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રબારી બહેનાેની રુઅાબદાર બાની
• ડાૅ. અ@Aનકુમાર
મહે $% મેઘાણી સંપા-દત 'અડધી સદીની વાચનયા7ા'(ભાગ
: ૧, પૃ< : ૨૧)માં, >?ુA તBાનાે લેખ "ઈ તાે સાંયડી રાેપી
છે !" શીષJકના છાંયડા હે ઠળ >કાNશત થયાે છે . લેખક >?ુA
તBાને કPના >વાસમાંથી અા >સંગ જડી અાRાે છે . તેમણે
રબારી TાUતના લVની દWતાવેX સામYી ભેગી કરવાના મુZ
હે તુ સાથે મ[-ઢયાણા ગામની મુલાકાત લીધી હતી. અા ગામમાં
મુZ]ે ઢે બ-રયા રબારીઅાે વસે છે . તેમના અારા^ દે વ કૃ_
છે . અા રબારીઅાેનાં લVનું વણ`ેયું મુહૂતJ અેટલે ફd
ગાેકળઅાઠમનાે -દવસ. અામ, જeાfમીઅે ગામમાં ઘણાં
બધાં ઘરે લV લેવાતાં હાેય છે .
લેખકને તપાસ કરતાં `ણવા મgું કે અા ગામની નXક
અાવેલા ટપર ગામમાં બે `નાેને ઉતારાે અાપવામાં અાRાે છે .
અાથી તેઅાે સાતમની બપાેરે જ અે ગામમાં પહાiચી ગયા.
તેમણે `નના વડીલાે પાસેથી, લVUવjધની તસવીરાે લેવાની
પરવાનગી પણ મેળવી લીધી. લેખક ખાેરડાં અને `નૈયાઅાેને
-નહાળતાં -નહાળતાં વાસના ચાેકમાં અાRા. lાં અેક
ભાભુમા ખાટલા પર બેસીને માળા ફે રવતાં હતાં. ખાટલાની
બાજુ માં જ, કાંટાળી વાડની વmે અાછા ભીના પાેતમાં વ[ટે લાે
અેક રાેપાે હતાે. તેને `ેઈને કુતૂહલ થવાથી લેખકે નXક જઈને
અે અંગે પૂnું. અેમને અાવકારતાં હળવું હાo વેરીને અે
માડીઅે કpંુ : "ઈ તાે સાંયડી રાેપી છે , ભલા!"
અા સાંભળીને લેખકને qણવાર તાે કશું સમ`યું નહ[, પણ
પછી અે સહજ જવાબની અાેળખે, તેમણે અનુભવેલા
અવણJનીય રાેમાંચને શrાેમાં ઢાળતા >?ુA તBા લખે છે :
" ... "છાંયડી" રાેપી હતી. બસ. લીમડાે, વડ-પીપળ કે પછી
અાંબાે-અાંબલી, ઝાડના નામનું ય અગl નહાેતું! ને અે વધતાં
પહે લાં જ ઘેટાં-બકરાં ચરી ના `ય કે ધખતા ધાેમ અેને સૂકવી
ના દે , માટે ફરતી મેલી હતી કાંટાળી વાડ અને માથે પાતળું ભીનું
પાેત!
"કાેઈ સમરથ કUવને ય ઈtJા થઈ અાવે અેટલાે સચાેટ ને
સભર શr-Uવલાસ હતાે અે! ને અચરજ તાે અે વાતનું હતું કે

જેને વાંચતાં-લખતાંયે નહાેતું અાવડતું અેવી અેક અભણ
Yામનારીઅે સહજ ઊભયJા અલંકારની સાથાેસાથ અાપણી
સંvૃUતના અેક મૂળભૂત મૂwને પણ દાેહરાRું હતું! છાંયડી
અેટલે છ7છાયા, અાxય અને રqણ. છાંયડી, ભારતના
અ`ેડ અાૈદાયJ અને સ-હ_ુતાનું પ-રમાણ છે . જગતના અનેક
શરણાથJીઅાેની પેઢાનપેઢી અે અાેથમાં -નભJયપણે ફૂલીફાલી
છે ; UવUવધ ભાષાઅાે અને ધમJની yચz તનધારાઅાે >ગટી-પાંગરી
છે !"
અાજે પણ અા >સંગને યાદ કરતાં લેખક અે જ >થમ
વેળાના રાેમહષJની >તીUત કરે છે . લેખકને અેવી પાકી ખાતરી
છે કે , {ાં સુધી અાપણાં જનગણમનમાં ભાવ-કથનનું અાવું
સાૈ<વ ભરે લું છે lાં સુધી ગુજરાતી ભાષાના સાતlને અાંચ
નહ[ અાવે.
લેખક >?ુA તBાઅે ઉપરાેd >સંગમાં જે મ[-ઢયાણા
ગામનાે ઉ|ેખ કયJાે છે તે ગામે જવાની તક અમને પણ
જeાfમીના તહે વાર -ન}મ~ે અનાયાસે જ મળી. અા ગામનું
સાચું નામ મ[-દયાળા છે . ઢે બ-રયા રબારીઅાેનાં લV Uવશે
થાેડું `ણવા માટે 'ધી ૂ યાૅકJ ટાઇ'ના કતારલેખક અને
અમે-રકાનાં અ રાf ીય સમાચારપ7ાેમાં >સંગાેપાત લખતા
}મ7 માઇકલ બેનાનાવ સાથે અમે અાેગ, ૨૦૦૬માં અા
ગામની મુલાકાત લીધી. અમને મળે લી મા-હતી મુજબ
મ[-દયાળામાં xાવણ વદ અાઠમના -દવસે અiશી જેટલાં લV
હતાં. પરણના અાવા સામૂ-હક શુભ અવસર તાકડે જ ગામમાં
અેક ડાેશીનું મરણ થયુ.ં લVના રં ગે રં ગાયેલા ગામ ઉપર
મૃlુની ઘટના શાેકનાે કાળાે કૂચડાે તાે નહ[ ફે રવી દે ને? અેવી
અાશંકા સાથે અમે અા ગામનાં પૂરીબહે ન રબારીને પૂnું.
તેમણે અમને હૈ યાધારણ અાપતાં હાેય અેમ કpંુ : "ઈ તાે
ડાેશીમાને ઢાંકી રાZાં છે !"
અમને અા શr>યાેગમાં બહુ ખબર પડી નથી અેની અેમને
ખબર પડી ગઈ! અાથી તેમણે અમને અા શr>યાેગ Uવગતે
સમ`Rાે. તેમના કહે વા મુજબ ગામમાં અાટલાં બધાં ઘરે
લVનાે >સંગ અેકમા7 ગાેકળઅાઠમના -દવસે જ હાેય છે . હવે
`ે અા જ -દવસે ગામમાં મરણ થાય તાે પણ અાટલાં બધાં

લV અ કાેઈ -દવસે ખસેડવાં શ જ નથી. વળી, ઘણાં

કPમાં ભચાઉ અને રાપર વmેનાે UવWતાર વાગડ નામે

બધાં ઘરે `ન અાવી હાેય, ગીતાે ગવાતાં હાેય, લVUવjધ

અાેળખાય છે . અહ[, રબારીઅાેની વWતી ધરાવતું જેઠાસરી

ચાલતી હાેય કે જમણવાર થતાે હાેય અને કાેઈ Rdની

નામનું ગામ છે . અેક સમયે જેઠાસરી 'ગાયાેનું ગામ' તરીકે

શાનયા7ા નીકળે તાે મૃતકના કુટંુ બ સ-હત ગામ અાખાને

`ણીતું હતું. કારણ કે , અા ગામમાં લગભગ દરે ક રબારી કુટંુ બ

શરમ અને સંકાેચનાે અનુભવ કરવાે પડે . અા સં`ેગાેમાં લVનું

પાસે સાે - દાે ઢ સાે ગાયાે હતી. અહ[નાં રબારી કુ ટંુ બાે

ટાણું અાઘુંપાછં ુ ઠે લવા કરતાં અંUતમયા7ાનાે સમય જ થાેડાક

ઘાસચારાની શાેધમાં ધણ સાથે ળાંતર કરીને Xવતરને

કલાકાે માટે પાછળ લઈ જવાે વધારે -હતાવહ છે . મરણના

ટકાવી રાખતાં હતાં. પણ સમયની સાથે સમoાઅાેના ઘણ

સમાચાર ગામઅાખું `ણતું હાેય છતાં, મૃતકના પ-રવારજનાે

વ[ઝાવા લાયા અને ધણ સંકાેચાવા લાયાં. અાXUવકા માટે

પાેતાના ઘરમાં મૃlુની ઘટના `ણે કે બની જ નથી અેવું

ઘણા પશુપાલકાે હવે ગાંધીધામ અને અ ળાેઅે મીઠાંનાં

દશJાવવા માટે , મૃતદે હને સાડી, ચાદર, કે અાેછાડથી ઢાંકી રાખે

કારખાનાંમાં કે પછી છે વટે છૂટક મજૂ રીકામ પણ કરે છે . અામ

છે ! અા ઘટનાને અેક જ વામાં ખુ|ી કરી દે નાર કે ઢાંકી

`ેવા `વ તાે >કાર જ બદલાયાે, બાકી ળાંતર તાે અેનું અે

દે નાર પૂરીબહે નની બળૂકી બાેલીને બરદાવવા માટે અેકવીસ

જ રpં!ુ માલધારીઅાે માટે કાયJરત 'મારગ' સંાનાં ાપક

તાેપાેની સલામી પણ અાેછી પડે ! }મ7 માઇકલને સમ`વવા

નીતાબહે ન પંાઅે અા પ-રUતનાે તાગ મેળવવા અા

માટે , પૂરીબહે નની અા અેક જ લીટીનાે અંYેXમાં અનુવાદ

ગામની બહે નાેને પૂnું : "તમે પહે લાં પશુઅાે માટે ળાંતર

કરતાં છૂટે લાે પરસેવાે તાે જેણે લૂnાે હાેય અે જ `ણે!

કરતાં હતાં અને હવે મજૂ રીકામ માટે ળાંતર કરાે છાે. અામાં

શૈ q ણક પ-રસં વાદાે ની ચચJા અાે માં અને સરકારી
યાે જ ના અાે ની ` હે રા તાે માં શુ  રી તે વ પ રા તાે ' Tી

તમને શાે ફે ર લાગે છે ?" જેઠાસરીની અેક રબારી બહે ને
વીજઝાટકે જવાબ અાપતાં કpંુ : "માલ છે તાે માેભાે છે !"

સશdીકરણ' શr સાંભળી-સાંભળીને અબખાે થઈ ગયાે

અાજે પણ Yામ>દે શમાં કાેઈ પશુપાલક માટે છે વટે તાે

હાેય અેમણે અેક કામ કરવું. અા જ મ[-દયાળા ગામનાં

ઢાેરઢાંખરની સંZા જ માેભાનાે સાચાે માપદં ડ છે . અા

ક કુ બ હે ન ર બા રી ને મ ળ વું . તે મ ને મ ળી અે તાે ' Tી

વાWતUવકતાને અેક જ વામાં ખૂબીપૂવJક રજૂ કરનાર અે

સશdીકરણ' જેવાે શr અને તેનાે અથJ અાપણને પાનીથી

રબારી બહે નને 'અભણ' કહે નાર Rd ખામી અને મૂખJામીથી

માંડીને પાંથી સુધી સમ`ઈ `ય! અાધેડ ઉંમરે પણ કડે ધડે

ભરે લી છે અેમ માનવું!

કદ-કાઠી, ગાેરાેચટક વાન, લીલાંછમ છં ૂ દણાં, અને કાળાંભર

પશુ પાલન અને દૂ ધUવTાનનાે Uવષય ભણાવનાર,

કપડાં. અણીદાર અાંખાે, તીખાં નાક-નકશી પણ મીઠી જબાન.

'લાેકભારતી' Nશqણસંાના >ા^ાપક રUતભાઈ પંા

અેમના અાંગણયે ગયાં તાે અમને અેવાે અાવકારાે અાાે કે ,

સણાેસરા ગામના સરપંચ પણ થયા હતા. અા ગામના અેક

મનમાં કUવ 'કાગ'નું ગીત માેર બનીને નાચી ઊું! અમે

પશુપાલક તે`ભાઈ રબારીની છાપ માથાભારે માણસ તરીકે ની

કકુબહે નના ખાેરડાની માલીપા બેઠાં. કકુબહે ન અેટલે બૂંNગયાે

હતી. પરં ત,ુ રUતભાઈ માટે તે`ભાઈને પૂરતાે અાદર અને ભારે

અવાજ અને બુ લં દ અાUવાસ. અે મ ના અલત

ભરાેસાે. તે`ભાઈ કશુંક ખાેટંુ કરે તાે રUતભાઈ બહુ ઠપકાે

વાણી>વાહમાં -ઢ>યાેગાે અને પકાેનાં હાેડકાં તરતાં રહે તાં.

અાપે. તે`ભાઈ મુકે લીમાં હાેય તાે રUતભાઈ બેધડક મદદ

મા-બાપ Uવશે અેમ જ વાત નીકળી. માતા-}પતાનાે મ-હમા

પણ કરે . અેક વખત સહજ વાત નીકળતાં, પંાભાઈને યાદ

સમ`વતું કકુબહે નનું પહે લું વા હતું : "મા-બાપ તાે જનમનું

કરતાં, તે`ભાઈ રબારીના માેટા દીકરાની વહુઅે ઉગાર

ઝાડ કહે વાય!"

કાા : "ઈ ભાઈ અેટલે અડધી રાતનાે હાiકારાે!" જેમની

અેક વૃqને જેમ ફળ બેસે છે અે જ રીતે મા-બાપ નામના

પાસેથી સંકટના સમયે, ગમે તે ઘડીઅે, -નસંકાેચ મદદ માગી

ઝાડ ઉપર બેસતાં ફળ અેટલે અેમનાં બાળકાે. સંતાનાેને જe

શકાય અેવા Rd]ના મહTને >ા}પત કરતાે અા કે વાે

અાપનાર મા-બાપ અેક ઝાડની જેમ જ પાેતાનાં બાળકાેનું કે ટલું

ચાેટદાર શr>યાેગ છે !

બધું પાેષણ કરે છે ! XવUવTાનની સાથે ભાવUવTાનની અા

ઉપમા અને અલંકારાેને `યા-ભયા વગર પણ રબારી

અાખી ઘટનાને પાેતાની વાતના અેક જ વા ારા Xવંત

Tીઅાે અેનાે

ાભાUવક રીતે જ ઉપયાેગ કરીને ભલભલા

બનાવનાર કકુબહે નના બાેલીબળ અાગળ અેકાદ વખત

ભણેલાઅાેને પણ ભૂ પીવડાવી દે વા સqમ છે . સુરે$%નગર

લઘુતાYંથનાે અનુભવ કરવા જેવાે ખરાે!

yજ|ાના સાયલા તાલુકાના ગરાંભડી ગામનાં જેતુબહે ન રબારી
પાેતાની જમીનમાં છાણયા ખાતરનાે જ ઉપયાેગ કરીને ખેતી કરે

છે . રાસાયણક ખાતર >lે ભારે સૂગ ધરાવતાં જેતુબહે ન
બાજરીનાે માેલ લહે રાતાે હાેય અેવા અેમના ખેતર સામે

“ગાં ધીXના જમાનાનાે હું પહે લાે અં l જસે વ ક
ગણાઉં.” (પૃ. ૧૧૨)

અાંગળી ચ[ધીને કહે છે : "મારી જમીનના ટુકડાઅે કદી

“અાxમમાંથી બહાર કામ માટે ગયેલાે હું પહે લાે

'સરકારી ખાતર' ચાZું નથી!" કારખાનાંમાં બનતાં યુ-રયા

માણસ હતાે.” (પૃ. ૧૩૫)

અને ડાય અેમાે-નયમ ફાે¡ેટ જેવાં અઘરાં નામાે ધરાવતાં

રજનીશ અાકથાને ‘અહં કાર કથા’ કહે છે . “હ-રજનસેવા

કૃU7મ ખાતરને 'સરકારી ખાતર' જેવી ઉપમા અાપનાર

ારા અ©ૃયતા-નવારણ કરવાનું મહાા ગાંધીનું રચનાક

જેતુબહે નની શrશd ઘણી અસરકારી લાગે છે !

કામ અપનાવી અેની પાછળ અાખી yજz દગી Rતીત” કરવાનાે

અા પ ણે ક હે વા તા ભ ણે લા - ગ ણે લા , શ હે રી અ ને

દાવાે કરનાર, દલતાે¨ારના ભેખધારી મામાસાહે બ ફડકે ,

મ^મવગJીય માનNસકતા ધરાવતા લાેકાે પાેતાની માતૃભાષામાં

અાકથા લેખનમાં અાવતી “અાલાઘા” કે ‘ગુણાેના

પણ સાચા-ખાેટા (સાચા અાેછા, ખાેટા વધારે !) અંYેX

વણJન’ને પાેતાના

>યાેગાે કરતા રહીઅે છે . અને માતૃભાષાને બગાડવા માટે

અાકથા ‘મારી Xવનનકથા’માં જ ‘હું પહે લાે’ની વાત માંડે

અાપણાથી બનતું બધું કરી છૂટીઅે છે ! અાપણે બાેલચાલની

lારે અેને ‘અાલાઘા’ કે ‘અહં કાર’ ગણવાે કે સીધુંસાદં ુ

ભા ષા માં થી ક હે વ તાે નું કા સ ળ કા ઢી ના Zું છે અ ને

હકીકતનું બયાન, તેની Uવમાસણ થાય છે .

-ઢ>યાેગાેના રામ રમાડી દીધા છે ! સુWત શr>યાેગાે અને

મા મા સા હે બે અા શ રે

શુ  ઉપમા-અલં કારાે થી અાપણી રાે જ બરાે જ ની ભાષા

૧૯૭૦-૭૧માં લખે લી,

-દન>Uત-દન માેળી પડી રહી છે . અાની સામે બહુ જ અાેછં ુ કે

૧૯૭૪માં >ગટ થયેલી,

બલકુલ ન ભણેલી રબારી બહે નાે `ેમભયJા શr>યાેગાે ારા

૨૨ >કરણાે અને ૫

અાપણી માતૃભાષાને કાયમી તાજગી બqી રહી છે . તેઅાે

પ -ર Nશ fાે સા થે ની ,

પશુઅાે અને >કૃUતની વધારે નXક છે અેટલે અેમની બાેલી

૨૨૭

પૃ <ાે ની

ાભાUવક અને સTશીલ છે . રબારી બહે નાેની રુઅાબદાર

અા  ક થા ‘ મા રી

બાનીને કાન ભરીને સાંભળવા અને મન ભરીને માણવા માટે ,

Xવનકથા’, ગાંધીના

ગાેધૂલનાે વખત થઈ `ય અે પહે લાં, અેમના સુધી વેળાસર

અેક અંlજસેવકના

પહાiચી જવાની જર છે .

X વ ન નું સા ચ -દ લ

સાૈજC : રબારી બહેનાેની રુ અાબદાર બાની, ‘વલાેણું', નવે<ર,
૨૦૦૬, પૃ.૦૩-૦૪
લેખક-સંપકJ : >ા^ાપક, પ7કાર] અને સમૂહ >lાયન Uવભાગ, ગૂજરાત
Uવ?ાપીઠ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪

બયાન છે . “yચર}મ7 કાકાસાહે બ કાલેલકર”ના લખાRે
મામાસાહે બે તે લખી છે . કાકાસાહે બે, “અહં કારના વચનાે નહ[,
પણ પ-રUતના કે વળ વણJન” તરીકે “અાવી અાકથા માટે
પુરાેવચનની જર જ હાેય, તાે હું માનું છં ુ કે અે કામ માટે સાૈથી
યાેય અjધકાર મારાે જ છે .” અેવી ©fતા સાથે અેની

°°°°°°°°

પુMતક-NવમશO : મારી Pવનકથા મામાસાહેબ ફડકે

ગાંધીયુગના અં.જસેવકનું સાચ,દલ બયાન
• ચંદુ મહે,રયા
ગાંધીયુગના અંlજસેવક મામાસાહે બ ફડકે અે ૧૯૭૦-૭૧માં
લખેલી, ૧૯૭૪માં >ગટ થયેલી, ૨૨ >કરણાે અને ૫ પ-રNશfાે
સાથેની, ૨૨૭ પૃ<ાેની અાકથા “મારી Xવનકથા, તેમના
Xવનનું સાચ-દલ બયાન છે . તેનાં >કરણાેમાંથી કે ટલીક
રસ>દ સામYી Uવશે ચચJા.
“અાકથા લખવામાં ’અાલાઘા’ રહે લી છે , સાહyજક રીતે
તેમાં પાેતાના ગુણાેનું વણJન કરવામાં અાવે છે . જેને હું મારા
પાેતાના

ભાવ Uવરુ¨ની બાબત ગણે અને

ભાવથી Uવરુ¨ ગણું છં ુ .” (લેખકનું -નવેદન, પૃ. ૩)

>Wતાવના લખી છે . સામા રીતે >Wતાવનાકાર >Wતાવનામાં
લેખકને શુભેPા પાઠવવા સાથે પુWતકનાં વખાણ કરે છે અને
લેખક તેના -નવેદનમાં >Wતાવનાકાર >lે અાેNશz ગણભાવ
Rd કરે છે . મામાસાહે બ અને કાકાસાહે બ પણ અા ફરજ
પર©ર માપમાં રહીને -નભાવે છે . પણ તા. ૩-૬-૧૯૭૧ના રાેજ
લખાયેલી કાકાસાહે બની અા >Wતાવના અે રીતે UવNશf છે કે
અેમાં લેખક મામાસાહે બે બે ળે ©fતા કરતી ફૂટનાેટ લખી
છે !
બાળપણ, ભણતર અને સમપJણ
અાકથાના >થમ >કરણમાં લેખકના પૂવJ`ે, બાળપણ અને
>ાથ}મક Nશqણનું વણJન છે . પરં તુ કાેઈ પૂવJ`ેનું તાે ઠીક
માતા}પતા અને ખુદનું નામ પણ લેખક જણાવતા નથી (હા,

TાUતઅે ªા«ણ હાેવાનું જણાવી દે છે ખરા!) લેખક

અાRા. “માતૃભાષામાં શારી-રક, નૈUતક અને ધા}મ² ક Nશqણના

મામાસાહે બનું મૂળ નામ `ણવા વાચકે ઘણાે xમ કરવાે પડે છે

^ે ય ”ને વરે લા ગં ગ નાથ Uવ?ાલયના “અ³ાસ´મમાં

અને તાળાે મેળવવાે પડે છે . “વરસાેથી કચડાયેલી-દબાયેલી,

હથયાર-Nશqણ પણ અેક Uવષય હતાે”. વડાેદરા રા{ના

દીન-દલત ગણાતી કાેમાેને ઊભી કરવી હાેય તાે તે મા7

કલેકટર કે શવરાવ દે શપાંડે તેના સંચાલક હતા. {ારે Uવ¯લ

‘કે ળવણી' જ કરી શકશે, અેવું હું પહે લેથી માનતાે અાRાે છં ુ .”

ફડકે lાં પહાiµા lારે સંાનાે અારં ભનાે >ાણ ઊડી ગયાે

અેમ માનતા મામાસાહે બ પાેતે કે મ ભયા અેનાે જવાબ છે :

હતાે અને મામૂલી Nશqણ ચાલતું હતું. સારા Nશqકાેની ખાેટ

“ªા«ણનાે છાેકરાે અભણ રહે અે પાલવે જ નહ[.”

ભણવા અાવેલા Uવ¯લ ફડકે ને ભણાવવાના કામમાં `ેતરીને

-નરqર માતા અને મુનીમ }પતાના અા સંતાનનાે જe

પૂરી કરવામાં અાવી. કાકા કાલેલકર પછી lાં અાચાયJ તરીકે

મહારાf ના ર¬ાNગ-ર yજ|ાના `ંબુલઅાડ ગામે બીX

અાRા. અા બંનેનું ‘મામાસાહે બ’ અને ‘કાકાસાહે બ’ અેવું

-ડસેર ૧૮૮૭ના રાેજ થયેલાે. માેટાભાઈની જેમ અેમનું

નામકરણ અહ[ થયું હતું. અાકથામાં ગાંધીXઅે લZું છે ,

>ાથ}મક Nશqણ માેસાળના ગામે થયું હતુ.ં અાેગણીસમી

“સંાના સંચાલકના Uવ?ાલયમાં કાૈટંુ બક ભાવનાના Zાલે

સદીના અંUતમ દાયકામાં મહારાf ની -નશાળાેમાં બાળકને

અ^ાપકાેને કાૈટંુ બક અાેળખ મળી અેટલે કાલેલકર ‘કાકા’

Nશqક કે વી સ` કરતાં તેનું વણJન ®દય%ાવક છે , “નાટ

નામ પા¶ા. અને ફડકે ‘મામા’ થયા.” (સlના >યાેગાે, પૃ.

(માેભ) ઉપર દાેરડું બાંધ,ે દાેરડાની સાથે હાથ બાંધીને ઊંચે

૩૬૪-૬૫) Uવ?ાલયની >વૃ±~અાે ‘રાજ%ાેહી’ ન હતી. પણ

-ટz ગાડે અને પછી સાેટીથી માર મારે . માેટા ભાઈને અા Nશqા

ª-ટશ સરકારને અેવાે સંદેહ હતાે. અેટલે ઈ.સ. ૧૯૧૧માં

કરવામાં અાવી. હું lારે પહે લા ધાેરણમાં હતાે.” (પૃ. ૫)

સંા બંધ કરાવી. મામાસાહે બના “સાવરકર મંડળ સાથેના

બાળક Uવ¯લ ફડકે પર અે સ`ની ઘેરી અસર થઈ હતી. અે

સંબંધ, ઉY ભાષણાે અને ર¬ાNગ-રમાં શ કરે લ અ·ભનવ

મારથી તે અેટલા ડરી ગયેલા કે “હવે હું -નશાળે જવાનાે નથી,”

ભારત વાચનાલય”ને કારણે સરકારના દબાણથી તેમને પહે લાં

અેમ કહી દીધેલ.ું અા સ`ની અસર અે રીતે ઊગી નીકળી

જ છૂટા કરવામાં અાRા હતા. (>Wતાવનામાં કાકાસાહે બે

હતી કે માેટપણે પાેતાને Nશqક થવાનું અાRું તાે પાેતે તાે

સાવરકર સાથેનાે મામાસાહે બનાે પ7Rવહાર પકડાયાે છે

અેનાથી કાયમ દૂર જ રpા, સાથી Nશqકને બાળકાેને સ`

અેવાે ઉ|ેખ કયJાે છે , પણ મામાસાહે બ ફૂટનાેટમાં ‘અા વાત

કરતા `ેઈને કpં,ુ “મારવાથી કદાચ કાેઈ વતJન સુધરે લું દે ખાતું

સાચી નથી” અેમ જણાવે છે .) મામાસાહે બે થાેડાે સમય

હશે પણ સમજ તાે વધતી નથી જ.” (પૃ. ૬૬)

વડાેદરાનરે શ સયાXરાવ ગાયકવાડે શ કરે લી અંlજ

ગુલામ ભારતના બાળ Uવ¯લને, ચાેથા ધાેરણમાં હતા lારે

શાળામાં Nશqક તરીકે કામ કયJું. `ે કે તે કામ પણ લાંબુ ન

દે શનું ©f ભાન 7ી` ધાેરણની કUવતામાં અાવેલા ‘

ચાwું. અેટલે તેઅાે અંગત સાધના માટે Nગરનાર ગયા અને

શrથી થયેલું : “
તે ‘

’

અેટલે પાેતાનુ,ં અાપણું અેમ યાદ રહે લું.

lાં 7ણેક વરસ અTાતવાસમાં રpા.

’નાે સંબંધ દે શની સાથે મનમાં `ેડાયાે”. (પૃ. ૧૦) વતન

અંlજ Nશqણ પાછળ Uવચારનું બળ

છાેડીને yજ|ા મથક ર¬ાNગ-ર અાવી રહે લા ફડકે કુટંુ બના અા

વડાેદરાની જે અંlજશાળામાં કાેઈ કહે વાતા ઉm વણJના

-કશાેરને -ટળક અને સાવરકર બંનેનું ખiચાણ હતુ.ં અંYેજ રાજ

Nશqકાે ભણાવતા નહાેતા lાં, જeે yચતપાવન ªા«ણ

અને અંYેX Nશqણનાે Uવરાેધ મનમાં બહુ વહે લાે ઊગેલાે.

મામાસાહે બ Nશqક તરીકે `ેડાયા. તેમાં Rવહા-રક કામ

અેટલે ફાઈનલની પરીqા વખતે જ ઘર છાેું. અેવા શrાે

વગરના હાેવાની મજબૂરી હતી કે તેની પાછળ કાેઈ ભાવના કે

સાથે કે , “જે કુટંુ બમાં અેકબેથી વધારે ભાઈઅાે હાેય અેમાંથી

વૈચા-રક બળ પણ હતુ?ં લેખકે ©fતા કરતાં લZું છે ,

અેક પણ ભાઈઅે ધમJ અને દે શસેવાને માટે પાેતાનું Xવન

“-હzદુઅાે અને -હzદીઅાેની અવનUતમાં ªા«ણાે, અાજે કહે વું

સમપJણ કરવું `ેઈઅે”. (પૃ. ૨૩)

હાેય તાે સુNશqતાેનું, પાપ ઘણું માેટંુ છે . ªા«ણ અે જગતગુરુ

અામ થયા મામાસાહે બ

કહે વાય છે . જે ધમJમાં કે દે શમાં અTાની માણસાે હાેય તેમના

ઘર છાેડતાં પૂવ° જ -કશાેર Uવ¯લ ફડકે ની `હે ર >વૃ±~અાે શ

Tાનની જવાબદારી ªા«ણને અેટલે કે ભણેલાને Nશરે છે . અા

થઈ ગઈ હતી. તેમના લZા મુજબ અેમની પાછળ પાેલીસ

અરસામાં

પડે લી હતી. તેથી ઘર છાેડી જવામાં ઘરની સલામતી `ેઈ.

તાે અા મારા Uવચારાે બહુ `ેરદાર બા. અેટલે મi તરત હા

શરીર નબળું હતું અેટલે પહે લાં અે સબળું કયJું. ભણવા માટે

પાડી દીધી.”(પૃ. ૩૦)

રાf ીય શાળાની શાેધમાં વડાેદરાની ગંગનાથ Uવ?ાલય

ામી Uવવેકાનંદનું સા-હl હું વાંચતાે હતાે. તેનાથી

પચીસ વરસના મામાસાહે બ અંગત સાધના માટે Nગરનાર ગયા

પ-રNશfમાં ચૂનીલાલ ખંડે-રયાના હ-રજનકાયJની નાiધ મૂકે છે .

lાં કથા-xવણ, દશJન ઉપરાંત વાચન પણ ચાલતુ.ં Nગરનારમાં

જેમાં જણાવાયું છે કે , “xી. ખંડે-રયાનું કામ ગાંધીXઅે

તેઅાેઅે રામતીથJના Yંથાે અને તુકારામની ગાથા અે Yંથાેની

અ©ૃયતા -નવારણ ½ત લીધું તે પહે લાંનું છે . ‘હ-રજનસેવા’

સાથે “માેડનJ -રRુ” અને ગાંધીXનું “ઈ·¸યન અાે}પ-નયન”

અે કં ઈ નવી વાત નથી, અે લખવાનાે ઉે શ છે . અે વાતને

સામjયકાે -નય}મત વાંµા હતા. સ¹ંગની સાથે ગંભીર

ગાંધીXઅે `ેર અાું અેટલું જ.” (પૃ. ૨૦૨) `ે કે મામા કબૂલે

Uવષયાેની ચચJા ગાે<ીઅાેમાં ભાગ લેતા. “Nગરનારમાં હું

છે કે “સાૈ થી Uવશે ષ અસર મારા Xવનઘડતરમાં બે

બાવાઅાેને સમ`વતાે કે હ-રજનાે પણ -હzદુ જ છે . અેમને

મહાપુરુષાેની થઈ. પહે લાં લાેકમા -ટળક અને બી` મહાા

દે વાેના દશJન કરવા દે વાં `ેઈઅે” (પૃ. ૩૩)

ગાંધી.” (પૃ. ૧૧૭) ગાંધીXને પણ મામા >lે અેટલાે ઉ¾ટ

ગાંધીXની સાથે અને સામે

>ેમ હતાે કે ૧૯૪૪-૪૫માં ૫૭ વરસના મામા ગાેધરામાં ઘંટીઅે

અાકથાના >કરણ ૫, ૬ અને ૭ (“ગાંધીXનું >થમ દશJન”,

દળતા હતા અને તેનાે અંદરનાે ખીલડાે અાંખમાં વાગતા ગંભીર

“ગાંધીXના સમાગમમાં” અને “અે ગાંધીXનાે `દુ નહાેતાે”)

ઈ` થઈ અને અેક અાંખ જવાની શતા હતી, lારે ગાંધીX

મામા અને ગાંધીXના Uવચારાે અને જહાલ-મવાળ મતભેદાેને

કpંુ હતું, “અેમની અાંખ `ય તાે મારી `ય.” (પૃ. ૧૩૨)

સમજવા માટે ખૂબ ઉપયાેગી છે . ૧૯૧૫માં દqણ અા-ºકાથી

સાqરતાનું નહ[, Xવનનું Nશqણ

પરત અાવેલા ગાંધીXને લેખક સાૈ >થમ પૂનામાં મળે છે , તે

૧૯૧૭માં ગાેધરામાં ભરાયેલી અૈUતહાNસક અેવી પહે લી

પછી ૨૮મી જૂ ન ૧૯૧૫થી અમદાવાદના ગાંધીXના અાxમમાં

ગુજરાત રાજકીય પ-રષદ સાથે, અંlજ પ-રષદ અને ગાેધરાના

અાવી રહે છે . તે પૂવ° મામા ગાંધીXને વાંચી-`ણી ચૂા હતા.

વા¿ી-કવાસની સભા પછી સફાઈકામદારાેનાં બાળકાેનાં

તેમને ગાંધી “કાેઈ ગજબ લડવૈયાે અને લડવા નીકળે લા સાધુ”

Nશqણનું કામ હાથ ધરાયું હતું. ગાેધરાની પહે લી અંlજ

લાગેલા. અાxમવાસના છ મ-હના પછી, ૧૯૧૫ના અાખરમાં,

શાળાના Nશqક તરીકે મામાસાહે બને સાવ અનાયાસ અને

ગાંધીX મામાને ‘બનતી રાશ’ અાવી કે નહ[ તેમ પૂછે છે , તાે

અચાનક જવાનું થયુ.ં જૂ ન ૧૯૧૯માં તેમણે શાળા સંભાળી અને

જવાબમાં મામા કહે છે , “૯૫ ટકા મેળ પડે છે . પાંચ ટકા નથી

Xવનભર તે જ કામને વળગેલા રpા. કાેઈ પણ કાયJકરને પડે

પડતાે. જેમ કે -હzદુઅાે બહુમતીમાં હાેવાથી તેમના ઉપર બહુ

તેવી મુકે લીઅાે મામાસાહે બના ભાગે પણ ગાેધરાના કામમાં

ભા ર મૂ કાે છાે , અે મ ને જ જ વા બ દા ર ગ ણાે છાે ,

અાવી. Nશqણની બાબતમાં અ`Yત દલતાે અને તેમનામાં

અરાજકતાવાદીઅાેને અાપ અંYે`ેની પેઠે COWARD

Nશqણ અાવવાથી થનારા ફે રફારાેથી સચેત બાકીનાે સમાજ

(બીકણ) કહાે છાે તે બરાબર નથી લાગતું. મુ¯ીભર લાેકાે છે તે

અે બેઉ પડકારાે તેમના માથે હતા. મામા તેમાંથી હે મખેમ પાર

બીજું શું કરી શકે ? Xવતા રહે તાે અંYેX અમલદારાેનાં દસ

ઉતયJા અને સફળ બા તે સફળતાની ગાથા “નીવડે લા

બી`ં ખૂન કરે . અરાજકતા-વાદીઅાે માગJ ભૂલેલા હશે, પણ

Uવ?ાથJીઅાે” >કરણમાં અાલેખાઈ છે .

બીકણ તાે નથી જ. અે અેમની કરકસર છે , અેમ હું માનું છં ુ .

બાબતમાં મામાના Uવચારાે ખૂબ જ ©f હતા: “હું Nશqણ

પાંચ ટકા અામ મતભેદ છે . ૯૬ ટકા મળતું હાેય અેવાે કાેઈ મળે

અાપતાે હતાે તે સાqરતા વધારવા માટે નું ન હતું, પણ Xવન

lારે અાપને છાેડી દઈશ”. અેમણે કpં,ુ “બેશક.” પણ મળે

સુધારવા માટે હતું. પરીqા પસાર થાય અને છાેકરા ધંધે

lારે ને? (પૃ. ૩૯-૪૦)

વળગી `ય અેવું મારં ુ ^ેય ન હતું.” (પૃ. ૬૬)

મામા જહાલવાદી છે , બાૅગાેળાની >વૃ±~વાળા છે . તેમને

અાભડછે ટનાબૂદી

ગાંધીXઅે અંlજ Nશqણના રચનાક કામમાં લગાડીને,

જેમ દલતNશqણ અેમ અાભડછે ટનાબૂદી પણ મામાસાહે બનું

`દુ કરીને અ-હzસક બનાRા, તેવી લાેકમાતાનાે મામા ધરાર

>મુખ કાયJ હતું. વષJ ૧૯૨૨માં અમદાવાદ અને વષJ ૧૯૩૪માં

ઈ»ાર કરે છે . “અે ગાંધીXનાે `દુ નહાેતાે” >કરણમાં અ¼ૂત

ફૈ જપુરના કાૅંYેસ અjધવેશનમાં સફાઈ કામદારાે Nસવાયના

©fતાથી મામા લખે છે , ”સહાનુભૂUત અને સહકાર વધારીને

કાૅંYેસના

જ કામ થાય અેવી મારી ખાતરી થવાથી હું ગાંધીXના અાવતાં

સફાઈનું કામ થયું હતુ.ં અમદાવાદ કાૅંYેસના સફાઈકામ

પહે લાં જ સને ૧૯૦૮થી અ-હzસક માગ° Nશqણનું કાયJ કરવા

કરનારા કાૅંYેસ

લાયાે હતાે. ગાંધીXઅે ‘`દુ કરીને મને અ-હzસક બનાRાે અે

અાYહ રાZાે. અાકથામાં અા >સંગ અંગે મામાઅે લZું છે

વાત સાચી નથી.” (પૃ. ૪૯) ગાંધીX >lે મામાને ભારાેભાર

: “સફાઈકામ કરનારા

અાદર છે , પણ ભd નથી. અે ટ લે તે અાકથાના

મુસલમાન વગેરે હતા. હું ફાેટાે પડાવવા તૈયાર નહાેતાે. છતાં

દ લ ત Nશ q ણ

રાજની શરત ખરી પણ ...

યંસેવકાે મારફત અેમની અાગેવાનીમાં પાયખાનાયંસેવકાેનાે ભેગાે ફાેટાે પડાવવા ગાંધીXઅે
યંસેવકાેમાં ªા«ણાે, વાણયા,

ગાંધીXના અYહથી ફાેટાે પડાવવા બેઠાે. તે મારાે yજz દગીમાં

ખુ|ામાં નાહાે. અા રીતે અ©ૃયાેને અડવાનું પાપ રાેજ ધાેઈ

પહે લામાં પહે લાે ફાેટાે હતાે.” (પૃ. ૧૨૬) `ે કે અા કામની >ેરણા

કાઢાે. પછી જ ઘરમાં દાખલ થાઅાે. અા બધું અાપણને

અને અાદે શ અાપતા ગાંધીXના લેખકે ટાંકેલા અા શrાે,

પાેસાય. પણ તમારે ªા«ણ લ~ામાં રહીને જ અ©ૃયાેને

“સફાઈકામદારાેને અેવું નહ[ લાગવું `ેઈઅે કે અાપણા વગર

ભણાવવા જવું `ેઈઅે.” (>Wતાવના, પૃ. ૧૧)

અા લાેકાેને ચાલશે નહ[.” (પૃ. ૧૨૬) ચાiકાવનારા છે .

પંચમહાલના Nસz હ ગણાતા અે જમાનાના બહુ માેટા ગ`ના

૧૯૩૧માં હાલાેલના પહે લા જેલવાસમાં જેલના સાવJજ-નક

કાૅંYેસ અાગેવાન વામનરાવ મુકાદમ સંદભ° લેખક નાiધે છે ,

પાયખાનાની સફાઈનું કામ પણ અેમણે કયJું હતું. ૧૯૩૨ની

“વામનરાવ અ©ૃયતા -નવારણમાં માનતા ન હતા. છતાં

ગાેળમેX પ-રષદ અને પૂના કરાર વખતે થયેલી ગાંધી-

અ©ૃયાેની સેવા કરવામાં માનતા હતા. અેટલે કે -ઢચુWત

અાંબેડકર મુલાકાતમાં ડાૅ. અાંબેડકરે ગાંધીXને દલતાે

હતા.” (પૃ. ૬૪) અાવાે જ બી`ે અનુભવ લેખક પાેતાનાં બા

વતનમાં જલાવતનની હાલતમાં Xવતા હાેવાની ફ-રયાદ કરી

૧૯૨૪-૨૫માં ગાેધરા અાxમમાં અાવીને રpાં તેનાે વણJવે છે .

હતી. ડાૅ. અાંબેડકર કરતાં દસેક વરસ વહે લાં, ૧૯૨૪માં

અ©ૃય બાળકાેના અાxમમાં રહે વાથી કે તેમની સાથે

બાે ર સદમાં મળે લી અં l જ પ-રષદના અ^qાને થી

ખાવાથી ધમJÃf થઈ જવાય અેટલે “બાઅે `તે કૂવામાંથી

મામાસાહે બે અા જ મતલબનું કpંુ હતું, “અંl`ે અા દે શનું

પાણી ખiચશે અને રસાેઈ પણ જુ દી જ કરશેની શરત કરે લી”.

અ·ભમાન રાખે અેવી Uત અાપણે રાખી છે ખરી?

સામે પુ7ે પણ તેમની સાથે નહ[, પણ અાxમના છાેકરાઅાે

દે શા·ભમાન અેટલે દે શની માટી ને પાણીનું જ અ·ભમાન નહ[.

સાથે જ જમવાની શરત રાખેલી. માઅે શરતમાં બાંધછાેડ ન

અંl`ેના ઘરાેમાં માણસની ´ૂરતાનાં મૂંગા ભાષણાે સાંભળી

કરી પણ દીકરાને પાેતાના હાથે ખવડાવવાના રWતા કયJા. પણ

શકાય છે . ગુલામાેનાે ઇUતહાસ વણલZાેયે વાંચી શકાય છે .

ફાRા નહ[. `ે કે અે જ બાઅે મામાની ગેરહાજરીમાં અાxમમાં

(અંl`ેની) ધા}મ² ક, સામાyજક, અાથ² ક બધી ઉBUતના રWતા

માંદા પડે લા અ©ૃય બાળકની, મામાના શrાેમાં “મને મનમાં

બંધ કરી દીધેલા છે , અને અે Uત અેમના જ કમJાેનું ફળ છે

થાેડી ગાળાે દઈને સારવાર કરી હતી.

અેવાે દાઝ્ યા ઉપર ડામ દે વાય છે . અાવી ભૂ}મને માટે

અછૂત બાળકાેને ભણાRા પછી `હે રમાં નાહવાથી મામાનું

અ·ભમાન તે કે મ ઉÁન થઈ શકે ?” (પૃ. ૧૦૧). પ-રષદ `ેગ

માન વ^ું : કાકા કાલેલકર

સંદેશમાં ગાંધીXઅે “અ©ૃયતા--નવારણમાં

રાજની ચાવી

ભલે છુપાયેલી હાેય. પણ અે >ન મુZ]ે ધમJનાે જ છે .” (પૃ.
૯૮) અેમ કpંુ હતું, તાે પ-રષદના અ^q મામાઅે રાેકડું કહે લ,ું
“અ©ૃયતાનાે -રવાજ `ે અાપણે બંધ કરવાે હાેય તાે તે
અાપણું ખાેબા જેટલા માણસાેનું કામ નથી, પણ વયાેવૃ¨,
પુરુષાે, Tીઅાે, વેપારીઅાે, મજૂ રાે ને કારીગરાેને ગળે અે વાત
ઉતારવી `ેઈઅે. અ©ૃયતાનું -નવારણ અે

રાજની શરત

છે , અેટલું જ કpે વાત ગળે ઉતરી શકે નહ[.” (પૃ. ૧૦૩)
અ©ૃયતા-નવારણ નહ[, અ©ૃયસેવા
અ©ૃયાેના સવાલ અંગે કાૅંYેસનું અને તેના કાયJકરાેનું વલણ
પણ અાકથામાંથી `ણવા મળે છે . તા.૯-૨-૧૯૩૩ના
ઠÂરબાપાને લખાયેલા પ7ના અંતે મામાઅે લZું છે , ”હવે
>lq અ©ૃયતા -નવારણ કરતાં અ©ૃયાેની સેવાનું જ કામ
લેવા પર ^ાન અપાય છે તેથી ધા}મ² ક સવાલ માેળાે
પડશે.” (પૃ. ૧૯૨) મામાસાહે બે વડાેદરાની અંlજ શાળામાં
Nશqકની નાેકરી

ીકારી lારે તેઅાે વડાેદરાના ªા«ણ

લ~ામાં રહે તા હતા. `ે ªા«ણાેને અા વાતની ખબર પડે તાે
તેમને રહે વા ન દે . અેટલે કાકાસાહે બ કાલેલકરે રWતાે કાાે,
”-નશાળથી પાછા અાવતાંવેત ઘરમાં નહ[, પણ નળ નીચે

ગાેધરામાં સરદારની પહે લી >Uતમાનું નહે રુના હWતે અનાવરણ !
ઘર છાેડવાનાે -નણJય મામાસાહે બે }પતાને જણાRાે lારે
}પતાઅે “અવારનવાર કાગળ લખીને તબયતના સમાચાર
જણાવતાે રહે જ”ે અેમ કpંુ તાે મામાનાે જવાબ હતાે, “‘ખુશીમાં’
અે 7ણ અqરને માટે હું કાડJ ની 7ણ પાઈ નહ[ ખરચું” કે “ખાસ
કામ વગર કાગળાે લખવાની મને અાદત નથી. ‘પૂ. બાપુને પણ
મi બહુ જ અાેછા કાગળ લZા છે .” અેમ કહે નાર મામાની
અાકથાના 7ી` પ-રNશf “કે ટલાક પ7ાે”માં અNગયાર
મહTના પ7ાે છે . અાજે તાે સરદારની Uવની સાૈથી ઊંચી
>Uતમા ગુજરાતમાં છે . પરં તુ અાઝાદ ભારતના >થમ નાયબ
વડા >ધાન સરદાર પટે લની સાૈથી પહે લી >Uતમા, અે ય
સરદારની હયાતીમાં, ગાેધરામાં મૂકવામાં અાવી હતી!
નહે રુ અને સરદાર વmેના મતભેદાેની વાતાે રાજકીય
પ લઈ ચૂકી છે lારે વડા>ધાન જવાહરલાલ નહે રુના હWતે
ગાેધરામાં

તા. ૨૨મી ફે ªુઅારી ૧૯૪૯ના લાેકા}પ² ત થયેલી

સરદારની સમY ભારતમાં >થમ >Uતમા સંદભ° મામાસાહે બની
અાકથાના પ7ાેમાં ઘણી મહTની દWતાવેX મા-હતી મળે છે .

તા.૧૦-૧૧-૧૯૪૮ના રાેજ મામાસાહે બે સરદાર પટે લને લખેલા

કરી, પણ ઘરને માટે નહ[, તે કરત તાે ઘર પણ સહે લાઈથી

પ7માં જણાRું હતું કે , “ગુજરાત રાજકીય પ-રષદની પહે લી

મળી `ત. પણ નાત છુપાવીને તેઅાે પારસીની ધમJશાળામાં

બેઠક ગાેધરામાં ભરીને xી.વામનરાવે પાેતાની કાર-કદJ ી શ

રહે તા. વાત બહાર ફૂટી તેથી ધમJશાળાના Rવાપકાેઅે

કરી અને હવે અેમ કહે છે કે અાપના પૂતળા સાથેનાે ટાઉનહાેલ

અેમને મારવા લીધા. અા >સંગ ૧૯૧૫માં બાે. વmે પાંચ

બનાવીને અે કાર-કદJ ી પૂરી કરવાના છે .” (પૃ. ૧૯૬) અા પ7ના

વરસ ગયાં. અેમાં સંસારસુધારાે ૧૯૧૦ કરતાં કાંઈક અાગળ

જવાબમાં સરદાર લખે છે , “ભાઈ વામનરાવ શું કામ ઉપાડી

વધેલાે.” (પૃ. ૧૨)

બેઠા છે તેની મને ખબર નથી. પણ કાેઈ કાેઈ વખત ગુજરાતી

યાદ રહે અા બંને ગાંધીજનાે ૧૯૭૦માં, અાશરે સાઠ

છાપાંઅાેમાં કં ઈક વાંચવામાં અાવે છે તે ઉપરથી જણાય છે કે

વરસ પછી, ૧૯૧૦નાે >સંગ લખે છે lારે તેમના મનમાં અછૂત

પં-ડતXને lાં બાેલાવી અેમને હાથે કં ઈક મારા નામનું ારક

બાળકાેને ભણાRા પછી ઘરે અાવી નાહવાનાે લેશમા7

ઊભું કરે છે . પં-ડતXને અાવા કામ માટે શું કામ તÄી અાપે છે

અફસાેસ કે Uવરાેધ નથી. પણ અામ કરવાથી ªા«ણાેમાં માન

તે હું સમ{ાે નથી ને અે કામ શું છે તે પણ `ણતાે નથી. પણ

જળવાયુ અને વ^ું તેનાે અાનંદ છે . (શું અા અે મામાસાહે બ છે

વામનરાવનાે >ેમ છે અેટલે અેમને સૂઝે તે કરી રpા હશે.” (પૃ.

જે અંl`ેની સેવા કરવા ગાેધરાના વા¿ી-ક ફળયામાં અેમના

૧૯૮)

ભેળા જ ઝૂંપડું બાંધીને રpા છે ?) ડાૅ. અાંબેડકરને નાત

મામાસાહે બ, કાકાસાહે બ અને બાબાસાહે બ

છુપાવીને રહે વાને કારણે મારવાનાે >યાસ થયાે તેનાે પણ કશાે

સામા રીતે કાેઈ ગાંધીજનની અાકથામાં ડાૅ. અાંબેડકર કે

Uવરાેધ નથી. મામાસાહે બ “`ે અરX કરી હાેત તાે સહે લાઈથી

મહાા ફુલેનાે ઉ|ેખ `ેવા મળતાે નથી. કદાચ `ેવા મળે તાે

ઘર મળી `ત” કે કાકાસાહે બ “માર ખાધાે” અેમ લખે છે કે

હાંNસયામાં કે ઉપેqા કે હાંસી માટે હાેય છે . મામાસાહે બ

બંને બનાવનું વરસ ૧૯૧૫ જણાવે છે , તે પણ સરાસર ખાેટંુ છે .

ફડકે ની અાકથા તેમાં અપવાદ છે , પણ અને નથી પણ.

“ડાૅ. અાંબેડકરે ઘર માટે અરX કરી નહાેતી. `ે કરી હાેત તાે તે

વડાેદરાના ªા«ણ લ~ામાં રહે તા મામાઅે અંlજ શાળાના

પણ સહે લાઈથી મgું હાેત” અેમ મામાસાહે બે જે લZું છે તે

બાળકાેને ભણાવવાનું કામ હાથ પર લીધુ,ં lારે કાકાસાહે બે

સંદભ° બાબાસાહે બનું ખુદનું બયાન મહTનું છે . ડાૅ. અાંબેડકરે

અેમને ઘરે અાવીને રાેજ ખુ|ામાં નાહવાની સલાહ અાપેલી.

અંYેXમાં લખેલા અાકથનાક લખાણાે “વેઇ-ટz ગ ફાેર

અા >સંગનું અાકથામાં વણJન કરી કાકાસાહે બ અંતે લખે

Uવઝા”માં લZું છે ,” વડાેદરા સરકાર પાસેથી (રહે વા માટે )

છે , (અછૂત બાળકાેને ભણાRા પછી `હે રમાં) નાહવાથી બહુ

અેક બંગલાે મળે અેવા >ય¬માં હતાે. રા{ના દીવાને મારી

લાભ થયાે. ૧૯૧૦માં મામાનું માન વ^ું. {ારે ૧૯૧૫માં

અરX તરફ યાેય ^ાન અાું નહ[. અેટલે મારી અરX અેક

બી`અે માર ખાધાે.” અહ[ >Wતાવનાકાર કાકાસાહે બે

અાૅ-ફસથી બીX અાૅ-ફસ વmે અટવાતી રહી અને છે વટનાે

“બી`અે માર ખાધાે” અેમ જે લZું

છે તે વડાેદરામાં ડાૅ.

જ વા બ મ ળે તે પ હે લાં ા મ ત નાે -દ વ સ અા વી

અાંબેડકરને મજબૂરીવશ દલત હાેવાનું છુપાવી પારસીની

પહાiµાે.”( -દલના દરવાજે દWતક, પૃ.૬૦-૬૧) સÆે ર

વીશીમાં રહે વું પડે લું અને તેના કારણે જે મુકે લી પડે લી તે

૧ ૯ ૧ ૭ માં અા બ ના વ બ ાે હ તાે — ૧ ૯ ૧ ૫ માં ન હ[ .

સંદભ° છે . ડાૅ. અાંબેડકરને કાકાસાહે બ ભારાેભાર અણગમાથી

ડાૅ.અાંબેડકરને અપમા-નત કરવાનાે કે મારવાનાે >ય¬ જર

“બી`” તરીકે અાેળખાવે છે અને “માર ખાધાે” અેમ કહીને અે

થયાે હતાે, પણ કાકાસાહે બ કહે છે તેમ તેમણે “માર ખાધાે‘ તે

તાે અે જ લાગના હતા, અેમ કહે વા ચાહે છે . લેખક મામાસાહે બ

સાચું નથી. અા ફૂટનાેટના અંતે મામા “વmેનાં પાંચ વરસમાં

પણ અા બાબતે ફૂટનાેટથી લાંબી ©fતા કરે છે , “હું તે વખતે

સંસારસુધારાે કં ઈક અાગળ વધેલાે” અેવી -ટÇણી કરે છે

વીશીમાં જમતાે હતાે. હું અlંજ શાળામાં જઈને ભણાવું છં ુ ,

તેનાે અથJ શું કરવાે? ૧૯૧૦માં ªા«ણ તરીકે ªા«ણ લ~ામાં

lાંથી અાવીને નાહું છં ુ અે `ણીને વીશીમાં જમનારા બી`

જ રહાે અને અછૂતાેને ભણાવી નાહી લાે તાે માન વધે અને

ªા«ણાે બહુ ખુશ થયા. વીશીવાળી બાઈ પણ બહુ ખુશ થઈ

૧૯૧૭માં અે જ શહે રમાં અાભડછે ટમાં માનતા કહે વાતા ઉm

ને મને અાYહ કરીને પીરસવા માંડી. બધામાં મારં ુ માન વ^ું.

વણJના -હzદુ લ~ામાં નહ[ પણ દૂધમાં સાકર જેમ ભળી ગયેલા

અા સને ૧૯૧૦ની વાત છે . અેથી ઊલટંુ , અાંબેડકર સાહે બના

પારસીઅાેની વીશીમાં રહે વાને કારણે વડાેદરા રા{ના અેક

-કÅામાં બું. મહારા` સયાXરાવની vાૅલરNશપ મેળવીને

ઉm અjધકારીને જeે અ©ૃય હાેવાને લીધે માર ખાવાનાે

તેઅાે પરદે શમાં અ³ાસ કરીને

દે શ અાRા. તેમને વડાેદરા

વખત અાવે — તેનાથી સંસારસુધારાે અાગળ વધેલાે ગણાય

રા{ની નાેકરી મળી. તેઅાેઅે નાેકરી માટે મહારા`ને અરX

કે પાછળ ધકે લાયેલાે? બીX તરફ અાકથામાં મહાા ફુલે

Uવશે અાદર અને સમભાવથી મામાસાહે બે લZું છે કે ,
“અાધુ-નક જમાનાનાે ઇUતહાસ કહે છે કે અ©ૃયતા-નવારણના >થમ પુરvતJા, અંl`ેને પાેતાના હાેજમાંથી પાણી
લેવાનાે હક તથા અqરTાન અાપનાર પૂનાના મહાા
{ાેUતબા ફુલે નીકgા. અે સવJાંગી સુધારક હતા.” (પૃ. ૧૧૦)
લેખનશdના ચમકારા
અાકથા લેખક મામાસાહે બ ફડકે અે લેખકના -નવેદનમાં
નાi^ું છે કે , ”હું નથી લેખક કે નથી સા-હlકાર કે જેથી
પુWતકને યાેય ાય અાપી શકં ુ . છતાં કે વળ x¨ાના બળ
ઉપર જ લખવાનું શ કયJું અને અlંત સરળ ભાવે કશીયે
ટાપટીપ Uવના હકીકતાેનું મા7 -નપણ જ કયJું છે .” (પૃ. ૩)
ગુજરાતમાં ૧૯૦૯થી અાવેલા મામાસાહે બની માતૃભાષા મરાઠી,
પણ ગુજરાતમાં વસી ગુજરાતી વાંચતા–સમજતા થવા સાથે તે
અેવી અાસાત્ કરી કે yજz દગીના અંUતમ વરસાેમાં ગુજરાતીમાં
અાકથા લખી! લેખકની ભાષા-શૈલીનું માધુયJ અાકથામાં
ઠે કઠે કાણે `ેવા મળે છે . તળ ગુજરાતી ભાષા અને -ઢ>યાેગાે
પણ સરસ રીતે >યાે`યેલા છે . હકીકતાેના બયાન સાથે
લેખકના Uવચારાે અને તીખાબાેલા

ભાવનાે પણ પ-રચય

થાય છે . પાેતે -ટળક મહારાજની નાતના yચતપાવન ªા«ણ છે
અને મહારાf માં સંZામાં થાેડા પણ અસરની રીતે અનેક
ગણા ચ-ડયાતા અેવા yચતપાવન ªા«ણાેમાંથી “ઉ~મ કાે-ટના
લેખકાે, કUવઅાે, સા-હlકારાે, Uવચારકાે, કે ળવણીકારાે,
દે શભdાે અા કાેમમાંથી સમાજને >ાÈ થયા છે ” (પૃ. ૧૧)
અેમ લખીને અનેક ઉ~મ yચતપાવનાેનાં નામ તેમણે જણાRા
છે . પરં તુ ગાંધીXની હlા કરનાર નાથુરામ ગાેડસે પણ
yચતપાવવન ªા«ણ હતા તે વાત કહે વાનું તે ટાળે છે . અેવા
દાેષાે પણ છે . UવનાેબાXઅે, મામાને “તમારી લેખનશd - હું
લેખનકલા કહે તાે નથી – કટાઈ ન `ય” અે બાબતેમાં ચેતRા
હતા. મામાસાહે બ પણ અા અં ગે સ`ગ હશે . તે થી
અાકથામાં તેમની લેખનશd અને લેખનકળા બેઉના
ચમકારા `ેવા મળે છે . ૧૯૬૯ના ગાંધી જeશતાrી વરસે
દે શના 7ી` સવJાેm નાગ-રક સeાન પÉભૂષણથી સeા-નત
મામાસાહે બ ફડકે નું ૮૭ વરસની પાકટ વયે ૨૯મી જુ લાઈ
૧૯૭૪ના રાેજ અવસાન થયું તેમનાં કાયJા,ે Uવચારાે અને
નીવડે લા Uવ?ાથJીઅાેની સાથેસાથે તેઅાે પાેતાની હકીકતાે અને
વૈચા-રક ચમકારાથી સભર અાકથાથી પણ Xવતા છે .
મારી Pવનકથા (અાUકથા), મામાસાહેબ ફડકે , Vકાશકઃ નવPવન
ટYZ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪, Vથમ અાવૃ]^, માચO, ૧૯૭૪, પુનમOુaણ,
જૂ ન, ૨૦૦૯, ,કcમત - d. ૬૦
e.mail : maheriyachandu@gmail.com
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સંગીત માતeડ પં,ડત જસરાજ જેવા કે ટલા ય
સૂયO અાથfા પછી ય તેમની લાલીમા
સંગીતના અાકાશમાં યથાવત્
• iચરં તના ભk
ભારતીય શાTીય સંગીતનું mnાંડ Nવશાળ છે અને હP
તાે અહp સૂરજ નહp પણ અાગવી અાકાશગંગા સમા
કલાકારાે અને Nવqાનાે પણ થયાં છે . અેક યુગનું પૂણO
Nવરામ બીr યુગની જવાબદારી બને છે .
અા વંચાતું હશે lારે સાત સૂરાેના સાÊા{ના ઝળહળતા
તાજ સમા સંગીત માતËડ પં-ડત જસરાજ પંચમહાભૂતમાં Uવલન
થઇ ચૂા હશે. 90 વષJની ઉંમર અને અiશી વષJ સુધી સંગીત
સાથેનાે સંબંધ ગણતરીના શrાેમાં બંધાઇ ન શકે . અા
UવભૂUતને 7ણ સÈક કે તાલની મા7ાઅાેનાં બંધન નહાેતાં જ
છતાં ય અે ગણતરીઅાે, અે

રાેની ગાેઠવણ વmે અેક

yજ-નયસ yજz દગી Xવાઇ. જેની તાેલે કાેઇ ન અાવી શકે તેવા
પં-ડત જસરાજ જેવા તાે સદીમાં માંડ અેકાદ પાકે અેમ કહે વામાં
કાેઇ જ અUતશયાેd નથી. ગહે રાઇ અને સુંવાળપ બBેનું
પરફે Ì બેલેÍ ધરાવતા પં-ડત જસરાજ દે શી અને માગJી
કળાનાે ભેદ તાે પારખતા જ પણ તેમનાે અ·ભગમ હં મેશાં
લાેકલqી રpાે. હવેલી સંગીત અને ભજનને શાTીય Wતરે
લાવવા અને ભાવ અને ભd બBેને પરાકા<ાનાે અનુભવ
શાTીય સંગીતના મા^મથી ભલભલાને કરાવવાે તેમનું
કાૈશw હતું.
છે |ા અેક દાયકામાં ભારતીય શાTીય સંગીત વા? Uવઅે
જે ગુમાRા છે તે તમામ કાેઇ સીમા yચહ્ નાેથી કમ નથી. તે દરે ક
અાગવાે સૂરજ હતા. પછી તે પં-ડત ભીમસેન `ેશી હાેય, પં-ડત
રUવશંકર હાેય, લÎી શંકર હાેય, અBપૂણJા દે વી, -કશાેરી
અા માે ણ ક ર , Nગ રી ` દે વી , ર મા કાં ત ગું ડે ચા , અે મ
બાલમુરલી-´Ïના, બÐન રાવ હળદનકર, અrુલ હલીમ
`ફર ખાન, કાદરી ગાેપાલનાથ છે |ાં દસ વષJની ખાેટ છે . તાે
પહે લાં ઉ¹ાદ બસ}મ|ા ખાન તે પહે લાંના દાયકામાં અને અે
દાયકાની શઅાતમાં ઉWતાદ અ|રÑા કુરે શી. છે ક અઢી7ણ દાયકાની સફર ખેડીઅે તાે ય અાપણને જે સીમા yચહ્ નાે
સામા મળે છે તેમની બરાેબરી કરી શકે તેવું કે તેમના જેટલું કે
તેમના જેવું યાેગદાન અાપી શકે તેવું અા સંગીત સÊાટાે પછીનાે
જે ફાલ થયાે છે તેમાં છે , તેવું ગળું ખાiખારીને દરે ક કળા,
ઘરાના, વા? માટે કહે વું શ નથી. Nસતારવાદક મેાે શૂ`ત
ખાને અેક મુલાકાતમાં કpંુ હતું કે , “કાં તાે તમે ગુમાવી દીધું છે
તેનાે અફસાેસ કરી શકાે કાં તાે પછી તમે જે યુગ તેઅાે સજJીને
ગયા છે તેને Xવાે,

ીકારાે અને ઉજવાે.”

જે ગયાં તેમની કલાની ઝલક પણ ધૂમકે તુ જેવી ઝળાહળાં જ

હતાે. દરે ક અેમનાં નકશેકદમ પર ચાલવા માંગતા હતાં. અા

હાેય અને માટે ભલે ટંૂ કમાં તાે ટંૂ કમાં પણ તેમના યાેગદાનનાે

સં`ેગાેમાં -કશાેરી અામાેણકરે પાેતાની અલગ કે ડ કં ડારી.

અેક સૂર તાે લલકારવાે જ રpાે. ઉWતાદ અ|ા રખા જેને અેક

7ણે ય ની ગાયકીઅાે સાં ભ ળીઅે lારે અે મ ની વmે નાં

પેઢી ઝાકીર હુસેનના }પતા તરીકે `ણે છે , તેમને કારણે

તફાવતાે, અેમની Uવશેષતાઅાે, લqણાે,

તબલાંને અેક અલાયદા વા?નાે દરÒાે મgાે. તેમને તબલાના

શૈલીઅાે તમામ અલગ તરી અાવે. અામીરખાન અને બડે

અાઇSાઇન અને }પકાસાે કહે વાતા. તેમણે તબલાને સેÔર

ગુલામઅલી ખાનનાે સમય ચાલતાે હાેય lારે પાેતાની અાગવી

ે જમાં લાવવાનું કામ કયJું, જે તે પહે લાં તાે ભારતીય શાTીય

શૈલીનાે Wતંભ ખડાે કરવું લગભગ અશ હતું પણ

સંગીતના હાંNસયામાં રહે લા વા? હતા.

-કશાેરીતાઇઅે અે પણ કયJું. અેમનાં સંગીતમાં ગવJ હતાે પણ

ઉWતાદ બસ}મ|ા ખાન જેમને અાપણે 2006ની સાલમાં

>Uતભામાં નહાેતાે અને માટે જ અેમનાં પÜ Nશtા અારતી

ખાેયા તેમનું ઉ~ર >દે શમાં અાવેલું ઘર બચાવવાની ચચJાઅાે

અેમના માગJદશJને હે ઠળ પાેતાનાે yચલાે ચાતરી શાં.

ચાલી રહી છે . શરણાઇના સૂર ª«ાંડના અાયામાે સુધી જેને

2017માં -કશાેરી અામાેણકરનાે સૂર Uવલાયાે તાે તેમની પાછળ

કારણે પહાiµા તેવા અા ઉWતાદ તાે અેવા ધમJમાં જMા હતા,

અે જ વષ° Nગરી` દે વીનાે અવાજ પણ પરમાા સુધી પહાiµાે.

{ાં સંગીત ‘હરામ’ ગણાતું અને તેઅાે સતત સર

તીની

બનારસમાં વહે તી ગંગાના ખળખળ અવાજની >UતકૃUત સમાં

ઉપાસના કરતા જેથી તે શરણાઇવાદન શીખી શકે . અે-ડનબરા

Nગરી` દે વીને કારણે ઠુમરી, દાદરા, ચૈતી, કજરી, હાેરી અને

¶ુNઝક ફે Öવલમાં શરણાઇવાદન થકી ભારતનું નામ રે લાRું

ટÇા જેવી ગાયકીને મહે ફીલમાંથી નીકળીને મંચ પર અાવવાનાે

હતું તેવા ઉWતાદે કાન અાટJ ફે Öવલ, અાેસાકા ટે ડ ફે ર અને

માેકાે મgાે અને lાંથી અે સફર અાેલ ઇ·¸યા રે -ડયાે સુધી

વ×J અેØાેNઝશન માેÔીઅેલમાં પણ કાયJ´માે કયJા.

પહાiચી. Nગરી` દે વીઅે પુરબયા ગાયકીને અેક નવાે જ

પં-ડત રUવ શંકરની વાત કરીઅે તાે ભારતીય શાTીય

દરÒાે બÝાે. અા કલાકારાેની સાથે તાે Þુપદ ગાયક સૈયુ-ન

સંગીતને Uવદે શી અાેપેરા હાઉNસઝ, માેટાં અાૅ-ડટાે-રયની

ડાગર, સારં ગી ઉWતાદ રમેશ }મxા અને Þુબા ઘાેષે શાTીય

-દશા બતાડવાનાે xે ય Nસતાર પર સડસડાટ ફરતી

સંગીતનાં મંચ પરથી અા અરસામાં જ અેિàઝટ લીધી.

અાંગળીઅાેને જ `ય છે . દુ-નયા અાખીમાં ભારતીય શાTીય

ભારતીય શાTીય સંગીતનું ª«ાંડ Uવશાળ છે અને હX તાે

સંગીતના >Uત-નjધ તરીકે પહાiચી વળવાનું `ણે તેમણે બીડું

અહ[ સૂરજ નહ[ પણ અાગવી અાકાશગંગા સમા અાેમકાર

ઝડું હતું. તેમના પર જે બાયાેYાફી લખાઇ છે તેનું મુZ

નાથ ઠાકુર, કુમાર ગાંધવJ, Uવદુષી Nસ¨ેરી દે વી અને શાેભા

NશષJક છે , ‘ઇ·¸યન સન’ અને પછી ‘લાઇફ અે¸ ¶ુNઝક

ગુતJુ જેવાં નામાે પણ છે . અા નામાેની ગણતરી અને તેમના

અાૅફ રUવ શંકર’. તેમની અંગત yજz દગી પર પણ ઘણું લખાયું

યાેગદાનની ઝલક મેળવવા માટે અેક યુગ Uવતે. શrાેની

છે , બાેલાયું છે અને અે બધા ઘાiઘાટ અને ગાણાં વmે અે

મયJાદામાં સૂરાે નથી Xવી શકાતા.

Tાનના તેજ અને સેÙ અપીલથી તરબતર ચહે રાઅે Nસતાર

બાય ધી વેઃ

પરથી %f મચકવા જ ન દીધી. પં -ડત રUવશં ક રના

જે ગયાં છે તેમનાે વારસાે સાચવવાે પણ બહુ માેટી જવાબદારી

અાંતરરાf ીય Uવ?ાથJીઅાેમાં {ાેજ J હે -રસન, `ેન કાેલટે ન,

છે . નવા ગાયકાે અાવે છે , નવું કરે છે , જૂ નું સાચવતા `ય છે .

-ફલીપ લાસ અને યેહૂદી મેનુ-હનનાે સમાવેશ થાય છે . પં-ડત

બહે તર કરવાનાે >યાસ કરે છે , સફળ પણ થાય છે પણ

ભીમેસન `ેશી તેમની ખયાલ ગાયકી માટે >UતÚ<ત હતા.

કાેણ`ણે કે મ જે સૂયJ હતા તે સૂયJ જ હતા અને તેમની તાેલે

2011માં અાપણે તેમને ગુમાRા અને -કરાના ઘરાના સંગીતમાં

કાેઇને ન મુકી શકાય. અા બધું સાચા સાેનાના તારે તૈયાર

`ણે કાેઇ Rાસપીઠ ખાલી થઇ ગઇ. તેમની તાન, તાલ પર

થયેલી જરી જેવું છે , ખૂબ મૂwવાન પણ સાચવવાનું પણ

પકડ અને તમામ Wતરનાં xાેતાઅાેને મં7મુધ કરી શકવાની

અઘરં ુ. સંગીત લાેકાે સુધી પહાiચાડવાના માગJ બદલાઇ ગયા

શd તેમની અાેળખ બની. તેમને >યાેગાે કરવાનું બહુ ન

છે , અાૅ-ડયáÍઝ પણ બદલાયાં છે . >યાેગાેમાં અને કં ઇક નવું

ગમતું અને તેઅાે શાTાેd અને નાÛ શાTની ભાષામાં

હાેય અેમાં લાેકાેને રસ છે પણ છતાં ય અાલાપ, રાગ, તાન

કહીઅે તાે ‘માગJી’ શૈલીને અનુસરવાનું જ પસંદ કરતા.

અને હરકતની શુ¨તા માણતાં લાેકાેને અાવડી જ `ય છે ,

શાTીય સંગીતના Uવનાે અ અેક ચહે રાે હતાે -કશાેરી

અેટલું સારં ુ છે .

અામાેણકર. ભારતીય સંગીતની દુ-નયામાં ડગ માંા lારે

>ગટ : ‘બહુ xૃત’ નામક લેÚખકાની સાÈા-હક કટાર, ’રUવવારીય પૂUત² ’,

બડે ગુલામ અલી ખાન અને અામીર ખાનનાે જમાનાે ચાલતાે

“ગુજરાત}મ7”, 23 અાૅગ 2020
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