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પ્રમુખીય

સમાજપ્રિતતાક નૃતયના તાલબરંધમારં

પ્રકાશ ન. શાહ

હમણાં ભાવનગરમાં દશ્તક એવૉડ્ત સમારોહમાં સહભાગી થવાનું બન્ંુય 
ત્યારે આપણા અનુત્મ તવદ્ાવ્યાસંગી લાભુદાદા (લાભશંકર પુરોદહર) સાથેના 
અનૌપચાદરક વારા્તતવનોદમાં એક મજાનો મુદ્ો સામે આવ્યો. એમણે વષષો પર ‘ઝેર 
રો પીધાં છ ેજાણી જાણી’ તવશે રિણ વ્યાખ્યાનો લોકભારરમાં દશ્તકની ઉપતસથતરમાં 
આપેલાં અને આ નવલકથા પોરાની દૃતટિએ શી વારે કલાતસક છ ેરે સફુટ કરવાની 
કોતશશ કીધી હરી. આ વ્યાખ્યાનો એમની પાસે ટાંચણરૂપે સચવા્યાં હશે, પણ 
લખા્યાં નથી. અનુકૂળરાએ રે ગુજરારવગાં બને રો એ સૌ સહૃદ્યો સારુ રૂડી 
લત્ધ લેખાશે.

પણ હમણાં રો મેં એની તજકર કરી રે લાભુદાદાના એક તવશેષ અવલોકનને 
તમશે, કે રિણ ભાગના લખાવા વચચે જ ેલાંબો સમ્યગાળો વીત્યો છ ેએનો્યે સંદભ્ત 
સમજવો જોઈશે. આ ્યુગસંદભ્ત કહો, કાળસંદભ્ત કહો રે ચોક્સ જ મહત્વની 
બીના છ.ે ‘સંસકૃતર’ તવતધવત્ સંકેલવાનું બન્ંુય ત્યારે ઉમાશંકરે કહું જ હરું ને કે 
આ સામત્યક શરૂ કરેલું રે સમ્ય સાથે ગાઢ અનુસંધાનપૂવ્તક જીવવા વાસરે.

ગમે રેમ પણ, તશશુતવહાર પદરસરમાં હરા અને જમે લાભુદાદાના રેમ 
એના્યે પોંખણાનો અવસર હરો એટલે તશશુતવહારના સથાપક માનદાદા (માનભાઈ 
ભટ્ટ)નું્યે સમરણ થવું સવાભાતવક હરું. ભાવનગર રાજ્યની તવતધવત્ સોંપણી ભારર 
સરકારને થઈ ત્યારે સમારોહની વ્યવસથા ગોદી કામદારોના આનંદ મંગળ મંડળે 
સંભાળી હરી. વ્યવસથાથી પ્રસન્ થ્યેલા રાજવી કૃષણકુમારતસંહજીએ ‘આનંદ 
મંગળ’ના તમરિોને પૂછું કે ‘છોકરાઓ, શું કરો છો?’ ગોદી કામદારોના નેરા 
માનભાઈએ એ મરલબનું કહું કે આપ જ ેનથી કરરા રે. પછી ફોડ પાડ્ો કે આ 
બાળકો પાસે રમરગમરનાં સાધનો, ધોેરણસરનું ને તવશાળ ક્રીડાંગણ, કશું નથી. 
એને પગલે જ ે હુકમ થ્યો રે તશશુતવહાર અને વ્યા્યામપ્રવૃતત્ સારુ જમીનની 
ફાળવણીનો.

આ વાર જાણવાની થઈ ત્યારે જોડાજોડ ‘ઝેર રો પીધાં છ ેજાણી જાણી’ 
માંહેલો જમીનફાળવણીનો દકસસો્યે સાંભરરો હરો. દેખીરી સાવ નકામા જવેી 
જમીન ગોપાળબાપાએ સ્યાજીરાવ ગા્યકવાડ પાસે માગી લીધી. ગા્યકવાડ ેઆપી 
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રો ખરી - પણ સવભાવે પ્રજાની ભાળ રાખનાર જીવ રે પૂછા તવના ન રહી શક્યા 
કે અહીં રાની પશુ હશે, એનો ભો નથી લાગરો? બાપાએ રાજાને કહું કે આ 
‘રમારી પડખેના દીપડા’ ન રંજાડ ેરો બસ.

આપણા સમ્યમાં રો રાજદ્રોહના ખાનામાં પડી રેને શોભીરી કારવાઈપારિ 
ઠરાવે એવા આ ઉદગારો હરા. કેમ જાણે કોઈ તપ્યુતસએલ ઍતકટતવસટ ન હો્ય! 
વસરુરઃ માનશંકર ભટ્ટ, ઉમાશંકર જોશી, મનુભાઈ પંચોળી, એવી એકબે પેઢી 
ગાંધી્યુગમાં આવી ગઈ જણેે માર્્ત સને ગાંધીસાત્ અગર ગાંધીને માર્્ત સસાત્ કરીને 
પોરપોરાનાં જીવન જીવી જાણ્યાં. એમનો જ ે તમજાજ, અક્ષરજીવન અને 
જાહેરજીવનની સંતમલનભૂતમએ, એ વ્યકર કરવા સારુ રો અજ્ે્યની લેતખની 
જોઈએ ઃ

હમ ન વિઠ્ઠૂ હૈં  ન િક્ષધર હૈં  
હમ હમ હૈં  ઔર હમેં 
સફાઈ ચાહહએ સાફ હિા ચાહહએ 
ઔર આતમ-સનમાન ચાહહએ વજસકી 
લીક 
હમ ડાલ રહે હૈં  ઃ 
હમારી જમીન સે હટ જાઓ.

રો, સમ્ય, એ સમ્યનો તમજાજ ને (ભાવ) ભૂતમ, બહુ સમપ્તકપણે ગોવધ્તનરામે 
પદરષદના સથાપના અતધવેશનમાં મૂકી આપ્યાં છ.ે 1905નું વરસ છ;ે દેશમાં 
બંગભંગગર પ્રક્ષોભ ને જાગૃતરનો માહોલ છ;ે પણે દતક્ષણ આદરિકામાં સત્યાગ્રહી 
અરુણોદ્ય આગમચ કશોક સફૂતર્તસંચાર છ;ે આઇનસટાઇનના સાપેક્ષવાદનો કંઈક 
પૂવ્તસંચાર પણ છ;ે અને ગોમાતરિ અધ્યક્ષી્ય ઉદબોધનમાં પદરષદના ઉપક્રમની 
ભૂતમકાએ વાર માંડ ેછ ેઃ

“બનધુજનો, આ ્યુગ, રાજકી્ય, સાંસાદરક અને અન્ય તવષ્યના 
સમાજોનો છ.ે કોઈ સથાને કૉંગ્રેસો રો કોઈ સથાને કૉનફરનસો, કોઈ સથાને 
કલબ નામે રો કોઈ સથાને ઍસોતસ્યેશન નામે, સમાજો આ રેમ અન્ય 
દેશોમાં ભરા્ય છ.ે જ્યાં સવ્ત પાસ આવા સરારના રણકારા સંભળા્ય છ,ે 
ત્યાં આપણા એકરારાનો ધવતન પણ રેમાં ભળે અને સામાતજક પ્રવૃતત્ના 
લક્ષમાં કાંઈક વૃતધિ કરે રો રે તચરિ દેખીરું સુનદર જ છ.ે જ્યાં ચારે પાસ 
ગાનરાન મચી રહેરું હો્ય એવા પ્રદેશમાં ઊભું રહેલું પ્રાણી ગાનાદદકમાં 
કુશળ નહીં હો્ય રો બોલ્યા તવના રેના હૃદ્યમાં ગાન ઉરારવા માંડશે, રેના 
હાથપગ રેની પ્રેરણા તવના રાલ આપરા હો્ય રેમ નૃત્ય કરશે, અને 
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પ્રતસધિપણે વર્તરા ગાનમાં અપ્રતસધિપણે આ હૃદ્ય અને શરીર લ્ય પામશે. 
આવી જારના લ્યનું કારણ આ સૃતટિનો જડ-ચેરન-વ્યાપી એક તન્યમ છ ે
અને રે તન્યમનું નામ Rhythmic Law – રાલબનધ અથવા અનુપ્રાસ્યોજના 
આપીએ રો સમજા્ય એવું છ.ે આપણી સાદહત્ય પદરષદ, આખા આ્યા્તવર્તના 
એક સમાજપ્રવર્તક નૃત્યમાં આવા રાલબનધ તન્યમના બળથી ઊભી છ.ે”

આ રો પરચક્ર રળે ‘સવ’ની ખોજમથામણના ઉદગારો હરા. હવે રો સવચક્રના 
સમ્યમાં છીએ ત્યારે એક સમાજપ્રવર્તક નૃત્ય વચાળે આપણે ટટ્ટાર મેરુદંડ સોરા 
કેળવવો ઘટરો તવવેક શો છ ેએનો એક સોજજો સંકેર ચુંવાળીસમા પ્રમુખ નારા્યણ 
દેસાઈના અધ્યક્ષી્ય અતભભાષણમાંથી મળી રહે છ ેઃ

“...શાસન આપણને આતથ્તક મદદ આપરું હો્ય, માન-મરરબા કે 
પુરસકારો આપરું હો્ય રો એની ગરજ ેઆપે. રેથી આપણે આપણી સવરંરિરા 
ગીરવી મૂકી ન શકીએ. શાસનની દેખીરી ભૂલો કે ઇરાદાપૂવ્તક શાસને 
ભરેલાં ખોટાં પગલાં અંગે આંખ આડા કાન કરવા, ચૂપ થઈને બેઠાં રહેવું કે 
એ પોરાનો તવષ્ય નથી એમ માનીને મૌન જાળવવું એ બધું ઓતશ્યાળાપણામાં 
આવી જા્ય. ઓતશ્યાળી વ્યતકર પોરે રો પોરાનું સમમાન ગુમાવે જ છ ેપણ 
જનેી રે ઓતશ્યાળી બને છ ેરેને પણ નૈતરક રીરે નીચી લાવે છ.ે..”

આ બધું કહેરી વખરે એમના મનમાં પ્રત્યક્ષ તવગર શું હશે એનું અનુમાન 
આપણે પક્ષે અશક્ય નથી. પણ એક લોકા્યની અક્ષરસેવીને સહજ એમણે જ રે 
વાર ખોલી આપી અને બોલી બરાવી છ ેઃ

“...એક દાખલો લઈએ. સાદહત્ય, કળા કે સંસકૃતરને લગરી સંસથાઓમાં 
રે રે તવષ્યના કળાકારો જ ચૂંટાઈને જા્ય એ સવ્તથા ઈટિ છ.ે આપણે ત્યાં 
એને સારુ ઉમાશંકર અને દશ્તક જવેાઓએ જહેમર પણ ઉઠાવી છ.ે જો કોઈ 
પણ શાસન આમ પ્રતરતનતધઓની સંસથાને પોરાના નીમેલા પ્રતરતનતધઓથી 
જ ભરવા માગે અથવા બીજી રીરે દખલગીરી કરે અને એ અંગે આ 
સંસથાઓ સાથે સંકળા્યેલા પ્રતરતનતધઓ ચૂપ બેઠા રહે રો એને ઓતશ્યાળાપણં 
કે લાચારી કહેવા્ય. આવી લાચારીને ફગાવી દેરાં આપણે શીખીશું રો જ 
ગુજરારી સાદહત્યકારનું ખમીર પ્રગટશે...”

દેખીરી રીરે જ, ગુજરાર સાદહત્ય અકાદમી પ્રકરણ પરતવે એક લોકા્યની 
સાદહત્યકારનો આ એક ખરી દૂંટીનો ઉદગાર હરો. જ્યાં સુધી સમ્યસંદભ્તનો 
સવાલ છ,ે ભાવનગરના જ એક ઉલ્ેખથી અટકવા ઇચછુ ંછુ.ં 1984નું વરસ હરું. 
જ્યોજ ્ત ઓરવેલની કીતર્તદા કૃતર ‘1984’ તવશે મારે ભાવનગરના એકસેલ સટડી 
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સક્તલમાં વાર કરવી એવું રેડુ ંલઈ જ્યનર મેઘાણીના સૂચનથી નાનાભાઈ ભટ્ટના 
પુરિ પ્રશાનરભાઈ મને મળવા આવ્યા અને મેં પણ હા પાડી – ભાવનગર જવાનું ને 
વળી ઓરવેલ તવશે બોલવાનું! સવ્તસત્ાવાદી બળોના તવશ્વઉપાડાની ચચા્ત ઓરવેલે 
‘1984’માં કરી છ ેઅને એમાં ‘તબગ બ્રધર’ બધું જ જુએ છ ેએ રરજ પર મેં 
વારા્તસાર આપી ઘટરાં ટીકાદટપપણ સાથે મારંુ વકરવ્ય સમેટું. સભાના 
અધ્યક્ષસથાને મૂળશંકર મો. ભટ્ટ હરા. સરસ સમાપનવચનો ઉચચા્યાાં એમણે કે 
પ્રકાશભાઈએ ઓરવેલનો જ ેસાર આપ્યો એનો અથ્ત એટલો જ કે જો સમાજમાં 
‘નાનાભાઈ’ઓ નહીં પાકે રો મોટાભાઈઓ ચઢી વાગશે!

આખા આ્યા્તવર્તના એક સમાજપ્રવર્તક નૃત્યના રાલબંધને અનુલક્ષીને આ 
ક્ષણે આટલું જ.

મે 4, 2023

q

કવિતા
જમાિટ ઃ ગુણવંર વૈદ્, 2022 (્ુયકે) 3+76, રૂ. 125 મને અરંધારા બોલાિે ઃ 
મનીષી જાની, 2021, 24/249, પદરશ્રમ એપાટ્તમેનટ, સેટલેાઇટ, 
અમદાવાદ-380015, પૃ. 176, રૂ. 200 કહરયાિરમારં કાગળ ઃ પારુલ ખખખર, 
2021, રીથ્ત, 153, ગુરૂકૃપાનગર, અમરેલી, 4+124, રૂ. 151.
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કવવતા

થીજી	ગ્યાં	છ	ે  નીવતન	વડગામા

ઝઠૂલતાં	 એ	 ઝાડ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યાં	 છ,ે 
ને	 ધબકતાં	 હાડ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યાં	 છ.ે

સવાદ	 ને	 સુગંધને	 પાતાળમાં	 જાણે	 સમેટી, 
ફઠૂલ-ફળ	 ને	 ડાળ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યાં	 છ.ે	

વાવટો	 ફરકાવતા	 ને	 જગંલોમાં	 રાજ	 કરતા	 –	 
આભઊંચા	 પહાડ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યા	 છ.ે

આંખ	 શોધે	 કોઈ	 પગલું,	 કાન	 તરસે	 કોઈ	 પગરવ, 
જીવતા	 એ	 ઢાળ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યા	 છ.ે	

શ્ાસ	 થંભાવી	 થ્યું	 છ	ે સાવ	 સઠૂનું	 આંગણં	 આ, 
ઓરડા-પરસાળ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યાં	 છ.ે

રોજ	 સાંજ	ે જ્યાં	 છલકતાં	 સાત	 રંગોનાં	 સરોવર, 
એ	 બધાં	 સથળ-કાળ	 આજ	ે મઠૂળથી	 થીજી	 ગ્યાં	 છ.ે	

જીવન	નથી 
છ	ેનથી	છ ે
નથી	છ	ેનથી 
જાવા	દે	ને!

      *

જીવન	અટકે 
જીવન	ભટકે 
જીવન	મળે	ના 
જીવન	માટે	ના.

કવવતા	  વવપાશા	મહેતા
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નક્ી	નથી	થાતું	હવે	  જ્યંત	ડાંગોદરા

પઠૂવતા	 કે	 પવચિમ	 કશું	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે, 
ક્યાં	 જઈને	 તગતગું	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

તેજનું	 ફેંક્યું	 ગગનમાંથી	 ધરા	 પર	 દોરડંુ, 
કઈ	 રીતે	 મેડી	 ચડંુ	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

એક	 પણ	 મુદ્ા	 વવના	 તેં	 વજદંગી	આપી	 દીધી, 
નોંધમાં	 શું	 શું	 લખું	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

મન	 સદા	 જો્યા	 કરે	 છ	ે એમનાં	 વચત્ો	 બધે, 
રાવ	 એની	 ક્યાં	 કરં	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

એકદમ	 રાખી	 હતી	 મેં	 ગુપ્ત	 મારા	 કાનથી 
વાત	 જઈ	 કોને	 કહંુ	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

સામટાં	 ઘુવડની	 સામે	 સઠૂ્યતા	 શું	 હારી	 જશે? 
કે	 થશે	 મોંસઠૂઝણં?	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

ટોચ	પર	પહોંચીને	એવો	તો	ફસા્યો	 છુ	ંભલા, 
કઈ	 તરફ	 ને	 ક્યાં	 જવું	 નક્ી	 નથી	 થાતું	 હવે.

પળેપળ	જાગતી	  હદલીપ	જોષી

બારણં	 ખોલીને	 અંદર	 આવતી! 
લાગણી	 ઘર	 આખું્યે	 અજવાળતી!

સાંજ	 ઝરમરતી	 રહી	 ચશમાં	 ઉપર, 
્યાદ	 કેવી	 ખઠૂબ	 અઘરી	 લાગતી!

આંખ	 મીંચી	 એ	 બધા	 જીવી	 ગ્યા, 
જમેના	 રસતે	 પળેપળ	 જાગતી!

લોહીમાં	 લેખણ	 ઝબોળી	 એ	 પછી, 
તજ તા	 ગામેગામ	 જઈને	 વાગતી!

કોઈ	 કાળે	 ત્યાં	 સરોવર	 સંભવે,	 
આજ	 ચકલી	 ધઠૂળમાં	 નહાતી	 હતી!

મૌન	 વવસતરતું	 ગ્યું	 ચારે	 તરફ, 
જમે	 પઠૂરી	 થઈ	 અઝાનો	 આરતી!
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સત	રાખ્યું	છ	ે  પારલ	ખખખર

ભાગ્યવવધાતા	 હકત્ા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ,ે 
હકત્ા	 પરના	 પીંછા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

આ	 જનમે	 પણ	 આપણ	 બેઉ	 તાજામાજા! 
ગ્યા	 જનમની	 પીડા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

ધરતી	 સાથે	 ચોંટીને	 ટટ્ટાર	 ઊભા	 પગ, 
શુભવચંતકની	 ટીકા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે	

‘અહો	 કવવતા,	 અહો	 કવવતા’	 વદે	 પંહડતો 
કાગળ	 પરના	 લીટા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

હારેલા,	 થાકેલા	 ઊઠે	 એક	 અવાજ,ે 
ઓ	 ખણખણતા	 વસક્ા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

ઝાકમઝોળ	 બધી્યે	 ઊંધું	 ઘાલી	 ભાગી, 
ગોખે	 જલતા	 દીવા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

તારે	 વાદે	 ચડતાં	 મારો	 રથ	 ઊંચકાણો, 
ધરમરાજની	 વજહ્ા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

તે	 શીખવ્યું	 છ	ે ઊંડા	 જળમાં	 ટકવું,	 તરવું, 
ડઠૂબી	 જવાની	 વચંતા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 છ.ે

પારલ	ખખખર	‘પા.	ખ.’	હતાં	તે	‘પાંખ’	થઈ	ગ્યાં,	 
એક	 અમસતા	 મીંડા	 તેં	 તો	 સત	 રાખ્યું	 	 છ.ે	
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ગીત	  મનુ	ઠાકોર	‘મનન’

ફવળ્યે	બેઠો	ફાગવણ્યો	ને	આંગવણ્યે	મધુમાસ 
વવરહનો	વસમો	થ્યો	વૈશાખ 
હવે	તો	નજરં	મીઠી	નાખ.

અમથી	વાતે	રહેશો	સાજણ	કેટલા	હદ’	તમે	અણબોલાના	દેશે, 
વહેંત	છટેો	વ્યવહાર	તમારો	વલખાવી	વલખાવીને	જીવ	લેશે. 
કોઈ	અષાઢી	વાદળ	ઝઠૂરે	ટહુકાનો	તલસાટ 
આંખ્યું	અપલક	જોતી	વાટ 
હવે	તો	નજરં	મીઠી	નાખ.

કેમ	કરીને	કહેવું	સાજણ	કેમ	કરીને	રહેવું	તમથી	સાવ	આટલુંક	દઠૂર	 
હૈ્યાની	માલીપા	બાંધ્યા,	હોઠોની	માલીપા	સાંધ્યા	સાવ	કરી	ચકચઠૂર	 
બે	કાંઠાની	વચચે	સઠૂનમન	વહેતી	આપણી	જાત 
વીતે	કેમ	કરીને	રાત?	 
હવે	તો	નજરં	મીઠી	નાખ.

ફવળ્યે	બેઠો	ફાગવણ્યો	ને	આંગવણ્યે	મધુમાસ 
વવરહનો	વસમો	થ્યો	વૈશાખ 
હવે	તો	નજરં	મીઠી	નાખ.

પહેલે	પ્રહર	  પ્રણવ	ઠાકર	-	‘પાગલ’

વરસાદ	 લઈને	 આવજ	ે પહેલે	 પ્રહર, 
પરસાદ	 લઈને	 આવજ	ે પહેલે	 પ્રહર.

ના,	સાવ	ખુલ્લા	થઈ	અને	મળવું	નથી, 
મરજાદ	 લઈને	 આવજ	ે પહેલે	 પ્રહર.

સૌ	 સનેહથી	આપી	 ગ્યા	 ઝખમો	 મને, 
અપવાદ	 લઈને	 આવજ	ે પહેલે	 પ્રહર.

આનંદ	 ને	 ઉતસાહમાં	 ભટકી	 ગ્યો, 
અવસાદ	 લઈને	 આવજ	ે પહેલે	 પ્રહર.

ભઠૂલી	ગ્યો	હંુ	કોણ	છુ?ં	ક્યાં	છ	ેવતન?	 
તું	 ્યાદ	 લઈને	 આવજ	ે પહેલે	 પ્રહર.
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ટપાલીકાકા	  પારલ	બારોટ

માથે	ટોપી	ખાખી	કપડાં	હટરંન	હટરંન	કરતાં	આવે,	 
અલક-મલકના	 સંદેશાઓ	 ટપાલીકાકા	 લાવે,	 
	 માથે	ટોપી	ખાખી	કપડાં...

એક	હાથમાં	સાઇકલ	પકડે	એક	હાથમાં	કાગળ, 
ઊંચા	 સાદે	 બઠૂમો	 પાડે	 ખખડાવે	 કંઈ	 સાંકળ. 
	 માથે	ટોપી	ખાખી	કપડાં...	

અંતરદેશી	પોસટકાડતા	ને	પરબીહડ્યાં	થનગનતાં,	 
થેલીમાંથી	 ડોકંુ	 કાઢે	 મનીઑડતાર	 મનગમતાં, 
	 માથે	ટોપી	ખાખી	કપડાં...	

ઘરડી	માનો	કાગળ	વાંચી	દીકરો	થઈ	સમજાવે,	 
રક્ષા	 આપી	 ભાઈના	 હાથે	 મલકીને	 વધાવે. 
	 માથે	ટોપી	ખાખી	કપડાં...

ટૅકનનૉલનૉજી	એટલી	વધતી	ભઠૂલ્યા	સઘળા	પત્ો, 
શબદોની	 આંટીઘઠૂંટીમાં	 ભાષા	 પર	 છ	ે ખતરો. 
	 માથે	ટોપી	ખાખી	કપડાં...	

લડાખ	  રાકેશ	દેસાઈ

આઘે	ચોમેર 
એકની	પાછળ	એક,	છકે, 
લડાખના	પહાડો	ખડેખાંગ	ઊભા	છ,ે 
જાણે	કે	આ	વચચે	બેઠેલી	સમથળ	જમીન 
ખાલી	ચઢવાથી 
ત્યાં	પગ	છઠૂ ટા	કરતી	હો્ય.

કીડીની	જમે	મારી	ગાડી	સરકે	છ,ે 
ને	બારીમાંથી	દેખાતાં	દૃશ્યની	મ્યાતાદાને	વળોટીને	 
ફાટ	ફાટ	ફેલા્યેલા 
માટી	પથથરથી	જ	રસા્યેલા-કસા્યેલા 
આ	પહાડોમાં	ક્યાં્ય	લીલાંછમ	વન	દેખાતાં	નથી	– 
કોઈ	પ્રવતભાસંપન્ન	વચત્કારે	ચીતરેલા	લાગે, 
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જણેે	ખોવાઈ	ગ્યેલી	ગ્ીન	કલર	ટ્ઠૂબની	ખોટ	સાલવા	ન	દીધી	હો્ય.

અહીં	ધઠૂળ	એ	જ	મઠૂળ	છ,ે 
બધું	જ	અંદર-બહાર	છ,ે 
પણ	એની	પથરાળ	પારદશતાકતાએ	હકંમત	ચઠૂકવી	છ	ે– 
અહીં	‘્યા	હઠૂ’	જવેા	રોમૅવનટક	ગીતના	હફલમી	શઠૂહટંગનો	

ઇવતહાસ	નથી, 
પણ	છકે	નાવભ	લગી	થડકતા	બનાવો	છ	ે– 
શ્ાસ	અધધર	કરી	દેતી	પાતળી	હવા,	 
ને	લગભગ	બધા	જ	ઢોળાવો	પર	આહદમ	માણસખાઉંની	જમે	ઝળઠૂંબતા 
ખડક,	પથથર,	વશલાઓની 
અમુક	અમુક	અંતરે	સરકારી	ચેતવણીઓ	છ	ે:	 
‘વબવેર	–	શઠૂહટંગ	સટોન	એહર્યા.’

અહીં	પ્યતાટકોને 
આ	પથરા	મારતા	પહાડો	અજાણ્યા	લાગતાં	હશે, 
ને	પથરા	મારતા	આ	પહાડોન ે
પ્યતાટકો	અજાણ્યાં	લાગતાં	હશે. 
ઉબડખાબડ	રસતા	પરથી	હંકારતી	એ.સી.	ગાડીમાં 
મારી	ઊછળતી	વંકાતી	નજર 
કોણ	જાણે	કેમ	પહાડોનાં	ચઢાણ	પર	અફળાતી-ફસડાતી 
ટકી	રહેવા	મથે	છ.ે

લડખના	આ	પહાડો 
કદાચ	પોતે	સૌનદ્યતાનું	સમારક	નથી, 
પણ	એમનો	અલગ	ચાલ	છ,ે 
એ	સૌનદ્યતાના	ચણતરમાં	કામ	લાગતો	કાચો	માલ	છ	ે– 
ડબલ્યુ.	બી.	્યેટસનું	કવવતાનું	પ્રભવસથાન 
‘ધ	ફાઉલ	રૅગ	ઍનડ	બોન	શનૉપ	ઑવ	ધ	હાટતા’	છ.ે	

નીચે	સરકાવેલા	કાચવાળી	બારીમાંથી	 
માનાં	અનાવૃત	સતનો	જવેાં	 
આ	પ્રાગૈવતહાવસક	પહાડોને	 
હંુ	ભઠૂખ્યા	વશશુની	જમે 
બસ	ચસ	ચસ	તાકી	રહંુ	છુ.ં
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વવષાણ...	વવષાણ...	વવષાણ... 
ક્યાં	છ	ેતું?	 
આમ	તો	તું	બધે	જ	છ ે
એમ	સાંભળું	છ.ે.. 
પણ	મારા	હાથમાં	તો 
તું	આવતું	નથી. 
તારા	અતાપતા	મળે	 
તો	કંઈક	ખબર	પડે. 
તું	તો	તારાં	રંગરૂપ	બદલ્યા	કરે	છ.ે 
પણ	બહારથી	તો	તુ ં
કાંટાળું	જ	છ.ે 
આસપાસમાં	કોઈ	ઝપટાઈ	જા્ય	તો	 
શઠૂળ	ભોંકા્ય	તેવું... 
પણ	અંદરથી	તન ે
શું	થતું	રહે	છ?ે	 
મને	તો	જઠૂજવે	રૂપે	તુ ં
અઠંગ	ભાસે	છ.ે..

તારી	સાથે	વાતચીત	થઈ	શકે? 
પણ	તું	કંઈ	બોલી	બોલે	છ	ે 
તે	ખબર	પડે	 
પછી	જ	વાતચીત	થા્ય	ને?	 
કદાચ	તારી	બોલી 
અમને	ના	સંભળા્ય 
કે	ના	સમજા્ય... 
પણ	એથી્ય	પહેલાં 
તું	બોલે	છ	ેકે	નહીં 
તે	નક્ી	કરવું	પડશે. 
અત્યારે	હંુ	બોલું	છુ	ંતે 
શું	તું	મારામાં	પ્રવેશીને	 
મને	બોલાવે	છ?ે	 
કે	આસપાસ	જ	ેસંભળા્ય	છ ે

તે	પણ 
બધાંને	તું	જ	બોલાવે	છ?ે

તેં	બધાંનો	પીછો	પકડ્ો	છ ે
એ	તો	દેખા્ય	છ.ે.. 
એટલે	જ	તો 
બધાં	રઘવા્યાં	થઈને	 
ભાગંભાગ	કરી	રહાં	છ.ે.. 
પણ 
કઈ	તરફ	દોડી	રહાં	છ ે
તે	તો 
કોઈને	ખબર	નથી. 
છવેટે	તું	શું	કરાવવા	માંગે	છ?ે	

તું	ક્યાંથી	આવ્યું	છ?ે 
અને	તારે	ક્યાં	જવું	છ?ે 
કે	પછી	તું	જવાનું	છ	ેજ	નહીં? 
એવું	જો	હો્ય	તો 
તને	રસતો	કરી	આપીએ... 
અને	અમે	પણ 
રસતો	બદલીને	 
તને	વચચે	ન	આવીએ 
તે	રીતે	ચાલતાં	રહીએ...

સાંભળું	છ	ેકે 
તારા	ભાઈઓ	પણ	છ.ે.. 
અને	તે	પણ	 
તારી	સાથે	સાથે	જ	ફરે	છ!ે	 
તું	અને	તારા	ભાઈઓ 
ભલે	રહો... 
ભલે	રહો	વવષાણ... 
આપણે	અળગાં	ન	રહી	શકીએ 
તો	કંઈ	નહીં 
પણ	ભાઈબંધી	તો	કરી	શકીએ	ને?

કોવવડ	વનવમત્ે	  વનવખલ	ખારોડ
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વાતાતા

ભઠૂલ

પન્ના	વત્વેદી

છલે્ું પગમથ્યું ચડિાં ચડિાં િો આરોહરી હાંફરી ગઈ. પહેલા માળ સુરરી 
પહોંચિામાં આટલો થાક િો કદરી નથરી લાગ્યો! લાગ્યું કે જાણે પિ્શિારોહણ કરરી 
રહરી હો્ય! રહરી રહરીને મચત્માં એક જ સિાલ ઊઠિો હિો – છોકરરીનરી મા બનિું 
િરારે જોખમરી છ ેકે છોકરાનરી? કે પછરી આજના સમ્યમાં મા હોિું જ સૌથરી મોટુ ં
જોખમ છ?ે

ફલલૅટનું બારણં ખોલ્યું. સુકેર કોઈનરી સાથે ફોન પર ચચા્શમાં મરગૂલ હિો 
– આ ્યુક્રને ભડકે બળે છ.ે ખલાસ થિા બેઠુ ંછ.ે મમસાઇલો છકે હિે ઇમારિો લગરી 
પહોંચરી ગઈ છ.ે આ દુમન્યાને થઈ રું ગ્યું છ?ે િાિે િાિે મમસાઇલ, ડો્ન અને 
પરમાણબૉંબ. રું જરૂર છ ેપારકરી જમરીન લગરી ટાંહટ્યા લાંબા કરિાનરી! હજાર પ્રશ્ો 
છ ેપ્રજાના... પોિાનું ઘર સંભાળરીને બેસરી કેમ નથરી રહેિા આ લોકો?

સુકેરનો અિાજ ઊંચો થઈ રહો હિો. આરોહરી રરીમે રરીમે બેડરૂમ િરફ 
ગઈ. િે ક્યાં્ય લગરી જાગિરી પડરી હિરી પણ સુકેર ક્યારે આવ્યો અને િેણે ક્યારે 
લંબાવ્યું િેનરી િેને કંઈ ખબર જ ન રહરી. કોઈએ મોટો પથથર મૂકરી દરીરો હો્ય એમ 
છાિરી ભારઝલ્રી થઈ ગઈ. ઓરરીકાનાં કિર પર લાલ રેરમરી દોરાથરી ભરેલાં 
જાસૂદનાં ફૂલોમાં સરલાનરી િાિો ભેરિાઈ ગ્યેલરી – કોણ કોણ રું ક્યા્શ કરે છ?ે 
મરુના ચેિને િળરી. મબચારરી મુન્રી! ચાર િરસનરી એિડરી અમથરી છોકરરીને રું 
ખબર પડ ે કે ચૉકલેટ આપનારા ને ખિડાનારા બરા ભૈ્યા કે અંકલ ના હો્ય! 
જીિનરી જમે સાચિિરી હિરી સરલા. િો્ય આંખના એક પલકારે.. ઘડરીના છઠ્ા 
ભાગમાં ના બનિાનું બનરી ગ્યું. િે્ય પોિાનરી બહેનપણરીના પંડના છોકરાએ જ.

મીંચેલરી આંખોમાં અંરારાનું રણ પથરાઈ ગ્યું. સિાલનરી રેિરી ઊડિરી રહરી : 
કોણ િરારે સુખરી? છોકરાં જણનારરી કે....

રોજ કરિાં આરોહરી આજ ેિહેલરી ઊઠરી ગઈ. બેઠકરૂમનરી બારરી ખોલિાં જ 
આકારના ટકુડાને િાકરી રહરી. સુકેર પાસે આિરીને ઊભો હિો. આરોહરી હજી 
આકારને એકરીટરે જોઈ રહરી હિરી. સુકેરનો હાથ િેના ખભે મુકા્યો ત્યાં િે રરીમેથરી 
બબડરી : રણ હિે ભૂરા રંગનું થઈ ગ્યું કે રું!

‘આરોહરી...’ સુકેરે હાથ પકડરી સોફા પર બેસાડરી.
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‘કાલે..કાલે.. સરલાનરી મુન્રી સાથે જ ેથ્યું િે ખબર પડરી કંઈ? સરલા િો 
કાલનરી દેખાઈ જ નથરી. બારણાં બંર ને બંર. જ્બરનો આઘાિ લાગ્યો છ ે
મબચારરીને. કોઈ સાથે કોઈ િાિ જ નહીં. મબચારરી મુન્રી... કરનારનું નામ જાણરો 
ને િો હોર ઊડરી જરે. મરુના ચેિમન્યો. રોજ ચૉકલેટ લાિિો હિો, રોજ રમાડિા 
લઈ જિો'િો. િે કાલે છોકરરીને ‘રમાડરી’ નરારમે...’

‘હમમમ...’ એક ઠડંા હોંકારે આરોહરી િરારે ઊકળરી ઊઠરી.
‘ને સુમનના મચનટએુ? હદ કરરી નાંખરી! એક મોબાઇલ મા-દરીકરા િચચે ભેગો 

રાખિરી'િરી. િે એમેઝોન પર ઑનલાઇન રોમપંગ કરરી નાંખરી. કેટલાંનરી? પૂરા 
લાખનું નાહરી નાંખિાનું થ્યું િેનરી માને. ઇમરજનસરીમાં મદદ લેિા એકાદ િાર 
મપનનંબર આપરીને કરાવ્યું હરે િેનરી પાસે. પાછાં ઑનલાઇન કલાસરીસ િખિે ફોન 
િેનરી જોડ ેને જોડ.ે એને િો ફાિિું મળરી ગ્યું. એ િો કહર્યાણં લેિા ગઈ ને ગૂગલ-
પે ક્યુાં ત્યારે ખબર પડરી કે એકાઉનટ િો સફાચટ્ટ છ.ે ફાળ પડરી. આટલા રૂમપ્યાનું 
પોિે કરું ખરરીદ્ું નથરી ને ઝરીરો બલૅલેનસ કેમનું થઈ ગ્યું? હડટલે કઢાિરી ત્યારે ભાન 
પડ્ું. બોલો, હજી મૂછનો દોરો ફૂટો નથરી ને ગલ્શરિેનડ માટ ેિીંટરી ને બરીજી જિેલરરી 
મગફટ. લો, ને પોિાના માટ ેબૂટ ને લેરરબેલટ... િેનરી પૂરરી સાિ પેઢરીનાં જોડાં આિરી 
ગ્યાં હરે એટલા રૂમપ્યામાં િો. બે મરીનકરીના છોકરાએ બાઈક અથડાિરી મારરી. 
હજી બાર િરસનો છ ેટાબરો. બાઇક મરખિાડરી દરીરરી બાપે, િે હિામાં ઉડાડિો'િો. 
બાપો પાછો છાિરી ફુલાિરી ફરિો'િો. જો્યું? આને કે'િા્ય ડહેરંગ... બા્યલાિેડા 
ચાલે જ નહીં મારા ઘરમાં િો. લે, દેખાડ હિે ડહેરંગ! કોઈને કરીરા મિના બાઇક 
લઈને રોડ પર નરીકળરી પડ્ો. રેસ લગાડિા. િરીસ-બાિરીસ િરસનરી છોકરરીને 
અથાડરી મારરી. પગ ભાંગરી નાખ્યો ગરરીબ માનરી છોકરરીનો. િાિ કરિાં'િાં બરાં. 
કા્યમનરી ખોડ રહરી જિાનરી. કોણ પૈણરે હિે?...’

સુકેરનરી આંખો ફોનનરી મસક્રન પર હિરી.
‘સારંુ થ્ંુય સુકેર, મેં નોકરરી ના કરરી િે. િખિ જ એિો છ.ે આજના સમ્યમાં 

છોકરાંને ‘માણસ’ બનાિિા એનાથરી મોટરી નોકરરી મને િો બરીજી એકે્ય નથરી 
લાગિરી. પરફેકટ મરર...’ બોલિરી આરોહરીનો અિાજ રરીમો પડરી ગ્યો કારણ કે 
સામે સુકેરનો અિાજ ઊંચો થઈ રહો હિો : ‘કેટલાં? હેં? ઓહ...! ને સેનસેકસ? 
એના રેર લેિા્ય? માકકેટ ડાઉન જિાનું કે અપ? અચછા... ખરરીદરી લઉં કે...'

આરોહરી ઊભરી થઈ ગઈ. િે રસોડાના કામમાં પરોિાઈ. છોકરાઓ ઊઠરીને 
િૈ્યાર થઈ રહાં હિાં. મનમખલ ટાઈ પહેરરી રહો હિો. આરિ બૂટપામલરનરી 
ડ્બરીમાં અંગૂઠો દબાિરી ભીંિે અંગૂઠાનરી છાપ પાડરી રહો હિો. આરોહરી જોરથરી 
િાડકૂરી. ડ્બરી બંર થઈ ગઈ. અંગૂઠાનરી કાળરી કાળરી છાપ હિે ્યુમનફૉમ્શનરી સફેદ 
ચડ્રી પર લાગિા માંડરી. આરોહરીએ ફરરી રાડ નાંખરી. આરિે િેનરી ઍપલકટ 
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હેરસટાઇલમાં આંગળરીઓ ફેરિરી અને હાથમાં પહેરેલરી સલમાન લક્રી દેખાડિો 
દેખાડિો, દબંગ સટપે કરિો કરિો, દાંમિ્યા કાઢિો કાઢિો સડસડાટ દાદર ઊિરરી 
પડ્ો. મનમખલ રસોડામાં આવ્યો. આરિ લંચબૉકસ લેિાનું ભૂલરી ગ્યેલો. મનમખલે 
બે લાંચબૉકસ લઈને સકૂલબલૅગમાં મૂકરી દરીરાં.

‘મનમખલ, આરિનુ ં ધ્યાન રાખજ ેબટેા. હદિસ ેન ે હદિસ ેબગડિો જા્ય છ.ે 
કંટાળરી ગઈ છુ ંિનેા ંિોફાનોથરી. ગ્યા અઠિાહડ્ેય ડરી-્લૉકના ં કંૂડા ંિોડરી નાખં્યા.ં 
કંૂડાના પસૈા આપરી આિરી િો્ય કેટલુ ંસાભંળિુ ંપડ્ુ ંમારે! સરી-્લૉકનરી દરીિાલો પર 
કોલસાથરી અગડબંગડ ંચરીિરરી આવ્યો. બાજુિાળા ્લૉકનરી દોરરી પર જૂલરીનુ ંરિૉક 
સકુાિંુ હિંુ િો જઈન ેઅગરબત્રીથરી કાણા ંપાડરી આવ્યો. કોઈક હદિસ હાટ્શ ફેલ 
કરાિર ેઆ છોકરો. િુ ંસમજાિિો કેમ નથરી િને?ે િનેુ ંધ્યાન રહે એટલ ેજ િો પલેરી 
સકૂલમાથંરી ઉઠાડરીન ેિારરી સકૂલમા ંમૂક્યો મેં. િનેા માસિરોન ેમળિા રહેિાનુ ંિારે. 
આભ-જમરીનનુ ંઅંિર છ ેબનં ેભાઈઓમા.ં કોણ કહે કે એ િારો સગો ભાઈ છ?ે’

આરોહરીને હિું કે મનમખલ કંઈક કહેરે. માસિરોને મળરી આિિાનરી રરપિ 
આપરે પણ જિાબમાં િે સહેજ હસ્યો અને ચૂપચાપ દાદર ઊિરરી પડ્ો.

સુકેરના નોકરરીએ ગ્યા પછરી આરોહરી એકલરી પડરી. પણ રોળા હદિસે 
અંરારાનું એ રણ ફરરીથરી પથરાિા લાગ્યું – ઓટલા પર બોલા્યેલા ર્દો મનરંિર 
કાનમાં પડઘાઈ રહા હિા. મુન્રી... ચેિન.... મચનટ.ુ.... પણ પહેલરી જ િાર િેને 
ચેિનના બદલામાં આરિ સંભળા્યું. િે ફફડરી ઊઠરી. પણ િરિ જ બરીજો ર્દ 
પાછળ પાછળ ઘસડાઈ આવ્યો – પરફેકટ મરર.

િે ઊંડા મિચારમાં ડબૂરી ગઈ. એકાએક કંઈક સૂઝ્યું હો્ય િેમ િે ઊભરી થઈ 
ગઈ અને બાળકોના ઓરડામાં ગઈ. અજિાળું હિું િો્ય લાઇટ કરરી. િેરમિખેર 
ચરીજિસિુઓને બરાબર જોઈ. મનમખલના બેડનરી ચાદર વ્યિમસથિ હિરી. ભીંિ પર 
અ્દુલ કલામનું પેપરકહટગં ચોંટાડ્ું હિું. નક્ષત્ના ફોટા, પુસિકોના કબાટ પર 
એક છબરીમાં હનુમાનજી એક હાથમાં પહાડ લઈને ઊભા હિા. આરોહરી મલકરી 
ઊઠરી. મનમખલ પર િારરી જિાનું મન થઈ આવ્યું. આંખ મનમખલનરી ભીંિ પરથરી 
આરિનરી ભીંિ િરફ િળરી. ઉફફ.. આડાઅિળા બે-ચાર લરીટા અને અગડબંગડ ં
ર્દો.

એકાએક આરોહરીનું ધ્યાન બેડ નરીચે મૂકેલરી એક પિરાંનરી પેટરી િરફ ગ્યું. 
િેણે પેટરી બહાર કાઢરી. ખોલરી. લખોટરીઓનો એક ડ્બો, એક ભમરડો, જૂનરી 
પેમનસલ અને કાળા પડરી ગ્યેલા બે રબડ. જૂનો કંપાસ, મલબટટી અને સફારરીનાં બે 
મલૅગેમઝન, મિરાટ કોહલરી અને રોનરીના ફોટાઓ, ડ્લ્યુ.ડ્લ્યુ.એફ.ના ખલરી અને 
અનડરટકેરના પોસટર કાડ્શ અને સહુથરી નરીચે મચત્લેખા પૂમિ્શનાં થોડાંક કહટગં. 
આરોહરીએ રરીમેથરી એ બહાર કાઢાં. હૃદ્ય થડકો ચૂકરી ગ્યું. – ઓહ...અર્શનગ્ન 
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મિદેરરી નટરીઓ...
આરોહરીએ જલદરી જલદરી પેટરી નરીચે સરકાિરી દરીરરી. િે બહાર આિરી ગઈ. 

ગલૅસચલૅમબરમાં જઈ આવ્યાનરી એક મિમચત્ ગૂંગળામણ થઈ આિરી. િેના હાથ હજી્ય 
ધ્ૂજી રહા હિા – મારરી િપશ્ચ્યા એળે જરે કે? હહંસક રમિો માટનેું આ ખેંચાણ? 
અત્યારથરી? અને છાપાંના એ કહટગં? આરિ..... ઓહ..

િે જ રાત્ે િેણે સુકેર પાસે પોિાનરી એ રખિરી બપોર પાથરરી દરીરરી : 
‘સુકેર... છોકરાઓને ધ્યાનથરી જો્યા િેં? મનમખલને જો્યો િેં? િેનામાં કેટલો ચેનજ 
આિરી ગ્યો િે! િેનું મોં કેટલું લેિાઈ ગ્યું છ?ે િેનરી અંિહરક્ષનરી દુમન્યામાં ગુમ રહે 
છ.ે િું માનરીર, છલે્ા એક મહહનાથરી મનમખલ એક પણ િાર આરિ સાથે ઝઘડ્ો 
નથરી. જ ેપરીરસું િે ખાઈ લે છ.ે ન કોઈ ફરમાઈર, ન કોઈ જીદ. ક્યારેક િો મને 
થા્ય છ ે કે િેના કરિાં િો બકબક કરિો હિો િે જ સારંુ હિું. હક્રકેટનરી િાિો, 
કલાસનરી િાિો, કૉલોનરીનરી િાિો, માસિરોનરી િાિો... હિે િો હંુ બોલાિું કે કૉલોનરીના 
છોકરા.. ના એટલે ના જ. િે ભલો ને િેનો રૂમ ભલો. ચોપડરીમાં માથું નાંખરી બેસરી 
રહે છ.ે ચોપડરી ના હો્ય િો મોબાઈલ પર અંિહરક્ષ મિષ્યના લેકચર... એકાએક 
કેટલો મોટો થઈ ગ્યો? દૂરદૂર રહેિો હો્ય એિું લાગે મને િો ક્યારેક. આજકાલ 
કરિાં નિમામાં આિરી ગ્યો. કાલે બોડ્શમાં આિરે. િેને િેનું લક્્ય બરાબર ખબર 
છ.ે હંુ કહંુ િેને, બેસ મારરી પાસે. કોણ જાણે કેમ રરમાિો હો્ય કે પછરી ભણિામાં 
ગંભરીર થઈ ગ્યો હો્ય. જોકે ફેરિરી ફેરિરીને કેટલરી િાર પૂછરી જો્યું મેં, પણ પૂછુ ંકે 
િરિ સટડરીરૂમમાં... છોકરાઓ િો છોકરાઓ રહે િો જ સારા લાગે મને િો. ઘર 
ખાિા દોડ ેછ ેક્યારેક.’ બોલિાં બોલિાં આરોહરીનરી આંખ દરીિાલ પર ટીંગાડલેરી 
બંને ભાઈઓના ફોટાને જોઈ રહરી.

ક્ષમણક ચુપપરી પછરી આરોહરી સુકેરનરી િરારે નજીક સરરી : ‘સુકેર, બપોરે હંુ 
િેમના રૂમમાં ગ્યેલરી. આરિના બેડ નરીચેનરી પેલરી પિરાંનરી પેટરીમાં રું મૂકેલું ખબર 
છ ેિને? િને કહેિાં્ય મને િો ... છરી... પહેલાં િો એ રૂમ સાફ કરિા જિરી ત્યારે 
કણ કણનરી ખબર રહેિરી'િરી મને, પણ મનમખલ મને કહે કે મમમરી, િું મચંિા ના કર. 
અમારો રૂમ અમે જ સાફ કરરીરું. મને એમ કે ચાલો આરિને્ય એક સારરી ટિે 
પડરે. પણ આ િો જો્યું કે... બે હદિસ પહેલાં જીદે ચઢલેા મિરાટ જિેું ટટે ુમચિરાિિું 
છ.ે ગઈ ફેર સલમાન ખાનનું મપચચર જો્યું કે ઊભા ને ઊભા મેં િેના જિેરી લક્રી 
લેિા બજાર ઢસેડરી ગ્યો. સલમાન જિેરી લક્રી, મિરાટ જિેું ટટે,ુ ઍપલકટ જહંટ્યા... 
રું છ ેઆ બરું? કરું નિું જો્યું નથરી કે િેણે માંગ્યું નથરી.’

સુકેરે હાથમાં છાપું લરીરું : ‘આરોહરી, િારો પ્રૉ્લેમ રું છ?ે કોઈ રાંિ રહે 
િો િને પ્રૉ્લેમ, કોઈ િોફાન કરે િો િને પ્રૉ્લેમ! છોકરા મિરેનરી િારરી વ્યાખ્યા 
મુજબ એ લોકોએ િિ્શિાનું એમ?’
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આરોહરીએ સુકેરના હાથમાંથરી છાપું ખેંચરી લરીરું: ‘આપણે બરાં એક જ 
ડૉ્ઇંગરૂમમાં બેઠાં હોઈએ ત્યારે ક્યાં હોઈએ છરીએ સાથે? એક જ ડૉ્ઇંગરૂમમાં 
કેટલા રૂમ હો્ય છ ેસુકેર? સહુ પોિપોિાના મોબાઇલઘરમાં ગુમ. સપેસના નામે 
મોબાઇલનરી કેિરી કેિરી ભરીડમાં ક્યાં ક્યાં ભટકિા હો્ય છ ેછોકરાઓ કોને ખબર? 
સાચું રું અને ખોટુ ંરું એ સમજાિિા િાિ માંડુ ંિો કહે ટૂકંમાં પિાિ. કિેશ્ચન પેપર 
પણ ઑ્જમેકટિ હો્ય છ ેઅમારાં. આિો જિાબ સાિ? મોટા િો આપણે્ય થ્યા 
સુકેર. બરાં િચચે, બરાંનરી હાજરરી, બરું બરાંનું.. પોિપોિાના ઓરડા રેના? 
બરાં્ય ઓરડા આપણા. અગારરી, આંગણં, ઓરરરી....જ્યાં બેસો િે ખૂણો આપણો. 
ઘરના જ નહીં, આખા ફમળ્યાના ઓરડા આપણા.. આપણરી આંખો પર બાર 
આંખો ફરિરી હો્ય. આપણા હાથમાં બાર હાથ હો્ય. આપણરી ચાલ, આપણરી ગમિ.. 
રજરેજનરી ખબર બરાંને. હિે િો કોઈને કરું પણ કહો િો એક જ િાિ – સમ્ય 
પ્રમાણે બદલાિું જોઈએ. જમાનાના નામે સારો-નરસો ગમે િે બદલાિ સિરીકારરી 
લેિાનો? સટડરીરૂમના નામે ઓરડાઓ અળગા થ્યા ને પછરી ભીંિો્ય અળગરી. કાલે 
ઈંટ અળગરી થઈ જરે િો? એક િાર મેં જો્યેલું, આરિ સામરી બારરીએ એકરારંુ 
જો્યા કરિો હિો. જૂલરી ટૂકંું ટૂકંું રિૉક પહેરરીને િેના ઘરમાં ફરિરી દેખાિરી હિરી. 
ચેિનનરી જમે આરિ પણ કોઈ હદિસ...’

બોલિાં બોલિાં આરોહરીના કપાળે પરસેિો બાઝરી ગ્યો. આ િખિે સુકેર 
ઊકળરી જ ઊઠ્ો: ‘બસ, નરીચે ઓટલા પર જઈને બેઠરી નથરી કે નિો કકળાટ લાિરી 
નથરી ઘરમાં. ત્યાંથરી આિે છ ેત્યારે િું પણ એમાંનરી જ એક બનરી જા્ય છ.ે િું્ય રું 
નાનરી નાનરી િાિે આમ... નિરાં બૈરાંઓનું િો કામ જ એ હો્ય છ ેકે કોના ઘેર કોણ 
આવ્યું, ક્યારે આવ્યું, ક્યારે ગ્યું, રું રંરા્યું, રું ગંરા્યું, રું બોલા્યું.. મૂક ને લપ. 
પરફેકટ મરર બનિા બનિામાં જ િો િરારે ને િરારે.. કરીરું'િું િને, નોકરરી લઈ 
લે પણ.... એમ.એસસરી., બરી.એડ.નરી હડગ્રીનું અથાણં કરિાનું?

દલરીલો એકાએક રાંિ થઈ ગઈ.
ઓરડો એકાએક એકલો થઈ ગ્યો.
પરફલૅકટ મરર મથિરી હિરી, ઝઝૂમિરી હિરી પણ ફહર્યાદો એથરી બમણરી 

િરીવ્રિાથરી િરિરી હિરી : િમારા આરિે કાલે..... િમારા આરિે આજ.ે...િમારા 
આરિે....

આરોહરી ક્યાં્ય સુરરી આકારના નાનકડા એ ટકુડાને જોઈ રહરી.
એકાએક મોબાઇલનરી ઘંટડરીથરી િે ચમકરી ગઈ. અિાજ સકૂલના મપ્રમનસપાલનો 

હિો. િાતકામલક બોલાિરી હિરી. આખા રસિે આરોહરીને અિાજો સંભળાિા રહા 
– મુન્રીનું રુદન, બાઇકનું હૉન્શ, અડફેટ ેઆિરી ગ્યેલરી છોકરરીનરી ચરીસો, સુમનનું 
આક્રદં....
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હાંફિરી હાંફિરી િે ઑહફસમાં પ્રિેરરી.

‘મમમસસ મહેિા, િમારા છોકરાએ આજ ેજ ેક્યુાં છ ેિે માટ ેમારરી પાસે કોઈ 
ર્દો નથરી. કોઈ રરીિે માફ કરરી રકા્ય િેમ નથરી. કોઈ બાળક આ હદે જઈ રકે? 
આિું કરરી રકે? છોકરરીનરી મમમરીએ ફહર્યાદ કરરી છ.ે કલાસના છોકરાઓના 
પસ્શમાંથરી રૂમપ્યા ચોરરી લેિા, ઘરમાંથરી ચોરરી લાિિા માટ ેફરજ પાડિરી અને એ 
પણ કોઈ છોકરરી પર ઇમપ્રેરન પાડિા માટ?ે મોંઘરી મોંઘરી મગફટ આપરી ખુર કરિા 
માટ?ે જઈને જુઓ રું ક્યુાં િમારા નબરીરાએ? રૂમપ્યા આપિાનરી ના પાડરી િો 
સિાથટી એક છોકરાને બાથરૂમમાં બંર કરરી દરીરો છ ે અને એ છોકરરીને 
જબરજસિરીથરી....

આરોહરીનરી આંખો પહોળરી થઈ ગઈ..: ‘ઓહ... ‘

ઓરડામાં જીિલેણ સન્ાટો ફરરી િળ્ો.

આરોહરીનરી આંખો ભોં્ય ફંફોસિા માંડરી: ‘લાખ પ્ર્યાસ ક્યા્શ છ ેસાહેબ મેં...
પણ... િાિ સાચરી છ ે– ભૂલ િો મારરી જ છ.ે.. આંખ સામે આટઆટલાં િોફાન 
છિાં... િમને એક િાર મળિા આિિું જોઈિું હિું મારે, કહેિું જોઈિું હિું કે આરિ 
...પણ...' બોલિાં બોલિાં આરોહરીનરી આંખો ભરીનરી થઈ ગઈ.

‘મમમસસ મહેિા.. કંઈક ભૂલ થા્ય છ ે િમારરી. આરિ નહીં, મનમખલ. હંુ 
મનમખલનરી િાિ કરંુ છુ.ં'

મનમખલ?

નામ સાથે જ આરોહરીને િમમર આિિા લાગ્યાં.

િેણે દરીિાલ ભણરી જો્યું. ક્યાં્ય હનુમાનનરી છબરી નહોિરી િો્ય એિું લાગ્યું કે 
જાણે સંજીિનરી બુટ્ટરીિાળો એ પહાડ છબરીમાંથરી પડરી જઈને િેના માથે પટકાઈ રહો 
છ ેઅને િે પહાડ નરીચે દબાઈ રહરી છ.ે

‘રમત	–	શઠૂન્ય	ભાગાકારની’  પી.	એમ.	લુણાગહર્યા

કેટલા્ય હદિસના રઝળપાટ છિાં ક્યાં્ય મકાનનો મેળ પડ્ો ન હિો; િેથરી 
સોલંકરીનું મન ઉમવિગ્ન બનરી ગ્યું હિું. જીપરીએસસરી પાસ થ્યાનો કે અમદાિાદમાં 
સરીટરી મામલિદાર િરરીકે મનમણૂક મળ્ાનો હરખ અને ઉતસાહનું જાણે કે 
બાષપરીભિન થઈ ગ્યું હિું!

ક્યાં સુરરી સહક્શટહાઉસમાં પડ્ા રહેિું? પતનરી મરીિાલરીનો પણ ગામડથેરી ફોન 
હિો : ‘મકાનનું રું થ્યું? મોડુ ંથરે િો – થોડા હદિસમાં િેકેરન ખુલરે. બાળકોનાં 
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ઍડમમરન અને અભ્યાસમાં મુશકેલરી ઊભરી થરે.’ પતનરીનરી િાિ પણ વ્યાજબરી 
હિરી. િેથરી પોિે ભાડાનો ફલલૅટ કે ટનેામેનટ; જ ેમળે એ માટ ેસિિ પ્ર્યતનરરીલ હિો. 
ઑહફસ અિસ્શ બાદ; અરે! રજામાં પણ ઘેર જિાને બદલે અહીં રોકાઈને દોડાદોડરી 
કરિો હિો. ઑહફસમાં આિિા મોભાદાર અરજદારોને પણ મકાન રોરિાનું કહરી 
ચૂક્યો હિો.

આ િરફ મરીિાલરીનો ફોન હદિસમાં એક િાર િો અચૂક આિિો : ‘...પછરી 
રું થ્યું? મેળ પડ્ો? દલાલનો સંપક્શ કરજો. ભલે દલાલરી આપિરી પડ.ે’

પતનરીનરી સલાહ પહેલાં જ િેણે આ હદરામાં પણ પ્ર્યતન ક્યષો હિો. મકાન 
લે-િેચ િેમજ ભાડ ેઅપાિિાનરી દલાલરી કરનાર એક અરજદાર પોિાના કામ 
સબબ ઑહફસમાં આિેલો. િેનું કામ પિાિરીને િેણે ભાડ ેમકાન માટ ેિાિ કરેલરી. 
દલાલે બે-ત્ણ ટનેામેનટ, ફલલૅટ બિાિેલ પણ ખરાં. પરંિુ એ બરાં એસ.પરી. હરંગ 
રોડથરી ખાસસાં દૂર છિેાડાના એહર્યામાં હિાં. પા્યાનરી સુમિરાનો સદંિર અભાિ 
હિો. ખાસ િસિાટ પણ થ્યેલ ન હિો. િેણે બહુ દૂર નહીં એિા સારા એહર્યામાં 
મકાન રોરિા માટ ે ઊંચરી દલાલરીનરી ઑફર પણ કરરી હિરી. જિાબમાં દલાલે 
મિમચત્ સિાલ ક્યષો હિો, “સાહેબ, આપ સોલંકરી એટલે ક્ષમત્્ય, દરજી, કે–?” 
આિો બેહૂદો પ્રશ્ સાંભળરીને િેના હદમાગમાં ઉગ્િા વ્યાપરી ગઈ હિરી, િેણે ઊંચા 
અિાજ ેકહું હિું, ‘’ હંુ જ ેહોઉં િે. િમારે દલાલરીથરી મિલબ અને મકાનમામલકને 
ભાડાથરી મિલબ, જ ેભાડુ ંચાલિું હો્ય િેથરી થોડુ ંિરુ આપિા િૈ્યાર છુ.ં બરીજી 
લપછપથરી રો મિલબ?

દલાલે ક્ષોભ સાથે િાિને િાળરી લેિાં કહું હિું, ‘સાહેબ, એમ િાિ નથરી. 
મારો કહેિાનો મિલબ એ છ ે કે મકાનમામલક ભાડ ે આપિા સંમિ થા્ય િો 
આસપાસના પહરિારો મિરોર ઉઠાિે. એિા કલુમષિ િાિાિરણમાં રહેિામાં મજા 
નહીં. આપ નહીં માનો, પણ લોકોનરી મેનટામલટરી આજ ેપણ પહેલાં જિેરી જ છ.ે 
આપ ખોટુ ંન લગાડિા. મારો િો િષષોથરી આ વ્યિસા્ય છ;ે એટલે મને િો બરરી 
ખબર હો્ય ને?

સોલંકરીને થ્યું કે દલાલનરી િાિમાં િથ્ય છ.ે િેનરી સાથે માથાફોડ કરિાનો 
કરો અથ્શ નથરી. સાંજ ેમરીિલનો ફોન હિો : ‘સરકારરી કિાટ્શર આપણને ન મળે? 
એ માટ ે પ્ર્યતન કરજો.’ ભોળરી મરીિલ! એને મબચારરીને રરી ખબર કે સરકારરી 
કિાટ્શર માટ ેઅહીં્યાં લાંબું િેઇહટગં ચાલે છ.ે

મકાન રોરિાના રઝળપાટમાં થ્યેલ કડિા અનુભિથરી િેનું મગજ બહેર 
મારરી ગ્યું હિું. કોઈ જાિ પૂછ,ે કોઈ િળરી ઓળખાણ માંગે, બે માસનું ભાડુ ં
ઍડિાનસ માંગે, જાિજાિનરી બાંહેરરરી માંગે. સાંભળરીને િે અકળાઈ જિો. જિાબમાં 
મકાનમામલક બોલરી ઊઠિો, “ભઈ, આ અમદાિાદ સે. અહીં આમ જ હાલે સ.’' 
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િેને થ્યું કે, માણસને િોલિાનાં કાટલાં હજુ એ જ જરરીપુરાણાં છ.ે આ સમાજમાં 
ઉમદા, ઉજ્જિળ વ્યમકિતિ કે હોદ્ાનરી કરરી મિસાિ નથરી. છૂિ-અછૂિના ભેદ હજુ 
અકબંર છ.ે િગનો ઉપ્યોગ કરિા છિાં મકાનનો મેળ પડિો ન હિો. મન મખન્ 
બનરી ગ્યું હિું. હદમાગમાં વ્યગ્િા વ્યાપરી ગઈ હિરી. આ િરફ પતનરીનરી રરીરજ પણ 
ખૂટરી રહરી હિરી. દરરોજ અચૂક ફોન કરિરી : “ભલે ઊંચું ભાડુ ં આપિું પડ.ે 
બાળકોનરી સકૂલ નજીક પડ ેએિા સારા એહર્યામાં મકાન મળે િો િરુ સારંુ.”

િેને એકાએક ભટ્ટસાહેબ ્યાદ આવ્યા. કૉલેજમાં સોસ્યોલોજી ભણાિિા 
હિા. પોિે છલે્ા િષ્શમાં હિો ત્યારે ભટ્ટસાહેબ મનિૃત્ થ્યા હિા. ભટ્ટસાહેબનો 
પોિે માનરીિો મિદ્ાથટી હિો. સરીટરી મામલિદારનો ઑડ્શર મળ્ો ત્યારે િેણે ફોન 
કરરીને ભટ્ટસાહેબને ખુરખબર આપ્યા હિા. મકાનનરી રોરમાં સાહેબ મદદરૂપ 
થરે એિરી અપેક્ષા સાથે એક સિારે િે સાહેબના ફલલૅટ પર જઈ પહોંચ્યો હિો. 
ભટ્ટસાહેબ િેમના કોઈ મમત્ સાથે ચાનરી ચૂસકરી લગાિિા ગપસપ કરરી રહા હિા.

“અરે! સોલંકરી, મા્ય ગુડબૉ્ય! િેલકમ.” કહરીને િેમણે ચા માટ ેહકચન િરફ 
આદેર ક્યષો.

“અચછા બેસ, િને મારા આ મમત્નો પહરચ્ય કરિું, આ મહાર્ય છ ે
પટલેસાહેબ. મોડાસાનરી કૉલેજમાં પ્રોફેસર હિા. હાલ મારરી જમે મનિૃત્ છ.ે 
પટલેસાહેબ િરફ ફરરીને િેમણે ઉમે્યુાં, “...અને આ છ ેમારો આદર્શ અને હોનહાર 
મિદ્ાથટી એ. જ.ે સોલંકરી. હાલનો પહરચ્ય આપું િો–સરીટરી મામલિદાર–અમદાિાદ.”

નમ્રિાપૂિ્શક હાથ જોડરીને િેણે પટલેસાહેબનું અમભિાદન ક્યુાં હિું. જ ેખાસ 
કામ માટ ેપોિે અહીં્યાં આવ્યો હિો, એ િાિ રજૂ કરિા મનમાં ર્દો ગોઠિરી રહો 
હિો ત્યાં જ ભટ્ટસાહેબે પ્રશ્ ક્યષો, “હાલ રહેિાનું ક્યાં રાખ્યું છ?ે સરકારરી 
કિાટ્શરમાં કે?”

“હાલ િો સરહકટ હાઉસમાં રહંુ છુ.ં સરકારરી કિાટ્શર મળિાનરી હાલ કોઈ 
રક્યિા નથરી. પહરિાર ગામડ ેછ.ે મકાનનરી રોર ચાલુ છ.ે ઘણા સમ્યથરી પ્ર્યતન 
કરંુ છુ.ં અનુકૂળ મકાન મળિું નથરી. આ માટ ેઆપનરી હેલપનરી ખાસ જરૂર છ.ે” િેણે 
મિિરિા સાથે મિનંિરી કરરી. ભટ્ટસાહેબ બોલરી ઊઠ્ા, “િારરી મુશકેલરી હંુ સુપેરે 
સમજુ ંછુ,ં થઈ રહેરે. મચંિા ન કર. આ પટલેસાહેબનાં સગાંસનેહરીઓ અને મમત્ોનું 
મોટુ ંિિુ્શળ અહીં્યાં છ.ે એમના સંપક્શ ખૂબ બહોળા છ.ે િારા આ કામનરી જિાબદારરી 
આપણે એમને સોંપરીએ. િારંુ કામ થઈ જરે.” પટલેસાહેબ િરફ ફરરીને િેમણે 
ઉમે્યુાં, “કેમ પટલેસાહેબ, બરાબર ને?’

“ડહેફનેટ, મારા અંગિ િિુ્શળમાં િપાસ કરરીર. સોલંકરીભાઈના સટટેસ 
અનુરૂપ મકાન મળરી જરે.” પટલેસાહેબનરી હૈ્યારારણથરી િે થોડો આશ્વસિ થ્યો 
હિો. િેણે પટલેસાહેબના હાથ પકડરીને આભારનરી લાગણરી વ્યકિ કરરી. પરસપર 



પરબ v મે, 2023 25

મોબાઇલ નંબરનરી આપ-લે કરરી. આજ ેિેણે મનરાંિનો શ્વાસ લરીરો હિો.
ચા પૂરરી થિાં ભટ્ટસાહેબે િાિનો દોર હાથમાં લેિાં કહું, “પટલેસાહેબ, 

આપણે હાલ આઝાદરીનો અમૃિમહોતસિ ઊજિરી રહા છરીએ. બરાબર ને? પણ 
નાલેરરીભરરી િાિ એ છ ેકે આઝાદરીનાં આટલાં િષષો પછરી પણ આપણે અસપૃશ્યિાનું 
આ કલંક મમટાિરી રક્યા નથરી. કેટલા ખેદનરી િાિ છ?ે”

‘ખેદનરી નહીં બલકે અમિ રરમજનક િાિ ગણા્ય.’ પટલેસાહેબે અનુમોદન 
આપિાં ઉમે્યુાં, ‘આમથ્શક મિકાસનરી િાિ િો દૂર રહરી, સામામજક ક્ષેત્ે આપણે ક્યાં 
ઊભા છરીએ? આભડછટે, જામિિાદ, કોમિાદ, ભાષાિાદ, બળાતકાર, ટોળારાહરી, 
મંહદર-મમસજદ! આ મિકૃિ આ્યામોમાં હદનપ્રમિહદન ઉમેરો થિો જા્ય છ.ે’

‘ખરરી િાિ છ.ે આઝાદરીનાં ૭૫ િષ્શ બાદ એક મામલિદાર કક્ષાનો અમરકારરી 
ભાડ ેમકાન રોરિા દર દર ભટકે, નાસરીપાસ થા્ય. એથરી મિરેષ મિડબંના બરીજી 
કઈ હોઈ રકે? ભાઈ સોલંકરી દમલિ છ ેએ એનો ગુનો છ?ે’ ભટ્ટસાહેબે આક્રોર 
ઠાલવ્યો.

‘માનિપરખના માપદંડ આપણે ત્યાં જાિપાિ અને પદિરી અને પૈસો છ.ે’ 
પટલેસાહેબે અનુભિિાણરી ઉચચારરી, ‘અહીં્યાં ઊજળાં વ્યમકિતિનરી  કરરી હકમિ 
નથરી. આપણે કઈ હદરા િરફ જઈ રહા છરીએ?’

બન્ે હમદદ્શ િડરીલોનરી િાિ િે મૌન બનરીને સાંભળરી રહો હિો. િેના હદલમાં 
ટાઢક ફરરી િળરી હિરી. િેને થ્યું કે કરુંક બોલિું જોઈએ. થોડા ક્ષોભ સાથે િેણે કહું, 
‘સર, સમાજમાં હિે પહેલા જિેરી છૂિાછૂિ નથરી. સારંુ િાિાિરણ છ.ે મરક્ષણનો 
વ્યાપ િરિાથરી ગામડાંઓમાં પણ હિે લોકમાનસમાં સુખદ પહરિિ્શન જોિા મળે 
છ.ે’

‘નહીં, ઊલટાના નિ-નિા ફણગા ફૂટિા જા્ય છ.ે’ પટલેસાહેબે દલરીલ કરિાં 
કહું, ‘અન્ય ઉજમળ્યાિ જ્ામિઓ િચચે પણ િૈમનસ્ય િરિું જા્ય છ.ે અમરીર-
ગરરીબ, જામિ, જ્ામિ, પેટાજ્ામિ, અરે! અટક (સરનેમ) સુરરી ભેદભાિરૂપરી 
મિષિૃક્ષનાં મૂમળ્યાં ઊંડાં ઊિરરી ચૂક્યાં છ.ે’

ભટ્ટસાહેબે પોિાનો મિ વ્યકિ કરિા કહું, ‘એકઝેકટલરી, ...અને મનમનકક્ષાના 
રાજકારણરીઓ આ મિષિૃક્ષને પાણરી પાઈને મોટુ ંકરરી રહા છ.ે’

‘છોડો એ બરરી િાિો. આપણં અરણ્યરુદન સાંભળિા કોણ નિરંુ છ?ે ચાલો 
રજા લઉં. હા, સોલંકરીભાઈ, આપણે ફોન પર મળિા રહરીરું.’ કહરીને પટલેસાહેબ 
ઊભા થ્યા. િેમણે પણ ભટ્ટસાહેબનરી રજા લરીરરી.

* * *
પટલેસાહેબે ખરા હદલથરી મકાન માટ ેિલાર આરંભરી હિરી. બાદમાં પાડોરરી 

હદનકરભાઈ પાસેથરી જાણિા મળ્ું હિું કે, િેમના અંકલ મજગ્નેરભાઈનો ફલલૅટ 
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ભટ્ટસાહેબના ફલોર પર જ ખાલરી છ ેઅને ભાડ ેઆપિાનો છ.ે કોઈ જોિા આિે િો 
ખોલરીને બિાિરી રકા્ય એ માટ ેફલલૅટનરી ચાિરી પણ પાડોરરી દરજ્જ ેભટ્ટસાહેબને 
સોંપરી હિરી. ભાડ ેઆપિા િેમને અને હદનકરભાઈને અમરકાર સાથે ભલામણ કરરી 
હિરી. આ િાિ જાણરીને પટલેસાહેબ ખુર થઈ ઊઠ્ા હિા. ‘ચાલો, કામ સરળ થઈ 
ગ્યું.’ િેમણે ભટ્ટસાહેબને ફોન ક્યષો, ‘ભટ્ટસાહેબ, આપે િો પેલરી ગામઠરી કહેિિ 
જિેું ક્યુાં ઃ ‘કાંખમાં છોકરંુ અને છોકરંુ રોરિા નરીકળ્ા! ’ કહરીને િેઓ હસરી પડ્ા.

ચિુર એિા ભટ્ટસાહેબ િાિનો મમ્શ સમજી ગ્યા હિા. િેથરી થોડા હિપ્રભ 
થઈ ગ્યા હિા. થોડરી િારે હસિાં હસિાં િેમણે કહું, ‘ગુડમૉમનાંગ સાહેબજી, 
આપનરી િાિ સમજાણરી નહીં.’

‘અરે! આપણે િમારા મરષ્ય સોલંકરીભાઈ માટ ેમકાન રોરિાનું છ ેને? મારા 
પાડોરરી હદનકરભાઈના અંકલ મજગ્નેરભાઈનો ફલલૅટ આપના ફલોર પર ખાલરી છ.ે 
ભાડ ેઆપિાનો છ.ે જનેરી ચાિરી પણ િેઓ આપને સોપિાં ગ્યા છ.ે

‘હા... ખરરી િાિ. પણ...’ ચિુર ભટ્ટસાહેબે ‘્ુય ટન્શ’ લેિાં કહું, ‘મજગ્નેરભાઈ 
િડોદરાથરી ફરરી અહીં્યાં ટા્નસફર કરાિિાનરી િજિરીજમાં છ,ે એિરી િાિ સાંભળરી 
હિરી એટલે હાલ ફલલૅટ ભાડ ેઆપિાનું મુલિિરી રાખ્યું છ.ે

‘અચછા, એમ િાિ છ.ે ચાલો અન્યત્ િપાસ કરિા રહરીએ. આપ પણ જોિા 
રહેજો.’ ‘ચોક્સ’ કહરીને ભટ્ટસાહેબે ફોન કટ ક્યષો. કપાળ પર ફરરી િળેલ પ્રસિેદ 
લૂછિાં લૂછિાં િેઓ કરોક બબડાટ કરરી રહા હિા.

* * *
ભટ્ટસાહેબનો અપ્રોચ બરાબર ન જણા્યો. િેમનરી િાિના ઢગંથરી પટલેસાહેબ 

થોડા અસમંજસમાં પડરી ગ્યા હિા. એક હદિસ હદનકરભાઈ મલફટમાં મળરી ગ્યા.
િેમણે સહજ પૃચછા કરરી, ‘િમારા અંકલ મજગ્નેરભાઈએ ફરરી અહીં્યાં 

બદલરી માગરી છ ેકે? ભટ્ટસાહેબ એિરી કંઈક િાિ કરિા હિા. એટલે પેલો ફલલૅટ 
ભાડ ેઆપિાનરી િાિ પર પૂણ્શમિરામ મૂકરીએ. બરીજ ે ક્યાં્ય એિો ફલલૅટ કે નાનું 
ટનેામેનટ ધ્યાનમાં હો્ય િો જણાિજો.

‘જરૂર...પણ અંકલનરી ટા્નસફર અંગેનરી િાિ મારરી જાણમાં નથરી. હજુ બે 
હદિસ પહેલાં જ આનટરીનો ફોન હિો. સુંદર, સંસકારરી નગરરી િડોદરામાં બરાંને 
ફાિરી ગ્યું છ.ે બાળકોને સારરી સકૂલમાં ઍડમમરન મળરી ગ્યું છ,ે એમ કહેિા હિા. 
િેમ છિાં અંકલને ફોન કરરીને, હકરીકિ જાણરીને હંુ આપને માહહિગાર કરરીર.’ 
ત્રીજા હદિસે હદનકરભાઈનો ફોન આવ્યો હિો.

ફોન પર થ્યેલ િાિ આ પ્રમાણે હિરી : ‘મજગ્નેરભાઈએ ખુદ ફોન પર 
હદનકરભાઈને જણાવ્યું હિું કે, ‘બદલરી કરાિિાનો કોઈ પ્રશ્ નથરી. બાળકોના 
અભ્યાસમાં સાિત્ય જળિા્ય એ માટ ેઓછાંમાં ઓછાં પાંચ િરસ િડોદરામાં 
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રહેિાનું નક્રી ક્ુયાં છ.ે િેથરી ફલલૅટ ભાડ ેઆપિાનો જ છ.ે ભટ્ટસાહેબને પણ હંુ ફોન 
કરરીને ફરરી ભલામણ કરંુ છુ.ં’

િાિ સાંભળરીને પટલેસાહેબ આશ્ચ્ય્શ સાથે ઊંડા મિચારમાં ગરકાિ થઈ ગ્યા 
હિા. આખરી િાિનો છડેો પકડિાનો િેમણે મનોમન મનરા્શર ક્યષો. ફોન પર િાિ 
કરિાને બદલે આ બાબિે રૂબરૂ મળિું જ ઠરીક રહેરે એમ મિચારરીને િેઓ રમિિારે 
સિારે ભટ્ટસાહેબના ફલલૅટ પર જઈ પહોંચ્યા.

‘ગુડ મૉમનાંગ સાહેબજી, િેલકમ.’
‘િેરરી ગુડ મૉમનાંગ.’
ચા આિરી.
બંને િચચે ચુપકરીદરી છિા્યેલ હિરી.
બંને મમત્ મૌન બનરીને ચાનરી ચૂસકરી લઈ રહા હિા.
પટલેસાહેબ ચાને ન્યા્ય આપિા આપિા મમત્ના ચહેરાનું સૂક્મ મનરરીક્ષણ 

કરરી રહા હિા. સિિ થિા ભાિ-પલટાને કારણે કરા મનષકષ્શ પર આિરી રકાિું ન 
હિું. અંિે િેમણે મૌન િોડ્ું,” ચાલો એક કામ સુપેરે પૂરંુ થરે. મજગ્નેરભાઈએ 
એમના ભત્રીજા હદનકરભાઈ સાથે ફોન પર ફલલૅટ ભાડ ેઆપિા અંગે િાિ કરરી 
લરીરરી છ.ે િેઓ પાંચ િરસ સુરરી િડોદરા જ રહેિા માંગે છ.ે એટલે હિે આપના 
હસિકનો આ ફલેટ સોલંકરીભાઈને ભાડ ેઆપરી રકારે, બરાબર ને?

ભટ્ટસાહેબ રું બોલે? િેઓ બરાબરના સપડાઈ ચૂક્યા હિા. પણ... િેઓ 
ચિુરસુજાણ હિા. એમ કંઈ સહેલાઈથરી હાર સિરીકારિાનરી િેમનરી પ્રકૃમિ ન હિરી. 
થોડરી િારે િેઓ બોલ્યા, ‘હા, મને પણ મજગ્નેરભાઈનો એ બાબિે ફોન હિો. િેથરી 
ગઈ કાલે જ મેં સોલંકરીને ફોન કરરીને આ ફલલૅટ ભાડ ે રાખિાનરી િાિ કરેલરી. 
પણ...–’

કહરીને િેઓ અટકરી ગ્યા.
‘કેમ / રું થ્યું? સોલંકરીભાઈએ પછરી રું જિાબ આપ્યો?’
‘અરે! િાિ જિા દો ને, િેણે રું જિાબ આપ્યો – ખબર છ?ે કહું કે, મને 

એિરી હાઈ લોકામલટરીમાં નહીં ફાિે. બોલો, આપણે એમના માટ ેમહેનિ કરરીએ અને 
એમને િો કરરી ખેિના જ નથરી.’

િાિ સાંભળરીને પટલેસાહેબને નિાઈ ઊપજી. સાથે સાથે િાિ ગળે પણ ન 
ઊિરરી. િેમને થ્ંુય કે સમગ્ હકસસામાં ક્યાંક ખોટાં સરિાળા-બાદબાકરી જિેું થઈ 
રહું છ ે કે રું? થોડરી આમિેમ િાિો કરરીને િેમણે રજા લરીરરી. બહાર નરીકળરીને 
સોલંકરીભાઈને ફોન કરિાનો મિચાર કરરી રહા હિા ત્યાં જ સામેથરી એમનો ફોન 
આવ્યો: ‘ગુડ મૉમનાંગ સર, કેમ છો આપ? આપ મારા માટ ેિકલરીફ ઉઠાિરી રહા 
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હરો જ– ’ િાિ પૂરરી થા્ય એ પહેલાં જ પટલેસાહેબે થોડરી નારાજગરી સાથે પ્રશ્ 
ક્યષો, ‘સોલંકરીભાઈ, ફલલૅટ િો ભટ્ટસાહેબના ફલોર પર ખાલરી છ.ે ભાડ ે પણ 
આપિાનો છ.ે ચાિરી િેમના હસિક છ–ે’ િાક્ય પૂરંુ થા્ય એ પહેલાં જ એણે ખુરરી 
વ્યકિ કરિાં કહંુ, ‘એ ફલલૅટ મળે િો...િો, સોનામાં સુગંર! આપ બંને સાહેબનો 
ખૂબ ખૂબ આભાર!’

...પણ આપે િો – હાઇફાઇ લોકેરનમાં મને નહહ ફાિે’ એમ કહરીને ઑફરનો 
અસિરીકાર કરેલ છ,ે એમ ભટ્ટસાહેબ કહેિા હિા.

િેણે નિાઈ અનુભિરી. િાિમાં કરું સમજા્યું નહીં. કહું, ‘ના, ભટ્ટસાહેબ સાથે 
એિરી કોઈ િાિ જ થઈ નથરી. હા, િચચે એક િાર મેં ભટ્ટસાહેબને ભાડાના મકાન 
માટ ે્યાદરી આપિા ફોન જરૂર કરેલો. િેમણે કહું હિું કે, ‘મસંરુ ભિન મિસિારમાં 
બંગલા ટાઇપ ટનેામેનટ પચાસ હજાર આસપાસના ભાડાથરી મળરી રકે. ઇચછા હો્ય 
િો િપાસ કરાિરીએ.' જિાબમાં મેં એટલા ઊંચા ભાડાના એ હરચ મિસિારના 
સંદભ્શમાં ના કહરી હિરી. બસ એટલું જ. ભટ્ટસાહેબ હસિકના ફલલૅટ બાબિે અમારરી 
િચચે કોઈ િાિ થ્યેલ નથરી.

આિરી પરસપર મિરોરાભાસરી િાિથરી પટલેસાહેબ મિચારમાં પડરી ગ્યા હિા. 
કરું સમજાિું નહોિું. ભટ્ટસાહેબ આ ફલલૅટ સોલંકરીભાઈને આપિા રાજી નથરી કે 
રું? િો પછરી દાખિેલ હમદદટી, અસપૃશ્યિા બાબિે ઠાલિેલ આક્રોરનો રો અથ્શ? 
ન્યષો દંભ જ? ના...ના, આ િો દંભનરી પરાકાષ્ઠા જ ગણા્ય!

પટલેસાહેબને આખરી રમિ સમજાઈ ગઈ હિરી. આિરી મેલરી રમિ? એમનું 
મન ખાટુ ંથઈ ગ્યું હિું. િેમણે હસિાં હસિાં કહું, ‘કરો િાંરો નહહ. દાખલાનરી 
રરીિ સમજાઈ ગઈ છ,ે દાખલો અચૂક ગણાઈ જરે. સોલંકરીભાઈ, મચંિા ન કરરો. 
એ ફલલૅટ ભાડ ેઅપાિિાનરી જિાબદારરી મારરી. હા, આપનરી રું ઇચછા છ?ે એ કહો.’

સમગ્ િાિ સાંભળરીને અને ઘટનાના િાણાિાણા મેળિરીને િેને થોડુઘંણં 
સમજાઈ ગ્યું હિું. રો જિાબ આપિો? હા પાડરીને ભટ્ટસાહેબને નારાજ કરિા? 
કે ના પાડરીને પટલેસાહેબને નારાજ કરિા? ઘેરરી અસમંજસ ઊભરી થઈ હિરી.

પટલેસાહેબે હહંમિ બંરાિિાં કહું, ‘ડોનટ િરરી, મૈં હંૂ ના!’
‘સર, આપનરી લાગણરી બદલ આપનો આજીિન ઋણરી રહરીર, પરંિુ મારા 

સાહેબનરી અમનચછા મિરુધિ હંુ ત્યાં રહેિા જાઉં એ મને ઉમચિ જણાિું નથરી. મારા 
થકરી સાહેબને ક્ષોભ થા્ય, મનદુઃખ ઊપજ ેએિું હંુ કરું કરિા માંગિો નથરી. મારા 
કારણે આપ બંનેનરી મમત્િામાં મિક્ષેપ ઊભો થા્ય એ પણ બરાબર નહીં.’ બોલિાં 
બોલિાં િેના ગળે ડમૂો બાઝરી ગ્યો હિો.

q
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વાતાતાઆસવાદ

મા’તમાના	માણસ	(ધીરબહેન	પટેલ)

પ્રવીણ	કુકહડ્યા

ગલુાબદાસ બ્રોકરે રરીરુબહેન પટલેને કોઈ સંપાદન માટ ેગાંરરીિાદને લક્્ય 
કરિા લખાણનરી માંગણરી કરરી. રરીરુબહેને કહું : ‘એિું િો કોઈ લખાણ નથરી, પણ 
િમે બે કલાક થોભો િો હંુ િમને લખરી આપું'. મેં જલદરી જલદરી એક િાિા્શ લખરી- 
‘મા’તમાના માણસ'. એ િાિા્શ બ્રોકરને ગમરી.1

રરીરુબહેને રણમજિરામ સુિણ્શચંદ્રક સિરીકારિરી િેળાએ પોિાનરી સજ ્શન-
પ્રહક્ર્યાના સંદભકે એક િાિ કહેલરી કે સજ ્શનનરી હક્ર્યા િખિે એિું થા્ય કે ‘હંુ મરરી 
ગઈ હોઉં’. એટલે આ બહારનરી જ ે‘હંુ’ છુ ંને, એ મારરી પસ્શનામલટરી કે જ ેકહો િે, 
જાણે મરરી જ ગઈ હો્ય િેિું થા્ય.’2

‘મા’તમાના માણસ’ િાિા્શ રોરણ ૧૨માં પાઠ્પુસિકમાં છ.ે દરેક િાચને આ 
િાિા્શ નિરીન અથષો સંપડાિે છ.ે એકરી બેઠકે લખા્યેલરી આ િાિા્શ લેમખકાએ સજી્શ 
નથરી પણ એમના વિારા જાણે ઊિરરી આિરી હો્ય િેમ લાગે છ.ે આ અનુસંરાને 
એમનાં ઉપરનાં બે અિિરણ જોિાં જોઈએ.

સિમાનરી િાિા્શના્યક મમણભાઈ ગાંરરીજીનરી આઝાદરીનરી લડિથરી આકષા્શઈને 
ઘર છોડરીને સત્યાગ્હરી બનરી જલેમાં જા્ય છ.ે મમણભાઈમાં સહનરમકિ ન હોિાથરી 
જલેના આકરા મન્યમોનું પાલન થિું નથરી. િેથરી રારરીહરક અને માનમસક ત્ાસથરી 
એ મરિા પડ ેછ.ે સરકારને એમ લાગે છ ેકે આને જો િરારે સમ્ય જલેમાં રાખરીરું 
િો આ અહીં જ મરરી જરે, એમ માનરી િેને છોડરી મૂકે છ.ે ગામ અને સિજનોને 
જોિા-મળિા િલપાપડ મમણભાઈના માંદલ પગમાં જોર આિે છ.ે ગામ-પહરિાર 
અને સિજનોનાં હંૂફાળાં સિાગિ માણિાનાં સિપનાં જોિો એ હરખપદૂડો થઈ જા્ય 
છ.ે પણ આ બરાં િરફથરી પોિાનું, સાિ જનમ સુરરી ્યાદ રહે એિું હડહડિું 
અપમાન થિાં હદગમૂઢ થઈ પાછો જલેમાં જિાનો મિચાર કરે છ.ે ત્યાં એને ખબર 
મળે છ ે કે ગામ અને મપ્યરથરી કાઢરી મુકા્યેલરી પોિાનરી પતનરી હરીરા પોિાના 
પ્રાણપ્યારાં ઘરેણાં િેચરીને સિમાનભેર સાિ અજાણ્યા એિા સુંદરણા ગામના છિેાડ ે
એકલરી રહરી, પોિાના પમિના પગલે સત્યાગ્હરીનું જીિન જીિે છ.ે પતનરીમાં આિેલા 
આિા પહરિિ્શનથરી મમણભાઈને નિાઈ લાગે છ.ે આિું સરીરુંસાદું િસિુ રરાિિરી આ 
િાિા્શમાં આ સિરૂપનરી અનેક ખૂબરીઓનાં દર્શન થા્ય છ.ે
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રરરીરનું દુઃખ ભૂલરીને સિજનો અને ગ્ામજનો પોિાનું કેિું ભાિભરીનું સિાગિ 
કરરે, િેનાં સિપનાં માણિા મમણભાઈનું ભમિષ્યકાળમાં થ્યેલંુ િણ્શન રોચક છ.ે 
જ–ેજ ેસિપનાં જો્યાં છ ેિેનાથરી સાિ મિપરરીિ થિાનું છ ેએ બાબિને અસરકારક 
રરીિે ઉપસાિિામાં આ િણ્શન ઉપકારક બનરી રહે છ.ે પોિે ઘેર પહોંચરે ત્યારે રું 
થરે? – મપિા પરસાળમાં મૂકેલરી લાકડાનરી પાટ પર બેઠા બેઠા હુક્ો ગગડાિિા 
હરે. એ કંઈ િરારે નહીં બોલે. ‘મમણભઈ, આ્યા ભઈ?' કહરીને ચલમ ખોિરિા 
માંડરે. મનમાં ને મનમાં કદાચ દરીકરાના દુબળા દેહને જોઈને દુઃખરી્યે થરે. બા િો 
િરિ જ ઠઠે પરસાળના ઊમરા લગરી, ભલરી હરે િો ચોક લગરી દોડરી આિિાનરી : 
‘આ્યો ભઈલા? આ્યહા્ય... કેિો થઈ ગ્યો છ!ે' કરિરીક આંખે આંસુડાં ભરરી દેરે. 
ઝટપટ ઘૂમટાથરી આંસુ લૂછરીને પાણરીનો લોટો ભરરી લાિરે. સોનું રું ચરીજ છ,ે એિો 
ચળકચળક કરિો મપત્ળનો લોટો. એનરી બાના હાથે ઉટકા્યેલો ચોખખોચણક 
લોટો! ને એમાં ભરેલું ઠડંુ ંપાણરી! માણસ બરીજુ ંરું માગે આ દુમન્યામાં?3

પછરી િો બા-બાપુ અને પતનરીનો મનોમન સનેહભરીનો સતકાર પામરીને 
હરખઘેલો થઈ ગ્યેલો મમણભાઈ ગામલોકો અને ગામના માસિરને હાથે્ય સનમાન 
પામરી લે છ!ે આ સનેહાળ સિપનલોકમાંથરી જ્યાં બહાર આિે છ ેત્યાં િો એ પોિાના 
મહોલ્ામાં પહોંચરી જા્ય છ.ે પછરી રરૂ થા્ય છ,ે ઉપર અરોરેમખિ િાક્યાંરોથરી 
સાિ મિપરરીિ, પોિે સેિેલાં અરમાનોનો કચચરઘાણ કાઢિરી એક પછરી એક 
ચહઢ્યાિા પ્રસંગોનરી પરંપરા. એમાં મમણભાઈને આઘાિ આપિા એક પછરી એક 
પ્રસંગનરી આંિરગૂંથણરી િાિા્શનરી કલાતમકિામાં િરારો કરે છ.ે

મમણભાઈ જ્યાં મહોલ્ામાં પ્રિેશ્યા ત્યાં ચાટ આગળ સૂિેલા કૂિરાએ આંખ 
ખોલરી, પહેલાં ભસ્યું, પછરી પૂંછડરી હલાિરીને એનું સિાગિ ક્યુાં. સામાન્ય રરીિે 
કૂિરાંને નાપસંદ કરનાર મમણભાઈને કૂિરાએ ઓળખ્યો એટલે એના પ્રત્યે હમદદટી 
જાગરી. કૂિરાનું, પહેલાં ભસિું એ મમણભાઈને લાગેલો પહેલો સાિ નગણ્ય અને 
ક્ષમણક આઘાિ. પોિાના ઘરનરી બહાર મૂકેલરી લાકડાનરી પાટ ેકોઈ બેઠુ ંનહોિું. એ 
બરીજો આઘાિ. ઘર પાસે જિાં જ ડલેરીનું ભારેખમ ખરીલા જડલેા કમાડનું બંર બંર 
થઈ જિું. (પોિાનરી સાંભરણમાં ઘરના માટ ેિો ઠરીક અન્ય માટ ેપણ સદા્ય માટ ે
ખુલ્ાં રહેિાં બારણાં આજ ેપોિાનરી માટ ેપણ બંર થઈ ગ્યાં!) એ ત્રીજો આઘાિ. 
પોિાનરી માટ,ે પોિાના જ ઘરનાં બારણાંનરી સાંકળ પોિાના હાથેથરી જ ખખડાિિરી 
પડ ેએ મજબૂરરીભ્યષો ચોથો આઘાિ. સાંકળના ખખડિાથરી સામેના ઘરના ઉપલા 
માળનરી બારરીઓનું ખૂલિું અને પોિાને જોઈને, રડારડ બંર થઈ જિું. (પોિાના 
સિજનો િો પોિાને સિરીકારિા િૈ્યાર નથરી, અરે પડોરરીઓ પણ નકારે છ!ે) એ 
પાંચમો. પોિાના જ ઘરમાં, પોિાને સામે ચાલરીને, પોિાના સિરીકાર માટ,ે પોિાનાં 
સિજનો સામે, પોિાનરી ઓળખ માટ ેકહેિું પડ.ે.. ‘બા, એ બા! કમાડ ખોલો. હંુ છુ.ં.. 
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હંુ!' એ છઠ્ો. એના મપિા િેરરીભાઈનું ઉપરનરી બારરી ખોલરી ક્રોરભરરી ગજ ્શના કરરીને 
‘મચ્યો છ ેએ' એમ િાકિું એ સાિમો. કુટુબં પ્રત્યેના અનગ્શળ સનેહનરી આડરમાં 
મપિાના ‘મચ્યો છ ેએ' એ પ્રત્યુત્રમાં રહેલા ક્રોરમમમશ્રિ મિરસકારને સમજી ન 
રકનાર મમણભાઈનો જિાબ ‘હંુ... હંુ મમણ્યો'ના જિાબમાં િેરરીભાઈના મુખે 
મમણભાઈને ઊભેઊભો સળગાિરી મૂકે િેિાં બે મિરાન બોલા્ય છ,ે પહેલું : 
‘િેરરીભાઈનો મમણ્યો િો ચ્યારનો મહાંણાંમાં ગ્યો' એ આઠમો આઘાિ. બરીજુ ં : 
‘હેંડિો થા હેંડિો... મોટરી માતમાિાળરી ના જોઈ હો્ય િો!”માં પોિાને ઉિારરી પાડિા 
માટ ેમપિાએ િાપરેલું ન્યૂનિા/િુચછિાદર્શક (ઉપરનું દરા્શિેલું અરોરેમખિ) સ્તરીમલંગ 
મિરેષણ એ નિમો. અને મમણભાઈ માટ ેઘરનાં નરીચેનાં બારણાં, પહેલાં બંર થઈ 
ગ્યાં છ,ે હિે બરીજા માળનરી બારરી પણ પોિાના મપિા વિારા બંર થઈ જિરી એ 
દસમો. જનેે પોિાનાં માન્યાં હિાં એ સિજનોનો આિો મિરસકાર પામરી ભાંગેલ 
પગે, મખન્ હૃદ્યે, હમણાં કૂિરાએ પૂંછડરી પટપટાિરી પોિાને આિકા્યષો હિો, િેનરી 
પાસે જઈને પોિાને ખાિા માટ ેલરીરેલા ગાંહઠ્યાનું પડરીકંુ ઊંરું િાળ્ું. આભારિર 
કૂિરાનું પહેલાં પૂછડરી પટપટાિિું અને ટોળે િળિું અને પછરી ગાંહઠ્યા સૂંઘરીને આઘા 
ખસરી જિું. (મને મારાં સિજનોએ િો ન સિરીકા્યષો પણ મારા ગામનાં કૂિરાં પણ 
મને સિરીકારિા િૈ્યાર નથરી.) એ દુઃસહ, દારુણ આઘાિ અમગ્યારમો.

અમિર્ય દુઃખ અને અમિર્ય સુખ (હરખ) : આ બે પહરમસથમિમાં માણસનરી 
ભૂખ મરરી જિરી હો્ય છ.ે જલેમાંથરી મુકિ થિાના ઉતસાહમાં મમણભાઈએ સિારે 
નાસિો્ય નહીં ક્યષો હો્ય. એટલે ગામમાંથરી, રસિામાં ભૂખ લાગે િો ખાિા ગાંહઠ્યા 
લરીરા. સિારે જલેમાંથરી છૂટિાના હરખમાં ભૂખ મરરી ગઈ. રસિે સિજનોને મળિાના 
હરખમાં ભૂખ જિરી રહરી એટલે ખાિા લરીરેલા ગાંહઠ્યાનું પડરીકંુ ન છોડ્ું. હિે 
પોિાના સિજનોના આકરા મિરસકારે ભૂખ મરરી ગઈ. એટલે કૂિરાના મોઢા આગળ 
ગાંહઠ્યાનું આખું પડરીકંુ ઊંરું િાળ્ું.

સામાન્ય રરીિે િાિા્શકાર પહેલાં રહસ્યને ઉપસાિે છ,ે એને ઘેરંુ બનાિે છ,ે 
પછરી અંિે એ રહસ્યનો સફોટ કરે છ.ે અહીં લેમખકાએ મમણભાઈને પોિાના 
પહરિારજનો અને ગામલોકો એના સિાગિ માટ ેઅછોઅછો િાનાં કરિાને બદલે 
રા માટ ેહદ બહાર નકાર કરે છ ેએનો રહસ્યસફોટ ક્યષો નથરી. િાિા્શકારે સંગોપનનરી 
કળા હસિગિ કરિરી પડ.ે સાહહત્યકળામાં લક્્ય િસિુથરી જટેલા દૂર જઈને િાિ 
મૂકરી રકા્ય િેટલરી કલાતમકિા િરે. અહીં િાિા્શના ઉત્રાર્શમાં લેમખકા માત્ ચાર 
આછા સંકેિ મૂકે છ.ે આ સંકેિો પણ બરું સપટિ કરે એિા િો નથરી જ. આ બાબિ 
આ િાિા્શનો મિરેષ બનરી રહે છ.ે લેમખકાનો આ સં્યમ જ િાિા્શને ઊંચકરી બિાિે 
છ.ે આ ચાર સંકેિોમાં પહેલો : િેરરીભાઈ મમણભાઈને કહે છ ે : ‘િેરરીભાઈનો 
મમણ્યો િો ચ્યારનો મહાંણાંમાં ગ્યો.' બરીજો, ચોરે બેઠલેો મમણભાઈનો લંગોહટ્યો 
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ભાઈબંર મમણભાઈને જોઈને ઊભો થ્યો ખરો પણ પડખે બેઠલેા ‘િડરીલોથરી 
દબાઈને બેસરી ગ્યો.' ત્રીજો સંકેિ : ગામને સદાને માટ ેછોડિાનો મનરા્શર કરરીને 
નરીકળેલા મમણભાઈને ગામનરી બહાર જોઈિો રાિ મળ્ો. ‘જોઈિાએ બરરી િાિ 
કરરી.’ ચોથો સંકેિ : મમણભાઈ સુંદરણા જઈને પતનરી હરીરાને મળ્ો. ‘બરરી િાિો 
થઈ. બાપનરી જોહુકમરીનરી ને માના મનબ્શળ મિરોરનરી ને હરીરાનાં મપ્યહર્યાંએ લરીરેલા 
િલણનરી ને એિરી બરરી..’

દરેક કલાકૃમિ અને િેનો સજ ્શક પોિાના દેરકાળનરી નરીપજ હો્ય છ.ે આ 
િાિા્શના રહસ્ય-સથાનને પામિા ભાિકને એ સમ્યના સમ્યસંદભ્શનો ખ્યાલ હોિો 
જોઈએ. ઉપરનાં ચાર મોઘમ મિરાનોમાંથરી નરીચેનરી બાબિો ફમલિ થઈ રકે. હદલરીપ 
રાણપુરાનરી ગાંરરી્યુગના સમ્યસંદભ્શિાળરી નિલકથા ‘આંસુભરીનો ઉજાસ'માં 
કથાના ના્યક દેિાનરી બા પોિાના દરીકરાને ભણિાનો છદં લગાડનાર ભગિાનજીભાઈ 
માસિરને કહે છ ે : ‘િમે આ છોકરાને ભણિાના રિાડ ે કાં ચડાવ્યો?' હા, એ 
જમાનામાં સંિાન ભણે િો િંઠરી જા્ય એિરી પાક્રી માન્યિા. ગામમાંથરી કોઈ ્યુિાન 
ગાંરરીજીનરી આઝાદરીનરી લડિમાં ભાગ લેિા ઘર છોડ ેિો ગામલોક ભેગા થઈને 
જનેા સંિાને ઘર છોડ્ું હો્ય િેના કુટુબંને જ્ામિ બહાર મૂકે, જથેરી એનરી િાદે 
ગામના બરીજા છોકરા ઘર ન છોડ.ે એ જમનામાં જ્ામિ બહાર મુકાિું એ કરિાં મરરી 
જિું િરારે સારંુ, એિો વ્યિહાર એનરી સાથે થિો. આમાં એક િચલો રસિો હો્ય : 
જ ેકુટુબંના સભ્ેય ગુનો ક્યષો હો્ય િે કુટુબંે જો ‘નાિબાર’ ન થિું હો્ય િો એના 
પહરિારના અને ગામના બરા લોકોએ એના નામનું નાહરી નાખિાનું!

ગામલોકોએ મમણભાઈના બાપને દબાણ ક્યુાં હરે અને િેરરીભાઈએ અને 
એના આખા પહરિારે છાિરી પર પથથર રાખરી ગામપંચ સમક્ષ નાછૂટકે ‘મમણભાઈ 
પોિાનરી માટ ેહિેથરી મરરી પરિા્યષો છ'ે એિું કહેિું પડ્ું હરે. પછરી હરીરાને પણ 
કહેિામાં આવ્યું હરે કે િારા રણરીના નામનરી ચૂડરીઓ ફોડરી નાખ. સિમાનરી 
મઝનદાહદલ હરીરા દેરસેિા કાજ ઘર છોડનાર પોિાના પમિને જીિિે જીિ કેિરી રરીિે 
મૃિ માને. એટલે પંચે અને કુટુબંે હરીરાને પહે્યકે કપડ ે ઘરેથરી કાઢરી મૂકરી હરે. 
સાસરેથરી જાકારો પામરીને હરીરા પોિાના દરીકરાને લઈ મપ્યર ગઈ હરે. હરીરા મપ્યર 
ગઈ છ ેએિું જાણરીને ગામના પંચે એના મપ્યરના ગામપંચને હરીરાના મપ્યરનું કંુટુબં 
હરીરાને આશ્ર્ય આપે િો િેને પણ ‘જ્ામિબાર' મૂકિાનું દબાણ ક્યુાં હરે. પહરણામે 
એનાં માબાપે પણ પોિાનરી િહાલસોઈ દરીકરરીને ઘર બહાર કાઢિરી પડરી હરે. 
દુઃખના કારરી ઘા સહન કરરીને આતમબળ એકઠુ ંકરરીને હરીરા પોિાનાં ઘરેણાં િેચરી 
ભેંસ ખરરીદરીને સાિ અજાણ્યા ગામ સુંદરણા રહેિા જઈ હરે. પોિાનો પમિ 
પરોપકાર માટ ેસત્યાગ્હરી બન્યો છ ેિો ‘જ્યાં િમે ત્યાં હંુ’ એ ન્યા્યે પોિે પણ ખાદરી 
અપનાિરી ઘરેણાંનો ત્યાગ કરરી સાચા અથ્શમાં સત્યાગ્હરી બનરી.
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આ િાિા્શમાં એક બરીજી ખૂબરી પણ ધ્યાનપાત્ છ.ે મમણભાઈ સત્યાગ્હરી 
બનરીને જલેમાં ગ્યો. લાખ પ્ર્યતન કરિા છિાં એના સિ-ભાિમાં પહરિિ્શન ન 
આવ્યું, ઘર-પહરિાર અને ગામ િરફથરી થ્યેલાં હડહડિાં અપમાન િથા પહરમસથમિ 
અને સંજોગો પણ એનરી મૂળ પ્રકૃમિ બદલરી રક્યાં નહીં. સત્યાગ્હરી વ્યસન ન કરે. 
ક્રોર ન કરે. પણ મમણભાઈ પતનરી હરીરાને મળે છ ેત્યારે બરીડરી સળગાિિા જા્ય છ,ે 
હરીરા ઝાપટ મારરી બરીડરી-બાકસ ફગાિરી દે છ ેત્યારે મમણભાઈ ક્ષણભર ક્રોમરિ થઈ 
જા્ય છ.ે જ્યારે હરીરા કોઈ પણ પ્રકારના બાહ પહરબળ મિના માત્ આંિર-બળથરી 
પોિાનરી પ્રકૃમિ બદલરી સાચા અથ્શમાં સત્યાગ્હરી બનરી રહે છ.ે િાિા્શમાં માત્ છલે્ા 
પાનામાં છલે્ા બે ફકરામાં જ હરીરાનો પ્રિેર થા્ય છ ેિોપણ અંિે હરીરાનું પાત્ જ 
આપણા મનમાં રમિું રહે છ.ે
1. િા. ૧૩.૧૨, ૨૦૦૧? ના રોજ દરીપક મહેિાએ રરીરુબહેન પટલેનરી લરીરેલરી મુલાકાિમાં 

આપેલ મિગિ. જુઓ ‘આપણા સારસિિો, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ' ઃ દરીપક મહેિા, નિભારિ 
સાહહત્ય મંહદર, અમદાિાદ, પ્રથમ આિૃમત્ -૨૦૧૫, પૃ. ૧૮

2. એજન
3. અહીં અપા્યેલાં અિિરણો ગુજરાિરી પ્રથમ ભાષા રોરણ ૧૨ ગુજરાિ રાજ્ય રાળા 

પાઠ્પુસિક મંડળ, ગાંરરીનગર, પ્રથમ આિૃમત્ – 2017, પૃ. 63થરી 66 પરથરી લેિામાં 
આવ્યાં છ.ે

રરીરુબહેન પટલેનું િા. 10-03-23ના રોજ અિસાન થ્યું

q

નવલકથા
તરસ	ઃ અન્પૂણા્શ મેકિાન, 2022, Zcad Publication, અમદાિાદ, પૃ. 126,  
રૂ. 200 હમસફર	ઃ અન્પૂણા્શ મલૅકિાન, 2022, Zcad Publication, અમદાિાદ, 
પૃ. 251, રૂ. 400.

હાસ્ય
મધુસઠૂદન	પારેખ	‘વપ્ર્યદશશી’નો	હાસ્ય	વૈભવ	ઃ સંપા. શ્રધિા મત્િેદરી, 2022, ગૂજ ્શર 
ગ્ંથરતન કા્યા્શલ્ય, અમદાિાદ, 14+232, રૂ. 300.
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લઘુકથા

નજર

પ્રભુદાસ	પટેલ

બપોરરી િેળાના િરસાદે િો માજા િટાિરી હિરી. પણ સાંજ ેરાંમિ હિરી કે 
હસમુખલાલે ભજનમંડળરી બોલાિેલરી. િેમાં ગામના સૌ ભકિો ઊમટરી પડલેા. જિેા 
દલજી ભગિે સૂર આલાપ્યા કે મંડળરી જામરી ગઈ હિરી. કામકાજથરી પરિારેલું સહુ 
ભજનમાં એકિાન થઈ ગ્યેલું.

‘વમવટ્ટમેં	 વમલ	 જાના	 સંતો	 વમવટ્ટમેં	 વમલ	 જાના, 
રખે	કરો	અવભમાન	એકહદન	વમવટ્ટમે	વમલ	જાના...

ભગિ િો ખરે જ સમામરમાં ભળરી ગ્યા હો્ય િેિા ડોળમાં હિા. ને મંડળરીમાં 
િેમનો પ્રભાિ પણ િિા્શઈ રહો હિો. પણ જિેું ભજન પૂરંુ થ્યું કે મશકરા સિભાિના 
અને દરેક મંડળરીમાં પ્રભનો ઊભા કરનારા લાલજીએ ભગિને પ્રશ્ ક્યષો ઃ ‘ભગિ, 
આજ ેજ ેિરહાદ પડ્ો ’િો ઈણે માટરીને કેિરી મપગળાિરી નાંખરી'િરી – એિું જ 
ભજન પણ કે’છ ેનંઈ?’

જિાબમાં દલજી ભગિનાં ખેંચા્યેલાં ભિાંમાં બપોરરી િેળા ઝંકૃિ થઈ આિરી. 
ઓમચંિાં જ િૂટરી પડલેા િંટોમળ્યા સાથેના િરસાદમાં િાડરીનરી નમણરી કરેણ જાણે 
હલરી હલરીને જમરીનસોિરી થઈ ગઈ હિરી. અને જિેરી નજર ભકિમંડળમાં ગંગા 
િરફ ફરકરી કે િેનું માથું ભોં્યમાં ખૂંપરી ગ્યું.

પોંખણં  નગીન	દવે

િૉટસઍપમાં સખરી કામલંદરીએ મોકલેલરી આકારનાં લગ્નનરી કંકોત્રી જોઈને 
જનમદાત્રી મા પલ્િરીનરી આંખમાં હષ્શનાં આંસુ ઊભરા્યાં. એ મિચારમાં સરરી પડરી. 
બંનેના િાલરીઓનો મિરોર છિાં િેણે મમહહર સાથે પ્રેમલગ્ન કરરી લરીરાં. િરિ જ 
કાશમરીરનો રોમાંચક પ્રિાસ. મરુરજનરીનરી મરુર પળો... સિિંત્ સિૈરમિહારરી ભ્યુાં 
ભ્યુાં જીિન. બે િષ્શ પછરી આકારનો જનમ.

આકાર બાર િષ્શનો થઈ ગ્યો. રંકાકુરંકાથરી જીિનમાં ખટાર આિિા માંડરી. 
નારરીતિ કસોટરીએ ચડ્ું. જુદાં થ્યાં. બસ એકાકરી જીિન. એ ભલરી ને એનરી 
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અધ્યામપકાનરી નોકરરી ભલરી.
આજ ેિો પરણરીને આકારનરી જાન આિિાનરી હિરી. ચોરરીછૂપરીથરી બુરખાનરરીન 

થઈને એ રેરરીનાં નાકે ઊભરી રહરી ગઈ. ઢોલ િાગ્યા. ફટાકડા ફૂટા. અને પુત્-
પુત્િરૂને રરાઈ-રરાઈને જોઈ લેિા માટ ેિેણે બુરખો હટાવ્યો. િે નજીક ગઈ. િેનાં 
િક્ષસથળમાં ઊભરાટ થ્યો.

મૈત્રીકરારથરી મમહહરનરી ઘરમાં આિેલરી સલમા િો હિે સંધ્યા બનરી ગઈ હિરી. 
માથે મોહડ્યો, ખભે ચૂંદડરી કપાળમાં ચાંદલો, સેંથામાં મસંદૂર ને હાથે રામણદરીિડો. 
ગોરમહારાજ પોંખણાના શ્ોકો બોલિા માંડ્ા. સંધ્યાનરી નજર પલ્િરી પર ગઈ. 
ઓળખરી ગઈ. પાસે જઈને કહું, “દરીકરાને પોંખરી લે બેનરી, િું ઠરીક સમ્યે આિરી.”

સલમા ચૂંદડરીને હહજાબ જમે િીંટરીને ચાલરી ગઈ.

q

પ્રકીણતા

તુઝસે	નારાજ	નહીં	વજદંગી	ઃ અન્પૂણા્શ મલૅકિાન, 2022, Zcad Publication, 

અમદાિાદ, પૃ. 214, રૂ. 340 ચરોતરના	વંચીત	સમાજની	લોકસંપદા	ઃ	નરસંગ	

ઓછલ	ઃ રમણ િાઘેલા, 2022, રરૂઆિ પમ્લકેરન, અમદાિાદ, પૃ. 312, રૂ. 

450 હળવે	 હૈ્યે	 ઃ પ્રકારલાલા, 2022, ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન કા્યા્શલ્ય, અમદાિાદ, 

10+86, રૂ. 150 મધરાતે	 મહેમાન	 ઃ પ્રકારલાલા, 2022, ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન 

કા્યા્શલ્ય, અમદાિાદ, 8+80, રૂ. 100
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અભ્યાસ

દીઠંુ	મેં...	–	હસમુખ	શાહ

શરીફા	વીજળીવાળા

બજાણા જિેા ખોબા જિેડા ગામથરી પોિાનરી સફર રરૂ કરનાર, ગુજરાિરી 
નિલકથા મિરે અમરકારભાિે લખરી રકનાર, ગુજરાિરી પ્રિાસિણ્શનોમાં ‘મનરુદ્રેે’ 
ગ્ંથ િડ ેસાિ નોખો ચરીલો પાડનાર, ‘દરીઠુ ંમેં...’ જિેરી સાિ નોખરી રૈલરીનરી સમરણકથા 
આપનાર હસમુખ રાહ ભારિના ત્ણ સાિ જુદરી હફિરિ રરાિિા િડાપ્રરાન – 
મોરારજી દેસાઈ, ચૌરરરી ચરણમસંગ િથા ઇંહદરા ગાંરરી–ના સેક્રટેરરી, PMOના 
રમકિરાળરી અમરકારરી મનાિા. ભારિરી્ય રાજકારણના પલટાિા રંગો એમણે સાિ 
નજીકથરી જો્યા, મહત્િનરી ઘટનાઓના સાક્ષરી પણ બન્યા. IPCLના ચલૅરમલૅનપદેથરી 
મનિૃત્ થ્યા પછરી પગ િાળરીને બેઠા હો્ય એિું કદાચ એમને પણ ્યાદ નહીં હો્ય. 
ગુજરાિ ઇકૉલૉજી સોસા્યટરી, દર્શક ઇમિહાસમનમર જિેરી સંસથાના િથા ત્રીસેક 
જટેલરી કંપનરીના ચલૅરમલૅન, ચારુિર આરોગ્યમંડળના પ્રમુખ, શ્રમમંહદરના ટસ્ટરી... 
્યાદરી એટલરી લાંબરી છ ેકે ગૂગલ પર જોઈ લેિરી સારરી. જમરીનસંપાદન મુદ્ ેકોઈ પણ 
સરકારે એમનાં સૂચનો ધ્યાનમાં લેિાં જિેાં છ.ે કટોકટરીભરરી ક્ષણોમાં કેિરી રરીિે 
િિા્શ્ય િે મલૅનેજમેનટના મિદ્ાથટીઓ એમનરી પાસેથરી રરીખરી રકે. NID (National 
Institute of Design) જિેરી સંસથાના ચલૅરમલૅનપદે 11 િષ્શ રહા. DA-IITT 
(Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication 
Technology) જિેરી સંસથાનરી સથાપના કરરીને હળિેકથરી ખસરી ગ્યા. કેટલરી્યે 
સંસથાઓ, મિદ્ાથટીઓ, ગુજરાિરી સાહહમત્યક સામમ્યકોને આમથ્શક મદદ કરે પણ 
એનરી િાિ કરે ન કરે. ‘મેં ક્યુાં’નો ભાિ ભૂલમાં્ય કરે ડોકાઈ ન જા્ય િે બાબિે 
સભાન... આિા હસમુખ રાહને નજીકથરી ઓળખિા માગનારે એમનરી સમરણકથા 
‘દરીઠુ ંમેં...’ િાંચિરી રહરી. જ્યારથરી સોમર્યલ મરીહડ્યાનો જમાનો આવ્યો છ ેત્યારથરી 
આપણે સૌ આતમશ્ાઘાના ્યુગમાં પ્રિેરરી ગ્યા છરીએ. આપણા નજીકના ભૂિકાળમાં 
કે આપણા સાંપ્રિમાં કેિા ઉત્મ, બહુશ્રુિ લોકો િસે છ,ે કેટલું ઉત્મ આપણે નથરી 
િાંચ્યું એનરી જાણે કે આપણને હિે િમા જ નથરી. આપણને આપણો ઇમિહાસ, 
આપણો સાંપ્રિ, આપણા નેિાઓ, દેરનરી નરીમિઓ કરા મિરે ખરેખર સાચું જાણિું 
હો્ય છ ેખરંુ? જો હા, િો આ પ્રકારનાં પુસિકો િાંચિાં રહાં.

બજાણા જિેા ગામથરી નરીકળેલા સાિ સામાન્ય માણસ, કોઈ મિરેષ પદિરી 
િગર, નરરી કોઠાસૂઝ, નિું જાણિાનરી-રરીખિાનરી િાલાિેલરી, મનષ્ઠા અને પ્રમામણકિાના 
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જોરે ભારિના િડાપ્રરાનના સેક્રટેરરી કે IPCLના ચેરમેન બનરી રકે એ િાિ આ 
પુસિક િાંચનારને પ્રેરણાદા્યક લાગરે. આ સમરણકથા – અનુભિજગિ, ભાષાનરી 
િાજગરી િથા સજ ્શકસં્યમ – ત્ણે્યના સુમેળને કારણે ગુજરાિરી ભાષામાં લખા્યેલા 
પ્રકારના સાહહત્યમાં નોખરી ભાિ પાડ ે છ.ે ભારિરી્ય રાજકારણ અને કૉપષોરેટ 
જગિ – બંને ક્ષેત્નાં મૂલ્યહ્ાસને સાિ નજીકથરી જોનાર હસમુખભાઈ પાસે બેઉ 
ક્ષેત્નરી એટલરી માહહિરી હરે કે એમણે રા્યુાં હોિ િો સનસનાટરી સજી્શ રકે એિું ઘણં 
લખરી રક્યા હોિ. પરંિુ મજદંગરીનાં મિરે્યાતમક પાસાંને ગુણગ્ાહરી દૃમટિથરી જોનાર 
આ લેખકે સં્યિ કલમે, બાંધ્યા ભારે, નામના ઉલ્ેખ ટાળરીને કહેિાનું પસંદ ક્યુાં 
છ.ે એક મંત્રી, એક નેિા... િગેરેથરી િાિ કરરી છ.ે પણ મૂલ્યોમાં માનનારા, સાચા 
સોના જિેા માણસો કેિા હો્ય િે કેટલરી્યે મિમરટિ વ્યમકિઓનાં ચહરત્ાલેખન 
મનમમત્ે આપણને દેખાડ્ું છ.ે ભારિરી્ય રાજકારણના પલટાિા રંગો, િમામ ક્ષેત્ે 
િિા્શિો મૂલ્યહ્ાસ િાચકને એક મિષાદ િરફ લઈ જા્ય પણ લેખકનરી હળિરી રગ 
એ મિષાદને કરે ઘેરો થિા નથરી દેિરી. આિા લોકો મિરે જાણિાથરી મજદંગરીને, 
આસપાસના ઘટનાક્રમને િાટસથ્યથરી, મિરે્યાતમક દૃમટિથરી જોિાનો અમભગમ કેળિરી 
રકા્ય. ગમે િેટલા ઊંચે જાઓ િો્ય પગ રરિરી પર જ રહેિા જોઈએ એ ‘દરીઠુ ં
મેં...’ િાંચનાર િગરકહે રરીખે. ઢોલનગારાંના આપણા ્યુગમાં લોકો જ્યાં રક્ય 
િેટલરી પોિાનરી િાિ જ આગળ રરે છ ેત્યાં આ લેખકે એકદમ જ મનસપૃહભાિે 
ઘટના-પ્રસંગ, િાચકથરી એક ગંભરીર અંિર જાળિરીને સમરણો લખ્યાં છ.ે

લોકો આજ ેસાંભળેલરી િાિોમાં બે િાિ પોિા િરફથરી ઉમેરરીને રજૂ કરે છ ે
એિા સમ્યમાં હસમુખભાઈ લખે છ ે : ‘જનેરી મને જાિમાહહિરી હિરી અથિા જ ે
ઘટનાઓનો હંુ સાક્ષરી હિો િેના મિરે જ લખ્યું છ.ે' રાજદરબારનરી િાિો લખિા 
પોિે દસિાિેજી મિગિો નથરી સાચિરી એટલે જો જો્યેલું એટલંુ જ લખ્ંુય છ.ે પણ 
િાંચનાર એમના લખાણમાંથરી નહેરુના ગુણ, એમનરી માનરી ન રકા્ય એિરી પ્રચંડ 
લોકમપ્ર્યિા અને સમાંિરે એમનરી મ્યા્શદાઓને પણ જોઈ રકે છ.ે આપણે સૌ જમેને 
કા્યમ એક આદર્શ રાજપુરુષ માનરી બેઠા છરીએ એ લાલબહાદુર રાસ્તરી સત્ા 
મેળિિા કેિરી ચાલ ચાલરી રકે, કુલદરીપ ના્યર જિેા પત્કાર મોરારજી દેસાઈને 
કેટલું નુકસાન પહોંચાડરી રકે, ઇંહદરાજી જિેાં સત્ામપ્ર્ય િડાંપ્રરાન િિ્શનમાં કેટલાં 
િો સૌજન્યરરીલ હોઈ રકે... આ બરું િાંચિો િાચક ભારિ દેરના નજીકના 
ઇમિહાસને હફલમનરી પટ્ટરીનરી જમે નજર સામેથરી પસાર થિો જુએ છ.ે મોરારજી 
દેસાઈ, ચૌરરરી ચરણમસંગ િડાપ્રરાન થા્ય, સાિ ટૂકંા ગાળામાં ઇંહદરાજી પાછાં 
િડાપ્રરાન થા્ય, મરર ટરેેસાને નોબેલ પુરસકાર કે ભારિરતન મળે, મોરારજી 
દેસાઈને ‘મનરાને પાહકસિાન' ઍિૉડ્શ મળે, આઈ.પરી.સરી.એલ.નરી આકારને આંબિરી 
સફળિા અને પછરીથરી એનરી અિદરા, દહેજ, અમુલ અને ડૉ. કુહર્યન, રરીરુભાઈ 
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અંબાણરી... આ બરરી ઘટનાઓ આપણા નજીકના ભૂિકાળનરી છ.ે સમૃમિનું જગિ 
િરિ જ આગળ-પાછળના ઘટનાક્રમને જોડરી આપે છ.ે ફરક માત્ એટલો જ છ,ે 
આપણે આ બરું છાપામાં િાંચેલું જ્યારે હસમુખભાઈ આ ઘટનાઓનો એક ભાગ 
હિા, આ વ્યમકિમિરેષોને િેઓ સાિ નજીકથરી ઓળખિા હિા. ‘નાગોઠાણનરી 
આગ’ અને ‘જોરહાટનરી મિમાન-દુઘ્શટના’ દરેક સારા િહરીિટદારે િાંચિાં જોઈએ. 
આડા-અિળાં ગામગપાટાં કે િૉટસઍપ ્યુમનિમસ્શટરીમાં ભણિાને બદલે આપણા 
દેરના ઇમિહાસને સાચા અથ્શમાં સમજિા માંગનારાઓએ ‘દરીઠુ ં મેં...’ જિેરી 
સમરણકથાઓ અને બરીજી થોડરીક આતમકથાઓ િાંચિરી જોઈએ. એ લોકોએ જ ે
જો્યું, જ ે િાંચ્યું, જ ે રરીિે મુશકેલરીઓમાંથરી એમણે રસિા કાઢા િે બરું જોઈને 
આપણે આપણરી જાિને ઘડરી રકરીએ, જરાક સમૃધિ કરરી રકરીએ. આિું િાચન 
આપણરી ઇમિહાસદૃમટિને પણ દુરસિ કરે છ.ે

આઝાદરી પહેલાં અને પછરી એમ બે સમ્યગાળામાં જીિેલરી વ્યમકિનરી આ 
સમરણકથા છ.ે પ્રથમ ખંડમાં િરીસરાઈ ગ્યેલા ઇમિહાસને લેખકે કલમનરી ફંૂકે 
જીિિો ક્યષો છ ેિો બરીજા ખંડમાં આપણરી નજર સામે આકાર લેિા ઇમિહાસનરી 
િાિ છ.ે પ્રથમ ખંડમાં અંગ્ેજ હકૂમિ હેઠળનરી એક નાનકડરી હર્યાસિમાં મિિાિેલા 
બાળપણનરી િાિોમાં, લેખકને પહરમચિ ઘરના અને ગામના મિમરટિ વ્યમકિઓનાં 
કલમના લસરકે ચહરત્ાલેખન થ્યાં છ ેિો બરીજા ખંડમાં રાજદરબારે અને કૉપષોરેટ 
જગિમાં મિિાિેલો સમ્ય અને ત્યાં મળેલા મિમિર પ્રકારના મિમરટિ મનુષ્યો જિેા 
કે રરીરુભાઈ અંબાણરી, હકરોર પારેખ, કુહર્યન, લિરાજકુમાર જિેાં સૌને પહરમચિ 
ચહરત્ો આલેખા્યાં છ.ે આ બરાં ચહરત્ો મિરે િાંચિરી િખિે જ ેગમરી જા્ય છ ેિે 
છ ેહસમુખ રાહનરી ગુણગ્ાહહિા. રરીરુભાઈ અંબાણરી કે કુહર્યનના જાણરીિા દોષ 
આછા લસરકે બિાિે ખરા પણ એમના ગુણ, એમણે કરેલાં કામોને િરારે મોટાં 
કરરીને દેખાડ.ે જમેનરી પણ પાસેથરી એમને જીિનપાથે્ય જડ્ું છ ેએ સૌના એમણે 
ગુણ ગા્યા છ.ે હા, રાસ્તરીજી, કુલદરીપ ના્યર કે પરી. ઍલેર્ ઝાંડર જિેરી અમિ 
જાણરીિરી વ્યમકિઓના ચહેરા પર પડલેા પદા્શઓને એમણે કલમનરી અણરી િડ ેચરીરરી 
નાખ્યા છ.ે

લેખક ભલે કહેિા હો્ય કે ગુજરાિરીમાં લખિાનો મહાિરો છૂટરી જિાને 
કારણે, ‘લખિા બેસું િોપણ કલૅનિાસ ઉપર મોટા લસરકા જ થઈ રકે, બારરીક 
નકરરીકામ ન થા્ય.' પણ એમણે આલેખેલ ખંડ એકમાંથરી પસાર થનાર બજાણાનરી 
ભૂગોળ સાથે ત્યાં રહેનારાઓથરી પણ પહરમચિ થા્ય એિું નકરરીકામ એમણે ક્યુાં 
છ.ે સામાન્યમાંથરી અસામાન્ય વ્યમકિ બનેલા હસમુખભાઈનું બાળપણ મોટાભાગના 
કાહઠ્યાિાડરી બાળકો જિેું જ હિું. એ જ રમિો, એ જ જૂનરી રંગભૂમમનાં નાટકો 
અને ભિા્યાના િેર, એ જ રખડપટ્ટરી... હા, રજિાડુ ંહિું એટલે જરાક નોખું પડ ે
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બાકરી મારંુ, ગુલામમોહમમદ રેખનું કે હસમુખભાઈનું ગામ અને બાળપણ લગભગ 
સરખાં જ. ઇમિહાસનરી ખણખોદ કરિાનરી ટિેને કારણે લેખક એમનરી હર્યાસિના 
મુમસલમ રાસકોના મૂળ સુરરી જા્ય છ.ે આ મુમસલમ રાસકો બે કે ત્ણ પેઢરી પહેલાં 
હહંદુ હિા એ િાંચરીને થા્ય કે આપણે સૌ કેિરી ફોિરા જિેરી િાિો પર ફોગટનું 
લડરીએ છરીએ! અમારા જિેા ગામ છોડરીને આિેલા સૌનરી અંદર પોિપોિાનું બજાણા 
કા્યમ જીિિું રહે છ.ે ગામમાં મોટા થ્યેલ દરેકને હસમુખભાઈનરી જમે જ કહેિાનું 
થા્ય કે, ‘બજાણાના મૂળ િાસરીઓમાં કોઈ દેખાિા નથરી. જૂનરી િસિરી થાકેલરી દેખા્ય 
છ,ે જુિામન્યાઓ ગામ છોડરીને જિા રહા છ.ે’ આ લગભગ દરેક ગામડાનરી કથા 
છ.ે લેખક કહે છ ેબજાણા મિરે, ‘અહીં મિસમ્યથરી આંખો પહોળરી થઈ જા્ય એિું 
કરું બન્યું નથરી. અહીં કોઈ ્યાદગાર ્યુધિો ખેલા્યાં નથરી. ગામને પાદરે િહુિારુઓ 
લાજ કાઢરીને ચાલે એિો કોઈ પામળ્યો પણ નથરી ઊભો. નથરી કોઈ સિરીનરી દેરરી કે 
જ્યાં બારાઆખડરી રાખનાર કોઈ દરીિો મૂકરી જા્ય. અહીં રનભંડારો હિા નહીં કે 
કોઈ લૂંટિા લલચા્ય અથિા પ્રદેરનું મોકાનું સથાન પણ નહીં જનેે સર કરિા 
રીંગાણાં થા્ય. બજાણા હંમેરાં મનરાંિે ઇમિહાસના હાંમસ્યામાં રહેલું.’(19). બજાણા 
મિરે લખિા માટ ેલેખકે સંરોરન જટેલો દાખડો ક્યષો છ.ે પત્ો, હહસાબનોંર, ગલૅઝેટ 
ઉપરાંિ છકે મબ્રહટર લાઇબ્રેરરીમાં સચિા્યેલા દસિાિેજો સુધરાં એમણે જો્યા છ!ે 
સમૃમિને ટકેો આપિરી આ િમામ મિગિો ગુજરાિરી સમરણકથામાં નોખરી ભાિ પાડ ે
છ.ે

િહરીિટ, માણસનરી પરખ, પ્રમામણકિા, ઉપકાર કરરી જિાિિો નહીં જિેા 
ગુણ લેખક પોિાનાં મા-બાપનરી જીિનરૈલરી પરથરી િગરકહે જ રરીખ્યા છ.ે મા-
બાપનાં િિ્શન, િાિચરીિથરી લેખક સમજિા થ્યેલા કે ‘નાનામાં નાના માણસ પ્રત્યે 
િોછડાઈથરી ન િિા્શ્ય અથિા એનરી ગહરમાને ક્યારે્ય રક્ો ન લાગે િેનરી કાળજી 
સિાભામિક રરીિે જ લેિા્ય. જનેા ઉપર આપણે ઉપકાર ક્યષો હો્ય એનરી પાસેથરી 
િળિરનરી અપેક્ષા ન રાખિરી. એ અપેક્ષા આપણને દુઃખરી કરે. એિરી વ્યમકિ આપણં 
કંઈક કામ કરે િો એને બોનસ સમજિું, અમરકાર નહીં.'(101). મપિાજીએ 1948માં 
િઢિાણનરી મિજોરરીના ચાર લાખ રોકડા(જનેો હહસાબ એમનરી પાસે કોઈ માગિાનું 
નહોિું) ઠાકોરસાહેબને પરિ કરેલા.(107). આ બરરી િાિોનો એિો પ્રભાિ પડ્ો 
કે મા-બાપે કદરી સરીરરી મરખામણ આપિાનરી જરૂર જ ન પડરી. લેખકને ભણિામાં 
મૂળે રસ ઓછો એટલે મપિા એમનરી આસપાસ અન્ય મિષ્યોના પુસિકો, સામમ્યકો 
મૂકિા ગ્યા એમના િાચનરસને સંકોરિા માટ ેઅને આ ઇિરિાંચને એમનરી જ્ાન 
અને સમજણનરી મક્ષમિજો એિરી િો મિસિારરી કે કોઈ પણ નિા ક્ષેત્માં પગ દેિામાં 
િેઓ ઝાઝરી અિઢિ અનુભિિા હો્ય એિું આપણે નથરી જોિા. આપણે સૌ નોકરરીનરી 
સલામિરીમાં માનનારા, પેનરન લઈને એક જ નોકરરીમાંથરી મનિૃત્ થનારાઓને 
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હસમુખભાઈનાં સાહસોથરી આશ્ચ્ય્શ અને અહોભાિ થરે. રેલિેસટરેન અને રોરરી 
માગ્શથરી િેગળા એિા બજાણામાં જીિનનાં આરંભનાં બાર િષ્શ મિિાિનાર પછરીથરી 
મજદંગરીમાં ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યા! પહેલરી નોકરરી 1957માં જૂનાગઢનરી બહાઉદ્રીન 
કૉલેજમાં. સોમર્યૉલોજી અને કમપેરેહટિ હરમલમજ્યન ભણાિિા. છ જ અઠિાહડ્યાંનરી 
નોકરરી પછરી ‘કલેકટડે િકસ્શ ઑફ મહાતમા ગાંરરી'માં કામ કરિાનું મનમંત્ણ મળ્ું 
એટલે િેમાં જોડા્યા. (આ સમ્યે ્યોગ્ય વ્યમકિને ્યોગ્ય કામ માટ ેમનમંત્ણ મળિું!) 
મરક્ષણનું ક્ષેત્ છોડિાનો અફસોસ હિો પણ ગાંરરીસાહહત્યનું પહરરરીલન કરિાનો 
લોભ પણ હિો. કલેકટડે િકસ્શમાં પાંડરંુગ દેરપાંડ ેિથા કે. સિામરીનાથન જિેા 
ઋમષિુલ્ય મિવિાનો સાથે કામ કરિાનો આનંદ ઉપરાંિ ગાંરરીજીના ત્ણે્ય ભાષામાં 
લખા્યેલા પત્ો પોિે ઉકેલરી રકિા િેનો એમને બહુ આનંદ થિો. છ િષ્શ પછરી 
મોરારજી દેસાઈના સેક્રટેરરી િરરીકે જોડાિાનું મનમંત્ણ મળ્ું ને જોડા્યા પણ ખરા. 
ગમિાં કામ છોડિાં જઈ સાિ અજાણ્યાં કામ અને અજાણ્યા લોકો િચચે જિા 
િેઓ ડ્યા્શ નથરી. ત્યાંથરી આઈ.પરી.સરી.એલ., િળરી િડાપ્રરાન બનેલા મોરારજી 
દેસાઈ, ચૌરરરી ચરણમસંગ અને ઇંહદરાજીના સમચિ, પછરી િાર-ટપાલ મિભાગ, 
િળરી આઈ.પરી.સરી.એલ.ના ચલૅરમલૅનપદે... મનિૃમત્ પછરી િો ગણરી ન રકા્ય એટલરી 
સંસથાઓમાં અનેક પ્રકારનરી જિાબદારરી સાથે સંકળા્યા. આપણને આશ્ચ્ય્શ થા્ય, 
અહોભાિ થા્ય, પણ એમના માટ ેઆ સહજ હિું. એ જ ેક્ષેત્માં ગ્યા ત્યાં દરીપરી 
ઊઠ ેએિું કામ ક્યુાં.

આ રુધિ અથ્શમાં આતમકથા નથરી. અહીં અંગિ જીિન, દાંપત્ય, સંિાનો, 
જીિનના ઉિાર-ચડાિ િગેરે મિરે ભાગ્યે જ કરું લખા્યું છ.ે બે ખંડમાં િહેંચા્યેલરી 
આ સમરણકથા સળંગ નથરી આલેખાઈ. બંને ખંડમાં થોડરીક સળંગ િાિો, મિમરટિ 
વ્યમકિઓના ચહરત્મચત્ણો િથા મહત્િના પ્રસંગોનું આલેખન છ.ે બાળપણ મિરે, 
માિા-મપિા મિરે પ્રથમ ખંડમાં ચોક્સ લખ્યું છ ેપણ પછરીથરી પોિે જાહેર જીિન 
જીવ્યા છ ેઅને એ જાહેર જીિનનરી ઘણરી વ્યમકિઓ મિરે એમણે માંડરીને િાિ કરરી 
છ.ે પ્રથમ ખંડમાં ભટ્ટકાકા, દ્યાળજીકાકા, મૂળરંકરકાકા, કાદરરીકાકા, ગલૅરેજિાળા 
રહેમિખાન, પોસટમલૅન પચાણ િગેરેનાં ચહરત્ો િાંચનાર કદરી ન ભૂલે એિાં 
આલેખા્યાં છ.ે આ એમના વ્યમકિગિ જીિનનાં પહરમચિ પાત્ો હિાં જમેાં – 
માિા-મપિા અને અન્ય સગાંઓનાં ચહરત્ાલેખન પણ છ.ે બરીજા ખંડમાં રરીરુભાઈ 
અંબાણરી, હકરોર પારેખ, નટિર ઠક્ર, કુહર્યન, મરર ટરેેસા, કૃષણલાલ શ્રરીરરાણરી, 
દેમિકા રાણરી, લિરાજકુમાર, મિશ્વરાજ મહેરા િગેરે જાહેર જીિનનાં લોકો છ.ે પણ 
આ જાહેર જીિનનાં ચહરત્ોનરી અહીં જ ેરેખાઓ અંકાઈ છ ેિે આપણા માટ ેનિરી 
છ.ે આ સમગ્ સમૃમિકથામાં સૌથરી િરારે સપરટી જા્ય છ ેલેખકનરી ગુણગ્ાહહિા. 
જમેનરી પણ પાસેથરી જીિનપાથે્ય જડ્ું એ સૌના એમણે ગુણ ગા્યા છ.ે એમણે 
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પોિાના આતમકથનને ‘એક મનરરીક્ષકનું લખાણ’ કહું છ.ે એમણે એ પણ કહું છ ેકે 
‘સમકાલરીન ઇમિહાસનરી દૃમટિએ ઉપ્યોગરી નરીિડ ે એિું લખિાનરી મારરી ક્ષમિા 
નથરી.' જોકે, િાંચનાર એમનરી આ િાિ નહીં માને.

આિરી સમરણકથાઓ આપણને કહેરે કે હજુ 70-80 િષ્શ પહેલાં પ્રજા િરરીકે 
આપણે કેિાં િો હળરીમળરીને રહેિા ટિેા્યેલાં હિાં. સાચા અથ્શમાં એ સહજીિન હિું. 
લેખક લખે છ ે: ‘નાના ગામમાં બરરી કોમો સુમેળથરી રહે. મુસલમાન રાજિરી હોિા 
છિાં રાજ્યના મોટાભાગના અમરકારરીઓ અને કમ્શચારરી હહંદુ હિા... બેસિું િષ્શ 
એટલે રાજના ચોિરીસે ગામનો િહેિાર. િરસાદ ઓછો હો્ય અને મનપજ ટાંચરી 
હો્ય િોપણ એ હદિસે સૌ ઠાઠમાં મહાલિાનું ન ચૂકે... શ્રાિકો મહાિરીર સિામરીના 
જનમહદિસનો ઓચછિ ઊજિે... એ જોિા બરરી કોમના લોકો હો્ય. મહોરમ 
મહહનાના 10મા હદિસે િામજ્યા સાથે જુલુસ નરીકળે. ગામના બરરી કોમના લોકો 
િામજ્યાના જુલુસ સાથે રહે. આ બરા િહેિારોમાં બરરી કોમના માણસો એકમેકનરી 
િરારે મનકટ આિે.'(20-21). આિા િાિાિરણમાં ઊછરેલા લોકો મોટાભાગે 
પછરીનરી મજદંગરીમાં કદરી સંકરીણ્શ મનોિૃમત્ના નથરી થિા એિો મારો જાિઅનુભિ છ.ે 
હસમુખભાઈનરી સહહષણિા, દરેક વ્યમકિ પ્રત્યેના સમભાિ પાછળ માિા-મપિાના 
ઉછરે ઉપરાંિ નાનપણના આ પહરિેરનો પણ મોટો ફાળો. ગામડાનરી પ્રજા પથથર, 
િૃક્ષ, નદરી, દહર્યા િગેરેમાં આસથા રોપરી રકે એ પણ ગામડ ેમોટા થનારા સહુ 
જાણે. લેખક જાણે છ ેકે એક અંગ્ેજ અમરકારરીના કૂિરાનરી ્યાદમાં ગામ બહાર 
એક પામળ્યો ઊભો ક્યષો હિો. મજદંગરીનાં પાછલાં િષષોમાં લેખક એ જગ્યાએ 
પહોંચે છ ેત્યારે ત્યાંના રહેિાસરીઓ કહે છ ેકે, ‘અમે િો આ પામળ્યાને કુત્ાપરીર 
માનરીએ છરીએ. કોઈને કૂિરંુ કે સાપ કરડ,ે ઢોરઢાંખરનરી કોઈ બરીમારરી હો્ય, 
કુત્ાપરીરને દરીિો કરરી, અગરબત્રી રરરી, શ્રરીફળ િરેરો એટલે સારંુ થઈ જા્ય.' આ 
સાંભળરીને લેખક કહે છ ે: ‘પામળ્યાનું મોં ઉગમણે નથરી પણ આથમણે છ.ે' ઉગમણે 
મિમર કરનારા લોકોએ મનદષોષભાિે, શ્રધિાપૂિ્શક કહું, ‘હિે દરીિો અગરબત્રી અને 
નાહર્યેળ બરીજી હદરાએ કરરે.'(69). આ પ્રજાનું ભોળપણ, એમનરી આસથા કરે 
પણ ચમતકાર કે ઈશ્વર સજી્શ રકે એ આપણને સમજા્ય છ ેઅહીં. આપણે આજ ે
િૉટસઍપ ્યુમનિમસ્શટરીને ગાળો ભાંડરીએ છરીએ પણ 1945-46ના સમ્યગાળામાં 
લખિરનરી િાિ કરિા હસમુખ રાહ લખે છ ે: ‘પાનનરી દુકાને અથિા બપોરે બંર 
કરેલરી ને રાિે િરાિરી લરીરેલરી દુકાનના ઓટલે બેસરીને ફડાકા મારનારનરી સંખ્યા 
સારરી એિરી. િે િખિે બરીજુ ંમિશ્વ્યુધિ ચાલિું હિું. રેહડ્યો િો હિો નહીં અને આ 
ચોિટ પંહડિો છાપાંને અડિાં્ય નહીં. ગામનરી અને દબારગઢનરી જ નહીં, દેર-
મિદેરનરી્ય રોજરેોજનરી માહહિરી એમનરી પાસે હો્ય. એટલે એ રાજનરીમિના મિવિાનો 
ક્યારેક ઇંગલલૅનડ અને જમ્શનરીને ભેગા પણ કરરી દે. આજ ેઆને મજિાડ ેિો કાલે 
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પેલાને હરાિે એમાં જમ્શનરી અને જાપાનનરી લડાઈનરી િાિ અચૂક આિે. નિરા, 
ચોિહટ્યા, ચાહડ્યા, હાજરજિાબરી, ફડાકરીદાસ – આ બરાને સાંભળિાનરી મઝા 
જરૂર આિે. એમનરી જીભનરી ડાબરી-જમણરી બે્ય બાજુમાં સરસિિરી િસે અને 
સામેનાં પાત્-પ્રસંગ મુજબ િરસે.’(88)

આઈ.પરી.સરી.એલ.માં ગ્યા ત્યારે મબનમહત્િના ગણાિા મિષ્યો – રહેઠાણ, 
મરક્ષણ, સિાસથ્ય, િાહનવ્યિહાર, સલામિરી, અમગ્નરમન, જમરીનસંપાદન લેખકના 
ભાગે આવ્યાં. એમાં પણ એમણે સજ ્શનનો આનંદ લરીરો. અહીં એમણે કલાકારોનરી 
કા્ય્શરાળાઓ ્યોજી. ભૂપેન ખખખર, ગુલામ મોહમમદ રેખ, નસરરીન મહોમમદરી, 
જરેામ પટલે, મનજીિ બાિા, મનુ અને મારિરી પારેખ, હહંમિ રાહ, અકબર 
પદમસરી, સોમનાથ હોર, ગરીિ પટલે, લક્મરી ગૌડ, રમરાદ હુસૈન, અમમિ અંબાલાલ 
જિેા કલાકારોએ કલૅમપસમાં રહરીને કામ ક્યુાં. ગુજરાિરી પહરષદના નેજા હેઠળ 
‘નિલકથા સત્'નું આ્યોજન ક્યુાં, નાગજી પટલે પાસે િડનું મરલપ બનાિડાવ્યું, 
રણમજિમસંહ ગા્યકિાડ ેરાગ ્યમનકલ્યાણ ગાઈને એ મરલપ રહેરને સમમપ્શિ ક્યુાં.
(159-60). સરસ રાળા સથાપરી, મિકસાિરી, રહેરનરી સાંસકૃમિક પ્રિૃમત્ઓ સાથે 
જોડાઈ રક્યા, કંઈક કરરી રક્યા એનો એમને અનહદ આનંદ છ.ે મૂળભૂિ િૃમત્ 
જ ગુણગ્ાહરી એટલે લખે છ ે: ‘ક્યાં િચનભંગ થ્યો એના કરિાં અમને રું નિું 
કરિાનરી િક મળરી અને અમારા પાથે્યમાં કેિો િરારો થિો ગ્યેલો એનરી અમને 
સમૃમિ છ.ે'(134). આ િૃમત્ને કારણે જ ભાગ્યેજ કોઈ સામે નામજોગ આંગળરી 
ચીંરરી છ.ે આઈ.પરી.સરી.એલ. જિેાં જાહેર સાહસો એમના કામ કરનારાઓનરી મનષ્ઠા 
અને દૃમટિને પહરણામે રમરમિાં થ્યેલાં. આ સાહસોનરી સફળિાનરી કથાઓ 
રચા્યેલરી. પણ આિાં રમરમિાં સાહસો થોડા સમ્યમાં કેમ િેચિા કાઢાં એનો 
કોઈએ અભ્યાસ કરિા જિેો છ.ે ખાનગરી અને સરકારરી સાહસોનરી હરરીફાઈમાં 
સરકારરી સાહસ ક્યાં માર ખાઈ જા્ય છ ેએનરી હસમુખભાઈએ બાંધ્યાભારે િાિ 
કરરી છ.ે

નાગોઠાણના ્યુમનટમાં લાગેલરી આગનો પ્રસંગ લો કે દહેજનરી જમરીન- 
સંપાદનનો પ્રસંગ... એમણે આ પ્રશ્ો જ ેરરીિે ઉકેલ્યા એમાં એમનરી િહરીિટરી કુનેહ 
િો ખરરી જ, પણ માણસ િરરીકેનરી સામા માણસનરી િેદનાને પામિાનરી આદિ પણ 
એટલરી જ કામ આિરી. આ બંને પ્રસંગે જોિા મળે છ ેિેિરી પારદમર્શિા હિે કરે 
જોિા મળે છ ેખરરી? ‘દહેજ’ હસમુખભાઈનું સજ ્શન એ આજ ેકેટલા જાણે છ?ે 
દહેજનો પ્રશ્ એકલા હાથે ઉકેલનાર હસમુખભાઈએ અહીં એક િાર લખ્ંુય છ ે: 
આજ ેદહેજનો જર લેનારાઓ અને એ સથળનો લાભ લેનારાઓનો િોટો નથરી. 
પરંિુ દહેજના સજ ્શકને કોઈ ્યાદ પણ નથરી કરિું. (330). આ એક અપિાદ 
મસિા્ય એમણે કરે, કોઈ ફહર્યાદ નથરી કરરી.
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મૂળ જીિ કારખાનાનો નહીં એટલે હરફાઇનરરી કે આઈ.પરી.સરી.એલ. િગેરેમાં 
િપરા્યેલ જમરીન જોઈને મિચારે છ ે: ‘ખેિરો અને આંબાિાહડ્યાં ખોદરીને કારખાનાં 
ઊભાં કરિાં ત્યાંનરી જીિસૃમટિનું રું થા્ય? કેટલું બરું જમૈિક િૈમિધ્ય આિરી 
ઔદ્ોમગક પ્રિૃમત્ને કારણે નાર પામિું હરે એનરી િો કલપના પણ ન થઈ 
રકે.’(134). મોટાભાગે આિરી મચંિા ઉદ્ોગ સાથે સંકળા્યેલા લોકો ભાગ્યેજ કરે 
પણ હસમુખભાઈને ‘ગુજરાિ ઇકૉલૉમજકલ સોસા્યટરી'ના ચલૅરમલૅન અમસિા િો 
નહીં જ બનાવ્યા હો્ય ને? ને એટલે જ િેઓ રરીરુભાઈ સાથે જામનગરના ્યુમનટનરી 
સથાપના પ્રસંગે સરીરા અથડા્યા હરે ને?

િષષો સુરરી હદલહરીમનિાસ, પરદેરખેડાણના પહરણામે એમનો મોટાભાગનો 
વ્યિહાર અંગ્ેજી ભાષામાં ચાલિો, ગુજરાિરીમાં લખિાનો મહાિરો લગભગ છૂટરી 
ગ્યેલો. જોકે, ગુજરાિરીમાં એ સિિ િાંચિા રહા હરે એનરી પ્રિરીમિ અહીં 
આલેખા્યેલરી બોટાદકર, મેઘાણરી કે પ્રહ્ લાદ પારેખનરી પંમકિઓ વિારા થા્ય છ.ે 
‘દરીઠુ ંમેં...’માં જ ેગુજરાિરી પ્ર્યોજાઈ છ ેિે નિાઈ પમાડ ેછ.ે ક્યાંક નમ્શ-મમ્શ, ક્યાંક 
ખડખડાટ હાસ્ય, કહેિિો-રૂહઢપ્ર્યોગો, િરીસરાિા જિા ર્દપ્ર્યોગો... ટૂકંમાં 
ભાષાનો પનો જરા્ય ટૂકંો નથરી પડ્ો. સમૃમિમાં એટલંુ િો અભરે ભ્યુાં છ ેકે જૂનરી 
રંગભૂમમનાં ગરીિો, રમિો કે સથળને લગિાં જોડકણાં િષષો પછરી લખિા બેઠા ત્યારે 
કાગળ પર અના્યાસે ઊિરરી આવ્યાં છ.ે દા.િ.,

“અ્ય	હકીમો	જાવ	દુવન્યામાં	દવા	મારી	નથી, 
હંુ	ઇશકનો	બીમાર	છુ,ં	બીજી	બીમારી	કંઈ	નથી.”

િારંિાર થિા િનસમોર ને ઘેરાિરી રાિે િળરી ગિા્ય...

“વનસ	મોર	ઓછા	કરો,	અરે	વાગી	જશે	ચાર...	રે! 
પછી	ઘેર	જશો	ત્યારે	બૈરી	કરશે	તકરાર..રે!''				(54)

લખિરનાં ત્ણ િળાિ : મોિરીસર, કાદેસર અને કપુડરી મિરેનું જોડકણં...

“મોટંુ	તે	મોતીસર	અને	કાદેસર	તે	કાશી; 
કપુડીમાં	નહા્ય	એનાં	પાપ	જા્ય	નાસી.”			(88)

એમને હળિરી રગે લખિાનરી ફાિટ છ,ે ભાષાને રમાડિાનરી આિડિ પણ છ.ે 
દા.િ., બે ટકંના િખા હો્ય ત્યાં પાટરી ઉપર રૂળ નાખિાનું ક્યાંથરી બને?(11). કે 
‘ગઢ એટલે લખિર માટ ેલક્મણરેખા. સરીરરી રરીિે કહરીએ િો આ ગઢ લખિરના 
સમાજનરી સભ્યિાનો રખેિાળ હિો. લખિરનો ગઢ એટલે નગરનરી અમસમિાનો 
ખેસ.’(87). કોઈ નેિાનરી લરીલાને માત્ ‘સ્તરીદામક્ષણ્ય િરારે' કહરીને અટકરી જા્ય. 
પોિાના માટ ે‘દરીઠુ ંમેં...’ કે પ્રિાસ પુસિક ‘મનરુદ્રેે’માં ‘હંુ, મારંુ, મને’ નહીં પણ 
‘અમે, અમારંુ, અમને..’ જ િાપરે છ.ે આ એમનરી રૈલરી છ,ે કારણ કે િાિ કરિરી 
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િખિે પણ િેઓ ‘અમે’ કહરીને જ િાિ કરિા. આમ િો અનેક જગ્યાએ હળિરી 
રગ છ ેપણ ક્યારેક ખડખડાટ હસાિે પણ છ.ે દા.િ., બંને ભાઈઓને નાનપણમાં 
ઉંટાહટ્યો થ્યેલ અને કેમે્ય ન મટો ત્યારે કોઈએ ઉપા્ય બિાવ્યો ઊંટનરી પૂંઠ 
સૂંઘિાથરી ઉંટાહટ્યો મટ.ે..(61). એિું જ ખડખડાટ હસિું એમને ગમણિ, ભૂમમમિ 
અને એલમજબ્રાના સં્યુકિ પેપરમાં દોઢસોમાંથરી બે માક્શ આિેલા ત્યારે મરક્ષક સાથે 
થ્યેલરી જીભાજોડરીથરી પણ આિે.(98). કૉલેજમાં હિા ત્યારે આિડિું હિું છિાં 35 
માકસ્શ આિે એટલું લખરીને સૌથરી પહેલાં બહાર નરીકળરી આવ્યા. પહરણામે આિડિું 
હિું એ મિષ્યમાં પણ નાપાસ થ્યા. ને પાછા લખે છ ે: ‘પરરીક્ષકે પેપર અમારા રા્યા્શ 
કરિાં જરા કડક રરીિે િપાસ્યું હરે.’(99). ‘બે જોટાળરી બંદૂક' િાંચ્યા પછરી કેટલરી્ય 
િાર સુરરી િમે એકલા એકલા પણ મલક્યા કરરો. એમણે ‘દરીઠુ ંમેં...'નરી પ્રસિાિનામાં 
એક ઇચછા વ્યકિ કરેલરી, ‘ક્યારેક એમ થા્ય કે અમને ગમિાં રહેરો, કારરી, 
જરેૂસલેમ, ઇસફાન, પલૅહરસ, કુઝકો – મિરે મોજથરી મનરાંિે લખું. આનંદનરી િાિ એ 
છ ે કે એમનરી એ ઇચછા ‘મનરુદ્રેે’ જિેા અનોખા પ્રિાસપુસિક િડ ે પૂરરી થઈ. 
ગુજરાિરી પ્રિાસસાહહત્યનાં નસરીબ છ ે‘મનરુદ્રેે’નું પ્રગટ થિું િે.

નહેરુ પછરી કોણ?ના જિાબ માટ ેએક રાિમાં કેટલા ખેલ થ્યા? ભાગ્યેજ 
કોઈ મિરે નકારાતમક બોલનાર હસમુખ રાહ લાલબહાદુર રાસ્તરી અને કુલદરીપ 
ના્યરનરી ચાલાકરી બાબિે મૌન નથરી રહા. રાસ્તરીજીનરી ચાલાકરી ઉપરાંિ અમેહરકા-
રમર્યા જિેરી મહાસત્ાઓનું મોરારજી દેસાઈ પ્રત્યેનું િલણ પણ આ મનણ્શ્યમાં કામ 
કરરી ગ્યેલું. આ મહાસત્ાઓનો આદેર હિો ‘કાશમરીર પ્રશ્ પિાિો.’ મોરારજી 
દેસાઈનું િલણ હિું, ‘We would prefer to die our way not your 
way.'(170). મોરારજીભાઈનું આિું િલણ આપણને ગમે પણ પેલા લોકોને િો ન 
જ ગમે ને? કુલદરીપ ના્યર જાણરીજોઈને, મિચારરીને રમિ રમેલા જનેા પહરણામે 
રાસ્તરીજી િડાપ્રરાન થ્યા. કુલદરીપ ના્યરે પોિાનરી આતમકથામાં આ િાિને સાિ 
જુદા જ દૃમટિકોણથરી લખરી છ ે એ બાબિે હસમુખ રાહ લખે છ ે : ‘લંડનમાં 
હાઈકમમરનર અને રાજ્યસભાના સભ્ય િરરીકેનું િળિર એમને મળ્ું પણ ખરંુ. 
પત્કારો આજ ેજ ેરરીિે ખુલ્ેઆમ ભિાઈ કરે છ ેએિું ત્યારે નહોિું પણ પાછલા 
બારણે ખેલ િો પડિા જ હિા એ આ પ્રસંગથરી સમજા્ય.’(174). રાજકારણમાં 
મિત્િાળા માણસને ખિમ કરિા માટ ેકેિા કેિા ખેલ ખેલા્ય એ આપણને કામરાજ 
પલાનથરી સમજા્ય.

અહીં મોરારજી દેસાઈના વ્યમકિતિનરી સાિ અજાણરી રેખાઓ જોિા મળે છ.ે 
જ ેમાણસના નામે આપણ ેમાત્ મજાકો જ કરરી છ ેએ મોરારજી દેસાઈ રાજકારણનરી 
કાજળકોટડરીમા ંએક્્ેય ડાઘ િગર જીિનાર રાજપરુુષ હિા એ અહીં જોઈ રકા્ય 
છ.ે રાસ્તરીજીના અચાનક મૃત્ુય પછરી પણ મોરારજીભાઈ મબલકુલ આદર્શિાદરી રરીિ,ે 
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રાજનરીમિના ંરસ્તો બાજુ પર મૂકરીન ેલડ્ા... પહરણામે ઇંહદરાજી િડાપં્રરાન થ્યા.ં 
મોરારજીભાઈએ અંગિ િફાદારરીનો બદલો કદરી કોઈન ેન આપ્યો. કદરી િહાલા-ં
દિલાનંરી નરીમિ ન અપનાિરી. પાટટીન ેફંડ આપનારન ેપણ કોઈ બદલો નહીં. ‘ઇમનડ્યન 
એકસપ્રસે’ના રામનાથ ગોએનકાએ 1977મા ં મિરોરપક્ષોન ેએક કરિામા ંખાસસો 
ફાળો આપલેો. પરંિ ુસરીબરીઆઈએ ગોએનકા સામે કરેલા જાિભાિના કેસ (એમાં 
િથ્ય હોિાના કારણસર) જિા કરિામા ંમોરારજીભાઈએ રરાર મદદ ન કરરી.

જોકે, મોરારજીભાઈ પદ પરથરી હટા પછરી િરિ જ એ કેસ બંર કરરી 
દેિા્યા. િડાપ્રરાનપદે ટકરી રકે એમ હિા... જો અકાલરીદળનરી નજીિરી માગણરીઓ 
સિરીકારરી લે િો. પણ મોરારજીભાઈનો જિાબ લાક્ષમણક હિો. ‘િમારરી માગણરીઓનરી 
પૂમિ્શ સહેલાઈથરી થઈ રકે િેમ છ.ે પરંિુ જો એ ટકેો આપિા માટનેરી રરિ હો્ય િો 
એ રક્ય નથરી, મૈં સોદાબાજી નહીં કરૂંગા... અને અકાલરીઓનો ટકેો ન મળ્ો.'(194). 
આ સૂચિે છ ેકે મોરારજીભાઈ વ્યિહારુ રાજકારણરી નહોિા બનરી રક્યા. સમાંિરે 
એ પણ સૂચિા્ય છ ે કે સરીબરીઆઈના બાહોર ગણાિા અમરકારરી પણ હિા િો 
સરકારના પાળેલા પોપટ જ. મોરારજીભાઈ મિરે હસમુખભાઈ બહુ સાચું કહે છ ે
કે, ‘એમણે રું ક્યુાં એના કરિાં રું કહું અને કેિરી રરીિે કહું િેના પરથરી એમનરી છમબ 
બંરાઈ છ.ે’(199). હસમુખભાઈએ ત્યારે નહીં કહું હો્ય એિરી ટકોર હિે કરરી છ ે: 
રાજકારણમાં અંગિ િફાદારોનરી ફોજ ન હો્ય િો કેમ ચાલે?(192). રાજદરબારના 
અનુભિે હસમુખભાઈ નોંરે છ ેકે, ‘પોિાનરી છમબનરી ખાસ ખેિના રાખે અને જર 
લેિાનરી કોઈ િક જિરી ન કરે એ રાજકારણમાં પડરી રકે.' મોરારજીભાઈએ કેટલા 
લોકોને મદદ કરરી, કેટલા પર ઉપકાર ક્યા્શ, કેટલાં સારાં કામ ક્યાાં, પણ રરાર કોઈ 
હકસસાને પ્રમસમધિ નહીં જ આપિાનરી એટલે ‘મંૂગાએ રેરડરી ખારાનો ઘાટ'(204). 
આપણે આજ ેિડાપ્રરાનપદ સાથે સંકળા્યેલા ભભકાના રોજ સાક્ષરી થઈએ છરીએ 
ત્યારે મોરારજી દેસાઈ જ ેરાિે િડાપ્રરાનપદે પસંદ થ્યા એનરી િાિ હસમુખભાઈના 
મોઢ ેસાંભળિરી પડ ે: 24 માચ્શ, 1977ના હદિસે લેખક આઈ.પરી.સરી.એલ.નરી એક 
મમહટગં માટ ે હદલહરી ગ્યા હિા અને આદિ મુજબ રાિે મોરારજીભાઈને મળિા 
ગ્યા. સૂિા માટનેરી િૈ્યારરી કરિા મોરારજીભાઈ સાથે એમનો જૂનો, િફાદાર નોકર 
હોમર્યારમસંહ જ હિો. હસમુખભાઈને કહે, ‘સારંુ થ્યું િમે આવ્યા.' મખસસામાંથરી 
ચબરખરીઓ કાઢરી, ટાઇપ કરિા આપરી. િષષોથરી રૂળ ખાિા ટાઇપરાઇટર પર 
પ્રરાનમંડળનરી ્યાદરી માંડ માંડ ટાઇપ કરરી. એ િડાપ્રરાનને દેખાડિા ગ્યા. 
મોરારજીભાઈ િો ઘસઘસાટ ઊંઘિા હિા. જગાડ્ા. એમણે પેન માગરી અને િાંચ્યા 
િગર જ સહરી કરરી આપરી. કેટલો મિશ્વાસ હરે એમને હસમુખભાઈ પર! લેખક 
અહીં હળિરી રગે લખે છ ે: ‘અમને જો ખબર હોિ કે િેઓ િાંચિાના નથરી િો 
અમારરી પસંદગરીનાં બે-ચાર નામ ઉમેરરી દેિ!’(176). રાત્ે દસ િાગે હોમર્યારમસંહ 
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એનરી ખડખડપાંચમ સાઇકલ પર આ ્યાદરી ઉપરાટિપ્મિને આપિા ગ્યેલો. 
આજના ભભકાને ઝાકમઝોળ સામે આ પ્રસંગ િાંચરીએ ત્યારે આશ્ચ્ય્શ અને 
અહોભાિ બેઉ થા્ય. જોકે મોરારજી દેસાઈના રુક્ષ િિા્શિ સાથે સંકળા્યેલા પ્રસંગો 
જાણનારાઓને લેખકનો મોરારજી દેસાઈ પ્રત્યેનો કૂણો ભાિ જરાક પક્ષપાિભ્યષો 
લાગરી રકે.

દેરનરી સાચરી મચંિા કરનારાઓ માટ ેપણ આ પુસિકમાં ઘણં છ.ે આ્યોજન 
ક્ષેત્ે આપણે ક્યાં ચૂક્યા એ િરફ અંગુમલમનદકેર કરિાં િેઓ લખે છ ે: ‘જ ેિરુ 
મહત્િના ગણાિા જોઈએ એિાં સિાસથ્ય, પંચા્યિ, સહકાર, કૃમષ, મરક્ષણ, 
રોજગારરી જિેાં ખાિાંથરી િેજસિરી અને બાહોર અમરકારરીઓ દૂર રહે છ.ે.. આનું 
સાચું કારણ એ છ ેકે છકે પહેલરી પંચિષટી્ય ્યોજનાથરી આપણે મેક્રો ઇકૉનૉમમકસને 
બદલે પા્યાથરી જ મિકાસને અને સામામજક રાંમિ અને નાગહરકનરી સલામિરીને 
મહત્િ આપ્યું હોિ િો પહરમસથમિ જુદરી જ હોિ.’(126). પણ ‘આપણા િેજસિરી 
અને બાહોર અમરકારરીઓ એમનરી કારહકદટીનરી રરૂઆિથરી જ આમથ્શક ક્ષેત્ે જિાનું 
પસંદ કરે છ.ે.. પહરણામે સિાસથ્ય, પંચા્યિ, સહકાર, કૃમષ, મરક્ષણ, બેરોજગારરી 
જિેાં ખાિાંથરી િેજસિરી અને બાહોર અમરકારરીઓ દૂર જ રહે એનાં પહરણામો 
સામે છ.ે..’(215). 1969થરી ભારિરી્ય રાજકારણમાં મૂલ્યોને બદલે િડજોડ અને 
કાિાદાિા પ્રિેશ્યા. કૉંગ્ેસપક્ષમાં રાણા મધ્યસથરીનરી ભૂમમકા કોઈએ ન ભજિરી. 
હસમુખ રાહ નોંરે છ ે કે ‘જ્યારે મહત્િાકાંક્ષા અને અહમ્ નું ઘષ્શણ થા્ય ત્યારે 
ઉજાસ ઝાંખો પડ ેછ.ે’(220). ને પછરી િો એ ઉજાસ ઝંખિાિો જ ગ્યો િેના 
આપણે સૌ સાક્ષરી છરીએ.

ચૌરરરી ચરણમસંગનરી નમ્શમમ્શભરરી રૈલરીમાં િાિ કરિા લેખક આ પ્રમામણક 
નેિા મિરે લખે છ ે: ‘દેરના કેનદ્રરી્ય િખિા પર ચૌરરરીસાહેબ મોડા આવ્યા; જથેરી 
દેરને એક પ્રમામણક નેિા અને સક્ષમ િહરીિટકિા્શ, જઓેના પગ રરિરી પર હિા, 
એમનરી સેિાનો લાભ ન મળ્ો. સરકારમાં એમના જિેો કોઈ બરીજો અનુભિરી નેિા 
ન હિો જનેે રરિરીપુત્ ગણરી રકા્ય. િેઓ જો થોડા િહેલા કેનદ્રમાં આવ્યા હોિ િો 
દેરને એમનો ઘણો લાભ મળ્ો હોિ, પરંિુ િેઓ જ્યારે આવ્યા ત્યારે ઘણં મોડુ ં
થ્યું હિું – સમગ્ રાજકારણ બદલાઈ ગ્યું હિું.’(228). ચરણમસંહ કેટલા 
સરીરરીસાદા માણસ હિા એનો એક નમૂનો ઇનસેટ ૧-બરીનરી મંજૂરરી લેિા ગ્યેલા 
સિરીર રિનને પણ મળ્ો. 200 કરોડ જિેરી રકમ સાંભળરી આ રરિરીપુત્ે પૂછું : 
‘આ રકમમાંથરી કેટલા કૂિા ખોદરી રકા્ય?' જ્યારે એમને આ ઉપગ્હ વિારા 
હિામાનનરી માહહિરી મેળિરી રકારે અને એ માહહિરી ખેડિૂોને ઉપ્યોગરી થરે એિું 
સમજાિા્યું િો એમણે િરિ જ કહું : ‘જો ખેડિૂોને આટલો બરો લાભ થિાનો હો્ય 
િો પછરી આપણે બે ઉપગ્હો કેમ નથરી મોકલિા?’(241).
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લેખક એમનરી મિમરટિ કટાક્ષભરરી રૈલરીએ લખે છ ેકે ઈરાન ખૂણો હદલ્રીને 
જરા ત્ાંસો પડ ેછ ેિેથરી ક્યારેક એના િરફ િરીરછરી નજર જા્ય છ.ે પરંિુ મોટાભાગે 
એ ખૂણો નજરઅંદાજ થા્ય છ.ે સિિંત્િા પછરી દેરના કોઈ નેિાને – નહેરુને બાદ 
કરિાં – આ મિસિારમાં જિાનરી િાિ િો છોડો પરંિુ ત્યાંનરી િાિ સમજિાનરી પણ 
ફુરસદ નથરી મળરી. (257). િેઓ નોંરે છ ેકે ઈરાન પ્રદેરના પ્રશ્ોને પંહડિ નહેરુ 
સમજિા હિા. એમના સમ્યમાં Indian Frontier Administration Service 
(IFAS)નું ગઠન થ્યું. એમાં ્યોગ્ય ઉમેદિારોને મનમણૂક આપરી. એમાં સેનાના, પણ 
નહેરુના અિસાન પછરી હદલ્રીનરી રાજકરી્ય અને સનદરી નેિાગરીરરીએ આ મિમરટિ 
સેિા કરિા અમરકારરીઓનરી અિગણના કરરી અને પછરી એને આઈ.એ.એસ.માં 
ભેળિરી દરીરા જનેું દેરને પારાિાર નુકસાન થ્યું.(259).

કૃષણલાલ શ્રરીરરાણરીના ઘરે ભરાિા ડા્યરા, એમનરી રજિાડરી સમરાન્યાત્ા 
અને પછરીનરી સાંજ ેએમનાં પતનરીને સાિ એકલાં જોઈને હસમુખ રાહ લખે છ ે: 
“હદલ્રીનરી િાસરીર છ ેકે મોકાના સથાનેથરી જ ેઊિરે એને કોઈ ઓળખે પણ નહીં. 
િે હદિસે આપણે એક સંકલપ ક્યષો કે કોઈ સંજોગોમાં હદલ્રીમાં કા્યમરી મનિાસ ન 
કરિો.’(293).

PMO (િડાપ્રરાનનું કા્યા્શલ્ય) મિરે આટલરી મિગિે ગુજરાિરી િાચક િો 
કદાચ પહેલરી િાર અહીં જ િાંચિો હરે. હસમુખભાઈ લખે છ ે: ‘િડાપ્રરાનનરી 
ફરજો અને જિાબદારરીઓ મિરાળ અને મહત્િપૂણ્શ છ.ે આપણા દેરનરી ભૌગોમલક 
મસથમિ િેમજ લાંબા ઇમિહાસે ઉપજાિેલા, રરબા્યેલા પ્રશ્ો િડાપ્રરાનનું ખાસ 
ધ્યાન માગે. રાજ્યરુરા િહેિાનરી સાથે કેટલાક મિષ્યો પરતિે િડાપ્રરાન પોિે ધ્યાન 
આપે એિરી અપેક્ષા હંમેરાં રહરી છ.ે આ મિષ્યોમાં મુખ્યતિે આિે : કેનદ્ર અને 
રાજ્યોના સંબંરો, સરહદરી મિસિારો, પડોરરી રાજ્ય સાથે મમત્િા, કોમરી એખલાસ 
િેમજ મહાસત્ાઓ અને આપણે માટ ે મહત્િનાં અન્ય રાટિો્ સાથે સુમેળભ્યા્શ 
સંબંરો. આ સંિેદનરરીલ ક્ષેત્ોમાં િડાપ્રરાન િટસથ, ન્યા્યદૃમટિ રરાિિા િેમજ 
દૂરંદેરરી નેિા િરરીકે સિરીકાર પામે એ આિશ્યક છ.ે એ માટ ેરાસનના જુદા જુદા 
મિભાગના બાહોર િેમજ અનુભિરી અમરકારરીઓનરી સહા્ય આિશ્યક લેખા્ય. 
િદુપરાંિ િેમનરી મનકટ પણ બાહોર, રાણા, અનુભિરી અને િાસિમિકિા સમજ ે
એિા, જહટલ પ્રશ્ોનું સમારાન કરરી રકે એિા, માણસો જોઈએ...'(229). 
િડાપ્રરાનનરી મિરાળ જિાબદારરીઓને પહોંચરી િળિા એમનરી મદદ માટ ે એક 
કા્ય્શક્ષમ PMO જોઈએ જ ેઆપણા દેરમાં આરંભે અમસિતિમાં આવ્યું જ નહીં. 
જિાહરલાલ નહેરુને એિરી જરૂર ન લાગરી. લેખક કહે છ ેિેમ ‘પંહડિજીને મસમન્યર 
અને બાહોર અમરકારરીનરી સમચિ િરરીકે આિશ્યકિા ન હિરી, કારણ, એમનું 
પોિાનું િાચન મિરાળ હિું. એમના સંબંરો ઊંચરી કક્ષાએ હિા. િેઓ પોિે 



48 પરબ v મે, 2023

મિચારરરીલ હિા. એમને ઇમિહાસદૃમટિ હિરી. ખૂબ ઉદ્મરી પણ ખરા. િેમને બાહોર, 
અનુભિરી, રાણા સલાહકારનરી આિશ્યકિા નહીં જણાઈ હો્ય પણ જો એિા 
સલાહકાર હોિ િો પંહડિજીને ચરીન અને કાશમરીર બાબિે િારરી રકા્યા 
હોિ...’(230). સરદાર પટલે િરી. રંકર, એચ. એમ. પટલે, િરી. પરી. મેનન જિેા 
બાહોર અમરકારરીઓને સાથે રાખરીને કોઈ પણ ક્ષમિ િગર કેટલાં બરાં ઐમિહામસક 
કા્યષો પાર પાડરી રક્યા. છકે પરમેશ્વર નારા્યણ હકસર જોડા્યા પછરી PMOનું 
મહત્િ જરા િધ્યું.(231). પહેલરી િાર મોરારજી દેસાઈ આ કા્યા્શલ્યને પ્રાઇમ 
મમમનસટર ઑહફસ (PMO) િરરીકે જાહેર કરે છ.ે જોકે, હસમુખભાઈ નોંરે છ ેકે 
મબ્રટનમાં િડાપ્રરાનનરી ઑહફસનાં માળખાં, કદ, જિાબદારરીઓ મિરે જ ેચોક્સ 
પરંપરા છ ેએિરી પરંપરા આપણે ત્યાં ન ઊભરી થઈ. 1947થરી આજ સુરરીમાં ચૌદ 
િડાપ્રરાનોએ રાસનનરી રુરા સંભાળરી. આ સડસઠ િષષોમાં PMOના કદમાં કે 
કા્ય્શક્ષેત્માં કોઈ મહત્િના ફેરફાર થ્યા નથરી.(233). િાજિેરના િડાપ્રરાન PMO- 
નું મહત્િ સમજ્યા છ ે એિું લેખક નોંરે છ.ે અમરકારરીઓ િડાપ્રરાનને અમુક 
બાબિોથરી િાકેફ ન કરે િો રું થા્ય િે મોરારજીભાઈ-બ્રેઝનેિ પ્રસંગે કે ચૌરરરી 
ચરણમસંગ-સિરીર રિન પ્રસંગે સમજા્ય.

સૈફ આઝાદ સાથેનું મોરારજીભાઈનું મમલન, મરર ટરેેસા, એસ. સરી. દેિ, 
નટિર ઠક્ર, રરીરુભાઈ અંબાણરી, કુહર્યન, હકરોર પારેખ, શ્રરીરરાણરી કેટકેટલા 
વ્યમકિમચત્ોનરી માંડરીને િાિ કરિાનરી ઇચછા થા્ય પણ િાચક પુસિક િાંચે એ િરારે 
ઇચછનરી્ય. કલમના એક લસરકે એમણે કેિાં પ્રભાિક વ્યમકિમચત્ો આલેખ્યાં છ?ે 
એકાદ-બે ઉદાહરણ જોઈએ.

દા.િ., રરીરુભાઈ અંબાણરી એટલે રા્યુાં કરનાર વ્યમકિ, એમણે નક્રી કરેલ 
માગ્શમાં કોઈ પણ અિરોર ન ચાલે... રરીરુભાઈ સાધ્યમાં માને, એમને સારનનરી 
મચંિા નહીં... એમને મનદ્શ્ય કે કઠોર કહો પરંિુ એમનો જાનરીદુશમને્ય એમને કા્યર 
કે ડરપોક ન કહરી રકે.(335). રરીરુભાઈનરી િાિ કરિાનરી રરીિ સરીરરી અને સચોટ, 
ઓછા ર્દોમાં ઘણં કહરી જા્ય. એમનરી ભાષાને કોઈ આિરણ નહીં. જ ેહો્ય િે 
ઉઘાડુ ંકહે અને િે પણ રેરરીનરી ભાષામાં.(338).

‘લોકહહિમાં જ ેહો્ય િે કરો'... કોઈનરી ફહર્યાદ હો્ય કે અરજી હો્ય, ચૌરરરી 
ચરણમસંહનરી આ કા્યમરી સૂચના હિરી. એમનરી એક બરીજી મિમરટિિા એ હિરી કે 
િેઓ ભ્રટિાચારથરી દૂર હિા. લાંચરુશ્વિને િેઓ મરક્ારિા અને આ બાબિમાં 
િેઓ કોઈને માફ ન કરિા...(227).

નટિર ઠક્ર મિરે કહે છ ે: ત્ેિરીસનરી ઉંમરે 1955માં કાકાસાહેબ કાલેલકરે 
એમને ગાંરરીના નામે જમિ કરેલા...(263).

દેમિકા રાણરી મિરે લખે છ ે : ‘એમનરી હસિરીમાં ગજબનું જાદુ હિું. લોકો 
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એમનરી િરફ સિાભામિક રરીિે ખેંચા્ય. પોિાના પ્રભાિનરી અસરથરી િે સભાન હિાં. 
કોઈ પણ મમલનમાં એ કેનદ્રમબંદુ બનરી જિાં. એમનો પનો ટૂકંો પણ એમનાં સૌનદ્ય્શ, 
ગમિરરીલિા અને િરિરાટમાં બરીજાં િામણાં લાગિાં.’(289).

2013માં રંગવિાર પ્રકારન વિારા બહાર પડા્યેલરી ‘દરીઠુ ં મેં...’નરી નિજીિને 
કરેલરી આિૃમત્માં ‘મારરી વ્યામરઓ’, PMO અને ઈરમા મિરેના લેખો ઉમેરા્યા છ.ે 
સામે નાનપણના અનુભિોમાંથરી ચારેક પાનાં જટેલું લેખકે ઓછુ ંક્યુાં છ.ે (હકરીકિે 
એ કાઢિા માટ ેકોઈ કારણ નથરી સમજાિું.) ગુજરાિરી માધ્યમમાં ભણેલ આ વ્યમકિ 
આટલું સરસ અંગ્ેજી િાંચિા-લખિા કેિરી રરીિે થ્યા એિો પ્રશ્ મારરી જમે સૌને 
થા્ય. હસમુખભાઈ કહે છ.ે..

‘હંુ હાથ અડ ેિે િાંચિો. સાહહત્યનો રોખ ગુજરાિરી સાહહત્ય સુરરી મ્યા્શહદિ 
ન રહો. મિશ્વસાહહત્યનાં િાચન સુરરી મેં રોખ મિસિા્યષો. પહરણામે ર્દો ઉમેરાિા 
જા્ય, ભાષા સુરરિરી જા્ય... િળરી કલેકટડે િકસ્શમાં જોડા્યા પછરી ગાંરરીજીના 
પત્ોનાં અન્ય લખાણોના અંગ્ેજી અનુિાદ કરિો થ્યો. વ્યાકરણ જરા્ય સારંુ નહીં 
મારંુ. પણ હંુ માનું છુ ંકે સતસંગ-મિદ્ાવ્યાસંગ વ્યમકિને પલોટ.ે રરમૂળથરી બદલે. 
મિવિાનોનો સંગ આપોઆપ જ આપણને ઊધિ્શમુખરી બનાિે. સમૃમધિ િરિરી જા્ય, 
સિર સુરરિું જા્ય...’(162).

િરીિેલા સમ્યનરી સમાંિરે આપણા દેરના નજીકના ભૂિકાળના દસિાિેજ 
સમરી આ કૃમિ રક્ય હો્ય િો દરેકે િાંચિરી જોઈએ. આજ ેલોકો જ્યાં બરીજાનરી લરીટરી 
નાનરી કરિા મથરી રહા છ ેત્યારે હસમુખભાઈ દરેકનરી લરીટરી મોટરી કરરીને દેખાડ ેછ.ે 
એમને કરે આપિખાણ કરિાનરી જરૂર નથરી લાગરી. પણ જ ે રરીિે એમને એક 
જગ્યાએથરી બરીજી જગ્યાએ કામ કરિાનરી િક સામેથરી મળિરી રહરી, જ ેરરીિે એમના 
કા્ય્શકાળ દરમમ્યાન આઈ.પરી.સરી.એલ. સફળિાના મરખરે પહોંચ્યું, જ ેરરીિે મનિૃમત્ 
પછરી પણ આટલરી સંસથાઓમાં-કંપનરીઓમાં કામ ક્યુાં િે મિરેષ આિડિ હો્ય િો 
જ રક્ય બને ને? પૂિ્શ ભારિનરી આખરી અિદરા પાછળ, ત્યાંનરી હહંસા કે 
અરાજકિા પાછળ આપણરી રાટિર્ી્ય નરીમિ, આપણા નેિાઓ, અમરકારરીઓ જ 
જિાબદાર છ ેએિું આ પુસિક આપણને સમજાિે છ.ે આપણને થા્ય કે એચ.એમ.
પટલે, િરી. રંકર જિેા, હસમુખ રાહ જિેા થોડાક અમરકારરીઓ, નટિર ઠક્ર 
જિેા સાચુકલા કમ્શરરીલોનરી સંખ્યા થોડરીક િરારે હોિ, આપણા નેિાઓ જરાક 
િરારે પ્રમામણક હોિ િો આપણા દેરમાં આજ ેછ ેએટલરી સમસ્યાઓ િો ન જ 
હોિ. પ્રેરણાદા્યક પુસિકો કરિાં આિરી સમરણકથાઓ, આતમકથાઓ િરારે 
પ્રેરણાદા્યક હો્ય છ ેએિું મને કા્યમ લાગ્યું છ.ે

[‘દરીઠુ ંમેં......' : હસમુખ રાહ, સમરણકથા, નિજીિન પ્રકારન, અમદાિાદ. પ્ર.આ. 
2013; નિજીિન આિૃમત્ 2022, 352 પાનાં, 400 રૂ.]
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આપણે ત્યાં સાહહત્યકારો એક સમ્યે મસનેમાને એક સુગાળિા મિષ્ય 
િ૨રીકે જોિા હિા. પણ હમણાં છલે્ા કેટલાક સમ્યથરી એમાં ખસસો બદલાિ 
આવ્યો છ ેઅને અનેક સાહહત્યકારો હફલમો મિષે લખિા થ્યા છ.ે પહેલાંના સમ્યમાં 
હફલમો મિરે નહોિું લખાિું એમ નહીં, પણ એના મિરેનો એમનો અમભપ્રા્ય થોડો 
મનમન સિરનો ૨હેિો. િોપણ એક સમ્યે ઝિેરચંદ મેઘાણરીએ હફલમો મિરે લખરીને 
બે પુસિકો પણ ક્યાાં. ઉમાંરકર જોરરી પણ કિમચત્ હફલમ મિરે લખરી ચૂક્યા છ.ે 
િો બરીજા અનેકે પણ ખાસસું લખ્યું છ.ે પણ હફલમને િાિા્શના એક મિષ્યિસિુ િ૨રીકે 
પસંદ ક૨રીને બહુ ઓછા સજ ્શકોએ લખ્યું છ.ે આ સજ ્શકોમાં લક્મરીકાંિ હ. ભટ્ટ(િાિા્શ 
‘ચોસઠથરી આઠ') અને ૨ાજનેદ્ર થડસે૨(િાિા્શ ‘મૂિરી કેમે૨ાનરી નજ૨')ને ્યાદ કરરી 
રકા્ય. એિરી જ રરીિે અહીં પન્ાલાલ પટલેને પણ ્યાદ કરરી રકા્ય. પન્ાલાલ 
પટલેનરી એક િાિા્શ 'િરીનસ'ને પણ ્યાદ કરરી રકા્ય.

પન્ાલાલ પટલેનરી એક િાિા્શ ‘કંકુ' ૫૨થરી એક ગુજરાિરી હફલમ પણ સજા્શઈ 
છ ે અને એ અનેક ૨રીિે પોંખાઈ પણ છ.ે પન્ાલાલે હફલમસજ ્શન બાદ િેને 
નિલકથામાં રૂપાંિહરિ ક૨રી છ.ે આ ઉપ૨ાંિ પણ એમનરી નિલકથાઓ ‘મળેલા 
જીિ' અને ‘માનિરીનરી ભિાઈ' ૫૨થરી હફલમોનું સજ ્શન થ્યું છ.ે પણ અહીં એક ટૂકંરી 
િાિા્શમાં બે ્યુિાન મમત્ોનરી િાિ થઈ છ ેજમેાં હફલમ મનમમત્ બનરી છ.ે એટલે એ રરીિે 
એનરી ૨જૂઆિ કંઈક જુદરી છ.ે આપણે થોડરી િાિા્શનરી જ િાિ કરરીએ.

િાિા્શમાં બે પાત્ો છ ેજ ેબન્ે કૉલેજના મિદ્ાથટી છ.ે બેમાંથરી કોઈ પાત્ને નામ 
નથરી આપિામાં આવ્યું. િાિા્શનરી રરૂઆિ જ એક હફલમ-પોસટ૨ના િણ્શનથરી થા્ય 
છ.ે

‘કૉલેજમાંથરી ઘે૨ જિાં જિાં પેલું નિું પોસટર જોઈ એના પગ ઢરીલા પડરી 
ગ્યા. એને બસમાં બેસિાનું નો'િું. છિાં્ય બસસટલૅનડ આગળ ઊભરી ૨હરી ગઈ. ને 
આસમાનના િા૨ાઓને્ય આકષ્શિા હો્ય િેમ સામે આિેલા મકાનના પાંચમા માળે 
લગાિેલા એ લાંબા-પહોળા પોસટ૨ને જોિા લાગરી.' અહીં પહેલો પલૅરેગ્ાફ પૂરો થા્ય 
છ ેત્યા૨ે છલે્ો ર્દ ‘લાગરી' િાંચરીએ છરીએ ત્યારે ખ્યાલ આિે છ ે કે જ ેપાત્ 
પોસટ૨ જોઈ રહરી છ ેએ કોઈ છોકરરી છ.ે’

લેખકે પછરી િે પોસટ૨નું િણ્શન ક્યુાં છ.ે
‘એક િો અમેહરકન હફલમનરી જાહેરખબર હિરી ને એમાં્ય પાછરી પ્રેમ મિરેનરી, 

પછરી ક્યા રંગનરી કસ૨ હો્ય! એકબરીજાને િળગેલાં ્યુિાન-્યુિિરીનું એ પોસટર 
ટલૅમકનકલ૨માં જ નહીં, પ્રેમના રંગમાં્ય છલોછલ જાણે છલકરી રહું હિું. એ ્યુિાન 
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છોક૨રી એનરી નમણરી ડોકને પાછળ નમાિરી ઊંચા એિા સુંદ૨ છોક૨ા સામે અરા્શ 
હોઠ ઉઘાડા, ને એિરી આંખે જોઈ ૨હરી હિરી જાણે ઉ૫૨ ઝળૂંબિા (છોક૨ાના)
હોઠનો કોઈ અમરી૨સ પરીિાનરી િલબગાર ન હો્ય!'

લેખક હિે પાત્નો પહરચ્ય આપે છ ેકે િેણરી એક કૉલેજકન્યા છ.ે અને હજી 
પણ એ હફલમના પોસટરને મનહાળે છ ેઅને િેનું થોડુ ંરહરી ગ્યેલું િણ્શન પણ કરે છ.ે 
‘આ કૉલેજકન્યાએ જો્યું િો િલબગાર એ નટરીનો બરડો – અરે ભરાિદાર એ 
છાિરી પણ અડરે લગરી ઉઘાડરી હિરી. જ ેભાગ ઢાંકેલો હિો એ પણ પેલા છોકરાના 
અંગથરી’ – રહસ્ય જમે રરીમે રરીમે ખૂલે િેમ અહીં પોસટરમાંનરી અમભનેત્રીનું 
અનાિરણ અિસથાનું િણ્શન આિે છ.ે ‘જ ેભાગ ઢાંકેલો હિો એ પણ પેલા છોકરાના 
અંગથરી’ – જિેું િાક્ય પન્ાલાલ પટલે જિેા આગલરી પેઢરીના લેખક જ લખે. 
આરુમનક લેખકે કદાચ આ િણ્શન લખિાં કોઈ છોછ રાખ્યો ન હોિ.

લેખક હિે પેલરી કૉલેજકન્યાના મનનરી િાિ ક૨ે છ,ે ‘કોણ જાણે આ છોક૨રીનું 
રું થ્યું કે નજ૨ ઉઠાિરી આસપાસ જોઈ િળરી. જાણે પોિાને કોઈ જોિું િો નથરી એ 
અથ્શમાં ન હો્ય!' અહીં છોક૨રીનરી મનઃમસથમિનરી િાિ થઈ છ.ે અહીં આમ િો 
‘છોક૨રીનું રું થ્યું'ને બદલે ‘છોક૨રીને રું થ્યું' એમ જોઈએ િેમ મને િરુ લાગે છ.ે 
આ િાિને ખાસ આ િાિા્શ લખાઈ એ સમ્યને ધ્યાનમાં રાખરીને િાંચિાનું. કા૨ણ 
કે સમ્ય અત્યારે બદલાઈ ગ્યો છ.ે

ફ૨રી પેલરી કૉલેજકન્યાના મનનરી િાિ ક૨િાં લેખક હફલમ-પોસટરના રહરી 
ગ્યેલા ભાગને પણ િણ્શિે છ.ે ‘પણ એને લાગ્યું કે આ િહેિરી દુમન્યામાં પોિાને 
જોિાને અહીં કોઈ બેસરી ૨હું નથરી ને િળરી એણે પેલા પોસટર િ૨ફ નજર ઊંચકરી : 
નટરીનરી કમ૨ ફ૨િો છોક૨ાનો હાથ હિો િો નટરીના હાથ છોક૨ાને ખભે હિા. 
્યુિાન એ અંગો પણ એકબરીજાથરી એિાં અડોઅડ – અરે ભીંસા્યેલાં લાગિાં હિાં 
કે−’

હફલમના પોસટ૨નું િણ્શન અહીં પૂણ્શ થા્ય છ.ે પોસટર જોઈને લજિાઈ ઊઠિરી 
કૉલેજકન્યા િેનું મોં રૂમાલથરી દબાિરી ઘ૨ િ૨ફ ચાલિરી થા્ય છ ે ત્યારે અહીં 
િાિા્શમાં બરીજા પાત્નો પ્રિેર થા્ય છ.ે આ બરીજુ ંપાત્ એક કૉલેજ્યુિક છ ેઅને િે 
આ કન્યાનો સહાધ્યા્યરી છ ેિેમ િેનરી િાિ ૫૨થરી લાગે છ.ે

હિે થોડરી િાિચરીિ એ બન્ેનરી િચચે થા્ય છ.ે
‘કેમ મમસ ... કેમ કેિું લાગ્યું પોસટર?..... બહુ જાણરીિરી નોિેલ છ ેહોં કે? 

કામ ક૨ના૨ પણ છ ેિો બે નિરી પણ એિરી ગજબનરી જોડરી છ ેહોં કે? સમજિા 
જિેરી છ.ે.... આિરો જોિા?’

છોક૨ાનરી ઇચછા આ હફલમ આ છોક૨રીનરી સાથે જોિાનરી છ.ે 'જોઈએ' કહરી 
છોક૨રીએ આ છોક૨ા િ૨ફ એિરી નજરે જો્યું કે–
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‘આ રુક્રિા૨ે જોઈએ.’
‘હટહકટ હંુ કઢાિરી રાખરીર.’
‘પણ બા-બાપુ અંગ્ેજી હફલમ જોિાનરી ના પાડ ેછ.ે' છોક૨રીએ સામે જો્યા 

િગ૨ કહું.
છોક૨ાએ મોં બગાડ્ું: 'આ જ િો આપણા સમાજનરી સંકુમચિ મનોદરા 

છ.ે... પણ આ િો જોિા જિેરી છ.ે.... મેં િો એ નૉિેલ િાંચરી છ.ે’ એમાં લેખકે 
જીિનના જ ેરબકા૨ મૂક્યા છ!ે ‘પછરી બરીજી ન જોિાં. ને આપણે એિું હરે િો 
કૉલેજનો સમ્ય જ જોિાનો રાખરીરું.' (છોક૨ો છોકરરીને પટાિિાનરી કોમરર ક૨ે 
છ.ે) છોક૨રીએ ‘કોણ જાણે'ના અથ્શમાં ડોકંુ હલાવ્યું ને પોિાને િળિાનો ખાંચો 
આિિાં ‘અચછા' કહરી છોકરાનરી મિદા્ય લરીરરી.

છૂટા પડ્ા પછરી એ છોકરો નેપથ્યમાં ચાલ્યો ગ્યો માટ ે કે ગમે િેમ પેલું 
પોસટ૨ – જાણે છાિરીએ ન િળગ્યું હો્ય એ ૨રીિે નજ૨ સામે િ૨િ૨ િ૨િ૨ થિા 
લાગ્યું.......

આ પછરીના બે જટેલાં પૃષ્ઠ લેખક છોક૨રીનરી મનોદરાનાં િણ્શિે છ.ે જાણે 
કોઈ મોટરી ઘટનાને માટ ેિાચકોને િૈ્યાર કરિા કેમ ન હો્ય! આ બરું િણ્શન િાંચિાં 
મને ફેડ૨રીકો ફેલ્રીનરીનરી હફલમ ‘ટમેપટરેન ઑફ પ્રોફેસર ઍનટોનરી્યોનરી' (હફલમ 
‘બૉકસરીઓ સેિનટરી'નો ત્રીજો ભાગ) ્યાદ આિે છ.ે

પણ આ પોસટર જો્યા પછરી છોકરરીનું મન ક્યાં્ય લાગિું નથરી. એ િાંચિા 
બેસે છ ેપણ એનું મન લાગિું નથરી. ગમણિ કે માનસરાસ્તમાં એને કોઈ રસ ન 
પડ્ો પણ ગુજરાિરી નિલકથા ‘ગુજરાિનો નાથ'માં એને ૨સ પડ ેછ.ે િેમાં પણ 
કાક-મંજરરીિાળા પ્રસંગને િાંચિાં એનું મન કંઈક થાળે પડ્ું.

પણ આ બરાંથરી એને કંઈ િૃમતિ ન મળરી. લેખકે ‘કલાના આટલા દર્શનથરી 
એને કંઈ ખાસ િૃમતિ ન મળરી.' એમ લખ્યું છ.ે પછરી લખે છ,ે ‘ને િળરી દુમન્યાનાં 
ઉત્મ મરલપોનું આલબમ કાઢરી ઓરડરીનું કમાડ સહેજ આઘું ક૨રીને જોિા લાગરી.' 
એટલે કન્યાનરી કલારુમચ ઉત્મ અને આિાં આલબમ ઘ૨માં હોિા છિાં જોિાં એને 
બારણં આડુ ંક૨િું પડ ેછ.ે કન્યાને ભ્ય છ ેકે આિું જોિાં કોઈ જોઈ જરે િો? 
િાિા્શનરી રરૂઆિમાં પણ પોસટર જોિાં કન્યા આજુબાજુ જોઈ લે છ ેકે િેને કોઈ 
જોિું િો નથરી ને? પણ પછરી લેખક જણાિે છ ેકે કન્યા રું જોઈ રહરી છ.ે

‘આ બરામાં્ય જ ેકૃમિઓ પ્રાકૃિ-આિ૨ણ િગ૨નરી હિરી એ જ એ જોિરી 
હિરી........’

‘ને જાણે મદ્નું – ના હાં! લખિામાં ભૂલ થઈ– મરનું પાન કરિરી હરી્ય એ 
રરીિે ખુર થિરી બબડિા લાગરી : ‘કેિું રૌદ્ર પૌરુષ છ.ે.....ને આમાં િળરી કેિું એ પૌરુષ 
આદ્ર્શ લાગે છ!ે'
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મા૨ા મનમાં અહીં એક િાિ સપટિ થા્ય છ ેકે આ કન્યા ‘ડમેિડ'નું મરલપ 
જોિરી હરે. સિાભામિક છ ેકે સ્તરીઓને આિાં અનાિ૨ણ પૌરુષ જોિા ગમિાં હો્ય 
છ.ે પણ પછરી િાિ એક અનાિ૨ણ સ્તરીના મરલપનરી આિે છ.ે

લેખક લખે છ,ે “િેમાં ‘કલૅમપટોલાઇન િરીનસ'નરી મરલપ છબરી િો એને એટલરી 
બરરી રુમચ ગઈ કે, એ જોિાં જોિાં ઝબકરીને જાણે જાગરી જિરી હો્ય િેમ અિારનિાર 
મન સાથે બબડરી ઊઠિરી : ‘મોં ઉ૫૨ ભ્યમમમશ્રિ લજજા કેિરી પથરાઈ રહરી છ.ે....... 
આડ ેરરેલા આ હાથોમાં પણ કેિરી સિાભામિક સાહમજકિા િરિાઈ આિે છ.ે.......
ને આ અંગ-ઉપાંગો........ કેટલાં બરાં સુંદર છ?ે.........” - સિાાંગ િરીનસનું જ િણ્શન 
છ.ે

આ મચત્નો એટલો પ્રભાિ ્યુિિરી પર પડ ેછ ેકે, ‘ને અહીં એને િરીનસના 
સરખો અમભન્ય કરરી જોિાનો મિચાર પણ આિરી ઊભો. આ સાથે એ ઊભરી થઈ; 
ઓ૨ડરી િાસરી. આંકડરી ભરીડરી બારરી પણ િાસરી દરીરરી.........’ પછરીનું િણ્શન લેખકે 
િાચકનરી કલપના ૫૨ છોડરી દરીરું છ.ે

“ઘહડ્યાળે બારના ટકોરા કરરી એને જાણે રાહુના – િળરી ભૂલ થઈ! – ચંદ્રના 
ગ્હ ઉપ૨થરી પૃથિરી ઉપર લાિરી મૂકરી : ‘અરે બાર િાગ્યા!'– ને એણે પછરી િરીનસનો 
પેલો િેર ઉિા્યષો : આલબમ િાસ્યું. બત્રી બંર કરરીને પલંગમાં પડરી. આંખો પણ 
િાસરી દરીરરી.” અહીં લેખકના ર્દો ‘િરીનસનો પેલો િેર ઉિા્યષો’ મહત્િના છ.ે 
િરીનસ િો અનાિ૨ણ છ.ે

“િહેલરી સિારે આંખ ઊઘડરી ત્યા૨ે િો ‘પોિે અને પોિાનો પેલો’ સહાધ્યા્યરી 
પણ રાિના આ કાલપમનક નાટકમાં રામમલ હિાં એિું એને ્યાદ આવ્યું.

અને આ ્યાદ સાથે એિું મરુરંુ લજિાઈ રહરી, આહ્ાદ પણ એિો ઊઠ્ો 
કે—

કોણ જાણે આ આહ્ાદને માણિા કે દબાિિા પણ ઓરરીકંુ લઈ છાિરીએ 
એણે ભીંસરી દરીરું.....”

િાિા્શમાં અહીં ઓરરીકંુ એ પેલા સહાધ્યા્યરીનું પ્રિરીક છ.ે
કૉલેજમાં સહાધ્યા્યરીએ કહું : “હટહકટો લઈ લરીરરી છ.ે બે સરીટિાળરી એક 

બૉકસનરી હટહકટ છ ેએટલે – આપણને કોઈ જોરે િો ઘ૨નાંને્ય ખબર પડરે ને?” 
જિાબમાં એક પલકારો મા્યષો હિો એટલું જ.

“ને રુક્રિાર હજી આિિરી કાલે હિો.” લેખક િાિા્શનરી િહરી ગ્યેલરી, આિના૨રી 
અને અધ્યાહાર રાખરી દેિા્યેલરી િાિને કલાતમક છ ેિેમ કહેિાનો લોભ રાખે છ ે
િેિરી િાિ હિે આિે છ.ે

“કૉલેજથરી ઘે૨ જિરી િખિે બેઉ જણે મથ્યેટરમાં જઈ પેલાં મચત્ો જો્યાં, 
સાથે સાથે આ કલાપારખુ સહાધ્યા્યરીએ એને નૉિેલનરી િારિા, િો એમાં આિિાં 
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િરીનસ િગેરે મરલપો ઉપરનાં મિવિત્ાપૂણ્શ મિિેચનો પણ મિગિિાર સમજાવ્યાં. િો 
પેલરી રંગબેરંગરી છબરીઓ ઉપર પણ િરબિર હટપપણ કરરી હફલમના પ્રસંગો કહરી 
બિાવ્યા......

આ બરાંના સેિનને અંિે એણે ઉમૈ્યુાં : “એિરી િો આમાં માનિજીિનનરી 
િાસિમિકિા ઉપસાિરી છ ેકે – આમ હિે પછરીના ઘટનાક્રમનરી ખાસસરી પ્રસિાિના 
લેખકે કરરી છ.ે

“ને િળરી એ રાિે આ છોકરરીએ પેલા મમત્ે કહેલા મિિેચનને આરારે િરીનસ 
નરીરખરી.” લેખક અત્યાર સુરરી જનેે સહાધ્યા્યરી કહેિા હિા િેને હિે મમત્ કહે છ.ે 
પછરીનું િાક્ય અસંગિ છ,ે "મથ્યેટરમાં જો્યેલરી િસિરીરોનરી કલા વિા૨ા રબકરી 
રહા."

હિે આિે છ ેિાિા્શનરી મુખ્ય ઘટના.
"ને જ્યારે એ બે જણ બે સરીટિાળરી પેલા બૉકસમાં જઈ બેઠાં ને માનિજીિનના 

રબકાર, જ્યાં...
પેલા બૉકસમાંથરી િો ઊના ઊના ઉદગારો પણ એકબરીજાના કાન આસપાસ 

ઊઠિા હિા. ‘આહ! રું અદભુિ અંગમરોડ! ્યૌિનનરી રરી ઉષમા છ!ે... જીિનના...
સંભિ છ ેઆ સમસંિેદનનરી સાથે સાથે ચુંબનો પડઘાઈ ઊઠિાં હો્ય િો!"
લેખક અહીં હફલમનરી િાિા્શ સાથે નહીં પણ દૃશ્યને ધ્યાનમાં રાખે છ.ે
“બત્રીઓ થિાં બેઉ જ્યાં ઊભાં થઈ ગ્યાં ત્યારે જ એમને ખબર પડરી કે 

હફલમ પૂરરી થઈ.
સિગ્શમાંથરી જાણે રરિરી ઉપર આિરી પડિાં – પછડાટના મા્યાાં સુરબુર ન 

ખોઈ બેઠાં હો્ય િેમ એ બેઉ બરીજા લોકનરી દેખાદેખરી બૉકસ બહાર નરીકળ્ાં.
(બૉકસમાં િો બે જ જણાં બેઠાં હો્ય... બરીજાનરી દેખાદેખરી!)

પણ ત્યાં િો એ છોકરરી એિરી ભડક અને સંિેદન સાથે અડરા દાદરે ઊભરી 
રહરી ગઈ કે પોિે જાણે િરીનસના િેરમાં બહાર ન નરીકળરી આિરી હો્ય!”

િાિા્શનરી અહીં પરાકાષ્ઠા (કલાઇમલૅકસ) આિે છ.ે
િાિા્શમાં હિે છલે્ાં બે િાક્યો જ રહાં છ.ે પણ આ બે િાક્યોમાં લેખક ઘણં 

બરું સૂચિરી જા્ય છ.ે
આટલરી લાંબરી પ્રસિાિના ક્યા્શ બાદ લેખક જ ેરરીિે રૃંગારને વ્યકિ કરે છ.ે 

એ ખરે જ અદભુિ છ.ે એટલે િાિા્શનરી પૂણા્શહુમિનું િાક્ય અહીં હંુ નથરી લખિો. એ 
િો બરાં િાચકોએ િાંચિું જ રહું. આમ િો આ બે િાક્યના છલે્ા ફક૨ામાં પહેલું 
આિિું િાક્ય, “પોિે જાણે િરીનસના િેરમાં બહાર ન નરીકળરી આિરી હો્ય!'' ત્યાં 
જ આગળનરી િાિનો આછોિ૨ો મનદકેર મળરી ૨હે છ.ે પણ પન્ાલાલ જિેા કુરળ 
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લેખક જ ે૨રીિે આખરી િાિને ફકિ એક જ િાક્યમાં િણ્શિરી આપે છ ેિે જ િાિા્શને 
કલામસમધિ અપાિે છ.ે આમ િો આખરી િાિા્શ આ અંિ માટનેરી એક પ્રસિાિના જ 
છ.ે પણ આ પ્રસંગને માટ ેકલાતમકિાનરી િાિો કરરીને કે િાિાિ૨ણ ઊભું ક્યુાં છ ે
િે થોડુ ંમિમચત્ લાગે છ.ે જીિનના આ મહત્િના કા્ય્શને વ્યકિ ક૨િા આ પણ એક 
કલા છ ેિેમ કહેિું પડ ેિે થોડુ ંઆશ્ચ્ય્શજનક લાગે છ.ે

લેખકે િાિા્શમાં પાત્ોનાં નામ, હફલમનું નામ, નૉિેલનું નામ નથરી કહાં. પણ 
િરીનસનો ખાસ ઉલ્ેખ ક્યષો છ.ે અને િે પણ ‘કલૅમપટોલાઇન િરીનસ'ના મરલપનો 
ઉલ્ેખ ક્યષો છ.ે િરીનસના મરલપનરી અનેક આિૃમત્ઓ છ.ે િેમાંથરી એક ચોક્સ 
મરલપ જ લેખકના મનમાં છ.ે કારણ કે એમને ફકિ િેનરી જ જરૂહર્યાિ છ.ે

ભાષારાસ્તનરી દૃમટિએ પણ આ િાિા્શનરી ભાષાનો અને સિરૂપનો અભ્યાસ 
કરિા જિેો છ.ે આ િાિા્શ મિરે કરું લખા્યું હો્ય િેમ ્યાદ નથરી. પણ આ િાિા્શ 
અનેક રરીિે ્યાદ કરિા જિેરી છ.ે અત્યારના સમ્યમાં બહુ પ્રસિુિ નહીં િેિા 
માહોલનરી આ િાિા્શ અત્યારના િાચકોને અજુગિરી લાગરે. એટલે ખાસ િો આ 
િાિા્શ િાંચિાં એ લખાઈ છ ેિે સમ્યનો પહરિેર મનમાં રાખિો રહો.*

િાિા્શ ‘િરીનસ' પન્ાલાલ પટલેના િાિા્શસંગ્હ' ચરીિરેલરી દરીિાલો'માં સમામિટિ થઈ છ.ે

q
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ગ્ંથાવલોકન

પીડાનો	મોવત્યો

પ્રવીણવસંહ	ખાંટ

[‘ઝાકળનાં	મોતી’ (કાવ્યસંગ્હ) : િજમેસંહ પારગરી, અરુણોદ્ય પ્રકારન, ગાંરરી 
રોડ, અમદાિાદ, પ્ર. આ. ૨૦૨૨, પૃ. ૧૬૦, હકં. રૂ. ૧૮૫/-]

શ્દસુરારણારથના સારથરી િજમેસંહ પારગરીએ પ્રૂફરરીડરનરી સાથે કમિિામાં 
પણ પ્રૂફ કરરીને બિાવ્યું કે એક કમિ કેિો રરીડર હોિો જોઈએ. આ િેમનો બરીજો 
કાવ્યસંગ્હ છ.ે આ પહેલાં િેમનો ‘આમગ્યાનું અજિાળું’ કાવ્યસંગ્હ પ્રગટ થ્યો 
છ.ે ઓછા ર્દોમાં કમિિા કહરી રકા્ય એિરી કમિિા રચિરી એ કોઈ પણ કમિ માટ ે
પડકારનું કામ હો્ય છ.ે આ પડકાર ઝરીલરી બિાિિાનું કામ િજમેસંહ પારગરીએ કરરી 
બિાવ્યું છ.ે

મજિાિા જીિનનરી દરેક પહરમસથમિને સપરટીને પ્રગટલેા ‘ઝાકળનાં મોિરી’નાં 
૧૫૬ લઘુકાવ્યો જીિનસંઘષષો સામે ઝઝૂમિા માનિજીિનનરી પરીડાકથાઓ જિેાં છ.ે 
‘ઝાકળનાં મોિરી’ સંગ્હનું રરીષ્શક િો જાણે દરેક કાવ્યોમાં માળા ગૂંથિાના ્યતન 
સાથે હાજર હો્ય એમ લાગે છ.ે કાવ્યોમાં િાસિમિકિાનો સિરીકાર અને પ્રમિકાર 
બંને છ.ે િો જળોનરી જમે ચોંટરી ગ્યેલરી વ્યથાઓ પણ ચોટદાર વ્યકિ થઈ છ.ે

કમિએ કેટલરી્ય મિષમિાઓ સાથે કમિિાનો પ્રિાસ ક્યષો છ.ે આ પ્રિાસ 
દરમમ્યાન મનુષ્યમાત્નરી પરીડા િેમણે અનુભિરી છ.ે અભાિમાં જીિિા કેટલા્ય 
લોકોના પ્રશ્ો અને સંઘષષો િેમણે જો્યા છ.ે પોિાનરી આંખે જો્યેલરી પરીડાને કમિિામાં 
ઓગાળરી પરીને અને પાઈને પરીડાનો ભાર ઓછો કરિાનો પ્ર્યતન થ્યો છ.ે

‘પૂરરી થઈ જા્ય મજદંગરી
પણ
પૂરરી ન થા્ય પરકમમા

પૃથિરીથરી મોટો છે
રોટલાનો વ્યાસ

ભૂખ્યા જનો મસિા્ય
કોઈ જાણિું નથરી
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કેિડો છે
રોટલાનો વ્યાપ.’ (પૃ. ૧૭)

પૃથિરી મિરાળ અને અનંિ છ.ે પૃથિરી પોિાનરી રરરી પર ૨૪ કલાકમાં એક 
આંટો પૂરો કરે છ.ે િેને સૂ્ય્શનરી ફરિે એક આંટો પૂરો કરિાં લગભગ ૩૬૫ હદિસ 
લાગે છ.ે માહહિરી માટ ેઆ બરું પૂરિું છ.ે અહીં કમિએ પૃથિરીના વ્યાસથરી પણ 
રોટલાનો વ્યાસ મોટો છ ેએમ કહરી ભૂખ્યાજનોના પેટના ખાડા િરફ ધ્યાન દો્યુાં છ.ે 
આપણે પૃથિરીથરી લઈને ચંદ્ર સુરરીના ખાડાનરી રોર કરરી લરીરરી, પણ માણસના પેટના 
ખાડા સુરરી નથરી પહોંચરી રક્યા. ભૂખ્યા માણસને મિશ્વનરી કોઈ અજા્યબરીઓ આંજી 
રકિરી નથરી. ભૂખ પૃથિરીનરી મિરાળિા કરિાં મોટરી હો્ય છ.ે

અહીં કમિ પ્રેમરંકર ન. ભટ્ટનરી રચના ્યાદ આિે,
‘ખારા જળનો દહર્યો ભહર્યો,
મરીઠા જળનો લોટો;
િરસ્યાને િો દહર્યાથરી્યે
લોટો લાગે મોટો.’

આ દહર્યા અને પૃથિરીનરી મિરાળિાથરી ભૂખ અને િરસ મોટરી છ.ે રોટલાનો 
વ્યાસ જટેલો મોટો એટલરી જ ભૂખ સંિોષાિાનરી આરા રહેલરી છ.ે આપણે ત્યાં 
કરુણિા એ છ ે કે રરા્યેલા માણસને ભૂખ મિરે પૂછિામાં આિે છ.ે ભૂખ મિરે 
પૂછિું હો્ય િો ભૂખ્યા માણસને પૂછો.

‘િાર
આિે
િહેિાર
આિે
એમ આિરી હોિ
િો એને્ય લગાડિ ગળે
પણ પડરી છ ેપાછળ આ પરીડા
પડછા્યાનરી જમે
ભાગું છુ ંસંિાઈ જિા
પણ જડિું નથરી
કા્યમનું અંરારંુ.’ (પૃ. ૭૫)

પડછા્યાનરી જમે હંમેર પાછળ પડરી ગ્યેલરી પરીડાથરી છુટકારો મેળિિા કમિ 
અજિાળું ત્યજી ક્યાંક ભાગરી જિા કે સંિાઈ જિાનું મિચારે છ.ે પણ જગિમાં એિું 
ક્યાં્ય કા્યમનું અંરારંુ જડિું નથરી કે પરીડાથરી મુમકિ મળરી રકે.
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‘કોઈએ ઉડાડ્ો
ગુલાલ
કોઈએ ઉછાળ્ા
રૂમપ્યા
અમારરી પાસે કરું નો’િું
એટલે લૂંટાવ્યા શ્વાસ
શ્વાસે
શ્વાસે.’ (પૃ. ૮૧)

ઉછાળિા રૂમપ્યા નથરી, ઉડાડિા ખુરરીનો કોઈ રંગ નથરી. હિા કેિળ શ્વાસ, 
અંિે શ્વાસ લૂંટાવ્યા. અહીં લૂંટાિરી દરીરેલા શ્વાસમાં મચતકાર સંભળા્ય છ.ે

‘પરોિાઈ ગ્યાં હોિ
િો
મેં્ય પહેરરી હોિ
રાજાનરી જમે જ્યમાળા
પણ
મારા હાથમાં આવ્યાં
અડકિાં જ ભાંગરી જા્ય
એિાં
ઝાકળનાં મોિરી.’ (પૃ. ૧૩૦)

જીિનનરી જુદરી જુદરી બે પહરમસથમિઓનું િણ્શન કરરીને કમિએ સહજ રરીિે 
પ્ર્યતનપૂિ્શક ન્યા્યનરી િાિ મૂકરી છ.ે જ્યમાળા મિજ્યનું પ્રિરીક છ.ે ઝાકળનાં ફૂલોનરી 
જ્યમાળા બનાિિા જિાં જ ભાંગરી જા્ય છ.ે અહીં એક મિજ્ય પ્રિરીક સિરૂપે દેખરી 
રકા્ય છ,ે બરીજો ન્યા્યના અભાિે પ્ર્યતન છિાં જોઈ રકાિો નથરી.

‘ભલે િોડરી ન રકંુ
આ પાંજરંુ
પણ ફફડાિિો રહરીર
મારરી પાંખો
ખરરી ન જા્ય
એનાં પીંછાં
ત્યાં લગરી
બેસરી નહીં રહંુ
પાંખો સંકોરરીને.’ (પૃ. ૩૯)

પહરણામનરી પરિા ક્યા્શ મિના હહંમિપૂિ્શકના પ્ર્યતનોથરી લડિા રહરી પોિાનરી 



પરબ v મે, 2023 59

ક્ષમિાનો પહરચ્ય અપા્ય છ ે ત્યારે અંમિમ શ્વાસ સુરરી પ્ર્યતનને િળગરી રહરી 
ઝઝૂમિા રહેિું એ પણ જિેરીિેિરી મસમધિ નથરી.

‘સમાઈ જા્ય
આખેઆખો દહર્યો
એટલરી ખાલરી છે
મારરી આંખ

િો્ય
સમાિાં નથરી એમાં
આંસુનાં બેચાર ટરીપાં.’ (પૃ. ૪૩)

દહર્યો સમાઈ જા્ય એટલરી મિરાળિા હોિા છિાં બે આંસુને નહીં સમાિરી 
રકિરી આંખ પરીડાથરી કેટલરી છલોછલ છ ેિેનરી પ્રિરીમિ કરાિે છ.ે

‘ઉિરડરી આપિાં છે
અપમાનથરી બચાિરી ન રકિાં
કિચકંુડલ
રાહ જોઉં છું
કોઈક િો આિે બ્રાહ્મણિેરે

મુકિ થઈ જિું છ ેમારે
કોઈકે આપેલરી ઓળખથરી.’ (પૃ. 59)

આપ સામથ્ય્શિાન હોિ િે છિાં આપના સામથ્ય્શનું અપમાન થા્ય ત્યારે 
સામથ્ય્શના બહુમાનમાં આપને આપિામાં આિેલરી બહુપ્રમિભાનરી ઓળખ પણ 
િહારે નહીં આિે અને સામથ્ય્શ મનમા્શલ્ય સામબિ થા્ય. આિા સમ્યે પરાઈ 
ઓળખથરી મુકિ થઈ જિામાં જ સામથ્ય્શ છ.ે

‘છિ હોિ 
છાપરંુ હોિ
િો રહા કરિ
છરીનિાઈ જિાનો ડર

અમારે માથે િો
આહદકાળથરી આભ
જ્યાં પૂગિાના નથરી
કોઈના્યે હાથ.’ (પૃ. ૮૩)

આહદકાળનરી મૂળ પરંપરામાં હરરીફાઈ, પૈસા કે મામલકરીપણાને કોઈ સથાન 
નથરી. પ્રકૃમિ પાસેથરી જ ેમળ્ું િે સહહ્યારંુ છ.ે અહીં પ્રકૃમિ જ પાળે અને પોષે. 
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મામલકરીપણં નથરી એટલે છરીનિાઈ જિાનો કોઈ ભ્ય નથરી. પ્રકૃમિ સિષોચચ છ.ે
‘કોઈક િો
ગળરીને બેઠુ ંછે
અમારા ભાગનું અજિાળું
મજદંગરી આખરી
સળગ્યા છરીએ
સૂરજનરી સાથે
િો્યે થ્યું નહીં
ઉજમાળું
કોઈ દહાડો.’ (પૃ. ૧૫૪)

હક કોઈ દબાિરીને બેસે, પોિાના અમરકાર કોઈ છરીનિરી લે ત્યારે હક અને 
અમરકાર કાગળ પર રહરી જા્ય છ.ે અજિાળાનો પ્યા્શ્ય સૂરજ જનેા િાપમાં િપ્યા 
િો્ય જીિનમાં અજિાળું થિું નથરી. આ મિરોરાભાસ બિાિરી મિટબંણાને કમિએ 
અજિાળિાનો પ્ર્યતન ક્યષો છ.ે

મજિાિા જીિનનરી મિમિર પહરમસથમિઓ અને જીિનના સિમાંથરી કમિિાઓ 
પ્રગટરી છ.ે અહીં્યાં કમિ પોિે િો ખરા જ, પણ ભાિકને સંિેદનોમાંથરી પસાર કરે 
છ.ે બે હકનારા બાંરરીને હળિેથરી િચચે જળનરી જમે કમિિા મૂકરી દરીરરી છ ેજ ેકમિનરી 
સજ્જિા બિાિે છ.ે કમિ સરળ રરીિે બોલચાલનરી અને વ્યંજનાતમક ભાષામાં 
કાવ્યિત્િનો પહરચ્ય કરાિે છ.ે ઓછા ર્દોમાં વ્યાપક અથ્શનરી અનુભૂમિ કરાિિા 
કમિના ‘ઝાકળનાં મોિરી’ ચોક્સ કમિિાનરી જ્યમાળા સુરરી લઈ જરે. એ સાથે 
નોખા અિાજના કમિ િજમેસંહ પારગરીને અમભનંદન.

મારી	નજરે	–	‘ક્ષમસવ’  હેવમલ	વબહોલા

[‘ક્ષમસવ’	 ઃ લે. હરેર રોળહક્યા, પ્ર. આર. આર. રેઠ ઍનડ કંુ., અમદાિાદ-1,  
પ્ર. આ. 2021, પૃ. 152, હકં. રૂ. 170/-]

‘અગંદનો પગ’ નિલકથાથરી પ્રમસધિ થ્યેલા હરેર રોળહક્યા પાસેથરી િષ્શ 
૨૦૨૧માં ‘ક્ષમસિ' નિલકથા પ્રગટ થઈ છ.ે હરેર રોળહક્યાએ આ ઉપરાંિ ‘થ્રી 
મમસટકેસ ઑફ મા્ય લાઇફ' જિેરી સુમિખ્યાિ રચનાનો ગુજરાિરી અનુિાદ પણ 
સુલભ કરાવ્યો છ.ે

‘ક્ષમસિ’ પૌરામણક (Mythological) નિલકથા છ.ે આ નિલકથા રામા્યણના 
પાત્ ‘કૈકે્યરી’ ઉપર આરાહરિ છ.ે આ નિલકથા ૨૨ પ્રકરણમાં િહેંચા્યેલરી છ.ે આ 
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નિલકથાનરી નોંરપાત્ બાબિ એ છ ેકે રામા્યણ-આરાહરિ કૃમિ હોિા છિાં પણ 
મુખ્ય પાત્ રામ નથરી; કૈકે્યરી છ.ે રામા્યણનરી મૂળકથામાં ઘૃણા-મરક્ારને પાત્ 
ગણા્યેલા કૈકે્યરી િેમજ મંથરાનાં પાત્ોનું ઉદાત્રીકરણ લેખક આ નિલકથામાં કરે 
છ.ે આ નિલકથામાં લેખકે કૈકે્યરીએ દરરથ પાસે માંગેલાં િચનો પાછળનો હેિુ 
કઈ રરીિે અલગ હોઈ રકે િેનરી સંભાિના બિાિિાનો પ્ર્યતન ક્યષો છ.ે

‘ક્ષમસિ’ નિલકથામાં કૈકે્યરીના જીિનનો એક મહાન ઉદ્રે – એક મહાન 
લક્્ય સૂચિા્યું છ,ે અને િે છ ેઆ્યા્શિિ્શનરી સંસકૃમિનું રાિણનરી રાક્ષસસંસકૃમિથરી 
રક્ષણ કરિું. કૈકે્યરીને આ ધ્યે્ય પોિાના મપિા પાસેથરી મળે છ.ે દરરથ રાજા સાથેનાં 
લગ્ન પણ આ જ ધ્યે્યઅંિગ્શિ થ્યાં હિાં. સમથ્શ અને સક્ષમ એિા દરરથ રાિણથરી 
આ્યા્શિિ્શ પરના ભ્યને સિરીકારે છ ેખરા, પણ િે આ ્યોજના નરીરસિાથરી સાંભળે 
છ ેઅને ભોગમિલાસમાં જ રિ રહે છ.ે મપિાનરી અસમથ્શિા જોઈ કૈકે્યરી દરરથના 
પુત્ોમાં પોિાનરી ધ્યે્યપૂમિ્શનરી સંભાિના ચકાસે છ.ે ચાર પુત્ોમાં રામ િેમનરી નજરમાં 
્યોગ્ય બેસે છ ેઅને આ જ કારણે કૈકે્યરી રામને કેળિિાનરી રરૂઆિ કરે છ.ે ભરિ 
પોિાનો દરીકરો હોિા છિાં પણ કૈકે્યરી રામને કેળિે છ.ે ભરિ કરિાં િરુ સમ્ય, 
પ્રેમ િથા સમજણ રામને આપે છ ેઅને પોિાનરી મનકટ પણ રાખે છ.ે મહમષ્શઓ પણ 
પરોક્ષપણે રામને જ કેળિે છ,ે અને આ જોઈ કૈકે્યરીને પણ પોિાનરી પસંદગરી સાચરી 
હોિાનરી ખાિરરી થા્ય છ.ે

‘ક્ષમસિ’ નિલકથાનરી રરૂઆિ રાજા દરરથ વિારા રામના આકમસમક 
રાજ્યામભષેકના મનણ્શ્યથરી થા્ય છ.ે અચાનક જ રામના રાજ્યામભષેકનરી ઘોષણાથરી 
કૈકે્યરીના મહાન ધ્યે્યમાં મિઘન ઉતપન્ થા્ય છ:ે અને એથરી જ કૈકે્યરી મહાન જોખમ 
લે છ.ે કૈકે્યરીના મિે ફકિ ધ્યે્ય જ મહાન છ;ે નહહ પ્રેમ, વ્યમકિગિ સુખ, સનમાન 
કે વ્યકિ!

‘ક્ષમસિ’ નિલકથામાં લેખકે મંથરાના પાત્નું ગજબ ઉદાત્રીકરણ ક્યુાં છ.ે 
રામા્યણનરી મૂળકથા અનુસાર મંથરાને િૃધિ, કુ્જા, ઈષ્યા્શળુ અને કમજ્યાખોર 
બિાિિાને બદલે અહીં મંથરાને કૈકે્યરીનરી બાળસખરી િથા સેમિકા બિાિાઈ છ.ે 
મૂળ કથાથરી મભન્ અહીં મંથરા સુંદર, સાહમસક િેમજ બુમધિરાળરી છ;ે અને 
કૈકે્યરીના મહાન ધ્યે્યમાં રરૂઆિથરી જ સામેલ છ.ે રાજા દરરથ વિારા અજાણિાં 
જ કૈકે્યરીના મહાન કા્ય્શમાં મિઘન ઉતપન્ થા્ય છ ેત્યારે કૈકે્યરી િથા મંથરા પોિાનાં 
માન-સથાન-ગહરમા બરાંને મિસારરીને ધ્યે્યમસમધિ િરફ કા્ય્શરરીલ રહે છ.ે ધ્યે્ય મસધિ 
કરિા માટ ેકૈકે્યરી િથા મંથરા ઘણાં જોખમ લે છ;ે મંથરા િો પોિાના જીિનના ભોગે 
પણ કા્ય્શ મસધિ કરિા સજ્જ થા્ય છ.ે કૈકે્યરી સિ્શના મિરસકારનો ભોગ બને છ,ે 
પોિાના મપ્ર્ય પમિના મૃત્યુનું કારણ બને છ;ે પરંિુ અંિે ધ્યે્ય મસધિ કરે છ ેઅને 
સૌના આદરને પાત્ બને છ.ે

‘ક્ષમસિ’ નિલકથાના મિરેષોનરી િાિ કરરીએ િો મુખ્ય િો, નિલકથાના 
િસિુ(Plot)માં રહેલું નાિરીન્ય જ ઉલ્ેખનરી્ય છ.ે આ ઉપરાંિ અમગ્યારમા પ્રકરણમાં 
રામ િનિાસ જિાં પહેલાં કૈકે્યરીને મળિા જા્ય છ ેત્યારે િેમનરી િચચે થિો સંિાદ 
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િથા િનિાસરી રામને મળરીને – સત્યને ખાિર, રમ્શને ખાિર, ફરજનું પાલન કરિો 
ભરિ સત્રમા પ્રકરણમાં કૈકે્યરીને મળે છ ેિે બે પ્રસંગો ઉમદા છ.ે ભરિનો માિા 
સાથે પુનઃ પ્રેમમમલાપ રામના કહેિાથરી જ રક્ય બને છ.ે બરીજી એક નોંરપાત્ િાિ 
એ છ ેકે ્યુધિના પ્રસંગમાં િણ્શન કરિાનો ખૂબ અિકાર હોિા છિાં પણ લેખકે 
્યુધિનો સમગ્ પ્રસંગ ટાળ્ો છ!ે

‘ક્ષમસિ’ નિલકથાનરી કેટલરીક ક્ષમિઓને ધ્યાનમાં લઈએ િો, આ નિલકથા 
કૈકે્યરીને અનુલક્ષરીને હોિાથરી ફકિ કૈકે્યરીનું જ પાત્ મિકસ્યું છ.ે કૈકે્યરીને એક 
બુમધિરાળરી સ્તરી, ઉત્મ ્યોજનાકાર અને કુરળ િહરીિટકાર િેમજ મહાન ધ્યે્ય માટ ે
સમગ્ સમમપ્શિ કરરી દેનાર સાહમસક નામ્યકા બિાિાઈ છ.ે પરંિુ કૈકે્યરીને બાદ 
કરિાં ફકિ રામ અને થોડા અંરે ભરિ-લક્મણનાં પાત્ો જ ધ્યાનાકષ્શક છ.ે સરીિાનું 
પાત્ િદ્ન સારારણ છ.ે મહમષ્શઓનાં પાત્ો ઘણા અંરે નબળાં અને િરારે પડિાં 
િટસથ લાગે છ.ે આ ઉપરાંિ લક્મણનો આિેર િથા અમિશ્વાસ ક્યારેક અમિના 
સિરે જા્ય છ.ે નિલકથાનરી ભાષા િદ્ન સામાન્ય છ,ે ક્યાંક ‘મારા મપિા ભડક્યા' 
જિેાં સારારણ િાક્ય છ ેિો ક્યાંક મિિેક નથરી જળિાિો, જમે કે લક્મણનરી પતનરી 
ઊમમ્શલા રામને ફકિ ‘રામ’ સંબોરનથરી બોલાિે!

મૂળ રામા્યણમાં કૈકે્યરી પોિાના સિાથ્શ અને પુત્ના લાભ માટ ેિચન માંગે છ ે
જ્યારે આ નિલકથામાં કૈકે્યરી રાિણનો અંિ કરિાના પોિાના ઉદાત્ધ્યે્ય-મહાન 
લક્્ય માટ ેિચન માંગે છ.ે આ પાસુ જ નિલકથાનરી સિષોચચ બાબિ છ.ે રામને 
અિિાર બનાિિામાં કૈકે્યરીનો ખૂબ મોટો પણ પરોક્ષ ફાળો છ ેઆ િાિ આપણે 
જાણરીએ છરીએ પરંિુ, અહીં લેખકે િે પરોક્ષ બાબિને પ્રત્યક્ષ રરીિે આલેખિાનો 
પ્ર્યતન ક્યષો છ ેજ ે નિરીન છ.ે નિલકથાનો અંિ લેખકે સુખદ રાખ્યો છ ેઅને 
નિલકથાનું રરીષ્શક અંમિમ િાક્યમાંથરી પ્રાતિ થા્ય છ.ે

કાવ્યની	રસ્યુકત	પહરક્રમા  જનક	રાવલ

[‘રસપહરક્રમા’ : સંજુ િાળા, પ્રિરીણ પ્રકારન, રાજકોટ, પ્ર.આ. : 2021, પૃષ્ઠ : 
160]

આરુમનક-અનુઆરુમનક ્યુગના પ્રમિમષ્ઠિ કમિ સંજુ િાળા કમિિાનાં 
રસસથાનોના સંકેિ અને આસિાદ સંદભકે ‘રસપહરક્રમા’ – કાવ્યાસિાદોનરી ભાિન- 
ગોષ્ઠરી મિિેચન-ગ્ંથરૂપે આપણને આપે છ.ે કમિનરી સાડા ત્ણ દા્યકાનરી કાવ્ય્યાત્ા 
કાવ્યિલ્યોનાં મિરેષ પહરણામ મસધિ કરિરી નજરે પડ ેછ.ે કાવ્યરૂપોના મરખરે 
પહોંચરી, રજામાં રમમાણ બનરી, સૃમટિમંહદરના આમિભા્શિો કાવ્યોમાં ઝરીલિા 
અમભવ્યકિ થિાં જોઈ રકા્ય છ.ે કાવ્યસમૃમધિના ભાિ-મિભાિોમાં િરબોળ હોિાના 
નાિે કાવ્યિત્િોનું પહરરરીલન, આસિાદમૂલક ભાિન, સૂક્મામિસૂક્મ સમજથરી 
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સમૃમધિ રારણ કરાિનાર રહે િે સિાભામિક ગણા્ય. ‘રસપહરક્રમા’ કાવ્યાસિાદોનો 
નોંરપાત્ આસિાદગ્ંથ છ.ે 27 પ્રમિમષ્ઠિ કાવ્યરચનાઓનરી રસપહરક્રમા સમામિટિ 
થ્યેલરી છ.ે દરેક કાવ્યઆસિાદને પેટારરીષ્શક વિારા આસિાદ-કેનદ્રમબંદુ પ્રગટ ક્યુાં છ.ે 
ગ્ંથમાં ઉત્મ ભાિન વિારા કલામરીમાંસાના સંકેિો સપટિ રરીિે મૂકરી આપ્યા છ.ે 
ભાિકનરી અનુભૂમિના ભાિસફુમલ્ંગોનરી શ્રધિ્ેય અમભવ્યમકિ – રસપૂણ્શ પહરક્રમા 
અનુભિા્ય છ.ે

આસિાદકનું ગ્ંથારંભે મિરાન નોંરપાત્ છ ેઃ ‘માત્ ને માત્ કૃમિમનષ્ઠ રહરીને 
કરેલરી કાવ્યરસનરી શ્રધિ્ેય પહરક્રમા છ.ે’ અહીં કાવ્યનાં મિમિર સિરૂપોનરી પસંદગરી 
અને પસંદગરીનરી કમિિા માટ ેભરીિરરી ઉમળકાથરી થ્યેલરી અમભવ્યમકિ છ.ે કાવ્યના 
રસાનુસારરી વ્યાપ-માપને પ્રમાણરાસ્તથરી દરેક કાવ્યસાિદને મૂલિિાનો ઉદ્મ છ.ે 
પ્રથમ કાવ્યાસિાદ નરમસંહ મહેિાનરી લોકહૃદ્યમાં સથાન-માન પામેલરી ‘ભોળરી રે 
ભરિાડણ...’ પદ ભમકિકમિિા, ‘િાદાતમ્યનરી મરખર રમણા’ વિારા ભમકિ, ભકિ, 
ભગિદ્ સિરૂપા ભરિાડણના ભાિોમમ્શ બ્રહ્મદર્શનને સંદભષોથરી ખોલરી આપ્યા છ.ે 
અધ્યાતમરમણાનું આસિાદકનું મંિવ્ય ધ્યાન ખેંચે છ.ે 

‘આસિાદમાં કાવ્યનો બરો ભાિિૈભિ ઉિારિો રક્ય નથરી. એનાં અન્ય 
સિાદક્ષેત્ કા્યમ ખુલ્ાં જ હો્ય.’ (પૃ.13) આહદ કમિનરી િાણરીમાં કાવ્યક્રરીડાના 
અનંિ લરીલાપ્રામતિના આગિા મિશ્વને રમણરી્ય ભાિોથરી િારિરી આપ્યું છ.ે અહીં 
પ્રમસધિ ગરીિકમિ રમેર પારેખનાં બે કાવ્યોનો આસિાદ રહેલો છ.ે ગરીિ અને ગઝલ 
બન્ે કાવ્યો ગ્ંથમાં અનુક્રમે 2 અને 24માં ‘સોનલ દે’ સંજ્ા મિરે િામત્િક ચચા્શ 
કરરી, અભાિનું સિ્શવ્યાપરી પ્રભાિસામ્રાજ્ય દરા્શિરી, મિષ્ય-ભાિ-ભાષાના કાવ્ય- 
વ્યાપારનરી સત્િરરીલ આસિાદ-દૃમટિમબંદુ રહેલું છ.ે િો ‘કોને ખબર’ ગઝલ 
આસિાદમાં પરીડાદા્યક રમણરી્ય સમરણઘટના અંગે ભૂમમકા બાંરરી, પરીળું પાન 
જોઈને કમિને થ્યેલરી અનુભૂમિ ર્દે-ર્દમાં અનુભિાિાં અથા્શદેરો મિરે રમિ- 
સાહેબ, દાસરી જીિણનાં પદદૃટિાંિોથરી આગિરી રરીિે મૂલવ્યું છ.ે

આસિાદગ્ંથમાં ત્રીજી રચના રાજનેદ્ર રુકલનરી ‘સભર સુરાહરી’ ગઝલમિહાર 
કરાવ્યો છ.ે આપણાં દર્શનરાસ્તો અને સંિમિોનાં િારણોથરી મમ્શસથાનો ચીંરિામાં 
આસિાદક સફળ રહા છ.ે કાવ્યના રસમબંદુને પકડિા કૃષણવિપૈા્યન વ્યાસ, માઘ, 
કામલદાસ આહદના સંદભષોથરી કમિકમ્શને અનોખરી ભાષારરીમિથરી મૂલિરી આપ્યું છ.ે 
ગઝલનરી ભાિમુદ્રા મતલા વિારા પ્રાતિ થિું સૌંદ્ય્શમરખર દૃશ્યધિમનથરી ‘લખિ લખિ 
ચખ’માં ‘આંખ બોલે’ એ ભાિને સમુમચિ રરીિે વ્યકિ કરરી આપ્યો છ.ે રંગદમર્શિા 
અને અધ્યાતમદમર્શિાનો સુમેળ, ઉચચારના દંત્ય ધિમન સારકિા દરા્શિરી, ગઝલના 
છદંમિરાન સંદભકે સંમર એકમોનરી સમરાિ બાંરણરીથરી રચાિરી પ્રિાહહિાનરી 
ગુણદરટી નોંર સરસ રહેલરી છ.ે આપણરી ભાષાનરી અમવિિરી્ય ગઝલકૃમિના આસિાદ 
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સંદભકે આસિાદકનું િેદાનિ, પુરાણ, દર્શનરાસ્ત, સંિમિો આહદમાં ઊંડરી 
અભ્યાસમનષ્ઠા–જાણિલપણં રહું છ ે િેિું આ ગઝલકૃમિના કાવ્યાસિાદમાં 
અનુભિા્ય છ.ે ઉચચ દર્શનરાસ્તનરી પરીહઠકા રચિરી, ભારેખમ સંસકૃિ પદાિલરીથરી 
રસબસ ગઝલનો અહીં આસિાદ પણ પૂરરી મનસબિથરી ઊંડાણભ્યષો અનુભિા્ય છ.ે

નહાનાલાલનું અલૌહકક ભાિલરીલાને વ્યકિ કરિું ‘મિરાટનો હહનડોળો’ ગરીિ- 
કાવ્યનો આસિાદ ‘ઝાકમઝોળ’ ગરીિઅંિગ્શિ ર્દચચા્શ િારિરી, સમસિ બ્રહ્માંડમાં 
કાવ્યનો કથક કેિાં ભાિસપંદનોથરી મિહરે છ ેિેનરી મૂળગામરી મિભાિના રહેલરી છ.ે 
આ ગ્ંથમાં ્યજ્ેર દિેનાં બે કાવ્યો એક દરીઘ્શ અને એક લઘુ અછાંદસ કાવ્યોનો 
આસિાદ રહેલો છ.ે ‘માચુ મપચુનાં ખઁડરેોમાં’ દમક્ષણ અમેહરકાના પમશ્ચમ છડે ે
આિેલા પેરૂ નગર 15મરી સદરીના મધ્યભાગનો સમ્ય કમિએ મિષ્ય િરરીકે પસંદ 
કરરી, કાળનરી મિનારલરીલા અને િેદનાગ્સિ પડિા ઉઝરડા િેનું ભાિકલક્ષરી 
મનરરીક્ષણ કરેલું છ.ે મિિેચકે આ કમિિાને ‘કમિિાનો મિજ્ય, કલપનરરીલ, સંદભ્શ 
ખમચિ, િાજગરીિાળરી ભાષાથરી આ કમિિા સમૃધિ છ.ે’ (પૃ.47) કહરીને કમિને ટાગોર, 
જીિનાનંદ દાસ કે સુરેર જોષરી આહદ ભાષાના મહારથરીઓમાં જોડરી આપિા જોિા 
મળે છ.ે 

સુનદરમ્ નું જાણરીિું પદ ‘મેરે મપ્યા’નો કાવ્યાસિાદ મધ્યકાલરીન પદપરંપરા 
પ્રમાણે કરાવ્યો છ.ે ગરીિનું મૂળ આપણરી ભજનપરંપરામાં રહેલું છ ેિેિું િારિરી, 
ગોપરી કે મરીરાં ભાિનરી સાક્ષરી આપિરી આ કૃમિમાં રજૂ થ્યેલો ‘ચાહ, નાહ અને 
્્યાહ’ ર્દ સથાપત્યનરી કલાચચા્શ કરરી, સમુમચિ આસિાદ જોિા મળે છ.ે 

આ આસિાદગ્ંથમાં આરુમનક કમિ લા. ઠાકરનું કાવ્ય ‘સમજ્યા’ રહેલું છ.ે 
કબરીર, ગંગાસિરી, ઉમરંકર આહદનાં દૃટિાંિોથરી મિષ્યભૂમમકા બાંરરી, ગરીિકાવ્યનરી 
‘અમથો એનો અથ્શ, અમથો બરો અનથ્શ... સમજ્યા’ મિરે સજ ્શકમચત્નરી અિસથાનાં 
ઉદભિકેનદ્રો અંગે દરા્શિરી, કમિને જાિસંિાદકાવ્ય િરરીકે સથામપિ કરિાં જોિા મળે 
છ.ે સમજના મહહમાગાન િરરીકે ગણાિરી, કાવ્યમત્જ્યાનું અનોખું મૂલ્ય દરા્શવ્ંુય છ.ે 
અહીં કમલ િોરાનું લઘુકાવ્ય ‘બુંદમાં સમા્યેલા સમુંદનરી ભાળ’ રરીષ્શકથરી રાશ્વિ 
દર્શનનરી પ્રહક્ર્યા વિારા કાવ્ય રહસ્યદલને ખોલરી આપ્યા છ.ે ‘શ્રાિણ હો’ ઉમારંકર 
જોરરીના ગરીિ-કાવ્યાસિાદમાં નામ્યકાના મનોરથનું શ્રાિણરી્ય સિરૂપ ઝરીણિટભરરી 
િપાસ કરેલરી છ.ે સુરેર દલાલનરી ‘દપ્શણ જિેો દહર્યો’ ગરીિકાવ્યને આંિર- 
સંચલનોનરી અમભવ્યમકિ ગણાિરી; ગમિ-સંગમિના નાદિૈભિને ઐશ્વ્ય્શભાિોથરી 
ખોલિાનો પ્ર્યાસ જોિા મળે છ.ે કાવ્યાસિાદ-14માં લમલિ મત્િેદરીનરી ગઝલ 
‘કાિડ’માં અથ્શસંદભષો ખોલરી આપરી, ‘બેસિું થૈ ગ્યું હિે કાિડ’ (પૃ. 95)... િરીથ્શરામ 
અને કાિડ રૂપકોમાં કમિનરી મનજી જીિનસંિેદના અને ભાિપ્રિહણનું મિસિરિું રૂપ 
પ્રમાણેલું છ.ે આસિાદના આંિમાં ‘ગઝલનરી ભાષા િો સરળ છ,ે પણ એ સપાટરી 
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પરનરી નથરી. અહીં અથ્શિહનનરી અનેક રક્યિાઓ જોઈ-પ્રમાણરી રકા્ય િેમ છ.ે’ 
અહીં હષ્શદ મત્િેદરીનરી ગરીિરચના ‘અિકારનરી ઝાંખરી’નો આસિાદ “સહજમાં 
ઊઘડિો સઘળાનો મિસિાર” વિારા કરાવ્યો છ.ે ગરીિના પદબંર ગુંફનમાં કમિનરી 
કસબભરરી રજૂઆિ અને િણ્શસં્યોજનમાં પ્રાસાહદકિા મિરે નોંર કરરી, પ્રણ્યરાગ 
અને સૌંદ્ય્શરાગ અંગે મિહાર મુદ્ાનું કથન આસિાદકનરી સામત્િક રરીમિનું દર્શન 
કરાિે છ.ે મમણલાલ દેસાઈનરી કમિિા ‘રાિ’નો આસિાદ રહેલો છ.ે િેમાં રાિનરી 
અંરકારલરીલાના િાણાિાણા સમુમચિ રરીિે ખોલરી આપ્યા છ.ે 

અિાિરંુ ઊંડાણે સિનરી રોર–આસિાદ 18માં રમણરીક સોમેશ્વરના લઘુકાવ્યનો 
ઊંડાણભ્યષો આસિાદ રહેલો છ.ે િેમાં આરુમનકિા સંદભકે અમભવ્યમકિનાં પહરમાણો 
પ્રમાણે ઉકેલિાનો સરસ પુરુષાથ્શ જોઈ રકા્ય છ.ે આ ગ્ંથમાં રોમભિ દેસાઈનરી 
ગઝલ ‘રું નથરી?’માં આસિાદકનો કાવ્યવ્યા્યામ પુરુષાથટી મસધિ થિો જોિા મળે છ.ે 
ગઝલનરી રૂપરમણાનાં આિિ્શનો ચો-િરફથરી િપાસરી, સૂફરીમિને સપર્શિું અિલોકન–
પૌરામણક સંદભષોથરી કમિકમ્શને િારિરી આપ્યું છ.ે અહીં કાવ્યસિરૂપના અનોખા 
પ્રકાર લેખે ‘િાનકા’માં અનોખરી મુદ્રા રરાિિા કમિ રમેર આચા્ય્શનરી રચના 
‘પાછલરી રાિે’નો આસિાદ છ.ે આ આસિાદમાં કામક્રરીડાનરી ઉત્ેજના કેિા સમુમચિ 
કલાઆ્યામથરી વ્યકિ થઈ છ ે િેનું સંદભષોથરી િટસથ મનરરીક્ષણ જોિા મળે છ.ે 
કાવ્યમાં 9, 8 અને 3 ર્દો વિારા વ્યકિ થ્યેલરી હષ્શદ દિેનરી લઘુરચના ‘કામચંડો’ 
પ્રિરીકાતમકિાને આરુમનકિાથરી પ્રમાણ િપાસિાનો પ્ર્યતન ક્યષો છ.ે િો િસંિ 
જોરરીનરી અછાંદસ રચના ‘પગમથ્યાં’માં ચડિું-ઊિરિું હક્ર્યાને મિરામલ્યનાં 
જોડાણો રચરી, ભાિકને કેિો અિકાર પૂરો પાડ ેછ ેિેનું િાસિિમૂલક આસિાદમિશ્વ 
જોઈ રકા્ય છ.ે

હા, આ કાવ્યાસિાદ ગ્ંથમાં કુલ 27 કાવ્યોનો ભાિમૂલક દૃમટિથરી કરેલો 
સિાધ્યા્ય છ.ે નરમસંહ મહેિાથરી રરૂ કરરીને નહાનાલાલ, ઉમારંકર, સુંદરમ્, 
મનરંજન ભગિ, રમેર પારેખ, રાજનેદ્ર રુકલ, ્યજે્ર દિે, રમણરીક સોમેશ્વર આહદ 
પ્રમિમષ્ઠિ કમિઓનરી આસિાદકે પસંદ કરેલરી રચનાઓનો આસિાદ છ.ે આસિાદોમાં 
આસિાદકનરી િટસથ ભાિમૂલક દૃમટિનાં દર્શન થા્ય છ.ે કાવ્યસિરૂપો અંિગ્શિ અહીં 
11 ગરીિરચનાઓ, 7 ગઝલો, 6 અછાંદસ કાવ્યો, 1 પદરચના, 1 િાનકા કાવ્ય, 1 
દોહરા સિરૂપમાં રહેલા કાવ્યાસિાદો છ.ે અહીં સપટિ મિદર્શનને િરેલરી ભાિમૂલક 
કાવ્યમિિેચના અનુભિા્ય છ.ે આ ગ્ંથમાં આસિાદો ભાિનક્ષમ અને સૌંદ્ય્શક્ષમ 
ભૂમમકાએ અમભવ્યમકિ પામ્યા છ.ે આસિાદક સિ્યં જાણરીિા કમિ હોિાનો લાભ 
રચનાપ્રહક્ર્યાના સંિર્શન-માજ ્શનનરી િપાસ સંદભકે મળેલો છ ેિેિું અનુભિા્ય છ.ે હા, 
આ કાવ્યઆસિાદસંગ્હમાં ક્રમ 11, 18, 20માં આસિાદ ભૂમમકાનો પટ્ટ લંબાણભ્યષો 
અને મિરેષ સંદભષોથરી કાવ્યનાં મૂળિત્િોને પ્રમાણિામાં મિક્ષેપ પાડ ે છ.ે ક્યાંક 
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આસિાદનરી મિભાિના ટૂકંરી પણ માલૂમ પડ ેછ.ે

સમગ્ આસિાદગ્ંથમાં આસિાદકનું કાવ્યરાસ્તસંલગ્ન સૌંદ્ય્શરાસ્ત મિરેનું 
દૃમટિમબંદુ મહત્િપૂણ્શ રહું છ.ે દરેક કાવ્યરચનાપ્રહક્ર્યામાં મૂળ િંિુ સાથે જોડા્યેલાં 
આગિાં પહરમાણોને સમુમચિ ભાષાદૃમટિથરી પ્રમાણેલાં જોઈ રકા્ય છ.ે આપણરી 
કાવ્યપરંપરાનરી રાસ્તરી્યિા, મિશ્વસાહહત્યમરીમાંસાનાં મિદર્શનો, લોકસંિ-
સંિિાણરીમાં સત્્િત્િ ભમકિમરીમાંસા આહદ બહુમિર આ્યામોથરી કાવ્યોનું અિલોકન 
કરરી, આસિાદકનું ભાિગુંફન સપટિ મિદર્શનને િરેલું અનુભિા્ય છ.ે મોટાભાગના 
કાવ્યાસિાદોનરી ભૂમમકામાં કાવ્યરાસ્ત અંગે કરેલાં મનરરીક્ષણો કાવ્યગુણ િરરીકે સપરકે 
છ.ે એકાદ-બે દૃટિાંિ જુઓ ઃ

(1) કૃમિ બોલે િેમ બોલિા દઈએ િો રસ અને સૌંદ્ય્શના િરુ િળ ઊખળે. 
(પૃ. 87)

(2) ભાષા અને કથનનરી બરરી રક્યિા-સંભાિનાનો જાણિલ સજ ્શક 
મન્યોજના કરે ત્યારે ભાિકે પણ સજ્જ થઈને એનરી ્યોજનામાં પગ મૂકિાનો હો્ય. 
િો રસ અને આનંદ બંનેનરી પ્રામતિ થા્ય. (પૃ. 146)

(3) ભાિકે ઘાટ ઘડા્ય ત્યાં સુરરી ચાકડાને નકારિાનો ન હો્ય, રાહ જોિાનરી 
હો્ય. (પૃ. 67)

ઉપરોકિ દૃટિાંિો મિરેષ પણ નોંરરી રકા્ય. હા, અનન્ય કાવ્યમનષ્ઠા દાખિિો 
આ રસપૂણ્શ કાવ્ય-આસિાદનરી પહરક્રમાનો ગ્ંથ બનરી રહે છ.ે સુંદરમ્ ‘અિા્શચરીન 
કમિિા’માં નોંરે છ ેઃ ‘કમિિામાં આ િત્િ ઉત્મ રૂપે મસધિ થિાં િે િેનરી મત્મિર 
સામગ્રી : છદંોલ્ય, ર્દ-મિચાર-રૈલરી અને આંિહરક િત્િદ્ુમિના એકસરખા 
ઉતકટ રૂપના મત્મિર પ્રકષ્શ રૂપે દૃમટિગોચર થા્ય છ.ે’ (પૃ. 15). આ મિરાન અંિગ્શિ 
આસિાદકે આ ગ્ંથમાં કાવ્યનાં મૂળિત્િોનરી ઝરીણિટભરરી ભાિકલક્ષરી રસપૂણ્શ 
અિલોકના િપાસ જોિા મળે છ.ે હા, આ આસિાદગ્ંથમાં કાવ્યઘાટનરી રસ્યુકિ 
ગુણદરટી પહરક્રમા અનુભિા્ય છ.ે 

q
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શ્રદાંજવલ

વીરચંદ	ધરમશી	:	એક	સંવનષ્ઠ	સંશોધકની	વવદા્ય

દીપક	દોશી

વીરચંદ રરમરરી આપણા અંગ્ેજીમાં જનેે અનસંગ હરીરો કહે છ ે 
એિા િણનોંરા્યેલા છિાં સંમનષ્ઠ સંરોરક હિા. એમણે રાળાકરી્ય મરક્ષણ અરૂરંુ 
છોડરી દરીરું હિું. કારણ કે નાનરી િ્યથરી િાંચન, પ્રિાસ, હફલમ, સથાપત્ય, કળા, 
સાહહત્ય િગેરેમાં ઊંડો રસ હિો. ભણિરમાં આિિું િાંચન એમને મનરથ્શક લાગિા 
માંડ્ું હિું. ‘નિનરીિ સમપ્શણ’નરી એક મુલાકાિમાં િેઓ કહે છ,ે ‘જ્યાં પણ જાઉં 
મ્યુમઝ્યમ, સથાપત્યનાં સથળો રોરું અને ત્યાં ફ્યા્શ કરંુ. હંુ કદરી રમ્યો નથરી. મને એક 
પણ રમિ આિડિરી નથરી.’ રમિાનરી ઉંમરથરી જ એમનો અનુબંર આસપાસ 
દેખાિા ભૂિકાળના અિરેષો અને  સામામજક સંબંરોના આટાપાટા સમજિામાં 
રહો હિો. 

1942થરી ’44 સુરરી િેઓ મુંબઈ મમસજદબંદરથરી કચછના અબડાસા 
િાલુકાના સુથરરી ગામે રોકાિા ગ્યા હિા. પાંચમરીથરી સાિમરી સુરરીનું થોડુ ંમરક્ષણ 
એમણે ત્યાં લરીરું. અહીં એમને રહેર અને ગામનરી જીિનપધિમિ િચચેનો િફાિિ, 
પ્રજાના મભન્ સંસકાર, ઊંચ-નરીચનરી  મિભાિનાઓ મિરે પ્રશ્ો ઊભા થ્યા અને 
સંરોરન મિરેનરી સભાનિા ઊભરી થઈ.

 દસ િષ્શનરી ઉંમરે િો એમણે રમણલાલ િસંિલાલ દેસાઈ, ગુણિંિ આચા્ય્શ, 
રરદબાબુ િગેરે િાંચરી લરીરેલા. સાથે સાથે પુરાણ ગ્ંથો, જનૈ રાસ્તો પણ િાંચ્યાં 
હિાં. ખાસ િો કથા રૂપે મળિાં પુસિકો. ઉપરાંિ મપિા કલ્યાણજીભાઈ એમને 
મ્યુમઝ્યમમાં પણ લઈ જિા. સંિાને ભણિાનું છોડ્ા પછરી એનું અધ્ય્યન ન અટકે 
એનરી ચરીિટ રાખિા મપિાને િરીરચંદભાઈ ‘ગુજરાિ ગાથા' પુસિકના સંપાદનમાં 
આ રરીિે ્યાદ કરે છ:ે ‘પુસિકો અને ખંહડ્યેરોમાં મરરુિ્યથરી જમેણે ્યાત્ા કરાિરી 
એ પૂજ્ય કલ્યાણજી અરાને.' 

સંરોરક રાિોરાિ બનાિું નથરી, એને માટ ે  આજીિન ખંિભરરી િપસ્યા 
જોઈએ. આપણે ત્યાં સાચા સંરોરનનાં માળખાકરી્ય સંસારનોનો િો અભાિ છ ે
પણ સાથે સાથે અનેક આ્યામરી દૃમટિકોણ અને પુરાિાઓ થકરી સંરોરનને સાથ્શક 
કરનારાનરી પણ ખોટ છ.ે િરીરચંદભાઈ જિેા મુફમલસ સંરોરકે કેટકેટલરી અગિડો 
િચચે પહરશ્રમ અને ખંિથરી ભૂિકાળના ગભ્શમાંથરી સાચા હરીરા સમરી માહહિરી 
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રોરરીને સંકમલિ કરરી હરે એ િો એમનરી થોકબંર ડા્યરરીઓ ઉકેલરીએ િો કદાચ 
પમા્ય. એમના રાળાકરી્ય ભણિરના અભાિને લરીરે કદાચ પોિાનરી જાણકારરીને 
્યોગ્ય ર્દોમાં મૂકિાનરી એમને હંમેરાં મથામણ રહેિરી. જોકે એમનરી િાિનાં વ્યાપ 
અને ઊંડાણ જોિાં લાગે કે એ એમનો એક ફોમબ્યા હિો. ઘણરી િખિ મારરી પાસે 
કોઈ લખાણ કરાિિા આિે કે ફોન કરે િો આપણા ર્દોનો િરુ સાચો પ્યા્શ્ય પણ 
સૂચિરી રકિા. ભાષા થકરી મૂળ મુદ્ો સમજિામાં કોઈ ગેરસમજ ન થા્ય એનું 
ચરીિટપૂિ્શક ધ્યાન રાખિા.

લખિાનું ખૂબ મોડુ ંરરૂ ક્યુાં. લગભગ 40 િષ્શ પછરી. 1974-’75માં ‘નિનરીિ 
સમપ્શણ’ના સંપાદક અને ઉત્મ િાિા્શકાર ઘનશ્યામ દેસાઈ સાથે પહરચ્ય િરિો 
ગ્યો. એ પહરચ્ય દરમમ્યાન ઘનશ્યામભાઈએ એમને ‘નિનરીિ સમપ્શણ’માં લખિા 
માટ ેઆમંમત્િ ક્યા્શ.  19મરી સદરીના ગુજરાિના િૈમિધ્યને પ્રગટ કરિરી લેખામાળા 
‘મંજૂષા’ પ્રગટ થિા માંડરી. એ લેખોમાંથરી થોડાક ચૂંટલેા લખોનો સંગ્હ ‘ગુજરાિ 
ગાથા’ પ્રગટ થ્યો ત્યારે િેઓ નોંરે છ:ે “મારા મમત્ ઘનશ્યામ દેસાઈએ મારરી 
લેખન-પ્રિૃમત્ િેમજ આ સંરોરનપ્રિૃમત્માં મને જોિ્યષો અને ‘નિનરીિ સમપ્શણ’માં 
એકરારા આ લેખો પ્રકામરિ ક્યા્શ િે બદલ હંુ એમનો ઋણરી છુ.ં” અઠિાહડ્યામાં 
એકાદબે િાર િો િેઓ ‘નિનરીિ સમપ્શણ’નરી ઑહફસમાં આિિા જ. અંગ્ેજી 
અખબારોમાં પ્રગટ થ્યેલરી એમનરી છબરી આ ઑહફસમાં જ મારા હડમજટલ કેમેરાથરી 
લરીરેલરી છ.ે એક રરીિે િેઓ ‘નિનરીિ સમપ્શણ’ના પરામર્શક હિા. જૂન 2006ના 
‘નિનરીિ સમપ્શણ’માં એમનરી લાંબરી મુલાકાિ પ્રગટ થઈ છ.ે

રોબરી િળાિનરી લાઇબ્રેરરીમાં જઈને િેઓ આહક્શ્યોલૉમજકલ સિકેનાં પુસિકો 
િાંચિા. માત્ િાંચિા જ નહીં પણ કેટલાંક મંહદરોનું સથાપત્ય ને મરલપ ત્યાં જઈને 
જોિું એિું નક્રી ક્યુાં. પોિાનાથરી બે િષ્શ મોટા મપિરાઈ ભાઈ સાથે 12 િષ્શનરી ઉંમરે 
એમણે દમક્ષણ ભારિનરી ખાસ મુસાફરરી કરરી હિરી. ઐહોળ અને પટ્ટડ્ક્લ મિરે 
ત્યારે ત્યાંના સથામનક લોકોને પણ જાણકારરી નહોિરી. આજના જિેરી પ્રિાસનરી 
સુમિરાઓ ત્યારે નહોિરી. ગામના પાટરીલે રહેિા-જમિાનરી વ્યિસથા કરરી આપરી 
હિરી. ઐહોળથરી પટ્ટડ્ક્લ કાચા રસિે જિા ગાડુ ંપણ જોડાિરી આપ્યું. િેમના મિે 
ભારિરી્ય સથાપત્યકલાને સમજિા આ ખાસ મહત્િનું સથાન છ.ે ત્યાં ઉત્ર અને 
દમક્ષણનરી સથાપત્યકલાનો ભેદ સમજા્ય છ.ે પટ્ટડ્ક્લમાં મિરૂપાક્ષરીનું મંહદર 
અદભુિ છ.ે એ ઉંમરે જો્યેલાં મરલપો એમના મનમાં આજીિન િાજાં રહાં હિાં. 

ગુજરાિના જાણરીિા પુરાિત્િમિદ ્યુનુસ મચિલિાલા એમનરી ફેસબુક 
કમેનટમાં નોંરે છ,ે ‘િરીરચંદભાઈના જિાથરી પુરાિત્િરી્ય સંરોરન, પ્રાચરીન ભારિરી્ય 
ઇમિહાસ, પત્કારતિનો ઇમિહાસ, મૂગરી હફલમનો ઇમિહાસ અને ગુજરાિરી સાહહત્ય 
ક્ષેત્ે એક અિકાર ઊભો થ્યો છ.ે િેઓ ખરેખર એક હરિાફરિા મિશ્વકોર હિા.’
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1980માં મસંરુ િસાહિો ઉપર ્યુમનિમસ્શટરી ઑફ પેમનસલિેમન્યાના ડૉકટરનરી 
ટરીમ સાથે એમણે ઓહર્યો, રોઝડરી અને બાબરકોટમાં ઉતખનનકા્ય્શમાં સહા્ય કરરી 
હિરી. લગભગ 15 િષ્શ સુરરી િેઓ આ ઉતખનન સાથે સંકળા્યેલા રહા.

િરીરચંદભાઈનરી લાક્ષમણકિા એ હિરી કે િેઓ અનેક મિષ્યોનો અભ્યાસ 
કરિા એટલે એમનરી સામે આિેલરી માહહિરીના સ્ોિથરી લઈને એમાં થ્યેલા ઉમેરા, 
એનું િતકાલરીન િેમજ સાંપ્રિ મૂલ્ય પામરી રકિા. ઉઠાંિરરીબાજોને િેઓ એક 
નજરમાં પારખરી લેિા. પોિાનાં સંરોરનોને પણ કેટલાક મિવિાનોએ પોિાના નામે 
ચઢાિિાનાં ઉદાહરણ િેઓ આપિા. એને લરીરે એમના મનમાં થોડરી કડિાર પણ 
હિરી. એમણે નોંધ્યું છ:ે ‘મને એમ િો થા્ય કે મારો સમ્ય, મારરી રમકિ, મારા જ 
પૈસા વિારા કરેલા કામનું સૌજન્ય િો મને મળિું જોઈએ.’ છિાં એકંદરે િેઓ પોિે 
પણ પોિાનરી ભાષાકરી્ય મ્યા્શદાને સમજિા. િેઓ હંમેરાં માનિા કે મારંુ સંરોરન 
ચોરરી રકા્ય, પણ મારરી સમજ મારરી પાસે અકબંર છ.ે જ ેકંઈ કરંુ છુ ંએ રસને 
માટ ેકરંુ છુ,ં બરીજા ભલે વ્યિસા્ય માટ ેકરિા હો્ય.

િરીરચંદભાઈ લગભગ આજીિન એક સંમનષ્ઠ સંરોરક જ રહા. આિકના 
કોઈ મનમશ્ચિ સ્ોિ િગર પતનરી, બે પુત્ો અને એક પુત્રીનો પહરિાર ચલાિિો એિરી 
કલપના પણ સામાન્ય માણસને ન આિરી રકે. ઊંડા રસ અને પહરિાર િેમ જ 
મમત્ોનરી સહા્ય િગર આટલાં િષષો આિું મુફમલસ જીિન જીિિું આકરંુ છ.ે 
િરીરચંદભાઈ એનો ્યર એમનાં પતનરી નિલબહેનને આપે છ.ે

િરીરચંદભાઈના જીિનમાંથરી એક રરીખ જરૂર મળે છ ે કે જ્ાનનો સિભાિ 
એકાંગરી રહેિાનો નથરી. જ્ાન િમને જુદા જુદા રસિે સત્ય િરફ લઈ જિું હો્ય છ.ે 
જ્ાનનું એક િેજ એમના આખા વ્યમકિતિમાં હિું. નબળરી વ્યમકિ એમનરી સામે બહુ 
ટકરી રકિરી નહીં. એમનામાં આખાબોલાપણં પણ હિું, જનેરી રાર ક્યારેક 
સામાિાળાને ખૂંચિરી. જોકે અંદરથરી િેઓ ખૂબ ઋજુ હિા, પ્રેમાળ હિા.

કોઈ સારંુ મચત્-પ્રદર્શન આવ્યું હો્ય કે પુસિક આવ્યું હો્ય િો અચૂક ધ્યાન 
દોરિા. મગરરીર દમમણ્યાનો એમણે પહરચ્ય કરાિેલો. પછરી િો મગરરીરભાઈના ઘરે 
હંુ, અજ્ય સરિૈ્યા, મનરીષા જોષરી, અમશ્વનરી બાપટ િગેરે અિારનિાર સમકાલરીન 
મિશ્વ સાહહત્યનો પહરચ્ય પામિા.  મિદેરરી કમિઓના કેટલાક અનુિાદો પણ એ 
દરમમ્યાન કરેલા.

 સત્યમજિ રા્ય, દુગા્શ ભાગિિ, જ્યોિરીનદ્ર જનૈ, સેનાકે બંડારના્યક, અરુણ 
કોલહાટકર, અરુણ હટકેકર, પ્રભાકર બિકે, આમરષ રાજાધ્યક્ષ, હહરિલ્ભ ભા્યાણરી, 
લાભરંકર ઠાકર, મિિાન સુનદરમ્, ભૂપેન ખખખર, સુનરીલ કોઠારરી, કરમરરી પરીર, 
જ્યંિ પારેખ, રમસક રાહ, સુરેર જોષરી, અિુલ ડોહડ્યા, બટકુ દરીિાનજી, પ્રબોર 
પરરીખ, ગરીિા – ભરિ ના્યક, હેમનિ રોરડા, મુરલરી રંગનાથન, હદલરીપ રાજગોર, 
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અમૃિ ગંગર, પિનકુમાર જનૈ, અજ્ય સરિૈ્યા જિેા મમત્ોનરી િચચે િેઓ સેિુરૂપ 
બનરી રહેલા.

એમનો ભગિાનલાલ ઇનદ્રજી ઉપરનો ગ્ંથ ભારિ અને ભારિ બહાર પણ 
ધ્યાનાહ્શ બન્યો. મબ્રહટર સલિનિ નરીચે ભારિરી્ય મિવિાનોનું કા્ય્શ કઈ રરીિે હાંમસ્યામાં 
ચાલ્યું ગ્યું અને ખરેખર હફલડિક્શ કોણે, કઈ રરીિે કરેલું એનું ભગિાનલાલનરી 
અંગિ ડા્યરરીઓના પુરાિાસહ એમણે આલેખન ક્યુાં. ભગિાનલાલને એમણે 
પુરાિત્િ મિદ્ાના આહદપુરુષ િરરીકે સથાપરી આપ્યા. ભગિાનલાલ ઇનદ્રજી મિરે 
એક પ્રશ્ના ઉત્રમાં િેઓ જણાિે છ,ે ‘ભગિાનલાલ મિરે કામ કરિાનું મિચા્યુાં 
ત્યારે એક ્યોજના હિરી કે એમનરી ડા્યરરીઓ એહડટ કરિરી અને જ ેપુસિકો લખા્યાં 
છ ેિેના આરારે એક નિું પુસિક કરિું. હંુ િાંચિો ગ્યો, ઓહરમજનલ લખાણ 
મેળિિો ગ્યો ત્યારે મને લાગ્યું કે િેમના મિરે બરાબર લખા્યું નથરી. એમને જ ેશ્રે્ય 
મળિું જોઈએ િે મળ્ું જ નથરી. ભગિાનલાલનું મહત્િનું પ્રદાન છ ેગુજરાિના 
પ્રાચરીન ઇમિહાસસંરોરનમાં પણ િેમના નામનો ભાગ્યે જ ઉલ્ેખ થા્ય છ.ે એ 
િેદનામાંથરી જનમ્યો ‘ભગિાનલાલ ઇનદ્રજી : ર ફસટ્શ ઇમનડ્યન આહક્શ્યોલૉમજસટ : 
મલટરીહડમસમપલનરરી એપ્રોચરીસ ટ ુર સટડરી ઑફ ર પાસટ’ 500 પાનાંનો ગ્ંથ. એનો 
ગુજરાિરીમાં સંમક્ષતિ અનુિાદ દર્શક ઇમિહાસ મનમર વિારા પ્રગટ થ્યો છ.ે 
ભગિાનલાલ ઇનદ્રજી પુરાિત્િ મિદ્ાના ભારિરી્ય આહદપુરુષ. એમાં ભગિાનલાલ 
ઇનદ્રજી જુદરી જુદરી મિદ્ારાખાના કેિા જ્ાિા હિા એનરી નક્ર માહહિરી ઉપલ્ર 
કરિામાં આિરી છ.ે આરુમનક ભારિના ઇમિહાસઆલેખનમાં એમના પ્રદાનનું 
અગત્ય સારાર આલેખા્યું છ.ે ક્યારેક એિું પણ લાગે કે ભગિાનલાલ અને 
િરીરચંદભાઈનરી પ્રમિભામાં ઘણં સામ્ય છ.ે

મચત્કળા ઉપર પણ એમનો અપૂિ્શ અનુરાગ હિો. એમને હિું કે રમિરંકર 
રાિળ, સોમાલાલ રાહ, કનુ દેસાઈ, ખોડરીદાસ પરમાર જિેા કેટલાક મચત્કારોથરી 
જ ગુજરાિરીઓ િાકેફ છ ેપણ ગુજરાિ આરુમનક મચત્કારોથરી પહરમચિ નથરી. 
ટોચના કહરી રકા્ય એિા ગુજરાિરી મચત્કારો અકબર પદમરરી, િૈ્યબ મહેિા, 
ભૂપેન ખખખર, જરેામ પટલે, ગુલામમોહંમદ રેખ, અમમિ અંબાલાલ, અિુલ 
ડોહડ્યા િગેરેને જાણિા નથરી. િેઓ આ બરા મચત્કારોને પ્રત્યક્ષ િેમજ પરોક્ષ રરીિે 
જાણિા, એટલું જ નહીં મિદેરરી મચત્કારોનાં સાંપ્રિ કામથરી પણ િેઓ સુપહરમચિ 
રહેિા. એમના માગ્શદર્શનથરી જ મેં એક જમ્શન મચત્કારોના પ્રદર્શનનો અહેિાલ 
‘નિનરીિ સમપ્શણ’માં પ્રગટ ક્યષો હિો. અનેક મચત્કલા-પ્રદર્શનો મેં એમનરી સાથે 
જો્યાં છ.ે

આ ઉપરાંિ ગુજરાિનરી અને બહારનરી હસિકલા, િહાણિટુ,ં મિશ્વ સાહહત્ય, 
નૃિંરરાસ્ત જિેા અનેક મિષ્યોમાં એમણે ઊંડો રસ કેળિેલો. એમાં હફલડિક્શ પણ 
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કરેલું. િરીરચંદભાઈના વ્યમકિતિનરી વ્યાપકિા એટલરી હિરી કે એમના મિરે જટેલું 
લખો િેટલું અરૂરંુ જ લાગે. એમનું જીિન એક રરીિે સંરોરનકાર િરરીકે ગ્યું. એક 
સાચા સંરોરક માટ ે જરૂરરી એિરી અદમ્ય ઝંખના, મૂળ સ્ોિો રોરરી કાઢિાનું 
કૌરલ, રરીરજ, ખંિ ઉપરાંિ િે િે પ્રદેરનાં ઇમિહાસ, ભૂગોળ, સંસકૃમિ અને 
સમાજનો અભ્યાસ એમણે કેળવ્યો હિો. એમનરી પાસે અનેક પરીએચ.ડરી.ના 
મિદ્ાથટીઓ િેમ જ જુદાં જુદાં ક્ષેત્ના અભ્યાસરીઓ માગ્શદર્શન માટ ેઆિિા.

એમના જિાથરી આપણે એક સાચા માગ્શદર્શક, સંરોરક અને મુફમલસ જ્ાનરી 
ગુમાવ્યા છ.ે એમના અિસાનના બે હદિસ પહેલાં જ નેરુલ ખાિે ડરી. િા્ય. પાટરીલ 
હૉમસપટલમાં એમને આઇસરી્યુમાં મળિાનું થ્યું હિું. એમનું રરરીર માંદું હિું પણ 
ચેિના એિરી જ િેજસિરી. મોઢા ઉપર ઑમકસજન માસક હિું એટલે િાિ થઈ રકે 
એમ નહોિરી પણ િરિ જ પોિાનો જમણો હાથ લંબાવ્યો. મેં હાથ હાથમાં આપ્યો 
એટલે એ જ હંૂફાળો સપર્શ અનુભિા્યો. મેં એકાદ મમમનટ એમનો હાથ પસિા્યષો. 
ત્યાં જ ડૉકટર આવ્યા અને મેં રજા માગરી. ત્યારે હાથ હલાિરીને આિજો ક્યુાં. ત્યારે 
ખબર નહોિરી કે એ ‘અલમિદા’ કહરી રહા હિા.

q
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નવી કલમે

“કેળવણીના પગથિયે હાિ ઝાલીને ચલાવનાર મોટાભાઈ 
એટલે નાનાભાઈ”

હાર્દિ થિમલકુમાર ભટ્ટ

સેવામાંથી	નિવૃનતિ	લઈ	શકાય	પરંતુ	ઉપાસિામાંથી	નિવૃતિ	િ	થઈ	શકાય.	
િાિાભાઈ	માટ	ેઆ	ઉપાસિા	એટલે	કેળવણી.	જીવિિા	છલે્ા	શ્ાસ	સુધી	ઉંમરિે	
હંફાવીિે	રોજરેોજ	તેમણે	કેળવણીિા	િવા	પ્રયોગો	કયાયા.	એક	એવા	જ્ાિનપપાસુ	
પરરવારમાં	તેમિું	વયન્તતવઘડતર	થયું	હતું	કે	જ	ેગરીબીિે	આભૂષણ	ગણતા	હતા.	
એમ.એ.	સુધીિો	અભયાસ	પૂણયા	કયાયા	પછી	તેઓિી	નિમણૂક	પ્રાધયાપકપદે	થઈ	પરંતુ	
તેમિો	જીવ	તો	નવદ્ાથથીઓિો	પાયો	પાક્ો	કરવામાં	હતો.	તેઓ	કહેતા	કે,	“મારે	
ખરેખર	નશક્ષણિું	કામ	કરવું	હોય	તો	આ	બાળપોથી	અિે	એકરડયાિાં	ધોરણો	જ	
લેવાં	જોઈએ.	જિેો	પાયો	જ	પોલો	ખોદાયો	છ	ેએિા	પર	હંુ	કઈ	રીતે	મોટી	ઇમારત	
ચણવાિો	હતો?	મારે	તો	પાયામાં	જ	પૂરણી	કરવી	છ.ે”	પૃથવીિાં	દ્રવયોમાંિું	સૌથી	
કીમતી	દ્રવય	 ‘યૌવિ’	 નિરથયાક	વેડફાઈ	જતું	 તેમણે	કૉલેજમાં	જોયું	અિે	આખરે	
તેઓએ	વષયા	 ૧૯૧૦િા	એક	શુભ	 રદવસે	 પ્રાધયાપકપદેથી	 રાજીિામું	આપી	 મા	
સરસવતીિી	વીણાિા	બાંધેલા	તારિે	ખોલયો.

વષયા	૧૯૧૦માં	િાિાભાઈ	ભટ્	ેનશક્ષણિી	િવીિ	દૃનટિ	અિે	સૂઝથી	પ્રેરાઈિે	
ભારતમાં	 િવી	 રાટિ ટ્ીય	 કેળવણીિા	 આદશશોિે	 મૂનતયામંત	 કરતી	 નશક્ષણસંસથા	
‘દનક્ષણામૂનતયા’િી	સથાપિા	ભાવિગરમાં	કરી.	તે	પછી	ગ્ામદનક્ષણામૂનતયા	આંબલામાં	
વષયા	૧૯૩૮માં	શરૂ	કરી	બીજી	સંસથાિી	સથાપિા	રૂપે	કેળવણીિું	બીજુ	ંબીજ	રોપયું.	
આ	પંથે	તેમિે	મિુભાઈ	પંચોળી,	નગજુભાઈ	બધેકા,	હરભાઈ	નરિવેદી	જવેી	અિેક	
પ્રનતભાવંત	વયન્તઓિો	સહયોગ	મળ્ો.	૨૮મી	મે,	૧૯૫૩િા	રદિે	લોકભારતી	
ગ્ામનવદ્ાપીઠિી	 સથાપિા	 થઈ.	 કાકા	 કાલેલકરિા	 આશીવાયાદથી	 આરંભાયેલી	
‘લોકભારતી	ગ્ામનવદ્ાપીઠ’િું	ઉદઘાટિ,	તતકાલીિ	સૌરાટિ ટ્	સરકારિા	મુખયમંરિી	
ઉછરંગરાય	 ઢબેરિા	 હાથે	 થયું	 હતું.	 ગુજરાતિી	સવયાપ્રથમ	આ	ગ્ામનવદ્ાપીઠિે	
‘લોકભારતી’	િામ	કનવ-મનિષી	ઉમાશંકર	જોશીએ	આપયું	હતું.	આ	િામ	જ	સૂચવે	
છ	ેકે	આ	નવદ્ાપીઠમાં	‘લોક’	અિે	‘ભારતી’	કહેતાં	સરસવતીરૂપ	નવદ્ાિું	સુભગ	
નમલિ	રચાવાિું	છ.ે	ઉદઘાટક	ઢબેરભાઈએ	આ	સંસથાિે	‘એક	અરકંચિ	બ્ાહ્મણે	
ગુજરાતિે	આપેલી	મહાિ	–	અમૂલી	ભેટ’	ગણાવી	હતી.	િાિાભાઈિે	મિ	નવદ્ાથથીિું	
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સવાતંતટ્ય	અિે	નવદ્ાથથીિી	નશસત	એટલે	તેિો	માપદંડ	નવદ્ાથથી	જ	હોઈ	શકે	તેમ	
હતું.	તેમિે	મિ	આ	બંિે	બાબતો	ઃ	નવદ્ાથથી	થકી,	નવદ્ાથથીિી	અિે	નવદ્ાથથી	માટ	ેહતી	
અિે	એટલે	જ	 િવભારતિા	 નિમાયાણમાં	આ	સંસથાઓિાં	 મૂળ	આજ	ેપણ	ખૂબ	
મજબૂત	છ.ે

સાલ	૧૯૪૮માં	 પૂજય	બાપુિા	 સવગયાવાસ	પછી	બધે	 િવા	 વહીવટકતાયાઓ	
અિે	પ્રધાિમંડળી	કામ	સંભાળવા	લાગયાં.	સૌરાટિ ટ્	રાજયિું	પ્રધાિમંડળ	આગવું	
અિે	 ઢબેરભાઈ	 તેિા	 સૂરિધાર.	 તેમણે	 સૌરાટિ ટ્િી	 કેળવણીિી	 કાયાપલટ	 કરવા	
આંબલાથી	િાિાભાઈ	ભટ્િે	બોલાવયા	અિે	આગ્હ	કરી	તેમિે	નશક્ષણમંરિીિું	કામ	
સોંપયું.	િાિાભાઈએ	કેટલીક	િવી	યોજિા	અમલમાં	મૂકીિે	કેળવણીસુધારાિું	કામ	
શરૂ	થયું.	આજ	ે‘િવી	યોજિાઓ'િો	જ	ેઅથયા	થાય	છ	ેતેવો	અથયા	તયારે	તેિો	િહોતો	
થતો.	આજિી	યોજિાઓ	જમે	છવેાડાિા	માિવી	સુધી	પહોંચતાં	િામશેષ	થઈ	જાય	
છ	ેતેમ	િહોતું.	 તયારિી	યોજિાઓ	ગાંધીયુગિી	યોજિાઓ	હતી.	કચેરીમાં	૨૫	
ટકા	આકાર	મળ્ો	હોય	િે	૧૦૦	ટકા	તેિું	ઘડામણ	કાયયાક્ષેરિમાં	થાય.	િાિાભાઈિા	
નશક્ષણસુધારા	 પણ	આવા	જ	હતા.	આવી	એક	યોજિા	એટલે	 “સઘિ	 નશક્ષણ	
યોજિા”.	યોજિાઓિો	કેટલો	અમલ	થાય	છ	ેતે	જોવા	તેઓ	જાતે	જતા.	સવભાવમાં	
િમ્રતા	અિે	સૂઝ,	સાદો	પહેરવેશ,	સામાિમાં	એકાદ	થેલી	અિે	મોઢા	પર	દૃઢતા	આ	
તતકાલીિ	નશક્ષણપ્રધાિિી	ઓળખ	હતી.

ઉમાશંકર	જોશીિા	 શબદોમાં	 કહીએ	 તો,	 “િાિાભાઈિી	 નશક્ષણસાધિામાં	
એકાગ્તા	તરત	આગળ	તરી	આવે	છ.ે	િાિાભાઈિે	છોડતાં	આવડું	છ.ે	એમિે	
કહેવામાં	આવયું	કે	પ્રધાિ	થાઓ	તો	થયા.	પાલયામેનટમાં	ગયા.	પણ	એમિું	મિ	તો	
રમે	 કેળવણીકાયયામાં.	 નવદ્ા	અિે	 નશક્ષણિા	 કામમાં	 પણ	સજ યાકપ્રયોગો	ઉપર	જ	
િજર	વધારે.	ગાંધીજીએ	કહું	તો	નવદ્ાપીઠિા	કુલિાયક	થયા.	પણ	અંતે	તો	ભલું	
મારં	દનક્ષણામૂનતયા.	દનક્ષણામૂનતયા	પણ	છોડું,	–	ભગવાિ	દનક્ષણામૂનતયાિી	છબીમારિ	
લઈિે	 ચાલી	 િીકળ્ા.	આંબલાિી	આમ્રકંુજોમાં	આવયા.	 તયાંથી	અહીં	 સણોસરા	
આવયા.	આ	જગાએ	તો	મારિ	આવળ	(એક	વગડાઉ	ફૂલછોડ)	હતી.	નવદ્ાથથીઓ	
આ	જગાિે	આવનળયાટ	કહેતા.	પણ	જયાં	જાય	 તયાં	ભારતિા	સંસકૃનતવડલાિી	
છાયા	તો	એમિી	ઉપર	હતી	જ.	કેટલાક	માણસો	એવા	હોય	છ	ેકે	એમિે	વય્ત	
થવા	માટ	ેઆખી	એક	સંસથા	જોઈએ.	િાિાભાઈ	જવેાિે	સહરાિા	રણમાં	મૂકો.	
થોડા	રદવસ	પછી	જઈિે	જોશો	તો	એમિી	આસપાસ	સંસથા	જામી	હશે.”

“િૃનસંહપ્રસાદ"માંથી	 “િાિાભાઈ	 િા	 હુલામણા	 િામે	 ઓળખાિાર	 આ	
કમયાયોગીએ	જાહેરજીવિિી	સાથે	સાથે	ગૃહસથજીવિિે	પણ	સમાિ	નયાય	આપયો	
છ.ે	તેઓ	માિતા	હતા	કે	સ્તી	અિે	પુરષ	સંસાર-રથિાં	બે	પૈડાં	છ.ે	જો	કોઈ	એક	િ	
હોય	તો	રથ	ચાલી	શકશે	િહીં.	માટ	ેજ	આ	સમાજમાં	બંિેિે	સમાિ	સથાિ	અિે	
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સમમાિ	મળવાં	જોઈએ.	તેઓિે	એક	વખત	પૂછવામાં	આવયું	કે,	“બાબુભાઈિાં	બાિે	
તમે	ખાદી	કેમ	િથી	પહેરાવતા?”	તયારે	તેમણે	જવાબ	આપયો	કે,	“મેં	ખાદી	અિે	
સ્તી-સવાતંતટ્ય	બંિેિી	રહમાયત	સાથે	ઉપાડી	છ.ે	હવે	જો	બાબુિી	બાિે	ખાદી	પરાણે	
પહેરાવું	તો	સ્તી-સવાતંતટ્યિો	ઝંડો	હેઠો	મેલી	દઉં	પછી	થાય,	પરંતુ	જયાં	સુધી	એ	
ધજા	ઝાલી	છ	ેતયાં	સુધી	પરાણે	ખાદી	પહેરાવવાિું	મારાથી	િહીં	બિે.	ખાદી	એ	
મારે	મિ	 કેવળ	રાજકીય	પોશાક	િથી...	એ	બાપુિી	અરહંસાિું	 પ્રતીક	પણ	છ.ે	
પ્રેમમૂનતયા	ઈશુ	અિે	કરણામૂનતયા	બુદ્ધિો	ધમયા	ફેલાવવા	માટ	ેજ	ેક્ષણે	લોકો	તલવાર	
ઉપાડ	ેછ,ે	તે	જ	ક્ષણે	બુદ્ધ	અિે	ઈશુ	મરી	પરવારે	છ.ે	અરહંસાિા	પ્રતીક	માટ	ેહંુ	
રાહ	જોઈ	શકીશ,	પણ	તલવાર	િહીં	ઉપાડી	શકંુ.	ખાદી	એ	પહેરવાિી	વસતુ	છ,ે	
પહેરાવવાિી	િહીં."	આ	નસવાય	પણ	તેમિા	ગૃહસથ	જીવિિી	સોડમ	આપે	તેવા	
એક	પ્રસંગમાં	તેમિે	િજીકથી	જાણિાર	મિુભાઈ	પંચોળીએ	લખયું	છ	ેકે,	“હંુ	જયારે	
એમિા	ઘરે	જઉં	તયારે	તેઓ	કાં	તો	મંજુિે	રહંચોળતાં	હોય,	કાં	તો	ખાટલો	પાથરતાં	
હોય,	 કોઈ	વાર	બાથરૂમમાં	બેસી	બધાંિાં	 લૂગડાંિે	સાબુ	 દેતાં	 હોય,	 કોઈ	વાર	
રસોડામાં	 બેસી	 અજવાળીબહેિિે	 કંઈક	 વાંચી	 સંભળાવતાં	 હોય.	 વચચે	 વચચે	
વાંચવાિું	અટકી	પડ	ેિે	ઘરિી	વાતો	ચાલે.	મોડી	રાત	સુધી	આમ	ચાલયા	કરે...	આ	
પહેલાં	મેં	પ્રાંતિા	જાહેર	કાયયાકતાયાઓિે	જોયા	હતા.	આમ	કોઈ	િેતા	તૂટલી	માચી	
પર	બેસી	છોકરાઓિે	 રહંચોળતા	હોય	તેમ	જોયેલા	િરહ.	અહીં	 હંુ	એક	પ્રથમ	
પંન્તિા	નવદ્ાિિે	–	એક	મોટી	સંસથાિા	નિયામકિે	પથારી	પાથરતો	િે	થાળીવાટકા	
મૂકતો	જોઉં	છુ.ં	મારા	આશ્ચયયાિી	કોઈ	સીમા	રહેતી	િથી.”

સભાગૃહ	ઠસોઠસ	ભરાઈ	જાય	તેટલી	સંખયામાં	બેઠલે	જુવાિ	 નવદ્ાથથીઓ	
સમક્ષ	બોતેર	વષયાિા	જુવાિ	ડોસા	એટલા	ઉતસાહ-ઉમંગથી	વાતાયાિી	રસલહાણ	કરે	
કે	‘વનસમોર'	કહેવાિી	સાથે	સાથે	બધાિે	નવચારતા	કરી	દે	કે	આ	માણસિી	યુવાિી	
કેવી	હશે!	૧૯૬૦માં	તેમિા	સનમાિિો	નવચાર	દેશભરમાં	લહેરખીિી	જમે	દોડો	
તયારે	 િાિાભાઈએ	 કીધું	 કે,	 “હંુ	 ગરીબ	 નભક્ષુકિો	 દીકરો.	 મારા	 વળી	 શેિાં	
સનમાિ?”	એમ	કહી	અનિચછા	દશાયાવી.	પરંતુ	સંસથાઓિા	લાભ	સંદભભે	તેમણે	તે	
થેલી	 અપયાણિી	 વાત	 સવીકારી.	 ૬	 જાનયુઆરી,	 ૧૯૬૧િા	 રોજ	 લોકભારતીમાં	
રનવશંકર	મહારાજિા	હાથે	થેલી	અપયાણ	થઈ.	થેલીિી	 રકમ	સનમાિ	સનમનતિી	
ધારણા	કરતાં	૨૦	ટકા	વધુ	થયેલી.	જ	ેરકમ	સનમનતએ	િાિાભાઈિી	ગૃહનસથનતિે	
ધયાિમાં	રાખીિે	તેમિે	આપવાિું	િક્ી	કયુું.	પરંતુ	આ	તો	િાિાભાઈ	કહે	કે,	"આ	
રકમ	કેળવણીિા	કામ	માટ	ેઅિે	મારા	િામે	છ.ે	તેિો	કોઈિા	અંગત	ઉપયોગ	માટ	ે
નવચાર	સુધધાં	િ	થઈ	શકે.”

ગુજરાતિા	આ	મહાિ	 કેળવણીકારે	પોતાિા	 વયન્તતવઘડતરમાંથી	સમગ્	
દેશમાં	અિે	 નવદેશમાં	 પણ	સામાનજક	ચણતરકાયયા	 કયુું.	 તેમિાં	 કેળવણીકાયશોિી	
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સુવાસ	આજ	ે પણ	 નવદેશમાં	 પ્રસરેલી	 છ	ેઅિે	 લોકભારતીિા	 નવદ્ાથથીઓ	 થકી	
પ્રસરી	રહી	છ.ે	હજારો	નવદ્ાથથીઓ	માટ	ેતેઓ	માતાિી	ગરજ	સારે	તેવાં	ગૃહમાતા,	
ઊંચિીચ	અિે	અસપૃશયતાિા	વમળમાંથી	લાખો	લોકોિે	ઉગારી	લેિાર,	અરહંસાિા	
રક્ષક,	પ્રવાસ	જતી	વેળાએ	નવદ્ાથથીનમરિ	બિી	ડુગંરો	ઘૂમે	અિે	હા,	વળી	રમૂજી	
સવભાવ	તો	તેમિી	રંગે	રગમાં...	િાિાથી	માંડીિે	મોટી	કોઈ	પણ	વયન્તિે	તેમિી	
જોડ	ેજરાય	અતડુ	ંિ	લાગે.	કરકસર	અિે	કમયા	જાણે	તેમિાં	ફેફસાં	હતાં.	એક	સફળ	
વહીવટકતાયા	અિે	સંચાલક	પણ	ખરા.	સાથે	જ	તેમિે	એક	આદશયા	પનત	અિે	નપતાિું	
નબરદ	આપવામાં	જરા	પણ	ખોટુ	ંિહીં.	તદુપરાંત	આ	કેળવણીકાર	તેમિી	તલસપશથી	
સરળ	સારહતયરચિાઓ	માટ	ેપણ	જાણીતા	છ.ે	તેમણે	 ‘પણા	દેશિો	ઇનતહાસ',	
‘હજરત	 મહંમદ	 પયગંબર',	 ‘મહાભારતિાં	 પારિો',	 ‘રામાયણિાં	 પારિો',	
‘લોકરામાયણ',	‘આરરિકાિો	પ્રવાસ',	‘સંસકૃત	સુભાનષતો',	‘દૃટિાંતકથાઓ	૧	અિે	
૨',	 ‘કેળવણીિી	પગદંડી',	 ‘ઘડતર	અિે	ચણતર	૧	અિે	૨',	 ‘સંસથાિું	ચરરરિ'	 
અિે	'પથારીમાં	પડાં	પડાં'	જવેી	રચિાઓ	આપી	સારહતયક્ષેરિે	મહત્વિું	પ્રદાિ	
કયુું	છ	ે.

“स्वस्मै स्वल्पं स्ाजाय स्व्वस्वपं”િું	 ઉતિમ	ઉદાહરણ	પૂરં	પાડિાર	
કમયાઠ	ઋનષ	માગશર	વદ	િોમ	૩૧	રડસેમબર,૧૯૬૧િા	રોજ	સતકમશોિી	સુવાસ	
મૂકી	અિંતયારિાએ	ચાલી	િીકળ્ા.	પરંતુ	તેમણે	આપેલું	યોગદાિ	યુગોયુગો	સુધી	
નશક્ષણિી	કેડીએ	રસતો	ચીંધિાર	બિશે	તે	નિનવયાવાદ	છ.ે

q

નાટક
સંજીવની-જળ-છળ :	રાજશે્રી	પટલે,	2021,	પાશ્યા	પનબલકેશિ,	અમદાવાદ,	પૃ.	
80,	રૂ.	100	લહરો કે રાજહંસ :	(મોહિ	રાકેશ),	અિુ.	રાજશે્રી	પટલે,	2021,	
268/એ,	શાનલગ્ામ	ગ્ીનસ,	રામાકાકા	માગયા,	વલ્ભનવદ્ાિગર,	પૃ.	144,	રૂ.	160	
થવથલયમ શેકસથપયર	નવરનચત	મેકબેથ :	અિુ.	રાજશે્રી	પટલે,	2021	(બીજી),	
પાશ્યા	પનબલકેશિ,	અમદાવાદ,	પૃ.	96,	રૂ.	120	લા-માટ :	(નદ્અંકી),	વીર	પુરોરહત,	
2021,	નક્ષનતજ	સંશોધિ	પ્રકાશિ	કેનદ્ર,	મુંબઈ,	6	+	103,	રૂ.	185.



76 પરબ v મે, 2023

અને	છલે્લે...

પા્ય	લાગુ	પહરષદને

ભરત	મહેતા	

મને થ્ંુય ચાલો આજ ે
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદને જ 
સંભારંુ. રરી રરીિે સંકળાિિાનું 
બન્યું. સૌરાટિન્ા લીંબડરીથરી નિો 
નિો અમદાિાદ આિેલો. માંડ 
અઢાર િરસ પૂરાં થ્યેલાં. 
દસમામાં ૭૦% માર્ સ્શ, બારમું 
સા્યનસ પાસ થઈ, મા ગુમાિરી, 
મપિાએ આગળ ભણાિિાનરી ના પાડલેરી ને નોકરરીનરી રોરમાં અમદાિાદ લાંગરેલો. 
મત્લોચન એમનજમન્યહરંગ કંપનરી, દૂરેશ્વરમાં મજૂર િરરીકે એક મહહનો નોકરરી કરરી 
ત્યાં િો આબાદ ડરેરીમાં િાલરીમાથટીનરી મામસક ૨૩૦/- રૂમપ્યાનરી નોકરરી મળરી ગઈ. 
ભણિાનું છૂટરી ગ્યેલું. આબાદ ડરેરીમાં સાિ મહહના નોકરરી કરરી. સામે કાટોહડ્યા 
ગાડ્શનમાં લાઇબ્રેરરી હિરી એટલે ત્યાં િાંચિા જાઉં. ‘માનિરીનાં મન' સુરેર જોરરીનરી 
કૉલમ ખૂબ ગમે. ઓળખિો જરા્ય નહીં. નોકરરીએ આિિાં-જિાં 'જનસત્ા' 
કા્યા્શલ્યમાં પ્રકારભાઈ રાહને ચચા્શપત્ો આપું. એ છાપે. ચચા્શપત્માં જ છપા્ય 
એિરી કમિિાનરી ટિે ત્યારથરી જ પડલેરી છ.ે કૉપષોરેરને બસના ભાડામાં દસ પૈસા 
િરારેલા ત્યારે ‘દમસ્યું’ કમિિા લખેલરી. મજબ્રા ક્રોમસંગ પર દમસ્યું ચગદાઈ જા્ય 
છ ેએિરી. સિારમાં હંુ મજૂરરીએ જિો ત્યારે ટોળેટોળાં મારરી ઉમમરનાં કૉલેજ જા્ય. 
કોલેજ કરિાનરી બહુ જ ઇચછા પણ પાપરી પેટનો સિાલ પા્યાનો હિો.

એમાં સરકારમાં નોકરરી માટ ેજાિજાિનરી અરજીઓ ક્યા્શ કરરી. આશ્રમરોડ 
પર આિેલ િેચાણિેરા ભિન, જ ેઆજ ેGST ભિન ગણા્ય છ ેત્યાં ૧૧મરી માચ્શ, 
૧૯૮૩એ કારકુનનરી નોકરરી મળરી. બરીજા માળે રેકડ્શ બ્રાંચમાં પોમસટગં થ્યું ને 
પાછળ જો્યું િો લાઇબ્રેરરી દેખાઈ! મન રાજી રાજી. એ હિરી આપણરી પહરષદ! 
નોકરરીમાંથરી સમ્ય મળે ત્યારે પહરષદ ભિનમાં પહોંચરી ગ્યો. ૧૫૦ રૂમપ્યામાં 
આજીિન સભ્ય થઈ ગ્યો. પ્રકારભાઈ િેગડ અિનિાં પુસિકો આપે. રઘુિરીરભાઈ 
બંરાિા મકાનનરી રજરેજ માહહિરી લેિા હો્ય એ સગગરી આંખે જો્યું છ ેિેથરી આજ્ેય 
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હંુ એમને િંદું છુ.ં
મિજ્ાનનો મિદ્ાથટી. મિજ્ાનનરી કૉલેજો બપોરનરી ,ન થઈ રકે. કૉમસ્શમાં 

મિજ્ાનિાળાને પ્રિેર આપે નહીં.  એચ. કે. આટ્ સ્શ પ્રિેર લઈ લરીરો. ગુજરાિરી, 
ઇમિહાસ અને ભારિરી્ય સંસકૃમિ મિષ્યો. ્યરિંિભાઈ રુકલ મિિેચન ભણાિે. 
પહરષદના ચરી. મં. ગ્ંથાલ્યનરી ચોપડરી પર ચોપડરી િાંચે જાઉં. પ્રકારભાઈ િેગડ, 
ગંગારામ િાઘેલા, મોહન પરમાર મદદ કરે. એ િખિે અમારા જ મરક્ષક 
્યરિંિભાઈ પહરષદપ્રમુખ બન્યા. સુરિ અમરિેરનમાં એફ.િા્ય.બરી.એ.માં હિો 
ત્યારે ગ્યેલો. 'આરુમનક સાહહત્યમાં માનિસંિેદના’ રું અદભુિ પ્રમુખરી્ય  વ્યાખ્યાન 
હિું! સાહહત્યના મિદ્ાથટીએ સાહહત્ય મસિા્ય કેટકેટલું િાંચિું જોઈએ એિરી િાલરીમ 
એમને સાંભળરીને મળેલરી.

પહરષદ ભિનથરી કરેલરી લકઝરરી બસમાં બરાનરી સાથે સુરિ ગ્યેલો. ડાબરી 
બાજુએ મરુસૂદન પારેખ , મનરંજન મત્િેદરી, બકુલ મત્પાઠરી, અરોક દિે, રમેર મ. 
ભટ્ટ જિેાં હાસ્યલેખકો. બકુલભાઈ હસાિે કે જો અકસમાિ થા્ય અને ડાબરી બાજુ 
થા્ય િો ગુજરાિરીનરી હાસ્યરારા સુકાઇ જા્ય ! સુરિમાં ફરિા નરીકળ્ા ત્યારે 
આજુબાજુમાં ગાળો સિાભામિક હો્ય એમ બોલાિરી સાંભળરી. મરુસૂદન પારેખ 
સાથે હિા. મને રરમાિો જોઈ કહે કે સુરિ િો હિે સુરરરી ગ્યું એટલે આિરી હળિરી 
ગાળો હિે બોલા્ય છ ે! પરેર ના્યકને પહેલરી િાર જો્યેલા. જુિાનજોર મારિભાઈને 
જો્યેલા. આમ, '૮૩ થરી પહરષદ સાથે સંકળાિિાનું બન્યું. િેથરી જ્યારે '૯૨માં મારંુ 
પહેલું પુસિક ‘જ્યંિ ગાડરીિનું કથાસાહહત્ય' પ્રગટ થ્યું એ મેં પહરષદના ગ્ંથપાલશ્રરી 
પ્રકાર િેગડને અપ્શણ કરેલું. ગુજરાિના મોટાં સૂમચપુરુષ. કેટકેટલરી સૂમચઓ 
બનાિરી છ!ે 

પ્રકારભાઈ િાચકોના ચાહક. પુસિકને િાચક મળે એટલે રાજીના રેડ. હંુ 
નિાં પુસિકોનરી સામે ભુખાળિરી નજરે જોિો હોઉં. હજુ એ પુસિકોનાં મિમરમિરાન 
કરિાનાં બાકરી હો્ય, થોડાં હદિસ પછરી જ મળે. પણ પ્રકારભાઈ િાબડિોબ પુસિક 
નોંરરી, એમાં ચોંટાડિાના  પત્ો લગાિરી િરિ હાથમાં આપે. િાંચો. રું માણસો હિા!

એચ. કે આટસ્શમાંથરી બરી.એ. (’૮૬) થ્યો અને ૭૦.૪ % સાથે ્યુમનિમસ્શટરીમાં 
પ્રથમ આવ્યો. પણ કટોકટરી રરૂ થઈ હિે. નોકરરીના કારણે ભાષાભિનમાં M.A. ન 
કરરી રકંુ. મેં નક્રી ક્યુાં કે એકસટન્શલમાં M.A. કરરીર. એ િખિે B.A.માં મારાથરી 
બરીજા ક્રમે રઘુિરીરભાઈનાં દરીકરરી કરીમિ્શબહેન ચૌરરરી હિાં. રઘુિરીરભાઈએ મને 
કહું કે ‘ભરિ, િું એકસટન્શલ એમ.એ. ન કરરીર, નહહિર કરીમિ્શને ગોલડમેડલ 
મળરે. એકસટન્શલ મિદ્ાથટીને ગોલડમેડલ નથરી મળિો !' િેથરી મેં નિગુજરાિ 
કૉલેજમાં સાંજના િગષોમાં એમ.એ. ક્યુાં  અને ્યુમન.માં પ્રથમ આવ્યો. આ ઘટના 
્યાદ આિે ત્યારે પણ મનોમન રઘુિરીરભાઈને િંદું છુ.ં
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બરીજી એક ઘટના પણ એમના સંદભકે ્યાદ આિે છ.ે પન્ાલાલ પટલેને 
જ્ાનપરીઠ પુરસકાર મળ્ો ત્યારે ઈડરમાં પન્ાલાલ પટલે અને ઉમારંકર જોરરીનરી 
હાજરરીમાં એ બેઉ સજ ્શકો મિરેનું કૉલેજમાં જ્ાનસત્ હિું. પહરષદમાંથરી િકિાઓ, 
કા્ય્શકિા્શઓ લકઝરરીમાં ઈડર જિાના હિા. હંુ એ હદિસોમાં પહરષદમાં આંટા 
મારિો હોઈર ને રઘુિરીરભાઈ મળ્ાં અને કહે કે – ‘િું અને કનુ (ખડહદ્યા) 
અમારરી સાથે ઈડર આિજો.' હંુ િો રાજીનો રેડ. િે હદિસે સિારે પહોંચરી ગ્યા. 
ગાડરીિાળો કહે બે જણ િરારે છ.ે.. કાઢરી નાંખો. રઘુિરીરભાઈ કહે એ લોકો અમારરી 
સાથે આમ-િેમ બેસરી જરે; િું મચંિા ન કર. ગાડરીિાળો માન્યો નહીં. રઘુિરીરભાઈ 
પણ ન માન્યા. મેં અને કનુભાઈએ કહું અમે બસમાં પહોંચરી જઈરું. રઘુિરીરભાઈએ 
કહું ‘ના.' જીપો આિરી. પેલાને િગેડરી મૂક્યો, પણ અમને િો લઈ જ ગ્યા ! 
રઘુિરીરભાઈ મને િો એક નાનકડા સાહહત્યના મિદ્ાથટી િરરીકે જ ઓળખે છિાં 
મારા માટ ેએમને આ રરીિે લડિા જોઈને આદર થ્યો. હંુ અહીં મનમમત્ જ હિો 
પણ અભાિોમાં જીિિા માણસો માટનેરી એમનરી મચંિાનું આ દૃટિાંિ હિું. મેં લગ્ન 
ક્યાાં પછરી એક િાર રઘુિરીરભાઈ અને ચંદ્રકાનિ રેઠ ેએક પહરસંિાદમાં સાહહત્યનરી 
પૂછપરછ કરિાના બદલે કહું કે ભરિ, હિે િું મકાન લઈ લે ! મન્યામક રમેરભાઈ 
પણ હંમેરાં મારો સારો લેખ િાંચે કે મોકળા મને પ્રોતસાહન આપે. સહુથરી મોટરી 
િાિ પહરષદે મને ગાડરીિસાહેબ આપ્યા. મને ખબર કે આ કોઈ નિા સાહેબ 
આવ્યા છ.ે.. િરુ ન જાણં. '૮૮માં એમ.એ. પૂરંુ કરેલું. મને કહે કે િું રાજકરી્ય 
બાબિો મિરે બહુ મિચારે છ ેિો મારરી આ નિલકથા જો. કેિરી લાગે છ.ે.. જોજ.ે 
‘બદલાિરી મક્ષમિજ' આપરી. હંુ િો આિરી કૃમિ ગુજરાિરીમાં િાંચરી સિ્ર થઈ ગ્યો. 
પાછા પગલે એમનું બરું િાંચરી ગ્યો. એમના પર જ મેં એમ.હફલ. ક્યુાં. આજ્ેય 
જમેને હંુ ગુરુ કહેિાં ગદ્ ગદ થાઉં છુ ંએિા સિરીર વ્યાસ પાસે એમ.હફલ. ક્યુાં.

સાઇકલ લઈને આિિા ગાડરીિસાહેબ, ઝભભો-લેંઘો અને થેલા સાથેના 
કોઠારરીસાહેબ, બારરીન મહેિા, પરેર ના્યક, કરીમિ્શદાબહેન, શ્રધિા મત્િેદરી, પરરીમક્ષિ 
જોરરી , કાશ્યપરીબહેન... કોર કા્યા્શલ્ય રમરમિું હિું. ટોપરીિાળાસાહેબ સંજ્ાકોરનરી 
મથામણ કરે! 

પછરી રાજનેદ્રભાઈ પટલે અને પ્રફુલ્ભાઈ રાિલ આવ્યા. રાજનેદ્રભાઈને 
પહરષદનરી એકએક બાબિ ચોખખરીચણાક કરિાના અભરખા મેં જો્યા છ.ે જફૈ િ્યે 
પ્રફુલ્ભાઈ પણ પહરષદ માટ ે સમ્ય ફાળિે. માત્ પટાિાળા છિાં્ય પહરષદ 
ગ્ંથાલ્યનાં બરાં જ કામો આનંદથરી કરિા ભજમનક ગંગારામ િાઘેલા અકાળે 
મિરુર થ્યા છિાં પહરષદ અને ભજનના સહારે ટકરી ગ્યા. પહરષદનરી કોઈ પણ 
નાણાભરીડ િચાળે રામળરા રેઠ જિેા હષ્શ બ્રહ્મભટ્ટ હિે મિસામો છ.ે આજ્ેય 
અહીં સહુ કોઈ ્યથારમકિ ઝઝૂમે છ.ે એનું ગૌરિ અને આનંદ છ.ે
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સિા્યત્િા અકાદમરીનરી છરીનિાઈ એ ગુજરાિના સાંસકૃમિક જીિન પરનો 
કારમો ઘા. નારા્યણ દેસાઈ, રઘુિરીર ચૌરરરી, રરીરુ પરરીખ, ચંદ્રકાનિ ટોપરીિાળા, 
મસિાંરુ ્યરશ્ચંદ્રએ પ્રમુખ િરરીકે સિિ રાજ્ય પાસે રાિ નાંખરી. આ લડિે પણ 
જીિનપાથે્ય આપ્યું. પણ સિા્યત્િા બાબિે પ્રમિબધિિા પાંખરી પડ ે છ.ે જ્યારે 
સંમેલન કરેલું ત્યારે બેનર પણ હંુ િડોદરાથરી સિખચકે લકઝરરી બસ લઈ આિેલો 
એના પર લગાડલેું એ મૂકિું પડલેું!

 પહરષદના પ્રિાપે િેચાણિેરા ભિન છૂટું. અધ્યાપક થ્યો. ઈડર, મિદ્ાપરીઠ, 
સંિરામપુર થિાં થિાં એમ. એસ. ્યુમનિમસ્શટરીમાં ઈ. ૨૦૦૭માં પ્રોફેસર થ્યો. 
કેટલાં જ્ાનસત્ોમાં મિદ્ાથટી િ્યે જિાનું થ્યું હિું! આજ ે હંુ જ ે કાંઈ છુ ંએના 
પા્યામાં પહરષદના મૂલ્યોનું મસંચન છ.ે પા્ય લાગું છુ ંપહરષદને..

q
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પહરષદવૃત્

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

પાવક્ષકી	અંતગતાત

l િા. 8-4-2023ને રમનિારના રોજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં સાંજ ે
5-00 િાગ્યે ‘પામક્ષકરી’ અંિગ્શિ િાિા્શકાર હકરનમસંહ પરમાર વિારા એમનરી િાિા્શ 
‘ઑન ર િે’નું પઠન કરિામાં આવ્યું હિું.

 િાિા્શનામ્યકા કેરરી ટરીમરુ િેચિા રોડ પર બેઠરી હો્ય છ ેત્યારે સાંજ પડિા 
ટાણે એક મોટર એનરી બાજુમાં એકાએક કહોજ (ખોટકાઈ) થઈને બંર પડરી જા્ય 
છ.ે આરરીફ અને રમશમન કોઈ પાટટીને માલ પહોંચાડિા નરીકળ્ા હો્ય છ.ે પણ 
સાંજનો સમ્ય, ગાડરી હરપેર કરે એિરી કોઈ સગિડ અને નેટિક્શના અભાિે કેરરીના 
કહેિાથરી મગરરી (ટકેરરી) પર જગંલનરી અંદર આિેલ એમનરી ઝૂંપડરીએ રાિ રોકાઈ 
જિા િૈ્યાર થઈ જા્ય છ.ે કેરરીનો પમિ બરીમાર છ.ે સામે એક ઘરમાં નાિબહાર 
મૂકેલરી જઠેાણરી ભદ્રા રહે છ.ે િે કાળા દોરા બાંરરી કામણ-ટમૂણ કરિાનું જાણે છ.ે
કેરરી સાથે આિિાં રસિામાં આફરરીને લાકડાંનરી હેરાફેરરી કરિાં અનિરે કહેલરી 
ડાકણનરી િાિ ્યાદ આિે છ.ે એ થોડો ડરરી જા્ય છ.ે પણ રમશમન કેરરીના દેહબંરાને 
જોિો િાિો કરિો જા્ય છ.ે જગંલ િો કેરરીનું ઘર. જાનિરો્યે ઓળખે એમને. હજી 
સુરરી કોઈ જાનિરે િિાવ્યાં નથરી એમ કહરી કેરરીએ રમશમનના ‘ઓ હો એમ!’-નો 
છણકાથરી જિાબ િાળ્ો.

ઝૂંપડરી પર પહોંચરી ભદ્રાના ઘરે દૂર લેિા ગઈ. ભદ્રાએ આિેલા મરકારનો 
લાભ લઈ, કેરરીના પમિ સુકમને રહેરમાં દિાખાના માટ ેમદદ થા્ય એિું મિચારરી 
કાળો દોરો પેલાના અંગૂઠ ેબાંરિા આપ્યો. કેરરી હદલનરી ચોખખરી છ.ે માણસિલરી છ.ે 
એ ભદ્રા જિેું મિચારિરી નથરી. ઘરે આિરી ગળામાં રોષ પડિાં પાણરી પરીએ છ.ે 
પાણરીનો સિાદ અલગ આિે છ.ે આરરીફ અને રમશમન સૂઈ ગ્યા લાગે છ.ે એ પમિને 
િાડકામાં દૂર આપરી મિચારે ચઢરી જા્ય છ.ે આંખો ઘેરાિા લાગે છ.ે પમિને રહેરના 
દિાખાને સારિાર કરિાં નૉમ્શલ હરપોટ્શ આવ્યાનું સપનું જોિરી કંઈક સાથળનરી ભીંસ 
અનુભિે છ.ે બરડ ેચોંટરી ગ્યેલું પેટ ઊપસિું લાગે છ.ે

આંખ ખૂલિાં રાનરી મબલાડો ભદ્રાના ઝાડ પર ચડરી ગ્યાનો ભાસ થા્ય છ.ે 
પોિે પણ થાકેલરી છ.ે પમિ િાડકરી ખખડાિરી બોલાિરી રહો છ.ે પણ આરરીફ ને 
રમશમન ચાલ્યા ગ્યા છ.ે કાળો દોરો સાપના કણા જમે પડ્ો છ.ે

 સાંકેમિક અંિ, િાિા્શપ્રિાહને જીિંિ કરિરી ડાકણ અને સપનાનરી પ્ર્યુમકિઓ, 
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જગંલ અને જનજામિના પહરિેરનું સમ્યક મનરૂપણ, િળપદ ભાષારૈલરીનો મનોહર 
મિમનમ્ય િગેરેને કારણે િાિા્શ મનભાિન બનરી રહરી. આજનરી કા્ય્શરાળામાં પરારેલા 
જાણરીિા સજ ્શક પ્રેમજી પટલેે િાિા્શને સહજપણે ખોલરી આપરી હિરી. આ ઉપરાંિ 
મચરાગ ઠક્ર, ચેિન રુકલ, મનમ્શળા મેકિાન, હહિેનદ્ર હહિકર, રમેર પરમાર, 
અંહકિા ચોટમલ્યા, અક્ષર જાનરી, િુષાર દેસાઈ િેમજ અન્ય હાજર સહૃદ્ય સુજ્ 
ભાિકો વિારા સંિાદ રસપૂણ્શ બનરી રહો હિો. આ પામક્ષકરી કા્ય્શ-રાળાનું સંચાલન 
પામક્ષકરી’ના સં્યોજક જ્યંિ ડાંગોદરાએ ક્યુાં હિું.

l િા. 22-4-2023ને રમનિારના રોજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં સાંજ ે
5-00 િાગ્યે ‘પામક્ષકરી’ અંિગ્શિ િાિા્શકાર જ્યોિરીનદ્ર પંચોલરીએ એમનરી િાિા્શ 
‘ગણિેર’નું પઠન ક્યુાં હિું. 

િાિા્શનામ્યકા સોનલ હાઈસકૂલ પ્રિેરના પહેલા હદિસે જ મપ્રમનસપાલ 
મરુબહેનને પલૅનટ-રટ્શના બદલે રાળાનરી છોકરરીઓ પહેરે એિો ગણિેર પહેરિાનરી 
ના પાડરી દે છ.ે મરુબહેન સોનલનરી માિા અનુબહેનને ફહર્યાદ કરે છ ેઅને ઉમેરે 
છ ેકે હિે િમારે મનણ્શ્ય કરિાનો છ ેકે સોનલને ગણિેર પહેરાિરીને મોકલિરી કે ઘરે 
રાખિરી. અનુબહેન પમિ હસમુખભાઈને પોિાનરી લાડલરીને સમજાિિા કહે છ.ે
હસમુખભાઈ કા ગણિેર પહેરરી રાળાએ જિા અથિા રસોઈ, કપડાં, િાસણ 
રોિાના ઘરનાં કામે લાગરી જિાનો મિકલપ સૂચિે છ.ે સદા પલૅનટ-રટ્શ પહેરિરી અને 
બૉ્યકટ િાળ રાખિરી સોનલ ભણરીને સમાજના આિા કા્યદા િોડરી નાખિા ખાિર 
રાળાએ જિા પૂરિો છોકરરીઓનો ગણિેર સિરીકારરી લે છ.ે મમત્ મમન્યાને રાળામાં 
થ્યેલરી આ રડબડાટરી મિરે કહે છ.ે મમન્યાને આિરી પૌરુષરી સિભાિનરી સોનલ મમત્ 
િરરીકે ગમિરી હિરી. એમના મમત્ો ખાનગરીમાં સપાટ રિેનડ કહેિા. સ્તરી િરરીકે જનમરીને 
સ્તરીતિના ગુણોને પડકારિરી સોનલ રમિગમિમાં અવિલ હિરી. ગામમાં બુલેટ 
ફેરિિરી. ભાઈ હહરઓમનાં લગ્ન થિાં એ ભાઈભાભરી સાથે અમદાિાદમાં રહે છ ે
અને કૉલેજ કરે છ.ે જુિાન થિા છિાં રજસિલા ન થિરી સોનલને કોઈ મચંિા નથરી. 
માિા ભાિભાિના ઉપચારો કરાિે છ.ે ફેલોમપ્યન ટૂબ મનજી્શિ અને ગભા્શર્યનો 
મિકાસ થ્યેલો ન હોિાનું મનદાન થિાં મપિા હસમુખભાઈ સરીડલેસ ખેિરીનો ત્યાગ 
કરે છ.ે સોનલનરી ઉંમર િરિરી જા્ય છ.ે ભાભરી નરીમલમા ખાનગરીમાં અશ્વમુખરી અને 
છક્ો પણ કહે છ.ે પરંિુ સોનલનરી ભરીિર આ બાહ દેખાિથરી મિપરરીિ એક હૃદ્ય 
પણ છ.ે િે એક હદિસ મમન્યાને જાણ કરે છ ેકે પોિે એક બરીજિરને પરણરી ગઈ 
છ.ે પણ થોડા સમ્ય પછરી માથે સકાફ્શ બાંરેલો ફોટો સોમર્યલ મરીહડ્યામાં જોિાં 
મમન્યો પૂછ ેકે સામા બાજુ ફરિા ગઈ છો કે રું? ત્યારે ગભા્શર્યનું કલૅનસર હડટકેટ 
થિાં હકમોથેરાપરીને કારણે િાળ જિા રહાનું જણાિે છ.ે અને અંિે માણસના 
ગણિેરમાં જ અંમિમે બળિાનરી ઇચછા વ્યકિ કરરી મમન્યાને મિદા્યિેળાએ આિિા 
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કહે છ.ે અહીં િાિા્શ પૂરરી થા્ય છ.ે
િાિા્શ મિરે િાિ કરિાં સાહહત્યકાર પ્રફુલ્ભાઈ રાિલે િાિા્શમાં પહરિેર, 

કથનનરી એકિાક્યિા, અસુભગ પ્ર્યોગોનું મનિારણ િગેરે બાબિે ઉપ્યોગરી 
માગ્શદર્શન આપ્યું હિું. આજનરી કા્ય્શરાળામા ઉપમસથિ સજ ્શકમમત્ો દરીના પંડ્ા, 
મચરાગ ઠક્ર, ચેિન રુકલ, અક્ષર જાનરી, િુષાર દેસાઈ, ભગિિરીપ્રસાદ ગમારા, 
રાજુ પંચોલરી, મસમિા રાિલ િેમજ અન્ય હાજર સહૃદ્ય સુજ્ ભાિકોનરી 
ચચા્શમિચારણાને જીિંિ બનાિિામાં ફળદા્યરી ભૂમમકા રહરી હિરી. આ ‘પામક્ષકરી’ 
કા્ય્શરાળાનું સંચાલન પામક્ષકરીના સં્યોજક જ્યંિ ડાંગોદરાએ ક્યુાં હિું.

પહરષદને	મળેલાં	ભેટ	પુસતકો

l શ્રરી પ્રકારભાઈ ન. રાહ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના પ્રમુખ થ્યા એ 
મનમમત્ે, મુ. િડાિલરી, િા. ચાણસમામસથિ રારદાબહેન અમૃિલાલ ના્યરી ચેહરટબેલ 
ટસ્ટ િરફથરી સુપુત્ જ્યંિરીભાઈ ના્યરી વિારા ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના ચરી. મ. 
ગ્ંથાલ્યને ગાંરરીસાહહત્યના 118 ગ્ંથો કબાટ સહહિ ભેટ આપિામાં આવ્યા છ.ે 
30 જાન્ુયઆરરી 2021ના રોજ ગાંરરી મનિા્શણ હદને શ્રરી પ્રકાર ન. રાહ, મનરીષ 
પાઠક, દરીપક ભટ્ટ, પરરીમક્ષિ જોરરી િથા ગ્ંથાલ્યનાં મન્યમમિ િાચકોનરી 
ઉપમસથમિમાં ્યોજા્યેલ અનૌપચાહરક અપ્શણ ઉપક્રમનું સં્યોજન ્યોગેનદ્ર પારેખે 
ક્ુયાં હિંુ. પ્રમુખશ્રરી પ્રકારભાઈએ રાજીપો વ્યકિ ક્યષો. ગ્ંથાલ્યમંત્રી મનરીષ પાઠકે 
આભારનરી લાગણરી પ્રગટ કરરી આ ગ્ંથિૈભિનો લાભ લેિા સૌને અનુરોર ક્યષો 
હિો.

l શ્રરી સંિોષભાઈ કરોડ ેિરફથરી ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. 
મં. ગ્ંથાલ્યમાં િેમના ષમટિપૂમિ્શ િષ્શ મનમમત્ે અનુક્રમે 5-1-2021ના રોજ 100 
પુસિકો, 1-7-2022ના રોજ 200 પુસિકો, 6-7-2022ના રોજ 100 પુસિકો, 21-
1-202ના રોજ 100 પુસિકો એમ કુલ 500 પુસિકો ભેટમાં મળેલ છ.ે િેમજ 
અગાઉ 2020માં શ્રરી સંિોષભાઈ કરોડએે ચરી. મં. ગ્ંથાલ્યને એક સટરીલ કબાટ 
350 પુસિકો સાથે ભેટ આપ્યું હિું. િેનરી નોંર લેિા મિનંિરી છ.ે

બુધસભા

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ બુરસભા દરેક મહહનાના દર બુરિારે 
સાંજ ે7-00થરી 8-00 દરમમ્યાન ્યોજા્ય છ.ે એમપ્રલ, 2023માં િા. 5, 12, 19, 
26ના રોજ પણ બુરસભા ્યોજાઈ હિરી. હાલમાં બુરસભા શ્રરી પ્રફુલ્ રાિલ 
મન્યમમિ સંભાળે છ.ે કમિઓ અને કાવ્યરમસક મમત્ોને મનમંત્ણ છ.ે
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	ગુજરાતી	સાહહત્ય	પહરષદ,	ક.	લા.	સવાધા્યા્યમંહદર	અંતગતાત 

ડનૉ.	ભાનુપ્રસાદ	પંડ્ાની	સજ તાન્યાત્ા

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, ક. લા. સિાધ્યા્યમંહદર અંિગ્શિ ‘ડૉ. ભાનુપ્રસાદ 
પંડ્ાનરી સજ ્શન્યાત્ા’ મિરે એકહદિસરી્ય સેમમનાર ઇમનસટટ્યૂટ ઑફ કિોમલટરી 
એજ્યુકેરન ઑહડટોહર્યમ મસસટર મનિેહદિા રૈક્ષમણક સંકુલ, 9-જલારામ પલૉટ-2, 
મહમષ્શ ટાિરનરી સામે, ઑફ ્યુમનિમસ્શટરી રોડ. રાજકોટમાં િા. 9-4-2023ના રોજ 
સિારે 10-30 કલાકે ્યોજા્યો હિો.

કા્ય્શક્રમના પ્રારંભે રુમચર પંડ્ાએ સૌનું સિાગિ ક્યુાં હિું. પહરષદના મહામંત્રી 
શ્રરી સમમર ભટ્ટ ેકા્ય્શક્રમનરી ભૂમમકા બાંરરીને સૌને આિકા્યા્શ હિા. આ સેમરીનારમાં 
‘મારા ગુરુ ડૉ. ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા’ મિરે રૈલેષ ટિેાણરીએ, ‘ડૉ.ભાનુપ્રસાદ પંડ્ાનાં 
સૉનેટ’ મિરે સંધ્યા ભટ્ટ,ે ‘ર્દમરલપરી ડૉ. ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા’ મિરે પ્રફુલ્ રાિલે 
િકિવ્યો આપ્યાં હિાં. આ સમગ્ કા્ય્શક્રમનું સંચાલન દર્શક આચા્ય્શએ ક્યુ્શ હિું. 
આ પ્રસંગે ડૉ. ભાનુપ્રદ પંડ્ાનો પહરિાર હાજર રહો હિો.

આપણો	કવવતાવારસો

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ િથા શ્રરીમિરી એમ. એમ. રાહ કૉલેજ ઑફ 
એજ્યુકેરન િઢિાણ મસટરી, સુરેનદ્રનગરના સં્યુકિ ઉપક્રમે િા. 27-3-2023ના 
રોજ બપોરે 1-30 કલાકે શ્રરીમિરી એમ. એમ. રાહ કૉલેજ ઑફ એજ્યુકેરન, ગ્રીડ 
સટરેન પાસે, કોમસ્શ કૉલેજ સામે, િઢિાણ સરીટરીમાં ‘આપણો કમિિાિારસો’ 
કા્ય્શક્રમ ્યોજા્યો હિો.

કા્ય્શક્રમના પ્રારંભે પહરષદપ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. રાહે રુભેચછા-સંદેર પાઠવ્યો 
હિો. શ્રરી દર્શક આચા્ય્શએ કા્ય્શક્રમનરી ભૂમમકા બાંરરી આપરીને સૌને આિકાર 
આપ્યો હિો. ‘સજ ્શક િરીરુ પુરોહહિ’ મિરે પ્રફુલ્ રાિલે િકિવ્ય આપ્યું હિું. કમિ 
િરીરુ પુરોહહિે સિરમચિ કાવ્યોનો પાઠ ક્યષો હિો.

	ગુજરાતી	સાહહત્ય	પહરષદ,	ક.	લા.	સવાધ્યા્યમંહદર	અંતગતાત	તથા	

્યુવનવવસતાટી	ઑફ	મુંબઈના	સં્યુકત	ઉપક્રમે	‘સજ તાક	સાક્ષાતકાર’માં	કવવ	શ્રી	

પ્રફુલ્લ	પંડ્ા

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, ક. લા. સિાધ્યા્યમંહદર અંિગ્શિ િથા ્યુમનિમસ્શટરી 
ઑફ મુંબઈના સં્યુકિ ઉપક્રમે િા. 28-4-2023ના રોજ બપોરે 3-00 િાગ્યે 
‘સજ ્શક સાક્ષાતકાર’ કમિ પ્રફુલ્ પંડ્યા મિરેનો કા્ય્શક્રમ સેમમનાર હૉલ, હડપાટ્શમેનટ 



84 પરબ v મે, 2023

ઑફ એજ્યુકેરન, અ્દુલ કલામ આઝાદ મબમલડગં, ્યુમનિમસ્શટરી ઑફ મુંબઈ, 
કલરીના, મુંબઈમાં ્યોજા્યો હિો.

આ કા્ય્શક્રમના પ્રારંભે પ્રો. અભ્ય દોરરીએ સૌનું સિાગિ ક્યુાં હિું. 
પહરષદપ્રમુખ પ્રકાર ન. રાહે આિકાર આપ્યો હિો. પહરષદના મહામંત્રી સમરીર 
ભટ્ટ ેભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી. ‘સજ ્શક ઃ પ્રફુલ્ પંડ્ા’, મિરે ડૉ. કમિિ પંડ્ાએ 
િકિવ્ય આપ્યું હિું. કમિ શ્રરી પ્રફુલ્ પંડ્ાએ ‘સિરમચિ કાવ્યોનો પાઠ ક્યષો હિો.
પ્રો. ઉિ્શરરી મનુપ્રસાદ પંડ્ાએ સૌનો આભાર માન્યો હિો.

	પુસતક-પ્રદશતાન

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. મં. ગ્ંથાલ્ય વિારા સથાપના હદન 
મનમમત્ે દર મહહનાનરી 17મરી િારરીખથરી ્યોજાિા પુસિક-પ્રદર્શનમાં િા.17 થરી 22 
એમપ્રલ દરમમ્યાન મધ્યકાળનાં કમિ/લેખકોનાં પુસિકોનું પ્રદર્શન રાખિામાં આવ્યું 
હિું. જમેાં દર િખિનરી જમે ગ્ંથાલ્યમંત્રી મનરીષ પાઠક, પરરીમક્ષિ જોરરી, લાલુભા, 
ચેિન રુકલ, નટિર પટલે, ઉપપ્રમુખ શ્રરી પ્રફુલ્ રાિલ, મજિેનદ્ર બ્રહ્મભટ્ટ, મજિેનદ્ર 
મલૅકિાન ઉપરાંિ િાચકો, મિદ્ાથટી ભાઈ-બહેનો અને સાહહત્યપ્રેમરીઓએ આ 
પ્રદર્શનનો લાભ લરીરો હિો. હંમેરનરી જમે મપ્રવ્યૂ આપરી ન્યૂઝ પ્રકામરિ કરિા 
મરીહડ્યાએ પણ આ પુસિક-પ્રદર્શનનરી નોંર લરીરરી હિરી.

q

સાહહત્યવૃત્

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

	ઇનદોરમાં	‘જઠૂઈ-મેળો’નું	વાવષતાક	અવધવેશન	સંપન્ન

ઈનદોરમાં સંસથાન અમદાિાદ ભારિરી્ય સ્તરી-સાહહત્યકારો અને કળાકારોનરી 
કલાના સમમનિિ મંચ ‘જૂઈ-મેળો’ વિારા િષ્શ દરમમ્યાન મિમિર સથળે કિમ્યત્રી 
સંમેલનો િથા કા્ય્શરાળાઓનું આ્યોજન કરે છ.ે દર િષકે માચ્શ મહહનામાં ‘જૂઈ-
મેળો’ના િામષ્શક સંમેલનનું આ્યોજન થા્ય છ.ે અમદાિાદ, હદલહરી, ભાિનગર અને 
કલૅમલફૉમન્શ્યા-અમેહરકામાં ‘જૂઈ-મેળો’નાં િાષ્શક સંમેલનો ્યોજા્યા પછરી િાજિેરમાં 
િા.26-3-2023ના રોજ ઇનદોરમાં િામષ્શક સંમેલનનરી રાનદાર ઉજિણરી થઈ. 
મધ્યભારિ હહનદરી સાહહત્ય સમમમિ, ઈનદોરના સં્યુકિ ઉપક્રમે ્યોજા્યેલા આ 
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અમરિેરનમાં છ પ્રમિભારાળરી ગુજરાિરી મહહલાઓને મિમિર ઍિૉડ્શ અને 
પુરસકારથરી સનમામનિ કરિામાં આવ્યાં અને છ સથામનક મહહલા અગ્ણરીઓને પણ 
સનમાનપત્થરી સનમામનિ કરિામાં આવ્યાં હિાં.

કા્ય્શક્રમના આરંભે ‘જૂઈ-મેળા’નાં સથાપક કિમ્યત્રી ઉષા ઉપાધ્યા્યે ભૂમમકા 
આપરીને મિમિર પ્રિૃમત્ઓ મિરે િાિ કરરી હિરી. ઉદ્ ઘાટન સત્ના અમિમથમિરેષ 
સિ્શશ્રરી ડૉ. પ્રેમકુમારરી નાહટા, ડૉ. પ્રમિભા દિે, ડૉ. હદિાકર રાહ, શ્રરી હરેરામ 
િાજપાઈ, પ્રદરીપભાઈ રાહે િેમજ શ્રરી અરમિંદ જિળેકરે ‘જૂઈ-મેળા’ના આ 
આગિા અને અનોખા મંચ માટ ેઅમભનંદન આપરીને રુભેચછાઓ પાઠિરી હિરી. 
ત્યાર બાદ એકોમકિ, સજ ્શક કેહફ્યિ, બહુભાષરી કિમ્યત્રી સંમેલન િથા 
માઇક્રોહફકરનનાં મિમિર સત્ો ્યોજા્યાં હિાં. જમેાં ગુજરાિરી, હહનદરી, અંગ્ેજી, 
મરાઠરી, રાજસથાનરી, મસંરરી િગેરે મિમિર ભારિરી્ય ભાષાઓનાં મસત્ેર જટેલાં સ્તરી 
સાહહત્યકારોએ મંચ-પ્રસિુમિ કરરી હિરી. ઇનદોરનરી મિમિર સંસથાઓના પ્રમિમનમરઓ 
અને કલારમસકોનરી હદિસભરનરી ઉપમસથમિએ ઉલ્ાસપૂણ્શ માહોલ રચ્યો હિો. 
રાટિગ્રીિના ગાન સાથે ઉલ્ાસસભર િાિાિરણમાં સંપન્ થ્યેલ આ િામષ્શક 
અમરિેરનનું સફળ આ્યોજન મિશ્વભારિરી સંસથાના સેક્રટેરરી પ્રો. કૌરલ ઉપાધ્યા્યે 
ક્યુાં હિું.

	કવવશ્રી	નહાનાલાલના	જનમહદવસે	વવશ્કોશમાં	્યોજા્યેલો	કા્યતાક્રમ

 ગુજરાિ મિશ્વકોર ટસ્ટ વિારા કમિશ્રરી નહાનાલાલના ગુડરી પડિાના 
જનમહદિસે આ્યોમજિ કા્ય્શક્રમમાં કમિનરી કાવ્યપ્રમિભાને વ્યકિ કરિાં ગરીિો શ્રરી 
અમર ભટ્ટ ેપ્રસિૃિ ક્યાાં હિાં. એમાં પણ કમિશ્રરીનાં અમર ગરીિો ‘મિરાટનો હહંડોળો 
ઝાકમઝોળ’, ‘કે આભમાં િોરણ બંરાણા મત્લોકનાં’, ‘રિદલ પદ્મમાં પોઢલેો હો 
પહરમલ, દાખિો હો્ય િો દરીઠલેો’, ‘ઝરીણા ઝરમર િરસે મેહ ભીંજ ેમારરી ટૂદંલડરી’, 
‘ચંદ્રરી અમૃિ મોકલ્યાં રે ્હેન!’નરી પ્રસિુમિ કરરી હિરી. અને એમાં જુદા જુદા 
કમિઓના કાવ્યમારુ્ય્શને પણ દરા્શવ્યું હિું. કા્ય્શક્રમના પ્રારંભે મિશ્વકોરગરીિનરી 
પ્રસિુમિ કરિામાં આિરી હિરી. અને પ્રારંભે કુમારપાળ દેસાઈએ કમિ નહાનાલાલના 
ઉદાર અને વ્યાપક દૃમટિ રરાિિા જીિનપ્રસંગો કહા હિા. પ્રફુલ્ રાિલે એમનરી 
નિલકથા ‘ઉષા’ મિરે િાિ કરરી હિરી. શ્રરી આભાસ ભટ્ટ િથા અન્ય કમિશ્રરી 
નહાનાલાલનાં સિજનો ઉપમસથિ હિાં. બહોળરી સંખ્યામાં સાહહત્યરમસકોએ આ 
કા્ય્શક્રમ માણ્યો હિો. આ કા્ય્શક્રમ 22 માચ્શ, 2023, બુરિારના રોજ 
મિશ્વકોરભિનમાં ્યોજા્યો હિો.

q
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‘કોષાધ્યક્ષ’ની	કલમેથી...
ઋણ	સવીકાર

માનનરી્ય િેમજ મપ્ર્ય
સાહહત્યપ્રેમરીશ્રરીઓ,

આપણા સૌનરી મપ્ર્ય એિરી 125 િષ્શ જૂનરી, ગુજરાિરી સાહહત્યના ઘેઘૂર િડલાસમાન 
‘ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ’ પર મા ‘સરસિિરી’નરી કૃપાદૃમટિ િો પહેલેથરી જ હિરી, ઉપરાંિ 
છલે્ા કેટલાક માસથરી માિા ‘મહાલક્મરીજી’નરી કૃપાદૃમટિ પણ પ્રાતિ થઈ છ.ે આપ જ્યારે 
પહરષદનરી પ્રત્યક્ષ મુલાકાિ લેરો, ત્યારે પહરષદના પ્રાંગણમાં આિેલ રા. મિ. પાઠક 
સભાગૃહનું નિરીનરીકરણ પામેલું સિરૂપ િેનરી સાક્ષરી પૂરરે.

છલે્ા ત્ણેક માસમાં જ ગુજરાિરી સાહહત્ય િેમજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના 
રુભમચંિકોએ આપણરી પહરષદ પર આમથ્શક દાનરૂપરી િરસાદ િરસાવ્યો છ.ે પહરણામસિરૂપે 
આગામરી નાણાકરી્ય િષ્શ 2023-’24નું અંદાજપત્ સિિ બરીજા િષકે પુરાંિિાળું બન્યું 
હોિાનરી મસમધિ પ્રાતિ થઈ છ.ે આ અંગે આપ સૌ અમભનંદનને પાત્ બન્યા છો. પહરષદના 
‘નાણાં’કોષના મિકાસ માટ ે ‘નાણાં સમમમિ’નરી રચના થઈ ચૂકરી છ,ે દાિાશ્રરીઓ દાનનરી 
રકમના કરિેરામાંથરી મુમકિ મેળિરી રકે િે માટ ેકલમ-80L અંગેનરી વ્યિસથા િો આપણરી 
પાસે પહેલેથરી જ ઉપલ્ર છ.ે ઉપરાંિ મોટા ઔદ્ોમગક/કોપષોરેટ ગૃહો મોટરી રકમનું દાન 
આપરી રકે િે માટ ેજરૂરરી કોપષોરેટ સોમર્યલ હરસપોનસરીમબલરીટરી સહટ્શહફકેટ પણ પહરષદે 
મેળિરી લરીરેલ છ.ે

પહરષદના મુખપત્ ‘પરબ’માં ‘નાણા કોષ’ના મિકાસ માટ ે આપના અમૂલ્ય 
‘અમભપ્રા્યો’રૂપરી દાનનરી અપરીલનો પણ ઘણો સારો પ્રમિસાદ પ્રાતિ થ્યેલ છ.ે હજુ પણ 
આપશ્રરી આપના અમૂલ્ય ‘સૂચનો’ િેમજ ‘માગ્શદર્શન’ +91 93270 14077 પર જણાિરી 
રકો છો. છલે્ા 100 હદિસોમાં પ્રત્યક્ષ રરીિે દાન આપનાર ‘દાિાશ્રરીઓ’ િેમજ િેઓને 
પ્રત્યક્ષ/પરોક્ષ રરીિે દાન આપિાનરી પ્રેરણા પૂરરી પાડનાર ઉદ્રીપકરૂપરી ‘સહદાિાશ્રરીઓ’નો 
ઋણ સિરીકાર કરિાનરી ‘િક’ અત્ે ઝડપરી લઉં છુ.ં
 ક્રમ નામ  રકમ ગામ
 1. મપડરીલાઇટ ઇનડસટર્ીઝ મલ. ` 40,00,000 મુંબઈ
 2. શ્રરી રાજન ભટ્ટ ` 1,00,000 સુરિ
 3. શ્રરી રમરીલાબેન સનિભાઈ રુકલ ` 1,00,000 અમદાિાદ
 4. ઊમમ્શ સરોજ ચે. ટસ્ટ ` 1,00,000 સુરેનદ્રનગર
 5. શ્રરી હષ્શદા રરદચંદ્ર િકરીલ ` 2,00,000 ડરીસા
 6. શ્રરી અમનલા દલાલ ` 3,00,000 અમદાિાદ
 7. શ્રરી દ્યાનંદ સરસિિરી એજ્યુ. ટસ્ટ ` 10,000 દહેગામ
 8. શ્રરી અરૂણ જ.ે કક્ડ ` 5,000 જૂનાગઢ
 9. શ્રરી ચત્ભુજ બરી. રાજપરા ` 2,500 જૂનાગઢ
 10. શ્રરી મનોજ રાિલ ` 2,500 જામજોરપુર
 11. શ્રરી મરીનલબેન દિે ` 2,000 ભરૂચ
 12. શ્રરી મોરાહર બાપુ ` 50,000 શ્રરી મચત્કૂટ રામ
                                            કુલ ` 48,71,000

આપનાં સહકારનરી અપેક્ષા સહ, 
રાજનેદ્ર	ઉપાધ્યા્યના	વંદન
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આ અંકના લેખકો
અભિજીત વ્યાસ : એ/403, ગયાર્ડન રેભસરનસસી-1, ગયાલયા જીમખયાનયા રોર, શ્યામ ભિલયા-1 

બંગલોઝનસી પયાછળ, ભિત્તિન, સયાઉથ બોપલ,  અમદયાિયાદ-380058
ઇતુિયાઈ કુરકુટસીઆ : વ્યાખ્યાતયા, ક. લયા. સિયાધ્યા્મંદદર, ગુજરયાતસી સયાદિત્ પદરષદ, 
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કાલક્રમે
સંરક્ષો બહુ ્યતનથરી સહુ મિરે, કાલક્રમે િે છિાં
એનાં એ ન રહે જ રૂપગુણ ને પલટાઈ મૂલ્યો જિાં.
કાંઠો હો્ય િળાિનો, ્યર ભલે ગા્યા કરે કોહકલો,
આદ્રા્શને િરસાદ સિાદ િજરે, હફક્રી થરે કેરરીઓ.

આગમને
ર્યને જઈ સંગમાં નિોઢા
હળિે ઝાંઝર િેગળાં કરે છ,ે
મનરખરી ત્યમ સમમુખે રરરીને
રજનરી ર્દ રકુનિના િજ ેછ.ે

તણખલું
િંટોળના િમળમાં નભમાં ચડરીને
ઉતથાનનું મનજ પરાક્રમ છો ગણાિે,
િીંખા્ય િા્યુ પછરી હાલહિાલ જોજ,ે
રોધ્યું ન ક્યાં્ય જડરે િૃણ એ મબચારંુ.

વાતસલ્ય
િનમહીં દિ લાગ્યો ઃ કૈંક નાસરી છૂટાં ત્યાં.
પણ િરુપર માળે બાળ-રરીષકે અપંખાં
ગભરુ મનજ પ્રસારરી પાંખ સંરક્ષનારંુ
દૃઢવ્રિ, નથરી કે’િું રું થ્યું દંપિરીનું.
5-’67

ઝરણાં
ભેટરી બે માનિરી છૂટાં પડ ેએ લહાિ માણિા,
બે ઝરણાં ભેટાં, પણ પાછાં છૂટાં એ ન થ્યાં.

મઠૂક	વાતસલ્ય
ન િારરી ઉવિગે ઉરે કરો રરે
મનલકેપ છો િાહરજ િાહરથરી રહે;
િાતસલ્યથરી પોષણ આપિાં સુખે
કૃિાથ્શ મુગર પ્રમિમબમબને ગ્હે.
મપ્ર્ય ઋિુિર
અગણ મિપદ િેઠ્ાં પદ્મ હારરી જરો ના
મિમિર સુખ મિરાિા છ ેખરો લાિિાનો.
મરમરર ગઈ, જરે કાં સથૈ્ય્શ િેનું ટકે ના
મપ્ર્ય ઋિુિર આજ કાં કાલ આિિાનો.

મુકુનદરા્ય	વવ.	પારાશ્યતા
સંવાહક	ઃ	પી્યઠૂષ	પારાશ્યતા
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સીમમાં	વસતી
(મિશ્વ પ્યા્શિરણ હદિસ મનમમત્ે)

આરરે એંરરી િરસ પહેલાંનરી િાિ છ.ે રાજકોટથરી રરીબડા સટરેને ઊિરરીને 
કોટઠા-સાંગાણરી જિાં િચમાં અરડોઈ ગામ આિે છ,ે અરડોઈથરી રસિો દમક્ષણે થઈ 
પૂિ્શ હદરામાં કોટડા િરફ િળે છ.ે એ િળાંક પર આજ ેઝાડ છ ેત્યારે એ િળાંક ને 
રસિો ઉજ્જડ હિાં. રસિા પર એક ઝાડ ન હિું. એ િળાંકનરી દમક્ષણે ચારેક ખેિરિા 
દૂર સામા પટલેનું એક ખેિર હિું. સામા પટલે િૃધિ થ્યા ત્યારે િેમણે રસિાના 
િળાંક પર એક િડલો ને પાંચ-છ પરીપળ િાવ્યાં. કોઈ પૂછ ેકે આ રું કરો છો? િો 
કહેિા કે સરીમમાં િસિરી કરંુ છુ.ં

િાિિાં િિાઈ ગ્યાં પણ િળિા િરસે િરસાદ ઓછો થિાથરી સામા પટલેનરી 
કુઈમાં પાણરી ન રહાં. િેઓ ઘણે જ દૂરથરી રોજ કાિડમાં પાણરી લાિરી પાિા. જનેે 
ખેિરથરી પાણરી લાિિા િેણે કહું, ભાભા! આ ઉમરે રરીદને િેઠ કરો છો? ત્યારે 
એમણે જિાબ દરીરો; ‘લાંબા ઉજ્જડ માગકે ઉનાળામાં ક્યાંક છાં્યો હો્ય િો માણસને 
િેમ જ ઢોર-પંખરીને મિસામો મળે.’ પેલા ખેડિૂે ફરરી કહું : “એ માટ ેિો એક િડલો્યે 
બસ છ.ે િમારરી કા્યા હાલિરી નથરી િો પરીપરંુને રરીદ પાણરી પાઓ છો? મર 
સુકા્ય”. સામા પટલેનો જિાબ હિો ઃ “આપણે િગડ ેરે’િાં હોઈએ ને એકલાં જીિ 
મૂંઝા્ય િો કોક હદ’ હાલરીને એકાદ ગામ જઈએ ને આપણા જિેાને મળરીને મન 
ઠારરીએ. એકલું ઝાડ ક્યાં જા્ય? છટે ેનજર નાખે. ઝાડને્ય એકલું ન ગોઠ.ે બે-ચાર 
જીિ ભેગા સારા. સામાભાભાને િળરી કો’ક કે’િું “પાંચછ પરીપરંુને બદલે બે-ત્ણને 
જ પાઓને િો ચારેક ઝાડ રહેરે ને િમારરી મજૂરરી અરરરી થઈ જરે.” ત્યારે 
સામાભાભાએ કહેલું ઃ “ઊઝરિાં ઝાડ પોિાનરી હારનાં બરીજાંને મરિાં જોઈ 
અકળા્ય ને હંુ જ એમને ઊઝરિાં મારરી નાખું ઈ મારાથરી નો ખમા્ય”.

ભાભાને ત્ણચાર દરીકરા હિા. પણ પાણરી પોિે જ પાિા ને એમણે રસિાના 
િળાંક પર િૃક્ષો ઉછ્ેયાાં. આજ ેસામોભાભો નથરી. એનાં સંિાનોમાંથરી કોણ એમને 
્યાદ કરિા હરે મને ખબર નથરી, પણ ભાભાએ િાિેલાં હજી છ.ે ઉનાળાનાં ઘણાં 
બપોર પરુ, પંખરી ને માણસોનરી પેઠ ેએ ઝાડનરી છા્યાંમાં મેં ગાળ્ા છ.ે ઉપરાંિ 
ટરીમણ પણ ક્યાાં છ ેને ક્યારેક એના થડને બથ ભરરી પ્રણામ પણ ક્યા્શ છ ે– એ 
ભાિનાથરી કે એ પ્રણામ એ ઝાડના િાિનારને પણ પહોંચે.

સવ.	મુકુનદરા્ય	વવજ્યશંકર	પારાશ્યતા
(લેખ પ્રકામરિ િષ્શ 1970)

લેખકનરી 38મરી પુણ્યમિમથનરી પમિત્ ્યાદમાં.
સંવાહક	:	પી્યઠૂષ	મુકુનદરા્ય	પારાશ્યતા	પહરવાર
98251 87007
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ગુજરાતી	સાહહત્ય	પહરષદનાં	મહત્વનાં	પ્રકાશનો

ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ

ગ્ંથ 1 થરી 8 કુલ 10 પુસિકો હકંમ.  રૂ. 4,355/-

ગ્ંથ 1 ઈ. 1150-150 પ્રાચરીનકાળ 225/-

ગ્ંથ 2/1 ઈ. 1450-1680 મધ્યકાળ 300/-

ગ્ંથ 2/2 ઈ. 1650-1850 મધ્યકાળ 250/-

ગ્ંથ 3 - દલપિરામથરી કલાપરી 525/-

ગ્ંથ 4 - નહાનાલાલથરી ઝિેરચંદ મેઘાણરી 550/-

ગ્ંથ 5 - ઈ. 1895-1935 - ગાંરરી્યુગરીન-અનુગાંરરી્યુગરીન કમિઓ 425/-

ગ્ંથ 6 - ઈ. 1845-1935

ગાંરરી્યુગરીન-અનુગાંરરી્યુગરીન ગદ્ સાથે 450/-

ગ્ંથ 7 – ઈ. 1910-1935 - સિાિંત્્યોત્ર ્યુગ-1 450/-

ગ્ંથ 8/1 – ઈ. 1936-1950 - સિાિંત્્યોત્ર ્યુગ 2 560/-

ગ્ંથ 8/2 – ઈ. 1936-1950 - સિાિંત્્યોત્ર ્યુગ 2 620/-

ગુજરાિરી સાહહત્યકોર - ખંડ 1 મધ્યકાળ 800/-

ગુજરાિરી સાહહત્યકોર - ખંડ 3 પ્રકરીણ્શ 1100/-

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદનાં આજીિન સભ્યોને

આ પુસિકો પચરીસ ટકા િળિરે

પ્રાવપ્તસથાન	
ગ્ંથમિહાર ગુજરાતી	સાહહત્ય	પહરષદ, 

‘ટાઇમસ’નરી પાછળ,
નદરીહકનારે, આશ્રમમાગ્શ, અમદાિાદ-380009. ફોન ઃ 079 - 26587949

ઘરે બેઠાં પુસિક મેળિિા માટ ેવહોટસએપ નં. 98987 62263 –
કુહર્યર ચાજ ્શ અલગથરી
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ગુજરાિ માટ ેઅસહ અને અપમાનજનક પહરમસથમિ એ હિરી કે િેપાર-

િણજમાં, લક્મરીમસમધિમા આગળ હોિાથરી મિદ્ાપાંહડત્ય ગમિ્શષ્ઠ મુંજ અને 

ભોજ જિેા સમથ્શ પંહડિ પરમારોના દરબારોમાં ગુજરાિનરી-ભાષા બોલરીનરી, 

અરૂરપ ને અજ્ાનનરી, અરુમધિ ને ગ્ામ્યસિરનરી મજાક થિરી.

–	ડનૉ.	હસુ	્યાવજ્ક

મુમસલમોએ ગુજરાિ પર લગભગ પાંચસો િષ્શ સુરરી રાજ્ય ક્યુાં. આ 

સમ્યમાં લગભગ સુલિાનો રમ્શઝનૂનરી, લડા્યક અને ક્રરૂ નરીિડ્ા. એમના 

સમ્યનરી પ્રજા ત્સિ થઈ ગઈ. પ્રજા માટ ેહિે એકમાત્ ઉપા્ય હિો ભમકિમાગ્શ! 

અને િેથરી ભમકિ્યુગ સમગ્ ભારિભરમાં ફેલા્યો. શ્રધિાના બળે છુટકારો 

મેળિિાનો ભમકિમાગ્શ મિકલપ બન્યો. ક્રરૂ રાસકોનાં રમ્શપહરિિ્શન, 

અભડાિિાનરી કે િટલાિિાનરી પ્રિૃમત્ એટલરી હદે િરરી ગ્યેલરી કે લોકોએ 

ઈશ્વરનો એકમાત્ આરરો માનરી રમક્ષિિાણરી ઉચચારરી, જનેે કચછરીમાં 

‘હરમખ્યાિાણરી’ કહે છ.ે ભજનને કચછસૌરાટિમ્ાં બેઠક, સંિિાણરી ઉપરાંિ 

થાળરી કહેિામાં આિે છ.ે સામૂહહક રરીિે બેચાર કલાક માટ ેમંહદરમાં ગિાિાં 

ભજનોને ઠાકરથાળરી કહેિા્ય. થાળરીમાં મૂકેલ પ્રસાદરી હહરચરણે રરરી જ્યાં 

ઓછરી સંખ્યામાં શ્રોિાજનો િચચે પ્રભુને કાલરીઘેલરી ભાષામાં ભજનો કરિામાં 

આિે િે ઠાકરથાળરી કહેિા્ય છ.ે સંિિાણરીનું મૂળ ‘ઠાકરથાળરી’માં પડલેું છ.ે

–	હસમુખ	અબોટી	‘ચંદન’

અલેર્ ઝાનડર હકનસોક ફૉ્સ્શને મન ગુજરાિરી ભાષા મૂળભૂિ િેપાર, 

િામણજ્યનરી ભાષા હોઈ, ભાષાના મિકાસનરી સાથે િેના બોલનારાનો માનમસક 

મિકાસ થા્ય, સજ ્શનરમકિ ખરીલે અને સામામજક જીિનનરી િાસિમિકિા સાથે 

િહેમ અને અંરશ્રધિાને બદલે બૌમધિક અમભગમ કેળિા્ય િે િેનું ધ્યે્ય હિું.

–	વશરીન	મહેતા

સથાન સમમપ્શિ
ડનૉ.	અરણ	જ.ે	કક્ડ

એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેડ ઑફ ગુજરાિરી હડપાટ્શમેનટ, દેિમણરી કૉલેજ, મિસાિદર.
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rðnkh
çkkhe-çkkhýkt-¼ªík-ðtze rðLkkLkk, «fkþLkk ¾wÕ÷k 

[tËhðk Lke[u [k÷ðkLkwt {¤u yu rðnkh Au. rËøkT-rËøktík MkwÄe 
rðMíkhu÷e yk yMke{ ðMkwÄk Ãkh [k÷ðkLkwt nkuÞ Au. yk 
rðnkh{kt [khu çkkswÚke ðne ykðíkk þw¼ rð[khkuLku 
Íe÷ðkLke íkf MkktÃkzu Au. íku rÍ÷kÞ Ãký Au. Ãkþw [hu Au, 
Ãkûke rð[hu Au yLku {kýMk rð[khu Au. fwËhíkLkk MkktrLkæÞ{kt 
rð[híkkt rð[khðkLkwt ÃkqýoÃkýu MkktÃkzu Au. íÞkhu ðuËLke 
«kÚkoLkkLkku {{o Q½zíkku ÷køku Au.

rðnkh yu [uíkkurðMíkkh MkkÄðkLke «r¢ÞkLkku ¼køk Au. 
yLLk{Þ fkuþ, «ký{Þ fkuþLku yku¤tøkeLku {Lkku{Þ fkuþ - 
rð¿kkLk{Þ fkuþ yLku ykLktË{Þ fkuþLkkt WLLkík þ]tøkku  
íkhV Ëkuhe síke fuze Au; [uíkLkkLkk QæðkohkunýLkk MkkuÃkkLkLke 
©uýe Au.

ykðku rðnkh su {kýu íku s òýu.
(ÃkkXþk¤k) - «ãwBLkMkqrh

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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rðnkh{kt
Qs¤k íkzfkÚke þku¼íke rþÞk¤kLke çkÃkkuh níke. 

Mknus Ãký Äw{kzkLke Mkuh Lk nkuðkÚke ykfkþ MðåA, rLkh¼ú 
y™u ykMk{kLke níkwt. ¾uíkhku Ãký ðÄw Mkkunk{ýkt ÷køke hÌkkt 
níkkt. y{khe fuze ¾uíkh ðå[uÚke síke níke. õÞkhuf, çku 
¾uíkh ðå[uLke ðkz{ktÚke sðkLkwt ykðíkwt. hkRzkLkk Akuz Ãkh 
ykðu÷kt MkkuLkuhe-Ãke¤kt Vq÷kuLkwt òýu ík¤kð. ð¤e, yuLku 
[{fkðíkku fw{¤ku íkzfku [khufkuh ÃkÚkhkÞku níkku. íku{ktÞu Xtzku 
rþÞk¤w ðkÞhku nª[fkLkwt fk{ fhíkku níkku. ÷ÞçkØ rn÷ku¤k 
÷uíkkt yu ¾uíkhkuLku ykt¾ku ¼heLku òuÞkt yLku {Lk ¼heLku 
{kÛÞkt. Ãkøk yu s ÷Þ{kt økrík fhíkk níkk. {Lk ík]Ãík Úkíkwt 
níkwt, íkkswt Úkíkwt níkwt. òýu y{u ykøk¤ ðnuíkk níkk!
(ÃkkXþk¤k) - «ãwBLkMkqrh

MÚkkLkMk{ŠÃkík

3/yu, y÷fkÃkwhe MkkuMkkÞxe, WM{kLkÃkwhk [kh hMíkk ÃkkMku,
yk©{ hkuz, y{ËkðkË-380 0013. VkuLk: 32906655

rLk{u»k¼kE zøk÷e

અમૃતવષાતા
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