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અહશિંવાકેન્દ્રી ટ ૂંકીલાતાાઓભાૂં ભશનરાર ભશતેા ‘વાન’ની, ‘અહશિંવાન ૂં યશસ્મ’, 

ગ રાફદાવ બ્રકયની ‘આગરી યાત્રે’, અળક શાની ‘વયમ ખત્માય’, ઝલેયચૂંદ ભેઘાણીની 

‘પાૂંવી’, ગ ણલૂંતયામ આચામાની ‘અબયાભ ૂંડય’ અને ‘ગયીંબ ભકયાણી’, ઈશ્વય 

ેટરીકયની ‘ગે પાૂંવ’ અને ‘ધાડ આલે છે !’, નલરબાઈ ળાશની ‘પ્રરમફૉમ્ફ’ અને 

‘ાથેમ’, ચ નીરાર ભહડમાની ‘આયવની બીતય’ એભ ક ર 11 લાતાાઓ અહશિંવાકેન્દ્રી 

ટ ૂંકીલાતાાઓ પ્રાપ્ત થામ છે. જેન ૂં વલશ્રેણાત્ભક અધ્મમન નીચે મ જફ છે. 

‘અહશિંવાન ૂં યશસ્મ’ લાતાા ભશનરાર ભશતેાની છે. આ લાતાા જવેપને કેન્દ્રભાૂં 

યાખી રખામેરી છે. જવેપ એ યદેળી શલા છતાૂં ણ બાયતદેળની સ્લતૂંત્રતા ભાટે એ 

વત્માગ્રશી ફન્દ્મ છે. જવેપને અશીં રાલનાય તત્ત્લ કય ૂં છે એ જઈએ. ‘‘આ રડતભાૂં 

ભને ખેંચી આણનાર ૂં કય ૂં તત્લ ત્માયે ભને જલાફ ભે છે કે અહશિંવા. જ એ તત્ત્લ આ 

રડતભાૂં ન શત, ત હ ૂં અશીં ન શત.’’ 

જવેપ ખ્રિસ્તી શલા છતાૂં ણ ગાૂંધીજીથી એટર પ્રબાવલત થામ છે કે એ 

તાન ધભા છડીને ગાૂંધીજીના ધભાને અનાલલા તૈમાય થામ છે. જેભ કે, ‘‘હ ૂં ઈસ  

ખ્રિસ્તન અન મામી છૂં. ઘણ ૂં જાણ્મા છી ણ એ ધભા છડલાની ભને જફૃય નથી જણાઈ.
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ગાૂંધીજીના વલચાય અને જીલનભાૂંથી અહશિંવાન ૂં યશસ્મ હ ૂં ામ્મ છૂં, છતાૂં ઈસ  પ્રત્મેની 

બક્તત કભી નથી થઈ, ણ લધી જ છે.’’ 

જવેપ મ   આમારેન્દ્ડન લતની શત. જવેપના દાદા બાયત આલીને લવેરા 

જવેપના વતા દાફૃના ળખીન શતા એટરે એ ણ વત. જવેપ ચાભડાનાૂં કાભભાૂં ખ  ફ 

જ ક ળ ભાણવ શત. જવેપ કાન ય નકયી કયત ત્માયે તેને વળકાયન ખ  ફ જ ળખ 

શત. તેને અનેક વનદોળ ૂંખીઓ અને પ્રાણીઓન વળકાય કમો શત. જવેપને ભશાય દ્ધ 

દયવભમાન રડાઈભાૂં જલા ભાટે ઓડાય આલાભાૂં આલે છે. જ એ ના જામ ત ણ તેને 

ફેયજફયી જવ ૂં જ ડે તેલી ક્સ્થવત તેની શતી. જવેપને ભળીનગન ચરાલલાની તારીભ 

ભી શતી. જવેપને ડૉતટય તાવે છે અને કશ ે છે કે ‘‘હ ૂં ખ્રચત્તભ્રભ થઈ ગમ છૂં એવ ૂં 

વનદાન ઉય ભને છડી મ  કલાભાૂં આવ્મ.’’ 

જવેપના છૂટયા છી આનૂંદન કઈ ાય જ નશત. તેના ઘયના ફધાૂં જ ખ ળ 

થઈ જામ છે. જવેપને વળકાયનાૂં વકૂંજાભાૂંથી એક બ્રાહ્મણ છડાલે છે અન ે તેના વલળ ે

વલચાયતા એ દ ુઃખી થામ છે. કાયણ કે, ‘‘વળકાયનાૂં ભશાાભાૂંથી છડાલલા ફદર ભાયે 

એક બ્રાહ્મણન આબાય ભાનલ જઈએ. દ ુઃખની લાત એક જ છે. ભને વળકાય છડાલનાય 

એ બ્રાહ્મણ આજે વયકાયી વવાશી ફન્દ્મ છે, ભને એભ થામ છે, કે ભને ઉદેળ 

આલાની ાછ એના હદરભાૂં જાગ્રત અહશિંવાની વવૃત્ત નહશ શમ, ણ અહશિંવાના ફૃઢ 

વૂંસ્કાય જ શળે, નહશ ત એ વવાશી કેભ થઈ ળકે ?’’ 

જવેપને દાફૃ, ભાૂંવાશાય છડાલનાય આ બ્રાહ્મણ એના જ કાયખાનાભાૂં નકયી 

કયત શમ છે. જવેપ તે્રલીવ લાન થમ ત્માયે તેના રગ્ન એક કન્દ્મા વાથે થલાના 

શમ છે ણ એ કન્દ્માના રગ્ન ફીજી જગ્માએ થતાૂં જવેપને ફહ  જ આઘાત રાગે છે. 

આ ફનાલ છી જવેપભાૂં હયલતાન આવ્ય ૂં જેભ કે, ‘‘આ પ્રવૂંગ લીત્મા છી ભાયાભાૂં 

ગાૂંબીમા લધ્ય ૂં શત  ૂં. અને એ ગાૂંબીમે ભને જીલન વલળે ઊંડ વલચાય કયત કયી મ  ક્ય 

શત.’’ 

જવેપ ધીભે ધીભે આ ફનાલના રીધે ગાૂંધીવલચાય તયપ લયે છે. આના રીધે 

તેના વતા વાથે અણફનાલ ફને છે. તેઓ કશ ેછે કે, ‘‘ત  ૂં અને હ ૂં જ દા જ ફૂંધાયણના 

છીએ, આણે વાથે નહશ યશી ળકીએ. તાયે શલે આ ઘયભાૂંથી જવ ૂં જ જઈએ.’’ જવેપના 



Research Guru Volume-11, Issue-2(September, 2017) (ISSN:2349-266X) 

Page | 144 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)  

 

વતા તેને ઘયભાૂંથી કાઢી મ  કે છે. તે એક ડવા વાથે યશલેા જત યશ ેછે. ડવાના મતૃ્ય  

છી એ કાન ય છડી એના નાનાબાઈ વાથે અભદાલાદ આલી જામ છે. અભદાલાદ 

આવ્મા છી બાયે ગડભથર ચારે છે. ઉદા. તયીકે, ‘‘હ ૂં એ (ફાઈફર) લાૂંચત અને 

ભાનત કે તાયા ાવે ફે શયેણ શમ, ત જેની ાવે ન શમ તેને એક આી દે. તાયા 

જભણા ગાર ઉય કઈ તભાચ ભાયે, ત ત  ૂં ડાફ ગાર ઘય...... ફીજી ફાજ  એ 

ચભાયભાૂં અન ેફીજા રકભાૂં ભેં ગયીફાઈનાૂં દળાન કયલાૂં ભાૂંડયાૂં જેભ-જેભ એ ગયીફાઈ 

લધાયે જત ગમ તેભ-તેભ ભાય આયાભ ૈવ ને કાયખાન ૂં ખ  ૂંચલા રાગ્માૂં, ‘તાયી ાવ ે

ફે શયેણ શમ, અને શતાૂં જ, ભાયે શ ૂં કયવ ૂં ? ભાયા ભનભાૂં ભૂંથન જાગ્ય ૂં.’’ 

જવેપના ભનભાૂં ગાૂંધીજી વલળે જ દી જ છા શતી. એના વલળે ગાૂંધીજીની આ 

પ્રકાયની છા શતી. ‘‘ભાયી આજ ફાજ ના ફધા એભ ભાનતા શતા અને કશતેા શતા, કે 

ગાૂંધીને વયકાય કડીને પાૂંવીએ ચડાલી દે ત વાર ૂં ભાયા ભન ઉય ત તે હદલવે એલી 

જ છા શતી, કે ગાૂંધી આ યાજ વાભેન કઈ ફૂંડખય આગેલાન છે. લાત ત એ વાચી 

શતી, યૂંત   એ ફૂંડ આવ ૂં શળે, એલી ભને કલ્ના ણ નશતી.’’ 

જવેપ ગયીફની વેલાભાૂં તાન ૂં ફધ ૂં જ લેડપી નાખે છે. તાન બાઈ ઘયે 

જલાન ૂં કશ ેછે. નાન બાઈ જત યશ ેછે અને ધૂંધાન બાય ફધ જવેપ ઉય આલે છે. 

જવેપને ’30ની રડાઈભાૂં જલાની ફહ  જ ઈચ્છા થામ છે. તે છાલણીઓભાૂં ગમ અને 

છી તે ત્રણેક ભહશના છી વાફયભતી જેરભાૂં   યામ. જવેપ યેંટીમા વલળે ભાનત કે, 

‘‘યેંહટમ અહશિંવક ય દ્ધન ૂં અભધ ળસ્ત્ર અને નલીન વભાજયચનાન ૂં પ્રતીક છે.’’ 

આભ, આ લાતાાભાૂં જવેપ યદેળી શલા છતાૂં ગાૂંધીજીના ભાગે ચારી બાયત 

દેળને ભદદફૃ થામ છે. 

‘આગરી યાત્રે’ ગ રાફદાવ બ્રકયની ટ ૂંકીલાતાા છે. ઉેનના જીલનની છેલ્રી યાવત્ર 

એ જીલી યહ્ય શમ છે. લાતાાની ળફૃઆત રેખક આ પ્રવૂંગથી કયે છે. ઉેન ફૂંગાન 

એક ક્ાૂંવતકાયી ય લક છે. ફૂંગાના IGPન ૂં ખ  ન કયી એ કડામ છે. આ ગ ના ફદર તેને 

પાૂંવીની વજા આલાભાૂં આલે છે. પ્રવતબા નાભની છકયી વાથે એ પ્રેભવૂંફૂંધથી 

જડામેર શમ છે. આ લાતાાભાૂં ગાૂંધીજીના અહશિંવા વાભે ઉેન ફલ કયત જલા ભે 

છે. ગાૂંધીજીના આ અહશિંવાથી આઝાદી ભેલલાના વલચાયને શીન તયીકે આ લાતાાભાૂં 
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મ  ક્યા છે. ઉદા. તયીકે, ‘‘ગાૂંધીની અહશિંવાની અને ધભાની હૃદમરટાની અને મ  ૂંગે ભોંઢે 

ભાય ખાઈ રેલાની લાતભાૂં તેન કળ અથા નશત દેખાત...... ગાૂંધીની એ અહશિંવાની 

લાત માદ આલતાૂં તેના ચશયેા ય વતયસ્કાયબય ું એક આછૂં ક્સ્ભત થયાય ૂં. અને ગાૂંધી 

વાભે યનાૂં તેને ફીજાૂં કાયણ ણ શતાૂં...... ખ  નન ફદર ખ  નથી લાતાૂં શતાૂં, 

તેભની ગાૂંધી શૂંભેળા ટીકા કયતાૂં તેભને ભાગા ભ  રેરા કશતેા, તેભને વલળે વભબાલન એક 

ળબ્દ ણ નશતા ઉચ્ચાયતા. 

‘એ ડવાને એ ભાનવ ક્યાૂંથી વભજામ ?’’ 

આભ, ઉયની લાતાાભાૂં ગાૂંધીજીના અહશિંવાના વલચાય વાભે ય ેદા કયત 

નામક જલા ભે છે. ણ શકીકત એ છે કે ગાૂંધી વલચાયને લગીને એ આઝાદીની 

રડતભાૂં જડામ શત ત તેને પાૂંવી કદાચ ન ણ થઈ શત. 

‘વયમ ખત્માય’ લાતાા અળક શાની છે. આ લાતાાભાૂં ભાનલવૂંશાય ય દ્ધને રીધે 

તેભજ વત્તા રારવા ભાટે કેલી યીતે થામ છે એન ખ્રચતાય રેખકે આપ્મ છે. લાતાાભાૂં 

કઈ નામક-નાવમકા નથી. વભગ્ર વભાજ આ જે ફધ ૂં થઈ યહ્ ૂં છે એન ૂં દળાન કયી યહ્ ૂં 

છે. અને આ હશિંવાથી ખ દ બગલાન ણ પ્રસ્તાલ કયે છે એવ ૂં લણાન રેખકે આ લાતાાની 

અંદય કય ું છે. લાતાાન પ્રલાશ ખ  ફ જ ઝડથી ચારે છે. ગાૂંધીજી કેભ વયમ ખત્માયના 

વલયધી શતા એ આ લાતાાથી વભજલા ભે છે. 

‘જીલદમા’ લાતાાના રેખક ચ નીરાર ભહડમાએ લાતાાભાૂં અહશિંવાન સ  ય યજ  કમો 

છે. લાતાાભાૂં શ્રાલક ગાભભાૂં વૂંદેળ આે છે કે જીલ વૂંશાય કયલ એ ભટાભાૂં ભટ ૂં ા 

છે. ઉદાશયણ તયીકે લાતાાભાૂં અહશિંવાની લાત આ યીતે જલા ભે છે. ‘‘કઈણ જીલની 

હશિંવા કયલી એ ા છે અને એને મતૃ્ય ભાૂંથી ઉગાયલ એ  ણ્મ છે.....’’ શ્રાલક ગાભના 

‘ફા ’ને વળકાય કયતાૂં યકે છે. અને એભને ણ હશિંવા કયલા દેતા નથી. 

‘પા ૂંવી’ લાતાા ઝલેયચૂંદ ભેઘાણી ાવેથી પ્રાપ્ત થામ છે. ‘પાૂંવી’ લાતાાભાૂં 

અનલયખાન ઠાનને પાૂંવીની વજા થલાની શમ છે. અનલયખાનને પાૂંવીની વજા 

થલાની શલાથી તેની અમ્ભા ેળાલયથી ભલા ભાટે જેરભાૂં આલે છે. જેરભાૂં આવ્મા 

છી એ અનલયખાનની વાથે લાતચીત કયે છે. અનલયને છેલ્રે સ ધી એભ જ શમ છે કે 

એ વનદો છે એટરે એ છૂટી જળે. એન ેકૂંઈ જ થળે નહશ એલ એને પાૂંવીની વજા ત 
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થામ જ છે અને એ મતૃ્ય  ાભે છે. અનલય મતૃ્ય  ામ્મા છી એની ભાતા તાન ૂં જીલન 

શતાળા અને દ ુઃખભાૂં વલતાલે છે. 

‘અબયાભ ૂંડય’ ગ ણલૂંતયામ આચામાની ટ ૂંકીલાતાા છે. ગ જયાતભાૂં જ્માયે 

ભયાઠાઓની વત્તા શતી એ વભમના વૂંદબાભાૂં આ ટ ૂંકીલાતાા છે. કાનજી ઠાકય ભયાઠાઓ 

લતી વોયાષ્ટ્રભાૂં કય ઊઘયાલલાન ૂં કાભ કયત. કાનાજીથી ફધા ફહ  ડયતાૂં શમ છે. ણ 

જ નાગઢન નાગય બ્રાહ્મણ અબયાભ ૂંડય એને ડયાલે છે. અબયાભ ૂંડયાના ડયથી 

કાનજી વોયાષ્ટ્રભાૂંથી કય ઊઘયાલલાન ૂં છડીને ચારી જામ છે. લાતાાભાૂં કાનાજીને 

ડયાલલાભાૂં તેભની વાથે અબયાભ ૂંડય હશિંવાત્ભક લરણ અનાલે છે. 

‘ગયીંબ ભકયાણી’ લાતાા ગ ણલૂંતયામ આચામાની છે. આ લાતાાભાૂં લઢલાણના 

ઠાકય ચૂંરવવિંશજી ગાભના લ શાણાઓને ભયળીમા ગાભના ચ ડાવભાઓ ભાયે છે. 

ચૂંરવવિંશજી એન ફદર છ ભહશના છી રે છે અને આખ ૂં ભયળીમા ગાભ વગાલી મ  કે 

છે. ચૂંરવવિંશજી આ રડાઈ કયીને ાછ લઢલાણ જલા નીકે છે ત લચ્ચે તેભને બાદય 

નદીને હકનાયે ભયાઠાઓ (બગલૂંતયામ) એને શયાલલા ભાટે ઊબા યશ ેછે. તન ભા 

ભયાઠાઓ કયે છે અને ઝારાઓભાૂંથી અને ચૂંરવવિંશજીના ભકયાણીઓ ભટા પ્રભાણભાૂં 

મતૃ્ય  ાભે છે. ગયીંબ ભકયાણી આ જ ૂંગ ખેરલા ઊતયે છે અને ભયાઠાઓ વાભે શાકર 

કયી નીકી ડે છે. ભયાઠાઓ ત્માૂંથી બાગે છે. ગયીંઓબ ભકયાણીને રીધે ચૂંરવવિંશજી 

આ જ ૂંગ જીતી જામ છે. ચૂંરવવિંશજી ગયીંઓબ ભકયાણીને ગાભના ગાભ આલાની લાત 

કયે છે ત્માયે એ કશ ે છે કે ભાયે ગાભ નથી જતા ણ તભે ભયાળીમા ગાભ પયીથી 

લવાલી દ. 

ભકયાણી પયીથી ગાભ લવાલી દેલાની લાત કયે છે એભાૂં એન અહશિંવા તયપન 

ગભ લાતાાભાૂં દેખામ આલે છે. 

‘ગે પાૂંવ’ લાતાાના રેખક ઈશ્વય ેટરીકય છે. લાતાાની ળફૃઆત વલઠ્ઠર ફાન ૂં 

ગફૄૂં દફાલી ખ  ન કય ું છે. ત્માૂંથી લાતાાની ળફૃઆત થામ છે. વલઠ્ઠર એક નારામક  ત્ર 

શમ છે. તેના રગ્ન કાન્દ્તા નાભની સ્ત્રી વાથે થમા શમ છે. વલઠ્ઠર ઘણ ૂં ફધ ૂં દેવ ૂં કયે છે. 

દેલાના ૈવા એન ફા બયત ણ શલે શદથી લધાયે થલા રાગ્ય ૂં શલાથી તેના 

ફાાએ શલે દેવ ૂં નહશ બયે એલી લાત એ કયી દીધી છે. ફૂંને લચ્ચે ઝઘડ ઉગ્ર સ્લફૃ 
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ધાયણ કયી રે છે. કાન્દ્તા ફહ  જ વભજ  શમ છે. તે એના વવયાને કશ ેછે કે ‘‘ફા થઈને 

તભે છકયાને એની નારામકી ફદર કાઢી મ  ક એભાૂં તભને કઈ ખયાફ ન કશ,ે યૂંત   

લહ  થઈને હ ૂં તભાયા કે્ષ યહ ૂં અને જ દા યાૂંધી ખામ એભાૂં ભાયી નારેળી જ કશલેામ. 

ધણી ગભે તેલ શમ ણ એને જાકાય દેલાન સ્ત્રીન ધભા નથી.’’ 

કાન્દ્તા ઘણીલાય વવયાને વભજાલતી કે તભે ભાયે રીધે દ ુઃખી ના થાઓ. એક 

હદલવ યાતે્ર વલઠ્ઠર તેના ફાન ૂં ગફૄૂં દફાલી ખ  ન કયી નાખે છે અને કાન્દ્તાને લાત 

કયીને કશ ેછે કે ‘‘તેં ભાયી ફાજી ફગાડી છે. શલે હ ૂં કહ ૂં તે જ તાયે કશવે  ૂં ડળે...... શલે 

ઊગયલાન એક જ યસ્ત છે. જ ગપ બયામ અને ભયી ગમા એભ કશલેાથી તી જળે 

ત લાૂંધ નથી. યૂંત   રાળ ચ  ૂંથલાન લખત આવ્મ, અને ખ  ન થય ૂં છે એભ કબ  રવ ૂં ડે 

ત કશીળ કે ફા થઈને  ત્રલધ  ઉય નજય ફગાડી તેથી ખ્રખજાઈને ભેં ખ  ન કય ું છે !’’ 

કાન્દ્તાને તેના વતા ણ આ જ યસ્ત ફતાલે છે. છેલટે કાન્દ્તા સ્લીકાયી રે છે અને 

કટાભાૂં આલી જ ફાની આી છે. વલઠ્ઠરને છ ભહશનાની જેર થામ છે. જેરભાૂંથી છૂટયા 

છી એ યજ તેની ત્ની કાન્દ્તા વાથે ભાયઝૂંડ ચાલ ૂં જ યાખે છે. છેલટે કાન્દ્તા ણ આ 

ફધાથી કૂંટાીને જીલનન અંત આણે છે. 

આ લાતાાભાૂં હશિંવા અને સ્ત્રી લાત કેન્દ્રસ્થાને યશરેી જલા ભે છે. 

‘ધાડ આલે છે !’ લાતાા ણ ઈશ્વય ેટરીકયની જ છે. લીયચૂંદ ળેઠને ત્માૂં ધાડ 

ાડલાની લાત રક વાૂંબે છે. આશ્રભલાવીઓ આ લાત વાૂંબે છે. ભારતીફશને 

ફધાને વભજાલે છે કે ‘‘કઈના ભ  ૂંડાભાૂં યાજી ન થલામ.’’ લીયચૂંદ ળેઠ ગાભભાૂં આશ્રભન 

વલયધ કયત શમ છે. આશ્રભભાૂં ઢેડ-બૂંગીને યાખલાભાૂં આલતાૂં લીયચૂંદ ળેઠને આન 

વલયધ શત. ફુરજી અને ળૂંકય ધાડ ાડલા આલાના શમ છે. 

ભારતીફશને હશિંવા વલના નૈવતક ફથી ધાડ ાડ ઓની વાભે રડલાન ૂં નક્કી કયે 

છે. ભારતીફશનેે ફા ના આળીલાાદથી તે બ્રાહ્મણની દીકયી શલા છતાૂં શહયજન 

ળયદબાઈ વાથે રગ્ન કયેરા શમ છે. એટરે એભનાભાૂં ગાૂંધી વલચાયની અવય શલાથી 

જ કઈ કામા ખટ ૂં થત  ૂં શમ ત એ ફૂંધ ભોંએ વશન કયી રે એલા ન શતા. આશ્રભની 

છકયીઓ, ગણેળ અને ભારતીફશને ધાડ ાડ ઓને ગાભભાૂં વનષ્ટ્પ ફનાલલા ભાટે 

યસ્તાભાૂં જ ફેવી જામ છે. ફુરજી કશ ેછે કે જીલવ ૂં શમ ત યસ્તા લચ્ચેથી ખવી જાઓ. 
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ભારતીફશને ખવલાની ના ાડે છે ત્માયે ળૂંકય કશ ેછે કે, ‘‘અભે કૂંઈ ગાૂંઓધી ભા’ત્ભાના 

બગત નથી કે વલચાય કયીશ ૂં. ઘડા જતજતાભાૂં ઉય પયી લળે. અને ભાથ ૂં 

નાખ્રમેયની જેભ પાટી જળે !’’ 

એટરાભાૂં ળયદબાઈ ત્માૂં આલી જામ છે. છેલટે આ ભયચાૂં વાભે શાયી જઈ ફુરજી 

ફાયલહટમ કશ ેછે કે, ‘‘તભાયા જેલા બરા ભાણવને દ ુઃખલીને અભે ગાભ બાૂંગીએ એભાૂં 

બગલાન અભાર ૂં બલ ૂં ન કયે.’’ અને લ  ૂંટાર ઓ ત્માૂંથી જતા યશ ે છે. ભારતીફશને 

આશ્રભની ફશનેને કઈથી ણ ડયવ ૂં નહશ એલી વરાશ આે છે. લાતાા અશીં   યી થામ 

છે. 

આ લાતાાભાૂં એક સ્ત્રી અહશિંવક રડતથી ધાડ ાડ ઓને ાછા ભકરે છે. એ ગાૂંધી 

વલચાયની તાકાત ફતાલે છે. 

‘પ્રરમફૉમ્ફ’ નાભક લાતાા નલરબાઈ ળાશ ે હશયળીભા ઘટના ય રખેરી છે. 

હશયળીભા ય નાખલાભાૂં આલેરા યભાણ  ફૉમ્ફની ખતયનાક અવયની આ ઘટના છે. 

એભાૂં એક ભાણવ જીલે છે. એ ભાણવ ગાૂંડાની ભાપક એકર દડયા કયે છે. ફીજી ફાજ  

એટભફૉમ્ફન ળધક ડૉ. ચાલ્વા વનકરવ ગ ભ થઈ જામ છે. ચાલ્વા વનકરવને વયકાય 

ખ  ફ જ વભજાલે છે. ત્માયે જ એ એની ળધ આલા તૈમાય થામ છે. ડૉ. ચાલ્વાની ત્ની 

ભેયી તેને ળધલા ભાટે ખ  ફ જ આત ય શતી. પ્રરમફૉમ્ફ અથલા યભાણ  ફૉમ્ફથી 

ભાનલતા ળયીય ય ખ  ફ જ બમાનક અવય કયતી શમ છે. તેન અશવેાવ હશયળીભા 

કયાલી દે છે. ભૅયી અને વભ. વવડની હશયળીભાની મ રાકાતે જામ છે. 

જે ગાૂંડ ભાણવ લાતાાભાૂં આલે છે એ જ ડૉ. ચાલ્વા વનકરવ શમ છે. લાતાાના 

અંતે તે મતૃ્ય  ાભે છે.  

‘ાથેમ’ લાતાાના રેખક નલરબાઈ ળાશ છે. ‘અહશિંવા યભ ધભા’ એવ ૂં કશનેાય 

ફોદ્ધ ધભા બાયત, વતફેટ, ચીન, જાાન લગેયે દેળભાૂં છે. વતફેટભાૂં ફોદ્ધ ધભા ય 

વૂંકટના લાદ ઘેયામ છે. આ વૂંકટભાૂંથી મ તત થલા ભાટે વતફેટથી ફોદ્ધ વાધ ઓ 

તક્ષવળરાના વદૃ્ધ જ્ઞાની  ર ને હશભખ્રગહય ઓૂંગીને રેલા ભાટે આલે છે. આ જ્ઞાની  ર  

વતફેટ જલા તૈમાય થામ છે. યસ્તાભાૂં ખયાક અને ક દયત વાભે રડતાૂં-રડતાૂં 18 ફોદ્ધ 

ય લાન મતૃ્ય  ાભે છે. વદૃ્ધ જ્ઞાની અને ફીજા ત્રણ વાધ ઓ વૂંઘા કયી વતફેટ શોંચલાભાૂં 
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વપ થામ છે. વતફેટના રકને આ વૂંતની ખફય ડતાૂં ટે-ટા આ જ્ઞાનની 

વયલાણી સ નલા આલે છે. ફોદ્ધ ધભાન ફચાલ થામ છે. વદૃ્ધ જ્ઞાની  ર  વાત લા 

જીલી મતૃ્ય  ાભે છે. 

આ લાતાા અહશિંવા યભ ધભા ફોદ્ધ ધભાન ઉદે્દશ્મ શત તેની લાત આણને 

જલા ભે છે. ગાૂંધીજી અહશિંવાને વત્માગ્રશન ૂં એક વાધન તયીકે સ્લીકાયતા જેન સ  ય આ 

લાતાાભાૂં જલા ભે છે. 

‘આયવની બીંતય’ લાતાા ચ નીરાર ભહડમાની છે. આ લાતાા ભાનલભનની ગ  ૂંચને 

અખ્રબવ્મક્તત આતી લાતાા છે. પે્રભી અલનીળ વાથે વવનેભા જલા જલા નીકતાૂં શરેાૂં 

તાના કક્ષભાૂં આયવી વાભે તૈમાય થઈ યશરેી વલળાખાની બીંતયભાૂં વલી ઊઠતા 

અતીતના પ્રવૂંગન ૂં આરેખન અશીં ભહડમાએ બાયે ક ળતાથી કય ું છે. ઈ.વ. 1942ની 

‘હશિંદ છડ’ની રડતભાૂં અચાનક યીત ેફૉમ્ફ ફૂટલાથી ભામો ગમેર એન પ્રથભ પ્રેભી 

જમલૂંત આયવીની બીતયભાૂંથી જાણે કે વલળાખાને પ્રશ્ન કયે છે કે કની ભ  રથી ફૉમ્ફ 

ફૂટય શત ને હ ૂં ભયામ શત ? 

હશિંવાથી ભાનલ ય કેલી ઊંડી ને વલખ્રચત્ર અવય ડે છે એ આ લાતાાભાૂં જલા 

ભે છે. ચ નીરાર ભહડમાએ આ લાતાાભાૂં ‘હશિંદ છડ’ આંદરન લખતે થમેર હશિંવાભાૂં 

ભાણવ ય કેલી ખયાફ અવય ડી તેના એક પ્રવૂંગને રઈને આ લાતાાન  ૂં વર્જન 

કયલાભાૂં આલેલ ૂં જલા ભે છે. 
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