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ગાાંધીવિચારને િરેલા િાર્ાાકાર મોહનલાલ મહરે્ા ‘સોપાન’ 
PRO.DR. DILIP R. PATEL 

ASSISTANT PROFESSOR, GOVT. ARTS & COMMERCE COLLEGE – KADOLI 

(SABARKATHA) MO.94291 54881 

‘લોહીન ું તર્પણ’ મોહનલાલ મહતેા 
‘સોર્ાન’ની સત્યને ઉજાગર કરતી ટ ુંકીવાતાપ 
છે. ગાુંધીજીના ઉર્વાસને અને એની 
ર્ાછળની ભ  મમકાને પ્રસ્ત  ત કરતી વાતાપ છે. 
આ ઉર્વાસ ર્ાછળની બલલદાનની ભાવના, 
જાતને હોમી દઈને મવશ્વન ું કલ્યાણ ઈચ્છાની 
ભાવનાને મોહનલાલ મહતેાએ આલેખી છે. 
આ ઉર્વાસને બ દ્ધ અને ઈશ ના બલલદાનની 
સાથે સરખાવે છે. સ્વાતુંત્ર્ય પ્રાપ્તત માટેની 
મવગતોને આલેખતી કેટલીક વાતાપઓ ર્ણ 
મોહનલાલ મહતેાએ લખી છે. એમાું 
વણપનાત્મક રીમતને કારણે આ વાતાપ 
મહત્વની બની રહ ેછે. 

‘અહહિંસાન ું રહસ્ય’ વાતાપ જોસેફન ે
કેન્દ્રમાું રાખી લખાયેલી છે. જોસેફ એ 
ર્રદેશી હોવા છતાું ર્ણ ભારતદેશની 
સ્વતુંત્રતા માટે એ સત્યાગ્રહી બન્દ્યો છે. 
જોસેફને અહીં લાવનાર તત્ત્વ કય ું છે એ 
જોઈએ. ‘‘આ લડતમાું મને ખેંચી આણનાર ું 
કય ું તત્વ ત્યારે મને જવાબ મળે છે કે 
અહહિંસા. જો એ તત્ત્વ આ લડતમાું ન હોત, 
તો હ ું અહીં ન હોત.’’ 

જોસેફ લિસ્તી હોવા છતાું ર્ણ 
ગાુંધીજીથી એટલો પ્રભામવત થાય છે કે એ 
ર્ોતાનો ધમપ છોડીને ગાુંધીજીના ધમપન ે
અર્નાવવા તૈયાર થાય છે. જેમ કે, ‘‘હ ું 
ઈસ  લિસ્તનો અન યાયી છું. ઘણ ું જાણ્યા 
ર્છી ર્ણ એ ધમપ છોડવાની મને જરૂર નથી 
જણાઈ. ગાુંધીજીના મવચાર અન ે

જીવનમાુંથી અહહિંસાન ું રહસ્ય હ ું ર્ામ્યો છું, 
છતાું ઈસ  પ્રત્યેની ભક્તત કમી નથી થઈ, 
ર્ણ વધી જ છે.’’ 

જોસેફ મ  ળ આયપલેન્દ્ડનો વતની 
હતો. જોસેફના દાદા ભારત આવીને વસલેા 
જોસેફના મર્તા દારૂના શોખીન હતા એટલ ે
એ ર્ણ મર્તો. જોસેફ ચામડાનાું કામમાું 
ખ  બ જ ક શળ માણસ હતો. જોસેફ કાનપ ર 
નોકરી કરતો ત્યારે તેને મશકારનો ખ  બ જ 
શોખ હતો. તેન ેઅનેક મનદોશ ર્ુંખીઓ અન ે
પ્રાણીઓનો મશકાર કયો હતો. જોસેફન ે
મહાય દ્ધ દરમમયાન લડાઈમાું જવા માટે 
ઓડપર આર્વામાું આવ ેછે. જો એ ના જાય 
તો ર્ણ તેને બેરજબરી જવ ું જ ર્ડ ે તેવી 
ક્સ્થમત તેની હતી. જોસફેને મશીનગન 
ચલાવવાની તાલીમ મળી હતી. જોસેફન ે
ડૉતટરો તર્ાસે છે અને કહ ે છે કે ‘‘હ ું 
લચત્તભ્રમ થઈ ગયો છું એવ ું મનદાન ઉર્ર 
મને છોડી મ  કવામાું આવ્યો.’’ જોસેફના 
છૂટયા ર્છી આનુંદનો કોઈ ર્ાર જ નહોતો. 
તેના ઘરના બધાું જ ખ શ થઈ જાય છે. 
જોસેફને મશકારનાું સકુંજામાુંથી એક બ્રાહ્મણ 
છોડાવે છે અન ે તેના મવશે મવચારતા એ 
દ ુઃખી થાય છે. કારણ કે, ‘‘મશકારનાું 
મહાર્ાર્માુંથી છોડાવવા બદલ મારે એક 
બ્રાહ્મણનો આભાર માનવો જોઈએ. દ ુઃખની 
વાત એક જ છે. મને મશકાર 
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છોડાવનાર એ બ્રાહ્મણ આજે સરકારી 
મસર્ાહી બન્દ્યો છે, મને એમ થાય છે, કે 
મને ઉર્દેશ આર્વાની ર્ાછળ એના 
હદલમાું જાગ્રત અહહિંસાની વમૃત્ત નહહ હોય, 
ર્ણ અહહિંસાના રૂઢ સુંસ્કારો જ હશે, નહહ તો 
એ મસર્ાહી કેમ થઈ શકે ?’’ 

જોસેફને દારૂ, માુંસાહાર છોડાવનાર 
આ બ્રાહ્મણ એના જ કારખાનામાું નોકરી 
કરતો હોય છે. જોસેફ ત્રેવીસ વર્પનો થયો 
ત્યારે તેના લગ્ન એક કન્દ્યા સાથે થવાના 
હોય છે ર્ણ એ કન્દ્યાના લગ્ન બીજી 
જગ્યાએ થતાું જોસેફને બહ  જ આઘાત 
લાગે છે. આ બનાવ ર્છી જોસેફમાું 
ર્હરવતપન આવ્ય ું જેમ કે, ‘‘આ પ્રસુંગ વીત્યા 
ર્છી મારામાું ગાુંભીયપ વધય ું હત  ું. અને એ 
ગાુંભીયે મને જીવન મવશ ે ઊંડો મવચાર 
કરતો કરી મ  ક્યો હતો.’’ 

જોસેફ ધીમે ધીમે આ બનાવોના 
લીધે ગાુંધીમવચાર તરફ વરે છે. આના લીધે 
તેના મર્તા સાથે અણબનાવ બને છે. તેઓ 
કહ ે છે કે, ‘‘ત  ું અને હ ું જ દા જ બુંધારણના 
છીએ, આર્ણે સાથે નહહ રહી શકીએ. તારે 
હવે આ ઘરમાુંથી જવ ું જ જોઈએ.’’ 
જોસેફના મર્તા તેને ઘરમાુંથી કાઢી મ  કે છે. 
તે એક ડોસા સાથે રહવેા જતો રહ ે છે. 
ડોસાના મતૃ્ય  ર્છી એ કાનપ ર છોડી એના 
નાનાભાઈ સાથે અમદાવાદ આવી જાય છે. 
અમદાવાદ આવ્યા ર્છી ભારે ગડમથલ 
ચાલે છે.ઉદા. તરીકે, ‘‘હ ું એ (બાઈબલ) 
વાુંચતો અને માનતો કે તારા ર્ાસે બ ે
ર્હરેણ હોય, તો જેની ર્ાસે ન હોય તેને 
એક આર્ી દે. તારા જમણા ગાલ ઉર્ર કોઈ 
તમાચો મારે, તો ત  ું ડાબો ગાલ ઘર...... 
બીજી બાજ  એ ચમારોમાું અને બીજા 

લોકોમાું મેં ગરીબાઈનાું દશપન કરવાું માુંડ્ાું 
જેમ-જેમ એ ગરીબાઈ વધારે જોતો ગયો 
તેમ-તેમ મારો આરામ રૈ્સો ને કારખાન ું 
ખ  ુંચવા લાગ્યાું, ‘તારી ર્ાસે બે ર્હરેણ હોય, 
અને હતાું જ, મારે શ ું કરવ ું ? મારા મનમાું 
મુંથન જાગ્ય ું.’’ 

જોસેફના મનમાું ગાુંધીજી મવશે જ દી 
જ છાર્ હતી. એના મવશ ે ગાુંધીજીની આ 
પ્રકારની છાર્ હતી. ‘‘મારી આજ બાજ ના 
બધા એમ માનતા હતા અને કહતેા હતા, કે 
ગાુંધીને સરકાર ર્કડીને ફાુંસીએ ચડાવી દે 
તો સાર ું મારા મન ઉર્ર તો તે હદવસે એવી 
જ છાર્ હતી, કે ગાુંધી આ રાજ સામેનો 
કોઈ બુંડખોર આગેવાન છે. વાત તો એ 
સાચી હતી, ર્રુંત   એ બુંડ આવ ું હશે, એવી 
મને કલ્ર્ના ર્ણ નહોતી.’’ 

જોસેફ ગરીબોની સેવામાું ર્ોતાન ું 
બધ ું જ વેડફી નાખ ે છે. ર્ોતાનો ભાઈ ઘરે 
જવાન ું કહ ેછે. નાનો ભાઈ જતો રહ ેછે અને 
ધુંધાનો ભાર બધો જોસેફ ઉર્ર આવે છે. 
જોસેફને ’30ની લડાઈમાું જવાની બહ  જ 
ઈચ્છા થાય છે. ત ેછાવણીઓમાું ગયો અન ે
ર્છી તે ત્રણેક મહહના ર્છી સાબરમતી 
જેલમાું પ  રાયો. જોસેફ રેંટીયા મવશે માનતો 
કે, ‘‘રેંહટયો અહહિંસક ય દ્ધન ું અમોધ શસ્ત્ર અને 
નવીન સમાજરચનાન ું પ્રતીક છે.’’ 
આમ, આ વાતાપમાું જોસેફ ર્રદેશી હોવા 
છતાું ગાુંધીજીના માગે ચાલી ભારત દેશને 
મદદરૂર્ થાય છે. 

‘નરહહર અને ચુંહરકા’ (જ્યોત 
ર્હલેી) નવલલકા 145 પષૃ્ઠની આ વાતાપ છે. 
એક લઘ નવલકથા બની શકે એવી સક્ષમ 
આ વાતાપ છે. લેખકે આ વાતાપને ક લ 20 
મવભાગમાું વહેંચી છે. જે નીચે પ્રમાણે છે. 
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(1) સ્નેહીજનોનાું આશ્વાસન : વાતાપની 
શરૂઆત નરહહરને સ્નેહીજનો આશ્વાસન 
આર્વા આવે છે, ત્યાુંથી શરૂ થતી આર્ણન ે
જોવા મળે છે. પ્રતાર્રાય, જગતનારાયણ 
રમાબેન વગેરે આશ્વાસન આર્વા માટે 
આવે છે. આ આશ્વાસન નરહહરના લગ્ન 
જીવનમાું ભુંગાણ ર્ડ ેછે એની બાબતે હોય 
છે. (2) જેમાુંથી લગ્ન ર્હરણમ્ય ું : નરહહરની 
પ્રત્યે ચુંહરકા આકર્ાપય છે. અને બુંને કુંઈ 
રીતે આકર્ાપય તેની વાત છે. 

(3) ચુંહરકાની કથા અને પ્રથમ 
મમલન : આ પ્રકરણમાું નરહહર અને ચુંહરકા 
ર્ોતાના મવશ ે ર્ત્ર વ્યવહાર કરીને 
એકબીજાને સ્વભાવ મવશે જાણ કરે છે. અંતે 
બુંને રૂબરૂ મળવા પ્રેરાય છે. (4) હૃદયનાું 
લભન્ન પ્રવાહો : આ પ્રકરણમાું નરહહરના 
હૃદયમાું ચુંહરકાનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. 
નરહહર ચુંહરકાને એક મહહના સ ધી ર્ત્રો ન 
લખવાની સલાહ આર્ ે છે. તેમ છતાું 
એકબીજા વચ્ચે ર્ત્રોની આર્-લે ચાલ  જ 
હોય છે.  

(5) નરહહરની મવચારશ્રેણી : 
નરહહર ચુંહરકાને ર્ત્ર લખી આ ય વક-
ય વતીઓના સમસ્યા મવશે ર્ોતાના મવચારો 
ર્ત્રમાું લખીને મોકલે છે. પ્રથમ તો ત ે
બેનના કહવેાથી આ લગ્નમાું ર્ડવા ન તો 
ઈચ્છતો જેમ કે, ‘‘પ્રથમ...... બેન ર્ાસેથી 
તમારા મવરે્ મેં હકીકત સાુંભળી ત્યારે મને 
થય ું કે ‘એવી ગ  ુંચમાું મારે ન ર્ડવ ું જોઈએ.’ 
મને એમ લાગ્ય ું કે જેમના જીવનમાું 
સમસ્યાઓ ર્ેદા થઈ ગી હોય છે. તેમની 
સાથે મારા જેવા સરળ માણસે ન જોડાવ ું 
જોઈએ.’’ 

(6) પ્રેમ અને ત્યાગના મવશ્વાસે : 
આ મવભાગમાું પ્રેમ અને ત્યાગ મવશ્વાસથી 
ટકી રહ ેછે, એની વાત બુંને વચ્ચે થાય છે. 
આ પ્રકરણમાું ર્ણ ર્ત્રો દ્વારા જ આ 
વાતચીત આર્ણન ે જોવા મળે છે. ઉદા. 
‘‘કન્દ્યા-ક મારો ર્ોતાન ું સત્ય જીવન 
એકબીજાથી છર્ાવે છે એ ર્ણ એક દ ુઃખદ 
કારણ ર્ડ્ ું છે.’’ 

(7) લગ્નગ્રુંથીથી જોડાયા : નરહહર 
અને ચુંહરકા વચ્ચ ેઅનેક મવચારોન ું આર્-લ ે
ર્છી એ લગ્નગ્રુંથીથી જોડાવાના મનણપય 
ઉર્ર જતાું આર્ણન ેજોવા મળે છે. નરહહર 
વડીલોને વાત કરી ચુંહરકાને ત્યાું બોલાવી 
લગ્નથી જોડાય છે. ‘‘અમે ર્રમાત્માની 
સાક્ષીએ લગ્નગ્રુંથીથી જોડાયાું.’’ 

(8) લગ્નનો ર્હલેો હદવસ : 
લગ્નના ર્હલેા હદવસે નરહહર ઊંઘી શકતો 
નથી. એના મગજમાું અનેક મવચારો ભમે છે 
છેવટે ભજન ગાઈને સ  ઈ જાય છે. ચુંહરકા 
મ ખ્યત્વે શહરેનાું બાળકોને ભણાવવાન ું કામ 
કરતી હોય છે. નરહહર અને ચુંહરકા બુંન ે
જણા હહરજનવાસમાું લોકો સાથે હરીમળીન ે
કામ કરવા લાગ ે છે. વાતાપમાું ગાુંધીજીની 
અસર જોવા મળે છે. ચુંહરકા હહરજનોની 
સ્ત્રીઓની શી મ શ્કેલીઓ છે એ જોવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે. 

(9) એક મહહના ર્છી : નરહહરએ 
સેવા કરવાું જે ગામ ર્સુંદ કય ું હોય છે એ 
ગામમાું નદી નથી હોતી. ર્ીવાના ર્ાણીની 
બહ  મ શ્કેલી હોય છે. હહરજનો મ ખ્યત્વે 
ડોળાુંએલ ું ર્ાણી જ ર્ીતા હોય છે. નરહહર 
અને ચુંહરકા એક જ પ્રવમૃત્તમાું તરબોર હોય 
છે. બુંને બહ  જ ખ શ રહ ેછે. 
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(10) છ મહહના ર્છી : છ મહહના 
ર્છી નરહહર અને ચુંહરકા એકબીજા મવના 
ક્યાુંય ર્ણ જતાું નહહ એટલાું નીકટ આવી 
ગયાું હોય છે. શરદપ  લણિમાની ચાુંદનીની 
મજા બુંને જણા લે છે. બીજી બાજ  નરહહરને 
ચાુંદની કરતાું લબમાર માણસની સેવા 
કરવામાું વધારે રસ છે એવ ું એ જણાવે છે. 

(11) વસુંત-પ  લણિમા : ચુંહરકા મવચારે 
છે કે, ‘‘લગ્નજીવનના સાફલ્ય માટે ત્યાગ અને 
ઉદારતા આવશ્યક છે.’’ વસુંત-પ  લણિમાની મજા 
માણવા માટે નરહહર અને ચુંહરકા મવદ્યાલયમાું 
જાય છે. 

(12) ત્યાગની ભાવના : ચુંહરકા 
નરહહરને વસુંત-પ  લણિમાને હદવસે ફરવા 
લઈ જાય છે. આનાથી નરહહરનો સમય 
બગડ ે છે અને મવચારે છે કે, ‘‘‘જેના 
જીવનનો ર્રમ રસ દલલતસેવા હોય તે જ 
એમાું સાફલ્ય મેળવી શકે’...... એમને આજ 
જરૂર દ ુઃખ થય ું હશે. મારે ખાતર જ એ 
આવ્યા હસે. ત્યાગ અને ઉદારતા..... એમણે 
જ પ્રથમ દાખવ્યા ને ?’’ 

(13) ર્હલે ું ર્ગલ ું : નરહહર જે 
પ્રકારે બીજાની સેવા કરવામાું જીવન ર્સાર 
કરતો હતો એ પ્રકારન ું જીવન ચુંહરકાને 
જીવવાની કોઈ ઈચ્છા ન હતી. ચુંહરકા 
મવદ્યાલયમાું કામે જવાન ું ચાલ ું કરે છે. 

(14) અંધશ્રદ્ધાની વાદળીઓ : 
નરહહર અને ચુંહરકાની એકબીજાની સામ ે
દલીલો વધતી જોવા મળે છે. 

(15) જીવનનો થાક : નરહહર 
ચુંહરકામાું રસ નથી લતેો એને સૌંદયપમાું રસ 
નથી ચુંહરકામાું કે નથી બીજા કોઈ ર્ણ 
કાયપમાું બસ એન ેતો આ ગામડાની સેવા જ 
કરવી છે. ચુંહરકાને આ બધાથી બહ  જ દ ુઃખ 

ર્હોંચે છે અન નરહહર ગામહડયન જેવો 
લાગતો જાય છે. 

(16) આખરે સ્ર્ષ્ટ થય ું : નરહહર 
અને ચુંહરકા બુંને વાતો કરે છે. ચુંહરકાને 
નરહહર જે રીતન ું જીવન જીવે છે એમાું એને 
બહ  નીરસ જ લાગે છે. 

(17) નરહહરન ું ધમપજીવન : ચુંહરકા 
કુંટાલીને એક કાગળ લખીને જાય છે. 
કાગળમાું લખ્ય ું હોય છે, ‘‘હ ું જાઉં છું. ક્યાું, 
તે ર્ણ કહી દઉં. જે શહરે છોડીને હ ું તમારા 
ર્ાસે આવી હતી ત્યાું જ જાઉં છું. મન ેલાગ ે
છે કે મારા ભાગ્યમાું એ જીવન જ લખલે ું છે. 
એમાુંથી છૂટવાના મેં ફાુંઓફાું તેમાું તમને 
ર્ણ મેં દ ુઃખી કયાપ.’’ 

(18) પ્રેમલ જ્યોતનો પ્રકાશ : 
ચુંહરકા શહરેમાું જઈ એક મવદ્યાલયમાું 
નોકરી કરે છે. એ મવદ્યાલયમાું ખબર ર્ડ ેછે 
કે ચુંહરકા ભાગીને આવી છે ત્યારે આચાયપ 
તેને પ્રશ્નો કરે છે. ચુંહરકા જવાબ આતયા 
મવના ઘરે જતી રહ ે છે. આચાયપ ર્ર 
નરહહરનો ર્ત્ર આવેલો હોય છે. નરહહર ત્યાું 
ગામમાું જ બધાની સેવા કરતો હોય છે. 
ચુંહરકાને આ ર્ત્ર વાુંચીને ખ  બ જ દ ુઃખ 
થાય છે. 

(19) લોકલાગણીના અન ભવો : 
મવદ્યાલયમાું આચાયપ અન ે બીજા મશક્ષકો 
ચુંહરકાને નરહહર ર્ાસે રહવેા જવાન ું કહ ેછે. 

(20) મનમપળ ચુંહરકા : ચુંહરકા થોડા 
જ હદવસોમાું ર્ાછી નરહહર ર્ાસે રહવેાું 
જતી રહ ેછે. સમગ્ર વાતાપમાું મનમપળ ચુંહરકા 
ર્ોતાની ભ  લ સ્વીકારી નરહહર ર્ાસે રહવેા 
જાય છે. 

આ વાતાપમાું દેશસેવાની ભાવના 
નરહહરના ર્ાત્રમાું જોઈ શકાય છે. 
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સત્યાગ્રહમાું ર્ણ એ ઉત્સાહપ  વપક ભાગ લેતો 
હોય છે. 
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