


દિવ્યચક્ષુ

રમણલાલ વ. િેસાઈ



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

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

આજ સુધીમાં અમે જ ેજ ેપુસતકો અમારા આ વીજાણુ 
પ્કાશન-ebook-ના માધ્યમથી પ્કાશશત કરેલાં છ ેએ સવ્વ આપ 
www.ekatrafoundation.org પરથી વાંચી શકશો.

અમારો દૃષ્ટિકોણ:

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

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે 
કરીએ છીએ: એટલે કે 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 છ ેગમતાના ગુલાલથી.



*

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

*
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સર્જક રમણલાલ વ. િેસાઈ

રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ (1892-1954) : એમની 

નવલકથાઓમાં ગાંધીજીના વવચારો અને પ્રવૃવતિઓનું ભાવનાશીલ 

વનરૂપણ કરવાથી `યુગમૂવતતિ વાતાતિકાર’નું વિરુદ પામેલા ખ્ર્ એમની 

િૃહદ્ નવલકથા `ગ્ામલક્મી’ (ભાગ 1થી 4)માં સવાતંત્રય-

આંદોલનનો એ સમય િરાિર વિલાયેલો.  

ર. વ. દેસાઈએ અનેક સામાવિક અને ઐવતહાવસક 

નવલકથાઓ લખી. ઉપરાંત વાતાતિસંગ્હો આપયા, કાવયો અને 

નાટકો લખયાં, આતમકથા અને પ્રવાસકથાઓ લખી, વવવેચન-

વચંતનનાં પુસતકો લખયાં. વળી, `અપસરા’ નામે, પાંચ ખંડોમાં, 

ગવણકાઓના જીવનનો વવસતૃત અભયાસગ્ંથ આપયો.  

પણ એ ખૂિ લોકવપ્રય થયા તે રાષ્ ્રીય ભાવનાવાદ સાથે િ 

આદશતિવાદી નાિુક પ્રેમસંિંધોને આલેખતી રુવચર નવલકથાઓને 

લીધે. એમનો મુખય યશ નવલકથાકાર તરીકેનો.  

ર.વ.દેસાઈ વયવસાયે વરરષ્ઠ સરકારી અવધકારી હતા.

*



`દિવ્યચક્ષુ'

રદવયચક્ુ (1932) ર.વ.દેસાઈની લોકવપ્રય થયેલી ને 

સારહવતયક ગુણવતિા પણ ધરાવતી વવવશષ્ નવલકથા છ.ે આ 

રસપ્રદ નવલકથા આિાદીની લડતના રદવસોની ભૂવમકામાં રહંસા 

સામે અરહંસાનો, પ્રેમની તીવ્રતા સાથે િ સવાપતિણશીલતાનો, 

ધમતિવનરપેક્તાનો તથા અસપૃશયતા-ભાવને છોડતી માનવતાનો 

મરહમા કરે છ.ે  

એમાં પાત્ોનું વૈવવધય ઘણં છ ે : સવાથતિ, રૂરિવશતા, 

માવલકીભાવ, રહંસા-ભાવ અને એમાંથી નીકળીને તયાગભાવ, 

ઉદારતા, અરહંસા અને પ્રેમ-સંવેદનમાં પલટાતાં પાત્ોની મોહકતા 

અને દૃિતા આકષ7ક િને છ.ે 

આ નવલના રસાળ કથાપ્રવાહમાં આિ ેપણ  વહેવું ગમશે...

*



DESAI Ramanlal v.

DIVYACHAKSHU, Novel

R.R.Sheth & Co., Bombay-Ahmedabad

1992

891-473

ડૉ. અક્યકુમાર ર. દેસાઈ

શ્ી ર. વ. દેસાઈ િનમ શતાબદી આવૃવતિ મે, 1992

મૂલય રૂ. 63-00

પ્રકાશક

ભગતભાઈ ભુરાલાલ શેઠ

આર. આર. શેઠની કંપની

મુંિઈ 400 002 અમદાવાદ 380 001

ટાઈપસેરટગં :

ચંરરિકા વપ્રનટર, વમરિાપુર રોડ

અમદાવાદ 380 001

ઑફસેટ મુરિણ :

વચરાગ વપ્રનટસતિ, વસટી વમલ કંપાઉનડ

રાયપુર દરવાજા િહાર

અમદાવાદ 380 001



        મારી સવગ્જસથ પતનીને

કે
તેનાં સમરણોને ?

નયનથી કરી વપ્રયને િુદાં,
લઈ િલાવવાં જો સમશાનમાં;
દગથી િોળવી અશ્ુ અંિવલ,

જીવન એમ આ જાય છ ે વહી.
નયનથી છિી લુપ્ત શું થતી?
હૃદય સતય તે ના સવીકારતું;
રડતું, ખોળતું, નેય થાકતું,

સુઈ િતું ફરી અશ્ુ િાળવા.
રદવસ વીતશે, વષતિ યે િશે,

મુખ પરે વળી વસમત આવશે;
િગત િણશે દુઃખ તો ગયું,
પણ ન દુઃખના ઘાવ રૂિતા.
સમરણ સનેહીનાં અંતરે છૂપયાં,
પ્રગટ તે થતાં મધય રાવત્એ;
ઉશીકંુ એકલું સાક્ી અશ્ુની,
િગત જાણશે દુઃખ તો ગયું!

રમણલાલ વ. િેસાઈ.



બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્ાવના

`રદવયચક્ુ'ની િીજી આવૃવતિ િહાર પડ ેછ,ે અને તે આટલી 

િડપથીઃ મને સહિ નવાઈ લાગે છ.ે કારણો શોધતાં મને ત્ણ 

િાિતો ધયાનમાં આવે છ.ે એક તો રહંદના અપૂવતિ મંથનકાળનો 

મારી વાતાતિમાં થતા સપશતિ તેને વધારે આકષતિક િનાવતો હોય એમ 

ધારંુ છુ.ં િીિુ,ં મુરબિી િળવંતરાય ઠાકોર િવેા ગુિરાતી સઘન 

વવદ્વતિા અને િલભયાતિ સંસકારના એક પ્રવતવનવધએ આમુખમાં 

મારા પુસતકનો ઉલ્ેખ કરી િ ે મહત્વ મને આપવાનું ઔદાયતિ 

િતાવયું છ ે તે કારણ પણ `રદવયચક્ુ'ની િીજી આવૃવતિ થવામાં 

રહેલું છ ે એ હંુ ભૂલતો નથી.

ઉપરાંત ત્ીિુ ં કારણ તો સપષ્ છ.ે ભાઈ મૂળશંકર મારાં 

પુસતકો પકડીને તેમના રૂપરંગમાં એવું સુંદર પરરવતતિન કરી 

મુકે છ ે કે તેમનો દેખાવ ગુિરાતના વાચકવગતિનું પ્રથમ દશતિને 

િ આકષતિણ કરે છ.ે શ્ી રવવશંકર રાવળ, શ્ી કનુ દેસાઈ અને 

શ્ી સોમાલાલ શાહ િવેા ગૂિ તિર વચત્કારોનો સહકાર પણ 

તેઓ મેળવી શકયા છ;ે અને પ્રકાશન એ પણ એક કલા અને 

સારહતયસેવાનું અગતયનું અંગ છ ે એમ તેઓ પુરવાર કરે છ,ે 

`રદવયચક્ુ'ની પ્રથમ આવૃવતિ પણ તેમણે િ િહાર પાડી; અને 

આ િીજી આવૃવતિ તેમના સુંદર પ્રકાશનનું ફળ છ ે એમ કહેતાં 

મને હષતિ થાય છ.ે

નવસારી, 24 માચતિ 1933



રમણલાલ વસરં્લાલ િેસાઈ



પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્ાવના

`કૌમુદી'ના તંત્ી ભાઈ વવિયરાયે એક લાંિી વાતાતિ તેમના 

સુપ્રવસદ્ધ પત્ માટ ે લખવા મને િણાવયું અને દર માસે િે-ત્ણ 

પ્રકરણ લખવાની મને સગવડ મળશે એમ ધારી, મેં વાતાતિ 

લખવાની હા પાડી. એમાંથી થયો `રદવયચક્ુ' વાતાતિનો ઉદભવ.

પ્રથમ તો એકાદા વષતિ સુધી ચાલે એવડી િ વાતાતિ લખવાનો 

વવચાર હતો; પરંતુ દોિકે વષતિ પહોંચી એટલી િધી તે લાંિી 

થઈ ગઈ છ.ે

નાનપણમાંનો વાતાતિઓ વાંચવાનો શોખ મને રહ્ો નથી અને 

તેમાંયે લાંિી વાતાતિ વાંચવી શરૂ કરતાં હવે િહુ કઠણ પડ ે છ.ે 

એટલે `રદવયચકુ્' સરખી પોણાચારસો પાનાંની વાતાતિ વાંચવાની 

ઘણા માણસો ધીરિ રાખશે કે કેમ એની મને તો શંકા િ 

છ.ે છતાં ભાઈ મૂળશંકરે `રદવયચક્ુ'ને સળંગ પુસતકરૂપે િહાર 

પાડવા ધાયુું અને તેને સવચત્ િનાવી તેના િાહ્ાકષતિણમાં વધારો 

કરવા પ્રયતન કયયો, એ તેમના મારા પ્રતયેના સદભાવનું પરરણામ 

છ ે અને તે માટ ે હંુ તેમનો આભારી છુ.ં

એક કલાકાર ને નવલકાર હોવાનું ભાન મને હજી થતું નથી. 

કલાના આદશયો કેટલા ઊંચા છ ે તેનો જયારે હંુ ખયાલ કરંુ છુ ં

તયારે મને લાગે છ ે કે મારી વાતાતિઓમાં કલા જોવા હંુ મથું તો 

તે વમથયાવભમાનના િ કારણે હોઈ શકે. મારી વાતાતિ વાંચનારને 

ઠીક ગમી છ ે એમ સંતોષ લેવા હંુ કદી પ્રયતન કરંુ તો તુતતિ 

પવચિમના અને પૂવતિના - ખાસ પવચિમના - સમથતિ નવલકારી મારી 



દૃવષ્ આગળ આવે છ ે અને મને મારા કદનું ભાન કરાવે છ.ે 

વવવેચકોએ મારી વાતાતિઓને આદર આપયો છ ે તેમાં વાતાતિઓની 

ખૂિીકરતાં વવવેચકોની ઉદારતા િ આગળ તરી આવે છ.ે

અલિતિ, ગુિરાતી જીવન મને ઘણં ગમે છ.ે તેમાં થતા 

ફેરફારનું અવલોકન કરવામાં મને આનંદ થાય છ ે અને તેનાં 

િૂનાંનવાં રસથાળનોનો સપશતિ કરવો મને આહ્ાદક થઈ પડ ેછ.ે 

ગૂિ તિરજીવનમાં રસ લેવાના મારા આછાપાતળા પ્રયતનોમાંથી મારી 

વાતાતિઓનો િનમ છ.ે

એ પ્રયતનો સફળ છ ે કે ઊંચા પ્રકારના છ ે એમ પણ 

માનવાની ભૂલ હંુ નરહ કરંુ. ગૂિરાત હાલમાં તો શૂર જીવન 

જીવે છ ે અણે તેની શૌયતિકથા-Epic હજી લખાઈ નથી. ગૂિરાત 

િવેું જીવન જીવશે તેવું સારહતય મળશે એમાં શક નથી; પરંતુદ 

તેનું મહાકાવય વાણીમાં ઊતરતાં થોડો સમય વીતશે એમ લાગે 

છ.ે કારણ, આપણા સારહતયને કમનસીિે `રણલીલાના કોડ' ભરી 

વીરાંગનાનું જીવંત આલેખન કરનાર અને મહાકાવય રચાવાની 

શવકત ધરાવનાર આપણા એક - કે એકના એક ? - કવવએ 

નવીન જીવનમાં સહુથી પહેલાં િંપલાવી તે જીવનને સાથે દેવો 

મૂકી દીધો છ.ે નરહ તો આ િ દસકામાં આપણે નવા ગૂિરાતનું 

મહાભારત વાંચી શકયા હોત.

તેમ થાય તયાં સુધી નવીન ગૂિરાતને નીરખવાના મારા 

સરખા વનિતિળ પ્રયાસો થયા કરશે. મારા આ પ્રયાસમાં જો કાંઈ 

પણ ગમે એવું તત્વ હોય તો તે મારી કલાનું નરહ, પરંતુ કલાને 

ગમતે-અણગમતે ચારે પાસથી જાગૃત કરતાં વીર જીવનનું એ 



તત્વ છ.ે િ ે િ ે ખામીઓ છ ે તે તો મારી િ છ.ે

તેમાંય ગૂિરાતના પ્રખર સારહતયકાર શ્ીયુત િળવંતરાય 

ઠાકોર મારી કૃવત ઉપર વવવેચન લખી મારંુ મહત્વ વધારે છ ે

એ તેમની અજાણયાઓ પ્રતયેની ઉદારતાનું િ દૃષ્ાંત છ.ે તેમની 

વવરુદ્ધ ટીકા કોઈ પણ લેખને માનભયુું સથાન અપાવે છ ેતો તેઓ 

વખાણના િે િોલ કહે તે િદલ લેખકોમાં હંુ પણ દાખલ થાઉ 

છુ ં એ સદભાગય છ.ે

િવેી છ ે તેવી વાતાતિ રિૂ કરંુ છુ.ં

નવસારી      

રડસેમિર, 1931

 રમણલાલ વસરં્લાલ િેસાઈ



પ્રવેશક

િલવંતરાય કલયાણરાય ઠાકોર

(આ લેખ વાંચવા નવલકથા પૂરી થાય એ પછીનું પાનું 

જોવા વવનંવત)



પ્રકરણ : 1 પ્રત્્જ્ા

સવરાજયલાભપ્રવત પૂરાતમને |

–શ્ીમદ્ ભાગવત

એક નાના ખુલ્ા મેદાનમાં નાનકડો ધવિ ઊડતો હતો. 

ધવિની આસપાસ વીસેક યુવકો વનયવમત વતુતિલમાં ઊભા હતા. 

તેમના મુખ ઉપર અપૂવતિ ગાંભીયતિ છવાયેલું હતું. સૂયયોદયની તૈયારી 

હતી. યુવાવસથા પસાર કરી ગયેલા મધય વયના એક તેિસવી 

પુરૂષ વચંતનભયાતિ મુખથી નાિુક મુખવાળા યુવકોમાં ભાત પાડતા 

હતા. યુવકોની આ માળાના મેરુ સરખા તેઓ લાગતા હતા.

એક યુવકે મીઠા િુલંદ સવરે ગાવા માંડયું. ગીતનું પ્રતયેક 

ચરણ આખો સમૂહ િીલતો હતો :

હે...િગં જામયો ! જાગજો !

શુભ શાંવતના સંગ્ામ ! ધારી કેસરભયાું પરરધાન!

હે વીર જાગજો !

હે...િગં જામયો ! જાગજો !

નથી શસ્ર કે નથી અસ્રને િળકાવવા;

મૃતયુભયે નથી દુશમનો ચમકાવવા;

દુશમનવવહોણા યુદ્ધમાં અપપી તમારા પ્રાણ !

હે વીર જાગજો !



હે....િગં જામયો ! જાગજો !

િહુ વેર ને િહુ િેર વવશ્ે વયાવપયા;

અવસ ખેલીને અગવણત શીષયો કાવપયાં;

િીજી િૂંટાિૂંટની રમયા અનહદ ધરી અવભયાન !

હે વીર જાગજો !

હે...િગં જામયો ! જાગજો !

થીજી ગયા નદ પ્રેમના વહેતા કરો !

સૂકાં રણો મહેરામણે લીલાં કરો !

કુરિાનીમાં ધરી શીષતિ, ગિવો ગૂિ તિરીનું નામ !

હે વીર જાગજો !

હે િગં જામયો ! જાગજો !

સમૂહસંગીતની અસર રદલ ઉશકેરનારી છ.ે સહુના હૃદયમાં 

ઉતસાહ ઊલટયો. પૂવતિના તેિસવી ઊંડાણમાંથી ઊંચકાઈ આવતા 

સૂયયે ધવિ ઉપર એક રકરણ નાખયું. સૂયતિનો અને ધવિનો 

તેિસંિંધ િંધાયો.

વતુતિલના મેરુસથાનેથી તેિસવી િનાદતિન આગળ વધી ધવિ 

પાસે આવયા, ધવિને તેમણે ભાવપૂવતિક વંદન કયુું અને ગંભીરતા 

પૂવતિક પ્રવતજ્ા લીધી :

`આ ધવિ સમક્ હંુ પ્રવતજ્ા લઉં છુ ં કે સતયની લડતમાં 



હંુ સવતિદા અરહંસાનું પાલન કરીશ.'

પાછ ેપગલે સહિ ચાલી તેમણે પોતાનું સથાન લીધું. યુવકોએ 

એક પછી એક ધવિની સમક્ િઈ એ િ પ્રમાણે પ્રવતજ્ા લીધી. 

એક િ - છલે્ો - યુવક આગળ ડગ ભરતાં અચકાયો. તેના 

મુખ ઉપર અશ્દ્ધા અને અણગમો તરી આવેલાં દેખાયાં. વતુતિલમાં 

તે છલે્ો હતો, પરંતુ તેથી િ િનાદતિનની જોડ ેએ ડાિી િાિુએ 

તેનું સથાન હતું. આગળ અટકતા આ યુવક તરફ સહુ જોઈ રહ્ા.

`અરુણ ! કેમ અટકયો ?' િનાદતિને આિ તિવભરી વાણીમાં 

પૂછયું.

`મારાથી પ્રવતજ્ા પળાશે ?'

`મારી ધારણા એવી હતી કે તું પ્રવતજ્ા લઈશ અને પાળીશ; 

પરંતુ તેમ ન િને તો પ્રવતજ્ા ન િ લેવી એ વધારે સારંુ છ.ે 

હંુ આગ્હ નથી કરતો.' િનાદતિને િવાિ આપયો. અસંતોષનો 

સહિ થડકાર તેમની વાણીમાં હતો.

િેત્ણ યુવકોએ એકિીજા સામી અથતિભરી દૃવષ્ ફેંકી. અરુણ 

ક્ણભર વવચારમાં પડયો; ક્ણ વીતી અને તે મક્કમ પગલે 

આગળ આવયો,. આચિયતિચરકત થઈ સહુએ તેની સામે જોયું. ધવિ 

પાસે ઊભો રહેલો અરુણ ઘેરા અવાિ ે િોલયો :

`આ ધવિ સમક્ હં પ્રવતજ્ા લઉં છુ ં કે હંુ એક વષતિ સુધી 

અરહંસાનું સંપૂણતિ પાલન કરીશ.'

િનાદતિનના ગંભીર મુખ ઉપર સહિ વસમત પ્રગટયું. તેમણે 

કહ્ું :



`મને િહુ સારંુ લાગયું. અરહંસામય એક વષતિ િીજાં વષયોને 

પણ ખેંચી લાવશે.'

અરુણ પાછો પોતાને સથાને આવી ગયો. યુવકોમાં સહિ 

આંખવમચકારા શરૂ થઈ અટકી ગયા. િનાદતિન કંઈ િોલવા િતા 

હતા એટલામાં સામે દેખાતા એક મકાનમાંથી એક યુવતી િડપથી 

ચાલી આવતી દેખાઈ. સહુ કોઈ એના તરફ જોવા લાગયા.

`કેમ રંિન ! શું છ ે?' પાસે આવેલી યુવતીને િનાદતિને પૂછયું.

ધવિ સમક્ અરહંસાવ્રતના પાલનની લેવાયેલી પ્રવતજ્ા માત્ 

પુરુષ-વગતિને માટ ેિ હતી. સ્રીઓ અરહંસક છ ેિ એ માનયતાને 

અવલંિી િનાદતિને તેમને પ્રવતજ્ા લેવાના કાયતિમાંથી મુકત રાખી 

હતી.

િનાદતિન િહુ વવવચત્ પુરુષ હતા. તેમના દેખાવમાં તેમ 

િ તેમના વતતિનમાં િહુ વવવચત્તાઓ જોવામાં આવતી. તેમને 

ઓળખનારાઓ તેમને કોઈ વખત પૂરા અંગ્ેજી પોશાકમાં જોતા, 

તો કઈ વખત તદ્દન ગામરડયા વેશમાં પણ જોતા. તેઓ ઘણી 

વખત અણધાયાતિ સથળે મળી આવતા. મહાદેવનું મંરદર હોય 

તેમાંથી તે નીકળતા જોવામાં આવે, અને મુસલમાનની મવસિદ 

હોય તેમાંયે દાખલ થતા જોવામાં આવે.

તેમના સંિંધે તરેહવાર અટકળો િંધાતી. કોઈ ધારતું કે 

િનાદતિન ખૂન કરી નાસી છૂટલેા ગુનેગાર છ;ે કોઈને એમ લાગતું 

કે તેઓ છૂપી પોલીસના માણસ છ,ે કેટલાકની માનયત હતી 

કે તેઓ િાુંિ િનાવમારી ટોળીના આગેવાન છ;ે અને વધારે 



વાચનનો ડોળ કરનાર કેટલાક એમ સૂચવતા કે તેઓ રહંદમાં 

િેરદલી ફેલાવનાર િૉલશેવવક સંઘના એક પગારદાર પ્રચારક છ.ે

ચારેક વષતિ ઉપર શહેર િહાર નાનકડી મિી િાંધી તેઓ 

પહેલાં રહ્ા તયારે તેમને કોઈ ઓળખતું નરહ. ચાર વષતિમાં તરો 

તેમને શહેરમાં વસતાં આિાલવૃદ્ધ સહુ કોઈ ઓળખી ગયાં; 

એટલું િ નરહ પણ પાસેનાં ગામડાંના રહીશો પણ તેમને 

ઓળખતા થઈ ગયા.

શહેરની ઊિળી સુખવસતીના મહોલ્ામાં એક સાવરણો 

તથા એક પાવડો લઈ સાફસૂફી કરતા િનાદતિન ચારેક વષતિ 

ઉપરના એક પ્રભાતે કોઈ સન્ારીની દૃવષ્એ પડયા.

`અલયા, તયાં સાફ કરે અને અહીં કચરો રહેવા દે છ ે ? 

આ અહીંથી કાદવ ઉપાડી લે !' બ્રહ્મમુહૂતયે જાગેલાં એ સન્ારીએ 

િનાદતિનને હુકમ કયયો.

`હા, િહેન ! એ િગાનો પણ વારો આવશે.' િનાદતિને 

િવાિ આપયો.

પેલી સ્તીને િરા નવાઈ લાગી. સુધરાઈના પગારદાર િાડ ુ

કાિનાર કરતાં િહુ વધારે વવશુદ્ધ શબદોચચારણે તેને િરા 

ચોંકાવી. વધતા િતા અિવાળામાં તેને લાગયું કે કોઈ સવચછ 

અને સુઘડ પુરુષ ભંગીનું કામ કરી રહ્ો છ.ે

`હવે તો ભંગી પણ સારંુ પહેરતા અને શુદ્ધ િોલતા થયા 

છ.ે' સ્તીના હૃદયે સવગત ફરરયાદ કરી. હલકી કોમો ચોખખું 

િોલે એમાં િીજાઓને શા માટ ેખોટુ ં લાગવું જોઈએ તે સમજાતું 



નથી. તથાવપ હલકી કહેવાતી કોમોના આચાર કે ઉચચારમાં થતો 

સુધારો ઊંચી ગણાતી કોમો સરળતાથી સહન કરતી નથી એ 

જાણીતી વાત છ.ે

સફાઈનું કામ રહેવા દઈ િનાદતિનને પોતાની નજીક આવતા 

વનહાળી પેલી સ્તીએ તેમને ધમકાવવા માટ ેએક વાકયાવવલ રચી 

કાિી. હલકા લોકોની સાથે વાત કરવા માટ ેઅમુક પ્રકારની તીવ્ર 

ભાષા િ વપરાય છ;ે પરંતુ તેમને ખરેખરા પાસે આવેલા જોતાં 

એ સ્તીથી ઘારેલાં વાકયો િોલી શકાયાં નરહ. શું િોલવું તેના 

વવચારમાં ઊભેલી તે સ્રીને િનાદતિને કહ્ું :

`િહેન ! આ શેરી સાફ કરવામાં તમે મને મદદ ન કરો ?'

કાંઈ પણ િવાિ આપયા વગર તે સ્તી ઘરની અંદર ચાલી 

ગઈ. િનાદતિને પોતાનું કામ ચાલું રાખયું.

િપોરે શેરીની િે-ચાર સ્તીઓએ તે રદવસના સવારના પ્રસંગ 

વવષે સરખી િ વાત કરી.

િીિ ે રદવસે વધાર સ્તી-પુરુષોએ િનાદતિનને કામ કરતા 

જોયા. એક સ્તીને િનાદતિને કહ્ું :

`િહેન ! આ પાણી આમ િોળું છ ે તેના કરતાં ફરતું 

િોળો તો કેવું?'

િીજી એક સ્તી સાવરણી ઉપર કચરો ભરી નાખવા િતી 

હતી તેને િનાદતિને કહ્ું :

`એ કચરો આંગણામાં ન નાખશો; લાવો હંુ દૂર િઈ નાખી 



આવું.'

એક ગૃહસથે કાગળો ફાડી િારીએથી શેરીમાં ફેંકવા માંડયા. 

સંકાંવતને રદવસે પતંગો ઊડતી હોય તેમ કાગળોના ટકુડા ચારે 

પાસ ઊડવા માંડયા.

િહુ ધીરિથી િનાદતિને એકેએક ટકુડો વીણી લીધો. પછી 

તેમણે િૂમ પાડી પેલા ગૃહસથને િારીએ િોલાવયા, વખસસામાંથી 

દીવાસળીની પેટી કાિી દીવાસળી સળગાવી પેલા કાગળો િાળી 

નાખયા, અને પગના જોડા વડ ે રાખોડી ઘસી નાખી તેમને કહ્ું :

`ભાઈ ! કાગળો આમ િાળી નાખો તો કચરો ઓછો ન 

થાય ?'

`તું કેમ ડાહ્ો થાય છ ે ? તારે શી પંચાત! અમને ફાવશે 

તે પ્રમાણે કાગળો ફેંકીશું !'

શેરીમાં કાગળો ગમે તેમ ફેંકવાનો પોતાનો હક િતો કરવા 

એ ગૃહસથ તૈયાર હતા કે નરહ તે તો એ ગૃહસથ જાણે; પરંતુ 

પોતાના કાયતિમાં સુધારો સૂચવનારા સહુ કોઈને પ્રથમ તો આવો 

િ િવાિ આપવાની પ્રતયેક માનવીને વૃવતિ થાય છ.ે

િવાિ સાંભળી િનાદતિન કાંઈ િોલયો નરહ. છતાં િીિ ે

રદવસે શેરીમાં સવચછતા િણાઇ. અને એક માસમાં તો એ 

શેરીનું દરેકે દરેક આંગણં પાણીના છટંકાવ અને સાવથયાના 

સુંદર વચત્ણથી સુશોવભત િની રહ્ું.

શહેરના િીજા કોઈ મહોલ્ામાં િાળક-િાળકીઓને િનાદતિન 

ભેગાં કરતા, અને તેમને સમિ પડ ેએવી કવાયતો અને કવાયતને 



અનુકૂળ લયનાં સંગ્ામગીતો શીખવતા. નાનાં િાળકો ટકુડીઓમાં 

વહેંચાઈ િઈ સરઘસના રૂપમાં ગીતો ગાતાં શેરીઓમાં ફરતાં 

અને િાળકોની િજંાળથી કંટાળેલાં માતાવપતાના હૃદયમાં િળકોના 

વયવવસથત સમૂહ માટ ે સદભાવ પ્રેરતાં.

પાસેનાં ગામડાંનાં પણ િનાદતિનની અવરિવર રહેતી. 

િૂંપડીના આંગણામાં કે મહોલ્ાના ચોગાનમાં ગામરડયા ખેડતૂોને 

ભેગા કરી તેઓ કંઈકંઈ રસભરી વાતો કહેતા. દુવનયામાં િનતા 

િનાવો અભણ લોકો સમજી શકે એવી િિે સમજાવતા, તેમના 

જીવનમાં રસ વધે એવી ઉજાણીઓ અને મેળાઓ યોિતા, અને 

ગામના રસતા, કૂવા, તળાવ અંગમહેનતથી દુરસત કરાવી સીમના 

રક્ણ માટ ે િુવાન ગામરડયાઓને તૈયાર કરતા.

િમે િમે િનાદતિનની ખયાવત વધતી ચાલી તેમ તેમ તેમની 

વવરુદ્ધ વાતો કરનારા પણ વધતા ચાલયા. કોઈ કહેતું કે તેઓ 

દારૂના પીઠા પાસે ફયાતિ કરે છ,ે અને લાગ જોઈ અંદર ઘૂસી જાય 

છ.ે એથી પણ વધારે ગંભીર આરોપ તેમની ઉપર મુકાતા. પવતત 

સ્રીઓના લતિામાં તેઓ ઘણી વખત ફરતા જોવામાં આવતા; એટલું 

િ નરહ, પણ િેધડક પવતત સ્રીઓનાં અનીવતગૃહોમાં િતાં પણ 

તે પકડાયેલા એમ કહેનાર સંખયાિંધ માણસો નીકળી આવતા.

આથી લોકો તેમના વનકટ સંિંધમાં આવતા અટકતા. ડાહ્ા 

અને ગંભીર મનુષયો વતરસકારપૂવતિક તેમનાથી દૂર િ રહેતા; 

કેટલાકને તેમની વવવચત્તાઓ ભયભરી લાગતી; અને ઘણો ભાગ 

તેમને અધતિઘેલા રમવતયાળ અિધૂત ગણી સહી લેતા.

એમ છતાં તેમની આસપાસ પચીસ-ત્ીસ યુવકોનું એક મંડળ 



જામી ગયું હતું; ત્ણેક યુવતીઓ પણ તેમની વનકટ સંિંધમાં 

આવી હતી. આ યુવકોમાંથી કોઈને તેઓ ગામડામાં ફેરવતા, 

કોઈની પાસે શેરીઓ સાફ કરાવતા, કોઈને શેરીનાં િાળકો 

સાથે રમવા યોિતા, કોઈની પાસે લેખો લખાવી મહોલ્ાઓમાં 

વહેંચાવતા અગર ગીતો રચાવી ગવરાવતા.

તેમની આવી પ્રવૃવતિઓએ ધીમે ધીમે સતિાધારીઓનું પણ 

ધયાન ખેંચયું. સતિા એ મહા અદેખી શવકત છ.ે એ ગવવતિતાથી 

આયનામાં પડલેું પ્રવતવિંિ પણ સહ્ું િતું નથી. શેરીઓ સાફ 

રાખવાની સતિા સુધરાઈને છ;ે અનય વયવકતઓ એ કામ ઉપાડી 

લે તે સુધરાઈ શા માટ ે સહન કરે ? વશક્ણ આપવાની સતિા 

કેળવણીખાતાની પાસે છ;ે એક વયવકત લેખો લખી-લખાવી, 

અગર ગામરડયાઓને ભેગા કરી તેમની િિે વાતચીત કરી, 

જ્ાન વધારવાની િવાિદારી પોતાને માથે રાખવા જાય એ 

કેળવણીખાતાની સતિાને કેટલું ઉશકેરનારંુ કહેવાય ? જાનમાલનું 

રક્ણ કરવાની સતિા પોલીસના હાથમાં છ;ે ગામરડયાઓ જાતે 

પોતાનું રક્ણ કરતા થાય તો પોલીસની સતિાનો કેટલો ઘટાડો 

થાય ? વયવકતથી આવી સથાવપત સતિાના ક્ેત્માં દાખલ થઈ 

શકાય િ નરહ. વયવકતએ તો સતિાનો અમલ થવા દેવાનું સાધન 

િનવું જોઈએ. િનાદતિન આમ સતિામાં ભાગ પડાવનાર િળવાખોર 

િવેો સતિાધારીઓને દેખાવ માંડયો.

િનાદતિન અને િનાદતિનનાં કાયયે ઉપર સતિાધીશોએ નિર 

રાખવા માંડી. તે કયાં જાય છ,ે િોલે છ,ે એ િધી િાિતો નોંધાવા 

લાગી. આવી કાળજી પછી િનાદતિનનાં કાયયોના હેતુનું અનુમાન 

િડપથી થઈ શકે એ સવાભાવવક છ.ે કોઈ ચકમ અધતિઘેલો પુરુષ 



પોતાનાં ઘેલાં સવપનો પ્રગટ કરવાનો લોભ સેવે છ ે એમ પ્રથમ 

તો અનુમાન થયંુ; વધારે વવચાર કરતાં કોઈ સવાથપી પુરુષ લોકોને 

ભોળવી પૈસા ભેગા કરવા મથતો હોય એમ લાગયું; પરંતુ ટૂકંા 

અનુમાનો િાંધી સતિાથી કદી િેસી રહેવાતું નથી. તેણે છલે્ી 

હદ સુધીના અનુમાનની શકયતા પણ લેવી જોઈએ.

અને તેના વવચાર કરતાં િ િનાદતિન એક મહાભયંકર 

ચળવવળયો અને િંડખોર િણાઈ આવયો. માનવીનું જ્ાન િે િિે 

વધતું આવયું છ ે : અનુભવોની પરંપરા ઉપરથી એક જ્ાન - એક 

માનયતા - વસદ્ધ થાય, અગર એક જ્ાન - માનયતા -હૃદયમાં 

િિકી ઊઠ ે તેની વસદ્ધ પ્રસંગોની શ્ેણી દ્વારા સાવિતી થતી 

જાય. િનાદતિનને ચળવવળયો માનયા પછી તે માનયતાને અનુરૂપ 

િનાવો એની મેળ ગોઠવાતા ચાલયા. સતિાધીશોને ખાતરી થઈ 

કે િનાદતિન િંડખોર, વવપલવવાદી છ,ે અને તે પોતાના વસદ્ધાંતો 

અમલમાં મૂકવા માટ ે િ િધી પ્રવૃવતિઓ કરી રહ્ો છ.ે

તેમાં વળી િનાદતિનના મંડળ તરફથી એક પત્ િહાર પડવા 

માંડયું. એ પત્માં આવતા લેખો ધગધગતા અંગતાર સરખા 

દીવપ્તમાન અને દિાડનારા હતા. પરસપરથી વવકસેલી, રાજય 

તેમ િ પ્રજા એ િંને સંસથાઓના દોષ તરફ એ પત્ સિળ 

પ્રહારો કરતું. પોતાની ટીકા પોતાના િ પક્ તરફથી થતી હોય 

તો પ્રજા ઉદારતાથી સહી લે છ,ે પોતાની વવસતૃત સંખયાને લીધે 

એ ટીકા દરેક વયવકત પરતવે વહેંચાઈ ગયેલી માની દોષનો 

ભાર હળવો કરે છ.ે અને પછી તે ટીકા ભૂલી જાય છ;ે પરંતુ 

શાસનની મૂવતતિ સમું રાજય પોતાની ટીકા ભાગયે િ સાંખી શકે 

છ.ે અવતતીવ્ર સવભાવનું એ પરરણામ છ.ે િ ેપોતાને સવતિશવકતમાન 



માને તે સહિ સવતિજ્ હોવાનો દાવો કરે િ. એટલે પ્રજાપક્માં 

ગણાતું પત્ રાજય માટ ે કાંઈ કહે એ રાજય ચલાવનારને શૂળ 

ભોંકાયા સમાન લાગે એમાં નવાઈ નથી. આ કાંઈ વયવકતદોષ 

નથી; સામુદાવયક માનસના લક્ણ તરીકે તેને ગણી શકાય.

એટલે વખતોવખત સતિાધારીઓ સાથે ઘષતિણમાં આવવાના 

પ્રસંગો િનાદતિનને આવયા કરતા હતા. આિ કાંઈ મહત્વનો િનાવ 

િનાદતિનના મંડળમાં િનવાનો છ ે એમ પોલીસ અવધકારીઓને 

ખિર પડી. વ્રતધારી વ્રત લેતાં પહેલાં અને પછી અજાણયે પોતાના 

કાયતિને અવતમહત્વ આપી દે છ.ે ખાદી પહેરવી હોય અથવા 

રેં રટયો કાંતવો હોય તે જાણે રહમાલય ઉપર ચડવું હોય એવી 

ગંભીર, પોતાના મનથી છૂપી પરંતુ મુખ ઉપર તતકાળ વાંચી 

શકાય એવી ચેષ્ા તો કરે છ.ે સતિાધારીઓ એ િ માપથી તેમની 

ગંભીરતા માપે છ,ે અને ખાદી પહેરનાર અગર રેં રટયો કાંતનાર 

જાણે િાઁિ િનાવતો ન હોય એમ સાવચેતીના ઈલાજો લે છ.ે

એક પોલીસ અવધકારીએ મકાનમાં પ્રવેશ કયયો, અને 

મકાનનીક ઓસરી ઉપર િેસી કાંઈ લખયા કરતી રંિનને પૂછયું :

`િનાદતિન અંદર છ ે ?'

`તમારે શું કામ છ ે ?' રંિને પૂછયું.

`હંુ પોલીસનો માણસ છુ.ં મારે િનાદતિનને મળવું છ.ે'

`તમે અહીં િેસો. હંુ પૂછી આવું.'

એટલું કહી રંિન િડપથી મકાનના પાછલા ભાગમાં થઈને 

યુવકોના ટોળા નજીક આવી. સહુ કોઈ વવચારમાં પડયા; સહુના 



મનમાં પ્રશ્ન થયો : `રંિન કેમ આટલી ઉતાવળથી આવતી હશે ?'

`િનાદતિને પૂછયું : `કેમ રંિન ! શું છ ે ?'

`એક પોલીસ અમલદાર તમને મળવા માગે છ.ે' રંિનનો 

કંઠ તીણો પણ મધુર હતો. યુવકોમાંથી કેટલાકની આંખમાં કોધ 

તગતગવા લાગયો. અણગમતું પોલીસખાતું રાિકીય ગુનાઓની 

તપાસમાં રોકાતું થયું તયારથી તે વધારે અણગમતું થઈ પડયું છ.ે

`એટલું િ ને ! ચાલ, આવું છુ.ં આિથી આપણે અરહંસક 

િનયાં છીએ; વાઘ-વરુની કોટડીમાંથી નીકળી મનુષય િનયાં છીએ. 

રાગદ્વષે આપણામાં હોય િ નરહ. અરુણ ! તું મારી સાથે ચાલ.'

િનાદતિને િહુ િ શાંવતથી ઉચચારણ કયુું. અરુણની આંખ 

સળગી ગઈ હતી. તેના મુખ ઉપર સહુ કોઈ જોઈ શકે એટલી 

િધી લાલાશ તરી આવી. રહંસાનો મહાન ઉપાસક અરુણ આિ ે

થોડી મુદતને માટ ે અરહંસક િનયો હતો; પરંતુ આિ સુધી 

સેવાયલી વૃવતિ મુખ ઉપર ચીતરાયા વગર રહી નરહ.

િનાદતિન, રંિન અને અરુણ ત્ણે િણાં આગળ ચાલયાં.

`િમેાં તેમાં અરુણ !' આછો અવાિ અરુણને કાને પડયો. 

અરુણે ધીમે ધીમે પાછળ આવતા અનય સભયો તરફ કતરાતી 

આંખે જોયું; એક-િે િણ હસયા.

`સવરાિ તો એ િ લેશે ને ?' માત્ અરુણ સાંભળી શકે 

એવી િિે કોઈ િોલયું. વનંદા અને ટીકાના િાણ બ્રહ્માસ્ર સરખાં 

સચોટ હોય છ;ે િનેે લક્ીને તે મૂકયાં હોય તેને િ વાગે છ.ે



`હા હા, હંુ િ સવરાજય લઈશ !' અરુણે પાછળ ફરી ગિ તિના 

કરી. િનાદતિને શાંવતથી અરુણને ખભે હાથ મૂકયો અને કહ્ું :

`આપણા પોલીસવમત્ ખોટી થાય છ.ે સવરાજય લઈશ તયારે 

તું માત્ અરુણ રહ્ો નરહ હો; રહંદના તેત્ીસ કરોડમાં તું વહેંચાઈ 

ગયો હોઈશ.'



2 મ્ભેિ

નથી અહીં વેરનું વેર લેવું, 
... ... ... ... ... ... ... 

અહીં રૂડુ ં સનેહનું દદતિ સહેવું ! 
– કલાપી

પોલીસ અમલદારને િ ે સમય મળો તેમાં તેણે ચારેપાસ 

નિર નાખી. ઓસરી ઉપર એક ગોળ મેિ અને આસપાસ 

ખુરશીઓ પડી હતી. મેિ ઉપર કાગળ અને ચોપડીઓ વસવાય 

કંઈ િ નહોતું. િેસીને જોવાય એટલું તેણે જોયું; પરંતુ એકે કાગળ 

કે એકે પુસતકને તેણે સપશતિ કયયો િ નરહ. ફરવાની ટવેવાળા 

પોલીસ અમલદારથી લાંિો વખત એક િ સથળે િેસી રહેવાયું 

નરહ. તેણે ઊભા થઈ આમતેમ ફરવા માંડયું. પાસેની ખુલ્ી 

િારીઓમાંથી તેણે નિર નાખી. અંદરના મોટા ઓરડામાં માત્ 

કામળા અને શેતરંજીની સાદી વિછાયત જોવામાં આવી. એ 

ઓરડાની ભીંતો ઉપર મિલેી છિીઓ ટાંગી હતી. મહાસભાના 

પ્રમુખો, ધમતિ અને સમાિસુધારાના આગેવાનો, અનય લોકનાયકો 

અને વયાપારી વીરોની છિીઓ તેમાં હતી. સાથે સાથે રરપન, 

વમનટો અને હારડતિનિ સરખા વાઈસરૉય તથા મોલયે અને મોનટગેયુ 

સરખા સહૃદય રહંદ-મંત્ીઓની પણ છિીઓ તેના જોવામાં આવી. 

િગતના મહાપુરુષો અને કાંવતકારોની પણ છિીઓ નિરે પડી.



પરંતુ અમલદારે અંદર પ્રવેશ કયયો નરહ. પોલીસ અમલદારો 

સઘળા રાક્સો હોતા નથી. ગુના કરનાર સરળતાથી ગુનો કિૂલ 

કરી દેતો હોય તો પોલીસના કહેવાતા અતયાચારોને અવકાશ 

રહે નરહ. ગુનેગારો પ્રામાવણક િને તો પોલીસની િરૂર પણ 

ન રહે. એ જયારે િને તયારે ખરંુ; પણ તેથી કાંઈ પોલીસના 

રાક્સીપણાનો િચાવ થાય નરહ, અને તેવો િચાવ કરવાની 

સઘળા પોલીસ અમલદારની વૃવતિ હોય પણ નરહ.

અંદરના ભાગમાંથી િનાદતિન, રંિન અને અરુણ િહાર 

આવયાં. ઓરડાની અંદર દૃવષ્ ફેંકતા પોલીસ અમલદારને િનાદતિને 

કહ્ું :

`ઓહો નૃવસંહલાલ ! તમે છો કે ? આવો સાહેિ. િેસો. 

શું કામ પડયું ?'

પોલીસ અમલદાર નૃવસંહલાલ ખુરશી ઉપર િેઠા. સામે 

િનાદતિન અને તેમની જોડ ેરંિન િેઠાં. અરુણ પાછળ ઊભો રહ્ો.

`તમારંુ ખાસ કામ પડયું છ.ે આપણે િે િ િણા એકલા 

હોઈએ તો કેવું ?' નૃવસંહલાલે કહ્ું.

નૃવસંહલાલની ઊંમર િનાદતિન સરખી િ લાગતી હતી. 

તેના પોશાકને લઈને િ ે દમામ તેનામાં દેખાય તે કરતાં વધારે 

દમામનો ઉમેરો કરવાની તેણે તિવીિ કરી નરહ. મારકણા 

પોશાકમાં પણ તેના મુખ ઉપર ભલમનસાઈની રેખાઓ દેખાતી, 

અને કઠોરતાભયાતિ પોલીસના ધંધામાં લાંિો વખત યશસવી રીતે 

ગાળા છતાં સંસકારહીન પશુતાનો તેનામાં સંપૂણતિ અભાવ હતો.



`શા માટ ે ? મારી પાસે કોઈથી કશું છુપાવવા સરખું છ ે

િ નરહ. આપને હરકત ન હોય તો એ િંને િણ ભલેને અહીં 

રહ્ાં !' િનાદતિને િણાવયું.

નૃવસંહલાલે સહિ વવચાર કયયો અને પછી તેઓ િોલયા :

`ઠીક. હંુ તમારી સાથે વાત કરવાની આગળ ઉપર તક 

લઈશ. હાલ તો આપના આ સથળની મારે તપાસ કરવાની છ.ે'

`તપાસનો હુકમ કયાં છ ે ?' અરુણે કડકાઈથી પૂછયું.

`આપણે હુકમની શી િરૂર છ ે ? નૃવસંહલાલ મારા વમત્ 

છ.ે એમને ન િતાવાય એવું અહીં કશું નથી.' િનાદતિને કહ્ું.

`પણ અતયારે એ કાંઈ વમત્ તરીકે આવયા નથી.' અરુણ 

િોલયો.

નૃવસંહલાલે અરુણ તરફ ધારીને જોયું; િાળકોના વનષકારણ 

ગુસસાને ઉદારતાથી વનહાળતા એક વડીલની દૃવષ્ તેમાં હતી. 

તેમણે કહ્ું :

`મારી પાસે હુકમ છ ેિ. હુકમ વગર હંુ શા માટ ેઆવું ?'

નૃવસંહલાલે હુકમ કાિી અરુણના હાથમાં મૂકયો. હુકમ 

વાંચતાં તેના અંગેઅંગમાં કોધ વયાપી ગયો. કોધના આવેશમાં 

તે અક્ર પણ િોલી શકયો નરહ. મેિ ઉપર એ હુકમને તેણે 

પછાડયો અને નૃવસંહલાલે તે ઉપાડી લીધો. િનાદતિનના ધયાનની 

િહાર આ કાંઈ રહી શકે િ નરહ. તેમણે પ્રેમાળ વાણીથી કહ્ું :

`અરુણ ! આિનું વ્રત ભુલાય નરહ. હો ! કોધ એ રહંસાનું 



મુખય અંગ છ.ે'

અરુણે કાંઈ િવાિ ન આપયો; પરંતુ તેના મુખ ઉપર એવા 

ભાવ પ્રગટી નીકળા કે જાણે અરહંસા અને અકોધને િહાનમમાં 

નાખવાનો શાપ તે આપતો હોય.

`આપ મારંુ મકાન તપાસી શકો છો.' િનાદતિને કહ્ું.

`ઠીક, તમે મારી સાથે ચાલ.' નૃવસંહલાલે કહ્ું. તેમણે તતકાળ 

મેિ ઉપર પડલેા કાગળો અને પુસતકો તપાસવા માંડયા. તપાસમાં 

નામોની એક યાદી તેમના હાથમાં આવી. તેમણે પૂછયું :

`આ શું છ ે ? એમાં કોનાં નામ છ ે ?'

`એમાં લખયું િ છ.ે મારા મંડળના સભયોનાં નામ એમાં છ.ે'

નૃવસંહલાલે નામો વાંચયાં. એક નામ આવતાં તેઓ ચમકયા.

`કંદપતિ ? એ કોણ ?' તેમણે પૂછયું.

`આપના વચરંજીવી.' િનાદતિને કહ્ું.

નૃવસંહલાલે નામો વાંચી રહી પુસતકો તપાસયાં.

પુસતકોમાંથી ત્ણેક તેમના ધયાનમાં આવયાં : `કાંવતવાદીની 

રફલસૂફી', `િગતના કાંવતકારો', `કાલતિ માકસતિનો સામયવાદ'. ત્ણે 

પુસતકો અને પેલી યાદી નૃવસંહલાલે િુદાં કાિયાં.

તયાંથી િંને િણ અંદર ગયા. અરુણ તથા રંિન એ સથળે 

એકલાં રહ્ાં.



અંદર લટકાવેલી છિીઓ જોઈ નૃવસંહલાલ િરા હસયા 

અને િોલયા :

`છિીઓનો આવો શંભુમેળો કેમ કયયો છ ે ?'

`આપ િરાિર ધારીને િુઓ, એ શંભુમેળો નથી. એમાં તો 

મેં રહંદુસતાનનો વતતિમાન ઈવતહાસ ગોઠવયો છ.ે' િનાદતિને કહ્ું.

`એ કેવી રીતે ?'

`િુઓ. અહીં રાજા રામમોહનરાયથી શરૂ કરી મેં સઘળા 

વતતિમાન ધમતિસુધારકો ગોઠવયા છ.ે તેમનાથી શરૂ થયેલી આ 

સંસારસુધારકોની શ્ેણી. ધમતિસુધારણા અને સંસારસુધારણા ઘણી 

વયવકતઓમાં એકરૂપ િની ગયાં હતાં. અહીં વયોમેશ િૅનરજી, 

લાલમોહન અને દાદાભાઈથી મહાસભાની રાિકીય પ્રવૃવતિનો 

ચીલો ચાલયો. લોકમાનય રટળક આગળ િે ચીલા પડી ગયા. 

કાિી શાહિુદ્દીન સયાણી અને તૈયિજીમાં મુસલમાનોની ભરતી 

તમે જોઈ શકશો.'

`પણ આ અંગ્જોની છિીઓ શા માટ ે ?' નૃવસંહલાલે પ્રશ્ન 

કયયો.

અંગ્જોનો ઉપકાર હંુ તો ભૂલી શકીશ નરહ; રહંદ પણ 

નરહ ભૂલે. વૅડરિનતિ અને કૉટનને િાિુએ મૂકીએ તોપણ અંગ્ેિ 

અમલદારોમાં આ રરપન અને આ હારડતિનિ િવેા રહંદીઓના 

શુભેચછકો હતા; તેમની અસર િવેીતેવી નહોતી.'

`પણ તમે તો ખુદીરામ િોિની છિી પણ લટકાવી છ ે !'



`તેણે કરેલા ખૂનનો િચાવ રહંસાવાદીથી ન િ થાય; પરંતુ 

દેશના ઉદ્ધારની લાગણી તેનામાં છલકાતી હતી એમ કોણ નરહ 

કહે ?'

`અને ગાંધીજીની છિી અહીં રાખવાનું શું કારણ ?' પોલીસના 

માણસો પણ વાતચીત કરતાં "ગાંધીજી" અગર "મહાતમા ગાંધી" 

કહેતાં અચકાતા નથી. પ્રજાનો અને તેમનો એ નામના ઉચચારણમાં 

એકમત છ.ે

`ગાંધીજી એ રહંદની વતતિમાન પ્રવૃવતિઓનો સરવાળો છ.ે ધમતિ, 

સમાિ અને રાજયસુધારણાનાં વશખરો ઊંચાઈની હરીફાઈ કરતાં 

કરતાં ગાંધીજીમાં એકતા પામી ગયાં છ.ે' િનાદતિને િવાિ આપયો.

નૃવસંહલાલના ધયાનમાં એ સઘળું આવયું કે નહીં તે જાણવા 

િનાદતિને તેની સામે જોયું. તેને કાંઈ સમજાયું નરહ. િંને િણ 

તયાંથી છૂટી પટાંગણમાં ગયા. તયાં એક નાનો ધવિ ફરફરતો 

નૃવસંહલાલે જોયો.

`પેલી ધજા શાની છ ે ?'

`એ અમારો ધવિ છ.ે'

`તમે િરૂર રાિરિોહના ગુનામાં આવી િશો.'

`શા માટ ે ?'

`યુવનયન િકૅ વસવાય િીજો ધવિ કેમ ચડાવાય ?'

`દેશી રાજયોમાં યુવનયન િકૅ કયાં હોય છ ે ?'



`એ રાજયો તેટલા પૂરતી છૂટ પામેલાં છ.ે'

`અરે, આપણા દેશમાં તો મંરદરે મંરદરે ધજા ચડાવાય છ.ે 

જયાં જયાં પવવત્તા િુઓ તયાં તયાં ધવિ ફરકાવી શકો.' અને 

િરા હસીને િનાદતિને ઉમેયુું : `એટલું િ નરહ, પણ તમારા 

તાડીનાં પીઠાં ઉપર ધજા ફરકે છ,ે પછી યુવનયન િકૅ માટ ે

આવો દુરાગ્હ કેમ ?'

`એ કાંઈ ચાલે નરહ.' એમ કહી નૃવસંહલાલ ધવિ તરફ 

આગળ વધયા, સાથે િનાદતિન પણ હતા.

પાસે િઈનેદ ધારીધારીને તેમણે ધવિ વનહાળો. સફેદ ધવિ 

સૂયતિના પ્રકાશમાં ચળકતો ઊડી રહ્ો હતો. એ વનજીતિવ વસતુમાં 

પવન જીવ મૂકતો િણાતો હતો ? કે કોઈ જીવંત ભાવના તેમાં 

મૂવતતિમંત થઈ રહી હતી ?

`આ ધવિ નવો રોપયો લાગે છ.ે' નૃવસંહલાલે કહ્ું.

`હા. પોલીસ અહીં થતી દરરોિની ફરફારી ધયાનમાં રાખે 

છ ે એ હંુ જાણં છુ.ં' િનાદતિને કહ્ું.

`આિ ે રોપવાનું કારણ શું ?' નૃવસંહલાલે પૂછયું.

`અમારા મંડળમાં કોઈ લોહીના લાલ રંગને પસંદ કરતું 

હતું. કોઈ કોધના કાલા રંગને માન આપતું હતું. આિ સહુએ 

ભેગા મળી વનચિય કયયો કે અરહંસાનો શુદ્ધ સાવતવક શ્ેત રંગ 

સહુએ પૂિવો. એટલા માટ ે આ ધવિ રોપયો અને અરહંસાની 

પ્રવતજ્ા લીધી.' િનાદતિને ધવિનું રહસય સમજાવયું.



`આિ ેતમે િધા એટલા િ કામ માટ ેભેગા થયા હતા ?'

`િસ, એટલા િ માટ.ે'

`નૃવસંહલાલે અશ્દ્ધાથી િનાદતિન સામે જોયું. મંડળના યુવકો 

િે-ત્ણ ટોળામાં આમતેમ ફરતા મકાનની અંદર ચાલયા િતા 

દેખાયા.

`આ ધવિ મારે લઈ િવો પડશે.' િરા રહી, વવચાર કરી, 

નૃવસંહલાલે કહ્ું.

`કયાં ?'

`મુદ્દામાલ તરીકે પોલીસની તપાસમાં.'

`એ તમારો મુદ્દામાલ અહીં કાયમ રહેશે િ.'

`અહીં રખાય નરહ; પોલીસકચેરીમાં એને લઈ િવો પડ.ે'

`એ ધવિ અહીંથી ખસે નરહ. હા, તમારી પોલીસકચેરી 

ઉપર તે ચડાવવો હોય તો િુદી વાત છ.ે'

`હં.' નૃવસંહલાલ ધવિને પોલીસકચેરી ઉપર ચડાવવાનું 

સૂચન સાંભળી હસયા. તેમણે ચારે પાસ જોયું; વખસસામાંથી એક 

વસસોટી કાિી તેને િરા ઉછાળવા લાગયા.

`કેમ પોલીસના માણસો િોલાવવા છ ે?' િનાદતિન વસસોટીને 

સારી રીતે ઓળખતા હતા. `તમારે તેમ કરવાની િરૂર નથી. 

તમે િધી ચીજો અહીંથી લઈ િઈ શકશો; પરંતુ ધવિ વસવાય. 

ધવિની િાિતમાં ગુનો થતો હોય તો અમે આવીને ગુનો કિૂલ 



કરીશું.'

`પણ અમે ધવિ ઉપાડી િઈએ તો તમે શું કરો ?' 

નૃવસંહલાલ િોલયા.

`અમે શું કરીએ ? અમારામાં શવકત હોય તયાં સુધી ધવિ 

લેવા ન દઈએ.'

`પણ તમે તો અરહંસક છો એમ કહો છો ને ?'

`િરૂર.'

`અરહંસા સાથે તેનું રક્ણ કેવી રીતે કરી શકો ? હંુ સમજી 

શકતો નથી. તમે િળ વાપરવાના એ ચોક્કસ.'

`તમને સમિ નરહ પડ.ે તમે એ ધવિને એક વખત ઉપાડી 

િુઓ; પછી અરહંસા તેનો કેમ િચાવ કરે છ ે તે તમે જોશો.'

`ભલા માણસ ! આ શો ધંધો માંડયો છ ે ? નાહક સારા 

માણસોનાં છોકરાંને ફટવો છો, ઘરમાં કલેશકંકાસ ઘાલો છો 

અને અમને ઊંચા જીવમાં રાખો છો !' નૃવસંહલાલે િનાદતિનને 

ઠપકો આપયો.

િનાદતિન હસયા અને િોલયા :

`હંુ કોઈને નોતરતો નથી, િનેી ઈચછામાં આવે તે મારા 

કાયતિમાં સામેલ થાય.'

`તો પછી સીધેસીધી વાતો કરો ને ? આકાશ હાથમાં લેવાનો 

લોભ પણ શા કામનો ? ઠીક છ;ે થોડુઘંણં િોલો, થોડુઘંણં માગો 



પણ આ સવરાજયની વાતનો અથતિ શો ?'

`નૃવસંહલાલ ! એ આકાશ અંગ્ેજોના હાથમાં ગયું તો અમારા 

અને તમારા હાથમાં કેમ નરહ આવે ? અને સવરાજયથી િીવાનું 

કારણ શું ? દાદાભાઈ િવેા ઋવષનો એ મંત્ોચચાર છ.ે અને 

તમારા અંગ્ેિ સતિાધીશોએ સવરાજયના હક્કનો સવીકાર કયયો 

છ,ે પછી તમે શા માટ ે િીઓ છો ?'

િનાદતિનને આમ િોલતા સાંભળી નૃવસંહલાલના મુખ ઉપર 

સહિ વયાકુળતા િણાઈ. િેવફાઈનું પોતે વશક્ણ લેતા હોય એમ 

તેમના મનમાં ગભરાટ થયો. તેમને લાગયું કે રહંદનું વાતાવરણ અને 

આવા નીડર પુરુષોનાં વચન પોતાનું મન કદાચ ફેરવી નાખશે.

`ચાલો, તમારી ધજા આિ ે નરહ લઈએ; પેલી ચોપડીઓ 

અને યાદી એટલું િ લઈ િઈશું. તમારામાંથી કોઈએ મારી સાથે 

આવવું પડશે.' િડપથી નૃવસંહલાલ િોલયા.

`ઠીક; મને હરકત નથી, ચાલો.' કહી િનાદતિને આગલ 

ચાલવા માંડયું. નૃવસંહલાલ પણ તેમની સાથે ચાલયા.

વચલા ખંડમાં િધા યુવક સબયો ભેગા મળા હતા. ત્ણ-ચાર 

િણ ઓસરી ઉપર રંિનની આસપાસ ઊભા રહ્ા હતા. ત્ણ-

ચાર િણ હસતી હતી તે િનાદતિનને આવતા જોઈ ધીમી પડી.

`રંિન ! કેમ આટલું િધું હસે છ ે ? શું થયું ?' િનાદતિને 

પૂછયું.

`આ અરુણભાઈ અને વવમોચન એક કવવતા સંિંધમાં લડતા 

હતા, તેમને મેં છોડાવયા.' કહી રંિન ફરી હસી પડી.



`અરુણ ! તું આપણા મંડળનો મંત્ી છ.ે આ ભાઈની સાથે તારે 

િવું પડશે. તેઓ િ ે પૂછ ે તેનો િવાિ આપિ.ે' િનાદતિને કહ્ું.

`હા, મારી મોટરમાં ચાલો.' પોલીસ અમલદાર નૃવસંહલાલે 

કહ્ું.

`સારંુ, કહી અરુણ િવા તૈયાર થયો. આિ ેલીધેલા વ્રતની 

િનાદતિને તેને ફરીથી યાદ આપી.

`િગયા હોય તો હંુ પણ આવું. સુશીલાિહેનના ઘર આગળ 

મારે ઊતરી િવું છ.ે' રંિને કહ્ું.

આમ આવી છૂટથી પારકી - પોલીસની - મોટરમાં િવા 

માગણી કરનાર ઉચ્છખંલ દેખાતી યુવતીની ધૃષ્તા તરફ 

નૃવસંહલાલ જોઈ િ રહ્ા.

એટલે રંિને ધાયુું કે મોટરમાં િવાની પોતાને રજા મળી 

છ.ે ચોપડીઓ અને યાદી લઈ ત્ણે િણ તયાંથી ચાલતાં થયાં.

િનાદતિનની આંખો વસથર િની ગઈ. તેમની િ ે સથળે દૃવષ્ 

પડી હતી તે સથળ તેઓ જોતા નહોતા. તઓ ચમકતું દ દૃશય 

આંતરદૃવષ્ વડ ેજોતા હતા. એ દૃશયની ચારે પાસ કાળાં વાદળાં 

િિૂમતાં હતાં. સવરાજય અને અહીંસાનું તેિસવી સવપન, આકળા 

યુવકો અને તેમના ભેગી યુવતીઓ ! સૂયતિના તેિનો પાર નથી. 

એકાદ ઘેરી વાદળી એ િધાય તેિને હરી લે તયારે ?

ભયંકર પ્રયોગ ! પણ કયો પ્રયોગ ભયંકર નહોતો ? 

ઈવતહાસ િુઓ કે વવજ્ાન; માથંુ કાપી હાથમાં રાખયા વસવાય 

પ્રયોગ િ થાય નરહ !



3 ત્પ્ાનષુરં વાતસલ્ય 

રૂડી રીતથી રાખતા રાજી રાજી,

ભલા, કેમ આધાર ભૂલું વપતાજી !

–િલપ્રામ

નૃવસંહલાલે રંિનને પહેલી િેસાડી; જોડ ેઅરુણને િેસાડયો; 

અને અરુણની સાથે પોતે િેસી ગયા. નૃવસંહલાલ પુષ્ હતા. રંિન 

પાતળી નહોતી; ઉપરાંત તેને ફેલાઈને િેસવાની ટવે હતી. રંિનને 

િરા પણ અડકાય નરહ એવી કાળજી રાખી સંકોચાયા કરતા 

અરુણને લાગયું કે મોટરમાં પણ આગગાડીની માફક સ્રીઓ માટ ે

િુદાં ખાનાં રાખવાની િરૂર છ ે ! સ્રી-પુરુષોના સંસગતિને વધારતા 

આ યુગમાં અરુણનો સંકોચ િૂની િિનો કહેવાય.

`અરુણભાઈ ! મેં તો એમ સાંભળું છ ે કે મૅવિસટ્રટે તમારા 

વમત્ છ.ે'

રંિનને અને અરુણને િહુ લાંિો પરરચય ન હતો. છ-આઠ 

માસ ઉપર એક લાંિા સમયથી ચાલયા કરતા રાિકીય મુકદ્દમાનો 

વનકાલ આવયો; તેમાં પચીસેક યુવકોને સજા થઈ અને દસેક 

યુવકો છૂટી ગયા. રાજયને ઉથલાવી નાખવાના કાવતરામાં સામેલ 



થવાનો સહુ ઉપર આરોપ હતો. આ આરોપીઓમાંથી કોઈએ 

પોતાનો િચાવ કયયો િ નરહ; એટલે કાગળો ઉપરથી અનુમાન 

િાંધી તથા પોલીસ અમલદારોની િુિાનીઓ ઉપર આધાર રાખી 

નયાયાધીશને ચુકાદો આપવો પડયો. નયાયાધીશે િચાવ કરવા માટ ે

આરોપઓને ઘણા સમજાવયા; પરંતુ તેમણે હઠ ે ભરાઈ પોતાનો 

િચાવ કયયો િ નરહ. ગૂંચવણમાં આવી પડલેા નયાયાધીશે નયાય 

કરવા િહુ િ પ્રયતન કયયો; અને અંતે પોલીસની મરજી વવરુદ્ધ 

તેમણે દસ આરોપીઓને છોડી દીધા અને પચીસને ઓછીવધતી 

સજા કરી.

છૂટી ગયેલા આરોપીઓમાં અરુણ પણ હતો. અરુણના 

વપતા સરકારી નોકરીમાં સારો દરજજો ભોગવતા હતા. ઉતિમ 

વવદ્ાથપી તરીકે પંકાયલા અરુણને નોકરીમાં દાખલ કરી દેવાની 

તેમને તીવ્ર ઈચછા હતી; અને પોતાની લાગવગથી તેઓ અરુણને 

સારી િગયા અપાવી શકયા હોત, પણ અરુણે સરકારી નોકરી 

કરવાની ચોખખી ના પાડી.

ભણી રહીને ફયાતિ કરતો અરુણ ત્ણેક વષતિમાં તો એક 

ભયાનક રાિરિોહી કાવતરામાં સંડોવાયો. તેના વપતાએ હજારો 

રૂવપયા ખરચી નાખયા, વચંતા અને રખડપટ્ીમાં લોહીનું પાણી કરી 

નાખયું. િચાવ કરવાની અને વકીલોની સલાહ લેવાની એકેએક 

આરોપીઓએ ના પાડી છતાં અરુણના વપતાએ વકીલોની પૂરતી 

સલાહ મેળવી. અરુણ વવરુદ્ધ પુરાવો મળી શકયો નરહ એટલે 

તે છૂટી ગયો.

અરુણ કોઈ પણ ચોક્કસ કાયતિમાં રોકાઈ જાય એવી તેના 



વપતાને ઘણી ઈચછા હતી. સરકારી નોકરી મળવાની આશા 

નહોતી છતાં મહામહેનતે સહકાયતિ ખાતાની અધતિસરકારી નોકરી 

તેના વપતાએ તેને માટ ે ખોળી કાિી. એ ખાતાના નવા ઉપરી 

એક નવા યુરોવપયન હતા. અરુણના વપતાએ તેમની પાસે નોકરી 

કરી તેમની મહેરિાની મેળવી હતી. અરુણને ઠકેાણે પાડી દેવાની 

પોતાની તીવ્ર ઈચછા તેમણે સાહેિને િણાવી. એકમાગપી ચળવવળયા 

અગર ભાવનાશીલ યુવકો સહકાયતિ ખાતામાં સારંુ કામ કરી શકે 

એવી માનયતાવાળા સાહેિે અરુણને મુલાકાત માટ ે િોલાવયો.

અરુણ સાહેિની પાસે ગયો; સાહેિે ભાવપૂવતિક તેને િોલાવયો. 

ખાદીનાં વસ્ર પહેરેલા અરુણને વનહાળી સાહેિે કૃપાભયુું વસમત કયુું.

`તમે મારા ખાતામાં નોકરી કરશો ?' સાહેિે પૂછયું.

`હા જી ! હંુ કોઈ પણ ખાતામાં નોકરી કરવા માટ ે રાજી 

છુ.ં' અરુણે િવાિ આપયો. રાિરિોહી તરીકે પ્રખયાત થયેલા એક 

યુવકને આમ સરળતાથી નોકરી સવીકારવાની હા પાડતો સાંભળી 

સાહેિે િે ક્ણ ધયાનથી તેની સામે જોઈ રાખયું. અરુણની આંખમાં 

અંગારની લાલાશ પ્રગટી અલોપ થઈ િતી સાહેિે જોઈ.

`તમારા વપતા આ સાંભળી ખુશ થશે. વળી તમે દેશસેવાની 

ધૂનવાળા છો એટલે મારા ખાતામાં તમને લોકરહતનું કામ કરવાની 

પૂરી તક મળશે.' સાહેિે િણાવયું.

`મારાથી િનતું હંુ કરીશ.'

`પગાર તો તમને શરૂઆતમાં સો રૂવપયાનો મળી શકશે. 

છ માસમાં હંુ તમને દોિસો અપાવીશ. એટલુંયે તમારા વપતાને 



લઈને થઈ શકે. િાકી તમારો પૂવતિ-ઈવતહાસ જોતાં તમને આ 

ખાતામાં રાખી પણ ન શકાય.'

`હંુ તો સાહેિ ! વનદયોષ ઠરી ચૂકયો છુ.ં વળી પગારનો 

મને વિલકુલ મોહ નથી. મારી િરૂરીયાતના પ્રમાણમાં તો મને 

એથી અરધી રકમ આપશો તોયે િસ છ.ે'

`નરહ, તમારી લાયકાત વધારે પગારની છ.ે તમે તો અથતિશાસ્ર 

લઈને એમ. એ. થયા છો ને ?'

`હા જી.'

`તમને વવદ્ાપીઠ ે ચાંદ પણ આપયો છ,ે ખરંુ ?'

`હા સાહેિ ! અને આપને હરકત ન હોય તો હંુ આપને 

મારા ભવવષય વવષે પણ પૂછુ ં ?'

`િહુ સારી નોકરી કરો તો પંદરવીસ વષતિમાં તમને 

ચારસોપાંચસોનો પગાર ખુશીથી મળી શકે.'

`ઓહોહો ! અને વસવાય કાંઈ ?' સાહેિના મુખ સામે 

તાકીને અરુને પૂછયું.

`તમને રાવિહાદુરનો ઈલકાિ મળે. એ તો િવેા સંજોગો !'

`પણ સાહેિ ! હંુ િહુ ઊંચી જાતની નોકરી કરી િતાવું 

તો છવેટ ે મને આપની ખુરશી મળે કે નરહ ?'

સાહેિ િરા ચમકયા; આ શાંત છોકરો વધારે પડતું િોલે 

છ ે એમ તેમને લાગયું. તેમણે કહ્ું :



`એ તો સનદી શાહી પસંદગીની િગયા છ.ે'

`એટલે મારાથી ખાતાના મુખય અવધકારી ન થવાય, ખરંુ ?'

`કદી ન થવાય.' સાહેિે ચોખખો િવાિ આપયો.

`તો મારાથી એ નોકરી પણ ન થાય ! હંુ વાઈસરૉય ન થઈ 

શકંુ, ગવનતિર પણ ન થઈ શકંુ. એ તો ઠીક; પણ હંુ ખાતાનો 

ઉપરીયે િની ન શકંુ એ િુલમ કયાંનો ?'

સાહેિ ગુસસે થઈ ગયા હતા. તેના કરતાં વધારે ટટાર થઈ 

તેમણે કંઠસથાની ઉદગારો કાિયા :

`આિ ેતમને ખાતાના ઉપરી િનાવે તો કાલે તમે ગવનતિરની 

િગયા માગશો અને પરમ રદવસે વાઈસરૉયની ખુરશી ઉપર 

નિર નાખશો !'

`તેમાં તમારંુ શું જાય ? અમે શું કારકુનો અને મદદનીશો 

થવા માટ ે િ સરજાયા છીએ ?' અરુણે િવાિ આપયો.

`મારી ઓરડી છોડી એકદમ િહાર ચાલયા જાઓ !' સાહેિે 

હુકમ કયયો અને િીજી વાત િંધ કરી.

અરુણ િરા હસયો અને િોલયો :

`અને આપ મારો દેશ છોડી એકદમ ચાલયા જાઓ, એમ 

હં આપને કહંુ તો ?'

સાહેિે ગુસસાથી મેિ ઉપર હાથ પછાડયો; પરંતુ એટલામાં 

અરુણ તો ઓરડીના િારણા સુધી પહોંચી ગયો હતો.



અરુણના વપતા અંગ્ેજોને ખાસ વખાનારા હતા. અંગ્ેજો 

વનયવમત અને વનષપક્પાત હતા એમ તેઓ માનતા અને અંગ્ેજોની 

ખંત અને વયવસથા સંિંધી ઉચચ અવભપ્રાય આપયા કરતાં તેઓ 

કદી થાકતા નરહ. અરુણનો મત િુદો હતો. અથતિશાસ્રના ઊંડા 

અભયાસે તેને શીખવયું કે અંગ્ેજો સવાથપી છ.ે ઈવતહાસે તેને િતાવયું 

હતું કે અંગ્ેજો સંતનો સમાિ નથી; રહંદ ઉપર આવેલાં અનેક 

ધાડાં સરખું એ પણ એક ધાડુ ંઆવી રહંદને કિિ ેકરી િેઠુ ંછ.ે

પોતાના અવભપ્રાયમાં તેને સંપૂણતિ વવશ્ાસ િેઠો. અંગ્ેજોનાં 

સતકૃતયોમાં પણ તે અંગ્ેજોની ખામી જોવા લાગયો. િીજાં ટોળાં 

તો રહંદવાસી િની રહંદ ઉપર રાજય કરતાં; પરંતુ અંગ્ેજોનું ટોળું 

તો રહંદવાસીઓને છટે ે રાખી ગૌરવણતિનો પડદો િાંધી િેઠુ ં છ.ે 

રહંદના ભલા માટ ે તેમના તરફથી થયેલા અને થતા પ્રયતનોમાં 

તે માત્ દંભ િ વનહાળતો. રહંદને રાિકીય વવષયમાં પ્રગવતમાન 

કરવાની અંગ્ેજોની ઈંતેજારીમાં તે માત્ વણતિગવતિ - Racial Pride 

- જોતો. ધીમે ધીમે રાજય કરતી કોમ પ્રતયે તેના મનમાં એક 

જાતની વૈરવૃવતિ જાગૃત થઈ. તેમને તાિે રહી નોકરી કરવામાં તેને 

ગુલામગીરીનો ભાસ થયો. ઊંચી િગયાઓ માટ ે રહંદવાસીઓની 

લાયકાત જયાં સુધી સવીકારાય નરહ તયાં સુધી નોકરીનો વવચાર 

પણ અશકય લાગયો.

તેમાં િંગભંગ સમયના કાવનતકારી મંડળોના ખયાલે તેને 

આકષયો, અને કાંવનતને િ તે પોતાનું ધયેય માનતો થઈ ગયો. 

ગાંધીજીના અરહંસાતમક અસહકારને તે હસી કાિતો. રેં ટોયામાં 

તેને રસ પડયો નરહ. યુરોપીય દેશોમાં ફતેહ પામતો કાવનતવાદ 

તેને રહંદ માટ ે વાસતવવક લાગયો. એ કાવનત રહંદમાં કેવી રીતે 



ફળીભૂત થાય એનો વવચાર કરતાં તેને તેના સરખા િ ધયેયવાળા 

યુવકો મળી ગયા અને છૂપું મંડળ સથાપયું.

એ મંડળની પ્રવૃવતિઓ કોઈના જાણવામાં આવી ન હતી. 

તેમણે િાઁિ િનાવયા હતા કે રેલવેના પાટા તોડી નાખયા હતા 

એ વવષે કશો િ પુરાવો મળી આવયો ન હતો. છતાં કાવનતવાદનાં 

પુસતકો પરદેશની ટપાલમાં આવતાં એક-િે વખત પકડાંયા તે 

ઉપરથી આખી ટોળી રફતૂરી કાયતિકમ ગોઠવી રહી છ ે એવો 

આરોપ તેમના ઉપર મૂકવામાં આવયો, અને િચાવ ન કરવાના 

આગ્હને લીધે ઘણા િણ ઉપર તે સાવિત પણ થયો.

અરુણ છૂટી ગયો. તેને માટ ે તેના વપતાએ કરેલી નોકરીની 

તિવીિ તેણે વનષફળ િનાવી. તેના વપતાને અવતશય કોધ ચિયો; 

પુત્ને તેમણે સખત ઠપકો આપયો :

`અરુણ ! આ તું શું લઈ િેઠો છ ે ? આમાં તારી િહુ 

આિરૂ વધે છ ે એમ તું માને છ ે ?

વપતાએ કહ્ું.

`હંુ કયાં આિરૂ મેળવવા કશું કરંુ છુ ં ?' અરુણે િવાિ 

આપયો.

`તયારે િીિુ ં શું ? ચાર દેવાવળયાં વતતિમાનપત્ોએ વખાણ 

કયાું એટલે ભાઈ ફુલાઈ ગયા. હંુ નરહ હોઉં તે વખતે તારંુ શું 

થશે એનો કાંઈ ખયાલ છ?ે'

અરુણે કશો િવાિ આપયો નરહ. વપતાની મરજી વવરુદ્ધ તેણે 

વતતિન કયુું હતું પરંતુ વપતાની સામું િોલવાવન તેણે સવપને પણ 



ધારણા રાખી નહોતી. વપતાના વાતસલયની તેને પૂરી રકંમત હતી. 

વપતાના વાતસલયમાં ઘેલછા હતી. અરુણની નાનીમોટી માગણીઓ 

તેઓ સવીકારતા હતા. અને ઘણી વખત લાડમાં એ માગણીઓ 

ઉપરાંત વધારે આપીને તેઓ પુત્ને સંતોષતા. પુત્ે એ લાડનો 

અતયાર સુધી ઉતિમ િદલો વાળો હતો. વપતાનું તેણે સવતિદા માન 

સાચવયું હતું, અને વવદ્ાભયાસમાં તે યશસવી નીવડયો હતો. પુત્ 

સારી નોકરી કરશે. પૈસો મેળવશે અને લોકમાં પ્રવતષ્ઠા પામશે 

એવું સવપન સેવતા વપતાને પુત્ની નોકરીમાટનેી આનાકાનીથી 

ખેદ થયો. ધીમે ધીમે ઠકેાણે આવી િશે એમ ધારણા રાખતા 

વપતાએ એ િ પુત્ને રાિરિોહી મુકદ્દમામાં સપડાયેલો જોયો, અને 

તેમનામાં વાધતિકય એકદમ આવી ગયું. મહામુસીિતે આરોપમાંથી 

છૂટલેા પુત્ને માટ ે આખી નોકરીની વસીલાનો ઉપયોગ કરી 

િગા ખોળી આપી તયારે પુત્ે કૃપાળુ યુરોવપયન અવધકારીનું િ 

અપમાન કયુું ! જીવનમાં પહેલી વાર તેઓ ઠપકો આપવા િેઠા.

અરુણ િવાિ આપયો નરહ એટલે હવે કયા મુદ્દા ઉપર તેને 

ધમકાવવો એની વપતાને સમિ પડી નરહ. તેમણે િહુ વવચાર 

કરી એક છવેટનો પ્રહાર નક્કી કરી નાખયો હતો, અને તે છવેટ ે

િ - ન છૂટકે ઉપયોગમાં લેવાનો હતો; પરંતુ પુત્ને ઠપકો આપવા 

કદી ન ટવેાયેલા વપતાએ પુત્ તરફથી કશો િવાિ ન મળવાથી 

ગૂંચવાઈ એ છવેટની ધમકી એકદમ આપી દીધી :

`અરુણ ! હંુ તને છવેટની વાત સંભળાવી દઉં છુ.ં જો તું 

તારી આ ધૂન ચાલુ રાખીશ તો હંુ તને એક પાઈ પણ હવે 

આપવાનો નથી !'



`તે હંુ કયાં માગું છુ ં?' અરુણે નરમાશથી પણદૃિતાપૂવતિક કહ્ું.

વતસલ વપતાને લાગયું કે પોતે નાહક છલે્ે પાટલે િઈ િેઠા; 

એકદમ આમ નહોતું કહેવું જોઈતું. ચાર રદવસ સમજાવીને પછી 

આમ કહંુ્ હોત તો શી હરકત હતી ? શી ઉતાવળ હતી ? 

પુત્ની લાગણી નાહક દુખવી. તેઓ અતયંત વખન્ થઈ ગયા. 

તેમનાથી આગળ કાંઈ િ િોલાયું નરહ. હવે શું કરવું અને 

શું િોલવું તેની કાંઈ સમિ ન પડવાથી તેઓ તયાંથી િીજા 

ઓરડામાં ચાલયા ગયા.



4 કૃષણકાન્

ગોરો આવયો

શું શું લાવયો ?

અરુણ વવચાર કરતો િેસ રહ્ો. નોકરે આવી તેના હાથમાં 

એક વવવિરટગં કાડતિ મૂકયું તેટલામાં અનેક વવચારો તેને આવી 

ગયા. તેના વવચારોનું એક કેરિ હતું : વપતાને પ્રસન્ રાખીને 

દેશસેવા કેમ થાય ?

કાડતિ જોતાં િ તે િોલી ઊઠયો :

`અરે અંદર િોલાવ ! િલદી !'

અને આવનારની રાહ જોઈ િારણા ભણી જોતો િેઠો. િે-

ત્ણ વમવનટમાં િારણામાંથી એક વયવકત અને વાકયોએ સાથે 

પ્રવેશ કયયો.

`હેલો, હેલો ! ઓલડ િૉય ! કાઁગ્ેચયુલેશન !'

એ વાકયો ઉચચારનાર વયવકતએ િહુ િ સફાઈવાળો અંગ્ેજી 

પોશાક પહેયયો હતો. વવલાયતમાં રહેતા ફરંદા શોખીન અંગ્ેજી 

યુવાનને પણ એ શૈલીમાંથી કંઈક શીખવાનું મળે એવો ખામીરરહત 

એ પોશાક હતો. અંગ્ેજી પોશાક શરીરમાં ભારે ચપળતા પ્રેરે છ ે



અને અનહદ સવાસથ અપયે છ.ે િહુ િડપથી એ વયવકતએ અંદર 

આવી, હાથ લાંિો કરી, અરુણના હાથને પકડી હલાવી નાખયો. 

પછી પાસે પડલેી ખુરશી ઉપર િરા પણ સંકોચ વગર િની 

શકે એટલા વવસતારથી િેસી શીંગડા િવેી વસગાર પીવા માંડી.

દરવમયાન તેમની પાછળ આવેલા એક સાદા દેખાવના 

સજ્જનને તેમણે ઈશારાથી િ ખુરશી િતાવી. તેના ઉપર તેઓ 

િેઠા. તેમણે માત્ એક ધોવતયું પહેયુું હતું અને એક ધોવતયું 

ઓિયું હતું.

`કૃષણકાનત ! તમારે કાડતિ મોકલવાની િરૂર હોય ?' અરુણે 

િણાવયું.

`અલિતિ, અલિતિ, એ પદ્ધવત તો ખાસ રાખવો િવેી છ.ે 

કોઈના ઘરમાં ખિર આપયા વગર ઘૂસવું, એ િગંલીપણં દૂર 

કરવું જોઈએ.' મોંમાં વસગાર રાખીને િોલી શકાય એવી ભારે 

કુનેહ કૃષણકાનતે મેળવી હતી. તેઓ અનુકૂળતા પ્રમાણે અંગ્ેજી 

તેમ િ ગુિરાતી ભાષા િોલતા હતા. કૃષણકાનત અરુણના િનેવી 

થતા હતા. તેમના વસદ્ધાંતોમાં કાંઈ વાંધો લેવા િવેું ન લાગયાથી 

કાડતિ વગર ગૃહપ્રવેશ કરાય કે નરહ એ પ્રશ્ન વવષે અરુણે ચચાતિ 

કરી નરહ અને પૂછયું :

`મને સાની મુિારકિાદી આપો છો ?'

`કેમ ? તમે કેસમાં વનદયોષ ઠરી છૂટી ગયા એ ઓછી 

ખુશીની વાત છ ે ?' કૃષણકાનતે િણાવયું.

`તમારો પત્ મળો હતો.'



`પત્ િસ ન કહેવાય. મારે રૂિરૂ આવવું જોઈતું હતું. 

ચુકાદાને રદવસે િ હંુ કૉટતિમાં આવવાનો હતો; પરંતુ મારી 

વમલમાં તકરાર ઊભી થઈ એટલે મારાથી આવી શકાયું નરહ.'

`િહેન આવી હતી.'

`અમે િંને સાથે િ આવત. હા, આ ભાઈનું હંુ ઓળખાણ 

કરાવું. એનું નામ િનાદતિન. અમારા શહેરના એ ગાંધીજી છ ે !' 

િરા હસી કૃષણકાનતે કહ્ું.

`હંુ તો એ મહાતમાની ચરણરિ છુ.ં િગતમાં િીજો ગાંધી 

છ ે િ નરહ.' િનાદતિને કહ્ું.

અરુણે િનાદતિનનું નામ સાંભળું હતું; તેમની પ્રવૃવતિઓ વવષે 

તેને થોડીઘણી મારહતી પણ હતી. પરંતુ અરહંસાને કાયરોની 

રફલસૂફી તરીકે તથા રેં રટયાને અશકત ડોશીઓના વચહ્ન તરીકે 

તે લેખતો હોવાથી અરુણે આ ગાંધીજીના અનુયાયીની પ્રવૃવતિઓ 

તરફ વધારે ધયાન આપયું નહોતું. િનાદતિનને ભાળી અરુણની 

વિજ્ાસા િરા વધી. તેમના દેહ ઉપર કાયરતાનાં વચહ્નો નહોતાં, 

મુખ ઉપર અશવકતની પણ છાપ દેખાઈ નરહ. તેમનું સવચછ મુખ 

અને આરોગયભયયો દેહ જોયા પછી ગાંધીજીના અનુયાયીઓમાં 

અરુણે કલપેલી વનમાતિલયતા, વચંતા, ભૂખમરો અને ગમગીનીની છાપ 

ભૂલભરેલી હતી એમ તેને લાગયંુ. અરુણે િનાદતિનને નમસકાર 

કયાતિ અને કૃષણકાનતે કહ્ું :

`એમનું નામ તો સાંભળું હતું. આિ ે રૂિરૂ મળાયું તેથી 

િહુ આનંદ થયો. હવે મારી ઓળખાણ કરાવો.'



`તમારી ઓળખાણ કૃષણકાનતભાઈએ પહેલેથી િ કરાવી 

હતી. તમારા ઉપર કેસ ચાલતો તયારથી નામે તો તમને ઓળખું. 

મુંિઈથી પાછા ફરતાં કૃષણકાનત તમને મળવા અહીં ઊતરી 

િવાના હતા. હંુ સાથે હતો એટલે મને પણ તમને મળવાની 

ઈચછા થઈ.' િનાદતિને કહ્ું.

`િહુ સારંુ થયું. મારા ઉપર ઉપકાર થયો. પણ તમે િંને 

કયાંથી સાથે થઈ ગયા ?' અરુણે પૂછયું :

`અમે એકિીજાના દુશમનવમત્ો છીએ.' હસીને કૃષણકાનતે કહ્ું.

`હંુ કોઈની દુશમનાવટમાં માનતો નથી. વમલના મિૂરો અને 

કૃષણકાનતની વચચે િવક્સ-Bonu-ના દર સંિંધી તકરાર પડી; 

તે પતાવવા મને વચચે રાખયો. સમાધાનની શરતો કોઈ સારા 

ધારાશાસ્રી પાસે ઘડાવવાની કૃષણકાનતની ઈચછા હોવાથી મને 

તેઓ સાથે લઈ ગયા હતા.' િનાદતિનને િણાવયું.

અરુણે આ મિૂરોની તકરાર વવષે વતતિમાનપત્ોમાં વાંચયું 

હતું. મૂડીવાદનો તે કટ્ો શત્ુ હતો. સમાધાનની શરતો સંિંધી 

કેટલીક વાત ચાલી; વમલમાવલકોની સવાથતિપરાયણતાનો ઈશારો 

પણ થયો; તેમના સારા અંશો વવષે પણ સહિ વવવેચન થયું. 

પછી કૃષણકાનતે વાદવવવાદ અટકાવવા પૂછયું :

`Where's old man ?'

અરુણ સમજયો કે પોતાના વપતા માટ ે આ પ્રશ્ન પુછાયો 

છ.ે અંગ્ેજી ભાષાના સારા અભયાસને પરરણામે અને જીણતિ થઈ 

ગયેલા આયતિજીવનમાં અંગ્ેજી જીવનનો ચમકારો દાખલ કરવાની 



મહેચછાએ યુવકોની વાણીમાં િેરફકરાઈનો િોક, ચિરાકીભરી 

િેઅદિીની આછી છાયા અને વતરસકારરરહત વયંગ દાખલ કરવા 

માંડયાં છ.ે વાકચાલાકી - Smartness - તરીકે એ પ્રથાનું માન 

ધીમે ધીમે વધતું જાય છ.ે કૃષણકાનત પૂરી અંગ્ેજી િિના રહમાયતી 

હતા. તેમના દેખાવ અને વાણીમાં એ ચાલાકી એક ગુિરાતીમાં 

િટેલી વધારેમાં વધારે ઊતરે એટલી તેમણે ઉતારી હતી.

`હંુ ખિર કહેવરાવું છુ;ં ઘરમાં િ છ.ે' અરુણે િવાિ આપયો.

`તમારે મારી સાથેક આવવાનું છ;ે સુરવભએ ખાસ કહેવરાવયું 

છ.ે એકાદ અઠવારડયું સાથે રહેવાશે.' કૃષણકાનતે આગ્હ કયયો 

અને એ આગ્હમાં અરુણની િહેન સુરવભનો આગ્હ પણ ઉમેયયો.

િહેનને મળવાની અરુણની ઇચછા થઈ; પરંતુ િૂના રરવાજોને 

િતા કરતા યુગમાં પણ િહેનને ઘેર િઈ રહેતાં ભાઈને સંકોચ 

થાય છ.ે વળી કૃષણકાનતની રહેણી િહુ િુદા પ્રકારની હતી; 

તેની સાથે અરુણને રહેવું ફાવે એમ નહોતું.

`હમણાં તો કયાં આવું ?' અરુણે નામરજી િતાવી.

`એ ચાલવાનું નથી. આિ ે િ નીકળવું છ.ે'

`મારી પણ તમને વવનંતી છ.ે તમારો પરરચય વધશે તો 

મને લાભ છ.ે' િનાદતિને કહ્ું.

અરુણના વપતા તયાં આવયા. કૃષણકાંતે પોતાને નમસકાર 

કરતાં જાણે ફાવતું ન હોય એવી રીતે નમસકાર કયાતિ. િનાદતિનની 

ઓળખાણ કરાવી. િંને િણે અરુણને સાથે લઈ િવા આગ્હ 

કયયો. અરુણનુ મન દુખવયાનો ચણચણાટ ભોગવતા વપતાએ 



અરુણને તેની મરજી પ્રમાણે કરવા િણાવયું. િહેનને મળાશે 

અને િનાદતિનની જાણીતી થયેલી પ્રવૃવતિઓ જોવાનો લાભ મળશે. 

એવી ધારણાથી છવેટ ે અરુણે િવાનું કિૂલ કયુું.

`That's a goodboy sport !' કહી ઊભા થઈ કૃષણકાંતે 

અરુણનો વાંસો થાિડયો. થોડાક કલાક તયાં રહી ત્ણે િણ 

નીકળા. વચમાં અરુણના વપતાએ કૃષણકાંતને એકાંતમાં િોલાવી 

અરુણને લાગેલી દેશસેવાની ધૂન છોડાવવા િનતો પ્રયતન કરવાની 

વવનંતી કરી.

`મારે તયાં થોડો વખત રહેશે એટલે િરાિર ઠકેાણે આવશે. 

એણે સોસાયટી િરાિર જોઈ નથી. એ જોશે એટલે દેશિેશનું 

િધું-humbug તૂત ભૂલી િશે.' કૃષણકાંતે આશ્ાસન આપયું.



5 પ્રથમ પદરચ્ય

ચોળી ચવણયો પાટલીનો ઘેર;

સેંથલ સાળુની સોનલ સેર;

... ... ... ... ... ...

અંગ આખોયે વનિ અલિેલા

સાળુમાં િાંકતી રૂપની વેલ.

–નહાનાલાલ

મોટા વેપારી શહેરને ઘણાં સટશેનો હોઈ શકે. કૃષણકાંતની 

વમલોવાળા િાગમાં એક સટશેન રેલવેવાળાઓએ ખાસ િનાવયું 

હતું. અને તયાં અવરિવર વધી પડવાથી તેને કાયમ કરી 

વવસતાયુું હતું. ઘણાં માણસો મુખય સટશેન છોડી આ સટશેનનો 

ઉપયોગ કરતાં હતાં.

િનાદતિન સાથે હતા એથી કૃષણકાનતે અરુણને તેના વપતાની 

ઈચછા પ્રમાણે ગાડીમાં કશી સલાહ આપી નરહ. સટશેનને ગાડી 

પહોંચી કૃષણકાનતે રેશમી રૂમાલ વખસસામાંથી િહાર કાિી હલાવયો. 

પલૅટફોમતિ ઉપર અતયંત સુશોવભત પહેરવેશમાં સજ્જ થયેલી એક 

યુવતીએ સામો રૂમાલ હલાવયો, અને ગાડી ઊભી રહેતાં િ 

ડબિામાં ચડી િઈ તેણે કૃષણકાનતને ગાલ ઉપર ચુંિન કયુું.



અરુણ આંખો ફાડી જોવા લાગયો. એકાંતમાં પણ ચુંિન 

થઈ શકતાં હશે કે કેમ તેની મોટી શંકા ધરાવનાર, અને એ 

શૃંગારચેષ્ાને વચત્ોમાં િ પ્રગટ થતી દેવકથા કે દંતકથા તરીકે 

માનનાર અરુણ તેનું જાહેરમાં થતું પ્રદશતિન વનહાળી આભો િની 

ગયો. િનાદતિને અરુણની ગૂંચવણ જોઈ વસમત કયુું.

`જો રંિન ! આ સુરવભના ભાઈ.' કહી કૃષણકાનતે અરુણનું 

ઓળખાણ રંિન સાથે કરાવયું. અરુણે કૃષણકાનતની નાની િહેન 

રંિનનું નામ સાંભળું હતું. અને કવવચત્ તેને જોઈ પણ હતી; 

પરંતુ પરરવચત સ્રીઓની નામાવવલ લાંિી િનાવવાનો અરુણને 

ધખારો ન હોવાથી, અને રંિને અવનવો પોશાક ધારણ કરેલો 

હોવાથી તે રંિનને ઓળખી શકયો નરહ.

`ઓહો ! અરુણભાઈ કે ? મેં તો ઓળખયા પણ નરહ.' 

રંિને મસતકને એક િાિુએ િરા િાળું અને દેહમાં અવનવી 

સફૂવતતિ અને ડોલન લાવી તેણે અરુણની સાથે હાથ મેળવવા 

પોતાનો હાથ લંિાવયો. પોલીસના લાઠીપ્રહારથી શૂનય િની ગયેલા 

સવયંસેવક સરખા શૂનય અરુણે યંત્વત્ પોતાનો હાથ લંિાવયો.

`ખુશીમાં છો ને ? ભાભી તો રોિ તમને યાદ કયાતિ કરે 

છ.ે' આવક િની ગયેલા અરુણને ફરી િોલવાની રંિને તક 

આપી. `હા'નો ન સમજાય એવો કાંઈ ઉદગાર અરુણે કાિયો; 

પરંતુ તેની અટલી ગયેલી જીભ હજી ગવતમાન થતી નહોતી.

`સુરભી કેમ ન આવી ?' કૃષણકાનતે પૂછયું. પતનીનું નામ 

ન દેવાની કિગંી પ્રથા અદૃશય થતી ચાલી છ.ે કૃષણકાંતના િવેી 

તવરાથી એ િૂની પ્રથા નાિૂદ કરવામાં આવે તો એકાદ દસકામાં 



એ રહંદુ શીલમયાતિદાનું પ્રકરણ દંતકથા અગર પ્રાચીન રરવાજોની 

ઉપહાસકથા પણ િની જાય.

`એમની તવિયત સારી નથી. ફરવાનો િરાય શોખ એમને 

નથી.' રંિને િવાિ આપયો. રંિને િનાદતિનને જોઈ તેમને પણ 

છટાથી નમસકાર કયાતિ. કોની સાથે હાથ મેળવાય અને કોને 

નમસકાર થાય એ વવષે હજી આપણા સમાિમાં વનયમો ઘડાયા 

નથી. અનુકૂળતા પ્રમાણે િંને પ્રકારો ઉપયોગમાં આવે છ ે એ 

િ ઠીક છ.ે

ગાડીમાંથી ઊતરી સટશેન િહાર નીકળી ચારે િણ મોટરકાર 

પાસે આવયાં. રંિન િડપથી મોટરકારના આગલા ભાગમાં િેસી 

ગઈ, અને અરુણને તેણે પોતાની પાસે િોલાવયો.

`અરુણભાઈ ! તમે મારી સાથે િેસી જાઓ, ભાઈ અને 

િનાદતિન અંદર િેસશે.' રંિને કહ્ું.

રંિનની છટાથી અંજાઈ ગયેલા અરુણે ત્ણે િણની સામે 

િેિાકળી આંખે જોયું. અને આગલા ભાગમાં રંિન પાસે િેઠો. 

કાર હાંકનાર કયાં િેસશે તેની સહિ શંકા તેને થઈ આવી; 

પરંતુ એ શંકા તતકાળ વનમૂતિળ થઈ.

`હંુ તો મારા આશ્મ સુધી ચાલી નાખીશ.' િનાદતિને કહ્ું.

`ના ના; ગાડી છ ેપછી શા માટ ેચાલવું ?' કૃષણકાનતે કહ્ું.

`મારે એક િાિુએ િવું અને તમારે િીજી િાિુએ. તમને 

અડચણ પડશે.'



`પાંચ વમવનટ આમ કે આમ. હંુ તમને િડપથી લઈ િઈશ.' 

રંિને કહ્ું અરુણને હવે સમજાયું કે કાર રંિન ચલાવવાની છ.ે

િનાદતિન અને કૃષણકાનત અંદર િેસી ગયા, અને રંિને 

કાર ચાલુ કરી.

મોટરકારમાં િેસવાની કોને લાયકાત છ ે અને કોને નરહ 

એ મોટરકારમાં િેસતાં િરોિર પરખાઈ છ.ે લિાચા િવેો 

િીલો - કારના દરેક ઉલાળા સાથે ઊછળતો, િારણં અગર 

િેઠક પકડી રાખવા મથતો ગભરાયેલો માણસ િેઠલેો જોવામાં 

આવે તો ખસૂસ જાણવું કે એ મોટરગાડીમાં પહેલી િ વાર 

િેસે છ.ે જોઈએ તે કરતાં વધારે ચાલાકી િતાવતા, મૂખ ઉપર 

સહિ હષતિ દશાતિવતા અને િીજા આગળ દિાઈને િેસવાની 

તૈયારી િતાવનાર મનુષયને િુઓ તો િરૂર માનજો કે એ પારકી 

ગાડીમાં િેઠલેો છ.ે માવલકનું સવાસથ અપૂવતિ હોય છ.ે િેસનારની 

મુખમુરિા અગર હસતછટા માત્થી તમે કહી શકશો કે આ રહ્ો 

મોટરકારનો માવલક !

અરુણને આવી ગાડીઓથી અપરરવચત તો ન િ કહી 

શકાય; પરંતુ તે રંિન િવેવ િિકતી યુવતીથી તો અપરરવચત 

િ હતો. તેણે રંિન ભણી જોયા વગર રંિનની મૂવતતિ કલપનામાં 

ખડી કરી. તેના પોશાકની વવગત તેણે તપાસી. અંગ્ેજી પોશાક 

તો એ નહોતો િ; છતાં તે અંગ્ેજી પોશાકનું ભાન કેમ કરાવતો 

હતો ? હાથ વધારે ઉઘાડા હતા તેથી? કોણ જાણે ? િંગાળી 

િિનો પણ તે ન કહેવાય; જોકે કાંઈ પણ ખૂલતાપણામાં િંગાળી 

છાયા લાગતી હતી. દવક્ણી ઘાટ પણ નહોતો; જોકે કેટલાંક 



અંગ ચપસીને આવેલા વસ્રો તેવો ખયાલ આપતાં હતગાં. પારસી 

છટા પણ ન કહેવાય; જોકે સાડીની કાળજીભરી અવયવસથાને 

લીધે છૂટા છડેાથી તેવો કદાચ ભાસ થાય. તયારે એણે શું પહેયુું 

હતું? ગુિરાતી લિણમાં િધી જાતના પોશાકની છાયા રંિને 

આણી હતી કે શું ?

મોટર એકએક અટકી. સામે એક નાનું મેદાન દેખાતું હતું; 

પાસે એક નાનું મકાન હતું. િનાદતિન તયાં ઊતરી ગયો. િધાંએ 

તેમને નમસકાર કયાતિ. અરુણને ઉદ્દશેી તેમણે કહ્ું :

`તમે કયારે મળી શકશો ?'

`મારે તો અહીં કશું કામ નથી. આપનો આશ્મ જોવાની 

લાલચે તો હંુ આવયો છુ.ં'

`કાલે રાહ જોઉ ?'

`હા જી, કાલે િરૂર આવીશ.'

`હંુ કારમાં સાથે લઈ આવીશ.' રંિને િણાવયું : િનાદતિન 

છૂટા પડયા અને કાર રંિને પાછી વાળી પૂરી િડપથી ચલાવવા 

માંડી.

અરુણે ફરી રંિનનો વવચાર કરવા માંડયો. િવેો પોશાક 

અવનવો, તેવો દેખાવ અવનવો ! સો વષતિ ઉપરની કોઈ ગુિરાતણ 

રંિનને એકાએક મોટર ચલાવતી િુએ તો તેને ઓળખી શકે 

ખરી ? તેને એમ લાગે ખરંુ કે રંિન એક ગુિરાતણ છ ે ? 

આવી છટા, આવી સફાઈ, આવી છૂટ તેનાથી સમજી શકાય 

ખરાં ? િગતભરમાં ચાલી રહેલી કાવનતનું રંિનના દેખાવમાં 



પ્રવતવિંિ પડતું તો નરહ હોય ? એ િ પ્રવતવિંિ હોય તો 

કાંવત કેટલી મોહક કહેવાય ? શા માટ ે રહંદમાં કાંવતની ભાવના 

પ્રસરતી નથી ?

`તમને મોટરકાર ફેરવવાનો શોખ છ ે કે ?' રંિને અરુણ 

સામે જોયા વગર િ અરુણને પૂછયું. અરુણના વવચાર અટકી 

ગયા. પ્રશ્ન પોતાને પુછાયો હતો કે કેમ તેની ખાતરી કારવા અરુણે 

રંિનની સામે જોયું. પ્રશ્નનો િવાિ ન મળવાથી ચાલતી ગાડી 

તરફનું ધયાન ખસેડી લઈ એક ક્ણ રંિને અરુણના ભણી જોયું.

`મને પૂછયું ?' અરુણે ગૂંચવાઈને પ્રશ્ન કયયો.

`હા.' હસીને રંિને કહ્ું. તેના હાસયમાં પણ કાંઈ નવીન 

મીઠાશ અરુણને દેખાઈ. હા કહી, હસીને રંિને નિર પાછી 

ગાડીના માગતિ સામે લઈ લીધી પ્રકાવશત તારો ખરે અને પાછળ 

પ્રકાશની રેષા દોરાય એમ મધુર હાસયની એક રેષા દોરાયેલી 

અરુણને દેખાઈ.

`મને મહાવરો નથી.' અરુણે િવાિ આપયો.

`હંુ તમને ચાર રદવસમાં શીખવી દઈશ.' રંિને અરુણ સામે 

જોયા વગર િ કહ્ું.

તેિસવી યુવતીની સાથે પહેલી િ વાર વાતચીત કરનારને 

ભારે સંકોચ પણ થાય અને ન સહેવાય એવો ઉતસાહ પણ 

આવે. રંિન સાથે વાતચીત કરવાની તેને ઈચછા થઈ; પરંતુ 

વાતચીતનો યોગય વવષય તેને િડયો નરહ. જીવનમાં પહેલી િ 

વાર તેને લાગયું કે દરેક સથળે દેશસેવાની વાત થઈ શકે નરહ. 



કાંવતની રફલસૂફીની પણ જીવનમાં મયાતિદા હશે. આ િે પ્રશ્નો 

વસવાય વાતચીત કરવા માટ ે તેની પાસે કશી તૈયારી નહોતી.

`તમને તો કેદખાનાનો પણ અનુભવ છ,ે નરહ ?' થોડી વારે 

રંિને પાછુ ં પૂછયું. આ વખતે તેણે સામું જોયું નરહ. અરુણને 

ખાતરી થઈ કે આ પ્રશ્ન તો પોતાને િ પુછાયો છ.ે પોતાના 

વપ્રય વવષય સંિંધમાં િોલવાનું મળશે એમ ધારી તેને ન સમિ ે

એવો આનંદ થયો. તેણે િટ િવાિ આપયો :

`હા.'

પરંતુ એથી આગળ શું કહેવું તેનીક પાછી તેને ગૂંચવણ 

પડી. આિ ેતેનાવથ નરહ િ િોલાય એમ લાગયું. રસતામાં કેટલાક 

ઓળખીતાઓની મોટરો પસાર થતી તયારે રંિનની સામે ઘણી 

ટોપીઓ ઊંચકાતી અને રૂમાલો ફરફરતા. રંિન દરેક તરફ 

મીઠાશભયાતિ વસમતનો ટકુડો ફેંકયે િતી. અરુણને િરા સવભાન 

આવયું. પોતાની તરફ ફેંકાયેલો વસમતનો ટકુડો પણ વસમતની 

પરિ માંડી િેઠલેી આ યુવતીના સામાનય ટકુડાઓ િવેો િ 

કેમ નરહ હોય ?

`કેટલો વખત રહ્ા ?' થોડી વારે પાછુ ં રંિને પૂછયું.

`કેસ ચાલયો તયાં સુધી; એકાદ વષતિ.' અરુણે કહ્ું.

અને એક વવશાળ િગીચામાં મોટરે પ્રવેશ કયયો. અરુણે 

જાણયું કે પોતાની િહેનનું ઘર આવયું. પગવથયાં આગળ મોટર 

અટકી. ત્ણે િણાં અંદરવથ ઊતયાું.

`ચાલો હંુ ભાભી પાસે લઈ જાઉં.' કહી રંિન અરુણને લઈ 



સહિ આગળ ચાલી. એક ઓરડામાં િંનેએ પ્રવેશ કયયો. એક 

સોફા ઉપર આડી પડલેી યુવતીએ ધીમે રહીને તેની સામે જોયું, 

અને તેનામાં એકાએક ચાંચલય આવી ગયું. તે ઊઠીને સામે આવી.

`ભાઈ ! તમે કયાંથી ?' સુરવભએ અવતશય ભાવથી પૂછયું.

`તને મળવાને. પણ તું કેમ આવી થઈ ગઈ છ ે ?

અરુણે પ્રશ્ન કયયો.

`કાંઈ નરહ, ભાઈ ! અમસતું િ.' કશી ઊંડી વેદના છુપાવતી 

હોય તેમ સુરવભએ િવાિ આપયો.

`કેમ અરુણ ? રસતામાં રંિને તો તમારંુ માથું ખાઈ નાખયું 

!' પાછળથી કૃષણકાનતે પ્રવેશ કરી પૂછયું.
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રદનને દીનાનાથે અિવાળાં આવપયાં,

અંધારી કેમ કીધી રાતલડી રે ?

વીિલડી હો !

–નહાનાલાલ

રંિન સટશેને િઈ આવી એટલે તેણે મોં ધોઈ વાળ સમારવા 

િ જોઈએ. પોતે મોટરમાં િેસે કે પગે ચાલે, રસતા એસફાલટના 

િનાવેલા હોય તોપણ ધૂળ ઊડયા વસવાય રહે િ નરહ એવી 

તેની માનયતા વવરુદ્ધ કોઈથી કાંઈ િ કહી શકાય એમ નહોતું. 

ધવનકોને ચોખખાઈ ઘણી િ ગમે છ.ે કારણ કે મરજી પ્રમાણે 

ચોખખાઈ રાખવાની તેમને સગવડ હોય છ.ે વડીલોના ઉતિેિનથી 

રંિનને ચોખખાઈની એટલી િધી ચટ આવી હતી કે ઘરમાં 

િેઠ ે પણ િબિે કલાકે `ટોઈલેટ' કયાતિ વસવાય તેને ચાલતું નરહ. 

એટલે તે ઊઠી, અને `ભાભી ! હંુ હમણાં આવું છુ.ં' કહી તયાંથી 

ચાલી ગઈ.

કૃષણકાનત સુરવભની પાસે એક ખુરશી ઉપર િેઠા, અને 

તેના હાથ ઉપર પોતાનો હાથ તેમણે મૂકયો. તવિયત જોવાનો 

િ કૃષણકાનતનો અવભનય હતો; પરંતુ સુરવભના મુખ ઉપર 

સંકોચ દેખાયો.



`કેમ ? તારે તવિયત સુધારવી નથી, ખરંુ ?' કૃષણકાનતે 

સુરવભને પૂછયું

`મને શું થયું છ ે?' સુરવભએ િાિુએ જોઈ િવાિ આપયો.

`જો, તને ગમે એટલા માટ ે તારા ભાઈને લાવયો છુ.ં એક 

અઠવારડયામાં જો તારંુ વિન વધયું નથી તો...' કૃષણકાંતની 

વસગાર હોલવાઈ િતાં તેમણે દીવાસળીની એક સુંદર ચળકતી 

પેટી કાિી દીવાસળી ઘસી વસગાર પાછી સળગાવી. દરેક કામમાં 

આવડતનો હાથ િુદો િ પડ ે છ ે ફરફર ફયાતિ કરતા વીિળીના 

પંખા નીચે િેઠલેા કૃષણકાંતે સફાઈથી સળીની જયોત સાચવી 

પોતાની વસગાર સળગાવી.

`તો શું ?' સુરવભએ પૂછયું.

`તો પછી જોઈ લેિ.ે' હસીને કૃષણકાનતે કહ્ું.

રાત પડી હતી. શીતળ ભૂરો પ્રકાશ વીિળીના દીવામાંથીક 

આવતો હતો. અરુણ હજી સવસથ િની શકયો નહોતો.

`અરુણ ! વહેલા િમી લેવું છ ે કે મારી સાથે ? આિ ે મેં 

કેટલાક વમત્ોને ખાણા માટ ે િોલાવયા છ.ે' કૃષણકાનતે કહ્ું. આ 

િમાનામાં આખા િગતની સાથે મહેમાનોને પણ ઘણી સવતંત્તા 

મળે છ.ે પોતાની િ સાથે પોતાની િ િિે તેમને િમાડવા 

યિમાનો આગ્હ રાખતા નથી.

`ભાઈ તો મારી સાથે િમશે.' સુરવભએ કહ્ું.

`Please yourself-તું ખુશી થા.' કહી કૃષણકાનત ઊઠયા. 



`ખાણાની વયવસથા જોઈ હંુ પાછો આવું છુ.ં' કહી સુરવભ સામે 

સહિ હસી કૃષણકાનત ઓરડીની િહાર ગયા. વસગારની આછી 

ધૂમ્રવલ્ી અને કડક મીઠાશભરી વાસ તેમની પાછળ રહી ગઈ.

ભાઈ અને િહેન એકલાં પડયાં થોડી ક્ણ એકિીજા સામે 

તેમણે ટગરટગર જોયા કયુું. અને એકાએક સોફાના હાથા ઉપર 

માથું મૂકીક સુરવભ ડસૂકે ભરાઈ ગઈ.

ભાઈિહેનના વહાલ સરખો વનદયોષ સંિંધ િગતભરમાં 

િીજો નથી. િાળકના વનષકારણ હાસય સરખું અકલંક, વમત્ોની 

મૈત્ી સરખું આકષતિક, વવયોગી દંપતી સરખું વવહ્નળતાપ્રેરક અને 

વપતા-માતાના વાતસલય સરખું સવાથતિરરહત વહાલ ભાઈિહેન 

વચચે િ હોઈ શકે.

અરુણ સુરવભની પાસે ગયો. ક્ણભર ઊભો રહ્ો. અને 

તેને મસતકે હાથ મૂકયો.

`િહેન !'

માનવીની ભાષાનો પવવત્માં પવવત્ શબદ અરુણે ઉચચાયયો. 

રડતી િહેને મસતક ઊંચકયું અને આંસુભરી આંખે ભાઈ સામે 

જોયું.

`કેમ આમ કરે છ ે ?' અરુણે વહાલથી પૂછયું.

સુરવભએ લૂગડાના છડેા વડ ેઆંસુ લૂછી નાખયાં, અને િરા 

હસી િવાિ આપયો :

`કાંઈ નરહ, ભાઈ ! એ તો અમસતું. તમને જોઈને કોણ 



જાણે કેમ કાળિુ ં ભરાઈ આવયું. તમે આવયા એ મને ગમયું.'

સુરવભએ ઉતસાહ લાવીને વાત કરવા માંડી; પરંતુ અરુણના 

મનમાં ખાતરી થઈ કે કોઈ પણ કારણથી સુરવભનું હૃદય દુઃખાયલું 

િ રહે છ.ે ભાઈિહેન વચચે િે વષતિનો ફેર હતો. સાથે રમેલાં 

ભાઈિહેન વચચે ઊંડી સમિદારી હોય છ.ે તે િીજા સંિંધોમાં 

ભાગયે િ હોઈ શકે. ભાઈ પોતાના મનનું દુઃખ સમજી ગયો 

એમ ધારી ભાઈના મનમાં એ ડખં વધારે સાલે નરહ એ માટ ે

સુરવભએ ઘણી ઘણી આનંદપ્રેરક વાતો કરવા માંડી. વાતો કરતાં 

િંને િણાં ખૂિ હસતાં - નાનપણ જાણે પાછુ ંઆવયું હોય તેમ.

છતાં અરુણ િહેનનાં આંસુ ભૂલી શકયો નરહ. સુરવભના 

ઘરમાં પાર વવનાનો વૈભવ હતો. કૃષણકાનત ગભતિશ્ીમંત હતા. 

તેમના દાદાના સમયથી તેમના કુટુિંમાં જાહોિલાલી શરૂ થઈ 

હતી. તેમના વપતાએ તે સાચવી અને વધારી. કૃષણકાનત પણ સારંુ 

ભણયા અને પોતાના ધંધા ઉપરાંત સારહતય, કલા, રાજયસુધારણા, 

સમાિસુધારણા એ િધા વવષયોમાં રસ લેતા થયા. તેમણે 

યુરોપ-અમેરરકાની મુસાફરી કરી હતી, અને તેમને સારાસારા 

યુરોવપયન અવધકારીઓ સાથે મૈત્ી હતી. નયાતજાતના ભેદને ન 

સવીકારતા યુરોવપયનો રહંદમાં આવે છ ેતયારે પોતાની િુદી નયાત 

ઊભી કરે છ ે એ કદાચ આ દુભાતિગી દેશની અસરને લીધે િ 

હશે; પરંતુ એટલું તો ખરંુ િ કે તેમના સમાિમાં દેશીઓને 

તેઓ િરા પણ ભેળવતા નથી. એટલે યુરોવપયન કલિના એક 

િ દેશી સભાસદ હોવાનું માન કૃષણકાનતને મળું એ ઉપરથી 

િ તેમનું યુરોપીય સમાિમાં કેટલું માન હતું તે સહિ િણાઈ 

આવે એમ છ.ે



તેમના વપતાની એવી માનયતા હતી કે વશક્ણની કલા 

યુરોવપયનો િવેી જાણે છ ેતેવી રહંદવાસીઓ જાણતા નતી. એટલે 

નાનપણથી િ તેમણે પોતાનાં િાળકો માટ ે આયા (નસતિ) તેમ 

િ વશક્કવમત્ (Companion) તરીકે યુરોવપયનોને િ રાખયાં 

હતાં. આથી એમની પ્રવતષ્ઠા વધી એટલું િ નરહ પણ િાળકોને 

સવચછતાની અને વયવસથાની ઘેલછા લાગી. પહેરવેશને જીવનમાં 

મહત્વનું સથાન અપાયું અને અંગ્ેજી ભાષાની વાકપટતુા એકાએક 

આવી ગઈ. નાનાં ચાર-પાંચ કે છ-સાત વષતિનાં િાળકોની ભાષા 

સવાભાવવક મીઠી હોય છ;ે અને એટલી ઉંમરે ભલભલા ગ્ેજયુએટોને 

ગભરાવે એવી ચિરાકીથી અંગ્ેજી ભાષા િોલવામાં આવે તયારે 

તેની મીઠાશ હજારગણી વધી જાય છ.ે `િાપા' કે `િા' િવેા 

ગામઠી ઉચચારોને િદલે ડડૅી, પપપા, મમમી, મા - ગુિરાતી `મા' 

નરહ પરંતુ ઇંવગલશ Mamaનું ટૂકંું રૂપ - એવાં વહાલાં લાગે 

એવાં સંિોધનો સાંભળી વપતાનું હૃદય હષતિથી ઊછળતું. `ડનૅસ 

વલટલ િેિી' કે `હોમ' િવેી કવવતાઓ ખરા ઉચચારો સાથે નાનો 

કૃષણકાનત કે િાળકી રંિન િોલે તયારે વપતાને એમ લાગતું કે 

અંગ્ેજી વશક્ણ પાછળ ખચયેલો પૈસો પ્રમાણ પડયો છ;ે અને એ 

િાળકોને `ગુડ મૉવનુંગ'થી શરૂ કરી દસ-દસ વમવનટ કે પા-પા 

કલાક સતત અંગ્ેજો અગર અંગ્ેજોનાં પ્રવતવિંિો સાથે વાત 

કરતાં સાંભળે તયારે હષતિઘેલા વપતાને લાગતું કે પોતાની સાત 

પેિીનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છ.ે

આ િિમાં ઊછરેલાં કૃષણકાંત અને રંિન સહુનું ધયાન ખેંચે 

એમાં આચિયતિ ન કહેવાય. ત્ણ પેિીની શ્ીમંતાઈએ કૃષણકાંતને 

અવતશય ઉદાર િનાવયો હતો. તેની ઉદારતાનો લાભ લેનાર સહુ 



કોઈ લાભ લીધા પછી તેને ઉડાઉનું વવશેષણ લગાડતા. ધનપ્રાવપ્ત 

ઘણી વખત યંત્ સરખી વનયવમત અને સરળ િની જાય છ.ે 

વનયવમત રીતે થયા કરતા સૂયયોદયને માટ ેિટેલી આપણે મહેનત 

કરવી પડ ે છ.ે તેટલી િ મહેનત કૃષણકાંતને તેમના ધનોપાિ તિન 

માટ ેકરવી પડતી. વપતા તથા વપતામહે ચાલુ કરેલું ચક ફયાતિ િ 

કરતું હતું; એ ચક ફયાતિ કરે છ ેએટલું ક્ણ િે-ક્ણ જોવા પૂરતું 

િ કૃષણકાંતને હવે કામ રહ્ું હતું. એટલે વમત્ો અને સમાજોમાં 

તે પોતાનો ઘણો સમય ગાળી શકતો.

તેને કલેશ અગર કંકાસ િરા પણ પસંદ નહોતાં. સુખમય 

સરળ જીવન ચાલયું જાય એ િ તેનું ધયેય હતું. સુરવભની સાથે 

તેનાં લગ્ન થયાં. સુરવભ અને તેના વપતાને સવાભાવવક રીતે લાગયું 

કે આથી વધારે સારંુ ભાગય કોઈ હોઈ શકે નરહ. અરુણ પણ 

જાણતોહતો, સુરવભનું જીવન અવતશય સુખમય છ.ે પોતાના ઘરની 

વાત કરતી સુરવભ સદા પ્રફુલ્ થતી. અરુણે ભયંકર િાિુ પસંદ 

કરી હતી. તથાવપ પોતાની વહાલી િહેન સુખ-આનંદમાં રહે છ ે

એ જાણી તેને પણ સંતોષ થયો હતો. એટલે આિ ે સુરવભને 

આંસુ િાળતી જોઈ તેનું હૃદય દુખાયું. િહેન એ પ્રસંગ ભુલાવવા 

માગતી હતી છતાં એ ન ભૂલી શકયો.

એક નોકરે આવી નમ્રતાથી કહંુ્ :

`સાહેિ શીશીઓ મંગાવે છ.ે'

`જા જા, શીશીવાળો આવયો છ ે તે ! ચાલયો જા અહીંથી !' 

સુરવભએ એકાએક વમજાિ ખોઈ નોકરને ધમકાવયો. આ નોકર 

ભારે પગારનો રસોઈયો હતો. અંગ્ેજી િિનું ખાણં િનાવીને 



પીરસવાનું હોય તયારે િ તેની પાસે કામ લેવામાં આવતું. તે 

મોંઘો હતો; ધમકાવવા માટ ે સજાતિયલા નોકરોમાં તે િ એકલો 

ધમકીથી પર ગણાતો.

મોિુ ં ચડાવી નોકર ચાલયો ગયો.

`તું આવી ચીરડયણ કયાંથી િની ગઈ ? એને શીશી કેમ 

ન આપી ?' અરુણે પૂછયું. સુરવભનો સવભાવ ચીરડયો નહોતો 

એ અરુણ જાણતો હતો.

`ભાઈ ! એને શીશીઓની લત લાગી છ ે !' સુરવભના 

િોલમાં ભારે દદતિ હતું.

`કોને !' િરા આચિયતિથી અરુણે પૂછયું.

`તે તમે સમજો.'

`કૃષણકાનતને ?'

સુરવભએ કાંઈ િવાિ આપયો નરહ. અરુણ પણ કાંઈ 

િોલયા વગર થોડી વાર િેસી રહ્ો. તે જાતે વનવયતિસની હતો; 

િગતની ભારે ગરીિીમાં વયસનને સથાન હોવું ન િ જોઈએ 

એવી તેની માનયતા હતી; જોકે તેણે ઘણા ગરીિોને વયસનમાં 

સપડાયલા જોયા હતા; પરંતુ તે ગરીિ અને તવંગરના દોષ 

વચચે સવતિદા એક ભારે ભેદ વનહાળતો. ગરીિોના દોષ દયાપાત્ 

છ.ે જયારે તવંગરના દોષ વધક્કારપાત્ છ.ે ગરીિનું પાપ એ ન 

છૂટકાનો અકસમાત છ,ે તવંગરનું પાપ એ જાણીજોઈને આદરેલો 

અતયાચાર છ.ે



અરુણના કાંવતવાદમાં તલવારની ધાર સરખું વનયમન હતું; 

પરંતુ એ વનયમનમાં ધમતિની ભીરુતા નહોતી. પાપપુણયની વયાખયા 

સમયાનુસાર ફરતી રહે છ.ે પ્રભુને ન ગમે એ પાપ એમ 

નરહ. પણ િગતમાં વસતા દરેક માનવિંધુને દુઃખદાયક થઈ 

પડ ે એ પાપ, એમ તે ધારતો હતો. ગાંધીવાદમાં પરાકમરરહત 

દૈનય ઉપરાંત ધમતિઘેલછા હતી એ પણ તેના ગાંધીવાદ પ્રતયેના 

અણગતમાનું એક મુખય કારણ હતું. એટલે મદ્વનષેધની પ્રવૃવતિ 

સમાિને ઉપકારક છ ેએટલું િ માનીને એ િેસી રહેતો. મદ્પી 

એ પાપની મૂવતતિ છ ે એમ તે નહોતો માનતો. માનવી પોતાની 

વૃવતિઓને કયાં સુધી તૃપ્ત કરી શકે તેના વસદ્ધાંતની ગૂંચવણ 

વવચારતો અરુણ િહેનની સામે જોતો િેસી રહ્ો.

ધીમે ધીમે હસતે મુખે કૃષણકાનતે ઓરડામાં પ્રવેશ કયયો. 

સુરવભએ મોં ફેરવી લીધું. કૃષણકાંત ખરેખર સારો માણસ ન 

હોત તો પોતાની પતનીએ કરેલા આવા ખુલ્ા વતરસકાર િદલ 

એ શું કરત એ રહનદુ સમાિમાં કોઈ પણ સમાિમાં - અજાણયું 

નથી. પરંતુ કૃષણકાંતે આગળ આવી મુખમાં િરા પણ ફેરફાર 

કયાતિ વગર પૂછયું :

`સુરવભ ! પેલી શીશીઓ તેં મૂકી છ ે ?'

`તમને કોણે કહંુ્ ?'

`િટલરે.'

`હા, મેં મૂકી છ.ે કેમ શું છ ે ?'

`અતયારે કાિી આપ ને ! રડનરમાં જોઈશે.'



`હંુ એક પણ શીશી કાિી નરહ આપું. તમે શું માંડયું છ ે?'

`Don't be silly, કવમશનર અને કલેકટર રડનર ઉપર 

આવવાના છ ે અને તું ન કાિી આપે એ ચાલે !'

`ગમે તે છો ને આવે ! દારૂ વગર ચાલે િ નરહ એવું 

શું છ ે ?'

`હા...હા...હા...' કૃષણકાનત િરા મોટથેી અંગ્ેજીક િિે હસયા. 

હસવાની પણ િુદી િુદી અનેક િિ હોય છ ેએ કોઈથી ભુલાય 

એમ નથી.

`જો ને અરુણ ! આ સુરવભ શીશીમાં િ ે કાંઈ ભરેલું હોય 

તેને દારૂ િ માને છ.ે તું કહીશ તો કદાચ માનશે કે એ

દારૂ નરહ પણ વલકયૉસતિ છ.ે As good as sharbat.'

સારામાં સારો છલે્ી િિનો ઉચચાર કયાતિથી શબદના અથતિમાં 

ફરે શી રીતે પડ ેએ અરુણને સમજાયું નરહ. સુરા કહો, શરાિ 

કહો કે વલકયૉર કહો, પણ તેનો અથતિ તો એક િ થશે. અલિતિ, 

નશાનું પ્રમાણ ઓછુવંધતું હોવાને કારણે કેટલાક પ્રકારના મદ્નો 

સભય યુરોપીય સમાિમાં વનષેધ નથી એ વાત અરુણ જાણતો હતો.

તે ગમે તેમ હોય. અરુણ મદ્મીમાંસાનો અભયાસી નહોતો. 

એટલે જાણકારને સહિ સમજાય એવા ભેદભાવની તેને ગમ 

નહોતી. તેને માત્ એટલું િ લાગયું કે સુરવભ િક કરતી હતી 

એ વાસતવવક નહોતું. અને છાનીછપની રીતે આખી રાત ખુલ્ી 

રહેતી અંગ્ેજી દારૂની દુકાનોમાંથી ગમે તે પીણં લાવવા માટ ે

કૃષણકાનતને પૈસાની, માણસની કે વાહનની ખોટ નહોતી. અરુને 



કહ્ું :

`કાિી આપ ને વળી !'

િ ે વસતુનો પોતાને ભારેમાં ભારે કંટાળો આવતો હતો તે 

વસતુ કરવા ભાઈ આગ્હ કરતો હતો એ સુરવભને ગમયું નરહ. 

મુખ ઉપર કંટાળો દશાતિવી િરા અટકી સુરવભ ઊઠી, અને કિાટ 

પાસે િવા લાગી. કૃષણકાનતને સુરવભની આંખ લુખખી લાગી; 

પતનીની આંખ વહાલથી ઊભરાતી જોવા ઈચછતા કૃષણકાનતે કહ્ું :

`નરહ, નરહ. તને ન ગમે તગો રહેવા દે ! Please your 

self.' એટલું કહી તે ઓરડામાંથી ચાલયો ગયો.

િહેન અને િનેવી વચચેના વૈષમયમાં કોનો વાંક હશે તેનો 

વવચાર કરતાં અરુણનું ધયાન આછી સુવાસ તરફ ખેંચાયું. સુવાસ 

ફેલાવતાં સાદાં પણ મનોહર રીતે વીંટાયલાં કપડાંમાં રંિને પ્રવેશ 

કયયો. તરવરાટની મૂવતતિ સમી રંિને િડપથી સૂરવભ પાસે ઊિા 

રહી અરુણને કહંુ્ :

`અરુણભાઈ ! આવો. હંુ તમને એક મોટા સાક્ર સાથે 

ઓળખાણ કરાવું.'

`કેમ આ કપડાં પહેયાું છ ે ? રડનરમાં િવું નથી ?' 

સુરવભએ રંિનને પૂછયું.

`ના રે ! હંુ તો તમારી સાથે િ િમીશ. મને એ ધાંધલ 

ફાવતું નથી.' રંિને િવાિ આપયો.

રંિનને ધાંધલ ન ફાવે એ નવાઈની વાત હતી. સવારમાં 



જાગે તયારથી તે રાત્ે સૂએ તયાં સુધી - કદાચ તયાર પછી 

વનરિામાં પણ - ધાંધલ વગર રહી ન શકતી રંિનનું આ કથન 

પણ િીજા કોઈ ધાંધલની તરફેણમાં િ હશે એમ અરુણને 

લાગયું. ધનવાનોની ખાલીખમ વિદંગી આવાં - રડનર -સરખાં 

િ - ધાંધલોથી ઊભરાયલી રહેતી હોવી જોઈએ !

`કેમ, ચાલશો ને ?' રંિને અરુણને પૂછયું.

`મને સારહતયમાં િહુ સમિ પડતી નથી.' અરુણે કહ્ું.

`હરકત નરહ; સારહતયમાં િહુ સમિની િરૂર નથી.' કહી 

રંિન હસી.

`કોણ આવયું છ ે ?' સુરવભએ પૂછયું.

`વવમોચન.'

`એ તો રડનર ઉપર આવયા હશે !'

`હા. પણ િરા વહેલા આવયા, મને મળવા માટ.ે' રંિને 

કહ્ું, અને ન સમજાય એવું વસમત કયુું.

`તયારે તો િીજા કોઈને શા માટ ેિોલાવો છ ે !' સામુ વસમત 

કરી સુરવભએ પૂછયું.

`એમસતો. તમને સમિ નરહ પડ ે ! ચાલો અરુણભાઈ !'

અરુણ ઊભો થયો અને રંિનની પાછળ ચાલયો. રંિન 

ઊભી રહી અને અરુણની સાથે અડોઅડ ચાલવા લાગી. અરુણ 

પોતાને સુધરેલા વવચારનો માનતો હતો, છતાં તે સંકોચાયો.



`આટલું િધું પાસે ચાલવાની િરૂર હશે ખરી ?' તેણે 

પોતાના િ મનને પ્રશ્ન પૂછયો.



7 સાક્ર

ભાષાને શું વળગે ભૂર ?

િ ે રણમાં જીતે તે શૂર.

અખો

રંિનનો ઓરડો રંિન સરખો િ તેિસવી, સવચછ અને 

છટાદાર હતો. વીિળીના દીવાની સુંદર રંગની રોશનીને લીધે 

ઓરડાનું વાતાવરણ અપાવથતિવ લાગતું હતું. નાટકના તખતા ઉપર 

દેવભૂવમ કે પરીસતાન િતાવવામાં આવે અને નાટકના રવસયાઓ 

તે જોઈને િમે `અ હા હા હા !' પોકારી ઊઠ,ે તેમ રંિનના 

ઓરડાની પ્રકાશવયવસથા જોનારને પણ તેવો િ ઉદગાર કાિવાનું 

મન થતું. શુષક અરુણ પણ પ્રથમ તો િંખવાયો.

પગ ઉપર પગ નાખી, ખરશીની પીઠ ઉપર પોતાની પીઠનો 

સંપૂણતિ ભાર મૂકી, ખુરશીના હાથા ઉપર મૂકેલા હાથને તિ તિની 

વડ ે લમણા સાથે ટકેવી, વવચારમાં ઊંડા ઊતરી ગયેલા સાક્ર 

વવમોચનનું રંિને અરુણને ઓળખાણ કરાવયું.

`વવમોચન. કવવ, - કે સાક્ર ? શું કહંુ ?' ઓળખાણ 

કરાવતાં રંિને વવમોચનને િ પૂછયું.

`િ ે કહેશો તે !' ધયાનસથ વવમોચને જાગૃત થઈ િણાવયું. 



વનરવભમાની સારહતયકારોને કવવ કહો કે સાક્ર કહો તેની દરકાર 

નથી હોતી. િેમાંથી ગમે તે ઉપાધી ચલાવી શકે એવી સાદાઈ 

તેમણે કેળવી હોય છ.ે

અરુણે વવમોચનને નમસકાર કયાતિ, વવમોચને ભાવપૂવતિક 

નમસકાર િીલયા. `વેંત નમે તેને હાથ નમીએ' એ િૂના વવવેકસૂત્ને 

સાક્રો કદી ભૂલતા નથી. અલિતિ, પહેલું સામાએ વેંત નમવું 

જોઈએ !

`તમે નામ તો સાંભળું િ હશે.' રંિને અરુણને પૂછયું. 

વવમોચન સવસથતાભયુું વસમત કરી રહ્ા. તેમનું નામ કોઈએ સાંભળું 

ન હોય એવું કદી િને િ નરહ. એમ તે વસમતમાં વંચાતું હતું.

સરસવતીના વધતા િતા ઉપાસકોની સંખયા યાદ રાખવાનું 

કામ કઠણ છ ેએમ કહેનાર પ્રજાને સાક્રો ઘડતા નથી. છલે્ામાં 

છલે્ા રૂપગુણમાં નરહ; પરંતુ સમયને અનુલક્ીને છલે્ામાં છલે્ા 

સાક્રનું નામ ન જાણનાર મનુષય સમયના પ્રવાહ સાથે વહેતો 

નથી એમ કહેવામાં અડચણ નથી. વવમોચનનું નામ અરુણે સાંભળું 

હતું એમ કાંઈ િાંખી સમૃવત તેને થઈ આવી. એ નામ કયાં અને 

શા પ્રસંગે સાંભળું હતું તે અરુણથી નક્કી થઈ શકયું નહોતું. 

િઁકમાંથી નાણાં ઉચાપત કરનાર કારકુન તરીકે, કે કેદખાનું તોડી 

ભાગી ગયેલા કેદી તરીકે, અથવા કોઈ રૂપવતીનું નાક કાપનાર 

વપ્રયતમ તરીકે કે એવી િ કોઈ વતતિમાનપત્ોમાં વનતય આવતી 

રસભરી વાતાતિના નાયક તરીકે, વવમોચન નામ સાંભળું હતું કે 

કેમ તેની ચોક્કસાઈ તે કરી શકયો નહોતો. માત્ એ નામ કોઈ 

િઘડાના મધયવિંદુ તરીકે હતું એટલું તેને યાદ હતું. તે કવવ છ ે



અને સાક્ર છ ે એમ રંિને કહંુ્ એટલે તે ચોક્કસપણે િવાિ 

આપી શકયો.

`હા; મેં વવમોચનનું નામ સાંભળું છ.ે'

વવમોચનનું સવસથ વસમત સકારણ નીવડયું. રંિને તેને પૂછયું :

`અને આ અરુણભાઈનું નામ તમે પણ સાંભળું હશે.'

`એ ભાઈના આવતાં પહેલાં તમે મને તેમનું ઈવતવૃતિ કહ્ું 

હતું તે ઉપરથી તેમને જાણં' વવમોચને િવાિ આપયો.

`તે પહેલાં નરહ ?'

`ના. રાિકીય િાિતોમાં હંુ િહુ લક્ આપતો નથી.' 

વવમોચને કારણ િણાવયું. સાક્રોની પરરચયમયાતિદા વાસતવવક 

રીતે િ મયાતિરદત હોય છ.ે સારહતય વસવાયની અનય અપવવત્ 

વાતનો સપશતિ થતાં કાચિાના અંગની માફક તેઓ પોતાની સમૃવત 

સંકોચી લે છ.ે

અરુણે વવમોચન સામે ટગરટગર જોયા કયુું. કાંઈ કહેવા 

િતાં તે અટકી ગયો હોય એમ રંિનને ભાસ થયો.

આરામથી િેઠલેા સાક્ર વવમોચન િરા ટટાર િેઠા. તેઓ 

દૂિળા હોવાથી લાંિા લાગતા કે લાંિા હોવાથી દૂિળા લાગતા 

હતા તે તેમની લંિાઈ-પહોળાઈનં માપ ફૂટપટ્ીથી લેવાય નરહ 

તયાં સુધી ચોક્કસપણે કોઈ કહી શકે એમ નહોતું. સાક્રોમાં પણ 

િુદી િુદી ભાત હોય છ.ે કોઈ ઊંચા હોય છ ે તો કોઈ નીચા 

હોય છ;ે સથૂલ દેહ તેમ િ સૂક્મ દેહની યોગપ્રવસદ્ધ પ્રતીવત પણ 



તેઓ કરાવી શકે છ;ે તેમ િ કાવયના વીર, રૌરિ, હાસય, કરુણ 

વગેરે વવધવવધ રસની પ્રેરક મુખછટાઓનું પણ તેમનામાં દશતિન 

થઈ શકે છ.ે આમ હોવાથી કોઈ પણ સાક્ર-સંમેલન ફૂલગૂંથણી 

સરખું રમય અને મનોહર િની રહે છ.ે

પરંતુ રસવધતિક વૈવવધયની અને સાક્રતવની કોઈ અદભુત 

એકતા વયાપી રહી હોય છ.ે સાક્ર કાળા હોય કે ગોરા હોય, 

ઊંચા હોય કે નીચા હોય, જાગતા હોય કે ઊંઘતા હોય, હસતા 

હોય કે લડતા હોય, તથાવપ સાક્રતવનો કોઈ અનુપમ ઓપ 

તેમના મુખ ઉપર ચમકતો હોય છ,ે અને તે ઉપરથી `આ રહ્ા 

સાક્ર !' એમ રાતના અંધારામાં પણ કોઈ માણસ કહી આપે 

એમ છ.ે

`પણ આિકાલ તો રાિકીય િાિતો િ મહત્વની થઈ 

પડી છ.ે' રંિને વાત આગળ લંિાવી.

`એમ ભલે લાગે, પરંતુ રાિકીય પ્રશ્નોનું મહત્વ ક્ણજીવી 

છ.ે' વવમોચને અવભપ્રાય આપયો.

`શા ઉપરથી કહો છ ે ?' અરુણથી રહેવાયું નરહ.

`એમાં વવવાદને અવકાશ િ નથી. સવયંસફુટ સતય છ.ે'

`મારાથી ન સમજાયું.'

`શેકસવપયર જીવે છ.ે એવલિાિેથ અને તેના રાજયપ્રસંગો 

આપણે ગોખીએ છીએ છતાં ભૂલી િઈએ છીએ. સારહતયનું 

જીવન લાંિું કે રાજયનું ?'



`તમારા સારહતયના વવવેચકો પણ સારહતયને સમયના રમકડા 

તરીકે ઓળખાવે છ.ે એવલિાિેથનો યુગ ન હોત તો શેકસવપયર 

થયો ન હોત.'

`એ ચચાતિનો અંત આવે એમ નથી. મહાપુરુષોને સમય ઘડ ે

છ ે કે સમયને મહાપુરુષ ઘડ ે છ ે ? છલે્ો િવાિ કોણ આપી 

શકે ?'

`એ ચચાતિમાં િ રાિકીય પ્રશ્નોનું વચરંજીવી મહત્વ છ.ે'

`રાિકીય પ્રશ્ન વચરંજીવી ? વચરંજીવી કહો તો તે માત્ 

સાક્રનો અક્રદેહ ! િીિુ ં િધું િ અલપજીવી !'

`હંુ તો સાક્ર કે અક્ર કોઈને ન ઓળખું. વચરંજીવી કાંઈ 

પણ હોય તો તે પ્રજાનો લશકરદેહ ! અને લશકર એટલે રાજય !'

સાક્રી યુદ્ધને અંત નથી. તેનું યુદ્ધ ઉપવસથત કરનારે િગતના 

સુખનો પ્રથમ વવચાર કરવાવન િરૂર છ.ે રંિનને કદાચ સૂિી 

આવયું હશે કે આ યુદ્ધનો દાવાનળ િગતભરમાં પ્રસરી િશે, 

એટલે તેણે વાત િદલવા પ્રયતન કયયો અને વવમોચનને પૂછયું :

`તમારંુ નવું કાવય કોને અપતિણ કયુું ?'

`તમને િ.'

`મેં તો ના પાડી હતી.' જારા ઉગ્તા દશાતિવી રંિને કહ્ું.

`તેથી તો મેં માનવસક અપતિણ કયુું છ.ે'

રંિન હસી : `તમારા િવેા કવવઓને આ માનવસક રસતો 



સારો િડયો છ ે !'

`એમ માનસવયાપારમાં િ જીવીએ છીએ.' કવવએ િવાિ 

આપયો, અને રંિના વસમતભયાતિ મુખ સામે તેઓ જોઈ રહ્ા.

`શાનું કાવય છ ે !' મેિ ઉપર મૂકેલું એક સુંદર પૂંઠાવાળું 

નાનકડુ ં પુસતક વવમોચને રંિનને આપયું એટલે અરુણે પૂછયું. 

તેને લાગયું કે આ સાક્રની પ્રથમ મુલાકાત હવે વધારે વમષ્ 

િનાવવી જોઈએ.

`પુષપનો પ્રાણ !' વવમોચને િવાિ આપયો. શબદના 

ઉચચારણમાં કવવ-સાક્ર પ્રાણ તરી આવતો હતો.

`પછી એ પ્રાણ રહ્ો કે ગયો ?' અરુણથી રહેવાયું નરહ, 

એટલે તેણે પૂછયું.

રંિન ખડખડાટ હસી. કવવ-સાક્ર વવમોચન પોતાનાં કાવયો 

વવષે હાસયપ્રેરક વાકયો સાંભળવા િરા પણ ટવેાયા નહોતા. 

વીરરસ તેમને સાધય નહોતો એમ કહેવાય એવું નહોતું. કારણ 

તેમણે વાંકી ભ્ૂકુરટ કરી જાહેર કરી દીધું કે અરુણની અને 

તેમની વચચે હવે સુલેહની આશા નથી.

હાથીની સાઠમારી વનહાળી પ્રસન્ થતી કોઈ ગવતિભરી 

રાિકુમારી સરખી રંિન આ િંને પુરુષોને અથડાતા જોઈ િરા 

પ્રસન્ થઈ. તેણે `પુષપનો પ્રાણ' ઉઘાડી અરુણને આજ્ા કરી :

`સાંભળો. હંુ આમાંથી એક કાવય વાંચું.'

કાવયો હવે ગાવા માટ ેહોતાં નથી, વાંચવા માટ ેિ હોય છ.ે 



શાળાઓના વશક્ણે કાવયો વાંચવાની પ્રથા પાડી છ,ે અને કવવ 

નહાનાલાલે `ગુંિન'ની સંભાવના આપી કાવયો ગાવાની િૂની પ્રથાને 

મૃતપ્રાય િનાવી દીધી છ.ે રંિને એક કાવય વાંચવા માંડયું :

સુમન કહંુ કે કુસુમ કહંુ ?

પરરમલગૃહ કે પુષપ કહંુ ?

ઓ ફૂલ !

શા મૂલ !

અય ગુલ !

રદય િુલ !

જો પુકારે દદપી િુલિુલ !

આ મધુર ગુલગુલાટ અને િુલિુલાટ આગળ વધત; પરંતુ 

એક માણસે િારણા ઉપર ટકોરા મારી, અંદર પ્રવેશી વવમોચનને 

કહ્ું :

`સાહેિ આપને િોલાવે છ.ે'

`ઠીક તયારે, રંિન ! હંુ જાઉ છુ.ં સવારે મળીશ.' વવમોચને 

િણાવયું.

`સવારે તો હંુ અરુણભાઈની સાથે િવાની છુ.ં'

`કયાં ?'

`િનાદતિનના આશ્મમાં, પણ સાંિ ે હંુ ઘેર િ રહીશ અને 



આિ રાતમાં િ તમારંુ કાવય વાંચી િઈશ.'

`સારંુ, સાંિ ે અવભપ્રાય જાણવા આવીશ.' કહી વવમોચને 

અરુણ સામે જોયા વસવાય ઓરડો છોડયો.



8 સામીપ્ય

યોગીઉરે કંટક આ હશે શું ?

આ રાગ તયાગી ઉરમાં રહ્ો શું ?

િુવદ્ધ મહીં આ રદલનો િરો શું ?

પાષાણમાં રોપ ઊગયો હશે શું ?

કલાપી

સવારમાં ઊઠીને ચારે િણે નાસતો લીધો. અંગ્ેજી િિની 

ચા એકલી વપવાતી નથી; તેની સાથે વિવસકટ, ટોસટ, કેક વગેરે 

હોવાં િ જોઈએ. િનેે િમે ફાવે તેમ િેસીને એ ચા પી શકાય 

નરહ; સફેદ વસ્ર પાથરેલા મેિની આસપાસ ગોઠવેલી ખુરશીઓ 

ઉપર પગ નીચે મૂકી િહુ ટટાર નરહ એવી િિે િેસવું જોઈએ. 

સામું મેિ આરામ લેવાનું સાધન છ ેએમ માની તેના ઉપર કોણી 

ટકેવવાની ભૂલ કદી તેમાં થવી ન જોઈએ.

એ િિમાં ચાના પયાલા ઘરના કોઈ ગુપ્ત ખૂણામાંથી ભરાઈ 

ભરાઈને િહાર આવતા નથી. ચા, દૂધ અને સાકર િુદી િુદી 

ઠરી ચૂકેલી સુશોવભત આકૃવતવાળાં કાચનાં વાસણોમાં મેિ ઉપર 

મુકાય છ,ે અને િનેે િ ે જોઈએ તે તેમાંથી લઈ શકાય છ.ે 

પયાલાની નીચે મૂકવામાં આવતી રકાિી એ ચા ભરવાનું તળાવ 



નથી એમ સહુથી પ્રથમ જ્ાન થવાની િરૂર છ.ે પયાલો એ પાંચે 

આંગળીએ પકડવાની વસતુ નથી, તેમ તેની દાંડી એ આંગળીએ 

ટીંગાડવાનું વતુતિલ નથી એ ખાસ સમિવું જોઈએ, આસપાસનાં 

પચીસ ઘર ગાજી ઊઠ ે એવા સુસવાટા સાથે ચા પીવાની ટવે 

િનેે હોય તેને અંગ્ેજી િિની ચા પીવાનો અવધકાર નથી એમ 

વસદ્ધ થઈ ચૂકયું છ.ે પયાલા; રકાિી અને ચમચાના રકણરકણાટ 

વસવાય િીજો અવાિ થાય નરહ એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે રમતે 

ઘૂંટડ ેચાનું પાન લંિાવવું જોઈએ. નાની નાની રમૂજી વાતચીતનો 

પ્રવાહ આરદથી અંત સુધી ચાલયા િ કરવો જોઈએ. પુરુષોએ 

િનતા સુધી અંગ્ેજી િિમાં વસ્રો - અથવા ઉપવસ્રો - જો પોતાનું 

િ ઘર હોય તો - પહેરેલાં હોવાં જોઈએ; પરંતુ રહંદમાં કોઈ 

પુરુષે દેશી િિનાં વસ્રો પહેરેલાં હોય તો હવે તે નભાવી લેવા 

િટેલું સવદેશાવભમાન વધી ગયું છ.ે

રંિન ધારતી તયારે છટાદાર વાતાતિલાપ કરી શકતી : વતતિમાન 

સમય િહુશ્ુતપણં માગી લે છ.ે છાપ પાડવી હોય તો ઘણી 

વાત જાણવી જોઈએ, અને કહેવી જોઈએ. તેણે ઘણી વાતો કરી. 

કૃષણકાંતમાં પણ એ આવડત હતી િ. યુરોપીય સમાિમાં ફરેલો 

માણસ તેની સવસથ, સંકોચ રરહત અને સહિ સવભાવની િાંખી 

કરાવતી વાતચીત ઉપરથી તરત ઓળખાઈ આવે છ.ે

`ભાઈ ! અંગ્ેજો વવષે અરુણભાઈના વવચારો િદલાય ખરા 

કે નરહ?' વાતમાં ને વાતમાં રંિને પૂછયું.

`કદાચ ન િદલાય. હંુ માનતો હતો કે જો અરુણ યુરોપની 

મુસાફરી કરે અગર અહીંના યુરોપીય સમાિમાં ફરે તો તેના 



વવચારો િદલાય. એ માટ ે તો હંુ એને અહીં લાવયો છુ;ં પરંતુ 

મેન હવે શંકા પડ ે છ.ે' કૃષણકાંતે કહ્ું.

`તયારે અરુણભાઈ ખરા અને તમે ખોટા, નરહ ?'

`એમ પણ િને.'

અરુણ આ વવષયની વાત અહીં થશે એમ ધારતો નહોતો. 

પોતાના કાંવતવાદ વવષે કૃષણકાંતને ખિર હતી િ. કૃષણકાંત 

મૂડીવાદના પૂતળારૂપ હતા. તેને નવાઈ લાગી : શા માટ ેકૃષણકાંત 

અરુણના વવચારો તગરફ િળતા હતા ! ગઈ રાતે િ તેમણે 

યુરોપીય અમલદારને ખાણં આપયું હતું. તે ચા પીતાં પીતાં િરા 

અટકયો અને વવચારમાં પડયો.

`તમે તો કાંઈ ખાતા િ નથી !' રંિને અરુણને ટોકી 

વવચારમાંથી જાગૃત કયયો. અરુણે એક વિવસકટ ઉપાડયું.

`હા...પણ તેમ ચાની વવરુદ્ધ હશો !' રંિને પૂછયું.

મહાતમાજીએ દેશસેવાના આદશતિમાં એટલો િધો ફેરફાર કરી 

નાખયો છ ે કે દેશસેવકમાં સહુ કોઈ સંપૂણતિતા જોવાને િ ઈચછ ે

છ.ે િાર-પંદર વષતિ ઉપર વવદેશી વસ્રો પહેરી સવદેશીના લાભ 

સમજાવવાનું િની શકતું હતું; સાહેિનાં કપડાં પહેરી અંગ્ેજોને 

માવમતિક ચાિખા મારનારને હષતિપૂવતિક સાંભળી શકતો; ખાસ સલૂન 

જોડાવી મુસાફરીની મોિ કરતા દેશસેવક, વકીલ કે લક્ાવધપવત 

વમલમાવલકને રહંદના ગરીિ વિચારા ખેડતૂોનું કરુણાિનક વણતિન 

કરવાનો સંપૂણતિ હક્ક હતો; પરંતુ હવે તે સમય રહ્ો નથી. 

દેશસેવક કહેવરાવનારને તલવારની ધાર ઉપર રહેવું પડ ે છ.ે 



ધોળી ટોપી પહેરનાર ચા પીએ તોપણ લોકોને તે ખૂંચે છ,ે તે 

િીડી પીએ તો તેના તરફ ઉતપન્ થયેલો પૂજયભાવ ઓછો થઈ 

જાય છ.ે અને ઘણી વખત લોકો મોિ ે ચડીને પણ કહે છ ે :

`કેમ ભાઈ ! ધોળી ટોપી પહેરો છો ને ચા-િીડી છોડતા 

નથી ?'

વળી એ મહાપુરુષનો વવરાટ પડછાયો આખા દેશ ઉપર 

ચડી રહ્ો છ.ે દેશોન્વતના કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉપર વાત નીકળતાં 

રહંદીની તરફેણમાં અગર અંગ્ેજોની વવરુદ્ધમાં િોલનાર ગમે તે 

વયવકત હોય તોપણ તેને ગાંધીજીનો અનુયાયી ધારવામાં આવે છ.ે 

પૂવતિના નેતાઓ ખૂણે પડી ગાયા છ,ે ને પ્રજાના સવીકૃત નેતાઓ 

સઘલા ગાંધીજીના અનુયાયી િની ગયેલા છ.ે એટલે `નવજીવન' 

હાથમાં રાખી ફરતો ખાદીધારી ગામરડયો અગર સભાઓ ધ્ુજાવતો 

શહેરી ગ્ેજયુએટ ગાંધીજીની વયાપક મૂવતતિ ખડી કરે છ.ે

અરુણને એ મહાપુરુષની આવી વયાપકતા ગમતી નરહ. 

ગાંધીજી એક સમથતિ પુરુષ અને તયાગી લોકનેતા છ ે એમ તે 

અવશય માનતો; પરંતુ તેમના અરહંસાના વસદ્ધાંત અને સંયમની 

અવતશયતામાં તે વવસારે પાડવા યોગય ધમતિભાવનાના પુનરાવતારની 

કલપના કરતો. તે પોતે દેશસેવક હતો - પરંતુ ગાંધીપંથનો 

નરહ, એમ માનવા સવતિદા આતુર રહેતો. ગાંધીયુગથી આગળ 

વધેલો સામયવાદી પોતે છ ે એમ તેની માનયતા હતી; ગાંધીજીને 

સામયવાદની રફલસૂફી િરાિર સમજાતી નથી એમ તે ધારતો.

`હંુ ચાની વવરુદ્ધ હોઉં એમ શા ઉપરથી માનયું ?'



`કારણ ઘણા દેશસેવકો ચા પીએ છ ે અને ચાની વવરુદ્ધ 

િોલે છ.ે'

`મને તો સુખનો શોખ છ.ે હંુ ગાંધીમતનો નથી.'

`તયારે કોઈ સારી નોકરી કેમ ન સવીકારી ?'

`રાજય આપણં નરહ તયાં સુધી આપણને પૂરંુ સુખ નરહ મળે.'

`ગાંધીજી પણ એ િ કહે છ ે ને ?'

`મારો અને તેમનો માગતિ િુદો છ.ે તેઓ માત્ મરવામાં 

માને છ;ે હંુ મારીને મરવામાં માનું છુ.ં' અરુણ િરા ખંચાયો. 

તેને લાગયું કે ગાંધીજી સાથેનો પોતાનો મતભેદ દશાતિવવામાં તેણે 

વમથયાવભમાન િતાવયું હતું. તઓ સમગ્ િગતું ધયાન ખેંચતા 

મહાપુરુષ છ,ે અને પોતે ક્ણજીવી - થોડા રદવસની વાહવાહ 

ભોગવી ભુલાઈ િનારો યુવક માત્ છ.ે જયાં સુધી રહંસાતમક 

કાંવતવાદનો વવિય ન થાય તયાં સુધી કોઈની પન સરખામણી 

ગાંધીજી સાથે કરવાનું અશકય છ.ે

પરંતુ એ અશકય પરરવસથવત તેને સવતિદા િળ અને પ્રેરણા 

આપયા કરતી હતી. વવિય મળશે તો તે અરહંસાને નરહ, રહંસાને 

િ, એમ તે ખાતરીપૂવતિક માનતો હતો.

તેનું વાકય સાંભળી કૃષણકાંત તેની સામું જોઈ િરા હસયો 

અને િોલયો :

`That's it.'

આ િધી વાતચીતમાં સુરવભ કાંઈ રસ લેતી નરહ. િગતમાંવથ 



આનંદ શોષાઈ ગાયો હોય એમ સારામાં સારો દેખાવ પણ 

તેનામાં ઉતસાહ પ્રેરતો નરહ. માત્ તેને આિ ે સહિ નવાઈ 

લાગી. કેવળ યુરોવપયનોનાં િ વખાણ કરનાર કૃષણકાંત આિ ે

પોતાના ભાઈની તરફેણમાં કેમ િોલતા હશે ?

ચા પીવાનો લાંિો વવવધ પૂરો થયો એટલે રંિને અરુણને 

સંભારી આપયું કે િનાદતિનને તયાં િવાનો સમય થયો છ.ે અરુણ 

તૈયાર હતો. દરેક નાનામોટા કાયતિને િુદાં િુદાં કપડાં હોવાં 

જોઈએ એવી માનયતાનો તે ભકત નહોતો. ગાંધીયુગમાં ઉતપન્ 

થયેલી અનેક સરલતાઓમાં પોશાકની સરલતા િહુ ઉપયોગી 

થઈ પડ ે છ.ે ખચતિ અને છટાની અનેક મુશકેલીઓ ઊભી કરતો 

પોશાક, અમલદાર અને અમલદારની ઓથ શોધતા સભય અને 

સનમાનપાત્ રાજયભકતો વસવાયની સઘળી પ્રજા માટ ે હવે િરા 

પણ વવકટ રહ્ો નથી. ધોળું ધોવતયું, ધોળું પહેરણ અને ટોપી : 

એટલામાં આ યુગની આખી વસ્રમીમાંસા સમાઈ જાય છ.ે

અરુણને ગાંધીમત સાથે અરહંસા સંિંધમાં વવરોધ હતો. 

તથાવપ એ મતમાં રહેલા શુભ અંશો સવીકારવા તે તૈયાર 

રહેતો. ખાદીની તેને ઘેલછા લાગી નહોતી; તકલી અને રેં રટયાની 

શવકતમાં તેને શ્દ્ધા નહોતી; છતાં પરાધીન ગરીિ દેશને માટ ે

પ્રજાએ િીલેલી ગાંધીજીની વસ્રભાવના તેને સવીકારવા સરખી 

લાગી હતી. એટલે રહંદમાં ઊભરાતા ખાદીધારી માનવસાગરનું 

તે પણ એક વિંદુ િની ગયો હતો.

અરુણને તો માત્ માથે ટોપી િ મૂકવાની હતી - ઘણી વખત 

પોતાની સહિ િુદાઈ િતાવવા તે ટોપી પણ પહેરતો નરહ; 



પરંતુ રંિનથી ચા પીતી વખતનાં કપડાં સાથે િહાર નીકળી 

શકાય એમ નહોતું. તેણે મોટર તૈયાર કરવા હુકમ કયયો અને 

નવીન કપડાં પહેરવાની તૈયારી કરી.

કપડાં પહેરી તે િહાર નીકળી અને અરુણ તેના તરફ 

જોઈ િ રહ્ો. ગઈ કાલનાં િાકિમાળ રકંમતી રેશમી કપડાંનાં 

ફૂલકાં, સિ અને વળ આિ ે અરુણની નિરે પડયાં નરહ. તને 

િદલે સફેદ િાસતા સરખાં ધોળાં કપડાંમાં રંિન સજ્જ થઈ હતી. 

અલિતિ, ગઈ કાલના પોશાક કરતાં આ ધોળો પોશાક વધારે 

સંયમભયયો હતો; પરંતુ એ સાદા પોશાકમાં પણ કાંઈ અવનવી 

છટા અરુણે વનહાળી. રકંમતી પોશાક કરતાં આ સાદો પોશાક 

તેને ઓછો શોભતો નહોતો.

`તયારે એ છટા શાની ? કપડાંની કે દેહની ?' અરુણે 

પહેલી િ વાર રંિનને ધારી નીરખી.

`સવદેશી વમલનાં કપડાં તો હંુ ઘણી વખત પહેરંુ છુ.ં પણ 

ભાઈસાહેિ! તમારી ખાદી નથી પહેરતી. શરીરમાં વાગે છ.ે' 

રંિન િોલી. પોતાના સાદા પોશાકથી િ અરુણ વવસમય પામયો 

હતો એ તેમણે સમજી લીધું હતું. શરદુતસવમાં િરીરકનાખાિ, 

નાટકમાં આછા રંગભયુું રેશમ અને ભાષણમાં ધોળું મલમલી 

સૂતર એમ વત્વવધ વેશ ધારણ કરનાર લક્મીસંપન્ લલનાઓ 

વતતિમાન જાહેરજીવનનું એક જીવંત વચત્ છ ે ! - કે હતું ?

`હંુ પણ ખાદીનો આગ્હ રાખતો નથી. સવદેશી વસ્ર હોય 

તો િસ છ.ે' અરુણે િણાવયું.



િંને મોટરમાં િેઠા. અરુણ મોટરના એક ખૂણામાં ભરાયો 

- મોટરના ખૂણા ભરાવા માટ ે રચાયલા ન હોવા છતાં - તેણે 

સંસકારી તેિસવી યુવતીઓ જોઈ હતી; પરંતુ તે આટલી વનકટમાં 

નરહ. એકાંતમાં સ્રીઓ ભય ઉપજાવી શકે છ ે એ તેણે પહેલી 

વાર જાણયું. તેણે િોલવા માટ ે િે-ત્ણ પ્રયતનો કયાતિ, પણ તે 

વનષફળ ગયા. કાંઈ મૂખાતિઈ ભરેલું પોતાનાથી િોલાઈ િવાશે 

એવી તેને િીક લાગયા કરી.

રંિન પણ શાંત હતી. તેના મુખ ઉપર સવમાનભયુું વસમત 

હતું. સવારમાં તેને પરરવચત સ્રી-પુરુષો િહુ મળાં નરહ; છતાં 

તેનો ચહેરો તો હસમુખો િ હતો. આકશમાં તારા િગમગ 

થયા કરે તેમ રંિનના મુખ ઉપર વસમત િગમગ થયા કરતું 

અરુણને લાગયું.

એક યુરોવપયન જોડુ ં સામેથી ચાલતું આવતું હતું. રંિને 

રૂમાલ કાિી હવામાં હલાવયો. ગોરાં સ્રી-પુરુષે જોયું - ન જોયું 

કયુું. મોટર હાંકનારે મોટરની ગવત ધીમી પાડી અને યુરોપીય 

સ્રીપુરુષની પાસે મોટર ઊભી રાખી.

`ગુડ મૉવનુંગ !' રંિને પેલા યુરોપીય યુગલને સંિોધી કહ્ું.

પુરુષે આડુઅંવળંુ જોયું; સ્રીએ િૂઠાણાભયુું વસમત કરી 

િવાિમાં ડોકંુ એક િાિુ નમાવયું, અને િંને આગળ ચાલયાં ગયાં.

રંિનનું વસમત ઊડી ગયું. તેના મુખ ઉપર અવતશય લાલાશ 

તરી આવી. તેની રમવતયાળ આંખ સખત િની. મોટર આગળ 

ચાલી.



Monkey Brand !' ધીમેથી તે િિડી.

`એ કોણ હતાં ?' હવે અરુણથી િોલી શકાયું.

`અહીંના કલેકટરસાહેિ અને એમનાં મડમ !'

`કેમ કોઈ થોભયંુ નરહ ? કલેકટર કાલે તો તમારે તયાં 

િમવા આવયા હતા !'

`એમને અને ભાઈને િરા િોલાચાલી થઈ, એટલે તેઓ 

આમ અપમાન કરીને અણગમો િતાવે છ!ે'

`શાની િોલાચાલી થઈ ?'

`તમારા સંિંધમાં.'

`મારા સંિંધમાં ? હંુ તો િમવામાં હતો નરહ.'

`છતાં તમારા વવષે ચચાતિ ચાલી હતી.'

`એ કેવી રીતે ?'

`હસતાં હસતાં ભાઈએ કહ્ું કે, "સરકારના એક શકદારને 

તો મેં સંઘયયો છ.ે" એટલે તેમણે પૂછપરછ કરી. ભાઈએ િધી 

વવગત કહી, એટલે કલેકટરસાહેિ કહે કે "તમે એવા શકદારને 

િડપથી દૂર કરો." ભાઈએ ના કહી એટલે તેઓ િરા ગુસસે 

થયા. કોણ એની દરકાર કરે છ ે !'

અરુણ વવચારમાં પડી ગયો; હંુ પોતે પોતાના એક નજીકના 

સંિંધીને મુશકેલીમાં નથી નાખતો ?



ગુનેગારને કેદમાં પણ સથાન હોય; શકદારને રાજયમાં 

ઊભા રહેવાનું પણ સથાન ન મળે ! અને શક શી િાિતનો ? 

દેશસેવાનો ? શું ઈચછાવાયોગય ; દેશરિોહ ? કે રાજયરિોહ ?



9 અદહરંસા

િગિગનાં અંધારાં વામશે,

હો ! આવશે એવાં કો દેવનાં તેિ :

ઉરઉરનાં અંધારાં વામશે,

હોં ! આવશે એવાં કો બ્રહ્મનાં તેિ :

–નહાનાલાલ

મોટર અટકી અને અરુણની વવચારમાળા તૂટી.

`આશ્મ આવી ગયો.' રંિને કહંુ્.

આશ્મ એ ભવય ઇમારત નહોતી; નાની કુરટરોની એક 

શ્ેણી હતી. એમાં પાસેનું મકાન િરા મોટુ ં ઓસરીવાળું હતું. 

તેમાં એક ઓરડા હતો. એક-િે નાની ઓરડીઓ અને છૂટીછૂટી 

િેઠા ઘાટની િંગલીઓ આશ્મની મયાતિદામાં દેખાતી હતી. પાછળ 

નાનું મેદાન હતું. છૂટાંછવાયાં ફૂલિાડ અને લીમડાનાં વૃક્ો 

લીલોતરીની ભાત પાડતાં હતાં.

અરુન અને રંિન પાસેની ઓસરી પર ચડયાં. માત્ ધોવતયું 

પહેરી એક ધાિળા પર િેઠલેા િનાદતિન િંનેને આવતા જોઈ 

ઊભા થયા.



`આવો, આવો. હંુ તમારી િ રાહ જોઉં છુ.ં' હાથમાં પુસતક 

હતું તે પાસેના એક નાના મેિ ઉપર મૂકી આગળ આવી 

િનાદતિને કહ્ું.

`િરા વાર થઈ ખરંુ ?' રંિને નમસકાર કરી પૂછયું.

`હરકત નરહ. હંુ કયારનો રાહ જોયા કરંુ છુ ં કે હજી 

વીિળી કેમ ચમકી નરહ.'

અરુને રંિનની સામે જોયું. રંિને હસીને િવાિ આપયો :

`િનાદતિન મને વીિળી કહે છ.ે'

અરુણને એ ઉપનામ ખરંુ લાગયંુ. એણે સંમવતદશતિક વસમત 

કયુું. મેિ ઉપર િનાદતિને મૂકેલા પુસતકને ઉદ્દશેી પૂછયું :

`આપ કયું પુસતક જોતા હતા ?'

`પુષપનો પ્રાણ.'

`વવમોચનનું ? આપની પાસે કયાંથી ?'

`હમણાં િ મને એ પુસતક આપી ગયો.'

`વવમોચન શું અહીં છ ે ?'

`હા, પોતાનાં સંગ્ામગીતો િધાંને સમજાવે છ.ે' િનાદતિને કહ્ું.

પોતાનાં ગીતો અનયને મુખે ગવાતાં સાંભળી કયા કવવને 

હષાતિશ્ુ નરહ આવયાં હોય ? પોતાનાં કાવયો િગતના માનવીઓ 

મુખપાઠ કરે એવા સાવત્વક લોભ વગરનો કવવ હજી િગતમાં 



અજાણયો િ છ.ે

`તમને એ પુસતક કેવું લાગયું ?' રંિને િનાદતિનને પૂછયું.

કોઈ પણ પુસતકને ખરાિ કહેવાનો સમય હવે રહ્ો નથી. 

ખરાિ છ ેએમ કોઈ કહે તોપણ તેના લેખની કદી ખાતરી થતી 

નથી. રેલગાડીમાં વેચાતી `માવનતી મેના' કે `શોખીલી શેઠાણી' 

ના ઉતસુક વાચકો પણ હોય છ ે િ, એટલે તેની વવરુદ્ધ ટીકા 

કરનારને તેના લેખક ગવતિપૂવતિક ગાડી ભણી આંખ કરવા કહી 

શકે છ.ે `પુષપના પ્રાણ' સરખી ઉચચ કૃવત માટ ે િેમત શી રીતે 

હોઈ શકે ?

`પુસતક સારંુ છ.ે' િનાદતિને કહ્ું.

`કશી ખામી નથી ?'

`એ તો સારહતયકારો કહી શકે.'

િનાદતિન િરા અટકયા. વવમોચનના પુસતકની ખામી કહેવાથી 

રંિનને ખોટુ ં લાગશે કે કેમ તેનો તેમણે ક્ણભર વવચાર 

કયયો. `આપણે તો ખરંુ કહેવાના.' એમ અભીમાનપૂવતિક િણાવી 

સામા માણસને ભાલા િવેાં વેણ સંભલાવનાર અવપ્રય, અસપૃશય, 

ખરાિોલાઓના વગતિમાં િેસવાની િનાદતિનની તૈયારી નહોતી. 

એટલે અચકાતે અચકાતે એમણે િણાવયું :

`એકંદરે પુસતક ઘણં આશાિનક. માત્ િરા diffuse 

--ગરગરા પોતવાળું, verbose - શબદકાળ અને grip - ભારે 

આકષતિણ વગરનું.'



`હાલની લગભગ િધી કવવતાઓ િવેું, નરહ ?' અરુણે 

આકા વતતિમાન કાવયસારહતયની ટીકા કરી.

`આ વવમોચન આવે. હવે તું અને તે િંને િણાં પુસતકને 

સારી રીતે સમજો. હંુ અરુણને આશ્મ િતાવી આવું.' વવમોચનને 

દૂરવથ આવતો જોઈ િનાદતિન િોલયા, અને અરુણને લઈ પાસેના 

ઓરડામાં ગયા.

વવમોચનની પાછળ િીજા પણ આશ્મવાસી યુવકો આવતા 

હતા. આશ્મના સાવત્વક અને સંયમી વાતાવરણમાં તેઓ રહેતા 

હતા, સુકુમાર સ્રીલાવણયને જોઈ તેઓ આંખો મીંચી દેતા નરહ. 

િગત જીવશે તયાં લગી સ્રી-પુરુષનાં આકષતિણ ચાલુ રહેશે. 

આશ્મવનવાસ અને તયાંનો સંયમ તેને ઉચચતર, સૂક્મતર અને 

વધારે અપાવથતિવ િનાવશે એ વાત ખરી; પરંતુ આંખનાં જાદુઈ 

અંિન સમૂળાં લુછાઈ િવાનો ભય તો નથી િ.

`અરુણ ! હવે તું શુ કરવા ધારે છ?ે' આશ્મના િુદા િુદા 

વવભાગો િતાવતાં િનાદતિને સહિ પૂછયું.

અરુણે ચમકીને િનાદતિન સામે જોયું. આશ્મ જોઈને તે પણ 

પોતાના ભવવષયનો કાયતિકમ ઘડતો હતો.

`હજી કાંઈ ચોક્કસ નથી. પણ હંુ િનારસ જોઉં કે પછી 

કલકતિા.' અરુણે છવેટ ે કહ્ું.

`તયાં િઈ શું કરીશ ?'

`મારા કેટલાક વમત્ો તયાં મળી આવશે.'



`એટલે ગુિરાત તને અપાત્ લાગે છ ે ? ગુિરાતમાં િાઁિ 

નરહ િની શકે એવી તને ભીવત છ ે?' િનાદતિને પૂછયું. િનાદતિનની 

આંખો તેિસવી િની ગઈ હતી; અરુણના હૃદયનું ઊંડાણ તે 

ખોળતી હતી.

`ગુિરાતમાં ગાંધી છ ે તયાં લગી કશું થાય નરહ.' અરુણ 

િોલતાં િોલી ગયો; પરંતુ તેને લાગયું કે િનાદતિન સરખા જાણીતા 

અરહંસક રાિદ્વારી પુરુષ પાસે ગુિરાતની રહંસક શવકત વવષે 

િોલવું ઠીક થતું નથી. તેણે વાતને સહિ પલટો આપયો :

`પણ હંુ િાઁિ િનાવીશ એવું શા ઉપરથી ધાયુું ?'

`તારી ઉંમરે હંુ પણ એનાં િ સવપન સેવતો.' આંખમાં 

રમૂિ લાવી િનાદતિને કહ્ું

`હંુ સવપન સેવતો નથી.'

`સવપન ખરા પાડવા મથે છ,ે નરહ ?'

અરુણે કાંઈ િવાિ ન આપયો. િનાદતિને આશ્મનું નાનું 

પણ સુસજ્જ પુસતકાલય િતાવયું. અરુણે પુસતકો જોવા માંડયા. 

ઈવતહાસ, રાિકીય વવષય અને સામાવિક અવલોકનના રકંમતી 

ગ્ંથો તેના જોવામાં આવયા.

`પૂરતો અભયાસ કયાતિ વસવાય હંુ કોઈને િોલવા કે લખવા 

દેતો નથી.' િનાદતિને કહ્ું.

`એ તો વાસતવવક છ.ે'

િનાદતિને નકશા િતાવયા : `જો આ િમતિન યુદ્ધ પહેલાંની 



પૃથવી અને આ તે પછીની. કેટલો ફેરફાર !'

`એ ફેરફાર અરહંસાથી તો નથી થયો ને ?' કટાક્માં 

અરુણે પૂછયું.

િનાદતિન હસયા : `અરહંસાથી થા ફેરફાર જોવા છ ે ? એ 

ફેરફાર જોયા પછી તું અરહંસામાં માનીશ ?'

`મારી ખાતરી થયા વગર નરહ.'

`અલિતિ, ખાતરી તો થવી જોઈએ; તું તો ભૌવતક વવજ્ાનનો 

માનતો હોઈશ, આધયાવતમકને નરહ.'

`અધયાતમજ્ાનનો ઉપયોગ હશે, પણ મને દેખાતો નથી. 

આતમા એક છ,ે અમર છ;ે તે હણાતો નથી : એ િધું જ્ાન મને 

વનરુપયોગી લાગે છ.ે આપણને દુિતિળ િનાવી દે છ.ે'

`તયારે તેને આપણે િાિુએ મૂકીએ. જો હંુ તને થોડાં વચત્ો 

િતાવું. આ શું છ ે ?' એક મોટુ ં આલિમ કાિી તેમાંથી પહેલું 

પાનું ઉઘાડી િનાદતિને અરુણને પૂછયું.

`પ્રાથવમક - િગંલી મનુષય. વાનરની પેિી અહીં િરાિર 

સમજાય છ.ે' િરા હસીને અરુણે િણાવયું.

`એ શું કરે છ ે ?'

`એ કાંઈ અહીંસા વશખવાડતો નથી ! પથથરનો ભાલો લઈને 

કોઈ રાક્સી જાનવરની પાછળ દોડ ેછ,ે અને તેની પાછળ િીિુ ં

કોઈ ભયાનક જાનવર પડયું છ.ે'



`રહંસાનો પદાથતિપાઠ, નરહ ? હવે પાનું ફેરવ. શાનું વચત્ 

છ ે ?'

`કોઈ જાંિુવંતીની પાસે એ તમારો પ્રાથવમક મનુષય િેઠો છ.ે'

`એ વિચારાં કદરૂપાં માનવીને ભલે તું હસે, પણ એ િંને 

એકિીજાને તો કદરૂપાં નથી લાગતાં ને ?'

`ના રે ! કોઈ રોમાંચભરી નવલનાં નાયક-નાવયકા સરખાં 

પ્રેમી લાગે છ ે !'

આિનાં સુધરેલાં યુવક-યુવતી દસ હજાર વષતિ પછીના 

અવત વવકવસત માનવીને કદાચ જાંિુવાન અને જાંિુવંતી સરખાં 

િ લાગશે તો ? ઠીક; અહીં કાંઈ હવથયાર દેખાય છ ે કે ?'

`પેલું દૂર નાખી દીધેલું છ.ે ખોરાક તો તૈયાર પડયો છ;ે 

અને પ્રેમીઓ પરસપરને િમાડવા આતુર દેખાય છ.ે'

`આ િગતની પહેલી અરહંસા પુરુષ અને સ્રી પરસપરના 

સામીપયમાં હવથયાર છોડ ે છ.ે હવે કહે : અરહંસાનું પાલન ન 

થયું હોત તો ત્ીિુ ં વચત્ િનાવી શકાત ?' પાનું ફેરવી િનાદતિને 

ત્ીિુ ં વચત્ િતાવયું.

અરુણને વધારે રમૂિ પડી. તેણે એ વચત્ જોઈ કહ્ું :

`આ તો પ્રાથવમક માનવીનો પરરવાર !'

`રહંસા તો ન હોય ને ? ભાલા-તલવારથી વીંધી-કાપીને 

િાળઉછરે નથી થતો ને ?'



`તેમ હોય તો િાળકો ઊછરે કેમ ?'

`તયારે એ અરહંસાનું િીિુ ંપગલું. આપણે આગળ ચાલીએ. 

જો પાછી તારી રહંસા િતાવું. આ િે ટોળાં જોયાં ?' આગળનું 

વચત્ િનાદતિને અરુણને િતાવયું. પરસપરને પીંખી નાખતાં િગંલી 

માનવીઓનાં િે નાનાં ટોળાં વચત્માં દેખાતાં હતાં. કોઈ માનવી 

મૃતયુ પામયો હતો, કોઈ માનવી છલે્ો શ્ાસ લેતો હતો; કોઈ 

વળી ઘવાઈને નીચે પડયો હતો, અને િીજા એકમેકની સામે 

ખૂનખાર યુદ્ધ કરતા હતા.

`આ પણ અરહંસા ?' અરુણે પૂછયું.

`આ અરહંસાનો િ માગતિ. તેં તો સમાિશાસ્રનો અભયાસ 

કયયો હશે. આ િે ટોળાં કેમ લડ ે છ ે તે કહીશ ?'

`એ વચત્ નીચે િ લખયું છ ેકે ખોરાક અને સ્રી પ્રાપ્ત કરવાં.'

`એક નાના કુટુિંના ઉછરેમાં રહંસા નહોતી. િે કુટુિં થયાં 

એટલે પરસપર અથડાયાં. અલિતિ, એ રહંસા કરવા પ્રવૃતિ થયાં; 

પરંતુ એ રહંસાનું વનવારણ કેમ થયું તે તને િતાવું ?' એમ 

કહી તેમણે િીિુ ં પાનું ઉઘાડયંુ, વધારે મોટુ ં ટોળું િેઠલેું હતું. 

સંખયિંધ સ્રીઓ એ સથળે હરતીફરતી હતી અને નાનાં િાળકો 

િગંલી રમતો રમતે રમતે પોતાનાં િગંલી માતાવપતાનું અણઘડ 

વાતસલય આકષતિતાં હતાં.

`આ િે ટોળાંના યુદ્ધને પરરણામે િંને ટોળાં ભેગાં થઈ ગયાં. 

એક ટોળાની પુત્ીઓ િીજા ટોળામાં િઈ માતા િની ગઈ. એ 

વયવહાર િંને ટોળાંને ભેગાં ન કરે તો િીિુ ં શું કરે ? જો આ 



મોટો માનવસમૂહ રચાયો ! અરહંસાનો ત્ીજો કમ !'

આમ આખી વચત્માળામાં અરહંસાને અનુલક્ીને િગતના 

વવકાસનો ઇવતહાસ આલેખયો હતો. એટલું તો ખરંુ િ કે િગતના 

ઇવતહાસનું સમગ્દશપી અવલોકન કરવામાં આવે તો માનવજાત 

વવકાસના કોઈ મહાપ્રવાહનાં ઊંચાંનીચાં મોજાં સાથે હેરરયાં લેતી 

આગળ વધયે જાય છ ેએક સહિ િણાઈ આવશે. કુટુિં, કિીલો, 

ગોત્, નયાત, જાત અને છવેટ ે પ્રજા કે રાષ્ ્રની ધીમે ધીમે વધતી 

િતી સીમાઓ સવીકારી સંસકારવધતિનનો ભૌવતક અને માનવસક 

સાધનોથી વધુ અને વધુ સજ્જ થતી માનવજાત એકતા પ્રાપ્ત 

કરતી ચાલી આવે છ.ે માનવીએ કુટુિં િનાવયું. અને કુટુિંમાંથી 

રહંસા દૂર કરી; કિીલો રચી રહંસાને કિીલાપાર કરી; ગોત્, 

નયાત અને જાતની ઘટના થતાં િ ે તે સમુદાયમાંથી રહંસાનો 

િરહષકાર કયયો. પ્રજાિૂથ - રાષ્ ્રનું ઘડતર ઘડાતાં રહંસાને રાષ્ ્ર 

િહાર કરી. એક િ કુટુિંના કુટુિંીઓ પોતાના િઘડા મટાડવા 

રહંસાનો આશ્ય લેતા નથી; જો કોઈ રહંસાનો આશ્ય લે તો તે 

કુટુિંનો ગુનેગાર િને છ.ે એક િ રાષ્ ્રના પ્રજાિનો પરસપરની 

તકરાર મટાડવા તલવારો ઉછાળતા નથી; અને જો કોઈ ભૂલેચૂકે 

તલવાર ઉછાળે તો તે આખા રાષ્ ્રનો - આખી પ્રજાનો રિોહી િને 

છ.ે રહંસાને રાષ્ ્ર િહાર હાંકી કાિવા િટેલી પ્રગવત આિના 

માનવીએ સાધી છ.ે

વચત્ દ્વારા આવું કાંઈ વસદ્ધ કરવા િનાદતિન પ્રયતન કરતા 

હતા. વચત્ો આકષતિક હતાં, અને તેમની ગોઠવણી પાછળ રહેલી 

અરહંસાની રફલસૂફી અરુણને ગમી ખરી - જોકે એટલા ઉપરથી 

તેની અરહંસા ઉપર શ્દ્ધા ચોંટી હતી એમ કહી શકાય નરહ. 



અરહંસાને હસી કાિવાની વૃવતિ તેને વારંવાર થઈ આવતી.

`રહંસાને રાષ્ ્ર િહાર કરી એટલે િગતમાંથી રહંસા ઓછી 

થઈ ગઈ, ખરંુ ? ઈસુનાં પેલાં ચાર યાદગાર વષયો ભૂલી ગયા 

હશો ! - ઓગણીસસો ચૌદથી ઓગણીસસો અિાર !' અરુણે 

કરડાકીમાં િણાવયું.

`જયારે તું નાનકડા વવદ્ાથપી તરીકે એ યુદ્ધની વાત લોકોને 

મોંએ સાંભળતો અગર ગુિરાતી પત્ો વાંચતો તયારે હંુ એ િમતિન 

યુદ્ધની વચમાં િ ફરતો હતો. હંુ એ કેમ ભૂલું ?'

`તયારે તો એ રહંસાની કમકામાટીમાં અરહંસાના પૂિક આપ 

કેમ ન િનયા હો ?'

`એમ હોય તોયે શું ખોટુ ં ? િગતમાં રહંસાને પોષનારાં િ ે

તત્વો હતાં તે ઘણાંખરાં એમાં િળીને ખાખ થઈ ગયાં.'

`મને ન સમજાયું.'

`જો આ આગનાં વચત્ો, િમતિન યુદ્ધનું એક પરરણામ શું 

દેખાય છ ે ?'

`રવશયાનો િાર, િમતિનીનો કૈસર અને તુકતિસતાનનો સુલતાન 

અદૃશય થઈ ગયા.'

`એટલે શું તે તને સમજાયું ? રહંસાને પોષનારી વયવકતગત 

રાિ-સતિાનો અંત આવયો. રાજા એ રાજયનો અંવતમ માવલક નથી 

એ િહુ વખતથી સમજાયેલી સંભાવનાં વસદ્ધ થઈ. છત્પવતના 

નાટકનો એ છલે્ો અંક.'



`પણ તેથી શું ? અરહંસા કયાં આવી ?

એક વચત્ આગળ કાિી િનાદતિને કહ્ું :

`જો, અરહંસા અહીં આવી.'

`એ તો રાષ્ ્રસંઘ - League of Nations નું વચત્ !'

`એટલે રાષ્ ્રધમતિનું વમથયાતવ ! રહંસાને માટ ે સંપૂણતિ સાધનો 

તૈયાર રાખી િૂકી પડલેા રાષ્ ્રને પૂછ કે તમારી રહંસા તમને 

શું આપયું ?'

`જીતેલાં રાષ્ ્રને વવિય આપયો.'

`વવિતેા રાષ્ ્રોને િોલવા દે. તેમને વવિય મળો હોત તો 

આ રાષ્ ્રસંઘની કલપના ઊભી િ ન થાત. એક િાળક સમજી 

શકે એવી દલીલ હવે સમજાઈ કે િે વયવકતઓના િઘડા 

મસલતવથ કે લવાદીથી પતી શકે તો રાષ્ ્રના િઘડા પતાવવા 

સમશેર ચમકાવવાની કાંઈ િરૂર ? િે કોમોની તકરારનો 

વનકાલ એક અદાલત કરી શકે. અને એ અદાલતોના ચાલકોને 

િે રાષ્ ્રની તકરાર ઉકેલવા માણસો કેમ ખોવાં પોસાય ? 

રાષ્ ્રોનાં વમથયાવભમાન ગળી ગયાં છ,ે રાષ્ ્રો પરસપર સંકવલત 

થઈ રાષ્ ્રસીમા ઓળંગી - humanity - માનવમહારાષ્ ્ર િનવા 

મથી રહ્ાં છ,ે અને એ મંથનમાં િ રહંસાને આપણે િગતપાર 

કરી દઈશું - આિ નરહ તો સૈકા પછી.'

િનાદતિનની આંખો ચમકચમક ચમકી રહી. પ્રેરણા પામતા 

રફલસૂફ કે િગતની વયવસથા તોડી ઘેલછામાં ધસતા માનવીની 

આંખમાં િ એ ચમક દેખી શકાય. એક ઘેલા િુદ્ધ ે િે હજાર 



વષતિ ઉપર િાંગ પુકારી હતી કે અરહંસા પરમ ધમતિ છ;ે રહંદ, 

ચીન, જાપાન અને મધય એવશયાએ એ િાંગ ઉપાડી લીધી. 

આિ એક ઘેલો ગાંધી પુકારે છ ે કે અરહંસા પરમ ધમતિ છ.ે 

એનો તો ધમતિમાં િ ઉપયોગ થાય ને ? ગાંધી કહે છ ે કે `ના; 

એકલા ધમતિમાં નરહ; જીવનના એકએક ભાગમાં.' રાિપ્રકરણમાં 

પણ ? `હા; કેમ નરહ ? ધમતિ એટલે રકયાકાંડ નહીં, ધમતિ એટલે 

આખું જીવન.'

આ િંને ભેખધારી શું ઘેલા હશે ? િગતને કોણ હલાવી 

શકે ? ડાહ્ા વામનજીઓ કે ધગધગતી ઘેલછાભયુું કોઈ વવરાટ 

માનવ સત્વ ? િગત િવાિ આપે છઃે ઘેલછા એટલે પ્રગવત, 

વહેતાં પાણી. ડહાપણ એટલે વસથરતા - હલનચલનનો અભાવ - 

ભરાઈ રહેલાં પાણી. સુધરેલાં રાષ્ ્રોએ તો િાંખું િાંખું જોઈ લીધું 

છ ે કે રહંસા વમથયા છ.ે રહંસારરહત સાધનો રાષ્ ્રો વચચે કેમ ન 

યોજાય ? અને તેમણે અરહંસાના વવિયનો વાવટો રાષ્ ્રસંઘ ઉપર 

જાણયેઅજાણયે ચડાવી દીધો; રહંસા વગર રાજયો--રાષ્ ્રોના િઘડા 

પતાવવાની િાંગ પુકારી; વવચાર-સંસકૃવતએ એક નવી ફાળ ભરી.

અરુણે િનાદતિનની આંખનો ચમકારો દીઠો. િનેી આંખમાં 

એ ચમક દેખાય તે ભયથી ભલો િનેલો ન હોય. િનાદતિન હસી 

કાિવા િવેો - ન છૂટકે જાહેર જીવનમાં પડલેો - અશવકતમાન 

સાધુ નહોતો.

`આ વચત્ો કોણે કાિયાં ?' અરુણે આ નવીન વચત્માળાથી 

પ્રસન્ થઈને પૂછયું.

`રંિન અને પુષપા િેએ મળી કાિયાં છ.ે' િનાદતિને િવાિ 



આપયો.

રંિનને તો અરુણ ઓળખતો હતો. પુષપા કોણ હશે ? તેને 

પૂછવાનું મન થયંુ. વાત કરતી વખતે નામોચચારણ સાથે નાની 

વવવેચનનોંધ થઈ શકતી હોય તો ઘણી ભેદી કલપનાઓ ઓછી 

થાત; પરંતુ એવી સગવડ િની શકતી નથી. અને અણઓળખયા 

નામનું ઓળખાણ પાડવા પ્રયતન થઈ શકતો નથી - ખાસ કરી 

સ્રીવાચક નામ આવે તયારે. પુષપા કોણ છ ે તે પૂછવાનું અરુણે 

માંડી વાળું.

`વચત્ો ઘણાં ખરાં સારાં છ ે પણ હજી મને અરહંસ રુચી 

નરહ. તમે સવતંત્ રાષ્ ્રોની વાત કરી; પરંતુ િીજાની તાિેદારીમાં 

પડલેી પ્રજાને અરહંસા શો લાભ કરે ?' અરુણે પૂછયું.

`હવે આ સથળ કયાં સુધી જોવું છ ે ?' પાછળથી રંિનનો 

અવાિ આવયો. `આશ્મવાસીઓ તમારો પરરચય માગે છ.ે િધાંને 

મળો તો ખરા !' રંિન ધીમેથી ઓરડામાં આવી. િનાદતિને 

વચત્માળા િંધ કરી અને કહ્ું :

`અરુણ ! તું િનારસ જાય તે પહેલાં એક માસ અહીં રહે 

તો કેવું ?'

`િનારસ કેમ જાઓ છો ?' રંિને પૂછયું.

`એને સંનયાસી િનવું છ.ે' િનાદતિને િવાિ આપયો.

રંિન કાંઈ િોલી નરહ; તેણે એક ક્ણ અરુણ તરફ ધારીને 

જોઈ લીધું.
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કરંુ છુ ં હંુ યતનો તુિ તરફ પાછો ઊડી જાવા,

છતાં એ ઈચછુ ં તયાં વશવથલ થઈ પાંખો ખરી પડ ે ?

ફરી શુવદ્ધ દેવા મુિ રમણીને યતન કરતાં,

વચરાતું આ હૈયું અરર ! મૃદુ તારા રુદનથી !

કલાપી

`તમે િનારસ િવાના િ છો ?'

`મારો વવચાર છ;ે હજી નક્કી નથી.'

`અમારી સાથે કાશમીર આવો તો ?'

`કાશમીર જોવાનું મન તો છ.ે'

`તો િનારસ પછી િજો.'

િનાદતિનનો આશ્મ જોઈ, આશ્મના સભયો સાથે ઓળખાણ 

કરી પાછા ફરતાં અરુણ અને રંિન વચચે મોટરમાં વાતચીત થઈ.

અરુણે આખો રદવસ વવચાર કરી િનારસ િવાનું માંડી 

વાળું. તેના સાથીઓ હજી વીખરાયલા હતા. તેની સંગરઠત 



સંસથા વછન્વભન્ થઈ ગઈ હતી. િનારસ તથા કલકતિા ઉપર 

પોલીસની કરડી આંખ રહ્ા િ કરતી. પોતે શકદાર હતો િ; 

આમે તેની રહલચાલ ઉપર દેખરેખ રહેતી હતી; તેમાં જો આવાં 

જાણીતાં સથળોએ િઈ તે વસે તો િરૂર તેના કાયતિમાં હરકતો 

નાખવા પોલીસ ચૂકે નરહ. પોતે થોડા માસ શાંવતથી િેસી રહી 

દેશનું વાતાવરણ સમજી-વવચારી કાંવતની કોઈ અસરકારક યોિના 

ઘડી કાિ ે તો કેવું ?

િનાદતિનની સંસથા અહીં પગભર થયેલી િ હતી. તેની પાસે 

સાધનો હતાં. કાયતિ કરનારા ઉતસાહી સભયો હતા; સંસથાનું એક 

વાવિતં્ પણ હતું. એને િ ઉપયોગમાં લઈ લેવાય તો કેવું ? 

અરહંસાની મોળી, મરદાનગીરરહત સંભાવનાને િદલે રહંસાતમક 

વવપલવની ભાવના નવીન યુગનું વધારે આકષતિણ કરશે િ. અને 

િનાદતિનની અસર ઓછી કરી પોતે સહુને પોતાના માગતિ તરફ 

સહિ વાળી શકશે. એ લાભ શા માટ ે િતો કરવો ?

આની વવરુદ્ધ દલીલ પણ તેણે ઓછી કરી નહોતી. છતાં 

પણ િનાદતિનની સંસથામાં જોડાઈ એ િ સથળે રહેવાના વનચિય 

ઉપર તે છવેટ ેઆવયો. સાંિ ેકૃષણકાંતે તેને પોતાની સાથે કલિમાં 

આવવા િણાવયું; પરંતુ અરુણે ના પાડી. યુરોવપયનોની કલિમાં 

અમુક પોશાક વગર િવાય િ નરહ એવો વનયમ તેનાથી પાળી 

શકાય એમ નહોતું, એટલે કૃષણકાંતની સાથે િવા કરતાં ઘરમાં 

િ િેસી સુરવભ સાથે વાતો કરવાનું તેણે પસંદ કયુું.

વવલાયતમાં વસવડાવેલાં અને ફ્ાનસમાં ઈસ્રી કરાવેલાં કપડાં 

પહેરી કૃષણકાંત કલિમાં ગયો. તે ઘણંખરંુ િરા મોડો િતો. 



સમય હોય તો સહિ ટવેનસ રમી પછી વિવલયડતિની િાદશાહી 

રમતમાં તે ગૂંથાતો.

જયારે જયારે તે કલિમાં િતો તયારે તેની આસપાસ 

વમત્ોની ઠઠ ભેગી થતી. ઊંચી કલિમાં `રડ્રનકસ' - પીણાં વગર 

ચાલે િ નરહ, એવો કાયદો થઈ પડલેો લાગે છ.ે કૃષણકાંત 

પોતાની ઉદારતાનો લાભ િધાંને આપતો. ઘણી વખત તે િધાંના 

`રડ્રનકસ'નું ખચતિ પોતાને માથે િ વહોરી લેતો. ઉદાર માણસને 

મૂખતિ ગણવામાં આવે છ.ે અવત ઉદારતાના ગેરલાભ ઘણા િ છ.ે 

અને કારણ વગર ખચાતિળ િનેલા ઉડાઉ માનવીનો પૂરતો લાભ 

લઈ, પાછળથી તેને મૂખતિ કહેવામાં કાંઈ િહુ ભૂલ થતી નથી. પ્રશ્ન 

એટલો િ કે ઉડાઉપણં અને કંિૂસાઈ એ િે અવગુણોમાંથી કયો 

અવગુણ વધારે ખરાિ ? પોતાના સુખને િાિુએ મૂકી, પોતાના 

સવતવને સાંકડુ ં િનાવી પરાયા માનવીઓને પોતાના િનાવનાર 

ઉડાઉ સવભાવ સારો કે પોતાની િ સાડાત્ણ હાથની કાયામાં 

તેને ઘેરી રાખનાર કંિૂસ સવભાવ સારો ?

અવભપ્રાય આપવો મુશકેલ છ.ે િનેે િ ે ઠીક લાગે તે ખરંુ. 

માત્ માનવીના વવકાસની દૃવષ્એ જોતાં અવગુણોમાં ઊંચનીચનો 

ભેદ પડી શકે છ.ે એ વવકાસને વધારે અનુકૂળતા, ઉદારતા કે 

કંિૂસાઈ આપે એનો વનણતિય માનસશાસ્રીઓ આપી શકે. િગત 

ઉડાઉ તરફ સમભાવ દશાતિવે છ,ે કંિૂસ તરફ નરહ િ.

ઉદાર કૃષણકાંત આિ ેકલિમાં ગયો તયારે તેની આસપાસ 

યુરોવપયન વમત્ોનું ટોળું ભરાયું નરહ. ઘણા તો જાણે તેને ઓળખતા 

િ ન હોય એમ પોતપોતાની રમત કે વાતમાં ગૂંથાયલા િ રહ્ા. 



િ ેિે-ચાર િણે તેની સામે જોયું તેમણે જાણે અડધું ઓળખાણ 

હોય તેમ આછુ ં હસી તેની તરફથી આંખ પાછી ખેંચી લીધી. 

વિવલયડતિ રમવામાં તેનો સાથીદાર હતો તેણે પોતાનું નામ છકેાવી 

નાખયું; અને તયાર પછીના િે માણસોએ રમત રમવી િ નથી 

એમ િણાવી દીધું.

કૃષણકાંતને લાગયંુ કે તેનું પોતાનું અપમાન થાય છ ે : 

અજાણપણામાં નરહ; પરંતુ ગોઠવણી પ્રમાણે, કૃષણકાંત સરળ, 

ઉદાર અને ખોટુ ં ન લગાડ ે એવો મોજી સવભાવનો ગણાતો 

હતો. તેને કોઈ સાથે તકરાર કે િઘડો ભાગયે િ થયાં હશે. 

વાતચીત કે વાદવવવાદમાં કટતુાનો સહિ પણ અંશ િણાવા 

માંડ ે કે વાતચીત િંધ કરતો; કોઈનું પણ રદલ દુખાય એ તેને 

ગમતું નરહ. આવી પ્રકૃવતને લીધે તેને સહુની સાથે મૈત્ી િ હતી.

પરંતુ આવું, ધારીને કરવામાં આવતું અપમાન તે સહી 

શકયો નરહ. કલિના એકના એક રહંદી સભયને કાિી મૂકવાનું 

કાંઈ કાવતરંુ રચાય છ ે એમ તેને લાગયું. તેને ભાન થયું કે 

કૃષણકાંતને વયવકતતવનો આવો મૂક વતરસકાર કરીને યુરોવપયનો 

કૃષણકાંતને તેનું રાિદ્વારર હલકંુ કદ તેના ધયાન ઉપર લાવવા 

મથે છ.ે સભયતાપૂવતિક વતરસકાર કરતાં - વગર િોલયે અપમાન 

કરતાં યુરોવપયનોને િહુ સારી રીતે આવડ ે છ.ે

કૃષણકાંત કોધે ભરાયો. યુરોવપયનોના વનતય સહવાસથી 

તેને ગેરફાયદા સાથે એક વવવશષ્ ફાયદો થતો હતો. તેને 

મન યુરોવપયન દેવ નહોતો; પૂિવા યોગય માનવશ્ેષ્ઠ નહોતા; 

મહેરિાની િતાવવા માટ ેિ સજાતિયેલા મુરબિી નહોતા. યુરોવપયનો 



પોતાના કરતાં િરા પણ ચરડયાતા છ ે એમ તેને સવપને પણ 

ખયાલ આવયો નહોતો. આવું વતતિન વનહાળી તે કેમ ભભૂકી ન 

ઊઠ ે ? તે સેકટેરી પાસે ગયો. અને થોડા માણસો સાંભળે એમ 

મોટથેી િોલયો : What the hell do you mean by treating 

in this abominable way ? What's the idea ?'

સેકટેરીએ િવાિમાં ખભો હલાવી હાથ ચતિા કરી આંગળાં 

ફેલાવયાં. આ અવભનય એવું સૂચવે છ ે કે આ ચેષ્ા કરનારની 

કશી િવાિદારી છ ે િ નરહ; િવાિદારી સામા માણસની છ.ે 

અને તે તેણે જાણવું જોઈએ. યુરોવપયનો અગર તેના અવભનયનું 

અનુકરણ કરવાની આતુરતાવાળા રહંદીઓને આવો ચાળો કરતાં 

જોયા વસવાય તેની સમિ પડ ે એમ નથી.

વાતચીત િરા આગળ લંિાતાં કૃષણકાંતને ખિર પડી કે 

એક રાિદ્વારી શકદારને પોતે આશ્ય આપયો હોવાથી આખી 

કલિના સભયો તેનાથી નાખુશ હતા. એ નાખુશી િતાવવાનો 

પ્રયોગ આિ ે ચાલતો હતો.

એક કાગળ િડપથી લઈ કૃષણકાંતે આ સંસથાનું રાજીનામું 

ઘસડી આપયું. અને સેકટેરીએ તેને શાંવતથી વવચાર કયાતિ પછી 

કાંઈ પણ પગલું ભરવાની સલાહ આપયા છતાં, તે તેણે મેિ 

ઉપર પટકયું. કોઈની સાથે કાંઈ પણ િોલયા વગર અને કોઈની 

સામે જોયા વગર પોતાની ટોપી ખીંટીએથી ઉઠાવી તે મકાનની 

િહાર નીકળો. સહુની દૃવષ્ તેના પર પડી હતી; પરંતુ તેને 

કોઈની સામે જોવાની ફુરસદ નહોતી. વરઘોડા માટ ેશણગારાયલા 

હોય એવા કલિના ભભકાદાર નોકરેએ તેને સલામ કરી તે 



પણ તેણે જોઈ નરહ. િહાર નીકળી મોટરમાં િેસી જોરથી તેણે 

િારણં િંધ કયુું. મોટર િડપથી ચાલી.

સામાનયતઃ અકોધી મનુષયનો કોધ વધારે ઘેરો હોય છ.ે 

ઘરમાં પેસતાં તેણે હસતું મુખ રાખવા પ્રયતન કયયો; પરંતુ એ 

પ્રયતન િહુ સફળ થયો નરહ. ઘરમાં આવીને પ્રથમ તે સુરવભની 

પાસે િતો. રફક્કી, માંદગીના રકનારા ઉપર િિૂમતી સુરવભને 

જીવનમાં રસ રહ્ો નહોતો. પવતની સાથેનો તેનો વયવહાર યંત્વત્ 

િની ગયો હતો; કૃષણકાંતના વનતયવવવેકમાંથી સઘળી નવાઈ 

ચાલી ગઈ હતી.

પરંતુ આિ ે કૃષણકાંતનો પગ િુદી િ રીતે પડતો લાગયો. 

સુરવભએ િરા ધારીને કૃષણકાનત સામે જોયું. રસહીન િની ગયેલા 

રૂપાળા મુખમાં કંઈક રસભરી વવકૃવત થયેલી સુરવભને દેખાઈ. 

સુરવભની જીવ વગરની આંખમાં જીવે પ્રવેશ કયયો. કૃષણકાંત 

પોતાની વનતય િિ મુિિ સુરવભની પાસે આવીને િેઠો, અને 

તેણે ભાવ િતાવી વનતયકમ પ્રમાણે સુરવભના હાથ ઉપર હાથ 

મૂકી પૂછયું :

`આિ કેમ છ ે ?`

સુરવભ કૃષણકાંતના સામું જોઈ રહી. કૃષણકાંત કલિમાંથી 

આવે તયારે તેના મુખમાંથી િરાક કડક પણ મીઠી ખુશિો હંમેશ 

આવયા િ કરતી. એ ખુશિો સુરવભને અકારી થઈ પડી હતી. 

આિ ે તે અણગમતી મીઠી સુવાસ કયાં અદૃશય થઈ હતી ? 

સુરવભના ખાલી િની ગયેલા જીવનમાં પ્રશ્ન ચમકયો; એ પ્રશ્નનો 

િવાિ જાણે તે કૃષણકાંતની આંખમાં ખોળતી હોય તેમ તેણે 



કૃષણકાંત સામે જોયા કયુું.

કૃષણકાંતને પણ આ અનુભવ નવો િ લાગયો. લગ્નનાં પ્રથમ 

વષયોની ઘેલછા ઘસાતાં નીરસ િનતા િતા તેના જીવનમાં પહેલી 

િ વાર તેજી આવતી િણાઈ. તેણે ફરી પૂછયું :

`કેમ િોલી નરહ ? શું જોયા કરે છ ે ? આિ ે કેમ છ ે ?'

`મને તો સારંુ છ;ે પણ તમને કેમ છ ે ?'

`મને શું થયું છ ે ?'

`કાંઈક થયું છ ે !'

`તને ભૂતભવવષયની ખિર ખરી ને ? અરુણ કયાં છ ે ?'

`હમણાં સુધી અહીં હતા. રંિનિહેન કાંઈ નવાં વચત્ો 

િતાવવા તેડી ગયાં છ.ે'

`રંિનને કોઈ મળવું જોઈએ. એ તો અરુણનું માથું ખાઈ 

િશે મહેમાનને આરામ આપવો જોઈએ એનું પણ ભાન નથી..'

િહુ વાતોડાં સ્રી-પુરુષો પરસપરમાં શાની શોધ કરતાં હશે ?

કૃષણકાંતે સુરવભના કપાળે હાથ ફેરવયો. િહુ રદવસે આમ 

િેઠલેી સુરવભના કપાળે તેણે હાથ ફેરવયો. તેમાં સુરવભને અને 

કૃષણકાંતને િંનેને િરા નવાઈ લાગી. કાંઈ નવાઈભયયો અનુભવ 

થયો.

અને િડપથી અંદર આવતી રંિન એક ક્ણભર અટકી 

ગઈ. પવતપતનીના સહિ સવાભાવવક સપશતિથી ટવેાયલી રંિનને 



પણ આ દૃશયમાં સંકોચાવાની વૃવતિ થઈ, પાછાં ફરવાની િરૂર 

ખરી કે નરહ એવો વવચાર આવતા પહેલાં તો કૃષણકાંતે પૂછયું :

`રંિન ! અરુણ કયાં છ ે ?'

`એ આવે, આિનો રદવસ મળી લયો.' રંિન િવાિ આપી 

આગળ વધી. પાછળ ધીમે ધીમે અરુણે પ્રવેશ કયયો.

`કેમ આિનો રદવસ ?' કૃષણકાંતે પૂછયું.

`કાલથી આશ્મમાં રહેવા િવાના છ.ે'

`કોણે કહ્ું ?'

`આ રહ્ા અરુણભાઈ ? પૂછી િુઓ.'

`કેમ અરુણ ! આ રંિન શું કહે છ ે ?'

`હંુ આશ્મમાં રહંુ એ િ આપણને િધાને અનુકૂળ પડશે.' 

અરુણે કહ્ું.

`Nonsense ?' કૃષણકાંતે ઉદગાર કાિયો.

`એમના રહેવાથી તમે મુશકેલીમાં મુકાઓ છો એમ એમનું 

ધારવું છ.ે' રંિને કહ્ું.

`મારી મુશકેલી એ મારા કરતાં પણ વધારે જાણે છ,ે ખરંુ ?'

`તમારે અને કલેકટર સાહેિને એમના વવષે વાત થઈ હતી ?'

`સાહેિ !' કલેકટરની સાથે જોડાયેલા એ સવતિમાનય શબદનો 

કૃષણકાંતે વતરસકારપૂવતિક પડઘો પાડયો. `એને કોણે કહ્ું?'



`મે.' રંિને ખરી હકીકત િણાવી.

`તારાથી િોલયા વગર રહેવાય િ નરહ ! મેં તને કહ્ું 

હતું કે તું કોઈને એ વાત કરીશ નરહ ! પણ તું છાની રહે 

તો તને રંિન કોણ કહે ?' કૃષણકાંતે ટીકા કરી. અરુણ જોઈ 

શકયો કે આમ ટીકાની પાછળ ભાઈિહેન વચચે અનહદ હેત 

હતું. િવેી સુરવભ તેને વહાલી હતી તેવી િ કૃષણકાંતને રંિન 

પણ વહાલી હતી.

`શું કરંુ ? મારાથી કહી દેવાયંુ. સવારે તમારા કલેકટરે 

મારંુ અપમાન કયુું; અરુણભાઈ સાથે િ હતા એટલે મારાથી 

રહેવાયું નરહ.'

કૃષણકાંતે વવગતવાર હકીકત પૂછી. રંિને તે કહી. કૃષણકાંત 

હવે ખરેખર ગુસસે થયો. પોતાની સાથે તો ઠીક પણ પોતાની 

િહેન સાથે પણ એ લોકો સલૂકાઈભયુું વતતિન રાખી શકયા નરહ !

`હંુ પણ કલિમાંથી રાજીનામું આપી આવયો છુ.ં' તેણે િણાવયું.

અરુણનો વનચિય દૃિ થતો ચાલયો. યુરોપીય સમાિમાં 

માનપૂવતિક ફરતા પોતાના િનેવીને પોતાને લીધે એ સમાિ 

િરહષકાર કરે એ અયોગય લાગયંુ.

`આવું ન િને એટલા માટ ે અરુણભાઈ આશ્મમાં રહેશે.' 

રંિને િણાવયું.

`Care a hang ! એમ કોઈના કહેવાથી નાસવાનું કારણ 

?' કૃષણકાંતે કહંુ્.



`પણ એમણે નાસી િવાનો વનચિય િ કયયો છ.ે એક નરહ 

તો િીિુ ં કારણ તેણે શોધી િ રાખયું છ ે !'

`શું ?'

`િહેનને ઘેર ભાઈથી રહેવાય નરહ !' રંિને કહ્ું.

`You old idiot ! સોશયાવલિમની તો વાત કરે છ,ે અને 

હજી આવી પુરાણી ભાવના પકડી રહ્ો છ ે ?' હસતે હસતે 

કૃષણકાંતે અરુણને કહ્ું.

સોશયાવલિમમાં પણ ભાઈ-િહેન તો રહેશે િ ને ? 

માનવજાતના એ મહાપવવત્ સંિંધની સાથે અનેક નાિુક 

ભાવનાઓની સૃવષ્ રચાઈ છ.ે આવથતિક અને રાિકીય િંધારણના 

ગમે તેવા પલટા એ સૃવષ્ને િદલી શકશે નરહ. િહેનનાં િાળકો 

પણ ! તેમનું કાંઈ િ ન લેવાય પછી િહેનને ઘેર ભાઈથી કેમ 

રહેવાય ?

અરુણને લઈ કૃષણકાંત હસતો હસતો તયાંથી કપડાં િદલવા 

ગયો. અરુણને સમજાવવા માટ ે તે ઈચછતો હતો; એવી િૂની 

ભાવના પાછળ ઘેલો ન િનવા તે કહેતો હતો.

રંિન પણ ઊઠી ઊભી થઈ. િતે િતે તેણે સુરવભનો હાથ 

પકડયો અને તે હસી.

`કેમ રંિનિહેન ! કેમ હસો છો ?'

`વાહ રે ! તમે તો કાંઈ િહુ love કરતાં લાગો છો !'

`અમસતાં ખોટુ ં ન િોલો ! હંુ તો કાંઈ જાણતી નથી.'



`હંુ અહીં આવી તયારે શું કરતાં હતાં ? કોઈ કપાળે હાથ 

ફેરવે તેમાં આટલું િધું સારંુ લાગતું હશે, ખરંુ ?'

`જાઓ અહીંથી; તોફાની !' કહી સુરવભએ રંિનના હાથ 

ઉપર ટાપલી મારી. રંિન તયાંથી હસતી હસતી ચાલી ગઈ.

સુરવભ વવચાર કરવા લાગી. `એ શું થઈ ગયું ? કેટલે 

રદવસે મારંુ હૃદય પકડયું ? શાથી ?'
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પાપની લાલચોથી ન લોભાય,

મોહનાં ને સનેહના ભેદ પાળે,

કામ ને રસાનનદને વભન્ પરમાણે

... ... ... .... .... ...

.–નહાનાલાલ

કૃષણકાનતનો અવતશય આગ્હ છતાં અરુણ આશ્મમાં િ 

રહેવા માટ ેગયો. િાકિમાળ મહેલો અને િંગલાઓના એકવવધ 

જીવન કરતાં આશ્મની સાંકડી િૂંપડીઓમાં તેને વધારે સવાતંત્રય 

લાગયું.

ધીમે ધીમે આશ્મના કાયતિમાં અરુણ ઓતપ્રોત થઈ ગયો. 

આશ્મનું પુસતકાલય તેણે પોતાનું કરી લીધું. થોડા સમયમાં 

િધાં િ પુસતકો તેણે વાંચી નાખયાં; કેટલાંક મહત્વનાં પુસતકોની 

તેણે ટૂકંી નોંધ પણ તૈયાર કરવા માંડી. િગતના મહાન લેખકો 

અને વવચારકો હજી અરહંસાને ઓળખ શકયા નથી, એટલે 

તેનું વાચન તેને રહંસાના વસદ્ધાંતો તરફ િ ખેંચયા કરતું માત્ 

મહાતમા ગાંધીના લેખો અને િનાદતિન સાથેના વાદવવવાદમાં િ 



તેને અરહંસા સંિંવધ વવચારો કરવાન મળતા.

યુવકો િડપથી સવપન રચી શકે છ ે અને એ સવપનને 

જીવનમાં િડપથી ઉતારી શકે છ.ે ડહાપણ, વયવહાર, સંભાળ, 

સાવચેતી, ગણતરી, સલામતી એવા એવા વૃદ્ધતવસૂચક ઓથારોથી 

તેમને ચમકાવવામાં આવતા ન હોય ત યુવાનો િરૂર નવું િગત 

તવરાથી રચે; પરંતુ એના એ િ યુવાનો એક દસકાની અંદર 

ડાહ્ા, શાણા અને વયવહારકુશળ િની જાય છ,ે અને પોતાનાં 

સવપનોને ફેંકી દે છ.ે ગઈ કાલનો િહાલ આિ ે મવાલ િની 

જાય છ.ે રટળકના શબદેશબદને તાળીઓથી વધાવતો યુવક પાંચ-

દસ વષતિમાં તો ગાંધીજીથી ગભરાઈ જાય છ.ે યુવકોને િગત 

રચવા દેવામાં આવે તો શી અડચણ ? યુવકો ભૂલો કરશે િ; 

પરંતુ વૃદ્ધોયે કયાં ઓછી ભૂલો કરે છ ે ? અને યુવકોની ભૂલો 

તો િગતને આગલ વધારશે; વૃદ્ધોની ભૂલો માફક તે િગતની 

ગવતને અટકાવશે નરહ િ.

રહંદી યુવકોનું આિનું સવપન રહંદની સવતંત્તા ! એ ધયેય 

વવકાસનો ઇવતહાસ ચાળીસેક વષતિવથ વધારે લાંિો નથી. નાનાનોટા 

અનયાયો સરકારના ધયાન ઉપર લાવવાની શરૂઆતથી રહંદની 

સંપૂણતિ સવતંત્તાનો હક્ક જાહેર કરવા સુધીના રંગ એ વચત્પટ ઉપર 

આલેખાયેલા છ.ે રાજયકતાતિઓ પણ એ હક્કનો મુખસવીકાર કરતા 

થાય છ;ે માત્, એ સવાતંત્રય ભોગવવાની લાયકાત રહંદવાસીઓમાં 

હજી નથી આવી એમ માની, રહંદીઓના ભલા ખાતર તેમને 

સવાતંત્રય ભોગવવા દેતા નથી. આટલો તફાવત િંને વચચે છ ે !

એ તફાવત ટાળવા ત્ણ રસતાઓ સૂચવાય છ ે : કાયદેસર 



લડત, રહંસાતમક લડત અને અરહંસાતમક લડત. ત્ણે લડત 

તો ખરી િ. કાયદેસર લડત વૃદ્ધોને હાથ ગઈ; પરંતુ વૃદ્ધોના 

હાથમાંથી દેશની લગામ ચાલી ગઈ. યુવકો સવભાવે યુવકો - 

રહંસાનો આશ્ય ખોળે છ;ે પરંતુ અરહંસાનો વવશ્વંદ્ પયગંિર 

રહંસાનો િરહષકાર માગે છ.ે તે નવું યુદ્ધ િતાવે છ ે : દ્વષેનું 

નરહ, વૈરનું નરહ, પ્રેમનું યુદ્ધ. તે દેશભકત સૈવનકોને પૂછ ે છ ે :

`ભાઈ ! મરતાં આવડ ે છ ે ?'

જો સૈવનક િવાિ આપે કે `ના મારતાં આવડ ે છ.ે મારતાં 

મરાય તો હરકત નરહ.' તો તેને એ કહે છ ે : ` ભાઈ ! તું 

પહેલો મરતાં શીખ, પછી મારા સૈનયમાં આવ. મારનારનું મારે 

કામ નથી.'

રહંદી યુવાન ગૂંગળાઈ રહ્ો છ,ે ગૂંચવાઈ રહ્ો છ.ે મહાતમાનો 

વસદ્ધાંત હજી રાિકીય રફલસૂફીમાં સવીકારાયેલો નથી. તે નવો 

લાગે છ.ે અરહંસાથી કોઈ દેશ સવતંત્ થયો એમ સાંભળું છ ે

? મહાતમા કહે છ ે :

`નરહ સાંભળું હોય તો હવે સાંભળીશ.'

અને એક મહાન તપચિયાતિનો કમ તે િતાવી દે છ.ે હજાર 

હજાર વષતિની પરાધીનતામાં પાપ િાળવા માટ ે તલવાર-િંદૂક 

કામનાં નથી; એ િાળવા માટ ે તો અરહંસા, અસતેય, અકોધના 

પંચાવગ્નની િરૂર છ.ે અવગ્નમાં િીજાને િાળવાના નથી; પોતે 

િળવાનું છ;ે િટેલી િડપથી પાપ િળશે એટલી િડપથી રહંદ 

મુકત િનશે. જીવનમુવકત માટનેો એ પ્રયોગ સવદેશમુવકત માટ ે



પણ કેમ ઉપયોગમાં ન લેવાય ?

એ મહાતમા તો ધૂણી વધકાવીને િેઠો છ.ે િીતા, સંકોચાતા 

અનુયાયીઓ તેની આસપાસ વીંટળાઈ વળા છ.ે િાંખું િાંખું 

તેમને િણાય છ ે કે પાપ િળી શકે છ ેઅને વવશુવદ્ધના પ્રમાણમાં 

જીવન સવતંત્ િને છ.ે

પરંતુ અવગ્નમાં હોમાવું એ મરવા કરતાં પણ મુશકેલ છ.ે 

મહાતમાનું અવગ્નસથાન વનહાળી િીજાઓ પણ હુતાશન પ્રગટાવવા 

મથી રહ્ો છ;ે પરંતુ એ આતમવવશુવદ્ધના યજ્માં જાતે હોમાવા 

કરતાં, ગમે તેવો અવગ્ન પ્રગટાવી તેમાં વવરોધીઓને િાળવાનું 

કાયતિ વધારે સરળ લાગયા કરે છ.ે

િનાદતિનનો આશ્મ અરહંસા અને રહંસાની વચચે િોલાં 

ખાવા લાગયો. તેને પોતાને અરહંસામાં સંપૂણતિ શ્દ્ધા હતી. તેણે 

રહંસાનો ઈવતહાસ િરાિર વાંચયો હતો. પશુિળ ઉપર આધાર 

રાખી વનણપીત થતા પ્રશ્નોના વનણતિય અસતય અને ક્ણજીવી છ ે

એમ તે માનતો. રહંસાની રફલસૂફીનો ટૂકંો સાર એટલો માનતો. 

આિ ે વયવકત પરતવે એ સતય નથી. એ વસદ્ધાંત સતય મનાય 

તો પહેલવાન, ડાકુ અને ખૂની િહારવરટયા િ સાચના સરદાર 

ગણાય. પરંતુ શ્ેષ્ઠતાનું માપ પશુિળ ઉપર નથી એમ વયવકત 

પરતવે સવીકાયાતિ પછી પ્રજાઓ વચચેની શ્ેષ્ઠતાનું માપ પશુિળ 

ઉપર કેવી રીતે આધાર રાખી શકે ?

આશ્મના સભયોનું જીવન અવતશય સાદું રહે તેની િનાદતિન 

ખાસ કાળજી રાખતો. રાિકીય જાગૃવત ગામડ ેગામડ ે ફેલાય એ 

માટ ેતેણે પોતાના સાથીદારોની પાસે ગામડ ેગામડ ેથાણાં નખાવયાં 



હતાં; પરંતુ એ રાિકીય જાગૃવત સાથે અવનયંવત્તપણં અને 

ગોરાઓનો વતરસકાર દાખલ ન થવા દેવાની સૂચના કાયતિકતાતિઓને 

તે અચૂક આપતો. અંગ્ેજી રાજયશાસનમાં રહંદવાસીઓની ઉતકૃષ્ 

િુવદ્ધ કંુરઠત િની િતી હતી, તેમની આશ-અવભલાષ અધૂરી રહી 

િતી હતી અને તેમની આવથતિક લૂંટ અખંડ ચાલયા િ કરતી 

હતી. એ સંિંધમાં અવત કડક ટીકાઓ તેના પત્માં આવતી; 

પરંતુ સપશાતિસપશતિ, રહંદુ-મુવસલમ ઘષતિણ, લગ્ન અને મરણના ખચતિ, 

સ્રીઓની પરાધીનતા : એવી એવી રહંદી સમાિની મોટી નાની 

એિો માટ ેતે પોતાના રહંદવાસી ભાઈઓને મીઠુ ંપાયેલા ચાિખા 

લગાવતો. તેની િધી કટતુા સંસથા, શાસન કે રરવાિ પરતવે 

હતી; વયવકતગત ટીકા તેણે કદી કરી નહોતી.

અરુણે િનાદતિનનો ઘણો ભાર ઓછો કયયો. અરુણના લેખો 

ઉચચ કોરટના િનવા લાગયા; તેનાં વયાખયાનો અસરકારક થવા 

લગયાં; તેની યોિનાઓ ફતેહમંદ િનવા લાગી. િનાદતિન ધીમે 

ધીમે આશ્મની વયવસથા અરુણને સોંપતો ચાલયો. રહંસા અને 

વેરિેર િરા પણ વધે નરહ એ િનાદતિન ખાસ લક્માં રાખતો 

અને અરુણ તરફથી ભૂલેચૂકે એવા પ્રયતનો થાય તો તે િેધડક 

અટકાવી દેતો. અરુણની શ્દ્ધા હજી અરહંસા ઉપર ચોંટી નહોતી, 

તોપણ િનાદતિનને ખાતર તે પોતાનો રહંસાભયયો કાંવતવાદ આગળ 

ધપાવતો નરહ.

છતાં તેના લેખો, વયાખયાનો અને વવચારોમાં અરહંસાની 

સંપૂણતિ વનમતિળતા આવી નરહ. િમે અરુણને થતું તેમ િીજાઓને 

પણ થતું. સંસથા અને વસદ્ધાંત વવરુદ્ધ િેરદલી ઉતપન્ કરવા િતાં 

વયવકત અને તેના કાયતિ માટ ે વતરસકાર ઉતપન્ થાય એમ િનતું. 



અમલદારશાહીનાં વગોણાં કરવા િતાં અમલદારોને રાક્સ િવેા 

ચીતરવામાં આવતાં. અરહંસાના પાલનની વશખામણ આપવા િતાં 

ગવભતિત રીતે રહંસાની વૃવતિ જાગૃત રહે એવી વસથવત ઉતપન્ થતી.

પાપ અને પુણયની રેખાઓને વનવચિતપણે દોરવી મુશકેલ છ.ે 

એક અિળાને પવતત િનતી અટકાવવા ખડગિહાદુરે ખૂન કયુું 

એ પાપ કે પુણય ? એક ઉચચ રહંદુએ મંરદરમાં પ્રવેશ કરતા 

એક અંતયિનું લાકડુ ં મારી માથું ફોડયું એ પુણય કે પાપ ? 

કયે વખતે રહંસા અરહંસામાં િદલાઈ જાય છ ે અને અરહંસા 

કડક રહંસાનું રૂપ ધારણ કરી લે છ,ે એ સમિતાં વાર લાગે 

છ.ે આશ્મની અરહંસામાં રહંસાના અનેક ડાઘ લાગેલા િનાદતિને 

જોયા. અરુણ તેમાં કંઈક અંશે કારણભૂત હતો. િનાદતિનને દુઃખ 

થતું. તે અરુણને સમજાવતો, વારતો અને ડારતો. છતાં અરુણની 

કતતિવયભાવના અને દેશ-સેવાની આતુરતા એટલી ઊંચા પ્રકારની 

અને વવશુદ્ધ હતી કે િનાદતિનની ધારણા પ્રમાણે તેણે િનાદતિનને 

પ્રસન્ કયાતિ અને આખા મંડળનંુ મંત્પદ િે-ત્ણ માસમાં તેણે 

સવાતિનુમતે ધારણ કયુું.

અરુણના આવયા પછી આશ્મનું વાતાવરણ તીવ્ર િની 

ગયું. આશ્મનાં કાયયોમાં પ્રથમ કરતાં િુદી જાગૃવત આવી. 

િનાદતિનને રંિન અને પુષપા સાથે કાયતિને અંગે પરરચય થયેલો. 

એ પરરચય અરુણના આવયા પછી ઘણો િ વધી ગયો. ધીમે 

ધીમે આશ્મમાં એક સ્રી વવભાગ પણ ખોલવામાં આવયો, અને 

રંિનની આગેવાની નીચે કેટલીક સ્રીઓ પણ દેશસેવાનું કાયતિ 

ઓછુવંધતું કરવામાં પ્રવૃતિ થઈ.



સ્રી-પુરુષનો સમુદાય જયાં ભેગો થાય તયાં ભય રહેલો છ ે

એમ િગત માને છ.ે િગતને પણ િૂનો અનુભવ છ,ે એટલે 

તેની માનયતામાં સતયનો િરા પણ અંશ રહેલો નથી એમ કહેવું 

એ વધારે પડતું છ;ે પરંતુ એટલા િ કારણથી સ્રીપુરુષને ભેગાં 

થતાં - સાથે કામ કરતાં અટકાવતાં એ હવે િની શકે એવું 

નથી. માનવી માનવસક વનિતિળતાનો સવીકાર કયાતિ છતાં પણ, સ્રી-

પુરુષનિા સંયુકત કાયતિમાં િગતનું કલયાણ થવાનો એટલો િધો 

સંભવ છકેે તેમાં ભય રહેલો હોય તોપણ એ પ્રયોગ આદરવો 

િ રહ્ો. િગત આંખવમચકારો કરશે, ખુલ્ી મશકરી કરશે, ભારે 

વગોણં કરશે, અને તેમ કરવા માટ ે ખરો પુરાવો પણ કદાચ 

રિૂ કરશે. તોયે જાહેરજીવનમાં સ્રીઓએ પુરુષોને સાથ આપવા 

માંડયો છ ે તે હવે અટકશે નરહ. પ્રભાતફેરીમાં એક યુવક અને 

એક યુવતી પ્રેમચેષ્ા કરતાં પકડાયાં એવી લોકવાયકા ફેલાય 

તોય પ્રભાતફેરીનું મહત્વ ઘટાડી નાંખવાની િરૂર નથી.

અરુણ અને વવમોચન વચચેનો િઘડો વધી પડયો હતો. 

રંિન અરુણની સાથે ફરે એ તેને વિલકુલ ગમતું નરહ. વવમોચન 

રંિનને ચાહતો હતો; અને વવવચત્, ચંચળ રંિને વવમોચનનો 

પરરચય એટલો આવકાયાતિ હતો કે િગતે એ િંનેને યુગલ તરીકે 

સથાપી દીધાં હતાં. પ્રેમ ઘણો અનુદાર અને કંિુસ છ.ે િનેે તે 

ચાહે છ ે તેને તે િખીલની ચીવટથી કિિ ે રાખવા માગે છ.ે 

રંિનમાં ચીડવવાની ભારે શવકત હતી. તે જાણતી કે વવમોચન 

તેને ચાહે છ.ે સુંદર સ્રીઓને ચાહનારાઓની િગતમાં ખોટ નથી; 

પરંતુ પ્રેમની પુવષ્માં એકલું સાક્રતવ ચાલી શકશે કે કેમ તેની 

અચૂક ગણતરી, એ હસતી અને હસાવતી ઉચ્છખંલ દેખાતી 



છોકરી કયયે િતી હતી કે શું ?

અરુણ તેની ભાભીનો ભાઈ હતો. કવવચત્ તેને જોયાનો પણ 

રંિનને ખયાલ આવયો. તેના ઉપર ચાલેલા કેસ ઉપરવથ તેના 

પ્રતયે તેને એક જાતનું માન અને સહાનુભૂવત ઉતપન્ થતાં હતાં. 

મુશકેલી વગર સરળ સુખભરી વિદંગી ગુજારનારને એવા વવવચત્ 

કષ્સહન પ્રતયે કુતૂહલ ઉતપન થાય છ.ે એ િ અરુણને તેણે 

અકસમાત્ જોયો એટલે સવાભાવવક રીતે તેનો પરરચય કરવાની 

રંિનને વૃવતિ થઈ. પરરચય કરવો એ રંિન માટ ેમુશકેલ ન હતું. 

તેના પરરચયનો વવસતાર આમે ઘણો વવશાળ હતો. વવમોચનની 

પોતાની પ્રતયેની કૂણી લાગણીઓનો ખયાલ લાવી તેને ચીડાવવા 

ખાતર અરુણના પરરચયને તેણે ઘણો પ્રકાશ આપયો.

વવમોચન-સાક્ર-ની લેખમાળા સવીકારવા વતતિમાનપત્ો અને 

માવસકો તલપી રહેતાં હતાં. તેમણે એક ઊગતા કવવ તરીકે 

પોતાનું નામ પ્રખયાત કરી દીધું હતું. તેમનો દેખાવ છકે અનાકષતિક 

નહોતો િ. માત્ નાની વયથી સારહતય સાથે તેમણે સંિંધ િાંધેલો 

હોવાથી સાક્રતવનો ભાર તેમનામાં વધી ગયો હતો. એ ભાર 

તેમની આંખમાં, જીભમાં અને હલનચલનમાં પણ દેખાઈ આવતો. 

તેની વવરુદ્ધ કોઈએ વાંધો િતાવેલો ન હોવાથી એ ભાર તેમના 

સવરૂપનું એક મુખય અંગ િની ગયો.

અરુણ માટ ે તેમને પ્રથમથી િ અણગમો થયો હતો. તેમાં 

રંિનનો સહવાસ વધી પડવાથી અરુણે એ સાક્રનો અક્મય 

અપરાધ કયયો હોય એમ તેમને લાગતું. ધીમે ધીમે અરુણની 

પ્રવૃવતિઓ અને લેખો વવરુદ્ધ તેમણે જાહેર પત્ોમાં કડક ટીકા કરવા 



માંડી. િનાદતિનના કાયતિને વખાણી, એ નવા આવેલા વવપલવવાદીને 

લીધે િનાદતિને શરૂ કરેલું કાયતિ વનરથતિક િનતું જાય છ.ે એમ તેમનાં 

લખાણો સાવિત કરતાં. આથી તે િનાદતિન અને તેમના આશ્મ 

સંિંધ સાચવી રાખીને અરુણને વખોડવાનું કાયતિ છૂટથી કયયે િતા.

કડક ટીકાનો કડક િવાિ મળે એ સવાભાવવક છ.ે 

આઘાતપ્રતયાઘાતના વનયમ સરખું એ િનવું અવનવાયતિ પણ છ.ે 

અરુણ સામા િવાિો આપતો. અંગ્ેજી રાજય ખરાિ છ ે એમ 

એક વખત દૃિ થઈ ગયું. એટલે પગમાં કાંટો લાગે તોયે એને 

અંગ્ેજી રાજયની ખરાિ અસરના પરરણામ તરીકે માનવા આપણે 

લલચાઈએ છીએ. અસહકારીઓ માત્ સોંઘી જાહેરાત િ શોધે 

છ ે એમ માનયતા થઈ ગઈ તો પછી અરહંસાને ખાતર સામે 

મોંએ ગોળી ખાનાર અસહકારી પણ મરતી વખતે તાળીઓના 

ગડગડાટ િ સાંભળે છ ે એમ માનવા આપણે પ્રેરાઈએ છીએ. 

ટીકા કરવી એ સહેલું છઃે ટીકાનો િવાિ આપવો એ તેટલું િ 

સહેલું અને તેથી વવશેષ રસમય છ.ે

િનાદતિનનો દાિ હોવા છતાં ટીકાઓની કટતુા વધતી ચાલી. 

પરરણામે રહંસાવૃવતિ જાગ્ત થાય એમાં નવાઈ નરહ. વવમોચનને 

કાને અવાિ આવવા લાગયો : `એ ચાંપલા ! તને ખોખરો કરવો 

પડશે !' અરુણને કાને સાદ પડવા લાગયો : `એ િડાઈખોર ! 

જોિ ે કોઈ રદવસ રંગાઈ ન જા !'

િનાદતિને વનચિય કયયો કે અરહંસાનું વાતાવરણ પાછુ ંસથાવપત 

કરવું; અરહંસાનું વ્રત જાહેરમાં આશ્મવાસીઓ પાસે લેવરાવવું 

અને તેમ કરતાં ગમે તેવો ભોગ આપવો પડ ેતોયે તે અરહંસાને 



ખાતર સહન કરવો !

તેણે રદવસ નક્કી કયયો. અરુણે આવું વ્રત લેવાની પોતાની 

અશવકત જાહેર કરી. િનાદતિનને ખેદ થયો, દુઃખ થયું. તેણે 

અરુણને ફરી સમજાવયો; પરંતુ અરુણની વ્રત લેવાની તૈયારી 

િણાઈ નરહ. અરુણને ખોઈને પણ અરહંસાનું સથાપન કરવાની 

િનાદતિનને િરૂર લાગી; િનાદતિન સરખા પવવત્ અને સતપુરુષનો 

સમાગમ િતો કરવો પડશે, એ વવચારે અરુણ પણ વખન્ થયો.

અરુણ આશ્મમાં રહેતો થયો એમ તેના વપતાએ જાણયું 

એટલે તેમણે એક સારી રકમનો મનીઓડતિર તેના ઉપર મોકલી 

આપયો હતો. પુત્ને ઠપકો આપી ખેદ પામેલા વપતાને એમ લાગયું 

કે પુત્ તરફની ફરિ િજાવવાની હજી િાકી રહે છ;ે પરંતુ 

પુત્ે એ મનીઓડતિર પાછો વાળો, અને અતયંત વવવેકથી િવાિ 

આપયો કે વપતાએ જોઈએ તે કરતાં પોતાની વધુ કાળજી લીધી 

છ;ે પૈસાની હાલ તેને િરૂર નથી, અને વપતાને ચરણે પોતે િરૂર 

પડયે ગમે તે ક્ણે આવશે.

આશ્મ છોડતાં પૈસાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય િ. તેની પાસે 

તો એક કોડી પણ નહોતી. ક્ણભર તેને એ વવચાર ખટકયો; 

પરંતુ ફીકરને પૈસાની શી તમા ? તેની ફકીરીએ વવિય મેળવયો, 

અને અરહંસાનું વ્રત ન લેવાથી િ ેિ ેમુશકેલીઓ ઊભી થાય તે 

સહન કરવા તેણે વનચિય કયયો.

વ્રતનો રદવસ આવી ગયો. આશ્મવાસીઓ અને િનાદતિનનો 

સનેહ છોડી િવાનો પ્રસંગ આવયો. `અરહંસાનો અખતરો કરી 

જોયો હોય તો ?' પરંતુ રહંસા દેશને મુવકત અપાવી શકશે ખરી 



? િનાદતિનની સાથેના વાદવવવાદમાં અરુણને રહંસાની મયાતિદા 

પણ સમજાઈ ગઈ હતી.

વ્રત લેવા સંિંધી અરુણે શો વનચિય કયયો છ ે તે રંિને 

જાણવા માગતાં અરુણે કહ્ું :

`િ ે થાય તે ખરંુ. કાલે સમિ પડશે તેમ કરીશ.'

`એકાદ વષતિ માટ ે તેવું વ્રત લો તો કેવું ? આિ ને આિ 

ખૂનામરકીક કરીને રહંદ સવતંત્ થવાનું તો નથી િ ને ?'

રંિને િણાવયું.

`જોઉ; રાત્ે વવચાર કરી જોઈશ.'
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દેવ ગયા ડુગંરે ને પીર ગયા મક્ક,ે

અંગ્ેિના રાજયમાં િિે મારે ધક્ક.ે

–લોકોત્્્

િનાદતિને ધવિવંદનનો પ્રસંગ રચયો અને િધા 

આશ્મવાસીઓને અરહંસાનું વ્રત લેવા આગ્હ કયયો. િનાદતિનને 

ભય હતો િ કે અરુણ આવું વ્રત નરહ લે અને આશ્મ છોડશે. 

અલિતિ, તે ધવિવંદનમાં સામેલ થયો, અને અરહંસાભયાતિ િગંમાં 

જોડાવા ગવાયલા ગીતમાં તેણે પોતાનો સૂર પણ પૂયયો. તથાવપ 

વ્રત લેવાનો વારો આવતાં તે અચકાયો. વ્રત લેવું ? લેવું પડ ે

તોપણ કાયમનું વ્રત લેવા િવેી તેને અરહંસામાં શ્દ્ધા ઉપજી 

નહોતી. િનાદતિને તેને સહિ ઉતિેજયો, પરંતુ પ્રવતજ્ા પાળવાની 

પોતાની અશવકત તેને સમજાઈ, માત્ એક અવાિ તેના કાનમાં 

એક વખત ગુંજયો હતો તે આ ક્ણે ફરી ગુંજયો :

`એકાદ વષતિ માટ ે તેવું વ્રત લો તો કેવું ?'

રંિને ગઈ કાલે રાત્ે િ પૂછયું હતું, આિ ેફરી તે અવાિ 

તેના કાનમાં પડયો. અરુણ આગળ વધયો, ધવિને નમયો અને 

સહુને સાનંદાચિયતિમાં નાખતી પ્રવતજ્ા ઉચચયયો :



`આ ધવિ સમક્ પ્રવતજ્ા લઉં છુ ં કે હંુ એક વષતિ સુધી 

અરહંસાનું સંપૂણતિ પાલન કરીશ.'

રંિન સવારના પહોરમાં િ આશ્મમાં આવી હતી. સ્રીઓએ 

વ્રત લેવાનું નહોતું, છતાં કોણે કોણે એ વ્રત ન લીધું તે જાણવાની 

તેને એટલી િધી ઈંતેજારી થઈ ગઈ હતી કે તેનાથી આવયા 

વસવાય રહેવાયું િ નરહ. તે આશ્મમાં આવી, પરંતુ અરુણ વ્રત 

લેશે કે નરહ તેની તેને ખાતરી નરહ થવાથી તે ધવિ સમક્ ગઈ 

નરહ, અને કાંઈ લખવા િેઠી. તે લખે તે પહેલાં તો પોલીસ 

અમલદાર નૃવસંહલાલે આશ્મમાં પ્રવેશ કયયોં.

કોઈ પણ ચળવળ તરફ શરૂઆતમાં વવરોધીઓ સૌમય 

દૃવષ્ રાખે છ.ે નૃવસંહલાલે વધારે ધાંધલ કયુું નહવય. તેમણે 

ત્ણેક પુસતકો લીધાં અને આશ્મવાસીઓના નામની એક યાદી 

લીધી. અરુણને આશ્મના મંત્ી તરીકે િરૂરના િવાિો આપવા 

નૃવસંહલાલની સાથે િવાનું ઠયુું. સહુની નવાઈ વચચે રંિન પોતે 

િ માગણી કરી નૃવસંહલાલની મોટરમાં િેસી ગઈ. તેને રસતામાં 

સુશીલાના ઘર પાસે ઊતરવાનું હતું.

િનાદતિન ભારે કુતૂહલમાં પડયા. તેમને આછુ ંદેખાઈ આવયું કે 

અરુણની પ્રવતજ્ા રંિનને આભારી હતી. રંિનની પાસે રહેવાનો 

મોહ કદાચ એ પ્રવતજ્ાના મૂળમાં રહેલો હોય તો ? યુવક અને 

યુવતીનાં સંમેલન પોતાના કાયતિને અણધારી રદશા તરફ ખેંચી 

િશે તયારે ? પરંતુ યુવક અને યુવતી - પુરુષ અને સ્રી - એમનું 

િ િગત િનેલું છ;ે એમને િ માટ ે િગતમાં િધી પ્રવૃવતિઓ 

થાય છ,ે અને એમને િ સાધન તરીકે વાપરવામાં આવે છ.ે સ્રી 



અને પુરુષ વગર એકે પ્રવૃવતિ શકય છ ે ખરી ?

મોટરમાં કોઈ કશું િોલયું નરહ. રંિનને અને અરુણને 

નૃવસંહલાલ ઓળખતા હતા. નૃવસંહલાલના મનમાં વવચારો ઘોળાયા 

કરતા હતા : એક સારા અમલદારનો પુત્ અરુણ અને એક 

સુખી મહાધનાિય સંસકારી ભાઈની િહેન રંિન શા માટ ેઆવા 

આફતના માગતિ તરફ વળે છ ે ? શા માટ ે પોતાનો િ પુત્ એ 

તગરફ આકષાતિય છ ે ? યૌવન એ શું મૂખાતિઈ નથી ? કોઈ 

પણ ઠરેલ, ઉંમરે પહોંચેલો અનુિવી પુરુષ આવી સવપન સરખી 

પ્રવૃવતિઓમાં જોડાય ખરો ? રહંદની પ્રજાને એવું શું ભારે દુઃખ 

છ ે કે સરકાર વવરુદ્ધ કાંઈ િોલવું પડ ે ? લોકો સુખી છ;ે ખાય 

છ,ે પીએ છ ેઅને પોતાનો ધંધો-રોિગાર કયયે જાય છ.ે સરકાર 

પોલીસ રાખી લોકોનું રક્ણ કરે છ.ે રેલગાડીઓ કાિી લોકોને 

િવા-આવવાની સગવડ કરી આપે છ.ે નથી કોઈ પરદેશીઓના 

હુમલાનો ભય, નથી કાંઈ ભારે ચોરીચખારી : નસીિ િનેે 

િટેલું આપે તેટલું તેને વગર દુઃખે મળે છ.ે પોતે પણ ડપેયુટી 

સુપરરનટનેડનેટ ઑફ પોલીસની ભારે િગા ઉપર હંગામીપણે 

વનમાયા છ;ે થોડા વખતમાં કાયમ થઈ િશે. મોટર તો રાખી 

શકયા છ.ે અંગ્ેજી રાજયમાં દુઃખ શું છ ે કે લોકોને રાિકીય 

ચળવળો કરવી પડ ે ? યૌવનની ઘેલછા વસવાય તેમને િીિુ ં

કાંઈ કારણ દેખાતું નરહ.

`પેલું ટોળું ઊભું છ ે તયાં િરા મોટર થોભાવજો.' રંિને 

નૃવસંહલાલને વવનંતી કરી અને તેમને વવચારમાંથી જાગૃત કયાતિ.

`કેમ આટલા િધા લોકો ભેગા થાય છ ે ?' નૃવસંહલાલે 



પૂછયું. ટોળું એ પોલીસનો િાહુ છ.ે એક મોટા સારા મકાનની 

નજીક િસો-ત્ણસો માણસો ભેગા થઈ ગયા હતા, અને િીજા 

વધારે માણસોની ભરતી થયે િ િતી હતી. તયાં આગળ મોટુ ં

ચોગાન હતું.

`તે તમારાથી ઘરમાં શી રીતે િવાશે ? આટલા િધા લોકો 

છ ે ને ? હંુ સાથે આવી જાઉં ?' અરુને પૂછયું.

સુશીલાનું ઘર આવયું હતું. એ ઘરની એક િાિુ ઉપર િ 

ટોળું જામયું હતું. શા માટ ે લોકો ભેગા થયા હતા તેની કોઈને 

ખિર પડી નરહ. પોલીસના અમલદાર તરીકે નૃવસંહલાલે પણ 

નીચે ઊતરવાની ઈચછા કરી ત્ણે િનાં ટોળાની નજીક આવયાં. 

ટોળાની િીજી િાિુએ એક-િે પોલીસના વસપાઈઓ િહુ ધીમેથી 

લોકોને વેરાઈ િવા િનાવતા હતા. ટોળું ભેગું થવાનું કારણ દૂર 

કરવા કરતાં ટોળાને - કાયતિને - દૂર કરવા પોલીસ જયારે તયારે 

મથે છ;ે તેમાં િ તેમની વનષફળતા છ.ે

નૃવસંહલાલે એક પાછળ ઊભેલા મનુષયને પૂછયું :

`અરે, શું છ ે ?'

`મદારીનો ખેલ હશે.'

`આટલા િધા લોકો ?'

પેલા માણસે િવાિ આપયો નરહ. ટોળામાં શું થતું હતું તેની 

તેને ખિર નહોતી. અરુણ છકે અંદર ઘસી ગયો.

નૃવસંહલાલ રંિનની સાથે ધીમે ધીમે માગતિ કરવા લાગયા. 



તેમનો દમામદાર દેખાવ અને ઉચચાર સાંભળી સૌ કોઈ તેમને 

માગતિ આપવા લાગયા.

`કેમ િધા ભેગા થયા છો ?' િીજા એક-િે માણસોને 

ઉદ્દશેીને નૃવસંહલાલે પૂછયું. તે માણસો િવાિ દીધા વગર 

િાિુએ ખસી ગયા. ભેગા થનારાઓમાંના ઘણાને ખિર નહોતી 

કે પોતે શા માટ ે તયાં ભેગા થયા હતા.

`ચોર, ચોર !'

`મોર, મારો !'

`પકડો, પકડો !'

િે-ત્ણ મારકણા દેખાવના િુવાવનયાઓ ટોળામાં દાખલ 

થઈને િૂમો પાડી ઊઠયા. ચોર કોણ ? શા માટ ેમારવો ? કોને 

પકડવો ? એ પ્રશ્નનો ઉતિર આપવા તેઓ િંધાયલા નહોતા. િસ, 

કારણ હોય કે ન હોય તોપણ માર મારવાની વૃવતિ ઘણાઓના 

હૃદયમાં જોતજોતામાં જાગૃત થાય છ.ે

`કોને મારવો છ ે ?' નૃવસંહલાલે એ િુવાનોમાંથી એક 

િણને જોરથી પકડી પૂછયું. એ માણસ નૃવસંહલાલને ઓળખાતો 

લાગયો. ગુંડાવગતિને કારણ વગર મારામારી કરવામાં મજાલેનાર 

વગતિને - પોલીસ સાથે ભારે ઓળખાણ હોય છ.ે તે માણસે 

સલામ કરી કહંુ્ :

`હિૂર ! કોઈ ગરઠયો લાગે છ.ે'

`નરહ, કોઈનું વખસસું કાતયુું છ.ે વખસસાકાતરુ છ.ે' ત્ીજા 



પ્રેક્કે ગુંડાની સમિ સુધારી. ગરઠયો અને વખસસાકાતરુ એ િે 

વભન્ વયવકત છ ે એમ એ વગપીકરણવપ્રય પ્રેક્કને લાગયું.

પેલા ત્ણ ગુંડાઓ લોકોને ધક્કા મારી સાહેિ માટ ે િગા 

કરવા લાગયા, ભારે કોલાહલ મચી રહ્ો હતો. દરેક િણ કાંઈ 

ને કાંઈ િોલતું િ હતું. કોઈ હસતા હતા, કોઈ િૂમ પાડતા 

હતા, કોઈ ધક્કા મારી આગળ વધતા હતા, કોઈ ધક્કા મારી 

િહાર નીકળવા મથતા હતા. નૃવસંહલાલ તથા રંિનને ટોળામાં 

પ્રવેશતાં જોઈ સામી િાિુ િંદોિસત રાખતા વસપાઈઓ એકદમ 

હોવશયાર િની ગયા.

`ચાલો મહેરિાનો ! ચાલતા થાઓ.' વસપાઈઓ મોટથેી 

િોલવા લાગયા. મહેરિાનોને ચાલતા થવાની વવવેકભરી વવનંતી 

સાથે વવવેકનો અંશ પણ ન દેખાય એવા જોરદાર ધક્કા મારી 

વસપાઈઓએ લોકોને ચાલતા થવાની ફરિ પાડવા માંડી, ભેગા 

થયેલા મહેરિાનો પણ એ રીતભાતને પાત્ નહોતા એમ છકે 

કહેવાય નરહ. એક િગયાએથી ધક્કા ખાઈ તેઓ િીજી િાિુએ 

ટોળે વળતા. ટોળે વળવાનું કાંઈ કારણ હતું કે કેમ તેની િ 

લોકોને ખિર નહોતી.

`એ તો એક િિેને માયયો !' નૃવસંહલાલને માગયે આવતા એક 

માણસે નવી િ મારહતી આપી.

આખા ટોળાનો સિ તિક પહેલાં મદારી હતો; મદીમાંથી તે 

ચોર થયો; ચોરનો ગરઠયો અને ગરઠયામાંથી વખસસાકાતરુ નીકળી 

આવયો; એટલે સુધીનો વવકાસ સામાનય િુવદ્ધ સમિ પડ ે એવો 

હતો; પરંતુ વખસસાકાતરુમાંથી િિે કેવી રીતે ધસી આવયો તે 



સમિવું મુશકેલ હતું.

ટોળાના મધય ભાગમાં નૃવસંહલાલ પહોંચી ગયા. અરુણ એક 

ચૌદપંદર વષતિના છોકરાને પકડી ઊભો રહ્ો હતો. એ છોકરાને 

મારવા ધસી આવતા િે માણસોને તેણે રોકી રાખયા હતા; અને 

તેમની સાથે મોટથેી તે કાંઈ દલીલ કરતો હતો. તેના મુખ ઉપર 

ગુસસો રોકી રાખયાનાં સપષ્ વચહ્ન દેખાતાં હતાં. છોકરાના મુખ 

ઉપર કોધ માતો નહોતો; તે રડતો હતો અને કાંઈ િોલતો હતો. 

તેનાથી પૂરંુ િોલાતું નહોતું. પાસે િ િેસી રહેલા એક ડોસા 

તરફ તે વારંવાર હાથ કરતો હતો.

ગુંડાઓ તથા વસપાઈઓએ મળી સાહેિની આિુિાિુનું સથાન 

ખાલી કરી નાખયું. જયાં જયાં નૃવસંહલાલ તથા રંિન પહોંચયાં 

તયાં તયાં સતિાનો પ્રભાવ લોકો માનય કયયે ગયા. છોકરાને મારવા 

ધસી આવતા િે િણને સંભાળવા મથતા નૃવસંહલાલે ભાષાનું 

પ્રિળમાં પ્રિળ ઉચચારણ સાંભળું. શરીરમાં િમે જોર તેમ 

ભાષામાં ગાળ. ગાળનું જીવનમાં રહેવું મહત્વ વીરસરવા િવેું નથી.

`સાલો િિે ! હરામખોર અડકે છ;ે અભડાવે છ ેઅને પાછો 

સમો થાય છ.ે એનું ચામડુ ં ચીરી નાખીશ !'

એક માણસ િોલતો સંભળાયો. આ ભયંકર િનાવનું રહસય 

િરાિર સમજાય એ અથયે નૃવસંહલાલે મોટથેી હુકમ કયયો :

`હઠાવો, િધાને અહીંવથ હઠાવો !'

િંને વસપાઈઓ અને ત્ણે મવાલીઓએ મળી લોકોને ધકેલયા. 

મવાલોનો ધક્કામુક્કી કરવાનો શોખ પૂરો થયો. તેમણે કેટલાક 



લોકોને િાપટયા, કેટલાકને ઠોંસા માયાતિ, કેટલાકને કોણીઓ 

મારી. હાંકી કાિવાની રકયા વધરે કડક િનતી જોઈ લોકો પણ 

ચકલાંની માફક વેરાઈ ગયા. જોતજોતામાં આ પાંચ માણસોએ 

ત્ણસો વયવકતઓને વવખેરી નાખી.

અરુણે ટોળામાં દાખલ થઈ પૂછપરછ ન કરી; પરંતુ તે 

સીધો િ જયાં મારામારી ચાલતી હતી તયાં આવી પહોંચયો. િે 

માણસો એક છોકરાને ધડાધડ લપપડો અને ઠૂસંા મરતા હતા. 

નાનો િાળક િવેો લાગતો છોકરો માર સહન ન થવાથી ભાન 

ભૂલી સામો થયો. પરરણામની િરા પણ દરકાર કયાતિ વવના તેણે 

મારનારનો હાથ પકડયો અને હાથે જોરથી િચકંુ ભયુું. િચકાની 

વેદના અસહ્ થઈ પડવાથી એક િણ િૂમાિૂમ કરવા લાગયો; 

િીજો માણસ િચકંુ છોડાવવા માટ ે છોકરાને વધારે સખતીથી 

મારવા લાગયો. આ ક્ણે અરુણ અંદર આવી વચચે પડયો. તેણે 

િળપૂવતિક િંનેને છૂટા પાડયા. આવડા નાના િાળકને િેહદ માર 

મારનાર એ િંને કરૂ રાક્સોને પકડી તેમનાં માથાં અફાળી ફોડી 

નાખવાનું મન અરુણને થયું. અને જોઆિ ેિ લીધેલી અરહંસાની 

પ્રવતજ્ા અકસમાત્ યાદ આવી ન હોત તો તે િરૂર તે પ્રમાણે 

કરી પોતાના મનને સંતોષ આપત.

પરંતુ તેણે મનને સાવધ કરી વશ રાખયું. છોકરાને તેણે 

છોડાવી પોતાની પાસે લઈ લીધો અણે એક હાથે તેને પકડી 

રાખયો. કોધે ભરાયલા િંને મનુષયોને લાગયું કે આ િાળકનો 

િચાવ કરવા આવેલ નવા માણસને પણ િૂડવો જોઈએ. છોકરાને 

િૂંટવી લેવા માટ ે તેમણે અરુણ ઉપર હલ્ો કયયો; પરંતુ અરુણે 

તેમને અટકાવયા. ગુસસે થયા વગર મારવાનું િળ આવતું નથી 



એ વાત ખરી છ;ે પરંતુ ગુસસે થયા વગર માર ખાઈ શકાય છ ે

એનો તેને પ્રથમ અનુભવ થયો. િન્ે મનુષયોને પોતે ધારે તો 

મારીને તયાંથી નસાડી મૂકે એટલી અરુણમાં શવકત હતી; પરંતુ એ 

શવકતનો તેણે ઉપયોગ કયયો નરહ. તેણે તો માત્ છોકરાને પકડી 

રાખયો અને છોકરા ઉપર ધસી આવી પ્રહાર કરવા મથતા એ 

િંને મનુષયોને માત્ રોકી રાખયા. તેમ કરતાં તેને પણ એક-િે 

મુક્કા અને એક-િે ગડદા પડયા. પરંતુ અકોધના વનચિયને લીધે 

એ પ્રહારો એવા તુચછ અને હાસયિનક લાગયા કે તેની વસથરતા 

ચળી નરહ. તેને વગર ગભરાયે વસથર ઊભેલો વનહાળી પેલા 

િંને માણસો હવે ધસતા અટકયા, અને પ્રહાર કરવાને િદલે 

ગાળોનો આશ્ય લેવા લાગયા. અરુણને અકોધ - અરહંસા - નો 

પહેલો િ નવાઈભયયો અનુભવ થયો.

એટલામાં નૃવસંહલાલ તથા રંિનને અરુણે જોયાં. નૃવસંહલાલે 

પેલા ગાળો િકતા માણસને િરાિર સાંભળવા આખા ટોળાને 

વવખેરી નખાવયું અને પછી તેમણે મોટા સાદે પૂછયું :

`કેમ એ ભામટા ! કેમ ગાળો િકે છ ે? પીધેલો છ ેકે શું ?'

નૃવસંહલાલનો પોશાક તેમની અમલદારીને સપષ્પણે 

ઓળખાવતો હતો. પેલા િંને માણસો દિાયા. ગાળો િોલતા 

એક િણે િવાિ આપયો :

`અરે સાહેિ ! અમે તો બ્રાહ્મણો છીએ.' દારૂ પીધાનું તહોમત 

ન ખમાયાથી તેમણે પોતાનું બ્રહ્મણતવ જાહેર કયુું. `બ્રહ્મણથી 

"પીધેલા" ન િનાય એવી માનયતા ડગમગતી િનાવવા માટ ે

બ્રાહ્મણો તરફથી િનતા પ્રયાસો થાય છ,ે છતાં િગત પોતાની 



િંખના મૂકતું નથી. બ્રાહ્મણ વનવયતિસની રહે એમ િ તે ઈચછ ેછ.ે'

`બ્રાહ્મણ હો તો માગી ખા !' પોલીસની વાણીમાં અપશબદોનો 

ભંડાર ભરેલો હોય છ.ે નૃવસંહલાલ િવેા આગળ વધેલા અને 

પોલીસખાતામાં રહ્ા છતાં ભલા ગણાતા અમલદાર પણ ધારે 

તયારે એ વાણીનો ભંડાર ખુલ્ો મૂકી શકે છ.ે તેમણે બ્રાહ્મણને 

તેનો ધમતિ સૂચવયો. તેમની સુંદર વગરા આગળ વધી :

`આમ મવાલીની માફક રસતા વચચે કેમ મારામારી કરે છ ે?'

`પણ આ િડે અમને અડકે શા માટ ે ?' મારામારી કરવા 

માટ ે િડેનો સપશતિક એ અવનવાયતિ કારણ હોય એમ તે બ્રાહ્મણે 

દલીલ કરી.

`એવી ચટ હોય તો ઘેર િઈને નાહી નાખિ,ે પણ આ 

રસતા વચચે કેમ હુલ્ડ કરે છ ે ? તને કેદમાં પૂરવો પડશે.'

કેદનો ભય ઘણો ભારે છ.ે કેદનો ભય ટાળવા માટ ે કેદથી 

ટવેાવું જોઈએ. ગભરાઈને પેલા બ્રહ્મણે િણાવયું :

`સાહેિ, સાહેિ ! અમારો કશો વાંક નથી. એક તો અમને 

અડકીને અભડાવયા, અને કહેવા ગયા તયારે આ િચકંુ ભયુું. 

િડેનો િુલમ ઓછો છ ે ?'

`કયો છ ેએ િડે ?' ફરરયાદી અને આરોપી િંનેને િરી પણ 

પક્પાત વગર સરખી ગાળોક દેવા ટવેાયલા પોલીસ અવધકારી 

નૃવસંહલાલે િડેની ખિર લઈ નાખવા ધાયુું. અરુણને હાથે 

િાિેલા હજી ડસૂકાં ખાતા છોકરા તરફ બ્રહ્મણોએ આંગળી 

કરી. નૃવસંહલાલ વવચારમાં પડયા. છોકરાનો પોશાક િહુ ઉજ્જવલ 



નહોતો, પરંતુ તેમા અંતયિ વગતિની કશી િ વવવશષ્તા દેખાઈ 

નરહ. અંતયિ કોમમાં પણ અતયંત રૂપાળાં સ્રી, પરુષ અને િાળકો 

કોણે નરહ જોયાં હોય ? એ ખરંુ છ ે કે કેટલીક ચોખખાઈનો 

અભાવ, પહેરવેશ અને રહેણીની અવશષ્તા તથા હલકાપણાનું 

િનમવસદ્ધ ભાન અંતયિ કોમને સહિ ઓળખાવી આપે છ;ે 

છતાં અવણશુદ્ધ મુખાકૃવતવાળા અને અંતયજો જોનારની નિરે 

દેખાઈ આવે છ.ે

`કેમ અલયા, શું થયું ?' હજી રડતા છોકરાને નૃવસંહલાલે 

પૂછયું.

છોકરાથી ગુસસામાં અને રુદનમાં પૂરંુ િોલાયું નરહ.

`મારા દાદાને...પાડી નાખે...મેન મારે...હંુ જાણી જોઈને કયાં 

અડયો છુ ં ?'

`હરામખોર ! િૂઠુ ંિોલે છ ે? મને જાણીજોઈને તું અડકયો, 

અને કહેવા ગયા તયારે આ િચકંુ ભયુું. િુઓ સાહેિ !' પેલા 

લડવૈયાએ પોતાનો ઘવાયેલો હાથ િતાવયો.

`કયાં છ ે તારો દાદો ?' નૃવસંહલાલે છોકરાને પૂછયું.

`આ રહ્ો, િાપા ! છોકરાની ભૂલ થઈ હોય તો હંુ એના 

વતીનો એમને પગે પડુ ં છુ.ં છોકરંુ છ;ે એની શી સમિ ?' 

િમીન ઉપર િેસી લાકડીને ટકેે અધધર રહેલા એક વૃદ્ધ ે કહ્ું. 

નૃવસંહલાલની નિર તેના ઉપર પડી. એ વૃદ્ધ આંખે દેખતો નહોતો.

`આ તો ધનો ભગત ! અલયા તને લાગયું તો નથી ને ?' 

નૃવસંહલાલે આ વૃદ્ધ અંતયિને ઓળખીને પૂછયું.



`કાંઈ નરહ, િાપા ! વાગયું હશે તો મટી િશે. પણ આ 

મારા રદકરાને િોરમાર માયયો ! હલકી જાત પડયા, િાપા ! 

માર ખાવાને સજાતિયેલા છીએ; કાંઈ નરહ.' ધના ભગતથી િોલાઈ 

ગયું. તને વાગયા કરતાં તેના આ નાના િાળકને વાગયું એનું 

દુઃખ તેના હૃદયમાં વધારે થતું લાગયું.

`તારે ફરરયાદ કરવી છ ે ?' નૃવસંહલાલે પૂછયું.

`ના રે ના સાહેિ ! અમારે ગરીિને ફરરયાદ શી ? એ 

ભાઈને એવી સમિ પડી તો એમ; િે ગડદા ખાઈ લીધા. 

ભગવાન િધાનું ભલું કરો ! મારે ફરરયાદ કેવી ?'

`જાઓ, ચાલયા જાઓ અહીંથી વિચારા સુરદાસને હેરાન 

કરતાં શરમાતા નથી ?' નૃવસંહલાલે પેલા અંતયિના સપશતિથી 

અપવવત્ િનેલા બ્રાહ્નણોને કહ્ું.

`જાઓ !' એક વસપાઈ મોટથેી િોલયો.

`ચલાઓ !' એક ગુંડાએ વસપાઈને સહાય આપી. િુગાર 

કે મારામારીથી કોઈ રદવસ પકડાવાનો પ્રસંગ આવે તયારે 

ડપેયુટીસાહેિ થોડી મહેરિાની દાખવે એ અથયે લાંિા વખતથી 

ખુશામત કયાતિ કરતા ગુંડાઓ સાહેિનો િોલ િીલવા તતપર હતા.

િંને બ્રાહ્મણો ચાલયા ગયા.

અરુણ પેલા વૃદ્ધનાં વાકય સાંભળી અચિયતિમુગધ િની ગયો. 

પોતાને મારનારનું પણ ભલું ઈચછનાર એ િડેમાં વધારે બ્રાહ્મણતવ, 

કે સપશતિમાત્થી અપવવત્ િની એક અંધ, વૃદ્ધ અને િાળકને 

માર મારનાર બ્રાહ્મણોમાં વધારે બ્રાહ્મણતવ ?



`િેટા ! છાનો રહી જા. હવેથી વધારે સંભાળિ.ે આપણને 

અડતાં અભડાય તેને અડવાનું કંઈ કામ ? એ એને રસતે, આપણે 

આપણા રસતે, લે આ લાકડી.' ધના ભગતે પોતાની લાકડી ધરી. 

એ લાકડી વડ ે પેલો નાનો છોકરો તેને દોરતો હતો.

`છોકરા ! તારંુ નામ શું ?' રંિને પૂછયું.

`મારંુ નામ રકસન.' છોકરાએ િવાિ આપયો.

`લે આ થોડા પૈસા.' રંિને પાંચ રૂવપયાની નોટ તેને આપવા 

માંડી, છોકરાએ હાથ લાંિો ન કરતાં પોતાના દાદાની લાકડી 

િાલી. તેણે રંિનને િવાિ આપયો :

`ના, િા ! અમે માગણ નથી.'

રંિન સાંભળી રહી. અસપૃશય ગણાતી કોમમાં પણ 

આતમાગૌરવ તેને દેખાયું. એવા અંતયિનો સપશતિ કરમ ન કરાય?

ધના ભગતને દોરીને રકસન આગળ ચાલવા માંડયો.

`ભગવાન ! મારા પ્રભુ ! િધાયનું સારંુ કરિ,ે નાથ !' 

દોરાતે દોરાતે ધનો ભગત િોલયો. તેના મનમાંથી કલેશ, શોક 

ઊડી ગયા. પોતાના િાળકને માર મારનાર પેલા બ્રાહ્મણ તરફ 

ઘડીભર તેને કટતુા આવી ગયેલી. તેનું વનવારણ કરવા પોતાને 

િ સંિોધી ધના ભગતે ચાલતાં ચાલતાં ગાવા માંડયું :

વૈષણવ નથી થયો તું રે ! હરરિન નથી થયો તું રે !

શીદ ગુમાનમાં ઘૂમે...વૈષણવ0



હરરિન જોઈ હૈડુ ં ન હરખે; રુચે ન હરરગુણ ગાતા

ચામદામ ચટકી નથી છટકી, કોધે લોચન રાતાં...વૈષણવ0

.... .... .... ....

તુિ સંગે કોઈ વૈષણવ થયો તો તું વૈષણવ સાચો !

તારા સંગનો રંગ ન લાગે, તયાં લગી તું કાચો !...વૈષણવ0

.... .... .... ....

પરદુઃખી દેખી હૃદે ન દાિે, પરવનંદા નથી ડરતો !

વહાલ નથી વવઠ્ઠલ શું સાચું, હઠ ે હંુ હંુ કરતો...વૈષણવ0

-દયારામ

રંિનને સુશીલાના મકાનમાં પહોંચાડતાં સુધી અરુણે ધના 

ભગતનું ધીમે ધીમે આછુ ંસંભળાતું ભિન સાંભળા કયુું. મોટરમાં 

િેસી નૃવસંહલાલ તથા અરુણ તયાંથી ચાલયા. ધના ભગતે કરેલી 

વૈષણવની વયાખયાનો અરુણને વવચાર આવવા લાગયો.

નૃવસંહલાલે વચમાં વાત કરી :

`આ િડે ઼ લોકો પણ િહુ ફાટયા છ.ે િીજાને અડકવાનું 

એને કામ શું ?'

સપશાતિસપશતિની ભાવના આપણા હૃદયમાં એટલી ઊંડી ચોંટી 

ગઈ છ ે કે અસપૃશયતાને અઘરટત માનયતા છતાં અંતયિનો સપશતિ 

કરતાં આપણને સંકોચ થાય છ.ે નૃવસંહલાલને નોકરી અંગે 

સપશાતિસપશતિની છોછ ઘણી ઓછી થઈ ગઈદ હતી; તોપણ અંતયજો 

િીજાને અડકવા ઈચછ,ે અને માનવી માનવી વચચે સમાનતા 

સથાપવા મથે, એમાં તેમને અમયાતિદા થતી લાગી.



અરુણે સહિ વસમત કયુું. તેના કાનમાં તો એક િ ઉચચાર 

સંભળાયા કરતો હતો :

તુિ સંગે કોઈ વૈષણવ થાયે, તો તું વૈષણવ સાચો !

તારા સંગનો રંગ ન લાગે, તયાં લગી તું કાચો !

આચારની િીણામાં િીણી વીગતોમાં પવવત્તા સથાપવા મથતા 

બ્રાહ્મણો અને વૈષણવો, એ આચારની વવગતોને અભેદ્ દીવાલો 

િનાવી દે છ ે એમાં કાંઈ ભૂલ નથી થતી ? િ ે સંગનો રંગ 

લગાડવાનો છ ે તેમાં દેહદેહને ખેંચી ખેંચી છૂટા પાડવામાં આવે 

તો કદી રંગ લાગી શકે ખરો ? રદવસમાં સો વખત નહાતો 

મરજાદી અને માર મારનારનું પણ ભલું ઈચછનાર ધનો ભગત, 

િેમાં કોણ મોટો વૈષણવ ?
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સંધયાસમે અવનીનાં પટ ફોડી ફોડી,

િવેી ફુટ ે વતવમરની વવભુ મોિમાલા;

તેવા સરોવર તણા તટ તોડી તોડી,

તોફાની મસત િલના ઊછળે ઉછાળા !

નહાનાલાલ

રંિન સુશીલાની પાસે ગઈ તયારે સુશીલા રડતી હતી. પુષપા 

તેની પાસે િેઠી હતી. રંિનને આવતી જોઈ સુશીલાએ આંખો 

લૂછવા માંડી. આંખો લૂછતે લૂછતે સુશીલાના કપાળે લાગેલું 

ગોપીચંદન પણ ભૂંસાઈ િવા લાગયું. િાિઠ ઉપર કાશમીરી 

ભરતવાળા ઊનના આસનને પાથરી તેના ઉપર સુશીલા િેઠી 

હતી. તેની પાસે િે-ત્ણ પુસતકો પડયાં હતાં અને થોડો પૂજાનો 

સામન પડયો હતો.

તેની સામે એક પાટલા ઉપર પુષપા િેઠી હતી. તેની જોડમાં 

એ િ પાટલા ઉપર રંિન લપાઈને િેસી ગઈ. સોડમાં સમાતાં 

સ્રીઓને િ આવડ.ે પુષપા અને રંિન લગભગ સરખી ઉપરનાં 

હતાં અને િંને વચચે ભારે સહીપણાં હતાં. રંિને પુષપાનો પગ 

દિાવયો, અને સુશીલા કેમ રડ ેછ ેતેનું કારણ વગરિોલયે પૂછયું.



`પેલા ધના ભગતને અને રકસનને લોકોએ માયયો તે જોઈને 

મોટીિહેન કયારની રડયા કરે છ.ે' પુષપાએ કહ્ું. સામી િારીએથી 

રસતામાં િનતા સઘળા િનાવો જોઈ શકાતા હતા. પુષપાનું વાકય 

સાંભળી સુશીલાની આંખમાં ફરી આંસુ ઊભરાયાં. રડતે ઘાંટ ે

સુશીલાએ કહ્ું :

`લોકોય મૂઆ રાક્સો છ ેને ! ભગતની આંખે દેખાતું નથી 

તોય એને માયયો, અને પેલો ફૂલ િવેો રકસન !...' સુશીલાથી 

આગળ િોલાયું નરહ.

`તું કયાંથી એ ટોળામાં ભરાઈ ગઈ ? તુંય િિરી છ,ે 

િહેન !' પુષપાએ રંિનને કહ્ું.

`હંુ અહીં ન આવી હોત તો િઘડો અટકત શાનો ?' 

રંિને કહ્ું.

`તું કયાંથી િધાને લઈ આવી ? એક તો પેલા પોલીસ 

અમલદાર હતા; કોઈ કોઈ વખત આપણે ઘેર આવેલા મેં જોયા 

છ.ે પણ પેલું િીિુ ં કોણ હતું ? કોઈ કૉલેવિયન છ?ે એ ન 

હોત તો રકસનને તો િધા મારી િ નાખત.' સુશીલાએ વધારે 

વસથર િનીને વાત કરી.

`એ િ અરુણભાઈ. મેં િેત્ણ વખત તને વાત નહોતી 

કરી ?' પુષપાએ િહુ ઉતસાહવથ અરુણનું ઓળખાણ આપયું. તે 

ઉતસાહ સુશીલાને ગમયો નરહ. અજાણયા યુવકોના પરરચયમાં 

યુવતીઓ વારંવાર આવે એ વિલકુલ ઈચછવા યોગય ન ગણાય 

એવી સુશીલાની દૃિ માનયતા થઈ ગઈ હતી. મધયમ અને ઉચચ 



વગતિની કનયાઓને શાળામાં મોકલવી પડ ે છ.ે શાળાને અંગેની 

છૂટ મને-કમને સહી લેવી પડ ે છ.ે અને ભણતરના દોષ કાિયા 

કરીને ભણતર ભણાવવું પડ ેછ.ે `છોકરી વંઠી જાય છ;ે ઘરકામની 

રહેતી નથી; ચાપચીપીથી કપડાં પહેરતાં શીખે છ ેમોટાની મયાતિદા 

રાખતી નથી.' એવા એવા આક્ેપો કરીને પણ માવતરો હવે 

દીકરીઓને ભણવા મોકલે છ;ે અને ભણતરને વખોડતાં છતાં 

પોતાની દીકરી અંગ્ેજી વાંચતી થાય, સારંુ વચત્ ચીતરી, ઊંચું 

ભરત ભરે અગર સારો ગરિો ગાય, તો માતાને આનંદ થયા 

વગર રહેતો નથી િ.

સુશીલાએ પોતાની નાની ઓરમાન િહેન પુષપાને એવા 

િ વદ્વમાગપી વવચારોના ખેંચાણ વચચે ભણાવી હતી. રંિન અને 

પુષપાને શાળાનાં િહેનપણાં હતાં. રંિનના વપતા અને સુશીલા 

તથા પુષપાના વપતા શહેરમાં ધનાિય તરીકે પ્રખયાત હોઈ િંને 

વચચે સારો પરરચય હતો; પરંતુ સુશીલાના વપતા ચુસત ધાવમતિક 

વૃવતિવાળા હતા અને રંિનના વપતા તદ્દન સુધારક વવચારના હતા, 

એટલે િંને વચચે રહેણીકરણીની ભારે િુદાઈ હતી. પુષપા મોટી 

થતી ગઈ તેમ તેમ તેને શાળામાંથી ઉઠાવી લેવાની રોિ યોિના 

ઘડયા છતાં સુશીલાએ તેનું ભણતર આગળ વધવા દીધું. રંિન 

અને પુષપા વચચેની મૈત્ી પણ વધી ગઈ હતી. અને જોકે રંિન 

િટેલી હરવાફરવાની છૂટ પુષપાને નહોતી, છતાં રંિનની સંગતનો 

ઓછોવધતો અંશ પુષપાને લાગયા વગર રહ્ો નરહ. પુષપાથી િધી 

સભાઓ કે મેળાવડામાં િવાતું નરહ; પરંતુ પોતાની મોટી િહેનને 

સમજાવીને, વીનવીને, તેનાથી િરા રરસાવાનો ડોળ કરીને કોઈ 

કોઈ વખત મેળાવડાઓમાં િવાની રજા પુષપા મેળવી શકતી. 



રંિનની સાથે િધે ફરવાની પુષપાને છૂટ નહોતી; પરંતુ રંિનને 

ઘેર િવાની અને રંિનને પોતાને ઘેર િોલાવવાની સુશીલાએ 

તેને પૂણતિ છૂટ આપી હતી.

સુશીલાને પણ રંિન માટ ેસદભાવ હતો. એ િહુ િોલકણી, 

હસમુખી અને વાતોડી છોકરી સવતંત્ વાતાવરણમાં ઊછરેલી 

હતી છતાં તે વાતાવરણના ભારે દોષથી મુકત હતી એમ 

સુશીલાને તેના વનખાલસ સવાભાવ ઉપરથી લાગતું; અને કોઈ 

કોઈ વખતે તે પોતે િ રંિનને િોલાવવા પુષપાને િણાવતી. 

રંિનમાં અવભમાન નહોતું એ તેનું ભારેમાં ભારે આકષતિણ હતું. 

તે િધાની સાથે છૂટથી હળવી, મળતી, હાસયવવનોદ કરતી 

અને પોતાના રંગિેરંગી પોશાક અને રમૂજી સવભાવથી સવતિને 

વપ્રય થઈ પડતી. યુવકોની સાથે ભળવામાં પણ તેને સંકોચનો 

અનુભવ ન થતો. સુશીલા એ જાણતી હતી; અને તેના ભાવવ 

ગેરફાયદા સારી રીતે સમિતી હતી, તેથી પુષપાને વશખામણથી 

અને આછી ધમકીથી યુવકોના િહુ સંસગતિમાં આવતી તેણે 

રોકી હતી. સુશીલાની કડક અને સવચછ કેળવણીને લીધે પુષપા 

થોડાિોલી, ગંભીર, માની અને અસપૃશય િની ગઈ હતી; માત્ 

રંિનને મળતાં તેનું હૃદય િંધનોથી મુકત થઈ િતું.

પુષપાને વચત્કળાનો ઘણો શોખ હતો. એ શીખવાનું તેને 

વનશાળમાં સાધન મળું હતું. સંગીતની સાથે સવચછદં આવે છ ે

એવી િૂની માનયતા હજી નષ્ થઈ નથી. વસતાર કે રદલરુિા 

લઈ િેસતી યુવતી સહુને ગમે છ;ે પરંતુ એ આવડત પોતાની 

પતની કે પૌત્ીમાં જોવાની સહુની ઈચછા િરા સંકુવચત રહે 

છ.ે પુષપાને પણ સંગીતના છદંમાં સુશીલાએ િહુ પડવા દીધી 



નરહ. પરંતુ કલાભોગી હૃદય સંગીતને િદલે વચત્ તરફ વળું. 

લાગણીની મીઠાશભરી કેળવની િમે સંગીતમાં શકય હોય છ ે

તેમ વચત્કળામાં પણ શકય હોય છ.ે પરંતુ સંગીતની મનોહર 

અસપષ્તા વચત્કળામાં ચાલતી નથી. વચત્કળા સપષ્ સવરૂપો 

માગે છ ે અને ઉપજાવે છ.ે પુષપાનું હૃદય મૂવતતિઓ ઘડતું, જયારે 

રંિનનું હૃદય સંગીતની રૂપેરી ચાંદનીમાં તયાતિ કરતું. એટલે પુષપાને 

યહુવકોની અલગ રાખયા છતાં તેના હૃદયે યુવકોની કલપનાનાં 

રંગિેરંગી વચત્ો ઓછાં નહોતાં ચીતયાું.

કૃષણકાંતને તયાં િનાદતિનનો ઓછો અવરિવર હતો. 

વમલમિૂરોની ચળવળને અંગે તથા િીજાં સામાવિક કાયયોને 

અંગે એ પરરચય વધી ગયો હતો. કૃષણકાંત તદ્દન સાહેિલોક 

િની ગયા હતા. છતાં તેમના સવભાવનું સાલસપણં િનાદતિનને 

ગમી ગયું હતું. િનાદતિનના આશ્મને તેમના તરફથી કવવચત્ 

સહાય થતી હશે એમ પણ લોકોની માનયતા હતી. સાહેિશાહી 

કૃષણકાંત અને િનાદતિનનો ઓછો પરરચય હજી લોકોમાં અને 

ખાસ કરીને તેના યુરોપીય વમત્ોમાં જાણીતો નહોતો થયો. અને િ ે

કાંઈ સંિંધ દેખાતો તે માત્ એક મિૂરોને ફટવનાર ચળવવળયા 

તથા મવલમાવલક વચચેનો િ હતો એમ િધા સમિતા.

પરંતુ એ પરરચયમાંથી િનાદતિનને રંિનનો અને પુષપાનો 

સંિંધ થયો. રંિન અને પુષપાની વચત્કામની આવડતનો લાભ 

િનાદતિન પોતાના કાયતિને અંગે લેતા હતા. કોણ જાણે કેમ, પણ 

આશ્મ સાથેના પુષપાના પરરચય વવરુદ્ધ સુશીલાને િહુ કહેવાપણં 

નહોતું. કદાચ એ સંસથા સુશીલાને ધાવમતિક સંસથા લાગી હશે !



તયાં પણ પુષપાથી ઘડી ઘડી િઈ શકાતું નરહ. માત્ િીજી 

સંસથાઓ કે મેળાવડાઓમાં િવાનો વવરોધ િટેલી સખતાઈથી 

સુશીલા કરતી તેટલી સખતાઈથી આશ્મમાં િવાનો વવરોધ તે 

નહોતી કરતી. એટલે પુષપાને પણ અરુણનો સહિ પરરચય થયો 

હતો. એ પરરચયની વાત એક-િે વખત પુષપાએ સુશીલા આગળ 

કરી તયારે સુશીલાએ તેને વિલકુલ ઉતિેિન આપયું નરહ; અને 

એક વખત અરુણને પોતાને તયાં િોલાવવાની પુષપાએ િહેન પાસે 

આજ્ા માગી તયારે સુશીલાએ ઘસીને તેની ના પાડી.

આિ ેએ િ અરુણને સુશીલાએ ઓળખયો. તેને ઓળખાવતાં 

પુષપાએ વધારે પડતો ઉતસાહ િતાવયો છ ે એમ પણ સુશીલાને 

લાગયું. છોકરીઓની આ ટવે તેને વિલકુલ ગમતી નહોતી; 

એમાંથી િ અનથતિકારક પરરણામો આવે છ ે એમ તેની ધારણા 

હતી; પરંતુ જોકે પુષપાનો અરુણ પ્રતયેનો ઉતસાહ ગમયો નરહ. 

છતાં તેને પોતાને િ અરુણ પ્રતયે કોઈ અકથય ઉતસાહ સફુરી 

આવતો ભાસયો. તેણે ધના ભગતને અને રકસનને છોડાવયા હતા; 

છોકરો સારો તો ખરો િ.

`તે તારે અરુણને અહીં િોલાવવા તો હતો ?' સુશીલાએ 

ઠપકો આપયો.

પુષપાએ કહ્ુૅં નરહ કે તેની એવી એક માગણીનો સશીલાએ 

પ્રથમ અસવીકાર કયયો હતો ! માત્ તેણે લાગ સાવધ ભવવષયને 

માટ ે સંમવત મેળવી લીધી.

`તને ગમશે તો અરુણભાઈને એક રદવસ િોલાવીશું. કેમ 

રંિન ?' પુષપાએ રંિનની અનુમવત માગી.



`એ ચાલયા ગયા હોત તો ન આવી શકત. પણ હવે તો 

એક વષતિ સુધી અહીં રહેવાના છ ે એટલે આવી શકશે - ગમે 

તયારે.' રંિને કહ્ુૅં.

સુશીલાએ પોતાનો પાઠ શરૂ કયયો. પુષપા અને રંિન થોડીવાર 

તયાં િેસી રહ્ાં.
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ધોવા િુરાઈને િધે,

ગંગા વહે છ ે આપની !

કલાપી

`અરુણ ! એ વાત તો તેં મને કરી નહોતી. તું પોલીસને શો 

િવાિ આપી આવયો તે જાણવા કરતાં, તું પેલા ટોળામાં અને 

પોલીસથાણામાં અરહંસક રહ્ો એ વધારે મહત્વની વાત છ.ે'

નૃવસંહલાલની સાથે િતાં ધના ભગત અને રકસનને મારતા 

ઉચચ રહંદુઓની આસપાસ ભેગા થયેલા ટોળાની હકીકત િેચાર 

રદવસે અરુણે િનાદતિનને કહી, અને ગુસસે થવાના પ્રસંગે ગુસસો 

દાિી શાંત રહેવાથી િ ેઅકથય માનવસક ઉચચતા પોતે અનુભવી 

હતી તેનો પ્રામાવણક એકરાર અરુણે કયયો, તેના ઉતિરમાં િનાદતિને 

કહ્ું.

`અને ધના ભગતે પોતાને મારનારનું પણ ભલું ઈચછયું એ 

જોઈને તો મને એમ િ લાગયું કે એ અંતયિને ગુરુપદે સથાપવો 

જોઈએ.' અરુણે કહ્ું.

`તારા ગુરુને આપણા સરઘસને મોખરે રાખિ.ે' િનાદતિને 

િરા હસીને કહંુ્.



`એ તો અંધ છ.ે'

`તું દોરિ.ે'

`પણ એ કિૂલ કેમ રાખશે ? એમને રાિકીય વવષયની 

ગમ ભાગયે િ હોય.'

`હંુ ભગતને ઓળખું છુ.ં તું આવયો તે પહેલાં કોઈ કોઈ 

વખત હંુ િડેવાસમાં િતો તયારે એમનાં ભિન સાંભળતો, અંતયિ 

સુધારણા માટ ેમેં એમને વાત કરેલી; પરંતુ એ તો એની ભવકતમાં 

લીન છ,ે એને િીજી ગમ ન પડ.ે અને ગમ પડ ે તોપણ એવા 

આંખે લાચાર િનેલા વૃદ્ધને આપણાથી આગળ કરાય કેમ ?' 

િનાદતિનના હૃદયમાં રહેલો રાિકીય વવભાગ આવા અંધ, વૃદ્ધ 

અંતયિને સરઘસને મોખરે રાખી લોકલાગણી પોતાની ચળવળ 

પ્રતયે આકષતિવા લલચાવતો હતો, છતાં તેના પ્રામાવણક વવભાગે 

તેમ ન કરવા સૂચવયું.

`અરુણ ! એ સરઘસ પોલીસ િરૂર અટકાવશે. મને કલેકટર 

આિ િોલાવયો હતો. સરઘસની હકીકત આપણા પત્માં પ્રવસદ્ધ 

થઈ છ,ે એટલે તેમણે મને ધમકી આપી છ.ે પોલીસને િળ 

વાપરવાની સતિા છ.ે તેઓ ધક્કા મારશે, લાકડી મારશે, અગર 

ગોળી મારેશે. એ િધાય પ્રસંગમાં આપણે અરહંસા સાચવી 

શકીએ તો આપણો વવિય છ.ે Mob psychology - સંઘમાનસની 

રચનામાં અરહંસા અદભુત પરરવતતિન કરર દેશે.'

`આપણે િધાને સાવધાન કરવા પડશે. વવમોચને તો સરઘસને 

હસી કાિનારા લેખો શરૂ કરી દીધા છ.ે'



`એની મરજીની વાત છ.ે આપણે મન હસી કાિવાનો પ્રસંગ 

નથી. ધના ભગતને વનમાતિલય માની ઘણાયે હસયા હશે, પણ એ 

જો વનમાતિલય હોત તો એણે ગાળો દીધી હોત. મારનારને આવશહ 

આપનારનું માનવસક િળ આપણા િધાનેયે કરતાં વધારે હોવું 

જોઈએ.

`આિ ે આવશો ?' આપણે ભગતને મળી આવીએ. મને 

ફરી મળવાની ઈચછા છ.ે પેલા છોકરાને કેમ છ ેતે પણ જોઈએ.'

`િીિુ ં કાંઈ કામ નથી. ચાલ િવું હોય તો.'

િંને િણા ધના ભગતને તયાં િવા તૈયાર થયા. િીજા 

આશ્મ વાસીઓ પોતપોતાના કામમાં રોકાયેલા હતા. િુદે િુદે 

સમયે િુદાં િુદાં કપડાં પહેરવાની િજંાળ તેમને નહોતી. િંને 

આશ્મના િાંપાની િહાર નીકળા તયાં સામે મોટરમાં રંિન 

તથા પુષપા આવી પહોંચયાં.

`રંિન તો જયાં િઈએ તયાં સામેની સામે િ !' હસીને 

િનાદતિન િોલયા. અરુણ કાંઈ િોલયો નરહ. મોટર ઊભી રહી.

`કયાં જાઓ છો ?' રંિને પૂછયું.

`જયાં િઈએ છીએ તયાં સફળતા છ.ે શુકન િહુ સારાં 

છ.ે' િનાદતિને કહંુ્.

`શા ઉપરથી ?'

`સામી િે કુમારરકાઓ મળે છ ે ! િીિુ ં શું જોઈએ ?'

ખરે, કુમારહૃદયની ભાવશુવદ્ધ અને તેનું વનદયોષ સનેહાળપણં 



િનેી નિરે પડ ે તેને પવવત્ િનાવે છ.ે એ િ હૃદય ભારેમાં 

ભારે ભોગ આપી શકે છ.ે હૃદયમાં કૌમારના ઉદાર અંશ ન 

હોય તો લગ્નનું સાહસ કેમ થઈ શકે?

`અમે તો તમને રોકવા આવયાં છીએ !' રંિને કહ્ું.

`કારણ ?'

`સરઘસમાં અમે પણ નીકળશું. વીસથી ત્ીસ સ્રીઓ આવવા 

તૈયાર છ ે !'

`શું કહે છ ે ?' ગરિા અને લગ્નપ્રસંગોમાં પણ પુરુષોને 

પડખે રાખયા વસવાય િહાર ન પડી શકતી ગુિરાતણ સરઘસ 

િવેા તોફાની રાિકીય દેખાવમાં પોતે સામે થઈને જોડાવા માગે 

એ શું ઓછા આચિયતિની વાત છ?ે

`હંુ ખરંુ કહંુ છુ;ં હસતી નથી' એ વાકય રંિને હસતે 

હસતે કહ્ું.

`નરહ, િહેન ! એ જોખમમાં તમને હંુ ન ઉતારંુ. ઘણં 

કરીને કલેકટર એ સરઘસ અટકાવશે; અને ભોગજોગે કોઈને 

વાગે તયારે ?'

`અમને વાગશે તો અમે અમારી સારવાર કરી લઈશું. તમને 

વાગશે તોયે અમે સારવારના કામમાં આવીશું.'

`અંહં; જો, રંિન ! તું આવા કામમાં પડીશ તો કૃષણકાંતને 

મુશકેલીમાં નાખીશ. અને પુષપા ! તારા વપતા તો તને આવવા 

િ ન દે. તેમને અમારા કામમાં વવશ્ાસ નથી. એટલે તમને 



સરઘસમાં તો હંુ નરહ િવા દઉ.' િનાદતિને કહ્ું.

`તયારે અમે અમારંુ િુદું સરઘસ કાિીશું. દેશની સેવા એકલા 

પુરુષો િ કરી શેક, ખરંુ ?'

`સરઘસ કાિવામાં િ કાંઈ દેશસેવા સમાઈ જાય છ ે ?'

`તયારે આપ શા માટ ે સરઘસ કાિો છ ે ?'

`એમાં તો ધવિ ફરકાવવાની છૂટનો વસદ્ધાંત રહેલો છ.ે 

અમારો અરહંસાનો વાવટો. સરકાર તેને ફરકાવવાની ના પાડ ે

તો એ ના કેમ મનાય?'

`િરાિર. પણએ વસદ્ધાંતની લડત એકલા પુરુષો િ શા 

માટ ે કરે ?'

`આ રંિન તો િહુ કપરી છોકરી છ.ે જો િહેન ! હજી 

પુરુષો િ આ લડત માટ ે તૈયાર થયા ન હોય તો પછી સ્રીઓને 

એમાં કેમ ભેળવાય ?'

`પુરુષો તૈયાર થયા ન હોય તો તે ખસી જાય, અને સ્રીઓ 

તૈયાર છ ે તેમને માગતિ આપે.'

`તારી સાથે દલીલ કરવી નકામી છ.ે હજી વચચે ત્ણ રદવસ 

છ.ે અરુણ ! તું આ છોકરીઓ માટ ેકાંઈ યોિના ગોઠવી કાિિ.ે'

`કયાં િશો ? િરૂર હોય તો હંુ આ ગાડી મોકલું.' રંિને 

િણાવયું.

`અમારે તો પેલા ધના ભગતને ઘેર િવું છ.ે અરુણ એમનો 



વશષય િનવા માગે છ.ે' હસીને િનાદતિને કહ્ું.

`કયાં રહેતા હશે ?' રંિને પૂછયું.

`હંુ જાણં છુ ં કયાં રહે છ ે તે.' પુષપાએ પહેલી િ વાર 

શબદોચચારણ કયુું. રંિન અને િનાદતિન વચચેની આખી વાતચીત 

દરવમયાન અરુણ અને પુષપા િંને વગરિોલયે એકિીજા તરફ 

જોયા કરતાં હતાં.

`પણ તું સાથે આવીશ તો તારે નહાવું પડશે. સુશીલાિહેન 

તને ઘરમાં નરહ પેસવા દે !' રંિને પુષપાના ઘરની ધમતિભાવના 

તરફ તેનું લક્ ખેંચયું.

`એમાં શું ! નાહી લઈશ.'

િનાદતિન એ સથળ જાણતા હતા; પરંતુ પુષપા સરખી પરમ 

વૈષણવની દીકરી એક િડેનું મકાન જાણતી હતી એ વવચારે 

િનાદતિનના મનમાં િરા આચિયતિ ઊપજયું.

અરુણ મોટરના આગળના ભાગમાં િેઠો. િનાદતિન પુષપાની 

સાથે િેસી ગયા. આખા શહેરને ચીરી છવેટના ગરીિ દેખાતા 

ભાગમાં મોટર આવી પહોંચી.

એ ગરીિ લતિાનાં મકાનો નાં હતાં; પરંતુ સામસામાં મકાનોની 

વચચે ધણો પહોળો માગતિ રહેતો હતો. એ માગતિના કેટલાક ભાગ 

ઉપર સૂતરની લાંિી દોરીઓ વીંટાળેલા લાકડાના કકડા િમીનમાં 

દાટલે હતા. મકાનોનાં આંગણા લીંપીને સવચછ રાખેલાં હતાં. 

ઊંચી બ્રાહ્મણ-વાવણયાની શેરીઓમાં નિરે પડતો કચરો અને 

ડગલે પગલે અપવવત્ િનાવતી પાનીની નીકો, એમાંનું કાંઈ આ 



લતિામાં દેખાયું નરહ. દસેક પર તો રંગીન ઇંટોરી હતાં અને 

તેમાં રહેનારાઓની આિાદી સૂચવતાં હતાં. ઘણાંખરાં ઘરની 

આગળ તુલસી વાવેલાં દેખાતાં હતાં.

`આ ઠીખ મહોલ્ો લાગે છ.ે' રંિન િોલી ઊઠી. શહેરની 

શેરીઓમાં ભોગજોગે િવું પડ ે તો મહા ત્ાસ પામતી રંિનને 

આ મહોલ્ો ગમયો.

`અહીં િ ધના ભગત રહે છ.ે' પુષપાએ કહ્ું.

મોટર ધીમી પડી. પાછળ નાનાં િાળકો દોડતાં હતાં. કેટલાંક 

િાળકોએ કાંઈ િ પહેયુું નહોતું.; કેટલાંક િાળકોએ ઘૂંટણ 

સુધી પણ ન પહોંચે એવાં ચીંથરા કમરે વીંટાળાં હતાં, કેટલાંક 

િાળકોએ તો ફકત માથે ટોપી કે ફાવળયું વીંટી માથા વસવાયના 

આખા દેહને નવસ્રો રાખયો હતો. તેમનાં શરીર કાળાશ પડતાં 

ધૂળવાળાં હતાં. આવો દેખાવ જોઈ રંિનને હસવું ન આવે એ 

કેમ િને ? પરંતુ હસતાં હસતાંયે તેની સૌદયાતિનવેષી દૃવષ્એ 

જોઈ લીધું કે આ નવસ્રાં અને અધતિવસ્રાં િાળકોમાંથી ઘણાંનાં 

મુખ કદરૂપાં તો નહોતાં િ. એ િાળકોને એક કલાક સાિુના 

પાણીમાં િોળી રખાય તો તેમના દેહનો ઘઉવણયો રંગ ઊઘડી 

આવે િરૂર !

`ધના ભગત અહીં રહે છ ે એ તું કયાંથી જાણૈ છ ે ?' 

રંિને પુષપાને પૂછયું.

`હંુ િે-ત્ણ વખત અહીં આવી હતી.' િરા અચકાઈને 

પુષપાએ કહ્ું.



`તું આવી હતી ? શા માટ ે ? િનાદતિનની વિજ્ાસા િાલી 

રહી નરહ; તેમણે પૂછયું.'

`એક વખત પંદરેક રદવસ સુધી ધના ભગત િણાયા નરહ 

એટલે મારે તપાસ કરવા આવવું પડલેું. એક વખત રકસન ઘણો 

માંદો થઈ ગયેલો, તે િહેને મને ડૉકટર સાથે મોકલી હતી.'

અરુણ અને િનાદતિન સાંભળી રહ્ા. પુષપાની િહેન સુશીલા 

એટલી ધમતિચુસત ગણાતી હતી કે તે પોતાની િહેનને આમ કોઈક 

અંતયિની ખિર લેવા મોકલે એ રંિનને તો િહુ િ નવાઈભયુું 

લાગયું. િૂના વવચારવાળાં, રાતરદવસ નાઈધોઈ પાઠપૂજા અને 

દેવસેવામાં રહેનારાં સ્રી-પુરુષમાં આવી ધમતિ-ઉદારતા હોય એ 

તેને આિ સુધી અશકય લાગતું.

શેરીને છવેાડ ે આવેલા એક સાધારણ ઘર આગળ પુષપાએ 

મોટર ઊભી રખાવી. ઘર આગળ તુલસીકયારાની આસપાસ એક 

મોટો માટીથી લીંપેલો ચોતરો હતો. એ ચોતરા ઉપર એકતારો 

વગાડી ભિન ગાતા ધના ભગતનાં નયનો િગતને ન વનહાળતાં, 

હૃદયમાં કાંઈ વનહાળતાં હોય એમ મીંચાયલાં હતાં.

ચારે િણ નીચે ઊતયાું અણે ધીમે રહી ચોતરા ઉપર 

િેસી ગયાં.



15 પ્રભષુભ્્ અને િેશભ્્

તારર કૃપાવથ વવભુ મૂક વદે િ વાણી;

તારી કૃપાથી વગરર પંગુ ચડ ે િ પ્રાણી !

ભોળાનાથ

ગગનોના ઘુમમટ િાંધયા ! પાથરણે પૃથવી માંડી !

શૂનય વશખરના વસંહાસને હો જી !

િળહળતી જયોતે િેઠા ! ટૂકંી છ ે નિરો મારી,

તલપું હંુ જોવા ઉજાસને હો જી ! -ગગનોના0

સાયરનાં નીર રાજા ! ચરણો પખાળો તારાં,

મેઘના અવભષેક માથે વરસે હો જી !

ખોિામાં પાણી ધરી પામર હંુ ઊભો રાજા

ચરણે એ પાણી કેમ સપશતિશે હો જી ! -ગગનોના0

સૂરિ ને ચાંદા કેરા દીવા અખંડ જયોત,

નવલખ તારાની દીપમાળા રે હો જી !

ઘરના તે ગોખે હંુ તો દીવો પ્રગટાવી િેઠો,

આરતીની આળપંપાળ રે હો જી ! -ગગનોના0



વનનાં વન ખીલયાં ફૂલયાં, ચંદન મવળયાગરાં હો !

વવશ્ંભર અભરે ભરરયા રે હો જી !

તુલસીને પાને િેઠો રીિવવા રાંક હંુ તો !

રેલાવો રાિ રહેમદરરયા રે હો જી ! -ગગનોના0

ભિનની ધૂનમાં ધના ભગતને આસપાસનું ભાન રહ્ું નહોતું. 

િણિણ િણિણ વાગતો એકતારો ભતના કાયમ સૂર સાથે મળી 

િઈ ગીતના ગભતિમાં રહેલા ભાવ તરફ સહુને ખેંચતો હતો. ધના 

ભગતનો સૂર મોટો અને મીઠો હતો. ભવકતભાવને પોષતી ભિનની 

હલક સાંભળતાં નાવસતકોને પણ ભવકત પ્રગટ ે ! અગમય છતાં 

સાદાં, રફલસૂફીભયાું છતાં સહેલાં, શાસ્રીય અલંકારરરહત છતાં 

હૃદયંગમ ભિનો એ આપણી અખૂટ આધયાવતમક વમલકત છ.ે 

શૂરિને બ્રાહ્મણ ભલે વેદ ન ભણવા દે ! વેદવેદાંત તો આપણા 

શૂરિોથી ગવાતાં ભિનોમાં સદાય ઊતરી આવેલું છ.ે નયાતજાત 

અને ધંધાને અંગે પડલેા રહંદસમાિના અનેકાનેક ભેદો માટ ે

રહનદુધમતિને વખોડવામાં આવે છ.ે પોતાના દોષ જોઈ શકાય એના 

િવેો ઉન્વતનો િીજો માગતિ નથી એ ખરંુ; પરંતુ એ સામાવિક 

કે ધાવમતિક રદવાલોને ભેદી આપણાં જ્ાન અને ભવકતનાં રકરણો 

સમાિના પડપેડમાં પહોંચી ગયાં છ ેએ જાણવું હોય તો એકતારો, 

મંજીરાં અને કરતાલને વનહાળવાં િસ થઈ પડશે. દરેક કોમમાં 

ભકત હોય છ;ે દરેક કોમમાં ભિનમંડળી હોય છ,ે અને શાસ્રીય 

સંગીતનો ઘમંડ રાખતી િેચાર ઊચચ કોમો વસવાય િીજી કોમોમાં 

એ ભિનમંડળીઓ હજી પણ જીવતી છ.ે



એ ભિનો સાવતિિવનક વમલકત છ.ે અંતયિની મંડળી હોય 

કે કોળીની મંડળી હોય, પાટીદારની મંડળી હોય કે વાવણયાની 

મંડળી હોય, તોપણ એ ભિનો િધાયને ગાવાની છૂટ છ.ે એટલંુ 

િ નરહ, પણ મુસલમાન પીર કે ફકીરના મુખમાંથી પણ એ 

ભિનો સાંભળી શકાય છ.ે રહંદુમુવસલમ પ્રશ્નને િઘડાનો વવષય 

િનાવતી વતતિમાન કૃવત્મતાએ સમિવું જોઈએ કે કિીર તથા 

મીરાંિાઈનાં અનેક ભાવવાહી અને જ્ાનગમય ભિનો વનમાિ 

પાળતા મુસલમાન ફકીરો િહુ આદરથી ગાય છ.ે અલખ, 

વનરંિન, ઈડા, વપંગળા, સુરતા, અગમગિ, એવા એવા કૂટ 

પરંતુ સમાિની છલે્ી સપાટી સુધી પહોંચી ગયેલા શબદોના 

ભાવ િહુ િ રસપૂવતિક એ મુવસલમ ભિવનકો અનુભવે છ ેઅને 

શ્ોતાઓને અનુભવાવે છ.ે રહંદુઓએ મુવસલમ જીવનમાં એટલા 

ઊંડા ઊતરવાની શું િરૂર નથી ? રહંદુઓ પણ સૂફી હોય છ.ે

ગાતે ગાતે ધના ભગતની આંખ ભીની િનતી. િ ેપરમતત્વને 

ઉદ્દશેીને તે ગાતો હતો તે પરમતત્વને જાણે તે જોવા મથતો ન 

હોય એમ તેના મુખભાવ ઉપરથી િણાઈ આવતું. ખરે, એ તત્વ 

વનહાળવા માટ ે આપણાં ચમતિચક્ુ િંધ કરવાની િરૂર પડ ે છ.ે 

ધના ભગતનાં ચક્ુ આપોઆપ િંધ થઈ ગયાં હતાં. પરમાતમાને 

વનહાળવાની એ સગવડ તો નરહ હોય ? અરુણને ગીતાવાકય 

યાદ આવયું :

`દઘ્ઞ્ાદિદ્વ ઘ્દિદદિ હદિદ્ધ ઊદિડ્ડદિરિ'

`દાદા ! િધાં આવયાં છ.ે' આસપાસનું ભાન ભૂલેલા ભગતને 

રકસને આવી કહ્ું. નરહ તો તેના દાદા હજી ભિનની ધૂનમાં 



મચયા િ રહેત.

`આવો, આવો િા ! ભલે આવયાં. ભગતની આંખો તો ગઈ 

છ,ે એટલે એ કોઈને દેખતો નથી.' ધના ભગતે આવકાર આપતાં 

પોતાની અશવકતમાન અવસથા પણ િણાવી દીધી.

`એ તો પુષપાિહેન છ,ે અને પેલા તે રદવસે આપણને િ ે

છોડાવતા હતા તે છ.ે' િટેલાંને રકસન ઓળખતો હતો તેટલાંને 

તેણે ઓળખાવયાં.

`પુષપાિહેન તો પ્રભુનાં ભકત છ.ે મોટીિહેન શું કરે છ ે ? 

મારાથી નીકળાયું નથી. આ મારો રકસન તો તે દહાડ ે વાગયું 

તયારનો આકળો િની ગયો છ.ે' ધના ભગતે કહ્ું.

`આકળો ન િને તો નવાઈ. મનેયે એવો ગુસસો ચડયો 

હતો !' રંિને કહ્ું.

`એ િહેન કોણ ?'

`મારી િહેનપણી છ.ે િહુ ભણેલી છ.ે'

`િહુ સારંુ ! સુખી થાઓ, િહેન ! મારે ગરીિ ઘેર તમે 

િધાં કયાંથી?'

`તમે તો ભગત ! િહુ જ્ાની છો. અમારા આશ્મમાં ન 

આવો ?'

િનાદતિને કહ્ું.

`મને જ્ાન શું ? હંુ તો જ્ાની ઓવન ચરણરિ ! હંુ આવીને 



શું કરંુ ?'

`હમણાંના તમે િણાયા નથી. િે ભિન ગાશો તોયે િધા 

પવવત્ િનશે.'

`અરે િાપા ! એ શું િોલો છો ? અમે હલકી જાત પડયા. 

િહુ િહુ તો વેગળે િેસી ભિન ગાઈએ; િીિુ ં અમારંુ ગિુ ં

નરહ.'

રકસન તેના દાદા સામે જોઈ રહ્ો. શા માટ ેપોતાની જાતને 

હાથે કરીને તેઓ હલકી પાડતા હતા તે એને સમજાયું નરહ. 

અસપૃશયપણં પણ એક સમયે અસપૃશયોને અળખામણં નહોતું 

લાગતું. અરુણ અને િનાદતિન રકસન સામે જોઈ રહ્ા હતા. 

અરુણે પૂછયું :

`રકસન ! તાર દાદા કહે છ ે તે તને ગમતું નથી, ખરંુ ?'

`અરે એ તો કયારનો વવશ્ાસી િની ગયો હોત.' ધના 

ભગતે વચચે િ કહ્ું.

એ ચોંકાવનારી હકીકત હતી. િ ે રદવસે રકસનને તથા ધના 

ભગતને બ્રાહ્નણોએ માયાતિ તે િ રદવસથી િે વખ્સતી ધમતિગરુઓએ 

એ િંને િણને રહંદુ ધમતિ છોડી દેવાનો િોધ કયયો. ધના ભગતને 

એ િોધની િરૂર નહોતી. નાનપણમાં અને મોટપણામાં તેમણે 

ઘણા પાદરીઓને સાંભળા હતા; ઘણા અંતયજોને વખ્સતી થઈ 

િતા તેમણે જોયા હતા. વળી ધના ભગત િિે હોવા છતાં તેમનાં 

ભિનોને લીધે ઘણા ઊંચા વગતિના રહંદુઓમાં પણ તેઓ સનમાન 

- અંતયિને દૂર િેસાડીને આપી શકાય એટલું - પામતા હતા. 



તેમને વખ્સતી િોધની અસર થાય એમ હતું િ નરહ એમ પેલા 

િે પાદરીઓને લાગતાં તેમણે રકસનને લોભાવવા પ્રયતન કયયો :

`જો તું રહંદુ રહ્ો એમાં તને શો લાભ મળો ? તને તો 

કોઈ અડકતું નથી. ભૂલેચૂકે તારાથી અડકી િવાયું તેમાં તો 

તને અને તારા દાદાને માર પડયો. તારી િ િગયાએ કોઈ 

વખ્સતી હોત તો ? બ્રાહ્મણો તેને સલામ કરત અને તેની જોડ ે

હાથ મેળવત.'

રકસનને વાત વવચારવા િવેી લાગી. સાહેિ-ટોપી પહેરતા 

ત્ણે વખ્સતીઓને રહંદુઓની સલામ િીલતા તેણે જોયા હતા, 

`તું વખ્સતી િેન તો તને પહેરવાનાં સારાં કપડાં મળશે; ખાવનું 

પુષકળ મળશે; ચા, કૉફી, સોડાલેમન એ િધું મરજી માફક 

તરાથી પી શકાશે; રહેવાને િંગલા િવેું ઘર મળશે; સાહેિ 

લોકો તને ભણવાનું શીખવશે; અને તું પરીક્ાઓ પાસ કરીશ 

એટલે એકદમ ભારે નોકરીએ તને ચડાવશે; પછી ગાડીઘોડા 

િેસવા મળશે, અને વખતે મડમ સાથે તારાં લગ્ન પણ થઈ િશે 

! રહંદુ રહીશ તેમાં તું શું પામીશ ? પહેલું તો તને કોઈ પૂરંુ 

ભણવા િ નરહ દે; અને ભણીશ તોયે તને િિે તરીકે છટે ે ને 

છટે ેિ રાખશે. પૂરી પાધરી નોકરી પણ તને કોઈ નરહ આપે.'

આ ખરી હકીકત હતી. ભણવામાં રકસનને ઘણી હરકત 

પડતી હતી. પ્રાથવમક કેળવની તેણે શાળાના ઓટલા ઉપર િેસીને 

લીધી હતી. અંગ્ેજી શાળામાં પણ તેને વગતિમાં છલે્ો, એક અલગ 

પાટલી ઉપર િેસાડી રાખવામાં આવતો. વશક્કો પણ તેના તરફ 

અણગમો િતાવતા હતા. શાળામાં અસપૃશયના વમત્ કોણ થાય 



? અને કયા િિેને વખ્સતી િનયા વસવાય ઊંચો હોદ્દો મળો ?

`આિ ેરાજય કોનું છ ે? વખ્સતીઓનું. િગત ઉપર મોટામાં 

મોટી સતિા કોની ? વખ્સતીઓની. િમતિની, ઈંગલેનડ, ફ્ાનસ અને 

રવશયા િગતના મોટા ભાગને કિિ ે રાખી રહ્ાં છ ે એ તેમના 

વખ્સતીપણાનો િ પ્રતાપ. એ દેશો કેવી ચડતી હાલતમાં છ ે ? 

જો આવી ચડતી કોઈ પણદેશે કરવી હોય તો તેણે વખ્સતી ધમતિ 

સવીકારવો જોઈએ. જાપાન અને ચીનમાં ઘણા લોકો વખ્સતી િની 

ગયા છ,ે અંદરખાનેથી િધા િ વખ્સતી છ.ે તમારે તમારી જાતનું 

અને દેશનું ભલું કરવું હોય તો સહુએ વખ્સતી િ થવું જોઈએ.'

રકસન િ ે થોડોઘણો ઇવતહાસ જાણતો તે ઇવતહાસે આ 

પાદરીના કથનને ટકેો આપયો.

`ઈસુ વખ્સત મહાદયાળુ છ.ે આખી દુવનયાના પાપની સજા 

એણે પોતે ભોગવી અને પ્રભુ-વપતાની પાસે તેણે વખ્સતીઓનાં 

પાપની માફી મેળવી લીધી. િ ે વખ્સતી હશે તેને મૃતયુ પછી 

સવગતિ મળશે; િીજાને નરહ.'

દુવનયાના લાભ તથા દુવનયાપારના લાભ વખ્સતીધમતિ 

સવીકાયાતિથી િ મળી શકે છ ેએ દલીલમાં રકસનને કાંઈક સતય 

દેખાતું. રહંદુ ધમતિમાં રહ્ે અપમાન સહન કરવાનું હતું એ વાત 

વનવવતિવાદ હતી. એ વસવાય રહંદુ કહેવરાવવાથી િ અંતયિને 

િીિુ ં શું મળવાનું હતું ? રહંદુ સમાિના ઉપર તેને વૈરભાવ 

પ્રગટવા માંડયો. એક રદવસ તો આવેશમાં આવી િઈ તેણે ઈસુ 

વખ્સતની પ્રાથતિના પણ કરી કે તે િલદી રકસનને શરણે લઈ લે !



પરંતુ રકસનની એક મોટી મુશકેલી હતી. તેના દાદામાં તેને 

ઘણો િ વવશ્ાસ હતો. તેને પૂછયા વગર કશું િ ન કરવું એવો 

તેનો પ્રથમથી વનચિય હતો. તેણે પોતાનું તોફાને ચડલેું હૃદય 

ભગત આગળ ખુલ્ું કયુું :

`દાદા ! આપણે વખ્સતી થઈ િઈએ તો કેવું ?'

`વખ્સતી કહેરાવયે કાંઈ વખ્સતી િની િવાય છ ે? અને શા 

માટ ે તને આવો વવચાર આવયો ?'

`રહંદુ લોકો તો આપણને અડકતા નથી, મારે છ,ે હલકા 

ગણે છ.ે એમાં રહીને આપણને શું મળવાનું છ ે ?'

`તને એમ લાગે, િેટા! પણ જો ને, િનેે ભગવાન પ્રતયક્ 

થાય તેને િિેમાં ને બ્રાહ્મણમાં ભેદ રહેતો નથી. નરવસંહ મહેતાને 

નાગરવાડા કરતાં િિેવાડામાં િેસવું વધારે ગમતું હતું.'

`પણ િધા એવું કયાં કરે છ ે ?'

`દીકરા ! ધરમ િદલયે કાંઈ મોટાઈ આવતી નથી. િધાય 

ધરમમાં એક િ વાત છ ે ! ભગવાનને ભજો અને સાચા રહો. 

િારપંદર વરસ ઉપર વખ્સતી જાતો વિી ઊઠી અને એવી 

કાપાકાપી ને મારામારી ચાલી કે ઈસામસી વખ્સતીઓના નામ 

ઉપર સવગતિમાં રોતા િેઠા હશે. િેટા! મને સુખી કરવો હોય 

તો તું એ વાત િ ન કરીશ. હંુ મરી જાઉ પછી વખ્સતી થવું 

હોય તો થિ.ે'

ધના ભગતની આ દલીલ સામે રકસનને કાંઈ િ કહેવાનું 

નહોતું. દાદાને દુઃખ થાય એવું પ્રાણાંતે પણ કરવાની તેને ઈચછા 



નહોતી એટલે વખ્સતી ધમતિનો મોહ રહી ગયા છતાં રકસને એ 

વાત પડતી મૂકી.

આ હકીકત ધના ભગતે પોતાની સાદી ભાષામાં િધાંને 

િણાવી. અરુણને ધના ભગતનું વમથયા ધમાતિવભમાન ખૂંચયું; ધવનકો 

અને ધમપીઓ િંને િગત ઉપર િુલમ ગુજારનારા છ.ે એ તેની 

િૂની માનયતા ફરી જાગૃત થઈ આવી.

િનાદતિને રકસનને આશ્મમાં મોકલવાની ભલામણ કરી. 

ધના ભગતે કહંુ્.

રકસનની મરજી હોય તો ભલે આવે.`

`મારા દાદાને મૂકી હંુ કયાંય નરહ જાઉ.' રકસને િણાવયું.'

પછી અંતયિ લોકોની જાગૃવત વવષે િનાદતિને પૂછપરછ કરી. 

ધના ભગતને પારકાની જાગૃવત વવષે િહુ ઓછી મારહતી હતી. 

સવરાજયની ભાવના અંતયજો સુધી ઊતરી છ ે કે કેમ એ વવષે 

િનાદતિને અંતયજોમાં ફરી ઘણી મારહતી મેળવી હતી. એ વગતિને 

અરહંસાતમક રાિદ્વારી લડતમાં ઉતારવાની િરૂર તેને ઘણી લાગતી 

હતી. તેણે એ સંિંધમાં કરેલા પ્રયતનો િહુ સફળ નહોતા થયા. 

આિ ધના ભગત િવેા અંતયજોના એક પવવત્ પુરુષને એ વવષે 

ફરી પૂછવાની તેન ઈચછા થાય એ સવાભાવવક હતું.

ધના ભગતે તો રાિદ્વારી પુરુષોને ન ગમે એવી વાત 

સંભળાવી :



`ભાઈ ! સવરાજય કહો કે પરરાજય કહો, કોનું રાજય કાયમ 

રહ્ું છ?ે આપણાં રાજયો હતાં એ ચાલયાં ગયાં; ગોરાઓનું 

રાજય છ ે એ યે એનો વખત આવયે ચાલયું િશે. મને ત એકે 

રાજયનો મોહ નથી. રાજય મારા ભગવાનનું કે એમાં િધાયનું 

કલયાણ થાય !'

િધાનું કલયાણ થાય એવું રાજય જયાં સુધી માનવી નરહ 

મેળવે તયાં સુધી રાજયચક િદલાયા િ કરશે. ધના ભગતની 

રાિકીય સંભાવના સમગ્ દુવનયાનાં રાજયોને નાલાયક નવથ 

િનાવી દેતી ?

ધના ભગતની રજા લઈ િધાં મોટરમાં િેસવા ગયાં તે 

વખતે િનાદતિને અરુણને પૂછયું :

`અરુણ 1 દેશભવકત મોટી કે પ્રભુભવકત ?'

`પુરાવો તમારી પાસે િ છ.ે દેશભવકત િનાદતિનને ઉપજાવે 

છ,ે અને પ્રભુભવકત ધના ભગતને ઉપજાવે છ.ે એક finished 

product -સંસકારી વયવકત, િીજી crude - અધકચરી. એકમાં 

ખુલ્ો આતમવવકાસ, િીજામાં tradition - પરંપરાગત માનયતાનું 

ઘડલેું િેડોળ પૂતળું ! તમે િ કહો, શું મોટુ ં ?'

`અરુણ ! તારી ભૂલ થાય છ.ે દેશભકત કરતાં પ્રભુભકત 

હરહંમેશ ચરડયાતો છ.ે દેશભવકત એ મયાતિદાભવકત છ;ે પ્રભુભવકત 

એ િગતભવકત - વનરવવધભવકત છ.ે દેશભવકતની મયાતિદાઓ 

ઓળખી વવચારીને િ પેલા ગાંધીએ સવરાજયને રામરાજય કહ્ું 

છ.ે પ્રભુભવકતમાં દેશભવકતનો ભોગ અપાય તો અડચણ નરહ - 



એ દેખાતો ભોગ દેશભવકતની અધૂરી વયાખયાને લીધે િ કદાચ 

કોઈ માને; પરંતુ દેશભવકતમાં પ્રભુભવકતનો કદી ભોગ અપાય 

નરહ; િનાદતિન કરતાં ધના ભગત મોટા િ મોટા !' િનાદતિને 

કહ્ું. ઘણી વખત વાતચીત કરતાં ઊંડા વચંતનમાં ઊતરી િવાની 

િનાદતિનની ટવે અરુણ જાણતો હતો. એ વચંતકોની ભૂવમકા પૂરી 

સમજાતી ન હોવાથી આપણે તેમને ઘેલા ગણવા પ્રેરાઈએ છીએ. 

અરુણે િવાિ આપયો :

`હંુ નથી માનતો.'

`એક રદવસ માનીશ.'

રંિન અને પુષપા િધો વખત અરુણને જોયા કરતાં હતાં. 

િંનેને લાગયું કે તેઓ એકમેકને ઓળખી કાિ ે છ.ે પુષપાએ એ 

વહેમ કાિી નાખવા પૂછયું :

`રંિન ! રકસનનું મોં કોના િવેું છ ે ?'

`તારા િવેું !' હસીને રંિને િવાિ આપયો.

`જા જા ! મને તો િનાદતિન િવેો ભાસ લાગયો.'

`તારા મનથી અરુણભાઈ િવેું તો કોઈ હોય નરહ, ખરંુ ને ?'

`તારે હસવા વસવાય િીજો ધંધો શો છ ે ?'

મોટરમાં િેસી અંતયિવાસની િહાર નીકળી મોટા માગતિ ઉપર 

આવતાં િ વતતિમાનપત્ વેચતા ફેરરયાની િૂમ િધાંએ સાંભળી :

`લક્ાવધપવત નાદાર ! કૃષણકાંત ભાંગયા !'
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િનોના આતમામાં જીવન િસ કે ભાવમયતા,

અરે ! તે લૂંટીને જીવન કયમ લૂંટી લઈ િતા ?

કલાપી

`કૃષણકાંત ભાંગયા ! સવરાજયનો મંત્. એકએક આનો.' 

ફેરરયાએ િૂમ મારવી ચાલુ રાખી એક આનામાં સવરાજયનો મંત્ 

અને કૃષણકાંતની નાદરી આપી દેતો ફેરરયો વતતિમાન જીવનની 

તટસથતાનો અદ્દભુત નમૂનો છ.ે

પરંતુ મોટરમાં િેઠલાં ચારે િણાંમાંથી કોઈ એવી તટસથતા 

સાચવી શકે એમ નહોતું. સહુએ રંિન સામે જોયું. રંિનના મુખ 

ઉપર અજાણપણં સપષ્ દેખાઈ આવયું. તેનાથી િોલાઈ ગયું :

`મને કશી ખિર િ નથી !'

વમલકતની સંસથાને અનથતિભરેલી માનતા અરુણ તથા િનાદતિન 

પણ આ સમાચાર સાંભળી આનંદ પામયા નરહ; ઊલટો તેમના 

મુખ ઉપર ક્ોભ દેખાયો. માનવીના અંગત સંિંધો તેના વસદ્ધાંતોને 

કેવી રીતે િાિુએ મુકાવી દે છ ેતે આ ઉપરથી સહિ સમજાઈ 

આવે એમ છ.ે મોટર ઊભી રાખી અને અરુણે ફેરરયા પાસેથી 

છાપું વેચાતું લીધું.



છાપાના મુખપૃષ્ઠ ઉપર મોટ ે અક્રે લખયું હતું :

કૃષણકાંત ભાંગયા !

િજારમાં આિ ે િહુ પાકે પાયે વાત ચાલે છ ે કે જાણીતા

લક્ાવધપવત કૃષણકાંતને તયાં માગનારાઓનો ભાર દરોડો

પડયો છ.ે િધા લેણદારોને પહોંચી વળવું એમને માટે

મુશકેલ છ,ેએમ અનુભવી શરાફો િણાવે છ.ે જો ખરેખર

તેમ િનશે તો એ જાણીતા ધનાિયને નાદારીમાં િવું પડશે.

વતતિમાનપત્ો િમકદાર ખિર આપવાના આવેશમાં માંદા 

માણસને મરેલા તરીકે ઠોકી િેસાડ ે છ.ે `વા વાયાથી નવળયું 

ખસયું' એ આખાની પ્રખયાત પંવકતઓ વતતિમાનપત્ોને ઉદ્દશેીને 

તો નરહ લખાઈ હોય ? કોઈ એમ કહે કે વેદાનતી અખાને 

વત્કાળજ્ાન હતું, અને આ પંવકતઓ લખતી વખતે અખાના 

મનમાં વીસમી સદીનાં પત્ો િ રમતાં હતાં, તો તેની સામે દલીલ 

કરવી મુશકેલ થઈ પડ ેએમ છ.ે નાદાર િનવાના સંભવમાં આવી 

પડલેા કૃષણકાંત આખા ગામમાં નાદાર તરીકે ગવાઈ રહ્ા હતા 

એ વતતિમાનપત્ોનાં રસભયાું મથાળાં અને ફેરરયાઓની રવસક 

વાણીનો િ પ્રતાપ હતો.

એવો સંભવ પણ તેના સનેહીઓને આશ્ાસનભયયો ન િ લાગે. 



મોટર િડપથી કૃષણકાંતના મહેલ તરફ દોડી. સંધયાકાળ થઈ 

ગયો હતો. કૃષણકાંતનો િંગલો રોિ સરખો િ પ્રકાવશત હતો.

ચારે િણાં િડપથી ઊતરી િંગલામાં ગયાં. દીવાનખાનામાં 

પચાસેક માણસો ખુરશીઓ અને સોફા ઉપર િેસી આતુરતાથી 

અંદર અંદર વાતો કરતા હતા. ચાર નવાં માણસો આવેલાં 

જોઈ એ લોકોએ તેમની સામે િડપથી જોયું. પરંતુ કૃષણકાંતની 

રાહ જોનારા એ સઘળા લેણદારો કૃષણકાંતને ન જોતાં પાછા 

વાતોએ વળગયા.

દીવાનખાનામાં ડોરકયું કરતાં કૃષણકાંત િણાયો નરહ એટલે 

િનાદતિન, અરુણ વગેરે ઘરમાં ગયાં. કૃષણકાંતની ખાનગી ઓરડીને 

િારણે રંિને ટકોરો માયયો.

`કોણ છ ે ? અંદર આવો.' કૃષણકાંતનો અવાિ સંભળાયો. 

ચાર િણાં િડપથી અંદર દાખલ થયાં. કૃષણકાંત આસાએશથી 

કીમતી વસગાર હાથમાં રાખી િેઠો હતો. તેની સામે વચંતાગ્સત 

સુરવભ હાથ ઉપર ગાલ ટકેવી િેઠી હતી.

`ઓહો ! આ પણ એક ધસારો િ છ ે ! માગનારાં નથી 

એટલું ઠીક છ,ે ચાર િણાં કયાંથી ધસી આવયા ?

કહી કૃષણકાંતે વસગારની રાખ આંગળીથી પાડી નાખતાં 

હસતે હસતે પૂછયું.

`આ પત્વાળા શું લખે છ ે ?' રંિને ગભરાઈને પૂછયું.

`તેં વાંચયું ને ?' હસતું મુખ રાખી કૃષણકાંતે કહ્ું.



`હા. પણ એ ખરંુ છ ે ?'

`ખરંુ છ.ે'

`પછી શું થશે ?'

`માગનારાઓને પૈસા આપી દેવા પડશે.'

`એકદમ કયાંથી આમ થયું ?'

`એકદમ કાંઈ નથી. છ માસથી આ િધી યુવકત ચાલે છ.ે 

હંુ શું જાણં કે કલેકટર સાથેનો અણિનાવ એ િધા ગોરાઓ 

સાથેના અણિનાવમાં ફેરવાઈ િશે ? આપણા ગોરા મૅનેિરે 

દગો કયયો. પંદર લાખનો રહસાિ ખોટો લખયો અને દસ લાખની 

મશીનરી નવી મંગાવી તેમાં ગોટાળો કયયો!'

`તે એને પકડાવો ને ?'

`પતિો લાગે તયારે ને ? એક માસ ઉપર તે આપણી 

નોકરીમાંથી વનવૃતિ થયો. પછી મને ખિર પડી.'

`હવે શું કરીશું ?'

`કાંઈ િ નરહ ! લોકોને િને એટલા પૈસા આપીશું. તારા 

મકાનમાં ભાડ ેરહીશું અને તું આપીશ તો તારી મોટર વાપરીશું.' 

હસીને કૃષણકાંતે કહ્ું અને મુખમાં વસગાર મૂકી હવામાં ધુમાડા 

વડ ે અક્રો કાિવા માંડયાં.

`એવું શું િોલો છો, ભાઈ ? મારંુ મકાન કયું અને મારી 

મોટર કઈ ? તમારંુ ન હોય એ કશું િ મારંુ છ ે નરહ ?'



કૃષણકાંત કાંઈ િોલયા નરહ. અરણૃ અને િનાદતિન િંને 

ઊંડા વવચારમાં ઊતરી ગયા. તેમની સાથેનો કૃષણકાંતનો સંિંધ 

ગોરા કલેકટરને રુચયો નરહ, અને એ સંિંધ તોડી નાખવાની 

તેની સલાહને કૃષણકાંતે દૃિતાપૂવતિક વતરસકારી કાિવાથી ગોરા 

સમાિમાંથી કૃષણકાંતને તેણે દૂર કયયો.

િમેણે સવપ્રયતને સંપવતિ મેળવી નથી તેમને સંપવતિની રકંમત 

હોતી નથી. પેિીધર ચાલયો આવતો વૈભવ ભોગવનાર વૈભવને 

સવાભાવવક હક્ક તરીકે ગણતો થઈ જાય છ.ે સૂયતિ વનતય ઊગે છ;ે 

આપણે તેને આપણા વનતય હક્ક તરીકે સવીકારી લઈએ છીએ, 

એમાં કાંઈ વવશેષ િનતું હોય એમ આપણે માનતા નથી, સૂયતિ 

ઊગશે કે કેમ એવો આપણા મનમાં પ્રશ્ન ઊઠતો પણ નથી, એવી 

વચંતા આપણે કદી કરતાં નથી. ધનવાન વપતાના પુત્ો પોતાનાં 

ધનવૈભવ સૂયતિ સરખાં શાશ્ત માને છ.ે એ ધન નરહ હોય એવી 

તેમને કલપના પણ આવતી નથી. તેઓ ધનના રક્ણમાં િેદરકાર 

િની જાય છ,ે અને તેમની ઉદારતા ઊડાઉપણાનું સવરૂપ ધારણ 

કરે છ.ે કૃષણકાંતને એમ િ લાગયા કરતું કે તેના સઘળા નોકરો 

પ્રમાવણક છ,ે અને વયાપારના કામમાં િહુ ઊંડા ઊતરીને ચાલુ 

વયવહારમાં દાખલ કરવાની િરૂર નથી.

પરંતુ િમેણે મહેનત કરી પૈસો મેળવયો હોય છ ેતેમને પ્રતયેક 

પૈસા પાછળનો પરરશ્મ પૈસાની આસપાસ વીંટળાયેલો દેખાઈ 

આવે છ.ે પૈસાના અભાવમાંથી પૈસાનું અવસતતવ તેમણે ઊભું 

કરેલું હોવાથી તેનું અશાશ્તપણં તેમને દેખાઈ આવે છ,ે અને 

કંિૂસાઈની ગાળ સહી લઈને પણ તેઓ ધનની પૂરતી કાળજી 

રાખવા પ્રવૃતિ થાય છ.ે કૃષણકાંતના વપતાએ ધન-ઉપાિ તિનમાં ભારે 



મહેનત વેઠી હતી; અને જોકે તેમના સુધરેલા વવચારોને પરરણામે 

તેમણે પોતાનાં િાળકોને પાવચિમાતય િિે ઉછરેવાનો મોહ સેવયો 

હતો, છતાં તેમના મનમાં સવપ્રયતન અને પરપ્રયતનથી મેળવેલા 

ધન વવષે સપષ્ ભેદ વસતો હતો. એટલે પોતાનાં સંતોનોને 

માટ ે તેમણે સારી વયવસથા રાખી હતી. રંિન અને કૃષણકાંતની 

વમલકત તેમણે િુદી પાડી દીધી હતી. એ ઉપરાંત પોતાની 

પુત્વધૂ સુરવભ માટ ેપણ તેમણે કેટલીક સવતંત્ આવકની વયવસથા 

કરી હતી. તેમની વયાપારી િીણવટ ે વયાપારની ખોટનો સંભવ 

સવીકારેલો હતો; એટલે સંતાનો માટ ેસવતંત્ આવક કરી આપવા 

ઉપરાંત ખોટના પ્રસંગે િધી વમલકત દેવામાં ડિૂી ન જાય એ 

માટ ે તેમણે કેટલીક વમલકત કૃષણકાંતને નામે, કેટલીક રંિનને 

નામે અને કેટલીક સુરવભના નામે કરી દીધી હતી. કૃષણકાંતની 

શવકતમાં તેમને અશ્દ્ધા નહોતી. પુત્-પુત્ીના ઉચચ વશક્ણ અને 

સાહેિશાહી સંસકાર પ્રતયે તેમને પક્પાત હતો. તેમ છતાં તેમના 

વયાપારી ડહાપણે આટલી વયવસથા સૂચવી હતી.

વપતાએ સથાપેલી કાયતિપ્રણાવલકા સરળતાથી ચાલયા કરતી 

જોઈ કૃષણકાંતે વેપારની નાની નાની વવગતોમાં કાંઈ લક્ આપયું 

નરહ. ઘડી ઘડી રહસાિ તપાસવા, નોકરો વવરુદ્ધની ચાડીચુગલી 

સાંભળવી, આડવતયાઓમાં અવવશ્ાસ રાખવો, કારીગરો ઉપર 

સતત ચોકીપહેરો મૂકવો : એ િધું વેપારી ડહાપણ તેને વનરથતિક 

અને સજ્જનતાનું વવરોધી લાગતું હતું. અંગ્ેજી પુસતકોનું વાચન, 

યુરોપીય કલાનો શોખ અને યુરોપીય સમાિ સાથે માનભરી 

સરખાપણાની મૈત્ી - એમાં તેનું જીવન વહ્ા કરતું હતું. તેને 

કલેશ, કંકાસ, મહેનત, તકરાર અને એવી એવી કરઠનતાઓ 



વિલકુલ ફાવતી નરહ. કોઈનું પણ ખોટુ ંઈચછવા િવેી કડવાશ તેણે 

કેળવી નહોતી. િાર મરહને નફાતોટાનો રહસાિ થતાં નફામાંથી 

પોતાની વમલમાં કામ કરનારાઓને વધારેમાં વધારે લાભ શી 

રીતે આપી શકાય એટલી િ િાિતમાં તે કાળજી રાખતો હતો.

કારીગરવગતિનાં સુખસાધન વધારવા માટનેી યુરોપની સઘળી 

પ્રવૃવતિ તેની જાણમાં હતી. પોતાના કારીગરોને યુરોવપયન આદશતિ 

પ્રમાણે સુખી કરવા એ તેનો મનગમતો શોખ હતો. નફામાંથી 

શેરહોલડરોને િ લાભ આપયા કરવા કરતાં કારીગરોનાં સુખસાધન 

તેમાંથી વધારવા પોતાના એિનટ તરીકેના હોદ્દાનો ઉપયોગ 

કરતો. તેણે મિૂરોની ચાલીઓ સુધારી દીધી; વચમાં વચમાં 

તેમને માટ ે િાગ અને રમતનાં મેદાનો િનાવયાં; મિૂરો માટ ે

દવાખાનાં સથાપયાં અને છલે્ે એક સુવાવડખાનું અને શાળા પણ 

સથાપન કયાું. કારીગરોને અપવાના `િોનસ' પણ તેણે વધારે 

આકષતિક િનાવયાં. તેની આવી યોિનાઓમાંથી તેને િનાદતિનનો 

સારો પરરચય થયો હતો,. કૃષણકાંત જાતે અવત-આધુવનક િિમાં 

રહેતો હોવા છતાં તેનું હૃદય કલુવષત નહોતું િનયું કે તે વસવાયની 

િિમાં રહેનારનો તે વતરસકાર કરે.

યુરોપીય કલિમાંથી રાજીનામું આપી નીકળી ગયા પછી 

કૃષણકાંતે અરુણ અને િનાદતિન સાથેનો સંિંધ હતો તે કરતાં 

વધારી દીધો. તે ઘણી વખત આશ્મમાં િતો અને આશ્મને 

ખુલ્ી રીતે સહાય આપતો. રાિકીય ચળવળમાં તેને રસ પડતો 

નરહ; પરંતુ અંગ્ેજોની તુમાખીભરી મોટાઈ સવીકારવી ન જોઈએ. 

એમ તો તે હવે કહેતો થઈ ગયો.



કૃષણકાંતે કલિ છોડી, તથાવપ તેની પ્રવતષ્ઠા િવેી ને તેવી 

િ હતી. મેળાવડાઓ, વમિિાનીઓ, પાટપીઓ એ િધાંમાં તેનાં 

આમંત્ણ તો કાયમ િ રહ્ાં હતાં. એવા પ્રસંગોએ ખાસ કરીને 

તે દેશી િિનાં - અને િને તેટલાં ગાંધી શૈલીને મળતાં કપડાં 

પહેરતો શોખીન કૃષણકાંત િ ેકપડાં પહેરતો તે એવી સરસ રીતે 

પહેરતો કે તેને દીપી ઊઠતા. કલેકટર, કવમશનર અગર ગોરા 

અમલદારો કે વયાપારીઓ એવા મેળાવડામાં ભેગા થઈ જાય તો 

તે ચાહીને તેમની ઉપેક્ા કરતો, અને ન છૂટકે તેની મહતિાને 

અંગે એક ટિેલ પર તેઓ આવી જાય તો યુરોવપયનોની હલકી 

પડ ે એવી કથનીઓ અને મશકરીઓ ઉપજાવી તેમને િાળતો. 

આમ ગોરાઓ સાથે થયેલા આ અણિનાવ તે જાણી જોઈને 

જાહેર કરતો.

કારકુનો િનાવવા ખાતર અંગ્ેજી કેળવણીની રહંદમાં સથાપના 

કરનાર અવધકારીઓએ સવપનમાં પણ ધાયુું નરહ હોય કે એ 

િ કેળવણીના સંસકાર રહંદવાસીઓને અંગ્ેજોની િરાિરી કરવા 

પ્રેરશે. અંગ્ેજી કેળવણીના અનેક ગેરલાભ ગણાવી શકાય એમ 

છ;ે તોપણ રાિકીય ક્ેત્માં એ કેળવણી મૃતસંજીવની િની ગઈ 

છ,ે એ વાત ભુલાય એમ નથી.

કૃષણકાંતની વમલમાં િે-ત્ણ યુરોવપયન અમલદારો હતા. 

યુરોપીય વયાપારીઓ સાથે તેને ધંધા અંગેનો ગાિ સંિંધ હતો. 

િનસમૂહની એક માનયતા િંધાઈ ગઈ છ ે કે યુરોવપયનોમાં ઐવી 

નૈવતક ઉચચતા અને કાયતિદક્તા રહેલાં છ ે કે િ ે રહંદીઓમાં 

ભાગયે િ જોવામાં આવે છ.ે તેમનો દોરદમામ, મહેનત, વયવસથા, 

વનયવમતપણં, પ્રભાવ પાડવાની કળા અને વાકપટતુાથી અંજાઈ 



તેમની નૈવતક ઉચચતા સવીકારવા રેરિયાળ િની ગયેલો રહંદવાસી 

લલચાય એમાં નવાઈ નથી. અંગ્ેજોના ઘણા ગુણ રહંદવાસીએ 

પોતાના જીવનમાં ઉતારવાની િરૂર છ.ે તેમની કાયતિશવકત, 

વનયવમતપણં અને અમુક અંશ સુધીની સચચાઈ અનુકરણ કરવા 

સરખાં છ;ે પરંતુ તેમનામાં પણ નૈવતક સખલનો નથી હોતાં એમ 

માનવાની ભૂલ તો ન િ કરવી જોઈએ. અમીચંદની છતેરવપંડથી 

શરૂ થયેલી કંપની સરકારના રાજયની રુશવત પ્રણાવલકા હિુ 

અટકી નથી. એની ખાતરી કરવી હોય તો કંઈક કલેકટરો અને 

તેમના વચટનીસો તેમ િ કાંઈક પોવલરટકલ એિનટો અને તેમના 

દફતરદારોની વાત ઘડાયલા લોકો પાસેથી સાંભળવી જોઈએ.

કૃષણકાંતને યુરોપીય સચચાઈ ઉપર ઘણો િ વવશ્ાસ હતો. 

તેના યુરોપીય નોકરો લાંિા વખતથી તેના કારખાનામાં સારંુ 

કામ કયયે િતા હતા. મિૂરોની વસથવત સુધારવાના કૃષણકાંતના 

વવચારોને તેઓ સહુ સમિપૂવતિક અમલમાં મૂકતા હતા. વમલના 

મૅનેિર અને મદદનીશ મૅનેિર િંને. યુરોવપયનો હતા. એક 

રદવસ મદદનીશ મૅનેિરે આવી કૃષણકાંતને કહ્ું :

`આપ રહસાિ તપાસો તો િહુ સારંુ.'

`ઑરડટસતિ શું કરે છ ે ?' કૃષણકાંતે પૂછયું.

`યંત્ માપક રહસાિ તપાસે છ;ે પરંતુ એટલું િસ નથી. 

કોઈ દેશી વનષણાત પાસે ફરી તપાસાવો.

કૃષણકાંત હસયો.

`યુરોવપયન થઈને તમે દેશીઓને પસંદ કરતાં કયાંથી 



શીખયા?'

`હંુ ખરંુ કહંુ છુ.ં'

`ઠીક; હંુ વયવસથા કરીશ.'

િીિ ે રદવસે કૃષણકાંતે મૅનેિરને િોલાવયો. વાત કરતાં 

કરતાં તેણે કહ્ું :

`આપણો રહસાિ કોઈ િીજા ઑરડટસતિ પાસે તપાસાવીએ 

તો કેમ ?'

મૅનેિરે મોં ચડાવી કહ્ું :

`આપની મરજીની વાત છ;ે જોકે એવો િેવડો ખચતિ કરવાની 

િરૂર મને તો િણાતી નથી.'

`ભૂલચૂકનો સંભવ હોય તો દૂર થાય.'

`મારી આટલી નોકરી દરવમયાન એવી ભૂલ થયેલી નથી. 

આપને યુરોવપયનો તરફ અણગમો આવયો છ ે એ હંુ જાણં છુ.ં 

સારો રસતો એ છ ે કે અમારે નોકરી છોડી દેવી.'

`What do you mean ? મને ધમકાવો છો ?'

`હંુ કેટલાક વખતથી સાંભળા કરંુ છુ,ં કે દેશી અમલદારો 

લાવવા અને દેશી રહસાિ તપાસનારાઓ િોલાવવા ! એવા 

સંજોગોમાં મારથી કામ ન થાય.'

`તમારી આ ભૂલ છ.ે મને મારા યુરોપીય અમલદારોથી 

પૂણતિ સંતોષ છ.ે અને દેશી ઑરડટસતિ પાસે રહસાિ તપાસાવવાની 



સૂચના કોઈ યુરોવપયન અમલદાર તરફથી િ આવી હોય તો ?'

`એ કોણ હશે તે પણ હંુ જાણં છુ,ં વમ. કૃષણકાંત ! આ 

ઍવસસટનટ સાથે મારાથી હવે કામ થઈ શકશે નરહ.' મૅનેિર 

અને તેના ઍવસસટનટ વચચે કેટલીકક રહસાિની િાિતોમાં તકરાર 

ચાલયા કરતી હતી. એટલે ઍવસસટનટ ે િ કૃષણકાંતને પોતાની 

વવરુદ્ધ ભંભેયાતિનું અનુમાન તે સહિ કરી શકે એમ હતું.

કૃષણકાંતે સમાધાન કરાવવા પ્રયતન કયયો; પરંતુ પરરણામ એ 

આવયું કે મૅનેિર અને તેમના મદદનીશ એ િંનેએ રાજીનામાં 

આપયાં. મૅનેિરે નોકરી છોડાવાની એટલી આતુરતા િતાવી હતી 

કે છવેટ ે તેને ઈનામ આપી છૂટો કયયો. િ ે રદવસે તેને છૂટો કયયો 

તે િ ે રદવસથી તે અદૃશય થઈ ગયો. િીિ ેિ રદવસે ઍવસસટનટ 

મૅનેિર રહસાિનો ગોટાળો કૃષણકાંત આગળ રિૂ કયયો અને 

દસ લાખની મંગાવેલી મશીનરી િાિત મૅનેિર કરેલી ઠગાઈ 

િહાર પાડી.

કૃષણકાંત ચમખી ગયો. તેણે જોયું કે એિટં તરીકે પોતાના 

કારભારમાં વમલને પચીસ લાખની ખોટ આવી હતી. અલિતિ, 

લુચચાઈ િીજાની હતી; પરંતુ એ લુચચાઈ થતી અટકાવવાની 

િવાિદારી નૈવતક દૃવષ્એ કૃષણકાંતની હતી. કાયદા પ્રમાણે તેને 

કાંઈ થાય તો તેમાંથી તે છૂટી શકે એમ હતું; પરંતુ તેણે આ 

ખોટની નૈવતક િવાિદારી માથે લઈ લીધી. અને માગનારાઓ 

તથા ભાગીદારેની એક સભા િોલાવી.

સભામાં તેણે િધી હકીકત સપષ્તાથી સમજાવી. મૅનેિર, 

રહસાિ લખનાર, રહસાિ તપાસનાર એ િધાંના કાવતરાનો 



ઇવતહાસ કહ્ો. પોતાના એક સગાના રાિદ્વારી વવચારો માટ ે

યુરોપીય સમાિ ેકરેલો પોતાનો િરહષકાર અને વમલ સાથે સંિંધ 

ધરાવતા યુરોપીય વયાપારીઓએ ઊભી કરેલી મુશકેલીઓનો તેણે 

ખયાલ આપયો. છવેટ ે પોતાની નૈવતક િવાિદારી સવીકારી લઈ 

હાલ પોતાની અંગત વમલકતમાંથી અડધી ખોટ પૂરી કરવા 

િણાવયું. અને િાકીની ખોટ પૂરવા તતકાળ પોતાની પાસે સાધન 

ન હોવાથી પોતાની વમલકતો વમલ ખાતે ગીરો મૂકી ધીમે ધીમે 

ભરપાર કરવા સૂચના કરી.

કેટલાક યુરોવપયન લેણદારો અગર તેમની અસર નીચે રહેલા 

દેશી વેપારીઓએ આવા િેદરકાર એિટંને તેના સથાનથી દૂર 

કરવા િણાવયું; પરંતુ વમલના કામદાર-કારીગર વગયે તે પહેલાં 

િણાવી દીધું હતું કે

`જો કૃષણકાનતને ખસેડવામાં આવશે તો અમે હડતાલ પાડશું.' 

િરૂર હોય તો છ માસ સુધી વગર પગારે કામ કરી ઉદાર 

માવલકની ખોટમાં ભાગ લેવાનું પણ કૃતજ્ કામદારોએ કિૂલ કયુતિ.

તે િ રદવસે આખા ગામમાં આ વાત જાહેર થઈ ગઈ. 

પેપરોને જોઈતી સગવડ મળી એટલે સંધયાકાળે ફેરરયાઓ દ્વારા 

તેમણે એ વાતનો આખા ગામમાં િિંરેો વપટાવયો.

કૃષણકાનતે રિૂ કરેલી યોિનાનો વવચાર કરી છવેટનો વનણતિય 

કરવા માટ ેસહુને તેણે પોતાને ઘેર િોલાવયા હતા. વમલને ફડચામાં 

લઈ િવાની એક િણે સૂચના કરી હતી તે સંિંધમાં કૃષણકાનતે 

સપષ્પણે િણાવી દીધું કે સૂચના જો િધાને મંિૂર હશે તો 

પોતે પોતાની અંગત િવાિદારીનો સવીકાર કરશે.
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મૃદુ મીઠા અંશો વનિ હૃદયના ઉતિમ િધા

સદાએ રેડાતા અનુકૂલ અને ઉતિમ મહીં.

કલાપી

િધાને મળવાનો સમય કૃષણકાંતે આઠ વાગયાનો રાખયો 

હતો; તે પહેલાં િધાં તેને ઘેર ભેગા થઈ ગયા હતા; પરંતુ 

અંગ્ેજી વનયવમતપણાથી ટવેાયેલો કૃષણકાંત ઠરેલા સમય પહેલાં 

તેમને મળે એમ હતું નરહ. પોતાની પતની સુરવભને પણ તેણે 

છકે સાંિ ેિ હકીકત કહી. આફતની હકીકત સાંભળી સુરવભના 

હોશકોશ ઊડી ગયા. વમલકતની વચંતા નરહ; પરંતુ વમલકતના 

માવલકની વચંતા તેના હૃદયમાં ભભૂકી ઊઠી. વયસની પવત તરફની 

િેદરકારી અને અણગમો ઊડી ગયાં. તેના મનની એકેએક વૃવતિ 

પવતના દેહનીક આિુિાિુએ વીંટળાઈ ગઈ; અને પવતના રક્ણ 

અથયે કવચની માફક ઘટ્ િની ગઈ.

`મને એટલો િ શોક થાય છ ેકે િધી રકમ આિ ને આિ 

આપી દેવા િટેલી રોકડ રકમ મારી પાસે નથી.' કૃષણકાંતે કહ્ું. 

યુરોપીય રહેણીની વચિાવલાશે કૃષણકાંતની ગૃહસથાઈ વિલકુલ 

ઘટાડી નહોતી.



`મારી પાસે થોડી રકમ છ,ે મારાં ઘરેણાં છ.ે વળી ભાઈ 

માટ ે મારા વપતાએ િ ે રકમ આપણને સોંપી છ ે તેનો હાલ 

ઉપયોગ કરો.' સુરવભએ કહ્ું.

`તારી કે તારા ભાઈની રકમ મારાથી લેવાય ?'

`શા માટ ે નરહ ? ભાઈની રકમ આપી દઈશું.'

`અને તારી રકમ ?'

`મારે શું કરવી છ ે ? મારંુ-તમારંુ િુદું ગણવાનું છ ે ?'

`મારા િવેા વયસની પવત...'

સુરવભએ કૃષણકાંતના મુખ ઉપર હાથ િાંકી દીધો અને તેનું 

વાકય પુરંુ કરવા ન દીધું. એવામાં િારણા ઉપર ટકોરા વાગયા. 

સુરવભ સામી િેસી ગઈ અને કૃષણકાંતે ટકોરા વગાડનારને આવવા 

િણાવયું. રંિન, પુષપા, અરુણ અને િનાદતિન અંદર આવી પહોંચયાં. 

રંિને િધી હકીકત પૂછી અને કૃષણકાંતે રંિનના ઘરમાં ભાડ ે

રહેવાની મશકરી કરી તયારે તેને િહુ ખોટુ ં લાગયું. રંિને કહ્ું :

`એવું શું િોલો છો, ભાઈ ! મારંુ મકાન કયું અને મારી 

મોટર કઈ ? તમારંુ ન હોય એ મારંુ છ ે િ નરહ !'

કૃષણકાંત કાંઈ િોલયો નરહ. ઊંડા વવચારમાં પડી ગયેલા 

િનાદતિન અને અરુણને ભાઈિહેન વચચેના આ વવશુદ્ધ સનેહે ચરકત 

કયાતિ. અંગ્ેજી કેળવની કે અંગ્ેજી રહેણી િનમવસદ્ધ આયતિભાવનાને 

ઓગાળી નાખતી નથી એમ તેમને સપષ્ થયું. અને અંગ્ેજોના 

દેહમાં પણ આયતિરુવધર કયાં નથી વહેતું ?



અરુણ રંિન સામે જોઈ રહ્ો. પ્રથમ સંમેલન વખતે આછકલી 

પરંતુ અલિેલી લાગેલી યુવતીની વચત્વવવચત્ છટા પાછળ કોઈ 

દશતિનીય હૃદય છુપાયલું તેને િાંખું દેખાઈ આવયું. વાદળાના 

િગલેિગલા ઉપર સોનેરી રંગોળીઓ રંગી સંતાઈ રહેતી ચંરિીનું 

મુખ ક્ણભરે આછુ ંદેખાઈ જાય અને રવસક માનવી તયાં જોયા િ 

કરે, તેમ અરુણ આસપાસનું ભાન ભૂલી રંિન સામે જોઈ રહ્ો.

પુષપાએ અરુણ સામેથી નિર ખસેડી લીધી, અને માથે િાકેલો 

વસ્રનો છડેો વયવવસથત હતો છતાં તેને ફરી વયવવસથત કયયો.

`પાસે ટવેલફોનની ઘંટડી વાગી. કૃષણકાંતે ખુરશી િરા ખસેડી 

ટવેલફોન હાથમાં લઈ વાત કરવા માંડી :'

`હા જી, હંુ િ છુ.ં..િીિ ે કયાંઈ િવું નથી...અતયારે િ 

વનકાલ આવશે...નારે ના...મને વિલકુલ ગભરાટ નથી...ઓહ, એમાં 

શું...આપને તકલીફ લેવાની િરૂર નથી...ખુશીથી...આપ પધારો...

આપને મળા પછી િ હંુ માગનારાઓને મળીશ...પુષપા અહીં 

િ છ.ે મને આશ્ાસન આપે છ.ે...વગર િોલયે....હા હા હા !'

હસતે હસતે કૃષણકાંતે ટવેલફોન નીચે મૂકયો અને પુષપાને 

કહ્ું :

`કાકા અહીં આવવા નીકળા છ.ે'

પુષપા સમજી કે પોતાના વપતા આવે છ.ે િંને કુટુિંો વચચેના 

સંિંધ જોતાં, આચારવવચારની વવરુદ્ધતા છતાં, આિને પ્રસંગે 

પુષપાના વપતા કૃષણકાંત પાસે આવે એ િ વાસતવવક હતું.

`તયારે આપણે હવે િઈશું ? કૃષણકાંતે હવે કશી હરકત 



આવશે નરહ એમ ખાતરી થાય છ.ે' િનાદતિને તરત િ અરુણને 

કહ્ું.

`િરા િેસીએ તો ? છવેટનું પરરણામ જાણીને િ િઈએ. 

હવે વધારે વાર નરહ લાગે.' અરુણે કહ્ું.

`હંુ જાઉં છુ;ં તું િધી ખિર લાવિ.ે' કહી િનાદતિને ઊભા 

થવા માંડયું.

`કેમ આિ ેઆટલી િધી ઉતાવાળ આવી છ ે?' રંિને પૂછયું.

`હંુ ભૂલી ગયો. એક િણને અતયારે િ આશ્મમાં મળવાનો 

વખત ઠરાવયો છ.ે' િનાદતિને કહૅંુ્.

`તે ફરી આવશે.'

`ના ના, મારે િવું જોઈએ.' િનાદતિને અતયંત અધીરાઈ 

િતાવી કહ્ું.

`મહાતમા ચા-કૉફી તો પીશે નરહ. રંિન ! પેલી ફળની 

રકાિી આપ. પછી િવા દઈએ.' કૃષણકાંતે કહ્ું.

િનાદતિનના મુખ ઉપર કોઈ રદવસ ન દેખાયેલો અણગમો 

અતયારે િધાંને દેખાઈ આવયો. ન છૂટકે ફળના એકિે કટકા 

ખાધા. નીછ ેમોટરનું ભૂંગળું વાગયું અને િનાદતિન ચમકી ઊઠયા, 

ઊભા થયા અને ઉતાવળમાં એકસામટી િધાંની રજા માગી 

િડપથી તેઓ ઓરડીની િહાર નીકળા.

`મારી મોટરમાં એમને મોકલું.' કહી રંિન િનાદતિનની 

આગળ ઉતાવળી ઉતાવળી ગઈ.



પુષપાના વપતા અને િનાદતિન દાદરા ઉપર સામસામા મળા. 

િનાદતિને મુખ ખસેડી િડપથી નીચે ઊતરવા માંડયું.

`પધારો; ભાઈ આપની રાહ િુએ છ.ે' પાછળથી આવતી 

રંિને કહ્ું. અને તે િનાદતિનને મોટરમાં િેસાડવા નીચે ઊતરી ગઈ.

પુષપાના વપત ધનસુખલાલ ધોવતયું, અંગરખું અને પાઘડી 

પહેરેલાં, વૃદ્ધાવસથામાં પણ તંદુરસત લાગતા. િૂની િિના ગુિરાતી 

દેખાઈ આવતા હતા. કૃષણકાંતે તેમની સામે જોઈ ન આવડતા 

હોય તેવા નમસકાર કયાતિ, અને તેમને એક મોટા સોફા ઉપર 

િેસાડી પોતે તેમની ખુરશી ઉપર િેઠો.

`છવેટ ે હંુ કહેતો હતો એમ િ થયું ને ? તારા િાપાને 

મેં ના પાડી હતી અને તને પણ મેં એક-િે વખત કહ્ું હતું કે 

ગોરાઓને િહુ લાંિા વખત સુધી સંઘરશો નરહ. એમને લાંિો 

વખત રાખયા કે એ િ માવલક થઈ પડવાના.' ધનસુખલાલે કહ્ું.

`હા જી ! આપે મને એક વખત કહ્ું હતું ખરંુ.' કૃષણકાંતે 

િવાિ આપયો.

`પણ તમારે િ િધાને સાહેિ િનવું.' એટલે શેના માનો 

? ચાલ, હવે િ ે થયું તે થયું. મેં વમલમાં તપાસ કરાવી તયારે 

તું નહોતો એટલે મેં અહીં તપાસ કરી.

`િહુ સારંુ કયુું આપ પધાયાતિ તે.'

`હવે તારો િધો સાહેિશાહી વવવેક િવા દે ને ? િાપદીકરાને 

કોણ જાણે શીય લત લાગી હતી ! કહે, શું િનયું ?'



કૃષણકાંતે આ િૂની િિના તોછડી ભાષા િોલવા ટવેાયલા 

વડીલ શુભેચછકને ટૂકંાણમાં િવધ હકીકત કહી, અને માગનારાઓ 

અને સંિંધકતાતિઓની નીચે િોલાવેલી સભા વવહે િણાવયું. કૃષણકાંતે 

સવીકારેલી િવાિદારીની હકીકત સાંભળી ધનસુખલાલે કડવું મોં 

કયુું અને છવેટ ે િોલયા :

`તમને કશું િ આવડતું નથી. "વેલ" એન "યુ સી" િોલયા 

એટલે તમારા મનથી તમને રાજય મળી ગયું ! પણ આવી 

િવાિદારી લેતા પહેલાં મને તો પૂછવું હતું ?'

`નૈવતક િવાિદારી તો ખરી િ !' કૃષણકાંતે કહ્ું.

ડોસા િરા પ્રસન્ થયા. સાહેિ િની ગયેલાઓમાં પણ 

ધમતિનો કાંઈક અંશ રહેલો છ ે એમ તેમને લાગયું. ઘરડયાળમાં 

આઠના ટકોરા થયા.

`તયારે હંુ હવે નીચે જાઉં.' કૃષણકાંતે નીચે િવાનો સમય 

થતાં કહંુ્.

`હંુ આવું તો હરકત છ ે ?' ધનસુખલાલે પૂછયું.

`હરકત શાની ? પધારો.'

રંિન તયાં આવી િેસી ગઈ હતી. િતે િતે ધનસુખલાલે 

તેને પૂછયંઃ

`રંિન ! પેલા દાદર ઉપર મેં જોયા એ કોણ હતા ?'

`આશ્મવાળા િનાદતિન.'



`એમ કે ? મેં કયાંઈ જોયા હશે !' ધનસુખલાલે ચાલતાં 

ચાલતાં ભૂતકાળમાં દૃવષ્ ફેંકી.

િંને િણ નીચે સભામાં ગયા. િધા િ એકીટસે કૃષણકાંતની 

રાહ જોઈ િેસી રહ્ા હ તા. એક પાસ ડોકંુ નમાવી સફાઈભરી 

સલામ કૃષણકાંતે િધાયને કરી અને વસગારનો ધુમાડો કાિવા 

માંડયો. ધનસુખલાલે તેની પાસે િ િેસી હાથની િાપટ મારી 

ધુમાડાને દૂર કરવ માંડયો.

`Oh ! I beg your pardon, કાકા !' કૃષણકાંતે વસગાર 

હોલવતે કહ્ું.
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કડવા હોયે લીમડા, શીતળ તેની છાંય

િાંધવ હોય અિોલડા, તોય પોતાની િાંધ.

લોકોત્્્

`હવે િેગી પાડતિન ! આપણે કામ શરૂ કરો ને !' ધનસુખલાલ 

અંગ્ેજી ભાષામાં રકયાપદને ગુિરાતી વળોટમાં લાવી િોલયા.

િે-ત્ણ માગનારાઓએ િુદી િુદી યોિના િતાવી. એ 

િધી યોિનાઓમાં કૃષણકાંતને દૂર કરવાની સપષ્ કે અસપષ્ 

યુવકત રહેલી હતી. ધનસુખલાલ સીધા વવચાર અને સીધી વાત 

પસંદ કરતા હતા. તેમનાથી આ યુવકત સહી શકાય નરહ. તેઓ 

િોલી ઊઠયા :

`આ તમે િધા ભેગા મળા છો તે ભીખ માગવાના છો. 

"સકીમ"નું મોટુ ં નામ આપી કૃષણકાંતને ખસેડવો છ,ે અને પછી 

િવાિદારી તેના માથે નાખવીછ ે ! કૃષણકાંત કહે છ ેતે કિૂલ ન 

હોય તો જાઓ, તમને ફાવે તે કરી લેજો ! કચેરીઓ ઉઘાડી છ.ે'

માગનારાઓ આરસપરસ વાતો કરવા લાગયા. કૃષણકાંત 

અને તેની િહેન રંિન એ િંનેની વમલકત ઉપર તેમની આંખ 

હતી. માગનારાઓ દિાણ કરશે તો કૃષણકાંત પોતાની િહેનની 



વમલકતનો પણ ઉપયોગ કરશે એમ સવાભાવવક રીતે તેઓ ધારતા 

હતા; પરંતુ ધનસુખલાલે પોતાની કડક ભાષામાં માગનારાઓની 

યોિનાઓનો અસવીકાર કયયો.

કૃષણકાંત વધારે સભયતાભરી વાણીમાં સમિ પાડવા લાગયો. 

પરંતુ ધનસુખલાલને એવી વનરથતિક મીઠાશ ગમી નરહ. તેમની 

પ્રવતષ્ઠા, તેમની ઉંમર અને તેમના સવભાવે તેમની ભાષામાં 

તોછડાઈ ઉમેરતાં તેમણે કહ્ું.

`િવા દે ને િધી પીંિણ ! સો વાતની એક વાત ! અડધી 

ખોટ અતયારે િ પુરાય; િાકીની ધીમે ધીમે. અને તે કયારે? 

કૃષણકાંતના હાથમાં િધી વયવસથા રહે તયારે !'

આ ઉપરથી કૃષણકાંતની વયવસથા કરવાની અશવકત વવષે 

એક-િે િણ િોલવા લાગયા. ધનસુખલાલે તેમને અટકાવયા :

`રાખો રાખો હવે ! તેમ િંને િણ શાં કંૂડાળાં કયાું છ,ે તે 

િધાને જાણવું હોય તો હંુ તમને કહી િતાવું ! અહીં િેઠલેાઓમાં 

કેટલાક શાહુકારો છ ે તે કહેવાની િરૂર નથી. કૃષણકાંત નાદારી 

િોલતો નથી, એને વવધવાઓના પૈસા ખાવા નથી, અને ખોટા 

ચોપડ રાખવા નથી, અને કોઈની માફક ખોટા દસતાવેજો ઊભા 

કરવા નીથ.' િનેી આવી ખયાવત હતી તેની તેની સામે િરાિર 

નિર રાખી ધનસુખલાલે િધાને ડરાવયા.

પાછળથી અરુણ િોલી ઊઠયો :

`િ ેખોટ કૃષણકાંતથી ઠરાવેલી મુદતમાં નરહ પુરાય તે ખોટ 

તેમનાં િહેન પૂરી કરી આપવાનું માથે લે છ.ે'



ધનસુખલાલ અને કૃષણકાંતે પાછળ જોયું. અરુણ, રંિન, 

પુષપા તથા સુરવભ આવીને તયાં િેસી ગયાં હતાં. અને આ િધી 

વાતચીત સાંભળતાં હતાં, તે તેમણે હમણાં િ જાણયું.

`િેસો, િેસો હવે ! તમને કોણે ડહાપણ કરવાનું કહ્ું ?' 

ધનસુખલાલે અરુણને ધમકાવયો.

અરુણ એવા િીણાં અપમાન સહન કરી શકે એવો નહોતો, 

તેને અને ધનસુખલાલને િરા પણ પરરચય નહોતો. ધનસુખલાલના 

સવભાવથી િરા પણ ટવેાયેલો ન હોવાથી તે તતડી ઊઠયો. :

`આ રંિનગૌરી કહે છ ે તે હંુ કહંુ છુ.ં'

`એ તો કહે; એનામાં અક્કલ નથી. પણ સાથે તમારામાંયે...'

`કાકા ! એ તો સુરવભના ભાઈ છ.ે' કૃષણકાંતે ધનસુખલાલને 

િોલતા અટકાવી કહ્ું.

`ગમે તે હોય ! િરા સમિ....'

`અરુણ ! Don't you mind kaka's tongue. He doesn't 

mean anything!' ડોકંુ પાછળ ફેરવીને કૃષણકાંતે કહ્ું.

પરંતુ અરુણને વધારે ગુસસો ચડયો. ધનવાન ગણાતો ડોસો 

પોતાને આમ ધમકાવી જાય એ એને િરા પણ રુચયું નરહ. 

તે કાંઈ િોલવા ઊઠયો; પરંતુ રંિને તેનો હાથ િાલી પાછો 

િેસાડયો. સ્રીના સપશતિથી લાચારી અનુભવતા અરુણનો ગુસસો 

અચાનક ઊતરી ગયો. રંિનના હસતસપશતિમાં અરુણે કોઈ એવું 

અદભુત માધુયતિ અનુભવયું કે ગમે તેના ગમે તેવા અપરાધને પણ 



ક્મા કરવા તૈયાર થાત.

`કાકા કહે તેમાં ખોટુ ં ના લગાડાય, અરુણભાઈ ! કેમ ખરંુ 

ને પુષપા' રંિને અરુણને િેસાડયા. પછી ધીમે રહીને કહ્ું.

પુષપા પોતાના વપતાની અસભય વાણીથી શરમાતી અપ્રસન્ 

વચતિથી આ િપાિપી જોતી હતી. તેણે રંિનને કશો િવાિ 

આપયો નરહ,

છવેટ ે િધા લેણદારો એક વનચિય ઉપર આવી ગયા. 

ધનસુખલાલની ધમકી, કૃષણકાંતનું પ્રામાવણકપણં અને તેના 

સિંધંોઓની તને ેસહાય આપવાની તયૈારી વનહાળી, માગનારાઓએ 

કૃષણકાંતની યોિના કિૂલ રાખી. વમલના ચાલકોએ માગનારાઓની 

ઇચછા પ્રમાણે ઠરાવ કયયો અને કૃષણકાંતે પોતાની વમલકત ખોટમાં 

નાખી ગરીિી સવીકારી. ભાગીદારો અને માગનારાઓને ખાડામાં 

નાખી એક ધંધામાંથી િીજા ધંધામાં અને િીજા ધંધામાંથી ત્ીજા 

ધંધામાં વાનરફાળ ભરી વયાપારી આલમમાં આગળ ને આગળ 

રહેતા વયાપારવીરોની માનયતા પ્રમાણે તો કૃષણકાંતે મૂખાતિઈ િ 

કરી હતી; પરંતુ તેને પોતાને મન તો તેણે એક વવિય મેળવયો 

હોય એટલી દૃિતા ઉતપન્ થઈ.

કૃષણકાંતે સઘળાની સાથે વવવેકથી િરા િરા વાત કરી અને 

માગનારાઓ વવદાય થયા. ધનસુખલાલથી આ િધો વવવેકમાં 

થતો સમયનો વયય સહન થયો નરહ. કૃષણકાંતને તેઓ ઘડી 

ઘડી કહેતા : `હવે િધાને રસતે પાડ ને !'

અને કેટલાક માગનારાઓને પણ તેઓ કહેવાને ચૂકતા નરહ 



કે `હવે કયાં સુધી ટલ્ા ખાધા કરશો ? રસતે પડો ને !'

િગતમાં િધા િ વવવેકી અને સભય િની જાય તો િગતની 

કૃવત્મતા ઘણી વધી િ પડ.ે તોછડાઈનો આરોપ સહન કરીને 

ખરંુ કહી દેનાર સવભાવનું અવસતતવ છ ે એ િ સારંુ છ;ે નરહ 

તો માનવી એવો સુંવાળો િની જાત કે તેનાથી િરા પણ કટતુા 

સહન થાત નરહ.

િધા ચાલયા ગયા એટલે ધનસુખલાલના મુખ ઉપર પ્રસન્તા 

દેખાઈ આવી.

`અલયા કૃષણકાંત ! ઠાકોરજીએ તને સારી િુવદ્ધ સુિાડી. 

પૈસો તો આવે ને જાય; પણ હાથે કરીને પૈસો ફેંકી દેવાનો મોકો 

દર વખત મળતો નથી. હંુ હવે જોઉં છુ ં િરા પણ મૂંિાઈશ 

નરહ. િરૂર પડયે હંુ છુ.ં'

`િરા રહીને િ િજો; હંુ કાંઈક ચોખખું િનાવરાવું.' કૃષણકાંતે 

કહ્ું.

`સાહેિલોક ઘરમાં ચોખખું શું ? મારે તો દેહ વટાળવો 

નથી. તેં કહ્ું એટલે પહોંચયું. ચાલ પુષપા.'

`પુષપા ભલે િેઠી, હંુ પછી મોકલી દઈશ.'

`તારા વવવેકમાંથી તું ઊંચો નરહ આવવાનો ! ઠીક, તારી 

મરજી.'

`હંુ પણ હવે િઈશ.' અરુણે કહ્ું.

`તારે શી ઉતાવળ છ ે ?' કૃષણકાંતે પૂછયું.



`િનાદતિન ઊંચો જીવ કરતા હશે. તેમને પરરણામની ખિર 

કરંુ.'

`ચાલો, આવવું હોય તો. હૅં મારી ગાડી તમારી િાિુએથી 

લઈશ. તમે કયાં રહો છો ?' ધનસુખલાલે પૂછયું. થોડીવાર ઉપર 

અરુણને પોતે ધમકાવતા હતા એ હકીકત તેઓ ભૂલી ગયા હતા.

`એ તો આશ્મમાં રહે છ.ે' રંિને કહ્ું.

`શાના આશ્મ ! અને શાનાં તૂત આ િધાં ! સનાનસંધયા 

અને પૂજાપાઠનું નામ નરહ તોયે કહેવાના આશ્મ !' હસીને 

ધનસુખલાલ િોલયા. રહંદુધમતિના કમતિવવભાગને િાિુએ રાખી િ ે

કાંઈ કરવામાં આવે એ રહંદુધમતિની વવરુદ્ધ િ હોય એમ તેમને 

લાગતું.

`હંુ તો ચાલયો િઈશ; ગાડીની િરૂર નથી.' અરુણને હજી 

આ કડવાિોલા વૃદ્ધ પ્રતયે સદભાવ ઉતપન્ થયો નહોતો.

`હવે ચાલો ને, મારા ભાઈ ! ગાડી છ ે પછી પગ ઘસતા 

િવાનું કાંઈ કારણ ? ચાલો ચાલો !' કહી ધનસુખલાલે અરુણને 

ખભે હાથ મૂકી તેને સહિ ખેંચયો.

કૃષણકાંત હસયો. અરુણને લાગયું કે આ વૃદ્ધની જીભ અને 

હૃદય વચચે છટેુ ંરહેલું છ.ે એ કાંઈ અપવાદ છ ે? િધાયને એમ 

િ હોય છ ે ! સંસકારનવીન સંસકારનો ઓપ હૃદય ઉપર વળ 

ચડાવી જીભમાં સાકરની મીઠાશ મૂકે છ;ે ધનસુખલાલની જીભમાં 

કરવત હતી; પરંતુ તેના હૃદય ઉપર વળ ચડયો િણાતો નહોતો.

`હા જી ! આવું છુ.ં' કહી અરુણે ગાડીમાં િવાનું કિૂલ 



કરી ધનસુખલાલની વાણીના ચાિુકવથ િચવા પ્રયતન કયયો.

`તયારે હંુયે જાઉં તો ?' પુષપા િોલી ઊઠી. ઘણં િ ઓછુ ં

િોલતી યુવતીને વધારે રોકવાની િરૂર નહોતી. તેને રોકી હોત 

તોપણ તે રોકાત કે કેમ એ પ્રશ્ન હતો. વપતાની સાથે પુત્ી શા 

માટ ે ઘેર ન જાય ?'

પરંતુ રંિનને એમાં િુદું િ કારણ દેખાયું. િતે િતે 

પુષપાના કાનમાં તેણે અમૃત રેડયું :

`અરુણભાઈની જોડ ે િ િેસિ,ે હોં !'

કતરાતી આંખે રંિન તરફ વનહાળી પુષપાએ પોતાનો કોધ 

વયકત કયયો. આપણા મનની વાત કોઈ જાણી ન જાય એ 

આપણને ગમતું નથી. એ ગમતું હોય એમ પણ િને; પરંતુ એ 

વાત જાણી ગયાનું કોઈ જાહેર કરે તો આપણને નથી િ ગમતું. 

માત્ કેટલીક વાત એવી વમઠ્ઠી હોય છ ે કે તે કોઈ જાણી જાય 

અને જાહેર કરે તોય તે આપણને ગમયા િ કરે ! તેને માટ ે

ખોટો રોષ દેખાડવો એટલું િ િસ છ.ે સૂયતિને હળવે હળવે 

િાથમાં લઈ સંતાઈ િતી સંધયા ચૂમતી પકડાય તયારે તે કેવી 

લાલચોળ િની જાય છ.ે

ત્ણે િણ મોટરમાં િવા નીકળાં. ધનસુખલાલ જાહેર 

કામમાંથી લગભગ વનવૃતિ થઈ ગયા હતા. કવવચત િ તેઓ 

લોકોના સંસગતિમાં આવતા. વળી તેમની રહેણી િહુ િ િૂની 

િિની હતી એટલે નવીન પ્રવૃવતિઓમાં સવાભાવવક રીતે િ આવી 

િતી રહેણીની છૂટછાટ તેમને િરા પણ અનુકૂળ પડતી નરહ. 



તેમણે અરુણને પૂછયું :

`તમે આશ્મમાં રહીને શું કરો છો ?'

પુષપાના હૃદયમાં ગભરાટ ઉતપન્ થયો. વપતાની વાણી 

અરુણને અનુકૂળ નરહ િ પડ ે તે જાણતી હતી. વાત લંિાય 

નરહ એવી તે ઈશ્ર પ્રતયે મૂંગી પ્રાથતિના કરવા લાગી.

`િની શકે એટલાં દેશસેવાનાં કામ કરીએ છીએ.'

`અરે તમારી દેશસેવા ! કમાવું ધમાવું મૂકીને આ ધુમાડ ે

િાચકા કેમ ભરો છો ?'

`આપ ધારો છો એવું વનરથતિક કામ અમને નથી લાગતું.'

`કહો તયારે, તમે આશ્મ કાિીને શું મોર માયયો ?'

આ પ્રશ્નનો ઉતિર આપવાનું કામ ગમે તેવા પીિ દેશસેવકને 

પણ ભારે થઈ પડ ેએવું છ.ે આશ્મો સથાપનાર, વયાખયાનો કરનાર, 

જાગૃવત વવવશષ્ સવરૂપમાં દશાતિવી શકશે ? એક રદવસમાં પંદર 

વયાખયાનો આપયાં એમ સવમહત્વપૂવતિક કહેનાર દેશસેવકને કોઈ 

એમ પૂછ ે કે વયાખયાનોએ શું કયુું. તો કાંઈ માપી શકાય - દેખી 

શકાય એવું પરરણામ તે િતાવી શકશે ?

`અમે એક છાપું ચલાવીએ છીએ.' અરુણે કહ્ું.'

`એવાં તો કંઈક ચીંથરાં નીકળે છ.ે'

`એમાં અને િીજાં ચીંથરરયાં પાત્ોમાં િહુ ફેર છ.ે' પુષપાથી 

િોલાઈ ગયું.



`ઠીક હવે, ચાર િડિાતોડ વાકયો વધારે લખતા હશો, 

અગર સરકાર વવરુદ્ધ કાંઈ કાંઈ કાનફોરડયા લેખો લખતા હશો. 

પણ એથી રંઘાયંુ શું ?'

`લોકોમાં રાિદ્વારી જાગૃવત આવી જાય છ;ે સરકારને લોકોનું 

કહેવું સાંભળવું પડ ે છ;ે અને પોતાની રાજયનીવત વવરુદ્ધ તીખી 

ટીકા થાય એ અથતિ પોતાનાં કાયયો સાચવીને કરવાં પડ ે છ.ે...'

`તે તમારા છાપા વગર એ િધું ન થાત ?'

અરુણને હસવું આવયું. પોતાની સેવા વગર દેશને જાણે 

ચાલતું િ ન હોય એવો આડિંર કરનાર સેવકો પણ તેના 

જોવામાં આવયા હતા. વળી દેશસેવોની છાપ વગરના મનુષયો 

પ્રતયે તુચછપણં દાખવતા કાયતિકતાતિઓને નમ્રતા શીખવવા માટ ે

ધનસુખલાલની સાથે વાતચીતમાં રોકવાની કેટલી આવશયકતા 

છ,ે તેનું પણ હાસય પ્રેરતું ભાન તેનામાં ઉતપન્ થયું.

`અમારંુ છાપું અકસમાત છ.ે અમારંુ હોત કે િીજાનું; પણ 

છાપા વગર એ િધું િની તો ન શકત ને ?' અરુણે કહ્ું.

ધનસુખલાલ હસયા. આ દલીલે તેમના ઉપર કાંઈ િહુ 

અસર કરી નરહ. િરા રહીને તેમણે પૂછયું :

`કાંઈ ભણયાગણયા છો કે એમ ને એમ િ ?'

અંગ્ેજી ભણતરનો મોહ તિવા ઈચછતા યુગમાં પણ અંગ્ેજી 

ભણતર માટ ેપક્પાત રહેલો દેખાય છ.ે રાષ્ ્રવાદીઓમાં પણ એ 

પક્પાત દેખાય તો પછી િીજાઓમાં તે હોય એની શી નવાઈ ?



વળી રાષ્ ્રસેવાને જીવનકાયતિ તરીકે સવીકારવાની ગોખલેની 

પ્રણાવલકાને સમગ્ રહંદભરમાં ફેલાવી વયવવસથત દેશસેવાસંઘોની 

સથાપનાઓ પ્રેરનાર મહાતમા ગાંધીનો કાયતિકમ વગર-ભણેલાનો 

ઉપયોગ કરવા મથે છ,ે તયારે ઘણાને એમ લાગે છ ેકે િીજા માગતિમાં 

વનષફળ નીવડલેાઓને દેશસેવાના િહાના નીચે આશ્ય મેળવવાને 

એથી સારો માગતિ િડી આવે છ.ે લોકોમાં કવિયાદલાલ તરીકે 

ઓળખાતા ગૃહસથો ખાદી પહેરી પરદેશી માલનો િરહષકાર કરવા 

લોકોને સમજાવે, અગર પહેલાં પીઠામાંથી પકડાયેલો વિનધંધાદારી 

દારૂનું `વપકેરટગં' કરવા પગાર લે, તયારે રાષ્ ્રવૃવતિમાં ખામી 

ખોળનારાઓને ટીકાનું સારંુ સાધન મળી જાય છ.ે ધનસુખલાલના 

પ્રશ્નમાં અંગ્ેજી ભણતરનો મોહ અને રાષ્ ્રસેવાસંઘની દુિતિળ િાિુ 

જોવામાં પડતી મજા સપષ્ દેખાઈ આવતાં હતાં.

`ભણયો છુ.ં સાધારણ.' અરુણે કહ્ું.

`મૅરટ્રક થયા હશો.'

`એથી વધારે.'

`િી.એ. છો ?'

`ના જી; એમ. એ.'

ભણતરની છાપ વનહાળી ધનસુખલાલનો વતરસકાર ઓછો 

થયો.

`નોકરીમાં કેમ ન જોડાયા ?'

સરકારી નોકરી એટલે ભણેલાઓનું સવગતિ ! નોકરીમાં પ્રવેશ 



પામનારનું િ ભણતર સફળ થયું હોય એમ સહુને લાગે છ.ે

`કોઈ રાખતું નથી.' િરા હસતાં હસતાં અરુણે કહ્ું.

`એમ તે હોય !'

`એમ િ છ.ે મારે લાયક તો નોકરી જોઈએ િ ને ?'

`એક વખતે િ ેમળી ત લઈ લેવી હતી. ધીમે ધીમે આગળ 

વધાત.'

`તમારે વાઈસરૉય તો નહોતું થવું ને ?' સહિ કરડાકીમાં 

ધનસુખલાલે પૂછયું.

`એ િ થવું હતું. એની આશા રાખી એટલે મને ઊભો 

પણ રહેવા ન દીધો.'

`એવી ઘેલી માગણી કરો એ ચાલે ?'

`એમાં ઘેલું શું છ ે ?'

`શા માટ ે નરહ ?'

`અંગ્ેજો વગર આપણં ચાલે એમ િ નથી.'

`આપ સાહેિશાહીથી વવરુદ્ધ છો ! આપણા ઘરમાં િનેે 

દાખલ કરવા માગતા નથી તે સાહેિશાહીને દેશમાં કેમ રહેવા 

દેવાય ?'

ધનસુખલાલ આ સાંભળી ચમકયા. પાઠપૂજા કરતા અને 

દેવમાં અડગ શ્દ્ધાભવકત રાખતા પવવત્ પુરુષો પણ ચુસત રહંદુ 



રહીને એમ િ માને છ ે કે અંગ્ેજો વગર રહંદુસતાનને ચાલે એવું 

નથી. પરંતુ સાહેિોને સોંપી દીધા પછી સાહેિોના પડછાયા 

મંરદરોમાં અને ઘરમાં િરૂર પડશે એ સતય તેઓ ભૂલી જાય છ.ે

ગાડી અટકી. આશ્મ આવયો. અરુણ ઊતરી ગયો. તેણે 

નમસકાર કયાતિ.

`કોઈ વખત મળજો. !' ધનસુખલાલે અરુણને કહ્ું.

`હા જી !'

મોટર પાછી ફરી. ધનસુખલાલે પુષપાને પૂછયું :

`આ િ લોકો સરઘસ કાિવાના છ ે કે ?'

`હા.'

`તને મન હોય તો એકાદ વખત િિ ે - જોકે મને તો એ 

િધા વેશ પસંદ નથી.'
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પ્રણયકલહે વહે આંસુ

ચૂમી ચાંપે હૃદય સવાવમન્ !

અરે એ એક ક્ણ માટે

જીવનનાં દાન ઓછાં છ ે !

સહુ ગયાં એટલે કૃષણકાંત, સુરવભ અને રંિન એ ત્ણે 

િણ ઘરમાં રહ્ાં. રંિન કૃષણકાંતને ઘણી િ વહાલી હતી. 

િહેન સારામાં સારંુ પહેરે, સારામાં સારંુ ઓિ ે અને સારામાં 

સારંુ ભણે એ જોવાની ભાઈની અવતશય કાળજી રહેતી. િહેનની 

ઉદારતા આિ ે વનહાળી કૃષણકાંતને સંતોષ થયો કે તેને માટ ે

લીધેલી કાળજી વનરથતિક નીવડી નથી. રંિનને ખભે હાથ મૂકીને 

દાદર ઉપર તે વગર િોલયે ચડવા લાગયો.

સુરવભ પાસે િ હતી. તેને ઓછુ ં આવયું :

`શા માટ ે મારે ખભે હાથ મૂકી એ ઉપર ન જાય ?'

તતકાળ તેને પોતાના વતતિનનું સમરણ થઈ આવયું. મંરદરાના 

અભયાસી પવતને અપવવત્ ગણી કાિી તેના સપશતિથી પોતે દૂર 

રહેવા મથતી હતી. દેહસપશતિ એ ઘણી વખતે હૃદયસપશતિનું મૂતતિ 

સવરૂપ છ.ે શું તેનું અને કૃષણકાંતનું હૃદય પરસપર અડકતું િંધ 



થઈ ગયું હતું ?

િડપથી સુરવભનો હાથ લંિાયો; એ હાથે પવતના હાથને 

પકડી લીધો. ઊંડા વવચારમાં ઊતરી ગયેલા કૃષણકાંતે એ હાથની 

િાિુએ જોયું, અને સુરવભને વનહાળી વસમત કયુું.

એક-િે પગવથયાં આગળ ચડી તેણે રંિનને ખભેથી હાથ 

લઈ લીધો.

`કેમ ભાઈ ! આમ ? મને થાક નરહ લાગે.' રંિન િોલી 

ઊઠી.

`પણ મારા િે હાથ હંુ રોકંુ તો પછી ચડતાં શી રીતે ફાવે 

?' કૃષણકાંતે િવાિ આપયો.

`હા...એમ છ ેકે ? ભાભી તો એવાં અદેખાં છ ે! સારંુ, એમનો 

હક્ક વધારે એટલે એમનો હાથ િાલીને ચાલો !' રંિને કહ્ું.

`ના ના, રંિનિહેન ! એમ નરહ. મારા મનમાં કે...' સુરવભ 

િરા શરમાઈને િોલવા ગઈ તેને અટકાવી રંિને કહ્ું :

`તમારા મનમાં શું છ ે તે હંુ જાણં છુ;ં કહેવાની િરૂર નથી. 

આ હંુ આઘી ખસી. હવે િસ ?'

`રંિન ! ધનસુખકાકા આમ આપણને િુએ તો ?' વાત 

પલટી નાખવા કૃષણકાંતે પૂછયું.

`મારી િ નાખે ! તે રદવસે એમને ઘેર એક િ સોફા 

ઉપર આપણે િેઠાં હતાં તયારે કેવા લડયા હતા ? "એક િ 

સોફા ઉપર િેઠા વસવાય તમે ભાઈિહેન છો એમ િધા જાણે 



શી રીતે ?" એમ એમણે મોિ ે િ કહ્ું.'

`અને તે રદવસે મેં સુરવભનું નામ દીધું તયારે કેવા વખજાયા 

હતા ? "િહુ થયું હવે ! સુરવભ સુરવભ શું કયાતિ કરે છ ે? નામ 

દીધા વગર નરહ ચાલતું હોય ! િહુ વહાલ ચૂઈ જાય છ ેતે !" 

િરાિર ?' કૃષણકાંતે હસતાં હસતાં ધનસુખલાલની નકલ કરી.

સુરવભ વવચારમાં પડી. સનેહચેષ્ાની ભારેમાં ભારે સવતંત્તા 

ભોગવવા છતાં એ કૃષણકાંતનો સનેહ જાળવી શકી હશે કે કેમ 

? આવો હસમુખો, મોજીલો, ઉદાર અને રસજ્ પવત સહિ 

મદ્પાનની ટવે રાખે તેથી તે પ્રેમને માટ ે અપાત્ િની િવા 

જોઈએ ?

પોતાના અતયાર સુધીના વતતિનમાં સુરવભ કાંઈ િૂલ કરતી 

હતી એમ તેને િ લાગયું. આપણા સંિંધીઓ પાસેથી આપણે 

સંપૂણતિતા ઈચછીએ છીએ - નરહ, સંપૂણતિતા હક્ક કરીને માગણીએ 

છીએ, એ શું વધારે પડતું નથી? અલિતિ, દોષ એ દોષ િ 

છ,ે અને સંિંધ િમે વધારે વનકટ તેમ આપણે સંિંધીમાં ઓછુ ં

દૂવષતપણં માગીએ છીએ. પવત અને પતની વચચેના સંિંધ કરતા 

વધારે વનકટપણં હજી માનવજાતે વવકસાવયું નથી. તેથી િ પવતનો 

અને પતનીનો સહિ દોષ અસહ્ થઈ પડયો લાગે છ.ે િહાર 

રખડવાની ટવેવાળો પવત ઘરમાં કેમ વધારે વાર િેસતો નથી એવા 

વવચાર કરી કેટલી પતનીઓ સુકાઈ જાય છ ે ? પરંતુ ઘરમાંથી 

િહાર ન નીકળતાં ચોવીસે કલાક સામો િેસી રહેનાર પવત 

ઘરકૂકડી મટી એકાદ કલાક પણ ઘરમાંથી ખસે એવી પ્રાથતિના 

કરનાર પતનીઓ પણ ઓછી નથી હોતી ! હસમુખી, િોલકણી 



પતની પાડોશીઓ, વમત્ો, ઓળખીતા - વગર - ઓળખીતા 

સહુની સાથે વાતમાં રોકાઈ ખમીસનાં િટન ભરવી આપવામાં 

િીલ કરે તયારે પવતને એવી િ પ્રાથતિના કરવી પડ ે છ ે કે તેની 

પતની સાતે વાર મૌનવ્રતનો અંગીકાર કરે ! પરંતુ મહામુસીિતે 

એક અક્ર િોલતી, હાસયથી અપરરવચત, િાંકેલા દીવા સરખી 

અશાંવત શાંવત ફેલાવતી િનેે મળી હોય તે પવત થોડા સમયમાં 

િેર ખાવા તતપર થાય છ ે એ પણ અજાણયું નથી.

આમ પરસપર સંપૂણતિતા ઈચછતાં દંપતી સહિ ભૂલોમાં 

જીવનને િેરભયુું િનાવી દે છ.ે તેઓ ભૂલી જાય છ ે કે 

અવતસામીપયને લીધે િીણાન ગણકારવા સરખા દોષોને તેઓ 

વગરિરૂરનું મહત્વ આપી દે છ.ે સદગુણોની યાદીમાં તેઓ 

એક મહત્વનો ગુણ ઉમેરવો ભૂલી જાય છ ે : સામાની ભૂલો - 

સામાના દોષો સહી લેવા - િતા કરવા એ ગુણ પણ સચચાઈ, 

ભલાઈ, પવવત્તા કે ઉદારતા સરખો ઊંચા પ્રકારનો ગુણ છ.ે 

ઉદારતાનો તે એક પ્રકાર છ.ે તેઓ એક મોટામાં મોટી - સહુને 

દેખાઈ આવતી - કુદરતની ઘટનાને પોતાની િ િાિતમાં વવસારી 

દે છ;ે રૂપ, રંગ, િુવદ્ધ અને સદગુણમાં કુદરત કદી સંપૂણતિતા 

આપતી નથી. સંપૂણતિતા જયાં દેખાય તયાં ભ્મરૂપ છ ે - અકુદરતી 

છ ે - અગર ઈશ્ર આ િગતમાં તેમ િ એ િગતનાં માનવીનાં 

પણ કેટકેટલાં દૂષણો ચલાવી લે છ ે !

પવતને માથે અતયારે ભયંકર આફત હતી. તે અમીરીમાંથી 

ગરીિીમાં ઊતરી પડયો હતો. િનમથી િ સુખ અને વવલાસમાં 

ઊછરેલો, સહિ વવવચત્ પણ સંસકારી, મદ્પી છતાં સહૃદય 

પવત આફતને સહન નરહ કરી શકે તયારે ? આફતમાં આવેલા 



ધવનકો ઘણંખરંુ આપઘાત કરે છ ે એ સુરવભ જાણતી હતી. 

કૃષણકાંતના મનમાં પણ એ વવચાર કેમ સફુયયો ન હોય ? શોખ 

પૂરતું મદ્પાન - એ વસવાય િીજો કયો દોષ તેનામાં હતો ? 

વનવયતિસની ગણાતા કેટકેટલા પવતઓની કઠોરતા તેમની પતનીઓને 

વેઠવી પડતી હતી ? વનવયતિની પણ વનષ્ઠરુ પવત સારો કે વયસની 

છતાં સહૃદય પવત સારો ?

સુરવભને કૃષણકાંત માટ ે કોઈ અિિ મમતવ ઉતપન્ થયું.

`છો દારૂ પીતા ! એમાં કોઈને શું ?'

તેના મનમાં વવચાર આવયો. ખરે, કોઈને એમાં કશું િ 

નહોતું. ખરેખરી ફરરયાદ તો સુરવભની પોતાની હતી; પરંતુ તે 

ભૂલી ગઈ. અને પવતના વયસનને સહી લેવા િ નરહ; પરંતુ 

તેનો િચાવ કરવાને પણ તે તતપર થઈ.

પવતપતનીનો હૃદયસંયોગ સાધનાર આફત આશીવાતિદરૂપ 

િની જાય છ.ે

`કયાં જાઓ છો ? અંદર ચાલો ને !' ઉપર આવી કૃષણકાંત 

સાથે તેની ઓરડીમાં પ્રવેશ કરતાં સુરવભએ રંિનને કહ્ું. રંિન 

આગળ ચાલી િતી હતી.

`ના રે ! તમારા હક્ક ઉપર કોણ પાછુ ં તરાપ મારે ? 

આમે સાસુનણંદ ઉપર િૂનો િમાનો રીસે િળતો હતો, તેમાં 

નવા િમાનાને ગાળો દેતો કયાં િનાવું ?'

`અમે ગાળો દેતાં હોઈશું ખરંુ ને ? કોઈ દહાડો સાંભળી 

છ ે ?'



`મનમાં તો દ્ો છોસતો !' કહી રંિન આગળ ચાલી ગઈ.

ભાભી અને નણંદ ઘણી વાર ટપાટપી કરતાં. કૃષણકાંતની 

દારૂની ટવે સુરવભને પવતથી દૂર ખેંચયા કરતી હતી તે રંિન 

જાણતી હતી; તેવું ન િને એ માટ ે પતનીમાં પવત માટ ે વહાલ 

ઊભરાયા કરે એવા િ પ્રસંગો અને એવી િ વાતચીત તે રચયા 

કરતી હતી. િંને વચચે િહુ િ સાચાં સહીપણાં જાગયાં હતાં.

કૃષણકાંત િેદરકાર દેખાવ ધારણ કરી સોફા ઉપર અિલેીને 

િેઠો હતો; પરંતુ તેની જાગૃત િની ગયેલી પતનીને તેના મુખ 

ઉપર ગમગીનીની આછી છાપ દેખાઈ આવી.

`કેમ, વસગાર સળગાવવી નથી ?' સુરવભએ પૂછયું.

કૃષણકાંતના મુખમાં સીગાર હતી; પરંતુ તે કયારની હોલવાઈ 

ગઈ હતી. કૃષણકાંતને તેનો ખયાલ રહ્ો લાગતો નહોતો.

`Oh ! I see !' હસીને કૃષણકાંતે કહ્ું. `દીવાસળીની અિિ 

કરામતવાળી પેટી તેણે કાિી અને વસગાર સળગાવી. િંને િણા 

વગરિોલયે થોડી વાર િેસી રહ્ાં.

`િમવાનો વખત થઈ ગયો છ.ે' સુરવભએ સાડા નવનો 

ટકોરો ઘરડયાળમાં સાંભળી કહ્ું.

`આિ ે િમવું નથી.'

`કેમ ?'

`ભૂખ નથી.'



`ભૂખ ન હોય તોયે િમવું પડશે.'

કૃષણકાંતની રદનચયાતિમાં આિ સુધી ભાગયે િ રસ લેતી 

તેની પતની આિ ે આમ િમવાનો આગ્હ કરી હતી એ જોઈ 

કૃષણકાંતને નવાઈ લાગી.

`મારંુ તો ઠીક છ,ે પણ તું કેમ િેસી રહે છ ે ? િમીને 

સૂઈ જા, નરહ તો શરીર વધારે િગડશે.'

`તમારા િમયા પછી હંુ િમીશ.'

`Orientalising so fast? Oh ! The Indian wife !'

સુરવભ અંગ્ેજી ઉચચાર અંગ્ેજી િિે િોલતા સાંભળી હસી.

કૃષણકાંતની વસગાર પાછી હોલવાઈ ગઈ હતી. સુરવભનું 

ધયાન તે તરફ ખેંચાયું. સુરવભને વારંવાર પોતાની તરફ વનહાળતી 

જોઈ કૃષણકાંતને પણ વસગાર હોલવાયાનો ખયાલ આવયો. તેણે 

વસગાર હાથમાં લઈ ઉપર રાખોડી આંગળીથી ખેરવી નાખી અને 

વસગાર િારીમાંથીક દૂર ફેંકી દીધી.

`આિ ે દેશી િિે િમીએ તો ?'કૃષણકાંતે કહ્ું.

સુરવભને લાગયું કે કૃષણકાંત ગરીિી માટ ે તૈયારી કરે છ.ે 

દેશી િિનું ખાણં - િીજી િધી દેશી વસતુઓની માફક - પરદેશી 

િિના કરતાં વધારે સોઘું પડ ે છ.ે

પવત આવી ગરીિીની તૈયારી કરે એ પતનીને રુચયું નરહ.

`ના ના; તમને િમે ફાવતું હોય તેમ િ કરો ને ! મેં િધી 



તૈયારી કરાવી રાખી છ.ે'

`એમ ! તારામાં આટલી િધી સફૂવતતિ કયાંથી આવી ગઈ ? 

ચાલ તયારે, હંુ િમી લઉં.'

કૃષણકાંતે ઊભા થઈ ચાલવા માંડયું. સાહેિશાહી િિે 

િમવા માટ ે િુદા ઓરડાની અને િુદાં ફવનતિચરની િરૂર પડ ે

છ.ે કૃષણકાંતે વવચારમાં ને વવચારમાં પોતાની પાછળ આવતી 

સુરવભને જોઈ નરહ. આિુિાિુ જોયા વસવાય તે સીધો િમવાના 

ઓરડામાં િઈ ખુરશી ઉપર િેઠો. સામે મેિ ઉપર િંને હાથ 

મૂકી તે ઉપર તેણે પોતાનું મસતક ટકેવયું. કાચની રકાિી ખખડી 

છતાં તેણે હાથ ખસેડયો નરહ. પાછળથી સુરવભએ આવી તેના 

માથા ઉપર હાથ ફેરવીને પૂછયું :

`કેમ આમ ? િમવું નથી ?'

કૃષણકાંત સાવધ થયો. પોતે ઊંડા વવચારમાં ઊતરી ગયો 

હતો એ િતાવવું એને ઠીક ન લાગયું.

`કાંઈ નરહ; આિ ે િરા થાક લાગયો. િીિુ ં કશું નથી.'

સુરવભએ િટલરને િમણ લાવવા હુકમ કયયો.

`તને આ ખાણં ગમતું નથી; પછી તું શું કરવા અહીં આવી ?'

`અમસતી િ.'

`તો હવે િવું નથી ? તને થાક લાગશે.'

`નરહ લાગે.'



`તારે િમવાનું મોડુ ં થશે.'

`હરકત નરહ. હજી તો રંિનિહેન ગાય છ.ે'

રંિન રદલરુિા સાથે ધીમે ધીમે ગાતી સંભળાઈ :

પાયલ મોરી િાિ ે િનક િનક !

કેસે કર આવું તારે પાસ, સિન ?

વવકળતાથી અવસથર િનેલા વચતિને શાંત દેખાડવા મથતી 

વનશા વિહાગના આિ તિવભયાતિ સૂર-આંદોલનો પાઠવી વનશાનાથને 

િોલાવતી હોય એમ રંિનના ગાનથી ભાસ થયો.

દૂર ચંરિોદય પણ થયો.

વાત કયાતિ વગર નીચું જોઈ િમતા કૃષણકાંતની પાસે કોઈએ 

કાચનો નાનો સુંદર પયાલો મૂકયો. કૃષણકાંતે ઊંચે જોયું. સુરવભ 

એક શીશો હાથમાં લઈ ઊભી હતી ! સુરવભના મુખ ઉપર 

વસમત રમતું હતું.

કૃષણકાંત કદી ન અનુભવેલી ચમક અનુભવી. તેને માથે આવી 

પડલેી ધનની આફતે તેના રદલને આટલું િધું હલાવયું નહોતું.

`સુરવભ ! આ તું શું કરે છ ે ?' કૃષણકાંત િોલી ઊઠયો.

`કાંઈ નરહ. તમે આરામથી િમો.' સુરવભએ ખાલી હાથ 

વહાલવથ કૃષણકાંતના ખભા ઉપર મૂકી કહ્ું.

`પણ આ તો દારૂ છ ે !'



`છો રહ્ો.'

`અરે પણ તું તારે હાથે આપે છ ે ?'

`મારે હાથે આપીશ તેથી એ અણભાવતો નરહ થાય ને ?'

`ના ના; હંુ નરહ પીઉ.'

`મારા સમ ન પીએ તેને !'

કૃષણકાનત િમતાં િમતાં ઊભો થયો. સુરવભને િંને હાથ 

વચચે લઈ દિાવી તેણે કદી નરહ લીધેલું એવું ભાવભયુું ચુંિન 

લીધું. સુરવભ ભાન ભૂલી ગઈ. તેને લાગયું કે પોતે ચંરિરકરણોમાં 

તરે છ ે !

રકાિીમાં િીજી ખોરાકની વાની લઈ આવતો િટલર અટકયો, 

િરા હસયો, પાછો ફયયો. અંદરના િારણામાંથી તે છાનોમાનો 

આ ચુંિનવવપલવ વનહાળતો હતો તે માટ ે તેને પ્રેમનો દેવ ક્મા 

કરશે ?

`હંુ િ હવે રોિ આપીશ.' સુરવભએ પવતની િાથમાંથી 

છૂટી કહંુ્.

`અને તું એમ ધારે છ ે કે તને ન ગમતો આસવ હંુ પીધા 

િ કરીશ, ખરંુ ? Hang it all !' કહી પયાલો અને શીશો 

કૃષણકાંતે િારીમાંથી ફેંકી દીધા.

સુરવભ જોઈ રહી.

રંિન હજી ગાયા કરતી હતી-

પાયલ મોરી િાિ ે િનક િનક !-
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ધનય હો ! ધનય િ પુણયપ્રદેશ

અમારો ગુવણયલ ગૂિ તિર દેશ !

કૃષણચંરિની કૌમુદીઊિળો

કીધ પ્રભુએય સવદેશ,

અમારો ગુવણયલ ગૂિ તિર દેશ !

નહાનાલાલ

િનાદતિનના આશ્મમાં અતયારે ઉતસવ થઈ રહ્ો હતો. 

અરહંસાસૂચક ધવલ ધવિને પણ ફરકાવવો નરહ એવી સરકારની 

આજ્ાને તોડવા માટ ે આશ્મવાસીઓ તૈયાર થઈ ગયા હતા. 

પ્રભાતમાં એક સરઘસ કાિવાનો વનચિય જાહેર કરી તેનો કાયતિકમ 

પણ િનાદતિને વનણપીત કરી દીધો હતો. સરઘસ નીકળતા પહેલાં 

આખી રાત વવતાવવાની હતી; પરંતુ ઉતસાહને રહલોળે ચિલેો 

માનવસમુદાય શાંવતથી રાવત્ પસાર કરી શકે એમ નહોતું. 

હજારેક વષતિવથ વીરરસનું સેવન ભૂલતા આવેલા ગુિરાતીઓના 

નાનકડા ટોળામાં અતયારે વીરરસનો સાગર ઊછળી રહ્ો હતો. 

થનગનતા અશ્ ઉપર શોભતા વીર સરખી અધીરાઈ સહુના 

મુખ ઉપર દેખાતી હતી.

િનાદતિનની આંખમાં તેિ ઊભરાયાં. તે મનમાં િોલયા :

`ગુિરાતની આ મદાતિનગી સદા કાયમ રહે !'



ક્ણભર તેના હૃદયમાં ઉતસાહનો પાતાળકૂવો ફૂટી નીકળો. 

ઉતસાહના આવેશમાં તેણે ગરદન સહિ ઊંચકી. િ ે સથળે 

સમશાન સરખી ભયાનક શાંવત હતી તે સથળમાં તેણે જીવનનો 

િરો વહેવરાવયો હતો; ગાિ તંરિામાં વશવથલ થઈ સૂતેલા સમાિના 

એક ભાગને તેણે દોડતો િનાવી દીધો હતો. ફટાકડો ફૂટતાં 

થડકી િતાં હૃદયો િંદૂકના મૃતયુમય ગિ તિનને તુચછકારે એવાં 

િનાવી દીધાં હતાં. તેનાં પાપ િળી ભસમ થતાં ! તેની તપચિયાતિ 

ફળી ! દુિતિળને દેવ િનાવતી સંજીવન તેને હાથ લાગી ! તેની 

સાધનામાંથી વસવદ્ધ પ્રાપ્ત થઈ !...

રટન્ !

મંજીરાંની જોડી થોડ ેદૂર ખખડી. અહંભાવમાં ઘસડાઈ િતો 

સાધક મંજીરાંનો એ રણકાર સાંભળી ચમકી ઊઠયો.

`શું મેં જીવન નથી પ્રેયુું ? તેના છોભીલા પડલેા અહંભાવે 

પ્રશ્ન કયયોં.

રટન્ !

ફરી મંજીરાંનો ટકંાર થયો.

`હંુ કોણ ?' મંજીરાંના ટકંારા સાથે િ િનાદતિનના હૃદયમાં 

પ્રવતપ્રશ્ન થયો. ધના ભગતને દોરતો રકસન અંધારામાંથી 

અિવાળામાં આવયો; જાણે િનાદતિનના પ્રશ્નનો ઉતિર ન હોય !

`આવો ભગત ! અતયારે તમને િ હંુ િંખુ છુ.ં' િનાદતિને 

ધના ભગતને પાસે િોલાવયા. અવભમાનના પૂરમાં ઘસડાતા િતા 

તેના હૃદયને આ અંધ ભકત આશ્યરૂપ લાગયો.



`ભાઈ ! ભગવાનને િંખો. એની રકરપા હોય તો તણખલાના 

મેરુ િને.' ધના ભગત િેસતાં િેસતાં િોલયા.

િે-ત્ણ આશ્મવાસીઓ પરસપરની સામે જોઈ હસયા. એક 

િણે ધીમેથી કહંુ્ :

`ભગવાનને િીજો ધંધો િ નરહ હોય એમ દેખાય છ ે !' 

પરંતુ િધાથી એ વાકય સંભળાયું નરહ.

`ખરંુ છ,ે ભગત !' િનાદતિન િોલયો. `નરહ તો આવી પ્રચંડ 

શહેનશાહતની સામે થઈ મરવાની મરદાનગી અમારામાં આવવી 

અશકય િ છ.ે'

`સતને માટ ે મરવામાં મોક્ િ છ.ે પણ મરવાનોયે મોહ ન 

જોઈએ.' ધના ભગતે મૃતયુની રકંમત ઘટાડી દીધી. અહંભાવથી 

પ્રાપ્ત થયેલું મૃતયુ પણ દૂવષત િને છ,ે સત્વગુણથી ચરડયાતી 

એક માનવસક ભૂવમકા છ ેતેનું એ અંતયિ ેસૂચન કયુું. ગુણાતીત 

અવસથામાં િ માનવી ઈશ્રસાવન્ધય મેળવે છ;ે સત્વગુણ ધારણ 

કરનારથી પણ તે આગળ વધી જાય છ.ે

િનાદતિનને પણ લાગયું કે આ યુવકોના પવવત્ અને સાવત્વક 

ઉતસાહને હજી પણ વવશુદ્ધ િનાવવાની િરૂર છ.ે તે પોતે િ 

અહંભાવમાં ઘસડાઈ િતો હતો; પછી સવદેશ-સવધમતિ-સવાવધકારના 

આદશયો સેવતા યુવકો તેમાં ઘસડાય એની નવાઈ નરહ. સહુમાંથી 

`સવ' ટાળા વસવાય પરમ વવશુવદ્ધ તો ન િ મળે.

`ભગત ! તમને િોલાવયા છ ે તે ઈશ્રસમરણ માટ.ે મને 

અને મારા વમત્ોને તે વગર એવું િ વમથયાવભમાન ઊપિશે કે 



સતયકમયોને કરનાર અમે િ છીએ. કાંઈ ભિન િોલો.'

`િનાદતિને સંનયાસી થઈ િવું જોઈએ.' તેમ કરીને પણ અહીં 

રહેવું ન જોઈએ.'`રહમાલય ચાલયા િવું.' `નરહ તો આપણને 

િધાંને ભગતડાં િનાવી દેશે.'

િનાદતિન ન સાંભળે એમ આશ્મવાસીઓમાં પરસપર વાત 

ચાલી. િનાદતિનની વધતી િતી ધમતિઘેલછા સહુને અણગમતી થવા 

લાગી હતી. િમેાં તેમાં ઈશ્રસમરણનો આગ્હ રાખવો એ સમય 

અને શવકતનો વનરથતિક વયય કરવા સરખું હતું.

`હજી રહંદુસતાન ધમતિથી ધરાયું લાગતું નથી.' કોઈ િિડી 

ઊઠતું.

છતાં િનાદતિનના કાયતિથી વવરુદ્ધ પડવાની તતપરતા કોઈ 

િનાવતું નરહ. ઈશ્રસમરણની ફરિ સહુને માથે નહોતી એટલે 

િમેને પ્રાથતિનામાં શ્દ્ધા ન હોય તે પ્રાથતિનામાં સામેલ ન થાય તોપણ 

ઘણી વખત પ્રાથતિનાગીતના રસભર શબદો, શબદઘોર, શબદભાવ 

વગેરેવથ આકષાતિઈ અશ્દ્ધાળુઓ પણ તેમાં સામેલ તો થતા િ.

દેશભકતે પ્રભુભકતની સહાય લીધી. ધના ભગતે એકતારાને 

િણિણાવયો અને મંજીરાંની મધુર રકણરકણી શરૂ કરી.

`ધના ભગત ! શું ગાશો ?' એક િણથી રહેવાયું નરહ, 

તેણે પૂછયું.

`આવડશે એવું ભગવાનનું નામ ! િીિુ ં શું ?'

`ભગવાનનું નામ િહુ થઈ ગયું. કાંઈ શૂર ચડ ેએવું ગાઓ. 



અમે તો રણે ચડવાના છીએ.' એક િહાદુરે સૂચના કરી.

`એમ કે િાપા ? ભલે; ભલે; રણે ચડો. પણ ભાઈ ! 

ભગવાનના મારગમાં કાયરનો પગ નથી, હોં ! ભવકત ખાંડાની 

ધારથીયે તીણી છ.ે એમાંયે મરવંુ પડ ે છ ે !'

એટલું કહી ધના ભગતે એકતારાના નાદ સાથે પોતાનો 

સાદ મેળવી ભિન લલકારવા માંડયું :

રસના ભયાતિ રે, એ તો રંગના ભયાતિ.

શૂરના સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

માથાં મૂકયાં છ ે કાપી હાથવડ ે વેગળાં,

જોગણીનાં ખપપરોને ભાવે ભયાતિ.

શૂર સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

વાિ ે છ ે ડકંા ને ગાિ ે અનાહત,

સોહં સોહં નાદ શંખે પૂયાતિ.

શૂર સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

તપનાં તો તીર અને ભવકતતણા ભાલા,

પ્રેમના પટા રમે એ સંતો નયાતિ.

શૂર સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

િૂિે છ ે વીર ધીર, ખેલંતા મદતિખેલ,

કામ કોધ લોભના ચૂરા કયાતિ.

શૂર સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

ધારી િ ે ટકે નેમ મારતાં ચૂકે નરહ,

મુવકતને દ્વાર એ તો િઈને ઠયાતિ.



શૂર સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

નીરખે છ ે નેણ ભરી આતમાની જયોતને,

એવા મરજીવા સાચા મયાતિ.

શૂર સાચના વસપાઈઓ આનંદ ભયાતિ.

શરૂઆત એકલા ધના ભગતે કરી, િરા રહી તેની સાથે 

રકસને પોતાનો સાદ મેળવવા માંડયો. િનાદતિન રકસનની સાથે 

ગાવામાં સામેલ થયા. હાસય, રુદન અને સંગીત એ માનવહૃદયની 

ભાવવત્વેણી : તેનાં વહન શરૂ થાય એટલે તે સહુને પ્રવાહમાં 

ખેંચી િ જાય. સંગીતના એક-િે શોખીનોએ પણ ધીમે ધીમે 

પોતાનો સાદ તેમાં પૂયયો. સહુનાં હૃદય હાલવા લાગયાં અને 

િનેાથી ન રહેવાયું તેમણે ગીતને િીલવા માંડયું. ગીત ઘટ્ િનતું 

ગયું. વવવવધ નાદ છતાં તેમાંથી એક િ રવ અને એક િ તાલ 

સપષ્ તરી આવતો હતો. અનેકમાં એકનું દશતિન કરાવતા આ 

સમૂહસંગીતે િાકી રહેલાંને પ્રવાહમાં ઘસડયાં અને થોડા સમયમાં 

એકએક વયવકતએ ગીત િીલવા પણ માંડયું.

ગીતઘેલા િનેલા સમાિ ે ગીતની ધૂનમાં જોયું પણ નરહ 

કે ટોળાની પાછળ ચાર-પાંચ સરકારી અમલદારો પણ આવીને 

ઊભા હતા. સરરતાની વેગમાં સહુ ઘસડાય છ.ે કેટલાક પવતિતો 

અને ટકેરાઓ પ્રવાહની સામે અડગ ઊભા રહે છ,ે અને 

સરરતાને તેનો પ્રવાહ ફેરવવાની આવશયકતા ઊભી કરે છ.ે 

પહાડ સરખા સરકારી અમલદારો આવા સંગીત-પ્રવાહમાં ઘસડાય 

તો તેમની અચલ પ્રવતષ્ઠા ઘટી જાય. અમલદારો સંગીતથી 

પર રહ્ા. રાજય-અમલમાં સંગીતના માદતિવને અવકાશ છ ે િ 



નરહ. આયતિસમૃવતકારોએ પોતાના વનયમો શ્ોકિદ્ધ રચનામાં 

યોજી સંગીતનું મહત્વ સવીકારેલું છ;ે પરંતુ દયાસાગર ઈસુના 

અનુયાયીઓનાં શાસનોમાં મીઠાશની િરૂર રહી િણાતી નથી. 

કકતિશ, કઠોર અને કઠણ ગદ્માં રચાયલા તેમના વનયમો એ કંઈ 

કઠોરતાનું પ્રવતવિંિ હશે ?

`શો આ વેશ કાિયો છ ે? ભિનો ગાયે તે સવરાજય મળે ?'

નૃવસંહલાલે પોતાની પાસેના એક િીજા પોલીસ અમલદારને 

કહ્ું. તે અમલદાર પણ હસતા હતા. ઈશ્રની સહાય શોધતા 

અસહાય પામર માનવીઓથી શસ્તસજ્જ અને કાયતિદક્ વબ્રરટશ 

શાસનની સામે થઈ શકાય એમ માનવા તેમનું મન ના પાડતું 

હતું; લોકોનો આ કંગાલ પ્રયતન હાસયપાત્ હતો. તેઓ હસયા 

અને િોલયા :

`િુઓ ને, નૃવસંહલાલભાઈ ! સવરાજય મળવાનું હશે 

તયારે મળશે. પણ આ િહાને, આંધળા લૂલા કીરતવનયાઓ, 

ધંધારોિગાર વગરના પરવારતાઓ, અને પારકે પૈસે મિા 

કરનાર ખટપરટયાઓને તો રોટલો મળશે !'

વવરુદ્ધ પક્નો વતરસકારભયયો ઉલ્ેખ કરવામાં મિા આવે 

છ;ે પરંતુ પોતાના સહકમતિચારીની ટીકા સાથે નૃવસંહલાલ પૂરેપૂરા 

સંમત થયા નરહ. ધનો ભગત ચક્ુરરહત હતો; કોઈ અપંગ માનવી 

પણ એ ટોળામાં હશે; ધંધા વગરનો મુફવલસ અને ખાનગી 

લડાઈઓમાંથી પોષણ મેળવતો કોઈ ખટપરટયો પણ તેમાં સથાન 

પામયો હોય; એ િધું ખરંુ પરંતુ િનાદતિન તો સંસકારી હતો, 

અરુણે ઊંચી કેલવણી લીધી હતી અને નૃહવસંહલાલનો િ પુત્ 



આમાં સામેલ થયો હતો. એને મુફવલસ કે ખટપરટયો કેમ કહી 

શકાય! આ રહલચાલમાં એવું તે શું આકષતિણ હતું કે સરકારનું 

વનમક ખાનારા વફાદાર અમલદારોના ભણેલાગણેલા સંસકારી 

પુત્ો પણ તેમાં જોડાયા હતા ?

નૃવસંહલાલના વવચારો અટકયા. ભિન એકાએક િંધ થયું 

અને આખા વાતાવરણમાં શાંવત છવાઈ રહી. એ શાંવતમાં પણ 

ગીતનાં અશબદ આંદોલનો ઊછળી રહ્ાં હતાં. પાંચેક ક્ણની 

રદલ હલાવતી નઃશબદતામાંથી એક ઊંચો સવર પ્રગટી નીકળો :

`વંદે....!'

ભેગી થયેલી સમગ્ િનતાએ તેની પ્રચંડ પુરવણી કરી :

`માતરમ્ !'

ફરી એક વાર સૌએ ગિ તિના કરી :

`વંદે....માતરમ્ !'

માતાને સહુ કોઈનાં વંદન હો ! અંધ હોય કે અપંગ હોય, 

ખલ હોય કે સાધુ હોય, અમીર હોય કે ફકીર હોય, રાય હોય 

કે રૈયત હોય, વવદ્વાન હોય કે વવદ્ારરહત હોય, તોપણ માતા 

માતૃભૂવમ સહુનાં વંદન િીલે છ,ે સહુને પોતાની છાતી સાથે 

ચાંપે છ,ે સહુને પોતાના ખોળામાં સુવાડ ેછ.ે મા અને માતૃભૂવમને 

સવગતિથીયે મોંઘાં કહ્ાં છ ે એમાં શું ખોટુ ં છ ે ?

િગતનાં રાજયશાસનોમાં માતૃતવની ભાવના જયાં સુધી 

નરહ જાગે તયાં સુધી તેમાં કઠોરતા રહેવાની. અશકત અને 



અપંગને ભૂખે મરવ દેનાર માનવસક દુલતિભતાના દયાપાત્ દદપીઓને 

તેમનાં સખલનો માટ ે સજા કરી કેદમાં પૂરનાર, ઊંચનીચ અને 

ગરીિતવંગરના ભેદને સથાયી િનાવનાર, હારજીતની પટાિાજી 

ખેલી પડોશની પ્રજાઓ સાથે વનરંતર કવિયો કરનાર રાજયસતિા 

કે વંદનયોગય માતા નથી| એ તો કોઈ રુવધરતરસી રાક્સી 

છ.ે િનેે વંદેમાતરમના િયઘોષથી રહંદવાસીઓ વધાવે છ ે એ 

માતાને રુવધર ખપતું નથી. એ પરમ સાવત્વક િનની આખા 

િગતને અરહંસા, દયા અને પ્રેમનો આદેશ આપતી ઊભી છ ે

! માનવજાતનો વવકાસ પશુતા ઉપર અવલંિીને રહ્ો નથી પણ 

પ્રેમ ઉપર અવલંિીને રહ્ો છ,ે એના પ્રતયક્ દૃષ્ાનત રૂપ િનેલી 

મૈયાને સદાય વંદન હો !

`વંદે...માતરમ્ !'

િયધવવન ચાલુ િ હતો. અરુણે ટોળાની પાછળ ઊભેલા 

પોલીસ અમલદારને જોયા, એટલું િ નરહ; પરંતુ પોતાના િૂના 

દોસત રહીમખાનને પણ જોયો. રહીમખાન મૅવિસટ્રટે હતો.

કૉલેિમાં િંને સાથે હતા. કૉલેિમાં અરુણ અને રહીમ એક 

િ જાતની અવભલાષા સેવતા. રહંદની મુવકત માટ ે તેમણે અનેક 

યોિનાઓ ઘડી મૂકી હતી; પરંતુ વવદ્ાભયાસ મૂકયા પછી અરુણ 

હંસાવાદી કાંવતકારીઓમાં ભળો, જયારે રહીમ અંગ્ેિ સરકારની 

મુવસલમોને મેળવી લેવાની યોિનાનો લાભ પામી એકદમ સરસ 

નોકરીએ ચડી ગયો.

એમાં રહીમનો વાંક નહોતો. અરુણના વપતા એક અમલદાર 

હતા, એને જોકે તેણે આતમદમનથી પોતાની િરૂરરયાતો ઘણી િ 



ઓછી કરી નાખી હતી, છતાં તેને આવથતિક સગવડ વેઠવાની િરૂર 

નહોતી. રહીમ એક ગરીિ મુસલમાનનો પુત્ હતો; તેના વપતાનું 

ભારે દેવું તેણે આપવાનું હતું; કુટુિંના ભરણપોષણનો ભાર તેને 

માથે હતો; તેનાં લગ્ન નાનપણમાં થયેલાં હતાં; તાતકાવલક કમાણી 

મેળવયાદ્ વસવાય તેને છૂટકો નહોતો. રહંદુમુવસલમ સંગઠનમાંથી 

ઉદભવતા પ્રચંડ રાષ્ ્રવાદના પડઘા સાંભળી સવરક્ણ શોધતી 

પરદેશી રાજયપ્રણાવલકાએ િંને કોમના અહંભાવને જાગૃત કયયો 

અને તેણે મુવસલમોને રાજયસેવામાં વવશેષ લાભ આપવાની દેખીતી 

રાિનીવત ધારણ કરી, એ અહંભાવને પોષવા માંડયો. ગરીિ 

રહીમને એકાએક ડપેયુટી કલેકટરની િગા મળી, અને અરુણે 

િ તે િગા સવીકારવા તેને આગ્હ કયયે.

અરુણ આગ્હમાં અથતિ સમાયેલો હતો. રહીમનો ઉપયોગ 

ખરે વખતે સારી રીતે થઈ શકશે એમ તેને ખયાલ હતો. રહંસક 

કાંવતવાદના ગુપ્ત પ્રચારકાયતિમાં સરકારી નોકરીને પણ સથાન હતું.

પરંુતુ રહીમ કૉલેિનાં સવપન ભૂલી સરકારી નોકરીના યંત્નો 

ઉપયોગી વવભાગ થઈ પડયો હતો. રહસાિભયાતિ કાંવતવાદનાં 

વવવવધ ચકોની ઘટના વનહાળી અરુણ એક વષતિ માટ ે અરહંસનો 

અખતરો કરવા તતિપર થયો હતો; પરંતુ અરહંસા કાંવતની વવરોધી 

નથી - ખૂનામરકીની વવરોધી છ.ે સથાવપત રાિશાસન કાંવતનું 

વવરોધી છ,ે પછી તગે કાંવત રહંસાભરી હોય કે અરહંસાભરી. 

રાિશાસનની કોઈ અસહ્ ઊણપમાં કાંવતનો િનમ છ.ે વયવકતની 

માફક સમવષ્ને પણ વમથયાવભમાન થાય છ.ે રાિશાસન પોતાની 

ખામી કે ઊણપ દેખી શકાતું નથી, એટલે એ ખામી તરફ િ ે

કોઈ આંગળી ચીંધે એને તે પોતાનો દુશમન િ દેખે છ;ે પછી 



એ ખામી િતાવનાર કોઈ દયાનો સાગર ગાંધી હોય કે િારનું 

કુટુિંવનકંદન કરી નાખનાર વજ્રહૃદયયી લૅવનન હોય !

િંને વમત્ો - અરુણ અને રહીમ સામસામા પક્માં ઊભા 

હતા, આવતી કાલની સવારમાં ધવિ-સરઘસનું તૂત ઊભું કરી 

લોકોને ખરીખોટી રીતે ઉશકેરવા મથનાર િનાદતિન અને અરુણ 

સરખા ચકમોને સમજાવવા અને ન સમિ ેતો ડરાવવા મૅવિસટ્રટે 

તેમ િ અમલદારો હાિર થયા હતા.

િંને પક્ ધમતિસંકટ ઊભું કયુું હતું. અરુણ અને રહીમ 

જીવજાન વમત્ો હતા; ખુદ પોલીસ અમલદાર નૃવસંહલાલનો િ 

પુત્ કંદપતિ સરઘસમાં ધવિ લઈને મોખરે ચાલવાનો હતો.

`આવો મૅવિસટ્રટે સાહેિ ! નૃવસંહલાલભાઈ ! પધારો.' 

વંદે માતરમની ગિ તિના શમયા પછી િનાદતિને વવવેક કરી િંને 

અમલદારોને આવકાર આપયો.

અરહંસાવાદમાં કોઈ વયવકત પ્રતયેની શત્ુતાને સહેિ પણ 

અવકાશ નથી. અરહંસાવાદને કોઈ સમાિઘટના સાથે નરહ, એ 

સમાિઘટનાને શકય કરતી કોઈ વવચારપ્રણાવલકા સાથે શત્ુતા 

હોય છ.ે વયવકત પ્રતયે તેને વેર નથી. વયવકતમાં આવવષકાર 

પામતા કોઈ િેડોળ માનસ પ્રતયે તેને વેર છ.ે વયવકતનો નાશ 

કયાતિથી પરંતુ વયકતના માનસને ફેરવયાથી પોતાનું કાયતિ વસદ્ધ 

થયું તે માને છ.ે િંધ અણે મોક્ના કારણરૂપ મન છ,ે શરીર 

નરહ. એ ગીતાના મહાકાવયને ફીલસૂફીના પટામાંથી િહાર કાિી, 

સામાનય જીવન વયવહારમાં પણ તેને ઉપયોગમાં લેવાનો અખતરો 

અરહંસામાં સમાયેલો છ.ે



એટલે રાિ-અમલની સામે િૂિવા છતાં અમલદારો જાત 

પ્રતયે અરહંસાવાદીને વે ઉતપન્ થવું ન જોઈએ. િનાદતિન સરખો 

અરહંસાવાદી

મૅવિસટ્રટે અને નૃવસંહલાલ િનાદતિનની પાસે િઈ િેઠા.
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એક રદન એવો આવશે;

જયારે અમીિરણો િરતાં

પૃથવીને ય પલાળશે.

મગનભાઈ

આશ્મવાસીઓમાં ધીમે ધીમે વાત ચાલી કે અમલદારોનું 

આગમન િનાદતિનના પ્રયોગને આરંભથી િ અટકાવવા માટ ેયોજાયું 

હતું. તેમના મનમાં એક પ્રકારની ઉતસાહભરી વવકળતાને પ્રવેશ 

કયયો. ગમે તે થાય તોપણ સરઘસ નીકળવું િ જોઈએ એવી 

દૃિતા સહુના હૃદયમાં આવી. પોલીસ કેદ પકડ,ે મારે, ગોળીિાર 

કરે તોપણ એ દૃિતાથી ડગવું નરહ, એમ સહુએ સંકલપ કયયો. 

અમલદારો વાત શરૂ કરે તે પહેલાં તો આવી તીક્ણ વૃવતિ સહુના 

હૃદયે ધારણ કરી. એટલામાં રહીમે પૂછયું :

`અરુણ કયાં છ ે ?'

મૅવિસટ્રટે રહીમ અને અરુણ વચચે મૈતરી હતી એની થોડાને 

િ ખિર હતી. કવવચત્ અરુણ તેને મળવા િતો, તયારે સહુને 

એમ લાગતું કે રાિકીય કારણને લઈને અમલદારો ચળવવળયાઓને 

િોલાવે છ ે તેવો કાંઈ પ્રસંગ હશે; પરંતુ નૃવસંહલાલને રહીમે 



િ પોતાની અરુણ સાથેની મૈત્ીની વાત કરી હતી એટલે તેમને 

િંનેના સંિંધની ખિર હતી.

`કેમ, અહીં છુ.ં' ધના ભગતની િાિુમાં રહેલા અરુણે કહ્ું.

`અરે ભાઈ ! હંુ તને િ ખોળું છુ ં !' રહીમે કહ્ું.

`શું કામ ખોળે છ ે? હંુ તો વગર વૉરંટ ેતારી પાસે હાિર 

થઈશ.' અરુણે હસતાં હસતાં કહ્ું.

એક રાિરિોહી અને એક રાજય-અમલદાર આ પ્રમાણે હસીને 

પરસપરને એકવચનમાં સંિોધે એથી સાંભળનારને સહિ નવાઈ 

તો લાગે; પરંતુ અરહંસક યુદ્ધમાં વવરોધી એ વૈરી નવથ હોતો, 

વેરભાવે આવેલા વવરોધીનાં વેર પણ અરહંસક યોદ્ધાને હસતો 

વનહાળી શમી જાય છ.ે આ તો િંને વમત્ો િ હતા.

`ઠીક તયારે, ચાલ, મારી રખવાળીમાં આવી જા.' કહી રહીમક 

પણ હસતો હસતો ઊભો થયો અણે અરુણનો હાથ પકડી તેના 

હાથમાં પોતાનો હાથ નાખી ટોળાની િહાર અરુણને લઈ ગયો.

નૃવસંહલાલ આ દૃશય જોઈ રહ્ા. રહંદુસતાનમાં એ શો ચમતકાર 

થયો કે વમત્ અને વમત્ને, વપતા અને પુત્ને, મા અને દીકરાને, 

ભાઈ અને િહેનને પરસપરની સામે મોરચા િાંધવા પડ ે છ ે ?

`િુઓ, અ કેવો વવકટ પ્રસંગ છ ે? મૅવિસટ્રટે સાહેિ અરુણના 

જીવજાન દોસત; અને તેમણે િ એને કેદ કરવાનો હુકમ આપવો 

પડશે.' નૃવસંહલાલે પ્રસંગની વવકટતા િનાદતિનને સમજાવી.

`કેદ કરવાનું કાંઈ કારણ ?' િનાદતિને પૂછયું. `કારણ એ 



િ કે સરઘસ કાિવાનો મનાઈહુકમ તમે પાળશો નરહ ! એટલે 

િીિુ ં શું થાય ?'

`મનાઈહુકમ પાછો ખેંચી લો !'

`એ તે િને ?'

`અમારા કાયતિની સચચાઈ િુઓ તો પછી મનાઈહુમક પાછો 

ખેંચી લેવામાં શી હરકત ?'

`નરહ નરહ, તમે આ િધું ધાંધલ ઉઠાવો છો તેમાં કેટલા 

કુટુિંકવિયા ઊભા કરો છો તેનો ખયાલ છ ે ?'

`કંદપતિ ! આમ આવ જોઈએ.' નૃવસંહલાલનો પ્રશ્ન સાંભળી 

િનાદતિને નૃવસંહલાલના પુત્ને પાસે િોલાવયો. તે આવી િંનેની 

પાસે ઊભો રહ્ો. રકશોર અવસથામાંથી યૌવનમાં પગ મૂકતો 

આ વનદયોષ, વનખાલસ, શરમાળ; પરંતુ જોમભયયો કંદપતિ સમજી 

ગયો હતો કે િનાદતિન તેને આ ચળવળમાં ન પડવા માટ ે ફરી 

વાર સમજાવવા િોલાવે છ.ે

`જો, ભાઈ ! તું હજી સમિ; તારા વપતાને તું મુશકેલીમાં ન 

નાખ. એમનું મન પણ સાચવવું જોઈએ.' િનાદતિને કંદપતિને કહ્ું.

વપતાના મનને િરા પણ દુઃખ થાય એવું કરતાં દુઃખી થતાં 

અનેક સહૃદય સંતાનોને આ અરહંસાતમક યુદ્ધ અવગ્નમાં તાવી 

રહ્ું છ.ે એક પાસ વતસલયની મૂવતતિસમાં વપતામાતા અને િીજી 

પાસ યુગધમતિની પરમ આકષતિક પ્રવતમા ! પુત્ને મૃતયુની સજા 

ફરમાવતો બ્રુટસ કે વપતાના વચનને સફળ કરવા વપતાના હૃદયને 

મૃતયુનો આઘાત પહોંચાડતા રામ આ હૃદયવયથાને કાંઈક સમજી 



શકે. કંદપતિના મુખ ઉપર વવષાદ છવાઈ રહ્ો.

`એ મારાથી કેમ િને ?'

`સરઘસમાં આવવાનું િંધ રાખ.'

`તે અશકય છ.ે' વસથરતાથી કંદપયે કહ્ું.'

`તું ભૂલે છ.ે દેશની સેવા કરવાનો આ િ કાંઈ એક માગતિ 

નવથ. તું સરઘસમાં ન જોડાય તેથી તારી દેશરહતની લાગણી 

ઓછી થવાની નથી.'

`એ તો આપસરઘસ િંધ રાખો તો િ િની શકે; તે 

વસવાય નરહ.' કંદપયે કહ્ું.

કંદપતિ સમિતો હતો કે ધવિના સરઘસની િાહ્ આકૃવતની 

પાછળ એક મહાન ભાવના સમાયલી હતી. સરઘસને ખાતર 

નરહ; પરંતુ એ ભાવનાને ખાતર તે સરઘસમાં જોડાયો હતો.

વબ્રરટશ પ્રજાની સાવતિભૌમ સતિા નીચે ઘડાયલા રહંદી 

પ્રજાનામાનસમાં ત્ણ પ્રકારના થર આપણે સહિ જોઈ શકીએ 

વછએ. મરાઠાઓનાં પ્રાંતપ્રાંતમાં ફરી વળતાં વંટોવળયા સરખાં 

વવનાશભયાું સૈનયો, વશવથલ થઈ પડલેી મુવસલમ સતિાની સહુને 

કંપાવતી મૃતયુસૂચક આંચકીઓ, રહંદુ અને મુવસલમ રાિકતાતિઓની 

અશવકતના વચહ્નરૂપ લૂંટારા, ઠગ અને પીંિારાના રાજયાશ્ય કે 

રાજય-ઉપેક્ાથી જીવંત િનેલાં ત્ાસ ફેલાવતાં વયવવસથત ટોળાં 

અને િધામાં ક્ણક્ણની અવનવચિતતાથી િેજાર િની ગયેલા 

સમાિની પીડા ! પીડાતી પ્રજાને વબ્રરટશ રાજયશાસનની વયવસથા 

એટલી િધી ગમી ગઈ કે તેનાથી ગાઈ િવાયું -



દેખ વિચારી િકરીનો પણ

કોઈ ન જોતાં પકડ ે કાન !

એ ઉપકાર ગણી ઈશ્રનો

હરખ હવે તું રહંદુસતાન !

એ હષતિ અનુભવતું માનસ એ પહેલો થર.

એ વયવવસથત શાંવત પૂરેપૂરી ભોગવાય તે પહેલાં તો એ 

શાંવતમાં અસંતોષનાં વમણો ધીમે ધીમે ઘૂમરાવા લાગયાં. વબ્રરટશ 

સલતનતને િધું આવડયું; પરંતુ તેને રહંદ - રહંદવાસી િનતાં ન 

આવડયું. દેશમાં શાંવત સથપાઈ એ ખરંુ; પરંતુ દેશના આતમાને 

શા માટ ેગૂંગળાટ થતો હતો ? િકરીનો કાન કોઈ પકડતું નથી 

એ વાત સતય છ;ે પરંતુ િકરીનો કાન પકડવા િટેલી પ્રજામાં 

તાકાત છ ે ખરી ?

પ્રશ્ન ઊઠ ે તેનું વનરાકરણ કયયે િ છૂટકો. પ્રજાની શવકતનો 

વવચાર કરતાં વિજ્ાસુને તો િણાવા લાગયું કે નઃશસ્ત પ્રજામાં 

િકરી સામે થવા િવેુંયે વિગર નથી. વિગર નથી એટલું િ 

નરહ, તેના અધભૂખયા દેહમાં િકરીના કાન પકડવા િવેું િળ 

પણ નથી. રાજયકતાતિની મહતિા તેની પ્રજાના ઐશ્યતિ ઉપરથી માપી 

શકાય. પ્રજાએ સુખશાંવત ફેલાવનાર રાજયકતાતિને પૂછવા માંડયું :

`પ્રભુના પયગંિરો ! તમે શાંવત તો આપી, પણ અમારંુ 

િળ કયાં અલોપ કયુું ?'

ડરતે ડરતે પૂછતી પ્રજાનો વનિતિળ-દુિતિળ અવાિ સાંભળી 



અટ્હાસય કરતી રાજયસતિાએ ઉતિર આપયો :

`િળ ? તમારે િળની શી િરૂર છ ે? શાંવતમાં સુખ માનો.'

`નરહ નરહ, ઓ રફરસતાઓ ! અમને િળ મેળવવાની થોડી 

થોડી કસરત કરવા દ્ો. શાંવત તો અમને માંદગીની વશવથલતા 

સરખી લાગે છ.ે'

`તમારંુ િળ અમે ! પછી કાંઈ ?' રાજયસતિાએ આશ્ાસન 

આપયું.

`ઠીક. અમે અને તમે એક છીએ ખરા ?' પ્રજાના એક 

ભાગે પૂછયું.

`નૂગરા રહંદીઓ ! તમને અમારી કદર િ કયાં છ ે? અમે 

ન હોત તો તમને અફઘાનો ખાઈ જાત. ચીનાઓ ખાઈ જાત, 

રવશયનો ખાઈ જાત, જાપાન...'

`સાહેિાન ! િેઅદિી માફ, પણ અતયારે પણ અમે ખવાઈ 

િ ગયેલા છીએ ને ? અફઘાન કે રૂસ અમને ખાઈ જાત તેને 

િદલે આપ...'

`િિાન િંધ કરો !'

`મહેરિાન ! ગુસસે ન થાઓ. અમે િરા િલદ શબદો 

વાપયાતિ. આપ કહ્ા કરો છો કે અમારા ભલાને ખાતર આપ 

રાજય કરવાની ભયંકર તકલીફ ઉઠાવી રહ્ા છો, આપની દાનાઈ 

અમે કિૂલ કરીએ છીએ; પરંતુ અમને સહિ પુછતા રહો કે 

અમારંુ ભલું અમને શામાં રહેલું લાગે છ ે ?'



`તમારે એટલું િ જોઈએ ને ? અચછા ! તમને વખત-િે-

વખત પૂછતા રહીશું. િસ !'

પ્રજાને સહિ સંતોષ થયો. એ માનસ તે િીજો થર.

સંિંધ િીજી ભૂવમકાએ પહોંચયો. રહંદની પ્રજાનો અવાિ 

સાંભળવા માટ ેથોડાં વાદ્ો અને વાદ્ગૃહો રચાયાં. અણસુધરેલી, 

અવવસતૃત, વવસતૃત એવી એવી ધારાસભાઓ સથપાઈ, અને હક્ક 

તથા અવધકારની શબદજાળભરી ભુલભુલામણી ગોઠવાઈ.

`હવે િસ ?'

પરંતુ તૃવપ્તસૂચક `િસ' શબદનો પડઘો પડયો નરહ. સામા 

પ્રશ્ન પુછાવા લાગયા :

`િ ે સલાહ તુચછકારી શકાય એ સલાહ આપવાની પણ 

િરૂર શી ? અમારી સલાહ પ્રમાણે તમે ન કેમ ચાલો ?'

`લોભી રહંદવાસીઓ ! આંગળી આપતાં પોંચે વળગો છો 

! તમારી સલાહ માનવા િવેી ન હોય તો પછી શું કરવું ?'

`પ્રજાના પ્રવતવનવધઓ એકમતે-િહુમતે કહે તે ન માનવાનો 

ઘમંડ તમે શા માટ ે રાકો છો ?'

`કરાણ ! િુઓ કાનમાં કહંુ છુ,ં કોઈને કહેતા નરહ. અમે 

તમારા રાજા છીએ એ ભૂલશો નરહ.'

`તયારે તમે અમારા પ્રવતવનવધ તો નરહ િ ને ? િ ેઅમારો 

પ્રવતવનવધ ન હોય તેનું રાજય અમને ખપે નરહ.'



`આ તો ખુલ્ો રાિરિોહ !'

`રાજય અમારંુ હોય તો રાિરિોહ; રાજય અમારા માટ ેહોય 

તો રાિરિોહ. આ તો પરાજયનો રિોહ !'

`આ િધું તમને કોણે શીખવયું ?'

`સવતંત્તાના માનવંત પૂજારીએ ! એ વશક્ણનું માન તમારે 

ખાતે િમા થયું છ.ે સવતંત્ રહંદના રાિમંડપને દરવાિ ે અમે 

તખતી ચોડીશું કે "વબ્રરટશ સંસગતિને આભારી સવરાજય !" કેમ 

તમને શી હરકત છ ે ?'

આ ત્ીજી ભૂવમકાએ રહંદ આવી ઊભું રહ્ું છ.ે હજી ત્ણે 

ભૂવમકા જીવંત છ,ેિઈ શકાય એવી છ;ે પરંતુ પ્રથમની િંને 

ભૂવમકાઓ ત્ીજી ભૂવમકાના ભારમાં દિાઈ િતી - અદૃશય થઈ 

િતી ચાલે છ.ે વપતામહને વબ્રરટશ-સંસગતિમાં ઈશ્રી કૃપા દેખાય 

છ;ે વપતાને તેમાં અકસમાત્ સુયોગ દેખાય છ;ે પરંતુ પુત્ને તો 

તેમાં રહંદને ગૂંગળાવતો રહમાલય સરખો ધવલ િોજો િ નિરે 

પડ ે છ.ે પુત્ અને વપતા વચચે રાિપ્રકરણમાં તીવ્ર મતભેદ કેમ 

ન થાય ? વબ્રરટશ તંત્ના ચકમાં વયવવસથત ગોઠવાઈ ગયેલા 

નૃવસંહલાલનો વવનયી સુશીલ પુત્ કૉલેિ છોડી રાિતંત્ની સામે 

ઊભો રહે એમાં શું આચિયતિ !

કંદપતિને નૃવસંહલાલે િહુ િહુ સમજાવયો, િનાદતિને િહુયે 

પટાવયો; પરંતુ તે તો પોતાના વનચિયમાંથી િરા ડણ ડગયો નરહ. 

એ અખાડાિાિ ગૂિ તિર યુવકને ધવિ લઈ મોખરે ઘૂમવાના કોડ 

હતા.



નૃવસંહલાલને િહુ ખોટુ ંલાગયું. તેમણે પોતાનો રોષ િનાદતિન 

ઉપર કાિી તેને ઠપકો આપયો.

`તમે આમ છોકરાઓને માિાપ વવરુદ્ધ ઉશકેરો છો તેનું 

ફળ સારંુ નરહ આવે.'

`િગત છોકરાઓનું છ,ે આપણં નરહ.' િનાદતિને િવાિ 

આપયો.

ભૂતકાળના પડદામાં ભરાઈ િતાં માતાવપતા ભૂતકાળના 

પ્રવતવનવધરૂપ છ;ે વતતિમાન તો િરૂર યુવકયુવતીઓનો છ.ે 

સંતવતસિ તિનના મૂળ કારણરૂપ માતાવપતા સંતવતની સાથે િ 

વતતિમાનને સિ યે છ;ે તેઓ સંતવતને વનરથતિક કરી શકે તો િ 

વતતિમાનને વનરથતિક કરી શકે ! અને પુત્પુત્ીમાં માતાવપતાની 

દેહરેષાઓ કેટકેટલી ઊઘડી આવે છ ે ! પુત્પુત્ીનાં માનસમાં 

પણ માતાવપતાનું માનસ કેટલું સપષ્ િિકી નીકળે છ ે ? શાંવત 

અને ડહાપણની સલાહ આપતાં માતાવપતા પોતાના હૃદયમાં ઊંડા 

ઊતરશે તો તેમને પોતાનાં િાળકોની અશાંવત અને ઘેલછાનાં 

મીળ ચોક્કસ િડી આવશે.

પુત્ને એ. એસ. પી. - ડી. એસ. પી. િનાવવાનાં સવપનાં 

સેવતો, તેમ િ તેની શારીરરક અને માનવસક તાલીમ આપતો 

વપતા પુત્ને લોકદળમાં ભળી િતો જોતાં રીસે ભરાયો. યુવકોને 

નોકરીનો મોહ છોડાવતી દેશભવકતના િુવાળને તે મનમાં શાપ 

આપવા લાગયો. પરંતુ તેમ કરતાં નૃવસંહલાલ ભૂલી ગયા હતા કે 

અમદાવાદની કાઁગ્ેસમાં વોલનટીઅર તરીકે સેવા કરતાં સુરેરિનાથ 

િેનરજીની ગિ તિના સાંભળા પછી, દેશભવકતની તીવ્ર િણિણાટી 



પોતે કેવી અનુભવી હતી !

રહીમ અણે અરુણ વાતો કરતા કરતા પાછા ટોળામાં સામેલ 

થઈ ગયા. એવામાં કૃષણકાંત, સુરવભ અને રંિન આવી પહોંચયાં. 

તેમને વનહાળી એક પોલીસ અમલદારે રહીમ મૅવિસટ્રટેને ખુશ 

કરવા ટીકા કરીઃ

`આ દારૂરડયા ગૃહસથ હવે દારૂવનષેધના કામમાં પડયા છ ે!'

નઠોર માણસ સારો થાય, સારો કહેવાય એ પણ આપણને 

રુચતું નથી ! ખામીઓ ભૂલી િવાની ટવે આપણે િરા પણ 

કેળવતા નથી, એટલે આપણી દોષદૃવષ્ એટલી િહેકી ગઈ છ ે

કે દુગુતિણી મનુષય દુગુતિણ ટાળવાનો પ્રયતન કરે તોપણ આપણે 

તો તેના દુગુતિણને િ વનહાળા કરીએ છએે !

`એમાં શું ખોટુ ં કરે છ ે ?'

`પોતે પીએ અને િીજાને ના પાડ ે એ તે કાંઈ િને ?'

`ખાડામાં પડલેો માનવી િૂમ પાડીને િીજાને ચેતાવે, એમાં 

હરકત શી ?' અને કૃષણકાંતે તો દારૂ છોડી દીધો છ ે ?'

`ઠીક છ,ે સાહેિ ! દારૂ તે કાંઈ છૂટ ે ?'

રહીમે િવાિ ન આપયો; પરંતુ તેના મનમાં વવચાર આવયો :

`મારો મહિહિ તો કહે છ ે કે દારૂનું િુંદ પણ દેહ ઉપર 

પડ ે તો તેટલો ભાગ કાપી નાખવો જોઈએ. દારૂવનષેધમાં જોડાવું 

એ હરેક સાચા મુવસલમની શું ફરિ નથી ?'



પરંતુ તેને પાછો વવચાર આવયો કે પોતે તો સરકારી નોકર 

છ;ે દારૂવનષેધના કાયતિમાં તો રાિરિોહની િો રહેલી છ.ે

`કેમ મૅવિસટ્રટેસાહેિ ? અહીંથી િ સરઘસ અટકાવું છ ે

કે શું ?' કૃષણકાનતે હસતાં હસતાં કહ્ું.

કૃષણકાંત સરખો સાહેિોને પણ શરમાવે એવો અંગ્ેજી પોશાક 

પહેરનારો ધવનક ખાદીના પોશાકમાં િહાર નીકળે એ માનવસક 

પરરવતતિનમાં કયો સંકેત સમાયેલો છ ે? અંગ્ેજી પોશાકની િરૂર 

નથી, અંગ્જો િવેા દેખાવાની િરૂર નથી - કારણ અંગ્ેજોની 

િ આપણને વિલકુલ િરૂર નથી - એવી કોઈ ભાવના આ 

વેશપલટામાં સમાયલી કોણ નરહ જોઈ શકે ? ગાંધીટોપી વનહાળી 

અકળાઈ ગભરાઈ િતા અમલદારોને ટોપી પાછળ રહેલી ભાવનાનું 

અવનવાયતિ િળ મૂંિવી નાખે છ.ે

કૃષણકાંતનો ખાદીનો પોશાક પણ નમૂનેદાર હતો. તેની 

સવચછતા આંખે ઊડીને વળગે એવી હતી. પગને નમૂને કાપી 

કાિલેી િાંયવાળા પૅનટમાં િ કળા વનહાળનારને પણ કિૂલ 

કરવું પડ ે કે કૃષણકાંતનું ધોવતયું િહુ િ સફાઈપૂવતિક અધાુંગને 

કાળજીભરેલી િેકાળજીથી લપેટાયેલું હતું. દેહની આકૃવતને નમૂને 

િ ઘડાયેલો પોશાક વધારે સારો કે દેહકૃવતનાં માત્ સૂચન કરતો 

િુદા િુદા વળમાં દેહને લપેટતો છૂટો ઊડતો પોશાક વધારે 

સારો એનો વનણતિય પહેરવેશની રફલસૂફી િ કરી શકે; પરંતુ 

કૃષણકાંતની લિણ જોતાં હાસયપાત્ કે ઉચચારને અપાત્ લાગયા 

કરતું ધોવતયું પુરુષોના પોશાકક્ેત્માં હજી પણ મહત્વનું સથાન 

લીધા િ કરશે એમ લાગયા વગર રહે નરહ. તેનું પહેરણ પણ 



સુઘરટત રીતે ઉપર પથરાઈ રહંુ્ હતું. આંગળીઓ સુધી ધસી 

િતી િાંય કે ગળે ફાંસો આવે એવી ગળાપટી (collar)ને તેમાં 

અવકાશ નહોતો િ. ટોપીનો વાંક મોહક લાગતો હતો. ગુલામોનું 

સૌનદયતિ વનરથતિક છ,ે ડાઘ રૂપ છ ેએમ માની, િને એટલા કદરૂપા 

દેખાવાનો વનચિય કરી િેઠલેા મહાતમાજીએ પ્રજાની પરતંત્તાનો 

સૂચક િેડીવાનનો ટોપ આદશતિ રૂપે સવીકાયયો હોય, એમ કદાચ 

ગાંધી-ટોપીના ઇવતહાસમાંથી મળી આવે; પરંતુ એ આદશતિ - 

િંદીવાનના ધગધગતા ભેખ-ભડકામાં ભારે કલા છુપાયેલી છ ેએમ 

સૂચવતી િેડોળ ગાંધીટોપી, રવસકતાના વળોટમાં પણ આવી શકે 

એવી છ ેએમ ખાતરી આપતી, કૃષણકાંતને મસતકે શોભતી હતી.

`તમે સરઘસ કાિો તો ખરા ! પછી અટકાવવાની વાત ને 

?' રહીમે િણાવયું.

`િધી િ તૈયારી છ.ે સવારની રાહ જોવાય છ.ે'

રાજય-અમલદારની કાળી િાિુ િ સામાનયતઃ િહાર 

લાવવાની પ્રથા પડી છ;ે પરંતુ સતના સંગ્ામમાં વવરોધીઓની 

મીઠાશના પ્રસંગો પણ ભુલાવા ન જોઈએ. સતયાગ્હીઔ અને 

વસપાઈઓ વચચેની મીઠી મજાકો ઘણાને યાદ આવતી હશે.

`િંદૂકો અને તલવારો ખડી છ,ે હોં ?' રહીમે હસતાં હસતાં 

િીક િતાવી. એ િીક પોતાના િ દેશિાંધવોને મજાકમાં પણ 

દેખાડતા રહીમના તરવરતા મુવસલમ હૃદયમાં ચીરો પડયો.

`The steel shall rust, Sir !' કૃષણાકાંતે િડપથી િવાિ 

આપયો. તેની િિાન ઉપર અંગ્ેજી િાષા િડપથી ફરી વળતી 



હતી. અંગ્ેજી ભાષાનો ઉપકાર તો રહંદુસતાનથી કેમ ભુલાશે ?

રહીમ અને પોલીસ અમલદારો તયાંથી ચાલયા ગયા. તેમણે 

શી વાતો કરી હશે તે સમજાયું નરહ; અરુણ અને િનાદતિનને 

સરઘસ ન કાિવા માટ ે સમજાવવા તેઓ આવયા હતા એમ 

િધાને સવાભાવવક રીતે લાગયું.

તેમને િતા જોઈ કેટલાક યુવકો હસવા લાગયા. સરકારી 

અમલદારો અને પોલીસના નોકરો હસયપાત્ તુચછ પ્રાણીઓ 

હોય એમ ઘણા દેશસેવકોને લાગે છ.ે એમ માનયતા છકે ખોટી 

તો કેમ કહેવાય ? પરંતુ િનાદતિનને એવી વતરસકારવૃવતિ ગમી 

નરહ. વતરસકારમાં િ રહંસાનાં મૂળ રહેલાં છ.ે

`વવરોધીઓ પણ વહાલા લાગે એવું મન કેમ ન ઘડાય ?'

તેણે આખી રાત વવચારમાં િ ગાળી. સરઘસમાં જોડાનાર 

સવયે લોકોને તેણે થોડી વાર સુવાડી આરામ આપયો; પરંતુ 

વવિયનાં દૃશયો રચતા નવિુવાનોને નીંદ શાની આવે ?
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િવેાં મહાસાગર-લોિમાંહી,

ગૂમે છિીલાં કંઈ છીપલાંઓ;

બ્રહ્માંડનો લોિ પ્રચંડ ગાિ,ે

તેમાં ઘુમે માનવ િાલ તેવાં.

નહાનાલાલ

સૂયયોદયની શરૂઆત હતી. િગતનાં અનેકાનેક દૃશયો 

વનહાળતા સવવતાદેવે આછી આંખ ઉઘાડી. તેમણે કાઈ નવીન 

દૃશય જોયું. વિજ્ાસાએ તેમવણ આંખના પલકારા િરા વધાયાતિ. 

પચાસેક માણસો ચાર ચારની હારમાં ગોઠવાઈને ઊભા હતા. 

મોખરે શ્ેતરંગી ધવિ લઈ એક મોહક યુવાન ઊભો રહ્ો હતો. 

િાિુ ઉપર ત્ણ યુવતીઓ ઊભી હતી. વગર-ગોઠવાયલા કેટલાક 

પુરુષો પણ િાિુએ ઊભા હતા. િનાદતિનનું ધવિ-સરઘસ પોલીસના 

મનાઈહુકમનો ભંગ કરવા તતપર થયું હતું. પચાસ કરોડ ઉપર 

સામ્રાજય ભોગવતી સતિા સામે પચાસ માણસો થતાં હતાં એ 

જોઈ સવવતાદેવે આંખ વસથર કરી.

માનવીને નવાઈ લાગે. પચાસ માણસો સો માણસોની સામે 

થાય એને માનવીનું ડહાપણ મૂખાતિઈ કહે છ.ે માનવીનાં માપ નાનાં 

નાનાં છ.ે પાંચ અને પચાસ વચચે તેને ઘણો ગાળો લાગે છ;ે 

પચાસ અને પચાસ કરોડ વચચેનું અંતર ગણતાં તે થાકી જાય 



છ.ે પરંતુ એક ક્ણમાં લાખો ગાઉ રકરણો ફેલાવતા સવવતાદેવને 

પાંચ અને પાંચ કરોડ સરખા છ.ે મહાગ્હોને પોતાના ઉપગ્હો 

સાથે ફૂદડી ફેરવતા એ ગ્હરાિને માનવજાતનો અને માનવજાતની 

ગણતરીઓનો રહસાિ શો ? માનવી ચાલતાં ચાલતાં એક કીડીને 

કચરે છ;ે તેને ખિર પણ પડતી નથી કે કીડી હતી કે નહોતી. 

આખી માનવજાત અલોપ થઈ જાય તોયે સૂયતિ હસતો પ્રકાશતો 

રહેવાનો. તેના વવરાટ જીવનમાં માનવજાતનો કીડી સરખો પણ 

રહસાિ નથી. પાંચ માનવીની તેને િટેલી ગણતરી છ ે તેટલી 

પચાસ કરોડની પણ ગણતરી છ;ે િંને તેને મન નરહ િવેાં છ.ે

છતાંય તેણે આંખ વસથર કરી. સંસથાને તેને રહસાિ નહોતો. 

તેણે તો વનહાળું કે તેનું વેરણય તેિ કોઈ પચાસ માનવીઓમાં 

િિકી ઊઠયું છ.ે અગમય તેિવસમત કરતો સવવતાદેવ િરા ઊંચે 

આવયો. િગતમાં તેનું તેિ ફેલાય એના કરતાં પણ િગતમાં એ 

તેિ વિલાય એની સવવતાદેવને વધારે કાળજી લાગી.

એક યુવકે લલકાર કયયો :

નરહ નમશે, નરહ નમશે

વનશાન ભૂવમ ભારતનું;

ભારતની એ ધમતિધવજાનું,

સાચવશું સનમાન

ભૂવમ ભારતનું.

કંદપયે વાવટો ઊંચકયો અને તેણે આગળ ચાલવા માંડયું. 

તેની પાછળ ચાર ચાર સૈવનકોની હાર માપસર ડગલાં ભરતી 

આગળ વધવા લાગી. સહુના મુખમાં ઉદગાર હતો :



નરહ નમશે, નરહ નમશે

વનશાન ભૂવમ ભારતનું.

પાછળ િનાદતિન નીચું મુખ કરી ચાલતો હતો. સ્તીઓને 

સરઘસમાં આવવાની તેણે ચોખખી ના પાડી હતી, છતાં સુરવભ, 

પુષપા અને રંિન તયાં આવયાં હતાં. તેમણે કૃષણકાંતે, વવમોચને 

અને િીજા થોડા વતતિમાનપત્ોના પ્રવતવનવધઓ અને આશ્મ પ્રતયે 

સહાનુભૂવત ધરાવતા ગૃહસથોએ પણ સાથે ચાલવા માંડયું. તેઓ 

સરઘસના આવશયક ભાગ તરીકે નહોતા જોડાયા એ તેમની 

િેવમસાલ ચાલથી િણાઈ આવતું હતું - તોપણ તેઓ સરઘસથી 

વભન્ સમુદાય છ ે એમ છકે પણ લાગતું નરહ.

આશ્મની િહાર સરઘસ નીકળું અને તયાં કેટલાંક માણસો 

જોવા ઊભાં હતાં તે ટોળે વળી પાછળ ચાલવા લાગયાં. આખા 

ગામમાં ખિર પડી ગઈ હતી કે િનાદતિન અને તેમના સવયંસેવકો 

સરકારના હુકમને ન ગણકારી શહેરના મધયભાગે આવેલા ચોકમાં 

ધવિવંદન કરવાના છ;ે એથી સથળે સથળે લોકોનાં ટોળાં આ 

સરઘસને વનહાળવા માટ ેઊભાં હતાં. સરઘસ િમે િમે આગળ 

વધતું ગયું તેમ તેમ શહેરનો વસતીભાગ આવતો હોવાથી મોટાં 

મોટાં ટોળાં િમા થયે િતાં હતાં. માનવીના કુતૂહલનો પાર નથી. 

તેને જયાં તયાં નિર નાખવાનો શોખ છ.ે િમેને ખિર હતી તે 

તો રસતે આવે િ; પરંતુ િમેને ખિર નહોતી તે પણ, રસતે 

િતા સરઘસને જોઈ, જોવા ઊભાં રહેતાં.

`અલયા શું છ ે ?' કોઈએ પૂછયું.

`વનશાળના છોકરા છ.ે' કોઈ જ્ાન પ્રદવશતિત કયુું.



`નરહ નરહ; એ તો પેલા અસરકારી છ.ે' કોઈએ જ્ાનને 

વધારે વવશુદ્ધ િનાવયું. અસરકારક અને અસહકાર એ િે શબદો 

એક િ છ ે એવું માનતા ગામરડયાના જ્ાનમાં કોણ ભૂલ કાિી 

શકે એમ છ ે ?

`આિ તો લડાઈ થવાની છ.ે' એક િણે ખિર આપી.

`તે આ ધોળી ટોપી લડવાની છ ે ?' એક શૂરવીરે િરા 

હસીને િરા વતરસકારથી પૂછયું.

`એ લડાઈ હવથયારની નથી; એ આતમિળનું યુદ્ધ છ.ે' િરા 

વધારે વાંચતા થયેલા એક ગૃહસથે પેલા શૂરવીરને સમિ પાડી.

`હવથયાર વગર લડાઈ કેવી ? આમ કશું વળે નરહ ! એ 

તો માર િૂધું અને...હં.' શૂરવીરે સવયોપયોગી િૂધાનો પ્રભાવ 

સમજાવયો. `આપણાથી એ કશું િને નરહ. આપણને હવથયાર 

વાપરતાં િ કયાં આવડ ે છ ે ?'

`લાકડી વાપરતાં શીખશો તો િંદૂક પકડી શકશો, સમજયા 

મહેરિાન !'

સરઘસ આગળ વધયે િતું હતું. તેની પાછળ ટોળે વળેલા 

લોકો વચત્વવવચત્ વાતો અને કલપનાઓ કરતા કરતા ચાલતા 

હતા. પણ પચાસ માણસના સરઘસની પાછળ થોડા સમયમાં 

પાંચસો - અને પાંચ હજાર માણસોનું િોલું થઈ ગયું. િનેે િમે 

ફાવે તેમ મોટ ે ઘાંટ ે વાતો કરવાની છૂટ હતી, મોટથેી વાત કયાતિ 

વસવાય વાત થઈ શકે એવી વસથવત િ નહોતી, અને એકેએક 

માણસને િોલયા વસવાય ચાલે એમ નહોતું. કોઈ વધારે ઈંતેજાર 



િહાદુરો ધસારો કરી આગળ પણ ધપી િતા હતા. સમૂહનો 

ધક્કો પાણીનાં મોજાં સરખો છ;ે એક વમળ થયો કે તે આખી 

સપાટીને હલાવી નાખે. એક સથળનો ધક્કો છવેટના ઊભેલા મનુષયો 

સુધી પણ પહોંચી જાય. ગાંધીયુગનાં ટોળાંમાં એક મહત્વનો 

સંસકાર સફુયયો છ.ે ટોળું ખુશવમજાિથી ધક્કા સહી લે છ.ે એક 

નાનું છોકરંુ વચમાં ફસાઈ ગભરાઈને રડી ઊઠયું. પેલા શૂરવીરે 

સહુને આઘા ખસેડીને િાળકને પોતાને ખભે લઈ લીધું, અને 

તેના ગભરાઈ ગયેલા વપતાને સોંપી તેને ટોળા િહાર મોકલાવયંુ.

સરઘસનું ઉતિેિક સંગીત સંભળાયા કરતું હતું...ટોળાનો 

કેટલોક ભાગ એ સંગીત િીલવા પણ પ્રેરાતો. શબદ પૂરા ન 

સંભળાય તોપણ તેમને

િીલવાની આતુરતા લોકોમાં િણાઈ આવતી, અને સરઘસના 

ગીતનું ગમે તે ચરણ ટોળામાં ગવાયે જાય એમ પણ િનતું :

અમે ભારતભૂવમના પુત્ો

અમ માત પુરાણ પવવત્;

રે િનેાં સુંદર સૂત્ો,

િળકાવે ઉચચ ચરરત્ !

સરઘસના સવયંસેવકોએ ટોળાની સહાયથી ગાવા માંડયું લોકો 

િારીએથી, ઓટલેથી, અગાશી ઉપરથી, િાડની ડાળ ઉપરથી, 

એમ સરઘસ જોવા આતુર િનયા. વચચે વચચે કોઈએ `વંદેમાતરમ્ 

!' ની િૂમ પાડી ટોળાની પાસે તે િૂમ ને વિલવી. એવે પ્રસંગે 

સરઘસનું ગીત સંભળાતું િંધ થતું; પરંતુ વળી પાછુ ં ટોળાની 

વાતો વચચેથી સંગીત સંભળાતું :



અમ અંતરને ઉદ્દશેી,

કરશું હોકાર હમેશ;

અમે દેશી દેશી દેશી,

છ ે રહંદ હમારો દેશ !

એકાએક આગળ વધતા ટોળાનો પ્રવાહ અટકયો. લોકો 

પ્રથમ સમજયા નરહ કે શું િનયું; કારણ શોધવા સહુએ આંખો 

ખેંચી. તતકાળ ખિર પડી કે સરઘસને પોલીસે અટકાવયું છ.ે

આખો રસતો રોકી લગભગ સો-દોિસો પોલીસના વસપાઈઓ 

સરઘસની સામે ઊભા રહ્ા હતા. વસપાઈઓની પાછળ એક 

ઊંચા ઘોડા ઉપર યુરોવપયન અમલદાર િેઠલેો દેખાયો હતો; 

વસપાઈઓની આગળ પણ આઠદસ યુરોવપયન સિ તિનટો દમામથી 

ઊભા હતા. વસપાઈઓના હાથમાં લાંિી લાકડીઓ હતી.

`અહીં િ થોભી !' પોલીસ-અમલદારે મોટથેી હુકમ આપયો.

સરઘસ અટકે લું િ હતું. િવાિમાં કંદપયે ધવિને વધારે 

ઊંચો કરી િૂમ મારી :

`વંદે...'

`માતરમ્ !'...

સરઘસના સવયંસેવકોએ િૂમ િીલી.

ટોળામાંથી ફરી ગિ તિના થઈ :

`વંદે...માતરમ્ !'

યુરોવપયન અમલદાર ઘોડા ઉપર િેસી કૃપાભયુું વસમત 



કરત દેખાયા. સરઘસના વયૂહમાંથી અરુણ િહાર નીકળો. 

છવેટના ભાગમાંથી િનાદતિન, કૃષણકાંત તથા ત્ણે યુવતીઓ નીકળી 

આગલા ભાગમાં આવયાં. ટોળામાંથી પણ પોતાને વધારે મહત્વના 

માનતા ગૃહસથો િહાર નીકળી આવયા. પોતાની હાિરી વગર 

- નરહ, પોતાની સલાહ વગર કોઈપણ િાિતનો વનકાલ આવે 

િ નરહ એવી માનયતાવાળા પાંચ પચાસ માણસો અને પોલીસ 

વચચે હો; પરંતુ તેમની વચચે કાંઈ વાતચીત થાય તે પહેલાં આ 

સવમહત્વવાળા ગૃહસથોએ િઘડો પોતાને માથે વહોરી લીધો.

આતમવનયુકત આગેવાનો આગળ ઘોંઘાટ કરતા હતા; પરંતુ 

ટોળામાં ગોંધાઈ રહેલી િનતા ઓછી ઉશકેરનાર વીર કદી િાપટ 

લગાવતો નથી એ િોધ િ કરે છ.ે

`અમે નરહ િોલો, આ લડત અરહંસાની છ.ે' આતમિળનાં 

ઊંડાણ સમિલેા ગૃહસથે કહ્ું.

`તમારામાં અક્કલ છ ે કે નરહ ? ગાંધીજીની યુવકત પણ 

સમિતા નથી ? અરહંસાની વાત કરીને તો લોકોને તૈયાર 

કરવાના છ ે !'

અથતિભરી દૃવષ્થી તેમણે અરહંસાવાદી ગૃહસથને ડાયાતિ. રહંસાની 

અનુકૂળતા થાય એટલા માટ ેયુવકત તરીકે ગાંધીજી અરહંસાનો પક્ 

લે છ ે એવી માનયતા હજી પણ ઘણા સમિુ માણસો ધરાવે છ.ે

`લગાવો એક !' ધીમે રહીને એક ઉશકેરાયલા યુવકે પથથર 

હાથમાં લઈ કહંુ્.

િે-ચાર આિુિાિુના માણસોએ આંખથી પોતાની અનુમવત 



દશાતિવી. કેટલાક માનવીઓનાં હૃદયકમળ ટોળામાં િ ખીલે છ.ે 

નવરાવત્ના ગરિા હોય કે કોઈ સાવતિિવનક સભા હોય તેમાં 

તેમના હાથ સખણા રહી શકતા નથી; િહુ માનવીઓની ઓથે 

રહીને કાંકરા કે પથરા ફેંકવાની િહાદુરીભરી ચેષ્ા તેમનાથી 

રોકી રોકાતી નથી. શા માટ.ે કોને માટ ે તેઓ આ કાયતિ કરે છ,ે 

તેનો વવચાર કરવાની તેમને િરૂર રહેતી નથી; ટોળું દેખીને િ 

તેમને આવો કોઈ આવેશ આવી જાય છ.ે

એક પથથર ઊછળો; સરઘસની અને પોલીસની વચચે 

િઈને એ પથથર પડયો. િનાદતિન ચમકયો. પોલીસ અમલદારે 

અતયારે સુધી હસતું મુખ રાખયંુ હતું. પથથર પડતાં િ તેનું મુખ 

િદલાયું. તેણે િનાદતિનને કહ્ું :

`પેલો પથથર પડયો તે જોયો ? એ તમારી અરહંસા ! હંુ 

તમને હજી આગ્હ કરંુ છુ ં કે તમે આગળ ન વધતાં પાછા 

ચાલયા જાઓ.'

`મને મારા વમત્ોથી િચાવ' - એવા આતતિનાદવાળી ઈંવગલશ 

ભાષામાં કહેવત છ.ે િનાદતિને એવો િ ભાવ અનુભવયો, તોપણ 

તેણે કહંુ્ :

`અમારા સરઘસમાંથી કોઈએ નાખયો નથી એની હંુ ખાતરી 

આપું છુ.ં'

`આ િધું તમારંુ િ સરઘસ છ ે ને ! સરઘસનું તોફાન 

જાગયું ન હોત તો આટલા િધા માણસો ભેગા શાના થાય ?'

િનાદતિનને લાગયંુ કે િ ે ટોળાં પોતે આકષયે છ ે તે ટોળાના 



વતતિનની િવાિદારી પણ તેને િ માથે રહેવી જોઈએ. તેણે લોકોને 

પગે લાગી િરા પણ તોફાન ન કરવા વવનંતી કરી; િમેનાથી 

પથથર ફેંકયા વસવાય ન રહેવાતું હોય તેમને ઘેર પધારવાનો 

પણ આગ્હ કયયો. કૃષણકાંત તેમ િ િીજા આગેવાનોએ પણ 

તેવી િ વવનંતી ટોળાના િુદા િુદા ભાગમાં િઈને કરી. લોકો 

શાંત પડયા; પરંતુ ટોળાએ ધારણ કરેલી શાંવત પથથર ફેંકી મજા 

લેવાની વૃવતિવાળા હૃદયને િહુ િ લલચાવનારી થઈ પડી. િહુ 

વસફતથી એક કાંકરો ઊડીને એક સાિ તિનટના ટોપામાં વાગયો.

સાિ તિનટના ગુસસાનો પાર ન રહ્ો; પરંતુ ઘણા લોકોએ 

તો એ કાંકરો જોયો પણ નહોતો. સાિ તિનટ ે કાંકરો અમલદારને 

િતાવયો. અમલદારે ધમકી આપી :

`હંુ તમને છલે્ી ચેતવણી આપું છુ ં : જો તમે િે વમવનટમાં 

વીખરાઈ નરહ જાઓ તો હંુ િળ વાપરી તમને વવખેરી નાખીશ.'

`સાિ તિનટ તો િુઠ્ઠો છ.ે' કોઈકે ટોળામાંથી િૂમ પાડી. ઘણાને 

એ વાકય સતય લાગયું.

`કાળી ટોપી િૉયકૉટ !' કોઈકે િૂમ પાડી. સાિ તિનટ સાહેિની 

ટોપી ધોળી હતી.

`િૉયકૉટ !' લોકોએ િૂમ િીલી. િૉયકૉટમાંથી કોઈએ `હાય 

હાય' નો પલટો આપયો. લોકોએ સામટો નાદ કયયો :

`હાય હાય ! કળી ડગલી - હાય હાય !'

લોકોના ઘોંઘાટમાંથી એક તીણી વસસોટી સંભળાઈ. વસસોટી 

વાગતાની સાથે પોલીસના માણસો તૂટી પડયા; કેટલાક ટોળું 



વવખેરવા લાગયા અને કેટલાક સરઘસના વસથર દીવાલ સરખા 

વયૂહને તોડવામાં રોકાયા.

લોકોએ નાસભાગ કરવા માંડી. િનેે િમે ફાવે તેમ દોડવા 

માંડયું. દોડતા કોણ કયાં પડ ે છ ે તેનું પણ લોકોને ભાન રહ્ું 

નરહ. કોલાહલ મચી રહ્ો. વસપાઈઓ િનતાં સુધી પોતાની 

લાઠીનો ઉપયોગ કરતા ન હોતા. ધક્કા મારતાં કવવચત્ લાઠી 

મારવાનો પણ દેખાવ કરતા : લાઠી ખાવાની ઇચછા હતી. 

પેલા રહંસાવાદી શૂરવીર સહુ પહેલા દોડી ગયા, અને દોડતાં 

દોડતાં કેટલાકને ગિડાવી પાડવામાં પોતાનું વીતવ દાખવતા ગયા. 

આતમિળના ઊંડાણને સમજી તરી પાર ઊતરેલા ગૃહસથ પાછા 

આતમિળના કયા ઊંડાણમાં ડિૂી ગયા એની કોઈને ખિર પડી 

નરહ. પોલીસની વસસોટી વાગયા પછી તેમને એ સથળે ઊભેલા 

કોઈએ જોયા નહોતા. શરીરના અને આતમાના િળનો ઉપયોગ 

મહતવના પ્રસંગો માટ ે રાખવાની તેમની ધારણા હોય એમ પણ 

િને ! એ ધારણા સતુતય છ ે !
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મેદની ભુલાવી મહામાયા સમરાવતી,

ફૂદડી ફરે છ ે અલિેલી :

સાહેલડી રાસે રમે રે.

નહાનાલાલ

કંદપતિના પગ ઉપર એક આછો - વાગે નરહ એવો ફટકો 

પડયો. પોલીસના ત્ણેક માણસો તેની આસપાસ વીંટળાઈને તેના 

હાથમાંથી ધવિ ખૂંચવવા મથતા હતા.

`ચાલ, છોડ હાથમાંથી !' એક વસપાઈએ કહ્ું.

કંદપયે હસીને પોતાની પકડ મિિૂત િનાવી. વસપાઈઓએ 

ધક્કામુક્કી કરી; પરંતુ જાણે ધવિ િૂંટવવાની કે કંદપતિને મારવાની 

તેમની ઈચછા તદ્દન મોળી હોય એમ એક સાિ તિનટને લાગયું. 

એ મિિૂત ગોરાએ આવી કંદપતિના હાથ ઉપર ભારે િળથી 

પોતાનો દંડકૂો ફટકાવયો. કંદપતિને લાગયું કે તેનો હાથ િુઠ્ઠો પડી 

ગયો. િીજા હાથમાં સંપૂણતિ િળ એકવત્ત કરી તેણે પેલા ગોરા 

વસપાઈને કહ્ું :

`ધવિ એમ નરહ છૂટ ે !'



કસરતી કંદપતિ લાકડીને એક ફટકે વિતાય એમ નહોતું. 

સાિ તિનટ ે કંદપતિના ઘૂંટણ ઉપર િીજો ફટકો માયયો. કંદપતિના પગ 

ધ્ૂજી ઊઠયા; તેનાથી િેસી િવાયું. િેસીને પણ તેણે ધવિ તો 

પકડી િ રાખયો.

`છોડ !' સાિ તિનટ ે ધવિ ખૂંચવવા માંડયો.

`મારામાં ભાન છ ેતયાં લગી તો એ નરહ છૂટ ે! અવભમાનથી 

કંદપે કહંુ્.

સાિ તિનટ ે તેના માથામાં લાકડીનો પ્રહાર કયયો. કંદપતિને તમમર 

આવયાં. પોતાનો વપ્રય ધવિ ખૂંચવાશે કે શું એનો એને ભય 

લાગયો. તેના એક હાથની પકડ િીલી પડી. એકાએક તેના 

હાથમાંથી અરુણે ધવિને લઈ લીધો; એ વનહાળી સંતોષભરી 

મુખમુરિાએ તે િેભાન િની ગયો.

અરુણની સામે િે સાિ તિનટો આવયા. િંને િણે તેના હાથમાંથી 

ધવિ છોડાવવા માંડયો. અરુણને થયું કે ધવિના દંડ વડ ે િ 

આ િેને ફટકાવી કિાય તો કેવું !

`અમે ગુનો કરતા હોઈએ તો અમને કેદ કરો. આવું 

િગંલીપણં િતાવો છો તે તદ્દન ગેરકાયદે છ.ે' તેણે ધવિ લેવા 

મથતા સાિ તિનટોને કહ્ું.

`કાયદો ? જો અમારો કાયદો !' કહી એક સાિ તિનટ ેમિિૂત 

ડગંોરો અરુણને માયયો. અરુણના ખભા ઉપર તે વાગયો. વાગતાં 

િરોિર અરુણનું લોહી ઉકળી આવયું. તેને એમ િ થયું કે 

એ મારનાર સાિ તિનટનું ગળું દાિી તેને ઊભો ને ઊભો મારી 



નાખું ! તેની આંખમાં લોહી તરી આવયું. સાિ તિનટને પણ િરા 

ડર લાગયો કે આ તીખો યુવક સામો ઘા કરી િેસશે. ડરને 

લઈને િ ે ઘા કરવામાં આવે છ ે તેમાં પ્રમાણ સચવાતું નથી. એ 

સાિ તિનટ ે અરુણના એ િ ખભા ઉપર િીજો િિરિસત પ્રહાર 

કયયો. તે સાથે િ એક હાથમાં ધવિ િાલી રાખી હાથે અરુણે 

મહાિળથી સાિ તિનટના હાથને પકડયો. સાિ તિનટને લાગયું કે આ 

પંજો માનવીનો નથી !

`અરહંસા ! અરહંસા !'

હૃદયના ઊંડાણમાંથી અરુણે તીણો નાદ સાંભળો. કોધ 

અને વેરનો આવેશ એ નાદને દિાવવા મથી રહ્ો હતો, છતાંય 

એ નાદ સંભળાયો. સાિ તિનટને પીંખી નાખવા ઉપડલેા હાથની 

પકડ તો એવી ને એવી િ મિિૂત રહી; પરંતુ કોધભયાતિ કરૂ 

મુખ ઉપર એક વસમત ફરી વળું : તેનો કોધ એ વાગેલા ઘાનું 

પરરણામ નહોતું; એ તો એક સવામાનભયાતિ ગૌરવશાળી યુવકના 

અપમાનનું પરરણામ હતું. અરુણને િે િિરા ફટકા પડયા 

હતા. એ ફટકા જોનારને અને સાંભળનારને એમ િ થયું કે 

અરુણ હમણાં િમીન ઉપર િળી પડશે; પરંતુ ઘા ખમનાર ને 

ઘા જોનાર એ િેના માણસમાં ફેર હોય છ.ે જોનારને લાગે છ ે

એટલું ખમનારને દુઃખ નથી થતું. અરુણના ખભામાં દુઃખ થતું 

હતું; પરંતુ ઘા વાગતા પહેલાં તેણે ધાયુું હતું એટલું અથવા 

વાગયા પછી જોનારાઓને લાગયું એટલું દુઃખ તો તેને નહોતું િ 

થતું. આટલું વાગયા ખાતર શા માટ ે પોતે લીધેલું અરહંસાનું વ્રત 

તોડવું? વ્રત સાંભરતાં િરોિર તેણે મનને વસથર કયુું. િમિમતા 

ખભાનો વવચાર િાિુએ મૂકયો, વગરિરૂરના સવમાનને તેણે આઘું 



િેસાડયું. સાિ તિનટના મારની વનષફળતા વનહાળતા તેને પોતાનું 

નરહ પણ સાિ તિનટનું અપમાન થતું લાગયું. ઘા સામે ઘા કરવાની 

તેને િરૂર લાગી નરહ. પોલીસના લાઠીમારમાં અચલ પવતિતને 

હઠાવવા મથતા પવનના કોધભયાતિ સુસવાટા સરખી વનષફળતા 

તેને દેખાઈ. કોધની વનિતિળતા અને ધીરિની શવકતનો એકા-એક 

તેને ખયાલ આવયો. એક ક્ણમાં િ તેનું મન વવિતેાની ક્માશીલ 

ભૂવમકા પર ચડી ગયું. તેના મુખ ઉપર વસમત ફેલાયું. કોધભરી 

પકડમાંથી કોધ ઓસરી ગયો. અને જોકે િળ તેનું તે િ રહ્ું, 

તોપણ તેમાં સત્વશાળી મૃદુતાએ પ્રવેશ કયયો. અરુણને લાગયું કે 

પોતે સાિ તિનટો કરતાં કોઈ ઊંચી ભૂવમકાએ ઊભો છ.ે શ્ેષ્ઠતવ 

ભોગવતા અરુણે વસમત કરી પૂછયું :

`કહો, તમે કેટલા ફટકા મારી શકશો ?'

િે ફટકા વાગયા છતાં ઊભા રહેલા, અતયંત િળથી હાથ 

પકડયા છતાં સામે ઘા ન કરતાં વસમત વવકસાવતા અરુણને 

આવો પ્રશ્ન પૂછતો સાંભળી સાિ તિનટના વવસમયનો પાર રહ્ો 

નરહ. કોધે આવો પ્રશ્ન પૂછતો ક્ણમાં પાછો કેમ હસી શકયો 

તેની સાિ તિનટને ખિર પડી નરહ.

`એક માણસને વધારેમાં વધારે મારી શકાય એટલા ફટકા 

તો તમને પડયા છ.ે ધવિ છોડી દ્ો; હંુ હવે તમને એક પણ 

ફટકો મારી શકીશ નરહ.' સાિ તિનટમાં રહેલું મનુષયતવ િોલી ઊઠયું.

`િે ફટકે ધવિ ન છૂટ;ે ભાન કે જીવ જાય તયારે િ એ 

તમારે હાથ આવે !'



`તેમ સામા થતા નથી પછી હંુ કેમ મારંુ ?' સાિ તિનટ 

Sportsman - િહાદુર હતો. અરુણના અરહંસક વતતિનથી ગૂંચવાઈને 

તે િોલયો.

`હંુ સામો િ થાઉં છુ.ં આ ધવિ હંુ િરૂર સામેના મેદાનમાં 

રોપવાનો !'

એમ કહી અરુણ આગળ વધયો અને તેની પાછળ ̀ વંદેમાતરમ્' 

નો ગગનભેદી નાદ સવયંસેવકોએ કયયો.

`Hit him hard, you fool !' િીજો સાિ તિનટ આગળ 

વધતા સવયંસેવકોને અટકાવવા લાઠી મારતો હતો, તેણે િૂમ પાડી.

`I simply can't.' પહેલા સાિ તિનટ ે િવાિ આપયો.

ગુસસે થઈને િીજા સાિ તિનટ ેસવયંસેવકોને િાિુએ રાખયા, અને 

વસથરતાથી આગળ વધતા અરુણની સામે આવી તેને અટકાવયો.

`અહીં િ અટકી જાઓ !' તેણે આજ્ા કરી.

વસમત કરતાં અરુણે વવવેકથી િવાિ આપયો :

`નરહ જી !'

અરુણનો વસમત અને વવવેકભયયો અનાદર િીજા સાિ તિનટને 

ઘણો ભારે પડી ગયો. તેના કોધમાં એથી વધારો થયો. તેણે 

પોતાનો મિિૂત દંડ ઊંચકયો અને અરુણના મસતક ઉપર જોરથી 

પછાડયો. ફટકાનો અવાિ સાંભળનાર સહુ કોઈને લાગયું કે 

અરુણની ખોપરી ફૂટી ગઈ હશે. પહેલા સાિ તિનટથી િોલાઈ ગયું :



`You brute !'

દેહ અને દેશશવકતની ઈશ્રે મયાતિદા ઘડી છ.ે માથામાં 

ફટકો વાગતાં અરુણને કાંઈ ભારે દેહકષ્ ન થયું - થયું તો 

તેની અવતશયતામાં સમજાયું નરહ. દુઃખની અવતશયતામાં દુઃખનો 

વવસારો છ;ે પરંતુ તેને લાગયું કે આખું િગત હાલે છ,ે ડોલે 

છ,ે ફરે છ,ે ફરે છ.ે તેના પગ નીચેથી પૃથવી તેને અધધર રાખી 

નીચે ઊતરી િતી હોય તેમ તેણે સવાુંગ વશવથલતા અનુભવી.

`મારો ધવિ' - મૂવછતિત િનતા તેના મને પ્રશ્નો પૂછયો. અને 

તેના દેહમાં િરા ચેતન આવયું. ધવિને વળગેલી મૂઠીમાં રહ્ુંસહ્ું 

િળ સંકાંત થયંુ. તેણે પડતા ધવિને પકડી રાખયો; પરંતુ તેનાથી 

આગળ વધીને િવાશે શી રીતે? દૃષ્-સૃવષ્માં ચકમંડળ ફરતી 

હતી; પૃથવી પાતાળમાં ઊતરી િતી હતી.

`ધવિ કોણ રોપશે ?' તેના વીખરાતા મને એકાગ્ િની 

પૂછયું.

`લાવો, ધવિ મને આપો !' હાલતી સૃવષ્માં એક રૂપસુંદરીએ 

પ્રવેશી કહ્ું.

`એ કોણ હશે ?' િેભાન િનતા અરુણથી સમજાયું નરહ; 

છતાં તેના ઉપર સહિ વવશ્ાસ આવયો.

`તમે ધવિ રોપશો ?' તેણે લથડતી જીભે પૂછયું.

`િેશક ! હંુ ધવિ રોપીશ.' રદવયસુંદરીએ િવાિ આપયો. 

અરુણની મુઠ્ઠી ઊઘડી ગઈ. ધવિ હાથમાં તેણે પડવા દીધો, 

અતયંત વવશ્ાસથી પડવા દીધો. પુરુષથી નરહ થાય તે સ્તી િરૂર 



કરશે એવી સપષ્ ભાવ તેના અસપષ્ મનઃપટ ઉપર ચીતરાઈ 

રહ્ો. એ ખયાલ સાથે િ તેના પગ અમળાઈ પડયા; ઊભો હતો 

તયાં ને તયાં િગલો િની નીચે પડયો.

તેનું મન ભાન ભૂલયું, માત્ એક િ વવભાગ ટમટમ જાગયા 

કરતો હતો. `ધવિ ! ધવિ !' એટલું િ તેના મનને ભાન હતું. 

સૂનકારમાં તેણે અવાિ સાંભળો :

`વંદે...માતરમ્ !'

તેણે આંખ ઉઘાડી. તેનાથી િોલાઈ ગયું :

`ધવિ રોપયો ?'

`હા, રંિને હમણાં િ રોપયો.' કોઈ સ્તીએ કહ્ું.

અરુણના મુખ ઉપર પ્રસન્તા ફેલાઈ. તે યુવતી સામે જોઈ 

હસી, તેણે આંખ મીંચી દીધી. પુષપાએ તેને ખભા ઉપર િ 

રહેવા દઈ તેની આંખો દાિી દીધી. અરુણ અભાનતામાં પૂરો 

ઊતરી ગયો.
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મંદવાડ ન હોત તો, વીરજી !

સનેહ અણમૂલવયાં રહેત.

નહાનાલાલ

`શાનો કલકો છ ે?' ધનસુખલાલે િેઠાંિેઠાં સુશીલાને પૂછયું.

`પેલું સરઘસ આવયું.' નાહી અિોરટયું પહેરી િારીએ ઊભી 

રહેલી સુશીલાએ િવાિ આપયો.

`પુષપા છ ેને ?' એમ પૂછી ધનસુખલાલ જોવા ઊભા થયા. 

સરઘસમાં પણ પોતાનું માણસ જોવની સવાથતિછાયા ખસતી નથી.

`કાંઈ દેખાતી નથી...હા હા, પેલી રહી; રંિન અને સુરવભ 

પણ સાથે છ.ે'

`આિથી હવે એને િહાર આમ ભટકવા દેવાશે નરહ. 

સારા ઘરની મોટી મોટી છોકરીઓ આમ ટોળાં ભેગી ધક્કા 

ખાતી ફરે એ કેવું ?'

િંને િણ થોડી વાર સરઘસ અને વસપાઈઓના મોરચા 

જોઈ રહ્ાં. િરા રહી ધનસુખલાલે કહ્ું :



`આમ તે કાંઈ સરકાર ડરી જાય ? વસપાઈઓ હમણાં 

ફટકાવશે તો કોઈ ઊભું િ નરહ રહે.'

`પણ શા માટ ે વસપાઈઓ મારે ? સરઘસવાળાઓએ શો 

ગુનો કયયો ?' સુશીલાએ કહ્ું.

`સરકારની સામે થાઓ અને વસપાઈઓ જોઈ રહે, ખરંુ 

? અને સરકારે ભૂલ કરે છ.ે પાંચ-પચાસ માણસોએ ધજા 

ફેરવી એમાં સરકારનું શું િગડયું ?' િંને પક્ મહત્વ વવનાની 

િાિતોને મોટુ ં સવરૂપ આપી વગરિરૂરના િઘડા ઊભા કરે 

છ ે એમ માનનારે હજી પણ ઘણા છ.ે સરઘસ કાિવાની િ શી 

િરૂર હતી ? એને કાિયું તો તે રોકવાની પણ શી િરૂર ?

ધનસુખલાલની હવેલી સામેના ચોગનામાં િ આશ્મવાસીઓ 

અને વસપાઈ વચચે સાઠમારી શરૂ થઈ. શહેરના મુખય ભાગમાં 

િવા માટ ે ધનસુખલાલના મકાનની પાસે થઈને િવું પડતું હતું. 

સરઘસને એ મથક ઉપર િ વસપાઈઓએ રોકયું. અને િાપ-

દીકરી વાતો કરતાં હતાં એટલામાં િ લાઠીમાર શરૂ થયો.

લાઠીના પ્રહારથી કંદપતિ િળી પડયો, અરુણ િળી પડયો 

અને િીજા નવિુવાનો પણ િળી પડવા લાગયા. લોકો ચારેપાસ 

નાસતા હતા. આગ્હી આશ્મવાસીઓ પાછુ ંડગલું ભરતા નહોતા; 

તેમને તો આ ચોગાનના આગલા ભાગમાં ધવિ રોપી તેને વંદન 

કરી આગળ વધતું હતું. પોલીસનો વનચિય હતો કે તેમને ધવિ 

રોપવા દેવા નરહ અને આગળ વધવા દેવા નરહ. તેના ઉપાય 

તરીકે લાઠીમારનો પ્રયોગ પોલીસે આદયયો હતો. ટોળાની માફક 

આશ્મવાસીઓ પણ મારના ભયથી પાછા ફરશે એવી પોલીસે 



રાખેલી આશા વયથતિ ગઈ. તમમર ખાઈને િમીન ઉપર િળી 

પડતા એક યુવાનને િદલે પોલીસની લાઠી સામે િે યુવાનો 

આવી ખડા થતા.

સહુથી પ્રથમ પડલેા કંદપતિને સુરવભએ સાહી લીધો; અરુણને 

પુષપાએ હાથ આપયો; િનાદતિન અને કૃષણકાંત િીજા પડલેા 

યુવકોની સારવારમાં ભળા. ટોળામાંથી િેત્ણ યુવાન ડૉકટરએ 

નીકળી આવી સારવારમાં ભાગ લેવા માંડયો. આંમાંથી ગમે તેને 

ગમે તયારે લાઠી વાગે એવો ચોક્કસ ભય હતો; પરંતુ તેમને 

ભયનું ભાન રહેલું દેખાતું નહોતું. એવામાં િ અરુણના હાથમાંથી 

ધવિ લઈ આગળ ધપતી રંિન પોલીસને ચૂકવી મુકરર કરેલ 

સથળે પહોંચી ગઈ અને `વંદે માતરમ્' ના િયધવવન વચચે ધવિને 

રોપી તેને વંદન કરતી ઊભી રહી.

અલિતિ, એ ધવિને વચડાયલા પોલીસ-અમલદારોએ આવી 

ઉપાડી નાખી દીધો. રંિનથી કાંઈ િીિુ ં થઈ શકે તેમ નહોતું 

તેણે પોતાનો ખાદીનો રૂમાલ િહાર કાિયો અને તેને પોતાના 

હાથ ઉપર રાખી ઊંચો ફરકાવતી તે પાછી સુરવભ અને પુષપા 

નજીક આવી. આ વીરિાળા માટ ે લોકોના સદભાવમાં ભરતી 

આવી અને તેના િયનાદ અને પ્રશંસાવાકયો ઉચચારતાં લોકો 

વેરાવા લાગયાં.

પોલીસના એક ગોરા ડૉકટર દૂર ઊભા ઊભા તમાશો જોતા 

હતા. લોકોના ટોળાને વવખેરતા પોલીસનો લાઠીમાર હજી પૂરો 

િંધ પડયો નહોતો. કૃષણકાંતે િનાદતિનને કહ્ું :

`આપણી મોટરો અટકાવી લાગે છ.ે નરહ તો િધા ઘાયલ 



થયેલાઓને આપણે િડપથી લઈ િઈ શકયા હોત.'

`હંુ પણ એ િ રાહ જોઉં છુ.ં'

`કાકાનું મકાન સામે િ છ;ે તેઓ તયાં ઊભેલા દેખાય છ,ે 

આપણે તતકાળ િધાંને તયાં લઈ િઈએ તો ?'

`િરૂર. િમે િને તેમ િલદી સારવારની િરૂર છ.ે' ટોળામાંથી 

નીકળી આવેલા ડૉકટરે કહ્ું.

`નરહ નરહ; હંુ કોઈને મુશકેલીમાં નાખવા માગતો નથી. 

ધનસુખલાલ સરકાર પક્ના ગૃહસથ છ.ે 'િનાદતિને કહ્ું.

`ગમે તે પક્ના હોય ! ઘાયલની સારવાર કરવા દુશમન 

પણ િંધાયેલો છ.ે કાકા ના નરહ પાડ.ે'

`હા, હા, એ િ ઠીક છ.ે તયાં ચાલો; િધી સગવડ થશે.' 

પુષપા િોલી.

`હંુ તો િધાંને આશ્મમાં િ લઈ િઈશ. િુઓ, પેલી એક 

મોટર આવી.' િનાદતિને કહ્ું.

ટોળાને વવખેરી પાછા ફરતાદ એક િહાદુર વસપાઈનો 

િળવાન હાથ િાણાસુરના હાથ માફક હજી સંતોષાયો નહોતો. 

તેણે િનાદતિનના માથામાં એક પ્રહાર કયયોં. િનાદતિનના મુખમાંથી 

ઉદગાર નીકળો :

પ્રભુ તમને સદિુવદ્ધ...!'

વાકય પૂરંુ થાય તે પહેલાં તો િનાદતિને આંખો ઉપર હાથ 



દાિી દીધા. કમમરથી તેમનું શરીર વાકંુ વળું અને તેઓ િમીન 

પર ગિડી પડયા. કૃષણકાંતે જો તેમને પડતા અટકાવવા પ્રયતન 

ન કયયો હોત તો પાસે પડલેી એક પથથરની છાટ ઉપર તેમનું 

મસતક િરૂર પછડાત.

`તમે તે રાક્સ છો કે કોણ છો ?' ધનસુખલાલનો ગુસસાભયયો 

અવાિ પાછળથી સંભળાયો. `સાળી િરા તો માણસાઈ રાખો ! 

આમ હાથ િાંધી િેઠલેાઓને િૂડો છ ેતે શરમ નથી આવતી !'

ઊંચા, સવચછ કપડાં અને પાઘડીથી સહુમાં િુદા પડી 

આવતા ધનસુખલાલને વનહાળીને કૃષણકાંતને પણ મારવા ધસતા 

એક-િે વસપાઈઓ િરા િાિુએ ખસી ગયા. શ્ેષ્ઠ રહંદી પણ 

એક કવનષ્ઠ ગોરા કરતાં ઊતરતો છ ે એમ માનતા સાિ તિનટને 

લાગયું કે પોલીસને ધમકાવવાનો િગતમાં કોઈને હક્ક છ ે િ 

નરહ. તેણે દૂંડકૂો ઉગામી વૃદ્ધ ધનસુખલાલની સામે ધયયો. અને 

િવેો તે વડ ે ધનસુખલાલને ધક્કો મારવા જાય છ.ે એટલામાં િ 

એક પ્રચંડ મુસલમાને સાિ તિનટને િાથ ભીડી ખસેડયો અને વચચે 

ઊભો રહી િોલયો :

`એ જાનવર ! શેઠને હાથ તો લગાડી જો !'

દાિીમૂછથી ભરાઈ ગયેલા વસંહમુખવાળા એ પઠાણને 

વનહાળતા સાિ તિનટ ે િીજો પ્રયતન માંડી વાળો. એકાએક ઘોડા 

ઉપર િેઠલેા પોલીસ અમલદાર તયાં ઘોડો દોડાવતા આવી 

પહોંચયા, અને પોલીસના માણસોને તયાંથી ખસી િવા હુકમ કયયો.

`હંુ રદલગીર છુ,ં ધનસુખલાલ ! જો તમારા કોઈ સગાંવહાલાંને 



વાગયું હોય તો.' તેણે કહ્ું.

`તેમ તો રદલગીર થઈને િેઠા, પણ આ િમેને વાગયું છ ે

તેમનું શું રંધાયું ?' ધનસુખલાલે કહ્ું.

`હંુ તેમને હૉવસપટલમાં મોકલાવું છુ.ં' પોલીસ-અમલદારે કહ્ું. 

ધનસુખલાલ િૂના વવચારના, કલિજીવનમાં ન ભળનાર, અને 

િધામાં આગળ પડવાની િરા પણ લલુતા વગરના હતા. તેમ 

છતાં ધનાિયોને ખચયે વષયોવષતિ થતા રમતગમતના અને િીજા 

જાહેર મેળાવડાઓમાં આગેવાનીભયયો ભાગ ભિવતા અમલદારો 

ધનસુખલાલની સહાય લેવા સદાય આતુર રહેતા. તેમનું તે 

વસવાય પણ એક સદગૃહસથ તરીકે ભારે વિન હતું. એટલે 

પોલીસ-અમલદાર સલૂકાઈથી વાત કરતો હતો.

`કાકા ! અમે તો આ િધાને તમારે તયાં લાવતા હતા. 

હૉવસપટલમાં મોકલતાં મોકલતાં તો કેટલાક મરી િશે. એમને 

તાતકાવલક સારવાર જોઈએ.' કૃષણકાંતે કહ્ું.

`તે તને લાવતાં કોણ વાયયો હતો ? ઘરમાં િગા તો આટલી 

િધી છ;ે પછી વવચાર શાનો કરે છ ે ?' ધનસુખલાલ િોલયા.

કૃષણકાંત હસયો. રંિને કહ્ું :

`થોડાકને આપણે ઘેર લઈએ છીએ.'

`આ એક પાછી અક્કલવાળી ! પાસે ઘર છ ેતે મૂકીને આ 

િધાને દૂર િસડી િવા છ ે ? ચાલો, લેવા લાગો. અબદુલ ! 

તારા ગોરઠયાઓ હોય તો િધાને જાળવીને લઈ આવ. ઘરમાંથી 

ખાટલા ઉપાડી લાવ.'



`જી શેઠસા'િ !` કહી પેલા વસંહમુખા મુવસલમે િડપથી થોડા 

માણસો ભેગા કયાતિ, અને ધનસુખલાલના મકાનમાંથી ખાટલા ઉપાડી 

લાવી, િીજા માણસોની સહાય વડ ે એક એક કરીને ઘવાયેલા 

અને િેભાન મનુષયોને ધનસુખલાલના મકાનમાં લાવવા માંડયાં.

અરુણ હજી િેભાન િ હતો. તે પુષપાના હાથ ઉપર િ 

રહ્ો હતો. એક વખત રંિને કહ્ું :

`તારો હાથ દુઃખશે; લાવ હંુ સુવાડુ.ં'

`તું આ િીજા પડયા છ ે તેમને સંભાળ.' પુષપાએ િવાિ 

આપયો.

અરુણને ઘરમાં લઈ િવાનો વારો છલે્ો આવયો. રંિને 

પોતાના ભાઈને કહ્ું :

`અરુણભાઈને મોટરમાં સીધા આપણે ઘેર લઈ િઈએ તો ?'

`હા, તું અને સુરવભ લઈ જાઓ. રસતામાંથી ડૉકટરસાહેિને 

િોલાવતાં િજો.' કૃષણકાંતે કહ્ું.

`અમારે ઘેર એમને હરકત પડવા દઈશું ?' પુષપાએ િરા 

રરસાળ સવરે કહંુ્.

`હમણાં તો પાસે િ લઈ ચાલો, એમને વધારે વાગયું છ.ે 

હંુ તપાસી જોઉ, પછી લઈ જાઓ.' એક ડૉકટરે કહ્ું.

ડૉકટરનું વાકય તે વતતિમાન સમયનું વેદવાકય છ.ે તેના 

વવરુદ્ધ કોઈથી િોલાય એમ નહોતું. અરુણને પણ ધનસુખલાલના 

મકાનમાં લઈ િવા માંડયો.



રંિન અને પુષપાએ પરસપરની સામે જોયું; એક ક્ણ મીટ 

માંડી પરસપરને વનહાળી, તેમણે પોતપોતાની નિર ખસેડી લીધી. 

રંિને પુષપાને ખભે હાથ નાખયો, અને િંને િહેનપણીઓ િડપથી 

અરુણના ખાટલાની આગળ થઈ

ઘરમાં ચાલી ગઈ.

ધનસુખલાલના મકાનમાં તાતકાવલક દવાખાનું સથપાયું.



25 સષુશીલા

પોષયાં દૂધે અમૃતથી અિવાળી ગોરાં !

તે વતસ કાિ વવષ અશ્ુતણા કટોરા !

નહાનાલાલ

ધનસુખલાલનું મકાન ઘણં મોટુ ંહતું. મોટા મોટા ઓરડાવાળી 

હવેલીમાં ગમે એટલાં માણસો સમાય. વળી સાધનો પણ ઘરમાં 

પુષકળ હતાં. અિોરટયું પહેરી પૂજા માટ ેતૈયાર થયેલી સુશીલાએ 

પચાસેક ઘાયલ મનુષયો માટ ે િડપથી સગવડ કરી. એક એક 

ઓરડામાં ચાર-પાંચ માણસોને સુવાડયા. ડૉકટરની સંખયા પણ 

ધીમે ધીમે વધી. સારવાર કરવાની વૃવતિથી તરેમ િ લોકોમાં નામ 

થાય એવી છૂપી ઈચછાથી આગેવાન ડૉકટર તયાં ભેગા થઈ ગયા.

એક ખાટલા નજીક આવતાં સુશીલા ચમકી.

`મોટીિહેન ! શું થયું ? આટલી િધી ચમકે છ ે કેમ ?' 

પુષપા પાસે િ હતી, તેણે પૂછયું.

`મારાથી તો આ િધું નથી જોવાતું.' તેણે આંખો મીંચી 

દીધી; અને જાણે એટલું પૂરતું ન હોય તેમ મીંચેલી આંખ ઉપર 

હાથ પણ િાંકી દીધા.



`અમે િધાં છીએ, પછી તું આટલી િધી મહેનત શું કરવા 

કરે છ ે ? તું થાકી િઈશ. તારી પૂજાય િાકી રહેશે.'

પ્રભુની પૂજા કદી પૂરી થાય ખરી ? સુશીલાએ આંખો 

ઉઘાડી અને જાણે પૂજા િાકી હોય તેમ અસંતોષભરી આંખે 

તેણે એ ખાટલા તરફ પાછી નિર કરી.

ખાટલામાં સૂતેલા િનાદતિનના માથામાંથી થોડુ ં લોહી વહી 

સુકાવા લાગયું હતું. સુશીલાની નિર તે તરફ પડી. તેણે ઉતાવળથી 

કહ્ું :

`પુષપા ! જો ને ? ડૉકટરસાહેિને અહીં િોલાવી લાવ; 

પાટો િંધાવીએ.'

`તમે જાઓ. હંુ િંધાવી દઈશ.'

પુષપાએ કહ્ા છતાં સુશીલાના પગ તયાંથી ઊપડયા નરહ. 

વષયોથી દેહકષ્ વેઠતી તપવસવનીનું આંતરધયાન િરહતિમુખ િની 

ગયું. પાસે એક નાની િાિઠ પડી હતી તેના ઉપર િેસી િઈ 

તેણે કહંુ્ :

`હંુ તો કોઈ અહીંથી ખસતી નથી; મારા પગ ભાંગી જાય છ.ે'

સુશીલા ખરંુ કહેતી હતી. તેના પગમાંથી સઘળી શવકત 

હણાઈ ગઈ હતી.

`પાછી માંદી પડિ ે !' કહી પુષપા ડૉકટરને િોલાવવા ગઈ.

સુશીલા અને પુષપા વચચે મા-દીકરીનો સંિંધ હતો. િંને 

િહેનોની માતા િુદી હતી; પરંતુ કૌટુવંિક કલહના અા એક 



મૂળનું વવષ ધનસુખલાલના કુટુિંમાં ફેલાયું નહોતું. સુશીલાનાં 

અપર-માએ મરતી વખતે પુષપાને સુશીલાના હાથમાં મૂકી હતી. 

સુશીલાએ પુષપાને પોતાની દીકરી માફક ઉછરેી હતી.

સાથે સાથે તે િહેન પણ હતી, એટલે મોટીિહેન અને 

નાનીિહેન વચચે એક પ્રકારનાં સહીપણાં જામયાં હતાં. નવીન 

િિની ઉચ્છખંલતા અને અમયાતિદાને એ સંિંધમાં અવકાશ નહોતો; 

પરંતુ સ્તીસવભાવમાં રહેલું મનોહર ચાપલય અને વાચાળતા િૂની 

િિમાં પણ તદ્દન દિાઈ રહેતાં હતાં, એમ માનવાની ભૂલ કોઈએ 

કરવી ન જોઈએ. ખરંુ જોતાં પ્રતયેક યુગ પોતપોતાને અનુરૂપ 

મોજી, છલે અને નખરાળી રમણી ઉતપન્ કરે િ છ.ે એટલે 

િૂના-નવા સમયને દોષ દેવા કરતાં સવભાવના એ મનોહર તત્વને 

સવીકારી લેવું િ વાસતવવક છ.ે

સુશીલાની માતા ગુિરી ગયા પછી ધવમતિષ્ઠ ધનસુખલાલને 

લગ્ન કરવાનો વિલકુલ વવચાર િ નહોતો; પરંતુ પેિી ચાલુ 

રાખવાની તૃષણાએ એમના વનચિય ઉપર વવિય મેળવયો. પેિી 

પુરુષવંશથી િ ચાલુ રહી શકે એવી િગતના મોટા ભાગની 

અનેક યુગથી ચાલતી આવેલી ભાવના હાલ જાગૃવત પામાતા 

સ્તીતવને મહા અનયાય ભરેલી લાગે એ સમજી શકાય એવું 

છ;ે પરંતુ એ ભાવના અતયાર સુધી સવીકારાયલી છ,ે અને તેને 

સનાતન સતય માની અનેક સ્તીપુરુષોએ પોતાના જીવનકમ ઘડયા 

છ,ે એક ભૂલવું ન જોઈએ. પુત્રરહત પતનીએ પેિી ચાલુ રાખવા, 

પોતે થઈને પોતાની હયાતીમાં િ પવતને િીજી પતની અપાવયાના 

દાખલા રહંદુ સંસારમાંથી જોઈએ એટલા મળી આવશે.



એટલે ધનસુખલાલની ભાવનાને વતતિમાન સમયે વતરસકારી 

કાિવા કરતાં તે ભાવના પાછળ રહેલા સામથયતિને સમજી લેવું 

જોઈએ. િીજી વાર પરણનાર પુરુષ ત્ીસ વષતિનો હોય, ચાળીસ 

વષતિનો હોય, પચાસ વષતિનો હોય કે સાઠ વષતિનો હોય, તોપણ તેને 

એકસરખી રીતે વખોડી કાિી ફિતે કરનાર વૃવતિ તે સમયમાં 

એટલી જાગૃત થઈ નહોતી. એટલે વસમત સાથે સવીકાર પામતી 

માનવવનિતિળતા અને આવશયકતા તરીકે ધનસુખલાલનાં િીજી 

વારનાં લગ્ન સમાિ ેિરા પણ વાંધો ઉઠાવયા વગર માનય કયાું. 

ધનસુખલાલની વદ્વતીય પતનીને પણ એમ ન લાગયું કે તેના ઉપર 

મહાદારુણ દુઃખ તૂટી પડયું છ.ે

તેનું નામ સુમવત હતું.

તેની અને સુશીલાની ઉમર વચચે પાંચ-છ વષતિનો ફેર હતો. 

સુશીલા િાર-તેર વષતિની હતી તયારે તેનું લગ્ન થયું. વીસ-િાવીસ 

વષતિ સુધી કૌમારવ્રત પાળતી યુવતીઓના િડપથી આવી પહોંચતા 

યુગમાં સુશીલાનાં લગ્નને િરૂર િાળલગ્ન કહી શકાય. પણ તે 

સમયમાં તો િાર વષતિની મયાતિદા વધારે ગણાતી. સુશીલા એક-

િે વખત સાસરે પણ િઈ આવી. તેનો પવત કૉલેિમાં ભણતો 

હતો, અને સારી કારરકદપીની આગાહી આપતો હતો; પરંતુ તે 

ગ્ૅજયુએટ થાય તે પહેલાં તો તેને કાળે િડપી લીધો. સુશીલા 

વિચારી વવધવા થઈ. તેના વિચારાપણા ઉપરથી અિળક આંસું 

પડયાં, અનેક નઃશ્ાસ નખાયા, પરંતુ તે િ ક્ણથી તેની ઉપર 

વણમાગયા ચૉકીપહેરા પણ િેસી ગયા ! પરરણીત અવસથામાં 

સુશીલાનું ચારરત્રય એ માત્ તેની કાળજીનો વવષય હતો; કેટલેક 

અંશે તેના પવત અને વપતાની કાળજીનો વવષય હતો; પરંતુ તે 



વવધવા થઈ એટલે તેની સૃવષ્માં સમાતાં સઘળાં માનવીઓએ 

તેના ચારરત્ વવષે કાળજી રાખવા માંડી. તે કેમ િેસે છ,ે કેમ 

િોલે છ,ે શું ખાય છ,ે કયાં જાય છ,ે એ િધી િીણીિીણી વવગતો 

જાણવાની સમાિને િરૂર લાગી. દુઃખી વપતાએ તે રદવસથી 

કાળી પાઘડી પહેરી અને વમષ્ાન વજયતિ કયુું; સુશીલાને ધાવમતિક 

પુસતકો વાંચવા તરફ દોરી અને ધમતિકાયતિ, દેવસેવા, પૂજાપાઠ અને 

વ્રત-ઉપવાસ તરફ તેનું લક્ જાય એમ ખાસ પ્રયતન આદયયો.

પુત્ મેળવવાની ઈચછાએ કરેલા વદ્વતીય લગ્ને ધનસુખલાલને 

પુત્ આપયો નરહ. તેઓ ખરા સવભાવના, કડવી જીભવાળા; પરંતુ 

સહૃદય સજ્જન હતા. પુત્ની આશા રાખી તેનાં સવપનો સેવતાં 

પવતપતનીએ જોયું કે ઈશ્રે તેમને પુત્ નરહ; પરંતુ પુત્ી આપી 

હતી. પુષપાનો િનમ થતાં ધનસુખલાલ અને તેમનાં પતની સુમવતને 

આછો અસંતોષ થયો; પરંતુ શરૂઆતની રદલગીરી ઓસરી ગઈ; 

ધાવમતિક ધનસુખલાલે `પ્રભુને ગમયું તે ખરંુ' એમ કહી સંતોષક 

ધારણ કયયો; અને પુષપાની માતાએ તો એક-િે રદવસમાં પુષપા 

માટ ેપુત્ સરખી મમતા કેળવી. ધીમે ધીમે િંનેએ પુષપાને પોતાની 

લાડકી િનાવી.

પુષપા લાડકી િની ગઈ તેથી કાંઈ સુશીલા પ્રતયેના વપતૃસનેહમાં 

િરાકે ઓછપ આવી નરહ. સુભાગયે પુષપાની માતા ઘણી સમભાવ 

હતો. મોટા મલાજાવાળાં અને િૂની િિની રહેણીમાં અવભમાન 

માનનારાં કુટુિંો પણ ઘણી વખત સુધરેલાં કુટુિંો સરખાં િ 

એકલાં પડી જાય છ;ે િંને પ્રકારને સામાનયતા સાથે સંપકતિ ઘણો 

ઓછો રહે છ;ે એટલે પુષપાની માતાને સુશીલા સાથે સહીપણાં 

થયાં અને ઓરમાન મા-દીકરી કોઈપણ જાતના કલેશ-કંકાસ 



વગર શાંવતથી રહેવા લાગયાં.

સુશીલા વવધવા થઈ તેનું તેની ઓરમાન માને ઘણં દુઃખ 

થયું. સુશીલાના રસસંિંધની કલપનાઓ કરી હસતી અને હસાવતી 

માતાનું હાસય િંધ થઈ ગયું. દીકરીને િરા પણ ઓછુ ંન આવે 

એમ કરવાનો તેનો સતત પ્રયાસ હતો; સુશીલા તે જોઈ શકી. 

તેને પોતાની અપર-મા અને િહેન પ્રતયે વધારે ને વધારે વહાલ 

આવવા માંડયું.

આપણાં ધમતિશાસ્રો સંસકૃતમાં લખેલાં હોય છ.ે ધાવમતિક જ્ાનની 

વૃવદ્ધ કરવા માટ ેસંસકૃતનો અભયાસ આવશયક છ.ે ધનસુખલાલની 

એવી ઈચછા થઈ કે સુશીલા સંસકૃત ભણે તો સારંુ; તેની માતાએ 

પણ તે એકલી ન પડ ે એ અથયે સંસકૃત શીખવવા વનચિય કયયો 

અને સાથે સાથે સુશીલામાં પણ સંસકૃત શીખવાની વૃવતિ જાગૃત 

કરી. એક પ્રખયાત આધેડ વયના વવદ્વાન શાસ્તી પાસે પોતાના િ 

ઘર આગળ સુશીલાને સંસકૃતનું વશક્ણ મળે એવો ધનસુખલાલે 

િંદોિસત કયયો. વાર-તહેવારે આવતા શાસ્તીને રોિ આવવાનો 

પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો.

સંસકૃતનું જ્ાન સવતિદા મનુષયને સાવત્વક િનાવે છ,ે એમ 

માનવાની ભૂલ ઘણા કરે છ.ે આપણાં ધમતિશાસ્તાો સંસકૃતમાં છ,ે 

એ વાત ખરી; પરંતુ શૃંગારથી તરિોળ િનેલું સારહતય પણ 

સંસકૃતમાં છ ેએ વાત ઘણા ભૂલી જાય છ.ે ભતૃતિહરરનાં નીવતશતક 

અને વૈરાગયશતક શીખવાનું શરૂ કરનારને તતકાળ ખિર પડ ે

છ ે કે એ િ ગુટકામાં એ િ કવવનું શૃંગારશતક પણ ખુલ્ું 

મુકાયેલું છ.ે નીવતશતક પૂરંુ કરતાં પહેલાં વવદ્ાથપી વગરશીખવયે 



શૃંગારશતક અથતિ સાથે વાંચી જાય છ.ે વવરાગની સાથે વવકારપોષક 

તત્વો પણ સંસકૃત સારહતયમાંથી મળી આવે છ.ે

અને સંસકૃત સારહતયજ્ોની રવસકતા કોઈપણ દેશના શોખીનો 

કરતાં ઓછી નથી. શુદ્ધ-અશુદ્ધ ઉચચારો વડ ેચીપીચીપીને તત્વના 

વવવરણ કરતા પંરડતની રવસકતા અંગ્ેજી ભણેલા સુધરેલની 

રવસકતા કરતાં ઓછી વંઠલેી હોતી નથી.

શાસ્તીજી મધયવયી હતા. િગત એમ માનવાની ભૂલ કરે 

છ ે કે વયના વધવા સાથે રવસકતા ઓછી થતી જાય છ.ે આ 

માનયતાનું િૂઠાણં સઘળા મધયવયીઓ જાણે છ;ે પરંતુ રવસકતાની 

સાથે અનુભવ મળતો હોવાથી મધયવયી પુરુષો અનુભવના િળથી 

રવસકતાને સંતાડી રાખે છ.ે અને િગતનો પોતાનો માટનેો ભ્મ 

ચાલુ રહે એવી ગૂિ રીતે રવસકતાનો ઉપયોગ કરે છ.ે

શાસ્તીજી સંસકૃત શીખવતાં શીખવતાં અવતશય લટકાળા 

િનતા ચાલયા. એક રદવસ પુષપાની માતાએ ધનસુખલાલને કહંુ્ :

`આ શાસ્તીને ઘરમાંથી કાિો. એની પાસે સુશીલાને નથી 

શીખવવું.'

`કારણ ?'

`હંુ કહંુ તેમ કરો ને. !'

`કારણ વગર હંુ તેને ન કાિુ.ં'

`અરે એ િહુ નઠારો છ ે !'

`નઠારી તો તું હોઈશ. વિચારા પવવત્ બ્રાહ્મણને શા માટ ેવગોવે 



છ?ે' આવતા િંધ થઈ ગયા, અને તેમને સથાને કૉલેિમાં ભણતો 

એક વવદ્ાથપી સંસકૃત શીખવવા આવવા લાગયો. ધનસુખલાલે 

કૉલેિમાં એક પ્રોફેસરને મળી, છોકરીને સંસકૃત શીખવે એવો 

ચારરત્રયશીલ વવદ્ાથપી માગયો. તેમને લાગયું કે આવા વયવહારપટ ુ

ઘડાયલા શાસ્તી કરતાં ઊગતો છોકરો વધારે સભય નીવડવો 

જોઈએ.

અને થયંુ પણ તેમ િ. એ વવદ્ાથપી ઘણો િ શરમાળ હતો. 

શરૂઆતમાં તેને લગભગ પોતાની િ ઉંમરની યુવતીને સંસકૃત 

શીખવતાં ઘણો િ સંકોચ થયો. આખો વખત તેને ક્ોભ થયા 

કરતો; તે ભાગયે િ નીચેથી ઊંચે જોતો હતો. પુષપાની માતા 

પણ વખતોવખત તેની પાસે િેસી શીખવાનો ડોળ કરતી હતી. 

તેણે તો આ શરમાળ છોકરાની વાત નીકળતાં કહ્ું પણ ખરંુ :

`સુશીલા ! આપણા આ નાના માસતરસાહેિ તો કોઈ છોકરી 

કરતાંયે વધારે શરમાળ છ.ે'

પરંતુ એવા શરમાળ હૃદયમાં ભારે અવગ્ન રહેલો હોય છ.ે 

એ વવદ્ાથપીનું ચારરત્રય કંચન સરખું વનમતિળ હતું; તેનાં સંસકાર 

ઉચચ કોરટના હતા; તેના વવચાર કાંવતકારી હતા; તેનાથી અનયાય 

સહન થઈ શકતા નહોતા; માનવીની વનષ્ઠરુતા વનહાળી તેનું લોહી 

ઊકળી આવતું; માનવીની મૂખતિતા તેને પ્રજાળી મૂકતી. વવદ્ાભયાસ 

કરતો એક ઉચચ આદશતિવાળો વવદ્ાથપી િ ે વવચારની કક્ાએ 

પહોંચે તે વવચારની કક્ાએ તે પહોંચેલો હતો. આખા સમાિને 

ઉખાડી નાખી તેની પુનઘતિટના કરવાની તેને િરૂર લાગતી હતી.

તેની સાંસારરક વસથવત તેને દિાવી રાખતી હતી. તે ગરીિ 



હતો. તે ઓછામાં ઓછુ ંિોલતો. એટલે આખી કૉલેિમાં તે શાંત 

વવદ્ાથપી તરીકે જાણીતો હતો; પરંતુ કોઈ કોઈ વખત તેના અંગત 

વમત્ો આગળ તેનો હૃદય-અવગ્ન વાણી દ્વારા પ્રગટી નીકળતો તયારે 

સહુ કોઈ રદંગ િની િતા. તે ખાનગીક વમલકત ઉપર ભારેમાં 

ભારે કટાક્ કરતો; લગ્નની સંસથામાં સમયની મૂખાતિઈ ઉપર 

ભયંકર પ્રહારો કરતો; રાજયશાસનના સવાથતિ પ્રતયે તે વતરસકાર 

પ્રગટ કરતો અને ધમતિને માવળયે ચિાવી દેવા િવેા વનરુપયોગી 

સામાન િવેો ગણતો. અને િીજી િ ક્ણે તે વમત્ો સાથે એક 

વહાલસોયા િાળકના સરખું વનદયોષ અણસમિભયુું વતતિન કરતો. 

સહુ કોઈ તેને િાળક ગણતા, અને તેની વવચારવવવચત્તાઓને 

િાળકની અવસથર વવચારસંકલના સરખી ગણી તેમાંથી આનંદ 

મેળવતા.

એવા યુવક તરફ સુશીલાને સમભાવ થાય એમાં નવાઈ 

નહોતી. તેની માતાને પણ એ છોકરો ઘણો ગમતો.

એક રદવસ ધનસુખલાલે આવી ગુસસામાં કહ્ું :

`આવા નાદાન છોકરા મારે ન જોઈએ. કાલથી તમારા 

સંસકૃત વશક્કને રજા આપી દઈશ.'

`એટલું િધું શું છ ે ?' સુમવતએ પૂછયું.

`લોકો કેવી વાતો કરે છ ે તે જાણો છ ે ?'

`લોકો તો નવરા રહ્ા. તેમને શું? વિચારો છોકરો નીચેથી 

ઊંચું જોતો નથી !'

લોકોએ વાત શરૂ કરી દીધી હતી. શાસ્તીમાં સમાિ ખામી 



જોઈ શકયો નરહ. કારણ સમાિ સામે તેઓ પવવત્ પુરુષ તરીકે 

જાણીતા થયા હતા; પરંતુ આ અજાણયો છોકરો ઇચછવા યોગય 

નથી. એમ સમાિ ે વનચિય કરી દીધો. એટલું િ નરહ; પોતાના 

વનચિયની ધનસુખલાલને ખિર પડ ેએવી વયવસથા પણ કરી દીધી.

સુશીલાનું હૃદય સમાિના આવા અનયાયને લીધે તે વવદ્ાથપી 

પ્રતયે વધારે મૃદુ િનયું. િનેી મના હોય છ ે તે પહેલું થાય છ,ે 

એવા વનયમ માનવીના ઉતપવતિકાળથી ચાલતો આવેલો છ.ે સુશીલા 

અને પેલો વવદ્ાથપી પરસપરથી વધારે નજીક આવવા લાગયા; 

સુમવતને આ ગુપ્ત આકષતિણની ખિર પડી નરહ.



26 એ પાપ ખરરં  ?

અથ કેન પ્રયુકતોયં પાપં ચરવત પુરુષઃ

અવનચછન્વપ વાષણયેય િલારદવ વનયોવિતઃ

શ્રીમદ્ ભગવદગી્ા

નીચેથી ઊંચે ન જોતો વવદ્ાથપી એક રદવસ સુશીલાની 

માતા પાસે આવી ઊભો. મુખ પર ઉગ્તા અને મૂંિવણ દેખાઈ 

આવતી હતી. તે કશી મહત્વની વાત કરવા આવયો હોય એમ 

સુમવતને લાગયું.

`કેમ, શીખવી રહ્ા ?'

`હંુ આપને એક વવનંતી કરવા આવયો છુ.ં' વવદ્ાથપીએ 

અકળાઈને કહ્ું.

`કહો, શું છ ે ?'

`સુશીલા સાથે લગ્ન કરવાની મને રજા આપો.' િટેલું 

મનોિળ હશે તેટલું એકઠુ ં કરી વવદ્ાથપીએ િે ટકુડ ે વાકય કહ્ું.

માતાના હાથમાં નાની પુષપાનું િભલું હતું તે પડી ગયું. 

સાથે િ તેની ભમમર સંકોડાઈ અને કોધભયયો િોલ મુખમાંથી 

નીકળી પડયો :



`આ ઘડીએ િ તમે ઘરમાંથી જાઓ - નીકળો !'

વવદ્ાથપી ઊભો રહ્ો. તેણે વીર િનવાનો વનચિય કયયો હતો. 

વવધવાને પરણવાનો હક્ક હોવો િ જોઈએ એવો વસદ્ધાંત ઉપર 

આવેલો એ આદશતિલક્ી વવદ્થપી વીસરી ગયો કે વવધવાને પરણેલી 

જોવા કરતાં તેને મરેલી જોવા સમિુ માતાવપતા પણ ઈચછતાં 

હતાં. વવદ્ાથપીએ કહ્ું :

`એમાં સુશીલા...'

`મારે એકે અક્ર નથી સાંભળવો. શરમની વાત છ ે ! 

જાઓ છો કે નરહ ?'

નીચેથી ધનસુખલાલની જોરભરી વાણી સંભળાઈ, વવદ્ાથપી 

સહિ િીધો. માતાએ કહ્ું :

`એ જાણશે તો તમને અહીંના અહીં મારી નાખશે; સુશીલાને 

સુધધાં!'

વવદ્ાથપીને ખરેખર િીક લાગી : પોતાને માટ ેનરહ, સુશીલા 

માટ.ે ખરેખર સુશીલાને તેના િાપ મારી નાખે તો ? વતતિમાન 

યુરોપમાં માનય થતી િતી નવી નીવતમતિામાં ચલાવી લેવાતાં 

જાતીય સખલનો રહંદમાં હજી અક્મય અપરાધરૂપ મનાય છ.ે 

વવધવાનું પુનલતિગ્ન કરવા માટ ે તૈયાર થતી િહેન કે દીકરીને 

તલવારને િાટકે કાપી નાખવા તતપર ભાઈઓ અને વપતાઓ 

જોઈએ એટલા િડશે. વવદ્ાથપીને તેની ખિર હતી. તે તયાંથી 

પાછો ફયયો. માિાપ સંમવત ન આપે તો સુશીલાને ઊંચકી લઈ 

િવાની યુવકતઓ રચતો વવદ્ાથપી ફરી આ ગૃહમાં આવવાની 



આશાએ પાછો ફયયો.

ધનસુખલાલે ઉપર આવી જોયું તો પતનીના મુખ ઉપર 

અણધારી ઉગ્તા જોઈ. આખી દુવનયાને ધમકાવી નાખતા 

ધનસુખલાલ પોતાની પતનીને ધમકાવતા નરહ. િીજી વાર પરણેલા 

પુરુષમાં પતની પ્રતયે વધારે મૃદુતા રહે છ ેએમ સમાિ દોષ મૂકે 

છ;ે ધનસુખલાલ પણ એ દોષમાંથી મુકત ન હતા. તેમણે િની 

શકે એટલી મૃદુતાથી પૂછયું :

`કેમ આમ ? શું થયું ?'

વવવેક અને મયાતિદાના મહાન રહમાયતી ધનસુખલાલ એકલા 

હોય તયારે પતનીને અડકીને િેસતા.

`શું થાય વળી ? આ ભણતર ઉપર પૂળો મૂકો એટલે થયું.'

`કયું ભણતર ? કોણી વાત કરે છ ે ?'

`આ પેલા માસતરની. આપણે જાણયું કે વિચારો િાળક િવેો 

કાંઈ સમિતો નરહ હોય; આ તો વળી સાવ વંઠલે નીકળો !'

`મેં શું કહ્ું હતું ? પેલા શાસ્તીને આવવા દીધો હોત...'

`મૂઓ તમારો શાસ્તી ! િધા િ પુરુષોને એનો એ િ 

ધખારો !

આખી પુરુષજાતને માથે આરોપ મૂકતી પતની પવતને પણ 

આરોપમાંથી મુકત રાખતી નથી એનું ભાન કરતા ધનસુખલાલે 

પૂછયું :



`પણ થયંુ શું ? તે તો કહો ?'

`આ માસતરને સુશીલા સાથે... મૂઉ, િોલતાંય લાિ આવે 

... લગ્ન...'

`હેં , શું કહે છ ે ? એ હરામખોરને હંુ આિ ને આિ 

રહેંસી નાખું છુ ં !'

કોધમાં ઊભા થઈ ગયેલા ધનસુખલાલે મોટી ત્ાડ પાડી 

કહ્ું. આખું ઘર થથરી ગયું. પોતે િીજી વાર પરણયા હતા એ 

વાતને તેઓ ભૂલી ગયા અને પોતાની દીકરીનું વદ્વતીય લગ્ન 

માગતા એક વવદ્ાથપીનો દોષ તેમને એટલો િધો ભારે લાગયો 

કે તેને માણસાઈની રીતે મરવા દેવાની વશક્ા પણ તેમને ઓછી 

પડી. તેમણે કૉલેિમાં અને િીિ ેતપાસ કરાવી; પરંતુ વવદ્ાથપીનો 

પતિો લાગયો નરહ. તે હાથ લાગયો હોત તો પોતાની વવધવા 

પુત્ી સાથે લગ્ન કરવાની ઘોર પાપભરી વાંછના માટ ે તેમણે 

તેને ભયંકર વશક્ા કરી હોત.

સુશીલાને ભણવાનું સમૂળું િંધ થયું. િાપ અને મા િંને 

તે વવદ્ાથપીની નીચ પાશવતા માટ ે ભારે કડવાં વેણ સુશીલાના 

દેખતાં ઉચચારતાં હતાં અને એમાં સુશીલાની સંમવત હશે એમ 

માનતાં હતાં; પરંતુ સુશીલાના હૃદયમાં વવદ્ાથપીનો વાંક િરાય 

વસતો નહોતો. તે એકલી એકલી રડતી અને પોતના ભાગયને 

દોષ દીધા કરતી. ભાગય ઘડવામાં સમાિ મોટ ેઅંશે વવધાતાની 

પદવી િૂંટવી લે છ;ે સમાિને એવા હક્ક છ ે કે નરહ તેની 

પૃચછા કરવી એ પણ પાપ મનાય છ.ે સમાિ ે પુરુષ અને સ્તી 

માટ ે િુદા આચાર ઠરાવયા ન હોત તો સુશીલાને પોતાનું ભાગય 



દૂવષત માનવાની િરૂર રહેત ?

સુશીલાનો અણગમો અણે રુદન થોડા રદવસ ચાલયાં. 

વવધવાઓનો એ જીવનકમ છ.ે ધનસુખલાલ અને તેમનાં પતનીને 

એમાં કાંઈ વધારે લાગયું નરહ. વશક્કનો ન ઇચછવા યોગય 

પ્રસંગ િનયો હતો અને તેમાં સુશીલા કેરિરૂપ હતી એ કારણથી 

એ સદાચરવણ યુવતીને દુઃખ થયા કરતું હશે એમ માની, તેને 

આશ્ાસન આપવા એ વશક્ક વવરુદ્ધ સખત ટીકાઓ તે કરતાં. 

સુશીલાનું હૃદય વચરાયા કરતું. તેને હૃદય છ ે એવી ખિર એ 

વવદ્ાથપી-વશક્કના સમાગમ પછી િણાઈ. િણાતાં િરોિર તો 

એ હૃદયમાં ઊંડો ઘા પડયો. વવદ્ાથપીનું મુખ ફરી દીઠુ ં નરહ.

થોડા રદવસમાં સુશીલાનું વયગ્ મન વસથર થશે એમ માની 

તેને સમજાવયા કરતી તેની માતાએ એ સુશીલાનું દુઃખ ઓછુ ં

થતું વનહાળું નરહ. તેને વચંતા થઈ. સુશીલા પ્રતયે તેને િહેન 

સરખો ભાવ હતો. રડતી સુશીલાને તેણે એક રદવસ પૂછયું :

`સુશીલા ! આખો રદવસ રડયા શું કરે છ ે ?'

માતાને ખિર નહોતી કે સુશીલા તો રાત્ે પણ રડતી હતી. 

તેણે કાંઈ િવાિ આપયો નરહ. આંખ ઉપર હાથ દઈ તેણે 

એથીય વધારે રોવા માંડયું. માતાએ આ દુવખયારી પુત્ીનું માથું 

ખભે લીધું. અને તેને વાંસે હાથ ફેરવયા કયયો.

વિદંગીની મયાતિદા છ.ે હાસય અને રુદન એ વિદંગીનાં િે 

પાસાંને પણ મયાતિદા છ.ે માનવી હસવે ચડ ે છ ે તયારે તેને લાગે 

છ ે કે આમ ને આમ જીવનભર હાસય ન ચાલે ? દુઃખથી તે 



વીંધાયા છ ે તયારે તેને થાય છ ે કે આખી વિદંગી રડયા કરાય 

તો કેવું ! ભારેમાં ભારે રુદનને પણ છવેટ ે અટકવું પડ ે છ.ે 

સુશીલા રડી રહી.

માતાએ તેની આંખ લૂછી અને પૂછયું :

`સુશીલા ! આમ હોય ? શરીર કેમ પહોંચશે ?'

સુશીલાએ આંખ ઉઘાડી માતાની સામે જોયું. દૃવષ્માં ઊંડો 

થાક હતો, િગત પ્રતયેની ઉપરવત હતી, સમાિના રૂરિિંધનોથી 

છૂટવાનાં વલખાં હતાં. રૂપરૂપના ભયાતિ આ મુખ ઉપર રૂપને 

વનરથતિક કરી નાખતો વવષાદ વનહાળી િહેનપણી સરખી અપર-

મામાં માતૃતવ િિકી ઊઠયું :

`આંખ કેટલી સૂજી ગઈ છ,ે મારી દીકરી !'

ઘવાયેલા િાળકને ચુંિને િોલાવતી માતાની માફક વાકયને 

છડે ે તેણે િુચકારો કયયો. િીજો પ્રસંગ હોય અને આ પાંચેક 

વષતિના તફાવતવાળી યુવતીઓ વચચે મા-દીકરીની રમત રમાઈ 

હોય તો િરૂર િંનેને ખડખડ હસવું આવત.લ અતયારે તો 

સુશીલાએ કહ્ું :

`મને િેર લાવી આપો.'

માતાએ ચમકીને સુશીલાની સામે જોયું. તેનું મુખ કેમ િુદી 

તરેહનું લાગયું ? તે ઘણં રડી હતી : તે એક માસથી શોકમાં 

ડિૂી ગઈ હતી; મૂખ ઉપર સુખરેખાની લકીર પણ નહોતી, છતાં 

એ મુખ કેમ િુદી તરેહનું લાગતું હતું ? વપ્રયતમાનું આંસુભયુું 

મુખ વપ્રયતમને શરદની સનાનોજ્જવલ ચંરિી સરખું મનોહર લાગે 



છ.ે આ તો સરહયરો હતી. સુશીલાના મુખ ઉપર સવચછ પ્રકાશ 

હતો ?

`શું કરવા ?' માતાએ પૂછયું.

`મોત વગર િીજો આરો નથી.'

`િહુ થયંુ હવે ડોશી થઈ ખરી ને !'

`નરહ આપો તો હંુ જીભ કરડીને મરીશ.'

`સુશીલા, સુશીલા ! આ શું લવયા કરે છ ે ?' માતાએ 

ગભરાઈને કહ્ું તેને આિ કાંઈ સમિણ પડતી નહોતી.

`હંુ ખરંુ કહંુ છુ'ં કહી સુશીલાએ વનશ્ાસ નાખયો. વનશ્ાસે 

તેના આખા શરીરને હલાવયું એ િેઠલેા શરીરને માતા જોઈ 

રહી. એકાએક તેને સમિ પડી. માતૃતવનો શારીરરક અનુભવ 

લઈ ચૂકેલી માતાને વીિળીના િિકારા સરખું દેખાઈ ગયું કે 

સુશીલાનો દેહ પણ માતૃતવથી અંરકત થયો છ ે !

આ સમિ પડતાં િરોિર માતાના દેહ ઉપર વીિળી પડી. 

થોડી ક્ણ સુધી તેનું મન મૂવછતિત િની ગયું. મનમાં સવભાન 

આવયું તે સાથે િ તેના દેહમાં ધ્ૂજારી છૂટી.

`હાય હાય ! વવધવા દીકરીને...' તે પૂરો વવચાર પણ કરી 

શકી નરહ. ધનવાન પવત અને વહાલસોયી ઓરમાન દીકરીના 

િ સંસગતિમાં સુખથી ઊછરતી એ યુવતીને શું કહેવું અને શું 

કરવું તેની સમિ પડી નરહ. મૂંિવણ ન વેઠાવાથી તે તયાંથી 

દોડી પોતાની ઓરડીમાં િઈ પડી.



`શું થયું આ ! પેલો મૂઓ માસતર...' તેને િટેલી સાંભરી 

એટલી ગાળો પેલા વશક્ક-વવદ્ાથપીને તેણે મનમાં ને મનમાં દઈ 

નાખી. સ્તી-પુરુષના અસામાનય સંિંધમાં વાંક પુરુષનો િ નીકળે 

છ ે - જોકે સહન કરવું પડ ે છ ેસ્તીને િ. અણે જયાં સુધી સ્તીને 

પુરુષના સરખી સામાવિક અને આવથતિક સવતંત્તા મળી નથી 

તયાં સુધી એમાં પુરુષનો િ વાંક ગણાય એ કાંઈ ખોટુ ં નથી.

પરંતુ સમાિ પુરુષને રક્ે છ ે અને સ્તીને િવલદાન િનાવે 

છ.ે માસતર નાસી િશે; નાસી નરહ જાય તોય ચાર દહાડા 

વગોવાયા વસવાય િીિુ ં કાંઈ થશે નરહ. તેને વગોવવા િટેલો 

પણ િદલો લઈ શકાય એમ નહોતું. ધનસુખલાલનું ધમતિવનષ્ઠ 

અને પ્રવતવષ્ઠત કુટુિં તેની સાતે પેિી સાથે કલંરકત િનવા િેઠુ ં

હતું. એ કલંકમાંથી કેમ ઊગરાય ? માનવીને પાપ કરવાનો 

િટેલો ડર નથી એટલો પાપ પકડાવાનો ડર હોય છ.ે કલંક 

લાગયું તો ખરંુ, પણ તેનું વનવારણ શું? તેની િરા પણ જાહેરાત 

િગતમાં ન થાય એ માતાની પ્રથમ કાળજી થઈ પડી. પણ એ 

િને શી રીતે ?

`તમે િધા શું કરો છો ?' ધનસુખલાલે આવી િરા 

વચડવાઈને પૂછયું.

પવતનો િોલ સાંભળી પતનીએ િટકો વાગયાની તીવ્ર વયથા 

અનુભવી.

`એ જાણશે તો ? એમણે જાણયું હશે તો ?' તેનું હૃદય 

ધડકી ઊઠયું.



`પણે સુશીલા િેઠી િેઠી રડયા કરે છ,ે અહીં તું મોિુ ં

ચિાવીને િેઠી છ.ે કોઈ વિયાં તો નથી ને ?' સાવકા સંિંધને 

મીઠો િનાવવામાં આિ સુધી સફળ થયેલા ધનસુખલાલને ભય 

લાગયો.

`એ વિચારી છોકરી કયે રદવસે લડ ેએવી છ ે!' સુમવતને કહ્ું.

`તયારે તું લડી હોઈશ.'

`મારી સાવકી છોકરી ખરી ને !' સુમવતના માતૃતવની જવાલા 

ભભૂકી ઊઠી. સુશીલા પોતાની સગી પુત્ી નહોતી એ વસથવત 

સુમવતને દુઃખદાયક થઈ પડી. તેના માતૃતવે સુશીલાને વધારે 

િળથી િાથ ભરી.

`હંુ કયાં એમ કહંુ છુ ં ? આ તો એકને રડતી દેખી અને 

િીજીને આમ ચડલે મોંએ દેખી એટલે પૂછયું.'

`એમ લડીશું તોયે તમારી પાસે ફરરયાદ નરહ આવે, સમજયા 

?'

`પણ થયંુ શું તે તો કહો ?'

`થવાનું શું હતું ? એક ચોપડી વાંચતાં હતાં; વાંચતાં વાંચતાં 

મને ને સુશીલાને રડવું આવયું. િીિુ ંશું ?' માતાએ વાત ઉડાવી.

`એવી ચોપડી વાંચો છો શું કરવા ?'

`આખો રદવસ કરવું શું ?'

`િે ઘડી માળા ફેરવો; ઠાકોરજીની પૂજા કરો; ગીતાજીનો 



પાઠ કરો.' યૌવન માળા ફેરવતાં ઊંઘમાં પડી જાય છ.ે એ સુમવત 

જાણતી હતી, ધમતિ તો કહે છ ે કે ભોગવવલાસ વજયતિ ગણવા. 

પણ એ કેમ િનતું નથી ? ધમતિ એવું કાંઈ ન ખોળી કાિ ે કે 

િથેી ધમતિભાવનાને આઘાત પહોંચાડયા વગર દેહની અસહ્ 

તરતો છીપાવાય ?

પવતથી િ ે વાત છુપાવી તે સદાય છુપાયલી કેમ રહે ? 

તે દુવનયાનો અવભપ્રાય જાણતી હતી; તે પવતનો અવભપ્રાય પણ 

જાણતી હતી.

`એ જાણશે તો િેર દઈ એને મારી નાખશે.' સુમવત વવચાર 

આવતાં િ થથરી ગઈ. વિચારી સુશીલા ! એણે પૂવતિ િનમે શાં 

પાપ કયાું હશે કે એ વવધવા થઈ ! વવધવાનાં દુઃખનો આરો 

િ નરહ શું ? એણે તો મન ને દેહને મારી િ નાખવાનાં રહ્ાં 

! િ ે ક્ણે િગતના અણએ અણમાંથી સૌંદયતિ પ્રગટી નીકળે, 

તે ક્ણે વવધવાએ આંખ ફોડી નાખવાની! િ ે ક્ણે અવકાશ 

આખું મનોહર સંગીતમાં નાચી રહ્ું હોય તે ક્ણે તેણે પગ 

િાંધી રાખવા ! િ ે ક્ણે હૃદય ચાંદનીભયાતિ સવપનો આહ્ાદ 

માણે તે ક્ણે હૃદય ઉપર ખંિર તેણે પોતાને હાથે િ ભોંકવું 

! પરરણીત અવસથા એટલે ભોગવવલાસનો પરવાનો, અને વૈધવય 

એટલે જીવનમાં સમશાન અને કિરસતાન! શા માટ ે ? સ્તી અણે 

પુરુષનો સંિંધ લગ્નની છાપ પામે તયારે િ પવવત્ ગણાય ! એ 

તો ઠીક, સમાિ પોતાની સગવડ ખાતર રૂરિયો અણે રરવાજો 

ભલે િનાવે ! પણ િમેાં સમાિની કશી િ સગવડ સચવાતી 

નથી એવી િાળવવધવાઔને લગ્નથી વંવચત રાખવાની રૂરિમાં 

નયાય, દયા કે ઉપયોગ કયાં રહેલાં છ ે ? વવધવાના અંગેઅંગને 



સમાિ કચરી નાખે છ.ે કચરાતું અંગ તરફડ ેઅગર ચક્કીમાંથી 

આઘું ખસે એટલે સમાિ તેને પાપ માની હાહાકાર કરી મૂકે ?

એ પાપ ખરંુ ?

કે સૃવષ્ઓ રચતા મહાસામથયતિને કાગળના પડથી દાિી 

રાખવાના સામાવિક પ્રયતનનો પ્રતયાઘાત ?
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હાં રે મહને િેરી નાગોએ ડખં દીધો,

હો સંત હાવાં કેમ ઉતારશો એ િેર ?

હાં રે મહને ઘેરી સચોટ િાણ વીંધયાં.

હો સંત ઘાવ ઉરના રુિાવશો શી પેર ?

નહાનાલાલ

રહંદુ સંસાર તપાસશે કે કેટલી વવધવાની માતાઓએ એવા 

વવચાર નરહ કયાતિ હોય ! કદાચ િહુ િીણવટ અને સપષ્તાથી 

ઘણી માતાઓ આ દલીલો ન કરે; પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ કે 

એકેએક માતા આવી પરરવસથવતમાં પોતાની પુત્ીને અણધાયુું 

રક્ણ આપે છ.ે પુત્ીનું પાપ એકે એવું નથી કે િ ે માતા માફ 

ન કરી શકે.

અને પાપીને કહેવાની ધૃષ્તા કરનાર કયો માનવી િગતમાં 

સજાતિયો છ ે? િણેે જીવનભર પાપ કયુું ન હોય તે પાપીને પથરો 

મારે ! કોઈ પથરો ઉપાડવા તૈયાર છ ે ?

પાપીને વતરસકારવાનો ઘમંડ કરનાર મહાપાપી છ.ે િમે િમે 

સુશીલાના વતતિનનો વવચાર સુમવતને આવતો ગયો તેમ તેમ તેને 

એમાં ક્માયોગય તત્વો િણાવા લાગયાં. કેટલેક રદવસે તેણે પેલા 

ગુનેગાર વવદ્ાથપીને પણ ગાળો દેવી મૂકી દીધી.



પ્રસંગ પડતાં વિન-અનુભવી યુવતી પણ વયવહારદક્ િની 

જાય છ.ે રડી થાકીને પડલેી સુશીલાનું માથું ખોળામાં લઈ િેઠલેી 

સુમવત ઉપાયો ખોળતી હતી. સહેલામાં સહેલો ઉપાય શો ? 

સુશીલાને િેર આપી મારી નાખવી ?

`હાય હાય ! એના કરતાં હંુ િેર ન પીઉં ?'

આ ઉપાયોના વવચાર કરતાં િ થથરી ઊઠલેી સનેહાળ 

સુમવત વધારે િળથી સુશીલાને ચોંટી. તેણે સુશીલાને કપાળે 

હાથ ફેરવવા માંડયો. પાછળથી નાની પુષપા રમતી રમતી આવી, 

માને ગળે વળગી પડી ને િોલી :

`િા ! મને ખોળામાં નરહ િેસાડ ?'

`કેવી અદેખી છ ે! સુશીલાને સુવાડી છ ેતે વેઠાતું નથી, ખરંુ 

?' સુમવતએ અડધું ઠપકા તરીકે, અડધું હાસય તરીકે પુષપાને કહ્ું.

િાળકો પ્રેમમાં વવભાગ સહી શકતાં નથી. પુષપાએ કહ્ું :

`પણ મોટી િહેન કાંઈ મારા િવેડાં છ ે તે ખોળામાં સૂએ 

?' માના ખોળામાં સૂએ ?' માના ખોળા તરફ ઘસારો કરતી 

િાળકીએ કરેલી દલીલનો િવાિ આપવો મુશકેલ હતો. િાળકોની 

દલીલ ઘણીખરી અનુતિર િ રહે છ.ે

`લે ભાઈ ! તું ખોળામાં સૂઈ જા.' સતયાગ્હીને માગતિ આપવાનું 

સુશીલાએ વાસતવવક ધાયુું.

`ના ના, તું સૂઈ રહે. હમણાં કાંઈ કરાર વળો છ ેતે પાછી 

રોઈ પડીશ.' સુમવતએ સુશીલાને સુવાડી રાખતાં િણાવયું.



`મોટી િહેન રડતાં હતાં ? એવડાં મોટાંથી ખોળામાં સૂવા 

માટ ે રડાય ?'

આચિયતિ પામી પુષપાએ પૂછયું. પુષપાને શી ખિર કે માનો 

અંક તો મરતાં સુધી મીઠો લાગે છ ે? િંને િણને હસવું આવયું.

`જા, થોડી વાર રમી આવ.' સુમવતએ કહ્ું.

`િા ! આપણે એમ કરીએ તો ? મોટી િહેન તારા ખોળામાં 

િેસે, અને હંુ મોટી િહેનના ખોળામાં િેસુ !' પુષપાએ કહ્ું.

મહાન પ્રશ્નોના ઉકેલ િાળકોને સોંપયા હોય તો મુતસદ્દીઓ 

કરતાં વધારે સારી રીતે ઉકેલી શકે. સુશીલાને પુષપા ઉપર વહાલ 

ઊભરાયું. તેણે પોતાનું દુઃખ ભૂલી તેને પોતાની પાસે ખેંચી લીધી.

સુમવતના મનમાં એક વચત્ ખડુ ંથયું. સુશીલાને પોતે ખોળામાં 

િેસાડ,ે અણે સુશીલા પુષપાને ખોળામાં િેસાડ ે? માતાનું વાતસલય 

એ અખૂટ અને અનંત િરો છ.ે એક માતા અનેક પેિીઓના 

પરરવારની માતા છ.ે તેનું વવશાળ વાતસલય એ િધી પેિીઓને 

તાવત્વક રીતે ખોળામાં િ સમાવે છ.ે

`સુશીલાને તો કાંઈ થાય િ નરહ.' માતાએ વનચિય કયયો.

તયારે હવે િીજો શો રસતો ? સુશીલાના અિનમા િાળકને 

િતું કરવું પડ ે િ. કેવી રીતે ?

સમાિ િનેે કંલક કહે છ ે તેમાંથી િચવા માનવી કેટલાં 

િીજાં કલંકો વહોરી લે છ ે ! િગતમાં ધસતા આવતા િાળકને 

આવતાં પહેલાં િ િેર દેવાય છ;ે એ િેરની સામે થઈને પણ 



તે િનમે તો તેને ગળે ટૂપંો દેવાય છ ે ! સુમવતને પુષપા યાદ 

આવી. પુષપાને કોઈ ફાંસો દે તો ?

સુમવતની આંખ ફાટી ગઈ. પોતાનો જીવ ભલે જાય પણ 

પુષપાને તો કાંઈ િ થવા ન દેવાય ! તો પછી સુશીલાના િાળકને 

પણ કેમ મરવા દેવાય ? એ િાળકનો શો અપરાધ ? પુષપા 

જીવવાને પાત્ કેમ ? અને સુશીલાનું િાળખ મરવાને પાત્ કેમ 

? લગ્નની છાપ એકને રક્ે છ;ે એ છાપ વસવાયનાં િધાં િ 

િાળકો મરવાને પાત્ છ ે ! એ કયો નયાય ?

`સુશીલાના િાળકને પણ કાંઈ થાય નરહ.' સુમવતએ વનચિય 

કયયો. સ્તીનો વનચિય એ શવકતનો વનચિય છ.ે હસતી, રમતી, 

વિનઅનુભવી સુમવત એકાએક અનુભવી અને દક્ચતુરા િની 

ગઈ, તેનામાં ડહાપણ આવયું, કપટ આવયું, કુરટલતા આવી, 

િુઠાણં આવયું. તેણે પવતને અને િગતને છતેરવાનો િિરિસત 

પ્રયતન આદયયો. સુશીલાને તેણે સફાઈથી સાચવયા કરી. લોકોને - 

ઘરમાં માણસોને પણ - શક ન પડ ે એવી રીતે યોગય વખતે તે 

તેને દેવદશતિને લઈ િતી, અગર માંદી પાડતી. પવતને ભોળવીને 

તેની આંખ આગળથી સુશીલાને દૂર રાખયા કરતી. સુશીલાને 

તો સુમવત પ્રતયે સંપૂણતિ વવશ્ાસ િ હતો; તે પોતાની ભયંકર 

હાલત સમજી ગઈ હતી.

સારામાં સારો રસતો એ હતો કે સુશીલાને વવદ્ાથપી સાથે 

પરણાવી દેવી; તેમ ન થાય તો અમાનય રીતે િનમતા િાળકનો 

સવીકાર કરવો એ િીજો સપષ્ રસતો; પરંતુ એ િંને સપષ્ અને 

સારા રસતા સમાિ ે વવકટ િનાવી દીધા હતા. સલાહ આપવી 



સહેલી છ;ે તેનું પાલન સલાહ આપનાર માટ ે પણ મુશકેલ છ.ે 

વાંકેચૂંકે રસતે િવું પડ,ે કપટ અને િૂઠાણાનો આશ્ય લેવો પડ.ે 

પાપને િરા પણ ન ઓળખે એવાં કુમળાં હૃદયને વેશ ભિવવા 

પડ,ે એ સમાિવયવસથા ઉપર જવાળામુખીનો રસ ફરી વળવો 

જોઈએ !

પરંતુ તેમ થાય નરહ તયાં સુધી સુમવત િીિુ ં શું કરે ? 

વવચારો કરી, ઉપાયો યોજી, થાકી ગયેલી સુમવતના મુખ ઉપર 

શયામતા આવી; તેના વાળમાં આછી શ્ેત લકીર િણાવા લાગી.

િહુ સમયથી ધનસુખલાલને વયાપાર અને યાત્ા વનવમતિે 

થોડા માસની સફરે સુમવતએ મોકલી દીધા; પુષપાના િનમ 

વખતે િોલાવેલી દાયણને તેણે પૈસા આપી પોતાની કરી લીધી; 

એકાદ િૂના નોકરને વવશ્ાસમાં લઈ પૈસા વડ ે તેનું મુખ િંધ 

કયુું; અને વણમાગયા િાળકનો િનમ થતાં તેને ચોધાર આંસુના 

પ્રવાહ વચચે િગતના એક અંધારા ખૂણામાં વહેવરાવી દીધો. 

અપર-મા સગી મા કરતાંય વધારે વહાલસોયી નીકળી. સુશીલાની 

તવિયત થોડા રદવસ સારી નહોતી એ વાતની ખિર સુશીલા 

સારી રીતે હરતીફરતી થઈ તયારે િ લોકોને પડી.

માતૃતવ અને વપતૃતવ સરખા વનકટના સંિંધ િીજા કોઈ 

હોતા નથી. કુદરતના એ આવરણરરહત સંિંધો સૂયતિચંરિ સરખા 

સપષ્ અને સનાતન છ;ે સમાિ ે સવીકારેલી િિનાં લગ્નથી તે 

સંસકારરત થયા ન હોય તોપણ !

સુશીલાએ એક રદવસ પૂછયું :



`મા ! એનું શું કયુું?'

સુશીલા હવે સુમવતને મા કહી એકવચનથી િ સંિોધતી 

હતી. સુમવત સમજી ગઈ કે એ કોનો ઉલ્ેખ કરે છ.ે

`એ વાત િ ન કરીશ. કશું િનયું િ નથી એમ માનીને 

સઘળું ભૂલી જા.' સુમવતએ સલાહ આપી.

`ભૂલવા મથું છુ,ં પણએક વખત જોયેલું મોં ભુલાતું નથી.'

`િનમતા િાળકનું ઘાટઘૂટ વગરનું મુખ મા વસવાય િીજા 

કોઈને ગમે એવું - સાંભરે એવું હોતું નથી.'

`મને કશું િ પૂછૂશ નરહ. થોડી અક્કલ લાવે તો સારંુ.' 

સુમવતને પોતાને પણ એ િાળકનું સમરણ દુઃખી િનાવતું હતું.

`એનું શું કયુું એટલું િ કહે; પછી હંુ વધારે નરહ પૂછુ.ં'

`એને જીવતો મૂકયો છ.ે િસ ?'

પરંતુ માતૃતવમાં `િસ' શબદ છ ે િ નરહ. થોડ ે રદવસે 

સુશીલાએ ફરી વાત ઉપાડી :

`મા ! તું વચડાય નરહ તો એક વાત પૂછુ.ં'

એ પ્રસંગને ભૂલવાને ભુલાવવા મથતી સુમવત સમજી ગઈ. 

તેણે આંખ કાિી સમજાવી દીધું.

`ખિરદાર, જો એ વાત કાિી છ ે તો ? તારામાં ભાન 

કયારે આવશે ?'



સુમવત મા િની ગઈ હતી; પરંતુ તે સાથે િહેનપણી મટી 

નહોતી. માનું વહાલ િ અસહ્ હોય છ;ે માના ગુસસાને કોઈ 

િ ગણતું નથી.

`એમ કાંઈ સમિ રાખ.'

`ફકત એટલું િ કહે કે એને કયાં મૂકયો છ ે ?'

`મને ન પૂછીશ; મને કશી િ ખિર નથી !'

છતાંય તેણે ટકુડ ે ટકુડ ે હકીકત મેળવી કે િનમતાં િરોિર 

એ િાળકને એક ટોપટામાં વયવવસથત રીતે સુવાડી તેમાં સારી 

રકમ મૂકી તેને છાનેમાને ગામ િહારના એક ભાગમાં પેલી 

દાયણ મૂકી આવી હતી.

એ કયો ભાગ હશે ? સુશીલાને પ્રશ્ન થયો; પરંતુ તેનો 

િવાિ હરવગિ સુમવતએ આપયો નરહ.

`એનું શું થયું હશે ? 'નામરરહત એ િાળકની ભ્મણામાં 

પડલેી સુશીલાએ વળી એકવાર પૂછયું.

`પ્રભુ એનું રક્ણ કરે. આપણે િનેે મારવા િેસીએ તેને 

પ્રભુ તો િરૂર િચાવે િ.'

`એમ ? તયારે એ જીવતો હશે ?'

`હા.'

`મારાથી જોવાય નરહ ?'

`જા અહીંથી વેગળી ! િરા લાિતી નથી ?'



શશશશમા તરફથી વધારે હકીકત નરહ મળે એવી ખાતરી 

થતાં સુશીલાએ પેલી દાયણને ફોસલાવવા માંડી. દાયણને સખત 

હુકમ હતો કે તેણે સુશીલાને કશી િ હકીકત કહેવી નરહ. પરંતુ 

સુશીલાએ એ આજ્ાનું િળ વવનવણીથી અને પૈસાથી ઓછુ ંકરી 

નાખયું. મહામુસીિતે સુશીલાને તેણે િીતાં િીતાં ન ચાલે એટલી 

હકીકત કહી. તેમાંથી સુશીલાને િણાઈ આવયું કે ગામને પાદરે 

આવેલ એકાંતમાં િાળકને મૂકવા િતાં રસતામાં અંતયિવાસના 

અંધારા ગૌણમાગતિનો તેણે ઉપયોગ કયયો હતો. આખે રસતે કોઈ 

મળું નરહ; પરંતુ અંતયિવાસની એક શેરી આગળ આવતાં િ 

કોઈ દૂરથી આવતું દાયણને દેખાયું. ગભરાટમાં એ િાળકને 

ટોપલા સહ તયાં િ મૂકી તે નાસી આવી. એથી આગળ તેને 

કશી િ ખિર નહોતી.

વૈષણવની દીકરીથી િડેવાડામાં કેમ િવાય ? એ ગૂંચવણભયાતિ 

પ્રશ્નનો વનકાલ કરવા સુશીલા મથી રહી. તેણે એ સમયનાં 

પાછલાં વતતિમાનપત્ો કાિી વાંચવા માંડયાં, કારણ એ પ્રમાણે 

રખડતાં મુકાયલાં, જીવતાં કે મરેલાં િાળકોની ખિર વતતિમાનપત્ો 

દર વખત આપયા કરે છ;ે પરંતુ વતતિમાનપત્ોની એ રદવસોની 

હકીકતમાંથી કાંઈ પણ વાત મળ નરહ.

વપતા શહેરસુધરાઈમાં સભય હતા; પરંતુ િડે ઼ અને ભંગી 

લોકોના લતિા િુદા હતા, એ ઉપરાંત સુધરાઈના સંિંધે વધારે 

મારહતી આપી નરહ. વળીસુધરાઈને િડે લોકો સાથે નરહ; પરંતુ 

ભંગી સાથે વધારે સંસગતિ હોય એટલી ચોકસાઈ થઈ. તેથી 

સુશીલાને સંતોષ થાય એમ નહોતું.



અંતયિવાસમાં િવાય શી રીતે ? કોઈ કોઈ વખતે ફરવા 

િતાં તેને અંતયિમહાલ્ામાં િવાનું અવતશય ખેંચાણ થઈ આવતું; 

પરંતુ ગાડીવાનને તે શું કારણ આપી શકે? એ મહોલ્ો આવતાં 

િ તેને અટકી િવું પડતું.

અંતયજોના ઉદ્વારની વાત વૈષણવ ઘરમાં થાય એવી નહોતી. 

એક વખત રહંમત કરી સુશીલાએ ધનસુખલાલને કહ્ું :

`આ વિચારા અંતયજોને િહુ અનયાય થાય છ.ે ઊંચ વણયે 

કાંઈ કરવું જોઈએ.'

સુમવતએ તાકીને સુશીલા સામે જોયું ધનસુખલાલે કહ્ું :

`એ ફેલમાં તું ન પડીશ. સુધરેલાઓ ઘણા પડયા છ ે તે 

િડે સાથે ખાશેપીશે એટલે િડે સુધરી િશે, આપનાથી એ 

ભ્ષ્વેડા ન થાય.'

કોઈ ન સાંભળે એમ સુશીલાએ વનશ્ાસ નાખયો. િડેને 

અડકી ભ્ષ્ થઈ િતા વપતાનો દૌરહત્ િડેના િ ઘરમાં ઊછરતો 

હશે તો ?

પોતાના ઘર પાસેથી િતી હલકી કોમની સ્તીએ સાથે વાત 

કરવા સુશીલા તત્પર રહેતી; પરંતુ પોતે િડે છ ે એમ કોઈ 

સ્તીએ કહ્ું નરહ. એક રદવસ થોડી મિૂરણો ઘર આગળ લાકડાં 

નાખવા આવી; ઘણં ખરંુ એવી મિૂરણો ઘરમાં પેસીને લાકડાં 

નાખતી. આ મિૂરણોએ ઘર િહારના આંગણામાં લાકડાં નાખયાં. 

સુશીલાએ કહ્ું :

`અહીં કેમ નાખો છો ? ઘરમાં નાખો.'



`અમારાથી ઘરમાં પેસાય ?'

`કેમ નરહ ?'

`અમે તો િડે ઼ છીએ.'

િડેનું નામ સાભળી સુશીલા ચમકી. `કોળી, ભોઈ વગેરે 

જાતમાંથી મિૂરણો મળી આવે છ.ે આિ ેિડે કેમ ?' તેણે પૂછયું. 

દુકાનદારની સાથે િીજી મિૂરણોને તકરાર થવાથી તેણે અંતયિ 

કોમમાંથી સ્તીઓને મિૂરી માટ ે િોલાવી હતી.

`તમને કેટલી મિૂરી મળશે ?' તેણે વાત શરૂ કરી.

`આટલો ભાર વહી લાવીએ તયારે અડધો આનો દુકાનદાર 

આપે.'

`એટલામાં શું પૂરંુ થાય ?'

`ફેરા વધારે કરીએ. ઘરમાં સાળ ચાલે છ ે અને થોડુઘંણં 

મરદ કમાય.'

`એટલું િસ થાય છ ે ?'

`હા; માડી ! િીિુ ંશું કરવું, પૂરંુ ન થાય તોયે ! ગરીિનાં 

છોકરાંને કાંઈ ટાિતડકો લાગવાનો છ ે ?'

`તારે કાંઈ છોકરાં છ ે કે ?'

`ભગવાને છોકરો એક આપયો છ.ે'

`મોટો હશે.' મિૂરણની ઉંમરનો ખયાલ કરી સુશીલાએ પૂછયું.



`ના રે ભા ! ત્ણેક માસનો થયો.'

`અને એટલામાં તું મિૂરી એ નીકળી ?'

`છોકરો મારો તો ખરો, પણ એ મારી દીકરીનો દીકરો છ.ે 

અણે અમારે શું ? અમે િેચાર દહાડ ે કામે વળગીએ.'

`તારી દીકરી પાસે એ નથી રહેતો ?'

`મારી દીકરી તો નથી.' આંખમાં આંસુ લાવી એ અંતયિ 

સ્તી િોલી, `દીકરી હોત તો છોકરો મારે ઘેર શાનો આવત ?'

`તારો છોકરો મને ન દેખાડ ે ?' િીતાં િીતાં સુશીલાએ 

પૂછયું.'

`અમારાં છોકરાંમાં, િા ! શું જોવાનું ? એ તે કાંઈ રૂપાળાં 

છ ે ?'

`તારો રકસન તો રડયો નિર લાગે એવો છ.ે' િીજી સ્તીએ 

કહ્ું, `કોઈ દહાડો િહાર તો કાિતી નથી.'

`એવું કાંઈ નથી; આ િા િવેાં પુણયશાળીની નિરે પડ ેતો 

છોકરાનો મનખો સુધરી જાય.'

`તયારે િરૂર આિ ે લેતી આવિ.ે'

`હંુ ભગતને કહી જોઈશ. એમને િહુ વહાલો છ.ે'

`ભગત કોણ ?'

`મારા ઘરમાં છ ે તે. એમને કૂથલી ગમે િ નરહ. મિૂરી 



કરવી, ભગવાનનાં ભિન ગાવાં અને હમણાંનો આ રકસનને 

રમાડવો. ભગવાનનું નામ લેવાય એ માટ ેએનું નામ રકસન પાડયું.'

`તારો વર ભિન પણ ગાય છ ે ?'

`હા િા ! એનાં ભિન સાંભળીને તો કંઈકે દારૂમાંસ 

છોડયાં. િહુ િગાએ ધના ભગતને િોલાવે છ.ે' િીજી સ્તીએ 

ભગતનું વધારે ઓળખાણ આપયું.

`તયારે તો િરૂર આિ ેધના ભગતને મોકલિ.ે સાથે છોકરાંને 

પણ મોકલિ;ે હંુ િભલાં આપીશ.'

આમ ધના ભગત અને રકસનને સુશીલાનો પરરચય થયો. 

રકસનને જોતાં પહેલાં િ તેણે માની લીધું કે એ િ પોતાનો 

દીકરો; જોયા પછી તેને દીકરા તરીકે માનવા સુશીલા વધારે 

લલચાઈ.

ભિન સાંભળવાને િહાને સુશીલા અંતયિ ભકતને િોલવાતી 

તેમાં ધનસુખલાલે કાંઈ ભારે વાંધો લીધો નરહ. ઓટલા નીચે િેસીને 

ભગત ભિનો ગાતા, અને ઓટલે કે છિ ે િેસી ધનસુખલાલ 

સુધધાં ભિનો સાંભળતા. ધીમે ધીમે ભગતને ઓટલે િેસવાનું 

માન મળંુ.

સુશીલાએ હવે િગતવયવહારને સમેટી લઈ ઈરરિયોના 

વનગ્હમાં િ મન પરોવવા માંડયું. તેમાંયે આ પ્રસંગ પછી ચારેક 

વષયે સુમવત ગુિરી ગઈ.

`સુશીલા ! તું છ ે એટલે મને મરતાં દુઃખ નથી થતું.'



`કોણે કહ્ું કે તને મંદવાડ નરહ મટ ે ? એવું એવું ધારી 

િેસીશ નરહ.' સુશીલાએ માતાને ધમકાવી.

`હંુ સમિુ ં ને ! હશે, એ વાત િવા દે. પણ હંુ તને કહી 

રાખું છુ.ં આિ નરહ ને ચાર વષયે હંુ ન હોઉ તો પુષપા સાચવિ.ે 

તને સાંભરે છ ે તે રદવસે એણે કહ્ું હતું તે ? તયારથી એ તો 

તારે ખોળે િ છ.ે'

પુષપાને સુશીલા િ સંભાળતી હતી. મા કરતાં મોટી િહેનની 

માયા તેને વધારે થઈ ગઈ હતી. છતાં સુમવતએ મરતી વખતે 

પુષપાની ભાળવણી કરી. સુમવત િતાં સુશીલાના જીવનમાં કડક 

વૈરાગયે પ્રવેશ કયયો. દેહદમન અને આતમસંયમ ઉપર તેણે ભવવષયનું 

જીવન રચયું. તે તપવસવની િની ગઈ. પરંતુ માનવમૃદુતાના અખૂટ 

ધોધ માત્ િે વયવકતઓનાં સમરણ અને દશતિન થતાં વહી િતાં 

: એક પુષપા અને િીજો રકસન.

વળી લગભગ ભુલાઈ ગયેલો પેલો વશક્ક-વવદ્ાથપી દેવ માટ ે

વનમાતિયલાં પુષપચંદનની સુવાસમાંથી કવવચત્ પ્રગટી નીકળતો, અને 

દેવને સથાને ધયાનના કેરિ તરીકે ગુપચુપ િેસી િતો.

િે વષતિ ઉપર િનાદતિન નામના એક સાધુચરરત પુરુષે શહેરમાં 

આશ્મ સથપયો એવી હકીકત સશીલાએ વતતિમાનપત્ોમાં વાંચી 

અને લોકોને મુખે સાંભળી, તયારે તેને વવચાર આવયો કે કાંઈ 

નરહ તો પુષપાને એ આશ્મ સાથે સંિંધમાં આવવા હરકત ન 

કરવી જોઈએ. તે કોઈ કોઈ વખત િનાદતિનને જોવા પણ ઇચછા 

રાખતી; પરંતુ પુરુષવગતિ પ્રતયેના અસાધારણ વતરસકારને લીધે 

તેણે એ ઇચછાને િળથી દાિી રાખી, પરંતુ જયારે એ િનાદતિન 



ઘવાઈને તેના ઘરમાં આવે તે પ્રસંગે પણ તેને ન િુએ એટલી 

માનવસક વસથરતા તેને વસદ્ધ થઈ નહોતી. તેણે િનાદતિનને ખાટલા 

ઉપર િેભાન વસથવતમાં જોયો અને ઓળખયો. એ િ પેલો 

વશક્કવવદ્ાથપી ! તેનું નામ પણ િનાદતિન હતું તે સુશીલા કદી 

કેમ ભૂલે ?

સુશીલાના પગ તયાંથી ખસી શકયા નરહ. કેમ ખસે ? 

પંદર પંદર વષતિથી વનરિા અને ધયાનને સખવલત કરતું મુખ ફરી 

દેખાયું - ઓળખાયું - પછી પગમાં બ્રહ્માંડનો ભાર ન લાગે તો 

િીિુ ં શું થાય ?
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િોલે િોલે છ ે વગરરઓમાં

િલેડ ટહુકો કરે;

મારે અંતર ઊછળે અંકોર

જીવન િોલે ચિ.ે

નહાનાલાલ

િનાદતિને આંખ ઉઘાડી. કોઈ યોગી પોતાના ભૂતકાળને 

ધયાનાવસથામાં વનહાળતો હોય એમ એને લાગયું. સથળ પરરવચત 

હતું, અને નજીક િેઠલેી પ્રગલભા ?

કામ કોધ લોભના ચુરા કયાતિ !

ધના ભગતના ગીતનું ચરણ તેના કાનમાં હજી ગુંજી રહ્ું 

હતું. દેહથી મુકત િનેલો જીવાતમા પોતાના ભૂવમશાયી શિને 

તટસથપણે વનહાળતો હતો. દેહ એક વખત તેનો હતો એટલું િ 

માત્ કુતૂહલ તેને હતું. દેહનાં કાયયો સાથે હવે તેને કશો સંિંધ 

નહોતો; એ દેહને દાટ ે કે િાળે તેની પરવા નહોતી.

તેણે શું પાપ કયુું હતું ? પોતાના કાયતિને તે કદી પાપ માની 

શકયો નહોતો. પુરુષ અને સ્તી વચચે પ્રભુએ આકષતિણ સરજયું. 

એ આકષતિણના સથૂળ આવવષકારમાં પાપ કયે સથાને હોય ? 



સમાિ શા માટ ેતેમાં વચચે આવે ? શા માટ ેતે મનસવી કાયદા 

ઘડ ે ? શા માટ ે એ મનસવી કાયદાઓ સહુ પાસે પળાવવાનો 

સમાિ આગ્હ રાખે ?

તેણે વનખાલસપણે સમાિના કાયદાનો ભંગ કયયો; પરંતુ 

તેણે ધાયુું હતું એટલો સમાિ વનિતિળ નહોતો. સમાિ સામે િંડ 

ઉઠાવતાં સમાિ ડરીને પાછો હઠશે એમ ધારવામાં તેણે ભયંકર 

ભૂલ કરી હતી. સુશીલા સાથે લગ્ન કરવાની પરવાનગી નરહ 

મળે તો સુશીલાને ખુલ્ી રીતે લઈ િવાની દૃિ વૃવતિ કાયતિમાં 

પરરણામ પામી નરહ. સુશીલાથી ખુલ્ી રીતે ઘર છોડી િવાય 

એમ નહોતું. તેણે વનચિય કયયો કે સુશીલાને છૂપી રીતે લઈ િવી 

પરંતુ િહુ િડપથી તેને સમજાયું કે તેનો વનચિય એ માત્ િડાઈ 

િ હતી; તેનાથી સુશીલાને છૂપી રીતે પણ લઈ િવાય એમ 

નહોતું. ઘર, સમાિ અને રાજયની અખંડ ઉઘાડી આંખ ચારે 

પાસ અવનવમષ પહેરો રાખી રહી હતી, એ પહેરો ચુકાવવાનું તેની 

પાસે કંઈ િ સાધન નહોતું. ઊલટુ ં તેને સમજાયું કે પ્રયતનમાં 

વનષફળતા ઉપરાંત તેનો વવનાશ સમાયેલો હતો. તેને પોતાના 

વવનાશની પરવા નહોતી; પરંતુ સમાિ ે સુશીલાના વવનાશ માટ ે

કરી રાખેલી તૈયારી તે જોઈ શકયો. સુશીલાને વવનાશ તે સહી 

શકે એમ નહોતું. સુશીલાનો વવનાશ અવનવાયતિ છ ેએમ પણ તેને 

ખાતરી થઈ; અને એ વવનાશમાંથી તેને િચાવી શકાય એવું 

કશું પણ સાધન નથી એમ પણ તેને નક્કી થયું. તેના હૃદયમાં 

પચિાતિાપની એક ભયંકર જવાળા સળગી.

સમાિનું િળ સમજયા વગર, કાયતિના પરરણામની ભયંકરતાનો 

વવચાર કયાતિ વગર, પરરણામથી પોતાની વપ્રયતમાને િચાવવાનો 



એક પણ સાધનનો અિાવ હોવા છતાં, તેણે િ ે કાયતિ કયુું તે 

ભલે પાપ ન હોય; પરંતુ તે ભયંકર ભૂલ હતી િ. એવી ભૂલ 

કરવાનો તેને અવધકાર હતો ખરો? એવી ભૂલ અને પાપના 

પરરણામમાં કોઈ ફેર હતો ખરો ! એવી ભૂલ કરવી એનું િ 

નામ પાપ નરહ ? ભૂલ અને પાપમાં તફાવત કેટલો ? સંકુવચત 

દૃવષ્નું પાપ એ ઉદાર દૃવષ્ની ભૂલ !

પચિાતિાપે તેને સળગાવી મૂકયો. સમાિને ભસમીભૂત કરવાની 

તેણે કાંઈ કાંઈ યોિનાઓ કરી, અને અવસતતવમાં હતી તેવી 

યોિનાઓનો આશ્ય લીધો. સમાિ સામે તેણે ભયાનક યુદ્ધ 

આદયુું. પરંતુ તેમાંય તેને છવેટ ે એટલું િ િણાયું કે પોતે 

િગતના કલેશમાં વધારો કયયે જાય છ.ે માનવી અને માનવી, 

માનવી અને સમાિ, સમાિનો એક વગતિ અને િીજો વગતિ, એક 

અગર િીિ ે િહાને કુરટતાભરી યુદ્ધપરંપરામાં સપષ્ કે ગપ્ત 

રહેલા સમાિ તરફ તેને સહિ અનુકંપા ઉતપન્ થઇ, અણે 

એ એ અનુકંપામાંથી આતમભોગના ઉપલા પગવથયા ઉપર ચડી 

જોતાં તેને િણાયું કે યુદ્ધ નરહ પણ અરહંસા, વેર નરહ પણ પ્રેમ, 

સવાથતિ નરહ પરંતુ પરમાથતિ, એ િ સમાિસુધારણાના સનમાગયો 

છ.ે કરેલાં સનાતન વ્રત એ સમાિસુધારકનાં આવશયક વ્રત છ ે

એમ તેની ખાતરી થઇ. એ વ્રત ધારણ કરી દેશસેવાનો મહાયજ્ 

આરંભી િેઠલેા ગુિરાતના એક મહાતપસવીની પ્રખર તપચિયાતિ 

એણે દૂરથી જોઈ. એ માગતિમાં તેના વયવથત હૃદયને શાતા વળી, 

અણે તેના પ્રાયવચિતિનું ફળ દેખાયું. િ ે સથળે તેને અને સમાિને 

પ્રથમ વવરોધ થયો તે િ સથળેથી સુધારણાનો આછો પણ સાચો 

પ્રયતન તેણે આદયયો અને એ પ્રયતનને તેને એવે માગયે દોયયો 



કે િમેાંથી તેની વવશુદ્ધ િનેલી આંખોએ સુશીલાને જોઈ છતાં 

વવકાર અનુભવયો નરહ.

િેમાંથી કોઈ િ િોલયું નરહ. િોલવાની ઇચછા હતી પણ 

િોલાયું નરહ. આસપાસ માણસો ફરતાં હતાં તેને લીધે જાણે 

િોલાતું નહોતું એમ િંનેને લાગયંુ. ખરેખર તો િંનેને િોલવાની 

ઇચછા છતાં એકે િોલ િડયો નરહ. પોતપોતાને દોષ દઈ 

એકિીજાની ક્મા પામી ચૂકેલાં, એક રહેવા સરજાયલાં; પરંતુ 

સમાિ ે સદાયનાં વવખૂટાં પાડલેાં. આ ભૂલથી ભરેલાં પુરુષ-સ્તી 

અવગ્નજવાળામાં તપીને તપચિયાતિની ભૂવમકા ઉપર ભેગાં થયાં 

તયારે તેમને કાંઈ પણ િોલવાપણં રહ્ું નહોતું.

િંનેએ પરસપર થોડી વાર ટગરટગર જોયા કયુું. િૂના 

હૃદયથડકારનો ભણકાર સંભળાયો, અને સંયમની શાંવતમાં પાછો 

સમાઈ ગયો.

`તમનેયે વાગયું છ ે કે ?' નૃવસંહલાલનો ઘાંટો સાંભળાયો. 

પોતાનો પુત્ પોલીસના મારથી િેભાન િની ગયો હતો એવા 

સમાચાર સાંભળી દોડી અવેલા પોલીસ-અમલદારે િનાદતિનની 

પણ ખિર પૂછી.

`વધારે નરહ.' સુધીલાએ કહ્ું. ઋવષના તપોવનમાં કોયલ 

ટહુકી; પરંતુ એ કોયલ હૃદયને દેહ તરફ ઘસડી િતી નહોતી; 

પોતાના ટહુકાથી અવકાશને એક િનાવી દેતી કોયલ હૃદયને 

વચદાકાશના મુકત વાતાવરણમાં ઊડવા પ્રેરતી હતી.

િનાદતિન સૂઈ રહ્ો. નૃવસંહલાલે કહ્ું :



`આટલું ઓછુ ં છ ે ? પાટો તો પાઘડી િવેો િાંધયો છ ે !'

`એ િ અમારી પાઘડી ! હા, પણ તમે કંદપતિને જોયો ? 

કેમ છ ે એને ?'

`એ અને અરુણ િંને પડયા છ ેખાટલામાં. સમિ ેનરહ તેને 

શું કરીએ? ભોગ એના ?'

`તમે કાંઈ આિ દેખાયા નરહ.'

`હંુ તો, ભાઈ ! રજા ઉપર રહ્ો છુ.ં' નૃવસંહલાલે કહ્ું. 

લાઠીમારનો હુકમ પોતાના િ પુત્ સામે શી રીતે આપી શકાશે 

તેની મૂંિવણમાં પડલેા એ પોલીસ-અમલદારે કોઈ િહાને રજા 

ઉપર ઊતરી િવું યોગય ધાયુું હતું.

એક પાસ ડપેયુટી સુપરરનટનેડનટમાં કાયમ થવાનો લોભ હતો; 

પરંતુ તે સામે પુત્નું માથું ફોડવા આજ્ા આપવાની ફરિ હતી. 

તેમણે લોભ િતો કયયો.

`વાહ ! તમે આવયા હોત તો અમારી અરહંસાને તમે 

ઓળખી શકયા હોત.'

અરહંસાથી કાંઈ પણ િની શકે એમ માનવા નૃવસંહલાલ 

તૈયાર નહોતા. તેઓ િોલયા :

`એ િધું તૂત રહેવા દઈ ઈશ્રભિનમાં પડો તો તમારો 

ઉદ્ધાર થાય અને આ િુવાવનયાઓ કંઈ ભણેગણે અને ધંધે લાગે!'

`હંુ િ ે કરંુ છુ ં તે ઈશ્રભિન છ.ે'



ધનસુખલાલ તયાં આવી પહોંચયા; નૃવસંહલાલને જોતાં િરાિર 

તેઓ ઘૂરકી ઊઠયા :

`શું નૃવસંહલાલ ! તમારી તે કાંઈ પોલીસ છ ે ! આવો 

ઘાતકી માર તે મરાય ?'

`તયારે શું કરીએ ? ભાઈિાપુ કયયે આ લોકો માને એમ 

છ ે ?'

`ન માને માટ ે માર મારવાનો ?'

`તયારે સાહેિ ! તમે િ કહોને કે એમ િીિુ ં શું કરીએ 

? લાઠીથી નરહ માને તો ગોળીિાર કરવા પડ.ે'

`સરકારની િુવદ્ધ િ િહેર મારી ગઈ છ ે ! તમે એવું શું 

કરો છો કે િથેી લોકોને તમારી સામે થવું પડ ે છ ે ?'

`એ અમારો વવષય નરહ. અમે તો વસપાઈભાઈ; હુકમ થાય 

તેનો અમલ કરીએ.'

`અમે પોલીસનો દોષ કાિતા િ નથી.' િનાદતિને વચમાં કહ્ું.

`તમે માથાફોડ મૂકો ને ! િધું મૂળ તમારંુ. શું કરવા આવાં 

સરઘસો કાિીએ ? વળે કાંઈ નરહ અને મારા ખાવાનો. હવે એ 

ધંધો મૂકી દો !' ધનસુખલાલે િનાદતિનને દિાવયો.

`જો મૂકી નરહ દે તો િલેમાં િવું પડશે.' નૃવસંહલાલે કહ્ું.

`કેદનો ભય હવે વમથયા છ.ે' પાછળથી આ વાતચીત સાંભળતા 

સાક્ર વવમોચને પોતાની ગૌરવભરી વાણીમાં નૃવસંહલાલની 



ધમકીનો ઉતિર આપયો.

સહુની દૃવષ્ સાક્ર તરફ વળી. પોતે લખે અગર િોલે 

તે પ્રતયેક વાકય દુવનયાએ સંગ્હી રાખવું જોઈએ એવી તેમની 

માનયતા હતી.

`કાલ સુધી તો તમે મશકરી કરતા હતા, આિ ે કેમ ફરી 

િેઠા ?' નૃવસંહલાલે પૂછયું.

`સતયાગ્હનો આવો વશષ્ પ્રયોગ વનહાળતાં કયા સહૃદય 

સજ્જનું હૃદય આંદોવલત ન થાય ? મારા હૃદયનો પલટો આિ 

પ્રભાતમાં િ લઈ ગયો.' સાક્ર વવમોચન િોલયા.

`આ ભાઈ કોણ છ ે ? શું કરવાને આટલું લાંિું િોલતા 

હશે ?' ધનસુખલાલે મારહતી પૂછી.

`એ સાક્ર વવમોચન છ.ે આિ સવારના િધાની સારવાર 

કરે છ.ે' કોઈકે મારહતી આપી.

`અને હંુ રડરંડમ િજાવીને સતિા સમક્ રોશન કરંુ છુ ં

કે હવેથી પ્રતયેક હફતે પતાકાવંદન થશે િ.' વવમોચને િોલી 

રહીને આંખ એક પાસ ફેરવી. રંિન િારણામાં ઊભી રહી આ 

િધી વાતચીત સાંભળતી હતી. `કહ્ું કથે તે શાનો કવવ ?' એ 

વસદ્ધાંતનું અનુસરણ વવમોચન િરાિર કરતા હતા.

`રડરંડમ શું ?' ધનસુખલાલે પૂછયું.

રંિને નૃવસંહલાલની પાસે આવી કહ્ું :

`આપ કશી િ વાત ન કરશો. અહીંથી િધું સંભળાય છ ે



અને ડૉકટરસાહેિ કહે છ ે કે આ વાત સાંભળાથી કંદપતિભાઈના 

માથામાં ફરીથી લોહી આવે છ ે !'

`હેં !' કહી નૃવસંહલાલ ગભરાઈને દોડયા.

રંિન પણ કંદપતિ પાસે આવીને િેઠી; પરંતુ તેની આંખ 

વારંવાર અરુણ તરફ વળતી. િેભાન થયેલા સૈવનકો હવે ભાનમાં 

આવી ગયા હતા. ઘણા તો પ્રથમથી ભાનમાં હતા. િમેને થોડુ ં

વાગયું હતું તેમને ઘેર િવા માટ ેપણ સગવડ હતી; ધનસુખલાલ 

અને કૃષણકાંતની મોટરોનો ઉપયોગ થઈ શકે એમ હતું. કેટલાક 

તો માત્ ધક્કામુક્કીમાં ગિડી પડલેા. તેમને પણ ઘાયલ ગણી 

ઉતાવળમાં લાવવામાં આવયા હતા, એટલે અડધ ઉપરાંત ઘાયલ 

યોદ્ધાઓ ઘેર િઈ શકે એવા હતા.

કંદપતિને લઈ િવા નૃવસંહલાલે અને અરુણને લઈ િવા 

સુરવભએ આગ્હ કયયો; પરંતુ ધનસુખલાલ કોઈ પણ દદપીને 

ખસેડવાની વવરુદ્ધ હતા, અને તેઓ વરુદ્ધ હોય તે િાિતમાં 

િહેસ કરવાની કોઈની મગદૂર નહોતી.

`તમે એક ઑડતિલપી વધારે િેસાડજો - અમારી સારવાર 

િરાિર ન લાગતી હોય તો. તમારે પોલીસ-અમલદારને શું ? 

અને તમને આવતાં કાંઈ વાર થવાની છ ે ? મોટર ચાર વખત 

વધુ દોડાવજો. આ વખતમાં િટેલું માગશો એટલું ભથથું સરકાર 

આપશે.'

અરુણને લઈ િવાનો આગ્હ કરતી સુરવભને ધનસુખલાલે 

ધમકાવી કાિી :



`સુરવભવહુને કેમ આટલો િધો મમત છ ે ?' તેમણે પૂછયું. 

વતતિમાન સ્તી-િગત `વહુ'ના જાહેર સંિોધનથી મૂંિાઈ જાય છ.ે 

એ શબદોચચારથી તેની નાિુક રવસકતાને આઘાત પહોંદતો લાગે 

છ.ે વડીલોનો લાડકોડભયયો એ શબદ ધીમે ધીમે અવપ્રય થતો 

ચાલયો છ;ે ધનસુખલાલ િવેા કોઈ િૂના સંસકારને ચીવટાઈથી 

વળગી રહેનાર વડીલો િ તેના ઉચચારણનો આગ્હ રાખે છ.ે 

શબદોના પણ -માનવીની માફક - વારાફેરા હોય છ.ે

`એમના ભાઈને હરકત નરહ પડવા દઈએ.' તેમણે કહ્ું.

`પણ મારો જીવ ન રહે.' સુરવભએ કહ્ું.

`તયારે તમે અહીં રહો. અમારે તયાં તમારો સાહેિશાહી 

શોખ પૂરો નરહ પડ ે એટલું િ.'

`િહેન ! મારી પાસે કોઈની િરૂર નથી. િેચાર રદવસમાં 

ઠીક થશે એટલે હંુ ચાર રદવસ તારે તયાં આવીશ.' અરુણે કહ્ું.

`અને ભાભી! હંુ અહીં છુ ં ને ?' રંિને કહ્ું.

સહુ કોઈ રંિન તરફ જોઈ રહ્ાં. અંઘોળ અને દેવસેવાની 

િીણામાં િીણી વવગતો પાળતા ઘરમાં ચોવીસે કલાક આ મડમ 

મનાતી યુવતી કેમ રહી શકશે ?

`તારે મન હોય તો જા ને ? વખત-િેવખત આવી િિ.ે 

અહીં તું કંટાળી િઈશ.' પુષપાએ - કદી ન િોલે એવી પુષપાએ 

વવવેક કયયો.

`કંટાળું શા માટ ે ? િધાને પાટા િાંધવા અને દવા આપવી 



તે તારાથી નરહ પહોંચાય. અને હંુ તો મોટીિહેન કહેશે એટલી 

વાર નાહીશ અને અિોરટયાં પહેરીશ.' રંિને િવાિ આપયો.

`હા-હા-હા' અિોરટયાં પહેરેલી રંિનનો ખયાલ આવતાં 

ધનસુખલાલ હસી પડયા. `એ ઠીક છ;ે એને રહેવા દો. ઘડી 

િપંીને િેસશે નરહ અને એવી વાતો ખૂટશે નરહ; પુષપા અને 

સુશીલાને પણ ગમશે.'

રંિન ઘરમાં રહે એ પુષપા અને સુશીલા િંનેને ગમે એવું 

હતું; પરંતુ પુષપાએ વપતાની દરખાસતને િરા પણ ટકેો આપયો 

નરહ. િરા કડકાઈ ભરી આંખે તે રંિન સામે જોઈ રહી; રંિન 

પણ તેના સવભાવ પ્રમાણે હસતું મુખ રાખી પુષપા સામે જોઈ 

રહી. ક્ણ-િે ક્ણ િંનેએ પરસપરની સામે જોયું. િંનેને લાગયું 

કે િહેનપણીઓ દુશમન તો નથી િની ગઈ ?

`હંુ પણ અહીં િ છુ;ં રફક ન કરશો.' એક પાસથી સાક્ર 

વવમોચન િોલી ઊઠયા. ઉદૂતિફાસપી શબદોના ઉચચાર પણ અવતશુદ્ધ 

રહે તેની સાક્રો કાળજી રાખે છ.ે રફકને કોઈ રફકર કહે તો 

તેમને િટકો લાગે છ.ે

`નરહ નરહ, આપનો અમૂલય સમય શા માટ ેઅહીં િરિાદ 

કરવો ? દદપીઓની સેવા સ્તીઓને સોંપો અને આપની સારહતયસેવા 

ચાલુ રાખો.' રંિને કહ્ું.

`સારહતયસેવા ઘણીખરી; આિ સુધી કરી. થોડી દેશસેવા 

પણ કરી લઉ.' વવમોચને િણાવયું. થોડુ ં કયયે ઘણં માની લેવાનો 

વવવેક સારહતયઉપાસકો કરી લે છ,ે એ ખુશી તવા િવેું છ.ે દર 



માસે એક કવવતા, એક લેખ કે એક વાતાતિ લખનાર સાક્ર આખા 

ગુિરાતી સારહતયને ટકાવી રાખયાનું અવભમાન લે તો તેને તે લેવા 

દેવું જોઈએ. સાક્ર વવમોચને તો પુસતકો પણ પ્રગટ કયાું હતાં. 

તેમણે ઘણી સારહતયસેવા કરી એવું કહેનાર અનેક માનવીઓ 

હતાં. એ િધાને ખોટા કહેવરાવી પોતાની સારહતયસેવાને અલપ 

ગનાવવાનું િૂઠાણં સેવવાનું તેમને પ્રયોિન શું ? સાક્રો ખોટો 

વવવેક કદી નરહ કરે !

રંિને સમજી લીધું કે આ સાક્ર પોતાની દેશસેવા રંિનને 

િતાવવા માગે છ.ે દેશસેવા પણ અનેક હેતુને લઈને થાય છ;ે 

તેથી િ સેવય કરતાં સેવકોની સંખયા ઘણી વધી જાય છ.ે રમવા 

માટ ેએક રમકડુ ંભલે કહ્ું એમ ધારીને રંિને વવમોચનની હાિરી 

માગી લીધી, પરંતુ આિ તેને સપષ્ થયું કે તેની દેશસેવા પણ 

શુદ્ધ તો નથી િ; કોઈક વયવકતની પાછળ તે ઘસડાય છ.ે
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ગાલે િળે નમણી પાંપણ અધતિમીંચી,

િાંકે વળી વળી િ પાલવ ઉરદેશ;

સંકોરી કોર સરતી કરવેલડીએ,

તેના નથી રવસક શાસ્તીય ભાષયકારો.

નહાનાલાલ

આકષતિણ એ િગતનો સવતિવયાપી સનાતન વનયમ. 

ઇશ્રને શોધતા તપસવીએ કે દેશને માટ ે મરવા તતપર થયેલા 

વીરે આકષતિણના અવસતતવથી શરમાવવાની િરા પણ િરૂર 

નથી; ધમતિ, દેશ, રાજયનીવત, એ સઘળાંમાં ફેરફારો થયે જાય 

છ,ે પરંતુ એ ફેરફારોની વચમાં સ્તીપરુષોનાં પરસપર આકષતિણ 

સવતિદા સજીવન રહેલાં છ ે અને રહેશે િ. એ આકષતિણ પર 

માનવ વિદંગીનો આધાર છ ે તેમ માનવસંસકારનો પણ આધાર 

છ.ે ગૃહ, કુટુિં રાષ્ ્રર્ કે િગતનું એ આકષતિણ આરદકારણ છ ે

એટલું િ નરહ, તે િગતની કવવતા છ,ે રફલસૂફી છ ે અને ધમતિ 

પણ છ.ે એ પશુતા નથી; પશુતાને પવવત્ કરતું કુમળામાં કુમળા 

અને તીવ્રમાં તીવ્ર ભાવસમૂહનું અવનવાયતિ, અલૌરકક અને અલિેલું 

સંયોગીકરણ છ.ે એને પશુતાનું નામ આપી પશુને વનંદવાનું પણ 

શું કારણ ? પશુઓને પણ એ આકષતિણ ઉન્ત નરહ કરતું હોય 

એમ કયા પશુવવજ્ાનીએ કહ્ું ?



એ કેમ, કેવી રીતે, શા માટ ે પ્રગટ થાય છ ે એનું 

વવવેચન કોણ કરી શકે ? ન અરુણને સમિ પડી, ન પુષપાને 

સમિ પડી, ન રંિનને સમિ પડી. સહુ કોઈની સારવાર સારી 

રીતે થતી; પરંતુ પુષપાને અને રંિનને મનમાં એમ કેમ રહ્ા 

કરતું હતું કે અરુણની સારવાર પૂરતી થતી િ નથી! અને એ 

િંનેને એમ કેમ લાગતું હતું કે પોતાના હાથ વસવાયની િીજા 

કોઈની સારવાર ઈચછવા સરખી નહોતી ?

`આ પોટો કોણ િાંધયો ?' પુષપાએ પૂછયું.

`રંિનગૌરીએ.' અરુણે કહ્ું.

`એને મેં ના પાડી હતી તોય માનવી નથી. ફસટતિ-એઈડ 

શીખી તો યે પાટો િાંધતા ન આવડયો.'

એમ કહી પુષપાએ પાટો છોડી નાખી િીજો િાંધયો. 

રંિને આવીને જોયું.

`પાટો પુષપાએ િદલયો ને ?' તેણે પૂછયું.

`હા, કાંઈ ઠીક નહોતો એટલે િદલયો.' અરુણે કહ્ું.

`એ જાણે છ ે કે એના િવેા હાથ િીજા કોઈનો નથી. 

પણ આ આયોરડનની શીશી અહીં િ ભૂલી ગઈ છ.ે સરતચૂક 

થાય તો ?'

અરુણ વવચારવા લાગયો કે સારવારની ખામી િીજા કોઈ 

દદપી પાસે દેખાતી નથી અને પોતાની પાસે િ કેમ દેખાય છ?ે

`પુષપા ! તું શું કરે છ ે ?' રંિને પૂછયું.

`કેમ ? િીજી વારની દવા પાઉ છુ.ં'

`એ તો મેં પાઈ દીધી.'

`શું કરવા તેં પાઈ? પછી મને ગૂંચવાડો પડ ે છ ે !'

`એમાં ગૂંચવાડો શાનો ? એટલી તારે મહેનત ઓછી !'



`મહેનતની વાત પછી, ગોઠવણમાં હરકત આવે ને ?'

`િધાની આટલી િધી કાળજી રાખીશ તો વહેલી 

મરી િઈશ.' હસીને રંિને કહંુ્.

પુષપા કાંઇ િોલી નરહ; પરંતુ અરુણની સારવારમાં 

રંિન કાંઈ ડહાપણ ન કરે તો સારંુ એમ તેણે મુખભાવથી 

દેખાડયું. અરુણ ઓવશયાળો િનયો. શા માટ ેઆ િંને યુવતીઓ 

પોતાની આટલી િધી કાળજી રાખતી હશે ?

સૂતેલા અરુણના પાટાથી કદરૂપા િનેલા મુખ સામે 

વનહાળી િેસી રહેલી રંિનને પુષપાએ સલાહ આપી :

`રંિન ! તું િહુ વાર િેઠી ! હવે થાકી ગઈ હોઈશ. 

િરા ફરી આવ; હંુ િેસું છુ.ં'

`મને કાંઈ િ થાક લાગયો નથી.'

`તોયે તું ફરી આવ. હજી ઘણં કામ િાકી છ;ે તેમાં 

કંટાળી િઈશ.'

રંિને આંખ િીણી કરી પુષપા સામે જોયું, હસીને 

િરા ડોકંુ હલાવયું, અને તેમાં એવા ભાવનું સૂચન કયુું કે હંુ 

િધું જાણં છુ ં !

અરુણે આંખ ઉઘાડી તો િંને પરીઓ તેની િાિુ 

ઊભી રહી છ.ે

પોતાના મહત્વ કરતાં ઘણં વધારે ધયાન પોતાને 

અપાય છ ે એમ માનતા અરુણે િંનેને કહ્ું :

`આપને કોઈને િેસવાની િરૂર નથી. હંુ મારી મેળે 

િેસી શકંુ છુ.ં પછી આપને શા માટ ે વધારે મહેનત આપવી ?'

`ના ના, હજી એમ એકલા ન છોડાય.' પુષપાએ કહ્ું. 

અને તે પાસે પડલેી ખુરશી ઉપર વસથરતાથી િેઠી. જાણે હવે 



તયાંથી ખસવું િ ન હોય !

`તયારે હંુ િરા િઈ આવું ?' રંિને ઊભી થઈને 

અરુણને પૂછયું. તેના વસમતભયાતિ મુખ ઉપર ન સમજાય એવું 

આકષતિક હાસય સવતિદા રમી રહેતું; અરુણની આંખ ઘણી વાર 

ચોર િનતી. તેને હા પાડી. રંિનની ચાલમાં કંઈ એવું લાવલતય 

હતું કે તેને આવતી અગર િતી જોવાનું સહુને મન થતું. તયાંથી 

િતી રંિન તરફ અરુણ જોઈ રહ્ો તે પુષપાએ જોયું અને તેની 

આંખના ખૂણામાં ઈષયાતિ ચમકી.

`છટકેલ !'

પુષપાના મનમાં ઉદગાર ઊઠયો. પોતાની સહીપણીમાં 

તે ઘણી ખામીઓ જોતી હતી. તેનો સવછદંભયયો પોશાક, તેની 

લટકભરી ચાલ, તેનો હસમુખો ચહેરો, તેની અવતચપલ આંખ, 

અથતિ વગરની છતાં મોહભરી વાતચીત, અને તેનું સંકોચરરહત 

હલનચલન તેનામાં નવું પરંતુ અજાણયું માધુયતિ ઉમેરતાં હતાં. 

સ્તીઓ જાણી જોઈ મોહક િનવા મથે એ આપણા સાંકડા મનને 

રુચતું નથી. સવામાનભરી કલામયતા કોઈ યુવતીમાં દેખાય તો 

તેને સમાિ છટકેલ ગણે છ.ે રૂપ એ જાણે રૂપજીવનનો િ ધમતિ 

હોય એમ સમાિની માનયતા લાગે છ.ે વાંકી સેંથી, િીણો ચાંલ્ો, 

નીચો અંિોડો, કપાળ ઉપર વળતા વાંકા વાળ : આ અને આવા 

િધા પ્રસંગોમાં કલાતત્વ માગતું રકશોરીનું પ્રગવતમય માનસ 

અને સમાિના િંધનમાંથી રીિી િની ગયેલી માતાનું સંરક્ક 

માનસ, એ િે વચચે વનતયકલહો આ વૃવતિસંઘષતિના નમૂના રૂપ 

છ.ે નવીનતામાં કશો િ લાભ ન દીઠાથી િહુ િળપૂવતિક િૂના 

આચારવવચારને વળગી રહેતી સુશીલાના વશક્ણમાં ઊછરેલી 

પુષપાને રંિનની મોહક છટામાં છટકેલપણં ભાસે એ સવાભાવવક 



હતું. અતયાર સુધી છટકેલપણં માત્ હસવા લાયક હતું; હવે 

પુષપાને મન તે દૂવષત િની ગયું. િાકી તેને ખરેખર ભય લાગયો 

: રંિન કરતા રંિનની છટા વધારે ભયંકર લાગી.

પુષપાની કેળવણી તેને અરુણ પાસે વધારે વાર િેસવા 

દેતી નરહ, તેને ઘડીઘડી એમ થયા કરતું કે પુરુષોની સારવારનો 

વપતા અને િહેન કેવો અથતિ લેશે ? જયાં પાંચ વમવનટનો ખપ 

હોય તયાં દસ વમવનટ ગાડી શકાય; પરંતુ પાંચ વમવનટને િદલે 

કલાક ગાળવો એ િગતનો વહેમ વહોરવા સરખું હતું. તે 

સહુને પાટા િાંધતી, દવા પાતી, ઓરડાઓમાં સવચછતા રાખતી, 

િમાડતી; પરંતુ તે ઉપરાંત કોઈની સાથે વાતો કરવી, કુટુિંની 

હકીકત પૂછવી, કોઈને હસાવવું, રરિાવવું, એ તેનાથી થઈ શકતું 

નરહ, તેનામાં સેવા કરવાની પ્રિળ વૃવતિ હતી; પરંતુ ગૃહવશક્ણે 

તેની રરિાવવાની શવકત ઘટાડી દીધી હતી. ગંભીર, ઠરેલ, વગર 

િરૂરનો એક શબદ પણ ન ઉચચારતી, વસમતમાં પણ સવછદં 

જોતી પુષપા સહુના માનને પાત્ િનતી હતી; પરંતુ રંિનને જોતાં 

દદપીઓને િ ઉમળકો થઈ આવતો તે પુષપાને જોતાં ન થતો.

રંિન િધી પથારીઓ આગળ ફરી વળતી. કંદપતિની 

પાસે િેસતી તે િ પ્રમાણે િીજા સામાનય દદપીઓ પાસે પણ તે 

િેસતી. િધાયની તે વમત્ હોય તેમ સહુની સાથે છુટથી વાત 

કરતી. કવવચત્ વાદવવવાદ કરતી, કોઈની આગળ વતતિમાનપત્ 

વાંચતી અને કોઈના ભવવષયનો કાયતિકમ િહુ રસપૂવતિક સાંભળતી; 

તેને જોતાં દદપીનું અરધું દુઃખ ઓછુ ં થઈ િતું. રંિન કયારે 

આવશે તેની વાટ દદપીઓ જોયા કરતા.

ધના ભગત ઘણંખરંુ સાંિ ેઆવી ભિનો ગાઈ િતા. 

દદપીઓ એવા નહોતા કે િમેનાથી સહિ હલાયચલાય નરહ. 



ધના ભગતને ઘર ચૉક સુધી આવવાની રજા મળી હતી, એટલે 

ચૉકની ઓસરીમાં દદપીઓ આવી િેસતા અને ભિન સાંભળી 

સંગીતનો, અગર ભાવ કે ચાતુયતિનો આનંદ, અવધકાર અનુસાર 

લેતા. આઠદસ રદવસમાં તો િધાય દદપીઓને રજા મળે એમ હતું.

એક રદવસ સંધયાકાળે ધનસુખલાલે આવી ઓસરીમાં 

િેઠલેા દદપીઓ સનમુખ િનાદતિનને ઉદ્દશેી કહ્ું :

`તમારા િધા ઉપર ફરરયાદ થવાની છ ે એમ ખિર 

પડી છ.ે'

`અમારી તો સજા માટ ે તૈયાર િ છ.ે કંદપતિ િોલયો.'

`કહેવું સહેલું છ,ે પણ િલેની જાળીઓ જોવી મુશકેલ 

છ.ે'

`મેં તો ઘંટી દળવાનો અભયાસ પણ કયયો છ,ે કાકાસાહેિ 

! અમે િઈશું એટલે િલેની જાળીઓ ઓગળી િવાની !' કંદપયે 

કહ્ું.

`િલેમાંથી પાછા આવો તયારે મને એ વાત કરજો.'

ધનસુખલાલે સહિ મશકરીમાં કહ્ું. જોકે તેમને ખાતરી 

થઈ ગઈ હતી કે વતતિમાન ગુિરાતનો યુવક કેદના ભયથી પર 

િનયો છ.ે

`વાત પણ શું કરવા કરવી ? મને તો ધના ભગતનો 

િોલ િોલ યાદ આવયા કરે છ ે : "મરવાનો પણ મોહ શા માટ ે

?" તે િ પ્રમાણે િલેમાં િવાનો મોહ અને મમતા શા માટ ે ? 

તે પણ અહંતા મૂકીને કરવાનું છ.ે' િનાદતિને કહ્ું. સુશીલા દૂર 

િેઠીિેઠી આ વાકયપરંપરા સાંભળી રહી.ક તેણે માત્ િનાદતિનની 

સામે જોયું અને નિર ખસેડી લીધી. િંનેના હૃદયમાંથી વવકાર 

ઓસરી ગયો હતો એમ આટલા રદવસના સહવાસથી િંનેને 



ખાતરી થઈ.

`આિ કેમ ધના ભગત દેખાતા નથી ?' ધનસુખલાલે 

પૂછયું.

`રકસનની તવિયત કાલે િહુ સારી નહોતી : આિ ે

પણ એમ હોય એટલે નરહ આવયા હોય.' અરુણે કહ્ું. અરુણને 

ધના ભગત માટ ે માન હતું. માત્ તેમની ધાવમતિક ભાવનાઓમાં 

િુવદ્ધિનય ઊતરતાપણાનો તેને થયેલો ભાસ હજી પણ ઓછો 

થયો નહોતો. િમેાં તેમાં પ્રભુની સહાય માગવી, અને સારાંખોટાં 

સવતિ કમયોમાં પ્રભુનો હાથ જોવો, એ અરુણને મન અશવકતની 

રફલસૂફી હતી. છતાં તેને ભગતનાં ભિનો ગમતાં, ખાસ કરીને 

મદાતિનગી ભરેલા ચાિખા કે વીરતવભયાું પ્રોતસાહન-પ્રેરક ગીતો 

હોય તયારે.

`તયારે આિ ેભિન નરહ થાય ! આ છ-સાત રદવસ 

રંગ ઠીક જામયો !' ભાવવક ધનસુખલાલને સાંિનો ભિનનો 

કાયતિકમ ઘણો ગમી ગયો હતો.

`કાયતિકમ િંધ ન રખાય; કોઈએ ગાવું પડશે. 

આટલામાંથી કોઈ નરહ તૈયાર થાય ?' અરુણે પૂછયું.

`અલયા કંદપતિ ! તું ગાય છ ે કે નરહ ? દેખાય છ ે

તો છલે િવેો.'

`ના રે કાકાસાહેિ ! હંુ ગાઈશ તો ભગવાન પણ 

ભાગી િશે.'

સાક્ર વવમોચનને સ્તીઓ તરફ ઘણો સદભાવ હતો, 

તે તેમણે પ્રદવશતિત કયયો. પુષપા અને રંિને નીચું જોયું. સુશીલાએ 

રંિનના વાંસા ઉપર આછી થપાટ મારી કહ્ું :

`છોકરી તું ગા તયારે.'



`ના ભાઈ ! અહીં નહીં. તમે એકલાં હો તયારે.' 

ધીમેથી રંિને સંકોચાઈને કહ્ું.

`હા, રંિન ખરી! એ સારંુ ગાય છ.ે પણ એ તો ભાઈ 

ઉસતાદી ગાશે અને અમને સમિ નરહ પડ.ે' ધનસુખલાલે કહ્ું.

`હરકત નરહ, રંિન ! િરા સાદું ગાિ.ે' સુશીલાએ 

આગ્હ કયયો.

`ના મોટીિહેન ! શરમ આવશે.' રંિને કહ્ું. તેના 

મુખ ઉપર ખરેખર રતાશ હતી.

`ચાલ ચાલ, ડાહી ન થઈશ. હજાર માણસ વચચે 

વથયેટરમાં ગાતાં શરમ નથી આવતી અને અહીં શરમ શાની 

?' સુશીલાએ રંિનને ધમકાવી. સહુએ થોડોવધતો આગ્હ કયયો, 

અને છવેટ ે ધનસુખલાલે િૂમ પાડી એટલે રંિને ગાવાનું કિૂલ 

કયુું. સહુ વસથર થઈને િેઠાં. સૌંદયતિભરી કનકવાદળીમીંથ િમે 

મેઘધનુષય પ્રગટ તેમ રંિનના કંઠમાંથી સૂરની સેર ચાલી :

ઘેલી ગોપી કોના તું લે છ ે ઓવરણ ?

નંદકંુવર હૃદયેશ્રી આવી

ઊભો મારે િારણ. ઘેલી0

હૈયે નવરસ ખટરસ દેહે

ગોપી તણે શીશ ભારણ.

િગગોરસભરી મોંહમટકીનો,

કાનહડ એક ઉતારણ. ઘેલી0

ભાનભૂલી, પગલાં અવસથર -

નયને શાં ઊંડાં ધારણ ?

રસભર રાસ રમાડયા રવસ



સારી રાતનાં જાગ્ણ. ઘેલી0

િનમે િનમે તરસી રાધાને

િુગ િુગનાં સંભારણ;

મુરલીનાદ સુણી હંુ િિકી,

ભવભવના એ ઉદ્ધારણ. ઘેલી0

જીવનનાં કંઈ િેર ચિયાં, શે

શોધું હંુ મોહનમારણ ?

રાધાને મુખ આઠ ે પહોરે

કૃષણ કૃષણ ઉચચારણ. ઘેલી0 *

.......................

*રાહ : નાથ કૈસે ગિકો િઁધ છુડાયો
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તેને માંડવ તેિનાં પુષપો,

તેિનું મંરદર રસનું વડુ;ં

તેિની વેલી િુલાવે િુલો વનિ,

અંતર મારંુય િીલે ચડયું.

સુધરેલી રંિનને મુખે રાધાકૃષણના પ્રેમનું સાદા રાહવાળું 

ગીત સાંભળી પર વૈષણવ ધનસુખલાલ તો રાજીરાજી થઈ ગયા. 

રંિન પ્રતયે તેમને સદભાવ થયો અને સુધરેલા લોકો પ્રતયેનો 

સામાનય અણગમો સહિ ઓછો થયો.

`રંિન ! તારા કંઠમાં તો અમૃત ભયુું છ,ે અને તેમાંય 

ભગવાનનું નામ આવે, પછી વાત શી કરવી ? વાહ !' ધનસુખલાલે 

પ્રમાણપત્ આપયું.

સહુ કોઈ રંિનના ગીતથી મુગધ િની ગયા હતા. અરુણ 

તો એ ગીતમાંવથ કંપ અનુભવતો હતો. તેને સંગીતનો પરરચય 

નહોતો. સારા કંઠવાળું કોઈ માનવી ગાય તો સામાનય મનુષયને 

ફૂરસદને સમયે તે સારંુ લાગે, એવી તેની સંગીત પ્રતયે વૃવતિ 

હતી. આિનું સંગીત તેને કંપાવતું હતું - તેના હૃદયમાં આહ્ાદની 

ઊવમતિઓ ઉપજાવતું હતું.



સ્તીઓ ગાયા કરે તો કેવું ! આટલા િ માટ ે પ્રભુએ તેમને 

સંગીતભયયો કંઠ તો નરહ આપયો હોય ?

પ્રભુનો વવચાર આવતાં તે િરા અટકયો. તેના મનમાં વવરોધ 

જાગયોઃ `મને પણ આ ભગતડાંનો ચેપ લાગયો કે શું ?'

ધનસુખલાલે આગ્હ કરી રંિન પાસે વધારે ગીત ગવરાવયાં. 

રંિનને શાસ્તીય સંગીતનો શોખ હતો એ વાત ખરી; પરંતુ તેથી 

ગરિા, ગરિી અને ભિનો ગાવામાં તે નાનમ સમિતી નરહ. 

શાસ્તીય સંગીતને લીધે કેળવાઈ રહેલો તેનો કંઠ સાદા ગીતમાં 

પણ અિિ રણકાર અને માધુયતિ પૂરતો, રંિનનાં સૂર-આંદોલનો 

સહુને વનરિામાં પણ મધુરો વવક્ેપ ન પાડતાં. મધુર વવક્ેપ પડયો 

માત્ પુષપાને. અગર એમ પણ કહી શકાય કે તેને આવખ રાત 

સતત વવક્ેપ રહ્ો. રાતમાં રંિને તેને પૂછયું :

`પુષપા ! આ મધરાતે શું લઈને િેઠી છ?ે'

`કાંઈ નરહ; મને અતયારે ઊંઘ નથી આવતી.'

પુષપા કાગળ, રંગ અણે પીંછીઓ લઈ કાંઈ વચત્ દોરતી હતી.

રંિનને પણ ઊંઘ આવતી હોય એમ લાગયું નરહ. એક 

કલાક રહીને ફરી તેણે પૂછયું :

`પુષપા ! હજી જાગે છ ે ?'

`હા; આંખ મીંચાતી િ નથી.'

`એવું શું ચીતરવા િેઠી છ ે?' એમ કહી રંિન પથારીમાંથી 

ઊઠી પુષપા પાસે આવી.



`તને િતાવવું િ નથી !' કહી પુષપાએ હસતાં હસતાં 

કાગળ ઉપર હાથ ધયયો. એ હાથને ખસેડી નાખતી રંિન િોલીઃ

`ચાલ ચાલ, જોવા દે. તારાં વચત્ોનું તો હવે એક પ્રદશતિન 

ભરવું જોઈએ.'

`કાંઈ સારંુ નથી. કયારની મથું છુ ં પણ એ ભાવ આવતો 

િ નથી.'

પુષપાએ અસંતોષ િતાવયો.

`વાહ ! આંખે ઊડીને વળગે એવું તો છ ે ! રાધાકૃષણ કેવા 

સુંદર કાિયાં છ.ે ! Orthodox fashion નથી.'

`તારા સંગીતનું સૌંદયતિ વચત્માં ઊતરતું નથી. તારંુ આખું 

ગીત મારે વચત્માં આલેખવું છ;ે પરંતુ વચત્ના ટકુડા પાડયા 

વગર િધા ભાવ આવી શકે નરહ.'

`એ તો કાંઈ હંુ સમિુ ં નરહ. હંુ એટલું જાણં કે સંગીત 

ક્ણજીવી અને વચત્ વચરંજીવી.'

પુષપાએ આ િે કલાનો ભેદ વવચારી િરા વસમત કયુું 

અને કહંુ્ :

`હંુ નથી ધારતી કે તારાં ગીત ભુલાઈ ગયાં હોય.'

`પણ પુષપા ! તું પુરુષનાં મુખ ચીતરે છ ે તે કોના model 

- નમૂના ઉપરથી ?'

પુષપા િરા ચમકી. પછી તેણે ભ્મરોને િરા સંકેલી લીધી 



અને કહંુ્ :

`મારે તો model છ ેિ નરહ. કલપનામાં આવે તે model.'

`તારી કલપનામાં અરુકાનત િ હમણાંના આવે છ,ે નરહ 

વારુ ?'

`જા, જા ! તારે મશકરી વસવાય િીિુ ં કામ નથી.'

`હંુ મશકરી કરતી નથી. હંુ તારી આંખમાં િ એ નમૂનો 

જોઉ છુ.ં તું અરુણકાનતે ચાહે છ ે !'

ના કહેવી હોય તો િ આવા પ્રશ્નોના ઉતિર સીધા આપી 

શકાય. સુધરેલી રંિન તો આવું સહિ િોલી શકતી; પરંતુ 

પુષપાની કેવળણી તેને સનેહ અને પ્રેમ િવેા શબદોનો ઉચચાર 

કરતાં પણ રોકતી. એવી વાતમાં તેને અસભયતા લાગતી. તેણે 

િવાિ આપયો :

`આવું આવું િોલે છ ેતે મોટીિહેન સાંભળશે તો તને અને 

મને મારી નાખશે. ચાલ, સૂઈ જા મને થાક લાગયો છ;ે હંુય 

પથારીમાં પડુ ં છુ.ં'

િંને જાણી પથારીમાં સૂતી. ઘણી વખતે જાગૃત જીવન કરતાં 

સવપનજીવન વધારે મધુર હોય છ.ે જાગૃતાવસથામાં આપણી ઇચછા 

ફળીભૂત થાય તો એવી વવકૃવત પામીને કે ફળીભૂત થવાનો 

આનંદ તેમાંથી ચાલયો જાય છ.ે સવપનમાં ભૌવતક પ્રકૃવતની િડતા 

ઓગળી જાય છ,ે એટલે પંચતત્વો આપણી ઇચછાને અનુકૂળ 

િની જાય છ.ે સવપનમાં પ્રકાશ સવતિદા શીળો હોય છ;ે પવનની 

લહરી સવપનશીલને તેની ધારણા પ્રમાણે ઊડવા દે છ;ે અને 



સથૂળ પવતિતોની દીવાલો પણ તેને માગતિ આપે છ.ે અનુકૂળ સવપન 

માણયા પછી યોગવસવદ્ધમાં શ્દ્ધા ઉતપન્ થાય છ.ે

ખરંુ શું હશે ? જાગૃત કે સવપન ? અને આ જાગૃતાવસથા 

પણ કોઈ અનય અવસથાનું સવપન હોય તો ?

રંિનને અને પુષપાને શાં સવપનાં આવયાં હશે તે તો તેમને 

ખિર; પણ ઉજાગરો કયયો છતાં પણ રંિન િહુ વહેલી ઊઠી. 

તેણે જોયું કે પુષપા હજી સૂતી છ.ે પ્રભાતનું િાંખું અિવાળું 

િગતને પ્રાતઃસનાન કરાવતું હતું. એ અિવાળામાં િારીએથી 

ડોકંુ કાિતાં રંિને એક માણસને સાઈકલ ઉપર િેસી ઘરના 

િારણા પાસે ઊતરતો જોયો. ઓટલે એક નોકર ઊંઘતો હતો, 

તેને ઉઠાડવાનો પોલીસ વવચાર કરતો હતો, એટલામાં િ રંિને 

ઊતરી આવી િારણં ખોલયું અણે પેલા માણસને પૂછયું :

`કોનું કામ છ ે ?'

`હંુ ચેતવણી આપવા આવયો છુ.ં અરુણ, કંદપતિ અને િનાદતિન 

ઉપર પકડહુકમ નીકળા છ.ે'

`તમને કોણે મોકલયા ?'

`મેવિસટ્રટે સાહેિે. પોલીસ અતયારે િ હુકમ લઈ ગઈ છ,ે 

અને સૂયયોદય થતાં તે િજાવશે.'

`મેવિસટ્રટે હુકમ આપે અને પાછા ખિર પણ આપો ?'

`કોઈને કહેશો નરહ. અરુણ અને મેવિસટ્રટે િંને વમત્ો છ.ે 

એ તો માત્ ખિર આપી કે િથેી િધા તૈયાર રહે.'



આટલું િોલી પેલો માણસ સાઇકલ ઉપર ચડી પાછો ફયયો.

રંિન ઉતાવળી ઉતાવળી ઘરમાં આવી, અને અરુણ િ ે

ઓરડામાં સૂતો હતો તેમાં ગઈ. અરુણના મુખ પર અસપષ્ 

વસમતની છાયા રમતી હતી. એ પણ કોઈ આહ્ાદપ્રેરક સવપન 

વનહાળતો હોય તો ? એને િગાડવો શી રીતે ? િૂમ પાડીને 

? િિંોળીને ? િીિુ ં કોઈ હોત તો રંિન િરૂર તેમ કરત; 

પરંતુ વસમતમાં રમમાણ થયેલા અરુણના મુખને જાગ્ત કરવા 

એક કુમળો ઉપચાર રંિનને િડી આવયો.

રંિને ખાટલા પાસે ઘૂંટણ ઉપર િેસી નીચે વળી અરુણના 

વિડાયેલા હોઠ ઉપર ચુંિન કયુું. અને િડપથી ઓરડામાં ચારે 

પાસ નિર નાખી. ઓરડામાં િીિુ ં કોઈ ન દેખાયું.

અરુણનું વસમત વધારે પ્રફુલ્ થયું. તેનો આનંદ વધારે 

ગાિ િનયો, અને આસાએશથી તેણે આંખ ઉઘાડી; પરંતુ આંખ 

ઉઘાડતાં િરોિર તે ચમકીને િેઠો થઈ ગયો. સવપનને જાગ્ત 

દશામાં ચીતરાતું વનહાળી તેનું મન આચિયતિચરકત થઈ ગયું ખાટલા 

ઉપર હાથ ટકેવી િમીન ઉપર ઘૂંટણે િેસી પોતાને વનહાળતી 

રમવતયાળ રંિન સાચી કે સવપનમય ?

તેણે પોતાની આંખ ઉપર હાથ ફેરવયો. તેને સવપન આવયું હતું 

એ પણ ખરંુ અને તે હવે જાગ્ત થયો છ ેએ પણ ખરંુ. સવપનમાં 

તે રંિનને વનહાળતો હતો એ પણ ખરંુ અને જાગયા પછી પણ 

સવપનમાં િમે િેઠી હતી તેમ િ રંિનને િેઠલેી િુએ છ ે એ 

પણ ખરંુ. તયારે ચૂમયું કોણ ? સવપન-રંિન કે જાગૃત-રંિન ?



અગર સવપનનો છડેો આવતાં જાગૃવતના પ્રથમ પ્રસંગને સવપને 

િતાં િતાં પોતાનામાં ખેંચી લીધો હતો તો ? એવું કેટલીક 

વખત િને છ ે પણ ખરંુ !

`કેમ ચમકો છ ે ?' રંિને લટકભેર પૂછયું. રંિનની લટક 

અરુણના હૈયામાં કોતરાઈ ગઈ.

`અમસતો િ.'

`જાગતાં પહેલાં તો હસવું આવતું હતું ! તમારંુ કોઈ સવપન 

મેં ભાગયું કે શું ?

રંિને સવપન ભાંગયું નહોતું. તેણે તો સવપન જાગૃત સાથે 

જોડયું હતું ! એ ખરંુ કે ખોટુ ં ? અરુણને સમિણ પડી નરહ. 

અરુણ રંિનને ચાહે એ િને ? તે રંિનને ચાહતો હતો એવો 

તેને કેટલાક રદવસથી વહેમ હતો; એ વહેમ રદવસે રદવસે દૃિ 

િનતો ગયો. રંિને ધવિ રોપયો સાંભળું તયારથી તેની નિર 

આગળથી રંિન ખસતી િ નરહ. ગઈ રાત્ે તેનું ગીત સાંભળી, 

ગીત ગાતાં ગાતાં તેના મુખ ઉપર રમી રહેલી સૌંદયતિરેખાઓ 

વનહાળી, તેને રંિનની ઘેલછા લાગી. આખી રાત રંિનનાં િ 

સવપન તેને આવયાં કયાું, એ િ રંિન આખી રાત સવપનમાં 

સાથે રહી, પાછી જાગૃતાવસથામાં પણ સામે િ િેઠી છ ે ! એ 

સવચછદી છોકરી કોઈને પણ ચાહે ખરી ? કોઈને ચાહે પરંતુ 

અરુણ સરખા ફકીરને ચાહીને એ શું કરે ?'

`હજી ચમક નથી મટી ? હંુ તો હજી વધારે ચમકાવનારો 

સંદેશો લાવી છુ ં !'



અરુણે વવચારમાં પડી િવાિ ન આપયો એટલે રંિને પાછુ ં

પૂછયું. એ શો સંદેશો લાવી હશે ? આથી વધારે ચમકાવનારંુ 

શું હશે ? અરુણે િવાિ આપયો :

`ચમક તો કશી નથી... પણ...તમે શો સંદેશો લાવયાં છો ?'

`તમારે માટ ે વૉરંટ નીકળું છ.ે' રંિને કહ્ું.

`ઓહો ! એ િ ને ? હંુ તો તેની રાહ િ જોતો િેઠો છુ.ં' 

અરુણને એ સંદેશામાં કાંઈ મહત્વનું લાગયું નરહ.

`તયારે હંુ િનાદતિન અને કંદપતિભાઈને પણ સંદેશો પહોંચાડુ.ં 

સૂયયોદય થતાં િરોિર િિશે. હવે તૈયારી િ છ ે !' રંિન 

એટલું કહી ઊભી થઈ.

પોતાની પાસેથી રંિન જાય એ અરુણને ગમયું નરહ. 

પકડહુકમની વાત સાંભળી તેનું હૃદય િરાય હાલયું નરહ; પરંતુ 

તે પહેલાંની મૂંિવણ તેને હજી અવસથર િનાવી રહી હતી. રંિને 

એકિે ડગલાં ભયાું એટલામાં અરુણે પૂછયું :

`મને િગાડયો, ખરંુ ?'

`હા; કેમ ?'

`હંુ તે વખતે જાગતો હતો ?'

રંિનના મુખ પર રાતા શેરાડા પડયા. ઊંઘતા માણસને 

િગાડવાના અનેક ઉપાયો છ.ે કયા ઉપાયથી અરુણને િગાડયો 

તે જાણવાની અરુણને શી િરૂર ? કે પછી જાગતા સૂઈ રહેલા 

અરુણે રંિનને ચૂમતા પકડી હતી ?



`મને શી ખિર ? મને લાગયું કે તમે ઊંઘમાં હસતા હતા.'

`પણ િગાડયો શી રીતે ?'

રંિનને ખાતરી થઈ કે અરુણને ચૂમી લીધી હતી તે અરુણ 

જાણતો હતો. તે ક્ણભર વવલાઈ ગઈ; માથેથી છડેો ખસી ગયો 

હતો તે તેણે માથા પર િાંકયો - િરા આગળ પડતો િાંકયો 

અને એક હાથની િંગડી િીજા હાથે સહેિ ફેરવી.

એકાએક હૃદયધિકારાને અટકાવી પોતાની સવાભાવવક 

ઉચ્છખંલતા પાછી ધારણ કરી રંિને િવાિ આપયો :

`તમે ચોટ્ાઈ શીખવા માંડી, ખરંુ ? જાણીને પૂછવું છ ે ? 

અંહં. િુઓ મેં તમને આમ િગાડયા હતા !'

કહી દૂરથી તેણે આંગળી હોિ ઉપર મૂકી િુચકારો િોલાવયો. 

સાથે સાથે તેણે મુખના અધતિભાગ આગળ લુગડાનો છડેો તાણી 

લીધો અને તયાંથી િડપ કરીને પાછી ચાલી.
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મારે કેમે નો પંથ પૂરા થયા રે

સૂરિ ! ધીમા તપો, ધીમા તપો !

િનેે શોધું તે દૂર સરી જાય રે

સૂરિ ! ધીમા તપો, ધીમા તપો !

મેઘાણી

પુષપા િારણા વચચે િ ઊભી હતી. રંિને દૂરથી કરી 

િતાવેલો ચુંિનનો અવભનય તેણે જોયો. મુખને એક િાિુએ િાંકતી 

રંિનની નયનવવકળતા તેણે જોઈ લીધી. રંિન ડગલાં ભરતી 

હતી પરંતુ તેની આંખ સીધું જોતી નહોતી, તેની નિર િમીન 

ઉપર હતી. ઓરડામાંથી કેમ કરી િલદી નાસી િવાય એવું 

ઇચછતી રંિન છકે િારણા પાસે આવી તયાં સુધી પુષપાને તેણે 

દેખી નરહ. નફટાઈ કરીને પણ સ્તી તો છવેટ ે શરમાય િ છ ે !

`કેમ પુષપા ? તું કયાંથી ?' િારણા વચચે િ વસથર થઈ 

ગયેલી પુષપાને વનહાળી રંિને પૂછયું. રંિનના ગાલની વશરાઓમાં 

ઊભરાતા રુવધરને પુષપા વનહાળી રહી. દસે આંગળીઓના નખ 

રંિનના ગાલમાં ભોંકી, એ વશરાઓમાં વહેતા રુવધરને િહાર 

કાિવા પુષપાને પ્રિળ ઈચછા થઈ આવી. તેની આંખમાંથી ખંિરો 



વરસતાં હતાં.

પુષપા િારણા વચચેથી ખસી ગઈ. રંિન સમજી ગઈ. તેણે 

પુષપાને ખભે હાથ મૂકી કહ્ું :

`મારા મનમાં કે તું હજી સૂઈ રહી હોઈશ.'

ઓરડાના ઊમરાથી નીચે ઊતરતાં પુષપાએ રંિનનો હાથ 

ખભેથી ખસેડી નાખયો. પુષપાના હાથમાં એક મોટો કાગળ હતો. 

પુષપાએ તે કાગળને િે હાથમાં પકડી ચીરી નાખયો. મિિૂત 

કાગળે પોતાનું અખંડ અવસતતવ સાચવવા િનતું કયુું; પરંતુ પુષપાના 

હાથ અતયારે િનેે તેને ચીરવાની િ આતુરતા ધરાવતા હતા.

`હાં હાં ઘેલી ! આવું સારંુ વચત્ ફાડી કેમ નાખે છ ે ?' 

રંિને પુષપાનો હાથ પકડતાં કહંુ્; પરંતુ તે પહેલાં તો વચત્ના 

િે કટકા થઈ ગયા હતા; એથી પણ વધારે કટકા કરવા પુષપાના 

હાથ તલસતા હતા; તેમને વારી રંિને કાગળના કટકા પોતાના 

હાથમાં ખેંચી લીધા.

`આખી રાત જાગીને આવું રૂપાળું વચત્ કાિયું તે આમ 

ફાડવાને માટ?ે' ફરી રંિને ઠપકો આપયો.

`મારંુ વચત્ તો કયારનું ફાટી ગયું !' પુષપાએ િવાિ આપયો.

`તારંુ વચત્ કોણે ફાડયું ?'

`રંિને ફાડયું; તેં !'

`મેં ? શું િોલે છ?ે હંુ તો તારા વચત્ને અડકી પણ નથી !'



`હમણાં િ, દસ ક્ણ પહેલાં આ ઓરડામાં તેં મારંુ આખા 

જીવનનું વચત્ ફાડી નાખયું !'

રંિન સમજી. તેનું રમવતયાળ મુખ ગંભીર િની ગયું. તેણે 

પુષપા સામે વસથરતાથી એક ક્ણ વાર જોયું, અને પછી તે િોલી :

`આટલા રદવસથી હંુ પૂછયા કરતી હતી. કાલે ચોખખેચોખખું 

પૂછયું તોય તેં કશું કહ્ું નરહ. પછી હંુ શું કરંુ ?'

એવામાં િહાર સૂતેલો નોકર િારણં ઉઘાડી અંદર આવયો 

અને ગભરાટથી કહેવા લાગયા :

`વસપાઈઓ આવયા છ.ે સાહેિને મળવા માગે છ.ે'

`જા, ભાઈ પૂજા કરતા હશે; ઉપર િઈને કહી આવ.' 

પુષપાએ કહ્ું. તે રંિન સાથેનો કલહ વીસરી ગઈ. તેને િીજો 

િ ભય ઉતપન્ થયો :

`હવે અરુણને પકડીને કેદમાં પૂરશે !'

રંિન સનેહસમાવધમાં અને સનેહિઘડામાં િનાદતિન તથા 

કંદપતિને ખિર આપવા ભૂલી ગઈ હતી; તે પાસેના િીજા 

ઓરડામાં દોડી.

પુષપા એકલી િ ઊભી રહી. અરુણે િહાર ઘણા માણસોના 

પગનો ઘસારો સાંભળો. તે પથારીમાંથી ઊઠી ઓરડાની િહાર 

આવયો. પુષપા તો વવચારમાં ડિૂી ગઈ હતી.

રંિનના પહેલાં હંુ જાગી હોત તો? જાગતી તો હતીસતો 

! મારે આની પહેલાં નીચે આવવું જોઈતું હતું. સનેહમાં પણ 



વહેલું તે પહેલું ! પરંતુ મારાથી રંિનની માફક નફફટ થવાત 

? હંુ કેમ કહી શકત કે હંુ અરુણને ચાહંુ છુ ં ? રંિનને કહી 

શકી નરહ તો અરુણને કેમ કહી શકત ? મારામાં રંિન િવેું 

વનલતિજ્જપણં હોત તો કેવું સારંુ !

`પુષપાવતી ! શું છ ે ?' અરુણે પૂછયું.

`કાંઈ નરહ. હંુ તો - હંુ તો અમસતી િ અહીં ઊભી છુ.ં'

`િહાર પોલીસના માણસો આવયા દેખાય છ.ે'

`હા હા; હંુ તે િ કહેવા આવી છુ.ં'

એવામાં પાવડીઓ ખટખટાવતા ધનસુખલાલ મોટથેી િોલતા 

આવી પહોંચયા :

`કોણ છ ે ? કયો છ ે એ ફોિદાર ? સરકારી નોકરને 

મુરવવત િ હોય નરહ.'

સાથે સાથે િનાદતિન, કંદપતિ અને રંિન પણ તયાં આવી 

પહોંચયાં. િારણામાંથી એક પોલીસ-અમલદારે પ્રવેશ કયયો અને 

ધનસુખલાલને સભયતાભરી સલામ કરી.

`તમારંુ િાકી હતું. ખરંુ ને ? મારા ઘરમાં ચોરિોર ભયાતિ છ ે

કે શું? આવડુ ં મોટુ ં લશકર લઈ આવયા છો તે ?' ધનસુખલાલે 

સલામનો ઉતિર આપયો.

`અમારે તો ધનસુખલાલભાઈ ! વૉરંટ િજાવવાનાં છ.ે અમે 

તો હુકમના તાિેદાર.' અમલદારે હસીને કહ્ું. તેને ધનસુખલાલની 

વાણીનો પરરચય હતો.



`િે-ત્ણ માણસોને લઈ િવા તેમાં આવડી મોટી ફોિ ?'

`કદાચ તોફાન થાય તયારે ?'

`હંુ તોફાન કરંુ તેમ લાગે છ ે ?' ખરેખર તોફાન કરતાં 

ધનસુખલાલની િોલીમાં ઓછુ ં તોફાન હશે ?

`ના જી. આપને કયાં કહંુ છુ ં ?'

`તયારે આ તોફાન કરે એવા છ ે? િધા મહેતાજીઓ િવેા 

તો છ ે !'

`એમની પણ વાત નથી. આ તો લોકો વખતે તોફાન કરે 

તયારે શું કરવું ?'

એવામાં િહાર મોટરનું ભૂગળું વાગયું. રંિન િોલી :

`ભાઈ આવયા.'

કૃષણકાંત, સુરવભ અને સાક્ર વવમોચન ઘરમાં આવયાં.

`ચાલો. વરઘોડામાં તમે પણ દાખલ થઈ િજો.' ધનસુખલાલે 

ભત્ીજાને વવવેક કયયો.

`મને અતયારે ખિર પડી. મારા મનમાં કે િધાને લઈ ગયા 

હશે.' કૃષણકાંતે કહ્ું.

સુરવભ પોતાના ભાઈની સામે જોતી ઊભી. અરુણ હસયો :

`તું કેમ આમ ઓવશયાળી િની ગઈ ?'

`ભાઈ ! પાછુ ં કેદમાં િવું પડશે ?' સુરવભએ ગદગદ 



કંઠ ે પૂછયું.

`અરે, તમે શા માટ ે આમ કરો છો, સુરવભવહુ ? હમણાં 

જામીન ઉપર છોડાવી લાવીશ. ધનસુખલાલે કહ્ું.

િનાદતિન, કંદપતિ અને અરુણ પરસપર સામું જોઈ રહ્ા. પછી 

િનાદતિને કહ્ું :

`આપ એવી તકલીફ ન લેશો. અમે જામીન આપતા ધારતા 

નથી.'

`તમે ગાંધીપંથવાળા િધા િ વાંકા, કંઈક તૃતીયમ્ તો ખરંુ 

િ ! શા માટ ે જામીન આપવા ના પાડો છો ?'

`અમે ગુનો કયયો નથી એટલે જામીન આપીશું નરહ.'

`એ તો કામ ચાલીને સાવિત થશે. જામીન તો કામ ચાલતાં 

સુધીના આપવાના.'

`એમ તો કામ ચલાવવાની વવરુદ્ધ છીએ. અરહંસાની શ્ેત 

ધવજા ફરકાવવાની પણ િ ે સરકાર ના પાડ ે તે સરકારની 

અદાલતો નયાય પણ શું આપી શકે ?'

`કેમ સાહેિ ! આ હુકમો મારે ત્ણ િણ પર િજાવવાના 

છ ે તે હવે િજાવું ને ?' રાિનીવતના ચચાતિમાં ઊતરી પડતા 

ગુનેગારોને આગળ વધતા રોકી પોલીસ-અમલદારે ધનસુખલાલને 

પૂછયું.

`અરે ભાઈ ! એમને કાંઈ નહાવા-ખાવા દેશો કે નરહ ?'



`હા, જી. એક કલાક િેસીશ. પછી કાંઈ !' કેટલીક વખત 

વવવેક વાપરીને પોલીસ-અમલદારો પણ વપ્રય થઈ પડ ે છ.ે 

ધનસુખલાલે અમલદારને િેસાડયા. અને અનય સરભરા િને 

એટલી કરી. સવારનો વખત હતો એટલે કોઈને ભૂખ નહોતી, 

છતાં કેદી િનવાની તૈયારી કરતા ત્ણે િણને તેમણે નવરાવયા 

અને પછી પોતાના ઠાકોરજીનાં દશતિન કરાવયાં.

`આવો િરા ભગવાનને પગે લાગો. પ્રભુ વગર પાંદડુ ં પણ 

ફરકે એમ નથી.'

ધનસુખલાલની પાછળ ત્ણ િણ ગયા; સાથે પુષપા, રંિન 

અને સુરવભ પણ હતાં. કૃષણકાંત પોલીસ-અમલદાર સામે ગપપાં 

મારતો િેઠો હતો. અરુણને િરા હસવું આવયું :

`પાંદડુ ંહલાવવામાં પ્રભુ ? એને એટલી િધી ફુરસદ મળતી 

હશે ખરી?'

પોતાના િ પગ ઉપર ઊભો રહેવા માગતો વતતિમાન યુગનો 

યુવાન પ્રભુની સહાયતા વગર ચલાવી શકે છ.ે `પ્રભુએ િગત 

િહુ રદવસ ચલાવયું. હવે તે ભલે આરામ લે !' એવી અધતિ 

હાસયભરી દયાવૃવતિ તે પ્રભુ પ્રતયે િતાવી રહ્ો છ.ે

દેવમંરદરનો ઓરડો િહુ િ સવચછ હતો. સુશીલા દેવસેવામાં 

પરોવાઈ હતી. ધનસુખલાલે અંદર પ્રવેશી ઠાકરોજીની મૂવતતિ 

સામે િમીન ઉપર લાંિા સૂઈ સાષ્ાંગ પ્રણામ કયાતિ; તેમને 

કપડાં િગડવાની ભીવત લાગી નહોતી. ભારે અવાિથી ખરા 

અંતઃકરણપૂવતિક તેમણે પ્રાથતિના કરી :



મનઃપુરસતાદથ પૃષ્ઠતસતે

નમોસતુતે સવતિત એવ સવતિ;

અનંતવીયાતિવમત વવકમસય,

સવું સમાપનોવષ તતોવસ સવતિઃ.

`પ્રભો ! તારા ચરણની રિ છીએ મારા નાથ !'

પાછળ ત્ણે ઊભા હતા. િનાદતિને આંખ મીંચી હતી, અરુણે 

અને કંદપયે પ્રભુ ઉપર અગર ધનસુખલાલ ઉપર મહેરિાની 

કરવા ખાતર િે હાથ ન છૂટકે જોડી, છોડી નાખયા. મૂવતતિ પૂજામાં 

તેમને શ્દ્ધા નહોતી; પછી મૂવતતિને હાથ જોડયા ન જોડયા એ 

માત્ ઘરધણીને રીિવવા પૂરતું િ હતું.

પરંતુ ધનસુખલાલની પ્રાથતિના સાંભળી અરુણ ગંભીર િનયો. 

સવતિને વયાપીને રહેલા સવતિરૂપ ઈશ્રની કલપનામાં તેને ભવયતા 

લાગી. િારી િહાર નિર િતાં ભૂરાશ પડતા આકાશમાં સૂયતિને 

સરકતો તેણે જોયો. એ સૂયતિ કેવડો? હજારો પૃથવીઓ ભેગી થાય 

તયારે તો એક સૂયતિ િને; અને એ સૂયતિ સરખા િીજા કેટલા 

સૂયયો આકાશમાં ગોઠવાયા ? િમેની સરખામણીમાં આપણો 

સૂયતિ એક ધૂળની કણી સરખો લાગે એવા અસંખય મહાસૂયયો 

આકાશમાં દોડ ે છ ે અને તોયે આકાશ તો ખાલી ને ખાલી િ 

છ!ે સૂયતિ સાથે આખી સૂયતિમાળાનો ભાંગીને ભૂકો થાય તોય આ 

સૃવષ્માં એક રિકણ ઊડયા સરખું પણ લાગે નરહ. એ ગહન 

સવતિવયાપી આકાશને પણ પોતાનામાં સમાવતું કોઈ મહાતત્વ 



હોય તો ? માનવી તેના ચરણની રિ િરાિર પણ ખરો ? 

સમવષ્નો ખયાલ કરતાં માનવીને રિ ગણવો એ રિકણને સૂયતિ 

ગણવા કરતાં પણ વધારે િેહૂદું છ ે !

અરુણે ફરી માથંુ નમાવયું. તેણે િરા આંખો મીંચી. અસીમ 

અવકાશમાં જાણે પોતે તરતો હોય એમ તેને લાગયું. તેના મનમાં 

શાંવત વયાપી.

પ્રાથતિના કરી રહેલા ધનસુખલાલે િધાંને પ્રસાદ આપયો. 

કોઈને વધારે નહોતું છતાં િીજા ઓરડામાં લઈ િઈ ધનસુખલાલે 

વધારે પ્રસાદ વહેંચયો. એટલામાં સુશીલાએ આવી ત્ણે ભાવવ 

કેદીઓની પાસે દહીં અને ખાંડના વાટકા મૂકયા.

`આટલું તો ચાખી લેવું પડ.ે દહીંનાં તો શુકન છ ે !' 

ધનસુખલાલે કહ્ું.

શુકનને વહેમ ગણવા એ એક વાત છ,ે અને વહેમ ગણી 

તેને હસી કાિવા એ િીજી વાત છ.ે િ ેભાવની પાછળ વવશુવદ્ધ 

રહેલી હોય તે વહેમ હોય તોય તને વતરસકારી શકાય નરહ.

સહુએ દહીંનાં શુકન કરી લીધાં. કૃષણકાંત અને વવમોચન 

પાછળથી આવયા. તેમને દહીં-સાકર મળાં. નીચે િેઠલેા પોલીસ-

અમલદાર પણ પ્રભુનો પ્રસાદ પામયા. તેમણે હવે પકડહુકમો 

ત્ણે િણને હાથમાં આપયા.

િહાર લોકોનું મોટુ ં ટોળું ભેગું થયું હતું. તેમનાં ઘોંઘાટ 

અને વગરદી વચચે થઈને પોલીસ-અમલદારની મોટરિસમાં થોડા 

પોલીસના માણસો સાથે િનાદતિન, અરુણ અને કંદપતિ કેદી િની 



ચાલયા.

પાછળ ધનસુખલાલ, કૃષણકાંત, સુરવભ અણે વવમોચનની 

મોટર ઊપડી. પુષપા અને સુશીલા િારીએથી ઊભાં ઊભાં આ 

ધમતિકેદીઓના ગમનને જોઈ રહ્ાં.

મોટર દેખાતી િંધ થઈ એટલે પુષપા વપતાના ખંડમાં આવી. 

તેણે ફાડી નાખેલા વચત્ને પાછુ ં જોયું. અને એકાએક તરકયા 

ઉપર માથું નાખી દીધું. તેની આંખમાં આંસુ માતાં નહોતાં; તે 

ડસૂકે ભરાઈ ગઈ.
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નયણાં મહારાં નીતરે

કોઈ લયો નયણાની ધાર;

સાગર મહારાં છીછરે,

કોઈ લયો સાગરનો સાર.

નહાનાલાલ

રુદન ન હોત તો માનવજીવન રૂંધાઈ જાત. રીસ, કોધ અને 

દુઃખ પણ ઘણી વખત રુદન પ્રેરે છ.ે પુષપા ખૂિ રડી. પોતાની 

િ િહેનપણી પોતાના સનેહ વચચે? તેની રીસનો પાર ન રહ્ો. 

હવે શું િની શકે ? રંિનની જાળ વચચેથી અરુણને ઊંચકી 

લેવાનો કયો રસતો ?

પુષપા રડતી જાય અને આવા વવચાર કરતી જાય. તે રડી 

રહી; રુદન સાથે દુઃખની વેળ હલકી પડી. તેને લાગયું કે તેના 

માથા ઉપર કોઈનો સુંવાળોસુંવાળો હાથ ફરે છ.ે તેણે ઊંચે જોયું. 

રંિને તેને માથે હાથ ફેરવવો ચાલુ રાખયો. પુષપા ઊઠીને િેઠી.

`કેમ, રડી રહી ?' રંિને પૂછયું. તેની આંખમાં કીકી 

રમતી હતી.

`હંુ રડુ ં કે હસું તેમાં તારે શું ?' પુષપાએ કહ્ું.



`એમ શું? મારી િહેન નરહ ? તને દુઃખ થાય તે મને ગમે?'

`તારે િવું નથી ? તું િધા સાથે કચેરીમાં નથી ગઈ એ 

નવાઈ છ ે !'

`મારે નથી િવું.'

`કેમ ?'

`મારે તને મોકલવી છ ે માટ.ે'

`તયાં તો તારંુ કામ ! મારે કાંઈ િવું નથી.'

`એમ ન ચાલે. ઘણં કરીને િધાને સજા થશે. િનાદતિન 

ઘડાયેલ છ.ે કંદપતિને એના વપતા છ;ે પરંતુ અરુણકાંતનું તો કોઈ 

િ નથી.'

`અરુણકાંતનું નામ દઈ તું મને િાળવા આવી છ,ે ખરંુ ને ?'

`એવું હોત તો હંુ આવત શા માટ ે ? હંુ તો તને ટાિી 

પાડવા આવી છુ.ં'

`તે હંુ ટાિી િ પડી ગઈ છુ.ં'

`તેમાંથી વળી તને િરા ઉષમા મળે એટલા માટ ે તારી અને 

અરુણકાંતની વચચેથી હંુ ખસી જાઉં છુ.ં'

`એટલે ?' ચમકીને પુષપાએ પૂછયું.

`તારી રજા નરહ મળે તયાં સુધી અરુણકાંત સાથે િોલીશ 

નરહ, અને િનશે તયાં લગી મળીશ પણ નરહ. થયું ?'



`પણ હંુ તને એમ કરવાનું કયાં કહંુ છુ ં ?'

`તું નથી કહેતી તોય મારે એમ િ કરવું છ,ે પષણ િરા 

ઓછી સંકોચાિ.ે તું પણ નરહ જાય તો અરુણકાંત તદ્દન એકલા 

પડી િશે.'

`તારા વગર મારાથી નરહ િવાય.'

`એમાં ને એમાં િ રહી િવાની છ ે ! હંુ હવે ઘેર િઈશ. 

પણ તું એટલું સંભાળિ ેકે એ તારા અને મારા િંનેના હાથમાંથી 

િતા ન રહે !' એટલું કહી પુષપાના ગાલ ઉપર એક હળવી 

ટપલી મારી રંિન ઊઠી અણે િારણા તરફ િવા લાગી.

`રંિન, રંિન !...' પુષપાએ િૂમ પાડી.

`િૂમો ન પાડીશ. મોટીિહેન દોડી આવશે.' એમ કહી રંિને 

આગળ પગલાં ભયાું.

`રંિન ! મારાથી નરહ િવાય અને...'

`મારાથીયે નરહ િવાય. અરુણકાંતને માટ ેઆટલી ઘેલછા છ ે

તો િરા કચેરીમાં િઈ પાસે િેસી રહંમત આપિ.ે મારી રાહ 

ન જોઈશ.' કહી રંિન ઓરડાની િહાર ચાલી નીકળી. જાણે 

કશી સમિણ ન પડી હોય તેમ પુષપા િારણા તરફ એકીટશે 

જોતી િેસી રહી.

રંિને શું કહ્ું ? શું કયુું ? એ િ પ્રશ્ન પુષપાના મનમાં 

રમી રહ્ો. થોડી વારે તેને એ પ્રશ્નનો િવાિ િડયો. તે હસી 

અને મનમાં િ િોલી :



`રંિને મને અરુણકાંત આપી દીધા !'

પોતે ફાડી નાખેલા વચત્ને તેણે ફરી જોયું; િંને કટકા પાસે 

મૂકીને તેણે જોયું.

`કાગળ ભલે ફાડયો. મારંુ વચત્તો આખું રહ્ું !' તેના 

મનમાં વવચાર આવયો.

તે વવચાર કરતી િેસી રહી; લગભગ િે કલાક સુધી 

િેસી રહી. માનવીની આંખ કેટલે સુધી જોઈ શકે ? દૃવષ્ ન 

રોધાય તયાં સુધી. પરંતુ એ દૃવષ્ને સીમા છ ે પુષપા તો ઉઘાડી 

આંખ છતાં પાસે પડલેું કાંઈ િ દેખી શકતી નહોતી. તેની દૃવષ્ 

ભવવષયના પડદા ઉઘાડી રહી હતી. ઘડીમાં તેના ગૌર મુખ 

ઉપર ગુલાિની આછી રતાશ આવી િતી હતી; ઘડીમાં તેની 

વસથર પાંપણો મીંચકારા કરતી હતી; ઘડીમાં તેના મુખ ઉપર 

આહ્ાદ ઊભરાઈ આવતો હતો; ઘડીમાં તેની મુખરેખા આછી 

રીસને ઉપસાવતી હતી.

કલપના એ માનવીનું મોટામાં મોટુ ંસુખ. સુખના સવપન સેવતી 

પુષપાને એકાએક વવચાર આવયો.

`િનેી આસપાસ મારાં વચત્ કાિુ ં છુ ંતે તો કેદખાનાને રસતે 

છ ે અહીં િેઠી િેઠી શું કયાતિ કરંુ છુ ં ?'

તેણે આંખ અને મોં ઉપર હાથ ફેરવયો, અને પોતાનાં સવપનને 

સમેટી લીધાં. એટલામાં િ એક માણસે કહ્ું :

`મોટીિહેન િમી લેવાનું કહે છ.ે'



`ચાલ, આવું છુ.ં ભાઈ આવી ગયા કે નરહ ?' ધનસુખલાલને 

તેમની પુત્ીઓ ભાઈ કહેતી હતી.

`ના જી, એ તો અતયારે આવવાના નથી. કચેરીમાં ગયા 

છ.ે તયાંથી કામ પૂરંુ થયે આવશે.'

પુષપા ઉતાવળી સુશીલા પાસે ગઈ.

`તું અને રંિન િંને િમી લો.' સુશીલાએ કહ્ું.

`રંિન તો નથી.'

`કયાં ગઈ ? એનેન િેસવાનું કહંુ્ હતું ને ? એનાથી શાંત 

િેસી રહેવાય શાનું ? ગઈ હશે કચેરીમાં.'

`ના; એ તો ઘેર ચાલી ગઈ.'

`તરંગી છોકરી છ.ે તારે િવું છ ે કે નરહ ?'

`હા.'

`તયારે તૈયાર થા; હંુયે આવીશ.' સુશીલાએ કહ્ું.

મંરદર વસવાય િીજા કોઈ સથળે ન િનાર સુશીલા અદાલતમાં 

િવા કેમ તૈયાર થઈ તેની પુષપાને સમિ પડી નરહ. એકલાં 

િતાં િરા પણ ફાવતું નહોતું; િહેનનો સાથે મળશે જાણી તેનું 

મન વસથર થયું.

કચેરી આવળ હજારો માણસો ભેગાં થયાં હતાં. િધાંય 

ઉશકેરાયેલી હાલતમાં હતાં. ઉશકેરાવું એ સામાનય કોરટના માનવીનું 

લક્ણ છ ે એમ માની હસતો ચહેરો રાખી સહુને શાંત રહેવા 



વશખામણ દેતા અસામાનય દેશસેવકો પણ ટોળામાં અને ઘોંઘાટમાં 

િને તેટલી વૃવદ્ધ કરતા હતા. પોલીસ-વસપાઈ ટોળાનાં માણસોને 

વમસલસર રાખવા થોડી થોડી વારે મથન કરતા હતા.

ટોળાં અશાંત હશે; પરંતુ તે સભય અને અવવકારી રહી 

શકે છ,ે િે યુવતીઓને આવવત જોઈ સહુને માગતિ કરી આપયો, 

સરળતાથી પુષપા અને સુશીલા અદાલતના વવશાળ ઓરડામાં 

દાખલ થયાં. ઓરડો પણ માણસોવથ ભરપૂર હતો; િરાય િગા 

દેખાતી નહોતી. પુષપા અને સુશીલા િારણા પાસે ઊભાં રહ્ાં.

અરુણની નિર વખતોવખત આમતેમ ફરતી હતી, જાણે 

કોઈને ખોળતી હોય નરહ ! ત્ણે આરોપીઓને ખુરશી આપવામાં 

આવી હતી; ધનસુખલાલ, કૃષણકાંત, સુરવભ એ ત્ણે િણ તેમની 

પાસે િેઠાં હતાં. ગામના િીજા ગૃહસથો અને આગળ પડતાં 

સન્ારીઓ પણ િેઠલેાં હતાં. અદાલતમાં વકીલો તો હોય િ. 

ઘણાં માણસોને િેસવાનું સાધન ન હોવાથી ઊભાં હતાં. મૅવિસટ્રટે 

અણે િનાદતિનની વચચે કાંઈ વાતચીત થતી હતી તે િારણા સુધી 

સંભળાતી નહોતી. અરુણે સુશીલા અને પુષપાને દૂર ઊભેલાં 

જોયાં. તેણે સુરવભને કહ્ું. સુરવભએ કૃષણકાંતને કહ્ું. કૃષણકાંતે 

પાછળ જોયું અને ધીમેથી તે ઊભો થયો, આસતે માગતિ કરી તે 

પુષપા અણે સુશીલાને પોતાની ખુરશી પાસે લઈ આવયો. પોતાની 

ખાલી ખુરશી ઉપર સુશીલાને િેસાડી; પાસે િ એક ગૃહસથ 

િેઠા હતા તેમણે પુષપાને પોતાની ખુરશી ઉપર િેસાડી પોતે 

ઊભા રહ્ા. નજીક િીજા એક ગૃહસથે ઊભા થઈ કૃષણકાંતને 

િહુ િ ધીમેથી કહ્ું :



`આપ િેસો.'

`Thank you so much. આપણે િંને િણ િેસીશું.' - કહી 

ઊભા થયેલા ગૃહસથને કૃષણકાંતે પોતાની જોડ ેિ િેસાડી દીધા.

ધનસુખલાલ િનાદતિનને કાંઈ સમજાવવા લાગયા. એક-િે 

વકીલો પણ અરુણ અને કંદપતિની સાથે વાત કરવા લાગયા. 

નયાયાધીશ િંને હાથને મુખ નીચે રાખી મેિ ઉપર કોણી ટકેવી 

િેઠા હતા.

િરા વાર થઈ એટલે તેમણે પૂછયું :

`હવે તમે ત્ણે િણે શો વનચિય કયયો ?'

આખો ઓરડો શાંત થઈ ગયો. સહુ કોઈ હવે િોલતા 

શબદો સાંભળવા એકપગે થઈ રહ્ા.

`મારો વનચિય તો મેં આપ નામદારને પ્રથમથી િ િણાવી 

દીધો છ.ે નયાયાસનનું અપમાન કરવાની અમારી લેશ પણ ઇચછા 

નથી. માત્ નયાયાસન િ ે રાજયસતિાનું પ્રવતવનવધ છ ે તે સતિાના 

અમે વવરોધી છીએ એટલે નયાયના કામમાં અમારાથી કશો િ 

ભાગ લઈ શકાય નરહ.' િનાદતિને ઊભા થઈ કહ્ું.

`અરે પણ જામીન આપવામાં શી હરકત છ?ે' ધનસુખલાલને 

વચચે િોલવાનો હક નહોતો છતાં તે વચચે િોલી ઊઠયા.

`હંુ તો જામીન માગવાનું પણ િતું કરંુ છુ.ં તમે િીજી 

મુદતે હાિર રહેવાની અંગત િવાિદારી સવીકારતી કિૂલાત 

લખી આપો, તોપણ હંુ તમને છૂટા કરી દઈશ.' મૅવિસટ્રટે ે



આગ્હપૂવતિક કહ્ું.

`અમારાથી કશી િ એવી કિૂલાત અપાય નરહ.' અરુણે 

ઊભા થઈને કહંુ્.

`અમારાથી પણ એવી કિૂલાત નરહ અપાય.' કંદપયે કહ્ું.

નૃવસંહલાલે કપાળે હાથ મૂકયો.

`તમે જામીન ન આપો, અણે આ જાતની કિૂલાત પણ ન 

આપો, પછી હંુ તમને છૂટા કરી શકીશ ?' મૅવિસટ્રટે ે વધારે 

કંટાળીને પોતાની લાચારી િતાવી. કોઈ પણ રસતે આરોપીઓને 

છોડી મૂકવાની તેમની વૃવતિ તો હતી; પરંતુ આરોપીઓ જાતે િ 

મુશકેલીઓ ઊભી કરતા હતા.

આપને યોગય લાગે તે હુકમ ફરમાવો.' િનાદતિને કહ્ું.

મૅવિસટ્રટે ે છવેટ ે કલમ હાથમાં લીધી અને િરા વાર કાંઈ 

વવચારી નીચે પ્રમાણે વાંચી સંભળાવયું :

આરોપીઓ સરખા િુવદ્ધમાન લોકનેતાઓ નયાયના કાયતિમાં 

મને સહાયતા આપવા િરા પણ તતપર થતા નથી એટલે તેમને 

જામીન ઉપર અગર જામીન વસવાય છૂટા કરવાનો પ્રશ્ન િ ઊભો 

થાતો નવથ, કામ રીતસર ચાલે તયાં સુધી િલેદેખરેખમાં તેમને 

રાખવાનો હુકમ હંુ રદલગીરી સાથે કરંુ છુ.ં

`વંદે માતરમ્ !' લોકોએ પોકાર કયયો. મૅવિસટ્રટે કોઈના 

સામું જોયા વગર એકદમ પાછલે િારણેથી પોતાની ચેમિરમાં 

ચાલયા ગયા. િનેે િનેે મળવું હતું તેને મળવા દીધા.



તેમને લઈ િતી વખતે અરુણે પુષપાની પાસે િઈ પૂછયું :

`પુષપાવતી ! રંિનગૌરી નથી આવયાં ?'

`ના.'

`કેમ ?'

`કોણ જાણે !'

`એ તો ખાલી ઉપરથી આવી દેખાય છ;ે એનું હૃદય એવું 

છ ેકે તમને િતા એ જોઈ શકત નરહ.' કૃષણકાંતે કારણ દશાતિવયું.

સહુના િયનાદ વચચેથી સનેહીઓનાં આંસુ વચચેથી 

આરોપીઓને પોલીસ પોતાની મોટરિસમાં ઉપાડી ગઈ.

આંખમાં આવેલાં આંસુ લૂછતી પુષપા વવચાર કરતી હતી :

`છવેટ ે રંિનને સંભારી !'
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રુદન તો હવે લોહીમાં મળું;

રુદનનો મને ઘા નહીં કશો !

રડી મરંુ અહીં સાંભળે ન કો ?

ન મુિ મૃતયુથી કોઈને કશું !

સુરવભ, સુશીલા અને પુષપા એ ત્ણેની આંખ આંસુથી ભરાઈ 

ગઈ. સજા પામેલા વીરોનાં મુખ હસતાં હતાં; તેમના હૃદયમાં 

ગવતિ હતો. અણગમતી સરકાર અસવીકારની િહુ સરસ ચેષ્ા 

(gesture) તેમણે કરી હતી; પરંતુ સ્તીહૃદય તો સુખમાં અને 

દુઃખમાં રડી પડ ે છ.ે કૃષણકાંત પણ ગંભીર િની ગયો. આવથતિક 

આફત તેના મુખ ઉપરનું હાસય વમટાવી શકી નહોતી; પરંતુ 

પોતના સનેહીઓને કેદમાં ઘસડાતા જોતાં મુખ ઉપરનું હાસય 

ઓસરી ગયું. તેણે વસગાર પીવી ઓછી કરી નાખી હતી; છલે્ા 

રદવસોમાં તેણે વિલકુલ વસગાર પીધી િ નહોતી. અતયારે તેના 

ભારે થઈ ગયેલા મવસતષકને જાણે કોઈ ઉતારની િરૂર હોય એમ 

તેને િણાયું ધનસુખલાલની વયગ્તા તેમના હલનચલનમાં અને 

િોલીમાં દેખાઈ આવતી હતી. તેઓ િનેી તેની સાથે ઉતાવળું 

ઉતાવળું િોલતા હતા કે તેમના હૃદય ઉપર કશી અસર થઈ 

િ નથી. નૃવસંહલાલ િગલો િનીને એક ખુરશી ઉપર િળી 



પડયા હતા.

આરોપીઓએ જામીન ન આપવાની હઠીલાઈ કરી, અને તેથી 

તેમને કેદમાં િવું પડયું. આરોપીઓની મોટરગાડી ચાલી તયારે 

િપોરના ચાર વાગી ગયા. કૃષણકાંત, સુરવભ અને ધનસુખલાલ 

તો સવારનાં િ ભૂખયાં હતાં. આરોપીઓની સાથે િવામાં, 

આરોપીઓને સમજાવવામાં, મૅવિસટ્રટેની સાથે મસલતો કરવામાં 

અને અવધકારી વમત્ો ઉપર લાગવગ પહોંચાડવાના પ્રયાસમાં 

તેમનો િધો િ સમય વીતી ગયો હતો.

ધીમે ધીમે માણસો વેરાવા લાગયાં. િ ેસથળે આરોપીઓને કેદ 

રાખવાના હતા તે સથળ શોધી કાિી તયાં આગળ િમા થવાની 

વૃવતિને લીધે અદાલતમાં ઊભરાતો માનવસમૂહ ઓછો થઈ ગયો.

`કાકા ! આપ પધારો. હંુ િરા પોલીસસટશેનને િઈ આવું.' 

કૃષણકાંતે કહ્ું.

`મેં પોલીસ-અમલદારને કહી મૂકયું છ,ે કશી અડચણ પડશે 

નરહ. તમે િંને મારી સાથે ચાલો. િરા િમો, આરામ લો, પછી 

આપણે િઈ આવીશું.' ધનસુખલાલે કહ્ું.

`ના ના, કાકા ! રંિન એકલી છ;ે હંુ ઘેર િ િઈશ.'

`એને તારે ઘેરથી લઈ લઈએ. મોટરમાં કેટલી વાર થવાની 

છ ે ?' ધનસુખલાલે આગ્હ કયયો.

કૃષણકાંતે આ આગ્હી વૃદ્ધ સાથે વધારે વાદવવવાદ ન 

કયયો. પોતાને ઘેર ગયા પછી ગમે તે કારણે ના પાડી શકાશે 

એમ ધારી તેણે મોટર મંગાવી. કૃષણકાંત આગળ િેઠો; િીજાં 



ચાર િણ િમે તેમ કરી મોટરમાં સમાયાં, મોટર ઊપડી અને 

સામેથી એક મોટરમાં રંિન િતી દેખાઈ. રંિને હસીને રૂમાલ 

પણ હલાવયો. રંિનની સાથે કોઈ પુરુષ હતો તે ન ઓળખાયો.

`રંિન ગઈ ?' પુષપાએ પૂછયું.

`હા. કયાં ગઈ હશે ?' સુશીલાએ પૂછયું.

`ચૉકી ઉપર.' પુષપાએ િરા ભાર દઈ કહ્ું.

`અરે ચૉકી એ િાિુએ કયાં આવી ? એ તો આમ છ.ે' 

કહી ધનસુખલાલે પુષપાની ભૂલ સુધારી.

`હવે ?' સુરવભ િોલી.

`હજી મોટર દેખાય છ.ે આપણે એને પકડી શકીશું. સહુને 

દેખીને એ ઊભી કેમ ન રહી તે મને સમજાતું નથી.' કહી 

કૃષણકાંતે શૉફરને ગાડી પાછી વાળવા હુકમ કયયો. થોડી ક્ણનો 

પ્રશ્ન હતો એટલે કોઈએ વાંધો લીધો નરહ.

પરંતુ રંિનની મોટર ધાયાતિ કરતાં વધારે િડપથી િતી 

હતી. કૃષણકાંતે મોટર હાંકનારને વધારે િડપ કરવા સૂચવયું. 

િડપ પણ િુગાર િવેી િ મોહક હોય છ.ે કોઈ પણ વાહનને 

ઓછી િડપ અપમાનભરી લાગે છ ેકૃષણકાંતની મોટર પૂરિડપમાં 

છૂટી. રંિનની મોટર સહિ દૂર રહી એટલે પાછલી મોટરે ખૂિ 

ભૂંગળાં (horn) વગાડયાં, પરંતુ રંિનની ગાડી ઊભી ન રહી. 

શહેરના ભાગમાં આવતાં એક ખાંચા આગળ રંિનની મોટર 

છવેટ ેધીમી પડી; એવામાં િ કૃષણકાંતની મોટર પાસે આવી ગઈ.



`રંિન !' કૃષણકાંતે ધીમે િૂમ પાડી

મોટર હાંકનારે મોટર ઊભી રાખી. રંિને િરા વચડાઈને 

હાંકનારને કહ્ું :

`કેમ રોકો છો ? સમિ છ ે કે નરહ ?'

ઘુર્રર્તિ  કરતી ગાડી આગળ વધી. રંિનની વવલક્ણતા 

કોઈના સમિવામાં ન આવી. કૃષણકાંતે ગાડી પાછળ હંકાવી. 

ખાંચાખૂંચીમાંથી પસાર થવાનું હતું. ધનસુખલાલ િોલયા :

`આપણે કયાં આવયાં ? વાઘરીવાડ છ ે કે ધૂળધોયાવાસ ?'

શેરીનો દેખાવ જોઈ િરા ઘૃણાપૂવતિક તેમણે િંને નીચ 

મનાતા વગયો ઉપર ભાર દીધો. નીચ કોમોએ ઊંચી કોમોનું 

કાંઈ િ િગાડયું નથી કે િથેી તેમનો વતરસકાર કરવા ઉચચ 

વગતિ પ્રેરાય, છતાં રહંદુસમાિની ઉચચ કોમો હલકી કોમો માટનેો 

વતરસકાર કેળવે છ,ે અને હલકી કોમો પણ પોતે એ વતરસકારની 

િ અવધકારી છ ે એમ માને છ,ે પરંતુ ધનસુખલાલને વધારે 

ચમકાવનારો િવાિ પુષપાએ આપયો :

`ભાઈ ! આ િડેવાસ છ.ે'

`શું ?' હિકી ગયા હોય તેમ ધનસુખલાલ પોકારી ઊઠયા.

`હા, ભાઈ ! આ તો ધના ભગતના ઘર પાસે િઈએ છીએ.'

`કેમ ? આ ભ્ષ્વેડાની કાંઈ િરૂર ? મારે િધાં કપડાં 

પલાળવાં પડશે.'



`રંિનની પાછળ િતાં િતાં અહીં આવી ચડયાં.'

એટલામાં રંિનની મોટર અટકી અને પાછળની મોટર પણ 

અટકી. ધના ભગતના ચોતરા ઉપર કેટલાક મરદો અને િૈરાં 

ઊભાં હતાં.

`રંિન અહીં કયાંથી આવી ?' ધનસુખલાલે પૂછયું.

`હમણાં વાત ન કરાવશો. પેલો વિચારો રકસન ! કહે છ ે

કે છલે્ી ઘડી છ.ે' મોટરમાંથી ઊતરતાં ઊતરતાં રંિને કહ્ું. 

રંિનની સાથે કૃષણકાંતના કુટુિં-ડૉકટર ઊતયાતિ. હાથમાં િૅગ લઈ 

તેઓ િપાટાિંધ રંિનની પાછળ ધના ભગતની િૂંપડીમાં ગયા.

`હાય હાય ! છોકરો વિચારો આવો માંદો છ ે?' સુશીલાથી 

નીચે ઊતરી િોલાઈ ગયું.

`અરે િા ! વાત ન કરો; તાળવું ફાટી જાય એવો તાવ 

છ.ે એક છાતી ઉપર અને એક પગમાં ડામ દીધો તોય હજી 

ઊતરતો નથી !' ચોતરા ઉપર ઊભેલી એક િાઈ િોલી.

સુશીલાની આંખો ફાટી ગઈ. િે ડામ ? એ કુમળા રકશોરની 

આ દવા? તે ધસીને િૂંપડીમાં ગઈ; પાછળ પુષપા પણ ગઈ. 

ધનસુખલાલ મૂંિાઈને ઊભા રહ્ા. આ છોકરીઓ શું કરે છ ે તે 

તેમને સમજાયું નરહ. િડેના ઘરમાં કેમ પેસાય ! વૈષણવઘરમાં 

િનમ લેનાર પુત્ીઓ અચકાતી કેમ નથી ?

`કાકા, અંદર આવો તો ખરા ? વિચારા ભગતને સારંુ 

લાગશે.' કૃષણકાંતે કહ્ું.



`ના ના, ભાઈ ! હંુ તો અહીં િ ઠીક છુ.ં એ તો તમારંુ 

સુધરેલાનું કામ.'

કૃષણકાંતે અંદર ડોરકયું કયુું. અંદર ઘણાં માણસો ભેગાં થઈ 

ગયાં હતાં. ડૉકટરે હાથ પકડી િધાંને ખસેડયાં તયારે પોતે દદપીની 

પાસે િઈ શકયા. ડૉકટરને અને મડમ િવેી રૂપાળી યુવતીઓને 

સહુએ િગા આપી અને િધાં િોલતાં િોલતાં આઘાં ખસયાં.

`વિચારા ભગતનું નસીિ !' `સારાં માણસો કયાંથી ?' 

`છોકરો નથી િચવાનો.' `િોડ વળગયું લાગે છ.ે' `ના ના, એ તો 

નિર.' `નિર લાગે એવો િ છોકરો હતો, િા !' આ પ્રમાણે 

િધાં િૈરાં િોલયાં કરતાં હતાં. રકસન એક ગોદડી ઉપર સૂતો 

હતો. તેના ઉપર િીજી ગોદડી ઓિાડલેી હતી. ભગત કાંઈ 

મનમાં િોલતા હતા. ડૉકટરે વસસકારી િોલાવી સહુને ચૂપ રાખયાં.

`ભગત ! હંુ ડૉકટરને તેડી લાવી છુ;ં અંગ્ેજી ભણેલા વૈદ.' 

રંિને કહ્ું.'

`મોટો વૈદ પ્રભુ, અને મોટી દવા એનું નામ; િહેન ! શું 

કરવા તસદી લીધી ?' છોકરાને માથે હાથ ફેરવતાં ભગત િોલયા.

`આટલો િધો તાવ છ ે ને ? િરા ડૉકટરની દવા કરીશું 

તો ઠીક થઈ િશે.' રંિને કહ્ું.

`પ્રભુએ આપયો છ ે ને પ્રભુ નરહ િચાવે ? હે નાથ ! 

તારે ચરણે એને મૂકયો છ.ે તારા ગરીિ ભગતને મરતી વખતે 

રડાવવો હોય તો તું જાણે !' ભગતના હોઠ ધ્ૂજયા.

`દાદા ! પ્રભુ કયાં છ ે ?' રકસન લવયો.



`દીકરા ! જયાં નિર નાખીશ તયાં પ્રભુ છ.ે જયાં મન 

દોરીશ તયાં પ્રભુ છ ે : મારો દીનદયાળ !'

`દીનદયાળ !' રકસને પડઘો પાડયો.

`િોલ, િેટા ! દીનદયાળ.'

`દીનદયાળ દાદા ! ભગવાન... દેખાય...ખરંુ ?'

`હા, િેટા !'

`મને દેખાય છ.ે' રકસને કહ્ું. અને હસતું મુખ રાખી તે 

શાંત પડયો.

ડૉકટરના ગળામાં ડચૂરો આવયો. અંધ વૃદ્ધ પુરુષની કરુણાભરી 

શ્દ્ધા તેના કઠણ હૃદય હલાવી રહી હતી. તેણે નીચે િેસી 

રકસનનો હાથ િાલયો. હાથ િાલતાં િરાિર તેનું મુખ ગંભીર 

િની ગયું. તેણે રંિન ભણી ડોકંુ હલાવયું.

સુશીલાને તે જોતાં િ ફેર આવયા. તેનું હૃદય દેહમાંથી 

નીકળી નાસતું હોય એમ તેને લાગયું. તે એકદમ િમીન ઉપર 

પડી ગઈ. કૃષણકાંત અંદર દોડી આવયો; પુષપાએ સુશીલાને િાલી 

લીધી; પરંતુ સુશીલાનું શરીર ખેંચાતું હતું. એક િાઈએ િહાર 

નીકળી ધનસુખલાલને કહ્ું :

`અંદર તો િહેન િેભાન થઈ ગયાં છ ે !'

ધનસુખલાલ અંદર દોડયા. િડેની િૂંપડીમાં પ્રવેશ ન થાય 

એ ધમતિસૂત્ તેઓ અતયારે ભૂલી ગયા. માંદા માણસની સારવાર 

કરવી એ તેમને માટ ેઅશકય હતું. તેઓ જાતે એટલા ગભરાઈ 



િતા કે તેમની સારવાર ઊલટી હરકતરૂપ થઈ પડ.ે આસપાસ 

ઊભેલી અંતયિ સ્તીઓને તેઓ કહેવા લાગયા :

`િરા પાણી લાવો, પાણી છાંટો એના મોં ઉપર !'

ડૉકટરે િધાંને િૂંપડી િહાર કાિયાં, એક-િે અંતયિ િાઈઓ 

પોતાના લૂગડા વડ ે સુશીલાને પંખો નાખવા લાગી. સુશીલાનો 

દેહ ખેંચાયો હતો, અને તેના કંઠમાથી કોઈ દુઃખભયાતિ રુદનના 

ટકુડા સંભળાતા હતા.

`શું થયું, િહેન ?' ભગતે ધીમે રહી રંિનને પૂછયું.

`એ તો મોટી િહેનને તાણ આવી ગયું.'

`અરે, અરે ! એ હરરિન અહીં કયાંથી ?'

`રકસનને જોવા. કાકા પણ આવયા છ,ે ભાઈ પણ આવયા છ.ે'

`શું કહો છો ? ગરીિના ઘરમાં આખો રિવાડો શો ? 

પ્રભુ ! તુંહી, તુંહી ! આ તારો િાળક તારા ખોળે છ ે !'

સુશીલાને તાણ વળું. તેનું રુદન િંધ થયું. તેની આંખો 

ઊઘડી ગઈ. ધનસુખલાલના જીવમાં જીવ આવયો. ડૉકટરે કહ્ું :

`મોટીિહેનને િહાર લઈ િઈએ. અહીંની વગરદી તેમનાથી 

સહન ન થઈ.' ડૉકટર િધાંને ઓળખતા હતા.

`હા હા; ચાલો.' કહી ધનસુખલાલ અણઆવડત દેખાઈ 

આવે એવી રીતે સુશીલાને ઊંચકવા લાગયા.

`આપ રહેવા દો; હંુ અને સુરવભ થઈને લઈ િશું.'



`હા ભાઈ ! તેમ કરો. હંુ તો હવે ઘરડો થયો.'

સુશીલા િેઠી થઈ ગઈ. તેને કૃષણકાંત, સુરવભ અને ડૉકટર 

ટકેો આપવા લાગયાં.

`ના ના, કાંઈ િરૂર નથી; હંુ મારી મેળે ઊઠીશ.' સુશીલાએ 

કહ્ું અને રકસનની પથારી ભણી નિર રાખી ઊઠવા માંડયું. 

તેને ઊઠતાં ઊઠતાં ચક્કર આવયાં. તેણે તતકાળ કૃષણકાંતનો 

ખભો િાલી લીધો.

`મારે રકસનને જોવો છ.ે' સુશીલાએ કહ્ું.

`ના મોટીિહેન ! તમને ફરી તાણ આવશે.' ડૉકટરે કહ્ું. 

દાદા અને તેના દીકરા વચચેનો ઈશ્રસમરણનો પ્રસંગ ડૉકટરના 

હૃદયને પણ હલાવી રહ્ો હતો. તે િ પ્રસંગે સુશીલાનું ભાન 

ભુલાવયું હતું એ સમજી િનાર ડૉકટરે તેને દદપી પાસે આવવાની 

મના કરી.

`ડૉકટરસાહેિ ! મને હવે કાંઈ નરહ થાય. મારંુ મન વસથર 

થયું છ.ે' કહી સુશીલા આગળ આવી અને રંિનની જોડ ે િેસી 

ગઈ. તેને તીવ્ર ઈચછા થઈ આવી કે પોતે તે િાળકનું મસતક 

ખોળામાં લઈ લે. તેણે એ વૃવતિને પ્રિળ પ્રયાસ કરી રોકી. 

રકસનના મુખ સામે તે જોઈ રહી.

`દાદા ! કોઈ રડતું હતું ?' રકસને પૂછયું. જવરની 

અવતશયતામાં તેને કવવચત્ ભાન આવતું અને કવવચત્ શૂનય 

િની િતો.

`િેટા ! રડવાની વાત િ ન કરવી. પ્રભુ તો હસતો અને 



હસાવતો િ રહે છ.ે જો, મા વગરનો તું, તો મને પ્રભુએ આિ ે

મા આપી - એક નરહ, ચાર ચાર !' ધના ભગતે કહ્ું. કોણ 

કોણ યુવતીઓ આવી હતી તે તેમણે જાણી લીધું હતું. સુશીલાને 

લાગયું કે પોતાનું હૃદય એક ક્ણ ધિકતું િંધ પડી ગયું હતું.

ધનસુખલાલની સપશાતિસપશપી સુષુપ્ત િની ગયેલી વૃવતિ પાછી 

જાગૃત થઈ. તેને ધના ભગત માટ ેએક પ્રકારનું માન હતું; પ્રભુનાં 

મમતિભેદી સતવનો સંભળાવી હૃદયને પવવત્ કરતા એ મહાર તરફ 

તેને એક પ્રકારનો સમભાવ હતો; પરંતુ એ માન અને સમભાવ 

જાવતભેદ ભુલાવી શકે તેમ નહોતું. એ ભકત ખરો; પરંતુ તેનો 

સપશતિ થાય નરહ. પ્રભુનું નામ લેતો અંતયિ પવવત્ ખરો; પરંતુ 

તેને ઓટલે િેસાડાય. તેનો ભવકતભાવ પોતાના હૃદયને અડતી 

ઊવમતિઓ ઉછાળે તેની હરકત નરહ; પરંતુ તેનો દેહ પોતાના દેહને 

અડકવો ન જોઈએ. વતતિમાન કેળવણી પામેલાઓને આમાં કદાચ 

અવતશયોવકત લાગે; પરંતુ ઉમદા મનવાળા ભાવવક રહંદુઓમાંથી 

ઘણાને આવ િ સંસકાર જામી ગયા હોય છ.ે

ધનસુખલાલના મુખ ઉપર અંતયિસપશતિની વયગ્તા સપષ્ 

થઈ. હવે િધાં આ ભ્ષ્ાચારમાંથી ખસે તો સારંુ એમ ઈચછતા 

ધનસુખલાલે જોયું કે રકસન આંખ ઉઘાડી ચારેપાસ જોતો હતો.

`દાદા ! િધાં ભિન સાંભળવા આવયાં છ?ે' તે િોલયો.

`ના. દીકરા ! તને જોવાને આવયાં છ.ે'

`પણ િધાંને નહાવું પડશે તે ?' રોિ ધનસુખલાલને તયાં 

િતા િાળક રકસનને ધનસુખલાલના ઘરની રૂરિ માલૂમ હતી; 



તેને વચંતા થઈ.

ધનસુખલાલની વયગ્તા ઊડી ગઈ. રકસનનો છલે્ો પ્રશ્ન 

સાંભળી તેઓ ગંભીર િની ગયા. સુશીલાથી રહેવાયું નરહ. તેણે 

રકસનને કપાળે હાથ મૂકયો.

રકસન ચમકયો; તેણે માથું ખસેડયું અને સામે જોઈને કહ્ું :

`મોટાં િા ! શું કામ અડકો છો ? િધાં કપડાં પલાળવાં...' 

થાકને લીધે વાકય પૂરંુ કરી શકયો નરહ; તેણે આંખો મીંચી 

દીધી. સપશતિમાં રહેલી ભેદભાવના સામે િૂિવા મથનાર આ 

રકશોર પોતાના રહતસવીઓની ધમતિલાગણી સાચવવા માટ ેમાંદગીને 

વિછાનેથી પણ વચંતા કરી રહ્ો હતો.

`આવા સમયે આવા સપશતિમાં દોષ ખરો ?' પહેલી િ વાર 

ધનસુખલાલને સપશતિભેદની રૂરિ માટ ે શંકા ઊઠી. િૂની ભાવના 

છોડતાં હૃદયમાં ભારે યુદ્ધ થાય છ.ે એ યુદ્ધની આગહી આપતી 

વવકળતામાં તેઓ િહાર ચાલયા આવયા. રંિને કહ્ું :

`મોટી િહેન ! હવે જાઓ. કાકા કયારના અકળાઈ રહ્ા 

છ.ે તમે િધાંએ ભારે રહંમત કરી અહીં આવવાની !'

`અમે તો તારી પાછળ અકસમાત િ આવયા. આવયા તે 

સારંુ થયંુ. કચેરીની ધમાલમાં ભગતને તો ભૂલી િ ગયાં હતાં. 

હવે તુંયે આવે છ ે ને ?' પુષપાએ કહ્ું.

`ના રે ના ! હંુ તો આ રકસનને તાવ ન ઊતરે તયાં સુધી 

અહીં િ િેસી રહીશ. ભગતથી કાંઈ એને િરફ ઘસાય કે 

એની િીજી ચાકરી થાય ?'



`તયારે હંુયે તારી સાથે િ િેસું તો ? વારાફરતી છોકરાની 

પાસે િેસીએ.' સુશીલાએ કહ્ું.

ડૉકટરે ગંભીરપણે સુશીલાને તયાં આગળ વધારે રોકાવાની 

મના કરી; ધના ભગતે પણ આગ્હ કયયો :

`ઓ મા ! તમે તો િધાં િગદમિાસવરૂપ ! મારે ઘેર તમારાં 

પગલાં થયાં એ મારા રકસનના ધનભાગય. હવે તમે પધારો. 

તમારો આશપીવાદ રકસનની રક્ા કરશે.'

મહામુશકેલીથી સુશીલા પથારી પાસેથી ખસી. રંિન પણ 

િધાંને મૂકવા િહાર આવી. તેણે પોતાની ભાભીને કહ્ું :

`મારો ઊંચો જીવ ન કરશો. રકસનને તાવ ઊતરશે એટલે 

હંુ પાછી આવું છુ.ં રાત્ે નવેક વાગી જાય અને હંુ ન આવું કૉફી 

મોકલજો.' રંિને આખી રાતના ઉજાગરા માટ ેતૈયારી કરી હતી.

સુશીલાએ ડૉકટરને એક િાિુએ િોલાવી પૂછયું :

`ડૉકટરસાહેિ ! હવે કેમ લાગે છ ે ?'

`કાંઈ નરહ. તમને તો સહિ...'

`હંુ મારી વાત નથી કરતી; પેલા છોકરા માટ ે પૂછુ ં છુ.ં'

`હંુ આવયો તયારે નાડીમાં ધિકારો પડતો હતો; અતયારે 

ધિકારા વનયવમત છ ે એટલે કાંઈક આશા ખરી.'

`ડૉકટર ! મહેનત િાકી ન રાખશો; તમે ધાયુું નરહ હોય 

એટલું ઈનામ આપીશ, પણ છોકરો િચવો જોઈએ !'



`આપને સંતોષ થાય એ મારે તો મોટુ ં ઈનામ. કૃષણકાંતના 

અને આપના કુટુિં માટ ે કહેવું નરહ પડ.ે'

`તમે આખી રાત છોકરા પાસે રહો તો ?'

`ઘણં કરીનેક એમ િ થશે. રંિનિહેન છોડશે નરહ.'

સુશીલાએ વખસસામાંથી નોટ કાિી ડૉકટરને કહ્ું : ડૉકટર 

! રાતની ફી હંુ આપું છુ.ં`

`એ શું િોલયાં, િહેન ? હંુ કાંઈ અતયારે ફી લેવા આવયો 

નથી.' કહી ડૉકટરે હાથ લાંિો પણ ન કયયો, અને તયાંથી તે 

ખસી ગયા.

`િંને મોટર ચાલી; રંિનવાળી મોટરમાં ત્ણ સ્તીઓ િેઠી, 

અને કૃષણકાંતની મોટરમાં િંને પુરુષો િેઠા.

`મોટર પાછી િલદી આવે હોં ! વખતે અહીં િરૂર પડ.ે' 

રંિને પોતાની ભાભીને ચાલતી મોટરમાં કહ્ું.
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આવો આવો આંસુ આતમતાપનાં;

શા માટ ે વહોયયો આ માનવ દેહ જો ?

ને શેમાં શેમાં એને વનત ગાળતો ?

જાય સરી પલ, તે ગઈ નઃસંદેહ જો. આવે0

બળવરં્રા્ય

કૃષણકાંતે પ્રથમ ધનસુખલાલના મકાન તરફ મોટર લેવરાવી. 

મકાન આવી પહોંચતાં િ ધનસુખલાલે પાછો િધાંને ઊતરવાનો 

આગ્હ કયયો; પરંતુ કૃષણકાંતે ના પાડી.

`તને વધારે ખોટી નરહ કરીએ. શાનો મોંઘો થાય છ ે ?' 

ધનસુખલાલે કહ્ું.

`ના જી, રાત પડવા આવી છ.ે આપને હજી નહાવું હશે. 

હંુ પછી મળીશ.' કૃષણકાંતે કહ્ું.

ધના ભગતની નાની સરખી િૂંપડી અને માંદગી ભોગવતા 

સાધનરરહત િાળકની વસથવતના વવચારમાં પડલેા ધનસુખલાલ 

નહાવાનો ખયાલ વીસરી ગયા હતા. તેઓ કદાચ સીધા િઈ 

વગરનાહ્ે ઠાકોરજીનાં દશતિન પણ કરત. કૃષણકાંતે તેમને તેમણી 

દૈરહક અપવવત્તાનું ભાન કરાવયું. તેમણે આગ્હ મૂકી દીધો. 



કૃષણકાંતે એક મોટર અહીંથી િ રંિન પાસે મોકલી દીધી, અને 

િીજી મોટરમાં તે અને સુરવભ િેસીને ગયાં.

`સુશીલા ! પાની તો તૈયાર હશે; તું નાહી લે. પછી હંુ 

નાહીશ.' ધનસુખલાલે ઘરને ઓટલે ચડતાં કહ્ું.

`િહેનનું શરીર સારંુ નથી. અતયારે ન નહાય તો ?' 

પુષપાએ પૂછયું.

`એની મરજી, મારો આગ્હ નથી. પછીથી એનું અડકેલું 

ઓિવા-પાથરવાનું ધના ભગતને તયાં મોકલી દેવાશે; એમાં કાંઈ 

હરકત નથી.' ધનસુખલાલે કહંુ્; પરંતુ તે કહેતાં કહેતાં તેમને 

લાગયું કે પોતાના આ વવચારમાં કોઈક ઠકેાણે કશું અસંગત છ.ે

સુશીલાની ભમમર િરા ઊંચકાઈ.

`એ વિચારા અંતયિ ! માટ ેએમને આપણે ઉતારેલું લૂગડુ ં

ખપે; ખરંુ?' તેના મનામાં વવચાર આવયો; પરંતુ તે તેણે જાહેર 

ન કયયો. તેણે તો માત્ એટલું િ કહ્ું:

`ના, હંુ નાહીશ. એમાં શું ?'

પરંતુ તે ખોટુ ં િોલતી હતી. તેનું હૃદય એ િૂઠાણં સાંભળી 

વચવચયારી પાડી ઊઠયું : `શા માટ ેઅંતયિને અડકીને નહાવું ? 

િીજા કોઈને અડકીને આપણે ઓછાં નાહીએ છીએ ?'

`પણ એમનો ધંધો તો એવો િ ને !' તેના િૂઠા સંસકારે 

દલીલ કરી. અસપૃશયતામાં વતરસકાર રહેલો નથી. ધંધાને અંગે 

ઊપિતી અપવવત્તા આગળ કાંઈક પડદો હોવો જોઈએ; એટલું 



િ નરહ, પરંતુ વતતિમાન વવજ્ાન પણ િતંુપ્રસારણની સંભાવનાને 

આધારે અસપૃશયતાને ટકેો આપી શકે છ.ે એટલે આપણા િૂના 

ધમતિચારમાં ભારે રહસય જોઈ શકાય છ.ે

`ધૂળ ને પથરા! આપણે િ અંતયિ હોઈએ તો ?...' આખી 

પ્રજાની અસવચછતા મટાડનાર કોમને િ આપણે તો અસવચછ 

કહી તજી દીધી! કારણ ? અસવચછ ધંધો કરે છ ે માટ.ે.. તેનો 

ઉપકાર માનવો તો િાિુએ રહ્ો! ...કોઈ રદવસ એ લોકો િ 

એમ કહેશે કે `તયારે રહ્ું તમારંુ કામ ! અમને અડકતાં નથી 

તો એ ધંધો તમે િ સાચવી લો !' તયારે શું કરીએ ? આપણે 

િધાંએ વારાફરતી અંતયિ થવું નરહ પડ ે ?

વપતાજીને રાજી રાખવા, િ ે રૂરિમાં પોતે ઊછરી હતી તે 

રૂરિના સરળ ચીલાને ન મૂકવા, લાંિા સંસકારને વશ વતપીને 

સુશીલા નાહી તો ખરી; પરંતુ તેનું મન વમળે ચડયું. નહાતાં 

નહાતાં તેણે વવરુદ્ધ અને તરફેણમાં દલીલો કરી; પરંતુ મન માનયું 

નરહ. તેને એમ લાગયું કે આ પ્રમાણે નાહીને તે આખી અંતયિ 

િનતાનું અપમાન કરે છ.ે અને એ િનતામાં ધના ભગત િવેો 

પવવત્ અને રકસન સરખો...!

`કોણ ? રકસન કોણ?' તેને પોતાના પુત્નું સમરણ થઈ 

આવયું. રકસન ખરેખર એ િ હતો કે કેમ તેની ચોકસાઈ થવી 

મુશકેલ હતી; પરંતુ ગમે તે પરરવસથવતમાં િાળક જીવતું રહે એમ 

માતૃહૃદય ઈચછ ે છ.ે

ધમતિવનષ્ઠ સુશીલાએ એક પ્રસંગે - વનિતિળતાથી કહો કે 

માનવતાથી કહો - રૂરિનો ભંગ કયયો હતો. એ િ રૂરિએ તેને 



દાટી દીધી; પરંતુ િ ે વયવકતમાં તે પોતાના િાળકનો ભાસ 

વષયોથી વનહાળા કરતી હતી તેનું પોતાના િ હાથગે અપમાન 

થતું જોઈ તે દાિી ઊઠી.

`િધા િોંગ છ ે ! હંુ એટલી િધી પવવત્ કયાંથી કે િડેને 

અડકીને મારે નહાવું પડ ે !'

`તેણે ઠાકોરજીની સેવાપૂજા કરી; રહી ગયેલી સાયં આરતી 

પણ કરી. પરંતુ આખો વખત પ્રભુની પ્રવતમા જાણે કોઈ કટાક્ભયુું 

વસમત કરતી હોય એવો તેને ભાસ થયો. પ્રભુનો સપશતિ કરવો 

હોય તો િરૂર પવવત્તા જોઈએ; પરંતુ એ પવવત્તા મોતને 

વિછાને સૂતેલા અંતયિને અડકવાથી િતી રહે ખરી? અંતયિની 

સારવાર દેહને પવવત્ િનાવે છ ે કે માત્ સનાન ? પ્રભુ જાણે 

હસતે હસતે એ પ્રશ્ન તેને પૂછતા હોય એમ લાગયું.'

`ભાઈ ! થાળ ધરાવું છુ.ં તમારે વાર તો નથી ને ?' પુષપાએ 

મંરદરમાં િ પાઠ કરવા િેઠલેા ધનસુખલાલને પૂછયું.

`થોડા પાઠ િાકી છ;ે પા કલાકમાં આવું છુ.ં' ધનસુખલાલે 

કહ્ું. ધનસુખલાલ ગીતાના અમુક અધયાય વાંચયા વસવાય િમતા 

નરહ. આિ ેતેમણે પણ અનાયાસે િહુ આઘાત થયો હતો તેમણે 

સવપને પણ નરહ ધાયુું હોય કે પોતાને અંતયિવાસમાં િવાનો 

પ્રસંગ આવશે; તયાં િઈને અંતયિની િૂંપડીમાં પ્રવેશ કરવો પડશે 

એવી તેમને કલપના પણ થઈ નહોતી. એથી પણ આગળ વધીને 

પોતાની પુત્ી અંતયિ છોકરાને અડકશે અને એવી વસથવતમાં તેના 

દેહને ધનસુખલાલે સપશતિવો પડશે, એ તો િધું તેમના આખા 

જીવનના સંચી રાખેલા ધમતિવવચારો અને ધમાતિચારોને હચમચાવી 



નાખે તેમ હતું.

`કોઈ કયાં જાણીજોઈને અડકયું છ ે ? ન છૂટકે િધું િ 

કરવું પડ.ે' ગીતાનો પાઠ કરતાં કરતાં તેમનાં મનમાં વવચારો 

આવયા કરતા હતા. `ભગત અને રકસન િંને આપણા જાણીતા. 

વિચારો ગરીિ અને વનરાધાર. આવે વખતે તયાં ગયા એમાં 

શું ખોટુ ં થયું ?...આપદ્ધમતિમાં િધી િ છૂટ... પરંતુ શા માટ ે એ 

સપશતિને આપદ્ધમતિ કે કેમ ?' આવા આવા વવચારોમાં ગૂંચવાઈ 

ગયેલા ધનસુખલાલ મોટથેી ગીતાપાઠ કયયે િતા હતા. વાંચતાં 

વાંચતાં નીચેનાં વાકયોનું તેમણે ઉચચારણ શરૂ કયુું. અને તેમને 

કાંઈ નવું ભાન થતું હતું એમ લાગયંઃ

ઇશ્રઃ સવતિભૂતાનાં હૃદ્દશેે।઼િુ તિન વતષ્ઠવત—

ધનસુખલાલ અટકયા. તેમણે આગળ િોલવું િંધ કયુું અને 

એ મહાકાવયમાં સમાયલા અથતિનો વવચાર કરવા માંડયો :

`પ્રભુને એકે દેહ અપવવત્ નરહ, અને પામર મનાવીને 

ભેદાભેદ ? પ્રભુ સહુના હૃદયમાં વસે; પાપી માનવી પ્રભુના 

વનવાસમંરદરને અડકી અભડાય ! પ્રભુને મેળવવાનો માગતિ એનું 

નામ ધમતિ, અને પ્રભુ જયાં વસે તયાં વવમુખતા ! એ ધમતિ કે 

અધમતિ ? તયારે આિ સુધી પાળેલો આચાર ખોટો ?'

ભાઈ ! પાઠ થઈ રહ્ો કે શું ? પુષપાએ પૂછયું.

`િરાક િ વાર છ.ે' વવચારમાંથી જાગૃત થઈ ધનસુખલાલે 

કહ્ું. િે-ત્ણ શ્ોક આગળ િોલયા અને તેઓ વળી અટકયા.

મનમના ભવ મદભકતોમદ્ાજીમાં નમસકુરુ —



પ્રભુ તો આમ કહે છ ે : `મારંુ ભિન કર; મેન નમસકાર 

કર !' અતયંતને અડકતાં િ ે ભાવ ઉતપન્ થાય છ,ે અંતયિને 

અડકી સનાન કરવાની િ ે વૃવતિ જાગૃત થાય છ.ે એમાં પ્રભુને 

નમસકાર કરવાનો ભાવ આવે છ ેખરો ? હૃદય પ્રામાવણક િવાિ 

તો નકારમાં આપે છ ે !

`હે નાથ ! અમે તો કશું દેખતા નથી. અંધનો હાથ િાલી 

દોરિ ે !'

ધનસુખલાલથી વવચારભાર ખમાયો નરહ, એટલે તેઓ િોલી 

ઊઠયા. અને તતકાળ તેમનાં હૃદયમાંથી િોલી ઊઠયું :

`પ્રભુ તારો - આંખ છતાં અંધનો હાથ િાલે એ ખરંુ; પરંતુ 

તેં કોઈ સાચા અંધનો એક ક્ણ પણ હાથ િાલયો છ ે ?'

ધનસુખલાલ આગળ િપાટાિંધ પાઠ કરી ગયા. તેમના 

અતયાર સુધીના ધમાતિચરણમાં તેમને કોઈ ઊંડો અસંતોષ થયો. 

અહંને બ્રહ્મની મહતિા સુધી લઈ િનાર ધમતિમાં આ સપશાતિસપશતિ 

કયાંથી ઉદભવયો ?

તેમનું વવચારયુદ્ધ રાતમાં લાંિા સમય સુધી ચાલયું. તેઓ 

ધવનષ્ઠ હતા, ધમાતિચારના ઉપાસક હતા, નવવનતાનાં અવનષ્ો 

તુતતિ પારખી િતા હતા; છતાં તેમના હૃદયની પ્રામાવણક સરળતા 

તેમને કદી દુરાગ્હી િનાવી શકી નહોતી; તેઓ જાતે કડક 

આચાર પાળતા, પરંતુ તેઓ આચાર ન પાળનારની કડક ટીકા 

કરવા છતાં તેની તરફ કદી દ્વષે કરી શકતા નરહ. એ ગુણને 

લીધે િ કૃષણકાંતના કુટુિં સાથે તીવ્ર આચારભેદ હોવા છતાં 



તેઓ ભારે વાતસલય કેળવી શકતા હતા. પણ િૂના વવચાર 

િતા કરવા એ માનવજાતની મોટામાં મોટી ઘાંટી છ;ે એ એક 

રદવસમાં િનતું નથી.

પરંતુ ધનસુખલાલને માટ ેિ ેઅશકય હતું તે સુશીલાએ શકય 

કયુું. રાતમાં ને રાતમાં તેની ખાતરી થઈ ગઈ કે સપશાતિસપશતિમાં 

રહેલી ભેદ-ભાવના એ ફરવિયાત વૈધવય સરખું િ રહંદુસમાિનું 

િીિુ ં દૂષણ છ.ે િ ે વવધવા હોય, િ ે અંતયિ હોય તે િ એ 

દૂષણો કેવી રીતે ચોપાસથી તેના િવલદાનને ટકુડટેકુડ ે વહેરે છ ે

એ સમજી શકે.

તેણે આખી રાત આંખ મીંચી નરહ. િ ે દૃશય ઉઘાડી આંખે 

કરુણાિનક હતું તેઆંખ મીંચતાં વિહામણં િની િતું હતું. તેણે 

ચાર વખત તો માણસો મોકલી રકસનની તવિયતના સમાચાર 

પુછાવયા. દર વખત માણસ તો એકનો એક િવાિ લાવેઃ

`છ ે એમનું એમ છ.ે'

ધડકતે હૃદયે પુછાયેલા પ્રશ્નનો એક િ િવાિ સાંભળી તેને 

અકળામણ થઈ. તેને વવચાર આવયો કે તે પોતે જાતે િઈ જોઈ 

આવે તો કેવું! પરંતુ એમ કરવું ડહાપણભયુું નહોતું િાપને શું 

લાગે ? લોક શું કહે? એક રદવસ આ સમપતિણી સરખું શુદ્ધ 

કુટુિં િડેવાળામાં રખતું કેમ થઈ ગયું ? એ અણપૂછયા પ્રશ્નનું 

સમાધાન કરવું દુઘતિટ હતું.

માનવીનું ડહાપણ તેને ઘણી વખત સતયમાગયે િતા રોકે છ.ે 

સવારમાં તેની આંખો િરા મળી. અંતયિવાસનું પાતળું ધૂમ્રવચત્ 



તેરની સુષુપ્ત કલપાનામાં ઊપસવા માંડયું. તયાં તો એક િાઈએ 

આવી તેને િૂમ પાડી. ચમકીને સુશીલા િેઠી થઈ. તેનું હૃદય 

ધિકયું : રકસનને કેમ હશે?

`નીચે રંિનિહેન આવયાં છ.ે'

`ઉપર કેમ આવતી નથી ? જા જા િોલાવી લાવ.'

`મેં કહ્ું, પણ એ તો કહે કે નાહ્ા વગર ઉપર ન અવાય.'

સુશીલા દોડીને નીચે ગઈ.

`કેમ રંિન ? રકસનને કેમ છ ે ?'

`સારંુ છ;ે તાવ ઊતયયો. ભાભી સવારમાં આવયાં અને તયાં 

િેઠાં એટલે હંુ ઘેર જાઉં છુ.ં મને એમ થયું કે તમને કહેતી 

જાઉ. રાત્ે િહુ ઊંચો જીવ રહ્ો હશે; ચાર વખત તો માણસ 

આવયો !'

`ઠીક થયંુ તે ખિર કહી તે. આવ ને ઘરમાં ?'

`પાછાં તમે તો અડકશો નરહ, અને દૂર િેસાડશો.'

`ચૉક સુધી તો ભગત આવતા હતા. આવ, િરા ચા પાઉં; 

રાતનો ઉજાગરો છ.ે' કહી સુશીલા તેને અંદર લઈ ગઈ. ચૉકમાં 

એક પાટ ઉપર તેને િેસાડી. પુષપા પણ આવી, ને ચૉકમાં એક 

ચટાઈ પાથરી િેઠી. સુશીલા ચા િનાવી લાવી અને ભૂલથી 

પયાલો તેણે પાટ ઉપર મૂકી દીધો.

`હાં હાં, મોટીિહેન ! મને અડકયાં ? હવે નહાવું પડશે 



!' કહી રંિન હસવા લાગી.

`તું કયાંથી ?' ઉપરના છજામાંથી ધનસુખલાલે પૂછયું.

`પેલા રકસનની ખિર કહેવા આવી હતી. અને મોટીિહેન 

મને અડકયાં !'

સુશીલા રંિનની જોડ ે િ પાટ ઉપર િેસી ગઈ.

`હવે ચા પીવા માંડ, િોલિોલ કરતી !' સુશીલાએ સનેહભયયો 

ઠપકો દીધો.

`રકસનને સારંુ છ ે ને ?' ધનસુખલાલે પૂછયું.

`હા'

`ચાલો, િહુ સારંુ. પ્રભુએ ભગતની સામે જોયું.' કહી 

ધનસુખલાલ ચાલયા ગયા : રંિને ચા પીતાં પીતાં ટીકા કરી : 

`પ્રભુએ તો સામું જોયું, પણ માણસથી ન તેની સામે જોવાય કે 

ન તેને અડકાય. મોટી િહેન ! તમે તો નહાવાનાં ને ?'

`શું કરંુ ? રરવાિ પાડયો; ભાઈને ખોટુ ં લાગે.'

`કાકાને ખોટુ ં લાગે એટલા િ કારણથી નહાતાં હો તો 

િુદી વાત.'

`ખરંુ કહંુ છુ.ં તે વસવાય હંુ અંતયિને અડકીને ન નાહંુ,' 

એમ કહેવાની સુશીલાને વૃવતિ થઈ; પરંતુ તે કાંઈ િોલી િ નરહ.

રંિનના ગયા પછી નાહીને સુશીલા મંરદરમાં આવી. 

ધનસુખલાલે પોતાનો ધાવમતિક વનતયકમ શરૂ કરી દીધો હતો. 



પુષપાએ કહ્ું :

`ભાઈ ! મોટી િહેને તો એક ગોટાળો કયયો છ.ે'

`શું છ?ે'

`ભાઈ ! એ તો એમ થયું કે મારાથી િાધા લેવાઈ ગઈ.' 

સુશીલા ઓવશયાળું હસીને વચમાં િોલી.

`શાની ?'

`પેલા રકસનને પગે લગાડવાની.'

`કોને પગે લગાડવાનો છ ે ?'

`આપણા ઠાકોરજીને; એને મટ ે એટલે.'

આખા મંરદરનું વાતાવરણ ગંભીર િની ગયું. થોડી વાર 

સુધી કોઈ િોલયું નરહ. પછીથી ધનસુખલાલ િોલયા :

`આગલા ભાગમાંથી સીડી મુકાવીએ તો િારોિાર મંરદરમાં 

આવી શકાય. દશતિન િનેે કરવું હોય તે ભલે કરે. હંુ વમસ્તીને 

િોલાવી કહી દઉ.'

સુશીલા અને પુષપા િંનેના હૃદય ધિકતાં અટકી ગયાં : 

`અંતયિને દશતિન કરાવવા ધાવમતિક વપતા આવી સગવડ કરવા 

ધારે છ ે !'
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સનેહીનાં સોણલાં આવે, સાહેલડી !

ઉરનાં એકાંત મહારાં ભડકે િળે !

હૈયાનાં હેત તો સતાવે સાહેલડી !

આશાની વેલ મહારી ઊગી િળે !

નહાનાલાલ

રંિન ઘેર આવી તયારે કૃષણકાંત એની રાહ જોઈને િેઠો 

હતો. તેના આવતાં િરોિર કૃષણકાંતે કહ્ું :

`ચાલ, એક રાત ઉજાગરો કયયો તેનો તને િદલો સારો મળો.'

`શો િદલો, ભાઈ ?' ભાઈની જોડમાં િ િેસી િઈ તેણે 

પૂછયું.

`જો હવે તું પેપરે ચડી. તારાં રેખાવચત્ો લખાવા માંડયા.' 

રંિને ભમમર ઊંચકી, અને તે હસી.

`એ વળી કયાં આવયું ? કોણ એવો મૂખતિ છ ે ?'

`જો આ, વિચારાએ િે કૉલમ ભયાતિ છ,ે તારી છિી આપી 

છ,ે તોય તારે એને મૂખતિ કહેવો ?'



રંિને પત્ હાથમાં લીધું, અને િરા વારમાં િમીન ઉપર 

ફેંકી દીધું.

`આવી છિી ? હટ !'

`શી ખોટી છ ે ?' અંતયજોની સેવા કરવાનું તેં વ્રત લીધું 

છ ે એમ આ પત્ કહે છ.ે એ ખરી વાત હોય તો તારી છિી 

હિસી િવેી િ પડવી જોઈએ. અંતયજો અને હિસીઓની 

વસથવત સરખી િ છ.ે'

`મારી છિી તમે આપી હતી, ભાઈ ?'

`તારી છિી તેં િ આપી હશે; હંુ શું કરવા આપું ? મારંુ 

રેખાવચત્ છાપે તો હંુ મારી છિી આપું. અરે રંિન ! રેખાવચત્ 

એટલે કેવું વચત્ ?'

`આ મારી છિી આપી છ ે એનું નામ રેખાવચત્.'

`ના ના; તારાં તો વખાણ કયાું છ.ે જો હંુ વાંચી સંભળાવું :'

એક ધનાિય કુટુિંની િેટીએ ધારણ કરેલો ભેખ !

રાિકીય િંિાવાતમાં િિૂમતા િુવાનોને જીવનભરની 

ચમચમતી ચીમકી લગાવી, ખરી ખુદાઈ કયાં કેરરિત થયેલી છ,ે 

એ િતાવનાર એક વીર વીરાંગનાનો આ ટૂકંો પરરચય છ.ે..

`અરે રંિન ! એ િજજા ને િઝિા ને ચચચા ને એ િધું 

શું છ ે ?'

`ફેંકો એને દૂર ! લખનારનું ભેિુ ં ઠકેાણે નરહ હોય ! ' 



કહી કૃષણકાંતના હાથમાંથી પત્ િૂંટવી લઈ રંિને ફરી ફેંકી દીધું.

`તારા વમત્ની આવી ટીકા કરે છ ે ?'

`મારો કયો વમત્ ?'

`કેમ વવમોચન !'

`મારો વમત્ શાનો ? એ તો તમારો વમત્. તમે એને 

પહેલવહેલો લાવયા.'

`એની િોલી િહુ િ રમૂિ આપે એવી છ ેએટલે હંુ એને 

લાવેલો. પણ પછી તો એ તારો વમત્ િની ગયો.'

`છ ે મારો વમત્ !' કહી રંિને ખભા ઊંચકયા.

`જો, એ િ સાક્ર પધાયાતિ.' િારીમાંથી દૃવષ્ િહાર પડતાં 

કૃષણકાંતે કહ્ું. સાક્ર વવમોચન ઘરમાં પ્રવેશ કરતા હતા.

`કહેજો કે હંુ તો સૂઈ ગઈ છુ.ં ખરેખર મને ઊંઘ આવે છ.ે 

પાછુ ં િાર વાગયે િવાનું અને ભાભીને ઘેર મોકલવાનાં'- કહી 

રંિન ઊઠી ઓરડા િહાર ચાલી ગઈ.

ધીર ગંભીર ગવતથી, વવચારમાં નમેલી ભમમરો નીચેથી 

કોઈને શોધતી આંખ ચમકાવતા ઊંચા સાક્ર વવમોચન હાથમાં 

એક પુસતક અને છાપું લઈ અંદર પધાયાતિ.

`આવો સાક્ર !' કૃષણકાંતે કહ્ું.

`િનેે તેને સાક્ર કહી આપણે સાક્ર શબદને હળવો િનાવી 

દીધો છ.ે' વવમોચને િેસતાં કહંુ્. વવમોચનનું માનવું એમ હતું કે 



પોતાના સરખા એક-િે ગુિરાતીઓ વસવાય િીજા કોઈને પણ 

સાક્ર કહી શકાય નરહ એવો કાયદો ઘડવો જોઈએ.

`અરે ભાઈ ! હજી કયાં શબદ હળવો થયો છ ે ? મારાથી 

તો ઘણી વખત ઉચચાર િ થતો નથી. It's a tounge-twister.'

`રંિનગૌરી નથી? હંુ એક-િે સથળે ભમી આવયો, ઘેર ગયાં 

છ ે એમ ખિર પડી.'

`રંિન આવી છ,ે પણ ઉજાગરાને લીધે સૂઈ ગઈ છ.ે'

`ઘણં સારંુ. આરામ લેવા દો; હંુ િેઠો છુ.ં' વવમોચન 

વનવચિતપણે િેઠા. હાસયરસના એક લેખકે ગુંદરરયાનું વગપીકરણ 

પ્રવસદ્ધ કયુું હતું તેમાં ગુંદરરયા સાક્રોને સથાન આપયું હતું કે 

નરહ તેનો કૃષણકાંત વવચાર કરવા લાગયો. સાક્રોનો ઉપરિવ 

આિકાલનો નથી.

િરા રહી કૃષણકાંતે કહ્ું :

`રંિન તો તમારા પર ગુસસે થઈ છ.ે'

`શા કારણે ? મેં ચીતરેલું રેખાવચત્ એમણે વાંચયું ?'

`અરે, એણે તો એનું વચત્ જોઈને િ તમારંુ છાપું ફેંકી 

દીધું. િમેાં વચત્ આવું તેમાં રેખાવચત્ વળી સારંુ શાનું હોય ? 

That's what she thought about it.'

`એ ભૂલ થઈ. એમની રસવૃવતિ મારે સમિવી જોઈતી હતી. 

વતતિમાનપત્ોમાં વચત્ો દીપી ઊઠતાં નથી એ સતય છ.ે હંુ એમની 

ક્મા માગી લઈશ.'



`એ તો પાછી િાર વાગયે િશે.'

`કયાં ?'

`પેલો ભગત આવતો હતો ને ? તેને તયાં.'

`એમ ? તયારે તો કાલની માફક હંુ એમની સાથે િ િઈશ.'

`તમે કાલે એની સાથે હતા ?'

`હાસતો. તે વવના આ રેખાવચત્ હંુ કેમ દોરી શકયો હોત ?'

`તમે કયાંથી એની જોડ ે થઈ ગયા ?'

`કચેરીમાં રંિનગૌરીને જોયાં નરહ એટલે પુષપાિહેનને મેં 

પૂછી જોયું; એમણે કહ્ું કે રંિનગૌરી તો ઘેર ગયાં. કાંઈ કારણ 

આપયું નરહ એટલે મને વચંતા થઈ; હંુ િધું પડતું મૂકી અહીં 

આવયો તો રંિનગૌરી રડતાં િેઠાં હતાં. કોણ જાણે કેમ પરંતુ 

મારા આવયાથી રાજી થયાં.'

`મને કશી ખિર નરહ. પછીથી તમને શોધયા પણ તમે 

દેખાયા નરહ.'

`હંુ પાછો આવત, પણ રંિનગૌરી કચેરીમાં આવવાની ના 

પાડી. તેમને યાદ આવયું કે પેલા ધના ભગતનો રકસન માંદો 

છ ે તેને જોવા િવું જોઈએ. હંુ પણ સાથે ગયો. તયાંથી પ્રેસમાં 

િઈ રંિનગૌરીનું રેખાવચત્ લખી કાિી કાલ ને કાલ પત્માં 

છપાવયું.' રંિનગૌરી શબદનો ઉચચાર કરવાની એક પણ તક ન 

િવા દેતા સાક્રે રેખાવચત્નો ઈવતહાસ આલેખયો.



િ ેસમયે સાક્ર વવમોચન રંિનનું નામ રસપૂવતિક લઈ રહ્ા 

હતા તે વખતે રંિન ઊંઘવાનો પ્રયતન કરતી હતી. પ્રયતનની 

કરતી હતી. પ્રયતનથી સવતિ વસતુ સાધય થાય એવું સૂત્ છ;ે 

એક વનરિા િ પ્રયતનથી મળી શકતી નથી. અરુણની ભાળવણી 

પુષપાને હસતે મુખે કરનાર રંિનને તયાંથી તુતતિ ઘેર નાસી આવી 

એકાંત ખોળવું પડયું તેથી તેનું હૃદય ભરાઈ આવયું હતું. મોકળે 

મને આંસુ િાળા વગર ચાલશે િ નરહ, એમ તેને થયું. અને 

ખરે, ઘરમાં આવી પોતાની ઓરડીમાં પગ મૂકતાં િરોિર તેની 

આંખમાં અટકી રહેલા આંસુ તૂટલેા મોતીહારનાં મોતી સરખાં 

સરી પડયાં.

કોને માટ ે ? શાને માટ ે ? િીિુ ં કોઈ આમ આંસુ િાળતું 

હોત તો રંિનને કેટલું હસવું આવત ! સ્તીનું સવતંત્ જીવન તેને 

માટ ે પૂરતું થઈ પડવું જોઈએ એવી તેની માનયતા હતી, અને એ 

માનયતા પ્રમાણે સવતિ સંિંધોમાં મીઠાશ રેડતી અને સવતિ સંિંધમાંથી 

મીઠાશ મેળવતી રંિન અનેક પુરુષોનાં હૃદય સળગાવી મૂકતી, 

છતાં જાતે વસથર રહેતી. પુરુષની અવનવાયતિ િરૂર સ્તીને હોય એમ 

તેને હજી સુધી લાગયું નહોતું. સ્તીના એકાંકી જીવનમાં પરરપૂણતિતા 

ભાળતી રંિન અલિતિ પુરુષદ્વષેી તો િની િ નહોતી; માત્ તે 

િવેી સરળતાથી સ્તીઓમાં ભળતી તેવી િ સરળતાથી પુરુષોમાં 

પણ ભળતી સ્તીવગતિ અને પુરુષવગતિ િંનેમાં તે સમાન વપ્રય થઈ 

પડી હતી. કૃષણકાંતની માફક તેના સવભાવમાં પણ િેર હતું 

નરહ એટલે તેનું કોઈ વવરોધી પણ ન હતું; માત્ તેને એ ખિર 

નહોતી કે તેના સરળ મળતાવડાપણાને લીધે તેણે કૈંક યુવકોને 

પોતાની છટા પાછળ ઊડતાં પતંવગયા િનાવી દીધા હતા.



િળવાખોર અરુણની વાત ભાઈ અગર ભાભીને મોંએ 

સાંભળીને તેને ભારે કુતૂહલ થયું હતું. તેને જોતાં તેને માટ ે

િ માનવસક વચત્ તેને કલપી રાખયું હતું તેને મળતી આકૃવત 

જોઈ રંિનને સાનંદશ્યતિ થયું. િળવાખોરનો સહવાસ વધતાં 

તેને કેટલેક રદવસે એવો ભાવ થઈ આવયો કે િધા પુરુષોથી 

નોખો પડી આવતો એ યુવક નોખો િ રહે - સહુથી અલગ 

રહે, અને સહુથી અલગ રહી માત્ રંિનની િ વનકટતા ખોળે 

! પુરુષની પ્રથમ વપપાસા તેના હૃદયમાં જાગી. તે ચમકી. તેના 

સવતંત્ જીવનની મયાતિદામાં કોઈ અગમય સત્વ પ્રવેશ કરતું 

દેખાયું. સ્તીપુરુષના આકષતિણનો ઈશ્રી કે આસુરી વનયમ તેણે 

પણ િંધનમાં િાંધતો દેખાયો.

કેટલાક પાશ મીઠા હોય છ.ે તેનાથી છૂટવા માગીએ, તોપણ 

મનથી નરહ િ. છૂટવા િળ કરીએ તોયે ઊંડી ઊંડી અવભલાષા 

તો એમ િ હોય કે એ પાશિદ્ધતા સદાય ચાલુ રહે ! રસનાં 

વવધાન, રસનાં વનમાતિણ કંઈ અલૌરકક ગૂંથણીભયાું હોય છ.ે 

રસગૂંથણીમાંથી છૂટવા મથતી રંિન પાછી ઈચછતી હતી કે એ 

ગૂંથણી તેની આસપાસ ભલે વધુ જાળ ગૂંથયાં કરે. સ્તીજીવનમાં 

પુરુષની મહતિા વધવા લાગી.

અને જયારે તેની ચકોર દૃવષ્ને દેખાયું કે પુષપાના જીવનને 

પણ એ િ િળવાખોર અરુણ હસાવી રહ્ો છ,ે તયારે તો એને 

લાગયું િ કે સ્તીજીવનમાં પુરુષના અવસતતવ વગર પ્રકાશ િ નથી. 

તેને અરુણની િંખના થઈ; એ િંખનામાં તે સરઘસમાં જોડાઈ; 

તેણે ધવિ રોપયો; તેણે ઘાયલની સારવાર કરી, અને જયારે તેણે 

જાણયું કે અરુણને પકડવા માટ ે િહાર વસપાઈઓ આવી ખડા 



થઈ ગયા છ ે તયારે તેને લાગયું કે પોતે પણ અરુણની પાછળ 

પતંવગયું િ િની ગઈ છ.ે પકડાઈ ગઈ. અરુણ અને પુષપા 

િંનેએ તેને પકડી. પુષપાના હૃદયની વનરાશા તેણે પોતાના િ 

માપથી પારખી, અને કોઈ અનવવધ ઉદારતાના આવેશમાં તેણે 

પોતાની િહેનસમી િહેનપણીના લાભમાં એક ભયંકર તયાગ 

આદયયો ! તેણે અરુણને છોડી દીધો.

એવી ઉદારતાનો આવેશ િટેલો દુલતિભ છ ેતેટલો િ દુલતિભ 

એ આવેશના ફળનો સવીકાર છ.ે અરુણને છોડયો એટલે? ઊછળતા 

ઉદવધએ ચરિ સામે રૂસણાં લીધાં ! નરહ, રૂસણાનું ફળ તો સવતિદા 

મીઠુ ં હોય છ.ે અરુણને છોડયો એટલે જીવનનાં આશ-અવભલાષ 

છોડયાં. રંિનનું હૃદય ખાલી થઈ ગયું. તેનામાં ઊભા રહેવાની 

પણ શવકત રહી નરહ. તે પુષપા પાસેથી દોડી સીધી ઘેર ચાલી 

આવી અને ઘેર આવતાં િરોિર તેની આંખમાંથી આંસુધારા વહી.

માનવીના હૃદયનંુ દશતિન ત્ણ રીતે થાય. : માનવીના િોલામાં, 

માનવીના સંગીતમાં કે માનવીના આંસુમાં. િટેલું અરુણને છોડવાનું 

સહેલું હતું એટલું અરુણના સમરણને છોડવાનું સહેલું નહોતું. 

આંસુ ખૂટયાં એટલે તેણે આંખ લોહી ઊંચું જોયું. આખું ઘર 

કોઈ ખંડરે સરખા એકાંતની છાયામાં હોય એમ તેને દેખાયું.

એવામાં િ પોતાનું પતંવગયું િનેલા સાક્ર વવમોચનને 

રંિને દીઠા. એકાંતમાં ભૂતની વસતી પણ ભાવે. વનરાશામાં 

ઊંડા ઊતરી િતા હૃદયને તણખલું મળું. રંિને તેમની સાથે 

ખૂિ વાતો કરી. તે પોતે ખૂિ હસી અને ભાગયે હસતા સાક્ર 

વવમોચનને પણ તેણે હસાવયા. તેને એમ લાગયું કે જો હૃદયને 



પોતે કોઈપણ તલ્ીન કરતા કાયતિમાં રોકશે નરહ તો તેનું હૃદય 

છાતી ચીરી િહાર આવશે. વવમોચન સાથેનો વાતાતિલાપ સદાય 

ચાલે એવી નહોતો.

મનની શાંવત અથયે ઈલાિ ખોળવા મથતી રંિનને ધના 

ભગત સાંભયાતિ અને ધના ભગતની સાથે તેમનો રકસન તો માંદો 

હતો. શી માંદગી હશે ? એનો અંધ માતામહ એની કેવી રીતે 

સારવાર કરતો હશે? એને જોઈ અવાય તો કેવું ? ધવનકોનું 

જીવન સહુને વનરુપયોગી છ.ે તેનો કશો પણ ઉપયોગ કરવો 

હોય તો આમ કાંઈક રસતો મળી શકે. િડપથી રંિન તૈયાર 

થઈ. રંિનના ઉપર વારી િતા વવમોચન પણ તેની સાથે િ 

િવા તૈયાર થયા. ભરમાંદગીમાં પડલેા રકસનને માટ ે ડૉકટરને 

િોલાવવા િતી રંિનને જીતી લેવાના વવચારે વવમોચને એક સુંદર 

અખતરો અિમાવયો. રંિનનું રેખાવચત્ િપાટાિંધ લખી નાખી, 

તેમાં તેમણે કરવા માંડલી રકસનની સારવારને અંતયજોદ્વારાનું 

મહત્વ આપી તેમણે છપાવી પણ નાખયું, અને તેની ફળપ્રદ 

અસર અનુભવવા તેઓ સારવારમાં આવીને હાિર થયા.

પરંતુ રંિન તો તેમને જોઈને પોતાના ઓરડામાં સંતાઈ 

ગઈ. રાતનો ઉજાગરો હતો, ને તેણે ધાયુું કે પોતે સરળતાથી 

વનરિા લઈ શકાશે. કુમળી યુવતીને થાક પણ લાગયો હતો. ગરીિ 

રકશોરની અસહાય માંદગીનો ઉતિેિક પ્રસંગ તેના હૃદયને અનય 

માગયે ખેંચી ગયો, અને જીવન માટ ે ડૉકટરે આશા આપી, એટલે 

પ્રસંગની તીવ્રતા ઘટી ગઈ. આંખો મીંચવા મથતી રંિનનું હૃદય 

ડામોડોળ થવા લાગયું. તેણે આંખો મીંચી અને િહાવરી આંખથી 

રંિનને પૂછતો અરુણ તયાં પ્રગટ થયો.



`મને તમે િગાડયો, ખરંુ ?'

`હા, કેમ ?'

`હંુ તે વખતે જાગતો હતો !'

દૃશય તેમનું તેમ રંિનની મીંચેલી આંખ નીચે વધયું. અરુણનું 

િાળકપણં વવચારી તે હસી અને મનમાં િોલી : `મને પૂછ ેછ?ે 

કાંઈ સમિ ે છ ે કે નરહ?'

વચત્ આગળ ચાલયું : `પણ મને િગાડયો શી રીતે ?'

કોઈ વભખારી વતલસમાતના િળથી રાિકંુવરીના ઓરડામાં 

આવી ગભરાતો ગભરાતો પૂછતો હોય એવું અરુણનું મુખ દેખાયું. 

શરમમાંથી ઉચ્છખંલતામાં પ્રવેશતી રંિને િવાિ આપયો :

`અંહ, િુઓ મેં તમને આમ િગાડયા હતા.' રંિને તે વખતે 

પોતે િ કરેલા હવાઈચુંિનનો અવાિ તેણે સપષ્ સાંભળો અને 

તેણે આંખ ઉઘાડી નાખી. તે ગભરાઈ ઊઠી. િનેે છોડીએ તે 

િ કેમ દેખાય ? આ કેમ ચાલશે ?

તે િેઠી અને આમતેમ જોવી લાગી. એ દૃશયમાંથી કોઈ 

વસતુ ન ઉગારી શકે ! તેની દૃવષ્ રદલરૂિા ઉપર પડી. સંગીત 

અને સનેહનાં સનાતન સહીપણાં છ;ે તે કાંઈ કરી શકે નરહ. 

તેણે ઊઠીને પુસતક ઉપાડયું. રસભરી ઉતિેિક જાસૂસકથા તે 

હતી. તેણે પથારીમાં પડી તે પુસતક વાંચવા માંડયું. િે-ત્ણ લીટી 

વાંચતાં િરોિર સરઘસમાં િંડો લઈ ચાલતા અરુણના પગ 

રંિને મીઠી નિરે જોયા કયયો. િેભાન અરુણને ધનસુખલાલના 

ઘરમાં ઉપાડી લઈ િતા હતા તે જોઈને પાછી રંિન ચમકી. 



તેણે ચોપડી ધડ કરતાં ફેંકી દીધી.

`આંખ ખુલ્ી રાખયા છતાંય આનું આ ?' તે વવકળતાથી 

િોલી ઊઠી, અને અણફાવતા એકાંતને તજી તે િહાર નીકળી 

આવી. તેને લાગયું કે એકલા રહીને હૃદયને ઉથલાવવું એના 

કરતાં વવમોચનની વાત ઉપયોગી થઈ પડશે. તે આવી અને 

વવમોચને દયામણં મોં િનાવયું
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એક દીવડો દીપે મીંચાય રે !

પાણીડાં હેલે ચિયાં, હેલે ચિયાં.

એક ચાંદરણં આભમાં લહેરાય રે !

પાણીડાં હેલે ચિયાં, હેલે ચિયાં.

એક પોયણં ખીલે ખીલે વિડાય રે !

પાણીડાં હેલે ચિયાં, હેલે ચિયાં.

નહાનાલાલ

જીવનમાં અનેક નાટકો ભિવવાં પડ ેછ.ે વવમોચને મુખ ઉપર 

કરુણ રસ િમાવયો. દયા લાવીને પણ રંિન તેમને ચાહતી થાય 

તો દયામણં મોં કરવા વવમોચનને હરકત નહોતી; પરંતુ રંિને 

પોતાના ભાઈના મુખ સામે જોયું તયારે તેનું મુખ તો હસતું લાગયું.

`કેમ ભાઈ ! શું થયું ? કેમ હસો છો ?' રંિને પૂછયું.

કૃષણકાંત ખડખડ હસી પડયો. તેણે કહ્ું :

`આ વવમોચને કાંઈક શાક ઉપર કવવતા િનાવી છ.ે કયું 

શાક એ, વવમોચન ?'

કોઈ પણ કવવને આમ કહેવું એ તેનું ભારેમાં ભારે અપમાન 



કરવા િવેું છ.ે કવવઓ તુચછ ક્ુરિ વવષયો તરફ જોતા િ નથી; 

તેઓ આકાશ તરફ કે પાતાળ તરફ િ િુએ છ.ે વનતય નિરે 

અથડાતા પદાથયોનું અવસતતવ તેમને માટ ે નથી.

વવમોચનના મુખ ઉપર ગાંભીયતિ આવી ગયું. રંિને કહ્ું :

`એમ કે ? િરોિર છ.ે ફૂલ ઉપર તો એમણે લખયું િ 

હતું; હવે ફળ આવે ને ?'

`નરહ નરહ, કૃષણકાંત મારંુ કહેવું સમજી શકયા નથી.' 

સાક્રે વાંધો ઉઠાવયો. મોટ ે ભાગે સાક્રો શું કહે છ ે તે કોઈ 

સમજી શકતું િ નથી.

`હા હા, હવે યાદ આવયું. શું ? લચકાતી કારેલી કે મચકાતી 

કારેલી કે પછી લચકાતી અને મચકાતી િંને િિની કારેલી એવું 

કાંઈક યાદ આવયું હતું.' કૃષણકાંતે યાદદાસતને સતેિ કરી કહંુ્. 

કૃષણકાંત અને રંિન િંને હસી પડયાં. પરંતુ રંિને હસતે હસતે 

વવમોચનનો પક્ લઈ કહ્ું :

`શું ભાઈ ! તમેય ગૂંચવાડો કરો છો ? એ તો પેલું છોકરીઓ 

ગાય છ ે તે ગીત હશે : "અચકો મચકો કારેલી."'

`એ િ. રંિનિહેન ! હંુ ભાઈને અથતિ સમજાવતો હતો કે 

કારેલી તે શાકનો વેલો નરહ પરંતુ કાં રે અલીનું ટૂકંું િની ગયેલું 

રૂપ. એ તો ઊલટુ ંહસવા માંડયા !' વવમોચને પોતાનું દુઃખ કહ્ું. 

સાક્રો એકલા કવવ િ હોતા નથી; તેઓ ધારે તે કરી શકે છ.ે 

તેઓ કવવતા પણ લખે અને વાતાતિ પણ લખે; નાટક પણ લખે 

અને નવવલકા પણ લખે; વવવેચન પણ લખે અને વયુતપવતિ પણ 



લખે. સાક્રો શું ન લખી શકે એ કોઈ કહેશે ?

પોતે જાણયું કે સહુને િણાવી દેવાની પરોપકારી વૃવતિમાંથી 

સાક્રતવનો ઉદભવ થાય છ.ે કારેલી એ કાં રે અલીનો સંવક્પ્ત 

િનેલો ઉચચાર છ ે એ જ્ાન વવમોચનને પ્રાપ્ત થતાં એ જ્ાનનો 

પ્રચાર કરવા માટ ેતેઓ ઘણા આતુર િનયા હતા. તેમના સંિંધમાં 

આવેલાં થોડાં િ માણસો એ પ્રકાશ પામયા વગર રહ્ાં હશે. 

એક વખત તો તેમણે રટરકટ તપાસવા આવેલા રટરકટ કલેકટરને 

પણ એ શબદરહસય સમજાવવાની શરૂઆત કરી હતી.

વવદ્વાનોના સમાગમમાં વખત િતાં વાર લાગતી નથી. િારનો 

ટકોરો થયો અને રંિન ઊઠી ઊભી થઈ. વવમોચનને રંિનના 

કાયતિકમની ખિર હતી એટલે તેણે કહ્ું :

`હંુ પણ તમારી સાથે િ આવીશ.'

ભીંત ઉપર પડતો પડછાયો આપણા ગમે તેવા ચાળા પાડતો 

હોય તોય આપણે તેને વનવારી શકાતા નથી. રંિને વવમોચનને 

સાથે લીધા. મોટરનું યંત્ ઊંચી જાતનું હોવા છતાં તે વવમોચનને 

વસથર રાખી શકયું નરહ. તેમનું શરીર હાલતું હતું, તેમનું ડોકંુ 

ફરતું હતું; અને તેમની આંખો ચવલત થતી હતી. રંિને તેમને 

પૂછયું :

`કેમ, વવમોચનભાઈ ! તમારી તવિયત તો સારી છ ે ને ?'

`હા હા; તવિયત તો સારી છ.ે'

`મને લાગયું કે તમને કાઈ અકળામણ થાય છ.ે'



`એમ તો નરહ, પણ...મારે તમને એક વાત કહેવી છ.ે'

`કહો, િેશક.'

`ખોટુ ં તો નરહ લગાડો ?'

`િરાય નરહ.'

`તયારે કહંુ ? જોજો હોં. ખોટુ ં ન લગાડતાં.'

`હંુ તમને ખાતરી આપું છુ.ં પાછી કાંઈ ?'

વવમોચનની જીભ તાળવે ચોંટી ગઈ. તેમને િ ેકહેવું હતું તે 

કહેવાનો સમય આવતાં તેમની વાણી િેવફા િની. મહામુશકેલીએ 

તેઓ િોલયા :

`ના ના, ફરી કોઈ વખત.'

`એમ શું કરો છો ? મારા સમ. િ ેકહેવું ધારો છ ેતે કહી 

નાખો.' રંિને વહાલભયુું વચન કહ્ું. હવે વવમોચને સઘળું િળ 

જીભમાં સંકાંત કરી સાક્રોને ન છાિતી સાદી ભાષામાં ધીમે 

રહી ધડકતે હૃદયે કહ્ું :

`રંિનગૌરી ! હંુ ...તમને ચાહંુ છુ.ં'

`તમારો ઉપકાર માનું છુ.ં'

`કારણ ?'

`તમારા સરખા સાક્ર મને ચાહે એ ઓછુ ં માન છ ે ?'

સાક્રનો પ્રેમ મેળવનારી સ્તી ખરેખર માનને પાત્ છ.ે 



વવમોચનની અવસથરતા ઓછી થઈ. પોતાના સાક્રતવનો તેમને 

સકારણ ગવતિ થઈ ગયો; સાક્રતવ સવતિ પ્રકારના વવિયની ચાવી 

છ ે એવી તેમને ખાતરી થઈ રંિનની વધુ વનકટતા ખોળવાનું 

તેમને મન થયું.

`મારંુ મોટુ ં ભાગય!' રંિનની અને પોતાની વચચે રહેલી 

ખાલી િગા ઉપર હાથ ફેરવતા સાક્ર િોલયા.

`એમ કેમ ? રંિને પૂછયું.'

`મારો આદશતિ વસદ્ધ થશે.'

`એ પાછુ ં ન સમજાયું.'

`હંુ હવે તમને મેળવી શકીશ.' સાક્રમાં વધારે રહંમત 

આવી. જોકે તેમનામાં રહંમત હોતી નથી એમ કહેવું અયુકત છ.ે

`શા ઉપરથી ?'

`તમે મને ચાહો છો તે ઉપરથી.'

`એવું મેં કયારે કહ્ું છ ે ?'

`હમણાં િ કહ્ું ને ? કે હંુ તમને ચાહંુ એમાં તમે માન 

સમજો છો.'

એ િરાિર. પણ મારાથી તમને કેમ ચાહી શકાય ? મારંુ 

તો ગિુ ં કેટલું ? મારી રહંમત ન ચાલે.'

સાક્રનો પ્રેમ મેળવનારી સ્તી માનને પાત્ છ ેએ ખરંુ; પરંતુ 

સાક્રને સામો પ્રેમ આપનારી સ્તી જાહેર માનપત્ને લાયક છ ે !



`એમ તમારી રકંમત ઓછી ન આંકો. લગ્ન પછી આપણો 

સતત સહચાર રહેશે, એટલે હંુ તમારા લેખનવાચનમાં સહાયતા 

કરી શકીશ.' રહંમત આપતાં વવમોચન િોલયા.

સહચારનાં રસભર ગીતો ગાતા સાક્રોએ પોતાની 

સહચરીઓને લેખનવાચનમાં કરેલી સહાયતાના ભગીરથ પ્રયતનો 

એક િીજી સવગતિગંગાને પૃથવી ઉપર ઉતારી શકે એમ છ.ે એક 

રવસક પણ ગુપ્ત પ્રકરણ સ્તીઓની ઉન્વતના ઇવતહાસમાં મોટો 

ભાગ રોકશે - એ ઈવતહાસ જયારે લખાશે તયારે - તયાં સુધી 

સાક્રો એ પ્રયતનોની નોંધ જાળવી રાખતા િશે.

`અરે, ના રે વવમોચનભાઈ ! મારો સહચાર ખોળશો તો 

તમે રૌરિ રસથી શરૂ કરી કરુણ રસની કવવતામાં ઊતરી પડશો. 

હંુ તમને લવલત છદં લખતા કરી નાખું એ મને ન ગમે.' રંિને 

હસીને કહ્ું. એટલામાં વવમોચનની ઑરફસ આવી. રંિને ગાડી 

ઊભી રાખી અને વવમોચનને યાદ આપી કે તેને ઊતરવાનું 

સથળ આવયું છ.ે નાખુશ વવમોચન ઊતયાતિ તો ખરા પરંતુ ઊતરતે 

ઊતરતે એમણે એક ચોકસાઈ કરી લીધી :

`તમે ધારો છો એમ નથી. હંુ તમને સમજાવી શકીશ. કહો 

તો સાથે આવું અને આપણે વાતચીત ચાલુ રાખીએ.'

`ફરી વખત જોઈ આપણે આ વાત ઉપાડશું. એકદમ તો 

હંુ ગભરાઈ જાઉં છુ.ં'

`હરકત નરહ, ફરી કોઈ વખત.'

િંને િણાં છૂટાં પડયાં. વવમોચનનું હૃદય આશાભયુું હતું. 



રંિનનો વખત પણ િરા આનંદમાં ગયો. વવમોચન તરફ તેને 

ગુસસો ચડયો નરહ. પુરુષો ભેગી ફરતી સ્તીઓએ વધારે પડતી 

નાિુકી હવે છોડવી િ પડશે.

ધના ભગતને ઘેર િઈ રંિને પોતની ભાભીને પાછી ઘેર 

મોકલી. રકસનની તવિયત સારી હતી. ડૉકટર વચમાં એક વખત 

આવી ગયા હતા. સુશીલાને તયાંથી પણ રકસનની તવિયત પુછાવી 

હતી. રંિનને પાછી આવેલી સાંભળી ધના ભગત અડધા થઈ 

ગયા.

`અરે િહેન ! તમે આ શું કરો છો ? અમારા ઉપર તે 

કેટલી રહેમ ?'

`એમાં શું ? અમારે િીિુ ં કામ કશું હોય નરહ. મને તો 

અહીં આવવું િહુ ગમે છ.ે તમારી વાતો સાંભળું છુ ં તયારે મને 

શાંવત વળે છ.ે' રંિને કહ્ું.

`હંુ તો પામર છુ ંિહેન ! મારી વાતમાં રસ શો ? ઘેલુંગાંડુ ં

પ્રભુનું નામ લઉં છુ ંઅને રકસન ભણી જોઈ દહાડોરાત વવતાવું છુ.ં'

`ભગત ! તમને હરકત િહુ પડતી હશે. આંખનું ભારે 

દુઃખ, નરહ ?'

`ના રે િા ! એ ત ટવે પડી ગઈ. અને િ ે આંખે પ્રભુ ન 

દેખાય એવી આંખો રહે તોયે ઠીક છ,ે ને જાય તોયે ઠીક છ.ે'

આમ વાતચીતમાં વખત ગાળતી રંિન અરુણને ભૂલવા 

મથતી હતી; પરંતુ આખો રદવસ વવમોચનની ગમમત કે ધના 

ભગતની વાત ચાલુ રહે એમ નહોતું. ધના ભગત શાંત રહેતા 



એટલે રંિનને અરુણનું સમરણ થઈ આવતું.

`આ શી ઘેલછા !' તે િિડી. ઘેલછાને ઘેલછા તરીકે 

ઓળખવા છતાં તેની અસર મટતી નથી.

વચમાં પુષપા અને સુશીલા પણ આવીને રકસનની ખિર 

લઈ ગયાં.

`તમે કયાંથી આવયાં ?' રંિને પૂછયું.

`કેમ ? રકસનની તવિયત જોવા.' સુશીલાએ કહ્ું.

`આમ તમારાથી અવાય ?'

`જો ને ! અવાયંુ ને ?'

`કાકા જાણશે તો ?'

`પણ અમને ભાઈએ િ મોકલયાં હોય તો ?' સુશીલાએ 

સામો પ્રશ્ન કયયો, અણે રંિનને ચમકાવી. અકસમાતથી, ભૂલથી 

વૈષણવો િડેવાડામાં તેમાંયે ધનસુખલાલ પોતાની દીકરીઓને આમ 

ખામુખા મોકલે એ તો અશકય િ લાગયું.

`ખરંુ કહો છો, મોટી િહેન ? મારા માનયામાં નથી આવતું.'

`આ રકસનને હંુ આપણા ઠાકોરજીનાં દશતિન કરાવીશ તયારે 

તારા માનયામાં આવશે.'

કેટલીક વાર તયાં િેઠા પછી પુષપાએ ઊઠવાનો વવચાર કયયો.

`મોટીિહેન ! ચાલો ને ? પછી વખત નરહ રહે.'



`કયાં િવું છ ે ?' રંિને પૂછયું.

`ચૉકીમાં.'

`કેમ ?'

`િધાને મળી અવાય.' પુષપાએ કહ્ું.

`િધાને એટલે અરુણકાંતને ?' હસતે હસતે રંિને પૂછયું; 

પરંતુ એ હાસયમાંયે શૂળ ભોંકાતી હોય એવું દદતિ હતું.

સુશીલાએ રંિન સામે વસથરતાથી જોયું; પછી પુષપા સામે 

જોયું. પુષપાના મુખ ઉપરની રતાશ િૂંપડીના આછા પ્રકાશમાં 

પણ િાંકી રહી નરહ. સુશીલાનું મુખ િરા કડક િનયું; પરંતુ 

એ કડક મુખભાવ પાછળ તેના યૌવનનું પુનરાવતતિન થતું હતું. 

તેનો પૂવતિઈવતહાસ ફરી ભિવાતો હતો.

`છોકરી આવડી મોટી થાય એટલે એયે શું કરે !' એવા 

ઉદાર માનવસક ઉદગારમાં તેની કડવાશ ઓગળી ગઈ. થોડી 

વાર પછી સુશીલાએ રંિનને પૂછયું :

`રંિન ! તેં અરુણકાંતનું નામ કેમ લીધું ?'

`એ તો પુષપાને પૂછો.'

`એને ના િોલાવશો, મોટીિહેન ! એ તો નફફટ છ.ે'- કહી 

પુષપા ઊભી થઈ. સુશીલા અને પુષપા િંને ગયાં અને રંિનનું 

હૃદય ડખંી ઊઠયું :

`પુષપા મળશે અને મારે મળવાનંુ પણ નરહ !'



રકસનને પાછો થોડો તાવ ભરાયો હતો એટલે ડૉકટરને 

િોલાવી રકસનની સારવારમાં રોકાયેલી રંિનની સંધયા તો વીતી 

ગઈ. ભયનો પ્રસંગ ગયો હતો, છતાં તાવ ઊતરતાં સુધી રંિન 

િેસી રહી; પરંતુ રાત્ે ઘેર િતી વખતે તેનું મન હાથમાં રહ્ું 

નરહ. તે જાણતી હતી કે રાત્ે કારગૃષમાં િવાની પરવાનગી 

મળી શકે નરહ; તે જાણતી હતી કે કારાગૃહમાં કોટડીઓ એવી 

ન િ હોય કે રસતે િનારને તેમાં પુરાયેલાં માનવી દેખાય. છતાં 

તેણે મોટર એ રસતે લીધી.

કેદખાનું આવતાં િ તેણે મોટર ઊભી રાખી. દસના 

ટકોરાને રાવત્શાંવતનું તીવ્ર ભાન કરાવયું. મોટા મહેલ સરખા 

પોલીસથાણાની એક િાિુએ પોલીસ-અમલદારને રહેવાની સગવડ 

હતી, અને િીજી િાિુએ પોલીસ-કચેરી હતી. એની વચમાં 

લોખંડી સવળયાઓના િનેલા કોઈ અગવડભયાતિ પાંિરામાં અરુણ 

અણે એના સાથીઓને િમીન ઉપર પડલેા રંિને કલપયા. તેને 

રોષ આવયો. વાંકી ભ્ૂકુરટ કરીતે મનમાં િ િોલી :

`આ િધાં િ કેદખાંના ભાંગી તોડી નાખવાં જોઈએ !'

એક જાગૃત પહેરગીરે િૂમ પાડી. રંિનને સતય સમજાયું 

કે િગતનાં કેદખાનાનું તો જીવ માટ ે િતન થાય છ.ે

`કોણ છ ે ?'

`રૈયત.' િંદૂકની િીકે શૉફરે િવાિ આપયો અને ગાડી 

આગળ લીધી.

અરુણને કેદમાં પૂરનારી રાજયસતિાની રૈયત થઈ રહેવામાં, 



રૈયત કહેવરાવી નાસી િવામાં રંિનને ભારે નાનમ લાગી. તેને 

એક ખયાલ આવયો; `રહંદમાં િટેલા પુરુષ એટલી િ સ્તીઓ. 

સોળ કરોડ સ્તીઓમાંથી એક કરોડ સ્તીઓ િ જો ભેગી થાય 

તો સવરાજય હાથમાં િ છ.ે'

પરંતુ એક કરોડ પુરુષો તો મળતા નથી તયાં સ્તીઓની 

શી વાત કરવી ? સ્તીઓ જાતે િ પોતાના ઘરમાં - પોતાના 

િુરખામાં કેદ નથી િની રહી ?

િગતનાં કેદખાનાં એ સ્તીઓનાં છૂપાં - િગદવયાપી 

કેદખાનાંનાં પ્રતીક તો નથી ?

ઘેર થઈ તે પથારીમાં પડી.

સ્તીજાતને કેદમાં પૂરનાર - કેદમાં પૂરી રાખનાર પુરુષ. 

સ્તીઓ એ કેદમાંથી િહાર કેમ આવતી નથી ? અરે જાતે િ 

કેદમાં પડવા કેમ ધસે છ ે ? લગ્ને લગ્ને એક એક કેદખાનું 

ઊભું થાય છ,ે એનો તેમને કેમ વવચાર આવતો નથી ?

`અરે રંિન!'

ઓરડા િહાથી કૃષણકાંતે રંિનને િૂમ પાડી તેની વવચારશ્ેણી 

અટકાવી. અતયારે ભાઈ કેમ િોલાવતા હશે તેની સમિ ન 

પડવાથી રંિન ઊઠીને િારણાં પાસે આવી.

`કેમ ભાઈ ! શું છ ે ?' તેણે પૂછયું. કૃષણકાંતના મુખ ઉપર 

વયગ્તા હતી. કૃષણકાંત ભાગયે િ વયગ્ િનતો. રંિનનું કાળિુ ં

ધડકયું.



`જો, તું િરા સુરવભ પાસે િેસ; મારે િવું પડશે.'

`કયાં ?'

`કેદખાનામાં આગ લાગી છ.ે િનાદતિન, અરુણ અને કંદપતિ 

એમાં છ.ે'

પગથી માથા સુધી રંિનના દેહમાં એક ચમકારો થઈ ગયો.

`હંુ સાથે આવીશ ભાઈ !'

`સુરવભ પણ એમ િ કહે છ;ે પરંતુ તમને ફાવશે નરહ. 

તમે િંને સાથે સૂઓ.'

`અમને ફાવશે; ઘેર તો નરહ રહેવાય.' -કહી રંિને િડપથી 

ચંપલ પહેરી લીધાં અને તે ઓરડાની િહાર નીકળી.

સુરવભના મુખ ઉપરથી લોહી ઊડી ગયું હતું; તેના પગ િૂઠા 

પડી ગયા હતા. એકનો એક ભાઈ ! કેદમાંયે તેની આસપાસ 

અવગ્ન ? ભયમાં તે રડી પણ શકતી નહોતી.

`ચાલો, ભાભી !' -કહી રંિને તેનો હાથ પકડી તેને ઊભી 

કરી; ત્ણે િણ ગાડીમાં િેઠાં. રંિને પૂછયું :

`ભાઈ ! તમને કોણે કહ્ું ?'

`િે ટવેલફોન મળા. એક કાકાનો અને િીજો કોઈ પોલીસ-

અમલદારનો.'

ધસમસતી યાંવત્ક ગાડી કેદખાના પાસે જોતજોતામાં આવી 

પહોંચી. આખું સથળ માણસોથી ઊભરાઈ ગયું હતું. કોલાહલનો 



પાર નહોતો.

અને માણસથી તૂટી ન શકતું કેદખાનું અવગ્નની પ્રચંડ 

વશખાઓ આગળ ગરીિડુ ં િની વંધય પશુ સરખું તરફડતું 

પોતાની આહુવત આપયે િતું હતું.

મકાનમા ંઘૂસી રહેલો અવગ્ન િારીઓમાથંી અન ેજાળીઓમાથંી 

પોતાની રાક્સી વિહ્ાઓ િહાર ફેંકતો હતો. તેની જવાળામાં 

લાકડાં તૂટી પડતાં હતાં, લોખંડ ખરી પડતાં હતાં અને ઈંટચૂનાની 

રાખ િની િતી હતી. લાલપીળા અવગ્નફુવારાઓ ઊંચે ઊડતા 

હતા અને સુવણતિરંગી અવગ્નધોધ ઊપરાછાપરી વહ્ે િતા હતા. 

સો ફૂટ દૂરથી પાણી છાંટતા િંિાઓનાં પાની શોષી નાખતા 

અવગ્નની તરસ વછપાય એવી લાગણી નહોતી. અવગ્ન પાણીને 

અણે માનવીઓને હસતો, રાવત્ને વચત્વવવચત્ રંગોથી રંગી, 

યમપુરીનું વચત્ દોરતો હતો.

કુદરતનું ઘેલું સત્વ હાથમાં ન રહે તયારે પોતાના અવલંિનને 

િ િડપે છ.ે એ અવલંિનનું અવસતતવ િતાં તેનું પોતાનું અવસતતવ 

પણ સમાપ્ત થશે એવી તેને વચંતા હોતી નથી. પોતાને ઉતપન્ 

કરનારના દેહમાં ફરી વળતાં વીિળીને આંચકો લાગતો નથી; 

િ ે લાકડાને આધારે અવગ્ન જીવે છ ે તે લાકડાનો અણએ અણ 

પ્રજાળી નાખતાં અવગ્નને િરા પણ અરે થતી નથી.

માનવીયે ઘેલો િ છ ેને ! એ પણ કુદરતનું એક ઘેલું સત્વ 

છ;ે નરહ તો તે આતમઘાતી િને ? પરસપરનાં ગળાં રહેંસે? 

એકિીજાની છાતીઓમાં છરીઓ ભોંકે ? અવગ્નના અંધતવમાં 

અને માનવીના અવવચારમાં શૌ ફેર છ ે ?



હશે; કાંઈક ફેર હશે. નરહ તો સુરવભ ચીસ પાડી ઊઠત 

નરહ. ધુમાડાના વાદળને િહાર કાિી રહેલી એક િારીમાં કોઈ 

પુરુષ ઊભેલો દેખાયો. આખી િનતા કારમી ચીસ પાડી ઊઠી. 

પુરુષના હાથમાં કશુંક હતું; તે હાલતું દેખાયું. પુરુષે િીજો હાથ 

તેના ઉપર િાંકી તેને પોતાની છાતી સાથે દિાવયું. તે એક િાળક 

હતું. અવગ્નના તેિસવી વંટોવળયા અને કાળા ધૂમ વાદળાંની 

વચચે ક્ણભર ઊભા રહેલા એક માનવીને અવગ્નને જોઈ લીધો. 

મનુષયાહારી રાક્સ િમે માનવીને િુએ અને તલપ મારે તેમ 

અવગ્નએ અણધારી રીતે ઉપરથી તલપ મારી; ધુમાડો તેિસવી 

િની ગયો. પેલા પુરુષની આસપાસ અવગ્ન ફરી વળો; પોતાના 

હવવનું સહુને ઓળખાણ કરાવવું હોય તેમ અવગ્ન એક ક્ણ પાછો 

ઓસયયો અને િીજી િ ક્ણે એથી વધારે પ્રલંિ વશખા ફેંકી !

તે િ ક્ણે પુરુષના પગ અકડાઈ પડયા. તેણે એક પાસ 

માથું િાળી દીધું. છાતી સરસા રાખેલા િાળકને તેણે વધારે 

દિાવયું અને િારી ઉપરથી તે તૂટી પડયો. ભડભડ િળતા 

અવગ્નએ તેનો પડછાયો પણ પાડયો.

આખા િનસમૂહનો શ્ાસ રૂંધાઈ ગયો; કોઈથી ઉદગાર 

કાિી શકાયો નરહ. માત્ ટોળામાં ઊભેલી મોટરમાંથી સુરવભની 

િીણી ચીસ સંભળાઈ :

`ભાઈ રે !'

કડકડાટ થતા અવગ્નના તણખા આકાશ ભણી ઊડયા. 

સહુને આહ્ાન આપતો અવગ્ન શતમુખ હસી રહ્ો. તે માનવીના 

સંિંધોને ઓળખતો નથી.
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શીળા અવગ્નની ઉપર ચાલવું રે લોલ !

ફૂલ ફૂલ તો પડીનં એ ફાલવું રે લોલ !

નહાનાલાલ

ત્ણ કલાક પૂવયે તો રંિને તયાં પૂણતિ શાંવત જોઈ હતી. 

સમિણનો ભરેલો માનવી મોટભેાગે ન સમજાય એવાં િ કાયયો 

િ કરે છ.ે અરુણ તેની નિરે પડવાનો હતો િ નરહ તયારે 

અરુણને વીંટળાઈ વળેલી દીવાલોને નીરખવાથી શું વળે એમ હતું 

? અરુણ પણ દીવાલની પર નિર નાખતો હતો; િે રદવસથી 

નિરે ન પડલેી રંિન તરફ તેની દૃવષ્ દોડયા કરતી હતી; પરંતુ 

તેની સથૂલ દૃવષ્ને દેખાયું નરહ કે રાવત્ની શાંવતમાં રંિન તેની 

કેદની દીવાલોમાંથી તેને નીરખયા કરે છ.ે એ વખતે અરુણ તો 

િનાદતિન અને કંદપતિ સાથે રહંસા-અરહંસાની રફલસૂફી ચચતિતો હતો.

`રહંસા વગર રહંદ સવતંત્ ન િ થાય.' કંદપયે વાદ કયયો.

`તો ભલે એ પરતંત્ રહે; રુવધર-રંગી સવાતંત્રય વગર રહંદને 

ચાલશે.' િનાદતિને કહ્ું.

`એ તમારા વવચારો. પણ નવું રહંદ તો સવાતંત્રય િંખી 

િ રહ્ું છ.ે અરહંસાથી મળતું હોય તો મેળવો; ન મળે તયારે 



અમને કહેજો; અમે તો રહંસાથી પણ સવાતંત્રય મેળવવા તૈયાર 

છીએ.' કંદપયે કહંુ્.

`રહંસા વગર સવાતંત્રય મળું હોય એમ ઈવતહાસ તો કહેતો 

નથી.' અરુણે કંદપતિનો પક્ લીધો.

`ઈવતહાસ તો માત્ હકીકત લખે. એનો િોધ આપણે 

તારવવાનો હોય છ.ે ભૂતકાળમાં નથી િનયું એ ભવવષયમાં પણ 

નરહ િને એમ કહેવું એ ઈવતહાસને અનયાય કરવા સરખું છ.ે' 

િનાદતિને િવાિ આપયો.

`માનવહૃદયમાં એવું શું છ ે કે િનેા ઉપર આપણે શ્દ્ધા 

રાખી શકીએ ? ભય વગર કોઈ કશું આપે નરહ.' કંદપયે કહ્ું.

`તું કયા ભયથી આ કેદમાં આવયો ? ફાંસીએ ચડવાની 

તૈયારી છ ેએમ તું કહે છ;ે એ તારો કયો સવાથતિ સાધવા ? તારો 

જીવ તું કોના ભયથી આપવા નીકળો છ ે ?' િનાદને પૂછયું.

`ભયથી નરહ, તોપણ સવાથતિથી ખરો િ.'

`શો સવાથતિ ?'

`દેશને સવતંત્ કરવાનો.'

`એમાં તને શું મળશે ? તે મળતાં પહેલાં કદાચ તું ફાંસી 

પણ મેળવે. તારા મૃતયુ પછી મળેલું સવતંત્રય તને શું કામનું?'

`મારા ભાઈઓ ભોગવશે.'

`તારે ભાઈ છ ેકે ? હંુ તો ધારંુ છુ ં કે તું તારાં માતાવપતાનો 



એકનો એક પુત્ છ.ે'

`હંુ સગા ભાઈની વાત કરતો નથી; મારા દેશિાંધવો એ 

િધાિ મારા ભાઈ.'

`એ તારો દેશ કયાંથી આવયો ?'

`મારા ભાવમાંથી.'

`િ ે ભાવથી તેં તારા ઘરને વવશાળ િનાવી ભારતવષતિની 

હદે ભેળવી દીધું; તેમાં કાંઈ માણસો મારવા પડયાં હતાં કે?'

`અલિતિ નરહ. તમે શું કહેવા માગો છો તે હંુ સમિતો 

નથી.' કંદપયે ગૂંચવાઈને કહ્ું.

`િનાદતિન એમ પુરવાર કરવા માગે છ ે કે દેશને પોતાને 

માનવામાં રહંસા કરવી પડતી નથી, એ ખરંુ; પણ એ િ પોતાના 

દેશને િેડીમાં પુરનાર પરદેશીઓનું શું ?' અરુણે પુછયું.

`હંુ પણ એ િ પૂછવા માગું છુ;ં િ ેભાવનાએ તારા ઘરને 

તારા દેશ સાથે સમ-મયાતિરદત કયુું તે િ ભાવનાને હજી વવશાળ 

કરીએ તો ?'

`કદાચ એવશયાઈ ભાવના ઉપજાવી શકીએ.' અરુણે કહ્ું.

`એ પગલું વાસતવવક છ.ે ભૂગોળ અને સંસકારના સીમાિંધનો 

છકે કાિી નખાય એવાં નથી. પણ એટલું ભયાતિ પછી િીિ ે

પગલે આપણે આખી પૃથવીને પોતાની ન કરી શકીએ ? આપણે 

દેશાવભમાની થઈ એવશયાવભમાની થઈએ, તો પછી એ અવભમાનમાં 

પૃથવીને સમાવતાં વાર શી ? ગુિરાતી હોઈને આપણે રહંદી 



ગણાવામાં વાદ લઈએ છીએ; રહંદી હોઈને એવશયાની સંસકૃવતનાં 

અવભમાનમાં પણ આપણે ભળી શકીએ છીએ; તો માનવી તરીકેનું 

અવભમાન આપણને શા માટ ે અશકય લાગે છ ે ?'

`તો એમ િ કહો ને કે આપણે અંગ્ેજોનું રાજય આપણા 

ઉપર કાયમ રખાવવું !' કંદપયે િરા રીસથી કહ્ું.

`હંુ તો એમ ઈચછુ ં છુ ં કે કોઈ કોઈના ઉપર રાજય કરે 

િ નરહ. સહુ કોઈ રાજીથી ભેગા મળ િગતવયવહાર ચલાવે.'

`તેવું આપણને કોઈ કરવા દે છ ે? આપણા દેશમાં િ આપણે 

રાજી છીએ કે નરહ તે કોઈ પૂછતું નથી, િાકી િગતવયવહાર 

તો કયાં રહ્ો ?'

`એટલા માટ ેતો આપણે સવતંત્તા માગીએ છીએ. માગયું ન 

આપયું એટલે હવે તેમનું તંત્ વનરથતિક કરી નાખવા મથીએ છીએ.'

`તે રહંસા વગર િનવાનું નથી.'

`એ િ રહંદે કરી દેખાડવાનું છ.ે રહંસા વગર એટલે દુશમન 

િનયા વગર કેમ લડી શકાય તે રહંદ િતાવશે. એટલે માનવીના 

મહારાષ્ ્રનો પાયો નખાશે.'

`પણે શાનું અિવાળું દેખાય છ ે ?' વાતમાં અરુણે વચચેથી 

િ પૂછયું. સહુનું લક્ િીજી પાસ ગયું. ત્ણે ચમકીને ઊભા થયા.

આ કેદીઓને સામાનય કોટડીઓમાંથી ખસેડી મકાનના એક 

ઓરડામાં રાતવાસો આપયો હતો. ધનસુખલાલ તથા કૃષણકાંતની 

તેમાં ઘણી મહેનત હતી, અને નૃવસંહલાલ તથા અરુણના વપતા 



સરખા સરકારી નોકરોએ પણ પોતાનાં િાળકો કેદખાને આરામ 

પામે એવું દિાણ કયુું હતું. એટલે ઉપરના માળે ઑરફસની 

િાિુમાં આવેલા હવા-અિવાળાવાળા એકાંત ઓરડામાં તેમને 

વસવાટ મળો હતો.

એ ખાલી ઓરડાની આગળ ખુલ્ી અગાશી હતી. અને 

અગાશીની પાર કારાગૃહના અમલદારને રહેવાના ઓરડા હતા. 

અગાશીનો ભાગ જાળીઓથી િંધ હતો. ઑરફસ અણે તેમની 

ઓરડી વચચે એક ખાલી ગલી િવેો ભાગ હતો, િ ેિંધ કયાતિથી 

આરોપીઓ કેદી િની િતા હતા. અગાશીની ઉપર પડતી એક 

િારીમાંથી એક ભડકો દેખાયો.

જાળી આગળ આવી ત્ણે િણે જોયું તો આછી ધૂણીમાં 

િકંાયેલો અવગ્ન થોડો ઊંચે ચડતો હતો.

`શું િળતું હશે ?'

`કોઈ પાસે છ ે કે નરહ ?'

આમ પ્રશ્નો તેમણે પરસપર પૂછયા. અને તયાં ઊભા ઊભા 

તેઓ જોવા લાગયા.

આખી દુવનયા સૂતી હતી. અવગ્ન પણ ઓલવાઈ િશે એમ 

તેમને આશા હતી; પરંતુ અવગ્નએ િીજી િારીએથી ડોરકયું કયુું.

`કોઈ નથી કે શું ?' િનાદતિન િોલી ઊઠયા.

`િરૂર આગ લાગી.' અરુણે કહંુ્.

`અરે વસપાઈ ! પહેરેગીર !' કંદપતિ િૂમ પાડી ઊઠયો.



નીચેથી િદલાયેલા ચૉકીવાને `આલિેલ' આપી પરંતુ તે 

કંદપતિની િૂમના િવાિમાં નરહ. એ િૂમ નીચે પહોંચે એમ હતું 

િ નરહ. લાકડ ેલાકડ ે કૂદતા અવગ્નએ ઉપરનીચે ફેલાવા માંડયું.

`રસતા ઉપર કોઈ જોતું નરહ હોય ?' કંદપતિ અકળાયો.

`આખો માળ િળી િશે તોય નીચેના વસપાઈઓને ખિર 

પડશે નરહ. િહુ અિિ રીતે આગ લાગી છ.ે' િનાદતિને કહ્ું.

`એટલે એનો આરોપ પણ આપણે માથે િ આવશે ને ?' 

વતરસકારપૂવતિક હસીને કંદપતિ િોલયો.

`છો આવે! આખો દેશ સળગાવી મૂકવાના આરોપ આગળ 

એક મકાન સળગાવયાનો આરોપ શા રહસાિમાં ?' અરુણે કહંુ્.

સામે મકાનમાંથી િીણી વચવચયારી સંભળાઈ.

`અરે, કોઈ છોકરંુ છ ે !' કંદપતિ િોલી ઊઠયો. તેના મુખ 

ઉપર દૃિ વનચિય તરી આવયો. તેણે જાળીને એક ધક્કો માયયો. 

મિિૂત લોખંડી સવળયા તેને ચીડવતા વસથર રહ્ા.

અરુણનું મુખ પણ એવું િ સખત િની ગયું. તેણે ઘેરે 

અવાિ ે કહ્ું: `કંદપતિ ! જાળી તૂટ ે તો િ આપણે છૂટી શકીએ. 

અંદર કોઈ િાળક રૂંધાઈ જાય છ.ે'

અરુણે પણ િળ કરી જાળીને ખેંચી. જાળી િરાક પણ ખસી 

નરહ. ત્ણે િણે જાળી ઉપર િળ અિમાવયું; એક-િે સવળયાને 

િરા વાળા. પણ તેમાંથી માગતિ કેમ િને ? િીજા િારણાંને 

જોરથી લાત મારી; પરંતુ સરકારી મકાનોનાં િંધ િારણાં િટ 



ખૂલે એવાં હોતાં નથી.

િાળકની ચીસ ફરી સંભળાઈ. િનાદતિન અદિ વાળી ઊભા; 

પરંતુ કંદપતિની ઉગ્તા વધી ગઈ. તેણે જાળી પાસે આવી ભયંકર 

રીતે દાંત પીસયા અને િે હાથે જાળીને હચમચાવી નાખી. તે 

એવો િ િીજો પ્રયતન કરવાની તૈયારીમાં હતો, એવામાં પાસે 

ઊભેલા અરુણે જોરથી જાળીને ધક્કો માયયો; જાળીનું ચોકઠુ ં િ 

ભીંતમાંથી ખસી ગયું. િીિ ેધક્ક ેજાળી નીચે પડી અને કેદીઓ 

િંધનમાંથી છૂટયા. કાયદાની દૃવષ્એ તેમણે એક વધુ ગુનો કયયો.

િહારથી આછો કોલાહાલ સંભળાવા લાગયો.

`હંુ અહીં િ રહીશ.' િનાદતિને કહ્ું.

`હા, જી. અમે િરા જોઈને પાછા આવીએ છીએ.' અરુણે કહ્ું.

`હા, િલદી કરો.' એમ િનાદતિને કહ્ું અને િંને યુવકો 

ઓરડાની િહાર અગાશીમાં નીકળી ગયા. સામેની િારીમાંથી 

અવગ્ન દેખાયા કરતો હતો. એ િારીમાં કેમ પેસવું તેની યુવકત 

શોધવા એ યુવકોએ અગાશી અને મકાનની ભીંત વચચે ઊભો 

કરેલો એક લોખંડનો થાંભલો જોયો. એ થાંભલા ઉપરથી સામેના 

મકાનનું જાવળયું (ventilator) પકડી શકાય એવું હતું. અરુણ 

થાંભલા ઉપર ચડી ગયો; તેની પાછળ કંદપતિ પણ આવી પહોચયો. 

િ જાવળયાના મોટા કાચના િારણાને િળથી ઉથલાવી તેમણે 

અંદર જોયું આિુિાિુ િધે િ અવગ્ન સળગી ઊઠયો હતો; 

માત્ તેમની નીચે આવેલો થોડો ભાગ અવગ્નની િાપટમાં આવયો 

નહોતો. િંને િણ ઓરડામાં કૂદી પડયા. તેની સાથે િ એક 



સાત વષતિનો ગોરો છોકરો એ િંને િણને િાિી પડયો.

`મને િચાવશો ?' મીઠા દયામણા અવાિ ેતે િાળકે પૂછયું. 

તેની આંખમાં મૃતયુનો ભય દેખાતો હતો. તે પોતાનું અડધું ભાન 

ભૂલી ગયો હતો. માનવીને જોઈ િાળકને આશા ઊપજી અને 

તેણે રક્ણ માગયંુ.

રક્ણ માગનારને રક્ણ ન આપનાર માનવીની િડ 

િગતમાંથી ઊખડી િવી જોઈએ. િંનેનાં હૃદયમાં માનવતાનો 

મહાસાગર ઊભરાયો. અરુણે તેને ઊંચકી લીધો અને પાસે દેખાતી 

સીડી તરફ તે વળો. સીડી આગળ પહોંચતાં િ તેમાંથી એક 

મોટી િાળ ભભૂકી ઊઠી, અને અરુણ પાછો હટયો.

`આપણે આવયા તે િ રસતે એને લઈ િઈએ.' કંદપયે કહ્ું. 

હજી તે િની શકે એવું હતું. અગાશી ઓળંગી કેદખાનાવાળા 

ભાગને વળગતાં અવગ્નને વાર લાગે એમ હતું. એટલામાં િરૂર 

તે િાિુએથી િચવાનાં સાધનો મળી રહેશે એમ તેની ખાતરી 

થઈ; અરુણને પણ એ સૂચના ઠીક લાગી. તેણે કહ્ું :

`હા, કંદપતિ ! એને િનાદતિન પાસે મૂકી આવીએ.'

`પણ મારી મા અને મારી િહેનનું શું થશે ?' પેલા છોકરાએ 

મીઠી અંગ્ેજી ભાષામાં પૂછયું.

`તેમને પણ લાવીએ, હોં !' અરુણે િવાિ આપયો. જાવળયાનું 

દોરડુ ં િાલી કંદપયે છોકરાને વાંસે િિાડયો. ક્ણભરમાં કંદપતિ 

ઉપર ચડયો અને િહાર નીકળી આવયો, અગાશીમાં ઊતરી 

દોડયો છોકરાને િનાદતિન પાસે લઈ ગયો. િનાદતિનને ખભે એ 



િ ક્ણે કોઈ પોલીસનો વસપાઈ હાથ મૂકતો હતો. તેણે કંદપતિને 

જોયો. કંદપયે જાળી પાસે છોકરાને મૂકી દઈ િનાદતિન તરફ 

આંગળી િતાવીને તેને કહ્ું :

`જો પેલા ઊભા છ ે ને, તેમની પાસે િિ.ે હંુ તારી માતાને 

લાવું છુ.ં'

`મારી િહેનને નરહ ભૂલો ને ?' િાળકને તેની જોડ ેસૂતેલી 

નાની િહેન સાંભયાતિ કરતી અંગ્ેજી િિ પ્રમાણે માિાપ અને 

િાળકો િુદાં સુએ છ.ે િાળકો પાસે સૂતી આયા રરવાિ પ્રમાણે 

છોકરાંને ઊંઘતાં મૂકી દાદર ઊતરી છાનીમાની શૉફર કે િટલરને 

મળવા નીચે ગઈ હતી. એટલે આગ લાગી તયારે િંને િાળકો 

એકલાં િ હતાં. આયાને ખોળતો છોકરો ઓરડામાં િ ફસાઈ 

પડયો અને માને િગાડવા દોડલેી પાંચેક વષતિની િાળકી તેનાથી 

િુદી પડી ગઈ હતી, તેનું સમરણ િાળકને થયા િ કરતું હતું.

`તેને પણ લાવું છુ.ં' કહી કંદપતિ પાછો દોડયો. િનાદતિનની 

પાસે ઊભેલા વસપાઈઓમાંનો એક કંદપતિની પાછળ ધસયો; પરંતુ 

કંદપતિ તો િડપથી કયારનો સામેની જાળી ઉપર ચડી ગયો હતો. 

તે પાછો અંદર કૂદી પડયો; અને એ િ જાવળયાને અવગ્નએ 

િડપી લીધું. પાછા િવાને એક માગતિ િંધ થઈ ગયો. દાદર તો 

ભડભડ સળગતો િ હતો.

અરુણની સામે એક યુરોપીય સ્તી ઊભી હતી. તેણે રાત્ીને 

અનુકૂળ આછો પોશાક પહેયયો હતો. તેની આંખો ફાટલેી હતી 

- તેના વાળ આછા વવખરાયલા હતા; તેના ગૌર રૂપાળા મુખ 

ઉપર માતાની ઘેલછા છવાઈ ગઈ હતી. કંદપતિ અંદર પડયો તે 



સાથે િ તેની પાસે દોડી િઈ ગૌરાંવગનીએ તેનો હાથ પકડયો.

`મારો દીકરો કયાં ?'

`એ તદ્દન સલામત છ,ે િાનુ !' કંદપયે કહ્ું. નાનામોટા કોઈપણ 

અંગ્ેિને જોતાં િનેા હાથ સળવળી રહેતા, અને િનેા દાંત 

કચકચી િતા, તે કંદપતિ અતયારે િહુ િ વહાલ અને સંભાળથી 

એક અંગ્ેિ િાળકને અવગ્નમયાતિદાની િહાર મૂકી આવયો, અને 

એક અંગ્ેિ માતાનું દદતિ વનહાળી વયાકુળ િની ગયો. તેને એમ 

થયું કે આ માતાનું દદતિ મટાડવા મરવું પડ ે તોય તે સાથતિક છ.ે

કુદરત સમીપ - ઈશ્ર સાંવનધયે - માનવી એ માનવી િ છ.ે 

તે રહંદુ િને છ,ે મુસલમાન િને છ,ે વખ્સતી િને છ,ે એ તેની 

કૃવત્મતા છ ે - જો તે પરસપરમાં રહેલી માનવતાને ઓળખતો 

અટકી જાય તો.

`પણ હવે આપણે સલામતી શોધવી જોઈએ. ચારે પાસ 

અવગ્ન ફેલાઈ ગયો છ.ે િડપ કરો અને મારી પાછળ પાછળ 

ચાલો.' અરુણે કહ્ું.

`મારી દીકરી કયાં ?' પેલી માતાને મન દીકરોદીકરી 

સરખાં િ હતાં.

`એને પણ શોધી કાિીએ.' કહી અરુણ આગળ વધયો.

આખો ઓરડો અવગ્ન અને ધુમાડાથી ભરાઈ ગયો હતો. તેને 

ભાગયે સાતેક વમવનટ થઈ હશે. પણ એટલામાં તો ઓરડો અને 

તેની આસપાસના િરૂખા િધા િ સળગી ઊઠયા હતા. િમેતેમ 

કરી એ ઓરડાની િહાર ત્ણ િણ નીકળી આવયાં. પણ જયાં 



િુએ તયાં અવગ્ન સહુને ડરાવતો સામો દેખાતો. એક-િે ઓરડા 

ખોળી વળા છતાં િાળકી હાથ લાગી નરહ.

હવે કોઈ પણ સથળે ઊભા રહેવાય એવી વસથવત નહોતી; 

અવગ્નએ પ્રચંડ રૂપ ધારણ કયુું હતું. તે વીિળીવેગે આખા 

મકાન ઉપર ફરી વળતો હતો. પાટડીઔ, િારી-િારણાં અને 

ભીંતોના ભાગ આછા તૂટવા લાગયા હતા. િહાર પણ િિરિસત 

કોલાહલ મચી રહ્ો હતો. નીચે ઊતરવાના રસતા િંધ થઈ ગયા 

હતા. એક ક્ણ અરુણ અણે કંદપયે પરસપરની સામે જોયું. િંનેની 

આંખમાં મૃતયુના પડછાયા પડયા. અરુણે કહ્ું :

`કંદપતિ ! તું કસરતી છ;ે નાસી છૂટ.'

જાઓ, જાઓ ! તમને એકલા મૂકીને ? એ ન િને !' 

કંદપયે વનભતિયપણે િવાિ આપયો.

`તયારે આ િાઈને કેમ િહાર કાિીશું ?' અરુણે પૂછયું.

`પેલી િારી હવે િાકી છ.ે જોઉં, એનો ઉપયોગ થયો તો.'- 

કહી કંદપતિ અવગ્નરરહત એકલ િારી ઉપર ચિયો. તેને દેખી 

િહાર ભેગી થયેલી હજારો માનવીની મેદનીએ પોકાર કયયો. 

િંિાવાળા તે િાિુ િડપથી િંિો લઈ આવયા. એક ટોળું મોટી 

જાળી લઈ દોડતું આવયું અને િારી નીચે જાળી ફેલાવી કંદપતિને 

કૂદી પડવા વનશાનીઓ કરવા લાગયું.

કંદપયે અંદર િઈ કહ્ું :

`આપણે િધાંય િચી િઈશું. િારીમાંથી કૂદી પડીએ.'



`પહેલાં તમે કૂદી પડો.' અરુણે યુરોપીય િાઈને કહ્ું.

`મારી દીકરી વગર ? ના, ના. હંુ તો એની જોડ ે િ 

િળીશ.' માતાએ કહ્ું.

`િુઓ, હવે વાત કરવાનો પણ વખત નથી. ઈશ્રની મરજી 

હશે તો તમારી દીકરી િચશે; પરંતુ તમે અહીં રહેશો તેથી 

તમે તેને િચાવી શકવાનાં નથી. ઊલટુ.ં..'

`ના ના ના ! હંુ અહીંથી નરહ ખસું !' માતાએ ઘેલછાના 

આવેશમાં કહ્ું; પરંતુ એટલામાં િ તેની આંખમાં િરા વસથરતા 

આવી. તેણે ઘણા િ આિ તિવથી કહ્ું :

`પણ ભાઈ ! તમે કોણ છો ? તમે કેમ િતા નથી ? 

તમે િચો; જાઓ.'

`તમને મૂકીને અમારાથી ખસાય નરહ. જો તમે અહીં રહેશો 

તો આપણે ત્ણે િળી મરીશું. તમે અહીંથી ખસશો તો આપણે 

ત્ણે િચી િઈશું.' અરુણે કહ્ું :

`ના ના; મારે લીધે ત્ણ હતયા શું કરવા થવા દઉં ? 

ચાલો, હંુ કૂદી પડુ ં છુ'ં -કહી તે િડપથી િારી પાસે આવી. 

િારી ઉપરથી તેણે નીચે જોયું અને તેને પાછી પોતાની દીકરી 

યાદ આવી.

`ઓ, ઓ ! હંુ તને મૂકીને ન જાઉં !' એમ કહીને િારી 

ઉપર તે િેસી ગઈ.

અવગ્ન એ િારીને પણ વળગવા િિૂમતો હતો. સમય 



રહ્ો નહોતો. કંદપયે મન કઠણ કયુું અને પેલી યુરોપીય સ્તીની 

પાસે આવી તેને િળપૂવતિક હડસેલી, તે પડી. પરંતુ પડતાં પડતાં 

ભયગ્સત િાઈના હાથની િાપટ કંદપતિના પગને વાગી. કંદપયે 

સમતોલપણં ખોયું; તે પણ િાઈની પાછળ પડી ગયો.

પડતાં પડતાં તેણે િૂમ મારી :

`અરુણભાઈ ! િલદી.'

અને િંને િણ નીચેની જાળીમાં વિલાયાં અને અથડાયાં.

િવેો અરુણ િારીએ પગ મૂકવા જાય છ ે તેવી િ તેણે 

પાછળ ચીસ સાંભળી. હવે ? ધુમાડામાં કાંઈ સૂિતું નહોતું. 

ચીસ પાસેપાસે િ સંભળાઈ; એમ ને એમ કેમ િવાય ? તે 

પાછો ફયયો. તેનો શ્ાસ ગૂંગળાયો; તેની આંખ મીંચાઈ ગઈ. તેણે 

ગૂંગળાટને નરહ; મીંચાયેલી આંખ િળપૂવતિક ઉઘાડી તે આગળ 

ધસયો. તે કેટલે ધસયો તેનો ખયાલ પણ રહ્ો નરહ.

એકાએક તેના દેહને કશું અથડાયું.

`ઓ મા ! એ તો હંુ !' કોઈ નાનકડા િાળકનો કાલો 

અવાિ આવયો.

અરુણે ધુમાડામાં હાથ ફેલાવી. તે િાળક ઊંચકી લીધું. એ 

િ પેલી િાળકી! કોણ જાણે કયાંથી આ ઓરડામાં આવી ગઈ. 

અવગ્નએ ભડકો કરી આખા ઓરડાને િળાંિળાં િનાવી દીધો. 

િાળકીએ િીકમાં પોતાનું માથું અરુણની છાતી ઉપર નાખી દીધું. 

તેને લાગયું કે તે કોઈ પરાયા માણસના હાથમાં છ.ે



અરુણ િાળકીને લઈ િારી તરફ દોડયો. તેની પાછળ 

અવગ્નએ પોતાના વવશાળ ફણા ફેંકી. તે સહિમાં િડપાતો રહી 

ગયો. અવગ્નએ વધારે િળ વાપરી શકાય એ અથયે પોતાની િાળ 

િરા પાછી ખેંચી અને અરુણ િારીએ પહોંચી ગયો.

પરંતુ અવગ્નનું તાંડવ સવતિવયાપી િની ગયું હતું. એ િારી 

ઉપર પણ અવગ્ન નાચતો હતો. િીજો માગતિ હતો િ નરહ. એ 

ક્ણમાં એ અવગ્ન ઉપરથી અને અંદરથી ધસી આવશે એમ 

અરુણની ખાતરી હતી. િને એટલી સંભાળથી તે િારી ઉપર 

ચડયો. ધૂમ્રનો એક ભયંકર ગુબિારો તેની પાછળ ધસી આવયો 

અને િારસાખ ઉપર નાચતા અવગ્નએ પોતાની જાળ લંિાવી.

અરુણે મસતક ફેરવી લીધું. તેનાથી િાળ સહન ન થઈ. 

તેણે આંખ મીંચી દીધી અને િાળકીને દિાવી. તતકાળ તે ભાન 

ભૂલયો; તેના પગ લથડયા અને તે િળી પડયો.

આખા િારીમાંથી અવગ્નનો અંિાર લટકી રહ્ો. સુરવભ 

ચીસ પાડી િેભાન િની; પરંતુ િનતાથી તો ચીસ પણ પડાઈ 

નરહ. સતબધ િનેલો સમુદાય િે ક્ણ િેભાન રહ્ો.

અભાન અવસથામાં પડલેી એક સ્તી જાગી. તેને કંદપયે અને 

એક ગોરાએ ટકેો આપયો હતો. એ યુરોવપયન િાઈનો પવત 

અવગ્નપ્રાગટયની િૂમ સાંભળી પોતાના રહેઠાણ તરફ આવયો 

હતો. તેણે પોતાની પતનીને પડતી વનહાળી, અને જાળી િહાર 

કાિી તેને ટકેો આપી તે ઊભો હતો.

તે િાઈ જાળી તરફ દોડી; તેની દીકરી જીવતી હતી; પરંતુ 



તે એકા-એક િૂમ પાડી ઊઠી :

`અરે, અરે ! િડપ કરો. આ તો િહુ દાિયા છ.ે એમને 

દવાખાને લયો.'

ધનસુખલાલ અને કૃષણકાંતની મોટરો ભીડમાં આગળ વધી 

છકે અવગ્ન સનમુખ આવી હતી. િેભાન અરુણને ઊંચકી સહુએ 

મળી મોટરમાં સુવાડયો.

અંગ્ેિ પોલીસ-અમલદાર પણ તેને ઊંચકાવવામાં સામેલ 

થયો. તેની પતની છોકરીને હાથમાં ઉપાડી મોટર પાસે ઊભી 

ઊભી અરુણને વનહાળી રહી હતી. મોટર ચાલી અને તેની 

આંખમાંથી આંસુધારા વહી રહી. તેણે પોતાના પવતને કહ્ું :

`આ િે રહંદીઓએ અમને િચાવયા !' પાસે િ એક 

પોલીસનો વસપાઈ ઊભો હતો. તેણે કહ્ું :

`પણ સાહેિ ! આ તો આપણા કેદીઓ ! એ ભાગી જાય છ.ે'

નાનકડી અંગ્ેિ છોકરી ઘૂરકી ઊઠી :

`ચૂપ, હરામખોર ! કોને કેદી કહે છ ે ?'
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રૂંધાયેલું વચતિ િધું હતું એ

કો એક અશ્ુમય તાન માંહી,

આ વવશ્ના િાહ્ પદાથતિ સવયે

િનેે રદસે સુસત સમશાન િવેા.

કલાપી

અરુણ જાગયો; કેટલાક રદવસની િેભાની પછી તે જાગયો. `હંુ 

છુ'ં એવું પ્રથમ ભાન તેને થયું અને તેણે પોતાની આંખ ઉઘાડી. 

તેને કાંઈ સમજાયું નરહ. તેણે આંખો મીંચી દીધી.

`હંુ કયાં છુ ં ?' તેના હૃદયે પ્રશ્ન પૂછયો.

એ પ્રશ્નનો ઉતિર કોણ આપી શકે ? આંખ.

અરુણે આંખ ઉઘાડી; ફરી વાર તેણે આંખ ઉઘાડી.

`કેમ આંખ ઊઘડતી નથી ?' અરુણ િરા અકળાયો. તેણે 

આંખ ઉઘાડી પોપચાને વસથર રાખયું.

`તોય દેખાયું નથી ? એ શું ?'

તેણે િડપથી હાથ ઉપાડી આંખ ઉપર ફેરવયો. હાથ દુખતો 



લાગયો. કોઈએ મૃદુતાથી એ હાથને આંખેથી ખસેડી પાછો 

પથારીમાં મૂકયો.

`આંખે પાટો તો છ ેનરહ. પછી દૃવષ્ કેમ ઊઘડતી નથી ?'

તેણે મસતક ફેરવયું અને આંખ ઉઘાડી. કદાચ િીજી પાસ 

જોવાનું આંખને અનુકૂળ પડ ે તો !

તે પાસ પણ કાળાશનો િગલો !

તેનું હૃદય ધિકી ઊઠયું. તે અથાગ પાણીમાં ડિૂતો હોય 

એવો તેને ગૂંગળાટ થયો. ડિૂતો માણસ હાથપગ પછાડી પાણી 

ઉપર આવવા મથે તેમ તે હાથ અને માથું હલાવી ચારે પાસથી 

રૂંધતા અંધકારની ઉપર આવવા મથયો. તેના હલનચલનને કોઈ 

કુમળો સપશતિ રોકતો હતો. પણ એ કોનો સપશતિ ? તેનો શ્ાસ 

ભરાઈ ગયો, હૃદયધિકારા વધી ગયા, પાંપણો િડપથી ઊઘડી 

મીંચાવા લાગી.

`અરે, અરે ! હંુ કયાં છુ ં?' તેનાથી છવેટ ેિૂમ પડાઈ ગઈ. 

નમયું ન આપનાર શૂરવીરે વનરાધારતા અનુભવી.

ત્ણ-ચાર કંઠનાં ડસૂકાં સંભળાયાં.

તેણે આંખ ઉઘાડી ડસૂકાં ખાનાર કોણ હશે તે જોવા ધાયુું. 

હઠીલી આંખ કાંઈ િ જોતી નહોતી.

અંધકાર ! અંધકાર !!

`મને લે, દેખાતું નથી ?' તેણે ફરી પૂછયું. કોઈનો િવાિ 

સંભળાયો નરહ; માત્ ડસૂકાં ચાલુ હતાં. તેણે આમ વગરિોલયે 



ડસૂકાં ખાતી વયવકતઓને ઓળખવા સચેત પ્રયતન કયયો. એ 

પ્રયતન વનષફળ નીવડતાં તે િૂમ પાડી ઊઠયોઃ

`મારી આંખો કયાં ગઈ ?'

પાંચેક ક્ણ કોઈ કાંઈ િોલયું નરહ. દાિેલો અરુણ દવાખાનાના 

એક ઓરડામાં પડયો હતો અને તેની આસપાસ તેના સનેહીઓ 

વીંટળાઈ વળા હતાં. આિ સુધી તે િેભાન હતો. એક-િે 

રદવસથી તેનામાં ચેતનનો સંચાર લાગતો હતો. અરુણ ગમે તે 

ક્ણે જાગશે એ આશાએ કોઈ તયાં ખસતું નરહ; પરંતુ એક 

જાગશે તયારે શું થશે - તે શું કહેશે - તેની ક્ણે ક્ણે થતી 

અધીરાઈ મહામુસીિતે સહુએ દાિી રાખી હતી. અરુણ જાગયો. 

એ ક્ણ આવી. સહુના જીવ અધધર ટીંગાયા. ડૉકટરે અરુણની 

આંખ િદલ આશા મૂકી દીધી હતી.

પ્રાણ લેવા ધસતા અવગ્નએ માત્ આંખો ખૂંચવી અરુણને 

જીવતો મૂકયો. પણ અરુણ એ જાણશે તયારે ?...અરે! એણે 

લગભગ જાણયું િ કે તેની આંખો તેને િડતી નહોતી.

અવાિમાં ઘૂસી િતા થડકાને મહામહેનતે અટકાવી રાખી 

કૃષણકાંતે કહ્ું ;

`Now Arun ! Old boy ! Face it bravely.'

અરુણે કૃષણકાંતના ઉચચાર ઓળખયા. તેણે કૃષણકાંતને જોવા 

મથન કયુું. આંખ પોતાનું કાયતિ ભૂલી ગઈ હતી. અરુણે હાથ 

લાંિો કયયો, પણ હાથ કાંઈ જોઈ શકે છ ે ? હાથ પથારીમાં 

પછડાયો. અરુણે તેને પછડાવા દીધો.



એક ક્ણ-િેક્ણ તેણે વવચારી જોયું કે કૃષણકાંતના કથનનો 

શો અથતિ થાય છ ે પછી તે િોલયો :

`તયારે મારી આંખો ગઈ િ ! નરહ ?'

અરુણને દયામણે અવાિ ેિોલતાં કોઈએ સાંભળો નહોતો. 

અતયારે તેનો કંઠ ગદગદ િની ગયો; એટલું િ નરહ, તેની 

આંખના ખૂણામાં પાણી ચમકી રહ્ું.

આંખ દેખે નરહ, પણ રડ ે તો ખરી િ. િગતની સાથેનો 

સંિંધ તોડી નાખે; પરંતુ િનેું તે અંગ છ ે તેના હૃદય સાથેનો 

સંિંધ તો શી રીતે તોડ ે ?

આખો ઓરડો રડી રહ્ો. કૃષણકાંતે ખુલ્ી રીતે રૂમાલ આંખે 

દાબયો. કંદપતિ તયાંથી િહાર દોડી ગયો. ધનસુખલાલે દુપટ્ા વડ ે

મુખ લૂછવા માંડયું. િનાદતિને અશ્ુ િાંકવાની િરા પણ િરૂર 

વવચારી નરહ. અરુણના વપતાને દવાખાને લાવી શકાતા િ નરહ. 

પુત્ના રાઈ રોગ સઘળા પોતાના ઉપર ઊતરે અને પુત્ િચે 

એવી િંખનામાં તેઓ માંદા પડી ગયા હતા. સુશીલા અને સુરવભ 

તો કયારના એકિીજાને ખભે માથાં િાળી રડતાં હતાં. પથારી 

પાસે કઠણ મન કરી િેસી રહેલી પુષપા અરુણનો આ તલસાટ 

વેઠી શકી નરહ; તેણે પણ હાથ પર માથું નાખી દીધું.

િગતને િાથમાં લેવા ધસતો માનવી કોઈ કોઈ વખત 

પોતાની મયાતિદાઓ વનહાળે છ ે તયારે તે ગરીિડો િની જાય છ.ે

િરા દૂર િેઠલે ધના ભગત થોડી વારે િોલયા :

`ભાઈ ! િેટા અરુણ! ના અકળાઈએ. ભગવાને આંખ 



આપી અને એણે લઈ લીધી. એની મરજી! આપણે શું? અરુણને 

લાગયું કે કોઈ ફરરસતો તેને હાથ દેવા આવયો છ.ે રુદનભયાતિ 

કંઠ ે તેણે કહ્ું :

`પણ આંખ વગર હંુ કેમ જીવીશ ? મને શું કામ વિવાડયો ?'

`જો દીકરા ! પ્રભુએ આંખ લઈ લીધી તો તને અંગેઅંગ 

આંખ ઊઘડશે. આંખ િંધ કયયે િ દેખાય તે સાચું. ઉઘાડી 

આંખ તો ભુલભુલામણી છ.ે કહે િેટા ! તેં જોયેલું તને શું 

દેખાતું નથી ?'

આંખ આગળ અંધારાં હતાં છતાં તેણે રમતી રંિન જોઈ, 

ગંભીર પુષપા જોઈ, વહાલભરી સુરવભ જોઈ અને સફાઈભયાતિ 

કૃષણકાંત જોયા. એ કેમ િનયું ? તેની આંખ તો ફૂટી ગઈ 

હતી. તયારે આ િધી ઘટમાળ તે કેવી રીતે જોઈ શકતો હતો 

? માનવીને કેટલાં ચક્ુ ? ચમતિચક્ુ તો ગયાં.

`તોય હંુ જોતો હોઉં એમ કેમ લાગે છ ે?' અરુણના હૃદયમાં 

ધના ભગતે પ્રશ્ન પ્રેયયો.

નાનકડી મોિડીમાં નાનકડા પગ ટપટપ દોડતા સંભળાયા. 

તેની મીંચેલી ન દેખાતી આંખે પણ એક િાળક દોડતું જોયું.

`કોણ હશે ?' આંખથી જોવા માટ ે ટવેાયેલા અરુણે આંખ 

ખેંચી. અંધારંુ ઘોર !

`મમા, મમા ! જાગે છ.ે આવ, આવ.' કોઈ કુમળી વાણીમાં 

અંગ્ેજી શબદો ઊતયાતિ.



એક નાનકડી અંગ્ેિ િાવલકાનું દૃશય અરુણની આંખ આગળ 

ચીતરાયું.

કોઈએ ધીમી વસસકારીથી િાળકીને મોટા તીણા સાદે 

િોલતાં રોકી.

`હંુ ધીમે િોલીશ, પણ મને એમની પાસે િવા દે, મમા !' 

િાળકીનો ઉચચાર સંભળાયો.

`કૃષણકાંત ! કોણ આવયું ? ' ધીમે રહી અરુણે પૂછયું.

કૃષણકાંત િવાિ આપે તે પહેલાં તો છોકરી િોલી ઊઠી :

`એ તો હંુ છુ.ં એટલામાં ભૂલી ગયા ? હા, હા. પણ તમે 

િહુ દાિી ગયા હતા. મને તુતતિ મટી ગયું. હંુ રોિ તમને જોવા 

આવતી, પણ મમા અને પપા મને તમારી પાસે આવવા િ 

નહોતાં દેતાં. હવે હંુ રોિ તમારી પાસે આવીશ. હંુ કેવી તમને 

િાિી પડી હતી ?' છોકરી િોલતે િોલતે હસી પડી. છોકરીને 

ખૂિ િોલવું હતું.

અરુણના હૃદયે અવગ્નસનાનનો પ્રસંગ ઉકેલયો. િનાવોની 

કડીઓ ગોઠવાઈ ગઈ. િ ે છોકરીને િચાવતાં તે ભાન ભૂલયો 

હતો - િનેે િચાવતાં તેણે આંખો ખોઈ હતી - તે િ એ છોકરી 

હતી. અરુણને છોકરી ઉપર વહાલ આવયું. એ તો જીવ સાટ ે

િચાવેલી િાળકી હતી !

`એને મારી પાસે િેસાડો.' અરુણે કહ્ું.

પુષપાએ પોતાની ખુરશી ઉપર છોકરીને િેસાડી.



`તું કયાં િેઠી છ ે ?' અરુણે પૂછયું.

`આ રહી. ખુરશી ઉપર છુ ં ને ! જોતા નથી !'

`મારી પાસે આવ, ખાટલા ઉપર.'

છોકરી તવરાથી ખાટલા ઉપર િેસી ગઈ. અરુણે હાથ લાંિો 

કરી િાળકીના દેહ ઉપર ફેરવવા માંડયો.

`હવે તમને મટી ગયું ને ?' છોકરીએ પૂછયું.

`તારે જાણીને શું કામ છ ે ?'

`મારે તમને ઘેર લઈ િવા છ.ે'

`શા માટ ે ?'

`મારાં રમકડાં િતાવવાં છ.ે અંહ ! આપણે આગ આગ 

રમીશું. તમે મને િચાવી તેમ હંુ પણ પૂતળી િચાવી લાવીશ. 

પણ ભાઈ! આટલું િધું તમારા િવેું દાિવાનું નરહ, હોં !' 

છોકરી ગંભીરતાથી પોતાની યોિના વણતિવતી હતી.

અરુણને પહેલી વાર હસવું આવયું. તેણે િાળકીના ગાલ ઉપર 

હળવી લપડાક મારી, પણ તે વાગી નરહ. તેણે ફરી િાળકીના 

દેહ ઉપર હાથ ફેરવવા માંડયો. હાથ જાણે અંધારામાં ફરતો 

કંઈ ફંફોસતો હોય એમ તે છોકરીને લાગયું.

`કેમ ? આમ કેમ કરો છો ? જાણે દેખતા ન હો 

તેમ !' છોકરી િોલી. તેનાં માિાપે દાંત પીસયા. કેદખાનાનો 

ઉપરી પોલીસ-અમલદાર અને તેની સ્તી દરરોિ અરુણને 



જોવા સાંિસવાર આવતાં હતાં. આખા કુટુિંને અવગ્નદાહમાંથી 

ઉગારનાર રહંદવાસીનો ઉપકાર ભૂલે એવાં એ અંગ્ેિ દંપતી 

નગુણાં નહોતાં. અંગ્ેજો રાક્સો નથી - પછી ભલે તેમના 

રાજયતંત્માં રાક્સીપણં પેસી ગયું હોય.

`તું ખરંુ કહે છ;ે હંુ દેખતો નથી.' અરુણે લાચારીભયાતિ 

અવાિ ે કહ્ું.

`આમ આવ, નઠ્ઠારી છોકરી !' િાળકીને િાએ િૂમ મારી.

પણ િાળકી તો અરુણના મુખ સામે જોઈ રહી હતી. િરા 

રહી તેણે િે-ત્ણ ચાળા કયાતિ. એક ક્ણ તેણે પોતાની આંખો 

મીંચી દીધી. ફરી આંખો ઉઘાડી, તેણે એક આંખ મીંચી. વળી 

પાછી મીંચેલી આંખ ઉઘાડી તેણે િીજી આંખ મીંચી.

સહુ કોઈ િાળકીના વાંદરાવેડા જોઈ રહ્ાં. િાળકીએ પૂછયું :

`તમે ખરેખર દેખતા નથી ?'

`ખરેખર ! હંુ તને કે કોઈને જોઈ શકતો નથી.'

`હંુ એક આંખે જોઈ શકંુ છુ.ં અને મારે િે આંખો છ.ે મારી 

એક આંખ આપું તો તમને ન ફાવે ?'

િાળકી િોલી. િાળકી મૂખતિ હતી, પણ તેની મૂખાતિઈને કોઈ 

હસયું. નરહ. ખરો રહંદુ કોણ ? ખરો મુવસલમ કોણ ? ખરો 

વખ્સતી કોણ ? િાળક; નરહ કે િણેે પોતાને ઓળખાવવા ધમતિની 

વચઠ્ઠી ચોડી હોય ! પણ આપણે એવી ગોઠવણ કરી રાખી છ ે

કે િાળક િમે િમે મોટુ ં થતું જાય છ ે તેમ તગેમ તે રહંદુ, 



મુવસલમ કે વખ્સતી મટતું જાય છ,ે અને જયારે તગે પૂણતિ વયે 

આવે છ ે તયારે તેના ઊપર માત્ ધમતિનું ખોવળયું િ વીંટાયલંુ રહે 

છ;ે ધમતિનો આતમા તો કયારનો ઊડી ગયો હોય છ.ે

ડૉકટર આવયા એટલે િધી વાત અટકી : ડૉકટર ગુસસે 

થયા. દદપીને હવે િ ખરા આરામની િરૂર છ ે એમ તેમણે 

િણાવયું. અને થોકડાિંધ માણસો એકસામટાં ભેગાં થઈ જાય, 

તેના કરતાં વારાફરતી એક-િે માણસ િેસે તો દદપીને વધારે 

લાભ છ,ે એ િાિત ઉપર તેમણે ભાર મૂકયો. િધાં ઓટલે 

ગયાં. પુષપા અને કંદપયે પહેલી રાતના િે કાલાક િેસવાનું માથે 

લીધું. અને રાતનો કમ ગોઠવી િધાં વીખરાયાં.

પણ પેલો યુરોવપયન છોકરો - િનેે કંદપતિ આગમાંથી ઊંચકી 

લઈ ગયો હતો તે - તો કંદપતિનો ભારે દોસત િની ગયો હતો. 

તેણે પોતાનાં માતાવપતાને કહ્ું :

`તમે જાઓ ! હંુ આમની જોડ ે ધેર આવીશ.'

`તું એમને િહુ પિવે છ,ે ઘડી છોડતો નથી.' વપતાએ કહ્ું.

`મારે એમને થોડુ ં િૉવકસંગ શીખવવાનું છ.ે' છોકરાએ 

િવાિદારી નું ભારણ સમજાવયું. િધાં હસી પડયાં. કંદપયે પણ 

હસીને કહ્ું :

`હા, હા, કવાયત તો એણે મને શીખવી દીધી છ.ે હવે 

િૉવકસંગ િાકી છ.ે પણ ટૉમ ! તું આ િધું વશખવાડ ે છ ે તે 

શીખીને હંુ તારા વપતા સાથે લડવાનો છુ.ં'

`િરા મને મોટો થવા દો ને ! કોઈને લડવા િ નરહ દઉં !'



એ િે વમત્ોને - િૉવકસંગના દાવ રમતા એ િે વમત્ોને - 

છોડી પુષપા અંદર આવી. અરુન હાથની આંગળીઓ હાથ ઉપર 

ફેરવયા કરતો હતો. પુષપાના હાથની િંગડી સહિ ખણખણી. 

અરુણના મુખ ઉપર આછી પ્રસન્તા - ફેલાતી પુષપાએ દીઠી. 

અધધર રહી ગયેલો અરુણે પુષપાના હાથનો સપશતિ િે-ત્ણ ક્ણ 

સુધી ચાલુ રાખયો. પુષપાએ રોમાંચ અનુભવયો, પણ એ ગમતો 

ભાવ હજી પવવત્તાની છાપ પામયો નહોતો, એટલે સંયમમાં 

કેળવાયેલી પુષપાએ પોતાનો હાથ ખેંચી લીધો.

`રંિનગૌરી !' અરુણે ધીમું સંિોધન કયુું.

પુષપાની ભ્ૂકુરટ વંકાઈ. તેની આંખ વસથર થઈ . મુખ ઉપર 

ચોરી કરી ફરતો આનંદ અલોપ થઈ ગયો, દેહનું પુલરકતપણં 

અદૃશય થઈ ગયું. તે િોલવા મથી પણ પ્રથમ પ્રયતને તેનો ઘાંટો 

ઊઘડયો નરહ. ફરી મથન કર તેણે િવાિ આપયો :

`રંિન નથી.'

`કોણ ? પુષપાિહેન ?' ઓવશયાળા િનેલા અરુણે પૂછયું.

`હા.' િોલવાનું મન ન થયું તોય પુષપા િોલી.

અરુણે ઊંડો વનસાસો નાખયો; પુષપાને ચોખખું ખોટુ ં લાગયું.

`આટઆટલી સારવાર મેં કરી, અને ભાન આવયું તયારે રંિનનું 

નામ! તેમાંયે રંિન છ ેનરહ એનો આટલો ઊંડો વનસાસો !' તેના 

મનમાં વવચારો આવયા; િદલાની આશાથી િ િધાં સેવા કરે 

છ ેએમ માનવાની િરૂર નથી; પરંતુ િદલામાં નઃશ્ાસ સંભળાય 

તયારે તે ગમતો નથી એ તો સહુનો અનુભવ છ.ે



`રંિનગૌરી આવતાં નથી, ખરંુ ?'

`ના, આવીને તુતતિ િતી રહે છ ે - કોઈ કોઈ વખત.'

`ઠીક.'

અરુણ શાંત થયો. પુષપાએ પૂછયું :

`રંિનને િોલાવું ?'

`ના ના; મારે કામ નથી. એમની મરજી ન હોય તો શું 

કરવા ત્ાસ આપવો ?'

કંદપયે અંદર આવીને ખિર પૂછી. પુષપા દૂર િઈ િેઠી. 

થોડી વારે અરુણે પૂછયું :

`પુષપાિહેન ગયાં ? એમને કેટલી િધી મહેનત પડ ેછ ે !'

પુષપા િવાના િ વવચારમાં હતી.
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છો આવયા આવયા અવાય તયમ

મમ િહેન ! ભેટુ ં વહાલથી,

લાડનતી લડતી આવય

ચાંપું હૃદયસરસી લાડથી.

તુિ જીવન કારણ િહેનડી !

મુિ જીવવત કારણ એક છ,ે

પરદેશવાસી પ્રાણનાથ

પ્રવાસી પંખી દેહ છ ે !

નહાનાલાલ

`અરે શું વમસ્તી ! એક દાદર મૂકવો તેમાં કેટલી વાર ?' 

ધનસુખલાલ વમસ્તીને ધમકાવતા હતા. એક મોટા દાદરને નીચે 

નાખી તેને રેતી-કાગળ ઘસતા િે-ત્ણ મદદનીશો ઉપર વમસ્તી 

દેખરેખ રાખતા હતા.

`સાહેિ ! આિ ે તૈયાર. જયાં હંુ હોઉ તયાં વાર િ નરહ 

ને ! આપનું કયાં અજાણયું છ ે ?' સાથમાંની ચલમ સંતાડી ખૂણે 

મૂકી દેતા વમસ્તીએ ધમકીનો િવાિ આપયો. સહુને કારીગરોને 

િરા પણ લેવાદેવા હોતી નથી.



`આિ સાંિ પહેલાં જો દાદર ગોઠવાઈ નરહ જાય તો 

હંુ એક પૈસો પણ આપવાનો નથી.' ધનસુખલાલે વમસ્તીના 

સવપ્રમાણપત્નો ઉતિર આપયો.

`અરે સાહેિ ! મેં પૈસા માગયા કયારે ! આપનું કામ થાય 

એ િ મારે મન પૈસા !'

ધનસુખલાલ આગળ િઈ ઘરમાં ગયા. કૃષણકાંત પણ સાથે 

હતો. રકસનને દશતિન કરવા માટ ેગોઠવણ કરવાની છ ેતેનો ખયાલ 

આપવા તેઓ કૃષણકાંતને દવાખાનેથી ખેંચી લાવયા હતા.

ધનસુખલાલે િારણામાં પ્રવેશ કયયો તે સાથે િ વમસ્તીએ 

ચલમ પાછી લીધી તે કૃષણકાંતે જોઈ. તેને ધમકીના વમથયાતવથી 

હસવું આવયું.

`તું કેમ હસતો હતો ?' અંદર િઈ કૃષણકાંતને િેસાડી 

ધનસુખલાલે કહ્ું.

`કાંઈ ખાસ કારણ નહોતું.'

`તને આ વૃદ્ધ કાકો ઘેલા લાગતો હશે. ખરંુ ?'

`ના ના. એવું શું િોલો છો ! મારાથી કશો અવવનય થયો 

હોય તો હંુ માફી માગું છુ.ં'

`મને આ િ નથી ગમતું તમારા સુધરેલાઓનું વચપાવસયાપણં 

! િમેાંતેમાં અવવનય થઈ જાય, અને િમેાંતેમાં માફી માગવી 

પડ ે એ શું ?'

કૃષણકાંત આવયા જાણી સુશીલા અને પુષપા પણ આવયાં 



અને એક િાિુએ િેઠાં. કૃષણકાંતે કહ્ું :

`પણ કાકા ! હવે તો તમે પણ થોડાઘણા સુધરેલા થયા.'

`ના ભાઈ ! ના. મારે સુધારો જોઈએ િ નરહ. એ સવચછદંીપણં 

મને ન ગમે. િનેેતેને અડકવું, િનેુંતેનું ખાવું; ન નહાવું, ન 

ધોવું; ન પાઠપૂજા કરવાં, ફાવે તેમ ફરવું; સ્તીપુરુષની મયાતિદા ન 

સાચવવી; પરણવું કરવું નરહ, ને આમ રિળવું ને તેમ રિળવું, 

એ સુધારો મને ન ખપે.'

`તયારે તો હંુયે સુધારાવાળો નથી, તમે કહી એ િધી શરતો 

આપણે કિૂલ છ.ે એક પૂજાપાઠ નથી કરતો.'

`તારી વાત િ રહેવા દે. તને તો શું પણ તારા િાપને 

પણ હંુ જાણં. િધી વાત સારી પણ એક આ સુધારો ભારે ! 

એમાં ને એમાં રંિન પરણયા વગર રહી ગઈ.'

`કાકા ? મેં એને માટ ે એક વર શોધી કાિયો છ.ે'

`કોણ ?'

`એક છ,ે મોટો કવવ.' મજાક કરતાં કૃષણકાંતે કહ્ું.

`એવા િહુ ચાંપલા ખોળીશ નરહ. શું નામ ?'

`વવમોચન.'

`ઠીક. રંિને હા પાડી ?'

`એ િ મુશકેલી છ.ે રંિનને તો પરણવું િ નથી.'



`આ મારે પણ એનું એ િ છ ેને ! િનેું નામ દઈએ છીએ 

તેની પુષપાને તો ના ને ના િ. તમારી દેખાદેખીમાં એને ભણાવી. 

અને પરરણામ આ આવયું !'

િાર વષતિમાં છોકરીનાં લગ્ન કરી નાખવા જોઈએ એમ 

માનનાર માતાવપતાઓ છોકરીને િાવીસ વષયે પણ પરણાવી શકતાં 

નથી. સમયને માથે દોષ નાખવો એ િ ઠીક છ.ે

`પુષપાના દેખતાં પરણવાની વાત કરશો તો એ િમીનમાં 

પેસી િશે.'

એમ કહીને કૃષણકાંત પુષપા તરફ વળા.

`કેમ પુષપા ! અતયારે દવાખાને નથી ગઈ?' કૃષણકાંતે પૂછયું. 

પુષપા ઓરડામાંથી નાસી િતી હતી.

`ના.'

`કેમ ?'

`અમસતું િ. હવે મારી િરૂર નથી.' એમ કહેતાં પુષપાનું 

હૃદય વચરાઈ ગયું. તે તયાંથી ચાલી ગઈ.

ઓરડામાં િઈ તેણે પોતે િ ફાડલેા વચત્ના િે કટકા 

મેિમાંથી િહાર કાિયા. કૃષણનાં ઓવારણાં લેતી રાધા અને તેને 

હસતી એક સ્તી એક કટકામાં હતાં, અને િીજા કટકા ઉપર 

કૃષણની મોહક આકૃવત હતી; થોડી વાર સુધી એ િંને કટકાને 

ભેગા મૂકી તે આખું વચત્ જોઈ રહી.

એક િાિુએથી પવન આવયો અને કૃષણની છિી ઊડી ગઈ.



`રાધા એકલી પડી. એને િધાં હસે છ ે !' પુષપાના મનમાં 

વવચાર આવયો.

`કૃષણ કેટલા વનદતિય ? ગોકુળમાંથી ગયા પછી રાધાને 

મળા િ નરહ !'

ખરે, મહાભારત રચાવનાર, યાદવી ગોઠવનાર કૃષણ અવગ્ન 

સરખો કરૂ હતો. કેટલો સુંદર ! પણ કેટલો દયાહીન !

`પણ પેલી રાધા ઓવારણાં લેતી અટલતી િ નથી. કૃષણ 

તો છ ે નરહ! પછી લમણે શાની આંગળીઓ ફોડ ે છ ે ?'

સનેહીઓની ઘેલછાનો પાર નથી. તેમની સૃવષ્ િ િુદી 

રચાય છ.ે પુષપા કંઈક એવી િ વવવચત્ સૃવષ્ રચતી હતી.

`એ પણ ઓછી અવભમાની હતી ? કૃષણની પાછળ ગઈ 

િ નરહ ને! શાની જાય ? એમ સ્તીઓ સોંઘી પડી હશે !'

પુષપાએ કોઈનો પગરવ સાંભળો અને વચત્ િાંકી દીધું. 

ના ના, પેલો કૃષણવાળો કટકો તો હજી િહાર પડયો િ હતો. 

એટલામાં રંિન આવી.

`તું કયાંથી ?' પુષપાએ પૂછયું.

`દવાખાનેથી. તને ન જોઈ એટલે અહીં આવી.' રંિન 

દરરોિ એક કે િે વખત દવાખાને િતી અને અરુણને ક્ણભર 

જોઈ ન જોઈ, તેની ખિર િીજા કોઈને પૂછી, ચાલી આવતી 

હતી. હરહંમેશ પુષપા અરુણની પાસે હોય િ. એક માતા 

િટેલી કાળજીથી તેણે અરુણની સારવાર કરી હતી. સુરવભ 



અને કૃષણકાંતના સંિંધી તરીકે અરુણને સમિવાનો હોવાથી 

ધનસુખલાલના કુટુિંની પણ તેને પરાયો માની શકાય એમ ન 

હતું; તેમ િ સરઘસમાં ઘવાયા પછી થોડા રદવસ અરુણ તેમને 

િ ઘેર રહ્ો હતો, એટલે િ ે કંઈ પરાયાપણં હતું તે નીકળી 

િઈ, ધનસુખલાલને એ આશ્મવાસીઓ પ્રતયે મમતા ઉતપન્ થઈ 

હતી. સુરવભ કે કૃષણકાંત તયાં સતત હાિર હોય િ, એટલે 

પુષપા તયાં મરજી પ્રમાણે રહે એમાં ધનસુખલાલને કાઈ વાંધો 

નહોતો. સુરવભ ત ખાસ કરીને પુષપાની સહાય માગી રહી હતી. 

કારણ કે રંિને તયાં િરા પણ િેસવાનું કે સારવાર કરવાનું 

માથે રાખયું િ નહોતું. રંિનની આ વવવચત્તા, મોટાઈ કે દુઃખ 

સહન કરવાની અશવકત તરીકે લેખાતી. માત્ પુષપા િ સમિતી 

હતી કે રંિન શા કારણે તયાં િરાિર આવતી નરહ.

વળી પુષપા હોય તે િ વખતે રંિન દવાખાને િતીલ. આિ ે

પુષપાને દવાખાને ન જોઈ એટલે તે ઘેર ખોળવા આવી. અરુણ 

સારવાર વગરનો - પોતાની કે પુષપાની સારવાર વગરનો રહે 

એ રંિનથી વેઠાયું નરહ. તેણે પૂછયું :

`પણ તું આિ ે કેમ ગઈ નથી ?'

`પુષપા રંિન તરફ ધારીને જોતી હતી. તેણે િવાિ આપયો :

`નથી િ ગઈ.'

`કારણ ?'

`મારી તયાં િરૂર નથી.'

`તને એવું વળી કોણે કહ્ું ? જા જા, િડપ કર; તને 



સાંભરે છ.ે'

`કોણ ?'

`અરુણકાંત.'

`તને કહંુ્ હશે, ખરંુ ?'

`હંુ તો િોલું છુ ં િ કયાં એમની સાથે ? આ તો કંદપયે 

મને કહંુ્.'

`ઠીક, પણ રંિન ! તું િહુ સુકાઈ ગઈ.' રંિન સામે 

વારંવાર તાકીને જોયા કરતી પુષપા િોલી.

`તને ભલું એમ લાગે છ ે ! તારા કરતાં તો હંુ ભરેલી છુ'ં 

કહી રંિને પોતાના હાથ તરફ નિર કરી. તેની િંગડી હાથ 

ઉપર સહિ ફરતી હતી. તે સાથે િ તેને લાગયું કે અંગે અંગે 

િેસતાં કપડાંમાં કોઈ કોઈ સથળે ખોળ પડી ગઈ છ.ે

`કેમ, હંુ ખરંુ કહંુ છુ ં ને ?' પુષપાએ પૂછયું.

`કહ્ું તો ખરંુ ! આિ કયાંથી જીભ આટલી િધી ઊકલી 

છ ે ? પણ હવે પણે િવું છ ે કે વાતો કરવી છ ે ?'

`હંુ નથી િવાની.'

`તો પછી કોણ િશે ?'

`તું.'

`એટલે ? મારે તો િવું િ નથી. આમ કરીશ તો હંુ 



આટલુંયે નરહ જાઉ; પછી ?'

`પછી શું ? આમ તો સુકાઈ ચાલી. વિલકુલ નરહ જાય 

તો વહેલી મરીશ.'

`વારુ વારુ ! હવે લવારો મૂક. મારા મરવાની તું િરાકે 

વચંતા કરીશ નરહ.'

`ન િ કરત, પણ કો'કને લીધે વચંતા કરવી પડ ેએમ છ.ે`

`કોને લીધે ?'

`અરુણકાંતને લીધે. તું મરી જાય તો એ પણ જીવે નરહ.'

`શું િકિક કયાતિ કરે છ ે? હજી ભાન તો ગઈ કાલે આવયું, 

એટલામાં તને િધી વાત કહી, ખરંુ ?'

`હા.'

`જા, િુઠ્ઠી ! ડૉકટર િોલવાની રજા આપે િ નરહ; અને 

આટલાં માણસો વચચે અરુણકાંત કહે પણ નરહ કે એ રંિન 

વગર જીવશે નરહ.'

`હંુ ખરંુ કહંુ છુ ં કે અરુણકાંતે એમ કહ્ું છ.ે'

`ન મનાય.' હંુ પૂછી જોઈશ િીજાને.'

`િીજાં કોઈને ખિર નથી.'

`તયારે હંુ અરુણકાંતને પૂછી જોઈ તને િુઠ્ઠી પાડીશ.'

`તને પણ નરહ કહે; એ તો િોલ વગરની વાત હતી.'



`તું સમજી કેવી રીતે ?'

`નાનું છોકરંુ પણ સમિ ે એમ છ.ે જો, પાસે ગઈ તયારે 

અરુણકાંતે જાણયું કે રંિન આવી. તેમણે રંિનને િોલાવી અને 

િવાિમાં હંુ નીકળી એટલે તેમણે એવો ઊંડો વનસાસો નાખયો 

કે મને િ મરવાનું મન થયું.'

`તારા મનમાં આ શું ભૂત ભરાયું છ ે ? કોણ જાણે કયાંથી 

આવી અદેખી િની ગઈ છ ે !'

`તને ફાવે તે કહે; હંુ હવે િવાની નથી.'

રંિન િરા િોલયા વગર િેઠી, તેને એક નવો વવચાર 

આવયો :

`પુષપાને ગમતો હતો તે આંખવાળો અરુણ; આંખ વગરનો 

અરુણ ન પણ ગમે !'

ખાટલાવશ અરુણને તે માત્ છાનીમાની દૂરથી વનહાળતી 

હતી. તેની પાસે િઈ આંખ વગરના અરુણને વનહાળવાની 

રંિનની રહંમત ચાલી નહોતી. એકાએક તેના હૃદયમાં અનુકંપાનો 

ઊભરો આવી ગયો :

`શું આંખ જાય એટલે િધુંય જાય ? સનેહ પણ જાય ? 

માિાપ અને ભાઈિહેન એક ચક્ુવવહીનને ગળે વળગાડીને 

ફરે, અને "સનેહ સનેહ"ની િાંગ પોકારતી ઘેલછાને આરે ફરતી 

પ્રેયસીનો પ્રેમ આંખ િતાં ઓસરી જાય ? િીજાના સનેહમાં 

આંખ વગર ચાલે, હાથ વગર ચાલે, પગ વગર ચાલે, અને 

પ્રેમને તો અખંડ સૌંદયતિવપપાસો ?'



`શા વવચારમાં પડી ?' પુષપાએ પૂછયું.

`કશાય નરહ. તારી વવવચત્તા સમજાતી નથી.'

`ઉદાર થવાનો હક શું તને એકલીને િ છ ે ?'

`મેં એવું કયાં કહ્ું છ ે ? હંુ વળી ઉદાર કયારની ?'

`જો, અરુણકાંત મને સોંપયા તયારની. િવેા મને સોંપેલા 

તેવા હંુ તને પાછા સોંપું છુ.ં'

`એક માત્ આંખ વસવાય.' રંિને ફટકો માયયો; પરંતુ પુષપાને 

તે વાગયો નરહ. તેના મનમાં િુદી િ કલપના ઉદભવી :

`અરુણકાંતની આંખ િચી હોત તો િરૂર મારી સારવાર 

તેઓ દેખત. અને હંુયે રંિન કરતાં કયાં ઓછી દેખાવડી છુ?ં 

એ તો એને પહેલી જોઈ માટ ે !' સ્તીને તેનું દેખાવડાપણં વચતા 

સુધી યાદ આવે છ.ે

`પણ હવે હંુ નરહ સોંપું, હજી વવચારવું હોય તો વવચાર.' 

રંિને પુષપાની કલપના અટકાવી.

`સારંુ, મેં વવચાર કરી લીધો છ.ે'

`તયારે મારી સાથે આવીને સોંપ.'

`ચાલ...પણ એક શરતે સોંપું.' પુષપા િોલી. તેણે રંિન 

સામે ન સમજાય એવા ભાવથી જોઈ કહ્ું.

`શી શરત ?'



`કાંઈ નરહ; કશું નરહ, એ તો અમસતી વાત. ચાલ.' કહી 

િરા હસી, આછી પ્રસન્તા દશાતિવતી પુષપા રંિન સાથે િવા 

તૈયાર થઈ.

રંિનનું મન િોલી ઊઠયું :

`સવાથપી !'
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પધારો પંખીડાં પરદેશવાસી હો !

પધારો, મોકળી છ ે અમ અગાસી હો !

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

પધારો આગળા ઊઘડ ે છ ે અંતરના !

વવરાજો દેવ સંગે રદવયવાસી હો !

નહાનાલાલ

પોલીસ-સટશેને આગ લાગે િ કેમ ? એ પ્રશ્ન ભારે ચચાતિનો 

વવષય થઈ પડયો. સરકાર પક્નાં વતતિમાનપત્ોએ લગભગ નક્કી 

િ કરી નાખયું કે એ ચળવવળયાઓનું િ કામ હતું. પ્રજાપક્નાં 

વતતિમાનપત્ોએ યુવકતપુરઃસર એ વાતને એવો િોક આપયો કે 

જાણે ત્ણ મહાન કેદીઓનું કાસળ કાિી નાખવા માટ ે સરકારે 

અને તેમ નરહ તો તેમના રહતસવી નોકરોએ આગનું િહાનું 

કાિયું હતું. સરકારપક્ એમ િૂમ મારી ઊઠયો કે ચળવવળયાઓને 

મિિૂત હાથે દાિી દેવા જોઈએ, કારણ પોલીસ-થાણા િવેી 

સતત રક્ાયેલી ઈમારત સલામત ન રહે તો િીિુ ં શું સલામત 

રહે ? પ્રજાપક્ની સભાઓમાં એમ પોકાર ઊઠતો કે કેદીઓની 

વિદંગી વવષે િેદરકાર રહેલી સરકાર પ્રજાનું રક્ણ કરવાને 

િ નાલાયક છ.ે



પોલીસખાતામાં પણ ઊથલપાથલ થઈ રહી. છૂપી પોલીસના 

િાહોશ અમલદારો અને અનેક મદદનીશોનાં ટોળાંએ અનેક 

માણસોના િવાિો લઈ અનેક નોંધો લખી મહાભારત છપાય 

એટલા કાગળો ભરીને કેસ તૈયાર કયયો. કેદીઓ વવરુદ્ધ આગ 

લગાડયાનો ગુનો સાવિત થઈ શકે એમ સરકારી વકીલની સુદ્ધાં 

ખાતરી થઈ ગઈ. કેદીઓ ચળવવળયા હતા, સરકારી હુકમનો 

તેમણે અનાદર કયયો હતો અને લોકલાગણી ઉશકેરી મૂકી હતી. 

ખરી કે ખોટી રીતે તેઓ રૈયતના માનીતા હતા, તેમની જાળ 

િધે પથરાયલી હોવી જોઈએ. સારાં, પૈસાદાર અને પ્રવતવષ્ઠત 

કુટુિંોની તેમને સહાય હતી, એટલું િ નરહ; પરંતુ હલકી વણતિના 

અંતયજોની સાથે પણ તેઓ સંિંધ ધરાવતા હતા. તેથી તેમનાં 

કાવતરાં સવતિવયાપી િની ગયેલાં માનવાને હરકત નહોતી.

ત્ણે કેદીઓને સાથે રાખયા હતા; સારી િગયાએ રાખયા 

હતા; તેમને મળવા-હળવાની ઘણી છૂટ આપવામાં આવી હતી. 

આવી સગવડનો લાભ ન લે એવા તેઓ મૂખતિ નહોતા. આગ 

લાગી તે પહેલાં થોડા કલાક ઉપર િ એક મોટરમાં કેદીઓની 

સાથે કામ કરતી રંિન મકાન પાસે આવી થોભી હતી, અણે 

પોલીસના માણસે સાદ કયયો તયાં સુધી તયાંથી ખસી નહોતી. 

રંિને પોતે એક કથનને ટકેો આપયો હતો . કેદીઓના લાભાથયે 

રાખવામાં આવેલી જાળી કેદીઓએ િ તોડી પાડી હતી એ તો 

કેદીઓ પોતે િ કિૂલ કરતા હતા. વળી તેમણે પ્રામાવણકપણે 

પેલા યુરોવપયન છોકરાને િચાવયો હતો એમ કહેવામાં આવે તો 

કંદપતિ શા માટ ેપોલીસને દેખીને નાસી ગયો ? પોલીસને આગની 



ખિર આપી તેમની સહાય માગવી એ િ વધારે કુદરતી હતું 

- જો તેઓ ગુનેગાર ન હોય તો. પણ તેઓ ગુનેગાર હતા િ, 

એટલે પોલીસને દેખીને નાસવાનું કંદપતિને મન થયું; એ િ પ્રસંગ 

તેમનો ગુનો પુરવાર કરી આપે છ ે !

છૂપી પોલીસનો પંકાયેલો અવધકારી કે કસાયેલો સરકારી 

વકીલ આવી રીતે દલીલ કરતો, તેમાં એક િ મોટો વાંધો 

આવી રહ્ો હતો. મકાનમાં રહેતો ગોરો પોલીસ-અમલદાર ચાલપી 

કેદીઓ વવરુદ્ધ કાંઈ પણ દલીલ સાંભળવા તૈયાર નહોતો. તે 

તો કહેતો િ કે :

`િમેણે મારી પતનીને િચાવી, િાળકોને િચાવયાં ને પોતાના 

જીવ જોખમમાં નાખયા, તેઓ આગ લગાડ ે એમ હંુ માનતો િ 

નથી.'

`પણ તમે શા ઉપરથી કહો છો કે એ કેદીઓએ િ તમારા 

કુટુિંને િચાવયું ? તમે તો ઘરમાં િ નહોતા.'

`તો પછી મારાં પતનીને પૂછો.'

ઘરમાં િઈ ચાલપીની પતનીને ભયંકર અકસમાતમાંથી િચી 

િવા માટ ે અવભનંદન આપી તપાસ કરનાર અમલદારે તેમને 

પૂછવા માંડયું :

`આગ કેમ લાગી તે જાણો છો ?'

`ના, મને સમજાતું નથી.' િનેે િવાિ આપયો. ચાલપીની 

પતનીનું નામ િને હતું.



`આવી રવક્ત િગાએ આગ લાગે એમાં કાંઈક કાવતરંુ 

હોય એમ તમને લાગતું નથી ?'

`એમ પણ હોય.'

અમલદાર ખુશ થયો. તેણે કહ્ું :

`એમ િ છ;ે માત્ આપ િરાિર સમજીને હકીકત કહો 

તો આ ક્ણે િ ગુનેગાર પકડાય એમ છ.ે'

`હંુ સમજીને િ િવાિ આપીશ.'

`એક ભયંકર રાિરિોહી ચળવળને દાિી દેવામાં તમે 

સહાયભૂત થઈ શકો તેમ છો.'

`તે હંુ જાણં છુ.ં'

`અમારી પાસે એવો પુરાવો થયો છ ે કે િનાદતિન, અરુણ 

અને કંદપયે રંિનની સહાયથી આગ લગાડી.'

`તે તમે જાણો. મને તેની ખિર નથી. હંુ તો આગ લાગયા 

પછીની હકીકત જાણં છુ.ં'

`આગ લાગયા પછી તમે અરુણ અને કંદપતિને તમારા મકાનમાં 

જોયા હતા, ખરંુ ?'

`હા.'

`તેથી િ પૂછુ ં છુ ં કે આ લોકોએ આગ નથી લગાડી એમ 

તમે કેવી રીતે કહી શકો ?'



`ના, ના, ના ! એ લોકોએ આગ નથી લગાડી એમ હંુ 

ખાતરીથી કહંુ છુ.ં ગૂંચવનારા સવાલો મને ન પૂછો.'

િને ઉશકેરાઈ ગઈ; પરંતુ તપાસ કરનારાઓ એવી 

ઉશકેરણીનો સારો લાભ લે છ.ે

`પણ એ તમે ખાતરીથી શી રીતે કહી શકો ? આગ લાગયા 

પહેલાં તમે તેમને જોયા હોત તો તમારંુ કહેવું મનાય !'

`મારી અને મારાં િાળકોની વિદંગી િચાવનાર આગ લગાડ ે

એવું હંુ કદી માની શકંુ નરહ.'

`એ તમારી માનયતા છ;ે હકીકત નહીં.'

`એ િ હકીકત છ.ે િણેે આગમાંથી મારા છોકરાને ઉગાયયો, 

િળતામાંથી મને િચાવી અને મારી છોકરીને છાતી નીચે રાખી 

પોતાની આંખને અવગ્નમાં સળગાવી દીધી, એ શૂરવીરોએ આગ 

લગાડી એમ તમારે મારી પાસે કહેવરાવવું છ ે? શરમ ! શરમ !'

`એમ ઉશકેરાવાનું કારણ નથી ચાલપી ! Look here. This 

is the feminine hero-worship complex.'

`અને ચાલપી ! જો આ લોકો વવરુદ્ધ કામ ચાલશે તો હંુ 

તારી નોકરી છોડાવી દઈશ.'

`પણ એથી કામ ચાલતું કાંઈ અટકશે નરહ.' હસીને ચાલપીએ 

િવાિ વાળો.

`કચેરીમાં શું કહેવું તે મને િરાિર આવડશે. એવો િુલમ 

નરહ સંખાય.'



`અમે િુલમ કરવા માગતા િ નથી; અમે તો સતય ખોળવા 

માગીએ છીએ.' તપાસ કરનારે કહ્ું.

`તો મેં કહ્ું એ િ સતય છ.ે ખોટી તપાસો કરી સતયનું 

નામ લિવાશો નરહ.'

`તમને િચાવયાં કે કદાચ અકસમાત હોય તો ? તમે 

પહેલવહેલા એ િે િણને જોયા તયારે એમનાં મોં કેવાં દેખાતાં 

હતાં ?'

`રફરસતા િવેાં.'

`એ તો આવા લોકોની પહેલેથી િ યુવકત છ ે : મુખ ઉપર 

નમનતાઈ, સાકર િવેી વમઠ્ઠી ભાષા અને નમસકારદશતિક હસતસંપુટ. 

િુઓ, એક િાિત ઉપર િરાિર ધયાન આપો. તમને િારીમાંથી 

કંદપયે ધક્કો માયયો એ તો ખરંુ ને ?'

`હા, મને િળતામાંથી િચાવવા માટ.ે'

`એ તમારી માનયતા ભલે હોય, પણ ધક્કો માયયો એ વાત 

સાચી. હવે આગળ વધીએ. િુઓ, નીચે પેલા સરકસવાળાઓએ 

જાળી રાખી હતી એ તમે જોઈ હતી ?'

`હા.'

`તમારા પડતા પહેલા ?'

`હા.'

`હવે એ િ પ્રમાણે કંદપયે જાળી જોઈ હતી એમ તમે 



ખાતરીથી કહી શકો છો ?'

`હા.'

`એણે તમને કહંુ્ હતું કે જાળી દેખાય છ ે ?'

`ના.'

`તયારે તમે શા ઉપરથી કહી શકો છો કે એણે જાણીજોઈને 

િ તમને ધક્કો માયયો?'

`વગરજોયે મને ધક્કો મારી નીચે પાડી મારી નાખવાની 

એણે કોવશશ કરી એમ તમારે પુરવાર કરવું છ ે ?' િનેની 

આંખ રાતી થઈ ગઈ.

`એમ પણ હોય. િુઓ, મારો પ્રશ્ન મહત્વનો છ;ે તમે પડયાં 

તે િ વખતે એક િીજો પણ િનાવ િનયો. કંદપતિને પણ તમે 

સાથે િ ઘસડયો. એ િતાવી આપે છ ે કે તમારી મરજી વવરુદ્ધ 

એણે ધક્કો માયયો. અને તમે...'

`હંુ કાંઈ પણ િવાિ આપીશ નરહ. તમને િવાિ આપવા 

હંુ િંધાયેલી નથી; નયાયાધીશ પૂછશે તેને કહીશ. અને ચાલપી ! 

આિ ને આિ નોકરીનું રાજીનામું આપી દે !'

િને િોલી અને પાસે િેઠલેી પોતાની દીકરીને લઈ અંદર 

ચાલી ગઇ. એટલું િ નરહ પણ તતકાળ દવાખાને અરુણને જોવા 

નીકળી પડી.

િનેે છાપામાં પોતાની હકીકત પણ છપાવી, અને કંદપતિ 

તથા અરુણની િહાદુરી વવષે મુકતકંઠ ે વખાણ કરી, એ િંનેને 



એવી પ્રવસવદ્ધ આપી દીધી કે તેમનાં વીરકાવયો છાપામાં છપાવા 

માંડયાં. િંને પક્નાં છાપાંને િનેનો પત્ તો છાપવો પડયો; પરંતુ 

દરેક પત્ે પોતપોતાના મત પ્રમાણે િનેના લખાણને અગ્લેખોમાં 

ઘટાવયું. પ્રજાપક્નાં પત્ોએ જાણે અરુણ અને કંદપતિ રહંદની સામાનય 

િનતાના નમૂના હોય એમ મોટાઈ લીધી. સરકારપક્નાં પત્ોએ 

અરુણ અને કંદપતિના શૌયતિને અપવાદ સરખા િતાવી એકાદ 

લીટીમાં પતાવી દઈ, િનેે સરખી અંગ્ેિ િાઈની વનખાલસતા એ 

િ આખા પ્રસંગનું રહસય હોય એમ દશાતિવી અંગ્ેજોનો સંસગતિ 

એટલે તેમનું ઉપરીપણં - લાંિા સમય સુધી કાયમ રાખવાની 

િરૂર ઉપર ભાર મૂકયો.

પરંતુ આને લીધે ગૂંચવાડો વધી ગયો. િને અને તેનાં 

િાળકોની સાક્ી વવરુદ્ધ પડતી હતી એટલે િધી ઘટના ગોઠવયા 

છતાં તે કાચી રહી િતી. મૅવિસટ્રટે રહીમે આગના પ્રસંગ પછી 

વગરજામીને આરોપીઓને છૂટા કયાતિ હતા; ઉપરાંત પોતે અરુણનો 

વમત્ છ ેએમ સરકારમાં જાહેર કરી મુકદ્દમો આગળ ચલાવવાની 

પોતાની અશવકત તેણે જાહેર કરી; એટલું િ નરહ, પરંતુ જીવના 

જોખમે પરાયાં સ્તી-િાળકોના જીવ િચાવનાર િહાદુરો વવરુદ્ધનું 

કામ પાછુ ં ખેંચી લેવાનું સૌિનય િતાવવા સરકારને ભલામણ 

કરી. રહીમ પણ દરરોિ દવાખાને િઈ પોતાના િાળવમત્ 

અરુણની સારવારમાં િનતો ફાળો આપતો હતો.

એક રદવસ સવારમાં િ તેને હુકમ મળો કે કેટલાક 

સંજોગોનો વવચાર કરી સરકારે કૃપાવંત થઈ અરુણ, કંદપતિ અને 

િનાદતિન વવરુદ્ધના મુકદ્દમા આગળ ચલાવવાનું માંડી વાળું છ.ે 

સરકારે િ ેકાંઈ કરે છ ેતે કૃપાવંત થઈને િ કરે છ.ે રહીમ િીજી 



ટપાલ વાંચવી મૂકી તતકાળ દવાખાને દોડયો. તે વખતે કેટલાક 

આશ્મવાસીઓ પણ હાિર હતા. કૃષણકાંત અને ધનસુખલાલ 

પણ તયાં િ હતા, અને િને તથા તેની દીકરી ગરટડુ પણ 

આવી ગયાં હતાં. ગરટડનુી હાિરી હોય તયારે અરુણની માવલકી 

પોતાની િ હોય એમ તે વતતિન કરતી હતી; પુષપા પણ િહુ 

િેસે તે ગરટડુને ગમતું નરહ.

રહીમે અરુણ પાસે આવીને કહંુ્ :

`તમારા વવરુદ્ધનાં કામો પાછાં ખેંચી લેવામાં આવયાં છ.ે 

આિથી તું છુટ્ો છ.ે'

સહુ કોઈ આ સાંભળી આનંદ પામયાં; પરંતુ ગરટડ ુ તો 

તાળીઓ પાડી કૂદવા માંડી.

`ગટપી, ગટપી ! શું કરે છ ે ?' તેની માએ તેને વારી.

`હવે મજા પડશે. કેમ, મેં કહ્ું તેની િધાંને કેવી િીક 

લાગી ?'

ગટપીએ પોતાનું મહત્વ આગળ કયુું. તેની ખાતરી થઈ કે 

તેને િીકે િ અરુણને છોડી દેવામાં આવયો છ.ે

`પણ એમાં તને શી મજા પડી ? શું સમજીને કૂદે છ ે ?' 

ચાલપીએ હસતાં હસતાં પૂછયું.

`અરુણકાંતને આપણે ઘેર લઈ િઈશું. એમને શરિત હંુ 

િનાવી આપીશ. િીજા કોઈને આવડતું નથી; િધું ખરાિ કરી 

નાખે છ.ે'



ગટપીને અરુણે પાસે િોલાવી ખાટલામાં િેસાડી. િરા રહીને 

અરુણે ગટપીને ઉદ્દશેીને િધાંને કહ્ું :

`ગટપી ! હજી અમારી કેદ પૂરી થઈ નથી. અમારો આખો 

દેશ કેદખાનારૂપ િની ગયો છ.ે'

`તમારા દેશને છોડાવીશું. પછી કાંઈ ? તમારે જોઈએ તે 

મને કહેજો ને !'

સઘળાં હસી પડયાં; પરંતુ એ હાસયની નીચે ગંભીર સતય 

દેખાઈ આવતું હતું. રાગદ્વષેરરહત િાળકો રંગભેદથી પર હોય 

છ.ે િાળકોની ઉદારતા જો મોટરેાંમાં હોય તો સવરાિ માટ ે

સતયાગ્હ કરવાની િરૂર રહે નરહ.

કૃષણકાંત અને ધનસુખલાલ થોડી વાર રહી તયાંથી ચાલયા 

ગયા. સાજા થયેલા રકસનને ઠાકોરજીનાં દશતિન કરવાનું મુહૂતતિ 

આિ ેિ હતું; તેથી સીડીની ઉતાવળ કરવા અને િધી વયવસથામાં 

કૃષણકાંતની સંમવત મેળવવા ધનસુખલાલ વહેલા નીકળા.

વનતય આવતી પુષપાને આિ ે દવાખાને આવેલી ન જોવાથી 

રંિન પુષપા પાસે ગઈ. આંખ વગરનો અરુણ પુષપાને ગમતો 

નથી એમ ધારી રંિને અરુણ પાસે િવાનો પુષપાનો આગ્હ 

સવીકાયયો અને િંને દવાખાને આવયાં.

ગટપી તેને જોઈને કંટાળી :

`આ લોકો કેમ નકામાં આવયાં કરે છ ે ! તેમાં આ એક 

સ્તી તો તમને િહુ િ હેરાન કરે છ.ે ખરંુ ? કેટલી દવા પાય 

છ ે ? એને દયા િ આવતી નથી.'



અરુણે આંખ વવનાનું માથું હલાવી હા પાડી. તે સમજયો 

કે સુશીલા અને પુષપા આવયાં હશે. સુરવભ તો તયાં હતી િ. 

રંિન આવે એમ તે માનતો નહોતો - િકેે તેની િંખના તે ક્ણે 

ક્ણે કરતો હતો.

ગોરા ડૉકટરે આવી ખિર પૂછી. અરુણ કાયદાની ચુંગાલમાંથી 

છૂટયો એ ખિર સાંભળી તેણે અરુણને અવભનંદન આપયાં અને 

હસતાં હસતાં િણાવયું :

`તમે સરકારના મહેમાન મટી ગયા એટલે હંુ પણ તમને 

અહીં પૂરી રાખીશ નરહ. આિથી તમે છુટ્ા છો. હવે પથારીવશ 

રહેવાની િરૂર નથી. તમે સુખેથી ઘેર જાઓ.

સહુએ ડૉકટરનો આભાર માનયો. અરુણની આંખ િચાવવા 

માટ ે એ ગોરા ડૉકટર િમીન-આસમાન એક કરી નાખયાં હતાં. 

ભૂખ, તરસ અને થાકનો વવચાર સરખો કયાતિ વગર ખડ ે પગે 

તેણે કરેલી મહેનત િરિાદ િશે અને આવો યુવક આંખવવહીન 

િની િશે એવી ખાતરી થતાં વનરાશા અને દુઃખથી એ ડૉકટરે 

પોતાનું રકંમતી ઓજાર િમીન પર પટકી તોડી નાખયું. અને 

પોતાની િુવદ્ધને જાણે સજા કરતો હોય તેમ તેણે જોરથી પોતાના 

ગાલ િે હાથે ત્ણ-ચાર ક્ણ પકડી રાખયા. એ દૃશય સહુની 

આંખ આગળ તરતું હતું.

`ડૉકટર !તમે મને િ વિવાડયો એ માટ ે હંુ આભારી છુ;ં 

પણ આ આંખ વગરનું જીવન ન હોય તો ન ચાલે ?' અરુણે 

ઉપકાર માનતા કહ્ું.



`એ િ ભૂલ છ.ે આંખનું મહત્વ ખરંુ, પણ આપણે તેને િહુ 

માનીતી િનાવી દીધી છ.ે િગત સાથેનાં સંસગતિસથાનોમાંનું એ 

એક છ;ે આંખમાં િ સઘળું આવી ગયું એમ કહેવું એ િીજાં 

અંગોને અનયાય કરવા સરખુંઇ છ.ે િગતનો સંસગતિ તો આંખ 

વગર પણ રહી શકે છ.ે' ડૉકટર િવાિ આપયો.

અરુણના સમાધાન માટ ેઉચચારેલી સંભાવના અરુણને સંતોષી 

શકે કે નરહ તે કોણ જાણે ! પરંતુ તેને કયાં લઈ િવો તેની 

મીઠી તકરાર તે રસથી સાંભળી રહ્ો. સુરવભ તેને પોતાને ઘેર 

લઈ િવા માગતી હતી; પરંતુ િનાદતિને કહ્ું :

`એનું સથાન તો મારા આશ્મમાં છ.ે એણે મારા આશ્મને 

દીપાવયો છ.ે'

`પણ ભાઈની સારવાર તયાં કોણ કરશે ?' સુરવભએ શંકા 

િતાવી.

`અમે શું એટલા િધા નકામા છીએ ?' કંદપયે પૂછયું.

રહીમે તોડ પાડયો :` હમણાં અરુણને સુરવભિહેન સાથે 

િવા દો. એના વપતા પણ તયાં િ છ.ે તે અને અરુણ એ 

િંનેને થોડા રદવસ સાથે રહેવા દો. પછી એ િરા ટવેાશે એટલે 

આશ્મમાં આવશે.'

રંિનને તો કોઈ િોલવાય દેતું નહોતું - કે પછી તેનાથી 

િોલાતું િ નહોતું? સહુએ રહીમનો અવભપ્રાય માનય કયયો. અને 

રંિનના મુખ ઉપર આનંદ પ્રગટી નીકળો; પરંતુ પુષપાની વવવચત્ 

માગણી સાંભળી તેને આચિયતિ થયું. પુષપાએ કહ્ું :



`સુરવભિહેન ! પણ અરુણકાંતને ઘેર લઈ જાઓ તે પહેલાં 

મારે તયાં લાવવા પડશે.'

`કેમ ?'

`મેં િાધા રાખી છ ે કે એ અહીંથી ઊઠ ેએટલે પહેલાં મારા 

ઠાકોરજીનાં દશતિન કરે.'

રંિનને નવાઈ લાગી. પુષપાએ પણ રંિનની સામે જોયું. 

ચંરિને ભેટવા ધસતી િે વાદળીઓ જાણે ભેગી થઈ ગઈ !

સહુએ પુષપાની ઈચછા પ્રમાણે કરવા કિૂલયું અને પુષપા 

અરુણને મળા વગર િ ચાલી ગઈ. િધાંને એક પ્રકારનો આનંદ 

થતો હતો. માત્ અરુણની આંખ આંસુથી ભરાઈ ગઈ.

એક અંગ ઘટયું તેમાં આટલી પરવશતા ! િધાંય મારી દયા 

ખાય છ ે !...અને ઠાકોરજીનાં દશતિન હંુ કઈ આંખે કરવાનો ?

અરુણની આંખ ઉપર સુંવાળો રૂમાલ દિાયો. િરા રહીને 

અરુણે રૂમાલ ખસેડવા હાથ ઊંચકયો, કોઈ સુંવાળો હાથ રૂમાલને 

પકડી રહ્ો હતો. અરુણે પોતાનો અંગૂઠો માત્ એ હાથ ઉપર 

સહિ ફેરવયો. તેને લાગયું કે પોતે કોઈ પુષપાનો સપશતિ કરે છ.ે 

સુંવાળશ અનુભવવા માટ ે આંખની િરૂર અરુણને લાગી નરહ.

`એ તો હંુ છુ.ં' રંિન ટહુકી.

`રંિનગૌરી !' ધીમેથી અરુણે પૂછયું; પરંતુ તેના પ્રશ્નમાં 

કોઈ સુખભયાતિ આચિયતિનો અણતિવ રેલાતો હતો. ઉષામાંથી અપસરા 

ઊતરી કે પુષપમાંથી પરી પ્રગટી ?



`હા. કેમ ચમકો છો ?'

અરુણની આંખ જીવતી હોત તોય તે આ પ્રસંગે આંખ મીંચી 

િ દેત. કેટલાંક સૌંદયતિ આંખ મીંચીને િ અનુભવાય; કેટલાક 

રસ આંખ મીંચીને િ વિલાય.

તેમાંયે આપણાં સુખસવપનો તો આંખ મીંચીએ તયારે િ 

િરાિર દેખાય છ.ે અરુણે કાંઈ િવાિ આપયો નરહ. તેની 

આંખો રંિનને દેખતી નહોતી; તોય જાણે તેમાં દૃવષ્સામથયતિ 

રહ્ું છ ે એમ લાગવાથી અરુણે પોતાના હાથ વડ ે પોતાની અંધ 

આંખોને પણ િાંકી દીધી.
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વડાં પાથયાું આભનાં પત્ કાળાં

લખી તેિના શબદથી મત્માત્ા;

રદશાકાલદોરે ગુંથયા સૌ ખગોળે,

મહા ગ્નથ બ્રહ્માંડનો બ્રહ્મ િોલે.

નહાનાલાલ

સૂયતિ પવચિમ તરફ િળતો હતો; પરંતુ અરુણને કાંઈ તે હવે 

દેખવો હતો ? દેખતી દુવનયાએ સૂયતિને જોઈ, તેની ગવત પારખી, 

ઘડી, પળ કે કલાકનાં માપ ગોઠવી કાિયાં; અરુણે શું કરવું ?

સૂતે સૂતે તેને પણ સમય પારખવાની ટવે પડી ગઈ હતી. 

તેણે પૂછયું :

`છ થવા આવયા, ખરંુ ?'

`હા.' કહી રંિને તેનો હાથ પકડી તેને પલંગ ઉપરથી નીચે 

ઉતાયયો. ગટપી દોડતી દોડતી આવી રંિનને ઠપકો આપવા લાગી :

`કેમ તમે મને પૂછયા વગર ઉતારો છો ?'

`માફ કરિ,ે ગટપી ! ચાલ, આપણે અરુણકાંતને ગાડીમાં 

િેસાડીએ.' રંિને કહ્ું. િંને િણે અરુણના હાથ િાલયા અને 



તેને દવાખાનાના ઓરડાની િહાર દોયયો. નાનકડી ગટપીએ રંિનને 

ખસેડી નાખી.

અરુણની આખી દુવનયા િદલાઈ ગઈ હતી. એકતા ફેલાવતો 

અંધકાર તેની ચારે પાસથી ગળી િતો હતો. સપાટ િમીન ઉપર 

પણ તેને શ્દ્ધા નહોતી. તેના પગ વનચિલ રીતે મુકાતા િ નરહ; 

ડગલે ડગલે ઊંડા ખાડા કરી મૂકયા હોય એમ તેને લાગતું હતું.

ઓરડાની િહાર નીકળતાં વળી પાછાં દવાખાનાનાં માણસો 

ભેગાં થઈ ગયાં. ડૉકટરો અને પરરચારરકાઓએ અરુણ સાથે 

હાથ મેળવયા. ગોરો સરિન તો તેની સાથે િ િવાનો હતો. 

રહીમ, ચાલપી, િને એ િધાં તેને ઘર સુધી પહોંચાડવા તૈયાર 

થયાં હતાં. કંદપતિ, સુરવભ અને કૃષણકાંત તો હોય િ.

પગવથયાં ઊતરતાં અરુણને લાગયું કે તે પાતાળમાં ઊતરે 

છ.ે કેવી વનરાધાર વસથવત ! એક િાળકી તેને દોરતી હતી! 

આંખ સરખું એક નાનું અંગ ગયું તેમાં કેટલો જીવનફેરફાર !

તેના જીવનનો ઉપયોગ શો ? તે વવપલવવાદી હતો; તેનાથી 

એક અક્ર પણ લખી શકાશે ? તે રહસાવાદી હતો; તેનાથી એક 

શસ્ત પણ વપરાશે ? રહંદને સવતંત્ કરવાની તેની ધારણા હતી; 

એનું સથાન હવે કયાં રહ્ું ? દેશને ખાતર મરવાની લાયકાત 

પણ તેનામાં ન રહી. તે મરે કે જીવે તેથી રહંદની સવતંત્તા 

ઉપર તલભાર પણ અસર થવાની નહોતી. શા માટ ેતેના જીવનને 

િચાવવા આટઆટલાં માનવીઓ મથી રહ્ાં હશે ?

ભારે હૃદયે તે મોટરમાં િેઠો - નરહ, તેને ગટપીએ િેસાડયો. 



અને ધનસુખલાલના િંગલા આગળ આવતાં ગટપીએ તેનો હાથ 

િાલી તેને ઉતાયયો તયારે તેના મનમાં ભારે આભારની લાગણી 

ચમકી ઊઠી.

`માનવી શું એકિીજાને મારવા માટ ે સરજાયેલાં છ ે ?'

દાદર ઉપર ચડતા ંતનેી માનવસક દૃવષ્ આગળ ધનસખુલાલની 

હવેલી પ્રતયક્ થઈ ? તેણે તયાં વવતાવેલા રદવસો પાછા જોવા 

માંડયા. દાદર ચડી રહેતાં િ તેણે ઉપરથી ધના ભગતનો 

અવાિ સાંભળો.

`એ વનરુપયોગી વૃદ્ધ અંધ હજી જીવે છ ે ! હંુ પણ એવો 

િ વનરુપયોગી અંધ જોતજોતામાં વૃદ્ધ થઈશ ! અમારી િંનેની 

શી િરૂર ? િરૂર વગરનાં માનવીઓને શા માટ ે વિવાડવાં ?'

તેને ભાન આવયું કે તેની આસપાસ ઘણાં માણસો ભેગાં 

થયાં હતાં. તેની આંખે સહુને જોવા મથન કયુું. દેહમાંથી નીકળી 

ચૂકેલો જીવ દેહમાં પાછો આવે તો મરેલી આંખમાં દૃવષ્ આવે. 

અરુણને માથું પટકવાનું મન થયંુ.

`શું છ ે ? કેમ આવું મોં કરે છ ે ?' ગોરા ડૉકટરે અરુણને 

િરા ધમકાવીને પૂછયું.

`અમસતું િ.'

`આનંદમાં રહે. તારા સંિંધીઓ ભેગો તું જાય છ.ે'

અરુણે હસવાનો વનષફળ પ્રયતન કયયો. રંિન તયાંથી દૂર 

ગઈ એટલે ગટપીએ પાછી ફરરયાદ કરી :



`આ િાઈ િહુ ખરાિ છ.ે શા માટ ે ખસતી નથી ?'

`કોણ ગટપી ?' અરુણે પૂછયું.

ગટપીએ રંિનનું વણતિન આપયું. અરુણે વનશ્ાસ નાખયો. પળે 

પળે િનેે િંખતો હતો તે યુવતી આિ છલે્ે રદવસે આવી!

`દયા આવી હશે ?'

ટકુડો માગી ખાનાર વભખારીમાં ને અરુણમાં શો ફેર હતો ?

ધનસુખલાલની િૂમ સંભળાઈ. તેઓ ભારે કારાભારમાં 

હતો. નાના કામમાં પણ તેમનાથી ધમાલ થઈ િ િતી તો પછી 

આિ તો ઘણા માણસોનું કામ હતું. તેમાંયે િડેને પ્રભુનાં દશતિન 

કરાવવાનાં હતાં. એક િાિુથી િૂના સંસકારો તેમના હૃદયમાં 

શૂળ ભોંકતા હતા, િીજી પાસથી નયાયની ભાવના તેમના હૃદયને 

વલોવી નાખતી હતી. એવી પરરવસથવતમાં માનવી પોતાની વયથાને 

િૂમ પાડીને િ સંતાડી શકે.

`હવે િધાંને િેસાડી દો. ઉતથાપન કયારનાં થઈ ગયાં. હવે 

સાયં આરતી થશે...ડૉકટર સાહેિ ! માફ કરજો. ચાલપી સાહેિ 

! હંુ કોઈને મંરદરમાં ખુરશી આપી શકતો નથી...આપ અંદર 

િેસો તો આપને ઘણં ફાવશે.'

પરંતુ યુરોપીય મહેમાનો રહંદને સમિવાને આતુર હતા. 

મંરદરો અને ધમતિરકયાઓના ટકુડા રસથી જોઈ યુરોવપયનો તેમનાં 

વણતિનો લખી રહંદના ભારે અભયાસી િની જાય છ.ે રમતાં અજ્ાન 

િાળકોની ગમમત સંિંધી વાતચીત કરી ખુશ થતા વડીલો 

સરખી કૃપાદૃવષ્ તેમના અભયાસમાં રહેલી હોય છ.ે પણ આ 



યુરોપીય ટોળીને તો તેવો ખયાલ નહોતો. અરુણના આતમભોગથી 

મુગધ િનેલા આ યુરોપીય મંડળને અરુણ સાથે િઈને તેને ઘેર 

પહોંચાડવાનો વવવેક કરવાનો હતો; તેને દશતિન કરાવવાની રકયા 

વનહાળવા તેમને સામાનય કુતૂહલ થયું હતું. તેમાં એક કરાવવાની 

રકયા વનહાળવા તેમને સામાનય કુતૂહલ થયું હતું. તેમાં એક 

ધમતિવનષ્ઠ ચુસત રૂરિરક્ક સનાતની રહંદુ અંતયિને મંરદરપ્રવેશ 

કરાવવાનું અનધાયુું પગલું લેતો હતો એ િનાવ તેમનું પણ લક્ 

ખેંચે એવો હતો. એટલે યુરોવપયનો તેમ િ મુસલમાન રહીમ 

પણ મંરદરના આગલા ભાગમાં આવી ગયા હતા. ધના ભગત 

અને રકસન એક િાિુ દૂર િેઠા હતા.

સહુને િેસાડવા માટ ેપુષપા પ્રયતન કરતી હતી. ધનસુખલાલ 

તેમાં પોતાની તરફથી ધમાલ વધારતા હતા. પ્રભુની સામે ખુરશીએ 

િેસવાનો કોઈનોપણ અવધકાર ધનસુખલાલ સવીકારી શકે એમ 

નહોતું, એટલે તેમણે વવધમપી મહેમાનોને િીિ ેિેસાડવાનો વવવેક 

કયયોં; પરંતુ એ વવધમપીઓ તો ખુરશીએ િેસવાની સગવડ િતી 

કરી પાથરણા ઉપર િેસી ધમતિરકયા જોવા વિજ્ાસા કરી રહ્ા હતા.

ધીમે રહીને મંરદરનાં કમાડ ઊઘડયાં.

`ઊભાં થાઓ િધાં !' કહી ધનસુખલાલે રહંદુ-અરહંદુ સવતિને 

ઊભાં કરી દીધાં.

મંરદરના િારણામાંથી અંદર િગમગ થતા દીવા સહુએ જોયા. 

શંખ, ચક, ગદા અણે પદ્મ ધારણ કરેલી અલંકારવવભૂવષત શયામ 

કૃષણમૂવતતિ સહુની નિરે પડી. કોની મૂવતતિ ? કયા યુગની ? કઈ 

ભાવના વયકત કરતી મુરિા ? વગેરે મૂવતતિવવધાન lconographyના 



િુવદ્ધિનય પ્રશ્નો સવધમપીઓને થાય તો તેની ચચાતિ અત્ે શકય 

નહોતી. અંદર એક-િે પૂજારીઓ ઘંટનાદ કરી મોટથેી ગાતા 

હતા, અને સુશીલા ભાવપૂવતિક હસતના નાિુક હલનથી પ્રવતમાની 

આરતી ઉતારી રહી હતી. ધના ભગત, રકસન, પુષપા, િનાદતિન 

અને ધનસુખલાલ તાળીઓ પાડી ગવાતી આરતીને તાલ આપતાં 

હતાં. એ જોઈ ગટપી અને તેના ભાઈને મજા પડી એટલે તેમણે િે 

િણે સહુ કરતાં વધારે જોરથી તાળીઓ પાડવા માંડી. ડૉકટર, 

િને, ચાલપી અને રહીમ વવનોદને ખાતર અણધડ રીતે અગર 

અવત સફાઈથી આછી તાળી મેળવતાં હતાં.

કંદપતિ અને અરુણ માત્ અદિ કરી ઊભા રહ્ા. પ્રભુને િ 

માનવાની િમેની તૈયારી નહોતી તે આવી િેડોળ પ્રભુભાવનાને 

કેમ નમે ?

પણ ના; એવી કડકાઈ અતયારે એ િંનેના હૃદયમાં નહોતી. 

માનવી મોટો છ,ે શવકતશાળી છ ે એ ખરંુ; પણ એથીયે મોટી 

અને એથીયે શવકતશાળી કોઈ ઘટના છ ે િ ે માનવીને તેની 

મયાતિદા િતાવી દે છ.ે અવગ્નના વવરાટ સવરૂપે એ િંને વીરોને 

માનવદેહની લઘુતા દશાતિવી આપી હતી. તેમાં અરુણની તો આંખો 

લઈ અવગ્નએ તેને એક કાષ્ઠમૂવતતિ સરખો િનાવી દીધો હતો.

એ ઘટના પણ અંધ છ ે કે તેમાં કાંઈ તાતપયતિ રહેલું છ?ે 

કોણ કહેશે ? માનવીના નમનથી રીિે એવી પામરતા તેનામાં 

હોય તો તે નમનને યોગય છ?ે

`રકસન ! લાગ પગે...અરુણકાંત ! હાથ જોડો.' ધનસુખલાલની 

આજ્ા થઈ. આજ્ા સહિ પળાઈ. આરતી િંધ થઈ. અવગ્નવશખાઓ 



ઉપર હાથ ફેરવી મૂવતતિ તરફ સુશીલાએ હાથ લંિાવયો, અને 

આરતીની આસપાસ પાણી છાંટી આરતી તે િહાર લાવી.

`આ રકયા િહુ સરસ અને રસભરી છ.ે ' િનેે કહ્ું.

િનેા પ્રતયે ભાવ ઊપિ ે તેને આ દીપદશતિન આવી સુંદર 

રીતે િ કરાવવું જોઈએ.' ડૉકટરે કહ્ું.

`મુખ જોઈ માત્ સંતોષ ન થાય, મુખને પ્રકાશથી ભરીભરીને 

વનહાળવું જોઈએ.' રહીમે કહ્ું.

`પણ હંુ કયા મુખને કયા પ્રકાશથી વનહાળું ?' અરુણે ધીમે 

રહીને રહીમને કહ્ું.

ડૉકટરે અરુણની સામે જોયું અને તેમના મુખ ઉપર િરા 

વચંતા દેખાઈ.

િાિુએ િેઠલેા રકસનને આશકા કરાવતાં સુશીલાએ પોતે 

િ પોતાનો હાથ રકસનની આંખે અડકાડયો. સહુ વાતોમાં હતાં 

એટલે કોણે જોયું તે સમજાયું નરહ; પરંતુ રકસન તો સુશીલા 

સામે જોઈ િ રહ્ો.

િનાદતિને એક અવનવું વચત્ જોયું. તેણે અરુણને પૂછયું ;

`અરુણ !'

`જી !' કોઈ િુદી િ પૃથવી ઉપર વસનારને તે િવાિ 

દેતો હોય એમ અરુણ િોલયો.

`અહીં કોણ કોણ ભેગા થાય છ ે તે જાણે છ ે ને ?'



`હા જી, કોઈને દેખતો નથી પણ સાદથી ઓળખું છુ.ં'

`એક વૈષણવ - િૂની િિના વૈષણવ - ને દેવમંરદરે આપણે 

સુધરેલા આવસતક કે સુધરેલા નાવસતક આવયા છીએ.'

`હા.'

`અંતયિનો પણ અહીં સમાસ થયો.'

`રહીમ પણ છ ેએટલે કે એક મુસલમાન પણ ખરો ને ?' 

અરુણે કહ્ું.

`હંુ એ િ કહંુ છુ.ં શુદ્ધ રહંદુ અને અસપૃશય રહંદુ ઉપરાંત 

મુસલમાન પણ આપણી જોડ ે છ.ે એ કેટલું સૂચક ?'

`અમને ન ગણાવયાં ? ' િનેે પૂછયું.

`તમને પણ ગણાવું છુ.ં તારાં દુશમનો પણ અહીં છ,ે અરુણ !'

`મારાં દુશમનો કોણ ?'

`પહેલી તો ગટપી !'

`Nonsense !' ગટપી વચડાઈ ઊઠી.

`િીજો ટૉમ.'

`એ કયાં મારાં દુશમન છ ે ?' અરુણે પૂછયું.

`અંગ્ેિ માત્ને જોતાં િ તું સળગી ઊઠતો. કંદપતિ તો કહેતો 

કે અંગ્ેિ જોતાં િ તેના હાથમાં વીિળી ફરતી. તમને વપસતોલ 

આપું તો તમે શું કરો ?'



`વપસતોલ ફેંકી દઉં.'

`હંુ િીિુ ં કાંઈ કહેતો નથી; રહંસા-અરહંસાની રફલસૂફીમાં 

પણ ઊતરતો નથી. માત્ હંુ એટલું પૂછુ ં છુ ં કે તારી આંખ 

આપી તે ચાર અંગ્ેજોને તારાં િનાવયાં. તારા દ્વારા એ આખા 

રહંદના વમત્ િની ગયાં. તેં એમને તે વખતે અવગ્નમાં હોમી 

દીધાં હોત તો ?'

`તે કેમ િને ? હંુ કાંઈ રાક્સ છુ ં ?'

`તારે મન અંગ્ેજો તો રાક્સો છ ે ને ?'

`કેટલેક અંશે.'

`એમાંનાં ચારને તો તું માનવી િનાવી િ શકયો. િધાય 

અંગ્ેિની માનવતા આપણે પ્રદીપ્ત ન કરી શકીએ ?'

અરુણ કાંઈ ઊંડુ ંઊંડુ ં વનહાળવા લાગયો. કલપનાએ તેને એક 

જવલંત વચત્ િતાવયું. ઘડીભર એ વચત્ જોઈ રહી તે િોલયો :

`હા, એક રસતો છ.ે'

`શો ?'

`આપણે એક એવું દેવળ સથાપીએ કે િમેાં રહંદુ અને 

મુસલમાન, વખ્સતી કે યહૂદી, પુરુષ કે સ્તી િધાંય ભેગાં થઈ 

શકીએ, તો એ િને.' અરુણે કહ્ું.

`િેટા; િેટા ! તારી આંખ ખૂલી ગઈ. પ્રભુએ તને રદવયચક્ુ 

આપયાં. અરુણ ! એ િ દેવળ અને એમાં િ પ્રભુ વસે. મારો 



વહાલો !' િરા ઉશકરાઈને ધના ભગત િોલી ઊઠયા.

વાતાવરણમાં અરુણે ઉતપન્ કરેલું વચત્ છવાઈ ગયું. સહુ 

કોઈ તેને જોતાં ઘડી શાંત િેઠાં. પ્રસાદ વહેંચતી રંિનને ડૉકટરે 

િરા િાિુએ લઈ િઈ પૂછયું.

`અરુણ તો આિ ે તમારી દેખરેખમાં છ ે ને ?'

`હા.'

`આિની રાત એને જોજો, સતત કોઈનું કોઈ પાસે જોઈશે !'

`કારણ ?'

`તમારે જાણવાની િરૂર નથી, દદપીનું મુખ જોઈને મેં સૂચના 

આપી છ ે તે ભૂલશો નરહ.'

રંિન કાંઈ સમજી નરહ, છતાંય તેણે સૂચના મનમાં રાખી, 

વવમોચન દૂર એકલા િેઠા હતા. તેમને કોઈએ જોયા નહોતા. 

પ્રસાદી આપતાં રંિને કહ્ું :

`અરે ! તમે આવયા છો કે ? આમ પાછળ કેમ િેઠા ? 

આગળ આવો, સાક્ર !'

`સાક્રોની કદર કોને છ ે !' વવમોચનનો ધીમો ઉદગાર 

સંભળાયો. ગટપી, ટૉમ અને રકસનને રંિને ખૂિ પ્રસાદ આપયો. 

ધનસુખલાલે કહ્ું :

`િધાં વેરાઈએ તે પહેલાં ધના ભગતનું એક ભિન 

સાંભળીએ.'



`િાપા ! મારો તે કાંઈ કંઠ છ ે ! િે િેનડીઓ િેસે તો હંુ 

વળી સાથે કાંઈ સંભળાવું.'

રંિન અને પુષપાએ સવાભાવવક સંકોચ સહ ભગત સાથે 

ગાવાનું કિૂલ કયુું અને ભગતની પાસે િઈ તેઓ િેઠી, સુશીલાએ 

એકતારો એન િોલક સંભાયાું. એક પૂજારી ઘરામાં જોઈને એકતારો, 

િોલક ઉપર હાથ સારો િેઠલેો હતો. પુષપાએ મંજીરાં શરમાતે 

શરમાતે લીધાં. અને, શાંત વાતાવરણમાં ભગતે એકતારાને 

િણિણાવયો.ત્ણે દવલતોએ ગીત શરૂ કયુું - સ્તીઓ પણ દવલત 

િ ને ?

આતમ જયોત દેખી, જયોત દેખી;

હાં રે છતી આંખે હતી એ વણપેખી;

હો આતમ જયોત દેખી - જયોત દેખી.

હાં રે જયોત િળકે અગમગિ ટોચે;

હાં રે જયાં ન તારા સૂરિ શશી પહોંચે;

હો આતમ જયોત દેખી - જયોત દેખી.

હાં રે ગંગ થંભી; િમના માગતિ ચૂકી;



હાં રે મહેરામણે માજા મૂકી;

હો આતમ જયોત દેખી - જયોત દેખી.

હાં રે પયારા વપંિરની જાળીઓ તૂટી;

હાં હંસ ઊડયો આ માળખેથી છૂટી;

હો આતમ જયોત દેખી - જયોત દેખી.

હાં રે કોણ મારંુ ને કોણ તારંુ ભૂલયા;

હાં રે સહુ એક િની એકતામાં િૂલયાં;

હો આતમ જયોત દેખી -જયોત દેખી.

હાં રે વાણી અટકી ને જ્ાન રહંુ્ મોહી;

હાં રે એક ભણકારા વાગે તું હી તું હી;

હો આતમ જયોત દેખી - જયોત દેખી.

િોલકની િમક, મંજીરાંની કીણકીણી અને એકતારાના 

િણિણાટને ગૂંથી એક િનાવી દેતો મનુષયસૂર અટકયો. 

નાવસતકોએ પણ ભિન ગાવાની - ભિનમાં સામેલ થવાની 



િરૂર છ.ે એમાં અવનવી લહેિત રહેલી છ ે : જાણે નાવમાં 

િેસી હેરરયાં ખાતાં ન હોઈએ ! જાણે નાવમાં િુલવતા હીંચકે 

િૂલતા ન હોઈએ ! પ્રભુને ખાતર નરહ, આપણા ઉદ્ધારને ખાતર 

નરહ, પણ હૃદયને કોઈ અવનવો રસ પાવા ખાતર પણ ભિન 

માણવાં જોઈએ.

સહુ વેરાવાની તૈયારી કરવા લાગયાં. અરુણે સહુને ખોળી 

ખોળી મળી લીધું. તે પ્રવભને િ નરહ પણ સહુને પગે લાગયો. 

ધના ભગતની પાસે તેને લાવયા એટલે ધના ભગતને તેણે નમસકાર 

કયાું. ધના ભગતે પોતાની પ્રવતકૃવત અરુણમાં જોઈ. આંખ વગર 

રીિા થઈ ગયેલા ભગતને પોતાના અંધતવની શરૂઆત યાદ 

આવી. અનુકંપાભરી વાણીથી તેમણે કહ્ું :

`અરુણ, ભાઈ ! ગભરાતો નરહ, િાપુ !'

`ના, ભગત !'

`હવે કેમ લાગે છ ે ?'

`િુઓ ને, પીંિરાની એક જાળી તૂટી; પણ એટલાથી હંસ 

છુટ્ો શે થાય ?'

ધના ભગત ઘડીભર િોલયા વગર ઊભા રહ્ા; પછી િોલયા :

`ભલા, દેહથીયે વેર ના િાંધશો.'

અરુણ હસયો અને તયાંથી પુષપાને નમવા માટ ે પુષપાને 

ખોળવા લાગયો. તે િ વખતે રંિનને ખભે હાથ નાખી વાત 

કરતી પુષપાનું મુખ રંિન પોતાના હાથ વડ ેિંધ કરી દેતી હતી.



`રંિન ! સવારે હંુ શરત કરતી હતી તે સાંભરે છ ે ?'

`હા.'

`એ શરતની વાતા તો મેં તયારે િ મૂકી દીધી. મને લાગયું 

કે તને શરતે િાંધવા કરતાં તારી પાસે માગી લેવું એ િ ઠીક 

પડશે.' રંિનના મુખ ઉપર અધીરાઈ ઊપસી આવી. પુષપાએ 

હસીને કહ્ું :

`ગભરાઈશ નરહ ! હંુ અરુણકાંતને પાછા નરહ માગું.'

`તો કહે ને, મૂરખ ! જોઈએ તે માગ. આપયું હતું તે તો 

સચવાયું નરહ !'

`કહંુ ! તારંુ પહેલું િાળક મને... આપી... દેિ.ે' પુષપાના 

મુખ ઉપર રંિને હાથ મૂકયો તોયે એણે વાકય પૂરંુ િ કયુું.

માનવી સજીવન રહેવા મથે છ.ે સવદેહે વચરંજીવી થવાની 

કળા માનવીને હજી આવડતી નથી. કદાચ આવડશે પણ નરહ; 

પરંતુ માનવી તેથી હારતો નથી. તે સવદેહે નરહ તો પરદેહે પણ 

જીવતો રહે છ.ે એ જીવનિખંના જોડ ેમાગે છ.ે એિ પ્રેમ ને ? 

પ્રેમ એ િ જીવન એમ કોઈ કહે તો તેમાં શું ખોટુ ં ? સ્તીની 

િાળકભૂખ એ પણ પ્રેમવપપાસા િ જીવનવપપાસા િ !
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સ તવસમન્ૈવાકાશે વસ્તયમાિગામ િહુશોભ-

માનામુમાંહૈમવતપીતાં હોિાચ રકમેતદ્ક્ામવત

કેનોપત્નરિ

`િહેન ! તું હવે સૂઈ જા.' અરુણે સુરવભને કહ્ું. રાત 

વધતી હતી. અરુણના વપતા પણ પોતાની ઓરડીમાં ચાલયા ગયા 

હતા. આશ્મવાસીઓ અને િીજા વમત્ો પણ ચાલયા ગયા હતા. 

ગટપીને રાત રહેવાનું ઘણં મન હતું અને સુરવભ તથા કૃષણકાંતે 

તેને રાખવા માટ ેિણાવયું; પરંતુ તેના વપતાએ અડચણમાં વધારો 

કરવા ના પાડી. અરુણે પણ તેને પોતાની પાસે િેસાડી સમજાવી :

`ગટપી ! હંુ આશ્મમાં િઈશ તો તને સાથે રાખીશ. તારા 

વગર મને કોણ દોરશે ? ઘરમાં તો િધાં છ ે એટલે તારી 

િરૂર નરહ પડ.ે'

અણગમતે મને ગટપી ગઈ. અરુણ એક કલા પલંગ ઉપર 

મોટ ે તરકયે અિલેીને વગરિોલયે િેસી રહ્ો; પરંતુ સુરવભ તયાં 

ને તયાં િ િેસી રહી હતી. એ અરુણના ધયાનમાં હતું, એટલે 

અરુણે િહેનને સૂઈ િવા વવનંતી કરી.

`તયારે હંુ તમારી પાસે સૂઈશ.' સુરવભને િદલે કૃષણકાંતે 



િવાિ આપયો.

`તમે હજી અહીં િેઠા છો ? શા માટ ેઆટલી મહેનત કરો 

છો? અરેરે! સેવા કરવાને િદલે સેવા લેવાનો પ્રસંગ આવયો 

? અરુણે કહ્ું.

`Now! no melodrama, you silly boy ! અમને શાની 

મહેનત પડ ેછ.ે સોફા ઉપર આરામથી િેસવું એનું નામ મહેનત ?'

કૃષણકાંત હવે અંગ્ેજી િોલતા તે એમની લાગણી ઉશકેરાઈ 

હોય તયારે િ.

`ભાઈ ! કોઈકને તો પાસે સુવાડયા વગર ચાલશે િ નરહ.'

`એટલે મને િધાં કેદી િનાવશો ? મારી આંખ ગઈ એટલે 

ઉપર િધાંની આંખ રહેશે ?'

`અરુણ ! You goose ! તને એમ લાગતું હોય તો અમે 

િઈશું, ચાલ સુરવભ ! એને એકલો િેસવા દે... આ રંિન પણ 

સમિ વગરની છ.ે આટલી રાતે પાછી ગાવા િેઠી !' કૃષણકાંત 

સુરવભને લઈ ઓરડાની િહાર ગયા.

િંને િણ ઓરડાની િહાર ખરેખર ગયાં ? અરુણને 

કાંઈ દેખાય એમ નહોતું. એણે િહાર નીકળતા પગનો ઘસારો 

સાંભળો અને િારણં િંધ થતું સાંભળું. તેની દુવનયામાં દૃશય 

નહોતું. િગતના અંધારા કૂવામાં તેનું જીવન ટળવળતું િે પાસ 

િાથોરડયાં ભરતું હતું : એક પાસ સપશતિ અને િીજી પાસ 

શ્વણ. એ િંનેને જીવંત િનાવતી આંખ હોલવાઈ ગઈ હતી. 

એ સપશતિના અને શ્વણના ટકેા પર તેને નડતા હતા. રંિનનું 



ગીત ન સંભળાતું હોત તો કેવું સારંુ !

વળી અરુણને સમજાયું નરહ કે રંિન આિ ે કેમ આટલું 

િધું ગાયા કરે છ.ે તેના ગીતમાં અતયારે વસથરતા નહોતી. મીઠો, 

દદતિભયયો સ્તીરુદનને અનુકૂળ માિ રંિને શરૂ કયયો :

નયણાં મારાં નીતરે

કોઈ લયો નયણાંની ધાર !

સાગર મારા છીછરે

કોઈ લયો સાગરની સાર !

ગાન અને રદલરૂિા િંને એકાએક િંધ થઈ ગયાં. ગુિરાતી 

ભાષાના ગીતમાં જાણે ભાવ સમાઈ શકતો ન હોય તેમ તેણે 

રહંદી ચીિ શરૂ કરી :

મેરો મન નંદલાલ સોં

અટકો...

ગૌડસારંગના સૂર ઘુમાવતાં તેમાં મસતી વધારે લાગી. 

વવકળતાનો પૂરો પડઘો તેમાં પડયો નરહ એટલે એ ગીત છોડી 

દીધું; અણે દદતિને સૂર સાથે લહેંકાવતી િાગેસરીમાં તુલસીદાસની 

ચોપાઈ ગાવા માંડી :

િય િય િય વગરરરાિ રકશોરી,

િય મહેશ મુખચંરિ ચકોરી.



િય િય િય વગરારાિ રકશોરી.

અંવિકાનાં સમરણદશતિન તો સવયંવર પહેલાં રુવકમણીએ કયાું 

હતાં એ યાદ આવતાં રંિન પાછી ભાવવાહી છતાં મયાતિદાશીલ 

ગૂિ તિરીમાં ગરિીમાં ઊતરી આવી :

સૂના આ સરોવરે આવો,

ઓ રાિહંસ !

સૂના આ સરોવરે આવો.

હૈયાને સરોવરે આવો,

ઓ રાિહંસ !

હૈયાને સરોવરે આવો.

અને એકાએક અટકી ગઈ. અરુણે દૂરથી સુરવભનો િોલ 

સાંભળો :

`રંિનિહેન ! આિ ે સૂવું નથી કે શું ?'

`લયો, હંુ ગાવું િંધ કરંુ છુ,ં આિ ે ગવાતું પણ નથી.'

અરુણની શ્વણસૃવષ્ પણ શૂનય િની ગઈ. તેને જીવંત 

રાખતા સૂર અટકી ગયા. માત્ મધયરાવત્નો અિોલ ઘોર તેની 

આસપાસ ફેલાયો. મૃતયુ આવું િ સૂનકારભયુું હશે ? તેણે મૃતયુ 

અનુભવવા એ સૂનકારમાં ડિૂકી મારી. થોડી ક્ણોમાં િ તેને 



સમજાયું, કે તેનું હૃદય તો ધિકે છ.ે

`આવી શાંવતમાં હૃદયનો કેવો કોલાહલ ?'

તેને હૃદય ઉપર રીસ ચડી. હૃદયની ધડક ન સંભળાય એ 

માટ ે તેણે પડખું ફેરવયું. અને તે ચમકીને િેઠો થઈ ગયો. તેના 

દેહનો અણએ અણ જીવતો હતો; દેહનો અણએ અણ જાગતો 

હતો. તેના માથા નીચે તરકયો ખૂંચી આવયો; તેના હાથપગે પથારી 

ખૂંચી આવી. તેના દેહ ઉપર અચછાદન ખૂંચી આવયું. સપશતિનો 

દેવ તેના આખા શરીરમાં વયાપી ગયો હતો.

`કયાં છ ે શાંવત ?' તેણે તરકયો લઈ ફેંકયો.

પરંતુ સપશતિની માફક તેનો શ્વણદેવ પણ જાગતો િ હતો. 

તેણે કહંુ્ કે તારકયો િમીન ઉપર પડયો.

અરુણને લાગયું કે તેનાં આ િે અંગ તેને ચીિવે છ.ે

`આ શી મશકરી ? આંખ સાથે જીવ કેમ િતો નથી ? 

મારંુ સથાન કયાં? કામ શું ?'

તે પ્રશ્નોએ જાણે િવાિ માગયા હોય તેમ અરુણ વવચારમાં 

પડયો.

`મારંુ સથાન તો સેવાદળમાં...પણ તયાં કોણ લઈ જાય ? 

કદાચ ગટપી દોરવા આવે થોડા રદવસ...રંિન તો નરહ િ ને 

? રંિનનો કંઠ પણ આટલે રદવસે આિ ે િ સાંભળો, અને 

તેને જોયાં તો...'

અરુણે હાથ પટકયો. તેણે ધારી િ લીધું હતું કે અંધની 



સહુ દયા ખાય. અંધ ઉપર કોઈને પ્રેમ ન ઊપિ.ે તોય તેનાથી 

હાથ પટકાઈ ગયો.

`મારંુ સથાન ત કયાંય પણ નરહ. દયાને એક ખૂણે મારો 

વનવાસ!' િરા વસથરતાથી તે િેઠો. તણે િીજા પ્રશ્નનો પણ ઉતિર 

શોધી આપયો.

`તયારે મારંુ કામે શું? હા, એક કામ હતું - દેશસેવામાં 

મરવાનું. પણ હવે એ કામ પણ કોણ કરવા દે ? િીજાનો દોયયો 

હંુ કેમ મરી શકંુ ? અરે અરે, મરવાની પણ મારી લાયકાત 

રહી નરહ ?'

તેણે છાતી ઉપર હાથ નાખયો અને પહેરણને પકડી પીંખી 

નાખયું. વળી તેનામાં વસથરતા આવી; પરંતુ તે વસથરતામાં કોઈ 

ઉગ્ ભયંકરતા હતી. તેનું અંધ મુખ િરા હસયું. ઓરડાને આંખ 

હોત તો એ હાસયને વનહાળી ઓરડો ધ્ૂજી ઊઠયો હોત. તેણે 

પથારીમાં આમતેમ હાથ ફેરવયો, અને ઓિવાનું િીણં વસ્ત રજાઈ 

નીચેથી ખેંચી કાિયું. વસ્ત ઉપર િે-ત્ણ વખત હાથ ફેરવી તેનો 

એક છડેો ગોઠવયો, અને ઓરડાની ચારે િાિુએ તેણે જોયું. 

કષ્પ્રદ ભાન તીવ્ર િળથી જાગૃત થયું કે તેનાથી કશું િ દેખી 

શકાતું નથી.

િરા રહી તેણે પૂછયું :

`િહેન ?'

ઓરડો અનુતિર હતો.

`કૃષણકાંત !'



`કોઈ આટલામાં છો ?'

ઓરડામાં ઘણીય ચીજો પડી હતી; પણ તે જીવ વગરની 

- કોઈ ખસેડ ે તયારે તે ખસે એવી વનરાધાર : અરુણ િવેી !

અરુણને ખાતરી થઈ કે ઓરડામાં કોઈ િ નથી. તેણે લૂગડાનો 

એક છડેો ગળાની આસપાસ વીંટાળો. િંને છડેા હાથમાં રાખી 

એક વખત ફરી ચારે પાસ ડોકંુ ફેરવયું અને એકદમ તંગ મુખ 

કરી િે હાથ વડ ે સામસામા છડેા મહાિળથી ખેંચયા.

તેણે ધાયુું હતું કે એક ક્ણમાં વનરવવધ શાંવત મળશે; પરંતુ 

તેના હાથ ખેંચયા ખેંચાયા નરહ ! કોઈ વણ-અનુભવયો સપશતિ 

તેના હાથને છૂટા પાડતો હતો. તે ચમકી ઊઠયો. તેણે િોલ 

પણ સાંભળા :

`િહુ થયંુ હવે; િસ કરો ! ફાંસો ખાતાં તો આવડતું નથી 

!' રંિનનો રમતો હસતો કટાક્ભયયો કંઠ સંભળાયો.

`રંિનગૌરી ! તમે અહીં હતાં ?' અરુણે ભય પામીને પૂછયું.

`હંુ ગમે તયાં હતી, પણ મેં તમારી િહાદુરી જોઈ. છવેટ ે

આવું િ કરવું હતું ને ?' રંિનના પ્રશ્નમાં ઊંડો ઠપકો હતો.

`િીિુ ં શું કરી શકંુ ?' દુવનયા ઉપરથી મારો ભાર ઓછો 

કરંુ.'

`જોઉં તમારો કેટલો ભાર છ ે ?' કહી રંિને અરુણનો 

હાથ ઉપાડયો.

`ના હસશો મને, રંિનગૌરી ! મને મરવા ન દીધો તો 



ભલે; પણ હંુ અંધ તો જીવતે મરેલો િ છુ.ં'

`હંુ તમને આંખો આપું તો ?'

`જીવીશ તો કોઈની િ આંખે જોવાનું છ ે ને ?'

`તો પછી મારી િ આંખે િુઓ.'

`નરહ નરહ. રંિનગૌરી ! મારાથી ન વિવાય.'

`હંુ પાસે િ છુ.ં મરવા દઈશ તો ને ?'

`પણ મને જીવતો રાખીને કરશો શું ? હંુ ઘરના કામનો 

નથી, કુટુિંના કામનો નથી અને દેશના કામનો નથી.'

`મારે કામના છો તો !'

અરુણ હાથ અતયાર સુધી રંિનના હાથમાં િ હતો, તે 

અરુણ ભૂલી ગયો. રંિનનો િોલ સાંભળી તેણે હાથ ખેંચી 

લીધો અને રંિનની સામે જોયા કયુું. રંિને પોતાની આંખ પાછી 

ખેંચી લીધી. અરુણ તેને વગરઆંખે વનહાળી રહ્ો હતો એ ભાન 

રંિનના મુખ ઉપર પણ રતાશ આણતું હતું.

`રંિનગૌરી ! આપણી કાંઈક ભૂલ થાય છ.ે' િરા રહી 

અરુણે કહ્ું.

`તમારી ભૂલ થતી હશે; મારી નરહ.'

`મારે આંખ નથી તે જાણો છો ?'

`ના. હમણાં િ મારી સામે જોયા કરતા હતા ને !'



`રંિનગૌરી ! આખી વિદંગી દયા નરહ પહોંચે.'

`માનવીના હૃદયમાં દયા વસવાયના પણ િીજા ભાવ હોય છ.ે'

`હંુ ભારરૂપ છુ ં હોં !'

`સારંુ. પછી કાંઈ કહેવું છ ે ?'

`તમને એવો વર ગમશે િ ે સદાય તમારે આશ્યે રહ્ો 

હોય ?'

રંિન ખડખડ હસીને િોલી :

`હા, હા. મારે એવો િ વર જોઈએ. િગતની સ્તીઓને પૂછી 

િુઓ. હવે અમે િ પુરુષને રક્ણ આપવાનાં છીએ.'

`પણ હંુ એમ આવશ્ત િનીને કેમ રહી શકીશ ?'

`એમ કે ? સ્તીઓને આવશ્ત િનાવતાં શરમ નથી આવતી, 

અને અમે તમને આવશ્ત િનાવીએ તયો તમારંુ પુરુષવભમાન 

ઘવાય. ખરંુ?'

`ના ના, એમ નરહ. પણ...'

`જોજો, હવે ખસશો તો પડી િશો! પલંગની કોર આવી 

ગઈ છ.ે'

રંિનના વધતા િતા સપશતિસથાનોથી ઊગરવા મથતો અરુણ 

ધીમે ધીમે પલંગની એક પાસ પહોંચી ગયો. હવે તેનાથી િરા 

પણ આગળ ખસાય એમ નહોતું.



`રંિનગૌરી ! આખું િગત તમને મૂખતિ કહેશે અને મને 

સવાથપી કહેશે. તમે અહીં આવતાં પહેલાં ભાઈને પૂછયું હતું?' 

અરુણે રંિનની ઘેલછા ઘટાડવા િીજો માગતિ લીધો.

`હંુ શું કરવા પૂછુ ં ? ભાઈ મને કશી વાતની ના પાડ ે િ 

નરહ. અણે િગત શું કહેશે તેની મેં કે તમે કયારે વચંતા રાખી 

છ ે ?'

`પણ સવાથતિનો કંટક મને તો જીવનભર વાગયા િ કરશે.'

`શા માટ ે ? તમને મારી વમલકતનો ડર છ ે ? એ વમલકત 

તો મેં કયારની આશ્મમાં આપી દીધી.

અરુણ સતબધ િની િરા શાંત િેઠો. રંિન પણ િોલયા વગર 

િેસીક રહી. અરુણને અિલેીને શું તે િેઠી હતી ? અરુણ ફરી 

ચમકયો; પણ તેનાથી ખસાય એમ નહોતું. શાંત પણ વીિળીભયાતિ 

વાતાવરણમાં િે હૈયાં ધિક ધિક ધિકી રહ્ાં હતાં. ભાવ સવતિદા 

વાણીથી પર હોય છ;ે િટેલું મનમાં લાગે છ ે એટલું કદી કહી 

શકાતું નથી. મૂંિવતા ભાવને િાંકતો અરુણ િોલયો :

`પણ હંુ જીવીને કરીશ શું ?'

`િ ે કરતા હતા તે.'

`એટલે ?'

`ધવિ લઈને આગળ દોડજો.'

`આંખ છતાં ધવિ ફરકાવી ન શકયો તે હવે આંખ ગયે 

શું કરી શકીશ ? મારો તો ધવિ હવે પડી ગયો.'



`ના, િુઓ આ રહ્ો !' કહી રંિને પોતાના ઉરિાંકયાં 

વસ્ત ઉપરથી એક નાનકડો ધવિ ખેંચી કાિયો અને અરુણના 

હાથમાં મૂકયો.

તે રમકડુ ં હતું; ઘરેણં હતું; આંગળીથી ઊચકાય એવું 

ધવિપ્રતીક હતું; પરંતુ તે પ્રતીકમાં રહંદના પ્રાચીન ગૌરવ, વતતિમાન 

તપચિયાતિ અને ભાવવ મુવકતના સંભાર ભરેલા હતા. સવતિવયાપી 

પ્રવભ હૃદયમાં અંગુષ્ઠ િવેડો િની રહે છ ે ને ? રહંદમૈયા પણ 

ધવિ રૂપે નાનકડુ ં સવરૂપ ધારી રહંદીઓના હૃદય ઉપર કેમ ન 

વિરાિ ે ?

અરુણના મુક ઉપર કોઈ તેિ ફેલાયું, િહુ િ ભવકતભાવથી 

નાનકડા ધવિને હાથમાં પકડી રહ્ો. અકસમાત તેના હાથમાંથી 

ધવિ નીચે પડયો. રંિન એકાએક િોલી ઊઠી :

`િીશો નરહ. ધવિ તો હંુ ઉપાડી પાછો રોપીશ.'

પુરુષથી ન રોપાયેલો ધવિ સ્તી રોપશે ? રંિનનું કથન 

એ રહંદના અને િગતના ભાવવની આગાહી તો નરહ હોય ? 

આગાહી કેમ ? એ તો િનવા િ માંડયું છ ે ને !

`રંિનગૌરી ! તમે દેવી છો.' અરુણે કહ્ું.

`િહુ સારંુ ? એવું એવું િોલશો નરહ; આપણે નાટક નથી 

કરતાં !' રંિને આછો છણકો કયયો.

`તયારે શું કહંુ ?'

`તમે વયાકરણ શીખયા છો ?' રંિને પૂછયું.



અરુણને સમિ પડી નરહ. તેણે િવાિ આપયો :

`શીખયો હોઈશ તો ભૂલી ગયો છુ.ં' `તયારે હંુ વશખવાડુ.ં 

સવતિનામ શું તે ખિર છ ે ?'

`હા.'

`િીજો પુરુષ શું તે કહી શકાય છ ે ?'

`હા. તું અને તમે.'

`અને એક વચનનું ભાન છ ે ખરંુ કે ?'

`તું.'

`"તમે, તમે" કયાતિ કરો છો તે હંુ તો મૂંિાઈને મરી ગઈ.'

`એટલે ? હંુ તમને "તું" કહીને િોલાવું ?'

`હજી એટલીયે સમિ પડતી નથી કે '

`ના, ના. એકવચનમાં હંુ કદી તમને સંિોધી શકંુ નરહ. 

તમે તો પૂજય...'

`જો હવે "તમે" કહીને વાત કરી તો ગળે ફાંસો િ દઈશ !'

`દ્ો.'

`એમ કે !' કહી રંિને અરુણના ગળાની આસપાસ િે 

હાથ જોરથી ભેરવી આશ્ેષ લીધો ! અરુણ ગભરાઈ ઊઠયો.

`અરે,અરે ! છોડી દ્ો.'



`કોને કહે છ ે ? કોણે હાથ ભેરવયો છ ે ?'

`તમે.'

`તમે એટલે કોણ ?'

`રંિન; તું.'

`શા ઉપરથી કહો છો ?'

`તને હવે દેખું છુ ં તેથી.'

પ્રેમીઓને આંખ હોતી નથી. રાતમાં ભાઈની ખિર પૂછવા 

આવેલી સુરવભએ િારણં ઉઘાડયું તેની િેમાંથી કોઈને ખિર 

િ રહી નરહ. આખા ઓરડામાં...

`એક ભણકારો વાગે તું રહ તું રહ ...'

0 0 0



પ્રવેશક

બલવરં્રા્ય કલ્યાણરા્ય ઠાકોર

વપ્રય વાચક, 

પોતાની આ કૃવત વાંચવાનો તું આરમભ કરે તે પહેલાં તને 

િે પ્રાસંવગક િોલ કહેવાની િવાિદારી કતાતિએ વમત્ભાવે મારા 

ઉપર નાખી છ ેઅને તે હંુ રાજીખુશીથી િજાવું છુ.ં પણ એમણે 

આ માગયું અને મેં લખયું છ,ે તથાવપ તારે ના વાંચવું હોય, અગર 

નવલ િ શરૂ કરવાની તારી અધીરાઈને તું કાિૂમાં રાખી ન 

શકે, તો તું આ પળે િ તેમ કરી દેવાને પણ પૂરેપૂરો સવતંત્ છ.ે 

મારંુ લખાણ કોઈ ઉભડક ધયાને વાંચે તેવું હંુ ઈચછતો પણ નથી.

રા. રા. ભાઈ શ્ી રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ ગાયકવાડી 

અમલદાર અને પ્રકૃવતએ શાંત તેમ કુટમુિરત હોવાથી એમણે 

નથી કયાું ધાંધળ, નથી કયાતિ પ્રકાશ-વતુતિલકેરિમાં ઊભી `િુવો રે 

મહારી તફતિ !' એમ લોકોને પોતા તફતિ ખેંચવાના કશા િ યતન. 

એમણે પુસતક વેચાણ અને ફેલાવના ધંધામાં અવનવાયતિ છ ેએવી 

પ્રવૃવતિઓ શી, તે જાણવાની પણ દરકાર નથી રાખી. પોતાની 

ચોપડીઓ કેવા કાગળ ઉપર, કેટલી અશુદ્ધ, કેવા અનાકષતિક 

લેિાસમાં છપાય છ,ે શી રકંમતો રખાય છ,ે જાહેરખિરો અપાય 

છ ે કે કેમ, એવું એવું કશું િ એમણે જોયું નથી. એઓ તો 



મગિ સળવળું અને કલમ ચાલી તેમ લખતા ગયા છ,ે અને 

દરેક ચોપડીને પૂરી થતાં પહેલાં પણ એમના સનેહી, `શ્ી સયાજી 

વવિય'ના માલેક અને તંત્ી રા. રા. માણેકલાલ દાકતર તફયે 

િ ફેંકતા ગયા છ.ે રા. રા. ભાઈશ્ી `કૌમુદીકાર' વવિયરાય 

વૈદ્ એમને શોધતા ગયા તયારે તેમને પણ એક નવલ આપવા 

ખુશીથી કિૂલયું; અને વાચન, મુશકેલીઓ વચચે પણ પાળું. અને 

આ પ્રકાશક એમને શૌધતા િઈને વળગયા. એટલે પોતાની નવલો 

અને નવવલકાઓની માલા કેટલી મુદત સુધી પ્રગટ કરવાનું ખટપટી 

કતતિવય તેમને સોંપી દીધું. એ માલાનો આ પહેલો મણકો સુરેખ 

આકષતિક રૂપમાં િહાર પાડ ે છ,ે તેનો િશ પ્રકાશકને છ;ે અને 

ગુિરાત આશા રાખે છ ે િ ે હવે પછીનો દરેક મણકો િાહ્ 

ટાપટીપમાં આથી ઊતરતો તો નરહ નીકળે.

ભાઈ રમણલાલની કોઈ નવલ હાથમાં આવતાં લગભગ 

દરેક વાચકને રા.રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીની નવલો 

સાથે તુલના કરવાનું મન થઈ આવે છ ેઅને એમ િનવું કુદરતી 

પણ છ.ે `સયાજી વવિય'નું ભેટ-પુસતક તાિુ ં હોય તયારે ભાઈ 

રમણલાલની એ છલે્ી નવલ વાંચતા યુવકોને આગગાડીની 

મુસાફરીમાં પણ રમણલાલ અને કનૈયાલાલની કલાની તુલના વવષે 

લાંિી ચચાતિઓ કરતા સાંભળા છ.ે કનુ મુનશીના અભયાસ અને 

દૃવષ્ક્ેત્ વધારે િહોળાં છ.ે તો એમની નવલો ઉપર અનુવાદ, 

અનુકરણ, અપહરણ, થીગરડયાં લખાણ, યુરોપીય પાત્લેખન 

આરદ આક્ેપો વારંવાર મુકાયા કરે છ.ે તે િધાય છકે વિુદ 

વગરના કહી શકાય એવા નથી િણાતા. વધારે મોટા તફાવત 

આ િે કતાતિઓની િુવદ્ધ અને જ્ાનસીમા કરતાં િંનેની શૈલી અને 



પ્રકૃવત વચચેના છ.ે

શૈલી અણે પ્રકૃવત િંનેને સાથે મૂકંુ છુ.ં કેમ િ ે કોઈ પણ 

માણસની શૈલીમાં તેની પ્રકૃવતનું પ્રવતવિમિ ઊઠયા વગર નથી 

રહેતું એ જાણીતું છ;ે અને આગગાડી ઉપર અને જાહેર સથળોમાં 

િે કતાતિઓ વચચે તુલના કરતા આપણા ભાવવ વવવેચકો, કતાતિઓને 

જાહેર માણસો અને જાહેર માતા િ ગણે છ.ે મહત્વેષણા 

અને સેવાિુવદ્ધને અગર વવનમ્રતા, શરમાળપણં, સજ્જનતા અને 

નારહંમતને ભેળવી દેતાં પણ લીલું-સૂકંુ જોતા નથી. રાિકીય 

વાતાવરણ અને વવચારણસરણીની અસર િમે ગાિ થતી આવશે 

તેમ આ પ્રમાણે ટીકા અને છૂટવાળી તુલનાઓ વધારે સંભળાશે, 

તથા એનાં લક્ય પુરુષ કતાતિઓને પણ ટવે પાડી, તેમની ચામડીની 

કુમળાશ ઘટતી િશે, એમાં શક નથી. હા, પણ એ તો ભાવવની 

વાત. મારો આ પ્રવેશક તો લખાય છ ેવતતિમાનમાં, અને પુસતકના 

કતાતિ િમેની ચોપડી સાથે આ છપાય (એટલે વાંચનાર એમાંના 

મુદ્દાઓથી કતાતિ વવરોધી તો ના હોય એમ કદાચ માની િ લે) 

તે કતાતિ પણ ભાવવના ગુિરાતી નથી, વતતિમાન ગુિરાતી છ,ે 

એટલું િ નરહ પણ સજ્જનતા વવનયાવવનય આરદ વવષે એમનાં 

કેટલાંક વલણ વતતિમાન ગુિરાતીઓ િવેા પણ નથી, પરમપરાપ્રાપ્ત 

ભાવનાઓને વળગી રહેનાર રૂરિચુસત ગુિરાતી િવેાં છ.ે એમનાં 

લખાણો, એમની શૈલી અને એમની પ્રકૃવતની િીજા કોઈનાંની સાથે 

થતી તુલનાઓ તો એ અટકાવી શકે નરહ; પરંતુ એવી તુલના 

એમને પોતાની ચોપડીમાં પ્રગટ થાય, એ તેઓને ભાગયે રુચે. 

તાતપયતિ કે કલાવવવેચનમાં કેટલીક તુલના ગમે તેટલી કુદરતી, 

િલકે અવનવાયતિ, વળી કેટલેક સમયે કેટલીક તુલના ગમે તેટલી 



પ્રાસંવગક, તથાવપ તે િતી કરીને િ આ ટેંકે પ્રવેશક લખવાનું 

પ્રાપ્ત થાય છ.ે

એટલે આ નવલનાં સ્તીપાત્ોથી આરમભ કરીએ : સુશીલા 

અને પુષપા એ િહેનો અને સુરવભ અને રંિન એ નણંદભાભીનાં 

જોડકાં વચચે, તેમ એ ચારે વચચે, કતાતિએ વવવશષ્તાની િીણી 

રેખાઓ પૂરતી વાપરીને ચારે યુવતીઓનેદ સજીવન આલેખવામાં 

- ગુિરાતી નવલોમાં વવરલ એવી ફતેહ મેળવી છ.ે ચારેને િુદા 

િુદા ગુણો અને વલણો વડ ેપૂરતી આકષતિક પણ િનાવી શકયા 

છ.ે સુશીલા અને સુરવભ િવેી િૂની ગુિરાતણોમાંથી અનુકૂળ 

સંજોગોમાં પુષપ અને રંિન િવેી નવી ગુિરાતણો ધીરે ધીરે 

કેવી પાકતી આવે છ ે એ ઐવતહાવસક સમુકાંવતનું દશતિન પણ 

આ નવલમાં થઈ શકે એમ છ.ે સુરવભ અને સુશીલાનાં વચત્ો 

મુકાિલે ઓછી રેખાનાં છ ે તે યોગય િ છ.ે પુષપાનું વચત્ પણ 

કેટલાક વાંચકોને વવગતો અને રેખાઓમાં ઓછા માપનું લાગે એ 

સંભવવત છ.ે રંિનની છાયામાં વવમોચનની હાસયાસપદ મૂવતતિ મૂકી 

છ;ે - ને હાલના `સાક્ર' ઉપનામ ઉપર વારી િતા લેખકોને 

િનાવયા છ.ે - તેમ પુષપાની આસપાસ ભમતો કોઈ િીજી રીતે 

હાસયાસપદ `વત્લોચન' ભમરો કતાતિએ ગોઠવયો હોત, તો નવલના 

વૈવવધયમાં વધારો થાત; હાસયરસનું વમશ્ણ નવલમાં વધત એ 

પણ લાભ થાત; વૃદ્ધ `કાક'ની એક િીજી િાિુ કતાતિ આલેખી 

શકત, એ લાભ પણ નાનો ન થાત, અને વવમોચનને િમે કેટલાક 

પ્રસંગો સાથે કતાતિ સહેલાઈથી સાંકળી શકયા છ,ે તેમ એના ભાઈ 

વત્લોચનને પણ ઉપયોગમાં લઈ લેતાં કતાતિને િરાયે મુશકેલી ન 

પડત, એવી આ નવલની વસતુસંકલના છ.ે



રંિનનો પ્રવેશ થાય છ ે તયારે તે દેખાય છ ે `નૂતનાતમા સ્તી 

(The New Woman)'ના િવેી, પરંતુ એ માત્ િાહ્ દેખાવ 

છ.ે એનો આતમા માત્ ફૂલચુસવણયો વવલાસપરાયણ નથી, એને 

લક્મી, વૈભવ આરદનો મોહ નથી, સ્તીમદ તો એનામાં છ ે િ 

નરહ, મુખે આકષતિક વસમત અણે હૃદયમાં નયયો સવાથતિ એવું કોઈ 

વણતિન એને લાગુ િ પડ ે નરહ, વગેરે નવલમાં પ્રકરણે પ્રકરણે 

સપષ્ થતું આવે છ.ે અને `તારા રદલમાં પણ અરુણ ઉપર 

પ્રેમ િનમયો છ,ે તો ભલે તું એને મેળવી જો, હંુ તારી ખાતર 

ખસી જાઉ છુ,ં' એમ કરીને તો સમિણી કુમારરકા યુવતીના 

ઊંચામાં ઊંચા સવાથતિનો એ સખીધમતિની વેદી ઉપર ભોગ ધરી 

દે છ,ે અને માણસને શકય સવયોતકૃષ્ ઉદારતા આચરે છ.ે પછી 

રોમેરોમે અને ક્ણે ક્ણે એ અરુણ માટ ે તલસે છ ે અને રુવે 

છ,ે તથાવપ પોતે િ ે ડગલું ભયુું તે ભયુું, તેમાંથી પાછી હઠતી 

િ નથી; પરંતુ આ પછી પુષપા અરુણને િટેલી વાર મળે છ ે

તેટલી વાર તેને રંિનને િ સંભારતો અને િંખતો િુએ છ ે

અને ગંભીર માંદગીમાંથી - િેભાનમાંથી પાછો ભાનમાં આવે 

છ ે ને તુતતિ પુષપા તેને પાછો રંિનને સોંપી દે છ,ે અને `તમારંુ 

પહેલું સંતાન મને આપિ'ે એટલી િ માગણી સગી િહેન િવેી 

સખીના હક્કથી કરે છ.ે

આ પ્રમાણે અવસાનની િાિતમાં પણ આ નવલ ગુિરાતી 

નવલોની સામાનય લિણમાં ભાત પાડ ેછ.ે ભરત મુવન કયારે થઈ 

ગયા તે હજી શોધકો શોધી શકયા નથી; એમને નામે ચડલેા 

`નાટયશાસ્ત'ની પણ આરદથી અંત લગી શ્દ્વયે પ્રત હજી મળી 

શકી નથી; પરંતુ એ પાવણવન પછી થયા અને કાવલદાસ પહેલાં 



થઈ ગયા એટલંુ ચોક્કસ છ.ે અને કલાના એ મનુ મહારાિ ેિ ે

મયાતિદાઓ દોરી, તેમાં રહીને િ આખા રહંદનો એકલો નાટકોનો 

નરહ પણ કાવયો, વાતાતિઓ, કથાનકો આરદ કલાકૃવતના અનેકવવધ 

સારહતયનો પણ પ્રવાહ પછીના સમયમાં સૈકાઓ લગી વહ્ો છ,ે 

મંગલમય અવસાન િ હોવું - આણવું - જોઈએ; એ ભરત મુવનની 

એક જાણીતી મયાતિદા રહનદના સારહતયે સૌથી વધારે ચીવટથી 

પાળી છ.ે યુરોપીય કલાનો પરરચય થયા પછી િ પ્રથમ િંગાળી 

અને પછી િીજી ભાષાના સારહતયકારોએ આ મયાતિદાને કલાની 

ખાતર અવગણવાનો આરંભ કયયો છ;ે પરંતુ કરુણ અવસાનની 

અનનય ભાવના હજીયે આપણા સંસકૃત સારહતયનું ધાવણ ધાવીને 

ઊછરતા કલાકારો દૂર દૂરથી િ જોયા કરે છ,ે અને તેની આછી 

પાતળી છાયાને િ પોતાના પ્રકાશછાયાવમશ્ણમાં ભળવા દેવાનું 

સાહસ કરી શકે છ.ે વળી લોકની રસેરરિયોને ઘડવાની તાકાતવાળું 

સારહતય પણ િ ેરસવૃવતિથી સમિુ વાચકોની સહૃદયતાને િિરો 

આઘાત થાય, તેને એકદમ િાિી પોષી શકે નરહ, એટલે એવી 

િાિતમાં પ્રગવતનો કુદરતી વેગ અવતશય ધીમો હોવાનો િ.

અરુણ, રંિન અને પુષપા. એમાંથી અરુણ આંધળો િને 

છ ે અને પુષપા કુમારરકાવસથામાં િ જીવન ગાળવાનો વનણતિય 

કરે છ,ે એવું અવસાન આ વાતાતિનું આવે છ ે તે ભરત મુવનની 

મંગલાવસાનની મયાતિદામાં છ ે એમ તો ન િ કહી શકાય. આ 

અવસાનને કલાદૃવષ્એ પણ પૂરેપૂરંુ ઉવચત ગણાંતાં વાંધો આવે 

છ,ે કેમ કે અરુણ દૃવષ્- `દેવ'ને ખુએ છ,ે િે િુદાં િુદાં કારનનો 

વમશ્ણને લીધે, - અને તેમાંથી િલેમાં આગ લાગે છ ેએ કારણ 

કેવલ અકસમાત્ છ;ે એ આગમાંથી િને તેટલાંને િચાવવાં, ભલે 



તેમ કરતાં પોતાનું ગમે તે થઈ જાય, એ અરુણનો વનચિય િ 

અરુણના ચારરત્માંથી ઉદભવતું કારણ છ.ે એ ગમે તેમ, - 

રકશોરોની ઉતસાહભરી વીરતા, પ્રેમ, કરુણ, અને િનાદતિન તેમ 

ધના ભગતની ભવકત, એ ચાર રસનું આ નવલકથામાં આકષતિક 

અને ફરીને તપાસવું રુચે એવું વમશ્ણ કતાતિ પીરસી શકયા છ,ે 

તથા ઉપર આવી ગયું તેમ એમાં હાસયની છાંટ પણ છ,ે એ 

એમની કલાનો સૌ સવીકારે એવો દેખીતો વવિય છ.ે િીજી રીતે 

િુઓ, કે આધુવનક અંતયિ પ્રશ્ન અને રાિકીય પ્રશ્ને એમણે 

વચત્ના મધય ભાગે રાખયા છ,ે તેની સાથે વવધવાપ્રશ્ન એ કેવળ 

ઉચચ રહંદુ નાતોનો કોયડો, અને ધના ભગત, િનાદતિન અને 

ધનસુખલાલ િવેા િુદા િુદા પ્રકારના આવસતક સામે કૃષણકાંત, 

અરુણ અને કંદપતિ િવેા િુદા િુદા પ્રકારના નાવસતકોનો કે 

િેપરવાઓનો કોયડો, એ િંને પણ કતાતિએ પોતાના વસતુમાં 

વણી લીધા છ.ે અને આવા રસ અને વવષયના વમશ્ણમાં કતાતિની 

હાથોટી િે રૂપમાં ખાસ ભાર દઈને પૃથક્ દેખાડી આપવા િવેી 

હોવાથી, હવે એ િાિતને અનુકમે છડેીશ.

(1) ભરત મુવનનો આદેશ છ ેનરહ. યુરોપીય કલારફલસૂફીમાંય 

શાસન નથી, કે નવલોનું લખાણ (આખું, મોટા ભાગના કેટલેક 

ભાગે) `હળવું વાંચન' ગણી શકાય એવું હોવું જોઈએ. તથાવપ 

શાળાકેળવણીની પ્રજાવયાપકતાનો યુગ િનમતાં અને દર દાયકે 

વાચકોની સંખયામાં મોટા ઉછાળાની હકીકત િનતાં, િ ે િ ે

દેશમાં એમ િનતું ગયું છ,ે તે તે દેશમાં નવલો અને નવલોપમ 

લખાણોનો વધતો િતો િથો `હળવું વાંચન' ગણાય એવા િ 

વધતા િતા ટકાવાળો પેદા થતો ગયો છ,ે આગળથી `વશષ્'નો 



દરજજો મેળવી ચૂકી હોય એવી નવલો શાળાકેળવણીના પ્રજાવયાપક 

યુગની પ્રવૃવતિઓ શરૂ થઈ ગયા પછી પણ લંિાયા કરે, તો 

તે ઓછી ઓછી િ વંચાવા પાસે નઃસંશય. હવે વાચકવગતિની 

આ ફરી ગયેલી ગ્હણશવકત કે રુવચ-કસોટીને લઈને કતાતિઓ 

ત્ણ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છ,ે એક નરહ લગભગ િધા િ 

દેશમાં. (ક) વવદ્વાન વશષ્ વયુતપન્ લેખકો, િઓે `વવદ્ાપીઠ-

ભોગય (academic- ઍકડવેમક)' સારહતય અને વાઙ્મય પાછળ 

મચયા રહે છ,ે રફલસૂફી અને શાસ્તાોને સજીવન રાખે છ ે અને 

ખેડ ે છ,ે અણે ખીલવી આગળ ધપાવવા િનતું કરે છ,ે અને 

નવા પ્રશ્નો ને નવી ગૂંચો ને નવા અનુભવોનું દોહન િ ૈના 

વવદ્વાનોને અનુરૂપ કરે છ,ે તો િૂના વસદ્ધાંતો આ નવવ કસોટીએ 

ચડાવીને નવા કે નવાં િવેાં રૂપ પણ આપે છ.ે આ વવદ્ાપીઠ-

ભોગય સારહતય દેશસારહતયવાઙ્મયનો તે ઉચચ ભાગ છ,ે િનેે 

માટ ે દેશની આખી પ્રજા આખી દુવનયામાં અવભમાન ધરાવે છ ે

અને િગતસારહતયના પ્રદશતિનમાં છાતી કહાડીને આગળ ધરે 

છ.ે (ખ) વશષ્ વવદ્વાનો અને એ વગતિમાંના કલાકારો; િ ે પોતાના 

સમયના િધા જ્ાન વારસાના વારસ છ ેતથાવપ પોતાની શવકતઓ 

જ્ાનક્ેત્ના આવશયક ઉપસારહતયો અને શાસ્તાોમાં ગાળવાને 

િદલે પ્રથમથી િ લાગી ગયેલી સૌંદયતિ અને સિ તિનની મોહનીને 

લીધે તેઓ ખુદ સારહતયસિ તિનના ક્ેત્માં વવશેષ વવહરે છ.ે (ગ) 

અધકચરંુ ભણેલા, લઈ દોડલેા, વવદ્ા કરતાં શવકત વધારે એવા, 

િંને કરતાં `સાક્ર' િનવાનો લાભ વધારે એવા, અને િીજી 

સવતિ જાતના લેખકો, ઉચચાશયી અને વવિયીથી માંડીને યેનકેન 

પ્રકારે પેરટયું મેળવી લેવાની વૃવતિ િ પ્રધાન લક્ણ ને પંવકત 

લગીના લેખકો.



પ્રજા દર દાયકે સારહતયવાઙ્મય પ્રીતયથયે િ ે રિવય વેરે છ.ે 

તેનો મોટો ભાગ (ગ) વગતિ ઉપાડી લે છ.ે (ક) અને (ખ) વગતિને 

લક્મીનું એટલું મૂલય હોતું નથી. અને (ખ) વગતિમાં પણ દર 

પેિીએ કેટલાક લેખકો લોકવપ્રય અને લેખણ પ્રભાવે િ સારંુ 

કમાનારા નીકળી આવે ખરા; પરંતુ (ખ) વગતિના લેખકોની મોટી 

સંખયાની અને (ક) વગતિના ઘણાખરા લેખકોની કમાણી (મુકાિલે 

ઘણી) િૂિ િ હોય.

આ પૃથક્કરણ અપ્રસતુત લાગશે, પણ તેને આપણા `હળવું 

ગંભીર' એ કોયડો સાથે સંિંધ છ.ે (ખ) વગતિના સારા લેખકો 

હળવા લખાણની શવકત પણ ખીલવી શકે છ ેઅને તે કયાં કેટલા 

માપમાં કઈ રીતે વપરાય, તેનું એમનું રુવચતંત્ અને એમની 

િીણવટ, (ગ) વગતિમાંના પામરોના કરતાં ઘણા ઊંચા પ્રકારનાં 

હોય િ. રા. ભાઈશ્ી રમણલાલ હળવામાંથી ગંભીરમાં અને 

ગંભીરમાંથી પાછા હળી સપાટીએ યથેચછ વવહરે છ,ે એમની 

હળવીગંભીર શ્ેતઘેરી ગંગાિમની પાંખજોડીવાળું કલપનાપંખી 

ગંભીર િમીન ઉપર તેમ હળવા પાણીમાં મનમોિ ે ગવત કરે 

છ ેઅને નાચે છ,ે રમે છ,ે મજાક કરે છ,ે પાત્ને અગર વાચકને 

િનાવી જાય છ.ે

અમુક સંગીતિરામાં નવરાવે છ,ે વારે વારે વચનતનની ખટમીઠી 

માત્ા પાઈ પણ દે છ,ે કયાુંય હાંફતું નથી, કયાંય એને સંભાળ 

પણ રાખવી પડતી નથી. પોતાની પાંખજોડની વસથવતસથાપક 

સમતોલતામાં પૂરેપૂરી શ્દ્ધાથી એ હળવીગંભીર િંને દુવનયામાં 

વાચકને યાત્ા કરાવે છ.ે



(2) આધુવનક રાિકીય પ્રશ્નનાં િ વચત્ અને ચચાતિ, આકષતિણો 

અને ખામીઓ, મુશકેલીઓ, અને વસવદ્ધસાધનો, આ નવલમાં કઈ 

રીતે રિૂ કરવામાં આવયાં છ,ે તેનું િ દશતિન - આપણી િૂની 

આરતીની પદ્ધવતએ, કેમ કે નવી પૃથક્કરણ પદ્ધવત એથી વભન્ 

નથી - િરા શાંત એકાગ્ માનસે કરી િુઓ. આ નવલમાં 

એ પ્રશ્નને કૃષણકાંત એક દૃવષ્કોણથી િુએ છ,ે િનાદતિન િીજા, 

અરુણ ત્ીજા, કંદપતિ ચોથા, કંદપતિના વપતા નૃવસંહલાલ પાંચમા, 

રહીમખાન છઠ્ઠા અને ધનો ભગત સાતમા દૃવષ્કોણથી િુએ 

છ.ે અને વવમોચન, અને `કાકા' ધનસુખલાલ, અને રંિન, અને 

અંગ્ેજો ? આ છ કે િાર મુદ્દ ેિ વભન્ દૃવષ્કોણોમાંથી કતાતિનો 

પોતાનો કયો વારુ ? રા. રા. રમણલાલ લેખે એમને પોતાના 

રાિકીય વસદ્ધાંતો અને વલણો હશે િ; પરંતુ તે સાથે અહીં 

આપણે લેવાદેવા નથી. અહીં નવલમાં કતાતિનો સવકીય દૃવષ્કોણ 

અને તજ્જનય પક્પાત કોઈ ઠકેાણે રિૂ થાય છ ે ખરો કે નથી 

િ થતો, એ આપણે તપાસવાનું છ.ે કતાતિ તો એ દરેક પાત્ 

કે પાત્સસૂહના ઈવતહાસમાં તેને માથે િ ે ગઈગુિરી, તેમાંથી 

તેના ચારરત્નું ઘડતર દેખાડ ે છ,ે અને તેનો દૃવષ્કોણ એ 

ચારરત્ને અનુરૂપ લાગે એવો િ આરદથી અંત લગી કલાકારની 

સાવધાનતાએ આલેખે છ.ે આનું નામ િ કલા : કલાની અહીંસા 

કહો, તટસથતા કહો,, હૃદયહીનતા કહો, સવતિ સહાનુભૂવત કહો, 

વતતિમાન કતતિવય છાંડી સવપનસૃવષ્માં રમવાની પાગલતા કહો, 

વનરુપયોગીતા કહો િ ે એને કહેવી હોય તે તમારા દૃવષ્કોણ 

પ્રમાણે કહો, પણ તે આ

`આરરયાં લયો રે, આરરયાં ! લીલાં છમ ! મીઠાં મધ ! કાચાં 



કરડો, કચુમિર કરો, શાક કરો, આથો, છૂદંો કરો, એકલાં ખાવ. 

ગમે તે સાથે ભેળવીને િમો : િધી િ રીતે મીઠાં આરરયાં લયો 

રે, આરરયાં !' શાકિજારના આવા લલકાર ગમે તેવા િુલનદાકષતિક 

કંઠ ે લલકારાય, પણ તેને સંગીત કયો લમિકણતિ કહેશે વારુ ? 

અને િ ે કાવછયા-કાવછયણનો કંઠ મોટાની સાથે આકષતિક, તેમ 

િ ે કાવછયો-કાવછયાણ ગપપીદાસ લેખે વધુ હાિરિવાિી, તે 

સવારના ત્ણચાર કલાકમાં વધારે આરરયાં વેચી શકશે. િેશક ! 

પરંતુ શું એ એનો ઈષ્ વવિય સંગીતકલાનો વવિય ? દીવાનો 

માણસ પણ આ દૃશયનો એવો અથતિ નરહ કરે.

તેમ િ પ્રચારક ભાષણ, ચોપાવનયું; પ્રોટસેટટં પનથના વવિયનો 

ફ્ેનચ રૅવોલયૂશનનો કે અહીંના કોઈ તાજા િનાવનો વણતિણવવષયક 

કેવળ એકતફપી `ઈવતહાસ', વાતાતિ, નવવલકા કે સમવાદ, `નાટક 

કે વનિવનધકા' - ગમે તેવી અસરકારક 5રીતે લખાયાં હોય, 

લેખનું ભાષાપ્રભુતવ અને સૂક્મસથૂલ અલંકારપાટવ એમાંથી ચૂઈ 

પડતું હોય, તથાવપ એ અલંકારરક અને સચોટ સુસમિદ્ધ શુદ્ધ 

લખાણ એકતફપી છ,ે હકીકતોમાંથી અમુક ફાવતો િથો પસંદ 

કરીને, અરે તેમને પણ ખોટી િનાવી ખોટા ઓપમાં મૂકીને, 

તેનો અમુક વયવહારોપયોગી ક્ણભોગય ક્ણજીવી ઘાટ િ ઘડવા 

ઈચછ ેછ ેઅને તેમાં વવિય મેળવે છ.ે અથાતિત્ એ પ્રચારક વાઙ્મય 

ગમે તેટલું ફેલાય, ગમે તેટલું વખાણાય અને ગવાય, તેના કતાતિ-

કતાતિઓને ગમે તે લક્મી અને ઉપપદો અપાય, તેમને િ ખેડતૂો 

અને મૂરોના હૃદય લગી સોંસરા ઊતરવાની શવકતવાળા સાચા 

સારહતયકાર અને કલાસિ તિક ભલે ને કહેવામાં આવતા; પરંતુ 

નવથ એ કતાતિઓ કલાકારો, નથી એ વાઙ્મય કલાસારહતય. પોતાના 



પક્ને ટકેો દેવાની અને વધારાવાની તેની વનિતિલતામાં િળ 

રેડવાની અગર તેનાં િલ અને પ્રવતષ્ઠા અણે સતિા વધારવાની 

એ હોવશયારી માત્ છ.ે સદ્ોપયોગી કારીગરી લેખે ઊંચી, પણ 

કારીગરી તે કલા નથી. એમ તો રસોઈમાં, શીવણકામમાં, કપડાં-

ઘરેણાં સિવાની ટાપટીપમાં અણે ઘણી ઘણી ઉપયોગી અને 

વનતય િરૂરી વસતુઓમાં ને રકયાઓમાં `કલા' છ,ે પણ તગે આ 

સારહતય-સંગીત-કલાની વત્પુટીમાંની કલા નરહ.

લોકવપ્રય લખાણ અપક્ શાસ્તીયતાથી પણ લખી શકાય છ ે

અને સાચો પ્રજાવયાપક જ્ાનપ્રચાર આવાં અસરકારક, સંગીન, 

દીધાતિયુ પુસતકો વડ ેિ ધીરે ધીરે થઈ શકે છ.ે સતયકામી વયુતપન્ 

અને ભાષાપ્રભુ લેખકોને હાથે લખાતાં આવાં પુસતકો કોઈ પણ 

દેશના વાઙ્મયનું ઘણં કીમતી ધન છ;ે પરંતુ એ પણ હોવશયાર, 

સમથતિ, નીડર સેવાધમપી જ્ાનપ્રચાર માત્ છ,ે કલાકૃવતઓના વગતિનાં 

નથી.

માનવીને હાથે ઊપિતા અને માનવી ઉપર આવી િનતા 

િનાવોના પ્રતયાઘાત રૂપે, કુદરતી લાગણીઓ થઈ આવે અને 

ચારરત્-સફરટક કુદરતી રીતે પરંતુ િુદી િુદી ઉછરેવાળી વયવકતઓ 

અને વયવકતટોળીઓમાં િુદી િુદી રીતે જામતા આવે તે દેખાડતાં 

દેખાડતાં તેમના અનેકવવધ સંયોગ તેમ સંઘટ્નમાં સૌંદયતિ પણ 

િુએ અને દેખાડ,ે અમુક સંઘમાં ચારરત્વભન્તા પ્રમાણે અમુક 

િનાવિૂથ અમુક અવસાન િ આણે એ િટેલું કુદરતી છ ેતેટલું 

મનનીય અને સુંદર પણ છ,ે એ અનેકાનેક વવગતોનું એકીકરણ 

િ ેઆિાદ િુએ અને દેખાડ ેતે િ કલા : તે િ માનવપ્રવતભાનું 

અપસરાતીથતિ, ટૂકંામાં શુદ્ધ વાતાતિમય સિ તિનની કલામયતા - ચરરત્ 



અને વસતુપ્રવાહના કુદરતી સુવશ્ષ્ સુંદર સમનવયે (અનયોનયાશ્યે) 

કૃવતની વૈયવકતક એકતા.

હવે આ વસતુસંકલનાના અવસાનને ઉપર કરુણ-મંગલ 

મંગલકરુણ કહી ગયો તેનું પણ સમાવપ્તમાં િરા વવશેષ પૃથક્કરણ 

કરી લઈએ. નવલનાયક અરુણ આંખ ખોઈ દયાપાત્ વસથવતમાં 

આવી પડયો એ સથૂલ વવગતે કરુણ છ ે ખરી, પણ નવલના 

અવસાનને કરુણ ગણવાનું કારણ આ સથૂલક વવગત નથી. અરુણનું 

ચરરત્ એ ક્ણ લગીમાં એવું ઘડાયું હતું કે અવગ્નમાંથી ગમે તેના 

જાન િચાવવાનો સંભવ જયાં લગી િણાય તયાં લગી એ િુવાન 

તયાંથી ખસે િ નરહ; પોતે છલે્ો િ જાતનું સંરક્ણ શોધે, અને 

િેભાન થઈ િતાં લગી તેણે એ શોધયું િ નરહ, એ િ વતતિન 

એના ચારરત્ને માટ ેકુદરતી હતું. હવે િુઓ કે એમાંથી પરરણામ 

નીપિ ે છ ે - તદ્દન કુદરતી રીતે, - અંધાપાનું. અને આ એનું 

ચારરત્, એ િ ેઆ નવી દયાપાત્ સવાશ્યી જીવન ગાળવાને છકે 

િ અશકત હાલતમાં આવી પડયો, તે હાલત સામે મુખે ભેટો 

દેવાને, છાતી િહાર અને ગરદન સુદૃિ રાખી જીવન જીવવાને. 

એ િ અરુણને વિલકુલ તૈયાર કરી શકયું નહોતું, એ જીવતો 

રહ્ો; પણ આ નવી હાલત - આફત - ના પ્રથમ આઘાતમાં 

એનું રદલ થીજી ગયું, મરી િ ગયું, `વિદંગી વિંદાદીલીનું નામ 

છ ે : જીતવું રદલ જીતવાનું કામ છ ે :'

િીજાઓનાં રદલને વિતાય પણ વવશેષ તો પોતાનાંને વિતાય 

અને વશ રખાય તે વિદંગી અને આ આપણા વીર પણ માત્ 

નવિુવાનીના પહેલા તરંગ લગીના િ અનુભવવાળા નાયકનું 

રદલ આ િિરા આઘાતથી એટલું થીજી ગયું, એટલું તો આભું 



િની ગયું, કે તે લગભગ મરી િ ગયું, અને એ એકાંત મળું 

છ ેએવી ખાતરી થતાં અવગ્નએ પણ ન કયુું તે પૂરંુ કરવા ફાંસો 

ખાઈ આપઘાત કરવાની ખટપટમાં પણ પડી ગયો. નવલના 

અવસાનની કલાઘટના લેખે કરુણતા અહીં છ.ે ઉપલી સથૂલ 

હકીકતમાં તેને સમાયલી જોનાર દૃવષ્ પામર છ.ે કલાક્ેત્માં 

હજી ઊઘડલેી નથી.

અવસાનના આ કરુણ તંતુ સાતે કલાકારે એક મંગળ તંતુ 

વણયો છ,ે તે પણ સૂક્મ દૃવષ્એ પારખવાનો છ.ે નવલનાવયકા 

રંિન અરુણને અકસમાત પહેલાં ચાહતી હતી તેટલી િ અકસમાત 

પછીયે ચાહ્ા કરે છ,ે એ તો સથૂલ હકીકત માત્ છ;ે પુષપા 

અરુણનો પ્રેમ રંિન ઉપર િ જામી ગયેલો જોતાં પોતાની ઠરેલ 

પ્રકૃવત પ્રમાણે તેને પાછો રંિનને સોંપી દે છ,ે અને અરુણ-

રંિન િેનાં એક િને છ,ે એ હકીકત પણ મુકાિલે સથૂલ છ.ે 

એ હકીકતની મંગલમયતા રંિનના સદાનંદી સાદલહેરી પતંગ 

સુંદર અતપરંગી િહારથી ભભકભરી મોહકતાવાળાં પણ અંદરથી 

સુદૃિ સ્તી તવના હેતે છલોછલ ભરેલા ચારરત્માં છ.ે કતાતિએ 

આ નવલમાં િ ે નાનામોટા વવિયો સર કયાતિ છ ે તેમાં આવા 

ચારરત્ની યુવતીને તેને છાિ ે અને વખલાવે એવી પરરવસથવતમાં 

એઓ ચીતરી શકયા છ,ે તે કદાચ એમનો મોટામાં મોટો વવિય 

છ.ે અને િલેમાં આગ લાગી એ િમે એક જાતનો અકસમાતદ 

તેમ અરુણની િહેન સુરવભને આવા ચારરત્વાળી નણંદ હોવી તે 

િીજી કોરટનો અકસમાત છ.ે પણ કતાતિએ રંિનને પહેલી ક્ણથી 

આવી ચીતરી છ ે તે િતાવી આપે છ ે કે નાયક-નાવયકા અમુક 

તેમ અવસાને અમુક િ, એવો દૃિ વનણતિય કરીને િ કતાતિએ 



વાતાતિ લખવી આરંભેલી; કેમ કે અરુણના થીજી લગભગ મરી 

ગયેલા રદલને પાછુ ં સજીવન કરવાને માટ ે આવા ચારરત્વાળી 

સ્તીનો અખૂટ પ્રેમ, એ િ ઉતિમોતિમ સાધન છ,ે નઃસંશય. એક 

િુવદ્ધ, િે હાથ અને િે પગને આંખની ખોટ િટેલી સાલે, તેટલી 

િે િુવદ્ધ, ચાર હાથ અને ચાર પગને (િે જોડામાંથી એક જોડ) 

આંખની ખોટ ન િ સાલે, નઃસંશય. તો અરુણના ચારરત્ને 

થયેલા ભારે મરણતોલ આઘાતનો સાચો ઉતાર એની પતની અને 

સહધમતિચારરણી િનવામાં િ જીવનને સાથતિક માનતી રંિનનું 

ચારરત્ છ,ે એ િ આ અવસાનનો સાચો મંગલમય તનતુ છ.ે

આ કાંવતનો અથાતિત્ વધતી િતી આંધીનો યુગ ચાલી રહ્ો 

છ ે- રહંદના િીજા ભાગો કરતાં ગુિરાતમાં વવશેષ - તેમાં િીજા 

વવષયોમાં તેમ કલા સારહતય વવશે અનેકાનેક નાનાંમોટાં ટોળાં, 

નાનીમોટી વયાસપીઠો ઉપરથી અનેસારી નિળી ચોપડીઓ, ચચાતિ 

આરદ રૂપે યદ્વા તદ્વા ફેંકાફેંકી કરી રહ્ાં છ.ે અને પોતાના ઈષ્ 

પ્રચારકાયતિમાં કલા અને સારહતયને પણ દડો િનાવી લઈ, તેને 

ટોલ્ા લગાવી રહ્ા છ;ે એવા આ કોલાહલી સમયમાં એક િ 

રવસક નવલને વળગીને સપષ્ દાખલાઓ વડ ેકલા અને સારહતયના 

સવરૂપ વવષે િે મુદ્દા શાંત શાસ્તીય સુવશ્ષ્તાએ અહીં ચચયાતિ 

છ,ે તે કોઈ કોઈ સતયકામી એકાગ્ વાચકની િુવદ્ધમાં તો પેસી 

શકશે ખરા, એવી આશા છ.ે

વડોદરા

તા. 29-12-193

બળવરં્રા્ય કલ્યાણરા્ય ઠાકોર








