બા : મહા માનાં અધાગીની
–અ ણ ગાંધી
અનુવાદ : સોનલ પરીખ
હમણાં એક સુંદર પુ તક વાંચવાનું થયુ.ં તેનું નામ છે: ‘બા : મહા માનાં અધાગીની.’ શીષક
સુચવે છે તેમ, તેમાં ભારતની એક માતૃમુત ક તુરબાની
સાહી ય અકાદમી’ તરફથી વષ 2016ના ે

વનકથા છે. આ પુ તકને ‘ગુજરાત

અનુવાદ તરીકે ઘોષીત કરવામાં આ યું છે.

ક તુરબા વીશે મોટા ભાગના લોકોની છાપ એવી છે કે તેઓ આદશ ભારતીય નારી હતાં.
પતીના પગલાંમાં પગ મુકીને ચાલનારા હતાં.

મ
ે ાળ માતા હતાં. એથી વીશેષ કોઈ

તીભા

એમનામાં હતી નહ .
પણ તેમ ન હતું. તેઓ એક મહા માનાં અધાગીની હતાં જ ર; અંધ અનુગામીની નહ ,
સમજદાર સંગીની હતાં. મહા માનાં અધાગીની બનવાની સાધનાએ તેમનામાં રહે લી

ીને અને

માતાને અનેક નવાં પરીમાણો આ યાં હતાં. તેમનામાં રહે લી સહજ સુઝ અને ઢતાએ મહા માને
પણ અનેકવાર દોયા હતા. તેથી જ બાપુ બાને પોતાનું ‘શુભતર અધાગ’ કહે તા.
‘બા : મહા માનાં અધાગીની' પુ તકની વીશેષતા એ છે કે તેને મુળ અં ે માં લખનાર
અ ણ ગાંધી ક તુરબાના પૌ છે અને તેનો અનુવાદ કરનાર સોનલ પરીખ ક તુરબાનાં પૌ ીનાં
પૌ ી છે.

અહ હું આ બ ેનો થોડો પરીચય તેમ જ પુ તક પર કામ કરતી વખતના
તેમના મનોભાવોના અંશો આપું છુ ં :
ડૉ. અ ણ મણીલાલ ગાંધી ક તુરબા અને બાપુના પાંચમા પૌ . તેમનો જ મ 14
એ ીલ, 1934માં દ ીણ આ ીકાના ફીની સ આ મમાં થયો હતો. માતા–પીતા સુશીલા અને
મણીલાલે પોતાનાં સ તાનોને બાપુ–ચ યા માગ ઉછેયા હતાં

બાળપણના અને ત ણાવ થાના ઘણા મહીના તેમણે બા–બાપુ સાથે વધાના સેવા ામ
આ મમાં ગા ા. દ ીણ આ ીકાનો રં ગભેદ અને યાંનું હ સાથી ખદબદતું વાતાવરણ

ઈ,

અ ણનું યુવાન લોહી ઉકળી ઉઠતુ.ં બાએ તેન,ે તેના આ ોશને વી વંસક માગ ન લઈ જતાં,
પરીવતન માટેની શ તી બનાવતાં શીખ યું હતુ.ં
કેટલોક સમય ભારતમાં

ામીણો માટે કામ કયા બાદ, અ ણ ગાંધી અને તેમનાં પ ની

સુનંદા, શા તી અને અહ સાની વાત વી ફલક પર મુકવાનું વ ન લઈ અમેરીકામાં થીર થયાં.
2007માં સુનંદાએ ચીરવીદાય લીધી.
શા તી અને અહ સાનાં બીજ દુર દુર સુધી ફે લાવવા લાંબા વાસો કરતા રહે તાં અ ણ
ગાંધી, પોતાને ‘શા તીખેડતુ ’(પીસ ફામર) ગણાવે છે અને એક દીવસ શા તીનાં આ બીજ,
હરીયાળો પાક બની, માનવ તને અપણ કરી શકાશે તેવી આશા સેવે છે..

સોનલ પરીખના પીતા ડૉ. બોધ પારે ખનાં મા રામીબહે ન, મહા મા ગાંધીના મોટા પુ
હરીલાલનાં પુ ી. માતા–પીતા માધવી અને બોધે પોતાનાં સંતાનોને મહા માના વંશજ હોવાની
સભાનતા આ યા વીના, સાદાઈ અને સહજતાથી ઉછેયા છે.
પ કાર વ અને સજના મક લેખનને પોતાની કારકીદ બનાવનાર સોનલ પરીખે, મુ બઈના
ભારતીય વી ાભવન, ગાંધી મારકનીધી(મણીભવન) તેમ જ મુ બઈ સવ દય મંડળ જ ેવી
સં થાઓમાં લેખન, સંશોધન અને વહીવટી કાય નો અનુભવ લીધો છે અને ‘જ મભુમી'નાં
તં ીવીભાગમાં કામ કયુ છે. હાલ બગલોર રહી ‘જ મભુમી’, ‘જ મભુમી વાસી', ‘ બુ

વન',

‘નવચેતન', ‘કવીતા', ‘વીચારવલો ં'માં કૉલમો લખવા ઉપરાંત અનુવાદો કરે છે અને વતં
પુ તકો લખે છે.

હવે આ બ ે, ક તુરબા વીશે લખવા કેમ રે ાયાં? એમના જ શ દોમાં
લેખક અ ણ ગાંધી કહે છે :

ઈએ :

‘મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી’નું ય તી વ એવું વીરાટ હતું કે તેની ન કનું બીજુ ં કોઈ દેખાય
નહ . મારાં દાદી ક તુરબા અને મારા પીતા મણીલાલ–આ બ ેએ મારા દાદા મહા મા ગાંધીના
વીચારો અને ય તી વમાં પોતાને ઓગાળી દીધાં હતાં.
આધુનીક, પ ીમી મુ યોમાં માનનારાઓ મોહનદાસ પર આરોપ પણ મુકે છે કે એમની
છાયામાં બી
એક

બધાંનો વીકાસ ં ધાઈ ગયો. પણ બાપુ પાસે મહાન યેય હતુ,ં આદશ હતા, તેમની

ી હતી, ય તીને પરીવત ત કરવાની શ તી પણ હતી. તેનાં પરીણામે ક તુરબા અને

મણીલાલે અને બી

અનેકે પોતાની ય તીગત ા ી વીશે વીચારવા કરતાં પોતાનાં

વન બાપુને

સમપ ત કરવાનું વધુ પસંદ કયુ હતુ.ં
જ ેમણે ક તુરબાને

યાં છે તેમને ‘બા’ શ દનો, માતૃ વનો સાચો અથ સમ યો છે. મને

હમેશાં એક પ તાવો ર ો કે હું બાને પુરાં

ણી ન શ યો. મ છે ે તેમને

યાં યારે હું પાંચ

વરસનો હતો. 1939ની એ સાલ હતી. મારા પીતા મણીલાલે યારે દ ીણ આ ીકામાં રહી બાપુએ
1873માં શ

કરે લા આંદોલનને આગળ ધપાવતાં અહ સક માગ સામા ક અને રાજકીય

પરીવતનોની દીશામાં કામ ઉપાડેલું હતું. દર ચાર વષ એક વાર તેઓ ભારત આવીને પરીવારને
મળતા. દાદા–દાદીનું હું ફભયુ, સતત વરસતું હે ત મારી બા યવયની મૃતીઓનું ધન છે.
બા

યેના ેમ ઉપરાંત બી

એક વાતે પણ મને બા વીશે

ણવા ેય . તે એ કે બાને જ ે

થોડા લોકો ઓળખે છે તે સીવાય બાકીના મોટા ભાગના લોકો એવું માને છે કે બા એક
અ પશી ીત, સાધારણ અને સુશીલ સ ારી હતાં. પતીને અનુસરતાં; પણ પતી જ ે વીરાટ કાય
કરતા તેના વીશે ભા યે જ કં ઈ સમજતાં.
હું આવું માનવા તૈયાર ન હતો. મારા અને મારાં માતાપીતાના અનુભવો જુ દું કહે તા હતા.
બાએ ઔપચારીક શી ણ ખુબ ઓછુ ં લીધું હોવા છતાં; તેઓ અ ાન કે અ પમતી ન હતાં.
ઈતીહાસ મારાં દાદીને અવગણે તે હું સાંખી ન શકુ.ં ઘણી જહે મતોને અ તે અમે એ ની કષ પર
પહ યા છીએ કે ભારતના વાતં યસં ામમાં બાની એક અગ યની ભુમીકા હતી. બાપુને મહા મા
બનાવવામાં તેમનો મોટો ફાળો હતો. બાનું સમપણ, તેમની પોતાની એ તીતીને લીધે પણ હતું કે
આ જ ર તો સાચો છે. ગુલામી કે અંધ અનુકરણ કદી બાના વભાવમાં ન હતુ.ં
‘સ યના યોગો’માં બાપુએ લ યું છે કે અહ સાની મુળભુત તાલીમ તેઓ બા પાસેથી
પા યા છે. બા ની ીય ન હતાં. આ મક પણ ન હતાં. તેમને જ ે સાચું લાગતુ,ં યો ય લાગતુ,ં તે

મ મતાથી કરતાં. પતીની કોઈ વાત ગળે ન ઉતરે યારે બા દલીલો ન કરતાં; પણ શા તીથી
મ મતાથી તેને યો ય માગ વાળતાં, સ ય તરફ ેરતાં, અહ સાના ત વ ાનનો આ જ અક છે
તેમ બાપુ હ મેશાં કહે તા.
પણ બા વીશે

ણવાનું બહુ જ મુ કેલ હતુ.ં તેમણે પોતે કશું લ યું નથી અને તેમના

વનના સ દભ ખોવાઈ ગયા છે. પોરબ દરના પુરમાં તમામ દ તાવે

પુરાવાઓ ધોવાઈ ગયા

છે. બાનાં માતાપીતા અને ભાઈઓ વહે લી વયે મૃ યુ પા યાં. બાપુએ પોતાનાં લખાણોમાં આપેલા
સ દભ સીવાય બાના પરીવારના ઈતીહાસ વીશે

ણવાનો કોઈ આધાર નથી.

એટલે મારા અને મારાં પ ની સુન દાના સંશોધનનો મુ ત ોત ર ો, મૌખીક ઈતીહાસ.
આ ઈતીહાસ આપનારા તમામની

ી બાપુની ેરક મૃતીઓથી અં યેલી હતી. બાને કે માં

રાખી વાતો કઢાવવામાં અમારે ધીરજ અને ખંતની ભરપુર જ ર પડતી. 1960થી અમે મુલાકાતો
લેવા માંડી, રે કૉડ ંગ કરવા માં ાં. બાની સાથે થોડુયં ે ર ા હોય તેવા લોકોને અમે શોધતા રહે તાં.
છેવટે પુ તક તો તૈયાર થયુ;ં પણ યુરોપ–અમેરીકાના કોઈ કાશક તેને છાપવા તૈયાર નહ
! ‘ક તુરબામાં કોને રસ પડે? તમે તમારા દાદા મહા મા ગાંધી વીશે કેમ નથી લખતા ?’ – એવા
તીભાવ મળતા.
અમને આ ય થતુ.ં મહીલાઓના અધીકાર માટે અમે

ત, તેથી બાનાં

વન અને કાય

વીશે ઉતરતો મત વીકારીએ નહ . સહે લાઈથી હાર માનીએ નહ . છેવટે 1979માં એક જમન
કાશક વેલાખ હી દા ઉ દ દી માએ તેની જમન આવૃ ી

ગટ કરી. 1983માં મે સીકો

યુનીવસ ટીએ તેનું પૅનીશ ભાષા તર ગટ કયુ.
પુ તકની અં ે

આવૃ ીના કાશનમાં હજુ વી નો આ યાં જ કરતાં હતાં. તેની વાત ન

કરીએ તેટલું જ સા ં . અમે આશા છોડી દેવાની તૈયારીમાં જ હતાં, એ વખતે ઓઝાક માઉ ટન
નામે એક કાશકે છેવટે પુ તક છા યું
બા–બાપુ અભી
કહાણી, બાપુના

છે એટલે એક રીતે આ બા–બાપુની સહીયારી

વનકથા છે. બાની

વન જ ેવી ના ા મક નથી; પણ છતાં એ કહાણી અલગ છે, અ ડ છે, ેરક

છે. મને આશા છે કે ેમપુવક કરે લો અમારો આ પરી મ સાથક થશે.

–અ ણ ગાંધી
અને ા તાવીક ‘ કં ચી ’માં અનુવાદીકા સોનલ પરીખ લખે છે :

‘ક તુરબા મારાં દાદીનાં દાદી.’
લોહીનો આ સ બ ધ ન હોત તો પણ ક તુરબાને સમજવાની ઝંખના, એક
સજક તરીકે, મારામાં

ી તરીકે, એક

ગી જ હોત એમ હું ચો સ માનું છુ .ં

તેર વરસની ઉ મરે પોતાનાથી થોડા મહીના નાના મોહનદાસ સાથે તેમનાં લ
બાસઠ વષના દા પ ય દરમીયાન મોહનદાસ મહા મા બ યા, અંગત અને

થયાં.

હે ર વનનાં શીખરો

સર કરતા ગયા, સ યા હની અ ય ત મૌલીક પ તી શોધી, દ ીણ આ ીકામાં અને હી દમાં
વીરાટ કાય કયા, દેશને ીટીશ શાસનથી મુ ત કય , સમ વી ની ગરીબ, શોષીત માનવ તને
પાંખમાં લેવા ધાયુ. આવા ની ય પરીવતનશીલ અને સ યશોધક, આદશ અને સી ા તો માટે મોટા
ભોગ આપવા અને અપાવવા કટીબ મહા માનાં અધાગીની બનવું એ બહુ કપ ં , ગજુ ં માંગી લે
તેવું કામ છે.
બાપુનાં

વનકાય અને દેશના ઈતીહાસનાં મહાપરીવતનો સાથે, બાનું

વન અભી પણે

વણાયેલું છે. બાપુની પડખે રહી, બાએ પણ વીરાટ ઐતીહાસીક ઘટનાઓનાં મુળમાં, પોતાની
ાણશ તી સ ચી છે. કાઠીયાવાડની એક સં કારી પણ નીર ર ક યામાંથી રા માતા બનતાં
સુધીની બાની યા ાના વળાંકો અને પડાવો કેવા હશે? તેમણે કેવાં સમાધાનો કયા હશે, શું છો ું
હશે, શું અપના યું હશે, પોતાને કેવી રીતે સ
મનમાં જ ે રોમાંચ

કરતાં ર ાં હશે, તેની ક પના ક ં , યારે મારા

ગે છે, જ ે ઉથલપાથલ થાય છે, તેનું વણન કરવું મુ કેલ છે.

ડૉ. અ ણ ગાંધી–મારા અ ણમામા–નું પુ તક ‘ધ
પૌ

ફરગોટન વુમન’ વાં યું યારે એક

તરીકે ક તુરબાને સમજવાની અને તેમના ય તી વને વી

સમ

અ ણમામાની તાલાવેલી મને ડે સુધી પશ ગઈ. તેમણે અને સુનંદામામીએ બાના

રજુ કરવાની
વનચરી ના

આલેખન માટે પુ કળ જહે મત ઉઠાવી છે અને ઉપલ ધ માહીતી સાથે ક પનાનું સંયમીત સંતુલન
સાધતા જઈ, અ ય ત સુ દર રીતે, ેમપુણ ન કત સાથે, બાનું અનોખું
પુ તકમાંથી પસાર થતાં આપણે
અને ેમાળ

વન શ દબ કયુ છે.

ણવા પામીએ છીએ કે બા અંધ અનુગામીની ન હતાં, સમજદાર

વનસંગીની હતાં. તેમનું માતૃ વ તેમનાં સ તાનો અને સ તાનોનાં સ તાનોથી વી તરી

હ રો–લાખો દેશવાસીઓ સુધી પહ યું હતુ.ં
અનુવાદમાં ‘ વ’ આવે તે અનુવાદની પહે લી શરત છે. સુરેશ દલાલ ‘અનુવાદ’ માટે
‘અનુસજન’ શ દ વાપરતા. પુ તક સાથે સજના મક રીતે સંકળાઈ શકાય તો જ અનુસજન બની

શકે. મ પુરી મહે નત કરી છે, મહીનાઓ સુધી બા સાથે તદાકાર બની છુ ,ં તેમના સમયમાં–તેમના
ફલક પર

વી છુ ં તેમની સાથે વલોવાઈ પણ છુ .ં આશા છે કે અમારાં, આપણાં સૌનાં બાની આ

રસપુણ અને ેરક

વનકથા ગુજરાતીવાચકોની નવી પેઢીને પણ ગમશે.

–સોનલ પરીખ
(લેખક અને અનુવાદીકાનાં લખાણો સહે સાજ સાભાર ટુકં ાવીને ..)

તો આમ વાત છે. અવકાશે પુ તકના અંશ પણ આપવા ધારીએ છીએ.
(કારણ કે આમાં ‘ક તુરબા’ વીશે પુ તકમાંનું કશું જ મુકી શકાયું નથી!)
- ઉ મ ગ ર અને સ પાદકો..

(પુ તક વીશે પુરી માહીતી માટે નીચેનું પાન જુ ઓ)

‘બા–મહા માનાં અધાગીની’
(પુ તકના લેખક : અ ણ ગાંધી; અનુવાદ –સોનલ પરીખ : sonalparikh1000@gmail.com
મુ ય : બસો પીયા; પાન સં યા–270; થમ આવૃ ી : ઓ ટોબર, 2016; કાશક અને મુ ક :

વીવેક

તે

દેસાઈ, નવ વન મુ ણાલય, અમદાવાદ–380 014; ફોન : 079-2754 0635

અને 079-2754 2634;
eMail : sales@navajivantrust.org Website : www.navajivantrust.org )

♦●♦
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,56,65,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,10,60,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,34,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 11,36,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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