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મદ્રણ અને છાપકામાઃ કાવ્ય તપ્રન્ટસજ, અમદાવાદ
મૂલ્યાઃ રૂ. ૧૬૦/પસ્તકનો પ્રકારાઃ જીવન ચહરરાત્મક બાળ સાહહત્ય
પસ્તકના ‘મખ’ ભાગમાં સદા વનરાળ વસ્મત આપતા વવશ્વ વંદનીય રાષ્ટ્ર તપતા ગાંધીજીના
દિજન થાય છે , સાથોસાથ મૂળ લેખક અને અનવાદકોના નામનો પહરચય મળે છે . જ્યારે
જ બન્ને હાથે બાણ ચલાવી િકતા હતા
‘પૃષ્ઠ’ ભાગમાં જેમ મહાભારતમાં ગાંડીવધારી અજન
તેમ સવ્યસાચી એવા બાપ બન્ને હાથે લખાયેલ હસ્તાક્ષરોનં દિજન વાચકને તેમની આગવી
વવિેષતાનો પહરચય આપે છે . આ મખપૃષ્ઠ- બન્ને ગ્રંથના વવષયવસ્ત સાથે ભબલકલ
સસંગત છે .
પસ્તકના પ્રારંભભક ભાગમાં પ્રસ્તત ગ્રંથ અનવાદકો દ્વારા તેમની માતાના
ચરણકમળમાં અપજણ કરવામાં આવેલ છે , જે તેમની કૃ તજ્ઞતા અને માતા પ્રત્યેનો આદર
દિાજવે છે .
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પસ્તકની આંતહરક લાક્ષવણકતાઓ
અક્ષરોનં કદાઃ અક્ષરોનં કદ પ્રમાણમાં યોગ્ય છે . બે િબ્દો વચ્ચે વ્યવવસ્થત અંતર છે .
પ્રકરણ રચનાાઃ આ ગ્રંથમાં પ્રારંભમાં પ્રસ્તાવનારૂપે સ્વતંર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન શ્રી
જવાહરલાલ નહે રૂનો ૧૦ માચજ, ૧૯૬૪ના રોજ નવી હદલ્હીથી મૂળ ગ્રં થ માટે લખી
મોકલાવેલ િભેચ્છાસંદેિ, ગ્રંથના મૂળ લેસખકા શ્રી અનબહે ન બંધોપાધયાયના બે બોલ
તથા અનવાદકોના ઉદ્¬બોધન અને ઋણ સ્વીકાર સ્વરૂપ ‘બે બોલ’ પ્રેરણાદાયી િૈલીમાં
રજૂ કરે લ છે . પ્રસ્તત ગ્રંથમાં કલ ૨૭ પ્રકરણોની રચના કરવામાં આવી છે . આ બધા જ
પ્રકરણો ગાંધીજીના જીવનવૃિાંતના વવવવધ પ્રસંગોને આધારે ક્રમબિ રીતે ગોઠવાયેલા છે ,
અહીં આ પ્રકરણો દ્વારા ગાંધીજીના એવાં એવાં રૂપો પ્રગટ કયાજ છે કે કોઇપણ ઉંમરનો
વાચક આ પસ્તકને એક જ બેઠકે પૂરં કરવાની વજજ્ઞાસા ન છોડી િકે .
વવષયવસ્તાઃ સમગ્ર ગ્રંથના કે ન્દ્રસ્થાને ‘ગાંધી-જીવનદિજન’ છે . રાષ્ટ્ર તપતા બાપના
જીવનનાં ઘણાં બધાં અપ્રકાવિત રહી ગયેલા પાસાઓ ઉપર આ ગ્રંથના પ્રસંગો પ્રકાિ
પાડે છે , સાથોસાથ ગાંધીજી તેમના જીવનમાં નાની નાની વાતોનં પણ કે ટલં સૂક્ષ્મતાથી
વનરીક્ષણ કરતા- કાળજી રાખતા તે પણ વણજવે છે . ગાંધીજીએ ખરે ખર િં િીખવ્યં?
િારીહરકશ્રમની બાબતમાં બાપ િં માનતા હતા? િં બાપ ફતત સ્વતંરતાનં વનમાજણ
કરનાર જ હતા? આવા અનેક પ્રશ્નોના ઉિર આજના બાળકો અને યવાનોને આ ગ્રંથ દ્વારા
મળી રહે તેમ છે . ગ્રંથના વવષયવસ્તની સાથોસાથ શ્રી આર. કે . લક્ષ્મણ દ્વારા ઘણા બધા
પ્રસંગોને અનરૂપ રજૂ કરે લ સચરો (કાટૂજ નો) સાચે જ વાચકનો રસ જાળવી રાખવામાં
સહાયરૂપ બને છે .
આમ, પ્રસ્તત ગ્રંથનં સમગ્ર વવષયવસ્ત રાષ્ટ્ર તપતા ગાંધીજીના ‘મારં જીવન એ જ મારો
સંદેિ’ને સાચા અથજમાં રજૂ કરતા અનેક પ્રસંગો સાથે વણાયેલં છે . જે તેમની વાણી કરતા
વતજનને, તેમના દ્વારા પ્રસ્તત કમજયોગને વધ વ્યતત કરે છે . આજ હદન સધી બાપના
જીવન ઉપર ઘણં-બધં સાહહત્ય લખાયં છે પરંત અહીં એક બંગાળી સાહહત્યને ગજરાતી
સાહહત્ય સાથે સાંકળવાનો ઉિમ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે જે ખૂબ જ પ્રિંસનીય છે .
વવષયવસ્તની રજૂ આતાઃ
ભાષાાઃ આ ગ્રંથની ભાષા બાળકો, વકિોરો અને યવાનોનો રસ જાળવી રાખે તેવી ખૂબ જ
સરળ છે . જો કે તેમાં આઝાદી સમયની ભારતીય જીવનિૈલીની છાંટ જોવા મળે છે . ઘણા
બધા િબ્દો તે સમયની તળપદી ભાષામાં પણ છે , જો કે અનવાદકે તેના અથજ આપવાનો
સંદર પ્રયાસ પણ કરે લ છે . અન્ય જીવનચહરરાત્મક ગ્રંથોની તલનામાં ગજરાતી વાચક
વગજ અને તેમાં પણ બાળકો સમજી િકે તેવી ભાષામાં મોટાભાગનં લેખન થયેલં છે .
િૈલીાઃ ગ્રંથનં લખાણ વણજનાત્મક િૈલીમાં છે . અહહંયા વવવવધ પ્રકરણોમાં રજૂ થયેલ
બાપના જીવનના પ્રસંગો એક દૃષ્ટ્ા તરીકે આંખ સમક્ષ પ્રત્યક્ષ જોયા હોય તે રીતે, એક
સાક્ષીભાવ સાથે વણજવવામાં આવેલ છે . આ સમગ્ર ગ્રંથના ઘણા-બધા પ્રકરણોના
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અવતરણોમાં બાપના તેમના પોતાના વવચારો પણ જેમના તેમ જ વણજવેલ છે . સમગ્ર
ગ્રંથની ઉપયોતગતા અને અથજબોધન ઉિમ કક્ષાનં છે .
સાતત્યાઃ સમગ્ર ગ્રંથના ૨૭ પ્રકરણોમાં એકસૂરતા અને સાતત્ય જોવા મળે છે . આ વવવવધ
પ્રકરણોમાં બાપના કમજયોગીથી લઈને ગોરમહારાજ સધીના વવવવધ રૂપોનો પહરચય મળે
છે . જાણે કે વજદગીના રંગમંચ ઉપર બાપ એક વનપણ કલાકારની માફક જદીજદી
ભૂતમકાઓને ન્યાય ન આપી રહ્ા હોય! જો કે બધા જ પ્રકરણો બાપના જીવન સાથે
વણાયેલા હોવા છતાં એકબીજા સાથે સંબંવધત કરતાં સ્વતંર હોય તેવં વધ જણાય છે .
વૈવવધયતા: ગ્રંથમાં પ્રકરણોનં નામાભભધાન, મખપૃષ્ઠ પરની બાપની અનેરૂ વસ્મત વેરતી
છબી તથા બન્ને હાથે લખાયેલ તેમના હસ્તાક્ષરો, બાપના વવવવધ રૂપોનો ઊંડાણપૂવજકનો
પહરચય, પ્રારંભમાં માતા પ્રત્યેનં ઋણસ્વીકાર, નહે રૂ ચાચાની િભેચ્છા, મૂળ લેસખકા
અનબહે નનો સંદેિ તથા અનવાદકોના લેખનકાયજમાં સહાયરૂપ થનાર તમરોના નામ જોગ
ઉલ્લેખ સહ ઋણસ્વીકાર કરતાં બે બોલ, વવવવધ પ્રકરણોમાં અવતરણોમાં દિાજવેલ
બાપના મૂળ વવચારો, બાપના વવવવધ રૂપોને પ્રતતબબભબત કરતાં શ્રી આર.કે લક્ષ્મણના
સચરો (કાટૂજ નો), વવવવધ રાજપરૂષો, ધમજગરૂઓ તથા લોકો સાથેના બાપના અનભવો –
વ્યવહારો... વગેરે ગ્રંથના વવષયવસ્તની વૈવવધયતામાં રંગો પૂરે છે .
રજૂ આતમાં તટસ્થતા: આ ગ્રંથનો સમાવેિ જીવનચહરરાત્મક સાહહત્યમાં તથા
બાળસાહહત્યમાં – એમ બન્ને સાહહત્યમાં કરી િકાય તેમ છે . તેમાં બાપના જીવનને
લેસખકા દ્વારા વવવવધ ૨૭ ભૂતમકાઓમાં વગીકૃ ત કરવાનો તટસ્થતાપૂવજક પ્રયત્ન કયો છે .
આ ગ્રંથના પ્રકરણોમાં વવવવધ પ્રસંગોને લેસખકાએ એક વનરપેક્ષ અવલોકનકાર તરીકે
વનહાળતા હોય અને તેનં વણજન કરતા હોય તે રીતે વનરૂતપત કયાજ છે , જેમાં તેમની
તટસ્થતાપૂવજકની િૈલીના દિજન થાય છે .
વાસ્તવવક જીવન સાથેનો અનબંધ: સમગ્ર ગ્રંથમાં, તેના દરે ક પ્રકરણોમાં બાપના
જીવનમાં, શ્રીકૃ ષ્ણ દ્વારા ભગવદગીતામાં વર્નણત કમજયોગ પ્રતતબબભબત થાય છે . ગ્રંથનો
દરે કે દરે ક પ્રસંગ બાપના વાસ્તવવક જીવન સાથે વણાયેલો જોવા મળે છે , જે ગાંધીજીને
‘સત્યના પ્રયોગો’ પસ્તક દ્વારા ઓળખનાર વાચક વગજને બાપના એક જદા જ
વ્યવતતત્વનો પહરચય કરાવે છે . બાપનો દરે ક કાયજને તયારે ય સાધારણ કે નાનં ન
સમજવાનો, કિળતાપૂવજક તેને પાર પાડવાનો સંદેિ સમગ્ર ગ્રંથના વવષયવસ્તમાં
વણાયેલો જોવા મળે છે . જેમાં બાપની માનવતા મહે ક તથા તેમના વવશ્વ વંદનીય
ચાહરત્ર્યનો આધાર જોવા મળે છે , જે વતજમાન સમયમાં પણ બાપના જીવન સંદેિની
પ્રસ્તતતા સાભબત કરે છે .
પસ્તકની ઉપયોતગતા: પ્રસ્તત ગ્રંથ તેની આગવી િૈલી અને વવિેષતાઓને કારણે ગાંધી
પ્રેમી વાચક વગજની સાથે સાથે બાળકોને વધ આકષે છે . મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી
જન્મજયંતી વનતમિે બાળવગજ અને યવાવગજ ગાંધી વવચારને વધ આત્મસાત કરે એવા
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કે ન્દ્રીય વવચારોને રજૂ કરતં આ એક ઉમદા સાહહત્ય છે , જેના અભ્યાસથી બાળકો ગાંધીને
એક આગવા દ્રષ્ટષ્ટ્કોણથી ઓળખતા થિે જ તે વનવિત છે . વિક્ષણક્ષેરે પણ જે જે
અભ્યાસક્રમોમાં ગાંધીદિજનનો સંદભજ આવે છે ત્યાં આ ગ્રંથ એક ઉિમ સંદભજપસ્તક
પૂરવાર થાય તેમ છે .પ્રાથતમક અને ઉચ્ચ પ્રાથતમક સ્તરે પાઠ્યક્રમમાં પણ આ ગ્રંથના
પ્રસંગોને જો મૂકવામાં આવે તો વવદ્યાથીઓને પણ બાપના વવવવધ રૂપોની ઓળખ આપી
િકાય તેમ છે . પ્રસ્તત રચના વાચક વગજ અને તેમાં પણ ખાસ બાળકોને ઝકડી રાખે અને
એક જ બેઠકે પસ્તક પૂરં કરવા પ્રેરે તેવો રસપ્રદ અને ઉિમ ગ્રંથ છે .
સમીક્ષકનો અભભપ્રાય: ‘બહરૂપી ગાંધી’ એ અનબહે ન બંધોપાધયાય દ્વારા વલસખત અને
ડૉ.હહરકૃ ષ્ણ એ.પટે લ તથા ડૉ.પી.ટી.પંડ્યા દ્વારા અનવાહદત એક જીવનચહરરાત્મક ગ્રંથ
છે . લેસખકાએ આ ગ્રંથનં સમગ્ર વવષયવસ્ત મહાત્મા ગાંધીજીના જીવન-પ્રસંગોમાંથી લીધં
છે . આઝાદી મળ્યા બાદ લેસખકાને એવં લાગ્યં કે ગામડાના લોકો અને વવદ્યાથીઓ
ગાંધીજી વવિે બહ ખાસ કાંઈ જાણતા નથી, તે વાતથી પ્રેરાઈને તેમણે આ ગ્રંથનં વનમાજણ
કરે લ છે . જો કે આજે જયારે આપણે બાપની ૧૫૦મી જન્મજયંતી ઉજવવા જઈ રહ્ા છીએ
ત્યારે પણ અનેક લોકો ગાંધીજી અંગે કે ગાંધી વવચાર અંગે ઊંડાણથી પહરચય ધરાવતા
નથી. આજે જયારે વવદેિના સંગ્રહાલયો અને ગ્રંથાલયો ગાંધી વવચારો વ્યતત કરતી
કૃ તતઓથી વધ સમૃિ જોવા મળી રહ્ા છે , ત્યારે પ્રસ્તત ગ્રંથ હજારો ભારતીય બાળકો –
વકિોરો – યવા વાચકોને આદિજ જીવનનો રસ્તો બતાવવા માગજદિજક બની રહે િે તે
વનર્નવવાદ છે .
રાષ્ટ્ર ની આઝાદીના ૭૦ વષો પૂરાં થયા પછી પણ જો આપણાં યવા-વગજને એ પ્રશ્ન
સતાવતો હોય કે ગાંધી આ દેિ અને સમાજ માટે વતજમાન સમયમાં કે ટલા પ્રસંગોસચત છે ?
તો તે ખૂબ જ ચચતાજનક છે . આવી વવચારધારા ધરાવનાર વગજને આ ગ્રંથ ગાંધીજીના
જીવનકવનને ઓળખવા અવશ્ય માગજદિજક બનિે. ગાંધીજી વવિે વાતો કરનાર
બવિજીવીઓએ તેમના વવચારો વ્યતત કરતાં પહે લાં તેમને સાચા અથજમાં ઓળખવા
અવશ્ય આ ગ્રંથ વાંચવો જ રહ્ો. ૧૫૦મી જન્મજયંતીએ બાપને એ જ સાચી સ્મરણાંજવલ
અપી ગણાિે.
િાશ્વત ગાંધીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન.
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