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આ��કાના મહાનાયક ને�સન મંડ�લા

રંગભદેમા ંમાનનાર� દ��ણ આ��કાની સરકારો સામે જગેં ચડ�લા ને�સન મડં�લા�ુ ંસમ� �વન અ�ત ��ના અિધકારો માટ�ની
લડાઈમાં જ  સમિપ�ત  હ� ુ.ં ને�સન  મડં�લાનો જ�મ  ઈ.સ.1918માં �ાસંકોઈ  ગામમાં રોપલ ખ�સા ફ�િમલીમાં થયો હતો. તેઓ
�યાર� 8 વષ�ના હતા �યાર� તેમના િપતા�ુ ંઅવસાન થ�ુ ંહ� ુ ંઅને 21 વષ�ની �મર થતા તેમના પાલક િપતાએ લ�નની તૈયાર
કર� �થી તે ભાગીને �હોિનસબગ� શહ�રમા ંઆ�યા. અહ� એક રખ�ુ ંછોકરામાથંી તેઓ વક�લ બ�યા. તેમના �ગત �વનમા ંપણ
ઘણા સગંષ� આ�યા. તેમની �થમ પ�ની એિવ�લન નતોકો પાસે મડં�લા �લમાં �ય છે તે પહ�લાં 13 વષ� લ�ન�વન બાદ
1957માં �ટાછેડા લે છે. કારણ કંઈક �શે રાજક�ય હ� ુ.ં તેમની પ�ની એિવ�લન માટ� પિત રાજક�ય ર�તે સરકાર િવ�� જગં
છેડતો  હોય  અને  વારંવાર �લ ભોગવતો  હોય  એ  બાબત  �વીકાય�ન  હતી. ને�સન  અને  િવની અ�ેતોને  �લુામમાથંી ��ુત
કરાવવાની  ચળવળમાં સ��ય  ર�ા  અને  બઉે વ�ચે �ેમ  પાગંરતો  ગયો  અને  મડં�લાએ  િવની  સાથે  બી�  લ�ન  કયા�. �ની
તેમનાથી અડધા �ટલી હતી.

1960માં સરકાર સામેની લડતમાં મડં�લાને  �નુેગાર ઠ�રવવામાં આ�યા અને  ધરપકડની બીક તથા પો�લસથી બચવા તેઓ
�ગૂભ�મા ંચા�યા ગયા �તે પકડાયા અને દ�શ�ોહનો આરોપ લગાડ� તેમને ��ૃ�દંુડની સ� કરવામા ંઆવી. �વબચાવ માટ� પોતે
જ વક�લાત ના�ુ ંદાખલ ક�ુ�. ને�સન મડં�લા કોટ�મા ંકહ� છે ક� ‘મને �ણ છે ક� આ �વાત�ંય લડત માટ� ��ૃ�દંુડ અપાય છે પણ
�વાત�ંય ચળવળ એ જ અમારા માટ� આદશ� આશા છે. આ માટ� જ માર� �વ�ુ ંછે ને અમાર� �વવાનો અિધકાર હાસંલ કરવો છે.

�ૂંકમા ંઆ આદશ� માટ� જ માર� �વનમા ં�વ�ુ ંક� મર�ુ ંછે.’

પાચંમી ઓગ�ટ 1962 થી ને�સન મડં�લા �લમા ંગયા �થી સમ� રાજક�ય ��િૃ� અને ઘરની જવાબદાર� િવનીને િશર� આવે
છે. આ��ક� નેશનલ ક��ેસના કામકાજમા ંને�સનની પ�ની તર�ક� િવનીનો વટ કાઈં ઓર જ હતો. ક��ેસની મ�હલા પાખંની એ
��ખુ બની ‘મધર ઓફ ધ નેશન’ તર�ક� મશ�રૂ બનેલી િવની�ુ ંઘમડં� વત�ન-િનદ�યી આદ�શોના �તાપે એ �બૂ જ િવવાદા�પદ
બનતી ગઈ.

ને�સન મડં�લાને આ��કાના રોબને ટા�  ુપર �લામાં લઈ ગયા. �લ�ુ ંવાતાવરણ ખડ�સૂ હ� ુ.ં મડં�લા ગમગીની સાથે �લના
દરવા�  આ�યા  �યાં બધાને  ન�ન  કર�  સામે  ખાખી  �િુનફોમ�  ફ�કવામાં આ�યો. અહ�  પણ રંગભદેની  નીિત  ચા�ુ હતી  બી�
ક�દ�ઓને લાબંા પાટ�નુ આપવામા ંઆવે �યાર� કાળા ક�દ�ઓને ચડ� પાટ�નુ આપવામા ંઆવે. મડં�લાએ એનો િવરોધ કય� અને
િવરોધ  સાથે  �િુનફોમ�  પહ�ય�. �લમાં મડં�લાને  નાની કોટડ� આપવામાં આવી હતી. છ  �ટ લાબંી હતી. �થી પગ અને  મા� ુ
�દવાલે અડ� જતા. વળ�, તે  ઓરડ� સતત  ભીની રહ�તી હતી અને  નીચે પાથરવા માટ�  કંતાન  ક�  કોથળા આપતા મડં�લાની
કોટડ�ની બહાર નામ અને ક�દ� નબંર 466/46 લખવામા ંઆ�ુ ંહ� ુ.ં તે સમયે મડં�લાની �મર 46 વષ�ની હતી. આમ, 46 વષ�ની
�મર� �લમા ંગયા અને 72 વષ�ની �મર� �ઢુાપામા ંબહાર આ�યા. �ના વોડ�નો ગોરા હતા. તેઓ ક�દ�ઓને નોકર માનતા �યાનંા
િનયમ �જુબ ગોરાઓને બોસ કહ�� ુ ંપડ� ુ ંપણ મડં�લા તેમને બોસ કહ�તા નહ�. મડં�લાએ પહ�લા �દવસથી જ ચ��નો િવરોધ કય�
હતો પણ તે તરફ �યાન અપા� ુ ંન હ� ુ.ં છતા ંમડં�લાએ તેનો િવરોધ ચા� ુરા�યો �થી બી� અઠવાડ�યે લ�ઘો અપાયો પણ બી�
િમ�ોને  ન  અપાતાં મડં�લાએ તે  ફ�ક� દ�ધો  અને  ફર� બધા માટ�  માગંણી કર� �તે  �લ અિધકાર�ઓએ હાર �વીકાર� અને  બે
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અઠવાડ�યા પછ� બધાને  લ�ઘા આપવામાં આ�યા. એ જ  ર�તે  નાની-નાની ચીજવ��ઓુ માટ�, ખોરાક માટ�  પણ લડ�ુ ંપડ� ુ,ં
મકાઈને બાળ�ને કોફ� બનાવાતી, �ૂધ વગરની કોફ� પીવી પડતી અને ક�દ�ઓ માટ� તેલના ગદંા �મમાં મકાઈની ઘ�સ (રાબ)

બનાવવામાં આવતી. આ બધા અ�યારને કારણે મડં�લાએ ગાધંી�નો ર�તો અપના�યો અને �ખૂ હડતાળ પાડ� તેમાં તેમને 8
�દવસે સફળતા મળ�.

ક�દ�ઓએ આખો �દવસ તાપમા ંપ�થર ફોડવા પડતા અને રા�ે એકાતં કોટડ�મા ંરહ�� ુ ંપડ� ુ ંહ� ુ.ં �લમા ંઘડ�યાળ રાખી શકાતી
નહ�. �થી સમય�ુ ંભાન રહ�� ુ ંનહો� ુ.ં દર�ક �દવસ સરખા લાગતા આવી પ�ર��થિતમાં ક�મ રહ�� ુ ં? એ �� હતો. આ �લમાં
રાજક�ય ક�દ�ઓ�ુ ં�વમાન ઘવાય એ�ુ ંવત�ન કરવામા ંઆવ�ુ ંપણ મડં�લા તેમ�ુ ં�બૂ જ �યાન રાખતા મડં�લા આશાવાદ� હતા ક�
એક �દવસ �યૂ�ના �કાશમા ં��ુ ંમા�ુ ંરાખીને ચાલવાનો �વત�ં �દવસ આવશે અને એ આશાએ તેઓ �વતા હતા.

�લમા ંક�દ�ઓને દર છ મ�હને એક પ� મળતો. વોડ�ન પ� લવેા બોલાવતો અને ઇ�છતો ક� મડં�લા �બૂ જ �ત�ર�થી ટપાલ
વાચં.ે કાગળ ખોલે પણ મડં�લા સહજભાવે શાિંતથી ટપાલ લઈ કોટડ�મા ંજતા રહ�તા ંમડં�લા વોડ�નને કહ�તા ક� માર� �ગત કાગળ
વાચંવા િસવાય પણ બી� ઘણા કામ કરવાના છે. �લમા ંમડં�લાના �વદ�શી પ�રવારને મળવા જવાની ઝાઝી �ટ ન હતી. પણ
તેમની િવદ�શણાં પરણલેી ��ુી ઝનૈાનીને મળવા દ�વામાં આવતી હતી. મડં�લાને 6 મ�હના પછ� �લુાકાતીઓને મળવાની �ટ
આપવામા ંઆવી પણ છે�લ ે�ધુી કોણ મળવા આ��ુ ંતે ��ુત રખા� ુ ંહ� ુ.ં

પોતાની  �દંગીના  27 વષ�  રંગભદેવાળ�  દ.આ��કાની  સરકાર�  �લમાં ગાળનાર  ને�સન  મડં�લાની  �જ�દગી  સઘંષ�મય  રહ�.
1990મા ં��ડર�ક િવ�લયન દ’કલાક�  દ��ણ આ��કાની રંગભદેવાળ� સરકારના ��ખુ બ�યા તેમણે 1990માં મડં�લાને �લમાથંી
છોડવાની �હ�રાત કર�. આ��ક� નેશનલ ક��ેસ પરનો �િતબધં ઉઠાવી લવેાયો. રંગભદે� પગલા ં�ૂર કરવાની પણ �હ�રાત કર�.
1994મા ંદ��ણ આ��કાની �ય��તને શાિંત�ુ ંનોબલ પા�રતોિષક મ��ુ ંહોય ને 1993 મા ં�થમ વખત બ��ુ.ં �મા ંમડં�લા અને
અ�ેત રા����ખુ દ’કલક�ને આ સ�માન સ�હયા�ુ મ��ુ ંહ� ુ.ં આ��કાના બી� દ�શોમા ંસ�ાની ખ�ચતાણનો લો�હયાળ જગં હ�ુ પણ
ખલેાતા રહ� છે. �યાર�  મડં�લાએ મહા�મા ગાધંીની આ કમ��િૂમમાં ગાધંીના સદં�શાને  �સરાવીને  શાિંત  માગ� લોકશાહ�ને  આગળ
વધારવાના સકં�પને મજ�તૂ બના�યો છે.

ને�સન  અને  તેમની �ી� પ�ની �ેસા અ�યાર�  લોકસેવા આદશ�ને  અ�સુરવાની સાથે  સાથે  પોતાના બહોળા બાળગોપાળના
પ�રવારને પણ � ૂફં બ�ી ર�ુ ંછે. એમની ‘ધ �લોબલ એ�ડસ�’ સ�ંથામાં ને�સન, �ેસા અને ડ�શમડં ��ુ ઉપરાતં કોફ� અ�ાન,

ઇલા ભ�, �ો હાલ�મ ��ટલ�ેડ, �મી કાટ�ર, �લ ઝાઓ �ઝ�ગ, મેર� રો�બ�સન અને મોહ�મદ ��ુસુ સ�હતના સ�ંથાપક સ�યો છે.

આ��ક� દ�શોમા ંપણ ને�સન મડં�લા �વા આદશ� નેતા અને સમિપ�ત �ેમી મળે એ તેમ� ુ ંસૌભા�ય મનાય.

*************************************************** 

Arpit R Patel
Senior project Associate cum Consultant
New Sachivalay
Gandhinagar

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : P rof. Hasmukh P atel

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue7/arpit.php

2 of 2 2/12/2016 3:09 PM


