
ફીલ્ડ માર્શલ સૅમ માણેકર્ૉ: “સૅમ બહાદુર” 

        મુુંબઇના ડૉ.હોરમસજી (હોમી) માણેકર્ૉ ક્યા સુંજોગોમાું લાહોર જઇ ત્ાું પૅ્રક્ટીસ કરવાનુું નક્કી કર્ુું 

તે કોઇ નહહ કહી ર્કે! પોતાનાું નવવધ ુહીરબાઇન ેલઇ ફ્રન્ટી્ર મેલથી તઓે લાહોર જવા નીકળ્્ા. ૩૬ 

કલાકે અમતૃસર પહોંચ્્ા અને પ્રવાસથી કુંટાળી ત્ાું વવસામો લેવાનુું નક્કી કર્ુું. સ્ટેર્નની બહાર ગ્ા અને 

ઉંચી છોગાળી પાઘડી પહરેેલા પુંજાબીઓને જોઇ હીરબાઇ ગભરાઇ ગ્ા. તેમણ ેપવતને કહ્ુું ‘લાહોર નથી 

જવુું. આપણે પાછા મુુંબઇ જઇએ.’બ-ેત્રણ હિવસના આરામ બાિ તેમણ ેહોમીબાવાની વાત માની લાહોરન ે

બિલ ેઅમતૃસરમાું સ્થા્ી થવા તૈ્ાર થ્ા. તેઓ લાહોર પહોંચી ગ્ા હોત તો શુું કરાુંચી, લાહોર જેવા 

સ્થળોએ વસલેા પારસી પહરવારોની જેમ પાહકસ્તાનમાું સ્થા્ી થ્ા હોત? 

   સૅમ નો જન્મ ૩ એપ્રીલ ૧૯૧૪ના રોજ અમતૃસર ખાતે થ્ો. નામકરણ થર્ુું: સૅમહોરમસજી  ફ્રામજી 

જમરે્િજી માણેકર્ૉ! 

    ડૉ.હોરમસજીની ઇચ્છા હતી સૅમને તનેા બે મોટા ભાઇઓની જેમ ઇંગ્લુંડમાું 

ડૉક્ટર થવા મોકલવા. ર્ાળાના અભ્્ાસ માટે તેમને નૈનીતાલની ર્રવડૂ કૉલેજમાુંમોકલ્્ા. ર્રવડુની 

પરુંપરા વમલીટરીની હતી. ત્ાુંના ‘ગ્રૅજ્ર્એુટ્સ’સૅન્ડહસ્ટશમાું ‘હકિંગ્ઝ કમીર્ન’ માટે જતા. ર્ાળાુંત પરીક્ષા બાિ 

અમતૃસરની હહિંદુ કૉલેજમાું અભ્્ાસ કરતા હતા તે િરવમ્ાન ભારતના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ જનરલ 

સર હફલીપ ચૅટવડૂ ેિહરેાદૂનમાું સૅન્ડહસ્ટશના ‘મૉડલ’ પર ઇન્ડી્ન વમલીટરી અૅૅકેડમીની સ્થાપના કરી. તેના 

પ્રથમ કોસશ માટેની ૪૦ જગ્્ાઓમાુંની ૧૫જગ્્ાઓ જાહરે ઉમેિવારો માટે ફાળવવામાું આવી. સૅમ માણેકર્ૉ  

માટેની પરીક્ષામાું સફળ થ્ા. હોમીબાવાને આ ગમર્ુું નહહ, પણ સૅમ પોતાના વનશ્ચ્માું અડગ હતા. સખત 

ટે્રનીંગ પરૂી ક્ાશ બાિ તેમને ફ્રન્ટી્ર ફોસશમાુંલેફ્ટનન્ટના પિ પર કમીર્ન મળ્ર્ુું. 

     બીજા વવશ્વર્દુ્ધમાું તેમની બટાલલ્ન બ્રહ્મિેર્ના મોરચે હતી, કૅપ્ટન માણેકર્ૉને એક ટેકરી પર હમુલો 

કરી કબજે કરવાનો આિેર્ મળ્્ો. પોતાની કુંપનીનીઆગેવાની લઇ તેમણ ેજાપાનીઝ મર્ીનગન પર હમુલો 

ક્ો. પેટમાું આઠ ગોળીઓ ઘસૂીહોવાું છતાું તમેણે આગળ વધી ટેકરી પર કબજો ક્ો. ર્રીરમાુંથી લોહી 

ધોધમાર વહતે ુું હત ુું અને માણેકર્ૉ બેભાન થ્ા. તમેના કમાન્ડર મેજર જનરલ કાવન ેતેમનેદુશ્મન પર 

ધસી જતા જો્ા હતા. તમેણે પોતાનો વમલીટરી ક્રૉસ સૅમની છાતી પરલગાડી જાહરે કર્ુું, “A dead person 

can’t be awarded a Military Cross.” વમલીટરી ક્રૉસ મરણોપરાન્ત અપાતો નથી, તેથી જ જનરલ કાવન ે

આ આ પગલુું લીધુુંહત ુું. ભારતના સદ્ભાગ્્ે સમૅ માણેકર્ૉ જીવી ગ્ા! 



     ભારત સ્વતુંત્ર થર્ુું ત્ાું સધુીમાું તેઓ કનશલના પિ પર પહોંચ્્ા હતા.૧૯૪૮માું કાશ્મીરના ર્દુ્ધમાું 

ડા્રેક્ટોરેટ અૅૉફ વમલીટરી  અૅૉપરેર્ન્સમાુંતેમણે વ્ર્હુરચના આંકી અને કબાઇલીઓને હાુંકી કાઢવા 

હવાઇ માગે ભારતી્સેનાને મોકલી. પહરણામ આપણી સામે જ છે! ફ્રન્ટી્ર ફોસશ પાહકસ્તાનમાું 

ફાળવવામાું આવતાું તેમની નીમણ ૂુંક ગોરખા રાઇફલ્સની આઠમી રેજીમેન્ટમાું થઇ.ગોરખાઓએ તેમને નામ 

આપ્ર્ુું - સૅમ બહાદુર. બસ ત્ારથી જનરલ માણેકર્ૉનુું એહલુામણુું નામ બની ગર્ુું. 

       ૧૯૬૦ના િર્કમાું નહરેૂ-કૃષ્ણ મેનનની કારહકિી િરવમ્ાન રાજકારણ સૈન્્માુંપગપેસારો કરી ગર્ુું 

હત ુું. જનરલ કૌલ જેવા જી-હજુરી્ા નહરેૂના વપ્ર્પાત્રબની ગ્ા. માણેકર્ૉ જેવા કાબેલ પણ સાચાબોલા 

જનરલની પાછળ કૌલ પડી ગ્ા. તેમનીસામ ેઉપજાવી કાઢેલા તહોમતના આધારે કોટશ અૅૉફ ઇન્ક્વા્રી 

બેસાડવામાું આવી.સદ્ભાગ્્ે કોટશના પ્રીસાઇડીંગ અૅૉફીસર સૅમ જેવા જ પ્રામાણીક અને પ્રખર 

ગણાતા વસખ જનરલ િૌલત વસિંઘ હતા. તમેણે બધા તહોમત ફગાવી િીધા. 

     ૧૯૬૨ની ચીન સામે કારમી હાર ખાવાને કારણે ભારતની પવૂશ ક્ષેત્રની ચોથીસેના - “ફોર કોર”માું 

ભ્ુંકર હતાર્ા ફેલાઇ હતી. તે સમ્ના સુંરક્ષણ મુંત્રી્ર્વન્તરાવ ચવ્હાણે સૅમ બહાદુરને બોલાવ્્ા અને 

ચોથી સેનાના સેનાપવતનુું પિ સોંપ્ર્ુું. ચોથી સેનાના અફસરોની મીટીંગમાું સૅમ બહાદુર ફક્ત ત્રણ વાક્યો 

બોલ્્ા અને સભા બરખાસ્ત કરી. “Gentlemen, I have arrived. There will beno more withdrawal in 

Four Corps.Thank you.’ કેવળ સભામાું જ નહહ, આખીપવૂશ ક્ષેત્રની સેનામાું વવજળીના પ્રવાહની જેમ ઉતસાહ 

ફેલાઇ ગ્ો. 

    ૧૯૭૧ના માચશ મહહનામાું પવૂશ પાહકસ્તાન પર હમુલો કરવાનો વનણશ્ શ્રીમતીગાુંધીની કૅલબનેટે લીધો 

અને તે સુંભળાવવા તેમણ ેભારતના ચીફ અૅૉફ આમી સ્ટાફબની ચકેૂલા સૅમ બહાદુરને બોલાવ્્ા. સૅમ 

બહાદુરે સ્પષ્ટ કહ્ુું: અત્ારેર્દુ્ધ ર્રૂ કરવાની હુું ભલામણ નહહ કરૂું. તમારે મારૂું રાજીનામ ૂું જોઇત ુું હો્ 

તો તે તમને સાુંજ સધુીમાું મળી જરે્.”જે બહાદુર અફસરે બીજા વવશ્વર્દુ્ધમાું પોતાના પેટમાું આઠ આઠ 

ગોળીઓ ઝીલી હતી,તેમના વવરે્ અૅાપણા લુુંગી અને પોતડી પહરેેલા રાજકારણીઓ બોલ્્ા, “The 

General has no stomach for war!” પણ ઇન્િીરાજી ઠરેલ વડાપ્રધાન હતા.તેમણે સૅમ બહાદુર સાથે 

ખાનગીમાું વાત કરી. ભારતી્ સેનાન ેજેટલો સમ્ અને જેસામગ્રી જોઇતી હો્ તે આપવાનુું વચન આપ્ર્ુું. 

“Sweetie, I will give youBangladesh.” ત્ાર પછી જે થર્ુું તેમાું કેવળ ઇવતહાસ જ નહહ, નવી ભગુોળ 

પણસજાશઇ. િેરે્ તેમને ભારતના પ્રથમ સેવારત જનરલને ફીલ્ડ માર્શલ બનાવ્્ા. 



      સમ્ ગ્ો, િેર્ભક્ત જવાનો અને તેમના અફસરો ગ્ા. રહી ગ્ા સ્વાથી, કૃતઘ્ન રાજકારણીઓ. 
 

      સમૅ બહાદુરનુું ૨૭મી જુન ૨૦૦૮ના રોજ ઉટીની નજીક આવેલ વલેીંગ્ટન ખાતે અવસાન થર્ુું. તેમનાું 

પત્તન સીલ ૂતેમની પહલેાું જ ૨૦૦૧ની સાલમાું અવસાન પામ્ા હતા. 

     ફીલ્ડ માર્શલ સૅમ હોરમસજી ફ્રામજી જમરે્િજી માણેકર્ૉ, વમલીટરી ક્રૉસ,પદ્મવવભષુણની અંવતમ ્ાત્રામાું 

તેમને શ્રદ્ધાુંજલલ આપવા માટે ભારતના ક્યાકૃતજ્ઞ રાજપરુુષ - કે સ્ત્રીઓ ગ્ા હરે્? રાષ્ટ્રપવત પ્રવતભા 

પાટીલ? વડાપ્રધાન મનમોહનવસિંહ? સોવન્ા બહને? સુંરક્ષણ મુંત્રી? તે સમ્ના ભારતની 

જળ-સ્થળ અને વાર્સેુનાના જીહજુરી્ા વડા અફસરો? 

    ના જી. આમાુંના કોઇ મહાનભુાવ ગ્ા નહહ. તેમની પાસે સમ્ નહોતો કે નહોત ુુંસૌજન્્. ગ્ા ફક્ત 

તેમના સમ્ના, તેમની સાથે ર્દુ્ધોમાું ભાગ લીધેલા તેમનાસાથીઓ, વેલીંગ્ટન સ્સ્થત સ્થાનીક કમાન્ડર, 

તેમનો ગોરખા અૅૉડશલી, તેમની બે પતુ્રીઓ અને સગાું-સુંબુંધીઓ. િેર્વાસીઓએ આંસ ુ વહાવ્્ા તે બ ે

કારણસર: એકતો મહાન ્ોદ્ધાના અવસાનના દુ:ખમાું. બીજુ ું, િેર્ને મળેલા આવા ‘મહાન’ 

રાજપરુુષો માટે. 

- કેપ્ટન નરેન્ર ફણસે 

 

 


