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‘ગૌમતિદાદાન ું ગૌરવ’ અને ‘અડધે રસ્િે’માું તનર તિ ભાગગવક ળ તવષયક સુંવેદનબ િંદ ઓ 

                                                                                 

 દામકાઓ સધુી ગજુયાતી પ્રજાને ળબ્દભહશનીના ાળભાાં ફાાંધી યાખનાય મનુળી ભાટે ત એભ જ કશવે ુાં 
ડે કે મનુળી એટરે ત મનુળી જ. તેભણે ખેડેરી નનયાંતય વર્જનમાત્રાને જતાાં આણે જે ચિહ્ન આગ આલી 
ઊબા યશી જઈએ છીએ ત ેછે આશ્ચમય ચિહ્ન ! નાટક, નલરકથા, નલલેિન, આત્ભકથા, ટૂાંકી લાતાય જેલાાં અનેકાનેક 
વાહશત્ત્મક સ્લરૂનુાં ખેડાણ કયનાય મનુળી નલચબન્ન વાહશત્ત્મક સ્લરૂભાાં ખાસ્વાાં પ્રબાલક યહ્યા છે. ખાવ ત 
નલરકથા તથા નાટયરખેન વાંદબે. છતાાં એક ભશત્લની લાત ત એ જ છે કે રેખનન પ્રાયાંબ તેભણે 
ટૂાંકીલાતાયના સ્લરૂથી જ કમો શત. તેભણે જે વભમે લાતાયરેખનન પ્રાયાંબ કમો શત તે વભમે ટૂાંકી લાતાયના 
કરાત્ભકતા નલેના નલિાયન આયાંબ થઇ ચકૂ્ય શત. ‘ભાયી કભરા’થી લાતાયયાંબ કયનાય મનુળીએ ઘનશ્માભ 
વ્માવના ઉનાભે પ્રગટ કયી. ણ આજે લાત કયલી છે તેભની એક નોંધનીમ નલચરકા ‘ગોભનતદાદાનુાં ગોયલ’ 
તથા ‘અડધે યસ્તે’ના કેટરાાંક વાંલેદનની. આ લાતાય લાયાંલાય લાાંિી છે અને જમાયે નુ: આત્ભકથાના પ્રથભ 
બાગભાાંથી વાય થલાનુાં ફનયુાં ત્માયે તયત ચિત્તભાાં જે ળબ્દન ઝફકાય થમ તે ‘ગોભનતદાદાનુાં ગોયલ’ ! 
મનુળી જમાયે આ લાતાય રખે છે ત્માયે તેના છીતે ઘ ૂાંટાત ુાં બાલવાંલેદન કયુાં શળે? કયુાં હયફ ગનત શઈ 
ળકે? વબાન કે અબાનણે, પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ રૂે તે અનબુલેર-જમેર કઈ ફાફતએ આ લાતાય રેખન ભાટે 
પ્રેમાય શળે?  

 ઉલ્રેખનીમ છે કે આ લાતાય રખામ છે ઈ.વ. ૧૯૧૨ લૂે તથા આત્ભકથાન પ્રથભ બાગ પ્રગટ થામ છે 
ઈ.વ. ૧૯૪૩ભાાં. જેભાાં ઈ.વ. ૧૯૦૬ સધુીના વાંસ્ભયણ વભાનલષ્ટ કયેર છે. ‘ગોભનત દાદાનુાં ગોયલ’ લાતાયભાાં 
વ્માંગ્માથય રક્ષ્મને ાય ાડલા યિના પ્રયકુ્તત રૂે મનુળીએ લક્રક્તત તથા શ્રેન નલનનમગ વપ યીતે કમો 
છે, જેથી શલી ગનતએ આગ ધતી આ આખી લાતાય યિક વપયે રઇ જામ છે ણ લાતાાંતે અણધાયી 
સ્તબ્ધતાન અનબુલ કયાલે છે. લાતાયભાાં એક િક્કવ કુટુાંફની  આગલી યાંયા મજુફ લાતાયનામક સભુનત 
ળૈળલથી કુરાચબભાન તથા જાનતઅચબભાનના ાઠ ળીખે છે. આખી લાતાયભાાં પ્રમજાત વ્માજસ્તનુત અરાંકાય 
યવપ્રદ ફને છે. લાતાય આયાંબે સભુનતના પઈ અને કાકાનાાં કુગોયલ તથા સ્તનુત-જૂાબાલ દળાયવ્મ છે. 
કુગોયલ ભાટેનુાં કાયણ કેલ એ નથી કે તેઓ શદુ્ધ ઋગ્લેદી આશ્વરામની ળાખાના અને અતે્રમવ ગત્રના ઊંિા 
અસ્શ્મય બ્રાહ્મણ શતાાં- “ણ જ કુરગોયલનુાં કાયણ આટલુાં જ શત ત તેભાાં કઈ એટરી ફધી નલાઈ 
નશતી;...ણ સભુનતળાંકયના કુટુાંફના ગલયનુાં કાંઈ ફીજુ ાં ણ કાયણ શત ુાં. ....કાયણ એભ શત ુાં, કે કઈ એભન 
લૂયજ ‘ગોભનત’ ઘણ પ્રતાળારી થઇ ગમ શત. અને તેના લાંળજ ફીજા ફધાાં કયતા કઈ અજફ યીતે િઢતા 
શમ તેભ ફધાાં લતયતા. એભણે ત્માના ફધાાં અતડાઈ અને યપભાાં યશતેા ાં. એભનાાં કાકાઓ નમાતભાાં, સ્ભળાનભાાં, 
લયઘડાભાાં આગ આગ િારતા. એભની પઈઓ કુટલાભાાં, પટાણાભાાં ફધાાં જ કયતા જુદે જ યાગે ને જુદી જ 
તીખાળથી યવ બેલતા. એભનાાં છકયાાંઓને ફીજાની જડે યભલા દેલાની વખ્ત ભનાઈ શતી. નનળાભાાં 
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ભાસ્તયને િક્કવ હુકભ શત, કે ખફયદાય અભાયા છકયાને ફીજા વાથે ફેવલા દીધ કે પયલા દીધ ત ! કાયણ 
કે, તેઓ ‘ગોભનતના ેટ’ના શતા. એભનાાં કુટુાંફના ફધાાં ઊંિી ભય જેલી ડકી કયી િારતાાં...”  

 યાંત ુનનદો સભુનતને આ આડાંફય-દાંબ ગભત નથી. ફલ્કે તેને ત તેની િીડ છે. સભુનતને ત ફીજા 
ફાક વાથે યભલાનુાં-પયલાનુાં ભન થમા કયે છે ણ ફાંને પઈની ધાકને રીધે તે ચૂ યશ ેછે. તાની એક 
પઈએ ત વાવયીક્ષભાાં ણ તાનુાં કુ લધ ુઊંચુાં છે એલા નનયાંતય લાદનલલાદને અંતે તાની લાત ન 
સ્લીકાયતા ધણીને છડીને નમય આળય રે છે. સભુનતને અમકુ કાભ ન કયલાની વખ્ત ભનાઈ શતી. તેનુાં 
ફાભન પઈને નનયાંતય પ્રશ્ન છૂત ુાં યશ ેછે ત્માયે જલાફભાાં એક આંગી જૂાની ઓયડી તયપ ઊઠતી યશ ેછે. 
એ ઓયડીભાાં એવુાં તે શુાં છે? આ લાતનુાં કુતશૂર તેને અકાલે છે. ‘ગોભનત’ તેને ત્રાવદામક ગુાંગાભણ કયાલે 
છે. જમાયે તે ભટ થામ છે ત્માયે તેને જણાલાભાાં આલે છે કે તે ઓયડીભાાં ગોભનત દાદાનાાં શયેેરા કડાાં, 
મગુટ અને ળણગાય છે. તેનુાં ફાભન શીયા-જલેયાતની જેભ િભકતા યેળભી શયેલેળની બવ્મ કલ્નાભાાં નનળ-
હદન યાિે છે.. તાના ગોભનત દાદાભાાં તે નલક્રભની બવ્મ છફી કલ્ે છે. આખયે સભુનત કરેજનુાં નળક્ષણ રે છે. 
‘સ્લાતાંત્ર્મ’ અને ‘વ્મક્તતત્લ’ની ‘ાશ્ચાત્મ’ નલિાયવયણી શઠે શલે તે ગનત કયે છે. ફે-ત્રણ હદલવ સધુી વાંધ્મા ન 
કયે, કરેજની હડફેહટિંગ વવામટીભાાં ‘ભાણવ ફધાાં વયખાાં છે’ એ નલમ ય િિાય કયે છે અને હશિંભત કયીને કશી 
નાાંખે છે કે ફાદાદાની ભટાઈ લખાણી જીલવુાં એ તાની દુ્રતા કબરૂ કયલા જેવુાં છે. ચસુ્ત કુટુાંફની નજયભાાં 
સભુનત ફગડી ગમેર કે લાંઠી ગમેર છકય ફને છે.  છેલટે કુટુાંફની યાંયાગત પ્રથા મજુફ તેણે ણ જમાયે 
છેક ફાલીવ લય યૂા કયે છે ત્માયે જ ‘ગોભનત’ દાદાના શયેલેળ જલાન અલવય વાાંડે છે. પઈ તેને 
છાનીભાની ગોભનત દાદાન શયેલેળ દેખાડલા જૂાની ઓયડીભાાં રઇ જામ છે. લાંદા બયેરી ઓયડીભાાં પઈ ઊંડા 
ગખરાભાાંથી એક ેટી કાઢે છે. ધડકતા શૈમે અને કુતશૂરબયી આંખે સભુનત ેટીની અંદયની લસ્તઓુ જલા 
તત્ય ફને છે. રીરા યાંગના ભખભરી ળાક અન ેરૂાના િભકતા િકતાાં લચ્િે તે  ‘surat’ ળબ્દ લાાંિે છે. તે 
ગોભનત દાદાને ફશાય કાઢી જઈ જલા પઈને નલનાંતી કયે છે. સભુનતને રાગે છે કે તાના ગોભનત દાદા 
સયુતના દીલાન શમ, સયુત ફચક્ષવભાાં ભળયુાં શમ ! અને ત્માાં ઊબા ઊબા જ વયકાય વાભે દાલ ભાાંડીને સયુત 
યત રેલાન, નલરામત સધુી રડલાન કાલ્નનક નનધાયય કયે છે. યખે ને, સયુત શાથભાાંથી વયકી જામ ! ણ 
સભુનતની જેભ બાલકને ણ સ્તબ્ધ કયી મકૂનાય અંત જુઓ :  

-“....ધીભે યશીને તેણે કટ ઊંિ કમો.કટ ય રૂના અક્ષય શતા. તેન ેઅજલાે ધમાય – ને સભુનતની આંખે 
અંધાયાાં આવ્માાં. 
‘Surat Factory . Mr. Howards’s Hamal.’ 

‘સયૂતની કઠી. ભી. શાલડયન શભાર.’ તેણે લાાંચ્યુાં.” 
 

 આ છી સભુનતની ક્સ્થનત શુાં થઇ શળે તે કલ્ી ળકામ તેલી લાત છે. આ લાતાય ક.ભા.મનુળી છેક 
લીવભી વદીના આયાંબે રખે છે. જેને ગજુયાતી વાહશત્મના જાણીતા નલલેિક શ્રી જમાંત ાયેખ ાત્ર-ઘટના-બાા 
અને ઘટક વાંમજનના કાયણે ગજુયાતી વાહશત્મની શરેી ટૂાંકી લાતાય ગણે છે. કુરાચબભાન ભાટેના વત્મની ળધ 
સભુનત ભાટે આખયે ત આઘાતદામી તથા લેદનાજનમ જ નીલડે છે. પ્રશવન ળૈરીએ આગ લધતી આ લાતાય 
અંતે ત ગાંબીય ધ્લનન વાથે લાતાયકરાન આનાંદ પ્રદાન કયે છે.  
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 ‘ગોભનતદાદાનુાં ગોયલ’ જેલી નલચરકાભાાં નનરુનત બાલવાંલેદનની શયભાાં પ્રલેળી ળકે એલાાં કેટરાાંક 
વાંકેત આણને ‘અડધે યસ્તે’ભાાં આરેખામેર ભગૃકુુની લાત કયનાય મનુળીના ચબન્ન ચબન્ન પ્રકાયના વાંલેદન 
ચફિંદુઓભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે.  
  

 -‘વ ાંલત ૧૯૪૪  ભાવની ચૂણિભાએ ફયે ફાય લાગ્મે હુ ાં બરૂિભાાં જનમ્મ ..’ ત્માયથી રઈને ળરુ 
થતી આ આત્ભકથાન પ્રથભ બાગ પ્રખય વાહશત્મકાય ક.ભા.મનુળીની વર્જકતાને, આકાહયત કૃનત વાંદબે 
હયફને વભજલાભાાં િાલીરૂ બાગ બજલે છે. ચૂણિભાએ જનભનાય મનુળીએ નનજ પ્રનતબાના હકયણ થકી 
વાહશત્મજગતભાાં અલૂય ચૂણિભા ાથયી. મનુળીના લૂયજની અટક વ્માવ શતી. તાના લૂયજએ ક્યાયે 
બ્રાહ્મણન ધાંધ ત્મજ્મ તેનુાં વભયણ મનુળીને નથી ણ ધયી યસ્તે આલેર મનુળીના ટેકયાના ‘નાના ઘય’ભાાં 
બાગયલકુભાાં જનભેર નભજાજી મનુળી અલનલી બાા દાલચર થકી ટેકયાનુાં ભાશત્મ્મ દળાયલે છે. અશીં ટેકયાન 
અથય છે નાનકડી ળેયી. એક તયપના િાય ભકાન, ફીજી તયપના ત્રણ ભકાન, લચ્િે કલૂ. વાભે ભગૃબુાસ્કાયેશ્વયનુાં 
દેરુાં. બાગયલ બ્રાહ્મણના મખુ્મ ભથક તયીકે ળૈળલભાાં અનેયી આસ્થાથી ફાંધામેર મનુળી ભાંહદય સ્થાનન 
યવપ્રદ ઈનતશાવ આે છે. ઝીણલટબયુાં અલરકન-આરેખનયતુત આ ઈનતશાવરેખનની નલગત જ દળાયલે છે કે 
બનલષ્મભાાં કનનુા શાથે ઈનતશાવરેખન ન થાત એભ કઈ યીતે ફનત? વ લયવ લેૂના ગજુયાતી બ્રાહ્મણભાાં 
બાગયલની શનળમાયી, મતુ્વદ્દીણુાં, નભજાજ તથા ગનલિષ્ઠ મદુ્રાની નલગત તેભના લૂયજ વાંદબે ટાાંકે છે. 
કીળનદાવ મનુળી જેલા ફાશળ લકીર કે જેણે ટેકય તાન કમો, શલેરી ફાંધાલી, રૂનમા તથા જભીન વાંનત્ત 
કયી. એ જ શલેરીના ભટા ખાંડભાાં યશી અભ્માવ કયતા કનએુ જીલાંતફની જાદુઈ અવય જાણે બીતયના ડઘા 
રૂે અનબુલી: ‘ભાયે રામક ત ુાં થળે?’ અને એ જ બાગયલકુના તેજને દૈદીપ્મભાન યાખનાય વાહશત્મકાય મનુળી, 
કન ુતયીકે અનબુલેર અણવાય-બાલને વયવ યીતે પ્રવાંગારેખનભાાં લણી રે છે.  

 ‘ગોભનતદાદાનુાં ગોયલ’ના સભુનતળાંકય જેભ તાના કુગોયલ તથા કુરાચબભાન નલે ચિિંતન કયે છે, 
પ્રશ્ન થામ છે, નલશ્રેણ તથા હયણાભ તયપ જામ છે તે જ યીતે મનુળી અશીં કુ નલે નલગતે લાત રખે છે. 
ક્યાયેક આણને એભ ણ રાગે કે લાતાયના સભુનતની જેભ મનુળીને ણ કુ યત્લેન ક દાંબ રુિત 
નથી. તે નોંધે છે : “ભાયા જેલા ક્ષીણ અલળે શજુ ાક્યા નશતા, ત્માયે ત્માયે મનુળીન ટેકય સષૃ્ષ્ટનુાં કેનદ્ર 
શત.” મનુળી ટેકયાનુાં સષૃ્ષ્ટકેનદ્ર દળાયલીને વીધા જ લૂયજની નલગત તયપ ધ્માન દયે છે. તેઓ રખે છે  : 
“....બાઈ ધનપ્રવાદે વાંળધેર ઈનતશાવ એક એલી લાત યૂલાય કયે છે કે જેથી ઉત્ક્રાાંનતના નનમભભાાંથી શ્રદ્ધા 
િારી જામ છે. એક લયભાાં છવ લય થમા અનધકાયીઓ, લકીર અને નમાતના ટેર થમા જ કમાય, નશીં લાંળ 
ફગડય કે નશીં સધુમો ; હયણાભે નશીં કઈ નાના પડનલીવ અને નશીં કઈ નલજ્ઞાનેશ્વય; અને આખયે આજે હુાં ! 
આ જઈ ભને કયડ લય થમા તેલાાં ને તેલાાં િારી આલતા કેટરાાંક જાનલયની માદ આલે છે. ઘણાાંભાાં બદુ્ધદ્ધ 
શતી, વ્મક્તતત્લ શત ુાં, હશિંભત શતી, નેતતૃ્લ શત ુાં, છતાાં આભે કેભ થયુાં? ભેં એક કાયણ રાગે છે: અભાયા ગલયના 
મચૂમાાં ભગૃતુીથયની ભનૂભભાાંથી છૂટાાં થતા જ નશીં. વેંકડ લયભાાં કઈએ ન કયુાં શમ તે ભેં કયલા ભાાંડ્ુાં છે. એનુાં 
શુાં હયણાભ આલળે?” અશીં સ્ષ્ટ છે કે બાગયલકુભાાં જનભેર તે અનમ લાયવદાયથી કાંઇક નખા છે અને 
કશુાંક અલનવુાં કયલા આ થૃ્લી ય અલતમાયની વબાનતા નાનણથી જ જણામ છે.  

 અશીં એ ણ નોંધવુાં જઈએ કે ક્યાયેક આ ગનલિષ્ઠ કુ ભાટે મનુળી બીતયથી યવાતા શલાનુાં ણ 
જણામ છે; ત ક્યાયેક કુયાંયાભાાં લણામેર દ તાટસ્થ્મ દાખલી તે તયપ આકયા થઇ ળકે છે. 
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બાગયલકુભાાં પ્રથભ મનુળીગીયી પ્રાપ્ત કયનાય, તાની ભાતાના વાતભી ેઢીના લડદાદા નાંદરાર મનુળી 
જેઓ ભગરકાભાાં હદલ્શીના ફાદળાશી દપતયખાનાભાાં નકય શતાાં. વાથે પાયવી કનલ શલાના કાયણે ફાદળાશ ે
ખળુ થઈને બરૂિ યગણાાંના ગાભ દીઠ લે એક રૂનમ મનુળીગીયી ફક્ષી શતી. ળકામ છે આ નલગત 
ઉયતત લાતાયની ફાાંધણી ભાટે ઉમગી નીલડી શમ ! 

 અનમ એક ળક્યતા કીળનદાવ તથા લાતાયના ાત્ર ગોભનતદાદા વાંદબે ણ જઈ ળકામ છે. મુાંફઈની 
વદય દીલાની અદારતના મખુ્મ નમામમનૂતિ જન યભય ભ્રગુકુુરના કીળનદાવ નલે ‘ચ્િીવ લયવન ભને 
એભન અનબુલ છે’ એ યીતે હયિમ આી પ્રભાણત્ર આતા રખે છે : “He (Kishandas) is a must excellent 

and useful public servant.” મનુળી રખે છે : “જમાયે જમાયે આલા પ્રભાણત્ર લાાંચ ુાં છાં ત્માયે ત્માયે ભાય જીલ 
ગ ૂાંગાઈ આલે છે. શજાય લયના નલદ્યાવ્માવાંગી અને વેંકડ લયની અભરદાયીના અનબુલલાા કુના 
ગનલિષ્ઠ, નલદ્યાલાન અને ફાશળ પ્રનતનનનધને જણ યભયની બરાભણ રઇ, આખયે મનુવપગીહય જ ભેલાનુાં જ 
કાભેન રખામેલુાં !” અશીં તાના કુના તેજસ્લી લૂયજ ભાટે એક નનયાળાન સયૂ ણ જનભે છે. વ્મક્તતત્લભાાં 
યશરે ફશળણુાં, કતયવ્મનનષ્ઠા કે યાજ્મ વ્મલસ્થાના અંગ ફનલાની ઉદ્દાત બાલનાન નલનનમગ યદેળી 
યાજ્મતાંત્ર સ્થાનભાાં વશામક થમ તે ભાટે મનુળી ‘વ્મમ’ ળબ્દ પ્રમજે છે. (માદ કય, લાતાયના અંનતભ ળબ્દ 
!) ફીજી તયપ  ઈભાયતના ામાના આલા ત્થયનુાં કઈ વભયણ ણ નથી કયત ુાં તેન યાંજ ણ વ્મતત થમ 
છે. તે રખે છે : “ગયાઓ ગલય રે છે કે, ‘અભે વામ્રાજ્મ સ્થાપ્યુાં’ એ સ્થાલાના ામા િણલા કેટરાાંમ શજાય 
કીળનદાવએ જાતનુાં ફચરદાન આપ્યુાં તે કઈ વાંબાયે છે?”   
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ડૉ. ન્ના નત્રલેદી 
આનવસ્ટનટ પ્રપેવય 

ગજુયાતી નલબાગ. 
લીય નભયદ દચક્ષણ ગજુયાત યનુન. 
સયુત – ૩૯૫૦૦૭ 
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