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ગજુરાતી કથા સાહિત્ય પર ગાાંધી પ્રભાવ 
પ્રા.ડો.હિતેશગીરી વેલગીરી ગોસ્વામી 

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ ,કોમસ્ એન્ડ કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા 
ગાાંધીજી એક એવી વવવશષ્ટ વવભવૂત 

છે કે, જેમણ ે સ્વતાંત્રતાની પ્રાપ્તત માટે 
અવવરત કાય્ કરીને ઝઝૂમીને દેશને 
આઝાદી અપાવી જેન ે કારણે તેઓ 
રાષ્રવપતા,મિાત્મા,અને બાપ ુજેવા સન્માન્ય  
ઉપનામો  પામ્યા. ગાાંધીજીની  ‘સત્યના 
પ્રયોગો’ આત્મકથા ફક્ત ગજુરાત કે 
ભારતમાાં નિીં પરાંત ુ સમગ્ર વવશ્વમાાં 
લખાયેલી આત્મકથાઓમાાં અનોખ ુ સ્થાન 
ધરાવે છે. ગાાંધીજીએ દેશને માટે સત્યના 
પ્રયોગો કયા્ છે . સત્યને પામવા અને તેનુાં 
આચરણ કરવા અનેક પ્રયોગો કયા્ છે. જે 
પ્રયોગોનુાં આલખેન તેમની આત્મકથામાાં 
કરેલ છે. એમની ‘આત્મકથા’ ભારતની 
મખુ્ય ભાષાઓમાાં તથા વવશ્વની અનેક 
ભાષાઓમાાં અનવુાદરૂપે પિોંચી ગઈ િતી. 
દુવનયાનાાં ‘બેસ્ટ સેલસ્’ પસુ્તકોમાાં એનુાં 
સ્થાન િાંમેશાાં રહ્ુાં છે. તલેટોની જેમ ગાાંધીજી 
પણ સાહિત્યને ઉપયોગગતાના દૃષ્ષ્ટકોણથી 
જુએ છે. સાહિત્ય અલાંકૃત ભાષામાાં અને 
કલાના દૃષ્ષ્ટકોણથી લખાય એ વાત 
ગાાંધીજીને જચતી નથી. એ તો કિ ે છે કે 
ખેતરમાાં કોસ િાાંકતો કોવસયો, સમજી શકે 
એવી ભાષામાાં સાહિત્ય િોવુાં જોઈએ. એમાાં 
જીવનમલૂ્યો, ચાહરત્ર્યઘડતરની વાતો િોવી 
જોઈએ. હિન્દ સ્વરાજ જીવનનુાં કોઈ પણ 
ક્ષેત્ર એવુાં નિીં મળે કે જેની ઉપર મિાત્મા 
ગાાંધીનો પ્રભાવ નિીં પડયો િોય! એમનુાં 
જીવન, એમનાાં વનત્ય જીવનનાાં વ્રતો, 

એમની સાદગી, એમના વવચારો અન ે
આચારોમાાં રિલેી દૃઢતા, માનવમલૂ્યો 
માટેની એમની ખેવના, દેશપે્રમ અને 
પીહડતો માટેની ઊંડી સાંવેદનાઓ: આ બધુાં 
જ એમના સાહિત્યમાાં સપેુરે વણાઈ ગયેલુાં 
છે. 
 ગજુરાતી સાહિત્ય પર ગાાંધીજીનો 
ઊંડો અને વ્યાપક પ્રભાવ પડયો િતો. 
ગાાંધીના વવચારપત્રો-િહરજનબાંધ-ુયાંગ 
ઈષ્ન્ડયા વગેરે દ્વારા ગાાંધીવવચાર ઘરે-ઘરે 
પિોંચેલા. આત્મકથા-સત્યના પ્રયોગો-
1926માાં પ્રગટ થઈ એ જ વષે ધમૂકેત ુ
‘તણખા’ માંડળ-1ની વાતા્ઓમાાં ગામડુાં લઈ 
આવેલા. ગાાંધીવવચારનો પ્રભાવ એવો રહ્યો 
કે 1925થી 1940ના સમયગાળાને ગજુરાતી 
સાહિત્યના ઈવતિાસમાાં ‘ગાાંધીયગુ’ને નામ ે
ઓળખાવવામાાં આવ્યો. ઉમાશાંકર-
સનુ્દરમ્ની કવવતા-વાતા્માાં એ પ્રભાવ સ્પષ્ટ 
છે. ઉજોનુાં ‘વવશ્વશાાંવત’ એનુાં પ્રથમ ઉદાિરણ 
છે. ‘વવશાળે જગ વવસ્તારે નથી એક જ 
માનવી પશ ુ છે પાંખી છે પષુ્પો વનોની છે 
વનસ્પવત.’ ગાાંધીપ્રભાવે સાહિત્યમાાં ગામડુાં 
આવ્યુાં, દેશદાઝ પ્રગટી, સાદી ને અથ્વાિી 
ભાષામાાં વાતા્-નવલ-વનબાંધ લખાવા 
માાંડયાાં. ‘હુાં માનવી, માનવ થાઉં તો ઘણુાં’ 
વગેરે દ્વારા માનવતા-પ્રેમ-કરુણાની વાત 
ઝીલાઈ. ‘કલ્યાણયાત્રી’ જેવા દીઘ ્કાવ્યમાાં 
ગાાંધીને વણ્વતા અંતે કવવ કરસનદાસ 
માણેક કિ ે છે: ‘કાવ્યનુાં સત્ય છો બાપ!ુ 
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સત્યનુાં કાવ્ય છો તમે ઝાંખતી કાવ્યને સત્યે 
ગાાંધી પ્રભાવવત ગુજરાતી ર્ૂાંકીવાતા્ઓ 
વીસમી સદીનો આરાંભકાળ એ ગુજરાતી 
સાહિત્યમાાં વવશેષરૂપે વનરૂપાયો છે. તેમાાં 
પણ ખાસ કરીને ર્ૂાંકીવાતા્ જેવુાં સાહિત્ય 
સ્વરૂપ અસ્સ્તત્વમાાં આવ્યુાં અને ખબૂ 
વવકાસ પામ્યુાં. મિાત્મા ગાાંધી ઇ.સ. 
1915માાં દગક્ષણ આહિકાથી કાયમને માટે 
ભારતમાાં આવ્યા અને અિીંની 
આબોિવા, વાતાવરણ, દેશ અને 
લોકોથી ધીમે ધીમે સપુહરગચત થયા. 
અંગ્રેજોની ગુલામીમાાં જકડાયેલા આ 
દેશને અને દેશની પ્રજાને મકુ્ત કરવાની 
મહુિમ-આંદોલન ચલાવ્યુાં. દગક્ષણ 
આહફકાના સત્યાગ્રિના અનભુવે 
ભારતમાાં પણ સત્યાગ્રિનુાં શસ્ત્ર લઇને 
નીકળી પડેલા ગાાંધીજી મિાત્મા બન્યા 
છે.  

દેશના તમામ ક્ષેત્રોમાાં તેનો 
વ્યાપક પ્રભાવ પડયો છે. એમાાંથી 
સાહિત્ય પણ બાકાત ના જ િોય તે 
સ્વાભાવવક છે. સાહિત્યમાાં પણ તેના 
તમામ ગદ્ય-પદ્ય સ્વરૂપો પર તેની 
વ્યાપક અસર ઝીલાઇ છે. ગુજરાતી 
સાહિત્યમાાં ઇ.સ. 1915 થી 1940 સધુીના 
સમયગાળાને ગાાંધીયગુ તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે. સમગ્ર ભારતીય 
સાહિત્ય પર આ સમયગાળા દરમ્યાન 
તેનો પ્રભાવ જોઇ શકાય છે. બલ્કે ત્યાર 
બાદ પણ ગાાંધીવવચારનો પ્રવાિ વનરાંતર 
વહ્યા કયો છે. 

ઇ.સ. 1914 માાં પ્રથમ વવશ્વયદુ્ધ 
બાદની પહરસ્સ્થવત, જગલયાાંવાલા બાગ 

િત્યાકાાંડ, ચાંપારણ સત્યાગ્રિ, કોચરબ 
આશ્રમની સ્થાપના, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, 
સાબરમતી આશ્રમ, નવજીવન, યાંગ 
ઇષ્ન્ડયા, િહરજન બાંધ ુ – આ સાતતાહિકો 
દ્વારા ખદુ ગાાંધીની કલમ ચાલતી રિી 
અને એ દ્વારા ગાાંધીવવચાર અને ગાાંધી 
વવચારકો દ્વારા ગાાંધી પ્રભાવ ઊભો થયો. 
તેની વ્યાપક અસર સમાજજીવન, 
સાહિત્ય ઉપરાાંત અનેક ક્ષેત્રોમાાં જોવા 
મળે છે. ગુજરાતમાાં સામાજજક અને 
સાાંસ્કૃવતક જીવનમાાં મિાત્માગાાંધીનો 
પ્રવેશ યગુવતી ઘટના ગણાવી શકાય. 
ગુજરાતી સાહિત્યની જ વાત કરીએ તો 
કવવતા, વાતા્, નવલકથા, નાટક જેવા 
સાહિત્ય સ્વરૂપોમાાં છેવાડાના માનવીથી 
લઇને વૈવશ્વક પહરપે્રક્ષ્યને ઊભુાં કરવાની 
મથામણ આપણા સર્જકોમાાં જોવા મળે 
છે. ગાાંધીજીના જીવનવ્રતોને સાહિત્યના 
વવવવધ સ્વરૂપો ઉજાગર કરી આપે છે. 
ખાસ કરીને ર્ૂાંકીવાતા્ના સાહિત્ય 
સ્વરૂપને કેન્રમાાં રાખીને ચચા્ કરીશ. 
સ્વરૂપની રીતે વવગતે ચચા્ કરવાનો 
ઉપક્રમ નથી, કારણ કે આ ર્ૂાંકીવાતા્નો 
શરૂઆજનો જ તબક્કો છે અને તેમ છતાાં 
આ સમયગાળામાાં આપણને ઉત્તમોત્તમ 
વાતા્ઓ સાાંપડે છે. 

વાતા્ના લોકવપ્રય સાહિત્ય સ્વરૂપ 
દ્વારા લેખકો અને વાાંચકોએ આ 
સમયગાળાને વધારે જીવાંત બનાવયો 
છે. ખાસ કરીને જેને ગાાંધીવવચારના 
મખુ્ય સ્તાંભ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેમાાં 
સત્ય, અહિિંસા, સત્યાગ્રિ, ગ્રામસમાજ, 
માનવધમ્, અસ્પશૃ્યતા વનવારણ, 
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દેશભસ્ક્ત, સ્વદેશી, ખાદી, સ્ત્રી-પરુુષ 
સમાનતા, કોમી એકતા, સ્વચ્છતા, 
પયા્વરણ, અંધશ્રદ્ધા વનવારણ, ખેડૂત, 
પશુપાલન, વશક્ષણના અવનવા પ્રયોગો, 
ગરીબ-વપડીત, શોવષતનુાં વનરૂપણ તથા 
ગાાંધીમલૂ્યોની જીકર આ યગુના 
વાતા્કારો દ્વારા કરવામાાં આવી 
છે.મિાત્મા ગાાંધી ઇ.સ. 1936માાં સાહિત્ય 
પહરષદના અમદાવાદ મકુામે 
અવધવેશનના પ્રમખુ તરીકે રહ્યા. એમનો 
મત િતો કે છેવાડાના માણસ સધુી 
સાહિત્ય પિોંચવુાં જોઇએ. સાહિત્યની 
ભાષાને લઇને પણ તેમના વવધાનો છે. 
ખેડૂતોના ઝૂાંપડા અને વણકરોના ઘરમાાં 
સાહિત્ય પિોંચે તેવી તેમની નેમ િતી. 
પ્રાદેવશક બોલીને સાહિત્યમાાં સ્થાન મળયુાં. 
અગાઉના પાાંહડત્યપણૂ્ શૈલીના 
સાહિત્યમાાંથી બિાર નીકળી કોશ િાાંકતો 
કોવશયો સમજી શકે તેવી ભાષામાાં 
સાહિત્ય રચવાની હિમાયત સાહિત્ય 
સર્જકોને કરી. ગાાંધીજી પોતે સર્જક િતા 
જ. એમણે સાહિજત્યક પત્રકારત્વનો ઉત્તમ 
નમનૂો પરૂો પાડયો છે. એમના 
લખાણોની શુદ્ધતા, વવચારોની ધારદાર 
રજૂઆત અને સરળ-સાદા ગદ્ય દ્વારા 
એક આદષ્ ઊભો કયો.આમ તો 
ગાાંધીયગુના સીમાસ્તાંભ બે વાતા્કારોના 
નામ મખુ્યત્વે લેવાવા જોઈએ તેમાાં 
પિેલુાં નામ રામનારાયણ વવશ્વનાથ 
પાઠકનુાં છે. ચાંરકાન્ત શેઠ કિે છે તે 
મજુબ ગજૂરાત વવદ્યાપીઠના વવદ્વાન 
અધ્યાપકોની િરોળમાાં તેઓ 
કલારવસતાએ પણ ધ્યાન ખેંચનારા 

જણાય. ગાાંધીજીની જીવનભાવનાનુાં એક 
પ્રસન્નકર રૂપ રામનારાયણની વશક્ષણ 
તથા સાહિત્યની સાંવન્નષ્ઠાભરી સેવામાાં 
મોરેલુાં જોઈ શકાય.  
               ઈ.સ. 1920માાં 
ગાાંધીજીએ અસિકારની ચળવળ માટે 
ગજૂરાત વવદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી. 
રસીકલાલ પરીખ સાથે રા. વવ. પાઠક 
જોડાયા. વકીલાતનો વ્યવસાય છોડી, 
કાળવણી અને સ્વતાંત્રતાની લડતમાાં 
ઝાંપલાવ્યુાં. વવદ્યાપીઠની લાયબ્રેરી અને 
પરુાતત્ત્વ જેવા સામવયક તથા 
સાબરમતી, યગુધમ્ સામવયક માટે 
લખવાનુાં બન્યુાં. તેમણે પોતે પ્રસ્થાન 
માવસક ચલાવ્યુાં અને એ વનવમત્તે 
સાહિત્યના લગભગ તમામ સ્વરૂપોમાાં 
લખતાાં થયાાં. વવદ્યાપીઠમાાં રહ્યા ત્યાાં સધુી 
અને પછી પણ ગાાંધીવવચારને પરેૂપરૂો 
પોતાનામાાં જીવાંત રાખીને તેમના 
સર્જનમાાં વ્યાપક અસર દેખાય છે. 
ર્ૂાંકીવાતા્માાં તેમણે દ્વદ્વરેફની વાતો ભાગ-
1, 2 અને 3માાં અનકુ્રમે 13, 20, 17 
એમ મળીને ચાલીસેક જેટલી વાતા્ઓ 
આપી છે. તેમનુાં વાતા્લેખન 1922-
23માાં શરૂ થાય છે. જગજીવનનુાં ધ્યેય 
જેવી સાંપણૂ્તઃ ગાાંધીવવચારને વરેલી 
વાતા્માાં ગાાંધીજી પ્રત્યક્ષ થાય છે. 
વનરાવનદાસની એક વષ્ની પતુ્રી 
સરસ્વતીનુાં નામ સસ્તી કિી બોલાવે છે. 
તેમાાં જ તેનો ભાવ પમાય છે. આ 
વાતા્માાં જગજીવન ગાાંધીભક્ત અને 
ચસૂ્ત અનનુાયી છે. ગાાંધી સાહિત્યના 
પહરચયમાાં આવીને તે બ્રહ્મચય્નુાં વ્રત 
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પાળવાનુાં નક્કી કરે છે. આ બાજુ િવાફેર 
કરવા આવેલી સરસ્વતી પ્રત્યે 
મનોભાવની કબલૂાત અને તેમાાં જન્મતી 
કામવાસના દેખાય આવે છે. રવતલાલ 
સાથેના સ્ખલનની સચ્ચાઈ સાગબત 
કરવાના તેના પ્રયન્નોથી જણાય છે કે તે 
બ્રહ્મચય્ના પાલન પરત્વે નહિ તેટલો 
બ્રહ્મચારી તરીકે પોતાની પ્રવતષ્ઠા 
જાળવવા સજાગ છે. બાળકના મતૃ્યથુી 
બાંધન વવહિન બનેલી સરસ્વતીને 
સ્વીકારવા તૈયાર થાય છે. તેની પાછળ 
પે્રમ નહિ પણ દેિના ધમો જ છે. 
જડતાથી સ્વીકારેલુાં ધ્યેય અિીં વનષ્ફળ 
નીવડે છે તે બતાવવાનો લેખકનો 
આશય જવા મળે છે. ઉપરાાંત સામાજજક 
અને દામ્પત્ય જીવનને ઉજાગર કરતી 
વાતા્ઓ આપે છે. ઈન્દુ વાતા્માાં 
અસિકારની લડતનુાં વનરૂપણ છે. 
મકુુન્દરાય વાતા્માાં બદલાતા જમાનાની 
તાસીર, બે પેઢી વચ્ચેનુાં સામાજજક, 
માનવસક વૈષમ્ય, અને તેમાથી જન્મતો 
સાંઘષ્ બતાવ્યો છે. ખેમીમાાં પણ 
ગાાંધીયગુનુાં પ્રવતગબિંબ સ્પષ્ટ રીતે જોવા 
મળે છે. આ વાતા્માાં ખેમી અને ઘવનયા 
વચ્ચે પ્રેમ દ્વારા સામાજજક વનસ્બત 
દશા્વી છે. જક્ષીણી અને સાચો સાંવાદમાાં 
પ્રસન્ન દામ્પત્ય અને સખુી કુરુ્ાંબજીવનનુાં 
વનરૂપણ છે. રજનુાં ગજ, પિેલુાં ઈનામ, 
બે મલુાકાતો જેવી વાતા્માાં પણ 
અસિકારની લડત દ્વારા ગાાંધીભાવનાને 
તાદૃશ્ય કરવાનો લેખકનો સરાિનીય 
પ્રયાસ દેકાય આવે છે.આ યગુના બીજા 
વાતા્કાર ધમૂકેત ુ ગૌરીશાંકર 

ગોવધ્નરામ જોષી છે. અનેક કલાત્મક 
વાતા્ઓના સર્જનને લીધે ધમૂકેત ુ
ગુજરાતી નવગલકાના આદ્ય પ્રણેતા 
ગણાયા. ‘તણખા’ માંડળ ૧ થી ૪ 
ચોવીસ સાંગ્રિોની નવગલકાઓમાાં 
સામાન્ય, દીનદહરર પાત્રોનો 
પ્રથમવારનો પ્રવેશ ગુજરાતી 
નવગલકાક્ષેત્રે ક્રાાંવતરૂપ િતો. એમની 
નવગલકાઓ ભાવનાવાદી છે, તો 
વાસ્તવલક્ષી પણ છે. ભાવનાવાદી 
નવગલકાઓમાાં મસ્તીભયા્, રાંગદશી, 
કલ્પનારાંગ્યા વાતાવરણમાાં તેઓ કોઈ 
આદશ્ કે ભાવનાનુાં વનરૂપણ અને ઊવમિનુાં 
ઉત્કટ આલેખન કરે છે. 
 વાસ્તવલક્ષી નવગલકાઓમાાં 
એમનો ઝોક સમાજસધુારણા પ્રત્યેનો છે. 
ગાાંધીભાવનાનો પડઘો પણ એમણે 
ઝીલ્યો છે. માનવસાંવેદનાની સકૂ્ષ્મ ક્ષણો, 
લાગણીઓ, નારીની વેદના, કરુણા તથા 
વત્સલતા, માનવઅંતરનાાં રન્ર વવષાદ કે 
આનાંદનાાં વનરૂપણો તેમાાં છે; તો 
પ્રાચીનકાળ, મધ્યકાળ અને 
ભવવષ્યકાળને વનરૂપતી વતા્ઓ પણ 
અિીં છે. ગ્રામજીવન પ્રત્યેનો પક્ષપાત, 
નગર-યાંત્ર-સાંસ્કૃવત પ્રત્યેનો અણગમો, 
જૂનાાં મલૂ્યોની પ્રવતષ્ઠા, ઊવમિનો અવતરેક, 
ગચિંતનનો અનગુચત મોિ, અવતમખુરતા, 
લેખકનુાં ભાષ્ય આહદ એમની વાતા્ઓની 
સીમાઓ છે. આમ છતાાં ‘પોસ્ટઑહફસ’, 
‘ભૈયાદાદા’, ‘લખમી’, ‘હૃદયપલટો’, 
‘એક ર્ૂાંકી મસુાફરી’, ‘જીવનનુાં પ્રભાત’, 
‘વતલકા’, ‘ગબન્દુ’, ‘સોનેરી પાંખી’, 
‘વત્રકોણ’, ‘રવતનો શાપ’, ‘રજપતૂાણી’, 



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 173  

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

‘માછીમારનુાં ગીત’ ઇત્યાહદ નવગલકાઓ 
આવી સીમાઓથી મકુ્ત કલાત્મક કૃવતઓ 
છે. આપણા શરૂઆતના આ વાતા્કારમાાં 
પણ ગાાંધીવવચારની અમીછાાંટ જોવા મળે 
છે. ‘ગોવવિંદનુાં ખેતર’ જેવી વાતા્માાં 
ગ્રામસમાજનુાં વનરૂપણ આબેહબૂ કયુું છે. 
ગાાંધીયગુમાાં મખુ્યત્વે તો નવલકથાકાર 
એવા યગુમવૂતિ વાતા્કાર ઇ.સ. 1882માાં 
જન્મેલા ર.વ. દેસાઇએ ગાાંધી પ્રભાવવત 
વાતા્ઓ આપી છે. તેમની ‘સત્ય અને 
કલ્પના’ વાતા્માાં સત્ય કોને કિેવાય 
એના વવશે બે પાત્રો લઇને સમજાવ્યુાં છે. 
સોના અને અચલ આ બાંને એકબીજામાાં 
ઓતપ્રોત છે. તેના પર અનેક દુઃખો પડે 
છે. તેમ છતાાં તેનુાં સત્ય છોડતા નથી 
અને સત્ય કલ્પનાથી કેટલુાં દૂર છે તે 
આપણને આ વાતા્માાંથી જોવા મળે 
છે.‘મોિનલાલ મિેતા’ સોપાનની પણ 
આવી જ એક વાતા્ ‘લોિીનુાં તપ્ણ’ માાં 
ગાાંધીજીના ઉપવાસ અને તેની પાછળની 
ભવૂમકાને પ્રસ્તતુ કરે છે. જેમાાં 
બગલદાનની ભાવના, જાતને િોમી દઇને 
વવશ્વનુાં કલ્યાણ તથા બદુ્ધ અને ઇસનુા 
બગલદાન સાથે સરખાવી સ્વાતાંત્ર્ય 
પ્રાપ્તતની વાત કરે છે. આવી જ ‘બે 
ગાાંધીની એક વાત’ ગુલાબદાસ બ્રોકરની 
વાતા્ છે. તો અહિિંસાની વાત ‘સોપાન’ની 
વાતા્ ‘અહિિંસાનુાં રિસ્ય’ માાં વાતા્નાયક 
જોસેફ પરદેશી ગિસ્તી િોવા છતાાં 
ભારતની સ્વતાંત્રતા માટે સત્યાગ્રિી બને 
છે અને અહિિંસાના માગે જ એ અિીં 
ખેંચાઇને આવ્યો છે. મેઘાણીની ‘ફાાંસી’ 
વાતા્માાં પણ અનવરખાન પઠાણને 

ફાાંસીની સજા થવાની િોય છે. તેની 
અમ્મા પેશાવરથી જેલમાાં મળવા આવે 
છે. અનવરને એમ છે કે હુાં વનદોષ છાં તો 
છૂટી જઇશ પણ તેને ફાાંસી થાય છે અને 
તેની માતા પોતાનુાં સમગ્ર જીવન િતાશા 
અને વનરાશામાાં ગજુારે છે. આમ જ 
ગુણવાંતરાય આચાય્ની ‘ગોરીંભો 
મકરાણી’, ‘અતીરામ પાંડયો’ વાતા્ છે.  
 ઇશ્વર પેટલીકરની ‘ગળેફાાંસો’ 
વાતા્માાં વવઠ્ઠલે ગળુ દબાવી બાપાનુાં 
ખનૂ કયુું છે ત્યાાંથી વાતા્ શરૂ થાય છે. 
વવમલુ નાલાયક પતુ્ર છે તેના લગ્ન 
કાન્તા નામની સ્ત્રી સાથે થાય છે. તેના 
પર દેવુાં વધી ગયુાં છે. બાપ-દીકરા 
વચ્ચે ઝઘડો થાય છે. કાન્તા સમજુ ાં છે. 
સ્ત્રી ધમ્ એ સમજે છે. સસરાને પણ એ 
સમજાવે છે. વવમલુને અંતે છ મહિનાની 
જેલ થાય છે. જેલથી છટીને કાન્તા સાથે 
પણ મારઝૂડ કરે છે. હિિંસા અને 
સ્ત્રીજીવનની આ વાતા્ છે. તેની ‘ધાડ 
આવે છે’ વાતા્ પણ ગાાંધીવવચારની 
અસર તળે જ લખાઇ છે. આ વાતા્માાં 
માલતીબિેન આશ્રમમાાં રિે છે અને 
ધાડબાડુને અહિિંસક લડતથી પાછા 
મોકલે છે તેનુાં રોચક વનરૂપણ કયુું છે. 
ગુલાબદાસ બ્રોકરની ‘આગલી રાત્રે’ 
ચનુીલાલ મહડયાની ‘જીવદયા’ 
નવલભાઇ શાિની ‘પ્રલયબોંબ’ 
હિરોશીમાની ઘટના પર લખાઇ છે. તેની 
બીજી ‘પાથેય’ માાં ‘અહિિંસા પરમોધમ્’ 
ને ચહરતાથ્ કરે છે. બૌદ્ધ ધમ્, વતબેટ 
અને અહિિંસાનો પ્રચાર બતાવ્યો 
છે.‘સોપાન’ મોિનલાલ મિેતાની 
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સત્યાગ્રિ કેન્રી વાતા્ ‘નરિહર અને 
ચાંહરકા’, ‘જીવનનો મમ્’, ‘નવજવાન’, 
‘આશાને અજવાળે’, ‘એક અવધતૂ’ અને 
ઇશ્વર પેટલીકરની ‘ત્રણ અપવાસી’ 
વાતા્માાં સત્યાગ્રિની મીમાાંસા 
બતાવવામાાં આવી છે. એમાાં ‘નરિરી 
અને ચાંરીકા’ 145 પાનાની લઘનુવલ 
કક્ષાની વાતા્ છે. વીસ વવભાગમાાં વાતા્ 
રજૂ કરી છે. આમાાં નરિહર અને 
ચાંરીકાના દામ્પત્ય જીવન અને નરિહરના 
સત્યાગ્રિની વાત કરે છે.ર.વ. દેસાઇની 
‘દીવડી’, જયાંત ખત્રીની ‘ખરા બપોર’ 
મહડયાની ‘પાદરનો પીપળો’ માાં 
ગ્રામજીવનને ધબકતુાં બતાવવાનો 
પ્રયાસ કયો છે. ગાાંધીના સપનાનુાં ગામડુાં 
રજૂ થયુાં છે. ‘પોસ્ટ ઓહફસ’ માાં 
માનવધમ્ અને સમાજજીવનનુાં વનરૂપણ 
કયુું છે. અસ્પશૃ્યતા વનવારણ, સવ્ધમ્ 
સમભાવની વાતા્ઓ પણ મળે છે. 
પેટલીકરની ‘ઘરની વહુ’ માાં અસ્પશૃ્યતા 
વનવારણની વાત આવે છે. લતા અને 
મકુુન્દની વાતમાાં મકુુન્દ નીચી જ્ઞાવતનો 
છે. જ્યોવતષશાસ્ત્રી, કુાંડળી મળે છે. 
મકુુન્દની બિેન ઇન્દુ બને્નના લગ્નની 
તેમની ‘પારસમગણ’ વાતા્માાં દગલત 
સમજ પ્રત્યે સિાનભુવૂત જોઇ શકાય 
છે.ઉમાશાંકર જોશીના ‘છેલ્લ ુ છાણુાં’ 
વાતા્માાં ગરીબ અને પછાત લોકોના 
વાસ્તવવક પહરસ્સ્થવતનુાં બયાન છે. 
‘ગુજરીની ગોદડી’ માાં પણ ગરીબાઇનુાં 
વરવુાં ગચત્ર ઉપસાવ્યુાં છે. 'લોિી 
તરસ્યા'માાં ગ્રામીણ માનવીના અમાનષુી 
સ્વભાવોનુાં વાસ્તવવક વનરૂપણ છે. 

પન્નાલાલની ‘સખુદુઃખના સાથી’, 
મહડયાની ‘શરણાઇના સરૂ’, ‘ધમ્નો એક 
હદવસ’, ગુલાબદાસ બ્રોકરની વાતા્માાં 
ગરીબાઇનુાં ગચત્ર તાદ્દશ્ય થાય છે. 
સુાંદરમની ‘પની’ વાતા્માાં ઠાકરડા 
કોમની છેવાડાના લોકોની વાત આવે છે. 
તેમની ‘માજાાંવેલાનુાં મતૃ્ય ’ુ માાં કરુણા-
સાંવેદનાને વધારે ઘેરુાં  બનાવે છે. ‘માને 
ખોળે’ માાં દામ્પત્ય જીવનની વવષય 
પહરસ્સ્થવતનુાં બયાન છે. ગાાંધીજી ઈચ્છતા 
કે દરેક માણસ ગામડામાાં જીવન જીવે. 
ભારત દેશ ગામડાનો બનેલો દેશ છે. 
ગ્રામસમાજનુાં અને ગ્રામવાતાવરણનુાં 
વનરૂપણ કરતી વાતા્ઓ આપણને આ 
સમયગાળામાાં અને એ પછી પણ 
વનરાંતર મળતી રિી છે. ર. વ. દેસાઈની 
દીવડી કે ગામડાનો સાદ વાતા્માાં 
ગ્રામાગભમખુ સમાજજીવન ઉપસી આવે 
છે.  
 મેઘાણીની વાતા્ઓમાાં પણ 'વહુ 
અને ઘોડો', 'પાનકાર ડોશી', 'અમારા 
ગામનાાં કૂતરાાં' જેવી વાતા્ઓમાાં 
ગાાંધીવાદી અને સમાજસધુારક માનસ 
જોવા મળે છે. ગુલાબદાસ બ્રોકરની 
વાતા્ઓ પણ ધ્યાન ખેચે છે.ઉપરાાંત 
બીજા અનેક વાતા્કારોની વાતા્કળામાાં 
ગાાંધીજી અને ગાાંધીવવચાર, 
ગાાંધીભાવના, એ સમયનુાં વાતાવરણ 
અને લોકાલ સાંકળાયેલા છે. કેટલાાંક 
વાતા્કારોમાાં લાભબુિેન મિેતા, જ્યાંવત 
દલાલ, ઇન્દુલાલ યાગજ્ઞક, હકશનવસિંિ 
ચાવડા, અંબાલાલ પરુાણી, કેશવપ્રસાદ 
દેસાઈ, અશોક િષ્, ગુણવાંતરાય 
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આચાય્ વગેરેને ગણાવી શકાય.અિીં 
પ્રસ્તતુ લેખમાાં જે કેટલાાંક જાણીતા 
લેખકોની જાણીતી વાતા્ઓને આધારે 
ગાાંધીપ્રભાવને તપાસવામાાં આવી છે. 
િજુ પણ એમાાં ઉમેરો થઈ શકે. 
સમગ્રતયા એક આબોિવા જ રચાઈ 
ગયેલી. જેમાાં સમાજ, સાહિત્ય, સાંસ્કૃવત, 
કેળવણી દ્વારા નવઘડતરની હદશામાાં 
કામ થઈ શક્ુાં. ખાસ કરીને સાહિત્ય 
દ્વારા મલૂ્યો પ્રસ્થાવપત કરીને સમાજને 
જાગતૃ કરવામાાં ઘણુાં મોરુ્ાં અને ઉમદા 
કામ આ યગુમાાં થઈ શક્ુાં. 
 ગાાંધીજીએ ‘આશ્રમ ભજનાવલી’ 
દ્વારા ભારતીય સાંત સાહિત્યની વવદ્યાશાખાન ે
સ્થાન આતયુાં. જે સ્વતાંત્રતા સાંઘષ્ માટે તે 
એક અવનવાય્ માાંગ િતી. આ વવદ્યાશાખાના 
શ્રેષ્ઠ અભ્યાસી રહ્યા વવનોબા ભાવે. 
વવનોબાને આપણે ત્યાાં ભદૂાન-ચળવળથી 
ઓળખીને સ્થાપી દેવાયા છે. વવનોબાનો 
ધમ્-અધ્યાત્મ સાહિત્યનો અભ્યાસ એટલો 
વ્યાપક રહ્યો કે તેમના આ ક્ષેત્રના પ્રદાનનો 
એક અલગ ગ્રાંથ બને. એ વાત યાદ 
રાખીએ કે ગાાંધીજી જે પસુ્તકો જેલમાાં 
વાાંચતાાં તેમાાં ગજુરાતી પસુ્તકોનાાં નામો 
બ.ક. ઠાકોર સચૂવતા. અને ‘આશ્રમ 
ભજનાવગલ’ના સાંપાદનમાાં વવવવધ 
વવચારધારાવાળા લગભગ પચાસ લોકોનો 
પ્રભાવ િતો.ગો.મા. વત્રપાઠીનુાં ‘કલ્યાણગ્રામ’ 
ગાાંધીજીના ‘હિન્દ સ્વરાજ’નુાં ગામડુાં આજે 
તો ગ્રામલક્ષ્મી, ગોપાલગ્રામ, નાંદીગ્રામથી 
લઇ ગોકુળગ્રામ, ઇ-ગ્રામ બની ચકૂ્ુાં છે. 
પણ ગજુરાતી સાહિત્ય જગતે આ આદશ્ 
સામે વાસ્તવ જગત પણ રજૂ કયુું છે. 

દાખલા તરીકે મહડયાનુાં ‘લીલડુી ધરતી’ 
અને ‘શેવાળના શતદલ’ યાદ આવે. 
           ‘તારા નામમાાં ઓ સ્વતાંત્રતા, 
મીઠી આ શી વત્સલતા ભરી! 
            મરુદાાં મસાણથેી જાગતાાં – 
એવી શબ્દમાાં શી સધુા ભરી! 
આખા દેશમાાં એક નવી જ ચેતનાનો સાંચાર 
થયો. અને તે જ વષ્ના જુલાઈ મહિનાના 
અંકથી વવજયરાય વદૈ્ય સાંપાહદત ‘કૌમદુી’ 
માવસકમાાં રમણલાલ દેસાઈની ‘હદવ્યચક્ષ’ુ 
નવલકથા િતતાવાર પ્રગટ થવા લાગી. 
એટલે કે િજી લડત ચાલ ુિતી તે વખતે જ 
રમણલાલે આ નવલકથા લખવાનુાં શરૂ કયુું 
િત ુાં. તેમાાં લેખકે સમસામવયક ઘટનાઓ 
અને વાતાવરણને આલખેવાનો સબળ 
પ્રયત્ન કયો છે. અસિકાર આંદોલનના 
યગુમાાં ગજુરાતના જીવનમાાં જે ફેરફાર 
થયા અને ગજુરાતના યવુાનો પરાક્રમભયુું 
જીવન જીવવા લાગ્યા તનેે નીરખવાના 
પોતાના પ્રયાસ રૂપ ે રમણલાલ ે
‘હદવ્યચક્ષ’ુને ઓળખાવી છે. અહિિંસાત્મક 
પ્રવતકાર, અસ્પશૃ્યતા વનવારણ, સમાજ 
સેવા, સ્વદેશી આંદોલન, સ્ત્રી સ્વાતાંત્ર્ય, 
સભા-સરઘસો, પોલીસના અત્યાચાર, 
અંગ્રેજ અમલદારોની જોહકુમી અને 
તોછડાઈ, જેવી એ જમાનાની ઘણી બધી 
વવૃત્તઓ, પ્રવવૃત્તઓ અને ભાવનાઓને 
રમણલાલે આ નવલકથામાાં પ્રણય કથાની 
ઓથે અસરકારક રીતે વનરૂપી છે. 
‘હદવ્યચક્ષ’ુ પરૂી થઇ તે પછી તરત જ 
રમણલાલની બીજી નવલકથા ‘કૌમદુી’ 
માવસકમાાં છપાવી શરૂ થઇ. આ નવલકથા 
તે ‘ભારેલો અસ્ગ્ન.’ ૧૮૫૭ની ક્રાાંવતનુાં ખબૂ 
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જ પ્રભાવક ગચત્રણ આ નવલકથામાાં તેમણ ે
કેટલાાંક ઐવતિાવસક અને કેટલાાંક કાલ્પવનક 
પાત્રો દ્વારા વનરૂતયુાં છે. પોતે નવલકથા 
લખી રહ્યા છે, ઇવતિાસ લખવા બેઠા નથી, 
એ વાતનો લેખકને સતત ખ્યાલ રહ્યો છે 
એટલે ૧૮૫૭ની ક્રાાંવત આખી નવલકથામાાં 
સતત અસરકારક પાશ્વભ્વૂમ તરીકે રિ ે છે, 
પણ કથાના રાંગમાંચ પર આપણી નજર 
સમક્ષ રિ ે છે તે તો તેનાાં ગૌતમ, માંગલ, 
ત્ર્યાંબક, કલ્યાણી, લ્યસૂી, અને રુરદત્ત જેવાાં 
પાત્રો અને તેમના જીવનમાાંની ઘટનાઓ. 
નવલકથાનાાં બધાાં પાત્રો અને પ્રસાંગો પર 
રુરદત્તના પાત્રની છાયા પથરાયેલી રિ ેછે, 
અને રુરદત્ત પર સતત ગાાંધીજીની છાયા 
પથરાયેલી રિી છે. આપણા કેટલાક 
વવવેચકોને આ અંગ ેલેખક સાથે વાાંકુ પડ્ુાં 
છે. ગાાંધીજીની જેમ જ રુરદત્ત પણ 
અહિિંસાના પ્રખર પજૂારી છે. કેટલાક 
વવવેચકોએ કહ્ુાં કે આવી અહિિંસાભાવના એ 
જમાનામાાં શક્ય જ નિોતી. પણ જમાન ે
જમાને કેટલીક વ્યસ્ક્તઓ એવી પાકતી જ 
િોય છે જે તેમના જમાનાથી ઘણી આગળ 
િોય. વળી બદુ્ધ અને મિાવીરની ભવૂમમાાં 
અહિિંસાની વાત એ માત્ર વીસમી સદીનો જ 
ઈજારો ન િોઈ શકે. ઐવતિાવસક 
નવલકથાકારનુાં એક મખુ્ય કત્વ્ય જ 
પોતાના સમયના સાંદભમ્ાાં ઇવતિાસનુાં 
પનુલેખન અને પનુમ ૂલ્્યાાંકન કરી આપવાનુાં 
છે. અને ‘ભારેલો અસ્ગ્ન’માાં લેખકે આ કામ 
સફળતાથી અને અસરકાર રીતે કરી આતયુાં 
છે. પોતાની નવલકથાઓમાાં રમણલાલ 
દેસાઈએ જે સમથ્તાથી ગાાંધી યગુનુાં 
પ્રવતગબિંબ ઝીલ્યુાં તેને કારણ ે તેઓ યગુમવૂતિ 

વાતા્કાર તરીકે ઓળખાયા િતા. આ 
ઉપરાાંત મનભુાઈ પાંચોળી ‘દશ્ક’, 
મોિનલાલ મિતેા ‘સોપાન,’ કૃષ્ણલાલ 
શ્રીધરાણી, વગેરે લેખકો પાસેથી પણ 
આપણને આઝાદી માટેની ચળવળને 
કેન્રમાાં રાખીને લખાયેલી નવલકથાઓ 
મળી છે. 
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