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ગ ાંધી હજી જીવે છે. 

 

ભશાત્ભા ગાાંધીજીનયાં નાભ ન વાાંબળયયાં શોમ એવયાં આણા દેળભાાં બાગ્મે જ કોઈ શળે. દય નનમાના 
ભશાન પયરયોભાાં એભની ગણના થામ છે; અને જગતના ભશાન વાંતો તથા મગાંફયો વાથે 
એભને વયખાલલાભાાં આલે છે. ગાાંધીજી આણા દેળના નતા ગણામ છે, અને આણો દેળ 

સ્લતાંત્ર થમો તેભાાં એભની દોયલણીએ મયખ્મ બાગ બજવ્મો શતો. 
 ગાાંધીજીએ દેળને સ્લયાજ તો અાવ્યયાં ણ એટરાથી એભને વાંતો થમો નશીં. 
બાયતના રોકો ભનથી, લાણીથી ને કભમથી એક પ્રજા તયીકે સ્લચ્છ યીતે યશતેાાં ળીખે તથા 
વત્મ અને અહશિંવાને આચાયભાાં ઊતાયે એલો એભનો આગ્રશ શતો. આણે કયલા વયખી 
ઘણી ફાફતો ગાાંધીજીએ કશી છે, ણ એ તભાભને „વત્મ અને „અહશિંવા‟ એ ફે ળબ્દોભાાં 
વભાલી દઈ ળકામ છે એભ ગાાંધીજી કશતેા. ટ ાંકભાાં ફધી ફાફતોને એ „વત્મ‟ભાાં વભાલી 
દેતા. 
 ણ ગાાંધીજીનો વાંદેળ એકરા બાયત ભાટે જ શતો એભ યખે કોઈ ભાની રે. એ વાંદેળ 
તો આખી ભાણવજાત ભાટે શતો, દય નનમાના તભાભ રોકો ભાટે શતો. એટરે દેળદેળાલયના 
રોકો ગાાંધીજી શયાં કયે છે અને શયાં કશે  છે તે જાણલાભાાં યવ ધયાલતાાં અને ગાાંધીજીનો દેળ 
જોલાની તેઓ ઈચ્છા કયતા અને બાયતભાાં આલતા. આજે ણ આલે છે તેભ. 
 દેળના બાગરા ડાલીને અંગે્રજો બાયતભાાંથી ચાલ્મા ગમા. સ્લયાજ તો આવ્યયાં ણ 
બાયત અને ાહકસ્તાનભાાં ભોટા ામા ય કોભી તોપાન થમાાં. એલાભાાં ગાાંધીજી ણ એક 
ઝન  નીની ગોીથી ઠાય થમા. ાહકસ્તાનભાાંથી અનેક નનયાધાય થમેરા રોકો બાયતભાાં 
આલી યહ્યા શતા. એભણે ઘયફાય, ભાર-નભરકત, ધાંધોયોજગાય તભાભ ગયભાવ્યયાં શત યાં. દેળ 
ય ભશાન આપત ઊતયી શતી, ણ ગાાંધીજી ન શતા, છતાાં આલી કવોટીભાાં ણ દેળના 
નેતાઓએ હશિંભત ટકાલી યાખી પ્રજાને કહ્યાં : “ગાાંધીજી આણને છોડીને ગમા તે આણયાં 
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કભનવીફ છે. ગાાંધીજી ગમા છે, ણ ગાાંધીજી ભયી ળકળે નશીં. ગાાંધીજી શજી જીલે છે. 
એભના ભશાન ઉદેળોને આણે જીલનભાાં ઉતાયીશયાં ત્માાં સ યધી ગાાંધીજી જીલતા યશળેે, અને 
વૌને જીલાડળે.” 

 ગાાંધીજીના ઉદેળને ાહકસ્તાનથી આલેરા એક નનયાનિત બાઈએ કેલી યીતે 
ોતાના જીલનભાાં ઊતાયી ફતાવ્મો તેની લાત જાણલા જેલી છે. બાગરા ડતાાં ોતાનયાં 
વલમ કાાંઈ ગયભાલી એ બાયત આવ્મો શતો. એને ઉય આબ ને નીચે ધયતી શતી. હદલ્શીભાાં 
કાંઈક યોજી ભી જામ એ ભાટે એ પાાંપા ભાયી યહ્યો શતો. ત્માાં એક પ્રદળમન બયાલાનયાં શત યાં 
તેના શયેેગીય તયીકે નોકયી ભી ગઈ. એને ફીજાની દમા ય નબવયાં ન શત યાં અને જે કાંઈ 
યોજી ભે તે ભેલી ોતાનયાં ગયજયાન ચરાલવયાં શત યાં, એટરે એણે એ નોકયી તયત સ્લીકાયી 
રીધી. પ્રદળમન ભોટયાં શત યાં, અને કેટરાક હદલવ સયધી ખયલ્્યાં યશલેાનયાં શત યાં. અંદય જોલા જલા 
ભાટે પકત ચીવ ૈવાની હટહકટ શતી. યોજ ઘણા ભાણવો એ જોલા જતા. શયેેગીયીનયાં કાભ 
અંદય પ્રલેળ કયનાય ાવે હટહકટ ભાગલાનયાં શત યાં. 
 પ્રદળમનના ચા્ય હદલવે એક લેા ચાય અભેહયકન વૈનનકો ત્માાં આલી ચડમા. એ તો 
વીધા હટહકટ રીધા લગય જલા રાગ્મા. એટરે શયેેગીયે એભને યોકી વભ્મતાપ  લમક 
હટહકટફાયી ફતાલીને  કહ્યાં : “અંદય ેવલા હટહકટ રેલી ડે છે, ત્માાંથી હટહકટ રઈ આલો, 
વાશફે.” 
 ેરા તો યદેળી શતા. એભનાભાાંના એકે ખખસ્વાભાાંથી દળ રૂનમાની નોટ કાઢીને 
શયેેગીયના શાથભાાં મ  કી. અભેહયકાના રોકો ાવે ૈવાનો તોટો નથી શોતો, એટરે એ રોકો 
છૂટથી નાણાાં લાયતા શોમ છે. 
 નોટ જોઈ શયેેગીયે પયીથી કહ્યાં : “ેરી હટહકટફાયી છે, વાશફે ! આ ત્માાં જઈને 
હટહકટ રઈ આલો. એક હટહકટના ચીવ જ ૈવા છે.” 
 ણ ેરા યદેળીઓ તો નોટ એના શાથભાાં યાખીને જ અંદય ેઠા. એ રોકો 
અજાણ્મા અને યદેળી શતા, એટરે એભને યોકલાનયાં શયેેગીયને ઠીક ણ ન રાગ્યયાં. 
 ણ ેરી દળ રૂનમાની નોટનયાં શલે શયાં કયવયાં ? શયેેગીયને ૈવાની જરૂય તો શતી 
જ. પ્રદળમનનયાં કાભ પ  રયાં થતાાં જ ાછો એ ફેકાય થલાનો શતો. એ નોટ ોતે ખખસ્વાભાાં મ  કી 
દે તો એ લાત કોઈના જાણલાભાાં આલે એભ ન શતી. શયેેગીય ોતે એક ગયીફ ભાણવ 
શતો. છતાાં તે જયા ણ રરચામો નશીં ને અપ્રાભાખણક ફનલાનો એને નલચાય વયખો 
આવ્મો નશીં. ેરા અંદય ગમા એટરે ોતાની જગાએ કાભગીયી ય થોડીલાય ફીજા 
ભાણવને ઊબો યાખી એ વીધો હટહકટફાયી તયપ ગમો, ને ચાય હટહકટ તથા લધેરા ૈવા 
વાથે એ તયત ાછો પમો; અને ેરા યદેળીઓ પ્રદળમન જોઈને ફશાય નીકે તેની યાશ 
જોતો પયજ ય ઊબો યહ્યો. 
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 પ્રદળમન જોઈ થોડી લાયે ેરા યદેળી ફશાય નીકળમા. તયત જ શયેેગીયે એભને 
વરાભ કયીને યોક્યા, અને એભનાભાાંના એકના શાથભાાં ચાય હટહકટો અને નલ રૂનમા મ  કી 
દીધાાં. 
 આ જોઈ ેરા ચાયે જણ એકફીજા વાભે આનાંદથી જોઈ યહ્યા. યદેળીઓ ભાટે આ 
ફનાલ અણધામો અને આશ્ચમમભાાં નાખી દે તેલો શતો. બાયતનો એક વાભાન્મ શયેેગીય ણ 
આલો વાચો ને પ્રાભાખણક શોમ છે એ જોઈ એભને આનાંદ થમો. ચાય હટહકટો તથા લધેરા 
ૈવા ાછા રેતાાં એભનાભાાંના એકે શીગીયની ીઠ લશારથી થાફડી કહ્યાં : “ગાાંધી શજી 
જીલે છે. તને ધન્મ છે, બાઈ.” 
 એ ચાય યદેળી વૈનનકોએ બાયત નલે પ્રદળમનભાાંથી જે કાાંઈ જાણ્યયાં શત યાં તેના કયતાાં 
આ નમ્ર શયેેગીયના લતમનભાાંથી તેઓ બાયત નલે લધાયે જાણલા ામ્મા શતા તેની કોણ 
ના કશી ળકળે ? 

રેખક: સ્લ ળાંભયપ્રવાદ કૃાળાંકય બટ્ટ 


