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ભન્ટની ‘મજીદ’ લાતાાન યવાસ્લાદ 

 ‘મજીદ’ એક મસુ્લરભ ઐતતશાતવક વ્મસ્તત (ખરીપા) છે. ભન્ટોની ‘મજીદ’ લાતાાનો યવાલલાદ કયતા શરેા 
ઇતતશાવભાાં મજીદના લથાનને જાણવુાં જરૂયી છે, જેથી ભન્ટોની આ લાતાાને મોગ્મ ન્મામ આી ળકામ અને લાતાાનો 
યવાલલાદ ભાણી ળકામ.   

 ઈબ્રાશીભના તુ્ર ઈલભાઈરના કુટુાંફભાાં અદનાન નાભી લાંળજથી ચારેર ેઢીભાાં  જન્ભેરા શજયત મશુમ્ભદ 
વાશફેે ઇલરાભ ધભાની લથાના કયી અને તેને ઇલરાભ ધભાના વૌથી છેલ્રા મગાંફય(દેલદૂત) ભાનલાભાાં આલ ે
છે. અયફીભાાં મશુમ્ભદ નાભનો અથા થામ છે ‘ખફૂ જ પ્રળાંવા ાભેર’. તેનો જન્ભ ઇ.વ. ૫૭૦ભાાં અયફલતાનનાાં 
ભક્કા ળશયેભાાં થમો શતો. તે શજુ ભાતા આતભનાના ઉદયભાાં જ શતા એ દયતભમાન એભના તતા 
શજયત અબ્દુલ્રાશન ુઅલવાન થઇ ગયુાં ત્ માય છી તે દાદા અબ્દુર મતુલિબરફની છત્ર છામા શ ે યયા, છ 
લાની લમે તેભના દાદાનુાં ણ અલવાન થયુાં, ત્ માય છી તે કાકા અબ ૂતાબરફ ની છત્રછામા શ ે યયા. ૨૫ 
લાની ઉંભય થતાાં તેભણે ચાીવ લાની ઉંભય ધયાલતી ફીફી ખદીજા વાથે રગ્ન કમાાં. આ તવલામ ણ તેએ 
ફીજા અનેક રગ્ન કમાાં શતા. મશુમ્ભદ વાશફે ચારીવ લયવના થમા ત્ માયે ઇ.વ. ૬૧૦ભાાં ભક્કાના શાડોની ગપુાભાાં 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયુાં અને ઇશ્વયે તેને દૂત (મગાંફય) ફનાવ્ મા. ઇ.વ. ૬૧૩ની આવાવ તેએ રોકો વભક્ષ 
એકેશ્વયલાદનો ઉદેળ આલાનો ળરૂ કમો અને ોતે ઇળદૂત શોલાનો દાલો કમો, ત્માયથી ઇલરાભભાાં તે 
'મગાંફય મશુમ્ભદ  વલ્રલ્રાહુ અરમહશ લવલ્રભ (વ. અ. લ.)' તયીકે ખામા.  જેનો અથા 'અલ્રાશની દમા 
એભના ય થજો' એલો થામ છે.1 મશુમ્ભદ વાશફેે વભાજભાાં યશરેાાં જાતતગત ક્ષાત, અવભાનતા અને લૂાાગ્રશોનો 
ત્માગ કયીને ભાનલતાના વાભાજજક ઉત્કા અંતગાત વભાનતા અને બાઈચાયો જલાઈ યશ ેએ ભાટે એકેશ્વયલાદનો 
તવદ્ાાંત આપ્મો, કાયણ કે તેના જન્ભ શરેાથી અયફલતાનના બબન્ન બબન્ન વભાજના રોકો તલબબન્ન દેલી-
દેલતાની મતૂતિ ફનાલી તેભની જૂા કયતા શતા. યાંત ુઆ વભાજના કુયેળના કેટરાક વમદૃ્લગાના રોકોએ 
મશુમ્ભદ વાશફેના એકેશ્વયલાદના તવદ્ાાંતનો તલયોધ કમો. આ તલયોધનુાં દેખીત ુાં કાયણ એક જ શત ુાં કે જો વાભાન્મ 
રોકો એકેશ્વયલાદનો તવદ્ાાંતનો લલીકાય કયી રે તો ભક્કાભાાં વમદૃ્લગાનુાં ળાવન તેભજ તેએ પ્રલથાતત કયેરી 
વાભાજજક અને ધાતભિક ળાવન વ્મલલથા ડી બાાંગલાનો બમ યશરેો શતો. તે છતાાં વમદૃ્લગાને અનરુૂ અને 
અનકુૂ એલી ળાવન-વ્મલલથાભાાં જે રોકો વાથે અમોગ્મ અને અવભાન વ્મલશાય કયલાભાાં આલતો શતો, એલા 
નીચરા લગાના આહદલાવી અને નફી આતથિક હયસ્લથતતલાા રોકો ય મશુમ્ભદ વાશફેે આેરા વાંદેળની ખફૂ 
જ ગાઢ અવય થઈ અને તે વૌ મશુમ્ભદ વાશફેના અનમુામી ફનતા ગમા, ઉયાાંત ઇલરાભ ધભાનો ામો 
ભજબતૂ થતો ગમો. ઇ.વ. ૬૨૨ભાાં ભક્કાભાાં વમદૃ્લગા વાથેનો વાંઘા લધ ુ ઉગ્ર થલાને કાયણે મશુમ્ભદ વાશફેે 
ોતાના અનમુામી વાથે ભક્કાથી લથાનાાંતય કયીને મળયફ તયીકે ખાતા ભદીના ળશયેભાાં જવુાં ડ્ુાં. આ 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%AF%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B9
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લથાનાાંતયની પ્રહિમાને ‘હશજયત’ તયીકે ખલાભાાં આલે છે. અશીથી મવુરભાનોના ‘હશજયી કેરેન્ડય’નો પ્રાયાંબ 
થામ છે. મશુમ્ભદ વાશફેે રોકોને એક અલ્રાશની ઇફાદત કયલાન ુઆહ્વાન આપ્યુાં. મવુરભાનોને નભાઝ ઢલાન ુ
જણાવ્યુાં. આ ઉયાાંત યોઝા યાખલા, દાન આવ ુઅને ભારદાય શોમ તો શજ ઢલાનુાં જણાવ્યુાં. તેના આ વાંદેળને 
કાયણે ભદીનાભાાં મશુમ્ભદ વાશફેના અનમુામીભાાં ષુ્ક લધાયો થમો  તેથી તેએ ઇ.વ. ૬૩૦ભાાં ોતાના 
૧૦,૦૦૦ (દવ શજાય) અનમુામી વાથે ભક્કા ળશયે ય ચઢાઈ કયીને ોતાનુાં ળાવન લથાપ્યુાં. ભક્કાભાાં આલેરા 
કાફાને ઇલરાભનુાં તલત્ર લથ જાશયે કયુાં. ૮ જૂન ઈ.વ. ૬૩૨ભાાં મશુમ્ભદ વાશફેનુાં અલવાન થયુાં.2   

 મશુમ્ભદ વાશફેના નેતતૃ્લભાાં અયફ ખફૂ ળસ્તતળાી થઈ ગમા શતા. મશુમ્ભદ વાશફેે એભની તલચાયધાયા 
દ્વાયા તલળા વામ્રાજ્મ ય એકાતધકાય ભેવ્મો શતો. ઇલરાભ ધભાના વલોચ્ચ ધાતભિક અને યાજકીમ નેતા મશુમ્ભદ 
વાશફેના અલવાન ફાદ તેના ઉતલિયાતધકાયીને ‘ખરીપા’ તયીકે ખલાભાાં આવ્મા અને તેની તલચાયધાયાન ે
‘બખરાપત’ કશલેાભાાં આલી. ખરીપાનો અથા શતો, તલળા વામ્રાજ્મના ભાબરક ફનવુાં. તેથી આ દ ભેલલા ભાટે 
અંદયોઅંદય તલલાદ-વાંઘા-ભતબેદ થામ એ લલાબાતલક ફાફત છે. આભ, મશુમ્ભદ વાશફેના અલવાન ફાદ આ 
તલળા અયફલતાનના વામ્રાજ્મ અને ઇલરાભ ધભાના ઉતલિયાતધકાયીનુાં દ ભેલલા ભાટે જ અંદયોઅંદય તલલાદ 
અને વાંઘા ળરૂ થમો. ઇલરાભ ધભાના કેટરાક અનમુામીનુાં ભાનવ ુ શત ુ કે મશુમ્ભદ વાશફેે ોતાના તતયાઈ 
બાઈ-જભાઈ ‘અરી’ને ઇલરાભ ધભાના ઉતલિયાતધકાયી ફનાવ્મા છે, જ્માયે કેટરાક અનમુામીનુાં ભાનતા શતાાં કે 
મશુમ્ભદ વાશફેે અરીને ભાત્ર ધ્માન યાખલાનુાં જ કહ્ુાં શત ુાં, તેથી મૂ ઉતલિયાતધકાયી ‘અબ ૂફકય’ જ શોલો જોઈએ. જે 
રોકોએ અરીને વભથાન આપ્યુાં, તે ‘તળમા’ અને જે રોકોએ અબ ૂફકયને વભથાન આપ્યુાં તે ‘સનુ્ની’ તયીકે 
ખામા.3 આભ ઇલરાભ ધભા ફે ાંથભાાં લશેંચાઈ ગમો, તળમા અને સનુ્ની.  

 સનુ્ની ાંથના વભથાકોની ફહુભતીને કાયણે મશુમ્ભદ વાશફેના ળરૂઆતના અનમુામીભાનાાં એક અને 
તેના ફીજા ત્ની ‘આઈળા’ના તતા ફન ૂતતમભ લાંળના ‘અબ ૂફકય’(8 જૂન 632થી 22 ઑગષ્ટ 634 સધુી)ન ે
વૌથી શરેાાં ખરીપા ફનાલલાભાાં આવ્મા અને ત્માય છી મશુમ્ભદ વાશફેની ચોથી ત્ની શફ્વાના તતા ફન ૂ
અહદમ લાંળના ઉભય ઇબ્ન અર-ખતલિાફ (23 ઑગષ્ટ 634થી 3 નલેમ્ફય 644 સધુી), ત્માય ફાદ મશુમ્ભદ 
વાશફેની ફે તુ્રી ‘રુકય્મા’ અને ‘ઉમ ્કુરશભૂ’ના તત ‘ઉલભાન ઇબ્ન અફ્પાન’(11 નલેમ્ફય 644થી 20 જૂન 656 
સધુી) અને એ છી મશુમ્ભદ વાશફેના કાકાના દીકયા અને તુ્રી પાતતભાના તત ઉયાાંત મશુમ્ભદ વાશફે અને 
એભની ાાંચભી ત્ની જૈનફની તુ્રી ઉમ્ભાશના તત ફન ૂશાતળભ લાંળના ‘અરી’ (20 જૂન 656થી 29 જાન્યઆુયી 
661 સધુી) ખરીપાના દે યયાાં. આભ, અરી શરેાાં ત્રણ ખરીપા થઈ ગમાાં. જેભાાંથી અરી લૂનેા ફે ખરીપા 
અનિુભે ઉભય અને ઉલભાનની શત્મા કયલાભાાં આલી શતી, તેભજ અરીની ણ શત્મા થઈ. કાયણ કે કેટરાાંક રોકોને 
તે ખરીપા દ ભળયુાં એ નશોત ુાં ગમ્યુાં. અરીએ ોતાની યાજધાની ‘ભદીના’થી લથાાંતય કયીને ‘કુપા’ભાાં લથાતત 
કયી શતી. તળમાાંથી અરીને જ વૌથી શરેાાં ખરીપા ભાને છે, એ શરેાાં થઈ ગમેરાાં ત્રણને ખરીપા ભાનતા 
નથી અને આ ઉયાાંત તળમાાંથીનુાં ભાનવુાં છે કે અરીના લાંળજોને જ ખરીપાનુાં દ લાંળયાંયાગત મજુફ 
ભતુાં યશવે ુાં જોઈએ. જ્માયે સનુ્ની ાંથના વભથાકો અરીને ચોથા ખરીપા ભાને છે અને અરીના તુ્ર ઇભાભ ‘હુવૈન’ન ે
કયફરાના યદુ્ભાાં ભયાલનાય ‘મજીદ’ને થભ્રષ્ટ મસુ્લરભ ભાને છે.  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9D
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%9D%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%9C
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 આભ, ઇ.વ. 632થી 661 સધુી પ્રથભ ચાય ખરીપા ઉતલિયાતધકાયી દે યયાાં અને તે ‘યાતળદુન’ (મોગ્મ 
ભાગા ય ચારનાય) કશલેામા. એ છી 8.વ. 661થી 750 સધુી ‘ઉભય્મદ’ ખરીપા લાંળ ઉતલિયાતધકાયી દે આવ્મો 
અને આ વભમભાાં લાંળયાંયાનવુાય મજુફ ખરીપા ફનાલલાભાાં આવ્મા. આ જ લાંળભાાં ત્રીજા ખરીપા તયીકે 
‘મજીદ’ ઇ.વ. 680થી 683 (ત્રણ લા) સધુી ખરીપાના દ ય આરૂઢ થમો. આ જ વભમભાાં ઇલરાભ ધભાનુાં 
વામ્રાજ્મ અયફલતાનથી લૂા હદળા તયપ તવિંધ અને ફલબૂચલતાન સધુી પેરાયુાં. આભ, ઇ.વ. 661થી ઇ.વ. 750 સધુી 
‘ઉભય્મદ’ લાંળ, ઇ.વ. 750થી ઇ.વ. 1517 સધુી ‘અબ્ફાવી’ લાંળ અને ઇ.વ. 1517થી ઇ.વ. 1924 સધુી ‘ઉલભાની’ 
લાંળના ભશાનબુાલો ખરીપાદે આરૂઢ યયાાં. શારભાાં 21ભી વદીભાાં 29 જૂન ઇ.વ. 2014ના હદલવે 
આઈ.એવ.આઈ.એવ. (ઇલરાતભક લટેટ ઑપ ઇયાક ઍન્ડ વીહયમા)એ ોતાના પ્રમખુ ‘અબ ુફિ અર ફગદાદી’ને 
નલા ખરીપા જાશયે કમાા છે. 4  

 ઇભાભ હુવૈનના તતા અરી એ મશુમ્ભદ વાશફેના તતયાઈ અને જભાઈ ફાંને થામ. આભ, મશુમ્ભદ વાશફે 
હુવૈનના ‘નાના’ થામ. ઇભાભ હુવૈનને એક ‘ળશીદ’’નો દયજ્જો ભેર છે. તળમા ભાન્મતા મજુફ ‘મજીદ પ્રથભ’ના 
ક્રૂય ળાવનની તલરુદ્ વાંઘા કયલાથી કુપા ાવેના કયફરાના ભેદાનભાાં 10ભી તટોફય 680ના યોજ યદુ્ થયુાં શત ુાં. 
જેભાાં હુવૈન ળશીદ થમા શતા.5  

 મજીદના તતા ‘મઆુતલમા’એ હુવૈનના તતા અરી વાથે ખરીપા દ ભેલલા ભાટે યદુ્ કયુાં શત ુાં. અરીના 
અલવાન ફાદ તેભના ભોટા તુ્ર ‘શવન’’ને ખરીપા દ વોંલાનુાં શત ુાં, યાંત ુમઆુતલમાને એ વાંદ ન ડ્ુાં. તેથી 
મઆુતલમા શવનની વાથે યદુ્ કયલા તૈમાય થમો. યાંત ુશવને મઆુતલમા વાથે યદુ્ ન કયુાં અને ોતાની આધીનતા 
લલીકામાા તલના અમકુ ળયતો વાથે ખરીપાનુાં દ મઆુતલમાને આપ્યુાં. જેભાાંની એક ળયત એલી શતી કે મઆુતલમા 
છી તેનો કોઈ લાંળજ ખરીપા ફની ળકળે નશીં. મઆુતલમાને ખરીપા દથી વાંતો ન થમો અને શવનને 
તલ(ઝેય) આી ભાયી નાંખાવ્મો. શવનને લથાને એનો નાનો બાઈ હુવૈને ખરીપા દે આરૂઢ થમો. મઆુતલમાને એ 
ણ વાંદ ન ડ્ુાં અને હુવૈનની બખરાપતનો અલલીકાય કમો. દવ લા છી મઆુતલમાનુાં અલવાન થતાાં 
અગાઉની ળયતનો બાંગ કયી મઆુતલમાનો તુ્ર મજીદ ખરીપા ફન્મો અને હુવૈનને ોતાની આધીનતા લલીકાયલા 
જણાવ્યુાં. યાંત ુહુવૈને મજીદની આધીનતાનો અલલીકાય કમો. તેથી મજીદે હુવૈનનુાં વભથાકોને શયેાન-યેળાન અને 
ત્રાવ આલાનુાં ળરૂ કયુાં. મજીદના આ બમાંકય ત્રાવભાાંથી છોડાલલાાં રોકોએ હુવૈનને આજીજી કયી. તેથી હુવૈને 
રોકરાગણીને ભાન આીને કુપા જલાનુાં નક્કી કયુાં. હુવૈને ફાકો અને સ્ત્રીને ોતાની વાથે ન આલલા કહ્ુાં, 
યાંત ુતેએ હુવૈનનો વાથ છોડયો નશીં. આભ, હુવૈન સ્ત્રી અને ફાકો વાથે મજીદના ત્રાવભાાંથી રોકોને મતુત 
કયાલલા આગ લધ્મો. હુવૈન કુપા ાવેના કયફરાના ભેદાન સધુી આલી શોંચ્મો છે, એલી ફાતભી ભતાાં મજીદે 
ોતાના સફૂાને રશ્કય વાથે હુવૈનને આગ લધતો અટકાલલા અને જો હુવૈન ન ભાને તો તેને ભાયી નાખલા 
જણાવ્યુાં. મજીદના સફૂાને હુવૈને ભચક ન આતાાં કયફરાના ભેદાનભાાં બમાંકય યદુ્ થયુાં. એ વભમે હુવૈનને 
યાલત કયલા ભાટે મજીદ કયફરાના યદુ્ના ભેદાનની ાવેથી લશતેી ‘પયાત’ નદીના ાણીન ે યોકી – ફાંધ 
કયાલીને હુવૈન અને એના અનમુામીને ાણી તલના તયપડાલી યદુ્ભાાં ભયાવ્મા શતા. હુવૈન અને એના 
અનમુામીએ ભયવુાં વાંદ કયુાં, યાંત ુમજીદને ોતાના ખરીપા ભાનલાનો અલલીકાય કમો શતો. આ ઘટનાની 
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લમતૃતરૂે ળોક પ્રગટ કયલા શજયત ઇભાભ હુવૈનના અનમુામી ભોશયભનો તશલેાય પ્રત્મકે લે ઊજલે છે.6 આ જ 
ઘટનાને ધ્માનભાાં યાખીને ભન્ટોએ આ લાતાાન ુાં ળીાક ‘મજીદ’ યાખયુાં છે અને બાયત તલબાજન છી બાયત-
હકલતાન લચ્ચે બાયતથી ાહકલતાન તયપ લશતેી નદીના ાણી તલબાજનનો જે પ્રશ્ન ઊ યો શતો એ તલમને 
કેન્રભાાં યાખલાભાાં આવ્મો છે. આભ, મજીદે ોતાની વતલિા ટકાલી યાખલા ભાટે અધભભાાં અધભ લતયના કામો કયતા 
અટક્યો નશોતો એ જોલા ભે છે.  

 ઉયોતત લૂાાય વાંફાંધને ધ્માનભાાં યાખીને ભન્ટોની લાતાા ‘મજીદ’નો આલલાદ કયલાભાાં આવ્મો છે. 
ભન્ટોની આ લાતાાનો હયલેળ બાયત તલબાજન છીની વભલમાનો છે. જેભાાં કોભી યભખાણ, ભાયકા, નદીના 
ાણીનો પ્રલાશ યોકલો જેલા પ્રશ્ન લણાલલાભાાં આવ્માાં છે અને વાથોવાથ નાની પ્રણમકથા ણ ગ ૂાંથીને લણી 
રેલાભાાં આલી છે. ભન્ટોની ‘મજીદ’ લાતાાનો વાંબક્ષપ્ત વાય નીચે મજુફ છે: 

 ઇ.વ. 1947ભાાં બાયતનાાં બાગરાાં ડયાાં અને ાહકલતાનનો જન્ભ થમો. હશન્દુ ફહુભતી શતી ત્માાં 
મવુરભાનોની અને મસુ્લરભ ફહુભતી શતી ત્માાં હશન્દુએ ોત-ોતાની ભાર-તભરકત મકૂીને યાણે   ક-ભન ે
લથાાંતય કયવુાં ડ્ુાં શત ુાં. આ લથાાંતયનુાં કામા ળાાંતતણૂા યીતે થયુાં નશોત ુાં, યાંત ુફાંને કે્ષ રાખો રોકોનુાં રોશી 
લહ્ુાં શત ુાં.  

 અશીં આ લાતાાભાાં નામક કયીભદાદાના તતા યશીભદાદની કોભી-યભખાણભાાં શત્મા થઈ અન ેફે ભકાનો 
તેભજ ખેતયભાાં તૈમાય થમેરો ાક ણ નાળ ામ્મો શતો. ગાભના દયેક ઘયભાાંથી કોઈને કોઈ કભોતે ભયુાં, તેથી 
આખુાં ગાભ ળોકભાાં ગયકાલ શત ુાં. યાંત ુકયીભદાદને ળોક ગભતો નશતો. તેથી એણે જીનાાં વાથે રગ્ન કયી રીધાાં. 
અનાથ જીનાાંનો ભોટો બાઈ ણ યભખાણભાાં મતૃ્ય ુામ્મો. જીનાાં શાંભેળા ોતાના ભોટાબાઈને માદ કયીને યડયા 
કયતી શતી. તેથી કયીભદાદ જીનાાંના આ ળોકથી યોે બયાતો. કયીભદાદના રગ્નનો ળોકગ્રલત ગાભનાાં નાના-ભોટા 
વૌએ તલયોધ કમો, યાંત ુ કયીભદાદે રોકોના તલયોધને ગણકામાા તલના ધાભધભૂથી જીનાાં વાથે રગ્ન કયી એને 
ોતાની ઘયે રઈ આવ્મો. લ્ગ્ન ફાદ થોડા વભમભાાં જ જીનાાં ગબાલતી ફની એ જાણી કયીભદાદ ખફૂ ખળુ થમો. 
કયીભદાદે નાની અને ભોટી ઈદના તશલેાયો  ા થી ભનાવ્મા. ગમા લે આ જ ભોટી ઈદના ફાય હદલવ અગાઉ 
ગાભ ય ફલાખોયોએ હુભરો કમો શતો, જેભાાં કયીભદાદના તતા અને જીનાાંના ભોટાબાઈનુાં મતુ્ય ુથયુાં શત ુાં, એ 
માદ કયીને જીનાાંને યડવુાં આલી જામ છે. ભાતા-તતા તલનાની જીનાાંએ એના ભોટાબાઈ પજરને કાયણે જ રગ્ન 
નશોતા કમાાં. ફલાખોયોના હુભરાથી જીનાાંન ુાં તળમ ફચાલલા જતાાં પજર મતૃ્ય ુ ામ્મો એ લાત આખુાં ગાભ 
જાણતુાં શત ુાં. જીનાાંને એ તલચાયી નલાઈ રાગતી કે એક લા લેૂ ઘટેરા આ બમાંકય ફનાલની અવયથી ોતે ધીયે 
ધીયે કેટરી ફધી દૂય ને દૂય થતી જામ છે.  

 ભશોયભનો તશલેાય આવ્મો. જીનાાંએ કયીભદાદને ભશોયભનો ઘોડો અને તાજજમાાં જોલા રઈ જલા ભાટે કહ્ુાં. 
કયીભદાદે જીનાાંને આલનાય વાંતાન ફાદ ફાંનેને વાથે રઈ જળે એવુાં જણાલી લાત ટાે છે. જીનાાં પ્રત્મે કયીભદાદને 
અનશદ પે્રભ શતો. ફાંદૂક રીધા છી ફહુ જ થોડા વભમભાાં એ ાક્કો તનળાનફાજ ફની ગમો શતો. ફખતો દામણ 
યોજ જીનાાંના ગબાની તાવ કયલા ભાટે આલતી. એક હદલવ ફખતો દામણે જીનાાંના ેટની ભારીળ કયતાાં કયતાાં 
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વભાચાય આપ્માાં કે હશન્દુલતાનલાા આણા ગાભભાાં લશતેી નદીનુાં ાણી ફાંધ કયી દેલાના છે. જીનાાંને તલશ્વાવ ન 
થમો કે લશતેી નદીનુાં ાણી કેલી યીતે ફાંધ કયી ળકામ ? ફખતો દામણે જીનાનુાં ેટ તાવીને દ્વ હદલવ છી 
વાંતાન આલવુાં જોઈએ એવુાં અનબુલી અનભુાન જાશયે કયુાં. જીનાાંએ કયીભદાદને નદી ફાંધ કયલાલાી લાત તલળે 
છૂ્ુાં એટરે કયીભદાદે કહ્ુાં કે એ લાત વાચી છે. જીનાાંએ હશન્દુલતાનલાા કેલા દુષ્ટ રોકો છે એવુાં કહ્ુાં ત્માયે 
કયીભદાદે એ લાત ડતી મકૂી. જીનાાં ાવેથી કયીભદાદે જાણયુાં કે ફખતો દામણે દવ હદલવ છી વાંતાન જન્ભળે 
એવુાં કહ્ુાં છે. આ વાાંબી કયીભદાદે ‘જીંદાફાદ’નો નાયો રગાવ્મો અને ગાભનાાં ચોયે ગમો.  

 ગાભના રગબગ ફધા રુુો ચોયે બેગાાં થમાાં શતાાં અને ગાભના મખુી નત્થનેુ નદીનુાં ાણી ફાંધ કયલાના 
વભાચાય તલળે છૂતાાં શતાાં. નત્થ ુમખુી અને ગાભના રોકો ભન દઈને – ેટ બયીને હશન્દુલતાનના રોકો અને 
ાંહડત નશરુેને ગાો આતા શતા. કયીભદાદ ળાાંતતથી એક ખણૂભાાં ફે ો ફે ો આ ફધુાં વાાંબતો શતો. નત્થનુા 
ભોઢાભાાંથી ગાંદી ગાોનો પ્રલાશ તનયાંતય લશલેા રાગ્મો, ત્માયે કયીભદાદથી ન યશલેાયુાં અને કયીભદાદે જોયથી 
મખુીને કહ્ુાં કે કોઈને ગાો ન આો. એ વાાંબીને નત્થ ુમખુીએ કયીભદાદને ગા આી અને રોકોને ોતાના 
ક્ષભાાં રઈને કયીભદાદની તનમત ય પ્રશ્નો ઊબા કમાા. યાંત ુ કયીભદાદે કહ્ુાં કે હશન્દુલતાનલાા ફધાની જેભ 
ભાયા ણ દુશ્ભન જ છે અને દુશ્ભન ાવેથી ક્યાયેમ દમાની અેક્ષા યાખલી જોઈએ નશીં. કયીભદાદે રોકોને કહ્ુાં કે 
નદીનો પ્રલાશ એક હદલવભાાં ફાંધ નશીં થામ, લો નીકી જળે. દુશ્ભનને ભાત્ર ગાો આી દેલાથી આણી 
જલાફદાયી યૂી થઈ જતી નથી, એના ભાટે વભજી, તલચાયીને કોઈ ાક્કો તનણામ કયી ળકામ. એ આણા દુશ્ભન 
છે તો આણે ણ એભના ભાટે દુશ્ભન જ છીએ અને દુશ્ભનીભાાં ળયતોને કોઈ લથાન શોત ુાં નથી. આભ કશીને 
કયીભદાદ ચોયાભાાંથી ોતાના ઘયે યત પયે છે.  

 કયીભદાદે ઘયની વયીભાાં ગ મકૂ્યો ત્માાં જ વાભે ફખતો દામણ ભી અને એણે કહ્ુાં કે જીનાાંને દીકયો 
આવ્મો, શલે એનુાં વયવ ભજાનુાં નાભ ળોધો. કયીભદાદે એક ક્ષણ તલચાયીને દીકયાનુાં નાભ ‘મજીદ’ વાંદ કયુાં. ફખતો 
દામણનુાં ભોં નલાઈથી ખલુ્લુાં યશી ગયુાં. કયીભદાદ ભશોયભના સતૂ્રો ફોરતો ઘયભાાં ગમો. જીનાાંની ફાજુભાાં ોતાનો 
અંગ ૂો ચવૂતાાં ફાકને જોઈને કયીભદાદે મજીદ કશીને ફોરાવ્મો. જીનાાંના ભોઢાભાાંથી એક ચીવ નીકી ગઈ અને 
આ શુાં ફકલાવ કયી યયો છે એભ કયીભદાદને કહ્ુાં. કયીભદાદે શવતાાં શવતાાં ળાાંતતથી કહ્ુાં કે એભાાં શુાં થઈ ગયુાં ?  
નાભ જ છે ને ? એ કાંઈ જરૂયી નથી કે આ ણ એલો જ ફને ! એણે ાણી ફાંધ કયેલુાં... આ ચાલ ુકયળે ! આ 
વાંલાદ વાથે લાતાાનો અંત આલે છે.  

 આ લાતાાનો લૂાાય વાંદબા અને કથાવાય જાણી રીધા ફાદ આલલાદ કયીશુાં તો લાતાાને લધાયે વાયી યીતે 
વભજી, ાભી, જાણી અને ભાણી ળકાળે.  

 ઇ.વ. 1947ભાાં હશન્દુલતાનનુાં તલબાજન થતાાં વભગ્ર દેળભાાં  ેય  ેય યભખાણો પાટી નીકળમા. હશન્દુલતાન અને 
ાહકલતાન – ફાંને દેળભાાં – ફહુભતી ધયાલનાય રોકોએ રઘભુતી ય હુભરા કમાા અને રોશીની નદી લશલેા 
રાગી શતી. જે રોકો ાવે ષુ્ક વાંતતલિ શતી, તે યલતે યઝતાાં થઈ ગમાાં અને જે રોકો યલતે યઝતાાં શતાાં, 
તે લ ૂાંટપાાંટ કયી વાંતતલિલાન થઈ ગમા.  
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 આ લાતાા લાાંચ્મા ફાદ અમકુ પ્રશ્નો ઉદ્દબ્લે છે. એ પ્રશ્નોને આધાયે લાતાાના ભભા સધુી શોંચી ળકામ. જેભકે, 
કયીભદાદનુાં ાત્ર જો ખયેખય ફધી ફાફતોથી તનરે શોમ, તો એને ફાંદૂક ખયીદી તનળાનફાજ ફનલાની જરૂય શુાં 
કાભ ડી ?; રગ્ન છી જીનાાં ોતાના બાઈ પજરને માદ કયીને યડયા કયે છે એ વભમે કયીભદાદ ળા ભાટે 
ભનોભન મ ૂાંઝામ છે ?; રગ્ન છી જ્માયે જીનાાંને ગબા યયો ત્માયે કયીભદાદ ગબાભાાં યશરે વાંતાનને સવુ્લયના 
ફચ્ચાાં કશીને ફોરાલે છે એ જીનાાંને ગભતુાં નથી અને ોતાને ગા ન આલા કશ ે છે, ત્માયે કયીભદાદ ોતે 
ોતાને ભોટો સવુ્લય કશ ેછે, ળા ભાટે ? એવુાં તો કયીભદાદે શુાં કયુાં છે કે એ ોતાને ભોટો સવુ્લય ભાને છે ?; જ્માયે 
ગાભના રોકો હશન્દુલતાન અને ાંહડત નશરુેને ગાો આતા શોમ છે, ત્માયે કયીભદાદ દુશ્ભનને અાતી એ ગાો 
ળા ભાટે વાાંબી ળકતી નથી ? કયીભદાદના ભન-ભગજભાાં એ લખતે શુાં ચારી યહ્ુાં શોમ છે ? ળા ભાટે એ દુશ્ભનને 
આટરી ફધી અગત્મતા આે છે ?; કયીભદાદ ોતાના વાંતાનનુાં નાભ મજીદ ળા ભાટે યાખે છે ?   

 આ લાતાાભાાં ફે ઘટના ખફૂ જ અગત્મની છે. એક, યભખાણભાાં કયીભદાદના તતા યશીભદાદ અન ેજીનાાંના 
બાઈ પજરની શત્મા છી કયીભદાદ અને જીનાાંન ુાં રગ્ન અને ફીજી, ગાભના ચોયે હશન્દુલતાનભાાં થઈને લશતેી નદી 
ફાંધ કયલાની ચારતી ચચાાભાાં કયીભદાદ રોકોને દુશ્ભનોને ગાો ન આલા વભજાલે છે એ. આભ, એક તયપ 
પ્રણમકથા અને ફીજી તયપ યાજનીતતની કથા એકવાથે ચારે છે. યાંત ુફાય દૃષ્ષ્ટએ ફે બબન્ન કથા રાગતી આ 
લાતાાભાાં ભન્ટો ખફૂ જ કુળતાલૂાક એકતા વાધલાભાાં વપ યયાાં છે.  

 વાટી યની દૃષ્ષ્ટએ લથાતત મલૂ્મોને ધ્માનભાાં યાખીને તાવીએ તો કયીભદાદનુાં ાત્ર-બચત્રણ વભગ્ર 
લાતાાભાાં પ્રાભાબણક, વભજુ, તલલેકી અને નામક તયીકે ઉવી આલે છે. જેભકે, લાતાાકાય રખે છે કે, “કયીભદાદ 
વયલાા ફાદફાકી કયલાભાાં કે ગણુાકાય કયલાભાાં વાલ ઉદાવીન શત. સડુતારીવભાાં હુલ્રડ થમાાં અને વાય 
ણ થઈ ગમાાં. રકએ ગણતયી કયલા ભાાંડી કે આભાાં નકુવાન કેટલુાં થયુાં ? જાનશાનન કેટરી થઈ ? 
ભારનભરકતને કેટલુાં નકુવાન થયુાં ? ણ કયીભદાદ આ ફધાાંથી વાલ નનરે શત.” (.ૃ 93) કયીભદાદ તતા 
યશીભદાદનુાં મતૃ્ય ુઆ યભખાણભાાં જ થયુાં શત ુાં, એનુાં લણાન કયતાાં લાતાાકાય જણાલે છે કે, “એને ભાત્ર એટરી જ 
ખફય શતી કે એન ફા યશીભદાદ જે એ રડાઈભાાં ખી ગમ શત તેની રાળ એણે તે તાના ખબા ય 
ઊંચકી શતી અને એક કલૂા ાવે ખાડ ખદીને એભાાં દાટી દીધી શતી... કયીભદાદની આંખભાાંથી એકે આંસ ુનીકળયુાં 
નહશ. તાના ફાની ફશાદુયી નલળે એની છાતી ગજગજ ફૂરતી શતી. ફયછીઓ અને કુશાડીઓથી વાંણૂા વજ્જ 
ચીવ-ત્રીવ ફલાખયન વાભન કયતાાં કયતાાં એ એકદભ નન:વશામ થઈને ઢી ડય શત. ...યશીભદાદ ભાત્ર 
એન ફા જ નશત, એક વયવ ભજાન દસ્ત ણ શત. ફલાખયએ અત્માંત નનદામતાથી એની કતર કયી 
શતી. એના દુ:ખદ મતૃ્ય ુ નલળે રક જ્માયે જ્માયે લાત કયતાાં ત્માયે ત્માયે એની કતર કયનાયાઓ ઉય રક 
થ ૂાંકતા શતા, ગા દેતાાં શતાાં, છતાાં એણે તાને થમેર આ નકુવાનની ગણતયી નશતી કયી. ક્યાયેક ક્યાયેક એ 
ભાત્ર આટલુાં જ કશતે શત – ‘જે થયુાં છે તે આણી તાની ભરૂથી થયુાં છે.’ અને જ્માયે કઈ એને આ ભરૂ નલળે 
છૂત ુાં ત્માયે એ ચૂ યશતે.” (.ૃ 93-94-95) આભ, અશીં લાતાાની ળરૂઆતભાાં જ કયીભદાદનુાં ચહયત્ર કેટલુાં ઉદાય 
છે, એનુાં લણાન કયલાભાાં આવ્યુાં છે.  
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 આ પ્રભાણેનુાં કયીભદાદનુાં ઉદાય ચહયત્ર લાતાાના ાછના બાગભાાં ણ જોલા ભે છે, જ્માાં ગાભના રોકો 
ચોયે બેગા થમા શતા, ત્માાં કયીભદાદ ણ ળાાંતતથી એક ખણૂાભાાં જઈને ફેવીને ગાભના રોકોની લાતો વાાંબતો 
શતો. હશન્દુલતાનભાાં થઈને આલતી ગાભની નદીનુાં ાણી ાંહડત નશરુે ફાંધ કયલાના છે એ વભાચાયથી ગાભના 
રોકો ઉશ્કેયાઈ ગમા શતા અને “કઈ લી ાંહડત નશરુેને ેટ બયીને ગા દેત શત. ત કઈ લી ળા આત 
શત. કઈ કઈ લી એલા ણ શતા, જેઓ નદીના પ્રલાશને ફદરી ળકામ એ ભાનલા જ તૈમાય નશતા. કેટરાક 
એલા ભતના ણ શતા કે જેઓ એભ ભાનતા શતા કે આ યીતે નદી ફાાંધલી એ નકયી નપટાઈ છે, નાગાઈ છે, 
મખૂાતા છે, જુરભ છે, નીચભાાં નીચ ગનુ છે... નત્થ ુમખુીનાાં ભઢાભાાંથી પયી ાછી ગાંદી ગાંદી ગા નીકલા રાગી 
ત્માયે કયીભદાદથી યશલેાયુાં નહશ. એણે જયા જયથી એને કહ્ુાં – “મખુી કઈને ગા ન દ.” (.ૃ 101) આભ, જ્માાં 
ગાભના ભોટાબાગના રોકો હશન્દુલતાનના રોકોને ગાો આતા શતા ત્માાં એક ભાત્ર કયીભદાદ જ આ ગાોનો 
તલયોધ કયી મખુીને ગાો ન આલા જણાલી મખુી વહશત ગાભના રોકોનો યો લશોયી રે છે. નત્થ ુમખુી જ્માયે ળા 
ભાટે હશન્દુલતાનલાાને ગા ન આલી અને એ તાયા શુાં થામ છે ? એલો પ્રશ્ન કયે છે ત્માયે કયીભદાદ કશ ેછે 
કે, “ભાયા કણ થામ ? ભાયા દુશ્ભન થામ... ના, ના, મખુી હુાં એવુાં નથી કશતે કે એને પે્રભ કયલ જઈએ. હુાં ત 
ભાત્ર એટલુાં જ કહુાં છાં કે ગા ન દેલી જઈએ... પામદ શુાં છે માય... તેઓ ાણી ફાંધ કયીને તભાયી જભીન 
ઉજ્જડ કયલા ભાગે છે અને તભે એને ગા દઈને એભ ભન ભનાલ છ કે હશવાફ ચખ્ખ થઈ ગમ. એ ક્યાન 
ન્મામ ? ક્યાાંની બદુ્ધિભાની ? ગા ત ત્માયે દેલામ જ્માયે ફીજ કઈ યસ્ત ન સઝેૂ... વલાર ભાય નથી. શજાય ને 
રાખન છે. ભાત્ર ભાય એકરાન જલાફ એ ફધાન જલાફ ન શઈ ળકે... આલી ફાફતભાાં ફયાફય વભજીને, 
નલચાયીને, કઈ ાક નનણામ રઈ ળકામ. તેઓ એક હદલવભાાં નદીના પ્રલાશને કાંઈ લાી નહશ ળકે. લો રાગળે. 
ણ અશીં ત તભે ગા દઈને, એક નભનનટભાાં, ભનન ઉદ્વગે વ્મક્ત કયી દ છ... હુાં ત એટલુાં જાણુાં છાં માય કે 
હશન્દુસ્તાનને કટી, નીચ કે જુલ્ભી કશવે ુાં એ ણ ખટુાં છે... દુશ્ભન ાવેથી ભાયા બાઈ દમાફમાની આળા યાખલી 
એ મખૂાાઈ છે. રડાઈ ળરૂ થામ ત્માયે એભ કશલેાભાાં આલે કે દુશ્ભન ભટા ફયની ફાંદૂક લાયે છે. અભાયી ાવે ત 
નાના નાના ફમ્ફ છે ને એભની ાવે ત ભટા ભટા ફમ્ફ છે. શલે તભે જ તભાયા હ્રદમ ય શાથ મકૂીને કશ, આ 
તે કઈ પહયમાદ છે ? નાનુાં ચપ્ ુણ ભાયલા ભાટે જ લયામ છે અને ભટુાં ચપ્ ુણ. ફર, હુાં ખટુાં કહુાં છાં ?... 
મખુી, આણે જ્માયે કઈને દુશ્ભન ભાની જ રીધા છી પહયમાદ કેલી કે એ આણને ભખેૂતયવે ભાયલા ભાગે છે. 
એ તભને ભખેૂ તયવે ભાયે નહશ, તભાયી રીરી નાધેય જેલી જભીન લેયાન-ઉજ્જ્ડ કયે નહશ, ત શુાં એ તભાયે ભાટે 
ત્માાંથી રુાલ ભકરે ? ળયફતનાાં ભાટરાાં ભકરે ? તભાયી વશરેગાશ ભાટે અશીં ફાગફગીચા ફનાલે ?... ત ુાં જયા 
નલચાય ત ખય બરાભાણવ, રડાઈ લખતે ફાંને ક્ષ એકભેકને છાડલા ભાટે શુાં નથી કયતા ? શરેલાન જ્માયે 
રાંગટ્ફાંગટ  ફાાંધીને અખાડાભાાં ઊતયી ડે છી એકેએક દાલ અજભાલલાન એને અનધકાય છે... ત છી નદી 
ફાંધ કયે એ ણ ફયાફય છે. આણે ભાટે એ જુરભ છે. એભને ભાટે ધી-કેાાં... તભે એ કેભ ભરૂી જાલ છ કે ભાત્ર 
એ જ આણા દુશ્ભન નથી, આણે ણ એના દુશ્ભન છીએ. જ આણા શાથની લાત શત ત આણે ણ એના 
દાણાણી ફાંધ કમાા શત... ણ શલે, એ જે કયી ળકે છે અને કયળે, ત્માયે આણે એન કઈ ચક્કવ તડ કાઢશુાં... 
નક્કાભી ગા દેલાથી શુાં લલાનુાં છે ?... દુશ્ભન તભાયે ભાટે કાંઈ દૂધની નશયે નહશ ચાલ ુકયે નત્થ ુમખુી ! એનુાં 
ચારળેને ત ત એ તભાયાાં ાણીનાાં ટીંેટીંાભાાં ઝેય બેલી દેળે. તભે એને જુરભ કશળે, જ ાંગરીણુાં કશળે. કેભ 
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કે ભાયલા ભાટેની આ યીત તભને વાંદ નથી... નલચચત્રતા ત જુઓ, રડાઈ ળરૂ કયતા શરેાાં દુશ્ભન વભક્ષ રગ્ન 
લખતે જે ળયત મકૂલાભાાં આલે તેલી ળયત મકૂલાભાાં આલે... એને કશલેાભાાં આલે કે જ બાઈ, ભને ભખેૂતયવે ન 
ભાયત, ફાંદૂકથી જ અને તે ણ આટરા ફયની ફાંદૂકથી જ ત ુાં ભને ખળુીથી ભાયજે. ખય ફકલાવ ત આ છે... 
જયા ઠાંડા ભગજે નલચાય.” (.ૃ 102, 103, 104) આભ, કશીને કયીભદાદ ચોયાભાાંથી ાછો ઘય તયપ જલા નીકળમો. 
કયીભદાદના ઉયોતત તલચાયો વાાંબીએ તો એ ખફૂ જ ઉદાય અને તટલથ વ્મસ્તત રાગે. ઉદાયતા અન ે
તટલથતાની શદ લટાલીને કયીભદાદનુાં ચહયત્ર લાતાાભાાં તનરૂણ ાભેલુાં જણામ છે.  

 યાંત ુએક લાત અશીં ધ્માનભાાં યાખલી ખફૂ જ જરૂયી છે કે લાતાાકાય વાટલતયે લાતાાન ુાં આરેખન કયતો 
નથી અને લાતાાનો ભભા ફાય લણાનોભાાં નથી શોતો. કયીભદાદના ચહયત્રનુાં તનરૂણ પ્રથભ દૃષ્ષ્ટએ ઉદાય રાગે જ 
અને લાતાાના નામક તયીકે લથાતત થતુાં જોઈ ળકામ છે. યાંત ુઅશીં અગત્મની ફાફત એ છે કે લાતાાભાાં ફાયણે 
ઉદાય નામક તયીકે પ્રલથાતત કયીભદાદનુાં ચહયત્ર જ ખયેખય તો લાતાાભાાં તલ-નામક તયીકે તનરૂણ ાભેલુાં છે. કોઈ 
ણ વ્મસ્તત કે લલત ુફશાયથી જેટરી સુાંદય કે ઉદાય દેખાતી શોમ, એ અંદયથી ણ તેટરી જ સુાંદય અને ઉદાય 
શોમ જ એલો કોઈ ળાશ્વત તનમભ નથી. આભ, આ લાતાાભાાં કયીભદાદનુાં ચહયત્રબચત્રણ વાંકુર યીતે તનરૂાયુાં છે અને 
એભાાં જ આ લાતાાનો ખયો ભભા યયો છે, જે શલે તાવીએ.   

 લાતાાકાયે પ્રણમ અને યાજનીતત એભ ફે તલમોને આ લાતાાભાાં લણી રીધા છે. લાતાાકાય કશ ેછે એ મજુફ 
કયીભદાદ કોભીયભખાણથી અબરપ્ત યયો શતો અને આ યભખાણોની તેના ભાનવ ય કોઈ ખાવ ઊંડી અવય થઈ 
નથી. “કયીભદાદ આ ફધાાંથી વાલ નનરે શત.” (.ૃ 93) તેથી જ એનુાં ફાય ચહયત્ર ઉદાય ફનતુાં જોઈ ળકામ છે. 
યાંત ુઆગ લાતાાકાય કશ ેછે કે, “ગાભરક શજુ ત ળકભાાં જ ડફેૂરાાં શતાાં ત્માાં કયીભદાદે રગ્ન કયી રીધાાં. ેરી 
જીનાાં વાથે, જેની ઉય ઘણા લખતથી એની નજય શતી.” (.ૃ 95) અશીં પે્રભભગ્ન કયીભદાદનુાં એક ફીજુ ાં ાસુાં 
જોલા ભે છે. કયીભદાદ જીનાાંના પે્રભભાાં શતો અને એનુાં એક ભાત્ર ધ્મેમ જીનાાંને ભેલલાનુાં શત ુાં. તેથી જ અશીં 
લાતાાકાય લષ્ટણે જણાલે છે કે, “જેની ઉય ઘણા લખતથી એની નજય શતી.” ગાભનાાં રોકો ળોકભાાં ડફેૂરાાં શતાાં 
અને કયીભદાદના રગ્નનો ગાભના ફધાાંએ તલયોધ કમો શતો, યાંત ુ “આ નલયધ ાાંગ શત. ળક ભનાલી 
ભનાલીને એ રક એટરા ફધા થાકી ગમા શતા કે આલી ફાફતભાાં વ ટકા વપતા ભલા છતાાં લધાયે લખત 
ટકી ળક્યા નહશ... આખયે કયીભદાદનાાં રગ્ન થઈ ગમાાં. લાજાાંફાજાાં ણ લાગ્માાં. ફધી નલનધ થઈ અને કયીભદાદ 
તાની પે્રમવી જીનાાંને લહુ ફનાલીને ઘેય રાવ્મ. હુલ્લ્ડ છી રગબગ એક લયવ સધુી આખુાં ગાભ સ્ભળાન જેવુાં 
રાગત ુાં શત ુાં. ણ ખફૂ ધાકધભૂને અંતે કયીભદાદની જાન ઊડી ત્માયે ગાભના કેટરાક ભાણવ ચોંકી ઊઠયા. 
એભને એભ થયુાં કે આ કયીભદાદની નહશ ણ કક ભતૂપે્રતની જાન છે.” (.ૃ 96) અશીં કયીભદાદનુાં પ્રણમી અને 
જીદ્દી હ્રદમ ભાત્રને ભાત્ર જીનાાંનો પે્રભ ભેલલા ભાટે ભાગાભાાં આલતાાં કોઈ ણ પ્રકાયના અલયોધ કે તલયોધને 
ભચક આતુાં નથી એ જોઈ ળકામ છે.  

જીનાાંના ભાતા-તતા નાનણભાાં જ મતૃ્ય ુામ્મા શતા. “પજર ઈરાશી એનાથી છ લા ભટ શત. એ જ 
એન ફા શત, એ જ એની ભા શતી અને એ જ એન બાઈ શત. જીનાાંએ તાના એ બાઈને ખાતય જ રગ્ન 
નશતાાં કમાાં.” (.ૃ 97) અશીં ખમાર આલે છે કે જીનાાં ભાટે વલાલલ એનો એકનો એક બાઈ શતો અને ોતાના 
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બાઈના પે્રભને કાયણે જ જીનાાં રગ્ન કયલાનો તલચાય સદુ્ાાં કયતી નશોતી. યાંત ુ કયીભદાદની નજય તો ઘણા 
વભમથી જીનાાં ય શતી ! જીનાાં વાથે જ કયીભદાદ રગ્ન કયલા ઇચ્છતો શતો. તો અશીં પ્રશ્ન એ થામ કે 
કયીભદાદને જો જીનાાં વાથે રગ્ન કયલા શોમ તો કેલી યીતે કયી ળકે ? જીનાાંએ તો ોતાના બાઈને ખાતય જ રગ્ન 
કયલાનુાં ભાાંડી લાળયુાં શત ુાં, તેથી જીનાાંનો બાઈ પજર કયીભદાદના રગ્નભાાં અયોક્ષ યીતે અલયોધક ફન્મો શતો. જો 
જીનાાંના બાઈનુાં મતૃ્ય ુથઈ જામ તો ? જીનાાંને પયજીમાત રગ્ન કયલા ડે ! અને ફન્યુાં ણ એવુાં જ “ભટી ઈદના 
ફાય હદલવ અગાઉ એના ગાભ ય ફલાખયએ હુભર કમો શત. એભાાં એન ફા યશીભદાદ અને જીનાાંન 
બાઈ પજર ઈરાશી ભામાા ગમા શતા... એ ત આખુાં ગાભ જાણતુાં શત ુાં કે જીનાનુાં નળમ ફચાલલા ખાતય જ એણે, 
એના બાઈએ, જજિંદગીની આહુનત આી દીધી શતી.” (.ૃ 97) અને એ છી જીનાાંન ુાં રગ્ન કયીભદાદ વાથે થયુાં શત ુાં.  

લાતાાકાય કશ ેછે તેભ, “કયીભદાદ નીડય શત. બડ શત. જીનાાં પ્રત્મે એને અનશદ પે્રભ શત. ફાંદૂક રીધા 
છી ફહુ થડા હદલવભાાં એ ાક નનળાનફાજ ફની ગમ શત... જીનાાં તાની કઈ ફીકણ ફશનેણી ાવેથી 
રડાઈ નલળે વાાંબતી કે ગાભના ભાણવએ પેરાલેરી બમાંકય અપલા નલળે વાાંબતી ત્માયે એ એકદભ સ્તબ્ધ ફની 
જતી શતી.” (.ૃ 99) કયીભદાદ ાવે ફાંદૂક શતી અને એ ાકો તનળાનફાજ ફની ગમો શતો ! આ તનરૂણ દ્વાયા 
એક ખમાર આલે છે કે જ્માયે ગાભ ય ફલાખોયોએ હુભરો કમો, ત્માયે કયીભદાદે જીનાાંને ભેલલા ભાટે એના 
બાઈ પજર ય દૂયથી ફાંદૂકના બડાકો કમો શોમ ! અને ોતાના રગ્નભાાં યશરે અલયોધને દૂય કમો શોમ એલી 
ળાંકા અશીં અલથાને નથી. ભોટાબાગે યભખાણભાાં ોતાના અંગત દુશ્ભનોનો વપામો કયલાની તક ળોધત ુાં જ શોમ છે, 
ત્માયે કોઈ ધભા-ાંથ કે જાત-ાત જોલાભાાં આલતી નથી. આ ળાંકા ભાત્ર આ એક તનરૂણને આધાયે નથી. આ લેૂ 
જ્માયે કયીભદાદને એના તતાના મતૃ્યનુા વભાચાય ભળમા શતા ત્માયે એણે એના અંતયાત્ભાની વાક્ષીએ ભાત્ર એટલુાં 
જ કહ્ુાં શત ુાં કે, “માય, આ વારુાં  ન કયુાં તભે. તભને ભેં કહ્ુાં શત ુાં કે એકાદ શનથમાય ત તાની ાવે ચક્કવ યાખવુાં 
જ.” અને એણે યશીભદાદની રાળને ઊંચકીને, કલૂા ાવે ખાડ ખદીને એભાાં દપનાલી દીધી શતી, અને ફાજુભાાં 
ઊબા યશીને પ્રાથાના કયત શમ તેભ ભાત્ર આટરા ળબ્દ ફલ્મ શત – “ા-ણુ્મન હશવાફ ત ખદુા જાણે જ 
છે, છતાાં ણ, તને સ્લગા ભે એલી પ્રાથાના.” (.ૃ 94) આ ઉયાાંત ફીજુ ાં એક તનરૂણ એવુાં છે કે, “જીનાાંને 
કયીભદાદ ભાટે અાય પે્રભ શત, એભાાં ળાંકા નથી. ણ બાઈના મતૃ્યએુ આ પે્રભને ણ ળકગ્રસ્ત ફનાલી દીધ 
શત. એટરે વદામે શવતી એની આંખ શલે બીની ને બીની યશલેા રાગી શતી. કયીભદાદને યડલા કયલા પ્રત્મે બાયે 
ય શત. જ્માયે જ્માયે એ જીનાાંને દુ:ખી જત ત્માયે ત્માયે એ ભનભન ખફૂ ખફૂ મ ૂાંઝાત. ણ આ અંગે એ એને 
કશુાં કશી ળકત નહશ... ફૈયાાંની જાત જ એલી, એભ એને થત ુાં. ણ એક હદલવ એનાથી યશલેાયુાં નહશ. એણે જીનાાંને 
ખેતયભાાં કડીને છૂ્ુાં – “ભડદાને દપનાવ્મે ફયાફય એક લયવ થઈ ગયુાં. શલે ત એમ કાંટાી ગમ શળે 
ળકથી... છડ શલે ! જજિંદગીભાાં શજુ ફીજાાંમે કણ જાણે કેટકેટરાાં ભત જલાનાાં શળે. થડાાંક આંસ ુજભા યશલેા દ.” 
(.ૃ 95) જ્માયે જીનાાંને રગ્ન છી ગબા યયો છે એ લાત કયીભદાદને ખફય ડે છે, ત્માયે એ જીનાાંને કશ ેછે કે, 
“વાંતાડે છે શુાં કયલા એ ચયને... ભને શુાં ખફય નથી કે આ ફધ ઠઠાય તે એ સવુ્લયના ફચ્ચા ખાતય જ કમો છે 
!” જીનાાં એકદભ ળાાંત થઈ એને કશતેી – “ગા શુાં કયલા દ છ તાની જાતને ?” કયીભદાદની ેરી કાીભયૂી 
મછૂ શારલા ભાાંડતી – “કયીભદાદ ભટ સવુ્લય છે.” (.ૃ 97) જીનાાંએ ફખતો દામણ ાવેથી વાાંબળયુાં કે 
હશન્દુલતાનલાા નદીનો પ્રલાશ ફાંધ કયલાના છે, આ જાણમાાં ફાદ જીનાાંએ કયીભદાદને એકદભ રાચાય ફનીને કહ્ુાં 
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કે, “કેલા દુષ્ટ છે આ રક.” આ વાાંબીને કયીભદાદ થડી લાય છી શસ્મ – “જલા દે આ લાત, ફખ્ત ભાવી 
આલેરી ?” (.ૃ 100) આભ, અશીં આ લણાનોભાાં કયીભદાદનાાં આંતહયક ચહયત્ર વાાંકેતતકરૂે વાભે આલે છે.  

આભ, ઉયોતત લણાનોના આધાયે કયીભદાદનુાં ચહયત્ર વભગ્રણે ઉવી આલે છે. જ્માયે કયીભદાદ ગાભના 
ચોયે બેગા થમેરા રોકોની તલરુદ્ભાાં ોતાનો ભત આીને હશન્દુલતાનને ગા ન આલા જણાલે છે, ત્માયે એ 
ોતાને હશન્દુલતાનની જગ્માએ લથાતત કયતો શોમ એભ જણામ છે અને તેથી જ કયીભદાદના વાંલાદોભાાંથી દુશ્ભન 
શુાં શુાં કયી ળકે, દુશ્ભન ાવેથી ળેની અેક્ષા ન યખામ અને દુશ્ભનો તલળેનુાં તલલતતૃ તનરૂણ ભે છે. જાણે કે ોતે 
જ કોઈનો દુશ્ભન શોમ અને ોતે જે કાંઈ કયુાં છે એ મોગ્મ જ કયુાં છે એ જણાલી ોતાનો લલફચાલ ન કયી યયો 
શોમ ! જેભકે, જીનાાંનો બાઈ પજર કયીભદાદ ભાટે અંતયામરૂ શતો, તે છતાાં કયીભદાદે ક્યાયેમ પજરને ગા તો 
શુાં એની વાથે કોઈણ પ્રકાયનો દુવ્માલશાય ણ કમો ન શતો. કયીભદાદે કોભીયભખાણનો રાબ રઈને ોતાનો 
અલયોધ દૂય કમો અને જીનાાં વાથે રગ્ન કયી તલજમ ભેવ્મો. તેથી જ જ્માયે એ ગાભના ચોયે જામ છે અને રોકોને 
હશન્દુલતાન તલરુદ્ ગાો આતા વાાંબે છે, ત્માયે દુશ્ભનને અાતી ગાો ોતાનાથી વશન ન થતાાં છેલટે 
દુશ્ભનને ગાો ન આલા જણાલે છે. એનુાં કાયણ જણાલતાાં કયીભદાદ કશ ે છે કે, દુશ્ભન એ દુશ્ભન છે અને 
ોતાનો લલાથા વાધલા એ કાંઈ ણ કયી ળકે છે ! જેલી યીતે કયીભદાદે કોઈને ગાંધ સદુ્ાાં ણ ન આલે એ યીતે 
ોતાનો લલાથા વાધલા ોતાના દુશ્ભન – જીનાાંના બાઈ – પજરની શત્મા કયી. જો કયીભદાદે પજરની શત્મા ન 
કયી શોત, તો જીનાાં વાથે એના રગ્ન થઈ ળક્યા ન શોત ! કાયણ કે જીનાાંએ ોતાના બાઈને કાયણે જ રગ્ન નશોતાાં 
કમાાં એ આખુાં ગાભ જાણતુાં શત ુાં. આભ, કયીભદાદનુાં ાત્ર ભનોતલશ્રેણાત્ભક દૃષ્ષ્ટકોણથી તાવતાાં એ લધ ુલષ્ટ 
યીતે વભજી ળકામ છે અને લાતાાનો યવાલલાદ ણૂાણે ભાણી ળકામ છે.  

ગાભના ચોયેથી ઘેય આલેર કયીભદાદને ફખતો દામણ અબબનાંદન આતાાં જણાલે છે કે, જીનાાંએ તુ્રને 
જન્ભ આપ્મો છે અને શલે એનુાં વારુાં નાભ તલચાયો. ત્માયે કયીભદાદ એક ક્ષણ તલચાય કયીને તુ્રનુાં નાભ ‘મજીદ’ 
યાખલાનુાં નક્કી કયે છે. મજીદ નાભ વાાંબતાાં જ ફખતો દામણ અને જીનાાંના શોળકોળ ઊડી જામ છે. યાંત ુ
કયીભદાદ કશ ેછે કે, “એ કાંઈ જરૂયી નથી કે આ ણ એલ જ મજીદ ફને ! એણે ાણી ફાંધ કયેલુાં... આ ચાલ ુકયળે 
!” (.ૃ 105) અશીં લાતાાનો અંત આલે છે.  

આભ, આ લાતાા દ્વાયા લાતાાકાયે ધાતભિક અને ઐતતશાતવક ચહયત્રો દ્વાયા રોકભાનવભાાં રૂહઢગત યીતે જડ થઈ 
ગમેર યાંયા અને ભાન્મતા અાતી લધુાં ડતી અગત્મતા તલરુદ્ તકાયતુત ડકાય પેંક્યો છે. ઉયાાંત વત્મ-
અવત્મ, ા-ણુમ, વાચુાં-ખોટુાં, વદ્દ-અવદ્દ, શાય-જીત, પ્રાભાબણકતા-અપ્રાભાબણકતા, સખુ-દુ:ખ લગેયે લથાતત 
મલૂ્મોનો ણ અશીં છેદ ઉડાલી દેલાભાાં આવ્મો છે.  

કયીભદાદ ોતાના વાંતાનનુાં નાભ ‘મજીદ’ યાખે છે, એ ભાટે એક ફીજુ ાં કાયણ ણ જોઈ ળકામ. 
કયીભદાદની જેની ય ઘણા લખતથી નજય શતી એ જીનાાં વાથે રગ્ન કયુાં. એ છી જ્માયે જીનાાં ોતાના બાઈને 
માદ કયીને ળોક કયતી ત્માયે કયીભદાદ ઉશ્કેયાઈ જતો. કયીભદાદને ળોક પ્રત્મે ઘણૃા શતી. જીનાાં જ્માયે ભશોયભના 
ઘોડા અને તાજજમા જોલા ભાટે રઈ જલા કયીભદાદને કશ ેછે, ત્માયે કયીભદાદ જીનાાં અને આલનાય વાંતાન ફાંનેને 
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વાથે રઈ જળે એભ કશીને લાત ડતી મકેૂ છે. ભશોયભનો તશલેાય ળોકનો છે. તેથી અશીં જોઈ ળકામ છે કે 
કયીભદાદને ળોક કયલા કયતાાં ળોક કયતાાં રોકોને જોલાભાાં કોઈ લાાંધો નથી. મજીદ અને હુવૈન લચ્ચે કયફરાના 
ભેદાનભાાં થમેર યદુ્ભાાં હવૈુન અને એના અનમુામી ળશીદ થમાાં શતા અને એભના ળોકભાાં ભશોયભનો તશલેાય 
ઉજલલાભાાં આલે છે. કયીભદાદને ળોક કયલો વ્મથા રાગે છે, એને તો ભાત્ર કોઈ ણ પ્રકાયે તલજમ જ ભેલલો છે. 
કયીભદાદ તલજમને જ અગત્મનો ગણે છે અને એ તલજમ કેલી યીતે ભેલલાભાાં આવ્મો છે એ એના ભાટે ગૌણ 
ફાફત છે. તેથી જ્માયે ગાભના રોકો દુશ્ભન ઉય ગાોનો લયવાદ લયવાલતાાં શોમ છે, ત્માયે કયીભદાદ આ 
ગાોને વ્મથા ભાને છે અને દુશ્ભનને દુશ્ભન તયીકે લલીકાયી એભને વ્મથા ગાો ન આતાાં એભની ઉય તલજમ 
કેલી યીતે ભેલી ળકામ એ તલચાયને જ અગત્મનો ગણે છે અને તેથી જ એક ક્ષણ તલચાય કયીને એ  ોતાના તુ્ર 
વાંતાનનુાં નાભ ‘મજીદ‘ યાખે છે. કાયણ કે લતાભાનભાાં ગાભભાાં ાણીની તલકટ વભલમા ઊબી થઈ છે અને આ 
વભલમાનુાં તનલાયણ કયીભદાદને ભતૂકાભાાં થઈ ગમેર મજીદ નાભના ાત્રભાાં દેખામ છે. ઇતતશાવભાાં મજીદ જ 
એક એવુાં ાત્ર છે, જેણે પયાત નદીના પ્રલાશને યોકી તલજમ ભેવ્મો શતો. તેથી જો લતાભાન ાણીની વભલમા 
ઉકેરલી શોમ તો એ ભાત્ર ળોક કયલાથી કે દુશ્ભનને ગાો આલાથી નશીં ઉકેરી ળકામ. કયીભદાદને તલજમભાાં 
યવ છે, ળોકભાાં નશીં ! તેથી જ એ ોતાના તુ્રનુાં નાભ મજીદ યાખે છે અને તલશ્વાવ ધયાલે છે કે નાભ ભાત્રના 
વામ્મથી કોઈ ણ વ્મસ્તતના ગણુ-દો એકવભાન ક્યાયેમ ન શોઈ ળકે. ‘ગાગયભાાં વાગય’ ઉસ્તતને આ લાતાાએ 
વાથાક કયી ફતાલી છે. આભ, આ લાતાા દ્વાયા વજૉક જૂનાાં-યુાણા પ્રાચીન તલચાયો, ભાન્મતા, રૂહઢ, યીત-
હયલાજો, યાંયાને લથાને નલા યગુભાાં નલી યીતે તલચાયલા ભાટે વજૉક જાણે કે ભજબયૂ કયતાાં શોમ એવુાં નથી 
રાગત ુાં ?    
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