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સારાાંશ : ‘ટ્રેન ર્ુ પાકકસ્તાન’ ઐવતહાવસક નિલકથા, માનિતાના ગાલ પર પડેલી થપ્પડના સોળની સાંિેદનકથા છે .
ઈવતહાસનાાં જે પાનાાંઓ આ ઐવતહાવસક વિકરાળ ઘટનાના રાં ગે ખરડાયેલા છે , એ પાનાાંઓ પણ એની ચચરાટી હજુ ય અનુભિી
રહ્યા છે . છપ્પવનયો

દુ કાળ તો કુ દરતી આફત હતી એમ કહીને મન મનાિીએ, ચપટી આશ્વાસન પામીએ, પરાં ત ુ ભારતની

આઝાદી િખતે ભારત – પાકકસ્તાનના વિભાજનની વિકૃત અને વિકરાળ હોનારત તો માનિસર્જિત હતી. એની વ્યથાને
આશ્વાસન ક્ાાંથી સાાંપડે ? ભારત-પાકકસ્તાનના વિભાજનની ઘટનાની સાક્ષી બનેલી દરે ક વ્યક્તત પાસે પોતપોતાની આગિી
અરે રાટી હતી, દરે કની અલગ ચીસ હતી. માનિતા લજ્જિત થાય એિા અનેક દ્રશ્યોએ જગતમાાં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો.
કોઈને ભારતમાાંથી પાકકસ્તાન પહોંચવુાં હતુાં તો કોઈને પાકકસ્તાનમાાંથી ભારત. એ બધાના સાક્ષી બનેલા, એ બધાનો વિકાર
બનેલાાં કેટલાાંક પાત્રોની સત્યઘટનાઓને અહીં કથાસ્િરૂપે આલેખીને ખુિિાંતવસિંહે એ ઇવતહાસને આપણી સમક્ષ પુન:
પ્રવતબબિંબબત કયો છે .
ચાવીરૂપ શબ્દો : ભાગલા, તવભાજન, મનોમાજરા, ગામ, સ્ટેશન, લાશ, કહજરત

વિશ્વના સાકહત્યમાાં નિલકથાઓ ઘણી

દ્રશ્યોએ જગતમાાં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો.

લખાય છે . પરાં ત ુ સમયની રે ત પર િાશ્વત

કોઈને ભારતમાાંથી પાકકસ્તાન પહોંચવુ ાં હતુાં તો

પગલાાંની છાપ અંકકત કરનારી કથાઓ બહુ

કોઈને પાકકસ્તાનમાાંથી ભારત. એ બધાના

થોડી હોય છે .
નિલકથા,

‘ટ્રેન ર્ુ પાકકસ્તાન’ ઐવતહાવસક

માનિતાના

ગાલ

પર

પડેલી

સાક્ષી

બનેલા,

કેટલાાંક

એ

પાત્રોની

બધાનો

વિકાર

બનેલાાં

સત્યઘટનાઓને

અહીં

થપ્પડના સોળની સાંિેદનકથા છે . ઈવતહાસનાાં

કથાસ્િરૂપે આલેખીને ખુિિાંતવસિંહે એ ઇવતહાસને

જે પાનાાંઓ આ ઐવતહાવસક વિકરાળ ઘટનાના

આપણી સમક્ષ પુન: પ્રવતબબિંબબત કયો છે .

રાં ગે ખરડાયેલા છે , એ પાનાાંઓ પણ એની

‘ટ્રેન

ર્ુ

પાકકસ્તાન’માાં

ચચરાટી હજુ ય અનુભિી રહ્યા છે . છપ્પવનયો

િાસ્તવિકતાનુ ાં કલ્પના

દુ કાળ તો કુ દરતી આફત હતી એમ કહીને મન

વમલન કરાિતાાં પોતાનાાં પાત્રોની િાતા્ થકી

મનાિીએ, ચપટી આશ્વાસન પામીએ, પરાં ત ુ

વિભાજનના જખમ અને કરુણાાંવતકાને ફરી તાજાં

ભારતની

કરે છે .

આઝાદી

િખતે

ભારત

–

સાથે

ખુિિાંતવસિંહ
અવિસ્મરણીય

આ િાતા્ એટલે એક એિી ઘટના કે

પાકકસ્તાનના વિભાજનની વિકૃત અને વિકરાળ

જે તેમણે, તેમના કુ ર્ુાંબીજનોએ અને વમત્રોએ

હોનારત તો માનિસર્જિત હતી. એની વ્યથાને

પોતાની આંખો સામે ઘટતી જોઈ છે . ૧૯૫૬માાં

આશ્વાસન ક્ાાંથી સાાંપડે ?

પ્રથમ આવ ૃવિ િખતે ‘બેસ્ટ સેલર’ બનેલી ‘ટ્રેન

ભારત-પાકકસ્તાનના

વિભાજનની

ઘટનાની

ર્ુ પાકકસ્તાન’ હિે મોડન્ ઇન્ન્ડયન કફતિનની

સાક્ષી બનેલી દરે ક વ્યક્તત પાસે પોતપોતાની

તલાવસક કૃવત તરીકે સ્િીકારાઈ છે .

આગિી અરે રાટી હતી, દરે કની અલગ ચીસ

૧૯૪૭ના

હતી. માનિતા લજ્જિત થાય એિા અનેક

કહજરતો કહિંસક હુલ્લડમાાં ફેરિાઈ ગઈ અને

ઉનાળામાાં

વિભાજનની

પહેલાાંની
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ભારત તથા તેના નિા જ જન્મેલા પાડોિી

જર, જમીન અને જોરુ – પુરુર્ને પસાંદ

પાકકસ્તાનની સરહદો પર લોહીની નદીઓ

આ ત્રણેય લુટાં ાઈ રહ્યાાં હતાાં. લગભગ એક કરોડ

િહેિા લાગી. પણ નાનાાં એિા મનોમાજરા

લોકો એક ભાાંગી રહેલા સામ્રાજ્યે દોરે લી રે ખાને

ગામમાાં િીખ અને મુક્સ્લમો હજુ સુધી િાાંવતથી

પેલે પાર પહોંચી ગયા હતા.

જીિતા હતા. નદીના પુલ પરથી પસાર થતી

તેમને

ટ્રેનની વ્હીસલે તેમનાાં જીિન ધબકતાાં હતાાં.

દાદાઓએ ભેગાાં કરે લા સાંપવિ-ખજનામાાંથી જે

પણ એક કદિસ િીખોની લાિ ભરે લી એક ટ્રેન

હાથ લાગ્્ુ ાં એ ત્રણ િારના કપડામાાં િીંટાળી,

ગામમાાં આિીને ઊભી રહે છે અને એ સાથે જ

પોતાની સ્ત્રીને ઓઢણીથી ઢાાંકી પુરુર્ો વિરુદ્ધ

મનોમાજરા રણભ ૂવમમાાં ફેરિાઈ જય છે . એના

કદિાઓમાાં કહજરત કરી રહ્યા હતા. ઘર ઉજડી

પર કોઈનોય કાબુ રહેતો નથી. સાંજોગો એિા

ગયા હતા, ખેતરો પાછળ છૂટી ગયાાં હતાાં.

ઉભા થાય છે

અડધા કુ ર્ુાંબો કપાઈ ગયાાં હતાાં.

કે ગામનો બદમાિ જગ્ગો

મજબ ૂર

કરી

જેને ઘર કહેિા

દે િાયા

પોતાનો જીિ આપીને અસાંખ્ય મુક્સ્લમોનો જીિ

“ અરે ! ઓ દુ :ખોના ભાગીદાર

બચાિે છે .

ઊભો થા અને તારા પાંજબને જો,

માગ્રેટ વ્હાઈટે ૧૯૪૬ થી

૧૯૪૭ સુધી

ભારતભ્રમણ કરીને ઉપખાંડમાાં વ્યાપેલા એ

હતા.

બાપ-

ખેતરો લાિોથી ભયાાં પડ્ાાં છે
અને ચેનાબમાાં લોહી િહી રહ્ુાં છે . “

ભયને કચકડે કાંડાયો હતો. આ ભય એિા

જ્યાાં ઈંટના માત્ર ત્રણ જ મકાન હતા

સામ્રાજ્યની ઊપજ હતો, જેનો સ ૂય્ આથમિાની

એિા મનોમાજરા ગામમાાં કોમિાદી માનસ

તૈયારી કરી રહ્યો હતો. આ નિલકથામાાં તે

પહોંચ્ુ ાં ન હતુ.ાં પરાં ત ુ સિાનો પડછાયો પડતાાં

સમયની હૃદયદ્રાિક તસ્િીરો પણ મ ૂકિામાાં

ગામનાાં મુસલમાનોને ગામ છોડિાનો િારો

આિી

આવ્યો. ભારે હૈયે પોતાના િર્ોના સુખ-દુ ુઃખના

છે

જે

તેને

અગત્યનો

ઐવતહાવસક

દસ્તાિેજ બનાિે છે .

સાથીઓને િીખો વિદાય આપી રહ્યા હતાાં એ

૧૯૫૬માાં ખુિિાંતવસિંહે તેમની બચરજયી

આિાએ કે આ ક્ષબણક જુ િાળ છે , અમારા

તલાવસક કૃવત ‘ટ્રેન ર્ુ પાકકસ્તાન’ લખી. ભારત

ભાઈઓ તો થોડા કદિસોમાાં તો પાછા આિિે.

– પાકકસ્તાનના ભાગલાને છ િર્્ જેટલો

મુસલમાનો પણ પાછા આિિાની આિાએ જ

સમયગાળો

િીતી

વિભાજનનો

ડાંખ

ગયો

હતો.

છતાાંય

તો કહજરત કરિા તૈયાર થઇ રહ્યા હતા.

માગા્રેટે

લીધેલી

સતલજના કકનારે િસેલા આ ગામ માટે ‘ટ્રેન’

હલબલાિી અને હચમચાિી નાખનાર તસિીરો

એ જીિન સાથે િણાઈ ગયેલી હતી. ટ્રેનનો

અને ખુિિાંતવસિંહનાાં િેધક લખાણો થકી આ

આિિાનો સમય તેમના દૈ વનક જીિનને નક્કી

કરાલ કાળ પુન:જીવિત થયો. આ પુસ્તક જેમનો

કરે છે . જીિન જીિિાની જીજ્ઞાસા આ ટ્રેન

અકાળે અંત આવ્યો છે તેમની કાયમી યાદગીરી

જગાિે છે . એક કદિસ આ ટ્રેન આિે છે .

છે

જીજ્ઞાસા જગાિે છે અને મનોમાજરાનુ ાં જીિન

અને

અને ભવિષ્યની પેઢી માટે

આઘાતજનક

પ્રકરણનુ ાં

અટકાિનારો પાઠ છે .

ઇવતહાસના

પુનરાિત્ન

થતુાં

બદલીને જતી રહે છે . િીખોની લાિોથી ભરે લી
આ ટ્રેન અમલદારોની હાજરીમાાં મનોમાજરામાાં
ઠલિાય છે . અને સતલજનો કકનારો સામ ૂકહક
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સ્મિાન બની જય છે . બસ, ગુરુબાની અને
બાાંગ જણે એકસ ૂર થઇ જતા ગામના હૃદયમાાં
એક તણખો મુકાઈ જય છે .
કહજરત કરીને પાકકસ્તાન જઈ રહેલા
મુસલમાનોનુ ાં કાસળ એકસાથે કાઢી નાખિાનો
તખ્તો ગોઠિાઈ જય છે ! પણ ખલનાયક એિો
ડાકુ જગ્ગો પોતાના જીિ પર આિી જઈને આ
યોજનાને વનષ્ફળ બનાિે છે .

આઝાદીની

ચળિળ પછીની માનિતાની આઝાદીની આ
ચળિળમાાં એ િહીદ થાય છે ! કદાચ માનિતા
આિા ખલનાયકોમાાં જ રહી ગઈ હતી એવુ ાં
લેખક

દિા્િી

િક્ા

છે .

એટલે

જ

આ

ુ ે ઉજગર કરતુ સાચુ ાં િાક્
નિલકથાના હેતન
લેખક મ ૂકી િક્ા છે , “Freedom is for the
educated people who fought for it. We were
slaves of the English, now we will be
slaves of the educated Indians—or the
Pakistanis”
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