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પડંિતા ક્ષમારાવની સાડિત્યિક સાધનામા ંમિાયમા ગાધંીજી 
િૉ. અરવવિંદકુમાર પી. પટેલ 

ટી.એમ.શાહ મહહલા આર્ટ્સ કૉલેજ, ઈડર 
સત્યાગ્રહ આંદોલન અને ગાાંધીજીના 

જીવન દશન્ે સમગ્ર દેશને પે્રરણાના દોરમાાં 
બાાંધી દીધો. આ સમયગાળાના સાંસ્કૃત 
સાહહત્યના આ યગુ નનમા્તા મહાપરુુષના 
ચહરત્ર અને સાંદેશથી ખબૂ પ્રભાનવત હત ુાં 
અને તેમને કેન્દ્રમાાં રાખીને સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ 
પર સાંસ્કૃતમાાં ઘણી કનવતાઓ લખવામાાં 
આવી હતી. વાસ્તવમાાં, 20મી સદીમાાં 
સાંસ્કૃતમાાં જે નવરાટ સાહહત્યનુાં સર્જન થયુાં 
હત ુાં તેનો મોટો હહસ્સો ગાાંધીવાદી છે. 
ગાાંધીજીના જીવન અને કાયો નવશે સાંસ્કૃતમાાં 
સેંકડો મહાકાવ્યો અને નાટકો વગેરે 
લખવામાાં આવ્યા હતા, અને તેનાથી પણ 
વધ ુ રચનાઓ પરોક્ષ રીતે ગાાંધીજીની 
હિલસિૂીથી પ્રભાનવત હતી. 

પ્રાચીન કાળથી સાંસ્કૃત સાહહત્યમાાં 
સત્પરુુષોના ચહરત્ર પર અનેક ગ્રાંથોની 
રચના કરવામાાં આવી છે. આધનુનક સાંસ્કૃત 
સાહહત્યમાાં તેની લાાંબી પરાંપરા છે. જેમાાં 
સર્જકોએ આ ભલભલા માણસોને પોતાના 
સર્જનના હીરો બનાવ્યા છે. મોહનદાસ 
કરમચાંદ ગાાંધીનુાં સ્થાન એ મહાપરુુષોમાાં 
અગ્રેસર છે જેમણે ભારતને આઝાદી 
અપાવવા માટે પોતાનુાં સવ્સ્વ બલલદાન 
આપયુાં હત ુાં. જેમને રાષ્ટ્ર બાપ,ુ મહાત્મા, 
રાષ્ટ્રનપતા વગેરે નામોથી બોલાવે છે. 
આધનુનક સાંસ્કૃતના ઘણા નવદ્વાનોએ મહાત્મા 
ગાાંધીના ચહરત્ર પર લખયુાં છે. કેટલાક મખુય 

સર્જકો અને તેમની રચનાઓ નીચે મજુબ 
છે- 

આધનુનક સાંસ્કૃતનુાં અવલોકન 
કરીએ તો ખબર પડ ે છે કે ગાાંધીજી પર 
લખાયેલા પસુ્તકોની સાંખયા સો કરતાાં વધ ુ
છે અને સામનયકોમાાં પ્રકાનશત થયેલી 
કૃનતઓની વાત કરીએ તો આ સાંખયા 
અસાંખય છે. આ અંગ ે પ્રો. રાધા વલ્લભ 

નત્રપાઠી કહ ે છે - “बीसवीीं शताब्दी के पवूाार्ा 

में राष्ट्रीयता की भावना का अभतूपवूा उन्मेष 
हुआ,  ववशषेत: महात्मा गााँर्ी के सत्याग्रह 

आन्दोलन तथा उनके जीवन दशान ने सारे 
देश को प्रेरणा के सतू्र में बाींर् ददया। इस 
काल का सींस्कृत सादहत्य इस यगु ननमााता 
महापरुुष के चररत्र और सन्देश से अत्यधर्क 
प्रभाववत हुआ तथा उस े केन्र में रखकर 
स्वार्ीनता सींग्राम पर अनेक सींस्कृत काव्य 
ललखे गये। स्वयीं गााँर्ी जी के जीवन को 
लेकर ललखे गये खण्डकाव्यों या 
मकु्तककाव्यों की सींख्या सकैड़ों में है।”૧    

પાંહડતા ક્ષમારાવ (1890-1954)ની 
સાહહત્ત્યક સાધના સાંસ્કૃત સાહહત્યમાાં 
નવીનતાના વણશોધાયેલા દરવાજા ખોલ્યા 
છે. પાંહડતા ક્ષમારાવ તમેના સમયના 
રાષ્ટ્રીય ચળવળથી પ્રભાનવત હતા અન ે
સ્વતાંત્રતા સાંગ્રામમાાં ભાગ લેવાની 
પરવાનગી મેળવવા ગાાંધીજી પાસે ગયા 
હતા. પરાંત ુ ગાાંધીજીએ તેમને તેમની 
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પાહરવાહરક જવાબદારીઓ નનભાવવાની 
સચૂના આપી. સ્વરાજ્ય ચળવળના સ્થાનનક 
નેતાઓએ તેમને ઝાંપડપટ્ટીમાાં પખુત વયના 
લોકોમાાં સાક્ષર બનાવવાનુાં કામ સોંપયુાં. 

પાંહડતા ક્ષમરાવના સત્યાગ્રહગીતા, 
ઉત્તરસત્યગ્રહગીતા અન ે ઉત્તરરાજયસત્ય-
ગ્રહગીતા જેવા મહાકાવ્યોમાાં દેશભક્તતની 
અનભુનૂત કરવાનો સાંઘષ્ પ્રનતલબિંલબત થાય 
છે. તે ક્ષમાદેવીના સ્ત્રી હૃદયની  સાંવેદના 
હતી કે જેના કારણે તેમણે રાષ્ટ્રના 
પનુજઁ્જજીવનના શાંખ સાથે ગીતાની શૈલીનો 
પડઘો પાડતા નવા યગુની નવી કનવતા 
રચી. તેણીએ તેના પનત સાથે યરુોપનો 
પ્રવાસ કયો. અંગ્રેજી સાહહત્ય અને આધનુનક 
જીવન અને આધનુનક શૈલીઓ સાથેના 
તેમના સાંપકે પણ તેમના સમયના અન્દ્ય 
સાંસ્કૃત કનવઓ કરતાાં તેમના સર્જન જગતને 
એક અલગ પહરમાણ આપયુાં. 

તેમણે ગામડાઓમાાં અંગ્રેજ શાસન 
સામે આંદોલન કરી રહલેા દેશભતતોને 
મળવા ગજુરાતના નવનવધ નવસ્તારોમાાં 
પ્રવાસ કયો. તેમના મહાકાવ્ય સત્યાગ્રહ 
ગીતામાાં, ક્ષમારાવ પોતે કહ ે છે કે તેમને 
કોંગ્રેસ દ્વારા બોરસદ ગામની છાવણીઓમાાં 
ઘાયલ દેશવાસીઓની ક્સ્થનત જોવા માટે 
મોકલવામાાં આવ્યા હતા. ક્ષમારાવ આ 
નશલબરોમાાં ગયા અન ે સ્વયાંસેવકો અન ે
ગામની મહહલાઓ સાથે વાત કરી. આ 
યાત્રામાાં કસ્તરુ બા તેમની સાથે હતા. આ 
પ્રવાસના તેમના અનભુવોને કારણે બ ે
વાતા્સાંગ્રહો, ગ્રામજ્યોનત, અન ે
કથાપાંચકમમાાં પહરણમ્યા છે. 

ક્ષમારાવે સાંસ્કૃત, અંગ્રજેી અન ે
મરાઠીમાાં રચના કરી હતી. અંગ્રેજીમાાં ઘણા 

મૌલલક નાટકો ઉપરાાંત, તેમણ ે તેમની 
કેટલીક સાંસ્કૃત કૃનતઓનો અંગ્રેજીમાાં 
અનવુાદ પણ કયો. પરાંત ુ તેમનુાં સૌથી 
મહત્વનુાં અને મૌલલક યોગદાન માત્ર 
સાંસ્કૃતના લેખક તરીકેનુાં છે. સાંસ્કૃતમાાં, 
તેમણે ઘણી શૈલીઓમાાં લેખન કયુું. શૈલીઓ 
અનસુાર, તેમની રચનાઓ નીચે મજુબ છે 
– 

महाकाव्य - सत्याग्रहगीता (1932),  

उत्तरसत्याग्रहगीता (1948),  स्वराज्यववजय 

(1962),  श्रीतकुारामचररतम ् (1953), 

श्रीरामदासचररतम ् (1950) तथा 

श्रीज्ञानेश्वरचररतम ्(1953) 

खींडकाव्य -मीरालहरी (1944) 

कथासींग्रह - कथापञ्चकम ् (1933), 

ग्रामज्योनतिः (1955)  तथा कथामकु्तावली 
(1955) 

जीवनी - शङ्करजीवनाख्यानम ्(1939) 

यात्रावतृ्ताींत - ववधचत्रपररषद्यात्रा (1939) 
પાંહડતા ક્ષમારાવની સ્વતાંત્રતા 

ચળવળ અન ેગાાંધીના ચહરત્ર પર મહાકાવ્ય 
‘ત્રયીયથાથ્બોધ’ ભાષાની સહજતા માટે 
નોંધપાત્ર છે. આ મહાકાવ્ય સાંસ્કૃત 
સાહહત્યમાાં અલભનવ સોપાનાસરણીનુાં સર્જન 
છે. 

ક્ષમાદેવીએ પોતાની પ્રથમ સાંસ્કૃત 
કૃનત સત્યાગ્રહગીતાની રચના પ્રહિયાને 
પ્રકાનશત કરતી વખતે આ વાતની ચચા્ 
કરી હતી. ત્યારથી તેમણે પોતાને સાંસ્કૃત 
લેખન માટે સમનપિત કરી દીધા હતા. 
સત્યાગ્રહ ગીતાની રચના ક્ષમામારાવ દ્વારા 
ઈ.સ.1931 ગાાંધીજીની દાાંડી કચૂ તેની 
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પે્રરણા હતી. મીઠાના સત્યાગ્રહ ે આખા 
દેશમાાં આંદોલન કયુું હત ુાં. ક્ષમારાવે આ 
ઘટનાને નવા યગુની નવી ગીતાનુાં પ્રસ્થાન 
લબિંદુ બનાવ્યુાં. કૃષ્ટ્ણની ગીતાની જેમ 
સત્યાગ્રહ ગીતામાાં પણ 18 અધ્યાય છે. 
ગીતા કરતાાં શ્લોકોની સાંખયા થોડી ઓછી 
(659) છે. આ કનવતામાાં ક્ષમારાવે દલક્ષણ 
આહિકામાાં રાંગભેદ નવરુદ્ધ ગાાંધીજીના 
આંદોલનથી લઈન ે ગાાંધી-ઈનવિન કરાર 
સધુીની ઘટનાઓનુાં વણ્ન કયુું છે. ભારતમાાં 
લિહટશ શાસનના ડરને કારણે કોઈ પ્રકાશક 
આ કૃનત પ્રકાનશત કરી શક્યા નહીં. 
ક્ષમારાવને તેમના પનતનો ટેકો હતો, 
પેહરસમાાં તેમના ચાર વષ્ના રોકાણ 
દરનમયાન તેમને ‘નસલ્વનેલેવી’ જેવા 
સાંસ્કૃત નવદ્વાનો તરિથી શભુેચ્છાઓ મળી 
હતી. તેણે પોતાની આ કૃનત પેહરસમાાં 
છાપવા મોકલી. સાંસ્કૃતમાાં લખાયેલી આ 
અનોખી કૃનત 1932માાં પેહરસથી પ્રકાનશત 
થઈ હતી. તે યરુોપની ધરતી પરથી 
પ્રકાનશત થયેલુાં પ્રથમ આધનુનક સાંસ્કૃત 
મહાકાવ્ય હત ુાં અને યરુોપમાાંથી પ્રકાનશત 
થનારુાં એકમાત્ર આધનુનક સાંસ્કૃત મહાકાવ્ય 
રહ્ુાં છે. 

વાસ્તવમાાં, સત્યાગ્રહ ગીતાનુાં 
પ્રકાશન એ સાંસ્કૃત સાહહત્યના ઈનતહાસમાાં 
એક મહત્વપણૂ્ ઘટના હતી. િાન્દ્સમાાં 
પ્રકાનશત થવાન ે કારણે, આ કૃનતની િેન્દ્ચ 
સાહહત્ય જગતમાાં પણ ચચા્ થઈ. સત્યાગ્રહ 
ગીતાના પ્રારાંલભક પાાંચ પદો દેશમાાં થઈ 
રહલેી ઉથલપાથલને દશા્વે છે. 
ભમૂાહિયાઓના અત્યાચારનુાં વણ્ન હાંમેશને 
હાંિાવે તેમ છે. પાાંચમા પ્રકરણમાાં કન્લ 
ડાયરની ક્રૂરતાનો કઠોર હહસાબ ખબૂ 

હહિંમતથી લખવામાાં આવ્યો છે. સાતમા 
પ્રકરણમાાં મલબારમાાં મોપલા અને હહિંદુઓ 
વચ્ચેના રમખાણોનુાં વણ્ન છે. આઠમો કેન્દ્ટો 
સાયમન કનમશન અને દેશમાાં તેનો વ્યાપક 
નવરોધ દશા્વે છે. તે સમયે ક્ષમારાવ 
મુાંબઈમાાં હતા. આ પ્રસાંગની તેણ ે જે 
તસવીર જોઈ છે તેનુાં વણ્ન કરતાાં તેણ ે
લખયુાં- 

समैनीयस्य सङ्घस्य जजज्ञासोभाारतजस्थतमॅ। 
बदहष्ट्कारिः कृतो लोकैननाजश्चतीं नायकैयाथा। 
समैनप्रमखुे सङ्घे ममु्बापरुमपुागत।। 
श्मशानलमव साक्षात ्तत ्कृष्ट्णध्वजमयीं 

बभौ।। 
बद्र्वातायनद्वाराीं ननवतृ्तननखखलोद्यमाम।् 
  परुीीं शनू्यामपश्यींस्त ेदगर्ाीं पाम्पेपरुीलमव।। 

(8.15)2 
(આગેવાનોએ નક્કી કયા્ મજુબ, ભારતની 
ક્સ્થનત જાણતા સાયમન કનમશનનો લોકોએ 
બહહષ્ટ્કાર કયો. સાયમનની આગેવાની 
હઠેળના કનમશનના સભ્યો જ્યારે મુાંબઈ 
આવ્યા ત્યારે આખુાં મુાંબઈ કાળા ધ્વજથી 
ઢાંકાયેલુાં સ્મશાન જેવુાં દેખાત ુાં હત ુાં. લોકોએ 
તેઓ દરવાજા અન ેબારીઓ બાંધ કરી દીધી 
હતી, કામ બાંધ કયુું હત ુાં. તેઓએ આખુાં 
શહરે બળી ગયેલા શહરેની જેમ નનર્જન 
જોયુાં હત ુાં.) 

નવમા પ્રકરણમાાં વાઈસરોય 
ઈરનવનના સાંદેશ અને તેના પર કોંગ્રેસના 
નેતાઓની પ્રનતહિયાનુાં વણન્ છે. દસમામાાં 
ગાાંધીજીના વાઇસરોયને લખેલા પત્રનો 
પ્રભાવશાળી અનવુાદ છે. ગાાંધીજીની ભાષા 
પારદશ્ક અને નનખાલસ છે. એ લોકો નુાં 
કહવે ુ ાં છે - 
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ननरङ्कुशािः प्रवतान्त ेयजस्मन ्
राज्येऽधर्काररणिः। 

शासनीं तद्वरीं नष्ट्टीं प्रजादहतवववजजातम।्। 
(10.17) 

(જેના અનધકારીઓ નનરાંકુશ રીતે કામ કરે છે 
તે પ્રજાહહતમાાંથી બાકાત હોય તેવા 
રાજ્યનો નાશ કરવો વધ ુસારુાંછે.) 

ક્ષમારાવે સત્યાગ્રહની હિલસિૂીનો સાર અહીં 
તેમના શબ્દોમાાં રજૂ કયો છે - 

दबुाला नन ुगण्यन्त ेशाजन्तमागाावलजम्बनिः। 
            परीं सत्याग्रहाद् ववद्धर् नाजस्त 

तीव्रतरीं बलम।्। (10.25) 

જેઓ શાાંનતના માગે ચાલે છે તેઓ નબળા 
ગણાય છે, પરાંત ુજાણો કે સત્યાગ્રહથી મોરુ્ાં 

કોઈ બળ નથી.) 
ગાાંધીજી સ્પષ્ટ્ટ અને સ્પષ્ટ્ટપણે ઈનવિનન ેદસ 
હદવસનો સમય આપે છે અને કહ ેછે. 

पत्रमेतदनादृत्य यदद स्थास्यलस ननदायिः। 
        अर्मास्य फलीं घोरीं प्रतीक्षेथा र्ुवीं 
ततिः।। (10.38) 

જો તમે મારા આ પત્રનો અનાદર કરીને ક્રૂર 
રહશેો, તો તમારા અધમ્ના ભયાંકર 
પહરણામો ભોગવવાની રાહ જુઓ.) 

અલગયારમાાં સગમ્ાાં ‘દાાંડીકચૂ’ માટે 
ગાાંધીજીના પ્રસ્થાનનુાં આબેહબૂ લચત્ર 
દોરવામાાં આવ્યુાં છે. મીઠાના સત્યાગ્રહની 
સિળતા સાથે, ગાાંધીને યરવડા જેલમાાં કેદ 
કરવામાાં આવ્યા હતા. આખા દેશમાાં મીઠાના 
સત્યાગ્રહની અસરો અને તે પછી બનેલી 
ઘટનાઓનુાં બારમા અધ્યાયમાાં નનરૂપણ 
કરવામાાં આવ્યુાં છે. ક્ષમારાવ બોમ્બેમાાં 
રહતેા હતા ત્યારે લખતા હતા, તેથી તેમણ ે
ત્યાાં બનેલી ઘટનાઓનુાં સીધુાં વણ્ન કયુું છે. 

આ વાાંચતી વખતે આપણને લાગે છે કે 
જનજાગનૃત અને દારૂની દુકાનો પર 
ધરણાાંની ઘટનાઓથી અંગ્રેજ શાસન 
અંદરથી કેવી રીતે હચમચી ગયુાં છે.  

તેરમાાં અધ્યાયમાાં ધારીવાલના 
સૈનનકો દ્વારા નનિઃશસ્ત્ર ભારતીયો પર ગોળી 
ચલાવવાનો ઇનકાર અને સૈનનકોને મતૃ્યદુાંડ 
અને જેલની સજા વગરેેની ઘટનાઓ 
વણ્વવામાાં આવી છે. પશેાવરમાાં તેમની 
સહાનભુનૂતમાાં લોકોના સરઘસ અને તેના 
પર ગોળીઓની વષા્નુાં વણ્ન કરતાાં, 
કનવનો ગસુ્સો શબ્દોમાાં છલકાયો છે. તેને 
આશ્ચય ્ થાય છે કે જે લોકો આવા જઘન્દ્ય 
કૃત્યો કરે છે તેઓ પોતાને લિસ્તી ધમ્ના 
અનયુાયીઓ કહ ે છે. અહીં ક્ષમાદેવીની 
હહિંમત અદ્ભુત છે. જે ધમ્ના અનયુાયીઓ 
દેશ પર રાજ કરી રહ્યા છે તેના નામે દાંભ 
અને જુલમનો પદા્િાશ કયો છે. 

ककमतु्तरीं प्रदास्यन्त ेशासका दषु्ट्टबदु्र्यिः। 
स्वकमाणाीं परे लोके येशकुिस्तानयुानयनिः।। 
ककीं  र्मेण प्रभोयेशोस्त्यक्तासोिः प्राखणनाीं 
कृत।। 
तदौदायाववरुद्र्ीं चदे्वतरेन्ननयुानयनिः।। (13. 
27-28) 

िैस्तवेदेन ककीं  काय ंदशाज्ञालभश्च ककीं  फलम।् 
को वाऽथाश्चररतिैः पणु्ययेैशकुिस्तमहात्मनिः।। 
ककीं  वा र्मोपदेशने प्राथानामजन्दरेण वा। 
ककीं  च पातने जानभुयाीं ककीं  वा 
ध्यानननमीलनिैः।। 
ककीं  दृष्ट्टान्तरैुदारैस्तिैः ककीं  येशोिः कीनत ातगैुाणिैः। 
सत्यदानदयार्माक्षमार्नृतमखुैरवप।। (13.30-
32) 
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(ઈસનુા ધમ્ના અનયુાયીઓ હોવાનો દાવો 
કરનારા આ દુષ્ટ્ટ શાસકો આ કૃત્યોનો 
જવાબ કેવી રીતે આપશે? જીવો માટે 
પોતાનો જીવ આપનાર પ્રભ ુઈસનુા ધમ્નો 
શુાં િાયદો, જો તેમના અનયુાયીઓ નવપરીત 
વત્ન કરતા હોય તો?  કૌસ્તવેુદ કે 
બાઈબલનો શુાં ઉપયોગ છે ? દસ આજ્ઞાની 
અસર શુાં છે  ? અને ધમ્ના ઉપદેશ સાથે 
શુાં કરવુાં જોઈએ અને મહાત્મા લિસ્તના 
પનવત્ર ચહરત્રનો શુાં ઉપયોગ છે? પ્રાથ્નામાાં 
ઘ ૂાંટલણયે પડવુાં અને ધ્યાન કરતી વખતે 
આંખો બાંધ કરવી અન ે સત્ય, દાન, દયા, 
સચ્ચાઈ અને ધૈય્નો સાંદેશો આપનારા 
ઈશનુા સદ્ગુણોનુાં ઉચ્ચારણ કહવેાનુાં શુાં? ) 

ચૌદમા અધ્યાયમાાં, શોલાપરુમાાં 
જનઆંદોલન અન ે લિહટશ શાસકો દ્વારા 
નનદોષ લોકોને િાાંસી પર લટકાવવાની 
ઘટનાઓનુાં વણ્ન કરવામાાં આવ્યુાં છે. 
પાંદરમા પ્રકરણમાાં કનવએ બોમ્બેમાાં થયેલા 
લાઠીચાર્જની ઘટનાઓના વણ્ન સાથ ે
દાસીઓ પરના અસાંસ્કારી અત્યાચારોનુાં 
નનરૂપણ કયુું છે. અવાંનતકા નામની 
કાય્કતા્ની હહિંમત અજોડ છે. આ બધી 
ઘટનાઓની ચચા્ કનવએ હિલોસોિરની 
ભાષામાાં કરી છે. 

अलीं शमनयतुीं दीपीं बालोऽवप श्वासलेशतिः। 
ननवाापनयतमुका स्य ज्योनतस्त ुप्रभरुजस्त किः।। 
लभन्द्यात ्प्रायेण मल्लोऽवप लशलास्तम्भीं 
बहृत्तरम।् 
कल्पान्तऽेवप न शक्तिः स्याद् विीकतु ं
मनागवप।। 
जलमतु्क्वधथतीं क्वावप पनुगाच्छनत शीतताम।् 
मनस्त ुक्षलुभतीं नणृाीं न ननवतते लक्ष्यतिः।। 
शक्यो वारनयतुीं चावप कथजञ्चद् वडवानलिः। 

न त ुमोहनयतुीं शक्यिः सकृज्जागररतो जनिः।। 
(15.24-27) 

 (બાળક પણ સળગતા દીવાને એક જ 
િટકાથી ઓલવી શકે છે. પણ સય્ૂના 
પ્રકાશને કોણ ઓલવી શકશે? કુસ્તીબાજ 
થાાંભલો તોડી શકે છે, પણ પથ્થરને વાઢી 
શકતો નથી. ઉકળતુાં પાણી િરી ઠાંડુ થાય 
છે. ત ેશક્ય છે. પણ એકવાર જનતાનુાં મન 
વ્યગ્ર થઈ જાય પછી તેને શાાંત કરી શકાત ુાં 
નથી.) 

સોળમા અધ્યાયમાાં નવદેશી 
કપડાના વેપારને રોકવા સ્વયાંસેવકો દ્વારા 
માલસામાન વહન કરતા વાહનોને રોકવાનુાં 
નવગતવાર વણન્ છે. બાબ ુ નામના 
યવુાનના આત્મબલલદાનને કનવએ અહીં 
અત્યાંત સાંવેદનશીલતાથી આલેખયુાં છે. બાબ ુ
નવદેશી કપડા લઈ જતા વાહનની સામે 
આડો પડ ે છે, ડ્રાઈવર તેની ઉપર દોડ ે છે. 
બેભાન બાબનેુ હોક્સ્પટલમાાં લઈ જવામાાં 
આવ ે છે, જ્યાાં તે મતૃ્ય ુ પામે છે. આ 
ઘટનાથી શહરેમાાં સનસનાટી િેલાઈ ગઈ 
છે. બાબનુા અંનતમ સાંસ્કાર સમયે 
સ્મશાનગહૃમાાં ભીડ ઉમટી પડ ે છે. 
વેપારીઓ શરમથી નવદેશી કપડાનો ધાંધો 
બાંધ કરે છે. સત્તરમા પ્રકરણમાાં સ્વાતાંત્ર્ય 
સાંગ્રામમાાં સ્ત્રીઓની અસાધારણ હહિંમતનુાં 
પ્રત્યક્ષદશી વણ્ન છે. આ વણ્ન પણ 
આત્મકથા છે. દસ મહહલા સેવકો પર 
થયેલા અત્યાચાર અને તેમની હાલની 
ક્સ્થનત જોવા માટે ક્ષમાદેવીને આગેવાનો 
દ્વારા બોરસદ નામના ગામમાાં મોકલવામાાં 
આવ્યા હતા. ક્ષમાદેવી લખે છે - 
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पयाादटषीं प्रनतग्रामीं सह पत्न्या महात्मनिः। 
      पाींसदुवूषतमागेण गाढदलुभाक्षशींलसना।।  

(17.47) 

(મહાત્માના પત્ની કસ્તરુબા સાથે, હુાં 
ધળૂવાળા રસ્તાઓ પર ગામડ ે ગામડ ે
ભટકતો હતો, જેમાાં ભયાંકર દુકાળની 
આગાહી કરવામાાં આવી હતી.) 
ક્ષમાદેવી ઘાયલ મહહલાઓને મળ્યા. તે 
ઘણા નશલબરોમાાં ગઈ હતી. આ અનભુવોને 
તેમણે ગ્રામજ્યોનતની વાતા્ઓમાાં પણ 
સાચવ્યા છે. 

અઢારમા અધ્યાયમાાં ગાાંધીજીના 
પનૂામાાં આગમનથી લોકોમાાં અપાર ઉત્સાહ 
અને ગાાંધીજીની મલુાકાતથી ઉદ્ભવતા 
કનવના મનનુાં અવતાર જોવા મળે છે. ક્ષમા 
દેવીએ ગાાંધીજીની અલૌહકક મનૂતિને પરૂી 
શ્રદ્ધા સાથે રજૂ કરી છે. આની પાછળ 
ગીતામાાં કૃષ્ટ્ણના કથનનો પડઘો પડ ે છે કે 
જ્યારે ધમ્નો નાશ થાય અને અધમ્નો 
ઉદય થાય ત્યારે હુાં અવતાર લઉં છાં. 

ननक्षक्षप्तीं ववधर्ना तजेस्तजस्मन ्
गान्र्ौ महात्मनन। 

जन्मभलूमीं तमोग्रस्ताीं 
ववद्योतनयतमुात्मनिः।। 
न परीं भारतीं वष ं ववदरूा अवप भमूयिः। 
      भालसतािः सत्यदीपने ज्वाललतने 
महात्मना।। 
   तस्मादर्मानाशाय प्रशान्तिेः स्थापनाय च। 
  गान्र्ीरूपेण भगवानवतीणािः ककम ु
स्वयम।्। (18.15-18) 
 (ગાાંધી મહાત્માને સર્જનહારે પ્રકાશનુાં 
વરદાન આપયુાં છે જેથી કરીને તેઓ 
અંધકારમાાં ઘરેાયેલી તેમની  

જન્દ્મભનૂમને ઉજાગર કરી શકે. માત્ર ભારત 
જ નહીં, દૂર-દૂરના દેશોની ભનૂમઓ પણ 
મહાત્માએ પ્રગટાવેલા સત્યના દીવાથી 
પ્રકાનશત છે. તેથી જ એવુાં લાગે છે કે શુાં 
ભગવાન પોતે અનીનતનો નાશ કરવા અને 
શાાંનત સ્થાપવા ગાાંધીના રૂપમાાં અવતયા્ છે 
?) 
ક્ષમારાવે કનવતાનો અંત આ ઈચ્છા સાથ ે
કયો છે- 

सत्यीं ववजयताीं लोके मकु्तीं भवत ुभारतम।् 
          

नन्दन्त ुसखुखनिः सवे देशजाश्च ववदेशजािः।। 
(18.19) 

  जीवन्तोऽवप न जीवजन्त परदास्यर्ुरन्र्रािः। 
पारतन्र्तत्यमदुाराणाीं मरणादनतररच्यत।।। 

(1.36) 
ક્ષમારાવની ભાષા તીવ્ર અને 

ધારદાર છે,  શૈલી વાસ્તનવક છે. સત્યાગ્રહ 
ગીતામાાં ગાાંધીજીનુાં ચહરત્ર કેન્દ્ર સ્થાને છે, 
સત્યાગ્રહની કુરુક્ષેત્ર ભનૂમ આખો દેશ છે, આ 
પહલેા રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉથલપાથલ અને 
સામાત્જક જાગનૃતનુાં આવુાં નનરૂપણ કોઈ 
સાંસ્કૃત મહાકાવ્યમાાં થયુાં નથી. 

ક્ષમાદેવીએ સત્યાગ્રહગીતાની 
રચના પછી નતરુવેનિયલ્લરુના ગાાંધી 
નમશનની નવનાંતીને કારણે પોસ્ટ-
સત્યાગ્રહગીતા લખી હતી. પાાંચ મહહનાના 
ર્ૂાંકા ગાળામાાં 47 પ્રકરણોનુાં નવશાળ 
મહાકાવ્ય લખવુાં એ અસાધારણ 
સર્જનાત્મકતાની નનશાની છે. ઉત્તરસત્યાગ્રહ 
ગીતામાાં કુલ 1989 શ્લોકો છે. આ કનવતા ત ે
સાંદભ્થી શરૂ થાય છે જ્યાાંથી ક્ષમારાવે 
સત્યાગ્રહ ગીતાનુાં સમાપન કયુું હત ુાં. 
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પ્રથમ અધ્યાયથી લઈન ે
અઠ્ઠાવીસમા અધ્યાય સધુી દાાંડીકચૂ પછી 
દેશમાાં જન્દ્મેલી નવી ચેતનાની રજૂઆત છે. 
બાકીના પ્રકરણોમાાં માંહદરોમાાં અસ્પશૃ્યોના 
પ્રવેશ, ચાંપારણ સત્યાગ્રહ, નવશ્વયદુ્ધ, 
મકુ્સ્લમોને ત્જિાહની અપીલ, ભારત છોડો 
ચળવળની શરૂઆત અને છેલ્લા ચાલીસમા 
પ્રકરણમાાં ગાાંધીજીની સવેાગ્રામ પરત 
િરવાનુાં વણ્ન છે. 

સત્યાગ્રહ ગીતાની તલુનામાાં, 
ક્ષમારાવની ભાષામાાં, અહીં કાવ્યાત્મકતા 
અને પહરપતવતા વધ ુ નવકનસત છે. 
ઘટનાઓમાાં પ્રમાલણકતા છે. શ્લોકોમાાં 
ઉપમાઓ જેવા અલાંકારોનો ઉપયોગ છે, 
અલાંકારોની ગોઠવણીથી વાતા્નો પ્રવાહ 
અવરોધાયો નથી.  

પાંહડતા ક્ષમારાવે મહાત્મા ગાાંધીના 
જીવન-ચહરત્ર પર 54 પ્રકરણોની 

‘स्वराज्यववजय:’ નામની કનવતા લખી છે 
કે- ભારત-પાહકસ્તાનના ભાગલાન ે કારણે 
મહાત્મા ગાાંધીને ઘણી પીડા થઈ હતી. તેના 
નવતરણ સમયે તેમની પાસે હત ુાં- મારા 
વ્હાલા દેશવાસીઓ! ભલ ે મારા શરીરના 
હજાર રુ્કડા થઈ જાય, પણ આ જન્દ્મભનૂમ 
રુ્કડામાાં ન હોવી જોઈએ. કારણ એ હતુાં કે- 
જે વ્યક્તતએ દેશ માટે સવ્સ્વ કુરબાન કરી 
દીધુાં હત ુાં, તે દેશને રુ્કડાઓમાાં નવભાત્જત 
થતો કેવી રીતે જોઈ શકે, પરાંત ુ ખરુશીના 
લાલચ ુ લોકોએ તેની વાત પર ધ્યાન 
આપયુાં નહીં અને અંતે ભારત-પાહકસ્તાનમાાં 
ભાગલા પડયા. આ નવભાજનના પહરણામો 
આજે પણ બાંને દેશો ભોગવી રહ્યા છે. 

अनय भो बान्र्वा मा मा भषै्ट्टाजस्मन ्प्रस्ततु े
मनाक्। 

प्राणेभयोऽवप दह मे पे्रयान ्मातभृमेू: 

सखुोदय:।। 

खण्डनीं स्वशरीर कररष्ट्येऽहीं सहस्रश:। 

न त ुस्वप्नेऽवप ववच्छेदीं धचन्तनयष्ट्ये 
जनभुुाव:।।  

આમ આપણે જોઈએ છીએ કે 
સાંસ્કૃત કનવઓએ તેમની રચનાઓમાાં 
મહાત્મા ગાાંધીના જીવન ચહરત્રનુાં ખબૂ જ 
સુાંદર વણ્ન કયુું છે. તેમના જીવનનુાં એવુાં 
કોઈ ક્ષેત્ર બાકી નથી કે જેના પર કનવઓએ 
રચના ન કરી હોય. ગાાંધીજીની ત્યાગ, 
તપસ્યા, દેશ માટે સવ્સ્વ બલલદાનની 
ભાવનાના આધારે આધનુનક સાંસ્કૃત 
કનવઓએ ગાાંધીજી પર અસાંખય રચનાઓ 
લખી છે, જે ગાાંધીજી નવશે ઘણી માહહતી 
આપે છે. 
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