ લાગવા દીધી ન્થી. મેં નનરંતર એવી કાળજી રાખી 

છ,ે ને પ્ા્થ્ણના કરી છ,ે કે મારા્થી ગફિલતની કોઈ ક્ષણે કે 

ન્બળાઈની કોઈ પળમાં એવું કંઈ કામ ન ્થાઓ કે એવું કંઈ 

વચન ન ્બોલાઓ, જનેા્થી મારા દેિનું ગૌરવ ઝાંખું પિ ેકે મારા 

દેિભાઈઓએ મારા પર મૂકેલા નવશ્વાસને માટ ે હંુ અપાત્ર ઠરં.32

ગાંધીજી ગોળમેજી પડરષદમાં જતા હતા તયારે આપણા 



રાષ્ ટ્રીય િાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ગીત લખયું હતું:

છલે્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ!

દાંિીકૂચ વખતે ગુજરાતના સુપ્નસદ્ધ નચત્રકાર કનુ દેસાઈએ 

કૂચ કરતા ગાંધીજીનું એક નચત્ર દોયુું હતું.

આ ્બંને કલાકૃનતઓને ધયાનમાં રાખીને મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીના નવલાયત જતાં પહેલાંના ્થોિા ડદવસોની પડરનસ્થનતના 

વણ્ણનની સા્થે સા્થે આ કૃનતઓ્થી ઉતપન્ન ્થતા ભાવોને પોતાની 

લાક્ષનણક િૈલીમાં સમજાવયા હતા.

નવલાયત્થી તેઓ પાછા ફિયા્ણ તયારે દેિમાં નવેસર્થી તાવણી 

માટનેું વાતાવરણ તૈયાર ્થઈ ગયું હતું. એ વાતાવરણના સંદભ્ણમાં 

મહાદેવભાઈએ નવદેિયાત્રા પહેલાં કરેલું પેલી ્બે કલાકૃનતઓનું 

રસદિ્ણન હજી વધારે અ્થ્ણસભર ્બની જાય એમ છ.ે

ભાઈ કનુ દેસાઈએ દાંિીના યાત્રીનું નચત્ર દોયુું તેની પાસે 

જીવંત નચત્ર હતું, તેને એણે પીંછી્થી ઉતારીને નચરંજીવ દૃશયનચત્ર 

કરી મૂકયું. આ નચત્રની ક્થા કોઈ ભૂલી જાય, અને મેઘાણીજીનું 

‘છલે્ો કટોરો' નામનું ્બાપુને નવદાયનું કાવય — જ ે એ નચત્રની 

સા્થે છપાયું છ ે તે — લઈને ્બેસે તો ક્ષણ વાર કોકને પ્શ્ ્થાય 

કે આ નચત્ર ઉપર્થી કાવય સફુિયુું હિે કે કાવય ઉપર્થી નચત્ર 

સફુિયુું હિે!

મને લાગે છ ે કે ગાંધીજીની આ નવલાયતયાત્રા ભાઈ કનુ 

દેસાઈનું નચત્ર વધારે સા્થ્ણ કરે છ.ે એ નચત્રમાં જ ેગંભીર કરણાની 

છાયા છ ેતે દાંિીયાત્રા કરતાં નવલાયતયાત્રાને વધુ લાગુ પિ ેછ.ે 



પણ નચત્ર જોઈને રીઝીએ, જોયા કરીએ, કંઈક અંદરના ભાવની 

કલપના કરીએ; પણ કાવયની લહેજત જુદી છ.ે મેઘાણીના કાવયને 

વાંચતાં તો જાણે મેઘાણીનો આતમા ગાંધીજીના [નવલાયત જતાં 

પહેલાંના] છલે્ા પંદર ડદવસનો સતત સાક્ષી રહ્ો હોય એમ 

પ્તીત ્થાય છ.ે 11મી ઑગસટ ેહૉટસનસાહે્બનો કાગળ આવયો 

તયાર્થી માંિીને તે 27મીએ નસમલા્થી નીકળ્ા તયાં સુધીનું દરેક 

પગલું જાણે મેઘાણીજીએ કયાંક છુપાઈને — પેલી આપણી પ્ાચીન 

વાતા્ણઓનો અંધારપછિેો ઓઢીને — જોયા કીધું હોય એમ લાગે છ:ે

અણખૂટ વવશ્વાસે વહ્ું જીવન તમારંુ; 

્ધૂતયો દગલબાજો થકી પદડયું પનારંુ; 

શત્ુ તણે ખોળે ઢળી સુખથી સુનારંુ; 

આ આખરી ઓશીકડ ેવશર સોંપવું, બાપુ! 

કાપે ભલે ગદ્ણન: દરપુ-મન માપવું, બાપુ! 

છલે્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ! 

સાગર પીનારા અંજવલ નવ ઢોળજો બાપુ!33

નવલાયત જતાં પહેલાં લખાયેલા આ ગીતની સા્થ્ણકતા સવદેિ 

પાછા ફિરતા ગાંધીજીનું નબ્ડટિ સરકારે જ ે રીતે સવાગત કયુું 

તેના્થી વધુ કરણ-કઠોર રીતે પ્તીનત ્થતી હતી.

નોંધ:

1.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 48 : પૃ. 449.

ર.   ડદલીપકુમાર રૉય.

3.   પનબલકેિ્સ ડિનવઝન: रोमां रोिां अॅ्डि गांधी कॉरसपो्डि्स: પૃ. 3. અનુવાદ: 

નારાયણ દેસાઈ.



4.   ્બધી માડહતી એજન પૃ. 3્થી 22માં્થી સારવીને.

5.   महादेवभाईनी डिायरी – 6 : પૃ. 16.

6.   સને 1926 અને 1928 महादेवभाईनी डिायरी – 12 : પૃ. 88ની પાદટીપ 2.

7.   महादेवभाईनी डिायरी – 15 : પૃ. 425.

8.   એજન, પૃ. 424.

9.   महादेवभाईनी डिायरी – 15 : પૃ. 426્થી 433માં્થી સારવીને.

10.   એજન, પૃ. 433.

11.   એજન, પૃ. 433.

12.   એજન, પૃ. 436્થી 438માં્થી સારવીને.

13.   એજન, પૃ. 439.

14.   પનબલકેિ્સ ડિનવઝન: रोमां रोिां अॅ्डि गांधी कॉरसपो्डि्स: પૃ. 198. અનુવાદ: 

નારાયણ દેસાઈ.

15.   લીઝાં નજનીવ સરોવરકાંઠ ે આવેલ એક ગામ છ.ે તયાં 8–12–’31ને રોજ 

ગાંધીજીએ ત્રણ સભાઓ કરી હતી. આ સભા એક દેવળમાં ભરાઈ હતી.

16.   महादेवभाईनी डिायरी–15: પૃ. 481.

17.   એજન, પૃ. 482.

18.   એજન, પૃ. 484–485.

19.   પનબલકેિ્સ ડિનવઝન: रोमां रोिां अॅ्डि गांधी कॉरसपो्डि्स: પૃ. 453. અનુ. 

નારાયણ દેસાઈ.

20.   એજન, પૃ. 455.

21.   એજન, પૃ. 475.

22.   महादेवभाईनी डिायरी – 15 : પૃ. 486.

23.   એજન, પૃ. 490.

24.   અ્થા્ણત્ મુસોનલની પોતે.

25.   એટલે અમારે ઊભા જ રહેવું એવી ગોઠવણ હિે.



26.   महादेवभाईनी डिायरी – 15 : પૃ. 491્થી 495.

27.   એજન, પૃ. 4.

28.   એજન, પૃ. 491.

29.   એજન, પૃ. 498. ભારત પહોંચતાં ગાંધીજીએ એ વચન પૂરં કયુું હતું.

30.   એજન, પૃ. 498્થી 500.

31.   એજન, પૃ. 515.

32.   કુમારી મયૂડરયેલ લેસટર: गांधीजीनी युरोपयात्ा: પ્સતાવના, પૃ. 3.

33.   महादेवभाईनी डिायरी – 15 : પૃ. 4.



તેત્રરીસ  
દાસ, ખેડતૂ અને હમાલ

મું્બઈ ્બંદરે ઊતરતાં જ ડહંદની ક્રૂ હકીકતો ગાંધીજી, 

મહાદેવભાઈ અને તેમની મંિળીની સામે મોં વકાસીને ઊભી હતી.

ખાલી હા્થે ગોળમેજી પડરષદમાં્થી પાછા આવતા ગાંધીજીનું 

ભારતના લોકોએ અપૂવ્ણ પ્ેમ અને ઉતસાહ્થી સવાગત કયુું. 

ઇનતહાસનું ભાગયે જ કયાંય કોઈ દેિના નેતાનું વાટાઘાટોમાં્થી 

કિું મેળવયા નવના આવવા છતાંય પોતાના દેિમાં આટલા 

ઉમળકા્થી સવાગત ્થયું હિે. લોકો જાણતા હતા કે ગાંધીજી પૂણ્ણ 

સવરાજની માગણી લઈને ગયા હતા અને કિું જ લીધા નવના 

પાછા આવયા હતા. પણ કોઈનાયે સમજાવયા નવના, હૈયાસૂઝ્થી 

જ લોકો જાણતા હતા કે ગાંધીજી નવલાયતમાં દેિનું સવમાન અને 

ગૌરવ વધારીને આવયા હતા. જયાં એક ્બાજુ ખુિામતખોરોનું 

ટોળું એકઠુ ં ્થયંુ હતું અને પોતપોતાના સાંકિા સવા્થયો ખાતર 

પ્નતનનનધઓ એક્બીજા સા્થે ગળાકાપ હરીફિાઈમાં ઊતરતા હતા, 

તયાં ્બીજી ્બાજુ આ એકલ પુરષે આખા રાષ્ ટ્રનો અવાજ ્બુલંદ 

કયયો હતો અને સાચું ડહંદ તો એનાં ગામિાંમાં, એના ગરી્બ 

લોકોમાં, એના અંનતમ જનોમાં વસે છ ેએ વાતની પ્તીનત ઇંગલંિની 

જનતા ત્થા સામ્રાજયના પ્નતનનનધઓને ગૌરવભેર કરાવી આપી 

હતી. એણે અરજીઓ નહોતી કરી, એ કરગયયો નહોતો, એણે 

પોતાની જાત, ધમ્ણ કે પક્ષને સાર નહીં પણ આખા દેિને સાર 

દાવો કયયો હતો, તે દેિની જનતા સમજી ગઈ હતી, તે્થી ઉપર 



ઉપર્થી હારીને આવેલા નેતાનો સવદેિાગમન વેળાએ નવજયોતસવ 

ઊજવાઈ રહ્ો.

જ ે સરકારના પ્નતનનનધઓએ સંનધ ્થતાંની સા્થે જ એને 

તોિી હતી, જમેને એની સતિાનો મદ હતો, તેમને માટ ેઅડહંસાના 

આ પૂજારીની વાણી જીરવવી આકરી ્થઈ પિતી હતી. તે્થી તે 

નવદેિ્થી પાછો ફિરે તે પહેલાં જ સરકારે પોતાનો ગવયો્મતિ 

હંુકાર સંભળાવવાની તૈયારી કરી રાખી હતી.

ગાંધીજીના નવદેિ જતાં પહેલાં જ જ ેવટહુકમોનો દોર િરૂ 

્થઈ ચૂકયો હતો તે એમના પાછા આવતાં પહેલાં વધુ વયાપક 

્બની ચૂકયો હતો. ઠરે ઠરે નગરફિતારીઓ પણ ્થઈ રહી હતી. 

વાયવય સરહદ પ્ાંતમાં એના ખુદાઈ નખદમતગારોની અડહંસક 

સેના્થી સરકાર જાણે વધારે ભિકી ઊઠી હોય એમ લાગતું હતું. 

તયાં િાંત સરઘસો પર ્બેફિામ ગોળી્બાર ્થયા હતા. ગાંધીજીના 

આવતાં પહેલાં જ સરહદ પ્ાંતમાં ખાન અ્બદુલ ગફફિારખાનને 

નગરફિતાર કરવામાં આવયા હતા. ગાંધીજીનું સવાગત કરવા અને 

કૉંગ્ેસ કારો્બારીની ્બેઠકમાં હાજરી આપવા સાર જવાહરલાલજી 

અલાહા્બાદ્થી નીકળતા હતા તયારે તેમની રસતામાં જ નગરફિતારી 

કરવામાં આવી હતી.

ગાંધીજીએ એક તાર દ્ારા આ ્બા્બતમાં વાઇસરૉય પાસે 

નવરોધ નોંધાવયો અને સરકાર દ્ારા કરવામાં આવેલાં કામોએ 

તેમના અને વાઇસરૉય વચચેના મૈત્રીસં્બંધોનો અંત સૂચવે છ ે કે 

િું એવી િંકા ઉઠાવી હતી. કૉંગ્ેસને પોતે િી સલાહ આપવી 

એ ્બા્બત માગ્ણદિ્ણન આપવા વાઇસરૉય તેમને મળવા ઇચછિે 



કે કેમ એ પુછાવયું હતું. વાઇસરૉયે તો એમના તારનો જાતે 

ઉતિર આપવો પણ જરૂરી નહોતો મા્યો. તેમના મંત્રીએ એ 

આિયનો તાર કયયો હતો કે ગોળમેજી પડરષદમાં જ ેસહકારની 

વૃનતિ દિા્ણવવામાં આવી છ ે તે ટકાવી રાખવા ગાંધીજી પોતાની 

લાગવગનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી િકે તેની ચચા્ણ કરવા તો 

વાઇસરૉય ગાંધીજીને મળી િકે, પણ વટહુકમો ્બા્બત કિી 

ચચા્ણ કરવાની એમની તૈયારી નહોતી.

આવા તંગ વાતાવરણમાં કૉંગ્ેસ કારો્બારીની ્બેઠકો મું્બઈમાં 

મળી. એમાં કૉંગ્ેસ કારો્બારીએ સરકારે સંનધનો ભંગ કરીને 

નનમા્ણણ કરેલી પડરનસ્થનત સામે રીતસર લિત આપવાનો એક 

કાય્ણક્મ ઘોનષત કયયો.

આ ડદવસો દરનમયાન છાપાંના ખ્બરપત્રીઓ ગાંધીજીને 

રોજ મળતા. નવનીત પક્ષના લોકોને આિા હતી કે હજી કાંઈક 

સમાધાન ્થઈ િકિે. તે્થી તેમણે ગાંધીજીને તરતોતરત સા્બરમતી 

ન જવા આગ્હ કયયો. સરદાર વલ્ભભાઈ પણ ગાંધીજી રોકાઈ 

જાય એમ ઇચછતા હતા એટલે ગાંધીજી મું્બઈ રોકાયા. પણ ચો્થી 

જા્યુઆરી, 1932ની વહેલી સવારે ગાંધીજી અને સરદારને 

નગરફિતાર કરી લેવામાં આવયા.

ત્રણ ડદવસ ્બાદ મહાદેવભાઈને સા્બરમતી્થી નગરફિતાર 

કરવામાં આવયા. એ વખતનું વાતાવરણ જ એવું જોિભરેલું હતું 

કે આશ્મનાં ્બાળકો પોતાના વિીલોની ધરપકિ ્થાય તો ગવ્ણ 

અનુભવતાં, સાત વરસના ્બા્બલાએ નપતા પોલીસ વાનમાં ચિતા 

હતા તયારે એમ કહીને નવદાય આપી કે, ‘કાકા, આ વખતે ્બે 



વરસ્થી ઓછી સજા ન મળવી જોઈએ!'

7–1–'32ની વહેલી સવારે મહાદેવભાઈની સા્બરમતી 

આશ્મમાં્થી ધરપકિ કરવામાં આવી. પણ 4–2–'32ને રોજ 

સા્બરમતી જલેમાં્થી છોિીને દરરોજ સાંજ ે પોલીસમાં હાજરી 

આપવાની નોડટસ એમની ઉપર ્બજાવવામાં આવી. તેમણે આ 

નોડટસનો અનાદર કયયો. એટલે તે ડદવસે રાત્રે એમની ફિરી 

ધરપકિ કરવામાં આવી. ્બીજ ે ડદવસે એમને દોઢ વરસની કેદ 

અને ્બસો રૂનપયા દંિની સજા ્થઈ, અને દંિ ન ભરે તો વધુ 

ત્રણ માસની કેદની સજા ફિરમાવવામાં આવી. િરૂમાં એમને 

સા્બરમતી જલેમાં રાખવામાં આવયા, પણ 18–2–'32ના રોજ 

એમની નાનિક જલેમાં ્બદલી ્થઈ.

મહાદેવભાઈએ ત્રીજી જા્યુઆરીની િાયરીમાં ગાંધીજીની 

ધરપકિ ્થઈ તયાં સુધીની નોંધ કરી છ.ે તેમાં એક વાત પર 

પ્કાિ ફિેંકયો છ ે કે ગાંધીજીની નગરફિતારીની તૈયારી તો પહેલે્થી 

જ કરવામાં આવી હોવી જોઈએ, કારણ, ગવન્ણરના સનચવ નમ. 

મૅકસવેલે પોલીસવિાને આ ્બા્બતમાં લખેલા કાગળમાં તારીખ 

જ નહોતી! ગાંધીજીનો મૌનવાર હતો, પણ તેમણે ્બે સંદેિાઓ 

લખીને આપયા. પહેલો સંદેિો મજૂર ભાઈઓને સાર — જમેને 

ગમે તેટલી ઉશકેરણી ્થાય તોયે િાંનત જાળવવા ખાસ નવનંતી 

કરી હતી અને ્બીજો સંદેિો, વેડરયર એનલવન મારફિત અંગ્ેજોને 

ઉદ્દિેીને લખયો. ગાંધીજીએ એમને કહેવિાવયું કે તેઓ તેમને 

પોતાના દેિ્બંધુઓ જટેલા જ ચાહે છ ે અને તેમણે કદી કોઈ 

કામ એમના પ્તયે નધક્કાર કે નતરસકાર્થી કયુું નહોતું. પોતાનાં 

સગાંવહાલાં જવેું વત્ણન એમની જોિ ે રાખયું હતું.



મહાદેવભાઈ જા્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં અમદાવાદ 

હતા તયારે તેમણે તયાંના વેપારી મહાજનોને એક પત્ર લખી 

વેપારીઓએ આંદોલનને જ ે ટકેો આપયો હતો તે ્બદલ હષ્ણ 

પ્ગટ કરી નબ્ડટિ માલનો ્બડહષકાર કરી આ આંદોલનને ટકેો 

આપવાની અપીલ કરી હતી.

નાનિક જલેમાં જતાંની સા્થે જ મહાદેવભાઈએ ગીતા પર 

નચંતનમનન િરૂ કરી દીધું એમ એમની તે ડદવસોની િાયરી 

જોતાં લાગે છ.ે

પરંતુ એમના આનંદાશ્ચય્ણ સા્થે મહાદેવભાઈને 10–3–'32ને 

રોજ નાનિક જલે્થી ખસેિીને યરવિા જલેમાં ગાંધીજી અને 

સરદાર પાસે લાવવામાં આવયા. 10–3–'32ની એમની િાયરીનું 

પહેલું પાનું મહાદેવભાઈનું અંતરંગ પ્ગટ કરે છ:ે

‘हरर: ओम श्री सद्ुरवे नम: ।’

10–3–'32

સવપને પણ આ ડદવસ મારા નસી્બમાં હિે એવો ખયાલ નહોતો. 

હા, એક ડદવસ નાનિકમાં એવું સવપનું આવેલું ખરં કે હંુ યરવિામાં 

છુ.ં એકાએક ્બાપુ પાસે મને લઈ જવામાં આવયો અને ્બાપુના 

પગે પિી મેં રોવા માંડ્ું, તે કેમે કરી આંસુ ખાળ્ાં ખળાય જ 

નહીં. રોચે સવારમાં આવીને કહ્ું કે, ‘ચાલો તમારી ્બદલી છ.ે 

એક કલાકમાં તૈયાર ્થાઓ.’ મેં પૂછું: ‘કયાં?'

તો કહે: ‘તું જાણીને ખુિ ્થિે અને મને ધ્યવાદ દેિે, પણ 

મારા્થી કહેવાય એમ ન્થી.’ મેં િૉકટર ચંદુલાલને મળવાની માગણી 



કરી, પણ રજા ન મળી. નવ વાગયે નાનિક્થી ્બેઠા. મારી સા્થે 

જ ે પોલીસ હતા તે જ નવઠ્લભાઈને ્થોિા ડદવસ ઉપર અહીં 

મૂકી ગયા હતા. એમાંના એક પોલીસનું જૂનું ઓળખાણ. લૉિ્ણ 

રેડિગંને ્બાપુ મળવા ગયા તયારે — તારીખ પણ એ માણસને યાદ 

હતી: 17મી જૂન, ‘20 — એ સર ચાલસ્ણ ઇ્સનો ્બટલર હતો. 

પછી યૂ્બે્ક, રા. સા. ગુણવંતરાય દેસાઈ વગેરે સા્થે રહીને 

પોલીસમાં જોિાયો! એણે મને નસમલામાં જોયેલો. નવઠ્લભાઈને 

તયાં પણ જોયેલો. એની યાદિનકત પણ ખરી!

જયારે અક્બરઅલીએ સા્બરમતીમાં ભેટીને આંખ ભીની કરી, 

અને પોતાની કોટિીમાં ્બંધ ્થઈને કહ્ું: ‘મારી દુવા છ ે કે તમને 

ગાંધીજી સા્થે રાખિે.’ તયારે મને ્થયેલું: ‘તારી દુવા તો હોય, 

પણ મારં નસી્બ કયાં્થી લાવું?’ એણે કહેલું: ‘લેડકન ડફિર ભી 

મેરી દુવા હૈ.’ અક્બરઅલીને નવિે કેવું કેવું સાંભળેલું? પણ એણે 

મુહબ્બત ્બતાવવામાં ્બાકી ન રાખી, અને એની દુવા જ ફિળી!

અમે માડટ્ણનની સા્થે ગોઠવણ કરી આવયા છીએ એમ ્બધાને 

પયારેલાલે તો નાનિકમાં કહેલું. એ પણ મને ગપપું લાગેલું. એયે 

સાચી વાત.

દરવાજા ઉપર જરા કિવો આવકાર મળેલો એટલે ધારેલું કે મારી 

નાનિક્થી પેલાએ ટાઢ ે પાણીએ ખસ કાઢવા ્બદલી કરી લાગે 

છ,ે અને ્બાપુનાં દિ્ણન ન્થી જ ્થવાનાં. તયાં તો કટલેી હસતા 

હસતા આવયા, અને કહે કે ચાલો મારી સા્થે. અમને આજ ેજ 

ચાર વાગયે ખ્બર મળ્ા છ ે કે તમને અમારે મહાતમાજી સા્થે 

રાખવાના છ!ે ્બાપુના ચરણ ઉપર મા્થું મૂકયું તયારે ્બાપુને 



આશ્ચય્ણ ્થયું, વાંસા ઉપર, મા્થા ઉપર, ગાલ ઉપર ખૂ્બ ્થપાિો 

મારી. આટલું વહાલ ્બાપુએ કદી કયુું ન્થી. હંુ કૃતજ્તામાં અને 

મારી અયોગયતાના ભાનમાં િ્ૂબી ગયો. ્બાપુની અને સરદારની 

પાસે્થી જાણયું કે મને અહીં લાવવામાં સર પુરષોતિમદાસનો 

પણ હા્થ છ.ે િાહ્ાભાઈ તો ગઈ વખતે કહી ગયેલા કે ...એ 

કરવાનું કરી દીધું છ.ે1

ગાંધીજી, સરદાર અને મહાદેવભાઈ ગાંધી-અનવ્ણન કરાર 

્થયા પછી એનો અમલ કરાવવા ખેિા અને ્બારિોલીમાં સા્થે 

ફિરેલા. તયાર ્બાદ લગભગ એક વષથે આ નત્રમૂનત્ણ ભેગી ્થઈ 

હતી. ચાર માસ ્બાદ ગાંધીજીએ એક સેલમાં રહેતા આ ત્રણ 

જણ નવિે ગંગા્બહેન વૈદ્ને એક પત્રમાં લખયું:

‘અહીં તો એક દાસ છ,ે એક ખેિતૂ છ ે અને એક હમાલ છ.ે 

આવી મૂનત્ણઓ સોનેરી સાજ પહેરવા ્બેસે તો તેને ગામિામાં 

છોકરાં કાંકરા મારે, ને તે ્બરો્બર હોય.'2

ગોળમેજી પડરષદના મધયા્તર ્બાદ સવાતંતટ્રયયુદ્ધ પાછુ ંિરૂ 

્થઈ ગયું હતું. સરકાર તરફેિ એની ઢ્બની તૈયારીઓ અપડરનમત 

હતી. નેતાઓ નગરફિતાર હતા. સૈનનકોને સતાવવામાં આવતા હતા. 

પ્જા પર ધાક ્બેસાિવામાં આવતી હતી. નવનીત નવચારોવાળા 

્બૌનદ્ધકોને વાટાઘાટોમાં ગૂંચવવામાં આવતા, પ્ચાર-માધયમોમાં્થી 

ઘણાને વિમાં રાખી પોતાને અનુકૂળ પ્ચાર કરવામાં આવતો. 

ઇંગલંિમાં અને ્બીજા દેિોમાં એકતરફિી પ્ચાર ્થાય એની પૂરી 

કોનિિ કરવામાં આવતી હતી અને એકહર્થુ આપખુદ સતિાને 

કાયદો અને વયવસ્થાના વાઘા પહેરાવવા સાર ્થોક્બંધ વટહુકમો 



છોિવામાં આવયા હતા.

સતયાગ્હીઓ તરફેિ લાં્બી લાં્બી જલેો ભોગવવા નસવાય ્બીજો 

ઝાઝો અનભક્મ રહ્ો નહોતો. ઠકેઠકેાણે સંખયા્બંધ સતયાગ્હીઓ 

જાતજાતનાં કષ્ો વેઠીને પોતાની શ્દ્ધા અને આતમનવશ્વાસનો 

પડરચય આપતા હતા. 1932ની િરૂઆતની મોટી ભરતી ્બાદ 

વષ્ણના પાછલા મડહનાઓમાં આંદોલનમાં ્થોિી ઓટ આવી ગઈ 

હતી. પ્જા હે્બતાઈ ગઈ હતી. એની સહાનુભૂનત આંદોલન સા્થે 

હતી, પણ પોતે પોતાના હા્થમાં દોર સંભાળે એવો અનભક્મ 

એની પાસે નહોતો.

તે વખતે આંદોલનનું મુખય મ્થક યરવિા મંડદરમાં હતું 

અને એ મુખય મ્થકનાં મુખય પાત્રો ગાંધીજીના િબદોમાં કહીએ 

તો આ જ દાસ, ખેિતૂ અને હમાલ હતા. ત્રણેયનાં ડદલમાં 

દેિભનકતનો દાવાનળ સળગતો હતો, ત્રણેયના મનસતષકમાં 

નચતિિુનદ્ધનો ડહમાલય િોભતો હતો. ત્રણેયને જલે ્બહાર હોત 

તો આટલી નવરાિ કદી ન મળત. પણ જલેની અંદર ક્ષણેક્ષણનો 

તેઓ ઉપયોગ કરતા. જીવનને તેઓ નવધાયક દૃનષ્એ જોતા 

તે્થી ્બહારની પડરનસ્થનત નવિે વાંચી કે સાંભળીને તેમનાં 

ડદલ વલોવાઈ જતાં, તે છતાં તેઓ પ્સન્નતા્થી ડદવસો કાપતા 

હતા. ત્રણેય માનતા હતા કે તપશ્ચયા્ણ દ્ારા આતમિુનદ્ધનો સીધો 

અનુ્બંધ સવરાજય સા્થે છ.ે તે્થી જલે-જીવનની તપસયા તેમને 

વધાવી લેવા જવેી લાગતી. ત્રણેય આમ નસ્થર ્બેસવાનો યોગ 

પ્ાપ્ત ્થવા્થી પોતપોતાની રીતે નચંતન, મનન અને સવાધયાય 

દ્ારા પોતાની હૃદતંત્રીને ઉતિરોતિર વધુ સજ્જ કયથે જતા હતા. 

એમ તો ત્રણેયની એક ટીમ હતી, તે્થી નનરંતર એક્બીજાની 



સંભાળ રાખતા હતા. છતાં ત્રણેયની પ્કૃનત નભન્ન નભન્ન હતી, 

તે્થી પ્વૃનતિ પણ અમુક અંિે નભન્ન ્થતી. આપણે એને જરા 

નજીક્થી તપાસીએ. મહાદેવભાઈની િાયરીએ આ જીવન પર 

અસાધારણ પ્કાિ પાડ્ો છ.ે

મહાદેવભાઈનો સવધમ્ણ હતો ગાંધીજીના જીવનને દુનનયા 

આગળ છતું કરવાનો. એમ તો મહાદેવભાઈને ગાંધીજી સા્થે આ 

જલેમાં લાં્બા ગાળા સુધી રાખવામાં આવયા હતા, પણ આપણે 

આ પ્કરણમાં એમના કોમી ચુકાદા નવરદ્ધના ઉપવાસ સુધીની 

વાત જ લેવા માગીએ છીએ. તે્થી 10–3–'32્થી 26–9–'32 

સુધીના કાળમાં મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીનું જ ે જીવન નનહાળ્ું 

તેનો જ કેટલોક અંિ આપણે અહીં આપીિું.

મહાદેવભાઈને જયારે નાનિક જલેમાં્થી ખસેિીને યરવિામાં 

લાવવામાં આવયા તે પહેલાં્થી જ ગાંધીજીના મનમાં સરકાર ‘કોમી 

ચુકાદા'માં અસપૃશયોને અલગ મતદારમંિળ આપવાની વાત કરતી 

હતી તેનો સખત નવરોધ કરવાનો નવચાર પ્્બળપણે કામ કરી 

રહ્ો હતો. એ અંગે તેમણે ભારતીય વજીર સેમયુઅલ હોરને 

1932ના માચ્ણ માસની 11મી તારીખે એક પત્ર પણ લખયો 

હતો. અને તેમાં તેમને યાદ દેવિાવયું હતું કે ગોળમેજીમાં પોતે 

કહ્ું હતું કે અલગ મતદારમંિળનો પ્ાણપણે નવરોધ કરિે, તે 

વાત ક્ષનણક આવેિમાં કહી નહોતી. તે કાંઈ વાતોનાં વિાં નહોતાં.

ખ્બરઅંતર પૂછા પછી ગાંધીજી એ નવષય પર આવી 

જાય છ.ે ‘વલ્ભભાઈએ તને કાંઈ કહ્ું કે નહીં?’ વલ્ભભાઈ 

કહે છ,ે ‘એને ખાવા તો દો, પછી વાતો કરીએ.’ ભોજન પછી 



એ પત્ર મહાદેવને ્બતાવવામાં આવે છ ે અને એમનો અનભપ્ાય 

પૂછવામાં આવે છ.ે તેમને ગાંધીજીની આખી દલીલ િુદ્ધ લાગે 

છ,ે અને તેઓ અનુમાન કરે છ ે કે કદાચ વલ્ભભાઈ કૉંગ્ેસ-

પ્મુખ તરીકે ગાંધીજીને ઉપવાસ કરવા જવેા પ્શ્ અંગે સંમનત 

કેમ આપી િકે, એમ નવચારતા હિે. પણ ગાંધીજી કહે છ ે કે 

વલ્ભભાઈ સા્થી તરીકે સંમનત ન્થી આપી િકતા. અને છવેટ ે

તેમની જોિનેા પોતાના સં્બંધો અંગે કહે છ:ે ‘મેં વલ્ભભાઈને 

ધાનમ્ણક રીતે નવચાર કરતા કલપયા ન્થી. એમણે તો રાજદ્ારી રીતે 

જ નવચાર કયયો, અને એ ્બરા્બર છ.ે મારો અને વલ્ભભાઈનો 

સં્બંધ પણ ધાનમ્ણક ન કહેવાય. જયારે તમારી સા્થેનો સં્બંધ 

ધાનમ્ણક કહેવાય. વલ્ભભાઈની મુશકેલી તો એ છ ે કે આનો 

અન્થ્ણ ્થિે. પેલા કહેિે કે એ તો ગાંધી એવો જ માણસ છ,ે 

ગાંિો ્થયો છ,ે ગાંિપણ કરવા દો... હંુ ગાંિો ગણાઉં અને મરી 

જાઉં તેમાં િું ખોટુ?ં તો મને કૃનત્રમ રીતે મહાતમાપણં મળેલું 

હિે તે ખલાસ ્થઈ જિે.’3 પછીના સાત માસ ગાંધીજીના 

અનિનનો નવચાર આ નત્રપુટી પર છાયેલો રહે છ.ે પરંતુ આ 

ત્રણેની માનનસક ભૂનમકા એવી છ ે કે છવેટ સુધી પોતપોતાની 

રીતે, નચતિને ક્ષુબધ કયા્ણ નવના, અને સદા કલ્ોલમાં રહેતાં 

પોતાનું તપ નનરંતર ચાલુ રાખે છ.ે

ગાંધીજી ઉપવાસનો નવચાર હમેિાં અંતરાતમાની પ્ેરણા્થી 

જ કરતા, તે્થી તેઓ એ ્બા્બત ચચા્ણનવચારણાને ઝાઝો અવકાિ 

રહેવા દેતા નહીં, એ આપણે આગળ ઉપર 1924ના ડહંદુ-

મુનસલમ એકતાના પ્શ્ અંગે કરેલા ઉપવાસ વખતે જોઈ ગયા 

છીએ. માત્ર આ ઉપવાસને એક અ્થ્ણમાં તેઓ સરકારને આપેલ 



‘આખરીનામું' સમજતા હતા, તે્થી તેમણે એ નવિે ચચા્ણનવચારણાનો 

અવકાિ રાખયો હતો. અને આટલા અવકાિની સીમા વચચે આ 

ત્રણેનું દૈનનક જલે-જીવન પોતપોતાની રીતે સવતંત્ર, પણ પરસપર 

સંકળાયેલું એવું વયતીત ્થતું હતું.

ગાંધીજીને જલેના યુરોનપયન વૉિ્ણમાં રાખવામાં આવયા હતા. 

એમને ખાવાપીવાની પણ નવિેષ છૂટ આપવામાં આવી હતી. 

ન્બનરાજકારણી એવા નવષયો પર ગમે તેટલા પત્ર લખવાની 

પણ છૂટ આપવામાં આવી હતી. તે્થી ગાંધીજીની એક મુખય 

પ્વૃનતિ ્બહારના લોકોને તેમ જ છૂટ મળી તયારે જુદી જુદી 

જલેોમાં પિલેા કેદીઓ સા્થે પત્રવયવહાર કરવાની હતી. આ 

પત્રોમાં નસંહભાગ આશ્મવાસીઓ સા્થેનો હતો. અઠવાડિયે એક 

ડદવસ તેઓ આશ્મ પત્ર લખતા. વલ્ભભાઈએ એને ‘હોમવિ્ણ 

મેલ િ’ે એવું નામ આપયું હતું. મહાદેવભાઈના આવયા પછી 

ગાંધીજીએ ઘણા પત્રો એમની મારફિત લખાવવા માંડ્ા. અલ્બતિ, 

આશ્મવાસીઓમાં ઘણા એવા હતા, જનેે પત્રો ્બાપુના હા્થના જ 

જોઈએ અને ્બાપુને પણ ઘણાને પોતાના હા્થે જ પત્ર લખવા્થી 

સંતોષ ્થાય. પણ છતાંયે એટલંુ તો નક્કી કે મહાદેવભાઈના 

આવવા્થી ગાંધીજીનો પત્રો લખવાનો શ્મ ્થોિો ઘટી ગયો અને 

પત્રો વધુ સંખયામાં અને વધુ લં્બાણ્થી લખાવવાનો ગાંધીજીનો 

ઉતસાહ વધી ગયો હતો. અલ્બતિ, આ ્બધા પત્રોને પણ 

મહાદેવભાઈ તો ‘્બાપુએ આજ ે42 પત્ર લખયા કે 40 લખયા’ 

એમ જ કહેતા. મહાદેવભાઈનું વધારાનું કામ એ રહેતું કે આ 

સંખયા્બંધ પત્રોમાં્થી ઘણાનો સાર તેઓ િાયરીમાં લખી લેતા; 

ઘણાનાં અગતયનાં વાકયો ટપકાવતા, કેટલાકની પૂરી નકલ રાખતા. 



કેટલાક પત્રોની નોંધ કરતા પહેલાં આવેલા પત્રોનો સાર પણ 

લખી લેતા. જલેવાસનો કાળ તો પ્માણમાં મહાદેવભાઈને સાર 

‘આરામ'નો કાળ હતો તે્થી આ ્બધું એમને સાર સહજ ્થઈ 

પિતું. ગાંધીજીના જીવનમાં જટેલી સવ્ણગ્ાહી વયાપકતા હતી તેટલી 

આ પત્રોમાં નવનવધતા આવતી. તેમાં આશ્મનાં ્બાળકોને લખેલ 

હળવા પત્રો્થી માંિીને જીવનના મમ્ણ નવિે કોઈ સાધક જોિ ે

ચચા્ણયેલા ગંભીર નવષયો સુધીના, કાંતણ-પીંજણના તકનીકી પ્શ્ો 

કે આરોગય નવિેના કોયિાઓ્થી માંિીને સતયાગ્હના કલાકૌિલય 

સુધીના નવષયોનો સમાવેિ ્થઈ જાય. ગાંધીજીની તક્ણ કરવાની 

રીત એમની આગવી જ હતી — ખાસ કરીને નૈનતક કે આધયાનતમક 

્બા્બતોમાં. દાખલા તરીકે:

જીવન સંયમપરાયણ ્બનાવવાની યોજના ઘિતી વખતે એક ક્ષણ 

પણ એ વસતુનું નવસમરણ ન ્થવું જોઈએ કે આપણે ્બધા જ 

પરમાતમાના અંિ છીએ અને તે્થી એનો સવભાવ આપણામાં 

રહેલો છ.ે અને પરમાતમાને નવિે સવચછદં જવેી વસતુ હોઈ જ 

ન િકે. એટલે સાન્બત ્થાય છ ે કે સવચછદં માનવસવભાવને પણ 

પ્નતકૂળ છ.ે4

એક યુવતીએ સૌંદય્ણની સતુનત નવિે પ્શ્ કયયો. કૉલેજમાં કોઈક 

યુવકને જોઈને તેના સૌંદય્ણની સતુનત કરેલી અને જવાહરલાલની 

ખૂ્બસૂરતી પર તે ડફિદા હતી એમ પણ તેણે ગાંધીજીને જણાવયું 

હતું. મહાદેવભાઈના િબદોમાં:

્બાપુએ ત્રણ વાકયોમાં સૌંદય્ણસૂત્ર કરયાં: ‘સૌંદય્ણની સતુનત ્થવી 

જ જોઈએ. પણ તે મૂક સારી. અને ‘तेन तयतिेन भुंजीथा: ।’ 



આકાિનું સૌંદય્ણ જનેે હષ્ણ ન પમાિ ે તેને કંઈ ન્થી ગમવાનું 

એમ કહી િકાય. પણ જ ેહષ્ણઘેલા ્થઈ નક્ષત્રમંિળને પહોંચવાની 

સીિી ્બાંધવાનો આદર કરે તે મૂનછ્ણત છ.ે5

ગાંધીજી એટલે અનુભવોનો ભંિાર. એ અનુભવો નવિે કોઈ 

કોઈ વાર વાત કરે એ સવાભાનવક હતું. અને એવી વાતોને 

ટપકાવી લેવી એ મહાદેવભાઈનો જાણે કે સવધમ્ણ હતો. કાગળો 

લખાવતાં મહાદેવભાઈને કહે:

તમે ડકચનનું નામ સાંભળેલું ના? એ કહેતો હતો કે ‘તું એકે વસતુ 

એવી ન્થી કરતો કે જનેું કારણ ન હોય.’ મેં [મહાદેવભાઈએ] 

કહ્ું: ‘મેં એ જ વસતુ આપને નવિે અનેક વાર કહી છ.ે જનેી 

એક પણ પ્વૃનતિ વય્થ્ણ ન્થી તે કારણ નવના કિું જ ન કરે.’ પછી 

્બાપુ કહે: ‘વાત સાચી છ,ે નાક અમુક રીતે અને અમુક જગયાએ 

કેમ નસીકયું એમ મને કોઈ પૂછ ે તો તેનું કારણ આપી િકંુ.’6

કસતૂર્બાને ‘સી’ કલાસ આપવામાં આવયો છ ે જાણી 

ગાંધીજીનો પહેલો પ્નતભાવ તો ગવ્ણનો ્થયો. સતયાગ્હીને તો 

તાવણી્થી હષ્ણનમનશ્ત ગવ્ણ જ ્થાય ને? પણ પછી એમના માનવીય 

ભાવો જાગયા. ‘સાઠ વષ્ણની િોસીને સખત મજૂરી આપતાં એને 

િરમ નહીં આવી હોય!’ વલ્ભભાઈને હસતાં હસતાં કહે: 

‘તમને “સી” મળવો જોઈતો હતો.’ વલ્ભભાઈ કહે: ‘મને કૅમપ 

જલેમાં મોકલે તો ્બહુ રાજી રાજી ્થાઉં.’7

સતયાગ્હી્થી ્બહારના લોકોને મળવાનો આગ્હ ન રાખી 

િકાય એમ ગાંધીજી માનતા, પણ જલેી ભાઈ્બહેનોની નસ્થનતની 

ખ્બર રાખવી એને માત્ર અનધકાર નહીં, પણ કત્ણવય માનતા. 



તે્થી એ નવિે તેમની અનેક વાર જલે અનધકારીઓ જોિ ેરકઝક 

ચાલતી.

કરાંચીની જલેમાં કેદીઓને રાષ્ ટ્રીય ધૂનોના પોકાર માટ ેફિટકા 

પડ્ા, અને તેનો ્બચાવ કરનારી નોંધ નજલ્ા મૅનજસટટ્રટે ે ્બહાર 

પાિી તેના્થી ગાંધીજીનું હૈયું વલોવાઈ ગયું. જોકે માલનવયાજી અને 

સરોનજનીદેવીની ધરપકિના સમાચાર્થી રાજી રાજી ્થઈ ગયા.8

ગાંધીજીનું માનસ સમજવામાં મહાદેવભાઈએ નોંધી લીધેલા 

એમના પત્રાંિો નવિેષ ઉપયોગી ્થાય એવા છ.ે એક ્બહેને 

એમને લખયું: ‘મારં અપાર આળસ ક્બૂલ કરવું જોઈએ. મારા્થી 

રોજનીિી ન્થી જ લખાતી.’ સતયના પ્યોગવીરે તરત જવા્બ 

લખાવયો: ‘તેમાં આળસ જ કારણ ન્થી. તેમાં સીધી વાત લખવી 

કઠણ છ.ે લખી જોજ.ે’

ગાંધીજીનું વયનકતતવ નનતયનવકાસિીલ હતું. તે્થી તેમના અનેક 

નવચારોમાં પણ નવકાસ ્થયો છ.ે પોતાના ત્રીજા પુત્ર રામદાસને 

લખેલ પત્ર ગાંધીજીના પનત-પતનીના સં્બંધો અંગેના નવચારોમાં 

પણ કેવો નવકાસ ્થયો છ ે એ સૂચવે છ:ે

પનત-પતની નવિેના સં્બંધની ્બા્બત મારા નવચારોમાં ફેિર પડ્ો 

છ ે ખરો. જ ે રીતે હંુ ્બા તરફિ વતયયો તે રીતે તમે કોઈ તમારી 

પતનીઓ તરફિ ન વતયો એમ ઇચછુ ં ખરો. મારી સખતી્થી ્બાએ 

કાંઈ ખોયંુ ન્થી, કેમ કે ્બાને મેં કોઈ દહાિો મારી નમલકત 

ન્થી ગણી. તેના પ્તયે પ્ેમ અને માન તો હતાં જ. તેને હંુ ઊંચે 

ચિલેી જોવા ઇચછતો હતો. છતાં ્બા નહોતી વઢી િકતી, હંુ વઢી 

િકતો હતો. ્બાને મેં અમલમાં મારા જ જટેલા અનધકાર નહોતા 



આપયા અને ્બામાં ન્બચારીમાં તે લેવાની િનકત ન હતી... તે્થી 

હંુ ઇચછુ ં ખરો કે તું નનમુને તારા જટેલી જ સવતંત્ર ગણ... તારે 

વયનભચાર કરવો હોય તો તું નનમુનો િર નહીં ખાય. તેનો પ્ેમ 

તને રોકે એ જુદી વાત છ.ે તેમ જ નનમુને વયનભચાર કરવો હોય 

તો તે નીિર ્થઈ કરી િકે છ.ે એક્બીજાનો પ્ેમ દંપતીને પાપમાં્થી 

ભલે ઉગારે, િર કદી નહીં... ્બાના પ્તયેનું મારં સા્બરમતીનું 

વત્ણન ઉતિરોતિર આવું ્થતું ગયું છ.ે તે્થી ્બા ચઢી છ.ે.. મનમાં 

પણ ્બાના પ્તયે ખીજ ચઢ ે છ ે તો મારા પ્તયે ખીજ કાઢુ ં છુ.ં 

ખીજનું મૂળ મોહ છ.ે.. મારો પ્ેમ હજી નનમ્ણળ ્થતો જિે તો 

જ પડરણામો વધારે સુંદર ્થિે. અસંખય સ્તીઓ મારો નવશ્વાસ 

સહેજ ે કરે છ.ે તેનું કારણ મારો પ્ેમ અને આદર છ ેએવો મને 

નવશ્વાસ છ.ે એ ગુણ અદૃશય રીતે કામ કયાું જ કરે છ.ે9

પ્ેમા્બહેન કંટકને એક પત્રમાં લખે છ:ે

મારા નવરોધીઓ પહેલાં હતા ને આજ ેપણ છ.ે છતાં મને તેઓના 

પ્તયે રોષ ન્થી આવયો. સવપનામાંયે મેં તેમનું ભૂંિુ ં ન્થી ઇચછું. 

પડરણામે ઘણા નવરોધીઓ નમત્ર ્બ્યા છ.ે કોઈનો નવરોધ મારી 

સામે આજ લગી કામ ન્થી કરી િકયો...

દુનનયાની સામે ઊભા રહેવાની િનકતને સાર મગરૂરી કે તોછિાઈ 

કેળવવાની જરૂર ન્થી. નજસસ દુનનયાની સામે ઊભા; ્બુદ્ધ પણ 

પોતાના યુગની સામે ્થયા. પ્હ્ાદે તેવું જ કયુું. તેઓ ્બધા 

નમ્રતાની મૂનત્ણ હતા. એને સાર આતમનવશ્વાસ અને પ્ભુ ઉપર 

શ્દ્ધા જોઈએ...10

જુગતરામભાઈ દવેએ ્બહારની નસ્થનતનો ઉલ્ેખ કરીને 



લખેલું કે કેટલાક ઊભા છ,ે કેટલાક પિી ગયા છ.ે તેના જવા્બમાં 

ગાંધીજીએ લખયું:

જ્મે એટલા કયાંય જીવતા જ ન્થી. વળી હવા ્બગિ ે તયારે 

મૃતયુસંખયા વધે છ.ે તે્થી તમે લખો છો તેનું મને આશ્ચય્ણ ન્થી. 

મૃતયુસંખયા વધી ન્થી એ આશ્ચય્ણ અને આનંદ અને મરણનો 

ખેદ િાને? મરવાલાયકનું મરણ આવકારલાયક હોય... એકાકી 

રહેવાની કળા જણેે ન્થી સાધી તે ્બહારના ફેિરફિારો્થી અિાંત 

્થાય. પણ સતયનારાયણને તો જ ે એકલા ઊભવાલાયક હોય તે 

જ પામે.11

એક નસતિેર વરસના દમ્થી પીિાતા સરકારી પે્િનરનો 

ગાંધીજીને દમનો કુદરતી ઉપચાર િો એમ પૂછતો કાગળ આવયો. 

ગાંધીજીએ તેને જવા્બ લખયો. મહાદેવભાઈએ કહ્ું:

‘આવા કાગળોના કયાં જવા્બ આપતા ફિરિો?’ ગાંધીજીએ ‘ભલે' 

કહીને લખેલો કાગળ ફિાિી નાખયો. તયાં સરદાર ્બોલયા: ‘અરે 

લખોની કે ઉપવાસ કર, ભાજી ખા, કોળું ખા, સોિા પી.’ ગાંધીજી 

ખિખિાટ હસયા અને મહાદેવને કહંુ્: ‘એ કાગળ ઉપાિી લો, 

આપણે એને લખવું છ.ે’ અને કાગળના ટકુિાઓ ભેગા કરાવી 

એને પોતાના અનુભવને આધારે ઉપચાર લખાવયા.12

એક ડદવસ કોઈ િીખે લખયું કે ગાંધીજી કેિ કેમ ન રાખે? 

‘આજના સૌ્થી મહાન ડહંદી અને આજના જગતના સૌ્થી મહાન 

પુરષ, પહેલાં ્થઈ ગયેલા સઘળા મહાપુરષોની માફિક કેિ રાખે 



એ ય્થાયોગય છ!ે’ તેમને લખયું:

કેિ અને દાઢી રાખવાની ્બા્બતમાં હંુ તમારા્થી તદ્દન જુદા 

જ નવચાર ધરાવું છુ.ં ્બાહ્ નચહ્ોનું મહત્વ પહેલાંના વખતમાં 

ગમે તેટલું મનાયું હોય છતાં કેિ અને દાઢી રાખવાને જ ે ઊંચું 

સ્થાન તમે આપતા જણાઓ છો એ સ્થાન અને એ મહત્વ તેનું 

ન હોવું જોઈએ. કેિની ્બા્બતમાં અતયાર સુધી હંુ જ ે કરતો 

આવયો છુ ં તેમાં કિો ફેિરફિાર કરવાની જરૂર મને જણાતી ન્થી. 

મારા ્બાહ્ દેખાવ કરતાં મારા આચરણ્થી લોકો મારી ડકંમત 

આંકે એ જ મને તો ્બહુ ગમે.13

ઓડરસામાં કામ કરતા જીવરામભાઈ અને મધય પ્દેિમાં 

કામ કરતા જઠેાલાલ (સંપત) જવેા લોકો ઉપર ગાંધીજીનું મન 

જલેમાં રહ્ા રહ્ા પણ ઠયુું છ.ે જઠેાલાલના પ્યોગને તેઓ 

‘િાસ્તીય' તરીકે વણ્ણવે છ ેઅને તેમને એક લાં્બા, સનેહાળ પત્રમાં 

ગ્ામસેવાના નીચે મુજળના મૂળ મંત્રો આપે છ:ે

1.     તયાં સમાનધસ્થ ્થઈ ્બેસવું. ગ્ામસેવકને પ્્થમ જરૂડરયાત 

અખૂટ ધીરજ અને આતમનવશ્વાસની હોય છ.ે

2.     પણ તેમનામાં આતમનવશ્વાસની સા્થે એટલી ્બધી નમ્રતા 

હોવી જોઈએ કે પોતાના કામ્થી તે સંતોષ ન માને.

3.     જ ે લોકો ્બીજી પદ્ધનત્થી કામ લેતા હોય તેમની પાસે 

પણ િીખી લેવાની ઇચછા.14

ગાંધીજીના સૌ્થી મોટા પુત્ર હડરલાલના પત્ર અંગેની 



મહાદેવભાઈની નોંધ માનમ્ણક છ:ે

હડરલાલનો દુખદ કાગળ આવયો છ.ે તેમાં મનુને ્બલી્બહેન પાસે્થી 

છોિાવવાની માગણી કરી. ્બાપુને ગુનેગાર ગણયા. ્બલી્બહેનના 

હુમલાની ફિડરયાદ કરી. ્બાપુએ એને લાં્બો કાગળ લખયો. પણ 

એમાંનો છવેટનો ભાગ સાગર જવેી ક્ષમા્થી ઊભરાતા નપતાના 

હૃદયમાં્થી ટપકતા લોહીના ્બુંદ જવેો છ:ે ‘હંુ હજી તારા સારા 

્થવાની આિા છોિવાનો ન્થી, કેમ કે હંુ મારી આિા છોિતો 

ન્થી. તું જયારે ્બાના ઉદરમાં હતો તે વખતે તો હંુ નાલાયક 

હતો, એમ માનતો આવયો છુ,ં પણ તારા જ્મ પછી ધીમે ધીમે 

હંુ પ્ાયનશ્ચતિ કરતો આવયો છુ.ં એટલે છકે આિા કેમ છોિુ?ં 

એટલે જયાં લગી તું અને હંુ જીવીએ છીએ તયાં લગી છલે્ી ઘિી 

સુધી આિા રાખીિ, અને તે્થી મારા ડરવાજની નવરદ્ધ આ તારો 

કાગળ હંુ સાચવી રાખું છુ ં કે જ્ેથી જયારે તને િુનદ્ધ આવે તયારે 

તારા કાગળની ઉદ્ધતાઈ જોઈને તું રિ ેઅને એ મૂખા્ણઈ તરફિ તું 

હસે. તને મહેણં મારવાને સાર એ કાગળ ન્થી સાચવતો. પણ 

ઈશ્વરને એવો પ્સંગ ્બતાવવો હોય તો મને હસાવવા સાર એ 

કાગળ સાચવું છુ.ં દોષ્થી તો આપણે સૌ ભરેલા છીએ. પણ 

દોષમુકત ્થવાનો આપણો ્બધાનો ધમ્ણ છ.ે તું ્થા.’15

નાના દીકરા દેવદાસને સુદૂર ઉતિર પ્દેિમાં જલે મળી છ.ે 

લગભગ એકલવાયો છ.ે ઘણા ડદવસ્થી તાવ ઊતરતો ન્થી. તેઓ 

નપતાને તાર કરે છ:ે ‘્બાર ડદવસ ્થયા તાવ આવે છ.ે નરમ 

ટાઇફિૉઈિની િંકા જાય છ.ે વધારેમાં વધારે 102 અને છલે્ા 

ત્રણ ડદવસ ્થયાં 100ની નીચે છ.ે હવા અનતિય ખરા્બ છ.ે 

તમારો કાગળ ન્થી.’ નપતા તુરત સમજી જાય છ ેઅને કહે છ:ે 



‘હવાનું વણ્ણન એ માટ ે લખયું છ ે કે તમે મારી ્બદલી કરાવી 

િકતા હો તો કરાવો.’ પછીનો નત્રપુટી સંવાદ મહાદેવના િબદોમાં:

વલ્ભભાઈ કહે: ‘એને ્બદલાવવો જ જોઈએ.’ ્બાપુ કહે: 

‘કોઈની મારફિતે તો નહીં જ. અરજી કરવી હોય તો આપણે 

જાતે જ કરીએ. પણ મન ન્થી ્થતું. હડરલાલ દનક્ષણ આડરિકાની 

જલેમાં ્બહુ ખરા્બમાં ખરા્બ જગયાએ હતો, પણ તેની ્બદલી 

તેણે પોતે કરાવી, મેં માગણી નહીં કરેલી.’ વલ્ભભાઈ કહે: 

‘આપણે કયાં કેદી છીએ? અહીં નસ્થનત જુદી છ,ે અરજી કરવી 

જોઈએ.’ એટલે આખરે ્બાપુએ મા્યું અને હેલીને તાર કયયો કે 

મારો દીકરો કોઈ પણ કારણ નવના સા્થી નવનાનો અને ભયંકર 

ખરા્બ જગયા ગોરખપુરમાં છ.ે એ તાવમાં પડ્ો છ,ે એને કાં 

તો દહેરાદૂન ્બદલો, કાં તો અમારે તયાં અહીં મોકલો.’16

ત્રીજા પુત્ર રામદાસે એક વાર નીનતનો પ્શ્ ઉઠાવયો અને 

પછી પૂછું કે ગાંધીજી એક કાળે ખૂ્બ કિક હતા અને ભારે 

પ્ાયનશ્ચતિ કરતા ને કરાવતા તે હવે વધારે પિતા ઉદાર કેમ 

્થઈ ગયા? એના જવા્બમાં ગાંધીજી લખાવે છ:ે

તું લખે છ ેએમ મેં પૂવથે જ ેસખતાઈઓ કરી તેનો પશ્ચાતિાપ ન્થી. 

એ ્બરો્બર હતી, તે વખતને સાર. આજ ે મારી જરા જટેલી 

સખતાઈ તે ડહમાલય જટેલી ભારે લાગે છ.ે જ ે કાય્ણ આજ ે હંુ 

ઠપકામાત્ર્થી લઈ િકંુ છુ ંતેને સાર પહેલાં મારે પોતાને ઉપવાસો 

કરવા પિતા ને ્બીજાંને પણ પ્માણમાં તેમ જ કરવું પિતું. 

પૂવથે કરતો તેમ જ જો હાલ કરં તો હંુ નનદ્ણય ઠરં... હવે મારી 

ઉદારતા સમજાઈ? પહેલાંની સખતી ને આજની ઉદારતા પાછળ 



એ જ િુદ્ધ પ્ેમ કામ કરી રહ્ો હતો. ્બાકી તારં લખવું તો 

્બરો્બર છ ે જ કે મારી ઉદારતાનો અન્થ્ણ કરી કોઈ ્બેદરકાર 

્થાય તો તે ભૂંિુ ં જ છ.ે એવો િર રહે છ ે તેનું કારણ નોખું છ.ે 

હંુ પોતે મારા પ્તયે નરમ ્થઈ ્બેઠો છુ,ં પ્્થમની મારી અક્કિતા 

ચાલી ગઈ છ.ે માગયું કામ િરીર આપતું ન્થી. અને જ ે હંુ ન 

કરં તે ્બીજાની પાસે લેતાં સંકોચ ્થાય જ. તે્થી મેં આશ્મમાં 

ઘણી વાર કહ્ું છ ે કે હંુ હવે આશ્મ ચલાવવા લાયક ન્થી રહ્ો. 

આશ્મનો દરવાન જાગ્ત અને ્બળવાન હોવો જોઈએ. પહેલાં 

તો હંુ કામમાં સૌની સા્થે ઊભતો એટલે ્બીજાએ મારી પાસે 

ઊભવું જ પિતું. હવે તો મારા કામને જોવાનું ન રહ્ું. મારાં 

વચનો પ્માણે ચાલવાનું રહ્ું.17

મયૂડરયલ લેસટર સા્થે કામ કરતી એક ્બહેને ઇંગલંિ્થી 

પત્ર દ્ારા પૂછું: સૌંદય્ણ જોવા અને ભોગવવાની લાલસા કેમ 

્થાય છ?ે તેને લખયું:

સુંદર વસતુઓ માટનેી ઇચછા તદ્દન સવાભાનવક છ.ે માત્ર સુંદર 

કોને કહેવું તે માટ ે કોઈ નનનશ્ચત ધોરણ ન્થી. એટલે હંુ એ 

નવચાર ઉપર આવયો છુ ં કે એ ઇચછા સંતોષવા જવેી ન્થી. ્બાહ્ 

વસતુઓની લોલુપતા રાખવાને ્બદલે આંતડરક સુંદરતા જોતાં 

આપણે િીખવું જોઈએ. એ જો આપણને આવિ ે તો સૌંદય્ણનું 

નવિાળ ક્ષેત્ર આપણી આગળ ખિુ ં ્થાય છ.ે18

એ જ ્બાઈએ ્બીજો સવાલ જીવનના ધયેય નવિે પૂછો. 

એને લખયું:

જીવનનું ધયેય નન:િંક પોતાની જાતને — આતમાને — ઓળખવાનું છ.ે 



જયાં સુધી જીવમાત્ર સા્થે આપણે અભેદ અનુભવતાં ન િીખીએ 

તયાં સુધી આાતમાને ઓળખી િકાતો ન્થી. એવા જીવનનો એકંદર 

સરવાળો એ જ ઈશ્વર. એટલે જ આપણા દરેકમાં રહેલા ઈશ્વરને 

ઓળખવો એ જરૂરનું છ.ે આવું જ્ાન નન:સીમ, નન:સવા્થ્ણ સેવા 

દ્ારા પ્ાપ્ત ્થઈ િકે છ.ે18

આમ ગાંધીજીની ્બહુમુખી પ્નતભા મહાદેવભાઈની નોંધોમાં્થી 

નવનવધ ક્ષેત્રે પ્ગટ ે છ.ે તેમની આધયાનતમક પ્નતભા સહજ રીતે 

વધી છ.ે પ્ેમા્બહેનને તેઓ લખે છ:ે

અંદરનો અવાજ ન વણ્ણવી િકાય એવી વસતુ છ.ે પણ કેટલીક 

વાર આપણને એમ લાગી જાય છ ે કે અંતરમાં્થી અમુક પ્ેરણા 

્થઈ છ.ે હંુ ઓળખતાં િીખયો એનો કાળ મારો પ્ા્થ્ણનાકાળ કહી 

િકાય, એટલે 1906ની આસપાસ... ‘અરે આજ ે તો કોઈ નવો 

અનુભવ ્થયો’ એવું કંઈ મારા જીવનમાં જ ન્થી. જમે વગર જાણયે 

આપણા વાળ વધે છ ે તેમ મારં આધયાનતમક જીવન વધયું છ.ે19

આ પત્રો્થી ગાંધીજીના અંતરજીવનની જાણ ્થાય છ.ે 

્બાહ્જીવન તો એમનું લગભગ આશ્મમાં જવેી રીતે ચાલતું 

હતું તેવી જ રીતે ચાલે છ.ે ડદવસમાં ્બે વાર આશ્મને જ સમયે 

પ્ા્થ્ણના. ખોરાકના ્થોિા પ્યોગો. પ્ભુદાસ ગાંધીએ ્બનાવેલ ‘મગન 

રેં ડટયા' પર ્બે હા્થે કાંતવાનો રોજના ચાર-પાંચ કલાક અભયાસ 

(રાષ્ ટ્રીય સપ્તાહ દરનમયાન કાંતવાના કલાક વધી ગયા હતા), 

ઢગલા્બંધ ટપાલ લખવી કે લખાવવી, ્બંને સા્થીઓ જોિ ેછાપાં 

પર્થી મળતા સમાચારો અંગે ચચા્ણ. આમાં અપવાદ જવેો ક્મ 

લાગતો હોય તો માત્ર એક જ વાર લાગે છ,ે જયારે ગાંધીજી 



મહાદેવભાઈ સા્થે ્બેસીને છાપામાં આવતી કોઈ હરીફિાઈના 

જવા્બો િોધે છ.ે પછી એને પેલા ઉપર મોકલી આપે છ,ે કોઈ 

પણ ઇનામ જીતયા નવના, વધુમાં વલ્ભભાઈની હાંસીના પણ 

પાત્ર ્બને છ:ે ‘કમનસી્બ ગણાયા અને સા્થે ્બેવકૂફિ પણ ્બ્યા!’

આશ્મનાં ્બાળકોને ‘વહાલાં પંખીિાં' એ સં્બોધન કરી પત્રો 

લખવામાં ગાંધીજીને કદી ્થાક લાગતો નહોતો. કદાચ તેઓ એમની 

જોિ ે પત્રવયવહાર દ્ારા ગેલ કરી ્થોિીઘણી તાજગી અનુભવતા 

હિે. નવદ્ાને તેઓ એક ્બાજુ્થી ગંભીર વાત સમજાવે છ ે કે, 

‘ભગવાનને કયાંય્થી આવવાપણં ન્થી ને કયાંય જવાપણં ન્થી, 

ભગવાન સદાય છ ેને રહેિે.’ પણ ્બીજી તરફિ એમ પણ કહે છ ે

કે, ‘ફુિરસદને વખતે પાનાં રમવામાં મને કંઈ દોષ ન્થી લાગતો.’ 

જોકે સા્થે સા્થે એમ પણ કહી દે છ ે કે, ‘તેને હંુ ઉતિેજન ન 

આપું.'20 એક ્બાળકી પૂછ ે છ:ે ‘ભૂલની માફિી માગતાં તે હોંિ 

્થતી હિે! િરમ ન લાગે? છતાં તમે કેમ કહો છો કે િરમ 

ન લાગવી જોઈએ?’ ગાંધીજી લખે છ:ે ‘ભૂલ નઠારં કામ છ ે

તે્થી તેની િરમ. ભૂલની માફિી માગવી એ સારં કામ છ ેએટલે 

તેમાં િરમ િેની? માફિી માગવાનો અ્થ્ણ ફિરી ભૂલ ન કરવાનો 

નનશ્ચય. એ નનશ્ચય ્થાય એટલે તેમાં િરમ િાને સાર?...’21

નનમ્ણળાને લખયું:

‘પોતે પોતાજોગું કાંતીએ તોપણ દેિને ફિાયદો છ,ે કેમ કે એટલી 

દોલત વધી. વળી ઉદ્મનો ને સવાવલં્બનનો ્બીજાને દાખલો 

્બેઠો.’22

્બા્બલો લખતાં-વાંચતાં િીખયો તે પહેલાં આશ્મના 



સંગીતનિક્ષક પંડિત ખરેને કહીને ્બાપુને પત્ર લખાવતો. એક 

પત્રમાં તેણે પ્શ્ પૂછો: ‘અમે આશ્મમાં ગીતા સાંભળીએ છીએ. 

તેમાં અજુ ્ણન નાનકિો સવાલ પૂછ ે છ ે અને શ્ીકૃષણ એને લાં્બો 

જવા્બ આપે છ.ે અમે ્બાળકો તમને દર અઠવાડિયે આટલા ્બધા 

પ્શ્ો પૂછીએ ને તમે ટૂકંા ને ટચ જવા્બ કેમ આપો છો?'23

્બાપુએ જવા્બ આપયો:

કૃષણને પૂછનાર એક જ અજુ ્ણન એટલે તેને ્બધાં મલાવા કાં ન 

સૂઝે? ને વળી કૃષણ રહ્ો જ્ાની, હંુ રહ્ો ્થોિા જ્ાનવાળો, ને 

પૂછનારા અજુ ્ણન કેટલા? ગણ જોઈએ. ્બધાયને ્થોિુ ં્થોિુ ંવહેંચી 

દઉં તો કેવિી ને કેટલી ગીતા ્થાય? કેમ કે કૃષણને તો એક 

જ વાર પુછાયું. મને તો આટલા અજુ ્ણન દર અઠવાડિયે પૂછ.ે24

મહાદેવભાઈ પોતાની િાયરીઓમાં પોતાની જાતને છુપાવી 

ગાંધીજીને જ આગળ કરે છ ે— જાણે કે ગળ્થૂ્થીમાં્થી જ 

રવી્દ્રના્થનું પેલું ભજન િીખીને ન આવયા હોય કે:

મને હઠાવી વવરાજો પ્ભુ 

મમ હૃદય૫દ્મદળે 

સકળ અહંકારને મારા 

ડબુાવો અશ્ુજળે.25

જ ે ઉપવાસનો નવચાર મહાદેવભાઈના નાનિક્થી યરવિા 

આવતાં પહેલાં જ ગાંધીજી કરી ચૂકયા હતા તેમાં રહેલી દલીલને 

તો મહાદેવભાઈએ પ્્થમ વાચને જ ‘િુદ્ધ દલીલ’ કહી હતી એ 

આપણે જોઈ ગયા. પાછળ્થી મહાદેવભાઈએ તેને અંગે તક્ણ પણ 



આપયો. ‘દમન નવિે અનિન જગત સમજી િકે પણ અસપૃશયોવાળું 

કદાચ ન સમજ.ે અંગ્ેજો જગતને સમજાવવાનો પ્યતન કરિે 

કે ્બધા અસપૃશયોની અ્થવા મોટા ભાગના અસપૃશયોની માગણી 

જુદાં મતમંિળ માટ ે હતી. વળી અસપૃશયોને જુદાં મતમંિળ 

આપીને પ્જાિરીર ઉપર ભયંકર કુહાિો મારવામાં આવે છ ેએ 

તમે આમાં (સેમયુઅલ હોરને લખેલ પત્રમાં) વધારે સપષ્ કરો 

એમ હંુ માગું. જોકે ઘણા પ્ામાનણક અંગ્ેજો પણ આ સમજી 

ન્થી િકવાના.’26 ગાંધીજી એમની જોિ ેસંમત ્થાય છ ેઅને કહે 

છ ે કે જુદાં મતમંિળો તો અસપૃશયતાના પાપને કાયમી ્બનાવવા 

જવેું ગણાિે.

જરૂર પિ ે તયારે મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને સલાહ આપે છ;ે 

કવનચત્ કવનચત્ એમના્થી જુદો અનભપ્ાય પણ આપે છ,ે પણ 

મૂળમાં તો મહાદેવભાઈ ગાંધીજીના ‘હમાલ’ જ છ.ે તે્થી પહેલે 

ડદવસે જયારે એમને પ્ા્થ્ણનામાં ભજન ગાવાનું ફિરમાન ્થાય છ ે

તયારે તેઓ સુરદાસનું ભજન ગાય છ:ે

‘प्रभु मोरे अवगुण चचत न धरो ।’

અને એને નવિે માત્ર એટલું જ કહે છ,ે ‘એ નવના મારા્થી ્બીજુ ં

િું ગાઈ િકાય?'27

જલેમાં ગુનાઇત કેદીઓ ગાંધીજીની સેવામાં રાખવામાં આવયા 

હતા તેમાં મારનત નામના કેદીએ મહાદેવભાઈને પણ ગાંધીજી 

અને સરદાર સા્થે જોિાયેલા જોઈને તેમને પણ નત્રમૂનત્ણમાંના 

એક માની તેમનો ચરણસપિ્ણ કયયો. મહાદેવભાઈએ સંકોચ સા્થે 

એને સમજાવયું, ‘ભલા માણસ, હંુ તો તારા જવેો રહ્ો’28 



હૃદયનો તંતુ તો એમનો તરત એ કેદીઓ જોિ ેસંધાઈ જ ગયો. 

િરૂઆતના ડદવસોમાં જ મહાદેવભાઈ સોમા અને મારનતની 

ક્થાઓ હમદરદી્થી ભરેલી કલમે પોતાની િાયરીમાં લખે છ.ે

િરૂઆતમાં તો ગાંધીજીની સા્થે રાખવામાં આવયા હતા તે 

છતાં મહાદેવભાઈને મળેલી સજા મુજ્બ માત્ર ‘્બી' વગ્ણની સગવિો 

જ ખાવાપીવા અને કપિાં અંગે અપાતી હતી. મહાદેવભાઈનો તો 

જલેમાં ્બધા નનયમો પાળવાનો આગ્હ હતો. તે્થી તેમણે વગર 

આનાકાનીએ ્બધા પ્નત્બંધો સવીકારી લીધા હતા. પણ ્થોિા 

સમયમાં તેમને પણ ગાંધીજી અને સરદારની સા્થે સપેનિયલ 

કેદી તરીકે રાખવામાં આવયા હતા. વચચે ગાંધીજીની મુલાકાતો 

્બંધ ્થઈ તયારે મહાદેવભાઈએ પોતાની પણ મુલાકાતો ્બંધ ્થઈ 

હોવાના સમાચાર દુગા્ણ્બહેનને ગાંધીજી દ્ારા આશ્મવાસીઓને 

લખાયેલા પત્રમાં આપયા હતા.

ગાંધીજીનું કામ હળવું કરવાની તક મળે એટલે મહાદેવભાઈ 

ધ્યતા અનુભવે. એટલે ગાંધીજી હોંિે હોંિે પચાસેક જટેલા 

પત્રો એમને લખાવે છ,ે ને એટલી જ હોંિ્થી મહાદેવભાઈ 

એને પોતાના સુંદર અક્ષરે લખીને રવાના કરે છ.ે રવાના કરતાં 

પહેલાં એમાંના જ ે અગતયના પત્રો હોય તેની નકલ પણ રાખી 

લેવાનું એ િાના ચૂકે?

ગાંધીજી પાસે ઘણા પત્રો આવે છ.ે છાપાં પણ આવે છ.ે 

ઘણી વાર તો જલેના અનધકારીઓ પણ ‘્બહારની' કેટલીક વાતો 

એમના કાન પર નાખી જાય છ.ે મુખયતવે સરદાર પાસે અને 

કેટલીક વાર ગાંધીજી પાસે મહાદેવભાઈને ્બીજી જલેો નવિે અને 



્બીજા સતયાગ્હી કેદીઓ નવિે સાંભળવા મળે છ.ે કાકાસાહે્બ, 

નરહડર અને પ્ભુદાસના તપની વાતો મહાદેવભાઈ સાંભળે છ.ે 

કાકાને29 પોતાનો રેં ડટયો મેળવવા સાર સાત ડદવસ ઉપવાસ 

કરવા પડ્ા છ.ે પ્ભુદાસને ્બે માણસની મદદ્થી ચલાવીને 

ઇનસપતાલમાં લઈ જવા પડ્ા છ,ે નરહડરને ્બીજાઓ્થી વેગળા 

રાખયા છ.ે નાનિક જલેમાં મહાદેવભાઈને પણ સામા્ય કેદીની 

જમે જ જીવન નવતાવવું પિલેું. પણ એમને ્બીજાનાં દુ:ખ આગળ 

પોતાનાં દુ:ખ દેખાતાં ન્થી, ્બીજાના તપ આગળ પોતાનું તપ 

એમને મન કાંઈ ન્થી. ‘કયાં આ ્બધાની લાયકાત અને કયાં 

મારી? આમાં્થી કોક ્બાપુ પાસે મૂકવામાં આવયા હોત તો કેવું 

યોગય ્થાત! પણ કોણ જાણે એ લોકોને વધારે તાવીને એમની 

યોગયતા હજીયે ઘણી વધારવી હિે. અને મારી પાસે ભગવાનને 

વધારે આતમનનરીક્ષણ કરાવવું હિે અને મને વધુ િરમાવવો 

હિે! જલેમાં આવયો તયારે ્બાપુની પાસે જવાય તો સારં એમ 

ઊંિ ે ઊંિ ે મન ઇચછતું હતું. ન જવાય એમ યોગયતાનું ભાન 

કહેતું હતું, અને હવે મારે ્બદલે વધારે યોગય આ ્બધામાં્થી 

કોક હોત તો સારં એમ આતમા સાક્ષી પૂરે છ.ે ‘અકલ કલા 

ખેલત નર જ્ાની!’30

સામા્ય રીતે તો જલેમાં કે ્બહાર ગાંધીજી કરતાં 

મહાદેવભાઈ જ પુસતકો વધારે વાંચે. પણ અહીં, ગાંધીજીને 

વધુ પુસતકો મેળવવાની છૂટ હતી. તે્થી સૌ પ્્થમ એમણે જ 

મહાદેવભાઈને મૈન્થલીિરણ ગુપ્તનું મહાકાવય साकेत વાંચવાની 

ભલામણ કરી. ગાંધીજીએ કહ્ું કે એ વાંચવું એ ્બે ડદવસનું 



કામ હતું. મહાદેવભાઈ કહે છ:ે

450 પાનાનું કાવય ્બે ડદવસમાં પૂરં કરવાનું મુશકેલ તો લાગયું. 

પણ ્બાપુ એમ નવના નવચારે કહે નહીં કરીને િરૂ કયુું અને 

રાત્રે સૂતાં સુધીમાં તો 300 પાનાં વાંચયાં હતાં. એટલંુ એ 

આકષ્ણક લાગયું. સવારે પોણાચારે ઊઠવાનું ન હોત તો પૂરં 

કરીને સૂતો હોત.31

્બીજ ેડદવસે તો પોતાની િાયરીમાં એ ‘અપૂવ્ણ મનોહર કૃનત'ની 

ટૂકંી સમાલોચના પણ લખી નાખી. મહાદેવભાઈની િાયરીઓમાં 

જ ેજ ે પુસતકોનાં અવલોકનો લસરતી કલમે કરવામાં આવયાં છ ે

એનો જ જો સંગ્હ કરવામાં આવે તો એક દળદાર ગ્ં્થ ્બને 

અને મહાદેવભાઈને એક સાડહતય-સમીક્ષક તરીકે પ્સ્થાનપત કરે, 

એટલું જ નહીં પણ હજારો વાચકોને ઉતિમ ગ્ં્થનો સવાધયાય 

કરવા સાર ઉપયોગી સામગ્ી મળી જાય.

એમ જણાય છ ે કે साकेत અંગે ગાંધીજી અને કનવ 

મૈન્થલીિરણ વચચે પત્રવયવહાર પણ ્થયો છ.ે મહાદેવભાઈનો 

અનભપ્ાય એવો હતો કે ઊનમ્ણલાની નવરહવેદના સાકાર કરનાર 

साकेतનો નવમો સગ્ણ સંસકૃત કનવઓના અનુકરણ જવેો હતો 

અને ગાંધીજીનું કહેવું હતું કે साकेत ગ્ં્થનો નવષય:

‘રામ તુમહારા િદરત સવયં હી કાવય હૈ, 

કોઈ કવવ બન જાય સહજ સંભાવય હૈ,’

એવો હોય તો તેમાં નવમો સગ્ણ કાંઈક નવષયાંતર કે અનતરેક 

જવેો લાગે છ.ે મૈન્થલીિરણજીએ ઊનમ્ણલા નવિેનો ્બચાવ કરતો 



અઢાર પાનાંનો એક પત્ર ગાંધીજીને લખયો, જનેે નવિે ગાંધીજીએ 

અનભપ્ાય આપયો કે એ પત્ર પોતે જ એક કાવય છ.ે એ પત્રની 

નકલ કરનાર ‘અજમેરી' મૈન્થલીિરણજીના મુનસલમ નિષય છ ે

અને ડહંદી સાડહતયના ભારે પ્ેમી છ ે એવી નોંધ મહાદેવભાઈ 

કરે છ.ે32

એવી જ રીતે પોતાની િાયરીના આ પહેલા ભાગમાં 

મહાદેવભાઈએ રોમાં રોલાંના રામકૃષણના જીવનચડરત્રની પણ 

ભારે પ્િંસા કરી છ.ે33

આ જલેવાસ દરનમયાન મહાદેવભાઈએ પણ ગાંધીજીની સા્થે 

સા્થે વસ્તનવદ્ાની ઉપાસના કરી હતી. રોજ તેઓ પાંચેક કલાક 

કાંતવા કે પીંજવામાં ગાળતા. ગાંધીજીએ િા્બે હા્થે કાંતવાની 

કળા હસતગત કરવા પ્યતન કરેલો, જયારે મહાદેવભાઈ 80 

આંકનું ઝીણં સૂતર કાંતતા. ગાંધીજીએ જમણા હા્થના દરદને 

લીધે િા્બે હા્થે કાંતવાની િરૂઆત કરેલી. પછી એનો અભયાસ 

એટલો વધાયયો કે એ હા્થ પણ દુખવા લાગયો. મહાદેવભાઈને 

જયારે ઝીણા કાંતણમાં ગનત મેળવવા અનત પડરશ્મ કરવો પડ્ો 

તયારે તેમણે દાકતરની સલાહ માની કામના કલાક ઘટાડ્ા હતા.

મહાદેવભાઈએ આ જલેમાં પણ રિેંચ અને ઉદૂ્ણ િીખવાનું 

ચાલુ રાખયું જનેી ગાંધીજીએ પોતાના અનેક પત્રમાં નોંધ લીધી છ.ે 

િબદોની સાચી જોિણીનો આગ્હ અને એની વયુતપનતિ સમજવાની 

કોનિિમાં ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈનો આગ્હ એક એક્થી ચિી 

જાય તેવો હતો. એક પ્સંગ મહાદેવભાઈની ભાષામાં:

મીરાં્બહેનનો કાગળ લખતાં લખતાં પૂછું: ‘inexhaustibleની 



જોિણી િી? એમાં “h” છ ે કે નહીં? મેં “h” લખયો છ.ે’ મનેયે 

િંકા ગઈ. ડિકિનરી જોઈ, અંદર “h” નીકળ્ો. પછી કહે: ‘એનો 

ધાતુ જુઓ એટલે સમજાિે.' ધાતુ જ “h”્થી િરૂ ્થતો હતો: 

haus to draw. પછી ્બાપુ કહે: ‘પણ એવા ્બીજા કેટલાક િબદો 

છ ે જમેાં ‘h' ન્થી આવતો, એ કયા?’ મેં કહ્ું: ‘exonerate'.

્બાપુ કહે: ‘ના, ના, એમાં તો “h” છ ે જ' મેં કહ્ું: ‘ન્થી જ; 

એમાં મૂળ onus છ.ે’

્બાપુ કહે: ‘ના ના, એમાં honour મૂળ હોવું જોઈએ.’ મેં કહ્ું: 

‘આમાં આપણે િરત કરીએ એમ છીએ. અને હંુ જીતવાનો છુ.ં’ 

ડિકિનરી કાઢી અને હંુ જીતયો. પછી ્બીજો િબદ inexorable 

નીકળ્ો. એટલે રાજી ્થઈ કહે: ‘એમ લૅડટન ધાતુઓ જાણવામાં 

્બહુ અ્થ્ણ રહેલો છ.ે34

મહાદેવભાઈએ આવતાંની સા્થે રસોઈ ્બનાવવાની મુખય 

જવા્બદારી પોતાના હા્થમાં લઈ લીધી હતી. એને અંગે ત્રણ 

લીટીની મહાદેવભાઈની ટૂકંી નોંધ:

‘આજ ે ખીચિી-િાક રાંધીને અહીં રસોિાનો પ્યોગ િરૂ કયયો. 

વલ્ભભાઈને તો ્બહુ સંતોષ ્થયો જ. નનલથેપ રહીને એમની 

એટલી સેવા કરી િકાય તો ્બહુ સરસ વાત છ.ે’35

મહાદેવભાઈની કલમ જ ે કોઈ નવષયને અિકે તયાં મનોરમ 

નચત્રો ઊભાં કરી દે છ.ે એને જલેની દીવાલો નિતી ન્થી. 

્બાપુના ઉપવાસની નચંતા એની ગનતને રોકતી ન્થી. જુઓ એક 



નાનું સરખું દૃશય:

અહીં ન્બલાિીનાં ્બચચાં હવે અનતિય હળી ગયાં છ.ે પ્ા્થ્ણના 

વખતે ્બાપુના ખોળામાં ્બેસે, અમારી સા્થે ગમમત કરે, અને 

ખાવા ટાણે તો કીકાકીક કરી મૂકે. ઘણી વાર ્બાપુના પગ આગળ 

વીંટળાય. વલ્ભભાઈ એને ખીજવે, તારની જાળીની નીચે એને 

ગોંધી આનંદ મેળવે. આજ ેએક ્બચચું ્બહુ ગભરાયું. આખરે એ 

જાળીને મા્થું મારતું મારતું ઓટલાના છિેા સુધી લઈ ગયું અને 

તયાં્થી ્બહાર નીકળ્ું. આ એણે પોતાની ્બુનદ્ધ વાપરી. ન્બચારં 

ગભરાયેલું હતું, ધીમે ધીમે ચાલતું હતું. ્બાપુને દયા આવી ગઈ. 

પછી દૂર જઈને એણે િૌચ કરવાની તૈયારી કરી. જમીન ખોદી, 

િૌચ કરી એને ઢાંકી. તયાં માટી ્બહુ નહોતી એટલે ્બીજ ેગયું, 

તયાં એ જ ડક્યા સંતોષપૂવ્ણક કરી અને ્બીજાં ્બચચાંએ એને 

ઢાંકવામાં મદદ કરી! ્બાપુ કહે: ‘આ ્બચચાં ઉપર આકાિમાં્થી 

પુષપવૃનષ્ ્થવી જોઈએ.’46

અ્થવા ડફિજી્થી પોતાના પનત, તોતારામ સન્નાઢ્ની સા્થે 

આશ્મમાં આવીને રહેલાં ગંગા્બહેનના મરણના સમાચાર 

સાંભળીને ્બાપુએ અને મહાદેવભાઈએ વયકત કરેલા ભાવોનું 

આ ટૂકંું નચત્ર:

આજ ે ગંગા્બહેનના મૃતયુના ખ્બર આવયા. એમને ખ્બર પિી 

ગઈ હતી કે મૃતયુ આવે છ ેએટલે સાવધ હતાં, અને રામનામનો 

જપ જપતાં નવદાય ્થયાં. ્બાપુએ મોટાં ગંગા્બહેનને કાગળ 

લખયો તેમાં લખયું: ‘ગંગા્બહેને જીવીને આશ્મને િોભાવયું અને 

મરીને આશ્મને િોભાવયું, એમ આપણે કહી િકીએ.’ આશ્મમાં 



તાર કયયો:

ગંગા્બહેનના મરણના સમાચાર જાણી અમને ્બધાંને લાગણી ્થઈ 

આવી. અમર શ્દ્ધા સા્થે એમણે જીવી જાણયું અને મરી જાણયું, 

એનો મને આનંદ છ.ે તોતારામજી આનંદમાં છ ેતેમાં નવાઈ ન્થી.

ખ્બર આવી તયારે ્બાપુ કહે: ‘જુઓ આ નનરક્ષર ્બાઈ! કેવું 

એનું મૃતયુ! ્બંનેએ આશ્મને િોભાવયું. તોતારામજી નગરમીડટયા, 

તયાં ડફિજીના કોઈ નગરમીડટયાની દીકરીને પરણેલ હિે, એટલે 

્બંને નગરમીડટયાં કહેવાય; પણ ્બંનેએ કેવું જીવન ગાળ્ું?’

‘ગંગા્બહેન જવેું મૃતયુ આપણને સૌને આવો. કિું ભાગયમાં ન 

હોય તોપણ અંતની ઘિીએ આશ્મમાં હોઈએ અને ગંગા્બહેનની 

જમે રામનામ લેતાં પ્ાણ નીકળે તો કેવું સારં, એમ ્થાય છ.ે 

પણ અંતે મુખમાં્થી રામનામ નીકળવાને માટ ેઅને મરતી વખતે 

હરખાવાને માટ ે નજદંગી પણ તેવી હોવી જોઈએ ના?’37

1932ના જા્યુઆરી્થી સપટમે્બર સુધીના કાળમાં દેિની 

આઝાદીની લિાઈએ ભરતી અને ઓટ ્બંને જોયાં. અંગ્ેજ સરકારે 

પહેલું આક્મણ કરી દેિનેતાઓને નગરફિતાર કરી લીધા, પણ 

તે્થી આંદોલન દ્બાઈ ગયું નહીં. ઠરેઠરે સવયંસેવકોનાં ઝુંિનાં 

ઝુંિ નીકળીને નબ્ડટિ જલેો ભરવા લાગયાં. જલેો 1930 પછી 

ફિરી એક વાર સતયાગ્હી કેદીઓ્થી છલકાઈ ગઈ. કેટલીક નવી 

‘કૅમપ જલેો' તાતકાનલક ઊભી કરવામાં આવી. જૂની જલેોમાં્થી 

વષયોના રીઢા ્થઈ ગયેલા ગુનાઇત કેદીઓને છૂટા મૂકી રાજદ્ારી 

કેદીઓ સાર જગા કરવામાં આવી. સરકારનું કામકાજ સામા્ય 

કાયદાઓને જોરે નહીં, પણ વટહુકમોને જોરે ચાલવા લાગયું અને 



તે્થી સરકારને સતયાગ્હીઓએ ‘ફિતવા-રાજ' એવું નામ આપયું. 

આ ઉપરાતં સરઘસો ઉપર લાઠીચાજ ્ણ, પોલીસોના જુલમ વગેરે 

સામા્ય ક્મ ્થઈ પડ્ા.

્થોિાક મડહનાઓ ્બાદ જલે જનારાઓનો પ્વાહ મંદ પડ્ો. 

નવા જલે જનાર સતયાગ્હીઓ ઓછા નીકળતા. જૂનામાં્થી ઘણા 

સજા પૂરી કરી નીકળ્ા પછી ્બીજી વાર જલે જતાં ફેિરનવચારણા 

કરવા લાગયા. મું્બઈ જવેાં િહેરોમાં ‘ભાિતૂી' લોકોને સતયાગ્હ 

સાર મોકલીને સતયાગ્હી ટકુિીઓ ્બનાવવામાં આવી.

નવનીત નવચારોના નેતાઓ હજીયે નબ્ડટિ સરકાર ભણી જ 

મીટ માંિીને ્બેઠા હતા. એમને મન એમ હતું કે ્બીજી ગોળમેજી 

પડરષદમાં જ ે કામ સનમનતઓને સોંપવામાં આવયું હતું તે પૂરં 

્થિે તયારે દેિવાસીઓના હા્થમાં વધુ ને વધુ સતિા આવિે.

આંદોલનના મધયસ્થ મ્થકમાં ્બેઠલેી નત્રપુટી રોજરેોજ દેિની 

આ પડરનસ્થનત અંગે ચચા્ણનવચારણા કરતી હતી. એ નત્રપુટીના 

દરેક સભયના હૃદયમાં આગ હતી. તે્થી તે દેિના સવાતંતટ્રય 

સારં કાંઈક ને કાંઈક કરવા તૈયાર હતા. દરેકના મનસતષકમાં 

સતયાગ્હીની િાંનત હતી તે્થી તે વધુ ને વધુ તપસયાને જ 

આઝાદી સાર યોગયતા પ્ાપ્ત કરવાનું માધયમ માનતો હતો.

ગાંધીજી પાસે જો પત્રોનો ઢગલો આવતો હતો, તો સરદાર 

રોજરેોજ છાપાંઓ કે સામનયકોને એક્થી વધારે વાર જોઈ જઈ 

દરેક સમાચારના અ્થયો ઘટાવતા રહેતા. નત્રપુટીના ત્રીજા સભય, 

મહાદેવ, આ ્બા્બતમાં કિી પહેલ કરતા નહોતા એ સાચું. પણ 

દરેક ્બા્બતમાં એની સલાહ ્બાકીના ્બે સભયોને મન કીમતી 



સલાહ હતી. એને પોતાને મન આ કાળ કમ્ણયોગ દ્ારા વધુ ને 

વધુ િુદ્ધ ્બનવાનો હતો. તે્થી તે સતત પોતાની જાતને સામા્ય 

માનતા, સામા્ય પુરષા્થ્ણ કયથે જતા. ્બાકીના ્બે મુરબ્બીઓની એ 

જ ે કાંઈ વયનકતગત સેવા કરી િકતા એના્થી એ ખુિ રહેતા.

નવચારના નવષયોમાં દેિની પડરનસ્થનત એ પહેલું સ્થાન લેતી. 

સરદારનું નચંતન આ ્બા્બતમાં ખૂ્બ વયાવહાડરક, તીક્ણ સૂઝ્થી 

ભરેલું અને કેટલાક મૌનલક ઉકેલોવાળું હતું. અલ્બતિ, એ ખેિતૂ 

જટેલા હતા એટલા નસપાઈ પણ હતા. એટલે પોતાની વાત જણાવયા 

પછી છવેટ ે તો ્બાપુની આજ્ાને જ નિરોધાય્ણ કરનારા. ગાંધીજી 

્બંને સા્થીઓની વાતને ધયાન્થી સાંભળી એમાં્થી ગ્હણ કરવા 

જવેું લાગે તે ગ્હણ કરનારા, પણ સતયાગ્હના સાધન અંગે 

નનતય ઊંિુ ંનચંતન કરી રોજ રોજ એને અંગે મૌનલક નવચારનારા, 

સામી ્બાજુનો નવચાર સમજવા સાર સદા ખુલ્ું મન રાખનારા 

છતાં પોતાના નસદ્ધાંતો પ્તયે અનવચળ નનષ્ઠા રાખનારા અને 

આતમનવશ્વાસ્થી ભરપૂર હતા. મહાદેવભાઈ આ સતયાગ્હ તત્વને 

અંદર-્બહાર્થી સમજનારા, સરદાર સા્થે જીવનને માણનારા અને 

્બાપુ સા્થે જીવનને નાણનારા, હમેિાં ્બંનેની સેવા સાર ખિ ે

પગે રહેનારા, પણ છવેટ ેતમામ પ્વૃનતિઓને ્બાપુ સાર સમનપ્ણત 

સમજનારા હતા. ત્રણ જણની આ ટીમના ્બાપુ નનનવ્ણવાદ રીતે 

કૅપટન હતા. અને કૅપટનની એ શ્દ્ધા હતી કે આ તાવણી જો 

આમની આમ ્બે વરસ લગી ચાલિે તો આંદોલનનો ્બધો 

કચરો આપોઆપ સાફિ ્થઈ જિે. એમની ઉતકટતા તીવ્ર હતી. 

પણ એમની ધીરજ અપાર હતી.

ત્રણે જણના ચાડર�યના એક એક મુખય લક્ષણને આ્બાદ 



રીતે પ્ગટ કરતો એક નાનકિો પ્સંગ મહાદેવભાઈના િબદોમાં:

‘આવતી કાલે સતયાગ્હ-સપ્તાહ િરૂ ્થાય છ.ે એટલે પીંજવાનું 

િરૂ કરવાનું છ.ે ્બાપુને પૂછતો હતો કે ‘પીંજણની તાંત કેવી 

છ?ે તમારા્થી કેટલી વાર તૂટતી હતી?’ ્બાપુ કહે: ‘જતન કરતાં 

આવિ ેતો કાંઈયે ન તૂટ.ે િંકરલાલ મારી પાસે્થી લે કે તૂટ.ે કાકા 

મારી પાસે્થી લે કે તૂટ.ે પણ મારી તો દહાિાના દહાિા સુધી 

ચાલતી. એ તો જતનનું કામ છ.ે જુઓની આ લંગોટ પહેરં છુ.ં 

તે જાળવી જાળવીને પહેયા્ણ કરં છુ.ં ્બીજાની પાસે તે હોત તો 

કયારનોયે ફિાટી જાત.' વલ્ભભાઈ કહે: ‘એ તો પહેરતા જ ન 

હો અને ખીંટી ઉપર સંભાળી રાખી મૂકયો હોય એવું લાગે છ.ે’ 

્બાપુ કહે: ‘એમ જ છ.ે’ ‘જતન કરતાં આવિ ે તો’ એ િબદમાં 

્બાપુનું આખું જીવન આવી જાય છ ે એમ કહી િકાય. ‘દાસ 

ક્બીર જતન કર ઓઢી, જયોંકી તયોં ધર દીની ચદડરયાં' એ 

િબદ ્બાપુને જોઈને ઘણી વાર યાદ આવે છ.ે ત્રીસ-પાંત્રીસ વષ્ણ 

્થયાં િરીરની અને મનની િુનદ્ધનું જાગ્ત જતન એમણે જવેું 

કયુું છ ે તેવું કોણે કયુું હિે?38

મુલાકાતો ્બા્બતમાં સરકારે એટલી જ િરત રાખી હતી 

કે રાજકારણી લોક જોિ ેનહીં મળી િકાય, પણ સતયાગ્હીઓને 

મનાઈ નહોતી તે્થી રાજકારણની વયાખયા િી કરવી તે તેમણે 

ગાંધીજી ઉપર જ છોડ્ું હોય એમ લાગતું હતું. ગાંધીજી પોતે 

એક વાર સરકારની િરત સમજીને એને માની લે પછી તે િરતનું 

પાલન ખૂ્બ ચીવટ્થી કરતા. પત્રવયવહાર ્બા્બત પણ તેમ જ, 

કોઈ રાજનૈનતક નવષયના પ્શ્નો આિકતરો પણ ઉલ્ેખ આવે 

તો ગાંધીજી તેનો જવા્બ લખતા નહીં. ્બલકે કોઈ પુસતક નવિે 



પણ અનભપ્ાય નહોતા લખતા. મુલાકાત દરનમયાન પણ જનેે 

રાજનૈનતક નવષય ગણતા તેવા કોઈ પ્શ્ને જાતે છિેતા નહીં કે 

મુલાકાતીને છિેવા દેતા નહીં.

જૂન માસમાં લોનધયન કનમટીનો ડરપોટ્ણ ્બહાર પડ્ો. 

અસપૃશયો નવિેની ભલામણનો સાર સાંભળીને ગાંધીજી કહે:

આ કનમટીએ આટલું તો ઠીક કામ કયુું જ કહેવાય કે અસપૃશયતાની 

વયાખયા આપી અને અતયાર સુધી સાત કરોિ તરીકે ગવાતા 

હતા તેની સંખયા સાિા ત્રણ કરોિ ઠરાવી... આ વયાખયા ્થવા્થી 

ડહંદુઓ ધારે તો ક્ષણવારમાં અસપૃશયોને અપનાવી િકે છ.ે..39

પણ ન્બરલાનું કર્સી ઉપર લખાતું પુસતક વાંચતાં વાંચતાં 

ગાંધીજી કહે:

જટેલી મોટી ચોરી તે ચોરી નહીં, મોટી લૂંટ તે લૂંટ નહીં, મોટા 

પ્માણમાં ખૂન તે ધમ્ણયુદ્ધ. દેિનું હેમ લૂંટ્ું, ખેમ લૂંટ્ું, ધન ખેંચી 

જાય છ,ે તેટલા્થી સંતોષ ન ્થયો એટલે હંૂડિયામણના ત્રાગિા 

રચયા. તે્થી સંતોષ ન ્થયો એટલે ડરઝવ્ણ લૂંટ્ા. દુનનયામાં એકે 

દેિ આવી રીતે લૂંટાયો અને હણાયો નહીં હોય. મહમદ ગઝની 

એક વાર લૂંટીને ચાલયો ગયો. મોગલે લૂંટ્ું હિે તે પણ દેિમાં 

રહ્ું. પણ આ લૂંટ!!40

લૉિ્ણ અનવ્ણનનું ભાષણ છાપામાં જોઈ વલ્ભભાઈ કહે: ‘જુઓ 

તમારા નમત્ર!’ ગાંધીજી કહે: ‘જરૂર હંુ એને નમત્ર માનું છુ.ં તેનું 

આખું ભાષણ જોયા નવના હંુ અનભપ્ાય ન આપું.’41 પણ લૉિ્ણ 

સેંકીનો આખો લેખ જોઈ ગાંધીજી દુ:ખી ્થયા. તેઓ કહે કે 



એને કાગળ લખવો જોઈએ. વલ્ભભાઈ કહે, ‘એને લખોની કે 

તે હાિોહાિ જુઠ્ો છ.ે’ ગાંધીજી ખિખિાટ હસયા. ગાંધીજી કહે: 

‘એના કરતાં વધારે સખત મેં કહ્ું છ ે કે એનું વત્ણન સજ્જનને 

છાજ ે તેવું ન્થી. એ્થી આગળ વધીને કહંુ છુ ં કે તું દ્રોહી છ.ે.. 

અંગ્ેજને આ વસતુ ભારે આકરી લાગે એવી છ.ે’41

આ અરસામાં મું્બઈમાં કોમી રમખાણો ્થયાં હતાં. એવું 

લાગતું હતું કે આ રમખાણોને અટકાવવામાં સરકારને કાંઈ 

રસ જ નહોતો. ્બલકે િાંનતની માગણી કરનારાઓને સરકાર 

કહેતી હતી કે કૉંગ્ેસને કહોને! આ હુલ્િો પાછળ સરકારની 

ઉશકેરણી અને કદાચ દોરવણી પણ કામ કરતી હિે એવી 

આિંકા ગાંધીજી અને વલ્ભભાઈને હતી તે્થી ગાંધીજીએ આ 

્બા્બતમાં પોતાનું મન કઠણ ્બનાવી દીધું હતું. એક પત્રમાં 

ગાંધીજી એને નવિે લખે છ:ે

‘આ વખતે મારં હૃદય એવું પર્થરવત્ ્થઈ ગયું છ ે કે મું્બઈની 

ઘટનાઓની અસર અદૃશયરૂપે જ ે્થઈ હોય એ ભલે, હંુ પોતે તે 

જાણતો ન્થી. ઘિીભર નનસાસા નાખીને િાંત ્થઈ ગયો લાગું છુ.ં'42

દેિની પડરનસ્થનત અંગે જયારે ચચા્ણ ચાલતી તયારે ગાંધીજી 

સામા્યપણે નવરોધીઓની પ્ામાનણકતા નવિે િંકા કરતા નહીં, 

જયારે વલ્ભભાઈને તે નવિે ભારોભાર િંકા રહેતી. ગાંધીજી 

ગોળમેજી વખતે ઇંગલંિમાં જ ે લોકોને મળ્ા તેના્થી એમને 

ખાતરી ્થઈ ગઈ હતી કે અંગ્ેજોમાં્થી ઘણા તટસ્થ લોકો પણ 

પ્ામાનણકપણે એમ માને છ ે કે ડહંદીઓ પોતાનું રાજ સંભાળવાને 

લાયક ન્થી. પરંતુ ગાંધીજી એમ પણ માનતા હતા કે અંગ્ેજો 



ન્બળા પડ્ા નવના કોઈ વાત માને એમ ન્થી.

જલેમાં વાતાવરણને સાનત્વક રાખવામાં મુખય ફિાળો 

ગાંધીજીનો. કોઈક વાર એ પત્રોના જવા્બ લખાવતા હોય તયારે 

કાગળ કાપી તેમાં્થી પર્બીડિયાં ્બનાવતાં ્બનાવતાં સરદાર 

અટકી જતા અને ્બહાર્થી ્બહુ ન દેખાિવા છતાં એમની 

આંખોમાં પ્િંસા છાઈ જતી. એ પત્રોમાં જટેલું લાઘવ હતું તેટલું 

જ ગાંભીય્ણ પણ હતું.

એવા ્બે પત્રોના નાના, પણ સચોટ દાખલા નીચે આપયા 

છ:ે 16મી મે, 1932નો એક પત્ર:

‘જ ે કંઈ માગો તે કેવળ યજ્ભાવના્થી માગો.

1.     ગુર તે છ ે કે જ ે પોતાના આચાર્થી આપણને સદાચારી 

્બનાવે.

2.     સાચું વયનકતતવ આપણી જાતને િૂ્યવત્ ્બનાવવામાં રહેલું 

છ.ે

3.     જીવનનું રહસય નનષકામ સેવા છ.ે

4.     સૌ્થી મોટો આદિ્ણ એ છ ે કે આપણે વીતરાગ ્બનીએ.

5.     આંતર્બાહ્ નનયમોનો નનશ્ચય ઘણં કરીને ઋનષમુનનઓએ 

પોતાના અનુભવ પર્થી કયયો છ.ે ઋનષ તે છ ેકે જણેે આતમાનુભવ 

કયયો છ.ે

6.     કામય કમયોના તયાગને ગીતા સં્યાસ કહે છ.ે



7.     જ ે પોતાના દેહનો માનલક ્બને છ ે તે જ પુરષ છ.ે

8.     સૌંદય્ણ આંતડરક વસતુ હોવા્થી એનું પ્તયક્ષ દિ્ણન ્થઈ 

િકતું ન્થી.’43

અને 29 જૂન, 1932નો આ ્બીજો પત્ર:

‘પ્. ્બંધાયેલો કોણ?

ઉ. જ ે ‘હંુ'ને માને છ.ે

પ્. મુનકત એટલે િું?

ઉ. રાગદ્ષેાડદ્થી છૂટવું તે.

પ્. નરક એ િું છ?ે

ઉ. અસતય.

પ્. મુનકત મેળવનાર કઈ વસતુ છ?ે

ઉ. અડહંસા.

પ્. મુકત દિા કઈ?

ઉ. રાગદ્ષેાડદનો સવ્ણદા અભાવ.

પ્. નરકનું પ્ધાન દ્ાર?

ઉ. અસતય આચાર.’44

ગાંધીજીએ એક ખાસ પ્સંગે પનતના અતયાચાર્થી ્બચવા 

સાર પુરષનું વંધયીકરણ કરાવવું અ્થવા સ્તીને ગભ્ણનનરોધના 



ઉપાયો િીખવવા એ ડહતકર છ,ે એમ આશ્મના વયવસ્થાપક 

શ્ી નારણદાસ ગાંધીને સૂચવયું હતું એવી નોંધ મહાદેવભાઈએ 

કરી છ.ે45

*
આઝાદીની લિાઈના મધયસ્થ કાયા્ણલયનું વાતાવરણ હરહમેિ 

ભયુુંભાદયુું અને હાસયના ફુિવારા્થી છલકાતું રાખવાનું કામ 

નત્રપુટીના ત્રીજા સભય સરદાર વલ્ભભાઈનું હતું. ‘30ની 

સા્બરમતીની જલેમાં તેમણે નસગારેટ છોિી દીધી હતી. ‘32માં 

ગાંધીજી સા્થે હતા તયારે તેમણે ચા છોિી દીધી અને પોતે પણ 

ગાંધીજી જ ે લે તે જ ખોરાક લેવા માંડ્ો હતો. ગાંધીજીની 

ઝીણી ઝીણી સેવાનાં કામો તેમણે ખૂ્બ ખંત્થી ઉપાિી લીધાં 

હતાં. 10મી માચ્ણને રોજ મહાદેવભાઈ એમની જોિ ે યરવિા 

મંડદરમાં જોિાયા તયાર પછી એમણે ગાંધીજી અને સરદાર ્બંનેની 

વયનકતગત સેવાનાં કાંઈક કાંઈક કામ ઉપાિી લીધાં હતાં. તે 

પહેલાં સરદાર પણ ગાંધીજીની ્થોિીઘણી વયનકતગત સેવાચાકરી 

કરતા હતા. છાપાંઓ વાંચી રાજનૈનતક પડરનસ્થનતનું પૃ્થક્કરણ 

કરવાનું એમનું મુખય કામ હતું. ડદવસ દરનમયાન કલાકોના કલાકો 

સુધી તેઓ ઓરિામાં કે ્બહાર ચોગાનમાં આંટા મારતા. આ 

વયાયામ એમને સાર નનતય િારીડરક કસરત તેમ જ માનનસક 

નચંતન પૂરં પાિતો.

સરદારના નવનોદ અને અટ્હાસે ગાંધીજી અને મહાદેવના 

જલે-જીવનમાં તયાં મળતાં માખણ-રોટી કરતાં ઓછુ ંપોષણ નહીં 

આપયું હોય.



ગાંધીજીને ભોજનની દરેક વાનગીમાં સોિા નાખવાની ટવે 

હતી. તે્થી ચચા્ણમાં કોઈ પ્શ્નો નનવેિો ન આવતાં જુએ તો 

વલ્ભભાઈ ્બોલી ઊઠતા: ‘એમાં સોિા નાખોને!’ ગાંધીજીને 

દાતણનો કૂચો લઈને લાં્બા વખત સુધી દાતણ કરતા જોઈને 

સરદાર કહે, ‘હવે ્થોિાક દાંત તો ્બચયા છ,ે એમાં આટલું િું 

ઘસ ઘસ કરતા હિે?’ વલ્ભભાઈ મહાદેવભાઈ પાસે સંસકૃત 

િીખતા હતા. તેમાં એમને રસ પિવા લાગયો હતો. તે્થી તેઓ 

અવારનવાર સાધારણ વાતચીતમાં સંસકૃત વાકયાંિોનો ઉપયોગ 

કરતા. એક વાર મહાદેવભાઈ્થી કાંઈ ચૂક ્થઈ. વલ્ભભાઈ 

તરત કહે, नैतत् तवहपउपपद्यते । અને ્થૅંકસ સાર વારંવાર કહે: 

कृताथथोडिहम् । ગાંધીજી એક વાર નવી આવેલી ચોપિીની નવષયસૂનચ 

જોવામાં ગરકાવ ્થઈ ગયા. તેવામાં એક િબદ જોઈ ગાંધીજી 

કહે, ‘નબ્ડટિ ્બાઇ્બલ’ એ વળી િું હિે? વલ્ભભાઈ કહે, 

‘પાઉ્િ, નિનલંગ અને પે્સ', પુસતકમાં ખરેખર એમ જ લખેલું 

મળ્ું.45એ એક છાપામાં ગાંધીઝ ક્સટટ્રનકટવ વેકયુઈટીઝ (ગાંધીની 

રચનાતમક ગફિલતો ) એમ લખેલું હતું. મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને 

પૂછ,ે ‘રચનાતમક ગફિલતો'એ વળી કેવી હિે? વલ્ભભાઈએ 

કહ્ું, ‘આજ ે તારી દાળ ્બળી ગઈ હતીને, તેવું!’45એ

ગાંધીજી પોતાના પત્રોમાં પણ વલ્ભભાઈએ સંસકૃતમાં કરેલી 

પ્ગનતનાં વખાણ કરે છ.ે એક વાર મહાદેવભાઈને ગાંધીજીએ 

પૂછું, વલ્ભભાઈના ઉચચારો સુધરે છ ેકે? મહાદેવભાઈએ કહંુ્:

જરૂર. એમને હવે ખ્બર પિી જાય છ ે કે આ ઉચચાર ખોટો છ.ે 

સાચી વાત તો એ છ ે કે એમને આ અભયાસમાં ખૂ્બ રસ પિવા 

લાગયો છ.ે આજ સુધી આ વસતુ જાણી નહોતી, હવે આ નવી 



જ વસતુ હા્થ લાધી. सवगयाद्ारमपावृतम् જવેી લાગણી ્થયેલી છ.ે 

એટલે નવદ્ુતવેગે પ્ગનત કરતા જાય છ.ે

એ સાંભળી ગાંધીજી કહે: ‘એ જ અભયાસની કંૂચી છ.ે'46 

કોઈ વાર ગાંધીજી વલ્ભભાઈની પ્ગનતને અર્બી ઘોિાના વેગ 

સા્થે સરખાવે, કોઈ વાર ઇ્દ્રના ઘોિા ઉચચૈ:શ્વાના વેગ સા્થે. 

િા્બે હા્થે સૂતર કાંતવાનું િરૂ કયુું તયારે ગાંધીજીને લાં્બા ગાળા 

સુધી સફિળતા સાંપિલેી નહીં. એ જોઈ સરદાર તેમને પ્યોગ 

પિતો મૂકવાનું કહેતા. ગાંધીજી કોઈક વાર કહેતા કે કાલે તમે 

મારી ભણી જોિો નહીં તો જરૂર કંતાિે. એક વાર કહ્ું કે 

જોજ,ે કાલે રેં ડટયો, જરૂર ચાલવાનો છ.ે શ્દ્ધા મોટી ચીજ છ.ે 

વલ્ભભાઈ પૂછ,ે ‘આમાં પણ શ્દ્ધા?’ ગાંધીજી કહે, હા, હા. 

શ્દ્ધા તો ખરી જ. 11–5–’32ની મહાદેવભાઈની િાયરી નીચેનો 

પ્સંગ નોંધે છ:ે

્બાપુ આજ ે રેં ડટયા ઉપર વધુ સફિળ ્થયા. ત્રણ કલાક કાંતીને 

131 તાર કાઢ્ા. વલ્ભભાઈને કહે, ‘જુઓ આજ ેકેવું પડરણામ 

આવયું છ?ે’ વલ્ભભાઈ કહે, ‘હા, નીચે ઠીક પડ્ું છ.ે’ ્બાપુ 

કહે, ‘પણ એ સૂતરફેિણી પણ ્બંધ ્થિે પછી તો કહેિોને કે 

હવે ્થયું?47

અને 25–5–1932ની િાયરીનો એક અંિ:

વલ્ભભાઈને પાકીટો ્બનાવતા, અનેક વસતુઓ સંઘરતા અને 

્બીજા અનેક ડકસસાઓ કરતા જોઈને [્બાપુ] કહે છ:ે ‘સવરાજમાં 

તમને િેનું દફિતર આપિું?' વલ્ભભાઈ કહે: ‘સવરાજમાં હંુ િું 

લઈિ ચીનપયો અને તૂમિી!’ ્બાપુ કહે: ‘દાસ અને મોતીલાલજી 



પોતાના હોદ્દા ગણતા અને મહમદઅલીએ અને િૌકતઅલીએ 

પોતાને કેળવણી મંત્રી અને સરસેનાપનત તરીકે ગણાવયા હતા. 

લાજમાં રહ્ા લાજમાં કે સવરાજ ન આવયું અને કિું ન ્થયા.'48
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ચોત્રરીસ  
સૌને કરીધાં પોતરીકાં

્બીજી ગોળમેજી પડરષદ વખતે, 13મી નવેમ્બર, 1931ને 

ડદન, લઘુમતી કનમટીની છલે્ી ્બેઠકમાં ગાંધીજીએ કહ્ું હતું: 

‘મારા્થી કહી િકાય તેટલા આગ્હ્થી હંુ કહંુ છુ ં કે આ વસતુ 

(અલગ મતદારમંિળ)નો નવરોધ કરનાર હંુ એકલો હોઈિ તોપણ 

મારા પ્ાણાપ્ણણ્થી હંુ તેનો નવરોધ કરીિ.’

સરકારને ગાંધીજીએ છ માસ અગાઉ્થી આખરીનામું આપયું 

હતું. સરકારે આ નનણ્ણય કરી જ લીધો તયાર પછી ઘણાં 

નચંતન અને ‘અંતરનો અવાજ’ સાંભળ્ા પછી ગાંધીજીએ વીસમી 

સપટમે્બર, 1932્થી આમરણ ઉપવાસ ઉપર ઊતરવાનો નનણ્ણય 

કરી દીધો હતો. તેની જાણ તેઓ સરકારને કરી ચૂકયા હતા, 

પણ સા્થે સા્થે એમ પણ કહી ચૂકયા હતા, કે જયાં સુધી 

ઉપવાસની ઘિી આવી પહોંચિે નહીં તયાં સુધી તેઓ કે તેમના 

્બે સા્થીઓ આ નનણ્ણયની વાત જાહેર કરિે નહીં. સતયાગ્હીઓ 

તરીકે નત્રપુટીએ આ સમાચાર છાના રાખયા હતા.

સપટમે્બર મડહનાના પહેલા અઠવાડિયા્થી ગાંધીજીના 

ઘણાખરા પત્રો આ નનણ્ણય અંગેના જ લખાયા અને તયાર્થી 

મહાદેવભાઈની િાયરી પણ એ જ નવષય્થી ભરપૂર છ.ે િાયરીનાં 

ઘણાં પાનાં તો એ પત્રોની નકલ્થી જ ભરેલાં છ.ે ગાંધીજીએ કરવા 

ધારેલા આ વ્રતના નવચાર અને સમાચારો જ એ િાયરીઓમાં 

અગ્સ્થાન પામે ને!



ઘણા પત્રોમાં એકસરખા નવચારો એક યા ્બીજી રીતે વયકત 

્થયા છ.ે આપણે જુદા જુદા પત્રો અને સંવાદોમાં્થી મુખય મુખય 

વાતોને લઈને સમગ્ નવચારને સમજીએ.

િરૂઆતમાં તો ગાંધીજી એમ નવચારે છ ે કે ઉપવાસ િરૂ 

્થાય તે પહેલાં જ સરકાર તેમને છોિી દેિે. વલ્ભભાઈના એક 

પ્શ્ના જવા્બમાં ગાંધીજી કહે છ:ે

મને હજી એમ જ ભાસે છ ે કે મને 19મીએ અ્થવા એ પહેલાં 

છોિી દેિે. એ લોકો મને ઉપવાસ કરવા દે અને કિી ખ્બર ન 

આપે, અને કહે કે કેદી તરીકે એણે ન કરવું જોઈતું હતું એવું 

કયુું, અમે િું કરીએ? એ તો અધમતાની પરાકાષ્ઠા કહેવાય. 

એટલે સુધી એ લોકો ન જઈ િકે, એમ હંુ ન્થી કહેતો; પણ 

એ લોકો એટલે સુધી જવાની જરૂર ન ધારે. અને જરૂર કરતાં 

આગળ જનારા એ લોકો ન્થી.1

જો પોતાને છોિી દે તો તેઓ િું કરે એની કલપના 

ગાંધીજીના મનમાં સપષ્ નહોતી. પણ પોતાની ભૂનમકા સમજાવતો 

જ ેખરિો ઘિ ે તેમાં ડહંદુ સમાજ, અંતયજો, સરકાર, મુસલમાનો 

સૌને ઉદ્દિેીને કાંઈક ને કાંઈક કહેવાનું રહેિે એમ તેઓ કલપી 

િકતા હતા. દુષ્માં દુષ્ માણસને પણ નપગળાવી િકાય એવો 

નવશ્વાસ લઈને જ સતયાગ્હી તો ચાલે.

મહાદેવભાઈએ પૂછું કે લોકો પૂછિે કે સરકારનો વાંક 

કાઢો તે પહેલાં તમે તમારો પોતાનો કેમ ન કાઢો? ડહંદુ સમાજ 

િા સાર અંતયજોને અસપૃશય ગણે છ?ે ગાંધીજીએ જવા્બ આપયો 

કે એ સમજાવવાનું કામ એમનું રહેિે. અંતયજોને કાયમના જુદા 



પાિવા્થી તો આંતરનવગ્હ ્થાય. ગાંધીજીએ પોતાના ્બંને સા્થીઓને 

એ પણ સમજાવયું કે ્બીજા કોઈને તેમની પાછળ ઉપવાસ કરવાની 

સખત મનાઈ છ ે અને દેિમાં િાંનત જાળવવાની છ.ે

મહાદેવભાઈએ આખી લિત નવિે આિંકા સેવી હતી કે 

તે પાંચ-સાત વરસ ચાલિે. ગાંધીજીએ સમજાવયું કે દનક્ષણ 

આડરિકામાં ્થયું હતું તેમ જો લિત મંદ પિી જાય તો લાં્બી 

ચાલે. અને આખરી ઉદ્દિે પૂરો કરતાંય સમય લાગે. ્બાકી જો 

ઉદ્દિેની ડદિામાં આગળ ગનત ્થતી હોય તો ગાંધીજી નવા 

્બંધારણની વયવસ્થામાં પ્વેિ કરીને તે તરફિ આગળ વધવામાં 

કાંઈ વાંધો જોતા નહોતા.

વલ્ભભાઈને અલગ મતદારમંિળનો રાજનૈનતક દુરપયોગ 

્થિે એવી ચાલ્બાજી લાગતી હતી. ્થોિાઘણા અસપૃશયોને 

રાજકાજમાં લઈને ્બાકીનાને દૂર રાખીને સરકાર અસપૃશયોને 

સમજાવિે કે ્બીજા કાંઈ ધારાસભામાં જઈ ન્થી િકતા એ જ 

્બતાવે છ ે કે અલગ મતદારમંિળની કેવી જરૂર છ.ે

ગાંધીજીને મન એના નૈનતક પાસાની નચંતા વધારે હતી. 

એમને ભય હતો કે અલગ મતદારમંિળ કરવા્થી ગામિામાં 

ખૂણેખાંચરે પિલેા ‘અસપૃશયો', ‘અગમયો’ કે ‘અદૃશયો'નો ખાતમો 

્બોલી જિે. એમને આ ફેિરફિાર ડહંદુ સમાજસુધારકોનો કાંટો 

કાઢી નાખવાનું કાવતરં લાગતું હતું.

મેજર ભંિારી એક ડદવસ ગાંધીજીને મળવા આવયા, તેમની 

આગળ તેમણે આ નૈનતક ્બા્બતની વાત કરી. મેજરે પૂછું કે 

આ ્બા્બતમાં કાંઈ ્થઈ ન િકે? ગાંધીજીએ કહ્ું કે અંતયજો 



ભેગા મળીને સંયુકત મતદાનમંિળ માગે તો જરૂર ્થઈ િકે.

ગાંધીજીએ સા્થીઓને લખવા માંડ્ું કે, ‘ઈશ્વરનો અનુગ્હ 

માનો કે તમારા એક સા્થીને અંનતમ ધમ્ણપાલન કરવાનું સૂઝયું 

છ ે અને તેનો અવસર તેને મળ્ો છ.ે’2

મહાદેવભાઈએ િંકા કરી કે, ‘આં્બેિકરની ્બધા ખુિામત 

કરિે એટલે એની ધૃષ્તાને ઉતેિજન આપવા જવેું ્થિે.’ ગાંધીજીએ 

સવીકાયુું કે એવી િકયતા હિે ખરી.

મહાદેવભાઈના મનમાં ્થયું કે આ ઉપવાસમાં દોષ ન 

કહેવાય? પણ તયાં તો ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘એટલે જ મને ્થાય છ ે

કે મને છોિ ે નહીં અને અહીં જ પડ્ા પડ્ા ઉપવાસ કરવા 

દે અને મરવા દે તો કેવું સારં! પણ છોિિે તો હંુ ્બધું સાફિ 

કરીિ. તે એ કે એને [િૉ. આં્બેિકરને] સાચું લાગે તો એ માને, 

દ્બાઈને ન માને. કોઈ એના પર દ્બાણ ન કરે.’3

અનેક નપ્યજનોના તાર કે પત્રો આવવા લાગયા.

સરોનજની નાયિએુ એક અતયંત સનેહાળ અને પ્ભાવિાળી 

પત્રમાં લખયું:

હે ભાનવના ભાગયનવધાતા, હંુ તો કહંુ કે એવાં સાત જીવન હોય 

તોપણ આ સૈકાજૂનું પાપ ધોવાને એ અપ્ણણ કરો, અસપૃશયતાનું 

ભયંકર કલંક, જરૂર પિ ેતો, તમારા જવેાના પનવત્ર લોહી્થી જયાં 

સુધી ધોવાિે નહીં તયાં સુધી આપણા રાષ્ ટ્રની મુનકત ન્થી... સમસત 

માનવજાનતના કલયાણ માટ,ે ખાસ કરીને ડહંદુ જાનતનાં લા-વારસ 

અને દયાપાત્ર સંતાનો માટ,ે વધારે સવીકાય્ણ, વધારે સુંદર અને 



વધારે નનષપાપ ્બનલદાન, — તમારં જીવન છ ે કે તમારં મૃતયુ? જો 

તમે અનતિય નમ્રતાપૂવ્ણક અને પ્ા્થ્ણનામય ્થઈને તમારા હૃદયમાં 

નવરાજી રહેલા ઈશ્વરનો અવાજ સાંભળવાનો પ્યતન કરિો, તો હે 

નાના ભાગયનવધાતા, તમને જવા્બ મળિે કે સવયોતિમ ્બનલદાન 

માટ ે તમારે જીવન પસંદ કરવાનું છ,ે નહીં કે મરણ.4

‘વહાલાં ્બુલ્બુલ મા અને મારા આતમાનાં રખેવાળ' કહી 

સરોનજનીને સં્બોધીને ગાંધીજીએ એક લાં્બો પત્ર લખયો, જનેા 

્બે નાના ફિકરા નીચે પ્માણે છ:ે

ખૂ્બ પ્ા્થ્ણના પછી ઈશ્વરને નામે અને તેના આદેિ્થી આ નનણ્ણય 

લેવામાં આવયો છ.ે તેના અમલની પળ મુલતવી રાખવાનો મને 

અનધકાર ન્થી...

અહીં માતૃપ્ેમે કનવની આષ્ણદૃનષ્ ઉપર નવજય મેળવયો છ.ે અને 

તે્થી જ મારો નનણ્ણય ફેિરવવાને — મારં જીવન ટકાવી રાખવાને 

મારા ગવ્ણને અપીલ કરવા તમે પ્ેરાયાં છો.

પણ હંુ માનું છુ ં કે મારામાં રહેલા સ્તીતવને તમે વીસયાું ન્થી. એ 

સ્તીતવને કારણે જ મરણ પય્ણ્ત સહન કરવાનો માગ્ણ મેં પસંદ 

કયયો છ.ે મારા અ્બળાપણામાં જ મારં ્બળ મારે િોધવું રહ્ું...5

આડરિકામાં પરમ નપ્ય નમત્ર હમ્ણન કૅલન્બેકને લખયું:

જો આ િરીર પાસે્થી ઈશ્વરને વધારે કામ લેવું હિે તો આ 

અનનિપરીક્ષામાં્થી એને તે પાર ઉતારિે. જો હંુ જીવતો રહંુ 

તો તમે ્બને એટલા વહેલા આવવાનો પ્યતન કરિો અને મને 

મળિો. અતયારે તો આ છલે્ા રામ રામ.6



પુત્ર અને પુત્રવધૂ મનણલાલ અને સુિીલાને લખયું:

મારી ્બધી આિા પૂરી પાિજો. િી આિા રાખું છુ ં તે જાણો 

છો? ્બાપુ જ ે વારસો મૂકી જાય છ ે તેમાં ખૂ્બ વધારો કરજો. 

ઈશ્વર તમારં કલયાણ જ કરિે.7

17મીએ રાત્રે ઉપવાસ અંગે કરારનો ખરિો ઘિી કાઢ્ો 

હતો. એમાં ખૂ્બ મોટી મોટી િરતો જોઈને વલ્ભભાઈ ઊકળી 

ઊઠ્ા, ‘આ વસતુ ખળભળાટ કરિે, એને માટ ે ડહંદુ સમાજને 

નોડટસ જોઈએ, એ લોકોને તો તમારા ઉપવાસ છોિાવવા સા્થે 

વાત છ.ે આ ્બધી માગણી કરો તો સમાજ પર ્બળાતકાર ્થાય, 

તમે સમાજને મજ્બૂત ન્થી કરી િકતા.’ ગાંધીજીએ સમજાવયું કે:

ઉપવાસ છોિવાને માટ ેઆ ન્થી. પણ ઉપવાસ આજ ેછોિુ ંપછી 

ભાનવમાં મારં વત્ણન કેવું હિે તે હંુ એ લોકો પાસે છાનું કેમ 

રાખું? સમાજની પાસે જ ે ઇચછુ ં છુ ં તે આવવું જ જોઈએ. ભલે 

સમાજ છ માસની નોડટસ માગે, પણ તે ડદવસ ્બધાં મંડદરો, 

્બધી િાળાઓ અને જાહેર સંસ્થાઓ ખુલ્ાં ્થવાં જ જોઈએ. એ 

નવિેના કરાર ઉપર મહારાજોની પણ સહી જોઈએ.8

સરકારે ગાંધીજીના આખરનામાને િરૂઆતમાં તો ગણકારેલું 

જ નહીં, પહેલાં તો એ જ સમજાતું નહોતું કે ગાંધીજીએ 

સેમયુઅલ હોરને લખેલ પત્ર આખા પ્ધાનમંિળે ચચયયો છ ે કે 

નહીં. ઉપવાસના ડદવસો જમે જમે નજીક આવતા ગયા તેમ 

તેમ સરકાર તરફેિ અનધકારીઓ મારફિત એ પૂછપરછ ્થવા 

લાગી કે ગાંધીજીનો નનણ્ણય અફિર છ ે કે તેમાં કાંઈ ફેિરફિાર 

્થવા સંભવ છ.ે છવેટની નસ્થનત એ આવી કે એમ કહેવામાં 



આવયું કે સરકાર તરફિ્થી તો ચુકાદો અપાઈ ચૂકયો છ.ે હવે 

જો ભારતના સૌ લાગતાવળગતાઓ સા્થે મળીને આ નનણ્ણયને 

્બદલવાનો નનશ્ચય કરિે તો જ એમાં ફેિરફિારને ગુંજાિ છ.ે ્બાકી 

તો િું ્થઈ િકે? ઉપવાસને ડદવસે સરકાર તરફિ્થી લગભગ 

આ ભૂનમકા હતી. ગાંધીજીએ સરકાર સા્થે ્થયેલ પત્રવયવહાર 

છાપાંઓમાં આપવા નવનંતી કરી હતી, પણ તે આખરી ડદવસ 

સુધી પ્નસદ્ધ ્થયો નહોતો. ગાંધીજી ઉપવાસ ઉપર ઊતરે છ ેએ 

સમાચાર અવશય ્બહાર પિી ગયા હતા. પણ પોતાનો આખો 

નવચાર દેિ કે દુનનયા આગળ મૂકવાનો તેમને મોકો નહોતો 

મળ્ો. ્બલકે તે પહેલાં એક્થી વધારે વાર એવું ્બ્યું હતું ખરં 

કે ઇંગલંિની પાલ્ણમે્ટ આગળ ડહંદી વજીરે એવાં નવધાનો કયાું 

હતાં કે એમની પ્ામાનણકતા નવિે ગાંધીજીની શ્દ્ધા િગી ગઈ 

હતી. અલ્બતિ, ગાંધીજીની સમક્ષ તો ડહંદી વજીરના ભાષણના 

અહેવાલો પણ છાપાંઓ મારફિત જટેલા અને જવેા આવે તેટલો 

જ આધાર હતો. પોતાને તરફેિ એમની પાસે ચોક્કસ માડહતી 

મેળવવાની સગવિ નહોતી અને જવા્બ ્બહાર પહોંચાિવાનો 

તો પ્શ્ જ નહોતો. જયારે વલ્ભભાઈએ ડહંદી વજીરના ્બીજા 

ભાષણ નવિે ગાંધીજીનો અનભપ્ાય પૂછો તયારે ગાંધીજીએ 

કહ્ું, ‘એ ભાષણમાં ચાલાકી નસવાય કાંઈ ન્થી અને મને ્બહુ 

નનરાિા ્થાય છ.ે હંુ એને પ્ામાનણક માનતો હતો. આ ભાષણમાં 

એ પ્ામાનણક મટી ચાલાક ્બ્યો છ.ે'9

પ્નતપક્ષીને જલેમાં પૂરી, એનું મોં સીવીને એને નવિે અનધકૃત 

કે ન્બનઅનધકૃત રીતે પોતાને ફિાવે તેવાં નવધાનો કરવાં એ આતતાયી 

િાસકોનો ડરવાજ છ,ે જ ે લોકિાહીની જનની કહેવાતા દેિના 



સવયોચચ રાજનૈનતક નેતાઓ ખુલ્ી રીતે અજમાવી રહ્ા હતા. 

સતયને દા્બી દેવું એ દરેક સરમુખતયારનું મુખય સાધન હોય 

છ.ે મહાદેવભાઈની રોજરેોજની િાયરીઓ અને નોંધો આ સતયનું 

ગળું દ્બાવવાના પ્યતનની સામે પિકાર સમી હતી. આજ ેસાઠ 

વષ્ણ પછી પણ એ સામ્રાજયવાદી આતતાનયતાના અસતયની સામે 

્બળવો પોકારી સતયનો ઝંિો ફિરકતો રાખે છ.ે

જનેી પાસે સતય પ્ગટ કરવાનું સાધન હતું, જનેું મોં 

સીવવામાં આવયું નહોતું, તેવા बॉमबे क्रॉचनकिવાળા હોનન્ણમૅને 

હોરના ભાષણ નવિે લખયું:

પોતે રાજદ્ારી ્બા્બતમાં અપ્ામાનણક કયારે ્બની જાય છ ે તેનું 

પણ એને ભાન ન્થી. રાજદ્ધારી મૂલયોની એ કદર ન્થી કરી 

િકતો એટલું જ નહીં, પણ રાજદ્ારી વત્ણનમાં નીનત જવેી કિી 

વસતુ જ એ જાણતો ન્થી... આ ભાષણમાં એવી ્બેિરમ ક્બૂલાત 

આવી જાય છ ે કે વિા પ્ધાને પોતાના ભાષણમાં જ ેઅધયાહારો 

રાખયા હતા તે ગોળમેજી પડરષદનો છદે ઉિાિી દેવાનો માગ્ણ 

ખુલ્ો રાખવા માટ ે ઇરાદાપૂવ્ણક જ રાખવામાં આવયા હતા.10

ભારતને છિે ેતો ગાંધીજી નવિે વધુમાં વધુ અનુદાર વાઇસરૉય 

જ ડદલહીની ગાદીએ ્બેઠલેો હતો. મહાદેવભાઈ પોતાની 20–

9–'32ની િાયરીમાં નોંધે છ:ે

સૂતાં સૂતાં ્બાપુ કહે: વલ્ભભાઈ, તમને એક ગમમતની વાત 

કરવાની રહી ગઈ. પેલો નવનલંગિન, જયકર-સપ્ુને કહે: ‘Irvin 

foolishly yielded to that villain of a Bania, not!’ ‘અનવ્ણન 

મૂખયો તે પેલો ખલનાયક વાનણયાને નમયો, હંુ એમ ન કરં.’11



આપણે ઉપવાસના મંગલ પ્ભાત સુધી આવી પહોંચયા. 

અસપૃશયતાને કાયમને માટ ે દેિના ્બંધારણમાં સ્થાયી ્થતી 

અટકાવવા ગાંધીજીએ પોતાના પ્ાણ હોિમાં મૂકવાનો નનશ્ચય 

કયયો. ્બાર વષ્ણની ઉંમરે ઘરનું પાયખાનું સાફિ કરવા આવતા 

ભંગીને ‘એનામાં પણ ઈશ્વરનો વાસ છ'ે એમ કહીને એને 

અસપૃશય ગણવાનો ઇ્કાર કરનાર ગાંધીજીએ ્બાસઠ વષ્ણની 

ઉંમરે જયારે ગોળમેજી આગળ જાહેરાત કરી કે અસપૃશયો 

સાર અલગ મતદારમંિળની જોગવાઈ કરવામાં આવિે તો પોતે 

એનો પ્ાણપણે નવરોધ કરિે તયારે એમનું એ નવધાન સીટોની 

સોદા્બાજી કરનાર કોઈ રાજકારણી મુતસદ્દીની જીભે ઉચચારાયેલંુ 

નવધાન નહોતું. એ તો સવ્ણત્ર હડરદિ્ણન કરવા મ્થતા સાધકની 

નનષ્ઠામાં્થી નનષપન્ન એવું વચન હતું. સાચી લોકિાહીનું મૂળ 

પણ ગાંધીજીને આ આતમાની એકતાના દિ્ણનમાં જ લાગતું હતું. 

વળી ડદવસોના ડદવસોની મૂંઝવણ અને તલસાટ પછી રીતસર 

‘અંતરના અવાજ'ના આદેિ્થી તેઓ આ નનશ્ચય પર આવયા 

હતા. તે્થી તેઓ આ ઉપવાસને વ્રત માનતા હતા અને તેને 

ધાનમ્ણક કે આધયાનતમક મહત્વ આપતા હતા.

એ વ્રતનો ડદન આવી પહોંચયો. ‘નનિા જ ેસવ્ણભૂતોની તેમાં 

જાગ્ત સંયમી'. રાતે અઢી વાગયે ગાંધીજી ઊઠ ેછ:ે પ્્થમ સમરણ 

દેિને ્બીજ ે ખૂણે ્બેઠલેા કનવવર રવી્દ્રના્થનું. સતય સમરે છ ે

સુંદરને નિવને અ્થથે:

નપ્ય ગુરદેવ,

મંગળવારની પરોઢના ત્રણ વાગયા છ.ે આજ ે ્બપોરે મારો 



અનનિપ્વેિ ્થિે. એ કાય્ણને તમે જો આિીવા્ણદ આપી િકતા 

હો તો મારે તમારા આિીવા્ણદ જોઈએ છ.ે તમે મારા સાચા નમત્ર 

છો, કારણ, તમે મારા નનખાલસ નમત્ર છો અને જ ેમનમાં આવે 

તે મોઢ્ેથી કહી દો છો... તમારં હૃદય મારા આ કાય્ણને વખોિી 

કાઢતું હોય તોપણ તમારી એ ટીકા હંુ ભેટ સમાન ગણીિ. 

મને જો મારી ભૂલ ખ્બર પિ ે તો, તેનો એકરાર કરવાની ગમે 

તેટલી ડકંમત આપવી પિ ે છતાં, મારી ભૂલનો ખુલ્ો એકરાર 

ન કરં એવો અનભમાની હંુ ન્થી. તમારં હૃદય જ ે મારા આ 

કાય્ણને પસંદ કરે તો તમારા આિીવા્ણદ મારે જોઈએ છ,ે એ 

મને ટકાવી રાખિે...

મો. ક. ગાંધી

તા. ક. સવારના સાિા દસ. હંુ સુપડર્ટે્ િે્ ટને તમારા ઉપર 

લખેલો કાગળ આપવા જતો હતો તયાં તમારો પ્ેમાળ અને ભવય 

તાર મને મળ્ો...12

મો. ક. ગાંધી

કનવનો એ તાર પણ મહાદેવભાઈની િાયરીએ આપણે સાર 

સાચવી રાખયો છ:ે

આપણા દેિની એકતા ખાતર અને આપણા સમાજની અખંડિતતા 

માટ ે કીમતી જીવનનું ્બનલદાન આપવા જવેું છ.ે આપણા 

રાજયકતા્ણઓ ઉપર તેની િી અસર ્થિે તે આપણે કલપી ન 

િકીએ. આપણા લોકોને માટ ે આ વસતુ કેટલી મહત્વની છ ે તે 

એ લોકો ન સમજી િકે. છતાં એટલું તો નક્કી છ ે કે આવા 



ઐનચછક ્બનલદાનની આપણા દેિ્બાંધવોનાં હૃદય ઉપર જ ે

ભારે અસર ્થિે તે નનષફિળ નહીં જાય. હંુ ઉતકટ આિા સેવું 

છુ ં કે આવી રાષ્ ટ્રીય આપનતિને તેની છલે્ી હદ સુધી પહોંચવા 

દેવા જવેા કઠોર અમે નહીં ્થઈએ. અમારાં દુ:ખી હૃદય તમારી 

ભવય તપશ્ચયા્ણને પૂજયભાવ અને પ્ેમ સા્થે અનુસરી રહ્ાં છ.ે13

ઉપવાસ આરંભ ્થઈ ગયા પછી પણ મહાદેવભાઈએ એને 

નવિેની ચચા્ણ ચાલુ રાખી, કદાચ એમનો હેતુ આવી પ્શ્ોતિરી દ્ારા 

દુનનયા આગળ ઉપવાસને સરખી રીતે પ્કાિમાં લાવવાનો હિે:

હંુ: ‘આપ ડહંદુ સમાજ પાસે િુનદ્ધ માગો છો અને એ સાત 

ડદવસમાં જ ્થઈ જવી જોઈએ એ દુરાગ્હ ન્થી?'

્બાપુ: ‘ના, સાત ડદવસમાં ન્થી માગતો. સાત ડદવસમાં જ ેમાગું 

છુ ં તે તો ્થોિુ ં જ છ.ે અને મારા ઉપવાસ લં્બાય તો િું ખોટુ?ં 

એ લં્બાય એટલે જટેલો ખળભળાટ ્થવાનો હોય તે ્થાય. અને 

મૅકિૉનાલિ ન સાંભળે તોયે િું? ્બધું જ ભગવાન કરી રહ્ો છ,ે 

કરાવી રહ્ો છ,ે તયાં એની લીલા જોઈને નાચવાનું કે નચિાવાનું? 

“જૂગટુ ં રમનારનું જૂગટુ ં હંુ છુ ંઅને છળ કરનારનું છળ હંુ છુ”ં 

એમ કહીને એણે આિો આંક વાળ્ો. એ જાણયું પછી આ દેહ 

પિી જાય એની િી પરવા? છળ કરાવનાર એ છ,ે ઉપવાસ 

કરાવનાર એ છ.ે’

વલ્ભભાઈ કહે: ‘તમારામાં રોષ ભરેલો છ.ે એ રોષ છ ે તયાં 

સુધી ઉપવાસ આદરતા નહીં, કોઈની પાસે આદરાવતા નહીં. 

્બધાને કહેજો, જનેામાં ક્ોધનો છાંટો ન હોય તેણે આ ્બાજી 



ખેલવાની છ.ે ્બીજાને ઉપવાસની પ્નતજ્ા લેવાનો અનધકાર ન્થી.'

‘પણ વાત તો એ છ ે કે િરીર પિી જવા નવિે આટલો િર 

િો? મારં િરીર ્બચાવવાના મોહમાં્થી નીકળી જવું જોઈએ. 

જાપાની લોકોની હારાડકરીની રીત મને ્બહુ પસંદ છ.ે મોરક્કોના 

આર્બો રિેંચ નસપાઈઓની તોપોના મોંમાં િા સાર ધસયા હતા? 

એ આપઘાત કરતા હતા?'

મેં પૂછું: ‘આ ચુકાદો તુચછ વસતુ છ.ે પણ સ્થાયી વસતુ 

અસપૃશયતાનો નાિ છ.ે ધારો કે અસપૃશયતાનો નાિ સપષ્ ્થયેલો 

દેખાય છતાં પેલા નાલાયકો એ ચુકાદો ન ફેિરવે તોપણ આપ 

ઉપવાસ ન છોિો?’

્બાપુ: ‘જરૂર છોિુ.ં પણ આ સવાલ પૂછવો ન જોઈએ. અસપૃશયતાનો 

નાિ એ ચુકાદો ફિરવા કરતાં વધારે મોટો ચમતકાર છ.ે પણ 

આનો જવા્બ જાહેર ન ્થઈ િકે. કારણ, એની તો પ્જા ઉપર 

ખોટી અસર ્થાય. મનમાં સમજી લેવા જવેી વાત છ.ે'

રાત્રે જરાય ્થાક નહોતો. 208 તાર કાંતયા.14

પહેલે ડદવસે ઉપવાસને ખાટલે પડ્ા પડ્ા ગાંધીજીએ 

ઢગલા્બંધ કાગળો ને તાર લખયા-લખાવયા. તેમાં્થી કેટલાકના 

વીણેલા અંિ નીચે આપયા છ:ે

મીરાં્બહેનને: મારી પ્નતજ્ાની જાણ કરતો પહેલો કાગળ મેં 

[સરકારને] લખયો તયારે મને તારા અને ્બાના નવચાર આવયા 

હતા. ઘિીભર તો મને ચક્કર આવી ગયાં. તમે ્બે જણાં આ 

િી રીતે સહી િકિો? પણ મારા અંતના્ણદે કહ્ું: ‘જો તારે 



આમાં પ્વેિ કરવો હોય તો તમામ આસનકતના નવચાર તારે 

છોિી દેવા જોઈએ.’ પછી કાગળ ગયો. અસપૃશયતાનું પાપ ધોવાને 

માટ ે કોઈ પણ વેદના વધારે પિતી ન્થી... તને કાંઈ સમાધાન 

મળે એમ હોય તો હંુ જણાવું કે વલ્ભભાઈ, મહાદેવ, રામદાસ, 

સુરે્દ્ર, દેવદાસ જમેને હંુ મળ્ો છુ ં તે ્બધા આ વસતુ સરસ 

રીતે સહી રહ્ા છ.ે..15

હોરેસ ઍલેકઝા્િરને તાર: ‘જ ે મારે મન ઈશ્વરનો આદેિ છ ે

તેની હંુ કેવી રીતે અવજ્ા કરી િકંુ? તેનું ધાયુું ્થાઓ. પયાર.’16

અસપૃશય નેતા પી. એન. રાજભોજને પત્ર:

મારી નસ્થનત આ પ્માણે છ:ે મારા અપવાસને માત્ર અલગ 

મતદારમંિળ જોિ ે સં્બંધ છ.ે એ પાછા ખેંચી લેતાંની સા્થે 

પ્નતજ્ાના િબદા્થ્ણનું પાલન ્થયેલું ગણાિે. અને મારે અપવાસ 

છોિી દેવો પિિે. પણ એ પછી અલગ મતદારમંિળ કરતાં હજાર 

દરજ્જ ે ચડિયાતો એવો નવકલપ પૂરો પાિવાની ભારે જવા્બદારી 

મારા ઉપર આવી પિિે.

મારા કહેવા પર તમે ગુસસો ન કરો તો હંુ એમ કહેવા માગું છુ ં

કે હંુ જ્મ્થી ‘સપૃશય' હોવા છતાં પસંદગી્થી ‘અસપૃશય' છુ.ં અને 

આ ્બેવિી હેનસયત્થી મેં સર સેમયુઅલ હોરને લખયું અને પછી 

વિા પ્ધાનને લખયંુ. આ ્બેવિી હેનસયતે જ મને ઉપવાસ પર 

ઊતરવાની ફિરજ પાિી છ.ે આ ્બા્બત તરફિ આ સંદભ્ણમાં જોતાં 

મારે કહેવું જોઈએ કે કાનૂન્થી ખાસ અનામત કરેલી ્બેઠકોનો 

નવચાર મને ગમતો ન્થી. જોકે અલગ મતદારમંિળો સામે જ ે

વાંધો લેવામાં આવે તે એની સામે લઈ િકાય એમ ન્થી છતાં 



મને એ ્બા્બતમાં સહેજ પણ િંકા ન્થી કે એ અસપૃશયજાનતના 

સવાભાનવક નવકાસમાં ્બાધા નાખિે અને દ્બાવનારા વગયો તરફિ્થી 

્થનારા માનભયા્ણ પ્ાયનશ્ચતિની પ્ેરણાને ના્બૂદ કરિે. મારં ધયેય તો 

્બંને વચચે હૃદયની એકતા છ,ે દ્બાવનારા વગયોને પક્ષે પ્ાયનશ્ચતિ 

કરવાની અને ્બદલો વાળવાની સૌ્થી મોટી તક છ.ે એ ્બા્બતમાં 

મને ખાતરી છ ે કે એમના હૃદયપડરવત્ણનનો સમય પાકી ગયો 

છ.ે તે્થી હંુ દનલત વગયો માટ ે િકય એટલા વયાપકમાં વયાપક 

મતદાનની તરફેિણ કરં, અને દનલત વગ્ણના પ્નતનનનધઓની યોગય 

ચૂંટણી કરાવવા માટ ે ્બંને વગયો વચચે એક પ્ણાલી ઊભી કરવા 

માગું છુ.ં મેં એક કાચી કામચલાઉ યોજના ઘિી કાઢી છ,ે જ ેમેં 

નમત્રોને સુપરત કરી છ ેઅને મારા દીકરા દેવદાસને સંપૂણ્ણ રીતે 

સમજાવી છ.ે પણ મારે મન હંુ કરાવવા માગું છુ ં તે સુધારાનો 

આ સૌ્થી મોટો નહીં પણ નાનામાં નાનો ભાગ છ.ે

અસપૃશયતાની છલે્ામાં છલે્ી નનિાની ના્બૂદ ન ્થાય તયાં સુધી 

મને કિા્થી સંતોષ ્થવાનો ન્થી. તે્થી હંુ એવી કાનૂની જાહેરાતનો 

આગ્હ રાખીિ કે અંતયજો માટ ે સવણયો માટ ે હોય છ ે તે જ 

િરતોએ ્બધાં જાહેર દેવસ્થાનો, કૂવાઓ, િાળાઓ વગેરે ખુલ્ાં 

મુકાવાં જોઈએ. આ મારો એકંદર ખયાલ છ.ે પરંતુ, અંતયજોના 

પ્નતનનનધઓને જો મારો આ નવચાર મા્ય ન હોય તો તેઓ 

કાનૂન્થી અનામત ્બેઠકો મેળવવાને છૂટા છ.ે એની નવરદ્ધમાં હંુ 

અપવાસ નહીં કરં પણ આવી કોઈ યોજનાને હંુ આિીવા્ણદ આપું 

તેવી આિા તમે રાખિો નહીં. તે જ રીતે સરકાર એનો સવીકાર 

કરે એ માટ ે પણ મારા આિીવા્ણદની આવશયકતા ન્થી. જો મને 

તક મળે તો જરૂર, હંુ અસપૃશયોમાં કાનૂન્થી ્બેઠકો અનામત 



રાખવા નવરદ્ધ જાહેર મત કેળવવાનો પ્યાસ કરં.

મારં દૃનષ્ન્બંદુ જો સપષ્ કે સંતોષકારક ન લાગતું હોય તો 

તમને અને આર. ્બી.રાજા તેમ જ િૉ. આં્બેિકર સડહત ્બીજા 

નમત્રોને ચોક્કસ સમય નક્કી કરીને મળતાં મને આનંદ ્થિે.17

તે જ ડદવસે છાપાંના પ્નતનનનધઓને તેમને મળવા દેવામાં 

આવયા હતા. ध ्टाइमस ऑफ इंहडियाમાં પ્ગટ ્થયેલા એ મુલાકાતના 

અહેવાલમાં ગાંધીજીએ સવેચછાએ અસપૃશયતા સવીકારવા, અને 

તેમાંયે અસપૃશયોમાં ઉપલા વગ્ણના નહીં પણ જમેને લોકો જોવાને 

યોગય કે પાસે આવવાને યોગય પણ ન્થી ગણતા તેવા પૈકી એક 

કલપીને તેમના ડહતમાં જીવન હોમી દેવાની ઇચછા પ્ગટ કરી 

હતી. ગાંધીજીને પોતાના પુત્ર જોિ ે અનનિસંસકાર અંગે કાંઈક 

વાત કરી છ ે કે કેમ એ પ્શ્ના જવા્બમાં તેમણે કહ્ું હતું કે:

‘મારા દીકરાને મેં કહ્ું છ ે કે મું્બઈની પડરષદમાં એણે જાહેર 

કરવું કે ગાંિી ઉતાવળમાં અંતયજ વગ્ણના ડહતને નુકસાન પહોંચાિ ે

એવું કિું ્થઈ ્બેસે તેને ્બદલે પોતાના ્બાપની નજદંગી જતી 

કરવા પોતે તૈયાર છ.ે’18

આગલે ડદવસે ગાંધીજીના ઉપવાસ અંગે આં્બેિકરનું નનવેદન 

વંચાતું હતું તયારે કહે:

‘મને એ્થી જરાયે ક્ોધ ન્થી ્થતો. એને એ ્બધું કહેવાનો 

અનધકાર છ.ે આજ ે એ જ ે જ ે કરી રહ્ો છ,ે અંતયજો નચિાઈને 

જ ે કરી રહ્ા છ,ે તેને હંુ લાગનો છુ.ં આપણે ્બધા એ જ 

લાગના છીએ.'19



હજી તો ઉપવાસ િરૂ ્થવાને કેટલાક કલાકની વાર હતી 

તયાં, સવારે, ગીતાનો પાઠ કરવાની િરૂઆત કરતાં મહાદેવભાઈ 

ધ્ુસકે ધ્ુસકે રડ્ા. ‘કયાં મારા જવેો કુડટલ, ખલ, કામી એમના 

ઉપવાસના આરંભે ગીતાપાઠ કરનાર,’ એટલી જ લાગણી હતી.20

ગાંધીજીના ઉપવાસ્થી ઊભી ્થયેલી પડરનસ્થનત નવિે દેિના 

આગેવાનોની ચચા્ણનવચારણા ્થવા લાગી. એ ચચા્ણમાં ભળવા સાર 

જનારા રાજાજી, રાજ ે્ દ્ર્બા્બુ વગેરે સા્થે ગાંધીજીએ લં્બાણ્થી 

વાત કરી એમને સમજાવવાનો પ્યતન કયયો કે નેતાઓએ પોતાનું 

સમયપત્રક નક્કી કરી, અમુક વખત સુધીમાં તો નનણ્ણય કરવો 

જ, અમુક નનણ્ણય કયા્ણ પછી તો ગમે તે ્થાય તોયે ચસવું નહીં 

અને આં્બેિકરની ખુિામત છોિવી અને એ ન માને તો તરત 

જ ્બાકીના માણસોએ ઠરાવ ઘિી, તે વધારેમાં વધારે ્બહુમતીનો 

અનભપ્ાય છ ે એવો વિા પ્ધાનને તાર કરવો ત્થા એની પાસે 

ચુકાદો ્બદલવાની માગણી કરવી. અને દેિમાં ઠકેઠકેાણે્થી આ 

પ્કારની માગણી કરાવવી.21

આં્બેિકર વગેરે સા્થે ્બાકીના નેતાઓની જ ે ચચા્ણ ્થઈ તે 

મુખયતવે એ જ મુદ્દા ઉપર ્થઈ કે અલગ મતદારમંિળ આપવાને 

્બદલે ્બીજો કયો નવકલપ અપાય છ.ે સૂચન એવું હતું કે, ‘જટેલી 

્બેઠકો હડરજનો માટ ે ખાસ અનામત રાખી હોય તે દરેક ્બેઠક 

માટ ેઅમુક હડરજન ઉમેદવારોની ચૂંટણી પ્્થમ એકલા હડરજન 

મતદારો જ કરે એ અલગ પ્ા્થનમક ચૂંટણી. એવી રીતે ચૂંટાયેલા 

ઉમેદવારોમાં્થી જ સંયુકત મતદારમંિળ પ્નતનનનધ ચૂંટી કાઢ.ે દરેક 

્બેઠક માટ ેત્રણ, ચાર કે પાંચ, જટેલા ઉમેદવારોને ચૂંટવામાં આવે 

એટલાની એક પૅનલ કહેવાય. અહીં હડરજન મતદારો પોતાની 



અલગ પ્ા્થનમક ચૂંટણીમાં એક ્બેઠક માટ ે ત્રણ ઉમેદવારો ચૂંટ ે

કે પાંચ એ નવવાદનો પ્શ્ છ.ે આં્બેિકર ત્રણ કહે છ,ે ્બીજાઓ 

પાંચ કહેતા હતા. છવેટ ે સમાધાનમાં ચારની સંખયા નક્કી ્થઈ.

્બીજો મુદ્દો એ હતો કે ચુકાદામાં ઠરાવેલી ્બેઠકો ઉપરાંતની 

જ ે્બેઠકો આ સમાધાન્થી આપવામાં આવે તેટલી ્બેઠકો પૂરતી જ 

આવી ્બેવિી ચૂંટણી કરવામાં આવે. ચુકાદામાં ઠરાવેલી સંખયાની 

ચૂંટણી તો સંયુકત મતદારમંિળ્થી જ સીધી ્થાય. આં્બેિકર 

આ વસતુ સવીકારવા તૈયાર હતા पण गांधीजीनो सवेचछाअे बनेिा 

हररजन तरीके वांधो हतो के जो बेवडिी चूं्टणीनी पधिहत दाखि करवी 

होय तो तमाम बेठको मा्टे अे पधिहत होवी जोइअे.12

22મીની સાંજ ે આં્બેિકર અને એમના ત્રણ સા્થીઓ 

ગાંધીજીને મળવા આવયા. એ લોકોના વાતા્ણલાપની નોંધ્થી 

મહાદેવભાઈની િાયરીનાં ઘણાં પાનાં ભયાું છ.ે આપણે સારરૂપે 

્થોિાં વાકયો જોઈએ:

આં્બેિકર: દેિમાં ્બે નભન્ન નભન્ન નવચારધારાવાળા લોકો 

છ ે એ આપણે ગૃહીત કરીને ચાલવું જોઈએ અને મને મારો 

્બદલો મળવો જોઈએ... ચુકાદામાં મને 71 જગયાઓ મળે 

છ.ે એ સાચો, સારો અને ચોક્કસ ડહસસો છ.ે (‘તમારા નવચાર 

પ્માણે' — ્બાપુ). તે ઉપરાંત સામા્ય મતદારમંિળમાં મત 

આપવાનો અને ઉમેદવાર તરીકે ઊભા રહેવાનો મને હક મળે 

છ.ે વળી મજૂરોના મતદારમંિળમાં પણ મને મત મળે છ.ે અમે 

એટલું સમજીએ છીએ કે તમે અમને ભારે મદદ કરનારા છો. 

(‘તમને નહીં.’ — ્બાપુ). પણ તમારી સા્થે મારો એક જ ઝઘિો 



છ.ે તમે કેવળ અમારે માટ ે નહીં, પણ કહેવાતાં રાષ્ ટ્રીય ડહતો 

માટ ે કામ કરો છો. કેવળ અમારે માટ ે કામ કરો તો તો અમારા 

લાિીલા વીર (Hero) તમે ્બનો. (‘એ તો ભારે સુંદર' — ્બાપુ). 

મારે તો મારી કોમ માટ ે રાજદ્ારી સતિા જોઈએ છ.ે અમારે 

જીવતા રહેવા માટ ે એ અનનવાય્ણ છ.ે એટલે મારા સમાધાનનો 

પાયો મને યોગય ્બદલો મળે એ છ.ે હંુ ડહંદુઓને કહેવા ઇચછુ ં

છુ ં કે મારા ્બદલાની મને ખાતરી મળવી જોઈએ...23

ગાંધીજીએ જ ે કહ્ું હતું તેમાં ્બહુ ્થોિાં વાકયો સારરૂપે 

નીચે આપયાં છ:ે

્બાપુ: તમારી નસ્થનત તમે ્બહુ સુંદર રીતે સપષ્ કરી છ.ે પણ 

હંુ તમને એક પ્શ્ પૂછવા માગું છુ.ં.. અલગ પ્ા્થનમક ચૂંટણીનો 

હંુ સવીકાર કરં તેમાં મારી પ્નતજ્ાના િબદા્થ્ણનો ભંગ ્થતો ન્થી. 

એટલે હંુ એ િરત મંજૂર રાખું પણ એની ભાષા મારે ચોક્કસ 

તપાસવી પિ.ે.. એમાં તમે ત્રણની જ પૅનલ રાખવાનું કહો છો 

એમાં મને કંઈક ગંધ આવે છ.ે પિખું ફેિરવવાની પણ પૂરતી જગા 

એમાં મને મળતી ન્થી... મારે એક પક્ષનું ડહત નહીં પણ આખી 

અસપૃશય કોમનું ડહત આંખમાં તેલ આંજીને સાચવવું છ.ે મારે 

અસપૃશયોની સેવા કરવી છ.ે તે્થી જ તમારી સામે મને જરાયે 

રોષ ન્થી... તમે કોઈ અપમાનજનક અ્થવા તો ક્ોધજનક િબદો 

વાપરો છો તયારે મારા ડદલને તો હંુ એમ જ કહંુ કે તું એ જ 

લાગનો છ.ે તમે મારા મોં ઉપર ્થૂંકો તોપણ હંુ ગુસસો ન કરં. 

ઈશ્વરને સાક્ષી રાખીને હંુ આ કહંુ છુ,ં એટલા માટ ે જ કે તમને 

જીવનમાં ્બહુ કિવા અનુભવો ્થયા છ ે એ હંુ જાણં છુ.ં પણ 

મારો દાવો અસાધારણ છ.ે તમે તો અસપૃશય જ્મેલા છો, પણ 



હંુ સવેચછા્થી અસપૃશય ્બનેલો છુ.ં અને એ કોમમાં નવા દાખલ 

્થયેલા તરીકે એ કોમના ડહત માટ ે એ કોમના જૂના માણસોને 

લાગે તેના કરતાં મને વધારે લાગે છ.ે.. ્બાર વરસની કુમળી 

વયે પ્જાિાસનનો પાઠ હંુ ભણયો છુ.ં અમારા ઘરના ભંગીને 

અસપૃશય ગણવા માટ ેમારી મા સા્થે મેં ઝઘિો કરેલો. તે ડદવસે 

ભંગીના રૂપમાં ઈશ્વરને અવતરતા મેં જોયા. તમે જયારે કહ્ું કે 

અસપૃશયોનું ડહત મને મારી નજદંગી કરતાં વધારે વહાલું છ ેતયારે 

તમે ભગવાનનો ્બોલ ્બોલયા. હવે સચચાઈ્થી એને વળગી રહેજો. 

તમારે મારી નજદંગીની પરવા ન કરવી જોઈએ, પણ અસપૃશયોને 

ખોટા ન નીવિિો... ડહંદુ ધમ્ણની આ્બરૂ અસપૃશયતાને જિમૂળ્થી 

ઉખાિી નાખયા નસવાય ્બચવાની ન્થી. એ તયારે જ ્થિે, જયારે 

અસપૃશયોને દરેકેદરેક ્બા્બતમાં સપૃશય ડહંદુઓના જટેલો દરજજો 

મળિે. અતયારે જ ે ‘અદૃશય' ગણાય છ ે તેને પણ ડહંદુસતાનના 

વાઇસરૉય ્થવાનો પૂરો અવકાિ હોવો જોઈએ. ડહંદુસતાનમાં 

આવયા પછી મેં પહેલું રાજદ્ારી ભાષણ કયુું હતું કે મારે તો 

કોઈ ભંગીને કૉંગ્ેસનો પ્મુખ ્બનાવવો છ.ે..

્બીજા મુદ્દાઓની ્બા્બતમાં તો તમારે ડહંદુ કોમને એની આ્બરૂ 

ઉપર છોિવી જોઈએ... હંુ જો મારા મુદ્દામાં્થી ચસું તો હંુ જાણં 

છુ ં કે રાષ્ ટ્રનું સતયાનાિ વળે...24

23મીએ આં્બેિકરને લઈને સનમનત ચાર વાગયે આવવાની 

હતી, તે વાટ જોવિાવી રાતે સાિા નવ વાગયે આવી. તે ડદવસે 

મતભેદ લોકમત લેવાના મુદ્દા ઉપર હતો. સનમનતના ્બીજા સભયો 

કહેતા હતા કે ્બંધારણ અંગે લોકમત લેવાનો અનધકાર પાંચ 

વરસનો રાખવો જોઈએ. આં્બેિકર વગેરેનો આગ્હ તે મુદતને 



દસ વરસની રાખવાનો હતો.

આં્બેિકરે પોતાનો કેસ સમજાવયો: ‘અમારે તો ડહંદુઓ ઉપર 

સજાની કલમ રાખવી છ ે કે અમારાં દુ:ખો એ લોકો દૂર ન 

કરે તો હડરજનોની મતગણતરી (રેફિરે્િમ) માગીએ; એવા 

રેફિરે્િમમાં તમને વાંધો િો હોય? તમે તો મુસલમાનો માટ ે

પણ એવું સવીકાયુું હતુ.' ગાંધીજી કહે: ‘ડહંદુઓ તમારી સા્થે 

્બરો્બર રીતે વતથે છ ે કે નહીં એ તો તમને એક વરસમાં જ 

ખ્બર પિી જવી જોઈએ... કાં તો તમે અમને અમારી આ્બરૂ 

ઉપર મૂકો અ્થવા ન મૂકો... પણ લાં્બા ગાળાની તમે વાત કરો 

છો તે તમે મનમાં ભેદ રાખીને કરો છો એમ જ કહેવાય... જો 

મારી પૂરી સચચાઈની તમારી ઉપર કિી અસર ્થતી હોય તો 

હંુ કહંુ કે અમારી આ્બરૂ ઉપર અમને છોિો.’ આં્બેિકર પાસે 

આનો જવા્બ નહોતો... ્બસ હવે કાલે આવીિું કહીને ઊઠ્ા.25

વચચે દેવદાસ પર ગાંધીજીએ ્થોિો ગુસસો કયયો. 

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને સમજાવયું કે એ ગુસસો નવના કારણે 

હતો. તે્થી તેમણે દેવદાસને ્બોલાવયા. ્બાપદીકરો સા્થે મળીને 

ખૂ્બ રોયા! િાંત ્થઈ પછી ગાંધીજી કહે:

‘મારા્થી આવા ધાનમ્ણક વ્રતમાં ક્ોધ કેમ જ કરાયો? તું તો મને 

માફિ કરિે પણ ભગવાન મને િી રીતે માફિ કરિે?'26

24મીએ ચચા્ણઓ આગળ ચાલી. ગાંધીજીએ જયારે કહી 

દીધું કે, ‘છલે્ી વાત આ છ:ે પાંચ વરસે મતગણતરી અ્થવા 

તો મારં જીવન,' તયારે મિાગાંઠ ઊભી ્થઈ. ગાંધીજીના કેટલાક 

સા્થીઓ તો રડ્ા.



્બે કલાક પછી દેવદાસ વગેરેએ પાછા આવી ખ્બર આપયા 

કે આં્બેિકરે ઘણો પ્યતન કયયો હતો તે છતાં અસપૃશયપક્ષે પાંચ 

વરસ ન સવીકાયાું. છવેટ ે ન્બરલાએ રસતો કાઢ્ો કે દસ વરસમાં 

આપોઆપ એ પ્્થા ્બંધ ્થાય, દરનમયાન ્બંને પક્ષ મળીને ્બીજો 

રસતો કાઢવો હોય તો કાઢ.ે ગાંધીજી આના્થી ખુિ ્થયા.

દસતાવેજ પર સહીઓ ્થઈ. આં્બેિકર ગાંધીજી પાસે આવયા 

તયારે ઠક્કર ્બાપાએ કહ્ું: ‘આં્બેિકરનું પડરવત્ણન ્થયું છ.ે'

ગાંધીજી કહે: ‘એ તમે કહો છો, આં્બેિકર કયાં કહે છ?ે'

આં્બેિકર: ‘હા. મહાતમાજી ્થયું છ.ે તમે મને ્બહુ મદદ કરી. 

તમારા માણસોએ મને સમજાવવાનો જટેલો પ્યતન કયયો તેના 

કરતાં તમે મને સમજવાનો પ્યતન વધારે કયયો. મને લાગે છ ે

કે એ લોકોનાં કરતાં મારામાં અને તમારામાં ઘણં સામય છ.ે’ 

્બધા ખિખિાટ હસયા. ગાંધીજી કહે, ‘હા, હા.' મહાદેવભાઈ 

આ નવિે લખે છ:ે

‘આ ડદવસોમાં જ ્બાપુએ કહ્ું હતું ના કે, “હંુયે એક જાતનો 

આં્બેિકર જ છુ ં ના? ઝનૂનીના અ્થ્ણમાં!”27

ઉપવાસને અંનતમ ડદવસે સરકાર તરફિ્થી સમાધાનની િરતો 

પર છલે્ી મહોર મરાઈ. સરકારે સંમનત આપી છ ેએવી અફિવા 

તો પૂનામાં સવારના દસ વાગયાની સંભળાતી હતી. પણ મરણાસન્ન 

મહાતમાના જીવનને પોષણ આપનાર અનધકૃત કાગનળયું તો ઠઠે 

સાંજ ે સાિા ચાર વાગયે આવયું.

સવારે ગુરદેવ રવી્દ્રના્થ આવી પહોંચયા હતા. આ 



અનિન નવિે રવી્દ્રના્થ ગાંધીજી સા્થે પૂરેપૂરા સહમત હતા. 

િાંનતનનકેતનમાં હતા તયારે તેમણે આશ્મવાસીઓ ત્થા ગ્ામજનો 

આગળ આ વ્રતનું માહાતમય પોતાની આગવી િૈલીમાં સમજાવયું 

હતું. એનો કેટલોક અંિ આ તપોમય યજ્નું મહત્વ સમજાવવામાં 

ઉપયોગી ્થાય એમ છ.ે..

‘યુગે યુગે દૈવયોગે આ સંસારમાં મહાપુરષનું આગમન ્થાય છ.ે..

આજકાલ દુ:ખનો અંત ન્થી. કેટકેટલું પીિન, કેટકેટલું દૈ્ય, 

કેટકેટલા રોગ, િોક, તાપ આપણે ભોગવયાં છ;ે દુ:ખ ભેગું 

્થયું છ ે ઢગલેઢગલા, છતાં સવ્ણ દુ:ખોને કેિ ે મૂકી દે છ ે આજનો 

એક આનંદ. જ ે ભૂનમ પર આપણે જીવીએ છીએ, જનેી ઉપર 

આપણે હરીએફિરીએ છીએ, તે ભૂનમ ઉપર જનેો કોઈ જોટો ન 

જિ ે એવા એક મહાપુરષે જ્મ લીધો છ.ે

મહાપુરષો આવે છ ે તયારે આપણે તેને ્બરા્બર ઓળખી િકતા 

ન્થી. કારણ, આપણાં મન ભીર છ,ે અસવચછ છ;ે આપણો સવભાવ 

નિન્થલ છ;ે અભયાસ દુ્બ્ણળ છ,ે ... જ્ાની, ગુણી, કઠોર તપસવીઓને 

સમજવા સહેલા ન્થી હોતા. કારણ, આપણાં જ્ાન, ્બુનદ્ધ અને 

સંસકારનો એની સા્થે મેળ ન્થી ખાતો. પણ એક વાત સમજવી 

મુશકેલ ન્થી — તે છ ે સનેહ. જ ે મહાપુરષો સનેહ દ્ારા પોતાની 

ઓળખાણ આપે છ ે તેને આપણે આપણા સનેહ દ્ારા એક રીતે 

સમજી િકીએ છીએ. તે્થી ભારતવષ્ણમાં આ એક આશ્ચય્ણકારક 

ઘટના ઘટી છ ે તેને હવે આપણે સમજયા છીએ. આપણી વચચે 

જ ેઆવયા છ ેતે અતયંત ઉચચ છ,ે અતયંત મહાન છ.ે છતાં તેને 

આપણે અપનાવયા છ,ે એને આપણે જાણયા છ,ે સૌ સમજયા છ ે



કે ‘તેઓ આપણા પોતીકા' છ.ે એમના સનેહમાં ઊંચાનીચાનો 

ભેદ ન્થી. મૂખ્ણ-નવદ્ાનનો ભેદ ન્થી. ગરી્બ-તવંગરનો ભેદ ન્થી. 

તેમણે સૌને પોતાનો સનેહ સરખા ભાગે વહેંચયો છ.ે તેમણે કહ્ું 

છ ે કે સૌનું કલયાણ ્થાઓ, સૌનું મંગળ ્થાઓ. તેઓ માત્ર 

િબદોમાં ્બોલયા ન્થી. કષ્ો વેઠીને ્બોલયા છ.ે કેટકેટલી પીિા, 

કેટકેટલાં અપમાન તેમણે સહ્ાં છ.ે એમના જીવનનો ઇનતહાસ 

દુ:ખનો ઇનતહાસ છ.ે

આખું ભારત તેમને ઓળખે છ.ે કોણ જાણે કઈ રીતે આખા 

ભારતે તેમના પ્તયે ભનકત આપી છ.ે તેમને એક નામ આપયું 

છ ે— મહાતમા. નવાઈની વાત છ ે કે ઓળખયા િી રીતે? ... 

મહાતમા તો એ કે જણેે સૌનાં સુખદુ:ખને પોતાનાં કયાું હોય, 

સૌના કલયાણમાં જનેે પોતાનું કલયાણ દેખાય. સૌનાં હૃદયમાં 

તેમનું સ્થાન છ,ે તેમના હૃદયમાં સૌનું સ્થાન છ.ે..

આપણે એમ કહીએ છીએ કે નવદેિીઓએ આપણી સા્થે િત્રુતા 

કીધી છ.ે પણ એ્થીયે મોટો િત્રુ છ ેઆપણી મજજાની ભીતરમાં. 

તે છ ેઆપણી ભીરતા. એ ભીરતાને જીતવા સાર જ નવધાતાએ 

એમના જીવન મારફિત આપણને િનકત પાઠવી છ.ે તેઓ પોતાના 

અભય દ્ારા આપણો ભય હરવા આવયા છ.ે.. માણસ જયાં 

માણસનું અપમાન કરે છ,ે તયાં્થી માણસનો ભગવાન નવમુખ 

્થાય છ.ે િત િત વષયો્થી આપણે ભારતવષ્ણની રગેરગમાં માણસ 

નવિેના અપમાનનું નવષ વહાવયું છ.ે િત િત મસતકોની ઉપર 

હીનતાનો અસહ્ ્બોજો લાદી દીધો છ.ે તેના ભારે જ આખો 

દેિ આજ ેકલાંત છ,ે દુ્બ્ણળ છ.ે તે પાપે જ આપણે ટટ્ાર ઊભા 

રહી િકતા ન્થી. એક ભાઈ ્બીજા ભાઈના કપાળ પર પોતાને 



હા્થે જ કલંક લગાિી દે છ.ે મહાતમા્થી એ પાપ સહેવાતું ન્થી...

ઘણા ડદવસ્થી દેિ પર અનભિાપ છ.ે એનું પ્ાયનશ્ચતિ કરવા 

આવયા છ ે એક જણ. તેઓ સમસત ભયહરણ કરીને ્બેઠા છ.ે 

મૃતયુના ભયને જીતયા છ.ે આપણનેય કોઈ ભય ના રહે. લોકભય, 

રાજભય, સમાજભય, કિાય્થી આપણે સંકુનચત ના ્થઈએ. 

આપણે તેમના પં્થે તેમનું અનુસરણ કરતાં ચાલીએ. એમનો 

પરાભવ ન ્થવા દઈએ.

જય હો એ તપસવીનો, જ ે આ ઘિીએ મોતની સામે ખિા છ,ે 

ભગવાનને હૈયામાં સ્થાપી, સમસત હૃદયના પ્ેમને ઉજજવળ કરી 

પ્ગટાવી. તમે એનો જય ગાઓ. તમારો કંઠસવર એના આસન 

સુધી પહોંચી જાઓ. ્બોલો, ‘તમને ગ્હણ કરીએ છીએ, તમારા 

સતયનો સવીકાર કરીએ છીએ.'

હંુ તે િું ્બોલવાનો? મારી ભાષામાં જોર ન્થી. તેઓ જ ે ભાષા 

્બોલે છ ેતે કાને સાંભળવાની નહીં, પ્ાણે સાંભળવાની છ.ે માણસની 

એ ચરમ ભાષા છ.ે જરૂર એ તમારા અંતર સુધી પહોંચી હિે.

જયારે પારકાં પોતીકાં ્થાય છ ે તયારે એ આપણં સૌ્થી મોટુ ં

સૌભાગય હોય છ;ે સૌ્થી મોટી નવપનતિ ્થાય છ ે— પોતીકાં જયારે 

પારકાં ્થાય છ ેતયારે. ચાહીને જનેે ખોયાં છ,ે ચાહીને તેને ્બોલાવી 

આણો; અપરાધ મૃતયુ પામો, અમંગળ દૂર ્થાઓ. આપણે માણસને 

ગૌરવદાન દઈ મનુષયતવનો અનધકાર સગૌરવ પ્ાપ્ત કરીએ...28

કનવ ગાધંીજીના અનિનવ્રતની વાત સાભંળીન ેિાનંતનનકેતન્થી 

યરવિા મંડદર સુધી આવયા તયારે તેમની હૃદયવીણામાં આવા 



જ ભાવો ઝંકૃત ્થતા હતા. પરંતુ પ્ાયોપવેિણવ્રતની પૂણા્ણહુનતનો 

આંખો દેખા હાલ પેિ કરતી વખતે તેમની વાણીમાં તપસવીને 

િોભે તેવો સંયમ છ.ે પોતાની અપ્નતમ િૈલીમાં રજૂ કરેલો એ 

અહેવાલ મહાદેવભાઈની િાયરીના અહેવાલને પુષ્ કરે તેવો છ.ે 

તે્થી આપણે તે જ અહીં લઈએ છીએ, સહેજસાજ ટૂકંાવીને:

પૂનાનો પવ્ણતીય પ્થ રમણીય છ.ે પુરદ્ારે પહોંચતાં જોયું કે સામડરક 

કવાયતની ફેિરીઓ ચાલે છ ે— અનેક ‘આમ્ણિ્ણકાર' મિીનગન સડહત 

સેનાની કૂચકવાયત નજરે ચિી. શ્ીયુત નવઠ્લદાસ ઠાકરસીના 

પ્ાસાદે અમારી ગાિી આવીને ઊભી. તેમનાં નવધવાએ સૌમય 

હાસય મુખે અમારં સવાગત કયુું ને અમને લઈ ચાલયાં. પગન્થયાની 

્બે ્બાજુએ ઊભાં રહીને એમના નવદ્ાલયની નવદ્ાન્થ્ણનીઓએ 

ગીત ગાઈને આવકાયાું.

ખંિમાં પ્વેિ કરતાં જ સમજાયું કે એક ઊંિી આિંકા્થી વાતાવરણ 

ભારે ભારે હતું. સૌનાં મુખ પર દુનશ્ચંતાની છાયા હતી. પૂછતાં 

ખ્બર પિી કે મહાતમાજીના િરીરની હાલત કટોકટીભરી હતી. 

તયાં સુધી નવલાયત્થી ખ્બર આવી નહોતી. વિા પ્ધાનને નામે 

મેં એક તાકીદનો તાર મોકલાવી દીધો.

મોકલવાની જરૂર નહોતી. ્થોિી વારમાં જ લોકવાયકા આવી 

કે નવલાયત્થી સંમનત આવી ગઈ હતી. પણ લોકવાયકા સાચી 

હતી કે ખોટી તેનું પ્માણ તો ઘણા ્બધા કલાકો પછી મળ્ું.

મહાતમાજીનો મૌનનો ડદવસ હતો આજ.ે એક વાગયા પછી 

્બોલવાના હતા. એમની ઇચછા હતી કે તે સમયે હંુ એમની 

પિખે રહંુ. રસતે જતાં યરવિા જલે્થી ્થોિ ે દૂર અમારી મોટરને 



અટકાવી. અંગ્ેજ નસપાઈએ કહ્ું કે કોઈ ગાિીને આગળ જવાનો 

હુકમ નહોતો. મને તો એમ હતું કે આજને ડદવસે તો ભારતમાં 

જલેનો રસતો ખુલ્ો જ હિે. ગાિીની ચારે ્બાજુ જાતજાતના 

લોકોની ભીિ ભેગી ્થઈ ગઈ.

અમારા તરફિ્થી જલે અનધકારીઓ પાસે અનુમનત મેળવવા કોઈ 

સહેજ આગળ વધયું, એટલામાં જ દેવદાસ આવીને ખિા ્થયા. 

[દેવદાસ સામા મળ્ા] જલે-પ્વેિનો પરવાનો એમના હા્થમાં 

હતો. પાછળ્થી સાંભળ્ું કે મહાતમાજીએ જ એમને પાઠવયા 

હતા. કારણ, એમના મનમાં અચાનક જ ્થઈ આવયું કે કદાચ 

પોલીસે મારી ગાિીને કયાંક રોકી હોય — જોકે એની એમને 

કિીયે જાણ નહોતી.

લોઢાનો દરવાજો એક પછી એક ઊઘડ્ો અને ્બંધ ્થયો. સામે 

દેખાઈ ઊંચી દીવાલની ઉદ્ધતાઈ, ્બંદી આકાિ — સીધી હારમાં 

્બાંધેલા રસતા, ્બેચાર ઝાિ...

િા્બી ્બાજુએ પગન્થયાં ચિી દરવાજો પાર કરીને દીવાલ્થી 

ઘેરાયેલ એક આંગણામાં પ્વેિ કયયો. દૂર દૂર મકાનોની ્બે 

હાર હતી. આંગણામાં એક નાનકિા આં્બાના ઘટાદાર છાંયિ ે

મહાતમાજી સૂતા હતા.

મહાતમાજીએ મને ્બે હા્થ ઝાલીને પાસે તાણી દીધો અને ઘણી 

વાર સુધી છાતી સરસો ચાંપી રાખયો. ્બોલયા: ‘કેટલો આનંદ ્થયો!’

િુભ સમાચારની ભરતી વહીને આવયો હતો. તે્થી મેં તેમની 

આગળ મારા ભાગયની પ્િંસા કરી. તયારે દોઢ વાગયો હતો. 



નવલાયતના સમાચાર આખા દેિમાં ફેિલાઈ ગયા હતા. પાછળ્થી 

સાંભળ્ું કે તે વખતે રાજકારણી લોકો નસમલાની કાઉન્સલમાં 

ચચા્ણ ચલાવી રહ્ા હતા. છાપાંવાળાઓ પણ જાણી ગયા હતા. 

કેવળ જનેા પ્ાણની ધારા દર ક્ષણે િીણ્ણ ્થતી મૃતયુસીમાને 

અિોઅિ વહી રહી હતી એના પ્ાણનું સંકટમોચન કરવા જરૂરી 

એવી જાગૃનત નહોતી જણાતી. અનત લાં્બી તુમારિાહીની જડટલ 

નનમ્ણમતાનો નવસમય અનુભવયો. સવા ચાર સુધી પ્તયેક ક્ષણે ઉતકંઠા 

વધતી ને વધતી ગઈ. મેં સાંભળ્ું કે પૂનામાં તો સમાચાર દસ 

વાગયાના આવયા હતા.

ચારે ્બાજુ નમત્રો હતા. મહાદેવ, વલ્ભભાઈ, રાજગોપાલાચારી, 

રાજ ે્ દ્રપ્સાદ તરફિ ધયાન ગયું. શ્ીમતી કસતૂર્બા અને સરોનજનીને 

પણ જોયાં. જવાહરલાલનાં પતની કમળા પણ હતાં.

મૂળમાં મહાતમાજીનું સૂકલકિુ ં િરીર સાવ સુકાઈ ગયું હતું. 

કંઠસવર લગભગ સંભળાતો નહોતો. જઠરમાં અમલ ભેગું ્થયું 

તે્થી વચચે વચચે સોિા મેળવીને પાણી પાવામાં આવતું હતું. 

દાકતરોની જવા્બદારી અનત સુધી પહોંચી ગઈ હતી.

છતાં નચતિિનકતનો જરાય હ્ાસ ્થયો નહોતો. નવચારધારા વહેતી 

હતી, ચેતના અણ્થક હતી. પ્ાયોપવેિન કરતાં પહેલાં જ તેમને 

કેટલા મુશકેલ નવચાર ને કેટલી જડટલ ચચા્ણઓ લઈને મંડ્ા રહેવું 

પડ્ું છ.ે દડરયાપારના રાજનૈનતક લોકો સા્થેના પત્રવયવહાર્થી 

મન પર કઠોર ઘાત-પ્નતઘાત ્થયા છ.ે એ વાત તો સૌ જાણે 

છ ે કે ઉપવાસ વખતે જુદા જુદા પક્ષોની પ્્બળ માગણીઓએ 

એમની અવસ્થા નવિે મમતા ્બતાવી નહોતી. પણ માનનસક 



જીણ્ણતાનું એકેય લક્ષણ જ નહોતું. એમના નવચારોની કુદરતી 

સવચછ પ્કાિધારા સહેજ ે મલાન ્થઈ નહોતી. િરીરની કષ્મય 

સાધનાની વચચે પણ આતમાના અપરાનજત ઉદ્મની આ મૂનત્ણ 

જોઈને નવાઈ લાગી. પાસે ન આવયો હોત તો આ ક્ષીણકાય 

પુરષમાં કેટલી પ્ચંિ િનકત છ ે તેનું ભાન જ ્થયું ન હોત.

આજ ેભારતવષ્ણના કોડટ કોડટ પ્ાણોમાં મૃતયુની વેદી પર પોઢલેા 

આ મહત્ પ્ાણપુરષની વાણી પહોંચી ગઈ. કોઈ પણ ્બાધા એમને 

અટકાવી િકી નહીં — દૂરતવની ્બાધા, ઈંટ — કાષ્ઠ — પ્થરાની 

્બાધા, પ્નતકૂળ પોનલડટકસની ્બાધા, ્બહુ િતાબદીઓના જિતવની 

્બાધા આજ ે એમની આગળ ધૂળમાં મળી ગઈ.

મહાદેવે કહ્ું કે મહાતમાજી મારે સાર ઉતકંઠા્થી વાટ જોતા હતા. 

મારી હાજરી વિ ેરાષ્ ટ્રના કોયિાની મીમાંસા કરી િકંુ એટલંુ જ્ાન 

મારામાં ન્થી. એમને તૃનપ્ત આપી િકયો એ જ મારો આનંદ.

સૌ ભીિ કરે તો એમને કષ્ પિ ેએમ નવચારી અમે સરી જઈને 

્બેઠા. ખ્બર કયારે આવે છ ેએની લાં્બા સમય સુધી વાટ જોઈ. 

્બપોરનો તિકો ઈંટની દીવાલ પર આિો પિવા લાગયો. આમતેમ 

્બેચાર િુભ ખાદીધારી નરનારીઓ િાંત રીતે ચચા્ણ કરતાં હતાં.

કારાગારની અંદર આ જનતા જોવા જવેી છ.ે કોઈના વયવહારમાં 

્થાકને લીધે નિન્થલતા આવી ન્થી. ચડરત્રિનકત નવશ્વાસ પેદા 

કરે છ.ે તે્થી જ જલેના અનધકારીઓ આ લોકો પર નવશ્વાસ 

મૂકીને એમને પૂરી સવાધીનતા્થી એક્બીજાને મળવા દઈ િકયા 

છ.ે એમણે મહાતમાજીને આપેલા વચનની નવરદ્ધ જઈને કોઈ 

લાભ ઉઠાવયો ન્થી. આ લોકોમાં આતમમયા્ણદાની દૃઢતા અને 



અચાંચલય ખીલી ઊઠ્ાં છ.ે જોતાંવેંત સમજાય છ ે કે આ લોકો 

ભારતની સવરાજયસાધનાના યોગય સાધક છ.ે

છવેટ ે જલેના અનધકારીઓ સરકારી છાપવાળો ખરીતો હા્થમાં 

લઈને ઉપનસ્થત ્થયા. એમના મુખ પર પણ મને આનંદનો ભાસ 

્થયો. મહાતમાજી ધીરે ધીરે વાંચવા લાગયા. મેં સરોનજનીને કહ્ું કે 

હવે એમની ચારે ્બાજુ્થી સૌએ ખસી જવું જોઈએ. મહાતમાજીએ 

કાગળ વાંચી લીધા પછી નમત્રોને ્બોલાવયા, મેં સાંભળ્ું કે તેમણે 

એને વાંચીનવચારી જોવા કહ્ું. અને પોતાના તરફેિ કહ્ું કે આ 

કાગળ િૉ. આં્બેિકરને ્બતાવવો જોઈએ. એમનો ટકેો હિે તો 

જ તેઓ નનનશ્ચંત ્થિે...

પત્રના મજકૂર [્બીના]નું નવશ્ેષણ કરીને મહાતમાજીને 

સંભળાવવાની જવા્બદારી પંડિત હૃદયના્થ કંુજરને સોંપાઈ. 

એમણે પ્ાંજળ વયાખયા કરી તે્થી મહાતમાજીના મનમાં જરાયે 

સંિય રહ્ો નહીં. પ્ાયોપવેિનવ્રતનું ઉદ્ાપન ્થયું.

મહાતમાજીની િયયા ભીંત પાસે છાયામાં ખસેિવામાં આવી. ચારે 

્બાજુ જલેના કામળા પા્થરીને સૌ ્બેઠાં. શ્ીમતી કમળા નેહર 

સંતરાંનો રસ લાવયાં. સરકારી પત્ર લાવનાર ઇ્સપેકટર જનરલ 

ઑફિ નપ્ઝ્સે નવનંતી કરી કે શ્ીમતી કસતૂર્બા જ પોતાને હા્થે 

મહાતમાજીને રસ આપે. મહાદેવે કહંુ્ કે गीतांजलिનું ‘જીવન જખત 

સુકાયે જાય, કરણાધારાયે એસો’ એ ગીત મહાતમાજીને નપ્ય 

છ.ે સૂર ભૂલી ગયો હતો.29 તાતપૂરતો સૂર ્બેસાિીને તે ગાયું. 

પંડિત િયામિાસ્તીએ વેદપાઠ કયયો.30 તયાર પછી મહાતમાજીએ 

શ્ીમતી કસતૂર્બાને હા્થે ધીરે ધીરે રસ પીધો. છવેટ ેસા્બરમતીના 



આશ્મવાસીઓ અને ્બીજા સૌએ મળીને ‘વૈષણવ જન તો' ગાયું. 

ફિળ અને મીઠાઈ વહેંચાયાં. સૌએ તે ગ્હણ કયાું.

જલેની દીવાલની અંદર મહોતસવ! આવું પહેલાં કદી ્થયું નહોતું. 

પ્ાણોતસગ્ણનો યજ્ ્થયો જલેખાનામાં. એની સફિળતાએ અહીં 

જ રૂપ ધારણ કયુું. નમલનની અકસમાત આનવભૂ્ણત આ મૂનત્ણને 

અવશય કહી િકાય ‘યજ્સંભવા’.31
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પાંત્રરીસ  
યિવડા મંરદિથરી રહંડળગાના ગરીતા 

મંરદિમાં

મુનકતસાધનાનો સાચો રસતો ઐકયસાધનાનો છ ે એમ 

જોઈ ગાંધીજીએ ઉપવાસ પૂરા ્થતાંની સા્થે જલેમાં રહ્ા 

રહ્ા જ એ સાધના સાર િકય તેટલી િનકત લગાિવા માંિી. 

અસપૃશયતાનનવારણના કામને તેમણે સૌ્થી વધુ પ્ાધા્ય આપવા 

માંડ્ું.

પેલી ્બાજુ ગાંધીજીના માત્ર છ ડદવસના અનિનવ્રત્થી 

દેિમાં જ ે જાગૃનત આવેલી તે જોઈ અંગ્ેજ િાસકોને ચેન િી 

રીતે પિ?ે એણે તરતોતરત પોતાની ઢ્બે પગલાં ભરવા માંડ્ાં. 

ઉપવાસના ડદવસો દરનમયાન તો યરવિા જલેના દરવાજા ઘણા 

ખુલ્ા ્થઈ ગયા હતા. છલે્ે ડદવસે પારણાં વખતે સેંકિો લોકોએ 

તયાં હાજરી આપી હતી. તેમાં દેિનેતાઓ્થી માંિીને સેવકો સુધી 

હતા, જલેની ્બહાર દેિને ખૂણે ખૂણે્થી આવેલા લોકો હતા, અને 

યરવિા જલેમાં ્બંદી હોય એવા સતયાગ્હી સૈનનકો પણ હતા. 

સૌની સા્થે, ગુનાઇત કૃતયો કરીને પકિાયેલા કેદીઓ, જલેના 

અનધકારીઓ અને તેમના પડરવારના લોકો પણ હતા.

ગાંધીજી હજીયે કેદી હતા, એ વાતનું જાણે કે ભાન 

કરાવવા છવવીસમીએ પૂના-કરાર ્થયો અને ઉપવાસ છૂટ્ા, 

અને ઓગણત્રીસમીએ તો મેજર ભંિારીને સરકાર ્બહાદુરનો 

હુકમ મળ્ો કે આજ્થી મુલાકાતો વગેરે ્બધું ્બંધ! આના્થી 



ગાંધીજીને ચીિ ચિી. તરત તેમણે આ ્બંધીની નવરદ્ધ કિક કાગળ 

લખાવયો. અસપૃશયતાનનવારણના કામ અંગે જો કરાર ્થયા હતા 

તો એને અંગે તો લોકોને મળવા દેવાની કે લખવાકરવાની છૂટ 

રહેવા દેવી જોઈતી હતી એવો તેમનો મત હતો. માલનવયાજી 

આવીને ગયા. પાછા મળવા આવવાના હતા, તે ન આવી િકયા. 

સરૂપરાણી નેહર અને ઊનમ્ણલાદેવી સેન દરવાજ ે આવેલાં પાછાં 

ગયાં. જયકર વગેરે ભનવષયમાં કાંઈ આંદોલન અંગે સમાધાન 

્થઈ િકે એમ છ ે કે કેમ એ તપાસી જોવા માગતા હતા, પણ 

એમની આિ ે પણ જલેનાં ્બારણાં ધિમ કરતાંક ્બંધ ્થયાં. 

ગાંધીજીને દુષ્ વાનણયો માનનાર નવનલંગિન પોતાની સતિાનો રઆ્બ 

દેખાિવા માગતો હતો. ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘નસમલા ન પલટાય, 

તયાંના માણસો જઈને ્બીજા ન આવે તયાં સુધી પડરનસ્થનતમાં 

કિા ફેિરફિારની આિા રાખવી નમરયા છ.ે'1

સાંજ ે કસતૂર્બાનો જવાનો વારો આવયો. મહાદેવભાઈ કહે 

છ:ે ‘સાંજ ે ્બાને જવું પડ્ું એ ભારે વસમી વાત હતી.' ્બાપુ 

કહે: ‘હવે જલેરને ન રોકો, તુરત જાઓ, તુરત જાઓ.’

્બાના ડદલમાં એમ હતું કે ્બાપુનું છલે્ું ખાણં તૈયાર કરીને 

જાઉં. આખરે તૈયાર ્થયાં. ્બાપુને કહ્ું, ‘લો તયારે આવજ,ે હંુ 

જાઉં છુ.ં’ કહેતાં કહેતાં આંખ ભીની ્થઈ ગઈ.

્બાપુએ એમના ગાલમાં જરાક સરખી ટપલી મારીને કહ્ું:

‘હંુ આવીિ કે તું આવિે. નચંતા કરવાની હોય જ નહીં. આટલા 

ડદવસ રહેવાનું મળ્ું એ ઓછુ ં છ?ે’2



ગાંધીજીના ઉપવાસને લીધે આખા દેિમાં 

અસપૃશયતાનનવારણના કામને ચેતના મળી હતી.

મહારાષ્ ટ્રની એક જલેમાં સાધુચડરત અપપાસાહે્બ પટવધ્ણને 

સવેચછાએ ભંગીકામ િરૂ કયુું હતું. કેરળમાં તયાંના આગેવાન 

કાય્ણકર શ્ી કે. કેલપપને અસપૃશયો સાર ગુરવાયુરનું મંડદર ખુલ્ું 

મુકાવવા ઉપવાસ િરૂ કયા્ણ હતા.

ગાંધીજીએ શ્ી કેલપપનને તાર કયયો કે ‘ઉપવાસ છોિો અને 

ત્રણ મડહનાની નોડટસ આપો.’3 ત્રણ મડહનામાં પણ જો કાંઈ 

સમાધાન ન ્થાય તો ગાંધીજી તેમને સા્થ આપવા તૈયાર હતા. 

મહાદેવભાઈએ આ ્બા્બતમાં િંકા ઉઠાવી કે કેલપપનજીનો આ 

અંતરાતમાનો પ્શ્ કેમ ન હોઈ િકે? ગાંધીજીએ જવા્બ આપયો:

એ મને પૂછ ે છ,ે મારા આિીવા્ણદ માગે છ,ે એ જ ્બતાવે છ ે

કે એને અંતરાતમાનો સવાલ ન્થી, પણ મારા અનભપ્ાય્થી એ 

ચાલે (છ.ે) ... કેલપપન તો નિસત સવીકારનારો રહ્ો. કામને કિો 

ધક્કો પહોંચવાનો ન્થી. ત્રણ માસ પછી કેલપપનમાં િનકત હિે 

તો એ પાછો કરવાનો જ છ.ે ધારો કે એ ન કરી િકે તો હંુ 

્બેઠો જ છુ.ં3

નાજુકલાલ (ચોકસી)ને લખયું: ‘પ્ભુએ નવો અવતાર આપયો છ.ે 

હવે એની ઇચછા પ્માણે દોરિે.’4

ક્સેવેલને: ‘હા; ઈશ્વરની મારી ઉપર દયા છ;ે તેના મારી ઉપર 

ચારે હા્થ છ.ે'5

અ્બદુલ રહીમને લખયું: ‘તમારી સા્થે હંુ પૂરેપૂરો સંમત ્થાઉં છુ ં



કે ્બીજા કોમી પ્શ્ો પણ પરસપર આપલેની ભાવના્થી ઉકેલાવા 

જોઈએ. હંુ આિા રાખું છુ ં કે એ ડદિામાં પ્યતનો ્થિે.'6

કરાંચીના જમિેદજી મહેતાએ લખયું હતું કે પ્ાયોપવેિન 

કોણે કરવું, કયારે કરવું, નવિે તમે કંઈ નનયમો નક્કી કરો તો 

સારં. તેમને લખયંુ:

ઈશ્વરના નામનો કેટલો દુરપયોગ ્થાય છ ેએ નવચારી જાઓ. આ 

દુરપયોગને તે સાંખે છ ે તો પછી મહાન િનકતઓનો ઉપયોગ 

કરવા જતાં તેનો દુરપયોગ પણ ્થઈ જાય છ ે તે સાંખવા યોગય 

છ.ે છતાં તમે કહો છો તેમ એને ખાળવા સાર ્બને એટલા 

પ્યતન કરવા જ જોઈએ. તે કરવા ચૂકીિ નહીં.7

ઉમા નેહરને મંડદરોમાં હડરજનોના પ્વેિ સાર સતયાગ્હ 

કરવાની ગાંધીજીએ જ ે રીત સમજાવી તે મહાદેવભાઈએ એક 

જ વાકયમાં રજૂ કરી છ:ે

‘મંડદરો ખોલાવવાં અ્થવા તેનો તયાગ કરાવવો; કોઈ જ 

તયાં જાય નહીં

એટલે ્થાકે.'8

આં્બેિકરને ગમે તયારે ગાંધીજીને મળવાની અને ઇચછા ્થાય 

તે નવિે છૂટ્થી ચચા્ણ કરવાની સરકાર તરફિ્થી રજા આપવામાં 

આવી હતી. મૂળમાં આં્બેિકરે ‘કિાય અંતરાય નવનાની’ મુલાકાત 

માગી હતી. અને તેમને ‘તમારા તારમાં લખયા પ્માણે'ની રજા 

મળી હતી. પણ મળવા આવયા તયારે ગાંધીજી અને આં્બેિકર 

્બંનેને કહેવામાં આવયું કે માત્ર અસપૃશયતાના નવષયની જ ચચા્ણ 



કરવાની છ.ે એમને કહેવામાં આવયું કે લૉિ્ણ નવનલંગિન સા્થેની 

ચચા્ણને અંતે આ હુકમ નીકળ્ો છ.ે આં્બેિકરે લાચારી્થી ક્બૂલ 

કયુું, પણ કહી દીધું કે, ‘હંુ તો અસપૃશયતા નવિે નહીં, પણ 

રાજદ્ારી પડરનસ્થનત નવિે વાત કરવા આવેલ, પણ હવે તો ્થયું.’

્બાપુ કહે: ‘સાચી વાત. મારા્થી એ નવિે તમારી સા્થે વાત ન 

્થઈ િકે, તમે કરો તોયે હંુ અનભપ્ાય ન આપી િકંુ, મારં મન 

જ એ ડદિામાં કામ ન કરે.’

આં્બેિકર કહે: ‘હંુ તો માત્ર કહી દઉં કે આટલા માટ ેહંુ આવેલો. 

મારે તમને સનવનયભંગ છોિીને ્બહાર નીકળી ગોળમેજીમાં 

આવવાને વીનવવા હતા. વાત એ છ ે કે તમે ન આવો તો 

નવલાયતમાં કિું મળવાનું ન્થી, ઊલટુ ં ્બધું ્બગિિે. ઇક્બાલ 

જવેા માણસો તો દેિના વેરીઓ છ,ે એ ્બગાિી આવિે, અને 

અમારે તો ગમે તેવું ્બંધારણ હોય તેના ઉપર કામ કરવાનું છ.ે 

એટલે હંુ નાનો માણસ છતાં તમને વીનવું છુ ં કે તમે ચાલો.’

્બાપુ કહે: ‘તમે આખી દલીલનો નવસતાર કરો તો હંુ એના પર 

નવચાર કરં મારી સૂચના છ ે કે તમે ્બહાર જઈ છાપામાં એ 

વસતુ લં્બાણ્થી લખો. હંુ એના ઉપર નવચાર કરીિ.’

આં્બેિકર: ‘એ વસતુ આખી લખાય એવી ન્થી. એમાં તો 

મુસલમાનોને ્બહુ દુ:ખ લાગે એવું મારે કહેવું પિ ે અને એ હંુ 

જાહેરમાં ન કહી િકંુ. પણ હવે તો નામ નવના જુદી રીતે હંુ 

લખીિ કે લખાવીિ તે તમે જોજો અને મારં છ ે એમ સમજીને 



એના ઉપર નવચાર કરજો.’

્બાપુ કહે: ‘તમે તમારા નામ્થી જ લખો એ સારં છ.ે પછી તો 

તમારી મરજી.'

શ્ીમતી નાયિ ુ એ અનભપ્ાયમાં સંમત ્થયાં.

પછી અસપૃશયતા નવિે વાત નીકળી. આં્બેિકર કહે:

‘મારે પ્ામાનણકપણે કહેવું જોઈએ કે આ મંડદરો ખૂલે છ,ે સહભોજન 

્થાય છ,ે એમાં મને રસ ન્થી. કારણ, એમાં તો અમારો મરો છ.ે 

મારા માણસોને માર ખાવો પિ ેછ,ે કિવાિ વધે છ,ે નવલેપારલેમાં 

સહભોજન ્થયા પછી મરાઠા કામ કરનારાઓએ હિતાળ પાિી. 

જો ઊંચ વણ્ણના ડહંદુઓમાં તાકાત હોય તો અસપૃશયોને નોકર 

તરીકે રાખત. પણ એ તો ્થાય એમ નહોતું. એટલે આમાં મને 

રસ ન્થી આવતો. મારે તો સામાનજક અને આન્થ્ણક હાિમારીઓ 

મટ ે એ જોઈએ છ.ે’

્બાપુ કહે: ‘તમે દાખલા આપો.’

એણે કહ્ું: ‘અસપૃશયોને રહેવાનાં ઘર ન્થી મળતાં; એના ઉપર 

અ્યાય અને અતયાચારો ્થયા કરે છ.ે એક કેસમાં એક અસપૃશય 

ઉપર મરાઠાના ખૂનકેસનો આરોપ હતો. કેસ સેિનમાં લઈ 

જઈને હંુ એને છોિાવી િકત, પણ મૅનજસટટ્રટે ે એના ઉપર્થી 

ખૂનનો ચાજ ્ણ ફેિરવીને ગંભીર વય્થાનો ચાજ ્ણ કયયો. હવે તેને અમુક 

સજા ્થિે. મારા પોતાના ઉપર પણ કેવી વીતે છ ે તે તમે નહીં 

જાણતા હો. મને મું્બઈમાં પૉટ્ણ ટટ્રસટની ચાલ નસવાય ્બીજ ેકયાંય 

રહેવાનું મળતું ન્થી. મારા ગામમાં તો મહારોનાં ઘોલકામાં મારે 



રહેવું પિ ે છ.ે પૂનામાં ્બીજા ્બધા પોતાના નમત્રોને તયાં ઊતરે. 

મારે નૅિનલ હોટલમાં ઊતરવું પિ ે છ ે અને સાત રૂનપયા અને 

ગાિીભાિુ ં ખચ્ણવું પિ ે છ.ે'

્બાપુ કહે: ‘સવ્ણ્ટસ ઑફિ ઇન્િયા?'

આં્બેિકર: ‘હા, તયાં કદાચ રહી િકાય. પણ તે પણ કદાચ. વઝેને 

પૂછો તો ખ્બર પિ.ે વઝેના દેખતાં એના નોકરે મારં એક વાર 

અપમાન કયુું હતું. મારે તો આ ્બધી હાિમારીઓ કાઢવી છ.ે’

્બાપુ કહે: ‘હંુ તમારી સા્થે સંમત છુ.ં તમારે જાણવું જોઈએ 

કે મારો ઉપવાસ પૂરો ્થયો ન્થી, હજી ઊભો જ છ.ે કરાર 

સુધરાવવો એ ગૌણ વાત હતી. મુખય વાત તો હજી ્બાકી રહેલી 

છ.ે એને માટ ે હંુ પ્ાણ આપવા તૈયાર છુ.ં તમે કહો છો એ ્બધા 

અ્યાયો મટવા જ જોઈએ.’

આં્બેિકરે કહ્ું: ‘મને ન્બરલાએ અસપૃશયતાનનવારણ સભાના 

્બોિ્ણમાં લેવાનું કહંુ્. મેં ના પાિી. કારણ, હંુ એકલો િું કરં? 

મારે તમે જ ેઇચછો તે રીતે અસપૃશયતાનનવારણના કામમાં સંમનત 

આપવી રહી. અમે જો ઘણા હોઈએ તો અમે ઇચછીએ એ રીતે 

સુધારા કરાવી િકીએ. તમે ઇચછતા હો કે મંડદર ્બાંધવું કે 

કૂવા ખોદાવવા. અમને લાગતું હોય કે આ પૈસા નકામા જાય 

છ,ે એને માટ ે ્બીજો રસતો જોઈએ.’

્બાપુ કહે: ‘તમારં દૃનષ્ન્બંદુ સમજુ ં છુ,ં અને હંુ એ ધયાનમાં 

રાખીિ અને િું કરી િકાય તે જોઈિ.’

પછી ્બાપુ અમને કહે: ‘વાત એણે ્બહુ મીઠી કરી. એનામાં 



નસદ્ધાંત તો ન્થી, પણ આ ્બધી વાત ્બહુ સીધી રીતે કરી. એણે 

એમ પણ કહ્ું કે મારે રાજદ્ારી સતિા જોઈતી હતી તે મળી 

ગઈ. હવે મારે તો રાષ્ ટ્રીય કામ કરવાનું રહ્ું. તમને હવે તમારા 

કામમાં હંુ નવઘનકતા્ણ ન્થી ્થવાનો. એમ.  સી. રાજા ઑડિ્ણન્સ 

ન્બલને અહીં્થી જઈને ટકેો આપે તેમ મારા્થી ન અપાય. મેં તો 

મારા માણસોને કહંુ્: ‘હવે તમે મારી પાસે્થી આ કામમાં ્બહુ 

આિા ન રાખતા. મારે દેિના કામને માટ ે મારી િનકત ખચ્ણ 

કરવી જોઈિે.' પણ તમે ્બહાર નીકળીને દેિકાય્ણ ઉપાિો તો 

્થાય. એમ ને એમ કિું ન્થી વળવાનું.

પોતે પોતા નવિે કહ્ું: ‘સરકાર મને પૈસા આપે છ ેએમ કહેવાય 

છ.ે મારા જવેો નભખારી કોઈ ન્થી. ત્રણ વરસ ્થયાં મારી કમાણી 

કાંઈ જ ન્થી. આ કામ કરતાં મારે મારો પોતાનો પૈસો ખરચવો 

પિ ે છ.ે અને મારા કેસોનું કાય્ણ ઓછુ ં ્થાય છ.ે જાહેર કામને 

લીધે વખત પણ જાય અને પૈસાનો પણ ખરચ ્થાય. ્થોિા ્થોિા 

કેસો મળે તેમાં્થી મારો નનવા્ણહ કરં છુ.ં આજ ે પણ સાવંતવાિી 

એક કેસ છ ે તયાં જતાં અહીં રસતામાં ઊતયયો છુ.ં’9

ઑકટો્બર માસમાં સાક્ષર શ્ી નરનસંહરાવની પુત્રી લવંનગકાની 

મૃતયુનોંધ છાપામાં જોઈ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીનું ધયાન તે તરફિ 

દોયુું. ગાંધીજીએ તરત એ આિયનો પત્ર લખયો કે,

‘તમારી દીકરીના અવસાનના ખ્બર વાંચી અમે સૌ ડદલગીર ્થયા. 

મહાદેવે કહ્ું, આટલી એક જ દીકરી રહી હતી. તમને ખરખરો 

કરવાનો ન હોય. તમે ્બંને જ્ાની છો. પ્ભુ તમને િાંનત ્બક્ષો.’

આટલાં વાકયોની નરનસંહરાવ ઉપર અદભુત અસર ્થઈ. 



એમણે લખયું:

આમ હમારં હાવા પ્સંગમાં સમરણ રાખયું એ નવચાર્થી હૃદય આદ્ર્ણ 

્થયું. પ્ભુ કૃપાળુ આમ અણધાયાું આશ્વાસનોનાં અમૃત સીંચે છ ે

એ ઓછી ધ્યતા છ?ે ‘પરંતુ આનું દુ:ખ તમને ન હોય' એ પાંચ 

િબદોમાં જ ે અમૂલય સદભાવ આપે પૂયયો તે ્બીજ ે કહીં્થી — એ 

રૂપમાં તો — હમને મળ્ો ન્થી. આપે જ ે ઊંચી કક્ષામાં — જ્ાન, 

તપશ્ચયા્ણ વગેરે સંપનતિને સં્બંધે-મૂકયાં તે યોગયતા પ્ાપ્ત કરવાને 

પ્ભુ હમને સામરય્ણ આપો. હમે હજી રંક માનવની ભૂનમકામાં 

ભમીએ છીએ. માત્ર હાવી કસોટીને પ્સંગે ઉચચતર ભૂનમકામાં 

ચઢવાને પ્ભુ દયાળુ આપ જવેા સનેહાળ સજ્જનની દ્ારા પાંખો 

આપે છ ે એ લાભ ઓછો ન્થી.

કસોટી તો ્બાકી ભારે જ છ.ે પ્્થમ ્બે સંતાન ચાલયાં ગયાં તે 

ત્રણ અઠવાડિયાં માંદગી ભોગવીને. હાણે તો ચાર કલાકમાં જ 

એકાએક ્બેભાન ્થઈને દેહ છોિી દીધો. િાંનતદાતા િાંનત આપે 

છ ે અને આપિે. આપના પત્ર માટ ે આભાર નહીં માનું, પરંતુ 

કહીિ કે એ પત્રને અમૂલય ધન તરીકે સંઘરી રાખીિ.

દીકરીના દિાહ પ્સંગે ગાંધીજીએ લખયું:

સવારની ચાર વાગયાની પ્ા્થ્ણના અમે કરી રહ્ા અને આ લખવા 

્બેઠો છુ.ં અમે ત્રણે આજ ે 8–30 વાગયે તમારી સા્થે દિમાનું 

શ્ાદ્ધ ઊજવતાં હોઈિું. મૂક પ્ા્થ્ણનાને ્બદલે ‘લીિ કાઇ્િલી 

લાઇટ'નો તમારો અનુવાદ ગાઈિું. તેમાં તમને ્બંનેને જોઈએ 

તેટલી િાંનત કયાં ભરી ન્થી? તમારાં ્બાળકો તો નચરિાંનત 

ભોગવે છ.ે પણ આ જગતમાં જટેલાં ્બાળકો છ ે તેટલાં તમારાં 



કયાં ન્થી? તમે તો એવું જ્ાન ઘણંય આપયું છ.ે તે અતયારે 

તમને સહાય કરો.

‘પ્ેમળ જયોનત'ની એક વાત તમને ગમિે. જતાં જતાં ફિાધર 

એનલવને ધાયુું કે જો નરિસતીઓનો નમત્રવગ્ણ દર અઠવાડિયે મારી 

સા્થે માનનસક સં્બંધમાં આવે તો સારં. તેમ કરવા સાર તેણે 

મારી પાસે્થી એક ભજન માગયું, કે જ ે્બધાએ ધારેલે વખતે દરેક 

અઠવાડિયે ગાવું. મેં પેલું ્યૂમૅનનું ભજન પસંદ કયુું. તે આજ ે

યુરોપ, અમેડરકા, અહીં ને ્બીજા દેિોમાં નમત્રમંિળ દર િુક્વારે 

7–30 વાગયે સાંજ ે ગાય છ.ે અમે અહીં ને આશ્મવાસીઓ 

સા્બરમતી ઇતયાડદમાં ‘પ્ેમળ જયોનત’ દર િુક્વારે સાંજની 

પ્ા્થ્ણનામાં ગાઈએ છીએ. એમ એ ભજનમાં તમે જ ે પ્ાણ રેડ્ો 

છ ે તેમાં વૃનદ્ધ ્થતી જાય છ.ે આવી આ તમારી ભેટ તમને પણ 

ફિળો.10

1932્થી 1934ના ગાળામાં ગાંધીજીને અનેક વાર 

ઉપવાસનો નવચાર કરવો પડ્ો તે્થી એ ગાળાની મહાદેવભાઈની 

્બે િાયરીઓ (ભાગ–ર અને 3) ઉપર ઉપવાસના વાતાવરણની 

ઘેરી છાયા વતા્ણય છ.ે સપટમે્બર, 1932ના ઉપવાસ પૂરા ્થયા 

તયાર ્બાદ જલેમાં રહીને પણ અસપૃશયતાનનવારણનું કામ કરવા 

ગાંધીજીએ કેટલીક નવિેષ સવલતો સરકાર પાસે્થી મેળવી હતી. 

તેમાં આ નવષય અંગેનો પત્રવયવહાર ત્થા છાપાંજોગાં નનવેદનો 

્બહાર પાિવાની છૂટ આવતી હતી. અસપૃશયતાનનવારણના હેતુને 

જ પાર પાિવા તેમણે 1933ના ફેિબ્ુઆરી-માચ્ણ માસમાં અંગ્ેજીમાં 

हररजन, ગુજરાતીમાં हररजनबंधु અને ડહ્દીમાં हररजन सेवक નામનાં 

સાપ્તાડહકો િરૂ કયાું. 1932ના સપટમે્બરમાં અસપૃશયતાનનવારણનું 



કામ કરવાની દૃનષ્એ ‘ઍ્ટી અનટચેન્બનલટી લીગ' નામની 

સંસ્થા સ્થાપી હતી જનેું પાછળ્થી ‘હડરજન સેવક સંઘ' નામ 

રાખવામાં આવયું હતું. શ્ી ઘનશયામદાસ ન્બરલાને તેના પ્મુખ 

્બનાવયા હતા.

આ ગાળામાં ્બીજી ્બે વાર ગાંધીજીએ પોતાના િરીર 

પર ગંભીર પડરણામ આવે એવા ઉપવાસ કયા્ણ. મે 1933માં 

કાય્ણકતા્ણઓની કેટલીક કમજોરીઓની વાત સાંભળી. કાય્ણકતા્ણઓનો 

દોષ એ પોતાનો જ દોષ માની તેમણે એકવીસ ડદવસના આતમિુનદ્ધ 

અ્થથેના ઉપવાસ કયા્ણ હતા. આ ઉપવાસ વખતે ગાંધીજીને તરત 

જ છોિી દેવામાં આવયા હતા. પૂનાનાં લેિી પ્ેમલીલા ઠાકરસીના 

્બંગલા ‘પણ્ણકુટી’માં ગાંધીજીએ આ ઉપવાસ પૂરા કયા્ણ હતા. તયાર 

્બાદ સા્બરમતી્થી રાસ સુધી કૂચ કરવાની તેમણે જાહેરાત કરી 

તયારે કૂચની આગલી રાતે તેમને તેમના તેત્રીસ સા્થીઓ સા્થે 

નગરફિતાર કરવામાં આવયા હતા. ગાંધીજી ત્થા મહાદેવભાઈને 

્થોિા કલાક સા્બરમતી જલેમાં રાખી યરવિા લઈ જવામાં 

આવયા હતા, જયાં્થી તેમને યરવિાની હદમાં પ્વેિ કરવાની 

નનષેધાજ્ા સા્થે છોિી મૂકવામાં આવયા હતા. પરંતુ નનષેધાજ્ાનો 

ભંગ કરતાંની સા્થે ્બંને જણને ફિરી પકિવામાં આવયા હતા. 

અને તતકાળ કેસ ચલાવી એક વષ્ણની સજા કરવામાં આવી હતી. 

આ વખતે અસપૃશયતાનનવારણનાં કામો અંગેની છૂટછાટો પહેલાંની 

માફિક જ મળે એવી ગાંધીજીએ અપેક્ષા રાખી હતી. પરંતુ તેમને 

તે છૂટ પૂરેપૂરી ન મળતાં જલેમાં 16મી ઑગસટ, 1933ના 

રોજ્થી ન્બનમુદતી ઉપવાસ િરૂ કયા્ણ હતા. આ વખતે સરકારનું 

વલણ વધુ કિક હતું અને કદાચ તેમને ્બળજ્બરી્થી ખોરાક 



આપવાના પણ પ્યોગ કરે એવાં લક્ષણો જણાતાં હતાં. ગાંધીજીને 

જલેમાં્થી હૉનસપટલમાં ખસેિવામાં આવયા. પોતે કદાચ વધુ જીવી 

નહીં િકે એમ માનીને ગાંધીજીએ પોતાના અંગત વપરાિની 

તમામ ચીજો હૉનસપટલની પડરચાડરકાઓને આપી દીધી હતી.

ગાંધીજીના જીવ લગ નમત્ર ચાલતી ઍ્િરૂઝના તનતોિ પ્યતન્થી 

આ ત્બક્ક ેગાંધીજીને છોિી મૂકવામાં આવયા હતા. તે જ ડદવસે 

તેમણે પૂનાની ‘પણ્ણકુટી'માં પારણાં કયાું હતાં.

1933ના મે માસના ઉપવાસના િરૂઆતના ડદવસોમાં 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજી્થી છૂટા પિીને જલેમાં જ રહી ગયા હતા. 

પણ સદભાગયે એમની સજાની મુદત પૂરી ્થઈ એટલે તેઓ છૂટીને 

તરત ગાંધીજી પાસે આવયા હતા. ્બે ડદવસ પછી ગાંધીજીએ 

તેમને સા્બરમતી આશ્મમાં મોકલયા. તયાં ્બે ડદવસ રોકાઈને 

તેઓ પાછા ગાંધીજી પાસે આવી પહોંચયા. આ ઉપવાસ અંગે 

મહાદેવભાઈએ દસ લેખો લખયા. મહાદેવભાઈનું ભકતહૃદય આ 

ઉપવાસ્થી કેવું પ્ભાનવત ્થયું હતું તેની આ લેખો સાખ પૂરે છ.ે

અસપૃશયો સાર અલગ મતદારમંિળની નવરદ્ધ કરેલા ઉપવાસ 

વખતે સરદાર ગાંધીજીની સા્થે જ જલેમાં હતા. ઉપવાસ કરતાં 

પહેલાં તે અંગે તૈયાર કરેલું નનવેદન ગાંધીજીએ તેમને વાંચવા 

આપયું હતું. પણ તતકાલ એને કોઈ અનભપ્ાય ન આપવા જણાવયું 

હતું. આ નનવેદન ્બે વાર વાંચયા પછી આિરે અિધા કલાક 

પછી તેમણે મહાદેવભાઈને કહ્ું:

‘એમના કરતાં પનવત્ર કોઈને જાણયો છ?ે એમને ઈશ્વરે રાખવા 

હોય કે લઈ જવા હોય એ કોને ખ્બર છ?ે પણ એમના મન 



અને આતમાનો પ્વાહ જ ે ડદિામાં વહેતો હોય તેને મન, વચન 

અને કાયાના મૌન્થી અનુકૂળ ્થવું.’11 એક વાર શ્ી િાસ્તીએ 

ગાંધીજીને ઉપવાસ નવિે િાસ્તા્થ્ણ કરતો કાગળ લખયો.

તે જોઈ વલ્ભભાઈએ કહ્ું:

િાસ્તીનો કાગળ વાંચીને તો એમ ્થાય છ ે કે આ ઉપવાસ ્થયો 

તે સારં ્થયું. આવા િાસ્તી જવેા કોઈ દહાિો ્થોિા જ ધમ્ણમાં 

સુધારો કરી િકવાના છ?ે એ તો ્બાપુના જવેા કોઈ સમ્થ્ણ 

ઉપવાસ જવેું િસ્ત ઉઠાવે તયારે જ આ ભયંકર અંધકારનાં 

વાદળ વીખરાય.12

છાપાંઓ મારફિત, પત્રવયવહાર મારફિત અને મુલાકાતીઓ 

મારફિત જલે ્બહારના સમાચારો અંગે માડહતી રાખવાનું કામ 

મુખયતવે વલ્ભભાઈનું હતું. વચચે વચચે પોતાની તેજસવી અને 

ગણેલા િબદોવાળી િૈલીમાં એ સમાચારો ઉપર માનમ્ણક કટાક્ષ 

કરવાનું કામ પણ તેમનું જ. જપ્ત કરેલ ્બારિોલીના આશ્મનાં 

મકાનો સરકારે વેચવા કાઢ્ાં એ સમાચાર વાંચી સરદાર કહે:

‘સારં છ ે વેચાઈ જાય તો. આપણા હા્થમાં સતિા આવિે તયારે 

એ ્બધાં પાછાં આપયે જ છૂટકો છ.ે સતિા ન આવે તો આ 

્બધાં એમનાં મકાનો (જલેો)નો ક્બજો આપણી પાસે પિલેો જ 

છ ે ના?'13

આ ડદવસોમાં ગાંધીજી, સરદાર અને મહાદેવભાઈ ત્રણેયે 

પોતાનો મોટા ભાગનો સમય તો અસપૃશયતાનનવારણના પ્શ્ અંગે 

નચંતનમનન, મુલાકાતો અને પત્રલેખનમાં જ ગાળ્ો હતો. વચચે 



વચચે, સહજ રીતે, ્બીજા પ્શ્ો પણ છિેાઈ જતા. પત્રવયવહાર 

અંગે ગાંધીજીની ધીરજ અખૂટ હતી. એક વાર શ્ી રણછોિદાસ 

પટવારીએ પોતાના પત્રમાં 88 પ્શ્ો પૂછા. ગાંધીજીએ ખંતપૂવ્ણક 

એ દરેકેદરેક પ્શ્નો જવા્બ મહાદેવને લખાવયો. મહાદેવભાઈને 

ગાંધીજીની માફિક મુકતપણે પત્રવયવહારની છૂટ નહોતી, એટલે 

ગાંધીજી ઘણી વાર મહાદેવના ઓળખીતાને લખાવતા કે, 

‘મહાદેવના તો માત્ર અક્ષર જ જોવા મળિે, પત્ર નહીં.'

ગાંધીજીના ભાણેજ મ્થુરાદાસ નત્રકમજી વચચે મળવા આવી 

ગયા. એમણે એ ખ્બર આપયા કે દેવદાસભાઈ ડદલહીમાં ન 

પેસવાના હુકમનો અનાદર કરવા સાર છ માસની કેદમાં ગયા. 

જવાહરલાલને નવિે વાત ્થઈ. એમને હડરજન કામનો કેમ નવરોધ 

હિે? એ તો કહે છ ે કે ્બાપુ આ કામ કરવા્થી કેદી જ મટી 

જાય છ.ે.. એમ કેમ હિે? ગાંધીજી કહે:

એનું કારણ એ છ ે કે એ આ કામનું રહસય ન્થી સમજલે, 

સતયાગ્હનું પણ નહીં... આજ ેઆપણે સતયાગ્હ સતિા મેળવવાને 

માટ ે કરી રહ્ા છીએ, જયારે સતયાગ્હ તો સતિાને સાફિ કરવાને 

માટ ેહોય. સતિા એટલે જ ડહંસા, સતિાને નભાવવા લશકર જોઈએ. 

સતિાનો તયાગ એ સતયાગ્હના મૂળમાં છ.ે કાઉન્સલો વગેરેમાં્થી 

સતયાગ્હીઓ દૂર રહેિે તો જ તેને સવચછ કરી િકિે. મારા 

અનગયાર મુદ્દા મોતીલાલજીને નહોતા ગમયા અને જવાહરલાલને 

પણ નહોતા ગમયા. પણ હંુ એના ઉપર હજી કાયમ છુ.ં

મહાદેવભાઈએ પૂછું: ‘તયારે તમે સવરાજની અવેજીમાં 

સુરાજય ચાલે એમ સવીકારો છો, એમ કહેવાય.’ ગાંધીજી કહે: 



‘ના, કેમપ્બેલ ્બેનરમૅનનું સુરાજય એ તો મુરબ્બીપણાના નાતા્થી 

ભલું કરનારં રાજય છ.ે એ સવરાજયનું અવેજી ન ્થઈ િકે. 

પણ આપણં અનગયાર મુદ્દાનું તો સાચું સુરાજય છ ેઅને એ જ 

સવરાજય છ.ે.. હજીયે વધારે એ વસતુ સમજાવું એમ છુ.ં પણ 

આજ ે તો કયાં એ પ્સંગ છ?ે પ્સંગ આવે તો પાછો દેિને એ 

અનગયાર મુદ્દા ઉપર વાળું...'

્બીજ ેડદવસે મહાદેવભાઈએ ચચા્ણ આગળ ચલાવી. ગાંધીજીએ 

સપષ્ીકરણ કયુું:

સતયાગ્હ સતિા મેળવવાને માટ ે હોય જ નહીં, સતિાને િુદ્ધ 

રાખવાને માટ,ે સતિાનો સદુપયોગ કરાવવા માટ ેહોય... અડહંસાનો 

ઉપયોગ ડહંસાને માટ ે ન જ હોય.

સતયાગ્હ અમુક વસતુ ઉપર કેન્દ્રત કરવો જોઈએ એટલે સતિા 

મેળવવા ઉપર નહીં, પણ તે તે વસતુ નસદ્ધ કરવા માટ ે હોય... 

એની સામે ન્બળું તંત્ર ટકી ન િકે, એ તૂટી જ પિ,ે એટલે 

તંત્રનો આપોઆપ સુધારો ્થાય. છતાં તંત્રમાં સતિાની વાત આવે 

તયારે આપણે આઘા રહીએ. तेन तयतिेन भुंजीथा: । આપણે 

મત આપીએ, મત આપવા જટેલી સતિા ભલે વાપરીએ, પણ તે 

પણ રામ અને રાવણની ચૂંટણીમાં રામની ચૂંટણી કરવા માટ.ે 

જોકે રામ પણ જટેલે અંિે સતિા ચલાવિે તેટલે અંિે ડહંસા 

તો કરિે જ. આપણં તો સતયાગ્હદળ હોય જ ે સતિાને સરખી 

કરવાને માટ ે જ જીવતું હોય.14

એકવીસ ડદવસના ઉપવાસ વખતે સા્બરમતી્થી મહાદેવભાઈ 

સા્થે ્થોિા ડદવસ રહેવા સાર નારાયણ પણ આવયો હતો. 



પૂના આવયા પછી, દુભા્ણગયે તે તરત મલેડરયામાં પટકાઈ ગયો. 

મહાદેવભાઈના મા્થા પર ગાંધીજીના ઉપવાસની નચંતા હતી જ 

તેમાં ્બા્બલા (નારાયણ)ની માંદગીની વધારાની નચંતા આવી 

પિી. તાવ 1060 સુધી પહોંચી ગયો હતો અને 36 કલાક 

સુધી ઊતયયો નહોતો. મહાદેવભાઈએ પોતાની ઑડફિસ ગાંધીજીના 

ખાટલા પાસે્થી ખસેિીને ્બા્બલાના ખાટલા પાસે ગોઠવી. એક 

હા્થે ગાંધીજી ઉપર આવેલા અસંખય પત્રો કે તારના જવા્બ 

લખતા જાય અને ્બીજ ેહા્થે ્બા્બલાના મા્થા પર ઠિંા પાણીનાં 

પોતાં મૂકતા જાય. ્બા્બલો સંનનપાતમાં પણ ‘્બા આવી? ્બા 

આવી?' એમ પૂછતો હતો. એકાદ ડદવસમાં તાવ ઊતરી જિે, 

દુગા્ણ્બહેનને ્બોલાવવાની જરૂર ન્થી, એમ માનીને મહાદેવભાઈએ 

એમને ્બોલાવયાં નહોતાં. પણ ્બા્બલાનું કષ્ એમના્થી જોયું જતું 

નહોતું. તે્થી એમનું હૈયું અવારનવાર ભરાઈ આવતું. હડરલાલનાં 

પુત્રી મનુ્બહેન મહાદેવભાઈને આંસુ લૂછતા જોઈ ગયાં. તેમણે 

કસતૂર્બાને કહ્ું અને કસતૂર્બાએ ગાંધીજીને વાત કરી. ગાંધીજીએ 

તરત મહાદેવભાઈને પોતાની પાસે ્બોલાવયા. તેઓ જવેા ગાંધીજી 

પાસે પહોંચયા તેવા જ ગાંધીજી દુગા્ણ્બહેનને ્બોલાવવા સાર 

તાર લખાવવા માંડ્ા. મહાદેવભાઈ એમની જોિ ે દલીલ કરવા 

લાગયા કે ટાડઢયો તાવ છ.ે એકાદ ડદવસમાં તો ઊતરી જિે. 

દુગા્ણને ્બોલાવવાની િી... પણ ગાંધીજીએ એમને વચમાં કહ્ું: 

‘મેં તમને સલાહ લેવા ્બોલાવયા ન્થી, તાર લખાવવા ્બોલાવયા 

છ.ે’ દુગા્ણ્બહેનના પહોંચતા સુધીમાં ્બા્બલાનો તાવ તો સાચે જ 

ઊતરી ગયો હતો, પણ તેમના આવવા્થી મહાદેવભાઈની નચંતા 

પણ ઘણી ઓછી ્થઈ ગઈ, એ દેખીતું હતું.



ગાંધીજીના ઉપવાસ સુખરૂપ પૂરા ્થયા તે્થી આખા દેિે 

રાહત અનુભવી. યરવિા મંડદર્થી વલ્ભભાઈએ મહાદેવભાઈને 

પત્ર લખયો: ‘આખરે પ્ભુએ લાજ રાખી. આ દેિનાં પાપ ઘણાં 

છ,ે છતાં કાંઈક પાપ કરતાં પાછુ ં જોયું હિે એટલે સૌનાં મોં 

ઊજળાં રહ્ાં.’ પ્ેમલીલા્બહેન (ઠાકરસી)ની અપાર સેવાનો ્બદલો 

ઈશ્વરે આપયો. એમને તો યિ મળ્ો. ખરેખર ઈશ્વરની અપાર 

દયા છ.ે ્બાકી આપણે લાયક તો ન્થી જ. આજ ે સૌને હષ્ણનાં 

આંસુ આવે છ.ે પ્ભુનો પાિ માનીએ છીએ.'15

ઉપવાસ પૂરા ્થયા તયાર પછી ્થોિા ડદવસે જ, જૂન માસમાં 

શ્ી દેવદાસ ગાંધીનાં લનિ લક્મી રાજગોપાલાચારી જોિ ે ્થયાં. 

રાજાજી અને ગાંધીજી ્બંને વેવાઈ ્બ્યા. લક્મી અને દેવદાસે 

લનિનો નવચાર કયયો પછી, વષયો સુધી દૂર રહેવાનો સંયમ જાળવયા 

્બાદ ્થયેલ આ લનિ્થી કોને હષ્ણ ન ્થાય? મહાદેવભાઈનો 

હરખ એમના ચહેરા પર વરતાઈ આવતો હતો. એમને મન તો 

જાણે સગા નાના ભાઈનાં લગન હતાં. અને તેય પાછા એવા 

પુરષની દીકરી સા્થે જમેની િોધ ગાંધીજીને ચૌદ વરસ પહેલાં 

મહાદેવભાઈએ જ કરી આપી હતી.

ગાંધીજી આ ઉપવાસ દરનમયાન પોતાના આશ્મને ્બીજી એક 

તાવણીમાં્થી પસાર કરવાનું નવચારી રહ્ા હતા. જલેમાં્થી છૂટીને 

આવેલા મહાદેવભાઈને તેમણે એટલા સાર જ તરત આશ્મમાં 

મોકલયા હતા. ગાંધીજીની એક કલપના એવી હતી કે એક પછી 

એક ઉપવાસની મિાલ જલતી રહે. આશ્મમાં્થી કેટલા લોકો 

આવી તપશ્ચયા્ણ માટ ે તૈયાર ્થાય છ,ે તે પણ તેમને જાણવું હતું. 

એમ તો આખા આશ્મને પણ ્થોિી વધારે આકરી કસોટીમાં્થી 



પસાર કરવાની એમની ઇચછા હતી.

આશ્મનાં ્બાળકોમાં તરત વાત ફેિલાઈ ગઈ. હવે માત્ર 

આપણા નપતાઓ જ નહીં, પણ માતાઓ પણ જલેમાં જિે! 

્બા્બલા્થી નાનાં આશ્મનાં ્બાળકોમાં તે વખતે માત્ર ગુલામ 

રસૂલ કુરેિીનાં ત્રણ ્બાળકો હતાં. ્બીજાં કેટલાંક એના સમવયસક 

અ્થવા ્થોિાં મોટાં. આશ્મનાં દસ ્બાળકોને અનસૂયા્બહેન 

સારાભાઈના સંચાલન હેઠળ ચાલતા હડરજન ક્યા છાત્રાલયમાં 

રાખવાનું નક્કી ્થયું. ્બાળકોને નમરઝાપુર રોિ પર આવેલ 

છાત્રાલયમાં મૂકી આવવાનું કામ મહાદેવભાઈ પર આવયું. આ 

આખા પ્સંગનું ્થોિુ ં વધારે વણ્ણન આ લેખકે संत सेवतां सुकृत 

वाघेમાં કયુું છ.ે16 આ પ્સંગનું વણ્ણન કરતાં મહાદેવભાઈએ લખયું 

છ:ે ‘્બાળકોને અનસૂયા્બહેનને સોંપી આવયો. પાછા નીકળતાં 

મારી આંખો ભીની ્થઈ, અનસૂયા્બહેન પણ ખૂ્બ રોઈ પડ્ાં 

અને પગે પડ્ાં.' આ ્બાળકો પૈકી ્બહેન વનમાળા દેસાઈએ 

આ પ્સંગનું હૃદયસપિતી વણ્ણન કયુું છ:ે

અમને મૂકવા જવાનું કામ ્બાપુએ મહાદેવકાકાને સોંપયું હતું. 

આશ્મની રસતા પરની સૌની માનીતી ઘટાદાર આમલી નીચે સૌ 

ભેગાં ્થયાં હતાં. ભનવષયની કાંઈ ખ્બર નહોતી. પાછાં કયારે 

મળીિું એનો જરાય અંદાજ નહોતો. અમારાં મા્બાપ રિતાં હતાં. 

અમે રિતાં હતાં, પણ મહાદેવકાકા તો ધ્ુસકે ધ્ુસકે રિતા હતા. 

નાનાં ્બાળકોને મા્બાપ્થી નવખૂટાં પિવાનું ્બહુ કરણ હતું. પોચા 

અને કોમળ ડદલના મહાદેવકાકા માટ ે તો અસહ્ જ હતું. અમે 



્બધાં મોટરમાં ચડ્ાં અને આક્દં કરતી મોટર ઊપિી.

અનસૂયા્બહેનને તયાં પહોંચયા પછી છૂટાં પિતી વખતે અમે 

મહાદેવકાકાને એવાં વળગયાં કે છોિીએ જ નહીં. હૈયા ઉપર 

પર્થર મૂકી અમને છોિી એ પાછા ગયા. ્બીજ ે ડદવસે સવારે 

તો ્બાપુજી સડહત ્બીજાં ્બધાં આશ્મવાસીઓને પકિી લીધાં. 

એટલે અમારે પછી મળવાનું ્થયું જ નહીં.17

સરકારની યોજના સૌ આશ્મવાસીઓને નગરફિતાર કરવાની 

હતી અને ગાંધીજીની યોજના એક પણ આશ્મવાસી ્બહાર 

રહી જાય તો તેણે રાસ ગામ ભણી કૂચ કરવી એવી હતી. 

્બીજ ે ડદવસે, એટલે કે પહેલી ઑગસટ ેતો આખું આશ્મ વેરાન 

્થઈ ગયું.

આગલી રાતે 1–20 વાગયે પોલીસટોળું આવયું. ગાંધીજી, 

કસતૂર્બા અને મહાદેવભાઈની ધરપકિ કરી. િેઠ રણછોિદાસના 

્બંગલાનાં પગન્થયાં ઊતરતાં મહાદેવભાઈએ કાકાસાહે્બના ્બાળને 

કહ્ું: ‘તને ન્થી પકડ્ો એટલે કાલે તારે કૂચ િરૂ કરવી.' પણ 

પછી્થી પોલીસ પાસે્થી જાણયું કે આશ્મમાં પણ ધાિ પિી હતી 

એટલે ગાંધીજીએ એમને કહ્ું કે જો ્બધા કંૂચવાળાને પકિવાના હો 

તો ્બાળ અહીં રહી જાય છ.ે એટલે પોલીસે ્બાળને પણ લીધો.

જલેને દરવાજ ે પહોંચતાં કલેકટરે નનવેદનો લીધાં. 

ગાંધીજીએ કહ્ું, ‘હંુ િાંનત તોિનારો નહીં, પણ સ્થાપનારો છુ,ં 

અને સનવનયભંગનો ઉદ્દિે પણ આખરે િાંનત સ્થાપવાનો છ.ે’ 

મહાદેવભાઈએ લખાવયું: ‘દેિમાં િરનો રોગ ફિાટી નીકળ્ો છ.ે 

તેને પહોંચી વળવા માટ ેઅને સવરાજ મેળવવા માટ ેસનવનયભંગ 



આચરવાની અને તેનો પ્ચાર કરવાની મારી પ્નતજ્ા છ.ે’

રાતે ્બે-અઢી વાગયે સા્બરમતી જલેના એક યાિ્ણમાં ્બંને 

સૂતા. જલેની તૈયારીમાં માત્ર ્બે ખાટલા જ ઢાળેલા હતા.

ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘ડટળક મહારાજની પુણયનતન્થ આજ ે કેવી 

રૂિી રીતે ઊજવાઈ? ગાંધીજીએ પહેલું કામ હડરજન કામ માટનેી 

છૂટ માગવાનું કયુું. જલે સુપડર્ટે્ િે્ ટ અિવાણીએ ખ્બર આપી 

કે કસતૂર્બા અને મીરાં્બહેનને સા્થે મૂકયાં છ.ે

સવારે ્બાફેિલી દૂધી આવી હતી તેમાં્થી મહાદેવભાઈએ 

સૂપ ્બનાવયું. સાંજ ેકસતૂર્બાને દૂધી મોકલી. તેમણે ગાંધીજી માટ ે

સૂપ કરીને મોકલયું. કસતૂર્બાના હા્થનું સૂપ લેવાનો આ લાં્બા 

સમય સુધી છલે્ો પ્સંગ હતો. કારણ, સાંજ ે જ અિવાણીએ 

આવીને કહ્ું: ‘આપણી નમત્રાચારી ટૂકંી છ,ે તમે પોટલાં ્બાંધો.’

દરવાજ ે ્બોલાવવા આવે તે પહેલાં ગાંધીજીએ ્થોિી ઊંઘ 

કાઢી લીધી.

આગલે ડદવસે કોઈક કારણસર મહાદેવભાઈએ દુગા્ણ્બહેન 

પર ગુસસો કયયો હિે. તેનો વસવસો એમને તયાર્થી જ હતો. 

ગાંધીજી ઊંઘતા હતા તે ગાળામાં મહાદેવભાઈએ પત્ર લખીને 

દુગા્ણ્બહેનની માફિી માગી અને ઈશ્વરે સૌની લાજ રાખી તેનો 

પાિ મા્યો.

સા્બરમતી સટિેનના સાઇડિગંમાં એક સલૂન તૈયાર જ ઊભું 

હતું. ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈના ્બેસતાંની સા્થે જ તે ઊપડ્ું.

સવારે સા્તાકુ્ઝ સટિેને ઉતારી તેમને કારમાં પૂના લઈ 



ગયા. યરવિા જલે આગળ જાણીતા જલેકમ્ણચારીઓ દેખાયા. 

એ લોકોના આવવાની અગાઉ્થી કોઈને જાણ કરવામાં નહોતી 

આવી. યાિ્ણમાં પેસીને વલ્ભભાઈને જોવા ઝંખતા હતા. તયાં 

ન મળે વલ્ભભાઈ કે ન મળે છગનલાલ જોષી. ્બારણે સીલ 

મારેલાં હતાં. માળો જમેનો તેમ હતો, પણ પંખી ઊિી ગયાં 

હતાં. પાછળ્થી ખ્બર પિી કે વલ્ભભાઈને ઑપરેિનનું ્બહાનું 

કાઢીને લઈ જઈને નાનિક ટટ્રા્સફિર કરવામાં આવયા હતા અને 

જોષીને સેપરેટમાં મૂકવામાં આવયા હતા.

્બીજ ે ડદવસે ्टाइमसમાં લખેલું હતું કે ગાંધીને પૂના લાવીને 

પછી તુરત જ છોિીને, જો હુકમનો ભંગ કરિે તો પાછા 

પકિવામાં આવિે. આગલી સાંજ ેજ ગાંધીજીએ ગૃહમંત્રીને પત્ર 

દ્ારા જણાવયું હતું, હુકમ કાઢીને િા સાર જાહેર અનાદર કરાવી 

તમને અગવિમાં મૂકવાની અમને તક આપો છો?! તે કાગળ 

ગાંધીજીએ તરત જ જલે અનધકારીને સુપરત કયયો. અનધકારીએ 

જતાં જતાં કહ્ું: અહીં પાછા આવતાં તમને આનંદ ્થયો લાગે છ.ે 

આ તો તમારં ્બીજુ ંઘર. ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘્બીજુ ંનહીં, આ એક 

જ ઘર છ.ે' સા્થે લઈ જવા માત્ર કપિાંની ગાંસિી ્બાંધી. નવ 

વાગયામાં દસ નમનનટ ેએક અનધકારીએ આવીને હુકમો ્બતાવયા. 

પછી કહંુ્ કે સામાન ભલે જલેમાં પડ્ો. ‘પણ્ણકુટી'માં જજો, નમત્રોને 

મળજો અને ‘પણ્ણકુટી’ નહીં જાઓ તો હુકમનો અનાદર કરેલો 

ગણાિે. આ હુકમો પર સહી મૅનજસટટ્રટેની નહીં, પણ મૅકસવેલની 

હતી. ખાનગી ટકૅસીમાં ્બેસાિી પૂછું: ‘પણ્ણકુટી'માં જવું છ?ે 

ગાંધીજીએ કહ્ું કે અહીં જ ફિરતા રહીિું, કયાંક િાંત સ્થળે 

લઈ જાઓ. એમને પાસેના એક ્બંગલા આગળ લઈ ગયા. તયાં 



મૂકીને ટકૅસી આઘે ગઈ. મહાદેવભાઈએ ટપાલ ખોલીને વાંચી 

એટલામાં તો પાછા પકિવા આવી પહોંચયા. દસ વાગયે જલેમાં 

પાછા દાખલ ્થતાં ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘મોટરની સહેલ સારી ્થઈ!'

જલેમાં જતાંની સા્થે ગાંધીજીએ માગણી કરી હતી કે 

હડરજન કામ કરવાની તેમને રજા મળવી જોઈએ. કારણ, એ 

કામ તેમને પ્ાણ સમાન હતું.

્બંને જણને એક એક વષ્ણની સાદી જલેની સજા ્થઈ. 

મહાદેવભાઈએ કહ્ું, ‘આપની સા્થે આવવામાં આટલો લાભ. 

આસાન જલે અને દંિ નહીં.’

કસતૂર્બા અને ્બીજી પંદર ્બહેનો અને સોળ ભાઈઓને 

છ-છ માસની સજા ્થઈ. દુગા્ણ્બહેન અને પ્ેમા્બહેન કંટકને 

‘્બ' વગ્ણ મળ્ો. ગાંધીજીએ ખિખિાટ હસીને કહ્ું કે ‘્બ' વગ્ણ 

મેળવવા માટ ે સેક્ટેરીની વહુ ્થવું પિ!ે

આ વખતે યરવિા જલેમાં ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈને 

વલ્ભભાઈનો નવયોગ સાલતો હતો. ગાંધીજી એક કરતાં વધારે 

વાર ભતૃ્ણહડર નાટકના ગીતની એક પંનકત યાદ કરતા હતા: 

‘એરે જખમ જોગે નહીં મટ!ે’

હડરજન કામ અંગે લોકોને મળવા દેવાની, નવાં નીકળેલાં 

हररजन સાપ્તાડહકો સાર લેખો લખવા ત્થા તેના વયવસ્થાપકો કે 

સંપાદકોને મળવા દેવાની, આ પ્શ્ને ્બરા્બર સમજવા છાપાં 

વગેરે મેળવવાની જ ે છૂટછાટ ગાંધીજીએ માગી હતી, તે ન મળે 

તો ઉપવાસ પર ઊતરવાનો ગાંધીજીનો નવચાર પાકો ્થતો હતો. 



સરકારે જ ેજવા્બ આપયો તેમાં જાણે કે ગાંધીજી નનયમો પોતાની 

મેળે પાળવા માગતા હતા તેને નવિે અનવશ્વાસ હોય એમ લાગતું 

હતું. આમ તો ગાંધીજી ઉપવાસ ન કરવાનો નવચાર કરતા હતા, 

તે નનણ્ણય તેમણે ્બદલયો. તેમણે પોતાનું ધયાન આ ્બા્બત ખેંચવા 

સાર મહાદેવભાઈનો પાિ મા્યો અને એમ પણ કહ્ું કે, ‘આવી 

જ રીતે મને મારી ન્બળાઈઓમાં્થી ્બચાવતા રહેજો.’18

्टाइमस છાપું પણ ગાંધીજીને વચચે વચચે્થી કપાયેલું મળતું 

હતું. ગાંધીજીએ એને અંગે ફિડરયાદ કરી હતી. કન્ણલ માડટ્ણન 

નામના જલે અનધકારીએ કહ્ું કે એ તો ્બીજા કેદીઓ સાર 

કેટલાક ભાગ કાપી નાખવામાં આવે છ,ે પણ ગાંધીજીને તેઓ તે 

જોવા આપિે. પણ ઉપલા અનધકારીઓએ તેમ કરવાની મનાઈ 

કરી. તે્થી તેઓ એ કાપલી ન લાવી િકયા. વળી તેમણે જલેના 

દાકતર જોિ ે િૉ. નગલિરને પણ લાવવાનું આશ્વાસન આપયું હતું. 

પણ તેમને તેમ પણ ન કરવા દેવામાં આવયું. આ ્બધાં લક્ષણો 

એમ સપષ્ કરતાં હતાં કે સરકારે આ વખતે ગાંધીજીને કોઈ 

પણ પ્કારની છૂટછાટ ન આપવાનો નનશ્ચય કરી લીધો હતો.

ઉપવાસના પાંચમા ડદવસે કસતૂર્બા મળવા આવયાં. એ 

મુલાકાતનું વણ્ણન મહાદેવભાઈના જ િબદોમાં જોઈએ:

એનાં એ જ ્બા. એમના ડદલમાં દુ:ખના દડરયા હિે પણ 

મુખમુદ્રા ઉપર અપાર િાંનત. ્બાપુ એનનમાનું પાણી લઈને પાટ 

ઉપર સૂતેલા હતા. એમને પ્ણામ કરીને ્બાપુની છાતી ઉપર 

મા્થું મૂકયું. મારી આંખમાં પાણી આવયાં, પણ એમની આંખમાં 

એકે આંસુ નહીં. હસમુખે મોઢ ે કહ્ું: ફિરી પાછુ ં ઉપાડ્ું! મને 



તો જલેર અને સુપડર્ટે્ િે્ ટ ે આવવાનું કહ્ું તયારે મને ્થયું કે 

ના કહંુ, પણ ના કહેવાની ન હોય એમ ધારીને મેં ના ન કહી. 

અહીં આવીને સનાન કયુું, અને મળવાને તૈયાર ્થઈ. સુપડર્ટે્ િ્ટ ે

સંભળાવયું કે તમને સા્થે રાખવાના ઑિ્ણર ન્થી આવયા. કારણ, 

ગાંધી તો યુરોનપયન યાિ્ણમાં છ,ે પણ પંદર નમનનટ તમને મળવા 

લઈ જાઉં. મેં કહંુ્: તયારે મને અહીં લાવવી નહોતી. મેં કયાં 

માગણી કરી હતી કે લઈ જાઓ? ્બાપુ ખુિ ્થઈ ગયા. અને 

પોતાની સંમનત મા્થું હલાવીને દિા્ણવતા ગયા.

્બીજી ્બહેનોની ્બાપુએ ખ્બર પૂછી. ્બાએ ્બધીના ખ્બર આપયા. 

દુગા્ણ અને પ્ેમાને કેમ સા્થે રાખવામાં આવયાં, પ્ેમાએ કેમ પાછો 

‘સી' કલાસ માગયો, એમને કેમ ‘સી'માં લઈ ગયા અને પાછા 

‘્બી'માં લાવયા વગેરે વાતો કરી. ્બીજ ે ડદવસે ્બધાંને છોડ્ાં 

તયારે ભાઈ્બહેનો ્બધાં મળ્ાં હતાં.

્બા કહે: અમને હુકમ આપયો તયારે ઘિીક વાર નવચાર ્થયો 

કે અમદાવાદ જઈને હુકમ તોિીએ. અમને કહેવામાં આવયું હતું 

કે રસતામાં જ તમને પકિિું. તો મેં કહ્ું: તયારે લો, આ ્બેઠાં, 

પકિવાં હોય તો પકિો. કેટલીક ્બહેનોને એ ન ગમયું. પોતાનાં 

છોકરાંઓને મળવંુ હતું. મેં એમને કહ્ું: મારી ભૂલ ્થઈ, પણ 

હવે િું ્થાય?

અમતુલની તન્બયત નરમ છ,ે દૂધ લેવાની ના પાિ ેછ,ે એની પણ 

વાત કરી. પ્્થમ ડદવસે લીલાવતી ખૂ્બ રોઈ. આ ્બધું ્બતાવે 

છ ે કે ્બહેનોમાં મેળ કેટલો ઓછો છ.ે આધયાનતમક ઉતકૃષ્તા 



મેળવવામાં પણ કેટલી અનતિયતા ્થાય છ,ે કેટલા ખાિા નિ ેછ?ે

્બાપુએ મુલાકાતને અંતે પોતાનાં વચન લખયાં: ‘તું ્બહાદુર રહેજ.ે 

પંદર નમનનટ માટ ે ન આવજ.ે હવે તને લઈ જવી હોય તો ભલે 

લઈ જાય. ્બધી ્બહેનોને આિીવા્ણદ દેજ.ે મારી રક્ષા ઈશ્વર કરિે.’

્બા કહે: કરિે જ, પણ તમે હવે ઉપવાસ ઝટ ઝટ છોિો...

જાણે ્બાએ આવીને ્બાપુના પ્ાણમાં પ્ાણ રેડ્ા, નવા લોહીનો 

સંચાર કયયો, નવી આિા અને નવશ્વાસ પૂયયો. આવી ્બહાદુરી 

આગળ કોણ ડહંમત હારી િકે?19

તે જ ડદવસે ્થોિી વાર પછી ગાંધીજીને હૉનસપટલમાં 

ખસેિવાનો આદેિ આવયો. તયાર પછીનું વણ્ણન મહાદેવભાઈના 

િબદોમાં:

કટલેી આવયા અને ્બાપુને ઇનસપતાલમાં લઈ જવાને ઍમ્બુલ્સ 

આવે છ ે એવી ખ્બર આપી. સામાન ્બધો અિધા કલાકમાં 

પૅક કયયો.

‘અહીંનો સોિા તો એક વાર પી લેવા દો!’ એમ લખી આપયું, 

અને મેં પયાલો ભરીને આપયો.

છવેટ ે મેં કહ્ું: પહેલા ઉપવાસે વલ્ભભાઈને છૂટા પાડ્ા અને 

્બીજાએ મને છૂટો પાિો છો.

એટલે લખયું: ‘ઈશ્વર ્બધી રીતે આપણને તાવી રહ્ો છ.ે આજના 

ભજનમાં એ જ હતું ના? “મહાકષ્ પામયા નવના”. ગમગીન 

્થવું જ નહીં. જ ે સમયે જ ે આવે તે સુખે્થી સહી લેવું. આવતી 



ક્ષણનો નવચાર ન કરવો.’

મેં કહ્ું: ગમગીનીની વાત ન્થી. મારે તો નવયોગ સહન કરવાનો 

રહ્ો, પણ આપનું તો કુિળ જ છ.ે જ ે ડદવસે સા્થે પકિાયા તે 

ડદવસે કયાં સવપનેય ખયાલ હતો કે સા્થે રાખિે?

એટલે લખયું: ‘આજનો લહાવો લીજીએ રે કાલ કોણે દીઠી 

છ,ે — એ ચાવા્ણક પણ કહે અને ભકત પણ કહે.’

મને ગઈ કાલે રાત્રે ‘મહાકષ્ પામયા નવના કૃષણ કોને મળ્ા' 

એ યાદ આવયું. એનું રટણ ચાલયા કીધું અને આજ ે પ્ભાતે 

એ સરસ રીતે ગાયું. જતાં જતાં ્બાપુએ યાદ કયુું કે એ પણ 

લહાવો જ છ ે ના?

આમ ઘિીક વારમાં હંુ એકલો ્થઈ ગયો. ઈશ્વરની ગનત અકળ 

છ,ે તેમ સરકારની પણ. સરકારનું યંત્ર ચાલે છ ે તેમાંનો કોઈ 

ભાગ એકદમ અટકે છ ે અને ગનત ્બદલાય છ ે તયારે પણ જ ે

ભાગ એકદમ અટકે છ ે તે ્થોિા વખતમાં આપોઆપ પૂવ્ણની 

ગનતને ્બળે ચાલતો જ રહે છ.ે તેની સપષ્ નનિાની તરીકે 

હંુ આજ ે ્બહાર સૂવાની મજા ભોગવું છુ ં એટલંુ જ નહીં પણ 

્બાપુની સેવા માટ ે ત્રણ કેદીઓ જ ે ્બહાર સૂવા માટ ે આવેલા 

તેમને પણ આજ ે્બહાર સૂવાનું મળંુ્. હજી ્બાપુને માટ ેઆવેલા 

્બરફિના ઢગલા પડ્ા છ.ે કદાચ ્બાપુને માટ ેસવારે ચાર વાગયે 

કેદીઓને જગાિવા નસપાઈ આવે છ,ે તેયે આવિે.20

તયાર ્બાદનું વણ્ણન શ્ી નરહડરભાઈ પરીખના િબદોમાં:

્બાપુને યરવિા જલેમાં્થી સાસૂન હૉનસપટલમાં લઈ ગયા અને 



મહાદેવભાઈની ્બેલગામ જલેમાં ્બદલી કરવામાં આવી. સાસૂન 

હૉનસપટલમાં ્બાપુની તન્બયત ઝપાટા્બંધ ્બગિવા માંિી. એકવીસ 

ડદવસના ઉપવાસ 29મી મેએ પૂરા ્થયા અને 16મી ઑગસટ ે

છલે્ા [એટલે કે ત્રીજી વખતના] ઉપવાસ િરૂ ્થયા. આમ 

એકવીસ ઉપવાસને ત્રણ મડહના પૂરા નહોતા ્થયા તયાં પાછા 

આ ઉપવાસ આવયા. એટલે આ વેળા િરીરને કષ્ ્બહુ જ 

પડ્ું. એમાંય 24મી પહેલાંના ્બેત્રણ ડદવસની િારીડરક વેદના 

્બહુ જ નવષમ હતી. ્બાપુએ પોતે જ છૂટ્ા પછી લખેલા એક 

કાગળમાં પોતાની નસ્થનતનું વણ્ણન કયુું છ:ે ‘હંુ તો આિા છોિીને 

્બેઠો હતો. 23મીએ રાત્રે જયારે ઊલટી ્થઈ તયારે મને ્થયું હવે 

વધારે નહીં ટકી િકાય. મૃતયુ સામે ્બા્થ નહીં ભીિી િકાય. 

24મીએ ્બપોરે તો મારી પાસેની વસતુઓનું દાન પણ કરી દીધું.

નસયો ત્થા ્બરદાસીઓને વરસતુઓ પણ આપી દીધા પછી કહી 

દીધું કે હવે મને કોઈ ્બોલાવિો નહીં અને મને પાણી પણ આપિો 

નહીં. ્બા પાસે હતાં તેમને પણ જવાનું કહ્ું. અને આંખો મીંચી 

રામનામ લેવા માંડ્ું. ્બા તો ન્બચારાં સતબધ ્થઈને ઊભાં રહ્ાં.

આ જ વખતે નમ. ઍ્િરૂઝ, જઓે મું્બઈના ગવન્ણરને ત્રણ ડદવસ્થી 

્બાપુને છોિી મૂકવાનું સમજાવી રહ્ા હતા તેઓ પોતાના પ્યતનમાં 

સફિળ ્થયા અને ્બાપુને છોિાવવાનો હુકમ લઈને મારતી મોટરે 

હૉનસપટલમાં આવયા. અને તયાં્થી ્બાપુને ત્થા ્બાને પોતાની સા્થે 

લઈને ‘પણ્ણકુટી’માં ગયા.

તન્બયત જરા સારી ્થઈ એટલે ્બાપુએ જાહેર કયુું કે જોકે 

રારકારે એમને છોિી મૂકયા હતા, છતાં એક વરસની સજાની 



મુદત પૂરી ્થાય તયાં સુધી એટલે કે 1934ના ઑગસટની ત્રીજી 

સુધી પોતે સીધી રીતે સનવનયભંગ લિતમાં ભાગ નહીં લે અને 

્બધો વખત મુખયતવે હડરજનકાય્ણમાં ગાળિે. તયાર પછી તેમણે 

ઐનતહાનસક હડરજનપ્વાસ િરૂ કયયો અને અસપૃશયતાનનવારણ માટ ે

ત્થા તેને અંગે ફિાળો એકઠો કરવા આખા દેિમાં ભ્રમણ કયુું.21

એ યાત્રા 1933ના નવેમ્બર્થી િરૂ ્થઈને 1934ના જૂન માસ 

સુધી ચાલી.

છૂટ્ા પછી 3જી સપટમે્બરે એક પત્રમાં ગાંધીજી જવાહરલાલજીને 

લખે છ:ે

‘ન્બચારો મહાદેવ ્બેલગામ છ.ે આવી અનનિપરીક્ષામાં્થી પસાર 

્થવું સારં છ.ે'22

્બાહ્ દૃનષ્એ ્બેલગામની ડહંિળગા જલે મહાદેવભાઈ સાર 

અનનિપરીક્ષા જ નીવિી. તયાંના જલે અનધકારીઓ ગુજરાતી 

ભાષા ન જાણતા હોવાને લીધે એમને ગુજરાતીમાં પત્ર લખવાની 

મનાઈ કરવામાં આવી. દુગા્ણ્બહેન કે નારાયણ ્બંને અંગ્ેજી 

ભાષા સમજતાં નહોતાં. તે્થી પડરવાર જોિનેો મહાદેવભાઈનો 

પત્રવયવહાર મડહનાઓ સુધી ્બંધ રહ્ો. એમને જ ે ખોલીમાં 

રાખવામાં આવયા હતા તે એક રીતે જુઓ તો એકાંતવાસની 

સજા સમાન જ હતી. કારણ, એમને એક ગુનાઇત કેદીનો સા્થ 

મળ્ો હતો, પણ તે કન્નિ નસવાય ્બીજી ભાષા જાણતો નહોતો 

તે્થી તેની સા્થે વાતચીત ્થઈ િકે એમ નહોતું. અલ્બતિ, એ 

કેદી સા્થે પણ મહાદેવભાઈએ મધુર સં્બંધ ્બાંધી દીધા હતા, 

પણ ખાસ વાતા્ણલાપ ્થઈ િકતો નહોતો. સગાંવહાલાંને આ 



જલેમાં મુલાકાતની છૂટ તો હતી, પણ ્બેલગામ સા્બરમતી્થી 

એટલું દૂર પિતું હતું કે આખી મુદત દરનમયાન દુગા્ણ્બહેન 

અને નારાયણ માત્ર ્બે વાર એમને મળવા જઈ િકયાં હતાં. 

આ જલેમાં્થી 1934ના મે માસમાં જયારે મહાદેવભાઈ છૂટીને 

આવયા તયારે તેઓ એમ તો માત્ર ્બેંતાળીસ વરસના હતા, પણ 

એમનો ચહેરો સાવ ્બદલાઈ ગયો હતો. એની ઉપર વાધ્ણકયનાં 

નચહ્ો સપષ્પણે દેખાવા લાગયાં હતાં. એમના મા્થા પર જ ેવાળ 

્બચયા હતા તે સફેિદ ્થઈ ગયા હતા. કેટલાક દાંત પિી જવાને 

કારણે જિ્બું ્બેસી ગયેલું લાગતું હતું. એમના કપાળ પરની 

કરચલીઓ વધી ગઈ હતી.

આ જલેમાં એમને પુષ્ કરનાર કોઈ તત્વ હોય તો 

તે ગીતારૂપી અમૃત જ હતું. તેમણે ડહંિળગામાં ગાંધીજીના 

अनासक्तियोगનું અંગ્ેજી ભાષાંતર િરૂ કયુું પણ તેમ કરતાં તેમને 

એને અંગે પોતાની નોંધો ઉમેરવાની જરૂર લાગી. અનુવાદની 

સા્થે સા્થે તો તેમણે સવતંત્ર નોંધો કરી જ પણ આખા પુસતકની 

પ્સતાવના સમાન ‘માઈ સ્બનમિન' (નૈવેદ્) નામનું એક પ્કરણ 

તેમણે ઉમેયુું જ ે મૂળ ગ્ં્થ કરતાં મોટુ ં હતું. આ ગ્ં્થમાં તેમણે 

સંખયા્બંધ નવદ્ાનોના નવચારો જોિ ેસરખામણી કરી. દરેક નવદ્ાનનાં 

પુસતકો તેમને જલેમાં મળી નહોતાં િકયાં. તે્થી તયાં તો એમના 

અનભપ્ાયોને સમરણ્થી જ ટાંકયા. છૂટ્ા પછી એની સરખામણી 

મૂળ ગ્ં્થોનાં વચનોની જોિ ે કરવામાં આવી તો ્બહુ ્થોિી 

જગાએ એ ઉતારાઓમાં સહેજસાજ ફેિરફિાર કરવા પડ્ા હતા. 

જલેમાં્થી નીકળ્ા પછી પોતાની હસતપ્ત તેમણે ગાંધીજીને જોવા 

આપી. એમની સંમનત મેળવયા ્બાદ જ તેઓ એ ગ્ં્થને પ્કાિકો 



પાસે મોકલવા માગતા હતા. પરંતુ ગાંધીજી પોતાની અનેકનવધ 

પ્વૃનતિઓને કારણે લાં્બા ગાળા સુધી હસતપ્ત તપાસી િકયા 

નહીં. અંતે એ કામ તેમણે મહાદેવભાઈના મૃતયુ પછી લગભગ 

ચાર વષ્ણ 1946ના ઑગસટ માસમાં પાર પાડ્ું. એ પુસતકમાં 

પોતાની લાક્ષનણક ટૂકંી પ્સતાવનામાં ગાંધીજી આ ્બધો ઇનતહાસ 

આપીને કહે છ:ે

1933–'34ના કારાવાસ દરનમયાન (મહાદેવભાઈએ) કરેલ 

અનવરત પ્યાસનું આ ફિળ છ.ે એનું પાનેપાનું એમની નવદ્તિા 

અને જલેમાં તેઓ ભગવદગીતા અંગે જ ે કાંઈ મેળવી િકયા 

તેના ્બહોળા અધયયનની સાખ પૂરે છ.ે એનું નનનમતિ તો ્બ્યું 

એ ડદવય ગ્ં્થના મારી સમજ મુજ્બનું ગુજરાતી ભાષાંતર 

ગીતાના મારા અ્થ્ણઘટનનું ભાષાંતર કરવા જતાં એમને પોતાને 

જ મૌનલક ભાષય લખવું પડ્ું છ.ે.. ખરં કહંુ તો મારામાં કિી 

નવદ્ધતિા ન્થી. તે્થી મેં તો મહાદેવના પુસતકનો ઇનતહાસ વણ્ણવીને 

સંતોષ મા્યો છ.ે ભાષાંતરની ્બા્બતમાં તે ચોક્કસ ્થયું છ ેએની 

હંુ ખાતરી આપી િકંુ એમ છુ.ં એમણે મૂળ ભાષાંતરનો અ્થ્ણ 

્બરા્બર ઝીલયો છ.ે..23

ગાંધીજીને માંદગીને લીધે જલેમાં્થી છોિી મૂકવામાં આવયા 

પછી તેમણે હડરજનસેવાના કામ સારં યાત્રા કરી તયારે ડહંિળગા 

જલેમાં્થી अनासक्तियोगનું અંગ્ેજી ભાષાંતર કરતાં પોતાને પિતી 

કોઈ મુશકેલીનું વણ્ણન કરીને મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને પત્ર લખયો 

હિે. હડરજન-યાત્રામાં્થી નવેમ્બર 1933ની 23મીએ ગાંધીજીએ 

એનો જ ે જવા્બ લખયો તે પોતાના ગુજરાતી ભાષાંતર અને 

મહાદેવભાઈએ જ ે અંગ્ેજી ભાષાંતર કરી રહ્ા હતા તેને અંગે 



ગાંધીજીનું વલણ કેવું હતું તે સપષ્ કરે છ.ે નીચે તે પત્રનો 

કેટલોક ભાગ આપયો છ.ે મહાદેવભાઈએ જ ે શ્ોકના ભાષાંતર 

અંગે પ્શ્ ઉઠાવેલો તેને વાંચતાં, મૂળ વાંચતાં અને ્બધું સપષ્ 

કરતાં જ ે વખત લાગે તેટલો કાઢવો ગાંધીજી માટ ેિકય નહોતો 

એમ જણાવી તેઓ કહે છ:ે

અતયારે તો હંુ એટલો સમય આપી િકંુ એમ ન્થી. પછી એક 

પ્શ્ ઊઠ ે છ ે— હંુ તમને વધારે મદદ કરી િકીિ? મને િર 

છ ે કે નહીં કરી િકંુ. કારણ, તમે કહો છો તે સાવ સાચું છ.ે 

સવામીએ24 મારા પોતાના અનુવાદની કરેલી માગણીને મારે વિ 

્થવું જોઈતું નહોતું; ... અનુવાદના કામમાં આગળ વધતો ગયો 

તેમ એ કામ માટનેી મારી અયોગયતાનું મને ભાન ્થવા માંડ્ું. 

છતાં મેં એ કામ ચાલુ રાખયું. તમે જોયેલી ક્ષનતઓ એમાં છ ેજ... 

મારામાં જ ે ન્થી તે નવદ્તિા હંુ કેવી રીતે આપી િકંુ? સંસકૃતના 

સારા જ્ાનનો અભાવ એ મોટી ખામી હતી. એનો ઉપાય સપષ્ 

છ.ે તમે તમારં ભાષાંતર કયથે જાઓ. મારો નવચાર સપષ્ ્થાય 

એટલા પૂરતી તમે મારા ભાષાંતરની મદદ લેજો, પણ હંમેિ એને 

અનુસરિો નહીં. તમને સવીકાય્ણ હોય તે ભાષાંતર તમે આપજો. 

ખામી હોય તયાં ભાષાંતર સુધારજો અને મઠરેવા જવેું લાગે તયાં 

ભાષા પણ મઠરેજો. ્બધું ફિરી્થી લખજો. અને જરૂર હોય તયાં 

નોંધ ઉમેરજો. એમ તમારં કામ પૂરં ્થિે. પછી જયારે કરેલું 

્બધું મારા હા્થમાં આવિે તયારે હંુ મારો હા્થ અજમાવીિ અને 

એમાં મારો ઘટાવેલો અ્થ્ણ ્બહાર આણવા પૂરતા ફેિરફિાર કરી 

લઈિ. એ તો હંુ સહેલાઈ્થી કરી િકંુ. પછી આપણે ગુજરાતીમાં 

સુધારેલી આવૃનતિ ્બહાર પાિીિું અને તમારં અંગ્ેજી ભાષાંતર 



પ્નસદ્ધ કરીિું. એમ કરવા્થી તમારી ટીકાના મારા નવગતવાર 

જવા્બને અભાવે તમારે તમારં કામ રોકી રાખવું નહીં પિ.ે હંુ 

તમારી ટીકાઓ નમત્રોને ્બતાવીિ, તેમનો અનભપ્ાય લઈિ અને 

્બધું તમને જણાવીિ.25

ગાંધીજીને મહાદેવભાઈની ટીકાઓ જોઈને એને નવિે લખવાનો 

તો પછી કદીય સમય મળ્ો જ નહીં. જલેમાં્થી છૂટ્ા પછી 

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી સા્થે ્બેસીને આખા પુસતકની હસતપ્ત 

જોઈ જવાની આકાંક્ષા રાખેલી. પણ તેયે પૂરી ્થઈ િકી નહીં. 

મહાદેવભાઈની િાયરીઓની માફિક ध गॉसपेि ऑव सेलफिेस 

एकशन ओर गीता अॅकोहडििंग ्टु गांधी પણ મહાદેવભાઈના મરણ 

પછી પ્નસનદ્ધ પામયું.

અનેક દેિીનવદેિી નવદ્ાનોના મત મુજ્બ મહાદેવભાઈનો 

આ ગ્ં્થ કદાચ એમની િાયરીઓ પછીનો સૌ્થી મહત્વપૂણ્ણ ગ્ં્થ 

હતો. વૉર રેનઝસટસ્ણ ઇ્ટર નૅિનલના વત્ણમાન અધયક્ષ નૉવથેના 

શ્ી યોગ્ણન યોહાનસન કહે છ:ે ‘મારે ગાંધીનું મૂળ સમજવું હતું. 

એ મૂળ મને મહાદેવે આપેલી ગીતામાં્થી મળ્ું. મેં એ પુસતક 

નવ વાર વાંચયું છ ે અને દર વાચન વખતે મને એમાં્થી નવા 

નવા રસના ઘૂંટિા મળ્ે જ જાય છ.ે’26
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છત્રરીસ  
અહીં અખંડ શાંગ્ત છે

1932–'33ની લિત રાજનૈનતક અને ઐનતહાનસક દૃનષ્એ 

એક અસાધારણ લિાઈ હતી. તેમાં નેતાઓને એકસામટા નગરફિતાર 

કરીને પહેલો ઘા સરકારે કયયો હતો. ડહંદમાં વાઇસરૉય નવનલંગિન 

અને ઇંગલંિમાં ક્ઝવથેડટવ પાટતીની સરકાર, ્બંનેની નીનત ્બને 

તો, સવરાજ માટનેી લિતને ્બળપૂવ્ણક કચિી નાખવાની હતી. 

તે્થી ્બળજ્બરી કરવામાં તે જરાય પાછી પાની કરતી નહોતી. 

િરૂઆતમાં સરકારના આ હુમલાનો દેિે ઠીકઠીક ઉતસાહ્થી 

જવા્બ આપયો. પણ સમય જતાં, અને નેતાઓના જલે જતાં, 

દોરવણીને અભાવે લોકોનો ઉતસાહ ઓસરતો ગયો. આવિા મોટા 

દેિનો ઉતસાહ અપૂવ્ણ સેવા, તયાગ અને ્બનલદાનના આંદોલનમાં 

ટકાવી રાખવો એ પણ કાંઈ જવેીતેવી વાત નહોતી.

પણ લૉિ્ણ નવનલંગિન અને નબ્ડટિ સરકાર ્બંનેને એક કાઠા 

આસામી જોિ ેપનારો પડ્ો હતો. એના સંગ્ામનાં આયુધો કાંઈક 

એવાં અવનવાં હતાં કે જનેે પહોંચી વળવાની તાલીમ નબ્ટનના 

લશકરી સેનાપનતઓ કે રાજકારણી મુતસદ્દીઓને મળી નહોતી. 

સામ, દામ, દંિ અને ભેદની ભાષા સમજનારા આ લોકોને 

સતયની મુતસદ્દીગીરી અટપટી લાગતી હતી. િસ્તસજ્જ સેનાઓનો 

મુકા્બલો કરતાં આ લોકો િીખયા હતા, પણ નન:િસ્ત — પ્નતકાર 

એમને સાર અવનવી વાત હતી. વળી ગાંધી પાસે ્બીજી ્બે એવી 

િનકતઓ હતી કે જ ે સરકારી તંત્રને ભારે મૂંઝવણમાં મૂકી દે 



એમ હતી. ગાંધી પાસે ઈશ્વર નવિેની અપાર શ્દ્ધા હતી, જ ે

એને ગમે તેવી આફિતોમાં પણ નનરાિ ્થવા નહોતી દેતી; અને 

એમની પાસે ‘રચનાતમક કાયયો’ હતાં, જ ેઆંદોલનના ગમે તેવા 

આરોહઅવરોહ વખતે પણ એને પુષ્ કરતાં રહેતાં.

્બબ્બે વાર ઈશ્વર પર શ્દ્ધા રાખી, ઉપવાસ વખતે ગાંધી 

મૃતયુના મુખમાં્થી ઊગરી આવયા હતા. સરકારની ઇચછા તેમને 

જલેમાં મરવા દઈને પોતે ્બદનામી વહોરી લેવાની નહોતી. તે્થી 

આતમિુનદ્ધના ઉપવાસ વખતે િરૂઆતમાં જ તેણે ગાંધીજીને 

છોિી દીધા હતા અને ્બીજી વાર ઍ્િરૂઝસાહે્બની સમજાવટને 

લીધે છોડ્ા હતા.

પણ છૂટ્ા પછી ગાંધી કાંઈ જપંીને ્બેસી રહે એમ નહોતા. 

એમની પાસે કટોકટીને વખતે આિરો લેવાનું સાધન — રચનાતમક 

કામ — હતું જ. તેમણે આ સાર અસપૃશયતાનનવારણના કાય્ણની 

પસંદગી કરી. મુનકતયજ્માં િુનદ્ધ-સનમધનો હનવભા્ણગ ભળ્ો. ્બે 

વષ્ણ પહેલાં તેમણે અસપૃશયો માટ ે ‘હડરજન' િબદ વાપરવો િરૂ 

કયયો હતો તે હવે વયાપક રીતે ચાલુ કયયો.

હડરજનોના પ્શ્ને લઈને સવણ્ણ ડહંદુઓમાં પશ્ચાતિાપની 

ભાવના જાગ્ત કરવા અને અતયાર સુધીના ઉપેનક્ષત રહેલા લોકોની 

જીવનનાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રે સેવા કરવા સાર ફિાળો ઉઘરાવવા કેદની 

્બાકી રહેલી મુદતમાં્થી લગભગ પોણો વરસ સુધી ગાંધીજીએ 

આખા દેિમાં યાત્રાઓ કરી. યરવિાના કરારને લીધે જ ે નનણ્ણયો 

્થયા હતા, અને ખાસ કરીને ગાંધીજીએ હડરજનોને મંડદરોમાં 

પ્વેિ કરવા દેવા, ગામનાં સાવ્ણજનનક જળાિયોમાં્થી પાણીનો 



ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપવા, એમનાં ્બાળકોને કિા અંતરાય 

નવના ્બીજાં ્બાળકો જોિ ે િાળામાં ્બેસવા દેવા વગેરેનો પ્ચાર 

કરવા માંડ્ો. તેને લીધે આ દેિના ઘણા સનાતની લોકો રોષે 

ભરાયા. અનેક સ્થળોએ એમની સા્થે િાસ્તા્થ્ણ કરવા સાર 

પંડિતોએ પ્યાસ કયા્ણ. અને જયાં િાસ્ત ન ફિાવયું તયાં િસ્ત 

વાપરવાના પણ પ્યાસો ્થયા. ગાંધીજીના વાહન પર પ્હાર ્થયા. 

એમના િરીર ઉપર પ્હારના પ્યાસો ્થયા અને એમની યાત્રામાં 

અંતરાયો નાખવાના પણ પ્યાસો ્થયા.

પેલી ્બાજુ જમેને યરવિા-કરારને લીધે ્બીજા ડહંદુઓની 

જમે કેટલીક નાગડરક સવતંત્રતા મળવી જોઈતી હતી તેમને 

સનાતનીઓના આ પ્કારના અંતરાયો્થી ખૂ્બ ચીિ ચઢી અને 

એ લોકોએ પણ ઠરે ઠરે દ્ષે અને આવેિપૂણ્ણ ભાષા વાપરી 

પ્વચનો કરવા માંડ્ાં.

ગાંધીજીની અડહંસાની આ ્બેય ્બાજુ્થી કસોટી હતી. તેમણે 

સનાતનીઓની જોિ ે પણ નવનય અને નમ્રતા્થી વાતચીત કરીને 

અસપૃશયતા દૂર કરવા પદા્થ્ણપાઠ આપયો. અને પોતાના સા્થીઓને 

પણ ધીરજ રાખવા અને પ્ેમ્થી સમજાવતાં જો કાંઈ કષ્ આવી 

પિ ે તો તે સહી લેવા સમજાવયું. તેમણે હડરજનો જો ક્ોધભરી 

વાણી ઉચચારતા હોય તો તેમને માટ ે એ સવાભાનવક હતું એમ 

સમજાવયું અને સદીઓ્થી એમની ઉપર ગુજારવામાં આવેલા 

અ્યાય અને દમનની આવી જ સવાભાનવક પ્નતડક્યા ્થાય એમ 

સા્થીઓનાં મનમાં ઠસાવયું.

આ હડરજનયાત્રા દરનમયાન મહાદેવભાઈ લગભગ આખો 



સમય જલેમાં જ હતા. તે્થી ગાંધીજીની વાતને લોકો સુધી 

પહોંચાિનાર મોટુ ં તત્વ ગેરહાજર હતું એમ કહી િકાય. 

ગાંધીજીના ઘણાખરા સા્થીઓ પણ આ કાળ દરનમયાન ઓછોવતિો 

સમય કારાવાસમાં જ હતા. તે્થી આ નવા ઉપાિલેા કામ સાર 

ગાંધીજીને ઠરે ઠરે નવા નવા કાય્ણકતા્ણઓ તૈયાર કરવા પડ્ા.

ઘનશયામદાસ ન્બરલાને ગાંધીજીએ હડરજન સેવક સંઘની 

અધયક્ષતા સોંપી હતી. સામા્ય રીતે તો ગાંધીજી પોતે જ 

રચનાતમક સંસ્થાઓમાં અધયક્ષસ્થાનની જવા્બદારી સંભાળતા, 

પણ હડરજન સેવક સંઘની સીધી જવા્બદારી તેમણે સંભાળી 

નહોતી.

હડરજન સેવક સંઘના મંત્રી તરીકે શ્ી અમૃતલાલ નવ. ઠક્કર 

હતા, જ ે ઠક્કર્બાપા તરીકે જાણીતા હતા.

શ્ીમતી રામેશ્વરી નેહરને પણ ગાંધીજીએ હડરજનસેવાની 

પ્વૃનતિમાં સડક્ય કરેલાં. કૉંગ્ેસના તેમના સા્થીઓમાં રાજાજી 

અને જમનાલાલજીનો સા્થ આ પ્વૃનતિમાં નવિેષ હતો. વળી પ્ાંત 

પ્ાંતમાં અસપૃશયતાનનવારણના કામને જીવન સમપ્ણણ કરનાર લોકો 

પણ નીકળ્ા હતા. તેમાં મહારાષ્ ટ્રમાં આપપાસાહે્બ પટવધ્ણન, 

ગુજરાતમાં મામાસાહે્બ ફિિકે અને કેરળમાં શ્ી કેલપપનનાં 

નામો નવિેષ ઉલ્ેખનીય છ.ે ગાંધીજીની એક ખૂ્બી એ હતી 

કે એમણે જ ે કોઈ રચનાતમક પ્વૃનતિ ઉપાિી તેમાં પૂરં જીવન 

સમપ્ણણ કરનાર લોકો તેમને દેિમાં ખૂણે ખૂણે્થી મળી રહ્ા. 

હડરજનયાત્રા પૂરી ્થયા પછી પણ ગાંધીજીએ સટિેને સટિેને 

હડરજન કાય્ણ સાર નભક્ષા માગવાનું તો ચાલુ જ રાખયું હતું.



જુલાઈ 1934ના આરંભમાં મહાદેવભાઈ ્બેલગામની 

ડહંિળગા જલેમાં્થી છૂટ્ા તયારે ગાંધીજીની હડરજનયાત્રા લગભગ 

સમાપ્ત ્થવા આવી હતી. મહાદેવભાઈ છૂટ્ા તયારે ગાંધીજી 

કરાંચીમાં હતા. પણ એમની પાસે આવતાં પહેલાં મહાદેવભાઈએ 

ગુજરાત જઈને દુગા્ણ્બહેન ત્થા ્બા્બલાને મળી લેવું એવો 

ગાંધીજીનો આગ્હ હતો. તે્થી કરાંચી્થી પાછા ફિરતાં તેઓ લાહોર 

આવે તયારે તયાં જ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી સા્થે જોિાવું એમ 

નક્કી ્થયું હતું. આ નમલનનો હષ્ણ મહાદેવભાઈને કેટલો હતો 

એ તો વાચક કલપી િકે છ,ે પણ એ હષ્ણ ગાંધીજીને પણ ઓછો 

નહોતો. કરાંચી્થી લખેલા ઢગલા્બંધ પત્રોમાં ગાંધીજીએ લોકોને એ 

માડહતી આપી છ ે કે મહાદેવ તેમની સા્થે લાહોર્થી જોિાવાના 

હતા. લાહોર આવતાં પયારેલાલ પણ ડદલહી્થી મહાદેવભાઈ 

સા્થે ્થઈ ગયા હતા એટલે ગાંધીજીની આસપાસ તો કુટુ્ંબમેળો 

પાછો જામતો ગયો. કસતૂર્બા અને કાકાસાહે્બ આ યાત્રામાં 

આગળ્થી જોિાયાં હતાં.

આ અગાઉ હડરજનયાત્રા દરનમયાન, ફેિબ્ુઆરી 1934ના 

આરંભમાં, ગાંધીજી ્બેલગામ જવાના હતા. તે વખતે તયાંની 

ડહંિળગા જલેમાં સ્તીનવભાગમાં મનણ્બહેન પટલે પણ હતાં. 

્બેલગામ જતા જ હતા તો મનણ્બહેન અને મહાદેવભાઈને જલેમાં 

મળી િકાય એટલા સાર ગાંધીજીએ ખાસ મું્બઈ સરકારના 

ગૃહમંત્રીને પત્ર લખયો હતો, પણ સરકારે તેમને મુલાકાત લેવાની 

પરવાનગી આપી નહોતી. ગાંધીજી તયાં હોય તે જ વખતે કેદીઓનાં 

કુટુ્ંબીજનો તરીકે િાહ્ાભાઈ વલ્ભભાઈ પટલે ત્થા દુગા્ણ્બહેને 

પોતપોતાની જલે મુલાકાત ગોઠવી હતી. તે્થી િાહ્ાભાઈ ત્થા 



દુગા્ણ્બહેન, ્બા્બલો અને જીવણજીભાઈ ગાંધીજીની યાત્રામાં અને 

જલેમાં પોતપોતાના સં્બંધી કેદીઓને મળી િકયાં હતાં. આ 

લોકો પાસે જલેની તેમની મુલાકાત પછી ગાંધીજીએ મહાદેવ 

અને મનણ્બહેન નવિે છલે્ામાં છલે્ા સમાચાર મેળવયા હતા. 

મહાદેવના તો એક જ સમાચાર હતા — તેઓ પુસતક લખવામાં 

મિગૂલ હતા. ગાંધીજીએ તેમને કસરત કરવાનું ન ચૂકવાની 

અને આંખો ન ્બગિ ે તેની કાળજી રાખવાની ખાસ સૂચના 

મોકલાવી હતી.

લાહોર પછી ગાંધીજી ત્રણેક ડદવસ કલકતિામાં રહ્ા પછી 

કાનપુર ગયા હતા. તયાં્થી તેઓ ્બનારસ ગયા હતા. કાિીમાં 

રાજકારણ્થી અલગ રહી હડરજનસેવાના કામમાં જ સમય 

આપવાનો ગાંધીજીનો એક વષ્ણનો સંકલપ પૂરો ્થતો હતો. તયાં પણ 

સનાતની ડહંદુઓએ અસપૃશયતા અંગે પોતાના અલગ નવચારો તો 

પ્દનિ્ણત કયા્ણ જ હતા. વૈચાડરક દૃનષ્એ ગાંધીજી કે સનાતનીઓ 

એક્બીજાને પોતાના નવચાર્થી ચળાવી િકયા નહોતા. જોકે પંડિત 

લાલના્થ જવેા કેટલાક લોકોએ આ વષ્ણ દરનમયાન સતત નવરોધી 

દેખાવો કયા્ણ હતા છતાં આ પ્શ્ અંગે ગાંધીજીની નવરદ્ધ તીવ્ર 

નવરોધ રહ્ો નહોતો એમ કહી િકાય.

અજમેરની એક સભામાં લાલના્થ કાળા વાવટા લઈ દેખાવો 

કરતા હતા તયારે સભામાં ગાંધીજીને સાંભળવા આવેલા લોકોએ 

ઉશકેરાઈને લાલના્થ અને તેના લોકોને ધક્ક ે ચિાવયા હતા. 

ઝપાઝપીમાં લાલના્થને વાગયું પણ હતું, ગાંધીજીએ આ રીતે 

ચીિ પ્દનિ્ણત કરનારને સખત ઠપકો આપયો હતો. અને પછી 

પ્ાયનશ્ચતિ તરીકે ઉપવાસ પણ કયા્ણ હતા. લાલના્થ અંગે એક 



પત્રમાં ગાંધીજી વલ્ભભાઈને લખે છ:ે

લાલના્થ એટલામાં સારામાં સારો માણસ જણાયો છ.ે તે ્બહાદુર 

પણ છ.ે આપેલાં વચન પાળ્ાં છ.ે ્બાકી મારી નનંદા તો કરે 

જ. એ હક તો ્બધાયને છ.ે એણે આ પહેલી વાર માર ન્થી 

ખાધો... તેણે કદી પોલીસને ફિડરયાદ ન્થી કરી. ઘણે ભાગે 

પોલીસનું રક્ષણ પણ ન્થી માગતો. પોતાના માણસો ઉપર કા્બૂ 

પણ સારો રાખે છ.ે આપણા માણસોની ઉપર મેં કઠણ અંકુિ 

ન રાખયો હોત તો એઓ ્બહુ ઘાયલ ્થયા હોત ને આપણં 

કામ રોકાઈ જાત. આજ ેજ એક માણસ લખે છ ે કે લાલના્થની 

સામે ઉશકેરણી કરવામાં એનો હા્થ હતો. એ પ્ાયનશ્ચતિ માગે છ.ે 

એ માણસ આપણો સરસ કાય્ણકતા્ણ છ.ે કનવ છ.ે હવે કહેજો કે 

ઉપવાસ કયા્ણ તે ઠીક ન કયુું?...1

કાિીની એક સભામાં ગાંધીજી અને સનાતની ડહંદુઓએ એક 

મંચ પર્થી સભાને સં્બોધી હતી. ્બેઠકનું વાતાવરણ સૌહાદ્ણપૂણ્ણ 

હતું.

1934ના મે માસમાં કૉંગ્ેસમાં કામ કરતા સમાજવાદી 

કાય્ણકતા્ણઓએ કૉંગ્ેસ સોનિયાનલસટ પક્ષની સ્થાપના કરી હતી. 

એ નવચારનો જ્મ મૂળ જુદી જુદી જલેોમાં ્થયેલો. જલેમાં્થી 

છૂટ્ા ્બાદ મું્બઈ અને પટણાની ્બેઠકોમાં પક્ષને ્બંધારણીય 

સવરૂપ આપવામાં આવયું હતું. પક્ષના પ્મુખ આચાય્ણ નરે્દ્રદેવ અને 

મહામંત્રી જયપ્કાિ નારાયણ ચૂંટાયા હતા. તેના એક મંત્રી તરીકે 

મીનુ મસાણીએ પોતાની સંગઠનિનકતનો સારો પડરચય આપયો 

હતો. કૉંગ્ેસ સમાજવાદી પક્ષમાં ઉપરોકત પદાનધકારીઓ ઉપરાંત 



િૉ. રામમનોહર લોડહયા, અચયુત પટવધ્ણન, યૂસુફિ મેહરઅલી, 

શ્ીપ્કાિ, અિોક મહેતા વગેરે જાણીતા ્બૌનદ્ધકો હતા.

કાિીમાં આ લોકો ગાંધીજીને મળવાના હતા તે વખતે 

વલ્ભભાઈ પણ હાજર રહી િકે તો ‘્બનારસની આફિતમાં્થી 

્બચવામાં ્બાપુને તમારી ઘણી મદદ મળવાનો સંભવ છ.ે'2 એમ 

મહાદેવભાઈને લાગતું હતું, પણ વલ્ભભાઈ નાદુરસત તન્બયતને 

કારણે તે જ વખતે મળેલી કૉંગ્ેસ કારો્બારીની ્બેઠકમાં હાજરી 

આપી િકયા નહોતા. યરવિાની જલે દરનમયાન ગાંધીજી, સરદાર 

અને મહાદેવભાઈની રોજરેોજ એટલી ગોઠિીઓ ચાલતી કે દેિ 

કે દુનનયાની કોઈ ્બા્બત પણ એમની વાતોના પડરઘ્થી ્બહાર 

રહી જતી નહીં હોય. તે્થી જ છૂટા પડ્ા તયારે ગાંધીજી 

અને મહાદેવભાઈ અવારનવાર સરદારનું સમરણ કયા્ણ કરતા. 

જરૂર જણાય તયાં ત્રણેય એક્બીજાને પત્રો દ્ારા સલાહ પણ 

આપતા. દાખલા તરીકે, 21–7–'34ના કલકતિા્થી લખેલા પત્રમાં 

મહાદેવભાઈ સરદારને લખે છ:ે ‘તમે [જલે્થી ્બહાર] આવીને 

તરત જ ભિાકા કરવા માંડ્ા એ એક રીતે સરસ છ,ે કારણ 

કે કાયરતા અને ્બાયલાપણાને માટ ે ્બીજો ઉપાય ન્થી. પણ 

કદાચ ્બીજી રીતે જોતાં એમાં ઉતાવળ ્થતી હોય. તમે ્બહાર 

આવયા છો તો હવે એનો લાભ ખેિતૂોને અને ્બીજા ભાંગેલા 

લોકોને પૂરેપૂરો લેવા દો. ઍસેમ્બલીમાં ્બધાને નવદાય કરીને તમે 

પાછા પોતાના ઘરે [જલેમાં] જવાની વાત કરો છો. પણ તયાં 

સુધી તો સખ વાળીને ્બેસવું જોઈએ ને?’3

સમાજવાદીઓ જોિ ે ગાંધીજીની ્થયેલી ચચા્ણઓની 

મહાદેવભાઈ ખૂ્બ ઝીણવટ્થી નોંધ લે છ.ે



એ ચચા્ણઓમાં ્બંને પક્ષે એવી ફિડરયાદ હતી કે ્બંનેએ સામા 

પક્ષનું સાડહતય ઝાઝું વાંચયું નહોતું. ગાંધીજીની વધારાની ફિડરયાદ 

એ હતી કે સમાજવાદીઓ ભારતની વાસતનવકતાનો ખયાલ રાખયા 

નવના પોતે વાંચેલા નવચારો આ દેિમાં લાગુ કરવા માગતા હતા. 

રાજનૈનતક ્બા્બતમાં સમાજવાદીઓની તૈયારી ગાંધીજીને ્બાજુએ 

રાખીને કૉંગ્ેસની લગામ હા્થમાં લેવાની નહોતી. પણ ગાંધીજીની 

પોતાની વૃનતિ તે વખતે કૉંગ્ેસમાં્થી નનવૃતિ ્થઈ જવાની હતી.

લગભગ આ જ ડદવસોમાં કૉંગ્ેસ કારો્બારી જોિ ેગાંધીજી 

એ પ્શ્ને ચચતી રહ્ા હતા... કોઈ કૉંગ્ેસ આગેવાન આ વાત 

સીધી તો સવીકારી લે એમ હતું નહીં, પણ ગાંધીજીએ જરૂર પડ્ે 

સલાહ આપવાનું સવીકારી કૉંગ્ેસમાં્થી નનવૃતિ ્થવાની લગભગ 

સંમનત કારો્બારી પાસે્થી મેળવી લીધી હતી.

ગાંધીજીને લાગતું હતું કે કૉંગ્ેસનો સિો અસહ્ ્થઈ ગયો 

હતો, અને તેમને એમ લાગતું હતું કે કૉંગ્ેસમાં પોતાનું કામ 

તેઓ કરી પરવાયા્ણ હતા. હવે તેઓ કૉંગ્ેસને સાર ્બંધનરૂપ 

્થઈ ગયા હતા. ગાંધીજીએ એમ પણ જણાવયું હતું કે જો એમના 

કૉંગ્ેસમાં્થી નીકળવાની અસર ખરા્બ ્થઈ િકે એમ તેમને 

લાગિે તો તરત કૉંગ્ેસના ચાર આનાના સભય ્થઈને પાછા 

જોિાિે અને જરૂર હોય તો કારો્બારી સુધી જિે.

શ્ી ગોનવંદ વલ્ભ પંતે એવું સૂચવયું હતું કે ગાંધીજી તતકાલ 

કોઈ નનણ્ણય ન લે, પણ અનાસનકતપૂવ્ણક કૉંગ્ેસનું કામકાજ જુએ. 

જો એમને એમ લાગે કે કૉંગ્ેસમાં કોઈ અનૈનતક કામ કરે છ ે

તો તરત વચચે પિીને એને રોકવા પ્યતન કરે. ગાંધીજીને આ 



સૂચન પસંદ આવયું હતું.

આ ડદવસોમાં શ્ી અમૃતલાલ િેઠ જોિ ેદેિી રાજયો સં્બંધે 

વાત કરતાં ગાંધીજીની જ ે મનોવૃનતિ હતી તે તેમણે ઉચચારેલ 

એક વાકયમાં વયકત ્થાય એમ છ.ે તેમણે કહ્ું હતું:

‘મારો માગ્ણ નોખો છ ે— તમારો નોખો છ,ે મારે માગથે તમે 

મને ચાલવા દો તો હંુ તમને મદદ કરી િકીિ. પણ તમારે 

માગથે ચલાવવા લાગિો તો મારે અટવાવું પિિે.’4 આ જ વાકય 

ગાંધીજી તે વખતે કૉંગ્ેસને કહી િકયા હોત, ને સમાજવાદીઓને 

કહી િકયા હોત. પણ િું દેિી રાજયોમાં કામ કરનારા હોય કે 

િું નબ્ડટિ ડહંદમાં, િું કૉંગ્ેસ કારો્બારીના સભયો હોય કે િું 

કૉંગ્ેસ સમાજવાદી પક્ષના, સૌને ગાંધીજીનું નામ જોઈતું હતું, 

પણ કામ પોતપોતાની રીતે કરવું હતું. તે્થી ગાંધીજીએ એ 

્બધામાં્થી ખસી જઈ રચનાતમક કામોમાં જ િનકત લગાિવાનું 

નક્કી કયુું હતું. તેવામાં વળી 1936ના મે માસમાં વધા્ણને ્બદલે 

સેગાંવ જઈને રહેવાનું નક્કી કયુું તયારે રચનાતમક કામમાં પણ 

વધુ ઊંિા ખૂંચી જવાનું ઠરાવયું.

આ જ અરસામાં ગાંધીજીએ હડરજન સેવક સંઘ ત્થા અ. 

ભ. ગ્ામોદ્ોગ સંઘની સ્થાપનામાં સડક્ય ડહસસો લીધો હતો. 

અ. ભા. ચરખા સંઘ તો નવ-દસ વષ્ણ પહેલાં સ્થપાઈ ચૂકયો 

હતો. પણ કાંતનારીઓને વેતનની દૃનષ્એ ્યાયપૂણ્ણ મજૂરી મળે 

એવો આગ્હ રાખીને તેમણે ચરખા સંઘને પણ નવસંસકરણને 

રસતે વાળ્ો.

પોતે જલેમાં્થી છૂટીને આવયા પછી 1934ના મે માસમાં 



ગાંધીજીએ રાષ્ ટ્રીય સનવનયભંગને પાછો ખેંચી લઈને પોતાના 

પૂરતો મયા્ણડદત કરી દીધો હતો. પોતે પણ ચાહીને જલે વહોરી 

લેવાનું ટાળવા માગતા હતા. આખું આંદોલન પાછુ ંખેંચવા પાછળ 

સતયાગ્હીઓએ જલેની અંદર દેખાિલેો વહેવાર એ નનનમતિ 

્બ્યું હતું. વષયોજૂના એક આશ્મવાસી શ્ી વાલજીભાઈ દેસાઈએ 

જલેમાં સોંપવામાં આવેલાં કામો ન કરતાં વાંચવા-લખવામાં સમય 

ગાળેલો એનો દાખલો ગાંધીજીએ આપયો હતો. જવાહરલાલજીને 

આમાં ગાંધીજીનું ચોખનલયાપણં દેખાતું હતું.

આખા દેિની દૃનષ્એ જોઈએ તો ગાંધીજીનો સામૂડહક 

સતયાગ્હ સ્થનગત કરવાનો આ નનણ્ણય, જોકે એમણે પોતે તો 

પોતાની સતયનનષ્ઠા અને સતયાગ્હી વૃનતિને લીધે લીધો હતો, પણ 

એક સંગ્ામના સેનાપનત તરીકે એમને એક કુિળ વયૂહરચનાકાર 

તરીકે સંમાન અપાવે તેવો હતો. એમ જોઈએ તો આ ચળવળનો 

આરંભ દાંિીકૂચ્થી જ ્થયો હતો. ગાંધી-અનવ્ણન સંનધ વખતે 

પણ દેિને ભાગયે જ નવસામો ખાવાનો મોકો મળ્ો હતો. 

કારણ, સરકારપક્ષે એની નોકરિાહીએ તો સંનધ ્થતાંની સા્થે 

જ એનો ભંગ કયયો હતો. જપ્તીઓ, ધમકીઓ, ધરપકિો વગેરે 

તો ગાંધીજી ગોળમેજી પડરષદમાં ગયા તયારે પણ ચાલુ રહ્ું 

હતું. એટલે ઘણા કાય્ણકતા્ણઓને સહજ નવસામાની જરૂર હતી. 

સામૂડહક કાનૂનભંગ મુલતવી રાખવા્થી તે નવસામો નાનામોટા 

કાય્ણકતા્ણઓને મળી રહ્ો. આવા કાળમાં વયાપક નનરાિા ન આવી 

જાય તે જોવાની જવા્બદારી પણ આંદોલનના નેતાની ગણાય. 

અનેક પ્કારની રચનાતમક પ્વૃનતિઓ કરીને ત્થા પોતાનો પ્વાસ 

લગભગ અખંિ રીતે ચાલુ રાખીને ગાંધીજીએ નનરાિાની આિ ે



પણ પાળ ્બાંધી દીધી હતી.

આ આખી વયૂહરચનામાં મહાદેવભાઈનું સ્થાન િું અને કયાં 

હતું? ગાંધીભનકત દ્ારા, દેિભનકત દ્ારા નચતિિુનદ્ધનો એમણે 

પોતાને સાર જ ે સવધમ્ણ સવીકાયયો હતો, તેને લીધે મહાદેવભાઈને 

આ અંગે નનણ્ણય કરવામાં કિી જ મુશકેલી આવી નહીં. અતયંત 

સવાભાનવક રીતે તેઓ લાહોરમાં ગાંધીજીની સા્થે જોિાઈ ગયા. 

અને દેિે પણ આટલી જ સહજતા્થી માની લીધું કે મહાદેવભાઈનું 

સ્થાન તો ગાંધીજીની સા્થે જ હોય ને?

હા, ગાંધીજીના કાંતણ વગેરેના પ્યોગોની સા્થ ેમહાદવેભાઈના 

પ્યોગો પણ ચાલતા હતા તેમાં આ કાળમાં ્થોિી વૃનદ્ધ ્થઈ.

સા્બરમતી આશ્મમાં ગાંધીજી સવરાજ ન મળે તયાં સુધી 

પાછા ન આવવાને પ્નતજ્ા્બદ્ધ હતા. તે્થી જલેમાં્થી છૂટીને 

આવયા તયારે 1931ના માચ્ણ માસમાં િેઠ રણછોિદાસને ઘેર 

ઊતયા્ણ હતા અને 1933ના ઑગસટની 1લીએ તયાં્થી જ 

પકિાયા હતા. ્બીજી-ત્રીજી વાર પણ તેઓ અમદાવાદ આવયા 

તયારે આશ્મમાં ઊતયા્ણ નહોતા. પણ રાસ તરફિની કૂચ નનનમતિે 

જયારે સવ્ણ આશ્મવાસીઓને નગરફિતાર કરવામાં આવયા તયારે 

આશ્મના પડરવારવાળા સભયો આગળ એક કોયિો આવયો હતો. 

જયારે દુગા્ણ્બહેન, મનણ્બહેન,5 વેલાં્બહેન6 વગેરે છૂટીને આવયાં 

તયારે તેમણે કયાં રહેવું? એમનાં ્બાળકો તો અનસૂયા્બહેનના 

છાત્રાલયમાં હતાં તયાં્થી છૂટીને પોતાની માતાઓને વીંટળાઈ વળવા 

તતપર જ હતાં. પણ ્બધાંએ રહેવું કયાં? મનણ્બહેનનું નપયેર 

અમદાવાદમાં જ હતું, પણ એ ્બધાંયનું ‘ઘર’ તો આશ્મમાં જ 



હતું. નરહડરભાઈ છૂટીને આવયા તયાર ્બાદ એ સૌને ભદ્રમાં 

કૉંગ્ેસ હાઉસના મેિા પર રહેવાનું ઠયુું હતું. ્બાળકોને તો આ 

વયવસ્થા્થી આનંદ આનંદ ્થઈ ગયો હતો, પણ એ તો કામચલાઉ 

વયવસ્થા હતી. ગાંધીજીએ જયારે આશ્મને હડરજન સેવક સંઘને 

સમનપ્ણત કયયો તયાર પછી ્થોિા ડદવસે આ ્બધાં પાછાં આશ્મમાં 

પોતપોતાના જૂના ઘરે રહેવા ગયાં હતાં. અને ફિરી પાછી આગલી 

ચાલીમાં ‘ગોકુળ પરી’ જવેું કલ્ોલતું વાતાવરણ ્થઈ ગયું હતું. 

ગૂજરાત નવદ્ાપીઠ પર્થી 1934ના ઑકટો્બર માસમાં જપ્તી 

ઊઠી જતાં તેનું નવનયમંડદર િરૂ ્થયું હતું અને આશ્મનાં 

ઘણાંખરાં ્બાળકો તયાં ભણવા જવા લાગયાં હતાં.

ગાંધીજીને સાર જમનાલાલજીએ વધા્ણમાં સંતરાંની એક વાિી 

મોટા ્બે માળના મકાન સા્થે ખાલી કરી આપી હતી. એટલે ્થોિા 

મડહનાઓ સુધી ગાંધીજી તયાં રહ્ા હતા. મગનલાલ ગાંધીની 

સમૃનતમાં એ વાિીને ‘મગનવાિી' નામ આપવામાં આવયું હતું.

ગાંધીજી વધા્ણ હતા તયારે તેમણે વધા્ણ િહેરની તદ્દન નજીકનાં 

ગામિાંઓની અવસ્થા જોઈ. એમનું ધયાન સૌ્થી વધુ ગયું એ 

ગામિાંની પારાવાર ગંદકી તરફિ. ગાંધીજીએ પોતાના સા્થીઓ 

જોિ ે નનયનમત ગ્ામસફિાઈ િરૂ કરી, ‘મગનવાિી’ની પિખે જ 

આવેલા રામનગર નવસતાર અને નસંદી ગામની િેરીઓમાં તેમણે 

મનુષયનો મળ ખુલ્ો પિલેો જોયો. ગાંધીજીએ પોતાની મંિળીને 

િોલ-પાવિા આપયાં અને મળ ઉપાિવા માંડ્ો. ગાંધીજીએ િરૂ 

કરેલું આ કામ મીરાં્બહેને ઉપાિી લીધું. મહાદેવભાઈ આવયા 

તયાર્થી એમના રોજના કામમાં નસંદી ગામની સફિાઈના કામનો 

ઉમેરો ્થયો.



આવા સમાચાર કાંઈ સરદારને આપયા નવના રહેવાય? 

30–3–'35ના પત્રમાં મહાદેવભાઈ તેમને લખે છ:ે

‘અમારં પાયખાનાં ઉપાિવાનું કામ ચાલે છ.ે મહાભારત કામ છ.ે 

લોકોને જરાય િરમ ન્થી; લાગણી પણ ન્થી. ્થોિા ડદવસમાં 

એમ માનતા ્થાય તો આશ્ચય્ણ નહીં કે આ લોકો અમારા ભંગી 

જ છ!ે’7

21–11–'35ને રોજ ફિરી લખે છ:ે

‘નસંદી ગામમાં્થી મીરાં હારીને ભાગી રહી છ.ે એટલે તયાં પણ 

કટોકટીનો પ્સંગ આવવાનો. આ સંજોગોમાં મારા્થી કેમ નીકળાય? 

્બાપુ પોતે પણ રજા આપવા તૈયાર ન્થી...'8

નસંદી ગામનું કામ કેવી પડરનસ્થનતમાં િરૂ ્થયું તેનું વણ્ણન 

મીરાં્બહેનના િબદોમાં:

આ ગામનાં સ્તી તેમ જ પુરષો ગામની છકે નજીકના રસતાની 

્બંને ્બાજુએ ઝાિ ેજવા ્બેસતાં હતાં. આ વાત મેં ્બાપુને કહી. 

તેમણે તરત જ કહ્ું, ‘આ લોકોને સવચછતાની તાલીમ આપવાની 

આપણી ફિરજ છ.ે અને તેઓ આપણી વાત ન સાંભળતાં જાહેર 

રસતાનો એવો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે તો આપણે જાતે એ 

રસતા સાફિ કરવા જઈએ.’ ગામના લોકોએ અમારી સમજાવટને 

કાને ના ધરી. એટલે ્બાપુએ મને િોલ અને પાવિો લઈને ત્થા 

જ ેસવયંસેવકો મારી સા્થે આવવા તૈયાર ્થાય તેમની સા્થે જઈને 

દરરોજ નસંદીની આસપાસના રસતાઓ સાફિ કરવાનું જણાવયું...9

લગભગ એક વષ્ણ પછી જયારે દુગા્ણ્બહેન અને ્બા્બલો 



‘મગનવાિી' રહેવા આવયાં તયારે મીરાં્બહેન અને ગાંધીજી તો 

સેગાંવ રહેવા ચાલયાં ગયાં હતાં. તયારે પણ ઘણા વખત સુધી 

મહાદેવભાઈએ નસંદી ગામની સફિાઈનું કામ યજ્ભાવે ચાલુ 

રાખયું હતું. તયારે ્બા્બલો પણ આ કામમાં ભળ્ો હતો, પણ 

તેણે ગાંધીજી સા્થે આ ્બા્બતમાં પ્શ્ોતિરી ચલાવેલી. એમાં્થી 

્થોિી જોઈએ:

્બાપુને મેં પ્શ્ કયયો, ‘્બાપુ, આ કામ્થી િો લાભ? એમની ઉપર 

તો કિી અસર જ ન્થી ્થતી. ઊલટા અમને આવી આવીને 

હુકમ કરે છ ે કે પેલી ્બાજુ સાફિ કરતા જાઓ.’

્બાપુએ કહ્ું: ‘્બસ, એટલામાં ્થાકી ગયો! મહાદેવને પૂછ, કેટલા 

વખત્થી સફિાઈ કરે છ.ે એમના કામમાં ભનકત છ,ે એવી તારામાં 

પણ આવવી જોઈએ. અસપૃશયતાનું કલંક કંઈ જવેુંતેવું ન્થી. એ 

દૂર કરવા તો આપણે લાં્બું તપ કરવું પિિે.’

પણ એટલી દલીલ હંુ માનું એમ નહોતો, ‘પણ ્બાપુ, એમનામાં 

સુધાર ન ્થાય તો સફિાઈ કરવામાં ફિાયદો િો?’

્બાપુએ ચચા્ણને નવો વળાંક આપતાં કહ્ું: ‘કેમ, સફિાઈ કરનારને 

તો ફિાયદો ્થાય છ ે ને? એને તાલીમ મળે છ.ે’

હંુ: ‘પણ તાલીમ ગામવાળાઓને પણ મળવી જોઈએ ને?'

્બાપુ હસીને ્બોલયા: ‘તું તો વકીલ છ ેવકીલ. પણ તારી વાતમાં 

તરય છ ેખરં. એમને તાલીમ આપતાં આવિી જાય તો તો હંુ નાચું.’

પોતાની વાતને આગળ ચલાવતાં ્બાપુએ કહ્ું: ‘તારી જગયાએ 

હંુ હોઉં તો ધયાનપૂવ્ણક જોઉં. કોઈ મળતયાગ કરીને ઊઠ ે કે 



તરત તયાં દોિી જાઉં, એના મળમાં ખરાળી ભાળું તો એની 

પાસે પહોંચી જાઉં ને નમ્રતા્થી એને કહંુ કે, “ભાઈ, તમારં પેટ 

્બગડ્ું છ,ે માટ ે ફિલાણો ઉપચાર કરવો જોઈએ.” અને એમ 

કરીને એમનું હૃદય જીતું!’

મને ચૂપ રહેલો જોઈને ્બાપુનો ઉતસાહ વધી જતો. તેઓ કહેતા: 

‘મારં ચાલે તો એ રસતા વાળીચોળીને સાફિ કરં. એટલંુ જ નહીં, 

પણ તયાં ફૂિલના છોિ રોપું. રોજ એને પાણી પાઉં અને અતયારે 

જયાં અવયવનસ્થત ઉકરિા છ ે તયાં ્બગીચા ્બનાવું. સફિાઈનું કામ 

તો એક કળા છ,ે કળા...'10

ગાંધીજીને દુનનયા આગળ રજૂ કરવા એ મહાદેવભાઈનું 

મુખય કામ 1934–1935ના ગાળામાં પણ અનવશ્ા્ત ચાલેલું.

નવદેિ્થી ખાસ ગાંધીજીની મુલાકાત કરવા આવેલ એક 

્બૅડરસટર ક્યા નવદ્ાલયના પ્મુખ િૉ. િોિ સા્થેની મુલાકાતનો 

્થોિો ભાગ:

પ્. તમારો મુખય ઉદ્દિે િું છ ે શ્ી ગાંધી?

ઉ. મુખય ધયેય તો ખુલ્ેખુલ્ું છ;ે ભારતના સાક્ષર અને ધની 

લોકો માટ ે નહીં પણ મૂંગા કરોિો માટ ે સવાતંતટ્રય મેળવવું એ.

પ્. અને તમારી કાય્ણપદ્ધનત િું?

ઉ. ્બહુ કોઈ તરકી્બો ન્થી. પણ નનભથેળ સતય અને અડહંસાનો એક 

રસતો છ.ે.. મારા કાય્ણક્મમાં મધયવતતી વાત હોય તો રેં ડટયાની છ.ે..

પ્ ...્બેકારી દૂર કરવા તમે રેં ડટયાને યોજયો છ,ે પણ સા્થે સા્થે 



તમારે મન એ નૈનતક અને આધયાનતમક પ્તીક પણ છ.ે

ઉ. હા, સતય અડહંસાનું પ્તીક છ.ે એક રાષ્ ટ્ર તરીકે જયારે અમે 

રેં ડટયો સવીકારીએ તયારે અમે ્બેકારીનો ઉપાય િોધીએ છીએ. 

એટલું જ નહીં પણ સા્થે ્બીજા કોઈ રાષ્ ટ્રનું િોપણ કરતા ન્થી, 

અને ધનવાનો દ્ારા ગરી્બોના િોષણનો પણ અંત આણીએ 

છીએ... તમારે તયાં ્બેકારીનો પ્શ્ છ,ે પણ એ તમારો ્બનાવેલો 

છ.ે અમારી ્બેકારી ફિકત અમારી ્બનાવટને કારણે જ ન્થી.

પ્. તમે સૌ્થી સંતોષજનક નસનદ્ધ ગણતા હો તો તેને નવિે મારે 

એમને [યુવક-યુવતીઓને] વાત કરવી છ.ે આ યુવાન લોકો જનેી 

પાછળ નજદંગીભર ઝંખના કરે એવી કઈ વસતુ એમની સામે મૂકંુ?

ઉ. ...માનહાનન અને હારની વચચે ખૂ્બ ઝંઝાવાતોવાળી નજદંગી 

જીવવા છતાં સતય એ જ પરમેશ્વર છ ેએવી અમર શ્દ્ધાને કારણે 

હંુ મારી િાંનત જાળવી િકંુ છુ.ં

પ્. શ્ી ગાંધી, તમને સૌ્થી મોટી નનરાિા કયાં ્થઈ?

ઉ. ખરં પૂછો તો મને કયારેય નાઉમેદીનાં કારણ મળ્ાં ન્થી. 

નનરાિા ્થઈ ન્થી. પણ કોઈક વાર મારા પોતા નવિે અફિસોસ 

્થાય છ ેકે ઇચછુ ંછુ ંએટલા મારા દોિી ભાગતા નવચારોને કા્બૂમાં 

રાખી િકતો ન્થી.

પ્. તમારા સામાનજક આદિયોનું મૂળ િું?

ઉ. એનો સ્ોત સતય અ્થવા જીવમાત્રની સા્થે સંપૂણ્ણ તાદાતમય છ.ે11

1934ના ફેિબ્ુઆરી માસ્થી જવાહરલાલજી જલેમાં હતા. 



પણ શ્ીમતી કમલા નેહરની ગંભીર માંદગીને લીધે તેમને 

ઑગસટ માસમાં છોિલેા. એ તકનો લાભ લઈને એમના નવચારોને 

સમજવાની દૃનષ્એ ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને અલાહા્બાદ 

મોકલયા. અલાહા્બાદમાં માત્ર ્થોિા કલાક સા્થે રહ્ા એટલામાં 

મહાદેવભાઈએ જવાહરલાલજીનું મન જાણી લીધું અને ગાંધીજી 

સાર એની નોંધ પણ કરી લીધી. આ સંવાદ એમ તો એકપક્ષે 

જ ચાલવો જોઈતો હતો, પણ કોઈ કોઈ વાર મહાદેવભાઈને 

ગાંધીજી વતી ્બચાવપક્ષની દલીલો કરવી પિતી. મહાદેવની 

િાયરીનાં આ સતિર પાનાં12 જવાહરલાલ નેહરનું ચડરત્ર આપણી 

આગળ રજૂ કરે છ.ે તેઓ દેિ અને દુનનયાના પ્શ્ો અંગે જલેમાં 

રહ્ા રહ્ા પણ કેટલા નવિાળ ફિલક પર નવચાર કરે છ ે એ 

પણ વયકત કરે છ ે અને સા્થે સા્થે મોટ ે ભાગે ચૂપચાપ રહી 

જવાહરને ્બોલવા દેવા ઇચછનારની નમ્ર, મધુર પણ ્બૌનદ્ધક 

ક્ષેત્રે એ જ ઊંચા સતરની પ્નતભા પણ એમાં સાવ છૂપી ન્થી 

રહેતી. એક સાંજ અને ્બીજા ડદવસની ્બપોર પહેલાંની આ 

ચચા્ણમાં જવાહરલાલ ગાંધીજી સા્થેના તેમના કેટલાક મતભેદો 

પણ રજૂ કરે છ.ે પરંતુ મહાદેવ સા્થે ચચા્ણ ચાલતી હતી તે્થી 

જરાય સંકોચ કે નવકૃત રજૂઆતના સંિય નવના આ મુલાકાત 

દરનમયાન ્બાપુ સડહત પોતાના અનેક સા્થીઓની જવાહરે ખૂ્બ 

આકરી ટીકા પણ કરી હતી. કેટલીક વાર ભાષા એવી હતી 

કે જ ે કદાચ ્બે નમત્રો વચચેનાં ગપપાંમાં ચાલે, જાહેરમાં તો એ 

મુકાય જ નહીં. પણ આ િબદો જ ે મહાદેવભાઈએ ન નોંધયા 

હોત તો એ નોંધમાં આજ ેજ ેજીવંતપણં લાગે છ ે તે ઊિી ગયું 

હોત. જવાહરના ચાડર�યનું એક લક્ષણ — ‘્બીજાં મગતરાં િું 

સમજ,ે એ તો હંુ જ જાણં.’ — એ પણ આ સંવાદમાં આ્બાદ 



રીતે અનભવયકત ્થાય છ.ે

જવાહરલાલજીની સા્થેની મુલાકાત જમે મહાદેવભાઈએ 

એકલાએ લીધેલી તેમ સુંદરવનમાં સર િનેનયલ હેનમલટન સા્થેની 

મુલાકાત પણ તેમણે એકલાએ જ લીધી. આ મુલાકાતમાં મહાદેવના 

વયનકતતવનાં ્બીજાં પાસાંનાં આપણને દિ્ણન ્થાય છ.ે અલાહા્બાદના 

મહાદેવ જો રાષ્ ટ્રીય કક્ષાએ રાજનૈનતક પ્શ્ો ચચ્ણતા જોવામાં 

આવે છ ે તો ગોસા્બામાં મહાદેવ ગ્ામોત્થાનનો પ્શ્ રચનાતમક 

કાય્ણકતા્ણઓની દૃનષ્એ એટલા જ રસપૂવ્ણક ચચ્ણતા જોવા મળે છ.ે 

મહાદેવના ચડરત્રમાં રાજનીનત અને રચના એ ્બે નવસંગત એવાં 

તત્વો નહોતાં, પણ સતય અડહંસાના પૂજારીના પૂજારી સાર એ 

્બંને તત્વો એક સંગમમાં લીન ્થઈ જતાં હતાં.12

ઑગસટ 1934માં ચાલતી ઍ્િરૂઝ સા્થે ગાંધીજીનો ્થયેલો 

સંવાદ ્બે જૂના અનભન્ન-હૃદયી નમત્રોની ગોઠિીનું આ્બાદ નચત્ર 

રજૂ કરે છ.ે ઍ્િરૂઝસાહે્બે ગાંધીજીને યુરોપ આવવા ખૂ્બ 

સમજાવયા, પણ ગાંધીજીએ એમને સપષ્પણે કહી દીધું કે, ‘ના, 

મને તો ચોખખું લાગે છ ે કે મારં કામ અહીં જ છ.ે દુનનયાને 

કાંઈ કહેવરાવવાની ઈશ્વરને ઇચછા હિે તયારે સંકેત આવિે.'13

આ ગાળાની નોંધોમાં પણ મહાદેવભાઈએ આટલા સખત 

કામની વચચે પણ કરેલા વાચન અંગેની નોંધો જોઈને આશ્ચય્ણચડકત 

્થવા નવના રહેવાતું ન્થી. એ વાચનમાં નવષયવૈનવધય છ,ે સામનયકતા 

અને પ્નતપક્ષીને સમજાવવાની ઉતસુકતા અને ખુલ્ું મન પણ છ.ે

વળી, મહાદેવભાઈની અનેક િાયરીઓમાં આવે છ ેતેમ આ 

કાળની િાયરીઓમાં પણ અનેક નાનામોટા નેત્રદીપક, નચતિપોષક 



પ્સંગો આવે છ.ે મહાદેવભાઈનો નવનોદ ગમે તેવા કામની વચચે 

પણ સાવ કરમાઈ જતો ન્થી. વળી મહાદેવભાઈની િૈલીમાં જરૂર 

પિ ેતયાં નવસતાર અને જરૂર પિ ેતયાં લાઘવ ્બંને પ્કારના ગુણો 

જોવા મળે. કૉંગ્ેસ કારો્બારી કે સમાજવાદીઓ સા્થેની વાતચીતને 

તેઓ પાનાંનાં પાનાં આપે છ.ે ડહંદીના કનવ શ્ી નસયારામિરણ 

ગુપ્ત અંગે આ ્બે જ લીટી કેટલી માનમ્ણક છ?ે ‘એની નમ્રતાનો 

પાર નહોતો. હંુ સટિેને લેવા ગયો હતો. મને રસતામાં લાં્બા 

્થઈને પ્ણામ કરી પડ્ા!'14 અ્થવા ગાંધીજીનું આ વાકય-યુગમ: 

‘ઊંઘતો હોઉં તયારે પણ સજાગ હોઉં છુ.ં મારી નનદ્રા નવસમરણ 

ન્થી, એ તાજગી આપતી હોય તેવી છ.ે'15

આપણા જાણીતા કનવ શ્ી ્હાનાલાલને પાછળના ડદવસોમાં 

ગાંધીજી પ્તયે ખૂ્બ અણગમો ્થયેલો. એક મુલાકાતીએ ખાનગી 

મુલાકાતમાં ગાંધીજીને કહ્ું કે તમે આઠવલે મારફિતે ્હાનાલાલને 

લખો. ‘મારી િી ભૂલ ્થઈ છ ે તે હંુ જાણતો ન્થી. કનવશ્ી િા 

સાર મારી સા્થે રોષમાં રહે છ?ે મારો કંઈ દોષ ્થયો હોય તો 

હંુ માફિી ચાહંુ છુ.ં’ આટલું તમે ન લખો? ્બાપુ કહે, એક નહીં, 

હજાર વાર, અને એ કાગળ લખવાનું વચન આપયું.

મેં કહ્ું: આ માણસના કહેવા્થી આપ િા સાર કાગળ લખો 

છો? એમાં પણ એ વેપાર કરતો ન હોય? એ લખયા્થી પણ 

પેલા ઉપર િેની અસર ્થવાની? એની માફિી તમારે માગવાની કે 

એણે તમારી માગવાની? એણે ગાળો દેવામાં ્બાકી ન્થી રાખી.

એટલે ્બાપુએ કહ્ું: ‘એણે મને આટલી ્બધી ગાળો દેવી 

પિી એટલે મેં કાંઈક એનો ગુનો તો કયયો જ હિે ના? પણ 



તમે ગભરાઓ છો િા સાર? હંુ કાગળ લખું તે જોજો ના!'

આ પછી આઠવલેને કાગળ લખાવયો:

પ્ભાિંકરે મને કહ્ું કે મેં ્હાનાલાલ કનવને રોષ કરવાનું 

્બહુ કારણ આપયું છ.ે મને તો આની ખ્બર ન્થી. પણ અડહંસાનો 

ઉપાસક હોઈ મેં કોઈને રોષ આપવાનું કારણ આપયું હોય તો હંુ 

તો હજાર વાર એની માફિી માગું. એટલે તમે આ ખોળી િકયા 

હો તો ખોળીને મને ખ્બર આપજો.’16

ડહંદુ-મુનસલમ ઐકય નવિે:

એક જણે લખયું કે ડહંદુ-મુસલમાન ઐકય નવના સવરાજ ન જ 

મળે, તો ્બધા પ્યાસો એના ઉપર કાં ન એકનત્રત કરવા?

એને જવા્બ: કેટલાંક ગૂમિાંને જટેલું છછંિેો એટલંુ એ વધુ 

વણસે છ.ે ડહંદુ-મુનસલમ તણાવ આવું ગૂમિુ ં છ.ે એટલે એનો 

ઉકેલ ્થાય તે માટ ે હંુ પ્ા્થ્ણના કરતો રહંુ છુ,ં એને નવિે ્બોલવા 

માગતો ન્થી.17

તો વળી એક અમેડરકનને લખયંુ:

‘પ્ેમની હદ હોતી ન્થી. ધમ્ણ કે મા્યતાના નવચાર વગર દુનનયાના 

્બધા જ દેિો માટ ે પ્ેમ મારા રાષ્ ટ્રવાદમાં સમાઈ જાય છ.ે'18

કરણાના ભાવ્થી સંતનતનનયમનનાં પુરસકતા્ણ શ્ીમતી માગા્ણરેટ 

સેંગર ખાસ એમને મળવા જ આવવાનાં હતાં. એવી સૂચના 

શ્ી મ્થુરાદાસ નત્રકમજીએ ગાંધીજીને આપી. મ્થુરાદાસભાઈને 

ગાંધીજીએ લખયંુ કે, ‘ઊધવ્ણ ગનતવાળી વસતુનો પ્યાસ, પ્ચાર 



િોભે, અધોગનતવાળાનો પ્ચાર િો?'18અ

શ્ીમતી સેંગર 1935ના ડિસેમ્બરમાં આવયાં. એમણે કહ્ું 

કે ડહંદુસતાનની ્બહેનોના નનમંત્રણ્થી તેઓ આવયાં હતાં, પણ 

એમનો ભારત આવવાનો મુખય હેતુ તો ગાંધીજીને મળવાનો 

હતો. વાતની િરૂઆત તેમણે પોતાનો નવચાર રજૂ કરીને કરી. 

તેમણે કહ્ું કે,

જયાં સુધી સ્તીઓમાં પ્જોતપનતિની િનકત પર કા્બૂ ન આવે તયાં 

સુધી રાષ્ ટ્ર સવતંત્ર ન્થી ્થતું. અનનયંનત્રત પ્જોતપનતિને કારણે દુનનયા 

દુ:ખી છ.ે તમે જો આપણી સ્તીઓને એવી કાંઈ વસતુ િીખવી 

િકો કે જ્ેથી આ િનકત તેમના હા્થમાં આવે તો ડહંદુસતાનની 

સ્તીઓને જીવનમાં આિા મળે.

ગાંધીજીએ કહ્ું કે, ‘હંુ તો સ્તીઓને એ િીખવયા જ કરં 

છુ ં કે તેઓ જ પોતાની સવાનમની છ.ે હંુ જયારે મારી સ્તી પર 

્બળજ્બરી કરતો હતો તયારે પણ તેને આ વસતુ િીખવવા 

પ્યતન કરતો.'

આમ સ્તી પોતાના નનણ્ણયો પોતે કરતી ્થાય એ ્બા્બતમાં 

આ ્બે જણ સહમત હતાં. વળી ગાંધીજીએ તો એટલે સુધી 

કહ્ું કે, ‘હંુ માનું છુ ં કે આ સંઘષ્ણ મુશકેલ છ ેખરો.' પણ એનો 

દોષ તેઓ પુરષને આપતા હતા. પોતાને નવિે એમણે એટલે 

સુધી કહંુ્ કે, ‘કેટલાક મને અધ્ણનારી ગણે છ.ે’ સ્તીઓ જો માત્ર 

પોતાના પનતને ‘ના' કહેતાં િીખે તો ઘણાખરા પ્શ્ો ઊકલે એમ 

ગાંધીજી માનતા હતા. રવી્દ્રના્થ અને સરોનજની નાયિ ુજવેાંઓ 

સંતનતનનયમનમાં માનતાં હતાં. તેમની જોિ ે પણ ગાંધીજીએ 



ચચા્ણઓ કરી હતી. એમની ્બુનદ્ધ નવિે ગાંધીજીને માન હતું 

એટલે તેઓ પોતાની જાતને પૂછતા કે તેઓ કેમ એમની જોિ ે

સંમત ્થઈ િકતા નહોતા? ગાંધીજીનો ઉકેલ શ્ીમતી સેંગરને 

એટલો ્બધો અવયવહાર લાગતો હતો કે એમને લાગતું હતું કે 

ગાંધીજીની વાતનો અ્થ્ણ છૂટાછિેા લેવાની મનમાં ગાંઠ વાળવાની 

એટલો જ ્થાય. ગાંધીજી પરસપર સંમનતની વાત કરતા હતા. 

શ્ીમતી સેંગરને લાગતું હતું કે કાયદા તેમાં સ્તીની નવરદ્ધ જાય 

છ.ે ગાંધીજીએ જણાવયું કે ભારતમાં એવા કાયદા નહોતા.

શ્ીમતી સેંગરે પ્શ્ પૂછો કે, નવષયસેવનની તીવ્ર ઇચછા 

અને પ્ેમપૂણ્ણ સંયોગ ્બેમાં કાંઈ ભેદ ન્થી? તમારો નવરોધ તો 

નવષયવાસનાના ગાંિપણ સામે છ ે ને?

ગાંધીજીએ કહ્ું કે, ‘કાંઈ પડરણામ નવના ્બંને પાિવી વાસના 

સંતોષવા માગે તયારે એ સં્બંધને હંુ પ્ેમ ન કહંુ. તયાં્થી મૂળ 

મતભેદનો નવષય આવયો.

શ્ીમતી સેંગર: ‘્બધા જાતીય સં્બંધોને કામવાસના ગણિો?’

ગાંધીજીએ કહ્ું કે ‘પ્જોતપનતિના સપષ્ હેતુવાળા સં્બંધો નસવાયના 

સવ્ણ સં્બંધો તેવા જ ગણાય.'

શ્ીમતી સેંગરે કહંુ્ કે, ‘એ ન્બળી નસ્થનત છ.ે કાં તો પ્ેમસં્બંધ 

હોય, કાં કામવાસના. ્બે જાતના જાતીય સં્બંધો છ:ે પ્ેમાળ અને 

વાસનાપૂણ્ણ. આપણી સંસકૃનતને જોરે ઈશ્વરની ડદિામાં સીિીનું 

્બીજુ ં એક પગન્થયું ચિી િકીએ એને કામવાસના સા્થે ભેળવી 



ન દેવાય.’

ગાંધીજીને અહીં ભૂલ ્થતી લાગી. પોતાનો દાખલો આપી તેમણે 

કહ્ું:

‘મેં સંયમ રાખયો તે પછી જ અમે ્બંને વધુ નજીક આવયાં. 

મારી પાસે વખત હતો તયારે કામવાસના આિ ે આવી. નવકાર 

્બહાર નીકળ્ો અને વધુ ઉન્નત ધયેય સાંપડ્ું તયારે મારી પાસે 

વખત ન રહ્ો.'

સેંગરે કહંુ્ કે, ‘વાસનાપૂણ્ણ પ્ેમ એ િનકતિાળી અને નવકાસિીલ 

વસતુ છ,ે એમાં જીવન ખીલે છ.ે'

ગાંધીજી સંમત ન ્થયા. ખોરાક પણ મોજિોખને ખાતર 

લો તો તે વાસના જ છ ે એમ તેઓ માનતા. કોઈ કહે કે એને 

દારૂ ગમે છ,ે ને એને નુકસાન ન ્થાય એટલા સારએ દાકતર 

દવા આપે, એના જવેું આ ્થયું.

શ્ીમતી સેંગરે આ સરખામણી ન સવીકારી. ગાંધીજીએ કહ્ું કે,

‘તમે નહીં માનો, કારણ તમે માનો છો કે આ આતમાની ભૂખ 

છ ે કે ્બાળકોની ઇચછા નવનાનું આ નમલન એક આધયાનતમક 

જરૂડરયાત છ.ે'

શ્ીમતી સેંગરે કહંુ્ કે, ‘હંુ એમ તો નક્કી માનું છુ ં કે ્બંને 

સંયોગ કરે તે પોતપોતાની અનભવયનકત માટ.ે ્બાળકો જ્મે તે 

પ્યતન તો અપવાદરૂપે.’

ગાંધીજીને આ ઊલટી પ્ડક્યા લાગતી હતી. તેઓ માનતા 



કે વાસનારડહત આધયાનતમક પ્ેમ તમે ્બધાં માટ ે દાખવી િકો.

શ્ીમતી સેંગરે આ વાતનો સાર કાઢતાં કહ્ું કે તમારં કહેવું 

છ ે કે કુદરતી સંયમ વિ ે ઉકેલ નીકળી િકે છ.ે આવા સં્બંધને 

ખાતર પનત-પનતનને પોતાની નજદંગીનું ્બનલદાન આપવું જોઈએ?

ગાંધીજીએ કહ્ું, આ મુદ્દો છવેટ ેતો કેળવણીનો છ ે— નમતાચાર[નો]. 

લોકો એટલું ન સવીકારે. અમે આ્થી આગળ નહીં જઈએ? 

ગંદવાિમાં નહીં રમીએ?

શ્ીમતી સેંગરે કહ્ું કે, ‘કુટુ્ંબનનયોજન અને નિક્ષણ ્બંને સા્થે 

સા્થે ચાલે. 1914માં તેમણે પોતાની પહેલી પનત્રકામાં કહ્ું હતું 

કે સ્તી દ્બાણ માપવાના યંત્ર તરીકે વતથે, એ જ નનણ્ણય લે.’ 

ગાંધીજીએ કહ્ું કે આટલું તેઓ પૂરેપૂરં સવીકારે છ.ે

પછી શ્ીમતી સેંગરે માનસિાસ્તનો પ્શ્ કાઢ્ો. ‘તમે માનો છો 

ખરા કે સંયમ પાળવાની સલાહ સામા્ય રીતે ન આપવી? એ્થી 

મજજાતંતુરચનામાં અિાંનત ્થાય છ?ે’

ગાંધીજી: ‘ના. એ (માનસિાસ્તીઓના) દાખલા કમઅક્કલના વંઢ 

લોકોની તપાસ કરીને મેળવેલા છ.ે’

સેંગર: ‘કામવાસના ઈશ્વરે આપેલી છ,ે જો ઈશ્વરદતિ હોય તો 

તેમાં ખરા્બ િું અને હલકંુ પાિ ે તેવું િું?'

ગાંધીજી: ્બંને તૈયાર ન હોય તયારે એકને જ કામવાસના ્થાય 

તો તે હલકા ્બનાવે તેવું છ.ે તમે સંતનતનનયમનની રીતો ્બાજુએ 



મૂકો, તો ્બીજી પદ્ધનતઓ આવિે.’

‘સંતનતનનયમનનો ્બચાવ નનરાિા ઉપજાવે તેવો ન્બળો ન્થી. હંુ 

વરને વાત કરં ને ્બીજો કોઈ રસતો ્બતાવું. તન્બયતને કારણે 

છૂટાછિેા તરત મળવા જોઈએ. સામાનજક દૃનષ્એ અનુસરવા 

જવેી આચારસંડહતા મારી સમક્ષ હોવી જોઈએ.’

સેંગર: તો સુખી જીવન જીવવા સંતનતનનયમનની કોઈ પદ્ધનત 

અજમાવવી જ પિ.ે

ગાંધીજી: હંુ પણ રીતો િોધું છુ,ં તમે કહો છો તેવી નહીં, 

પણ વાસનાને િાંત કરે, નનયમનમાં રાખે કે રોકે એવી ્બીજી 

પદ્ધનતઓ પણ હોય.

છવેટ ે ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘આપણને એક્બીજાને અનુકૂળ ્થવામાં 

કે સમજવામાં મુશકેલી તો છ ે જ. કારણ, હંુ એ પેઢીનો છુ ં કે 

જ ે માનતી હતી કે જીવન છ ે તે દરેક ક્ષેત્રમાં સંયમ જાળવવા 

માટ ે છ.ે તમે જરૂડરયાતો વધારવામાં માનો છો. વાંછનાઓ પૂરી 

કરવામાં માનો છો.

સેંગર: ‘આપણે સહમત છીએ કે કિું કોઈ ઉપર ઠોકી ્બેસાિવું 

ન જોઈએ. ફિકત રીતભાત નવિે નહીં, દલીલ નવિે પણ હંુ તો 

આવો આગ્હ રાખું છુ.ં'

ગાંધીજી: ‘કેટલાક લોકો ફિરનજયાત વંધયીકરણમાં માને છ.ે હંુ 

આ પદ્ધનતઓ મારી ચોપિીમાં્થી ભૂંસી નાખું તોપણ કૃનત્રમ 

સંતનતનનયમન તો રહેિે જ. જમે દારૂ પીવાતો રહેિે. જીવનજયોત 

ઓલવાઈ જતી હોય તયારે કોઈ વાર બ્ા્િી લેવા્થી ઘિીભર 



ઝ્બકે. પણ કોઈક એમ પણ કહે કે જીવતા રહેવાની આ તક 

મારે જતી કરવી છ.ે મારા ઉપર જનેું સામ્રાજય છ,ે મારી રગોમાં 

જ ે ફિરી રહી છ ે તે આ ડફિલસૂફિી છ.ે આ એવો નસદ્ધાંત છ ે કે 

જનેે અતયારે જ અમલમાં મૂકવા માગું છુ.ં'

શ્ીમતી સેંગરે પ્શ્ પૂછો: ‘્બીજી કઈ પદ્ધનતઓ? સ્તીના જીવનમાં 

્બાળકનું ગભા્ણધાન ્થઈ િકે તે ફિળદુ્રપ ગાળાના મને નવચાર 

આવે છ.ે’

ગાંધીજી: ‘આમાં મને વજૂદ લાગે છ.ે મને ખયાલ છ ે કે અહીં 

હંુ તક્ણિુદ્ધ વાત ન્થી કરતો, પણ જ ે (ગભ્ણ ન રહે તેવું) કોરં 

અઠવાડિયું છ ે તેમાં (સંયોગની વાત) મને રચે છ.ે’

સેંગર: ‘મડહને દસ ડદવસ. જ ેપુરષોમાં પ્ેમ ન્થી તેને તો લાગિે 

કે આ પણ કઠણાઈ છ.ે’

ગાંધીજી: ‘પ્ેમ ન હોય તો હંુ છૂટાછિેા લેવા દઉં. જયાં સ્તીને 

તીવ્ર ઇચછા ન હોય તયાં તો પ્નતકારનો ઉપાય સોએ સો ટકા 

એના હા્થમાં છ.ે એણે જ નનણ્ણય લેવાનો છ ેએમ તમે કહો છો 

તેની સા્થે હંુ સંમત છુ.ં’

સેંગરે પૂછું: ‘્બાળકો જ્મે તે ઇચછા્થી સંયોગમાં જોિાયેલાં 

લોકો જાણયાં છ?ે’

ગાંધીજી: ‘હા, કેટલાંય.'

સેંગર: પ્જાની ઇચછા તે તો જાતીય સં્બંધોનો ભાગયે જ હેતુ 

હોય છ.ે આ તો એક િરીરની ભૂખ છ.ે જો એક્બીજા માટ ે

જાતીય આકષ્ણણ ન હોય તો લોકો સંયોગ કરે તોપણ એમને 



્બાળકો નહીં ્થાય. સ્તી પૂરતો એ પુરષ નપુંસક ્બની રહે છ.ે’

ગાંધીજી: ‘એમાં પ્ેમનો અભાવ છ.ે.. નનયંત્રણ છ,ે પણ આતમસંયમ 

એની ચાવી છ.ે’

અંતે ્બંને જણે પોતપોતાની વાતને ફિરી યાદ કરી.

શ્ીમતી સેંગર: ‘હજારો પરણેલાં સ્તી-પુરષો છ,ે જ ેસુખી-આનંદી 

જીવન જીવે છ.ે’

ગાંધીજી: ‘પણ અસાધારણ જીવન હોય તે જ ઉતિમ કહેવાય. 

આ હંુ જરા ખંચકાઈને કહંુ છુ ં કે પૂરા બ્હ્મચય્ણવાળંુ જીવન 

જ સૌ્થી સારં ને સૌ્થી સંપૂણ્ણ જીવન હોઈ િકે છ.ે નસદ્ધાંતની 

દૃનષ્એ તો આ સંપૂણ્ણ નસ્થનત છ.ે’20

*
ગાંધી સેવા સંઘની એક સભામાં શ્ી િંકરરાવ દેવે ગાંધીજીને 

પ્શ્ કયયો:

‘આં્બેિકરના નવચાર ઉપર તમારી િી વૃનતિ?’

ગાંધીજીએ કહ્ું: ‘હંુ એની નસ્થનતમાં હોત તો કદાચ હંુયે એવું 

કરત. અડહંસાવાદી કદાચ ન હોઈ િકત. આપણે [એમને] 

નમ્રતા્થી પ્ેમપૂવ્ણક સાંભળવા જોઈએ. હડરજનની સેવા જ એ 

જ છ ે કે આપણને જૂતી્થી મારે, તો પ્ેમ્થી સાંભળવું જોઈએ. 

અને આં્બેિકર અને ્બીજા જ ે કાંઈ કહે તેને આપણે લાયક 

છીએ એમ માનવું જોઈએ. પણ તે્થી આં્બેિકરની કદમ્બોસી 

કરવાની જરૂર ન્થી. આપણે સાવધાન ્બનીએ અને િુદ્ધ ્બનીએ. 



આપણે િુદ્ધ ન ્બનિું તો પચાસ આં્બેિકરની કદમ્બોસી કરીને 

હડરજન સમાજનો ઉદ્ધાર ન કરી િકીિું.21

ગાંધીજીની મુલાકાતોની નોંધો ઉપર્થી આપણે ફિરી પાછા 

મહાદેવભાઈ તરફિ વળીએ.

1934ના ઑકટો્બર માસમાં મું્બઈમાં મળેલા કૉંગ્ેસના 

અનધવેિન વેળા ગાંધીજી કૉંગ્ેસમાં્થી નનવૃતિ ્થયા તયારે પણ 

મહાદેવભાઈ એમાં્થી નીકળી ગયા નહોતા. એનો દાખલો આપીને 

તો એક વાર ગાંધીજીએ એ આશ્વાસન આપયું હતું કે પોતે 

કૉંગ્ેસમાં્થી રૂઠીને ન્થી નીકળ્ા. ગાંધીજીએ એક અંગ્ેજને 

લખયું હતું:

કૉંગ્ેસમાં્થી મારી નનવૃનતિનો તમે ખોટો અ્થ્ણ સમજયા છો... મેં 

એને વધુ ્બળવાન ્બનાવવા માટ ે એનો તયાગ કયયો છ.ે.. એટલંુ 

યાદ રાખજો કે રાજ ે્ દ્રપ્સાદ, વલ્ભભાઈ, રાજગોપાલાચારી, 

અ્સારી, મહાદેવ અને ્બીજા અનેક, જમેને નવિે માનવજાત 

ગૌરવ લઈ િકે એમ છ,ે તેઓ એમાં છ,ે એના છ ે અને એને 

ખાતર પ્ાણ પા્થરવા તૈયાર છ.ે22

ગાંધીજીના પત્રવયવહારમાં તો સામા્ય રીતે એમની ્બેઠકની 

પાછળ ્બેસીને મૂંગે મોઢ ેનોંધ કરતા મહાદેવ ઘણી વાર આગળ 

આવી જાય છ.ે

ઊનમ્ણલાદેવી સેન, એટલે દેિ્બંધુ નચતિરંજન દાસનાં ્બહેન. 

તેઓ મહાદેવને પોતાનો પુત્ર માનતાં એ આપણે જોઈ ગયા. 

ધીરે્દ્ર મુખરજી નામના એક ્બીજા જુવાનને પણ એ જ રીતે 



ઊનમ્ણલાદેવીએ પોતાના પુત્ર માનેલા. એમને ભયંકર આતંકવાદી 

માનીને ્બંગાળ સરકારે દેવલી કૅમપમાં અટકાયતી તરીકે રાખયા 

હતા. ઘણા ડદવસો્થી તેમના કિા સમાચાર નહોતા આવયા તે્થી 

ઊનમ્ણલાદેવી ખૂ્બ નચંતાતુર હતાં. પોતાને ્બદલે મહાદેવ એમને 

મળી િકે તોયે ઊનમ્ણલાદેવીને સંતોષ ્થાય એમ હતું. ગાંધીજીએ 

્બંગાળ સરકારના રાજકીય નવભાગના મંત્રીને ખાસ કાગળ 

લખીને મહાદેવની ધીરેન મુખરજી જોિ ે મુલાકાતની રજા માગી. 

એમાં એમ પણ જણાવયું કે મહાદેવ અને હંુ ્બંને શ્ી મુખરજીને 

ઓળખીએ છીએ. કારણ, તેઓ ્થોિો સમય સા્બરમતી આશ્મમાં 

રહ્ા હતા અને જો ધરપકિ ન ્થઈ હોત તો ઘણે ભાગે તેઓ 

આશ્મમાં જોિાઈ જાત.

્બંગાળ સરકાર આવી રજા આપવાની તરફેિણમાં નહોતી. 

ઊનમ્ણલાદેવી કે મહાદેવભાઈ ્બંને અટકાયતીનાં લોહીનાં સગાં 

નહોતાં. વળી સરકાર શ્ી મુખરજીને ભયંકર ત્રાસવાદી માનતી 

હતી. છતાં ગાંધીજીની નવનંતીને માન આપીને ડહંદી સરકારની 

સૂચના્થી મહાદેવભાઈને શ્ી ધીરેન મુખરજી સા્થે મળવાની 

છૂટ આપવામાં આવી હતી. તે્થી ઊનમ્ણલાદેવીના જીવમાં જીવ 

આવયો હતો.

આવી વયનકતગત સેવા મહાદેવભાઈ ્બહુ ખુિી્થી કરતા. 

જમનાલાલજીનું મું્બઈમાં કાનનું ઑપરેિન ્થયું તયારે તેમનાં 

પતની જાનકીદેવી અને પુત્રી ઉમા સા્થે મહાદેવભાઈ પણ એમની 

સેવામાં પહોંચી ગયા હતા.

ગાંધીજી પોતાના પત્રવયવહારની ્બા્બતમાં પત્રલેખકની 



લાગણીનો ખૂ્બ ખયાલ રાખતા. પત્રલેખક જો પોતાના પત્રને 

ખાનગી કહે તો તેઓ ્બીજા કોઈને કહી ્બતાવતા નહીં. અલ્બતિ, 

આવા ખાનગી પત્રવયવહારને ગાંધીજી ્બહુ ઉતિેજન આપતા નહીં. 

મોટ ે ભાગે તો યુવક-યુવતીઓ પોતાની અંગત ્બા્બતોને આમ 

ખાનગી રાખવા ઇચછતાં. પણ કેટલીક વાર રાજકીય દૃનષ્એ 

મહત્વના પત્રો પણ ગુપ્ત રાખવા કે ખાનગી રાખવાની માગણી 

્થતી. જવાહરલાલજીને ગાંધીજીએ આશ્વાસન આપેલું કે તેમના 

પત્રો મહાદેવ નસવાય ્બીજા કોઈના હા્થે ચિિે નહીં. મહાદેવને 

હા્થે એમના પત્ર ચિ ે તેની સામે જવાહરલાલજીને પણ વાંધો 

નહોતો. જલેમાં્થી છૂટીને મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે જોિાઈ ગયા 

એટલે हररजन પત્રોમાં એમના સાપ્તાડહક પત્રો પણ નનયનમતરૂપે 

િરૂ ્થયા. એ પત્રમાં મોટ ે ભાગે તો અઠવાડિયે અઠવાડિયે 

ગાંધીજીની પ્વૃનતિઓનાં તાદૃિ નચત્રો આવતાં પણ કેટલીક વાર 

મહાદેવભાઈએ જાતે કોઈની અલગ મુલાકાત લીધી હોય તો 

તેનો અહેવાલ પણ આવી જતો. સુંદરવનની મુલાકાત અને 

જવાહરલાલજી સા્થેની મુલાકાત એનાં ઉદાહરણો છ.ે ગાંધીજી 

સા્થેની કોઈની મુલાકાતોનો એક પાવન પ્સંગ:

ગાંધીજી અગાસી ઉપર ્બેસીને લખતા હતા, તેમને જરાક વખત 

મળ્ો એટલે આ િોસાને હંુ તેમની પાસે લઈ ગયો. સુઘિ 

વસ્તોવાળા િોસાએ ગજવામાં્થી નોટોની દસ ્થોકિીઓ કાઢી 

ગાંધીજીની સામે મૂકી દીધી ને કહ્ું, ‘આ ગરી્બમાં ગરી્બ અને 

સુપાત્ર હોય એવાને માટ ે મારી અલપ ભેટ છ.ે એવા લોકોને 

્બીજા કોઈના કરતાં આપ જ વધારે સારી રીતે ઓળખો છો.’

ગાંધીજી: ‘એ તો ્બહુ સારં. પણ આ તમારી કેટલાં વરસની 



્બચત છ?ે’

‘ઘણાં વરસની. પણ મેં ધરતીકંપ માટ ેસો રૂનપયા મોકલેલા; સો 

આસામ માટ ે મોકલેલા; અને ચાર વરસ પર અલાહા્બાદમાં 

પાંચસો રૂનપયા ખેિતૂોને માટ ે આપેલા.'

ગાંધીજી ચડકત ્થયા: એમ કે? તમને પગાર કેટલો મળતો, ને 

હવે પે્િન કેટલું મળે છ?ે તમે િું કામ કરતા?

‘હંુ નનિાળમાં નિક્ષક હતો. ઘણાં વરસ નોકરી કયા્ણ પછી જયારે 

હંુ નનવૃતિ ્થયો તયારે મડહને ્બાવન રૂનપયા પગાર મળતો હતો. 

મને પે્િન તો ન મળ્ું, પણ રૂ. ર,700ની ઉચચક રકમ 

આપવામાં આવી.'

‘ને તમને નનવૃતિ ્થયે કેટલાં વરસ ્થયાં?'

‘પાંચ વરસ.'

‘તમે તમારા ગુજરાન માટ ે કેટલું ખરચ કરો છો?’

‘મારા ગુજરાન માટ?ે ઝાઝું ન્થી કરતો.’

‘તોયે માણસને જીવયા નવના કંઈ ચાલે છ?ે તમારી જરૂડરયાત 

કેટલી છ?ે'

‘્થોિી દાળરોટીને માટ ે કંઈ વધુ પૈસા ન જોઈએ. મને તો મડહને 

10 રૂનપયા્થી પણ ચાલે. મારે ્બૈરીછોકરાં કોઈ ન્થી. મારા 

ભત્રીજા હતા તેમને ભણાવીને ઠકેાણે પાડ્ા. એટલે હવે એકલો 

જ છુ.ં એક સંસકૃત પાઠિાળા છ ે તયાં ભણાવવામાં ઘણો વખત 



આપું છુ.ં એ નનિાળમાં મફિત નિક્ષણ અપાય છ.ે’

‘તયારે તો તમે નાના પગારમાં્થી ્થોિાક હજાર રૂનપયા ્બચાવયા, 

ને તે ગરી્બની સેવામાં ખરચો છો! ્બહુ ભારે કહેવાય. એ કળા 

તમારી પાસે્થી ્બધા િીખી િકે તો કેવું સારં!’

‘હા, મહાતમાજી. મેં જાત માટ ે ્બહુ ઓછુ ં ખરચ કયુું છ ે અને 

ઘણી વાર મારી પાસે હતું તે ્બધું મેં ગરી્બને આપી દીધું છ.ે’

‘અને તમે આ ખાદી કયાં્થી લાવયા?’ િોસાની રઆ્બદાર ્બંિી 

ગાંધીજીને સુંદર લાગી હતી. એ પહેયા્ણ પછી િોસાને િાલ કે 

કામળી ઓઢવાની જરૂર રહી નહોતી.

‘એ ખાદી તો ઘેર ્બનાવેલી છ.ે’

ગાંધીજી કહે, ‘મને તો તમારી અદેખાઈ આવે છ.ે’

િોસાની મુખમુદ્રા પર તયાગનો આનંદ ઝળકી રહ્ો હતો. 

‘મહાતમાજી, હજુ મારી પાસે ્થોિાક પૈસા ્બચાવેલા પડ્ા છ.ે 

એ હંુ ફિરી કોઈ વાર લાવીિ. પૈસા કયાં આપવા એની મને 

ખ્બર ન્થી. હંુ તો આપને ઓળખું છુ.ં ને આપ સુપાત્ર ગરી્બોને 

ઓળખો છો. મને આજ ે્બહુ તૃનપ્ત ્થઈ ગઈ. હંુ કૃતા્થ્ણ ્થયો.'23

જરા પાછળ જઈને જોઈએ. ગાંધીજી ઘણા વખત્થી વાયવય 

સરહદ પ્ાંતમાં જવા ઇચછતા હતા, પણ સરકાર તેમને કેમે 

કરીને તયાં જવાની રજા નહોતી આપતી. વષયો સુધી તો સરકારે 

તયાંના નેતા ખાન અ્બદુલ ગફફિારખાનને જલેમાં રાખયા હતા. 

પછી જયારે તેમને છોડ્ા તયારે સરહદ પ્ાંતમાં ન જવાના હુકમ 

સા્થે છોડ્ા. એ વખતે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને સૂચના કરી 



કે દેિ અને દુનનયા આગળ ખાનસાહે્બનું જીવનચડરત્ર મુકાવું 

જોઈએ. મહાદેવભાઈએ ખાનસાહે્બ અને એમના મોટા ભાઈ 

િૉ. ખાનસાહે્બની જોિ ે મુલાકાતો લઈને ્બહુ નાના સરખું પણ 

પાયાની માડહતી આપતું ચડરત્ર તૈયાર કરી દીધું હતું. તેનું મ્થાળું 

તેમણે वे खुदाई खखदमतगार એવું આપયું. તે પુસતકની એટલી માગ 

આવી કે અંગ્ેજી અને ગુજરાતી આવૃનતિઓ ઉપરાંત ડહંદી તેમ 

જ અ્ય ભાષાઓમાં તેનાં ભાષાંતરો ્થયાં. પાછળ્થી તો ખાન 

અ્બદુલ ગફફિારખાનનાં એક કરતાં વધારે જીવનચડરત્રો લખાયાં. 

પણ ્બધા ચડરત્રકારોએ મહાદેવભાઈના મૂળ ગ્ં્થનો આધાર 

લીધો હતો. ગાંધીજીએ આ પુનસતકાઓની લાક્ષનણક રીતે ટૂકંી 

પ્સતાવના આપી હતી.

ગુજરાતી પુસતકની પ્સતાવનામાં લખયું:

આ ્બે ઈશ્વરભકતોનું સંનક્ષપ્ત જીવન ગુજરાતી પ્જા આગળ મુકાય 

છ,ે એ સારી વાત છ.ે મારી દૃનષ્એ આ ્બંને ભાઈઓનાં જીવન 

્બહુ પનવત્ર છ.ે તેમાંયે શ્ી અ્બદુલ ગફફિારખાન તો ફિકીર જ 

લાગે છ.ે જલેમાં્થી તેમના કાગળો આવે છ ે તેમાં પણ એ જ 

ધવનન જોવામાં આવે છ.ે ડદવસે ડદવસે તેમની તયાગવૃનતિ વધતી 

જાય છ.ે ડદવસે ડદવસે તેમના હૃદયમાં ઈશ્વરનું રટણ વધારે 

તીવ્રપણે ચાલતું જાય છ.ે ગુજરાતી વાંચનારં કોઈ પણ ઘર આ 

પુસતક્થી ખાલી ન રહેવું જોઈએ.

આ પુસતક અસલ અંગ્ેજીનો છકે તરજુમો ન્થી. કતા્ણએ પુસતક 

સવતંત્ર રીતે લખવાનો પ્યાસ કયયો છ.ે અને તેમાં તે સફિળ ્થયેલ 

છ ે એમ ્બંને ભાષા જાણનાર સહેજ ે જોઈ િકે તેમ છ.ે આમાં 



કેટલુંક નવું પણ આવી િકયું છ.ે23

સાડહતયનું ક્ષેત્ર ગાંધીજી મહાદેવભાઈનું માનતા. તે્થી 

ડદલીપકુમાર રાયે એમને પોતાની કનવતાઓ અનભપ્ાયા્થથે મોકલી 

તયારે ગાંધીજીએ લખયું:

હંુ કનવતાનો પારખુ ન્થી. તે્થી તમારાં કાવયો નવિેના મારા 

અનભપ્ાયની કિી ડકંમત ન્થી! સાચે જ મારે કોઈ અનભપ્ાય 

આપવાનો છ ેજ નહીં. પણ હમણાં મહાદેવને વખત છ.ે તે પોતે 

કનવ છ.ે અને મને ખાતરી છ ે કે હંુ તેમને આ વાત સમજાવીિ 

એટલે તે પોતાનો અનભપ્ાય તમને જણાવિે.24

મહાદેવભાઈ ્બાપુ પછી વધુમાં વધુ મુકત રીતે વતતી િકતા 

તો તે વલ્ભભાઈ જોિ.ે ગમે તેટલા કામના ્બોજા હેઠળ પણ 

તેઓ સરદારને પત્રો દ્ારા ્બાપુની આસપાસ ચાલી રહેલી 

પ્વૃનતિઓ અંગે હેવાલ આપતા. આ પત્રોમાં ગાંધીજીના માનસ 

ઉપરાંત મહાદેવભાઈનું મન પણ કેમ કામ કરતું તેની આપણને 

જાણ ્થાય છ.ે વધા્ણમાં ગાંધીજીએ કરેલા ઉપવાસ પછીના પારણાના 

નીચેના વણ્ણનમાં આપણને મહાદેવભાઈની રાહત અને એમના 

ઉલ્ાસનો અનુભવ ્થયા નવના રહેતો ન્થી.

14–8–'34ને ડદને મહાદેવભાઈ સરદારને લખે છ:ે

સવથેના હૃદયભીના હષયોલ્ાસની વચચે જાનકી્બહેનના25 હા્થે્થી 

મધનમનશ્ત ગરમ પાણીનો પયાલો લઈ ્બાપુએ ઉપવાસની પૂણા્ણહુનત 

કરી. પછી નવનો્બાએ તુકારામના આતમનસનદ્ધના ભજન્થી પ્ા્થ્ણનાની 

િરૂઆત કરી. તે પછી નિવાજીએ.26 ્બીજુ ં ભજન ગાયું અને 



તયાર ્બાદ ્બાળકો્બાએ27 ‘હડરનો મારગ છ ે િૂરાનો' આ 

ભજન ગાવા માંડ્ું. તે પૂરં ્થતાં િૉ. દતિાએ ‘કડરન્્થય્સ'માં્થી 

પ્ેમની અદભુત િનકતના શ્ોકો ગાયા. અમતુસસલામે28 કુરાનની 

આયતો વાંચી. અણેએ29 પોતે રચેલા સંસકૃત શ્ોકોનું ગાયન 

કયુું. તયાર પછી તમારો તાર ્બાપુના હા્થમાં મૂકવામાં આવયો. 

રામધૂન પછી ઉપવાસ પતયો. હૃદય ઊભરાઈ આવવા્થી ્બાપુ 

કિું ્બોલી િકયા નહોતા.30

તયાર પછીના એક પત્રમાં સરકારના એક પડરપત્ર નવિેનો 

મહાદેવભાઈનો ગુસસો દેખાય છ.ે

આ સા્થે हहंदुसतान ्टाइमसમાં્થી કતરણ મોકલું છુ.ં31 સરકાર 

કેવી ્બાજી ગોઠવી રહી છ;ે ્બલકે એમાં છ ે તે કરતાં મૂળ 

પડરપત્રોમાં ઢગલો ભરેલો છ.ે એક જણ મૂળ ્બતાવવા લાવયો 

હતો. મોટુ ં નનવેદન છ.ે પગલે પગલે એમાં વહેમ અને િંકા છ.ે

‘ગાંધી એક મહાિત્રુ પાકયો છ.ે તેને દફિનાવે જ આરો છ;ે' 

એમ દરેક ‘પૅરા'માં્થી ધવનન નીકળે છ.ે આ ‘પડરપત્ર’ ્બધાં 

છાપાંમાં છાપી િકે તો એના કરતાં વધારે ‘damning document 

[્બદ્બોઈવાળો દસતાવેજ] મળી િકે એમ ન્થી.32

ગાંધીજીના ઊંચા બલિપ્ેિરને લીધે મહાદેવભાઈને એમની 

તન્બયત અંગે ખૂ્બ નચંતા રહેતી. તેમાં પાછા ગાંધીજીના 

રહેણીકરણી અને પ્વાસ અંગેના કેટલાક આગ્હો. મહાદેવભાઈ 

ત્રાસી જાય. પણ કોને કહેવાય? સરદાર એમને મોટા ભાઈ 

જવેા. અને એ પાછા ગાંધીજીની તન્બયતની નચંતા પણ એટલી 

જ કરનારા. એટલે ્બાપુ ઉપરની ચીિ સરદાર આગળ વયકત 



્થઈ િકે — જુઓ આ પત્રાંિ:

મને ખરેખર િરમ આવે છ,ે દુ:ખ ્થાય છ ે અને છતાં િાંત 

્થાઉં છુ.ં િૉકટરે ્બાપુને ખુરિીમાં ્બેસાિી સટિેને લઈ જવા અને 

‘સેક્િ કલાસ'માં મુસાફિરી કરવા નવિે વાત કરી, એટલે ્બાપુને 

્બહાનું મળ્ું. પણ ્બહાનું મળ્ું એમ કેમ કહેવાય? કારણ કે 

્બાપુ કહેતા હતા કે ‘આ લોકો જાણતા ન્થી કે મને જવા ન્થી 

દેતા; તે્થી પણ મારં “પ્ેિર” વધી જિે.’ એટલે [અમદાવાદ] 

આવવાની તીવ્ર ઇચછા હતી. મેં આ ચચા્ણમાં કિો ભાગ ન 

લીધો. માત્ર એટલું જ કહ્ું: ‘્બાપુ, સોમવાર સુધી રાહ જોઈએ. 

સોમવારે “બલિપ્ેિર” 160–165 સુધી રહેિે તો “્થિ્ણ કલાસ”માં 

જવાની િૉકટર ના નહીં પાિ.ે’ ્બાપુ કહે: ‘પછી તો અમદાવાદ 

કેટલા ડદવસ રહેવા મળે! એના કરતાં અહીં પિીને સારા ્થવું 

એ સારં. એટલે િા સાર અમદાવાદ-મંુ્બઈ જવું જોઈએ?’ 

હંુ ચૂપ ્થયો. અઠ્ાવીસમીએ રાધાકૃષણના33 લનિ માટ ે આવવું 

એટલે અમદાવાદમાં ઓછા ડદવસ જ રહેવાનું ્થાય ને? નહીં 

તો અમદાવાદ્થી સીધા ડદલહી જવાનું રાખે તો અમદાવાદ ખાસું 

એક માસ રહેવાય, કારણ કે ડદલહી પાંચમી તારીખે પહોંચવાનો 

એમનો સંકલપ હતો. હજી પણ અઠ્ાવીસમીએ અહીં આવવાનું 

ટાળી િકાય તો અમદાવાદ લાવી િકાય. પણ ચચા્ણ કરવા્થી િો 

ફિાયદો? માંદગી અને ઘિપણ ભેગાં ્થાય એટલે આપણે ્બાળપણ 

પેદા ્થાય છ.ે તેમાં ્બાપુ મહાતમા રહ્ા એટલે રાજાઓની જમે 

મહાતમાઓને પણ ્બાળહઠ તો હોય જ ને?34

અને આ કાગળમાં મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈને વધા્ણ આવવા 



કેવી રીતે લલચાવે છ ે તે જુઓ. તેઓ લખે છ:ે

મેં તમને અહીં આવવાનો આગ્હ કયયો હતો તે ્બાપુના કહ્ા 

નવના મારી પોતાની લાગણી્થી. હવે તો ્બાપુનો પોતાનો આગ્હ 

તમે જોઈ િકિો, એટલે મને લાગે છ ે કે તમે ઝટપટ આવી 

જાઓ. અહીં અખંિ િાંનત છ.ે આજ ે સવારે ્બાપુ કહે: ‘મને 

અનેક વસતુની ગિ ્બેસતી જાય છ ે અને અગાઉ જ ે ન જોતો 

તે હવે સપષ્ દેખાતું જાય છ.ે’ આ દિામાં તમે પિખે રહો એ 

કરતાં વધારે રૂિુ ંિું? ...્બાપુ કાંઈક નનણ્ણય કરે તે વખતે તમારી 

હાજરી ્બહુ કીમતી ્થઈ પિિે...35

*
રેલવેના પ્વાસ દરનમયાન લોકોનાં ટોળાંઓ્થી ગાંધીજીને 

્બચાવવાના પ્યાસ તો મહાદેવભાઈ નનરંતર કરતા જ રહેતા. 

કોઈ વાર લોકોને િોર્બકોર કરીને ગાંધીજીને ન જગાિવાની 

આજીજીભરેલી નવનંતી કરે, કોઈક વાર ગાંધીજીના મોં પર ્થિ્ણ 

કલાસના િ્બાની લાઇટનું અજવાળું ન આવે એટલા ખાતર લાઈટના 

ગોળા ઉપર ભૂરા રંગની ચડ્ી પહેરાવે, કોઈક વાર કોઈ ભીિને 

કહે, ‘હંુ જ ગાંધીજી છુ,ં લો કરો મારાં દિ્ણન!’ પણ કદી કદી 

મહાદેવભાઈની સેવા કરવાની તક, ગાંધીજી પણ ઝિપી લેતા. 

એક પ્વાસમાં રાતે મોિ ેસુધી જાગીને લખવાનું કામ કરી વહેલે 

પરોડઢયે મહાદેવભાઈની આંખ મળી ગઈ હતી. સવારે કોઈ મોટા 

સટિેને એમની આંખ ઊઘિી તો એમણે જોયું કે ચાની કીટલી 

અને માખણ-રોટીની તશતરી તૈયાર રાખીને ગાંધીજી મહાદેવભાઈ 

જાગે તેની વાટ જોતા મલકાતા હતા!
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આહુગ્ત

જયોં કી તયોં ્ધદર દીની િદદરયા

— કબરીિ

અદહંસાના માગ્ણની ટૂકંો 
યમવનયમાદદનું પાલન છ,ે 

પણ. 

અંવતમ વશખર તો 

આતમવવસજ ્ણન છ.ે

— મહાદેવભાઈ

કર લે વસંગાર િતુર અલબેલી 

સાજન કે ઘર જાના હોગા!

— કબરીિ

હાથમાં કલમ લઈને પ્સન્નતાથી પ્ાણ 

છોડવાની શવ્ત એનામાં તો છ.ે

— ગાંધરીજી



સાડત્રરીસ  
સનેહધામ ભયાચં ભયાચં િે!

જમનાલાલજીએ રાષ્ ટ્રને અનપ્ણત કરેલી મગનવાિી, જોઈને 

મગન ્થવાય એવી વાિી હતી. દેિનવદેિમાં નાગપુરી સંતરાં 

વખણાય. એ નાગપુરી સંતરાં માત્ર નાગપુરમાં જ નહીં, પણ 

લગભગ આખા નવદભ્ણ પ્દેિમાં નજલ્ે નજલ્ે ્થાય. સંતરાં 

પાકયાં હોય તયારે ઘેરા લીલા રંગનાં પાનવાળાં ઘટાદાર વૃક્ષો 

પર પાંદિ ે પાંદિ ે નારંગી રંગનાં સંતરાં લચી પિ.ે દૃશય જ 

આખું મનોરમ! સા્બરમતી આશ્મનાં ખેતરોમાં્થી ચોરીને કે ધાિ 

પાિીને ટમેટાં, મૂળા-મોગરી કે ગાજર આરોગતા ્બા્બલાએ આ 

સંતરાં્થી િોભતી મગનવાિી જયારે સવ્ણપ્્થમ જોઈ તયારે ્થોિી 

ક્ષણો તો એની નસ્થનત અલી્બા્બા અને ચાળીસ ચોરની વાતા્ણમાં 

‘ખુલ જા સીમ સીમ' કહ્ા પછી ગુફિાની અંદરનો રતનભંિાર 

જોઈને અલીની ્થઈ હિે તેવી જ ્થઈ ગઈ.

્બા્બલાની નજદંગીમાં પહેલી વાર, ઉંમરને ્બારમે વરસે, 

એને નપતા સા્થે ‘કાયમને માટ'ે રહેવાનું મળવાનું હતું એનો 

એના અંતરમાં ભારે ઉમળકો હતો. તે પહેલાં તો એના ‘કાકા’ 

જયારે કયારેય સા્બરમતી આશ્મમાં આવતા તે ડદવસો એને મન 

ડદવાળી-દિેરા જવેા ્થઈ રહેતા. કારણ, કાકા ભલે ્બા્બલાના 

નપતા હોય, પણ ્બા્બલા, એની ફિોઈ ્બચુ (નનમ્ણળા) અને એની 

્બા દુગા્ણ્બહેનને માટ ે પણ એ ‘મહેમાન' જવેા જ હતા. તે્થી 

સા્બરમતી્થી વધા્ણને આખે રસતે ્બા્બલો કાકાની જોિ ે રહેવાનાં 



સપનાં જોતો જોતો આવયો હતો. મગનવાિી આવતાં પહેલાં જ 

કાકા ્બા્બલાના કલપનાજગતના ચડરત્રનાયક ્બની ચૂકયા હતા. 

એ સાચું કે હજી ્થોિા મડહના પહેલાં જ આશ્મ્થી નવદ્ાપીઠ 

જવા-આવવા સાર ્બાએ એને માટ ેસાઇકલ ખરીદી આપી હતી 

તયારે કાકાએ પત્ર દ્ારા — ‘આપણા જવેા ગરી્બ લોકો્થી એમ 

ચાળીસ રૂનપયાનો ખરચ કેમ ્થાય?’ — એવો ઉપાલંભ આપેલો, 

તે્થી એના મનમાં કાકા નવિે ્થોિી ્બીક પણ હતી. પણ ‘ત્રણ 

પચીસનાં તાલેવાન’1 દુગા્ણ્બહેને ્બચાવી ્બચાવીને ્બા્બલાની 

સાઇકલ સાર ચાળીસ કેવી રીતે ભેગા કયા્ણ હિે એનો ખયાલ 

્બા્બલાને તયારે નહોતો, ને આજયે પૂરો ન્થી. ્થોિીક ્બીક 

છતાંયે એકંદરે મગનવાિી આવવા નવિેની ્બા્બલાની લાગણી 

ખૂ્બ ખૂ્બ હષ્ણભરી હતી, પણ એ કલપના અને એ સપનામાં 

પણ સેંકિો સંતરાંનાં ફિળ્થી લચેલી વાિી નહોતી આવી. વૃક્ષો 

પણ કેટલાં સગવિવાળાં? હા્થ લં્બાવો કે ફિળ તોિાય! અને 

ફિળને તોિવાનીયે મહેનત કરવાની કયાં જરૂર હતી? નીચે પાકીને 

પિલેાં ફિળોનો કયાં તોટો હતો?

્બા્બલાભાઈને આમ ‘દગનવસફિાડરત ઓષ્ પ્સફુિડટત' વદને 

વાિી તરફિ નનહાળીને અધધધ ્થતા જોઈને મહાદેવભાઈએ 

એમને પહેલો નૈનતક ઉપદેિ આપયો. કેટલાં સરસ સંતરાં છ,ે 

નહીં! આપણને રોજ જોઈએ તેટલાં સંતરાં મળિે. આ વાિીને 

મગનલાલકાકાની યાદમાં નામ આપવામાં આવયું છ.ે અને કાકાજી 

(જમનાલાલજી)એ તે દેિને આપી દીધી છ.ે એટલે હવે એમની 

માનલકીની પણ રહી ન્થી. આ ્બધાં સંતરાં હવે સંસ્થાનાં કહેવાય. 

એને જોવાનાં ખરાં, પણ તોિવાનાં નહીં. આપણને જોઈતાં હિે 



તેટલાં રોજ રોજ આપણે ઘેર વેચાતાં લાવીિું.' હતો તો આ 

ડહતોપદેિ, પણ કાકાની વાણીમાં અને કાકાને મોઢ ેકહેવાયેલો તે્થી 

ગળે ઉતારવો કઠણ ન લાગયો. પછી જટેલો વખત મહાદેવભાઈનું 

કુટુ્ંબ મગનવાિીમાં રહ્ું તેમાં એકેય વાર ્બા્બલાએ એ સંતરાં 

પ્તયે લોભી નજર ન્થી નાખી.

સાચા અ્થ્ણમાં તો મહાદેવભાઈનો ध्यो गृहसथाश्रम: લનિ 

પછી ્બત્રીસ વષથે, મગનવાિીમાં જ િરૂ ્થતો હતો. એમ તો 

ડદહેણ, મું્બઈ ને અમદાવાદમાં મહાદેવભાઈએ ગૃહસ્થાશ્મની 

તૃનપ્ત અનુભવી હતી. પણ નજજ્ાસુ ્બા્બલાના પ્શ્ોની ઝિી આખો 

વખત ઝીલવાનો મોકો મહાદેવભાઈને માટ ેપહેલો હતો — લગભગ 

પહેલો હતો. નાની ્બહેન — સાવ નાની — પોતાના્થી છવવીસ વષ્ણ 

નાની — ્બચુનાં લનિ નવિે નચંતા કરવાનો લહાવો એમને પહેલી 

વાર મળતો હતો. િાંતાનાં લનિ વખતે તો તેઓ જલેમાં હતા 

ને? દુગા્ણની માંદગીની એમને ડફિકર તો ઘણીયે હિે, પણ રોજ 

રોજ એને સાર કાંઈક ને કાંઈક નવો ઇલાજ િોધવાનો મોકો તો 

કદાચ આ એમને પહેલી જ વાર મળ્ો હિે. ગૃહસ્થાશ્મનું મુખય 

મૂલય — જવા્બદારીનું ભાન — પ્તયક્ષ આ રીતે મહાદેવભાઈ ઉપર 

આ પહેલી વાર જ આવતું હતું. દુગા્ણ્બહેનનાં સૂનાં સનેહધામ 

તયારે ભયાું ભયાું ્થયાં એમ કહીએ તો ચાલે.

નસંદી ગામની સફિાઈ કરતાં કરતાં મીરાં્બહેનને કસ્બા્થી ્થોિ ે

છટે ેખરેખરા ગામિામાં જઈને રહેવાનું મન ્થયું, અને ગાંધીજીએ 

તેમ કરવાને તેમને ઉતિેજન આપયું. પહેલાં ્થોિો વખત તેઓ 

વરોિા ગામમાં રહ્ાં, પણ પછી એમણે સેગાંવ પસંદ કયુું. ્થોિા 

જ વખતમાં ભકત મીરાં્બાઈ પાછળ ભગવાન મોહનદાસે પણ 



સેગાંવ જઈને રહેવાનું નક્કી કયુું. ગામમાં પોસટઑડફિસ નહોતી 

તે્થી એમ ઠયુું કે મહાદેવભાઈ મગનવાિીમાં જ રોકાય અને 

રોજ સવારે ટપાલ લઈને સેગાંવ જાય અને સાંજ ેતયાંનું કામકાજ 

પતાવી, જતી ટપાલ લઈને પાછા આવે. ્બાપુ હવે ગામિામાં 

નસ્થર રહેવાના હતા, એટલે મહાદેવભાઈ વધા્ણમાં નસ્થર ્થયા 

એમ માનીને તેમણે દુગા્ણ્બહેનને સા્બરમતી્થી ઉચાળા ભરીને 

વધા્ણ આવીને રહેવાનું ગોઠવયું.

વધા્ણનું ‘નવભારત નવદ્ાલય’ તયારે ‘મારવાિી નવદ્ાલય’ 

કહેવાતું. એની વયવસ્થામાં પણ વધા્ણની ્બીજી અનેક સંસ્થાઓની 

માફિક, જમનાલાલજીનો કિોક હા્થ હતો. િાંનતનનકેતન્થી 

તાજતેરમાં આવેલા શ્ી ઈ. િબલયૂ. આય્ણનાયકમે કાય્ણકારી 

આચાય્ણનું પદ સંભાળ્ું હતું. તંત્ર એનું એ જ હતું. નારાયણને 

એ નવદ્ાલયમાં ભણવા ્બેસાિવાનો મહાદેવભાઈનો ઇરાદો હતો. 

પહેલા ડદવસના અનુભવે જ નારાયણે નવદ્ાલયને નાપાસ કયુું. 

નારાયણ આટલાં વષ્ણ આશ્મમાં ઊછયયો હતો. છલે્ું એક વષ્ણ 

તેણે ગૂજરાત નવદ્ાપીઠના નવનય મંડદરમાં પાંચમા ધોરણના 

નવદ્ા્થતી તરીકે ગાળ્ું હતું. તયાં એની સામા્ય રીતે તોફિાની 

પણ હોનિયાર નવદ્ા્થતી તરીકેની સાખ હતી. એક્બે વાર એની 

ફિડરયાદ નવદ્ાપીઠ્થી ઠઠે મગનવાિી સુધી પહોંચી ચૂકી હતી. 

પણ અહીં એને જ નવદ્ાલય અંગે ફિડરયાદ કરવાની હતી. એણે 

ફિડરયાદ કરવાને ્બદલે ફિેંસલો જ સંભળાવયો : ‘કાકા, હંુ આવી 

નનિાળમાં ભણવા જવાનો ન્થી.’ પોતાની વાતને પુષ્ કરવા એણે 

્બાલ-બ્હ્માસ્ત વાપયુું — રદન! પછી ધીરે ધીરે એણે નવદ્ાલયના 

ગુણો વખાણયા, જ ે અહીં આપવાની જરૂર ન્થી.



મહાદેવભાઈએ નારાયણને નહીં ઠપકો આપયો; નહીં 

ધમકાવયો; ન આમ ‘વગર નવચાયથે' નનણ્ણય કરવા અંગે કાંઈ 

ઉપદેિ આપયો.

એમણે તો માત્ર એટલું જ કહ્ું: ‘નનણ્ણય તો તું કરિે એ 

જ ્થિે, પણ એક વાર ્બાપુજીની સલાહ ન લઈ જુએ?’

નારાયણ એને સાર તૈયાર હતો. ઝટપટ ગાલ પરનાં આંસુ 

લૂછી એણે ્બાપુને નામે કાગળ ચીતરી કાઢ્ો, જમેાં એણે મારવાિી 

નવદ્ાલયના એક ડદવસમાં જોયેલા સવ્ણ દુગુ્ણણો નવસતાર્થી વણ્ણવયા. 

પણ પત્રનું છલે્ું વાકય નનણા્ણયક હતું. તે એ મતલ્બનું હતું કે 

તમારી સલાહ પૂછવા આ કાગળ લખું છુ,ં ્બાકી નનણ્ણય તો 

મેં કરી જ લીધો છ ે કે આવા નવદ્ાલયમાં ભણવા ન્થી જવું.

મહાદેવભાઈ જ ્બીજ ે ડદવસે સવારે ્બીજી ટપાલ સા્થે 

નારાયણનો કાગળ પણ લઈ ગયા અને તે જ ડદવસે સાંજ ે

્બાપુનો જવા્બ લઈ આવયા: ‘િા્બાિ!’

દુગા્ણ્બહેનના મનમાં નચંતા હતી. ્થોિા વખત પહેલાં જ 

આશ્મના કેટલાક મોટા છોકરાઓ આશ્મ છોિીને ‘વયવનસ્થત 

નિક્ષણ' લેવા ્બહાર ગયા હતા, તેમ પાછળ્થી ્બા્બલાનું ્થિે એ 

પસતાિે નહીં? ‘એમને' તો આખો ડદવસ કામ રહે, ભણાવવાનો 

વખત કયારે મળિે એમને? ્બા્બલો ભણિે નહીં તો આગળ 

ઉપર કરિે િું? એવા એવા એમની નચંતાના નવષયો હતા. 

્બીજ ે ડદવસે ગાંધીજીનો એક કાગળ મહાદેવભાઈ ઉપર આવયો 

કે ્બા્બલાને ભણાવવાની જવા્બદારી હવે આપણી ્થઈ. એને 

આપણા કામમાં સા્થે જોિી દઈએ, એટલે એમાં્થી જ એનું 



નિક્ષણ ્થઈ રહેિે.

પેલી ્બાજુ આય્ણનાયકમજીને નારાયણનો આ નનણ્ણય ્બાનલિ 

લાગયો. એમણે ગાંધીજીને પત્ર લખી જણાવયું કે એનું ભણતર 

રોકિો તો તમે મોટી ભૂલ કરિો. ્બાળક છ ેએટલે નનિાળે જવાનું 

ટાળે છ,ે પણ પછી રખિી જિે. નવદ્ાલયમાં જ ે કંઈ ત્રુડટઓ 

હિે તે તો મેં હવે લગામ સંભાળી છ ે એટલે સુધારી લઈિું.

ગાંધીજીએ આય્ણનાયકમજી અને નારાયણ ્બંનેને પોતાની પાસે 

સેગાંવ ્બોલાવયા. ત્રણ ડદવસ સુધી રોજ સવારે ફિરવા જતી 

વખતે ્બાપુની હાજરીમાં મુકદ્દમો ચાલયો. નારાયણે તો પહેલે 

જ ડદવસે ગાંધીજીને કહી દીધું, ‘નાયકમજી તો ્બહુ નવદ્ાન છ.ે 

એમની સામે મારી દલીલો નહીં ચાલે, પણ તમને જણાવી દઉં 

છુ ં કે, મારો નનણ્ણય અફિર છ.ે’ ગાંધીજીએ હળવેક્થી નારાયણના 

કાનમાં કહ્ું, ‘તું િું કામ નચંતા કરે છ?ે હંુ તારો વકીલ છુ!ં'

મહાદેવભાઈના મા્થા પર તે ડદવસ્થી એક વધારાની 

જવા્બદારી આવી — ્બા્બલાન ેભણાવવાની. જોકે એ જવા્બદારીમાં 

્બાપુએ ચાહીને ભાગ પિાવયો. ્બા્બલાના નિક્ષણ સાર કાંઈક 

વયવસ્થા કરવામાં મહાદેવભાઈ સંકોચ કરતા હોય, તો ગાંધીજી 

વગર કહંુ્ એ સમજી જાય અને મહાદેવભાઈ પાસે ધરાર કરાવે. 

્થોિા ડદવસમાં જ પ્શ્ આવીને ઊભો રહ્ો. ગામિામાં નસ્થર 

્થયેલા ગાંધીજીને મદ્રાસ જવાનું તેિુ ંઆવયું, દનક્ષણ ભારત ડહંદી 

પ્ચાર સભાના કોઈ નવિેષ પ્સંગે. જવા-આવવા અને તયાં રહેવાના 

્થઈને પાંચછ ડદવસનો પ્શ્ હતો. મહાદેવભાઈ કહે કે ્બા્બલાને 

એટલા ડદવસ અહીં કાંઈક કામ સોંપી જઈિું. પણ પોતાની સા્થે 



પ્વાસમાં કોણ કોણ જાય એનો નનણ્ણય તો ્બાપુ કરતા હતા. 

એમની સેગાંવ્થી નચઠ્ી આવી: ‘્બા્બલાની જવા્બદારી આપણે 

લીધેલી છ.ે આપણે તો અવારનવાર આમ ્બહાર જવાનું ્થિે. 

અને એનું નિક્ષણ તો આપણી સા્થે કામમાં જ ્થવાનું છ.ે તે્થી 

્બા્બલો આપણી સા્થે મદ્રાસ જિે.’ નારાયણનો તો હરખ માય 

નહીં. દુગા્ણ્બહેન પણ રાજી ્થયાં. આટલા ડદવસ સાર જાહેર 

નાણાંનો આટલો ખચ્ણ કરવાનો એ નવચાર મહાદેવભાઈને ્થોિો 

કઠ્ો હતો, પણ એક વાર ્બાપુનો નનણ્ણય આવી ગયો પછી 

તો તેમણે પણ આ નવચારને વધાવી લીધો. ્બા્બલાને સાર તો 

્બાપુજીની સા્થે પ્વાસની ગોઠવણ ્થવા્થી જાણે કે જ્ાનનું નેત્ર 

જ ખૂલી ગયું. એની નજજ્ાસાએ પાંખો પસારી અને સતત એ 

નજજ્ાસાને સંતોષે, અ્થવા માડહતી કયાં્થી મળી િકે તે અંગે 

ઇિારો કરે તેવા જ્ાનકોિ સમા કાકા તો સા્થે જ ફિરતા હતા ને!

ભણવામાં એક તત્વ નવું ઉમેરાયું. ્બા્બલા આગળ કોઈ 

પરીક્ષા નહોતી, કોઈ પાઠ્ક્મ નહોતો. િું ભણવું છ ે એનો 

નનણ્ણય કરવાનો ભાર પણ મહાદેવભાઈએ ્બા્બલા ઉપર જ 

છોડ્ો. ્બા્બલાના મનની ચંચળતાને લીધે અ્થવા ગાંધીજી પાસે 

રહેવા આવનારા નવદ્ાનોની આવનજાવનને લીધે એ પાઠ્ક્મમાં 

અવારનવાર ફેિરફિાર ્થતા. એને કારણે એનો સમય પણ ્થોિોઘણો 

્બગડ્ો હિે. પણ આ નિક્ષણ ‘સંસકારો' અંગેની ભારતીય 

કલપનાઓ જવેું હતું. એ સંસકારો એક વાર મળતા તો હૃદય 

કે મનસતષકને કોઈક ખૂણે તે સંઘરાઈ જતા. આજ ે પણ તેમાંના 

કેટલાક ઊંચા ્થઈને િોડકયાં કરતા દેખાય છ.ે

નારાયણના નિક્ષણનાં માધયમો કાંઈક નીચે જણાવેલા પ્કારનાં 



ગોઠવાયાં. મહાદેવભાઈ સા્થે એમના દફિતરમાં નાનાંમોટાં અનેક 

પ્કારનાં કામો કરવાનાં. ગાંધીજી પાસે ્થોિા ડદવસ રહેવા 

આવનારા જોિ ેમહાદેવભાઈએ ઓળખાણ કરાવી આપી હોય તો 

તેમની પાસે એમની આવિતનો કોઈક ‘નવષય’ િીખવો. રનવવારે 

મહાદેવભાઈ સા્થે ચાલતા સેગાંવ જવું અને તયાં ્બાપુનું ભાષણ 

સાંભળવું. રસતે મહાદેવભાઈ પાસે સંસકૃતના શ્ોકો િીખવા 

અ્થવા ્બીજી કોઈ જ્ાનચચા્ણ. ત્રણચાર માસમાં તો નારાયણે 

મહાદેવભાઈનાં અંગ્ેજી લખાણો ટાઇપ કરવાની જવા્બદારી 

ઉપાિી લીધી. દફિતરનાં કામોમાં એ જ કામમાં એનો ઠીક ઠીક 

સમય જવા લાગયો. નારાયણની ખાતર િરૂઆતના ્થોિા મડહના 

મહાદેવભાઈએ પોતાના સુંદર અંગ્ેજી અક્ષરોને ચીપી ચીપીને 

લખયા, કે જ્ેથી એને ટાઇપ કરવામાં મુશકેલી ન પિ.ે પછી 

મહાદેવભાઈએ નારાયણ સા્થે િરત કરી કે એના ટાઇનપંગમાં 

એક પણ ભૂલ ન ્થવી જોઈએ. જો ભૂલ ્થાય તો તે પાનું ફિરી 

ટાઇપ કરવાનું. નારાયણે એ િરત સવીકારીને સામી િરત એ 

કરી કે એને ન સમજાય એવી કોઈ સામગ્ી ટપાલમાં નખાવી 

ન જોઈએ! એને પડરણામે हररजनમાં અઠવાડિયે અઠવાડિયે જતા 

લેખો પણ નારાયણની પડરનઘમાં આવી ગયા.

જ ે નવષયોમાં મહાદેવભાઈ નનપુણ ન હોય તે નવષયો્થી 

નારાયણ વંનચત ન રહે એની મહાદેવભાઈ ખાસ કાળજી રાખતા. 

એક વખત ઘનશયામદાસ ન્બરલા ઇંગલંિ ગયા તયારે એમની 

પાસે મહાદેવભાઈએ નારાયણ સાર સુ્થારીનાં ઓજારોની પેટી 

અને રસાયણના પ્યોગો કરવાની પેટી મગાવી હતી.

નારાયણના નિક્ષણની વાત નીકળી જ છ,ે તો સા્થે 



સા્થે એના નિક્ષકોનો પણ ્થોિો ઉલ્ેખ કરી લઈએ. ગાંધીજી 

સા્થે જ ે સ્થાયી રીતે રહે તેમાં્થી એક્બે જણ સા્થે નારાયણે 

પોતાના વગયો ગોઠવયા હતા. પ્ાધયાપકોની ઓળખાણ કરાવવાની 

જવા્બદારી મહાદેવભાઈની. પણ એમની સા્થે નવષય, સમય વગેરે 

ગોઠવવાની જવા્બદારી નારાયણની. એ રીતે આચાય્ણ ભણસાળી 

અને રાજકુમારી અમૃતકૌરે નારાયણનાં વષયો સુધી વગયો લીધા. 

જ ે એકાદ ડદવસ ગાંધીજી પાસે આવીને ચાલયા જવાના હોય 

એમની સા્થે તો સહજ ્બેસવાનું ્થાય તો ્થોિોઘણો સતસંગ ્થાય. 

રાજાજી, જવાહરલાલજી કે સરદાર સા્થે મહાદેવભાઈની વાતો 

ચાલતી હોય તયારે નારાયણની હાજરી એ લોકો સાંખી લેતા. 

રાજાજી જવેા તો ખાસ આવકારતા. આચાય્ણ નરે્દ્ર દેવ ત્રણ 

માસ માટ ે ગાંધીજી પાસે નચડકતસા સાર આવયા તયારે નારાયણે 

એમની પાસે સમાજવાદ અંગે પાઠો લીધેલા. ભૂલાભાઈ દેસાઈને 

દુગા્ણ્બહેનના હા્થની અનાનવલ રસોઈ ખૂ્બ ગમતી એટલે તેઓ 

મહાદેવભાઈ સા્થે જમતા અચૂક, પરંતુ એમની સા્થે ઝાઝી 

સતસંગનત કયા્ણનંુ નારાયણને યાદ ન્થી. માત્ર એમના પુત્ર શ્ી 

ધીરભાઈએ નારાયણને કાંઈક કાંઈક તાલીમ મેળવવા અને 

પ્માણપત્ર મેળવવાનો ખૂ્બ આગ્હ કરેલો. જયારે જયારે પણ 

તેઓ વધા્ણ આવે તયારે એ નવષય જરૂર ઉઠાવે કે મહાદેવભાઈ 

નહીં હોય પછી િું? એમણે નવમાનના પાઇલટ ્થવાની તાલીમ 

અપાવવાની વાત એવી જરૂર કરી હતી કે જ ેમેળવવાનું નારાયણને 

મન ્થઈ ગયું હતું. ્બાકી કોઈ ્બીજી ્બા્બત તેઓ એને લલચાવી 

િકયા નહોતા. શ્ી સાડદકઅલીએ ્થોિા ડદવસ ઉદૂ્ણ િીખવેલું 

અને રાષ્ ટ્રભાષા-પ્ચારની પરીક્ષામાં નારાયણને ઉદૂ્ણમાં જયારે પ્્થમ 

વગ્ણ મળ્ો તયારે સાડદકભાઈએ પરીક્ષકોને પ્માણપત્ર આપેલું 



કે તેઓ ખૂ્બ ઉદાર હોવા જોઈએ! પણ ્બે ્બીજા અધયાપકોની 

વાત કહ્ા નવના ચાલે એમ ન્થી. એક લા્ઝા દેલવાડરતો, જ ે

1937માં ત્રણેક માસ સાર વધા્ણ આવીને રહ્ા હતા. તેઓ 

્બહુ સારા નચત્રકાર હતા. એટલે નારાયણ રોજ એમની પાસે 

નચત્રકળા િીખવા જતો. તેઓ ગંગોત્રી તરફિ ઊપિી ગયા તયારે 

નારાયણે મહાદેવભાઈ આગળ એમનાં ખૂ્બ વખાણ કરેલાં. ઠઠે 

તયારે મહાદેવભાઈએ કહ્ું, ‘એમણે તારા નવિે િું કહ્ું છ ે એ 

જાણવું છ?ે’ એણે કહ્ું કે, ‘તમારો દીકરો નજદંગીમાં ્બીજુ ંકાંઈ 

પણ ્થઈ િકિે, માત્ર એ નચત્રકાર નહીં ્થઈ િકે!’ નારાયણને 

એના જીવનમાં મળેલું કદાચ એ પહેલું પ્માણપત્ર હતું! પોલૅ્િના 

મૉડરસ રિીિમૅન (ભારતાનંદ) પાસે નારાયણે મડહનાઓ સુધી 

સુ્થારી અને ભૂનમનતના પાઠ લીધા. એમને નવિે નારાયણનો 

અનભપ્ાય એવો હતો કે નિક્ષક તરીકે એમના્થી વધુ ખરા્બ 

નિક્ષક એને મળ્ા નહોતા. ભારતાનંદ જતી વખતે મહાદેવભાઈને 

નારાયણ નવિે કહી ગયેલા કે એના્થી સારો નવદ્ા્થતી એમને 

નજદંગીમાં મળ્ો નહોતો.

મહાદેવભાઈ છલે્ાં વષયોમાં રોજ 500 ગજ સૂતર કાંતતા. 

ઝીણં એકધારં સૂતર કાંતતાં સહજ ે એક કલાક લાગતો. 

મહાદેવભાઈના કાંતણનો કલાક તે નારાયણનો એમની પાસે 

‘ભણવા’નો સમય. તે એની ‘એક કલાકની િાળા' હતી. 

દોઢકે વરસ પછી જયારે ‘સેગાંવ'નું ‘સેવાગ્ામ' ્બ્યું અને 

તયાં રીતસરની ટપાલ ઑડફિસ સ્થપાઈ ગઈ તે પછી મહાદેવભાઈ 

સેવાગ્ામ રહેવા ગયા. સેવાગ્ામ આશ્મમાં વરસો સુધી નારાયણને 

્બાપુએ પાયખાના-સફિાઈનું કામ સોંપયું હતું. આશ્મમાં કોઈ નવા 



મહેમાન રહેવા આવે તો તેમને ્બાપુ પ્્થમ કામ પાયખાના-સફિાઈનું 

સોંપતા. એને લીધે ‘અનુભવી સા્થી' તરીકે નારાયણને અનેક 

નવા નવા આશ્મવાસીઓ જોિ ે પડરચય ્થઈ જતો.

નારાયણ સાર નવાં નવાં પુસતકો મેળવી આપવાની 

મહાદેવભાઈ ખાસ કાળજી રાખતા. જવાહરલાલજીના 

પુસતકાલયમાં્થી ઇન્દરા્બહેન માટ ે ્થોિાં વષયો પહેલાં આવેલાં 

ઘણાં પુસતકો એ રીતે નારાયણને પ્ાપ્ત ્થઈ જતાં!

નનમ્ણળા ઉફિ્ણ ્બચુ એમ તો સગપણમાં મહાદેવભાઈની ્બહેન 

્થાય પણ ઉંમરમાં એમની દીકરી જવેિી. ઇચછા્બાની ઇચછા એનાં 

લનિ અનાનવલમાં જ કરવાની હતી અને મહાદેવભાઈની વૃનતિ આ 

્બા્બતમાં માતાની મરજીને માન આપવાની હતી, તે્થી તેમણે અનેક 

ઠકેાણે નનમ્ણળાને સાર મુરનતયા િોધેલા. મહાદેવભાઈની ્બહેન 

એટલે વાંકિો તો મળે જ નહીં એવી સામેના પક્ષને ખાતરી હોય, 

અને એમેય આ કુટુ્ંબ અડકંચન, એટલે એક્થી વધારે જગયાએ 

પ્યતન કયા્ણ છતાં અનુકૂળ જવા્બ નહોતો મળ્ો. દુગા્ણ્બહેનને 

આ્થી ખૂ્બ ઉચાટ ્થતો, અને તેઓ મહાદેવભાઈને વધુ પ્યતન 

ન કરવા માટ ે હળવાં મહેણાં પણ સંભળાવતાં. મહાદેવભાઈનો 

હમેિાં એક જ જવા્બ રહેતો: ‘આપણી અવસ્થા તો નરનસંહ 

મહેતા જવેી છ.ે કંુવર્બાઈનું મામેરં જણેે કરાવયું તે આપણી 

્બચુને પણ સરખે ઠકેાણે મોકલિે.’ અને ખરેખર એમની એ 

શ્દ્ધા ફિળી, અતયંત નનષકપટ મનના, સરળ, સહૃદયી, નવદ્ાન 

અને સમજુ ્બનેવી મહાદેવભાઈને મળ્ા.

દુગા્ણ્બહેનનું િરીર સારં રહેતું નહીં. ્બનતાં સુધી પહેલી 



સુવાવિ પછી જ એમની તન્બયત ્બગિલેી. નારાયણ પોતે 

સાનમાં આવયો તયાર પછી કયારેય એની ્બાને સાવ સાજીનરવી 

જોઈ નહોતી. ગાંધીજી, અલ્બતિ, એમને કાંઈક ને કાંઈક પ્યોગ 

કરવાનું સુઝાડ્ા કરતા, પણ કોઈ પ્યોગ છવેટ સુધી એમણે 

પૂરો કયયો હોય એવો ખયાલ આ લેખકને ન્થી. આવી તન્બયત 

સા્થે, મોટ ેભાગે મહાદેવભાઈ્થી દૂર એકલા કુટુ્ંબનો ભાર એમણે 

સંભાળ્ો. આશ્મમાં એમની ગણતરી જયેષ્ઠાઓમાં ્થતી. તે્થી 

જવા્બદારીઓનો ભાર પણ તેમની ઉપર નવિેષ આવી પિતો. 

પરંતુ આ ્બધું હોવા છતાંયે દુગા્ણ્બહેનનું વયનકતતવ કાંઈક અજ્બ 

રીતે નવકસયું હતું. સા્બરમતી આશ્મમાં તેઓ આવયાં તયાર 

પછીનાં વષયોના એક્બે ડકસસાઓ શ્ી નરહડર પરીખ વણ્ણવે છ:ે

એક વાર મહાદેવભાઈ અને રામદાસભાઈ ગાંધી નવજીવનમાં્થી 

ઘોિાગાિીમાં આશ્મમાં આવતા હતા. વાિજ આગળ કૂતરાંએ 

પીંખી નાખેલી એક વાંદરી મરણતોલ દિામાં પિી હતી. 

મહાદેવભાઈ એને ગાિીમાં નાખી આશ્મમાં લઈ આવયા. વાંદરીના 

સદભાગયે છગનલાલભાઈ ગાંધીવાળું મકાન ખાલી હતું. તેમાં 

એ વાંદરીને રાખી. એના ્બધા ઘા ધોયા તો માલૂમ પડ્ું કે 

એના કપાળમાં કૂતરાના દાંત ્બેસવા્થી લગભગ પોણો ઇંચ 

ઊંિો ઘા પિલેો હતો. અને પગે કૂતરાં એટલાં કરિલેાં હતાં કે 

તેના્થી હલાયચલાય એમ નહોતું. એના ઘા ઉપર માટીના પાટા 

્બાંધવા માંડ્ા અને એને ખાવાનું મળ્ું એટલે ્થોિા ડદવસમાં 

એ ઓરિામાં હરતીફિરતી ્થઈ ગઈ. એક ડદવસ કોઈએ ્બારણં 

ઉઘાિુ ં રાખયું એટલે ઝટ ્બહાર નીકળીને પાસેના ઝાિ પર ચિી 

ગઈ. દુગા્ણ્બહેનને ્થયું કે વળી કોઈ કૂતરાના સપાટામાં આવી 



જિે, એટલે તેની પાછળ પાછળ ગયાં પણ વાંદરી િેની હા્થમાં 

આવે? એ તો ઝાિ ઉપર કૂદતી કૂદતી વાિજ સુધી પહોંચી અને 

દુગા્ણ્બહેન ્થાકીને એને ભગવાનને ભરોસે છોિીને પાછાં આવયાં.

દુગા્ણ્બહેનના સવભાવમાં દયાવૃનતિ સહજ જ છ.ે એક વખત એક 

કૂતરી મરવા જવેી નસ્થનતમાં એમના અને ડકિોરલાલભાઈના 

ઘરની વચમાં આવીને પિી હતી. ડકિોરલાલભાઈએ એને પાણી 

છાંટ્ું અને ્થોિુ ં દૂધ પાયું. પછી દુગા્ણ્બહેને તો એને રીતસર 

પોતાના ઘરમાં જ રાખી એનું પાલનપોષણ કરવા માંડ્ું. કૂતરી 

સારી ્થઈ અને અમે ્બધાંએ એનું નામ પ્ેમી પાડ્ું. પછી તો 

એને ્બચચાં ્થયાં. અમારા ્બધાના ઘરના ઓટલા સળંગ હતા 

એટલે એ ્બચચાંએ અમારા ્બધાંના ઓટલા ્બગાિવા માંડ્ા. 

કોઈ એને મારે તો દુગા્ણ્બહેન કહેતાં, હંુ ્બધાના ઓટલા ધોઈિ 

પણ કોઈ એ કુરકુડરયાંને મારિો નહીં. એક ડદવસે કાકાસાહે્બે 

મહાદેવભાઈને કહંુ્, આ ્બધાં ્બચચાં કાંઈ જીવવાનાં તો ન્થી 

જ. આપણને ્બધાને હેરાન કરિે અને એ પણ દુ:ખી ્થિે. 

માટ ે તમારે એકાદ પાળવું હોય તો પાળો. ્બીજાને તમારો વાંધો 

ન હોય તો હંુ મારી નાખું. દુગા્ણ્બહેન વાત સાંભળતાં હતાં. 

તેમણે કાકાસાહે્બને કાંઈ કહ્ું તો નહીં પણ આંખમાં આંસુ 

સા્થે ્બારણામાં ઊભાં રહ્ાં. કાકાસાહે્બ એ જોઈ ગયા એટલે 

ચૂપચાપ ચાલયા ગયા અને કુરકુડરયાંને મારવાની વાત ફિરી કદી 

કાઢી જ નહીં.2

શ્ી કેદારના્થજી આ લેખકને જયારે મળતા તયારે 

મહાદેવભાઈની સા્થે દુગા્ણ્બહેનને અવશય યાદ કરતા. તેઓ 

કહેતા કે, ‘મહાદેવભાઈને તો સૌ જાણે છ,ે પણ દુગા્ણ્બહેનના 



ગુણો જરાય ઓછા નહોતા...’ એક વાર શ્ી મોટા — શ્ી ચૂનીલાલ 

ભકતે — દુગા્ણ્બહેનનો એક નવનિષ્ પ્સંગ કહેલો. એ વણ્ણન 

કરતાં પણ તેમની આંખ સજળ ્થયેલી. 1934-'35ના અરસામાં 

હડરજન આશ્મમાં ચૂનીભાઈ ભકત દુગા્ણ્બહેનના પિોિમાં રહે. 

હડરજન સેવક સંઘના કામ અંગે તેમને અનેક વાર ્બહારગામ 

જવાનું ્થતું. એક વાર તેઓ એમ ખભે ઝોળી લઈ નીકળ્ા તયારે 

દુગા્ણ્બહેન ્બહાર ઓસરી પર ્બેઠાં હતાં. એમણે ચૂનીભાઈને 

કહ્ું, ‘કેમ, ચૂનીભાઈ જાઓ છો?’ જવા્બમાં ચૂનીભાઈ વાંકા 

વળીને એમને પગે લાગયા. દુગા્ણ્બહેને સહજ રીતે જ એમના 

મા્થા પર હા્થ મૂકયો. આટલું વણ્ણન કરતાં તો મોટાની આંખો 

ભીની ્થઈ ગઈ ને તેમણે કહ્ું, ‘તમને િું કહંુ નારાયણભાઈ? 

એવો સપિ્ણ તો મેં કદી પહેલાં અનુભવયો જ નહોતો, જાણે 

વીજળી પસાર ્થઈ ગઈ. મારં તો આખું વયનકતતવ જ ઝંકૃત 

્થઈ ઊઠ્ું.’ મોટા અને કેદારના્થજી ્બંને આધયાનતમક પુરષો. 

્બંનેને મોઢ ે દુગા્ણ્બહેનની આધયાનતમક પ્વૃનતિનાં વણ્ણન સાંભળીને 

આ લેખકને ઘણી વાર એમ ્થયું છ ે કે, ‘તારી મા ખુદ ગંગામૈયા 

હતી, તોયે તું એ ગંગોદકમાં ન નહાયો?’ ગંગાજળની દેિકીને 

ભલા ગંગાનું મહત્વ િી રીતે સમજાય?

મહાદેવભાઈના ગૃહસ્થાશ્મ અંગે જોકે આ ત્બક્ક ેએક વાત 

તો સપષ્ કરવી જ જોઈએ કે એ ગૃહસ્થાશ્મ ્બાહ્ દૃનષ્એ 

એમાં ભલે ગમે તેટલાં નવઘનો આવયાં હોય, પણ આંતડરક દૃનષ્એ 

અતયંત ભયયો ભયયો અને સાચા અ્થ્ણમાં સુખસંતોષમય હતો. 

પરસપર અપાર પ્ેમ કરતાં, એક્બીજાને સમજતાં અને એક્બીજા 

નવિે આદર ત્થા ગૌરવભાવ ધરાવતાં, એક્બીજા ખાતર કાંઈક 



ને કાંઈક કરી છૂટવાને મ્થનાર કુટુ્ંબીજનોનો એ મેળો હતો. 

જીવન નવિેનો એ પડરવારનો અનભગમ સવ્ણ પ્કારની તાણ્થી 

ઉપર ઊઠલેો અને નવધેયક હતો. િારીડરક કષ્ો એણે ભોગવયાં 

હતાં. લાં્બા ગાળના નવયોગો એણે સહ્ા હતા. આન્થ્ણક મુશકેલીઓ 

એણે અનુભવી હતી. પણ જ ે સરવૈયું કાઢીએ — તો એ કુટુ્ંબનું 

જમાપાસું એના ઉધાર પાસાને કયાંય પાછળ રાખી દે એવું 

હતું. નપતાએ એને આદિયો આપયા હતા, માતાએ તયાગ આપયો 

હતો. પુત્રે ઉતસાહ આપયો હતો. એ આદિયોને લીધે જીવનની 

ડદિા મળી હતી; એ તયાગને લીધે એને ટકાવી રાખનાર તત્વ 

મળ્ું હતું, એ ઉતસાહને લીધે એ જીવન આનંદમય ્બ્યું હતું.

્બે વખતનું ભોજન અને એક વખતનો નાસતો એ આ 

કુટુ્ંબમેળાની નત્રકાળસંધયા હતી. દુગા્ણ્બહેનને ઉતિમ રસોઈ 

્બનાવતાં આવિતી અને ગમતી. મહાદેવભાઈ અને ્બા્બલો એ 

રસોઈ પર વારી વારી જતા. ખાતી વખતે જ ્બધી વાતો હોય. 

એ વાતો મગનવાિી સેવાગ્ામનાં પાત્રો્થી માંિીને દેિનવદેિના 

પ્શ્ો અંગેની ચાલતી. એ વાતોમાં ્બા્બલો પૂછનાર, કાકા જવા્બ 

આપનાર અને ્બા ડટપપણી કરનાર રહેતી. સાંજ ેકાકા કાંઈક ને 

કાંઈક વાંચી સંભળાવતા. પ્માણમાં આ ક્મ ્બહુ લાં્બા ગાળા 

સુધી નનયનમત ચાલયો નહીં. પણ જટેલો ચાલયો તે અતયંત 

સુખનો ગાળો હતો. એ ઘરના સુખમાં વધારો કરનાર એક 

તત્વ મહેમાનોનું પણ હતું. સેગાંવમાં જયાં સુધી મકાનો નહોતાં 

્થયાં તયાં સુધી ્બાપુના મહેમાનો એ મહાદેવભાઈના મહેમાનો 

્બની જતા. અલ્બતિ, વધા્ણમાં સૌ્થી મોટા યજમાન તો હતા 

જમનાલાલજી. પણ ્બાપુના અંતરંગ મહેમાનો ‘્બંગલા' કરતાં 



મગનવાિીમાં રહેવાનું વધુ પસંદ કરતા. કૉંગ્ેસ કારો્બારીના 

સભયો, અલ્બતિ, જમનાલાલજીને ્બંગલે ઊતરતા. પણ એમાંના 

ઘણાખરાને ્બાપુને મળ્ા પહેલાં મહાદેવને મળીને ્બાપુનું મન કેમ 

ચાલે છ ે તે સમજી લેવું ગમતું. એ રીતે ્બાપુની ચચા્ણનો ્થોિો 

ભાર હળવો કરવો મહાદેવને ગમતો. એ લોકોની વાતચીતોની 

સવ્ણ ગલીગૂંચીઓ કાકાની પાછળ ્બેસીને, અ્થવા એમને સાર 

ચાની ટટ્ર ે લાવયા પછી તયાં જ ગોઠવાઈ જઈને સાંભળવી અને 

સમજવી ્બા્બલાને ગમતી. અને દરેક નવનિષ્ અનતન્થને ભાવતી 

વસતુ તરત ્બનાવી આપી ખાસ આગ્હ કયા્ણ નવના જ એમને 

ભાવ્થી ખવિાવવી ્બાને ગમતી. દુગા્ણ્બહેનની રસોઈનાં વખાણ 

મહાદેવભાઈએ દેિને કયે ખૂણે નહીં કયાું હોય?

દુગા્ણ્બહેનની લગભગ નનરંતર માંદગી એ આ પડરવારના 

સુખમય જીવનમાં નવઘન પાિનાર નવષય હતો. પણ એક રીતે તે 

મહાદેવભાઈ અને દુગા્ણ્બહેનને સનેહને તાંતણે ્બાંધનાર નવષય 

પણ ્બની રહેતો. આશ્ચય્ણનો નવષય એ હતો કે સામા્ય રીતે 

દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈને સા્થે રહેવાના ્બહુ સંજોગો 

ઊભા ્થતા નહીં પણ મહાદેવભાઈની દરેક ગંભીર માંદગી 

વખતે સંજોગો અનુસાર દુગા્ણ્બહેન એમની પિખે હતાં. પણ 

દુગા્ણ્બહેનની માંદગી નવિે એમ કહી િકાય નહીં. એમનું વાનું 

દરદ તો લગભગ આખો વખત જ કાયમ રહ્ું. એને અંગે 

મહાદેવભાઈ સવ્ણ પ્કારના સલાહકારો આગળ પૂછપરછ કરતા 

અને જ ે જ ે સલાહ મળે તે ્બધી દુગા્ણ્બહેનને લખી જણાવતા. 

પણ નચત્રનવનચત્ર ઉપચારો્થી દુગા્ણ્બહેન કંટાળતાં. એક મોટા 

હકીમ — ્બાપુની હસતી તો સદૈવ મા્થા પર હતી જ, પણ એમના 



સૂચવાયેલા સવ્ણ ઉપચારો દુગા્ણ્બહેને છવેટ સુધી અજમાવયા 

હતા કે કેમ એ િંકાનો નવષય છ.ે મહાદેવભાઈએ એક વાર 

દુગા્ણ્બહેન ઉનાઈના ઊના પાણીના ઝરામાં નાહ્ એવી વયવસ્થા 

કરેલી. તે વખતે દુગા્ણ્બહેનનાં મોટાં ્બહેન મનણ્બહેન પણ 

એમની સા્થે હતાં. ્બધી વયવસ્થા વાંસદાવાળા શ્ી માધુભાઈ 

જ.ે પટલેે ખૂ્બ ભાવપૂવ્ણક કરેલી. પણ મહાદેવભાઈ તયારે પણ 

પૂરો સમય એમની સા્થે રહી િકેલા નહોતા. ્બીજી એક વાર, 

1941માં દુગા્ણ્બહેનની ્બીમારી અનત ગંભીર ્થઈ ગઈ હતી. 

દુગા્ણ્બહેનને ્બાપુની અને િૉ. સુિીલા નયયરની દેખરેખ નીચે 

રાખીને તે વખતે મહાદેવભાઈને િાંનતસેનાના કામ સાર અમદાવાદ 

જવું પડ્ું હતું. િાંનતસેનાની એ પહેલી વયવનસ્થત ટકુિી હતી. 

ડહંદુ-મુનસલમ હુલ્િો િમાવવાનું કામ એક તરફિ મહાદેવભાઈ 

કરતા હતા, ્બીજી તરફિ જલેમાં ્બેઠલેા સરદારને રોજરેોજની 

પ્વૃનતિનો અહેવાલ આપતા અને ત્રીજી તરફિ લગભગ મરણાસન્ન 

દુગા્ણના સમાચાર સેવાગ્ામ્થી મેળવતા હતા. આ નવયોગ એ 

્બંનેની જોિીને વધુ આંતડરક સનેહગાંઠ્થી જોિનારો જ નીવિતો 

હતો. ્બા્બલાની ્બીમારી હોય તો દુગા્ણ્બહેન સેવા કરે અને 

મહાદેવભાઈ આંસુ સારે — અ્થવા તો પછી પુસતકાલયમાં્થી એ 

રોગ અંગેની સવ્ણ માડહતી એકઠી કરીને ્બા્બલાને સમજાવે. 

મહાદેવભાઈની ્બીમારીમાં એક આગાખાન પૅલેસને ્બાદ કરતાં 

દુગા્ણ્બહેન અને ્બા્બલો એમની સા્થે જ હતાં. પણ એમને મા્થે 

કે પગે તેલમાનલિ કરવા નસવાય એમની ખાસ કાંઈ સેવા કરવી 

પિ ે એવી એમની ્બીમારી નહોતી. મહાદેવભાઈને જરૂર હતી 

આરામની જ ે ્બા્બલો અને દુગા્ણ્બહેન તો િું, પણ ્બાપુ પણ 

આપી િકે એમ નહોતા.



કોઈક વાર મહાદેવભાઈ ડદવસે ઓરિી ્બંધ કરીને સૂવાનો 

પ્યતન કરતા. તે વખતે નારાયણને કહેતા, ‘્બા્બા, હંુ સૂવા જાઉં 

છુ.ં ભલો ભૂપ આવે તોપણ મને ઉઠાિીિ નહીં. ખુદ યમ આવે 

તોપણ એને ઘિીભર ્થોભી જવાનું કહેજ!ે'

્બા્બલો સહેજ ટીખળ કરીને પ્શ્ પૂછતો, ‘અને કાકા, જો 

્બાપુ આવે તો?'

એ પ્શ્નો જવા્બ મહાદેવભાઈ પાસે નહોતો. તેઓ માત્ર 

્બા્બલા તરફિ જોઈને કહેતા, ‘લુચચા! તું તો ્બધી વાતમાં પકિી 

પાિ ે છ!ે'

પણ એ પ્શ્નો જવા્બ ્બા્બલા પાસે હતો. એને ખ્બર 

હતી કે ્બાપુ આવે તો મહાદેવને ઉઠાિવા જ ન પિ,ે એમના 

આવતાં પહેલાં જ કાકા ઊઠલેા હોય!

્બીજા નવશ્વયુદ્ધ વખતનો એક પ્સંગ અહીં જ નોંધી લઈએ. 

ગાંધીજીએ નવદેિી આક્મણના સંજોગોમાં અડહંસક પ્નતકારની 

પોતાની જ ે કલપના દેિ અને દુનનયા આગળ રજૂ કરેલી તેનો 

એક ડહસસો એ હતો કે અડહંસક સૈનનકો આક્મણકારી સેનાની 

સામે જઈને એમની તોપોનાં મોં આગળ નનભ્ણયપણે ઊભા રહી, 

એના ‘નિકાર' (કેનન ફિોિર) ્બનવા તૈયાર હિે. હવે, ગાંધીજીએ 

એક નવચાર મૂકયો અને એનો અમલ પોતાના લોકો્થી જ ન કરે, 

તો એ ગાંધીજી િાના? એમણે સેવાગ્ામ આશ્મના અંતેવાસીઓને 

આ આખી વાત કરી અને પૂછું કે એમનામાં્થી કોણ કોણ આ 

રીતે સરહદ પર જઈને તોપોની સામે ઊભા રહેવા તૈયાર હતું.



તે ડદવસે રાતે મહાદેવ કુડટની પરસાળમાં ્બા અને કાકાની 

પ્થારીની વચચે ્બા્બલાની પ્થારી હતી. ્બા્બલો ઊંઘી ગયો છ ે

એમ સમજી મહાદેવભાઈ અને દુગા્ણ્બહેન વાતો કરતાં હતાં. 

્બા્બલો છાનોમાનો આંખો મીંચીને એ સંવાદ એટલા માટ ેરસપૂવ્ણક 

સાંભળતો હતો કે એનો નવષય એ પોતે જ હતો.

મહાદેવભાઈ: આજ ે ્બાપુએ કહ્ું હતું તે સાંભળ્ું છ?ે

દુગા્ણ્બહેન: કેમ, આપણે સા્થે જ ્બેઠાં હતાં ને?

મ: તેં િો નવચાર કયયો?

દુ: નવચાર વળી િો કરવાનો હોય? ્બાપુ કહે તેમ કરવાનું.

મ: મરવાની તૈયારી છ?ે

દુ: તોપને મોંએ ચિવાનું હોય તો મરવું તો પિ ે જ ને? પણ 

્બા્બલાનું િું નવચાયુું? એમ કરો, હવે ્બા્બલો મોટો ્થયો. 

અતયાર સુધી એને મેં ઉછયેયો છ.ે હવે એને નિક્ષણની જરૂર 

પિવાની. તે તમે જ આપી િકો. એટલે તમે અહીં રહેજો, હંુ 

્બાપુની સેનામાં જઈિ.

મ: પણ તું જાય તોય હંુ ઓછો જ ્બહાર રહી િકવાનો હતો? 

્બાપુની સેના તોપે ચિતી હોય ને હંુ એમાં ન હોઉં એમ ્બને?

્બન્નેની વાતમાં તરય હતું. ્થોિી ક્ષણો ્બંને િાંત રહ્ાં. 

છવેટ ે નનશ્ચય કયયો કે જો ્બાપુ એવી સેનાની માગણી કરે તો 

્બંને જણ પોતાનાં નામ એમાં આપિે. ‘્બા્બલો હવે સમજણો 

્થઈ ગયો છ.ે એની નચંતા ઈશ્વર કરિે.’



નોંધ:

1.   મહાદેવભાઈની માનસક આવક રૂ. 75/- હતી. તેને નવિે દુગા્ણ્બહેન કહેતાં: 

‘આપણે તો ભાઈ ત્રણ પચીસનાં તાલેવાન!'

2.   નરહડર પરીખ: महादेवभाईनुं पूवयाचररत: પૃ. 88્થી 90.



આડત્રરીસ  
બ્રહ્મચય્જ

ગાંધીજીને પહેલી વાર મળતાં પહેલાં આશ્મની નનયમાવનલ 

નવિે નરહડરભાઈ અને મહાદેવભાઈએ જ ે પત્ર તેમને સંયુકત 

સહી્થી મોકલયો હતો એમાં ્બે નવષયો અંગે પોતાની ‘પો્થી 

પંડિતાઈ' ઠાલવી હતી એવો ઉલ્ેખ महादेवभाईनुं पूवयाचररतમાં 

નરહડરભાઈ કરે છ.ે એ ‘પો્થી' આજ ે ઉપલબધ ન્થી. હોત તો 

કદાચ આ ્બા્બતોમાં ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ વચચે કાંઈ 

મૂળભૂત મતભેદ હતા કે નહીં એ સમજવામાં ઉપયોગી ્થાત. 

તયાર પછીનું જ ે કાંઈ સાડહતય ઉપલબધ છ ે તે જોતાં, ખાસ 

કરીને મહાદેવભાઈના મરણ પછી વષયો વીતયે દુગા્ણ્બહેન જોિ ેઆ 

લેખકને જ ેકાંઈ વાતચીત ્થઈ િકી હતી તેને આધારે એમ લાગે 

છ ે કે બ્હ્મચય્ણના આદિ્ણ નવિે ગાંધીજી અને મહાદેવભાઈ વચચે 

કોઈ સૈદ્ધાંનતક મતભેદ નહોતો. એમના આદિ્ણ મુજ્બના પાલન 

અંગે જયારે કયારે પણ કાંઈ ત્રુડટ જણાય તયારે તે ્બા્બતમાં 

્બંનેના વયવહારમાં ભેદ હતો ખરો. આવે પ્સંગે ગાંધીજીને 

છાપરે ચિીને પોતાની ‘ભૂલ'ને જગજાહેર કરતાં જરાય સંકોચ 

નહોતો ્થતો. પોતાના જીવનના અંનતમ ડદવસોમાં બ્હ્મચય્ણના 

આદિ્ણને ધયાનમાં રાખીને તેમણે જ ે ‘પ્યોગ' કયયો હતો તેને 

નવિે પણ તેમણે જ સતયનનષ્ઠા અને નનભતીકતા ્બતાવી હતી. 

મહાદેવભાઈની આ ્બા્બતમાં જ ે વૃનતિ હતી તેને સંકોચિીલ કે 

િરમાળ કહી િકાય — કાંઈક અંિે ભીર પણ ખરી. આવે પ્સંગે 

તેઓ દુગા્ણ્બહેન, નરહડરભાઈ, મિરૂવાળા, કાકાસાહે્બ જવેાઓ 



આગળ કે ગાંધીજીની આગળ વાત પ્ગટ અવશય કરતા. પણ 

એનો ઢઢંરેો પીટતા નહીં. મહાદેવભાઈએ કોઈ ડદવસ પોતાની 

તાકાત કે ન્બળાઈનો ઢઢંરેો પીટ્ો જ નહોતો. ઢઢંરેો પીટવો 

એ ગાંધીજીનો સવભાવ હતો. અને ગાંધીજીના ઢઢંરેાને ગજાવવો 

એ મહાદેવભાઈનો સવધમ્ણ હતો. ્બાકી પોતે જમે પ્નસનદ્ધ્થી દૂર 

રહેતા તેમ અપવાદો્થી પણ ્થોિા ્બચતા જ રહેતા.

બ્હ્મચય્ણ અંગે ગાંધીજી્થી સવતંત્ર એવા મહાદેવભાઈના નવચાર 

હોય એવું આપણે જાણતા ન્થી. ગાંધીજીના આદિ્ણને જ એમણે 

નિરોધાય્ણ કયયો હિે. અને પછી ્બીજી અનેક ્બા્બતોની માફિક 

આ ્બા્બતમાં પણ પોતે કેટલા પાછળ છ ે એ નવચારે પોતાની 

જાતને સતાવી હિે એમ લાગે છ.ે તે નવિે આ જ પ્કરણમાં 

્થોિુ ં પાછળ્થી નવચારીિું. આ ્બા્બતમાં ગાંધીજીના આદિયો 

એકંદરે જાણીતા છ.ે બ્હ્મચય્ણના પાલન નવના ગાંધીજી સતય 

અડહંસાનું પાલન અિકય માનતા. તેમણે मंगि प्रभातમાં કહ્ું છ:ે

જ ે મનુષય સતયને વરેલ છ ે અને તેની જ ઉપાસના કરે છ ે તે 

્બીજી કોઈ પણ વસતુની આરાધના કરે તો તે વયનભચારી ઠયયો.  ... 

અડહંસા એટલે સવ્ણવયાપી પ્ેમ. જયાં પુરષે એક સ્તીને કે સ્તીએ 

એક પુરષને પોતાનો પ્ેમ આપયો તયાં તેની પાસે એક્બીજાને અ્થથે 

િું રહ્ું?'1 આ નવચારને આગળ વધારતાં તેઓ પ્શ્ પૂછ ે છ:ે 

‘તયારે નવવાહ કરી ્બેઠા છ ે તેમનું િું? તેમને સતય કોઈ દહાિો 

નહીં જિ?ે તે સવાપ્ણણ કદી નહીં કરી િકે? આપણે તેનો રસતો 

કાઢ્ો જ છ.ે નવવાડહતે અનવવાડહત જવેા ્થઈ જવું... નવવાડહત 

સ્તીપુરષ એક્બીજાને ભાઈ્બહેન ગણતાં ્થઈ જાય એટલે ્બધી 

જ જજંાળમાં્થી તે મુકત ્થયાં...'1



ડદલહીમાં ડહંદુ-મુનસલમ ઐકય સાર એકવીસ ડદવસના ઉપવાસ 

કયા્ણ તયારે િાંનતનનકેતનના મલયાલી નવદ્ા્થતી શ્ી જી. રામચંદ્રને 

તેમની સા્થે કેટલીક પાયાની ચચા્ણઓ કરી હતી. તેમાં એક 

નવષય બ્હ્મચય્ણનો હતો. ગાંધીજીએ એમની આગળ બ્હ્મચય્ણની 

ભૂનમકા આ રીતે ્બાંધેલી: 

મોક્ષને માટ ે િરીરનાં ્બંધન તૂટવાં જોઈએ. િરીરનાં ્બંધન 

તોિનારી દરેક વસતુ પરય અને ્બીજી અપરય. લનિ એ ્બંધન 

તોિવાને ્બદલે તેને ઊલટાં વધારે જકિી લે છ.ે બ્હ્મચય્ણ જ 

એવી વસતુ છ ે કે જ ે માણસનાં ્બંધન મયા્ણડદત કરી ઈશ્વરાનપ્ણત 

જીવન ગાળવાને તેને િનકતમાન કરે છ.ે2

પરંતુ બ્હ્મચય્ણ અંગેનો તેમનો નવચાર પ્ણાલીગત ન્થી એવો 

પણ ગાંધીજીનો દાવો છ.ે તેઓ કહે છ:ે

‘આ વ્રતો મેં પાતંજલમાં્થી ન્થી કાઢ્ાં. િુદ્ધ સતયાગ્હનાં 

અનવભાજય અંગ તરીકે ઉપાિલેાં, પાછળ્થી િાસ્તમાં્થી એને 

માટ ે મને આધાર મળ્ો.’3 

તેમણે મહાદેવભાઈ ઉપરના એક પત્રમાં તો એવો દાવો 

પણ કયયો હતો કે,

હંુ તો જાણં જ છુ ંકે જો હંુ અડહંસા, સતય ને બ્હ્મચય્ણનું કાયા્થી, 

વાચા્થી ને મન્થી પૂરં પાલન કરી િકંુ તો સવરાજ આ જ વષથે 

મળે જ, અ્થવા તો આપણામાં્થી કોઈ એવો પેદા ્થાય તોપણ 

અ્થવા આપણા ્બધાનું તપ એકઠુ ં કરતાં પૂરં ્થાય તોપણ.4

પરંતુ સ્તીનું મોં જોવા પણ તૈયાર ન ્થાય એવા ્બાવાજીના 



બ્હ્મચય્ણમાં ગાંધીજીને નવશ્વાસ નહોતો. એમની શ્દ્ધા એના્થી ઘણી 

વધારે નવધાયક હતી. સાધુ સુરે્દ્રજીના એક પ્શ્ના જવા્બમાં 

તેઓ કહે છ:ે

સ્તીજાનતનું દિ્ણન, તેનો સંગ તે અનુભવે સંયમમાં નવઘાતક 

જોવામાં આવે છ ે તે્થી તે તયાજય છ ે આ નવચારશ્ેણીમાં મને 

દોષ લાગે છ.ે સવાભાનવક સંગ, જનેું મૂળ સેવા છ,ે એ તજીને જ 

પાળી િકાય એ સંયમ ન્થી, એ બ્હ્મચય્ણ ન્થી. એ તો વૈરાગય 

નવનાનો તયાગ છ.ે5

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીના આ મૂળ નસદ્ધાંતનો કયાંય નવરોધ 

કયયો નહોતો. એને અંગે તેમણે કોઈ કોઈ વાર ગાંધીજી જોિ ે

ચચા્ણ કરી હિે, પણ એમણે જ ેભાવ ઠકેઠકેાણે વયકત કયયો છ,ે 

તે બ્હ્મચય્ણના આદિ્ણ સુધી પોતે પહોંચી નહોતા િકયા તેને 

અંગેની ડદલગીરીનો ભાવ જ હતો. એકત્રીસ વષ્ણની ઉંમરે કોઈકને 

જનોઈ દેતાં તેમને કેટલાક મંત્રો ્બોલાવવા પિ ે છ.ે

તું હડરશ્ચંદ્ર જવેો સતયિીલ ્થા, તું પરિુરામ જવેો ્બળવાન ્થા, 

તું બ્હ્મચારી ્થા, તું મારો બ્હ્મચારી છ ે— એમ કહેતાં કહેતાં હંુ 

મારી મૂંઝવણ આંખોમાં્થી વયકત ્થતી રોકી િકયો નહીં. કિક 

બ્હ્મચય્ણ પાળનાર નવના ્બીજો કોણ બ્હ્મચય્ણની દીક્ષા આપી 

િકે? તે ડદવસ અને રાનત્ર મેં જ ે હૃદયમં્થન અનુભવયું તેને 

યાદ કરીને હજી પણ હંુ ચોકંુ છુ.ં6

નવનો્બાની કડઠન તપસયાનું વણ્ણન કયા્ણ પછી મહાદેવભાઈ 



પોતા નવિે નવચારવા ્બેસે છ:ે

‘મને એમ જ ્થયું કે આવી કઠણ તપશ્ચયા્ણ કરીને જ જો 

આશ્મમાં રહેવા અવાતું હોય તો હંુ તો આ અવતારે આશ્મમાં 

નહીં રહેવા પામું,'7

આ વચન એમણે તયારે કહ્ું હતું કે જયારે ગાંધીજી સા્થે 

જોિાયાને એમને છ વરસ ્થઈ ચૂકયાં હતાં.

આશ્મમાં રહેનારાઓ સાર જ ે નનયમાવનલ હતી તેમાં એક 

અગતયનો નનયમ બ્હ્મચય્ણનો હતો, એ તો આપણે જાણીએ છીએ. 

મહાદેવભાઈ એ ્બા્બત ‘પ્યતનિીલો'માં હતા, વ્રતધારીઓમાં 

નહોતા.

આ ્બા્બતમાં ગાંધીજી એક સીમા્થી વધુ આગ્હી નહોતા. 

તે્થી તો એમના આશ્મમાં બ્હ્મચય્ણની નવનધસર પ્નતજ્ા લીધા 

નવના જ ઘણા કાય્ણકરો પ્યતનિીલ તરીકે રહી િકયા હતા — જોકે 

આવી કોઈ શ્ેણી પાિવામાં આવી નહોતી. ખુદ ગાંધીજીને 

બ્હ્મચય્ણની સાધનામાં ઠીક ઠીક મહેનત કરવી પિી હતી. દૃઢ 

સંકલપ, લોકો આગળ મનના સૂક્મતમ ભાવો સપષ્પણે વયકત 

કરવા જવેી સચચાઈ અને ડહંમત, અને નનરંતર જાગૃનત વિ ે જ 

તેઓ બ્હ્મચય્ણ નવિેના પોતાના આદિ્ણ તરફિ આગળ વધી રહ્ા 

હતા. મોટી ઉંમરે માંદગી દરનમયાન તેમણે ્થોિીક ક્ષણો સાર 

જ ે મનોનવકાર અનુભવયા હતા તે્થી તેઓ ધ્ૂજી ઊઠ્ા હતા. 

પણ તેઓ સા્થીઓને આ ્બા્બતમાં કેમ પ્યતન કરવો તેને અંગે 

સલાહ આપવા તૈયાર રહેતા. વાલોિના સતયાગ્હી સદગૃહસ્થ શ્ી 

સ્મુખલાલ િાહને એક વાર તેમણે આપેલી એક પોસટકાિ્ણમાં 



માય એટલી ટૂકંી સલાહ પોતાની સાધનાના પડરપાક જવેી છ:ે

‘બ્હ્મચય્ણ પાળવા સાર (1) અલપાહાર, (ર) સારં વાચન, 

(3) નનતય મનન, (4) પુષકળ િારીડરક અને માનનસક શ્મ, (પ) 

મસાલા ત્થા માદક પદા્થયોનો તયાગ, (6) નાટકાડદ િૃંગારમય 

વસતુઓનો તયાગ, (7) સ્તી સા્થે એકાંતનો તયાગ, (8) સ્તીસંગનો 

માનનસક તયાગ, (9) રામનામનો અ્થવા એવો ્બીજ ેજપ, આટલી 

વસતુઓ આવશયક છ.ે’8

1921ના જુલાઈ માસમાં મહાદેવભાઈ જયારે અલાહા્બાદમાં 

હતા તયારે ગાંધીજીએ એમની ઉપર લખેલો એક પત્ર સૂચવે છ ે

કે તે અરસામાં એવી કોઈ ઘટના ્થઈ હિે જનેે તે ્બંને જણે 

નવવાડહત જીવનમાં બ્હ્મચય્ણનો ભંગ ગણી હિે. લગભગ દીવા 

જવેું સપષ્ છ ે કે આ ઘટના દુગા્ણ્બહેનને પહેલી સુવાવિ આવી 

તે અરસાની છ.ે પણ એયે સપષ્ છ ે કે એ ઘટનાને ્બંને જણે 

‘દોષ' માની છ.ે અને ગાંધીજીએ તો એવી પ્વૃનતિ્થી ્બચવા સાર 

લાં્બી આચારસંડહતા પણ સૂચવી દીધી છ.ે પત્રનો સં્બંનધત 

અંિ નીચે મુજ્બ છ:ે

તમારં વાંચયું, નવપરીત ્થયું. આપણે કેમ ભુલાવામાં પિીએ છીએ 

એ દેખાય છ.ે ખરં પ્ાયનશ્ચતિ તો એવું ફિરી ન ્થાય એ જ હોય. 

પણ હંુ નીચે પ્માણે સૂચવું છુ.ં દરેક એકાદિીએ કેવળ એક 

િેર — એંિી રૂનપયાભાર — ગરમ દૂધભર રહેવું. ન ફિળ લેવું, ન 

સાકર લેવી. અને તે ્બે કે ત્રણ ટકંમાં પી જવું, એકીવારે નહીં. 



આમ હવે પછીની એકાદિી પછી એક વષ્ણ સુધી.

શ્ીમદ્ રાયચંદના લેખો વાંચી-નવચારી જવા.

मलणरतनमाळा તુલસીદાસની વાંચી-નવચારી જવી.

ભતૃ્ણહડરનું वैरागयशतक વાંચી-નવચારી જવું.

योगवालसष्નું વૈરાગયપ્કરણ ખૂ્બ ધયાનપૂવ્ણક વાંચી જવું.

નનતય એક કલાક ઓછામાં ઓછો રેં ડટયો ચલાવવો ને હમેિાં તે 

વેળા એવી ધારણા કરવી કે તે યજ્ વિ ે મનલનતા ધોવાય. આ 

પણ એક વષ્ણ લગી ને મુસાફિરી ને માંદગી માફિ.

સવારે ઊઠતાં ્બીજુ ં ્બધું કાય્ણ પછી જ ્થાય. ઊઠી, દાંત ધોઈ, 

િૌચ જવું હોય તો િૌચ કરી આશ્મમાં હોય તો પ્ા્થ્ણના કરી 

અરધો કલાક મૂંગે મોઢ ે પેલાં પુસતકોનું વાચન ને પછી એક 

કલાક રેં ડટયો. પછી ્બીજુ ં ્બધું.

એક વષ્ણ સુધી નવ વાગતા પહેલાં સૂઈ જવું ને ચાર વાગયા 

પછી પ્થારીમાં ન જ રહેવું. આ ્બધું તમે માંદા પિો તયારે 

્બદલી િકાય.

આ પ્ાયનશ્ચતિ આપતાં છતાં હંુ દોષને મોટુ ં રૂપ ન્થી આપતો 

તેમ તેને નાનું રૂપ પણ ન્થી આપતો. આમાં્થી તમારે કાઢી 

નાખવું હોય તે કાઢી નાખજો. લોકલજજાને વિ ્થઈ રેં ડટયો ન 

કાઢજો. ને લોકલજજા કે સેવાના નવચાર્થી નવ વાગયે સૂઈ જતાં 

ન િરજો. इन्डिपे्डि््टને આિ ે આવવા ન દેજો... દૈનનકને સારં 

લખનારે રાતના જાગવાની જરૂર ન્થી. વળી જ ેિૈલી્થી આપણે 



ચલાવવા માગીએ તેમાં તો એવું કિું છ ે જ નહીં.

જાણજો કે ઉપર દોઢ કલાક તો મૌનનો જ છ.ે તમારો કાગળ 

દેવદાસે નનદયોષ ્બુનદ્ધ્થી િરૂ કયયો પછી તેને રોકવાનું ઠીક ન ગણયું.

તમે ન આવવાને સાર આપેલ કારણો સ્બળ છ ેએટલે ભલે ન 

આવો. પંડિતજી તેિ ે કે જોસેફિ મોકલે ને આવો તો જુદી વાત. 

નહીં અવાય તો તેની ડફિકર ન્થી. આવયા હોત તો હંુ રાજી ્થાત.

તમારો દોષ જોયા છતાં કંઈ મારા પ્ેમમાં ્યૂનતા હોય એવું તો 

ન જ માનિો. હંુ પૂણ્ણ હોઉં તો ્યૂનતાને અવકાિ ન હોય. હંુ 

અપૂણ્ણ મુમુક્ષુ જો ્બીજાના દોષને મોટા કરી જોઉં તો અપૂણ્ણતામાં 

વધારો કરં.

નનતયસમરણ મેં સૂચવયું છ ે છતાં ગલાનન ન જ રહેવી જોઈએ. 

િુદ્ધ પશ્ચાતિાપ ગલાનનનો નવરોધી છ.ે પાપ લાં્બું મોઢુ ં કરે છ.ે 

મનલનતાનું સમરણ આપણને નમ્ર ્બનાવે, ગલાનન કદી નહીં. 

सुखदु:खे समे कृतवा ‘અહીં પણ લાગુ પિ ે છ.ે’9

ઉપરોકત પત્ર પર્થી એ પણ દેખાઈ આવે છ ે કે જનેે 

ગાંધીજી ‘નવપરીત ્થયું.' કહીને વણ્ણવે છ ે તે નવવાડહત જીવન 

્બહારનું સખલન ન્થી. એમ હોત તો ગાંધીજી ‘દોષને મોટુ ં રૂપ 

ન્થી આપતો' એમ ન કહેત. કદાચ એને નવિે એમણે नवजीवनમાં 

પણ લખયું હોત અને કદાચ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી પાસે છૂટા 

્થવાનું પણ નવચાયુું હોત. દુભા્ણગયે આ પ્સંગ મહાદેવભાઈએ 

ગાંધીજીને લખેલ તે પત્ર મળતો ન્થી. નહીં તો હકીકત િી 

હતી એ સમજાત, અને એના્થી વધુ મહત્વની વાત તો એમનું 



માનસ કેમ કામ કરતું હતું તે સમજાત. અહીં શ્ી છગનલાલ 

જોિીના અંજનલ-ઉદગાર સાંભરી આવે છ:ે

‘પોતાની નાનકિી રજવત્ ભૂલ પણ મોટા પહાિ સમાન જાણી 

નાનામોટા દોષોનો જાહેર એકરાર કરી ઘટતું પ્ાયનશ્ચતિ કરી 

મહાદેવભાઈ પાપમાં્થી તદ્દન મુકત ્થઈ ગયા હતા એમ નજીકના 

કુટુ્ંબીજન, આશ્મવાસી, અંતેવાસી તરીકે કહી િકંુ છુ.ં’9એ

આવો જ એક ્બીજો પત્ર મહાદેવભાઈ ડહંિળગા જલેમાં્થી 

છૂટીને આવયા તયારનો છ.ે એ વાત નોંધવા જવેી છ ે કે આ ્બંને 

પ્સંગો એવે ટાણે ્થયા છ ેકે જયારે દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈનો 

ભેટો ઠીક ઠીક લાં્બા ગાળાના નવયોગ પછી ્થયો હોય છ.ે

પણ આ ્બાર વરસ પછીના પ્સંગમાં ગાંધીજીની વૃનતિ 

આચારસંડહતા આપવા કરતાં મહાદેવભાઈને હીનભાવમાં્થી મુકત 

કરવાની વધુ હોય એમ લાગે છ.ે 22–11–'33ની મહાદેવભાઈની 

િાયરીનાં ્બે પાન જુઓ:

આજ ે સવારે પ્ા્થ્ણના પછી ્બોલાવીને કહ્ું, ‘તમારો કાગળ 

વાંચી ગયો. મને દુ:ખ ્થયું. આમાં મારી ભૂલ લાગે છ ે કે હંુ 

ધોકો ને ધિકી લઈને ન ્થાય તેનો પણ આગ્હ કરી રહ્ો છુ.ં 

તમારે નવિે चनग्रह: निं कररषयहतની વાત સાચી છ.ે તમે ્બંને 

પ્યતનિીલ ન્થી એમ ન્થી કહી િકતો. એટલે તમારી પ્કૃનત 

પ્માણે, સવધમ્ણ પ્માણે વત્ણવું એ જ ધમ્ણ છ.ે ધમ્ણ એ કે તમારે 

ગૃહસ્થ જીવન ગાળવું, પ્જોતપનતિ માટ ે સંયમી ગૃહસ્થી જીવન 

ગાળી, મનવચનકાયા્થી પરસ્તીને મા્બહેન સમાન માનનારા પડ્ા 

છ,ે તેમને મારાં હમેિાં નમન જ છ.ે અને તમે એટલંુ કરી િકો 



તોય ઓછુ ં ન્થી.

િુદ્ધ ગૃહસ્થ ધમ્ણ સમજી િકાય એવી વસતુ છ,ે ઘણાય એવા 

જાણયા છ ે કે પતનીના મરણ પય્ણ્ત ગૃહસ્થ રહે છ.ે નવધુર ્થયા 

કે એ જીવનનો એને જરાય સરખો સવાદ રહેતો ન્થી. પેગં્બરે િું 

કયુું? અનગયાર વષ્ણની આયેિાને પતની ્બનાવી. ભોળા આર્બોએ 

એને આપી. એને દરેક પતની વખતે આયત આવી. એ પ્કૃનતને 

વિ ્થયા પણ એટલી ઓરત કરીને એણે દુનનયાની ્બીજી ્બધી 

ઓરતોને અભયદાન દઈ દીધું. એ મારો સવતંત્ર અ્થ્ણ છ.ે એમાં 

નિ્બલીનો જરાય ડહસસો ન્થી. આવી રીતે પોતાની દારામાં રત 

રહી જગતની ઇતર સ્તીઓને નવિે જ ે નવરકત રહી િકે છ ે

તેમનાં જીવન પણ ધ્ય છ.ે

એટલે તમારે માટ ેત્રણ સૂચના સૂઝે છ.ે મડહલા નવદ્ાલય હા્થમાં 

લેવું, જોકે મારી કલપના એવી છ ે કે એ નવવાડહત રહી સહજ 

બ્હ્મચય્ણ પાળનારને જ સોંપવું. નારણદાસ મારી ગંભીર ભૂલ ન 

્થતી હોય તો એવા છ,ે ડકિોરલાલ પનતપતનીને એ વસતુ સહજ 

છ.ે ગોમતી ઉપર તો હંુ મુગધ છુ,ં એણે મું્બઈમાં જ ેરીતે પોતાની 

જાતને ઘસી કાઢી — સૌની નાનામાં નાની જરૂડરયાતો જોઈ — એ 

્બધા્થી હંુ આશ્ચય્ણચડકત ્થયો. ્બીજુ ં છ ે हररजन, અંગ્ેજી અને 

ગુજરાતી ્બંને સંભાળવાનું, પૂનામાં કે અમદાવાદમાં કે જયાં 

રહેવું હોય તયાં રહી. ત્રીજુ,ં ગામિામાં રહી ગુજરાતનું ઉદ્ોગ 

મંિળનું કામ સંભાળવાનું. આ સવતંત્ર ત્રણ પ્કારનાં કામ રહ્ાં.

મારી સા્થે રહીને મારી સારામાં સારી નકલ કયા્ણ્થી શ્ેય ન્થી. 

તમારી દયાજનક નસ્થનત છ,ે તમારા કાગળો ્બધા એકરાર જ 



હોય છ,ે એનો અ્થ્ણ ્થયો કે તમે સવમાન ખોઈ ્બેઠા છો. જયારે 

તમારી પ્કૃનત અનુસાર જીવન ગાળીને તમે નસંહ સમાન ગરજી 

િકિો...'10

્બીજી નોંધ લેવા જવેી વાત એ છ ે કે આ સંવાદ પછી 

મહાદેવભાઈના જીવનક્મમાં ગાંધીજીએ સૂચવેલા ત્રણમાં્થી એક 

પણ ક્મ નક્કી નહોતો ્થયો. તેઓ જયાં હતા તયાંના તયાં જ 

રહ્ા હતા — કનવશ્ી ઉિનસના િબદોમાં:

તમે સેવી મા'તમાપદ રજ, અહંલોપતપસી! 

(અને) બ્ધું વેઠું માણયું અરવ રહી પેલા િરણમાં.'10એ

*
ઉપરોકત નવષયની સા્થે એક પ્શ્ પણ અહીં જ ચચતી 

લેવા જવેો છ.ે

પ્શ્ એ છ ેકે મહાદેવભાઈ કોઈ ્બીજી સ્તીઓ જોિ ેસંિોવાયેલા 

ખરા? એ પ્શ્નો જવા્બ ‘સ્તીઓ સા્થે સંિોવાયેલા’ એ િબદોનો 

આપણે િો અ્થ્ણ કરીએ છીએ, તેની ઉપર આધાર રાખે છ.ે

એમ તો મહાદેવભાઈનું વયનકતતવ હરકોઈને આકષથે તેવું 

હતું. એમનું કદાવર કાઠુ,ં એમનંુ પ્સન્ન મુખ, સદાય મધુર અને 

સંસકારી ભાષા, એમનો નમ્ણમમ્ણ વગેરે અનેક ્બા્બતો એવી હતી 

કે જ ેએમના વયનકતતવને મોહક ્બનાવતી. એમને મળતાંની સા્થે 

અનેક લોકો પ્્થમ નમલનમાં નમત્રતાનો ભાવ અનુભવતા.

એલએલ.્બી.ની પરીક્ષા આપવાને આગલે ડદવસે મું્બઈમાં 



એક સ્તીએ મહાદેવભાઈ ઉપર ચઢાઈ કરેલી તે પ્સંગનો આપણે 

આગળ ઉપર ઉલ્ેખ કયયો છ.ે એ ્બાઈ જો અનતિય નવકૃત 

માનસની નહોતી એમ માની લઈએ તો એણે આટલી હદ સુધી 

જવાની ડહંમત કરી એની પાછળ મહાદેવભાઈના આ કામણગારા 

વયનકતતવનો પણ ્થોિઘેણે અંિે ફિાળો હિે એમ માની િકાય. 

મહાદેવભાઈ એ કાંિમાં્થી હેમખેમ ્બચી નીકળ્ા એનું એક 

કારણ હતું મહાદેવભાઈની પાપભીરતા.

આ પ્શ્ના સંદભ્ણમાં નવવેકપુરપ શ્ી ડકિોરલાલ મિરૂવાળાએ 

જ ેલખાણ કયુું છ ેતેમાં ચારેક આવા પ્સંગોનો ઉલ્ેખ છ.ે તેમાં્થી 

પહેલો પ્સંગ એલએલ.્બી.ની પરીક્ષા વખતનો હિે, અ્થવા જ ે

અિાજણના હાઈસકૂલના ડકસસાને ચાર પૈકી એક ગણીએ તો 

મું્બઈવાળો પ્સંગ ્બીજો. એવો પણ સંભવ છ ે કે આ પ્કરણમાં 

લેખકે જ ે પ્સંગને દુગા્ણ્બહેનની પહેલી સુવાવિ વખતનો મા્યો 

છ ે તે ન હોય અને કોઈ પરસ્તી જોિનેો હોય. લેખક એમ 

ન્થી માનતો. પણ જો તેમ જ હોય તો ડકિોરલાલભાઈ્થી એ 

અજાણયો ન રહે અને તો એમણે ચાર પ્સંગનો ઉલ્ેખ કયયો 

છ,ે પણ આપણે પાંચનો નવચાર કરવો પિ.ે

એમ જણાય છ ે કે ઉપર જણાવયા તેના્થી વધારે ગંભીર 

પ્સંગ તયાર પછીનો છ.ે એમાં મહાદેવભાઈ જરા ઊંિા પાણીમાં 

ગયા હતા. એ પ્સંગ અંગે આ લેખકને ્થોિી વધારે માડહતી છ.ે 

આ સં્બંધોનો ઉલ્ેખ મહાદેવભાઈએ જાતે ગૂજરાત નવદ્ાપીઠના 

સનાતકો આગળ જાહેરમાં કરી દુ:ખ સા્થે એનો એકરાર કયયો 

હતો. તે પહેલાં જ મહાદેવભાઈ એને અંગે આતમિુનદ્ધ અંગે 

ઉપવાસ પણ કરી ચૂકેલા. એમ તો મહાદેવભાઈ આ ડકસસામાં 



ઠીક ઠીક આગળ વધેલા, પણ પૂરા સખલનમાં્થી તેઓ ્બચી 

ગયેલા. ‘માત્ર દુગા્ણના સમરણને લીધે જ હંુ ્બચી ગયો’ એવી 

વાત તેમણે આતમીયોને કહેલી, તે વાત લેખકને દુગા્ણ્બહેન 

પાસે્થી સાંભળવા મળી હતી. આ આખા ડકસસા અંગે પણ 

કેટલીક વાતો ખાસ ધયાનમાં લેવા જવેી છ.ે સૌ્થી પહેલી વાત 

એ કે આ ડકસસામાં પણ આક્મણ તો સ્તી તરફિ જ ્થયેલું. એ 

સ્તીએ પોતાની કરણ કહાની લાં્બા ગાળા સુધી વારંવાર વણ્ણવીને 

મહાદેવભાઈના હૃદયમાં સહાનુભૂનત અને કરણાના ભાવ જગાિલેા. 

મહાદેવ આ પ્સંગમાંયે એક રેખા પર આવીને અટકી ગયેલા. 

(દુગા્ણના સમરણે?) અને પ્સંગની જાણ તેમણે જાતે જ ગાંધીજી 

તેમ જ લાગતાવળગતાઓને અનતિય પશ્ચાતિાપની વૃનતિ્થી કરેલી. 

એ જ સમયે તેમણે ઉપવાસ પણ કરેલા. એ પશ્ચાતિાપ વૃનતિ્થી 

જ તેમણે જાહેરસભામાં પોતાની કમજોરીનો એકરાર કરેલો.

લેખક પાસે જ ે માડહતી છ ે તેને આધારે તે એક ્બીજી 

વાત પણ નવશ્વાસપૂવ્ણક કહી િકે એમ છ.ે તે એ કે પશ્ચાતિાપનું 

આ કૃતય ્બંને પક્ષોને સાર પાવનકતા્ણ નીવડ્ું હતું. પેલી સ્તીનું 

જીવન તો તયાર પછી સાવ પલટાઈ જ ગયું. એ પ્સંગ ્બ્યો 

તે પહેલાં વારંવાર અવળે માગથે જઈ ચૂકેલી એ સ્તીએ તેના 

િેષ જીવનમાં પોતાની ત્થા ્બીજાની કિક ચોકી કરી હતી. તે 

સેવારત સન્નારી ્બની હતી અને દેિસેવામાં નનષ્ઠાપૂવ્ણક પોતાનું 

દીઘ્ણ જીવન ગુજારેલું. મહાદેવભાઈ પોતે તો આ ઘટનામાં્થી 

ભઠ્ીમાં્થી નવિુદ્ધ ્બનીને નીકળતા કાંચન સમા જ નીવડ્ા હતા.

જ ેનવદેિી સ્તીઓ જોિ ેઆવા પ્સંગો ્બ્યા હતા, તે ્બંનેમાં 

મહાદેવભાઈની ભલમનસાઈનો એ સ્તીઓએ ચોખખો લાભ લેવા 



પ્યાસ કયયો હતો. ્બંનેને મહાદેવભાઈએ હદ વટાવતાં રોકી હતી. 

તેમાં્થી એક નવિે પ્સંગ ્બની ગયા પછી પણ મહાદેવભાઈને 

ઘણો સદભાવ રહ્ો હતો. ્બીજી સ્તી કાંઈક નવકૃત માનસવાળી 

અને આક્મક હતી. એને પોતાની જોિ ે વળગવા જવાનો પ્યાસ 

કરતાં મહાદેવભાઈએ લાત મારીને ધકેલી દીધી હતી. તે સ્તીએ 

પાછળ્થી જાહેરમાં કંઈ કંઈ ભવાિા પણ કયા્ણ હતા. અને છવેટ ે

કામતૃનપ્તમાં નનષફિળ જતાં ગાંધીજીનો સા્થ છોિીને એ કયાંક 

અલોપ ્થઈ ગઈ હતી. આ પ્સંગ મહાદેવભાઈની નમત્રમંિળીમાં 

કેટલીક વાર ઠઠ્ામશકરીનો નવષય ્બની જતો અને એ રમૂજમાં 

મહાદેવભાઈ પણ સૌના જટેલી સહજતા્થી ભળતા.

આ આખા પ્શ્ અંગે શ્ી ડકિોરલાલભાઈનું નીચેનું વાકય 

ખૂ્બ અ્થ્ણસૂચક અને માનમ્ણક છ:ે

હનુમાનજીના નૈનષ્ઠક બ્હ્મચય્ણનું એમને સૌભાગય ન હતું. પરંતુ 

પરસ્તીના મોહ્થી ્બચવામાં સફિળ ્થવાનું ચાડર�ય તેમણે નસદ્ધ 

કયુું. એમાં એમને ઘણી મુસી્બત, માનનસક કલેિ ત્થા પડરતાપનોયે 

અનુભવ કરવો પિલેો. એ અનુભવો્થી એમની સવભાવનસદ્ધ 

નમ્રતામાં ઓર વધારો ્થયો હતો.11

મહાદેવભાઈના અનભન્નહૃદય નમત્ર નરહડરભાઈ આ જ 

નવષયને લઈને કહે છ:ે

[તેઓ] િરીરની િુનદ્ધ જાળવી િકેલા. મનને લાગેલો મેલ 

પશ્ચાતિાપનાં આંસુ વિ ેધોઈ નાખવા એ િનકતમાન ્થયા હતા એમ 

મારો આતમા સાક્ષી પૂરે છ.ે  ... હનુમાન જવેા નૈનષ્ઠક બ્હ્મચય્ણનો 

તે દાવો કરી િકે તેમ નહોતું. પણ એમની વફિાદારીની ભાવના 



હનુમાન્થી ઓછી નહોતી અને વફિાદારી કેવળ સવામી પ્તયે જ 

નહીં, પતની પ્તયે પણ એટલી જ તીવ્ર હતી.12

અહીં પ્શ્ એ ઉતપન્ન ્થાય છ ેકે દુગા્ણ્બહેનની આ ્બા્બતમાં 

કેવી લાગણી હતી? મહાદેવભાઈએ બ્હ્મચય્ણના વ્રત નવિે નવચાર 

પોતે એકલા કરીને દુગા્ણ્બહેન પર ઠોકી ્બેસાડ્ો નહોતો. તેઓ 

પોતે જ એ ્બા્બત ચોક્કસ નનણ્ણય પર પહોંચયા નહોતા તો 

દુગા્ણ્બહેન પર એ નવચારને ઠોકી ્બેસાિવાનો પ્શ્ તો ઉદભવતો 

જ નહોતો. પણ ્બંનેએ આ નવષયનો નવચાર અવશય કરેલો અને 

્બંને એ ્બા્બત પ્યતનિીલ હતાં. પણ જ ેમહાદેવભાઈના જીવન 

પાછળ મુખય પ્ેરક્બળ ગાંધીજી પ્તયેનો ભનકતભાવ હતું, તો 

દુગા્ણ્બહેનના જીવન પાછળ મહાદેવભાઈ પ્તયેનો સનેહભાવ હતું. 

તે્થી આ ્બા્બતમાં નનણ્ણય કે અનનણ્ણય કરવામાં મહાદેવભાઈની 

ઇચછાએ જ ્બધું કામ કયુું હિે. આ લેખકના માનસ પર દુગા્ણ્બહેન 

અંગે એક છાપ એવી છ ે કે મહાદેવભાઈ સાર બ્હ્મચય્ણ જટેલું 

કષ્સાધય હતું, તેટલું દુગા્ણ્બહેન સાર નહોતું. મહાદેવભાઈના 

સંપક્ણમાં આવતી યુવતીઓ પર એમના વયનકતતવની અસર અમુક 

અંિે, ઉતિેજક ્થતી, દુગા્ણ્બહેનનું રૂપ કાંઈ ઓછુ ં નહોતું. પણ 

પુરષો પર એમના વયનકતતવનો પ્ભાવ િામક પિતો હતો, એવો 

આ લેખકનો અંદાજ છ.ે તે્થી મહાદેવભાઈની વફિાદારી નવિે પૂરી 

આસ્થા હોવા છતાં આવા પ્સંગોએ દુગા્ણ્બહેન કોઈ કોઈ વાર 

અકળામણ જરૂર અનુભવતાં. કયારેક એવી અકળામણ વનમાળા 

પરીખ કે આનંદી આસર જવેી દીકરીઓ આગળ પ્ગટ પણ 

્થઈ જતી હિે, પરંતુ એ મન-વંટોળ ઝાઝો વખત ટકતો નહીં. 

દુગા્ણ્બહેનનું વયનકતતવ આ ્બા્બતમાં સાગર જવેું ગંભીર હતું.



આ સ્થળે આપણે એ પ્શ્નો પણ નવચાર કરી લઈએ કે 

‘મહાદેવભાઈએ દુગા્ણ્બહેનને અ્યાય કયયો હતો કે કેમ?’

એક અ્થ્ણમાં દુગા્ણ્બહેનની અવસ્થા રામાયણની ઊનમ્ણલા જવેી 

હતી એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. મહાદેવભાઈને કામ એવું મળ્ું 

હતું કે જ ે તેમને દુગા્ણ્બહેન્થી દૂર રાખતું. તે્થી દુગા્ણ્બહેનનું 

જીવન નનરંતર પનતની વાટ જોવામાં અને નાનાંમોટાં સવ્ણ કામો 

કરતાં ‘સનેહધામ સૂનાં સૂનાં રે' ગણગણવામાં પસાર ્થયું એમ 

કોઈ કહી િકે. એ અ્થ્ણમાં દુગા્ણ્બહેને પનત સા્થે સુખસંતોષપૂવ્ણક 

રહેવા ધારેલું તે સપનું નસદ્ધ ્થઈ ન િકયું. અને એમની હૃદતંત્રીએ 

મોટ ે ભાગે નવયોગના જ સૂરો છડે્ા, એ વાત સાચી.

જીવનના મોટા મોટા નનણ્ણયો કરવામાં પણ દુગા્ણ્બહેન કરતાં 

મહાદેવભાઈનો જ ડહસસો વધુ હતો, એ પણ સાચું. નોકરી કે 

વકીલાત છોિીને ગાંધીજી પાસે જઈને કામ કરીિું એ નનણ્ણય 

મહાદેવભાઈએ લીધેલો. ગાંધીજી પાસે જઈએ તો એમના આદિ્ણ 

મુજ્બ જીવન ઢાળવું પિ,ે એમણે સૂચવેલાં વ્રતોનો આગ્હ રાખવો 

પિ ેએ વયાખયા પણ મહાદેવભાઈએ કરેલી. રહેવાનું સા્બરમતીના 

આશ્મમાં, મગનવાિીમાં કે સેવાગ્ામમાં કરવું તેનો નનણ્ણય પણ 

મહાદેવભાઈ અને ગાંધીજીની સગવિ જોઈને ્થયેલો. દીકરો 

ચાલુ નનિાળમાં ભણવા જાય કે ન જાય એ નનણ્ણય દીકરાએ 

કરેલો, દુગા્ણ્બહેને નહીં.

પરંતુ મહાદેવપક્ષે ‘અ્યાય'ની ક્થા અહીં પૂરી ્થાય છ.ે આ 

તમામ નનણ્ણયો લેવામાં અનભક્મ મહાદેવભાઈનો હતો એ ખરં, 

પણ દરેક નનણ્ણય અંગે, ઠીક ઠીક ચચા્ણનવચારણા કરીને દુગા્ણ્બહેને 



પણ સંમનત આપેલી — તણાઈને નહીં, પણ રાજીખુિી્થી — એ વાત 

પણ નવસારવી ન જોઈએ. અને એ પણ ખરં કે ઘણા નનણ્ણયો 

કરવામાં મહાદેવભાઈને કષ્ વેઠવું પડ્ું હિે, પણ દુગા્ણ્બહેને તો 

નનણ્ણયોને સહજતા્થી સવીકારેલા. દુગા્ણ્બહેનને મન શ્મમય કે સાદું, 

સંયમી જીવન એ કષ્સાધય વસતુ નહોતી. સહજ સાધય હતી.

જયારે જયારે દુગા્ણ્બહેન અને મહાદેવભાઈ મળતાં તયારે 

તયારે મહાદેવભાઈ એ સમયગાળાને સનેહ્થી ભરી દેતા. દુગા્ણ્બહેન 

ડદવસોના ડદવસો સુધી એ કાળને વાગોળ્ા કરતાં.

મહાદેવભાઈના સંગને લીધે દુગા્ણ્બહેને અસાધારણ ્બૌનદ્ધક 

નવકાસ સાધેલો. તેને લીધે ્બંને વચચે ભણતરના સતરનું જ ેમોટુ ં

છટેુ ં હતું તે ્બંને પક્ષે ઘણં સહ્ ્બ્યું હતું.

મહાદેવભાઈનો તયાગ એ દુગા્ણ્બહેનના ગવ્ણનો નવષય હતો, 

ફિડરયાદનો કદાનપ નહીં. તે્થી જ જયારે પોતાને જલે જવાનો વારો 

આવયો તયારે દુગા્ણ્બહેન ખુિી ખુિી્થી ગયેલાં. અને િાંનતસેનાના 

કાય્ણક્મ સાર સરહદ પર જઈને મરવાની વાત આવી તયારે તેમણે 

તે અંગે મહાદેવભાઈ જવેાં જ ઉતસાહ અને તૈયારી દેખાિલેાં.

નોંધ:
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ઓગણચાળરીસ  
सचचवेषु महादेव:

મહાતમા ગાંધીના રહસયમંત્રી કે અંગત સનચવ ્થવા સાર 

જવેા વયનકતતવની જરૂર હતી તેવું વયનકતતવ મહાદેવભાઈમાં 

ખીલી ચૂકયું હતું.

ગાંધીજી આગળ અંગત કે ખાનગી જવેી કોઈ વસતુ નહોતી, 

તે્થી તે િબદ તો માત્ર ગાંધીજી સા્થેનો તેમનો અંતરંગ સં્બંધ 

્બતાવવા પૂરતો જ વપરાતો હતો. જનેું જીવન જ ખુલ્ી ડકતા્બ 

હતું તેને વળી ખાનગી િું અને જાહેર િું?

સનચવ િબદની વયાખયા ગાંધીજી આગળ આવીને એની 

સામા્ય કલપનાને કયાંય આં્બી જતી. જનેા જીવનમાં ઘર અને 

કાયા્ણલય ્બંને અનભન્ન છ,ે જયાં ્બંને યજ્સ્થળ જ ્બની રહે છ,ે 

તયાં સનચવ એટલે માત્ર કાયા્ણલયનો ભાર ઉપાિનાર કે સલાહકાર 

િી રીતે હોઈ િકે? ખુદ મહાદેવભાઈએ ગાંધીજી સા્થે જ ે

સં્બંધ કેળવયો હતો તેને લીધે આ સનચવપણં સનચવ િબદની 

રૂઢ ધારણાને ઓળંગી જતું હતું. એ સં્બંધ હતો ભકતનો, જ ે

છવેટ ેતદ્રૂપતા ને ત્મયતામાં પડરણમયો હતો. તે્થી ્બંને એક જીવ 

્બે ખોનળયા સમા ્બની રહેતા. રાજાજીએ મહાદેવને ગાંધીજીના 

‘વધારાના અંગ' તરીકે વણ્ણવયા હતા, તે ‘સનચવ' કરતાં ઘણં 

વધારે ઉનચત વણ્ણન હતું.

મોટા માણસના સનચવોમાં સામા્યપણે મોટાઈ હોય. કોઈ 

કોઈ વાર તો સૂય્ણ કરતાં પણ એના તિકામાં તપેલી રેત વધુ 



દઝાિ!ે પણ ગાંધીજી આગળ મૂલય મોટાઈનું નહીં, નમ્રતાનું હતું. 

તે્થી ગાંધીજીના સનચવ કેવા રઆ્બદાર હોય એમ નહીં પણ 

કેટલા નવનમ્ર હિે એમ જ નવચારવાનું રહેતું. ખરં જોતાં ‘સનચવ' 

િબદ ભદ્ર સંસકૃનતનો છ,ે સંત સંસકૃનતના1 ગાંધીજી સા્થે એ ્બહુ 

િોભતો ન્થી. એની સા્થે તો ‘ભકત' િબદ જ િોભે.

ગાંધીજીના સનચવનું કાય્ણક્ષેત્ર માત્ર એમના કાયા્ણલય પૂરતું 

સીનમત નહોતું અને એમનું કાયા્ણલય પણ કોઈ એક ક્ષેત્ર પૂરતું 

સીનમત નહોતું. એમનું કાયા્ણલય ગાંધીજીની સા્થે હરતુંફિરતું અને 

એમનું કાય્ણક્ષેત્ર માત્ર કાગળપતિર, ફિાઇલ, ડહસા્બ પૂરતું સીનમત 

નહોતું રહેતું.

તે એક સાધનાનો પ્થ હતો. એ પ્થ ‘ક્ષુરસય ધારા'િો 

દુગ્ણમ હતો. ગાંધીજીના અંતેવાસી ્થવું એ જવાળામુખીના મોં પર 

રહેવા જવેું દુષકર કામ હતું એમ મહાદેવભાઈ વારંવાર કહેતા.

ગાંધીજીના અંતેવાસી ્થવું એટલે જ ેનનતય નવકાસિીલ હતા, 

જ ે નનતય પ્યોગિીલ હતા, જ ે સદા ખુલ્ા મનવાળા હતા તેના 

નવકાસિીલ, પ્યોગિીલ ખુલ્ા વયનકતતવ જોિ ે તાલ મેળવીને 

જીવવું. તોયે પ્તયક્ષ સનચવના કામ તરીકે આપણે એમનાં કેટલાંક 

કામો ગણાવી િકીએ.

એક તો કામ ટપાલનું. સેગાંવમાં પોસટઑડફિસ નહોતી તે્થી 

મહાદેવભાઈ ગાંધીજી સા્થે સેગાંવ ન જતાં મગનવાિી રહ્ા હતા, 

એ આપણે જોઈ ગયા. પણ તે્થી ટપાલ અંગેનું એમનું કામકાજ 

ઓછુ ં્થયું નહોતું. ્બલકે રોજ મગનવાિી્થી સેગાંવ સુધીનું સાિા 

પાંચ માઈલનું અંતર કાપીને એ ટપાલ ્બાપુ પાસે પહોંચાિવી એ 



ટપાલીનું કામ ઉમેરાયું હતું. ગાંધીજીની ટપાલ એટલે માત્ર એના 

ઢગલા જ નહીં — જોકે ઢગલા એટલા ્થતા કે પાછળ્થી એને 

લીધે ટપાલખાતાને સેવાગ્ામમાં ખાસ પોસટઑડફિસ ખોલવી પિલેી. 

પણ એમાં વૈનવધય પણ પુષકળ હતું. ભાષાનું વૈનવધય, નવષયનું 

વૈનવધય, િૈલીનું વૈનવધય. એમાં ગંભીરમાં ગંભીર આધયાનતમક 

નવષયો અંગેની સાનત્વક ચચા્ણ કરતા પ્શ્ો હોય; દેિના સળગતા 

રાજનૈનતક પ્શ્ો અંગેના રાજસી દસતાવેજો હોય; અને ગાંધીજીને 

ગલીચ ગાળો ભાંિનાર તામસી કચરાયે હોય. એમાં પોતાના 

આરોગય અંગેના પ્શ્ો પૂછીને ઉપાય સુઝાિવા નવનંતી ્થઈ હોય, 

દેિનો ઉદ્ધાર કરવાના નુસખાઓ સૂચવયા હોય (જમેાં કતૃ્ણતવ 

્બધું ગાંધીજીને જ સોંપાયું હોય!), એમાં વાઇસરૉય કે મુનસલમ 

લીગ સા્થેના આંટીઘૂંટીવાળા પ્શ્ો હોય; એમાં ખરે, નરીમાન કે 

સુભાષ ્બોઝ સા્થેના નવખવાદના પ્શ્ોયે હોય. એક્બે લીટીઓના 

પતિા્થી લઈને 80-100 પાનાંના લાં્બાલચક પત્રોનો પણ એમાં 

સમાવેિ ્થાય. આ પત્રોમાં ગાંિાના પત્રો હોય; િાહ્ાના પત્રો હોય 

અને દોઢિાહ્ાના પણ હોય. આ પત્રો જોઈને એનું ઝપાટા્બંધ 

વગતીકરણ કરવું એ મહાદેવભાઈનું પહેલું કામ. કેટલાક પત્રો તો 

્બાપુ પાસે જવા જ જોઈએ; કેટલાક નવિે એમની સા્થે વાત 

કરીને એમની સલાહ મુજ્બ મહાદેવભાઈ જ લખી દે. ઘણા 

જવા્બ તો મહાદેવભાઈ જાતે જ લખી નાખે; કેટલાક કનુ કે 

્બા્બલાને જવા્બ આપવા સારં સોંપાય. કેટલાક પત્રોના જવા્બ 

આપતા પહેલાં ્બીજ ે કયાંક લખીને પુછાવવાનું હોય, કેટલાકનો 

જવા્બ આપતા પહેલાં ્થોિુ ંખમી ખાવાનું હોય, ્થોિાકના જવા્બ 

તો જરૂર હોય તો લેટ-ફિી ભરીને પણ તેને તે જ ડદવસે જવા 

જોઈએ, કેટલાકને તાર્થી પણ પહોંચી વળવું પિ.ે



સીધી ગાળો દેતા પત્રોનું સ્થાન કચરાપેટીમાં હતું — ખાસ 

કરીને આવા પત્રો લખનાર પોતાનાં નામઠામ આપતા નહીં હોય 

તે્થી. ક્ોધયુકત પત્રોના જવા્બ પ્ેમપૂવ્ણક અપાતા.

એ પત્રવયવહાર નવિે ખુદ મહાદેવભાઈ જ કહે છ:ે

ગાંધીજીની ટપાલમાં રોજ કૂિી્બંધ કાગળો આવે છ.ે એ કાગળો 

ડહ્દુસતાનના જુદા જુદા પ્ાંતમાં્થી અને જગતના જુદા જુદા 

ભાગમાં્થી, અઢારે વણ્ણના અને અનેક ધમ્ણના લોકો તરફિ્થી 

આવે છ.ે આમાંના કેટલા ટકા કામસર લખાયેલા, કેટલા નકામા 

લખાયેલા, કેટલા મુદ્દાસર અને કેટલા મુદ્દા નવનાના, કેટલા 

વાંચનારની દયા જાણીને લખેલા અને કેટલા વાંચનારનો નવચાર 

કયા્ણ નવના લખેલા. કેટલા ટૂકંા અને કેટલા પુસતકાકારના, કેટલા 

મોતીના દાણા જવેા અક્ષરે લખેલા અને કેટલા આંખો ફિોિ ેએવા, 

કેટલા મધુરા અને કેટલા કિવા હોય છ ે તેનું પ્માણ તો કદી 

ન્થી કાઢ્ું પણ ઉપર વણ્ણવેલા અને વણ્ણવવા રહી ગયેલા સવથે 

પ્કારો અમારી ટપાલમાં મોજૂદ હોય છ.ે2

ફિાઇનલંગનું કામ મોટ ે ભાગે સહાયકોને સોંપાતું, પણ યાદ 

રાખવાનું કામ ઘણંખરં મહાદેવભાઈની સમરણિનકતનું જ ગણાતું.

્બીજુ ં કામ લેખો લખવાનું. એ કામ પ્વાસમાંય ચાલતું. 

મહાદેવભાઈના સાપ્તાડહક પત્રો્થી તો नवजीवनના જમાના્થી 

વાચકો ટવેાયેલા હતા. ઉપરાંત કોઈ નવષયનું અધયયન કરીને 

લેખ તૈયાર કરવાનો હોય તો તે કામ પણ સામા્ય રીતે 

મહાદેવભાઈ પર આવતું. પોતાના ્બધા લેખો हररजनबंधु કે અંગ્ેજી 

हररजनમાં છપાવવા સાર મોકલતા પહેલાં મહાદેવભાઈ ગાંધીજીને 



્બતાવતા. ગાંધીજી પણ પોતાના લેખો મહાદેવભાઈને ્બતાવતા. 

એને લીધે કોઈ નવષય ્બેવિાતો નહીં; નવચારોની સફિાઈ ્થઈ 

જતી અને નવચારોનો સૂર ્બેસૂર ્થતો નહીં. સેવાગ્ામ ગયા પછી 

નારાયણને સાર એક દૃશય જવેું લગભગ રોજરેોજનું ્થઈ પડ્ું 

હતું. મહાદેવભાઈ તો ્બાપુકુડટમાં્થી જમવા સાર આવતી વખતે 

હરખાતા હરખાતા પ્શ્ પૂછ ે કે, ‘્બોલ તો ્બા્બલા, આજ ે િું 

્થયું હિે!’ તો નારાયણ ્બેધિક પહેલું અનુમાન એ જ કરતો, 

કે ‘તમારા હરખ પર્થી તો કાકા, એમ લાગે છ ે કે તમારા કોઈ 

લેખને ્બાપુએ પોતાના તરીકે માની લીધો હિે.’ અને મહાદેવભાઈ 

સંતોષપૂવ્ણક કહેતા, ‘સાવ સાચું. આખા લેખમાં એક જ જગાએ 

છકેો માયયો — એમ.િી. છકેીને ્બાપુએ તયાં એમ.કે.જી. લખી દીધું!’ 

્બાપુના નામમાં પોતાના નામને નમલાવી દેવું, નમટાવી દેવું એ 

મહાદેવભાઈનો સૌ્થી મોટા હરખનો નવષય હતો. ‘ભારત છોિો' 

આંદોલનની વાતો િરૂ ્થઈ તયાર પછી પ્ગટ ્થયેલો ‘ટ ુએવરી 

નબ્ટન' નામનો ગાંધીજીનો લેખ આ રીતે લેખકના નામપલટા્થી 

ગાંધીજીનો ્બનેલો લેખ હતો.

મોટુ ં કામ તો હતું મુલાકાતોનું. અલ્બતિ, વધા્ણ છોિીને 

ગાંધીજી સેગાંવ ગયા તયાર પછી તેમના મુલાકાતીઓની સંખયા 

પ્માણમાં ્થોિી ઘટી હતી. કારણ, તયાં પહોંચવા ને પાછા ફિરવા 

સાર કાં તો દસ-અનગયાર માઈલની દિમજલ કરવી પિતી, કાં 

ખાસ ભાિુ ં ખરચીને ટાંગો કરવો પિ.ે પણ એમ ચળાવણી ્થઈ 

ગયા પછી પણ મુલાકાતીઓ કાંઈ સાવ ઓછા નહોતા. કેટલાકને 

લેવા મહાદેવભાઈ જાતે સટિેને જતા, તેમને મગનવાિી લાવી 

ચા-નાસતો કે ભોજન કરાવતા અને પછી પોતાની સા્થે ટાંગા પર 



સેવાગ્ામ લઈ જતા. જમેને ગાંધીજીની વાત સમજી લેવી હોય 

પણ તેમનો ઝાઝો સમય ન લેવો હોય તેઓ મહાદેવભાઈ સા્થે 

આખી વાત કરી લેતા અને ગાંધીજીનો ઘણો સમય ્બચાવતા. 

કેટલાક ગાંધીજી સા્થેની મુલાકાત પછી મહાદેવભાઈ સા્થે 

નવસતાર્થી વાતો કરી વધુ નવગતો જાણી લેતા. ‘્બાપુનાં લાિકાં 

છોકરાંઓ' વચચે મહાદેવભાઈને મા્થું મારવા જ નહોતા દેતાં. 

પણ તેમનામાં્થી કેટલાકને પાછળ્થી ગાંધીજી મહાદેવભાઈ પાસે 

મોકલતા. વાતચીત પતાવે જ નહીં, એકની એક વાત ફિરી ફિરીને 

કરે, દલીલ ખાતર દલીલ કરે એવા લોકો્થી મહાદેવભાઈ ઘણી 

વાર કંટાળતા અને ઘિીભર એમના ચહેરા પર રીસ કે કંટાળાની 

રેખાઓ પણ દોરાઈ જતી. પણ તે સહેજ જ વાર. ્બાપુનો 

સમય આ રીતે ્બચી રહ્ો છ ે એ વાતનું ભાન મહાદેવભાઈને 

ગમે તેવા ગુંદડરયા લોકો સા્થે પણ ધીરજપૂવ્ણક વાત કરવાની 

ધારણાિનકત ્બક્ષતું.

કેટલાક ક્ોધી મુલાકાતીઓ જોિ ે પણ પનારો પિતો. એ 

લોકો જો ગાંધીજીનો સમય નાહકનો જ ્બગાિવાના છ ે એવી 

મહાદેવભાઈને ખાતરી ્થાય તો એમને મળવાની ના પાિવાનું 

અનપ્ય કામ પણ મહાદેવભાઈને કરવું પિતું. આવો એક મુલાકાતી 

એક વાર જતાં જતાં મહાદેવભાઈને ગોળી મારવાની ધમકી 

આપતો ગયેલો. જવા્બમાં મહાદેવભાઈએ માત્ર નસમત કરેલું. જોકે 

દુગા્ણ્બહેનના મનમાં ્બેત્રણ ડદવસ સુધી ફિાળ રહી હતી ખરી.

સેવાગ્ામની ્બાપુકુડટમાં ગાંધીજીની ્બેઠકની પછવાિ ે જ 

ભીંત પર એક નાનું સરખું પાડટયું લટકાવવામાં આવયું હતું. એમાં 

લખી હતી એક ઉપયોગી નત્રસૂત્રી : Be Quick, Be Brief, Be 



gone!-ઝિપ કરો! ટૂકંમાં પતાવો! ચાલવા માંિો! મુલાકાતીઓને 

આપેલો સમય પૂરો ્થાય, ને ગાંધીજી એકાદ વાર ઘડિયાળ તરફિ 

પણ જોઈ લે પછી પણ જો મુલાકાતી તયાં્થી ચસકવાનું લક્ષણ ન 

દેખાિતા હોય તો ગાંધીજી પોતે જ પેલા પાડટયા તરફિ આંગળી 

કરી પોતાના ્બોખા મોંએ ખિખિાટ હસી પિતા!

ગાંધીજીના સનચવ એટલે માત્ર સમય અંગે જ નહીં, પણ 

વસતુના વપરાિ અંગે અને ધનના વયય નવિે પણ કરકસર કરી 

જાણનાર. ગાંધીજી એક ્બાજુ વપરાયેલો કાગળ, ્બીજી ્બાજુ 

ફિરી વાપરતા, ટાંકણીને ્બદલે ઘણી વાર ્બાવળની િૂળ વાપરતા, 

પેન્સલ સાવ ઘસાઈ ન જાય તયાં સુધી એને વાપર વાપર કરતા. 

ગોળમેજી પડરષદમાં જતી વખતે સા્થીઓનો વધારાનો સામાન 

એિન્થી પાછો મોકલાવેલો એ ડકસસો તો ઘણો જાણીતો છ.ે 

સાદું જીવન કેટલું સુચાર અને િોભનીય ્બની િકે એનો નમૂનો 

ગાંધીજી પોતાની રહેણીકરણી્થી પૂરો પાિતા. એવા પડરસરમાં 

એમના સનચવ મોટા ખરચ કરવાની તો ડહંમત જ િે કરે? પણ 

ગાંધીજીની અને એમના સનચવની કરકસર નવવેકહીન નહોતી. 

જરૂર પિી તયારે ગાંધીજીએ વાઇસરૉયને કહીને સપેનિયલ ટટ્રને 

દોિાવેલી; જરૂર પિી તયારે તેમણે ખાસસા લાં્બા લેખ જટેલો 

લાં્બો તાર પણ કરેલો. ્બાકી તારની ભાષામાં લાઘવ એ 

મહાદેવભાઈનો ખાસ ગુણ હતો. જોકે એ ્બા્બત પણ મૂળ પાઠ 

તો તેમણે ગાંધીજી પાસે જ લીધેલ. ગાંધીજી પોતાના ઘણા તારમાં 

માત્ર એક િબદ વધારાનો ખરચતા: ‘પયાર'. તે વખતે એક િબદ 

પાઠવવાનો એક આનો ્બેસતો. ગાંધીજી એક આનાના વધારાના 

ખચથે માનવીય સં્બંધોની અમૂલય કમાણી કરી લેતા.



સા્બરમતીમાં, સેવાગ્ામમાં અને પ્વાસમાં મહાદેવભાઈનું 

એક કામ હતું કાય્ણકતા્ણઓના પરસપરના સં્બંધોને સનેહનસપગધ 

કરવાનું. સામેના માણસમાં ગુણો જ જોવાની મહાદેવભાઈની 

ટવે, એમની મૃદુ િબદાવલી, એમનો મધુર સવભાવ વગેરે ગુણો 

આ અઘરા કામને અમુક અંિે સહેલું ્બનાવતા. જોકે ‘્બાપુનાં 

લાિકાં દીકરા-દીકરીઓ’ના ઝઘિા પતાવવાનું કામ તો માત્ર 

ગાંધીજીનું જ ગણાતું.

રાજનૈનતક ક્ષેત્રમાં મતભેદ ધરાવનાર કે પ્નતપક્ષીઓ સા્થે 

વાતા્ણલાપ એ ઘણી વાર ઘરઆંગણાના કનજયા કરતાં મુશકેલ 

્થઈ પિતો. પણ આવા ડકસસાઓમાં ગાંધીજીની વાતને સપષ્ 

રીતે રજૂ કરનાર ત્થા મિાગાંઠ પિ ે તયાં વાટાઘાટને આગળ 

વધારનાર તરીકે મહાદેવભાઈ જાણીતા હતા.

ગાંધીજી નવિે આદર ધરાવતા હોય છતાં કોઈ કોઈ ્બા્બતમાં 

ગાંધીજી સા્થે મતભેદ ધરાવતા હોય એવા લોકો એક નવિેષ 

ગુણને માટ ે મહાદેવભાઈની ખાસ કદર કરતા. તેમને હમેિાં એ 

નવશ્વાસ રહેતો કે જો મહાદેવ આગળ આપણે આપણા મતભેદો 

પ્ગટ કરીિું તો તે ગાંધીજી આગળ તેમાં કદાચ આપણા કરતાં 

પણ વધુ સારી રીતે રજૂ ્થિે. આ ગુણની ચચા્ણ રાજાજી, 

વલ્ભભાઈ અને જવાહરલાલ જવેાઓએ પણ કરી હતી.

આમ ્બાહ્ કામોની દૃનષ્એ આ સનચવનિરોમનણને અનેકનવધ 

પ્વૃનતિઓ કરવાની હતી.

ઘણી વાર લોકોના મનમાં એ પ્શ્ ઉતપન્ન ્થાય છ ે કે 

મહાદેવભાઈ એકલે હા્થે આટલાં ્બધાં કામો િી રીતે કરી 



િકતા હિે?

કમ્ણ જયારે યોગ ્બની જાય છ ેતયારે મામૂલી કામ કરતાં તે 

અનેકગણં િનકતિાળી ્બની જાય છ.ે મહાદેવભાઈની રોજરેોજની 

ક્ષણેક્ષણ એમના ભનકતરસે રસાયેલી હતી તે્થી તેમના કમ્ણમાં 

યોગની િનકત પ્ગટ ્થતી.

એમનું કામ વયવનસ્થત હતું તે્થી અવયવસ્થાને લીધે ્બગિતો 

સમય તેઓ ્બચાવી લેતા. ગાંધીજીનાં કાયયો નવિે તેઓ એકાગ્ 

હતા તે્થી નચતિવૃનતિના ભટકવા્થી ્થતા િનકતના ્બગાિ ્થકી 

તેઓ ્બચી જતા.

લખવા અને વાંચવા ્બા્બતમાં મહાદેવભાઈની ઝિપ 

અસાધારણ હતી. તે્થી તેઓ ઓછા વખતમાં ઝાઝું લખી કે 

વાંચી િકતા.

તેઓ પોતાના ડદવસને ગાંધીજીની સા્થેના તોફિાની 

કાય્ણક્મોમાંય સૂક્મ અ્થ્ણમાં નનયનમત રાખતા, તે્થી ક્ષણેક્ષણનો 

ઉપયોગ કરી િકતા. દાખલા તરીકે, તેઓ નનયનમત રીતે કાંતતા. 

છલે્ાં વષયોમાં તેઓ એ કાંતણનો જ સમય સા્થે સા્થે દીકરાને 

ભણાવવામાં આપતા. તેઓ નનયનમત રીતે ફિરવાનું રાખતા. ફિરતી 

વખતે જ તેઓ આખી ગીતાનો પાઠ કરી જતા. આમ એમની 

કાય્ણક્ષમતા ્બેવિી ્થઈ જતી.

એમની અસાધારણ સમરણિનકત પણ તેમને કમપયૂટર જવેી 

કાય્ણક્ષમતા આપી દેતી. એક ભ્રમભરેલી કલપના એવી છ ે કે 

તેઓ આખો ડદવસ પતે પછી િાયરી લખતા. પણ એમ નહોતું. 



તેમની િાયરીમાં મોટ ે ભાગે તો ગાંધીજીના વાતા્ણલાપો, પત્રો કે 

ભાષણોની નોંધ છ.ે આ ્બધી નોંધ તેઓ ડદવસ દરનમયાન જ 

ગાંધીજી ્બોલે તયારે સા્થે સા્થે કરતા જતા. કોઈ કોઈ વાર જ 

પાછળ્થી યાદ કરીને લખવાનું ્થતું. ઘણી વાર તો તેમની પાસે 

લખવાને સાર કાગળ ન હોય તો છાપાંના હાંનસયામાં કે ્બીજા 

કોઈ નકામા કાગળ પર ટાંચણ કરી લેતા. કોઈ કોઈ વાર તો 

પોતાના નખ પર આખા વાતા્ણલાપના મહત્વના િબદો ટપકાવી 

દેતા. પાછળ્થી એની વયવનસ્થત નોંધ લખી લેતા.

આજના કોઈ કામને આવતી કાલ પર ન ટાળનાર માણસ 

આજની ડકંમતને અનંતગણી વધારી દે છ.ે મહાદેવભાઈએ એ 

યોગ સાધયો હતો. તે્થી તેઓ આટઆટલું કામ કરી િકયા.

ગાંધીજીના સનચવ તરીકે વષયો સુધી જમેણે મહાદેવભાઈની 

સા્થે કામ કયુું હતું અને મહાદેવભાઈના મૃતયુ પછી પણ જમેને 

એ ભાર ઉઠાવવો પડ્ો હતો તેવા શ્ી પયારેલાલે મહાદેવભાઈને 

શ્દ્ધાંજનલ આપતો એક લેખ हररजन પત્રમાં જલેમાં્થી છૂટીને 

આવયા પછી 1946માં લખયો હતો. તેમાં એમણે નવગતવાર 

દાખલાઓ આપી એ જણાવયું હતું કે ગાંધીજીના મંત્રી ્થવાને 

જવેો આદિ્ણ હોવો જોઈએ તેવા મહાદેવભાઈ હતા. આ આદિ્ણ 

એટલે િું એ પયારેલાલ કહે છ:ે

તેમના આદિ્ણ મંત્રીએ પોતાના વિાના આદિ્ણને જીવનમાં 

ઉતારવાની ઝંખના રાખવા ઉપરાંત ્બીજી કોઈ જાતની વૃનતિ 

રાખવાની ન્થી... એણે તો િૂ્યવત્ ્થઈ જઈને પોતાના સરદારમાં 

સમાઈ જવાનું છ.ે એનો અ્થ્ણ એ ન્થી કે એણે પોતાનું વયનકતતવ 



ગુમાવી દેવાનું છ.ે ટૂકંમાં, તેણે એની સા્થે ્બે િરીરમાં એક પ્ાણ 

્થવાનું છ.ે મંત્રી નવિેના ગાંધીજીના આદિ્ણનું આ મધયન્બંદુ છ.ે3

हररजनबंधुમાં ્બે હપતે પ્નસદ્ધ ્થયેલા લેખને અંતે પયારેલાલ 

અનેક દાખલાઓ્થી પોતાની વાતને પુષ્ કયા્ણ પછી છવેટ ેકહે છ:ે

ગાંધીજી અને તેમના આદિયોમાં અપૂવ્ણ અને અન્ય ભનકત્થી 

તર્બોળ એવું મહાદેવભાઈનું જીવન હતું. ગાંધીજી જગત માટ ેજીવે 

છ,ે પણ મહાદેવભાઈ ગાંધીજી માટ ેજીવતા હતા... મહાદેવભાઈ 

કેવળ એક હોદ્દાધારી ન હતા. તેઓ એક સંસ્થારૂપ હતા. તેમના 

હોદ્દાનો આરંભ અને અંત તેમની પોતાની સા્થે જ આવયો.  ...3

નોંધ:

1.   ડક. ઘ. મિરૂવાળા: समूळी क्रांहतमां बे संसकृहतओ.

ર.   महादेवभाईनी डिायरी – 9 : પૃ. 41-42.

3.   પયારેલાલ : हररजनबंधु 17–3–’46 ને 14–4–’46.



ચાળરીસ  
`અગ્નિકંુડનું ગુલાબ’

્બીજી રચનાતમક સંસ્થાઓની માફિક ગાંધી સેવા સંઘની 

કોઈ ખાસ રચનાતમક પ્વૃનતિ ચલાવવાની જવા્બદારી નહોતી. 

કાય્ણકતા્ણઓની નવચારિુનદ્ધ અને પરસપર સનેહસં્બંધો દૃઢ કરવા એ 

જ એનાં મુખય કામ હતાં. એના સભયોમાં્થી ઘણાખરા આજીવન 

રચનાતમક કાય્ણરત કાય્ણકતા્ણઓ હતા એ સાચું, પરંતુ એનાં વષયોવષ્ણ 

મળતાં સંમેલનો એ જ સંસ્થાની મુખય પ્વૃનતિ હતી. ગાંધીજીનાં 

પ્વચનો, કાય્ણકતા્ણઓની મુકત મને ચાલતી ચચા્ણઓ, સવારના 

સમયમાં નાનામોટા સૌ કાય્ણકરોનું ભેગા મળીને શ્મકાય્ણ અને 

અનૌપચાડરક રીતે એક્બીજા સા્થે હળવામળવાનું — એ ્બધું આ 

સંમેલનોને સમરણીય ્બનાવી દેતું. તેમાં 1937ના એનપ્લ માસમાં 

કણા્ણટકના હુદલી ગામ અને કુમારી આશ્મમાં અને 1938ના 

માચ્ણ માસમાં ઓડરસાના િલેાંગ ગામે મળેલાં ગાંધી સેવા સંઘનાં 

સંમેલનો મહાદેવભાઈ સાર નવિેષ સમરણીય ્બની રહ્ાં હતાં. 

કણા્ણટકનું સંમેલન એની મધુર સમૃનતઓને લીધે; ઓડરસાનું એની 

કરણ સમૃનતઓને લીધે.

કણા્ણટકના સંમેલન સાર નનનશ્ચત કરવામાં આવેલું હુદલીનું 

સ્થળ અકનલપત વરસાદને કારણે ્બદલવું પિલેું. હુદલીની પાલાંની 

્બનાવેલી ઝૂંપિીઓને ્બદલે સંમેલનસ્થળ પાસેના કુમરી ગામના 

આશ્મનાં પાકાં મકાનોમાં ખસેિવામાં આવયું હતું. એકાએક 

પ્ાકૃનતક દૃશય પલટાઈ ગયું હતું. સાવ સૂકી ગેર રંગની ધૂળ ઉિાિતી 



ભૂનમ ઉપર ઠરે ઠરે ખળખળ કરતાં નાનાં નાનાં નાળાં વહેવા 

લાગયાં હતાં. મૂળ સંમેલન્થી કુમરી આશ્મ પહોંચતાં સંમેલનના 

પ્નતનનનધઓને ્બેત્રણ ઠકેાણે આવા નક્ષપ્-ગનત વહોળાઓ વટાવવા 

પડ્ા હતા. આશ્મની આસપાસ અને ગામના પણ ્બીજા અનેક 

વાિાઓની આસપાસની વાિ પર જગંલી ગુલા્બની વેલો છાયી 

ગયેલી હતી અને એની પર ઊગેલાં અસંખય ગુલા્બો કદાચ 

‘જગંલી' હતાં તે્થી જ, સખત વૃનષ્ની સામે ઝીંક ઝીલતાં પોતાનું 

ગૌરવ વધારી રહ્ાં હતાં.

એ સંમેલનમાં મહાદેવભાઈને સાર નવિેષરૂપે સમરણીય એવી 

ઘટના હતી નાની ્બહેન નનમ્ણળાના નવવાહ અને નાના ભાઈ 

પરમાનંદ ત્થા પુત્ર નારાયણના ઉપનયન-સંસકાર. તે જ વખતે 

તે જ ‘માંિવા'માં મનુ્બહેન હડરલાલ ગાંધીના પણ નવવાહ ્થયા 

હતા. ગાંધીજી અને કસતૂર્બા ત્થા મહાદેવભાઈ અને દુગા્ણ્બહેન 

ક્યાઓનાં વિીલ તરીકે નવવાહનવનધ કરાવવા નવરાજયાં હતાં. તે 

ડદવસે સવારે મહાદેવભાઈએ નારાયણ અને પરમાનંદને ગાયત્રીમંત્ર 

મુખપાઠ કરાવયો હતો. તે ડદવસે તે ્બંનેને ગીતાના ્બારમા 

અધયાયના શ્ોકોના અ્થ્ણ સમજાવયા હતા. લનિ અને ઉપનયન-

સંસકાર ખૂ્બ સાદગી્થી ્થયા હતા. ્બંને વરરાજાઓ — શ્ી સુરે્દ્ર 

મિરૂવાળા અને શ્ી ઈશ્વરલાલ મ. દેસાઈ જાનમાં, ્બનતા સુધી, 

સાવ એકલા આવયા હતા. આખા નવનધનું ખચ્ણ નગણય ્થયું હતું. 

માત્ર ગાંધીજીએ આ પ્સંગે લનિ કરતાં ્બંને જોિાં અને ‘નદ્જ' 

્બનતા ્બંને ્બટકુોને आश्रमभजनावलि ત્થા अनासक्तियोगની એક 

એક નકલ ભેટ આપી હતી. ખૂ્બીની વાત તો એ હતી કે આ 

્બારેય પુસતકોમાં ગાંધીજીએ જુદાં જુદાં વાકયો લખીને પોતાની 



સહી કરી હતી. નારાયણને અપાયેલ भजनावलिમાં ગાંધીજીએ 

લખયું હતું: ‘આ ્બધાં ભજનોના અ્થ્ણ સમજી લેજ ેઅને ભજનો 

મોઢ ે કરજ.ે’ અને अनासक्तियोगમાં લખયું હતું: ‘તારે નવિે જ ે

આિાઓ રાખી છ ે તે પૂરી પાિજ.ે’ નારાયણ માને છ ે કે તેની 

માફિક ્બીજા પાંચે જણે પણ ગાંધીજીનાં આ આિીવ્ણચનોને 

આખી નજદંગી સમરણમાં રાખયાં હિે. જમે अनासक्तियोग ઉપર 

લખેલ વાકયે એના જીવનને જુદે જુદે ત્બક્ક ે નવી નવી પ્ેરણા 

આપી છ,ે તેમ ્બાકીના પાંચેયને જુદાં જુદાં વચનોએ આપી 

હિે. વયનકતને વયનકત તરીકેનું ગૌરવભયુું સ્થાન આપીને ગાંધીજી 

એને માણસ તરીકે ઉપર ઉઠાવવામાં મદદ કરતા હતા. આ 

પ્સંગે નવદંપતીઓને ત્થા ્બટકુોને સં્બોધીને ગાંધીજીએ ્થોિાં 

્બોધવચનો પણ સંભળાવેલાં.

પરંતુ ઓડરસાના િલેાંગ ગામે ભરાયેલા 1938ના ગાંધી 

સેવા સંઘના સંમેલને તો મહાદેવભાઈ સા્થે સંમેલનમાં ઉપનસ્થત 

ઘણાખરા સેવકોને હચમચાવી મૂકયા હતા.

આ સંમેલન પુરી નજલ્ામાં જગન્ના્થપુરીની પાસે જ ્થાય 

છ ે એમ જાણીને આ વખતે કસતૂર્બા, દુગા્ણ્બહેન, વેલાં્બહેન, 

લક્મીદાસ આસર, ખેરસાહે્બનાં માતુશ્ી અને ્બીજા કેટલાક લોકો 

પ્વાસમાં જોિાયા હતા. સંમેલન ખૂ્બ સરસ ભરાયું હતું. એમાં 

હાજરી પણ સારી હતી. પણ ગાંધીજીની હાજરી્થી દૂર દૂરના 

લોકોનાં જ ેટોળાં રોજ રોજ દિ્ણના્થથે ભેગાં ્થતાં, તે અસાધારણ 

હતાં. રોજ પરોડઢયું ્થતાં પહેલાં તો દિ્ણના્થતીઓ સાર ફિાળવવામાં 

આવેલ ખાસ ખેતર દિ્ણના્થતીઓ્થી ભરાઈ જતું. ખેતરને એક 

છિે ેજરા ઊંચો મંચ કરવામાં આવયો હતો. એક વાર સવારે ને 



એક વાર સાંજ ેગાંધીજીને પોતાના કામમાં્થી ઉઠાિીને આ સ્થાન 

પર ્બોલાવી લાવવામાં આવતા. સામા્યપણે લોકો એ ખેતરમાં 

આવીને ગોઠવાઈ જતા. પણ ગાંધીજી મંચ પર આવીને ઊભા 

રહે, તયારે ખેતરમાં કોઈ ઊભું ન રહે એટલી કાળજી સવયંસેવકો 

લેતા. હજારોનું ટોળું િાંત ્બેસી રહેતું. ગાંધીજી નમસકાર કરે 

તયારે એમને સામે નમસકાર કરતું. કેટલાક આખો વખત ્બંને 

હા્થ જોિીને જ ્બેસતા. પણ કોઈ ્બે િબદોનું પણ ઉદ્બોધન 

નહીં, વયાખયાન-પ્વચનનો તો પ્શ્ જ નહોતો; અરે, ‘મહાતમા 

ગાંધી કી જય'ના પોકાર પણ નહીં. ગાંધીજી જવેા પોતાની ઝૂંપિી 

તરફિ જવા પાછા વળે કે આ ભીિ ઊઠીને પોતપોતાના ગામ 

ભણી ચાલવા લાગે. વળી સાંજ પહેલાં ્બેત્રણ કલાક આગળ્થી 

એ ખેતરમાં લોકો ભેગા ્થવા માંિ.ે વગર ્બોલયે, માત્ર દિ્ણન્થી, 

માત્ર પરસપર દિ્ણન્થી અદભુત આંતડરક પુનષ્ મેળવનાર આ 

લોક અને આ મહાતમા હતા. ઓડરસાના ગ્ામજનોની આ નીરવ 

ભનકત જનેારને આશ્ચય્ણચડકત કરે તેવી હતી.

સંમેલનમાં કાય્ણકતા્ણઓને ગાંધીજી સં્બોધતા જ હતા, તે 

ઉપરાંત સામા્ય જનતાને સં્બોધીને પણ તેઓ કોઈ કોઈ વાર 

્બોલતા. તેમાં્થી એક નવનિષ્ પ્સંગ ખાદીગ્ામોદ્ોગ પ્દિ્ણનના 

ઉદઘાટનનો હતો. એ પ્વચનમાં હડરજન-મંડદરપ્વેિના પ્શ્ પર 

ભાર દઈ તેમણે કહ્ું:

જગન્ના્થનું મંડદર તો ભારતવષ્ણમાં સૌ્થી વધારે ખયાનત પામેલું 

છ,ે કેમ કે તયાં માણસ માણસ વચચેના માનવીએ સરજલેા ભેદ 

ભૂંસાઈ જતા મનાય છ ેઅને બ્ાહ્મણો અને હડરજનો એક્બીજાની 

હારોહાર ઊભા રહીને ભગવાનનાં દિ્ણન કરે છ,ે એટલંુ જ નહીં 



પણ એક્બીજાના હા્થમાં્થી એનો પ્સાદ પણ લઈને ખાય છ.ે 

પણ એની એ પ્નતષ્ઠા હવે રહી ન્થી ને એ વણ્ણન ખોટુ ં પડ્ું 

છ,ે કેમ કે હડરજનોને એ મહામંડદરમાં પેસવા દેવામાં આવતા 

ન્થી. મેં મનમાં નવચાર કયયો કે જયાં સુધી જગન્ના્થની નજર 

આગળ ભેદ ચાલે છ ે તયાં સુધી એ જગન્ના્થ મારો ના્થ ન્થી, 

એ તો એના નામનો ગેરલાભ ઉઠાવનારાઓનો. ને હડરજનોને 

્બડહષકૃત રાખનારાઓનો ના્થ છ,ે પણ જગતનો ના્થ તો ન્થી 

જ. એ મંડદરની જૂની પ્નતષ્ઠા પાછી ખરેખર સજીવન કરવી એ 

મારા મનની ઝંખના છ,ે ને એ પૂરી કરવામાં તમારે મને મદદ 

કરવાની છ.ે જગન્ના્થના મંડદરનાં દ્ાર જયાં સુધી હડરજનો માટ ે

્બંધ છ ે તયાં સુધી તે મારે માટ ે પણ ્બંધ છ.ે1

પછીની કરણ ક્થા મહાદેવભાઈના િબદોમાં જોઈએ. 10મી 

એનપ્લ, 1938ના हररजनबंधुના અગ્લેખમાં તેમણે લખયું:

ક્થા કરણ છ,ે અને અંગત છ.ે.. ગાંધી સેવા સંઘની વાનષ્ણક ્બેઠક 

માટ ે મારી પતની ભાગયે જ જાય છ.ે આ વેળા એ પુરી જવાના 

હેતુ્થી આવી એમ મને ખ્બર પિી. ગાંધીજીએ મને પહેલે જ 

ડદવસે કહંુ્ કે મારે એને પુરી મોકલવાની વયવસ્થા કરવી જોઈએ. 

્બીજાં પણ જનારાં તો હતાં જ. મને પોતાને પુરીની સૂગ રહી, 

એટલે હંુ કાંઈક ઉદાસીન હતો, પણ ગાંધીજીએ ફિરી પાછુ ં મને 

પૂછું, ત્રીજી વાર પૂછું, એટલે મેં વયવસ્થા કરી. પુરી જઈને 

મંડદરમાં જવું કે ન જવું એની ચચા્ણ કરવી જોઈતી હતી, પણ 

એની ખાસ ચચા્ણ ન ્થઈ... ગાંધીજીએ તો પ્દિ્ણન ખોલતાં જ 

કહ્ું કે એ મંડદર જયાં સુધી હડરજનો માટ ે ખુલ્ું ન મુકાય 

તયાં સુધી જગન્ના્થ એ જગતના ના્થ ન્થી પણ મંડદરની 



છાયામાં પેટ ભરતા ‘પંિા'ઓના ના્થ છ.ે આ વચનો પછી મને 

પોતાને પુરી જનારાઓને ખાસ કહેવાનો ધમ્ણ ન લાગયો. હા, 

મને િર હતો ખરો કે એમ છતાં મારી પતની મંડદરમાં જિે. 

અસપૃશયતાને એણે કદી સંઘરી ન્થી, હડરજનોની ય્થાિનકત સેવા 

કરે છ,ે દસ વષ્ણ ્થયાં હડરજનોને ઘરમાં પ્વેિ કરાવયો છ.ે હવે 

મંડદરપ્વેિમાં એને શ્દ્ધા હોય તો એ શ્દ્ધાને હંુ કેમ હલાવું? 

એ પણ મારી વૃનતિ હતી. વળી ગાંધીજીએ ફિરીફિરીને ્બધાંને 

પુરી મોકલવાની વયવસ્થા કરવાનું કહ્ું એટલે ઘિીભર મેં એમ 

પણ મા્યંુ કે ગાંધીજી પોતાની અપાર અડહંસામાં્થી ઉદભવતી 

ઉદારતા્થી એમ સૂચવી રહ્ા છ ે કે જનેે મંડદરમાં જવું હોય એ 

ભલે જાય. એ જ ગાંધીજીએ ઝૂલુ ્બળવામાં ગોરા લશકરને સગે 

હા્થે દારૂ આપયો હતો ને? એ જ ગાંધીજીએ પોતાના ટ્ેબલ 

ઉપર જમવા આવનાર ગોરાઓને માંસ પીરસયું હતું ના? આ 

સા્થે મારા મનમાં એ પણ હતું કે સંભવ છ ે કે શ્ી મનણલાલ 

ગાંધી સૌની સા્થે છ ે એટલે મંડદરમાં ન જ જવાનો નનશ્ચય સૌ 

માનિે. શ્ી કસતૂર્બા જિે એવો ભય મને ન હતો, અને એ ન 

જાય એટલે પણ ્બીજી ્બહેનો રોકાિે એવો સંભવ માનેલો. આ 

નમશ્ લાગણીઓ મારા મનમાં હતી. મારી પતનીના મનમાં પણ 

ગાંધીજીની ઉદારતાનો ખયાલ હતો. આમ સૌ ગયાં. મારી પતની 

મંડદરમાં ગઈ, ્બીજી એક્બે ્બહેનો ગઈ, અને ્બા પણ ગયાં. 

મનણલાલભાઈ તો માંદા પડ્ા એટલે સંઘને ડદિાસૂચન કરવાને 

જઈ િકયા નહીં. સંઘમાં્થી ્થોિા ્બહાર જ રહ્ા, એમાં મારો 

નાનો દીકરો પણ હતો. એણે ‘પંિા'ઓની સા્થે ઠીક ટક્કર ઝીલી, 

અને ‘ડહંદુ'ઓમાં ‘હડરજન' આવી જાય છ ેએમ સમજાવયું, અને 



મક્કમતા્થી અંદર ન ગયો.

સોમવારે સાંજ ે સંઘ પાછો આવતાં ગાંધીજીને ્બધી હકીકતની 

ખ્બર પિી. પ્્થમ તો તેઓ હસયા. ‘મહાદેવ, આપણે ત્રણેયે તો 

છિેો ફિાિી આપવા પિિે,’ એમ મને કહ્ું. પણ એ હાસય તો 

એમની તીવ્ર વેદના ઢાંકવા માટ ેહતું. એમની વેદના તો વધતી ગઈ, 

રાત્રે સૂતા નહીં, અને સવારે લોહીનું દ્બાણ તો સૌને ગભરાવી 

મૂકે એટલંુ વધેલું હતું. મને ્બોલાવયો, દુગા્ણને ્બોલાવી, કસતૂર્બાને 

્બોલાવયાં, સૌની હાજરી લેવાઈ. મેં એમના મનની નસ્થનત જાણતાં 

્થોિોક ખુલાસો કયયો, પણ એમના હૃદયનો ઉકળાટ િમયો નહીં 

પણ વધયો. ‘આ પ્કરણ દુખદ ્થઈ પડ્ું છ,ે મહાદેવ, તમે ભારે 

ગફિલત ્બતાવી. તમે તમને પોતાને અ્યાય કયયો, મને અ્યાય 

કયયો, દુગા્ણને કયયો. તમારો ધમ્ણ હતો કે એ લોકોને ફિરી પાછો 

્બધો ઇનતહાસ સમજાવવો જોઈતો હતો. પુરીમાં મારા િા હાલ 

્થયા હતા તે સમજાવવું જોઈતું હતું, સનાતનીઓ મારા િા હાલ 

કરવા માગતા હતા તે પણ કહેવું જોઈતું હતું, અને મારી પ્નતજ્ા 

અને સુધારક વગ્ણને આપેલી સલાહ — મંડદર હડરજનો માટ ે ન 

ખૂલે તયાં સુધી એનો તયાગ કરવાની — સંભળાવવી હતી. એ 

સાંભળ્ા છતાં એ જવા માગત તો મારી પાસે લાવવી જોઈતી 

હતી. મારં ન માનત તો એને જવા દેત. ્બળાતકારની તો વાત 

જ ન હતી.

એમની તન્બયત એવી ન મળે કે હંુ એમની સા્થે લાં્બી દલીલ 

કરં. લાં્બી દલીલે એમને કદાચ વધારે ઉદ્ગે ્થાય — જોકે આજ ે

જોઉં છુ ં કે દલીલ કરી હોત તો એમનો ઉદ્ગે ઓછો ્થાત અને 

અમે ્બંનેયે જ ે યાતના ભોગવી છ ે તે ઓછી ્થાત. પુરી જવાનો 



મને પણ ગાંધીજીએ આગ્હ કરેલો. મેં તો સાફિ કહેલું કે મને 

તો તયાં જવામાં સૂગ છ.ે પણ એ જ વેળા ગાંધીજીએ મને કહ્ું 

હોત કે ‘સૂગ ભલે હોય, તમને મંડદરમાં જવા ્થોિા જ મોકલું 

છુ?ં તમારે તો તયાં હડરજનો માટ ે ઝું્બેિ લઈને જવાનું છ,ે' તો 

્બધી યાતનામાં્થી ્બચી જાત. પણ જ ે ્થનાર હતું તે જગન્ના્થ 

પણ કેમ નમરયા કરી િકે?

ગાંધીજીનું દુ:ખ હંુ જોઈ ગયો. સાંજ ે એ્થીયે વધારે દુ:ખ હતું. 

્બીજ ે ડદવસે પ્ભાતે મેં સંઘના સભયોની આગળ મારી વેદના 

વયકત કરી, મારી િરમ જણાવી... ગાંધીજીએ સંઘના સભયોને 

આ નવિે કિું ન કહેવાનો પહેલાં ઇરાદો રાખયો હિે, પણ મેં 

પ્ા્થ્ણનામાં ખુલાસો કયયો એટલે એમણે પણ એ નવિે પોતાની 

વેદના સંઘની આગળ 30મી તારીખે ઠાલવી:

‘મહાદેવનો અને મારો નનકટ સં્બંધ તમે જાણો છો. એણે પોતે 

આજ ે સવારે તમને સંભળાવયું એટલે મને ્થયું કે હવે હંુ પણ 

મારા મનમાં જ ે ભયુું છ ે તે સંભળાવું. 

જ ે ડકસસો ્બની ગયો છ ે તે ઉપર્થી હંુ તમને સૌને કહેવા 

માગું છુ ં કે તમે રચનાતમક કામ ગમે તે કરો — ચરખા સંઘ, 

અસપૃશયતાનનવારણ કે ગ્ામોદ્ોગ — તે ્બધાં કામ તો સતય અને 

અડહંસાનો પ્યોગ કેટલે સુધી ્થઈ િકે છ ે એ ્બતાવનારાં છ.ે 

સતય અને અડહંસાનો પ્યોગ કરતાં કરતાં સવરાજ ે પહોંચવાનાં 

એ સાધનો છ.ે આમાં અસપૃશયતાનનવારણ એ અડહંસાનું તીવ્ર 

રૂપ છ.ે એ ન મટ ે તો ડહંદુ ધમ્ણ મટી જાય એ ્બહેતર, એવી 

પ્ા્થ્ણના મારી હમેિાં રહી છ ે— સૌ અડહંસાધમતીઓની એ પ્ા્થ્ણના 



રહેવી જોઈએ, એ વૃનતિ લઈને મેં એક વષ્ણ હડરજનયાત્રા કરી. 

એ. આખી યાત્રાનું કે્દ્ર હડરજનો માટ ે મંડદરપ્વેિ ્થઈ પડ્ું. 

હડરજનો મંડદરપ્વેિ ઇચછ ે કે ન ઇચછ ે એ વાત ન્થી — જોકે 

ત્રાવણકોરે તો ્બતાવયું છ ે કે લોકો પ્વેિ ઇચછ ે છ ે જ — પણ 

આપણો એ ધમ્ણ છ.ે.. એટલે મેં પોકારી પોકારીને કહ્ું કે જ ે

મંડદરોમાં હડરજનોને પ્વેિ ન હોય તેમાં આપણા્થી ન જવાય. 

હવે આમ છતાં એવા મંડદરમાં મારી પતની અને જનેે મેં મારી 

દીકરી માની છ ેએવી ્બહેનો ચાલી જાય એ મારા્થી કેમ સહન 

્થાય?... જયારે આશ્મની પણ ્બહેનો મંડદરમાં ચાલી ગઈ એમ 

મને ખ્બર પિી એટલે હંુ નનસતેજ ્થયો. મારં લોહીનું દ્બાણ 

લેતાં ્બહુ વધારે નીકળ્ું. પણ એ સંચા કરતાં મારં મન વધારે 

જાણતું હતું કે મારી કેવી નસ્થનત છ.ે મને જ ે આઘાત પહોંચયો 

તે્થી મગજની એક નસ તૂટી જાય તો નવાઈ નહીં. ગીતાની 

અનાસનકતમાં માનનારો છતાં આવી વસતુઓની અસર મારા 

ઉપર ન ્થાય એવો હંુ ્બનવા ન્થી ઇચછતો. એ અનાસનકતની 

નસ્થનત સંપૂણ્ણ પુરષની નસ્થનત વણ્ણવે છ.ે આપણે તો એવી વસતુની 

અસર ન ્થવા દઈએ તો મૂઢ ્બનીએ. આપણે તો સાનત્વકતાએ 

પહોંચવું છ,ે અને એ પહોંચવાને માટ ે ્બીજાનું દુ:ખ, ્બીજાનો 

અધમ્ણ જોઈને આઘાત પહોંચે એ આવશયક છ.ે જ ે ત્રણ ્બહેનો 

ગઈ એનો દોષ તો ઓછો હતો. દોષ એમાં મારો હતો, પણ 

વધારે દોષ મહાદેવનો હતો. એ એમાં ધમ્ણ ભૂલયા. એણે મા્યું 

કે એ લોકોની શ્દ્ધા હંુ નહીં હલાવું, પણ એણે મારં દુ:ખ તો 

જાણવું જોઈતું હતું. એ લોકોનાં કૃતયનાં સામાનજક પડરણામનો 

તો નવચાર કરવો જોઈતો હતો. હંુ નનસતેજ ્બ્યો. ્બા મંડદરમાં 

ન ગઈ હોત તો હંુ પાંચ ગજ ઊંચો ચિત. તેને ્બદલે નીચો 



પડ્ો. જ ે િનકત્થી મારં કામ ચાલી રહ્ું હતું તેનો હ્ાસ ્થઈ 

ગયો હોય એમ મને લાગયું. એ લોકોનું તો અજ્ાન જ હતું એ 

નવિે િંકા ન્થી. પણ એમને અજ્ાન રાખનાર કોણ? આપણે જ 

ના? આપણો ધમ્ણ છ ે કે અડહંસા્થી, પ્ેમ્થી, એમને સમજાવીએ. 

એમના અજ્ાનને ન ફેિિવામાં અડહંસા ન્થી, ડહંસા છ;ે ધમ્ણ 

ન્થી, અધમ્ણ છ.ે..

આજ ેહડરજનો પણ માને છ ે કે આપણે એમને ઠગી રહ્ા છીએ. 

માને જ, કારણ આપણે તો મંડદરમાં જતા રહીએ, એ લોકોને 

જયાં પ્વેિ ન હોય તેવાં સ્થાનોનો ઉપયોગ કરતા રહીએ તો 

એ લોકો િી રીતે માને કે હડરજનોને આપણે અપનાવયા છ?ે 

આપણે તો તયારે જ એમની ખાતરી કરી િકીએ જયારે આપણે 

સૌએ — આપણાં મા્બાપે, પનતપતનીએ, સગાંવહાલાંએ અસપૃશયતા 

સંપૂણ્ણપણે છોિી હોય.'2 

પહેલાં ઉદ્ધતૃ કયયો છ ે તે જ લેખમાં મહાદેવભાઈ પોતાની 

દિાનું વણ્ણન કરે છ:ે 

મારી દિા િું કહંુ? હંુ આ ભાષણ્થી ટાઢો પિવાને ્બદલે ઊકળ્ો. 

મને ્થયું, અસપૃશયતા જવેા પ્શ્માં મારી આવી ગંભીર ગેરસમજ 

્થઈ હોય તો હંુ ગાંધીજીના નવચારને સમજાવનાર કોણ? હંુ જ 

આટલો ત્રાસ, ભલેને અજાણયે, આપું તો ્બીજાને રોકનાર હંુ 

કોણ? ્બીજી તરફિ્થી મને એમ પણ ્થયું કે ગાંધીજીનો કલેિ 

વધારે પિતો છ.ે એઓ િા સાર પોતાને નનસતેજ ્બનેલા માને? 

સૂરજની આસપાસ વાદળાં ફિરી વળે તે્થી કાંઈ તે નનસતેજ 

્થતો હિે? ગમે તેમ હો, પણ મને ્થયું કે ‘નીકળ જીવ, તારં 



સ્થાન ્બાપુ પાસે ન્થી.’ મેં રાત જાગતાં ગાળી, પ્ભાતે નચઠ્ી 

લખીને મને નવદાય દેવાને ગાંધીજીને વીનવયા. આ્થી એમને 

અનધક દુ:ખ ્થયું.3 

ગાંધીજી્થી નવદાય માગતી મહાદેવભાઈની નચઠ્ીના જવા્બમાં 

ગાંધીજીએ સણસણતો જવા્બ લખયો:

સવારના પહોરમાં િી ભેટ? પણ એક ભૂલ પણ તરત ન 

સુધારાય તયાં લગી ઉપરાઉપર ્બીજી ્થયા જ કરે. આમ છતાં 

હજારો ભૂલો સહન કરીિ પણ મારા્થી તમારો તયાગ ્થનાર 

ન્થી. ભકતોને હા્થે મરવું ભલું, અભકતને હા્થ તરવુંય મરવા 

સમાન છ.ે એટલે તમારે જવાપણં તો ન્થી જ. 

હવે તમારી ભૂલો ગણાવું 

મને દુગા્ણ કે વેલાં્બહેનનો વાંક વસતો જ ન્થી. ્બાએ તો પ્ાયનશ્ચતિ 

કયુું. અપવાસ કરીને નહીં પણ અનત સરળપણે. પોતાનો દોષ 

મારી પાસે ક્બૂલ કરીને. પંચાવન વષ્ણનો પનવત્ર સં્બંધ તેણે કાલે 

વધારે પનવત્ર કયયો. 

પણ તમે? દુગા્ણ પ્તયેના અંધ પ્ેમે કે તમારી ્બેદરકારીએ તેને 

અધમ્ણના માગથે જવા દીધી. પછી જયારે મારં દુ:ખ જાણયું તયારે 

વગર નવચારે અપવાસ આદયા્ણ. કુનવચાર કે અનવચારનું નનવારણ 

અપવાસ ન્થી, સુનવચાર છ.ે જયારે અપવાસનું જાણયું તયારે તમને 

ચેતવયા, પણ તમે અપવાસ ન જ છોડ્ો. તમને અપવાસ કરવાને 

્બદલે નવચારવાનું કહ્ું, તમે નવચાયુું નહીં. મારી પાસે્થી સમજવાનો 

પ્યતન સરખોય ન કયયો. કાલે તમને અનતિય પ્ેમપૂવ્ણક પૂછું,' 



મહાદેવ, હંુ ્બોલયો તે સમજયા?' જવા્બ આપયો તે ્બરો્બર ન 

હતો. આચાર એ્થીયે ખરા્બ... મારં કાલનું ક્થન સોંસરવું ઊતયુું 

હોત તો તમે આજ ે સંઘ લઈને પુરી જાત ને પુરી હલાવતે. 

મારી ધગિ પણ કેવી ન્બળી કે મને આ પગલું પ્્થમ જ ન 

સૂઝયું. તમે ધમ્ણ દીવા જવેો સમજયા હો તો હંુ એક ડદવસની 

રજા પણ આપું ને કોઈ લોકો તૈયાર ્થાય તેને લઈ જવા દઉં. 

આજ ે પણ ્થાય તો કરવા જવેું ખરં...

તમારં કનવતવ તમને કેટલીક વાર ્બહુ અંધારામાં રાખે છ.ે તમારા 

કાગળમાં કાયરતા નસવાય કિું ન્થી. તમે મારો તયાગ કરો પછી 

પયારેલાલ રહે કે? પયારેલાલ જાય એટલે સુિીલા રહે? એની 

અસાધારણ ્બુનદ્ધનું મારે િું કામ? એવી ્બુનદ્ધ છ ેતે મારી પાસે 

કટાઈ જાય એ ભય્થી કેટલીક વાર હંુ દુ:ખી ્થાઉં છુ,ં પણ 

એટલું તમને કેમ ન્થી સૂઝતું કે તમને તયાગીને એ ્બધાંનો 

તયાગ સહેજ ે ્થઈ જાય? એ ્બધા ભાગી જાય. લીલાવતી ગાંિી 

જ ્થઈ જાય. છતાં નસી્બે એ હિે તો એ પણ સહન કરીિ. 

પણ તમને કે કોઈને હંુ તો નહીં ભગાિુ.ં કોઈ ભાગિો તો 

તેને રોકવાની મારી િનકત િી? આ પ્કરણમાં્થી તમે અંતરમાં 

કાવય નનપજાવો. ભૂલ ્થઈ હોય તો તે સુધારો. ભૂલ ન લાગે 

તો મારી પાસે્થી સમજો. મારી ભૂલ જણાય તો મને સુધારો. 

આ ન્થી રિવાનો સમય, ન્થી અપવાસનો. તમે વાચન ઓછુ ં

કરો, નવચાર નવિેષ કરો. અહીં જ ેજ ે્થયું છ ેતે ઊંિા ઊતરીને 

જુઓ. સુિીલાની — પયારેલાલની ્બુનદ્ધનો તમે પોતે જ ઉપયોગ 

કરો ને તમારી ઉપર્થી ભાર ઓછો કરો. લીલાવતીની પાસે્થી 

પણ કામ લો. આ ડકસસો મને સૂચવે છ ે કે તમે ્બાહ્ પ્વૃનતિના 



્બોજામાં કચરાઈ જઈ નવચાર ઓછો જ કરો છો ને પડરણામે 

‘ઇ્ટરનપ્ટ' કરવાનું પણ ઓછુ ં જ ્થિે...4 

ઉપરના પત્રમાં ગાંધીજીની કઠોરતાનાં ઠીક ઠીક દિ્ણન ્થાય 

છ,ે પણ એમની કોમળતા પણ કાંઈ છાની રહેતી ન્થી. એ 

પત્રમાં તેમણે જાણીને કે અજાણતાં એક એવી દલીલ કરી હતી 

કે મહાદેવની સામે બ્હ્માસ્ત નીવિ.ે એમણે મહાદેવના જવા્થી 

િૉ. સુિીલા પણ જાય એ વાત યાદ દેવિાવી. જયારે ગાંધીજીની 

તન્બયત ખરા્બ જ હતી તયારે િૉ. સુિીલા એમનો સા્થ છોિીને 

જાય એ મહાદેવભાઈ કલપી પણ િી રીતે િકે? 

મહાદેવભાઈએ ગાંધીજીને છૂટા ્થવાની રજા માગતી નચઠ્ી 

આપી પછી દુગા્ણ્બહેન અને નારાયણ સા્થે પણ આ અંગે વાત 

કરી. નારાયણને કહ્ું: ‘્બા્બા, આપણે ડદહેણ જઈિું, હંુ ખેતી 

કરીિ ને તને ભણાવીિ.' ્બા્બલાએ એમને ઘસીને ના પાિી: 

‘તમારે જવું હોય તો જજો, હંુ તો ન્થી જવાનો.’ દુગા્ણ્બહેને પણ 

ગાંધીજીનો સા્થ છોિવાના નવચારને ટકેો ન આપયો. 

મહાદેવભાઈએ કયા નવચારે મન સા્થે સમાધાન કયુું તેની 

વાત પેલા જ અગ્લેખના છલે્ા ભાગમાં આવે છ ે કે:

ગાંધીજીનાં વેણો મને તે સમયે આકરાં લાગયાં, હંુ ્બહુ દુ:ખી ્થયો. 

રહેવું સોહ્લું રે, સંતની સાથે સવગયે જઈને, 

જીવવું દોહ્લું રે, સંત વનકટ પૃથવી પર રહીને. 

એ ભાવની અંગ્ેજી કિીના ભણકારા મારા કાનમાં વાગતા હતા 

અને મને સતાવતા હતા. ફિરીફિરીને મને ્થતું હતું કે આ ્બધું 



્થોિી ગેરસમજમાં્થી ન્થી ઊપજયું? મોટાં મોટાં પાપને નિવજી 

હલાહલ પી ગયા તેમ પી જનાર ્બાપુ આવા એક ્બુનદ્ધદોષ 

ઉપર આટલા િા સાર વલોવાયા હિે? આમ તે રજનો ગજ 

્થતો હિે? અને ન કરે નારાયણ ને એમાં્થી કિું ્થઈ જાય તો 

જગતની આગળ હંુ િું મોં ્બતાવું? ્બા િું મોં ્બતાવે? દુગા્ણ 

િું મોં ્બતાવે? 

આ મારી તે કાળની લાગણી છ.ે આજ ે સવસ્થ ્થઈને નવચાર 

કરં છુ ં તયારે ્થાય છ ે કે હંુ એમની પરીક્ષા કરનાર કોણ? મને 

જ ે રાઈ લાગે તે એમને પહાિ લાગે તો? તંદ્રારડહત રહીને 

પચાસ પચાસ વષયો ્થયાં ધમા્ણચરણ કરનાર ધમ્ણ વધારે સમજ ે

કે રાગદ્ષે્થી ભરેલો હંુ ધમ્ણ સમજુ?ં અને એમની સા્થે રૂસણં 

િું? એમની પાસે્થી જઈને કયાં જવાપણં હતું? એમને સંતનું 

પદ આપીને સવગ્ણના દેવતા ્બનાવવા એ ્યાય કહેવાય? એ 

તો પોતાને દેવતા કદી માનતા ન્થી. મહાતમાયે ન્થી માનતા. 

આપણા જવેા કાળા મા્થાના માનવી માને છ,ે અને એટલા માટ ે

જ એમની સા્થે રહી િકાય છ.ે કોઈ વાર એમનો તાપ ઉગ્ 

્થાય તે્થી કેમ કંટાળાય? અને કંટાળીને ભાગીએ, કે એ તાપમાં 

ભગવાન આપણને પણ ખાખ કરી નાખે એમ માગીએ? 

વધારે સવસ્થતા્થી નવચારતાં ્થાય છ ે કે એમના જવેા ઉગ્ 

સુધારક ્બીજી રીતે કેમ વતથે? એમણે ભલે અમને આકરા િામ 

દીધા — વચનના નહીં, પણ પોતે ભાંગી પિવાની નસ્થનત આણી 

મૂકીને — પણ એ િામે કાંઈ જાગ્ત પણ ઓછા કીધા? આખું 

વાતાવરણ જ ે ત્રણચાર ડદવસ ્થયા અડહંસાના ભેદો ખોલવાના 

પ્યાસો્થી ભરાઈ ગયું હતું તેમાં વળી અડહંસાના આ એક નવા 



પ્યોગ્થી વીજળીની જમે નવું અજવાળું પડ્ું. િુદ્ધ ધમ્ણરૂપે 

લાગતી, પણ જગતની દૃનષ્એ નજીવી જણાતી ્બા્બત માટ ે

પ્ાણ તયજવાને તેઓ તૈયાર છ ે એ સૌએ ફિરી એક વાર જોયું. 

સેવાધમ્ણ તો પરમ ગહન છ ે જ, પણ હડરજનોની સેવાનો ધમ્ણ 

એ્થીયે વધારે ગહન છ ે એમ સૌ જોઈ િકયા. અને એમણે 

પોતાને ધગાવીને ‘જગાવેલી: જયોતમાં્થી નચનગારીઓ લઈ સૌ 

પાછા વળ્ા.5

આજ્થી પચીસ વષ્ણ ઉપર જયારે િલેાંગના ગાંધી સેવા 

સંઘનો આ પ્સંગ આ લેખકે પોતાના સમરણોની પુનસતકા संत 

सेवतां सुकृत वाधेમાં લખયો, તયારે એક જ ડટપપણી કરી હતી:

‘કાકાના સવગ્ણવાસ પછી શ્ી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ એમને 

નવિે જ ેલેખ લખયો હતો તેનું મ્થાળું આપયું હતું: “અનનિકંુિમાં 

ઊગેલું ગુલા્બ” એ મ્થાળું આ પ્સંગે િબદિ: નસદ્ધ ્થતું હતું.'6
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3. મહાદેવ દેસાઈ: हररजनबंधु. 10 એનપ્લ, 1938, પૃ. 37.

4. गांधीजीनो अक्षरदेह – 66 : પૃ. 450-451.

5. એજન, પૃ. 37-38.

6. નારાયણ દેસાઈ: संत सेवतां सुकृत वाधे (્બીજી આવૃનતિ): પૃ. 61.



એકતાળરીસ  
સગ્ચવથરી અદકેિા 

જગન્ના્થપુરીની અનનિપરીક્ષામાં્થી પસાર ્થયેલ 

મહાદેવભાઈની િારીડરક અવસ્થા પર કદાચ આ પ્સંગની નવપરીત 

અસર ્થઈ હિે. પણ એમના અંત:કરણ પર તો એનો પ્ભાવ 

અનનિની જવાળામાં્થી પસાર ્થતાં કંચન પર પિ ે તેવો પડ્ો. 

તેઓ વધુ નવિુદ્ધ ્બ્યા અને તેમની આંતડરક કાંનત એના્થી વધુ 

ઝગી ઊઠી. િલેાંગમાં જ ે ડદવસે તેમણે ગાંધીજી્થી છૂટા ્થઈને 

રહેવાની ઇચછા વયકત કરી હતી, અને ગાંધીજી, દુગા્ણ્બહેન ત્થા 

્બા્બલાએ એમના એ નવચારને સવીકારવાનો ઇ્કાર કયયો હતો, તે 

જ ડદવસ્થી એમનું કામકાજ તો પૂવ્ણવત્ ચાલુ ્થઈ ગયું. કામમાં 

પ્ા્થ્ણનાનું તત્વ ્થોિુ ં વધયું હિે ખરં, આંતડરક ગંભીરતા ્થોિી 

વધુ ઊંિી ગઈ હિે ખરી, પણ રોનજદંા કામનું પ્માણ જરાય 

ઘટ્ું નહોતું. એમની વાચામાં નવષાદની ખટાિ નહોતી વરતાતી, 

એમની મધુરતા ડકંનચતમાત્ર પણ ઘટી નહોતી. એમના વદન પર 

પ્સન્નતાનું ગુલા્બ એમનું એમ ખીલવા લાગયું. 

્બા્બલો તો તયાં સુધીમાં ગાંધીજીના ‘સનચવાલય'નો એક 

સભય જ ્થઈ ગયો હતો. પોતાનાં ્થોિાંઘણાં કામો એને સોંપીને 

એને નનતય નિક્ષણ આપવાનું કામ મહાદેવભાઈને મા્થે ઉમેરાઈ 

ચૂકયું હતું. પણ જગન્ના્થપુરીમાં હડરજનો સાર નનનષદ્ધ મંડદરમાં 

્બા્બલો સમજી્બૂઝીને ન પ્વેશયો. અને એને અંગે તેણે પુરીના 

પંિાઓ જોિ ે ્થોિો વાદનવવાદ પણ ચલાવયો, તે્થી મહાદેવભાઈ 



રાજી ્થયા હતા. અને તયાર્થી પોતાની સા્થે મુલાકાતે આવેલા 

લોકોમાં્થી કેટલાક લોકો સા્થે ચચા્ણઓમાં ઊતરવામાં પણ 

મહાદેવભાઈ ્બા્બલાને પ્ોતસાડહત કરતા. એક વાર ્બનારસ્થી 

અલાહા્બાદ કારમાં જતાં ઓડરસસાના એક ક્ાંનતકારી જુવાન શ્ી 

્બંસીધર રાજ સા્થેની ડહંસા-અડહંસા અંગેની ચચા્ણમાં તેમણે આમ 

્બા્બલાને પણ ભેળવયો હતો. આ મુલાકાત ્બાદ મહાદેવભાઈએ 

हररजन પત્રો સાર લખેલા લેખમાં પણ એનો સહજ અછિતો 

ઉલ્ેખ આવતો હતો. પેલા ક્ાંનતકારી ભાઈ તો વરસો પછી 

નારાયણના લનિપ્સંગે આિીવા્ણદ આપવા ખાસ કટક હાજર 

રહ્ા હતા. ગાંધીજી પણ મહાદેવભાઈની પુત્રને તાલીમ આપવાની 

આ રીત જોઈને ખુિ ્થતા. તેઓ કોઈક વાર કહેતા પણ ખરા 

કે તમે ્બા્બલાને આમ તૈયાર કરો છો એ મને ગમે છ.ે પોતાની 

ઘણીખરી મુસાફિરીમાં ્બા્બલાને સા્થે રાખવાનો આદેિ આપીને 

ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈના મનમાં્થી પુત્ર સાર રાષ્ ટ્રની સંપનતિ 

ખચ્ણ કરવા અંગેનો સંકોચ દૂર કયયો હતો.

મહાદેવભાઈ મગનવાિી્થી સેવાગ્ામ ટપાલ લાવવા લઈ 

જનાર ટપાલી તો હતા જ, પણ ઘણી વાર હમાલ પણ ્બની 

જતા. ્બહુ મોટો ્બોજો ન લાવવાનો હોય તો ગાંધીજી મહાદેવભાઈ 

પાસે વધા્ણ્થી જરૂરી ચીજવસતુઓ પણ મગાવતા. ‘અહીં ફિળોનો 

દુકાળ છ,ે ખાનસાહે્બને હંુ િું ખવિાવું?' કહીને એમને સાર ફિળ 

મગાવવામાં આવે. પણ તે વખતે પાછી ગાંધીજીની વાનણયા્બુનદ્ધ 

પણ કામ કરતી હોય. સેવાગ્ામ્થી આ રીતે મહાદેવભાઈ પર 

લખેલ એક નચઠ્ીમાં તેઓ કહે છ:ે 

ગણપત સા્થે ફિળ મોકલજો... સે્બ [સફિરજન] ખૂટ્ાં છ.ે કનુને 



સંતરાંનું કહ્ું તો છ.ે પેલો સતયનારાયણ તો છોલે છ.ે એનું 

ન્બલ ્બાદિાહી છ.ે તે ચૂકવયું છ.ે સંતરાં 100ના 4 રૂનપયા, 

કેળાં 50ના 8 આના? મનાઈ કરવા છતાં આજ ેપણ તેણે ફિળ 

મોકલયાં છ.ે એ પાછાં મોકલયાં છ.ે આ તો તમારી જાણ સાર જ.1

નમસ મેરી ઇંગમ નામની એક અંગ્ેજ ્બાઈ ગાંધીજી પાસે 

આવી હતી. તેને તેમણે મગનવાિી મોકલી. મેરીનું નામ ગાંધીજીએ 

િાંતા્બહેન રાખયું હતું. િાંતા્બહેન એમ તો ્થોિા ડદવસમાં 

ઇંગલંિ પાછાં જવાનાં હતાં, પણ તેમને મગનવાિીનું વાતાવરણ 

એટલું ગમી ગયું હતું કે તેમણે ્થોિા મડહના વધા્ણમાં જ રોકાઈ 

જવાનું નક્કી કયુું હતું. િાંતા્બહેન મહાદેવભાઈને દફિતરનાં 

કામોમાં મદદ કરતાં અને ્બા્બલાને ્થોિુ ંઅંગ્ેજી પણ િીખવતાં. 

િાંતા્બહેન મગનવાિીમાં મહાદેવભાઈના કુટુ્ંબમાં જ 

જમતાં. ્બા્બલાએ અને મહાદેવભાઈએ મળીને િાંતા્બહેનનું 

નામ ‘િોસપોસ' રાખયું હતું. મહાદેવભાઈ અને દુગા્ણ્બહેન િોસાં, 

્બા્બલો અને ્બચુ પોસાં, િાંતા્બહેનની ઉંમર િોસાં અને પાસાં 

્બંનેની વચચેની તે્થી તેમને િોસપોસનું નામ મળેલું. 

એ કાળમાં ભણસાળીભાઈ પણ મગનવાિીમાં રહેતા હતા. 

મહાદેવભાઈ માનતા હતા કે ભણસાળીભાઈને ઈશ્વરસાક્ષાતકાર 

્થયો હતો, તે્થી તેમને નવિે એમના મનમાં અપાર માન હતું, અને 

એ માન તેમણે ્બા્બલાના મનમાં પણ રેડ્ું હતું. ભણસાળીભાઈની 

દેહ અને આતમાને પૃ્થક્ માનવાની વૃનતિ અને અનુભૂનત અદભુત 

હતી. એમને એક વખત વારાફિરતી અનેક કાખ્બગલી ્થઈ ગઈ 

હતી. ્બગલ પરનાં એ ગૂમિાં ખૂ્બ મોટાં હતાં. લોહીપર્થી તે 



એવાં ખદ્બદતાં કે જોનારને પણ એ્થી અરેરાટી છૂટતી. પણ 

ભણસાળીભાઈને એની ખાસ પરવા નહોતી. એ તો આખો ડદવસ 

મોટો ્બારિોલી રેં ડટયો ફેિરવયા કરતા. મહાદેવભાઈ એમને લગભગ 

્બળપૂવ્ણક વધા્ણની નસનવલ હૉનસપટલમાં લઈ ગયા. નસનવલ સજ ્ણને 

કહ્ું કે ગૂમિાને તરત ચીરીને સાફિ કરવું પિિે. ભણસાળીભાઈએ 

તરત પોતાનું િરીર નસનવલ સજ ્ણન આગળ ધરી દીધું. કોઈ પણ 

પ્કારની ઍનેસ્થેડટક દવા્થી િરીરના એ ભાગને ચેતનાિૂ્ય 

્બનાવવાની એમને જરૂર નહોતી. િૉકટરને એ મોટામસ ગૂમિામાં 

લાં્બા સોયો ખોસતાં ગભરામણ ્થતી હતી, ભણસાળીભાઈને 

નહીં. એમણે ઊભા ઊભા જ આખા ગૂમિાને ચીરીફિાિીને સાફિ 

કરાવયું. ્બસ. વચચે કોઈ કોઈ વાર તેઓ ‘પ્ભુ, પ્ભુ નારાયણ, 

નારાયણ!' એટલો પોકાર કરી ઊઠતા, અને પછી ગગનભેદી 

અટ્હાસય કરતા. ્બાકી િારીડરક કષ્ની એમને સહજ પરવા 

નહોતી. 

સેવાગ્ામ ગયા પછી ‘ભણસાળીકાકા’ પાસે ્બા્બલાએ લાં્બા 

ગાળા સુધી નિક્ષણ લીધું હતું.

વધા્ણ-સેવાગ્ામમાં સાપવીંછીનો પાર નહોતો. તયાં રહેવા આવે 

ને વીંછી ન કરિ ે તયાં સુધી આવનાર મહેમાન સનાતક ન ્થાય 

એવું તમે ગણી િકો! દુગા્ણ્બહેનને એક વાર વીંછી કરડ્ો. તેમણે 

ભજનો ગાઈ ગાઈને વીંછીના દરદને સહ્ ્બનાવયું. ગાંધીજીએ 

એક નચઠ્ીમાં મહાદેવભાઈને લખયું: 

‘વીંછીનો ઉતાર ભજન છ ેએ નવો પાઠ દુગા્ણ પાસે્થી. એ વીંછી 

કેવો હિે કે ભજન ગાવા દે? એ ગાનારી કેવી કે વીંછીની 



વેદનામાં પણ ભજન ગાઈ િકે?'2 

સેવાગ્ામમાં રહેવા ગયેલાં ્બહેન લીલાવતી આસરને કોઈ 

કારણસર ગાંધીજી સા્થે તકરાર ્થઈ. તેઓ સેવાગ્ામ્થી નીકળી 

આવયાં. એ સેવાગ્ામ છોિી ગયાં તે નવિે તો ગાંધીજીએ ઘણા 

લોકોને નચઠ્ીઓ લખી, પણ તેમણે અનુમાન કયુું હતું તેમ, 

લીલાવતી્બહેન તો સેવાગ્ામ્થી નીકળીને સીધાં મગનવાિી જ 

આવયાં. મહાદેવભાઈએ એમને તયાં્થી આગળ ન જવા દીધાં. 

ધીરે ધીરે પોતાની સા્થે કામકાજમાં જોડ્ાં. ગાંધીજીએ પણ 

સંતોષ મા્યો કે ‘લીલાવતીને તો મહાદેવ જ સમાવી િકે.’ 

લીલાવતી્બહેને ્બા્બલાને ્થોિો વખત નામું િીખવેલું. 

1936ના ઑકટો્બરની 31મીએ અમદાવાદમાં મળેલી 12મી 

ગુજરાતી સાડહતય પડરષદના ગાંધીજીને પ્મુખ ચૂંટવામાં આવયા 

હતા. તે વખતે મહાદેવભાઈએ પત્રકાડરતા નવભાગના પ્મુખ તરીકે 

એક અતયંત મનનીય પ્વચન કયુું હતું. ગુજરાતી વૃતિનવવેચનને 

પ્ાણવાન ્બનાવે એવાં અનેક સૂચનો્થી ભરપૂર એ પ્વચનમાં 

મહાદેવભાઈનું નચંતન અને દેિનવદેિની પનત્રકા અંગેનો તેમનો 

અભયાસ પ્ગટ ્થતો હતો. ગાંધીજીની સા્થે રોજના સરેરાિ સોળ 

કલાકનું કામ કરનાર મહાદેવભાઈ પત્રકાડરતા અંગેનું છલે્ામાં 

છલે્ું સાડહતય વાંચવાની ફુિરસદ કયાં્થી મેળવી િકયા હિે એ 

જ પ્શ્ ઘણા શ્ોતાજનોને આશ્ચય્ણચડકત કરતો હતો. 

વૃતિનવવેચન નવભાગને સાડહતય પડરષદનું એક અંગ માનવાનો 

આ પહેલો અવસર હતો. મહાદેવભાઈએ એનો અ્થ્ણ એ કયયો 

કે વૃતિનવવેચનને સાડહતયના અંગ તરીકે પડરષદે મા્યતા આપી. 



મહાદેવભાઈએ રનસકનની ‘પુસતક' િબદની વયાખયાને ‘સાડહતય'માં 

ફેિરવી એ યાદ અપાવી હતી કે, 

‘હંુ લખું છુ ંતે સતય છ,ે જનડહતકારી છ,ે સુંદર છ ેએવા ભાન્થી 

લખાયેલું હોય તે સાડહતય.’ 

અને પછી પ્શ્ કયયો હતો કે આપણં કેટલું સાડહતય આ 

વયાખયા મુજ્બ સાડહતયમાં ગણાઈ િકે એમ છ?ે આવી ઊંિી 

વયાખયા અનુસાર પત્રકાડરતા કરનાર અનેક નવદ્ાનોનો ઉલ્ેખ 

મહાદેવભાઈએ કયયો હતો. મહાદેવભાઈ કોઈ પણ નવષયની 

ચચા્ણ કરે અને તેમાં ગાંધીજી ન આવે એમ તો ્બને જ કેમ? 

તે્થી િરૂઆતમાં જ તેમણે કહ્ું હતું કે આ નવભાગના પ્મુખ 

તરીકે જો ગાંધીજીને નનમંત્રવામાં આવયા હોત તો તેમની પાસે 

વૃતિનવવેચન સાર અનેક સૂચનો લાધયાં હોત. લૉિ્ણ રોઝ્બરીએ 

વત્ણમાનપત્રોને નાયગ્ાના ધોધની ઉપમા આપી હતી તે યાદ 

અપાવી મહાદેવભાઈ સમરણ કરાવે છ ેકે ગાંધીજીએ આ ઉપમાની 

જાણ નવના જ કહ્ું હતું કે, 

વત્ણમાનપત્ર એ ભારે િનકત છ.ે પણ જમે નનરંકુિ પાણીનો 

ધોધ ગામનાં ગામ િ્ુબાિ ે છ ે ને પાકનો નાિ કરે તેમ નનરંકુિ 

કલમનો ધોધ નાિ કરે છ.ે એ અંકુિ ્બહાર્થી આવે તો તે 

નનરંકુિતા કરતાં વધારે ઝેરી નીવિ ે છ,ે અંદરનો અંકુિ જ 

લાભદાયી હોઈ િકે છ.ે

પોતાના પ્વચનમાં મહાદેવભાઈએ પત્રકાડરતાને એક મૂલય એ 

આપયું હતું કે વત્ણમાનપત્રો એ ધંધો, કમાવાનું સાધન કે વેપાર 

્બની જાય છ.ે પણ જો પ્યતન કરવામાં આવે તો તે લોકસેવાનાં 



અમૂલય સાધન પણ ્બની િકે. તેમ ્થાય તો તે લોકજીવનનાં 

આવશયક અંગ ્બને. મહાદેવભાઈએ વત્ણમાનપત્રોમાં સમાચારની 

િુનદ્ધનો આગ્હ રાખયો હતો, અને તતકાલીન પત્રકાડરતામાં સવ્ણત્ર 

કેવું પ્દૂષણ આવી ગયું હતું એના કેટલાક દાખલા આપયા હતા. 

તેમણે એમ પણ કહ્ું હતું કે પત્રકાર લોકમતને જમે ઝીલે છ ે

તેમ તેને ઘિ ે પણ છ.ે સતયનનષ્ઠાને પત્રકારના પ્્થમ ધમ્ણ તરીકે 

લેખીને અતયુનકત, ખોટી સજાવટ અને નકરા ગપગોળા્થી એનો 

ભંગ ્થાય છ ે એ તેમણે સમજાવયું હતું. માત્ર નનંદા અને કાદવ 

ઉછાળનાર પત્રોને મહાદેવભાઈએ કહ્ું કે એના નમૂના આપવા 

એ પણ કાગળને અંડકત નહીં પણ કલંડકત કરવા ્બરા્બર ્થિે. 

સમાચારોને સતયની ચાળણીએ ચાળીને િુદ્ધ રૂપમાં, આતમાને 

પોષક એ રીતે રજૂ કરવાની રનસકનની સલાહનું મહાદેવભાઈ 

સમ્થ્ણન કરે છ.ે સતયપૂત સમાચાર ઉપરાંત મહાદેવભાઈ 

પનત્રકાઓમાં ઊંિા અભયાસપૂણ્ણ લેખોની પણ અપેક્ષા રાખે છ ે

અને તેના ઉતિમ અને કનનષ્ ્બંને પ્કારના નમૂનાઓ તરફિ 

શ્ોતાઓનું ધયાન દોરે છ.ે છાપામાં આવતી હીન જાહેરખ્બરોની 

મહાદેવભાઈ ખ્બર લઈ નાખે છ.ે 

તંત્રી અને ખ્બરપત્રીઓના મહાદેવભાઈ ત્રણ પ્કારો જણાવે 

છ:ે (1) કેવળ લોકમતનું પ્નતન્બં્બ પાિનાર, (ર) લોકમત ઘિનારા, 

અને (3) લોકનિક્ષકો. અને પછી દુ:ખ પ્ગટ કરે છ ે કે આપણે 

તયાં પહેલા પ્કારના તંત્રીઓ કરતાં ્બીજા ્બે પ્કારના પત્રકારો 

ખૂ્બ ઓછા હોય છ.ે આ નવિે गाहडियायनના તંત્રી સી. પી. સકૉટનો 

આદિ્ણ લઈ તેમનાં જ વચનો ટાંકી મહાદેવભાઈ કહે છ ેકે આવા 

લોકનિક્ષક અને રાષ્ ટ્રનવધાયક તંત્રીમાં ઉતિમ કુિળતા, નિક્ષણના 



સંસકાર, કુિાગ્ ્બુનદ્ધ, ધમ્ણભીરતા અને સતયનનષ્ઠા જોઈએ. 

ડહંદુસતાનના ્બે તંત્રીઓનો નવિેષ ઉલ્ેખ કરીને મહાદેવભાઈ 

ડટળક મહારાજને લોકનિક્ષક અને ગાંધીજીને રાષ્ ટ્રનવધાયક ગણાવે 

છ.ે છવેટ ે પત્રકાડરતાને તેઓ એક ગંભીર અને પનવત્ર વયવસાય 

ગણાવે છ.ે એક પત્રકાર તરીકે મહાદેવભાઈએ यंग इन्डिया, नवजीवन, 

इन्डिपे्डि््ट, हररजनबंधु કે हररजन પત્રોનું જ ેરીતે સંપાદન કયુું હતું 

તેની વાત આપણે આગળ ઉપર જોઈ ચૂકયા છીએ. તે્થી આપણને 

સમજાય છ ે કે પત્રકાર પડરષદમાં આપેલું મહાદેવભાઈનું એ 

ભાષણ એ માત્ર ્થોિાં પુસતકો ઉ્થલાવીને ટાંકેલાં ઉદ્ધરણો પૂરતું 

સીનમત નહોતું, પણ વષયોના ઉતિમ સંસકારયુકત, લોકડહતકારી, 

સતયનનષ્ઠ પત્રકારતવના અનુભવના સારરૂપ હતું. 

આ જ અરસામાં સાડહતયકાર તરીકે મહાદેવભાઈની એક 

નવિેષ ઉલ્ેખનીય સેવા હતી પં. જવાહરલાલ નેહરની આતમક્થાનું 

ગુજરાતી ભાષાંતર. સાિા છસો પાનાંના એ દળદાર ગ્ં્થનું 

ભાષાંતર કરવાનો સમય મહાદેવભાઈ કેવી રીતે મેળવી િકયા 

એ જ એક કોયિો છ.ે આ ભાષાંતર ્થયું તયારે ગાંધીજી સા્થેનું 

કામ તો જરાય ઓછુ ં ્થયું નહોતું. પણ આખા કામકાજમાં્થી 

પરવારીને રાતે કે વહેલી સવારે તેઓ આ કામ કરતા. એક વાર 

ફિાનસને અજવાળે તેમણે અનુજ પરમાનંદ પાસે મૂળ અંગ્ેજીનું 

એક એક વાકય વંચાવેલું કે જ્ેથી તેઓ તરતોતરત એનું ગુજરાતી 

ભાષાંતર લખી િકે. અલ્બતિ, આ કામમાં તેમને નરહડરભાઈ, 

ઠાકોરભાઈ દેસાઈ તેમ જ ્બીજા પણ એક્બે સા્થીઓની મદદ 

મળી હતી. પણ ્બીજા નમત્રોએ કરેલાં ભાષાંતરોને જોઈતપાસીને 

સુધારી આપવાનું કામ તો છવેટ ેમહાદેવભાઈએ જ કરવું પિતું. 



આ લેખકના અંદાજ મુજ્બ અિધા્થી વધારે ભાગનું ભાષાંતર 

તો મહાદેવભાઈએ જાતે જ કયુું હતું. સમયના દ્બાણને ધયાનમાં 

રાખીને નરહડરભાઈ વગેરેએ ્બાકીનો ભાગ પૂરો કરવામાં 

મદદ કરી હતી. એ પુસતકમાં ટાંકલી અનેક અંગ્ેજ કનવઓની 

કનવતાઓના પદ્ાનુવાદ ્બધા મહાદેવભાઈએ કયા્ણ હતા. ્બીજા 

નમત્રોના ભાષાંતરમાં પણ કેટલીક વાર મહાદેવભાઈએ આખા ને 

આખા ફિકરા ફિરી લખયા હતા. ભાષાંતર નવિે મહાદેવભાઈએ 

લખયું છ:ે 

પં. જવાહરલાલજીના પુસતકનું ભાષાંતર કરવું એ કાંઈ રમતવાત 

ન હતી. અંગ્ેજોની અંગ્ેજીમાં લખાયેલા એ ્બુલંદ વાકયપ્વાહને 

કોઈ પણ દેિી ભાષામાં ઝીલવો કઠણ છ.ે એ ઉપરાંત એને 

જટેલો સમય આપવો જોઈએ એટલો હંુ આપી િકયો ન્થી.3 

આ ભાષાંતર ્થયું તેના્થી ્બેક વષ્ણ પહેલાં દેિમાં કૉંગ્ેસ 

સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના ્થઈ ચૂકી હતી. સમાજવાદીઓ 

તે વખતે કાલ્ણ માકસ્ણના પોતાના અધયયનને આધારે દેિ અને 

દુનનયાની ગનતનવનધઓને મૂલવતા. માકસ્ણવાદની દૃનષ્એ ગાંધીજીના 

નવચારોની તે કાળમાં કદાચ સૌ્થી વધુ આકરી ટીકા જયપ્કાિ 

નારાયણ ત્થા માનવે્દ્રના્થ રૉયે કરી હતી. પં. જવાહરલાલ 

કૉંગ્ેસના રાજકારણમાં ગાંધીજીની સા્થે હતા, પણ નવચારોમાં 

તેઓ માકસ્ણ્થી પ્ભાનવત હતા. દુનનયાના ઘણા સમાજવાદીઓ 

જોિ ે તેમની નમત્રતા હતી. કૉંગ્ેસ સમાજવાદી પક્ષના લોકો 

જવાહરલાલજીને પોતાના અનવનધસરના નેતા માનતા. 

એવા પ.ં જવાહરલાલજીની જીવનક્થાનુ ંભાષાતંર મહાદેવભાઈ 



જવેા ગાંધીભકત કરે તે્થી ઘણાને આશ્ચય્ણ ્થયેલંુ. એમની ઉપર 

્બે પ્કારની ટીકાઓ આવી. જ ે નમત્રો એમ માનતા હતા કે એ 

પુસતકમાં જવાહરલાલજીએ ગાંધીજીની નવરદ્ધ ઘણં્બધું લખયું છ,ે 

તેમણે પ્શ્ કયયો કે એવા પ્ચારમાં મહાદેવભાઈએ િાને મદદ 

કરવી. ્બીજી િંકા કેટલાક સમાજવાદીઓ તરીકે ઓળખાતા 

લોકોએ એ કરી કે મહાદેવભાઈ આના ભાષાંતરમાં કદાચ પોતાના 

ગાંધીવાદી નવચારોનો રંગ ચિાવી દેિે. જવાહરલાલજીએ ખુદ 

રાજીખુિી્થી આ ભાષાંતર કરવાની રજા આપી. ભાષાંતરમાં 

લેખક તરીક રૉયલટીની રકમ ન લેવાની નવજીવનની અપીલ 

સવીકારી અને ભાષાંતર ્થઈ ગયા પછી દેિમાં ઠકેઠકેાણે કહ્ું 

કે એમની છાપ એવી હતી કે એ પુસતકનાં જ ે જ ે ભાષાંતરો 

્થયાં હતાં તેમાં ગુજરાતી ભાષાંતર શ્ેષ્ઠ હતું.

એમની ઉપર આવતી ટીકાઓને જોઈ ભાષાંતર કરી રહ્ા 

પછી એક ઉપોદઘાત લખવો મહાદેવભાઈને જરૂરી લાગયો હતો. 

એનું અંગ્ેજી ભાષાંતર કરીને તેમણે જવાહરલાલજીને મોકલયું હતું. 

પંડિતજીએ એવો ઉપોદઘાત લખવાના મહાદેવભાઈના અનધકારનો 

સવીકાર કરી તેને આવકાયયો હતો. 

માત્ર ચૌદ પાનાંના એ ઉપોદઘાતમાં મહાદેવભાઈએ આ 

ભાષાંતર કરવા પાછળ પોતાને િી જરૂર જણાઈ હતી એ તો 

લખયું જ છ,ે પણ તેમ કરતાં તેમણે એક ઉતિમ નવવેચક તરીકેની 

પોતાની િનકત પણ પ્ગટ કરી છ.ે એ ઉપોદઘાતમાં પં. જવાહર 

પ્તયેના મહાદેવભાઈનો પ્ેમઆદર પ્ગટ ેછ,ે તો ્બીજી તરફિ પોતે 

જનેો ચીવટ્થી અનુવાદ કયયો છ ે તે ગ્ં્થની મયા્ણદાઓ્થી પણ 

તેઓ અજાણ ન્થી એ પણ સપષ્ ્થાય છ.ે 



મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે આ ‘પુસતક ન્થી ગાંધીજીની નવરદ્ધ 

પ્ચાર કે ન્થી ગાંધીવાદ સામે પિકાર... [તે] ગાંધીજીને ઊભરાતા 

પ્ેમ્થી ભરેલી અને િુદ્ધ ભનકત્થી ભરેલી અંજનલ... છ’ે. ‘ગાંધીજી 

નવિે જવાહરલાલજીએ કરેલી ટીકાને મહાદેવભાઈ ‘આકરી' અને 

‘કયાંક કયાંક અમયા્ણદ રીતે કિવી' કહે છ.ે પણ સા્થે સા્થે એમ 

પણ કહે છ ેકે એ્થી ગાંધીજીની ડફિલસૂફિી સમજવામાં પંડિતજીએ 

‘અમોલો ફિાળો' આપયો છ.ે

પુસતક નવિે મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે તે પંડિતજીના નનતય 

નવકાસવંત જીવનના અસાધારણ નવકાસક્મનો પોતાને મુખે 

કહેવાયેલો ઇનતહાસ છ.ે વળી મહાદેવભાઈ એમ પણ કહે છ ે

કે ‘ડહંદુસતાનમાં નબ્ડટિ રાજયની આકરામાં આકરી રીતે છતાં 

“લાજવા્બ” રીતે એમણે જવેી વહી વાંચી છ ેતેવી કેટલાંય વષયો ્થયાં 

વંચાયેલી જાણી ન્થી.' એમનાં કેટલાંક પૃ્થક્કરણને મહાદેવભાઈ 

્બક્ણની ‘અનનિઝરતી અને નવવેકભરી િૈલી'ની સા્થે સરખાવે છ.ે 

આટલું કયા્ણ પછી તેઓ પુસતકનું તટસ્થપણે અવલોકન કરે છ.ે 

પહેલી વાત તો તેઓ એમ કરે છ ે કે આ પુસતકનું મૂળ મ્થાળું 

‘જલેમાં અને જલે ્બહાર' રાખવાનું નવચારાયું હતું તે ‘જીવનક્થા' 

કરતાં વધુ ઉનચત હતું, કારણ, જીવનક્થાની દૃનષ્એ પુસતક કાંઈક 

અંિે અસંતુનલત છ.ે પુસતકમાં ્બતાવવામાં આવેલા ગાંધીજીના 

નવરોધાભાસોને ઉપોદઘાતમાં સામે લાવીને મહાદેવભાઈ પ્શ્ પૂછ ે

છ:ે ‘ગાંધીજીના કેવા અજ્બ નવરોધાભાસો? પણ દોષ કયાં છ?ે 

જોનારની દૃનષ્માં કે જોવાયેલી વસતુમાં?' અરીસામાં કે અરીસામાં 

જોનાર અકળાયેલા ક્ોધાનવષ્ વદનમાં? ‘અડહંસા આપણને અંનતમ 

ધયેય પ્તયે પહોંચાિિે કે કેમ તેની િંકા છ.ે’ એવું વચન ટાંકી 



મહાદેવભાઈ કહે છ:ે ‘અહીં જ ગાંધીજી અને પંડિતજીની વચચે 

અંતર પિ ે છ.ે આનું સપષ્ કારણ એમની પ્ધાનપણે પનશ્ચમી 

તાલીમ છ.ે.. એમના પુસતકમાં પાશ્ચાતય લેખકોમાં્થી ભરપૂર 

અવતરણો છ,ે પણ આપણા દેિના નવપુલ સાડહતયની છાપ ન્થી 

જણાતી.’ પછી મહાદેવભાઈ કહે છ,ે ‘મને િર એ છ ે કે અસલી 

ગ્ીક નસડરનેઇક ડફિલસૂફિીના એમના સંસકાર હજી પણ એમનામાં 

રહેલા છ,ે એટલે એમને પડરનચતનો અણગમો છ,ે અપડરનચત 

એમને ગમે છ.ે’ છવેટ ે મહાદેવભાઈ કહે છ ે કે, ‘પંડિતજીમાં 

િંકા છતાં શ્દ્ધા છ,ે ધમ્ણનાં પ્ચનલત સવરૂપો નવિે તીવ્ર નવરોધ 

છતાં ઊંિ ે ઊંિ ે ધમ્ણ ભયયો છ.ે એમના પુસતકને પાને પાને એક 

વસતુ ્બોલી રહી છ:ે ‘જયાં આદિયો જવલંત રહે અને હૈયાં 

અિગ હોય તયાં નનષફિળતા હોય જ નહીં. ખરી નનષફિળતા તો 

નસદ્ધાંતના તયાગમાં છ.ે..' ઉપોદઘાતને અંતે મહાદેવભાઈ ગાંધીજી 

અને જવાહરલાલજીના સમાન ગુણોની ચચા્ણ કરે છ:ે

‘ગાંધીજી અને જવાહરલાલ વચચે કિું સામય છ ે કે?’ એવો પ્શ્ 

મને એક અમેડરકન છાપાવાળીએ કાંઈક કટાક્ષમાં પૂછો હતો. 

મેં તેને કહેલું: ‘હા; સતયને માટનેી ધગિ, અને પ્ખર દેિભનકત, 

ને તેને લઈને સવ્ણસવનો તયાગ કરવાની િનકત.' આટલા સામયમાં 

ઉપરના ભેદો તો લુપ્ત ્થઈ જાય એવા છ.ે પણ ્બીજુ ં સામય 

તો મને તે વેળા કહેવાનું સૂઝયું નહીં. પ્નતક્ષણ નવકાસનો ગુણ 

પણ ્બંનેમાં સરખો છ,ે ્બંનેને એક્બીજા પ્તયે સરખો પ્ેમ છ:ે 

્બંને કમ્ણયોગી છ.ે એટલે એમની વચચે ્થોિા ભેદો રનચ અને 

સવભાવના વૈનચતટ્રયને લીધે હોય તોયે તેમાં દેિનું કુિળ છ.ે4



આ ઉપોદઘાત જોઈને ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને લખયું:

‘તમારી પ્સતાવના વાંચી ગયો. છ ે તો સારી. એમાં ફેિરફિાર ન 

કરાય. એટલે જૂજ જ કયા્ણ છ.ે પણ એ હજમ ્થિે કે નહીં 

એ નવિે િંકા છ.ે પણ જવા દ્ો.'5

મહાદેવભાઈનું વયનકતતવ તે કાળ સુધીમાં સનચવપણા અને 

આશ્મવાસીપણાને ઓળંગી ગયું હતું. સેવાગ્ામ આશ્મમાં 

મહાદેવભાઈ રહેવા આવયા તયારે એમને સાર ્બાપુકુડટની પાછળ 

જ એક માટીનું ઘર ્બાંધવામાં આવયું હતું. તે વખતે આશ્મની 

વયવસ્થાનું કામ કૃષણચંદ્રજી નામના એક સજ્જન સંભાળતા હતા. 

આશ્મનાં ઘણાં કામોમાં મહાદેવભાઈ નહીં જોિાઈ િકતા હોય 

તે્થી તેમણે એ નવિે ગાંધીજીને પૂછું હિે. ગાંધીજીએ એમને 

લખયું: 

‘મહાદેવ આશ્મમાં રહે છ ે એમ ન માનવું. એમની પાસે્થી 

સાવ્ણજનનક કામને માટ ે એક નમનનટ પણ મળી િકે એમ ન્થી. 

પયારેલાલની વાત જરા જુદી છ ે ખરી, પરંતુ એમને પણ ન 

કહેવું જોઈએ.'6

સનચવ તરીકેનું પણ મહાદેવભાઈનું કામ સામા્ય સનચવના 

કામને કયાંય આં્બી ગયું હતું. એમાં સનચવ, વૃતિપત્રકાર, અંગત 

સેવક, સાધક, પ્ેમી — એમ અનેક પ્કારનાં વયનકતતવો એક 

િરીરમાં સમાનવષ્ ્થતાં હતાં.

1936ના ડિસેમ્બર માસમાં મહારાષ્ ટ્રના ખાનદેિ નજલ્ાના 

ફૈિજપુર ગામમાં ભરાયેલા કૉંગ્ેસના અનધવેિન પ્સંગે યોજાયેલા 



ખાદી ગ્ામોદ્ોગ પ્દિ્ણનનું ઉદઘાટન ગાંધીજી કરવાના હતા. 

એમના મંચ પાસે જમીન પર મહાદેવભાઈ ્બેઠા હતા. એમના 

હા્થમાં એક પૅિ હતું અને પૅિની ઉપર સીધો તાર મોકલવા 

માટનેું પ્ેસના તારનું ફિૉમ્ણ હતું. ગાંધીજી ્બોલવું િરૂ કરે તે 

પહેલાં તો મહાદેવભાઈએ ફિૉમ્ણમાં પ્સતાવના લખી દીધી. ફિૉમ્ણ 

તારઑડફિસમાં જવા તૈયાર હતું. ગાંધીજી પોતાની આગવી િૈલીમાં 

ડહંદીમાં ્બોલતા હતા. મહાદેવભાઈ મનમાં એનું અંગ્ેજી ભાષાંતર 

કરી, ગાંધીજીના નવચારો જ ે જરા આમતેમ નવખેરાતા હોય તો 

તેને િૃંખલા્બદ્ધ કરીને સીધું તારના ફિૉમ્ણ પર ભાષાને સહેજ 

ટૂકંાવીને લખતા હતા. ભાષણ પૂરં ્થતાં મહાદેવભાઈ પાસે એક 

જ કામ રહી ગયું, તારની નીચે સહી કરીને એને ઍસોનસયેટિે 

પ્ેસ પાસે મોકલવાનું. આમ, સનચવ તરીકેના એમના કામમાં 

સંવાદદાતા, િીઘ્રલેખક, ભાષાંતરકતા્ણ, સંપાદક અને તાર રવાના 

કરનાર પટાવાળાનાં કામો સમાઈ જતાં. 

કૉંગ્ેસ કારો્બારીની ્બેઠક હોય કે કોઈ મહત્વની વયનકત 

જોિ ે મુલાકાત હોય તયારે તેની નોંધ પાકી નોટ્બુકમાં લેવાય. 

પણ એ નોંધ લેતાં હાંનસયાનો ઉપયોગ ઘણી વાર ્બીજા કામમાં 

્થાય. મૌલાના અ્બુલ કલામ આઝાદનો જ્મ જ અર્બસતાનમાં 

્થયેલો. એમની ઉદૂ્ણમાં અર્બી- ફિારસીના િબદો નવિેષ આવે. 

નવા િબદો વપરાય, અ્થવા કોઈ ખાસ રીતે વાકયપ્યોગ ્થાય તો 

એની નોંધ હાંનસયામાં આવી જાય. તો કોઈ વાર કોઈની ડહંદીમાં 

તેના પ્દેિની ભાષાની છાંટ આવતી હોય તોપણ મહાદેવભાઈના 

હાંનસયામાં નોંધાઈ જાય! 

દાખલા તરીકે: મરાઠી: 1. પોપટ, ર. મુળે, 3. આસાન જાતા 



હૈ. ્બંગાળી: 1. હા્થકા કાગજ તૈરી કરને કે નલએ નિક્ષા નલયા 

ર. ભરસા કરતા હંૂ. 3. ખાજના, 4. સ્બ જાયગામેં, અ્થવા 

સરદાર પટલેની ભાષા: રાસતા મોકલા કરના ચાડહયે. ર. ઉનકે 

પર ટગંે રહેંગે. 3. હો રહ્ા હૈ. 

ઠીક ઠીક લાં્બા ગાળા્થી ગાંધીજીના મનમાં ્બંગાળ અને 

વાયવય સરહદના પ્શ્ો ઘોળાતા રહેતા હતા. ્બંને પ્દેિો તેમને 

અડહંસાના નવચારની સામે જુદી જુદી રીતના પિકાર સમા લાગતા 

હતા. ્બંગાળમાં ઘણા ક્ાંનતકારીઓ ડહંસા-અડહંસા નવિે પુન: 

નવચારણા કરી રહ્ા હતા. વાયવય સરહદના ખુદાઈ નખદમતગારો 

એક તરફિ અડહંસાની િનકતનો પરચો આપતા હતા તો ્બીજી 

તરફિ તયાં પેઢી-દર-પેઢી ખૂનો કરવાની પરંપરા પણ ચાલુ હતી. 

આ ક્ષેત્રમાં્થી ્બહાદુરની અડહંસાની ઠિંી તાકાત પેદા ્થિે એવી 

ગાંધીજીને આિા હતી. પણ લાં્બા ગાળા સુધી તો તેમને તયાં 

જવાની પરવાનગી જ આપવામાં આવી નહોતી. આ ્બે કામો મન 

પર હતાં તયાં સુધી हररजन પત્રો સાર લખવાનું પણ ગાંધીજીએ 

મહાદેવભાઈને જ સોંપી દીધું હતું. તે્થી મહાદેવભાઈનો કાય્ણભાર 

વધી ગયો હતો. વળી ગાંધીજી ખુદ સરહદ પ્ાંતમાં જઈ નહોતા 

િકયા તયારે તયાં આંટો મારી આવીને તયાંની આખી પડરનસ્થનતનું 

આકલન કરવાનું કામ પણ ગાંધીજીએ મહાદેવને સોંપયું હતું.

આડદવાસીઓ અન ેહડરજનોના ભખેધારી સવેક ઠક્કર્બાપાની 

70મી વરસગાંઠ ઊજવવાનું એમના નમત્રોએ નવચાયુું. એ લોકોએ 

એ નનનમતિે સાત હજાર રૂનપયાની ્થેલી કરવા નવચાર કયયો હતો, 

પણ ગાંધીજીએ કહ્ું કે ઠક્કર્બાપા જવેી વયનકત સાર સાત 

હજાર રૂનપયા કરવા એ તો એમનું અપમાન છ.ે ગાંધીજીની 



પ્ેરણા્થી એ આંકિો નસતિેર હજારનો કરવામાં આવયો એટલે 

એટલી રકમ પૂરી કરવાની જવા્બદારી પણ ગાંધીજી પર આવે 

એ સવાભાનવક હતું. અને ગાંધીજીની જવા્બદારી એટલે કુદરતી 

રીતે જ એ મહાદેવભાઈની જવા્બદારી પણ ્થઈ જ ગઈ. એ 

ઉઘરાણા માટ ે મહાદેવભાઈ મું્બઈ ગયા. મું્બઈમાં એમને આ 

કામમાં અસાધારણ સફિળતા મળી. જ ેસંકલપ ટૂકંા ગાળામાં પૂરો 

કરવો અિકય લાગતો હતો તે મહાદેવભાઈના ગયા પછી સમય 

કરતાં સહેજ વહેલો પૂરો ્થયો. મહાદેવભાઈ પાછા આવયા તયારે 

એમના ચહેરા પર હરખ અવશય દેખાતો હતો, પણ પોતાની 

સફિળતાનું ્બધું શ્ેય તેઓ ‘્બાપુના નામ અને ્બાપુના કામ'ને 

આપતા હતા. 

આ જ પ્સંગે એ વાતની પણ નોંધ કરી લઈએ કે સન 

1929ના માચ્ણ માસમાં ગાંધીજી જયારે ખાદીકામના ફિાળા સાર 

બ્હ્મદેિ ગયા તયારે પણ મહાદેવભાઈને આવી જ સફિળતા 

મળેલી. આજ સુધી એ વાતને યાદ કરનારા લોકો મળે છ.ે એક 

સજ્જને ્થોિા જ ડદવસ પર આ લેખકને કહ્ું કે, ‘મારા નપતા 

તયારે બ્હ્મદેિમાં હતા. તેઓ ઉઘરાણા સાર મહાદેવભાઈની સા્થે 

ફિરતા. જ ે કેટલાક લોકો તો કિું આપે જ નહીં એવી ખયાનત 

ધરાવતા હતા, તેવા પાસે પણ જવાનો મહાદેવભાઈ આગ્હ 

રાખતા, અને તેમની પાસે માત્ર પ્ેમની મીઠી ્બોલી વિ ે ઠીક 

ઠીક રકમ ઉઘરાવી લાવતા.’ 

ગુરદેવ રવી્દ્રના્થ ઠાકુર િાંનતનનકેતનની નવશ્વભારતી સંસ્થા 

માટ ે ઉઘરાણી કરવા 1936ના એનપ્લ માસમાં ડદલહી આવયા 

તયારનો પ્સંગ — તે પ્સંગના દાતા (શ્ી ઘનશયામદાસ ન્બરલા)



ની કલમે જ જોઈએ:

ગાંધીજી ડદલહી આવયા હતા અને હડરજનનનવાસમાં ઊતયા્ણ 

હતા. આ જ ડદવસોમાં કનવસમ્રાટ ટાગોર પણ ‘નવશ્વભારતી' 

માટ ે ફંિિ કરવા નીકળ્ા હતા. તેઓ પણ ડદલહી આવી પહોંચયા. 

કનવસમ્રાટનો કાય્ણક્મ એ હતો કે સ્થળે સ્થળે પોતાની નાટ્કલા 

લોકોને ્બતાવે અને પછી લોકો પાસે પૈસાની માગણી કરે. આ 

વસતુએ ગાંધીજીનું હૃદય વીંધી નાખયંુ. ગુરદેવ જવેી મહાન નવભૂનત 

વૃદ્ધાવસ્થામાં પૈસા એકઠા કરવા ફિરે, અને તે પણ કેવળ સાઠ 

હજાર રૂનપયા માટ,ે અને પોતાની નાટ્કલા અને નૃતયનું પ્દિ્ણન 

કરે, એ વાત ગાંધીજીને અસહ્ લાગી. હંુ તો ગાંધીજીને હંમેિાં 

મળતો હતો, પણ તેઓએ મને આ સં્બંધી કિું કીધેલું નહીં. 

તેમની વેદના વધતી જતી હતી. જયારે તેમને આ વેદના અસહ્ 

્થઈ તયારે તેમણે મહાદેવભાઈને પોતાનું ્બધું દદ્ણ કહી સંભળાવયું. 

રાતનો એક પહોર વીતયો હિે. હંુ હજુ નનદ્રાવિ ્થયો ન હતો. 

નનદ્રાની રાહ જોતો પ્થારીમાં સૂતો પડ્ો હતો. ્બતિી ્બુઝાવી 

દીધી હતી. અચાનક કોઈકના પગરવ્થી હંુ જાગી ઊઠ્ો, ‘કોણ 

છ?ે' મેં પૂછું તો મહાદેવભાઈએ જવા્બ આપયો: ‘એ તો હંુ 

છુ,ં' મહાદેવભાઈ ચુપચાપ મારા ઓરિામાં આવીને મારા પલંગ 

પાસે ્બેઠા. ‘મહાદેવભાઈ, તમે? રાત્રે કેમ? છ ે તો ્બધું કુિળ 

ને?’ ‘હા, ્બધું કુિળમંગળ છ,ે ્થોિી વાતચીત કરવી છ,ે' હંુ 

પલંગમાં્થી ઊઠવા જતો હતો તયાં તો મહાદેવભાઈએ કહ્ું, 

‘સૂઈ રહો. સૂતાં સૂતાં જ વાત કરી લઈએ. ઊઠવાની કાંઈ 

જરૂર ન્થી.’ હંુ વળી ઊઠવા ગયો, પણ અંતે મહાદેવભાઈના 

આગ્હ્થી સૂઈ રહ્ો. ‘કહો, િું વાત છ?ે’ મેં કહ્ું, ્બસ, પછી 



તો મહાદેવભાઈની વાગધારા ચાલી. એને િબદ્બદ્ધ કરવાની મારી 

િનકત ન્થી. જ ેઓજ અને કળા્થી તેમણે ગાંધીજીની મમ્ણવેદનાનું 

નચત્ર દોયુું હતું તે ખરેખર જોવાલાયક હતું. આખુંયે દૃશય મારી 

સામે રમી રહ્ું. મહાદેવભાઈની વાણીમાં ભાવુકતા હતી, મૃદુતા 

હતી અને તેજનસવતા હતી. 

ગુરદેવનાં ગુણગાન, ગુરદેવને આ વૃદ્ધાવસ્થામાં ્થોિાએવા પૈસા માટ ે

નાચવું પિ ેએ આપણં દુભા્ણગય, અને ્બાપુની અંતરવેદના — આ 

્બધી વસતુઓનું મમ્ણસપિતી નચત્ર મારા હૃદય ઉપર અંડકત ્થતાં 

મને રિવું આવી ગયું. ્બાપુએ કહ્ું કે, ‘ઘનશયામદાસને કહો કે 

તેઓ પોતાના શ્ીમંત નમત્રોને લખે અને છ જણ મળીને દસ-

દસ હજારની રકમ ગુરદેવને આપી ડહંદુસતાનને આ િરમમાં્થી 

્બચાવી લે અને ગુરદેવને નનનશ્ચત કરીને િાંનતનનકેતન પાછા 

મોકલી આપે.’ મહાદેવભાઈએ પોતાનું વકતવય પૂરં કરતાં આ 

િબદો કહ્ા. 

‘મહાદેવભાઈ, ્બાપુની વય્થા હંુ ્બરા્બર સમજી િકંુ છુ:ં પણ 

તમે આટલી મોિી રાતે આવી કિકિતી ઠિંીમાં િું કામ આવયા? 

્બાપુ પોતે જ નનણ્ણય કરી િકતા હતા. હંુ કોની પાસે નભક્ષા 

માગવા જાઉં? ્બાપુને કહો કે જ ે કાંઈ આપવાનું હોય તે મારી 

પાસે્થી માગી લે અને ગુરદેવને આપી દે.' મેં એમ કહ્ું તો 

ખરં, પણ એનું શ્ેય તો મહાદેવભાઈને હતું, કેમ કે એમના 

િાંત પરંતુ માનમ્ણક વકતવય મારા માટ ે ્બીજો કોઈ નનણ્ણય જ 

રહેવા દીધો ન હતો.

ગાંધીજીના સા્થી તરીકેનું એક કપરં કામ હતું વરસો્થી 



જલેમાં પિલેા કેદીઓ સા્થે મસલત કરી તેઓ જાહેર જીવનમાં 

અડહંસા નસવાય ્બીજો માગ્ણ નહીં લે એવી ખાતરી ્થાય તો 

સરકાર સા્થે વાતચીત કરીને એમને છોિાવવાનું. ગાંધીજી પોતે 

પણ આ કામમાં હમેિાં સફિળ ્થતા નહોતા. કુમારી વીણા દાસ 

સા્થે ગાંધીજીની મુલાકાતની નોંધ મહાદેવભાઈએ પોતાની િાયરીમાં 

નવગતવાર નોંધી છ.ે એ રોમાંચક સંવાદ મહાદેવભાઈની અપ્ગટ 

િાયરીમાં્થી નીચે આપીએ છીએ: 

12–4–'38: વીણા દાસ અને ઉજજવલા મજમુદારની સા્થે 

પ્ેનસિસંી જલેમાં મુલાકાત. ્બંનેએ ચરણધૂનલ લીધી. વીણા દેખાવે 

સૌમય, 22-23 વષ્ણની, ઉજજવલા કાંઈક મોટી. ્બંને િાંત ગંભીર.

્બાપુએ પૂછું: તમારે જ ે કાંઈ કહેવાનું હોય તે કહો, ્થોિી 

વાર ચૂપ. 

્બાપુ: કે તમારે કાંઈ કહેવાનું ન્થી? 

વીણા: ના, અમારે કાંઈ કહેવાનું ન્થી. 

્બાપુ: તમારં નનવેદન મેં વાંચયું છ.ે વરસો પહેલાં સાર વાંચેલો. 

્બે ડદવસ પહેલાં આખું વાંચયું. તમારે કાંઈ કહેવાનું ન્થી. એનો 

અ્થ્ણ એ ્થાય છ ે કે તમે નવચાર ્બદલયો ન્થી? તમને જો છોિી 

મૂકવામાં આવે તો તમે ફિરી્થી એમ જ કરો?

વીણા: હા, મારા નવચારો ્બદલાયા ન્થી. પણ હંુ એમ જ કરં 

કે નહીં એ તો દેિ કેવો કાય્ણક્મ ઉપાિ ેછ ેએની ઉપર આધાર 



રાખિે. 

્બાપુ: પણ દેિ એટલે િું? તમારા સા્થીઓ? 

ચૂપ. 

્બાપુ: અચછા, તો એ ગુપ્ત વાત છ ે તો મારે તમને એને નવિે 

ન પૂછવું જોઈએ. પણ તમે નેતા છો કે અનુયાયી? 

વીણા: કદાચ ્બંને. 

્બાપુ: એ ્બહુ સારં, તમારા નનવેદન્થી મારી ઉપર એવી છાપ પિી 

કે તમારં એક આગવું વયનકતતવ છ.ે અને તમે નેત્રી ્થવાનાં જ. 

વીણા: હા, મારે ્થવું છ,ે હજી હંુ ન્થી ્થઈ. 

્બાપુ: પણ તમે તમારા નનવેદનમાં જ ેવલણ લીધું છ ેતે અતયારના 

તમારા વલણ્થી નવસંગત છ.ે તમે જ ે કરવાનાં હો એ તમારા 

સા્થીઓ પર અવલં્બવાનું હોય તો તમારં કાંઈ વયનકતતવ ન્થી 

રહેતું. 

વીણા: ના. મને આિા છ ે કે મારામાં વયનકતતવ છ.ે એમ તો 

અનુયાયી છુ,ં પણ સમજુ અનુયાયી છુ.ં 

્બાપુ: પણ ધારો કે તમારા સા્થીઓ જાહેર કરે કે તેઓ ડહંસાને 

પિતી મૂકે છ ે તો તમેય તેમ કરિો કે નહીં? 

વીણા: ના. કારણ, મને ડહંસામાં નવશ્વાસ છ,ે અને હંુ એકલી 

રહેવાનું પસંદ કરીિ, અ્થવા નવા સા્થીઓ મેળવીિ. 

્બાપુ: હવે હંુ સમજુ ં છુ.ં પણ તમે જાણો છો કે કેટલીક વસતુઓ 



્બદલાય છ ે અને કેટલીક ન્થી ્બદલાતી. 

વીણા: મહાતમાજી, હંુ એ વાત સવીકારતી ન્થી. હંુ તો કહંુ છુ ં

સવ્ણપ્્થમ મારો દેિ. ્બાકી ્બધું પછી. તમને એકસપીડિય્સી 

(તકસાધુતા) િબદ તો ખ્બર છ.ે 

્બાપુ: હા, હંુ જાણં છુ.ં

વીણા: અમે તો અમારા કાય્ણ સાર જ ેતક હોય તે સાધી લઈએ 

છીએ. ડહંસા એ દુનનયાનો રસતો છ.ે

્બાપુએ ઉંમર પૂછી. ઉંમર 27 વષ્ણની. 21 વષ્ણ સજા ્થયેલી. 

હંુ છૂટવા ખાસ ઉતસુક ન્થી. મેં છ વરસ તો પૂરાં કયાું. અને 

એકદોઢ વરસની છૂટ મેળવી છ.ે મારે વહેલા છૂટવું ન્થી.

્બાપુએ સમજાવયું કે તેમને સજા પૂરી ્થતાં પહેલાં છોડ્ાં તયારે 

તેમની પણ આવી જ વૃનતિ હતી. આ િબદો પછી એને પણ ્બળ 

આવયું. એટલે એણે કહ્ું: ના, છૂટવાનો પ્શ્ મને મૂંઝવતો ન્થી.

્બાપુ: પણ જો એ લોકો જાણે કે છૂટ્ા પછી તમે એ જ કરવાનાં 

છો તો એ લોકો તમને છોિ ે ખરા? તો મને કહો કે કયાર્થી 

તમારા નવચારો આવા છ?ે 

વીણા: આખોય વખત. ્થોિો સમય હંુ અડહંસામાં માનતી હતી. 

હંુ કૉલેજમાં ગઈ તેનાય પહેલાં્થી હંુ તમારાં ભાષણો ને લખાણો 

વાંચતી હતી. પણ પછી મને લાગયું કે ડહંસા નવના મુનકત ન્થી. 

્બીજા ્બધા દેિોને ડહંસા્થી મુનકત ન્થી મળી? 

્બાપુ: એ ડહંદુસતાન કરતાં કોઈ હાલતમાં વધુ સારી અવસ્થામાં 



ન્થી. 

વીણા: એ છ ે જ. ના, એ નવિે [મેં] નવચાર કયયો છ ે અને મારા 

નવચારો ્બદલાય એવી િકયતા ન્થી. 

[પછી ્બાપુએ અલીપુર પ્ેનસિસંી અને િમિમ જલેની વાત કરી 

અને કહ્ું: તમારી ઇચછા હોય તો આ પ્શ્નો જવા્બ ન આપિો, 

પણ હંુ પૂછવા ઇચછુ ં છુ.ં] તમારા મત મુજ્બ જ ે લોકોએ મને 

ડહંસા છોિવાની વાત કરી છ ે તે જૂઠા છ?ે 

હસીને: હા, દેિને ખાતર. હંુ એમનો વાંક ન્થી કાઢતી. 

્બાપુ: તમે ્બહાદુર છો. તમે સતયનનષ્ઠ છો. અને તમારી ્બહાદુરીની 

હંુ કદર કરં છુ.ં તમે આવાં હિો એમ મેં નહોતું ધાયુું. સતય 

ઘણી વાર પચાવવું ્બહુ અઘરં હોય છ,ે પણ તમે મને સતય 

પણ ખૂ્બ ગૌરવભેર કહ્ું છ.ે તો હવે હંુ તમને પૂછુ ં છુ ં કે મને 

મળવાની તમે વાટ જોઈ હતી? 

હંુ તમને મળવા આવવાનો છુ ંએની તમને કયારે ખ્બર પિી હતી? 

અમને ડદનાજપુર્થી જયારે ખસેડ્ાં તયારે. મને િંકા હતી જ 

કે અમને આવાં કામસર લઈ જવામાં આવે છ.ે અમને આજ ે

કહેવામાં આવયું કે તમે મળવા આવવાના છો. અમે હોંિભેર રાહ 

નહોતી જોઈ. અમે ગભરાયાં હતાં. અહીં આવયાં તયાં સુધી તમને 

િું કહેવું એ અમને ખ્બર નહોતી. તમને સાચી વાત કહેવી કે 

નહીં એ ખ્બર નહોતી. પણ મને લાગયું કે મારા્થી તમને છતેરાય 

નહીં, તે્થી મારા્થી જૂઠુ ં ્બોલાય નહીં. અમે તમને કષ્ આપયું? 

્બાપુ: ના. એના્થી ઊલટુ.ં હંુ તમારી ્બહાદુરી અને સાહસનો 



પ્િંસક છુ.ં હંુ ઘણાને મળ્ો છુ,ં પણ તમારાં જવેાં ્બહાદુરને 

મળ્ો ન્થી. 

જલેમાં તારી જોિ ે વતા્ણવ કેવો છ ે વ.ના જવા્બમાં કહ્ું: હંુ ્બહુ 

સુખી છુ.ં આ મારી સખી ને ્બીજીઓની સા્થે જવું છ.ે મારા્થી 

એ કંટાળે છ.ે

મારા નપતાના નવચારો નોખા છ.ે એ પૂરા તમારી સા્થે છ.ે

મેં [મહાદેવભાઈએ] ઊઠતાં ઊઠતાં પૂછું: તમે તમારા સા્થી 

જોિનેી વફિાદારીના સોગંદ ખાઓ છો, પણ એ વફિાદારી તમે 

દેિના ડહત ખાતર છોિી દેિો? 

વીણા: હા. 

્બીજી તો ભાગયે જ કિું ્બોલી. એ અંગ્ેજી ્બોલી નહોતી િકતી. 

એને ્બંગાળી ્બોલવાનું કહેવામાં આવયું. પણ એ ભાગયે જ કિું 

્બોલી. નવચારો વીણાના જવેા જ છ ે એમ એણે કહ્ું. 

જતાં જતાં અતયાર સુધી જણેે લાગણીને સાવ દ્બાવી હતી 

એવી વીણાએ કહંુ્: મહાતમાજી, અમને ‘આપણી પસંદગી'વાળો 



તમારો લેખ ખૂ્બ પસંદ પડ્ો.

્બાપુ: મારી અડહંસા છતાંય? 

પેલી: હા. 

્બાપુ: તું છૂટ ે તયારે મને લખિે? 

વીણા: જરૂર. 

મેં કહ્ું: અને કદાચ તમે સેગાંવ આવીને ્બાપુનું હૃદયપડરવત્ણન 

કરો અ્થવા પોતાનું કરો?

વીણા: ્બેમાં્થી એકેય િકય ન્થી. 

મેં: ખુલ્ા મન સા્થે આવો. કદાચ અમે ્બદલાઈએ.8

ગાંધીજીને મળેલા કેદીઓમાં વીણા દાસ કદાચ સૌ્થી 

વધુ ્બહાદુર અને સૌ્થી કઠણ હતી. ્બીજા કેટલાકને મળવાનું 

કામ ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને સોંપયું હતું. તેમનામાં સૌ્થી વધુ 

નોંધપાત્ર હતા સરદાર પૃરવીનસંહ. એમને મળવા અને એમની 

ખાતર પંજા્બના ગવન્ણર અને મુખયમંત્રી (જઓે એ જમાનામાં 

‘પ્ીનમયર' કહેવાતા) તેમને મળવા મહાદેવભાઈને એક્થી વધુ 

વાર આંટા મારવા પડ્ા અને સારી પેઠ ે લખાપટ્ી કરવી પિી. 

દુભા્ણગયે મહાદેવભાઈએ જવેી ગાંધીજીની જલેના કેદીઓ સા્થેની 

મુલાકાતોની નોંધ રાખી છ,ે તેવી પોતાની મુલાકાતોની નોંધ ન્થી 

રાખી. કોઈ જીપ જયારે ચાલે છ ે તયારે કુલ કેટલા ડકલોમીટર 

ચાલી તેની નોંધણી એના આગલા ભાગમાં યંત્ર દ્ારા ્થાય છ.ે 

જીપની સા્થે સા્થે જ ે ‘સટપેની’ ચાલે છ ે તેનો ઉપયોગ જરૂર 



પિ ે તયારે ્થાય છ.ે જયારે એ વપરાય છ ે તયારે તો તે પણ 

્બીજા નવહલની માફિક જ ચાલે છ.ે પણ સટપેની કેટલી ચાલી 

તેના ડકલોમીટર અલગ નોંધાતા ન્થી. એના ડકલોમીટર તો ્બીજા 

નવહલના ડકલોમીટરમાં જ ભળી જાય છ.ે તેવું જ મહાદેવભાઈનું 

હતું. તેઓ ઘણી વાર જઈને ગાંધીજીનું કામ પાર પાિી આવતા. 

પણ એમની નસનદ્ધઓની નોંધ અલગ રખાતી નહીં. ગાંધીજીની 

નસનદ્ધમાં ભળી જવામાં જ એમને ગૌરવ લાગતું. 

ગાંધીજીના વધારાના અંગ તરીકે એવાં ્બીજાં ્બે કામો 

મહાદેવભાઈને આ કાળમાં કરવાં પિલેાં. એક કામ હતું રાજકોટ 

સતયાગ્હ વખતનું અને ્બીજુ ં કામ મૈસુરનું.

ગાંધીજીએ એક વાર દેિી રાજયોના કામ નવિે એક અજ્બ 

ઉપમા આપેલી. આઝાદીની ચળવળ ચાલતી હોય તયારે દેિી 

રાજયોના કામમાં સામા્ય રીતે ન પિવાના કૉંગ્ેસના નસદ્ધાંતને 

સમજાવતાં ગાંધીજીએ કહ્ું હતું કે એ કોયિો દરાજ-ખરજવા 

જવેો છ.ે જટેલું ખજવાળો એટલો વધે. સામા્ય રીતે દેિી 

રાજયોના પ્શ્ોમાં રાષ્ ટ્રના આગેવાનો રસ લેતા ખરા, પણ 

એમની ચળવળમાં સીધો ભાગ લેતા નહીં. સરદાર વલ્ભભાઈ 

કાડઠયાવાિ રાજકીય પડરષદના પ્મુખ હતા એટલે રાજકોટના 

આગેવાનો પોતાના કામકાજમાં એમની સલાહ લેતા. વલ્ભભાઈ 

પોતાના દરેક કામ્થી ગાંધીજીને વાકેફિ રાખતા અને સામા્ય રીતે 

વલ્ભભાઈ ગાંધીજી્થી દૂર હોય તયારે એમની સા્થેનો તમામ 

વયવહાર મહાદેવભાઈની મારફિત ્થતો. 

રાજકોટ પ્કરણના આખા ઇનતહાસમાં ન પિીએ. 



ઠાકોરસાહે્બ ધમથે્દ્રનસંહજી અને તેમના તંત્ર દ્ારા વચનભંગ 

્થયો તેને કારણે ગાંધીજીએ 1939ના માચ્ણ માસમાં ઉપવાસ 

કયા્ણ તયારે મહાદેવભાઈ નાદુરસત તન્બયતને કારણે ડદલહીમાં 

એક વૈદ્ પાસે ઇલાજ કરાવી રહ્ા હતા. ગાંધીજીના ઉપવાસ 

િરૂ ્થતાંની સા્થે મહાદેવભાઈનું મન ઝાલયું રહે એમ નહોતું. 

સરદાર વલ્ભભાઈને તેમણે લખયું: 

આ પ્કરણ ્બાપુનો પ્ાણ લેિે એમ લાગે છ.ે ્બધે સાધુસંતોના 

પ્ાણ દુષ્ોએ જ લીધા છ ે ને? આજનું ્બાપુનું નનવેદન વાંચતાં 

તો પર્થરો પણ આંસુ વરસાવે. પણ ગલે્સી,9 નગબસન10 અને 

વીરાવાળા11 ને ્થોિાં જ આંસુ આવવાનાં છ?ે12 

રાજકોટના એ પ્શ્ોનો એક છિેો ડદલહીમાં પણ હતો. 

તયાંના કોકિાને ગૂંચવવામાં નબ્ડટિ રાજયના રાજકોટનનવાસી 

રેનસિટં નગબસનનો પણ મોટો ડહસસો હતો. એને અંગે ગાંધીજીએ 

વાઇસરૉયને પણ માડહતી આપી હતી. વાઇસરૉય કયાંક પ્વાસમાં 

હતા તે પ્વાસ વચચે્થી રદ કરીને ડદલહી આવયા હતા. એમણે 

ગાંધીજીની સા્થે નગબસન મારફિત સંપક્ણ સાધીને સૂચવયું કે 

મુખય મુદ્દો ગાંધીજીને વચનભંગ ્થયો એમ લાગયું એ જ છ.ે 

આ ્બા્બતમાં ડહંદના વિા ્યાયાધીિ સર મોડરસ ગવાયરનો 

અનભપ્ાય કેમ ન લેવામાં આવે? વળી તેમણે એવી પણ માડહતી 

આપી હતી કે ઠાકોરસાહે્બ ્યાયાધીિના ચુકાદા મુજ્બ વત્ણવા 

ખોળાધરી આપે છ ે અને પોતે પણ તેનો અમલ ઠાકોરસાહે્બ 

પાસે કરાવવા પૂરેપૂરો પ્યતન કરિે. ગાંધીજીએ આ સૂચન 

સવીકાયુું હતું. મહાદેવભાઈ ડદલહી હતા તે્થી પ્જા પડરષદનો 

આખો કેસ ્યાયાધીિ આગળ રજૂ કરવામાં ખૂ્બ સહાયક 



નીવડ્ા. આ પ્કરણમાં ્થયેલા કાગળપતિર કે ભાષણોના અહેવાલ 

ગુજરાતીમાં હોય તો તેનું મહાદેવભાઈનું ભાષાંતર પ્માણભૂત 

મનાતું. તયાર ્બાદ આ જ પ્કરણમાં એક ્બીજા પ્સંગે ખુદ 

વીરાવાળાએ મહાદેવભાઈ પાસે ચાહીને ગાંધીજીના ભાષણના 

અંગ્ેજી ભાષાંતરની માગણી કરેલી. અને અનેક કામો વચચે પણ 

મહાદેવભાઈએ એમને એ અંગ્ેજી નોંધ સમયસર પહોંચાિલેી. 

પણ મહાદેવભાઈનું કામ માત્ર ભાષાંતરકતા્ણનું નહોતું. ડદલહીમાં 

વાઇસરૉય કે વિા ્યાયાધીિ જો ગાંધીજીનું માનસ કેમ ચાલે છ ે

એ જાણવા માગતા હોય તો મહાદેવભાઈને ‘જરા મળી જવા' 

જણાવતા! એક વાર વાઇસરૉયના મંત્રી નમ. લે્થવેટ ેમહાદેવભાઈને 

કહ્ું હતું: ‘મને એ કહેવા દો કે ગાંધીજીનાં લખાણો જટેલી 

કાળજી્થી વાંચું છુ ંએટલી જ કાળ્થીજી हररजनમાં તમારી સહી્થી 

પ્ગટ ્થતું સઘળું હંુ વાંચું છુ.ં ગાંધીના નવચારોને વધુ સારી અને 

વધુ સપષ્ રીતે સમજાવનાર હંુ ્બીજા કોઈને ઓળખતો ન્થી.’13 

સર મોડરસ ગવાયરે જ ે ચુકાદો આપયો તે સો ટકા પ્જાના 

પક્ષમાં હતો. પણ જ ે સમજૂતી ્થઈ હતી તે અંગે મુસલમાનો 

અને ગરાનસયાઓને અસંતોષ હતો. આ ્બા્બત વીરાવાળા સા્થેની 

વાતચીત પર્થી ગાંધીજીને એમ લાગયું કે એક તરફિ ઠાકોરસાહે્બના 

લોકોને રીઝવવાનો પ્યાસ કરવો અને ્બીજી તરફિ આ ચુકાદાનો 

લાભ લેવો, એ ્બેય ઉપાયો એકસા્થે કામમાં લેવા એ અડહંસક 

માણસને િોભે નહીં. તે્થી તેમણે જાહેર રીતે એ ચુકાદાને કોરે 

રાખીને એકિએેક્થી વીરાવાળા જોિ ે વાટાઘાટો ચાલુ રાખવાનું 

ઠરાવયું હતું. ઘણા કાય્ણકતા્ણઓને એના્થી નનરાિા ્થઈ હતી, 

પણ ગાંધીજીએ આ અનુભવને અડહંસાનો એક પાઠ મા્યો. 



વીરાવાળાને સમજાવવા અને એનું હૃદયપડરવત્ણન કરાવવાને ્બદલે 

ગાંધીજીએ વિા ્યાયાધીિનો આિરો લીધો, એને નવિે ગાંધીજીએ 

રાજકોટના કાય્ણકતા્ણઓને કહ્ું: 

હંુ અશ્દ્ધાવાન ઠયયો. ઈશ્વર પ્તયેની મારી શ્દ્ધાને આધારે ત્થા મારા 

અનિન્થી ઠાકોરસાહે્બ ત્થા વીરાવાળાના હૈયાને નપગળાવવાની 

શ્દ્ધાને આધારે રહી જ ે મારં સવ્ણસવ ખોવાની તૈયારી હંુ દેખાિી 

િકયો હોત તો ્બહુ ્બહુ તો મારં મૃતયુ ્થાત. પણ એવું મૃતયુ 

ઊજળું હોત.14

મહાદેવભાઈ સા્થે એમના ટાઇનપસટ તરીકે રાજકોટ ગયેલા 

નારાયણે પણ ગવાયર ચુકાદો ફિગાવી દેવાના ગાંધીજીના નનણ્ણય 

અંગે ગાંધીજી સા્થે ચચા્ણ કરી હતી. એને ગાંધીજીએ સમજાવયું: 

ચુકાદા્થી તો આપણા નવરોધીઓને આપણા દુિમન કરી મૂકયા. 

આપણે તો તેમને પ્ેમ્થી જીતવા રહ્ા અને હવે આપણો રસતો 

મોકળો ્થયો છ.ે આપણી સવતંત્રતા માટ ે લિત પૂરી ્થઈ ન્થી... 

પણ હવે આપણે તેને વધુ સારા વાતાવરણમાં અને નનમ્ણળ 

હન્થયારો્થી ચલાવી િકીિું.15

1939ના ડિસેમ્બર માસમાં મહાદેવભાઈને મૈસુર જવાનું 

્થયું. તયાંનું પ્જામંિળ અને તયાંના દીવાન પરસપર આક્ષેપો કરતા 

હતા. પ્જામંિળના સરકાર સામેના આક્ષેપો વધુ ગંભીર પ્કારના 

હતા. એ આક્ષેપોને ખોટા કહી, એની તપાસ કરવા ખુદ ગાંધીજીને 

મૈસુર આવવાનું દીવાન શ્ી નમરઝા ઇસમાઈલે ઇજન આપયું. 

ગાંધીજી પોતે તો ન ગયા, પણ તેમણે મહાદેવભાઈને મોકલયા.



દીવાનસાહે્બ ેગાધંીના પ્નતનનનધની આગતા-સવાગતામા ંકિીયે 

મણા ન રાખી. ્બેંગલોર સટિેને એમને (અને નારાયણને) લેવા 

ચાર ચાર તો ગાિીઓ હાજર. રાજયના આલીિાન અનતન્થગૃહમાં 

ઉતારો. ભોજન-સમારંભો વગેરે વગેરે. પણ રાજયની સંખયા્બંધ 

જલેોમાં ફિરી ફિરીને કેદીઓની મુલાકાત લીધી તયારે મહાદેવભાઈના 

મનમાં એ નવિે લવલેિ પણ િંકા ન રહી કે રાજય તરફિ્થી 

લગભગ અવણ્ણનીય એવા અમાનુષી અતયાચારો ગુજારવામાં 

આવયા હતા. મહાદેવભાઈને તો માત્ર ગાંધીજી આગળ જ 

તપાસનો અહેવાલ રજૂ કરવાનો હતો, પણ એ અહેવાલ એટલો 

સચોટ હતો કે ગમે તેટલા નગન્નાવા છતાંય શ્ી નમરઝા ઇસમાઈલ 

પોતાનો નક્કર ્બચાવ ન કરી િકયા. 

અહીં ્થોિો નવચાર મહાદેવભાઈ અને ગાંધીજીના સં્બંધો 

નવિે કરી લઈએ. કદાચ ્બે વચચેનો સં્બંધ ્બાપ-દીકરા કરતાંયે 

કાંઈક આદકેરો હતો. મહાદેવ ગાંધીજીના આતમજ નહીં, આતમીય 

હતા, જ ે છવેટ ે એકાતમ ્થયા. મહાદેવ પક્ષે ‘પરમ પૂજય ્બાપુ' 

એ છવેટ સુધી પરમ પૂજય જ રહ્ા. માત્ર એક વાર માંદગીમાં 

‘તું કેમ પ્ેમપત્ર લખતો ન્થી?’ એવો તુંકાર કાઢલેો, ્બાકી ભકતે 

ભેગા ્થવાની તીવ્ર ઇચછા સા્થે પણ છટેુ ં રાખેલું. મહાદેવને 

્બાપુના ચરણોમાં કે વધુમાં વધુ ્થાય તો ખોળામાં મા્થું મૂકવાની 

હોંિ હતી. ્બાપુએ ભલે લખયું હોય કે, ‘મને ઇચછા ્થાય છ ે

કે મહાદેવને આવીને ભેટુ,ં’ પણ મહાદેવે એમ કહેવાનું સાહસ 

કોઈ ડદવસ દેખાડ્ું નહોતું.

્બંનેના રૂપમાં આકાિપાતાળ જવેું અંતર હતું. એકને નવિે 

સરોનજનીદેવી સહેજ ે ‘નમકી માઉસ’ િબદ ઉચચારી િકતાં, 



્બીજાને ‘ગુલે ગુજરાત' કહેતાં. ્બંનેમાં આકષ્ણકિનકત હતી. પણ 

્બાપુની આકષ્ણણિનકત મહાદેવ કરતાં જુદા સતરની હતી. ્બાપુની 

કપ્ણણ-િનકત આતમાના અમૃતમાં્થી આવતી અને તેમની કુનેહ 

એમને પોતાના ્બહોળા અનુભવમાં્થી લીધેલી છ.ે મહાદેવની 

કપ્ણણ-િનકત તેમના ‘ડકરતારે ઘિલેા’ રૂપમાં્થી આવતી હતી અને 

એમની મોહકતા એમની પ્ેમામૃતઝરતી વાણીમાં્થી આવતી હતી. 

્બાપુ જ્ાની હતા અ્થવા કહો કે તેઓ સદા સતયરૂપી મોતી 

િોધતા મરજીવા હતા. મહાદેવ ભકત હતા. તેઓ નનરંતર ્બાપુના 

પ્ેમસરોવરમાં તરતા. ્બાપુનું કમ્ણ સતયપૂત આતમામાં્થી નનષપન્ન 

્થતું નનષકામ કમ્ણ હતું. મહાદેવનું કમ્ણ, ભનકતદ્ૌત હૃદયમાં્થી 

સફુિરતા નનમ્ણળ, ઊધવ્ણગામી નનઝ્ણર જવેું હતું. ્બાપુ અનુભવના 

રતનાકર હતા, તે્થી જ તેઓ સૂત્રકાર હતા. મહાદેવ અનુભવના 

પયાસા ભાષયકાર હતા. ્બાપુ મૌનલક નવચારક અને કેટલીક વાર 

મૌનલક ભાષા યોજનાર આચાય્ણ હતા. મહાદેવ ્બાપુના મૌનલક 

નવચારોને લોકો આગળ લૌડકક કે િાસ્તીય ભાષામાં રજૂ કરનાર 

મીમાંસક હતા. ્બાપુને સતયમાં જ એટલો રસ હતો કે તે નવનાનું 

જીવન એમને ખારં લાગતું. મહાદેવને જીવનના માધુય્ણમાં્થી જ 

સતય લાધતું. 

્બાપુનું સમગ્ વયનકતતવ વૈિાખની ્બપોરના સૂય્ણ જવેું પ્ખર 

હતું, મહાદેવનું વયનકતતવ િરદપૂનમના ચંદ્ર સમાન સૌમય હતું. 

્બાપુએ તો મહાદેવના સમગ્ વયનકતતવને ઘિલેું, પણ મહાદેવે 

્બાપુ પર કાંઈ પ્ભાવ પાિલેો ખરો? 

જો આપણે અ્ય સમકાલીન મહાનુભાવોના સંદભ્ણમાં 



નવચારીએ તો, કદાચ આ પ્શ્ને વધુ સમજી િકીિું. જ ેરવી્દ્રના્થ, 

શ્ી અરનવંદ કે ડટળક મહારાજને કોઈ મહાદેવ મળ્ા હોત 

તો? તે કોઈને એ ન મળ્ા, ગાંધીજીને મળ્ા. ગાંધીજીને ગાંધી 

્બનાવવામાં મહાદેવભાઈનો ફિાળો નાનોસૂનો નહોતો. 

ગાંધીજીનાં લખાણોમાં મહાદેવભાઈના સંગ પછી એક 

ચોક્કસ પ્ભાવ પિલેો જણાય છ.ે हहंद सवराज અને सतयना प्रयोगो 

્બંને ગાંધીજીનાં પાયાનાં પુસતકોની ભાષા અને તેની માંિણીની 

સરખામણી કરવા્થી એ પ્ભાવ સપષ્ જણાઈ આવિે. ગાંધી 

સે્ટટ્રમ, ્બનલ્ણનના શ્ી ડક્નશ્ચયાન ્બાતયોલફેિ એક મુલાકાતમાં આ 

લેખકને ભારપૂવ્ણક કહ્ું હતું કે ગાંધીજીનાં લખાણોનો અભયાસ 

કરતાં આપણને સપષ્પણે જણાયું છ ે કે મહાદેવના સંપક્ણમાં 

આવયા પછી ગાંધીની ભાષામાં કોમળતાની સા્થે સા્થે ચોકસાઈ 

આવી છ.ે પનશ્ચમના લોકોને ગાંધીના નવચારો મહાદેવનાં લખાણોને 

લીધે સમજવામાં વધુ સુકર ્બને છ.ે 

્બાપુના ભાવજગત ઉપર પણ મહાદેવનો પ્ભાવ પડ્ા 

નવના રહ્ો નહોતો. તે્થી મહાદેવ હતા તયારે ગાંધીજી કહેતા કે 

‘મહાદેવે આશ્મનું ગૌરવ વધાયુું છ'ે, અને એમના ગયા પછી 

કહેતા કે એમની ખોટ છ છ જણ્થી પુરાતી ન્થી. ્બાપુના 

નવચારોને એક ્બાજુ પ્ાચીન વેદ-ઉપનનષદાડદ િાસ્તોને અને 

્બીજી ્બાજુ્થી જૂનાનવા નવશ્વવાઙ્મયનો આધાર આપવાનું કામ 

મહાદેવે કયુું. 

્બાપુ સા્થે મતભેદ ધરાવનારાઓના નવચારોને નવિદ કરીને 

્બાપુ આગળ રજૂ કરવાનું કામ પણ ઘણી વાર મહાદેવ કરતા. 



એ વાત રાજાજીએ પોતાની શ્દ્ધાંજનલમાં ખાસ નોંધી હતી. 

નવરોધીઓને ્બાપુના નવચાર સમજાવવામાં પણ મહાદેવની મદદ 

્બાપુને મળતી. વાઇસરૉયના અંગત સનચવની મહાદેવ જોિ ે

દોસતી ્થઈ ગયેલી. અને ગાંધીજીએ 8મી ઑગસટ, 1942ની 

ગોવાનલયા ટૅ્ કની નમડટગંમાં કહેલું કે વાઇસરૉય નલનનલ્થગો તો 

મહાદેવના પ્ેમમાં પિી ગયા હતા. રાજકોટના દીવાન દર્બારશ્ી 

વીરાવાળાને ગાંધીજી કરતાં મહાદેવભાઈ સા્થે વાતચીત કરવામાં 

વધુ ફિાવટ આવતી. એમની પાસે ્બાપુનું સતય અને મહાદેવનું 

માધુય્ણ ભેગું ્થતું તયારે જ કામ આગળ વધતું.
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બેતાળરીસ  
્ગમગતરી જયોત

કૉંગ્ેસે પ્ાંનતક પ્ધાનમંિળો સવીકાયાું તયાર્થી તેણે ‘ભારત 

છોિો'નું આહ્વાન આપયું તયાં સુધીનો પાંચ વષ્ણનો ગાળો દેિ ત્થા 

દુનનયા સાર ખૂ્બ મોટાં રાજનૈનતક પડરવત્ણનોનો હતો. દેિનો 

આ કાળનો જ ઇનતહાસ લખાય તો ્થો્થાં ભરાય. આપણને 

તો એ ્બા્બતની નનસ્બત છ ે કે આ ઐનતહાનસક ઘટનાઓમાં 

મહાદેવભાઈના ‘્બાપુ' પગલે પગલે નનણા્ણયક ભાગ ભજવતા 

હતા. ગાંધીજીનાં પગલાં સા્થે પગલાં માંિનાર મહાદેવભાઈની 

નક્ષનતજોનો પણ પગલે પગલે નવસતાર ્થઈ રહ્ો હતો.

1936ના નવેમ્બર માસમાં ત્રાવણકોરમાં હડરજનો સાર 

મંડદરો નવનધપૂવ્ણક ખૂલયાં. ગાંધીજીએ એને ડહંદુ ધમ્ણની િુનદ્ધની 

ડક્યાના પહેલા પગન્થયા તરીકે વણ્ણવયું. એ જ વષથે ડિસેમ્બર માસમાં 

પહેલી વાર મહાસભાનું અનધવેિન મહારાષ્ ટ્રમાં તાપી નદીને 

કાંઠ ે ફૈિજપુર નામના ગામિામાં ભરાયું. તયાર ્બાદ દેિના સાિા 

ત્રણ કરોિ લોકોને મતાનધકાર આપનાર પ્ાંનતક ધારાસભાઓની 

ચૂંટણીમાં છ પ્દેિોમાં કૉંગ્ેસને ચોખખી ્બહુમતી મળી અને ્બેમાં તે 

સૌ્થી મોટા પક્ષ તરીકે ચૂંટાઈ આવી. ત્રણ પ્દેિોમાં તે લઘુમતીમાં 

રહી. ્બહુમતીવાળા પ્દેિોમાં હોદ્દાઓ સવીકારવા કે નહીં તે અંગે 

મુખય આગેવાનોમાં મતભેદ હતા, પણ ગાંધીજીએ રાજવહીવટના 

કામકાજમાં અતયંત કટોકટીના સંજોગો નસવાય ગવન્ણરો નવિેષ 

સતિા મારફિત હસતક્ષેપ નહીં કરે એવી ્બાંયધરી મેળવી તયારે 



કૉંગ્ેસે 1937ના જુલાઈ માસમાં પ્ધાનપદાં સવીકારવાનો નનણ્ણય 

કયયો. મહાદેવભાઈને મું્બઈ રાજયના પ્ધાન ્બનવાનું સૂચવાયું 

તયારે તેમણે તેને હસીને કોરે મૂકયું હતું. એમને મન ગાંધીજીનું 

મંત્રીપદ કોઈ પણ સરકારના મંત્રીપદ કરતાં ચડિયાતું હતું. એમાં 

જ એમને પોતાનો સવધમ્ણ દેખાતો હતો, અને એમાં જ એમની 

અનભવયનકત પણ. 

ધારાસભાઓને લગતા કોયિાઓને ઉકેલવા કૉંગ્ેસે એક 

પાલ્ણમે્ટરી ્બોિ્ણ નામની ઉચચસતરીય સનમનત નીમી હતી અને 

તેના અધયક્ષ, સરદાર વલ્ભભાઈ, દરેક ્બા્બતમાં ગાંધીજીની 

સલાહ લેતા. વલ્ભભાઈ પોતાને હમેિાં એક નિસત્બદ્ધ નસપાઈ 

લેખતા અને તે્થી સદાય પોતાને પાછળ રાખી કૉંગ્ેસ કે દેિને 

આગળ કરતા. પાલ્ણમે્ટરી ્બોિ્ણનું કામકાજ સારી પેઠ ે મુશકેલ 

હતું, ન્બનઅનુભવી કાય્ણકરોને વહીવટ ચલાવવાનો હતો. સતિા 

હા્થમાં આવવા્થી કયાંક મદ અને કયાંક ઈષા્ણ િોડકયાં કરવા 

લાગયાં હતાં.

કૉંગ્ેસની અંદરના તીવ્ર મતભેદોના ત્રણ મોટા કાંિો ્થયા: 

નરીમાન પ્કરણ, િૉ. એન. ્બી. ખરે પ્કરણ અને સુભાષ ્બોઝ 

પ્કરણ. ત્રણેયમાં સીધી ઝીંક સરદાર પટલેે ઝીલી હતી, પણ 

ત્રણેય મામલાઓ ગાંધીજી સુધી પહોંચયા હતા. ત્રણેયમાં ગાંધીજીને 

સરદારના પક્ષે ્યાય દેખાયો હતો. નરીમાનના ડકસસામાં લવાદ 

તરીકે ગાંધીજી અને શ્ી ્બહાદુરજી ભરૂચાએ ચુકાદો સરદારના 

પક્ષે આપયો હતો. ખરે અને સુભાષ ્બોઝના મામલામાં કૉંગ્ેસ 

વડકુંગ કનમટી સરદારની સા્થે રહી હતી. આ ત્રણે ડકસસાઓની 

નવગતમાં અહીં ન જવાય. માત્ર એટલો જ ઉલ્ેખ કરી દઈએ કે 



આ ્બા્બતમાં સામે પક્ષે પૂરેપૂરી ચોખવટનો મોકો આપયા પછી 

ગાંધીજીએ પોતાનો અનભપ્ાય સપષ્ ભાષામાં જણાવયો હતો. 

નરીમાને તો ખુદ ગાંધીજીને લવાદ નીમયા હતા, પણ ગાંધીજીએ 

શ્ી ભરૂચાની મદદ લીધા પછી મોટા ભાગની તપાસનું કામ તેમણે 

જ કયુું હતું. ત્રણેય પ્કરણોમાં સરદારની સા્થે સા્થે ગાંધીજી 

ઉપર પણ ઠીક ઠીક કાદવ ઊછળ્ો હતો. મહાદેવભાઈ એના્થી 

જ વયન્થત રહેતા. પણ તેમણે કે ગાંધીજીએ આ નવવાદોની 

જીભાજોિીમાં ઊતરવાનું યોગય નહોતું મા્યું. કયારેક કયારેક 

કોઈક પત્રમાં મહાદેવભાઈની વય્થા છતી ્થતી ખરી.

1938ના ફેિબ્ુઆરી માસમાં ગુજરાતમાં તાપીકાંઠ ેહડરપુરામાં 

કૉંગ્ેસ ભરાઈ તે પહેલાં ગાંધીજી 1937ના જૂન માસમાં આરામ 

કરવા વલસાિ પાસે તી્થલ જઈને રહ્ા હતા. મહાદેવભાઈએ 

તે વખતે સાઇકલ ચલાવતાં િીખવાનો નનષફિળ પ્યતન કરેલો! 

માત્ર િાંનતનનકેતનના કલાગુર શ્ી નંદલાલ ્બોઝ જોિ ે મૈત્રી 

કેળવવામાં તેઓ એના કરતાં ઘણા વધારે સફિળ નીવડ્ા હતા. 

ગાંધીજીના દનક્ષણ આડરિકાના નજગરી દોસત હરમાન કૅલન્બેક 

પણ તી્થલ આવીને રહેલા. સરદારને તે વખતે પગમાં ખૂ્બ મોટો 

કાંટો વાગેલો અને એિી પાકેલી. તેની ઉપર તેમણે કોઈ પણ 

પ્કારની અરેરાટી નવના િાંતનચતિે ચીરો મુકાવેલો. હડરપુરાની 

કૉંગ્ેસ એ સરદારના આનતરયભાવની ગૌરવગા્થા સમાન હતી. 

મહાદેવભાઈએ हररजनના લેખોમાં એની ભૂડર ભૂડર પ્િંસા કરેલી. 

છતાંય એની કેટલીક ન્બળાઈઓનો તટસ્થતા્થી, સપષ્પણે ઉલ્ેખ 

કરતાંય તેઓ ચૂકયા નહોતા. 

કૉંગ્ેસે પ્ધાનપદાં સંભાળ્ાં તયાર ્બાદ દેિી રાજયોમાં પણ 



અપૂવ્ણ જાગૃનત આવી હતી. કૉંગ્ેસની નીનત દેિી રાજયોના પ્શ્માં 

સીધા ન પિવાની હતી, પણ રાજયોનાં પ્જામંિળો કૉંગ્ેસની અને 

ગાંધીજીની દોરવણી મેળવવા સદાય ઉતસુક રહેતાં. ગાંધીજી, 

સરદાર અને જવાહરલાલજી આ ્બા્બતમાં ઠીક ઠીક રસ લેતા. 

ત્રાવણકોર, રાજકોટ, જયપુર, મૈસુર, હૈદરા્બાદ અને ્બીજાં પણ 

અનેક નાનાંમોટાં દેિી રાજયોમાં પ્જાકીય આંદોલનો પણ ્થયેલાં.

સપટમે્બર 1939માં ્બીજુ ં નવશ્વયુદ્ધ છિેાયું તયાર્થી એ જ 

દુનનયાની રાજનીનતની કે્દ્રવતતી ઘટના ્બની ગયું હતું. ગાંધીજીની 

ભૂનમકા ગમે તેવાં ન્બળાં, પણ લોકિાહીનું સમ્થ્ણન કરનાર સા્થી 

રાજયોને નૈનતક ટકેો આપવાની હતી. કૉંગ્ેસે સા્થી રાજયોને યુદ્ધના 

ઉદ્દિેો જાહેર કરવા પિકાર ફિેંકયો ત્થા ભારતમાં લોકિાસન 

અને ્બંધારણસભા સ્થાપવાની માગણી કરી. 

કોઈ પણ પ્કારની મસલત કયા્ણ નવના આપમેળે જ 

વાઇસરૉયે મહાયુદ્ધમાં ડહંદુસતાનને ભેળવી દીધું તે્થી કૉંગ્ેસનાં 

પ્ાંતીય પ્ધાનમંિળોએ 1939ના ઑકટો્બર-નવેમ્બરમાં પોતાનાં 

રાજીનામાં આપયાં.

દેિનું સંરક્ષણ પણ અડહંસક રીતે જ ્થવું જોઈએ એવા 

નવચાર જયારે ગાંધીજીએ મૂકયા તયારે તે નવિે કૉંગ્ેસ કારો્બારી 

સહમત ્થઈ િકી નહોતી. સુભાષ્બા્બુ તો ગુપ્ત રીતે 1941ના 

જા્યુઆરીની 17મીએ દેિમાં્થી નાસી છૂટ્ા અને પહેલાં જમ્ણની 

જઈને ડહટલરનો સા્થ લેવા તેમણે પ્યાસ કયયો, પણ તેમાં ઝાઝી 

સફિળતા ન મળતાં સ્બમરીનમાં જાપાન પહોંચયા અને તયાં 

‘આઝાદ ડહંદ ફિોજ' સંગડઠત કરી જાપાન તરફેિ યુદ્ધમાં ભળ્ા. 



રાજાજી જવેા કેટલાક આગેવાનો કોઈ પણ િરત નવના જાપાનનો 

મુકા્બલો કરવાના પક્ષના હતા. કૉંગ્ેસ કારો્બારીના મોટા ભાગના 

સભયો દેિને આઝાદ કરવાની ઘોષણા ્થાય તો સા્થી રાજયો 

તરફિ, યુદ્ધપ્યાસોમાં ્બધી રીતે મદદ કરવા તૈયાર હતા.

નબ્ટન એમ માનતું હતું કે ડહંદનું ભાનવ નક્કી કરવું એ 

એમનું કામ છ.ે કૉંગ્ેસ એમ માનતી હતી કે ડહંદનું ્બંધારણ 

ઘિવાનો હક ડહંદીઓને છ.ે 

કૉંગ્ેસે પ્ાંતોમાં પ્ધાનમંિળો સવીકાયાું તયાર્થી જ કૉંગ્ેસી 

વહીવટવાળા પ્દેિોમાં કોમી હુલ્િો ્થતાં રહેતાં હતાં. મહમદઅલી 

ઝીણાની આગેવાની હેઠળ મુનસલમ લીગે એવી ભૂનમકા અખતયાર 

કરી હતી કે તે જ આખા દેિના મુસલમાનોની પ્નતનનનધ સંસ્થા 

છ ે અને કૉંગ્ેસ ડહંદુઓની સંસ્થા છ.ે આગળ ઉપર તેમણે એ 

નસદ્ધાંત ઘડ્ો હતો કે ડહંદુ અને મુસલમાનો એ ્બે અલગ 

અલગ રાષ્ ટ્રો છ.ે આ નદ્રાષ્ ટ્ર નસદ્ધાંત ઉપર જ પાડકસતાન 

માટનેી માગણી ખિી ્થઈ. કૉંગ્ેસ પ્ધાનમંિળોએ રાજીનામાં 

આપયાં તયાર ્બાદ મુનસલમ લીગે 1939ના ડિસેમ્બરની 22મીએ 

‘મુનકતડદવસ' ઊજવયો હતો. 

યુદ્ધને કારણે દેિ પર અનેક પ્કારના ્બોજા પિતા હતા. 

દેિમાં મુકતપણે પ્ચાર કરવાની સવતંત્રતા પર સરકાર દ્ારા 

ભારે કાપ મૂકવામાં આવયો હતો. વાણીસવાતંતટ્રયનો મુદ્દો લઈને 

કૉંગ્ેસે એની સામે 1940ના ઑકટો્બર માસમાં વયનકતગત 

સતયાગ્હ કરવાનો ઠરાવ કયયો. 

જયારે જયારે પણ લિત આવે તયારે કૉંગ્ેસ કારો્બારી 



સવ્ણ મતભેદોને ્બાજુએ રાખીને ગાંધીજીની આગેવાની સવીકારી 

લેતી. હજી તો જૂન 1940માં જ કૉંગ્ેસે ગાંધીજીને પોતાના 

સંગઠનમાં્થી ગાંધીજીના જ આગ્હ્થી મુકત કયા્ણ હતા. વયનકતગત 

સતયાગ્હ નનનમતિે કૉંગ્ેસે ગાંધીજીને પાછા ્બોલાવી આગેવાન 

્બનાવયા. ગાંધીજીએ પ્્થમ સતયાગ્હી તરીકે નવનો્બા ભાવેને 

અને ્બીજા સતયાગ્હી તરીકે જવાહરલાલ નેહરને પસંદ કયા્ણ. 

આખા દેિમાં ઠરે ઠરે્થી વયનકતગત સતયાગ્હમાં જોિાવા સાર 

ગાંધીજી ઉપર અરજીઓ આવવા માંિી. ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને 

વયનકતગત સતયાગ્હી તરીકે જલેમાં જવાની સલાહ ન આપી, 

દેિભરમાં્થી સતયાગ્હીઓની પસંદગી કરવામાં પોતાને મદદ 

કરવાનું કામ સોંપયું. માત્ર એક વાર ડિસેમ્બર 1940માં વયનકતગત 

સતયાગ્હમાં મહાદેવભાઈને હોમવા ગાંધીજીએ નવચાર કયયો હતો. 

શ્ી ઘનશયામદાસ ન્બરલા અને દેવદાસ ગાંધી જોિ ે 18-19મી 

ડિસેમ્બર, 1940માં ્થયેલ એક વાતા્ણલાપમાં તેમણે કહ્ું હતું: 

આ તો આતમિુનદ્ધની લિત છ.ે કોઈને મૂંઝવવાની લિત ન્થી. 

એમ હોઈ મારે મારં જ ે કાંઈ સવ્ણશ્ેષ્ઠ છ ે તેનો ભોગ આપવો 

જોઈએ. મારે ્બીજાં અનેક ઉમદા કાયયો માટ ે મહાદેવની ્બહાર 

જરૂર હતી. આ્થી એમનું મૂલય ઓર વધી ગયું છ.ે પણ એ 

જ એમને જલેમાં મોકલવાનું એક વધુ કારણ છ,ે કારણ એ 

્બનલદાન વધુ કીમતી હિે.1

ડિસેમ્બર 24, 1940ને ડદને ગાંધીજીએ એિોલફિ ડહટલરને 

નામે એક પત્ર લખી તેમને અપીલ કરી હતી કે, 

માનવજાતને નામે હંુ તમને યુદ્ધ ્બંધ કરવાને માટ ે અપીલ કરં 



છુ.ં તમારી ત્થા ઇંગલંિની વચચે જ ે કાંઈ તકરારી ્બા્બતો હોય 

તે તમારી ્બંનેની પસંદગીના કોઈ આંતરરાષ્ ટ્રીય લવાદ પંચને 

ચુકાદા માટ ે સોંપવામાં આવે તે્થી તમારે કિું ગુમાવવાનું ન્થી.2

આ પત્ર નબ્ડટિ સરકારે દા્બી રાખયો હતો. 

એનપ્લ 1941માં અમદાવાદમાં કોમી રમખાણો ફિાટી 

નીકળ્ાં હતાં. ગાંધીજીએ િાંનતસૈનનક તરીકે મહાદેવભાઈને તયાં 

મોકલયા હતા. ઑકટો્બર 1941માં વયનકતગત સતયાગ્હ મુલતવી 

રાખવામાં આવયો હતો. માચ્ણ 1942માં અંગ્ેજ સરકારે ભારે 

ડિમડિમ સા્થે સર સટફૅિિ્ણ ડક્પસને ડહંદના ભાનવ અંગે એક 

દરખાસત લઈને ડહંદુસતાન મોકલયા. કૉંગ્ેસે એને અંગે નવચારણા 

કરવામાં અઠવાડિયાંઓ કાઢ્ાં, પણ ગાંધીજીએ જોતાંવેંત એ 

દરખાસતને ફિગાવી દીધી.3 પાછળ્થી દેિના લગભગ તમામ 

પક્ષોએ ડક્પસ દરખાસતોનો અસવીકાર કયયો હતો. આ દરખાસતમાં 

જ ે કાંઈ પણ આપવાનું હતું તે લિાઈને અંતે જ આપવાનું હતું 

અને એમાં દેિના ભાગલા પણ પિી િકે એવી જોગવાઈ હતી. 

1941ના ઑકટો્બર માસમાં મધય પ્દેિની દેવલી કૅમપ 

જલેમાં્થી જયપ્કાિ નારાયણ એમનાં પતની પ્ભાવતી્બહેન 

મારફિત કેટલાંક કાગનળયાં ચોરીછૂપી્થી જલે ્બહાર સરકાવી 

દેવાનો પ્યતન કરતાં ઝિપાઈ ગયા હતા. નબ્ડટિ સરકારે આ 

ઘટનાનો ઉપયોગ કૉંગ્ેસની નવરદ્ધ પ્ચાર કરવામાં કયયો હતો. 

ગાંધીજીએ ડહંસા અને ગુપ્તતાનો નનષેધ કયા્ણ પછી નબ્ડટિ 

સરકારને કહ્ું હતું કે તમારા દેિમાં કોઈએ આવું સાહસ દેખાડ્ું 

હોત તો તમે એની વીરગા્થા ગાઈ હોત.



નવેમ્બર 1941માં દેવલી કૅમપના કેદીઓ ભૂખહિતાળ 

ઉપર ઊતયા્ણ હતા. ગાંધીજીએ ડહંદી સરકારના ગૃહસનચવને 

તાર કરીને પોતાના પ્નતનનનધ તરીકે મહાદેવભાઈને દેવલી કૅમપ 

જલેના આ કેદીઓને મળવાની પરવાનગી માગી હતી, જ ેતેમને 

આપવામાં આવી હતી. 

ફેિબ્ુઆરી 1942માં ગાંધીજીએ ચીનના વિા ચયાંગકાઈ િેક 

અને માદામ ચયાંગની મુલાકાત કલકતિામાં લીધી હતી.

ડક્પસની મુલાકાત પછી જ ગાંધીજીના મનમાં એ સપષ્ 

્થઈ ગયું હતું કે અંગ્ેજ સરકાર ભારત છોિ ે એમાં જ એનું 

કલયાણ છ.ે તેમણે એને અંગે ઠીક ઠીક નવચારણા ્બાદ જાહેર 

રીતે ‘ડહંદ છોિો'ની હાકલ અંગ્ેજ સરકારને કરી. મેમાં કૉંગ્ેસ 

કારો્બારીએ એ નવચારને વધાવી લેતો ઠરાવ કયયો અને 8મી 

ઑગસટ, 1942ને ડદને મું્બઈના ગોવાનલયા તળાવ પર મળેલી 

કૉંગ્ેસની મહાસનમનતએ ભારે ્બહુમતી્થી એ પ્કારનો ઠરાવ 

પસાર કયયો. 

ઇનતહાસની આ આખી રૂપરેખા અહીં એટલા સાર આપી 

છ ે કે જ્ેથી વાચકોને આ પ્કરણ પહેલાંનાં ્બે અને પછીનાં ્બે 

પ્કરણોમાં ્બનેલી ઘટનાઓ કયા ઐનતહાનસક સંદભ્ણમાં ્થઈ 

હતી તે સમજાય. 

આ કાળ દરનમયાન, મહાદેવભાઈ માંદગીને લીધે નસમલા 

રહ્ા અને ગાંધીજીના પાઠવયા કયાંક ્બહાર ગયા હોય તેટલા 

અપવાદ નસવાય ્બાકી આખો વખત ગાંધીજીની સા્થે હતા. અને 

ગાંધીજી સા્થે હતા તયારે નનરપવાદ રીતે તેમણે રોજનીિી લખી 



છ.ે મોટ ેભાગે ઝીણા અક્ષરે લખેલી આ રોજનીિીઓ્થી કેટલીયે 

જાિી નોટ્બુકો ભરેલી છ.ે આ ્બધી રોજનીિીઓ તો આવતાં 

્થોિાં વષયોમાં પ્ગટ ્થિે. અહીં આ ગાળાની અતયાર સુધી 

અપ્ગટ રોજનીિીમાં્થી ્થોિાં છૂટાંછવાયાં પાનાં મહાદેવભાઈની 

કલમે કેવાં કેવાં ક્ષેત્રોને સજીવ કયાું છ ે તેના નમૂના પૂરા પાિવા 

સાર આપવામાં આવયા છ.ે 

*
વયનકતગત સતયાગ્હી તરીકે પહેલી પસંદગી નવનો્બાજીને 

આપયા પછી ગાંધીજી એમનો પડરચય કૉંગ્ેસ કારો્બારી આગળ 

આપી એમ કહે છ ે કે તેઓ પકિાય નહીં તયાં સુધી ્બીજા સૌ 

વાટ જોિે. તયારે, 

્બાપુ: આજ સુધીમાં મારી ઇચછા મારા પોતા્થી િરૂ કરવાની 

હતી, પછી નવનો્બાનો નવચાર કયયો. એ તૈયાર ્થયા — જિે તો 

મહાસભા તરફિ્થી જ. હંુ જાહેર કરીિ કે એને એકલાને જ 

પ્્થમ મોકલવાના છ.ે 

મૌ(લાના): ્બિી માયૂસી પૈદા હોંગી. લોગોં કો આિા ડદલાઈ 

ગઈ હૈ, કનમટીયાં ્બન ગઈ હૈ. ઉનકો આપ ઇજાજત દેતે તો 

અચછા હોતા. 

્બાપુ: ્બધી કનમટીઓને મોકલવાનો મારો ઇરાદો હતો નહીં. મારે 

તો તાલીમ જોઈએ. પસંદ કોને કરવા એ મારં કામ છ.ે કોઈને 

કહંુ કે કાંતયા કરો, અને કોઈને કહંુ ્બીિી ફંૂિકયા કરો તો તેમ 

કરવાનું... એક સાચો સતયાગ્હી ઘણં કરી િકે એ મારે ્બતાવવું 



છ,ે અને એમાં્થી આખો દેિ લાભ મેળવિે... ્થોિા મોકલવામાં 

્બહુ લાભ છ.ે હજારો તો મોકલી િકીએ છીએ પણ એ્થી 

અંધાધૂંધી ્થવાનો સંભવ છ.ે..

વલ્(ભભાઈ): મેરી રાય તો યહ હૈ ડક નજસકો કામ ચલાના 

હૈ ઉસકો નજસ તરહ સે ચલાના હૈ ઉસી તરીકે સે કામ લેને 

કી સુભીતા હોની ચાહીએ. સરકાર કે પાસ અપની પલાન હૈ. 

વહ તો ઇ્તેજાર મેં હૈ ડક કૉંગ્ેસ કનમટી કુછ રૅઝોલયુિન કરે 

ડક સ્બ કો રાઉ્િ-અપ કર લે. ્બાપુ કા પલાન ઐસા હૈ ડક 

સરકાર કી ગેમ નહીં પલે કરના. ્બાપુ ્થોિએેક આદમી ભેજ 

કર ્બૈઠ જાયેંગે? દાંિીમાચ્ણ કી ભી હંસી હોતી ્થી, પર િુરૂ 

હુઆ ડક એક ઇલેનકટટ્રક ઍટમૉનસફિયર હો ગઈ...

જમનાલાલજી: મહાતમાજી કા ઑિ્ણર. એક આદમીને એક આદમી 

કો એલાઉ ડકયા. ઔર સ્બ કો ્બંદ ડકયા. યહ એક ્બહુત 

્બિી ્બાત હોગી. હમ મહાતમાજી કા ઑિ્ણર માનતે હૈ તો લોગ 

ભી માનેંગે...

જવાહર: નવનો્બા કયા કરે ઔર લોગ કયા કરેંગે યહ મેરી 

સમઝ મેં નહીં આયા.

મૌલાના: ્બાત યહ હૈ —

જવાહર: મેં ્બેવકૂફિ આદમી નહીં હૂાઁ . આપ મુઝે જયાદા નહીં 

સમઝા સકતે હૈં . 

(િંકરરાવ) દેવ: કાફિી હૈ ડક મહાતમાજી સટટ્રગલ િરૂ કરતે હૈ.

આનસફિ (અલી): મેં કુછ અજ ્ણ નહીં કરના ચાહતા હંૂ. હુકુમ 



ક્બૂલ કરૂંગા. 

જવાહર: ્બાપુ ચાહતે હૈ નવનો્બા મેં સ્બ ડહંદુ(સતાન) કી 

મરદાનગી મહદૂદ [સીનમત] કી જાય, ઔર હમ સ્બ ઔરતેં 

્બન જાયે, પરદાનિીન ્બન જાયે. કયા ચંદા ગરી્બ ડકસાનો સે 

લેને દંગે? ઉસે કૌન રોકેગા? નવનો્બા રોકેગા? 

*
કાલે સેમયુઅલ હોરનો કાગળ અચાનક આવયો: ‘માય ડિયર 

રિેંિ’ કરીને સપેનમાં ઇમપૉટ્્ણ ટ નમિન ઉપર જતાં કાગળ લખયો. 

અમારો ધમ્ણ, અમારી સંસકૃનત, અમારા જીવનની ઢ્બ — ્બધું 

ખતરામાં છ.ે તમારા (દેિના) ્બંધારણ અંગે મેં (તમારી સા્થે) 

કામ કયુું હતું તેને હંુ ખૂ્બ ઉપયોગી રીતે વપરાયેલો સમય ગણં 

છુ.ં તમને એ કામ ગમતું નહોતું. પણ તમને મારી ઇમાનદારી 

નવિે િક નહોતો. મને પણ તમારી નવિે નહોતો. 

એને ્બાપુએ લખયું:

તમારા અનપેનક્ષત પત્ર્થી મને ખૂ્બ હષ્ણ ્થયો. એને સાર હંુ તમારો 

આભારી છુ.ં આપણે જ ે સપષ્ અને હાડદ્ણક વાતો કરતા હતા 

તે ડદવસોની યાદ એના્થી તાજી ્થઈ. તમે આકરી કસોટીમાં્થી 

પસાર ્થઈ રહ્ા છો. મારી એ અનવરત પ્ા્થ્ણના છ ે કે યુદ્ધનું 

સ્થાન િાંનત લે.4

*
્બાપુ અને રાજ ે્ દ્ર્બા્બુને વાઇસરૉયને મળવાનું ્થયું. એમની ગાિી 



ત્રણ કલાક મોિી હતી એટલે અનગયાર વાગયે મુલાકાત ઠરી 

હતી તેને ્બદલે ત્રણ વાગયે ઠરી. ્બાપુએ રાજ ે્ દ્ર્બા્બુને કહ્ું: 

તમે ઝીણાને ટનેલફિોન પર કહો કે આપણે ત્રણેય સા્થે વાઇસરૉય 

પાસે જવું એ આવશયક છ.ે

ઝીણા કહે: યસ, વહેન નવલ યુ કમ ટ ુ માય પલેસ? (હા, તમે 

મારે તયાં કયારે આવો છો?)

રાજ ે્ દ્ર્બા્બુએ ્બે વાગયાનો વખત કહ્ો. ્બાપુ જમેતેમ જલદી 

માનલિ પતાવી, નાહવાધોવાનું વ. ્બે વાગયા સુધીમાં પતાવી, 

આરામ લીધા નવના ઝીણાને તયાં પહોંચયા. એ ્બારણે લેવા પણ 

ન આવયો. અંદર ગયા તયાં પોણોક કલાક વાત કરીને પાછા 

વાઇસરૉયને તયાં જવાને નીકળ્ા. 

વાઇસરૉયે લખેલી નોટસમાં્થી ભાષણ આપવાનું િરૂ કયુું... 

તમારે તરત નનશ્ચય કરવો જોઈએ વ. કહીને પ્ૉનવન્િયલ અને 

સે્ટરમાં સમજૂતી કરી લો તો મને સે્ટરમાં ડહંદી પ્નતનનનધને 

જવા્બદારીમાં ભાગ લેતાં કરતાં અિચણ ન આવે, એમ સમજાવયું. 

્બાપુએ કહ્ું કે િકેલેરેિનની મૂળ વસતુ ઉપર તમે કિું ન કહો 

તો આ નવચારવું અમારે માટ ે્બહુ કઠણ છ.ે છતાં નવચાર કરીને 

કહીિું. ઝીણા કહે, મેં તો આપની પાસે ફિલેડરડફિકેિન મુનસલમ 

લીગના સટટેમે્ટમાં માગયું છ ે જ.

...્બાપુને પોતાને લાગયું કે વાતો પૂરી ન્થી ્થઈ તયાં તો વાઇસરૉય 

ઊઠ્ા. ્બહુ અનરિે્િલી એડટટ્ૂિ (નમત્રાચારી વગરનું વલણ) 



લાગયું. 

પાછા આવતાં ્બાપુ વળી પાછા ઝીણાની જ ગાિીમાં આવયા — જતાં 

પણ ઝીણાએ સા્થે આવવાની ના પાિી તયારે તેની ગાિીમાં સા્થે 

જવાની ્બાપુએ માગણી કરી ને સા્થે ગયેલા — અને તેના ઘરમાં 

્થોિી વાતો પાછી કરી. રસતામાં ‘રિીિમ (સવતંત્રતા)ની માગણીમાં 

તું ભળે કે નહીં?’ — એમ પૂછતાં ઝીણા કહે: રિીિમ ઇઝ ઍન 

ઍ્બસટટ્રકેટ કવાન્ટટી. ઍ્િ વૉટ ઇઝ ધૅર ઇન સેનયંગ આઈ 

વૉ્ટ રિીિમ? પાવર ઇઝ ધ ન્થંગ ઍ્િ આઈ વૉ્ટ પાવર. 

(સવતંત્રતા એ તો એક અમૂત્ણ માત્રા છ,ે મારે સવતંત્રતા જોઈએ 

એમ કહેવામાં િું છ?ે ખરી ચીજ તો સતિા છ.ે મારે સતિા ખપે 

છ.ે..) રાત્રે જવાહર અને મૌલાનાને અહીં (ડદલહી) આવવા તાર 

કરવામાં આવયો. 

2–11–'39 ્બંને આવયા. અને વાતો કરતા હતા તયાં ઝીણાનો 

ટનેલફિોન આવયો કે ગાંધી સા્થે વાતો કરવી છ.ે દેવદાસે કહ્ું: 

‘સંદેિો કહંુ તો?’ પેલો કહે: નો. ઇટ ઇઝ ગાંધી યૉર ફિાધર 

નવ્થ હૂમ આઈ વૉ્ટ એ પ્ાઇવેટ વિ્ણ, ઍ્િ ધૅટ ટ ૂ ન્બફિોર આઈ 

સી પં. જવાહરલાલ.’ (ના. મારે ગાંધી, તમારા નપતા જોિ ે ્થોિી 

ખાનગી વાત કરવી છ,ે અને તેય હંુ પં. જવાહરલાલને મળું તે 

પહેલાં.) ્બાપુ ટનેલફિોન પર અનેક વષ્ણ પછી ગયા. એને એટલંુ 

જ કહેવાનું હતું કે પંદર નમનનટ મળવું છ,ે એટલે ગમે તયારે 

મારે તયાં આવી જાઓ. મૌલાના કહે: ‘િા માટ ે ન કહ્ું, “મારી 

પાસે આવી જજો.”  ’ ્બાપુ કહે: પણ મારી જ્બાન પર એ વાકય 

ચઢ ે તો ના? એક વાગયે એને તયાં ્બાપુ ગયા. દરનમયાન હંુ 

દેવદાસ સા્થે નમરઝા ઇસમાઈલ પાસે જઈ આવયો. અમે એને 



સમજાવયું કે એણે ઝીણાને િાહ્ા ્થવાનું સમજાવવું જોઈએ. એને 

કહેવું જોઈએ કે મુનસલમ લીગની ઍકસસલૂનઝવ કલેમ (ખાસ 

દાવો)ની અને કૉંગ્ેસ ડહંદુ ઑગથેનાઇઝેિન હોવાની વાત જ ન 

કરતો, કોઈ પણ રીતે મેળ કર, તારે માટ ે નજદંગીમાં આ યુનનક 

ઑપૉચયુ્ણનનટી (અનદ્તીય તક) છ.ે કરોિોની િસેટીની (ભાનવ) તારા 

હા્થમાં છ.ે વ. વ. અમારા દેખતાં જ ્બધી વાત એણે ઝીણાને 

ટનેલફિોન ઉપર સંભળાવી. સંભળાવયા પછી કહે: હી ઇઝ એ 

કૅ્ટે્ કરસ ્બૂટ (એ ઝઘિાળુ પ્ાણી છ)ે, છતાં ્બધું સાંભળ્ું છ ે

અને પડરણામ ઠીક આવિે. 

આ વાત ્બાપુને કહી અને પછી ્બાપુ એની પાસે ગયા. ્બાપુ 

આવીને કહે — આશ્ચય્ણકારક વાતો કરી, કોઈ પણ રીતે આપણે 

સંનધ ્થવી જ જોઈએ. મને નબ્ડટિ માટ ે ઇલનવલ (દ્ષેભાવ) 

ન્થી. આ લોકોને આપણે ફિાઇટ કરીએ તોપણ નૉન-વાયલ્સ 

(અડહંસા)્થી જ ્થઈ િકે. ્બાપુએ િકેલેરેિન (ઘોષણા) ની ફિૉમયુ્ણલા 

(ખરિો) એને આપી. તેને એણે ચચતી. એમાં ફેિરફિારો સૂચવયા. 

છવેટ ે ્બાપુએ કહ્ું, ‘હવે તું જવાહર સા્થે ્બધું ચચતી લે, હંુ 

્થાકયો છુ.ં..'

જવાહરને સાિા ચાર વાગયે મળ્ો. અઢી કલાક વાતો કરીને 

પાછા ફિરતા જવાહરને કહે: આઈ વૉ્ટ ટ ુ પે માઈ ડરસપેકટસ 

ટ ુગાંધી, મે આઈ કમ ઇન યૉર કાર? (મારે ગાંધી પ્તયે આદર 

વયકત કરવો છ.ે હંુ તમારી ગાિીમાં આવી િકંુ?) પ્ા્થ્ણના સમયે 

જવાહર એને લઈને આવયા. ્બાપુની સા્થે હા્થ મેળવીને કહે, 

‘આઈ વૉ્ટિે ટ ુ ઇ્કવાયર હાઉ યૂ વેર. આઈ ટાયિ્ણ યૂ ટ ૂ મચ 

ઍ્િ યૂ ડિિ નોટ લુક ઍટ ઑલ વેલ.' (મારે તમારી તન્બયતની 



ખ્બર પૂછવી હતી. મેં તમને ્થકવી નાખયા. ને તમારી તન્બયત 

જરાય સારી લાગતી નહોતી. ) ્બાપુએ આભાર મા્યો અને 

કહ્ું, હવે કિું ન્થી. મને ઠીક આરામ મળ્ો છ,ે વ. જવાહરે 

કહ્ું: વાતો ્બહુ સારી ્થઈ. એ માણસ આપણી ડિમા્િ (માગણી) 

સપોટ્ણ કરવા, ટકેો આપવા તૈયાર છ,ે માત્ર એ કહે છ ે કે ડિમા્િ 

સરકાર ન સવીકારે તો તમે જ ે કરો તે અમારા્થી ન ્થાય. એને 

અનેક િર છ.ે નબ્ડટિ ચાલયા જાય તો કૅઓસ (અંધાધૂંધી) ્થાય 

એવો િર છ.ે સાવ ઇન્િપે્િ્સ (સવતંત્રતા) કેમ મગાય. છતાં 

જ ે્બીજી જવા્બદારી ન હોય તો વાઇસરૉય પાસે એ ડિમા્િને 

સપોટ્ણ કરવાને પોતે તૈયાર છ.ે પછી તો ત્રણેયે જવાની જરૂર 

ન્થી. એ જાય કે ગાંધીજી જાય એ એક જ વાત છ ેએવી એવી 

મીઠી મીઠી વાતો કરી!!

*
અને આ એક નાનો સંવાદ — ્બે મોટા માણસો વચચે જ ે

મહાદેવભાઈએ ઝિપયો છ:ે

રાજાજી: કોઈના મનમાં એવી િંકા ન્થી કે આપણે સવરાજ 

મેળવીને ્બીજા કોઈનું િોષણ કરવા માગીએ છીએ...

જવાહર: તો મને કહેવા દો કે છાપ એવી છ,ે ડહંદના ઇનતહાસ 

નવિે મારી છાપ એવી છ,ે ડહ્દુઓ સામ્રાજયવાદી જમાતના લોકો 

છ.ે હંુ ભારતના આખા ઇનતહાસની વાત કરં છુ.ં 

રાજાજી: ડહંદુ પ્નતભા અંગેનું તમારં પૃ્થક્કરણ એ તમારી પ્નતભાનું 



મનોવૈજ્ાનનક પૃ્થક્કરણ છ.ે

*
સચચા્બા્બા આવયા. એ મૌનમાં લખીને કહે છ:ે કાંઈક માગો. 

્બાપુ: ઈશ્વર મને ્બધું આપે છ.ે ખાવાપીવાનું આપે છ,ે સવરાજ 

પણ દઈ રહ્ો છ.ે એટલી નચતિની પ્સન્નતા રાખું છુ.ં એટલે 

ઇચછા જ ન્થી ્થતી. કોઈની પાસે માગતોયે ન્થી. ઈશ્વર જાણી 

લે છ.ે મારે િું જોઈએ છ,ે એ આપી દે છ.ે એટલે હંુ કોઈની 

પાસે કંઈ માગું તો મૂખ્ણ ્બનું. ઈશ્વરની ઇચછા ્થિે તયારે જ્ાન 

આપિે. એ નમ્રપણે સવીકારં છુ ં કે હંુ મૂખ્ણ છુ,ં એ પણ ઈશ્વર 

પાસે જ માગું એ સારં ના? રોજ માગું છુ ં કે મારી મૂખ્ણતા તું 

દૂર કર. હંુ તો શ્દ્ધા્થી માનું છુ ં કે ઈશ્વર છ,ે ઈશ્વરને નપછાની 

લઉં તો પછી કરવાનું કિું ન રહે, કૃતા્થ્ણ ્થઈ ગયો. ઈશ્વરને 

છોિીને કોઈની પાસે હંુ વરદાન માગું તો લનજ્જત ્થાઉં. 

અપ્ગટ િાયરીઓના અફિાટ રતનાકરમાં્થી આ તો ્થોિાંક 

રતનો.

નોંધ:

1.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 73 : પૃ. 251.

2.   એજન, પૃ. 261.

3.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 75 : લેખ 55.

4.   ્બંને અંગ્ેજી પત્રોનું ભાષાંતર લેખક દ્ારા.



તેંતાળરીસ  
ઘસાતું સુખડ

‘આ રાતે ્બે વાગયે લખી રહ્ો છુ.ં ્બાપુના લ્થિી પિવા્થી 

મારં કામ લગભગ ્બમણં ્થઈ ગયું છ,ે અને ્બાપુ સાજા ્થાય 

તેવી જ મારે આરામની લાં્બી રજા સાર અરજી કરવી પિ ે

એમ છ.ે પયારેલાલ છલે્ા એક વરસ કરતાં વધારે કાળ્થી કાંઈક 

અજ્બ કારણોને લીધે અમારે સાર ગુમાવયા જવેા ્થઈ ગયા છ.ે 

અને મારે આ ્બધા ડદવસો એકલે હા્થે જ ્બધો ભાર ઉઠાવવો 

પડ્ો છ.ે દેખીતી રીતે જ, એના્થી મનેય સંતોષ ્થતો ન્થી 

અને જમેની સા્થે કામ કરં છુ,ં કે જ ેકામ કરં છુ ં તેનેય સંતોષ 

્થતો ન્થી. અને હંુ મારી ઉંમર કરતાં વધુ ઘરિો લાગું છુ.ં’1

પોતાની તન્બયત નવિે ભાગયે જ કોઈની આગળ ફિડરયાદ 

કરનાર મહાદેવભાઈ આમ લખે છ,ે એનો અ્થ્ણ જ એ છ ે કે 

અનતિય કામના ્બોજાની િરીર પર અસર જણાવા લાગી હતી. 

પયારેલાલજી પોતાના અંગત પ્શ્ોને લીધે ઝાઝું કામ ઉપાિી 

િકતા નહીં. ગામિામાં જવા્થી ગાંધીજીનું કામ ઘટ્ું નહોતું. 

મહાદેવભાઈનો રોજનો વધા્ણ-સેગાંવનો આંટો વધયો હતો. કદાચ 

સૌ્થી વધુ અસર ્થઈ હતી ગાંધીજીની તન્બયત ્બગિી જવાને 

લીધે. અઠવાડિયે અઠવાડિયે हररजन પત્રોમાં અને રોજરેોજ જ ે

ઓળખીતાને પત્ર લખે તેને મહાદેવભાઈ ગાંધીજીની તન્બયતના 

સમાચાર અવશય આપતા. તે કાળનો સરદાર વલ્ભભાઈ 

સા્થેનો પત્રવયવહાર સામા્ય ક્મ કરતાં ્થોિો વધી ગયો હતો. 



કારણ, મહાદેવભાઈ જાણતા હતા કે ગાંધીજીની તન્બયત અંગે 

વલ્ભભાઈની નચંતા કોઈ્થી ઊતરે તેવી નહોતી. જવાહરલાલજી 

પર પણ અઠવાડિયે એકાદ પત્ર તો હતો જ. 

હકીકતમાં મહાદેવભાઈની ધૂપસળી ્બળતી ્બળતી, સુવાસ 

ફેિલાવતી ફેિલાવતી, લગભગ છિે ેઆવી ગઈ હતી. તેમણે વષયોની 

તપસયા અને કઠણ પડરશ્મે આતમાને ઉજજવળ કયયો હતો અને 

િરીરને નનચોવી નાખયું હતું. એમાં વાંક કોઈનો કઢાય એમ 

નહોતું. એમ કહોને કે યોગભ્રષ્ કોઈ આતમા પોતાનું કમ્ણ પૂરં 

કરીને મહાયજ્ની જયોનતમાં પોતાની જયોતને નમલાવવા તલસી 

રહ્ો હતો. 

મગનવાિી્થી સેગાંવના રોજના આંટા ઉપરાંત સાઇકલ 

પર કોઈ જતાઆવતા સા્થે લગભગ ગાંધીજીની એકાદ નચઠ્ી 

તો આવે જ. મહેમાનોને િુગંરાઓના રસતે ફેિરવવા માટ ે ખાસ 

્બનેલી વરાિની ્બળદગાિી ‘રંગી' મોકલવાની સૂચના હોય કે 

ખજૂર ખૂટ્ું છ ેતેની જાણ કરી હોય. મહાદેવભાઈની નાનીમોટી 

સફિળતાની પણ ગાંધીજી કદર કયા્ણ નવના નહીં રહેતા. નાનકિી 

નચઠ્ીઓમાં પણ એ ચૂકતા નહીં. 

જો તમને નવજય ન મળે તો મારી કળા લાજ.ે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં 

નવનો્બા, મગનલાલ, છોટલેાલ, પંડિતજી, કાકા, દેવદાસ મારા્થી 

ચઢ્ા. તમે તો પહેલે પગન્થયે છો... મારં કામ સતય-અડહંસાનો 

મંત્ર ફંૂિકવાનું છ.ે એ જ ે ઝીલે તે પોતાના ક્ષેત્રમાં ઊિ ે ને હંુ 

અસપૃષ્ રહ્ા કરં. સાપ્તાડહક નોંધ ન લખો તો ચાલે. તમારે 

િા્બા હા્થની તાલીમ લેવી જ. મારા કરતાં તમે તેને વહેલો 



વાળિો. પ્ેમાનું પતિું પાછુ ંમોકલું છુ.ં પેડરન્બહેન સાર કાલે એક 

વાગયે રેંગી કે મોટર જોઈિે.2 

મહાદેવભાઈ પર વધતા જતા કામના ્બોજા અંગે અને એમની 

લ્થિતી તન્બયત અંગે ગાંધીજી સનચંત હતા. તે્થી અવારનવાર 

તેમને કામ ઓછુ ં કરવાની ભલામણ કરતા. 

વધા્ણ અને તેની આસપાસનાં ગામોમાં કૉલેરા ફિાટી 

નીકળ્ો. કાકાસાહે્બ અને તેમના કેટલાક સા્થીઓને કૉલેરા 

્થયો. કાકાસાહે્બના ્બે સા્થીઓ અને વધા્ણના મડહલા આશ્મના 

એક કાય્ણકતા્ણ તેમાં જ અવસાન પામયા. કાકાસાહે્બ જાતે માંિ 

માંિ ્બચયા. તયાર પછી તરત જ પયારેલાલજી ટાઇફિૉઈિમાં 

પટકાયા. અને એ માંદગી લાં્બો વખત ચાલી. પછી ગાંધીજી ખુદ 

બલિપ્ેિરની પીિા્થી પટકાયા. આ ્બધાને લીધે મહાદેવભાઈના 

એકલા ખભા પર પુષકળ ્બોજ આવી પડ્ો. 

જવાહરલાલજીને નામે લખેલ ઉપર ઉદ્ધતૃ કરેલા પત્રમાં 

કહ્ું છ ે તેમ મહાદેવભાઈને લાં્બી રજા લેવાનો વારો આવયો, 

પણ તે સવેચછાએ નહીં, લાચારી્થી, વધા્ણની 1150્થી 1200 

ફેિરનહીટ સુધી પહોંચતી ગરમી પણ એનું એક કારણ હતી. પણ 

એ ગરમી માપવાની મહાદેવભાઈની પારાિીિી એમની આગવી 

ગાંધીરંગે રંગાયેલી: 

‘આ સાલની ગરમી દુ:સહ છ.ે ગાંધીજીની ટાઢ અને ગરમી સહન 

કરવાની િનકત અસાધારણ છતાં તેમને માટ ે પણ આ ગરમી 

આકરી ્થઈ પિી છ.ે’3



મહાદેવભાઈને વારંવાર ચક્કર અને અંધારાં આવવા લાગયાં. 

ખાસ મું્બઈ્થી એમની તન્બયત જોવા આવેલ જૂના નમત્રો િૉ. 

જીવરાજ મહેતા અને િૉ. નગલિરે તપાસીને એમને લાં્બા સમય 

સુધી પૂરો આરામ લેવાનો આદેિ આપયો. ગાંધીજીએ દુગા્ણને 

એક નચઠ્ી દ્ારા જણાવયું કે ગભરાવાનું ન્બલકુલ કારણ ન્થી, 

પણ મહાદેવની તન્બયતની તો કાળજી રાખવી જ પિિે. આજ 

લગી જ ે કામ કયુું તે હવે હાલ તુરત તો નહીં ્થઈ િકે. એક 

પત્રમાં મહાદેવભાઈએ જવાહરલાલજીને એ આિયનું લખયું હતું 

કે એ પણ એક નસી્બની ્બનલહારી હતી કે તેઓ પણ એ જ 

માંદગીમાં પટકાયા હતા કે જમેાં ્થોિા વખત પહેલાં ્બાપુ પટકાયા 

હતા! ઘણી નવચારણા ્બાદ તેમણે પૂરો આરામ કરવા સાર 

1938માં નસમલા જવાનું સવીકાયુું, ગાંધીજીએ हररजनમાં લખયું:

મહાદેવ દેસાઈની તન્બયતમાં ડદનપ્નતડદન સુધારો ્થતો જાય 

છ.ે વરસોના અનવશ્ાંત પડરશ્મ પછી એમને નવશ્ાંનત લેવાનો 

હક હતો. પણ તેમણે નવશ્ાંનત લીધી નહીં. મેં એ નવિે આગ્હ 

રાખયો નહીં. હવે દયાળુ કુદરત મદદે આવી છ ે ને તેણે જ ે

આરામ તેઓ સવેચછાએ લેવાના નહોતા તે પરાણે લેવિાવયો છ.ે 

શ્ીમતી રાજકુમારી અમૃતકૌર એમને નસમલા પોતાને ઘેર લઈ 

ગયાં છ.ે તયાંની તાજી હવામાં અને વધારે તો રાજકુમારીની 

પ્ેમભરી સંભાળ્થી તેમની તન્બયત સુધયા્ણ નવના નહીં જ રહે.4

મહાદેવભાઈ નવિે ગાંધીજીને ખાતરી હતી કે તેઓ આરામ લે 

એવો આગ્હ પોતે ન રાખે તો ‘હા્થમાં કલમ લઈને પ્સન્નતા્થી 

પ્ાણ છોિવાની િનકત એમનામાં છ.ે’ તે્થી એમને આરામ 

આપવામાં તેઓ પોતાનું િાણપણ જોતા હતા. 



નસમલામાં સા્થે દુગા્ણ્બહેન અને નારાયણ પણ હતાં. 

દુગા્ણ્બહેનને ખૂ્બ ફિરવાનો ગાંધીજીએ પત્ર દ્ારા આગ્હ કરેલો, 

પણ તેઓ પોતાના ભારે િરીરને લીધે ઝાઝું ફિરી િકતાં નહીં. 

દેસાઈ નપતાપુત્ર રાજ નસમલા અને આસપાસની ટકેરીઓ ‘સર’ 

કરતા પંદરેક માઈલ ચાલતા. ચાલતા ચાલતા નારાયણના અનેક 

નવષયોના વગયો પણ લેવાતા હોય જ. રાતે રાજકુમારી અને 

તેમની ભત્રીજી ્બેડરલ જોિ ે નબ્જ રમવાનું ચાલે. આ લેખકની 

જાણમાં મહાદેવભાઈનો એ સૌ્થી આરામમાં વીતેલો એક મડહનો 

હતો. પચીસ વરસની સેવામાં ભોગવેલી એક માસની રજા! પણ 

આતમાનો અનુ્બંધ અતૂટ હતો. ગાંધીજી તયારે વાયવય સરહદમાં 

પ્વાસ પર હતા. મહાદેવભાઈ પત્ર લખે. પણ ઘણી વાર પત્રો 

પહોંચતાં ડદવસોના ડદવસો લાગે. ્બંને જાણે કે ટપાલમાં ઢીલ 

્થવાની જ છ,ે છતાં ચાતકની માફિક એક્બીજાના િબદોની રાહ 

જુએ. 

્બારિોલી સતયાગ્હ વખતે મહાદેવભાઈ વલ્ભભાઈ સા્થે 

નસમલા ગયા તયારે લોકો તેમને નવાઈ્થી પૂછતા: ‘મહાતમાજી 

નસમલા કયારે આવયા?’ આ વખતે મહાતમાને લોકો વાયવય 

સરહદમાં પૂછ ે છ,ે ‘મહાદેવ કયાં?’ 

રાજકુમારીને ગાંધીજી લખે છ:ે ‘મારી ટપાલ આમ્થી તેમ 

રખિ ેછ.ે એટલે ચાર ડદવસ્થી મને તમારા તરફિ્થી કિા સમાચાર 

મળ્ા ન્થી. મને ખાતરી છ ે કે મહાદેવની તન્બયત સારી છ,ે 

તેમ છતાં પત્રની ઝંખના રહે છ.ે'5

ગાંધીજી સરહદ પ્ાંતમાં સભાઓ નસવાય ્બાકીને વખતે મૌન 



રાખીને આરામ મેળવતા હતા. અને મહાદેવને સલાહ આપતા 

હતા કે ‘हररजनમાં લખવાની લાલચ તો છોિજ ે જ.’

મહાદેવભાઈ કોઈક વાર સંકોચ અનુભવે છ ે કે એમના 

કાગળ્થી ્બાપુના કામના ્બોજમાં વધારો ્થિે. તરત ગાંધીજી 

લખે છ:ે

તમારા ્બધાય કાગળો કાલે જ [21–10–1938] મળ્ા. એમ 

કેમ િંકા ઊઠી કે કદાચ તમારા કાગળનો મને ્બોજ લાગે? 

એવું છ ે જ નહીં. વાત એ છ ે કે તમારો કાગળ ન હોય તયારે 

વયાકુળ ્બનું. જ ે ટૂકંો હોય તો ગુસસો કરં કે એવું મહાદેવને િું 

કામ આવી પડ્ું કે ્બે લીટી્થી પતાવવું પડ્ું.6 

વાયવય સરહદનાં રનળયામણાં દૃશયો જોઈને ગાંધીજી 

મહાદેવભાઈને યાદ કરે છ.ે સતિર વષ્ણ પહેલાં કામરૂપની કમનીયતા 

જોઈને યાદ કરતા હતા તેમ જ. મોહન અને મહાદેવની પ્ીનત 

વષયોના વીતવા્થી વધતી જતી હતી. વષયો પહેલાં નનપાણી (કણા્ણટક)

માં ગાંધીજી જમે મૂનછ્ણત ્થઈ ગયા હતા અને મનસતષકની નસ 

તૂટી જાય એવો ખતરો પેદા ્થયો હતો તેવું મહાદેવભાઈને કયાંક 

્થઈ ન ્બેસે એવી ગાંધીજીને ધાસતી હતી. તે્થી તેઓ વારંવાર 

એ અંગે મહાદેવભાઈને ચેતવતા રહેતા હતા. મહાદેવભાઈને 

તેઓ એવી આિા પણ ્બંધાવતા કે આરામ્થી વધુ કામ કરવાની 

તેમનામાં િનકત આવિે. 

નસમલા્થી પાછા ફિરતાં શ્વે્બ કુરેિીએ મહાદેવભાઈને ભોપાલ 

રોકાવાનો આગ્હ કયયો હતો. ગાંધીજીએ એ નવચારને વધાવયો 

હતો. પણ ઝટ વધા્ણ પાછા પહોંચવા સાર ઉતસુક મહાદેવભાઈ 



ભોપાલ રોકાયા નહોતા. 

મહાદેવભાઈને પૂરો સમય કામ કરતા ્થવામાં સેવાગ્ામ 

આવયા પછી પણ મડહનાઓ વીતી ગયા. 1942માં ફિરી એક 

વાર એમની તન્બયત ્થોિી લ્થિી. પણ એ વષ્ણ એવું હતું કે 

એમાં મહાદેવભાઈને આરામ ખાતર રજા લેવાનું સૂઝેય નહીં 

અને કોઈ સુઝાિ ેતો તે મહાદેવભાઈ એને સાંભળેય નહીં. પરંતુ 

એને નવિે ્થોિુ ં આગલા પ્કરણમાં. 

ગાંધીજીના ઉપરોકત પત્રમાં વણ્ણવેલી વયાકુળતાને જોતાં, આ 

પ્સંગે એક્બે પ્શ્ો લેવાનું યોગય લેખાિે. શ્ી એડરક એડરકસને 

પોતાના ગ્ં્થ गंाघीझी ्टरूथમાં માનસિાસ્તની દૃનષ્એ ગાંધીજીના 

જીવનનું નનરૂપણ કયુું છ.ે એ ગ્ં્થ અંગે ઉતિમ સમીક્ષા શ્ી ચી. 

ના. પટલેના गांधीजीनी सतयसाधऩा अने बीजा िेखो નામના પુસતકમાં 

જોવા મળે છ.ે એડરકસને એક પ્કરણ મહાદેવભાઈ અને ગાંધીજીના 

સં્બંધોને નવિે લખયું છ.ે મુશકેલી એ છ ે કે એડરકસને પોતાનો 

આખો ગ્ં્થ મૂળ રિૉઇિ પાસે મેળવેલ અને પોતાના નકલનનકમાં 

અને પોતાના આગળના ગ્ં્થોમાં નવકનસત કરેલ માનસિાસ્તની 

ઉપપનતિ નસદ્ધ કરવા લખયો છ.ે તે્થી તેમને સવ્ણ માનવીય સં્બંધો 

પાછળ મુખયતવે જાતીય વૃનતિઓ સીધી, આિકતરી, જાગ્ત કે 

સુષુપ્ત રીતે કામ કરતી દેખાય છ.ે

ગુજરાતી ભાષાનું અજ્ાન તેમને અંગ્ેજી ભાષાંતર વાંચવા 

્બાધય કરે છ ે અને તે્થી નરહડરભાઈના महादेवभाईनुं पूवयाचररत 

ગ્ં્થનાં કેટલાંક ઉદ્ધરણોનો પોતાને અનુકૂળ પિ ે તેવો જ અ્થ્ણ 

તેઓ કરે છ.ે ્બીજી મયા્ણદા એ છ ે કે ભારતીય દિ્ણનના અને 



આપણા રીતડરવાજોના અલપ પડરચય કે અજ્ાનને લીધે તેઓ 

ચાર પુરષા્થ્ણમાં્થી કામ અને અ્થ્ણનો જ નવચાર કરી િકે છ.ે 

તે્થી મહાદેવ-મોહનની ્બેલિી પાછળ કામ કરતી ધમ્ણ અને 

મોક્ષની ભાવનાને કાં ઓછુ ં મહત્વ આપે છ ે કાં સમજી ન્થી 

િકતા. તે્થી તેમને મહાદેવભાઈની ્બાપુભનકત અને ગાંધીજીની 

વતસલતામાં કામ જ મુખયતવે કામ કરતો હોય એમ લાગે. 

આવો ભાસ ભારતીય વાચકોને એડરકસનની ડટપપણી વાંચવા્થી 

્થાય છ.ે અને મૂળમાં ગાંધીજી પ્તયે આદરભાવ સા્થે લખેલા 

એ ગ્ં્થમાં પણ તેઓ અજાણપણે ગાંધીના સતયને મા્થે પોતાનું 

નમરયા ઠોકી ્બેસાિ ે છ.ે 

મોહન-મહાદેવના સં્બંધો અંગે એક ્બીજી ટીકા મહાદેવભાઈ 

પ્તયે આદર રાખનારા કેટલાક લોકો તરફિ્થી ્થાય છ.ે તેઓ એવો 

પ્શ્ કરે છ ે કે ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને અ્યાય ન્થી કયયો? 

મહાદેવભાઈ જ ેગાંધીજીમાં ભળી ન ગયા હોત તો એવી પ્નતભા 

લઈને જ્મેલી વયનકત કેટલી ્બધી આગળ વધી ગઈ હોત! પરંતુ 

આ દલીલ કરનારા ્બે રીતે ભૂલ કરી ્બેસે છ.ે એક તો એ 

સમજવામાં જ એમની ભૂલ ્થાય છ ે કે ગાંધીજી સા્થે િૂ્યવત્ 

્થઈ જવામાં મહાદેવભાઈએ કાંઈ ગુમાવયું છ,ે અને ્બીજુ ંએ કે 

પોતાની જાતને િૂ્ય ્બનાવયા છતાં મહાદેવભાઈએ પોતાની સવતંત્ર 

અનસમતા ખોઈ નહોતી. ગાંધીજી સા્થે પોતાની જાતને મેળવવામાં 

મહાદેવભાઈએ એમના યુગની ્બે મહાન આકાંક્ષાઓ — દેિની 

મુનકત અને માનવીય સાધનાની આકાંક્ષાઓ જોિી હતી તે્થી એ 

નમલન મહાદેવભાઈ માટ ે ્બેવિુ ં લાભપ્દ નીવડ્ું હતું. ગાંધીજી 

સા્થે જોિાયા ન હોત તો મહાદેવભાઈ સારા સાડહતયકાર, કે 



સારા ભાષાંતરકાર ્થયા હોત. કદાચ ફિાવટ આવી ગઈ હોત 

તો વકીલ ્થાત, કદાચ ્થોિા પૈસા કમાયા હોત, પણ નવવેકપુરષ 

ડકિોરલાલ મિરૂવાળાએ જમેને ‘સવથે િુભોપમાયોગય' કહ્ા; 

‘લોખંિી પુરષ' સરદાર પટલેે જનેા મરણને દેવતાઓને પણ 

દુલ્ણભ એવું મરણ કહ્ું: વેડરયર એનલવન જવેા સમાજિાસ્તીએ 

જમેને ગાંધીરૂપી સૉક્ડેટસના પલેટો કહ્ા, રાજાજી જવેા સંસકારી 

મુતસદ્દીએ જમેને ગાંધીજીના नद्तीयम् हृदयम् કહ્ા, ઘનશયામદાસ 

ન્બરલા જવેા ધનકુ્બેરે જમેને ‘અણમૂલ રતન’ કહ્ા, વાઇસરૉયના 

સેક્ટેરીએ જમેને ગાંધીનવચારના સવયોતિમ ભાષયકાર કહ્ા અને 

્બીજા અનેકોએ એમને ભાવભીની અંજનલ આપી છતાંય દરેકે 

એમને નવિે કાંઈક કહેવાનું રહી ગયું એવો જ ભાવ અનુભવયો; 

તે ગાંધીજીની સા્થે ન જોિાયા હોત તો મહાદેવભાઈ કયાં્થી 

્થયા હોત? કદાચ એ સાચું હિે કે મહાદેવભાઈના િૂ્યવત્ 

્થવા્થી ગાંધીજીની ડકંમત દસગણી વધી હિે, પણ આપણે 

એયે ન ભૂલવું જોઈએ કે ગાંધીજી નવનાના મહાદેવ તો એકિા 

નવનાના મીંિા જ રહ્ા હોત. વળી એ પણ ન ભૂલવું જોઈએ 

કે મહાદેવભાઈએ પોતાની હસતીને ગાંધીજીના યજ્માં હોમી 

દીધી હતી એ વાત સાચી, પણ તે્થી તેમની હસતી િૂ્ય વિ ે

ભાગવા્થી જમે સંખયાની ડકંમત અનંતગણી ્થાય છ,ે તેમ તેમનો 

અહમ્ ઓગળ્ો હતો પણ અનસમતા અનંતગણી ્થઈ ગઈ હતી. 

શ્ી વજુભાઈ િાહે મહાદેવભાઈની ગાંધીજીમાં સમાઈ જવાની 

વૃનતિ નવિે યોગય રીતે જ કહ્ું છ ે કે, ‘ગાંધીજીમાં ઓતપ્ોત 

્થવું એટલે નવશ્વ જવેી નવિાળ અને સતય જવેી સૂક્મ એમની 

પ્વૃનતિઓમાં ઓતપ્ોત ્થવું.' 



મહાદેવભાઈના વયનકતતવની સરખામણી, એમના અને 

ગાંધીજીના સં્બંધોને લીધે લોકો જુદી જુદી રીતે કરે છ.ે આપણે 

રામ-હનુમાન કે કૃષણાજુ ્ણનની પૌરાનણક તુલનાઓની વાત જવા 

દઈએ. પણ જાણીતા ઇનતહાસની ત્રણ એવી ્બેલિીઓ છ ે કે 

જનેી સા્થે મોહન-મહાદેવની જોિીની અમુક અંિે સરખામણી 

્થઈ િકે એમ છ.ે 

ઘણા નવદ્ાનો એમની સરખામણી િૉ. જોનસન અને ્બૉઝવેલ 

જોિ ેકરે છ,ે ્બૉઝવેલ પણ મહાદેવભાઈની માફિક ઉતિમ િાયરી-

લેખક હતા તે જ આ સરખામણીનું કારણ છ.ે પયારેલાલજી 

મહાદેવભાઈ નવિેના પોતાના અન્ય અંજનલ-લેખમાં કહે છ:ે 

્બૉઝવેલ સા્થે મહાદેવભાઈની સરખામણી કરવી એ આજકાલ 

ફૅિિન ્થઈ પિી છ.ે પોતાના ગુરના જીવનવૃતિાંતની તમામ સામગ્ી 

એકઠી કરવાની અને નોંધવાની તીવ્ર અનભલાષા પૂરતી જ આ 

સરખામણી ્બરા્બર ગણાય. નૈનતક અને ્બૌનદ્ધક કક્ષામાં ્બૉઝવેલ 

અને મહાદેવભાઈ વચચે ઉતિરદનક્ષણ ધ્ુવના જટેલું અંતર હતું. 

મહાદેવભાઈ સવતંત્ર રીતે મહાન હતા. ્બૉઝવેલનું પોતાના ગુર 

પ્તયેનું વલણ ઉતકટ વીરપૂજાનું હતું. તે કોઈ કોઈ વાર મામૂલી 

પ્કારનું અને અસંસકારી પણ ્થઈ જતું. એ્થી ઊલટુ ં ગાંધીજી 

પ્તયે મહાદેવભાઈનું વલણ આધયાનમક ભકતહૃદયનું, પોતાના ગુર 

પ્તયે જવેું હોય અ્થવા તો માતૃભૂનમનું તેના ઉદ્ધારક પ્તયે હોય, 

તેવું હતું. ગાંધીજી અને તેમના આદિયોમાં અપૂવ્ણ અને અન્ય 

ભનકત્થી તર્બોળ એવું મહાદેવભાઈનું જીવન હતું. ગાંધીજી જગત 

માટ ે જીવે છ.ે પણ મહાદેવભાઈ ગાંધીજી માટ ે જીવતા હતા.7 



આ તુલના તો મુખયતવે ્બૉઝવેલ અને મહાદેવભાઈ વચચેની 

્થઈ. િૉ, જોનસન અને ગાંધીજીની એવી જ સરખામણી કરવામાં 

આવે તો તરત ધયાનમાં આવિે કે ્બંને જોિકાંની સરખામણી 

તો ન્બલકુલ ન ્થઈ િકે એવી છ.ે 

એવું ્બીજુ ં એક જોિકંુ નવખયાત જમ્ણન કનવ-તત્વજ્ ગટ-ે

એકરમૅનનું છ ેકે જનેી સા્થે મોહન અને મહાદેવની જોિીની કાંઈક 

અંિે તુલના ્થઈ િકે એમ છ.ે આ ્બંને વચચેનો સં્બંધ ગુરનિષયનો 

અને દાિ્ણનનકનો હતો. એમ કદાચ જોનસન — ્બૉઝવેલની જોિી 

કરતાં આધયાનતમક કે ડફિલસૂફિીની દૃનષ્એ મોહન — મહાદેવ જોિી 

સા્થે વધુ તુલય ગણી િકાય. આમાં ગટએે એકરમૅનને જીવન 

અંગે અને દિ્ણન અંગે પ્ેરણા પણ આપી હતી. પરંતુ આ સં્બંધ 

મોહન — મહાદેવ જવેો અખંડિત નહોતો તેમ જ અનવનચછન્ન પણ 

નહોતો. એક ત્રીજુ ંજોિુ ંપણ આ સંદભ્ણમાં યાદ આવે છ,ે સૉક્ડેટસ 

અને પલેટોનું. પરંતુ આ ્બે મહાનુભાવો વચચે તો કાળનું અંતર 

હતું તે્થી એ મોહન-મહાદેવ જોિ ે તુલય રહેતા ન્થી. ઉપરોકત 

યુગમોમાં જમ્ણન અને ગ્ીક ્બંને જોિાંમાં ગુર-નિષય સં્બંધ અને 

સૂત્રકાર અને ભાષયકારનો સં્બંધ અવશય મોહન-મહાદેવ જોિ ે

સરખામણી કરી િકાય તેવો છ.ે 

આપણા દેિ ભણી નજર કરતાં રામકૃષણ પરમહંસ અને 

નવવેકાનંદનો સં્બંધ એ રીતે સૂત્રકાર-ભાષયકારનો છ.ે પણ 

નવવેકાનંદ નિષય હતા, સનચવ નહીં, તેઓ પોતાની સવતંત્ર પ્નતભા 

ધરાવનાર ભાષયકાર હતા. ય્થાક્મ નોંધ કરનાર ઇનતહાસકાર 

(ક્ૉનનકલર) નહોતા. નોંધ લખનાર તરીકે વધુ સારી સરખામણી 

્થઈ િકે એવા શ્ી ‘મ' ઉફિ્ણ ‘માસતર' હતા, જમેણે શ્ી રામકૃષણ 



પરમહંસનાં વચનો સાંભળીને, સમરણને આધારે श्री रामकृषणकथामृत 

નામે ચાર ગ્ં્થોમાં લખયા. પોતાની જાતને પાછળ રાખવા ્બા્બતમાં 

તેઓ મહાદેવભાઈ કરતાંયે ચડિયાતા હતા. કારણ, તેમણે આ 

ગ્ં્થો પર પોતાનું પૂરં નામ (શ્ી મહે્દ્રના્થ ગુપ્ત) પણ પ્ગટ 

્થવા દીધું નહોતું. સવામી નવવેકાનંદ વગેરે અનધકારી લોકોના 

ક્થન અનુસાર શ્ી ‘મ' એ રજૂ કરેલ શ્ી રામકૃષણની કહેલી 

ક્થાઓ સમરણ્થી લખાયેલી, પણ ય્થા્થ્ણ રીતે રામકૃષણના િબદોનું 

પ્નતનનનધતવ કરી િકે તેવી છ.ે તે અ્થ્ણમાં શ્ી ‘મ' એ ઠાકુર 

શ્ી રામકૃષણ પરમહંસનાં વચનોના એવા ઉતારનાર હતા, જનેી 

તુલના મહાદેવભાઈ જોિ ે ્થઈ િકે એમ છ.ે 

આ તમામ જોિીઓ કોઈ એક સીનમત અ્થ્ણમાં 

મોહન — મહાદેવની જોિી સા્થે સરખાવી િકાય એવી હતી, 

પરંતુ ્બે નભન્ન નભન્ન પ્નતભા ધરાવનાર વયનકતઓના વયનકતતવ 

એક જીવ ્બે ખોનળયાં ્થઈને રહે, સહેલાઈ્થી અદલા્બદલી 

કરી િકાય એવું ભાષાસામય હોય, સવતંત્ર પ્નતભા છતાં એકનું 

વયનકતતવ ્બીજીમાં નવલીન ્થઈ ગયું હોય, નવલીન ્થયેલું વયનકતતવ 

હોવા છતાં આગવી પ્નતભા જરાય ઝાંખી ન પિી હોય એવી 

જોિીનું ઉદાહરણ આ લેખકની જાણમાં તો મોહન-મહાદેવની 

જોિીનું એક અને અનદ્તીય જ છ.ે

આ ્બેજોિપણાની પાછળ મૂળ કારણ તો ગાંધીજીએ જ ે

પારખયું તે જ હતું: ‘પ્સંગ પડ્ે િૂ્યવત્ ્થઈ જવાની તેની 

િનકત.' એ િૂ્યવત્ ્થઈ જવાની એમની િનકત આમ તો 

મહાદેવભાઈને સાધુજન જુએ તેના ચરણોમાં ્બેસવા પ્ેરતી, પણ 

એની અનદ્ધતીયતા તેમણે જ ેઅન્ય ભનકત્થી ગાંધીજીને પોતાના 



સવામી મા્યા હતા તેમાં્થી આવતી હતી. એવી અવયનભચાડરણી 

ભનકતનો દાખલો પૂરો પાિ ેએવા પ્સંગનો આ લેખક સાક્ષી હતો:

‘મદ્રાસ્થી વધા્ણ આવતાં વચચે ્બેઝવાિા (નવજયવાિા) આવે 

છ.ે ્બે મોટા િુગંરાઓની વચચે્થી વહી આવતી કુષણા નદી 

તયાં આગળ ભવય રૂપ ધારણ કરે છ.ે આજ ે એના ્બંધ ઉપર 

વીજળીની ્બતિીઓની ઝાકઝમાળ છ.ે તે વખતે તયાં કેવળ પ્કૃનતનું 

અકૃનત્રમ સૌંદય્ણ હતું. નવજયવાિા સટિેન આવતાં પહેલાં વાત 

નીકળી. જમનાલાલજી તે અરસામાં રમણ મહનષ્ણના આશ્મમાં 

જઈ આવયા હતા. એમણે આશ્મના વાતાવરણની પનવત્રતા અને 

તયાંની િાંનતનાં ્બાપુ આગળ ખૂ્બ વખાણ કરેલાં. કોઈ પણ 

સાધુપુરષનું નામ નીકળે એટલે કાકાનું હૈયું પાણી પાણી જ 

્થઈ જાય. તેઓ ભનકતપૂવ્ણક અને ઉતસાહ્થી રમણ મહનષ્ણ નવિે 

પૂછપરછ કરવા લાગયા. જમનાલાલજી, ્બાપુ અને કાકા ત્રણેને 

સમાન રસનો નવષય મળી ગયો. વાતવાતમાં ્બાપુએ સૂચવયું: 

‘તમે કાં ન એના આશ્મમાં જઈ આવો મહાદેવ?’ કાકાનું અંતર 

હરખાઈ ઊઠ્ું, જમનાલાલજીએ એમને પ્ોતસાહન આપયું: ‘હા, 

હા, જરૂર એક વાર જઈ આવવા જવેું છ.ે અને નતરવણણામલય 

જવું હોય તો ્બેઝવાિા્થી જ ગાિી ્બદલીને જાઓ એમાં સગવિ 

રહેિે. આટલે સુધી આવયા છો તો હમણાં જ જઈ આવો. પછી 

તમને કયારે ફુિરસદ મળવાની છ?ે’ 

કાકાએ મને એમનો ન્બસતરો તૈયાર કરવા કહ્ું. ગાિી 

કૃષણાના પુલ ઉપર આવી ચૂકી હતી.

જમનાલાલજી ્બાપુને કહેતા હતા: ‘રમણાશ્મ જટેલી િાંનત 



તો મને આપના આશ્મમાં પણ નહોતી દેખાણી.' 

્બાપુએ ્થોિી વારે કાકાને કહ્ું: ‘તમે તયાં્થી પાછા આવવાની 

ઉતાવળ ન કરતા. તમને પણ જમનાલાલજી જવેી જ િાંનતનો 

અનુભવ ્થાય તો તયાં ખુિી્થી વધુ ડદવસ રોકાઈ િકો છો. 

કામની કાળજી કરિો મા.’ 

સાવ સવાભાનવકપણે ્બાપુએ આ વાત કરી હતી. પણ કાકાને 

્બાપુ્થી વધુ વખત છૂટા રહેવાનો નવચાર જ અસહ્ લાગયો. 

એમણે મારી તરફિ ફિરી કહ્ું: 

‘્બા્બલા, ન્બસતરો છોિી નાખ.’ 

હંુ તો આભો જ ્બની ગયો. ્બાપુ પણ અચરજ્થી જોઈ રહ્ા. 

એમણે પૂછું: 

‘કેમ મહાદેવ, ન્બસતરો િા સાર છોિવાનું કહો છો?' 

‘મેં જવાનો નવચાર માંિી વાળ્ો.' 

‘કેમ?’ 

‘મારે એક સવામી ્બસ છ.ે’8

શ્ી કનૈયાલાલ મુનિીએ સાચું જ કહ્ું હતું કે ગાંધીજીના 

તરફિ એમની દૃનષ્ 

सवयाधमायान् पररतयजय मामेकम् शरणं व्रज એ પ્કારની હતી.

નોંધ:

1.   મહાદેવભાઈનો પત્ર જવાહરલાલજીને — વધા્ણ, 15–1–'36: નેહર સંગ્હાલયના 



પત્રસંગ્હમાં્થી.

2.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 66 : પૃ. 247.

3.   हररजनबंधु-અંક 26 : પૃ. 169.

4.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 67 : પૃ. 471.

5.   गांधीजीनो अक्षरदेह – 68 : પૃ. 32.

6.   એજન, પૃ. 38.

7.   પયારેલાલ: हररजनबंधु 14–4–'46, પૃ. 83.

8.   નારાયણ દેસાઈ: संत सेवतां सुकृत वाधेः પૃ. 105્થી 107.



ચુંમાળરીસ  
ભગ્્તનું અખંડ કાવય

11મી ફેિબ્ુઆરી, 1942ને ડદવસે તપોધન જમનાલાલજીનું 

અચાનક વધા્ણમાં અવસાન ્થયું. ભકતપડરવારના જોડિયા ભાઈના 

જવા્થી મહાદેવભાઈને ભારે આઘાત લાગયો. એમના દૈનંડદન 

વયવહારમાં પણ ્થોિો ફિરક પિલેો જણાયો. રોજ આખી ગીતાનો 

પાઠ કરવાનો એમનો આગ્હ વધી ગયો. જરાય નવરાિ હોય 

તયારે ગીતાનો પાઠ ચાલુ જ હોય. જમનાલાલજીના અવસાન 

પછી મા આનંદમયીદેવી વધા્ણ આવયાં હતાં. જમનાલાલજી એમને 

પ્તયે ખૂ્બ આદર ધરાવતા. મા આનંદમયી જમનાલાલજી નવિે 

સનેહ ધરાવતાં. વાતવાતમાં મા એવું કાંઈક ્બોલી ગયેલાં કે ‘છ 

માસની અંદર આમ જ એક ્બીજા મહાપુરષ જિે.' ‘મહાપુરષ’ 

િબદની મહાદેવભાઈની વયાખયા એક જ, એટલે એમને એવો 

ધ્ાસકો પિલેો કે આ આગાહી ગાંધીજી નવિે છ.ે ‘્બાપુનું મોં 

જોયા નવના હંુ જીવી જ િી રીતે િકંુ?' એવો પ્શ્ અનેક વાર 

પૂછી ચૂકેલા મહાદેવભાઈની અંદર અંદર ્બાપુના દીઘા્ણયુષય 

સાર નનરંતર પ્ા્થ્ણના ચાલતી હતી. ્બહાર્થી એ ‘ડહંદ છોિો 

આંદોલન'ના આગમના એંધાણના ડદવસો હતા. એટલે રોજ રોજ 

દેિ અને દુનનયાના આગેવાનો સા્થેની ગાંધીજીની મુલાકાતોની 

નોંધો કરવામાં તેઓ ગૂં્થાયેલા હતા.

માચ્ણની નવમીએ તેમણે સરદારને લખયું: 

મારી તન્બયતમાં સુધારો છ.ે પણ હજી ્થાકની અસર છ,ે જ ે



આંખોમાં સપષ્ દેખાય છ.ે એટલે હમણાં લખવાકરવાનું [हररजन 

પત્રો સાર] ્બંધ કયુું છ.ે તમારી જમે ‘્બા્થ' [કડટસનાન] લઉં છુ.ં 

માટીના પાટા મૂકંુ છુ.ં માનલિ કરાવું છુ.ં આ ્બધું કરતાં-કરાવતાં 

િરમ આવે છ.ે પણ િું ્થાય? પાછા ્બેઠા ્થઈ ્બાપુનું કામ 

કરવું હોય તો આટલી માવજત કરાવયે જ છૂટકો...1 

અને આ વખતે ‘્બાપુનું કામ' એટલે સંગ્ામની તૈયારી એ 

પણ છલે્ા વરસ દોઢ વરસ્થી સપષ્ ્થતું હતું. 

એક વખત આ લેખકે નપતાજીની આલોચના કરી: ‘કાકા, 

તમે કિું મૌનલક તો લખતા જ ન્થી. ્બંગાળીના અનુવાદો, 

અંગ્ેજીનાં ભાષાંતરો અને જ ે સાપ્તાડહક પત્રો લખો છો, તે 

્બધામાંયે ્બાપુનાં વચનો જ આવે છ.ે તમારં મૌનલક એવું િું?' 

મહાદેવભાઈ હસયા. પહેલાં તો એટલું જ કહ્ું કે, ‘મૌનલક 

લખવાનું કામ તને સોંપયું.' પછી ્થોિી વારે કહે: 

‘મૌનલક લખવાનો નવચાર તો છ.ે છ નવલક્થાના પલોટ (વસતુ) 

મનમાં ઘિાઈ ચૂકયા છ.ે ‘જગતસાડહતયમાં અડહંસા' એ નવિે 

એક અંગ્ેજી પુસતક પણ લખવું છ.ે પણ ફુિરસદ મળે તો ને? 

સરકાર લાં્બી નવરાિ અપાવે તો લખી નાખું.’ 

તે ડદવસ્થી નારાયણ પ્વાસના સામાનમાં હંમેિાં કોરા 

કાગળનો ્થોકિો સા્થે રાખતો કે ગમે તયારે સરકાર ‘લાં્બી 

નવરાિ' આપે તો તેનો ઉપયોગ મહાદેવભાઈ મા ગુજ ્ણરીની 

સેવા સાર કરી િકે. 

એક વાર કલકતિા્થી વધા્ણ પાછા ફિરતાં તન્બયત ફિરી 



પાછી લ્થિી. ગાંધીજીની નચંતા વધી અને મહાદેવભાઈની િરમ 

વધી. એ ડદવસોમાં ગાંધીજીનો સા્થ છોિીને મહાદેવભાઈ કયાંય 

જવા તૈયાર નહોતા. પણ નજીક આવી રહેલી લિત ખાતર તો 

સાજાનરવા ્થઈ જવું પિિે, માટ ે ્થોિા ડદવસ હવાફેિર કરવા 

જવું જરૂરી છ ે એવી દલીલ કરીને ગાંધીજીએ જમેતેમ કરીને 

મહાદેવભાઈને નાનિક જવા તૈયાર કયા્ણ. એ રનવવારનો ડદવસ 

હતો. સેવાગ્ામ્થી મહાદેવભાઈને નવદાય કરીને ગાંધીજીએ મૌન 

લીધું. એમનું અઠવાડિક મૌન રનવએ સાંજ ેલઈને સોમવારે સાંજ ે

છૂટતું. વધા્ણ સટિેને મહાદેવભાઈને ફિરી હુમલો આવયો અને તેઓ 

પિતાં માંિ ્બચયા. સા્થી નસનવલ ઇનસપતાલમાં લઈ જવા માગતા 

હતા, પણ મહાદેવભાઈએ સેવાગ્ામ જ પાછા જવા આગ્હ 

રાખયો. તયાર સુધીમાં સેવાગ્ામમાં ટનેલફિોન આવી ચૂકયો હતો, 

સા્થીઓએ વધા્ણ્થી ફિોન કરીને પુછાવયું. ગાંધીજીએ લખીને કહ્ું 

કે એમને અહીં જ લાવો.

આખા આશ્મમાં વાત ફેિલાઈ ગઈ કે મહાદેવભાઈ 

હૃદયરોગનો હુમલો ્થવા્થી પાછા આવે છ.ે આજ ે જ ે ‘મહાદેવ 

કુટી’ કહેવાય છ ે તે ઘર નચંનતત સવજનોની સનેહભરી નજરો્થી 

ભરાઈ ગયું. મૌનમાં પણ ગાંધીજી ‘્બાપુ કુટી’્થી નીકળીને પચીસ 

િગલાં ઉતિરે ચાલીને મહાદેવ કુટીમાં દુગા્ણ્બહેન પાસે આવીને 

્બેઠા. કાર મહાદેવભાઈને ઠઠે આંગણા સુધી લઈ આવી. એમના 

આવતાંની સા્થે જ ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈ સાર કરી રાખેલી 

પ્થારી પર સુવિાવયા અને એમનું નિર પોતાના ખોળામાં લીધું. 

મા્થા પર હા્થ પંપાળતાં ્બાપુએ પોતાનું મૌન તોડ્ું: માત્ર એક 

વાકય ્બોલયા: ‘મહાદેવ, હવે કેમ લાગે છ?ે’ 



મૌનનું વ્રત લીધું તયાર્થી જ ગાંધીજીએ ્બે અપવાદ રાખેલા: 

પોતાને અસહ્ પીિા ્થઈ રહી હોય તો અ્થવા ્બીજાને વેદના 

હોય તો મૌન છોિિે. પોતાની પીિા્થી મૌન છોિતા તો જાણયા 

ન્થી, પણ પંદર વષ્ણ પહેલાં મગનલાલ ગાંધી ગુજરી ગયા 

તયારે સંતોક્બહેન ગાંધીને સાંતવના આપવા મૌન તોડ્ું હતું. 

આ વખતનું મૌન તો રનવવારનું હતું, એટલે ફિરી્થી મૌન લઈ 

સોમવારે એટલે મોિ્ેથી છોિીને એ પૂરં કયુું હતું. 

તન્બયતના ખ્બર ગાંધીજીએ પૂછા તેના જવા્બમાં 

મહાદેવભાઈએ કહ્ું: 

‘હવે તો મરં તોય િું છ?ે મારી તો પ્ા્થ્ણના ફિળી. હંુ તો આખે 

રસતે એક જ પ્ા્થ્ણના કરતો હતો કે ્બાપુના ખોળામાં મા્થું 

રાખીને મરવું છ.ે’ 

્બાપુ મૌન લઈ ચૂકયા હતા. અને મહાદેવનું મા્થું પંપાળતાં 

એમનાં આંગળાં અને સનેહનીતરતાં એમનાં નયન ઘણં ઘણં 

્બોલી જતાં હતાં.

કદાચ એ અમીદૃનષ્્થી જ તે વખતે મહાદેવભાઈની તન્બયત 

જલદી સુધરી ગઈ. અને ્થોિા ડદવસમાં તો એમણે સામા્ય 

કામકાજ ઉપાિી લીધું. એક પછી એક ડદવસ એવો કામમાં પસાર 

્થતો હતો કે એક દુગા્ણ્બહેન નસવાય ્બીજા કોઈ મહાદેવભાઈની 

તન્બયતની નચંતા કરતા હિે તો તે દેખાતીયે નહોતી. 

અને મહાદેવભાઈના મા્થા પર એક નવું વાદળું ઘેરાવા 

લાગયું. ગાંધીજીના મનમાં હવે આવવાની લિાઈનું સવરૂપ ક્મિ: 



આકાર લઈ રહંુ્ હતું. આ વખતે તેઓ સરકારને પોતાની ઇચછા 

મુજ્બ પકિવા હોય તયારે પકિ ે અને છોિવા હોય તયારે છોિ;ે 

એક સા્થીને એક વગ્ણમાં ને ્બીજા સા્થીને ્બીજા વગ્ણમાં નાખે; 

કોઈને દંિ કરે ને કોઈને ન કરે; એમ ઉંદર-ન્બલાિીની રમત 

રમવાની તક એને આપવા જ નહોતા માગતા. ‘ડહંદ છોિો'ની 

હાકલ કરી છ ે તો એની પુનષ્ સાર કાય્ણક્મ પણ ‘કરેંગે યા 

મરેંગે'નો જ હોય, એમ નવચારી ગાંધીજી મનસૂ્બો ઘિતા હતા 

કે આ વખતે જલે જવાનો વારો આવે તો જતાંવેંત ઉપવાસ 

ઉપર ઊતરવું છ.ે મહાદેવભાઈને આ નવચાર અસહ્ લાગતો 

હતો. એમને લાગતું હતું કે ્બાપુ ઉપવાસ કરિે, તો યુદ્ધમાં 

એક પછી એક હાર ખાતા અંગ્ેજો ્બાપુના પ્ાણની પરવા નહીં 

કરે. જલેમાં જતાંવેંત ઉપવાસ ્થાય નહીં એમ મહાદેવભાઈ 

ગાંધીજીને સમજાવવા પ્યાસ કરતા હતા અને ગાંધીજી આમરણ 

ઉપવાસ કરવા તો નનજ ્ણળા કરવા કે કેમ એની વાત નવચારતા 

હતા. કોઈ કોઈ વાર તો એટલે સુધી કહેતા કે જલેમાં જઈને 

નસમે્ટના કો્થળાની જમે ્થઈને પિી રહેવું છ,ે હલનચલન પણ 

કરાવવું હિે તો ઊંચકીને કરાવવું પિિે.

‘  “પ્ેમળ જયોનત તારો દાખવી” એ પ્ા્થ્ણના મેં ગાંધીજીને 

ચરણે મૂકેલી છ.ે’ એમ કહેનાર મહાદેવભાઈને ગાંધીજીની વાત 

કેમે કરી ગળે ઊતરતી જ નહોતી. હૃદય્થી એ વાત તેમને 

અસહ્ હતી. મનસતષક્થી અકલપય. પોતાની તન્બયતની વાત 

્બાજુએ રહી ગઈ. રાતના ઉજાગરા ્થવા લાગયા. આશ્મના 

સા્થીઓ જોિ ે મહાદેવભાઈ સાર ચચા્ણ કરવાનો આ એક જ 

નવષય ્બની રહ્ો. ડકિોરલાલભાઈ, સવામી આનંદ, પયારેલાલ 



સૌ મહાદેવભાઈ જોિ ે સંમત હતા કે ગાંધીજીએ જલેમાં જઈને 

તરત જ આમરણ અનિન પર ઊતરવાનો કાય્ણક્મ ન ઘિવો 

જોઈએ. તે સૌને મહાદેવભાઈ આ અંગે ્બાપુને લખીને નવરોધ 

કરાવવાની વાત સમજાવી િકયા. પડરણામે એવો એકતરફિી 

પત્રવયવહાર ્થયો જવેો ઇનતહાસમાં જવલ્ે જ કોઈ યુદ્ધ ેચિલેા 

સર સેનાપનત જોિ ેએના મુખય સેનાનાયકોનો ્થતો હિે. 27 અને 

28મી જુલાઈને ડદન લખાયેલા એ પત્રોમાં ડકિોરલાલભાઈએ 

દાિ્ણનનક દૃનષ્કોણ્થી લખયું હતું કે મરણ દ્ારા િનકત પ્ગટ 

કરવી હોય તો તે તક્ણપૂવ્ણક નહીં પણ દિ્ણનપૂવ્ણક હોવી જોઈએ. 

દિ્ણન નવનાની શ્દ્ધા શ્દ્ધા જ ન્થી હોતી. મરણને નોતરવાનો 

પ્કાર અને પ્સંગ ્બંનેનું સપષ્ દિ્ણન હોવું જોઈએ. અને તે 

જીવનભરના આદિ્ણને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. અંગ્ેજી સલતનતનો 

નવનાિ કરવા જો મરણને આમંત્રણ અપાય તો આ મરણ તે 

જ િનકત પેદા કરિે, અડહંસા, અંગ્ેજો પ્તયેનું અિત્રુતવ ને 

જાપાનીઓનો નવરોધ ગૌણ ્થઈ જિે. વળી જ ે પગલું નવહ્વળતા 

અને નાસીપાસી પેદા કરે તેમાં્થી જ ેિનકત પેદા ્થાય તે અડહંસક 

ન રહી િકે. કૉંગ્ેસના નેતાઓ તો ્થોિા્થીયે રાજી ્થઈ જિે, 

જનેે સાર ઉપવાસની જરૂર ન્થી. અસંતોષ તો ્બહારના મૂંગા 

કાય્ણકતા્ણઓ અને જનતાને છ.ે આજ ે તેમનો સમય ન્થી અ્થવા 

િનકત ન્થી. જયારે ખરેખર ્બનલદાન કરવાની તક આવિે તયારે 

તે એવી સચોટ હિે કે નાનું ્બાળક પણ એની અનનવાય્ણતા 

સમજી િકિે.

પયારેલાલે ગાંધીજીને આ પ્કરણમાં કિું ્થિે નહીં એવી 

પોતાને શ્દ્ધા હતી, તે્થી પોતે ્બેચેન ્બ્યા નહોતા એમ સમજાવી 



કહ્ું હતું કે આજ ેમોટા પાયા પર ઉગ્ સતયાગ્હની આવશયકતા 

છ.ે આ પ્સંગ એવો છ ે કે આ લિત કરતાંયે લિત પછી 

આવનારી ઘટનાઓ વધારે અગતયની છ.ે એટલે ગાંધીજી જો 

લિતના આરંભમાં જ ચાલયા જાય તો લિત જ નનષપાણ ્થઈ 

જવા સંભવ છ.ે નબ્ટન આજ ે ખતરામાં મુકાયેલું છ ે તયારે 

તેની િુનદ્ધ અનિન જવેા નક્ષપ્ અને પ્ચંિ પગલાને સમજવાને 

અસમ્થ્ણ છ.ે લિતને ‘િૉટ્ણ ઍ્િ નસવફટ' (ટૂકંી અને ઝિપી)એ 

નારામાં અધીરાઈની ગંધ આવે છ.ે મોટા પાયા પર લિત રચીને 

ગાંધીજીએ ્બેડફિકર ્થઈ જવું જોઈએ. આજ ે ્બહુ ઓછા લોકો 

અનિન સાર તૈયાર છ.ે જ ેછ ેતેમાં્થી ્બહુ જ ્થોિા એને સાર 

યોગયતા ધરાવે છ,ે એમાં્થી અનિનના સમ્થ્ણક અને નવરોધીઓ 

વચચે ભાગલા પણ પિ.ે 

સવામી આનંદનો પત્ર કાંઈક રાજનૈનતક તક્ણ્થી ભરેલો હતો. 

સરકાર આજ ેગાંધીજી સામે નાપાક સંગઠન કરી રહી છ ે તયારે 

આકળા ્થઈને તેઓ મોટો ભોગ આપિે તો તેનું ભાવતું ્થિે. 

કોમી ચુકાદા વખતે દેિમાં જવેો અનુકૂળ પિઘો પડ્ો હતો 

તેના્થી ઊલટો પિ ે તેવા આ વખતે સંજાગો છ.ે આકળા ્થઈને 

્બનલદાન આપવામાં અંગ્ેજો પ્તયેની નજદંગીભરની ઉદારતા 

હારી ્બેસાિે. આના્થી અંગ્ેજોને િાશ્વત કાળ માટ ે યહૂદીઓનું 

ડકસમત ્બહાલ ્થિે. આજ ે કૉંગ્ેસ કારો્બારીમાં કોઈ ગાંધીજી 

સા્થે સહમત ન્થી. કૉંગ્ેસી આલમમાં લિાયક માનસ રહ્ું ન્થી. 

અંગ્ેજો સામેનો નવરોધ જારી રાખવો, એને જોઈએ તેટલું આકરં 

અને વયાપક સવરૂપ આપવું. ઍનકટવ પણ અડહંસક ્બળવાનો 

કોઈ કાય્ણક્મ દેિ આગળ મુકાવો જોઈએ. આમરણ ઉપવાસની 



વાત ્બહુ અપ્સતુત લાગે છ.ે1એ 

મહાદેવભાઈનો પત્ર એમના જીવનની તીવ્રમાં તીવ્ર લાગણીઓ 

વયકત કરે છ ે અને તેમના જીવનની કરણાંનતકાની પરાકાષ્ઠા 

કેવી રીતે આવી તે સૂચવે છ ે તે્થી તેને નીચે લગભગ આખો 

ઉદ્ધતૃ કયયો છ:ે 

પરમ પૂજય ્બાપુજી, 

સાત-આઠ ડદવસ ્થયા હંુ એક-્બે વાગયે જાગી જાઉં છુ,ં અને 

્બે-ત્રણ કલાક ઊંઘ નવના તરફિડિયાં મારં છુ.ં આપને લખવાનો 

નવચાર કરતો હતો તયાં કાલે નવનો્બા સા્થે વાતો ્થઈ.‘આ ્બધું 

મને ્બરો્બર લાગે છ.ે’ એટલા નવનો્બાના એક જ વાકય્થી હંુ 

તો આભો ્બની ગયો. આખા ટોળા આગળ મારે મારી વેદના 

વયકત કરવી ન હતી એટલે હંુ ચૂપ રહ્ો. આગલે ડદવસે આપે 

દેવદાસને અને મને કહેલું: ‘આ તો ્બધું ્થવાનું છ.ે તમે મને 

જીવતો ન જુઓ.’ તયારે પણ હંુ સારી રીતે અકળાયેલો. િૉટ્ણ 

ઍ્િ નસવફટ (ટૂકંું અને ઝિપી) કરવામાં મને પડરણામ જોવાની 

અધીરાઈ લાગી અને આપનું પગલું જગત સમજી િકે કે નહીં 

એ વાતની ્બેપરવાઈ લાગી. પણ નવનો્બા આગળ જયારે આપે 

કાલે યોજના રજૂ કરી તયારે તો હંુ ખરેખર આભો જ ્બની ગયો.

જમે નસપાઈઓ નવચાર અને જ્ાનપૂવ્ણક નહીં પણ કેવળ ડિનસનપલન 

(નિસત) ખાતર મૃતયુમુખે હોમાય છ ે તેમ આપણે હજારોને કહી 

િકીએ છીએ કે જ્ાનપૂવ્ણક નહીં પણ શ્દ્ધાપૂવ્ણક આપણે ઉપવાસ 

કરતા કરતા મરી જઈ િકીએ છીએ. મને આ ્બે વાતમાં જરાય 

સામય ન્થી લાગતું. પેલાઓને વષયોનાં વષયો મારવાની તાલીમ 



અને મારવાના સંસકારો અપાયેલા હોય છ,ે એ લોકોની દ્ષે 

અને નતરસકાર્બુનદ્ધને સારી પેઠ ે કેળવવામાં આવે છ,ે ડહંસાવૃનતિને 

પોષક અનેક સામગ્ીઓ એમને માટ ેહોય છ.ે આપણને ઉપવાસ 

કરતાં કરતાં મરવાની તાલીમ અપાઈ છ ે એમ તો કહેવાય જ 

નહીં. ડર્બાઈ ડર્બાઈને મરવામાં અસાધારણ િાંનત અને અડહંસા 

જોઈએ જ ે આપણે તયાં જવલ્ે જ જોવામાં આવે છ.ે

આપ માનો છો કે આ ્બધી િરતો (અડહંસા નસવાયની) રદ કરીને 

આપે આમજનતાને માટ ેમાગ્ણ મોકળો કયયો છ,ે તો એમાં આપની 

ગંભીર ભૂલ ્થાય છ.ે િરતો હતી તયારે ઘણા માણસો આવતા. 

તે િરતોના કારણે નહીં પણ તેમને આવવું હતું એટલે આવતા. 

િરતો નીકળી જવા્થી ઢગલો માણસો આવિે એમ માનવું એ 

ભ્રમ છ.ે તેમાં ભૂખયા અને તરસયા મરી જવાની િરત — અ્થવા 

િરત ન કહો તો આદિ્ણ, — એ લગભગ અિકય છ.ે 

અિકય એટલા માટ ે કે એમ ડર્બાઈ ડર્બાઈને મરવામાં શ્દ્ધા 

અને મરનણયાપણં જોઈએ છ ે એટલંુ જ નહીં, પણ જ્ાન પણ 

જોઈએ અને જ્ાન ઉપરાંત તીવ્રતમ લાગણી જોઈએ. જરાક સપષ્ 

કરં. આપ િા માટ ે પ્ાણ તજવાને તૈયાર ્થયા છો? કારણ એ 

કે આપને રગે રગે લાગે છ ે કે આ લોકોના રાજમાં જીવવું એ 

અિકય છ.ે જ ે કહેવું હોય એ કહી િકાતું ન્થી, એ કહેવાને 

માટ ે ટપાલ, તાર વગેરે સાધનો છ ે તે એ લોકોના ક્બજામાં છ,ે 

એ સાધનો ગમે તયારે એ ્બંધ કરી િકે છ,ે ચોમેર અતયાચાર, 

દંભ ચાલે છ ે તે આપના્થી જોઈ િકાતો ન્થી, વ. વ. આ જ્ાન 

જ્બરદસત સેન્સડટવનેસ (લાગણીિીલતા) નવના માણસ ડર્બાઈ 

ડર્બાઈને પ્ાણતયાગ ન્થી કરી િકતો. એટલે એ િરત અિકય 



્બને છ.ે 

આયલૅ્ણ્િમાં જલેમાં ન રહેવાના કારણે કેટલાકે ઉપવાસ કરેલા. 

એમાં્થી મેકસવીની સા્થે ત્રીસ-ચાળીસ જણ મરેલા. કેટલાક 

ગાંિા ્થઈ ગયેલા, અને કેટલાક ્બળાતકારે ખવિાવવાના પડરણામે 

મરેલા. મેકસવીનીની આપે એક વાર સારી પેઠ ે ટીકા કરેલી. 

આજ ે એ ટીકા ્બરા્બર ન હતી એમ આપ કહો છો. આજ 

સુધી એટલે વીસ વષ્ણ લગી એ સમજ સૌના મનમાં રહી, 

આજ ે આપની સમજ ્બદલાઈ એટલે સૌએ સમજ લાગલી જ 

્બદલવી? આયલૅ્ણ્િમાં માંિ ત્રીસ જણા મરવા નીકળ્ા જયાં 

દ્ષે અને નતરસકારની જવાળા ધગધગતી હતી — અહીં કેટલા 

નીકળિે? આયલૅ્ણ્િમાં કૅટ ઍ્િ માઉસ પૉનલસી (ઉંદર-ન્બલ્ી 

નીનત) એ લોકોએ ચલાવી એટલે એ ઉપવાસનું િસ્ત ્બૂઠુ ં ્થઈ 

ગયું. મરણતોલ ્થાય એટલે છોિ,ે ્બહાર જઈને સારો ્થાય કે 

પાછો લે, પાછો મરણતોલ ્થાય એટલે છોિ,ે — આ વસતુ સામે 

કેટલા ઝીંક ઝીલી િકે? 

હવે આપની વાત ઉપર આવું. 

એક-્બે વસતુની ચોખવટ કરી લેવા માગું છુ.ં આપ જ ે માનો 

છો કે વડક્ણગ કનમટી આ નવિે સહમત છ ે તો આપની ભૂલ છ.ે 

એની સાઇલે્સ (ચુપકીદી) ક્સે્ટ (સંમનત) એ ન હતી પણ 

સલનનેસ (ઉદાસીનતા) હતી. ‘હજી િું પગલું લેવું છ ે એ મને 

સૂઝયું ન્થી, સૂઝી રહેિે, એ વાત વડકુંગ કનમટીવાળાઓને ્બહુ 

વસમી લાગે છ.ે આપને એ વસતુ સૂઝે તયાં સુધી તાકતા રહેવું 



એ ્બહુ રૂિુ ં લાગતું હોય એમ ન્થી.

પ્ાણતયાગ કરવો એ અડહંસાનું આવશયક અંગ છ ે એનો મારો 

અ્થ્ણ રજૂ કરં. સતીને માટ ે પોતાનું નિયળ જાળવવું અિકય 

વાત ્થઈ પિ ે તયારે તે પ્ાણતયાગ કરે — ઝેર લે, કે આપઘાત 

પણ કરે, ્બખેિા ્થતા હોય તો તેમાં ઝંપલાવીને વીર પુરષ 

પ્ાણતયાગ કરે, સૉક્ડેટસ જવેા વીરતા્થી ઝેરનો પયાલો પી જાય, 

ટલેીમેકસ જવેા લિનારાઓની વચચે પિીને મરે, મુકતધારાના 

યુવરાજ જવેા ધોધમાં ઝંપલાવી ધોધને મુકત કરે. પણ સૌની 

પાસે કોઈ પ્તયક્ષ વસતુ હોય છ,ે હોવી જોઈએ, નહીં તો જગત 

એને સમજી ન્થી િકતું. 

આપને ‘24માં અને ‘32માં આંતરપ્ેરણા ્થઈ, જનેી સામે આપે 

કોઈની ન સાંભળી, એ પ્ેરણા પહેલાં કોઈની સા્થે એની ચચા્ણ 

પણ ન કરેલી. રાજકોટ વખતે હંુ હાજર ન હતો પણ એ વેળા 

તાતકાનલક પ્ેરણા જ ્થઈ હિે. (નલનનલ્થગોએ મને કટાક્ષમાં 

પૂછલેું કે વધા્ણ્થી ગાંધીજી નીકળ્ા તયારે જ આ ઉપવાસ કરવાનો 

નનશ્ચય કરીને નીકળ્ા હિે ને! એનો મેં સચોટ જવા્બ આપેલો.)...

આ ઉપવાસ્થી જુદા જ પ્કારનો ઉપવાસ મૅકિૉનાલિની સામેનો 

ઉપવાસ હતો. એ નવચારપૂવ્ણક કરેલો હતો, એને નવિે વલ્ભભાઈ 

અને મારી સા્થે પૂરી ચચા્ણ કરેલી. આ વેળા આપ ચચા્ણ કરો છો 

એટલે ઉપવાસ ચચા્ણસપદ સવરૂપ લે છ ેઅને લેવું જોઈએ. આવી 

રીતે છલે્ાં ત્રણ વરસમાં ્બે વાર જાહેર ઉપવાસની વાત ચચતીને 

આપે એની સામેના ઓવરવહેનલમંગ આગયુ્ણમૅ્ટ (અનભભૂત કરે તેવી 

દલીલો)ને વિ ્થઈને એ છોિવાની કૃપા કરેલી. આ વખતે પણ 



દલીલ પ્્થમના કરતાં વધુ નહીં તો એટલી જ જ્બરદસત છ.ે 

1.     આ નવ્થિટ્રોઅલ (પાછુ ંલેવા)ની વસતુનો મોટા ભાગે નવપરીત 

અ્થ્ણ કયયો છ,ે કેટલાક પ્ામાનણકપણે પણ ન જ સમજતા હિે; 

પણ ઉપવાસને પ્ામાનણકપણે ન જ સમજનારો ્બહુ જ મોટો 

વગ્ણ હિે, જ ે ્થોિા લોકો આપને સમજ ે છ ે (નવલાયતમાં) તેનો 

પણ આપણે સા્થ ખોિું. 

ર.     આ વેળા સરકારે આં્બેિકર જવેાને લીધા છ ે તે આપને 

ઉપવાસ કરાવીને મારવાને માટ ેએમ કહંુ તો ચાલે. એ લોકોની 

રમત રમવી એ કુિળ સટટ્રટૅજેી (વયૂહરચના) ન્થી. 

3.     વડકુંગ કનમટીવાળા આમાં કિું સમજવાના ન્થી, ભળી 

િકવાના ન્થી. 

4.     લોકો હાંફિળાફિાંફિળા ્થઈ જિે અને અકમ્ણણય ્બનિે. 

પ.     મૅકિૉનાલિ વખતે આપણી પાસે પ્તયક્ષ ઉદ્દિે હતો. આ 

વેળા પ્તયક્ષ ઉદ્દિે નવ્થિટ્રોઅલનો છ ે એમ કદાચ કહી િકાય; 

પણ જો લિાઈ ્બંધ કરાવવાને માટ ેજાપાન, જમ્ણની અને નબ્ટન-

અમેડરકાની સામે ઉપવાસ કરવા નનર્થ્ણક હોય તો આ ઉપવાસ 

પણ એટલા જ નનર્થ્ણક કહેવાય.

6.     આપને, ન કરે નારાયણ ને કિુંક ્થાય તો અંગ્ેજોની 

સામે યાવચચંદ્રડદવાકરૌ ઝેરવેરનો જ વારસો આપ મૂકી જાઓ. 

7.     ગયા સતયાગ્હ વખતે આપે ઉપવાસની વાત કરેલી તયારે 

મારી એક દલીલે આપના ઉપર અસર કરી હતી — ્થૉરોએ કહેલું 

ક્થન, અને એને લીધે લાખો-કરોિોની જલેમાં ્બેસવાની ફિરજ, 



અને એને આપે આપવી જોઈતી તક. આ તક આપ ન્થી આપતા. 

8.     લિાઈ તો એકાદ વષ્ણમાં પૂરી ્થવી જોઈએ-હારતા જાય 

છ ે અને હજી હારિે. તયાં સુધી આપણે ઠરેલ રીતે — દેિને 

ડહસટીડરયા (વાતો્માદ)માં નાખીને નહીં — લિીએ અને પચાસ-

સો હજાર જલેમાં ્બેસીએ એ કિું ખોટુ ં ન્થી. એ રૂિી મૉરલ 

પ્ોટસેટ (નૈનતક અસવીકૃનત) રહેિે, અને પછી પીસ (િાંનત) ્થિે 

તેમાં આપને આજના કરતાં વધારે મોટો ભાગ ભજવવો પિિે. 

9.     હંુ કેવળ પેનસડફિઝમ (િાંનતવાદ)ના ઇશયૂ (મુદ્દા) ઉપર 

લિાઈ વધારે પસંદ કરત. યુરોપમાં અગાઉના જમાનામાં લાખો 

સહીઓ વકસ્ણ (મજૂરો) અને ્બીજા પાસે લિાઈમાં ભાગ ન 

લેવાને માટ ે લેવામાં આવેલી, પણ કિું ્થયેલું નહીં. આપણે એ 

તક સાધી િકતા હતા-સતયાગ્હ વખતે પણ તે નૉન-એમ્બેરેસમે્ટ 

(ન મૂંઝવવાની નીનત)ના કારણે આપણે ગુમાવી. હજી એને કોઈક 

રીતે ડરવાઇવ (ફિરી જીનવત) કરી િકાતી હોય તો કરવી જોઈએ. 

10.     મીરાં્બહેનની આગળ આપે કહેલું કે हररजन જલેમાં્થી 

ચલાવવાની રજા આપને મળે તો આપ ઉપવાસ ન કરો. એણે 

લેઇ્થવેઇટને કહ્ું છ ે કે નહીં એ હંુ ન્થી જાણતો, કદાચ કહ્ું 

હોય તો આપ જલેમાં પેસતાં જ નનજ ્ણળા ઉપવાસ િરૂ કરો 

તે કેવું કહેવાય?

મને આખી કલપના જ ભમરાળી લાગે છ ે એમ કહંુ તો માફિ 

કરિો. િૉટ્ણ અને નસવફટનો ખયાલ આપ મનમાં્થી કાઢી નાખો, 

ઉતાવળે આં્બા ના પાકે તેમ ઉતાવળે ્બનલદાનો પણ ન અપાય. 

આપે ઠરાવના આપના પહેલા જ િટ્રાફટ (ખરિા)માં લખેલું તેમ 



સરકારી નોકરો, મજૂરો, વકીલો, નવદ્ા્થતીઓ, સોલજરો — સૌની 

પાસે વૉલંટરી નૉન-પાડટ્ણનસપેિન ઇન વૉર ઍફિટ્ણ (યુદ્ધમાં 

સવેચછાપૂવ્ણક ન્બનસામેલગીરી) અને નૉન-કૉઑપરેિન (અસહકાર) 

માગેલાં તેવાં એક મૅનનફેિસટો (ઢઢંરેો) ઘિીને માગો. એ મેનનફેિસટોની 

લાખો નકલો દરેક પ્ાંતનાં ગામિાં અને િહેરોમાં વહેંચાય અને 

એનો અમલ જઓે ખુિી્થી અને પ્સન્નતા્થી કરી િકે તે કરે, અને 

તેમ કરતાં જલેમાં જાય, માર ખાય, િૂટ ્થાય (ગોળીએ વીંધાય), 

પ્ોસેિ્સ (સરઘસ) કાઢ,ે તે ન નવખેરાતાં માર ખાય, ગોળી ખાય. 

આ કાય્ણક્મનો આરંભ પ્ા્થ્ણના, ત્રણ ડદવસના ઉપવાસ — આખી 

જનતાએ કરવાના-્થી, અને એક કે ત્રણ ડદવસની હિતાળ-જનરલ 

સટટ્રાઇક — જમેાં રેલવેવાળા અને ્બીજા મજૂરોને પણ નોતરવામાં 

આવે — એ્થી ્થાય. આટલું કરી િકીએ અને પડરણામે હજારો 

જલેમાં જઈને ્બેસીએ તો તે કિો ખરા્બ દેખાવ ન કહેવાય, 

અને સારી મૉરલ પ્ૉટસેટ ્થિે એમ મારં માનવું છ.ે જ ે કાંઈ 

કરવું હોય એમાં આપણા કહેવાતા ઘણા માણસોની સંમનત અને 

સહકાર તો હોવાં જ જોઈએ. 

ગુલઝારીલાલ મજૂરોની પડરનસ્થનત નવિે વાત કરવા આવયા છ.ે 

મોટા સામૂડહક કાય્ણક્મમાં પારાવાર મુશકેલીઓ જુએ છ.ે આજ ે

‘પ્તાપ'ના ત્રણ લેખો આવયા છ ે— ્બાલકૃષણ િમા્ણએ લખેલા છ ે

એમાં આપને નવનવણી કરી છ ે કે, ‘મજૂરોમાં આંદોલનનું અચૂક 

પડરણામ. ડહંદુ-મુસલમાન દંગાઓમાં આવિે, આજ ેતો જ ેકાય્ણક્મ 

રાખિો એમાં અસફિળતા નસવાય ્બીજુ ં કિું ન્થી, એટલે હમણાં 

્બધું મોકૂફિ રાખો.' — આ તો સહજ ખ્બર આપવા લખયું. 



નલ, સેવક, 

મહાદેવના 

સાષ્ાંગ દંિવત્ પ્ણામ.2

ચારેય પત્રો નવનો્બા પાસે ગયા તયારે તેમણે ડકિોરલાલભાઈને 

પત્ર દ્ારા ચોખવટ કરી કે ્બે ડદવસ ઉપર એમની ્બાપુ સા્થે 

જ ે વાત ્થઈ એના્થી જો આમરણ અનિનની લિત આરંભ 

કરવાના નવચારને મારો ટકેો છ ે એવી છાપ જો... પિી હોય તો 

મને મારા નવચારો કહેતાં આવડ્ું જ નહીં એમ મારે ક્બૂલ 

કરવું જોઈએ.’ એમની જ ે સંમનત હતી તે તો સૈદ્ધાંનતક હતી 

કે શ્દ્ધાપૂવ્ણક, પણ કોઈ અનિન આદરી િકે અને જ ે સમયે 

ડહંસાની પૂણ્ણ િનકત પ્ગટ ્થઈ રહી હોય તે સમય અડહંસાના 

પૂણ્ણ પ્યોગનો અવસર છ ે એમ ગણી િકાય. મહાદેવભાઈના 

પત્રમાં િૉટ્ણ ઍ્િ નસવફિટવાળું વાકય ટાંકયુું હતું તે તેઓ સમજી 

નહોતા િકયા એમ જણાવીને તેમણે કહ્ું: ‘િીઘ્ર પડરણામ લાવવાની 

વૃનતિ્થી તો અનિન ન જ આદરી િકાય. ્બાપુએ ઉતાવળ્થી 

આવું પગલું ન જ લેવું જોઈએ, પણ ્બાપુને નવિે આવું વાકય 

લખવું મને ગમતું ન્થી. હંુ માનું છુ ં કે ્બાપુ ઉતાવળ ન્થી જ 

કરવાના. પણ મહાદેવભાઈએ ઉદ્ધતૃ કરેલું વાકય સૂચવે છ ેતેમ, 

િીઘ્રકાડરતવની કોઈ ભાવના, જ ે મહાન નેતાઓમાં કેટલીક વાર 

આવે છ ે તે ્બાપુમાં આવી ગઈ હોય તો ્બાપુને હંુ નવનવીિ કે 

તેઓ સુબ્ કરે. મારી વયનકતગત વૃનતિ અને નવચાર આમરણ 

અનિન્થી ‘આરંભ' કરવાની વૃનતિ છ.ે આવું અનિન ‘આવી 

પિવું' જોઈએ...3

1942ના જુલાઈની 29મીએ આ પાંચે પત્રો વાંચયા પછી 



ગાંધીજીએ એની ઉપર નોંધ કરી:

િૉટ્ણ ઍ્િ નસવફટનો મહાદેવે જ ે અ્થ્ણ કયયો તે હતો જ નહીં. 

અનિન્થી િરૂ કરવાની વાત હતી. આજ ે પણ છ.ે પણ તે તો 

અનનવાય્ણ ્થઈ પિ ે તયારે જ હોય, ઈશ્વરી પ્ેરણા્થી જ એટલે 

જયાં ્બુનદ્ધને અવકાિ જ ન હોય, પણ આજ ે તો એ છકે 

અપ્સતુત છ.ે ્બીજી િંકાઓનું નનવારણ મારી પાસે છ.ે પણ 

એમાં અતયારે ન્થી ઊતરતો. કાળે કરીને ્બધાં નનવારણ એની 

મેળે ્થઈ રહેવાનાં છ.ે3

ઑગસટ માસની કૉંગ્ેસ મહાસનમનતની ્બેઠક નજીક આવી 

રહી હતી. ઉપલો પત્ર ્બાપુને લખયો તેનાં ત્રણ અઠવાડિયાં 

પહેલાં ‘નવજીવન'ના મૅનેનજગં ટટ્રસટી શ્ી જીવણજીભાઈ દેસાઈને 

મહાદેવભાઈએ ખ્બર આપયા કે ‘તેઓ મું્બઈ જઈને કુિળ 

રોગનનદાન કરનાર પાસે તપાસ કરાવી આવયા.' કિું જ કહેવા 

જવેું માલૂમ ન્થી પડ્ું!!! કેવળ ગરમીને લીધે ક્ષનણક ચક્કર 

આવયાં હોય કે અંધારાં આવયાં હોય એમ કહે છ.ે ્બધું સારં 

છ ે એટલે મેં નચંતા છોિી.’4 આ તપાસમાં ઝાિો, પેિા્બ, લોહી 

વગેરેની તપાસ ્થઈ હતી. હૃદયની નહીં! ્બાપુને લખેલા પત્ર 

પછી ્બે કે ત્રણ ડદવસે (30–7–'42) જીવણજીભાઈને લખે 

છ:ે ‘હંુ તો મારો લખવાનો ઘસિ્બોરો કરીને ્થાકંુ છુ.ં એટલે 

ગુજરાતી કે ડહંદી हररजन પર નજર પણ ફેિરવી િકતો ન્થી. 

પણ ભાષાંતરની ફિડરયાદ સારી પેઠ ે આવે છ ે એટલું કહંુ.’4

મું્બઈ જતાં પહેલાં તાલીમી સંઘ આગળ ્બાપુએ આપેલા 

ભાષણની નોંધ ્બા્બલા પાસે લેવરાવી. તે તપાસીને એને 75% 



માક્ણ આપી — પોતાની નોંધ સા્થે સરખાવવાની સૂચના આપી. પણ 

પયારેલાલ ને સુિીલા્બહેન આગળ ્બા્બલાની નોંધનાં વખાણ કયાું. 

સેવાગ્ામ છોિતાં પહેલાં ઘણા આશ્મવાસીઓ પાસે જઈ 

જઈને નવદાય લીધી. સામા્ય રીતે પ્વાસ પહેલાં મહાદેવભાઈ 

આમ કરતા નહોતા. મું્બઈ પહોંચયા પછી દુગા્ણ્બહેનને લખેલા 

(છલે્ા) કાગળમાં એમની તન્બયત નવિે નચંતા વયકત કરી, 

પણ સા્થે એ પણ કહ્ું કે ્બા્બલા નવિે હવે તેમને નચંતા રહી 

નહોતી. કારણ, એ પોતાનો વખત જરાય ્બગાિતો ન્થી અને 

પોતાની મેળે અભયાસ કરે એવો ્થઈ ગયો હતો. 

મું્બઈ પહોંચયા પછી એવા કામમાં લાગી ગયા કે કોઈને 

ખયાલેય ન આવે કે મહાદેવભાઈની તન્બયત લ્થિલેી હિે. 

મહાસનમનતનાં ્બાપુનાં અને સરદારનાં ભાષણોની નોંધ લીધી. 

્બાકીનાં ભાષણો વખતે ્બાપુની ટપાલ જોઈ. 

કૉંગ્ેસ કારો્બારીના સભયોએ પણ જલેમાં જતાંવેંત આમરણ 

અનિન કરવા અંગેના ગાંધીજીના નવચારનો નવરોધ કયયો હતો. 

જવાહરલાલજીએ આવા કોઈ નનણ્ણય્થી ્બંધાઈ ન જવાનો આગ્હ 

કયયો હતો. મૌલાનાએ આવી વાત છલે્ા પગલા તરીકે ્થાય 

એમ કહ્ું. પંતજીએ એવો ભય વયકત કયયો હતો કે એના્થી 

ડહંસા અને અંધાધૂંધી ્થિે. સતયમૂનત્ણએ કહ્ું હતું કે આઝાદ 

ડહંદને તમારી જરૂર ગુલામ ડહંદ કરતાં વધારે છ.ે પ્ફુિલ્ ઘોષે 

કહ્ું હતું કે અનિનનો અ્થ્ણ આપઘાત ્થિે. નરે્દ્ર દેવે કહ્ું 

કે હંુ તો ઉપવાસની ન્બલકુલ નવરદ્ધ છુ.ં િંકરરાવ દેવે કહ્ું કે 

મને ગોળી્થી મરવાનો અવસર નહીં મળે તો હંુ ઉપવાસ કરીને 



મરીિ. સરદારે પણ સખત નવરોધ નોંધાવયો હતો.5

ગાંધીજીએ કારો્બારીને આશ્વાસન આપયું હતું કે તેમણે કોઈ 

નનશ્ચય કયયો નહોતો.5

8મી ઑગસટની રાતે ‘ડહંદ છોિો’ ઠરાવ પસાર ્થઈ ગયા 

પછી સરકાર કેવાં પગલાં લેિે તેને અંગે મહાદેવભાઈ અને 

ગાંધીજીના અંદાજ જુદા જુદા હતા. મહાદેવભાઈ માનતા હતા 

કે સરકાર ગાંધીજીને તરત પકિી લેિે. ગાંધીજી કહેતા હતા 

કે તેમણે પોતાના વયાખયાનમાં જણાવયું છ ે કે તેઓ વાઇસરૉયને 

પત્ર લખીને પંદર ડદવસની મહેતલ આપિે. જ ેઅનુકૂળ જવા્બ 

નહીં આવે તો આંદોલન છિેિે. એટલે કમસે કમ પંદર ડદવસ 

કે મડહનોમાસ તો ધરપકિની વાત નહીં ઊઠ.ે સાંજની પ્ા્થ્ણના 

પછી ગાંધીજી તો ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયા પણ મહાદેવભાઈ 

આખી રાત જાગયા. સવારે ચાર વાગયે એમને લાગયું કે દર 

વખતે ગાંધીજીને મધરાતે પકિી જાય છ,ે એ સમય તો વીતી 

ગયો એટલે ગાંધીજીની વાત જ સાચી પિિે. સરદાર પકિાયા 

કે ્બહાર છ ે એની તપાસ કરવા ફિોન પર ગયા તો ટનેલફિોન 

લાગયો નહીં. ફિોન ્બગડ્ો છ ે કે જાણીજોઈને કનેકિન કાપી 

નાખયું છ ે તે સમજાયું નહીં. પિખેના રૂઇયાના ્બંગલે્થી ફિોન 

કરવા સવામી આનંદ જતા હતા તેમણે અિધે રસતે જ પોલીસોની 

વાન જોઈ. તેઓ ખ્બર આપવા પાછા વળ્ા. મહાદેવભાઈની 

ઉપર ગાંધીજીની સા્થે જ ધરપકિનું વૉરંટ હતું તે્થી તેઓ ખૂ્બ 

રાજી ્થયા. પયારેલાલ અને કસતૂર્બા જો ઇચછ ે તો સા્થે જઈ 

િકે એમ કહેવામાં આવયું હતું, નહીં તો એમની પર ધરપકિનું 

વૉરંટ નહોતું. કસતૂર્બાએ જીવનનો એક મોટો નનણ્ણય ક્ષણભરમાં 



કરી નાખયો. તેમને ખ્બર હતી કે કદાચ આ વખતની જલે 

આખરી હોય. એટલે ગાંધીજીની સા્થે રહેવું તેઓ પસંદ કરત 

પણ ગાંધીજીને પૂછતાં તેમણે જણાવયું કે કસતૂર્બા જમે ઇચછ ે

તેમ નક્કી કરી િકે છ,ે પણ ગાંધીજીને પોતાને તો કસતૂર્બા 

સાંજ ે એમને ્બદલે નિવાજી પાક્ણમાં સભા કરીને પછી પકિાય 

તો જ ગમે, એટલે કસતૂર્બાએ કહ્ું કે: ‘મને આ ટાણે તમારી 

સા્થે રહેવું જ ગમે, પણ એ્થીય વધારે મને તમારી ઇચછા પૂરી 

કરવી ગમે, એટલે હંુ રોકાઈ જઈિ.’

નારાયણે નપતાનો સામાન ્બાંધવા માંડ્ો. વરસની િરૂઆત્થી 

મૌનલક લખાણો સાર જ ે કોરા કાગળોનો ્થોકિો એ સા્થે 

રાખતો હતો, તે પણ નપતાના સામાનમાં ્બાંધવા જતો હતો, 

પણ મહાદેવભાઈએ તેમ કરવાની ના પાિી. ‘કિો સામાન સા્થે 

આપવાની જરૂર ન્થી. ્બાપુના ઉપવાસ િમેોકલીસની તલવારની 

માફિક મા્થે તોળાય છ.ે તેઓ ઉપવાસ કરિે તો સરકાર એમને 

આ વખતે મરવા પણ દે ખરી. આ ્બધું જોવા હંુ જીવવાનો 

ન્થી. હંુ તો જલેમાં એક અઠવાડિયું પણ જીવીિ કે કેમ તે 

જાણતો ન્થી.’ સામાનમાં માત્ર ગીતાની એક નાનકિી ચોપિી 

અને રવી્દ્રના્થનું मतिधारा નાટક લીધું.

પોલીસ ઇ્સપેકટર શ્ી મોહનલાલ દેસાઈ અને પાટતી સા્થે 

નીકળતાં પહેલાં ્બધાંએ સા્થે મળીને પ્ા્થ્ણના કરી. ગાંધીજીનું 

કયું પગલું પ્ા્થ્ણના કયા્ણ નવના મંિાતું હતું?

8મીની સભામાં ગાંધીજીએ જાહેર કયુું હતું કે તેઓ નગરફિતાર 

્થઈ જાય તો તયાર પછી દરેક ડહંદુસતાની પોતપોતાનો નેતા 



છ.ે અને અડહંસાની િરતને ધયાનમાં રાખી દરેકને જ ે સૂઝે તે 

મુજ્બ કામ કરે. વળી ગાંધીજીએ એ પણ આગાહી કરી હતી 

કે આ વખતની લિાઈ ટૂકંી અને ઝિપી ્થિે. એ વાતને યાદ 

કરીને નવદાય દેતી વખતે નારાયણે કહ્ું, ‘કાકા! હવે તો આઝાદ 

ડહંદમાં મળીિું!’

એના જવા્બમાં મહાદેવભાઈએ ્બા્બલાનું મોં ચૂમી લીધું 

હતું. અને પછી મહાદેવભાઈ જીપની પાછલી સીટમાં જઈને 

્બેઠા. વષયો પહેલાં એક સભામાં અધયક્ષે મહાદેવભાઈને આગળ 

આવીને ્બોલવા કહ્ું તયારે તેમણે કહ્ું હતું કે, ‘હંુ ખુરિીની 

આગળ આવવા નહીં, પાછળ રહેવા ટવેાયેલો છુ.ં’ તેમની એ 

ટવે ગઈ નહોતી.

મું્બઈ વી.ટી. સટિેને કેદીઓ માટ ે ખાસ ઊભી રાખવામાં 

આવેલી ગાિી ઉપર તે લોકોને કારો્બારીના સભયો મળ્ા. 

પકિાતી વખતે ઇન્દરાની નવદાય લઈને આવેલા જવાહર મળ્ા. 

મનણ્બહેન્થી નવખૂટા પિલેા સરદાર મળ્ા. જવાહરલાલજીએ 

પોતાની િાયરીમાં લખયું છ,ે ‘ઇ્દુને ફિરી કયારે મળાિે?' 

મહાદેવભાઈની િાયરીમાં ્બા્બલા અંગે નહીં, પણ ્બાપુ અંગે 

જ નચંતા વયકત ્થઈ છ.ે

તયાર્થી છ માસ ્બાદ 1943ના ફેિબ્ુઆરીની 17મી તારીખે 

દુગા્ણ્બહેન, કનુ ગાંધી અને નારાયણને આગાખાન મહેલમાં પ્વેિ 

મળ્ો હતો. ગાંધીજીના એકવીસ ડદવસના ઉપવાસ વખતે એમના 

સવજન અને પડરચારક તરીકે ગાંધીજી સા્થે ત્રણ અઠવાડિયાં 

રહેવાની એમને પરવાનગી મળી હતી, પણ એક િરતે કે તેમણે 



કેદી તરીકે રહેવું પિિે. 

ઉપવાસને ન્બછાને પિલેા ્બાપુના ચરણસપિ્ણ કરતી વખતે 

મડહનાઓ્થી ્બાંધી રાખેલા દુગા્ણ્બહેનના નયનજળનો ્બંધ તૂટી 

ગયો હતો. ્બાપુ માત્ર એક િબદ ્બોલી િકયા — ‘મહાદેવ...' 

અને એમની આંખમાં્થી પણ અશ્ુ-મુકતા ટપકવા લાગયાં. ્બાપુને 

તકલીફિ ન પિ ે એ નવચારે દુગા્ણ્બહેન તરત તયાં્થી ખસી ગયાં. 

નારાયણે પહેલી વાર ગાંધીજીને આંસુ સારતા જોયા.

એ લોકો ત્રણ અઠવાડિયાં સુધી આગાખાન મહેલમાં રહ્ાં. 

ત્રણ અઠવાડિયાંના સહવાસ દરનમયાન મહાદેવની અનેક સમૃનતઓ 

વાગોળી. સુિીલા્બહેને 15મી ઑગસટની આખી ઘટના નવગતવાર 

કહી સંભળાવી તયારે નારાયણને એ સતય લાધયું કે ્બાપુના 

ખોળામાં મા્થું ઢાળીને છલે્ા શ્વાસ લેવાની મહાદેવભાઈની તીવ્ર 

આકાંક્ષા 15મી ઑગસટ ેખરેખર જ પૂરી ્થઈ હતી. કસતૂર્બાએ 

જયારે એટલું જ કહ્ું કે, ‘મહાદેવના જવા્થી ્બાપુને મોટી ખોટ 

પિી’ તયારે એ એક વાકયમાં જ ્બાપુની કેટકેટલી વેદના વયકત 

્થઈ ગઈ હતી એ ્બાની આંખો જ કહી આપતી હતી. અને 

પયારેલાલજીએ જયારે કહ્ું કે, ‘અમે તો વાતો કરતા રહ્ા અને 

મહાદેવભાઈ તો “કરેંગે યા મરેંગે”ને ચડરતા્થ્ણ કરતા ગયા.’ 

તયારે આ લોકોને ડકિોરલાલ મિરૂવાળાએ છ માસ પહેલાં 

સેવાગ્ામમાં કહેલાં વચનો યાદ આવયાં કે: 

‘ગાંધીજીના અવેજી ્બનવામાં એમના અનધકારનો કોણ ઇ્કાર 

કરી િકે એમ છ?ે જીવતા હતા તયારે તો એમણે ્બધી વાર 

એમનું પ્નતનનનધતવ કયુું હતું ને મૃતયુમાં એમના વતી ભાગ 



ભજવવાનો હક તેઓ ખરેખર કમાયા હતા.' 
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3.   લેખક પાસેના હસતનલનખત પત્રસંગ્હમાં્થી.

4.   હસતનલનખત પત્રની ઝૅરોકસ નકલ: મનુ જીવણજી દેસાઈના સંગ્હમાં્થી.

5.   મહાદેવભાઈની અપ્ગટ િાયરીમાં્થી.



મહાદેવભાઈનો ગ્વચાિ કિતાં 
મને હમેશાં આ શ્ોક સાંભિે છ:ે 

वदनं प्रसादसदनम् 

सदयं हृदयं सुधामुचोवाचः 

करणं परोपकरणम् 

येपां केपां न ते वंद्यः?

— ગ્વનોબા 

*
સદાય હસતું મુખડુ ં 

સદય હૃદય છ ેસુ્ધાભરી વાિા  

પરોપકારી કાયયો  

જનેાં તેને કોણ નહીં વંદે? 

— ગ્વનોબા 

*
માત્ર નપતાના િરીરનો અંિ મળવા્થી જ પુત્ર પુત્ર ન્થી ્બનતો. 

એ પુત્ર તો તયારે ્બને છ ેજયારે િરીર સા્થે નપતાના સનદ્ચારોને 

પૂરેપૂરા ગ્હણ કરે. િરીરનો અંિ ન મળે અને જો સનદ્ચાર 

જ ગ્હણ ્થાય તોપણ તેને પુત્રની યોગયતા પ્ાપ્ત ્થાય છ.ે 



મહાદેવભાઈ ્બાપુના એ જ અ્થ્ણમાં પુત્ર હતા. 

*
લક્મણ નવના રામનું કામ ્થાત જ નહીં. એ સમજીને જ 

રામ લક્મણને પોતાની સા્થે લઈ ગયા હતા. તુલસીદાસે લખયું 

છ:ે ‘રામના યિના ઝંિા સાર લક્મણ દંિ સમાન ્બ્યા.’ 

મહાદેવભાઈની એવી યોગયતા હતી એમ કહી િકાય.

— ગ્વનોબા



પરિગ્શષ્ટ 1

મહાદેવભાઈનરી જીવનયાત્રા

1892:

જ્મ: તા. 1–1–1892, સ્થળ: સરસ, તા. ઓલપાિ, નજ. 

સુરત. મૂળ વતન ડદહેણ, તા. ઓલપાિ, નજ. સુરત.

નપતા: હડરભાઈ સુરભાઈ દેસાઈ.

માતા: જમના્બહેન હડરભાઈ દેસાઈ.

1899:

યજ્ોપવીત ધારણ કયુું. માતાનું અવસાન.

1901:

સુધી: નપતાની ્બદલી ્થાય તેમ ગામો ્બદલતાં પ્ા્થનમક 

નિક્ષણ લીધું.

1901:

ડદહેણની મનણિંકર માસતરની અંગ્ેજી િાળામાં દાખલ ્થયા. 

ત્રણ વષ્ણનો અભયાસ દોઢ વષ્ણમાં પૂરો કયયો.

1902:

જૂનાગઢમાં અંગ્ેજી ચો્થા ધોરણમાં દાખલ ્થયા.



1903:

નપતાની ્બદલી અિાજણ ગામે ્થતાં તયાં રહી સુરત 

હાઈસકૂલમાં ભણવાનું ગોઠવયું.

1904:

સુરત પાસે હજીરા નજીક દામકા ગામે િરમાળ મહાદેવે 

પરદા પાછળ રહીને દારૂ-તાિી નવરદ્ધ ભાષણ આપયું.

1905:

નવસારી પાસે કાનલયાવાિીનાં દુગા્ણ્બહેન ખંિભુાઈ દેસાઈ 

જોિ ે લનિ.

1906:

14 વષ્ણની ઉંમરે સુરત િહેરમાં મૅડટટ્રકમાં પ્્થમ નં્બરે 

પાસ ્થયા.

1907:

મું્બઈની એનલફિ્સટન કૉલેજમાં પ્વેિ. ગોકુળદાસ તેજપાલ 

્બોડિુંગમાં મફિત ભોજન-નનવાસની વયવસ્થા ્થઈ.

1908:

કૉલેજના પુસતકાલયમાં્થી સાડહતય ઉપરાંત દિ્ણનિાસ્તના 

ગ્ં્થોનો અભયાસ.



1909:

અંગ્ેજીમાં કાવય લખવાનો આરંભ. પણ એક સમભાવી 

અધયાપકે કાવય લખવા ્બા્બત ઉતાવળ ન કરવાની સલાહ આપી, 

તે્થી તે પ્વૃનતિ સમેટી. अेनलफ्स्टोचनयन નામની કૉલેજ-પનત્રકામાં 

‘ભોળાિંભુ'ના તખલ્ુસ્થી લખવા માંડ્ું.

1910:

્બી. એ. ્થયા. મું્બઈમાં ઓડરયે્ટલ ટટ્રા્સલેટસ્ણની ઑડફિસમાં 

માનસક રૂ. 60/-ના પગાર્થી નોકરી. ભાષાંતર કરવાનો અનુભવ. 

ડટળક મહારાજના गीता रहसयનો અભયાસ.

1911:

એલએલ. ્બી.ની પ્્થમ વષ્ણની પરીક્ષામાં પાસ.

1913:

એલએલ. ્બી. ્થયા. ઇનકવટીના નવષયમાં યુનનવનસ્ણટીમાં પ્્થમ.

1915:

ગુજરાત ફિા્બ્ણસ સભાની ઇનામી જાહેરાતમાં લૉિ્ણ મોલતીની 

ऑन कॉमप्रोमाइझનું ભાષાંતર કરવા સાર પસંદગી ્થઈ અને રૂ. 

1,000નું ઇનામ મેળવયું. જૂન માસમાં અમદાવાદની ડિનસટટ્રકટ 

કોટ્ણમાં વકીલ તરીકે સનદ લીધી. ્બંગાળીનો અભયાસ કયયો. 

રવી્દ્રના્થ ઠાકુરની चचत्ांगदाનું સફિળ ભાષાંતર. 4–7–1915ના 

રોજ અમદાવાદના પ્ેમાભાઈ હૉલમાં ગાંધીજીનાં પ્્થમ દિ્ણન. 

પ્્થમ મુલાકાતે જ એમના ચરણોમાં ્બેસવાની વૃનતિ પ્ગટી.



1916:

નપતાશ્ી અધયાપક તરીકેની નોકરીમાં્થી નનવૃતિ ્થતાં 

મહાદેવભાઈએ સહકારી ્બૅ્કના ઇ્સપેકટર તરીકે નોકરી 

સવીકારી.

1917:

2–11–1917, ગોધરાની રાજકીય પડરષદ વખતે 

દુગા્ણ્બહેન સા્થે ગાંધીજી પાસે આવયા.

6–11–1917્થી ગાંધીજી સા્થે ચંપારણની યાત્રામાં.

13–11–1917્થી િાયરી લખવાનો આરંભ.

25–11–1917 નપતાની અનુમનત લઈ ગાંધીજીને ચરણે 

જીવન સમપ્ણણ.

1918:

અમદાવાદના નમલમજૂરોની લિતમાં ગાંધીજી જોિ.ે

ખેિા સતયાગ્હ અને સૈનનક ભરતીના કામમાં ગાંધીજી જોિ.ે

1919:

પંજા્બ-પ્વેિનો મનાઈહુકમ ભંગ કરતાં ગાંધીજી ભારતમાં 

પહેલી વાર નગરફિતાર ્થયા તયારે તેમણે મહાદેવભાઈને પોતાના 

‘વારસ’ કહ્ા. મહાદેવભાઈએ પોતાનો એવો કોઈ અનધકાર ન 

સવીકારતાં હનુમાનને આદિ્ણ રાખી સેવા કરતાં તરી જવાની 

નેમ રાખી.



સા્બરમતી આશ્મમાં ટાઇફિૉઈિની લાં્બી માંદગી.

1920:

નચતિરંજન દાસ, મોતીલાલ નેહર, રવી્દ્રના્થ ઠાકુર વગેરે 

અનેક નેતાઓ જોિ ે અંગત પડરચય સધાયો.

કૉંગ્ેસ અને નખલાફિત કનમટીની ્બેઠકમાં હાજરી. ગાંધીજી 

સા્થે પંજા્બ અને દનક્ષણ ભારતની મુસાફિરી.

1921:

મોતીલાલ નેહરના इन्डिपे्डि््ट પત્રના તંત્રીપદે અલાહા્બાદમાં. 

પ્ેસ ્બંધ ્થતાં હસતનલનખત દૈનનક કાઢ્ું.

પ્્થમ નગરફિતારી અને કારાવાસ 24–12–1921.

1922:

નૈની, આગ્ા અને લખનૌ જલેમાં. જલેવાસ દરનમયાન 

हवराजवहु અને त्ण वातायाओનો અનુવાદ. ઉદૂ્ણ ભાષાનું નિક્ષણ. 

્બહેન િાંતાનાં લનિમાં હાજર ન રહી િકયા.

1923:

જા્યુઆરીની 23મીએ લખનૌ જલેમાં્થી મુનકત. नवजीवन 

સાર લખવા માંડ્ું. કાકાસાહે્બ જલે જતાં नवजीवनના તંત્રી 

્બ્યા. નપતાશ્ીનું હૃદયરોગના હુમલા્થી અવસાન.



1924:

ગાંધીજી જલેમાં્થી છૂટતાં नवजीवनનું તંત્રીપદ તેમને સોંપયું. 

તેમના 21 ડદવસના કોમી એખલાસ ઉપવાસ વખતે તે જવા્બદારી 

ફિરી સંભાળી. ્બેલગામ કૉંગ્ેસ વખતે પ્મુખ તરીકેની તેમની 

કામગીરીનો તાદૃિ નચતાર આપયો.

પુત્ર નારાયણનો જ્મ.

1925:

सतयाग्रहनी मयायादा અને अजुयानवाणीનું પ્કાિન. ગાંધીજીની 

આતમક્થાનું અંગ્ેજી ભાષાંતર यंग इन्डियाમાં ક્મિ: પ્નસદ્ધ ્થવા 

લાગયું. ગાંધીજી સા્થે આખા દેિમાં ભ્રમણ.

1926:

સા્બરમતી આશ્મમાં ગાંધીજીનાં ગીતા અંગેનાં વયાખયાનોની 

નોંધ શ્ી પૂંજાભાઈ સા્થે લીધી. તેને આધારે પાછળ્થી गांधीजीनुं 

गीता-लशक्षण પુસતક છપાયું.

સતયાગ્હ આશ્મના કાય્ણવાહક મંિળના પ્મુખ નનમાયા.

1927:

नवजीवनમાંના લેખો સાર ગુજરાતી સાડહતય પડરષદનું 

પાડરતોનષક.

ગાંધીજી સા્થે શ્ીલંકા પ્વાસ. એનાં વણ્ણનો પાછળ્થી हवथ 

गांधीजी इन लसिोन રૂપે પ્નસદ્ધ ્થયાં.



1928:

્બારિોલી સતયાગ્હ અંગે સરદાર વલ્ભભાઈ જોિ ે અને 

પાછળ્થી તપાસસનમનત જોિ.ે સા્બરમતી આશ્મમાં કૂવે્થી લપસી 

જતાં લાં્બો વખત ખાટલો ભોગવયો.

1929:

ગાંધીજી સા્થે બ્હ્મદેિનો ્બે અઠવાડિયાંનો પ્વાસ. बारडिोिी 

सतयाग्रहनो इहतहासનું પ્કાિન. શ્ી કુમારપપા સા્થે માતર તાલુકાની 

આન્થ્ણક તપાસ. લાહોર કૉંગ્ેસમાં હાજરી.

1930:

મીઠાના સતયાગ્હની તૈયારીરૂપે લખાણો. એ સતયાગ્હમાં 

આગેવાનીભયયો ભાગ. 26મી એનપ્લે અમદાવાદમાં છ માસની 

સજા.

1931:

જલેમુનકત પછી ગાંધીજી સા્થે ગોળમેજી પડરષદ વખતે 

ઇંગલંિમાં. પાછળ્થી તેમની સા્થે યુરોપની યાત્રામાં. ઇંગલંિ્થી 

यंग इन्डियाનું સફિળ સંપાદન. ગોળમેજી વખતના લેખો રાજાજી 

અને કુમારપપાએ अे नॅश्स वॉइस રૂપે પ્ગટ કયા્ણ.

1932:

ગાંધીજી અને સરદાર પટલે જોિ ે યરવિા જલેમાં.



1933:

જલેમુનકત પછી ઑગસટમાં ફિરી પકિાયા.

્બેલગામની જલેમાં गीता अॅकोहडििंग ्टु गांधी લખયું, જ ેએમના 

મરણ પછી પ્ગટ ્થયું.

1934–’35: ગાંધીજી સા્થે પ્વાસ તેમ જ વધા્ણમાં.

1936:

ગુજરાતી સાડહતય પડરષદના પત્રકારતવ નવભાગના પ્મુખ. 

જવાહરલાલ નેહરની આતમક્થાનંુ ગુજરાતી ભાષાંતર પ્નસદ્ધ ્થયું.

1937:

સરકારી િાળામાં ન જવાના પુત્રના સંકલપને વધાવી લઈ 

પોતાના કામ મારફિત નિક્ષણ આપવાની િરૂઆત કરી.

1938:

જગન્ના્થપુરીમાં કસતૂર્બા ત્થા દુગા્ણ્બહેન વગેરેના પ્વેિને 

લીધે ગાંધીજી અકળાયા. તે્થી ક્ષોભ અનુભવી મહાદેવભાઈ એમનો 

સા્થ છોિવા તૈયાર ્થયા, પણ ગાંધીજીએ ઘસીને ના પાિી.

તન્બયત લ્થિી.

1939:

રાજકોટ અને મૈસુર રાજયનાં પ્જાકીય આંદોલનો અંગે 

ગાંધીજીની સૂચના મુજ્બ મહત્વનો ભાગ ભજવયો.



1940:

ક્ાંનતકારી કેદીઓને છોિાવવા ્બંગાળ તેમ જ પંજા્બમાં 

સફિળ પ્વાસ.

વયનકતગત સતયાગ્હીઓની પસંદગી કરવાનું જવા્બદારી 

ભરેલું કામ ગાંધીજીએ મહાદેવભાઈને સોંપયું.

1941:

તન્બયત વધુ લ્થિી. અમદાવાદમાં કોમી હુલ્િ વખતે િાંનત 

સ્થાપવાનો સફિળ પ્યાસ.

1942:

‘ભારત છોિો’ આંદોલન વખતે 9મી ઑગસટ ે મું્બઈ્થી 

નગરફિતાર. 15મી ઑગસટ ેપુણેના આગાખાન મહેલમાં ગાંધીજીના 

સાનન્નધયમાં અવસાન અને તેમના હા્થે અનનિસંસકાર.
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મહાદેવભાઈનરી અક્િસંપદા

સંપાદન:

મધપૂિો, અજુ ્ણનવાણી, ગાંધીજીની સંનક્ષપ્ત આતમક્થા.

પત્રકાિતવ:

નવજીવન, હડરજન્બંધુ, હડરજન, હડરજનસેવક, યંગ ઇન્િયા, 

ઇન્િપે્િ્ટ.

અનુવાદ:

ગુજિાતરી ભારામાં:

નચત્રાંગદા     1915

ઑલ ઇન્િયા કૉંગ્ેસ કનમટીની પંજા્બ સ્બ-કનમટીએ

પંજા્બનાં રમખાણોની તપાસ માટ ે નીમેલા પંચનો 

હેવાલ     1921

પ્ાચીન સાડહતય (નરહડર પરીખ સા્થે)     1922

ત્રણ વાતા્ણઓ (િરદ્બા્બુ)     1923

નવરાજવહુ (િરદ્બા્બુ)     1924

નચત્રાંગદા અને નવદાય અનભિાપ (રવી્દ્રના્થ ટાગોરકૃત)



(નરહડર પરીખ સા્થે)     1925

સતયાગ્હની મયા્ણદા (જૉન મોલતી)     1926

મારી જીવનક્થા (જવાહરલાલ નેહર)     1936

ચરિત્રો:

અંતયજ સાધુ નંદ     1925

વીર વલ્ભભાઈ     1928

સંત રિાન્સસ     1934

્બે ખુદાઈ નખદમતગાર     1936

મૌલાના અ્બુલ કલામ આઝાદ     1941

ડાયિરી:

ભાગ 1     (1948)

ભાગ 2     (1949)

ભાગ 3     (1949)

ભાગ 4     (1950)

ભાગ 5     (1951)

ભાગ 6     (1964)

ભાગ 7     (1965)



ભાગ 8     (1965)

ભાગ 9     (1968)

ભાગ 10     (1968)

ભાગ 11     (1969)

ભાગ 12     (1972)

ભાગ 13     (1973)

ભાગ 14     (1974)

ભાગ 15     (1976)

ભાગ 16     (1979)

ભાગ 17     (1980)

ભાગ 18     (1981)

ભાગ 19     (1988)

ભાગ 20     (1991)

સવિાજ આંદોલન ગ્નગ્મત્તે:

એક ધમ્ણયુદ્ધ (અમદાવાદના નમલમજૂરોની લિતનો 

ઇનતહાસ)     1923

્બારિોલી સતયાગ્હનો ઇનતહાસ     1929



પ્રવચનો:

્બીજી ભરૂચ નજલ્ા પડરષદમાં     1923

વૃતિનવવેચન અને વૃતિનવવેચકો: ્બારમી સાડહતય પડરષદમાં 

પત્રકારતવ નવભાગના અધયક્ષપદે્થી આપેલું વયાખયાન     1936

પ્રકરીણ્જ:

તારણયમાં પ્વેિતી ક્યાને પત્રો (નરહડર પરીખ 

સા્થે)     1937

ખેતીની જમીન (માતુંિ પંડ્ા સા્થે)     1942

અંગ્રેજી પુસતકો:

The Epic Of Travancore     1925–’36

Gandhiji In Indian Villages     1927

With Gandhiji In Caylon     1928

The Story Of Bardoli     1929

A Nation's Voice     1931

Unworthy Of Wardha     1943

The Eclipse Of Faith     1943

A Righteous Struggle     1951

Gospel Of Selfless Action



OR

The Gita According To Gandhi     1946

અનુવાદ: અંગ્રેજીમાં:

The Story Of My Experiments With Truth     1927


