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આમુખ
(પ્રથમ આિૃવતિ)

શ્ી સાંગણકરરે  લખરેલા શહીદ િીર વિનોદ કકનારીિાલા વિશરેના પુસતકનું તયાં 
ઉદઘાટન ગોઠવયું છરે એ પ્રસંગરે બરે િાત કહરેતાં આનંદ થાય છરે. સિરાજય મળ્ા બાદ 
આપણરે દરેશની ઉન્નવતનાં કાયયોમાં એકતાન થયા હોઈએ તયારરે  વિદ્ાથથીઓ અનરે યુિાનો 
સિરાજની લડત સમયનાં તયાગ અનરે બવલદાન યાદ કરી શાંવતના સમયમાં પણ તયાગ 
અનરે સરેિાની ભાિના જાગ્રત રાખરે એ બહુ મહતિની િાત છરે.

આપણી બધી પ્રિૃવતિ દરેશનરે હરરેક રીતરે સમૃદ્ધ બનાિી જનતાની સરેિા અથથે જ 
હોય. શહીદોનરે અંજવલ આપિાનો આ સારામાં સારો માગ્ક છરે.

ખાસ કરી વિદ્ાથથીઓ આ પ્રસંગરે પોતાના જીિનધયરેયનરે ઉન્નત બનાિિા માટરે 
પ્રકાશ અનરે પ્રરેરણા મરેળિશરે તો શહીદનું બવલદાન સાથ્કક થશરે.

ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ ખાસ કરી સંસથાના આ બવલદાનના િારસાનરે 
શોભાિશરે એિી હંુ આશા રાખું છુ.ં

સવચિાલય, મોરારજી દરેસાઈ

નિી કદલહી

તા. 8-8-’60
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િરે શબદો
(પ્રથમ આિૃવતિ)

1942ના સિાતંત્રયસંગ્રામમાં ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ મોખરરે  હતા. એ 
લડતમાં ગુજરાત કૉલરેજનો એક સુપુત્ર વિનોદ કકનારીિાલા શહીદ થયો હતો – 
ગોળીએ િીંધાયો હતો. વિનોદરે સામી છાતીએ ગોળી ઝીલી કહંદના રાષ્ ્રધિજનું ગૌરિ 
જાળવયું હતું. એની અડગતા, કહંમત અનરે રાષ્ ્ર માટરેનો આતમભોગ એ ગુજરાત 
કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ માટરે એક અપૂિ્ક ગૌરિનો વિષય છરે. એણરે શહીદ બનીનરે એની 
જાતની, ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓની શાન િધારી છરે.

એ િીરનરે વચરંજીિ અંજવલ આપતી ખાંભી આજ રે એક યાત્રાનું ધામ બની ગયું 
છરે. ગુજરાત કૉલરેજનો એક અમર િારસો છરે. અમદાિાદ શહરેરનાં અનરેક નામાંકકત 
સથળોમાં એ ખાંભીએ સથાન મરેળવયું છરે. એ ખાંભી અનરેક યુિાન વિદ્ાથથીઓનું પ્રરેરણા-
સથાન બની ગયું છરે.

આ િીર વિનોદનું જીિનકાય્ક મૂત્ક સિરૂપરે આ પુસતકમાં બહાર પડરે છરે. એ પુસતક 
વિદ્ાથથી જગતનરે પ્રરેરણારૂપ થશરે. તરેમજ કહંદના સિાતંત્રયસંગ્રામના ઇવતહાસમાં એક 
અપૂિ્ક ફાળો આપશરે તરેમાં શંકા નથી.

આ િીર વિદ્ાથથીના જીિનનરે અક્ષરદરેહ આપિાનું કાય્ક શ્ી વબવપન સાંગણકરરે  
ઉપાડી લીધું છરે અનરે તરે ટૂકં સમયમાં પૂરં કયુું છરે. આ પુસતકની િસતુની ગૂંથણી કરિામાં, 
એની માકહતી મરેળિિામાં, અનરે વિગતોની ચોકસાઈ રાખિામાં શ્ી સાંગણકરરે  બતાિરેલી 
ચીિટ અનરે મહરેનત પ્રશંસનીય છરે. એમણરે આિું સુંદર ચકરત્ર ટૂકં સમયમાં તૈયાર કરિા 
બદલ મારાં હાકદ્કક અવભનંદન આપું છુ.ં

શ્ી સાંગણકર પહરેલાં મારી પાસરે આ પુસતક બાબત િાત કરિા આવયા તયારરે  મનરે 
ખયાલ ન હતો કરે એમનો આરંભનો ઉતસાહ ટકી રહરેશરે અનરે આ કાય્ક પૂરં કરશરે. પરંતુ 
તયાર પછી જ રેમ જ રેમ એમણરે મનરે લખાણ બતાિિાનું શરૂ કયુું, તયારરે  મારી ખાતરી થઈ કરે 
આ વિદ્ાથથી આરંભશૂરા કાય્કકર નથી; પરંતુ એરેક દૃઢવનશ્ચયી અનરે અપૂિ્ક ખંતિાળા છરે. 
શહીદની શહાદતનરે અંજવલ આપતી આ કૃવત એમનાં ખંત અનરે ધગશનું પકરણામ છરે.

મારી કૉલરેજની ‘વિદ્ાથથી પ્રવતવનવધ સભા’એ આ પુસતકની પ્રવસવદ્ધ અંગરે લોન 
આપી છરે તરેનો પણ આભાર વયકત કરં છુ.ં અનરે આશા રાખું છુ ંકરે કૉલરેજના દરરેક 
વિદ્ાથથી પાસરે આ પુસતકની નકલ હશરે, અનરે એમાંથી પ્રરેરણા મરેળિરે.

તા. 8-8-’60 યશિંતરાય ગુલાબભાઈ નાયક

અમદાિાદ-380006 આચાય્ક, ગુજરાત કૉલરેજ
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લરેખિનું વનિરેદન
(પ્રથમ આિૃવતિ)

હંુ ગુજરાત કૉલરેજનો છુ ંએિું જાણતાં તરેમણરે મનરે આ પ્રશ્ન પૂછ્ો, ‘.....तो आप 
वीर ववनोद विनारीवाला के बारे में क्ा जानते हैं ?’ હંુ જ રે તૂટીફૂટી વિગતો જાણતો હતો 
તરે સમારીનરે રજૂ કરી, પણ તરે ઘડી બરે િાર ‘ववनीत’ની પરીક્ષાનું પ્રિરેશપત્ર ભયા્ક છતાં 
પરીક્ષા આપી નકહ; હિરે આપી દરેિી જોઈએ એમ માની વવિતીય િષ્ક વિનયનના િષ્કમાં 
હતો તયારરે  પરીક્ષા આપિા ગયરેલો તરે ટાણરે મૌવખક પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પરીક્ષકરે પૂછ્ો. 
– તરે કદનરે મનમાં િસિસો રહી ગયો. મારો જિાબ પ્રશ્નની રીતરે સંતોષકારક હતો તોય 
મનરે મારં અજ્ાન ઢાંકિા કરરેલા પ્રયતનથી દુ:ખ થયું. મારી કૉલરેજના જ વિદ્ાથથીની 
શહાદતની મનરે કરેમ પૂરરેપૂરી ખબર ન હોિી જોઈએ ?

ગઈ નાતાલની અઠિાકડયાની રજા પૂરી કરી, ઘરેરથી વબસતરો ખભરે કરી સટરેશન-
ના ગામ તરફ આિતો હતો તયાં રસતામાં જ વિનોદ વિષરે એક કાવય લખયું. લીમડાના 
ઝાડનરે છાંયરેથી જ વનણ્કય કયયો – વિનોદનું ચકરત્ર લખિું. નામી મહાપુરષોનાં ચકરત્રો 
લખનાર અનરેક લરેખક છરે. પણ અનામીની, પાયાના પથથરની િરેદના કોણ િણશરે ? મારા 
ગુજરાતીના અધયાપક આચાય્ક શ્ી અનંતરાય રાિળનરે આ ઇચછા જણાિી. તરેમણરે આ 
પગલું પ્રશંસય ગણયું. મારી કૉલરેજના આચાય્ક ડૉ. યશિંતરાય જી. નાયક મારા આ 
વિચારથી પ્રસન્ન થયા અનરે પ્રકાશનની જિાબદારી લીધી. તયારથી આદરરેલા પ્રયતનો-
નું આ સાકાર સિરૂપ.

અઢાર િષ્કના એ યુિાનનું આ ચકરત્ર જરા નિાઈની િસતુ છરે અનરે ખુદીરામ બોઝ 
જ રેિા કકશોર બાદ કરતાં ભાગયરે જ કોઈનું લખાયું હશરે. માકહતી આપનારાઓમાંથી 
અનરેક અનરેક સિાલ પૂછ્ા છરે. એ સિાલોના પૂરા જિાબ હજુ સુધી કોઈનરે આપી 
શકયો નથી. ખરા જિાબ આપી શકીશ પણ નહીં, પણ જયારરે  આ પુસતક પ્રગટ થાય 
છરે તયારરે  વિિરેચકની રીતરે કહી દઉં – માત્ર અનામીની, પાયાના પથથરની િરેદના જ 
િણ્કિી છરે. એટલું જ નકહ, પણ –

આઝાદી મરેળિિા માટરે અનરેક વિનોદ શહીદ થયા, તરેમણરે લોહી છાંટાં, એમના 
િીરતિની થોડીક િાત કહરેિી છરે. એમની આ િીરતિની િાતોમાંથી પ્રરેરણા પામિી છરે. 
હિરે આપણરે આઝાદી મરેળિી છરે તો એનરે સાચિિા, શોભાિિા અનરેક વિનોદ જોઈએ 
છરે. લોહી છાંટિા માટરે નકહ, પણ પરસરેિો પાડિા.

શરેલીનું જીિનચકરત્ર (Ariel) લખિાનું એક કારણ શ્ી આન્દ્રરે મોિા્ક આ આપરે છરે 
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: ‘Yes, in very truth, I felt to tell the story of his life would be in some 
measure a deliverance of myself.’ વિનોદનું ચકરત્ર લખિાના બીજા કારણ રૂપરે 
આ ઉછીના શબદો િાપરી શકંુ તરેમ છુ.ં

*

માનરેલું કરે પંદરરેક કદિસ માકહતી એકઠી કરિામાં જશરે અનરે તરેટલા જ કદિસોમાં 
લખી દઈશ. મનરે ઢગલાબંધ માકહતી મળતી ગઈ તરેમ મારો લોભ િધતો જ રહ્ો. તરેથી 
ધાયા્ક કરતાં ઘણો સમય િહી ગયો. ‘જયાં સુધી તમરે ગૂંચાઓ નહીં તયાં સુધી પૂરરેપૂરી 
વિગતોથી તમરે િાકરેફ નથી’ આિું એક અંગ્રરેજી લરેખકનું વિધાન છરે. અસંખય વિગતોમાં 
હંુ ગૂંચાયો, કારણ કરે આિો કોઈ વિવશષ્ પ્રસંગ બની જાય છરે તયારરે  દંતકથામાંથી 
સતય તારિિું એ બહુ મુસીબતની િાત છરે. અનરે તરેમાંય અલગ પડી જતી, અસંબદ્ધ, 
એકબીજાથી વિરદ્ધ જતી બાબતો હોય તયારરે  તો કોઈ પીઢ, અનુભિી ન્યાયાધીશનરે પણ 
ગૂંચિણ ઊભી થાય. બધી હકીકતો સતય હોતી નથી. તક્કશવકત અનરે વનણ્કયશવકતનરે 
પ્રાધાન્ય આપી આખા એ ગોળીબારના પ્રસંગની નાટાતમક ઢબરે રજૂઆત કરિા 
યતન કયયો છરે. માત્ર માકહતી આપનાર વયવકતઓ જ નહીં, તરે ઉપરાંત તરે િખતની 
પવત્રકાઓ, – સાઇકલોસટાઇલસ – પર નીકળતાં પત્રો, િત્કમાનપત્રો, સાપ્ાકહકો, મનરે 
મળરેલ છાપાંની નોંધો, છૂટક લરેખો, િગરેરરે  ’42નું અનરે ’47નું સાકહતય મારા વનણ્કયની 
િારરે  ધાયાં છરે.

વિનોદનું ચકરત્ર લખિાની મારી લાયકાત શી ? અનવધકારીએ શરીરના આતમાનરે 
છછંરેડિો ન જોઈએ. ચકરત્રકારરે  નાયકનરે ન્યાય આપિા માટરે લાયકાત કરેળિિી રહી. 
વિનોદનાં વપ્રય પાત્રો : ચંદ્રશરેખર આઝાદ, પૂ. રવિશંકર મહારાજ, શ્ી રણછોડલાલ 
શોધન, તરેના મામા અનરે બાપુ. ગાંધીસાકહતયથી હંુ પકરવચત હતો જ. મારરે  વિનોદનરે 
સમજિા કાંવતકારી પ્રિૃવતિનો, ચંદ્રશરેખર આઝાદનો, પૂ. રવિશંકર મહારાજનો સંપૂણ્ક 
અભયાસ કરિો પડ્ો. શ્ી રણછોડલાલ શોધન કરેિા સંજોગોમાં 46મી કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ 
બન્યા એ બધું જાણિા મહાસભાનો ઇવતહાસ જોિો રહ્ો. વિનોદ જ રે કાળમાં શહીદ 
થયો તરે 1942ના કળની રાષ્ ્રીય ભાિના અનરે આઝાદી મરેળિિાની તમન્ના િગરેરરે  
સમજિું રહ્ું. જ રેની માકહતી મળી નરે વિનોદનાં િાંચરેલાં પુસતકો પણ િાંચયાં. ‘Better 
sight without glasses’ પરથી તરેણરે પ્રયોગો કરિા ધારરેલા, તરે જોયું. એ પુસતકનો 
ગુજરાતીમાં અનુિાદ થયો છરે તરે પણ િાંચયો. એના કુટુબંીજનો પાસરેથી ઝીણી ઝીણી 
વિગતો પૂછી છરે, ચકાસણી માટરે બનરે તરે રીતરે જુદા જુદા વમત્રો, સગાંિહાલાંનરે િારંિાર 
મળી એકની એક િાત ઉલટાિીનરે પણ પૂછી છરે, તરેિું જ ગોળીબારના પ્રસંગ િખતરે 
હાજર રહરેલાઓનરે તરેમજ તરે સરઘસમાં જોડાયરેલાઓનરે. હંુ મારી વિગતોમાં કયાંય 
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ખોટો ન પડુ ંએ રીતના અવિરત પ્રયાસો કયા્ક છરે. શ્ી નહરેરની જીિનકથા લખનાર ફ્રૅન્ક 
મોરાઈસરે નહરેરના એકાંતિાસનો અભયાસ કરિા શ્ી નહરેર જ રે જ રે જ રેલોમાં કરેદ પુરાયરેલા 
તરે જોઈ િળ્ા. હંુ વિનોદની સમશાનભૂવમ જોિાનું ચૂકયો નથી.

આધુવનક ચકરત્રવચત્રણની કલા, સિરૂપ સમજિા માટરે િવજ ્કવનયા િુલફ, વલટન 
સટ્રરેચી જ રેિાના વિચારો જાણયા. શ્ી મોિા્કનું ‘Aspects of Biography’ મારી પડખરે 
રહ્ું. આ વિષય પર ગુજરાતી, કહન્દીમાં પ્રાપય એટલું સાકહતય િાંચયું. ઉતિમ ગણાતાં 
કરેટલાંક જીિનચકરત્રો મારી નજર સમક્ષ રહ્ાં છરે.

શ્ી આન્દ્રરે મોિા્ક કહરે છરે તરેમ – કાલા્કઇલનું જીિનચકરત્ર લખિા માટરે કાલા્કઇલના 
જ રેિો આતમા કરેળિિો પડરે. શહીદનું ચકરત્ર લખિા માટરે શહીદના જ રેિો જુસસો કરેળિિો 
પડરે. ભોગ આપિા તૈયાર થિું પડરે. બીજા અથ્કમાં શહીદ થિાની સંપૂણ્ક તૈયારીઓ 
હોય તો જ કલાકૃવત સફળ નીિડરે. કલાકૃવતનું સજ ્કન નકરી બુવદ્ધનો વિષય નથી; 
હૃદયના ભાિો તરેમાં ઊતરિા જોઈએ. તો જ કૃવત સાથ્કક બનરે. શહીદનરે મારાથી બનતો 
ન્યાય આપયાનો મનરે સંતોષ છરે. ચકરત્રકારનરે મયા્કદામાં રહીનરે જ કામ કરિું પડરે. શ્ી 
ચુનીલાલ મકડયાએ એમની ‘પાિક જિાળા’ નિલકથામાં ગુજરાત કૉલરેજમાં વવિતીય 
િષ્ક વિજ્ાનમાં ભણતા ભૂપતનું (1942ના સિાતંત્રયસંગ્રામમાં જ સરઘસ પર ગોળીબાર 
થતાં શહીદ થનાર) પાત્ર પોતાની સારી રીતરે ચીતરી શકયા છરે, હંુ એિો નાયક કયાંથી 
લાિું ? આ સંશોધનનું કામ છરે, ઇવતહાસ આપિાનો છરે.

* * *

મારા આ સંશોધનના કામમાં મેં અનરેકોનું ૠણ સિીકાયુું છરે. હંુ તરેમનો અંત:કર-
ણપૂિ્કક આભાર માનું છુ.ં તરે સૌનાં નામોનો અહીં ઉલ્રેખ પણ શકય નથી. છતાં મારરે  
આ વયવકતઓનરે યાદ કરિી જોઈએ.

માકહતી કયાંથી મળશરે તરે દશા્કિિામાં શ્ી ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ, વપ્ર. પુરષોતિમ 
માિલંકર, શ્ી જયંવત દલાલ, શ્ી હરેમલતા હરેવગષ્ રે, પ્રો. રમરેશ ભટ્ટ િગરેરરેએ મનરે િખત 
આપયો છરે. સાકહતયસલાહ, સૂચન માટરે શ્ી ભાનુપ્રસાદ વત્રિરેદી, આચાય્ક શ્ી અનંતરાય 
રાિળ, ડૉ. િાય. જી. નાયક. પ્રા. હવસત બૂચ, શ્ી ઉમાશંકર જોશી િગરેરરેએ મારરે  માટરે 
િખત કાઢ્ો છરે. મનરે જરૂર પડતાં વપ્ર. એસ. આર. ભટ્ટ, શ્ી વિનોકદની નીલકંઠ, શ્ી 
નગીનદાસ પારરેખનરે પણ પૂછપરછ કરી છરે. જીિનચકરત્રના પ્રકાર વિષરે કલાકોના 
કલાકો સુધી મારી જોડરે ચચા્ક કરનાર મારા સાકહતયરવસક વમત્ર શ્ી મોહનભાઈ પટરેલરે 
પોતાનરે એમ.એ.ની પરીક્ષા આપિાની હોિા છતાં િખત આપયો છરે, તરે અંગરેનું જરૂરી 
સાકહતય પૂરં પાડ્ું છરે. મનરે માકહતી મરેળિી આપિામાં અનરે સંપક્ક સધાિિામાં મારા 
વમત્રોમાંથી કુ. શોભના પટરેલ, શ્ી યશિંત મહરેતા, શ્ી નિીન શાહ, શ્ી મણીન્દ્ર િૈદ્, શ્ી 
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ઈશ્વર પટરેલ મદદરૂપ થયાં છરે. કુ. ઉષા શાહ અનરે ડૉ. વપ્રયબાળા શાહ મનરે અમુક વય-
વકતઓનાં ઘર બતાિિા માટરે ખાસ મારી સાથરે હાજર રહ્ાં છરે. મારા ગામ(સાંગણપુર)
માં નોકરી કરતા વશક્ષક શ્ી મફતભાઈ ભાિસારરે  હંુ થાકયો હોઉં તયારરે  ખૂબ મદદ કરી 
છરે. 1942ની ‘કૉંગ્રરેસ-પવત્રકાઓ’ સંગ્રહી રાખનાર શ્ી બાબુભાઈ રાણાએ, તથા ડૉ. 
જયંવત ઠાકોરરે  મનરે િાંચિા આપી છરે. ‘પ્રજાબંધુ’ અનરે ‘ગુજરાત સમાચાર’ની ફાઈલો 
શ્ી કવપલરાય મહરેતાએ અનરે ‘સંદરેશ’ની ફાઈલો શ્ી ચીમનભાઈ પટરેલરે જોિા આપી 
છરે. શ્ી નટિરલાલ દુવધયાએ ‘સિાતંત્રય-સંગ્રામ’ના અંકો, ‘વિદ્ાથથી કૉંગ્રરેસની પવત્રકા’ 
િગરેરરે  પરચૂરણ સાકહતય મરેળિી આપયું છરે. લાઇબ્રેકરયન કુ. ઉષા ઠાકોરરે  ‘વિકાસ’ ના 
જૂના અંકોમાંથી માકહતી જોિામાં મદદ કરી છરે. મારી પ્રત જોઈ કરેટલાક શબદો માટરે 
સુધારા પણ સૂચવયા છરે. શ્ીમતી ઉષા શુકલરે તરેમના ઘરમાંથી અભરાઈ પર ભરાિી 
દીધરેલ છાપાની કાપલીઓ, ’42ની કરેટલીક પુવસતકાઓ શોધી આપી છરે. સોંપરેલું કામ 
કુ. ઇવન્દરા શાહરે િરેળાસર કરાિી આપયું છરે. આ પુસતકનાં પ્રૂફ જોિામાં મનરે ડૉ. િાય. 
જી. નાયકરે, ડૉ. વપ્રયબાળા શાહરે અનરે મારા વમત્ર શ્ી યશિંત મહરેતાએ ખૂબ મદદ કરી 
છરે. મારાં બા, વપતાજી અનરે મોટા ભાઈ શ્ી સોમનાથભાઈએ આ માટરે જરૂરી નાણાકીય 
મદદ કરી છરે. તરેમજ લઘુબંધુ શ્ી સતીશરે પણ ‘અંગતમંત્રી’ની જ રેમ સરેિા બજાિી છરે. 
શ્ી ગણરેશ, શ્ી માિજીભાઈ અનરે મારા સનરેહી શ્ી ગોવિંદલાલરે જરૂરી કામ પડતાં ના 
નથી પાડી.

શ્ી વિનોકદની નીલકંઠરે મનરે લખયું છરે તરેમ ‘બાઈ બાઈ ચારણી તો પરેલરે ઘરેર’ એિું 
આિા સંશોધનના કામમાં હોય, એમ મારરે  અનરેક વયવકતઓનાં ઘર પૂછતાં ફરિું પડ્ું 
છરે. પકરવશષ્ 2 માં જણાિરેલી વયવકતઓમાંથી દરરેકરે મારં સન્માન કયુું છરે. તરેમાંનાં 
કરેટલાંકરે મારં હરેતાળ આવતથય કયુું છરે તરે ભૂલી શકંુ નહીં. તરેિાંઓનો હંુ ૠણી છુ.ં મારા 
આ વિચારનરે મૂત્ક સિરૂપ અપાિિા માટરે એમના સમયની દરકાર કયા્ક િગર િરેળા-કિરે-
ળાએ જઈ બારણરે ટકોરા કયા્ક છરે, કાં તો ઘંટડી દબાિી છરે. કરેટલીક િાર તો ઉનાળાના 
તાપથી કંટાળરેલ, ઊંઘમાંથી ઉઠાડ્ાં છરે તોય મનરે સહષ્ક માકહતી આપી છરે, કરેટલાંકરે 
મારી જોડરે પત્રવયિહાર પણ કયયો છરે. વિનોદના કરેટલાક વમત્રો મનરે માકહતી આપિા 
માટરે ખાસ બહારથી આવયા છરે. શ્ી સુંદરમ્, શ્ી સનરેહરવ્મ િગરેરરે  કવિઓએ શુભરેચછા 
પાઠિતા સંદરેશા મોકલયા છરે.

આ પુસતકની પ્રસતાિના કરેન્દ્ર-સરકારના નાણામંત્રી માનનીય શ્ી મોરારજી 
દરેસાઈએ લખી આપિા કહ્ું છરે. આ કામ માટરે ખાસ િખત કાઢિા બદલ હંુ તરેમનો 
અંત:કરણપૂિ્કક આભાર માનું છુ.ં નાણામંત્રીના અંગતમંત્રી શ્ી રઘુનાથજી નાયકરે આમાં 
ઘણો જ રસ લીધો છરે. આ પુસતક િરેળાસર તૈયાર કરી આપિામાં મુદ્રક શ્ી સુરરેશભાઈ 



11

 

પરીખ અનરે પૂઠુ ંતથા બલૉક બનાિિાનું કામ ‘કુમાર’ના તંત્રી શ્ી બચુભાઈ રાિતરે સિી-
કાયુું છરે, તરેથી તરેમનો પણ આભાર માનિાની તક ઝડપી લઉં છુ.ં

આચાય્ક શ્ી અનંતરાય રાિળરે આખી પ્રત અથથી ઇવત સુધી િાંચી ગયા બાદ 
મારી ખામીઓ અનરે ખૂબીઓ દશા્કિી છરે નરે છરેિટરે ખાસ સમય કાઢી નોંધ પણ મોકલી 
છરે. એમનો આભાર માનિા મારી પાસરે શબદો નથી.

* * *

આ કૃવત વિનોદની શહાદતનરે અંજવલ આપતી છરે, તરે નિયુિાનનરે નિયુિાન જ 
અંજવલ આપરે છરે. કૃવતનું િસતુ પવિત્ર – શોક અનરે શૌય્કનું, દુ:ખ અનરે હષ્કની વમવશ્ત 
લાગણીનું છરે. તરેથી વિવશષ્ મોભો છરે જ રે આપણા યુિાનો જાળિશરે એિી ગળાડબૂ 
આશા છરે.

વિનોદની શહાદતમાંથી રાષ્ ્રના રચનાતમક કાય્કમાં પ્રિૃતિ થિાની પ્રરેરણા મળરે, – 
લરેિાય તો હાલ પૂરતી મારી શવકતની સીમાન્ત મયા્કદા ઉપર જઈનરે લીધરેલ અવિરત 
શ્મ ઉતપાદક થયાનો સંતોષ.

એ / 13, કૉલરેજ હોસટરેલ, વબવપન જ રેઠાલાલ સાંગણકર

ગુજરાત કૉલરેજ,

અમદાિાદ-6

તા. 7-8-60
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પ્રિાશિી્ય

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના ઉપકારમરે જ્ાનવિજ્ાનની માકહતી આપતા વિશ્વકોશ-
ની ગ્રંથશ્રેણીના પ્રકાશન ઉપરાંત મહતિના લોકોપયોગી વિષયો પર પ્રમાણભૂત અનરે 
સિ્કગ્રાહી માકહતી અલગ પુસતકો રૂપરે પ્રગટ કરિાની યોજના કરરેલ છરે. આ સંદભ્કમાં 
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે અતયાર સુધીમાં 33 જ રેટલાં પુસતકો પ્રકાવશત કયાું છરે. શ્ી 
કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્રંથશ્રેણી, કમ્કયોગી સિ. સાંકળચંદ પટરેલ જીિ-
નઘડતર ગ્રંથશ્રેણી, ધન્ય ગુજ ્કરી કરેન્દ્ર પ્રકાશન અનરે હકર ૐ આશ્મ, સૂરત પ્રરેકરત 
પૂજય શ્ીમોટા સંશોધનશ્રેણી તથા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ વિશ્વવિદ્ા ગ્રંથશ્રેણી જ રેિી 
શ્રેણીઓ વિારા આ પ્રકારનાં પુસતકો પ્રગટ થતાં રહરે છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ વિારા 1942ના સિાતંત્રયસંગ્રામમાં શહીદ બનરેલા ગુજરાત 
કૉલરેજના વિદ્ાથથી વિનોદ કકનારીિાલા વિશરે વબવપન સાંગણકરરે  લખરેલું ‘શહીદ વિનોદ 
કકનારીિાલા’ના ચકરત્રની નિી સંિવધ્કત આિૃવતિ તૈયાર કરી છરે. આજની યુિા પરેઢીમાં 
આદશ્કરૂપ શહીદ વિનોદ કકનારીિાલાનું જીિનચકરત્ર રસપ્રદ અનરે પ્રમાણભૂત રીતરે 
અહીં આલરેખિામાં આવયું છરે. એ ચકરત્રનરે માટરે એમણરે ઘણી વયવકતઓની મુલાકાત 
લીધી છરે તરેમજ જરૂરી વિગતિાર સંશોધન પણ કયુું છરે. ગ્રંથના લરેખક શ્ી વબવપન 
જ રેઠાલાલ સાંગણકરના તરેમજ અમારાં સિજન ડૉ. વપ્રયબાળાબહરેન શાહના સહયોગનરે 
કારણરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ આ ચકરત્રનું પુનમુ્કદ્રણ પ્રગટ કરી રહ્ું છરે તરેનો આનંદ છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ વિારા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણીમાં 
‘જનીનવિજ્ાન’, ‘લોકવિદ્ાપકરચય’, ‘આપણાં રાષ્ ્રીય પ્રતીકો’, ‘વલવપ’, ‘ભૂવમવત : 
સિરૂપ અનરે પ્રકાર’, ‘તરસયા મલકનો મરેઘ’, ‘શબદનું સખય’, ‘જાંબુકડયા રંગનું ફૂલ અનરે 
બીજાં’ અનરે ‘તળની બોલી’ જ રેિાં પુસતકો પ્રકાવશત થયાં છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની સમગ્ર પ્રિૃવતિનરે શ્ી પ્રિીણચંદ્ર ગંભીરચંદ શાહનો 
હંમરેશાં હંૂફાળો સહયોગ મળ્ો છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશના ખંડ 9ના પ્રકાશનમાં, વિશ્વ-
કોશભિનના માકહતીકરેન્દ્રમાં તરેમજ એની ગ્રંથશ્રેણીમાં એમણરે વન:સપૃહભાિરે આપરેલો 
સહયોગ અવિસમરણીય છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં પ્રકાશનોનરે વયાપક આિકાર મળ્ો છરે. આ પુસતકનું 
પણ ટૂકં સમયમાં જ પુનમુ્કદ્રણ કરિું પડ્ું છરે તરે જ તરેની પ્રવસવદ્ધ દશા્કિરે છરે.

અમદાિાદ ધીરુભાઈ ઠાિર

તા. 6-2-2010 િુમારિાળ દરેસાઈ
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‘‘આજ રે અહીં આપણરે મહાન સંકલપ કરીએ કરે તરેઓ નકામા નથી મયા્ક, એમનાં 
બવલદાન િૃથા ન નીિડરે. સાથરે એ પણ પ્રવતજ્ા લઈએ કરે ઈશ્વરસાક્ષીએ આ પ્રજા 
સિાતંત્રયના નિજન્મનરે િધાિશરે અનરે જનતાની આ સરકાર જનતા માટરે જ અનરે જનતા 
વિારા કામ કરશરે. પૃથિી પરથી એનો વિનાશ કદી નહીં થાય.’’

– અબ્ાહમ વલંકન



1

શહીદ

આ કાશ શુભ્ર િાદળોથી છિાયું છરે. જાણરે થોડા િખત પહરેલાં જ િરસી 
ગયું હોય એિું શાન્ત નરે કંઈક ધીર-ગંભીર દરેખાય છરે. િખત બપોરના 

બાર િાગયાનો હોય એિો અંદાજ છરે. સૂય્ક સપષ્ દરેખાતો નથી. કોઈ સન્નારીના પાલિ 
ઓથરે છુપાયરેલા દીિા જ રેિો છરે. એ શું જુએ છરે... ?

ગુજરાત કૉલરેજના મરેદાનમાં એક વિદ્ાથથી ઊભો છરે. સુદૃઢ શરીર, ઊંચો દરેહ, 
મુખ પર એિી જ પ્રવતભા અનરે ગૌરિ. એની નસરેનસમાં રાષ્ ્રભવકતનું પૂર િહરે છરે. એનો 
આતમા ચંદ્રશરેખર આઝાદનો છરે. તરેના હાથમાં વત્રરંગી ઝંડો છરે – ભારતનું ગૌરિ. મા 
ભારતીની શૃંખલાઓ તોડી એ ઝંડાનું–સિનું રાજય લાિિા માટરે નીકળી પડ્ો છરે.

સૂત્ર પોકારરે  છરે : ‘શાહીિાદ....’

પડઘો વઝલાય છરે : ‘હો બરબાદ !’

‘ઇવન્કલાબ...’ િળતો સૂર પુરાય છરે : ‘વઝંદાબાદ !’

પાંચ-છ ફૂટ સામરે જ ગોરો પોલીસ અમલદાર ઊભો છરે. એની આંખો આ યુિાન 
વિદ્ાથથી પ્રતયરે ફાટી છરે. પ્રકોપથી એનો ગોરો ચહરેરો લાલ ટમરેટા જ રેિો થઈ ગયો છરે. 
ધમકી આપરે છરે : ચૂપ મર ! નકહ તો આ કરિૉલિર જોઈ છરે ?

‘જાપાન જ રેિા સામરે કશું થતું નથી. અહીં ગોળીઓ ચાંપિી છરે ? – ચલાિ બંદૂક 
!’ અનરે જોરથી પુકારરે  છરે : ‘શાહીિાદ...’

પડઘો વઝલાય છરે : ‘હો બરબાદ.’



17

શહીદ

પરેલા ગોરા અમલદારનો વપતિો ઠરેકણરે રહરેતો નથી. પાસરે જ ઊભરેલા દરેશી પોલીસનરે 
લાલ આંખ કરી હુકમ કરરે  છરે : ‘શું જોઈ રહ્ો છરે ? ડકુ્કર ! ઝંડો ઝૂંટિી લરે.’

વસપાહી તરેમ કરરે  છરે.

કસરતબાજ યુિાનના હાથમાંથી ઝંડો નથી મુકાતો. પરેલા પોલીસ અમલદારનો 
ગુસસો હાથમાં રહરેતો નથી... એિો જ એની સાહરેબ-ટોપી પર એક પથથર પડ્ો. પહરેલો 
ફાયર હિામાં થયો; બીજી ક્ષણરે પરેલા યુિાન સામરે કરિૉલિર તાકી...

કરિૉલિરનો ઘોડો દબાયો.

ગોળી છૂટી...

યુિાન ન ખસયો, ઊલટુ ં– એક ડગ આગળ માંડરે છરે.

છાતી કાઢીનરે સૂત્ર પોકારિા જાય છરે : ‘ઇવન્કલાબ...’

ગોળી યુિાનની છાતીમાં.

2
આઝાદીની છરેલ્ી લડત, 1942ના વિપલિના કદિસો.

અમદાિાદની ભૂવમ પર આઝાદી માટરેનું છરેલ્ું યુદ્ધ એના પુરજોશમાં છરે. ’42ની 
દશમી ઑગસટની સોમિારની ઘકડયાળ દશના ટકોરા કરરે  તરે સાથરે લૉ કૉલરેજની 
સામરેના મરેદાનમાંથી એક ભવય સરઘસ કાઢિાનું નક્કી થયું છરે તરે પ્રમાણરે સરઘસ કૉંગ્રરેસ 
હાઉસ તરફ ઊપડરે છરે.

સિારના આઠ િાગતાં સુધીમાં તો એ જગા પર એટલા બધા વિદ્ાથથીઓ ઊભરાઈ 
જાય છરે જ રેથી વયિસથાપકોનરે વનયત સમય પહરેલાં સરઘસ શરૂ કરિાનું કહરેિું પડરે છરે. 
કીકડયારં ઊભરાયું છરે – જોનાર આ િાતનો ઇન્કાર કરી શકરે એમ નથી. ચાર ચારની 
કતારમાં ગોઠિાઈ જાય છરે. કોઈનરે કશું કહરેિું પડતું નથી. સિયંવશસતનો એક તાદૃશ 
નમૂનો ! બહરેનો મોખરરે  છરે. બરે કન્યાઓનરે ધિજ અપાયરેલા છરે. કરેટલાક કાય્કકરો અનરે 
વિદ્ાથથીઓ પાસરે પણ ધિજ છરે. સૂત્રો પોકારય છરે : ‘Quit-Quit-India’, ‘શાહીિાદ 
હો બરબાદ’, ‘ઇવન્કલાબ, વઝંદાબાદ’ – િગરેરરે .

અમદાિાદનો આખો વિદ્ાથથી િગ્ક હતો. જુિાનીનું પૂર અનરે આઝાદીની તમન્ના 
! િળી, ગઈ કાલરે ઉમાકાન્ત કકડયાનો ખાકડયા ચાર રસતા આગળ ભોગ લરેિાયો છરે. 
માના ખપપરમાં પોતાનાં માથાં, નાવળયરેર િધરેરરે  તરેમ િધરેરી દરેિાં કોઈ પાછી પાની કરરે  
એમ ન હતું. ‘કરેંગરે યા મરેંગરે’ - એ જ આખરી મંત્ર સૌના થનગનતા કોમળ હૈયામાં 
કહલ્ોળા લઈ રહ્ો હતો. દરરેકનરે થતું હતું કરે હિરે આપણરે આઝાદ છીએ.

‘ચલો કદલહી’ની ભાિનાથી સુભાષબાબુની ‘આઝાદ કહંદ ફોજ’ કદલહીના લાલ 
કકલ્ા પર નરેમ રાખી બઢી રહી હતી તરેમ આ સરઘસ ગઈ કાલરે જપ્ કરરેલા કૉંગ્રરેસ 
ગૃહ પર નજર રાખી કૂચ કરી રહ્ું હતું.
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શરૂ શરૂમાં તો આભ ઘરેરાયું – નરે ટમ્ ટમ્ ફોરાંની અવભિૃવષ્ કરી િરેરાયું; કવિ-
કલપના-સૂય્ક ઘડી િાર અવભનંદન આપી સંતાતો હતો – અંગ્રરેજના રાજયમાં સૂય્ક કદી 
આથમતો નથી એિું કહરેિાતું – તરે ખોટુ ંપડરે તરે એનરે ગમતું હતું.

આ સરઘસમાં તોફાની પ્રિૃવતિની િૃવતિ જરા પણ હતી નકહ, અકહંસક લડતના 
ભરેખધારી બાપુના રાહરે ચાલનારં હતું. બાપુએ ભારતની ધરતી પર પ્રિૃવતિનાં પગરણ 
માંડ્ાં તરે પહરેલાં દરેશના શ્રેય માટરે પ્રિૃવતિ કરનારા ઘણા હતા. પણ...સરકાર કરેદમાં 
નાંખરે તો ?... સરકાર ફાંસી દરે તો ?... સરકારની ગોળીએ િીંધાઈ ગયા તો ?’ એટલરે 
તરેઓ અટકી પડતા, વનરાશ થતા. મહાતમાજીએ આ પ્રશ્નોનો જિાબ આપયો – તો શું 
? કરેદમાં જિું, ફાંસીએ ચઢિું, ગોળીઓ ખાિી. બહાદુરી એટલરે બીજાઓનરે મારીનરે, 
તરેમનરે ડરાિીનરે પોતાનું કાય્ક કરિાની ધગશ એિું મનાતું, પણ ગાંધીજીએ સમજાવયું 
કરે બીજાઓનરે મારિા કરે ડરાિિા એ બહાદુરી નથી. ભયની સામરે થઈ કાય્ક કરિાનો 
ઉતસાહ તરે ખરી બહાદુરી છરે.

આજ રે આ યુિાનોની-વિદ્ાથથીઓની, સિતંત્રતા માટરે ખમીરિાળી ભાવિ પ્રજાનું 
ખરી બહાદુરીનું પોત પ્રકાશિાનું છરે. ગઈ કાલની ‘વિદ્ાથથી સંગ્રામ સવમવત’માં ઉગ્ર 
ચચા્ક થયરેલી. આગરેિાની લરેનારની તરેમજ કરેટલાક સભયોની ઇચછા હતી કરે સરઘસ 
કહંસાતમક િટાળમાં પલટિું.1 બહુમતીએ અમાન્ય ગણયું.

જગતમાં શાણામાં શાણો માનિી મનાયો છરે સોલોમન, પણ એ સોલોમનનરેય 
એના જુિાન પુત્રરે એક િાર કહ્ું : ‘ઓ સોલોમન ! તમરે જગતનરે તમારા જ્ાનની આંખરે 
દરેખો છરે ખરા; પણ કોઈક િાર મારી જુિાનીની તમન્નાની આંખરે તો જુઓ !’ પરેલા ઉગ્ર 
વિચારકોનરે થયું હશરે : ‘ઓ ગાંધીજી ! કહંદુસતાનનરે તમરે તમારી અકહંસાના જ્ાનની આંખરે 
જુઓ છો. કોઈ િાર આઝાદીની તમન્નાની આંખરે તો વનહાળો !’2 ગુલામીમાંથી મુકત 
થિાની તમન્નાનરે યુિાનીનાં ઘૂઘિતાં પૂર–એનરે તરે િળી કયાંય છરેડો હોય ? કકન્તુ, પરેલા 
સુકલકડી જાદુગર ગાંધીની લકડી નીચરે તો અંગારોય શીતળ બનરે, યુિાનીએ પ્રૌઢતા 
ધારણ કરરે . સુભાષ, એ યુિાનોનો આદશ્ક હતા; પણ ગાંધી કોઈથી ભુલાતા ન હતા. 
તરેથી, બહુમતી અકહંસાતમક પગલાં એ જ શાન છરે, એ જ બહાદુરી છરે એ મતની હતી. 
યુદ્ધમોરચરે છોકરીઓ હોય ખરી ?3 અહીં, મોખરરે  કરી હતી : કારણ - શાંવતનું પ્રતીક, 
અકહંસાનું પ્રતીક, મા-ભારતીની પરાધીનતાની મૂવત્ક – જીિંત સિરૂપ જ કહો નરે ?

સરઘસ ગુજરાત કૉલરેજ પાસરે આિી પહોંચયું. વમશન અનરે ગુજરાત કૉલરેજની 
િચચરે એ કાળરે સાંકડો રસતો હતો. બરે બાજુએ થોરની િાડ હતી. આજુબાજુમાં ઝાંખરાં 
પડ્ાં હતાં. નાના નાના ખાડાઓમાં પાણી નરે થોડો કાદિ પણ ખરાં. રસતામાં બંદૂકધા-
રી પોલીસ નાકાબંધી કરીનરે ઊભી છરે : સરઘસ આગળ િધારી શકાશરે નકહ.

1. શ્ી લીલાધર ભટ્ટની માકહતીનરે આધારરે . 
2. શ્ી ગુણિંતરાય આચાય્કના શબદો છરે. જુઓ : ‘શ્ી સુભાષચંદ્ર બોઝ’, પૃ. 119
3. સરઘસ – એ યુદ્ધમોરચરે જનાર અકહંસક, હવથયાર વિનાની ટકુડી જ.
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તો શું કરિું ? – ‘આગરે કદમ ?’

કરેટલાક કહંમતિાન વિદ્ાથથીઓ આગળ આિીનરે પોલીસનો ચકવયૂહ (cordon) 
તોડિા પ્રયતન કરરે  છરે. જો, એ બહાનરે પોલીસ હવથયારનો ઉપયોગ ન કરરે  તો એના 
ઉતપાદનનો અથ્ક શું ?

હવથયારિાળાઓમાં – બેંતિાળા, લાઠીિાળા નરે બીજા કરિૉલિરિાળા ઇન્સપરેકટરો 
અનરે ઊંચા હોદ્ાિાળા. લાઠીિાળા, બેંતિાળાઓએ પ્રથમ પ્રહારો બાળાઓ પર થાય 
એમ ઉવચત માન્યંુ.4 હિરે કસોટી શરૂ થાય છરે. સૂત્રો પોકાયથે જાય છરે, અસહ્ િરેદના સહ્રે 
જાય છરે. પરેલા પોલીસો અંગ્રરેજ સરકારનરે સંપૂણ્ક િફાદાર છરે ! (જો ચવચ્કલ હાજર હોત 
તો એમનરે તરત જ બઢતીના હુકમ મળી ગયા હોત -નરે િફાદાર નોકરોથી એની છાતી 
ગજગજ ફૂલતી હોત - પણ વબચારાનું મગજ અતયારરે  કયાં ઠરેકાણરે હતું !) પાછળથી 
સરઘસ કહલ્ોળા લરેતું આિરે છરે. બીજો છરેડો છરેક લૉ કૉલરેજના મરેદાન પર છરે. દકરયામાં 
જ રેમ લાંબી લહરેરો લહરેરાતી હોય તરેમ સરઘસમાં પણ એિાં જ મોજાંનો ભાસ થાય છરે. 
એ જોનાર આજ રે પણ એમ કહરે છરે : આિું સરઘસ વનહાળિું એ પણ એક લહાિો છરે. 
પાછળિાળાઓનરે આગળ શું ચાલરે છરે તરેની ખબર નથી. પોલીસની સંખયામાં પ્રવતપળ 
િધારો થતો રહ્ો છરે.

સરઘસમાં ભંગાણ પડરે છરે.

કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ અનરે વિદ્ાવથ્કનીઓ ગુજરાત કૉલરેજમાં દાખલ થાય છરે. એ 
વિદ્ાથથીઓમાં મોખરરે  હતો ઝંડાધારી તરે િીર વિનોદ કકનારીિાલા, ગુજરાત કૉલરેજનો 
એક તરેજસિી વિદ્ાથથી. ન જીરિી શકાય કરે ન જોઈ શકાય એિો બરેશુમાર, બરેશરમ માર 
બરેલગામ ગુલામોના હાથરે, જ રેણરે માબાપની થપરેલીએ સહી ન હોય એિી કળીથી પણ 
કોમળ કન્યાઓ ઉપર પડતો જોઈ તરેનો આતમા કકળી ઊઠરે છરે; તરે આગળ આિરે છરે.

વિનોદ પાસરે રાષ્ ્રધિજ છરે. પોલીસ ધિજ ઝૂંટિી લરેિા પ્રયતન કરરે  છરે. ધિજનું 
અપમાન કદી સહન ન થાય એિી હતી તરેની રાષ્ ્રીય ભાિના. ધિજ પ્રતયરે તરેનું સન્માન 
હતું. આિી ભાિના અનરે સન્માન હોય તયાં સગી આંખરે ધિજ ચૂંથાતો અનરે જાવલમોના 
પગ તળરે ચગદાતો જોિાનો એ એનાથી કરેમ સહન થાય ? ધિજની પ્રવતષ્ઠા બરાબર 
પ્રાણ, એ એનું ગવણતનું સમીકરણ હતું. અરરે , પ્રાણથીયરે િધુ ! ‘શાહીિાદ... હો બરબાદ’ 
કરતો વિનોદ કૉલરેજના મરેદાનમાં ઘૂસતો હતો, અસહ્ માર ઝીલતો હતો.

સરઘસ પોલીસના અમાનુષી, વનલ્કજ્જ અતયાચારોથી વછન્ન-વભન્ન થઈ ગયું. 
(આની સવિસતર વિગત બીજા પ્રકરણમાં પૂિા્કધ્કમાં લીધી છરે.) હિરે તો િીરોનું સમ-
રાંગણ બની ગયું અનરે સમરાંગણમાં, ધિજની પ્રવતષ્ઠા ખાતર સૂત્ર પોકારતાં વિનોદરે 
ગોળી છાતીમાં ઝીલી. મા ભારતીના ખપપરમાં એક શીષ્ક ધયુું – ચંદ્રશરેખર આઝાદ 
જ રેિું સાહસ કરિાની તમન્ના ધરાિનાર િીર વિનોદરે.

4. શ્ી ગોરધનભાઈ પટરેલની માકહતીનરે આધારરે . 
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ભગતવસંહ, સુખદરેિ અનરે રાજગુર જ રેિાના આતમા હરખાયા હશરે : ‘આપણનરે 
રાિી નદીનરે કકનારરે  ઘોર અંધારી રાતરે જ રે ફાંસી મળી અનરે અધ્કબળ્ા દરેહ રઝળ્ા પણ 
આપણાં બવલદાન વયથ્ક નથી ગયાં.’

‘કહંદ છોડો’નો ઠરાિ :

મુંબઈના ગોિાવળયા ટરૅન્કના મરેદાનમાં માનિમહરેરામણ ઊભરાયો છરે. બપોરના 
2-45નો સમય છરે, શુકિાર નરે સાતમી ઑગસટ 1942નો કદિસ. અંગ્રરેજો પ્રતયરેના બહુ 
વિશ્વાસથી બાપુજી કંટાળ્ા. હિરે તો ‘કરેંગરે યા મરેંગરે’નો આખરી મંત્ર આપી દરેિા માટરે 
ઉતકંઠ થયા છરે. કૉંગ્રરેસનાં અનરેક અવધિરેશનો થયાં, તરેમાં આનો જુસસો – રંગ જુદા છરે. 
સૌના ચહરેરા પ્રફુવલ્ત છરે. બાપુની િાણી िा््य साध्ामम वा देहं पात्ामम ના વનણ્કયથી 
કરેિી હાલી ઊઠરે છરે. એના સૂર સાંભળિા હતા, ઝીલિા હતા – એટલરે જ તો દશથી 
માંડી રૂવપયા પાંચસો સુધીની પ્રરેક્ષક-કટકકટો ચટણીની માફક ખપી ગયરેલી !

આ અવખલ કહંદ મહાસભાની ઐવતહાવસક બરેઠકનું ઠરાિો પસાર કરિાનું કામ 
આિતી કાલ પર મુલતિી રખાયું.

બીજ રે કદિસરે, સામુદાવયક અકહંસક સવિનય ભંગ શરૂ કરિાના ઠરાિ પર કૉંગ્રરેસરે 
મહોર મારી. આ ઠરાિ આઝાદીના ઇવતહાસમાં ‘કહંદ છોડો’ના નામરે જાણીતો છરે. એ 
‘કહંદ છોડો’ના લાંબા અનરે સિ્કગ્રાહી ઠરાિમાં કહંદનરે ખાતર તરેમજ વમત્રરાજયોની 
સફળતા ખાતર કહંદમાંથી વબ્કટશ અમલનો તતકાળ અનરે દલીલોથી ભરરેલો દાિો રજૂ 
કરાયો હતો. મહાસવમવતએ ‘દુવનયાની સિતંત્રતાના કહતની દૃવષ્એ’ પોતાની દલીલો 
રજૂ કરી હતી, કહંદની સિતંત્રતા બીજી એવશયાિાસી પ્રજાઓની સિતંત્રતાના પ્રતીક 
જ રેિી અનરે પુરોગામી બનિી જોઈએ. િળી, આ ઠરાિ તતકાળ યુદ્ધથી ઘરેરાયરેલા જગતનું 
પણ કલયાણ ઇચછતો, િાસતિદશથી હતો. બાપુની આગરેિાની હરેઠળ ચળિળ શરૂ થિાની 
હતી. આ િાત ભૂલિાની નથી કરે તરે પહરેલાં બાપુ િાઇસરૉયનરે મળિાના હતા. એ 
કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ મૌલાના આઝાદ પ્રરેવસડરેન્ટ રૂઝિરેલટ અનરે ચયાંગ કાઈ શરેકનરે આિતી 
આપવતિ અટકાિિા છરેલ્ી વિનંતી કરિાના હતા. તદુપરાંત, વમત્રરાજયોના મુખય દરેશોનરે 
જાણ કરિાના હતા. બાપુએ તો કહરેલું : ‘મેં મહાસભાનરે હોડમાં મૂકી છરે.’5 પરંતુ જ રેિો 
મહાસવમવતએ ઠરાિ પસાર કયયો કરે તુરત જ સરકારરે  આ ઠરાિનરે ‘‘ખુલ્ો બળિો’’ 
ગણી ‘બળિાખોરો’નરે વગરફતાર કરી દીધા.

1920ના ઑગસટની 20મી તારીખરે વતલકનો દરેહવિલય થયો, બાપુજી આખી 
રાત જાગયા અનરે સિરાજયની લડત માટરે વચંતા સરેિી; તયારથી – તયાર બાદ ભારતની 
આઝાદીની લડતનો ઝંડો મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીના હાથમાં છરે. અસહકારની 
ચળિળ ચૌરા-ચૌરી જ રેિા પ્રસંગો બનતાં મોકૂફ રખાઈ, 1930-’32ની લડતમાં સરકારરે  
તો દમનની કોઈ હદ રાખી નકહ. પ્રજા થાકી પણ નકહ, ગાંધીનરે માનિીના હૃદય ઉપર 

5. ‘સિરાજ સંગ્રામ’ના અંકોનું સૂત્ર. 
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પૂરતો વિશ્વાસ – અંગ્રરેજો માનિી; તરેથી એમના પર પણ વિશ્વાસ. ગાંધીજી કોઈની 
અસહાય વસથવતનો લાભ લઈનરે પોતાનો સિાથ્ક સાધિા માગતા ન હતા. આ લડત શરૂ 
કરિા માટરે તરેમણરે પહરેલી િાટાઘાટો કરિા માટરે પૂરતો અિકાશ રાખરેલો પણ જુઓનરે, 
પાલ્કમરેન્ટમાં –

કહંદના સિયંમન્ય રક્ષણહાર વમ0 એમરી કહંદમાં સુલરેહશાંવત જાળિિા માટરે 
મહાસભા સામરે યુદ્ધ પોકારરે  છરે. સરકારરે  યુદ્ધની જાહરેરાત િધાિી લીધી છરે. એની 
જાહરેરાત દરેશભવકતના ગૌરિથી કરરે  છરે ! િાઇસરૉય વલનલીથગો પણ પોતાની જાતનરે 
‘દરેશભકત’ તરીકરે ઓળખાિરે છરે.

1757થી ભારત પરાધીન બન્યું, 1905થી ભારત આઝાદી માટરે સકકય બન્યંુ છરે. 
મોહનદાસ ગાંધી નરેક-ટાઈ, કોટ-પાટલૂન, હરૅટ નરે પરદરેશી લૂલીિાળા – મહાસભાના 
સભયોનરે સિદરેશીના પાઠ શીખિરે છરે. End justifies means એ નકહ, પણ ઉમદા ધયરેય 
માટરે ઉમદા સાધન, – સાધનશુવદ્ધનો આગ્રહ બતાિરે છરે – પ્રતયક્ષ કરી. મહાસભાની 
સથાપના હ્ુમ જ રેિા અંગ્રરેજોની મદદથી થઈ. ત્રણ અવધિરેશનોમાં ગિન્કર જનરલરે સહૃદ-
યતા બતાિી, એમની વમજબાનીઓમાં હાજરી આપી, પોતરે પણ ચા-પાણી માટરે નોતરતાં 
સંકોચ માનતા નકહ, પણ જયારથી કૉંગ્રરેસરે સરકારની ટીકા શરૂ કરી તયારથી ‘હાથનાં 
કયાું હૈયરે િાગયાં’ એમ અંગ્રરેજ સરકારનરે લાગયું. આંખમાં કાંકરીની જ રેમ, કૉંગ્રરેસની 
પ્રિૃવતિ ખૂંચિા લાગી. આપણા નરેતા આયલરૅ્કન્ડની સિતંત્રતા માટરે લડનારા પાનથેલ કરે 
કરેસમરેન્ટ6 જ રેિાં છૂપાં કામો કરનારા નથી, તરેમની પાસરે છૂપાં શો નથી, ખુલ્ા કદલની 
િાતો છરે; ધારરેલ કામ માટરે મરી ફીટિાની કહંમત છરે – મરદાનગી છરે. એ કહંમતથી 
વઝંદાકદલીથી મોટી સલતનતનરે ડગાિિા માગરે છરે – મથરે છરે. જ રેના રાજયમાં સૂય્ક કદી 
આથમતો નથી એ કહરેિતનરે ખોટી પાડિા પ્રયતન કરરે  છરે. કહરેિાય છરે કરે જયારરે  પાપનો 
અવતરરેક થાય છરે – ધમ્કનો વિનાશ થાય છરે તયારરે  માનિતાનાં મૂલયોની પુન: સથાપના 
અથથે કોઈ િીર જન્મરે છરે.7 ગાંધી એિા િીર છરે એમાં કોઈ શંકા ધરાિતું નથી. એમની 
રાહબરી નીચરે અધમ્ક સામરે યુદ્ધ પોકાયુું છરે. એમની પાસરે કોઈ હવથયાર નથી, કોઈ બળ 
નથી; મુઠ્ીભર હાડકાંની કયા છરે – પણ એમના આતમાનું તરેજ છરે. ગૌરિ છરે. મધયયુગી 
યુદ્ધની જ િાત કરિી હોય તો એિી ઉપમા અપાય – એમની પાસરે અકહંસાની તલિાર 
અનરે સતયની ઢાલ છરે. પ્રરેમનું સમરાંગણ છરે. એમાં કોણ ટકરે ?

ફાંસીના માંચડાનરે બદલરે કહંદના અંગ્રરેજી િાઇસરૉયોનો મહરેલના આરસનાં 
પગવથયાં ઉપર એ ‘‘બળિાખોર ફકીર’’નરે િારંિાર ચડતો-ઊતરતો જોઈ, ચવચ્કલનું 
હૈયું શરેકાઈ જતું. પણ, શું કરરે  ?

* * *

6. સાતસો િષ્કની લડત અનરે યાતના બાદ બળિો થતાં આયલરૅ્કન્ડનરે આઝાદી મળી છરે, હજુ પૂણ્ક 
નકહ ! 

7. ‘‘्दा ्दा वह धम्यस्....’’ ગીતા, અયાય-4, શ્ોક 7-8
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શવનિારરે  મોડી રાતના મહાસભા િીખરાય છરે, તયાર બાદ ટકુડીિાર ચચા્કઓ 
થાય છરે. બાપુજી વબરલા હાઉસ જાય છરે, એમની કરેટલીક ટપાલોનું કામ સંભાળરે છરે – 
કાગળો લખરે છરે.

બાપુજી ઊંઘી જાય છરે – મોડી રાતરે. ચારનો ટકોરો થતાં જાગી જાય છરે. કહરેિાય 
છરે કરે ખંતીલા અનરે િીર પુરષોમાં એક ગુણ હોય છરે. તરે ઊંઘ ઉપરનો કાબૂ. આહાર, 
વનદ્રા, ભય અનરે મૈથુન એ ચાર પ્રાણીમાત્રની સિાભાવિક કકયા, તરેના પર વિજય મરેળિ-
નાર િીર જ ગણાય. એટલરે સુધી કહરેિાય છરે કરે નરેપોવલયન ઘોડા પર ઊંઘ લઈ શકતો. 
ગાંધીજી, લરેવનન અનરે નરેપોવલયન એ ત્રણરેની િચચરે એક સામય વિચારિા જ રેિું છરે. ત્રણરે 
ધાયુું ઊંઘી જતા, ધાયુું ઊઠી શકતા. ચાર િાગરે ઊઠી, બાપુ પ્રાથ્કના ઇતયાકદનો કમ 
પૂરો કરરે  છરે. બહારથી બારણાં ખખડરે છરે, પોલીસ કવમશનર વમ. બટલરનાં પગલાં છરે. 
એમના હાથમાં ત્રણ િટહુકમ છરે. બાપુ તો જાણરે કશું જ ન બન્યું હોય એમ સિસથતાથી 
તૈયારીઓ કરરે  છરે – જ રેલમાં જિાની. દૂધ અનરે ફળનો આહાર લરે છરે. પછી પોતાના 
અંગત સામાનમાં ‘કુરાન’, ‘આશ્મભજનાિવલ’, ‘ગીતા’ િગરેરરે  લરે છરે. 6-20 વમવનટરે 
બાપુનરે વબરલા હાઉસ છોડિું પડરે છરે.

બીજી બાજુ પંકડત નહરેરની અનરે અન્ય નરેતાઓની પણ ધરપકડ થાય છરે. 7-20 
કલાકરે બધા નરેતાઓનરે લઈનરે એક ખાસ ટ્રરેન પૂના તરફ ઊપડી.

લોકો સિારમાં દાતણ-પાણી કરરે  તરે પહરેલાં ભારતભરમાં આ સમાચારો પ્રસરી 
જાય છરે. નરેતાઓની ધરપકડરે નિો જ જુિાળ પરેદા કયયો. કોઈ સાચા સમાચારથી િાકરેફ 
નથી. એમ કહરેિાય છરે કરે ગાંધીજીનરે અમુક જગયાએ એકલા લઈ જિામાં આવયા, એમ 
કહરેિાય છરે કરે એમના પર અમુક વસતમ ગુજાયયો, કોઈ શું - નું - શું કહરે છરે. લોકલાગણી 
ડહોળાય છરે; – કહલ્ોળરે ચઢરે છરે. આખો ભારતનો નકશો લોક-પ્રિાત પિનરે હાલી ઊઠરે 
છરે. પરેલો લાલ રંગ મટિાનો િખત આવયો છરે – નજીકનો કાળ છરે.

ઠરેર ઠરેર પ્રભાતફરેરીઓ, સરઘસો નીકળરે છરે. સરઘસો પર લાઠીચાજ ્ક, અશ્ુિાયુ 
(tear gas) અનરે ગોળીબાર થાય છરે. બૉમબમારો થાય છરે. કોઈ ડગતું નથી. વિદ્ાથથીઓ 
હડતાળ પર ઊતરી જાય છરે. શાળા-કૉલરેજનાં બારણાંમાંથી કૂતરાં, રખડતાં-રિડતાં, 
આિ-જા કરરે  છરે. એનરે હાંકિા પટાિાળાઓ પણ નજરરે  પડતા નથી. ઑકફસો, કચરેરીઓ 
પણ વશવથલ હાજરી બતાિરે છરે. ગાડીઓ લૂંટિી, રરેલિરેના પાટા ઉખાડી નાંખિા. 
ઑકફસો સળગાિિી, ગરનાળાં તોડી નાખિાં, તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપી નાખિાં 
– પોલીસથાણં, પોસટઑકફસ, રરેલિરે સટરેશન, અથા્કત્ જ રે વબ્કટશ સરકારના પ્રતીક રૂપરે 
લાગરે તરે પર હલ્ો ! આ બધું તો સામાન્ય થઈ પડ્ું. કોઈ કહરે ‘આમ બન્યંુ’ તો કોઈ 
શંકા ન બતાિરે. કારણનરે સથાન જ નથી, તક્કનરે અિકાશ નથી. આ બધી પ્રિૃવતિઓ 
ભારતમાં ફરેલાઈ ગઈ. ભારતના ઇવતહાસમાં એક અજોડ ચમકારો – ભારતમાતાએ 
કદી નકહ જોયો તરેિો હતો. કોઈ કોઈનરે કહરેિા નહોતું જતું કરે ‘શું કરિું’, ‘કરેિી રીતરે 
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કરિું’. સૌએ મનસિી પ્રિૃવતિ આદરી દીધી છરે. ‘्ेन केन प्रिारेण’ વબ્કટશ સલતનતનો 
નાશ, ભારતમાંથી પગ કપાય એ જ ધયરેય. બધા નરેતાઓ તો જ રેલના સવળયા ગણરે છરે. 
બહારની િાતોથી તરેમનરે િાકરેફ રાખિામાં આિતા નથી. એમનરે કશા સમાચાર મળતા 
નથી. લોકો પણ જાણતા નથી કરે તરેમના લાડીલાઓ કયાં છરે ? — છાપાના મોંએ ડચૂા 
મારિામાં આવયા છરે.

સરકારરે  પ્રજા સામરે યુદ્ધ પોકયુું છરે – દ્રોહી ગણીનરે, બરેિફા ગણીનરે, આ યુદ્ધ યુિાનો 
સામરે છરે, વિદ્ાથથીઓ સામરે છરે. એમની શવકતનો પરચો સરકારનરે 1920થી થઈ ગયો છરે.

માટરે, વબ્કટશ અમલ નીચરે કયારરેય ન હતું તરેટલું વબ્કટશ-ગોરં લ્કર આિી પહોંચરે 
છરે. કહંદભરમાં પોલીસ રાજય સથપાય છરે. પોલીસો અનરે લ્કરી સૈવનકો ચાલતી મો-
ટર-લોરીમાંથી ગોળીબાર કરરે  છરે. ઍરોપલરેન નીચરે લાિીનરે તરેમાંથી પણ મશીનગનથી 
ગોળીબાર કરિામાં આવયા છરે.8 આયલરૅ્કન્ડના બળિાનરે દબાિી દરેનાર ખાસ અનુભિી 
વનષણાતો આવયા છરે, ખાસ દળો તૈયાર કરિામાં આવયાં છરે. વમ. વિન્સટન ચવચ્કલ તો કહરે 
છરે કરે, ‘હંુ, વબ્કટશ સામ્ાજયનરે ફડચામાં લઈ જિા માટરે રાજયનો િડો પ્રધાન નથી થયો’ 
તરેથી આમની સભામાં ગિ્કપૂિ્કક ઉચચારરેલું ‘સરકારરે  બધું સામથય્ક િાપરી રમખાણો 
કચરી નાંખયાં છરે.’

3
પો’ ફાટતાં પહરેલાં કહંદભરમાં અસંખય ધરપકડો થઈ જાય છરે. હજુ તો રવિિાર 

નરે 9મીનો કદિસ ઊગયો નથી તયાં તો મુંબઈના રસતા પર સાતનાં શબ રઝળતાં થયાં.9 
વિદ્ાથથીઓ પ્રધાનગૃહમાં ઘૂસી જાય છરે. અનરેક પ્રોતસાકહક સૂત્રો પોકારરે  છરે. શાહીિા-
દીઓ ત્રાસી જાય છરે. લૉડ્ક રીકડગંરે 1920માં કહ્ું હતું, ‘હંુ મૂંઝાયો છુ,ં ગૂંચાયો છુ.ં’ 
વલનલીથગો પણ એ જ વસથવતમાં મુકાયા.

લખનૌમાં વિદ્ાથથીઓના સરઘસ પર ગોળીબાર થાય છરે. મદ્રાસ(ચરેન્નાઈ)માં 
પોલીસ અનરે વિદ્ાથથીઓ િચચરે અથડામણ થાય છરે. કંઈક માયા્ક જાય છરે. એકપક્ષી 
બરેલગામ કતલ થાય છરે ! અલ્ાહાબાદમાં એક વિદ્ાથથીનરે પકડીનરે ગોળી ચાંપી દીધી.10 
ભારતનાં મુખય શહરેરો કૉલકાતા, મદ્રાસ, કદલહી, લાહોર, કરાંચી, અલ્ાહાબાદ, 
બૅંગાલુર – એક પણ એિું શહરેર નહીં હોય જયાં ગોળીબાર ન થયો હોય. આ સિતંત્ર-
તાના નાદનો ગામડાંઓમાં પણ એિો જ પડઘો વઝલાય છરે; મા ભારતી હરખાય છરે. 
િીરોનું પાણી પરખાય છરે. કોઈનરેય સિતંત્રતા-સિતંત્રતા વસિાય કશું સૂઝતું નથી. લાડ-
કિાયા બરેટાઓ હણાય છરે, ખપાય છરે – એ કોઈનરે મૂંઝિતું નથી. મૉઈ (मिल्ी) વઝલાય 
એમ યુિાનો ગોળીઓ ઝીલરે છરે. માટલી ફૂટરે તરેમ માથાં ફૂટિા દરે છરે.

8. જુઓ : ‘મારં કહંદનું દશ્કન’, જિાહરલાલ નહરેર, પૃ. 661
9. પ્રજાબંધુ, તા. 16-8-’42
10. પ્રજાબંધુ, તા. 16-8-’42
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અમદાિાદ શહરેરમાં, હજુ રાતના ચારના ટકોરા થયા નથી તયાં તો દાદાસાહરેબ 
માિલંકર, ભોગીલાલ લાલા, લીલાિતી દરેસાઈ, જીિણલાલ દરેસાઈ, અજુ ્કનલાલા, નીર 
દરેસાઈ, રામપ્રસાદ મહરેતા િગરેરરે  કરેટલાયરે કાય્કકરોનરે જ રેલ ભરેગા કરી દીધા.11 કરેટલાકનરે 
તો ઊંઘમાંથી ઉઠાડ્ા હતા.

પ્રભાતફરેરી ફરરે  છરે, પોળરે પોળરે છૂટક-છૂટક સરઘસો નીકળરે છરે, સૂત્રો પોકારાય છરે. 
આખા અમદાિાદરે કામ-ધંધો છોડી આ કામમાં ઝંપલાિી દીધું છરે - વજગર અનરે જાન 
દઈનરે. રોડ પર ટરૅન્કો ફરિા લાગી. 144મી કલમનો અમલ શરૂ થઈ ગયો છરે, કૉંગ્રરેસ 
હાઉસનો કબજો સરકાર લઈ લરે છરે, – જપ્ થાય છરે. દરેશપ્રરેમીઓનું રાષ્ ્રીય સંસથાનું 
સથાન જપ્ થતાં લોહી ઊકળરે છરે – તરિરાટ થાય છરે. મરી ફીટિા કમર કસરે છરે. ‘કરયૂ્ક’ 
નંખાય છરે. ખાકડયા, રાયપુરના લતિા પર તોફાનો થાય છરે. ખાકડયા ચાર રસતા પર 
આિરેલો થાંભલો લોકો તોડી રહ્ા છરે. ભાંગફોડની પ્રિૃવતિ ચાલુ છરે. દરેશ-કહતૈષીઓનાં 
ખૂનની તરસી પોલીસ આિરે છરે અનરે એમાં ઉમાકાન્ત કકડયાનો ભોગ લરેિાય છરે.12

ઉમાકાન્તનો ભોગ વિદ્ાથથીઓ પરના કબૂની કમાન (spring) ઉઠાિી દરે છરે. હિરે 
કોની મગદૂર છરે કરે ગંગાના પૂરમાં ઝંપલાિરે ? – અમદાિાદરે એનો પ્રતાપ બતાવયો.

* * *
અકહંસા, અકહંસા – કયાં સુધી ? કરેટલો અતયાચાર સહન કરિો, કરેટલા ભોગના 

ઢગલા થિા દરેિા ? પછી તો પ્રજા પણ હવથયાર ઉઠાિરે છરે. એ સમય પૂરતી તો 
અકહંસાની િષયોની તાલીમની તપશ્ચયા્ક વનષફળ નીિડરે છરે. મધયપ્રાંતમાં તો પોલીસ 
અમલદારોનાં ખૂનો થિા માંડ્ાં છરે.13 વશક્ષા રૂપરે સામુદાવયક દંડ નંખાય છરે.14 એમનરે 
કોણ રોકી શકરે ?

િડોદરામાં એક સ્તી-કાય્કકરની આગરેિાની હરેઠળ સ્તીઓનું એક સરઘસ નીકળરે છરે. 
આિાં સરઘસો પર હાથ ઉગામિો એ હીન પ્રિૃવતિઓના પોલીસોનરે મન લહાિો હશરે. 
પોલીસ બરેઇજ્જતી અતયાચારો કરતાં જરા પણ શરમાતી નથી. પોલીસ આિી પહોંચતાં 
બધી બહરેનો બરેસી જાય છરે. પછી તો એમનરે ઘસડરે છરે, તાણરે છરે, લાજ લૂંટરે છરે – ફાિરે 
તરેિી હીણી પ્રિૃવતિ આદરરે  છરે. કોણ કરે’નાર, કોણ રોકનાર ? – ખુદ િાડ જ ચીભડાં 
ગળતી હોય તયાં !

પછી, ગોળીબાર કરરે  છરે; ન કરરે  તો એમની હાજરી ક્ષુલ્ક ગણાય. બરેના ભોગ 
લરેિાય છરે. જગંી સમશાનસભા મળરે છરે. અનરે મરરેલાઓનરે ઉમદા વિદાય અપાય છરે.

11. ‘પ્રજાબંધુ’, તા. 16-8-’42
12 જુઓ : ‘શહીદ ઉમાભાઈ’, લરે. મનુ પાલખીિાલા

13. ‘પ્રજાબંધુ’, તા. 24-9-’42
14. ઍમરીના વનિરેદન પ્રમાણરે 90 લાખનો સામુદાવયક દંડ. કરેટલાંક ગામોમાં આગ લગાડી, 

ગોળીએ િીંધી, બળાતકારરે  દંડ િસૂલ કરાયો હતો.
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િડોદરાના વિદ્ાથથીઓની એક ટકુડી પ્રજામંડળની પવત્રકાઓ લઈ પ્રચારાથથે 
નીકળી છરે – ગામડાંઓમાં. નાિલી સટરેશનરે ઊતરીનરે તરેઓ આસપાસનાં ગામરેગામ 
િહેંચરે છરે. પણ પાછા ફરતાં અડાસ સટરેશનરે ગાડી ઊપડી જતાં રોકાઈ જિું પડરે છરે. 
આ યુિાનોનરે જોઈ પોલીસ િીફરી – જ રેમ નોવળયો સાપનરે જોઈ િીફરરે . આમરેય પોલીસ 
અનરે યુિાનોનરે બારમો ચંદ્રમા હોય છરે. રમૂજ ઊભી થાય તરેિું પોલીસ માનરે છરે. આ 
યુદ્ધ તો સરકાર સામરે હતું અનરે સરકારનરે કૉંગ્રરેસ બરતરફ કરી દાબી દરેિી હતી. પણ, 
પોલીસોએ જાતરે ઠરાિ કયા્ક (?) – આ યુદ્ધ આપણી સામરે છરે. યુિાનનરે જુએ કરે વિદ્ાથથી-
નરે જુએ એકાદ-બરે દંડાનો પ્રહાર કયા્ક િગર ન ચાલરે. યુિાન િગ્ક, વિદ્ાથથી િગ્ક પોલીસ 
જાવતનો દુ્મન છરે એિા િગ્કવિગ્રહ શરૂ થયા. બરૅલગામ પોલીસરે વિદ્ાથથીઓની ટકુડીનરે 
સખત માર માયયો – કોઈ હદ જ નકહ એિું રાક્ષસી, પાશિી, અમાનુષી િત્કન બતાવયું. 
કહરેતા જાય : ‘ડાકોરમાં, એક પોલીસનું ખૂન કયુું છરે. તો, લો તયારરે  તમરેય ચાખો.’ અમુક 
જગાએ અમુક ‘ન્યાતભાઈ’નું ખૂન કયુું છરે માટરે આ રીતરે બદલો લરેતા હતા !15

પાશિી િત્કન બતાિીનરે, જો ગોળીબાર ન કરરે  તો અંગ્રરેજ સરકાર પ્રતયરે િફાદારી 
શી રીતરે ગણાય ? મારથી લોહીલુહાણ થયરેલા દરેહ, બધાનરે એક હરોળમાં ઊભા રાખી 
જ રેમ ગમમત થતી હોય, પ્રયોગો થતા હોય એમ પોલીસરે ગોળીઓ છોડી. ચાર વિદ્ા-
થથીઓના જાન ગયા. ઘાયલ થયા િગરનો એકરે બાકી મૂકરે તો પોલીસોનરે એમની માએ 
પથરા જણયા સમજિા !

આખી રાત પાણી િગર રાખરે છરે. પાણી-પાણીની બૂમો પાડરે છરે છતાં કોઈ પોલીસ 
પાણી પાતો નથી. કોઈ વપિરાિરે એિું એમની હાજરીમાં શાનું બનરે ? પોલીસો કોમી 
િરેરનરે કારણરે આિું િત્કન કરિા પ્રરેરાયરેલા. એક પ્રસંગ યાદ આિરે છરે :

બંગાળાના વિપલિના અગ્રગણય નરેતા યતીન્દ્રનાથ મુકરજી પાછળ પોલીસ પડી 
છરે. નદીનાળાં ઓળંગીનરે થાકી ગયા છરે. ભૂખ અનરે તરસનો પાર નથી. ભય મૃતયુ લઈનરે 
પીછો કરી રહ્ો છરે. માનિીની શવકતની મયા્કદા હોય છરે. કરેટલું દોડરે ?- ભૂખરે, તરસરે. 
પોલીસ પહોંચી જાય છરે. પાંચ સાથીઓમાંથી ત્રણ ખતમ થઈ જાય છરે. ભયંકર જગંલમાં 
ધણાધણ ગોળીઓના અિાજ વસિાય કશું જ સંભળાતું નથી. યતીન્દ્રનાથ પણ મૂવછ્કત 
થઈ પડરે છરે. શુવદ્ધ આિતાં ‘પાણી-પાણી’ એિી બૂમો પાડરે છરે. પણ પાણી કોણ લાિી 
આપરે ? પાસરે પડરેલા વમત્ર-રકતનરે પી તૃષા વછપાિિા પ્રયતન કરરે  છરે !16 ઊભરેલા પોલીસ 
અમલદારનું હૃદય કકળી ઊઠરે છરે. - એનો માનિી જીિ હાલી ઊઠરે છરે. પાસરેના તળાિ-
માંથી પોતાની હરૅટમાં પાણી લાિરે છરે. યતીન્દ્રનરે પાય છરે.

બાપુએ િાતચીતમાં કહરેલું : “રામકૃષણ ભાંડારકર અક્ષરશ: માનતા હતા કરે એક 
સામાન્ય ટૉમી (અંગ્રરેજ વસપાઈ) પણ આપણાથી ચકઢયાતો છરે. બૉલડવિનરે બાપુનરે સંભ-

15. જુઓ : ‘શહીદ અંક’, માંડિીની પોળ સરેિાસંઘ, (હસતવલવખત) એમાં ભોગ લરેિાયરેલા 
વિદ્ાથથીઓના વમત્રના લરેખ પરથી, પૃ. 10

16. ‘આઝાદીના શહીદો’, પૃ. 97
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ળાિરેલું, ‘‘I must tell you that I am proud of my people’s record in India.’’17 
કરેટલીક બાબતોમાં અંગ્રરેજો પાસરે જ રે છરે તરે આપણી પાસરે નથી. બધું ખરાબ ગણી આપણરે 
સારંયરે ખરાબમાં મૂકીએ છીએ. કહંદીઓ બોલનારા, કરનારા ઓછુ.ં

પરેલા ઘાયલ વિદ્ાથથીઓનરે પાણી ન પાયું, દાકતરી સારિાર ન મળી. આખી રાત 
એ જ વસથવતમાં બૂમો પાડતા રહ્ા. તોય, નરાધમોમાંથી કોઈના પરેટનું પાણીયરે હાલયું 
નકહ !

* * *
આ છરે : વિનોદની શહાદતનો જમાનો, આપણા છરેલ્ા સિાતંત્રય-સંગ્રામનાં 

રોમાંચક સાહસોની કથની !

°

17. ‘મહાદરેિભાઈની ડાયરી’, ભા.1, પૃ. 273
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ગોરો આયો, બની ઘુરાયો,
સાથરે લ્કર લાયો જી;

કકનારીિાલા દૂધમલ લાલા
દોડી આગળ આવયો જી.

- ઉમાશંિર જોશી18

રવિિારરે  9મી ઑગસટ, 1942ની રાતના વિદ્ાથથી સંગ્રામ સવમવત મળરે છરે - 
ગુજરાત કૉલરેજની બાજુ પરના એક બંગલાની રૂમમાં. અનરે સોમિારરે  એક ભવય 
સરઘસ કાઢિું એિો વનણ્કય લરે છરે.

ગઈ કાલરે ઉમાકાન્તનો ભોગ લરેિાયો છરે. આજ રે મોટુ ંસરઘસ નીકળરે છરે. એમાં 
માત્ર વિદ્ાથથીઓ જ નકહ, પણ બીજા કરેટલાક યુિાનો પણ જોડાયરેલા છરે. કરેટલાક કા-
ય્કકરો પણ છરે. આ ’42ની કાવન્ત જુદી છરે, એની લડતનો રંગ જુદો છરે. બધાનો એ 
જ વિચાર છરે, – આપણા આ સરઘસનો પણ રંગ જુદો જ હોિો જોઈએ. લૉ કૉલરેજ 
આગળના મરેદાનથી તરે શરૂ થાય છરે.

પ્રથમ ઝંડો લૉ કૉલરેજના મકાન પર ફરકાિાય છરે.

આજ રે સરઘસ નીકળિાનું છરે એની ખબર પોલીસનરે ગઈ કાલની પડી છરે. એની 

18. શ્ી ઉમાશંકર જોશીનું આ ગીત શ્ી રવસકલાલ છો. પરીખ અનરે તરેમનાં ગીતોની પુવસતકામાં 
એ કાળરે પ્રગટ થયરેલું. ‘‘જોર’’ (જોશી અનરે રવસકલાલ) કવિકૃત એ પુવસતકા અતયારરે  અપ્રાપય છરે.



28

શહીદ વિનોદ કિનારીિાલા

આગરેિાની પ્રો. ગોલરે લરેિાના છરે એિું જાણતાં ગુજરાત કૉલરેજના વપ્રવન્સપાલ પટિધ્કનનરે 
કહરેિરાિરે છરે કરે વમ. ગોલરે એમાં જઈ શકશરે નકહ, એ તો સરકારી કૉલરેજના પ્રોફરેસર 
છરે. મૂળ િાત એમ હતી કરે પ્રો. ગોળરે કરીનરે કોઈ બીજા જ એમાં જોડાિાના હતા. તોય, 
પોલીસનો િહરેમ ગુજરાત કૉલરેજના પ્રોફરેસરો પર છરે. આ સરઘસનો વિચાર પરેદા 
કરનાર એ કૉલરેજનો કોઈ પ્રોફરેસર જ હોિો જોઈએ એિો િહરેમ હટતો નથી, ઘટતો નથી.

સરઘસ નીકળશરે એિી કોઈ મોટી જાહરેરાતો પણ કરી નથી, છતાં િાતોિાત, 
કાનોકાન આખા શહરેરના વિદ્ાથથીઓનરે પહોંચી ગઈ – બધું રાતોરાત.

દસમીનરે સોમિારની સિારમાં તો કૉલરેજ સામરેનું મરેદાન19 ઊભરાય છરે; ગગનભરેદી 
અિાજોથી ગાજ રે છરે.

મરેદાનમાં – અશ્ુિાયુ છૂટરે તરેના બચાિ માટરે ‘રૂમાલ ભીના કરો’ની આજ્ા અપાય 
છરે. વિનોદચંદ્ર શુકાલ તો કહરે છરે કરે એનાં સૂત્રો પણ પોકારતા. બધાનરે કહરેિા શી રીતરે 
જિાય ? મીઠાના પાણીિાળી બાલદીઓ લઈનરે વિદ્ાથથીઓ ફરરે  છરે, સૌ રૂમાલ ભીના 
કરરે  છરે. વિનોદ કકનારીિાલા તરેના વમત્રો કદનુભાઈ અનરે ગોરધનભાઈ પટરેલ સાથરે છરે. 
કદનુભાઈએ કહ્ું, ‘વિનોદ, તું એમ કર, તારો અનરે મારો રૂમાલ પરેલા ખાબોવચયામાં 
ભીનો કરી આિ. બાલદીનરે આિતાં િાર લાગશરે; કદાચ ના પણ આિરે.’ અતયારરે  તો 
ચોમાસું છરે એટલરે ખાબોવચયાં તો ઠરેર ઠરેર. વિનોદરે રૂમાલો ભીના કયા્ક.

વિનોદનું વચતિ આજ રે સિસથ છરે, શાંત છરે. સિારરે  કદનુભાઈ અનરે વિનોદ સાથરે 
નીકળરે છરે. જમિાનું બહુ ઉતાિળથી પતાિરે છરે.20 કદનુભાઈ અનરે વિનોદ સાથરે નીકળરે છરે 
– સાથરે નીકળિાનો આ છરેલ્ો પ્રસંગ છરે. ‘કદનુભાઈ, ’32ની લડત કરતાં આ લડતનો 
રંગ ઑર છરે. મારં તો માનિું છરે કરે આઝાદી માટરેનું આ છરેલ્ું યુદ્ધ હશરે. સરકારરે  હિરે 
આઝાદી આપયરે જ છૂટકો.’ કદનુભાઈ એમાં ટરેકો આપરે છરે. બંનરે સરઘસમાંથી પોલીસ 
આિરે તયારરે  નકહ નાસિાની જમનાદાસજી (વિનોદના વપતા)ની િાત પર વિચાર કરરે  છરે. 
ચંદ્રશરેખર આઝાદ જ રેિી કહંમત દાખિિી હોય તયારરે  કરેમ વિચાર ન કરરે  ?

િાતો કરતા કરતા બંનરે લૉ કૉલરેજ સામરેના ખુલ્ા મરેદાનમાં આિી પહોંચરે છરે.21 
કદનુભાઈનો એ વિચાર ખરો કરે વિનોદ આજ રે સરઘસમાં ન જોડાય. ગઈ કાલરે કોઠારી 
પોળ આગળ એનરે લાઠીમારમાં સખત િાગયું છરે; એનો દુખાિો હજુ ઓછો થયો નથી. 

19. આજ રે ‘શરેઠ શ્ી મોતીલાલ હીરાભાઈ એવલસવબ્જ મયુવનવસપલ પાક્ક’ છરે તરે.
20. આજ રે વપ્રયબાળાબહરેન (વિનોદની બહરેનનાં પુત્રી) રસોડામાં હતાં. વિનોદરે વપ્રયબાળાબહરેનનરે 

કહ્ું : ‘તમરે હડતાળમાં જોડાિ નકહ તો કાંઈ નકહ, પણ જોિા તો આિજો – કરે કરેિી સોએ સો ટકા 
હડતાળ પડરે છરે.’ વપ્રયબાળાબહરેનરે કામ પતાિીનરે આિિાનું કહ્ું.

21. ડૉ. કદનુભાઈ પટરેલનું કહરેિું એિું છરે કરે તરેઓ બંનરે સિારરે  પૂ. રવિશંકર મહારાજનરે મળિા 
ગયરેલા. પૂ. મહારાજ આ સરઘસની િાત જાણરે છરે, એમણરે કહ્ું : ‘કહંસા-અકહંસાની િાત બાજુ પર 
રાખો, પણ બાયલાપણં ન રાખશો.’ આ િાતરે વિનોદ પર બહુ અસર કરી. પરંતુ મેં મહારાજનરે પૂછી 
જોયું તયારરે  તરેમણરે કહંુ્, ‘મનરે કશું યાદ નથી; પણ તરે કદિસરે ધીણોજ ગયો હોઉં એિો મારો ખયાલ છરે.’ 
તરેથી મેં આ િાતનો ઉલ્રેખ લીધો નથી. કોની સમૃવત વિશ્વાસપાત્ર !
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આજ રે જો માર પડશરે તો વિનોદની તવબયત લથડી જશરે એિો ભય કદનુભાઈનરે છરે. 
કદનુભાઈએ િાતિાતમાં તરે કહી પણ દીધું, તયારરે  વિનોદનો આ જિાબ હતો : ‘ના, ના. 
એમાં તો શું ? એ તરે કંઈ માર ગણાય ?’

સરઘસના વયિસથાપકો ચાર ચારની હરોળમાં ગોઠિાઈ જિાનું સૂચિરે છરે. સરઘસ 
બહુ લાંબું થતું હોિાથી જુદી જુદી ટકુડીઓ કરિી, એક પછી એક ટકુડી રિાના કરિી 
એિો વિચાર કરરે  છરે. ટકુડીઓમાં વિનોદ અનરે કદનુભાઈ છૂટા પડી જાય છરે.

વિનોદના મનમાં વપતાજીના પરેલા શબદો ગુંજયા કરરે  છરે : ‘કબૂતરના ટોળામાં 
પથરો પડતાં ફુરરર કરતાં ઊડી જાય તરેમ પોલીસના દરેખતાં સરઘસ િીખરાઈ જાય 
એ શોભતું નથી. સરઘસમાંથી નાસિું નકહ. એ લાંછન ગણાિું જોઈએ.’

સરઘસ ગુજરાત કૉલરેજ પાસરે આિી પહોંચરે છરે. વિનોદ બીજી ટકુડીમાં છરે. સર-
ઘસની નરેમ જપ્ થયરેલ કૉંગ્રરેસ હાઉસ તરફ જિાની છરે. પણ પોલીસ તો ગઈ રાતની 
યોજના ઘડતી હતી – સરઘસ કરેિી રીતરે અટકાિિું. આખા એવલસવબ્જ વિસતારમાં 
પોલીસ પથરાઈ ગઈ છરે. સરઘસ વમશનના બંગલાઓ અનરે ગુજરાત કૉલરેજ િચચરે 
આિરેલા રસતા પર આિી પહોંચયું છરે.

સંગ્રામ સવમવતમાં બહુમતીથી વનણ્કય લરેિાયો છરે - ઘષ્કણ ન થાય, અથડામણ ન 
થાય એ જોિાનું હતું. શાંત, અકહંસક રીતરે જ કૉંગ્રરેસ હાઉસ જિાનું વિચારરેલું, પણ 
પોલીસ આગળ ન િધિા દરે, તો પોલીસની નાકાબંધી (cordon) તોડીનરે જિું ? આનો 
તરે સમયરે વનણ્કય થાય તરે પહરેલાં કરેટલાક સાહવસક વિદ્ાથથીઓ આગળ આિી, આગળ 
ધપિાનું સાહસ કરરે  તરે પહરેલાં પોલીસ-અમલદારોએ વસસોટીઓથી (whistling) આખું 
મરેદાન ગજિી મૂકયું અનરે લાઠીચાજ ્ક શરૂ કયયો. એની પાછળ સોટીમાર (cane charge) 
પણ ચાલુ થયો. આગળ છોકરીઓ હતી. શરૂમાં છોકરીઓ પર પ્રહાર કરીનરે ઉદઘા-
ટન કયુું ! કોઈ છોકરી ઊઠી નકહ, કોઈ ભાગી નકહ. સરઘસમાં ત્રણથી ચાર હજાર 
જ રેટલા વિદ્ાથથીઓ હતા. બસો-અઢીસો જ રેટલી છોકરીઓ.22 પાછળિાળાઓનરે ખબર 
નકહ કરે આગળ શું થાય છરે. તરેઓ તો સૂત્રો પોકારતી ટકુડીઓ, લ્કરમાં ભરતી થાય 
તરેમ, મોકલયા જ કરરે , મોકલયા જ કરરે ; સરઘસનો બીજો છરેડો લૉ કૉલરેજના મરેદાનમાં. 
પાછળનું આિતું સરઘસ જોિા માટરે એકબીજાના ખભા ઉપર હાથ મૂકીનરે વિદ્ાથથીઓ 
ઊંચા થતા જોતા હતા. ગગનભરેદી સૂત્રો પોકારતા હતા. ભયની વસસોટીઓ કાનનરે 
ત્રાસ આપતી હતી; નરે સૂત્રો સાંભળીનરે શાહીિાદીઓ ત્રાસી જતા હતા. જ રેટલા િરેગથી 
સૂત્રો પોકારતાં તરેટલા બમણા િરેગથી પોલીસો શરૂમાં સૌ બરેસી ગયરેલા ઉપર પ્રહારો 
કરતા. એકનરે મારતા મારતા આિરે, બીજો પોતાનરે પડિાનો િારો આિરે છરે એની તૈયારી 

22. સરઘસમાં હાજર રહરેલ શ્ી લીલાધર ભટ્ટ, સંદરેશના ખબરપત્રીના મત પ્રમાણરે ત્રણથી ચાર 
હજાર વિદ્ાથથીઓ શ્ી વિનોદ શુકલ, શ્ી માણરેકલાલ સોગાણી, ચારથી પાંચ હજાર ગણાિરે છરે. શ્ી 
ગોરધનભાઈ પટરેલ પણ એ જ મતના છરે. ડૉ.વિષણ માિલંકર ઓછી સંખયા જણાિરે છરે. બહરેનોની 
સંખયામાં મતભરેદ નથી – ન જ હોય.
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માટરે મન મજબૂત બનાિરે – પોલીસનો વિચાર આ સરઘસમાં ભંગાણ પાડિાનો હતો, 
વિખરેરિાનો હતો. આમ માયથે તો આખો દહાડો જાય - તો શું કરિું ? રાઇફલો બતાિી, 
ગોળીઓ છોડિાની ધમકી આપી, બરેશુમાર માર પડ્રે જ જતો હતો. હિરે સરઘ-
સમાં ભંગાણ પડિા લાગયું – ગાબડાં પડ્ાં. સરઘસ કોઈના નરેતૃતિમાં રહ્ું નકહ,23 
વિદ્ાથથીઓ ઉપર છૂટક, ગમરે તરેમ પ્રહારો થિા માંડ્ા. વિદ્ાથથીઓ હિરે કશું રહ્ું નથી 
એમ માની ભાગિા માંડ્ા; નાસિા લાગયા.

વિનોદના હાથમાં ધિજ હતો. ધિજ શરૂમાં તો આગરેિાનીમાં ભાગ લરેનાર શ્ી 
માણરેકલાલ સોગાણી પાસરે હતો. વિનોદરે, એમની પાસરેથી એ ધિજ રસતામાંથી વિનંતી 
કરી માગી લીધરેલો. એણરે સોગાણીનરે કહરેલું, ‘સાહરેબ, હંુ િાિટાની શાન નકહ જિા દઉં, 
તમારા હુકમનું પાલન કરીશ ભલરે મારો પ્રાણ જાય.’24 ધિજ કહંમતિાન, બહાદુર, નરે 
શાન રાખી શકરે તરેિા દૃઢ મનોબળિાળાઓનરે આપરેલા. શરૂઆતમાં સોગાણી અનરે બીજા 
કાય્કકરોએ સંબોધન કરરેલું : ‘આ સરઘસમાંથી કોઈએ નાસિું નહીં, જ રેનરે પોતાનામાં 
આતમવિશ્વાસ ન હોય તરે સરઘસમાં ન જોડાય.’

વિનોદ કકનારીિાલા સરઘસમાં બહરેનો પછીની બીજી ટકુડીમાં હતો. એ, માર 
પડિાની શરૂઆત થતાં આગળ આવયો અનરે બહરેનોનરે માર પડતો જોઈ પોલીસ સાથરે 
રકઝક કરિા લાગરેલો : ‘અહીં હાથ ઉપાડતાં શરમ નથી આિતી ? જાઓનરે, પાણી 
બતાિિું હોય તો જાપાનીઓ સામરે !’25 એ િખતરે પોલીસ એનરે લાઠીઓનો અસહ્ માર 
મારરે  છરે. જોનારનરે લાગરે કરે આ વિદ્ાથથી મરી જશરે. ‘‘મારાથી જોયું પણ ન ગયું; એનરે 
ગોળી ન િાગી હોત તો પણ એ મરી ગયો હોત એિો મારો ચોક્કસ મત છરે.’’26

* * *

કોઈ કદશા કરે બાજુ એિી નથી કરે પોલીસ ન હોય. પ્રાણ જાય પણ પ્રવતષ્ઠા કરેમ 
જાય ? – વિનોદ અનરે કરેટલાંક વિદ્ાથથીઓ-વિદ્ાવથ્કનીઓ ગુજરાત કૉલરેજમાં ઘૂસરે છરે 
તયારરે  ગુજરાત કૉલરેજની હદ થોરની િાડથી બાંધરેલી. થોર કૂદી કૂદી છોકરાઓ નાસિા 
લાગયા. વમશનની િાડોમાં છીંડાં પાડી ગમરે તરેમ, દરેહનરે ઉઝરડા આિરે તોય કશી પણ 
દરકાર રાખયા િગર વિદ્ાથથીઓ નાસરે છરે. વિનોદ અહીંથી ભાગિાનો નથી એ તો 
એના મનનો વનણ્કય છરે જ. ઘરેરથી નીકળતાં એના વપતાજીએ કહરેલા શબદો ગુંજયા કરરે  
છરે; પ્રરેરણા પૂયા્ક કરરે  છરે : ‘... સરઘસમાંથી ભાગિું નકહ.’ માણરેકલાલ સોગાણીનરે કહરેલાં 
િચનો જોશ લાિરે છરે. વિનોદ ધિજ સાથરે દરિાજામાંથી પસાર થઈ ગુજરાત કૉલરેજની 

23. સાંભળરેલું, હકીકતમાં એમ બનરેલ કરે માર પડિાની શરૂઆત થતાં નરેતૃતિમાં ભાગ લરેનાર 
એક મોટા કાય્કકર પણ ચાલયા ગયરેલા, બીજા કરેટલાક કાય્કકરો જયારરે  આગળ માર પડિાનો થયો એટલરે 
‘શાવન્ત જાળિો’ ‘કહંમત રાખો’ કહરેતા પાછળ સરકી ગયરેલા. બીજા અનરેકરે બહાદુરીથી માર પણ ખાધો 
છરે. નબળી પ્રકૃવતિાળા શરૂમાં જ પાણીમાં બરેસી ગયરેલા – આ કોઈની વનંદા માટરે નોંધ નથી કરાતી. 
આ તો વજજ્ાસુનરે માનસશાસ્તીય અભયાસની દૃવષ્એ રવસક થાય એ જ હરેતુ છરે. 

24. શ્ી માણરેકલાલ સોગાણીની માકહતીનરે આધારરે .
25 . ડૉ. કદનુભાઈ પટરેલની માકહતીનરે આધારરે .
26 . શ્ી વિનોદ શુકલ.



31

(પૂિા્કધ્ક) સરઘસ

હદમાં પગ મૂકરે છરે.27

હિરે સરઘસ જ રેિું રહ્ું નથી. વિદ્ાથથીઓએ પથથરમારો શરૂ કયયો છરે. બહાર 
માગ્કમાં પડરેલા ઈંટાળા,28 રોડાં, પથરા, કાંકરા જ રેના હાથમાં જ રે આિરે તરે પોલીસ પર 
નાંખિા માંડરે છરે.29 એ ‘દુભા્કગી’ પોલીસ પર જ પડરે છરે એિું નથી. ગુજરાત કૉલરેજના 
દશમા ઓરડાની દીિાલ અનરે સીડનહામ લાઇબ્રેરી પાસરેના ખુલ્ા મરેદાનમાં પડરે છરે – 
પછી ગમરે તરેનરે િાગરે – મરેદાન સમરાંગણના સિરૂપમાં પલટાયું છરે.

કૉલરેજમાં વિદ્ાથથીઓ આવયા છરે, પોલીસ આિી છરે એ જાણી અયાપકો નીચરે 
આિરે છરે. પ્રો. કફરોઝ દાિર અંગ્રરેજીના અયાપક આગળ આિરે છરે. વિદ્ાથથીઓ અનરે 
વિદ્ાવથ્કનીઓ પર પડતો માર એમનાથી જોઈ શકતો નથી, સહી શકતો નથી. પોલીસ 
અમલદારનરે સમજાિરે છરે : ‘Please, do not beat my children, my students. 
Please, for hummanity’s sake, for God’s sake.’30 પ્રો. દાિર તો જ્ાનભંડાર, 
સૌજન્યમૂવત્ક. એમના હૃદયનરે આઘાત લાગરે છરે. આ જોિાતું નથી – કરે નથી અટકાિાતું. 
પોલીસ એમની પ્રિૃવતિમાંથી ઊંચા આિી પ્રો. દાિરના શબદો પર ધયાન આપરે તો નરે !

એ મરેદાનમાં સૌ વિદ્ાથથીઓ બરેસી ગયા છરે. પોલીસ સૌનરે પકડી પકડી મારરે  છરે.
પ્રો. દાિર વિદ્ાથથીઓનરે તયાંથી ચાલયા જિાનું કહરે છરે, િીખરાઈ જિાનું કહરે છરે. 

વિદ્ાથથીઓ પણ માનતા નથી. માર ખાય છરે, માર ખાિા ધસરે છરે.31 પ્રો. દાિર સાથરે 
અધ્કમાગધીના પ્રો. દિરે પણ છરે. એ તો બહુ મજબૂત માણસ, વિદ્ાથથીઓનરે બચાિરે છરે, 
પોલીસોનરે સમજાિરે છરે.

પોલીસ હિરે અયાપકો પ્રતયરે પણ ભરેદ રાખતી નથી. એમનરે પણ સિાદ ચખાડરે છરે 
! હરાયું ઢોર સૌની સામરે શીંગડાં ઉગામરે.

એક યુિાન અધયાપક આગળ આિરે છરે.
‘E, you brute, stop it’ કહીનરે એક છોકરી પર પડતી લાઠીનરે હાથમાં ઝીલરે 

છરે. પોલીસ લાકડી ઉપાડી પરેલા અયાપકના માથામાં મારરે  છરે. પોલીસ એમનરે કોઈ 
વિદ્ાથથી માની લરે છરે.

આ છરે – ડૉ. ધીરભાઈ ઠાકર, ગુજરાતીના અધયાપક.
27 . એ િખતરે ઉતિર બાજુનો દરિાજો ખુલ્ો રહરેતો કરે બંધ એ બાબતમાં કોઈ ચોક્કસ નથી. 

વિકરેટ ગરેટમાંથી જ પ્રિરેશ થયો હશરે, પણ, સોગાણી કહરે છરે કરે એ દરિાજો ખુલ્ો હતો.
28. ‘ગોળા સમા તોપતણા કરરે  ચડી,

  શસ્તો બની સહાય કદધી અમોલી !’ - સુંદરમ્, ‘ઈંટાળા’ (કાવય) : ‘િસુધા’ પૃ. 88
29 . એ િખતરે A. R. P. ની તાલીમનો કરૅમપ હતો. તયાં કંઈક ચણાતું હતું. એના માટરે ઈંટો 

લાિરેલા, તરેનાં રોડાં પણ પડરેલાં-પાયામાં પૂરિા માટરેનાં. બાજુમાં ત્રણ લીમડા હતા. એક દીિાલનો અનરે 
િૃક્ષોનો, ફેંકનારાઓનરે િળતો જિાબ ન સહન કરિો પડરે એ માટરે આશ્યરૂપ હતા.

30. શ્ી વિનોદ શુકલ અનરે ડૉ. વિષણ માિળંકરની સમૃવત પ્રમાણરે.
31. એક વિદ્ાથથી તો પોલીસ તરફ ધસી ધસી જતો હતો તરે જોઈ પ્રો. દાિરરે  કહ્ું : ‘ભાઈ, શું 

કામ આમ કરરે  છરે ? - એમ કરિાથી શું થશરે ? - મરિા ટાણં નથી. ‘ ‘બસ મારરે  મરિું જ છરે, સાહરેબ, 
મનરે રોકો નકહ.’ – પ્રો. દાિર.
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પ્રો. ઠાકર િચચરે આિીનરે આ કરૂ પાશિી િૃવતિનરે અટકાિિા જાય છરે, એમનરે ભાગરે 
પણ થોડુકં ચુકિાય છરે. માથામાં લાઠી િાગિાથી ખોપરી વચરાય છરે; મૂવછ્કત થઈ નીચરે 
પડરે છરે. માથામાંથી લોહીનાં ઝરણાં ફૂટરે છરે – 

ગુજરાત કૉલરેજના એ મરેદાનમાં, આજ રે એ લોહીના ડાઘ નથી પણ એ માટી આ 
જાણરે છરે : એની ગોદમાં ઊનાં ઊનાં લોહી કરેિી રીતરે િહરેતાં હતાં ! કોઈ કવિની જબાન 
આમ પૂછી પણ દરે –

‘એક આ ડાઘો રહ્ો,
એનરે વિષરે, કહો
કોઈનરે કંઈ પૂછિું છરે ?’ 32

પથથરમારો તો ચાલુ જ છરે.
પ્રો. અનંતરાય રાિળ, જીિશાસ્ત વિભાગના પ્રો. આર. એન. સુતકરયા, અંગ્રરેજીના 

પ્રો. ધ્ુભાઈ ધ્ુિ, પ્રો. એસ. એમ. શાહ અનરે બીજા પ્રોફરેસરો આિરે છરે, પોલીસનો ત્રાસ 
ચાલુ જ છરે; પથરા પડ્રે જાય છરે. પાશિી માર પડરે અનરે પ્રોફરેસરો જોયા કરરે  એ કરેમ 
બનરે ? તરેઓ બચાિિા જાય છરે – વિનંતી કરરે  છરે, આજીજી કરરે  છરે, છતાં નથી માનતા, 
તો લાઠીઓ ઝીલરે છરે, સોટીઓ અટકાિરે છરે. પોતાના શરીર પર ઝીલિાનો અિકાશ 
તરેમનરે સહરેજમાં મળી જાય છરે.

એમનરે માથરે બીજુ ંપણ કામ આિી પડ્ું છરે. ઘાયલ થયરેલાઓનરે સારિાર, રકત-
-ટપકતા દરેહ ઉપાડિાનું પ્રાથવમક સારિાર માટરેનું.

એક વિદ્ાવથ્કનીનરે પુષકળ માર માયયો છરે. (તરે ખાદી પહરેરરે  છરે, અનરે ચળિળમાં 
આગળ પડતી રહરે છરે, તરેથી તો નકહ ?!) એના શરીર ઉપર લાઠીઓનો અનરે સોટીઓનો 
માર પડ્ો છરે. એના ખાદીના કબજામાંથી લોહી ટપકરે છરે – એના િક્ષ:સથળ સામરે 
જોિાતું નથી. એ છોકરીનું નામ છરે કુ. સરલા મહરેતા, ગુજરાત કૉલરેજની વિદ્ાવથ્કની, 
વસવનયર બી.એસસી.માં ભણરે છરે.33 એની પ્રાથવમક સારિાર માટરે પ્રો. સુતકરયા એમના 
જીિશા વિભાગમાં લઈ પાટા-પાટી કરરે  છરે. આ િખતરે એમના મદદનીશ તરીકરે હાલના 
ગુજરાત કૉલરેજના ઉપાચાય્ક ડૉ. ન્હરોણા છરે. પ્રો. જ રે. ડી. ઓઝા છરે. ડૉ. ધીરભાઈનરે પણ 
પ્રાથવમક સારિાર માટરે તયાં લાિિામાં આિરે છરે. ધીરભાઈનરે શુવદ્ધ નથી. તરેમના માથા 
પર થયરેલા ઘામાંથી લોહી ફુિારાની માફક િહરે જાય છરે, અટકતું નથી. ઘાયલ થયરેલા 
બીજા વિદ્ાથથીઓનરે પણ ઉપાડી ઉપાડીનરે પાટા-પાટીની પ્રાથવમક સારિાર અપાય છરે. 
પ્રો. સુતકરયા કહરે છરે કરે ‘આિા, નિજુિાન કદલોના ઘા મેં મારી વજદંગીમાં જોયા નથી. 
મારં કામ – આંસુ સાથરે થતું હતું – એ દૃ્યો મારાથી નકહ ભુલાય તરેિાં છરે.’

પથથરમારો ચાલુ છરે.
વિનોદ કકનારીિાલા ધિજ સાથરે પ્રિરેશ કરરે  છરે.

32. શ્ી હસમુખ પાઠક : ‘નમરેલી સાંજ’, ‘કોઈનરે કંઈ પૂછિું છરે ?’ (કાવય), પૃ. 10
33. હાલ, શ્ીમતી સરલા વિમળભાઈ શાહ.
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2
‘You are Indian, you must favour us, at any cost’ – કોઈ વિદ્ાથથીએ 

કહંદી પોલીસ ઇન્સપરેકટરનરે કહ્ું. તરેનો આ ઉતિર હતો : You sit down calmly, noth-
ing will be done...’ એ િાકય પૂરં કરરે  તયાં તો એક અમલદાર આિી પરેલા વિદ્ાથથી 
પર એની શવકતનો પરચો બતાિી બોલયો, ‘Shut up, rascal !’34

પથથરમારો, એ ક્ષણોમાં ઓછો થાય છરે, નથી જણાતો.

દશમા રૂમમાંથી, બાજુની િૃક્ષોની ઓથમાંથી આિતા પથથરો, ઈંટાળાં અટકરે છરે 
– દૂરનાં આિતાં જાય છરે.

કોઈ મુસલમાન પોલીસ અમલદાર છરે, એમનો જ છોકરો સરઘમાં છરે. એ વિ-
દ્ાથથી વપતાજીનરે કહરે છરે : ‘બાપુજી, તમારરે  બહુ કડક થિું જોઈએ નકહ.’ એમના જ રેિા 
અમલદારો મૂંઝાય છરે.35 પુત્ર ઉપર લાઠી ઉગામરે કરે રક્ષણ આપરે ? િાસતિમાં, તો, 
સરકારી નોકરના દીકરાએ તો સરઘસમાં જોડાિું ન જ જોઈએ નરે ? એટલી આશા તો 
અંગ્રરેજ સરકાર રાખતી હશરે ?!

પરેલો ગોરો અમલદાર ધિજ લઈનરે પ્રિરેશ કરતા વિદ્ાથથી તરફ કતરાય છરે, એની 
આંખો ચારરે  કોર િીફરાયરેલી વસંહણની જ રેમ ફરરે  છરે.

િાતાિરણ પલટાતું જાય છરે. પોલીસ પણ અતયાચારો અનરે જુલમ કરી થાકી 
ગઈ છરે. લાઠીઓ લોહી-લુહાણ થઈ ગઈ છરે. પોલીસોના હાથ લોહીથી ખરડાયરેલા 
છરે. સોટીઓ પર કરેટલીક જગાએ તો માંસના લોચા ચોંટા છરે. પોલીસ એ દૂર કરરે  
છરે – એમનાં કપડાં પણ બગડરે છરે. વિદ્ાધામ કતલધામ (slaughter house) બની 
ગયું છરે સમરાંગણ બની ગયું છરે. આકાશ િાદળથી – બહુ આછા, ઘરેરાયરેલું દૂવધયું છરે. 
િરસાદનાં આછાં ફોરાં કિવચત્ પડરે છરે – એ નથી પડતાં એમ જ જણાય.36 વિદ્ાથથીઓ 
તયાંથી િીખરાતા નથી. પોલીસ એમનરે હટાવયા વસિાય હટિાની નથી. બીજી બાજુથી 
બહારથી પથથરમારો તીવ્ર સિરૂપ પકડરે છરે, પોલીસની વસસોટીઓના અિાજ િાતાિર-
ણનરે ભયભીત બનાિરે છરે. બહાર રસતા પર પણ પોલીસ પથરાઈ છરે. તયાં પણ એમનો 
ધીકતો ધંધો ચાલુ જ છરે ! ચાર-પાંચ હજાર વિદ્ાથથીઓના ટોળામાંથી અનરેક હાથરે 
ચડરે. સાંકડુ ંનરેવળયું, નરે બંનરે બાજુ િાડ. િાડમાં છીંડા પાડી જિાનું હોય, અડધું શરીર 
આ બાજુ નરે અડધું પરેલી બાજુ અનરે તરેિામાં ધબાક દઈનરે લાઠીનો માર પડરે, સોટીઓ 
વઝંકાય. નાસિું કયરે રસતરે નરે જિું કયાં ? માદલપુર અનરે કૉલરેજના વિસતારમાં જ બસો-
અઢીસો જ રેટલી પોલીસ. બહાર જિાનો કોઈ અિકાશ નકહ નરે અહીં રહરેિાનો કોઈ 
સિાથ્ક નકહ – ગુજરાત કૉલરેજમાં રહરેલા કોઈ હટતા નથી, ખસતા નથી.

34. સંિાદો શ્ી. વિનોદ શુકલની સમૃવત પ્રમાણરે.
35. પ્રો. કફરોઝ દાિરરે  આપરેલી માકહતીમાંથી.
36. પ્રો. દાિર પાસરે છત્રી હતી. ‘જો િરસાદ િધુ પડ્ો હોત તો આિું કશું ન થાત’ આિું પ્રો. 

એસ.એમ.શાહરે તરે િખતરે કહરેલું. – પ્રો. દાિર.
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આ બધું દૃ્ય વનહાળરે છરે – ઑકફસની બાજુમાં છોકરીઓની બરેઠક છરે તયાં 
ઝરૂખામાં ઊભા ઊભા લાઇબ્રેકરયન, ફ્રેન્ચના પ્રો. બાલસરે, પ્રો. ડબલયુ. એચ. ગોલરે. પ્રો. 
જી. કરે. ભટ્ટ – િગરેરરે . રસાયણ વિભાગના પ્રો. એન. એમ. શાહ સીડનહામ લાઇબ્રેરીનાં 
પગવથયાં ઉપર ઊભા છરે. તરેિામાં વપ્રવન્સપાલ આર. પી. પટિધ્કન લાઇબ્રેરીના મકાનની 
બાજુથી આિરે છરે. તરેમણરે પીળાશ પડતો સૂટ પહરેયયો છરે. પરેલી બાજુ સાયન્સ વબવલડગં 
તોડિા પ્રિૃવતિ કરતા વિદ્ાથથીઓનરે સમજાિીનરે આવયા છરે. િાતાિરણમાં એકદમ ફરેર 
પડી જાય છરે, બરે કદિસ ઉપર ભાિનગર કૉલરેજમાં એક પ્રસંગ બની ગયો છરે. વપ્ર. 
સહાણીની રજા િગર પોલીસ કૉલરેજની હદમાં ઘૂસી ગઈ હતી. વપ્ર. સહાણીએ એમનરે 
રજા વસિાય નકહ આિિા હુકમ કયયો, કાયદરેસર એનું તો પાલન પણ થયું.37

વપ્ર. પટિધ્કન, આવસસટન્ટ પોલીસ સુપકરન્ટરેન્ડન્ટ વમ. લાબૂશાડથીઅરનરે કહરે છરે, 
તરેમનો જ એક િખતનો વિદ્ાથથી છરે.38

‘‘You cannot enter my college premise without my permission. 
Vacate my premise immediately.’’

લાબૂશાડથીઅર સરખી ઊંચાઈનો, પાતળો ગોરો અમલદાર છરે.39 લલાટ તરફ 
ઢળતી સાહરેબ ટોપી પહરેરી છરે, તરેના ખાખી ડ્રરેસ-કોટની બાંય િાળરેલી છરે, તરેના હાથમાં 
કરિૉલિર છરે. તરેનો ચહરેરો ગુસસાથી લાલચોળ થઈ ગયો છરે, આટલો િખત તરેણરે વનવષકય 
થઈ તરે જોયા કયુું છરે. વસસોટીઓથી હુકમો આપયા છરે. હિરે, તરેની જ આંખમાં તણખા 
ઝરરે  છરે. વપ્ર. પટિધ્કન સામરે ફરી જિાબ આપરે છરે, – હુકમ કરરે  છરે : If you want to 
save, move away. આચાય્ક, વશષય સામરે કોઈ દલીલ કરરે  તરે પહરેલાં તરેણરે કરિૉલિર 
તરેમના તરફ ધરી.

વપ્રવન્સપાલ અસહાય બનરે છરે – વિચારરે  છરે, તયાં ઝરૂખામાંથી નીચરે આિરેલ – પાસરે 
ઊભરેલ લાઇબ્રેકરયનરે કહ્ું ‘સાહરેબ, ચાલો.’

પથથરમારો ચાલુ જ છરે.
પોલીસો વસતમ ગુજાયથે જાય છરે.

જ રેિા વપ્રવન્સપાલ જાય છરે, તરેિામાં એક પથરો પરેલા તીખા મરચા જ રેિા લાબૂશા-
ડથીઅરની હરૅટ પર પડરે છરે,40 તરે વમજાજ ગુમાિરે છરે; પહરેલો ફાયર હિામાં કરરે  છરે.

કરિૉલિરના અિાજથી–નિું જ પ્રકરણ શરૂ થાય છરે, બહારથી દૂરનો પથથરમારો 
િધરે છરે. આડા-અિળા ઈંટાળા ફેંકાય છરે. વમશન િચચરે અનરે ગુજરાત કૉલરેજ િચચરેના 

37. પ્રો. મુકંુદ ભટ્ટની માકહતીનરે આધારરે .
38. Labouchardiere, (who) was an old pupil of mine in Deccan College, Poona. 

– વપ્ર. પટિધ્કન (મારા પરના તા. 22-5-’60ના પત્રમાંથી)
39. ફ્રેન્ચ હતો, યુરોવપયન હતો, ઍન્ગલો-ઇવન્ડયન હતો – આિા મતો છરે. તપાસ ચાલુ છરે. વપ્ર. 

પટિધ્કનનરે પુછાિરાવયું છરે. ઍન્ગલો ઇવન્ડયન, વપ્ર. પટિધ્કનનો વશષય હોિાથી, શકયતા િધારરે .
40. ‘મેં મારી નજરરે  જોયો છરે, પછી જ એનો ગુસસો હાથ નથી રહરેતો.’- પ્રો. દાિર. ગોળીબાર 

કરિાનું કારણ તરેણરે એ જ બતાવયું છરે.
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સાંકડા રસતા પર પણ એિો જ વસતમ ગુજારાતો આવયો છરે, હિરે ફરી તીવ્ર નાસા-નાસ 
થાય છરે – હિરે તો જીિ બચાિિાના ઉપાય રૂપરે છોકરા-છોકરીઓ િાડોમાં ભરાય છરે, 
કાં તો ગમરે તયાં માથું મારીનરે છીંડુ ંપાડિાનું. કૂદિાનું બધાં તો ના જ કરી શકરે. કોઈના 
પહરેરણ ફાટરે, લેંઘા તૂટરે, કોટપાટલૂન વચરાય, જૂતાં રહી જાય – સાડીઓના છરેડા િાડરે 
લપટાય, કોઈના ફ્ૉકનાં લઘરાં થાય, નાજુક દરેહનરે નાજુક સાડીઓ – શું આધાર આપરે 
? ભારતીય કન્યાઓનો િરેશ જ એિો છરે કરે સંકટ સમયરે તરે સંકટમાં મૂકરે. મેંદીનો રંગ, 
જ રે હાથ-પગ પર લગાડાય તરે લોહીથી રંગાયા છરે, કહનાની પાનીઓ ધરતી સાથરે લોહી 
ભરેળિરે છરે; કંકુનાં પગલાં નકહ, લોહીનાં પડરે છરે ! માખણ જ રેિી કાયા, મૂઆ કંટકો 
ભોંકાય અનરે તરેમાંય પોલીસનો માર – અનરે હિરે તો ગોળીબાર ! કોણ કોનરે મદદ કરરે  ?

સંકટ િરેળાએ બધુંય અિળું પડરે, સગિડની િાત પણ અગિડ ઊભી કરરે , જિું 
કયાં ? લરેવલન જ રેિા િજ્ર કદલિાળા, મુસીબતોમાં કહમાલય જ રેિા પ્રબળ, તરેઓ પણ 
એક િાર થાકીનરે બોલી ગયરેલા : ‘મૂઉં આ જીિન, મૂઈ આ કાંવત.’ સરઘસમાં જોડાયરેલ 
કોઈનરે થયું હશરે ‘મૂઉં આ સરઘસ, નરે મૂિું આ જોડાિું !’

* * *
વિનોદ ઝંડો લઈનરે પ્રિરેશરે છરે, તયારની પરેલા ગોરા પોલીસ અમલદારની આંખ 

તરેના પર છરે, તરેણરે પોલીસનરે ઝંડો લઈ લરેિાની આજ્ા કરી, વિનોદ ગુંદાના ઝાડની નીચરે, 
થડ પાસરે ઊભો છરે, નરે પોલીસ ઝંડો ખેંચી લરેિા મથરે છરે;41 ખેંચતાણ થાય છરે, રકઝક 
થાય છરે : ‘જાપાન જ રેિા સામરે પાણી બતાિિાનું છરે, અહીં ગોળી ચલાવયરે શું િળિાનું ?’ 
એના મુખમાંથી મોટરેથી ઉચચારાય છરે, એના હૈયામાં વપતાજીના પરેલા શબદો ગુંજયા કરરે  
છરે : ‘કબૂતરના ટોળામાં પથરો પડતાં કબૂતરો ફુરરર ઊડી જાય તરેમ પોલીસના દરેખતાં 
સરઘસ િીખરાઈ જાય એ શોભતું નથી; લાંછન ગણાિું જોઈએ. આમાંથી દાખલો 
લરેિાનો છરે – સરઘસમાંથી ભાગિું નકહ.’

માણરેકલાલ સોગાણી પાસરેથી ધિજ લરેતાં એણરે શું શબદો ઉચચાયા્ક છરે ?–

‘િાિટાની શાન નહીં જિા દઉં, ભલરે મારો પ્રાણ જાય.’

તરે ડગતો નથી. તરેનરે ચંદ્રશરેખર આઝાદ યાદ આિરે છરે. ચાર-પાંચ કદિસ પહરેલાં 
જ તરેના વમત્ર કદનુભાઈ જોડરે િાત કરરેલી – જો આઝાદ જ રેિો પ્રસંગ આિરે તો એિી 
કહંમત બતાિિી. એનરે કાંવતકારીઓની િાતો યાદ આિરે છરે, બહાદુરીની-િીરતાની હસતરે 
મુખરે મોતનરે ભરેટિાની કહંમતની, િીજળી ગવતથી તરેના મગજમાં તો સપાટાબંધ વિચારોની 
દોડાદોડ થાય છરે.

હિામાં અિાજ થતાં, મરેદાનમાંથી કરેટલાક નાસીનરે કૉલરેજના દશમા રૂમમાં 

41. વિનોદના હાથમાં ઝંડો હતો, પોલીસ એમની પાસરેથી ખેંચાખેંચ કરતી હતી. પણ 
વિનોદભાઈએ ઝંડો મૂકયો નકહ – તરેથી પરેલાએ ગોળી છોડી. આ મેં મારી સગી આંખરે આ ઑકફસની 
પરસાળમાં ઊભા રહીનરે જોયું છરે, નરે કંઈક જોરથી બોલતા હતા. – ભલાજી ઠાકોર. (1926 થી જૂના 
પટાિાળા.)
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ભરાયા, કરેટલાકરે મેંદીની િાડની ઓથ લીધી. ડબૂતો તરણં પકડરે ! કરેટલાકરે છીંડામાંથી 
માથાં ઘાલી રસતામાં જિા પ્રિૃવતિ આદરી. બાકીના સૂઈ ગયા. ચતિા થઈ ગયા. િાતા-
િરણ એકદમ ગંભીર બનતું જાય છરે.

વિનોદ ઝંડા સાથરે ઊભો છરે, ડગતો નથી હટતો નથી. સૂત્રો પોકાયથે જાય છરે. પડરેલા 
મારની પરિા કરતો નથી.

વિનોદનરે માટરે કસોટીનો પ્રશ્ન42 ઊભો થયો : ‘શું ઝંડો મૂકીનરે ભાગિું કરે એની શાન 
ખાતર મરિું ? ઝંડો મૂકીનરે ભાગિું ?’ કરેિો ધૂત્ક વિચાર ! મન કરેટલું પોચું છરે – મીણ 
જ રેિું ! જરાક ગરમી મળતાં ઊકળી જાય. ભાગિું ?... ના. ઝંડો –એ તો ‘‘तू मान है 
हमारा, तू शान है हमारी.’’43 એિું ગણનાર કરેમ ઝંડો મૂકી દરે ? કરેમ શાન જિા દરે ? કરેમ 
માન ખૂએ ? એ તો, ઝંડો ઊંચરે વયોમ મુકત ગગનનાં ગાન ગાય એ જ ઇચછરે છરે, એ જ 
વપ્રય છરે. તો, હિામાં ફરકતો કરેમ ન કરરે  ? એનરે યાદ આિરે છરે ભગતવસંહ, એનરે યાદ 
આિરે છરે ચંદ્રશરેખર આઝાદ, એનરે યાદ આિરે છરે અનરેક શહીદોના કવલપત દરેહો, એનરે 
યાદ આિરે છરે એ પરાકમો, એ બહાદુરી, એ િીરતા. એનરે યાદ આિરે છરે એના વપતાએ 
ઘરેરથી નીકળતાં આપરેલી શીખ આપરેલી સાચી સમજણ. એનરે મદદરે આિરે છરે સોગાણીનરે 
આપરેલું િચન. જો ભાગીશ તો કલંક ગણાશરે. મનરે, વપતાજી કાયર ગણશરે. જ રેની પાસરેથી 
ઝંડો લીધો છરે તરે શું માનશરે ? મોત તો એક િાર આિિાનું છરે, તો િીરના મોતરે કરેમ 
ન મરિું ? િીર તો મૃતયુનરે હસતરે ચહરેરરે  આવલંગરે, તો વશવથલતા શાની ? અનરે....એનો 
વનશ્ચય પથથર સમો બનરે છરે. માનરે ખાતર મરિાનો લહાિો પણ ઘણા ઓછાનરે હોય છરે. 
એ મૃતયુનરે જરા પણ વિનંતી નથી કરતો કરે रुि जा,44 એણરે અણગમોયરે ના બતાવયો. 
એનરે મન, એણરે ઘણી િાર વિચાયુું છરે કરે જો વજદંગીમાં કોઈ અપરેવક્ષત અનરે વનશ્ચલ, વસથર 
બનાિ – જ રે કોઈનાથી પણ ન ટાળી શકાય તરેિો –– હોય તો તરે મૃતયુ. સતિરરે  આિરે 
કરે મોડુ ંઆિરે – પણ એનરે આિકાર તો દરેિાનો જ – કોઈ પણ ભોગરે, કોઈ પણ કાળરે, 
કોઈ પણ સથળરે, મનરેય કમનરે – તો શું કામ ઘરેર પધારતા પરોણાનું સિાગત વસમતથી 

42 . અહીં, ‘‘Psychological imagination’’ કહીએ છીએ તરેનો ઉવચત મયા્કદામાં ઉપયોગ 
કરાયો છરે.

43. ‘આઝાદ કહંદ ફોજ’ના રાષ્ ્રીય ગીતમાંથી.
44. મૃતયુનરે પ્રાથ્કના -

 પળિાર જ મોત ! તું થોભય ભલા !

 મરિું મુજનરે હજીજાના ગમતું;

 ખીજાલિી બજાધી આશ હજી ન લણી.

 વનરખું તુજ ચકાર વશરરે  ભમતું

 સુખકોશ હજી ભકરયા ન પૂજારા;

 હજી જ્ાન બધાં મુજ છરે અધૂજારાં.

   – નરવસંહરાિ કદિરેકટયા, ‘નૂપુર ઝંકાર’માંથી.
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ના કરિું ? પ્રરેયસીના રૂપમાં – ગુલાબના સિરૂપમાં આિરે તો જ આશ્રેષમાં લરેિું એિું 
નથી; છોનરે કોઈ દુ્મનના સિરૂપરે – કંટક કરે અકહના, એનરેય પણ ગાઢ આવલંગન કરિું. 
એણરે વિચાયુું છરે :

‘‘જોજો ઓ કકરતાર, હિરે તો જોજો ચૌદરેય લોક.

 વછપાિું એની લોહી વપપાસા, આપું ભીષણ ભોગ !’’45

એના મનની મૂંઝિણ મટી ગઈ. એનું િદન પ્રફુવલ્ત થાય છરે. એક ડગ આગળ 
માંડરે છરે.

જુલમગારની આંખ લાલ થતી જાય છરે. એનાથી હિામાં પ્રવતકાર કરી રહરેલ 
ઝંડો જોઈ શકતો નથી. ‘યુવનયન જ રૅક’નરે નમન કરનાર, છરે વત્રરંગી ઝંડાનો વિઘાતક ! 
એની સામી છાતીએ – વિનોદના ‘‘सर पर वतरंिी झंडा जलवा वदखा रहा है ।’’46 વિનોદના 
વનશ્ચયનરે કોઈ ડગાિી શકરે તરેમ નથી, મૃતયુથી નકહ ડરનારાનો વનશ્ચય ઈશ્વરરે  પણ 
ડગાવયો છરે ? ‘બરે વમવનટ માંડ િધુ નકહ િીતી હોય અનરે વિદ્ાથથીની છાતી જુલમગાર 
માટરે વિદ્ાથથીનરે જ હાથરે ખુલ્ી થઈ. માનિતા જ રે રહીસહી બાકી હતી – જુલમગારના 
કદલમાં, તરે પરેલા વિદ્ાથથીના મહાન મૃતયુ કાજ રે વિદાય થઈ ગઈ.’47

વિનોદના મુખમાંથી છરેલ્ું સૂત્ર પોકારાય છરે.

પહરેલો અિાજ હિામાં કયયો, તરત જ પરેલા ગોરા અમલદારરે  ઝંડાધારી યુિાન, 
વિનોદ પર ખુલ્ી થયરેલી છાતી પર ગોળી છોડી. પરેલા સૂત્રનો પડઘો વઝલાય છરે : 
કરિૉલિરની ગોળીથી – અિાજથી.

* * *

એકનું િીર કૃતય અનરે બીજાનું નીચ કૃતય વનહાળી એકનરે અંજવલ અનરે બીજા માટરે 
પશ્ચાતિાપ ‘હજુ માનિજાત લોહીતરસી જ રહી !’ એ પર શોક કરતંુ કવિકલપનાનું

‘કુદરતમહીં કયાંક છુપાયલું ઝાકળવબંદુ ધીમરે સયુું !’48

°

45. ‘માતાનો બરેટો’ – કાવય, સનરેહરવ્મ – ‘પનઘટ’, પૃ. 80
46. ‘આઝાદ કહંદ ફોજ’ના રાષ્ ્રીય ગીતમાંથી.
47. ‘કદન ખૂન કરે હમારરે  યારોં ન ભૂલ જાના’ શ્ી પ્રબોધ જોશીનો લરેખ. ‘સંદરેશ’, તા. 10-8-’47, 

પાનું 4થું.
48. શ્ી વબવપન સાંગણકર : ‘િીર વિનોદ કકનારીિાલાનરે’ (કાવય), ‘વિકાસ’ માચ્ક-’60, પૃ. 16
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ગુજરાત કૉલરેજની સમરાંગણ બની ચૂકરેલી મરેદાનભૂવમ પર એક કલાકમાં તો 
સમશાનિત્ શાંવત પથરાઈ જાય છરે, તયાં કોઈ મળતું નથી – વસિાય બરે-ચાર પોલીસો 
અનરે પરેલો અમલદાર. એનો ચહરેરો ગંભીર થઈ ગયો છરે. એ કોઈ ઊંડા વચંતનમાં દરેખાય 
છરે. લોહીનાં ખાબોવચયાં, ડાઘા અહીં-તહીં પડરેલાં દરેખાય છરે. ફરતા પોલીસોના બૂટ 
એમાં ખરડાય છરે, કોઈ િાર તો એમાં પગ મૂકતાં છાંટા ઊડરે છરે; પહરેરરેલ કપડાં પર પડરે 
છરે – એ એમનાથી અજાણયું નથી.

* * *

થોડી વમવનટોમાં તો શુંનું શું થઈ ગયું ? પહરેલો અિાજ (fire) હિામાં થયો અનરે 
બીજો વિનોદની છાતી પર,49 વિનોદ ઢળી પડરે છરે. પછી તો ઉપરાઉપરી ગોળીઓ છૂટરે 
છરે. ગુજરાત કૉલરેજમાં न भूतो न भववष्वत પ્રસંગ બની જાય છરે. એનાં વનશાન - સથૂળ 
રૂપરે એ દરિાજાની ભીંતો પર અનરે વિનોદ વસિાય ઘિાયરેલા બીજા વિદ્ાથથીઓ, જ રેિા 
કરે પ્રો. પશાભાઈ પટરેલના શરીરમાં હજીય ગોળી છરે.50

49. છાતીથી સહરેજ નીચરેના ભાગમાં, છરેલ્ી પાંસળીમાં : જોનારાઓનો અવભપ્રાય.
50. ગોળીબારમાં ઘણા વિદ્ાથથીઓ ઘાયલ થયરેલા. કોઈ ચોક્કસ આંકડા મળતા નથી. સાત-આઠ 

જણ ઘિાયરેલા. કરેટલાક મૃતયુના મુખમાંથી બચરેલા. શ્ી િીરબાળા સવતયાનરે ગોળી િાગરેલી, છતાં પુષકળ 
દોડરેલાં. મેંદીના છોડની ઓથરે બરેઠરેલા બીજા િષ્ક વિજ્ાનના વિદ્ાથથી શ્ી પશાભાઈ પટરેલનરે (ભિન્સ 
કૉલરેજમાં પ્રોફરેસર, આજ રે વનિૃતિ) ગોળી િાગરેલી. બરે િાર ઑપરરેશન કયુું; છતાં ગોળી નીકળી નકહ. 
શ્ી રમણલાલ અંબાલાલ પટરેલનરે સાથળમાં ગોળી િાગરેલી. બીજા િષ્ક વિજ્ાનના વિદ્ાથથીઓ ખાસ 
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ઘાયલ થયરેલાઓનરે હૉસટરેલમાં લઈ જિામાં આવયા. હૉસટરેલમાં, બીજા વિદ્ાથથીઓ 
પણ ભરાયા – રક્ષણ અથથે, તયાં જઈનરે પણ પોલીસરે વસતમ ગુજાયયો. એક રૂમમાં 
લગભગ 40-50 વિદ્ાથથીઓ ભરાયા છરે. પોલીસ આિીનરે ધમકી આપરે છરે : ‘ખોલો.’ 
પણ કોણ ખોલરે ? ‘ગોળી િાગરેલા એક જણનરે તમરે સંતાડ્ો છરે.’ કોઈ ખોલતું નથી. 
જયારરે  બંદૂકની નાળ બારણાની જાળી (લાકડાની જાળી છરે) િીંધી અંદર દરેખાય છરે 
તયારરે  ખોલરે છરે. પછી તો પોલીસના દંડા અનરે વિદ્ાથથીઓનાં શરીર ! નાકદરશાહના 
સૈવનકો કદલહીમાં જ રેમ ઘરેર ઘરેર ફરી િળરે છરે તરેમ હૉસટરેલની રૂમરે રૂમરે પોલીસ ફરી િળરે 
છરે. ભરાયલા, સંતાયલા અનરે હૉસટરેલના વિદ્ાથથીઓનરે સૌનરે માયા્ક; જ રેમ કોઈ ખરેડતૂ 
િાડાબંધી ખરેતરમાં પાડાનરે આંતરી મારરે , પીટરે, ઝૂડરે. રૂમમાં સામનો કરિાનો અિકાશ 
જ કયાં હતો ? નાસિાનો અિકાશ આપરે તો પણ પોલીસોનાં મોંમાં ગોળ !

વિદ્ાથથીઓ તો હૉસટરેલમાં ભરાય, પણ આ બહરેનો ? પોલીસના અતયાચારથી 
બચિા કરેટલીક બહરેનો પાણીની ઓરડીમાં ભરાઈ જાય છરે. પોલીસ આિી પહોંચરે તરે 
પહરેલાં નોકર ઓરડીનરે તાળું મારીનરે નાસી જાય છરે. બીજી કરેટલીક બહરેનો કૉલરેજના 
રૂમોમાં ભરાઈ છરે.

ઍમબુલન્સ કાર આિી અનરે ઘાયલ થયરેલાઓનરે ઉપાડી જિા લાગી. વસવિલ 
હૉવસપટલમાં – ઘીકાંટા, વતલક રોડ – ભરતી થિા માંડી. બીજી બાજુ વિદ્ાથથીઓ અનરે 
પ્રોફરેસરો ઘાયલ થયરેલાઓનરે ઊંચકી ઊંચકી નજદીકની િાડીલાલ સારાભાઈ હૉવસપ-
ટલમાં લઈ જિા લાગયા, પણ છાનામાના.

2

જ રેિો વિનોદ ઢળરે છરે, – પાસરે બરેઠરેલી કરેટલીક બહરેનો તયાં દોડી આિરે છરે. તરેમાં 

શારદાબહરેન શાહ, કલાિતી શાહ િગરેરરે  છરે. શારદાબહરેન વિનોદનરે અનરે તરેના નાના 

ભાઈ ભરતનરે નામથી ઓળખરે; અનરે જોયાથી પણ. વિનોદ સાથરે કશો લાંબો પકરચય 

નકહ. એ સમયરે યુિાનો સાથરે કોઈ પણ યુિતી આજના જ રેિી છૂટથી ભળી શકતી નકહ. 

વિનોદનો દરેહ પડતો જોઈ શારદાબહરેન અનરે બીજી યુિતીઓ દરેહનરે પડતો બચાિિા 

પ્રયતન કરરે  છરે; તરેઓ આિી પહોંચરે તરે પહરેલાં ધરતી માતાના, ભારત માતાના ખોળામાં 

દરેહ પડી જાય છરે !

પોલીસ આિી તરેના હાથમાંથી ઝંડો ઝૂંટિી લરે છરે.51 વિનોદ ધરાશયી થઈ જાય છરે.

ઘિાયા છરે. હૉવસપટલમાં જઈ, શ્ી પ્રભુદાસ પટિારી, શ્ી રમરેશ દરેસાઈ (મુંબઈ), તરે િખતના રસાયણ-
ના પ્રોફરેસર એન.એમ.શાહરે કરપૉટ્ક નોંધયા છરે એમ જાણરેલું.

51. શ્ી માણરેકલાલ સોગાણીની માકહતીના આધારરે . સાંભળરેલું કરે, એ નરે એ જ િરેળાએ લાઠી 
ઝીંકરે છરે. પણ કોઈએ આ જોયું હોય તરેિું જાણિા મળતું નથી.
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માના લાડકિાયાના–
ભાલરે એનરે બચીઓ ભરતી લટો સુંિાળી સૂતી,
સનમુખ ઝીલયા ઘાિો મહીંથી ટપટપ છાતી ચૂતી.

...... લાડકિાયાની
આંખડી અમૃત નીતરતી.52

શારદાબહરેન, કલાબહરેન િગરેરરે  વિનોદનરે ભાનમાં લાિિા પ્રયતન કરરે  છરે. પૂછરે છરે : 
‘પાણી પીશો ??’ પણ, પાણી લાિિું કયાંથી ? જો ‘હા’ કહરે તો કોઈ દોડતું, પાણીની 
ઓરડીમાંથી લઈ આિરે, પણ આયરે જોખમ ! વિનોદ ‘હા’ કહરે તો કરેિું ધમ્કસંકટ ઊભું 
થાય !53

પણ વિનોદનરે શુવદ્ધ આિી નકહ.

પછી તો – 

.... એ લાડકિાયાના લોચનલોલ વબડાયાં,
આખરની સમૃવતનાં બરે આંસુ કપોલ પર ઠહરાયાં.

આતમ દીપક ઓલાયા
ઓષ્ઠનાં ગુલાબ કરમાયાં.

વિનોદના દરેહનરે અંવતમ સારિાર, અંવતમ હંૂફ મળરે છરે – અજાણી યુિતીઓથી. શું 
કામ અજાણ...? ભારતમાતાની જ પુત્રીઓ હતી નરે ! ભવગની િનલીલા, ભવગનીસુતા 
વપ્રયબાળા, કરે એનું વશર ખોળામાં લરેિા જનરેતા હીરાલક્મી; કોઈ આવયું નથી. વિનોદની 
એમાંથી કોઈએ ખબરરે  નથી પુછાિી ? – એ સૌનરે મળ્ા િગર જાય છરે ! ‘સરખો એ 
પ્રરેમનો પ્રિાહ’54 એિું મનાય છરે માતાના પ્રરેમ વિશરે – બધાં સંતાન માટરે. પણ એ અંશત: 
સાચું છરે. માનરે અમુક દીકરા-દીકરી માટરે િધારરે  િહાલ હોય એમ બનરે પણ ખરં. વિશાળ 
અનરે કાલપવનક અથ્કમાં લઈએ ગૉડસરે અનરે ગાંધી, બંનરે એક જ માતાના પુત્રો, શું ભાર-
તમાતાની ચાહના બંનરે માટરે સરખી હશરે ? કહરેિાનું તાતપય્ક એ હતું કરે વિનોદરે માનું હૈયું 
કંઈક વિશરેષ જીતરેલું; એ જ માની અતયારરે  હંૂફ ના મળી કરે ના ઘરેરથી વિદાય િરેળાએ 
દૃવષ્ મળી. ધાિણ ધિરાિનાર માતાની અિરેજીમાં પોષણનાં તતિો દરેનાર, ભાિનાની 
ભારતમાતાની ધરતીની ગોદમાં વિનોદનું શીષ્ક લરેિાયું.

કરિૉલિરના ધણાધણ અિાજ ઉપરાઉપરી ચાલુ જ છરે.

જોયું તો ખરં – વિનોદની આંખો ફાટી જાય છરે, એનું હૈયું ભરાઈ આિરે છરે; ડમૂો 
બંધાય છરે; એનાથી બોલી શકતું નથી; દરેહ અચરેતન થઈ જાય છરે. અતયારરે  એનો આતમા 

52. ‘કોઈનો લાડકિાયો’ ઝિરેરચંદ મરેઘાણીકૃત, Mr. Locasteના કાવય ‘Somebody’s Dar-
ling’નો અનુિાદ (‘યુગિંદના’, આ. 1 લી, પૃ. 128)

53. શ્ી શારદાબહરેન શાહ : ‘ગઈ કાલરે બન્યું હોય એમ યાદ છરે.’
54 . બોટાદકર
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પંચમહાભૂતોમાં િહેંચાઈ ગયો છરે. પરંતુ તરે જોિા-જાણિાનો િખત જ કયાં છરે ? શા-
રદાબહરેન, કલાબહરેન, િગરેરરે  વિનોદના દરેહનરે ઊંચકીનરે કૉલરેજમાં લઈ જિા પ્રયતન કરરે  
છરે. કોઈ હાથ પકડરે છરે, કોઈ માથું, તો કોઈ પગ – ખરરેખર, આ કૉલરેજ-કન્યાઓ પણ 
અજબ કહંમત કરરે  છરે નરે ! પણ, આ ‘સમરસરેવિકાઓનરે’ પોલીસ તરેમ કરતાં અટકાિરે 
છરે. રોકરે છરે – બળજબરીથી.

થોડી િારમાં વિનોદનું શબ કૉલરેજના રૂમમાં લાિિામાં આિરે છરે.55 વિષણ ગાદીકર 
અનરે તરેના સાથીદારો આ સાહસ કરરે  છરે – વિનોદમાં પ્રાણ છરે કરે નકહ તરેની પરિા કયા્ક 
િગર, પાટલી પર સુિાડરે છરે. એનરે કયાં ગોળી િાગી છરે, એના દરેહના ધબકાર ચાલુ છરે કરે 
નકહ તરે જોિા જાય તરે પહરેલાં પોલીસ આિરે છરે. વિનોદના દરેહનરે લાિનારનરે મારરે  છરે, પીટરે 
છરે નરે નાસિાનું કહરે છરે. એમની સામરે કરિૉલિર તાકરે છરે, પરેલા ઓરડો છોડી ભાગરે છરે.56

વિનોદનું શબ મૂળ સથાનરે આવયું છરે. એનો દરેહ ચૂંથાઈ ગયરેલો લાગરે છરે. અંગો પર 
ધૂળ પડી છરે, લોહીિાળાં થયરેલાં કપડાંમાં માટી ચોંટી ગઈ છરે. એનું લોહી િહરેતું બંધ 
થયું લાગરે છરે. પ્રજા જાણરે નકહ, પ્રજા તોફાન ન કરરે  માટરે ઘોર અંધારી રાતરે, છાનામાના, 
રાિી નદીનરે કકનારરે  ભગતવસંહ અનરે તરેના સાથીદારોનરે ફાંસી અપાઈ. તરેમનાં શબ 
જલદી બળી જાય માટરે ઘાસતરેલ છટંાયું તોય અધ્કજળ્ાં શબ રઝળ્ાં, ગીધરે ચૂંથયાં. 
અહીં, વિનોદના શબની કરેિી દશા થઈ રહી છરે ! એ તો એકલો, અટલૂો પડ્ો છરે. 
અિાર-નિાર પોલીસની નજર તયાં જાય છરે – રખરે કોઈ ઉપાડી જાય !

કરિૉલિરના ધનાધન અિાજ ચાલુ જ છરે. એ સથળ પર ભય-કરતાનું િાતાિરણ, 
હિરે તો એનું એિરરેસટ પણ િટાિી જાય છરે. કયારનોય વિચાર કરતા આ નંદલાલ જોશી 
વિનોદના શબનરે ઉપાડી િાડના છીંડામાંથી નીકળિા પ્રયતન કરરે  છરે. પણ પોલીસનો 
વસતમ વિનોદનું શબ લરેિા દરેતો નથી.57

અવતશય મારથી બરેશુદ્ધ થયરેલા, સી. એન. વિદ્ાલયના વશક્ષક માણરેકલાલ 
સોગાણી ભાન આિતાં વશષયના ભાઈ વિનોદ પાસરે આિરે છરે. વિનોદનું મોં સાફ કરી 
રૂમાલ ઢાંકી દરે છરે – તયાં તો પોલીસના મારની ઝડી !58

3
વિનોદના વપતા ફરૅકટરીમાં કમરે જિા માટરે ગુજરાત કૉલરેજના બસ સટરૅન્ડ પાસરે 

ઊભા છરે. કૉલરેજમાં સરઘસ િીખરાઈ ગયું અનરે તોફાન થયું છરે એિા સમાચાર કોઈ 
તરેમનરે આપરે છરે. ‘કોઈના ઉપર ગોળીબાર તો નથી થયો નરે ?’ સહજ પુછાઈ જાય છરે. 
‘હા, અમારી કૉલરેજના વિદ્ાથથી વિનોદ કકનારીિાલા પર ગોળી છૂટી છરે, તરે ઘિાયો છરે.’ 

55. F. Y. Artsનો પ્રિચન-ઓરડો.
56. શ્ી વિષણ ગાદીકરની માકહતીના આધારરે .
57. સિ. નંદલાલ જોશી (મકહના બાદ બૉમબ બનાિટમાં બૉમબ ફૂટતાં, દાઝી જતાં મૃતયુ પામરેલ)

ના વમત્ર શ્ી વિનોદ શુકલની માકહતીના આધારરે .
58. શ્ી માણરેકલાલ સોગાણીની માકહતીના આધારરે .



42

શહીદ વિનોદ કિનારીિાલા

જમનાદાસનરે એકદમ અમંગળ શ્દ્ધા આિી જાય છરે. મનમાં નરે મનમાં વનણ્કય બંધાઈ 
જાય છરે : ‘વિનોદનું, મારા પયારા બરેટાનું મુખ જોિા નકહ પામું !’ મન છરે પોચા રૂ જ રેિું, 
જરા પણ – પ્રસંગ આિરે, પિનથી રૂ આમ-તરેમ ખેંચાય, તરેમ મન પણ અવસથર થાય. 
તરેઓ કૉલરેજ તરફ જાય છરે. એક ઓળખીતો વિદ્ાથથી મળરે છરે. એ સમાચાર આપરે છરે 
કરે વિનોદ અહીં નથી, એનરે કોઈક દિાખાનરે જ લઈ ગયું છરે.

જમનાદાસના પગ નજીકની હૉવસપટલ િાડીલાલ સારાભાઈ તરફ ઊપડરે છરે.

* * *
હજી વપ્રયબાળા રસોડાના કામમાંથી નિરાં નથી થયાં. મામાએ (વિનોદરે) સરઘસ 

જોિા આિિાનો આગ્રહ કયયો છરે, તરેથી ઉતાિળ કરરે  છરે. એિામાં ઘરમાંથી હીરાલક્મીએ 
કહ્ું : ‘વપ્રયબાળા, ગુજરાત કૉલરેજમાં સરઘસ પર ગોળીબાર થયો છરે, ફોન આવયો 
છરે - જરા, તપાસ કર નરે, વિનોદ કયાં છરે ?’

જયોવતસંઘમાં વચત્રનું કામ શીખિા જતાં િનલીલા, વિનોદનાં બહરેન, એમનરે આ 
બનાિની જાણ થાય છરે; વિનોદનરે શોધરે છરે. એિામાં વપ્રયબાળા મળરે છરે. માશી અનરે 
ભાણી : બરે યુિતીઓ શ્વાસભરી આિરે છરે – ગુજરાત કૉલરેજના ઝાંપા સુધી. તરેમનરે કોઈ 
મળતું નથી. કોઈ હોટલ પણ ચાલુ નથી.59 કોનરે પૂછરે ? મુખય દરિાજા ભણી, ફરી જાય 
છરે. તયાં અચાનક ગોરધનભાઈ પટરેલ, વિનોદના વમત્ર મળી જાય છરે. વપ્રયબાળા-િનલી-
લા પૂછરે છરે : ‘વિનોદ કયાં છરે ?’

‘હંુ જ વિનોદની શોધમાં છુ ં– વિનોદનરે ગોળી િાગી છરે.’ ‘મામાનરે ગોળી િાગી 
છરે !’ વપ્રયબાળાથી પુછાઈ જાય છરે. ‘ભાઈ !’ એિો ઉદગાર, િનલીલાથી નીકળી જાય 
છરે. ‘વિનોદ અહીં નથી તો બરે વિકલપ છરે.’ વપ્રયબાળા કહરે છરે : ‘ઍમબુલન્સ કારમાં, 
રરેડ કોસિાળા લઈ ગયા હોય તો વસવિલમાં હોય. જો વિદ્ાથથીઓ લઈ ગયા હોય તો 
િાડીલાલ હૉવસપટલમાં હોય – બંનરે જગાએ તપાસ કરિાનું રહ્ું.’ વપ્રયબાળા ગોરધન-
ભાઈનરે મોકલરે છરે વસવિલ હૉવસપટલ – ઘીકાંટા; તરેઓ અનરે િનલીલા જાય છરે િાડીલાલ 
હૉવસપટલ તરફ.

4
વચનુભાઈ પટિા, આપણા ‘કફલસૂફ.’60 તરે િખતરે પ્રીતમનગર વયાયામ મંડળના 

મંત્રી, તયારરે  તરેમના મોટા ભાઈની મોટર લઈનરે, પ્રીતમનગરના એટલા વિસતારમાં ફરરે  
છરે. ગોળીબારના સમાચાર જાણતાં તરેઓ અહીં આિી પહોંચરે છરે. તરેમની મોટર ખુલ્ી 
છરે. સાથરે, અખાડાના બરે-ત્રણ છોકરાઓ પણ લરે છરે. જયારરે  કૉલરેજમાં આિરે છરે તયારરે  બધું 
બાળી ગયરેલ આગ પછી ઠરી ગયરેલ રાખ જ રેિું, ઓળા પાડતું િાતાિરણ. પટિા શરૂમાં 
તો અંદર આિિાની કહંમત કરતા નથી – પણ આિરે છરે. ‘કહંમતરે મદા્ક તો મદદરે ખુદા.’ 

59. ‘મારી હોટલ બંધ કરિા પોલીસરે સૂચિરેલું’ ગોટરેરાિજી; માવલક, કૉલરેવજયન રરેસટોરાં.
60. દર શવનિારરે  ગુજરાત સમાચારમાં ‘પાન-સોપારી’ વિભાગ આપનાર. 
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પરેલા શાંત વચતિરે, ગંભીર-મુખમુદ્રાએ ઊભરેલા અમલદારનરે કહરે છરે – વિનોદના દરેહ તરફ 
ઇશારો કરી : ‘May I take him... ?’ જોતાં જ લાગરે કરે વિનોદ મરી ગયો છરે. છતાં, 
આશાનરે કયાંય થોભ હોય ? જીિતો પણ હોઈ શકરે; મન એિું અધીરં, અવિશ્વાસી હોય 
છરે. પરેલો અમલદાર કશી પણ રકઝક કયા્ક િગર સંમવત આપરે છરે.61 પટિા કહરે છરે કરે 
‘મેં અનરે મારા સાથીઓએ શબનરે મારી ખુલ્ી મોટરમાં લાિીનરે મૂકયું. વિનોદના શબનરે 
ઉપાડી જતો હતો તોય મારા મનનરે મનાિતો હતો કરે તરેમાં જીિ છરે જ. તરેથી વજદંગીમાં 
નકહ મૂકી હોય એિી ગવતમાં મેં મારી મોટર િાડીલાલ હૉવસપટલ તરફ િાળી.’

અહીં, બીજી બાજુ શબ પાછુ ંમરેળિિા પોલીસિાનો છૂટરે છરે. પટિાની મોટરનો 
માગ્ક પકડરે છરે.

મુખય દાકતર મોતીભાઈ પટરેલ, ડૉ. જ રે. ટી. ભટ્ટ, ડૉ. શમા્ક િગરેરરેએ વિનોદના 
દરેહનરે જોયો, એમણરે અવભપ્રાય આપયો કરે દરેહ ઠરી ગયો છરે, દરેહવિલય થયો છરે. હિરે 
અહીં રાખિાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. કાયદરેસર વિવધ પ્રમાણરે ‘પોસટમૉટ્કમ’ થાય અનરે 
શબ ચૂંથાય એના કરતાં સમશાન ભરેગું કરી- દરેિું જોઈએ.

એક બાજુ જમનાદાસ, વિનોદના વપતા ઊભા છરે. બીજી બાજુ દાકતરો, પટિા 
અનરે તરેમના સાથીદારો. વિનોદની સટ્રરેચર ઉપર જમનાદાસની આંખમાંથી બરે આંસુ 
સયાું – કોઈ ન જુએ એ રીતરે જમનાદાસ લૂછી નાખરે છરે !

હિરે કશો વિચાર કરિાનો છરે જ નકહ. હૉવસપટલની સટ્રરેચરનરે એ જ વસથવતમાં 
ખુલ્ી મૂકીનરે, પાસરે દિાખાનાની એક આયા બરેસાડીનરે આશ્મ રોડ પર મોટર મારી 
મૂકી – તયાં, દિાખાનરે હાજર રહરેલ, મયુવનવસપાવલટીના પ્રમુખ મવણભાઈ ચતુરભાઈ 
શાહનરે પૂછીનરે.

વિનોદ આિરે છરે એની રાહ જોતાં તરેની બા હીરાલક્મી ઓટલા પર બરેઠાં છરે. સિારરે  

61. અમુક વયવકતઓએ પ્રશ્ન કરરેલો, વિચારિા જ રેિું પણ છરે – શ્ી વચનુભાઈ પટિાનરે શબ કરેમ 
લરેિા દીધું હશરે ? જુઓ – શ્ી શારદાબહરેન અનરે બીજી યુિતીઓ, શ્ી વિષણ ગાદીકર અનરે તરેમના 
સાથીઓ, સિ. નંદલાલ જોશી, શ્ી માણરેકલાલ સોગાણી – િગરેરરે  વનષફળ નીિડરે છરે. પરંતુ શ્ી પટિા 
શબ લાવયા એ હકીકત છરે. એમના વસિાય એ ભૂવમ પરથી શબ લઈ જનારનો ઉલ્રેખ કોઈની પાસરેથી 
મળતો નથી. બીજો વિકલપ–જો શબનરે પોલીસરે સિાધીન કયુું હોત તો કાયદરેસર વસવિલ હૉવસપટલમાં 
જ લઈ જિું પડરે; અનરે ‘પોસટમૉટ્કમ’ની વિવધ પતયા બાદ જ સગાંનરે સોંપાય કરે ન સોંપિાનો વનણ્કય 
થાય, કારણ કરે આ કુદરતી મોત નથી. શ્ી પટિાનરે શબ લઈ જિાની સંમવત આપરે છરે તરેનાં આ કારણો 
હોઈ શકરે : આ આખો પ્રસંગ જોયાથી, અમલદારનું વચતિ વયથા પામયું હોય; િળી, કદાચ આ જીિતો 
હોય અનરે દિાખાનરે જાય તરે કહતાિહ છરે એમ માની કરરેલી ભૂલ સુધારી લરેિા લાગણીિશ થયો હોય 
એમ કલપી શકાય – ગમરે તરે હો. તો પછી શબની શોધમાં પોલીસિાનો દોડાિિાની જરૂર ? દરેશી 
પોલીસો જાણતા હતા કરે વિનોદ મરી ગયો છરે. એમની પાસરેથી િાત જાણી હોય, તરેથી પોતરે ગફલત કરી 
એમ માની ભૂલ સુધારિા યા તો કોઈ િડા અમલદારરે  તાબડતોબ પાછુ ંમરેળિિાનું કહ્ું હોય. – તરેનાં 
બરે કારણો હોઈ શકરે : (1) શબની ‘પોસટમૉટ્કમ’ વિવધ પતાિી કાયદાની ભૂલમાંથી પોલીસનરે ઉગારિી; 
(2) શબ જનતાના હાથમાં જાય તો તરે િખતની પ્રણાવલકા મુજબ જનતા શહીદનું સરઘસ કાઢરે અનરે 
આ રીતરે લડતનરે િરેગ મળરે એિી ધારણા હોય.
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શહીદ વિનોદ કિનારીિાલા

વિનોદ ઉતાિળમાં જમીનરે ગયો હતો. એથી પૂજા-પાઠ કરીનરે વિનોદ આિરે એટલરે સાથરે 
જમીએ એ વિચાર છરે. વપ્રયબાળા કયારનાંય ગયાં છરે પણ કશા સમાચાર નથી. શું થયું 
હશરે એની વચંતા સરેિતાં બરેઠાં છરે; તયાં તો પટિાની મોટર આિીનરે ઊભી...

જમનાદાસ ઊતયા્ક, પટિા ઊતયા્ક, દિાખાનાની આયા ઊતરી; ઘરની નોકરબાઈ 
અનુબાનરે બોલાિીનરે કહ્ું : ‘પથારી કરો, વિનોદનરે ગોળી િાગી છરે.’ જમનાદાસ કહરે છરે 
: ‘પથારીની જરૂર નથી.’ હીરાલક્મી તો મૂંગાં મૂંગાં સાંભળરે છરે. નથી હાલતાં કરે ચાલતાં 
! તરેમ જ આ િાત માનતાં પણ નથી. યુદ્ધમાં હણાયરેલા તરે સ્તીના પવતનરે ઘરેર લાિતાં 
તરે સ્તી કાચના પૂતળા જ રેિી બની જાય છરે. તરેનો ભાિ – પવત ઠરેકાણરે પુત્ર – બદલીનરે 
ટરેવનસનના કાવયનરે યાદ કરી શકાય :

Home they brought her warrior dead
She nor swoon’d nor uttered cry

All her maidens watching, said :
‘She must weep, or she will die.’62

હીરાલક્મીએ રડિું જોઈએ. વિનોદનરે ગોળી િાગી છરે, વિનોદ શહીદ થયો છરે; 
વિનોદ એમનો દીકરો રહ્ો નથી એ િાત કરેમ જ મનાય ? બરે-ત્રણ કલાક પહરેલાં તો 
હરતો-ફરતો દીકરો કૉલરેજ ગયો છરે, અનરે એ મરી જાય ? કરેિી કારણ િગરની િાત 
! – વિનોદ નથી મરી ગયો, એ એમનો દૃઢ વિશ્વાસ છરે. જમનાદાસ કહરે છરે, ‘હિરે બરેસી 
શું રહ્ાં છો ? દીકરો ગયો, આપણો...’ એમનું િાકય અધૂરં રહી જાય છરે, ગળામાં ડમૂો 
ભરાઈ જાય છરે...નરે તરેિી જ હીરાલક્મીથી પોક મુકાઈ જાય છરે !

કલપનાની મા ભારતીનરે પણ આજ રડિાનો જ િારો હતો નરે ! કારણ એના 
દૂધમલ દીકરા હણાય છરે, તોય ગુલામીની જજંીર તૂટતી નથી !

િીરો પરેદા કરનાર મા તરે રડરે ખરી ? કાયર કરે બહાદુર ગમરે તરેિા પુત્રો પરેદા 
કરનાર, પણ મા તરે મા – એનું હૈયું િલોપાત ન કરરે  ?

दु:खेषवननुद्विग्नमना सुखेषु ववितसपपृह:63 જ રેિા જમનાદાસ લાગરે, એકદમ લાગણીમાં 
તણાય નકહ, તરે બુવદ્ધની િાતનરે કસોટી પર મૂકયા િગર ન ચાલરે, આજ રે એ ધમ્કસંકટમાં 
છરે. એમનો વિનોદ ગયો છરે. હીરાલક્મીનો વિનોદરેય ગયો છરે, કોણ કોનરે આશ્વાસન આપરે 
? જમનાદાસ ધૈય્ક ધારણ કરરે  છરે નરે હૈયું કઠણ કરરે  છરે. પણ હીરાલક્મીનરે આશ્વાસન 
આપિા જ રેિો િખત કયાં છરે ? નરે એમનરે વિલાપ કરિાની િરેળા પણ કયાં છરે ? – હમણાં 
પોલીસ આિી પહોંચશરે – એિો સૌનો અવભપ્રાય છરે.

જો એ ટાણરે તમરે નીકળ્ા હો તો એકરે-એક જતો-આિતો વિદ્ાથથી તમનરે પૂછતો 
જ હોત – ‘વમસટર, આટલામાં જ કકનારીિાલા કુટુબં રહરે છરે, તમરે જાણો છો ?’ જયારરે  

62. ‘The Princess’ જુઓ : The Poetical Works of Tennyson, પૃ. 319
63. ‘દુ:ખમાં શોક ન કરનાર, સુખમાં વનલથેપ રહરેનાર’, ગીતા, અ. 2, શ્ોક 56.
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(ઉતિરાધ્ક) સમશાન

વજજ્ાસાનો અવતરરેક થાય છરે તયારરે  પાત્ર-અપાત્ર, જાણકાર - ન જાણકાર કશું જોયું 
જોિાતું નથી. બસ, પૂછી જ લરેિાય છરે – જિાબ મળરે કરે ના મળરે !64 દશિીસ વમવનટમાં 
તો કકનારીિાલાનું ઘર શોધતા વિદ્ાથથીઓનું ટોળું આિી જાય છરે. મરણવિવધ પતાિ-
િાનું કામ હાથમાં લરે છરે. ઝપાટાબંધ કામ આટોપાય છરે. સાઇકલો લઈનરે વિદ્ાથથીઓ 
દોડી જાય છરે. એમનાં કરેટલાંક નજીક રહરેતાં સગાં-િહાલાંનરે અનરે હજુ ધરપકડ નથી 
થઈ તરેિા જાણીતા કાય્કકરોનરે બોલાિી લાિરે છરે. કરેટલાકરે તો પ્રસતાિ મૂકયો કરે સમ-
શાન-સરઘસ કાઢિું. શહરેરમાં શહીદની ભવય શહાદતયાત્રા નીકળિી જોઈએ, પણ, 
હાલ સૌનરે વચંતા હતી કરે પોલીસ શબનરે લઈ જશરે તો ? અનરે શહરેરમાં તો ‘કરયૂ્ક’ 
હતો જ. જો શબ પોલીસનરે હિાલરે થાય નરે કદાચ આિો વિચાર જાણરે તો પાછુ ંપણ 
ન મળરે, કારણ કરે ‘જાવલમ કરેરા દોર છરે જહીં, જાવલમનાં જયાં રાજ’65 તયાં શું કરી 
શકાય ? શબ લરેિા કરેટલાં શબ આપિાં ? ઉમાકન્ત કકડયાનો દરેહ નકહ જ મળરેલો નરે !

* * *

પરેલી બરે યુિતીઓ–િનલીલા અનરે વપ્રયબાળા–િાડીલાલ હૉવસપટલમાં આિરે છરે, 
નામ-સૂવચના પાકટયા પર નામ િાંચરે છરે. નિા ઘાયલ થનારા અનરેકનાં નામ છરે, પણ 
વિનોદ કકનારીિાલાનું નામ નથી. દાકતરની નજર બરે શ્વમત, ગલાવનયુકત િદનિાળી 
છોકરીઓ પર પડરે છરે. સાચું દુ:ખ ઢાંકયું રહરેતું નથી. ‘તમરે કોનું નામ શોધો છો ?’ 
‘વિનોદ કકનારીિાલા, મારા ભાઈનું’, િનલીલાનો વનસાસો હતો. ‘વિનોદ કકનારીિાલા... 
હાં, ગુજરાત કૉલરેજમાં ગોળી િાગી છરે તરે નરે ? જી, એમની તપાસ કરીનરે નસ્ક સાથરે 
ઘરેર મોકલયા છરે. તમારા father પણ સાથરે હતા.’ વપ્રયબાળાથી પુછાઈ જાય છરે : ‘બહુ 
નથી િાગયું નરે ?’ ડૉકટર જિાબ આપરે છરે : ‘ઘરેર િધારરે  સારી સારિાર થાય માટરે 
નસ્કનરે પણ મોકલી છરે. તમરે થાકયાં છો. થોડોક શ્વાસ ખાઈનરે જાઓ. વચંતા ન કરશો.’66 
(દાકતરનરે ખબર છરે કરે વિનોદનરે ઘરેર નથી મોકલયો, પણ તરેના શબનરે ! ધ્ાસકો ન પડરે 
એટલા ખાતર કહરેતા નથી.)

વપ્રયબાળા અનરે િનલીલા, ખરરેખર, થાકી ગયાં છરે. જયારથી ગોળી િાગિાના 
સમાચાર સાંભળ્ા છરે તયારથી કાળજાં હિામાં લટકરે છરે. ‘શું થયું હશરે ? કયાં િાગયું 
હશરે ?’ આિી ઊઠતી અમંગળ શંકાઓનું વનિારણ કોણ કરરે  ? આિા પ્રસંગરે, હૃદય પર 
બોજો હોય તયારરે  કાપિાનો રસતોય ન નીઠરે; ન કપાય. કૉલરેજથી િાડીલાલ હૉવસપટલ 
દશ વમવનટનો રસતો છરે - પણ એમનરે ‘સો ગાઉ જ રેિો લાગયો.’

વપ્રયબાળા અનરે િનલીલા ઘરેર આિરે છરે. એ જુએ છરે – એમનરે ઘરેર સગાં-િહાલાં, 

64. વિનોદ શુકાલ, વિનોદના રસાયણના પ્રયોગોમાં વનયુકત સહભાગી (Partner) વિનોદનું ઘર 
પૂછી પૂછી થાકયા – ન મળ્ું. (તરે કાળરે કકનારીિાલા કુટુબં આશ્મ રોડ પર, માણરેક આઇસ ફરૅકટરી 
સામરે રહરેતું).

65. શ્ી સનરેહરવ્મ : ‘પનઘટ’, પૃ. 83
66. શ્ી વપ્રયબાળાની સમૃવત પ્રમાણરે.
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વમત્રો, વિદ્ાથથીઓ, કરેટલાક જાણીતા કાય્કકરોનું જૂથ મૌન-મૂંગું બરેઠુ ંછરે. શહીદનું શબ 
નનામીમાં મુકાય છરે. એકના મામાની નનામી ઊપડરે છરે, એકના ભાઈની. ભારત માતાના 
સુપુત્ર િીર વિનોદની નનામી ઊપડરે છરે. િીરની માતા, હીરાલક્મી તો આશ્મ રોડ પર 
જતી નનામીનરે દૂર દૂર સુધી જતી જોઈ રહરે છરે; ફાટી આંખરે, અવનમરેષ નયનરે, – ચોધાર 
આંસુએ ! શું અશ્ુ ? – જાણરે કહમાલયમાંથી ઉનાળાનો બરફ પીગળી પીગળી ગળતું 
પાણી, ગંગા-જમનાના વિય માગથે િહરેતું હોય ! જાણરે નયનરૂપી દાબડો ઊંધો મૂકિાથી 
શુભ્ર-નીલમવણ ખરતા હોય ! ઘરેરો આત્કનાદ કરી રહરેલ માતાનું હૃદયસથાન – જ રેનું દૂધ 
પીનરે િીરતિ પોષાયું – તરેનરે સપશથી અશ્ુ નીચરે ખરરે  છરે ! ધરતી બધુંયરે સમાિરે – શહીદનું 
લોહી સમાિરે, નરે શહીદની માતાના હૈયા-દુ:ખની િરાળનાં ઊનાં ઊનાં આંસુયરે !

એક બાજુ ઊભાં ઊભાં વપ્રયબાળા વિચારરે  છરે... ‘હંુ જો સરઘસમાં ગઈ હોત તો 
મામાના શબનરે ખોળામાં લરેત મામાનરે મળી શકાત.’ જૂની સમૃવતનાં સંભારણાંનાં વચત્રો, 
વસનરેમાની પટ્ટી જ રેમ સરકી રહ્ાં છરે; લીંબુની ફાડ જ રેિી આંખોમાંથી આંસુ ઝરી રહ્ાં 
છરે – કરે િરસાદ િરસી ગયા પછી પિનથી હાલતા ઝાડમાંથી ફોરાં પડી રહ્ાં છરે !

* * *

શબ ગાંધીપુલ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્ું છરે. ઉતાિળા જતા ડાઘુઓ અનરે આટલા 
બધા વિદ્ાથથીઓનરે જોઈ રસતરે જનારા પૂછરે છરે ‘કોણ મરી ગયું છરે ?’ ‘અંગ્રરેજ સરકારરે  
આપણા વિદ્ાથથી વિનોદ કકનારીિાલાનરે ગોળીએ િીંધયો છરે, ખૂન પીધું છરે,’ એિું 
સાંભળતા રસતરે જનારા અનરેક જણ સમશાનરે જાય છરે – શરૂમાં રાષ્ ્રધિજ આગળ 
રખાયરેલો; પણ થોડરે સુધી જ. સૂત્રો તો પોકારતાં હતાં.

* * *

બીજી બાજુ િનલીલા છરે. ભાઈના માટરે બહરેન મરી પડરે, આજ રે કશું કરી શકતાં 
નથી. માત્ર ઊભાં ઊભાં આંસુ સારરે  છરે. ભોગ માગતી મા ભારતીનરે કહરેતાં તો નથી 
? – તારા ખપપરમાં અમનરેય લરેિાંતાં નરે !

પોલીસિાન આિરે છરે. પૂછરે છરે : ‘શબ કયાં ગયું ? BYA 1672 નંબરની મોટર 
અહીં આિી હતી તરે કયાં ગઈ ?’ પૂતળા સમાન દરેહ જ રડતા હતા એિું જ ન હતું, 
ઘરની દીિાલો મૂંગું મૂંગું રડતી હતી. િાતાિરણ આપોઆપ ઝૂરતું હતું. હિા ફરેલાયલી 
હતી શોકની નરે શબદો હશરે મૂંગા – જરૂર : ‘આ બવલદાનો એળરે જિાનાં નથી.’ કરેટલાંક 
સથળોની અસર એિી હોય છરે કરે દુષ્તા િસી જ ન શકરે, જ રે ઘરેરથી શહીદની નનામી 
નીકળી છરે, તયાં એ પોલીસ પણ ઊભી ન રહી શકી, િધુ કશું પૂછી પણ ન શકી.

વચનુભાઈ પટિા શબ મૂકીનરે પોતાની ગાડી ગુજરાત કૉલરેજ આગળ લઈ ગયા, 
બરે-ચાર ચક્કર તયાં લગાવયાં. એમની ગાડી પાછળ પાછી પોલીસિાન થઈ – એમણરે 
ગમરે તરેમ ચક્કર કપિા માંડ્ાં. પોલીસનરે એ જ લાગરે છરે કરે આ ગાડીમાં જ શબ છરે – 
પટિા થાકી જાય છરે. ગાડીની ગવત અમયા્કકદત રીતરે મૂકી દરે છરે – પાછળ પોલીસિાન. 
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એમનરે ભય છરે : જો મારો ભરેટો થઈ જશરે તો મારરે  શબ કયાં ગયું છરે તરે કહરેિું પડશરે, 
જ રેમ બનરે તરેમ મોડુ ંથાય એ જ ઇચછનીય છરે. છરેિટરે, પાલડી આગળ પટિાની મોટર 
સાથરે ભરેટો થઈ જાય છરે. પૂછરે છરે. પટિાનરે થયું કરે હિરે શબ ખાક થઈ ચૂકયું હશરે. જિાબ 
આપરે છરે – ‘શબ ગયું - સમશાનમાં.’

* * *

કાષ્ઠ ખડકાય છરે. શહીદનું શબ એમાં મુકાય છરે. લાડકિાયાના દરેહ પર અવનિ 
મુકાય છરે – શાંવતપુરા સમશાનમાં –શાહપુર, ગાંધીપુલના છરેડા પર. ભોં ભોં કરતી પો-
લીસિાન આિી પહોંચરે છરે. પરંતુ, હિરે તો વચતા પર અવનિ મુકાઈ ચૂકયો છરે. કહલ્ોળા 
લરેતો ચોમાસાનો િાયરો એનરે સતાિી રહ્ો છરે – ચરેતાિી રહ્ો છરે.

* * *

વિનોદનું મૃતયુ થયું. ગુજરાત કૉલરેજનો વિદ્ાથથી મયયો એની મા-ભોમ સંસથાના 
આંગણામાં, ગૌરિ અનરે દુ:ખ બંનરેની વમવશ્ત લાગણી અનુભિાય એિો નાજુક પ્રસંગ 
બની ગયો – આંખરે દરેખરે. તરે િખતના કૉલરેજના વપ્રવન્સપાલ પટિધ્કનનરે બહુ દુ:ખ થયું. એ 
તો બહુ સરળ હૃદયના લાગણીપ્રધાન માણસ. પોતાનો જ દીકરો મરી ગયો હોય એિી 
રીતરે એમની આંખમાંથી અશ્ુધારા િહી રહી. જોનારા કહરે છરે કરે અમારી વજદંગીમાં 
આિો કરણ અનરે ભયાનક પ્રસંગ જોયો નથી.67 ભાગયરે જ એિો કોઈ પ્રોફરેસર હશરે જ રેની 
આંખનો ખૂણો ભીનો ન થયો હોય. શાંત વચતિરે બધા પ્રોફરેસરો વિચારરે  છરે – શું કરિું ?

વિનોદ જ રે જગાએ હતો, જયાં આગળ ગોળી િાગી હતી તયાં બરે-ત્રણ ઈંટો ગોઠિરે 
છરે. તયાં થોડાંક ફૂલ મૂકરે છરે, દીપ પ્રગટાિરે છરે, અગરબતિી અનરે ધૂપ કરરે  છરે68 – જયાં 
એની શહાદતનું લોહી િહ્ું હતું.

એની રકતાંકકત ભૂવમ પર ચણજો આરસ ખાંભી

એ પથથર પર કોતરશો નિ કોઈ કવિતા લાંબી

લખજો : રકત પડ્ું આંહી

સૌના લાડકિાયાનુ69

5
શહીદના શબનું ન કોઈ સરઘસ નીકળ્ું, ન તો કોઈ ભવય અંજવલ અપાઈ. 

કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ, કરેટલાક કાય્કકરો નરે કરેટલાંક સગાં-િહાલાં હાજર રહ્ાં. સમશાનમાં 
એના પર જ રે અલપ ફૂલો કોઈએ નાખયાં હતાં તરે હસતાં હતાં ! એમની અવભલાષા પૂરી 

67. પૂછો : આર.એન.સુતકરયા : ડૉ. વિષણ માિળંકર િગરેરરે . It was the saddest picture 
in my life. – R. N. Sutaria. ‘યુિાનોની આટલી બહાદુરી અનરે ભીષણ સંગ્રામનું - એની વયાપક 
ઘરેરી કરણતા સાથરેનું ન ભૂલી શકાય તરેિું મારી આંખ આગળ ફરતું દૃ્ય છરે.’ – લીલાધર ભટ્ટ

68. ઝિરેરચંદ મરેઘાણીના `કોઈનો લાડકિાયો' પરથી સંદભયોવચત ફરેરફાર સાથરે. 
69. પ્રો. સુતકરયા. પરંતુ ઈંટો િારંિાર ફેંકી દરેિાઈ હશરે. - લરેખક. 
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થઈ છરે, જીિન સાથ્કક થયું છરે.70

એ સમશાનભૂવમ પર કોઈ ગીત ગાઈ રહ્ું છરે.

‘अ’નું કૃતય ‘ब’ના મૃતયુથી જુદું હોઈ શકરે, - હોય છરે. કોઈનરે િષયો પછી માણસ 
યાદ કરરે  છરે, કોઈનું મૃતયુ એટલું ભવય હોય કરે એની કથા લાંબી રાતોના પકરશ્મ બાદ, 
િષયો પછી, કોઈ લખરે. તો કોઈના મૃતયુ વિશરે કોઈ જાણતું પણ નથી. શબનરે સમશાનમાં 
લઈ જનારા પણ હોતા નથી. ખરેર ! બરે આંસુ પણ પાડનાર હોય તો જીિન જીવયું સાથ્કક. 
દુવનયામાં અનરેક િાર મૃતયુ આવયું છરે – અનરેકોનરે લરેિા, તરેમાં કરેટલાક પ્રસંગો યાદગાર 
બન્યા છરે – દુ:ખદ બન્યા છરે. ગોળીએ દીધરેલું ગાંધી-વલંકનનું પણ મૃતયુ છરે, ઝરેરમાં 
ઘોળાયરેલું દયાનંદ સરસિતી-સૉકારરે કટસનું પણ મૃતયુ છરે. આતમહતયાના રૂપમાં આિરેલું 
સાકહતયાતમા સાનરે ગુરજી અનરે હકર્્રચંદ્ર ભટ્ટનું પણ મૃતયુ છરે. મલ્યુદ્ધો બંધ કરાિિા 
સિરેચછાએ િહોરરેલું સાધુ ટરેવલમરેકસનું, સામી છાતીએ ગોળીમાં વઝલાયરેલું વિનોદનું પણ 
મૃતયુ છરે. ઇવતહાસની આરસી એટલી શુદ્ધ અનરે વનમ્કળ છરે કરે ‘જ રેિું છરે તરેિું જ’ મોં 
દરેખાય. આ બધાં મૃતયુ દુવનયા ઇવતહાસની આરસીમાં જુએ છરે તો શરમાય છરે, લજજાય 
છરે. એ કલંકિાળી લાગરે છરે, ડાઘ તો ભૂંસાય એિા નથી. એ આરસી પર પડદો પાડી 
દરેિાથી ભૂંસાશરે ? એ મૃતયુ જ રેનરે મળ્ું છરે એનું સિરૂપ ઊજળું થયું છરે. દુવનયાનું કલંક 
અનરે એમની કીવત્ક બન્યું છરે ! મૃતયુ કરેિું અગમય છરે ! – એક બાજુ કલંક અનરે બીજી 
બાજુ કીવત્ક ! ખૂણરે-ખાંચરરેથી એનો આકાર અનરે સૌષ્ઠિ જુદાં જ દરેખાય એિો એનો 
મકહમા છરે.

માનિમાત્રનું, અરરે , પ્રાણીમાત્રનું મૃતયુ છરે. વિશાળનરે ગામઠી િપરાશમાં – છાયા 
માત્ર પડિાની છરે. મૃતયુ એક નીવત-વશક્ષણનું પુસતક છરે, અનરેક પાઠો આપશરે – જો વિ-
ચાર-પુસતકાલયમાં એનરે સથાન હોય. જો માનિી કૂડ-કપટ કરતી િખતરે, દુષ્ તતિ પ્રતયરે 
જતાં, ક્ષવણક સુખની લાલચોમાં ઘસડાઈ જતાં મૃતયુરૂપી લાલબતિી નજર સમક્ષ રાખરે 
તો અટકી જાય – રોકાઈ જાય. દુવનયાનાં દુ:ખનો અરધો ભાગ આપોઆપ દૂર થાય.

બળતો બળતો ધૂપ બધું સુિાવસત કરરે , મરતો મરતો સંત બધરે સુકાયયોની િાસ 
મૂકી જાય – ખાક થતો વિનોદ માટીમાંથી માનિી ઘડરે છરે. એનો બળતો દરેહ કરેટલા 
યુિકોનરે પ્રરેરણા આપરે છરે ! અમદાિાદના, બલકરે, એ કાળરે આખા ગુજરાતના યુિાનોનાં 

70. पुषप िी अमभलाषा - નોંધ લરેિા જ રેિી છરે.

  चाह नहीं, में सुखाला के िहनों में िूँथा जाऊँ;
  चाह नहीं, प्रेमी-माला में ववंध प्ारी िो ललचाऊँ;
  चाह नहीं, सम्ाटों के शब पर हे हरर डाल जाऊँ;
  चाह नहीं, देखों के ससर पर चढूँ, भाग् पर अढलाऊँ;
  मुझे तोड लेना वनमाली, अस पथ में देना तुम फेंि ।
  मातपृभूमम पर शीश चढाने, सजस पथ जावें वीर अनेि ।।
     - माखनलाल चतुववेदी
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કદલ ઊકળી ઊઠરે છરે. એની શહાદતની અજોડ પ્રરેરણાએ, િતન માટરે મરી ફીટિાના 
સબકરે, અમદાિાદનરે’42ની લોકકાંવતમાં અજોડ નામના અપાિી. એ કદિસોમાં નાનકડો 
બાળક પણ કકનારીિાલાનું નામ જાણતો હશરે – નિરાતના ગરબાઓમાં એની શહા-
દતનાં ગીત ગિાતાં હતાં.

કફલસૂફરે, વિચારકરે આિાં બળતાં મુડદાં જોિાં, – જ રે કાયા માટરે મોહ હોય છરે, જ રે 
કાયાનરે એશઆરામ કરિાનો હોય છરે, જ રે કાયાનું લાલન-પાલન આતમાના અિાજનરે 
દાબીનરે કયુું હોય છરે, જ રેની રૂપાળી કાયા માટરે ખૂન િહ્ાં હશરે – િહરેિરાવયાં હશરે તરે 
સૌનો કહસાબ અહીં મળી જાય છરે. રૂપરાણી વિનસના પાત્રમાં વિનસ બની જનારી 
એવમલ ઝોલાની માનસકન્યા નાના, એક પાંપણના પલકારરે  અનરેકોનાં કદલ હલાિી 
દરેનાર, તરેનરેય ન્યાય મળી જાય છરે. જ રેના રૂપ ખાતર અનરેકરે વજદંગી ખતમ કરી દીધી, 
તરે દ્રૌપદીની પણ વચતા ખડકાઈ હશરે. જ રેના સૌંદય્કથી રાિણ આંધળો બન્યો હતો, 
તરે સીતાની પણ વચતા ખડકાઈ હશરે. જ રેનરે િરિા માટરે દરેિોએ માનિ બનિાનું કવનષ્ઠ 
પગલું ભયુું હતું તરે દમયંતીનો મૃતદરેહ ઊડી નકહ ગયો હોય. ઐવતહાવસક – ‘દુવનયાનું 
તરેજ’ નૂરજહાંની કબર ખોદાઈ હશરે, સીઝર અનરે એન્ટોનીનરે રઝળાિનાર કલીઓપરેટ્રા 
માટીમાં મળી ગઈ હશરે, અલ્ાઉદ્ીન ખીલજીએ આખરરે શીશાના કાચમાંથી પણ જ રેનો 
મુખચંદ્ર જોિા મળરે તો અહોભાગય છરે એિું માન્યું હતું તરે સાક્ષાત્ રવતશી પવમિનીનરે પણ 
જિાળાએ ભરખી ખાધી હતી. કાળના િહરેણમાં અનરેક જાણ-અજાણ રૂપિંતાં િહી ગયાં, 
એ શમાઓ પાછળ પરિાના મરી ગયા હશરે, ન રહ્ાં તરેમનાં તતકાળ ગૌરિ કરે દરેહનું 
સૌંદય્ક. માત્ર રહી ગઈ તરેમની કીવત્ક – વશયળની, શૌય્કની. એથી જ કુદરતની સજ થેલી 
હરેલન મરી ગઈ પણ હોમરની હરેલન જીિરે છરે. કુદરતની સજ થેલી સીતા મરી ગઈ પણ 
િાલમીકકની સીતા જીિરે છરે !

*

ભૂખી જિાળા શહીદના દરેહનરે ભરખી રહી છરે !

6
બધાથી એકલા, અટલૂા નંદલાલ જોશી વિનોદના બળતા દરેહનરે જોઈ રહ્ા છરે.71 

િીરોની સમશાનભૂવમકા પ્રરેરણાજનક હોય છરે, એનું જળતું લોહીનું ટીપું પવિત્રતાની ગંધ 
આપરે છરે. નંદલાલ જ રેિા અનરેકોનરે અંગ્રરેજો પ્રતયરે ખુન્નસ ભરાતું જાય છરે – જ રેમ પરેલા 
દરેહની રાખ થતી જાય છરે !

કલાકમાં તો વિનોદ પાિક જિાળામાં ખાક થઈ જાય છરે, ભસમીભૂત થઈ જાય છરે. 

71. બૉમબ બનાિતાં, તયાર બાદ થોડા િખતમાં જ એમનું મૃતયુ નીપજ રેલું : જુઓ : ‘ખીલતું ફૂલ 
ખરી પડ્ું’ - કકલભાઈ કોઠારીનો એ લરેખ પ્રભાત, તા. 2-10-’42 ‘કકનારીિાલાના મૃતયુનરે નજર સામરે 
જોઈ તરેમણરે િરેગિાન કામ આરંભરેલું’ - માંડિીની પોળ સરેિાસંઘ પ્રકાવશત ‘अहमदाबाद िी शहादत’માં 
ખાસ નોંધ લીધી છરે.
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થોડા કલાક પહરેલાં સરઘસમાં, ગુજરાત કૉલરેજના આંગણામાં લોહી છાંટી ઝંડાની લાજ 
રાખનારની ચરેહમાં ધગધગતા અંગારા વસિાય કશું રહરેતું નથી – શાંવતપુરા સમશાનમાં, 
શાહપુર, ગાંધીપુલનરે છરેડરે – ધગધગતા અંગારા વસિાય કશું દરેખાતું નથી.

* * *

આજરે તો તયાં રાખ વસિાય કશું નથી. જો બાજુમાં એકાદ-બરે શબ બળતાં હોય 
તો કશી વચંતા કરશો નકહ, એ તમારાં સગાંિહાલાં નથી ! તમનરે કશું લાગતું-િળગતું 
નથી !!

°
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તમારો આદશ્ક તો વિનોદ, – જ રે શહીદ થયો છરે, એણરે જ રે બહાદુરી અનરે 
કહંમત બતાિી દરેશદાઝનો નમૂનો રાખયો છરે, તરેનરે તમારરે  સંગ્રહી રાખિાનો છરે, 
તરેમાંથી જીિનના પાઠ લરેિાના છરે.

 – સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ72

અસહકારની ચળિળના કદિસો છરે. બનારસની સંસકૃત પાઠશાળા પાસરેથી 
એક સરઘસ નીકળરે છરે. તરે શાળાનો એક હૃષ્પુષ્ બદનિાળો વિદ્ાથથી 

શ્ોક-પઠનનું કામ પડતું મૂકી તરેમાં જોડાય છરે. તરેની જોશીલી જબાનનરે લીધરે કોટ્કમાં 
ન્યાયાધીશ પંદર બેંતની વશક્ષા ફરમાિરે છરે. બેંતની સજા બહુ આકરી ગણાય, ગુનરેગારનરે 
વત્રકોણાકાર ઘોડી સાથરે બાંધીનરે ખુલ્ા શરીર પર મીઠાના પાણીમાં ઝબકોળરેલા નરેતરના 
સોટા િતી માર પડરે ! એ વિદ્ાથથી-બાળક પર જયાં પહરેલો ફટકો પડરે છરે – ચામડી 
વચરાય છરે, લોહીના ટવશયા ફૂટરે છરે. તોય ‘મહાતમા ગાંધી કી જય’ બોલરે છરે. બીજા ફટકરે 
ચામડીમાં અધા્ક ઇંચના ખાડા પડરે છરે. તાજા શરીરમાંથી લોહીના છાંટા ઊડરે છરે ! જયારરે  
વશક્ષા પૂરી થતાં બહાર આિરે છરે તયારરે  આખા બદનમાંથી લોહી િહી રહ્ું છરે, શરીર 
પર, છૂદંરેલા લાલ તડબૂચના ટકુડાની જ રેમ રવધરયુકત માંસ દરેખાય છરે. છતાં એકરે ફટકરે 
‘મહાતમા ગાંધીકી જય !’ એ બોલિાનું ચૂકયો નથી ! સૌ મોંમાં આંગળાં ઘાલરે છરે : આ 
તો બાળક, દરેિ કરે જાદુગર !

72. જુઓ : પકરવશષ્ 1લું.
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આ બાળક-વિદ્ાથથી તરે ચંદ્રશરેખર આઝાદ73 – વિનોદનું વપ્રય પાત્ર – એનો આદશ્ક.

2

1941નું િષ્ક છરે, અમદાિાદમાં કોમી હુલ્ડ ફાટી નીકળ્ું છરે. કસાઈ બકરો 
કાપરે એમ માણસો કપાય છરે, મરાય છરે. મરાયરેલાનાં શબ શરેરીએ શરેરીએ પડ્ાં છરે. 
ખકડયામાં ખાંપણ લઈનરે શબ બાળિા જિાની કહંમત કરનાર રવિશંકર મહારાજ છરે. 
એક અઠિાકડયામાં જ 83 જ રેટલાં મુડદાં બાળરે છરે !74 માનિજાતની આબરૂ ઢાંકનાર 
એ ગાંધીના બીજા અિતારમાં રવિશંકર વયાસ માટરે વિનોદનરે બહુ માન છરે; પૂજય ભાિ 
છરે. ‘માણસાઈના દીિા’ પ્રગટાિનાર એ સરેિકની કદર તયારથી ગુજરાતરે સાચા કદલથી 
કરી છરે. સરેિક બરે પ્રકારના : મૂક સરેિક, પાયાનું કામ કરનાર; સરેિક નંબર બરે : ‘જાહરેર 
ખબકરયા’ – કાગનો િાઘ કરી બતાિરે. પહરેલા પ્રકારના આ સરેિકનરે વિનોદ અનરે તરેના 
વમત્ર કદનુભાઈ પટરેલ અિારનિાર મળિા જાય છરે, તતકાલીન પ્રશ્નોની સલાહ પૂછરે છરે, 
મૂંઝિણો કહરે છરે.75

* * *

વિનોદનાં ત્રણ વપ્રય પાત્રો – ગાંધીજીનરે યાદ કરતાં. (વપ્રય પાત્રોમાં હયાત અનરે 
વબનહયાત એમ બરે ભાગ) રવિશંકર મહારાજ અનરે રણછોડલાલ શોધન – તરેના મામા. 
ત્રીજુ ંવપ્રય પાત્ર તરે ચંદ્રશરેખર આઝાદ, જ રે હયાત નથી. વિનોદના વમત્રોમાં કદનુભાઈ 
પ્રરેરણાજનક હતા. તરેઓ રાષ્ ્રીય ભાિનાથી રંગાયરેલા યુિક, વિનોદથી દશરેક િષ્ક મોટા 
હતા. કદનુભાઈ અનરે વિનોદ કાંવતકીઓની અનરે આઝાદી માટરે પ્રાણ આપનાર િીરોની 
િાતો ઘણી િાર કરરે  છરે. કાંવતકારીઓની ટોળકીમાંના ચંદ્રશરેખર આઝાદ પ્રતયરેના પ્રરેમના 
કારણરે એનાં પરાકમોની િાતો કદનુભાઈનરે કહી સંભળાિરે છરે. કરેટલીક િાર આિું પણ 
વિચારરે  છરે કરે પોતાનરે આિો પ્રસંગ કયારરે  સાંપડરે !76

વિનોદના માનસનું પૃથક્કરણ કરતાં જુદી જુદી વિરોધાભાસી િસતુઓ પણ 
જોિા મળરે છરે. એક બાજુ અકહંસાની મૂવત્ક બાપુનું આકષ્કણ અનરે તરેમાં સાથ પુરાિનાર 
મામા રણછોડલાલ અમૃતલાલ શોધન – વપ્રય પાત્ર. બીજી બાજુ, આ કાંવતકારીઓનાં 
ખમીરની િાતો – એનું રહસય, એમના સિાતંત્રય ખાતર ખરેડરેલા જગંો જાણી વિનોદ 
ઊંચું મસતક રાખરે છરે. નરે, તોય અકહંસાનરે ઉતિમ શસ્ત લરેખરે છરે !77 આગળ ઉપર જોઈશું 
કરે વિનોદ આઝાદની માફક કરિૉલિર ચલાિિાની ઝંખના કરરે  છરે. જયારરે  સરઘસમાં 

73. જુઓ : ‘અમર શહીદો’ - લરે. કાંવતભાઈ શાહ, પૃ. 5
74. જુઓ : ‘રવિશંકર મહારાજ’ - બબલભાઈ મહરેતા, પૃ. 331
75. પૂ. રવિશંકર મહારાજ અનરે ડૉ. કદનુભાઈ પટરેલની માકહતીના આધારરે .
76. ડૉ. કદનુભાઈના કહરેિા પ્રમાણરે.
77. ‘Do I contradict myself ?... Very well, I contradict myself; I contained mul-

titude’. Walt Whitman.
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પથથરમારો શરૂ થાય છરે તયારરે  તરે એક કાંકરોય ઉઠાિિો ઉવચત માનતો નથી !

આઝાદની પ્રવતજ્ા હતી : ‘આઝાદ જીિતો પકડાશરે નહીં.’ આ પ્રવતજ્ા તરેણરે 
છરેલ્ા શ્વાસ લગી પાળી. એ ટરેક માટરે વિનોદ બહુ પ્રરેમ ધરાિરે છરે. એિો જ પ્રરેમ તરેનરે, 
સર સરેનાપવત કોલીન્સ કરેમપબરેલ જ રેની યુદ્ધવનપુણતાથી, વયૂહ રચનાથી, ડરતો હતો તરે 
તાતયા ટોપરે માટરે છરે. િીરનરે િીરની િાતો બહુ પસંદ હોય છરે. િીરો જ પૂજાનરે લાયક છરે, 
શોભા-સુંદરતાનરે લાયક છરે. પણ, િાસતિમાં જીિન જીિતાં એમની કદર બહુ ઓછી 
થઈ છરે. િીરો એ કદર થાય એટલા માટરે ઓછાં સાહસ કરરે  છરે ! વિનોદનરે આઝાદના 
છરેલ્ા પરાકમની િાત કરિી બહુ ગમરે છરે. એકરેએક પ્રસંગમાં પ્રાણ પૂરી િાતો કરરે  છરે.

3

વિનોદ પર લાબૂશારડીઅર ગોળી ચલાિરે તરે પહરેલાંના ચાર-પાંચ કદિસ. (અજતંા-
-ઈલોરા, ઔરંગાબાદ, વસકંદરાબાદ, િગરેરરે , દવક્ષણ કહંદનાં સથળોની મુસાફરી કરી 
થોડા કદિસો પર જ ઘરેર આવયો છરે.)

તરે સાંજ રે કદનુભાઈ અનરે વિનોદ સાઇકલ પર જઈ રહ્ા છરે. વિનોદ મૌન તોડરે છરે.

‘કદનુભાઈ ! આઝાદના છરેલ્ા પરાકારમનું વચત્ર મારી આંખ સમક્ષ જ છરે, હંમરેશાં 
તરિરરે  છરે. જુઓ — સુખદરેિરાજ અનરે આઝાદ અલ્ાહાબાદના આલફ્રેડ પાક્કમાં 
વનરાંતરે બરેઠા બરેઠા િાતો કરરે  છરે. થોડી િારમાં તો છૂપી પોલીસના ઇન્સપરેકટર તથા વમ. 
ડાલચંદ આિરે છરે. આઝાદનરે ઓળખરે છરે. પોલીસ સુપકરન્ટરેન્ડન્ટ વમ. નોટનરે ઇશારો કરરે  
છરે. નોટ આિરે છરે... આઝાદથી દસરેક ગજ દૂર મોટર રાખી હુકમ કરરે  છરે ‘Hands up 
!’ નોટ કરિૉલિરનો ઘોડો દાબરે છરે, આઝાદની જાંઘ િીંધાય છરે. આઝાદ કંઈ ઓછો 
વનશાનબાજ છરે ? એની ગોળી નોટનું બાિડુ ંચીરી નાખરે છરે. નોટ સંતાય છરે, આઝાદ 
પણ ઝાડની ઓથ લરે છરે. પછી તો પોલીસ આિી પહોંચરે છરે. આઝાદનરે ઘરેરી િળરે છરે. 
બાગમાં સિ્કત્ર પોલીસ-પોલીસ. આઝાદ પાસરે કોઈ જઈ શકતું નથી. ઝાડની ઓથરે રહી 
નોટ પર ગોળી છોડરે છરે. બીજી બાજુથી વિશ્વરેશ્વર ગોળીઓ છોડરે છરે. નોટથી વનશાન 
બદલી આઝાદ વિશ્વરેશ્વર તરફ િળરે છરે. આઝાદની પહરેલી ગોળી વિશ્વરેશ્વરનું જડબું તોડી 
નાખરે છરે. પોલીસ આિી પહોંચી હોિાથી આઝાદ પર ચારરે  બાજુથી ગોળીઓ છૂટરે છરે. 
તરેનું શરીર નિરાવત્રના ગરબા જ રેિું કાણં થઈ ગયું છરે. લોહીની શતધાર કહમાલયમાંથી 
િહરેતાં ઝરણાં જ રેમ િહી રહી છરે. એની કારતૂસો ખૂટરે છરે, તરેના પ્રાણ તૂટરે છરે. છતાં, કોઈ 
વસંહ સામરે જિાની કહંમત કરતું નથી. આઝાદ મયયો છરે કરે નકહ એની ખાતરી કરિા 
ગોળી છોડીનરે જ પોલીસ તરેની પાસરે આિરે છરે !’

સાઇકલો દૂર દૂર નીકળી ગઈ છરે. બંનરે વમત્રો મૌન ધારણ કરી સાઇકલના ગિન્કર 
પર અભાન હાથ રાખી રહ્ા છરે. મૌન તૂટરે છરે : ‘કદનુભાઈ ! આપણી પાસરે જો કરિૉલિર 
હોય તો આઝાદ જ રેિું પરાકમ ન બતાિી શકીએ ?... ખરરેખર, આઝાદ ‘આઝાદ’ જ 



54

શહીદ વિનોદ કિનારીિાલા

રહ્ો. તરેની પ્રવતજ્ા – જીિતરે નકહ પકડાિાની – પૂરી થઈ.’

કદનુભાઈ હજી વબલકુલ મૌન રહ્ા છરે; તરે િાત પલટાિી દરેિા માગરે છરે : ‘વિનોદ, 
તું આ ચ્માંની ફ્રેમ બદલાિિાનું વિચારતો હતો, મુસાફરી કરી મુંબઈથી આવયો તોય 
બદલાિી નકહ !’

‘કદનુભાઈ, જિા દો નરે ! હિરે કરેટલું જીિિું છરે ?’78

ભવિષયમાં આિનાર પ્રસંગનો ઓળો તો નથી પડતો ?

* * *

આઝાદ બનિું છરે ?

તો, કરિૉલિર હાથમાં પકડો.

પણ બાહુમાં બળ જોઈએ નરે ?

તરેમાંય એકલી મારિાની નકહ પણ મરિાની પણ કહંમત જોઈએ ! માત્ર િાતો 
કરિાથી િડાં પાકતાં નથી. તરેથી, વિનોદરે આસનો, કસરતો, દંડ-બરેઠક િગરેરરે  - શરૂ 
કયુું છરે. પાંચ-છ િષ્કની ઉંમર સુધી છાશિારરે  તાિ લાિરે, – આિરે. એક-બરે િાર ગંભીર 
માંદગીમાંથી પણ પસાર થયો છરે. પણ, હિરે સુદૃઢ શરીરિાળો બનતો જાય છરે. એનું 
ગોરં િદન ખીલતું જાય છરે. માત્ર ભણતર એ મોળું દૂધ છરે, શારીકરક સંપવતિ એ 
એમાં ભરેળિિાની સાકર ગણાય. વિનોદરે મોળું દૂધ પીિાનું છોડી દીધું છરે. એ કકશોર 
પ્રથમ િષ્કની પરીક્ષા પૂરી કરિા રજાઓમાં વસકંદરાબાદ જાય છરે. તયારરે , આયયરના 
કહરેિા પ્રમાણરે ‘એનાં બહુ િખાણ થયરેલાં.’ જયારરે  વિનોદની શહીદીના સમાચાર તયાંના 
પકરવચતો જાણરે છરે તયારરે  આયયરનરે પૂછરે છરે : “तुमहारे घर जो खूबसूरत, िूजराती लडिा 
आ्ा था उस पर िोली चलाई िई ? बहुत ममलनसार लडिा था, कैसे भूलें ?

4

આપણી કૉંગ્રરેસ-સથાપનાના કાળમાં કાગવળયાં કરનાર સંસથા હતી. મોહનદાસ 
ગાંધીના આગમન પછી કૉંગ્રરેસ બહુ જ િરેગિંત બની. કહરેિાય છરે કરે બાપુ ચાર આનાના 
સભય પણ બન્યા ન હતા. તરેમણરે બહાર રહીનરે પોતાનો કાય્કકમ કૉંગ્રરેસ મારફતરે આગળ 
ધપાવયો. કૉંગ્રરેસ અનરે બીજી સંસથાઓ ઉપરાંત લડનારો એક િગ્ક – યુિાનિગ્ક હતો 
– કાંવતકારી કહલચાલમાં માનનાર. જ રેમના હાથ લોહીથી ખરડાયરેલા હતા.79 ખૂનનો 

78. ડૉ. કદનુભાઈ પટરેલની સમૃવત પ્રમાણરે.
79. જુઓ : સતિર િષ્કનો ખુદીરામ બોઝ વમ. કકંગસફૉડ્કનરે મારિા માટરે એિા જ રંગની બીજી 

મોટર પર બૉમબ નાખરે છરે ! ધાયા્ક કરતાં બીજુ ંકુટુબં ઘિાય છરે. કન્હાઈલાલ દતિ અનરે સતયરેન્દ્રકુમાર 
બસુ દ્રોહી નરરે ન્દ્ર સિામીના ફુરચા ઉડાિી દરે છરે. મદનલાલ ઢીંગરા ઇંગલૅંડમાં ભારતીય વિદ્ાથથી વિરદ્ધ 
પ્રિૃવતિઓ કરનાર કન્કલ િાયલીનરે િાતચીતમાં જ ધરાશયી કરરે  છરે. સરદાર ભગતવસંહ તરેમના કાકા 
લાલા લજપતરાયના ખૂનનો બદલો સૉન્ડસ્કના ખૂનથી લરે છરે. પાશિી િત્કન ચલાિનાર, કરૂ, રાક્ષસ 



55

સિાતંત્રયઝંખના : વપ્રય પાત્રો

બદલો ખૂનથી જ લરેિો, અન્યાયનરે કદી તાબરે ન થિું; નરે લડતાં િખત આિરે હસતરે મોંએ 
દંડા ખમિા, પ્રહારો ખાિા, ગોળીઓ ઝીલિી, ફાંસીએ ચઢિું.80 લોહીના અક્ષરરે  લખાયરેલી 
ઘટનાઓ છરે, ભૂલયાં ભુલાય નહીં એિાં પરાકમો છરે, િીરકૃતયો છરે. આમાં એમનાં કૃતયો 
ગમરે તરેિાં હોય, પણ સિાતંય પામિા માટરે તલપાપડ યુિાન માનસ જોિા મળરે છરે. જ રેની 
અંગ્રરેજો-જુલમગારોએ કદર કરી છરે. તરેમની ‘િીરતા અનરે સાહસની પ્રશંસા દુ્મનોનરે 
પણ કરિી પડી છરે.’81 વિનોદરે આ બધી પ્રિૃવતિ વિશરે અનરેક િાર કદનુભાઈ સાથરે ચચા્ક 
કરી છરે. ખામીઓ અનરે ખૂબીઓનું વિિરેચન કયુું છરે.

1942ના જમાનાનો ગાળો એિો હતો કરે કહંદના પ્રતયરેક દરેશપ્રરેમી યુિાનનરે આ 
કાંવતકારીઓ વિશરે સન્માન હતું અનરે સૌના હૈયામાં ‘કંઈક કરી છૂટિું’ એિી ભાિના 
હતી. લૉડ્ક બાયરનરે કહ્ું છરે કરે, ‘The days of the youth are the days of the 
glory.’ આ યુિાનો તરે કથન સાચું પાડિા પ્રયતન તો નહોતા કરતા ? શી રીતરે સાચું 
પડરે ? – સાહસથી. સાહસરૂપી ઘાસની ગંજી ભરી હતી અનરે ઉતસાહરૂપી દીિાસળી 
ચંપાઈ – 8મી ઑગસટના ઠરાિથી. ’42ની લડત વિદ્ાથથીઓની લડત બની ગઈ હતી. 
વિનોદરે પોતાની જાતનરે એકાંતમાં મૂકી ઘણા વિચારો કયા્ક હતા. એનરે આ કાંવતકારીઓ-
નાં જીિનમાંથી પાઠો મળ્ા હશરે; જ રેનાથી મોત સામરે બાથ ભીડિા માટરે તરે તૈયાર થયો.

બીજુ ંવપ્રય પાત્ર : મામા, 1932ની મના કરરેલી કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ. ચાંદની ચૉકમાં, 
કલૉક ટાિર નીચરે 24 એવપ્રલ, 1932માં 46મું અવધિરેશન ભરાય છરે. પાંચસો જ રેટલા 
સભયો કદલહી પહોંચી જાય છરે, જયાં અહરેિાલ િંચાયા બાદ પાંચ ઠરાિો પસાર કરી 
દરેિામાં આિરે છરે. બધું કામ તાબડતોબ કરી દરેિામાં આિરે છરે. કારણ કરે, પોલીસ અનરે 
લ્કરનરે હાથતાળી આપી આ અવધિરેશન ભરિાનું હતું.82 આ િખતરે કદલહી જનાર 
પ્રતયરેક પર શક સરેિિામાં આિતો. છતાં, ભારતના બધા પ્રાંતોમાંથી સભયો આિરે છરે. 
રણછોડલાલ પર ચાંપતો પહરેરો હોિા છતાં છૂપી રીતરે પહોંચી જાય છરે... દાંડીમાં થતા 

જ રેિાં વિશરેષણોથી ઇવતહાસમાં નિાજાયરેલ એ શાહી હતયારા જનરલ ડાયરનું ખૂન ઉધમવસંહ ઇંગલૅંડ 
જઈ કરરે  છરે. આિા અનરેક દાખલાઓ અનરે અંગ્રરેજોએ તરેમના પર ગુજારરેલો વસતમ માનિીનો માનિી-
માંથી વિશ્વાસ ઊઠી જાય તરેિો છરે. (‘આઝાદીના શહીદો’ – રમણીક મહરેતા)

80. પરમાથ્ક માટરે પ્રાણ આપિાની પ્રથા અનાકદ કાળથી ચાલી આિી છરે. નાગ-હતયા બંધ 
કરાિિા માટરે, નિપકરણીત રાજકુમાર જીમૂતિાહન ગરડનરે પોતાની જાત અપથે છરે તયારરે  આ પ્રમાણરે 
વિચારરે  છરે. (જીમૂતિાહન પ્રતીક રૂપરે) ‘‘વશલા ઉપર ચડતાં મારા શરીરમાં આનંદનો સંચાર થાય છરે. 
આ િધવશલાનરે ભરેટતાં જ રે આનંદ હંુ અનુભિું છુ ંતરેના દશમા ભાગનો પણ આનંદ ચંદનરસથી શીતલ 
મલયિતીનો સપશ્ક પણ ન આપરે; શું કામ મારી વપ્રયતમાની િાત કરં ? આ વશલા પર સૂતાં જ રે સુખ 
અનુભિું છુ ંતરેની આગળ માતાના ખોળામાં વનરાંતરે સૂતરેલા બાળકનું સુખ પણ વિસાતમાં નથી.’’ (શ્ી-
હષ્કરવચત - ‘नािानंद’ અંક 4 : શ્ોક, 23-24)

81. કાકોરી કરેસમાં ચારનરે ફાંસી મળી. તરેમાંના એક : અશફાક ઉલ્ાખાન (શહીદગાથા-2).
82. ‘મહાસભાનો ઇવતહાસ’ - ડૉ. બી.પટ્ટાવભ સીતારામૈયા, પૃ. 650 અનરે ‘મહાસભાના ઠરાિો’ 

– વિઠ્લદાસ કોઠારી, પૃ. 287
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અનહદ અતયાચારોનરે લઈનરે નિી ટકુડીઓ લઈ જિાનું માંડી િાળિું એિું સૂચન થયરેલું 
તયારરે  રણછોડલાલરે ટકુડી લઈ જિાનું બીડુ ંઝડપયું.83 વિનોદ મામાની આ પ્રસંગોની 
કહંમતનો ઘણી િાર ઉલ્રેખ કરતો. તરે ઉપરાંત એનરે મન ગૌરિ હતું કરે એના મામા 
ગાંધીજીના પરમવમત્ર છરે.84

°

83. શ્ી જમનાદાસ કકનારીિાલાની માકહતીના આધારરે .
84. ગાંધીજી સાથરેના એમના અંગત પત્રવયિહાર પરથી જણાય છરે.



5

ઘડતર

1930ના માચ્કની 12મી પછીના કાળની એક સંધયા.

અમદાિાદના શરેઠ રણછોડલાલ અમૃતલાલ શોધનના બંગલામાં નાનકડી 
પોતડી પહરેરીનરે – એ જ ઓઢીનરે, ખાદીના કપડાની સાદી ગાદી પર, 

પાછળના નાનકડા તકકયાથી સહરેજ દૂર, પ્રાથ્કના કરતું આ કોણ બરેઠુ ંછરે ? એ િૃદ્ધ 
છરે, પણ કહંમત જુિાનની છરે. આઝાદી મરેળિિા માટરે ‘બહારિટુ’ં ખરેલી રહરેલ છરે. હજુ 
ઓળખયા નકહ ? મહાતમા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી – મા ભારતીનો સપૂત.

પ્રાથ્કના બાદ શોધનકુટુબંની સ્તીઓનરે, કકનારીિાલા કુટુબંની સ્તીઓનરે, હીરાલક્મી 
કકનારીિાલા – વિનોદની બા, સૌનરે બોલાિીનરે, બાપુ કહરે છરે : આિતી કાલરે િહરેલી 
સિારની પ્રાથ્કના પતયા બાદ તમારા ઘરનાં પરદરેશી કપડાંની હોળી કરિાની છરે. માટરે 
પરેટી-પટારા ખોલી સૌ પરદરેશી િસ્તો હાજર કરરે ... બાપુ કોઈની દલીલ સાંભળતા નથી. 
એમણરે કોઈની દલીલનરે દાદ આપી હોય એિું સાંભળ્ું છરે ? બાપુ પાસરે પ્રરેમની સરમ-ુ
ખતયારી હતી, તયાં દલીલનું બંડખોરીપણં કયાં સુધી ચાલરે ?

િહરેલી સિારની પ્રાથ્કના બાદ બંગલાના ચોગાનમાં વિદરેશી િસ્તોનો ઢગલો થાય 
છરે. એમાં દીિાસળી મુકાય છરે. સ્તીઓનું િહાલામાં િહાલું શું ? – િસ્તો, ઘરરેણાં. 
પાલ્કમરેન્ટના અનરેક પ્રશ્નો બાજુ પર મૂકી સ્તી-પ્રધાન િસ્તોની િાત પહરેલી કરરે . સ્તીઓ 
બાપુની ઇચછાનરે માન આપી િહાલસોયાં દકરયાપારનાં કીમતી િસ્તો પર દીિાસળી 
મૂકરે છરે હોળી કરરે  છરે, હષ્ક અનુભિરે છરે. ભારત માતાના પૂજય, પનોતા દીકરા મોહનનાં 
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પગલાં ઘરેર છરે !

સાતરેક િષ્કનો વિનોદ બીજાં ‘ભૂલકાં’ સાથરે આ બધું વનહાળી કંઈક ગમમત કરરે  
છરે. એનરે કશું સમજાતું નથી, કોઈ સમજાિતુંયરે નથી !

એ વિદરેશી માલની રાખમાં સોના-ચાંદી પડરે છરે, બાપુ ગરીબોનરે – હકરજનોનરે 
િહેંચી મારરે  છરે. એ બંનરે કુટુબં માટરે આજ રે એક મીઠી સમૃવત રૂપરે એ િાત રહી જાય છરે.85

* * *

વિનોદના ઘડતરમાં વપતા જમનાદાસનું સૌજન્ય અનરે બા હીરાલક્મીનું તરેજ 
ભયાું છરે. જમનાદાસ એટલરે ચોકસાઈની મૂવત્ક. કોઈ પણ બાબત વિશરે ઉચચારતાં પહરેલાં 
ચોક્કસ બનરે છરે. ગોળ નકહ ખાિાની પ્રવતજ્ા લરેિડાિતાં પહરેલાં જ્ાનરેશ્વરરે  ગોળ નકહ 
ખાિાની પ્રવતજ્ા લીધી. એમ, કોઈ પણ વશખામણ આપતાં પહરેલાં પોતરે અમલમાં મૂકરે, 
એમ બનરે ખરં. વિનોદનરે સરઘસમાંથી નકહ ભાગિાની સલાહ, એમનંુ ચોક્કસ િીરતિ-
નું દૃવષ્વબંદુ સૂચિરે છરે. પોતાના પુત્રનરે મરણની પણ ભીવત નહીં રાખિી એિું કહરેનાર 
વપતાના મનમાં કરેટલી રાષ્ ્રીય ભાિના હશરે ? આથી ઊલટુ,ં એ જ સરઘસમાં પોતાનો 
પુત્ર ન જાય માટરે એક વપતાએ કોટડીમાં પૂરરેલો !

જમનાદાસ કકનારીિાલા આજ રે તો કામકાજમાંથી વનિૃતિ છરે. પંચોતરેર િષ્કના છરે. 
તમરે એમનરે ઘરેર જશો તો એમના ખંડમાં એ બરેઠા બરેઠા કાંતતા હશરે. ભીંતનરે અડીનરે એક 
લાંબું ટરેબલ પડ્ું હશરે. તરેના ઉપર એકાદ-બરે ફાળકા પડ્ા હશરે. એકાદ પણ પુસતક 
નહીં પડ્ું હોય એિું નકહ બનરે. ટરેબલના એક ખૂણામાં મહાતમા ગાંધીજીની વપતિળની 
મૂવત્ક મૂકરેલી છરે, તરેના ઉપર કાચનું આિરણ છરે. ઓરડામાં કોઈ વિવશષ્ શોભા જોિા 
મળશરે નકહ. કાંતિાનું કામ કરરે  છરે, િષ્કનું અઢારથી િીસ શરેર જ રેટલું કાંચી શકરે છરે.

85. તા. 12-3-1930નરે કદિસરે બાપુએ દાંડીયાત્રા શરૂ કરી. આગલી રાત્રરે નદીની રરેતીમાં 
હજારોની સંખયાનરે કહ્ું કરે, ‘આશ્મમાં આ મારં છરેલ્ું પ્રિચન છરે. એમની યાત્રામાં પણ આિા અથ્કનું 
કંઈ કહરેલું કરે કાગડા-કૂતરાના મોતરે મરીશ, મારા હાડ-માંસ ચૂંથાશરે પણ સિતંત્રતા લીધા િગર આશ્-
મમાં નકહ આિું.’ આિી દૃઢ પ્રવતજ્ા પૂરી કયા્ક િગર આશ્મમાં શી રીતરે આિિું ? એથી તરેઓ તરે 
િખતના વમલમાવલક શરેઠ રણછોડલાલનરે તયાં ઊતરરે  છરે જ રેલમાંથી છૂટા બાદ-ઘણંખરં : - ’30, -’31ની. 
(શ્ી મગનભાઈ પ્ર. દરેસાઈના તા. 2-3-’60ના મારા પરના પત્રના આધારરે . શ્ી વપ્રયબાળા શાહ તો 
કહરેતાં હતાં કરે બાપુ ફરી પણ ઊતરરેલા. શ્ી વિઠ્લદાસ કોઠારીએ કહરેલું કરે બાપુ એક િાર તયાંથી જ 
પકડાયરેલ. આ વિશરે ચોક્કસ તારીખ, માકહતી મરેળિી શકાઈ નથી. ‘મહાદરેિભાઈની ડાયરી’ - 1,2,3 
જોઈ, ઉલ્રેખ મળતો નથી. ડાયરીઓમાં બધા કદિસોની સળંગ નોંધ પણ નથી તરેથી બનિાજોગ છરે.) 
બાપુ શોધનનરે તયાં ઊતરરે  એટલરે કકનારીિાલા કુટુબં રાજા મહરેતાની પોળમાંથી બાપુની તહરેનાતમાં 
બાળકો સુધાં હાજર હોય. કસતૂરબા અનરે વિનોદની બાનરે બહુ બરેઠક. ગાંધીજીના સમકાલીન હોિું એ 
પણ એક લહાિો છરે. આ કુટુબં તો ગાંધીજીના સંપક્કમાં આિનારં છરે. શ્ી રણછોડલાલનરે લીધરે છરેક 
1920થી આ કુટુબં પણ રાષ્ ્રીય જાગૃવતના જુિાળમાં હતું. શ્ી રણછોડલાલની રાષ્ ્રીય પ્રિૃવતિમાં, ઘણા 
પ્રસંગોમાં તરેમનાં બહરેન હીરાલક્મી હાજર હોય. એ કાળરે અિારનિાર કકનારીિાલા કુટુબંમાંથી કોઈ 
નરે કોઈ જ રેલના સવળયામાં પુરાયરેલ હોય. આ બધા પ્રરેરક પ્રસંગો જાણયરેઅજાણયરે કુટુબંનાં બાળકો અનરે 
ખાસ કરીનરે વિનોદમાં રાષ્ ્રભવકતના સંસકારો પોષતા રહ્ા.
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એમનામાં ધાવમ્કકતા બહુ છરે – ધમા્કતમા છરે. એમનરે એિા સાકહતયનો શોખ પણ 
ખરો. વસથતપ્રજ્ જ રેિા દરેખાઈ આિરે છતાં, હજીય કરેટલાક પૂિ્કગ્રહોથી દૂર નથી. રણ-
છોડલાલરે અમદાિાદ શા માટરે છોડ્ું, એમનરે ત્રણ વમલો કરેમ િરેચિી પડી િગરેરરે  પાછળ 
લાંબો ઇવતહાસ છરે – વમલમાવલકની િાતોનો. એ િાતો બહુ સારી પણ નથી. (વિનોદ 
નાની ઉંમરનો હોિા છતાં આમાં પણ રસ ધરાિતો હતો. મામા પ્રતયરે િધારરે  મમતાનું 
આ એક કારણ પણ ખરં.) સારી િાતો ન હોય તરેનરે છછંરેડિી નકહ, એ ઉકરડા ખોતરતાં 
કાંકરા જ નીકળરે. કરેટલીક િાતો ભૂલી જિા જ રેિી છરે, એમાંની આ એક.

વિનોદનાં બા, હીરાલક્મી એટલરે ધમ્કનરે પૂછીનરે પગ ભરનાર, ડગ માંડનાર. 
વિનોદ તમારી કૂખ ઉજાળશરે, નામના કાઢશરે આિી િાત કોઈ જોષીએ તરેમનરે કરી 
તયારથી વિનોદ પ્રતયરે જોિાનો એમનો દૃવષ્કોણ બદલાઈ ગયો. આિી બાબતોમાં પણ 
પૂરી શ્દ્ધા ! એમના ઓરડામાં ભગિાનની મૂવત્કઓ, પૂજા-પાઠની સામગ્રી પડી જ 
હોય. જયારરે  જયારરે  વિનોદની િાત થતી હોય તયારરે  તયારરે  તરેમની આંખ સજળ બનરે છરે. 
માતૃહૃદય હાલી ઊઠરે છરે, િાતસલયપૂણ્ક હૈયું ભીંજાય છરે, દ્રવયા કરરે  છરે, રટા કરરે  છરે... 
‘આઝાદીની આહુવતમાં મેં મારા લાડકિાયાનું શીષ્ક ધયુું છરે. એણરે મારી કૂખ ઉજાળી 
છરે.’ હીરાલક્મીનરે પાંચ પુત્રો, – કંુતીની જ રેમ, તરેમાં વિનોદ પ્રતયરે વિશરેષ લાગણી – જ રેમ 
કંુતીનરે અજુ ્કન પ્રતયરે. વિનોદના અિસાન િખતરે એમનાથી સહજ બોલાઈ ગયું : ‘મારા 
પાંચ પાંડિમાંથી િીર યુદ્ધમાં હણાઈ ગયો.’

* * *

વિનોદનું શબ ઘરેર આવયું છરે...

આ પહરેલાં હીરાલક્મી પૂજા-પાઠ કરી રાહ જોતાં બરેઠાં છરે કરે વિનોદ ઉતાિળમાં 
જમીનરે ગયો છરે, આિરે એટલરે સાથરે જમીએ. વિનોદ નકહ, પણ વિનોદનું શબ ઘરેર આિરે 
છરે ! તરે કદિસરે જમતાં જ નથી, બીજ રે કદિસરે જમતાં નથી. ‘મારો વિનોદ ઘરેર આિશરે 
તયારરે  જ જમીશ.’ દાઝયા ઉપર ડામ ! – એમનાં સંબંધી કહરે, ‘છયૈાનરે શું કામ મોકલયો 
હતો, નરે હિરે ખાતાં નથી !’ તયારરે  હીરાલક્મીએ સિસથતાથી સંભળાિી દીધું : ‘ગોળીઓ 
ખાિા મોકલયો’તો.’

જમનાદાસ હીરાલક્મીનરે સમજાિરે છરે – શાસ્તોમાંથી િીરોનાં, િીરમાતાનાં 
અનરેક કટપપણો, ગાંધીજી સાથરેના સંપક્ક િગરેરરે  યાદ કરાિીનરે. જમનાદાસ એક જાપાની 
વિધિાની િાત કરરે  છરે :

1905નો જમાનો હતો. જાપાન અનરે રવશયા િચચરે યુદ્ધ ચાલતું હતું. એક નાનકડો 
દરેશ જબરા મોટા રવશયા સામરે ટક્કર ઝીલી રહ્ો છરે. એના લ્કરની સંખયા ખૂટતી 
જાય છરે. જાપાની સરકાર ઠરાિ કરરે  છરે કરે કોઈ પણ કુટુબં એક કરતાં િધારરે  પુત્ર 
રાખી શકરે નકહ. એક વિધિા હતી. તરેનરે સાત પુત્રો હતા. છ પુત્રો યુદ્ધમાં હણાઈ જાય 
છરે, ખપી જાય છરે. સાતમો પુત્ર યુદ્ધમાં જાય એ એની ઇચછા છરે. પણ, યુદ્ધના વનયમોનરે 
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કારણરે મોકલિાની સગિડ ન હતી. દરેશનરે ખાતર ફના થિું ઉવચત માની તરે આપઘાત 
કરરે  છરે, પુત્રનરે યુદ્ધમાં જિાનો માગ્ક મોકળો કરી આપરે છરે. માતાની વચંતા એના મગજ 
પરથી હટાિી દરે છરે.

આ સતય ઘટના હીરાલક્મી પર ઘરેરી અસર કરરે  છરે. એમનું દુ:ખ હળિું થાય છરે; 
અનરે દૂધ પી અનશનવ્રત તોડરે છરે. જમનાદાસ, હીરાલક્મીનરે કબૂલ કરાિરે છરે કરે હજુ 
ચાર દીકરા છરે, એકની આહુવત દરેશ માટરે લરેિાઈ છરે, બાકીના ચારરેય મોકલિા પડરે 
તોય શું ?

જયારરે  આયલરૅ્કન્ડની આઝાદી માટરે લડનારનરે અંતરે ફાંસી આપનાર પરેકટ્રક વપયસ્ક 
ઘરેરથી નીકળ્ો તયારરે  તરેની માએ, તરે કવિ છરે માટરે ‘માતાના હૈયાના દુ:ખના બોલ 
કવિતામાં મૂકજ રે’86 એ માગણી કરી હતી. માતાના હૈયાના રદનનો સણકો મા જ જાણરે.

* * *

શહીદ આપનાર મા ધન્ય ગણાય. એિી માતાનું હૈયું જરૂર હરખાય; ફુલાય. 
એિી માતા ગિથેય રાખી શકરે – જો ધાિણમાં િીરતિનાં દૂધ પાયાં હોય. ગામડામાં 
ભાટ-ચારણો ગાતા ફરરે  છરે :

જનની જણ તો ભકત જણ, કાં દાતા કાં શૂર,

નહીં તો રહરેજ રે િાંઝણી, મત ગુમાિીશ નૂર.

2
વિનોદના કુટુબંમાં વિનોદના વપ્રય વમત્ર આયયર રહરેતા હતા. નટરાજન્ આયયર 

દવક્ષણ કહંદના છરે. અતયારરે , જયારરે  એમનરે સમાચાર મળ્ા કરે વિનોદ વિશરે પુસતક લખાય 
છરે તયારરે  સંસમરણો કહરેિા છરેક રતલામથી આિરે છરે – એટલો એમનો વમત્રપ્રરેમ છરે ! 
વિનોદનાં િખાણ કરતાં થાકતા જ નથી. વિનોદની ખોટ એમના જીિનમાં એક મોટામાં 
મોટી ખોટ માનરે છરે – મનાિરે છરે.

નટરાજનનરે કુટુબંમાં રાખિાનો પ્રસંગ શી રીતરે પડ્ો એમાં વિનોદના માનસનું 
એક િલણ સપષ્ થાય છરે. વિનોદનું પ્રાથવમક વશક્ષણ પૂરં થયું – તયાર બાદ સરેન્ટ 
ઝરેવિયસ્ક હાઈસકૂલ(1936)માં દાખલ થાય છરે. આયયર િગ્કમાં હોવશયાર વિદ્ાથથી છરે. 
‘નિો વનશાવળયો’ આયયર સામરે ટક્કર ઝીલરે છરે. પહરેલી છ માવસક પરીક્ષામાં આયયરનું 
અવભમાન ઓગળી જાય છરે; આ િાતનો પાછળના પ્રકરણમાં ઉલ્રેખ છરે. આયયર અનરે 
વિનોદ : હરીફો દોસતો બનરે છરે. આયયરના વપતાજીની બદલી થતાં અમદાિાદ છોડિું 
પડરે છરે. આયયર એકલા ફરી પાછા અમદાિાદ આિરે છરે – કુટુબંકલહનરે કારણરે. તરે 
વિનોદની સાથરે રહરેિાની માગણી કરરે  છરે. વિનોદરે કોઈ વમત્રનરે વનરાશ કયયો હોય એિું 
ભાગયરે જ બન્યું હશરે. આયયરની મૂંઝિણનો ખયાલ કયયો, પોતાનાં મા-બાપનરે બધી 
હકીકત સમજાિી; આયયરનરે કુટુબંનું સભયપદ મળી ગયું.

86. જુઓ ‘શહીદનો સંદરેશ’, અનુ. ઇન્દુલાલ યાવજ્ક, પૃ. 44
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ઘડતર

વિનોદ અનરે આયયરમાં કશો પંવકતભરેદ પળાતો નથી. વિનોદ જયારરે  જમિા 
બરેસતો તયારરે  પૂછતો : ‘આયયર જમયો ?’ ‘હા’ કહરેિાય તો જમી લરેતો; ‘ના’ કહરેિાય 
તો એની સાથરે જ. કોઈ પણ િસતુ વિનોદનરે મળતી તો સહજ પૂછતો : ‘આયયરનરે આપી 
કરે ?’ કુટુબંમાંથી કોઈ પણ વયવકત આયયર અલગ છરે, પર છરે એિું માનતી નકહ, છતાં 
આ પ્રશ્નાિવલ હોય જ; ટરેિ જ બની ગઈ હતી.

આયયર આ કદિસો ખુશીના, આનંદના ગણાિરે છરે. જીિનની મીઠી સમૃવત છરે, 
સંભારણાં છરે. એમની અંજવલ યાદ કરીએ : ‘I deplore as I lost carnest, helpful; 
noble friend. I am proud, I am a friend of the martyr’87

°

87. * વિનોદનરે તરેઓ કલા્કઇલ-ટરેવનસનના વમત્ર આયકરશ કવિ એલીનહામ ગાય છરે તરેમ સમરરે  
છરે –

To remember for years,

To remember with tears !
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િારીના ગોખમાં કબૂતરો મૂકીનરે આ વિદ્ાથથી શું ગાય છરે ? પરેલાં પંખીઓનરે 
ઊડીય જિું નથી ? પણ, જાય કયાં ? ઓરડો તો બંધ છરે નરે બારીમાં 

ચોકકયાત છરે. શું કામ જાય ? એનો કહતરેચછુ, ચાહક બરેઠો છરે નરે ! પંખીઓનરે પૂછરે છરે 
– મીઠા, મધુરા લય-તાનમાં : ‘પંખી કહરે હોત ઉદાસ.... ?’88

2
છીં ! છીં ! અળવસયું – બહુ કદરૂપું, ચીતરી ચડરે એિું. આ વિદ્ાથથી શું કરી 

રહ્ો છરે ? અળવસયાનરે પકડી પકડી પુસતક પર મૂકરે છરે, પરેવન્સલથી રમાડરે છરે. રાતનો 
િખત બહુ િધયો નથી. પરીક્ષાના થોડા દહાડા બાકી છરે. િાંચતાં િાંચતાં થાકયો લાગરે 
છરે ! અળવસયાની ગવત આનંદથી વનહાળરે છરે. જુઓ તો ખરા, પાસરે ડબબો પડ્ો છરે – 
માટીથી ભરરેલો. એમાં શું છરે ? – અળવસયાં, કરેટલાં બધાં છરે ? જયારરે  િાંચતાં થાકરે છરે, 
કંટાળરે છરે તયારરે  આ વમત્રો જોડરે ગમમત કરરે  છરે, હસરે છરે – એકલો !89

એનરે કરેિી ટરેિ છરે ?! – ધારો કરે એની પહરેલી મુલાકાત કો’ક લરે, પૂછરે : ‘તમારી 
ખાવસયતો, શોખ શું ?’ ‘અળવસયાં રાખિાનો, કબૂતરો સાથરે એકાંતમાં િાતો કરિાનો, 
– ગીતો ગાિાનો.’ પરેલી વિચારરે  : ‘મૂખયો છરે, પાગલ છરે. નકહ તો આિરે ટાણરે, એકાંતરે – 
આિી બાવલશ િાતો કરરે  ?’ ચીડનો ભાિ ચહરેરા પર લાવયો ન લાવયો કરી, જરા છરેડો 

88. ડૉ. વપ્રયબાળાબહરેનરે આ ખાવસયત ખાસ વનહાળી છરે.
89. કુ. િીણાબહરેનરે એ ડબબો હજુય સાચિી રાખયો છરે.
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સમારી, અંગૂઠો ભોંયતવળયરે ઘસી, કાંડા પર ઘકડયાળ હોય તો તરે જોઈ, તીરછી નજર 
કરી કચિાટના અિાજમાં કહરે : ‘ઠીક છરે’... નરે આગળ પૂછરે : ‘હંુ જ રે કહંુ છુ ંતરે વિશરેષ 
ખાવસયતો... િધુમાં ?’ ‘વિશરેષમાં કશું નથી, જ રે છરે તરે રજૂ કરં, ઊભાં રહો’ એમ કહી 
આપણો ગમમતી નાયક90 ઊઠીનરે ડબબામાંથી અળવસયું કાઢી પરેલીના હાથમાં મૂકરે ! 
આિું હડહડતું અપમાન ?! – ભલી હોય તો પરેલી છછંરેડાઈનરે ઘરનો રસતો માપરે ! સ્તી, 
પુરષરે એકાંતમાં કરરેલું અપમાન અપમાન ગણતી જ નથી. જાહરેરમાં ચંપલ ઉગામરે તો 
ના ન કહરેિાય !

3
આ તોફાની કૉલરેવજયન કોણ છરે ? વપ્રવન્સપાલ જાણશરે તો એનો દંડ નકહ કરરે  ? 

જુઓનરે, એના હાથ લોહીલુહાણ થયા છરે. અરરે , આ તો આપણો વિનોદ છરે ! એણરે શું 
કયુું છરે તરે હાથ લોહીલુહાણ થાય ! (આઝાદી મરેળિિાની તમન્નાએ કોઈ અંગ્રરેજનું ખૂન 
તો નથી કયુું ? કાંવતકારી પ્રિૃવતિનો જાણકાર અનરે એ વિચારોમાં મસત આ કૉલરેવજયન 
કહંસાતમક પ્રિૃવતિ આચારમાં મૂકી દરે છરે ? ના, ના. કહંસા કરિાનું પગલું એ ન ભરરે .) 
તો, એણરે શું કયુું છરે ? – િાતચીતમાં વમત્રો કહરે છરે કરે ‘સરકારી કૉલરેજનો ભાંગીનરે 
ભૂકો કરી દરેિો જોઈએ’ એટલરે હાથ િડરે કાચનાં બારી-બારણાં તોડિા જાય છરે ! તરેથી 
આ વસથવતમાં મુકાયો છરે. ચોરની મા ઘડામાં મોં ઘાલીનરે રએ, છાનોમાનો દિાખાનરે 
જઈ પાટો બંધાિી આિરે છરે. હાથ છુપાવયો કરેટલા દહાડા રહરે ? પરેલા કદનુભાઈ જોઈ 
જાય છરે, તયારરે  જિાબ આપરે છરે : ‘બૉમબ ફોડિાની યોજના વનષફળ જતાં હાથ ફોડાઈ 
ગયો ! (ધીમરે રહીનરે) બોલો ‘ઇવન્કલાબ વઝંદાબાદ’. ઘરમાં કોઈનરે કહરેિા જ રેિું નથી.’91

4
બાર િષ્કનો છોકરો વિશાળ મકાનના ચોથા માળરે એકલો ઓરડામાં ઘસઘસાટ 

ઊંઘમાં છરે. બાજુના મકાનની અગાશીમાં કંઈક ખખડાટ થાય છરે. પરેલા છોકરાની 
ઊંઘમાં કંઈક ખલરેલ પડરે છરે. પાસું ફરેરિીનરે સૂઈ જાય છરે. કો’કનાં પગલાંનો અિાજ થાય 
છરે – ઘરમાં ચોર દાખલ થયો છરે. પરેલી અગાશીમાંથી છોકરાના ઓરડા પાસરે આિરે છરે 
અનરે ઉપરના જાવળયામાંથી હાથ નાખીનરે બારણં ખોલિા પ્રયતન કરરે  છરે; તયાં તો પરેલો 
છોકરો જાગી જાય છરે. તરેનરે ચોર આવયાની ખબર પડી જતાં બીજુ ંબારણં ખોલી તરેનાં 
બા અનરે બાપાનરે જગાડરે છરે. અિાજથી ચોર ચરેતી જાય છરે અનરે રસતો માપરે છરે ! આિો 
પ્રસંગ બન્યા છતાં આ છોકરો, વિનોદ રોજ એ જ ઓરડામાં સૂએ છરે એકલો ! ફરીિાર 
પણ, ચોર આિિાનો પ્રસંગ ઊભો થાય છરે. તરે િખતરે પણ અજબ કહંમત દાખિરે છરે. 
છતાં એ ઓરડામાં એકલું સૂિું નથી એમ કહરેતો નથી.92

90. ‘ગમરે તરેિી ગંભીર બાબતોનરે હાસયમાં પલટિાની તરેનરે ટરેિ હતી.’
91. ડૉ. કદનુભાઈની માકહતીના આધારરે .
92. તરે િખતરે એમનું ઘર હકરભવકતની પોળ, સાંકડીશરેરીમાં હતું.
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5
આ વચત્ર તો જુઓ.

પરીક્ષા પૂરી ન થઈ હોય તયાં સુધી મગજ પર જાણરે િજ્ર અનરે છરેલ્ું પરેપર જાય 
એટલરે ફૂલ જ રેિી હળિાશ ! આ, પરીક્ષાના પ્રતયાઘાત ઓછા કરિા વિદ્ાથથીઓ વસનરેમા 
જોિા જાય છરે, નાસતાઘરોમાં હાજરી આપરે છરે; કાં તો ઊંઘિાનું શરૂ કરરે  છરે. આ વિદ્ાથથી 
તો જડભરત જ રેિો છરે. સાચા અથ્કમાં હજુ પરીક્ષાના પ્રશ્ન પરથી શાહી પણ સુકાઈ 
નથી, આરામની િાતો કરતો નથી નરે સીધો પરીક્ષાના હૉલમાંથી મા. જ રે. પુસતકાલયમાં 
શું દાટું હશરે તરે જતો હશરે ? ભલા, આિાય વિદ્ાથથીઓ છરે !

* * *

વમત્ર શંભુપ્રસાદની ના કહરેિા છતાં નદીના ઊંડા પાણીમાં પડતો આ છોકરો 
કોણ છરે ? પોતાની બહરેનોની બરેબીઓનરે પરરેશાન કરી રડાિતો, તરે ભુલાિિા ગોળ 
ખિરાિતો, કાં તો પૈસો આપતો, નાના ભાઈ જોડરે કોઈક િાર ઝઘડતો, સુમરેળ કરતો 
આ કકશોર તરત જ ઓળખાઈ જાય છરે. આ ‘નિો વનશાવળયો’ પણ એ જ છરે, જ રેના 
આગમન પછી લરેિાયરેલી પ્રથમ છમાવસક પરીક્ષાના પકરણામથી હંમરેશાં પ્રથમ આિનાર 
વિદ્ાથથી આયયર ધોળી પૂણી જ રેિા થઈ ગયરેલા નથી લાગતા ? વશક્ષક ડાહ્ાભાઈ 
પટરેલના ખરેતરમાં અિાિડ ઘાસની ગંજીમાં પડરેલા સાપનરે સંગ્રહસથાનના સાપની માફક 
છછંરેડનાર, સાપ િાંસરે પડરે છરે તયારરે  ઊભી પૂંછડીએ મૂઠીઓ િાળી ભાગનાર બીજો 
કોઈ નકહ; વિનોદ જ હોિો જોઈએ. બહરેનના ભાણા જગતનરે રમાડી રમાડી ખુશ થતા, 
તરેથી કૉલરેજમાં જિાનું મોડુ ંકરનાર આ વિનોદ પોતાની જાતરે કપડાં ધોિામાં શરમ 
નથી અનુભિતો, ભલરે વમત્રો જુએ; સગાં જુએ. જુઓ નરે – એ વસકંદરાબાદ આવયો 
છરે. તયાં વમત્ર આયયરનરે ઘરેર ખોરાક હાથરે પકિિાના પ્રયોગ કરનાર આપણો પકરવચત 
છરે. રસોઈ બગડરે છરે પણ ખરી – ઠપકો હોય છરે : એકબીજાની આંખમાં, હાસયરૂપરેય 
પ્રગટ થાય છરે. ગવણત ભણાિિા આિનાર રાિજીભાઈની ‘પરરેડ’ લરેિાની એનરે ટરેિ છરે. 
તોફાની, હસમુખો, વિનોદી છરે તોય ઠાિકો બની વપતાજીની, બાની િાતો પર વિચાર 
કરનાર પણ એ જ. નંબર પ્રમાણરે ટરેબલ પર િીણાએ ચોપડીઓ ગોઠિી નથી, રૂમમાંથી 
કચરો િાળ્ો નથી માટરે તરેનરે બોલાિી રડાિીનરે, હાથમાં સાિરણી પકડાિી, ફોટો લરેનાર 
આ વિનોદનરે આપણરે શું કહીએ ?

6
આ કુદરતવપ્રય, કૃવત્રમતાવિરોધી વિનોદનરે ગરીબો પ્રતયરે અનહદ સમતિ જ નહીં, 

પણ તરેમનરે માટરે પોતાથી બનતું કરી છૂટિાની ભાિના પણ ખરી. A man is known 
by the company he keeps. આ બરેકનરે કહ્ું છરે, તરે ખોટુ ંનથી. શંભુપ્રસાદ ભટ્ટ, 
િગ્કવમત્ર રવસક શાહ ગરીબ ઘરના માણસ, વિનોદના પરમવમત્ર છરે. વિનોદ નાશિંત 
જગત છોડી ચાલી ગયો છરે, પણ એ વમત્રોનરે કરરેલી મદદ એનરે અમર કરરે  છરે.
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વિનોદના વમત્રોમાં ગરીબોનો સમાિરેશ એટલું જ નકહ, કુદરતી ખોડિાળાનો 
પણ ખરો. જુઓ, એકનો પગ લંગડો છરે, રમણલાલ ઠૂઠંો છરે. વિનોદ કોઈના પ્રતયરે ભરેદ 
રાખતો નથી. સામાન્ય સિભાિ એિો હોય છરે કરે ખોડિાળા માણસ, માણસની હરો-
ળમાંથી ચોકડીની વનશાનીનરે પાત્ર હોય છરે, પણ લરેડી જયૉજ ્ક ઇવલયટની માનસપુત્રી, 
મરેગી જ રેિી વિરલ વયવકતઓની િાત જુદી હોય છરે.93 વિનોદનું હૃદય મરેગી (Maggie)
નું હૃદય છરે. ખોડિાળાઓનું સૌખય કરતાં, સનરેહ કરતાં શરમાતો નથી. ઊલટુ ંગૌરિ 
લરેતો હોય છરે !

કોઈ માંજરો, કોઈ લૂલો, કોઈ ઠૂઠંો, નરે કોઈ ગરીબ જ એના વમત્રો છરે એિું નથી. 
ગીદિાણી જ રેિા પૈસાદારના પુત્ર પણ એના પરમવમત્ર છરે. બાપુ કહરેતા હતા : અંગ્રરેજો 
સાથરે િરેર નથી, પણ એમના શાસન પ્રતયરે છરે. દવક્ષણ આકફ્કામાં જનરલ સમટસ 
સાથરે બાપુએ મોરચો માંડરેલો, પરંતુ આમ ગાઢ મૈત્રી. આશ્મમાં બનાિરેલી ચંપલ પણ 
મોકલાિરે. બાપુ ધવનકોનરે વધક્કારતા નકહ, પણ ધનસંગ્રહનરે વધક્કારતા. અનરેક વમલ-
માવલકો, ગાંધીજીના વજગરજાન દોસત હોિાથી એમની ‘ધવનકોના દલાલ’ એિી ટીકા 
પણ થઈ. પરંતુ, આ િસતુનો ભરેદ સમજિા જ રેિો છરે. દુષ્ માણસનરે જરૂર ચાહી શકાય, 
પણ દુષ્તાનરે નકહ. ગરીબોનરે ચાહનાર, અપંગોનરે ચાહનાર, પૈસાદારનરે ન ચાહી શકરે, 
સૌંદય્કનરે ન ચાહી શકરે તરેિું કરેમ બનરે ? માણસ, એક હોિા છતાં ઘણં સમાિી શકરે છરે – 
િૉલટ વવહટમન કહરે છરે તરેમ. વિવિધતામાં પણ એકતા જાળિી શકાય છરે એના વમશ્ણરૂપ 
વિનોદનું સિરૂપ હતું. ગીદિાણીથી કદી અંજાય પણ નકહ, સાચી િાત કહરેતાં ખમચાય 
પણ નકહ, - તરેનો ઉપકાર માથરે ચડાિરે નકહ, ઉપકાર કરી છૂટિાની દાનત રાખરે. જ રે 
હંમરેશાં બીજાની આશા રાખતો હોય તરે બહુ ઓછાનરે મદદ કરી શકરે.

વિનોદના વિચારક અનરે વિવિાન વમત્ર હોય તો તરે કદનુભાઈ પટરેલ, વિનોદની 
બધી સમસયાઓનો – વવિધાઓનો અંત આણનાર. કદનુભાઈ સાથરે અનરેક તાવતિક 
ચચા્કઓ થાય – અનરેક વિષયો પર. ઘણી િાર તો એિી ગંભીર ચચા્કઓ ઉતપન્ન કરરે  
કરે કદનુભાઈનરે આશ્ચય્ક થાય. કદનુભાઈએ કહ્ું છરે : ‘મારા પર વિનોદરે વસકંદરાબાદથી 
કાગળ લખરેલો. એ કાગળ આજ રે મારી પાસરે હયાત નથી, પણ સતિર િષ્કનો છોકરો કરેિા 
વિચારો, કરેિી તમન્નાઓ ધરાિરે છરે એનો તાદૃશ વચતાર એના શબદરેશબદમાં નીતરરે . મનરે 
કાગળો સંઘરી રાખિાની બહુ ટરેિ નથી, પણ એનરે તો મેં સાચિી રાખરેલો – ઘણી િાર 
િાંચરેલો, પણ આજ રે મળતો નથી. તમનરે લાગશરે કરે હંુ માત્ર મારા વમત્રનાં િખાણ જ કરં 
છુ.ં પણ ના. તરેમ નથી. મારરે  જ રે સતય હોય તરે કરેમ છુપાિિું ?

કદનુભાઈ સરેિાભાિી, ગરીબોનરે ખાતર કંઈક કરી છૂટિું-ની ભાિનાિાળા છરે. 
કદનુભાઈ વિનોદના ગુર જ રેિા હતા. વિનોદની ઉન્નવત, એ એમનરે મન પ્રાણપ્રશ્ન હતો 

93. જુઓ : ‘The Mill on the Floss’ એક કરણ નિલકથા. જ રેનરે ટોમ વધક્કારરે  છરે એ જ 
ખોડિાળા કફવલપનરે ટૉમની જ બહરેન મરેગી િફાદારીથી પ્રરેમ કરરે  છરે.
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– છરે. વિનોદ મોટરે ભાગરે કદનુભાઈની સાચી અનરે સારી સલાહ સામરે દલીલ, કરિા 
ખાતર કરતો નકહ. ગાંધીજી ગોખલરે વિષરેનાં સંસમરણો લખતાં લખરે છરે, ‘સાચો વશષય 
તો ગુરમાં સમાઈ જાય.’94 સાચરે જ વિનોદ એના પથદશ્કકમાં ભળી જિા માગતો હતો, 
મળી જિા માગતો હતો. આજ રે તમરે એની હાઈસકૂલ, સરેન્ટ ઝરેવિયસ્કના વપ્રવન્સપાલ મોરરે  
કરે ફાધર દુરાનનરે મળો તો વિનોદ વિશરે િખાણ કરતાં થાકશરે નકહ, એિી પ્રીવત વિનોદરે 
ગુરજનો પાસરેથી મરેળિી છરે.

ભાર મૂકીનરે કદનુભાઈ આ િાત કહરેિાના : વિનોદ જયારરે  સરઘસમાં જિું જ 
જોઈએ એિા આગ્રહનો હતો, તયારરે  મેં એનરે વશવથલ કરિા ઘણા પ્રયતનો કયા્ક – એ 
રીતરે કરે હંુ એનરે દરેશભવકત વિરદ્ધ િાત કરં છુ ંએિી છાપ ન પડરે એ સાચિીનરે. મેં એનરે 
વસનરેમા જોિા જઈશું એિું પ્રલોભન પણ આપયું – એનરે વસનરેમા જોિાનો પણ શોખ 
ખરો. એનો જિાબ હતો : કદનુભાઈ, આ િસતુ શોભતી નથી. સરઘસ મારી કૉલરેજ 
પાસરે થઈનરે નીકળિાનું છરે, તયારરે  મારરે  તો જિું જ જોઈએ.

કદનુભાઈ કહરે : પણ, ગઈ કાલરે તનરે િાગયું છરે. હજુ ખભા પર સોજો છરે – અનરે 
આજ રેય લાઠીનો માર તો પડિાનો છરે જ. તું માંદો પડી જઈશ. વિનોદ કહરે : આ તો શું 
માર કહરેિાતો હશરે ? કંઈ નથી. આપણરે તો માત્ર ચંદ્રશરેખર આઝાદની જ િાતો કરી 
જાણિી છરે ! ખબર નથી, એ બાળક હતો તયારરે  જ રે બરેતના માર ખાધરેલા તરેના વલસોટા 
મરણ સુધી રહરેલા ! એ માંસમાં કરેટલા ઊતયા્ક હશરે, લોહીની શરેરો કરેિી ઊડી હશરે ! 
કદનુભાઈએ િધારરે  દલીલ કરિી ઉવચત ન માની.

વિનોદરે આ કહી દરેિું જોઈતું હતું :

‘િષયોના સહિાસથી પણ જાણયો નહીં તેં મનરે ?95

ઢાળમાં જતું પાણી કોણ રોકી શકરે ?

* * *

વિનોદ ભોગ-વિલાસ પ્રતયરે અરવચ નરે અણગમો દશા્કિરે છરે. એની સમજમાં િાવજ-
દઅલી માફક ભોગ-વિલાસ કરતાં મહારાણા પ્રતાપની તરફ સંકટમાં કદિસો ગુજારિા 
સારા છરે. ઔરંગઝરેબના સિારોની જ રેમ હુક્કા, ખાન-પાન નરે િારાંગનાઓ સાથરે લરેિા 
કરતાં વશિાજીના સિારો માફક ચણા બાંધીનરે જિું ઉતિમ છરે. ચાિા્કકિાદ ઉપર તો 
એણરે ઘણી િાર કદનુભાઈ જોડરે ચચા્ક કરરેલી : ऋणं कृतवा घपृतं पीबेत्, भसमीभूतस् देहस् 
पुनरािमनं कुतो भवेत् ? આના કટાક્ષમાં ઘણી િાર રમૂજી પ્રશ્નો ઊભા કરી હસાિતો.

જો આ શરીરનો નાશ જ થિાનો હોય તો દરેિું કરીનરે મરેળિરેલું ઘી ખાઈનરે તાજા 
શું કામ થિું ?

94. ‘ઉપાલંભ’ (કાવય) – કાન્ત ‘પૂિા્કલાપ’ : પૃ. 111
95. શ્ી નટરાજન્ આયયરની માકહતીનરે આધારરે .
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7
સાઇકલની ટોકરી ખખડાિી આ છાપાિાળો – ફરેકરયો કોનું ધયાન દોરી રહ્ો 

છરે ? પાંચ-સાત વમત્રો િચચરે ઊભરેલ વમ. કકનારીિાલા બહાર આિરે છરે. તરેનરે મળરે છરે – 
વખસસામાંથી બરે આના કાઢી તરેનરે આપરે છરે. ‘આજ રે કામમાં છુ,ં’ કહી વિદાય કરરે  છરે – 
વિનોદ, આ ફરેકરયાનરે મળરે છરે તયારરે  બરે આના – ચાર આના જ રેિું આપિાનું ભાગયરે જ 
ચૂકરે; એ ફરેકરયો બહુ ગરીબ માણસ છરે – બચરિાળ હશરે ? (એ કામ કરનાર ધવનકો 
હોતા નથી એ કોની જાણ બહાર છરે ?)96

એક ચીંથરરેહાલ વભખારણ, એની આંખમાં આંસુ છરે, અિાજમાં આત્કતા છરે; 
કાખમાં છોકરં છરે – મરેલમાં ઢકંાયરેલંુ, ચીમળાઈ ગયરેલું બાળક ! એ સ્તી, આ લેંઘા-પહરે-
રણ પહરેરરેલા જુિાન સામરે હાથ ધરરે  છરે, ઍલયુવમવનયમનો બરેસી ગયરેલો િાડકો પરેલા 
બાળકના હાથમાં છરે તરે લંબાય છરે ! પહરેરણના ઉપલા વખસસામાં જ રેટલા પૈસા હતા – 
આઠ આના – એટલા બધા િાડકામાં નાખી દીધા !10 પરેલા જુિાનનો વમત્ર શંભુપ્રસાદ 
ભટ્ટ, બકરી ઉપર વસંહ તાડકૂરે તરેમ ગજી્ક ઊઠરે છરે : What a foolish action you did 
! બસમાં ઘરેર જિાના પણ પૈસા પાસરે રહ્ા નથી એિા વિનોદરે, ધીમરે અિાજ રે કહ્ું : 
‘અરરે , ચલકરે જાયેંગરે, હમ તો નૌજિાન હૈં, પૈર તૂટ નહીં ગયરે ! તમારી પૂજામાં ભગિાન 
નથી. તમરે તો નામના જ આવસતક છો, સાહરેબ !’97

8
ગરીબી પાપ નથી, અમીરી આશીિા્કદ નથી. આ િાત તો કહરેિામાં જ, માનિામાં 

જ. કરેટલા અમીરોએ ગરીબોનરે પોતાના દરજજાના ગણયા છરે ? કરેટલા અમીરોએ, જો 
િાહિાહ ના થતી હોય તો ગરીબો ખાતર, ગરીબી વમટાિિા પ્રયતન કયયો છરે ? વિનોદ 
માનતો કરે ભૂખયા જનોનો જઠરાવનિ જાગયો નથી – જાગશરે તો મહરેલાતો નહીં રહરેિા 
દરે,98 રસતાના વભખારીઓનરે જોઈ તરેનરે અતયંત દયા છૂટતી. આ ઉંમર એિી છરે કરે આિા 
સહૃદયીનરે બહુ િલોપાત થાય, સંતાપ થાય. સોડમાં સૂતાં બાળકોનરે લઈનરે જ રે ગરીબો, 

96. શ્ી શંભુપ્રસાદની માકહતીના આધારરે .
97. સરખાિિાનું મન થાય છરે :

 हम तो नाम के ही ‘आद्सति’ हैं । हर बात में ईश्वर िा वतरसिार िरके ही हमने ‘आद्सति’ िी 
ऊँची उपामध पा्ी है । ईश्वर िा एि नाम ‘दीनबंधु’ है । ्वद हम वासतव में आद्सति हैं, ईश्वरभक्त है, तो 
हमारा पहला धम्य है वि दीनों िो प्रेम से िले लिा्ें, उनिी सहा्ता िरें, शुश्रषा िरें । तभी न दीनबंधु ईश्वर 
हम पर प्रसन्न होिा ? - पर ऐसा हम िब िर सिते हैं ? हम तो दीनदुब्यलों िो ठुिरा-ठुिरािर ही आद्सति 
्ा दीनबंधु भिवान के आज भक्त बन बैठे हैं । दीनबंधु िी ओट में हम दीनों िा खासा सशिार खेल रहे हैं । 
कैसे अद्विती् आद्सति हैं हम ! – વિયોગી હકર

98. આ પ્રરેરણાપ્રદ હોય ખરં.

   ભૂખયા જનોનો જઠરાવનિ જાગશરે,

   ખંડરેરની ભસમકણી ન લાધશરે.

    - ઉમાશંકર જોશી (‘ગંગોત્રી’, પૃ. 30)
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વનરાધાર ફૂટપાથ પર સૂતાં છરે એમના માથરે આભ છાપરં નરે ધરતી ભોંયતવળયું છરે. 
કુદરતનાં ખરાં બાળ તો આ. વિનોદનો વિશ્વાસ હતો કરે દકરદ્રનારાયણ એ જ ગરીબનું 
હૃદય.

વિનોદ પ્રસંગમાં આિરેલ ગરીબનરે યથાશવકત મદદ કરિાનો પ્રસંગ ચૂકયો નથી. 
ગરીબોનરે છછંરેડાતા જુએ તો આતમા છછંરેડાતો અનુભિરે, કારણ કરે, વિયોગી હકરના 
શબદોમાં सजसके हृद् में थोडा सा भी प्रेम है, वही दीन-दुब्यल िो िभी नहीं सता सिता । .... 
दररद्र-सेवा ही सच्ी ईश्वरसेवा है । दीन-द्ालु ही आद्सति है, ज्ानी है, भक्त है, और प्रेमी है 
। दीन-दुखख्ों के दद्य िा मममी ही महातमा है । िरीबों िी पीर जाननेवाला ही सच्ा पीर है ।99

* * *

‘િૈષણધિજન તો તરેનરે કહીએ, જ રે પીડ પરાઈ જાણરે રરે ,

પરદુ:ખરે ઉપકાર કરરે  તોય મન અવભમાન ન આણરે રરે ’

વિનોદ આિો સાચો િૈષણિ હતો. એનો દાખલો જુઓ – શંભુપ્રસાદનરે પાંચ 
રૂવપયા જોઈએ છરે. ગરીબ માણસ છરે, ગરીબ માણસનરે કોણ ઉછીના આપરે ? અમુક 
તારીખરે જો એ દંડના પૈસા અદાલતમાં ન ભરપાઈ કરરે  તો જ રેલમાં જિાનો પ્રસંગ 
ઊભો થાય. વિનોદનરે કહી શકતા નથી. વિનોદ આ િાતનો મમ્ક જાણી જાય છરે. વનયત 
તારીખનરે કદિસરે અદાલતમાં િરેળાસર પહોંચી જાય છરે, પાંચ રૂવપયાની પહોંચ લઈનરે 
નીચરે સોપાન ઊતરી રહ્ો છરે, તયારરે  શંભુપ્રસાદ િીલરે મોંએ (અમુક દહાડા જ રેલમાં 
રહરેિું પડશરે એ બીકરે અદાલતનો એમનરે એ િખતરે બહુ ભય) સોપાન ચઢી રહ્ા છરે ! 
‘દીનદુ:વખયાના દદ્કનો મમથી-મહાતમા,’ વમ. ભટ્ટનરે દાદરરે  ભટકી પડરે છરે ! વિનોદ એમનરે 
ચીડિીનરે આખો રહસયપડદો ખુલ્ો કરરે  છરે. બંનરે વમત્રો હસતા હસતા ઊતરરે  છરે. વિનોદ 
ભટ્ટ પાસરેથી પૈસા લરેતો નથી નરે કરરેલા ઉપકારની િાત કહરેતો પણ નથી !

9
વિનોદનરે િરેપાર પ્રતયરે બહુ વતરસકાર છરે. િરેપારમાં જ રે નીવત અપનાિિામાં આિરે 

છરે તરેથી તરે ‘માનિતાનું ખૂન’ થતું જુએ છરે. િરેપારમાં થતો ધૂમ નફો નીવતનરે લાત 
મારીનરે કરિામાં આિરે છરે નરે પાકટયાં ચોડ્ાં હોય : ‘Honesty is the best policy.’ 
પ્રામાવણકતાના અભાિિાળી િરેપારી પ્રથા પોતાના દરેશની દુવનયાના બજારમાં આબરૂ 
ગુમાિરે છરે. ભારતના િરેપારી માનસરે ગુલામીમાંથી િરેળાસર ઊંચરે તરેનરે આિતું રોકયું છરે. 
અમીચંદ જ રેિા કુલાંગાર િરેપારીએ જ છરેહ દીધરેલો નરે ! વયાજ લરેિું વિનોદનરે ગમતું 
નકહ.100 એમાં ગરીબોની ભીડનો, સંકટનો લાભ લરેિાય છરે. આધુવનક આંટીઘૂંટીિાળા 
અથ્કશાસ્તથી એ અજાણ હશરે, પણ અહીં તો તરેનું માનિ – દૃવષ્વબંદુ જોિા મળરે છરે. 

99. શ્ી વિયોગી હકર - ‘दीनों पर प्रेम’
100. વયાજ જ રેિી િસતુ ન હોિી જોઈએ. બલકરે, તરેથી ઊલટુ ંકપાત હોિી જોઈએ, – કકશોરલાલ 

મશરૂિાળા. સમથ્કન માટરે જુઓ : ‘સમૂળી કાંવત’, પૃ. 98
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યુરોપમાં એક કાળરે પૈસાદારોનરે ઝરેર આપી તરેમની દોલત કબજ રે કરાતી, આજ રે ધવનક 
િરેપારી ગરીબ લોકોના ખોરાક સુધધાંમાં અશુવદ્ધઓ ભરેળિરે છરે. આ પ્રતયરે કોઈ પણ 
સહૃદય યુિકનરે કરેમ દુ:ખ ન થાય ?

વિનોદ કુદરતવપ્રય માણસ. ગામડામાં જિું એનરે બહુ ગમરે છરે. એ હંમરેશાં માનતો 
કરે કુદરત એનરે પ્રરેરણારૂપ છરે. કુદરત કદી કોઈની િંચના ન કરરે . દુ:ખનું ઓસડ મળી 
રહરે એમ માનતો – કવિ કીટસની પરેઠરે. ઘણી િાર કદનુભાઈ અનરે એ બન્નરે સાઇકલના 
પ્રિાસોમાં અમદાિાદ બહાર ઘણરે દૂર નીકળી જાય. સાઇકલનો વિનોદનરે ખૂબ શોખ.

વિનોદનરે છવબ પાડિાનો (Photography) ખૂબ શોખ. એની શાખ આજ રેય 
ફોટાઓથી ભરરેલી પરેટી પૂરી પાડરે છરે. વપ્રયબાળા હજી દોરી પર કપડાં સૂકિરે છરે ! 
શરદના મોંમાં હજીય ભાખરી છરે ! પોતરે વસકંદરાબાદ ગયરેલો તરે િખતની તસિીરો 
ઘણી છરે. અજતંા-ઇલોરાની ગુફાઓમાં – એક ઝાડમાં તરે બંદરની માફક ચઢી બરેઠો છરે. 
ઉનાળાની બપોરમાં લહરેરથી ઊંઘતી તસિીર લરેિરાિી છરે.

કલા વિભાગના વિદ્ાથથીઓના પ્રમાણમાં વિજ્ાન વિભાગના વિદ્ાથથીઓમાં સાકહ-
તયરસ સારો જોિા મળરે છરે. વિનોદ પણ સાકહતયરવસક આતમા હતો. એનરે સંસકૃત ઘણં 
ફાિતું. અંગ્રરેજી િધુ સારી રીતરે બોલી શકરે, જાણી શકરે તરે માટરેના િધારાના િગયો સરેન્ટ 
ઝરેવિયસ્કમાં ચાલતા, તરેમાં તરેની હાજરી અચૂક ગણાતી. એણરે એક િષ્ક તો બરે ધોરણ 
સાથરે કરીનરે બચાિરેલું ! જયારરે  તરેના નાના ભાઈ ભરતનરે તરેમ કરિા કહરેિામાં આવયું તયારરે  
કહ્ું, ‘‘આપણાથી એ ન થાય.’’ વિનોદનો સિભાિ જ સાહવસક, કંઈ નિું કરિું – થતું 
હોય તો સાથ આપિો – એ એનો ગુણ. 

સાદાઈ એના પ્રમુખ ગુણમાં ગણાિી શકાય. કૉલરેજમાં એ લેંઘો અનરે પહરેરણ 
જ પહરેરરે  છરે. એનરે પહરેલા િષ્કની પરીક્ષા બાદ વસકંદરાબાદ જિાનું થાય છરે તયારરે  જ 
પાટલૂન વસિડાિિાનો મનસૂબો કરરે  છરે. એ કપડાંના ભપકાથી કોઈનરે આંજિા પ્રયતન 
કરતો નથી. કપડાંનરે ઇસ્તી કરરે  ન કરરે  તો પણ તમા રાખતો નથી, ખમીસનરે બટન હોય 
કરે ન હોય તરેની પરિા નકહ, ખૂટતું ચલાિી લરે.101 ઓછી િસતુઓમાં નભાિી લરેિાનું એનરે 
ગમરે છરે. એકીસાથરે બરે સાઇકલો પર બરેસાતું નથી. એની પાસરે િધારરે  િસતુઓ હોય તો 
એનરે વમત્રોનરે કરે ગરીબોનરે આપિાની ટરેિ છરે. આ બધા ગુણ કયાંથી આવયા એિું કોઈ 
વછદ્રાન્િરેષી પૂછશરે. ભાઈ ! ગાંધીજી પાસરે આખી ભાગીરથી િહરેતી હતી, પાણીની જરાય 
તંગી ન હતી છતાં; એક ટોયલીમાં (નાનો લોટો) સમાય એટલા પાણીથી હાથ-મોં ધુએ 
છરે – એ બાપુની ભાિના અનરે કત્કવયની છાપનું આ પકરણામ છરે. બાપુના ગુણો વિનોદમાં 
વપતા મારફતરે આિતા લાગરે છરે. એ ગુણોનું અનુકરણ કરિામાં એ ગિ્ક અનુભિરે છરે.

* * *

101. શ્ી ગોરધનભાઈ પટરેલની માકહતીના આધારરે . 
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ચલ ચલ રરે  નિજિાન,
 તૂ કહંદ કરે જિાન.

ચલ રરે  નિજિાન ચલ, તૂ કહંદ કરે નધિજિાન ચલ.
જાવતયોં કરે કાકફલરે, તુઝસરે પીછરે જો ચલરે,
આગરે િો ગયરે વનકલ, ચલ રરે  નિજિાન, ચલ.
નદી ઔર પહાડ હૈ, રાસતા ઉજાડ હૈ,
કફર ભી તૂ સંભલ કરે ચલ, ચલ રરે  નિજિાન ચલ.
ખડગ તરેરરે  દાયેં હાથ ઔર વિજય બાયેં હાથ,
કફર ભી તૂ સંભલ કરે ચલ, ચલ રરે  નિજિાન ચલ.
દરેશ કી તૂ રખખ શાન, શત્રુઓં કા ચૂર માન,
િીરોં કી સંતાન ચલ, ચલ રરે  ! નિજિાન ચલ.

આ, જુિાન વિનોદનું વપ્રય ગીત. વિનોદ સુંદર ગાઈ શકતો. એનો કંઠ સારો હતો. 
સંગીતનો ખૂબ શોખ. કરેટલાંક એનાં વપ્રય ગીતો જ રેિાં કરે ‘કાહરેકો રા’ર મચાઈ’, ‘લૂંટ 
લીઓ મન ધીર’, ‘તું એકલો જાનરે રરે ’ એના રૂમમાં બરેસી ગાયા કરરે  છરે. વચત્રો જોિાની 
આદત એનરે છરે; સારાં વચત્રો જોિાનું ચૂકતો નથી. એ િખતરે ‘દરેિદાસ’ જ રેિાં પ્રરેરણાજનક 
વચત્રો ઊતરતાં, ‘દરેિદાસ’નાં બહુ િખાણ કરરે . એ વચત્ર એકથી િધુ િાર એણરે જોયરેલું. 
એનરે સાયગલનાં ગીતો ખૂબ ગમરે.

બૌવદ્ધક, શારીકરક અનરે આયાવતમક : આ ત્રણ શવકતઓના પ્રકાર. વિનોદ શાળા-
જીિનમાં પોતાના બૌવદ્ધક વિકાસની હરીફાઈઓમાં ઇનામો મરેળિરે છરે. રમત-ગમતોમાં 
એ આગળ પડતો ભાગ લરે છરે. કકકરેટની રમતનો એનરે શોખ, રોજ એની ‘પ્રરૅવકટસ’ ચાલુ 
જ હોય.

હકરશ્ચન્દ્ર ભટ્ટ, કપડાં પહરેરિા ન હોય, થીંગડાં દીધરેલ ચલાિરે, પણ સારં પુસતક 
હોય તો ખરીદ્ા િગર જપંરે નકહ. વિનોદ, કંઈક અંશરે મયા્કકદત સિરૂપમાં આિો ખરો. 
પુસતકો ખરીદિામાં પૈસા ખરચતાં ભાગયરે જ અચકાય. એણરે શું િાંચયું છરે, કરેટલું િાંચયું 
છરે એ બધું જાણિા મળતું નથી. એના વિચારો પરથી જણાય છરે કરે ગાંધીસાકહતય 
એનાથી અજાણયું નથી. વિનોદરે એનરે ગમતાં પુસતકોનું નાનકડુ ંપુસતકાલય િસાિરેલું. ‘વિ-
નોદવપ્રય’ પુસતકાલયનાં નંબરો, રવજસટર િગરેરરે  બધું ચોક્કસ. આજ રે તો િીખરાઈ ગયું 
છરે. છરેલ્રે છરેલ્રે એ જ રેના િરેચાણ પર પ્રવતબંધ મુકાયરેલો તરે ‘Quit India’ પણ ખરીદરે છરે.

વિનોદનું બધું મમતિ દાકતરી વિદ્ા પ્રતયરે દરેખાઈ આિરે છરે. પણ એણરે વવિતીય િષ્ક 
વિજ્ાનમાં ‘એ’ ગ્રૂપ લીધરેલું. તરેનો વિચાર એવન્જવનયકરંગનો અભયાસ પૂરો કયા્ક બાદ 
અમરેકરકા જિાનો હતો. તરે િખતરે તરેના કુટુબંમાંથી કોઈ પરદરેશ ગયરેલું નકહ. આંખોનાં 
ચ્માંનો નંબર કુદરતી ઉપચારથી ઉતારી શકાય છરે એમાં શ્દ્ધા બરેસતાં વિનોદ ‘Better 
Sight Without Glasses’ નામનું ડૉ. બરેટસની પદ્ધવત પર લખાયરેલંુ ડૉ. હરેરી બરેન્જા-
વમનનું, પુસતક ખરીદી લાિરે છરે. આિા પ્રયોગો કરિા ધારરે  છરે. બાપુએ યરિડા જ રેલમાં 
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સાઠ િષ્કની ઉંમરરે  આ સાકહતયનો અભયાસ કરી પ્રયોગ કરિા ધારરેલા; તયારરે  િલ્ભ-
ભાઈએ ઠરેકડી ઉડાિરેલી ! િાસતિમાં, ચ્માંનો નંબર ઉતારી શકાય છરે; આંખોના રોગો 
હટાિી શકાય છરે. વિદ્ાથથીનરે આંખની મૂંઝિણ એટલરે પાયાની મૂંઝિણ. વમલટનની માફક 
જ્ાનસાધનામાં જ આંખ ગુમાિાય તો કંઈ િાંધો નકહ, પણ માત્ર ખોટા ઉજાગરા કરી 
બરેદરકારીથી આંખ ખોિી કરેમ પાલિરે ?

આિી સારિારમાં, આહાર-વિહારમાં ધરખમ ફરેરફારો કરિા પડરે – વનયવમ-
તતાથી, શ્દ્ધાથી, ખંતથી એક તપશ્ચયા્ક જ ! જુઓ, હરેરી બરેન્જાવમનની આપિીતીની 
કથા જ પ્રરેરક નમૂનો છરે. વિનોદ કકઠન તપશ્ચયા્ક માટરે તૈયારીઓ, પુસતકના અભયાસથી 
કરરે  છરે. અતયારરે  જ રે તબીબી સારિાર આપિામાં આિરે છરે તરે રોગનરે મૂળમાંથી હટાિી 
શકતી નથી; પણ દાબી દરે છરે. જયારરે  કુદરતી ઉપચાર રોગનરે કાયમનરે માટરે દૂર કરરે  
છરે. સહરેલાઈથી મરેળિરેલું જલદીથી ગુમાિાય છરે; એની કકંમત પણ ઓછી અંકાય છરે. 
તપશ્ચયા્કના ફળનો વિનાશ જલદી થતો નથી.

આિી પૂિ્કભૂવમકા કરી તયાં તો કોઈએ કહ્ું : સામી છાતીએ ગોળી ઝીલી, પ્રરેરક 
આતમબવલદાન આપી િહરેલો આિજ રે. Whom the God loves dies soon.

°
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પ્રભાત ઊગશરે, ઝગરે કળશ મુવકત ધામના

વનનાદ જયઘંટના, દરશનરે જતો આિશરે.

તમરે તયહીં વિરાજશો જનની સોડમાં રાજતા

યશોધન થકી, પ્રસન્નમુખ, આકદ પૂજારીઓ-

સુન્દરમ્102

1942માં હજારો શહીદો થયા તરે શહીદો અનરે વસપાહીઓનો 
કાંવતમાં મોટો ફાળો છરે; તરેમનું સમારક રચો છો તરે યોગય છરે, કારણ 
કરે તરેનાથી જગતના બીજા દરેશોમાં કહંદ પોતાનું મસતક ઊંચું રાખી 
શકશરે. જ રે શહીદનું સમારક ઊભું કરો છો તરેનો પાયો શહીદના લોહીથી 
વસંચાયરેલો છરે. એ ઇમારતમાં બવલદાનના પથથરો છરે.

 – જયપ્રકાશ નારાયણ103

દશમી ઑગસટ, 1947ના ગુજરાતનાં છાપાં જોશો તો તમનરે પહરેલા પાના પર 
ભવય શબદો લખાયરેલ જોિા મળશરે. કકનારીિાલાની ખાંભીનું ઉદઘાટન કરિા માટરે શ્ી 
જયપ્રકાશ નારાયણ અમદાિાદનરે આંગણરે પધારી રહ્ા છરે. આજ રે પાંચ-પાંચ િષથે, 
આઝાદી મળિાની પાંચ કદિસની જ િાર છરે, તયારરે  ગુજરાત કૉલરેજનરે આંગણરે એના 

102. ‘શહીદોનરે’ - અંજવલકાવય - ‘િસુધા’, પૃ. 74

103. ઉદઘાટનપ્રિચનમાંથી, જુઓ : પકરવશષ્ 1, 1
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જ વિદ્ાથથીની શહાદતનું સમારક મુકાઈ રહ્ું છરે. ’42ના ઑગસટની 10મીથી લગભગ 
િષ્ક સુધી તો એ સથાન પર પોલીસ રહી છરે. અનરે, પછી પણ જાપતો રાખરે છરે : િીરપૂજા 
કરે શહીદપૂજા ન થિી જોઈએ. લોકો ઘરેલા બન્યા છરે. આઝાદી મળિાની છરે એ િાત 
જાણી પોણા બસો િષ્કની યાતના ભોગવયા બાદ. કકનારીિાલા જ રેિા અનરેકોની આહુવત 
લરેિાયા બાદ હિરે ગણાતા કદિસોમાં કહંદ આઝાદ થિાનું છરે. ગણાતી ઘડીઓ ?! પણ 
કરેમ જાણરે સમય ખસતો જ ન હોય ! ગુનરેગારનરે ફાંસી મળિાની હોય, એનો િખત ઘોડા 
િરેગરે જાય. પણ પ્રરેમીનરે વપ્રયવમલનની રાહ જોિાનો ટૂકંો કાળ કીડી િરેગરેય જતો નથી !

* * *

વિનોદના મૃતયુ બાદ બીજ રે જ કદિસરે શહરેરના અગ્રગણય કાય્કકરો મળરે છરે. 
તરેમાં હાજર છરે : વમલમાવલક મંડળના પ્રમુખ શરેઠ સાકરલાલ બાલાભાઈ, શરેઠ કસતૂ-
રભાઈ લાલભાઈ, મસકતી માકથેટના પ્રમુખ શરેઠ ભોગીલાલ સુતકરયા, શરેર બજારના 
પ્રમુખ ભલુભાઈ દલસુખભાઈ, િકીલસંઘના પ્રમુખ મૂળચંદ આશારામ, તરે ઉપરાંત મયુ. 
કાઉવન્સલરો, વમલમાવલક મંડળના સભયો, વિદ્ાથથી મંડળના કાય્કકરો, અમદાિાદના 
વમલમજૂર મંડળના કાય્કકરો લગભગ, અમદાિાદની બધી સંસથાઓ – લૉ કૉલરેજના 
વપ્રવન્સપાલ મુકંુદ ઠાકોર, કૉમસ્ક કૉલરેજના વપ્ર. ગુરમુખ વનહાલવસંગ, એલ. ડી. આટસ્ક 
કૉલરેજના વપ્ર. રામનારાયણ પાઠક સૌ આ ગોળીબારનો વિરોધ જાહરેર કરરે  છરે અનરે 
શહીદ વિનોદનરે ભાિભીની અંજવલ આપરે છરે. તરેના કુટુબંીઓનરે આશ્વાસન આપતો 
ઠરાિ પસાર કરરે  છરે.104

વિનોદના માનમાં બીજ રે કદિસરે મૌન સરઘસ નીકળરે છરે. પોળો અનરે શરેરીઓમાં 
પણ એનરે માન અપાય છરે, ઠરાિ થાય છરે. એવલસવબ્જ વિસતારના એ ભાગનરે ‘વિનોદ 
મરેદાન’ ગણિામાં આવયું છરે.105 શહીદ કકનારીિાલાની પાલખી રૂપરે જનૈ સોસાયટીથી 
બરે હજાર સ્તી-પુરષોનું સરઘસ તયાં આિિા નીકળરેલું.106 દર અઠિાકડયરે ‘શહીદ કદન’ 
ઊજિાય છરે.107 દર મકહનાની દશમીએ સરઘસ નીકળરે છરે એમાં કોઈ નરે કોઈ શહીદ 
થાય છરે. એકનો ભોગ ન લરેિાય એિું ન બનરે. એ િખતની વિદ્ાથથીપ્રિૃવતિમાં સકકય 
રસ લરેતા પ્રો. રમણીકભાઈ શાહરે નોંધયું છરે : ‘વિનોદની શહીદીએ અમદાિાદના વિદ્ા-
થથીઓનરે ચાનક ચઢાિી. લોકકાંવતના ચાર મકહના પછી પણ અમદાિાદમાં ગોળીબાર 
એ તો રોવજદંી ઘટના બની ગઈ. વિદ્ાથથીઓનાં સરઘસ પર કરે ટોળાં પર રોજની 
પાંચ-સાત ગોળીઓ ન છૂટરે તો અમદાિાદમાં કદિસ ખાલી ગયો એમ ગણાતું.’’108 

વિનોદની શહાદત પછી તો બંદૂકની ગોળીઓ કદિાળીના ફટાકડા જ રેિી સસતી થઈ 

104. ‘પ્રજાબંધુ’ તા. 16-8-’42

105. ‘કૉંગ્રરેસપવત્રકા’ અંક : 17, તા. 1-9-’42
106. ‘કૉંગ્રરેસપવત્રકા’ અંક : 44, તા. 21-9-’42
107. ‘સિરાજ સંગ્રામ’ : 2-7-’43, િષ્ક 1, અંક : 29-40
108. ‘આપણી વિદ્ાથથી કહલચાલ’, પૃ. 67
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જાય છરે. એ ગોળીબારોનરે પકરણામરે શહાદતની િરેલ શરૂ થાય છરે. તરે માળાનો મણકો 
‘વિનોદ-િસંત-રવસક-ગુણિંત-પુષપિદન’109 એ કાળરે સૌનરે મોઢરે હતો. જયાિતીબહરેન, 
પ્રથમ સ્તી-વિદ્ાવથ્કનીનો પણ ભોગ લરેિાય છરે.110 વિનોદના મૃતયુમાંથી પ્રિૃવતિનરે િરેગિંતી 
બનાિિાની પ્રવતજ્ા લરેનાર, મૃતયુનો બદલો લરેિાની ઝંખના કરનાર નંદલાલ જોશી 
બૉમબની બનાિટમાં – ફૂટતાં, મૃતયુ પામરે છરે. વિનોદના મૃતયુનરે થોડા જ કદિસો થયા 
છરે. કરેટલાક વિદ્ાથથીઓએ વિચાયુું કરે ગુજરાત કૉલરેજના મકાન પર રાષ્ ્રધિજ ફર-
કાિિો; એક વિદ્ાથથીનરે તૈયાર કયયો. પટાિાળા પાસરેથી ચાિી લઈનરે કૉલરેજના મકાન 
પર ધિજ ચડાવયો !111 પોલીસનરે ખબર પડી જતાં વનસરણીથી ઊતરી જાય તરેમ હતું 
નહીં. ઊતરતી િખતરે એ વિદ્ાથથી છાતી સમી એકદમ ઢળતી છત પરથી કરેમ ઊતરી 
શકયો હશરે ? વિનોદ જ રે ધિજ સાથરે મયયો હતો તરેની શાન જાળિિા કરેટલાં સાહસ થાય 
છરે ! આ બધાં િીરતિ અનરે શહાદતની કથની કહરેિાનો અહીં અિકાશ નથી – એ 
િીરતિની, બવલદાનની કથની, રોમાંચક નરે રોમહષ્ક છરે, આપણં ધન છરે.

’43ના ફરેબ્ુઆરી સુધી વિદ્ાથથીઓએ હડતાળો ચાલુ રાખરેલી. મજૂરોએ પણ 
લાંબી હડતાળ પાડરેલી. એિા અનરેક ભવય પ્રસંગો છરે જ રેનરે રજૂ કરિામાં પુસતકનાં 
પાનરેપાનાં ભરાય. એ કદિસોય એિા હતા, ખમીરરેય એિું હતું. એ કળરે નિરાતના 
કદિસોમાં વિનોદની શહીદીનાં ગીતો ગિાય છરે.112 સ્તીઓ સુંદર લટકતી ચાલમાં રૂપરેરી 
ઘંટડી જ રેિા રણકારમાં, હાથતાળીઓ દઈનરે ગરબા ગાતી હતી – િીરતિના, શહીદીના.

દર િષ્કની દશમી ઑગસટરે વિનોદનો યાદગાર – ‘શહીદ કદન’ ઊજિાતો પણ 
મૂકરેલી ઈંટો પાસરે જ. ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓનરે લાગયું કરે શહીદનું સમારક રચાિું 
જોઈએ. િાસતિમાં તો વિનોદ જાણતો પણ નકહ હોય કરે એના મયા્ક પછી એનું સમારક 
રચાશરે; ગુજરાતમાં પહરેલી113 શહીદ ખાંભી થશરે ? અનરે તરેની પાછળ એની જીિનકથા 
પણ લખાશરે. એની શહાદતનો મૂક સંદરેશ ગોખલરેજીના સંદરેશા સાથરે સરખાિી શકાય. 
ગોખલરેજી હિરે અંવતમ ઘડીઓ ગણી રહ્ા છરે. પાસરે બરેઠરેલા કહંદ સરેિક સમાજના 
સભયોનરે કહરે છરે, ‘‘મારં જીિનિૃતિાંત લખિામાં તમરે ન રોકશો, મારાં બાિલાં ઊભાં 
કરિામાં તમરે કાળ ન કાઢશો, તમરે કહંદના ખરા સરેિક હો તો આપણા ઉદ્ રેશો પાર 
પાડિામાં એટલરે કહંદની સરેિામાં તમારં જીિન રરેડજો.’’114

પણ, આપણરે નગુણા થઈ એમનરે કરેમ ભૂલી જઈએ ? ગગનચુંબી ઇમારત જોતાં 
પહરેલી નજર વશખર પર જાય છરે એથી પાયાના પથથરની કરેમ અિગણના થાય ? 

109. વિનોદ કકનારીિાલા, િસંત રાિળ, રવસક જાની, ગુણિંત શાહ, પુષપિદન મહરેતા, આ 
વિદ્ાથથીઓ અનરે બીજા.

110. ‘अहमदाबाद िी शहादत’
111. પ્રો. આર. એન. સુતકરયાની માકહતીનરે આધારરે .
112. શ્ી જયપ્રભા શાસ્તીની માકહતીનરે આધારરે .
113. જુઓ : પકરવશષ્ 1, ભાગ 5
114. જુઓ : ‘ધમા્કતમા ગોખલરે’, પૃ. 47
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ઇમારતનો આધાર પાયો કરેટલો ઊંડો નરે મજબૂત છરે તરે પરથી અંકાય છરે; સરી જતી 
રરેતી પર રચરેલો મહરેલ કરેટલા દહાડા ટકરે ? આઝાદીની ઇમારતના પાયાના પથથરો છરે 
– વિનોદ અનરે એના જ રેિા અનરેક મરવણયા િીરો; જ રેમણરે આપણનરે આઝાદ બનાિિા 
જીિનનું બવલદાન આપયું. તરેથી, ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ વનણ્કય કરરે  છરે કરે 
શહીદની ખાંભી જયાં એનો મૃતદરેહ ધરાશયી થયો હતો, જયાં એના લોહીથી ધરતી 
પવિત્ર થઈ હતી તયાં રચિી.

વિવશષ્ વયવકતઓનરે હાથરે એ ખાંભી આકાર પામરે છરે. શ્ી રવિશંકર રાિળ નિા 
પ્રકારનો ખયાલ આપરે છરે, શ્ી ભીખુભાઈ આચાય્ક લડતના ખયાલનરે પીંછીથી મૂત્ક સિરૂપ 
આપરે છરે, શ્ી ઉમાશંકર જોશી, શ્ી જયંવત દલાલ અનરે પ્રો. દાિર ખાંભીમાં મુકાયરેલું 
લખાણ તૈયાર કરરે  છરે, મરેળિરે છરે. ’46માં વનમાયરેલી આ સમારક સવમવત ફંડ-ફાળા ઉઘ-
રાિિાનું કામ ’47માં પૂરં કરી દરે છરે. િધરેલી રકમ કૉલરેજનરે સુપ્રત કરરે  છરે. આજ રે તરેના 
વયાજમાંથી ‘‘િીર વિનોદ કકનારીિાલા િકતૃતિ સપધા્ક’’ ચાલરે છરે.

શહીદ કકનારીિાલાની ખાંભી, ખરરેખર, અમદાિાદના એક જોિાલાયક સથળમાં 
મુકાિી જોઈએ. એનો બાહ્ દરેહ જડ આરસપહાણથી સુશોવભત કરિામાં આવયો છરે 
પણ એની અંદર તો વચરંજીિ પ્રાણ ધબકરે છરે. એિી કવિકલપના કરી શકાય. એનાં 
ત્રણ સૂચક પ્રતીક છરે. એક તો મતિ આખલા સામરે આતમશ્દ્ધા અનરે તમન્નાથી ભરપૂર 
બળિાળો એક યુિાન ઝઝૂમરે છરે. એ સૂચિરે છરે કરે પાશિી બળ સામરે મનુષયનું આતમબળ 
યુદ્ધ કરી અંતમાં કરેિો વિજય પામરે છરે ! બીજા પ્રતીકમાં યુિાનના હાથમાં રાષ્ ્રીય ધિજ 
છરે જ રેનું સૂચન સમગ્ર દરેશની જનતાનરે જાગ્રત કરિાનું છરે. ત્રીજુ ંપ્રતીક ધ્ુિતારકનું છરે, 
સહરેજ બારીકાઈથી જોનારનરે જડરે છરે, તરે ધ્ુિતારાની માફક અચળ અનરે અમર છરે એમ 
સૂચિરે છરે. ખાંભીની રચના બરેનમૂન છરે.115

2
દસ હજારની માનિમરેદની ગુજરાત કૉલરેજના મરેદાનમાં મળી છરે.116 કૉલરેજના 

આચાય્ક શ્ી ભાંડારકર પ્રમુખ છરે. અહીં હાજર છરે : અશોક મહરેતા, દાદા સાહરેબ 
માિળંકર, શ્ીમતી પ્રભાિતી દરેિી, કકનારીિાલાના કુટુબંીજનો, અમદાિાદ શહરેરના 
જાણીતા કાય્કકરો અનરે વનમંત્રરેલા કાય્કકરો. સૌના મુખ ઉપર બરે ભાિ તરિરરે  છરે. આિતી 
આઝાદીની મુકત હિા માણિાનો આનંદ, અનરે શહીદોની યાદથી એમની પ્રતયરેની હમ-
દદથી. સમારક સવમવતનું વનિરેદન િંચાઈ ગયા બાદ પ્રમુખ આચાય્ક ભાંડારકર જયપ્રકા-

115. ‘‘વબહારમાં બરે-ત્રણ શહીદોની ખાંભી આ પહરેલાં તૈયાર કરાઈ છરે, પણ આ તમારી તૈયાર 
થનારી ખાંભી તો ઘણી સુંદર થશરે. કહંદુસતાનમાં આિી ખાંભી ભાગયરે જ જોિા મળશરે.’’ – રિીન્દ્ર િમા્ક, 
તરે િખતના પ્રમુખ અવખલ ભારત વિદ્ાથથી કૉંગ્રરેસ. અમદાિાદમાં વિદ્ાથથી મંડળની મુલાકાતરે આિરેલા 
તરે િખતરે ખાંભીનો નકશો જોઈનરે ઉદગાર કાઢરેલા. જુઓ : ‘ગુજરાત સમાચાર’ તા. 10-8-1947 પાનું 
ચોથું.

116. જુઓ ‘ગુજરાત સમાચાર’નો અહરેિાલ, તા. 11-8-1947
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શનરે ઉદઘાટન કરિાનું સૂચન કરરે  છરે. માથા પરથી ટોપી ઉતારી જયપ્રકાશજી ગદગદ 
હૈયરે, ભીની આંખરે ખાંભીનું ઉદઘાટન કરરે  છરે. શહીદનરે બરે અશ્ુવબંદુથી શ્દ્ધાંજવલ આપરે 
છરે. 1863ની ગરેકટસબગ્કની લડાઈમાં માયા્ક ગયરેલાઓનરે શ્દ્ધાંજવલ આપતાં અબ્ાહમ 
વલંકનની આંખમાંથી બરે આંસુ ટપકયાં હતાં – તરેમ. શહીદનરે સાચી અંજવલ શબદોથી 
નકહ, પણ ભાિથી અપાય. ખાંભીની જમણી બાજુના પથથર પર કોતરાયરેલા શબદો 
શ્ી જયપ્રકાશનું ધયાન િારંિાર ખેંચરે છરે. ्ह वही पववत्र जिह ह् जहाँ इसी िासलज िा 
ववद्ाथमी वीर ववनोद विनारीवाला ने वतन के सल्े सीना तानिर अंग्ेजी नोिरशाही िी िोली 
खािर अपना खून बहा्ा था ।

* * *

કકનારીિાલાની ખાંભી, જ રે સથળમાં છરે તરે ગુજરાત કૉલરેજનું, અમદાિાદનું અનરે 
ગુજરાતનું ગૌરિ છરે. ’42ની લોકકાંવતમાં પ્રાંતોમાં વબહાર, વજલ્ાઓમાં મીદના-
પુર અનરે સતારા તરેમજ શહરેરોમાં અમદાિાદ પ્રથમ નંબરરે  રહ્ાં છરે.117 ગાંધીજીએ 
અમદાિાદનરે પોતાની પ્રિૃવતિનું કરેન્દ્ર કરતાં આખા જગતનું ધયાન તયાં દોરાયું. તરે પહરેલાં 
પણ અમદાિાદ રાષ્ ્રીય પ્રિૃવતિમાં વનવષકય તો નહોતું જ. જુઓનરે, 1912માં લૉડ્ક 
હાકડુંજ પર અમદાિાદ-રાયપુરમાં બૉમબ ફેંકાયો હતો.118

’42ની લોકકાંવત એ આમજનતાનો સામુદાવયક વિપલિ હતો. કોઈ આગરેિાન 
હતું નકહ. એમાં વિદ્ાથથીઓ અનરે યુિાનો મરેદાનરે પડ્ા. એમની શવકતઓની સરકારનરે 
વપછાન થઈ ચૂકી હતી તરેથી દમનનો દંડો સૌથી જોશભરેર તરેમના પર ફરેરવયો. અમ-
દાિાદની ગુજરાત કૉલરેજ સરકારી કૉલરેજ હોિાથી તરેની કસોટીના કદિસો હતા છતાં 
તરેના વિદ્ાથથીઓ મોખરરે  રહ્ા. ગુજરાત કૉલરેજ રે રાજકીય પુરષો, સામાવજક કાય્કકરો, 
સાકહતયકારો નરે િૈજ્ાવનકો આપયા છરે. ડૉકટરો, ઇજનરેરો અનરે બીજી અનરેક પ્રિૃવતિઓમાં 
અનરેક વનષણાતો પણ આપયા છરે. સથાપનાથી આજકદન સુધી આ કૉલરેજ પ્રબળ તરેજ 
જન્માિતી રહી છરે. ‘Shirras must go’119ની ચળિળમાં એના વિદ્ાથથીઓએ કરેટલું 
પાણી બતાિરેલું ! તરે જ ગુજરાત કૉલરેજમાં સિાતંત્રયયજ્માં આહુવત આપિા વિનોદ 
કકનારીિાલા તૈયાર થયો.

°
117. શ્ી જયપ્રકાશ નારાયણ
118. શ્ી નીર દરેસાઈ ‘અમદાિાદની અધથી સદી’ - અખંડ આનંદ, ફરેબ્ુ. ’60, પૃ. 47
119. સાયમન કવમશનના વિરોધમાં કૉલરેજના કરેટલાક વિદ્ાથથીઓએ છમાવસક પરીક્ષા આપી 

નકહ; તરેમનો દંડ કયયો. િળી, Domus Fund અનરે બીજાં કરેટલાંયરે આપખુદ િત્કનથી વપ્ર. વશરાઝ સામરે 
3-1-’29 થી 42 કદિસની હડતાળ પાડરેલી. દાદા માિળંકર, આચાય્ક કકપલાની, ભુલાભાઈ દરેસાઈ, 
િીર નરીમાન, સરદાર અનરે ગાંધીજી િગરેરરે  િચચરે પડતાં સુખદ સમાધાન થયું. આ હડતાળરે સમગ્ર 
કહંદનું ધયાન ખેંચરેલું. (શ્ી જયંવત દલાલ અનરે શ્ી રોકહત મહરેતા તરે િખતના વિદ્ાથથી કાય્કકરો.) દાદા-
સાહરેબ માિળંકરરે  આમાં સકકય રસ લીધરેલો. તરેમનાં ‘સંસમરણો’માં આની રવસક નોંધ લીધી છરે. જુઓ 
: પૃ. 26 થી 60.



8

િીરનું મમૃત્યુ

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom’d caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen,
And wastes its sweetness on the desert air:

Thomas Gray120

યુદ્ધમાં લોકો નાસતાં ગોળીઓ ખાઈ મરરે  છરે, પણ શહીદ 
કકનારીિાલાનું મૃતયુ સૈવનક જ રેિું સામાન્ય ન હતું, એ િીરધમ્ક કાજ રે, 
વસદ્ધાંત ખાતર, દરેશનરે માટરે વત્રરંગી ઝંડા સાથરે મૃતયુનરે ભરેટો છરે, એ 
જ એની મહતિા છરે; તરેથી જ તરે િંદનનરે યોગય છરે. તરેના મૃતયુમાંથી 
પ્રરેરણા મરેળિીએ કરે કહંદનો નાગકરક વિશ્વના બીજા નાગકરકો સાથરે 
ઊંચા મસતકરે ચાલરે.

– જયપ્રકાશ નારાયણ121

મૃતયુ કોઈનરે છોડતું નથી. એ એિો મહરેમાન છરે કરે કોઈના ઘરની પરોણાગત 
કયા્ક િગર રહરેતો નથી. એક િાર કાઢ્ું એટલરે ફરી નકહ આિરે એિું નકહ બનરે, ભલરે 

120. ‘An Elegy Written in a Country Churchyard’, The Penguin 
Book of English Verse, પૃ. 225 પરથી.

121. ખાંભીના ઉદઘાટનપ્રિચનમાંથી; જુઓ પકરવશષ્ 1, 1
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ધનકુબરેર કનથેગી હોય કરે અમદાિાદની શરેરીનો વભખારી હોય; અનરેકોનરે ધ્ુજાિનાર, 
મહતિાકાંક્ષી નરેપોવલયન, – વસકંદર હોય કરે કોઈ કાયર સૈવનક હોય. રૂપરાણી વિનસ 
હોય કરે કોઈ કદરૂપી હબસી બાઈ હોય. એનરે મન સૌ સમાન છરે. દરેખીતી રીતરે મૃતયુ 
પર કોઈનો વિજય નથી, છતાં મૃતયુનું પણ મૃતયુ લાિનારા છરે. એનરે િળાિીનરે કીવત્કદરેહરે 
પાછા આિનારા છરે. ‘‘પણ, એ કયારરે  બનરે ? ‘હંસલો’ એ નાનો અનરે બળિાન હોય 
અનરે ‘દરેિળ’ પણ મજબૂત હોય છતાં દરેિળ તોડી નાખિાનાં કરે તૂટિા દરેિાનાં એટલરે 
કરે મૃતયુ ભરેટિાનો પ્રસંગ આિરે તયારરે  પણ કહંમત અનરે સમાધાન રહરે, તયારરે  ‘મૃતયુ મરી 
ગયું રરે  લોલ’ ગાિાની લાયકાત આિી કહરેિાય.’’122 એિા િીરો અપાવથ્કિ રીતરે જીિરે 
છરે – જ રેમણરે મૃતયુનરે મોટુ ંપદ – મહાપદ આપયું નથી. મૃતયુ એટલરે સિાભાવિક અનરે 
વનવશ્ચત ઘટના. મરણથી એક િાર બચયા એટલરે અમર થઈ જિાતું હોય તો જરૂર બચિું 
જોઈએ.123 જ રેનરે આધીન થયા િગર ચાલરે તરેિું નથી એિું અવનિાય્ક છરે તો ડરી જિાનું 
કારણ ? વિનોદ વિશરે આમ કહી શકાય – મીરાંબાઈ પરેઠરે દરેિળ જીણ્ક, જૂનું નહોતું થયું. 
મજબૂત હતું – કસયું હતું. છતાં તોડી નાખિા કરે તૂટિા દરેિાનો પ્રસંગ આવયો તયારરે  
કહંમતરેય દાખિી અનરે િીરતા પણ.

િીરના મોત િચચરે અનરે સામાન્ય માણસના મોત િચચરે એક જ ફરેર છરે. િીર 
મોતથી ડરતો નથી. મૃતયુ સામરે પડકાર ફેંકરે છરે. સામાન્ય માનિી સંતાય છરે, છટકિા 
પ્રયતન કરરે  છરે. શબદોમાં ડોસી કહરે છરે કરે, ‘હિરે તો સાપરેય ડસતા નથી.’ પણ િીંછી આિરે 
તોય ડોસી નાસરે છરે. વનદયોષ અળવસયું પણ સાપનું બચચું છરે એમ માની લરે છરે ! મોત સામરે 
પડકાર ફેંકિો એ ગુણ બહાદુરી; િીરતિ, વનભ્કયતા એ ગુણ માટરે આિ્યક ગણાય.

નીડરતા એ સિ્ક ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ છરે. ભય સિમાનનરે દબાિી દરે છરે. ભગિદગીતામાં 
સાવતિક ગુણોની ગણનામાં અભય-વનભ્કયતાનરે પહરેલિહરેલો ગણાિરેલો છરે. જયાં સિમા-
નનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છરે, તયાં બહાદુરીનરે ડોકકયું કરિાનો અિકાશ ઊભો થાય છરે; 
અનરે પ્રશ્ન થાય છરે : સિમાન િહાલું કરે શરીર ? અહીં, વિનોદ સિમાન ખાતર શરીરની 
પરિા કરતો નથી. સિમાન તરેનું નકહ, પણ ભારતના વત્રરંગી ઝંડાનું. િતનની શાન 
ખાતર, સિમાન ખાતર મરી જિાનો પાઠ ભણાિી જાય છરે. જ રે પોતરે જબરો, પોતાની 
જાતનરે બીજાથી શ્રેષ્ઠ ગણરે છરે – લોક િાહ િાહ કરશરે એ હરેતુથી – ગિ્ક પોષિા માટરે, 
કહીએ તો, મરી ફીટિાની જરૂર નથી. સમવષ્ના કહતની િાત હોય, અનરેકના પ્રતીકરૂ-
પનું સિમાન હોય તયાં કયાની વચંતા ન કરિી. સિની િાત હોય તયાં વયવકત પૂરતી હોય 
છરે, સિાથ્ક હોય છરે. પરમાથ્ક માટરે પરિા ન કરનાર સાચો શૂરિીર. એ િખતરે એ વિચાર 
કરિા બરેસતો નથી કરે ‘મારં શું થશરે ?’ Heroism feels and never reasons, that is 
right.124 વનભ્કયતા, કહંમત, સલામતીની બરેતમા, સુખચરેનની અલોલુપતા નરે ફના થિાની 

122. કકશોરલાલ મશરૂિાળા : ‘સંસાર અનરે ધમ્ક’, પૃ. 35
123. સૉકરેકટસ (‘સૉકરેકટસનો બચાિ’ - મો. ક. ગાંધી, પૃ. 25)
124. Emerson : Heroism (શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ટ રે લીધરેલું અિતરણ ‘િીર નમ્કદ’, પૃ. 57)
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તૈયારી એ સૌ િીરતિનાં પ્રાથવમક લક્ષણો છરે. િીરની ઇચછાશવકતનરે કોઈ પ્રલોભન 
ચવલત કરી શકતું નથી. જ રે માણસનું મૃતયુ નથી, જ રેનરે કશું શારીકરક નુકસાન અસંભિ 
છરે એના િીરપણાનો કશો અથ્ક નથી. આથી, જ રે અમર છરે એમનરે આ ગુણ અસાધય 
છરે, જયારરે  માનિમાત્રનરે આ ગુણ સાધય છરે. બહાદુર કરે ખરો િીર મૃતયુ સામરે અથા્કત્ 
મોટામાં મોટા ભયના કારણ સામરે થઈ શકરે. બાપુજી િીર હતા. એમણરે કદી મરણનો 
ભય નહોતો રાખયો. નીડર હતા. પણ એ વસથવત એમણરે મોટી ઉંમરરે  પ્રાપ્ કરરેલી. તરેર 
િષ્કની ઉંમરરે  પરણરેલા તયારરે  બતિી િગર ઘરમાં સૂએ નકહ; ચોર, ભૂત, સપા્કકદના ભયથી 
ઘરેરાયરેલા – બીકણ હતા.125 કસતૂરબા એમની જ ઉંમરનાં, છતાં નીડર હતાં. વિનોદનો 
એક પ્રસંગ. બાર િષ્કની ઉંમર ઘરમાં ચોર આિરે છરે છતાં ડરતો નથી. એ િાત એના 
જીિનપ્રસંગના પ્રકરણમાં િણ્કિી છરે. આ પ્રસંગ પરથી નીડરતા પ્રતયક્ષ થાય છરે. બાકી, 
અનુભિ તો એ છરે કરે ચોર આિરે એટલરે રજાઈ નીચરેથી મોં કાઢિું બહાદુરોનું કામ નકહ 
– એના ગયા પછી બણગાં ફંૂકિાં તરે !

2
માત્ર રાઇફલ પાસરે હોય એ ડરાિિા માટરે પૂરતું હોય તયાં વિનોદ, તારી સામરે 

પાંચ ફૂટ દૂર કરિૉલિર લઈનરે પોલીસ અમલદાર ઊભો છરે. તનરે, ઝંડો નકહ છોડી દરે તો 
કરિૉલિર ચાંપિાની ધમકી આપરે છરે. છતાં તું સૂત્રો પોકાયથે જાય છરે, ઝંડો લહરાિરે છરે 
અનરે છાતી કાઢી કહંમતથી આગળ ડગ માંડરે છરે. દુ્મનની છાતી પર ઊભા રહી મોતની 
પરિા કયા્ક િગર કટાક્ષ-ઉવકતઓથી નોકરશાહી અમલદારનો પારો ઊંચો ચઢાિિો, એ 
સાહસનો આંક કરેટલો ? નરેપોવલયનરે કહ્ું છરે યુદ્ધમાં નૈવતક બળ અનરે શારીકરક બળનું 
પ્રમાણ ત્રણ અનરે એકનું હોય છરે. તારં નૈવતક બળ કરેટલું પ્રબળ છરે ! પ્રસંગ આવયરે જ 
શવકતનું પાણી મપાય. જ રેમ પ્રસંગો પડતા જાય તરેમ માણસનરે તરેની મયા્કદા અનરે વિવશ-
ષ્તાનું ભાન થતું જાય. દકરયામાં નૌકા ડબૂિાની ક્ષણરે નાવસતકરે પણ ઈશ્વર સંભાયા્કના 
દાખલા છરે સંભારરે  છરે. અનરે કરેટલીક શવકતઓ સુષુપ્ હોય છરે એની માણસનરે ખબર 
હોતી નથી કરે તરે આટલો શવકતશાળી છરે. એ ઉવચત પ્રસંગ આવયરે જ ખીલી નીકળરે. 
સામાન્ય દરેખાતા માણસો વિસમયજનક પકરણામ નથી લાિતા ! તરે સુષુપ્ શવકતઓનરે 
જ આભારી. આથી ઊલટુ,ં પોતાની જાતનરે બહાદુર કહરેિડાિનાર ખરા ભય િખતરે 
ભાગી જાય છરે. વિનોદની માર ખાિાની કહંમત પણ કરેટલી ગજબ છરે ! આ દૃ્ય જોઈ 
શ્ી વિનોદ શુકલ જ રેિા તો આંખ મીંચી દરે છરે. આજ રે પણ તરેઓ અવભપ્રાય ધરાિરે છરે 
કરે વિનોદનરે ગોળી ન િાગી હોત તો પણ અિ્ય મરી જાત. ગઈ કાલરે કોઠારી પોળમાં 
ઝીલરેલા લાઠીના ઘા હજુ તાજા છરે. આ ઘા ઝીલતાં ચંદ્રશરેખર આઝાદની માફક તાલીમ 
લરેતો હોઈશ ? અજબ છરે તારી કહંમત અનરે મદા્કનગી !

કરિૉલિરનો પહરેલો ધડાકો થતાં વિદ્ાથથીઓ જીિ બચાિિા સંતાિા લાગયા, 
નાસિા લાગયા તયારરે  તું ઝંડાનું સિમાન જાળિિા આગળ આવયો ! ધિજ પ્રતયરે તારં 

125. આતમકથા : ભાગ 1, પૃ. 19
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માન પણ કરેટલું ? શ્ી માણરેકલાલ સોગાણી પાસરેથી તેં ધિજ લીધો. તરેઓ તનરે ધિજની 
શાન જાળિતાં મોત આિરે તો પણ નકહ ડરિું એ શરતરે આપરે છરે. તેં પ્રરેરક િચનોથી 
વનભ્કય રહરેિાનું કહ્ું – અનરે, જયારરે  શાન જિાનો િખત આવયો તયારરે  તું ગયો, પણ 
શાન ન જિા દીધી. માટરે તું િીર છરે. એ સરઘસમાં આગળ પડતો ભાગ લરેનારા કરેટલાક 
તો માર પડિાની શરૂઆત થતાં, કંઈક વશવથલતામાં આિી પડરેલા ! આિરે િખતરે તું 
આગળ આિરે છરે, તારં વયવકતતિ જુદું તરી આિરે છરે. બીજાઓનરે વનંદિાની િાત નથી 
કરાતી, પોતાનો જીિ બચાિનારની દરેશભવકત ઓછી હોય છરે એમ કંઈ ઓછુ ંછરે ? 
જયારરે  હિામાં પહરેલો બાર થયો તયારરે  વિનંતી કરનાર અધયાપકો પણ ચાલયા ગયા !126 

આ બતાિી આપરે છરે કરે એ સથળરે કરેટલું ભયંકર િાતાિરણ સજા્કયું હશરે ? બના્કડ્ક શૉ 
જ રેિા યુદ્ધમાંથી ભાગી જનારનરે ‘વયાિહાકરક કફલસૂફી’માં િીર ગણાિરે છરે !127 એનરે 
બાજુ પર મૂકીએ કારણ િીર અનરે કાયર : એની તાવતિક ચચા્ક અહીં નથી. અથ્કહીન 
મોત િહોરિું એ પણ કોણરે ઉવચત માન્યું છરે ? વિનોદરે, જો વનકોલ ગામમાં શ્ી ડાહ્ા-
ભાઈના ખરેતરમાં સાપનરે છછંરેડી દંશ દરેિા દીધો હોત તો બહાદુરી ગણાત ? – ના. 
અહીં તરે સિરેચછાએ, જાણી જોઈનરે, સહરેતુક મોત િહોરરે  છરે – એમાં એની બહાદુરી છરે. 
તનરે અકસમાતમાં નાસતાં નાસતાં ગોળી િાગી નથી.128 તું ગોળી છાતી પર, છાતી ધરી 
ઝીલરે છરે – જ રેમ મોઈ વઝલાય. એમાં શહાદતનો પ્રરેરક નમૂનો છરે.

તું જ રે કાળના વિદ્ાથથીિગ્કનો પ્રવતવનવધ છરે તરે કાળનો ‘જોસસો’ કોઈ જુદી કકસમનો 
હતો. જોનરે, એક વિદ્ાથથીનરે એક અધયાપકરે પોલીસ સામરે જતાં િાયયો તયારરે  કહરેલું, ‘મારરે  
મરિું છરે, મનરે જિા દો.’129 એક વિદ્ાથથીનરે તરેના વપતાજીએ તરે સરઘસમાં ન જોડાય, 
હડતાળમાં ન જોડાય માટરે જુદી ઓરડીમાં પૂરરેલો તોય હિાબારી તોડીનરે આ સરઘસમાં 
આિરેલો ! એ િખતની યુિાની અનરે આઝાદી મરેળિિાની મસતીના ખમીરનરે સાબરનાં 
ઘોડાપૂરરેય ના પહોંચરે. તારા મહાન મૃતયુમાં એ કાળ, સથળ અનરે િાતાિરણ પ્રરેરણાદાયી 
નરે પોષક હતાં.

દુવનયામાં કોઈ મરીનરે સરેિા આપરે, કોઈ જીિીનરે. સાધુ ટરેવલમરેકસરે રોમન મલ્યુદ્ધો 
બંધ થાય માટરે પોતાનું બવલદાન આપયું. જો કદાચ જીિીનરે ભાષણો કયાું હોત તો એ 
‘હતયારાં દૃ્ય’ જોિાનું એ પ્રજા ન છોડત. અહીં કહરેિાય ખરં : – આઝાદી માટરે લાયક 
નથી થયા એિું માનનાર પરેલા વિદરેશી અમલદારના ધયાનમાં લાિિા ખાતર, સૌના પ્ર-

126. પ્રો. ... કહરેલું : હંુ મૂઠીઓ િાળીનરે નાસયો હતો, િીર ગણો કરે કાયર !
127. ‘Arms and the Man’ નામનું નાટક.
128. એિું જાણરેલું કરે તરે અમલદારરે  વિનોદ પર ગોળી નહીં તાકરેલી. મનરે આિું કહરેનાર વયવકત 

સરઘસમાં હાજર હતી નકહ. પ્રસંગ િખતરે હાજર નકહ એિા એક પ્રોફરેસરનો પણ આિો કંઈક અવભ-
પ્રાય જાણરેલો. આ હકીકત જાણયા બાદ સંપૂણ્ક ચોકસાઈ કરી છરે. ડૉ. કલાિતી શાહ, શ્ી શારદાબહરેન 
શાહ, ડૉ. કદનુભાઈ પટરેલ, શ્ી ગોરધનભાઈ પટરેલ િગરેરરે  એ સમયરે એ સથળરે નજીક હતાં. એમણરે 
વિનોદનરે છાતી કાઢી સામરે થતો જોયો છરે. શ્ી ભલાજી ઠાકોરનો પણ અવભપ્રાય (જુઓ : પૃ. 28)

129. પ્રો. દાિર, જુઓ : પૃ. 22ની પાદનોંધ.
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તીકરૂપ ઝંડાના સિમાન ખાતર, િતનની શાન ખાતર, મરી ફીટિાનો દાખલો બરેસાડિા 
ખાતર વિનોદરે મરિાની જરૂર હતી. પ્રયતન કયા્કથી ફળ મળ્ું કરે ન મળંુ્, મળ્ું તો કરેટલું 
? તરેના પરથી જ માત્ર માનિીના કામની કદર થિી ન જોઈએ. પ્રયતન કરેિો કયયો, કરેટલો 
કયયો, કરેિા ધયરેયથી – એ બધું વિશરેષ મહતિનું છરે.

સરદાર ભગતવસંહ, ચંદ્રશરેખર આઝાદ જ રેિા કાંવતકારીઓએ દરેશવયાપી 
આંદોલનો ચલાિરેલાં, એટલરે તરેઓ કહંદભરમાં જાણીતા છરે. એમના માટરે આખા કહંદની 
કૂણી લાગણી હતી. વિશાળ માનિમુખરે ગિાતા પુરષો કાયર બનતા નથી. એમનરે હસતરે 
મોંએ મોત સિીકારિામાં કંઈક અંશરે એમની કીવત્ક જિાબદાર ગણાય. પણ અહીં તો 
પાંગરતા ફૂલનરે મદાંધોએ ચગદી નાખયું છરે; ખીલતી કળીનરે મહાકાય હાથીએ ચીરી 
નાખી છરે, પછી એની સુગંધનું ક્ષરેત્ર કરેટલું ? ખાંભીમાં મુકાયરેલા આખલા અનરે યુિાનના 
પ્રતીકમાં કરેટલું સજીિ વચત્ર ઊઠરે છરે ! વિનોદનું જીિન આકાશમાં ઝબૂકી, ખરી ગયરેલ 
તારા જ રેિું છરે. સતત પ્રકાશ આપનાર ચંદ્ર જ રેિું નથી. તારા અનરે ચંદ્રનરે પોતપોતાનું 
આગિું, વનરાળું વયવકતતિ હોય છરે. પળિાર પણ ઝબૂકરેલો તારો કરેટલાનરે આંજી નાખરે 
છરે ! એની અસર ભૂંસાઈ જાય, પણ ખયયો હતો તરે ન ભુલાઈ જાય માટરે જ તનરે યાદ 
કરીએ છીએ. તારી સમૃવતના દીપકની જયોત પ્રગટાિીએ છીએ. મોભરે બરેઠરેલાઓની જય 
બોલાિીએ તો પાયાના પથથરની કરેમ ઉપરેક્ષા કરાય ? તારા જ રેિા યુિાનો તો પાયાની 
ઈંટ છરે. તમારી માંસરૂપી માટીમાંથી, લોહીરૂપી પાણીથી, નરે અવસથરૂપી પથથરથી આ 
આઝાદીની ઇમારત ચણાઈ છરે. આિું રૂપક યોજિું સહરેજ રે અવતશયોવકતભયુું નથી. શ્ી 
જયપ્રકાશના શબદો આ રહ્ા, हमारे शहीदों के एि एि बुंद पे हमारी आजादी िी इमारत 
बनी है । शहीद ववनोद ने जो खून बहा्ा वह मामूली नहीं था ।130

વિનોદ ! આજ રે, આઝાદી મળી – ગરજ સરી એટલરે િૈદ્ િરેરી એમ તનરે ભૂલી 
ગયા છીએ. પણ, તું ઓછો તારા ગુણગાન થાય માટરે શહીદ થયો હતો ? જોનરે ! 
ગુજરાતમાં ’42ના સિાતંત્રયસંગ્રામમાં શહીદ થનારની આ તારી પહરેલી ખાંભી ઉતિમ 
માણસોનરે હાથરે આકાર પામી છરે, ઉદઘાટન પામી છરે. શ્ી જયપ્રકાશ જ રેિાએ તારાં 
િખાણ કયાું છરે. તારી શહાદતમાંથી સરદાર િલ્ભભાઈએ પ્રરેરણા લરેિાની સલાહ 
આપી છરે. શ્ી ઉમાશંકર જોશી જ રેિા કવિરતનરે તનરે અંજવલ આપી છરે. શ્ી જયપ્રકાશ, 
શ્ી મોરારજી દરેસાઈ અનરે પૂજય રવિશંકર મહારાજ જ રેિાએ તારા ઘરેર આિી તારા 
મૃતયુનરે માટરે શોક ન હોય એમ કહંુ્ છરે.131 તારામાંથી એ કાળરે પ્રરેરણા લરેિાઈ છરે. ઉપરાંત, 
તારા પર ગોળી છોડનાર લાબૂશારડીઅરરે  િીરપૂજાનાં આંસુ સાયાું છરે, તારા અકહંસક 
બવલદાનરે એના પથથર હૈયાનરે વપગળાવયું છરે. એ જ તારી મહતિા છરે.132

130. શહીદ કકનારીિાલા સમારક સવમવત – સમરણાંજવલમાંથી.
131. ડૉ. વપ્રયબાળા શાહની માકહતીના આધારરે .
132. પ્રો. આર. એન. સુતકરયાની માકહતીના આધારરે .
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3
એકરસટૉટલ પોતાના પરેટ સાથરે ગરમ તરેલના ચામડાની ઝોળીઓ રાખતો. એના 

મરણ બાદ ઘરમાંથી તરેલથી ભરરેલાં કંૂડાં નીકળરેલાં ! ડૉ. જોન્સનનરે સૂકી નારંગીની 
છાલ વખસસામાં રાખિાની ટરેિ હતી. સરદાર િલ્ભભાઈનરે કોઈ વનણ્કય કરતી િખતરે 
ઓરડીમાં આંટા મારિાની ટરેિ હતી. આિી કંઈક આગિી પ્રવતભા, ખાવસયત વિનોદમાં 
હતી – ડબબામાં માટી ભરી અળવસયાં રાખિાની, કબૂતરો પકડી લાિિાની અનરે 
તરેની સાથરે ગીત ગાઈ રમતાં મૂકી દરેિાની. આમાં વિનોદનું અલગ વયવકતતિ દરેખાય 
છરે. ઉપરના મહાપુરષોની વિવચત્ર ટરેિોના કારણની કોઈનરે ખબર નથી, એમ એના આ 
સિભાિ પાછળ શું કારણ હશરે તરે તો વિનોદ જાણરે. આિી ભવિષયિાણી ભાખિી એ 
જોખમ છરે – અનરેક રીતરે; છતાં એિો નમ્ અવભપ્રાય દશા્કિી શકાય કરે જો, વિનોદ એ 
સથાનરે શહીદ ન થયો હોત તો પણ તરેના વિવશષ્ ગુણોથી લાગરે છરે તરે કંઈક વિવશષ્ કાય્ક 
કરી શકત. વખસસામાં હતા એટલા બધા પૈસા વભખારણનરે આપી દરેિામાં એનો ગરીબો 
પ્રતયરેનો પ્રરેમ; વમત્રની મુ્કરેલી િખતરે કોટ્કમાં પાંચ રૂવપયા ભરી કાચી જ રેલમાંથી બચાિિો 
એમાં અણીનરે િખતરે મદદ કરિાની તતપરતા; અપંગો પ્રતયરેની વમત્રતામાં એમના પ્રતયરે 
લાગણી, હમદદથી; ગામડામાં પ્રકૃવતસૌંદય્ક વનહાળિામાં કુદરત પ્રતયરે મમતા; કપડાં 
હાથરે ધોિામાં ન શરમ એમાં જાતમહરેનત; ઓછુ ંિાપરીનરે ચલાિી લરેિામાં કરકસર; 
રાષ્ ્ર માટરે બધું કરી છૂટિાની તમન્ના; – એ બધા ગુણો વિનોદમાં જોિા મળરે છરે. એના 
જીિનની કથા િાંચનારનરે સહરેજ રે ખયાલ આિી જાય એિી બાબત છરે.

4
માણસોના ભરેદ િયરે અનરે વિચારરે  પાડી શકાય. વિનોદ િયરે યુિાન હતો, પણ 

વિચારરે  પ્રૌઢ હતો. કાંવતકારીઓની પ્રિૃવતિ અનરે ઇવતહાસનું એનું સુંદર અિલોકન, 
તતકાળના કહંદના સિાલોની ચચા્ક િગરેરરેમાં પ્રતીત થાય છરે. એક િસતુ : એના બધા 
વિચારો, માન્યતા, અનુભિની એરણ પર ધયાન કસોટીના કાળા પથથર પર ચઢ્ા 
નહોતા – પૂરા રૂપરે. એ વિચારો – માન્યતા તાજી છપાયરેલી કોરી કડકડતી ચલણી 
નોટ જ રેિા હતા.

5
પૂજા િય કરે વલંગ પર નકહ, પણ ગુણ પર છરે. વિનોદ ! તારામાં િીરતિનો 

પ્રમુખ ગુણ છરે. વયવકતપૂજા ઇચછનીય નથી, પણ વયવકતતિની પૂજા તો ઇચછનીય છરે. 
નમ્કદરે પોકાર કયયો : ‘િીર પુરષ તરે કયાં છરે ભાઈ િીર પુરષ તરે કયાં છરે ?’’133 એનો 
ઉતિર તારા જ રેિા મરવણયા િીરો જ આપી શકરે. વિનોદ ! તારામાં નમ્કદમાં હતી તરેિી 
સિાતંત્રય-ઝંખના હતી, એની માફક તનરે પણ ગુલામી ખૂંચતી હતી. એણરે ઘણં વિચારરે  
મૂકયું, તેં આચારરે .

133. ‘નમ્કદનું પદ્મંકદર’ - વિશ્વનાથ ભટ્ટ, પૃ. 125
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To Know is good

To Live is better

To Be, that is perfect 134

તું ગટરેનું દશા્કિરેલું, કરેટલું જીિનનું તતિજ્ાન સાદૃશ કરી બરેઠો છરે ! તારં લઘુજીિન 
એક સુદૃઢ કાય્ક છરે; પ્રરેરણાનો ધોધ છરે. એ િખતરે આઝાદી નહોતી મળી છતાં તું ખરા 
અથ્કમાં ‘આઝાદ’ હતો.

સંસારમાં ત્રણ પ્રિૃવતિઓ વનરંતર થયા કરરે  છરે : સજ ્કન, સંરક્ષણ નરે સંહાર. 
શાણપણ બહુ બહુ તો સંરક્ષણ કરી શકરે. સજ ્કન અનરે સંહાર તો કોઈક તારા જ રેિો જ 
કરી શકરે. જ રે વયવકતઓ તરેમજ પ્રજાનરે મરતાં નથી આિડતું તરેઓ જીિી પણ જાણતી 
નથી. ‘કબર હોય તયાં જ નિો જન્મ સંભિ છરે.’ જો નરે ! તારા જ રેિાએ મરીનરે સિા-
તંત્રયસજ ્કન કયુું છરે નરે ? તું અનરે તારા જ રેિા, અનરેક અજાણના ખંડનમાં આઝાદીનો 
વપંડ ચણાયો છરે. આયકરશ નરેતા રોજર કરેસમરેન્ટરે બળિો પોકાયયો. તરેનરે ફાંસી મળી. એણરે 
મરતી િખતરે કહરેિરાિરેલું, ‘‘અમરે મરીએ છીએ, દરેશ જીિતો રહરે એટલા માટરે.’’ વિનોદ, 
તું મયયો છરે અમનરે આઝદી મળરે એટલા માટરે. અમારા પરના દાસતિનાં બંધન દૂર થયાં 
છરે, અમરે માટી મટી મદ્ક બન્યા. તારા જ રેિાએ અમારા યૌિનનું ખમીર જાળવયું છરે. તારા 
જ રેિાનાં અકહંસક બવલદાનો અમારં અપાવથ્કિ, અખૂટ-અમર, પ્રરેરણાપૂરક ધન છરે; રહરે 
એ જ ઇચછા. ટીકા થઈ છરે કરે ભારતીય પ્રજા પોતાના િડિાઓનાં અનરે ભૂતકાળનાં જ 
ગાન ગાયા કરરે  છરે. આમાં ખોટુ ંશું છરે ? ભૂતકાળનો િારસો કરેમ ભૂલી જિાય ? જ રે 
પ્રજા ભૂતકાળ ભૂલી જાય છરે તરે ભવિષયનરે ઘડી શકતી નથી. અમરેકરકા િૉવશંગટન માટરે, 
ફ્ાન્સ નરેપોવલયન માટરે, ઇટાલી ગરેરીબાલડી માટરે, ઇંગલરૅન્ડ નરેલસન માટરે અવભમાન લઈ 
શકરે છરે; તો અમરે પણ ભારતમાતાના ચરણો પર પ્રાણ ન્યોછાિર કરનાર તું અનરે તારા 
જ રેિા બીજા િીરો માટરે ગિ્ક લઈ શકીએ છીએ. જયારરે  અમારં ખમીર ખૂટશરે તયારરે  તમ 
શહીદોનાં મૃતયુ પ્રરેરણા પૂરશરે.

વિનોદ, તું અમારી દીિાદાંડી બનજ રે !

* * *

હબસી જૉન બ્ાઉનરે ગુલામીપ્રથા સામરે માથું ઊંચકી હબસીઓનું બંડ પોકાયુું, તરેનરે 
ફાંસી મળી. કોઈ અમરેકરકન કવિએ ગાયું છરે 

John Brown’s body dies amoundering in the grave

But his soul goes marching on.

‘्े सर जावे तो जावे, पर आजादी घर आवे’ એિું માનનાર અમારો વિનોદ મરી ગયો 
છરે, શહીદ થયો છરે, પણ એનો આતમા આ રાષ્ ્રધિજ પકડીનરે સરઘસની મોખરરે  ધાઈ 
રહ્ો છરે !

134. શ્ી અરવિન્દ ઘોષ
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તરેથી જ
આજ રે અન્ય એ પ્રકારનું માથું નમરે
સાથરે નમતો એ આતમાનો તંત્ર જો !135

વિનોદ !
ઇવન્કલાબ...
કબરમાંથી જાગી તું બહાર
આિીશ તો અમરે બોલીશું :
  .... વઝંદાબાદ
શહીદના સમારક પર –
Warm summer sun, shine kindly here,
Warm southern wind, blow softly here,
Green sod above lie light, lie light.
Good night Dear heart ! Good night,
Good night !136

°

135. સિ. રા. વિ. પાઠકરે ‘કાન્ત’નરે આપરેલી અંજવલ : જુઓ : ‘પૂિા્કલાપ’ : ઉપોદઘાત પૃ. 73
136. માક્ક ટ્રેઇનરે પોતાની વપ્રય પુત્રીની કબર પર મૂકરેલી પંવકતઓ.



િકરવશષ્ટ 1

શ્રદાંરવલઓ

[1] શ્રી ર્યપ્રિાશ નારા્યણનું ઉદઘાટનપ્રિચન

હંુ એક, દરેશના અદના વસપાહી તરીકરે તમારી સમક્ષ હાજર થયો છુ.ં અનરે મનરે 
જ રે પવિત્ર કાય્ક માટરે આમંત્રણ આપયું છરે તરે બદલ ધન્યિાદ આપું છુ.ં કહંદરે ગુલામી 
સામરે માથું ઊંચકી ઘણી લડતો આપી છરે. એની દોરિણી મહાન નરેતા પૂ. ગાંધીજીએ 
આપી છરે. અનરે એમની ‘કહંદ છોડો’ની ઘોષણા, જ રે કહંદભરમાં ગુજી ઊઠી તરે ઘોષણા 
સાથરે નરેતાજી સુભાષબાબુએ ‘‘ચલો કદલહી’’નો નાદ જગાવયો અનરે આઝાદીની છરેલ્ી 
લડત લડાઈ, જ રેમાં કકનારીિાલા જ રેિા અનરેક યુિાનોએ બવલદાન આપયાં અનરે કાંવતમાં 
મોટો ફાળો આપયો.

1942ની લોકકાંવતમાં શહીદ કકનારીિાલા જ રે ધિજ સાથરે શહીદ થયો તરેિા ધિજ 
સાથરે કહંદની ભૂવમ પર હજારો શહીદો થયા છરે અનરે કરાંચીથી કલકતિા (કૉલકાતા) 
સુધી લોકોએ એ ધિજ નીચરે લડત આપી હતી; પછી કહંદરે આઝાદી મરેળિી છરે. એ 
આઝાદી એિી નથી કરે જ રેનાં સિપન આપણરે 1942 પહરેલાં સરેિતાં હતાં. કહંદના બરે 
ભાગલા પડ્ા – કહંદનો વિચછરેદ કરિામાં આવયો છરે. આજ રે ત્રણ ટકુડાની િાતો ચાલી 
રહી છરે; અનરે બીજા કરેટલાયરે થશરે. આજના આ શહીદ કકનારીિાલાના સમારકમાંથી 
એક શ્દ્ધા અનરે પ્રરેરણા મરેળિીએ કરે તૂટરેલા ટકુડા જયાં સુધી એક નકહ થાય તયાં સુધી 
શહીદોના આતમાનરે શાંવત નહીં થાય. કહંદુ-મુવસલમ જ રેિા અનરેક એકબીજા સામરે લડરે છરે, 
િરેરિૃવતિ દાખિરે છરે. ભાઈ-ભાઈ તરીકરેના વિશ્વાસથી રહી શકતા નથી તયાં સુધી આપણં 
કાય્ક પૂરં થિાનું નથી, કકનારીિાલાના સમારકમાંથી એક શ્દ્ધા અનરે પ્રરેરણા મરેળિીએ કરે 
આપણાથી જુદા પડરેલા એક થાય અનરે મુવસલમોનરે ખાતરી થાય કરે તરેમનરે કોઈ દબાિતું 
નથી. આ િાતાિરણ કરાંચીથી કલકતિા અનરે કા્મીરથી કોઇમબતુર સુધી – ઊભું 
કરાય અનરે જ રે ઝંડા સાથરે વિનોદ કકનારીિાલા શહીદ થયો તરે ઝંડો લહરેરાય તો આપણં 
કાય્ક સાથ્કક ગણાય.

1942માં હજારો શહીદો થયા. તરે શહીદો અનરે વસપાહીઓનો કાંવતમાં મોટો 
ફાળો છરે. તરેમનું સમારક રચો છો એ યોગય છરે; કારણ કરે તરેનાથી જગતના બીજા 
દરેશોમાં કહંદ પોતાનું મસતક ઊંચંુ રાખી શકશરે. જ રે શહીદનું સમારક ઊભું કરો છો 
તરેનો પાયો શહીદના લોહીથી વસંચાયરેલો છરે. એ ઇમારતમાં બવલદાનના પથથરો છરે. એ 
ઇમારતમાંથી પ્રરેરણા મરેળિો કરે કહંદના થયરેલા ટકુડાઓ પ્રરેમ અનરે મહોબબતથી એક 
કરિામાં આિરે. કહંદના કહંદુ રાજય કરે મુસલમાન રાજય કરે શીખ રાજય કરે રાજાઓનું 
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રાજ સથાપિા માટરે લડત લડિામાં આિી નહોતી પણ કહંદમાં સમાનતા, મજૂરી કરનાર 
કકસાન અનરે મજૂરોનું, ગરીબોનું રાજય સથપાય – કહંદીઓનું રાજય સથપાય એ માટરે 
લડાઈ હતી.

મારરે  તમનરે બીજો સંદરેશ આપિાનો છરે કરે કહંદમાં આઝાદીની લડત ગરીબ 
કકસાનો, મજૂરો, મધયમિગ્ક માટરેની લડાઈ હતી; ધવનકો માટરે નકહ. ’42માં કરોડપ-
વતઓ જ રેલમાં જતા, લાઠીમાર ખાતા કરે ગોળીએ િીંધાતા જોયા નથી. આઝાદી આિી 
છરે તરે િખતરે આપણરે એ જોિાનું કરે નિું રાજય તો ગરીબ કકસાનોનું જ હોિું જોઈએ.

.......................

.......................

1930 થી ’42 સુધી કૉંગ્રરેસરે ઘણા જગંો ખરેલયા છરે, પણ અતયાર સુધી જ રે જગંો 
ખરેલયા અનરે ’42માં ખરેલાયા તરેમાં મોટો ફરેર છરે. ’42ના સંગ્રામ પછી કહંદ આઝાદ થયું 
છરે. જ રે ઝંડા સાથરે શહીદોનાં બવલદાન દરેિાય છરે તરે ઝંડો તારીખ 15મી ઑગસટરે પંકડત 
નહરેર કદલહીમાં ફરકાિશરે. 1942ની આઝાદીની લડત લડાઈ, જ રેમાં હજારો યુિાનોએ 
બવલદાન આપયાં તરેની સંખયાનો ખયાલ આિતો નથી.137 આઝાદીની આ છરેલ્ી લડતનું 
મહતિ એટલા માટરે છરે કરે તરેનાથી આપણનરે આઝાદી મળી છરે. આઝાદીની લડતમાં 
શહીદ થયરેલનું પણ એટલું જ મહતિ છરે.

યુદ્ધમાં લોકો નાસતાં ગોળીઓ ખાઈ મરરે  છરે, પણ શહીદ કકનારીિાલાનું મૃતયુ 
સૈવનક જ રેિું સામાન્ય ન હતું. એ િીરધમ્ક કાજ રે, વસદ્ધાંત ખાતર, દરેશનરે માટરે વતરંગી 
ઝંડા સાથરે મૃતયુનરે ભરેટો છરે એ જ એની મહતિા છરે. તરેથી જ તરે િંદનનરે યોગય છરે. તરેના 
મૃતયુમાંથી આપણરે પ્રરેરણા મરેળિીએ કરે કહંદનો સાચો નાગકરક વિશ્વના બીજા નાગકરકો 
સાથરે ઊંચા મસતકરે ચાલરે.

હિરે મારં હૈયું, હંુ જ રે કાય્ક માટરે આવયો છુ ંતરેનાથી ભરાઈ ગયું છરે, એથી િધુ બોલીશ નકહ.

તા. 10-8-1947138

[2]
તમારો આદશ્ક લાંચ-રશિત લરેિી એ નથી, પણ તમારો આદશ્ક તો વિનોદ, જ રે 

શહીદ થઈ ગયો છરે. એણરે જ રે બહાદુરી અનરે કહંમત બતાિી દરેશદાઝનો નમૂનો રાખયો 
છરે તરેનરે તમારરે  સંગ્રહી રાખિાનો છરે, તરેમાંથી જીિનના પાઠ લરેિાના છરે. નકહ કરે મોટી 
મોટી ઑકફસોમાં બરેસિું છરે, ગુલામીની નોકરી કરિી છરે. આટલો મોટો બગાડ થાય છરે, 

137. આમ જનતાએ આ આંકડો પચીસ હજારનો ગણરેલો. સરકારી અંદાજ છરે : 1,028 માયા્ક 
ગયા અનરે 3,200 ઘાયલ થયા. આ અંદાજ બહુ જ ઓછો છરે. કંઈ નકહ તો – સતિાિાર અંદાજ પ્રમાણરે 
538 પ્રસંગરે ગોળીબાર થયરેલા છરે – ચાલતી મોટર-લૉરીઓ, ઍરોપલરેનમાંથી કરરેલા જુદા. પંકડત નહરેર 

આ આંકડો દશ હજારનો ગણાિરે છરે. (‘Discovery of India’, પૃ. 412)                   – લરેખક. 
138. ‘ગુજરાત સમાચાર’ અનરે ‘સંદરેશ’ના સૌજન્યથી. તા. 11-8-’47
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છતાં એ લોકો માટરે પ્રજામાંથી જોઈએ તરેટલો વતરસકાર કરે કફટકાર છૂટતો નથી તરેથી 
મનરે અજાયબી અનરે ખૂબ દુ:ખ પણ થાય છરે.139

 – સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ

[3]
ભાઈ વિનોદના જ રેિાં હજારો બવલદાનોના પાયા ઉપર આપણી સિરાજયની 

ઇમારત ચણાઈ છરે. આિાં શુદ્ધ, અકહંસક બવલદાનો ખૂબ જ પ્રરેરક બનરે છરે. પોતાનું 
બવલદાન આપી દરેિાનું ઘણા થોડાના ભાગયમાં હાય છરે. મનરે આશા છરે કરે તયાં ભરેગા 
મળરેલા વિદ્ાથથીઓ સિ. ભાઈ વિનોદના બવલદાનમાંથી પ્રરેરણા લરેશરે અનરે તયાગની 
ભાિનાથી દરેશનું કાય્ક કરી હિરે આપણરે પ્રાપ્ કરરેલી આઝાદી કરોડો ગરીબોના લાભમાં 
કાયમ કરશરે. આપણરે રચિા ધારરેલા કહંદનો મોટો આધાર વિદ્ાથથીઓ ઉપર છરે એમ 
કહરેિું િધારરે  પડતું નથી.140

– મોરારજી દરેસાઈ

[4]
અકહંસક િીર, ગુજરાત કૉલરેજનો વિદ્ાથથી, ઇન્ટર સાયન્સનો અભયાસી. ‘મારં 

ગમરે તરે થાય તમરે સરઘસનરે આગળ ધપાિજો.’ કૉલરેજના મરેદાનમાં સરઘસની આગરેિાની 
લરેિા સામી છાતીએ ગોળી ઝીલી. ઘિાયરેલા િીરનાં પ્રરેરક િચનો આજ રે પણ વિદ્ાથથી 
આલમમાં ગુંજન કરરે  છરે. ધનિાન િૈષણિ વપતાનો લાડકિાયો પુત્ર.141

– માંડિીની પોળ સરેિા સંઘ

[5]
વબ્કટશ સતિાના કહંસા બળના પ્રતીકરૂપ આખલા સામરે આતમબળથી સિસથતાપૂ-

િ્કક ઝઝૂમતા યુિાન અનરે તારકવચહનની અંદર ઉપસાિાયરેલી સૂચક આકૃવતઓિાળી 
અનરે બંનરે બાજુએ સિ. કકનારીિાલાના પ્રશવસતલરેખિાળી સુંદર ખાંભીની જાણીતા 
સમાજિાદી આગરેિાન શ્ી જયપ્રકાશ નારાયણના હાથરે થયરેલી અનાિરણવિવધનો ભવય 
પ્રસંગ પણ કૉલરેજના પ્રથમ સત્રનો એક સમરણીય બનાિ છરે. કૉલરેજના ઉતિર વિાર 
નજીક મુકાયરેલી એ આરસની ખાંભી અમદાિાદના અનરે ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ 
માટરે સિ. કકનારીિાલાના ઉતકટ દરેશપ્રરેમનું પ્રરેરણાપ્રદ સમારક બનશરે એની અમનરે પૂરી 
ખાતરી છરે.

– વિકાસ142

139. તા. 2-8-’45નરે કદિસરે રાષ્ ્રીય વિદ્ાથથી મંડળની સભામાં કરરેલ ભાષણમાંથી જુઓ : 
‘આપણી વિદ્ાથથી કહલચાલ’, રમણીકલાલ શાહ, પૃ. 12 

140. શહીદ કકનારીિાલા સમારક સવમવત – સમરણાંજવલમાંથી.
141. ‘अहमदाबाद िी शहादत’માંથી. 
142. ગુજરાત કૉલરેજનું સત્રાંવતક પત્ર, સંપાદકીય નોંધ, ફરેબ્ુ. 1948
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[6] આઝાદ િીર વિનોદ
કરેિળ 17 િષ્કની પાંગરતી તરણાિસથા ! અમદાિાદના એક સુખી ઘરનો કુળદી-

પક ! િૈષણિ માબાપનો સરળ નરે ઠાિકો સપૂત ! જ રે ભૂવમ પર તરેનું પવિત્ર લોહી છટંાયું 
તરે જ ગુજરાત કૉલરેજનો ઇન્ટર સાયન્સનો એક વિદ્ાથથી.

એકાએક ઊપડરેલી મમ્કિરેદના-સમી આઝાદીની ચળિળનો પ્રથમ કદિસ ! સંસકૃવત 
નરે સભયતાની મોટી બાંગ પોકારનાર સલતનત, એનરે ઊગતી દાબી દરેિા બંદૂક, લાઠી, 
તોપ અનરે ટરૅન્ક સાથરે મરેદાનરે પડી....એ કદિસરે ઘિાયો. એ કદિસ પછી ગુજરાત કૉલરેજ 
પર ધિજિંદનનો કદિસ આવયો. ઘાયલ વિનોદ ઘરેર બરેસી ન શકયો.

ગુજરાત કૉલરેજ રણાંગણ બન્યું હતું. રાષ્ ્રધિજના સન્માન ખાતર િીસ-િીસ, 
પચીસ-પચીસ િષ્કના જુિાનો મરેદાનરે પડ્ા હતા. ભૂલરેલી સરકાર કારતૂસો અનરે 
ગોળીઓ ભરી ખડી હતી. વન:શસ્ત પ્રજાનરે નીરખી એનું શૂરાતન ઝળકી ઊઠું હતું.

પહરેલો હલ્ો !

વિનોદ ન હટો, છાતી ધરીનરે ઊભો થયો. પડકાર કયયો : “બાયલાઓ, આ છાતી 
ખુલ્ી રહી ! લગાિો તમારી ગોળી.

જાવલમોની બીજી ગોળી આિી. વિનોદની છાતીમાં પરેસી ગઈ. રકતફુિારો છૂટો. 
એક નાજુક ફૂલનરે કચડી મદાંધો મલકાયા.

એનું પ્રાણપંખરેરં ઊડી ગયું. વિનોદ મૃતયુ પામયો. પણ એના મૃતયુનરે મૃતયુ કોણ 
કહરેશરે ? મરનાર તો ઘણા મરરે  છરે. પણ આિાં મૃતયુંજય મોત કોના નસીબરે હશરે ? 
વિનોદનું મૃતયુ અમર છરે ! વિનોદ, અમારા હૈયાની તું પ્રરેરણા છરે ! માતા ભારતીની તું 
આશા છરે.

તારા મૃતયુની સિ્કનરે ઈષયા્ક હજો !

િીર વિનોદ વઝંદાબાદ !143

[7] અમર શહાદતની અમર ખાંભી
ગુજરાતમાં િીરતાભરી શહાદત સામી છાતીએ નોતરનાર એ બંકા યુિાનનરે 

ગુજરાત ભૂલયું નથી. અમદાિાદના હૈયામાં તો એ નામ જડાયરેલું છરે. પાંચ-પાંચ િષ્ક 
પછી પણ એનું સથૂળ સમારક રચાય છરે એ અમદાિાદની અંજવલનો અંશમાત્ર હોઈ 
શકરે. એની બહાદુરી, એની તમન્ના અનરે સિાપ્કણમાંથી પ્રરેરણા ઝીલી, આઝાદ કહંદમાં 
પોતાનો કત્કવયપથ વનવશ્ચત કરી હજારો યુિાનો અમર શહીદની યાદનો વચરાગ જલતો 
રાખી શકરે.

..............

..............

143. ‘આઝાદ િીર વિનોદ’ – પવત્રકામાંથી.
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અમદાિાદની જુિાનીનરે ધન્ય બનાિી જનાર શહીદ વિનોદ કકનારીિાલાની આજ રે 
શહીદ વતવથ છરે. જાવલમોના દમન સામરે ખુલ્ી છાતી ધરનાર, સિાતંત્રય-ધિજધારી એ 
બહાદુર યુિાનરે 10 ઑગસટ, 1942 નરે કદનરે ગુજરાત કૉલરેજના ચોગાનમાં પોતાના પ્રાણ 
પાથયા્ક અનરે ભવય શહાદતનો વચરંજીિ કીવત્ક-ભરેખ ધારણ કયયો !

સમાજિાદી આગરેિાન શ્ી જયપ્રકાશ નારાયણનરે હસતરે (તરેની ખાંભીનું) ઉદઘાટન 
થાય છરે. આજ રે તરે શહીદિીરની કહંમત અનરે દરેશનરે ખાતર પ્રાણ અપ્કણ કરિાની શવકતનું 
પુવનત સમરણ આંખમાં હષ્કનાં આંસુ લાિરે છરે.

– ગુજરાત સમાચાર144

[8] સૌનરેા લાડકિાયો વિનોદ કકનારીિાલા
’42ના ઑગસટની દશમીની ઉષા હજુ વક્ષવતજમાંથી ડોકકયાં કરી રહી હતી અનરે 

અમદાિાદ પર હજુ આછુ ંઅજિાળું પથરાયું હતું, તયાં તો ‘ઇવન્કલાબ વઝંદાબાદ’, 
‘કહંદ છોડો’, ‘કરેંગરે યા મરેંગરે’ના ગગનભરેદી નાદોથી ગુજરાત કૉલરેજનું ચોગાન ગાજી 
ઊઠું. જોતજોતામાં રાષ્ ્રધિજ ફરકાિતા સેંકડો વિદ્ાથથીઓનું સરઘસ રચાઈ કૉંગ્રરેસ 
હાઉસ પર જિા માટરે આગરે બઢિા માંડ્ું. આ સરઘસ ગુજરાત કૉલરેજમાં આિરેલી 
સીડનહામ લાઇબ્રેરી પાસરે આિી પહોંચયું.

સરઘસની મોખરરે  રાષ્ ્રધિજધારી અઢાર િષ્કનો એક વિદ્ાથથી શાનપૂિ્કક મક્કમ 
પગલાં માંડી રહ્ો હતો. તયાં તો શસ્તસજ્જ પોલીસોનું એક ધાડુ ંસરઘસની સામરે આિી 
ઊભું. પોલીસ અવધકારીએ આ યુિાન સામરે કરિૉલિર તાકી ધિજ સોંપી દરેિા પડકાર 
કયયો; યુિાનરે રાષ્ ્રધિજનરે િધુ જોરથી પકડી ઊંચરે ફરકાવયો અનરે ‘ચલાિ ગોલી’ના 
જયનાદ સાથરે બરેધડક આગળ િધયો. એક, બરે અનરે ત્રીજુ ંડગ દરેિા જાય છરે, તયાં તો 
ફટ...ફટ...ફટાકા કરતી ગોળીઓ છૂટી અનરે આ યુિાન પોતાની પાસરેનો રાષ્ ્રધિજ 
પોતાના સાથીનરે સોંપી ધરતી પર ઢળી પડ્ો. અઢાર િષ્કનો આ શહીદ તરે વિનોદ 
કકનારીિાલા.

’42ના આ શહીદનરે ગુજરાતના વિદ્ાથથીઓ કદી ભૂલી શકશરે નહીં, ગુજરાત 
કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓએ જ રે સથળરે વિનોદરે ગોળીઓ ઝીલી પોતાનું બવલદાન દીધું તરે 
સીડનહામ લાઇબ્રેરીની પાસરે ગુજરાત કૉલરેજના કમપાઉન્ડમાં ઊભી કરરેલી ખાંભીનું 
ઉદઘાટન તારીખ 10મી ઑગસટરે શ્ી. જયપ્રકાશ નારાયણ કરશરે.

’42ના જનઆંદોલનમાં પોતાના પ્રાણની આહુવત આપનારા શહીદોની યાદ 
અમર રાખનારી આિી ખાંભી ગુજરાતમાં આ પહરેલી જ છરે.

 - જનતા145

144. રવિિાર : તા. 10-8-1947
145. તરે કાળરે દર રવિિારરે  પ્રગટ થતું, સમાજિાદી પક્ષનું સાપ્ાકહક મુખપત્ર તા. 10 ઑગસટ, 

1947. અંક : 9. (આ ઉપરાંત તરે િખતનાં બીજાં અનરેક િત્કમાનપત્રોમાં, સાપ્ાકહકોમાં, કરેટલાકની 
અંગત ડાયરીઓમાં કકનારીિાલાની શહાદતની ખુમારીભરી નોંધ લરેિાયરેલી છરે.
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સરઘસમાં અનરે ગોળીિારના પ્રસંગરે ઉિવસથિત, ર રેમની િાસરેથિી મનરે 
તરે પ્રસંગની માકહતી મળી છરે તરેમનાં નામ તથિા હાલનાં સરનામાં :

(1) *વપ્ર. અનંતરાય રાિળ, વપ્રવન્સપાલ, ડી. કરે. િી. કૉલરેજ, જામનગર (2) *વપ્ર. 
આર. પી. પટિધ્કન, 800, ભાંડારકર ઇવન્સટટૂટ રોડ, પૂના-4 (3) *પ્રો. આર. એન. 
સુતકરયા, ભરચા વબવલડગં, સલાપસ કૉસ રોડ, અમદાિાદ (4) *પ્રો. એસ. એમ. શાહ, 
ગુજરાત કૉલરેજ, અમદાિાદ (5) xડૉ. કલાિતી શાહ, દિાખાનું, ધનાસુતારની પોળ, 
અમદાિાદ (6) xશ્ી ગોરધનભાઈ પટરેલ, સાબરમતી, અમદાિાદ (7) xશ્ી જયપ્રભા 
શાસ્તી, કદલહી (8) *પ્રો. જ રે. ડી. ઓઝા, ગુજરાત કૉલરેજ, અમદાિાદ (9) *શ્ી ડા-
હ્ાભાઈ િાળંદ, પટાિાળા, ગુજરાત કૉલરેજ, અમદાિાદ (10) xશ્ી ડી. એન. િશી, 
િકીલ, જાનસાહરેબની ગલી, એડિાન્સ વસનરેમા સામરે, અમદાિાદ (11) xડૉ. કદનુભાઈ 
પટરેલ, સાિ્કજવનક દિાખાનું, પાણીની ટાંકી પાસરે, દહરેગામ (12) *ડૉ. ધીરભાઈ ઠાકર, 
વપ્રવન્સપાલ, મોડાસા કૉલરેજ, મોડાસા (13) xડૉ. ન્હરોણા, ઉપાચાય્ક, ગુજરાત કૉલરેજ, 
અમદાિાદ (14) xપ્રો. પશાભાઈ એફ. પટરેલ, સરેન્ટ ઝરેવિયસ્ક કૉલરેજ, નિરંગપુરા, અમ-
દાિાદ-9 (15) *પ્રો. કફરોઝ દાિર, એલ. ડી. આટસ્ક કૉલરેજ, નિરંગપુરા, અમદાિાદ-9 
(16) xડૉ. બચુભાઈ વિા. પટરેલ, મુંબઈ (17) *ભલાજી ઠાકોર, પટાિાળા, ગુજરાત કૉલરેજ, 
અમદાિાદ (18) xશ્ી માણરેકલાલ સોગાણી, વશક્ષક, સી. એન. વિદ્ાલય, આંબાિાડી, 
અમદાિાદ (19) xશ્ી રમણલાલ અંબાલાલ પટરેલ, પકરમલ સોસાયટી, એવલસવબ્જ, 
અમદાિાદ (20) xપ્રો. રાધરેકન્ત િૈદ્, શામળદાસ કૉલરેજ, ભાિનગર (21) xશ્ી લીલાધર 
ભટ્ટ, પ્રિાસી ખબરપત્રી, સંદરેશ કાયા્કલય, ઘીકાંટા, અમદાિાદ (22) xશ્ી વિનોદચંદ્ર 
શુકાલ, 26, નાથાલાલ કૉલોની, નિરંગપુરા, અમદાિાદ (23) xશ્ી વિષણ ગાદીકર, 
િસંતચોક, ભદ્ર, અમદાિાદ (24) xડૉ. વિષણ માિળંકર, માિળંકર સવજ ્કકલ ઍન્ડ 
નવસુંગહોમ, ભદ્ર, અમદાિાદ (25) xશ્ીમતી શારદાબહરેન શાહ, C/o. પોપટલાલ 
શાહ, દિાખાનું, જમાલપુર, અમદાિાદ (26) *પ્રો. શાંવતલાલ સિામીનારાયણ ગુજરાત 
કૉલરેજ, અમદાિાદ (27) xશ્ીમતી સરલાબહરેન વિમળભાઈ શાહ, C/o. સી. સી. 
મહરેતા, પંચિટી, અમદાિાદ-6

x સરઘસમાં જોડાયરેલા

* તરે પ્રસંગ િખતરે હાજર
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પ્રસંગના િરોક્ષ સાક્ષીઓ :

(1) શ્ી ગોટરેરાિજી, માવલક, કૉલરેવજયન રરેસટોરાં, ગુજરાત કૉલરેજ સામરે, 
અમદાિાદ-6 (2) શ્ી વચનુભાઈ પટિા, પ્રીતમનગર, અમદાિાદ-6 (3) શ્ી જમનાદાસ 
કકનારીિાલા, પંચિટી, અમદાિાદ-6 (4) ડૉ. જ રે. ટી. ભટ્ટ, સુપકરન્ટરેન્ડરેન્ટ, લ. ગો. 
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 ઉપરાંત શ્ી ઉમાશંકરનું ગીત, શ્ી માખનલાલ ચતુિથેદીનું કાવય અનરે બીજાં 
અિતરણો િગરેરરે .



આ િુસતિ વિશરે

શ્ી વબવપન સાંગણકર ગુજરાત કૉલરેજના એક ભાિનાશાળી ઉતસાહમૂવત્ક જુિાન 
હોિા ઉપરાંત સાકહતયનો જીિ પણ છરે. ગુજરાત કૉલરેજના પ્રાંગણમાં ચણાયરેલી અનરે 
એમના જ રેિાં ભાિનાશાળી યુિક-યુિતીઓનરે માટરે હંમરેશ પ્રરેરણાદાયી બનનારી સનરે 
1942ના સિાતંત્રયસંગ્રામના કૉલરેજના શહીદ વિદ્ાથથી સિ. વિનોદ કકનારીિાલાની 
આરસ ખાંભીએ એમની ભાિનાભવકત અનરે કલમનરે સફૂવત્કમતી બનાિી આ સુવલવખત 
ચકરત્ર એમની પાસરે લખાવયું છરે. વનષ્ઠાિંત ચકરત્રકારની અદાથી ભાઈ સાંગણકરરે  સિ. 
વિનોદ કકનારીિાલા અનરે તરેની શહીદીની ઘટના અંગરે ઘણો સમય ખચથી ખંત અનરે 
ચીિટથી સિગ્કસથનાં સિજનો અનરે વમત્રો કનરેથી શકય તરેટલી માકહતી એકઠી કરી તરેનરે 
સુવયિવસથત રૂપમાં અનરે સાકહવતયક છટાથી અત્રરે રજૂ કરી છરે. એમનો ઉતસાહ આખા 
પુસતકમાં મૂત્ક થયો છરે. ગુજરાત કૉલરેજના જ આજના એક વિદ્ાથથી તરફથી એ કૉલરેજ 
જ રેનરે માટરે મગરૂર થઈ શકરે એિા એના એક ભૂતપૂિ્ક સિગ્કસથ વિદ્ાથથીનરે આિી સમુવચત 
અંજવલ મળરે છરે એ એક આનંદદાયક વબના છરે.

 – અનંતરા્ય મ. રાિળ

*

લરેખકરે કહંુ્ છરે કરે નામીનાં જીિનચકરત્રો લખનાર અનરેક લરેખકો છરે, પણ અનામીની, 
પાયાના પથથરની િાત કોણ લખશરે ? આ લરેખકરે પાયાના પથથરની િાત લખી છરે એથી 
હંુ તરેમનરે ધન્યિાદ આપું છુ.ં.. સંગરેમરમરની સુંદર ઇમારતની મજબૂતાઈનો આધાર 
પાયાના પુરાયરેલા પથથરોમાં રહરેલો છરે. આ જ પ્રમાણરે કહંદુસથાનના સિાતંત્રયની મજબૂ-
તાઈનો આધાર નાનીમોટી ખુરશીઓ પર બરેઠરેલા પર અિલંવબત નથી પણ સિ. ભાઈ 
શ્ી વિનોદ અનરે ગામડાના અભણ નરે અજ્ાન ખરેડતૂો જ રેિા – પાયાના પથથરો સિા-
તંત્રયની ઇમારતના સાચા આધારસતંભ છરે. આથી આિી વયવકતનું જીિનચકરત્ર લખી 
ભાઈશ્ી સાંગણકરરે  રાષ્ ્રની મોટી સરેિા કરી છરે.

– િલ્યાણજી મહરેતા
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