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🔜 પ્રિલ્ડ માર્શલ સામ માણેકર્ા 🔙 

 

🔜 પ્રિલ્ડ માર્શલ જનરલ સામ માણેકર્ા ભારતના આમી અપ્રિકારીઓ પૈકીના એક એવા અસામાન્ય અપ્રિકારી હતા કે 

જમેની જટેલી િરં્સા કરીએ એટલી ઓછી છે. ઈ.સ. 1971 માં ભારતના પાપ્રકસ્તાન સાથે થયલેા યુદ્ધમાં પ્રવજયનો જ ે

પણ શ્રેય ભારતના યોદ્ધાઓને જાય છે એટલો જ શ્રેય ભારતીય સેનાના આ મહાન જનરલની રણનીપ્રતને જાય છે કે જણે ે

માત્ર 14 પ્રિવસમાં જ પાક. આમીના નાપાક સૈપ્રનકોને ઘ ંટણ ટેકવવા માટે મજબ ર કરી િીિા હતા. જનેા પપ્રરણામ ેજ 

ભારતના પૌત્ર (😂😂) કહેવાતા એવા બાગં્લાિેર્નું સજશન થયુ ંહતું. 

 

🔜 જનરલ સામ માણેકર્ા જવેા સેના િમખુ ભારતમાં જ નહી ંપરંતુ િુપ્રનયામાં કોઈપણ જગ્યાએ ગોતવાથી પણ ન 

મળે. 

 

🔜 માણેકર્ા પ્રિલ્ડ માર્શલની પિવી મેળવવા વાળા ભારતીય આમીના િથમ અપ્રિકારી હતા. 

 

🔜 પ્રિલ્ડ માર્શલ જનરલ ર્ામ માણેકર્ાનું પ રં નામ સામ હોરમ સજી િરામજી જમરે્િજી માણેકર્ા (Sam Hormusji 

Framji Jamshedji Manekshaw) હતું. 

 

🔜 તેમનું કુટંુબ ગજુરાત રાજ્યના િપ્રિણ ભાગમાં આવેલા વલસાડ ર્હેરમાંથી પંજાબ રાજ્યમાં રહેવા માટે ચાલ્યુ ંગયંુ 

હતું. 

 

🔜 સામ માણેકર્ાનો જન્મ 3 એપ્રિલ, 1914 ના પ્રિવસ ેપંજાબ રાજ્યના અમૃતસર ર્હેરમાં એક પારસી પપ્રરવારમાં 

થયો હતો. એટલે કે તેવો જો હજુ જીવતા હોત તો આજ ેતેઓએ પોતાના 106 માં અવતરણ પ્રિવસની ઉજવણી કરી 

હોત. 

 

🔜 તેમના પ્રપતાનુ ંનામ હોરમસુજી માણેકર્ા અને માતાનુ ંનામ હીરાબાઈ હતું. તેમના પ્રપતા ડોક્ટર હતા. સામ 

માણેકર્ા પણ બચપણમાં ડોક્ટર (ગાયનેકોલોપ્રજસ્ટ) બનવા માંગતા હતા. 

 

🔜 માણેકર્ાએ િારંપ્રભક પ્રર્િણ પંજાબના અમૃતસર ર્હેર ખાતે મળેવયું હતું. ત્યારબાિ તઓેએ નૈનીતાલ ર્હેર 
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ખાતે આવેલી રે્રવુડ કૉલેજથી અભ્યાસ કયો. કેપ્રરિજ બોડશની સ્ક લ પરીિામાં Distinction િાપ્ત કયુું. 

 

🔜 15 વર્શની ઉંમરમાં જ તેમણે તેમના પ્રપતા પાસ ેલંડન જાવા માટેનો આગ્રહ કયો. કારણ કે ત્યાં જઈને તેઓ ગાયનેક 

બનવા માંગતા હતા. પરંતુ તનેા પ્રપતાએ તમેને એમ કહીન ેના પાડી િીિી કે તેઓ હજુ નાના છે અને લંડન જાવા માટે 

હજુ થોડો સમય સિુી રાહ જુએ. 

 

🔜 આ વાત તેમના પ્રપતાએ તમેને કહેતા તેમણે તેમના પ્રપતાનો પ્રવરોિ કરતા 1 ઓક્ટોબર, 1932 ના પ્રિવસ ે

િહેરાિુનમા ંઆવેલી IMA ની પરીિામાં બેસવાનો પ્રનણશય કયો અને 4 િેિુઆરી, 1934 ના પ્રિવસે IMA માંથી pass 

out થઈને પ્રિપ્રટર્ ઈપ્રન્ડયન આમીમાં 2nd Lieutenant ના પિ પર જોડાયા અને અહીથંી જ થઈ તનેી ર્ાનિાર 

પ્રમપ્રલટરી કારપ્રકિીની ર્રૂઆત. 

 

🔜 માણેકર્ા IMA ના તે First Batch ના (કે જ ેબેચને પાયનેર પણ કહેવામાં આવે છે.) 40 કેડેટ (પ્રવદ્યાથીઓ) 

પૈકીના એક હતા. 

 

🔜 ઈ.સ. 1937 માં તઓે એક સાવશજપ્રનક સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે હાલના પાપ્રકસ્તાનમા ંઆવેલ લાહોર ગયા ત્યાર ે

સામની મલુાકાત 'પ્રસલ્લો બોડે' સાથે થઈ હતી. 

 

🔜 બ ેસાલ જટેલો સમય ચાલલેી આ િોસ્તી 22 એપ્રિલ 1939 ના પ્રિવસ ેલગ્નમાં પપ્રરણમી. 

 

🔜 તો ચાલો હવ ેમારીએ એક નજર તેની ર્ાનિાર પ્રમપ્રલટરી કારપ્રકિી ઉપર. 

 

🔜 સામ માણેકર્ાની ર્ાનિાર પ્રમપ્રલટરી કારપ્રકિીનો િારંભ પ્રિપ્રટર્ ભારતીય સૈન્યથી થયો અને તેમની કારપ્રકિી 

લગભગ પરુા 4 િર્કા સુિી ચાલી. 

 

🔜 બીજા પ્રવશ્વયુદ્ધ િરપ્રમયાન 12 મી Frontier Force રજેીમેન્ટની 4 થી બટાપ્રલયન સાથે કેપ્ટન પિે બમાશ (રયાનમાર) 

િેર્ માં અપ્રભયાન િરરયાન સતેાંગ નિીના તટ પર જાપાનીઓ સામ ેલડતા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ ગયા હતા પરંતુ ત્યાં 

સુિીમા ંતો તેમણે પોતાની તાકાતનો પરચો િુપ્રનયાને બતાવી િીિો હતો. 

 

🔜 પ્રિપ્રટર્ પ્રડપ્રવઝનના કમાન્ડર યુદ્ધમાં તેમની બહાિુરીથી એટલા બિા િભાપ્રવત થયા હતા કે યુદ્ધભુમીમાં જ 

પોતાનો પ્રમપ્રલટરી ક્રોસ ઉતારીને માણેકર્ાન ેસન્માપ્રનત કરી િીિા હતા. 

 

🔜 િરકે લોકોન ેખાત્રી થઈ ગઈ હતી કે આટલી ખરાબ રીતે ઘાયલ થવાને કારણ ેતઓે જીવતા નહી ંરહી ર્કે. તેમને 

ડોક્ટર પાસ ેસારવાર માટે લઈ જવામાં આવયા પરંતુ સારવાર બાિ તે િીર ેિીર ેઠીક થવા લાગ્યા. સારવાર બાિ તેઓ 

તુરંત િરી વખત જાપાનીઓ સામે લડવા માટે ગયા. 

 

🔜 23 એપ્રિલ, 1942 ના પ્રિવસે તેમને પ્રિપ્રટર્ સૈન્યની શ્રેષ્ઠ પિવી 'પ્રમપ્રલટરી ક્રોસ' થી સન્માપ્રનત કરવામા ંઆવયા 



હતા. 

 

🔜 પ્રિતીય પ્રવશ્વયદુ્ઘ પ ણશ થયા બાિ સામન ેસ્ટૉિ આપ્રિસર બનાવી જાપાનીઓના આત્મસમપશણ માટે ઈંડો-ચાયના 

મોકલવામાં આવયાં જ્યાં તમેણે લગભગ 10,000 યદુ્ઘબંપ્રિઓના પુનવશસનમાં પોતાનું યોગિાન આપ્યંુ. 

 

🔜 ૧૯૪૬ માં તેઓ િસ્ટશ  ગ્રડે સ્ટાિ અપ્રિકારી બની પ્રમપ્રલટર ી આપરરંે્સ ડાયરકે્ટરેટ માં સેવારત રહ્ાં. 

 

🔜 સન 1947માં પ્રવભાજન બાિ તેમની મુખ્ય યુપ્રનટ 12 મી Frontier Force રજેીમને્ટ પાપ્રકસ્તાનનો ભાગ બની ગઈ 

અન ેત્યારબાિ તેમની પ્રનમણ ક 16મી પંજાબ રજેીમને્ટમાં કરવામા ંઆવી. 

 

🔜 તે ઉપરાંત તેમને ત્રીજી બટાપ્રલયન અને પાંચમી ગોરખા રાઈિલ રજેીમેન્ટમાં પણ પ્રનમણ ક કરવામા ંઆવયા. 

 

🔜 પ્રવભાજન બાિ 1947-48ના જરમુ કાશ્મીરના અપ્રભયાન િરપ્રમયાન પણ તેઓએ પોતાની યુદ્ધકલાની પ્રનપુણતાનો 

પરચો બતાવયો હતો. 

 

🔜 ભારતની આઝાિી બાિ ગોરખાની કમાન સભંાળવા વાળા તેઓ િથમ ભારતીય અપ્રિકારી હતાં. તેમજ 

ગોરખાઓએ જ સૌ િથમ તેમને સામ બહાિુરના નામથી બોલાવવાની ર્રૂઆત કરી હતી. 

 

🔜 Infrontry પ્રિગેડના નેતૃત્વ બાિ તેમને ‘રહો’ પ્રસ્થત ઈંફ્રન્ટરી સ્ક લના કમાન્ડર બનાવી િીિા. તેઓ 8મી ગોરખા 

રાઈિલ અને 61મી કેવલેરીના કનશલ પણ બન્યા. પોતાના પ્રમપ્રલટરી કેપ્રરયર િરપ્રમયાન તમેણે કેટલાયે મહત્વપ ણશ પિ 

સંભાળ્યા. 

 

🔜 ઈ.સ. 1963 માં તમેને આમી કમાન્ડરના પિ પર પ્રનયકુ્ત કરવામા ંઆવયા અને તેમને પપ્રિમી પ્રવભાગના 

કમાન્ડરની જવાબિારી સોપંવામાં આવી. 

 

🔜 ઈ.સ. 1964માં તેમને પ વીય પ્રવભાગના જનરલ ઓપ્રિસર કમાપ્રન્ડંગ ઈન ચીિ મતલબ કે GONC ના પ્રહસાબે તમેને 

પ્રર્મલાથી કોલકાતા મુકવામાં આવયા. 

 

🔜 તે વખતે જ તેમને નાગાલેન્ડથી થતી આતંકી િવૃપ્રિઓનો અિલાત ન રીતે સિાયો કયો. જનેા કારણ ે1968માં 

તેમને પદ્મભ ર્ણથી સન્માપ્રનત કરવામા ંઆવયા. 

 

🔜 7 જ ન, 1969 ના પ્રિવસ ેસામ માણેકર્ાહે લોખંડી મપ્રહલા િિાનમતં્રી ઈન્િીરા ગાંિીના કાયશકાળમા ંજનરલ 

કુમારમંગલમ પછી 8 મા ચીિ ઑિ િ આમી સ્ટાિ એટલે કે ભારતીય સેનાના િમુખ (સનેાધ્યિ) તરીકેનું પિ ગ્રહણ 

કયુું. 

 

🔜 તેમના આટલા વર્ોના અનુભવની પરીિાની ઘડ ી તો ત્યાર ેઆવી જ્યાર ેહજારો ર્રણાથીઓનો જથ્થો પ વીય 



પાપ્રકસ્તાનથી ભારત આવવા લાગ્યો અને યુદ્ઘની પ્રનણાશયક પપ્રરપ્રસ્થપ્રતનું સજશન થયું. 

 

🔜 1971ના પ્રડસરેબર મપ્રહનામાં એ રં્કા સત્ય સાપ્રબત થઈ. 1971ના વર્શ સમય ેપાપ્રકસ્તાન સામ ેયુદ્ધ કરવા માટે 

વડાિિાન ઈંપ્રિરા ગાંિી િારા તત્કાલીન સમય ેિબાણ કરવામાં આવતા તઓેએ ઈંપ્રિરા ગાંિીન ેયુદ્ધ કરવાની ચોખ્ખી 

ના પાડી િીિી હતી. 

 

🔜 તે સમય ેમાણેકર્ાહે યુદ્ધ કરવાની ના પાડતા ઈંપ્રિરા ગાંિીએ તમેને (માણેકર્ાહને) પોતાનો હુકમ માનવાનુ ંકહેલું. 

તે જ સમય ેમાણેકર્ાહે ઈંપ્રિરા ગાંિીને મોઢા ઉપર કહી િીિેલુ ંકે, "તો આવતીકાલે સવાર ેતમારા ટેબલ ઉપર મારં 

રાજીનામું હરે્." 

 

🔜 આ વાત સાભંળતા જ િિાનમંત્રીએ તે સમય ેયુદ્ધ ન કરવાનુ ંકારણ પ છ્ું ત્યાર ેમાણેકર્ાએ કહેલું કે "તમે જ ેઆ 

યુદ્ધ કરવાની વાત કરો છો તે આ સમય ેર્ક્ય જ નથી કારણ કે આવા સમય ેપાપ્રકસ્તાની નિીઓમાં ઘોડાપ ર ઉમટી 

આવે છે અને તમેાં ભારતને મોટા િમાણમાં નુકસાન થાય એમ છે. યુદ્ધ થર્ ેખરા પણ તે સમય અને પ્રનણશય બિી જ 

વસ્તુ આપણી પોતાની હરે્ અને માત્ર જમીન જ તેઓની (પાપ્રકસ્તાનની) હરે્." 

 

🔜 આવે વખતે 1971ના સમયે ભારત-પાક. યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાનું સુકાન સભંાળ્યુ.ં પોતાના ર્બ્િોને સાથશક કરી 

બતાવતા તઓેએ પાપ્રકસ્તાન સામેના તે યુદ્ધમાં ભારતને માત્ર 14 પ્રિવસમાં જ પ્રવજય અપાવયો હતો. 

 

🔜 તેમના િેર્િેમ અને િેર્ િત્યેની પ્રનસ્વાથશ ભાવના અને વિાિારીની અપ્રવસ્મરણીય રાષ્ટ્ર ીય સેવાથી િભાપ્રવત થઈન ે

ભારત સરકાર ેમાણેકર્ાને 1972માં પદ્મપ્રવભ ર્ણથી સન્માપ્રનત કયાશ હતા. 

 

🔜 પોતાના ઉત્કૃષ્ટ્ િિર્શન બિલ 1st જાન્યઆુરી, 1973ના પ્રિવસે ભારતીય આમીની સૌથી મોટી 5 Star રેંકની પિવી 

તેવી પ્રિલ્ડમાર્શલથી તેમને સન્માપ્રનત કરવામાં આવયા. 

 

🔜 ચાર િાયકાઓ સિુી િેર્ની પ્રનિઃસ્વાથશ સેવા કયાશ બાિ 15 જાન્યઆુરી, 1973ના પ્રિવસ ેતમેણે પ્રિલ્ડ માર્શલની પિવી 

પરની આ સપ્રક્રય સવેાથી સન્યાસ લઈ લીિો. પરંતુ પ્રિલ્ડ માર્શલ ક્યારયે પ્રનવૃત ન થતા હોવાથી તેઓ આજીવન િેર્ના 

સવોચ્ચ સૈન્ય વડા તરીકે જ રહ્ા. 

 

🔜 સેનામાંથી પ્રનવૃત થયા બાિ ર્ામ માણેકર્ા કેટલીયે કંપનીઓની પોસ્ટ પર ઈપ્રન્ડપેન્ડન્ટ ડાયરકેટર તરીકે રહ્ા 

અન ેકેટલીયે કંપનીઓના અધ્યિ રહ્ા. 

 

🔜 માણેકર્ા ખલુીને પોતાની વાત કરવા વાળા હતા.ં તેમણે એક વાર તત્કાલીન િિાનમતં્રી ઈંપ્રિરા ગાંિીન ે'મેડમ' 

તરીકે સબંોિન કરવાની મનાઈ કરી િીિી હતી. તેમણે કહ્ું હતું કે આ સંબોિન 'એક ખાસ વગશ' માટે થાય છે. 

માણેકર્ા એ કહ્ું કે તેઓ તમેને િિાનમતં્રી જ કહેરે્. 

 

🔜 માણેકર્ા આ િુપ્રનયામાં એક માત્ર એવા વયપ્રક્ત હતા કે તેઓ ઈંપ્રિરા ગાંિીન ે'સ્વીટી' કહીન ેબોલાવતા હતા કારણ 



કે ગાંિી તેમના ખાસ પ્રમત્ર હતા. 

 

🔜 આ િેર્ના વયપ્રક્ત કહો કે અપ્રિકારી કહો પરંતુ એક વાત એ છે કે માણેકર્ા એકમાત્ર એવા વયપ્રક્ત હતા કે જઓે 

િિાનમંત્રીની ઓપ્રિસમા ંતેમની પરપ્રમર્ન લીિા વગર જી ર્કતા હતા. 

 

🔜 વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમને િેિસા સંબંિી પ્રબમારી થઈ ગઈ હતી અને તેઓ કોમામા ંચાલ્યાં ગયા હતા. 

 

🔜 પ્રનવૃત થયા બાિ તેઓનુ ંપેંર્ન કોગં્રેસ સરકાર ેબંિ કરી િીિું હતું.જ ેપેંર્ન મળવુ ંજોઈએ તે તેને મળ્યુ ંન હતું. 

જ્યાર ેઅબ્િુલ કલામ સાહેબ રાષ્ટ્રપપ્રત હતા ત્યાર ેતેમણે માણેકર્ાનુ ંલગભગ 1 કરોડ રૂપ્રપયા જટેલું બાકી રહેલું પેંર્ન 

અપાવેલું. 

 

🔜 27મી જ ન, 2008ના રોજ ન્યુમોપ્રનયાને કારણ ે94 વર્શની વયે, િેર્ના આ સૌથી મહાન યોદ્ધાનું તપ્રમલનાડુના 

વેપ્રલંગ્ટનની પ્રમપ્રલટરી હોપ્રસ્પટલના આઈસીય માં રાત્રે 12:30 વાગ્યે પ્રનિન થઈ ગયંુ. માણેકર્ા માત્ર ખાસ કરીને 

પ્રડિેન્સ માટે જ નહી ંપરંતુ િેર્ના યુવાઓને માટે પણ િેરણાનો સ્ત્રોત છે. તેમની િેર્ િત્યેની પ્રનિઃસ્વાથશ ભાવના અને 

યોગિાનન ેકારણ ેઆપણ ેહંમરે્ા તેમના આભારી રહીરંુ્. 

 

🔜 એક આડ િસગં...... 🔙 

 

🔜 લાલ મોટરસાઇકલ ની પ્રકંમત પડી ભાર ે!! 

 

🔜 1947માં એક નવા િેરે્ જન્મ લીિો. િેર્ના તે વખતના સુરિા અપ્રિકારીઓએ હવ ેનક્કી કરવાનું હતું કે તેઓ કયા 

િેર્નો ભાગ બનવા ઈચ્છે છે - ભારત કે પાપ્રકસ્તાન? એક નવયુવાન મેજર યાહ્ા ખાને પાપ્રકસ્તાન જવુ ંપસંિ કયુું. 

ભારત છોડતા ંપહેલા તેઓ પોતાના એક પ્રમત્રને મળવા ગયા. તેમના આ પ્રમત્ર પણ સરુિા િળના જ અપ્રિકારી હતા. 

આ અપ્રિકારી પાસે એક જરેસ કંપનીનું, લાલ રંગનું મોટરસાઈકલ હતું. જનેો િોટો પણ નીચ ેઆપલેો છે. 

 

🔜 યાહ્ાએ પલેા અપ્રિકારી પ્રમત્રને જણાવયુ ંકે તેમને આ લાલ રંગનું મોટરસાઇકલ ખ બ પ્રિય હતું. અને આથી તેઓ 

રૂ.1000 ચ કવી એ મોટરસાઇકલ ખરીિવા માંગતા હતા. (એક હજાર જટેલી રકમ તે સમય ેખ બ મોટી પ્રકંમત ગણાતી.) 

સોિો નક્કી થયો. યહ્ાએ પાપ્રકસ્તાન પહોચં્યા બાિ આ રકમ ચ કવવા વચન આપ્યંુ. જ ેઅપ્રિકારીએ મોટરસાઇકલ 

વેંચેલું તેઓ તો આ હજર રૂપ્રપયા ક્યાર ેમળર્ ેએમ રાહ જોતા જ રહ્ા. ખેર તમેને એ ક્યારયે મળ્યા જ નહી.ં 

 

🔜 પ્રડસેરબર 1971માં ઉપરોક્ત વાતને 24 વર્શ થયા.ં પાપ્રકસ્તાન સામનેા યુદ્ધમાં ભારતે પ્રવજય મેળવયો. અને તે સાથે 

જ બાંગ્લાિેર્નું પ્રનમાશણ થયું. યહ્ા ખાન તે વખતે પાપ્રકસ્તાનના રાષ્ટ્રપપ્રત હતા. 

 

🔜 ભારતીય સૈન્યના સવોચ્ચ અપ્રિકારી, જનરલ સામ માણેકર્ાએ પ્રવજય મળેવયા બાિ માનવમેિનીને સબંોિીને કહ્ું 

હતું કે, "યાહ્ાએ મન ેમારી મોટરસાઈકલના બિલામા ંરૂ. 1000 ન જ આપ્યા. પણ આજ ેપોતાનો અિો િેર્ ગુમાવીને 

તેની પ્રકંમત તેમણે ચ કવી છે." 



 

🔜 હા, રૂ.1000 માં યાહ્ા ખાનને પોતાની મોટરસાઈકલ જમેણે સન. 1947માં વહેંચલેી તે બીજંુ કોઈ નહી ંપણ સામ 

બહાિુર માણેકર્ા પોતે હતા. તેમની મોટરસાઇકલની પ્રકંમત તેમને મળી ખરી, અને તે પણ ૨૪ વર્શ પછી બાંગ્લાિેર્ના 

સ્વરૂપમા.ં 

 

🔜 જો આ એપ્રતહાપ્રસક િસંગ આપ િથમ વાર વાંચતા હો તો કોમેન્ટ માં લખજો "I LOVE MY INDIA" !! 

 

જાય પ્રહન્િ ! વંિે માતરમ ! 

 

લેખક : પ્રમતલુભાઈ ગોહેલ 'તેજ' 

(03/04/2020) 

 


