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Ãkhçk
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkk MkÇÞÃkË yLku ‘Ãkhçk’Lkk ÷ðks{ ytøku:
¨ ‘Ãkhçk’ Ëh {rnLkkLke ËMk{e íkkhe¾u «fkrþík ÚkkÞ Au.
¨ ‘Ãkhçk’Lkk økúknf íkÚkk Ãkrh»kËLkk MkÇÞ ð»ko{kt øk{u íÞkhu ÚkE þfkÞ Au.
¨ ‘Ãkhçk’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ ` 150 Au.
¨ rðãkÚkeoyku {kxu ‘Ãkhçk’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ ` 75 Au. MkkÚku «{kýÃkºk çkezðwt.
¨ økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkk ðkŠ»kf íku{s ykSðLk MkÇÞÃkËLkk þwÕf{kt ‘Ãkhçk’Lkk 

÷ðks{Lkku Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au.
¨ Ãkrh»kËLkk ðkŠ»kf ÔÞÂõíkøkík MkÇÞÃkËLkwt þwÕf ` 200 íkÚkk MktMÚkkøkík MkÇÞÃkËLkwt 

þwÕf ` 300 Au. MkÇÞ Úkðk RåALkkhu Ãkrh»kËLkk rLkÞík Vkì{o{kt yhS fhðkLke 
hnuþu.

¨ Ãkrh»kËLkk ykSðLk MkÇÞÃkËLkwt þwÕf ` 2,000 Au íkÚkk MktMÚkk ykSðLk MkÇÞ Ve 
` 3,000 Au. (rðËuþðkMkeyku {kxu 75 ÃkkWLz yÚkðk 130 zkì÷h.)

¨ ‘Ãkhçk’ ÷ðks{ íkÚkk Ãkrh»kË MkÇÞÃkË þwÕfLke hf{ {Lkeykìzoh yÚkðk rz{kLz 
zÙk^xÚke ‘økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË’Lkk Lkk{u s {kuf÷ðe.

 ÷u¾fkuLku:
¨ ‘Ãkhçk’{kt «økx Úkíkkt ÷¾kýku{ktLkk rð[kh-yr¼«kÞLke sðkçkËkhe su íku ÷u¾fLke 

hnu Au.
¨ ÷u¾fkuyu ÃkkuíkkLkwt ÷¾ký Vq÷MfuÃk yÚkðk A4 MkkRÍLkk fkøk¤Lke yuf çkkswyu, 

MkwðkåÞ yûkhu ÷¾e {kuf÷ðwt. ÃkkuMxfkzo, RLk÷ìLz fu [çkh¾eyku{kt f]rík {kuf÷ðe 
Lknª. «íÞuf f]rík Lke[u Ãkqhwt MkhLkk{wt ÷¾ðwt íkÚkk yuf Lkf÷ ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾eLku s 
f]ríkyku {kuf÷ðk rðLktíke.

¨ Mðef]ík f]ríkLke òý fhkþu. xÃkk÷-rxrfxku [kutxkzu÷wt fðh {kufÕÞwt nþu íkku yMðef]ík 
f]rík Ãkhík fhðk{kt ykðþu, yLÞÚkk f]rík yMðef]ík økýðe. ÃkkuMxfkzo {kufÕÞwt nþu 
íkku yMðef]ríkLke òý fhkþu.

¨ ÃkºkÔÞðnkhLkwt MkhLkk{wt: íktºke, ‘Ãkhçk’, økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË («fkþLk 
rð¼køk), økkuðÄoLk¼ðLk, yk©{{køko, ‘xkRBMk’ ÃkkA¤, LkËerfLkkhu, Ãkku.çkkì. 
4060, y{ËkðkË 380009
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પરબ v ડિસેમ્બર, 2021 5

ykSðLk MkÇÞ/MktMÚkkLke MkwÄkhýk {krníke

ykSðLk MkÇÞ Lktçkh  
[‘Ãkhçk’Lkk MkhLkk{kLkk ÷uçk÷ Ãkh Lktçkh nkuÞ Au.]

ykSðLk MkÇÞLkwt Ãkqhwt Lkk{  
yxf Lkk{  rÃkíkk/ÃkríkLkwt Lkk{ 

MkhLkk{wt  

  

   ÃkeLkfkuz

 {kuçkkR÷  hnuXkýLkku Lktçkh

ykÄkhfkzo Lktçkh / [qtxýe fkzoLke Íuhkuûk / ÷kÞMkLMkLke Íuhkuûk

ykSðLk MkÇÞLke Mkne

LkkUÄ: yk Vku{o MkkÚku ykÄkhfkzoLke Mð«{krýík Lkf÷ {kuf÷ðk rðLktíke Au.
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કરવ્ા

± આગ, રમણરીક અગ્ાિિ 7, ક્યાં સુરરી, પુષકરરા્ય જોષરી 8 એક કમિિા, મનમખલ ખારોિ 

9 ભટ્ટ ખિકરી, ્યોગેર િૈદ્ય 11 અર્ય્શ, સમરીર ભટ્ટ 15 મનનાં પાનાં, પ્રફુલ્લ રાિલ 22

વા્ાતિ

± િારિાનરી િારિાનરી િારિા, જ્યોિરીન્દ્ર પંચોલરી 23 ઘાબાજહર્યું, છા્યા મત્િેદરી 28 

ભૂિનરી ભિાઈ, મનહર ઓઝા 35

અભ્યાસ

± સપ્તપદરીનો સાક્ાતકાર, ્યોગેર જોષરી 41 સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન (Cultural studies), 

હષ્શિદન મત્િેદરી 46 ભૂંિા ભિાઈ િેર, દલપિ ચૌહાણ 53 ગુજરાિમાં લોકસાહહત્ય/

લોકમિદ્યા િથા સંિસાહહત્ય ક્ેત્ે થ્યેલાં સંપાદનો અને િેના સંરોરકો/સંપાદકોઃ એક 

મિહંગાિલોકન, મનરંજન રાજ્યગુરુ 61

કેડફ્ય્

± હંુ કેમ (ઓછુ)ં લખું છુ?ં, મરીનલ દિે 67

રવશેષ

± પુરસકાર મિરેષ, હેિલ ભટ્ટ 70

સમીક્ા/ગ્ંથાવલોકન

± હા, મગરરીર ભટ્ટ હજી િાિા્શઓ લખે છ.ે.., મોહન પરમાર 75 ભરીિરનરી ભોં્યમાંથરી 

ઝમિું રબદ જળ, દરીિાન ઠાકોર 77 ‘સોનટકેરરી’નરી રોમાંચક સફર, અજ્ય સોનરી 80

± અને	છલે્લે... 

સાહહત્યકકૃમિનરી એકાએક રચાિરી પ્રસિુિિાઃ જાગિે રહો..., ભરિ મહેિા 82

± પહરષદિકૃત્ત, સંકલન ઃ કરીમિ્શદા રાહ 85

± આ અંકના લેખકો 89

અનુક્રમ
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કરવ્ા

ykøk  h{ýef yøkúkðík
støk÷Lku LkÚke ykøkLke Lkðe LkðkE
Íøku yuf íký¾ku õÞktÞ Lku
MkzMkz MkzMkz Mk¤øke QXu rËþkyku
õÞktÚke, fkuýu {kufÕÞku yk òMkku
yuLke ¾çkh Lk Ãkzu.
yuLku Mkqt½ðk Ãký Q¼wt Lk hnu fkuE
çkMk LkkMkku LkkMkku
ËÍkzíke nðkÚke çk[ðk LkkMkku.
®nMkf «kýeLke ykt¾{kt ÄqtÄðkíke nkuÞ Au yu ykøk.
yu s ykøk x{x{íke nkuÞ Au
íkuLkku rþfkh ÚkLkkh «kýeLke ykt¾{kt Ãký
çk[e sðkLke - Sðe sðkLke ykþk YÃku.
fkhíkf {køkþh{kt støk÷Lku ykøkLkk xrþÞk Vqxu
÷k÷[xf [ýeçkkuh ÚkE ÷q{uÍq{u.
Ãkku»kLke {ÄhkíkLku íkkÃkýu
Íçkqfíke nkuÞ Au ÚkhÚkhíke ykøk.
Vkøký{kt íkku Ãk÷kþLku ÃkktËzu ÃkktËzu
¼z¼ze QXu ÷Ãkfíke rsbkyku.
þufe Lkk¾íkk WLkk¤kLke çkÃkkuhu Íkt¾hktyku ðå[u
÷ÃkkELku çkuXe nkuÞ Au Íeýfwze ykøk.
frXÞkhkykuLke fwnkzeykuLkkt V¤kt Ãkh
rík¾khk ðuhíke ykøkLkkt çkuMkýkt.
[ýkuXeLkk ðu÷kyku Ãkh íkzkfT Vqxu ykøkLkkt çkes.
[ku{kMkkLke hkíku ykrøkÞkykuLke ÃkqtXu ÃkqtXu
ftEf ¾kt¾kt¾ku¤k fhíkwt Vhíkwt nkuÞ Au støk÷.
ykøkLkkt fuxfux÷kt YÃk ðuhkÞu÷kt Au
yk støk÷{kt...
Ëð ÷køku íÞkhu nkuÞ Au ¼e»kýík{ Mk{Þ Sððk {kxu
yu s Ëð ðuhe òÞ Au MktSðLkeYÃku
hk¾ hk¾ hk¾ [ku{uh.
yu hk¾Lkkt y{e [qMke [qMke
Vhe òøke QXu {ª[kÞu÷e støk÷Lke ykt¾.
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ક્યાં	સુધી	  પુષકરરા્ય	જોષી

ધૂ્તિ	શૃગાલો 
ર્બલાિીને	્બનાવી	દે	છ	ેવાઘ 
ને	વાઘને 
પુરાવી	દે	છ	ેપાંજરામા ં
્બાપિો	ભલેને	ઘુરડક્યાં	ક્યાાં	કરે! 
ઇર્હાસમાં	હજી	ખખિે	છ ે
ગુલામીની	ઝંઝીર 
ને	સવ્ંત્ર્ા	છ ે
એક	સુંદર	સવપન!

કહે	છ	ેકે 
રવજ્ાનને	છ	ેત્રીજી	આંખ 
પણ	્ેણે	કાપી	નાખી	છ ે
માનવીની	્બંને	પાંખ. 
ઉતક્રાંર્ને	ઉકેલવા	મથ્ા	રવદ્ાનોને 
વૈજ્ારનકો	આપે	છ	ેચે્વણી	કે 
માનવીના	રક્મા ં
ઊછરી	રહાં	છ ે
કરોિો	ભ્યંકર	રવષાણુઓ, 
જ	ેમાનવીન ે
નેસ્ના્બૂદ	કરી	શકે	છ ે
લુપ્ત	થ્ી	જાર્ઓની	જાળવણીની 
દલીલો	કર્ો	માનવી 
પો્ે	જ	થ્ો	જા્ય	છ	ેલુપ્ત 
સાચને	જૂઠ	્બ્ાવનાર 
ને	જૂઠને	સાચમાં	ખપાવનાર 
કીરમ્યાગરો 
આજ	ેપૂજા્ય	છ	ેદેવની	જમે,	ત્યારે 
પથથરને	ઈશ્વર 
ને 
ઈશ્વરને	પથથર 
્બનાવવાનો	છળકપટનો 
ખ્રનાક	ખેલ 
ખેલા્યા	કરશે	ક્યાં	લગી?
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એક	કરવ્ા	  રનરખલ	ખારોિ
્ે	ડદવસે	િંગોરો	લઈને	નીકળ્ા	હ્ા	નહીં?
ભોંભાખળું	હશે	ત્યારે...
િંગોરો	શાને	માટે	લીધો	હ્ો?
ઠક	ઠક	પછાિ્ાં	પછાિ્ાં	ચાલવા	માટે	્ો	નહીં	જ	હો્ય...
જમીન	પરના	ખાિાખ્બિાની
ખ્બર	પિે	એટલે	હોઈ	શકે	કદાચ...
આમ	્ો	્મે	જમીન	જોઈ	શક્ા	હ્ા	ને?
િંગોરાની	એમાં	વળી	શી	જરૂર?
હા,	હાથમાં	િંગોરો	હો્ય	્ો
શરીર	સીધું	રહી	શકે	્ે	સાચું...
પછી	્ો	્મારા	િંગોરાનો
ઘોિો	્બનાવીને
ઘણા	્્બિાક	્્બિાક	કર્ાં	હ્ાં...
પણ	હવે	િંગોરો	ક્યાં	છ	ે્ે	ખ્બર	નથી...
અને	સવારના	પહોરમાં
કોઈ	માણસના	ચહેરા	પણ
્બરો્બર	ન	દેખા્ય	્ે	ટાણે
્મારે	ક્યાં	જવું	હ્ું?
એમ	્ો	હંુ	માનું	છુ	ંકે
્મે	મનોમન	નક્ી	ક્યુાં	હ્ું
દૂર	દૂર
દડર્યાડકનારા	સુધી	જવાનું...
અને	ત્યાં	પહોંચીને
ચપટી	મીઠંુ	લેવાનું...
્મારા	હાથમાં	િંગોરો	હ્ો
અને	શરીરે	પો્િી...
્મને	જોઈને	ધીમે	ધીમે
્બધાં	જોિાવાં	લાગ્યાં	હ્ાં...
અને	દડર્યે	પહોંચ્યા	ત્યારે	્ો
ડકનારે	પગ	મૂકવાની	જગ્યા	ન	હ્ી.
ઘણાએ	્મને	જોઈને	હાથમાં
િંગોરા	લીધા	હશે	ને?
અને	્મને	જોઈને	જ	
ચપટી	મીઠંુ	ઉપાડું	હશે	ને?
ચપટી	મીઠંુ	લેવા
આટલે	દૂર
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અને	્ે	પણ	પગપાળા...
આ	્બધું	શું	જરૂરી	હ્ું?
્મને	ખ્બર	હ્ી	કે
્મારે	લીધે	કેટલાં	્બધાં
ઘર્બાર	રેઢાં	મૂકીને
્મારી	પાછળ	નીકળી	પડાં	હ્ાં?
એવું	્ે	શું	હ્ું	ચપટી	મીઠામાં?
એ	્ો	મળી	જા્	ક્યાંક
િાઈરનંગ	ટે્બલ	પર
્બાટલીમાં	્બંધ...
્મે	દડર્યે	ગ્યા
એટલે	્બધાં	દડર્યે	ગ્યાં.
પણ	ઘણાં
જમીનના	પેટાળમાંથી	ખારાં	પાણી	કાઢે	છે
મીઠંુ	પકવવા.
એવું	ત્યારે	હ્ું	કે	નહીં
્ે	ખ્બર	નથી.
પણ	આજ	ે્ો	છ	ેજ.
્મને	દડર્યે	ગ્યાને
કેટલાં	વષતિ	થ્યાં	હશે?
આ	્ો	માત્ર	જાણવા	ખા્ર...
્બાકી...	જાણીને	શું	કરવું?
હા,	એટલું	ખરં	કે
્મારાં	પગલાં	પડાં	હ્ાં
ત્યાં	પારળ્યા	્બની	ગ્યા	છ.ે
વારે	્હેવારે	ત્યાં	્બધાં	જા્ય	છ.ે
આથી	જ	્ો	મને	થા્ય	છ	ેકે
્ે	ડદવસે 
્મે	િંગોરો	લઈને
નીકળ્ા	ન	હો્	્ો
આજ	ેશું	હો્?



પરબ v ડિસેમ્બર, 2021 11

ભટ્ટ	ખિકી	  ્યોગેશ	વૈદ્ય

(The dissolution of a street)

(છદંમિરાન ઃ ગાલલ ગાગા, ગાલલ ગાગા, ગાલલ ગાગા, ગાગા)

(I)

રવહંગાવલોકન
ઊપર નભમાં પાંખ પસારરી સમળરી મંથર િરિરી
નરીચે ઢકેા-ઢાળ જૂનાગઢ, ઝરઝર ખેપટ ખરિરી
િાદળ આિે-જા્ય, પાિિાં ભાિ છાં્યિરી-િિકરી
ઊભરી અરૂકિરી મહાલક્મરીના ઢોળાિે ભટ્ટ ખિકરી
મમજ્યારરી ભીંિે વહેચા્યું મૂંગાં ઘરનું ટોળું
અમિ સાંકિા ફમળ્યાં, રેરરી, ઉપર આભ નહીં પહોળું
સહહ્યારાં પરસાળ, િલેરીઓ, હલાણ સૌ સહહ્યારાં
અંગિમાં ઊંચકરી રાખે સહુ સિગિ સાપના ભારા
ઘર છ ેિો િાસણ પણ ખખિ,ે સહુ ભરીિરનરી જાણે
િઘારનો છમકાર ઓળખે, ખટમરીઠરીને માણે
મિરિા, સરિા, ભોળરી, કપટરી, દેખાિિરી, કદરૂપરી
સમજણ નામે િેલ ઊંજિરી ફરે ઘરેઘર કૂપરી
સાંજ પડ્ે િાનરનરી ટોળરી છિનાં નમળ્યાં ફોિે
થરીજી રહેલરી ભટ્ટ ખિકરીને મૂળમાંથરી ઝંઝોિ.ે

(II)

જ્યાગૌરી	અને	જને્ીલાલ	શાસ્તીનું	ઘર
અંરારામાં નળ ખખિ ેને દાદરી ઊઠ ેસફાળા
ટગરફૂલરરી સિાર પાિ ેમાથે હાથ હંૂફાળા
ઓરમસ્યા પર શ્ોક પ્રસરિો દાદા ચંદન ઘસિા
ઘરનાં નાનાં ખૂણે કેટલાં ઈશ્વર આિરી િસિાં
જૂનિાણરી અસબાબ, સરીસમનરી ખાટ, ખીંટરીએ થેલરી
ઓસહિ્યાંનરી ગંર ખરીચોખરીચ કબાટમાં િાસેલરી
ભંિહક્યાનાં કૂિેથરી અંરાર ઉલેચ્યાં રાખે
જ્યાગૌરરીનો ઉજમ સહુનાં ચહેરા ઊટકરી નાંખે
પરીળરી પિલેરી પોથરીમાં રમમાણ ખૂંપેલા ચશમાં
કરચલરી્યાળરી કા્ય, ભમે સંસકકૃિ ખખળિું નસમાં
અનુષ્પુનાં કંપન ઓઢરી ઊભરી દરીિાલો ઘરનરી
બંર આહર્યે ઠરરી રહેલા દૂરને મચંિા િરનરી
જને્િરીબાપા ઘર મિષે જો કદરીક અમંગળ ભાખે
જ્યાગૌરરી િતકાળ ઊઠરીને પોિાં છાંદરી નાંખે.
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(III)

રંભામા
ભટ્ટખિકરીમાં રંભામા જીવ્યાં છ ેરસમસ એિાં
અનરારારે િરસ્યાં પણ ના પડ્ાં ક્યાં્યથરી નેિાં
ઊગે-આથમે ઊણો સૂરજ, ઘરનો ભરીનો ખૂણો
રંભામાનો કિપ ખરો પણ િરિો ચાલે લૂણો
ક્યા્શ પારકા કામ, બથાિરી રાખ્યું ઘરને સાથે
જીિિર સોજારરી નાંખ્યું િો રહાં ફોિરાં હાથે
મોટો િેનરી પરણેિર લઈ બરીજ ેગામ મસરાવ્યો
નાનાં બે દરીકરાના હાથે થિો રાકનો આવ્યો
ઘસરી મચરોિરી રંગ બનાિે રંગોળરીના બન્ે
જીિિર કૂટિું રહે ફાટિાં કેલેન્િરના પન્ે
રાિે િકરો ગણે દરીકરા, િબૂ્યું િુંબિુ ંિારે
રંભામા થાકેલાં ઘરનરી બરિ પરીઠ પસિારે
આણ દઈ પાણરીનરી કૂિે જૂના દોકિા નાખે
ક્યા ઉરામા રંભામાને ઉભિક જીિિાં રાખે?

(IV)

રરસકભાઈની	ઓશરીનો	પોપટ

રમસકભાઈનરી ઊભરી ઓરરરી િચચે લહેર કરે છે

મપંજરનું નિટાંક જીિિું સવિારેર કરે છે

નિિાિે, ખિિાિે, ઝુલિે, રાિે ઢાંકરી રાખે

ગોદાિરરીમા મોરરી દ્યે એ હૈ્યું પોપટ ચાખે

એક રસોિ ેજમે સામટાં ઘરનાં પંદર મનખાં

િાસણ એકે ખખિ ેના, સહુ ભાણાં એક જ સરખાં

કહર્યાણં હો કે ઘરિખરરી, ઈસમ પિરીકે મોટો

જીિિો જથથાબંર, કદરી ના કરિો નફોિોટો

ગોદાિરરીમાને મરરાિે મિચાર નબળા આિે

રમસક દરીકરો ક્યાંથરી સુખનો િરીમો કાઢિરી લાિે?

ભામિના એંરાણ મપંજરે પોપટમાં પિઘાિા

સંચર પામ્યાં ગોદાિરરીમા રોળ હહરના ગાિાં

ગોદાિરરીમાને પોપટ - બે જીિ ભરીિરનાં પથરી

મપંજર ખુલ્લું રહે છિાં્યે પોપટ ઊિિો નથરી.
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(V)

રગરજામાનો	પડિ્યો

ઊંચા ઓટલે ઘાટરીલું ઘર, ગિક્ ઉપલા માળે

પણ રહેનારાં ક્યાંક જીિે છ ેભંિહક્યે, પાિાળે

જૂનિાણરી ઘહિ્યાળ, ભીંિે બે ચાર છબરી ટાંગેલરી

ખૂણે પિરી એક મૂંગરી ખુરરરી પા્યાથરી ભાંગેલરી

પલારનાં લરીલાં પણણોને મારરી પરીળા બમખ્યા

મગરજામા ને પ્રભાિહુ બે હદિસો સાંરે દમખ્યા

સરીિે પારકા પ્રસંગ કાજ ેજ ેપાિર ને પહિ્યા

ઘરે પરોણા જમિા બેસે એિાં ક્યાં ચોઘહિ્યાં?

રાંરમણ્યામાં ક્યાંક કાલનો સૂરજ ભારરી રાખે

સાસુ-િહુને બસ પોિાનાં પેટ હરાિરી નાંખે

હદિસો િો ઉજમાળા િરીિે, રાિ પિ ેબહુ કાળરી

પ્રભાિહુનરી ભરીિ ભાંગિા આિે ના િનમાળરી

સુન્ હિામાં સોળ સબોિ ેકોઈ અગોચર બહિ્યો

મગરજામાના હાથ િચાળે બસ એક કાણો પહિ્યો.

(VI)

કંપ-ભૂકંપ

રણરણરણણણ રરા ધ્ુજી, રબકાર ચૂકરી ગઈ ખિકરી

એકસામટરી ભ્યનરી મારરી હજાર ભીંિો ભિકરી

છકે મૂળમાં જઈને પાિરી મરણચરીસ ઈંટોએ

ખેિમલ્યાને પૂજનારાંનરી આણ ન રાખરી ભોંએ

મિરાિ ભીંિે, છિ છાજલરીએ, મિરાિ ઊંિ ેમનમાં

મિરાિનું મિસિરિું ઝરીલ્યું ઝરીલા્ય ના બાિનમાં

સહુએ સહુનાં ગજા પ્રમાણે પ્રગટ મિરાિો સાંરરી

ખબર નહીં પણ હારે સહુએ ગાંઠ રું મનમાં બાંરરી!

સહુ પહેલાં રું જીિિા ઝંખે, સાથ રહે સન્ાટો

મૂરળ બનરીને ઊગરી રહેલા ભ્યને ક્યાં જઈ દાટો?

એ થાનેલું કેમ છાંિિું જણેે પોષરી પેઢરી

કેમ છોિિરી નસમાં િહેિરી ભટ્ટખિકરીને રેઢરી

ભટ્ટખિકરીનો મૂળથરી િારસદાર હિો જ ેછલે્લો

જને્િરીબાપાના ઘરનો અસબાબ ભરા્યો પેલ્લો.
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(VII)

પિઘા	1

હોળરીચકલે કલબલાટના પિઘા રહરી ગ્યાં છે

મોઈ-દાંહિ્યો છોિરી રમનારા ક્યાં િહરી ગ્યા છે

દૂરનરી બૂમ સૂકાઈ, રિરિ દાદર ઊિરરી અટક્યા

આખો જીિ િલૂરરી નાંખ્યો, ચાંચિ એિું ચટક્યાં

પાપિ િણિાં જિાઉમા ક્યાં? ક્યાં અમરિિહુ ભોળરી?

ઓઘો ક્યાં જ ેએક િાસિ ેઠકેરી જાિો હોળરી

સુભલો ક્યાં છ?ે અમનલ્યો ક્યાં? ક્યાં નરીત્યો ભણરાળરી?

આખરી પલટણ સરકરી ગઈ ક્યાં આપરી છલે્લરી િાળરી

િમળ્યેથરી ફાટલે હિેિો, હદરે ન દક્બુાપા

કાંિાફઇનરી ઓરરરીએ બહુ રિલે કંકુથાપા

રક્ણ માટ ેમળરી લગાિરી સહુએ જમણા કાને

હહજરિરીઓના હાથ ન ઝાલ્યા દેરરીના હનમાને?

ચોફેરંુ રમરમે જૂનાગઢ, િચચે આ ખાલરીપો

ન્યાાં નાગરરી ઘરચોળાને પાલિ આવ્યો ખરીપો.

(VIII)

પિઘા	2

િૂટ્ા ટોિલા ને પથથરનરી ઝૂલ ઝૂકરી આિરી છે

કોનરી પાસે ભરીિરી દરીરેલાં અંિરનરી ચાિરી છે

રાન સમા આ ફમળ્યે ઊગરી ભોરીંગણરી કાંટાળરી

રાંરમણ્યામાં નથરી રુમાિો, બસ ખૂલરી છ ેજાળરી

ખુલરી અગાસરી જણેે ચાંદો હાથિગો રાખ્યો’િો

જ્યાગૌરરીના હાથે દૂરમાં ઝબકોળરી ચાખ્યો’િો

પિ-પરસાળે ખૂબ ભમ્યો દાદરીનો સાળુ ઝાલરી

દાદરીમાનો મપ્ર્ય દાબિો, અંિે નરીકળ્ો ખાલરી

છકે ભરીિરે ખૂંચરી કાંકરરી સમરિાં ‘ચણ ચણ બગલરી’

પિરી હજુએ ખૂણે સૂકા્યેલ ટગરફૂલનરી ઢગલરી

ભીંિે લખ્યાં અણબૂઝ પલાખાં લરીલ થકરી ઢકંા્યા

બસ અહહ્યાંથરી અંજળ ખૂટ્ાં રસિાઓ ફંટા્યા

કૂિા ઓરિરીમાં ઊંિાણે જાગે છ ેસરિાણરી

બસ એ રરપિ સાથે માગે મિરામ મારરી િાણરી.
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અર્યતિ	  સમીર	ભટ્ટ

(સદગુરુએ મુંને ચોરરી રરીખિાિરી, જ્ાન ગણેમર્યો ઘિા્યો રે;

સાંકિરી રેરરી મન્યાં િાટુ ંછ ેિસમરી, માલમરીએ મુંને મૂક્યો રે;

નામનરી મનસરણરી કરીરરી, જઈ રણરીને મોલે ઢૂકં્યો રે

- દાસરી જીિણ)

1.

નારળ્યેરી	ઉફફે	‘્યારસ્ે’*

(આ કમિિા મસિાંરુ ્યરશ્ંદ્રનરી)

1.

આવ્યો છુ ંકોચચરી

બેઠો છુ ંદહર્યે...

હકનારે ઝુંિમાં નમળ્યેરરીઓ ઊભરી છ.ે..

ઘણાં બરાં નામળ્યેરથરી ભરચક...

મારરી નજર ઠરે છે

થોિ ેછટે ેએક એકલરી ઊભેલરી નામળ્યેરરી પર.

સમ્ય જિાં સહેજ ઝૂકેલરી.

એકાદ નામળ્યેર છ ેએનરી ટોચ પર.

પણ અહીંનો એક દોસિ કહે છે

કે

એ એકાદ નામળ્યેર જટેલું મરીઠુ ંપાણરી પેલા ઝુંિમાં કોઈનું ન હો્ય...

2.

અઘરં	છ	ેએ	એકલી	નારળ્યેરી	પર	ચિી

નામળ્યેર િોિરી

કાચલું ભાંગરી એનું પાણરી પામિું...

દોરિુ ંઅને બાિિાં મજબૂિ જોઈએ.

કેટલા્ય અિરે પહોંચિામાં હાંફરી ગ્યા છ.ે

િળરી પહોંચરી અને િોિરી લાિો િો છરો રારદાર જોઈએ.

એનું પાણરી પરીઓ િો આખો દહર્યો જુદરી રરીિે સમજા્ય એ નક્રી.

પેલા ઝુંિ પાસે િો ઘણાં છ.ે..

નામળ્યેર અને િોિનાર

અહીં એકાંિ છ.ે..

એકલદોકલ આિે કદાચ.
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3.

પેલો	અહીંનો	દોસ્	કહે	છે

જ ેિે ન સારરી રકે એને

દહર્યો ્ય આજીજી કરે છ ેએને ક્યારેક ક્યારેક.

હઠરીલરી

એકલરી

એ નામળ્યેરરી

પહેલા િો પાણરી માપે ચિનારનું...

ઝુંિ પાસે ખરીમખ્યાટા કરરી ટાબોટા પાિિા

એકમેકને નજીિરી િાિે પોરસાિિા ઉપરછલ્લરી િરસિાળાનું કામ નથરી.

એ ઇચછ ેપણ આ હઠરીલરી એને િો દાદ જ ન આપે...

એને માછરીમાર નહહ મરજીિા જ ખપે.

એકલદોકલ,

જ ેપોિાનરી ગરજ ેઅને દહર્યો સમજિાનરી ઊંિરી આરિ લઈને આિે

િે જ િેને ખપે.

4.

હંુ

દોરિુ ંલઉં છુ.ં..

કછોટો િાળું છુ.ં

એના દ્ારા

મારે આખો દહર્યો સમજિો છ ેજુદરી રરીિે.

* ્યારસિે - મસિાંરુ ્યરશ્ંદ્રનરી મારા જન્મ પહેલાં મલટલ મેગેઝરીન ‘સંદભ્શ’માં પ્રગટ 
થ્યેલ રચના જનેરી એક પંમકિ ‘દહર્યા રસિે ત્ાટકનારો જીત્યો જમરીન આિો ગઢ’ મને 
કમિિાનરી જુદરી સમજ આપનારરી પહેલરી પંમકિ હિરી.

2.

લોહકાર

(આ કમિિા મરરરીષ પંચાલનરી)

1.

ઘણંક ઘણં ભાંગિાનરી જ નહીં

પણ

જુના પુરાણાને ટરીપરી ટરીપરી એમાંથરી જ

અિલનિલ ઘાટ ઘિિાનરી હોંર હિરી એને પહેલેથરી જ.*

મજબૂિ બાિિાં, રારદાર આંખ, ભારેખમ મૌન
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છાિરીમાં મૂંઝારો, ઊભરાિું બળ લઈ

આમિેમ આથિિો હિો એ.

એમાં મળરી ગ્યો એને

દુમન્યાભરના રસ્ત્ર અને રાસ્ત્રનો જાણિલ

એક જોરરી...

બિો પારખું બંદો.

પારખરી લરીરો એને

ને

જામરી જુગલબંરરી મબલકુલ ઘણ અને એરણ જિેરી.

જોરરીએ ચીંરેલ

અનેક ઘેઘૂર િિલા િચચેનરી થોિરી ચોખખરી જગામાં

એણે બાંરરી કોઢ...

2.

િિલા િચાળે રમણ ફંૂકાિરી રહરી

કોઢ િણખાિરી રહરી

ઘણ એરણ પર પછિાિો રહો

એણે રું માગ્યું દુમન્યા પાસે?

માત્ રુદ્ધ લોઢુ.ં.. ભેગ િગરનું...

પહેલાિો રરીખિરી કોઢમાં ન્યા્શ, ભેગ િગરના લોઢા જિેો

એ જ ટરીપા્યો... ઘિા્યો...

અને પછરી દા્યકાઓ સુરરી એનરી કોઢમાં ન્યા્શ લોઢાના ટકુિાઓ

ટરીપાઈ ટરીપાઈ નિા ઘાટ પામિા ગ્યા.

બરીજા અનેક ઘિિૈ્યાઓના િકલાદરી આ્યુરોનરી બજારુ બુમરાણો

િચચે એને રૂન હિરી

કેિળ સાચરી રારનરી...

3.

િષણો િરીત્યાં છ.ે

લોહકાર એકલો છ.ે..

હજી િિલા િચાળે એનરી કોઢ િણખે છ.ે

જુના પુરાણા, દુમન્યાનરી નજરે ન ચિિા રસ્ત્રોનરી જરૂહર્યાિ

સમજિો એ િેને નિા રૂપે જગિ સામે મૂકરી રહો છે

આજ ેનહીં િો કાલે જગિ સમજરે એ આરાથરી

જો િમે જાિ એનરી પાસે ક્યારેક
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િો કહેજો કે

એક લોઢાનો કટકો

પડ્ો છ ેએનાથરી સહેજ દૂરનરી જમરીનમાં

કાટ ચિિો જા્ય છ ેએને... પણ છ ેન્યુાં લોઢું
પૂરેપૂરો એ કટાઈને જમરીનમાં ભળે એ પહેલાં

હે લોહકાર,

િણખાિ િારરી કોઢ

ફંૂક રમણ...

* ‘ઘણંક ઘણં ભાંગિું ઘણ ઉઠાિ મારરી ભુજા’ - સુંદરમ્.

--

3.

્ારો.

(આ કમિિા નરીમિન મહેિાનરી)

1

અગાસરીમાં બેઠો છુ ંભરચોમાસે

અમાસનરી અંરારરી રાિે

િારાઓ છુપાઈ ગ્યા છ ેકાળરી ચાદર ઓઢરીને

કોઈ નથરી મારરી પાસે

અંરારાનરી ભીંસ િરિરી જા્ય છે

અચાનક કાળરી ચાદર મચરા્ય છે

એના ચરચરાટથરી મારા કાન ત્મત્મરી ઊઠ ેછે

મચરા્યેલરી ચાદરમાંથરી

એક િારો િોકા્ય છે

એ િું િો નથરીને?

એિરી રંકા પિિા ગળે િમૂો ભરા્ય છ.ે

2

ઘણા િરસે િું દેખા્યો

આમ િો

પ્રે્યસરીનરી સાથે મેં પિાિેલરી પહેલરી િસિરીરમાં િું િચચે હિો.

ત્યારે િો ચન્દ્રનરી માફક પથરા્યો હિો અમારા જીિનમાં.

ચપટરીક અંરાર ઘેરરી િળે

કે

ગાભરા ગાભરા અમે દોિરી આિિા િારરી પાસે.
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હિે અમે મોટા થ્યા છરીએ ને

અંરારંુ મિસિરિું જા્ય છ ેચોમેર.

પણ

િું નથરી આસપાસ.

િારા ગુરુએ િને કહું હિું

િે સાચું પડ્ું છ ેત્રીજી પેઢરીએ.

‘જ ેએક પળે આંસુ બનરીને આંખમાં ચમકે છે

િે બરીજી પળે દૂરનું નક્ત્ બનરી જા્ય છ’ે*

3.

જાણં છું
િું ફરરી નહહ જ આિે

પણ િચન આપ

કે

અંરારરી રાિે ભીંસિા અંરાર િચચે

આમ દૂરથરી ટમટમરીર મારરી આંખ સુરરી.

હંુ જીિરી લઈર બાકરીનું

એના આરારે.

*‘જ ેએક પળે આંસુ બનરીને આંખમાં ચમકે છે

િે બરીજી પળે દૂરનું નક્ત્ બનરી જા્ય છ ે- સુરેર જોરરી.

--

4.

ખેિિૂ

(આ કમિિા રઘુિરીર ચૌરરરીનરી)

1.

મસમેન્ટ, કોન્ક્રીટ, કાચ, મરલા

િાર, બોલટ, હરિેટ, સકુ્, ખરીલાથરી બનેલા,

ઇન્દ્રજાળનરી લરીલા* ભૂલિિા

સાબરમિરી નદરીના હકનારે િસેલા રહેરનરી િચચોિચ

નદરીહકનારે

કે

રહેરથરી દૂર દૂરના ગામિાના રેઢે

- િું જ્યાં પગ મૂકે
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એ િારરી જમરીન સુિાંગ.

એમાં ન ચાલે કોઈનું ્ય

2.

મોલાિ પર િારરી આણ અકબંર...

િારા લાંબા છકે પગ સુરરી પહોંચિા હાથમાં સઘળું.

િું રારે ત્યારે ખેિે

િું રારે િો પિિર રાખે.

જ્યારે મન થા્ય ત્યારે

પાિિાથરી કે કલમથરી ગોિે

જમરીન કે કાગળ

િાિે બરીજ કે રબદ...

કૉસ હાંકરી પાણરી પા્ય.

ઉછરેે જિનથરી જ્યારે

ત્યારે િારરી હેિાળ મા્યાળુ નજરથરી

મોલાિ હરખાઈને હહલોળા લે.

મન થા્ય ત્યારે ગણિરરી માંિરી િાઢરી લે.

ગણિરરી ખોટરી પિરે એિું લાગે િો

સુકિરી દે સઘળું િારરી પાણરીદાર આંખોથરી...

જમરીન પરનરી િારરી આણ અકબંર.

3.

જમરીન જાણે છ ેિને...

િું ક્રૂ નથરી.

િું રમે છ ેએનરી સાથે...

એ રમિ જીિાદોરરી છે

જમરીનનરી અને િારરી.

ખેિિૂ,

િું િકૃદ્ધ થ્યો છે

અને હંુ પ્રૌઢ...

િો પણ

િારા ખેિરમાં િષણોથરી

છીંિુ ંપાિિાના મારા પ્ર્યાસ ચાલુ જ છ.ે

હંુ જાણં છુ ંિષણોથરી

િું ઇચછરીર ત્યારે જ થરે.
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એકાદ મળસકે પાિરીર છીંિુ.ં

ઘુસરી જઈર િારા ખેિરમાં...

પછરી માંચિ ેચિરી રાહ જોઈર િારરી

સિારનું મરરામણ કરિા િારરી સાથે.

*મનરંજન ભગિ - ‘મસમેન્ટ, કોંક્રીટ, કાચ, મરલા,

િાર, બોલટ, હરિેટ, સક્,ૂ ખરીલા;

ઇન્દ્રજાલનરી ભૂલને લરીલા

એિરી આ સૌ સિગ્શિણરી સામગ્રી!

5.

ઓગળવું

(આ કમિિા કમલ િોરાનરી)

1.

રબદ જો જરરી ઊઘિે

િો

એમાં થોિો અજિાસ ભરંુ

અજિાસમાં સહેજ મિરાિ દેખા્ય

િો

એમાં થોિો અથ્શ રેિું
અથ્શમાં થોિુ ંપોલાણ કળા્ય

િો

એમાં સુગંર મસંચુ

સુગંર જો જરરી કાન માંિે

િો

એમાં હળિો સૂર રેલું

સૂરમાં જો જગા જિે

િો

એમાં રબદ સેરિું

પછરી માંિ ુએક કમિિા

નરરી કમિિા

અને

રરંુ મૌન

2.

જો કિમચિ



22 પરબ v ડિસેમ્બર, 2021

ઠરેલ, ઘેરા અિાજ ે

િાંચું એને

િો

પિંમગ્યાનરી ઊિાઊિ રચા્ય

પિનના દરિાજા ખુલે.

જોકે મારંુ મન ઠરે

હિાથરી હળિા પારદર્શક

રંગ િગરના પિંમગ્યામાં જ.

ભીંિ જિેરી ભીંિ

ભલે ઊભરી હો્ય ટટ્ટાર

પણ મને િો જિરી જ આિે

એમાં એક મછદ્ર

જમેાંથરી િમે આખું ભૂરંુ આકાર જોઈ રકો.

એક અનેક એક - નરી ભ્રમણામાં

ભલે કોઈ રાચે

છલે્લે િો

મારામાં સિાલજિાબ મિનાનો

નામ મિનાનો

અરે રબદ મિનાનો ઉતસિ રચાિાનો એ નક્રી.

હંુ ઓગળરી જઈર એમાં.

મનનાં	પાનાં	  પ્રફુલ્લ	રાવલ

કોનરી પાસે ખોલું મારા મનનાં પાનાં 
સહુ રોરે છ ેકેિળ જાિભાિનાં બહાનાં 
કોનરી પાસે ખોલું મારા મનનાં પાનાં

પાને પાનું િલખે આજ ેપેલરી આંખો 
કોણે આપરી એને રાિરીમાિરી પાંખો 
એ પાંખો દેિરી રાિા; થારે સહુ સારાંિાનાં 
કોનરી પાસે ખોલું મારા મનનાં પાનાં

પાછા પગલે રોરું િહરી ગ્યેલરી રારા 
એ રારાનરી ્યાદે મેં પાર ક્યા્શ કૈં આરા 
સાથે િારેિારે સા્યાાં આંસુ છાનાંમાના ં
કોનરી પાસે ખોલું મારા મનનાં પાનાં
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વા્ાતિ
વાર્ાની	વાર્ાની	વાર્ા

જ્યો્ીનદ્ર	પંચોલી

આ ગામમાં, આ ઘરમાં દેિરાજ માટ ેઆ છલે્લરી રાત્રી હિરી. કારણ પોિે આજ ે
મરક્ક િરરીકે મનિકૃત્ત થઈ ગ્યો હિો. પુત્ મિક્મ, પુત્િરૂ અંજુ અને પૌત્રી હદવ્યા િો મિદા્ય 
સમારંભના આગળના હદિસે જ અહીં આિરી ગ્યાં હિાં. મોટાભાગનો સરસામાન બંરાઈ 
ગ્યો હિો. િેમનરી સાથે જ સિારે િિોદરા િેનાં ઘેર રહેિા જિાં રહેિાનું એિો્ય મનણ્શ્ય લેિાઈ 
ગ્યો છ.ે પોિે પણ એ બાબિે સંમમિ આપરી જ દરીરેલરી કારણ પાંચ િષ્શ અગાઉ પતનરી સરલા 
પણ હાટ્શએટકેને કારણે આ દુમન્યાથરી દૂર ચાલરી ગઈ હિરી અે પોિે આ ઘરમાં એકલાં જ 
રહેિા હિાં. હિે િો નોકરરીએ પણ જિાનું ન હિું. છિાં પણ આ ઘર સાથે, મજલ્લાનાં સાિ 
અંિહર્યાળ, આહદિાસરી સમાજ રરાિિાં પરંિુ કુદરિનરી અસરીમ કકૃપા રરાિિાં આ જગંલરી 
મિસિારનાં ગામને, અહીંનાં ગ્ામ્ય લોકોને, છલે્લાં ત્ણથરી િરુ દા્યકાથરી પોિાનરી પાસે ભણરી 
ગ્યેલા મિરાળ મિદ્યાથથી સમુદા્યને છોિરી જિાનરી ક્ણ આિરી ગઈ હિરી. આ િાસિમિક મસથમિને 
સિરીકારિા માટ ેઆજનરી આ અંમિમ રાત્રીએ મન િૈ્યાર ન હિું.

પોિે મનિકૃત્ત થઈ જરે ત્યારે અરર કહરી રકા્ય િેટલાં પચાસેક લાખ રૂમપ્યા રોકિાં 
મળિાનાં જ હિાં. એનું આ્યોજન પણ મિક્મ અને અંજુએ સાથે મળરીને કરરી નાખ્યું હિું. 
િિોદરામાં પોિાનરી મામલકરીનો ફલેટ લેિા માટ ેસત્યાિરીસ લાખ રૂમપ્યા મિક્મને, અંજુ માટ ે
દસ િોલાનો સોનાનો હાર અને બંગિરીનો સેટ અને હદવ્યા માટ ેએકટરીિા લેિાનું આ્યોજન 
પણ જાહેર થઈ ગ્યું હિું. કદાચ એટલે જ િો એ બરાં ખુર હિાં. મિદા્ય સમારંભમાં ભાગ 
લેિાં િથા ગ્ામજનોને એ બિાિરી આપિા કે મપિાજીને પણ પોિાનરી સાથે જ રાખરે એ માટ ે
ઉલટભેર, અગાઉથરી જ આિરી ગ્યાં હિાં.

આમ િો સરલાનાં મકૃત્યુ બાદ પણ મિક્મે િો કહેલું જ, ‘િમે સિૈમચછક મનિકૃમત્ત લઈ લો, 
હિે િો પાંચ િષ્શ જ બાકરી છ ેને?’

પણ, દેિરાજ ેના પાિરી દરીરરી હિરી. કારણ, પોિે સાચા અથ્શમાં એક મરક્ક, મિદ્યાગુરૂ 
બનરી રહેિા માંગિો હિો. અહહનરી રાળામાં ભણિાં, ભણરી ગ્યેલાં કેટલાં્ય મિદ્યાથથીઓ સાથે 
એનું મન એટલું ભળરી ગ્યું હિું કે એ લોકોએ આ ઘરમાં હિે સરલા નથરી એિું ક્યારે્ય લાગિા 
જ દરીરું ન હિું.

આ ગામમાં સાળાનાં સમ્ય દરમ્યાન મિદ્યાથથીઓને મરક્ણ આપિો, િો છૂટ્ાં બાદ 
રમિ-ગમિ, ખેિરીિાિરી, ગ્ામ ઉતકષ્શનાં કા્યણોમાં એમને સિિ પ્રેરણા આપરી હિરી. સંસકાર- 
મસંચન ક્યુાં હિું. આ ગામનાં સૌ નાના મોટા સાથે અજબનરી મા્યા બંરાઈ ચૂકરી હિરી. અરે 
એનરી રરી િાિ કરો? આ ઘરનાં મિરાળ આંગણામાં ઉછરેેલાં ગુલમહોર, આંબા, બદામ, કેળ, 
જામફળ, સરીિાફળનાં િકૃક્ો અને ભાિભાિનાં ફૂલછોિ સાથે પણ એટલરીજ આતમરી્યિા 
કેળિાઈ ગઈ હિરી. ખરેખર, મન માનિું ન હિું કે, આિિરી કાલે સિારે જ આ બરું છોિરીને 
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ચાલરી નરીકળિાનું છ.ે આ સિિ માનમસક ગિમથલે ઘેરરી િળેલાં અજપંાએ રાત્રીનરી નીંદર 
ઉિાિરી દરીરરી હિરી.

મનિકૃત્ત િેળા મળિાનાં પૈસા અને એક કમ્શચારરી િરરીકે ફરમજ્યાિ ભણાિિાનું બંર થરે 
એનાં નજીિા આનંદ સામે આ બરું છૂટરી જરે એનો રંજ પોિે દેખાિા દરીરો ન હિો. પરંિુ 
એક સંિેદનરરીલ વ્યમકિ િરરીકે એનાં મનનરી લિાઈ ચરમસરીમા પર હિરી. આ અહહના માહોલ 
િચચે એક બરીજા સમાચારે એ િરુ વ્યગ્ બનરી ગ્યો હિો. જોકે એ મિષે કોઈને જાણ થિા દરીરરી 
ન હિરી એ સારંુ હિું.

એ સમાચાર દાસભાઈ અંગેનાં હિાં. મિદા્ય સમારંભના હદિસનરી આગલરી રાત્ે જ 
િરીરનગરથરી મરરુમિહારના ગકૃહપમિ દ્યાળજીભાઈનો ફોન હિોઃ

‘દાસભાઈને િેન્ટરીલેટર પર મૂક્યા છ.ે’

મચત્ત ચગિોળે જ ચિલેું રહું હિું. હદિસભર. કારણ, આ દાસભાઈ. કારણ, આ 
દાસભાઈ જ એ વ્યમકિ હિાં... જનેાં કારણે પોિે અહહ આ મકામ પર છ.ેપોિે કેટલો 
નસરીબદાર ગણા્ય કે જો એ હદિસે દાસભાઈએ સંસથામાં એને ન રાખ્યો હોિ િો આજ ેક્યાં 
હોિ?

એને દાસભાઈનરી િરીવ્ર ્યાદ આિરી ગઈ. અત્યારે િો બહુ મોિુ ંથઈ ગ્યું. આટલરી મોિરી 
રાત્ે સમાચાર પૂછિાનું ્યોગ્ય ન લાગ્યું પણ લાગણરીનું એક ટોળું જાણે દાસભાઈ પાસે પહોંચરી 
ગ્યું.

આ એ જ દાસભાઈ છ ેજમેણે પોિાનરી માત્ ચાર કલાકનરી ઉંમર હિરી ને આિકારેલો. 
એ પછરી ઉછ્ેયણો. પરી.ટરી.સરી. ભણાવ્યો. નોકરરી એ લગાડ્ો. આ બરું કેમ ભૂલા્ય? એક 
ચીંથરેહાલ મજૂરનાં નિજાિ બાળકને દાસભાઈએ ક્યાંનો ક્યાં પહોંચાિરી દરીરો?

આખા મરક્ણ જગિમાં પોિે કદાચ પહેલો જ એિો મરક્ક હરે કે જણેે નોકરરીનાં 
પ્રથમ હદિસથરી લઈને મનિકૃમત્તનાં અંમિમ હદિસ સુરરી એક જ રાળામાં નોકરરી કરરી હરે. એને 
એ હદિસનરી સમકૃમિ િાજી થઈ આિરી જ ેહદિસે સિારે એ અહહ હાજર થિા માટ ેમરરુમિહારથરી 
નરીકળિાનો હિો. એ િેળાં એનરી ઉંમર માંિ ઓગણરીસ િષ્શનરી હરે.

આ ઓગણરીસ િષ્શ એ મરરુમિહારમાં રહો, ભણ્યો. ઘણાંબરાં પ્રસંગોમાં એિું પણ 
બનેલું કે બરીજા, સાથે ભણિાં બાળકોને જમે પહરિાર હો્ય, સગા વહાલાં હો્ય એમ એને પણ 
હો્ય. એ પોિે િો ઠરીક મરરુમિહારનાં અન્્ય બાળકો જ ેએનરી સાથે રહેિાં િેઓ પણ આ 
બાબિે દાસભાઈ ને પૂછિાં. દાસભાઈ અને િેમનાં રમ્શપતનરી રમરીલાબેન ખૂબ જ સહજભાિે 
આિા પ્રશ્ોને કાં િો ટાળરી દેિાં કાં િો ભૂલિરી દેિાં. આ ખટકાનું રહસ્ય દાસભાઈએ િે હદિસે 
ખોલ્યું હિું.

આ ગામમાં આિિા માટ ેસિારનાં દસ િાગ્યાનરી બસ હિરી. દાસભાઈએ સિારે સાિ 
િાગ્યે એને બોલાિેલો. સંસથાનરી લાંબરી મિરાળ ઓસરરીનાં છિે ેએક પાહટ્શસનિાળરી ઓહફસમાં 
િચચે હીંચકા ખાિાં દાસભાઈએ કહું હિુંઃ

‘આિો દેિરાજભાઈ, મારરી પાસે બેસો.’

દાસભાઈનરી આ આગિરી ખામસ્યિ હિરી. નાનામાં નાના બાળકને પણ િેઓ અત્યંિ 
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માનભેર જ સંબોરે, કોઈને િુંકારો િો ન જ કરે. આમ કરિાથરી એ કદાચ સગા િો ન થઈ 
રકે પણ વહાલા િો જરૂર બને જ. આિું િેમનું ગમણિ હિું.

‘આ કિરમાં િમારા જન્મ િારરીખનાં દાખલાથરી માંિરીને પરી.ટરી.સરી. સુરરીનાં િમામ 
પ્રમાણપત્ો છ ેએ સાચિરીને રાખજો. હંમેર ને માટ.ે પરંિુ જિાં પહેલાં મારે િમને એક સુંદર 
િાિા્શ કહેિાનરી છ.ે ‘એ સાિ પૂંછહિ્યા ઉંદરનરી નહહ કે મગર-િાંદરાનરી નહહ પણ એક વહાલા 
બાળકનરી, માણસનરી. ધ્યાનથરી સાંભળજો.’

બરાબર ઓગણરીસ િષ્શ પહેલાંનરી આ િાિ છ.ે દુષકાળનો સમ્ય હિો. આ પ્રદેરમાં જ 
નહીં આખા રાજ્યમાં ઉપરાછાપરરી બે િષ્શથરી ટરીપું્ય િરસાદ જ ન થ્યો. જ્યાં પણ મજૂરરી મળે 
ત્યાં લોકો કામ કરિા માટ ેઊપિરી જિાં. આ જોહિ્યા રહેરનાં બરીજા ભાગે િસેલ રહેરનરી 
બહારનરી બાજુએ સરકારરી રાહિકામનરી કામગરીરરી ચાલુ હિરી. ત્યાં સરકાર િળાિનું ખોદકામ 
કરાિિરી હિરી. જમેાં આજુબાજુનાં ગામિાઓનાં િો ખરાં જ, બહારથરી આિેલ આહદિાસરી 
મજૂરો પણ કામે લાગેલાં.

એ હદિસોમાં એક બપોરે એ િળાિમાં ચોકિરીઓ ખોદાઈ રહરી હિરી. એમાંથરી નરીકળિરી 
માટરીને મજૂરો રસિાનરી છકે અિોઅિ ઠાલિિાં જિાં હિાં. રોમરખિો િાપ િરસિો હિો. 
એક ્યુિાન સામેનાં કોઈ ગામથરી આ ગામ િરફ ચાલ્યો આિિો હિો.

એનરી નજર સિકને અિરીને ઠલિાિાં માટરીનાં ઢગલાઓ િરફ હિરી. માથા પર માટરી 
ભરેલું િગારંુ ઊંચકરી આિિરી એક સ્ત્રરીએ માટરીને પાળા પર ઠાલિરી ને અચાનક જ એ બેસરી 
પિરી. િેનરી પાછળ એક ્યુિાન પુરૂષ પણ બકહિ્યાનો ઘા કરિોક આિરી પહોંચ્યો. િેણે સ્ત્રરીનાં 
બન્ે બાિિા પકડ્ાં િે પછરી લગભગ ઢસરિાિરી અિસથામાં જ એ બાઈને પાળાનરી હકનો 
ઊગેલાં એક મોટાં બાિમળ્યાનરી ઓથે લઈ જિો જો્યો.

ગણિરરીનરી ક્ણોમાં જ એક પરીિાદા્યક ચરીસ અને એ પછરી િરિ જ બાળકનાં રૂદનનો 
અિાજ કાને અથિા્યો. પેલો િટમેાગુ્શ દોિરીને એ િરફ જિાનું મિચારિો જ હિો. ત્યાં પેલો 
મજૂર બાિમળ્યાનરી ઓથેથરી બહાર નરીકળ્ો. એણે િેનરી િરફ હાથ ઊંચો કરરી ત્યાં જ ઊભા 
રહેિાનરી સંજ્ા કરિો જો્યો અને એ ત્યાં જ ઊભો રહરી ગ્યો. ફરરી પેલો મજૂર બાિમળ્યાનરી 
ઓથ િરફ સરકરી ગ્યો.

કોઈ િરીક્ણ કોદાળરી કે દાિરિાં જિેાં હમથ્યારથરી કરુંક કપા્ય ને પછરી સરીસકારાનો 
િરીણો અિાજ થા્ય િેિો અિાજ સંભળા્યો. પછરી િરિ જ એ મજૂર એક નિજાિ બાળકને 
હાથમાં ઊંરો પકિરીને બહાર આવ્યો. માત્ ઇરારાથરી એણે ફરરીથરી પેલા ્યુિાનને પાછો 
બોલાવ્યો.

‘ભાઈ, આ ચોકિરીઓ ખોદા્ય છ.ે એમાં કોઈનરી પાસે મોરરીમાં થોિુ ંપાણરી હો્ય િો લાિરી 
દેરો? આ બાળકને સાફ કરિું પિરે.’

આગંિુક ્યુિાન સથામનક હિો. એ ઝિપભેર િળાિ િરફ ગ્યો. મોટા ભાગનાં મજૂરો 
એને ઓળખિાં હો્ય એમ લાગ્યું. એના કોઈ પહરમચિ માણસ પાસેથરી એણે પાણરી ભરેલ મોરરી 
ફટાફટ મેળિરી લરીરરી ને આિરીને એમાનું પાણરી બાળક પર રેડ્ું. પાણરી રેિિાં રેિિાં એણે એ 
આહદિાસરી જિેાં દેખાિાં માણસ ને પૂછુંઃ ‘અહીંનાં નથરી લાગિાં?
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‘હા, ભઈ, પંચમહાલ બાજુનાં છરીએ. િમે મોકે આિરી ગ્યા ઈ સારૂં થ્યું.’ માથે બાંરેલ 
મેલાં ઘેલાં, ફાટલેાં ફામળ્યાને છોિરીને એણે સહેજ ખંખેરરીને એક નાનકિા બાિમળ્યાનાં છાં્યા 
હેઠળપાથ્યુાં. ને િેનાં પર બાળકને સુિરાિિાં કહુંઃ

‘િમે અહીં જ ઊભા રે’જો. હંુ અબઘિરી આિું. એનરી માને જરા જોઈ લઉં.’ એટલું કહરી 
એ થોિ ેદૂર મોટા બાિમળ્યા િરફ દોડ્ો જનેા છા્યામાં પેલરી સ્ત્રરી હિરી. એ જિેો પહોંચ્યો કે 
એ પ્રસૂિા સ્ત્રરીને આંચકરી ઊપિરી આિરી. ગણિરરીનરી મમમનટોમાં જ એ િરફિરીને રાંિ થઈ ગઈ.

પહરમસથમિનરી ખબર પિિાં જ કેટલરીક સ્ત્રરીઓ જ ેત્યાં ભેગરી થઈ ગ્યેલરી એ પણ કોણ 
જાણે કેમ પણ જોિજોિામાં અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. પરંિુ એમાંનરી કોઈ દ્યાળુ જણાિરી સ્ત્રરી, એણે 
પહેરેલ સાિરીના ટકુિાને આ સ્ત્રરીનાં રરરીર પર ઓઢાિિરી ગઈ.

એ હદગમૂઢ બનરી ગ્યો. િે ફરરી પાછાળે પેલાં િાજા જન્મેલ બાળક ને િેનરી પાસે ઊભેલ 
્યુિાન પાસે આવ્યો. એટલું જ બોલરી રક્યો.

‘ગઈ.’

અચાનક િળાિ િરફથરી ત્ણેક નાનરી છોકરરીઓ દોિરી આિરી પેલાં મજૂર પુરૂષનાં પગે 
િીંટળાઈ ગઈ. સૌથરી મોટરી છોકરરી માંિ છએક િષ્શનરી હરે. એનાં બાપનરી આંખમાંથરી િરસિાં 
આંસુઓને જોઈ એ ત્ણે્ય રિિા લાગરી. પેલાં આગંિુક સથામનક ્યુિાને ચારે્યને પાણરી પા્યું. 
રાંિ પાડ્ાં આહદિાસરી ્યુિક માથે હાથ દઈને ઉભિક બેસરી ગ્યો. િેનરી મકૃત્યુ પામેલ સ્ત્રરી િરફ 
આંગળરી મચંરિા પૂછુંઃ

‘આને સમરાને કેમ લઈ જઈર? મારરી પાંહે નથરી સારન કે નથરી પૈહા. િમે ઠસે 
કાઢસો?’

‘મચંિા ન કરો. હંુ હમણાં જ ગામમાંથરી લારરી લઈને આિું છુ.ં અંરારૂં થા્ય એ પહેલાં 
જ બરું થઈ જરે.’

એટલું કહેિાંક ને એ ્યુિાન લગભગ દોિિાં જ કહરી રકો એ ઝિપે ગામ િરફ જિા 
નરીકળરી પડ્ો. એકાદ કલાકમાં િો એ હાથલારરી લઈને આિરી ગ્યો. બેઉએ મલરીને લારરીનરી 
િચચો િચચ મકૃિ સ્ત્રરીને સુિાિરી. લારરીનાં ત્ણ ખૂણે પેલરી ત્ણે્ય બાળકરીઓને અને ચોથા ખૂણે 
પેલાં િાજા જન્મેલ બાળકને એક એક કરરીને સુિિાિરી દરીરાં.

મહાપરાણે હાથલારરી ને ઢસિરીને બન્ે સમરાન પહોંચ્યા. પેલા સથામનક ્યુિાને લાકિાં, 
ઘરીનાં પૈસા ચૂકવ્યાં ને અમનિદાહનરી મિમર પૂરરી કરાિરી પછરી બરાં નાહાં. હિે પેલો આહદિાસરી 
્યુિક જરા સિસથ થ્યો એમ લાગ્યું. એણે એ સથામનક ્યુિકને કહુંઃ

‘એક િાિ પૂછુ?ં’

‘પૂછો.’

‘આ દેર મારા માટ ેઅજાણ્યો છ.ે આ િ્યણ દરીકરરી્યું િો પરમાણમાં મોટરી છ ેઈને િો 
હંુ ગમે ઈમ કરરીન મોટરી કરરી દઈસ. પાલિરીસ. પણ આ િાજા ફૂલ જિેાં છોકરાનું હંુ રું કરરી 
રકરીર? ઈ ને દૂર પાનારરી ્ય... નો રઈ... મારંુ િો મગસ જ બેર મારરી ગ્યું સે. કંઈ મારગ 
કરોને?’ એ બે હાથ જોિરી કરગરિો બોલ્યે જિો હિો.

‘બાપ - દરી્યા કરો.’
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સથામનક ્યુિાન ઘિરીભર િો એનરી સામે ટગર ટગર જોઈ જ રહો - થોિુકં મિચા્યુાં ને 
અચાનક જ એનાં મગજમાં એક મિચાર ઝબકરી ગ્યો. એણે કહુંઃ

‘થઈ પિરે. હાઈલ - સામે ગામ િરીરનગર. કાઈઢ લારરી.’

ત્યાંથરી ફરરી પાછા એ ચારે્ય બાળકોને હાથલારરીમાં બેસાિરીને બન્ે જણાં િરીરનગર 
િરફ ઊપડ્ાં. એણે રસિામાં જ પેલાં આહદિાસરી ્યુિકને કહુંઃ

‘ત્યાં એક દાસભાઈ અને િેમનાં પતનરી રમરીલાબેન કરરીને છ ેએ લોકો સંસથા ચલાિે છ ે
ને અનાથ બાળકોને રાખે છ.ે આપણે િાિ કરરું. આ છોકરાનાં ભાઈગ હરે િો મેળ ખાઈ 
જરે.’

ત્યાં પહોંચરીને એ મિરાળ પ્રાંગણ રરાિિરી મરરુિહાર સંસથાના લોખંિરી દરિાજા 
બહાર દેિળમાં હો્ય િેિા લગાિલે મોટા ઘંટને જોરથરી િગાડ્ો. થોિરીક જ િારમાં એક ્યુગલ 
અંદરથરી આવ્યું. દરિાજો ઉઘાડ્ો.

એમણે િાિ જાણરી. દાસભાઈએ રમરીલાબહેનને આ બાળકને અંદર લઈ જિા કહું. 
પછરી આિેલ બન્ે ્યુિકો પાસેથરી જરૂરરી િમામ મિગિો મેળિરી અને રમજસટરમાં નોંર ટપકાિરી, 
સહરી, અંગુઠા લઈ બન્ેને રિાના ક્યા્શ.’

આટલું બોલિાં દાસભાઈનરી આંખોમાં ઝળહમળ્યાં આિરી ગ્યાં. પછરી કહું ઃ ‘એ નિજાિ 
બાળક એટલે િમે. મારરી પાસે બેઠો છ ેએ - દેિરાજ...!!!’

જુઓ આ પરબરીહિ્યામાં આને લગિરી િમામ મિગિો, નોંર છ.ે એ િાંચરી લેજો - ક્યારે્ય 
જરૂર પડ્ે કામ લાગરે. હિે નિાપંથે પ્રસથાન કરો. બાપ.’

એ ધ્ૂસકે ધ્ૂસકે રિરી પડ્ો. દાસભાઈએ એને રાંિ પાિરી સાકરનો ટકુિો એના મોંમાં 
મૂકરી - લરીલું નામળ્યેર હાથમાં આપરી મિદા્ય આપરી હિરી. આ ગામમાં એ આિિા નરીકળેલો 
ત્યારે રસિામાં જ એને એક સંસમરણ ્યાદ આિરી ગ્યું હિું જ ેપુનઃ દાસભાઈ િરફ ખૂબ 
િરીવ્રિાથરી રસરી ગ્યું.

એ મરરુ મિહાર સંસથામાં દાસભાઈ પ્રાથમમક રાળા ચલાિિાં એમાં સંસથાના બાળકોનરી 
સાથે રહેરમાં રહેિાં કેટલાંક બરીજા બાળકો પણ ભણિાં. એ હદિસોમાં કદાચ પોિે ચોથા 
રોરણમાં જ ભણિો હિો. એક હદિસ ગકૃહકા્ય્શમાં મચત્ મરક્કે ‘મા’નું મચત્ દોરરી લાિિા 
કહેલું.

રાળાએથરી છૂટરીને એ પોિાનાં ર્યનખંિમાં આવ્યો. ફરરીથરી નાહો. પ્રાથ્શના કરરી. થોિુ ં
ઘણં જમ્યો. પછરી લેસન કરિાં બેઠો પણ એ નક્રી જ નહોિો કરરી રકિો કે ‘મા’નંુ મચત્ કઈ 
રરીિે દોરિું? અન્્ય સહપાઠરીઓને િો ‘મા’ હિરી. પહરિાર હિો. પોિાનરી પાસે ‘મા’ ક્યાં હિરી? 
‘મા’ મિષે કરરી જ ખબર ન હિરી. એ મોિરી રાિ સુરરી ગિમથલ કરિો રહો. છિેટ ેકરરી સૂઝ 
ન પિરી એટલે એ ઊભો થ્યો. સંસથાનરી પરસાળનાં છિે ેઆિેલ રૂમ િરફ પહોંચરી ગ્યો.

માથે અત્યંિ ઝરીણાં િાળ, ભરીને િાન, કસા્યેલું રરરીર, ખાદરીનરી રોિરી અને ઉપર એિું 
જ પહેરણ અને ખભે રૂમાલ નાંખરીને બેઠલેાં િો ઘિરીક હળિે હળિે ખાટ ેહીંચિા દાસભાઈ 
પાસે જઈને પૂછલેું.

‘ભાઈ, મારે લેસનમાં ‘મા’નું મચત્ દોરિાનું છ.ે િે, હેં ભાઈ ‘મા’ કેિરી હો્ય?’
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દાસભાઈ એ િરિ જ ખભે રાખેલ રૂમાલને માથા પર મૂકિાં કહુંઃ

‘આિરી.’

બસ, એ મચત્ એનાં મન પર પ્રથમ અંકાઈ ગ્યું ને પછરી કાગળ પર અિિ્યુાં. એનો 
આખા િગ્શમાં પ્રથમ નંબર આિેલો. એમાં ‘મા’ના મચત્માં સ્ત્રરીનરી જગ્યાએ માથે રૂમાલ ઢાંકેલા 
દાસભાઈ હિા.

આિા મિદ્યાગુરુ દાસભાઈનરી નાજુક િમબ્યિનાં સમાચારથરી એ િરુ અસિસથ જ હિો 
ત્યાં જ મરરાિે દ્યાળજીબાઈનો ફરરી ફોન આવ્યો.

‘દેિરાજભાઈ, દાસભાઈએ મિદા્ય લરીરરી - હહર ઓમ.’

બરાબર એ જ િખિે બારરી પાસે ઢાળેલ પલંગમાં સૂિેલાં દેિરાજને ઘરનાં આંગણમાં 
બહારનરી િરફ રોપેલ કેળનાં ફૂટિાનરી િરીણરી ચરીસ સંભળાઈ.

ઘા્બાજડર્યું  છા્યા	રત્રવેદી

સિારનો ઠિંો પિન થોિરી રાિા આપિો હિો. બગરીચાના બાંકિ ેબેસરીને અનુજાએ 
માસક બાજુ પર મૂક્યો. શ્વાસ ઉિારરીને મૂકરી દરીરા હો્ય િેમ માસક િેને િાકરી રહો. િેણે 
ઝિપથરી નજર ફેરિરી લરીરરી. સેન્િલ કાઢરીને ખુલ્લાં પગ લરીલાંછમમ ઘાસમાં લંબાિરી દરીરા. 
આગ બુઝાિિા મથિરી હો્ય િેમ ભરીનાં ઘાસમાં પગનરી પાનરી ક્યાં્ય સુરરી ઘસિરી રહરી.

સૂરજનો િાપ િરિો જિો હિો. લોકોનરી ચહલપહલ િરિા લાગરી. સા્યરનનો અિાજ 
આવ્યો અને બગરીચાનરી રેમલંગ બહાર સટાફ ફટાફટ હાજર થ્યો. ઍમબ્યુલન્સમાંથરી એક 
ભાઈને સટ્ચેર પર લરીરા. સાથેનું ઑમકસજન મસમલન્િર િૉિ્શબો્યે સટ્ચેર નરીચેનાં સટને્િમાં 
રાખ્યું. સિારથરી જ હૉમસપટલનો પૅસેજ રમરમરી ઊઠ્ો. જ્યાં નજર પિ ે ત્યાં પેરન્ટના 
સિજનો ઊચક જીિે દોિરામ કરે છ.ે િારંિાર આિિો સા્યરનનો અિાજ શ્વાસ અદ્ધર કરરી 
જિો.

અનુજા િપિાં આકાર સામે એકરીટરે જોઈ રહરી. હજુ બે મહહના પહેલા, આિરી જ એક 
ઍમબ્યુલન્સમાં આ હૉમસપટલના દરિાજ ેઆિેલરી... એ મિચારોમાં િબૂરી ગઈ...

---

અનુજા ઘરમાં ઑમકસમરીટર લઈને મમમરી પાસે બેઠરી હિરી. 

95-94... ઑમકસજન લેિલ નરીચે જઈ રહું હિું. િેનરી નજર ઑમકસમરીટર પરથરી 
ખસિરી જ નહોિરી.

‘અરે, ક્યાં્ય ઑમકસજન રૂમ ખાલરી નથરી.  ઍમબ્યુલન્સ્ય આિિરી નથરી. બે કલાકથરી 
રાહ જોઈએ છરીએ.’ પપપા ફોન પર બોલિા હિા.

અનુજાનાં મમમરીનરી અમિરિ ગમિથરી ઘર જીિંિ રહેિું. આજ ેએમના જ રબકારા 
કોરોનાના સકંજામાં હિા.
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‘મમમરી સારંુ થઈ જરે, મચંિા ન કર. ઍમબ્યુલન્સ આિે એટલે દિાખાને જઈએ.’

‘બેટા, િું મારરી સાથે રહેજ.ે’

‘હા મમમરી. હંુ પાસે જ છુ.ં’

પછરી મમમરીનો ક્રીણ અિાજ દબાઈ ગ્યો.

રરીરજભાઈ દોિિા આવ્યા - ‘ચાલો, ચલો ઍમબ્યુલન્સ આિરી ગઈ છ.ે અનુ, જલદરી 
કર’.

પૂરપાટ દોિિરી ઍમબ્યુલન્સમાં બરાં હૉમસપટલે પહોંચ્યાં. જરૂરરી મિમર પૂરરી કરરી. 
િૉકટરનરી સૂચના મુજબ િૉિ્શબો્ય અને નસ્શ અનુજાનાં મમમરીને ઑમકસજન બેિના િૉિ્શમાં લઈ 
ગ્યાં.

‘અનુ, બેટા ચાલ ને... મારાથરી એકલાં નહીં જિા્ય... િારા પપપાને કહે આિે...’

સટ્ચેર પસાર થ્યું ત્યાં સુરરી રરીમો થિો અિાજ અનુજાને કાને પિિો રહો.

િે મમમરીનો લંબા્યેલો હાથ સજલ આંખે જોઈ રહરી.

ઘરે પહોંચરીને રરીરજભાઈ બેસરી પડ્ા.

‘લો, પાણરી પરીિો... મચંિા ન કરો. સમ્યસર સારિાર રરૂ થઈ ગઈ એટલે જલદરી સાજી 
થઈને આિરી જરે. બસ, પંદરેક હદિસ કાઢિાના છ.ે થઈ જરે. રોજ ફોન પર કલાકે કલાકે 
િાિ કરરીરું એટલે એને ્ય એકલું નહીં લાગે.’

‘િારરી િાિ સાચરી છ.ે.. આટલા િષણોમાં િારરી મમમરી કદરી એકલરી રહરી જ નથરી.’

‘હા, હંુ 20 િષ્શનરી થઈ જઈર... હજુ સુરરી ક્યારે્ય મમમરીને એકલરી જોઈ જ નથરી!

‘િું સાિ નાનરી હિરી ને, લગભગ બે િષ્શનરી હોઈર. મારે નોકરરીમાંથરી બહારગામ જિાનું 
થ્યેલું. િારરી મમમરીને કહું કે એણે િો ઘર માથે લરીરું હિું. હંુ એ હદિસ ભૂલ્યો જ નથરી.’

---

‘ના હો, મને એકલરી મૂકરીને ક્યાં્ય જિા નહીં િમે.’

‘અરે, કાલે પાછો આિરી જઈર. બરીજો મેનેજર રજા પર છ ેએટલે મારે જિું પિ ેછ.ે 
કામ સાચિરી લેિું પિ ેને!’

‘અનુ સાિ નાનરી છ ેઅને હંુ એકલરી કેિરી રરીિે રહરીર? ના ભઈ ના, િમે બૉસને ના 
પાિરી દો.’

‘રું કહંુ? મારરી પતનરી ના પાિ ેછ,ે એમ?’ રરીરજભાઈ ખિખિાટ હસરી પડ્ા.

‘િમે ્ય રું? મારરી મશકરરી જ કરિાનરી કા્યમ! હંુ સાચચે જ કહંુ છુ.ં’

‘અરે ગાંિરી, એક હદિસમાં રું થઈ જિાનું છ?ે’

‘ભલે કાંઈ ન થા્ય, પણ હંુ એકલરી રહંુ ને િો મને બહુ બરીક લાગે. બરા નકામા મિચારો 
જ આિે!’

‘િારરી સાથે અનુ િો છ.ે.. એકલરી કેિરી રરીિે?’

‘એ િો હજુ નાનરી છ.ે િમને નહીં જિા દઉં બસ. િમે િમારા સાહેબને ના પાિરી દો.’

---
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‘અનુ, િું નહીં માને, િારરી મમમરી રરીિસરનરી રિિા જ બેઠરી. મને જિા ન જ દરીરો.’

એક બાજુ અનુજા હસરી પિરી અને બરીજી બાજુ મમમરીને એકલરી દિાખાનામાં મૂકિરી પિરી 
છ ેિેનરી મચંિા થિા લાગરી.

‘મમમરીને મિહિ્યો કૉલ કરિો છ,ે પણ એ િો રરીખરી જ નહીં. પપપા, મેં એને કેટલરીિાર 
સમાટ્શ ફોન રાખિાનું કહું હિું... હિે મિહિ્યો કૉલ કેિરી રરીિે થરે?’

‘હા બેટા, િારરી મમમરીનું એિું જ છ.ે આપણે બે્ય આસપાસ હોઈએ ને એટલે એને બરીજુ ં
કાંઈ ના જોઈએ.’

---

‘અમારાં લનિનરી 25મરી ઍમનિસ્શરરી પર મેં એને સમાટ્શ ફોન મગફટ આપિાનરી િાિ કરરી 
હિરી. િો િારરી મમમરી રું કહે ખબર છ?ે’

‘એમાં મગફટ મબફટ રું આપિાનરી? આપણે કેિું ભ્યુાં ભ્યુાં જીિન જીવ્યાં! 25 િષ્શ પસાર 
થઈ ગ્યાં પરંિુ કાલનરી જ િાિ હો્ય એિું લાગે છ.ે એ જ લનિજીિનનરી સફળિા કહેિા્ય ને! 
િમે મને પરરી જિેરી દરીકરરી આપરી છ,ે િેનાથરી મોટરી મગફટ કઈ હો્ય?’

મેં એને સમજાવ્યું, ‘જો હિે સમ્ય બદલા્યો છ.ે નિાં નિાં સારનો આવ્યાં છ.ે િારા માટ ે
સમાટ્શ ફોન લાિરીર. િું મને ઑહફસે ફોન કરરીને ‘જમ્યા કે નહીં?’ એમ પૂછા કરે છ ેને? પછરી 
િને મિહિ્યો કૉલ કરરીને જ જમિા બેસરીર.’

િો કહે, ‘ના ભાઈસા’બ, એિું બરું મને ન ફાિે. એિિો મોટો ફોન સાચિિો જ 
અઘરો... િૂટ ેફૂટ ેને િો િમારા હજારો રૂમપ્યા પાણરીમાં જા્ય. એના કરિાં મારો જૂનો ફોન 
સારો છ.ે કેટલરી્યિાર પિ ેછ,ે પણ િૂટ્ો નથરી... આપણરી જમે જ!’

---

‘પપપા, િમે િો પાછા ખોિાઈ ગ્યા... ચાલો ને મમમરીને ફોન કરરીએ. એકલરી મૂંઝાિરી 
હરે.’

‘હેં ... હા... હા... કર... ફોન કર, સપરીકર પર રાખ!’

‘અનુ, મને જરા્ય સારંુ નથરી લાગિું. બોલું ને હાંફરી જઉં છુ.ં િું ને િારા પપપા અહીં્યાં 
આિો ને.’ 

‘મમમરી, કોરોના પ્રોટોકૉલ મુજબ કોઈને આિિા ના દે. ચેપરી રોગ છ ેને એટલે. જો, એક 
બે હદિસનરી જ િાિ છ.ે િને સારંુ થા્ય એટલે લેિા આિરીરું.’

‘આ કોરોનાએ િો કેિા લાચાર કરરી દરીરા છ!ે એકલા રહેિાનું. િને ને પપપાને બોલાિા્ય 
નહીં. એક હદિસમાં જ એકલા રહરીને મને કેિા કેિા મિચારો આિે છ,ે બેટા.’

‘િું મચંિા ક્યા્શ મિના જલદરી સાજી થઈને ઘરે આિિાના જ મિચારો કર. અમે ફોન 
કરિાં રહેરું.’ રરીરજભાઈ બોલ્યા.

‘ભલે, ઑમકસજન માટ ેમોઢા પર બરું એિું લગાવ્યું છ ેને કે બહુ બોલિાનું ફાિિું નથરી. 
સમાટ્શ ફોન રરીખરી ગઈ હોિ િો િમને બંનેને જોઈ લેિાિ... િમને કહરી દઉં છુ,ં હિે પછરી 
ક્યારે્ય એકલરી નહીં રહંુ.’

અને એમ પહેલરી ને છલે્લરીિાર જ એકલા રહેિાનું બન્્યું.
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---

ફોન આવ્યો...

‘રરીરજભાઈ બોલો છો?’

‘હા, િમે કોણ?’

‘હંુ કોરોના િૉિ્શમાંથરી બોલું છુ.ં િમારા પતનરીનું અિસાન થઈ ગ્યું છ.ે િમે આિરીને બરરી 
પ્રોમસજર પૂરરી કરરીને લાર લઈ જાિ.’

‘લા...ર!’.... રરીરજભાઈના હાથમાંથરી મોબાઇલ પિરી ગ્યો.

અનુજાએ પપપાને પહેલરીિાર સૂનમૂન જો્યા.

‘પપપા, પપપા... રું થ્યું?’

‘િારરી મમમરી ચાલરી ગઈ - એકલરી...!’

અનુજા પપપાને િળગરીને રિિા લાગરી.

---

િાિાિરણ બદલા્યું હિું. કમોસમરી પિન ફંૂકાિો હિો. અનુજા ઘરમાં આ રરીિે કદરી 
એકલરી રહરી નહોિરી. બારણં બંર કરરીને િે મમમરીના પલંગ પર ટૂહંટ્યું િાળરીને બેસરી ગઈ.

મોબાઈલનરી હરંગ િાગરી... કાકાનો ફોન હિો.

‘કાકા, કાકા... મમમરી જિરી રહરી... સમરાને પપપા એકલા ગ્યા છ.ે.. િમે આિો છો?’

‘િારા પપપાનો ફોન હિો કે િું ઘરે એકલરી છ.ે મને િા્યામબહટસ અને િારરી કાકરીને બરીપરી 
િરારે રહે છ.ે કોરોનાને લરીરે િૉકટરે બહાર જિાનરી ના પાિરી છ.ે નહીં િો આિરીએ જ ને!’

‘કાકા, ભાઈને િો મોકલો...’ અનુજાથરી િસૂકંુ રોકા્યું નહીં.

‘િેને ઑનલાઇન પરરીક્ા ચાલે છ.ે આખો હદિસ એના રૂમમાં હો્ય છ.ે મેં એને િાિ 
કરરી. આિિા અઠિાહિ્યે િારરી પાસે આિરી જરે... જો બેટા, થિાનું થઈ ગ્યું... કામકાજ હો્ય 
િો કહેજ.ે.’

અનુજાનાં િસૂકામાં કાકાના છલે્લા રબદો બદલાઈ ગ્યા.

બારરી બહાર િોફાનરી પિનમાં એક િકૃક્ આખેઆખું િોલિું હિું...!

અનુજાએ બારરી બંર કરરી દરીરરી.

---

ફરરી ફોન આવ્યો... માસરી બોલ્યાં,

‘બેટા મમમરીને કેમ કરિા આિું થઈ ગ્યું? િારરી પાસે દોિરી આિિાનું મન થા્ય છ,ે પણ 
અહીં મુંબઈમાં િો બરું બંર છ.ે કેિરી રરીિે આિું? િારરી બહુ મચંિા થા્ય છ.ે રરીરજકુમારને 
ફોન ક્યણો પણ િાિ ન થઈ.’

‘માસરી, એ િો અંમિમમિમરમાં ગ્યા છ.ે મને મળિા કોઈ આિિું નથરી. મારે પપપા સાથે 
જિું હિું પણ કોરોના પ્રોટોકૉલને લરીરે ન જઈ રકરી.’

---

અનુજા રિરી રિરીને સૂજી ગ્યેલરી આંખે રૂન્્યાિકારમાં ઝાંિા મારિરી રહરી... એને મમમરી 
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સાથે િાિો કરિરી છ,ે ભેટરીને રિિું છ,ે હજુ કેટલરી્ય ફહર્યાદો ને જીદ કરિરી છ.ે.. સટ્ચેરમાંથરી 
લંબાિા હાથ એને બોલાિે છ.ે..!

જીિનનો એક હહસસો ચૂપચાપ અંરકારમાં ગરક થઈ ગ્યો હિો.

---

અનુજા મમમરીનો ફોટો મોબાઈલમાં જોિરી રિિરી બેઠરી હિરી. એકદમ ખાંસિાનો અિાજ 
આવ્યો.

ઘરે આિરીને ભાંગરી પિલેા રરીરજભાઈ દરિાજ ે બેસરી પડ્ા હિા. એમને ઉરરસ 
આિિરી હિરી. એ દોિરી ગઈ.

‘પપપા બાથરૂમમાં ગરમ પાણરી રાખ્યું છ,ે િમે નહાઈ લો.’

‘િું એકલરી જ છ?ે કોઈ આવ્યું નહીં? મેં હસુને ફોન ક્યણો હિો.’

‘હા, કાકાનો ફોન આિેલો. બરાંને ઇન્ફેકરનનો િર લાગે છ.ે મારા ફ્ેન્્ડસ પણ એિું 
જ કહે છ ેકે, કોરોનામાં કેિરી રરીિે આિરીએ?’

‘ઓહ, બેટા કેિો ખરાબ સમ્ય આવ્યો છ?ે કોરોનાએ માણસને માણસથરી દૂર કરરી 
દરીરા છ.ે લોકો િો ટપોટપ મરે છ,ે સાથોસાથ માનિિા મરરી પરિારરી છ.ે ચહેરા પરથરી દંભના 
મહોરાં ઉિારરી દરીરાં છ,ે કોરોનાએ! કોઈને એમ ના થ્યું કે આ છોકરરી એકલરી છ!ે’

‘પપપા હિે મમમરી મિના કેિરી રરીિે રહેિારે? પપપા, હિે આપણે બંને સાિ એકલા! મમત્ો 
અને સિજનો દૂર રહેિા માગે છ.ે આપણાં જિેા લોકોએ એક પછરી એક ઘા જ સહન કરિાના, 
પપપા?’

‘અનુ, દરેક ઘા માટ ેએક ઈલાજ હો્ય છ ે- ઘાબાજહર્યું હો્ય છ.ે’

‘ઘાબાજહર્યું! પપપા ઘાબાજહર્યું એટલે રું?’

‘બેટા, કરું િાગરી જા્ય, ઘા થા્ય િેના પર એ િનસપમિ લગાિિાથરી ઘા મટરી જા્ય એટલે 
િેને ઘાબાજહર્યું કહેિા્ય. એક પ્રકારનરી ઔષમર.’

‘પપપા... દરેક ઘા માટ ેએિું ઘાબાજહર્યું હો્ય િો કેિું સારંુ!’

‘દરેક ઘા માટ ેએનું એક ઘાબાજહર્યું હો્ય જ છ.ે બસ િેને રોરિાનરી િૈ્યારરી હોિરી 
જોઈએ.

...હંુ નહાઈ લઉં.’ કહરીને રરીરજભાઈ આંખના ખૂણા લૂછિાં બાથરૂમ િરફ ચાલ્યા. 
અનુજા ઘાબાજહર્યું કેિું હરે િેનરી કલપનામાં ખોિાઈ ગઈ.

િૈ્યાર થઈને રરીરજભાઈ રૂમનરી બહાર આવ્યા. િેમને ઉરરસ આિિરી હિરી.

‘બેટા, મને જરા િાિ જિેું લાગે છ ેઅને ખાંસરી આિે છ.ે કદાચ મને િો કોરોના...’

‘ના પપપા, ના... િમને નહીં..’

અનુજા એમને જોઈ રહરી.

---

ફરરી ઍમબ્યુલન્સ, સટ્ચેર, િૉિ્શ બો્ય, નસ્શ, િૉકટર... અને રરીરજભાઈ હૉમસપટલમાં!

---
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‘પપપા િમે જલદરી સાજા થઈ જાિ. મને એકલા જરા્ય ગમિું નથરી. જુઓ છો ને બરું 
એમ જ પડ્ું છ.ે’

‘િારરી મમમરી મને બોલાિે છ,ે પણ િને એકલરી મૂકરીને નહીં જાઉં હો! િારા આંસુ 
મારાથરી નથરી જોિાિાં, બેટા!’

‘િમે જલદરી આિો ને.’

‘આજ ેિૉકટર આિે એટલે પૂછરી લઉં. હિે િો ઑમકસજન લેિલ બરોબર થઈ ગ્યું છ.ે 
જો િને દેખાિુ ંઑમકસમરીટરમાં... છ ેને... 97... હમણાં 98 થઈ જરે.’

‘પપપા મરીસ ્યુ સો મચ. પલરીઝ જલદરી ઘરે આિરી જાિ.’

---

હિે પપપાને જોિાનો અને સાંભળિાનો એકમાત્ સાથરી મોબાઈલ જ હિો. 

અનુજા રાિે પણ હાથમાં જ ફોન રાખરીને ઝોકાં ખાિરી રહેિરી.

...અને ફોન આવ્યો...

‘હૉમસપટલમાંથરી બોલું છુ.ં રરીરજભાઈના સગા છો?... ઓહ, એમનરી દરીકરરી બોલો છો. 
િમારા ફારરને સારંુ હિું પણ રાિે એકાએક ઑમકસજન લેિલ િાઉન ગ્યું અને િથે થઈ ગ્યું 
છ.ે પ્રોમસજર પૂરરી કરિા કોઈને મોકલો. એક જ વ્યમકિ અંમિમમિમર માટ ેઆિરી રકરે...

હલ્લો... હલ્લો...!’

અનુજાના હાથમાંથરી મોબાઈલ પિરી ગ્યો... િેને ચક્ર આિરી ગ્યા અને બેસરી પિરી.

---

અનુજા, મમમરીનાં િો અંમિમ દર્શન પણ કરરી રકરી નહોિરી. પરીપરીઈ હકટમાંથરી પપપાનરી 
ઝલકમાત્ જોઈને િેણે મિમર પૂરરી કરરી.

મમત્ો અને સગાિહાલાંના ખાલરી ફોન ને મેસેજ જ આવ્યા.

અનુજા ઉદાસરીમાં ગરકાિ થિરી રહરી. બંર ઘરના અંરકારમાં િબૂિરી રહરી. હદિસો 
પસાર થિાં રહા...

---

એક હદિસ સિારમાં કોઈ િોર બેલ ઉપરાઉપરરી િગાિિું હિું.

દરિાજો ખોલિાં જ બાજુમાં રહેિાં આન્ટરી ગભરા્યેલાં ઊભાં હિાં. હાંફિા અિાજ ે
માંિ બોલ્યાં, ‘અનુજા, મારા દરીકરાને કોરોના થ્યો છ.ે ઇસપિાલમાં છ.ે.. મારે એને જોિો છ.ે 
િારાં મોબાઇલમાંથરી મિહિ્યો ફોન કરરી આલરીર? મને મુંઈને કાંઈ નો આિડ્ું...’

મા-દરીકરાનરી ભરીનરી આંખમાં દૂરથરી એકબરીજાને જો્યાનો સંિોષ છલકાિો હિો.

- એ દૃશ્ય અનુજાનાં હૃદ્યમાં કોિરાઈ ગ્યું.

િે મનોમન બોલરી ઊઠરી, ‘હા પપપા ઘાબાજહર્યું... હો્ય જ છ,ે ઘાબાજહર્યું...!’

સજલ આંખ લૂછરીને અનુજા ઊભરી થઈ અને બારરી-બારણાં ખોલરી નાંખ્યાં.

મમમરી-પપપા બંનેને ગુમાવ્યાં હિાં િે હૉમસપટલે જઈને ઊભરી રહરી...

---
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સા્યરનના એકરારા અિાજથરી બગરીચાના બાંકિ ેબેઠલેરી અનુજા િિ્શમાનમાં આિરી 
ગઈ.

મોબાઈલ િાઇબ્ેટ થિો હિો...

‘‘હલ્લો માસરી!’

‘િને કેમ છ,ે અનુ? િારરી બહુ મચંિા રહે છ.ે’

‘નમથંગ ટ ુિરરી, માસરી! આઈ એમ ઓકે... પપપાએ કહું હિું કે દરેક ઘા માટ ેએનું એક 
ઘાબાજહર્યું હો્ય જ છ ે- બસ, રોરિું પિ.ે.. મેં મારાં માટ ેએક ઘાબાજહર્યું રોરરી લરીરું છ.ે...

દદથી, હંુ અને મોબાઈલ-મારંુ રાબાજહર્યું!

....માસરી, કૉલ િેઇહટગં છ.ે.. પછરી િાિ કરંુ.’

એક કોરોના પેરન્ટનાં ઘરેથરી જ ફોન હિો.

‘હલ્લો, આન્ટરી િમે મચંિા ન કરો. હંુ હૉમસપટલમાં જ છુ.ં રમિ પાસે જઈને મિહિ્યો કૉલ 
કરંુ છુ.ં’’

અનુજા સેન્િલ અને માસક પહેરરી, બાંકિા પરથરી ઊભરી થઈને સિસિાટ હૉમસપટલનરી 
અંદર ગઈ. િેનો મોબાઈલ રબકિો હિો અને એ પરીપરીઈ કરીટ પહેરરીને કોમિિ િૉિ્શ િરફ 
ચાલિા લાગરી.

q

સ્કૉલરશિપ
‘મનરંજન ભગિ મેમોહર્યલ ટસ્ટ, એક નિો પ્રકલપ ‘મનરંજન ભગિ સંરોરન 

સકૉલરમરપ’ જાહેર કરે છ.ે આ પ્રકલપ અંિગ્શિ, ગુજરાિરી ભાષા અને સાહહત્યમાં 
સંરોરનને િેગ મળે િે માટ ે દર િષષે એક વ્યમકિને, એક લાખનરી ‘સકૉલરમરપ’ 
આપિામાં આિરે. આિેલરી અરજીઓ કે ભલામણોમાંથરી પસંદગરી સમમમિ, 
મિષ્યિસિુને ચકાસરી કોઈ એક સંરોરકને પસંદ કરરે. િષ્શ આખરે સંરોરકના 
કા્ય્શનું પરામર્શન કરિામાં આિરે. સંરોરકનરી ઉંમરનરી કોઈ મ્યા્શદા નથરી. આ 
પ્રકલપનો આરંભ િષ્શ 2022નરી જાન્્યુઆરરીથરી થરે િથા િે માટ ેસંરોરકે અથિા િેના 
િિરીથરી સંભમિિ ભલામણ કરનારે સંરોરનકા્ય્શનરી સંપૂણ્શ માહહિરી 30 હિસેમબર, 
2021 પહેલા નરીચેના સરનામે મોકલિાનરી રહેરે.

અધ્યક્
મનરંજન ભગિ મેમોહર્યલ ટસ્ટ, અરરીમા હાઉસ, એમ. જ.ે પુસિકાલ્યનરી પાસે, 

એમલસમબ્જ, આશ્રમ રોિ, અમદાિાદ-6
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ભૂ્ની	ભવાઈ...

મનહર	ઓઝા

ઉતસિ પ્રેમરી રાજા મેરાિરી િેના પ્રરાનો સાથે આગામરી ઉતસિ બાબિે ચચા્શ કરરી રહા 
હિા ત્યાં આરોગ્ય પ્રરાન દરબારમાં દોિરી આવ્યા. હાંફિા હાંફિા એ બોલ્યા.

‘મહારાજ... ગજબ થઈ ગ્યો. નરોત્તમ રેઠ અને િેમના આખા કુટુબંને ભૂિ િળગ્યું 
છ.ે’

‘રું િાિ કરો છો પ્રરાનજી...! આપણા રાજ્યમાં ભૂિ? અરે આપણા ભૂિાઓ િો દેર-
મિદેરમાં પ્રખ્યાિ છ.ે એમને કહો ભૂિ ભગાિ.ે’ બલૅક એન્િ વહાઇટ દાઢરી ખંજિાળિા રાજા 
બોલ્યા.

‘એ પણ કરરી જો્યું મહારાજ. ભૂિના બદલે ભૂિાઓ જ ભાગરી ગ્યા.’

‘એમ...? એટલાં જબરાં છ ેએ ભૂિ?’

‘હા મહારાજ  આ બરાં મિદેરરી ભૂિ છ.ે’

‘મિદેરરીઓ િો આપણા મહેમાન કહેિા્ય. િમને કેમ ખબર પિરી, કે િે મિદેરરી ભૂિ 
છ?ે’

‘લક્ણો ઉપરથરી. આ બરાં ભૂિ નાચિા ગાિાનાં રોખરીન છ.ે આપણા દેરરી ભૂિો િો 
રૂણે અને લોકોને િરાિે.’

‘પણ િો એ બરાં આપણા દેરમાં િગર મિઝાએ આવ્યા કેિરી રરીિે?’

‘મહારાજ, આપણા નગરના નરોત્તમ રેઠ, પૂિ્શના દેરમાં િેપાર અથષે ગ્યા હિા. લાગે 
છ ેકે ત્યાંથરી જ િેમને િળગ્યાં હરે! એકમાંથરી એકિરીસ થઈ ગ્યાં છ.ે’

‘એટલે...?’ દરબારરીઓને પણ નિાઈ લાગરી. િેઓ એકબરીજાનરી સામે જોિા લાગ્યા.

‘એટલે પહેલાં િો રેઠને જ ભૂિ િળગ્યું હિું હિે િેમના આખા કુટુબંને િળગ્યાં છ.ે 
િેમના નોકર-ચાકર અને રસોઈ્યા સુરરી બરાં િેનો ભોગ બન્્યા છ.ે હિે િો એ પિોરમાં પણ 
ફેલાિા લાગ્યાં છ.ે’

‘એિું કઈ રરીિે બને? એક ભૂિમાંથરી કેિરી રરીિે થા્ય? નિાં ભૂિોનો જન્મ થ્યો કે રું?’ 
રાજા દાઢરી ખંજિાળિા મિચારિા લાગ્યા.

‘એિું જ લાગે છ.ે’

‘ગમે િે કરો... પણ આ ભૂિને ભગાિો!’

‘મને લાગે છ ેઆપણે ઢઢંરેો મપટાિરીએ. જ ેભૂિ ભગાિ ેિેને ઈનામ-અકરામ આપરીએ.’

‘હા, એ ઉપા્ય સારો રહેરે. િો મપટાિો ઢઢંરેો, ને બરરી ચેનલો અને રેહિ્યો ઉપર િેનું 
પ્રસારણ કરાિો, મરીહિ્યામાં પણ િેનરી જાહેરાિ થિરી જોઈએ.’

‘એ કામ િો પ્રસારણ મંત્રીનું છ ેમહારાજ.’ આ સાંભળરી પ્રસારણ મંત્રી ઊભા થઈ 
ગ્યા. ઝૂકરીને િેઓ બોલ્યા.
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‘થઈ જરે મહારાજ. આજ ેસાંજ ેજ ગોઠિરી દઉં.’

‘સાંજ ેનહીં, સાંજનરી રાહ રું કામ જુઓ છો? હમણાં જ રૅકોહિાંગ કરરીને પ્રસારણ 
કરો.’ કહેિાં રાજા ઊભા થઈને મહેલ િરફ ચાલિા લાગ્યા.

‘જી મહારાજ...!’ બરીજા દરબારરીઓ પણ ઊભા થઈ ગ્યા.

***

ખુરનગરનો રાજા મેરાિરી હિો. એનું નામ પણ મેરાિરી. રાજા ખૂબજ હોમર્યાર અને 
ખટપહટ્યો હિો. િેનરી જીભ મર કરિાં પણ મરીઠરી. રાજાનરી પ્રજા રાજા ઉપર ઓળઘોળ. પ્રજાને 
રાજા ઉપર આંરળો મિશ્વાસ. મેરાિરી મોટરી ્યોજનાઓ ઘિ ેઅને િેનો અમલ પણ કરે. દેરના 
ગુણગાન ગાિા માટ ેદેરાટન પણ કરે. ખુરનગરનરી પ્રજા ખુર, િેપારરીઓ ખુર, નાનાં ને મોટાં 
પણ ખુર, મિદ્યાથથીઓ, મરક્કો, િૉકટરો, િકરીલો, દરબારરીઓ, મજૂરો, લેખકો ને કલાકારો પણ 
ખુર.

મેરાિરીને િેના દેરના મિકાસમાં ખૂબ રસ. િેના માટ ેિે દેર મિદેરના રાજાઓ સાથે 
ગુફિેગુ કરે, સંમર-કરાર કે ટકૅનોલોજીનું આદાન-પ્રદાન પણ કરે. અફરીણ ઘોળેલરી િેમનરી 
િાણરીનાં ઘેનમાં પ્રજા હહલ્લોળા્ય.

કહે છ ેકે સુખ કા્યમ માટ ેટકિું નથરી. ખુરનગરમાં પણ એક હદિસ દુઃખના ઓળા 
ઉિરરી આવ્યા. થોિાક જ હદિસોમાં ખુરનગર; દુઃખનગર બનરી ગ્યું. થ્યું હિું એિું, કે 
ખુરનગરના મોટા રેહઠ્યા નરોત્તમદાસ રંરાના કામે મિદેર ગ્યા હિા. મિદેરથરી પાછા 
આવ્યા; ત્યારે િેમનું િિ્શન થોિુ ંબદલાઈ ગ્યું હિું. રરીર ગંભરીર નરોત્તમદાસ મોટ ેમોટથેરી 
હસિા લાગિા. નાના બાળકનરી જમે ઠકેિા મારિા. ક્યારેક િેઓ સ્ત્રરીના અિાજમાં ગાિા 
લાગિા, િો ક્યારેક પગમાં ઘૂઘરંુ બાંરરીને નાચિા લાગિા.

આિા િિ્શનથરી ગભરાઈ ગ્યેલરી િેમનરી પતનરીએ એક મોટા િૉકટરને બોલાિરીને િેમનરી 
િપાસ કરાિરી. િૉકટર કહે, ‘બરું બરાબર છ.ે ગભરાિા જિેું નથરી. પરદેરનરી હિા લાગરી ગઈ 
છ.ે થોિા હદિસમાં ઉિરરી જરે.’ હિા લાગરી છ ેકે દિા; િે િૉકટર ઓળખરી રક્યો નહીં. િે 
પછરી અઠિાહિ્યું ગ્યું. િહેિા હદિસોનરી સાથે સાથે રેઠનું ગાંિપણ પણ િહેિા લાગ્યું. િેમના 
નાચ-ગાન પણ િરરી ગ્યાં. કૌિુક િો ત્યારે થ્યું, જ્યારે રેઠાણરી પણ િેમનરી જમે િિ્શિા લાગ્યાં. 
રેઠાણરીના સાસુએ રેઠાણરીને રમકાવ્યાં.

‘આ બરું રું માંડ્ું સં? મોટરી ભેંસ જિેરી થઈનં નાચ સં, િે હારરી લાગ સં?’

‘એ્ય િોસરી...’

‘મને ભેંસ જિેરી કહેિાનું નઈ, બહુ ટિૈ પૈિ કરિાનું નઈ.’

‘હા્ય હા્ય...  જો િો આ મારરી િહુ મને ચેિું ચેિું બોલં સં?’ સાસુ િો િઘાઈ ગ્યાં.

‘જા હંુ િો નાચિાનરી થા્ય િે કરરીલે, જઈ રાજાના દરબારે ફહર્યાદ કરરી લે.’

‘અરે... રે... ચેિો કળજુગ આ્યો સં. આ બે બદામનરી િહુ મનં જમેિેમ બોલં સં. 
જુઓ... જુઓ... હા્ય હા્ય... સત્યાનાર જા્ય િારંુ....!!’ રોિરી કકળિરી સાસુ બહાર દોિરીને 
અિોરપિોરમાં બરાંને કહેિા લાગરી.

પિોરરીઓ પણ રું કરે? સાસુએ બે હદિસ કકળાટ ક્યણો. ત્રીજા હદિસે એ પણ દરીકરા 
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ને િહુનરી સાથે નાચિાં થઈ ગ્યાં. બરીજા બે હદિસમાં િો ઘરનાં બરાં્ય રેઠ રેઠાણરીનો ચેપ 
લાગ્યો હો્ય િેમ સાગમટ ેનાચિા લાગ્યાં. ઘરમાં નકૃત્ય મંિળરી આિરી હો્ય િેિું લાગિું હિું. 
પિોરરીઓને િો જોણં થ્યું. િગર પૈસે મનોરંજન. પિોરમાં રહેિાં એક ઘરિાં માજીએ રેઠના 
ભાઈને બોલાિરીને કહું.

‘મનં િો લાગ સં, આખા ઘરનં િળગાિ િળગ્યું સં... કહંુ સું કોઈ મોટા ભૂિા નં બોલાિો 
નં િળગાિ કઢાિો.’ માજીનરી િાિ ભાઈના ગળે મરરાનરી જમે ઉિરરી ગઈ.

ભાઈએ િો બે-ચાર જણનરી સલાહ લઈને મોટા ભૂિાને િેિાવ્યો. ભૂિો િેનરી સાથે 
રાજ્યનરી ્યુમનિમસ્શટરીમાં ‘ભૂિ ભગાિિો’ મિષ્યમાં ઉત્તરીણ્શ થ્યેલાં; ચાર નિમરમખ્યા ભૂિા 
લઈને આવ્યો. મુખ્ય ભૂિો અને િેના આમસસટન્્ટસ, રેઠ-રેઠાણરી આણરી મંિળરી પાસે ગ્યા. 
ભૂિાએ િેમનું દૂરથરી મનરરીક્ણ ક્યુાં અને ભૂિને પિકારિાં પૂછું.

‘કોણ છ ેિું...? બોલ બોલ કોણ છ ેિું?’

‘િારો બાપ છુ ંહંુ, હા િારો બાપ છુ ંહંુ.’

રેઠ નાચિા નાચિા ગાિા લાગ્યાં. રેઠાણરી પણ િેમનરી સાથે જોિા્યાં.

‘િારરી મા છુ ંહંુ... િારરી મા છુ ંહંુ...’

રેઠ અને રેઠાણરીને જોઈને ઘરનાં બરા સભ્યો પણ ગાિા અને નાચિા લાગ્યાં. ભૂિો 
મિચારમાં પિરી ગ્યો.

‘માથાભારે લાગે છ.ે બોલો બોલો િમે ક્યાંથરી આવ્યાં?’ રેઠ-રેઠાણરી પાછાં નાચિા 
ગાિા લાગ્યાં.

‘અમે આવ્યાં... અમે આવ્યાં ઉગમણે દેરથરી રે...’

‘િારે રું કામ... મારા દેરથરી રે...’

ભૂિાએ િેના આમસસટન્્ટસને સમજાિિાં કહું.

‘આ ભૂિ આપણા દેરનાં લાગિાં નથરી. પરદેરથરી આવ્યાં લાગે છ.ે

‘પણ પરદેર િો એકલા રેઠ ગ્યા’ િા! િો રું બરીજા ભૂિ પણ િેમનરી સાથે આવ્યાં?’ 
એક આમસસટન્ટ બોલ્યો.

‘એિું પણ બને ને, કે બરીજાં ભૂિ અહીં જન્મ્યા હો્ય!’

‘અલ્યા... આિે ભૂિ છ ેકે બેજીિાિરી સ્ત્રરી?’ બરીજા આમસસટન્ટએ સિાલ ક્યણો.

‘િે ભેગા થઈને મારા મગજને ગૂંચિરો નહીં.’ ભૂિો ગુસસે થઈ ગ્યો.

‘ભૂિાજી... એ ગમે િે દેરનાં હો્ય, આપણે આપણરી દેરરી દિા કરરીએ એટલે પૂંછિરી 
દબાિરીને ભાગરે.’

‘હા હા લાિો, લરીમિો, આિળ-બાિળ, છાણાં, લાલ લાલ પટણરી મરચાં ને મરરી-મસાલા. 
એ બરાંનો રુમાિો કરો. િાકલાં, કાંસરીજોિાં, પખિાજ, રણઝમણ્યું અને નગારંુ મંગાિો. લરીમિા 
ને મરચાંનો રુમાિો આખા રરરીરમાં ભરરી દો. િાકલાં અને િામજતં્ોના અિાજથરી એમના કાન 
ખોિરરી નાખો. હંુ પણ જોઉં છુ ંએ પરદેરરી ભૂિિાં ક્યાં સુરરી ટકે છ?ે’

અને પછરી રેઠનું ઘર અને ઘરનાં સભ્યો જાિજાિના રુમાિાથરી ઘેરાઈ ગ્યા. િેનરી સાથે 
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િાકલાં અને નગારાના િાલમાં બરીજાં િામજતં્ો બેસુરાં થઈને સૂર પૂરાિા લાગ્યાં. ભૂિો અને 
િેનરી મંિળરી હાકોટા-પિકારા કરિરી રૂણિા લાગરી. આ બરું જોઈને રેઠ-રેઠાણરીનરી ટોળરીને મઝા 
પિરી ગઈ. ભુિાના હાકોટા સામે િેઓ છીંકોટા નાખિાં નાચિા લાગ્યાં. આ મિમચત્ સંગરીિ 
ભૂિો માટ ેનિું હિું પણ એ િેમને ગમિું હિું. બળિરી આંખો અને ગૂંગણામણનરી પરિાહ ક્યા્શ 
મિના ઉછળરી ઉછળરીને િેઓ નાચિાં રહાં.

ભૂમિ્યું સંગરીિ ખૂટ્ું એટલે ભુિાએ ગરબા અને દુહા-રાસ રરૂ ક્યા્શ. નિરામત્ રરૂ થઈ 
હો્ય િેિું િાિાિરણ સજા્શ્યું. ગરબા ખૂટ્ા પછરી સનેિો અને ભાઈ... ભાઈ... ચાલ્યું.

આખરી રાિ મહેનિ ક્યા્શ પછરી ભૂિો અને િેના આમસસટન્ટ થાકરી ગ્યા. હોંકારા-
પિકારાથરી િેમનાં ગળાં બેસરી ગ્યાં હિાં. આંખો લાલ મરચાં જિેરી થઈ ગઈ હિરી. નાકમાં 
રુમાિો જિાથરી ખાંસરી આિિરી હિરી. ભૂિો અને િેનરી મંિળરી કંટાળરીને ઘરનરી બહાર આિરી 
ગઈ. ભૂિાએ હમથ્યાર હેઠાં મૂકિાં કહું.

‘આ પરદેરરી ભૂિ બહુ િાકાિિાળાં છ.ે એ બરાનો જીિ લઈને જરે. અમે જઈએ 
છરીએ.’

‘હા... નહીં િો અમારે પણ જીિથરી જિું પિરે.’ એક આમસસટન્ટએ ટાપરરી પૂરાિરી. 
ભૂિો અને િેનરી ટોળરી ત્યાંથરી પલા્યન થઈ ગઈ. અંદર રેઠ અને િેનરી ટોળરીનો નાચ ચાલુ હિો.

‘ભાગ્યોરે... ભાગ્યોરે... પેલો ભૂિો રે ભાગ્યો...!’

‘જાગ્યોરે... જાગ્યોરે... મારો માંહલો જાગ્યો...!’

‘મચંમ છા ચુંમ ચુંમ ઈંચા પું... છાંચુ પુંચું નીંજા ચું...!’

***

આરોગ્ય પ્રરાન િો કામે લાગરી ગ્યા. રાજાએ િેમના ભાષણમાં પ્રજાને આિરી પિલે 
આપમત્તનરી જાણ કરરી અને ઝિપથરી આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાિિાનું નગરજનોને આશ્વાસન 
આપ્યું. િેમના પૂિ્શજોનરી રૂરિરીરિાના દાખલા આપરીને પ્રજાનરી હહમમિ િરારરી. જ ેકોઈ આ 
મિદેરરી ભૂિનો નાર કરરે, િેને મોટુ ંઈનામ આપિાનરી જાહેરાિ કરરી.

ઘણા લોકો ભૂિનો નાર કરિા આગળ આવ્યાં પણ કોઈ ફાવ્યું નહીં. પેલાં ભૂિ કોઈને 
ગાંઠિાં નહોિાં. ભૂિનો નાર થિાને બદલે એ િો િરિા લાગ્યાં. રેઠનરી પાિોરમાં અને આખા 
મહોલ્લામાં રહેિાં લોકોને પણ ભૂિ િળગ્યાં. ભૂિ બરીજા લોકોમાં ફેલા્ય નહીં િે માટ ેિૉકટરોએ 
સોમર્યલ હિસટન્સનો આઇહિ્યા આપ્યો. રાજાએ ટરી.િરી.માં એલાન કરાિરીને પ્રજાને િેનરી જાણ 
કરરી.

પ્રજા સોમર્યલ હિસટન્સનું પાલન કરે િે માટ ેગલરીએ ગલરીએ સૈમનકો ગોઠવ્યા. કહર્યાણા 
ને રાકભાજીનરી દુકાનો મસિા્ય અન્્ય દુકાનો, થરીએટરો, મોલ િગેરે બંર કરાવ્યાં. રાજાનરી 
સૂચના મુજબ રેઠનરી હિેલરીમાંથરી અને પાિોરમાંથરી એક પછરી એક માણસોને પકિરીને બંર 
ગાિરીમાં બેસાિરીને મોટરી હૉમસપટલમાં દાખલ કરરી દરીરાં.

હૉમસપટલના િૉકટરો અને નસણોને પગથરી માથા સુરરી રરરીર ઢકંાઈ જા્ય િેિા પલામસટકના 
બુરખા પહેરાવ્યા. દરેકને િેમના રૂમમાં ચા-નાસિો અને બે ટાઇમ જમિાનું પહોંચાિિામાં 
આિિું. રૂમમાં એકલાં પુરા્યેલાં લોકોએ રમાલ મચાિરી. ખાિાનરી સાથે સાથે િેમણે સંગરીિનરી 



પરબ v ડિસેમ્બર, 2021 39

માગણરી કરરી. કોઈએ િેમનરી િાિ ગણકારરી નહીં. િૉકટરોએ િેમના ખોરાકમાં ઘેનનરી દિા 
ભેળિરી. જનેરી અસર થઈ. બે હદિસમાં ભૂિોનરી રમાલ ઓછરી થઈ. રોજ ઘેનિાળંુ ખાિાનું 
ખાઈને બરાં માણસો હદિસ અને રાિ ઊંઘિા લાગ્યાં.

રોજ નાચિા ને કૂદિા ટિેા્યેલાં ભૂિોને અકળામણ થિા લાગરી. ભૂિો ઢરીલાં પડ્ાં. રરીરે 
રરીરે િેમનું જોર ઓસરિા લાગ્યું. િેઓ બરીજુ ંરરરીર રોરિા લાગ્યાં પણ જિું ક્યાં? િેમને 
ખાિા-પરીિાનું આપિા આિનાર બુરખામાં આિિાં અને દૂરથરી જ ખાિાનું મૂકરીને ચાલ્યાં જિાં. 
ત્ણ ભૂિ મરિાં મરિાં રેઠ અને િેમના બે નોકરો મારિાં ગ્યાં.

અઠિાહિ્યામાં િો ચમતકાર થ્યો. રરીરે રરીરે ભૂિ મરિા લાગ્યાં અને માણસો િેમાંથરી 
મુકિ થિા લાગ્યાં. રાજાને આ રુભ સમાચાર મળિાં િેમણે િૉકટરો અને નસણોને રન્્યિાદ 
આપ્યા. પ્રજાએ ભૂિો સામેનરી લિાઈમાં મળેલરી જીિનરી ખુરરી ઉજિિાનું નક્રી ક્યુાં. રાત્ે આઠ 
િાગે પોિપોિાના ઘરના ઉંબર ઉપર પ્રજાએ દરીપ પ્રગટાિરી, થાળરી િગાિરીને ખુરરી વ્યકિ કરરી. 
િે રાત્ે ખુરનગર દરીિાના ઉજાસથરી ઝગમગિું હિું. થાળરીઓનો રણકાર પ્રજાજનોમાં ઉલ્લાસ 
ભરિો હિો. 

***

પ્રજા જનેો ઉતસિ મનાિિરી હિરી, િે ભૂિ હજુ ભાગ્યાં ન હિાં. ભૂિોએ િેમનરી ચાલ 
બદલરી હિરી. કેટલાંક ભૂિ બરીજાનાં રરરીરમાં ગોઠિા્યાં હિાં, જનેાથરી સહુ અજાણ હિાં. એક 
હદિસ આરોગ્ય પ્રરાન હાંફળા-ફાંફળા દોિિાં આિરીને રાજાના રંગમાં ભંગ પાિિાં બોલ્યા.

‘મહારાજ... ગજબ થઈ ગ્યો...!’

‘રું થ્યું પ્રરાન? અમને હિસટબ્શ કરિાનું કારણ..?’ રાજાનો મમજાજ ગ્યો. 

‘ક્મા મહારાજ, િાિ જ એિરી છ,ે કે આપને જાણ કરિરી પિ.ે’

‘બોલરી નાખો.’

‘મહારાજ આપણે સમજિા હિાં કે ભૂિો હિે ભાગરી ગ્યાં છ ેપણ એ ભૂિોએ િો િમને 
ઉલ્લુ બનાવ્યા.’

‘મને ઉલ્લુ બનાવ્યો?’

‘ના ના િમને એટલે કે આપણને, આપણા રાજ્યને.’

‘િો ક્યાં ગ્યાં એ ભૂિ...?’ રાજાએ મ્યાનમાંથરી િલિાર ખેંચરી પણ કાટ ખાઈ ગ્યેલરી 
િલિાર નરીકળરી નહીં. પ્રરાન મનમાં હસિા લાગ્યો. રાજા ખમસ્યાણો પિરી ગ્યો. રાણરીએ 
નજરથરી રાજાને ઠપકો આપિાં મોં મચકોડ્ું.

‘બોલો, ક્યાં ગ્યાં ભૂિ...?’ રાજા પ્રરાન પર ગુસસો કાઢિાં બરાડ્ા.

‘જી મહારાજ... એ બરા આપણરી પ્રજાના રરરીરમાં છુપાઈ ગ્યાં છ.ે’

‘િો જાઓ એ પ્રજાને પકિરી પકિરીને હૉમસપટલમાં પૂરરી દો.’

‘મહારાજ, હૉમસપટલ ફૂલ છ.ે’

‘િો બરીજી વ્યિસથા ઊભરી કરો.’

‘જી મહારાજ, હુકમનો જલદરી અમલ થરે.’ પ્રરાન ભાગ્યા.
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રાણરી હરસાઈને િેમના કક્માં દોડ્ાં. રાજા રાણરીને મનાિિા િેમનરી પાછળ દોડ્ા.

***

હજુ રાજાને આ બરીમારરીનરી ગંભરીરિા સમજાિરી ન હિરી. િેમણે આ બાબિને હળિારથરી 
લરીરરી હિરી. રાજ્યમાં ભૂિનો ફેલાિો હદિસે હદિસે િરિો જિો હિો. ભૂિોએ આખું રાજ્ય 
ઘમરોળરી નાખ્યું હિું. એક હદિસ નોકરોના િેરમાં ભૂિોએ રાજમહેલમાં પગપેસારો ક્યણો. 
રાજા રંગરાગમાં રચ્યા-પચ્યા હિાં. નોકર નોકરાણરીઓ સાથે રાજા-રાણરી પણ ‘િા થઈ્યા... િા 
થઈ્યા...’ કરિા લાગ્યાં.

આરોગ્ય પ્રરાને રાજા-રાણરીને મહેલમાં પૂરરી દરીરાં. રાજ્યમાં કટોકટરી જાહેર કરરી દરીરરી. 
હિે આખું રાજ્ય પ્રરાનોના હિાલે છ.ે રણરીરોરરી િગરના રાજ્યમાં પ્રજા દુઃખરી હિરી.

ભૂિોનરી ભિાઈને કોઈ રોકરી રકે િેમ ન હિું. જમે દૂરમાં સાકર ભળે, િેમ આ મિદેરરી 
ભૂિ પ્રજામાં ભળિા જિાં હિાં. આ અમનિા્ય્શ અમનષ્ને મને-કમને સિરીકા્યષે જ છૂટકો હિો. 
પ્રજા હિે િેનાથરી ટિેાઈ ગઈ હિરી. અને પેલાં ભૂિોનો સંગરીિમ્ય ઘોંઘાટ રાજ્યમાં ફેલાિો જિો 
હિો. 

‘અમે પરદેરરી ભૂિ, અમે પરદેરરી ભૂિ.’

‘કોઈ માનરો ના િૂિ, કોઈ માનરો ના િૂિ.

મચંચાના મચંમચં ચું ચું, મચંચાના મચંમચં ચું ચું...

િમે માનો ના અછૂિ, અમને ના માનો અછૂિ...

q
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અભ્યાસ
‘સપ્તપદી’નો	સાક્ાતકાર

્યોગેશ	જોષી

ઉમારંકરે લખ્યું છઃે

‘કાવ્ય જીિે છ ેઆસિાદમાં.’

કોઈ એક કાવ્યસંગ્હનાં બરાં જ કાવ્યોના આસિાદનો ગ્ંથ મળે એિું કદાચ ગુજરાિરીમાં 
પહેલરીિાર હરે. અને એ પણ મેજર-પોએટ ઉમારંકરના ‘સપ્તપદરી’ સંગ્હનાં સાિે્ય કાવ્યોના 
આસિાદ એક જ ગ્ંથ - ‘સપ્તપદરીઃ આસિાદ અને અિબોર’માં! અને રસાસિાદ પણ ચંદ્રકાન્િ 
રેઠ જિેા કમિ-મિિેચકનરી સરળ, રસાળ, આસિાદ્ય બાનરીમાં!

‘મછન્મભન્ છુ’ં કાવ્યના આસિાદનરી રરૂઆિમાં ચંદ્રકાન્િ રેઠ ેનોંધ્યું છ ે-

“ઉમારંકર જોરરીના કાવ્યપ્રાસાદનો પા્યો ‘મિશ્વરાંમિ’, િેનું મરખર િે ‘સપ્તપદરી’ અને 
મરખર પરનો સુિણ્શકળર િે ‘પંખરીલોક.’ ”

આ ગ્ંથમાંથરી પસાર થિાં થા્ય છ,ે કમિ-આસિાદક ચંદ્રકાન્િ રેઠ જાણે આપણો હાથ 
ઝાલરીને કાવ્યારોહણ કરાિે છ ેને મરખર પર લઈ જા્ય છ.ે એમનરી સાથે આપણને્ય જાણે 
મરજીિાનરી જમે કાવ્યના ઊંિાણમાં િબૂકરી મરાિે છ ેને છરીપ ખોલરીને સાચાં મોિરી બિાિે છ ે
એમનરી કમિ-હથેળરીમાં.

‘રોર’ કાવ્યમાંનરી અદભુિ પંમકિ -

‘ગભતિમાં	રહેલા	્બાળકની	્બીિેલી	આંખો

મા્ાના	ચહેરામાં	ટમકે,

મારા	અરસ્તવમાં	એમ	કાવ્ય	ચમક્ું

્મે	જો્યું	છ?ે’

આ સિાલના જિાબમાં કહરી રકા્ય કે કમિ ચંદ્રકાન્િ રેઠ ેઉમારંકરના અમસિતિમાં 
કાવ્ય ચમકિું જો્યું છ ે- દૂરથરી અને નજીકથરી, બહારથરી અને ભરીિરથરી. િળરી ચંદ્રકાન્િ રેઠના 
અમસિતિમાં્યે કાવ્ય ચમકે છ.ે આથરી જ િેઓ દરેક કાવ્યના ઊંિાણમાં જઈ, કાવ્યને ઊંિળમાં 
લઈ સુંદર આસિાદ કરાિરી રક્યા છ.ે

ચંદ્રકાન્િ રેઠ કેિળ મિિેચક હોિ િો કાવ્યના કુળ-મૂળમાં ઊંિા ઊિરરીને આિા 
રસસભર, િત્િમચંિનસભર આસિાદ કરાિરી રક્યા ન હોિ. િેઓ નખમરખ કમિ હોિાના 
કારણે આિા ઊંિાણભ્યા્શ, સજ ્શકિાથરી મહેકિા આસિાદ આપણને સાંપડ્ા છ.ે

ચંદ્રકાન્િ રેઠ ે‘ઉમારંકર જોરરી ઃ સાહહત્યસજ ્શક અને મિિેચક’ મિષ્ય લઈને 1979માં 
પરીએચ.િરી. કરેલું, પણ એ પછરી્યે એમનો ઉમારંકર મિરેનો અભ્યાસ સિિ ચાલ્યા ક્યણો. 
ઉમારંકરના િેઓ પ્રખર અભ્યાસરી રહા છ.ે આથરી ‘સપ્તપદરી’ના કાવ્યોના આસિાદમાં ‘સમગ્ 
કમિિા’ના િથા અન્્ય સંદભણો પણ મળે છ,ે જ ેઆસિાદને િરારે સમકૃદ્ધ બનાિે છ.ે જમેકે, 
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‘સપ્તપદરી’ના પહેલા જ કાવ્ય ‘મછન્મભન્ છુ’ંના આસિાદમાં, 1953માં લખા્યેલ પંમકિનો 
સંદભ્શ િેઓ ટાંકે છ ે- ‘અમે સારસિિો, સંિાહદિાના સારકો’ અને એ જ કમિ 1956માં કહે 
છ ે - ‘મછન્મભન્ છુ’ં! આમ આ સંદભ્શ થકરી આસિાદકે irony ઉપસાિરી છ.ે 1931માં 
મિશ્વરાંમિનરી અને મિશ્વપ્રેમનરી િાિ માંિનાર; ‘હરબાઈને્ય સમજિા’નું કહેનાર, સૌંદ્યણો પરીનાર, 
પ્રેમરમ્શનરી હદરામાં આરોહણ કરનાર આ કમિનરી અંદર-બહાર એિું િે રું ગુજરરી રહું હિું કે 
‘આ સંિાહદિાના સારક કમિને મિસંિાહદિાના મિષમ અનુભિો િેઠિાના આવ્યા?’ - આમ 
આિો સિાલ કરરી આસિાદક ironyને રાર કાઢિા જઈ કાવ્યાસિાદને િરારે રસપ્રદ બનાિિા 
જા્ય છ ેને કાવ્યના નમ્શ-મમ્શને ઉઘાિિા જા્ય છ.ે

‘સપ્તપદરી’નાં કાવ્યોને એમણે ઉમારંકરનરી ‘સમગ્ કમિિા’નરી અમખલાઈમાં જો્યાં છ ેને 
આસિાદ્યાં છ,ે આથરી કાવ્યાસિાદને નિું પહરમાણ સાંપડ્ું છ.ે ચંદ્રકાન્િ રેઠ ઉમારંકર પાસે 
ભણ્યા, ઉમારંકર મિરે પરીએચ.િરી. ક્યુાં ને ઉમારંકરના સમગ્ સાહહત્યના ઊંિા અભ્યાસરી 
રહા. આથરી િેઓ ઉમારંકરના સિ-ભાિને જાણે છ ેને એમનરી કમિિાના સિભાિને્ય બરાબર 
મપછાણે છ.ે

‘મનુષ્યને િીંખરીપીંખરી નાખનારાં િત્િો પોિાનરી અંદર કંઈ ઓછાં નથરી અને િેથરી જ 
પોિાનરી મછન્મભન્િા જોનાર કમિનરી અંિ્યા્શત્ા’ને્ય આસિાદક પ્રત્યક્ કરરી રક્યા છ.ે

ઉમારંકર જિેા કમિ ગમે િેટલા મછન્મભન્ હો્ય છિાં આરાનો િાંિણો, પ્રકારનો 
િાંિણો છોિ ેિેમ નથરી એ િાિને ઉજાગર કરિાં આસિાદક કહે છઃે

‘જમે અંરકારમાંથરી પ્રકારમાં િેમ મિમચછન્િામાંથરી - મિસંિાહદિામાંથરી 
અમિમચછન્િામાં - સંિાહદિામાં પહોંચિાનરી િકૃમત્ત ને ક્મિા મનઃરેષ થઈ નથરી જ.’ આસિાદકે 
કાવ્યમાં ઊંિ ેિબૂકરી મારરીને કાવ્યનાં મૂળ પકિિાં નોંધ્યું છઃે ‘કમિ િેદનાથરી િરિા્ય છ ેખરા, 
પણ િૂટિા નથરી... ...પોિાનામાં મિમચછન્િાના કારણે કેિરી મસથમિ સજા્શ્ય છ ેિેનું સાક્રીભાિે 
દર્શન કરનારા પણ છ.ે’ - આમ આસિાદક સાક્રીભાિે ‘દર્શન’ કરે છ ેને આપણને્ય ‘દર્શન’ 
કરાિે છ ેને કમિિાના સત્ય સુરરી, હૃદ્યના સત્ય સુરરી લઈ જા્ય છ.ે

રાગ, દ્ષે અને ભ્ય - આ મત્મૂમિ્શ કમિને પ્રેમરમ્શનરી હદરામાં, સંિાહદિાનરી હદરામાં કઈ 
રરીિે પ્રેરે છ ેિે આસિાદક પંમકિઓ ટાંકરીને દરા્શિે છ ેને સાથે ઉમારંકર દુહરિનો્ય કઈ રરીિે 
સિરીકાર કરે છ ેિેનો્ય સંદભ્શ ટાંકે છઃે

‘ઉમારંકર જોરરીએ જીિનમાં જમે દુહરિના િત્િનો મિરે્યાતમક અમભગમથરી િેમ રાગ, 
દ્ષે અને ભ્યનો પણ નમસકારપૂિ્શક સતકાર ક્યણો જણા્ય છ.ે’

કમિનું અને કાવ્યનું ધ્ુિપદ આસિાદક-કમિ આમ ચીંરરી બિાિે છઃે

જીિનમાં ‘ભીંસાિાનું, મપસાિાનું, ખંહિિ થિાનું બને; પણ િેથરી જમે જીિનને ન છોિા્ય 
એમ ચાહિાનું પણ ન જ છોિા્ય એ આ કાવ્યમાં કમિનું અંિમન્શહહિ ધ્ુિપદ હોિાનું લાગે છ.ે’

મછન્મભન્િાને અમભવ્યકિ કરિામાં ઉપકારક થિા છદંોલ્ય િથા કાવ્યબાનરીનરી્ય 
આસિાદકે સ-રસ નોંર લરીરરી છઃે

‘ઉમારંકર જોરરીએ ‘મછન્મભન્ છુ’ં અને ‘રોર’ - આ બે કાવ્યોથરી એમના લ્યઇબારિ 
અંગેના પ્ર્યોગો-પ્ર્યતનો રરૂ ક્યા્શ. િેઓ જણાિે છ ે િેમ, આ કકૃમિએ ગુજરાિરી ભાષામાં 
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છદંોમુમકિના પ્ર્યોગોને મદદ કરરી છ.ે ગુજરાિરી પદ્યરચનાના ચારે્ય પ્રકાર - અક્રમેળ, 
માત્ામેળ, સંખ્યામેળ, લ્યમેળ ઉપરાંિ ગદ્યના ટકુિાનો પણ એમાં ઉપ્યોગ થ્યો છ.ે’

આસિાદક આ કાવ્યમાંના ‘મછન્મભન્િા’ના લ્ય મિરે ભાિકને સિક્શ રહેિા પણ 
જણાિે છ.ે ‘સપ્તપદરી’ના કાવ્યોમાં સંિેદનને અનુરૂપ એિરી ‘મિલક્ણ િાઙમ્ય - આકકૃમિ’્ય 
પ્રત્યક્ કરાિિામાં આસિાદક મહદ્ અંરે સફળ રહા છ.ે

‘મનરરીથ’ માટ ેજ્ાનપરીઠ પુરસકાર મળ્ા પછરી્યે ઉમારંકરનરી કમિિાનરી ‘રોર’ અટકિરી 
નથરી. આ કમિને જાણ છ ે– ‘કમિિા, આતમાનરી માિકૃભાષા’ ને છિાં ધ્ુિપંમકિનરી જમે િારેિારે 
સિાલ થા્ય છ ે- ‘ક્યાં છ ેકમિિા?; ‘રબદ છ,ે છદં પણ! ક્યાં છ ેિો કમિિા?’ દુગ્શમ ને દુલ્શભ 
કમિિાપદાથ્શનરી રોર આ કમિ એિરી િરીવ્રિાથરી કરે છ ેકે જાંબુિા પર આિેલાં જાંબુ જોઈ એમનરી 
આંખોમાં આંસુ આિરી જા્ય છ.ે આસિાદક નોંરે છઃે

“ ‘કમિનરી ચકોર આંખ પોિાના ઘરનરી સામેના છોિમાંથરી િરરીને હિે િકૃક્ થ્યેલા જાંબુિા 
પર ઠરે છ.ે એને જાંબુ આિે છ;ે ત્યારે આ કમિને િો આંસુ આિે છ.ે આંસુ આિે છ ેપોિાને 
કાવ્યફળ લાધ્યું નહીં માટ.ે’ ”

ઉમારંકરે ‘એક ઝાિ...’ કાવ્યમાં ‘મકૃત્યુફળ’ રબદ પ્ર્યોજ્યો છ;ે અહીં કમિ-આસિાદક 
ચંદ્રકાન્િ રેઠ ે‘કાવ્યફળ’! કાવ્યાસિાદમાં એમનરી સજ ્શકિાના ચમકારા પણ અિારનિાર જોિા 
મળે છ.ે એમનરી આસિાદ-બાનરી્ય ધ્યાનાહ્શ બનરી રહે છ.ે એમાં મિિેચનનરી પહરભાષાનો બોદો 
ખખિાટ નથરી. પણ સચચાઈનરી મરીઠાર છ.ે

‘રોર’માં ઉમારંકરનરી દૃમષ્ને - કમિદૃમષ્ને આસિાદક કઈ રરીિે દરા્શિે છ?ે -

“ ‘િેઓ એક સજ ્શક િરરીકે આતમાનુભૂમિ પર ્યોગ્ય રરીિે િજન મૂકે છ.ે માત્ સપાટરી 
પરનું જોિું એ ખરેખર જોિું નથરી. િકૃક્ને જોિાં જોિાં િકૃક્મ્ય કરાક લોકોત્તર સત્િના દર્શન 
સુરરી પહોંચિું એમાં દૃમષ્નરી - કમિદૃમષ્નરી સાથ્શકિા છ.ે કમિનરી આંખ જ ેજુએ છ ેિે િત્િિઃ 
િો કમિનરી આંખમાં રહેનારંુ કોઈક જુએ છ.ે એ ‘કોઈક’ એ જ સજ ્શકિાનું મિભૂમિમ્ય ઈશ્વરરી્ય 
િત્િ. સજ ્શકિા ને આધ્યામતમકિા જ્યારે એકાતમભાિે પ્રિિષે છ ેત્યારે દ્રષ્ા, દૃશ્ય અને દર્શન 
બરું અમનિ્શચનરી્યિાનરી ભૂમમકાએ મિગમલિ થઈ એકાકારભાિે અનુભિા્ય છ.ે િકૃક્ જોનાર 
કમિ ‘િકૃક્ રચના-મ્ય’ થ્યાનો અનુભિ કરે છ.ે સજ ્શનનરી ક્ણે કમિ-આતમા મિશ્વાતમામાં 
િન્મ્યિા-િદાકારિા સારરીને રહે છ.ે’ ”

‘રોર એ જ સત્ય’, ‘સજ ્શકિાનું ધ્ુિપદ છ ે- ક્યાં છ ેકમિિા?’

‘નિપહરણરીિ પેલાં’માંનરી એકતિથરી પૂણ્શતિ પ્રમિનરી ગમિનો આસિાદ સફળિાપૂિ્શક 
કરાવ્યો છ.ે કાવ્યમાંનું કમિનું દર્શન દ્િૈથરી અદ્િૈ સુરરી કઈ રરીિે મિસિરે છ ેએ આસિાદક 
આપણને્ય બિાિે છ.ે

‘સિપનોને સળગિું હો્ય િો - ‘કાવ્યનું ધ્ુિપદ દરા્શિિાં આસિાદક કહે છ ે-

“ મંત્ને ગૂંગળામણ થા્ય એિરી ્યંત્િંત્નરી ભીંસ છ ે - એિો એનો ભાર છ.ે કમિ જ ે
મંત્નરી િાિ કરે છ ેએ મંત્ આમ િો સાિ સાદોસરીરો છ ેપણ મૂળભૂિ અને સાચો છ.ે” કમિ 
કહે છ ેઃ

‘મંત્ો િો ‘મનુષ્ય’ - માનિનું હોિું, માનિનું જીિિું, માનિરીપણાથરી માનિોમાં ઓિપ્રોિ 
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થિું.’ ”

ઉમારંકર દુહરિનો આમ સિરીકાર કરે છ ે - ‘દુહરિ, િારંુ હોિું એ જ કરે છ ે મને 
સુગહઠિ.’ આસિાદક નોંરે છ ેઃ “ ‘ઉમારંકરનું આિું વ્યાપક અને ગહન દર્શન જ િેને હિારા 
કે મનરારા િરફ સરરી જિાં અટકાિે છ.ે’ ” આસિાદક આ કાવ્યનરી ગમિ કઈ રરીિે સંર્યથરી 
શ્રદ્ધા પ્રમિનરી છ ેિે્ય બિાિે છ.ે

‘પરીછો - પ્રભુનો પ્રાજ્ કમિએ પકિલેો’ રરીષ્શક અંિગ્શિ ‘પરીછો’નો આસિાદ કરાિિાં 
િેઓ નોંરે છઃે

“ ‘સપ્તપદરી’માં કમિ ઉમારંકર જોરરીનરી ‘એકકેન્દ્ર વ્યમકિતિ’ માટનેરી રોર ક્મરઃ 
બહારથરી અંદર િરફ સજ ્શનાતમક ગમિથરી - સંગમિથરી ચાલિરી જણા્ય છ.ે સમમિષમ સામામજક 
- જાગમિક પહરબળો િચચે્ય કમિ સંકલપ અને સાિત્યપૂિ્શક એકતિ અપ્શનાર ‘પરમ-એક-
િત્િ’ના જીિંિ સંસપર્શનરી ક્ણને ઝિપરી લઈ સિકરી્ય સંિેદનાના ભાિલ્યમાં પ્રત્યક્ કરિાનો 
અપૂિ્શ િાક્ પ્ર્યોગ ‘પરીછો’માં પ્રસિુિ કરે છ.ે’ ”

આ અછાંદસ કાવ્યનરી લ્યછટાનરી નોંર લેિાં િેઓ લખે છ ે - ‘કાવ્યમાં રરૂઆિનરી 
કંહિકામાં જ ેરરીિે ‘િે જ િું હિો’ - એ ઉમકિખંિ પુનરાિિ્શન પામે છ ેિેથરી અછાંદસ લ્યનો 
એક રહસ્યમ્ય ધિન્્યાકાર મચત્તમાં અંહકિ થા્ય છ.ે’

આ કાવ્યમાં રહેલો ईशावास्यम ्इदम सव्वम ्નો મમ્શબોર િેઓ ઉઘાિરી આપે છ.ે આ 
કાવ્યના આસિાદ-આલેખના અંિે િેઓ ્યથાથ્શ નોંરે છઃે

“ ‘પરીછો’માં આ કમિએ મામમ્શક રરીિે પરમ િત્િનો વ્યાપ અને સંચાર અનુભૂમિસિરે 
વ્યકિ કરિાં મિસમ્ય-આનંદ િગેરેનરી ઉદાત્ત અને ગહન ભૂમમકા રજૂ કરરી છ.ે ‘િે જ િું હિો.’ 
- ના ધ્ુિપદના રૂપે ઘૂંટાિરી પ્રિરીમિ ધ્યાનાહ્શ બનરી રહે છ.ે ‘મબલક ચહેરાઓમાં સંિાિા’ અને 
પોિાના ચહેરામાં્યે અલપઝલપ દેખા દેિા ઈશ્વરનરી ગમિનો અહીં અનોખો આલેખ છ.ે ઈશ્વર 
મનુષ્યનો પરીછો કરે છ ેકે મનુષ્ય ઈશ્વરનો? કદાચ બે્ય રરીિે પરીછો ચાલે છ;ે ઈશ્વરનો માગ્શ િો 
આનંદનો અમકૃિમાગ્શ જ હો્ય!’ ”

*

“ ‘હૃદ્યનું સત્ય’ ‘સત્યના હૃદ્ય’ સુરરી આપણને પહોંચાિિું હો્ય એિું ‘સપ્તપદરી’નરી 
કમિિામાં બને છ ેઅને િેનું એક દૃષ્ાંિ આ ‘પરીછો’ કાવ્ય છ.ે”

‘મકૃત્યુ-ક્ણ’ના આસિાદમાં િેઓ પ્રેમ અને મકૃત્યુ મિરેનું દર્શન વ્યકિ કરિરી કમિનરી 
મામમ્શક નોંર મૂકે છઃે

“ ‘પ્રેમ અને મકૃત્યુનરી અનુભૂમિઓ સાથે ચાલે છ.ે બલકે મને લાગે છ ેકે અંિે િો પ્રેમ 
અને મકૃત્યુ એક અનુભૂમિ બનરી રહે છ.ે જીિન દરમમ્યાન જ ક્યારેક િો લારિરી અથિા 
જીિનને અંિે આિિરી મકૃત્યુક્ણ એ પ્રેમ અને અનુભૂમિનરી ક્ણ છ ેઅને એ સિો એકિા 
અપ્શનાર પરમ-એક-િત્િના જીિંિ સંસપર્શનરી ક્ણ છ.ે’ ”

(થોિુકં અંગિ, 1999, પકૃ, 77)

‘પંખરીલોક’ કાવ્યને આસિાદકે ‘ગુજરાિરી સમગ્ કમિિાનું એક મચરંજીિ રકૃંગ’ કહું છ ે
અને ‘પંખરીલોક’ પ્રિરીક દ્ારા જ ે‘હદનરાિચક્’ - ‘સમ્યચક્’નું મનરૂપણ કઈ રરીિે ‘આનંદઘોષ’ 
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મનપજાિનારંુ નરીિિ ેછ ેિે આપણને દૃષ્ાંિ સાથે બિાવ્યું છ.ે

“ ‘પંખરીલોક’ પ્રિરીકનો મમ્શ ખોલિાં આસિાદક નોંરે છઃે

‘ ‘પંખરીલોક’ કમિના રબદલોકરૂપ જણા્ય છ.ે અસિમાંથરી સિમાં જિાં આમિષકકૃિ થિો 
આ સત્યલોક છ;ે મકૃત્યુમાંથરી અમકૃિમાં જિાં આમિભા્શિ પામિો આ અમકૃિલોક છ;ે િમસમાંથરી 
જ્યોમિમાં ઉદભામસિ થિો આ જ્યોમિલણોક છ.ે અહીં પ્રકકૃમિ્યોગે કમિનો સંસકકૃમિ્યોગ સરાિો 
અને એ રરીિે આતમ્યોગ - અમકૃિ્યોગ મનષપન્ થિો િરિા્ય છ.ે’ ”

પંખરીસિર કઈ રરીિે પ્રકકૃમિથરી સંસકકૃમિ સુરરીનરી સેિુરચનામાં મનમમત્ત બને છ ેિે આસિાદકે 
પ્રત્યક્ કરરી બિાવ્યું છ.ે િેઓ નોંરે છઃે

“ ‘આપણને મિમસમિ અને રોમાંમચિ કરનારાં એ પંખરીઓ કેિળ આકારમિહારરી નથરી. 
િેઓ િો આકાર ગટગટાિરીને પરી ગ્યેલાં - ‘આકારપરીરેલાં’ છ.ે એમનરી પાંખોના ફફિાટ ે
હજુ્ય િેજનરી છાલકો િાગિરી કમિસંમિદ અનુભિે છ.ે હજુ કમિ એ પંખરીઓનરી પાસેથરી નભ-
િાટ કેટલરી લાંબરી િે જાણિાનરી સાચરી મજજ્ાસા રરાિે છ.ે િેમનરી પાંખોમાંથરી િો કમિને 
જીિનમાં િગલે િગલે િેજ-ઘાટ હોિાનો સમર્યારો સાંપિ ેછ.ે આપણે જો અંદરથરી ખૂલરીએ, 
મુકિ થઈએ, ઉન્િ થઈએ િો િેજ-ઘાટ દૂર નથરી જ.’ ”

ઉમારંકરે ‘સપ્તપદરી’ના પ્રિેરકમાં દરેક કાવ્યમાં પ્રિેર િથા મિહાર માટનેો નકરો 
આપ્યો છ.ે ચંદ્રકાન્િ રેઠ ‘પ્રિેરક’માંના એ અંગૂમલમનદષેરને આરારે પૂરો નકરો ઉકેલરી રક્યા 
છ,ે ઉમારંકર જોરરીએ કાવ્યપંમકિઓ િચચે છોિલેા અિકારને્ય િાંચરી રક્યા છ,ે સહૃદ્ય 
ભાિકોને કાવ્યોમાં મિહાર કરાિરી રક્યા છ ેને ધ્ુિપદ બિાિરી રક્યા છ.ે ‘પ્રિેરક’માં ઉમારંકરે 
‘કમિકમ્શ અંગેનરી કથા સજ ્શકે કરિાનરી ન હો્ય, કાવ્ય બહાર.’ એમ કહરીને્ય નોંધ્ંુય િો છ ેકે -

“ ‘જાણકારોને ભાગ્યે જ ્યાદ આપિાનરી જરૂર રહે કે આ ‘સપ્તપદરી’નરી કેન્દ્રરી્ય 
અનુભૂમિ ‘મિશ્વરાંમિ’ અને ‘આતમાના ખંિરે’ સાથે સંલનિ છ.ે ... ... ‘આતમાના ખંિરે’માં જ ે
મુખ્યતિે બહાર જોિા મળ્ું હિું િેનો ‘સપ્તપદરી’ના પ્રથમ ઘટક ‘મછન્મભન્ છુ’ંનાં ભરીિર 
વ્યમકિગિ રૂપે સઘનપણે સાક્ાતકાર થા્ય છ.ે’ ”

િળરી ઉમારંકરે ‘પંખરીલોક’ના પ્રિરીક મિરે નોંધ્યું છ ે- “ ‘સમસિ કકૃમિના સમારોપ િરરીકે 
પંખરીલોકનું પ્રિરીક કેિરી રરીિે આવ્યું િે મારે માટ ેપણ સમસ્યા છ.ે’ ”

કમિિામાં ક્યારેક જ ેજાદુ થિાં થઈ જા્ય છ ેએના રહસ્યનરી ખુદ કમિને્ય જાણ હોિરી 
નથરી. આમ છિાં ચંદ્રકાન્િ રેઠ કમિ હોિાના કારણે કમિિાના જાદુનરી િાિ, ‘પંખરીલોક’ના 
પ્રિરીકનરી િાિ કરરી રક્યા છ,ે કાવ્યના મમ્શ-સથાનો - મરખરો બિાિરી રક્યા છ ેને -

‘વેઇટ-એ-ર્બટ્!...

છલે્લો	શબદ	મૌનને	જ	કહેવાનો	હો્ય	છ.ે’

- પંમકિ ટાંક્યા પછરી, મનઃરેષપણે નહહ કહેિા્યાનું કહરીને નોંધ્યું છઃે

“ ‘આપણે્ય આ કમિનરી ઔપમનષહદક િાગલ્યના સંસકાર-સપર્શનું સમરણ કરાિે એિરી 
મુકિ છિાં સં્યિ એિરી ઘૂંટા્યેલરી મિલક્ણ લ્યામન્િમિ્યુકિ, િેજઘેિ્યા સંસકારદરીપ્ત રબદસપંદે 
ફોરિરી-મહોરિરી, કલપનરમસિ, વ્યંજનાગભ્શ, અરૂઢ સિરૂપ્યુકિ િાણરીનો - એમના પ્રજ્ાપ્રાસાદના 
સબળસંકુલ આલોકનો આસિાદ લેિાં, આપણને - આપણા નામને્ય ઓગાળરી દેિરી આ 
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રબદસંમિિ રચનાને આતમસાત્ કરિાં, એના અંગે કહેિા જિાં્યે પૂણ્શિ્યા - મનઃરેષપણે નહહ 
કહેિા્યાનો મરીઠો અસંિોષ છિેટ ેવ્યકિ કરરીને, સમુદાર મૌનનું રરણ સિરીકારરીને જ મિરમિું 
રહું.

ECG અને ECHO થકરી જમે િૉકટર હૃદ્યનો ગ્ાફ મેળિે િેમ આ આસિાદક-કમિ 
ચંદ્રકાન્િ રેઠ ‘સપ્તપદરી’નરી કમિિાના હૃદ્યનો ગ્ાફ મેળિિામાં અને આપણને બિાિિામાં 
મહદ્ અંરે સફળ થ્યા છ.ે આતમાનરી માિકૃભાષાના હૃદ્ય-પહરદૃશ્યને પ્રત્યક્ કરિા આ 
આસિાદ સહુને કાવ્યમ્ય કરરે એિરી શ્રદ્ધા સાથે, ઉમારંકર જોરરી િથા ચંદ્રકાન્િ રેઠને િંદન 
સહ મિરમું છુ.ં

સાંસકૃર્ક	અધ્ય્યન	(Cultural	studies)  હષતિવદન	રત્રવેદી

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન (Cultural studies) િરરીકે ઓળખાિરી મિદ્યારાખાનો ઉદ્ય 
1960ના દા્યકાનાં સામામજક પહરિિ્શનો (Turmoil)માંથરી થ્યો. આ એક આંિરમિદ્યાનુરાસન 
(Interdisciplinary) છ.ે મિમિર સમાજોનરી સાંસકકૃમિક ઘટનાઓ અને રચનાઓના અધ્ય્યનમાં 
આ મિદ્યારાખા રાજકરી્ય અથ્શરાસ્ત્ર (Political Economy), સંચાર મસદ્ધાંિ (Information 
Theory), સમાજરાસ્ત્ર, સાહહત્ય મસદ્ધાંિ, મરીહિ્યા મથ્યરરી, હફલમ સટિરીઝ, સાંસકકૃમિક 
માનિરાસ્ત્ર, હફલસૂફરી, કલાઇમિહાસ અને કલામિિેચન, ગ્હણ મસદ્ધાંિ (Reception Theory) 
િગેરેનો સમન્િ્ય કરરીને ઉપ્યોગ કરે છ.ે

કોઈ સાંસકકૃમિક ઘટના કે રચનાને મિચારરારા, રાષ્ર્ી્યિા, Ethnicity, સામામજક િગણો 
મલંગ (Gender) અંગેનરી સભાનિા સાથે કેિા પ્રકારનો સંબંર છ ેિેનરી આ મિદ્યારાખા િપાસ 
કરે છ.ે

1957માં Richard Hoggartનું પુસિક Uses of literacy અને 1958માં Raymond 
Williamsનું Culture and society પ્રકામરિ થ્યું એનરી સાથે જ સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનના 
અમભગમ અંગે ચચા્શ મિચારણા રરૂ થઈ હિરી. ઈંગલેન્િમાં 1968માં બમમ્શગહામ ખાિે સેન્ટર 
ફોર કન્ટમેપરરરી કલચરલ સટિરીઝ (CCCS) નામના અધ્ય્યન કેન્દ્રનરી સથાપના સાથે જ 
‘સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન’ને એક અલગ અમભગમ કે એક અલગ મિદ્યારાખા િરરીકે દરજજો 
મળિાનરી રરૂઆિ થઈ.

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન જ ેિે સમુદા્યનરી જીિનરૈલરીમાં રસ લે છ.ે કારણ કે, જીિનરૈલરીને 
(1) રોમજદંા જીિન સાથે લેિા દેિા હો્ય છ.ે (2) Identity સાથે િેને મનસબિ છ.ે (3) 
સામામજક સંબંરો પર જીિનરૈલરીનો પ્રભાિ હો્ય છ.ે (4) સાંસકકૃમિક ઘટનાઓ અને રચનાઓ 
અથ્શ અને મૂલ્ય બક્િાનું કામ પણ જીિનરૈલરી કરે છ.ે

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન એ સંરોરન અને અધ્યાપનનું એક નિું ક્ેત્ છ.ે આ રાખાએ 
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સમાજ અને સંસકકૃમિના અભ્યાસને એક નિું પહરમાણ આપ્યું છ.ે િેનો હેિુ સંસકકૃમિના અભ્યાસ 
દ્ારા સમાજ અને િેનાં રાજકારણને સમજિાનો છ.ે સંસકકૃમિ અને સમાજનો અભ્યાસ કરિા 
પરંપરાગિ અમભગમોથરી આ રાખા એ રરીિે જુદરી પિ ેછ ેકે િેણે રોજ-બ-રોજના જીિન પર 
ધ્યાન કેમન્દ્રિ ક્યુાં છ.ે સંસકકૃમિ અંગેના પરંપરાગિ ઉન્િભૂ મિચારોના સથાને િેણે લોકમપ્ર્ય 
સંસકકૃમિ સિરૂપો પર ધ્યાન આપ્યું જિેાં કે મસનેમા, ટમેલમિઝન, રેહિ્યો, લોકમપ્ર્ય મેગેમઝનો 
િગેરે.

આ રાખાનો હેિુ સાંસકકૃમિક ઘટનાઓ, રચનાઓ, કા્ય્શક્મો િગેરેમાં સત્તા અને au-
thorityનું પ્રમિપાદન અે પ્રમિમનરાન કેિરી રરીિે થા્ય છ ેિે સમજિાનો છ.ે આ માટ ેિો લોકમપ્ર્ય 
સંસકકૃમિ (popular culture)નરી મિમિર મિરાઓ કે સિરૂપો જિેાં કે હફલમો, કાટુ્શનો, મિજ્ાપનો, 
અખબારરી અહેિાલો, સોમર્યલ મરીહિ્યા, મસનેમા મથ્યેટર, હક્કેટ ગ્ાઉન્િ, રાસગરબાના 
સથળોને પોિાના અધ્ય્યનમાં સામેલ કરે છ.ે 

પરંપરાગિ અમભગમોમાં મલમખિ સિરૂપો અને સામગ્રી પર મિરેષ ધ્યાન આપિામાં 
આિિું હિું. સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સામગ્રીમાં મિરેષ રસ લે છ.ે સંસકકૃમિ અને 
સમાજમાં િેનરી ભૂમમકા અંગેના પરંપરાગિ ખ્યાલોને પણ િેણે પિકા્યણો છ.ે જ ેિે સાંસકકૃમિક 
ઘટનાનો જ ેિે સમુદા્યના લોકો સાથે કેિોક સંબંર છ ેિે સમજિાનો િે પ્ર્યાસ કરે છ.ે 

પરંપરાગિ અમભગમ પ્રમાણે ‘સાંસકકૃમિક ઘટના’ કે ‘કા્ય્શક્મ’ એટલે ‘કલામસકલ’ નકૃત્ય, 
રાસ્ત્રરી્ય સંગરીિ, ઉચચ સાહહત્ય િગેરે. આ બરામાં રસ રરાિિા હો્ય એિા લોકો સુસંસકકૃિ’ 
પણ ગણાિા હો્ય છ.ે સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનને આ પ્રકારનરી સાંસકકૃમિક ઘટનાઓમાં રસ નથરી. 
િેને િો બહુમિરી લોકો પર પ્રભાિ પાિિરી આપણરી આસપાસનરી રોજ-બ-રોજનરી ઘટનાઓ 
જિેરી કે હફલમ, ‘રાજકારણ’ િગેરે. રાજકારણમાં સૌંદ્ય્શસપરા્શઓ િગેરેનરી સામે ્યોજાિરી 
હિિાળો, બંર, દેખાિો િગેરેનો સમાિેર થા્ય છ.ે 

Culture (સંસકકૃમિ) સંજ્ાને પહરભામષિ કરિાના અનેક પ્ર્યાસો થ્યા છ.ે દા.િ. અંગ્ેજી 
સાહહત્યમાં મેથ્યુ આન્શલિ, ટરી. એસ. એલ્યોટ અને એફ. આર. લરીમિસ જિેા મિિેચકોએ આ 
સંજ્ાનરી ચચા્શ કરરી છ.ે આ બરરી ચચા્શના કારણે એક સમજ એિરી ઊભરી થઈ કે ‘Culture’ને 
રુમચ (taste) સાથે પણ મનસબિ છ.ે મહાન કકૃમિઓના પહરરરીલનથરી આ રુમચ કેળિરી પણ 
રકા્ય છ.ે એિરી પણ એક વ્યાપક સમજ છ.ે આન્શલિ, એલ્યોટ અને લરીમિસનરી સંસકકૃમિ અંગેનરી 
ચચા્શ-મિભાિનાઓથરી િેમના ઘણાં પરિિથી મિદ્ાનો અલગ પડ્ા.

Culture સંજ્ાને મૂળે cultivation સાથે લેિા દેિા હિરી. (બા્યોકેમમસટર્ી અને 
માઇક્ોબા્યોલોજીમાં આજ ેપણ આ સંજ્ા પ્ર્યોજા્ય છ.ે જમે કે tissue culture.) આજ ેઆ 
સંજ્ા માનિમિદ્યાઓ અને સમાજમિજ્ાનોમાં બહુ મહત્િનરી ભૂમમકા ભજિરી રહરી છ.ે

દા.િ. જાણરીિા અંગ્ેજી મિિેચક રેમન્િ મિમલ્યમસે ‘culture’ને ‘ઉન્િભ્ર’ સમાજમાંથરી 
સામાન્્ય આદમરીના જીિન સાથે જોડ્ું. નોકહર્યાિ િગ્શનરી પ્રિકૃમત્તઓ, ટમેલમિઝન જિેું ‘નિું’ 
માધ્યમ િગેરે. િેણે દરા્શવ્યું કે, ‘high culture’ ‘low culture’ જિેા ભેદો હકરીકિમાં િો 
સમાજના સત્તા સંબંરો (power relations)ને છુપાિિાનું અને છાિરિાનું કામ કરે છ.ે આ 
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ભેદભાિ અમુક સાંસકકૃમિક પ્રિકૃમત્તઓને સમાજમાં માનભ્યુાં સથાન આપે છ ે િો અમુકને 
હાંમસ્યામાં રકેલે છ.ે ‘keywords’ નામના પુસિકમાં રેમન્િ મિમલ્યમસે ‘culture’ સંજ્ાને 
સૌથરી જહટલ રબદો પૈકરીનરી એક ગણાિરી છ.ે આ પુસિકમાં િેણે આ સંજ્ાનરી મિમિર 
અથ્શચછા્યાનો સમ્યાંિરે જ ે રરીિે મિકાસ થ્યો િેનરી પણ ચચા્શ કરરી છ.ે

ઓગણરીસમરી સદરીના રોમેમન્ટક અમભગમે culture સંજ્ાને સાહહત્ય, કળા અને સુરુમચ 
સાથે સાંકળ્ા િો માનિરાસ્ત્રે (anthropology) િેને એક જીિનરૈલરી કે પદ્ધમિ, જ ે િે 
સમુદા્યના સામૂહહક કમ્શકાંિો િગેરે સાથે સાંકળરી.

આ જ અરસામાં મિશ્વના અનેક ભાગોમાં ઉપમનિેરિાદ (Postcolonialism)નો ઉદ્ય 
થઈ ચૂક્યો હિો. બરીજી બાજુ આરુમનકિાનો પણ પ્રભાિ પિિા માંડ્ો હિો. આના કારણે 
િક્શ, વ્યમકિગિ સિાિંત્ર્ ્ય  અને પ્રગમિના મિચારોનો મહહમા િધ્યો. 

ઉપમનિેરિાદરી સત્તા (colonial power) માટ ેિેમના સંસથાનો કે અન્્યોના cultureનું 
મૂલ્યાંકન કરિા માટ ેપાશ્ાત્ય culture એક માપદંિ બન્્યું.

ભારિમાં culture સંજ્ા ભાષા, ખાનપાન, હેહરટજે, સાઇ્ટસ, મંહદરો, રમ્શ, જ્ામિ 
પારંપહરક નકૃત્ય અને સંગરીિ િગેરે સાથે સંકળા્યેલરી છ.ે પમશ્મના લોકોના એક િગષે ભારિનરી 
સંસકકૃમિને સાિરી પહેરેલરી સ્ત્રરીઓ, મદારરીઓ અને સારુઓ સાથે પણ સાંકળરી છ.ે િેમણે િેમના 
લખાણોમાં ભારિરી્ય સંસકકૃમિને આ રરીિે represent કરરી છ.ે

અંગ્ેજ અમરકારરીઓ, મમરનરરીઓ, પાશ્ાત્ય પ્રિાસરીઓ, ethnographers અને અન્્ય 
લેખકોએ ફોટોગ્ાફ, પેઇમન્ટગં, lithographs, િા્યરરી, નિલકથા અને લેખનના અન્્ય સિરૂપો 
દ્ારા ભારિનરી એક છમબ ઊભરી કરરી હિરી. આપણે િેને ધ્યાનમાં લેિાનરી જરૂર છ.ે આ 
ઉપરાંિ, પાશ્ાત્ય મિદ્ાનોએ સંસકકૃિ ભાષાના મહાન ગ્ંથોનો અંગ્ેજી િથા અન્્ય ભાષામાં 
અનુિાદ કરરીને ભારિના સુિણ્શમ્ય ઈમિહાસને રજૂ ક્યણો હિો. આ લોકોનરી પ્રત્યક્ દલરીલ 
એિરી હિરી કે ભારિનો ઈમિહાસ ભવ્ય છ ેપણ િે હાલમાં જજ ્શહરિ થઈ ગ્યો છ ેઅને નાર 
પામ્યો છ.ે િેને પુનમજ ્શમિિ કરિાનરી જરૂર છ.ે 

આ લોકોએ એ િખિે ભારિમાં જ્ાન-મિજ્ાનના ક્ેત્ે પ્રિિ્શિરી સથમગિિા અને 
બંમર્યારપણાનરી સામે ્યુરોપનરી પ્રગમિને મુકરી આપરી. સંસકકૃમિના મિદ્યાથથીએ ફોટોગ્ાફસ, 
િા્યરરી, નિલકથા િગેરે િકૃત્તાંિો (narratives) અને અમભવ્યમકિના અન્્ય પ્રકારો દ્ારા 
આપણરી જીિનરૈલરી, રરીિહરિાજો અને લોકોનું મનરૂપણ કેિરી રરીિે થ્યું, પમશ્મરી જગિ િેમજ 
આપણરી પોિાનરી સમક્ આપણને કેિરી રરીિે રજૂ કરા્યા? આ બરું સમજિાનરી જરૂર છ.ે આ 
માટ ેઆપણે આપણે ત્યાં હાલ સંસકકૃમિ અંગેના જ ેખ્યાલો પ્રિિષે છ ેિેના મિરે સારંક અને 
સાિચેિ બનિાનરી જરૂર છ.ે સંસકકૃમિ - માનિને અન્્ય પ્રાણરીઓથરી અલગ પાિનારંુ િત્િ છ.ે 
સંસકકૃમિનરી પરંપરાગિ વ્યાખ્યા સંગરીિ, નકૃત્ય, સાહહત્ય, મરલપ-સથાપત્ય અને અન્્ય સજ ્શનાતમક 
પ્રિકૃમત્તઓનો મનદષેર કરે છ.ે સંસકકૃમિ સંજ્ાનરી અથ્શચછા્યાઓમાં પરંપરા અને િારસાનરી 
અથ્શચછા્યાઓનો સમાિેર થઈ જા્ય છ.ે સંસકકૃમિને સભ્યિા (civilization) સાથે સરીરો સંબંર 
છ.ે સંસકકૃમિ એ કોઈ એક સમુદા્યના લોકોના સહહ્યારા મિચારો, ખ્યાલો, રરીિહરિાજો અને 
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પ્રિકૃમત્તઓનો મનદષેર કરે છ.ે િાજમહલ કે મોટાં મંહદરો િગેરે ભારિના સાંસકકૃમિક િારસા છ.ે 
કોલેજોમાં ‘સાંસકકૃમિક કા્ય્શક્મો’ ્યોજાિા હો્ય છ.ે જમેાં પાશ્ાત્ય કે ભારિરી્ય સંગરીિ, નકૃત્ય, 
અમભનિ, વ્યમકિતિ સપરા્શનરી ફેરન પરેિ અને રસોઈ સપરા્શ જિેરી પ્રિકૃમત્તઓનો સમાિેર થિો 
હો્ય છ.ે આપણે અન્્ય રમણોના લોકોનરી િાિ કરિા હોઈએ છરીએ ત્યારે િેમને આપણાથરી 
‘સાંસકકૃમિક’ રરીિે અલગ ગણિા હોઈએ છરીએ.

આગળ કહું િેમ, સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન એ એક અંિરાનુરાસન (Interdisciplinary) 
અમભગમ છ.ે િેનરી અધ્ય્યન પદ્ધમિમાં મિમિર માનિમિદ્યાઓ અને સમાજમિદ્યાઓનાં 
મસદ્ધાન્િો અને મિશ્ેષણ પદ્ધમિનો આશ્ર્ય લેિામાં આવ્યો છ.ે 

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનના કેન્દ્રમાં મુખ્યતિે નરીચેના મુદ્ાઓ - પ્રશ્ો રહેલા હો્ય છ.ે જમે કે, 
પાઠ (text) આપણે કોને કહરીરું? અમુક પાઠો, છમબઓ અને સાંસકકૃમિક રચનાઓ (artifacts) 
અન્્ય રચનાઓ કરિાં િરારે મૂલ્યિાન ગણાિરી હો્ય છ ેકે, િેમને િરારે મહત્િ મળિું હો્ય 
છ.ે િેનું કારણ રું? આ મૂલ્ય અને મહત્િ અંગેના પ્રશ્ો સત્તા અને અમરકારના મિિરણ સાથે 
કેિરી રરીિે સંકળા્યેલા હો્ય છ?ે

સાંસકકૃમિક ઘટનાઓ જિેરી કે ખાનપાનનરી ટિેો, સંગરીિ, મસનેમા, રમિગમિના ઉતસિો 
િગેરેમાં સત્તા સંબંરો (Power relations) જ ે પ્રકારનરી ભૂમમકા ભજિે છ ે િેનરી પ્રહક્્યા 
સમજિામાં સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનને રસ છ.ે

આ માટ ેસાંસકકૃમિક અધ્ય્યન માત્ કહેિાનરી ‘ઉન્િભ્રૂ સંસકકૃમિ’ (high culture)નરી 
અમભજાિ રચનાઓ કે પાઠોના પર જ ધ્યાન કેમન્દ્રિ કરિાના બદલે કોઈ સમુદા્યનરી ઓળખ 
રૂપ મિચારો, લાગણરીઓ, મૂલ્યો પ્રિરીકો મિગેરેનરી સંકુલ અને પહરિિ્શનરરીલ વ્યિસથાને 
સમજિા પર પોિાનું ધ્યાન કેમન્દ્રિ કરે છ.ે આ અથ્શમાં સંસકકૃમિ અને સમકાલરીન જગિમાં 
િૈમશ્વકરીકરણનું અને પા્યાનું માધ્યમ છ.ે સંસકકૃમિને જ ેિે સમુદા્યના સામામજક, આમથ્શક અને 
રાજકરી્ય પ્યા્શિરણ સાથે સરીરો અને ઊંિો સંબંર હો્ય છ.ે આમ આપણે જ્યારે સંસકકૃમિનો 
અભ્યાસ કરરીએ છરીએ ત્યારે આપણે જ ેમિશ્વમાં જીિરીએ છરીએ િેનો પણ અભ્યાસ કરરીએ 
છરીએ.

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનો ‘કલામસકસ’ એટલે પ્રમરષ્ રચનાઓમાં એટલો રસ નથરી લેિું 
પણ લોકમપ્ર્ય, મબનપરંપરાગિ રચનાઓ, લોકમપ્ર્ય નિલકથાઓ, ઉત્તરઆરુમનકિાિાદ, 
કોમમક બુકસ, લોકોના મોટા સમૂહ્ય લક્્ય બનાિિા. પેપરબેક પુસિકો િગેરે િથા પોપ સંગરીિ 
અને પોપ કલચરનો પણ આમાં સમાિેર થઈ જા્ય છ.ે

આ બરરી રચનાઓ, પ્રિકૃમત્તઓમાં સિ્શસામાન્્ય િત્િ એ છ ેકે એ ‘પ્રમરષ્’ કે ‘ઉચચ 
કક્ા’ના ગણાિા નથરી એ અથ્શમાં િેઓ હાંમસ્યામાં રકેલાઈ ગ્યેલા છ.ે મિદ્યાકરી્ય પ્રિકૃમત્તઓમાં 
િેમને માજી્શનલ સટટેસ મળ્ું હિું.

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન આ બરરી રચનાઓ અને પ્રિકૃમત્તઓનો રાજકરી્ય અને સામામજક 
સંદભ્શ પણ િપાસે છ.ે મલંગ, ethnicity, sexuality જિેા identityના મુદ્ાઓમાં પણ િે રસ 
લે છ ેસાંસકકૃમિક અધ્ય્યનના મુખ્ય કેન્દ્ર ગણાિા ્યુ.કે. અને બમમાંગહામમાં અંગ્ેજો અને ઈિર 
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સમુદા્યોના અમસિતિના કારણે આ પ્રશ્ો અને મુદ્ાઓ ત્યાં બહુ મુખર છ.ે હકરીકિ એ છ ેકે 
જગિમાં સિ્શત્ આ બાબિો એક ્યા બરીજા સિરૂપે અમસિતિમાં છ.ે આ માટ ેિે મનોમિશ્ેષણ, 
સંકેિમિજ્ાન, ભાષામિજ્ાન, માકસ્શિાદ, ઉત્તરઆરુમનકિાિાદ જિેા મિમિર અમભગમોનરી 
મદદ લે છ.ે

હાલના સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનમાં બે મુખ્ય મિચારપ્રિાહોનો પ્રભાિ જોિા મળે છ.ે એક 
જમ્શનરીનરી ફ્ાન્કફટ્શ ્યુમનિમસ્શટરીના ઇમન્સટટ્ૂટ ફોર સોમર્યલ હરસચ્શ અને બરીજો ઈંગલેન્િના 
બમમાંગહામના CCCS. ફ્ાન્કફટ્શ ઇમન્સટટ્ૂટ ફ્ાન્કફટ્શ સકૂલ િરરીકે જાણરીિું છ.ે િેના મુખ્ય 
પ્રણેિાઓમાં મેકસ હોક્શહાઇમર, મથઓિોર અિોનણો, ્યુગષેન હાબેરમાસ િગેરેનો સમાિેર થા્ય 
છ.ે CCCSમાં સટઅુટ્શ હોલ, રેમન્િ મિમલ્યમસ િગેરેનો સમાિેર થા્ય છ.ે આ બંને પ્રિાહોના 
મિચારકો પર માકસ્શિાદનો ઊંિો પ્રભાિ હિો.

ફ્ેન્કફટ્શ સકૂલે ઓગણરીસમરી સદરીના ઔદ્યોમગકરીકરણના કારણે મૂિરીિાદ અને Mass 
cultureનો જ ેઉદ્ય થ્યો િેના અધ્ય્યન પર મિરેષ ધ્યાન આપ્યું હિું. િેમનરી માન્્યિા એિરી 
હિરી કે માસ કલચર દ્ારા ઉતપન્ કલાનો હેિુ લોકોને સામામજક અસમાનિા જિેા પ્રશ્ોથરી 
દૂર રાખિાનો હિો. િેમનરી િરફ લોકોનું ધ્યાન દોરા્ય નહીં િેિો િેનો પ્ર્યાસ હિો. આમ 
સંસકકૃમિનો અભ્યાસ િેમના માટ ેએક રાજકરી્ય બાબિ બનરી ગઈ. મૂિરીિાદરી ઉપભોકિાિાદનરી 
િેમણે આકરરી ટરીકા કરરી હિરી. કલા અને સાહહત્યને જ ેિે સંસકકૃમિ સાથે ગાઢ સંબંર હો્ય છ.ે 
સંસકકૃમિ પણ કલાતમક અને સાહહમત્યક સકૃજનનો એક મહત્િનો સ્ોિ હો્ય છ ેએિો મિચાર 
ઘણા િખિથરી કલા અને સાહહત્યમાં પ્રચમલિ છ.ે આ કારણે સાંસકકૃમિક મિિેચન અને 
સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનના ક્ેત્માં રેમન્િ મિમલ્યમસનરી સંજ્ા Cultural materialism, સટરીિન 
ગ્રીનબલાન્ટનરી સંજ્ા cultural politics અને મમખાઈલ બમખિનનરી સંજ્ા ‘cultural prosaic’ 
બહુ મહત્િનરી બનરી છ.ે

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન મિદ્યારાખાનો ઉદ્ય થ્યો ત્યાં સુરરી popular culture અને 
આપણરી રોમજદંરી જીિનરૈલરીને એકેિમેમક સટિરીના એક મિષ્ય િરરીકે માન્્યિા મળરી ન હિરી. 
િેમને આપણે અભ્યાસ્યોગ્ય ગણ્યા ન હિા. પણ સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનના ઉદ્ય સાથે જ 
મિદ્યાકરી્ય રરીિે ગૌણ મહત્િનરી ગણાિરી બાબિો એક ગંભરીર અભ્યાસનો મિષ્ય બન્્યાં.

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનનરી એક મિદ્યારાખા િરરીકેનરી મિરેષિા એ છ ે કે (1) કોઈ એક 
મિદ્યારાખા, દા.િ. સાહહત્યમિિેચનનરી ક્ેત્મ્યા્શદામાં િે બંરાઈને રહેિરી નથરી. (2) િે રાજકરી્ય 
સભાનિા રરાિે છ.ે રાજકરી્ય પહરમાણો પરતિે િે ઉદાસરીન નથરી. (3) ગંભરીર સાહહત્ય અને 
લોકમપ્ર્ય સાહહત્ય, ‘ઉચચ’ અને ‘મનમન’ સંસકકૃમિ એિા ભેદોને સિરીકારિરી નથરી. (4) માત્ 
સાંસકકૃમિક રચનાઓ જ નહહ પણ િેના મનમા્શણ - ઉતપાદનના સારનો - માધ્યમોનું પણ 
મિશ્ેષણ કરે છ.ે

મબ્ટનમાં િગ્શ, રાજકારણ અને સંસકકૃમિના બદલાિા જિા રાજકરી્ય સં્યોગોને સમજિા 
માટ ેબમમાંગહામના CCCSના અભ્યાસરીઓને એન્ટોમન્યો ગ્ામસકરી (Gramsci)ના મિચારો ઘણાં 
ઉપ્યોગરી જણા્યા હિા. ગ્ામસકરીએ પ્રમરષ્  માકસ્શિાદમાં કેટલાક સુરારાિરારા ક્યા્શ. િેણે 
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સંસકકૃમિને રાજકરી્ય અને સામામજક અંકુર હાંસલ કરિાના ચાિરીરૂપ ઉપકરણ િરરીકે જોઈ. 
ગ્ામસકરીના મિે પોિાનો રાજકરી્ય અને સામામજક અંકુર જાળિરી રાખિા માટ ેમૂિરીિાદરીઓ, 
પોલરીસ, જલે, લશકર જિેા brute forceનો િો ઉપ્યોગ કરે જ છ,ે સાથોસાથ સિ્શહારા અને 
નોકહર્યાિ િગ્શનરી રોજ-બ-રોજનરી સંસકકૃમિમાં પણ પગપેસારો કરે છ.ે ગ્ામસકરી્યન આ બાબિે 
‘સાંસકકૃમિક િચ્શસિ’ (Cultural Hegemony) કહે છ.ે મબ્હટર સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનના મિકાસમાં 
Cultural Hegemonyનરી મથ્યરરીએ બહુ મહત્િનરી ભૂમમકા ભજિરી છ.ે રાજકરી્ય અને આમથ્શક 
dominationનો subaltern groups જ ેરરીિે પ્રમિકાર કરે છ ેિેનાં મિશ્ેષણમાં આ મથ્યરરી 
ઘણરી કામ લાગરી છ.ે

રેમન્િ મિમલ્યમસ અને CCCSનો અમભગમ સપષ્પણે માકસ્શિાદરી અને ઉત્તરસંરચનાિાદરી 
છ.ે સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન માને છ ેકે માત્ સાંસકકૃમિક ઘટનાઓ અને રચનાઓને માત્ િેમનાં 
સૌન્દ્ય્શબોરક પાસાંના આરારે જ બરાબર સમજી રકરીએ નહીં. િેના માટ ેસામામજક પહરપ્રેક્્ય 
પણ એટલું જ જરૂરરી છ.ે દા.િ. નિલકથાને સમજિા માટ ેનિલકથાનું સિરૂપ અને નિલકથાનો 
ઈમિહાસ જાણિો પૂરિો નથરી. નિલકથાને િાંચિરી િખિે પ્રકારનઉદ્યોગનરી મસથમિ, િેનરી નફા-
નુકસાનનરી ગણિરરી, કકૃમિનાં સમરીક્કો, મિિેચન, એિોિ્શઝ, માન-અકરામ પાછળનું પોમલહટકસ 
િથા કકૃમિના િેચાણ માટનેરી પ્રસાર-પ્રચાર વ્યિસથા-આ બરરી બાબિોને પણ ધ્યાનમાં રાખિાનરી 
હો્ય છ.ે

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન સાંસકકૃમિક ઘટનાઓને એક અલગ પહરપ્રેક્્યમાં મિમરષ્ 
અમભગમથરી મનહાળે છ.ે દા.િ. ભારિરી્ય સંદભ્શમાં જોઈએ િો ‘મત્રંગો’ કે ‘ગાંરરી જ્યંમિ’ એ 
એક ઝંિો કે મહાપુરૂષનરી જન્મજ્યંમિ માત્ નથરી. આ એક રાજકરી્ય સંકેિ છ.ે ભારિના 
‘હિસકોસ્શ’નો એક હહસસો છ.ે ‘મત્રંગો’ અને ગાંરરી જ્યંમિ અમુક મિચારરારાતમક મૂલ્યો 
પ્રબળ બનાિિાનું કામ કરે છ ેિો બરીજી બાજુ રાષ્,્ રાષ્િ્ાદ અને રાષ્ર્ી્ય અમસમિા જિેા 
મપિકૃસત્તાતમક મિચારોમાં ગમભ્શિ દમનકારરી િલણોને છુપાિિાનું કે છાિરિાનું કામ પણ કરે 
છ.ે

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનમાં પ્રમિમનરાન (representation) એ એક ચાિરીરૂપ સંજ્ા છ.ે 
Representation - પ્રમિમનરાન રજૂઆિ - ભારિના નકરા પર કોઈ નારરીનું મચત્ સુપર 
ઇમપોઝ થ્યું હો્ય િો િે નકરો માત્ રહેિો નથરી. આપણે િેને િરિ જ ‘ભારિ માિા’ િરરીકે 
ઓળખરી જઈએ છરીએ. અહીં રાષ્ન્ે ‘માિા’ િરરીકે represent - રજૂ કરિામાં આવ્યું છ.ે 
આનો એક અથ્શ એ થ્યો કે દેરના બરાં નાગહરકો એક જ ‘માિા’ના સંિાનો છ.ે આ બાબિ 
િેમને એકબરીજા સાથે જોિરી રાખે છ.ે

આ સંજ્ા ભાષાનો મનદષેર કરે છ.ે ભાષા પ્રમિમનરાનનું કામ પણ કરે છ.ે િગ્શ, સત્તા અને 
મિચારરારા ભાષાના માધ્યમથરી પહરભામષિ થા્ય છ.ે આ અંગેનો ‘હિસકોસ્શ’ પણ ભાષાના 
માધ્યમથરી અને ભાષાના આરારે ઘિા્ય છ.ે આજનરી જુદરીજુદરી સંસકકૃમિઓમાં છોકરા-
છોકરરીઓને ભેટ આપિા અંગેનું જ ે િલણ પ્રિિષે છ ે િેનો પણ આ રાખાના મિદ્ાનોએ 
અભ્યાસક્યણો છ.ે નાનરી છોકરરીઓને ઢીંગલરી ભેટમાં આપિામાં આિે છ.ે છોકરાઓ હક્કેટના 
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બેટ જિેાં સારનોથરી રમે અને છોકરરીઓ ઢીંગલરી િિ ેરમે એિરી સમજ પ્રિિષે છ.ે છોકરરીઓને 
રમિા માટ ે ઢીંગલરી આપિા પાછળનો િક્શ મપિકૃસત્તાતમક છ.ે અહીં નારરીતિ (feminity) 
અંગેનરી મપિકૃસત્તાક મિચારરૂહઢ (discourse) કામ કરરી રહરી છ.ે આ મિચારરૂહઢ પ્રમાણે 
છોકરરીઓ નાજુક અને મનબ્શળ હોિાથરી િેમને રમકિાં પણ એિાં નાજુક અને soft આપિા 
જોઈએ. ઢીંગલરી એિું જ એક રમકિુ ંછ.ે આ ઉપરાંિ ઢીંગલરીના િાળ ઓળિા, િેને કપિાં 
પહેરાિિા જિેા કા્યણો દ્ારા બામલકા પહરિારનું લાલન-પાલન કેિરી રરીિે કરિું - એ પણ રરીખે 
છ.ે આમ ઢીંગલરી બામલકાને સ્ત્રરીઓનરી ફરજો બજાિિા રરીખિે છ.ે નારરીતિનો આ discourse 
િળરી પૌરુષતિ(masculinity)નરી મિચારરૂહઢ (discourse) સાથે અને એ દ્ારા જ ેિે સંસકકૃમિમાં 
પ્રિિ્શિા સત્તા સંબંરો (power relations)ના બકૃહદ સંદભ્શ સાથે જોિા્યેલો છ.ે સાંસકકૃમિક 
અધ્ય્યન આપણાં રોજ-બ-રોજના જીિનને મિમચછન્ (fragmented) અને અનેકમિર (mul-
tiple) ગણે છ.ે

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યનમાં અભ્યાસરીઓ કકૃમિ અને સંસકકૃમિ (text and culture)ને ઘિનારરી 
સામામજક મસથમિઓ અને આરુમનક જીિનરૈલરીનો અભ્યાસ કરે છ.ે િેઓ સજ ્શકિા જીિન કે 
કકૃમિનરી સંરચના પર જ નહહ પણ લોકો રચનાનો ઉપભોગ કેિરી રરીિે કરે છ,ે રચના સાથે 
િાસિમિક જીિનનો અનુબંર કેિો હો્ય છ,ે જિેા મુદ્ાઓનરી િપાસ કરે છ,ે આના કારણે 
ઓળખ (identity) અને પ્રમિમનરાન (represntation) િેમના અધ્યનના કેન્દ્રમાં હો્ય છ.ે

આમ સાંસકકૃમિક અધ્ય્યન પરંપરાગિ મિિેચન - મિશ્ેષણ પદ્ધમિથરી અલગ પિ ેછ.ે

સાંસકકૃમિક અધ્ય્યને ‘સાહહત્ય’નરી પરંપરાગિ વ્યાખ્યાને પિકારરી. સાહહત્ય એટલે માત્ 
પ્રમરષ્ કકૃમિઓ જ નહહ પણ કોઈપણ પ્રકારનરી મલમખિ સામગ્રી અને ફોટો, મ્યુમઝક િરીહિ્યો, 
ટ્ િરીટર પરનાં ટ્ િરી્ટસ જિેરી અ-મલમખિ સામગ્રી પણ િેના માટ ે‘પાઠ’ (text) છ.ે

આ પ્રકારનરી ટકેસટ રચનારરી કે ઉતપન્ કરનાર લેખક (author) છ.ે આ ટકેસટ 
ઉપભોગ કરનારો િાચક છ.ે

નોંર-Critical theory-સમાજ અને માનિ િિ્શનનરી મરીમાંસા (critique) કરનારરી 
મથ્યરરી. પાઠના અથ્શનું કેિરી રરીિે પ્રસારણ અને અથ્શઘટન થા્ય છ ેિેનું મિશ્ેષણ કરે છ.ે આ 
માટ ેિે સાંસકકૃમિક ટકેસ્ટસના મનોિૈજ્ામનક અને સામામજક પહરમાણો પર ધ્યાન આપે છ.ે િેનરી 
એક પા્યાનરી માન્્યિા એિરી છ ે કે રાજકારણ અને મિચારરારાનો લોકોનરી મિચારકરણનરી 
પદ્ધમિ પર ઘેરો પ્રભાિ પિિો હો્ય છ.ે
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¼qtzk ¼ðkEðuþ  Ë÷Ãkík [kinký

økwshkík MkkrníÞ yfkË{e, økktÄeLkøkh îkhk ‘¼ðkE Mktøkún’Lku ÃkwLk:{wrÿík fhðk 
íkÚkk LkðuMkhÚke MktÃkkËLk fhðkLke fk{økehe rËLkfh ¼kusfLku MkkuÃkðk{kt ykðe níke. yk 
LkðMktÃkkrËík ‘¼ðkE Mktøkún’ 2003{kt «fkrþík fhðk{kt ykÔÞku. yk ‘¼ðkEðuþ’ 
økwshkík{kt yrøkÞkh{e MkËeÚke ¼sððk{kt ykðíkk níkk. yLku Mk{Þktíkhu íku{kt ðuþLkk 
W{uhk Úkíkk hÌkk níkk, íkuðwt {kLkðk{kt ykðu Au. yk ‘¼ðkEðuþ’ ykÍkËe Ãkqðuo yLku 
ykÍkËe ÃkAeLkk yufkË Ëþf MkwÄeLkk ¼ðkÞk Mk{ks, íkhøkk¤k Mk{ks îkhk ¼sððk{kt 
ykðíkk níkk. yAqík Mk{ks{kt Ãký ¼ðkÞk Mk{ksLku Mk{kLíkh Ër÷ík-yAqík ðkMk-
{nkuÕ÷kyku{kt íku{Lkk ‘íkqhe Mk{ks’ îkhk fux÷kf ðuþ çkkË fheLku ‘¼ðkE ðuþ’ 
¼sððk{kt ykðíkk. su{kt ‘yAqíkLkku ðuþ’ ¼sððk{kt ykðíkku Lknª. ¼ðkÞk, íkhøkk¤k 
¼ðkEðuþ økk{Lku [kuhu fu fnuðkíkk [kuf{kt ¼sððk{kt ykðíkk, íÞkt yAqíkkuLku ¼ðkE 
òuðkLke Aqxe Lk níke, «ðuþ Lk níkku. yk ¼ðkE MktøkúnLkku ykÄkh {neÃkíkhk{ YÃkhk{ 
Lke÷ftX îkhk «fkrþík ¼ðkE MktøkúnLke çkeS ykð]r¥k MkLku. 1879 (Mkt. 1935)Lku 
ykÄkh çkLkkððk{kt ykðe Au. 

‘yk ÃkwMíkfLke «fkþfeÞ’ LkkUÄ{kt {nk{kºk, økwshkík MkkrníÞ yfkË{e, 
økktÄeLkøkh ‘{neÃkíkhk{’ {kxu ÷¾kÞwt Au fu, ‘{neÃkíkhk{ Lke÷ftX yu ðu¤kLkk «Úk{ 
nhku¤Lkk Mk{ks-MkwÄkhf níkk. yux÷u ¼ðkELke Mk{kòuÃkÞkuøke fk{økehe yLku íkuLke 
ÔÞkÃkf yËkÚke yu{ýu ¼ðkE fhíkk ¼ðiÞkykuLku íkuze yu{Lke ÃkkMkuÚke ¼ðkE ðuþku 
Mkkt¼¤e ÷E ‘¼ðkE Mktøkún’Lke Ãknu÷e ykð]r¥k{kt 15 yLku íku ÃkAeLke ykð]r¥k{kt 
çkeò-3 yu{ 18 Ãkqhk ðuþku, yu{kt {neÃkíkhk{ yAqíkLkku ðuþ yLku yLÞ yuðk ðuþkuLkk 
MktË¼o{kt rxÃÃkýe fhíkkt çkeS ykð]r¥kLke «MíkkðLkk{kt ÷¾u Au fu,

‘...yu Lkkxf h[LkkhkLke EåAkLkwt YÃk íkuyku{kt ðÄkhu Ëu¾kÞ Au. WAhíke «òLkk 
nkÚk{kt ykÃkðk òuøk Lknª. yuðk øktËk Lku fuð¤ fÂÕÃkík Lkkxfku fux÷kf «økx fhu Au. íku 
Ãký çktÄ Ãkzðwt òuEyu. yLkeríkLke y™u Q¼hkíkk þ]tøkkh hMkLke ðkíkku nkrLkfkhf Au, 
{kxu íkuðe Ãký òuzðe Lk òuEyu. yLku ¾he çkLke nkuÞ íkku Lkkøkk YÃk{kt «økx Lk fhðe 
òuEyu. (Ãk].103) ‘yux÷u fu {neÃkíkhk{Lku yZkh{e MkËe yLku íku yøkkWLkk Mk{Þ{kt 
yAqík Mk{ksLku ðuXðk Ãkzíkk yíÞk[khkuLke ÃkqhuÃkqhe òý nkuðe òuEyu. íkuÚke s 
‘¼ðkEMktøkún’Lke çkeS ykð]r¥k yLku íÞkhçkkË «fkrþík ÚkÞu÷e Ãkkt[ ykð]r¥k{ktÚke 
‘yAqíkLkku ðuþ’ çkkË fhðk{kt ykÔÞku níkku. ¼÷u, íku{ýu ‘ðuþ’ Lk AkÃÞku, Ãkhtíkw ¼ðkÞk, 
íkhøkk¤k îkhk íku ðuþ ¼sððku [k÷w hÌkku níkku. WÃkhktík ¼ðkEMktøkún{kt ‘yAqíkLkku ðuþ’ 
AÃkkÞku nkuÞ íkuðkt fux÷ktf ÃkwMíkfku {¤e ykðu Au. su{kt 1. Ëuþe ¼ðkELkku ¼kur{Þku. 
(Ãkkt[ ykð]r¥k) Mkt. {Þkþtfh S¼kE þwõ÷. 2. ¼ðkLke ¼ðkE «fkþ. MktÃkkËf : 
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nh{rýþtfh ÄLkþtfh {wLkþe 3. økwshkíke Lkkxf ÞkLku Ëuþe ¼ðkE. 4. ¼ðkE Mkt. 
MkwÄkçkuLk ËuMkkE ðøkuhu {wÏÞ Au. suLke «fkþLk Mkkðkhe sýkðe LkÚke. 

{neÃkíkhk{u ‘¼ðkEMktøkún’Lke Ãknu÷e ykð]r¥k{kt yAqíkLkku ðuþ fux÷ef LkkUÄ MkkÚku 
AkÃku÷ku, çkeS ykð]r¥k{kt ðuþ çkkË fhe LkkUÄ hnuðk ËeÄe níke. íkuyku ÷¾u Au fu

‘yAqík ÷kuf’ Ãkwhw»kLku ®÷øku çkuMku yu ðkík ¾he Au fu ¾kuxe íku nwt fne þfíkku LkÚke. 
yk ðuþ{kt íkku yu{ Au. Lku yk ÷¾kðLkkhk yu{ fnu Au. yAqík yu{ çkku÷u Au. {Lku yu 
ðkík ¾he ÷køkíke LkÚke. íksðes fhðe òuEyu. yAqík çkku÷u Au. íkuðwt ðuþ{kt ykýðkLke 
fkurþþ fhe Au. íku Xef Au. yu ðuþÚke {khk {Lk Ãkh yAqíkLkk Ëw:¾Lke yMkh ½ýe ÚkE 
Au.

yu{Lku {kÚku ðuþ{kt fnu÷k Ãkkt[ fh níkk íku ¾Yt nþu fu ¾kuxwt? hkþ{k¤k{kt Ãký 
fÌkk Au. ðuþ{kt ík¤kð fÌkwt Au, íkuLkwt Lkk{ Mkn†®÷øk ík¤kð níkwt. yu{kt Ãkkýe ykýðkLku 
òuþeykuLkk fnuðkÚke yAqíkLkku ¼kuøk yÃkkÞku íkuLke fkýe hkþ{k¤k{kt Au.’ (Ãk].118 
yAqíkLke søÞkyu Zuz Mk{sðwt)

yk{ ykÃkýLku Mk{òÞ Au fu ‘¼ðkE ðuþ’{kt su øktËfe-yíÞk[kh «ËþoLk Au. íku 
«fkþLk{ktÚke Ëqh fÞko. Ãký ¼sðkíke ¼ðkE{kt íku MkktøkkuÃkktøk ¼sðkíkwt hÌkwt. 
{neÃkíkhk{ Ãkkuíku Ãký Mðefkhu Au yLku íkuLke Mkk{u yk¢kuþ Ãký Au. suÚke su çk¤kífkh-
®÷øku çkuMkkzðkLkk á~Þku Au íkuLku {kxu rxÃÃký fhu Au, yLku íkuLku ytøkúus MkhfkhLke íkÚkk 
íkËTMk{ÞLke su íku Mkhfkh nkuÞ íkuLke Lkk{kuþe økýu Au. yuf á~Þ{kt,

‘{kuøk÷Lku Xufkýu yk ð¾ík{kt fux÷kf ¼ðkÞk ytøkúusLku ÷kðu Au. Lku ÍhkLkLku 
çkË÷u çkwx÷h ykðu Au. yk {~fhe yLku Vsuíke ytøkúus MkhfkhLku ½xu Au. (Ãk]. 118-
119)

{neÃkíkhk{ Mk{ks Mkuðf níkk. íku{ýu yk ÷ÏÞwt yLku ÄkÞwO nkuík íkku yu Mkhfkh{kt 
hsqykík-VrhÞkË fheLku yk ðuþ çktÄ fhkðe þõÞk nkuík. yu{ýu yu{ Lk fhíkkt [qÃk 
hÌkk. yAqíkkuLku íkku yk ¼ðkE ðuþ rðþu òýfkhe níke s Lknª. WÃkhktík hkºku økk{{kt 
sðkLkku, ¼ðkE ðøkuhu òuðkLkku rLk»kuÄ níkku. ð¤e íku òýíkk nkuÞ íkkuÞ VrhÞkË fhðkLke 
íku{Lke ®n{ík níke Lknª. ykÍkËe ÃkqðuoLkk Mk{Þ{kt ‘¼ðkE’ ðuþku ytøku Wõík sýkÔÞk 
«{kýu Ãkkt[ sux÷k ÃkwMíkfku yLku fux÷eÞ ykð]r¥kyku «fkrþík ÚkÞu÷e, Ãkhtíkw íku{kt «Úk{ 
ÃkkLku AkÃkðk{kt ykðíkwt fu ‘yk ÃkwMíkf ‘Võík ¼ðkE fhLkkh MkßsLk {tz¤eLku {ËË {kxu 
Ãkç÷ef {kxu Lknª.’ yLku ònuh rðíkhý{kt {qfðk{kt ykðíkwt Lknª. yÄqhk{kt Ãkqhwt 
yAqíkku{kt fkuE ¼ýu÷k yLku ¼ðkELkk ÃkwMíkfku{kt hMk ÄhkðLkkh ÔÞÂõík níkk Lknª suÚke 
yk ÃkwMíkf{kt hnu÷e øktËfeLku ònuh{kt ÷kðe yk ðuþLku çktÄ fhkðe þfkÞ. 

økw. Mkk. yfkË{e, økktÄeLkøkh îkhk ‘©e ¼ðkLke ¼ðkE «fkþ’Lku ykÄkh økýe 
‘¼ðkEMktøkún’ «fkrþík fhðk{kt ykÔÞku Au. Ãký íku{ktÚke ‘yAqíkLkku ðuþ’ Mðefkhðk{kt 
ykÔÞku LkÚke. suÚke yk ‘ykÄkh’ ÃkwMíkf {U ©e rËLkfh ¼kusf ÃkkMkuÚke {u¤ðe íku{ktÚke 
yAqíkLkku ðuþ yLku yLÞ ½ýe rðøkíkku Íuhkuûk fhkðe ÷eÄe Au. WÃkhktík ½ýe {w÷kfkíkku{kt 
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yAqíkLkk ðuþLke ¼sðýeLke ðkíkku Mkkt¼¤e Au. íku{ýu ½ýeðkh yk yAqíkLkku ðuþ 
¼sðkíkku òuÞku níkku. yLku íkuLkkÚke yu Ãký Lkkhks níkk. 

yk ðuþ rðþu yAqík Mk{ksLkk yLku yLÞ Mk{ksMkuðe ¼ýu÷ økýu÷ Mkw¿ksLkkuyu 
òýðwt òuEyu. ‘yAqíkLkku ðuþ’ îkhk yAqík Mk{ksLku yMÃk]~Þ hk¾ðk, ¼ðkÞk-
íkhøkk¤k Mk{ks îkhk su {n¥k{ Vk¤ku ykÃkðk{kt ykÔÞku Au, íkuLkku yk¾k rðï{kt òuxku 
szu íku{ LkÚke. økwshkíkLkk nhuf økk{ yLku Ëhuf ð»kuo, {LkkuhtsLkLku Lkk{u nòh ð»koÚke 
¼sðkíke yk ¼ðkEyu yAqík †eykuLkk [rhºkLkwt nLkLk fÞwO Au. íku{Lku ‘Ãkkíkh’Lke 
fûkk{kt ÷kðe ËeÄe níke. yAqík †e yu ¼kuøkððkLke ðMíkw Au yu{ fnuíke yk ¼ðkEyu 
yAqíkkuLku sux÷wt LkwõþkLk fÞwO Au yux÷wt çkeò fkuEyu fÞwO LkÚke, yu{ nwt {kLkwt Awt. {kxu 
ykÃkýu yAqíkLkk ðuþLke fÚkk yLku ¼sðýe rðþu òýðwt òuEyu. (yAqíkLkku ðuþ 
‘«fkrþík Lk fhe þfkÞ íkuðku çkunqËku, rðf]ík Au.) økwshkíke ÷ur¾fk ÄehwçkuLk Ãkxu÷ îkhk 
‘yAqíkLkku ðuþ’ ÃkhÚke ‘¼ðLke ¼ðkE’ rV÷{Lke ÃkxfÚkk ÷¾e. Ãký íku{ýu ‘yAqík †e’ 
Ãkh ÚkÞu÷k yíÞk[kh rðþu MkËtíkh {kiLk MkuÔÞwt Au. 

‘yAqíkLkku ðuþ’ xkðk {uíkhLkk ykðýkÚke þY ÚkkÞ Au. ‘xkðku {uíkh ykðu 
{wøk÷kLke ðuX ÷kðu. (Ãk].282)’ yk Ãkkt[ Mkkík ðkh økðkÞ, xkðku {uíkh {kÚku ¾kx÷ku 
÷E «ðuþu. Lkx-¼ðkÞkLku †e økýe fnu :

‘y÷e, Wíkhkð yku {khe MkkMkw Wíkhkð’ (Ãk].282) ¼ðkÞku LkSf òÞ Au. xkðku 
¾kx÷ku íkuLkk {kÚku [Zkðe Ëu Au. ¾kx÷ku Wíkhkððk MktðkË [k÷u Au. ¾kx÷ku WíkhkÔÞk 
çkkË xkðku {uíkh ¼ðkÞk Ãkh {h½eLkk #zk [kuÞko, ËkYLkk çkkx÷k VkuzâkLkwt yk¤ {qfu Au. 
xkðku {uíkh ¾kx÷k{kt çkuMku Au. ¼ðkÞku xkðkLku ¾kMkzwt {khíkkt ¾kx÷k{ktÚke QXe sðk fnu 
Au. xkðku sðkçk ykÃku Au.

‘yAqík : [u{ {khu Au, y÷e [u{ Lkk çkunwt, W[fwt nwt Lku çkunwtyu nwt.
ÃkqALkkh : W[fu íkwt ¾hku Ãký çkuMku Lknª, f[uheLkk MkhËkhku çkuMku. yu íkku {kuxk Au. 

çkktÄu yuLku çkktÄu Lku Akuzu yuLku Akuzu... íkwt fkuý? (Ãk].283)’
xkðku ÃkkuíkkLkk ðkMk{kt Ãkkuíku ½hze’ (½hzku) Au yu{ sýkðeLku Úkkuzk MktðkË ÃkAe 

xkðku fnu Au.
‘yAqík : ...yÕÞk yku, yk yAqíkLkku ðuþ Au. nwt íkLku ðuþLke ðkhíkk fnwt Awt Lku 

yAqíkLke {kÞkðu÷ fnwt Awt. Mkkt¼¤, ykøk¤ yAqíkLku {kÚku fh fux÷k níkk. Lku yAqíkLkku 
[k÷ fuðku níkku íku íkLku fnwt : ’ (Ãk]c 284)

Ãknu÷kt y{khu {kÚku fh níkk. ðøkzk{kt hnuíkk, fkuxu fw÷ze hk¾íkk; Ähíke Ãkh 
ÚkqtfðkLkku nwf{ Lk níkku. {kÚku MkqíkhLkku Vk¤fku hk¾íkk, fuzu ÃkkA¤ ÷çkzíkwt Íkt¾Yt çkktÄíkk. 
ytøkh¾u ºkeS çkktÞ níke. yu ð¾íku Ãkkxý{kt Mk½hku suMkªøk hkò níkku. íkuLku çku hkýeyku 
níke. {kLkeíke yLku yý{kLkeíke. yu{Lku Ãkux «ò Lk níke. òuþeyu òuþ òuE fÌkwt. 
hkò Lkðký (ík¤kð) ¾kuËkðu íkku Ëefhku ÚkkÞ. hkòyu ík¤kð ¾kuËkððk {ktzâwt. 
yý{kLkeíkeLku Ëefhku ÚkÞku. hkòyu òuþe íkuzâk. {kLkeíke hkýeyu òuþeLku ÄLkLke ÷k÷[ 
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ykÃke. yux÷u òuþeyu hkòLku fÌkwt Ëefhku yþw¼ {nwhík{kt sLBÞku Au. hkò {w¾ swyu 
íkku Sðu Lknª. hkòyu MkkuLkkLke Ãkuxe çkLkkðzkðe øktøkk{kt ðnuðzkðe. Ãkuxe xðku {uíkh 
Lnkuíkku níkku íÞkt økE. yu W½kze swyu íkku Akufhku. AkufhkLku ÃkkuíkkLke ÃkíLkeLku ykÃÞku. 
yuLku Akufhku Lknkuíkku. Akufhku çkkh ðhMkLkku ÚkÞku. ík¤kð íkiÞkh ÚkE økÞwt. ík¤kð{kt 
Sðíkwt Ãkkýe Lk LkeféÞwt. hkòyu ÃktrzíkkuLke Mk¼k çkku÷kðe. yu{ýu fÌkwt çkºkeMk ÷ûkýku 
Ãkwhw»k ðÄuhku! çkºkeMk ÷ûkýku fkuý? yuf íkku hkò ík{u, çkeòu xðk ¼økíkLkku Ëefhku. 
hkòyu yuLku Ãkfze {tøkkÔÞku. xðkyu rð[kÞwO, hkò Ëefhku ÃkkAku ykÃkþu Lknª, {kxu Lkkík 
{kxu ftEf {køkwt.

‘xðku ¼økík økkÞ Au :
1. òu ¾kuËkðu hkò ykuík{ ík÷kð, ðøkzuÚke yAqíkðkzku økk{{kt ÷kð.
2. òu ¾kuËkðu hkò ykuík{ ík÷kð, íkku fkuxuÚke fw÷ze Akuze Lkt¾kð.
3. òu ¾kuËkðu hkò ykuík{ ík÷kð, íkku økktzuÚke MkkðYt Akuze Lkt¾kð.
4. òu ¾kuËkðu hkò ykuík{ ík÷kð, íkku {kÚkuÚke Vk¤fwt Akuze Lkt¾kð.
(Ãk]c. 286)
hkòyu çkÄk fh {kV fÞko. Ãkkt[ nòh YrÃkÞk ykÃÞk. Akufhku ÷eÄku : nðLk ÚkkÞ 

Au. AkufhkLku LkðhkÔÞku, yh[k fhe, Vq÷Lkku nkh Ãknuhkðe ð[{kt çkuMkkzâku. AkufhkLku 
{khðk ðkÂÕ{feLku çkku÷kÔÞku. ðkÂÕ{fe Lkkøke ík÷ðkh ÷E AkufhkLku {khðk ÄMÞku. 
Akufhku Mkhkuðh{kt LkkXku. LkkMkíkk XuMk ðkøke. Lke[u Ãkzâku {kÚkwt Vqxâwt. ÷kune s{eLkLku 
yzíkkt s Vf Vf Ãkkýe ykÔÞwt. Mkhkuðh ¼hkE økÞwt. hkòyu fÌkwt, AkufhkLku {khþku 
Lknª. {ík÷çk Ãkqhku ÚkÞku. {kyu AEykLku Akíkeyu [ktÃÞku. çkÄk yAqík hkS ÚkE økÞk. 
ðøkh fnu íÞkt [ktÃkðk, Ãkkðzk Lku xkuÃk÷eyku Ãkzâkt níkkt, íku ÷E hkòLkk {nu÷u Ãkku[kze 
ykÔÞk. íku òuE hkòyu íku{Lku Lkðe ðuX ð¤økkze. xkðk ¼økíkLku ÃkkuíkkLkku çkkøk MkkUÃÞku. 
xkðku ¼økík çkkøk Mkt¼k¤e {ò fhu. yuf rËðMk yuýu çkkøk{kt [hðk ykðíkwt ÃkkurXÞwt 
òuÞwt. [hu yLku yá~Þ ÚkE òÞ. ¼økíkLku íku ÃkkurXÞkLku ÃkfzðkLkku rð[kh ykÔÞku. yu{ýu 
yuf rËðMk ÃkkurXÞkLku Ãkfzðk ÃkqAzwt Ãkfze ÷eÄwt. ÃkkurXÞwt íkku Wzâwt MkeÄwt y{hkÃkhe Lkøkhe 
økÞwt. ÃkkuXeÞkLku ¾kðk ELÿkMkLkLkk y{]ík-÷kzw ykðu. íku ¾kÞ, Lkef{ktÚke Ãkkýe Ãkeyu. 
½kMk{kt MkqE òÞ. rËðMku y{hkÃkwhe òuðk òÞ. ÃktËh rËðMk ÚkE økÞk. Ãkkxý{kt 
yAqíkkuLku ®[íkk ÚkE. yuf rËðMk ÃkkurXÞwt çkkøk{kt ÃkkAwt ykÔÞwt. çkÄkyu ÃkqAâwt, ‘yÕÞk 
¼økík, [kt Syku íkku. ¼økík fnu ELÿhkÞLku ½uh. y{]íkLkk ÷kzwLke ðkík fhe çkÄk Lku ÷kzw 
¾kðkLke EåAk ÚkE. xkðku fnu yufðkh çkÄk {khe nkhu ykðku. fuðe heíku? xkðku fu, nwt 
ÃkkurXÞkLkwt ÃkqAzwt Ãkfzwt ík{u {khku Ãkøk Ãkfzòu. ÃkAe çkeòLkku ºkeòLkku. fux÷kf zhe økÞk. 
fux÷kf íkiÞkh ÚkÞk. ÃkkurXÞwt çkkøk{kt ykÔÞwt. síke ð¾ík xkðku ¼økík ÃkqAzu ð¤øÞku. Ÿ[u 
[zâku fu, çkeòyu íkuLkk Ãkøk ÍkÕÞk. yu{ yufyuf Lkk xktrxÞk Mkkne ykf{kt [Zâk. 
xkðkLku çkÄk ÃkqAðk ÷køÞk õÞkhu ykðþu. fuðk ÷kzw! yuLÿkMkLkLkk ÷kzw fuðzkf Au. xkðku 
fnu hkunku.. Lkshu òunku. ÃkqA ÃkqA fhíkkt xkðkLku fkÞh fÞkuo fu íkuýu ¼q÷e sE çku nkÚk 
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Ãknku¤ku fhe ykðzk Au, yu{ çkíkkððk økÞku Lku ÃkqAzwt nkÚk{ktÚke Aqxâwt. xkðkuLku çkÄk 
¼zMk¼w fhíkk nuXu Ãkzâk. çkÄk ÃkzíkkLke nkhu {he økÞk. xkðkyu y{]íkLkk ÷kzw ¾kÄu÷k 
yux÷u SÔÞku. ½ýk ðhMk SÔÞku. yuLku ÷uðkLku yutËhLkwt rð{kLk ykÔÞwt. íku{kt çkuMke Mkhøku 
økÞku. (¼ðkE{kt fnu÷e fÚkk xqtfkðeLku)

‘ÃkqALkkh : y÷kÞ Mkøko{kt yAqíkðkzku nþu fu?
yAqík : Lkk ¼kE [ktEyu LkE, íkktnk íkku yAqík, çkúkñý, ðkýeyk, ¾ºke, hkò 

y™u htf, ÄLkðkLkLku LkehÄLk Mkðuo Mkh¾k Au. Lku ¼uøkkçkuMkeLku ¾kÞ Au. òu nwt ¼sLk fhwt 
Awt íku Mkkt¼¤ : 

{uze {tËeh íkkhu hu hk{, xwxeMke ÍwtÃkze {khu hu hk{,
xkðku ¼økík íkkhu hk{, Mkku¤Mkku økkuÃkeyku íkkhu hu hk{
nehwzeLku ðehwze {khu hu hk{, {kðuíkh xkð÷ku ¼økík íkkhu hu hk{.
(Ãk]c. 290)
yk{ MktË¼o rðLkkLkwt ¼sLk økðkÞ Au, ÃkAe ‘[tÿkð¤kt’ hsq fhkÞ Au. íku Ãký 

¼sLk suðkt nkuÞ Au yLku íku{kt †eykuLku òríkðkh økýkðe, su íku òríkykuLkk Mkkhe-LkhMke 
÷kûkrýfíkkyku †eLkk {kÚku Lkk¾e íku{Lkkt yYr[fh ðýoLk fhðk{kt ykÔÞk Au. su{kt 
økúkBÞ Mk{ksLke ík{k{ òríkykuLku ykðhe ÷uðkE Au. ðkrýÞý, çkúkñýe, MkwÚkkhý, 
MkkuLkkhý, ½kt[ý, Ëhsý, {k÷ý, Ãkkíkh (MkuõMk ðfoh), Lkkøkhze, fkrAÞý, rðÄðk, 
fk¤e økÄuze, fwt¼khý, hçkkhý, {uíkhkýe ðøkuhu †eyku Lku òríkøkík QÃkk÷t¼ ykÃke 
¾qçk s n÷fe [eíkhðk{kt ykðe Au. íku{ s fux÷ef òríkLke †eykuLku [rhºkneLk [eíkhe 
Au. 

‘[tÿkð¤kt’{kt [kh [kh ÃktÂõíkLkk [kuðeMk ¼køk Au. íÞkhçkkË ‘Ãkkt[fzkt’ økðkÞ 
Au. yLku ÃkAe ¼ðkELkk AuÕ÷kt ºký çke¼íMk ykðýkLke þYykík ÚkkÞ Au.

yk ykðýkt - á~Þku - «ðuþLke ðkík fhíkkt Ãknu÷kt yk ðuþLkk ytíku ÷¾ðk{kt 
ykðu÷ LkkUÄLku æÞkLku ÷uðe òuEyu.

‘Lkkux-yAqíkLkku ðuþ VkhMk ¾kíkh ¼sððk{kt ykðu Au. ðuþ MkkÄkhý Au, çknw 
{n¥ðLkku LkÚke. ðuþ{kt Lkkøk çkku÷ðk{kt ykðu Au. íku Lk çkku÷íkkt rððuf ¼ÞwO çkku÷kÞ íku 
òuðwt ¾kMk sYhe Au. ðuþ hkík{kt ¼sððkLkk ðuMk{ktLkku Au. Lkkøkku ¼køk fkZe Lkk¾ðk{kt 
ykÔÞku Au. (Ãk]. 279).’

yk LkkUÄLkku yÚko yux÷ku fu {neÃkíkhk{u ¼ðkE MktøkúnLke Ãknu÷e ykð]r¥k{kt çkÄkt 
Lkkøkkt á~Þ y™u MktðkË «fkrþík fÞkO níkkt. íku fkZe Lkk¾ðk{kt ykÔÞkt. MkkÚku MktðkË{kt 
sYhe VuhVkh ÚkÞk s nþu. á~Þ MktÞkusLk fuðwt nþu, íku Ãknu÷e ykð]r¥k {¤u íkku s òýe 
þfkÞ. Ãkhtíkw yk çkeS ykð]r¥k{kt yu á~Þ õÞkt økkuXðkÞwt Au íku MÃkü MktðkËkuLkk [÷Lk 
ÃkhÚke òýe þfkÞ Au. yk{ íkku ík¤kð{kt Ãkkýe ykÔÞk çkkË, yLku xkðku y™u yAqíkkuLku 
Mðøkuo {kuf÷e yLku xðkLku Mkw¾e fheLku ¼ðkE Ãkqhe fhe þfkE nkuík, Ãkhtíkw yAqíkkuLku 
n÷fk r[íkhðkLkwt çkkfe hne síkwt níkwt. íku{ yk ºký ykðýktÚke Ãkqhwt fhðk{kt ykÔÞwt. 
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yAqík †eLkwt ykðýwt ÚkkÞ Au, íkuLkku Ãkrík íkuLku ÃkqAu Au.
‘y÷e [kt sEíke’
‘†e : nkuðu nkuðu, Akn ÷uðk sEíke.
yAqík : fkuý fkuý níke. yuf÷e sEíke.
†e : nehwze, ðeYze, sunwze, ÃkkLkze, hðkMkze çkÄeyku sEíke. nwt íkku íÞktÚke 

økktÞòðkzk{kt sEíke. økktÞòu fnu y÷e yku [u{ ykðe. {U fÌkwt Akn ÷uðk. økktÞòu fnu 
ykð yk÷wt. nwt íkku sE. íkuýu {Lku ½eðk¤ku hkux÷ku ykÕÞku, Lku ËkUýe ¼he yk÷e. Lku 
ð¤íke øk{ký{kt çkuMkkzeLku {~fhe fhe.

yAqík : íkkhe {~fhe íkku íkwt {khu Lkk ¾ÃkLke. íkwt íkku Lkwtøkhe ÚkE.’
(Ãkk. 294)
yk MktðkË{kt su þçËku ‘øk{ký{kt çkuMkkzeLku {~fhe fhe’ yu ¾hu¾h {~fhe yux÷u 

øk{ký{k íkuLke MkkÚku çk¤kífkh fwf{o fhðk{kt ykÔÞwt, ykðwt á~Þ yk ykðýk{kt {t[ fu 
[kuf{kt ¼sðkÞ, 

yk fwf{o ÚkÞkLke ðkík ÃkríkLku Úkíkkt íku íkuLku fne Ëu Au fu íkwt nðu {khk ¾ÃkLke Lkk hne, 
Lkwøkhe ÚkE, íkLku Mkwøkhe fhðe Ãkzþu. yLku Mkwøkhe fhðk {kxu økkuhSLku çkku÷kððk{kt ykðu 
Au. økkuhLkwt ykðýwt Úkíkkt ½ýk ykzk-yð¤k MktðkË [k÷u Au ÃkAe økkuhS fnu Au. 
(yð¤ðkýe{kt)

‘økkuhS : yÕÞk yku íkkhe çkiheLku Mkøkhe fhðe Au íkku, Mkðkøks ftfw, [Ãkxe 
LkkzkAze, MkðkMkuh ½kuzkLke ÃkkLk{u¤, Lku MkðkMkuh ½ku¤e LkLkeLkwt {wíkh ÷kÞ. ½hLku ¾qýu 
¾kx÷ku Zk¤ Lku ykzk ÃkzËk çktÄkð. nUz nøkhe fhwt Awt.

íku ¾kx÷u çkuMku Au. Lku fnu, ‘÷u Mk½he ÚkE’
økkuh yLku yAqík †e ¼køke òÞ Au.
ynª økkuhS yAqík †e MkkÚku çk¤kífkh-fwf{o fhu Au íkuðwt á~Þ {t[ WÃkh ¼sðkÞ 

Au.
íÞkhçkkË {wøk÷Lkwt ykðýwt ÚkkÞ Au. íkuLku †e, ËkY ðøkuhu Ãkqhk Ãkkzðk{kt ykðu Au 

yLku {wøk÷ yAqík †e MkkÚku ònuh{kt fwf{o fhíkku ðuþ ¼sðkÞ Au. ÍhkLk ({wøk÷), 
yAqík yLku çkeò ¼ðkÞk ËkY Ãkeyu Au Lku ÍhkLku {khu Au. {wøk÷ ¼køke òÞ Au. ¼ðkÞk 
økkÞ Au.

‘Afu Afu {wøk÷ Afufku {uhk ÷k÷ Afu Afu’ (Ãkk. 296)
ynª yk ðuþ Ãkqhku ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw yk ðuþ{kt, yk AuÕ÷u ¼sðkÞu÷kt yAqík †e 

WÃkh ºkýðkh çk¤kífkhLkk á~Þ Ër÷íkku {kxu økt¼eh yk¼zAuxLkk «&™ku Q¼k fhu Au. 
yk á~Þku {kxu {U ©e rËLkfh ¼kusf MkkÚku 2004{k fhu÷e ðkík[eík{kt òýðk {¤u÷wt 
fu, íku{ýu ‘yk’ ¼ðkE ºký-[khðkh òuÞu÷e. íku{kt ¼køk ÷eÄu÷ku Lknª. yu{Lku yk á~Þku 
økBÞkt Ãký Lk níkkt. á~Þ rðþu fnu÷wt fu ykðk øktËk á~Þ ¼sðíkkt fkuE ‘¾kMk’ ykz 
hk¾ðk{kt ykðíke Lknª. {Ähkíku MkeÄwt [kuf{kt ({t[ Ãkh) ¼sððk{kt ykðíkwt. †eyku, 
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çkk¤fkuLke økuhnkshe hnuíke. yAqík †eLkwt Ãkkºk ¼sðLkkh Lkx çk¤kífkhLkk á~Þu n¤ðe 
[eMkku Ãkkzu, MktðLkLkk{kt Mknfkh ykÃku. MkeMkfkhk çkq[fkhk çkku÷kðu, øktËe nhfíkku fhu. 
«uûkfku nMke fqËe íkk¤eyku Ãkkzíkk nkUfkhk-Ãkzfkhk fhu. W¥kursík ÚkE òÞ. «uûkfku øktËk 
Eþkhk fhu. øktËk MktðkËku{kt MkkÚk Ãkqhkðu. íku ðu¤kyu fuðku {knku÷ Mkòoíkku nþu íkuLke Võík 
fÕÃkLkk fhðe hne. {neÃkíkhk{u yk á~Þku çkeS ykð]r¥kLkk ÃkwMíkf{ktÚke çkkË fÞkO níkkt 
Aíkkt íku Mkíkík ykÍkËeLkk yufkË Ëþf MkwÄe ¼sðkÞkt fÞkO Au. 

¼ðkE ðuþ ¼sððkLke þYykík çkkh{e-íkuh{e MkËe{kt ÚkE. yu{ {kLkðk{kt 
ykðu Au. íku{kt rnLËw Mk{ks{kt ðuþ ¼sðLkkh fux÷ef òríkyku yÂMík¥ð{kt ykðe su{kt 
«Úk{ ¼ðkÞk, íÞkhçkkË íkhøkk¤k yLku LkkÞf suðe òríkyku {wÏÞ Au. yk òríkLkk 
÷kufku Mk{ksLkwt {LkkuhtsLk fhðk {kxu økk{zu økk{zu VheLku, íku{s ðhMkkuðhMk ¼ðkE ðuþ 
¼sðíkk. su{kt yAqíkLkku ðuþ ¼sðe Mkðýo Mk{ksLku XMkkððk{kt ykðíkwt fu yAqík 
†eyku Ãkh yíÞk[kh Úkíkk yksu Ãký yu yíÞk[kh ½xâk LkÚke. yk ¾hu¾h ®LkËLkeÞ 
yLku y{kLkðeÞ Au.

yAqík Mk{ks{kt Ãký ¼ðkÞkLku Mk{kLíkh íkqhe Mk{ks ¼ðkEðuþ ¼sðíkku níkku. 
Ãkhtíkwt íkuykuyu õÞkhuÞ ‘yAqíkLkku ðuþ’ ¼sÔÞku LkÚke. íku{s yAqíkkuLke su{ õÞkhuÞ 
yAqíkLkku ðuþ òuÞku LkÚke. fkhý íku{Lku hkrºkLkk Mk{Þu økk{{kt «ðuþ ykÃkðk{kt ykðíkku 
Lknª.

fux÷kf ‘yAqíkLkku ðuþ’Lku ðeh {kÞkLkk çkr÷ËkLk MkkÚku òuzðkLkku «ÞíLk fhu Au. 
Ãkthíkw ðeh {kÞkyu íkku Mkn†®÷øk ík¤kð{kt çkr÷ËkLk ykÃku÷wt. suLke LkkUÄ hkMk{k¤k{kt 
÷uðkE Au. yAqíkLkku ðuþ{kt fkuELkwt çkr÷ËkLk ykÃkðk{kt ykðíkwt LkÚke, Ãkhtíkw hkòLkk 
fwtðhLkk ÷kuneLkk Aktxýu ík¤kð{kt Ãkkýe ykðu Au, íkuðe fÚkk Au. 

ykÍkËe ÃkqðuoLkkt yLku ÃkAeLkk Mk{Þ{kt {qtøke rMkLku{k, çkku÷íke rMkLku{k, htøkeLk-
xufLkef÷h rMkLku{k, W¥k{ «fkhLkk rMkLku{k nku÷, Lkkxâøk]nku, ykuÃkLk yìh rÚkÞuxhku 
ðøkuhu yÂMíkíð{kt ykðíkkt ¼ðkELke Ãkzíke ÚkE. ¼ðkEðuþ{kt Äh{q¤Úke VuhVkhLke 
sYh sýkE. yk rðþu sMkðtík Xkfh ÷¾u Au fu, ‘...òu Mkk[e ¼ðkEf÷k fu¤ððe nkuÞ 
íkku! sqLke ykð]r¥kykuLkwt LkqíkLk MktMfhý «Úk{ nkÚk ÷uðwt òuEyu. nkunkur÷fk’ - fkSSLkku 
ðuþ yk rËþk{kt MíkwíÞ Ãkøk÷wt Au... ©e rËLkk ÃkkXfu ð»kkuo Ãknu÷kt ÷¾u÷k ¼ðkE ðuþku{kt 
ftEf Lk¬h ík¥ð níkwt, Ãký íku «ÞíLk yxfe økÞku. (ÃkwMíkf yAqíkLkku ¼ðkEðuþ 
«MíkkðLkk) sMkðtík Xkfhu ‘yAqíkLkku ¼ðkEðuþ’ Lkk{u ‘yAqíkLkku ðuþ’ Lkwt LkqíkLk MktMfhý 
MkLku. 1975{kt «fkrþík fÞwO níkwt. íku{kt ÷¾u Au fu, ‘yk ‘yAqíkLkku ðuþ’ y{u 
¼ðkEMktøkún{kt ðkt[u÷ku yufðkh ðzkuËhk rsÕ÷kLkk yuf økk{{kt íkuLku ¼sðkíkku òuÞu÷ku. 
íÞkhÃkAe ßÞkt ßÞkt yk ðuþ òuðk {køkýe fhu÷e íÞkhu ¼ðiÞkyku ÷k[khe çkíkkðu Au. 
økk{zkykuLkk Mk{ks{kt nsw yAqík nrhsLk ÷kuf {kxu fux÷kf ÷kufku sqLke Ë{LkLke Lkerík 
Mkk[ðe hÌkk Au... yk LkqíkLk MktMfhý{kt y{u sqLkk ðuþLke yufÃký ¾kMk ðkík økw{kðe 
LkÚke. yûkhu yûkh ðýe ÷eÄe Au. (-yusLk)
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yk LkqíkLk MktMfhý{kt, ¼ðkEðuþ{kt sqLkk çk¤kífkhLkk ºký á~Þ níkkt, íkuLku 
çkË÷u íku á~Þ{ktLkk yuf á~ÞLku MktðkË-YÃku ynª hsq fÞwO Au. yk ‘¼ðkEðuþ’ ¼sðkÞku 
níkku fu fu{ íku òý{kt LkÚke.

[tÿ¼kE ¼è îkhk íku{Lkk yufktfe Mktøkún, ‘yþkufMíkt¼ yLku çkeò Lkkxfku’{kt fw÷ 
A yufktfeyku Mktøkúrník fhðk{kt ykÔÞkt Au. yufktfeyku økheçkku-yAqíkku «íÞu MknkLkw¼qrík 
Ëþkoðu Au su{kt ‘{kLkðeLkwt {qÕÞ’ Lkk{u yufktfe ‘ðeh{kÞk’Lkk çkr÷ËkLkLke fÚkk fnu Au. 
yu{kt {kLkðçkr÷ fu Lkh{uÄLke Ãkwrü fhkE Au. (yk Lkkxf rðþu [tÿ¼kELkk A yufktfeyku 
ytøku y÷økÚke ÷u¾ fÞkuo Au yux÷u ynª rðMíkkhÚke ÷¾íkku LkÚke. 

‘yAqíkLkku ðuþ’Lke yAqíkku îkhk çkku÷kíke çkku÷eLke ðkík fhíkkt sýkÞ Au fu íku{Lke 
çkku÷e ¼ðkELkk yLÞ Mkðýo-{wÂM÷{ Ãkkºkku fhíkkt swËe yLku n÷fe r[íkhkÞu÷ Au. 
yAqík ÃkkºkLku ¼k»kk¿kkLk LkÚke íku Võík ‘Lkkheòrík’{kt çkku÷u Au. íku WÃkhkuõík ÷u¾{kt 
ykÃku÷k WËknhýku ÃkhÚke òýe þfkÞ Au.

yk{ yk ‘yAqíkLkku ðuþ’ yAqíkkuLku Mkðo «fkhu n÷fk r[íkhðk{kt íku{s íku{Lkk 
Ãkh Úkíkk yíÞk[khkuLku «kuíMkknLk ykÃkðk{kt ykÍkËe Ãkqðuo ½ýku s {kuxku ¼køk ¼sÔÞku 
nþu, íku{ fnuðk{kt shkÞ yríkþÞkuÂõík LkÚke. yu{ nwt {kLkwt Awt ykÚke yk ¼ðkEðuþuLkku 
yMík ÚkÞku íku {kLkðíkkLkk rník{kt ÚkÞku Au. f÷kLku Lkk{u ykðk yíÞk[kh Ãkku»kðkLkku 
rðï{kt õÞktÞ òuxku szu íku{ LkÚke.

MktË¼o :
1. ¼ðkE Mktøkún : fíkko {neÃkíkhk{ YÃkhk{ 
Mkt. : rËLkfh ¼kusf 
«fkþf : økwshkík MkkrníÞ yfkË{e, økktÄeLkøkh (2003)
2. ©e ¼ðkLke ¼ðkE : {wLkþe nh{rýþtfh ÄLkþtfh Xu. hkÞÃkwh ykfkþuX 

fwðkLke Ãkku¤, y{ËkðkË. («fkþLkLke íkkhe¾ AkÃke LkÚke)
3. yAqíkLkku ¼ðkE ðuþ (sqLkk ¼ðkEðuþLkwt LkqíkLk MktMfhý) : ÷u. : sþðtík 

Xkfh
«. : ¼hík Lkkxâ ÃkeX sþðtík Xkfh y{ËkðkË (1-5-1975)
4. yþkufMíkt¼ yLku çkeòt Lkkxfku. : ÷u. : [tÿ¼kE ¼è
«. [tÿ¼kE fkr÷ËkMk ¼è 
sðknh Lkøkh, Mkh¾us hkuz, y{ËkðkË - 7
(«fkþLkLke íkkhe¾ LkÚke)

q
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økwshkík{kt ÷kufMkkrníÞ/÷kufrðãk íkÚkk MktíkMkkrníÞ ûkuºku ÚkÞu÷kt 
MktÃkkËLkku yLku íkuLkk MktþkuÄfku/ MktÃkkËfku : yuf rðntøkkð÷kufLk

rLkhtsLk hkßÞøkwhw

÷kufMkkrníÞ þçË ynª ftXMÚk ÃkhtÃkhkÚke s¤ðkÞu÷k ÷kufðkÊT{ÞLkku rLkËuoþ fhu 
Au, su{kt ÷kufðkíkkoyku, ÷kuføkeíkku, ÷kufLkkxâ, ÷kuffnuðíkku - W¾kýkt, Mk{MÞkyku yLku 
ík{k{ «fkhLke ftXMÚk ÃkhtÃkhkÚke Mk[ðkíke ykðu÷e økã - Ãkã - yÃkãkøkã þkÂçËf 
÷kuff¤kykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.

 ÷kufMkkrníÞLkkt rðr¼LLk ytøkkuLkwt ‘MktÃkkËLk’ yux÷u fu yufºkefhý yLku «fkþLk™wt 
fkÞo ykÃkýu íÞkt økwshkík{kt þY ÚkÞwt EMkðe MkLkLke 19{e MkËeLkk ytík¼køkÚke. yu 
Ãknu÷kt Auf {æÞfk÷eLk økwshkíke MkkrníÞLke þYykík ÚkE íÞkhÚke siLk yLku siLkuíkh 
MkkrníÞMksofku îkhk ÃkkuíkkLke h[Lkkyku{kt yLkuf søÞkyu ÷kufÃkhtÃkhk{kt Sðíkwt ftXMÚk 
ðkÊT{Þ Mk[ðkíkwt ykÔÞwt Au. økwshkíke ¼k»kkLkk sL{fk¤Lke h[Lkkyku yk[kÞo nu{[Lÿ 
îkhk ‘rMkØni{ þçËkLkwþkMkLk’{kt íkífk÷eLk ÷kufçkku÷eLkkt WËknhýku íkhefu Mktfr÷ík ÚkE 
Au yu ykÃkýu òýeyu Aeyu. yu ÃkAeLkk Mk{ÞLkk siLk-siLkuíkh Mksofku Ãkkuíku h[u÷e 
ËuþeykuLkk Zk¤ ÷kufkuLku Mknu÷kEÚke ÞkË hnu yu {kxu ÷kuf«[r÷ík ËuþeykuLkku rLkËuoþ 
ÃkkuíkkLke h[Lkkyku{kt fhíkk. òufu yu{kt fux÷efðkh yk¾e h[Lkkyku Ãký ykÃke Au. yu 
rMkðkÞ yksu su{ ÷kufðkíkkoykuLku ÷u¾f-MktÃkkËf ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÃkkuíkkLke þi÷e{kt 
hMkÃkqýo çkLkkðeLku ðkíkko {qfu Au íku{ {æÞfk÷eLk Mksofkuyu ÷kufku{kt «[r÷ík ftXMkk{økúeLkku 
WÃkÞkuøk fheLku Ãkã fÚkkyku-ykÏÞkLkku-Ãkãðkíkkoyku-hkMkkykuLkwt MksoLk fÞwO Au. fux÷ef 
nMík«íkku{ktÚke sqLkkt ÷øLkøkeíkku, Ëwnkyku, ÷kuf¼sLkku, ¼ðkELkk ðuþku, fnuðíkku, 
¼z¤eðkõÞku ðøkuhuLkk Mktøkúnku Ãký {¤u Au. yu çkÄwt yuf heíku òuEyu íkku MktÃkkËLk s Au Lku 
íÞkhu {wÿýf¤kLkku ÷k¼ Lknkuíkku {éÞku yux÷wt s.

Ãký Ãkrù{Lkk rðîkLkkuLke yMkh Lke[u ykÃkýu íÞktLkk MkkrníÞLkk Mktf÷Lk-
«fkþLkLkwt fk{ yksÚke Mkðk çkMkku ð»ko Ãknu÷kt ykht¼kÞwt... E.Mk. 1766{kt Mkku¤ 
ð»koLke ðÞu ¼khík ykðu÷k suBMk VkçkoMkMkknuçk îkhk E.Mk. 1812-13{kt ykurhyuLx÷ 
{u{yMko’ Lkk{u ÷tzLkÚke økútÚk «fkrþík ÚkÞku, su{kt økwshkíkLke ftXMÚk ÃkhtÃkhkLke Mkk{økúe 
«fkrþík ÚkE. íÞkhçkkË ‘RÂLzÞLk yìÂLxõðuhe’ Lkk{u Mkk{rÞf þY ÚkÞwt su{kt suBMk 
çksuoMk, ðkìxMkLk, {ìz{ Ãkqík¤eçkkE fkçkhkS, Vhk{S çk{LkS {kMxh, fìÃxLk yu[. 
rðÕçkhVkuMko (Ä rnMxhe ykìV fkrXÞkðkz) yLku yLkuf ytøkúus-ÃkkhMke MktÃkkËfku ykÃkýk 
ftXMÚk MkkrníÞLke Mkk{økúe {qfíkk hÌkk. E.Mk. 1885{kt ‘Vkufxu÷’ þçË {kxu frð 
YMík{ ¾whþuË EhkLkeyu ‘÷kuffÚkk’ þçË ykÃÞku yLku E.Mk. 1922{kt hýrsíkhk{u 
‘÷kuføkeík’ þçË økwshkíke ¼k»kkLku (÷kuføkeík) ykÃÞku. yk{ «Úk{ ytøkúus íkÚkk ÃkkhMke 
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rðîkLkku îkhk ÷kufrðãkLkk rðrðÄ «fkhku rðþuLkwt Mktf÷Lk þY ÚkÞwt. {økLk÷k÷ ð¾ík[tË 
(fÚkLkkð¤e), þkuhkçkS [efLk (h{qS økhçkkykuLke [kuÃkze), Ë÷Ãkíkhk{ 
(‘çkwrØ«fkþ’{kt ÷kufðkíkko), Lk{oË (Lkkøkh †eyku{kt økðkíkkt økeík), çkk¤kçknuLk 
¼ku¤kLkkÚk (y{ËkðkËLkk ðzLkøkhk LkkøkhLke †eyku{kt økðkíkkt økeíkLkku Mktøkún), 
{kÄð÷k÷ rºkðuËe (Lkkøkhe økeíkkð¤e), {neÃkíkhk{ (¼ðkEMktøkún), ðfe÷ økýuþS 
suXk¼kE (fkiíkwf{k¤k yLku çkkuÄð[Lk), ykþkhk{ Ë÷e[tË þkn (økwshkíke fnuðík-
Mktøkún), ¼è ¾e{S ðMkLkS (fkXeÞkðkze sðkneh), frð fkLkS Ä{o®Mkn 
(fkrXÞkðkze MkkrníÞ-1,2), RåAkhk{ MkqÞohk{ ËuMkkE, LkkÚkS {nuïh ÃkkXf 
(¼e÷kuLkkt økeík), Sðhk{ yshk{h økkuh (ðkíkkorðLkkuË), røksw¼kE çkÄufk(çkk¤ðkíkko 
1-5), nhøkku®ðË «u{þtfh rºkðuËe (fkrXÞkðkzLke sqLke ðkíkkoyku 1-2), yLku yLÞ 
fux÷kÞu MktÃkkËfku økwshkíkLku {¤íkk hÌkk.
Íðuh[tË {u½kýeLkk Mk{fk÷eLkku, sqLke ÃkuZeLkk ÏÞkíkLkk{ MktþkuÄfku íkÚkk yLkwøkk{eyku

÷kufMkkrníÞ, ÷kufðkíkko, ÷kufMktøkeík yLku [khýe MkkrníÞLkk ûkuºk{kt : sÞ{Õ÷ 
Ãkh{kh, Ãkw»fh [tËhðkfh, {Lkw¼kE òuÄkýe, fu. fk. þk†e, {Äw¼kE Ãkxu÷, rLkhtsLk 
Mkhfkh, {tsw÷k÷ {s{wËkh, Ãkwhw»kku¥k{ Mkku÷tfe, sþðtík þu¾zeðk¤k, {ÄwMkqËLk Zktfe, 
MkwÄkçknuLk ËuMkkE, økkufw÷ËkMk hkÞ[whk, Äeh®Mkn økkurn÷, suXk÷k÷ rºkðuËe, huðkçknuLk 
yLku þtfh¼kE íkzðe, h. Aku. {nuíkk, økku®ðË¼kE rþýku÷, híkwËkLk hkunrzÞk, 
Eïh÷k÷ Ëðu, «¼kþtfh íkihiÞk, ¾kuzeËkMk Ãkh{kh, sÞtíke÷k÷ Mkku. Ëðu, {rý¼kE 
ðkuhk, Lkhku¥k{ Ãk÷ký, hksuLÿ®Mkn hkÞòËk, LkkøkS¼kE ¼èe, hk{®MknS hkXkuz, 
{kLkMktøkS çkkhz, nrh÷k÷ {kuZk, ®Ãkøk¤þe¼kE økZðe, y{hËkMk ¾khkðk¤k, 
fkLkS ¼wxk çkkhkux, Ë. Ãkwtòðk¤k, {u½hks {q¤w¼k økZðe, çkkÃk÷¼kE økZðe, 
«nT÷kË Ãkxu÷, Ãkhþwhk{ Ëuð{whkhe, {ÄwMkqËLk ÔÞkMk, økkuðÄoLk þ{ko, ¼kðLkk {nuíkk 
y™u ÷kufMkkrníÞ{k¤kLkk {ýfkyku {kxu Mkk{økúe yufrºkík fhLkkh W{kþtfh òuþeÚke 
þY fheLku yLkuf MktÃkkËfku WÃkhktík yksu h{rýf÷k÷ {kY, þktrík¼kE yk[kÞo, sÞkLktË 
òuþe, ¼økðkLkËkMk Ãkxu÷, Mkw[uíkk ¼kz÷kðk¤k, òuhkðh®Mkn òËð, çkkçkw¼kE 
Zku÷heÞk, Ëku÷ík ¼è, hk½ðS {kÄz, Ãkh{ ÃkkXf, y{]ík Ãkxu÷, RLËwçknuLk Ãkxu÷, 
MkwhuLk Xkfh ‘{unw÷’, rsíkwËkLk økZðe, ík¾íkËkLk økZðe ‘ËkLk y÷økkhe’ yLku ‘QŠ{-
Lkðh[Lkk’Lkk yLÞ ÷u¾fku, çk¤ðtík òLke, ytçkkËkLk hkunrzÞk, íkeÚkOfh hkunrzÞk yLku 
fux÷kyu Ãkeyu[.ze. ÃkËðe yÚkuo MktþkuÄLk fÞwO Au yLku nk÷ fhe hÌkk Au, yk{kt nsw 
fux÷ktÞu Lkk{ku W{uhe þfkÞ yLku Ëhuf yÇÞkMke rðþu rðøkíkðkh «{ký¼qík fkÞo fkuE 
¼rð»ÞLkku MktþkuÄf fhe þfu. 
«fkrþík MktÃkkËLkku 

yksu ykÃkýe Mkk{u ¼÷u yuLku MktÃkqýo fu MkðkOøke Lk fne þfkÞ Ãký «{ký{kt ¾qçk 
Mk{]Ø yLku sYhe yuðe Mkqr[yku fLkw¼kE òLke yLku zkì. nMkw Þkr¿kf ÃkkMkuÚke «kÃík ÚkE 
Au. yuLkk ykÄkhu {kºk «fkrþík ÚkÞu÷kt MktÃkkËLkkuLkwt 19{e MkËeLkk ytík¼køkÚke 20{e 
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MkËeLkk ytík¼køk MkwÄeLkwt MkhðiÞwt {ktzeyu íkku ÷kuføkeíkkuLkkt 400Úke ðÄw MktÃkkËLkku, 
÷kufðkíkkoLkkt 300 sux÷kt Mktøkún-MktÃkkËLkku, ÷kuf¼ðkELkkt Ãkkt[ MktÃkkËLkku, yLku 
÷kuffnuðíkkuLkk Ãkkt[uf Mktøkúnku «fkrþík ÚkÞu÷kt òuðk {¤u Au. yu ík{k{ MktÃkkËLkku rðþu 
RríknkMk fu MktÃkkËfkuLke Lkk{kð÷e ykÃkðkLkku {khku nuíkw LkÚke. {kºk yu Mk{økú «fkrþík 
MktÃkkËLkku rðþuLkkt {khkt íkkhýku hsq fheþ. 
swËk swËk MktÃkkËfkuLkku MktÃkkËLk-yr¼øk{ : 

(1) 19{e MkËeLkk W¥khkÄo{kt ytøkúuòu îkhk ÚkÞu÷kt MktÃkkËLkku : VkçkoMk, fLko÷ xkuz, 
ðkìxMkLk suðk fux÷kf MktMf]rík«u{e ytøkúuòuyu økwshkíke ÷kufMktMf]rík, Ä{o, RríknkMk, 
Ãkwhkík¥ð, ¼qøkku¤, ÷kufòríkyku, «[r÷ík ËtíkfÚkkyku heíkrhðkòu ðøkuhu rðþuLke ðkíkku 
swËk swËk [khý, çkkhkux, ¼kx suðe rðrþü òríkykuLkk fÚkfku ÃkkMkuÚke Mkkt¼¤e yuLku 
ytøkúuS ¼k»kk{kt Wíkkhe. yu heíku økwshkíkLkk ÷kufMkkrníÞLkwt MktÃkkËLk ytøkúuS ¼k»kk{kt 
þY ÚkÞwt. 

(2) ykðk ÃkhËuþe rðîkLkkuLkkt «uhýk yLku Mkq[LkÚke Ë÷Ãkíkhk{ suðk fux÷kf 
økwshkíke rðîkLkku Ãký ykÃkýk «k[eLk ftXMÚk MkkrníÞLkku Mktøkún fhðk «uhkÞk, yuLke 
MkkÚkkuMkkÚk fux÷kf ÃkkhMke MktÃkkËfkuyu «k[eLk [esðMíkwykuLke su{ ÷kufMkkrníÞ Ãký 
Mkk[ðe hk¾ðk suðe [es Au yu{ {kLkeLku Mktøkún fÞkuo yLku yuLku ò¤ðe hk¾ðk, Ãknu÷kt 
su{ nMík«íkku{kt MkkrníÞ s¤ðkíkwt íku{ {wÿýf¤kLkku rðfkMk ÚkÞk ÃkAe «fkrþík YÃku 
s¤ðkÞ yLku íkuLkku «[kh ÚkkÞ yuðk «ÞkMkku fÞko.

(3) yu ÃkAeLkk Mk{Þøkk¤k{kt Lk{oË, hýrsíkhk{ {nuíkk, çkk¤kçknuLk 
¼ku¤kLkkÚk, ðøkuhu fux÷kf MkkrníÞMksofkuyu Ãký ÷kufMkkrníÞLkk yufkË ytøkLkkt 
MktÃkkËLkku{kt ÃkkuíkkLkku Vk¤ku LkkUÄkÔÞku. 

(4) fux÷kf MktÃkkËfku íkífk÷eLk Mk{Þ{kt Mkk{rÞfku fu ðíko{kLkÃkºkkuLkk Mkt[k÷fku 
níkk. yu{ýu Ãkkuíku yLku yLÞ r{ºk-÷u¾fku îkhk ÃkkuíkkLkkt ðíko{kLkÃkºkku fu Mkk{rÞf{kt yk 
òíkLkwt MkkrníÞ «fkrþík fÞwO yLku ÃkkA¤Úke ÃkwMíkf YÃku Mktøkúnku ykÃÞk. 

(5) fux÷kf MktÃkkËfku ÄtÄkËkhe «fkþLkMktMÚkk [÷kðLkkhk ðuÃkkhe s níkk, su{ýu  
«òLke {ktøk òuELku Ãkwhkuøkk{e MktÃkkËLkku{ktÚke Mkt[Þku fhe ÃkwMíkfku «fkrþík fÞko yLku 
yuLke yLkuf ykð]r¥kyku fkZeLku ½ýe MktÃkr¥k «kÃík fhe, yuLkku MktÃkkËLk ytøkuLkku árüfkuý 
{kºk ÔÞkÃkkhe - ÃkiMkk«krÃíkLkku s níkku. yksu Ãký yk ÃkhtÃkhk [k÷w s Au. 

(6) fux÷kf MktÃkkËfku ÷kufMkkrníÞLkk ðknfku s Au. ÄtÄkËkhe fÚkfku îkhk Ãký 
÷kufðkíkkoLkk fu ÷kuføkeíkkuLkkt MktÃkkËLkku {éÞkt Au - {u½hks¼kE økZðe, ®Ãkøk¤þe¼kE 
økZðe, {eXk¼kE ÃkhMkkýk, fkLkS¼kE çkkhkux.

(7) MktMÚkkfeÞ MktÃkkËLkku : økwshkík hkßÞ ÷kufMkkrníÞ Mkr{rík, MkkrníÞ yfkË{e 
rËÕne yLku økktÄeLkøkh, MkkrníÞ Ãkrh»kË suðe MktMÚkkyku îkhk Ãký ÷kufMkkrníÞLkkt 
MktÃkkËLkku «fkrþík ÚkÞkt Au. (÷kufMkkrníÞ{k¤k {ýfk 1 Úke 14 Ãkrh»kË îkhk 
‘÷kufMkkrníÞ økwshkíke ÷kuføkeíkku’ : zkì. íkuhiÞk, Ãk÷ký, 1981; MkkrníÞ yfkË{e 
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rËÕne îkhk ‘økwshkíkLkkt ÷kuføkeíkku’ ¾kuzeËkMk Ãkh{kh).
(8) MktþkuÄLkLkku ¾kMk nuíkw hk¾eLku ÚkÞu÷k yÇÞkMkfeÞ MktÃkkËLkku : zkì. þktrík¼kE 

yk[kÞo îkhk, økwshkíkLke ÷kufðkíkkoyku - òuhkðh®Mkn òËð. yLku zkì. nMkw Þkr¿kfLkkt 
ÃkwMíkfku. 
swËe swËe MktÃkkËLkheríkyku :

fkuEyu f]ríkLkku {kºk ÃkkX ykÃÞku Au, fkuEyu ÃkkX þwØ fheLku ykÃÞku Au, fkuEyu 
ÃkkXktíkhku Ãký LkkUæÞk Au yLku [[ko fhe Au, fkuEyu f]ríkLkk ÃkkX MkkÚku þçËkÚko ykÃÞk Au, 
fkuEyu f]rík{kt {kir÷f VuhVkhku fhe hMkÃkqýo çkLkkððkLkk «ÞkMkku fÞko Au íkku fkuEyu çkeò 
ÃkkMku ÷¾kðeLku ÷kufMkkrníÞLke h[Lkkyku MktÃkkrËík fhe Au, fux÷kf MktÃkkËfkuyu {kºk 
swËk swËk Mktøkúnku{ktÚke Wíkkhk fheLku MkeÄe s Íuhkuûk Lkf÷ku fhkðeLku s ÃkkuíkkLkk Lkk{u 
Mkt[Þku «fkrþík fÞko Au. yk ík{k{Lkk MktÃkkËLk ytøkuLkk árüfkuý Ãký swËk swËk Au. 
fkuEyu MkkrníÞík¥ðLku fuLÿ{kt hk¾eLku f]ríkyku ÃkMktË fhe Au, fkuEyu MktMf]rík fu Mk{sLku 
árü{kt hk¾e Au íkku fkuEyu RríknkMk fu Ãkwhkík¥ðLku, fkuEf MktÃkkËfu òrík fu ¿kkríkLku 
fuLÿ{kt hk¾e Au íkku fkuEyu «ËuþLku. yu s heíku fkuE MktÃkkËLkku{kt MktøkeíkLkk íkk÷-Zk¤Lku 
Mðhr÷rÃkLku {n¥ð yÃkkÞwt Au. íkku fkuEf MktÃkkËLkku{kt ¼k»kkði¿kkrLkf yr¼øk{Lku. 
fux÷kf MktÃkkËfkuyu yLÞ «Ëuþku{kt {¤íke Mk{kLk f]ríkykuLkku yÇÞkMk Ãký íkw÷Lkkí{f 
heíku ykÃÞku Au. Ãký çknwÄk MktÃkkËfkuLkku árüfkuý MkkrníÞ fu hMk÷ûke hÌkku Au. yu fkhýu 
{kir¾f MðYÃkLkk MkkrníÞLkwt r÷r¾ík MðYÃk ykÃkíke ðu¤k {q¤ ftXMÚk ÃkhtÃkhkLkk ÃkkXLku 
yux÷e çkÄe nkrLk ÃknkU[e Au fu þi÷e yLku ÷kûkrýfíkk s Lkkþ 

Ãkk{e Au. 
MktÃkkËfu Ãkkuíku Mkkt¼¤u÷e ÷kufMkkrníÞLke fkuE Ãký h[LkkykuLkk ÃkkuíkkLke heíku, 

ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt yLkuf MkwÄkhkðÄkhk fheLku MkkrnÂíÞf {qÕÞku Ëu¾kzðkLke [uük MkkÚku 
MktÃkkËLkku fÞkO nkuÞ yuðkt «fkþLkkuLke MktÏÞk s ykÃkýe MktÃkkËLkMkqr[yku{kt {n¥ðLkku 
¼køk hkufu Au. ÷kufðkíkkoLkk ûkuºk{kt íkku ykðwt ½ýwtçkÄwt ÚkÞwt Au. ½xLkkyku ÷kufSðLkLke 
nkuÞ Ãký yuLku f÷kËun ykÃkLkkhk ÷u¾fku nkuÞ Aíkkt yu MktÃkkËLk ÷kufðkíkkoLkwt MktÃkkËLk 
økýkÞ yuðwt íkku ykÃkýu íÞkt s [k÷u. suLku ÷kufMktMf]rík, ÷kufSðLk fu ÷kufMkkrníÞ MkkÚku 
MLkkLkMkqíkfLkku MktçktÄ Lk nkuÞ yuLkk Lkk{u Ãký ykÃkýu íÞk t÷kufMkkrníÞLkkt yLkuf MktÃkkËLkku 
çkku÷u Au. ÞuLkfuLk «fkhuý ynªíknªÚke Mkk{økúe {u¤ðe nkuÞ yLku ÃkAe yuLkkt MktÃkkËLk-
yÇÞkMkku ykÃÞkt Au. 
yksLke ÃkrhÂMÚkrík 

÷kufMkkrníÞLkkt MktþkuÄLk-MktÃkkËLk {kxuLkk yrÄfkhe fne þfkÞ - ¿kkíkk fne 
þfkÞ, su{ýu ËuþrðËuþLkk ÷kufMkkrníÞLkkt MktþkuÄLkkí{f ÃkwMíkfku ðktåÞkt nkuÞ, ykËþo 
MktÃkkËLkku òuÞkt nkuÞ fu ykËþo ði¿kkrLkf MktÃkkËLkku fuðkt nkuðkt òuEyu íku ytøkuLkk ÷u¾ku 
÷ÏÞk nkuÞ, ÔÞkÏÞkLkku ykÃÞkt nkuÞ, yLÞ îkhk yk rð»kÞku{kt ÚkÞu÷e fkÞkuo{kt ûkríkyku 
çkíkkðe nkuÞ, xefkrxÃÃký fÞko nkuÞ yuðk rðîkLkku Ãký ßÞkhu økwshkíkLke fkuE MktMÚkk 
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÷kufMkkrníÞ rðþuLkk fkuE ytøk rðþuLkwt MktÃkkËLk yu{Lke ÃkkMku {køku íÞkhu ÷kRçkúuhe{kt 
çkuMke Ãkwhkuøkk{e MktÃkkËfku îkhk ÚkÞu÷kt MktÃkkËLkku{ktÚke h[Lkk ÃkMktË fhe, ykøk¤ ðeMkuf 
ÃkkLkktLkku «ðuþf (su{ktLke rðøkíkku Ãký yLÞLke s nkuÞ) ÷¾e MkeÄwt «uMk{kt {kuf÷e Ëu. 
¼÷u fk[wt fk{ ÚkkÞ Ãký Ë¤Ëkh Ëu¾kðwt òuEyu. fE h[Lkk fÞk MktÃkkËLk{ktÚke ÷eÄe Au 
íkux÷wt ËþkoððkLkeÞ «{krýfíkk Lk Ëk¾ðu íÞkhu çkeò ÄtÄkËkhe «fkþfku fu MktÃkkËfkuLkku þwt 
Äku¾ku Ähðku ?
MktíkMkkrníÞ ûkuºku MktþkuÄLk-MktÃkkËLk-yÇÞkMk-ykMðkË-Ãkrh[Þ yLku Mkt[Þ

ftXMÚk ÃkhtÃkhkLke Mktíkðkýe-MktÃkkËLkku y«fkrþík : (1) yLkk{e ÷rnÞkyku îkhk 
nMík«íkku{kt ÃkË-¼sLkLkk økwxfkyku YÃku ÚkÞu÷kt MktÃkkËLkku. nMík«ík¼tzkhku{kt LkkUÄkÞu÷e-
Mk[ðkÞu÷e nMík«íkku. (2) Mkkt«ËkrÞf yLkwÞkÞeyku îkhk s¤ðkÞu÷e nMík«íkku{kt 
MktÃkkrËík ¼sLkku-MktíkMÚkkLkfku-søÞkyku{kt Mk[ðkÞu÷e Lknª LkkUÄkÞu÷e. (3) ÔÞÂõíkøkík 
Mkt[Þku, ¼srLkfku, ¼sLkøkkÞfku îkhk Mkt½hkÞu÷kt ¼sLkku. 

«fkrþík - {wÿý ykÔÞk ÃkAe - 1. rþ÷kAkÃk{kt AÃkkÞu÷kt ¼sLkMktøkúnku. 2. 
AkÃk¾kLkk{kt AÃkkÞu÷kt ¼sLkMktøkúnku.* Mkkt«ËkrÞf «fkþLkku - (1) nMík«íkku WÃkhÚke 
(2) ftXMÚk ÃkhtÃkhk{kt s¤ðkÞu÷kt. su íku ÄkhkLkk MktíkfrðykuLke h[Lkkyku, Ëk.ík. 
‘hrð¼ký Mkt«ËkÞLke ðkýe’, ‘ÞkuøkðuËkLík ¼sLk ¼tzkh.’ MktíkMÚkkLkfku/søÞk/{ntíkku 
îkhk «fkrþík,* ¼sLk«u{e Mktøkúknfku îkhk «fkrþík, 1901 Úke 1915 ðå[uLkkt 15 
ð»koLkk økk¤k{kt - ‘çk]nËT ¼sLk Mkkøkh’, ‘Mktík Mk{ks ¼sLkkð÷e’, ‘¼sLk ¼tzkh’, 
‘¼sLk Mkkøkh’ suðkt 40 sux÷kt ¼sLk-MktÃkkËLkku, suLke yLkuf ykð]r¥kyku Úkíke hne 
Au.* ÄtÄkËkhe «fkþfku îkhk «fkrþík,* yÇÞkMke MktþkuÄfku/MktÃkkËfku/rððu[f - rðîkLkku 
îkhk «fkrþík MktÃkkËLkøkútÚkku.

økwshkíke Mktíkðkýe ÄkhkLkk MktþkuÄLk/MktÃkkËLk/«fkþLkûkuºk{kt yk[kÞo rûkrík{kunLk 
MkuLk, fnkLkS Ä{o®Mkn, hýrsíkhk{, RåAkhk{ MkqÞohk{ ËuMkkE, Íðuh[tË {u½kýe 
ÃkAe, yux÷u fu Mðíktºkíkk {éÞk ÃkAeLkk Mk{Þ{kt sÞ{Õ÷ Ãkh{kh (ykÃkýe ÷kufMktMf]
rík, MkuðkÄh{Lkk y{hÄk{), {fhLË Ëðu (Mkík fuhe ðkýe, ¼sLkhMk), sÞtíke÷k÷ 
yk[kÞo (økwshkíkLkk Mktíkfrðyku yLku çkkW÷ÃktÚk), {kunLkÃkwhe økkuMðk{e (suMk÷-
íkkuh÷), øktøkkËkMk «køkS {nuíkk (ykÃkýe ¼sLkðkýe), nrhðÕ÷¼ ¼kÞkýe (nrh 
ðuý ðkÞ Au hu nku ðtLk{kt), Ëw÷uhkÞ fkhkýe (fåALkk Mktíkku yLku frðyku) WÃkhktík 
ðýkoLkw¢{u - yLkðh ykøkuðkLk, y{]ík÷k÷ ÃkrZÞkh, ytçkkþtfh Lkkøkh, fkr÷ËkMk 
{nkhks, rfMkLk®Mkn [kðzk, fuþð÷k÷ MkkÞ÷kfh, fkLkS ¾Uøkkh fku[hk, fkÂLíkfw{kh 
¼è, ¾kLk[tË økhðk, økku®ðË¼kE Äk{ur÷Þk, Ë÷Ãkík ©e{k¤e, ËuðuLÿ fkr÷ËkMk 
Ãktrzík, «kýrøkrh økkuMðk{e, {tsw÷k÷ {s{wËkh, {kýuf÷k÷ þtfh÷k÷ hkýk, 
hks®MknS ºkef{S [kinký, hk{S nehMkkøkh, rþð®Mkn fk¤w¼kE ðk¤k, MkwLktËk 
ðkunkuhk suðk yøkrýík {h{e ¼sLk-MktÃkkËfku íkÚkk MktíkSðLk-MktþkuÄfku îkhk ftzkhkÞu÷e 
fuzeyu yksLke ÃkuZeLkk {khk Mk{fk÷eLk MLkune MktþkuÄfku - ðýkoLkw¢{u - Mkðo ©e yøkhËkMk 
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økkUzr÷Þk, yrïLk fkçkk, W»kk WÃkkæÞkÞ, fLkw yk[kÞo, fkLkS {nuïhe, fkirþf Ãktzâk, 
¾e{S fh{xk, sþwÃkwhe økkuMðk{e, Sðk¼kE Ãkkh½e, su. yu{. [LÿkðrzÞk, ËþoLkk 
Äku¤rfÞk, Ë÷Ãkík [kðzk, Ë÷Ãkík [kinký, Ë÷Ãkík ÃkrZÞkh, Lkhuþ ðuË, Lkhku¥k{ 
Ãk÷ký, LkkÚkk÷k÷ økkunu÷, Ãkwtò÷k÷ çkzðk, «u{ðtþ økku®ðËS¼kE, VkYf þkn, 
çk¤ðtík òLke, {Lkkus hkð÷, {nuLÿ ðk¤k, {nuþ[tÿ Ãktzâk, {kðS {nuïhe, 
{wfwLË[Lÿ Lkkøkh, ¼økðkLkËkMk Ãkxu÷, ¼kýËuðS, ¼kðuþ suíkÃkheÞk, ¼e{S 
¾k[heÞk, {LkMkw¾¼kE Mkkðr÷Þk, Þþðtík WÃkkæÞkÞ, h{uþ {nuíkk, h{uþ MkkøkXeÞk, 
hðS hkufz, hksuLÿ®Mkn hkÞòËk, hksw÷ Ëðu, ÷û{ý økZðe, ÷k¼þtfh Ãkwhkurník, 
MkíÞçkk¤k ÃkrZÞkh, MkwrLk÷ òËð, Mkw¼k»k ¼è, Mðk{e nrhËkMk ¼khíke, nhrfþLk 
òuþe, nMk{w¾ ÔÞkMk, nMkw¼kE Þkr¿kf, rn{ktþw ¼è, suðk {whççkeyku-r{ºkku-
MLkunesLkku íkÚkk yLkwøkk{eyku MkkÚku fux÷kÞu LkðkurËík MktþkuÄfku ÃkkuíkÃkkuíkkLke rLkS 
Mk{sýÚke MktþkuÄLk/yÇÞkMk/MktÃkkËLk/rððu[Lk/«fkþLkLkwt fk{ fhe hÌkk Au. nsw yk{kt 
Ãkeyu[.ze. fu yu{. rV÷T {kxu MktþkuÄLk fhe hnu÷k LkðkurËík MktþkuÄfkuLkkt Lkk{ku W{uhe 
þfkÞ. 

MktþkuÄfku/MktÃkkËfku/yæÞkÃkfku {kxu yrLkðkÞo MktË¼o : (1) ‘÷kufðkÊT{Þ’ fLkw¼kE 
òLke. (2) ‘÷kufMkkrníÞ rð¿kkLk’ nMkw Þkr¿kf yLku nMkw¼kELkk yLÞ økútÚkku. (3) 
LkkÚkk÷k÷ økkurn÷, rLkhtsLk hkßÞøkwhw yLku çk¤ðtík òLke îkhk ÷¾kÞu÷k økútÚkku. 

(çkøkMkhk ¾kíku ÄkLkf fkì÷us{kt íkk. 28/8/2017Lkk hkus ÞkuòÞu÷k 
ÃkrhMktðkË{kt yÃkkÞu÷ çkes¼k»kýLkk ytþku...)

q
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કેડફ્ય્
હંુ	કેમ	(ઓછુ)ં	લખું	છુ?ં

મીનલ	દવે

નાનપણમાં ઉનાળાનરી રજાઓમાં બાનરી આસપાસ ઢગલો થઈને અમે મામા ફોઈનાં 
ભાંિરિાં અને આસપાસનરી ટરીણકટોળરીના બરીજા સભ્યો અિરાં ઊંઘિાં અિરાં જાગિાં પડ્ા 
હોઈએ. બા સાિ પૂંછિરીિાળા ઉંદરથરી રરૂ કરરીને અજામમલનરી કથા સુરરીનરી િાિા્શ કરિાં હો્ય. 
એમનરી કહેિાનરી ઢબ અને મરુર અિાજથરી આંખ આગળ બરું ભજિાિું જિું હો્ય. અમે 
ક્યારે ઢળરી પિરીએ અને સપનામાં એ પરરીલોકમાં મહાલિા માંિરીએ એનરી સરિ ન રહેિરી. 
ત્યારથરી િાિા્શએ ચસકો લગાિલેો. ખૂબ િાિા્શઓ િાંચરી, મૂળ ભાષા ન આિિ ેત્યાં અનુિાદનો 
સહારો લરીરો. પણ િાિા્શ સાથે ગાઢ નાિો બંરાઈ ગ્યો.

આશ્્ય્શનરી િાિ એ છ ે કે આટલરી બરરી િાિા્શ િાંચિા છિાં લખિાનરી રરૂઆિ િો 
કમિિાથરી કરરી. (આજ ેિો એને કમિિા રું, જોિકણાં કહેિાં પણ રરમ આિે.) બે ચાર ઈનામો 
પણ મળ્ાં, ક્યાંક છાપામાં એ કમિિા મિરે કોઈએ કોલમમાં િાહિાહ પણ કરરી. અને આપણે 
િો જાણે મોટાં કિમ્યત્રી બનરી ગ્યાં! પરંિુ િિોદરા સુરેર જોષરી પાસે ભણિાનું રરૂં થ્યું, 
દુમન્યાભરનરી કમિિાઓ િાંચિા મળરી અને મહાસત્ય લાદ્યું કે રબદ રમિને કમિિા ન કહેિા્ય. 
િો કાગમળ્યાં નાંખ્યા મિશ્વામમત્રીમાં અને કલમ ફેંકરી મામળ્યામાં.

અધ્યાપન અને લનિજીિન સાથે જ રરૂ થ્યાં. આદર્શ પતનરી, ગકૃહહણરી, િહુ બનિાનાં 
િાનમાં અને ભણાિિાના ગાનમાં એિરી ખૂંપરી ગઈ કે લખિા લખિાનું ્યાદ જ ન આવ્યું. હા, 
િાંચિરી હિરી, ખૂબ િાંચિરી. એક હદિસ અચાનક બ્હ્મજ્ાન થ્યું, કોઈ સાથે િાિ કરિાં કરિાં 
અચાનક િાિા્શનો રક્ો િાગ્યો. અને 41મે િષષે ફરરી કલમ મામળ્યેથરી ઉિરરીને હાથમાં આિરી. 
પહેલરી િાિા્શ ‘ઝુરાપો’ લખરી. પરબમાં પ્રકારન માટ ેમોકલરી. રમેર ર. દિેએ ભાષાનરી એકાદ 
બે ભૂલ સુરારિાનું કહરીને પ્રકામરિ કરરી. એ િષ્શનું પરબનરી શ્રેષ્ઠ િાિા્શનું પાહરિોમષક પણ 
મળ્ું. અને લખિાનરી ઈચછા જાગરી ઊઠરી.

2002ના કોમરી િોફાનના સાક્રી બનિાનું થ્યેલું. િગ્શમાં સાથે બેસિાં, િોફાન મસિરી 
કરિાં મિદ્યાથથીઓ િચચે અચાનક એક િણદેખરી મિભાજન રેખા અંકાઈ ગઈ. સાથે કામ કરિાં 
અધ્યાપકમમત્ોનો અમભગમ પણ એકદમ બદલા્યેલો લાગિો હિો. એ િખિે હષ્શદ મત્િેદરીએ 
રબદસકૃમષ્ના નારરી લેખન મિરેષાંક માટ ેિાિા્શ માંગરી અને ‘ઓથાર’ લખાઈ. સહુથરી િરારે 
િંચા્યેલરી અને જાણરીિરી બનેલરી એ િાિા્શએ મને એક િાિા્શનરી િાિા્શકાર બનાિરી દરીરરી.

આઘેના એક સગાનરી દરીકરરીએ આતમહત્યા ક્યા્શનરી િાિ કરિરી િખિે કોઈ એમ બોલેલું 
કે કેિરી જીિ પર આિરીને મરરી હરે કે જ્યાં ઊભાં રહરીને આગ ચાંપેલરી ત્યાંથરી એ િગલું પણ 
ખસરી ન હિરી. આ િાક્ય મનમાં ઘૂમરાિું રહું અને એમાંથરી મોં કળા િાિા્શ જન્મરી.

મનમાં અનેક મિષ્યિસિુ ફરિાં હો્ય પણ મૂળભૂિ રરીિે આળસું જીિ એટલે લખિાનું 
ટળરી જા્ય. સુરિમાં રાળાએ જિરી દરીકરરી પર ચાર બાળકોના મપિાએ બળાતકાર ક્યા્શના 
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સમાચાર નામઠામ અને ફોટા સાથે િિ્શમાનપત્માં પ્રગટ થ્યા. પહેલરી પ્રમિહક્્યા સખિ ગુસસાનરી 
હિરી, એિાને િો જાહેરમાં ફાંસરીએ લટકાિરી દેિો જોઈએ. પણ એ પુરુષનરી ઓળખ છિરી થઈ 
હોિાથરી બરીજો મિચાર એ આવ્યો કે એનરી પતનરી અને બાળકો હિે િગર  અપરારે સજા 
ભોગિરે. એમનો કરો દોષ? અપરારરી િો જલેમાં જિો રહેરે પણ બહાર રહરી ગ્યેલા 
ઘરિાળાનું રું? એમાંથરી ‘ભૂંસરી નાખ્યું એક નામ’ િાિા્શ લખાઈ.

ઉછરે જ ેિાિાિરણમાં થ્યેલો એ કરિાં સાસરામાં િાિાિરણ સાિ નોખું. ચરોિરના 
પટલેોમાં િાિોનો મિષ્ય માટલરી, દહેજ, મોસાળું, પાપિ, પાપિરી, મગસ મોહનથાળ, મઠરી્યા 
સુંિાળરી, ને એનરી સાથે મારા મુનરરી મેઘાણરીનો મેળ કેમનો પિ?ે પણ પાડ્ો. દરીકરરી જન્મે 
ત્યારથરી મરણ પામે ત્યાં લગરી એને કપિાં ઘરેણાં મપ્યરથરી જ આિે. કોઈ પુરુષ પતનરી માટ ે
સાિરી લાવ્યો હો્ય એ િાિનરી કલપના પણ ન થઈ રકે. એ ઉપરાંિ દરીકરો એટલે દેિનો દરીરેલો 
અને દરીકરરી જાણે િણજોઈિરી આિરી ચિલેરી આગલા ભિનરી લેણદાર. િળરી બે ત્ણ િહુઓ 
હો્ય િો અના્યાસે એમનરી સાથે આિેલાં દહેજને આરારે ઘરમાં એમનું સથાન મનરા્શહરિ થા્ય. 
એટલે અંદરઅંદર અગ્ હરોળમાં સથાન મેળિિાનરી ચિસાચિસરી પણ ચાલિરી જ હો્ય. 
ઘરકામનરી જિાબદારરી માત્ અને માત્ સ્ત્રરીનરી જ, અને એ પણ િહુનરી. એટલે એનું આમથ્શક 
અને દૈહહક રોષણ થિું હો્ય એમ લાગ્યા કરે. હિે જો કે સ્ત્રરી નોકરરી કરિરી થિાથરી પહરમસથમિ 
બદલાઈ રહરી છ.ે આ મનરરીક્ણને પહરણામે ‘સામેનું ઘર, ચકુ, ઘર?’; ‘બળ્ું આ જીિિું’, ‘નામ 
િગરનરી િાિા્શ’, ‘ઉંબરો’ િગેરે િાિા્શઓ સજા્શઈ. એ િાિ જો કે સિરીકારિરી પિ ેકે િરિે ઓછ ે
અંરે સમગ્ ભારિરી્ય સમાજમાં સ્ત્રરી આ પહરમસથમિમાંથરી પસાર થઈ રહરી છ.ે હિે સમાજમાં 
આગિરી ઓળખ ઊભરી કરિા એ પોિાનરી રરીિે મથરી રહરી છ ેઅને એમાં એને બરીજી સ્ત્રરીનો સાથ 
પણ મળરી રહો છ.ે

પોિે બે િખિ આતમહત્યાનો પ્ર્યાસ ક્યણો હોિાનરી એક મિદ્યાથથીએ િાિ કરરી. કારણ એ 
જ કે કુદરિને એને કરેલો અન્્યા્ય અને નજીકના સગા દ્ારા એનું થ્યેલું રારરીહરક રોષણ. 
એનરી સાથે રોજ િાિો કરરીને એમાંથરી બહાર િો કાઢ્ો, પણ ‘કોનો િાંક?’ િાિા્શ એમાંથરી જ 
જન્મરી.

મને માત્ ઘટના આલેખિામાં રસ નથરી. એ સમ્યે એ પાત્ના મનનરી સકૃમષ્ મારા રસનો 
મિષ્ય છ.ે મેં મોટા ભાગનરી િાિા્શઓમાં પાત્ોનાં મનનરી છમબને જ ઝરીલિાનો પ્ર્યતન ક્યણો છ.ે 

‘મદ્રા’ મને ગમિરી િાિા્શ. ગમિાનાં કેટલાંક કારણો પણ છ.ે એક અમિ મરમક્િ અને 
પહરમચિ બહેનને એમનરી સગરી નાનરી 8 િષ્શનરી દરીકરરીને પટ્ટ ેપટ્ટ ેમારિાં જો્યાં. કારણ એટલું 
જ કે એમનાં નામનરી ટપાલ દરીકરરીએ ખોલરી નાખેલરી. મન ચચરરી ઊઠ્ું. મા િો કેિરી દરીકરરી 
પર ઓળઘોળ થઈ જા્ય. આટલું બરું કોઈ સિકેન્દ્રરી રરી રરીિે હોઈ રકે? આનરી િાિા્શ મનમાં 
ઘૂંટા્યા કરે. પણ માના દૃમષ્કોણથરી િાિા્શ નહોિરી લખિરી. એટલે દરીકરરીનરી આંખે આ િાિા્શ 
આિરી. સંિેદનરરીલ અને મુલા્યમ સિભાિનરી દરીકરરી પોિાને માનો િારસો મળ્ો જ હરે એ 
જાણે છ.ે પરંિુ સભાનિાપૂિ્શક પોિાને એનાથરી અળગરી રાખિા મથે છ.ે છિાં ક્યારેક િો એ 
િારસો જાગરી ઊઠ ેછ,ે ત્યારે પોિાને કારણે એક સુંદર રંગોળરી જિેું ઘર મિખેરાઈ ન જા્ય એનરી 
મચંિા કરે છ.ે માનરી માફક માત્ પોિાનો મિચાર કરિાને બદલે સિજનોનરી ખેિના કરે છ.ે આ 
ક્ણ મારરી િાિા્શનું મુખ્ય મબંદુ છ ેઅને એ આલેખરી રક્યાનો મને આનંદ છ.ે
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િરીસ િષ્શ થ્યાં પહેલરી િાિા્શ લખ્યાં ને, પણ હજી પૂરરી િરીસ િાિા્શ પણ લખાઈ નથરી. જ ે
સંગ્હ આવ્યો, ‘ઓથાર’, એમાં પણ મારો કોઈ ફાળો નથરી. મપ્ર્ય મમત્ રરરીફા િરીજળરીિાળાએ 
મને રમકાિરીને, ખખિાિરીને અને પટાિરીને આ સંગ્હ િૈ્યાર કરાવ્યો. પ્રૂફ પણ મેં નહોિા 
જો્યાં! જો એણે માથે ન લરીરું હોિ િો આ પુસિક થ્યું જ ન હોિ.

િાિા્શઓ ઉપરાંિ થોિા હાસ્યલેખો લખિાનું સાહસ ક્યુાં છ.ે જો કે ગુજરાિ મમત્ અને 
સંિેદના મસિા્ય બરીજ ેક્યાં્ય પ્રકામરિ કરિા મોકલ્યા નથરી. કારણ? એ જ. કોણ એ બરરી 
જફામાં પિ?ે મૂળભૂિ આળસુ પ્રકકૃમિ... આ હાસ્યલેખો ગુસસાના મનિારણ રૂપે લખા્યેલા. એક 
િખિ કેન્સલ થ્યેલરી ટ્નેને િો એક િખિ છિાં હરઝિષેરને બસ લરીરા મિના ઉપિરી ગઈ એના 
ભ્યંકર આક્ોરે હાસ્યરૂપે અિિરિાનું સિરીકા્યુાં હિું. હજી બહારનરી પહરમસથમિ મને લાચારરી 
કે પરિરિાનો અનુભિ કરાિે ત્યારે આિા લેખ લખાઈ જા્ય છ.ે પણ પ્રગટ નથરી કરિરી...

મારા અને મિનોદ (મારા પમિ)નરી પ્રકકૃમિ, અને મિચારરારા નોખાં છ.ે પણ પ્રિાસ, નાટક 
અને પહરિાર િરફનરી કિ્શવ્ય ભાિના અમને જોિરી રાખિરી અચલ કિરીઓ છ.ે એટલે પુષકળ 
પ્રિાસ ક્યા્શ છ.ે એ અંગે થોિુ ંલખ્યું પણ છ.ે એકાદ એકાંકરી પણ લખેલું. પણ પછરી બરું નોટમાં  
જ કેદ રહરી ગ્યું છ.ે

હમણાં કોરોનાના પ્રથમ મોજા િખિે મારાં સાસુજી સખિ મબમાર થ્યાં. એમનરી સેિામાં 
રાિિરિ જાગિાનું થા્ય ત્યારે િેલુગુ ભાષાનરી પ્રથમ નારરીિાદરી લેમખકા િૉલગાનરી નિલકથા 
‘સિેચછા’નો અનુિાદ કરિાનું અરુણોદ્ય પ્રકારનના ચંદ્રમૌમલભાઈએ આમંત્ણ આપ્યું. 
અનુિાદનો આ પ્રથમ અનુભિ. રરરીફા િરીજળરીિાળા અને નરીના ભાિનગરરી સાથે કન્િ 
‘િચન’ના અનુિાદમાં સંકળાિાનું થ્યેલું. એ ઉપરાંિ બે ત્ણ િાિા્શઓના અનુિાદ કરેલા. પણ 
આિો લાંબો અનુિાદ પહેલરી જ િાર ક્યણો. ભાષા અને સંિેદનાને ગુજરાિરીમાં ઉિારિાનું 
પિકારજનક િો હિું જ. આ કામ ચાલિું હિું ત્યાં જ સાસુજીનું અિસાન થ્યું અને મિનોદને 
કોરોના થ્યો. એમને કોઈ સંજોગોમાં હૉમસપટલાઇઝ નહોિું થિું. એટલે સિજન એિા િૉકટરના 
માગ્શદર્શનથરી ઘેર જ એમનરી સારિાર રરૂ કરરી. ઘરમાં અમે બે જ. બરા પ્રકારનરી ભૂમમકા 
ભજિિરી િેળાએ અનુિાદ કા્ય્શએ સિસથ રહેિામાં બહંુ સહા્ય કરરી. થોિા સમ્યમાં એ 
અનુિાદ ‘સિેચછા’ નામથરી પુસિક રૂપે પ્રગટ થરે.

હિ ેભરૈપપાનરી કન્િ નિલકથા ‘ગોરુલરી’નો અનિુાદ રરૂ ક્યણો છ.ે ‘સિેચછા’ કરિા ંપણ 
આ િરારે પિકારે છ.ે એમા ંપ્રારંભ ેઆિિરી ગરીિકથા, રરીિ હરિાજો, ગૌપાલન મિષ્યક સજં્ાઓ, 
સબંોરનો િગરેેન ેકન્િામાથંરી ગુજરાિરીમા ંઉિારિા ંમહેનિ પિ ેછ.ે પણ મજા આિ ેછ.ે

જો કે અંગિ રરીિે લાગે છ ેકે મને િાિા્શ લખિામાં જ ેસંિોષ મળ્ો છ,ે એનરી િોલે બરીજુ ં
કંઈ ન આિે. અત્યારે પણ ઘણાં બરાં મિષ્યિસિુ મનમાં છ,ે પરંિુ માત્ િસિુથરી િો િાિા્શ 
લખાિરી નથરી. એ િાસિિ ઓગળરી જઈને નિિર રૂપ રારણ ન કરરી રકે ત્યાં લગરી િાિા્શ કેમ 
લખિરી? એટલે રાહ જોઉં છુ ંમનિકૃમત્તનરી. જ્યારે લખિા બેસિરી િખિે કલાસનો બેલ કે પેપરના 
ઢગલાઓ કે ઓન લાઇન કલાસનું રેકોહિાંગ કે પરરીક્ણકા્ય્શ માટ ે રોજ ભરૂચથરી સુરિનરી 
દોિાદોિરી કે સુપરમિઝન િગેરે મને સિાિિા નહીં હો્ય અને મારરી િાિા્શ સકૃમષ્નરી મન્યંિા 
બનરીને હંુ નિરી નિરી િાિા્શઓ લખિરી હોઈર.

q
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રવશેષ
પુરસકાર	રવશેષ

હે્લ	ભટ્ટ

‘મારે માટ ેમારા દરેક અનુિાદ, મનરંિર આનંદ-ઉતસિનું પિ્શ છ.ે..’

આજથરી ત્ણેક દા્યકા પૂિષે, 1989માં કેન્દ્રરી્ય સાહહત્ય અકાદમરી દ્ારા અનુિાદ 
પુરસકારનરી રરૂઆિ થઈ અને ગુજરાિરી અનુિાદ માટ ેસૌ પહેલો પુરસકાર મૈત્ે્યરીદેિરીએ 
બંગાળરીમાં લખેલા પોિાના સંસમરણો ‘ન હન્્યિે’ના નગરીનદાસ પારેખે એ જ રરીષ્શકથરી કરેલા 
ગુજરાિરી અનુિાદને મળ્ો. એ પછરી બરીજા બે િષ્શ ફરરીથરી બંગાળરી કકૃમિના ગુજરાિરી 
અનુિાદોને આ પુરસકાર મળ્ો. એ પછરીના િષષે, 1992માં, પહેલરીિાર બંગાળરી મસિા્યનરી 
ભાષા માટ ેઅને એ્ય કોઈ મહહલાને પુરસકાર મળ્ો છ.ે જી. એ. ગાિમગલ મલમખિ ‘માનસાં 
અભા્શિ આમણ મચલ્લર’નો ‘સુિણ્શમુદ્રા અને...’ રરીષ્શકથરી જ્યા િરી. મહેિાએ કરેલો અનુિાદ 
પુરસકારથરી પોંખા્યો. પછરી છકે 1997 સુરરી બંગાળરી અને મરાઠરી ભાષામાંથરી ગુજરાિરીમાં 
થ્યેલા અનુિાદો પુરસકકૃિ થિાં રહાં. 1998માં પહેલરીિાર આસામરી ભાષામાં બરી. કે. ભટ્ટાચા્યષે 
લખેલરી ‘ઈ્યરંુગમ’ના એ જ રરીષ્શકથરી ભોળાભાઈ પટલેે કરેલા અનુિાદને પુરસકાર મળ્ો. એ 
પછરી અન્્ય ભારિરી્ય ભાષાઓમાંથરી ગુજરાિરીમાં થ્યેલા અનુિાદ પોંખાિા લાગ્યા. 2001માં 
શ્રરીકાંિ મહાપાત્ા મલમખિ ઓહર્યા કકૃમિ ‘સબદર આકાર’નો ‘રબદોનું આકાર’ રરીષ્શકથરી 
િષા્શ દાસે કરેલો અનુિાદ પુરસકકૃિ થ્યો. રાષ્ભ્ાષા હહન્દરીમાં મગહરરાજ હકરોર મલમખિ 
‘પહલા મગરમમહટ્યા’ના ‘પહેલો મગહરમરીહટ્યો’ રરીષ્શકથરી થ્યેલા અનુિાદને 2007માં આ 
પુરસકાર પ્રાપ્ત થ્યો. એ પછરી િેલુગુ, કોંકણરી, અંગ્ેજી, સંસકકૃિ, કન્િ ઇત્યાહદ ભાષાઓમાંથરી 
પણ ગુજરાિરીમાં આિેલા અનુિાદો પુરસકકૃિ થ્યા.

1989થરી 2020 સુરરીમાં, (2013માં નહીં અપા્યેલા પુરસકારને બાદ કરિાં) કુલ 31 
પુરસકાર અપાઈ ચૂક્યા છ.ે એમાંથરી 15 પુરસકાર અનુિાહદકાઓને ફાળે ગ્યા છ.ે િષ્શ િાર 
જોઈએ િો સિ્શશ્રરી જ્યા મહેિા (1992), અમનલા દલાલ (1993), પ્રમિભા એમ. દિે (1995), 
સુકન્્યા ઝિેરરી (1999), ઉષા રેઠ (2000), િષા્શ દાસ (2001), રકંુિલા મહેિા (2002), 
રેણકા સોનરી (2003), ઉમા રાંદેહર્યા (2005), અરુણા જાિજેા (2010), દર્શના રોળહક્યા 
(2011), રામલનરી ટોપરીિાળા (2012), રરરીફા િરીજળરીિાળા (2015), બકુલા ઘાસિાળા 
(2019) અને િાજિેરમાં જાહેર થ્યો એ 2020નો અનુિાદ પુરસકાર કાશ્યપરી મહાને ફાળે 
ગ્યો છ.ે કાશ્યપરી મહાને કેન્દ્રરી્ય સાહહત્ય અકાદમરીનો 2020નો અનુિાદ પુરસકાર, મૂળ 
હહન્દરીમાં મકૃદુલા મસન્હા દ્ારા લખા્યેલરી ‘પહરિપ્ત લંકેશ્વરરી’ નિલકથાના એ જ રરીષ્શકથરી 
એમણે કરેલા ગુજરાિરી અનુિાદ માટ ેપ્રાપ્ત થ્યો છ.ે એ માટ ેકાશ્યપરીબેન અમભનંદનને પાત્ 
છ ેજ કારણ કે અનુિાદ કા્ય્શ માટ ેભારિમાં પ્રાપ્ત થિો આ ‘કેન્દ્રરી્ય સાહહત્ય અકાદમરી 
અનુિાદ પુરસકાર’ સિણોચચ પુરસકાર છ.ે

આતમકથાનક એિરી આ નિલકથામાં લંકાનરી રાણરી મંદોદરરી પોિાના સમગ્ જીિનનરી 
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રામ-કહાણરી કહે છ.ે ભારિરી્ય સંસકકૃમિ અને પરંપરામાં પમિત્ ગણાિરી પાંચ મહાસિરીઓમાંનરી 
એક એિરી મંદોદરરી આમ જોિા જઈએ િો રામા્યણના સૌથરી િરુ ઉપેમક્િ પાત્ોમાંનું એક છ.ે 
પ્રસિુિ નિલકથામાં મંદોદરરી રામા્યણના મિમિર પ્રસંગોએ પોિાના મનનરી િાિ, પોિાના 
દ્રમષ્કોણથરી િાચક સમક્ છિરી કરે છ.ે આિા કહઠન મિષ્ય પર લખિું કોઈપણ મસદ્ધહસિ 
સજ ્શકનરી કલમનરી પણ કસોટરી કરે એિું કા્ય્શ છ.ે સમગ્ રામા્યણમાં ઉપેમક્િ પાત્ અને 
આપણા સાહહત્યમાં મંદોદરરી મિરે નગણ્ય એિરી ઉપલબર માહહિરી પણ કલમને કસોટરીનરી 
એરણે ચઢાિે છ.ે પરંિુ મંદોદરરી જિેા મિષ્ય પર 250 પાનાનું પુસિક લખરીને મકૃદુલાજીએ એક 
અસંભિ કા્ય્શને સંભિ કરરી બિાવ્યું છ.ે

મૂળ પુસિકનરી પ્રસિાિનામાં મકૃદુલાજીએ લખ્યું છ ેએમ, જ્યારે િેઓ ‘સરીિા પુમન બોલરી’ 
નિલકથા લખરી રહાં હિા ત્યારે એમના મનમાં મંદોદરરીનું પાત્ પણ આકાર લઈ રહું હિું. 
મકૃદુલાજીના સરળ સહજ અને પ્રિાહરી લેખન િથા રજૂઆિને કારણે ભાિપૂણ્શ રૈલરીમાં 
લખા્યેલું મંદોદરરીનું પાત્ મખલરી ઊઠ ેછ.ે કાશ્યપરીબેન કહે છ ેએમ, પુસિકનરી એક મિરેષિા 
એનું અપ્શણ છ.ે લેમખકાએ આ પુસિક ‘રાિણ જિેા પમિઓને સન્માગ્શ પર લાિિાનરી જીદ 
લઈને બેઠલેરી િરીરાંગનાઓને’ અપ્શણ ક્ુયાં છ.ે આજના સમ્યમાં પ્રસિુિિા મિરે મિચારરીએ િો 
આજ ેપણ આપણા સમાજમાં, આપણરી આસપાસ રાિણ જિેા પુરુષો છ ેઅને મંદોદરરી જિેરી 
પતનરીઓ પણ છ,ે જ ેઆજ ેપણ પોિાના પમિને સન્માગષે દોરિા માટ ેકંઈ કેટલાં્ય સંઘષ્શ સામે 
ઝઝૂમિરી હો્ય છ.ે આ કારણે પણ પ્રાચરીન હોિા છિાં મંદોદરરીનું પાત્ અને એનરી કથા આજ ે
પણ એટલરી જ પ્રસિુિ બને છ.ે

મકૃદુલા મસન્હા હહન્દરી સાહહત્ય જગિનું એક જાણરીિું નામ છ.ે એમનરી કલમથરી 
સાહહત્યનરી અનેકમિર મિરાઓમાં ખેિાણ થ્યું છ.ે િાજિેરમાં એમને મરણોત્તર ‘પદ્મશ્રરી’ 
(2021) સન્માનથરી પણ પુરસકકૃિ કરિામાં આવ્યા છ.ે જીિનચહરત્ાતમક કે આતમકથાનાતમક 
કહરી રકા્ય એિરી નિલકથાઓમાં મકૃદુલાજીને ઘણરી સફળિા મલરી છ.ે એ પછરી ભગિિરી સરીિા 
મિરેનરી ‘સરીિા પુમન બોલરી’ હો્ય કે સિરી સામિત્રી મિરેનરી ‘મિજમ્યનરી’, કે પછરી લંકાપમિ 
રાિણનરી રાજરાણરી મંદોદરરી મિરેનરી ‘પહરિપ્ત લંકેશ્વરરી’, આ નિલકથાઓ એમના માટ ે
કરીમિ્શદા કકૃમિઓ બનરી છ.ે

‘સાહહત્ય અકાદમરી અનુિાદ પુરસકાર-2020’ પહેલાં કાશ્યપરીબેનને પૉલ બ્ન્ટન 
મલમખિ ‘અ હરમમટ ઇન ર હહમાલ્યાઝ’ પુસિકના ગુજરાિરી અનુિાદ ‘હહમાલ્ય અને એક 
િપસિરી’ માટ ેિષ્શ 2016-17નો ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ દ્ારા લેમખકાઓના િમામ સાહહત્ય 
સિરૂપોમાંના સજ ્શનનરી શ્રેણરીમાં પ્રથમ પાહરિોમષક પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું છ.ે સામાન્્ય રરીિે ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદ મિમિર સાહહત્ય સિરૂપોમાં કુલ 41 જટેલાં પાહરિોમષક એના્યિ કરે છ ેપરંિુ 
ઉલ્લેખનરી્ય છ ેકે િષ્શ 2016-17માં આ પાહરિોમષકોને સાહહત્ય સિરૂપો મુજબ જોિરી દઈને 
41માંથરી માત્ 19 પાહરિોમષક સુરરી મ્યા્શહદિ કરિામાં આવ્યા હિા. અનુિાદ માટ ેગુ. સા. 
પહરષદ સામાન્્ય રરીિે ત્ણ પાહરિોમષક આપે છ ે- ભાસકરરાિ મિદ્ાંસ, સુરેરા મઝમુદાર અને 
ભમગનરી મનિેહદિા. 2016-17માં આ ત્ણે્ય પાહરિોમષકના બદલે માત્ એક જ પાહરિોમષક 
એના્યિ થ્યું હિું એટલે પણ ‘હહમાલ્ય અને એક િપસિરી’ને મળેલું એ સન્માન જરા મિરેષ 
છ.ે
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એક બરીજા અથ્શમાં પણ આ પાહરિોમષક મિરેષ છ.ે 2016ના િષ્શમાં કાશ્યપરીબેનને 
અચાનક િા્યામબટરીક કૂટનરી સમસ્યા સજા્શઈ અને એક-બે નહીં પૂરા છ મહહના સુરરી ઘર અને 
હૉમસપટલ િચચે આિજા ચાલુ રહરી. િાબા પગમાં ફેલાઈ ગ્યેલા પરુને લરીરે િાતકામલક 
ઑપરેરન કરિાનું થ્યું. ત્ણ ઑપરેરન અને પલામસટક સજ ્શરરીને અંિે પગ િો બચરી ગ્યો 
પરંિુ ગેંગહરનને લરીરે પહેલરી આંગળરી ગુમાિિરી પિરી. આ સમ્યે રારરીહરક િેદના અને 
માનમસક ્યાિના િચચે લગભગ હિપ્રેરનનરી પહરમસથમિ સામે ઝઝૂમિા કાશ્યપરીબેને હૉમસપટલના 
મબછાનેથરી સંપૂણ્શ પથારરીિર પહરમસથમિમાં પૉલ બ્ન્ટનનરી ભારિનરી આધ્યામતમક રહસ્યનરી 
રોરના બરીજા ભાગ જિેા ‘અ હરમમટ ઇન ર હહમાલ્યાઝ’ એિા પુસિકનો અનુિાદ હાથમાં 
લરીરો અને પૂરો ક્યણો. પછરી એ લેપટોપ પર કંપોઝ ક્યણો. પુસિકમાં અનુિાદનરી અનુભૂમિમાં 
કાશ્યપરીબેને લખ્યું છ ેએમ, પુસિકના રબદ અને એમાં વ્યકિ થ્યેલરી આધ્યામતમકિાને લરીરે 
િતકાલરીન પહરમસથમિમાં િો રાિા િળેલરી જ પણ જ્યારે આ પુસિકનો અનુિાદ પોંખા્યો ત્યારે, 
મિષમ પહરમસથમિમાં કરેલરી મહેનિને પ્રભુકકૃપા રૂપે મળેલા આરરીિા્શદ જ ગણિા રહા.

એ પછરીના સમ્યગાળામાં ‘પહરિપ્ત લંકેશ્વરરી’નો અનુિાદ થ્યો અને એ પણ રાષ્ર્ી્ય 
કક્ાએ પોંખા્યો. એક જ સમ્યખંિમાં, મિપરરીિ પહરમસથમિઓ િચચે, રારરીહરક િેદના અને 
માનમસક ્યાિનાનરી ગંભરીર મસથમિમાં ગુજરાિરી ભાષામાં અિિરેલા બે્ય પુસિકો ‘રાજ્ય’ અને 
‘રાષ્’્ કક્ાએ, ‘ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ’ અને ‘કેમન્દ્ર્ય સાહહત્ય અકાદમરી’ દ્ારા 
પોંખા્યાનરી, એના અનુિાદકને, એક રરીિે એના સજ ્શકને થ્યેલરી અનુભૂમિ એ માત્ કલપનાનો 
જ મિષ્ય બનરી રહે છ.ે

કાશ્યપરીબેનના િિરીલો મહારાષ્ન્ા મલકાપુરમાં િસિા. એમના દાદા દત્તાત્ે્ય મહા 
(જ. 1914-અ. 1992), એક કુરળ મરલપરી અને મરલપમરક્ક હિા. ખામગાિમાં પંરે ગુરુજી 
પાસે એમણે અભ્યાસ કરેલો. 1936માં જ્યારે ગાંરરીજી ખામગાંિ ગ્યા ત્યારે એમણે ગૂજરાિ 
મિદ્યાપરીઠમાં મરલપમરક્ક િરરીકે એમનરી સેિા માગરી લરીરરી. ત્યારથરી મહા કુટુબં મહારાષ્થ્રી 
ગુજરાિ આિરી િસ્યું.

પહેલા ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠ અને આઝાદરીનરી ચળિળને લરીરે એ બંર થિાં સાબરમિરી 
આશ્રમ એમનું ઠામઠકેાણં બન્્યા. કન્્યારાળાના પ્રાચા્ય્શ િરરીકે સેિાઓ આપરી. િતકાલરીન 
‘ગાંરરી આશ્રમ’ના દત્તા મહાએ િૈ્યાર કરેલા મચત્ોનરી પુમસિકા એ મચત્ો મિરે કાકાસાહેબ 
કાલેલકરે લખેલરી નોંર સાથે પ્રગટ થઈ હિરી. કન્્યારાળાના પ્રાથ્શના ખંિમાં આજ્ેય એમણે 
િૈ્યાર કરેલું ‘દેિરી સરસિિરી’નું મચત્ ્યથા્યોગ્ય રરીિે સચિા્યું છ.ે એમણે િૈ્યાર કરેલું પ્રખ્યાિ 
‘ત્ણ િાંદરા’નું મરલપ આજ્ેય ગાંરરી આશ્રમના પ્રિેરદ્ાર પાસે જજ ્શહરિ થ્ંુય હોિા છિાં 
અિરીખમ છ.ે એિું જ એમણે િૈ્યાર કરેલું એક બરીજુ ં- મભક્ા માગિા મભક્ુકનું ‘મારુકરરી’ 
મરલપ, બચુભાઈ રાિ, રમિરંકર રાિળ, રરીરુ પરરીખનરી સમજસૂઝ અને માિજિથરી પ્રખ્યાિ 
થ્યેલા અને હાલ પ્રફુલ્લ રાિલના િંત્રીપદે પ્રમસદ્ધ થિાં ‘કુમાર’ સામમ્યકના ‘મારુકરરી’ 
મિભાગમાં આજ્ેય પ્રગટ થા્ય છ.ે

ગાંરરીજીના અંિેિાસરી િરરીકે રહેલા દત્તુ દાદાનો કૌટુમંબક કલાિારસો રરાિિા 
કાશ્યપરીબેનને પણ ગાંરરી આશ્રમમાં ઉછરિાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થ્યું છ.ે દાદાનરી કલા અને 
મપિાના િાંચનના સંસકારને લરીરે એમનંુ પાથે્ય બંરા્યું. દત્તુદાદાના િતકાલરીન આઝાદરીના 
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લિિૈ્યા સાથેના પત્વ્યિહાર િખિે કાશ્યપરીને પસ્શનલ આમસસટન્ટ િરરીકે લહહ્યા બનિાનરી 
િક મળરી જ ેઅનુભિે એમના ઘિિરમાં ઘણો ભાગ ભજવ્યો.

આજ ેઆપણે આઝાદરીનો અમકૃિ મહોતસિ ઉજિરી રહાં છરીએ ત્યારે એ સિાિંત્ર્ ્યપ્રામપ્તના 
મૂળમાં રહેલા દત્તુદાદા જિેા સિાિંત્સેનાનરીઓને પણ આપણે ્યાદ કરિા જોઈએ. 
કન્્યારાળાના પ્રાચા્ય્શ િરરીકે નોકરરી પૂરરી થિાં િરિ જ એમણે પોિાને મળેલું મરક્ક 
મનિાસમાંનું ઘર ગાંરરીઆશ્રમના વ્યિસથાપકને સુપ્રિ કરરી દરીરું અને ત્યારે મિકસરી રહેલા 
ચાંદલોહિ્યા મિસિારમાં જઈ િસ્યા. આજ ેપણ દત્તા મહાના બે દરીકરાઓ - પ્રકારભાઈ અને 
િાસુદેિભાઈ, આ મિસિારમાં જ રહે છ.ે

િાસુદેિભાઈ એ કાશ્યપરીબેનના મપિા. કાશ્યપરીબેનને િાંચનસંસકારનો િારસો એમના 
િરફથરી મળ્ો છ.ે નાનરી ઉંમરમાં મોટા મોટા સાહહત્યકારોના પુસિકો એકરીબેઠકે, સમજ પિ ે
કે ન પિ,ે પણ િાંચરી જિા એ મોટરી મસમદ્ધ છ.ે ‘પુત્રીના લક્ણ પારણામાં’થરી જ જાણે જોઈ 
ચૂક્યાં હો્ય એમ િાસુદેિભાઈએ કાશ્યપરીબેનનરી એ િાંચનમસમદ્ધ માટ ેપ્રેરણા અને પ્રોતસાહન 
પૂરાં પાડ્ાં અને કાશ્યપરીબેનનરી િાંચનિકૃષાને છરીપાિિા માટ ેઉત્તમ પુસિકો ઉપલબર કરાવ્યાં, 
ઘરે િસાવ્યાં અને િંચાવ્યાં. કદાચ, આ રબદનું સાંમનધ્ય જ કાશ્યપરીબેનને પછરીથરી પત્કારતિ 
અને સાહહત્યના માગષે છકે અનુિાદકમ્શ સુરરી દોરરી ગ્યું.

જોકે રબદના સાહચ્ય્શમાં રહેરહે કાશ્યપરીબેને 1997માં એકાઉન્ટસરી અને સટટેમેસટકસ 
મિષ્યો સાથે નિગુજરાિ કૉલેજમાંથરી ફસટ્શ કલાસ સાથે િામણજ્યરાસ્ત્રમાં સનાિકનરી પદિરી 
મેળિરી. દત્તા મહાના િારસાને લરીરે ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠ િરફનું ખેંચાણ હો્ય એ સિાભામિક 
જ છ,ે એટલે િરુ અભ્યાસ માટ ેત્યાં પ્રિેર મેળિિાનું નક્રી ક્યુાં. પણ, કમપ્યૂટર મિજ્ાન અને 
પત્કારતિ, એે બેમાંથરી ક્યા મિષ્યમાં પ્રિેર લેિો એનરી અિઢિ હિરી. આખરે મન્યમિએ 
પત્કારતિના ક્ેત્માં પ્રિેર કરાવ્યો. પછરી બે િષ્શમાં, 1999માં પારંગિ અને ત્યારબાદ બે 
િષ્શમાં 2001માં અનુપારંગિ કક્ાનો અભ્યાસ પૂણ્શ ક્યણો. પારંગિ કક્ાએ ‘પસંદગરીના આઠ 
પ્રમુખ ગુજરાિરી દૈમનકો - ગુજરાિ સમાચાર, સંદેર, જનસત્તા, સમભાિ, ગુજરાિમમત્, 
ફૂલછાબ, સમકાલરીન અને મુંબઈ સમાચારમાં પ્રગટ થિાં ચચા્શપત્ો’ મિરે અને અનુપારંગિ 
કક્ાએ ‘નમ્શદા ્યોજનાના મિકાસલક્રી પ્રકલપ મનમમત્તે ગુજરાિરી પત્કારતિમાં મિકાસલક્રી 
પત્કારતિ’ મિરે રોરમનબંર લખ્યા.

આ અરસામાં જ કાશ્યપરીબેને અનુિાદના પ્રકલપ કરિાનું રરૂ ક્યુાં. જોકે મિદ્યાપરીઠમાં 
પત્કારતિના અભ્યાસ દરમમ્યાન પણ સોસ્શ મહટહર્યલસ અંગ્ેજી અને હહન્દરી ભાષામાં જ 
ઉપલબર હો્ય અને પરરીક્ા ગુજરાિરી ભાષામાં આપિાનરી, એટલે એ માટનેરી નો્ટસ બનાિિા 
મનમમત્તે પણ અનુિાદકા્ય્શનરી ઔપચાહરક રરૂઆિ િો થઈ જ ગઈ હિરી.

સૌથરી પહેલા અનુિાદ િરરીકે કાશ્યપરીબેન જનેે પોિાનરી ‘આઈ-ભાષા’ કહે છ ેએ મરાઠરી 
ભાષામાંથરી એક અલભ્ય ગ્ંથનો ગુજરાિરીમાં અનુિાદ કરિાનો થ્યો. પ્રથમ જ્યોમિમલાંગ એિા 
સોમનાથ મહાદેિનરી પ્રાણપ્રમિષ્ઠા િખિે પૂજામિમર કરાિનારા આચા્ય્શ િક્શિરીથ્શ લક્મણ રાસ્ત્રરી 
જોષરીએ જ ેમિમર કરરી હિરી એ સહહિ કેટલરીક મિગિો ઉમેરરીને ગૌિમ બુિા પાઠકે મરાઠરી 
ભાષામાં ‘સોમનાથ િરીથ્શ’ (1959) પુસિક લખ્યું હિું. સોમનાથ ટસ્ટ િરફથરી એ ઘટનાનરી 
સુિણ્શજ્યંમિ મનમમત્તે મિરેષ સમકૃમિ િરરીકે આ પુસિકનો અનુિાદ પ્રગટ કરિાનો હિો. 
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દેિામરદેિ મહાદેિના સરીરા આરરીિા્શદ જિેું આ પુસિક સામેથરી આિરી મળંુ્ અને એનો 
સમ્યસર અનુિાદ (2001) થ્યો અને િતકાલરીન પ્રરાનમંત્રી અટલમબહારરીજી િાજપે્યરીના 
હસિે 31 ઑકટોબર, 2001ના રોજ એનું મિમોચન પણ થ્યું.

કાશ્યપરીબેનના અનુિાદ પ્રકલપોનરી ્યાદરી પર એક નજર કરરીએ િો ખ્યાલ આિે છ ેકે 
‘સોમનાથ િરીથ્શ’ના અનુિાદ પછરી સિિ અનુિાદ કા્ય્શ ચાલિું રહું છ,ે પત્કારતિનરી નોકરરી 
સાથે પણ. 1997થરી 2004 અને 2008થરી 2010, એમ બે િબક્ ેએમને મુખ્ય પ્રિાહમાં 
સહક્્ય પત્કારતિનરી નોકરરી દરમમ્યાન જ્યહહંદ દૈમનક, સખરી સામમ્યક, ઇમન્િ્યા ઇન્ફો િોટ 
કોમ પોટ્શલ, ગુજરાિ ટાઇમસ-્યુએસએ, હદવ્યભાસકર, સંદેર સાથે અનેકમિર ભૂમમકામાં 
સંકળાિાનું બન્્યું. િચચે થોિોક સમ્ય ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં સંદભ્શ સહા્યક િરરીકે 
સંરોરન-લેખ કા્ય્શ પણ ક્યુાં. જ ેદરમમ્યાન ગુજરાિરી સાહહત્યના ઇમિહાસ ખંિ-5 અને ખંિ-
6માં 65 ઉપરાંિ અમરકરણો પણ લખ્યાં. કાશ્યપરીબેન પત્કારતિના મરક્ણ સંદભષે અમદાિાદ 
મસથિ ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠના ગુજરાિરી મિભાગ, ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરી સંલનિ હરીરામમણ 
ઇમન્સટટ્ૂટ અને હેમચંદ્રાચા્ય્શ ઉત્તર ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરી સાથે પણ સંકળા્યેલા રહાં છ.ે

આમ િો 2001થરી 2021 સુરરીના બે દા્યકામાં કુલ 225 ઉપરાંિ પુસિકોનો અનુિાદ 
કરરી ચૂકેલાં કાશ્યપરીબેનને નામે 65 ઉપરાંિ મહત્િના પુસિકો બોલે છ.ે એમાં મરાઠરીમાંથરી 6, 
હહન્દરીમાંથરી 29 અને અંગ્ેજીમાંથરી 21 અનૂહદિ પુસિકો પ્રકામરિ થઈ ચૂક્યાં છ,ે જમેાં ‘િકૃમિ્ય 
નેત્’ (2018), ‘રંકરાચા્ય્શ’ (2013), ‘મિિેકાનંદ’ (2014), ‘કથા ચાણક્ય’ (2017), ‘ર પાિર 
ઑફ હેમબટ’ (2020) જિેા પુસિકો ખાસા લોકમપ્ર્ય રહાં છ.ે કાશ્યપરીબેને ‘મહારાજ 
ભગિિમસંહજી’ (2007), ‘સમથ્શ સિામરી રામદાસ’ (2008) અને ‘ગુરુદ્યાળ મમલક’ (2011) 
જિેા ત્ણ બાળભોગ્ય જીિનચહરત્ અને ‘રેલપેલ મસનકરી’ (2015) નામે એક બાળિાિા્શઓના 
પુન્શલેખનનું પુસિક પણ આપ્યું છ.ે િચચે કોરોનાકાળનરી કપરરી પહરમસથમિને લરીરે મિશ્વભરમાં 
જ ે પહરમસથમિ મનમા્શણ થઈ હિરી એનરી અસર પ્રકારન પ્રિકૃમત્તને પણ થઈ છ.ે  અત્યારે 
કાશ્યપરીબેનના ત્ણે્ય ભાષામાંથરી ગુજરાિરીમાં અનૂહદિ ‘પોમલહટકલ િા્યરરી’, ‘મકૃત્યુજ્ંય 
ભારિ’, ‘આનંદમઠ’, ‘અશ્વતથામા’, ‘ઉત્તરિાહહનરી નમ્શદા પહરક્મા’ જિેા કુલ 24 પુસિકો 
રરીઘ્ર પ્રકાશ્ય છ.ે

િષ્શ 2011થરી માત્ પોિાના રસરુમચને પોષિા અને મનપસંદ પુસિકો સાથે ઉત્તમ સમ્ય 
વ્યમિિ કરિાના રુભાર્ય સાથે રરુ થ્યેલરી અનુિાદ્યાત્ાને, ‘ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ 
અનુિાદ પાહરિોમષક’ અને ‘કેમન્દ્ર્ય સાહહત્ય અકાદમરી અનુિાદ પુરસકાર’થરી પોંખિામાં આિરી 
ચૂકરી છ ેત્યારે હજુ પણ કાશ્યપરીબેન દ્ારા આપણને મરાઠરી, હહન્દરી અને અંગ્ેજીમાંથરી ઉત્તમ 
અનુિાદ પ્રાપ્ત થા્ય એિરી અપેક્ાઓ સાથે એમના કા્ય્શ-મંત્ મુજબ એમના દરેક અનુિાદ 
એમના માટ ેમનરંિર આનંદ-ઉતસિનું પિ્શ બનરી રહો એિરી રુભેચછાઓ...

q
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સમરીક્ા/ગ્ંથાિલોકન

હા,	રગરીશ	ભટ્ટ	હજી	વા્ાતિઓ	લખે	છ.ે..

મોહન	પરમાર

શ્ી મગરરીર ભટ્ટનો આઠમો િાિા્શસંગ્હ ‘બે િારરીખો િચચે’ હાથમાં આવ્યો ત્યારે મને 
સહેજ ેપ્રશ્ થ્યો કે રું, મગરરીર ભટ્ટ હજી િાિા્શઓ લખે છ?ે - આિું કુિૂહલ થિાનું કારણ 
એટલું જ કે આ િાિા્શકારના આઠ આઠ સંગ્હો પ્રગટ થિા છિાં મને લાગે છ ેકે એમનરી કદર 
ઘણરી ઓછરી થઈ છ.ે જ ેરરીિે મન મૂકરીને એમનરી િાિા્શઓ ખોલરી આપિરી જોઈએ િેિું થ્યું નથરી. 
આ સંગ્હનરી િાિા્શઓમાંથરી પસાર થિાં મને લાગ્યું છ ેકે એમનરી િાિા્શઓનરી રરીિરસમ મને 
આગિરી લાગરી છ.ે આગિરી એ અથ્શમાં કે એમનરી િાિા્શઓ લખિાનરી રરીિ પ્રારંભ, મધ્ય કે અંિ 
- એમ ક્મરઃ નથરી. િાિા્શનો પ્રારંભ ક્યા્શ પછરી એ િાિા્શના િંિુઓને ઉલટસૂલટ કરરીને િાિા્શનો 
પીંિ બાંરે છ.ે એમ કરિામાં િેઓ ભાિકનો પૂરિો ખ્યાલ રાખે છ,ે ભાિકને િાિા્શ પહોંચે છ ે
િેને હંુ આ િાિા્શકારનરી મસમદ્ધ ગણં છુ.ં

િો, ‘બે િારરીખો િચચે’નરી ચૌદ િાિા્શઓ મને પહોંચરી છ.ે આ બરરી િાિા્શઓનું 
સમાજદર્શન મને કુિૂહલપ્રેરક લાગ્યું છ.ે અહીં પાત્ોનરી મિમિર ચેષ્ાઓ દ્ારા િાિા્શઓ 
ઊઘિિરી-ખૂલિરી આિે છ.ે સમાજના કેટલાક િણખેિા્યેલા ઇલાકા આ સજ ્શકનરી નજરે ચડ્ા 
છ.ે આ ઇલાકાઓનરી મિમરષ્િા કે પહરિેરને િાદૃશ્ય કરિાનું એમણે ટાળ્ું છ.ે પાત્ોનરી 
ચેષ્ાઓમાંથરી ઊભરિા સંિેદનમાં એમને રસ છ.ે એટલે આિા સંિેદનાતમક આિેગો પ્રગટ 
કરિરી થોિરી િાિા્શઓ મિરે િાિ કરિા રારંુ છુ.ં

પ્રથમ િાિા્શ ‘બે િારરીખો િચચે’ હહરોસરીમા પર અમેહરકાએ બોમબ ફેંક્યો િે સમ્યનરી 
ઘટના છ.ે 6, ઑગસટ-1945થરી 9, ઑગસટ-1945, આ બે િારરીખો િચચેના સમ્યગાળા 
દરમમ્યાન બનિરી ઘટનાઓને લેખકે કુરળિાપૂિ્શક આલેખરી છ.ે નાગાસાકરી જિરી બસમાં 
સાઇઠ િષ્શના શ્રરીમાન કોમસજી અને અપ્રમિમ સૌંદ્ય્શ રરાિિરી સ્ત્રરી િુનાકરી પાસપાસે બેઠાં છ.ે 
િુનાકરી મનોરંજનરાળામાં જોિાિા નાગાસાકરી જઈ રહરી છ.ે િો સંિપુરુષ જિેા દેખાિા 
કોમસજી રમ્શદરીક્ા લેિા નાગાસાકરી જઈ રહા છ.ે એકાએક આકારમાં ઝબકારો થા્ય છ.ે 
િુનાકરી નાના છોકરાનરી જમે કોમસજીને િળગરી પિ ેછ.ે કોમસજી એનરી પરીઠ પસિારરીને કહે છ,ે 
‘ગભરાિરી નહહ, હંુ િારરી સાથે છુ.ં’ - આ પ્રસંગ 6, ઑગસટનો છ.ે 7 ઑગસટના રોજ 
રામત્રોકાણ દરમમ્યાન િાિથરી િરફિિરી િુનાકરીનરી કોમસજી સેિા કરે છ.ે િુનાકરીને કોમસજી 
સંિપુરુષ જિેા લાગે છ.ે 8 ઑગસટના રોજ િુનાકરી અકુરાના ઘેર જા્ય છ.ે અકુરા એને 
પરપુરુષ સાથે એક રૂમમાં ન રહેિા્ય એમ કહરીને ચેિિે છ.ે પણ િુનાકરી િો કોમસજીથરી ખાસસરી 
પ્રભામિિ છ.ે એને મિશ્વાસ છ ેકે કોમસજી જિેા ભદ્રપુરુષ સાથે રહેિામાં િાંરો નહહ આિે. પણ 
9 ઑગસટના રોજ એનરી રારણા ખોટરી પિ ેછ.ે ‘િુનાકરી, િને પામરી રકંુ િો નથરી લેિરી દરીક્ા, 
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નથરી થિું સંિ...’ િુનાકરી કોમસજીનરી કામેચછાને ગુસસો કરરીને ઠકુરાિે છ.ે ‘આગળ િરરો િો 
હારાકરીરરી કરરીર.’ સામાન લઈને એ અકુરાના ઘેર જિરી રહે છ.ે બસ ઊપિિાના સમ્યે એને 
સમાચાર મળે છ ેકે કોમસજીએ હારાકરીરરી (આતમહત્યા) કરરી. બરા સમજ ેછ ેકે હહરોરમાના 
મિનારથરી એ વ્યગ્ હિા. જનેે કારણે એમણે હારાકરીરરી કરરી. બરા હજી િો બસમાં બેઠા્ય નથરી 
ત્યાં નાગાસાકરી પર અગન-જિાળાઓ સળગરી ઊઠ ેછ.ે સિ્શનાર, મકૃત્યુિાંિિ, રાખના ઢગલા 
- કોમસજીના મકૃત્યુને કારણે રોકાઈ જિું પડ્ું, ને સૌ બચરી ગ્યા િેિું બરાને લાગે છ.ે સાચે જ 
કોમસજી સંિપુરુષ હિા. પણ િુનાકરીને ખબર હિરી િે માણસ હિા, માટરીના માણસ... બે 
િારરીખો િચચે ઘટલેરી ઘટનાનું લેખકે બખૂબરી આલેખન ક્યુાં છ.ે

ટૂકંા ટૂકંા િાક્યો સાથે ‘બાપ’ િાિા્શનો મપંિ બંરા્ય છ.ે કથાના્યક પોિાના બાપનું 
અમસથમિસજ ્શન કરિા નમ્શદાહકનારે આવ્યો છ,ે પણ બાપે મજદંગરીભર માને પરેરાન કરરી છ ેિે 
ઘટનાઓ એ ભૂલરી રકિો નથરી. બાપ પ્રત્યે ભરપૂર નફરિ છ.ે પતનરીએ કહું; જુઓ; ના િેર 
રખા્ય બાપ સાથે...’ અચાનક આિરી ચિલેાં િકૃંદામાસરી એને ઉશકેરે છ;ે ‘બેટા, કરરી નાખ 
અમસથમિસજ ્શન. બસ, મુકિ થઈ જા બાપથરી... આિેરપૂિ્શક હોઠો ભીંસરીને એ માટરીપાત્ દૂર 
ફેંકરીને હળિાર અનુભિે છ.ે છલે્લે નદરીના જળમાં મોં રોિા માટ ેએ નરીચો નમરી, બે હાથ 
ફેલાિરીને જળનો ખોબો ભરે છ ેત્યાં ખોબામાં બાપનો ચહેરો જુએ છ.ે લેખકે આ ક્ણોનું િણ્શન 
ખૂબ ચરીિટથરી ક્યુાં છ.ે ‘ક્યાં િેનો ચહેરો હિો? ખોબામાં બાપનો ચહેરો હિો. િેનો ચહેરો 
બાપના ચહેરા જિેો બનરી રહો હિો.’ અહીં િાિા્શકારે િાિા્શના આંિરસત્િને કુનેહપૂિ્શક રજૂ 
ક્યુાં છ.ે આ કુિૂહલપ્રેરક સંિેદન જ િાિા્શનો આરાર બનરી રહે છ.ે

‘બે બહેનો’ એકબરીજીનરી િકેદારરી રાખિરી બે બહેનોનરી કથા છ,ે પાંચ માણસનું કુટુબં. 
બે બહેનો, મોટરી મગરા અને નાનરી ગહરમા. િાિા્શના પ્રારંભે નાનરી ગહરમા કાંઈક ખુરખબર 
લાિરી છ.ે મગરાને એમ કે એના માટ ેકોઈ છોકરાનરી િાિ લાિરી હરે. િે િખિે મગરા અિરીિમાં 
ભૂલરી પિ ેછ.ે બાપ ઘરનં પૂરંુ કરિા. પણ લકિો થ્યો એટલે મગરાને જોબ કરિરી પિ ેછ.ે મગરા 
ત્રીસનરી અને ગહરમા છવિરીસનરી છ.ે િાિા્શમાં આ રરીિે અિરીિ ખોલરીને લેખક ગહરમા જ ે
ખુરખબર લાિરી હિરી િેના પર ધ્યાન કેમન્દ્રિ કરે છ.ે રામપ્રસાદ નામના ખાદરીભંિારમાં કામ 
કરિા ્યુિક સાથે મોટરીબહેન મગરાને પરણાિિાનો પ્રસિાિ મૂકે છ.ે સિાર સુરરીમાં ‘હા’નો 
જિાબ જોઈએ િે પ્રકારનરી િાકરીદ પણ ખરરી. મગરા જ્યાં જોબ કરિરી હિરી િે પુરુષ એને 
અિપલાં કરરીને પજિિો હિો. એનાથરી હિે મુમકિ મળિાનરી હિરી. એ રામપ્રસાદ સાથે પરણિા 
માટ ેિૈ્યાર થા્ય છ.ે પણ નાનરી ગહરમાને જ ેજોબ મળિાનો હિો િે પેલા પુરુષના હાથ નરીચે, 
મગરા િે જાણરીને રામપ્રસાદ સાથે લનિ કરિાનરી ના પાિ ેછ.ે આ દૃશ્યો લેખકે આ રરીિે અંકન 
ક્યા્શ છઃે ‘દેહમાંથરી એક લખલખું પસાર થઈ ગ્યું. આ જોબ મળરી નાનરીને? િેનરી દૃમષ્ સમક્ 
અનેક દૃશ્યો િગિગિા લાગ્યાં, એ પુરુષ ને નાનરી! નો, નો, નેિર! ને મોટરીએ હિરી એટલરી 
રમકિ એકઠરી કરરીને કહરી દરીરું હિું; ‘નાનરી, નથરી કરિરી જોબ. િું જ પરણરી જા એ રામપ્રસાદને. 
મારરી આજ્ા છ ેિને!’ િો બે બહેનોનરી પરસપર લાગણરીઓ લેખકે સરસ રરીિે વ્યકિ કરરી છ.ે

‘અપરાર ભાિ’ િાિા્શમાં પાંત્રીસ િષ્શનરી સુહામસનરીનો અપરારભાિ કઈ રરીિે ફેરબદલ 
થ્યો િેનું મનરૂપણ છ.ે સુમન નામના ્યુિક સાથે એ પ્રેમમાં છ.ે એ સુમન સાથે પરણિા માગિરી 
હિરી. પણ જુદરી જ્ામિનો હોિાથરી મપિા ઇન્કાર કરે છ.ે સુહામસનરી સુમનને ફોન કરરીને કહરી દે 
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છ ેકે હંુ િારરી અપરારરી છુ.ં િારરી સાથે લનિ નહહ કરરી રકંુ. આ અપરારભાિ એને પરીિા આપે 
છ.ે બરીજી બાજુ સુહામસનરી સુમનને પ્રેમ કરે છ ેિેિું જાણ્યા પછરી મપિા ખૂબ જ નારાજ અને 
દૂભા્યેલા છ.ે િાિા્શને અંિે સુહામસનરીને જાણ થા્ય છ ે કે સુમન િો ઘણરી છોકરરીઓ સાથે 
જોિા્યેલો છ ેઅને પોિાનરી સાથે િો માત્ ટાઇમપાસ કરિો હિો. આ સમ્યે એના અંિરમાં 
એક નિો અપરારભાિ જાગે છ,ે મપિાને દૂભવ્યા િેનો. આ સંિેદન સુહામસનરીના ભરીિરમાંથરી 
પ્રગટ્ું હોિાથરી સહજ લાગે છ.ે

‘એક હિો બાગરરી’માં પ્રમોરનના અજાણ્યા સથળથરી કંટાળેલા કથાના્યકનરી બાગરરી 
દ્ારા રહેિાનરી સગિિ થા્ય છ.ેત્યારે કથાના્યક માટ ેબાગરરી પોિાનો સહારો બનરી રહે છ.ે 
પણ બહારગામ ગ્યેલા બાગરરીનરી િા્યરરીમાં કથાના્યક માટ ે બાગરરીએ િાપરેલા રબદો; 
‘દેિદૂિ બનકે આ્યે. મુજ ેબચા મલ્યા. સિ રહા થા એક કોને મેં...’ પરસપર કથાના્યક અને 
બાગરરી જાણે આ અજાણ્યા સથળે એક બરીજાને ઉગારરી રહા હિા, જીિાિરી રહા હિા... અંિ 
સારો છ.ે

‘છલે્લરી ઘિરી’ ્યુદ્ધમાં લિિાં લિિાં ઘા્યલ થ્યેલા સૈમનકનરી આ કથા છ.ે એ મકૃત્યુ િરફ 
સરકરી રહો છ.ે ગભ્શિિરી પતનરી પારોનરી એને ખૂબ ્યાદ આિરી રહરી છ.ે પારો જ્યાં સુરરી ન 
આિે ત્યાં સુરરી સૈમનકનરી છલે્લરી ઘિરી સુરરરી રકે િેમ નથરી. પારો આિિાનરી કોઈ રક્યિા 
નથરી. દેર સેિા કરનારનરી આખરરી ઇચછા સંિોષિાનરી હિરી. નસ્શ સુરિા પારો બનરીને સૈમનક 
પાસે જઈને પારો મળ્ાનરી પ્રિરીમિ કરાિે છ.ે એક સૈમનકનરી છલે્લરી ઘિરી સાચિરી રકેલરી 
સુરિાનરી નાટકરી્ય ચેષ્ા ધ્યાનાહ્શ છ.ે

આ સંગ્હનરી બરરી િાિા્શઓ ભલે નરીિિરી ન આિરી હો્ય, પણ લેખકનરી સજ ્શનરમકિના 
ચમકારા ભાિકને િકૃપ્ત કરે િેિા છ.ે ‘પ્રારંભમાં ‘રું, મગરરીર ભટ્ટ હજી િાિા્શઓ લખે છ?ે’ િેિું 
મને જાગેલું કુિૂહલ; આ િાિા્શઓમાં પ્રિેશ્યા પછરી કુિૂહલ પાસાફેર થ્યું છઃે ‘હા, મગરરીર ભટ્ટ 
હજી િાિા્શઓ લખે છ.ે..’

[‘બે િારરીખો િચચે’ મગરરીર ભટ્ટ, પ્રકારકઃ લટરૂ પ્રકારન, 3, રાંમિનગર સોસા્યટરી, 2273 
- હહલિા્ઇિ, ભાિનગર-364001, પ્રથમ આિકૃમત્તઃ 2019, હકંમિઃ રૂ. 180-00, પકૃષ્ઠઃ 136]

ભી્રની	ભોં્યમાંથી	ઝમ્ું	શબદ	જળ  દીવાન	ઠાકોર

[કાવ્ય સંગ્હઃ ‘િાસણ’ કમિ રિરીન્દ્ર પારેખ, પ્રથમ આિકૃમત્ત 2020. પ્રકાર-સાહહત્ય સંકુલ, 
સુરિ. હકંમિ રૂ. 250. પેઈજ 224.]

કમિ શ્રરી રિરીન્દ્ર પારેખનો આ દસમો કાવ્ય સંગ્હ મળે છ.ે સંગ્હના અછાંદસ કાવ્યોમાં 
મચંિન, સંિેદન, આક્ોર, ચૈિમસક સફુલરીન્ગો, એષણા, સિનરી રોર, કાવ્યતિનરી ખેિના અને 
પહરભાષા પ્રગટ થા્ય છ.ે પ્રિરીકો, કલપનો, વ્યંજના દ્ારા પ્રગટિરી ચૈિમસક અનુભૂમિ  
સંગ્હનરી મિમરષ્િા ગણા્ય છ.ે દરેક કાવ્ય મિરેષ દૃશ્ય સાથે ભાિક મચત્તને સપરષે એ ઘટના 
નોંરનરી્ય છ.ે
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રરિરીને જુદરી રરીિે ઓળખાિિા કમિ સિપનને સત્ય કહે. ‘બાપ રે!’ કાવ્યમાં મપિા-પુત્ને 
જોિિરી કિરીને જોિિા મથે. મકૃત્યુને લગિા પાંચ કાવ્યોમાં મુમકિનરી ઝંખના પ્રગટ,ે સાથે મકૃત્યુના 
જન્મનું ગૂઢ રહસ્ય મળે. ‘રીંગ’ કાવ્ય ખાલરીખમ અમસિતિના પ્રિરીકરૂપે આિે. ‘બાપુને’ 
કાવ્યમાં મિન્રા્યાનરી િેદના મલે િો ‘સિરૂપ’ કાવ્ય જુદરી ભૂમમકાએ સિનરી ઓળખ છિરી કરે. 
‘મિકલપ’ જિેા કાવ્યો પ્રશ્ો લઈને આિે. ‘કચરાપેટરી’ કાવ્ય િસિુપ્રરાનિાને ઓગાળરી નાંખિા 
પહરણામ િરફ આંગળરી ચીંરે. માને સંબોરરીને રચા્યેલા કાવ્યો માનો મહહમા કરે. સથળ સંદભષે 
રચા્યેલા કાવ્યોમાં કમિકમ્શ જુદરી આભા પ્રસરાિે છ.ે િેમાં સથળનો મહહમા થ્યો છ,ે સાથે 
સજ ્શક-અનુભૂમિએ દોરેલા મચત્ો કાવ્યને િરુ આસિાદ્ય બનાિિા જણા્ય. ‘સુરિઃ કાલનું અને 
આજનું’ કાવ્ય સુરિના ભૂિકાળ અને િિ્શમાનનરી િુલના કરે ત્યારે સુરિ રહેરનો એક નિરીન 
આલેખ મળે. ‘40 અપ બાંદ્રા’, બાળસહજ કુિૂહલનો પહરચ્ય આપરી રમણરી્ય દૃશ્યો સાથે 
અંિનરી પંમકિઓ આંખમાં ખૂંચિરી કાંકરરી જિેરી િેદના સજ ષે. ‘સાબરમિરી’ કાવ્ય અમદાિાદનરી 
ઓળખ જુદરી રરીિે આપે. ‘લોનાિાલાથરી...’ કાવ્ય પ્રકકૃમિને અદભૂિ રરીિે દરા્શિરી, બરીજા ઇંમગિો 
િિ ેઅમિિાસિિ દૃશ્યો સજ ષે. ‘ચોરિાિ’ કાવ્યમાં ફરીણોટાિો દહર્યો લોહરીઝાણ અનુભૂમિ આપે. 
આ પ્રકારના અન્્ય કાવ્યોમાં સથળ મિરેષિા સાથે કમિકમ્શ અનુભૂમિ રૂપે મળે, િેથરી ભાિક 
મચત્ત ક્ુબર થા્ય. કમિ બકરરીબાઈ, કરીિરી, ગરેિો, ઈ્યળ જિેા કાવ્યોમાં મચત્કારનરી નજરે 
સંિેદનપૂણ્શ મચત્ દોરે છ,ે ત્યારે કમિએ સજ ષેલરી બકરરી િહાલરી લાગેલ. ગરેિાને માણસ કરિાં 
િરારે ગુણ આપરી રકા્ય. અદ્િૈ, રમ્શ, કકૃષણને, પક્િરીથ્શ જિેા કાવ્યોમાં કટાક્નરી િરીક્ણ રાર 
િાગે. પ્રશ્ો િિ ેકમિ કકૃષણને મૂંઝિે. આિિ્શનો સજ ્શિું ‘પક્રીિરીથ્શ’ કાવ્ય લ્યનરી મિમરષ્િા દ્ારા 
પ્રગટ ેછ.ે ‘પોસટમેન’ કાવ્ય અભાિને છિો કરે.

‘સત્યિાન’ કાવ્ય મિરેષ રરીિે સત્યિાનનરી િેદના આલેખે છ.ે અહીં સામિત્રી નથરી સિુ 
છ.ે ભૂિકાળનરી કથા િિ્શમાનને જોિ ે ત્યારે િેદનાનો પાર એજ રહે.’ પાિાનરી િગિગિરી 
અંગારરરી આંખો પર છલે્લું િારરીમખ્યું ચોંટરી ગ્યું છ.ે’ પંમકિ મિમરષ્ કલપન દ્ારા કાવ્યને 
આસિાદ્ય બનાિે. ‘સેલસમેન’ કાવ્યમાં કમિિાને પક્ે રહેલો કમિ, કમિનરી સામે ઊભો રહે છ.ે 
‘િાસણ’ કાવ્ય જુદરી અનુભૂમિ સાથે વ્યમકિ મચત્ો ઊપસાિે. એક જુદા મિસમ્યનો પહરચ્ય 
‘િાસણ’ કાવ્યમાં મળે. દરેક કાવ્ય પંમકિ કથાને આલેખે િે રસપ્રદ ગણા્ય. અંિમાં ચમતકકૃમિ 
દરા્શિિરી પંમકિમાં પાત્નું સિરૂપ રૂપાંિર કાવ્યને નિરી ઊંચાઈ આપે છ.ે ‘છલે્લો હદિસ’ 
કાવ્યમાં સમ્યને કોટનરી જમે ઉિારરી રકા્ય એિું કમિ ઇચછ ેછ.ે ‘સકૂલ’ કાવ્ય મરમક્કાનરી 
િેદનાને િાચા આપે. ‘રૂળ’ કાવ્ય િકૃક્નો મહહમા કરે. ‘હોિ’ કાવ્ય અરરરીરરી થઈ એિરી સુગંર 
માંગે છ ેજમેાં રરરીર ન્હો્ય છિાં સુગંર માણરી રકા્ય. ‘ભગિાન ભરોસે’ કાવ્ય પરસપરાિલંબન 
નથરી ત્યાં પ્રશ્ છ ેએમ કહે. .’ફેર’ કાવ્ય મિચારમાંથરી પ્રગટિું જણા્ય. ‘અિરા રરરીરે’ કાવ્ય 
જિેા બરીજા કાવ્યોમાં કમિ રરરીરના ન હોિાના મિકલપને રજૂ કરે ત્યારે કાવ્ય અધ્યાતમ િરફ 
દોરરી જિું જણા્ય. અહીં કાવ્ય મચંિન ચૈિમસક પ્રિાહને ઝરીલિું લાગે. ‘િું’ કાવ્યમાં ‘મારે મન 
કમિિા એટલે રબદકોષનરી બહાર અથ્શ પામિરી િું!’ કહરી કમિ ભાિક મનમાં ઉિરિા મથે છ.ે 
જ્યાં રબદનરી હદ પૂરરી થા્ય ત્યાંથરી કમિિા આગળ િરે એમ કહરી રકા્ય. અલબત્ત કમિિાએ 
રબદના માધ્યમથરી જ પ્રગટ થઈને રબદને અમિક્મરી જિાનું છ.ે ‘ચગિોળ’ કાવ્ય રબદાનુપ્રાસનરી 
સાથે લ્યનરી એકરૂપિા સારરીને ચગિોળનરી ગમિનું િાહક બનરી જુદરી અનુભૂમિ સજ ષે છ.ે ‘એક 
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અ કમિિા’માં પ્રગટિો ખાલરીપો, ઝુરાપાનું મકૃિ સિરૂપ રબદ બનરીને ઊપસરી આિે છ,ે િેથરી ‘આ 
પહાિો િે િને નહીં પામરી રકેલ મારા અસંખ્ય પૂિ્શજન્મોના રામપિ મકૃિદેહો છ.ે’ જિેું રારદાર 
કલપન મળે છ.ે

‘સિ-રૂપ’ કાવ્ય ‘અનંિ અરૂપ મને પોિાનામાં ભેળિરી લેિા આક્મક છ ેઅલગ છુ ંત્યાં 
સુરરી છુ.ં’ જિેરી પંમકિઓ ઉપમનષદ િાક્યનરી લગોલગ ઊભરી રહે છ.ે ‘અિરા રરરીરે’ કાવ્યમાં 
સમકૃમિ અને સપર્શ જીિનનો અંર બનરીને સજા્શિરી અિઢિનરી િાિ કરે છ.ે ‘મજદંગરી’ કાવ્ય 
જીિનનરી મિરે્યાતમકિાને વ્યકિ કરે છ.ે એમાં આિિું િરબૂચનું પ્રિરીક પ્રભાિરી છ.ે ‘શ્વાસ’માં 
કમિ નાજુક હ્યાિરીનો પ્રશ્ છિે ેછ.ે

કેટલાંક કાવ્યો નારરીચેિનાના પ્રશ્ો અને સંિેદના લઈને આવ્યા છ.ે ‘દરીિાસળરી’ કાવ્યમાં 
દરીિાસળરી કરુણનું, િેદનાનું પ્રિરીક બને. ‘સમરાનમાં’ જન્મથરી મકૃત્યુ સુરરીનરી િેદનાનો આલેખ 
મળે છ.ે ‘લેિરી જા’ કાવ્યના મિરાન િાક્યોમાં સ્ત્રરીનરી કરુણિા આલેખરી છ.ે જિાળાઓ કાવ્ય 
ઓછાં રબદમાં િેદનાનું મચત્ રચે છ.ે ફરક, સ્ત્રરી એટલે જ, પત્, સમાજ, ભ્રૂણનરી ઉમકિ, ‘મેર’ 
જિેા કાવ્યોમાં વ્યંજના દ્ારા સ્ત્રરીને પરીિાને રબદદેહ મળ્ો છ.ે

‘રા્યમસંગપુર’ કાવ્યમાં હાથમિરી નદરીના સિરૂપ રૂપાંિરનરી ગાથા મળે. ‘િું નહહ િહેલું 
આંસુ છ ે-’ એમ જુદરી હદરા દરા્શિે. ‘રઝળપાટ’ કાવ્ય કમિનરી મિિબંના દરા્શિે છ.ે ‘હહરદ્ાર’ 
કાવ્યમાં ગંગા ઘાટ િાદૃશ્ય થા્ય. ‘સિાર’માં કમિનરી કંુઠા પ્રગટ થા્ય ત્યારે મિમિર કલપનો મળે. 
‘મિદા્ય’ એિું જ એક અનંિ રોરનું કાવ્ય બને છ.ે ‘જિન’ કાવ્ય મનજી સંિેદના, જરૂહર્યાિ, 
હોિાપણં દરા્શિે છ,ે ત્યારે િે મિરેષ રરીિે ભાિકને સપરષે છ.ે જગદરીપ સમાિ્શના મચત્ો સંદભષે 
રચા્યેલા કાવ્યો અનુત્તર રહેિા સજા્શ્યેલા પ્રશ્ો આપણને સજ ્શનાતમક ભોં્ય સમક્ ઊભા કરે 
છ,ે ત્યાં મૂઢ રા આપણે જોિાં રહરીએ છરીએ. એમાં ‘પિંગોતસિ’ કાવ્ય જુદરી રરીિે પિંગોના 
માધ્યમથરી મિસમ્ય જગિમાં ખેંચરી જા્ય છ.ે ‘આંગણે’ કાવ્યમાં ‘આકારમાંથરી િારાઓ મિણિરી 
સિાર આિે છ.ે’ જિેરી પંમકિ સમરણમાં સદા રહેરે.

સમગ્ કાવ્યોમાંથરી પસાર થિાં કમિએ સારેલરી રબદરમકિ મિમિર કલપનો રૂપે અને 
પ્રિરીકોરૂપે પ્રગટિરી જોિા મળે છ.ે કમિનું અંિઃસથલ ઉભરિા કૂિા જિેું છ.ે મિમિર પ્ર્યુમકિઓ 
રબદમચત્ો દોરે છ.ે ભાિના આરોહ અિરોહ, લ્યના માધ્યમથરી કાવ્યમાં પ્રગટ થિરી સિકરી્ય 
અનુભૂમિ છકે ભાિક સુરરી મિસિરે િે ઘટનામિરેષનરી નોંર લેિરી પિ.ે અછાંદસ કાવ્યમાં મળિરી 
છૂટનો દુરુપ્યોગ થિાનરી સંભાિના છ.ે કમિ સં્યમ નોંરપાત્ છ.ે

કેટલાંક કાવ્યોમાં કમિ ઉદ્રે નજરે પિ ેછ ેત્યાં કાવ્યનું પોિ નબળું પિ ેછ.ે ક્યારેક 
મિરાન િાક્યોમાં કાવ્ય સરકરી જિું જણા્ય.

k
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‘MkkuLkxufhe’Lke hku{kt[f MkVh  ysÞ MkkuLke

(‘MkkuLkxufhe’ Lkð÷fÚkk ÷u. {kðS {nuïhe, «fkþf - rzðkRLk ÃkÂç÷fuþLMk, «Úk{ 
ykð]r¥k-2018, Ãk]. 168, ®f{ík Y. 170)

ðkíkkofkh, Lkð÷fÚkkfkh yLku rLkçktÄfkh íkhefu òýeíkk {kðS {nuïheLke 
íkksuíkh{kt s Aêe Lkð÷fÚkk ‘MkkuLkxufhe’ «fkrþík ÚkE Au. ÷u¾fu Lkð÷fÚkk{kt f÷kÃkûku 
{kðsík hk¾e Au, su ÷u¾fLke MksoLk «íÞuLke Mk¼kLkíkk Aíke fhu Au. MkkuLkxufhe{kt 
hnMÞLku «ýÞ çkÒku ík¥ðku Mk«{ký Au. þYykíkLkk ËMk «fhý ðkt[íkkt hku{kt[ ½uhe ð¤u 
Au. ÷u¾fu sYrhÞkík {wsçk Lkkxâkí{fíkkLku ½uhe çkLkkðe á~Þku håÞkt Au.

fÚkkLke þYykík «íkkÃk Lkk{Lkk ÞwðkLkLke MkkuLkxufhe Ãkh ykððkÚke ÚkkÞ Au. 
ÃkkuíkkLke {kLkk ¼qíkfk¤Úke yòý «íkkÃk {kLkwt ð[Lk Ãkk¤ðk MkkuLkxufhe Lkk{Lke søÞkyu 
ykðu Au. fÚkkLke þYykíkLkk «fhýku{kt «íkkÃkLkku yuLke {k MkkÚkuLkku MkçktÄ yLku 
{kÄðøkeheLke {ZeLkwt hMk«Ë r[ºký fhðk{kt ykÔÞwt Au. {ZeLkk MkkÄw {kÄðøkehe «íkkÃku 
ykÃku÷e Ãkkux÷e ¾ku÷u Au, su{ktÚke çktøkzeLkk xwfzk yLku íkqxu÷ku Ãkkðku {¤u Au. {kÄðøkehe 
¼qíkfk¤{kt Mkhe Ãkzu Au su Auf Lkð÷fÚkkLkk ytík MkwÄe [k÷u Au.

yk¾e fÚkk{kt [t[¤Lkk SðLk{kt ykðíkkt ÍtÍkðkíkLku yk÷u¾ðk{kt ykÔÞku Au. 
MkeÄeMkkËe ÷køkíke fÚkkLku ÷u¾fu yu heíku økqtÚke Au òýu fkuE hnMÞfÚkk ðkt[íkkt nkuEyu. 
fÚkk 1960-65Lkk økk¤kLkk MkkçkhfktXkLkk yuf økk{zktLke fÚkk Au. [t[¤ yLku {u½hks 
ðå[u «ýÞMktçktÄku Au. yu økk¤kLku yLkwYÃk økk{zwt yLku ÷kuf{kLkMk ÷u¾fu MkwÃkuhu çkíkkÔÞk 
Au. {u½hks Mkk{kLÞ ¾uzqík Au ßÞkhu [t[¤ ËhSLke Ëefhe Au. økúkBÞ ðkíkkðhý 
QÃkMkkððk{kt ÷u¾fu Ãkqhíkku fMkçk Ëu¾kzâku Au. ¾uíkeLke ÃkhtÃkhkykuLkwt ðýoLk ykçkunqçk 
ÚkÞwt Au. çkÄwt MÃkþoMk{ Mk¼kLkíkkÚke ÚkÞwt Au. çkÒkuLku ¾çkh Au fu yk MktçktÄLkku Mðefkh LkÚke 
ÚkðkLkku yux÷u çkÒku ¼køke sðkLkwt Lk¬e fhu Au. {u½hksLkku r{ºk {kÄð Auf MkwÄe çktLkuLku 
{ËË fhu Au. yu fk{{kt {kÄðLkku r{ºk {wfuþ íkuLku {ËË fhu Au. økk{{ktÚke ¼køkeLku çkÒku 
økk{Úke Úkkuzu Ëqh fLkfuïh íkhefu yðkðhw yLku zhk{ýe økýkíke søÞkyu yuf hkík MktíkkÞ 
Au. ynª MkwÄe íkku çkÄwt Ãkkºkkuyu ÄkÞwO nkuÞ Au íkuðwt s çkLku Au. Ãkhtíkw ÃkAe çkÄwt s òýu 
rLkÞríkLkk nkÚk{kt ykðe òÞ Au.

Mkðkh Ãkzíkkt s [t[¤Lku ¼kLk ÚkkÞ Au fu yuLkku yuf hkíkLkku MktMkkh rð÷kE økÞku 
Au. {u½hksLku yu hkíku MkkÃk fhzu Au yLku íku {he òÞ Au. ynªÚke s ÷u¾f yLku ÃkkºkkuLke 
¾he fMkkuxeLke þYykík ÚkkÞ Au. økk{ Akuze [qfu÷e [t[¤ Vhe økk{{kt sðk íkiÞkh LkÚke. 
{kÄð yLku {wfuþLku yu LkÚke Mk{òíkwt fu nðu fhðwt þwt? yufkyuf yk¾e ÂMÚkrík çkË÷kE 
òÞ Au. [t[¤{ktÚke MkhMðíke çkLke økÞu÷e [t[¤Lke Lkðe ®sËøke þY ÚkkÞ Au. {wfuþLke 
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ÔÞðMÚkk {wsçk hksMÚkkLkLkk ytíkrhÞk¤ rðMíkkh{kt ykðu÷e yuf ðkze{kt hnu Au. ykÄuz 
yðMÚkkLkku {nuþkhk{ ðkze Mkk[ðu Au. ynª [t[¤Lku ¾çkh Ãkzu Au fu ÃkkuíkkLkk Ãkux{kt 
{u½hksLkwt çkk¤f ykfkh ÷E hÌkwt Au. ÷u¾fu ynª çknw Mkt¼k¤Ãkqðof çkÒku Ãkkºkku yLku 
fÚkkLku Mkk[ÔÞk Au. íku ÃkAe [t[¤ WËÞÃkwh [k÷e òÞ Au. {wfuþ Ãký MktMkkh AkuzeLku 
{kÄðøkehe MkkÚku [kÕÞku òÞ Au. AuÕ÷u {kÄðøkehe «íkkÃkLku çkÄe nfefíkku sýkðu Au fu 
þk {kxu íkuLke {kyu íkuLku MkkuLkxufhe Ãkh ykððkLkwt fÌkwt níkwt. ytíku {kÄðøkehe «íkkÃkLkk 
nkÚku yu ÃkeÃk¤kLku Ãkkýe ÃkkÞ Au su {u½hksLkk M{hý{kt {kÄðøkeheyu ðkÔÞku Au. 
{kÄðøkeheyu Mkk[ðe hk¾u÷e Ãkkux÷e su çkÒkuLkk «u{Lke rLkþkLke Au yu ÃkeÃk¤k ÃkkMku 
{kxe{k Ëkxe Ëu Au.

fÚkkLkk Ãkkºkku Mkçk¤ yLku Mkwhu¾ çkLÞkt Au. Ëhuf ÃkkºkLke ¼kðfLkk r[¥k{kt [ku¬Mk 
Açke QÃkMku Au su ÷u¾fLke MkV¤íkk Au. íkku ytíku ykðíkwt {nuþkhk{Lkwt Ãkkºk ðk[fLku 
¼kðwf çkLkkðe Ëu Au. çkkçkwMkwELkwt Ãkkºk nkuÞ fu [t[¤Lke {kLkwt ÔÞÂõíkíð. fu ÃkAe yk¾e 
fÚkk{kt AðkÞu÷k hnuíkk {kÄðLkwt Ãkkºk. çkÄwt Mk¼kLkíkkÃkqðof ÚkÞwt Au. ¼k»kkLke árüyu Ãký 
÷u¾fu LkkðeLÞ çkíkkÔÞwt Au.

÷køkýeMk¼h fÚkk yLku yuÚke Ãký MkwtËh heíku yk÷u¾kÞu÷ku Ãkrhðuþ MkkuLkxufhe 
Lkð÷fÚkkLke rðþu»kíkk Au. ðk[fkuLku õÞktÞ LkehMkíkk Lk ÷køku yux÷wt [wMík økã yLku 
hMkk¤íkkÚke fÚkk fnuðkE Au. ðýoLkku yu ðkíkLke Mkkûke Ãkqhu Au fu ÷u¾f yuf rLkçktÄfkh 
Ãký Au. swyku,

‘MkktsLkk Mk{Þu ðzLkwt Íkz Úkkfu÷k ð]Ø suðwt rLkMíkus Ëu¾kíkwt níkwt’
‘¾he Ãkzu÷kt ÃkktËzktLke søÞkyu Lkðe fqtÃk¤kuLkk xku¤kyu ð]ûkkuLku þýøkkhe LkkÏÞkt.’
{wfuþLku MkkÄw ÚkðkLkku rð[kh ykðu Au yu ÂMÚkríkLkwt yËT¼wík ðýoLk swyku.
‘xufheyku hwÿkûkLke LkkLke LkkLke Zøk÷eyku çkLke økE Au. Ähíke [eheLku yuf rºkþq¤ 

Qøke LkeféÞwt Au. rºkþq¤Lkk Výk WÃkh {rý suðwt ftEf [{fu Au. yu rºkþq¤ nðk{kt 
÷nuhkÞ Au yLku {kÞkLkk yuf yuf íkktíkýktLku rð¾uhe Lkk¾u Au.’

÷u¾fu [t[¤Lkk økÞk ÃkAe yuLkk {k-çkkÃkLkwt þwt ÚkÞwt íku Lk ËþkoðeLku fÚkkLku swËe 
rËþk{kt síke yxfkðe Au, Ãkrhýk{u [t[¤ fuLÿ{kt hne þfe Au. {u½hks {he òÞ Au íku 
ÃkAe [t[¤Lkk SðLk{kt ykðíkk ÍtÍkðkíkLkwt ÷u¾fu çk¾wçke yk÷u¾™ fÞwO Au.

MkkuLkxufhe {ktMk÷ fÚkkík¥ð yLku hMkk¤ yk÷u¾LkLkk fkhýu ðkt[Lkûk{ çkLke Au. 
ðíko{kLk Mk{Þ{kt økúkBÞ Lkð÷fÚkkyku ykuAe ÷¾kÞ Au íÞkhu yuf swËe s økúkBÞfÚkk 
ykÃkLkkh ÷u¾fLku yr¼LktËLk ykÃkðkLkwt çkLku Au.

q
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અને	છલે્લે......

સાડહત્યકૃર્ની	એકાએક	રચા્ી	પ્રસ્ુ્્ા:	જાગ્ે	રહો...

ભર્	મહે્ા

ભારિમાં જન્મેલા જ્યણોજ ઓરિેલને ખબર પણ નહીં હો્ય કે આઝાદરીના અમકૃિ 
મહોતસિે ભારિરી્ય સુમપ્રમ કોટ્શ એમના એક ચૂકાદામાં જ્યણોજ ઓરિેલનરી નિલકથા 
૧૯૮૪માંથરી એક અિિરણ ટાંકરી ચૂકાદાનો પ્રારંભ કરરે! ઈઝરા્યલનરી NSO કંપનરીએ 
આિંકિાદરીઓને પકિિા પેગાસસ િા્યરસ બનાવ્યો છ.ે કંપનરી મિશ્વ સરકારો મસિા્ય કોઈને્ય 
આ િા્યરસ િેચિરી નથરી. ભારિમાં સેંકિો પત્કારો, રાજનેિાઓ, સામામજક કા્ય્શકરોના 
ફોનમાંથરી આ િા્યરસ મળરી આવ્યો છ.ે સરકાર એનરી િપાસ કરિા સમમમિ રચિરી ન હિરી 
પહરણામે સુમપ્રમ કોટષે ચૂકાદો આપરીને ફરજ પાિરી! એ ચૂકાદામાં ૧૯૮૪નું એક િાક્ય િારંિાર 
દોહરાિિામાં આવ્યું- Big	Brother	is	Watching	You! આ અિિરણ ફાસરીિાદરીપ્રિકૃમત્તનું 
સૂચક છ.ે આિું ઓરિેમલ્યન સટટે જ ેહંમેરા જાગકૃિ નાગહરકો પર ચાંપિરી નજર રાખે છ.ે 
જથેરી નાનકિાં આંદોલનને પણ ઊગિાં િામરી દેિા્ય. હમણાં જ પર્બ માં એરનમલ	ફામતિ	
જ્યોજ ્શ ઓરિેલનરી અન્્ય નિલકથાનો સુરેરભાઈ ગઢિરીએ આસિાદ કરાિેલો. િષણો પછરી 
ફરરીિાર ૧૯૮૪ પણ ચચા્શમાં આિરી. ન્્યા્યારરીર કોહલરી રમન્ા અને સૂ્ય્શકાન્િે આ 
નિલકથાનો સંદભ્શ આપ્યો છ.ે એરનમલ	ફામનણો અનુિાદ જ્યંમિ દલાલે િષણો પહેલાં પરુરાજ્ય 
નામે કરેલો. નિરી પેઢરીએ આિરી નિલકથાઓમાંથરી પસાર થિું જોઈએ. ૧૯૮૪	નિલકથા 
૧૯૪૮માં લખા્યેલરી પણ ભમિષ્યદરથી નિલકથા બનરી રહરી.

અમેહરકાનરી છલે્લરી ચૂંટણરીમાં ટમ્પના ઉગ્રાષ્િ્ાદનો, કોપણોરેટજગિને જ લાભ આપિરી 
્યોજનાઓનો મિરોર કરિા માટ ેચૂંટણરી પૂિષે બે કકૃમિઓનરી ખૂબ જ ચચા્શ થ્યેલરી. એ કકૃમિઓ 
પણ િષણો અગાઉ લખા્યેલરી છ.ે મસંકલર લેિરીસનરી નિલકથા It Can’t	 Happen	Here	
(1935)  અને બ્ેખિનું નાટક The	Resistible	Rise	of	Arturo	Ui	(1941) આ કકૃમિઓ હિરી. 
લેિરીસનરી નિલકથાનરી ચચા્શઓ, ્યુટ્ુબ ચચા્શઓ, નાટ્રૂપાંિરો થ્યાં. બ્ેખિનું િો નાટક જ 
હિું િેથરી ઠરેઠરે ભજિા્યું. કેમ આ કકૃમિઓ સાઈઠ-મસત્તેર િષષે એકાએક પ્રસિુિ થઈ એ 
મિચારિું જોઈએ. અચછ ેહદનના િા્યદા પ્રમાણે આિેલરી ટમ્પ સરકારે િહરીિટ એિો ઢગંરિા 
મિનાનો ક્યણો કે અમેહરકાના નાગહરકો ત્ાહહમામ થઈ ગ્યેલા. ખાસ કરરીને કોરોનાકાળનરી 
સરકારનરી બેપરિાઈનો એમાં સમાિેર થિો હિો. બ્ેખિે િો હહટલરને હાિોહાિ અનુભિેલો. 
બરીજા મિશ્વ્યુદ્ધ દરમ્યાન ઈ. ૧૯૪૧થરી ૪૭ બ્ેખિ અમેહરકામાં રહેલાં ત્યારે એમણે The	
Resistible	Rise	of	Arturo	Ui નાટક લખેલું. જમેાં એક નાનકિરી રાકભાજીનો િેપારરી ્યુઇ 
રરીરેરરીરે કેિરી રરીિે આખા રાજ્યને ગ્સરી જા્ય છ ેિે બિાિા્યું છ.ે એ માટ ેએ સામ, દામ, દંિ 
િગેરેનો ઉપ્યોગ કરે છ.ે આજ ેઆપણે ત્યાં માત્ એક હદિસનરી અદાણરી જિેા ઉરોગપમિનરી 
આિક ૧૩૦૨કરોિ રૂમપ્યા છ!ે સામા પક્ે ભૂખમરાના ઈન્િકેસમાં ભારિ હરણફાળ ભરિું 
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થા્ય છ!ે આિરી કંપનરીઓ રરી રરીિે રાજ્યના મળમિ્યાં મૂિરીિાદરીઓ બનરી આમજનિાનરી જળ, 
જગંલ, જમરીન અને અન્્ય જાહેર સંપમત્તઓ એક પછરી એક હસિગિ કરે છ.ે રેલિેસટરેનો, 
મિમાનમથકો હો્ય કે જાહેર એકમો. જરા જુદરી રરીિે આ જ િાિ કરિરી મસંકલર લેિરીસનરી 
નિલકથા It	Can’t	Happen	Here ને િતકાલરીન સત્તારરીરોનરી ખોફગરી િહોરિરી પિલેરી. 
બ્ેખિે નાટક અમેહરકામાં લખેલું પણ િે કાળે ભજિા્યું નહીં. આજ ે જ્યારે મળમિ્યા 
મૂિરીિાદરીઓ (crony Capitalists)િરરી ગ્યાં ત્યારે એ નાટક ભજિા્યું, જાહેરમાં િંચા્યું. આ 
બંને કકૃમિઓ જમ્શનરી-ઈટાલરી ના નાઝરીિાદ-ફાસરીિાદને પદા્શફાર કરિરી કકૃમિઓ હિરી. આજ ેઆ 
કકૃમિઓ િરફ પ્રજાનું ધ્યાન ખેંચા્યું છ.ે એ કકૃમિઓ ત્યારથરી જ ચેિિણરીનો ઘંટ િગાિિરી હિરી 
એમ કહરી રકા્ય. આિરી કકૃમિઓનું પહરરરીલન આજ ેભારિનરી સમકાલરીન પહરમસથમિમાં કરિું 
જરૂરરી છ.ે

બ્ેખિના નાટકનો પહરિેર ઈ. ૧૯૩૦નંુ મરકાગો છ.ે ત્યાંનો ગેંગસટર ્યુઇ કેિરી રરીિે 
રાકભાજી પછરી, અનાજનો િેપાર સથામનક િહરીિટદારોને લાંચ આપરી આપરી હસિગિ કરરી 
લે એ બિાિે છ.ે િમામ મિરોરરીઓને રાજ્યનરી મદદથરી જ પૂરાં કરરી દે છ.ે બ્ેખિમાં એ સંકેિ 
પણ મોટો સંદેર છ ેએ આિા ્યુઈ પછરીથરી ચૂંટાઈને રારાસભા કે સંસદમાં પણ પહોંચરી જા્ય 
છ.ે જુદા જુદા રંરાનરી આ ્યુઈ એિરી દરા કરે છ ેકે કાં િો િમારે ખિમ થઈ જિાનું અથિા 
િો ્યુઇનરી રરણાગમિ સિરીકારરી ભાગરીદાર બનરી જાિ! મિરાળ જનિા અાનાથરી બેખબર હો્ય 
ત્યારે એ ્યુઇ મિરાળકા્ય ્યુઇ બનરી જા્ય છ.ે કેટલાંકને ખબર પણ હો્ય છિાં આંખ આિા 
કાન કરે છ.ે ફાસરીિાદ િાકાિોનો ઉદ્ય આિરી માનમસકિામાંથરી થા્ય છ.ે 

બ્ેખિે િો આ નાટક પોિાના અમેહરકામનિાસ દરમ્યાન અમેહરકન પ્રેક્કો માટ ેજમ્શનરી 
અને હહટલરનરી મસથમિથરી િાકેફ કરિા લખેલું. એમને આરા હિરી કે અમેહરકન પ્રજા અને 
રાસકો જમ્શનરીને હહટલરથરી બચાિે. આજ ેકરુણિા એ બનરી કે આ નાટક અમેહરકાનું નાટક 
પણ બનરી ગ્યું. ગેંગસટર ્યુઈ જિેાં MNCs ના મામલકો અમેહરકન લોકરાહરીને રમાિરી રહાં 
છ.ે એ કાળે પણ અમેહરકા જમ્શનરીમાં જ્યારે ્યહૂદરીઓનરી કતલેઆમ ચાલિરી હિરી ત્યારે કેિળ 
મૂકપ્રેક્ક બનરી રહું હિું. મત્પુરા, કાશમરીરના બનાિો જોિાં આપણે ત્યાં આિરી પહરમસથમિ 
ઊભરી નહીં થા્ય એિું છાિરી ઠોકરીને કહરી રકા્ય એિું નથરી. ્યહૂદરી પ્રત્યેનો જામિદ્ષે ત્યારે 
જમ્શનરીમાં પરાકાષ્ાએ હિો. ઉગ્ રાષ્િ્ાદ, રાષ્ન્રી જ એક પ્રજાને લક્ બનાિરી જામ્યો હિો. 
એ લોકમપ્ર્યિા સરકારનરી રરરી હિરી. અમેહરકાને િો મજા જ પિિરી હિરી કે જમ્શનરી અમેહરકાના 
હરરીફ રમર્યાને ખતમ કરરી દેરે! છકે હિસેમબર ૪૧માં જ્યારે જમ્શનરીના સાથરીદાર જાપાને પલ્શ 
હાબ્શર પર હુમલો ક્યણો પછરી અમેહરકા ્યુદ્ધમાં જોિા્યું. અનાથરી આપણે સમજી રકરીએ છરીએ 
કે બ્ેખિનું નાટક લખા્યું છિાં અમેહરકામાં િે કાળે ભજિરી કેમ ન રકા્યું?

 બરીજી કકૃમિ નિલકથા છ.ે જ ે મસંકલર લેિરીસે ઇ. ૧૯૩૦ માં નોબેલપ્રાઈઝ મળ્ાં 
પછરીના પાંચમા િષષે લખરી. માહફ્યા અને રાજકારણરીઓનરી મમલરીભગિ પરના વ્યંગથરી સભર 
આ નિલકથા છ.ે

મસંકલરનરી નિલકથાનો ના્યક બઝથીલરી્યર િરીન્િર્ી્ય છ,ે જનેું લોકખ્યાિ નામ બઝ છ.ે 
જ ેપોિાનાં ચૂંટણરી પ્રિચનોમાં રાષ્ર્ી્ય આિક િરારરેનરી િાિ કરે છ ેપણ સાથોસાથ માંગ કરે 
છ ેકે આપણે રાષ્િ્ાદરી અને પુરાિનમૂલ્યોનરી સંસકકૃમિના માગષે આગળ િરિું પિરે! જિેો એ 
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ચૂંટા્ય છ ેકે િરિ જ િહરીિટરીિંત્ પર પૂરો કાબુ જમાિરી દે છ.ે સંસદમાં મેળિેલરી સત્તાના 
કારણે એકામરકારિાળું બબ્શર િિ્શન કરે છ.ે નિલકથાનું રરીષ્શક જ અળિરીિરંુ છ.ે જ ેગાળામાં 
કેટલાંક ઉદારમિિાદરી નાગહરકો માનિા હિા કે આિરી એકામરકારરી િચ્શસિિાળરી રાજનરીમિ 
અમેહરકા જિેરી લોકરાહરીમાં સંભિરી જ ન રકે. પણ આખરે ત્યાં પણ આિું બન્્યું. િેથરી આ 
નિલકથા ટમ્પ્યુગમાં િરુ પ્રસિુિ બનરી. નિલકથાઓ આ રરીિે ભમિષ્યદરથી હો્ય છ.ે મસંકલર 
લેિરીસનરી નિલકથાના િરસે જ ગુજરાિરીમાં લખા્યેલરી નિલકથા ભારેલો	અરનિ(૧૯૩૫)ના 
ના્યક રુદ્રદત્ત અહહંસામાં માને છ.ે ગાંરરીજીનો નિલકથાિિાર ગણા્ય. જમેનરી હત્યા અંગ્ેજો 
નથરી કરરી રકિા પણ એક પાદરરીને બચાિિા જિાં હોિાથરી ગામનો રંકર િકૃદ્ધનરી મમિ િકૃદ્ધ 
થઇ છ ેકહરીને ઉિાિરી દે છ!ે પૌત્રી કલ્યાણરી અને પાદરરીનરી પુત્રી લ્યુસરીના ખભે ઊભેલો રુદ્રદત્ત 
ઢળરી પડ્ો. બરાબર િેર િરસ પછરી આ દશ્ય આપણે ગાંરરીહત્યામાં ભાળ્ું. નિલકથાઓ આ 
રરીિે ભમિષ્યદરથી બને છ.ે (કે દુ:સિપન) 

મસંકલર લેિરીસ પણ િે કાળે નહીં પરન્િુ ઈ. ૧૯૪૭માં સાચા પડ્ાં! હેરરી દ્રુમેને સત્તા 
સંભાળરી ત્યારે નાગહરક સિાિંત્્યનો ખાિમો બોલાિેલો. જનેા કારણે લરીલરી્યન હેલમાન જિેાં 
લેખકો કે ચાલથી ચેપલરીન જિેાં હફલમ અમભનેિાને કનિગિ થઈ હિરી. આજ ેઆનંદ િેલિુંબિ ે
કે સુરા ભારદ્ાજ હજુ્ય એકાદ લેખ કે ભાષણ માટ ેઆપણે ત્યાં લાંબો સમ્યથરી જલેમાં છ!ે 
અમેહરકામાં આ મેકાથથી્યુગમાં આ થ્યું. મસંકલર લેિરીસે નિલકથામાં અત્યંિ સિકેન્દ્રરી બનરી 
જિા અને પોિાના રાજનેિા પર ચાંપિરી નજર રાખિામાં મનષફળ ગ્યેલાં મધ્યમિગ્શનરી િાિ 
પણ કરે છ.ે પ્રજા મનોરંજનમાં જ પિરી છ.ે

આ દેરમાં જ્યારે કટોકટરી લદાઈ હિરી ત્યારે અનેક પુરોગામરી કકૃમિઓ પ્રસિુિ થઈ ગઈ 
હિરી. કેટલરીક નિરી રચાઈ હિરી. ગુજરાિમાં દર્શકે સોક્રડેટસ લખરી અને કહેલું રારાસભાનું 
મિસજ ્શન એ સોક્રડેટસના સજ ્શનનું કારણ છ.ે ફ્ાંસમાં ચૂંટણરી જીિિા મુમસલમ રૂહઢચુસિોને 
પંપાળિાનું એક પહરણામ એ આિેલું કે એક કાટુ્શમનસટનરી ઑહફસમાં જઈને મુમસલમોએ હુમલો 
ક્યણો અને કાટુ્શમનસટ ચાલથી સમેિ બાર જણને ઠાર કરરી દેિામાં આવ્યાં! ચાલથીએ 
પ્યગંબરસાહેબનું કાટુ્શન દોરેલું. ચાલથી સામે દેખાિો થા્ય, કેસ થા્ય, કા્ય્શિાહરીનરી માંગણરી થા્ય 
પરન્િુ કા્યદો હાથમાં લઈને હત્યા કરિરી સજાપાત્ ગુનો છ.ે ફ્ાંસ જિેાં પ્રગમિરરીલ દેરમાં્ય 
આિું થા્ય છ.ે આિા હુમલાનરી આગોિરરી ઝાંખરી ફ્ાંસના અત્યારના સહુથરી લોકમપ્ર્ય લેખક 
મમરેલ િરીલબેક (Michel Houellebecq)નરી નિલકથામાં હિરી. આશ્્ય્શનરી િાિ એ છ ેકે જ ે
હદિસે નિલકથાનું મિમોચન હિું એ જ હદિસે આ હત્યારરી ઘટના બનરી એથરી આખો હદિસ 
લેખકને પોલરીસ સટરેનમાં ગોંરરી રાખિામાં આવ્યા હિા!

આ્યોનેસકોનું ગેંિો નાટક િાંચો િો ચોમેર છિાઈ ગ્યેલા ગેંિાઓનરી ભીંસ એટલરી 
અનુભિા્ય કે ક્યાંક આપણે િો ગેંિો નહહ બનરી જઈએ ને એિો ધ્ાસકો પિ ેછ.ે

સાહહત્યકકૃમિઓનરી આિરી ચેિિણરી અચાનક પ્રસિુિ બનરી જા્ય એ પણ આઝાદરીના 
અમકૃિ મહોતસિે એક મિચારિા જિેો મુદ્ો છ.ે આ ચેિિણરી નાગહરકોને એક સંદેર આપે 
છ.ે- જાગિે રહો...

q
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પડરષદવૃત્ત

સંકલન	ઃ	કીર્તિદા	શાહ

નમસિે મમત્ો,

સાહહત્ય પહરષદનરી મિમિર વ્યાખ્યાનશ્રેમણ અંિગ્શિ િા.૯ ઑકટોબરના રોજ 
સાિ્શજમનક એજ્યુકેરન સોસા્યટરી, સુરિના સહ્યોગમાં સુરિમાં “નાટ્કાર અનંગ મહેિા 
વ્યાખ્યાનશ્રેમણનું “પ્રથમ વ્યાખ્યાન થ્યું. િકિા સૌમ્ય જોરરીએ ‘બે દંિકથાઓ (મમથ)’ મિરે 
મનનરી્ય વ્યાખ્યાન આપ્યું. સૌમ્ય જોરરીએ ભરિમુમનનાં નાટ્યરાસ્ત્ર પાછળ રહેલરી દંિકથા 
રસપ્રદ રરીિે રજૂ કરરી. િેમના વ્યાખ્યાનનો સૂર હિો કે નાટ્કમથી અને પ્રેક્ક િચચેનો નાિો 
એકમેકને સફળ બનાિિાનરી સજ્જિાનો છ.ે િળરી િેમણે જણાવ્યું કે રંગમંચ ઉપર છરીછરાિેિા 
ક્યારે્ય ચલાિરી ન લેિા્ય, એ રંગદેિિાનું અપમાન છ.ે ૧૦૦ ઉપરાંિ ભાિકોએ આ 
વ્યાખ્યાનનો લાભ લરીરો.

 મમત્ો, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદે ગુજરાિરી સાહહત્ય કોરના ભાગ-૧,ભાગ-૩ અને 
ગુજરાિરી સાહહત્યના ઇમિહાસના બેથરી સાિ ભાગનું પુનમુ્શદ્રણ ક્યુાં છ.ે હિે ગુજરાિરી 
સાહહત્યના ઇમિહાસનો આખો સેટ ઉપલબર છ.ે

આજીિનસભ્યપદનરી સુરારણા્યાદરીના  ફોમ્શ સભ્યો ભરરીને મોકલરી રહા છે

એનો આનંદ છ.ે જ ેમમત્ોને હજુ મોકલિાના બાકરી છ ેિેઓ જરૂર મોકલરી આપરો.

આપણં ૩૨મું જ્ાનસત્ સૂ્યા્શ િરસાણરી એકેિમેરી,મુન્દ્રા,કચછમાં િા.૨૪-૨૫-૨૬ 
હિસેમબરના રોજ થિાનું છ.ેસૌ મમત્ોને જ્ાનસત્માં ભાગ લેિા મનમંત્ણ છ.ે

k

અરભનંદન
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના ખજાનચરી શ્રરી રાજને્દ્ર ઉપાધ્યા્યે  PH.Dનરી પદિરી માટ ે

રજૂ કરેલા રોરમનબંરનો ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરીએ એજ્યુકેરનમિભાગમાં સિરીકાર કરરીને િેમને 
PH.D.નરી પદિરી આપરી છ.ે ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદપહરિાર શ્રરી રાજને્દ્ર ઉપાધ્યા્યને 
અમભનંદન અને રુભકામનાઓ  પાઠિે છ.ે

q
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ગુજરા્ી	સાડહત્ય	પડરષદ 
(૩૨મું	જ્ાનસત્ર),

્ા.૨૪-૨૫-૨૬	ડિસેમ્બર	૨૦૨૧

સથળ	-	સૂ્યાતિવસાતિણી	એકેિેમી	મુ.	પો.	સેિા્ા,

ભુજ-મુનદ્રા	હાઈવે,	્ા.	ભુજ,	રજ.	કચછ

પહેલી	્બેઠક	્ા.24-12-2021,	શુક્રવાર	્બપોરે	૩.30થી	5.00
૧] સિાગિ/ઉદઘાટન બેઠક

 ગરીિ : જ્ય જ્ય ગરિરી ગુજરાિ

 સિાગિ/પ્રાસંમગક : રસમનમર અંિાણરી

 સંચાલન : દર્શના રોળહક્યા

 અધ્યક્રી્ય િકિવ્ય : પ્રકાર ન. રાહ

 પહરષદ પ્રાસંમગક : રઘુિરીર ચૌરરરી

 અમિમથમિરેષનો પહરચ્ય : હરેર રોળહક્યા

 અમિમથમિરેષનું િકિવ્ય : જઠેો લાલિાણરી 

 મહામંત્રીનું મનિેદન : કરીમિ્શદા રાહ

 આભાર : પ્રફુલ્લ રાિલ

્બીજી	્બેઠક	્ા.24-12-2021,	શુક્રવાર	સાંજ	ે5.15થી	6.45
૨] રિાબદરીિંદના : સુરેર જોષરી

 અધ્યક્ : મરરરીષ પંચાલ

 સુરેર જોષરીનરી નિમલકાઓ : હકરરીટ દૂરાિ

 સુરેર જોષરીના મનબંરો : જ્યદેિ રુકલ

 સંચાલન : રાજન ભટ્ટ

ભોજન	રવરામ	7.30થી	9.00

મધ્યસથ	સરમર્ની	્બેઠક,	્ા.25-12-2021,	શરનવાર	સવારે	8.00થી	9.00

ત્રીજી	્બેઠક	્ા.	25-12-2021,	શરનવાર	સવારે	9.30થી	11.00
૩] રિાબદરીિંદના : ચુનરીલાલ મહિ્યા 

 અધ્યક્ : રરીરેન્દ્ર મહેિા

 િાિા્શકાર મહિ્યા : સંજ્ય ચૌરરરી
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 નિલકથાકાર મહિ્યા : માિજી મહેશ્વરરી

 સંચાલન : પ્રજ્ા પટલે 

ચોથી	્બેઠક	્ા.25-12-2021,	શરનવાર	્બપોરે	11.15થી	12.45
૪] રિાબદરીિંદના : જ્યંિ પાઠક

 અધ્યક્ : સિરીર વ્યાસ

        મિિેચક જ્યંિ પાઠક : મિજ્ય રાસ્ત્રરી

 ગદ્યકાર જ્યંિ પાઠક : દક્ા વ્યાસ

 સંચાલન : મનરીષ પાઠક

ભોજન	રવરામ	1.00થી	2.30

પાંચમી	્બેઠક	્ા.25-12-2021,	શરનવાર	્બપોરે	2.30થી	4.00
5] ગુજરાિરી સામમ્યકો સંદભષે

 અધ્યક્ : હકરોર વ્યાસ

 ‘િરીસમરી સદરી ‘કૌમુદરી‘ અને સંસકકૃમિ’ : પારુલ દેસાઈ

 ‘િસંિ મિશ્વમાનિ મક્મિજ’ : િકેંર ઓઝા

 સંચાલન : રાજને્દ્ર ઉપાધ્યા્ય

છઠ્ી	્બેઠક	્ા.25-12-2021,	શરનવાર,	્બપોરે	4.15થી	5.45
6] અનુિાદ : સાંસકકૃમિક સેિુ િરરીકે

 અધ્યક્ : રમણ સોનરી

 સજ ્શનાતમક કકૃમિના- : દર્શના રોળહક્યા

 અનુિાદના પ્રશ્ો

 અનુિાદનરી ભાષા : રમણરીક સોમેશ્વર

 સંચાલન : છા્યા મત્િેદરી

ભોજન મિરામ 7.00થરી 8.30

સાંસકૃર્ક	કા્યતિક્રમ	્ા.25-12-2021,	શરનવાર	રાત્રે	8.30થી	10.00

સા્મી	્બેઠક	્ા.26-12-2021,	રરવવાર,	સવારે	9.00થી	10.30
7] સાંપ્રિ સમસ્યાઓ

 અધ્યક્ : પ્રકાર ન. રાહ

 િૈમશ્વક-રાજકરી્ય સમસ્યાઓ : અજ્ય ઊમટ

 સાંપ્રિ સાહહત્ય : ચૈિાલરી ઠક્ર

 સંચાલન : હેમાંગ રાિલ
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આઠમી	્બેઠક	્ા.26-12-2021,	રરવવાર,	્બપોરે	10.45થી	12.45
8] સમાપન બેઠક 

 ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદનું ખુલંુ્લ સત્ (સામાન્્ય સભા)

        ઠરાિો, પ્રમિભાિ અને આભારમિમર

        આભાર - ્યજમાન સંસથા દ્ારા

નોંધ	ઃ જ્ાનસત્માં ભાગ લેિા ઇચછિા પ્રમિમનમરઓએ િમેલગેટ ફરીના રૂ. 
1000/- ભરિાના રહેરે અને મિદ્યાથથીઓએ રૂ. 500/- ભરિાના રહેરે. 
(કા્ય્શક્મનો અહેિાલ રજૂ કરનાર મિદ્યાથથીઓેને પ્રમાણપત્ આપિામાં 
આિરે.) િમેલગેટ ફરી િા. 5-12-2021 સુરરીમાં ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, 
કા્યા્શલ્યમાં ભરરી દેિાથરી વ્યિસથા સરળ થરે. ત્યારબાદ સિરીકારિામાં 
આિરે નહીં. વ્યિસથામાં સહા્યભૂિ થિા ઉપરનરી િારરીખ સુરરીમાં આપનરી 
િમેલગેટ ફરી ભરાઈ જા્ય િે ઇચછનરી્ય છ.ે ત્યારબાદ જો ્યજમાન પાસે જ્યાં 
સુરરી સગિિ આપરી રકારે ત્યાં સુરરી આપરે. નહીંિર િમેલગેટ ેપોિાનરી રરીિે 
વ્યિસથા કરિાનરી રહેરે.

િમેલગેટ ેભૂજ પહોંચ્યા પછરી નરીચેના સરનામે પહોંચિાનું રહેરે.

નરીલકંઠ ભિન, પાટિાિરી ગેટ, જૂના સિામમનારા્યણ મંહદરિાળો રોિ, ભુજ

રનમંત્રક

 રસરનરધ	અં્ાણી કીર્તિદા	શાહ,	રાજન	ભટ્ટ,
 પ્રમુખ અને મનીષ	પાઠક,	છા્યા	રત્રવેદી
 જ્ાનસત્ આ્યોજન સમમમિ મંત્રી - ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ 
 ઇન્સટરીટ્ુટ ઑફ ્ુયથ િિેલપમેન્ટ 
 ભુજ-કચછ

q
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આ	અંકના	લેખકો

અજ્ય સોનરી : રામનગર, પલોટ નં. 99/એ, અંજાર-370110 ‘કચછ’
કરીમિ્શદા રાહ : 1, એ.િરી.સરી. બેન્ક સોસા્યટરી, સહજાનંદ કોલેજ પાછળ, આંબાિાિરી, 

અમદાિાદ - 380015
છા્યા મત્િેદરી : એ/12, અક્રરામ ઍપાટ્શમેન્ટ, પ્રેમચંદનગર પાસે, જજીસબંગલા 

રોિ, બોિકદેિ, અમદાિાદ-380015
જ્યોિરીન્દ્ર પંચોલરી : પંચમ પેથોલોજી લેબોરેટરરી, િૉ. ખારોિ સજી્શકલ હૉમસપટલ નરીચે, 

મમલન મસનેમા પાસે, સુરેન્દ્રનગર-363002
દલપિ ચૌહાણ : 928/2, સેકટર 7/સરી, ગાંરરીનગર-382007
દરીિાન ઠાકોર : એ/34, અિકારપાક્શ સોસા્યટરી, સુરભરી રેસરીિને્સરી સામે, મનકોલ-

કઠિાિારોિ પો : મનકોલ, અમદાિાદ - 380049
મનમખલ ખારોિ : 7 એ, સૌરમ્ય મિનુકાકા માગ્શ, બાકરોલ-388315
મનરંજન રાજ્યગુરુ ઃ આનંદ આશ્રમ, મુ. ઘોઘાિદર (દાસરી જીિણનું),  

મજ. રાજકોટ-360311
પુષકરરા્ય જોષરી : 479, ગુજરાિ હાઉસીંગ બોિ્શ, કણકોટ પાહટ્યા, કાલાિિ રોિ, 

રાજકોટ-360005
પ્રકાર ન. રાહ : ‘પ્રકાર’ બંગલો, નિરંગપુરા પો. ઓ. પાછળ, નિરંગપુરા, અમદાિાદ, 

380009
ભરિ મહેિા : મન્દાર, બરી-97, ્યોગરીનગર ટાઉનરરીપ, રામાકાકાનરી દેરરી પાસે, 

છાણરી, િિોદરા - 391740
મનહર ઓઝા ઃ એ-6, મરિદર્શન એપાટ્શમેન્ટ, નારણપુરા ચાર રસિા, એમકો બેન્કનરી 

સામે, અમદાિાદ-380013
મરીનલ દિે : એ/1/8, હહરરામ સોસા્યટરી, િુલસરીરામ રાકમાકષેટ, ઝાિશે્વર રોિ, 

ભરૂચ - 392018
મોહન પરમાર : એ/25, ન્્યૂ પહરમલ સોસા્યટરી, કરીમિ્શરામ િરીથ્શ પાછળ, ચાંદખેિા, 

અમદાિાદ - 382424
્યોગેર િૈદ્ય : ‘હૃદ્યકંુજ’, ્યોગેશ્વર સોસા્યટરી, 60 ફૂટ રોિ, રાજિરેરી પાસે, િેરાિળ 

- 362265
્યોગેર જોષરી : બરી-303, અજુ ્શનગ્રીન્સ, નરીલકંઠ મહાદેિ પાસે, કે. કે. નગર રોિ 

રન્ાપાક્શ, અમદાિાદ, 380061
રમણરીક અગ્ાિિ : 7, મુકિાનંદ સોસા્યટરી, નમ્શદાનગર, મજ. ભરૂચ - 392015
સમરીર ભટ્ટ : સમપ્શણ આ્ટસ્શ કોલેજ, ખ-1, સક્શલ પાસે, સેકટર-28, 

ગાંરરીનગર-382028
હષ્શિદન મત્િેદરી : સરી/401, સમપ્શણ ટાિસ્શ, 132 ફૂટ રીંગ રોિ, અંકૂર, નારણપુરા, 

અમદાિાદ - 380013
હેિલ હાહદ્શક પંડ્ા ઃ 12, િસંિમિહાર મટ્ િન્સ, મનમા્શણ સકૂલ પાસે, િસ્ત્રાપુર, 

અમદાિાદ-380015
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અંગ્ેજી નિલકથાકાર ચાલસ્શ હિકન્સનરી ‘િમેિિકોપર હફલિ’ અને ‘એ ટઇેલ 
ઑફ ટ ુસરીરરીઝ’ જિેરી નિલકથાઓએ ્યુરોપમાં અનાથ બાળકોનરી સમસ્યા પ્રત્યે 
લોકોનું ધ્યાન દો્ુયાં અને રરીમે રરીમે એ સમસ્યા નાબૂદ થિરી ગઈ. નિા નિા 
અનાથઆશ્રમો ખૂલ્યા. બાળકને દત્તક લેિા થ્યા. અનાથ બાળકો પ્રત્યે લાગણરીનો 
ઉદ્ય થ્યો.

-	્યાસીન	દલાલ

અમેહરકામાં 1851માં પહેલરીિાર રારાિાહહક નિલકથા પ્રગટ થઈ. એ હિરી 
હેહર્યટ બરીચર સટોનરી ‘અંકલ ટોમસ કેમબન’. આ નિલકથાને માત્ અમેહરકન 
સાહહત્યમાં જ નહહ, અમેહરકાના ઇમિહાસમાં પણ અત્યંિ મહત્િનરી માનિામાં 
આિે છ.ે પછરી િો થોિા િખિમાં મબ્ટન, ્યુરોપ અને અમેહરકામાં એમ મનાિા 
લાગ્યું કે ઉત્તમ નિલકથાકારોનરી કકૃમિઓ િો પહેલા હપ્તાિાર જ પ્રગટ થા્ય. પછરી 
િે પુસિક રૂપે પ્રગટ થા્ય. બરીજા-ત્રીજા િગ્શના લેખકોને એિો લાભ મળે નહીં, અને 
એટલે િેમનરી નિલકથાઓ સરીરરી પુસિકરૂપે પ્રગટ થા્ય.

-	દીપક	મહે્ા

એમસકલસ ગ્રીકનાટક અને રંગભૂમમનો મપિા હિો. િેણે 90 નાટકો લખ્યા 
હિા. િેમાંનાં આજ ેમાત્ સાિ જ ઉપલબર છ.ે ત્યારનરી પ્રણાલરી મુજબ નાટ્ત્્યરીનું 
પ્રથમ નાટક ‘પ્રોમમથરીઅસ ફા્યર મબ્ંગર’ (અમનિ લાિનાર) છ.ે જમેાં પ્રોમમથરીઅસ 
માનિજામિ માટ ેઅમનિ ચોરરી લાિે છ.ે બરીજા નાટક ‘પ્રોમમથરીઅસ બાઉન્િ’માં િેનો 
ના્યક પ્રોમમથરીઅસ મઝઅસ દ્ારા સજા પામે છ ેઅને ભ્યંકર ્યંત્ણાઓ ભોગિે છ.ે 
અને ત્રીજા નાટક ‘પ્રોમમથરીઅસ અનબાઉન્િ’માં મઝઅસ િેને મુકિ કરે છ.ે એમસકલસ 
પ્રોમમથરીઅસને મનુષ્યપ્રેમરી અને રુભેચછક િરરીકે મનરૂપે છ.ે

-	કારલનદી	પરીખ

‘્યુદ્ધ અને રાંમિ’નું નામ સાંભળરી ટોલસટો્યના મિચારથરી પહરમચિ સામાન્્ય 
િાંચનારને એમાં ્યુદ્ધમનષેરનરી િાિ હરે િેમ આરા રહે છ.ે પણ નિાઈનરી િાિ એ 
છ ેકે ટોલસટો્યે ્યુદ્ધમનષેરનરી િાિ - બરાં ્યુદ્ધો ખરાબ છ ેિેિરી િાિ કરરી નથરી. ઊલટુ ં
રક્ણાતમક્યુદ્ધનું રૂંિાિાં ઊભા કરે િેિું ગૌરિ પ્રગટ ક્યુાં છ.ે ને આક્મકોના પૂરા 
બેહાલ ને ફજિેરી ચરીિરિામાં બાકરી નથરી રાખરી.

-	મનુભાઈ	પંચોળી	‘દશતિક’

સથાન	સમરપતિ્

િૉ.	અરણ	જ.ે	કક્િ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેિ ઑફ ગુજરાિરી હિપાટ્શમેન્ટ, 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
rLk{u»k¼kE zøk÷e

yu{. çke. xÙurzþLk÷ r«LxTMk «k. r÷r{xuz
3/yu, y÷fkÃkwhe MkkuMkkÞxe, WM{kLkÃkwhk [kh hMíkk ÃkkMku,

yk©{ hkuz, y{ËkðkË-380 0013. VkuLk : 32906655
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ગુજરા્ી	સાડહત્ય	પડરષદના	મહત્વના	પ્રકાશનો

ક્રમ	 પુસ્કનું	નામ	 ડકંમ્

૧. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 1 225/-

2. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 2/1 300/-

3. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 2/2 250/-

4. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 3 525/-

5. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 4 550/-

6. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 5 425/-

7. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 6 450/-

8. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 7 450/-

9. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 8/1 560/-

૧0. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 8/2 620/-

ગુજરા્ી	સાડહત્ય	પડરષદ
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ માગ્શ, આશ્રમ માગ્શ,  

નદરીહકનારે, અમદાિાદ-૩૮ ૦૦૯
ફોન ઃ ૨૬૫૮૭૯૪૭, Email : gspamd@gmail.com
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