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ુ ગમ
ુ ાવતા ર્િતાના સંવેદન સાર્થે ઊઘડત ંુ મનોર્વશ્વ કીર્તિાસા અર્થે પત્ર
ુ ાબદાસ બ્રોકર
‘ધ ૂમ્રસેર’ - ગ

ગુજયાતી વાહશત્મના ખ્માતનાભ અને રકપ્રિમ એલા લાતાા કાય ગુરાફદાવ બ્રકયન
જન્ભ ૨૦ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૦૯ના યજ યફંદયભાં થમ શત. તેભના લાતાાવગ્ર
ં શની લાતાાઓભાં
પ્રલમ લૈપ્રલધ્મ ઘણુ ં યશેલ ું શલા છતાં ણ ાત્રના ભાનવને ઉજાગય કયલાન તેભન િમત્ન
વયાશનીમ કશી ળકામ.
ગુરાફદાવ બ્રકયની ‘ધ ૂમ્રવેય’ લાતાા પ્રતાના તાના ુત્રને ગુભાવ્મા ફાદ જાગતાં
વંલેદન અને તેભાંથી વ્મક્ત થતી ભનલેદનાને ઉજાગય કયે છે . Flash back ટેકપ્રનકથી
રખામેરી આ લાતાાભાં કભરનમનફાબુ તાના ુત્ર બફપ્રનને આઝાદીની રડતભાં ભકરે છે
અને ત્માયછી તેભન તે ુત્ર ળશીદ થઈ જામ છે . એક ક્ાંપ્રતકાયી ુત્રના પ્રતા કશેલડાલલાની
રારવાભાં તાના યુલાન ુત્રને ગુભાલી ફેવતા કભરનમનફાબુને બિરૂટ ીતાં તેભાંથી
નીકતા ધુભાડાભાં દે ખાતુ ં તાનુ ં ભ ૂત ૂલા જીલન તેભના ભનપ્રલશ્વને ઊઘાડ આે છે .
લયઘડાભાં જલા કભરનમનફાબુ અને તેભનાં ત્ની નીબરભાદે લી તૈમાય થામ છે ત્માં તેભને
તાન એકન એક ુત્ર બફપ્રન માદ આલે છે અને ધુભાડાની એ વેયભાં તેઓ એક છી એક
િવંગને જતા તાના ુત્રને માદ કયતા યશે છે અને ત્માં તેભનુ ં જે વંલેદન છે , તેભની ુત્રને
ગુભાવ્માની જે લેદના છે તે ગાઢ ફનતી જણામ છે અને તેભાંથી વ્મક્ત થતી તેભની
ભાનપ્રવકતા લાતાાને કરુણ સ્ળા કયાલે છે .
એકલાય લયઘડાના િવંગભાં જલા તૈમાય થમેરા કરભનમનફાબુ ત્માંથી ાછા લે છે
ત્માયે તેભને યકતાં તેભનાં ત્ની નીબરભાદે લી ણ ત્માં જ યકાઈ જામ છે અને ભ ૂતકાની
સ્મપ્રૃ તભાં વયી ડતાં જણામ છે . તેભને સ્તબ્ધ જઈને કભરનમનફાબુ દ્વાયા  ૂછાતા િશ્નન
ઉત્તય ન આી ળકતાં તેભની સ્સ્થપ્રત જતાં કભરનમનફાબુ તે જે દ્રશ્મ જયુ ં શત ુ ં તેની
માદભાં વયી ડે છે . અને લયઘડાભાં ઘડા ય વલાય એ યુલાનને તે શેરીલાય જઈ યહ્યા
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શલાન એલ પ્રલબિત્ર બાલ તેઓ અનુબલે છે વાથે જ લયઘડાભાં એ યુલાનના સ્થાને તાન
ુત્ર શલાની એલી મ ૃદુ તય કલ્ના કયલા રાગે છે ત્માં પયીથી નીબરભાદે લી જલાનુ ં ભડું થળે
એભ કશે છે છતાં ણ કભરનમનફાબુ ત્માંજ યશે છે અને પયીથી તેભના સ્મપ્રૃ તન એ દય
આગ લધે છે . એભાં એ બફપ્રનને ફરાલે છે અને પયીથી તેઓ બિરૂટ ીલા રાગે છે ત્માં:
“બિરૂટ વગી. તેની ધ ૂમ્રવેય પ્રલપ્રલધ આકૃપ્રતઓ યિી યશી. ગયદન ઊંિી યાખી આકાળભાં લશી
જતી એ વેયને પ્રનશાી યશેરા કભરનમનફાબુને એ વેય કઈ જુદા જ િદે ળભાં ઘવડી ગઈ.”
(ગુરાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,  ૃ.૧૩૯)
જેભ જેભ ધ ૂમ્રવેય લશે જતી શતી તેભ તેભ કભરનમનફાબુની નજય વભક્ષ એ યુલાનન
દે ખાલ તેભજ પ્રલપ્રલધ આકૃપ્રતઓ લધુ સ્ષ્ટ થતી જતી શતી અને ત્માં તેભને તાન યુલાનીન
વભમ માદ આલી જામ છે અને વાથે જ બફપ્રન વાથેન તાન લાતાારા માદ આલે છે .
તેભની દ્રષ્ષ્ટ એકાએક બફપ્રન ય ડે છે . તેઓ જુએ છે અને બિિંતાભાં ડૂફેરા બફપ્રનને તેન ુ ં
કાયણ  ૂછે છે તે ફધી ફાફત આજે અિાનક તેભના સ્મપ્રૃ તટ ય થયાતી જલા ભે છે .
એક તયપ લયઘડાભાં જલાનુ ં ભડું થઈ યહ્ું શમ છે અને ફીજી તયપ ભ ૂતકા તેભના
લતાભાનભાં તયલયત જણામ છે . અશીં જે વંલેદન છે તે કભરનમનફાબુના પ્રલિાયજગતને
ખુલ્લું કયી દે ત ું જલા ભે છે .
પયીથી એક સ્મપ્રૃ ત તયં ગ કભરનમનફાબુને ભ ૂતકાની માદભાં ખેંિી જામ છે અને લી
ાછા તેઓ બફપ્રન વાથેના વંલાદને માદ કયે છે અને ત્માં ક્ાંપ્રતકાયી થલા થનગની યશેરા
તાના ુત્ર પ્રલળે પ્રલિાયલા રાગે છે અને ુત્ર જ્માયે ક્ાંપ્રતકાયી આંદરનભાં જડાલાની યજા
રેલા પ્રતા ાવે આવ્મ શત ત્માયે તેભને ઈપ્રતશાવ તાના ુત્રને વદીઓ સુધી માદ કયળે
એલ પ્રલિાય આલે છે અને બફપ્રન વાભે જતાં, તેન ભાસ ૂભ િશેય જતાં કભરનમનફાબુ
પ્રલિાયે છે : “શા ાડું ? શંભેળ ભાટે એ નષ્ટ ન થઈ જામ?” (ગુરાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની
શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,  ૃ.૧૪૧)
ત્માં ક્ષબણક થંબી જતા કભરનમનફાબુને તેભન ુત્ર તાના આદળા અને બાલનાની
લાત કયે છે અને પયીથી તેઓ એક વનેયી કલ્નાની દુપ્રનમાભાં ખલાઈ જતા જણામ છે . તેઓ
તે ક્ાંપ્રતકાયી બફપ્રન મુકયજીના પ્રતા કશેલડાલલાભાં ગલા અનુબલતા જલા ભે છે . એક
તયપ ુત્રને આંદરનભાં ભકરતાં જાગતી લેદના છે અને ફીજી તયપ કીપ્રતિ ભેલલાની તીવ્ર
એલી રારવા. આ ફંને લચ્િે પવાતા કભરનમનફાબુન ભનદ્વન્દ્વ યિાત જલા ભે છે અને
ત્માં પયીથી પ્રલિાયભાં ખલાઈ જતા તેઓ: “અનેક પ્રલિાય આલે છે . પયી ાછી ેરી લણજાય
દે ખામ છે . કીપ્રતિદેલી આંગણે આલી. એને કેભ ાછી લામ? ુત્રને એની ભશેચ્છા કેભ  ૂણા

Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue46/ami.php

Page 2 of 6

કયલા ન દે લામ? લીય ુત્રના પ્રતા કશેલાલાની તક કેભ જલા દે લામ?” (ગુરાફદાવ બ્રકય,
‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,  ૃ.૧૪૨)
છે લટે તાની ખ્માપ્રત અથે તેઓ ુત્રને ખુળીથી ક્ાંપ્રતકાયી આંદરનભાં જડાલાની
અનુભપ્રત આે છે અને પયીથી એક બમાલશ દ્રશ્મ તેભની આંખ વાભે તયલયલા રાગે છે તેભાં
ળશીદુત્રની માદ આલે છે . તેન ું રશીથી તયલયત ુ ં એ ળયીય અને િશેયા ય છલામેરી ખુળી
તેભજ વંત દે ખામ છે ત્માં અશ્રુબીની આંખે પયીથી તેઓ ધુભાડાની એ વેયે વેયે દ્રશ્મની
શાયભાા જલા રાગે છે . પયીથી તેભને બફપ્રન ળશીદ થમ તે વભમે રકના મુખેથી નીકતા
િળંવાના એ ફર માદ આલે છે વાથે જ નીબરભાદે લીનુ ં તીવ્ર આક્ંદ ણ વંબામ છે :
“લીયુત્રના પ્રતા ફનવુ ં શતુ,ં તાને િળંવાના ુષ્ની ભાા લીણલી શતી?” (ગુરાફદાવ
બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,  ૃ.૧૪૪)
અશીં ભાત્ર તાની ખ્માપ્રત અથે કભરનમનફાબુ એ તાના ુત્રને જે યીતે ગુભાવ્મ
શત તે સ્સ્થપ્રત અત્માયે માદ આલતાં તેઓ અત્મંત વ્માકુ થઈ જામ છે . તેભનુ ં બીતય તેભને
કયી ખાત ું જણામ છે અને ત્માયે તેઓ અનુબલે છે કે ફધે જ િળંવાના સ ૂય યે રાઈ યહ્યા છે ત્માં
તાની જ ત્ની તેનાથી ખુળ નથી. તાના દીકયાએ દે ળ ભાટે આેરા આ ફબરદાનનુ ં તેને
બાન નથી એ પ્રલિાયે તેઓ દુ:ખી થઈ જામ છે . અને ત્માયે ફધા રક એકઠા થઈને ફેસ્મા શતા
ત્માં િારતી લાતના કેટરાક ળબ્દ તેભને વંબામ છે : ‘મ ૂખો, છકયાને િડાલી ભામો !’ તેથી
આગ વાંબલા તેઓ િમત્ન કયે છે ત્માં તેભને વાંબલા ભે છે : “ ‘ભદા શત ત તે કેભ
ન ગમ, અત્માયે ફશાદુયી કયે છે તે ?’” (ગુરાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,
 ૃ.૧૪૫) અને આટલું વાંબતાં જ તેઓ ભનભન ખ ૂફ જ દુ:ખી થઈ જામ છે અને તે વભમે
તેભને ખ ૂફ ઊંડ આઘાત રાગે છે . એક તયપ ફંગાના બાગરા ડયાન અને જુલાન નીકી
ડયાન િવંગ માદ આલતાં પયીથી રકના ‘ભદા શત...’ એ ળબ્દ તેભના કાનભાં ગજ્
ં ૂ મા કયે
છે અને તેથી તેભનું ભન લધુ વ્મગ્ર ફને છે .
ુત્રને ગુભાલલાનુ ં બાન થતાં જ જાણે કે તાનુ ં વલાસ્લ ખઈ ફેસ્મા શમ એલી
પ્રનયાધાય અનુભ ૂપ્રત વાથે રાિાય સ્સ્થપ્રતભાં મ ૂકામેરા એલા કભરનમનફાબુન ુ ં ભન જાણે કે
અલાજ કયી ઉઠ્ું શમ એભ તેઓ નીબરભાદે લી આગ ખ ૂફ યડે છે અને ત્માંથી આગ લધતા
પ્રલિાયભાં તેઓ તે વ ૃદ્ધ શલાન અશેવાવ કયે છે . વાથે જ ઉંભય થતાં ફીજુ ં ફાક ણ થઈ
ળકતું નથી અને તેથી તેઓ શતાળ ફની જામ છે અને તાના ુત્રને યક્ય શત એ પ્રલિાયે
તેઓ અંદય ને અંદય મુઝ
ં ામા કયે છે . તે ુત્રને ન યક્ય એ લાતન તેભને લવલવ યશી જામ
છે . વાથે જ તાની જાતને તેઓ પ્રધક્કાયે છે : “તાને લીય નશત ુ ં ફનવુ,ં લીયુત્રના પ્રતા
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કશેલડાલવું શતુ.ં તાની એકની એક આળાલલ્રયીને બિતાભાં સુલાડી તેન ુ ં જ અબબભાન કયવુ ં
શતુ.”ં (ગુરાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,  ૃ.૧૪૭)
વતત તેભના ભનભાં ભાત્ર એક જ લાત ઘ ૂમ્મા કયે છે કે તાના ફદરે છકયાને િડાલી
ભામો અને ત્માયે ુત્રના ભતન ફજ ન વશી ળકતા એલા એ પ્રતા અશ્રુબીની આંખે જુએ છે
ત્માં ધ ૂમ્રવેય લધુ એક આકૃપ્રત યિે છે . દય લખત કયતાં આ લખતે કંઈક બબન્ન િકાયનું એક દ્રશ્મ
તેભના દ્રષ્ષ્ટથ ય થયામ છે . તેભાં તેઓ તાના ુત્ર બફપ્રનને લયયાજારૂે જુએ છે અને
બફપ્રન તેભના આળીલાાદ રેલા જેવું ભાથુ ં નભાલે છે કે તયત જ તેઓ એકાએક અધાા ફેઠા થઈ
જઈને શાથભાં યશેલ ું બિરૂટ ણ પેંકી દે છે અને ત્માં આળીલાા દના રૂભાં ભનભન ‘ઘણુ ં જીલ
ફેટા’ એવું ઉચ્િાયે છે અને એજ વાથે ફીજી ે જ બાનભાં આલી જતાં તાના જીલનભાં ભાત્ર
એકરતા છલાઈ ગઈ શલાનું અનુબલે છે . તાની આલી રાિાય સ્સ્થપ્રતના કાયણે તેઓ ફધી
જગ્માએ જલાનુ ં ણ ફંધ કયી દે છે અને અવશામ એલી સ્સ્થપ્રતભાં ઢગર થઈ ડતા તેભને
તેભનાં ત્ની વંબાી રે છે અને ત્માયે કભરનમનફાબુ નીબરભાદે લીને લયઘડાભાં લયયાજાની
જગ્માએ તેણે કને કલ્પ્મ શત એભ  ૂછતાં તેભન જલાફ ણ કભરનમનફાબુની કલ્ના
વાથે જ બત આલે છે અથાા ત ૌ તે ફંને એ ત્માં તાના ુત્ર બફપ્રનને જ કલ્પ્મ શત અને તે
વભમે નીબરભાદે લી વભક્ષ તાના ગુનાન એકયાય કયતા એલા કભરનમનફાબુની રાિાય
સ્સ્થપ્રતભાં નીબરભાદે લી તેભને વાંત્લન આે છે ત્માયે કભરનમનફાબુ તાની ભ ૂર સ્લીકાયતાં
કશે છે : “ભાયે ભાન જઈતું શતુ,ં િપ્રતષ્ઠા જઈતી શતી. હુ ં નાભદા શત. યત્ન જેલ ુત્ર ગુભાવ્મ.
જજિંદગી લેડપી નાખી.” (ગુરાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’,  ૃ.૧૪૯) અને આ વાથે
જ કભરનમનફાબુને તેભનાં ત્ની વંબાી રે છે ત્માં ત તેભની જજિંદગીના ફે ાંિ લા લધી
ગમા શલાનું જણામ છે અને ત્માં જ તેભના એ વંલેદન વાથે લાતાાન અંત આલે છે .
િસ્તુત લાતાા ‘ધ ૂમ્રવેય’એ પ્રતાની કીપ્રતિ ભેલલાની તીવ્ર એલી ઝંખનાના કાયણે ળશીદ
થઈ જતા ુત્રને ગુભાવ્મા ફાદ જાગતુ ં વંલેદન અને તેભાંથી ઘેયી ફનતી લેદનાને લાિા આે
છે . કભરનમનફાબુ તે ક્ાંપ્રતકાયી ુત્રના પ્રતા થલાન જળ રેલા ઈચ્ુક છે . તે એક
ક્ાંપ્રતકાયી ુત્રના પ્રતા શલાનુ ં ગલા રેલા ભાંગે છે અને હયણાભે તેઓ તાના જુલાન દીકયાને
આઝાદીની રડતભાં શભાઈ જલાની ણ અનુભપ્રત આી દે છે . Flash back ટેકપ્રનકના સુદય
ં
િમગ દ્વાયા લાતાા કાયે અશીં કભરનમનફાબુના ભ ૂતકાને સ્મપ્રૃ ત સ્લરૂે બિરૂટભાંથી નીકતા
ધુભાડાની વેયભાંથી ઊઘડત ફતાવ્મ છે . કભરનમનફાબુ જે બિરૂટ ીલે છે તેભાંથી નીકતા
ધુભાડાની જે વેય છે અથાાત ૌ ધ ૂમ્રવેય છે તેભાં તેઓ તાના ભ ૂતકાના િવંગને જુએ છે અને
વાથે જ ુત્ર બફપ્રનની માદ, તેન રડતભાં જલાન પ્રનણામ, તાની વંભપ્રત તેભજ ળશીદ થતાં
ુત્ર ગુભાલતાં િાયે ફાજુ થતી િળંવા વાથે પ્રનિંદાના એ ફર તેભની ઈચ્છા  ૂયી થઈ શલા
છતાં ણ તેભને ભલ જઈત આનંદ કે વંત થત નથી. તેઓ ત તાની િળંવાભાં ણ
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તાની પ્રનિંદાને જુએ છે અને ત્માયે તાની કીપ્રતિ ભેલલાની જે રારવા શતી તેના કાયણે તે
જે ુત્રયત્ન ગુભાવ્યું શતુ ં તેની બાયબાય લેદના તેભના વભગ્ર ભાનવટ ય છલાઈ જામ છે
અને હયણાભે તેભની રાિાય સ્સ્થપ્રત વ્મક્ત થતી જલા ભે છે . આ લાતાા વંદબે ડૉ. યપ્રતરાર
યહશત નોંધે છે : “Flash backની ઢફે રખામેરી લાતાા ‘ધ ૂમ્રવેય’ભાં તાના ુત્રનાં  ૂલા જીલનનાં
વંસ્ભયણને જતાં કભરનમનફાબુન ુ ં ભનજગત આરેખલાન અશીં વાથાક િમાવ થમ છે .”૧
તાના જે ુત્રને કભરનમનફાબુએ કીપ્રતિ ભેલલાની ઝંખનાથી આઝાદીની રડતભાં
ભકલ્મ શત છે લટે રક દ્વાયા ઉચ્િાયતા ળબ્દથી તેઓ બીતયથી શિભિી જામ છે અને
એકલાય બિરૂટ ીતાં તે ફધા જ વંસ્ભયણ તેભની વાભે ખડાં થામ છે ત્માં તેભની જે ભનલેદના
ૃ રાર માબિક નોંધે છે :
છે તે આકાહયત થતી દ્રષ્ષ્ટગિય થામ છે . શ્રી અમત
“ધ ૂમ્રવેય લાતાાન ું કરાપ્રલધાન બિત્તાકાક અને હ્રદમલેધક ફન્યુ ં છે . ક્ાંપ્રતકાયી પ્રલિાય
ધયાલનાય પ્રતા કભરફાબુ તે ક્ાંપ્રતકાયી નથી ફની ળક્યા. યં ત ુ તેભન એકન એક ુત્ર
બફપ્રન ક્ાંપ્રતકાયી થલા થનગની યહ્ય છે . ુત્ર પ્રતાની ાવે એ ભાટે આળીલાા દ રેલા આલે છે .
પ્રતા તે આે છે અને બફપ્રન ક્ાંપ્રતની આગભાં ઝંરાલી બસ્ભીભ ૂત થઈ જામ છે . રકટીકા ખરું
જતાં ટીકા જ નશતી. અંત:શ્રુપ્રતથી અંત:કયણની ટીકા ણ શતી. બફપ્રનની ભાતા નીબરભા ત
ુત્રપ્રલહશન થઈ જલાથી જીલનન આનંદ જ ગુભાલી ફેઠી છે . લાતાા ના આ પ્રલમ ભાટે જે
કરાત્ભક પ્રનરૂણ કયલાભાં કોળલ્મ ગુરાફદાવે દાખવ્યુ ં છે તેથી જ લાતાા વૌંદમા િકાળી યહ્ું છે .
એને ભાટે ાશ્ચાત દળાનની યીપ્રત (Flash back) ટેકપ્રનક લાતાા કાયે અજભાલી છે . તેભજ
ગુરાફદાવની લાતાા કરા િપ્રતબફિંબફત થામ છે .”૨
‘ધ ૂમ્રવેય’ લાતાા ભાં તાની િપ્રતષ્ઠા ભેલલાની રારવાને રઈને ક્ાંપ્રતકાયી ુત્રને
ગુભાલી ફેવતા કભરનમનફાબુ બિરૂટભાંથી નીકતી ધ ૂમ્રવેયભાં તાનુ ં જે ભ ૂત ૂલા જીલન
જુએ છે તેભાંથી જાગતાં તેભનાં વંલેદન અને તે ક્ાંપ્રતકાયી થલાના ફદરે ુત્રને તેભાં શભી
દીધ શલાની તીવ્ર એલી લેદનાવબય સ્સ્થપ્રતભાં મ ૂકાતા તેભની ભાનપ્રવક સ્સ્થપ્રત વ્મગ્ર ફનતી
જણામ છે . જેભ ધ ૂમ્રવેયભાં એક છી એક વેય નીકતી જામ છે તેભ કભરનમનફાબુની
સ્મપ્રૃ તઓ ણ એક છી એક એભ તેભના સ્મ ૃપ્રતટ ય થયાતી જામ છે અને એ દ્રષ્ષ્ટએ આ
લાતાા ન ું ળીાક ણ મગ્મ ઠયે છે . અશીં પ્રતાની જે કીપ્રતિરારવા છે તે બિરૂટ જેલી છે . અથાા ત ૌ
થડીક ક્ષણ ભાટે તેભાં ઝગભગાટ થામ, થડીક ધ ૂમ્રરીરા અને અંતે યાખ થઈ જામ તેલી. જે
િપ્રતષ્ઠા ભાટે ુત્રને શભી દીધ છે લટે તે જ રકપ્રનિંદાભાં હયણભતાં વ્મક્ત થતાં વંલેદન
કભરનમનફાબુના ભનપ્રલશ્વને ઊઘાડ આે છે .
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