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પ્રમુખી્ય
મા્ૃભાષા	હદવસ	રનરમત્ે

પ્રકાશ	ન.	શાહ

આિંરરાષ્ ટ્ી્ય માિમૃભાષા હદિસ (21 ફેબ્રુઆરી) ઓણ ભલે ખાસી મોિી (અને િળી 
મોળી) પણ ઠીક સત્ાિાર જાહેરાિ લઈને આવ્યોઃ રાજ્યની આઠ મહાનગરપામલકાઓ 
(અમદાિાદ, િિોદરા, રાજકોટ, સરુરિ, ભાિનગર, જામનગર, જરુનાગઢ અને ગાંરીનગર)માં 
સિભે સરકારી કા્યા્ચલ્યો, પહરસરો અને સાિ્ચજમનક માહહિી, હદરામનદભેર લખેલાં હો્ય િે સિ્ચ 
લખાણોમાં અંગ્ેજી/હહંદી સાથે ગરુજરાિી ભાષાનો ઉપ્યોગ ફરમજ્યાિ કરિાનો રહેરે. 
મસનેમાગમૃહથી માંિી રૉમપંગ મૉલસ સહહિ સિ્ચ જાહેર સથળોને પણ આ સૂરના લાગરુ પિરે.

ગ્યે િરસે માિમૃભાષા હદિસ મનમમત્ે સળંગ ત્ણ પ્રમરુખી્યમાં કેટલાક મરુદ્ા છણ્યા હિા 
િે સઘળા અહીં સિાભામિક જ ઉિારિો નથી.પણ રાજ્ય સરકારની િાજિેરની ્યાદીને 
આિકારિા સાથે હરું  એક મરુદ્ો જરૂર દોહરાિીર; અને િે એ કે સરકારે માિમૃભાષા હદિસનો 
જોગ સારી િરસોિરસ એ હદરાનો પોિાનો કા્ય્ચઅહેિાલ નાગહરકો સમક્ષ મૂકિો જોઈએ. 
સિરાજની લિિમાં સિભાષાનરું મહત્િ ઘરુંટા્યરું હિરું અને ભાષાિાર રાજ્યરરના સાથે એ 
હદરામાં એક િગલરું આગળ પણ ભરા્યરું હિરું. 1960માં ગરુજરાિની રરના થઈ ત્યાર પછી 
1961ના ગરુજરાિ અમરમન્યમ ક્માંક 1માં િે મિરે મિગિમિરદ માંિણી પણ થઈ હિી. 
1977માં બાબરુભાઈ જરભાઈ પટલેની જનિા સરકારે રામલાલ પરીખ સમમમિની રરના કરી 
સિ્ચસિરી્ય ગરુજરાિી અમલનાં પગલાં મનરા્ચ્યાાં હિાં. એ સમમમિના એક સભ્ય િરીકે થોિોક 
હહસસો મારે ભાગે પણ આવ્યો હિો એનરું સમરણ િા. 18/02/2022ની સરકારી ્યાદી િાંરિાં 
સિાભામિક જ થ્યરું; કેમ કે િિ્ચમાન ્યાદીમાં ઠરાિ અને પ્રસિાિના પૂિભે જ ે7 જટેલાં પહરપત્/
ઠરાિ કે અમરમન્યમ ‘િંરાણે લીરાં’ છ ેિે પૈકી 3 િો 1977, 1978, 1979નાં છ.ે િે પછી છકે 
2000 અને 2001નાં છ ેએટલે કે િરલાં અમગ્યાર િરસમાં મનગરાનીસર આગેબઢ ઢીલરું પડરું 
હોિરું જોઈએ. િે પછી િળી દોઢબે દા્યકા ઢીલના જણા્ય છ.ે ઉમેદ છ,ે િિ્ચમાન જાહેરાિના 
અમલમાં એિો ઝોલો નહીં પિ.ે

બાંગલાભાષી પૂિ્ચ પાહકસિાન પર ઉદૂ્ચ થોપિા સહહિ જ ેએકંદર સાંસથામનક વ્યિહાર 
થ્યો એની પ્રમિકારલિિમાંથી બાંગલાદેર અમસિતિમાં આવ્યરું િે સૌ જાણીએ છીએ, અને 
પોિાની ભાષા સારુ છાત્ોએ રહાદિ િહોરી એ હદિસને આગળ રાલિાં આંિરરાષ્ ટ્ી્ય 
માિમૃભાષા હદિસનરું ગૌરિ મળરું િે પણ સરુમિહદિ છ.ે માત્, એક ભાષાનરું ગૌરિ િે બીજી 
ભાષાના મનષેર પર ન હોઈ રકે. આપણે ગરુજરાિીનો આગ્હ રાખીએ એનો અથ્ચ કિીભાષા 
િરીકે અંગ્ેજી અને હહંદીના મિરોરનો સિાભામિક જ નથી. જ ેપ્રશ્ છ ેિે અસથાને અંગ્ેજીનો 
અને ્યત્ ્યત્ અંગ્ેજી િત્ િત્ હહંદીનો છ.ે

બલકે, આટલેથી નહીં અટકિાં હજરુ  મિરેષ જોિામિરારિાપણં છ ેજનેો કંઈક મનદભેર 
આ િખિે માિમૃભાષા હદિસની ઉજિણી માટ ેજ ેમિરેષોલ્ેખ ્યરુનાઇટિે નેરન્સે ક્યયો એમાં 
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મળે છઃે બહરુભાષી રોરણે અભ્યાસ રક્ય બને િેને સારુ ટકેનોલોજી કેમની ખપમાં લેિી. િો, 
મરુદ્ો સિ્ચભાષાસમાદર અને સિ્ચભાષાસરસિિીનો છ.ે અસથાને અંગ્ેજી અગર સિ્ચપ્રદેરે 
અગ્ક્મે હહંદી એ જો સલાહભ્યરુાં નથી િો ગરુજરાિીના સહજ મહહમામંિનમાં ભીલી કોરાણે 
રહી જા્ય િે પણ દરુરસિ નથી. ભરુજ જ્ાનસત્માં આપણે મસંરી ભાષાની સાહહમત્યક પ્રમિભાને 
મનમંત્ી િેમાં આપણે ત્યાંના અન્્ય ભાષાભાષી સમૂહ સાથે સમાદરનો એક સંકેિ હિો, જમે 
આજ ેમસંરીને બંરારણી્ય દરજજો મળેલો છ ેિેમ કચછીને પણ મળે એિી સમાપન બેઠકમાં 
થ્યેલી પ્રમરુખી્ય રજૂઆિમાં પણ િમે આ જ િલણ િાંરી રકો.

માિમૃભાષા હદિસ કોઈ ગરુજરાિકોરલાની િાિ નથી, કે નથી િે કેિળ ગરુજરાિીની િાિ; 
એ સિ્ચ ભાષાઓ માટનેી લાગણીમાંથી આિેલરું પિ્ચ છ ે– અને છપાિા સરુરી નહીં પહોંરિાં 
મિલોપાિી ભાષાઓ માટનેી મરંિા આ પિ્ચનો મિરેષ છ.ે સાંસકમૃમિક રાષ્ ટ્િાદનો રાજકી્ય 
મિરારરારાકી્ય હિહંિમમકાઘોષ જ્યારે સરકારી સાહહત્યપત્ કરે ત્યારે હહંદી, હહંદરુ, હહંદરુસિાનની 
સંકીણ્ચ સમજ એનો ઢકેો કાઢિી માલૂમ પિ ેછ.ે માિમૃભાષા હદિસ, િારો એ સંદેર અમને સૌને 
ઝંકમૃિ કરી રહો કે ભાષામાત્ આપણી સહહ્યારી મનસબિ છ.ે

q
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ગૂજ તિર	રસંધી	સાહહત્ય

જઠેો	લાલવાણી

પરમ શ્રરે્ય સિ્ચ શ્રી પ્રકાર રાહ, િૉ. રઘરુિીર રૌરરી, શ્રી રસમનમર અંિાણી, હરેર 
રોળહક્યા, દર્ચના રોળહક્યા, કીમિ્ચદા રાહ, પ્રફરુલ્ રાિલ િેમજ જ્ાનસત્ના આદરણી્ય 
મિદ્ાનો, લેખકો, લેમખકાઓ ભારિની આઝાદીનાં અમમૃિ મહોતસિનાં સૌને અમભનંદન.

હરું  ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના હોદ્દેારો િેમજ મિરેષ કરીને ભાઈ શ્રી હરેર 
રોળહક્યા િેમજ બહેન દર્ચના રોળહક્યાનો આભાર માનરું છરુ  ંકે જઓેએ પહરષદના જ્ાનસત્માં 
અમિમથ િરીકે હાજર રહેિા મનમંત્ણ આપેલ અને મને સંમામનિ કરેલ.

આજ ેમને ભરુજ-કચછના આંગણે મારા રરુદ્ધ હૃદ્યનો અર્ય્ચ આપિા આનંદ થા્ય છ.ે 
આપ સૌ સજ્જનોને સરુમેળ આિકાર આપિાં મારંુ હૃદ્ય અત્યંિ પ્રસન્નિા અનરુભિે છ.ે આપ 
જિેા સમથ્ચ મિદ્ાનો અને સાહહત્યકારોએ મને બોલાિીને મોટરુ ં માન આપ્યરું છ ે િેથી હરું  
હૃદ્યપૂિ્ચક પહરષદનો આભાર માનરું છરુ .ં

મસંરરુ દેર સાથે ગરુજરાિીઓનો સંબંર ઘણો પ્રારીન છ.ે મસંરની મસંરરુ નદી 
મહાગરુજરાિના એક ભાગ કચછના મોટા ભાગને નંદનિન બનાિી િહેિી હિી.

કાકા સાહેબ કાલેલકરે જમે ગંગાના પ્રિાહની પ્રરમસિ કરેલ હિી િેમ ગરુજરાિના 
મૂર્ચન્્ય કમિ ઇન્દરુલાલ ગાંરીએ િેમના લેખ ‘પહેલી પચરીસીનરું પહરભ્રમણ’માં મસંરરુના પ્રિાહની 
પ્રરમસિ કરેલ. મસંરરુ પમિત્ નદી દરુમન્યાની એકમાત્ નદી છ ેજનેા નામ પરથી મસંરી ભાષા, 
મસંરી જામિ, મસંર પ્રદેર અને મસંરરુ સંસકમૃમિ છ.ે

મસંર સિિંત્િા પહેલા અખંિ ભારિનો હહસસો હિો. મસંર, કચછ, ગરુજરાિ, કાહઠ્યાિાિ, 
સૌરાષ્ ટ્ના પૌરામણક કાળથી સાંસકમૃમિક, સાહહમત્યક, ભાષાકી્ય, વ્યાપાહરક, ઐમિહામસક, 
સામામજક સંબંરો રહ્ા છ.ે

કચછ કાહઠ્યાિાિ સાથે મસંરના ઐમિહામસક સંબંરો પણ રહ્ા છ.ે કચછ, જામનગર, 
ગોંિલ, ધ્ોલ, રાજકોટ મિગેરે મિદેરી દેરી રાજ્યોના જાિજેા રાજ્યકિા્ચઓ મસંરના સમા રાજ 
પરુત્ોએ આપ્યા છ.ે મસંરના સમા કાહઠ્યાિાિમાં જાિજેા નામે, મકિાણાઓ ઝાલા બનીને રાજ્ય 
કરિા રહ્ા. રૂિાસમા અને રાણા પણ મસંરથી કાહઠ્યાિાિમાં આવ્યા. કાહઠ્યાિાિમાં જ 
મસંરના મરુમસલમ સમા, સૂમરા, મેમણ, ખોજા, મમ્યાણા આજ ેપણ ગરુજરાિી ઉચરારણની સાથે 
મસંરી બોલે છ.ે બન્ની કચછમાં ઘણા મસંરી કબીલા મસંરમાંથી આિેલા છ.ે

િા. 1 માર્ચ 1916ના રોજ પૂજ્ય દેરમપિા મહાતમા ગાંરીજીએ મસંરની મરુલાકાિે આિેલ 
અને કરારી ખાિે ગરુજરાિી સમાજને સંબોરન કરિાં કહ્રું હિરું કે,

‘મેં જો્યરું છ ેકે ગરુજરાિીઓ કોલકિા, મદ્રાસ િેમજ ભારિનાં ઘણા રહેરો સરુરી ફેલાઈ 
ગ્યા છ.ે દમક્ષણ આહરિકામાં પણ િેપારીઓનો મોટો હહસસો ગરુજરાિમાંથી છ.ે િે બરા સથળોની 
સરખામણીમાં કરારી રહેરમાં ગરુજરાિીઓનરું પ્રમાણ િરરુ છ.ે મસંરીઓ કરિા ગરુજરાિીઓનો 
પ્રભાિ િરારે છ.ે’

અમિભામજિ ભારિમાં ગરુજરાિી કમિ નાનાલાલે કરારી મસંરમાં ગરુજ ્ચર સાહહત્ય કળા 
મહોતસિના િખિે 1929માં જણાિેલ કે ‘કરારી ભારિનરું દરુગ્ચ દ્ાર છ.ે’
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ગરુજરાિીના જનૈ મરુમનરાજ મિદ્યામિજ્યજીએ 1937માં મસંરની ્યાત્ા કરી હિી ત્યારે 
િેમના ગ્ંથ ’.મારી મસંર ્યાત્ા’માં િેમણે નોંધ્યરું હિરું કે,

‘મસંરનરું પાટનગર હોિા છિાં કરારી એટલે જાણે ગરુજરાિનરું જ કોઈ મહાનગર ન 
હો્ય, એિરું ભાન થ્યા િગર રહેિરું નથી, જ્યાં જરુઓ ત્યાં ગરુજરાિી જ ગરુજરાિી.’

રાષ્ ટ્ મપિા મહાતમા ગાંરીજી ભારિનાં સિાિંત્ર્ ્ય સંગ્ામ િખિે મસંરમાં સાિ િખિ 
પરા્યા્ચ હિા. મસંરના પ્રત્યેક રહેરમાં મિરાળ સંખ્યામાં મસંરના લોકો, નાગહરકોએ િેમનરું 
સિાગિ ક્યરુાં હિરું. ભાગલા પહેલા સમગ્ ભારિમાં સિયોત્મ સરુંદર, સિચછ નગર ગણાિા 
કરારીની સથાપના, રરના િથા મિકાસમાં ગરુજરાિી સમાજના મિદ્ાન િારલાઓ જમરેદ 
નસરિાનજી મહેિા, કરસનદાસ માણેક, ઇન્દરુલાલ ગાંરી, મનસરુખભાઈ જોબનપરુત્ા, જ્યંિ 
આરા્ય્ચ, નારા્યણદાસ બેરર મિગેરે. કરારીની દેન હિા.

લોહ પરુરુષ, એકિાના મસીહા અમિ આદરણી્ય અને લોકમપ્ર્ય નેિા શ્રી સરદાર 
િલ્ભભાઈ પટલેે પણ સિાિંત્ર્ ્ય સંગ્ામના પ્રરાર-પ્રસાર માટ ે1931માં મસંરની મરુલાકાિ લીરી 
હિી. 19-3-193ના રોજ કરારી ખાિે ઇમન્િ્યન નેરનલ કોંગ્ેસનરું અમરિેરન ્યોજા્યરું હિરું. 
સરદાર પટલે િે કરાંરીના અમરિેરનના પ્રમરુખ હિા િે સમ્યે હજારોની સંખ્યામાં લોકો 
ઊમટી પડા હિા.

1937માં કરારી ખાિે આ્યોજીિ ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના િેરમા અમરિેરનનાં 
સિાગિાધ્યક્ષ શ્રી િરુગંરરી રરમરી સંપટ રહ્ા હિા. આ સંમેલન 31-12-1937ના રોજ 
્યોજિામાં આિેલ.

શ્રી કરસનદાસ માણેક અને શ્રી પ્રેમજી કરુંિરજીને સંમેલનના પ્રરાર માટ ે મરુંબઈ, 
ગરુજરાિ, કાહઠ્યાિાિનાં પ્રિાસે મોકલિામાં આવ્યા હિા. આ સંમેલનની મનબંર સમમમિમાં 
નીરે પૈકીના સભ્યો બનાિિામાં આવ્યા હિા.

1. મોહનદાસ કરમરંદ ગાંરી (મહાતમા ગાંરી) પહરષદના પ્રમરુખ 2. લેિી મિદ્યાગૌરી 
રમણભાઈ નીલકંઠ 3. મનહરરામ મહેિા 4 ગોકરુળદાસ દ્ારકાદાસ 5. અંબાલાલ બરુલાખીરામ 
કાપહિ્યા 6. હીરાલાલ પારેખ 7. મોિીરંદ કાપહિ્યા 8. મણીલાલ 9. િૉ. નાણાિટી.

સતકાર મંિળની બેઠકમાં સંમેલનના પ્રમરુખ િરીકે શ્રી કનૈ્યાલાલ માણેક મરુનરીની 
િરણી કરિામાં આિી.

આ સંમેલનમાં મિમિર ઠરાિોની સાથે મસંરમાં િસિા ગરુજરાિીઓને પોિાની માિમૃભાષા 
દ્ારા પ્રાથમમક મરક્ષણ મળે છ ેિે રાલરુ રહે િેિી સગિિ આપિાની મસંર સરકારને િે િખિે 
ભલામણ કરિામાં આિી.

ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના અમરિેરન પ્રસંગે સિ. શ્રી કરસનદાસ માણેક કમિિર  
રાહ સાહેબની લોકકથાની નામ્યકા ‘સરુહહણી’ નામે કરારીમાં છ અંકો ‘મસંરરુની પ્રેમ કથાઓ’ 
નામે પ્રગટ ક્યા્ચ હિા. આ કથાઓ બે ભાગમાં પ્રકામરિ થિાં પહેલાં ‘જન્મભૂમમ’માં લાંબા 
સમ્ય સરુરી રાલરુ િાિા્ચ િરીકે પ્રગટ કરી હિી. િેમણે બીજલ રામ્યદ્યાર, સસરુઈ-પરુન્હા, ઉમર-
મારિી, લીલા રનેસર અને સરુહહણી-મેહારની કથાઓ લઘરુ નિલ રૂપે ગરુજરાિીમાં આપી હિી. 
કરારી ખાિે ્યોજા્યેલ ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ િખિે ઉતસિ જિેરું િાિાિરણ હિરું જમેાં 
હજારો લોકોેએ ભાગ લીરો હિો.
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કમિ શ્રી ઇન્દરુલાલ ગાંરીએ મસંર અંગે કેટલાક કાવ્યો રચ્યા હિા. લીલાદેિીબેન 
િારપરાએ મસંરનાં સમરણમાં કમિિાઓ રરી હિી. આ લેખકો, કમિઓ મિભાજન િખિે 
હહજરિ કરીને કરારીમાંથી ભારિ આિેલા. પહરષદનાં અમરિેરન પછી મસંરી લેખકો 
ગરુજરાિી સાહહત્ય પ્રત્યે આકષા્ચ્યા અને મિપરુલ પ્રમાણમાં ગરુજરાિી સાહહત્ય પણ મસંરીમાં 
અનરુિાદ થઈને પ્રકામરિ થિા લાગ્યરું. મિભાજન સરુરી નીરે પૈકીના પરુસિકો પ્રગટ થ્યા.

મોહનલાલ મહેિા સોપાનનરું ‘સંજીિની’ અને ‘પ્રા્યમચિિ’ અનરુિાદ મબહારી છાબિી્યા, 
1939, રમણલાલ દેસાઈનરું ‘ગરીબ કી દરુમન્યા’ 1946, ‘પૂમણ્ચમા’, ‘લગન’ 1947 અનરુિાદક 
ઝામનદાસ મરુસાહફર.

1941 કનૈ્યાલાલ મરુનરી ‘બદલો’ 1941 અનરુિાદક દેિ સભાણી.

કનૈ્યાલાલ મરુનરી ‘પમૃથિી િલ્ભ’ 1946 અનરુિાદક નાનક હહંગોરાણી.

મોહનલાલ મહેિા ‘સોપાન’, ‘પ્રા્યમચિિ’ 1947 મબહારી છાબિી્યા. આ ઉપરાંિ 
રૂમકેિરુની પણ નિલકથાઓ મસંરીમાં પ્રગટ થઈ. 1925માં ‘મિહીણનારી’ નામક નાટકનો 
અનરુિાદ મસંરીમાં ગરુજરાિી કળાકાર મોનલાલે કરી મસંરી રંગમંર ઉપર રજૂ કરેલ.

મસંરની ભૂમમ ઉપરથી ‘મસર જા્યે જો જા્યે’ ્યરુદ્ધ ગીિ લલકારનાર ગરુજરાિી કમિ 
સિગગી્ય જ્યંિ આરા્ય્ચ જ હિા.

લીલાદેિી િારપરાની ‘મસન્રરુ નીર’ કમિિા આ પ્રમાણે છઃે

સાગર	 ને	 ્ીર	 નવ	 ફાવે,	 રસનધુના	 નીર 
રન્	 રન્	 સોણલામાં	 આવે 
મન	 ભરે	 કે	 રનંદર	 માંરડા્યે	 રસનધુ	 નીર 
રન્	 રન્	 સોણલામાં	 આવે 
જોરે	 હંૂ	 હો્	 રસનધુ	 જળની	 માછલડી 
સામા	 પૂરે	 ઝઝૂમી	 રાખ્	 જા્	 લડી 
ચઢ્	 ના	 પૂર	 ચરાવે	 રસનધુના	 નીર

રન્	રન્...

જોરે	 હંૂ	 હો્	 રસનધુ	 જળની	 વેલડી 
્ાણે	 ્ાણે	 બંધ	 બાંધ્	 અલબેલડી 
ચઢ્ના	 પૂર	 ચકરાવે	 રસંધુના	 નીર.

રન્	રન્...

જોરે	 હંૂ	 હો્	 રસનધુ	 જળની	 રેરશલા 
નીર	 સંગ	 રન્	 રન્	 રમ્	 રંગલીલા 
ચઢ્ના	 પૂર	 ચકરાવે	 રસનધુના	 નીર

રન્	રન્...

પણ	હા્ય	રે!	 રવરધએ	ઘડી	કાષ્ટ્ણી	નાવડી 
પૂરનાં	 પાણીએ	 કા્યા	 બની	 બેઠી	 રાંકડી 
ચઢી	 ગઈ	 પૂર	 ચકરાવે	 રસનધુના	 નીર

રન્	રન્...
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ધસમસ્ા	 પૂરમાં	 આ	 નાવડી	 ્ણાણી 
અથડા્ી	 પછડા્ી	 સાગરે	 સમાણી 
જૂના	સપનાઓ	આપ	અકળાવે	 રસંધૂના	નીર

રન્	રન્...

(‘ગરુંજન’માંથી સાભાર)

મિભાજન પછી મસંરમાંથી મસંરી હહન્દરુઓ હહજરિ કરીને ભારિમાં આવ્યા છ ેિે સારરું 
પરન્િરુ કરારીમાંથી મસંરીઓ કરિાં, ગરુજરાિી હહન્દરુ હહજરિીઓની સંખ્યા િરરુ હિી. 
ગરુજરાિનાં રાજનૈમિક અને સાંસકમૃમિક ઇમિહાસ પ્રમાણે 1960 સરુરી મસંર પાહકસિાનમાંથી 
ગરુજરાિમાં આિીને િસેલા હહન્દરુ હહજરિીઓની સંખ્યા પ્રમાણે એક લાખ એંસી હજાર 
મસંરીઓ િથા બે લાખ ગરુજરાિીઓ ગરુજરાિમાં આિીને િસ્યા હિા. િેની સાથે કરારીના 
મનમા્ચણમાં મહત્િનરું ્યોગદાન આપનાર ગરુજરાિીઓએ પણ કરારી અને મસંર ગરુમાવ્યાની 
સાથે સમગ્ ભારિ િષભે પોિાનરું એક અંગ ગરુમાવ્યાનો િસિસો પણ અનરુભિા્ય છ.ે

હાલમાં ભારિમાં મિમિર રાજ્યોની મસંરી નાગહરકોની જનગણના પ્રમાણે ગરુજરાિમાં 
સૌથી િરરુ મસંરી નાગહરકો િસે છ.ે

મિભાજન થિાં મસંરના હહન્દરુ હહજરિીઓ મિરમૃંખમલિ થઈ જિાના બદલે એકજ 
સથાને િસિાટ કરિા માટ ેઆરરુમનક ઢબે આ્યોજનથી ગાંરીજીના નામે ‘ગાંરીરામ’ નગરની 
સથાપના કરિામાં આિી.

‘કચછનરું સંસકમૃમિ દર્ચન’ ગ્ંથમાંથી શ્રી રામમસંહ રાઠોિ ેનોંધ્યરું છ ેકે,

‘મહાતમા ગાંરીજીના આરીિા્ચદ સાથે કચછમાં મસંરી મનરામશ્રિોના પરુનિ્ચસિાટ માટ ે
કંિલા કાંઠ ેગાંરીરામ િસાિિાની ્યોજના િૈ્યાર કરિામાં આિી. ્યોજના અમલી બને િે 
પહેલા ગાંરીજીનરું અિસાન થ્યરું.’ આરા્ય્ચ કમૃપલાણી અને ્યરુિરાજ મદનમસંહજી હિાઈ 
જહાજમાં મહાતમાજીની અમસથ-ભસમ ભરુજની જનિાના દર્ચનાથભે લાવ્યા હિા અને કંિલાના 
સાગર િટ ેિેનરું મિસજ ્ચન ક્યરુાં. 12 ફેબ્રુઆરી 1949ના રોજ ગાંરીજીના અમસથ કરુંભનરું મિસજ ્ચન 
થ્યરું ત્યારથી એ રાષ્ ટ્મપિાના પરુણ્ય શ્ોક નામ સાથે સંકળા્યેલરું ‘ગાંરીરામ-કંિલા’ હહન્દના 
પમિત્ ્યાત્ા રામોની કક્ષામાં આિી ગ્યરું છ.ે’

આહદપરુર મરુકામે ગાંરીજીની સમામરની સથાપના થ્યેલ છ.ે ગાંરીરામના મરલપી ભાઈ 
પ્રિાપ હિા. િતકાલીન ના્યબ િિાપ્રરાન સરદાર િલ્ભભાઈ પટલે િથા રાજ્યપ્રરાન 
ગોપાલસિામી આ્યંગરે આ ્યોજનામાં રસ રરાવ્યો હિો િેમજ સહા્યરૂપ થ્યા હિા.

સિિંત્િા સેનાની પદ્મશ્રી દાદા હરુંદરાજ દરુખા્યલે મૈત્ીમંિળ નામે રૈક્ષમણક સંસથાની 
સથાપના કરી. કાકા િોલાણીએ િોલાણી મરક્ષણ સંકરુલની સથાપના કરી મિમિર મિષ્યક 
કૉલેજોની સથાપના કરી કચછમાં પ્રાથમમક મરક્ષણથી લઈને મિશ્વ મિદ્યાલ્ય સરુરીની ઉચર 
મરક્ષાની વ્યિસથા કરી આજ ેગાંરીરામ આહદપરુર િદ્ન આરરુમનક ઢબે નગરનરું મનમા્ચણ થ્યેલ 
છ.ે

આપણી હહજરિ અલબિ કમનસીબ ઘટના છ ેપરન્િરુ િે રાજકી્ય િેમજ ઇમિહાસની 
પ્રહક્્યા છ ે અખંિ ભારિના એક હહસસાથી બીજા હહસસામાં હહજરિ કરિાં મસંરીઓને 
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મનરાસી, મનરામશ્રિ, રરણાથગી, મિસથામપિ, ભાગેિરુ,ં રેફ્યરુજી, મસંરી્યા િગેરે માનભંગ કરિા 
સંબોરનો લગભગ બરા જ મસંરીઓને સાંભળિા પડા છ.ે મસંરી પોિાના પરુરુષાથ્ચથી હિે 
પરમાથગી બનીને ગરુજરાિ િથા દેરના મિકાસમાં મહત્િપૂણ્ચ ્યોગદાન આપી રહ્ા છ.ે દૂરમાં 
સાકર ભળે િેમ મસંરી લોકો સમભાિ કેળિીને ગરુજરાિમાં હળી-મળીને રહે છ.ે

મિભાજન િખિે લાખો મસંરીઓની સાથે મસંરમાં િસિા લાખો ગરુજરાિીઓ પણ 
હહજરિ કરીને અહીં આિેલા છ ેિેના મૂમળ્યા અહીં હિા, સગા સંબંરીઓ પણ હિાં િેમ છિાં 
િેમના રુદનનો હરું  સહભાગી અને સાક્ષી બની રહ્ો છરુ .ં ઘણી મોટી સંખ્યામાં ગરુજરાિીઓને 
મસંરની સમમૃમિમાં રોિા જો્યા છ.ે

કચછ-કાહઠ્યાિાિ અનાિમૃમષ્ને કારણે થોિાં થોિાં િરસોને આંિરે દરુષકાળથી પીિાિા 
હિા િે સમ્યે ગરીબ પ્રજા, જાનિરોને રોજી િથા ઘાસરારા માટ ે મસંરના રરાગાહનો 
માલરારીઓને લાભ ઘણાં લાંબા સમ્ય સરુરી મળિો રહ્ો. મસંરમાં ઘણા કરુટરુબંો કચછ 
કાહઠ્યાિાિમાંથી આિી િસ્યા છ ેજઓે રીિ હરિાજો અને ભાષામાં મસંરી બની ગ્યા છ.ે કચછ 
કાહઠ્યાિાિનાં લોહાણા, ભાહટ્યા, પરુષકરણા, સારસિિ અને બીજી ઉજમળ્યાિ જ્ામિનાં િિીલો 
પ્રથમ મસંરમાં આિી ત્યાં િસ્યા છ.ે ગરુજરાિના સાહમસક િેપારીઓ, કારીગરો અને 
શ્રમજીિીઓ કરારીમાં રન િમૃમદ્ધ અને ઉદર મનિા્ચહ માટ ેઆવ્યા.

ગરુજરાિની નાટક કંપનીઓ કરારીમાં આિી પોિાની નાટ્યકળાનાં પ્ર્યોગ રજૂ કરિી 
િેથી મસંરમાં નાટકો પ્રત્યે રૂમર કેળિાઈ. કરારીમાં કેટલાક ગરુજરાિીઓએ ‘કચછ સભા’ નામે 
એક સંસથા ઊભી કરી હિી િેની સભાઓમાં સાહહત્ય અને સંગીિના સિરો પૂરાિા હિા. 
મસંરથી કચછ નજદીક હોિાથી ગરુજરાિીઓને ‘કચછી’ િરીકે ઓળખિાનો અને સંબોરિાનો 
મસંરી ભાઈઓમાં હરિાજ છ.ે

િહેિારની ઉજિણીમાં મસંરી સમાજ ઉપર ગરુજરાિી સમાજની અસર સપષ્પણે જોઈ 
રકા્ય છ.ે રીરે રીરે મસંરી લોકોએ ગરુજરાિી સંસકારો અપનાિિાનરું રરૂ ક્યરુાં છ.ે નોરિા અને 
હદિાળી િહેિારોની ઉજિણીના ગરુજરાિી સંસકારો ગરુજરાિમાં િસિા મસંરી સમાજ ેસંપૂણ્ચપણે 
અપનાિી લીરા છ.ે િેની સાથે હોળી િહેિારની ઉજિણીમાં પણ પહરિિ્ચન આિી ગ્યરું છ.ે

મસંરી સમાજમાં હોળીનો િહેિાર અલગ રીિે ઉજિાિો હિે ગરુજરાિી લોકોની જમે 
હોળીના હદિસે હોમલકા પ્રગટાિે છ ેઅને પૂજન મિમર કરે છ.ે રૂળેટીના હદિસે રંગોતસિ ઉજિે 
છ.ે

આમ જોિા જઈએ િો મસંરી સમાજના સમગ્ િહેિારો અને બહેનોના વ્રિો ભારિી્ય 
સંસકમૃમિ અને પરંપરા આરાહરિ છ.ે િે િહેિારોની ઉજિણીમાં અલગ-અલગ સથાને રીિ 
રસમોમાં િફાિિ હો્ય એટલરું જ, પરન્િરુ ભાિના િો સમાન હો્ય છ.ે બહેનોના વ્રિોમાં મસંરી 
‘નોમી વ્રિ’ને ગરુજરાિી ‘જ્યા પાિ્ચિી વ્રિ’ સાથે સમાનિા રરાિે છ.ે ‘ગણેર રોથ’ િે ‘ગણેર 
રિરુથગી’, ગોપાષ્મી િે બોળ રોથ, ટીજિી િે શ્રાિણ ત્ીજ, અંબમન જી ગ્યારસ િે ભીમ 
અમગ્યારસ િગેરે.

મસંરીઓ ગરબા િરફ ઢળિા જા્ય છ.ે મસંરી બાળકો, સ્તીઓ હિે ગરબા અને રાસ 
લેિા જા્ય છ.ે

મસંરમાં રંગોળીની પ્રથા ન હિી રંગોળીની કળા ભાિનાથી આકષા્ચઈને મસંરીઓ 
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રનિેરસથી લઈને ભાઈબીજ સરુરી મસંરી મકાનોના આંગણ પણ હિે રંગોળીથી રંગા્યેલાં 
જોિા મળે છ.ે ભાઈબીજનરું પણ મહત્િ િરી ગ્યરું છ ેઅને ગરુજરાિી િેપારીઓની જમે મસંરી 
િેપારીઓ પણ લાભ પાંરમના મરુહૂિ્ચ માનિા લાગ્યા છ.ે રોપિા પૂજન પણ કરે છ.ે દા્યકાઓથી 
રનૈઃ રનૈઃ મસંરી સમાજ ગરુજરાિી સંસકારોને આતમસાત્ કરિો થ્યો છ.ે

ગરુજરાિની કેટલીક મસંરી સંસથાઓએ ગરુજરાિીના ઘણા બરા મૂર્ચન્્ય સાહહત્યકારો, 
બરુમદ્ધજીિીઓ, કલાકારો, પત્કારો, ગરુજરાિી બંરરુઓની કદર કરી છ ે અને સન્માનિામાં 
આવ્યા છ.ે િે પ્રમાણે મિમિર ગરુજરાિી સંસથાઓએ પણ મસંરી બંરરુઓની િખિોિખિ કદર 
ક્યા્ચના દાખલાઓ છ.ે આજનો પ્રસંગ પણ એમાંનો મોટો દાખલો છ.ે

સિામી પ્રાણનાથે મસંરીમાં ભમકિ પદોની રરના કરી છ.ે મસંરના સરિાજ રા્યર 
રાહનો કલામ કચછીમાં આજ ે પણ પ્રરમલિ છ.ે સિ. શ્રી દરુલેરા્ય કારાણીએ ‘રાહ જો 
રસાલો’નરું ગરુજરાિીમાં અનરુિાદ કરેલ છ.ે મસંરરુ ગરુજ ્ચર સાહહત્યનો મિકાસ પણ થ્યો છ.ે 
ભાગલા પછી ઘણા ગરુજરાિી ગ્ંથો, પરુસિકોનો મસંરીમાં િેમજ મસંરીમાંથી ગરુજરાિી ભાષામાં 
અનરુિાદ થ્યેલ છ.ે

રમણલાલ દેસાઈની નિલકથા ‘પ્રલ્ય’, ગોિર્ચન મત્પાઠીની નિલકથા ‘સરસિિીરંદ્ર’ 
િેમજ િસરુબેન ભટ્ટની નિલકથા ‘ઝરુદા કબ મબછોિ’ેનો મસંરીમાં અનરુિાદ શ્રી જ્યંિ 
રેલિાણીએ કરેલ છ.ે મસંરી ભાષામાં નિલકથા સમ્ાટ શ્રી ગોમિંદ માલહીની ઘણી બરી 
નિલકથાઓ ગરુજરાિીમાં અનરુિાદ પ્રકામરિ થઈ લોકમપ્ર્ય થઈ છ.ે

‘મસંરી સાહહત્યની શ્રેષ્ઠ િાિા્ચઓ’ 18 િાિા્ચઓનો સંગ્હ ગરુજરાિીમાં પ્રકામરિ થિાં 
ગરુજરાિી છાપાઓ, સામમ્યકો િેમજ લેખકોમાં ઘણો રરા્ચસપદ રહ્ો છ.ે

‘મસંરરુ ભારિી’ સામમ્યકમાં મસંરી સાહહત્યની શ્રેષ્ઠ કમૃમિઓનરું પ્રકારન થિરું રહ્રું. સિ્ચ 
શ્રી મહેન્દ્ર સમીર, જમમ્યિ પંડા, રરમમન મહેિા, લાભરંકર, હદમનકર મત્િેદી, મનરુભાઈ 
સરુદ, અનંિ વ્યાસ મિગેરે લેખકોએ મસંરી કમિિાઓ, િાિા્ચઓ ગરુજરાિીમાં અનરુિાદ ક્યયો. 
જમમ્યિ પંડા અને હકમસમિ કરુરેરીએ નારા્યણ શ્યામ િેમજ હરીકાંિનાં િરાઈલ ગરુજરાિીમાં 
અનરુિાદ કરી ગરુજરાિી નામ ‘મત્રે મસંરી’ આપ્યરું. ‘રાંદની’ િેમજ ‘દ્રમષ્’નાં પ્રત્યેક અંકમાં 
મસંરી િાિા્ચ પ્રકામરિ થિી. ગરુલાબદાસ બ્ોકર ‘મસંર જનેી આંખોમાં’ િાિા્ચમાં મસંરીઓની 
ખરુદ્ારી, પરુરુષાથ્ચ, હહમમિનાં ગરુણોનરું િણ્ચન કરેલ છ.ે પ્રો. રામ પંજિાણીએ પ્રબોર જોરીનાં 
નાટક ‘પિાની જોિ’નો અનરુિાદ મસંરીમાં ‘્યાદ કંદા’ નામે પ્રસિરુિ કરેલ. િારક મહેિાનરું 
ગરુજરાિી નાટક ‘દરુમન્યાનેં ઉંરા રશમાં’ મસંરી ભાષામાં ‘િાહ રે ઝમાના’ નામે મદન જરુમાણીએ 
રજૂ કરેલ. િારક મહેિા, લાભરંકર ઠાકર, મનોહર મોદી, પ્રબોર જોરી, હસમરુખ બારાિીના 
નાટકો મસંરીમાં અનરુિાદ થ્યેલ છ ેિેમજ રંગમંર ઉપર પ્રસિરુિ થ્યેલ છ.ે

ગરુજરાિ સરકારે, મસંરી સાહહત્ય અકાદમી િરફથી અનરુિાદ ્યોજના રરૂ કરિાં ઘણા 
બરા મિમિર મિષ્યોનાં પરુસિકો ગરુજરાિીમાંથી મસંરી િેમજ મસંરીમાંથી ગરુજરાિીમાં અનરુિાદ 
થિાં રહ્ા છ.ે

ગરુલાબદાસ બ્ોકર, ઝિેરરંદ મેઘાણી, કનૈ્યાલાલ મરુનરી, હસરુભાઈ ્યામજ્ક, ્યરિંિ 
મહેિા, રમેર રાહ, મિભૂિ રાહ, મરુકરુ ંદ પરીખ, નાનરુભાઈ સૂરિી, મનરુભાઈ પંરોલી, િૉ. સરુરેર 
દલાલ, ઉમારંકર જોરી, રઘરુિીર રૌરરી મિગેરે લેખકો, મિદ્ાનોની કમૃમિઓ મસંરીમાં અનરુિાદ 
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થ્યેલ છ.ે સાથે મસંરી લેખકો પ્રો. હરેર િાસિાણી, પ્રો. નામદેિ િારારંદાણી, પ્રો. પોપટી 
હીરાનંદાણી, પ્રો. મંઘારામ મલકાણી, જ્યંિ રેલિાણી, નારા્યણ શ્યામ, કમૃષણ ખટિાણી, સરુંદરી 
ઉત્મરંદાણી, રંદરુલાલ જ્યમસંઘાણી, િારા મીરરંદાણી, મિશ્રુ ભાહટ્યા, િૉ. જઠેો લાલિાણી, 
હરુંદરાજ દરુઃખા્યલા, દાદા હહરહદલગીર મિગેરે મસંરી લેખકોની શ્રેષ્ઠ કમૃમિઓનો ગરુજરાિીમાં 
અનરુિાદ થ્યેલ છ.ે

1911માં શ્રી જીિરામ અજરામ ગૌરે ‘સરુહહણી મેહાર’ના દોહા ગરુજરાિીમાં પ્રકારન 
ક્યા્ચ. માસિર હમીરાણીએ રાહનો હરસાલો ગરુજરાિીમાં અનરુિાદ કરેલ છ.ે શ્રી ઝિેરરંદ 
મેઘાણીએ મસંરી લોક કથાઓ ગરુજરાિીમાં ‘સૌરાષ્ ટ્ની રસ રાર’માં પ્રકામરિ કરેલ છ.ે સિ. 
રરુનીલાલ િર્ચમાન રાહે ‘મસંર િારા રૌ્ય્ચના સંભારણા’ ઐમિહામસક હકરદાર દાહરસેન, િેની 
બે દીકરીઓ િેમજ રાણી લાિીની બહાદરુરીને લઈને નિલકથા લખી છ.ે

કચછની િાિ કરીએ િો મસંર મારી જન્મ ભૂમમ રહી છ ેિો કચછ મારી કમ્ચભૂમમ છ.ે 
કચછમાં રોળાિીરા, દેરલપરુર, ગરુંનબી, મરકારપરુર, પલરુગઢ, નાની રા્યણ િગેરે સથળોએ મસંરરુ 
સંસકમૃમિના પરુરાિાઓ પરુરાિતિ મિભાગે રોરી કાઢ્ા છ ેિો રોળાિીરા સૌથી મોટા નગર 
સિરૂપમાં ઊપસી આવ્યરું છ.ે િેને મમની મોહેં-જો-દિો પણ કહેિામાં આિે છ.ે

એક શ્ોક પ્રમાણે,

્ત્ર	નારા્યણ	સર્ીથતિ	રસંધુ	સમુદ્ર્યેઃ 
સંગમો	પત્ર	સમૂહ	મુરન	રસંહ	રભષેવનમુ.

મસંરરુ નદી અને સમરુદ્રનો જ્યાં સંગમ થા્ય છ ેિે સથળ નારા્યણ સરોિર પમિત્ રામ 
છ.ે બન્ની કચછમાં આજ ેપણ ત્ણ-રાર સો િષયો પહેલા મસંરમાંથી આિેલ મસંરી કબીલાઓ 
િસે છ ેજઓેએ મસંરી ભાષા સંસકમૃમિને જાળિી રાખેલ છ.ે કમિિર રાહ ‘રાહ જો રસાલો’ની 
હસિમલમખિ પાંિરુમલમપ પણ કચછમાંથી મળેલ છ ેઅને એક હસિપ્રિ હજરુ સરુરી સરિા્યેલી છ.ે 
મામૈદેિ જનેે મસંરમાં મામરુઈ ફકીર, સામરુઈ સંિો કહેિા્ય છ ે િેઓને મસંરી-કચછી લોક 
સાહહત્યમાં ભમિષ્ય િકિા માની લેિામાં આવ્યા છ.ે મામૈદેિની આગમિાણી મસંરી ભાષાની 
ભમિષ્યિાણી િરીકે માન્્યિા પ્રાપ્ત છ.ે

કચછ મસંરની ઐમિહામસક લોકકથા અબિો અિભંગ, મસંર-કચછ સૌરાષ્ ટ્ની લોકકથા 
હોથલ પદમણી, મસંરરુની સરુહહણી, સૌરાષ્ ટ્ની મોરણી, રારણ બીજલ, રા્યહિ્યાર, લોકકથા 
સસરુઈ-પરુન્હરુ, મૂમલ-રાણો આહદ ઝિેરરંદ મેઘાણી િેમજ દરુલેરા્ય કારાી કમૃમિઓમાં સિણ્ચ 
અક્ષરે અંહકિ થ્યેલ છ.ે

શ્રી ઝિેરરંદ મેઘાણીના ઘણા પરુસિકો ‘િરુલસી ક્યારો’ ‘સૌરાષ્ ટ્ની િીર કથાઓ’, 
‘સમરાંગણ’, ‘સત્ય ઘટનાઓ’, ‘માણસાઈના દીિા’ મિ. મસંરીમાં પ્રગટ થઈ રૂકેલ છ.ે

મિભાજન પહેલા મસંરમાં મસંરીના લોકકમિ રાષ્ ટ્ી્ય રા્યર પદ્મશ્રી હરુન્દરાજ દરુઃખા્યલ 
ખંજરી િગાિિા ગામેગામ રાષ્ ટ્ી્ય રેિના પ્રસારિા ત્યારે કેટલાક લોકો િેમને ‘મસંરીના 
ઝિેરરંદ મેઘાણી’ િરીકે સંબોરન કરિા કારણ કે સિાિંત્ર્ ્ય રળિળ દરમ્યાન મેઘાણીની 
કમિિાઓ મસંરમાં પણ ગરુંજિી રહેિી અને મસંરીઓ પણ િેમાં સહભાગી રહેિા.

કચછ એ મસંરને અિીને આિેલો પ્રદેર અને બન્ને પ્રદેરની સંસકમૃમિ, ભાષા, લોક- 
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કલાઓમાં પણ ઘણી સમાનિા છ ેએટલે મસંરી પ્રજાને કચછ પ્રત્યે મિરેષ મમિા હો્ય જ. 
કચછનાં મિમિર મિષ્યે સંરોરન કરિા મસંરી મિદ્ાનોએ પીએર.િી.ની પદિી પ્રાપ્ત કરેલ છ ેિે 
મસિા્ય નાના-મોટા સંરોરન-પત્ો સામમ્યકોમાં પ્રગટ કરિામાં આવ્યા છ.ે િેનાથી અલગ 
મસંરી સંરોરકો, મિદ્ાનોની િાિ કરીએ િેમાં ભાષા મિજ્ાની િૉ. સિીરકરુમાર રોહિાએ કચછી 
ભાષા અને િેના વ્યાકરણનરું ભાષા િૈજ્ામનક ઢબે પમૃથક્કરણ કરીને િૉકટોરેટની હિગ્ી મેળિેલ 
છ.ે બન્ની પ્રદેરમાં ગિાિા મસંરી લોકગીિોમાં િૉ. જઠેો લાલિાણીએ, િૉ. મનમ્ચળા આસિાણીએ 
વ્રજભાષા પાઠરાળાને રોરી કાઢી િૉકટોરેટ ક્યરુાં છ.ે િૉ. નંદલાલ હહંગોરાણીએ કચછમાં હહન્દી 
ભાષાનો વ્યાપ-ઉપર પદિી પ્રાપ્ત કરેલ.

િૉ. પરસો મગદિાણી ભાષા મિજ્ાનીએ મિશ્વને કચછના બન્નીમાં બીજરુ  ંમસંર હોિાની 
જાણકારી આપેલ છ.ે મસંરી-કચછી લોકસંસકમૃમિ પરમપરા મિષ્યે સંરોરન ફેલોરીપ િૉ. 
લાલિાણીએ મેળિી સંરોરન કરેલ છ.ે શ્રી જ્યંિ રેલિાણી, શ્રી રમેર લરુહાણાએ કચછ 
મિષ્યક અનેક સંરોરન લેખો રજૂ કરેલ છ.ે સિ. જ્યંિ રેલિાણીએ ‘મસંર કચછ અને 
કાહઠ્યાિાિ’ના સંબંરોનરું ઊંિો અભ્યાસ કરી હહન્દી, મસંરીમાં ‘મસંર-કચછ કાહઠ્યાિાિના 
સામામજક સભ્યમિક નાિા ‘રીષ્ચકિાળો ગ્ંથ િૈ્યાર ક્યયો છ ેજ ેસંરોરન કિા્ચઓ માટ ેએક 
સંદભ્ચ ગ્ંથ છ.ે

રાહ લિીફ મભટાઈ મસંરના મસંરી ભાષાના સૌથી અમૂલ્ય રા્યર અને સૂફી સંિ હિા. 
િેમનો કલામ જટેલો મસંરી ભાષીઓમાં પ્રરમલિ છ ેિેટલરું જ કચછી ભાષાઓમાં પણ લોકમપ્ર્ય 
રહ્રું છ.ે રાહ મસંર-કચછના સરિાજ રા્યર હિા. રાહ સાહેબે કચછ-કાહઠ્યાિાિની ્યાત્ા 
કરેલ, કચછના મહાન દરિેર કમિ મેકરણે મસંરની ્યાત્ા કરેલ અને રાહ લિીફ સાથે રૂબરૂ 
મરુલાકાિ િખિે િાિા્ચલાપ કરેલ. રાહની લોકિાિા્ચઓ કચછી, ગરુજરાિી લોકસાહહત્યની સંપદા 
છ.ે રાહની િાિા્ચઓ અને િેમની નામ્યકાઓ જીિનને મળિી આિે છ.ે મસંરના મિદ્ાન જી. 
એમ. સૈ્યદનરું કહેિરું છ ેકે,

‘જો આપણે રાહની રા્યરીને આજના સમ્યના સંદભ્ચમાં જોઈએ િો એમાંથી આપણને 
નેરનમલઝમની િાિ, લોકરાહીની િરફેણ, સમાજિાદ િરફનરું આકષ્ચણ, લાગિગ અને ઘમૃણા, 
અમીરી અને ફાસીઝમનો મિરોર જોિા મળે છ.ે’ રાહ સાહેબનો જન્મ આજથી લગભગ 330 
િષ્ચ પહેલા 1690માં થ્યો હિો.

રાહે પોિાની કમિિામાં કામ્ય પોિાના િિનને ખરુરાલીભ્યરુાં રાખિાની પ્રાથ્ચના કરી છ.ે 
રાહની નામ્યકાઓ રમ્ચ અને જામિની કેદી ન હિી. િેઓ પ્રેમ માટ ેપાગલ હિી. રારીહરક પ્રેમ 
નહીં પણ િિન પ્રત્યે પ્રેમ છ.ે સિમાન અે સિામભમાન રરાિિી નામ્યકાઓ પોિાના હરિાજો 
અદા કરિાં સામાન્્ય પ્રત્યેક જામિની સ્તીઓનરું ગૌરિ િરારનાર માગ્ચદર્ચકો છ.ે રાહ મહાન 
સૂફી કમિ રહ્ા.

કચછ એક એિો પ્રદેર છ ેજ્યાં સમાંિરે ત્ણ ભાષાઓ ગરુજરાિી, કચછી અને મસંરી 
બોલા્ય છ.ે કચછમાં ઘણા બરા મસંરી લેખકો, લેમખકાઓ પણ િસે છ ેજ ેમસંરી,ગરુજરાિીમાં 
લેખન કા્ય્ચ કરે છ.ે કચછી-મસંરી ભાષાઓ, લેખ કા્ય્ચનાં અનેક પહરસંિાદો, કમિ સમમેલનોનરું 
િખિોિખિ આ્યોજન કરિામાં આવ્યરું છ.ે મસંરી સાહહત્ય અકાદમી ગરુજરાિ રાજ્ય ભારિ 
ભરની મસંરી સાહહત્ય અકાદમીઓમાં એકમાત્ અકાદમી છ ે જ ે બન્ની-કચછમાં મસંરી 
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લોકસાહહત્યનાં સંિર્ચન, સંરોરન, પ્રકારન કરે છ.ે કચછી સાહહત્ય અકાદમીની સથાપનામાં 
સૈંઘિી સંસકમૃમિના પરુરસકિા્ચ રામમસંહ રાઠોિ, માિજી સાિલા, મારિભાઈ જોરી, કીમિ્ચ ખત્ીની 
સાથે મસંરી મિદ્ાનોના પણ સહકાર પ્ર્યતનો થ્યેલ છ.ે િાજિેરમાં ‘કચછના મત્ભાષી મહહલા 
સજ ્ચકો’ (2021) સંકલન હરેર રોળહક્યા પરુસિક પ્રકામરિ થ્યેલ છ.ે જમેાં ગરુજરાિી, કચછી 
િેમજ મસંરી મહહલા સજ ્ચકોનો સમાિેર કરિામાં આવ્યો છ.ે પરુસિક મત્ભાષા ગરુજરાિી, 
કચછી, મસંરીની સમરસિા એકિા સજ ્ચન મરરુરિાનો દ્યોિક છ.ે િૉ. દર્ચના રોળહક્યાએ પણ 
સંપૂણ્ચ સાથ આપેલ છ.ે પરુસિકનરું સરસ દસિાિેજીકરણ થ્યરું છ ેભમિષ્યમાં સંરોરકોને આમાંથી 
પ્રેરણા મળરે. પરુસિક સંદભ્ચ પરુમસિકા િરીકે ઉપ્યોગી છ ેિે માટ ેહરેર રોળહક્યાને અમભનંદન 
િેમજ સારરુિાદ.

ભારિ િેમજ મરુખ્યતિે ગરુજરાિમાં સથા્યી થ્યેલા મસંરી સમાજ ે મિભાજનની કરુણ 
મિભીમષકાઓનો રકિરંમજિ અનરુભિ ક્યયો છ.ેજલાિિન સહહિના સથળાંિરો પછી િેઓ 
ભૌગોમલક રીિે ભલે મસથર થ્યા હો્ય. હજરુ  માનમસક રીિે િેમની મસંર સમમૃમિ એિી ને એિી 
રહી છ.ે પરમપરાગિ મસંરરુ સંસકમૃમિ િેના રકિમાં પિલેી છ.ે હાલ પાહકસિાનમાં સમામિષ્ 
મસંરની જીિન ્યાત્ાનો એક છિેો જ ેપાંરેક હજાર િષ્ચ પરુરાણી મસંરરુ સંસકમૃમિ સરુરી પહોંરેલો 
છ ેિેના અિરેષો પરુરાિેરષી્ય નગરી લોથલ, રોળાિીરા આજ્ેય ગરુજરાિ કચછમાં હ્યાિ છ.ે

મસંરથી આિેલા મસંરી સમાજ ે ગરુજરાિને િેનરું જીિનક્ષેત્ બનાિી દીરરું. ઘણા 
સાહહત્યકારો મસંરી, ગરુજરાિીમાં સિિ લેખનકા્ય્ચ કરિા રહ્ા છ.ે િેઓનરું ખેિાણ કોઈ એકાદ 
સાહહત્ય સિરૂપ પૂરિરું મ્યા્ચહદિ ન રહેિા િાિા્ચ, નાટક, કમિિા, અભ્યાસ લેખ, અનરુિાદ, 
નિલકથા, બાળસાહહત્ય, લોકસાહહત્ય સરુરી મિસિરેલરું રહ્રું છ.ે

મારી માિમૃભાષા મસંરીને આંિરરાષ્ ટ્ી્ય દરજજો આપિાનરું કામ હરું  કરંુ છરુ  ંકારણ કે 
પોિાની ભાષાનરું ગૌરિ િરારિા ગરુજરાિી ભાષાના સાહહત્યકારો-મરક્ષા રાસ્તીઓ, પત્કારો 
પ્ર્યતનો કરે છ.ે િેિી જ રીિે હરું  િેમજ બીજા મસંરી મિદ્ાનો, લેખકો, કમિઓ પણ મસંરી 
ભાષાનરું ગૌરિ િરારિાનરું કા્ય્ચ કરીએ છીએ.

આઝાદીના અમમૃિ મહોતસિ પ્રસંગે માિમૃભાષાના ઋણને ફેિિા પ્ર્યતનરીલ છરુ .ં 
માિમૃભાષાનરું જિન પોિે કરિાનરું છ ેઅને બીજાઓને પણ પ્રેહરિ કરિો રહરું  િેિા આરીિા્ચદ, 
રરુભેચછાઓનો અમભલાષી છરુ .ં

મસંરનાં સરિાજ રા્યર રાહ સાહેબની કમિિાની પંમકિઓ,

‘સાંઈ સદાઈં કરીમ મસંર મથે સરુકાર,

દોસિ મમઠા હદલદાર આલમ સભરુ આબાદ કરીં.’

મસંર, કચછ, ગરુજરાિની સાથે દરુમન્યાને આબાદ રાખિા, રામન્િ કા્યમ રાખિા, બંરરુતિ 
િરારિા, સિ્ચ રમ્ચ સમભાિના કેળિિાની ભાિના સાથે.

ફરી એકિાર આપ સૌનો આભાર.

જ્ય જ્ય ગરિી ગરુજરાિ - ભારિ માિા કી જ્ય

q



18 પરબ v ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, 2022

સુરેશ	જોષી	અને	સાહહત્યરશક્ષણના	પ્રશ્ો

રશરીષ	પંચાલ

ગજુરાિી સાહહત્યપહરષદના પ્રમરુખશ્રી, સિ્ચ મજજ્ાસરુ શ્રોિાજનો,
છલે્ા ઘણા સમ્યથી સરુરેર જોષી મિરે વ્યાખ્યાન આપિો રહ્ો છરુ ,ં િેમના મિરે ખાસસરું 

લખ્યરું, સરુરેર જોષીનરું સાહહત્ય મિશ્વ-ના પંદર ગ્ંથો પ્રગટ ક્યા્ચ, િેમની પ્રસિાિનાઓમાં પણ 
ઘણી િાિો કરી, એટલે પછી અહીં બોલિી િેળાએ એક જરુદો મિરાર આવ્યો, સરુરેર જોષીએ 
સાહહત્યમરક્ષણના ક્યા ક્યા પ્રશ્ો મિરે મિરાર મિમર્ચ ક્યયો િે બરા મિરે આપ સૌ સાથે 
સહભાગી થિા માગરું છરુ .ં 

સરુરેર જોષી સજ ્ચક િો હિા જ, પમચિમનરું અનરુકરણ કરનારા સજ ્ચક નહીં પણ નખમરખ 
ભારિી્ય સજ ્ચક હિા. આ ઉપરાંિ એક મનષ્ઠાિાન મરક્ષક પણ હિા. કરાંરી, મિદ્યાનગર, 
િિોદરામાં િેઓ ભણિા રહ્ા, ભણાિિા રહ્ા. ભણાિિી િેળાએ હાથમાં કોઈ કાગમળ્યાં ન 
હો્ય, પાહટ્યા પર ક્યારે્ય અક્ષરો પાડા ન હિા. પ્રૉફેસર એમેરીટસ ન હોિા છિાં ગરુજરાિના 
ખૂણે ખૂણે, મરુંબઈમાં પણ, વ્યાખ્યાનો આપિા રહ્ા. િિોદરામાં મથ્યોસોહફકલ સોસા્યટીના 
આશ્ર્યે કરરું પણ પાહરશ્રમમક લીરા મિના દર રરુક્િારે વ્યાખ્યાનો આપિા જ રહ્ા હિા. આિા 
સરુરેર જોષીને છિેિાનો મિરાર એક હદિસ મિદ્યાથગીઓને આવ્યો, એ જિાબદારી િેમણે મને 
સોંપી. એક હદિસ પમચિમનરું સાહહત્ય મિિેરન ભણાિિા િગ્ચમાં આવ્યા. િેઓ બોલિાનરું રરૂ 
કરે િે પહેલાં જ મેં કહ્રું - આજ ેઅમારે પમચિમનરું મિિેરન ભણિરું નથી, િમે અમને લમલિ 
મનબંર મિરે કહો. પળના્ય મિલંબ મિના સરુરેર જોષીની જીભે િસિી સરસિિી િહેિા માંિી. 
એક કલાક સરુરી અમે લમલિ મનબંર મિરે સાંભળિા રહ્ા. િેમણે એ મિરે કોઈ લેખ ન ક્યયો, 
મિદ્યાથગીઓ ભોંઠા પડા. ત્યારે મેં મિદ્યાથગી િરીકે ગાંઠ િાળી કે આિી ભરી ભરી સમમૃમદ્ધ જો 
ન હો્ય િો કરો  અથ્ચ નથી.

સરુરેર જોષીએ મરક્ષણજગિની િિ્ચમાન સમસ્યાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને એક પરુમસિકા 
આપણી સમક્ષ રરી-મિદ્યા મિનારને માગભે. સરુરેર જોષી જ ેિરસોમાં ભણાિિા હિા િે િષયોમાં 
મરક્ષકો સજ્જિાિાળા, મિદ્યાથગીઓ ભણિાની ઈચછાિાળા અને છિાં આિી પરુમસિકા લખિી 
પિી, િેનાં કારણો પછી જોઈરરું.

િષયો પહેલાં િેમના િાંરિામાં રને િેલેક-િૉરેનનરું પરુસિક ‘મથ્યરી ઑફ મલટરેરર’ 
આવ્યરું. આ પરુસિકની જૂની આિમૃમત્માં મિદ્યાપીઠોમાં સાહહત્યમરક્ષણ કેિી રીિે કથળરું છ ેઅને 
િેને એ હદરામાં જિરું રોકિા રરું રરું કરી રકા્ય િગેરે મરુદ્ાઓને કેન્દ્રમાં રાખિરું એક પ્રકરણ 
હિરું. આનાથી પ્રેરાઈને સરુરેર જોષીએ ‘હકંમરત્્માં ‘મિદ્યાપીઠમાં સાહહત્યનરું મરક્ષણ’ નામે લેખ 
પ્રગટ ક્યયો. અમેહરકામાં િો ‘મથ્યરી ઑફ મલટરેરર’માં પ્રગટ થ્યેલા લેખનો ખાસસો પ્રભાિ 
પડો હિો; ત્યાંની મિદ્યાપીઠોએ ઘટિાં પગલાં પણ લીરાં હિાં. પહરણામે એ પરુસિકની નિી 
આિમૃમત્માંથી એ લેખ કાઢી નાખિામાં આવ્યો હિો. એ નિી આિમૃમત્માં આરંભે એિી નોંર 
પણ છ ેકે આ પરુસિકનો જાપાનીઝ ભાષામાં અને ગરુજરાિી ભાષામાં અનરુિાદ થઈ ગ્યો છ!ે 
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હા, એ અનરુિાદની જિાબદારી સરુરેર જોષીને સોંપિામાં આિી હિી પણ દરુભા્ચગ્યે ત્ણરાર 
પ્રકરણોના અનરુિાદ થ્યા િે થ્યા! ‘હકંમરત્’ની નિી આિમૃમત્માં સરુરેર જોષીનો એ મહત્િપૂણ્ચ 
લેખ ટકી રહ્ો. આપણે ત્યાં આિરું ન બન્્યરું અને અમેહરકામાં એિરું િે રરું બન્્યરું હિરું?

અમેહરકામાં ત્યારે કલીન્થ બ્ૂકસ, રોબટ્ચ પેન િૉરેન, ઑસટીન િૉરેન િગેરેએ ભેગા 
થઈને અસામાન્્ય સંપાદનો ક્યા્ચ: ‘અંિર સટને્િીંગ પૉએટટ્ી’, ‘અંિર સટને્િીંગ હરિકરન’, ‘અંિર 
સટને્િીંગ િટ્ામા’, ‘અપ્રૉર ટરુ મલટરેરર’... આ ગ્ંથો સિ્યંમરક્ષકની ગરજ સારે િેિા હિા. અમે 
એમ. એ.માં ભણિા હિા ત્યારે આ સંપાદનોમાંથી પસાર થિાનરું થ્યરું: પછી િેમની મોહહની 
લાગી, મિદ્યાથગીઓ સાથે મિદ્યાથગી બનીને એમની િાિા્ચ કરિો રહ્ો. આિરું જ એક બીજરુ  ં
સંપાદન ‘ઍમલમેન્્ટસ ઑફ મલટરેરર’ (સં. રોબટ્ચ રૉલસ, નાન્સી કૉમબી અને બીજા, ઑકસફિ્ચ 
્યરુમનિમસ્ચટી, રોથી આિમૃમત્). પણ જોિરું જોઈએ.

મિિેરનમાં સંપાદનો િો પરુષકળ છ,ે પરંિરુ એ પહેલાં સજ ્ચનાતમક કમૃમિઓથી, એમની 
મિમરષ્િાઓથી અિગિ થિરું પિ.ે આપણે રુમર કેળિિી પિ,ે અને આ િાિ િો આનંદિર્ચન, 
અમભનિગરુપ્ત, લોન્જાઈનસ, ગાિામેર િગેરેએ ક્યાં નથી કહી?

હિે આ પ્રકારનાં સંપાદનોને જોઈને સરુરેર જોષીને મિરાર આવ્યો કે આિાં સંપાદન 
ગરુજરાિીમાં કેમ કરી ન રકા્ય? ઉચર મરક્ષણક્ષેત્ે કામ કરિી - કામ કરિા માગિી 
સંસથાઓએ આિાં કામ ઉપાિી લેિાં ન જોઈએ? પણ ખાટલે મોટી ખોિ અહીં જ છ.ે આપણી 
મિદ્યાપીઠોએ કેટલાંક ઉત્મ પ્રકારનો ક્યાાં છ ે પણ િેમને ઑકસફિ્ચ, કૅમમબ્જ, હાિ્ચિ્ચનાં 
સંપાદનો સાથે મૂકી જોિાથી ભેદ પરખાઈ જરે. હા, આપણી સંસથાઓને ઘણી બરી મ્યા્ચદાઓ 
હરે. એ મ્યા્ચદાઓ રીરે રીરે દૂર કરિાના પ્ર્યતન કરિા પિ.ે િચરે ગરુજરાિી સાહહત્યપહરષદ 
દ્ારા ખાસસી પ્રિમૃમત્ રાલિી હિી, અધ્યાપકો માટ,ે મિદ્યાથગીઓ માટ ેઅભ્યાસમરમબરો બીજી 
સંસથાઓ પણ ્યોજિી હિી. કદાર કોરોનાને કારણે ઘણં બરરું થંભી ગ્યરું. પણ હિે જો 
નિેસરથી એિી પ્રિમૃમત્ઓ આરંભિી હો્ય િો રરું કરિરું જોઈએ? જીિનસંધ્યાએ પહોંરેલા 
મિદ્ાનોને બદલે જીિનિસંિમાં પ્રિેરેલા ્યરુિાનો-્યરુિિીઓને રોરી કાઢિા જોઈએ. આપણી 
મિદ્યાપીઠોના અધ્યાપકો સામે મિદ્યાથગીઓની ફહર્યાદો ઘણી છ.ે અધ્યાપકો મનષ્ઠાપૂિ્ચક 
ભણાિિા નથી એિી ફહર્યાદો િો સરુરેર જોષીએ, હહરિલ્ભ ભા્યાણીએ, જ્યંિ કોઠારીએ 
પણ કરી છ.ે હિે જમેને ભણાિિરું જ નથી, જમેને િાંરિામાં કરો રસ જ નથી િેમને િો િમે 
દીક્ષા આપી જ નહીં રકો, એટલે નિેસરથી એકિો ઘૂંટિો પિ.ે સરુરેર જોષીએ આ માટ ેક્યા 
માગયો બિાવ્યા િે આપણે જોિરું જોઈએ. 

મિદ્યાથગીઓને િો મરક્ષકો ભણાિે એટલે િેમની ગરુણિત્ાનો ખ્યાલ આિે, સરુરેર જોષીને 
એ અધ્યાપકો સાથેની િાિરીિો દ્ારા, ક્યારેક િેમના લેખો દ્ારા ખ્યાલ આિે. ‘કાવ્યનો 
આસિાદ’ નામના લેખની રરૂઆિમાં જ િેમણે પમચિમના કમિમિિેરક મેકમલરનરું એક િાક્ય 
ટાંક્યરું છ,ે ‘કમિિાના સૌથી મોટા રત્રુ િે કમિિાનરું મરક્ષણ આપનારા અધ્યાપકો.’ આનો અથ્ચ 
એ થ્યો કે પમચિમમાં પણ સાહહત્યનરું અધ્યાપન કરાિનારા મરક્ષકો સામે િીવ્ર અણગમો હિો. 
મોટા ભાગના મરક્ષકો દ્ારા સાહહત્યકમૃમિ કેિી રીિે ભણાિિામાં આિે છ ેિેની નોંર સરુરેર 
જોષીએ લીરી છ.ે આ મરક્ષકો છદં, અલંકાર, બાની, વ્યાકરણની રરા્ચ કરરે. આ રરા્ચ સામે 
િો ભાગ્યે જ કરો િાંરો હો્ય. પણ સારા અથ્ચમાં રસદર્ચન નહીં કરાિે. કદાર ‘ગરુજરાિી 
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કમિિાનો આસિાદ’ ગ્ંથ િૈ્યાર કરિા પાછળ આિી કોઈક ભૂમમકા - કાવ્યનરું રસદર્ચન કેિી 
રીિે કરાિિરું િે - પિી હરે. આ બરા જ આસિાદોમાંથી એકામરક િાર પસાર થિાનરું આિે 
ત્યારે નિા નિા અધ્યાપકને સારરું માગ્ચદર્ચન મળે. રારો કે િે અધ્યાપક સામે સરુન્દરમ્્ની કમૃમિ 
‘િે રમ્ય રાત્ે’ ભણાિિાની આિે િો િે રરું કરે? સૌથી પહેલાં િો કાવ્યના આરંભે આિિો ‘િે’ 
રબદના સંકેિો સપષ્ કરરે પહેલી પંમકિમાં ‘રમ્ય’ મિરેષણ અને બીજી પંમકિના ‘રમણી્ય’ 
મિરેષણ િચરેના ભેદ સપષ્ કરરે. પહેલી પંમકિના અંિે આિિો ‘રાત્ે’ અને બીજી પંમકિના 
અંિે આિિો ‘ગાત્ે’ માત્ પ્રાસરમિ છ ેકે કે બીજરુ  ંકંઈ? ભૂિકાળનો અનરુભિ િિ્ચમાનનો જ 
હો્ય એિરું કેમ લાગે છ!ે

આ અધ્યાપક સામે રાજને્દ્ર રાહની રરના ‘અંરકારને’ આિી. 
મહોરી	રહે	છ	ે્ેજમાં	કાંચનાર 
્ો	મહેકે	છ	ેમધુર	રનરશગંધા	થકી	અંધકાર.’

કદાર અધ્યાપકન્ેય મંૂઝિણ થા્ય-પહેલી પમંકિનો છદં ક્યો? રા. મિ. પાઠકના 
‘બમૃહદમપંગલ’ પાસ ેરારો કે ન જિા્ય, કામન્િલાલ કાલાણીનરુ ં‘છાદંસી’ િો મળી રકે, રારો કે 
િ ેપણ ન મળે. આ બનં ેપમંકિઓનરુ ંમોટથેી પઠન કરે િો િને ેલ્યની કોઈ ભાિ િરિાર ે‘મહોરી 
રહે છ’ે પછી મભનિિગા ઉંમરે િો િરિ િને ેસમજાર ેકે આ િો ‘રાિંાકાર’ િાળી િાિ થઈ. 
પહેલી પમંકિના છદં અન ેબીજી પમંકિના મંદાક્ાન્િા િચરે ગાઢ સબંરં છ.ે હિ ેમિદ્યાથગીની બીજી 
મરુશકેલી-કારંનાર જો્યરુ ંજ ન હો્ય િો - રસિામા ંકારંનારના ંિમૃક્ષો હો્ય છ.ે એનો સદંભ્ચ  આપિો 
પિ.ે હિે પહેલી પમંકિ અન ેબીજી પમંકિની િચરે ‘િો’ છ,ે રરુ ંઆ રબદ છદંપાદપરૂક છ?ે 
પહેલી પમંકિમા ંરૂપસમૃમષ્ હિી, બીજી પમંકિમા ંગરંસમૃમષ્. િળી પહેલી પમંકિના અંિ ેકારંનાર 
અન ેબીજી પમંકિના અંિ ેઅંરકાર. આ ક્યા પ્રકારની પ્રાસરરના? કારંનાર સાથે મનમરગરંા 
આિિરુ ંજોઈિરુ ંહિરુ.ં આ પમંકિ િારંિા ંઅધ્યાપકન ેપ્રહ્ાદ પારેખની ‘આજ અંરાર ખરુરબો ભ્યયો 
લાગિો’ કે ગરુલામમોહમમદ રેખની ‘અંરકાર’ કમૃમિ ્યાદ આિી રકે. 

ઉમારંકર જોરીને િગ્ચમાં સિગ્ચ દેખાિરું હિરું. મરક્ષક મનષ્ઠાિાન હો્ય અને મિદ્યાથગીએ 
મનષ્ઠાિાન હો્ય િો સિગ્ચની ઝાંખી થઈ રકે, આિી ઝાંખી ઘણાંને થઈ હરે. ઈ.સ. 1993-95ના 
હદિસોમાં િિોદરામાં નિરામત્ ઉતસિ રંગેરંગે થિો હિો. ત્યારે કંઈ રાળા-કૉલેજોમાં રજાઓ 
જાહેર થઈ ન હિી. એમ. એ.ના કેટલાક િગ્ચ સિારે નિ િાગે રરૂ થા્ય. ગરબા રમી રમીને 
થાકી ગ્યેલાં મિદ્યાથગીઓ-મિદ્યામથ્ચનીઓ િગ્ચમાં આિી જા્ય. બેસિાની જગા ન મળે િો છકે 
પાછળ ઊભા રહે. આજ ે મિરારંુ છરુ  ં િો મનમાં પ્રશ્ થા્ય - એ િાસિિ હિરું કે સપનરું? 
મિદ્યાથગીઓ સામે રાલીને કહે - અમારે પાઠ્યપરુસિકો મસિા્યની દરુમન્યા જોિી છ.ે બોદલેરની 
એક કમિિા છ ે- એની વહેર આઉટ ઑફ ર િલિ્ચ. આ મિદ્યાથગીઓ પણ એિી જ રીિે એની 
વહેર આઉટ ઑફ ર ટકૅસટ જિા માગિા હિા. એ દરુમન્યાની સેર િગ્ચની રાર દીિાલોમાં 
બેસીને ન કરાિી પણ િિોદરાના કમાઠી બાગમાં બેસીને કરાિી. 

સરુરેર જોષી 1946 થી માંિીને 1980માં મનિમૃત્ થ્યા ત્યાં સરુરી ભણિા રહ્ા, ભણાિિા 
રહ્ા. આ મનિમૃમત્ રબદ પણ મિમરત્ છ.ે સારો મરક્ષક કદી મિદ્યાથગી મટિો નથી અને એ 
મરક્ષક મનિમૃત્ પણ થિો નથી. આપણી મિદ્યાપીઠોના જિ કાનૂનોને કારણે મનિમૃમત્ મરક્ષકોનો 
લાભ આપણે જોઈએ િેટલો લઈ રકિા નથી. જો કે બલિંિરા્ય ઠાકોર એંસી િરસની ઉંમરે 
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પહોંચ્યા ત્યારે પણ ભણાિિા હિા. જો િકીલો, દાકિરો જીિે ત્યાં સરુરી કા્ય્ચરિ થિા હો્ય િો 
મરક્ષકો કેમ નહીં?

હિે પેલો પ્રશ્ જોઈએ. સરુરેર જોષીને ‘મિદ્યા મિનારને માગભે’ રા માટ ેલખિરું પડરું? 
અહીં કદાર િતકાલીન સંજોગો જિાબદાર હિા. સરુરેર જોષીનાં છલે્ાં િષ્ચમાં િિોદરામાં 
મિદ્યાથગીઓ ભારે િોફાનો કરિા હિા. રહેરને અને ્યરુમનિમસ્ચટીને ભારે નરુકસાન થિરું હિરું. 
સરુરેર જોષીને મૂંઝિણ એ થઈ કે પથથરમારો કરીને આિેલા મિદ્યાથગીઓને ‘િે પંખીની ઉપર 
પથરો’ ભણાિિરું કેિી રીિે?

આપણે સાહહત્યમિિેરન ભણાિીએ કે સાહહત્યનો ઈમિહાસ - સૌથી મોટો પ્રશ્ કમૃમિને 
લગિો છ ે‘નવ્યમિિેરન’ [ન્્યૂ હક્ટીસીઝમ] િરીકે જાણીિા થ્યેલા આ અમભગમે સૌથી િરરુ 
ભાર કમૃમિ ઉપર આપ્યો. કમૃમિને લગિી સાંગોપાંગ રરા્ચ ક્યા્ચ પછી કમૃમિની બહાર જિાની છૂટ. 
હહરિલ્ભ ભા્યાણી - જ્યંિ કોઠારીએ પણ અિારનિાર  આ મરુદ્ા પર ભાર આપ્યો હિો. 

સરુરેર જોષીએ કાવ્ય દ્ારા ભાષાનરું પરુનમિ્ચરાન કેિી રીિે થા્ય છ ેિે સમજાિિાં અનેક 
દૃષ્ાંિો આપ્યાં હિાં. ગરુજરાિી કમિિાની પરંપરા અધ્યાપકે જટેલી આતમસાત્ કરી હરે 
િેટલા પ્રમાણમાં િે દૃષ્ાંિો આપી રકરે. આ દૃષ્ાંિો પરથી જ મરક્ષક મિદ્યાથગીઓને સમજાિી 
રકરે કે કમિ કેિી રીિે ભાષાની રક્યિાઓ િાગે છ.ે સાથે સાથે એ પણ સમજાિિરું પિ ેકે 
સજ ્ચક સાહહત્યસિરૂપ (ટૂકંી િાિા્ચ, નિલકથા, મનબંર, ખંિકાવ્ય િગેરે)ની રક્યિાઓ પણ િાગે 
છ ે- સાથે સાથે કમૃમિમાં જ ેસામગ્ી ્યોજ ેછ ેિેની રક્યિાઓ પણ િાગે છ.ે પોિાની િાિના 
સમથ્ચનમાં સરુરેર જોષીએ અનેક મિિેરકોનાં અિિરણો આપ્યાં. પમચિમના એક સજ ્ચકે ત્ણ 
પ્રકારના લોકોની િાિ કરી હિી. એક પ્રકારના લોકો પોિાની જાિે બરરું સમજી લે છ.ે બીજા 
પ્રકારના લોકો કોઈ દેખાિ ેિો સમજી લે છ.ે અને ત્ીજા પ્રકારના લોકો કોઈ રીિે કરરું સમજિા 
જ નથી. મિશ્વમાં પહેલા પ્રકારના લોકો બહરુ ઓછા, ત્ીજા પ્રકારના લોકો ઘણા બરા. ઉમારંકર 
જોરી - સરુરેર જોષી પહેલા િગ્ચમાં આિે. 

આપણા દેરમાં મિજ્ાન-ટકૅનોલોજીનો પ્રભાિ િીસમી સદીના ઉત્રાર્ચથી િરિા મંડો 
હિો. એના પગલે પગલે મૂલ્યહ્ાસ જોિા મળો. પ્રારીન કાળમાં, મધ્યકાળમાં કે િીસમી 
સદીના પૂિા્ચર્ચ સરુરી મૂલ્યહ્ાસનો પ્રશ્ ઝાઝો નડો ન હિો. સંસકમૃિ કાવ્યજ્ ભટ્ટ િૌિે દર્ચન 
અને િણ્ચનનો મહહમા ક્યયો હિો. આ દર્ચન દ્ારા મૂલ્યોના સંિર્ચન સરુરી પહોંરી રકા્ય. 
પમચિમમાં રોમન ઇન્ગાિ્ચને ઉત્મ સાહહત્યકમૃમિમાં પાંર સિરની િાિ કરી હિી. છલે્ાં બે સિર-
સાંસકમૃમિક સિર અને દાર્ચમનક સિર પર િેમણે મિરેષ ભાર મૂક્યો. જાણીિા હફલમ હદગદર્ચક 
બગ્ચમેને કહ્રું કે જ્યારથી કળા રમ્ચ અને િત્િજ્ાનથી અલગ પિી ગઈ ત્યારથી કળાના પિનની 
રરૂઆિ થઈ. 

સરુરેર જોષીન ેભણિા-ંભણાિિા ંએક પ્રશ્ એ પણ થ્યો કે આપણા બૌમદ્ધકજીિન અને 
ઊમમ્ચજીિન િચરે ભદે રા માટ?ે આ ભદે જ્યારે પરાકાષ્ઠાએ પહોંરે ત્યારે પ્રજા કળા-સાહહત્યને 
ખોઈ બસે.ે િીસમી સદીના છલે્ા દા્યકાઓમા ંિો રારે બાજરુ  ંિજૈ્ામનકિાનો મહહમા હિો. સરુરેર 
જોષીન ેઆરંભથી જ આનો ખ્યાલ આિી ગ્યો હિો. છકે ‘હકંમરત્’ના સમ્યથી િઓે માનિા 
આવ્યા હિા કે રબદાથ્ચરાસ્ત કાવ્યના મમ્ચન,ે િનેી સહંદગરિાન,ે િનેી સમમૃમદ્ધન ેપામી નહીં રકે. 
આ પ્રકારનરુ ંિલણ ઉમારકંર જોરી, હહરિલ્ભ ભા્યાણી, મનરંજન ભગિનરુ ંપણ હિરુ.ં
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ભલે અખા ભગિે કહ્રું કે ગરુરુ થ્યો ત્યાં મણમાં ગ્યો. પમચિમમાં હેન્ી મપ્યરે જિેાને 
પી.એર.િી. થ્યેલા અને િેમને માગ્ચદર્ચન આપનારા અધ્યાપકો સામે બહરુ મોટો િાંરો હિો. 
છિાં મિદ્યાથગીએ ગરુરુને િો સિીકારિા પિ ેછ.ે ગરુરુ ગોમિંદ દોનો ખિ ે- માં પણ ગરુરુમહહમા કહ્ો 
છ.ે આમ મિદ્યાથગીના ઘિિરનો ઘણો બરો આરાર મરક્ષક પર-અધ્યાપક પર આિે છ.ે મિજ્ાન-
ટકૅનોલોજીનાં પરુસિકો જ ેપ્રકારે પ્રગટ થા્ય છ ે(જરુઓ સેમ્યરુલસનનો ગ્ંથ ‘ઍમલમેન્્ટસ ઑફ 
ઇકનોમમકસ) િે જોઈને સાહહત્ય મિષ્યક પરુસિકોની દહરદ્રિા સમજાઈ જરે.

આિરુ ંબનિાના ંકારણ ક્યા?ં મરક્ષકની વ્યમકિગિ ્યોગ્યિા િપાસિાના આપણા માપદંિ 
ક્યા? િિોદરા ્યરુમનિમસ્ચટીમા ંખાસસો પ્રભાિ રરાિનારા એક રાજકી્ય આગિેાન ેકહ્રુ ંહિરુ ં- 
સરુરેરભાઈ, િમારંુ જ્ાન મિરાળ છ ે છિા ં અમારે પસદંગી કરિાની આિર ે િો અમારા 
જ્ામિજનન ે જ પસદં કરીરરુ.ં આિરુ ં માત્ આપણ ે જ ત્યા ં નથી બનિરુ.ં નોમ રોમસકી સામે 
મિદ્યાપીઠોન,ે એનરુ ંમન્યમન કરનાર રાસનિતં્ન ેકેટલા બરા િારંાિરકા હિા. આપણી ભારિી્ય 
સસંકમૃમિમા ંરંગદ્ષે, જામિદ્ષે પરુષકળ છ.ે બ્ાહ્મણ મસિા્ય કોઈન ેમિદ્યાદાન ન આપરુ ંએમ કહેનારા 
પરરરુરામ, આહદિાસીન ેમરષ્ય ન બનાિરુ ંએમ કહેનારા દ્રોણ - આિા પ્રમિમનમરઓ છ.ે

આપણા દેરમાં - આપણા રાજ્યમાં અધ્યાપનના વ્યિસા્યની ગંભીરિા મનષ્ઠાપૂિ્ચક, 
પ્રામામણકપણે સિીકારાઈ નથી. અભ્યાસક્મો કેિી રીિે મન્યિ થા્ય છ,ે બરી મિદ્યાપીઠોના 
અભ્યાસક્મોની, પાઠ્યપરુસિકોની રકાસણી થા્ય છ ેખરી? એક જમાનામાં િો આનંદરંકર 
ધ્રુિના ‘િસંિ’માં રાળાઓનાં પાઠ્યપરુસિકોની સમીક્ષા થિી હિી. આજ ે આપણને આિી 
સમીક્ષાઓની ભારે જરૂર છ ેત્યારે આપણે મૌન સેિીને બેઠા છીએ. આ મૌનભંગ થિો જ 
જોઈએ.

સરુરેર જોષીને નો્ટસ લખાિિા મરક્ષકો સામે બહરુ િાંરો હિો, આ નોટો જ ેિે મરક્ષકે 
િૈ્યાર કરી હો્ય િો ઠીક, બાકી િો પરુસિકોમાંથી ઉિારા, પોિાના મરક્ષકે આપેલી નોટોથી 
િેમનરું રગમર્યરું ગાિરુ ંગબડા કરે છ.ે આપણા સજ ્ચક મિિેરક િો મજાકમાં, કટાક્ષમાં કહેિા 
પણ હિા કે હરું  હિકટટેર નથી!

મિદ્યાથગીને સમમૃમદ્ધ િરફ લઈ જિો એ મોટો પ્રશ્. મિદ્યાપીઠો જો પાઠ્યપરુસિક િરીકે કે 
સંદભ્ચગ્ંથ િરીકે િસ્ચફોલિ, એબરકોમબીને જ સિીકારે િો? એમની મિરારણાઓથી પહરર્યી 
સાહહત્યમિિેરન ઘણં આગળ નીકળી ગ્યરું છ.ે બલિંિરા્ય ઠાકોર ‘નિા કાળે કિન નિલાં’ની 
િાિો કરિા જ હિા ને? સાથે સાથે મિશ્વસાહહત્યની કેટલી બરી મજકર કરી હિી. એમાંથી 
જ મૂલ્યાંકન-પરુનમૂ્ચલ્યાંકનના પ્રશ્ો ઊભા થિાના - આજ ે આપણે ગોિર્ચનરામ મત્પાઠી, 
ન્હાનાલાલ કમિ, મનરુભાઈ પંરોળી જિેા ઉત્મ સજ ્ચકોને નિેસરથી મૂલિિા હો્ય િો રરું કરિરું 
જોઈએ? એ મૂલ્યાંકન સરખી રીિે થા્ય એટલા માટ ે માિમૃભાષા મસિા્યની કમૃમિઓના 
પહરર્યનો પણ આગ્હ રખાિો જોઈએ.

આપણે આગળ ‘મથ્યરી ઑફ મલટરેરર’નરું દૃષ્ાંિ આપ્યરું, એ ગ્ંથની નિી આિમૃમત્માંથી 
સાહહત્યમરક્ષણિાળરું પ્રકરણ કાઢી નાખ્યરું હિરું. સરુરેર જોષીએ ‘હકંમરત્’ સંગ્હમાં મિદ્યાપીઠમાં 
સાહહત્યમરક્ષણ મિરેનરું પ્રકરણ લખ્યરું હિરું. એ િાંરીને કેટલો ઊહાપોહ થ્યો િેની કરી જાણ 
નથી. ‘અરીિ’ના પહેલા ગ્ંથમાં (1974)માં એક મહત્િનો મનબંર હહરિલ્ભ ભા્યાણીનો 
‘સનાિક-અનરુસનાિક અધ્ય્યન-સંરોરન’ નામે છ.ે એ જ ગ્ંથમાં સરુરેર જોષીનો મનબંર 
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‘અિા્ચરીન સંદભ્ચમાં સાહહત્યનરું અધ્યાપન’ પ્રગટ થ્યો હિો. એમાંથી પસાર થઈરરું િો લાગરે 
કે સરુરેર જોષીને િરરુ મનરારા થઈ હિી. ત્યાં િેમણે પ્રશ્ પૂછ્ો -

‘સાહહત્ય જીિન મિરેની જ ેઅમભજ્િા એક પ્રકારની પ્રત્યક્ષિા અને મૂિ્ચિાથી પ્રકટાિે 
છ ેિેનરું આજના સામામજક સંદભ્ચમાં એક હક્્યારીલ મૂલ્ય િરીકે મહત્િ કેટલરું? અધ્યાપકો 
સાહહત્યની મીમાંસા કરે છ ેત્યારે જીિનને ગોરર કરિાની સાહહત્યની આ મિમરષ્ રીમિનો 
ઉમરિ મહહમા સથાપી આપી રકે છ ેખરા? સાહહત્યકમૃમિના ‘આલોરન-પહરરીલનને પહરણામે 
જ ેઅમભજ્િા મસદ્ધ થા્ય છ ેિેને આપણા જીિનમાં એક હક્્યારીલ મૂલ્ય િરીકે સથાપી આપી 
રકે છ ેખરા?’

આ પ્રશ્ો મિરે મિરારિાં એટલરું સપષ્ થા્ય છ ે કે સાહહત્યની સથાપના આપણા 
સામામજક સંદભ્ચમાં થિી જોઈએ. સાહહત્ય જીિનને ગોરર કરે છ.ે હા, આમ કરિાની િેની 
રીમિ મિમરષ્ હો્ય છ.ે અને સાહહત્ય િારન દ્ારા જ ેઅમભજ્િા મસદ્ધ થા્ય છ ેિેને આપણા 
જીિનમાં મૂલ્ય િરીકે સથપાિી જોઈએ.

હિે આપણા અધ્યાપકની સજ્જિા કેિી હોિી જોઈએ? પૂિ્ચ કે પમચિમના મરંિકોનો કરો 
પણ હિાલો આપ્યા મિના સરુરેર જોષી અધ્યાપક પાસે બે અપેક્ષા રાખે છ.ે પૂિ્ચકાલીન 
સાહહત્યસંદભ્ચ િથા સમકાલીન સાહહત્ય સંદભ્ચનો પહરર્ય અમનિા્ય્ચ છ.ે નિા નિા ઉન્મેષો 
િરફ એની દૃમષ્ જિી જ જોઈએ અને એટલે જ ઉમારંકર જોરીએ આગ્હ રાખ્યો હિો કે 
મિિેરકને સમકાલીનોનરું મૂલ્યાંકન કરિાં પણ આિિિરું જોઈએ. સાહહત્યમાં રસ લેિો એટલે 
રરું? ‘સાહહત્યનરું સેિન, રસિમૃમત્નરું સંિર્ચન અને એની િમૃમપ્ત, એની આલોરના’ - આ જો કરી 
રકીએ િો સરુરેર જોષીની દૃમષ્એ સંસકારી માનિી કહેિાઈએ.

આપણા અભ્યાસક્મો જોિાં લાગરે કે મોટભેાગે આપણે પ્રમરષ્ કમૃમિઓની જ 
પ્રદમક્ષણા કરિા આવ્યા. નિા સાહહત્યરંગોને આપણે અભ્યાસક્મમાં સથાન આપિા નથી. એક 
જમાનામાં મિજ્ાન-િામણજ્ય રાખાના મિદ્યાથગીઓને સાહહત્ય-કળાના પાઠ રીખિિામાં આિિા 
હિા. આજ ેએમાંનરું કરરું રહ્રું નથી. 

આજ ેમિદ્યાથગી બદલા્યો છ.ે મિષણપ્રસાદ મત્િેદીની સામે જ ેએસ.આર. મિદ્યાથગી િરીકે 
બેસિા હિા િે મિદ્યાથગી જોિા નથી મળિો. એને પણ પ્રશ્ો છ;ે એની મરુશકેલીઓ છ ે- એટલે 
િેમની િચરે જઈને સંિાદ કરિાની અમનિા્ય્ચિા ઊભી થઈ છ.ે સાહહત્ય આપણી સંિેદનાને 
જ ેઘાટ આપે છ,ે જ ેરીિે ઘાટ આપે છ ેિે બરરું મિદ્યાથગીને અિગિ કરાિિરું પિ.ે

સમાજનો મોટા ભાગનો િગ્ચ ગોિર્ચનરામ મત્પાઠી, મનરુભાઈ પંરોળી, જ્યંિી દલાલ 
િાંરિો નથી, એને માટ ેલોકમપ્ર્ય સાહહત્ય પૂરિરું છ.ે પણ આિરું સાહહત્ય જમે જમે િરરુ પ્રસરિરું 
જા્ય છ ેિેમ િેમ ઉત્મ સાહહત્ય પાશ્વ્ચભૂમાં રકેલાિરું જા્ય છ.ે 

આિરું ન બને એ માટ ેઆપણે રરું કરિરું જોઈએ - રરું કરી રકીએ િે મિરારિાનો સમ્ય 
આિી ગ્યો છ.ે બહરુ મોિરુ ંન થા્ય એ પહેલાં આપણે બરાએ સાથે મળીને આમાંથી રસિો 
કાઢિો જોઈએ.

આ મનમમત્ે થોિો ઘણો સંિાદ કરિાની મને િક મળી િે મારે માટ ેઆનંદનો, ગૌરિપૂણ્ચ 
આનંદનો અિસર છ.ે િો આિો, સાથે મળીને કરરું કરીએ. 

q
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વા્ાતિકાર:	સુરેશ	હ.જોષી

	 હકરીટ	દૂધા્

  
સુરેર હહરપ્રસાદ જોષીનો જન્મ િા.30/5/1921ના રોજ સરુરિ મજલ્ાના િાલોિ 

ગામે થ્યો હિો. િાિા્ચ મિરેના એમના સૈદ્ધાંમિક મિિેરને ગરુજરાિી ટૂકંી િાિા્ચમાં નિો ્યરુગ રરૂ 
ક્યયો છ.ે આજ ે કોઈ નિો લેખક િાિા્ચ લખે ત્યારે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષપણે સરુરેર જોષીની 
િાિા્ચમિરારણાની અસરમાં હોિાનો. એમના પાંર િાિા્ચસંગ્હ, ગમૃહપ્રિેર(1957), બીજી થોિીક 
(1958), અમપ ર(1965), ન િત્ સૂ્યયો ભામિ(1968) અને એકદા નૈમમષારણ્યે (1980)માં કરુલ 
63 િાિા્ચઓ છ.ે ગમૃહપ્રિેરની 21 િાિા્ચઓની ગરુજરાિી િાિા્ચ પર જટેલી અસર પિી, એનાથી 
પણ ગાઢ અસર સરુરેર જોષીએ એ સંગ્હમાં હકંમરત્ રીષ્ચકથી જ ેમનિેદન ક્યરુાં એની પિી છ.ે 
આ પૂિભે ગરુજરાિી િાિા્ચસંગ્હના કોઈ મનિેદને આટલો ખળભળાટ પેદા ક્યયો નથી. એમાં પણ 
ઘટનાનરું મિરોરાન કે ઘટનાહ્ાસની મિરારણા રજૂ કરીને એમણે ગરુજરાિી િાિા્ચનો રહેરો 
કા્યમને માટ ેબદલી નાખ્યો છ.ે સરુરેર જોષીની િાિા્ચકલાની રરા્ચ ‘હકંમરત્’ને સમજ્યા િગર 
થઈ રકે નહીં એટલે એ મિરારણાનો ખ્યાલ ટૂકંમાં મેળિી લઈએ. મારી દૃમષ્એ એમના 
મહત્િના મિરારો આ છ ે-

(1) ‘િાિા્ચ લખિાનરું પ્ર્યોજન રરું?’
મારંુ મન િો એક જ જિાબ આપે છ:ે લીલા.... અહીં જ ેઆસિાદ્ય છ ેિે આકારની 

લીલા અને એ આકારની મનમમ્ચમિ.....
(2) આપણે જ ેકહેિા ઈચછીએ છીએ િેને, એનાથી જટેલા દૂર જઈને કહીએ એટલી 

િરારે મજા પિ.ે ટોમસ માન ‘ટોનીઓ ક્ોગર’માં આ જ િસિરુ બીજી રીિે કહે છ:ે The real 
artist never talks about the main thing….અલંકાર માત્નો ઉદ્રે આ જ હો્ય છ ે- 
મરુખ્ય િસિરુનરું બને િેટલરું મિરોરાન, બને િેટલો પહરહાર...

(3) િસિરુનરું સારારણીકરણ નહીં પણ મિલીનીકરણ કળામાં થિરું જોઈએ....હરું  કળીને 
જોિો નથી, કળીની ફૂલમાં પહરણમિા િરફની ગમિને જોઉં છરુ .ં પાઉલ કલે આથી જ િો કહે 
છ:ે The work of art…is experienced primarily as process of formation…never 
as a product….એટલે કલામાં િથ્યની માનસી છા્યા પ્રમિફમલિ થા્ય છ ેએમ કહેિા્ય છ ે
એ જ કહેિરું િરરુ ઉમરિ લેખારે.…

(4) સત્યનો સામો છિેો િે fantasy. આમ સમૃમષ્ના સજ ્ચનનરું કેન્દ્ર માનિી છ ેિે માન્્યિા 
ઘિીભર અળગી કરીએ ને સામે છિેથેી જોઈએ િો ફરી આિીને ઊભા રહીએ  fantasy 
આગળ!....િો પછી સંગમિ, પ્રિીમિકારકિા િગેરેનરું રરું? એને કળાકાર નેિે મૂકિો નથી. પણ 
એનરું મનમા્ચણ કળાકમૃમિ દ્ારા જ થિા દે છ.ે...

(5) જ્ાનગિ સત્યો િો ગોરર છ ેજ; એને પ્રગટ કરિામાં કળાનો મિરેષ રહેલો નથી. 
કળાનો મિરેષ રૂપમિરાનમાં છ,ે નિ-મનમા્ચણમાં છ.ે આ મનમા્ચણ પર ભાર મૂકિાની જરૂર હિે 
મિિેરકોને િરિાિી જોઈએ.....
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(6) એક બીજી સમસ્યા ભાષાને લગિી ઊભી થા્ય છ.ે ભાષા વ્યિહારમાં પ્ર્યોજીએ 
છીએ અને સાહહત્યમાં પણ પ્ર્યોજીએ છીએ.... સજ ્ચકે ભાષાનો પણ નિો સંસકાર કરિો પિ ે
છ.ે....ભાષાને માંજીમાંજીને પારદરગી કરી નાખીએ િો એનો અથ્ચ અમે્ય મિસિારને પામે.... હજરુ  
આપણં ગદ્ય મિકસ્યરું નથી... ક્ોર, ઈષા્ચ, લજજા, મનિભેદ - આ મિમિર ભાિોચછિાસના સપરભે 
અને એના મિન્્યાસમાં જ ેજરુદી જરુદી જ ેરરનાભંમગઓ પ્રગટિી જોઈએ િે પ્રગટિી નથી.

(7) આ િાિા્ચઓ િાિા્ચરમસ્યા ભાિકોને ભાગ્યે જ સંિોષે. કોઈ પાત્નાં સરુખદરુ:ખ મિરે 
મેં ઝાઝી મરંિા કરાિી નથી....ઘટનાનો બને િેટલો હ્ાસ કરિાનો મારો પ્ર્યતન છ.ે મને રસ 
હો્ય િો િે આકારની રરનામાં છ.ે લાગણીઓને મેં બીબાં પૂરિી િાપરી છ,ે આકાર ઢાળા 
પછી એને િજ્ય્ચ ગણી એનો મેં પહરહાર ક્યયો છ.ે... 

આ િાિા્ચઓ પરથી મન ક્યારનરું ઊઠી ગ્યરું છ.ે મારે મન િો એ બની રૂકી.
િો પછી આ પ્રમસદ્ધ રા માટ ેકરંુ છરુ ?ં આ પ્ર્યોગોની નોંર છ.ે હરું  જ ેહદરાએ જિા 

પ્ર્યતન કરંુ છરુ  ંએની એમાં એંરાણી માત્ છ.ે એ ગંિવ્યસથાને હરું  પહોંરી ન રકરું. કદાર મારાં 
િપ ઓછાં પિ.ે’ (10-18. અહીં સંદભયો સરુરેર જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ, કથાસાહહત્યમાંથી ટાંક્યા 
છ.ે)

‘ગમૃહપ્રિેર’ સંગ્હ 1957માં પ્રગટ થ્યો જમેાં 21 િાિા્ચઓ છ ેઅને ‘બીજી થોિીક’ 
સંગ્હ 1958માં પ્રમસદ્ધ થ્યો, જમેાં 13 િાિા્ચઓ છ.ે1957થી 1980ના 23 િરસમાં સંગ્હને 
્યોગ્ય ફકિ 63 િાિા્ચઓ પ્રમસદ્ધ કરિાનો મિિેક કરનારા આ સજ ્ચક 1957-58ના એક િરસમાં 
13  િાિા્ચઓ લખી નાખે એ રક્ય નથી. એટલે આ બંને સંગ્હની િાિા્ચઓ એક સમ્યગાળામાં 
લખા્યેલી છ,ે એકબીજાની પૂરક છ,ે બીજી થોિીક રીષ્ચક એ રીિે પણ જોઈ રકા્ય કે 
‘ગમૃહપ્રિેર’ ઉપરાંિ ‘બીજી થોિીક’. એટલે કે સરુરેર જોષી ‘ગમૃહપ્રિેર’માં ભલે એમ મનિેદન 
કરે કે, ‘આ િાિા્ચઓ પરથી મન ક્યારનરું ઊઠી ગ્યરું છ.ે મારે મન િો એ બની રૂકી.’ છિાં 
‘ગમૃહપ્રિેર’ પ્રમસદ્ધ થા્ય છ ેએના બીજા જ િરસે િરારાની 13 િાિા્ચઓનો સંગ્હ પ્રકામરિ 
કરિાનો લોભ એ ટાળી રક્યા નથી. માટ ેહકંમરત્ નામે મનિેદનમાં સરુરેર જોષીએ જ ેમિરારણા 
રજૂ કરી છ ેએની રરા્ચ લેખના પૂિા્ચર્ચમાં આ 34 િાિા્ચઓ સંદભભે અહીં એકસાથે કરંુ છરુ .ં અહીં 
િાિા્ચકાર િરીકે એમને પૂિ્ચ સરુરેર જોષી િરીકે ઓળખીએ િો મારે જ ેમરુદ્ા કરિા છ ેએ િરરુ 
સપષ્ થરે.

પહેલી િાિ િો એ કે હકંમરત્ નામના એ મનિેદનમાં રજૂ થ્યેલા કોઈ મરુદ્ાનો મિરોર 
કરિાનો મારો કરો ઈરાદો નથી, પણ અહીં એટલી િાિ ધ્યાને મૂકીર કે મસદ્ધાંિસથાપના એક 
પ્રહક્્યા છ ેઅને એ મરુજબ સજ ્ચન કરિરું એ બીજી પ્રહક્્યા છ.ે એટલે મસદ્ધાંિકાર સરુરેર જોષીની 
કસોટીમાં િાિા્ચકાર સરુરેર જોષી કેટલા પાર ઊિ્યા્ચ છ ેએ િપાસિાનો મારો પ્ર્યતન છ.ે 

િો, પૂિ્ચ સરુરેર જોષીની આ 34 િાિા્ચઓ એકસાથે િાંરિાં જ ે મરુદ્ો સૌ પહેલાં ધ્યાનમાં 
આિે છ,ે િે એ કે અરરા જટેલી િાિા્ચઓની રરનાપ્રહક્્યા એક સરખી છ.ે એ છ ેસમન્નમરકરણની 
રરનારીમિ. અહીં ગમૃહપ્રિેર સંગ્હની દસ િાિા્ચઓ, ‘જન્મોતસિ’, ‘મદ્રાગમન’, ‘અમભસાર’, 
‘િૈરાખ સરુદ અમગ્યારસ’, ‘પાંરમો દાિ’, ‘નળ દમ્યંિી’, ‘ત્ણ લંગિાની િાિા્ચ’, ‘કામલ્યમદ્ચન’, 
‘હરગરમોટગીસ’ અને  ‘િાિા્યન’ િો ‘બીજી થોિીક’ સંગ્હની રાર િાિા્ચઓ, ‘કરુરુક્ષેત્’, 
‘કૂમા્ચિિાર’, ‘બે રરુંબનો’ અને ‘થીગિરુ’ંમાં સમન્નમરકરણની રરનારીમિ કામમાં લેિામાં આિી 
છ.ે સમન્નમરકરણ મિરે ટૂકંમાં જાણીએ િો એમાં  મરુખ્ય ઘટનાની સમાંિરે બીજી એક 
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આનરુષંમગક ઘટના ્યોજીને િેને મરુખ્ય ઘટના સાથે મિરોરાિીને અથિા સામ્ય ઊભરું કરીને 
juxtaposeની પ્ર્યરુમકિ િિ ેિાિા્ચ મસદ્ધ કરિાનો પ્ર્યતન કરિામાં આિે છ.ે

જન્મોતસિમાં એક ફોરેન હરટન્ચ નબીરો જન્માષ્મીની રાિે ઇલેમકટટ્ક ઉપકરણોની 
મદદથી કમૃષણજન્મનરું દૃશ્ય ઊભરું કરે છ ેજનેી સમાંિરે એક ઝૂંપિપટ્ટીમાં બાલ કનૈ્યા જિેા 
મનદયોષ બાળકનો જન્મ થા્ય છ.ે પરંિરુ, મભખારી િરીકે એનરું  સલામિ ભમિષ્ય ઘિિા િિીલો 
એના પગ ટૂપંીને કા્યમ માટ ેઅપંગ બનાિી દે છ.ે મદ્રાગમનમાં પાિોરમાં ્યોજા્યેલા એક 
લગ્નપ્રસંગને કારણે પ્રૌઢ દંપિી હસમરુખરા્ય અને સરુમમિના નીરસ દાંપત્યજીિનમાં રમસકિા 
ઊભી થા્ય છ.ે પરંિરુ આ પૈકી, નળ દમ્યંિી અને  કાલી્યમદ્ચન મસિા્યની િાિા્ચઓમાં આ 
સમન્નમરકરણની રરનારીમિને ઝાઝી સફળિા મળી નથી. અમભસારમાં એક ભૂંિને ત્ાસ 
આપીને મમજબાની માટ ેમારી નાખિાની હક્્યાનો સાક્ષી બનેલો અનંિ પોિાની મપ્ર્યિમાને 
મળિા જા્ય છ ેપણ એ મમલનનો રોમાંર અનરુભિી રકિો નથી. િૈરાખ સરુદ અમગ્યારસમાં 
્યરુિાન મિરિા કેિકી પોિાની નાની બહેનના લગ્નપ્રસંગની સમાંિરે પોિાના મમૃિ પમિની 
રૈિમસક હાજરીથી રમૃંગારનો ભાિ અનરુભિે છ.ે પાંરમો દાિમાં પમિ અને પતની બંને અલગ 
અલગ વ્યમકિઓ સાથે લગ્નેિર સંબંરમાં છ ેઅને એનો એક બીજાને ખ્યાલ ન આિે એના 
દાિ ખેલે છ ેજનેી સમાંિરે, એ દંપિીનો પરુત્ ગમણિના દાખલા ગણિા મનષફળ-સફળ પ્ર્યતન 
કરે છ.ે નળ દમ્યંિીમાં બેકાર પમિને આમથ્ચક મદદ કરિા િાિા્ચની નામ્યકા મરત્ા પમિને 
અંરારામાં રાખીને, પૈસાના બદલામાં એક અજાણ્યા પરુરુષ સાથે હફલમ જોિા જા્ય છ ેઅને એ 
પરપરુરુષને પોિાના રરીરનો સપર્ચ કરિા દે છ.ે એની સમાંિરે પરદા પર રાલી રહેલી હફલમ 
સિી દમ્યંિી પરપરુરુષથી પોિાનરું મર્યળ સારિિા સફળ સંઘષ્ચ કરે છ ેએ િાિ રજૂ થઈ છ.ે 
ત્ણ લંગિાની િાિા્ચમાં અપંગ પરુત્ની સમાંિરે ઑહફસમાં મપિા ઉપરી અમરકારીની હાજરીમાં 
મનથી અપંગિા અનરુભિે અને ઉપરી પણ અપંગ છ ેએિી રારણા કરે છ.ે કામલ્યમદ્ચનમાં એક 
લંપટ મરત્કાર પોિાની કામિાસનાનરું મદ્ચન કરિાનો પ્ર્યતન કરે છ ેપણ છિેટ ેિાસના િેને 
હરાિી દે છ.ે કમૃષણે કામલ્યનાગ પર મિજ્ય મેળવ્યો હિો પણ અહીં િાસના મરત્કારનરું મદ્ચન 
કરે છ ેએ મિપ્યા્ચસ રીષ્ચક દ્ારા ઊભો કરિામાં આવ્યો છ.ે હરગરમોટગીસમાં િંદરાિન રેઠના 
ગળામાં નારનારીના કરકમળની માળા પહેરાિા્ય છ ેઅને પછી એક મમૃિ દરદીના જિ થઈ 
ગ્યેલા હાથ માળાની જમે િીંટળા્ય એનરું િણ્ચન છ.ેિાિા્યનમાં એક ્યરુિક પોિાની અપંગિાની 
સમાંિરે નાના બાળક અને પાિોરી ્યરુિિી રંદ્રા પોિાના હફ્યાન્સે સાથે રાલી જા્ય એ રાર 
પગની ગમિ જરુએ છ ેએની િાિ છ.ે કરુરુક્ષેત્માં ના્યક પોિાનાં દાંપત્યજીિનને કરુરુક્ષેત્ના 
રણમેદાનની ઓગણીસમાં હદિસની સિારે હિી એિી િેરણછરેણ મસથમિમાં અનરુભિે છ.ે 
કૂમા્ચિિારમાં ના્યક અમનચછાથી એક પાટગીમાં જા્ય ત્યારે એના વ્યમકિતિને રારી નાખિા હાઇ 
સોસા્યટીના કમૃમત્મ િાિાિરણથી બરિામાં રરીરને રારી નાખિા દાંિના દરુખાિાને લીરે 
મરુમકિ અનરુભિે છ.ે બે રરુંબનોમાં એક પ્રૌઢ પરુરુષ રરબીના થોથરિાળી પોિાની પતનીને 
િાસનામ્ય રરુંબન કરે અને એની ્યરુિાન દીકરીને એક ્યરુિક પ્રે્યસી િરીકે પ્રથમ રરુંબન કરે 
એનાથી અનરુક્મે પ્રૌઢ સ્તીને થિી જરુગરુપસા અને ્યરુિિી બહાિરી મનોદરા અનરુભિે એનાં 
િણ્ચનો સમાંિરે મૂકા્યાં છ.ે અને થીગિરુ ંિાિા્ચમાં િમૃદ્ધ પ્રભારંકર પોિાની મરણ પામેલી પતની 
પારિિીની ્યાદ અને પરુત્ હસમરુખની ઉપેક્ષાથી વ્યમથિ થઈને મજદંગીને ફાટલેા િસ્ત જિેી 
અનરુભિે અને ઈચછા મિરુદ્ધ થીગિરુ ંમારિાની મજબૂરી અનરુભિે અને મિપ્યા્ચસમાં િાિા્ચમાં 
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પ્રભારંકરના મરુખે કહેિાિી દંિકથામાં મરરા્યરુ નામનો ના્યક પોિાની ્યરુિાિસથા ભરેલી 
મજદંગી લંબાિિા કોઈ મનષપાપ મનરુષ્ય પોિાના િસ્તને થીગિરુ ંમારી આપે એ આરાએ ભટકિો 
ફરે એનરું િણ્ચન છ,ે જનેરું અનરુસંરાન એક િરફ બૌદ્ધકથા િરફ િો બીજી બાજરુ  ્ય્યામિ િરફ 
લંબા્ય છ.ે

િાિા્ચલેખનમાં સરુરેર જોષીનો મરુખ્ય ભાર ઘટનાિત્િનરું ‘મિરોરાન’ કે ‘હ્ાસ’ કરિાનો 
હિો. અહીં એ લક્યાંક મસદ્ધ કરિા જિાં એક અણરારી પહરમસથમિ ઊભી થઈ છ.ે સિરૂપની 
દૃમષ્એ મિરાર કરિામાં આિે િો ટૂકંીિાિા્ચનરું સૌથી મહતિનરું ઘટક છ ેએમાં રજૂ થ્યેલી ઘટના. 
પહરિેર, સંિાદ કે અંિ એ બરાં ઘટના પછીના ક્મે આિે. અહીં િાિા્ચમાંથી ઘટના જિેા સૌથી 
મજબૂિ આરારસિંભને ખસેિિા જિાં અનેક િાિા્ચઓમાં એની પૂમિ્ચરૂપે જાણે, એક મિકલપ 
િરીકે જાણ્યે-અજાણ્યે પણ, સમન્નમરકરણની રરનારીમિનો ફરમજ્યાિપણે આરાર લેિો પડો 
છ.ે સમન્નમરકરણ િાિા્ચની ગૌણ રરનારીમિ છ.ે પરંિરુ એકાદ બે િાિા્ચ મસિા્ય ઘટનાના 
મિરોરાનથી ઊભો થ્યેલો અિકાર સમન્નમરકરણની પ્ર્યરુમકિથી ભરિામાં લેખક સફળ થ્યા 
નથી. સજ્જ ન હો્ય એિા સજ ્ચકના હાથે જમે ઘટના સામાન્્ય હકસસો બની જા્ય છ ેએમ, જો 
પ્યા્ચપ્ત  સજ્જિા ન હો્ય િો પણ સમન્નમરકરણની પ્ર્યરુમકિને લીરે િાિા્ચ લથિી જા્ય એની 
સામબિી આમાંની  મોટાભાગની િાિા્ચઓ છ.ે

અહીં મદ્રાગમન, અમભસાર, િૈરાખ સરુદ અમગ્યારસ, પાંરમો દાિ, હરગરમોટગીસ, ત્ણ 
લંગિાની િાિા્ચ, કરુરુક્ષેત્, બે રરુંબનો િથા થીગિરુ ં િાિા્ચઓમાં બે ઘટનાઓનરું સમન્નમરકરણ 
અમિનાભાિે કે નહીં સાંરો નહીં રેણની રીિે થ્યરું નથી. બલકે એની કમૃમત્મિા પહેલી નજરે જ 
છિી થઈ જા્ય છ ેકેમકે, સમન્નમરકરણ એ ઘટનાનો સબળ મિકલપ નથી. એટલે િાિા્ચમાંથી 
ઘટનાનરું મિરોરાન થિરું જોઈએ એિો મસદ્ધાંિ રજૂ કરિી િેળા એક મિરારણા િરીકે એની 
નૂિનિાનરું આકષ્ચણ અનરુભિા્ય પણ એને લેખનમાં સફળિાપૂિ્ચક ઉિારિરું અઘરંુ છ.ે સજ ્ચનમાં 
આમ કરિા જિાં  િાિા્ચ  મસદ્ધ થઈ રકી નથી. પ્રમોદકરુમાર પટલેે એમના લેખ ‘સરુરેર જોષીની 
ટૂકંી િાિા્ચઓમાં સમન્નમરકરણની પ્ર્યરુમકિ’માં આમાંની છ િાિા્ચઓને લઈને એની મિગિે િપાસ 
કરી છ.ે હરું   એક િાિા્ચને લઈને મારી િાિ સપષ્ કરંુ િો, ‘થીગિરુ’ં  સરુરેર જોષીની ્યરોદા િાિા્ચ 
છ ે પણ એમાં રરનારીમિના પ્રશ્ો છ ે જનેા િરફ આપણં બહરુ ધ્યાન ગ્યરું નથી. િાિા્ચની 
રરૂઆિમાં િ્યોિમૃદ્ધ ના્યક પ્રભારંકર મનથી એકાકી મસથમિમાં જીિે છ.ે એમના મોટા દીકરા 
મમણરંકરનરું ્યરુિાનીમાં અિસાન થ્યરું છ,ે પતની પારિિી પ્રૌઢાિસથામાં મમૃત્યરુ પામ્યાં છ ેઅને 
બીજો પરુત્ હસમરુખ અને એની પતની પ્રભારંકરની અિગણના કરે છ.ે આથી વ્યમથિ 
પ્રભારંકરને મજદંગીમાં રસ નથી, પણ માંગ્યરું મોિ મળિરું નથી. એટલે કરુદરિી મોિ આિે ત્યાં 
સરુરી બરેલી જીણ્ચ મજદંગીને થીગિરુ ંમારીને રલાિિા હો્ય એ રીિે જીિે છ.ે આ િસિરુને સપષ્ 
કરિા માટ ેલેખકે પ્રભારંકર પોિાના કોટને(જ ેહકીકિમાં મમૃિ પરુત્ મમણરંકરનો છ.ે) થીગિરુ ં
મારિાનો પ્ર્યતન કરે છ.ે આમ બે મપ્ર્ય પાત્ોનાં મમૃત્યરુ, હ્યાિ પરુત્ િરફથી મળિી અિગણના 
છિાં જીિિી પિિી મજદંગી. આટલી સામગ્ી પ્રભારંકરની મજદંગીની કરુણિા ઉપસાિિા 
માટ ેપૂરિી છ.ે પણ એટલેથી ન અટકિાં લેખક સમન્નમરકરણની રરનાપ્ર્યરુમકિ ્યોજીને મરરા્યરુ 
નામના રાજકરુમારની દંિકથા રજૂ કરે છ.ે એ િાિા્ચનો સાર એ છ ેકે મરરા્યરુને મસદ્ધ પરુરુષ 
િરફથી સદા ્યરુિાન રાખે િેિરું િસ્ત મળરું છ ેપણ મરરા્યરુને અમિ મિલાસી જીિન જીિિા માટ ે
માિા િરફથી હા્યકારો મળિાં એ િસ્ત ફાટી જા્ય છ ેજથેી મસદ્ધપરુરુષે લાદેલી રરિ મરુજબ  
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મરરા્યરુ એની મૂળ િમૃધરાિસથાને પામે છ.ે આથી અગાઉનરું મરર્યૌિન પ્રાપ્ત કરિા કોઈ મનષપાપ 
વ્યમકિ પાસે થીગિરુ ંમરાિિા મરરા્યરુ નગરી નગરી ભટકે છ.ે અહીં લેખકે પ્રભારંકર અને 
મરરા્યરુની કથાનરું સમન્નમરકરણ ક્યરુાં છ ેપણ એ બંને રીિે સફળ થિરું નથી. એક, પ્રભારંકરને 
મજદંગી અકારી છ ેઅને ફાટલેા િસ્તને થીગિરુ ં દેિા હો્ય એમ સમ્ય પસાર કરે છ ેપણ 
મરરા્યરુને િો િમૃદ્ધાિસથા દૂર કરિા કોઈ થીગિરુ ં મારી આપે એમાં જ રસ છ.ે અહીં બે 
પહરમસથમિની સમાનિા છ ેએિરું રારી લઈએ િો આ મનરૂપણ એકબીજાની કથાની અસરની 
િીવ્રિા િરારિા નથી. બીજરુ ,ં બંને પહરમસથમિ એકબીજાની કથાને મિરોરાિે છ ેએમ રારી 
લઈએ િો એનાથી પ્રભારંકરની દારુણ મજદંગીની િીવ્રિામાં મરરા્યરુની દંિકથાના 
રરનાપ્રપંરથી કોઈ મિરેષ ઉમેરો થિો નથી. કેમકે એ િો મમૃિ પરુત્, મમૃિ પતની અને જીમિિ 
પરુત્ની અિહેલનાથી જ સપષ્ થ્યરું છ.ે પ્રભારંકર પાિ્ચિીને જોિા ગ્યા ત્યારે કહેલરું:

‘... અમારા ઘરમાં એક સાંરીએ ત્યાં િેર િૂટ ેએિો ઘાટ છ.ે સંસાર ભોગિિા કરિાં 
થીગિાં મારિાનરું જ કામ િારે કરિરું પિરે. પારિિીએ ઊલટભેર કહેલરું: િારુ, િમે કહેરો 
એટલાં થીગિાં મારી આપીર થીગિાં મારિાં હરું  નહીં થાકરું.’ (171)

આિી સમજરુ અને પ્રેમાળ પતનીનરું અરિચરેથી મમૃત્યરુના દ્ારે પહોંરી જિરું એ પહરમસથમિ 
િાિા્ચમાં એટલી પ્રબળ થઈને આિે છ ેજનેાથી આ િાિા્ચ મસદ્ધ થઈ રૂકી છ.ે એટલરું પૂરિરું ન 
હો્ય એમ અહીં મરરા્યરુની કથાના બહાને સમન્નમરકરણની રરનાપ્ર્યરુમકિ લેખકના પક્ષે થ્યેલો 
સામગ્ીનો અમિરેક છ.ે મદ્રેફની િાિા્ચ મરુકરુ ંદરા્યમાં છલે્ે િમૃદ્ધ મપિા રઘનાથ ભટ્ટના મરુખેથી  
કહેિાિી દંિકથામાં મિમળરા અંબાજી માિા પાસે પોિાના િંરનરું નખખોદ માંગે ત્યારે િારકના 
મનમાં જ ેસિબરિાનો અમમટ ભાિ પેદા થા્ય છ ેએિી અસર આ ઉપકથાથી અનરુભિાિી 
નથી. બીજરુ  ંકે, મરરા્યરુની કથા અહીં ઉપકથા હોિા છિાં મૂળકથા જટેલો જ ભાગ રોકે છ.ે 
મરુખ્યકથાના 950 રબદોની સરખામણીએ મરરા્યરુની કથા 891 રબદોમાં મિસિરે છ.ે જ્યારે 
મરુકરુ ંદરા્યમાં મૂળકથાના 4220 રબદોની સરખામણીમાં ઉપકથા 193 રબદોમાં પૂરી થઈ જા્ય 
છ.ે આમ, લાઘિનો ઉપ્યોગ કરીને રોટ ઊભી કરિાનરું અહીં સરુરેર જોષી રૂકી ગ્યા હો્ય િેમ 
લાગે છ.ે    

િરારામાં સમન્નમરકરણની રરનાપ્રહક્્યાથી બીજરુ  ંઅણરા્યરુાં પહરણામ પણ આવ્યરું. સરુરેર 
જોષીએ ‘હકંમરત્’ રીષ્ચકિાળા મનિેદનમાં ઘટના અંગે કહ્રું છ ેકે, ‘ઘટનાનો બને િેટલો હ્ાસ 
કરિાનો મારો પ્ર્યતન છ.ે મને રસ હો્ય િો િે આકારનો.’ હિે, હ્ાસનો એક અથ્ચ મોમન્યર 
મિમલ્યમસ અને આપટનેા સંસકમૃિ રબદકોર ‘સંખ્યામાં ઘટાિો કરિો’ એમ આપે છ.ે પણ અહીં 
આકાર મસદ્ધ કરિા જિાં સમન્નમરકરણની પ્ર્યરુમકિને અપનાિિામાં એક િાિા્ચમાં બબબે 
ઘટનાઓનો ઉપ્યોગ કરિો પડો છ.ે થીગિરુનંરું ઉદાહરણ લઈએ િો અહીં પ્રભારંકરની એક 
ઘટના છ ેિો એ જ િાિા્ચમાં મરરા્યરુની દંિકથાની બીજી ઘટના પણ લીરી છ.ે બીજી િાિા્ચઓમાં 
પણ આમ થ્યરું છ.ે જન્મોતસિ  િાિા્ચમાં રમનક કરુટરુબંમાં કમૃષણજન્મની એક ઘટનાની પિખે, 
ઝૂંપિપટ્ટીમાં એક ગરીબ કરુટરુબંમાં થિો હકસન નામના બાળકના જન્મની બીજી ઘટના લેિામાં 
આિી છ.ે આમ ઘટના ‘હ્ાસ’ મસદ્ધ કરિાના ઈરાદાનો હ્ાસ થઈ ગ્યો હો્ય િેમ લાગે છ.ે 
એટલે કે ઘટનાનો હ્ાસ ન થ્યો પણ ઘટનાની સંખ્યા બેિિી થઈ ગઈ!

િળી રરનારીમિ મસદ્ધ કરિામાં ક્યારેક લેખક પોિે મનિેદનમાં સથાપેલા માનદંિને 
બાજરુ  ઉપર મૂકીને િાિા્ચના અંિે અરીરા થઈ જા્ય છ ેજથેી િાિા્ચ િણસી જા્ય છ.ે એમણે 
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મનિેદનમાં જણાવ્યરું છ ેકે: ‘હરું  કળીને જોિો નથી, કળીની ફૂલમાં પહરણમિા િરફની ગમિને 
જોઉં છરુ .ં’

બીજરુ  ંપણ એક મિરાન જોઈએ:
‘ટોમસ માન...કહે છ:ે The real artist never talks about the main thing…. 

અલંકાર માત્નો ઉદ્રે આ જ હો્ય છ ે - મરુખ્ય િસિરુનરું બને િેટલરું મિરોરાન, બને િેટલો 
પહરહાર...’

હિે બીજી બે િાિા્ચનાં ઉદાહરણ લઈને જોઈએ કે િાસિિમાં લેખકે રરું મસદ્ધ ક્યરુાં છ?ે 
‘િાિા્યન’ િાિા્ચમાં રરૂઆિ અને મધ્ય ખૂબ કલાતમક રીિે આલેખા્યાં છ.ે અહીં ના્યક 
બારીમાંથી પાટા પર એક જ જગાએ ફ્યા્ચ કરિાં રેલએંમજનના પૈિાંને જરુએ છ,ે િાિા્ચકાર લખે 
છ ે કે, ‘…. ગમિ જાણે જકિાઈ ગઈ હિી.’ (106) એ જરુએ છ ેકે સામેના ઘરમાં પા..પા.. 
પગલી ભરિરું બાળક પંદર પગમથ્યાં જોખમી રીિે રિી જા્ય છ,ે અહીં ના્યકને આરા છ ેકે 
એ ગબિી પિરે પણ એિરું બનિરું નથી, એથી એને મનરારા પણ થા્ય છ.ે િરરુમાં પોિાના 
હફ્યાન્સેની સાથે ફરિા નીકળેલી પાિોરની ્યરુિિી રંદ્રાનાં પગલાં પણ મનહાળે છ.ે

‘… એમનાં રાર રરણોની રિરુષપદી સાંભળિો હિો. એ છદં બરી ્યમિઓને છોિીને 
મનબાંર િહી રહ્ો હિો.’ (107)

િળી એ રસિામાં પિલેો પથથર જરુએ છ ેઅને એને,
‘...રૂસરિાના પ્રલેપના જાદરુથી એ પથથરને અિકારમાં િેજનો મલસોટો મૂકીને 

દૂરસરુદૂરની િારકમંિળીમાં ખોિાઈ જિો એણે જો્યો.’ (108)
જનેી દૃમષ્ આટલી િીવ્રિાથી આસપાસની વ્યમકિઓ અને િસિરુઓની ગમિને જોઈ 

રકિી હો્ય એ વ્યમકિ બીજી કોઈ ઇંહદ્ર્યની ખોિખાંપણ રરાિિી હરે એ િારક સહજપણે 
રારી રકે. ના્યકની આ મસથમિને આટલે સરુરી ગોમપિ રાખીને, કલાતમક રીિે વ્યકિ ક્યા્ચ પછી 
લેખક ‘મિરોરાન,’ ‘પહરહાર’ કે never talks about the main thingિાળી પોિે પ્રબોરેલી 
નીમિથી હટીને છલે્ે ઘટસફોટ ક્યા્ચ િગર રહી રકિા નથી કે -

‘...ને એણે બારી િરફથી મોઢરુ ંફેરિી લીરરું, ભીંિને ટકેે મૂકેલી લાકિાની ઘોિી લીરી 
અને મસથર હાથે બંને બગલમાં ગોઠિીને એ બારીથી દૂર ને દૂર ખસિો ગ્યો.’ (108)

િળી, ઉપરના બે અદભરુિ િણ્ચનો ‘રાર રરણોની રિરુષપદી’ િથા પથથરનરું િેજ 
મલસોટામાં પહરિમિ્ચિ થિાની િચરે પણ ગમિના િેર જટેલાં િણ્ચનોનો ખિકલો કરિાનો લોભ 
લેખક રોકી રક્યા નથી; એ અમિરેકને જિા દઈએ િો પણ, અંિમાં લેખકે કરેલા ખરુલાસાના 
ભારથી આખી િાિા્ચ ફસિાઈ પિ ેછ.ે

બીજી િાિા્ચ છ ેિરાહાિિાર. એમાં સરુહાસ નામના એક લેખકને પોિાના મમત્ની જીદને 
લીરે હાઇ સોસા્યટીની પાટગીમાં જિરું પિ ેછ ેજમેાં ત્યાં હાજર રહેલા લોકોનાં કમૃમત્મ િિ્ચનને 
કારણે એ પોિાના વ્યમકિતિને રારી નાખિી પીિા અનરુભિે છ.ે ત્યાં કોલેજી્યન પરુત્ીને નમૃત્યના 
કલાસમાં મોકલીને પોિાને સંસકારી સમજિા એક રેઠ છ,ે કેટલીક િાિા્ચપ્રેમી મહહલાઓ છ ે
જમેને લેખકની સજ ્ચનપ્રહક્યામાં ઉપરછલ્ો રસ છ,ે એક નિરમનક છ ેજમેને દેર કરિાં 
મિદેરની નાઈટ લાઈફને લીરે પરદેરમાં રહેિરું સાથ્ચક લાગે છ,ે એક સમાજસેમિકા છ ેજમેને 
મન અહીંથી ત્યાં દોિરામ કરિાનરું ગૌરિ લોકસેિા કરિાં પણ િરરુ છ.ે લેખકને આ 
િાિાિરણમાં ગૂંગળામણ થા્ય છ ેઅને એ રારેબાજરુ  મમૃગજળનો સાગર ઊછળિો અનરુભિે 
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છ.ે આ બરાંમાથી છૂટિાનો જ્યારે કોઈ ઉપા્ય નથી સૂઝિો, ત્યારે એક રમતકાર થા્ય છ.ે 
લેખકને અરાનક દાંિનો અસહ્ દરુ:ખાિો ઊપિ ેછ.ે પહેલાંના દરુ:ખ કરિાં આ બીજી પીિા 
િરી જા્ય છ ેજનેાથી એને અગાઉના દરુ:ખમાંથી છૂટકારો મળે છ.ે અહીં િાિા્ચનો ના્યક 
અનરુભિે છ ેકે -

‘...મારી આખી રેિના દદ્ચના ઉતથાન અને પિનની િચરે સમાઈ ગઈ.’ (137) આમ 
દદ્ચના એક મિમરષ્ અનરુભિને કારણે િાિા્ચના્યકનરું ધ્યાન અન્્યત્ ફંટા્યરું િેથી એને કમૃમત્મ 
િાિાિરણની ગૂંગળામણમાંથી છૂટકારો મળો.ભાિક િાિા્ચનરું રીષ્ચક િરાહાિિાર  િાંરીને 
સમજી રકે કે અહીં સંદભ્ચ મિષણ ભગિાનના દસ અિિારમાંનાં ત્ીજા અિિારનો છ ેકે જમેાં, 
મિષણએ પોિાના દંિરૂળ પર આખી પમૃથિીને સાગરમાંથી ઊંરકીને સલામિ જગાએ સથાપી 
હિી. અહીં દંિરૂળ બંને અથ્ચમાં છ ેદાંિનો દરુખાિો અને જનેાથી પમૃથિી બરાિાઈ હિી એિરું 
િરાહનરું એક અંગ. પણ લેખક રીરજ ગરુમાિી, never talks about the main thingિાળો 
આદર્ચ અહીં પણ ભૂલીને અંિમાં લખી નાખે છ ેકે, ‘ભગિાને રસાિળ જિી પમૃથિીને િરાહનો 
અિિાર લઈને દંિરૂળથી ઊંરકી લીરી હિી. મારા દાંિે મને મમૃગજળના અિાગ ઊંિાણમાં 
ગરકી જિાં બરાિી લીરો.  કોઈ િાર દાંિ જિેી િસિરુ પણ આપણને કેિી કામ આિી જા્ય 
છ ેિેની આપણને ખબર સરખી હો્ય છ?ે’ (137) નિાઈની િાિ િો એ છ ે કે મલ્યોનાિ 
એંિટ્ીિની િાિા્ચ ઈરરુ જ્યારે ક્સૂ પર રડામાં જ ેહદિસે ઈરરુ મરિસિ ક્ોસે રડા એ માનિ 
ઈમિહાસનો સૌથી રકિિગી હદિસ હોિા છિાં િેનરું મહત્િ જાણ્યા િગર જરેુસલેમના એક 
િેપારીને પોિાનો દાંિનો દરુ:ખાિો ઈરરુના બમલદાન કરિાં પણ અગત્યનો ને મોટો લાગે છ ેએ 
િાિ અદભરુિ કલાકી્ય સં્યમથી થઈ છ.ે બંને િાિા્ચઓમાં દંિરૂળની ઘટના સમાન છ.ે િળી 
આ િાિા્ચનો અનરુિાદ ખરુદ સરુરેર જોષીએ ક્યયો હોિા છિાં એની રરનારીમિમાં એંિટ્ીિે જ ે
કૌરલ બિાવ્યરું છ ેએનાથી અજાણ હો્ય એ રીિે લેખક િરાહાિિારમાં બોલકા થઈને િારકને 
બરરુ સમજાિી દેિાની અરીરાઇ બિાવ્યા િગર રહી રક્યા નથી. અમભસાર િાિા્ચમાં પણ 
ના્યકા-નામ્યકા એક સમાન મનોભૂમમએ નથી એ ના્યકના મનમાં રાલિા િરુક્કરના િરનાં 
દ્રશ્યોથી સરોટ રીિે રજૂ કરીને િાિા્ચ મસદ્ધ કરી લીરા પછી િળી નામ્યકાની માસીને આટલે 
દૂર સરુરી રક્કો ખિરાિી, અરાનક સદેહે પ્રગટ કરીને બંને પ્રેમીઓએ નાસી છૂટિરું પિ ેએિા 
કા્ય્ચકારણિાળી  સથૂળ ઘટનાનરું કરરું પ્ર્યોજન ન હોિાં છિાં, કદાર અનિરાનને કારણે,  
િીવ્રિાને બદલે અંિે િાિા્ચકાર રમૂજ પેદા કરી બેસે છ.ે

ઘટનાિત્િનો લોપ? નામના લેખમાં સરુ.જો. લખે છ ે- ‘પછી કરુમરુદ આિી, કરુસરુમ આિી, 
ગરુમાનબા પણ આવ્યાં. સરસિિીરંદ્રની સાથે પ્રમાદરન અને રઠરા્ય રૂિ્ચરા્ય પણ આવ્યા. 
પેલો પાંખાળો ઘોિો ફરી આવ્યો અને સરસિિીરંદ્ર િથા કરુમરુદને લઈને મસદ્ધલોકમાં ઊિી 
ગ્યો. એ મસદ્ધલોકમાંથી સરસિિીરંદ્ર અને કરુમરુદ પાછાં આવ્યાં કે નહહ િે પણ એક રહસ્ય છ.ે 
સત્યકામ પાંખાળા ઘોિા પરથી ઊિ્યયો હો્ય એિા સમારાર ‘દર્ચકે’ હજી આપ્યા નથી.

પણ ઘણાં પાત્ો એિાં આવ્યાં જનેે નામ ખરંુ પણ િે નામનરું જ!  િમે એને કીમિ્ચદેિ 
નહહ કહો પણ મરુનરી કહો િો રાલે, અરુણ નહહ કહોને રમણલાલ કહો િો રાલે.’ (સરુરેર 
જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ, મિિેરન: 1. પમૃ. 371)

અહીં  ટૂકંી િાિા્ચમાં ઘટનાના મિરોરાનની રરા્ચ કરિાં કરિાં, સરુરેર જોષી ગરુજરાિી 
િાિા્ચમાંના  ઉદાહરણ આપીને પોિાની િાિ મૂકિાને બદલે સરસિિીરંદ્ર, ઝેર િો પીરાં છ ે
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જાણી જાણી, ગરુજરાિનો નાથ અને હદવ્યરક્ષરુ જિેી ગરુજરાિી નિલકથાઓમાંથી ઉદાહરણો 
આપિા માંિ ેછ ેત્યારે િેઓ આતમમિશ્વાસના સિયોચર મરખરે મબરાજમાનછ!ે આ આતમમિશ્વાસ 
િેઓ જ્યારે ‘િાિા્યન’, ‘અમભસાર’ કે ‘િરાહાિિાર’ લખે છ ેએ ક્ષણે નજરે રિિો નથી.

રરૂઆિની િાિા્ચઓમાં ઘટનાના મિરોરાનમાં સમન્નમરકરણની રરનારીમિનો પોિે બહરુ 
સફળિાથી ઉપ્યોગ કરી રક્યા નથી એની પ્રિીમિ થઈ હો્ય એ રીિે, પછીની િાિા્ચઓમાં 
મિરોરાન કરિાનાં ટલૂસ બદલ્યાં હો્ય એિરું બાકીની 29 િાિા્ચઓ િાંરિાં લાગે. અહીં િાિા્ચકાર 
ઉત્ર સરુરેર જોષીનો ઝરુકાિ ફેન્ટસી અને પરીકથા િરફ િરે છ.ે એમના ત્ીજા સંગ્હ - અમપ 
રમાં દસ િાિા્ચઓમાંથી આઠ િાિા્ચઓ, એક પરુરાણી િાિા્ચ, એક મરુલાકાિ, કપોલકમલપિ, 
રાક્ષસ, પ્રત્યાખ્યાન, િિરુ્ચળ, પદભ્રષ્, િીરાંગનાનાં પાત્ો ફેન્ટસીનો અનરુભિ કરે છ.ે ફેન્ટસીમાં 
િાસિમિક જગિનાં કા્ય્ચ-કારણને ઝાંખા બનાિી દઈને ્યાદૃમચછક કલપનામિહારને મોકળરું 
મેદાન આપીને િાિા્ચકારને િાિા્ચ રરિાની છૂટ મળે છ.ે જો કે અહીં રાક્ષસને બાદ કરિાં બીજી 
કોઈ િાિા્ચમાં એ આ રરનારીમિમાં સફળ થ્યા નથી. એક પરુરાણી િાિા્ચમાં  રૂન્્યિાથી 
ઘેરા્યેલો ના્યક સાથ્ચક ધિમન રોરિા ઠઠે પોિાની મરરરુ અિસથાની ક્ષણ સરુરી જઈ આિે છ ે
અને સફળિા મેળિે છ.ે એક મરુલાકાિમાં ના્યક શ્રીપિરા્યની અણગમિી મરુલાકાિ લેિા 
પ્ર્યતન કરે છ ેપણ એ અનરુભિ સમ્યરક્માં ઘટલેી એ મરુલાકાિના આિિ્ચન જિેો બની રહે 
છ,ે કપોલકમલપિમાં નામ્યકાની મનદયોષિાનાં િણ્ચનોમાં િાિા્ચ પૂરી થઈ જા્ય છ,ે રાક્ષસમાં 
બાળપણની મનદયોષ સમૃમષ્ અને િિ્ચમાનની ભ્રષ્ સમૃમષ્નો મિરોરાભાસ સફળિાથી રજૂ થ્યો 
છ,ે પ્રત્યાખ્યાનમાં હાઈ સોસા્યટીની નામ્યકા રુમા પમિનરું જરઠપણં અને પોિાનરું મન:સંિાન 
હોિરું અનરુભિે િેિી િાિ રજૂ થઈ છ,ે િિરુ્ચળ અને પદભ્રષ્ િાિા્ચઓમાં લાભરંકર નામના િમૃદ્ધ, 
મમૃિ પતની અને સંિાનોની આ દરુમન્યામાંથી થ્યેલી ગેરહાજરીનો િીવ્રપણે અનરુભિ કરે છ ેઅને 
િીરાંગનામાં રોંત્ીસ િરસની સં્યરુકિાની નીરસ મજદંગીના પ્રત્યેક હદિસનો મરુકાબલો કરિાની 
હક્્યા જાણે િીર નારીને છાજ ેએિી ન હો્ય એિરું મરત્ણ થ્યરું છ.ે રાક્ષસ મસિા્ય આ બરી 
િાિા્ચઓમાં ફેંટસીનો સફળિાથી ઉપ્યોગ કરી ન રકિાને કારણે મોટાભાગની િાિા્ચઓ, િાિા્ચ 
બનિાની કક્ષાએ પહોંરી રકિી નથી. ઉદાહરણોથી િાિ કરીએ િો એક પરુરાણી િાિા્ચ 
રૂન્્યિાનો મરુકાબલો કરી રકે એિા મનદયોષ ધિમનની રોરિાની ના્યકની મથામણ િાિા્ચ કરિાં 
લમલિ મનબંર બની બેસે છ.ે કપોલકમલપિમાં નામ્યકાની મનદયોષિાનરું િણ્ચન અને એને 
જાળિિાનરું િણ્ચન જ બરો ભાગ રોકી લે છ.ે આ બરી ફેન્ટસી િાિા્ચઓમાં ગદ્ય પણ એક જ 
ઢબનરું, લેખક િાિા્ચ લખિાને બદલે મનચિ્યપૂિ્ચક કમિિા કરિાં હો્ય એિરું, બની ગ્યરું છ,ે એક 
પરુરાણી િાિા્ચનો આ ફકરો જરુઓ:

‘...રારે હદરા અપ્રમિરોધ્ય રૂન્્યમાં ભાંગીને ઓગળી જિાં બ્હ્માંિના નીરિ ભેંકારથી 
ધ્રુજી ઊઠી. કરીક અકળ કસક સળકી, િેદનાનો થિકાર સિ્ચત્ િિા્ચ્યો. પેલી પ્રસન્નગભા્ચ 
આસન્નપ્રસિા રાંમિના ઉદરમાં રહેલો ગભ્ચ જ જાણે ફરક્યો. પ્રગટ થઈને પોિાનો આગિો 
આકાર રારણ કરિા ફાટરુફંાટરુ ંથઈ રહેલા કોઈ બીજની એ િેદના હિી.’ (182)

હિે કપોલકમલપિનો એક ગદ્યખંિ જોઈએ:
‘...રોજ સૂરજ ઊગે અને એની આંખમાં નિી રમક મૂકી જા્ય. હહમાલ્યની ગોદમાંથી 

આિિો પિન કેિિા અને પાહરજાિના િનમાંથી આળોટીને એના શ્વાસમાં સરુગંર સીંરી જા્ય; 
રાિનો રંદ્ર એની આંખમાં અમમૃિ ટપકાિે; િો અમાસનો અંરકાર એની આંખમાં કારમરું 
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આંજણ આંજ;ે સમૃમષ્ભરના દરુ:મખ્યાનાં આંસરુ એના હૈ્યામાં ઘરુંટાઈને મોિી બને, હસિાં 
મરરરુઓ એના ગાલમાં ગરુલાબ મખલાિે, ને નાસિરું ફરિરું પાપ એનામાં રહેલા ઝેરની આિરે 
સંિાઈ રહેિા આિે...’ (190)

‘રાક્ષસ’નરું આ ગદ્ય પણ િપાસીએ:
‘...નાળાનાં િહેિાં જળ ને રાંદની ભેગો અમારો પિછા્યો ગૂંથિા ઝૂલિાં ઘાસની 

ઝાકળમાળના મોિીને ખેરિિાં અમે દોિ ેગ્યાં. પોિાની રરી પર ઘૂમિી પમૃથિીના રરણના લ્ય 
સાથે સંરાઈને અમે દોિ ેજ ગ્યાં. અમારા ઉષણ ઉચછ્ાસની જ જાણે કે પામરી ઓઢીને અમે 
દોિ ેજ ગ્યાં. ઘણં બરરું પાછળ રહી ગ્યરું. િષભે િષભે િહી જિાં જળ નદીને જીણ્ચ નથી કરિાં 
િેમ િહી ગ્યેલાં િષયોથી જીણ્ચ થ્યા મિના પ્રિાહની જમે અમે રેલાઈ ગ્યાં. કોઈક દરમાંથી 
બીરેલાં સસલાં નાઠાં, ક્યાંક રાિિાસો કરિાં પંખીની નીંદરના મસથર જળ અમારા પિછા્યાથી 
સળકી ઊઠ્યાં ને એની પાંખ ફફિી.’ (196)

મરુશકેલી એ છ ેકે અહીં િાિા્ચઓના આિા ગદ્યનો એક ફકરો િરારી કે ઘટાિી દેિાથી 
પણ િાિા્ચની સમગ્ અસરમાં કોઈ ફરક પિિો નથી. જમે જમે િાિા્ચઓ િાંરિાં જઈએ એમ 
આ ગદ્યખંિોની એકમિરિાનો અનરુભિ થ્યા િગર રહેિો નથી. િાિા્ચ કોઈ પણ હો્ય, પાત્ 
કોઈ પણ િ્ય કે િગ્ચનરું હો્ય; ગદ્યની છટા આ જ રહે છ ેએ જોિાં િારકને પ્રશ્ ઊભો થા્ય 
છ ેકે રરું સરુરેર જોષીને ટૂકંીિાિા્ચનરું ગદ્ય લખિાં આિિિરું નથી? જથેી િારંિાર લમલિ મનબંરના 
ગદ્યને િાિા્ચમાં લાિિરું પિ ેછ?ે એકાદ-બે િાિા્ચમાં હો્ય િો જ ેમિરેષિા ગણા્ય, એ જ રૈલી 
આિાં અસંખ્ય પરુનરાિિ્ચનને કારણે મ્યા્ચદા બની જા્ય છ.ે િળી મનિેદનમાં જ ેવ્યકિ ક્યરુાં હિરું 
કે, ‘સજ ્ચકે ભાષાનો પણ નિો  સંસકાર કરિો પિ ેછ.ે....ભાષાને માંજીમાંજીને પારદરગી કરી 
નાખીએ િો એનો અથ્ચ અમે્ય મિસિારને પામે....’ અહીં ભાષા મંજાઈને પારદર્ચક બની છ ેએિરું 
કહી નહીં રકા્ય. િાિા્ચમાં અરાનક દેખા દેિરું આ ગદ્ય, િાિા્ચના બંરારણમાં જ ેઅસપષ્િા 
ઊભી કરે છ ેએ િાિ જિા દઈએ િો પણ - એની એકમિરિા, ઘટનાના મિરોરાન પૂિભેની 
ગરુજરાિી ઘટનાપ્રરાન િાિા્ચની એકમિરિાથી અલગ નથી. 

‘ન િત્ સૂ્યયો ભાિી’ િાિા્ચસંગ્હમાં એક િાિા્ચ ્યાદગાર છ,ે ‘પદ્મા િને’. િો, બીજી એક 
િાિા્ચ ‘બે સૂરજમરુખી અને’  - પર મિિેરકો િારી ગ્યા છ,ે પણ એનરું િાંરન મનિાંિ કષ્દા્યક 
કસરિ બની રહે છ.ે એમાં એકપણ મિરામમરહ્નનો ઉપ્યોગ કરિામાં નથી આવ્યો એ એની 
મિરેષિા ગણિામાં આિી છ.ે એ રીિે જોઈએ િો અનભેસટ મિંસેંટ રાઇટ નામના અમેહરકન 
લેખકે 1939માં Gadsby નામની નિલકથા લખી છ ે જમેાં ક્યાં્ય e  અક્ષરનો ઉપ્યોગ 
કરિામાં આવ્યો નથી, પણ એ કારણે જ એની સાહહમત્યક ગરુણિત્ાને આજ ે80 િરસે્ય 
કોઈએ િખાણી જાણી નથી. એમ અહીં મિરામમરહ્નની ગેરહાજરી એક અનોખો પ્ર્યોગ 
ગણીએ િો પણ એનાથી એના સાહહમત્યક મૂલ્યમાં  કેિી રીિે ઉમેરો થા્ય એ કોઈ મિિેરકે 
ઉદાહરણો આપીને સમજાવ્યરું નથી. (શ્રીકાંિ રાહે અસિી નિલકથામાં પ્રકારાન્િરે જોિણી 
સાથે છૂટ લેિાનો આિો પ્ર્યોગ કરેલો, પણ એ કોઈ રીિે નિલને નોંરપાત્ રરના સામબિ 
કરિામાં ઉપકારક બન્્યો ન હિો. આિરું જ કૈંક આ િાિા્ચ સંદભભે બન્્યરું છ.ે) એ ઉપરાંિ એમાં 
પાંર પાત્ોની ઉમકિઓ અમન્યમમિ ક્મે મૂકિામાં આિી છ.ે એમાં જ્યંિ પારેખની, [ગરુજરાિી 
િાિા્ચસંર્ય:૨,(પમૃ.૧૯૩-૯૪)] નોંર મરુજબ એક ઉમકિ મરુગર પ્રણ્યીની, બીજી પમિ-પતનીની, 
ત્ીજી દાદા અને પૌત્ની, રોથી મપિા અને પરુત્ી અને પાંરમી સંિેદનરીલ સજ ્ચકની છ.ે આ 
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બરાં પાત્ો એક બીજાથી જરુદાં છ ેકે એક જ છ ેિેની માહહિી આ નોંરમાંથી મળિી નથી. િો 
મરરીષ પંરાલ [સરુરેર જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ: 3માં (પમૃ.34-35)] આ િાિા્ચ મિરે લખે છ ેત્યાં 
બીજીમાં પમિ, ત્ીજીમાં પૌત્, રોથીમાં મપિા અને પાંરમી ઉમકિમાં જ ેવ્યમકિ છ ેિે િાિા્ચમાં 
પાંરમી ઉમકિ રજૂ કરિાં લેખકની જ છ ેએિરું જણાિે છ.ે અથા્ચત્ પાંરમાંથી રાર ઉમકિઓમાં 
એક પાત્ બરે હાજર છ.ે એમ િો જ્યંિ પારેખ ઉપ્યરુ્ચકિ સંપાદનમાં ‘રાક્ષસ’  િાિા્ચની 
નોંરમાં છલે્ે ના્યકની હથેળીમાં ‘રાક્ષસ!’ લખે છ ેત્યાં એિરું અથ્ચઘટન કરે છ ેકે, ‘આચિ્ય્ચમરહ્નની 
હાજરી સૂરિે છ ેકે નામ્યકા ના્યકને ‘રાક્ષસ!’ કહીને સંબોરન કરે છ.ે’ (પમૃ.૧૯૨) િો સરુરેર 
જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ: 3માં (પમૃ.29)માં મરરીષ પંરાલ એિરું અથ્ચઘટન કરે છ ે કે ‘આ 
પહરમસથમિમાં રહેલો વ્યંગ ના્યકની હથેળીમાં માત્ ‘રાક્ષસ’ નહીં પણ ‘રાક્ષસ!’ લખીને સૂરિે 
છ.ે સમગ્ િાિા્ચના સંદભ્ચમાં ના્યકને રાક્ષસ િરીકે નહીં પણ આપણી સમગ્ સંસકમૃમિને, 
મરણને, િાસિમિકિાને રાક્ષસ િરીકે ઘટાિિામાં આિી છ.ે’ અહીં એક મિિેરક ‘રાક્ષસ!’ 
રબદને વ્યમકિની ક્રૂિા િરીકે જરુએ છ ેિો બીજા એને સમગ્ માનિ સંસકમૃમિના મરણ િરીકે 
ઘટાિે છ.ે આમ સરુરેર જોષીની બે શ્રેષ્ઠ િાિા્ચઓ અંગે એમની િાિા્ચઓના એક રબદને અંિે 
આિિા આચિ્ય્ચમરહ્નથી રીંરિામાં આિિા સંકેિ મિરે બે હદગગજ મિિેરકો એકમિ નથી, આ 
બંને મિદ્ાનો સરુરેર જોષીના અંગિ સનેહીઓ હિા, આ બે રકિિગી િાિા્ચઓ અંગે ક્યારેક ને 
ક્યારેક લેખક સાથે પણ િાિ થઈ જ હરે એમ માની રકા્ય, છિાં આિી ગૂંરિાિા ભરેલી 
પહરમસથમિ હો્ય િો એમાં સરુરેર જોષીની લખાિટમાં રહેલી અસપષ્િાઓ જ જિાબદાર 
ગણા્ય. અહીં આરરુમનક મિિેરકોને મપ્ર્ય એિી એક સંજ્ા ‘સંહદગરિા’ મસદ્ધ થા્ય છ ેએિરું નહીં 
કહી રકા્ય. આ અસપષ્િાનરું કારણ િાિા્ચમાં ઘટનાને મહત્િ ન આપિાના અમિ આગ્હમાં 
જણા્ય છ.ે સંગ્હની બાકીની િાિા્ચઓ આિી સંહદગરિાઓથી ભરપૂર છ,ે જમેાં એનાં પાત્ોનાં 
િિ્ચન કે િાિા્ચમાં બનિી ઘટનાઓનાં અક્ષાંર-રેખાંર કરે મળિાં નથી. એક ઉદાહરણ જોઈએ 
િો, ‘દરુલ્ચભા’ િાિા્ચની નામ્યકા રેખા એકિાર ના્યક સરુહાસને સંભળાિે છ,ે ‘સરુહાસ, િેં જ િો 
જીિનાનંદની કમિિા મને સંભળાિી હિી, નહીં? કમિ રરું કહે છ ેિે ્યાદ છ?ે કમિ કહે છ ેકે 
આ િો છ ેવ્યાઘ્ર્યરુગ. એની મરુખ્ય પ્રિમૃમત્ હહરણીનરું મીઠરુ ંમરુલા્યમ માંસ ભક્ષિાની. બરા પરુરુષો 
િાઘ-અથિા સારા રબદોમાં કહીએ િો નરરાદૂ્ચલ.’ (262) જ ેસંબંરમાં પોિાને મરકાર અને 
પરુરુષને મરકારી િરીકે જોનારી નામ્યકા હો્ય એ પછીથી રોરીછૂપીથી અને પોિાની મરજીથી 
સરુહાસ સાથે મસમિલમેરેજ કરિા આિે એનરું િણ્ચન આ િાિા્ચમાં છ.ે મિરાર અને આરારની 
આટલી મભન્નિા રરાિિી સ્તીના મનમાં આિી ક્ષણોમાં કેિી સંકરુલ પ્રહક્્યા રાલિી હરે એ 
રજૂ કરિાનો લેખક માટ ે મોટો પિકાર હિો. એમના જ રબદોમાં કહીએ િો: ‘િસિરુનરું 
સારારણીકરણ નહીં પણ મિલીનીકરણ કલામાં થિરું જોઈએ. ....હરું  કળીને જોિો નથી, કળીની 
ફૂલમાં પહરણમિા િરફની ગમિને જોઉં છરુ .ં પાઉલ કલે આથી જ િો કહે છ:ે The work of 
art…is experienced primarily as process of formation…never as a product…. 
એટલે કલામાં િથ્યની માનસી છા્યા પ્રમિફમલિ થા્ય છ ેએમ કહેિા્ય છ ેએમ કહેિરું િરરુ 
ઉમરિ લેખારે.’ અહીં લેખક એિો કોઈ પિકાર ઉપાિિાને બદલે ન્યા્ચ િથ્યનરું, લગ્ન કરિા 
માટ ેબંને જા્ય અને લગ્ન કરીને પરિ આિે એનરું, િણ્ચન કરીને સંિોષ માને છ.ે એ િેળા 
‘કળીની ફૂલમાં પહરણમિા િરફની ગમિને,’ એટલે કે હહરણી રેખાના મનમાં નરરાદૂ્ચલ સરુહાસ 
સાથે મજદંગી જોિિી િેળાની ક્ષણોનાં મનોમંથનનરું િણ્ચન આપિા નથી. અહીં િારકને prod-
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uct મળે છ ેprocess નહીં!
એમના છલે્ા િાિા્ચસંગ્હ ‘એકદા નૈમમષ્યારણ્યે’માં નિ િાિા્ચઓ મળે છ,ે જ ેપૈકી છ 

િાિા્ચઓમાં ફેન્ટસીની રરનારીમિનો ઉપ્યોગ થ્યો છ.ે આ િાિા્ચઓ છ:ે ‘અને હરું ’ -, ‘પંખી’, 
‘પરુનરાગમન’, ‘સંકેિ’, ‘મેં બારણં ખોલ્યરું’ અને ‘વ્યામર’.  પરંિરુ એમાં સફળિા જમેાં ફેંટસીનો 
ઉપ્યોગ બહરુ નથી થ્યો એિી િાિા્ચ એકદા નૈમમષ્યારણ્યેમાં જ મળી છ.ે અહીં ના્યક કથાકાર 
છ ેઅને જનેો પરુત્ મરણ પામ્યો છ ેએિી દરુખી્યારી માિાને, કથાકાર ઉપર કોઈક મેલી મિદ્યા 
અજમાિી ગ્યરું છ ેએિરું માનિી પોિાની પતનીને અને ફરીથી પરુત્મિરહમાં બાિરી બનેલી 
માિાને એમના સંિાપ દૂર થા્ય એિી િાિા્ચઓ સંભળાિીને આશ્વાસન આપિાના પ્ર્યતનો કરે 
છ.ે પરંિરુ ત્ણે્ય હકસસામાં કોઈનો સંિાપ દૂર થિો નથી, ઊલટાનરું કથા કહેિાની હક્્યા 
દરમમ્યાન કહેનાર અને સાંભળનાર આ કથાઓના અરણ્યોમાં આથિી રહ્ાં છ ે એિરું 
અનરુભિીને  કથક િાિગ્સિ થઈ જા્ય  છ.ે આ િાિા્ચમાં કથા – fiction -ની ઉપ્યોમગિાના 
ખ્યાલોની કલાતમક રીિે જાંર પિિાલ કરિામાં આિી છ.ે રરું કથા વ્યમથિ માણસોની વ્યથા 
દૂર કરી રકિા માટ ેસમથ્ચ છ ેકે એ એક અફીણ માત્ છ?ે રરું કથા કહેનાર પોિાની મ્યા્ચદા 
જાણે છ?ે જનેે દરુ:ખ પડરું છ ેએના પ્રત્યક્ષ અનરુભિને કથા કહેનાર પરોક્ષપણે અનરુભિી રકે 
છ?ે રરું કથા કરો રમતકાર કરિી નથી એિી ખાિરી થ્યા પછી કથા કહેનારા અને સાંભળનારા 
એ છોિી રકિાના છ?ે થોિી િરરુ છૂટ લઈને કહીએ િો રરું કલાની કોઈ સાથ્ચકિા ખરી કે એ 
મન મનાિિાની એક ્યરુમકિમાત્ છ?ે આ બરા પ્રશ્ો સાથે બાથ ભીિિામાં આ રાર પાનાંની 
િાિા્ચમાં લેખક સફળ રહ્ા છ.ે સંગ્હની બીજી િાિા્ચ ‘અગમિગમન’ મિિેરકોને ઘણી ગમી છ ે
અને જ્યંિ પારેખે એને ઉપ્યરુ્ચકિ સંપાદનમાં સમાિી પણ છ.ે િો અહીં એ ્યાદ અપાિિરું 
જરૂરી છ ેકે ‘અગમિગમન’ અને ‘એક મરુલાકાિ’ િાિા્ચઓમાં કાળને સીરી લીટીમાં અનરુભિિાને 
બદલે બંને િાિા્ચના ના્યકો રક્ાકાર ગમિએ અનરુભિે છ.ે એટલે કે ‘અગમિગમન’માં ના્યક 
બસની મરુસાફરી અને એ બહાને પ્રિીકાતમક રીિે મજદંગીની મરુસાફરી કરે છ ેએ જાણે કે 
અગાઉ કરી રૂક્યો છ ેઅને ‘એક મરુલાકાિ’માં મરુલાકાિના અનરુભિમાંથી પસાર થ્યો હોિાનરું 
માનિો ના્યક ખરેખર િો એ મરુલાકાિ હિે રરૂ થિાની છ ેએ જાણીને એને અટકાિિા પ્ર્યતન 
કરે છ.ે આ બંને િાિા્ચમાં સમ્ય મિરેની જ ેઅમભરારણા કરિામાં આિી છ ેિે િત્િજ્ાની 
રિેિરીક મનતરે જનેે eternal recurrence કહે છ ેએ છ.ે એટલે કે સમ્ય હકીકિે સીરી લીટીમાં 
ગમિ નથી કરિો, પણ રક્ાકારે ફરે છ ેએટલે હરું  જ ેઅનરુભિ કરી રહ્ો છરુ  ંએ મને અગાઉ 
પણ થઈ રૂક્યો છ ેઅને હજી મને ફરી ફરીને થ્યે રાખિાનો છ.ે ભારિી્ય િત્િજ્ાનમાં પણ 
સમ્યની આિી જ અિરારણા કરિામાં આિી છ.ે આ િાિ િૈજ્ામનક રીિે િો મસદ્ધ  નથી થઈ, 
પરંિરુ સજ ્ચકોને આ પહરકલપનામાં ઘણો રસ પડો છ.ે અંગ્ેજ નાટ્યકાર જ.ે બી. મપ્રસટલેએ 
Dangerous Corner (1932) અને Time and the Conways (1937) જિેા નાટકોમાં આ 
રરનારીમિનો સફળિાથી ઉપ્યોગ ઠઠે 1932-1937માં કરેલો છ.ે િો, જનેે રહસ્યિાદી 
મિરારક િરીકે િરારે જાણીએ છીએ એિા પી.િી. ઉસપેન્સકી 1915માં Strange Life of Ivan 
Osokin નિલકથામાં આ જ બાબિ પ્રસિરુિ કરી રૂક્યા છ.ે એટલે સમ્યની આ મિરારણાને 
ગરુજરાિી િાિા્ચમાં લાિનારા સરુરેર જોષી છ ેએ હકીકિનો સિીકાર કરીને એટલરું ઉમેરીએ કે 
આ રરનારીમિનો પ્ર્યોગ બીજા સજ ્ચકો િરસો પહેલાં પોિાની કમૃમિઓમાં સફળિાથી કરી 
રૂક્યા છ.ે સંગ્હની બીજી િાિા્ચઓમાં ફેંટસીનો ઉપ્યોગ સામાન્્ય અસર ઉપજાિે છ.ે જમેકે 
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‘પરુનરાગમન’માં એક વ્યમકિ પોિાના રરીરમાંથી નીકળી જઈને રાિના િાિાિરણમાં 
રાંદનીના પ્રકાર, આજરુબાજરુની િસિરુઓની દાબમિહીન હળિાર અને નિા જ પહરમાણમાં 
અનરુભિાિી આસપાસની િસિરુઓનો અરરીરી એિો સરહર્યલ અનરુભિ કરે છ.ે પણ, અહીં 
લેખક આિા એક પછી એક અનરુભિોની ્યાદીના ખિકલા ક્યભે જિાની એમની ટિેને લીરે - 
િિરુ્ચળ  નામની િાિા્ચમાં મરુખ્યપાત્ને અિાજનો અનરુભિ થા્ય છ ેએ કહેિામાં, એક પછી એક 
બત્ીસ અિાજોની ્યાદી આપી દે છ ે- િારકને એ અનરુભિ પ્રોસેસ દ્ારા કરાિી રકિા નથી. 
મલમસટગંને પ્રોસેસ ગણી ન રકા્ય. અહીં ‘કલાની માનસી છા્યા’ના મિકલપે િારકને ્યાદીઓ 
પ્રાપ્ત થા્ય છ,ે એનો કોઈ ઇંહદ્ર્યગમ્ય અનરુભિ થિો નથી. ‘કંકાિટી’ સામમ્યકને 1973માં 
આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં સરુ.જો.એ કહેલરું કે - ‘આ બરાને અંિે આજ ેહરું  મારી સાિેક િાિા્ચને ટકી 
રહેલી જોિા ઇચછરુ  ં છરુ .ં એ મસિા્યની બીજી િો એ િાિા્ચઓના મનમા્ચણને આિશ્યક એિી 
પૂિ્ચભૂમમકા હિી. એને માટનેરું આિશ્યક ક્ષેત્કા્ય્ચ હિરું.’

ગરુજરાિી કમિિાએ છદં છોિ્યા અને ગરુજરાિી િાિા્ચમાં ઘટનાના મિરોરાનની મજકર 
થઈ એ સમ્યગાળો એક છ.ે આજ ેગરુજરાિીમાં અછાંદસ કમિિા રરનારીમિનરું એક અમભન્ન 
અંગ બની ગઈ છ ેજ્યારે ઘટના સંદભભે એમાં ‘મિરોરાન’ની િાિ હિી કે ’હ્ાસ’ની મજકર 
થ્યેલી કે મૂળે એમાં ‘ઘટનાલોપ’ની િરફદારી હિી એનો ખરુલાસો દરિખિે આપીને િાિ રરૂ 
કરિી પિ ેછ.ે એ જોિાં મસદ્ધાંિમાં આ િાિ જટેલી આકષભે છ ેએટલી જ એના સજ ્ચનાતમક 
પહરણામમાં ગૂંરિાિો ઊભો ક્યા્ચ િગર રહેિી નથી.

આ 63 િાિા્ચઓમાંથી પસાર થિાં, નળદમ્યંિી, કામલ્યમદ્ચન, રાક્ષસ, પદ્મા િને  અને 
એકદા નૈમમષ્યારણ્ેય  એમ પાંર િાિા્ચઓ મળે છ ેજ ે‘આિશ્યક ક્ષેત્કા્ય્ચ’માંથી િાિા્ચ બનિામાં 
સફળ રહી છ.ે નળદમ્યંિીમાં મરત્ા પરપરુરુષનો સપર્ચ આમથ્ચક મજબૂરીિર સિીકારે છ,ે પણ 
પોિે મનથી દમ્યંિી જટેલી પમિત્ હોિાથી ઘેર પાછી ફરે છ ેિે રાિે, પોિાના પમિને જ ેરરીર 
રરે છ ેિે અનાઘ્રાિ હોિાનરું અનરુભિે છ.ે કામલ્યમદ્ચનમાં એક લંપટ પરુરુષ પોિાની િાસનાને 
દમિા જિાં, િાસના જ એને દમમિ કરે છ ેિે પ્રહક્્યા ઝીણિટથી રજૂ થઈ છ.ે રાક્ષસમાં 
ના્યકને પ્રિીમિ થા્ય છ ેકે બાળપણમાં પ્રકમૃમિનરું રક્ષણ કરિા માટ ેજ ેરાક્ષસોનો સંહાર કરિા 
પોિે અને પોિાની બાલસખી દંિકથાઓને સહારે સફળ થ્યાં હિાં િે પ્રકમૃમિને સમ્ય જિા 
રાક્ષસોએ હણી નાખી છ.ે પદ્મા િને-માં પોિે જનેે પામી નથી રક્યો એ પ્રે્યસીને મનોમન 
જળમરણ સિીકારિા ના્યક ઉદ્યરુકિ કરી રહ્ો હો્ય િે કથાનક ગમિરીલ ગદ્યમાં સરુંદર રીિે 
રજૂ થ્યરું છ.ે એકદા નૈમમષ્યારણ્યેમાં કથાકારના અને શ્રોિાના પ્રશ્ો કથા કહેિાની પ્ર્યરુમકિ 
દ્ારા હલ કરી રકા્ય કે કેમ િે મદ્રા સરોટ રીિે રજૂ થઈ છ.ે

આમ ટૂકંીિાિા્ચના મસદ્ધાંિપરુરુષ સરુરેર હ. જોષી હકંમરિ અને કથોપકથનના િાિા્ચ 
મિષ્યક લેખોમાં જ ે મિરારણા આપે છ ે િેને પોિાના િાિા્ચલેખનમાં ભાગ્યેજ સફળિાથી 
અમલમાં મૂકી રક્યા છ.ે પોિાની મિરારણાના સમથ્ચનમાં પાઉલ કલે કે િાન ગોગ જિેા 
મરત્કારોની કલાનાં ઉદાહરણો ટાંકિી િેળા કે જોસ ્યોસેટા ્યાસેટ જિેા િત્િજ્ાનીઓનાં 
અિિરણો આપે છ ેત્યારે એમના ધ્યાને જરૂર આવ્યરું હરે કે મરત્કલા અને િત્િજ્ાન એ 
સાહહત્યથી અલગ એિી મરસિ છ.ે એક સિરૂપમાં જ ેપ્ર્યરુમકિથી પહરણામો હાંસલ કરી રકા્ય 
એિાં પહરણામો મેળિિામાં બીજા સિરૂપમાં એ જ પ્ર્યરુમકિઓ બેઠબેેઠી કામ ન લાગે. એ માટ ે
જરુદી સજ્જિા જરૂરી બને.
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સરુરેર જોષી ઘટનાનરું મિરોરાન કે હ્ાસ કરિાના આગ્હ સાથે િાિા્ચરરનામાં રરૂઆિના 
બે સંગ્હની િાિા્ચઓમાં સમન્નમરકરણ અને બાકીના ત્ણ સંગ્હની િાિા્ચઓમાં ફેન્ટસીને 
ઘટનાના મિકલપે લાવ્યા, પણ આ બંને પ્ર્યરુમકિઓ ઘટનાનરું સફળિાથી સથાન લઈ રકે એ રીિે 
પૂરા સામથ્ય્ચથી ્યોજિાનરું એમને બહરુ ફાવ્યરું નથી. આમ પણ આ બંન્ને રરનારીમિઓ એ 
ટૂકંીિાિા્ચ મસદ્ધ કરિાની ગૌણ રીમિ છ.ે એટલે એ પાંરેક િાિા્ચઓ સંિોષ થા્ય એિી રીિે રરી 
રક્યા છ ેએમ હરું  કહરું  છરુ  ંત્યારે, એકીશ્વાસે એ પણ ઉમેરંુ છરુ  ંકે ‘રૂમકેિરુ’  અને ‘મદ્રેફ, ‘પોસટ 
-ઓહફસ’ અને ‘મરુકરુ ંદરા્ય’માં, જ્યારે ગરુજરાિી િાિા્ચ પા... પા પગલી માંિિી હિી એિા 
રરૂઆિના સમ્યમાં જ મપિાઓ અને સંિાનોના સંબંરના રાશ્વિ કથાિસિરુની બંને બાજરુ  
આબાદ વ્યકિ કરી રક્યા એમાં, પન્નાલાલ પટલે ‘િાત્કને કાંઠ’ેમાં નામ્યકા નિલ જાણે કે 
સાત્્ચ પ્રબોરી Man is condemned to be free ઉમકિ મરુજબ free choiceનો મિકલપ 
અજમાિે છ ેત્યારે એ સિિંત્િા એની પાસે ખોટી પસંદગી કરાિે એ માનિી્ય દરુદ્ચરાની િાિ 
રજૂ કરિામાં, ઝિેરરંદ મેઘાણી ‘પાનકોર િોરી’માં માણસ ઝૂકે પણ હારે નહીં એ િત્િજ્ાન 
વ્યકિ કરિામાં, રરુનીલાલ મહિ્યા ‘રંપો અને કેળ’માં સ્તી-પરુરુષના રાહરત્ર્ ્યની કસોટી કરિામાં 
લોક ક્યારેક લોકોિર રોરણોથી મનણ્ચ્ય કરિરું હો્ય છ ેકે જ્યંિ ખત્ી ‘રાિ’માં કરુદરિી િત્િ 
ક્યારેક િગર મિરારે પાસાં ફેંકે િો સમજીને પાસાં ફેંકનારો રાિપાિરુ ખરુદ રાિનો મરકાર થઈ 
બેસે એિી િાિા્ચઓમાં િાિા્ચના સિરૂપને લાંઘી જઈને અદભરુિ કલાકી્ય સત્યના કોઈ અલૌહકક 
પ્રદેરમાં િારકને લઈ જા્ય છ,ે એિો કોઈ રમતકાર સરુરેર જોષી હાંસલ કરી રક્યા નથી, એ 
હકીકિ છ.ે અને કા્યમ માટ ેરહેિાની છ.ે
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(4) સરુરેર જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ, મિિેરન-1, સંકલન ઃ મરરીષ પંરાલ, 2005, પ્રકા. 

ગરુજરાિ સાહહત્ય અકાદમી પમૃ. 371)
(5) સરુરેર જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ, મિિેરન-2, (અગ્ંથસથ) સંકલનઃ મરરીષ પંરાલ-

2011, પ્રકાઃ ગરુજરાિ સાહહત્ય અકાદમી, પમૃ. 245)

q 
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સમૃર્ની	સ્ો્રસવનીને	કાંઠેથી	–	સુરેશ	જોષીના	લરલ્	
રનબંધો

જ્યદેવ	શુકલ

સાહહત્યકાર હો્ય કે મરત્કાર, સંગીિકાર હો્ય કે મરલપકાર િેઓ પોિાની કમૃમિ ક્યા 
કોણથી રજૂ કરે છ,ે િેમની કમૃમિમાં કેિી કેિી અને કઈ કઈ રિેમ પસન્દ કરી રજૂઆિ કરે છ,ે 
િેઓ રરું રરું સિીકારે છ ેઅને રરું છોિ ેછ ેિેનરું મહત્િ દરેક કળાના સન્દભભે નોખરું છ.ે દરેક 
કળાકાર પોિાને મળેલા કૌટરુમમબક, સાંસકમૃમિક અને પ્રાકમૃમિક િાિાિરણમાં ઘિાિો અને 
પ્રગટિો રહે છ.ે

*
ભૂપેન ખખખરે `પલામસટકના ફૂલોના ગરુચછાિાળો માણસ’ મરત્માં કે ગરુલામમોહમમદ 

રેખે `પ્રિીક્ષા અને પહરભ્રમણ’માં એિરું રરું રરું ક્યરુાં છ ેકે િેમની કારહકદગીના મહત્િનાં મરત્ોમાં 
આ મરત્ોની સિીકમૃમિ થઈ છ?ે એ માટ ે ભાિકોએ રીરજપૂિ્ચક, આ અને અન્્ય મરત્ોને 
ઝીણિટથી `િાંરિા’ જોઈએ.

જસરાજજી કે પરિીન સરુલિાનાજી રારો કે રાગ માલકંસના સૂરો િહાિે છ.ે િેમની 
અમભવ્યમકિમાં રાગના સિરસં્યોજનો આલાપરારીમાં, મિલમમબિ અને દ્રરુિ લ્યની રીજોમાં, 
એિી સહજ સજ ્ચનાતમકિા સાથે પ્રગટાિે છ ેકે ભાિકોને એિી પ્રિીમિ થા્ય કે આિો પ્રફરુમલ્િ 
રાગ પૂિભે સાંભળો નથી, િેમની િાિ નથી. સિ્ચ પ્રથમ િો કોઈ પણ રાગના સિરોને આપણી 
રેિનામાં ઠરિા દેિાનરું રૈ્ય્ચ આપણામાં એટલે કે શ્રોિાઓમાં હો્ય છ ેખરંુ? એિરું જ લમલિ 
મનબંર, કમિિા, ટૂકંી િાિા્ચ, નિલકથા આહદ સિરૂપોની કમૃમિઓ માણિાની, આસિાદિાની, 
સહૃદ્યિા સાથેની ઉતસરુકિા છ ેખરી? આપણે ‘સારી’, ‘ખરાબ’ કે `ઠીક’નાં ખાનાં િૈ્યાર જ 
રાખીએ છીએ!
*

આજ ેહરું  ગરુજરાિી સાહહત્યના બહરુશ્રરુિ િાિા્ચકાર, મિિેરક, અનરુિાદક, સંપાદક, કમિ 
અને આરરુમનકિાના આંદોલનના સિ્ચિોમરુખી આરા્ય્ચ સરુરેર જોષીના લમલિ મનબંરકાર 
િરીકેના િાજપભ્યા્ચ અને બહરુમૂલ્ય પ્રદાનની કેટલીક િાિો આપ સૌની સાથે િહેંરિાનો 
પ્ર્યતન કરી જોઉં.
*

ગરુજરાિી સાહહત્યના પ્રથમ લમલિ મનબંરકાર િરીકે ઉમરિ સિીકમૃમિ પામનાર કાકા 
કાલેલકર ઝીણી નજરથી આસપાસના જગિને માણે છ ેઅને ઉતસરુક ભાિકોને રસ-િરબોળ 
પણ કરે છ.ે િેમના કેટલાક સમરણી્ય મનબંરોમાંના એકની થોિી પંમકિઓઃ

રરું આ ટકેરીઓ મરરાિે કોઈ જોિરું ન હો્ય ત્યારે કપિાં ઉિારીને નાહિા પિિી હરે? 
આજ ેિો નહીં જ ઊિરે, કેમ કે દરુમિ્ચનીિ રન્દ્રમા મરરાિ સરુરી એકીટસે સરોિરમાં જોિો 
હરે.’ - કાકા કાલેલકર
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રાંદનીભીના િાિાિરણમાં, મરરાિે કપિાં ઉિારીને આ ટકેરીઓ નાહિા પિિી હરે? 
કોઈ ભાિક રમૃંગાહરક દૃશ્ય રરારે એિરું રારી રકે. પણ િાક્યાન્િે જ ેપ્રશ્ાથ્ચ મરહ્ન છ ેિેને 
આપણે ધ્યાનથી જોિાનરું ને સમજિાનરું છ.ે મનબંરકાર આકારી્ય ઘટનાઓના જાણકાર હોિાથી 
રન્દ્રને `દરુમિ્ચનીિ’ કહ્ો છ.ે રરુકલપક્ષનો રન્દ્ર રૌદસ/પૂનમે આકારમાં ઉપર હોિાથી િેને 
એકીટસે જોિો બિાવ્યો છ.ે કાકા કાલેલકરે દૃશ્યાલેખન સૂઝથી ક્યા્ચની પ્રિીમિ ભાિકોને થા્ય 
છ.ે પ્રકમૃમિનાં મિમિર રૂપોને મિસમ્ય સાથે આલેખ્યાં છ ેઅને િેને આપણે આસિાદ્યાં પણ છ.ે 
આ ક્ષણે મને િેમનાં `કાદિનરું કાવ્ય’ અને `મધ્યાહ્નનરું કાવ્ય’ સમરણમાં આિે છ.ે ગરુજરાિી 
ગદ્યમાં આિાં મિમિર દૃશ્ય-સંિેદનોની હદરા ખૂલે છ.ે લમલિ મનબંરના આરંભક િરીકે કાકા 
કાલેલકરે ખાસસી પૂિ્ચ-પીહઠકા રરી છ.ે

િેમ છિાં સરુરેર જોષીના લમલિ મનબંરોને આપણે કાકા કાલેલકરના કરુળના નહીં, 
િેટલા રિીન્દ્રનાથના કરુળના છ ેએિરું સારાર કહી રકીએ. 

જરુદે જરુદે સમ્યે સરુરેર જોષીએ મમત્ોને સાથે રાખી જ ેજ ેસામમ્યકો રરૂ ક્યાાં િેમાંનરું 
એક `મનીષા’ પણ હિરું. 1955માં `મનીષા’ને પાને `રાજહંસ’ને ઉપનામે સરુરેર જોષીનરું લમલિ 
મનબંરલેખન આરંભા્ય છ.ે અને રીમે રીમે પોિાની મરુદ્રા પ્રગટ થિી જા્ય છ.ે આ મનબંરોમાંથી 
િરણી પામેલા મનબંરોનો પ્રથમ સંર્ય પ્રગટ્યો િે `જનામન્િકે’. જમે િેમના સામમ્યકોમાં 
`મક્ષમિજ’ અનેક રીિે અમદ્િી્ય બન્્યરું, િેમ `જનામન્િકે’ના કેટલાક મનબંરોએ આજ ે પણ 
િાજપ ગરુમાિી નથી. `જનામન્િકે’ પછી `ઇદમ્ સિ્ચમ્’, `અહો બિ હકમ્ આચિ્ય્ચમ્’, `રમ્યામણ 
િમૃમક્ય’થી `પશ્યન્િી’ સરુરીના સંગ્હો અને િેમના મરણ સરુરી લખાિા રહેલા મનબંરોને િથા 
અન્્ય સાહહત્યસિરૂપોના ગ્ન્થોને `સરુરેર જોષીનરું સાહહત્યમિશ્વ’ (પ્રકારક, ગરુજરાિ સાહહત્ય 
અકાદમી, ગાંરીનગર) નામે પંદર ગ્ંથોમાં એમના મરષ્ય મરરીષ પંરાલે પૂરી ખાંખિ સાથે, 
સંપાદન કરીને ગરુરુને ઉમરિ અંજમલ અપગી છ.ે

સરુરેર જોષીના મનબંરોમાં પંરેમન્દ્ર્યના કરુંિારા કલપનોની પ્રત્યગ્િા, ગદ્યનો જ ેસિાદ-
ભાિીગળિા સહહિ માણિા મળે છ ેિે સમરણી્ય છ.ે

હિે `જનામન્િકે’ના પ્રાક્ કથનને રસપૂિ્ચક સાંભળીરરું િો, જનેે સરુરેર જોષીએ ગદ્યનરું 
`જનામન્િક સિરૂપ’ કહ્રું છ ેિેની લીલાના આસિનરું પાન કરી રકીરરું. લમલિ મનબંરનાં કેટલાંક 
િત્િોની િાિ મરત્માં રણક્યા કરે એિી િાજપભરી રીિે કરી છ.ે જોઈએઃ

‘આપણા નાનકિા હૈ્યામાંથી જ ેછલકાઈ જા્ય િેને આપણે બીજા કોઈ અનરુકૂળ 
હૈ્યામાં સંઘરી રાખિા ઇચછીએ. આ બે હૈ્યાં મસિા્ય ત્ીજરુ  ંકોઈ એ િાિ જાણે નહીં, 
માટ ેએ િાિ છકે કણ્ચમૂળ પાસે જઈને કહીએ, ને ત્યારે કણ્ચમૂળ જ ેરિાર પકિ ેિેનો 
રંગ પણ પેલી િાિમાં ભળે.
આ િાિની ખૂબી એ છ ે કે કોઈક ત્ીજાની ઉપમસથમિમાં એ કહેિાિી હો્ય છ.ે એ 

ત્ીજામાં આથી ઉદભિિાં કરુિૂહલ, ઈષ્યા્ચ. રોષ - એનો પણ રસ એ િાિમાં ઉમેરા્ય છ.ે ઘણી- 
િાર િાિ િો મનમમત્રૂપ હો્ય. એથી બીજાના કણ્ચમૂળ સરુરી પહોંરિાના આતમી્યિાના 
અમરકારને પ્રગટ કરિાનરું જ ેસરુખ થા્ય િે જ સારી પ્રામપ્ત.
[...]

ગદ્યનરું આ જનામન્િક સિરૂપ એને ન્યા્ચ િક્ચસંગિ િથ્યની બરિિામાંથી 
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ઉગારિામાં કામ આિે છ.ે એમાં અંગિ અમભગ્હ પ્રમિગ્હના કાકરુઓ ઢાંકિામાં આવ્યા 
હોિા નથી. આ મનખાલસિાનો પણ એક અનેરો સિાદ હો્ય છ,ે ને સિસથ પ્રૌઢોનો ખોફ 
િહોરીને્ય એ રાખિો ગમે છ.ે
સરુરેર જોષીના મનબંરોના આસિાદ માટ ેએક મહત્િની િાિ. આપણામાં/ભાિકોમાં 

ભાિમ્યત્ી પ્રમિભા હો્ય એ ઇચછની્ય છ.ે આ મનબંરો સાથે અંદર-બહારની ્યાત્ા કરીને 
આપણને સમમૃદ્ધ બનાિિાની િક મળે છ.ે પ્રકમૃમિ સાથેનરું સાહર્ય્ચ કેિરું છ,ે આસપાસના જગિને 
આપણે જ ેરીિે જો્યરું છ ેિેનાથી જરુદી રીિે મનબંરકારે માણેલા જગિમાં પ્રિેરિાનો મોકો મળે 
છ,ે દેર-મિદેરના સાહહત્યનરું કેિરું નૈકટ્ય િેમણે માણ્યરું છ,ે આપણો ગરુજરાિી ભાષા સાથેનો 
અનરુબંર કેટલો રબકિો રહ્ો - આ સિ્ચને પામિાની મિરે્યાતમકિા હરે િો િેમના સાહહત્યમાંથી 
પંરામમૃિનરું આરમન કરી રકીરરું.
*

ઉનાળાના હદિસો છ.ે બપોર છ ે રિીન્દ્રનાથને મળિાનો સમ્ય છ.ે કાકા કાલેલકર 
સમ્યસર પહોંરે છ.ે િેમની સાથેની િાિરીિ દરમમ્યાન કાકા કાલેલકર બોલે છઃે મને િો 
િિકો ગમે છ.ે `એનો આનંદ લૂંટરુ ંછરુ .ં’ સરુરેર જોષી આ િાિને કેિી રીિે મૂકે છ ેિે માણીએ. 
િેઓ િો િિકો જ લૂંટિાની િાિ કરે છ,ે સકારણ. `પછી િો મબલખ િિકો જ િિકો - લૂંટા્ય 
એટલો લૂંટો. મનના લોભને ક્યાં થોભ છ.ે અષાઢના અંરારા હદિસોમાં કામ આિે એટલા માટ ે
આ રૈત્-િૈરાખના િિકાનો સંર્ય કરી રાખિાનો લોભ જાગે છ.ે મેદરુરિાની્ય અજબ મા્યા 
હો્ય છ!ે’ બીજા એક મનબંરમાં પ્રખર સૂ્ય્ચના િિકાની િાિ અત્યંિ લાઘિથી થઈ છઃે ‘ગ્ીષમની 
બપોર. માગયો મનજ ્ચન છ.ે’ આ બે િાક્ય િો માત્ હકીકિનો જ મનદભેર કરે છ.ે પણ િે પછીનરું 
િાક્ય જોિાિાં િિકો કેિો મિકરાળ બન્્યો છ ેિેની પ્રિીમિ થા્ય છઃે `સૂ્ય્ચના હજાર હાથના 
આરીિા્ચદ મસિકે ઝીલિાની કોઈની મગદૂર નથી.’ આ એક જ િાક્યની અમભવ્યમકિ ઘણં 
સૂરિી જા્ય છ!ે `જનામન્િકે’ના પ્રથમ મનબંરમાં લેખક જ ેગામમાં અને િેની આસપાસની 
પ્રકમૃમિ સાથે િન્મ્યિાથી જીવ્યા, ગોહઠ્યાઓ સાથે અત્ર બનાિિાના િમૃથા પ્ર્યોગોમાં, કેરીના 
સામખ્યાંનો સિાદ લેિાની પ્ર્યરુમકિઓમાં, ઝાંખરી નદીમાં પગ ઝબકોળિાના પ્રસંગોમાં 
કૈરો્ય્ચના હદિસોની સમમૃમિઓ િષયો પછી પણ િેમના મરત્માં મઘમર્યા કરે છ.ે િેમાંથી 
મનબંરોના રંગ-રૂપો ભાષાની િાજગીભરી છટાઓ પહેલ પ્રથમ માણી હો્ય એટલી િાજી લાગે 
છઃે

મારા ગામમાં રાજાનો હકલ્ો હિો,
િન હિરું, િનમાં િાઘ હિા, રીંછ હિાં,
એક નદી હિી, િેનરું નામ ઝાંખરી.
આ એક જ િાક્ય, િે પણ મિમિર મિગિોથી સભર એટલે ભાિકના મનમાં ઉતકંઠા 

જગિે છ.ે `મારા ગામમાં રાજાનો હકલ્ો હિો. એટલરું સાંભળિાં કે િાંરિાં રાજાની ભવ્યિા, 
િેના મહેલનરું કરુિૂહલ, િેના સૈમનકોની બીક - બરરું એક સાથે જાગી ઊઠ ેછ.ે મનમાં મસ મોટી 
જાદરુની પેટી પ્રગટ ેછ.ે આ બરરું આકાહરિ થા્ય ત્યાં િો આંખો સામે િરિ જ, િન, િનમાં િાઘ 
અને રીંછ હિાં - થી બીક અને મિસમ્ય જાગે. અલપમિરામ પછી િાક્યના ત્ણ રબદ સામે 
આિે છઃે `એક નદી હિી.’ િાંરિાં જ મનને ટાઢક સપરગી જા્ય છ.ે જ ેલેખક ગામનરું નામ 
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બીજાને કહેિા િૈ્યાર નહોિા િે, િાિના લ્યમાં નદીનરું ‘નામ ઝાંખરી’ છ ેએિરું ઉમંગથી બોલી 
જા્ય છ.ે કથનની આ રીિ રસ પિ ે એિી છ.ે િે પછી ઝાંખરીનાં છીછરાં જળમાં પગ 
ઝબકોળિાં થિો સપરા્ચનરુભિ પ્રભાિકિાથી રૂપ પામ્યો છ.ે અહીં અને અન્્ય મનબંરોમાં એકથી 
િરરુ ઇમન્દ્ર્યોનાં સંિેદનોમાં મિહરિાનરું પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે પગને થિી ઝાંખરીના પાણીની રોમહષ્ચક 
ઠિંકનો અનરુભિ અને િેનાં `અસખમલિ ખળખળ નાદનો શ્રરુમિગમ્ય આનંદ એકબીજામાં 
મળીભળી જા્ય છ.ે અરણ્ય હો્ય, જ ેપાછરુ  ંઅિાબીિ હો્ય, િેમાં અંરકાર હો્ય િે કેિો? મસમૃણ 
અંરકાર-(કોમળ અને સરુંિાળો) આિા કબરુ્ચર અનરુભિો આપણામાં રોપા્ય છ.ે
*

કોઈને સામાન્્ય લાગેલાં પ્રકમૃમિનાં કે અન્્ય દૃશ્યોને સરુરેર જોષી લાહીના રબકાર સાથે 
નોખી રીિે િણ્ચિે છ ેત્યારે આપણને સમજા્ય છ ેકે એ દૃશ્યો સાથે જોિા્યેલાં સંદભયો આપણે 
જોિી રક્યાં નથી. એક િાિ સાથે બીજો સંદભ્ચ જોિાિાં એ અમભવ્યમકિ કેિી મમ્ચસપરગી બને 
છ!ે િષા્ચના આરંભના હદિસોની સમમૃમિ મનબંરકાર િણ્ચિે છ ેત્યારે આપણને ક્યાં લઈ જા્ય છ?ે

- આજ્ેય િષા્ચના પ્રારંભના હદિસોની કોઈ રાિે એકાએક િષા્ચની ઝિીના અિાજથી 
જાગી જિા્ય છ,ે ત્યારે રરિીના પેટાળમાં અસંખ્ય િમૃણબીજોનાં ગભ્ચસફરુરણનો અનરુભિ 
થિાં મરત્ મિહ્વળ બની ઊઠ ેછ.ે
િષા્ચની ઝિીથી જાગી જનારા િો ઘણા હો્ય, પણ ‘.રરિીના પેટાળમાં અસંખ્ય 

િમૃણબીજોનાં ગભ્ચસફરુરણનો અનરુભિ કરનાર ને કરાિનાર િો કેિળ સરુરેર જોષી જ!
િનમાં રાલિાં કેિા સપરા્ચનરુભિો થા્ય અને રહેરમાં િાહનોના અનરુભિોની િાિ લેખક 

કરે ત્યારે િન અને રહેર િચરેનો મિરોરાભાસ પણ આપણી સામે આિે છ.ે
- િનમાં િો આપણાં પગલાંને સાપના સરી જિાનો સપર્ચ થા્ય, િાઘની છલંગ ભરિી 
ગમિનો સપર્ચ થા્ય. રહેરમાં િો મોટર અને ટટ્ામની આંરકાભરી ્યાંમત્ક ગમિ આપણા 
રરણનો લ્ય િોિ ેછ.ે’
હકરોરાિસથામાં સાપના સરી જિાની બીક સાથેનો સપર્ચ અને િાઘે છલાંગ ભરી હો્ય 

ત્યારે કાળા-પીળા રંગની છલાંગિાળરું બીકાળિરું રૂપ ભાિકને ધ્રુજાિી દે છ.ે એ સંિેદનોની સાથે 
જ રહેરની ટટ્ામ અને મોટરના ‘આંરકા’ સાથેની મત્મિર ગમિનરું સંિેદન જોિા્ય છ.ે
- `ગ્ીષમમાં મોગરા અને મરરીષની અત્યરુમકિ હિામાં સંભળા્યા કરે છ.ે પછી રૈત્ િરફથી 
િૈરાખ િરફ ઢળિાં આ અત્યરુમકિનો ઘેરો રંગ ગરુલમોરમાં ઘૂંટાઈને લાલરટ્ટક બનરે, િષા્ચમાં 
થનારા પમૃથિી અને આકારના ગાઢ પહરરંભણની કરુમકરુમપમત્કા ગરુલમોરની મલમપમાં લખાઈ 
જરે.’

`ગ્ીષમ’ મનબંરની આ પંમકિઓ આરંભે જ મોગરા અને મરરીષની માદક સરુગંરની 
ઓળખ `અત્યરુમકિ’ રબદથી િરરુ સપરભે છ.ે `ગ્ીષમ’માં એક સમ્યે ઘણા લગ્નો થિાં િેની િાિ 
પણ પ્રગટી છ.ે કરુમકરુમપમત્કા, પમિ-પતનીના પ્રગાઢ પહરરંભણ (આમલંગન)ની િાિ સૂરક છ.ે 
`પરબ’ (ફેબ્રુઆરી 2021ના અંકમાં રન્દ્રકાન્િ ટોપીિાળાએ આ મનબંરના મનબંરનને લાઘિથી 
િથા સ-રસ રીિે ખોલી આપ્યરું છ.ે જમેણે આ મનબંર અને એને મિષેનો લેખ િાંચ્યો નથી િેમને 
િાંરિાની ભલામણ.

લમલિ મનબંર માટનેા કોઈ ખરીિાઓ નથી. આ સાહહત્ય સિરૂપ ખરુલ્રું છ.ે સરુરેર 
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જોષીએ પોિાના લેખન દ્ારા મનબંરના સિરૂપને િોડરું છ ેઅને િેમાં ઘણં જોડરું પણ છ.ે દા.િ. 
બાળિાિા્ચનો સપર્ચ (મરરુમાલિીનરું દરુઃસિપન), બોદલેરની કાવ્ય-પંમકિનો આસિાદ (‘મરુરળરાર 
િરસાદ’) પરુરુષ-સ્તીના સંબંરની િાિો (ક્યાં છ ેસોનરું?). પિનનરું મહહમન-સિોત્ અને (`કીમમ્યો’), 
પત્લેખનનો આસિાદ અને પ્રેમિત્િનો મિમર્ચ (`એહરકાના પત્ો’), સાહહત્ય-મિમર્ચ 
(`અજાિશમશ્રરુ અને અજાિરત્રુ’), `ગ્ીષમ’, `રૂસરાિમૃત્ પમૃથિી’ િગેરે...

`એક મહાન સિીકમૃમિ’માં એક મરુમૂષરુ્ચ ગરુલાબના છોિને જોઈ, મરન્િાિરુર બની સરુરેર 
જોષી પોિાના નાના િનસપમિ-પહરિારમાં િેનરું સથાપન કરે છ.ે થોિા હદિસ સરુરી છોિની 
રરુશ્રૂષા કરિા છિાં િે પ્રસન્ન થિો નથી. ગરુલાબના છોિની સરભરામાં લીંબોઈ આિે છઃે 
`લીંબોઈએ નાનકિી િાળી ગરુલાબના અનરુન્ય માટ ે લંબાિી છ.ે’ કેળ પોિાના નિા ફૂટલેા 
પાનની છા્યા કરીને એને રીઝિિા મથે છ.ે આ રીિે િનસપમિ-પહરિાર અને લેખક પોિે 
ગરુલાબના સિાગિ માટ ેઅત્યંિ ઉતસાહહિ છ.ે આમ હદિસો પસાર થિા છિાં છોિ જાણે 
િટસથ રહે છ.ે લેખકની મરન્િા ઘટી નથી. પ્રિીક્ષાના આ ગાળામાં રાકરુન્િલ, ઘાર્યરુ્ચની 
નિલકથા, કાફકાનરું સમરણ પણ લેખક કરે છ.ે આ અને અન્્ય મનબંરોમાં ટૂકંી િાિા્ચના અંરો 
દેખા્ય પણ ખરા. અન્િ િરફ આિિાં ગરુલાબના છોિને પરુનજી્ચિન/નિજીિન મળિાં મનબંરકાર 
મૈત્ીનો હાથ લંબાિી કહે છઃે `આ પાદપમરરરુને પોરે પોરે સૂ્ય્ચ (પૂરન) કાલે સિારે પ્રારન 
કરાિરે. `આિપપ્રારન સંસકારમાં હાજર રહેિાનરું િમને સૌને હાહદ્ચક મનમંત્ણ છ.ે’ 
`મરરુમાલિીનરું દરુઃસિપન’ મનબંર બાળકથાની પ્ર્યરુમકિથી ભાિકોને આચિ્ય્ચરહકિ કરે છ.ે 
મનબંરમાં બાળકોને અને િ્યસકોમાં રહેલા બાળકોને પણ રસ પિ ેએિી રીિે િાિ થઈ છ.ે 
મરરુમાલિીની કળી, નમિા આિેલી રાિ, રેષનાગ, ઢીંગલી, આમગ્યો, ...આહદ પાત્ોમાં 
બાળકથાનાં પાત્ો સહજ રીિે પ્રગટ્યા છ.ે

`મરરુમાલિીની ગભરુ કળીને દરુઃસિપન આવ્યરું છ.ે એ ઊંઘમાં હીબકાં ભરે છ.ે નમિા 
આિેલી રાિ ઝૂકીને એને પૂછ ેછઃે `રરું છ ેબેટા?’ કળીના હોઠ ફફિ ેછ,ે લાખ જોજન દૂરના 
િારાની પાંપણ પલકે છ,ે મારી નાિી જોરથી રબકે છ,ે...’ આ િાક્યરરનાને િપાસીએ િો 
બાળસહજ ઉમકિઓનો લ્ય આપણે કાન દઈને સાંભળી રકીરરું.

દરુઃસિપન આવ્યરું છ.ે
હીબકાં ભરે છ,ે
એને પૂછ ેછ,ે
હોઠ ફફિ ેછ,ે
િારાની પાંપણ પલકે છ,ે
મારી નાિી જોરથી રબકે છ,ે
આમ બાળિાિા્ચરૂપ મનબંર રીમેરીમે મિકસિો જા્ય છ.ે એના િાક્યોનો લ્ય આપણને 

આગળ િાંરિા રાખે છ.ે મનબંરના પાછલા ખંિમાં ના્યક `અંરકારના ગાઢ અરણ્યને િીંરિો 
િેજ રોરિા નીકળો’... `અંરકારમાં ફાંફાં મારિો હિો ત્યાં કોઈકની જોિ ેભટકાઈ પડો’... 
`પણ એ કોણ હિરું િેનરું નામ નહીં કહરું .’ પછી કળીએ રેષનાગના કાનમાં કહ્રું `સૂરજ ઊગ્યો’. 
આરંભે રેષનાગે કળીના કાનમાં કહ્રું હિરું અંિમાં રેષનાગના કાનમાં કળી સૂરજ ઊગ્યાના 
સમારાર આપે છ.ે આમ કથનનરું િિરુ્ચળ પૂરંુ થા્ય છ.ે છલે્રું િાક્ય િમે જાિે જ િાંરજો. હરું  નહીં 
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કહરું , સમજ્યા?
મિશ્વકમિિાના પ્રમિષ્ઠ કમિ હરલકે મરણ પામે છ,ે 1926માં. 1925ના ઉત્રાર્ચમાં અઢાર 

િષ્ચની એહરકા નામની મરુગરાના મરુખર પ્રેમાલાપને હરલકે સાંભળે છ ેને સિીકારે છ.ે 1925ના 
નિેમબરમાં એહરકા હરલકેને પહેલી અને છલે્ી િાર માત્ એક જ િાર મળી રકે છ.ે

એહરકા હહમમિ કરીને હરલકેને પોિાનો પ્રથમ કાવ્યસંર્ય મોકલે છ.ે અને એમ બન્ને 
િચરેનો પત્વ્યિહાર રરૂ થા્ય છ.ે એહરકાના `અનરુન્ય’થી હરલકે કહે છઃે `્યરુ એમકઝસટઃ ઇનફ’ 
- િારંુ હોિરું જ પ્યા્ચપ્ત છ ે(મારે માટ)ે.

કમિ હરલકે ક્યારેક એહરકા સાથે એિરું નૈકટ્ય અનરુભિે છ ેકે એમનાથી પત્માં કહેિાઈ 
જા્ય છઃે `ક્યારેક િારા હૃદ્યનો રબકાર મારા (હૃદ્યનરું) દ્ાર ટકોરી રહ્ો છ.ે’ આિરું 
એકાકારપણં એ પ્રેમની ઉચરિમ મસથમિ છ.ે સરુરેર જોષી આ પ્રેમના િત્િની િાિ ઉમળકાથી 
કરે છ.ે `એહરકાના પત્ો’ના - આ સમરણી્ય આસિાદને અન્િે સરુરેર જોષી કહે છઃે

`પ્રેમના અન્િરંગનરું આ ઊઘિલેરું સૌંદ્ય્ચ જોિરું મને ગમ્યરું છ.ે’
સરુરેર જોષીએ પ્રકમૃમિને અને પ્રકમૃમિએ સરુરેર જોષીને એટએટલાં અને અિનિી રીિે 

લાિ ક્યાાં છ ેકે િેમણે આપણી છએ ઋિરુને (િસન્િ, ગ્ીષમ, િષા્ચ, રરદ, હેમન્િ અને મરમરર 
- ને હૃદ્ય રબકાર સાથે, અંિરના આનંદ અને િેદનાને મન મૂકીને મનબંરમાં િણ્યાં છે

`મરુરળરાર િરસાદ’ને માણિાં બોદલેરની પંમકિઓને લેખક સમરે છ.ે `વહેન ર લોંગ 
લાઇન્સ ઑફ રેઇન/આર લાઇક ર બાર્ સ ઑફ ર િાસટ પ્રીઝન.’ `પ્રીઝન જોિ ે િાસટ 
મિરેષણ મૂકિાથી આખી િાિ કેિી ભ્યંકર બની જા્ય છ!ે’ સરુરેર જોષી કહે છઃે આકાર પોિે 
જ ભારે િજનના ઢાંકણની જમે સમૃમષ્ ઢાંકી દે છ.ે આ ઢાંકણ િસાઈ ગ્યા પછી નાસી જિાનો 
માગ્ચ ક્યાં રહ્ો? િે પૂિભે િેમણે મહત્િપૂણ્ચ િાક્ય રચ્યરું છઃે `આ મિરાળ કારાગારમાંથી મરુકિ 
કરિાનરું િસરુદેિકમૃત્ય કોણ કરરે?’

કોઈ પણ સજ ્ચક કે મિિેરક બે રબદો જોિીને એક નિો અથ્ચપૂણ્ચ રબદ બનાિી ન રકે 
િો એનરું મહત્િ લાંબે ગાળે ઝાંખરું થઈ જા્ય છ.ે પણ `િસરુદેિકમૃત્ય’ જિેો રબદ સન્દભયોમરિ 
હોિાથી આપણા મરત્માં ટકી રકે છ.ે 

વ્યમકિઓ સંિેદનરીલ હો્ય, િેઓ આ જગિ સાથે સનેહથી િિભે એિરું મનબંરકાર ઇચછ ે
છ,ે પણ આપણે િો સિાથ્ચને કારણે િરરુ ને િરરુ સમમૃમદ્ધ પાછળ ઘેલાં થિાં જઈએ છીએ. આ 
દોિમાં પંરેમન્દ્ર્યની સમમૃમદ્ધ ભૂલિા જઈએ છીએ. આ બરાંથી ઘિા્યેલા સરુરેર જોષી `ક્યાં છ ે
સોનરું?માં નોંરે છઃે

`સપર્ચબમરર ને રક્ષરુબમરર લોકોને જોઉં છરુ ,ં ને મારંુ હૃદ્ય દ્રિી જા્ય છ.ે હદિસો સરુરી 
ફૂલને ન સપશ્યા્ચ હો્ય, કોઈની ગ્ીિાની સરુંિાળી રંુિાટીને પંપાળી ન હો્ય, િમૃક્ષની ઘટાના 
સપર્ચના મખમલમાં દૃમષ્ને આળોટિા દીરી નહીં હો્ય ને છિાં મનને એનરું દરુઃખ નહીં થા્ય, 
કરરું કઠ ેનહીં એિા્ય લોકો હો્ય છ.ે’ આજ ેસરુરેર જોષીની આ મરન્િા દરેકને આતમખોજ 
કરિા પ્રેરે છ ેકે નહીં? મિરારીએ.

સરુરેર જોષી અનેક મનબંરમાં સહજભાિે સાહહત્ય-મિમર્ચ કરે છ ેત્યારે, દેખાિો અને 
દંભ કરિા લોકોથી નારાજ થઈ રારદાર કટાક્ષમાં, ઘણં ઘણં કહે છ.ે `અજાિરત્રુ અને 
અજાિશમશ્રરુ’માં જમેનામાં સાહહત્યની સૂઝ-સમજનો અભાિ છ ે િે, `અજાિશમશ્રરુ’. 
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અજાિશમશ્રરુનો િાચ્યાથ્ચ િો જમેને દાઢી-મૂછ ઊગ્યાં નથી, એટલે કે જમેના િારન-લેખનમાં 
સમજપૂિ્ચકની પ્રૌહઢ અને િેજ નથી પ્રગટ્યાં િેિા સાહહત્યકારો. અજાિરત્રુ એટલે જનેો કોઈ 
દરુશમન નથી. દરેકને માટ ેસરુષ્ઠ રુ સરુષ્ઠ રુ બોલનાર કે લખનાર. આ બન્ને પ્રકારના મિિેરકો આખરે 
િો સાહહત્યને નરુકસાન જ પહોંરાિ ેછ.ે

મરરીષ પંરાલ, સરુરેર જોષીની મનબંરસમૃમષ્ની િાિ કરિાં કહે છઃે
`[...] િેમની (સરુરેર જોષીની) સજ ્ચનપ્રિમૃમત્ને પૂરેપૂરી સમજિા માગનારે આ મનબંરોને 

પણ િાંરિા પિ.ે દા.િ. `િરપ્રામપ્ત’, `રાક્ષસ’ અને `કપોલકમલપિ’ િાિા્ચઓને `જનામન્િકે’ની 
મનબંરસમૃમષ્ને આરારે િરરુ સારી રીિે પામી રકા્ય. આ િો જ ે કમૃમિઓનો પ્રત્યક્ષ સંબંર 
િરિાઈ આિે છ ેિેની િાિ થઈ, પરોક્ષ રીિે િો આ બરા જ મનબંરો િેમની સમગ્ કથાસમૃમષ્ 
અને કાવ્યસમૃમષ્ સાથે સંકળા્યેલા છ.ે

કોઈ સજ ્ચકનરું મૂલ્યાંકન કરિી િખિે િેણે ખેિલેાં સઘળાં સાહહત્યસિરૂપોનો એક સાથે 
મિરાર કરિો પિ.ે એિા મિરલ સજ ્ચકોમાં િેમની (સરુરેર જોષીની) ગણના ક્યા્ચ મિના ન રાલે.’
*

લમલિ મનબંરમાં મિષ્યાન્િર હોિરું જ જોઈએ એિો કોઈ મન્યમ નથી િેમ, મિષ્યાન્િર 
ન જ હોિરું જોઈએ એમ પણ કહી નથી રકાિરું. સરુરેર જોષીના મનબંરોમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ 
મનબંર એિો હરે જમેાં મિષ્યાન્િર ન હો્ય. એક િાિમાંથી બીજી, ને એમાંથી ત્ીજી િાિ િરફ 
રમસકિા સાથે સરી જિા્ય એિી સહજિા હો્ય િો એ આહ્ાદક મિષ્યાન્િર છ.ે અને િેમ 
છિાં એ મનબંરને ઉત્મ ન પણ કહેિા્યો હો્ય. આખરે િો સજ ્ચકનરું લેખન કેિરું છ ેિેની પર 
બરો આરાર છ.ે

આમ િો સાહહત્યકમૃમિ કે કળાકમૃમિ એક પ્રકારના પ્રપંરનરું જ પહરણામ છ.ે પણ આ 
પ્રપંરની જાણ ભાિકના આસિાદન દરમમ્યાન મિરનરૂપ ન બનિી જોઈએ. આજ િો સજ ્ચકની 
મોટી કસોટી છ.ે સરુરેર જોષી આપણે જો્યેલરું, માણેલરું િદ્ન નોખી રીિે આપણી સામે મૂકે છ ે
ત્યારે નિી સરુિાસ કે નિો સિાદ માણ્યાનો આનંદ મરત્માં રણકી ઊઠ ેછ.ે રારો કે આિરું ન 
બને િેમ છિાં કમૃમિ `સફળ’ હોઈ રકે?
*

આિપસેિનની ઋિરુ’િો થોિા સમ્યની હો્ય, પણ સરુરેર જોષીનરું રિીન્દ્રસેિન િો 
આજીિન રહ્રું. િેમના સજ ્ચનમાંથી ઉષમા અને આલોક બન્ને પામિા રહ્ા છ.ે

સરુરેર જોષી કેિળ રિીન્દ્રનાથને જ નહીં, મિશ્વની અનેક ભાષાના અનેક સજ ્ચકોને 
િાંરી-આસિાદી થનગની ઊઠિાં િેની પ્રિીમિ એમના અસંખ્ય મનબંરો અને અનરુિાદો આપે 
છ.ે એમના મિદેરી કમિઓના કાવ્યાનરુિાદના ગ્ંથનરું નામ છઃે `પરકી્યા’
*

મનબંરકાર પૂિ્ચ હદરામાંથી પ્રિેરિા િિકાને કેિી રીિે સંિેદે છ ેિે આસિાદિા જિેરું છ:ે 
`ઊગમણી બારીમાંથી િિકો મારા પર એની આંગળી ફેરિીને મને ઓળખિાનો પ્ર્યતન કરે 
છ.ે મને આ પહરર્યમિમર ગમે છ.ે’ આિી પહરર્યમિમર કોને ન ગમે?

ભીની માટી ખસેિીને ઊંિ ેઊિરિા મથિા પાહરજાિના મૂળનો ભીનો સિર, ને 
પગ નીરે િમૃણના બીજની પાંખોનો ફફિાટ અનરુભિિાની આપણી માનમસક િૈ્યારી છ ે



44 પરબ v ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, 2022

ખરી? બીજી રીિે કહીએ િો આપણે રોજબરોજના જીિનમાં આિા સંિેદનોથી ઝંકમૃિ 
થઈએ છીએ ખરા?
આપણે પરુષપોની ખીલિાની ક્ષણો, એક પછી એક પાંદિીઓ ખીલીને કઈ રીિે ફરુલ્ - 

પ્રફરુલ્ પરુષપ બને છ ેિે ક્ષણો, સકરુટરુબં ક્યારે્ય માણી છ?ે
જો આપણે પરુષપોની રંગલીલા ને ગંરલીલાનરું સૌંદ્ય્ચ ધ્યાન દઈ માણ્યરું ન હો્ય, જો 

મરરુકામમની કે મોગરાની સરુિાસને મસિીથી પીરી ન હો્ય િો `કેસૂિો બોલે િે જૂદરું, મહરુિો બોલે 
િે જરુદરું ને રીમળાના લાલરટ્ટક ફૂલની બિાર િળી જરુદી જ િરેહની. મોગરો, જૂઈ, જાઈ, 
રમેલીનરું - પરીપણં જોિાની, સૂંઘિાની દીક્ષા સરુરેર જોષી મસિા્ય કોણ આપિે આપણને?!
*

સરુરેર જોષીના આટલા બરા મિમિર રસના મનબંરો િાંરિાં મારા મનમાં સાિ ̀ સામાન્્ય’ 
બે-ત્ણ પ્રશ્ો ઉદભવ્યા છ.ે િેની િાિ કરિાનરું સાહસ કે દરુઃસાહસ, જ ેકહો િે, કરંુ છરુ .ં

1. - પિંમગ્યાના ફૂલ પર બેસિાથી ઝૂકિી પાંખિીઓનો અિાજ
ઝાકળના ઝરિાનો અિાજ...
- દાદરુરના એક સરખા અિાજની જમે...
સરુરેર જોષીએ અત્યંિ નાજરુક અથિા અરબદ સંિેદનની િાિને બે િાર `અિાજ’ 

રબદથી ઓળખાિિી કેમ પિી? િેમ દાદરુરનો `અિાજ’ કહેિામાં એક રબદસમમૃદ્ધ સજ ્ચકના 
અનિરાનથી આમ થ્યરું હરે? ન જાને!

2. - એમાં કોઈને િા્યિાઈ પણ દેખા્ય, પણ અહીં િો...
મનબંરકાર અહીં બેમાંથી એક અથિા એક `પણ’ મિના રલાિી રક્યા હોિ.
3. `જરઠ’ અને `સથમિર’ - બે એકાથગી રબદો સાથે જ છ.ે એનરું પ્ર્યોજન રરું હોઈ રકે? 

કોઈ પણ મિદ્ાન પાછળથી મને સમજાિરે િો રાજી થઈર.
4. `નાના બાળકની સાંકિી’ `હથેળી’ને બદલે ‘.નાના બાળકની હથેળી’ એિરું િાક્ય 

રાલે કે નહીં?
5. `હરું  ગભરાઈ જાઉં છરુ .ં’ `મને ભ્ય લાગે છ.ે’નાં જરુદી જરુદી ભાિે આિિ્ચનો થા્ય છ ે

એમના અંિરમાં `ભ્યનો’ મનિાસ ઘણો છ.ે
આમ િો આ પ્રશ્ો ઝાઝા મહત્િના નથી એિરું કોઈ િરિ જ કહી રકે. ભલે. એમના 

પ્રદાનના િૈપરુલ્યમાં આ િાિો ન નોંરીએ િો રાલે પણ... પણ...
*

છલે્ાં પરાસ િષ્ચમાં અનેક મનબંરકારો ગરુજરાિી સાહહત્યમાં આવ્યા છ.ે િેમણે 
મનબંરના પિને થોિરુ ંબદલ્યરું પણ છ.ે િેમ છિાં્ય મને લાગે છ ે કે સરુરેર જોષીના કેટલાક 
મનબંરો મરરંજીિ છ.ે િે ટકરે જ, એિરું મિત્ એમાં છ.ે ‘મિદ્યા મિનારને માગભે’ અને કેટલાક 
અન્્ય મનબંરો પણ એટલા જ મહત્િના છ.ે સમ્યને કારણે અટકરું છરુ .ં

q
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કથાલેખક	મહડ્યા:	એક	ખભે	કેમેરા,	બીજ	ેખભે	ટૅપરેકોડતિર

ધીરેનદ્ર	મહે્ા

સોરઠી જનજીિનની વ્યાપક અને ઝીણી જાણકારી િથા એ લોકનરું ભાષાકી્ય બળ, 
આ બે િત્િોમાં ‘મહિ્યા રાજા’નરું આખરું ‘મનોરાજ્ય’ આિી ગ્યરું. એ મનોરાજ્યની લીલરુિી 
રરિી ઉપર મહિ્યાને એક ખભે કેમેરા અને બીજા ખભે ટપૅરેકોિ્ચર ભેરિીને ઘૂમી િળિા 
આપણે જોઈએ છીએ. એમાં આ પ્રદેરના જો્યેલા-સાંભળેલા-િાંરેલા પ્રસંગો અને િમૃત્ાંિો િથા 
લોકિાણીની બોલાર, એના લહેકા, સૂર, લાક્ષમણક પ્ર્યોગો, લોકગીિો એ સંઘરિા રાલે છ.ે 
હકરોરાિસથા સરુરીના ગ્ામમનિાસે જ ેઅનરુભિસમમૃમદ્ધ રખાિી આપી િે લેખે લાગી. કથાના 
બેઉ સિરૂપોમાં મહિ્યાએ જ ેલખ્યરું િેમાં પ્રમરુખ હહસસો અનરુભિની આ મૂિીનો છ.ે એમાં એમણે 
રબદની જ ેરમકિ દાખિી િે પણ આ અનરુભિજગિનો જ એક ભાગ હિો. પત્કારતિે પછી 
એની રાર કાઢી આપેલી. લેખન માટ ેકથાસિરૂપ પસંદ કરિા પાછળનરું પ્રેરક બળ પણ કદાર 
આ હો્ય - એની સામગ્ીમાં રહેલી અનરુભિની ગરુંજાર અને એને માટનેો અિકાર. મહિ્યાની 
િેર નિલકથાઓમાંથી સાિ િો ગ્ામજીિનને લગિી છ.ે એનરું િસિરુજગિ એટલરું મિરાળ અને 
એટએટલી હદરાઓમાં મિસિરેલરું છ ેકે મિસમ્યમાં પિી જિા્ય છ.ે મહિ્યાને એની એટલી ઝીણી 
જાણકારી છ ેકે ઉમારંકરથી બોલી જિા્યેલરું, ‘આ એક જન્મારાનરું મળિર ન હો્ય. રાણાના 
પહેલા ઘા જિેા િાિા્ચસંગ્હ ‘ઘૂઘિિાં પૂર’ની પ્રસિાિનામાં રમસકલાલ પરીખે પણ એિી 
લાગણી વ્યકિ કરેલી છ.ે

આ બરરુ ંછિા ંજોિા જિેરુ ંએ છ ેકે નિલકથાલખેનની રરૂઆિમા ંજ મહિ્યા જરુદી જ 
હદરા પકિ ેછ.ે ‘વ્યાજનો િારસ’ (સન 1946). મહિ્યાની ઉંમર ત્યારે 24 િરસની િામણજ્યમિદ્યાનરું 
ઔપરાહરક મરક્ષણ, અલબત્, એમણ ેલીરરુ ંહિરુ,ં એ મિદ્યારાખાન ેલગિો વ્યાિહાહરક અનરુભિ 
પણ એમન ેહિો. આ કથામનમમત્ ેિને ેલગિા અભ્યાસગ્થંો પણ િમેણ ેઉથલાવ્યા હિા. આપણા 
સમાજના પરંપરાગિ અથ્ચકારણ ઉપરાિં એની આટંીઘંૂટી અન ેપ્રપરંો, એની સાથે સકંળા્યલેા 
લોકોનરુ ંમાનસ, એમની દાનિ અન ેસિાથ્ચલીલા, એ સિ્ચની માનિસબંરંો પર અસર, આ બરાં 
મિરનેી િનેા લખેકની સમજ િસિરુમનરૂપણમા ંદેખા્ય છ.ે એનરુ ંિજન એમા ંઘણં છ.ે એક મોટા 
નિલકથાકાર બનિા માટનેી િ્ૈયારી જાણ ેરાલ ેછ.ે કથાિસિરુ સથૂળમાથંી સકૂમ િરફ ગમિ કરે 
છ ેઅને અનરુભિજગિમા ંઊંિરુ ંજોનારા લખેકમા ંબઠેલેા મરમી મિરારક મહિ્યાનો પહરર્ય 
આપણન ેમળે છ.ે રરાફી રાહરુકાર આભારાની સપંમત્નો દેખીિો િારસ િો છ ેિમેનો પરુત્ 
હરખિ, પણ આભારાન ેએમના ગરુરુ મિમલસહૂર કહે છ:ે

‘રન, લકમી, સંપમત્ કે સામ્ાજ્ય, એ બરાં ઉપર કોઈ વ્યમકિનો હક્ક હોઈ જ ન રકે... 
એની સારી મામલકી િો લોકોની છ.ે.. લોકબ્હ્મની છ.ે િમે િો મનમમત્માત્ છો, રાહ!’

આ સમજ આરરણણાં ન મરુકાઈ િો એનો રો અંજામ આવ્યો િેની આ કથા છ;ે 
ઘટનાઓમાં િેરમિખેર કથા નથી, રોક્કસ દૃમષ્કોણ રરાિિી ઉપે્યમનષ્ઠ નિલકથા - 
થીમેહટક નોિેલ છ.ે કથાનો આ મમ્ચ પકિીને ઉમારંકર જોરીએ એને ‘ના્યક મિનાની 
નિલકથા કહી. જોકે, એથી મભન્ન મિ દરા્ચિીને ્યરિંિ રરુકલ એમાં એક બીજરુ  ંઉપે્ય પણ 
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નોંરે છ ેઅને કહે છ:ે
‘નિલકથાકાર મહિ્યાની મહત્િાકાંક્ષા એક પૂણ્ચ પરુરૂષ અને પૂણ્ચ સ્તીનરું દર્ચન કરાિિાની 

હિી, જ ેમાટ ેસંપમત્ પોિે એક મનમમત્રૂપ િત્િ છ.ે’
આ િત્િ કથામાં િૈરાહરક સિર પર જ ેસંઘષ્ચ ઊભો કરે છ ેિે માટનેાં પાત્ો છ ેહરખિ 

અને સરુલેખા. આ સરુલેખા હરખિમાં પોિાનો પૂણ્ચ પરુરૂષ જરુએ છ,ે િેને ધ્યાનમાં લઈને 
્યરિંિભાઈએ આ મિ ઉચરા્યયો છ.ે

‘વ્યાજનો િારસ’ના આગલા િરસ ેપ્રકામરિ થ્યલેી મહિ્યાની પહેલી નિલકથા ‘પાિક 
જિાળા’, અન ેએના અનરુસરંાનમા ંઆગળ િરિી ‘ઈંરણ ઓછા ંપડા’ંમા ંગ્ામજગિની પશ્વાદ્ 
ભ ૂછ ેખરી પરંિરુ એમા ંમનરૂપા્ેયલી ઘટનાઓ 1942-ની રળિળ અન ેરાષ્ ટ્િાદી પ્રિમૃમત્ જિેા ં
પહરબળોન ેપણ ગૂથેં છ ેઅન ેગારંીપ્રભાિ સાથે રમણલાલ દેસાઈનરુ ંપણ સમરણ કરાિ ેછ.ે

દેર-મિદેરની સાહહત્યકમૃમિઓ િાંરીને, કેટલીક ઉત્મ કમૃમિઓના સંક્ષેપ કરીને િેમ જ 
સાહહત્યમિષ્યક ગ્ંથોનરું અધ્ય્યન કરીને મહિ્યાએ સાહહત્ય મિરેની સમજ પોિાની રીિે પાકી 
કરી લીરેલી. સાહહત્યકારોના સંસગ્ચનો પણ િેને લાભ મળો હિો. મહિ્યાએ પ્રસિાિનાઓમાં 
અને મિિેરનલેખોમાં વ્યકિ કરેલા મિરારો અને મંિવ્યો પરથી એમ જણા્ય છ ેકે નિલકથા 
અને નિમલકાના સિરૂપ મિરે એમના કેટલાક રોક્કસ ખ્યાલો હિા. પોિાની કમૃમિઓમાં િેને 
મનદભેમરિ કરિાની મથામણ પણ એમણે કરી હિી. એમની મિભાિના અને  આ નમૂના જોિાં 
કેટલાક પ્રશ્ો ઉપમસથિ થા્ય છ.ે િસિરુ અને ટકૅમનક  એ મભન્ન; અને એ પૈકી ટકૅમનકને બાહ્ 
િત્િ ગણિા હો્ય એમ લાગે િો એિી જ રીિે અનરુભિ અને અનરુભૂમિનો ભેદ ન કરિાથી 
સામગ્ીના રૂપાંિરની પ્રહક્્યાનરું મહત્િ, અને વ્યિહારજગિના િથા કલાજગિના િાસિિનો 
ભેદ, િેમાંથી જન્મિી સંભિાસંભિ કે પ્રિીમિકરિાની સમસ્યા જિેા મરુદ્ા મિરારિાના આિે 
છ.ે ભાિની રસકોહટએ પહોંરિાની િાિ પણ પાત્સંદભ્ચમાં ઉપમસથિ થિો આિો મરુદ્ો છ.ે

મહત્િાકાંક્ષી નિલકથા ‘લીલરુિી રરિી’માં ‘ક્ોમનકલ’ પ્રકારની કથાનો પ્ર્યોગ કરિાનો 
ઈરાદો એમણે સેવ્યો. એણે ‘ક્ોમનકલ’ અને ‘પીહર્યિ નોિેલ’માં સિરૂપ મિરે રરા્ચ જગિી. 
એિરું જ પ્રાદેમરક કે જાનપદી િથા િાસિિમૂલક નિલકથાપ્રકારોની બાબિમાં બન્્યરું છ.ે 
મહિ્યાની કથાઓમાં ગ્ામીણ સમાજ રીિરા્યો છ ે - એની સામામજક, રામમ્ચક, આમથ્ચક 
અિળસિળ પહરમસથમિ િચરે જીિિો; એમાં િેરિમૃમત્થી ખરિા્યેલા સખલનરીલ લોકો છ ેપરંિરુ 
એ સિ્ચસારારણ સરેરાર ગ્ામસમાજની હો્ય એિી એકંદર છાપ પિ ે છ,ે એમાંથી 
પ્રદેરમિરેષની મિમરષ્ છબી ઉપસે છ ે ખરી, એિો પ્રશ્ ઉપમસથિ થા્ય છ.ે મેઘાણી કે 
પન્નાલાલની કથાઓનો િારક માનિજીિનના ગહનગૂઢ અનરુભિમાં મરુકા્ય છ ેએિા કોઈ 
અનરુભિમાં મહિ્યાની આ કથાઓનો િારક મરુકા્ય છ ેખરો, એિા રસકી્ય સૂકમ પ્રશ્ો પણ 
ઉઠાિિામાં આવ્યા છ.ે મહિ્યાની નિલકથાઓએ મનમમત્ પૂરંુ પાિીને આ પ્રકારની રરા્ચ ઉત્ેજી 
એને પણ એક ઉપલમબર ગણિી જોઈએ.

એક રસપ્રદ બાબિ એ પણ છ ેકે મહિ્યાની નિલકથાઓ મિરેના પ્રમિભાિોમાં પરસપર 
મભન્નિા કે મિરુદ્ધાથ્ચ પણ ખાસા જોિા મળે છ.ે ‘વ્યાજનો િારસ’ પ્રગટ થઈ ત્યારે િેની કિક 
આલોરના ક્યા્ચ પછી ્યરિંિ રરુકલ િેનરું પરુનમૂ્ચલ્યાંકન કરિી િખિે િેને મહિ્યાની શ્રેષ્ઠ 
નિલકથા િરીકે મબરદાિે છ ે િો ‘લીલરુિી રરિી’ની આકમૃમિ મરમથલ હોિાના લગભગ 
સિ્ચસંમિ અમભપ્રા્યથી જરુદા પિીને બળિંિ જાની િેને સરુબદ્ધ કમૃમિરૂપે પ્રમાણે છ,ે એ આનાં 
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ઉદાહરણ છ.ે
કથાસામગ્ી જ ેસમાજને લગિી હો્ય િેના લોકસમૂહનો ગાઢ સંપક્ચ, દરુમન્યાદારીની 

જાણકારી, એ મહિ્યાને મન કથાલેખક માટ ેપહેલી જરૂહર્યાિ છ.ે કથાલેખકનરું કિ્ચવ્ય િેના 
િસિરુજગિના નક્કર, બરછટ અને બરિ િાસિિને િારકને મોઢામોઢ કરાિિાનરું છ.ે એ માટ ે
બહરુસંખ્ય ઘટનાઓ, પાત્ો, એ પાત્ોની પોિાની િાણી સાથે મહત્મ માત્ામાં કામ પાિિાનરું છ.ે 
મહિ્યાની કથાઓ. દળદાર બની છ,ે એમાં સથૂળ ઘટનાઓનરું પ્રારાન્્ય છ,ે બાહ્ ગમિમિમરમાં 
પ્રિમૃત્ પાત્ોનરું બાહરુલ્ય છ ેએનરું આ રહસ્ય છ.ે ‘લીલરુિી રરિી’ જિેી કમૃમિમાં કદાર આ કારણે 
જ દૃમષ્િિરુ્ચળ વ્યમકિ પરથી ખસી જઈને એકાએક સમૂહ પર મંિા્ય છ ે કે ‘િેળાિેળાની 
છાં્યિી’ નિમલકાના િસિરુને મિસિારીને નિલકથાનરું રૂપ આપે છ.ે આ સંદભ્ચમાં એ િીગિ પણ 
દૃષ્ાંિરૂપ બની રકે કે મહિ્યા સન 1957માં ‘લીલરુિી રરિી’ના બે ભાગ પ્રકામરિ થ્યા પછી 
ત્ણ િરસે ‘રેિાળનાં રિદલ’ રીષ્ચકથી એ કથાને મિસિારે છ ેઅને 1960માં ‘પ્રીિિછો્યાં’ના 
પ્રકારન પછી 1967માં ‘ઈન્દ્રરનરુનો આઠમો રંગ’ રીષ્ચકથી એ કથા આગળ િરારે છ.ે 
મહિ્યાની કથાઓનરું સિરૂપ રારાિાહી નિલકથાનરું હોિાથી એની િસિરુસામગ્ીમાં પરુનરાિિ્ચનો 
અને પ્રસિાર નભી જઈને એનરું કદ મોટરુ ં કરે છ.ે પત્કાર િરીકેની કામગીરી પણ આમાં 
હક્્યારીલ હોિાનરું જણા્ય છ.ે મિસિરિા િસિરુક્ષેત્ને લગિી લેખકની અનેકમિર જાણકારીને 
લઈને એમાં િૈમિધ્યનરું િત્િ ઉમેરા્ય છ.ે િે કથારસ ટકાિી રાખિામાં મદદ કરે છ.ે 

નિલકથા, ખાસ િો િસિરુને લગિા જરુદા જરુદા પ્રકારોને અજમાિી જોિાના એક 
પ્ર્યોગરૂપે જાણે કે મહિ્યા પાસેથી એક ઐમિહામસક નિલકથા ‘કરુમકરુમ અને આકાર’ મળે છ ે
નિલકથાકાર િરીકે મહિ્યા એમાં થોિા જરુદા  પિ ેછ ેિેનરું કારણ કદાર એનરું બહરુખ્યાિ 
કથાિસિરુ છ.ે જ ેપથરાટને એમની ગ્ામસમાજની કથાઓમાં અિકાર હિો િે અહીં નથી, પાત્ 
સંખ્યાની બાબિમાં પણ એિરું છ.ે બે સમથ્ચ પરુરોગામી લેખકોએ આ જ કથાિસિરુની નિલકથામાં 
રૌલાના રહરત્ને ઉપસાવ્યરું છ ેએ કરિાં મહિ્યા એના રહરત્ની મભન્ન રેખા ઉપસાિે છ,ે નમૃત્ય, 
રાજનીમિ ઉપરાંિ ્યરુદ્ધમિદ્યામાં એ કરુરળ હોિાનરું દરા્ચિે છ.ે એિરું જ મનરાળરું છ ેમહમૂદનરું પાત્. 
ઈમિહાસસંમમિને ઘિીભર બાજરુએ રાખીને એના રહરત્માં રૌ્ય્ચભાિ સાથે કાવ્યપ્રીમિ અને 
પ્રણ્યભાિના રંગો લેખકે ઉમે્યા્ચ છ.ે અહીં રૌલાનરું નામ છ ેબહરુલા. એની સમામર આગળ એને 
િીરાંજમલ અપ્ચિા મહમૂદનરું પાત્ આકષભે છ.ે કથા પણ અહીં મિરામ લે છ.ે એિી જ રીિે 
મહમૂદની પ્રણ્યાકરુલિા અને એકલિાનરું મરત્ણ પણ પ્રભાિક છ.ે મિરોરી ભાિોનરું મનરૂપણ આ 
રહરત્નરું આંિરમિશ્વ ખોલી આપે છ.ે 

ઐમિહામસક નિલકથામાં આિશ્યક ઈમિહાસનો આભાસ આપિરું િાિાિરણ રરિાની 
કાળજી મહિ્યાએ લીરી છ ેપરંિરુ િારકને બહરુરા સથૂળ ઘટનાઓના આચિ્ય્ચલોકમાં ભ્રમણ 
કરાિિા આ નિલકથાકાર અહીં રહરત્ના મનોજગિમાં લઈ જઈને મિસમ્યનો અનરુભિ 
કરાિે છ ેઅને પોિાની સજ ્ચકરમકિના એક મિરેષ ઉન્મેષનો હૃદ્ય પહરર્ય કરાિે છ.ે

મહિ્યાએ જ ેકટાક્ષકથાઓ લખી છ ેિેની રરા્ચને મારી દૃમષ્એ અહીં અિકાર નથી 
કારણ કે િેનો એમના નિલકથાસાહહત્યમાં સમાિેર થઈ રકે કે કેમ, િે મિરાર માગી લે એિો 
મરુદ્ો છ.ે હાસ્ય, એ એકમાત્ એિો રસ છ,ે જનેો આપણે અલગથી મિરાર કરીએ છીએ; જમે 
પ્રહસન કે ફારસ એ નાટકનો અલગ પ્રકાર છ,ે પ્રમિકાવ્યને આપણે કમિિા સાથે ભેળિિા 
નથી િેમ. નિલકથા, એ ગંભીર સાહહત્યપ્રકાર છ.ે
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મહિ્યાની નિલકથાને કલાકમૃમિ બનિામાં મિરનરૂપ મરુખ્ય િત્િ છ ેપ્રાપ્તસામગ્ીમાંથી 
િસિરુની  પસંદગીમાં, મહિ્યાનો રબદ િાપરીને કહરું  િો ‘ઔમરત્યભાન’ની ઓછપ અને િસિરુનરું 
મન્યમન કરનારા બળનો અભાિ. મહિ્યા પોિે એને ‘સજ ્ચન’ની મિરેષિા માને છ:ે 

‘સજ ્ચકની પણ જાણબહાર, ્યોજનાબહાર કરરુંક રરાઈ જિરું હો્ય છ.ે અને એ સિ્યંભૂ 
આકાર પામિરું હો્ય છ.ે સજ ્ચકને પણ િર ન િિભે એ સજ ્ચન ઉત્મ.’

- કથાલોક, 75
એક કૅહફ્યિમાં પોિાનો સજ ્ચનાનરુભિ િણ્ચિિાં પણ એમણે કહેલરું:
‘આરંમભક પ્રકરણો પછી કથાનો દોર મારા હાથમાંથી ગ્યો, અને મારે પાત્ોને રલાિિાં 

જોઈએ એને બદલે પાત્ોએ મને રલાિિા માંડો.’
- લીલરુિી રરિી-1, 14
મરુનરીએ પણ કંઈક આ મિલબની જ િાિ કરેલી છ.ે 
ઘટનામશ્રિ કથારસની જમાિટ અને કા્ય્ચિેગને મરુકાબલે િસિરુસં્યોજન અને 

પ્રિીમિકરિાની પંરાિમાં ન પિિા ‘લેખકોનરું આ વ્યાપક લક્ષણ છ.ે કથાના િસિરુને િમૃક્ષનાં 
મિસિરિાં િાળીિાળખા સાથે સરખાિિી િખિે િેઓ એ ભૂલી જા્ય છ ેકે કલાકમૃમિ િન નથી 
ઉપિન છ.ે

મહિ્યાના સાહહત્યસજ ્ચનમાં નિલકથાની જોિાજોિ ઊભરું રહી રકે એિરું એમનરું 
નિમલકાલેખન છ.ે આરંભે કહ્રું િેમ નિલકથાની સાથે જ એ રરૂ થ્યેલરું અને િેની સાથે જ 
પૂરંુ થ્યેલરું. પરંિરુ મિિબંના એ છ ેકે મહિ્યાએ એક કૅહફ્યિમાં કહ્રું છ:ે 

‘કમનસીબે ટૂકંી િાિા્ચના ક્ષેત્ે મારી મસથમિ છાપેલ કાટલા જિેી થઈ પિી છ,ે પણ મારો 
રસનો મિષ્ય અને ઈષ્ પ્રિમૃમત્ િાિા્ચ કે નિલકથા નહીં પણ નાટક છ.ે’

નિમલકાનરું સિરૂપ પણ મહિ્યાએ મિપરુલ માત્ામાં ખેડરું છ.ે એની સંખ્યા જરુદીજરુદી 
દરા્ચિાઈ છ ેપરંિરુ એ બસોથી િરારે છ ેએ િો રોક્કસ.

નિલકથાની જમે નિમલકા પાસે પણ મહિ્યાની પહેલી અપેક્ષા અનરુભિસમમૃમદ્ધની છ.ે 
નિમલકાની સિરૂપરરા્ચમાં પણ એમણે ‘અનરુભૂમિની સચરાઈ’ પર જ પૂરેપરુરૂં િજન મરુક્યરું છ.ે 
એમની એિી સપષ્ અને દૃઢ માન્્યિા હિી કે ‘અનરુભૂમિની કરાર’ કમૃમિને આંિહરક રીિે દહરદ્ર 
કરી મૂકે છ.ે પોિાની આ અપેક્ષા લેખક િરીકે એમણે પહેલા િાિા્ચસંગ્હ ‘ઘૂઘિિાં પૂર’થી જ 
સંિોષી. એ ઘૂઘિિાં પૂર સોરઠના લોકજીિનના અનરુભિની ઘટનાઓનાં હિાં. એમની 
િાિા્ચકલાને ઉઠાિ આપનારંુ િત્િ પણ એ છ ેએમ ઉમારંકરે નોંધ્યરું છ:ે 

‘મહિ્યાનરું સંદભ્ચમાળખરું બમૃહિ હિરું. િિનની જનિાના મિરાળ જીિનમાંથી એ એમને 
સાંપડરું હિરું... ‘ઘૂઘિિાં પૂર’ના કથાસમરુદા્યમાં એ બરો સંદભ્ચ મહોરી ઊઠ ેછ.ે’

એમણે કથાની િસિરુસામગ્ી દમલિ-ઉપેમક્ષિ-ઉજમળ્યાિ, એમ સમાજના સિ્ચ િગ્ચમાંથી 
લીરી અને જ ેિે લોકસમૂહની લાક્ષમણક બોલી અને એની બોલછાનો પણ એમાં સમાિેર ક્યયો 
િેથી, ઉમારંકર કહે છ ેિેમ એ બરો સંદભ્ચ મહોરી ઊઠ્યો. 

પણ ‘અનરુભમૂિની સચરાઈ’ મિરનેા મહિ્યાના ખ્યાલમા ંકંઈક ગરેસમજ રહેલી લાગે 
છ.ે િાિા્ચના મૂળમા ંરહેલો પ્રસગં કે િમૃત્ાિં િાસિમિક જગિમા ંખરેખર  બનલેો હો્ય િો એમાં 
સચરાઈ આિ ેએિી મહિ્યાની માન્્યિા હરે? કેટલીક િાિા્ચઓન ેઅંિ ેએમણ ેએિી ટીપ મૂકેલી 
છ,ે િ ે િારકમા ંએિો મિશ્વાસ જન્માિિા માટ ે હર?ે એમની િાિા્ચઓમા ં સભંિાસભંિ કે 



પરબ v ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, 2022 49

પ્રિીમિકરિા અંગનેા પ્રશ્ો ઊભા થા્ય છ ેિ ેઆપણી આસપાસના જગિમા ંબનિા બનાિોના 
િાસિિ અન ેકલાના િાસિિ િચરેનો ભદે ધ્યાનબહાર રહેિાથી, મહિ્યા ટમૅકનકનો અનાદર 
કરિા જણા્ય છ ેિ ેપણ આ કારણ.ે જોકે, ટમૅકનકન ેલગિી બાબિમા ંપણ થોિો ગૂરંિાિો છ.ે 
મહિ્યાએ ટમૅકનક મિર ેજ ેકહ્રુ ંિ ેકદાર ્યોગ્ય રીિે લેિા્યરુ ંનથી. એમણ ે‘ટમૅકનકના ગમે િટેલા 
િાઘા પહેરાિિાની’ મનરથ્ચકિા દરા્ચિી છ ેએટલે કે ટમૅકનક ખાિર ટમૅકનક નહહ. ટમૅકનકના 
પ્ર્યોગોના રોખ ખાિર િાિા્ચ ન લખા્ય. ટમૅકનક, એ ઉપલક નહહ, અંિગ્ચિ િત્િ છ,ે એ િાિા્ચના 
‘ઘાટ અન ેઘિિર’ની પ્રહક્્યા પ્રિિભે છ,ે એમ એમના કહેિાનરુ ંિાતપ્ય્ચ છ.ે ‘કમાઉ દીકરો’ િાિા્ચનરું 
ઉદાહરણ લઈન ેઆ મરુદ્ાની રરા્ચ કરીએ. મૂળ એક મરુસાફરી દરમમ્યાન ગાિાિાળાન ેમરુખેથી 
મહિ્યાએ આ હકસસો સાભંળેલો. પણ જ ેગાિાિાળાએ આ હકસસો કહ્ો િ ેગાિાિાળો ‘કમાઉ 
દીકરો’ લખી રક્યો હોિ? એ હકસસો કાગળ પર ઊિરે એ પહેલા ંમહિ્યાના સજ ્ચકમરત્માં 
ઊિરે છ ેઅન ેમાિજિ પામે છ.ે કેિી રીિ ેમાિજિ ખપ ેછ.ે મહિ્યાનો રબદ િાપરીન ેકહ્રુ ંિો 
‘હૈ્યાઉકલિ’થી આ ‘હૈ્યાઉકલિ’ એ જ ટમૅકનક. આ ‘હૈ્યાઉકલિ’ સજ ્ચકની છ,ે એ 
ગાિાિાળામા ંન હો્ય. એમાથંી ‘અનરુભમૂિની સચરાઈ’ પ્રગટ ેછ,ે કહો કે એ લખેકનરુ ંદર્ચન છ.ે 

ટમૅકનક એ ઓજાર છ,ે ઓજાર મિના િો કમૃમિ કેિી રીિે મનમા્ચણ પામે? માક્ચરોરરે બહરુ 
સપષ્િાપૂિ્ચક ટમૅકનકનરું કા્ય્ચ અને િેનરું મહત્િ સમજાવ્યરું છે

‘...technique is the means by which the writer’s experience, which is his 
subject matter, compels him to attend to it;’

એ પણ ધ્યાનમાં લઈએ કે માક્ચરોરર પણ Subjectmattar િરીકે Writer’s experi-
ence-ની જ િાિ કરે છ.ે આ મરુદ્ા પરતિે મહિ્યા અને સરુરેર જોષી સામસામા છિે ેછ,ે જ ે
િસિરુિઃ સામસામા છિેા છ ેજ નહહ. મહિ્યા િસિરુને મહત્િ આપે છ,ે ભલે આપે, પરંિરુ એ 
ટમૅકનકનરું મહત્િ લક્ષમાં લેિા નથી સરુરેર જોષી િસિરુના મનગરણની િાિ કરીને રૂપરરનાનો 
મહહમા કરે છ,ે જ્યારે આ બેઉ સજ ્ચકોની કેટલીક કમૃમિઓ સિ્યં આ બન્ને િત્િોની પ્રમિષ્ઠા 
કરે છ!ે છિેટ ેમિરારિાનરું એ રહે કે મહત્ા કોની, મિરારણા અને મિિેરનની કે સજ ્ચનની? 

નિલકથાની જમે મહિ્યાની નિમલકાઓ પણ ગ્ામજીિન અને નગરજીિન, બન્નેને 
લક્ષમાં લે છ.ે જોકે, એમની અરઝાઝેરી િાિા્ચઓ ‘ગ્ામજીિનને લગિી છ.ે એ પણ સૂરક 
હકીકિ છ ે કે મહિ્યાએ પોિે ઈ.સ. 1958માં પોિાની ‘શ્રેષ્ઠ િાિા્ચઓ’નરું ર્યન ક્યરુાં િેમાં 
ગ્ામજીિનને લગિી િાિા્ચઓની સંખ્યા િરારે છ.ે મહિ્યાનો સજ ્ચકઉન્મેષ જમેાં મિરેષ િરિા્ય 
છ ેએિી િાિા્ચઓ માટ ેએમની ગ્ામજીિનની િાિા્ચઓ િરફ િળિાનરું આિે છ ેએમાં બે મિ 
નથી, પણ એ સાથે એ પણ હકીકિ છ ે કે નિમલકાકાર મહિ્યાની િાિ કરિાં સહૃદ્યો 
‘કાકિંધ્યા’, ‘રામજીનરું રૉસકોપ’, ‘આરસીની ભીિર’માં, ‘સીન નદીને કાંઠ’ે જિેી િાિા્ચઓને 
્યાદ કરિાનરું રૂકિા નથી. 

આ િાિા્ચઓને એકસાથે જોિાં એકંદરે એિી છાપ પિ ેછ ેકે બન્ને પ્રકારની િાિા્ચઓમાં 
પહરિેર સિાભામિક રીિે જ જરુદો છ.ે ઘટનાઓ, પાત્ોનાં િાણી-િિ્ચન-જીિનરૈલી મભન્ન છ ે
પરંિરુ િાિા્ચઓના મિષ્યો ઘણા મળિા આિે છ.ે એનરું કારણ કદાર એ છ ેકે િાિા્ચકાર મહિ્યાએ 
મરુખ્યતિે માણસમાં રહેલાં આહદમબળો પર મીટ માંિી છ.ે પણ એકજ ભાિને આપણે જરુદી 
જરુદી િાિા્ચમાં જરુદરુંજરુદરું રૂપ પામિો જોઈએ છીએ. એમાં મનરૂપણરીમિનરું િૈમિધ્ય પણ ભાગ 
ભજિે છ.ે કથનાતમક અને આતમકથનાતમક, િણ્ચનાતમક અને નાટ્યાતમક રીમિની સાથે 
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પીઠઝબકાર, સહોપમસથમિ (juxtaposition), િા્યરી જિેી પ્ર્યરુમકિઓનો મિમન્યોગ પણ જોિા 
મળે છ.ે ‘આરસીની ભીિરમાં’ જિેી િાિા્ચમાં પ્રિીક્યોજના િો ‘કાકિંધ્યા’માં મોટરની ગમિ 
અને પાત્ની મનોગમિનરું સં્યોજન કરીને િસિરુમનરૂપણ થ્યેલરું છ.ે

મનરૂપણરીમિ અને પ્ર્યરુમકિનરું િૈમિધ્ય ગ્ામજીિનની િાિા્ચઓમાં, નગરજીિનની 
િાિા્ચઓની સરખામણીએ ઓછરુ  ંછ;ે ત્યાં મોટ ેભાગે સીરા કથનથી િાિા્ચ કહેિા્ય છ ેપરંિરુ 
એિી માિજિ પામે છ ેકે રારી અસર ઊપજ ેછ.ે િસિરુની જ ેમાિજિ નિલકથામાં થઈ નથી 
િે નિમલકામાં થઈ છ.ે ‘િંિલેજી રીજો પરુિર’ની રીંગાણાની ઘટના હો્ય કે ‘રરણાઈના સૂર’ના 
રરણાઈના ઘૂંટાિા સૂર હો્ય કે ‘ગળરટાં િખ’માં નાગને રમાિિાં જાખરાનરું પાત્ હો્ય, ઘટના 
અને પાત્ને મરત્ાતમક અને ભાિાતમક રૂપ મળે છ.ે 

મહિ્યા સામગ્ીમાં રહેલરું િાિા્ચિત્િ ‘હૈ્યાઉકલિ’થી રોરી કાઢ ેછ ે- સામગ્ીમાં એટલે 
એમણે િાસિમિક જગિમાં જ ેજો્યરું, જાણ્યરું એમાંથી. મહિ્યાને મન આ િાસિમિક ઘટનાની રોટ 
અને િેની રજૂઆિની ‘હૈ્યાઉકલિ’, આ બે િાનાંનરું જ મહત્િ છ.ે એમને મન આ જ 
‘લેખનકૌરલ’, પછી ‘રરનાકૌરલ’ની જરૂર રહેિી નથી કેમકે મહિ્યાને મિે એ સિ્યંભૂ 
સિૈરલીલા છ,ે સભાન મનમમ્ચમિ નહહ. મહિ્યા જનેે ‘અમિસભાનપણે ટમૅકનકની જટાઝાળ’ કહે 
છ ેિે, અને અનરુભૂમિને આકાર આપિામાં ટમૅકનકની હક્્યારીલિા, એ બે િચરેની સપષ્િાના 
અભાિનરું આ પહરણામ છ.ે 

ગ્ામજીિનની િાિા્ચઓમાં િસિરુની માિજિ મહિ્યા જ ેરીમિથી કરે છ ેિેમાં પહરિેરનરું 
મરત્ણ અને સોરઠી લોકબોલીનો, એની િમામ લાક્ષમણકિાઓ સાથે પ્ર્યોગ િાિા્ચકથનમાં જીિ 
આણે છ ે - પછી એ કથન લેખકનરું હો્ય કે પાત્નરું. ‘સોરઠી લોકબોલીનો ઉત્મ મિમન્યોગ 
નિલકથા કરિાં્ય મિરેષ િો નિમલકાઓમાં થ્યેલો છ;ે એિો અમનરુદ્ધ બ્હ્મભટ્ટનો અમભપ્રા્ય 
્યથાથ્ચ છ.ે કથનમાં ભાષા, બલકે િાણીના પ્રિિ્ચનની મહિ્યાની સૂઝ માટ ે‘અંિઃસ્ોિા’ના મંદ્ર-
િીવ્ર સિરમાં થિા િાિા્ચલાપનાં દૃષ્ાંિો કામ લાગરે િો ‘િાની મારી કો્યલ’માં પહરિેરના 
ઉઘાિ અને ઉઠાિમાં ભાષાની રસળિી મંથર ગમિ પણ ધ્યાનમાં લેિા જિેી છ.ે

મનરુષ્યની પ્રાકમૃિ િાસનાઓનો સાક્ષાતકાર પાત્ની આિગેપણૂ્ચ પ્રમિહક્્યાઓમા ંકરાિીને 
મહિ્યા બીભતસ અન ેકરુણરસની કેિી મનષપમત્ કરે છ ેિ ે‘કમાઉ દીકરો’ અન ે‘પહરિોષ’ જિેી 
િાિા્ચઓમા ંજોિા મળે છ.ે િાસિિની ભમૂમની સથૂળ ઘટનાનરુ ંઆલબંન લઈન ેમહિ્યા પાત્ની 
ભીિરની ભમૂમની સકંરુલ ઘટનાઓની િચરે કેિી રીિ ે લઈ જા્ય છ ે િનેા ં આ દૃષ્ાિંો છ.ે 
‘અંિઃસ્ોિા’ આ િાિા્ચઓથી મિરુદ્ધ હદરામા ંગમિ કરે છ.ે એમા ંિાસિિભમૂમની સથૂળ ઘટનાને 
ભાિાતમક રૂપ આપીન ેમહિ્યા મનરુષ્યની ભીિર અંિઃસ્ોિારૂપ પિલેી એક રક્યિાન ેરીંર ેછ.ે

કથારસને પોષક ઘટનાઓ અને િેને િહેિો રાખિો કા્ય્ચિેગ, િેની મરત્ાતમક અને 
નાટ્યાતમક રજૂઆિ, ભાિીગળ સમાજને અનરુરૂપ પહરિેર અને િેમાં શ્વાસ લેિો પાત્સમરુદા્ય, 
ભાષાકી્ય બળ... મહિ્યાના કથાલોકને અજિાળે છ.ે ઘિીભર એથી અંજાઈને આ સમૃમષ્ના 
મન્યામક બળની જરૂહર્યાિ ભૂલી જઈને મહિ્યાનો િારક િેનો આનંદ લૂંટ ેછ.ે ઐમિહામસક 
સંદભ્ચમાં જોઈએ િો કથાલેખક મહિ્યા િસિરુજગિની દૃમષ્એ મેઘાણી અને એ િસિરુની 
માિજિની દૃમષ્એ મરુનરીની િચરેની કિી છ ેઅને મૂલ્યને મરુકાબલે િાસિિ અને િમૃમત્મનરૂપણને 
ધ્યાનમાં લેિાં એ પછીના િબક્કાની નજીક છ.ે q
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વા્ાતિકાર	મહડ્યા

સંજ્ય	ચૌધરી

બેઠકના અધ્યક્ષ રીરેન્દ્રભાઈ મહેિા, માિજીભાઈ, અહીં ઉપમસથિ િહરષ્ઠ સાહહત્યકારો, 
િિીલો, મમત્ો િથા ્યરુિા મિદ્યાથગીઓ,

1945માં બાિીસ િષભે બે િાિા્ચસંગ્હ અને એક નિલકથા સાથે સાહહત્યક્ષેત્ે ઝળહળિો 
પ્રિેર કરનાર સમથ્ચ સાહહત્યકાર રરુનીલાલ મહિ્યાની િાિા્ચઓ મિરે િાિ કરિા મને આમંત્ણ 
આપિા માટ ેગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ િથા આ્યોજકોનો આભાર માનરું છરુ .ં આ મનમમત્ે મને 
મહિ્યાસાહેબની ટૂકંી િાિા્ચઓ િાંરિાની, િેનો અભ્યાસ કરિાની િેમ જ ટૂકંી િાિા્ચ અંગેની 
મારી સમજ જરા મિરેષ કેળિિાની િક મળી. આ સંદભભે િાિા્ચકારો સિ્ચ શ્રી હકરીટભાઇ 
દૂરાિ િથા રમેરભાઇ દિે સાથેની રરા્ચએ પા્યાનરું કામ ક્યરુાં . આ િકિવ્યની િૈ્યારી રૂપે 
હકરીટ દૂરાિ દ્ારા સંપાહદિ રરુનીલાલ મહિ્યાની િાિા્ચસમૃમષ્ િથા િેમાં િેમની પ્રસિાિના, 
અમમિાભ મહિ્યા દ્ારા સંપાહદિ રરુનીલાલ મહિ્યાની સમગ્ નિમલકાઓ ઉપરાંિ ઉમારંકર 
જોરીના મહિ્યાનરું મનોરાજ્ય િાંરિાની િક મળી. સોશ્યલ મમહિ્યા પર મહામના મહિ્યા િથા 
ગરુજરાિી સાહહત્ય અકાદેમી, ્યરુકે દ્ારા આ્યોજીિ રમેર ર. દિેના િાિા્ચલાપ સાંભળા.

મહિ્યા મિરે અમિરિપણે મિસિારથી લખાિરું રહ્રું  છ ેએટલે િેમની િાિા્ચઓ મિરે િાિ 
કરિાં પહેલાં એમના જીિન મિરે ટૂકંમાં જાણી લઈએ.

રરુનીલાલ મહિ્યાનો જન્મ 12મી ઓગસટ 1922ના રોજ રોરાજી ખાિે. પાંર િષ્ચની િ્યે 
મપિાજી ગરુમાવ્યા. રાર બહેનોના લાિકા આ ભાઈએ મેહટટ્ક સરુરીનો અભ્યાસ રોરાજીની 
ભગિિમસંહજી હાઇસકૂલમાં પૂરો ક્યયો. િિનમાં ગાળેલા આ સમ્યગાળામાં  િેમની 
સાહહત્યરુમર કેળિાઈ-ઘિાઈ. ત્યારબાદ અમદાિાદ આવ્યા, એર. એલ. કોમસ્ચ કોલેજમાં 
િામણજ્ય સનાિકની હિગ્ી લેિા. સાહહત્યના રંગે રંગા્યેલા મહિ્યા કૉલેજ જા્ય, રહેરમાં 
‘પ્રભાિ-નિસૌરાષ્ ટ્’માં પત્કાર િરીકે ફરજ બજાિે અને િાંરે-મિરારે. ઉમારંકર જોરી 
સાથેનો ઘરોબો િો ખરો જ, સાથે સાથે સાહહત્યજગિના મહારથીઓ- ઝિેરરંદ મેઘાણી, 
જ્યંિી દલાલ, ઉમારંકર જોરી, રમસકલાલ છોટાલાલ પરીખ અને બરરુભાઈ રાિિનો પહરર્ય 
થ્યો. ઉમારંકર ‘મહિ્યારાજા’ કહીને સરુંદર રબદમરત્ આલેખે છ,ે “મહિ્યા  ભીને િાન, બેિિ ે
કાઠ,ે ઊંરા કદના હિા. માથરું, કપાળ મોટાં. ગાલ ભરાિદાર. આંખો મોટી. મિદ્યાથગી અિસથામાં 
ઘણી િાર કાહઠ્યાિાિી રોરણો અને પહેરણ પહેરિા અને ‘ન્્યાંના’ િળપદા મોહટ્યાર જિેા 
લાગિા. પણ હસે ત્યારે એનો માંહ્લો આખરું પોટલરું િેરાઇ ગ્યરું હો્ય એમ પ્રગટ થઇ જા્ય.” 
(પમૃ. ૧૯૫, હ્દ્યમાં પિલેી છબીઓ) મહિ્યાની પહેલી ટૂકંી િાિા્ચ ‘સોનાજી’ બરરુભાઈ રાિિના 
િંત્ીપદે રાલિા સરુખ્યાિ ‘કરુમાર’માં છપાઈ, િો જ્યંિી દલાલ સંપાહદિ મામસક ‘રેખા’માં પણ 
એમની િાિા્ચઓ પ્રકામરિ થિી રહી. પત્કારતિના હાથટકેાએ મહિ્યા મરુંબઈ પહોંરી ગ્યા, 
‘જન્મભૂમમ’માં જોિા્યા. મસિનહામ કોલેજમાંથી બી.કોમ.  થ્યા. 1945માં 23 િરસની િ્યે 
એકીસાથે ત્ણ પરુસિકોનાં પ્રકારન સાથે. 
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મહિ્યાએ ગરુજરાિી સાહહત્યમાં રમાકેદાર પ્રિેર ક્યયો. પ્રથમ ત્ણ પરુસિકોમાં બે 
િાિા્ચસંગ્હ હિા - ‘ઘૂઘિિાં પૂર’ અને ‘ગામિરુ ંબોલે છ.ે’ 

ત્ીજરુ  ંપરુસિક હિરું, નિલકથા ‘પાિકજિાળા’. 1950થી 1962 સરુરી િેમણે અમેહરકન 
સરકારની મરુંબઈમાં આિેલી સમારાર સંસથા ્યરુનાઈટિે સટ્ેટસ ઇન્ફોમભેરન સમિ્ચસ (USIS)માં 
નોકરી કરી. 1955માં અમેહરકા-્યરુરોપના પ્રિાસે િેમના અનરુભિ ક્ષેત્ને મિસિા્યરુાં.  

1963—68 દરમ્યાન ‘રુમર’ નામના સાહહમત્યક સામમ્યકનરું સંપાદન અને પ્રકારન રરૂ 
ક્યરુાં. સાહહત્યનાં મિમિર સિરૂપોમાં પ્રદાન કરનાર મહિ્યાએ છેંિાળીસ િષભે અણરારી મિદા્ય 
લીરી. િા.29/12/1968ના રોજ અમદાિાદથી મરુંબઈ ગરુજરાિ મેલની મરુસાફરી દરમ્યાન 
ટટ્નેમાં કાલરુપરુરથી મમણનગર સટરેન િચરે હ્દ્યરોગના હરુમલામાં એમનરું દરુઃખદ અિસાન થ્યરું.

છેંિાળીસ િષ્ચના જીિનકાળ દરમ્યાન મહિ્યાએ બાર િાિા્ચસંગ્હમાં બસોપરાસ જટેલી 
િાિા્ચઓથી ગરુજરાિી સાહહત્યને સમમૃધર ક્યરુાં. િાિા્ચકાર િરીકે મહિ્યાનરું ગરુજરાિી સાહહત્યમાં 
મહત્િપૂણ્ચ પ્રદાન છ.ે મહિ્યા િાિા્ચકાર િરીકે એિા સમ્યે પ્રિેર કરે છ ેજ્યારે ઉમારંકર, 
સરુન્દરમ્ અને પન્નાલાલ િાિા્ચકાર િરીકે પૂરબહારમાં હિા અને પ્રસથામપિ થઈ રૂક્યા હિા 
િો જ્યંિી દલાલ અને જ્યંિ ખત્ી આિી રહ્ા હિા. ગ્ામસમાજને લગિા લખાણમાં િેમણે 
પોિાની આગિી રૈલીથી મેઘાણી િથા પન્નાલાલ પટલેથી અલગ સથાન બનાવ્યરું.

આપણે જાણીએ છીએ કે િાિા્ચકાર કે લેખક િરીકે બે પાંર િષ્ચ ટકિરું એ એક નોંરપાત્ 
ઘટના કહેિા્ય છ ેિો મહિ્યા િેમના અિસાનનાં ત્ેપન િષ્ચ પછી પણ પહરષદના જ્ાનસત્માં 
સાહહત્યની બેઠકનો મિષ્ય બની રકે છ.ે

હિે મહિ્યાની િાિા્ચકળાનાં મિમિર પાસાઓ મિરે હરું  માંિીને િાિ કરંુ 

મહિ્યાએ એસએસસીની પરીક્ષા પછી સત્ર િષ્ચની િ્યે રોરાજી છોડરું ત્યાં સરુરી 
િેમણે િેમની આસપાસના ગ્ામીણ પહરિેરને બરાબર ઝીલ્યો, આતમસાિ ક્યયો. િેમના રસ 
અને પછી કા્ય્ચક્ષેત્ને કારણે  મિશ્વસાહહત્યના અભ્યાસી બન્્યા અને પમચિમી જગિના અગ્ણી 
સજ ્ચકોને  બરાબર િાંચ્યા. માની રકા્ય કે િેમનો પ્રભાિ મહિ્યાના સાહહત્યસજ ્ચન પર પડો 
છ.ે િાિા્ચલેખનના આરંભે જ મહિ્યાને ઝિેરરંદ મેઘાણી, ઉમારંકર જોરી િથા રમસકલાલ 
પરીખે પોંખ્યા છ.ે

મેઘાણી લખે છ ે કે, “હરું  હંમેરાં જનેા માટ ેઝંખરું છરુ  ંિે ઘરિીનાં બળો િેમણે બહાર 
આણ્યાં છ.ે” મેઘાણીનો સૌથી િરરુ મિરા્યક પ્રભાિ કદાર મહિ્યા પર છ.ે જો કે મેઘાણીના 
પ્રભાિમાંથી િો એ સમ્યે કોણ બરી રકે?

ઉમારંકર જોરી િેમને ‘મહિ્યારાજા’ કહીને જણાિે છ ે કે,  “આ એક જન્મારાનરું 
મળિર ના હો્ય, કેટલા્ય જન્મારાની અનરુભિસમમૃમદ્ધ મહિ્યા ખોલી રહ્ા છ.ે જ્યારે િેઓ 
બાળક િથા હકરોર િરીકે ઊછરિા હરે ત્યારે િેમનરું ગ્હણ્યંત્ ઘણં જ સૂકમ, સંિેદનરીલ 
અને સિ્ચગ્ાહી જિેરું હોિરું જોઈએ. સૌરાષ્ ટ્ની ભાષાની િમામ ગરુંજા્યર િેમ જ ભાષાક્ષમિાનરું 
સમગ્ સપ્તક મેઘાણી પછી મહિ્યામાં પ્રગટ થા્ય છ.ે મેઘાણીએ એ ભાષા મેળિી, લોકકથામાં 
ખેિી, પ્રસિરુિ કરી, પછી પોિાના સજ ્ચનમાં ્યોજી. મહિ્યા એ લઈને જ લેખક િરીકે જન્મ્યા છ.ે 
રૂિા પ્રિાપ મેઘાણીના...” ઉમારંકરને મહિ્યાની કલમમાં પરકા્યાપ્રિેરનો અનરુભિ થ્યો હિો.
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રમસકલાલ પરીખ જિેા મિદ્ાન – જિેી િેિી િાિે ભાગ્યે જ રાજી થા્ય િેમણે ‘ઘૂઘિિાં 
પૂર’ની પ્રસિાિનામાં િાિા્ચકારનાં ભરપૂર િખાણ કરીને લખ્યરું  છ ે– ‘આ લેખક મરુદ્લે ભોળો 
નથી – જરુિાન માણસ માટ ેએ સારંુ લક્ષણ નથી – કોણ રરું છ ેએ બરાબર જાણે છ.ે’

મહિ્યાની િાિા્ચઓ મિરે હજરુ  પણ રરા્ચઓ થિી રહે છ.ે આરરુમનક, અનરુઆરરુમનક િગેરે 
િાદનો ગરુજરાિી નિમલકાઓ ઉપર લાંબો સમ્ય પ્રભાિ રહ્ો અને િેના પ્રભાિ હેઠળ 
લખનારા ઘણા િાિા્ચકારો આજ ેભૂલાઈ ગ્યા છ,ે પણ મહિ્યા હજી છ ેઅને રહેરે. હિે િો 
અનરુઆરરુમનકિાનાં જળ જપંિા લાગ્યાં છ ેપરંિરુ મહિ્યાનરું લેખન  હજરુ પણ આપણને આકષભે 
છ.ે િેમની રિાબદીિંદના પ્રસંગે આજ ેઆપ સહરુની સાથે મહિ્યાને નાણી રકા્ય િો નાણિા 
છ,ે સાથે સાથે માણિા છ.ે

૧૯૫૨માં મહિ્યાએ િેમના લેખ ‘ટૂકંી િાિા્ચ: ઘાટ અને ઘિિર’માં લખ્યરું છ ેકે, ‘મોટામાં 
મોટી ટકેમનક િો કલાકારનરું પોિાનરું ઔમરત્યભાન અને હૈ્યાઉકલિ. સજ ્ચકને સાંપિલેી 
અનરુભૂમિ જો સારી હો્ય િો એનો રબદ આપમેળે જ સરુમશ્ષ્ બનિાનો.’

પ્રમોદકરુમાર પટલેના મિે, મહિ્યાએ પોિાની નિમલકાઓમાં િાિા્ચિત્િ પર જ િરરુ 
ધ્યાન કેમન્દ્રિ ક્યરુાં છ.ે િાિા્ચિત્િને પોષિા જાણ્યેઅજાણ્યે અસામાન્્ય િજનદાર ઘટનાઓનો 
િરરુ આરાર લીરો છ.ે િેમાં સ્તીપરુરુષની કામરુકિા, અિૈર જાિી્ય સંબંરો, બળાતકાર, આપઘાિ 
કે ખૂન જિેી પ્રક્ષોભક ઘટનાઓ પણ ઠીક ઠીક પ્રિેર પામિી જણા્ય દેખા્ય છ.ે

મેં િેમની િાિા્ચઓને પાંર પાસાંઓની મદદથી સમજિા પ્ર્યાસ ક્યયો છ:ે

• ગ્ામજીિન

• જાિી્ય જીિન

• મિનોદિમૃમત્

• રહેરીજીિન

• રૈલી

ગ્ામજીવન

મહિ્યાની કેટલીક િાિા્ચઓમાં લેખક િરીકે િેમનરું નામ ના લખ્યરું હો્ય િો લોકો એમ જ 
માને કે આ િાિા્ચ િો લોકકથા જ છ.ે અલબત્, સામાન્્ય રીિે લોકકથામાં મનોસંરલનો કે 
આંિહરક ભાિો ઓછા આિિા હો્ય છ,ે જ્યારે મહિ્યાની ગ્ામજીિન આરાહરિ ઘણી બરી 
િાિા્ચઓમાં આંિરરેિના પ્રિાહ (સટટ્ીમ ઑફ કોમન્સ્યરનેર) જોિા મળે છ.ે 

અં્ઃસ્ો્ા

1954માં ન્્યૂ ્યૉક્ચ હેરલિ હટટ્બ્યૂનની આંિરરાષ્ ટ્ી્ય િાિા્ચ સપરા્ચમાં િેમની િાિા્ચ 
‘અંિઃસ્ોિા’નો અંગ્ેજી અનરુિાદ ‘રાન્દેિૂ ઇન ઇટમન્ચટી’ને  પહેલરું ઇનામ મળે છ ેઅને િેઓ 
આંિરરાષ્ ટ્ી્ય કક્ષાએ સિીકમૃમિ પામીને છિાઈ જા્ય છ.ે સમરસેટ મોમ માને છ ેકે િાિા્ચકલા 
પર અમેહરકન લેખકોનો ગહન પ્રભાિ છ.ે આ બરાની િચરે પ્રથમ ઇનામ મેળિિરું એ મોટી 
મસમદ્ધ ગણા્ય.

આ િાિા્ચના આરંભે મરરાિે િલેીની સાંકળ ખખિ ેછ ેઅને જાનબાઈ ઝબકીને જાગી 
જા્ય છ.ે ‘કોણ?’  એમ પૂછ ેછ ેઅને બહાર આિનાર વ્યમકિનો અરીરો અિાજ ક્યાંક 
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સાંભળો હો્ય િેમ લાગે છ.ે આિનારના મોં સામે દીિો રરીને કરુિૂહલભરી નજરે િાકી રહે 
છ.ે આિનાર ઝિપથી બારણં િાસી દે છ.ે 

સંિાદકલા

િઘાઈ ગ્યેલાં જાનબાઈ ફરી પૂછ ેછ.ે ‘કોણ? કોણ િમે?’

‘બસ? ભૂલી ગ્યાં? સાદ િો ના ઓળખ્યો પણ આટલાં િરસમાં અણસાર પણ 
સંરોિો ભૂલી ગ્યાં?’

જાનબાઈ ઝીણી નજરે િરેલી દાઢીિાળા રહેરા સામે જોઈ રહે છ ેઅને િરસો 
જૂની ઓળખાણ િાજી થા્ય છ.ે ધ્ૂજિે અિાજ ેપૂછ ે

‘િમે... િમે િાહણના બાપરુ િો નહીં?’ 

‘અંિે ઓળખ્યો ખરો!’

‘પણ િમે િો િાલરુકાની જલેમાં હિા ને? ઓમરંિા અહીં ક્યાંથી?’

‘જલેમાંથી ભાગી છૂટ્યો છરુ .ં’

‘હેં?’ જાનબાઈથી રીસ પિાઈ ગઈ.

આ આિનાર દેિા્યિ, િે િાલરુકાની જલેમાંથી ભાગી છૂટીને આવ્યા છ,ે જાનબાઈ 
પોિાના રણીને ઓળખી નથી રકિાં એટલે િસિસો કરે છ ેઅને જલેમાંથી રા માટ ેભાગી 
છૂટ્યાં િે અંગે પૂછ ેછ.ે દેિા્યિ કહે છ ેકે ઘરિી ઉંમરે જલેની આકરી સજા જીરિાિી નથી. 
બાર બાર િરસ િો ખેંરી કાઢ્ાં પણ હજી િો બીજાં છ િરસની સજા ભોગિિાની હિી. 

પરુત્ને જ ે પ્રેમથી પાિાં હો્ય એટલા જ િાતસલ્યથી પમિને પાણી પા્ય છ,ે ઢોમલ્યો 
ઢાળિાની િાિ કરે છ.ે દેિા્યિ પૂછ ેછ ેકે, ‘મરરાિ થઈ ગઈ િમે ઢોમલ્યો ઢાળો નથી?’ ત્યારે 
જાનબાઈ કહે છ ેકે ‘હક્યે સરુખે ઢોમલ્યો ઢાળિો મારે?’ જ ેહદિસે દેિા્યિને િાલરુકાની જલેમાં 
લઈ ગ્યા િે હદિસથી િેમણે ઢોમલ્યો ખૂણામાં ઊભો કરી મેલ્યો અને પાગરણ પર જ પિી 
રહે છ.ે

જાનબાઈ દેિા્યિ સાથે પરણ્યાં ત્યારે આંગમળ્યાિ પરુત્ને સાથે લઈને આવ્યાં હિાં. િે 
આંગમળ્યાિ પરુત્ િાહણ પરણે છ ે અને િહરુ સોનલના રૂપે એક ગીગા નામના કણબીને 
દઝાિલેો અને િેણે સોનલને અિપલરું કરેલરું એટલે જરુિાન િાહણે ગીગાને કરુહાિીને ઝાટકે 
મા્યયો. િે િખિે દેિા્યિે દીકરાએ કરેલા ખૂનની સજા િચરેથી ઓઢી લીરેલી. જલેની સજા 
આકરી લાગિા િે ભાગીને આિે છ.ે

ભૂખ્યા પમિ માટ ેજાનબાઈ દૂર ને રોટલો પીરસે છ ેત્યાં દેિા્યિ િાહણ મિરે પૂછ ેછ.ે 
િાહણ મહહને અઢાર રૂમપ્યાના પગારે ગામનો પસા્યિો થ્યો છ.ે િે સાંભળીને દેિા્યિ 
ઠિંોગાર થઈ જા્ય છ.ે હિે િાહણ સરકારી નોકર કહેિા્ય અને કેિી રીિે િે સરકારના કેદીને 
સંઘરે?

દેિા્યિ મરંિામાં છ ે કે પોિાના કારણે પરુત્ની નોકરી જિી રહેરે અને માંિ કરીને 
બંરાણો રોટલો ટળી જરે. જાનબાઈ કહે છ ેકાલ ટળિો હો્ય િો મર આજ ટળે. 

પોિાની પાછળ પિલેાં પોલીસનાં રાિાં આિરે અને િાહણને કા્યમ માટનેી કઠણાઈ 
આિરે િે કહી દેિા્યિ ઝટ રાલી જિા માંગે છ.ે જાનબાઈના આગ્હને િર થઈ અિરો 
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રોટલો ખા્ય ત્યાં િો બારણે સાંકળ ખખિ ેછ.ે િાહણ આિે છ ેઅને કહે છ ેકે, મારા બાપરુ 
િાલરુકેથી જલે િોિીને ભાગ્યા છ ેઅને ભાગિાં ભાગિાં જલેના એક રોહક્યાિનરું ઢીમ ઢાળિા 
આવ્યા છ.ે 

કેદીના િેરમાં મપિાને ઓળખીને િેના પગમાં િો પિી જા્ય છ ેપણ િેને મરંિા થા્ય છ ે
કેમ કે િેમના ગામની સીમ સરુરી િેમનરું પગેરંુ મળી આવ્યરું છ ેઅને ગમે ત્યારે પોલીસ િેના ઘર 
સરુરી પણ આિી જરે.

પોલીસ પલટણ ઘરે આિી રિ ેિે પહેલાં જ દેિા્યિ ભાગી છૂટિા માંગે છ.ે પીરસેલ 
ભાણેથી ઊઠો િો અપરરુકન થા્ય િેમ કહી જાનબાઈ જિાની ના પાિ ે છ.ે પોિે રાિના 
અંરારામાં સીમ સોંસરિો નીકળી જરે અને ગીરમાં ઊિરી જરે. િાહણની નોકરી ના જા્ય, 
િે માટ ેિાિામાંથી જિી િખિે દેિા્યિ કહે છ,ે ‘આ ભિમાં નહીં લખ્યાં હો્ય િો આિિે ભિે 
ફરી દાણ ભેગાં થારરું.’

ઢોમલ્યાની ઈસ પર રઢીને જાનબાઈ િે કઈ હદરામાં જા્ય િે જરુએ છ.ે દેિા્યિ િાબે 
િળિાને બદલે જમણી બાજરુએ જા્ય િે જોઈ બોલી ઊઠ ેછ,ે ‘જમણા જાિ મા. નાકાં 
િાળાં હરે. િાબા.. કણબીપા કો્ય્ચ... દખણાદે ઝાંપેથી જાિ... ગઢની ગળકબારીએથી 
નીકળો... પાછા િળો...’

પમિને આપેલી એક પણ આજ્ાઓનરું પાલન થિરું નથી જણાિરું ત્યારે આિેરભરી બૂમો 
જ પાિ ેછ,ે ‘કઉ છરુ  ં કે પાછા િળો, ઘીસિ ઘેરી લેરે... એ નથી જાિરું, પાછા ઘરમાં 
આિિા હર્યો, ઘરમાં...’

જામળ્યામાંથી દેિા્યિ દેખાિો બંર થ્યો કે જાનબાઈ ઢોમલ્યામાં ઢળી પડાં અને 
કણસિાં અને ગણગણિાં હિાં. ‘રરાર ગ્યાં! કોઈનરું ન માન્્યા... આ ઉંમરે કેિી રીિે 
રોિરે? નાકાં કેિી રીિે િળોટરે?’

ઢોમલ્યા પર પિખરું ફેરિિાં જાનબાઈ એકાએક રમકી ઊઠ્યાં. ‘અરે, હરું  અભાગણી હક્યે 
સરુખે આ ઢોમલ્યા ઉપર પિી છરુ !ં’

ફરી પાછો ઢોમલ્યો બે પા્યે ખૂણામાં ઊભો કરી દીરો. થોિી િારે ખિકીની સાંકળ 
ખખિ ેછ.ે જાનબાઈને થા્ય છ ેકે દેિા્યિ પાછા આવ્યાં. અંિે મારંુ કહેિરું માન્્યા ખરા!... 
લે, પાછો ઢોમલ્યો ઢાળી રાખરું!

ઢોમલ્યો ઢાળીને ખિકી ઉઘાિ ેછ ેત્યાં

ભારે પગલે િાહણ આિે છ.ે મૂંગો થઈ ગ્યેલો િાહણ બોલિો નથી. જાનબાઈ પૂછ્ા 
કરે છ.ે િાહણ કહે છ ેકે, 

‘બાપરુ ઝલાઈ ગ્યા. દખણાદા હાલિાને બદલે ઓિરાદે ઝાંપેથી નીકળા. 
રીસિ િો દૂર હિી પણ સામે રાલીને રોકીએ આિી પૂગ્યા. બે્ય હાથ ઊંરા કરીને 
પોલીસ પટલેને કીરરું કે મને પકિી લ્યો! 

મારા િાહણનો આમાં કોઈ િાંકગનો નથી... એનો રોટલો ભાંગજો મા –’

ખટારો ઊપડા પછી આઘેઆઘેથી કહેિા ગ્યા કે 

‘િારી માને હિે ઝાઝરાં જરુિાર કહેજ.ે.. ને કહેજ ેકે હિે િો આિિે ભિ ભેગાં 
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થાઈરરું.’

સાંભળીને સંિપ્ત દરામાં પણ જાનબાઈ પમિના આખરી રબદો ફરીફરીને 
િાગોળી રહ્ાં અને પછી મનરરું ગણગણ્યાં: ‘આિિે ભિ ભેગાં થાઈ રરું? ના, ના, 
ભિોભિો... ભિોભિ...’

અને પછી, ઢાળી રાખેલાં રંગીિ ઢોમલ્યા ભણી અખૂટ આરાભારી નજરે િાકી રહ્ાં.

દેિા્યિ એક ઉદાત્ પાત્ છ.ે આંગમળ્યાિ પરુત્ે કરેલા ખૂનની ઓઢલેી જલેની સજાથી 
ત્ાસીને ઝેલમાંથી ભાગીને આિે છ.ે િાિા્ચની રરૂઆિથી અંિ સરુરીમાં પાત્નો મિકાસ જોિા 
મળે છ.ે િારકના મનમાં સહજ રીિે િો દેિા્યિ િરફ જ ધ્યાન અથિા સહાનરુભૂમિ જા્ય. િો 
પછી આ િાિા્ચનરું રીષ્ચક અંિઃસ્ોિા કેમ? દેિા્યિ િેને જલેમાં પિી રહેલા ત્ાસની િાિ કરે 
છ ેઅને જ્યારે િાહણની સરકારી નોકરી મિરે જાણ છ ેત્યારે નીકળી જા્ય છ ેઅને જાિે જ 
પકિાઈ જા્ય છ.ે જાનબાઈ સિિ પૂછ્ા કરે છ,ે િમે બેસો, િમે જમો, િમે આમ કરો, અહીંથી 
જાિ, પાછા આિો. િે પોિાની િેદનાની ખાસ કરી જ િાિ નથી કરિી અને કેટકેટલરું ક્યા્ચ કરે 
છ?ે િે સિિ અંદરથી જ સરુકાિી રહેલી છ.ે લેખકે છલે્રું િાક્ય કેિરું અદભરુિ લખ્યરું છ?ે

અને પછી, ઢાળી રાખેલાં રંગીિ ઢોમલ્યા ભણી અખૂટ આરાભારી નજરે િાકી રહ્ાં.

જાનબાઈ એટલે અંિઃસ્ોિા - ગરુપ્ત િહેિી નદી – દેખાિો ના હો્ય િેિો આંિહરક 
પ્રિાહ.

આ િાિા્ચ પરથી મનહર રસકપૂરે ગરુજરાિી હફલમ બનાિી હિી – ‘મારી હેલ ઉિારો 
રાજ’.

ઘૂઘવ્ાં	પૂર

૧૯૪૨માં મહિ્યાએ આ િાિા્ચ લખી અને સાહહત્યમાં િેમનો પ્રિેર થ્યો. આ િાિા્ચમાં 
કોઈ પાત્ કે ઘટના કે ના્યક નામ્યકા નથી. િીસ બાિીસ િષ્ચની ઉંમરે મહિ્યાએ કલમકેમેરા 
માત્ મેળા પર કેમન્દ્રિ ક્યયો છ.ે આરરુમનક િાિા્ચકારોએ એિી િાિા્ચ લખી જમેાં ફેસલેસ પાત્ 
હો્ય જમે કે પહેલાં અ આવ્યો અને પછી બીજરુ  ંપાત્ બ આવ્યરું.

ઉબેણ નદીના પટમાં મેળો ભરા્યો છ.ે રરૂઆિમાં માત્ હષયોલ્ાસ કે આનંદની િાિો 
છ ેઅને પછી કારમી પહરમસથમિ. અહીં નદીના ઉપરિાસમાં પૂર આિે છ ેઅને મેળામાંથી 
લોકોને િાણી જા્ય છ.ે િાિા્ચના અંિમાં જરુઓ - 

ઉબેણનાં ઘોિાપૂર ઓસરી ગ્યાં ત્યારે હેઠિાસ પટમાં દૂર એક િોમિંગ બાિળના 
ઊખિી ગ્યેલ થહિ્યામાં એક ્યરુગલના મમૃિહેદો અટિાઈ ગ્યેલા દેખા્યા. ઉતસિના 
રંગબેરંગી પોરાક પહેરેલા આ લગ્નોન્મરુખ ખેિરુ જરુિાનજરુિિીને ગામલોકોએ ઓળખી 
કાઢ્ાં. મેળામાંથી રાલિે રગિોળે િેઓ િણાઈ ગ્યાં હિાં, અને અત્યારે મમૃિ 
અિસથામાં પણ બંને જણાં એકબીજાને ગાઢ આમલંગનથી િળગી રહ્ાં હિાં.

આરરુમનક િાિા્ચકળા અહીં સરુપેરે મસદ્ધ થા્ય છ.ે મહિ્યા ગ્ામજીિનના લેખક હિા પણ 
ગામહિ્યા લેખક ન હિા.

શરણાઈના	સૂર

‘પોસટઑહફસ’ પછી મપિા-પરુત્ીના પ્રેમની આટલી અદભરુિ િાિા્ચ મળે છ.ે લગ્નમાં 
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કન્્યામિદા્ય પ્રસંગે રરણાઈ િગાિિાં િગાિિાં રમઝરુ દીકરીના લગ્નને ્યાદ કરી એટલો બરો 
િલ્ીન થઈ જા્ય છ ેકે િેનરું મનોજગિ દીકરીની મિદા્યની પહરમસથમિ સાથે એકાકાર થઇ જા્ય 
છ.ે અંિનરું રરણાઈ િગાિિરું દૃશ્ય મૂક્યરું છ ેિે િારકને લાગણીના પ્રિાહમાં િરબોળ કરી મૂકે 
છ.ે

ખીજડી્યે	ટેકરે

આસામ ખાિે બનેલી ઘટના જ ેસામાન્્ય રીિે દસ લીટીના સમારારમાં સમાઈ જા્ય 
િેના પરથી મહિ્યાએ કાહઠ્યાિાિી પહરિેરમાં એક નખમરખ િાિા્ચ રજૂ કરી છ.ે

અભુ	મકરાણી

આ િાિા્ચ પરથી ‘મમર્ચમસાલા’ હફલમ બની છ.ે ગામમાં અનેક પરુરુષો હિા પણ મદ્ચ હિો 
અભરુ મકરાણી. પરુરુષ હોિરું અને મદ્ચ હોિરું એટલે રરું િે િચરેની આછી ભેદરેખા આ િાિા્ચમાં 
મહિ્યા કરુરળિાથી દોરી બિાિે છ.ે

જા્ી્ય	જીવન

ગળચટાં	વખ

જાખરો મદારી નાગ અને નાગણને િેની મોરલીના સૂર ઉપર નરાિા માટ ેજાણીિો છ.ે 
આ મિદ્યા િેના મપિા લઘરુ પાસેથી િે રીખ્યો છ.ે નાની ઉંમરે જ જાખરાની માિાનરું અિસાન 
થ્યરું છ.ે મપિાએ િેને ઉપાસનામાં રહેલી કઠણાઈ િથા જોખમથી સાિર ક્યયો છ.ે જાલંરર 
જોગીઓ પાળે એના કરિાં્ય િરારે આકરંુ સારરુતિ આ ઉપાસનામાં જરૂરી છ.ે અહીં મસમદ્ધ 
માટ ેમન, િરન િથા કા્યા પમિત્ હોિાં અમનિા્ય્ચ છ.ે જરાક પણ રૂક થા્ય એટલે સારનાના 
મરખરેથી સીરાં જ િળેટીમાં જ પછિાિાનરું.

લઘરુ િોસો પોિે જ ેમસદ્ધ નથી કરી રક્યો િે પોિાના પરુત્ પાસે કરાિિા માંગે છ.ે આખા 
પંથકના મદારી ને ગારુિીઓમાં િે શ્રેષ્ઠ બને િેિી મહત્િાકાંક્ષા લઘરુમાં છ.ે િે જાખરાને 
કછોટાબંર બ્હ્મરારી બનાિી િેને ભેખરારી સારક બનાિે છ.ે જરુિાની આિિાં િો જાખરાએ 
મોરના જિેરું રૂપ કાઢ્રું.  જાખરો નાગની ઝેરની કોથળીને કાઢી નાંખીને નથી નરાિિો કેમ કે 
િેિરું િો કોઈ પણ કરી રકે. પકિલેાં નાગને પંદર હદિસથી િરારે પોિાના કરંહિ્યામાં નથી 
રાખિો. જાખરાએ નાગનાગણીનરું નિરું જોિલરું પકડરું છ ેઅને િે જાણીને ગામના ઠાકોર િેમના 
દરબાર - િા્યરામાં નાગનાગણીને મોરલી ઉપર નરાિિા બોલાિે છ.ે 

આજકાલ જ ેદરુલ્ચભ છ ેિે મહિ્યાના રબદોમાં જોઈએ

નાગનાગણીનરું િોલન િરિરું રાલ્યરું િેમ િેમ ગોઠમણ્યાભર બેઠલેો જાખરો િરારે 
ને િરારે ઉભિક થિો ગ્યો. પેટની ઊંિી ઊંિી બખોલોમાંથી જાણે કે પ્રાણિા્યરુ ખેંરી 
લાિીને ગલોફાં િાટ ેમોરલીમાં ઠાલિિો જિો હો્ય એમ એની હર ક્ષણ િંગ બનિી 
જિી મરુખમરુદ્રા ઉપરથી લાગિરું હિરું.

મોરલીિાદનનો આટલો કલા્યમેકસ રચ્યા પછી મહિ્યા હિે િાિા્ચને એન્ટીકલા્યમેકસ 
િરફ લઈ જા્ય છ.ે

જાખરાએ ખરેખરી રંગિ જમાિી દીરી. જોનારાં હકિઠેઠ્ હિાં. સૌ આંખો 
અત્યારે મસિ બનીને િોલિાં નાગનાગણી ઉપર મંિાઈ હિી. માત્ બે જ આંખો મોરલી 
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અને મંત્મરુગર નાગનાગણીને જોિાને બદલે એ મોરલી િગાિનારની દેહકાંમિને જોિામાં 
રોકાણી હિી.

જાખરાનરું સંપૂણ્ચ ધ્યાન નીરી નજરે નાગ અને નાગણની િગિિગિી આંખો પર 
કેમન્દ્રિ થ્યરું છ.ે રૂપરૂપનાં અંબાર નિાં ઠકરાણાં િેજરુબા ગઢની દોઢીના ઝરૂખાના જામળ્યા 
પાછળ સંિાઈને ઊભેલાં છ.ે કોઈની્ય સામરું જોિાની દરકાર ના કરનાર િેજરુબા જાખરાને જોઈ 
રહ્ાં છ.ે

જાખરાની નીરી નજરને પોિાની િરફ િાળિા માટ ેજામળ્યા સાથે રૂિલી ખખિાિે છ.ે 
એક જ પલક માટ ેજાખરાની આંખ ઊંરી થા્ય છ,ે એક પલકારમાં પોિાની મજિાઈ ગ્યેલી 
મજદંગીના આઘાિ-પ્રત્યાઘાિો અનરુભિે છ,ે મોરલીનો સૂર ઘીમો પિ ે છ,ે નાગનાગણીની 
રસાનરુભિ સમામરદરામાં અરાનક ભંગ થા્ય છ,ે એક જોરદાર ફંૂફાિા સાથે જાખરાના 
હાથના પોંરા ઉપર સાપની ફેણ પછિા્ય છ ેઅને િીણા દાંિનો િખં લાગે છ.ે

િા્યરામાં ભંગ પિ ેછ,ે જાખરો માંિમાંિ નાગનાગણીને કરંહિ્યામાં પૂરી દે છ,ે માથે 
ઢાંકણં ઢાંકી, એ ઢાંકણા ઉપર માથરું ઢાળીને ઝેરની અસરમાં ઘોરિા લાગે છ.ે

કાબેલ ભૂિો પણ ઝેર ઉિારી રકિો નથી. છલે્ો નરુસખો અજમાિે છ,ે જમેાં નાગ 
આિીને ઝેર રૂસી જા્ય. િેિે િખિે જાખરો બોલે છ,ે

‘આ મૂંગા જનાિરને એના કરંહિ્યામાં ઠાલા રરું કામ હેરાન કરો છો, ભૂિા? 
એનરું એકલાનરું િખ હોિ િો ઝપટ ભેગરું ઊિરી ગ્યરું હોિ. આ િો એનાં િખ ભેગાં બીજાં 
ગળરટાં િખ ભળાં છ.ે મૂઠ-મંિરનો એમાં કાર નહીં ફાિે.’

જાખરો મનચિેિન બની જા્ય છ ેઅને િાિા્ચનરું છલે્રું િાક્ય છ ે–

છિાં ગોખ-જામળ્યામાંથી િગિગિી બે આંખો જાખરાના મનચિેિન દેહ પરથી 
પણ હજરુ ઊખિી નહોિી.

આ િાિા્ચ કેટકેટલરું કહી જા્ય છ?ે ટોરે પહોંરિરું હો્ય િો સારના અમનિા્ય્ચ છ.ે પણ 
િચરેથી લપસી ના પિિરું જોઈએ. બીજાને રસાનરુભિ કરાનિાર વ્યમકિએ પોિે િો એનાથી 
અળગા કે િટસથ રહેિરું પિ ેછ.ે એ આનંદ એણે બીજાને આપિાનો છ.ે પોિે િેના ભોકિા 
બનિાનરું નથી.

આ િાિા્ચનો અંગ્ેજી અનરુિાદ ‘ર સનેક રામ્ચર’ના નામે પૅન્ગમિન દ્ારા પ્રકામરિ 
પૅન્ગમિન બરુક ઑફ મૉિ્ચન ઇમન્િ્યન રોટ્ચ સટોરીઝમાં સમાિેર થ્યો છ.ે

ચંપો	અને	કેળ

ગીરમાં પમિ - પતની રારો અને રખમાઈ રહે છ ે- ગામિરંુ કરિા માટ ેમમત્ પરુનમરી 
આિે છ.ે િાિોમાં મોિરુ ંથા્ય છ ેઅને િેને રાિ રોકાિા માટ ેઆગ્હ કરિામાં આિે છ.ે રારાએ 
બહાર બે ખાટલા ઢાળા અને પોિાનો ખાટલો જમણે રાખિાને બદલે િાબી બાજરુએ ઢાળો. 
મહેમાન છ ેમાટ ેરખમાઈ પિખરું દેિા નહીં આિે િેમ માની રારો ઘોરી જા્ય છ.ે કાળી હિબાંગ 
રાિ હિી અને જરુિાનજોર રખમાઈને રિિરું લોહી હિરું. રાિે િે રારાને પિખરું દેિા માટ ેઆિે 
છ ેઅને ભૂલથી મમત્ના ખાટલામાં સૂઈ જા્ય છ.ે પછી ખબર પિ ેછ ેઅને ત્ણે જણા રરા્ચ કરે 
છ.ે
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પરુનમરી કહે છ ેમેં િમારો દૂર રોટલો લજવ્યો અને જોઈએ િો મારંુ માથરું ઉિારી લે. 
રારો કહે છ ેખાટલા ગોઠિિામાં મારી ભૂલ થઈ. રખમાઈ કહે છ,ે મેં મારંુ સિ ખો્યરું ને એક 
ભિમાં બીજો ભિ ક્યયો. એટલે િે પરુનમરી ભેગી રાલી નીકળે છ.ે

પછી િો રારો ભરજરુિાનીમાં િૈરાગ્ય રારણ કરે છ,ે પરુનમરી કોગમળ્યામાં મમૃત્યરુ પામે 
છ.ે મોટા કરીને પરણાિેલાં પરુત્ અમરો અને િેની િહરુ રખમાઈને કાઢી મૂકે છ.ે િે ફરિી ફરિી 
િરુલસીશ્યામના મેળે આિે છ ેત્યાં ભગિા પહેરીને બેઠલેા મંજીરા િગાિિા રારાને જરુએ છ ે
અને રારો સંસારમાં પાછો આિે છ.ે પોિાના ગરુજરાન માટ ેરારો રાર - દોરિા િણે છ ેઅને 
રખમાઈ િેને િેરી આિે છ.ે આખા પંથકમાં બંને િેમની સારક માટ ેપ્રખ્યાિ બની જા્ય છ.ે 
નિી િહરુિારુ રખમાઈને પગે પિિી હો્ય છ ેઅને કોઈને કરરું આિરુ ંઆિે િો રારાની નાિીનરું 
પાણી લઈ જા્ય છ.ે

નગીનદાસ પારેખે આ િાિા્ચ ઇટામલ્યન લેખક બોકાસી્યાની િકેોમૅરોનની એક િાિા્ચ 
પરથી પ્રેહરિ છ ેિેમ જણાવ્યરું છ ેઅને હીરાબહેન પાઠકે જણાવ્યરું છ ે કે પમિ પતની બંનેના 
એકમેકના રરીરની ગંઘ હો્ય એટલે િેમને પ્રિીમિકર નથી લાગિરું.

અહીં કચછમાં બેઠા છીએ એટલે જસેલ અને િોરલની જાણીિી િાિા્ચનો સંદભ્ચ લઈ 
રકા્ય. બન્ને પમિ-પતની નહોિાં છિાં એમની સમામરના દર્ચને આજ ેપણ લોકો આિે છ.ે 
સંસારની ભઠ્ીમાં િપીને િમે કેટલા ઉજળા થ્યા છો િે જ અગત્યનરું છ.ે સમાજ માટ ેવ્યમકિને 
માપિાના માપદંિ અલગ છ.ે કોરી નૈમિકિાના નહીં પણ આ અમગ્નપરીક્ષામાંથી કઈ રીિે 
પસાર થ્યા છ ેએ મરુજબના હો્ય છ.ે મહિ્યાને આ નૈમિકિાઓ િચરેના સૂકમભેદની પૂરેપૂરી 
ખબર છ.ે

કથા પહેલાં કથક, જ્યલાલ, િેમનો મમત્ બકરુ અને ભોમમ્યા ગીગાભાઈ િચરેનો સંિાદ 
િાંરિા જિેા છ.ે િાિને હળિારથી રરૂ કરી મહિ્યા નૈમિકિા સરુરી લઈ જઈને િાિને િળ 
રઢાિે છ ેિે માટ ેરરૂઆિ જોિા જિેી છ.ે

અગાઉ બની ગ્યેલી િાિ હળિારથી રરૂ કરી, િારકની ભાિનાને ઠસે ના પહોંરે િે 
માટ ેભોમમ્યા ગીગાભાઈ પાસે ત્ણ ગળણે િાિ મૂકે છ.ે ગંભીર િાિને માંિિાની આ પણ એક 
રૈલી છ.ે

રાિ કાળી, રાિી ઓઢણી, કાળી રીસ

િાિા્ચમાં મરરાિે સટરેનનરું િણ્ચન જોઈએ.

સટરેનના પલેટફોમ્ચ પરના હદિા પણ, કેરોસીનની કરકસર ખાિર, ટટ્નેને ટાઇમે 
જ પેટાિાિા હોિાથી, રારે્ય કોર ઠાંસોઠાંસ અંરકાર ભ્યયો હિો. આિા ઘોર અંરારામાં 
્યાિ્ચને બન્ને છિે ેઊભેલા મસગ્નલમાં ટમટમિા લાલ દીિા કોઈ મિકરાળ પરરુઓની 
લાલ આંખ જિેા મબહામણા લાગિા હિા.

મરરાિે સટરેન પર ટટ્ને આિિા પહેલાં થિી હલનરલનનરું, આિિી ટટ્નેનરું િથા ટટ્ને 
ગ્યા પછી પિી ગ્યેલા સોપાનરું અસરકારક અને મરત્ાતમક રીિે િણ્ચન રજૂ ક્યરુાં છ.ે 

ટટ્ને આિિાં પહેલાં સટરેનની આખી દરુમન્યા જીિંિ થઈ ઊઠ ેિેનરું િણ્ચન નીરે પ્રમાણે 
છઃે
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“ઝમઝમ કરિી રાિના નીરિ િાિાિરણમાં લોખંિના બે ટરુકિાઓએ પાિલેા 
ટકોરાનો અિાજ અનેકગણો સંિમર્ચિ થિો લાગ્યો. એ ટકોરાને પગલે પગલે બીજા 
અિાજો પણ ઊઠિા લાગ્યા. સટરેન પરની હોટલિાળો લાંબરું બગાસરું ખાઈને ઊઠ્યો 
અને સગિીમાં કોલસા ભાંગિા લાગ્યો. ટટ્નેના ઉિારુઓ પાસેથી મભક્ષા માગિા માટ ે
એક સાંઈબાિાએ િસબીમાં લોબાન છાંટ્યો. એક બળદગાિરુ ં આિી ઊભરું. એકાદ 
ઘોિાગાિીના ઘૂઘરા પણ રણકી ગ્યા. થોિાંક પાનબીિીનાં ટોપલાં અને પાસ્ચલો 
ઠલિા્યાં, બેરાર છહિ્યાં હટહકટબારી ઉઘિિાની રાહ જોિાં લાઇનમાં ઊભાં, પલેટફોમ્ચની 
ફરરબંરી ઉપર જ ઊંઘી રહેલા એકલદોકલ મરુસાફરો આળસ મરિીને બેઠા થ્યા. 
સાઇહિગંમાં રિીમ રિીમ અિાજ સાથે ભારખાનાના િબા ભટકા્યા. ગરુડઝના 
અનાજની ગરુણોમાં મોઢરુ ંનાખીને ભરપેટ રરાઈ રહેલી એક ગા્ય ભાંભરી. કોઈ રંટરના 
ઘરમાં કારી ઊંઘમાંથી જાગી ગ્યેલરું છોકરંુ રિી ઊઠ્યરું. એને માિાએ મીઠા હાલા 
નાખ્યા. આંબલી પર માળો બાંરીને પોઢલેા પંખીની પાંખોનો ફફિાટ સંભળા્યો અને 
રમી ગ્યો. નજીકના ખેિરમાં એક રીબરી બોલી.”

કાળી ઓઢણી પહેરેલી, ઉિરી ગ્યેલી સ્તીને ખ્યાલ આિે છ ેકે િે એક સટરેન પહેલાં 
ઉિરી ગઈ છ.ે પોિાના રિિા બાળકના દૂર માટ ેસાંરાિાળો સાઈહિગંની પેલી પાર ખેિરમાં 
રહેિા ખેિિૂ પાસે જિાનરું કહે છ ેઅને િેના બાળકને થીજી ગ્યેલી રાિમાં ખરુલ્ામાં લઈ 
જિાને બદલે સટરેનની છાપરી હેઠળ મૂકી રાખિાનરું કહે છ.ે

ઘેરા અંરારામાં સાઈહિગંની હદરામાં રાલિી સ્તીની કાળી રીસ સંભળા્ય છ ેઅને િેની 
પર બળાતકાર થા્ય છ.ે ટાઢા હહમ જિેા ઓટલા પર રહેલરું બાળક ઠૂઠંિાિરું જા્ય છ.ે

થોિ ે થોિ ે સમ્યે સાઈહિગંની હદરામાં એક પછી એક પિછા્યાઓની ભેદી 
હહલરાલ થિી રહી, કોઈક પૂિ્ચ્યોમજિ લશકરી વ્યૂહની જમે મસગ્નલમેનનો ખોંખારો 
સંભળા્યો, સાંઈબાિાની િસબી દેખાઈ, પોલીસની બેટરી ઝબકી, હોટલિાળાની 
બીિીનો મિખારો રમક્યો.

િહેલી પરોઢના અંરારામાં મનિ્ચસ્ત હાલિમાં દોિી આિેલી સ્તી ઓટલા પર પોિાના મમૃિ 
બાળકને જોઈ િે પણ ઢળી પિ ેછ.ે

આિિી મોટી અખૂટ રરિીમાં પેલા રૂંરિાિા િાપણાના િગિગિા અંગારા 
મસિા્ય કોઈ માનિ-આંખોએ આ દૃશ્ય જો્યરું નહીં.

અહીં ભૂલથી રાિના દોઢ િાગ્યે ખોટા સટરેને ઊિરી ગ્યેલી નાના બાળકિાળી સ્તીને 
સટરેન પરના પરુરુષો જ ેરીિે પીંખી નાખે છ ેિે જોિાં છલે્ાં કેટલાંક િષયોમાં સ્તીઓ ઉપર 
અત્યારાર ગરુજારિાની જ ેઘટનાઓ આપણે જાણીએ છીએ િેની સામે આ િાિા્ચ િો મહિ્યાએ 
અંિરસટટેમેન્ટ ક્યરુાં હિરું િેિી લાગે છ.ે

કમાઉ	દીકરો

આ િાિા્ચનરું કથાિસિરુ આપણા સમસિ િાિા્ચસાહહત્યમાં મિમરષ્ ધ્યાન ખેંરે છ.ે ગલા 
રેઠના પાિાને લખરુિો પોિાના સિગ્ચસથ પરુત્ની સમમૃમિમાં ્યાદ કરીને િેને િહાલથી ઉછરેે છ ે
અને િેનરું નામ રાખે છ ેરાણો. 
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ભેંસને દિરાિિાના સમ્યે કામરુક બનેલા પાિા રાણાના દિરામણનો એકાએક ભાિ 
િરારનાર ગલા રેઠ સાથે લખરુિો રકઝક કરિો હો્ય છ.ે પણ રાણાની જાિી્ય િમૃમત્ એના 
િરમાં નથી. એ લખરુિા સામે જ આક્મક બને છ.ે િાિા્ચનરું અંમિમ િાક્ય છ-ે

આિળના એ ખાબોમર્યામાં લખરુિાના ઊના ઊના લોહીનરું જ ેપાટોિરુ ંભરાણં 
એમાં રાણાએ ખદબદિો પેરાબ કરીને બરરું જ સમથળ કરી નાખ્યરું.

આ િાિા્ચ મૂિીિાદ સામેના પ્રમિકારને રજૂ કરે છ.ે હકરીટભાઈએ લખ્યરું છ ેિેમ, આિરું 
પ્રબળ કામરુક િાક્ય ગરુજરાિી િાિા્ચમાં અમદ્િી્ય છ.ે એમાં પણ ળ,ખ ટ, થ અને ળ જિેા કઠોર 
િણયોનો પ્ર્યોગ કરીને અને ઊના રબદને બેિિાિીને મહિ્યા બીભતસ રસને સૌંદ્ય્ચની કક્ષાએ 
લઈ ગ્યા છ ેએ નોંરપાત્ છ.ે છલે્ા િાક્યમાં ‘આિળ, ખાબોમર્યરું, પાટોિરુ,ં ખદબદિો અને 
સમથળ’ જિેા થિકારાિાળા પાંર કાહઠ્યાિાિી રબદો પ્ર્યોજ્યા છ ેએમાં પણ મહિ્યાની 
ભાષાની સૂઝ અને એક કલાકારની હથોટી પરખા્ય છ.ે જાિી્યિા અને રન જિેાં માનિજીિનનાં 
બે રાલકબળોને એક પાિાની િાિ દ્ારા વ્યકિ કરિી આિી બીજી િાિા્ચ ગરુજરાિી સાહહત્યમાં 
હજી સરુરી લખાઈ નથી.

વાની	મારી	કો્યલ

સાસરે જિાના થોિાક જ કલાકો પહેલાં સાંજના સમ્યે અંર નેણસી ભગિને અફીણ 
આપિા માટ ેઆિેલી સંિી એકાંિ સીમાિ ેજાિી્ય સખલનનો ભોગ બની ગોિા ગમળ્યારા સાથે 
રરીર સંબંર બાંરી બેસે છ.ે અમલ આપિા માટ ેનજીક આિેલી સંિીના રરીર પરની ખાટી 
િાસ નેણસી ભગિ પારખી જા્ય છ.ે િેમની વ્યથા પારખી જઈને સંિી પોિે અફીણ પી જઈ 
આતમહત્યા કરે છ.ે જ ેરૈ્યાસરુખ સંિી સાસરે જઈને કાલે માણિાની હિી એ જ સરુખ રોિીસ 
કલાક અગાઉ ભળિા આકષ્ચણને લઈને માણિા જિાં સંિીને મોિની રૈ્યામાં સૂિાનો િારો 
આિે છ.ે અહીં કરરુંક ખોટરુ ંથ્યાની કે ક્યા્ચની લાગણી નેણરી, સંિી અને ગમળ્યારાના મનમાં 
છ ેપણ મહિ્યા કોઈ નૈમિક રરુકાદો આપિા નથી અને એક કલાકારના િાટસથથી જ ેબન્્યરું છ ે
એનો ફકિ અહેિાલ આપે છ.ે દૂરદર્ચનની કલામસક શ્રેણી માટ ેમમલ્કા સારાભાઇએ આ 
િાિા્ચ પરથી ટમૅલહફલમનરું મનમા્ચણ ક્યરુાં હિરું.

મહેંદીનો	રંગ

હકરોર િ્યે કરુ ંભારના પરુત્ કેરરુ અને હેમી િચરે મૈત્ી બંરા્ય છ.ે હેમી િેની મહેંદી કેરરુના 
હાથ પર પણ લગાિે છ.ે બંનેને ઝાિ પર એકલાં બેસેલાં જોઈ પસા્યિો મરુખીને કહી દે છ.ે 
મરુખી કેરરુને બે િમારા મારી િેને હેમીથી દૂર રહેિાનરું કહે છ.ે િે જ હેમીના લગ્ન પ્રસંગે િેની 
રોરીનાં થાંભલા અને િેમાં મૂકેલાં માટલાંને કેરરુએ ગેરુઆ રંગથી રંગ્યાં છ.ે સપ્તપદીના ફેરા 
ફરિી િખિે લોકો રોરીની સજાિટથી પ્રભામિિ થા્ય છ.ે દૂર િસિા્યાં િચરે ઉભેલો કેરરુ 
હેમીના લગ્નફેરા જોિો હો્ય, ત્યાં પસા્યિો દંિો ઉગામી સહરુ િસિા્યાંને દૂર કરે છ.ે 

અહીં હેમી પ્રત્યેની પોિાની લાગણીનરું ઉદાત્ીકરણ જ ેરીિે કેરરુના મનમાં થા્ય છ ેિેમાં 
કેરરુ હેમીનો માગ્ચ રૂંરિાને બદલે હેમીએ આપેલા મેંદીના લાલ રંગના બદલામાં પોિે ગેરુ રંગ 
આપ્યો એનો આનંદ જ એના મનમાં મિરેષ ભાિે પ્રગટી રહે છ.ે એિરું ન બને કે મનષફળ પ્રેમનરું 
પહરણામ હંમેરાં લોહહ્યાળ જ હો્ય. એ ગેરુઆ રંગનરું પણ હોઈ રકે.
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હાસ્ય

રઘડો	ન્ોડ

આ, એક પાત્નરું અમભમાન િૂટ્યાની િાિા્ચ છ.ે િે મનમમત્ે છિેટ ેએ રઘિો ગાંિો થઈ 
જા્ય છ.ે િે પહરમસથમિમાં મહિ્યા રમૂજથી અને કમિન્્યા્ય આપિી એક િાિા્ચનો અંિ કરુણમાં 
લાિે છ.ે રેખોિની િાિા્ચઓ હાસ્યથી રરૂ થા્ય અને અંિ પણ ઉપલક નજરે રમૂજી લાગે પણ 
બીજી દૃમષ્એ મિરાર કરીએ િો િેમાં ઊંિી િેદના છરુ પા્યેલી હો્ય. મહિ્યાની હાસ્યની િાિા્ચમાં 
ભાિપલટો જોિાં મહિ્યા પોિાને ગરુજરાિના રેખોિ ગણિાં િે સહેલાઈથી સમજા્ય િેિી છ.ે 

અસલ	એનેમલની	હકટલી

હકરપા ગોર નામના એકાકી માણસની અને િેના સંઘષ્ચની આ િાિા્ચ છ.ે િાિા્ચની 
રરૂઆિમાં થ્યેલો રાનો પ્રિેર સૌરાષ્ ટ્માં અજાણ્યા પીણાથી રરૂ થઈને અઠગં વ્યસન િરીકે 
કેિી રીિે જામી પડરું એની િાિ મહિ્યા એમની લાક્ષમણક હાસ્યની રૈલીમાં કરે છ.ે એક સહજ 
હાસ્ય િાિા્ચ જણાિી આ કમૃમિ કેિો િળાંક લે છ?ે પતની નાસી ગ્યા પછી િૂટી ગ્યેલો 
કમૃપારંકર એક સામાન્્ય રાિાળો બની રહે અને મરી ગ્યા બાદ એની જ્ામિિાળા એની અંમિમ 
હક્્યા કરિાની ના પાિ ેત્યારે જનેી સાથે િેની પતની નાસી ગઈ એ છોકરાના ગામેિી મપિા 
એની દફનમિમર કરે એમાં હાસ્યથી રરૂ થ્યેલી આ િાિ કરૂણ િળાંક લઈને black comedy 
સરુરી પહોંરે છે

ગંગાજી	પધા્યાતિ

ગંગાજી પરા્યા્ચ એ મનિાંિ હાસ્યકથા છ.ે મહિ્યાની કળા પ્રૌઢ થિી જા્ય છ ેિેમ િેમ 
મજદંગી જ્યાફિ અને મોક્ષ જિેી કરુણ રમૂજી િાિા્ચ આપિા સરુરીનો મિકાસ સારે છ.ે મહિ્યા 
જમે જમે પ્રૌઢ થિા ગ્યા િેમ િેમ િેમની હાસ્યિાિા્ચઓમાં કરુણરસ ઘેરો બનિો ગ્યો.

નગરજીવન

સરુરેર જોરીએ આરરુમનકિાનાં લક્ષણો નક્કી કરેલાં િે મરુજબની મહિ્યાની બે િાિા્ચઓ 
જ ેઆજ ેલગભગ ભરુલાઈ જિા આિી છ ે– ‘રા્યજીનરું રૉસકૉપ’ અને ‘હદનોહદન’ િેમ જ 
‘કાકિંધ્યા’ની અછિિી િાિ કરીએ. આ બંને િાિા્ચઓને આરરુમનકિાિાદની િાિા્ચના નમૂનાઓ 
િરીકે રીંરી રકા્ય એમ છ.ે આરરુમનક સંિેદનાનરું એક લક્ષણ છ ેિિ્ચમાન સમ્ય સાથે મનરુષ્યનો    
મિચછદેનો (alienation) અનરુભિ.

રા્યજીનું	રૉસકૉપ

જૂના રૉસકૉપ અને જૂના સમ્યથી ટિેા્યેલા રા્યજીને એક હદિસ નિા સમ્યની ઓળખ 
થા્ય છ.ે રા્યજી હજી બાપદાદાના સમ્યનરું જૂનરું રોસકોપ સારિીને બેઠા છ ે અને એમાં 
બિાિિા સમ્યમાં સરિાળા બાદબાકી કરીને એનરું મેળિણં આજના સટાન્િિ્ચ ટાઈમ સાથે ક્યા્ચ 
પછી જ અત્યારે રરું સમ્ય છ ેએ જાણી અને અનરુભિી રકે છ.ે એટલે કે એમના મનમાં જ ે
સમ્ય છ ેિે િિ્ચમાન સમ્યની સાથે મેળ ખા્ય એમ નથી. િેઓ પગ છૂટ્ટો કરિા નીકળે છ ે
ત્યારે જ ેફેહર્યાઓ મળે છ ેિે આરરુમનક ઢબની બનાિટના ઘહિ્યાળ બિાિીને એ ખરીદિા 
લલરાિે છ ેપણ એ એકના બે થિા નથી. આ એક કરુણિા છ.ે એમાં િરારે કરુણિા િો ત્યારે 
ઉમેરા્ય છ ેજ્યારે એમની સાથે એક ્યરુિિી અથિા્ય છ ેઅને છિેિીના બનાિટી આરોપ 
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લગાિીને એમને ગભરાિીને રોિીસ કેરેટનરું રોસકોપ રોરી લે છ.ે ્યરુિિીના આરોપમાંથી 
માંિમાંિ છૂટલેા એમને સમ્યનો િાળો મેળિિા જિાં ખ્યાલ આિે છ ેકે એ રોરાઈ ગ્યરું છ ે
ત્યારે પોિે ગરુમરાહ થઈ ગ્યા હોિાનરું અનરુભિે છ.ે

બદલાિા સમ્યની રા્યજીને જાણ થા્ય છ.ે આસપાસના િાિાિરણને જોઈને રા્યજીના 
મનોભાિનરું સૂકમ િેમ જ કળાતમક રીિે મનરૂપણ થ્યરું છ.ે 

હદનોહદન

મમૃત્યરુની રાહ જોઈ રહેલા એકાકી અને અપંગ બની ગ્યેલા િમૃદ્ધ જીિિરામ પોિાના 
જીિનના સરિૈ્યામાં સરુખ કરિાં દરુઃખનરું પાસરું મોટરુ ં જરુએ છ.ે ઘરની જજ ્ચહરિ દીિાલ પર 
બાિાઆદમના જમાનાનરું મરુખિાસની જાહેરાિિાળરું જાિા પૂંઠાનરું કૅલૅન્િર અને િેના પરની 
મિમિર ભાષામાં મરુખિાસના નામાક્ષરોની આકમૃમિ જીિિરામને જીિંિ સનેહીની ગરજ સારે છ.ે 
કેલેન્િરના િટ્ટા પર કટાઈ ગ્યેલા િારની મદદથી માંિ માંિ ટકી રહેલરું અને ગમે ત્યારે ખરી 
પિ ેિેિરું િષ્ચના છલે્ા હદિસ - હદિાળીનરું પિાકિરુ ંજોઈ પોિાના જીિન સાથે સહજ રીિે 
સરખાિે છ.ે 

ખાલી કૅલૅન્િર પર નિા િષભે િટ્ટો ભરાિિી િખિે થાકી જનાર િટ્ટાનરું રેપર ફાિી 
નાંખીને નિા પિાકિા નજર નાંખે છ ેત્યારે િેમને સરુભામષિ િંરા્ય છ ે–

 િરુમ સલામિ રહો હજાર સાલ

 ઔર હર સાલ કે હદન...

લકિાથી કંપી રહેલા જીિિરામ િરારે કંપી ઊઠ ેછ.ે જ્યાં િેમને એક એક હદિસ 
કાઢિો અઘરો છ ેત્યાં આ રરુભેચછા રાપરૂપ લાગે છ.ે આ બંને િાિા્ચઓમાં આરરુમનક માનિી 
િેમના અમસિતિની મન:સસારિા અને મિમચછન્ન મનોદરા અનરુભિિાં હો્ય એિરું પણ લાગે.

કાકવંધ્યા

મહિ્યાની છલે્ા િબક્કાની 1968માં લખા્યેલી આ એક ઉત્મ િાિા્ચ છ.ે

િાિા્ચના આરંભે મરુંબઈમાં િસિી િાસિી પોિાના પમિ નૈષરની રાહ જોઈને મથ્યેટરની 
બહાર એક જાપાનીઝ હફલમ જોિા માટ ેઊભી છ.ે નૈષર ગા્યનેકોલોમજસટ છ ેઅને એક સ્તીની 
અટપટી પ્રસૂમિના ઓપરેરનમાં મોિરુ ં થ્યરું છ.ે છિેટ ે નૈષર આિીને કહે છ ે કે િાસિીને 
ભૂિકાળમાં જિેી પ્રસૂમિ થઈ હિી એિી પ્રસૂમિ આ સ્તીની પણ હિી. આ રબદોથી િાસિીને 
પોિાનો ભૂિકાળ ્યાદ આિે છ ેઅને હફલમની કથા પણ એના જીિનમાં બનેલી કરૂણ ઘટનામાં 
ઉમેરો કરે એિી હોિાથી એના દરુ:ખની િીવ્રિા િરીને ઉન્માદની કક્ષાએ પહોંરી જા્ય છ ેઅને 
હફલમ પૂરી થ્યા પછી બંને ઘેર જિા નીકળે છ ેત્યારે પોિે કાર રલાિરે એિી હઠ લઈને ગાિી 
રલાિે છ ેઅને કરુ ંિારી હિી ત્યારે કોલેજમાં નૈષરના રારીહરક સંસગ્ચમાં આિી જનેે પહરણામે 
ગભ્ચ રહેલો અને છૂપી પ્રસૂમિ કરાિિા જિાં બાળક ગરુમાિેલરું અને ઉપરથી કદી માિા નહીં 
બની રકે એ ્યાદ આિિા નૈષરને કહે છ ેકે મારંુ બાળક પાછરુ  ંઆપ. નૈષરને મન આ માગણી  
હાસ્યાસપદ છ ેપરંિરુ િાસિીની મનોદરા અલગ જ છ.ે એ બેફામ ગમિએ ગાિી દોિાિે છ ે
અને સામે આિિી ટટ્ક સાથે ગાિી અથિાિાં જીિલેણ અકસમાિ સજા્ચ્ય છ.ે

ત્ણ કલાકના સમ્યગાળામાં પોિાના પમિની રાહ જોઈને ઉભેલી િાસિીનરું કાકિંધ્યામાં 
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થિરું પહરિિ્ચન જ ેસાહમજકિાથી બિાિે છ ેિે મહિ્યાની રહેરી પહરિેર પર પકિ બિાિે છ.ે 
મનઃસંિાન િાસિીની અદમ્ય સંિાનઝંખનાનરું િથા િાસિીના ઉન્માદનરું સમથ્ચ મનરૂપણ થ્યરું છ.ે

પ્રમોદકરુમાર પટલે જણાિે છ ેકે િેમની રંગબેરંગી અબરખની રહેરી કથાઓના રંગ 
કદાર ઉખિી જા્ય પણ લાલ ગેરુનાં મરિરામણોિાળી સોરઠી િાિા્ચઓના રંગ િો ટકરે જ.

શૈલી

મહિ્યાની િાિા્ચમાં પાત્ જ ેસિરનરું હો્ય િે સિરની જ ભાષા બોલે છ.ે િેમણે કેટકેટલાં 
મિમિર પ્રકારનાં પાત્ોની રરના કરી છ!ે

રઘરુિીર રૌરરી જણાિે છ ેકે, “મહિ્યાનાં િાક્યોમાં રબદોનો આંિરલ્ય રરાિિરું ગદ્ય 
છ.ે”

રમેરભાઈ દિેના રબદોમાં જોઈએ િો, “િાિા્ચકાર મહિ્યાની ભાષામાં િાિા્ચદીઠ 
ગરુજરાિી ગીિ-ભજન, લગ્નગીિ, મરમર્યાં, િગેરેનો ઉપ્યોગ જ ેિૈમિધ્ય અને સરુસંગિિા 
સાથે થ્યો છ ેિે અન્્યત્ કોઈ િાિા્ચકાર દરા્ચિિરું નથી. મહિ્યાની િાિા્ચઓમાં કથાિસિરુ ગ્ામ 
સમાજ આરાહરિ છ,ે છિાં િાિા્ચકાર મહિ્યા પાત્ો પાસે અને િાિા્ચકથક િરીકે ખરુદ પણ 
સંસકમૃિ રબદોનો ઢગલાબંર ઉપ્યોગ કરે છ.ે”

‘અંિઃસ્ોિા’માં નારી હૃદ્યના ભાિો, ‘ગળરટ્ટાં િખ’માં પોિાની ભૂલનો એહસાસ 
કરિા જાખરાનરું મિરાન, ‘કાકિંધ્યા’માં હિે પોિે કદી માિા નથી થઈ રકિાની િેનરું ભાન થિાં 
િાસિીના ઉન્માદ, ‘રઘિો નિોિ’માં પોિાની કળા સામે અન્્યને િરુચછ ગણિા અમભમાની 
પરુરુષના મોંએ મરુકા્યેલા િાક્યો - આ દરા્ચિે છ ેકે મહિ્યાની ભાષાનરું સપેકટટ્મ અત્યંિ મિરાળ 
છ.ે

ક્યાંક ક્યાંક િરારે પિિરું લાગિરું લંબાણ ઉપરાંિ મિિેરકોએ જ ેનાનીમોટી મ્યા્ચદાઓ 
બિાિી છ ેિેના પરુનરાિિ્ચનમાં નથી જિો. અંિમાં એટલરું જરૂર કહીર કે આજ ેપણ મહિ્યાની 
િાિા્ચકળા ભાિકોને એટલી જ રસિરબોળ કરે છ.ે

આપ સહરુએ મને રાંમિથી સાંભળો િે માટ ેસહરુનો િેમ જ આ સામગ્ીને મઠારિામાં 
મદદ કરનાર દૃમષ્ પટલે િથા સરુનીિા રૌરરીનો આભાર.

સંદભતિ

રરુનીલાલ મહિ્યાની િાિા્ચસમૃમષ્, સં. હકરીટ દૂરાિ, પાશ્વ્ચ પ્રકારન, ISBN 978-93-
5108-599-7, 2020

રરુનીલાલ મહિ્યાની સમગ્ નિમલકાઓ, સં. અમમિાભ મહિ્યા, ગરુજરાિી સાહહત્ય 
અકાદમી, 2018

મહિ્યાનરું મનોરાજ્ય, સં. ઉમારંકર જોરી, મહિ્યા મેમોહર્યલ ટટ્સટ, 1970

q
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નવલકથાકાર	મહડ્યા	

માવજી	મહેશ્વરી

12 ઑગસટ 1922ના રોજ રોરાજીમાં રીરરારનો રંરો કરનાર એક સામાન્્ય 
પહરિારમાં જન્મેલા રરુમનલાલ કામળદાસ મહિ્યાને કૉલેજકાળથી જ લેખનનો રોખ હિો. 
ઉમારંકર જોરીએ િેમની લેખનકથાની રગ સંકોરી. મહિ્યાના ગદ્ય િરફ િળિામાં અને ખાસ 
િો નિલકથા લેખનમાં ત્ણ કારણો જણા્ય છ.ે એક 1945 થી 50ના ગાળામાં િેમણે 
‘જન્મભૂમમ’ના િંત્ી મિભાગમાં કામ ક્યરુાં. પહરણામે િેમની િાિા્ચને માગ્ચ મળો. િે પછી િેમને 
મરુંબઈ મસથિ ‘્યરુઝીસ’ની કરેરીમાં ગરુજરાિી મિભાગના િિા િરીકે કા્ય્ચ કરિાનરું થ્યરું. આને 
કારણે િેમને મિશ્વ સાહહત્ય અને સાહહત્યના િૈમશ્વક પ્રિાહોનો પહરર્ય થ્યો. િિ્ચમાનપત્ો 
સાથેના િેમના ઘમનષ્ઠ સબંરોને કારણે રારાિાહહક નિલકથા લેખન માટ ેિેમને અિકાર 
મળો. એ રીિે નિલકથાકાર મહિ્યાના મિકાસમાં િિ્ચમાનપત્ોનો મોટો ફાળો છ.ે

મહડ્યાનું	નવલકથા	સજ તિન:	

રરુમનલાલ મહિ્યા ગરુજરાિી સાહહત્યમાં િાિા્ચકાર િરીકે પ્રિેશ્યા હિા. િેમની િાિા્ચઓને 
અભૂિપૂિ્ચ આિકાર પણ મળો, છિાં પરુસિકોની સંખ્યા અને સાહહત્ય સિરૂપની દૃમષ્એ િેઓ 
નિલકથાકાર િરીકે પ્રસથામપિ થ્યા એમ કહી રકા્ય. એમની િેર નિલકથાઓ લગભગ છ 
હજાર પમૃષ્ઠ સંખ્યા રરાિે છ.ે જમેાની ત્ણેકને બાદ કરીએ િો બાકીની નિલકથાઓ સિરૂપની 
દૃમષ્એ અભ્યાસ માટ ેમાિબર ગણી રકા્ય એિી છ.ે મહિ્યા િેમના કાળખંિ દરમમ્યાન 
નિલકથા સિરૂપના આંદોલનનો એક રોક્કસ રહેરો રરાિિા સાહહત્યકાર છ.ે 

મહિ્યાને િેર નિલકથાઓમાં .’પાિક જિાળા’ (1945), ‘વ્યાજનો િારસ’ (1946) 
‘ઈંરણ ઓછાં પડાં’ (1951), ‘િેળાિેળાની છાં્યિી’ (1956), ‘લીલરુિી રરિી’ (1957), 
‘રેિાળનાં રિદલ’ (1960) અને ‘આલા રારલનરું ઝીંઝાિદર’ (1968) આ એમની પ્રાદેમરક 
અથિા ગ્ામરેિનાની નિલકથાઓ છ.ે િો ‘પ્રીિિછો્યાં’ (1960) અને ‘ઈન્દ્રરનરુનો આઠમો 
રંગ’ (1967) એ બે રહેરી જીિનની નિલકથાઓ છ.ે

મહિ્યાએ હાસ્ય અને વ્યંગપ્રરાન ત્ણ નિલકથાઓ આપી છ ે‘સરરા જસેંગનો સાળો 
(1962) ‘સરરાના સાળાનો સાળો’ (1968) અને ‘ગ્હાષ્ક િિા એક’ (1965). િેમણે ‘કરુમકરુમ 
અને આરકા’ (1962) નામની ઐમિહામસક નિલકથા પણ આપી છ.ે 

આમ મહિ્યા નિલકથાના બરા પ્રકારમાં મિહ્યા્ચ છ.ે 

નવલકથા	સંદભભે	મહડ્યાની	કલાદૃરષ્ટ:

1955ની આસપાસ ગરુજરાિી સાહહત્યમાં પમચિમના આરરુમનકિાદની રરા્ચ થિા માંિી. 
એમાંથી આવ્યો િાિા્ચ અને નિલકથામાં ઘટનાિત્િનો લોપ. િૉ. સરુરેર જોરી ઘટનાિત્િનો 
લોપ મિરારના પ્રરારક અને પરુરસકિા્ચ હિા. સરુરેર જોરીએ નિલકથાનો નામભ શ્વાસ રાલી 
રહ્ો છ ેએિી રરા્ચ પણ છિેી હિી. આિરું કરિા પાછળ સરુરેર જોષીનો ઉદ્શે્ય નિલકથાને 
જરુદી હદરાએ િાળિાનો હિો. સરુરેર જોષી પ્રેહરિ ઘટનાિત્િનો લોપનો મિરાર ગરુજરાિી 
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નિલકથાની ગમિ અને સિરૂપ માટ ેમાત્ નિો જ ન નહીં, વ્યિરાનરૂપ હિો એિરું પારખી ગ્યા 
હો્ય િો બે નિલકથાકારો. એક રંદ્રકાન્િ બક્ષી અને બીજા રરુમનલાલ મહિ્યા. સરુરેર જોરીના 
ઘટનાિત્િના લોપ સંદભભે મિખી પ્રમિહક્્યાઓ આપી હિી. એમણે કહ્રું કે ભારિ કે પમચિમમાં 
નિલકથા મરી પરિારી નથી, નિલકથાનાં ભમિષ્ય મિરે કરી મરંિા કરિાની જરૂર નથી. 
ઘટનાિત્િનો લોપ એ પમચિમનો મિરાર છ,ે જનેો પ્ર્યોગ અહીં કરિામાં આિી રહ્ો છ.ે િેમણે 
નિલકથા મિરેના મિરાનોને સિીમપંગ સટટેમેન્ટન્સ ગણાિી એનાથી કોઈએ ગભરાઈ જિાની 
જરૂર નથી એિરું જણાવ્યરું હિરું. 

સરુરેર જોષીએ જગાિેલા ઘટનાલોપના આંદોલનને મહિ્યાએ જરુદી રીિે લીરરું. િેમણે 
એ પરતિે મરંિન ક્યરુાં કે નિલકથામાં ઘટનાનો હ્ાસ ન થા્ય અને નિલકથાનાં પરંપરાગિ 
સિરૂપ સાથે િારક જોિાઈ રહે. મહિ્યાના મરત્માં કરરુંક નિરું કરિાની, નિલકથાના અટકેલાં 
િહેણને ્યોગ્ય હદરા િરફ િાળિાની મથામણ રાલિી હિી. કારણ કે િેઓ પોિે પમચિમનાં 
રાલિા સાહહમત્યક આંદોલનોથી પહરમરિ હિા. િેઓ સરુરેર જોરીના મિરારના મૂળને સારી 
પેઠ ે સમજિા અને જાણિા હિા. એટલે એક અથ્ચમાં િેમણે સરુરેર જોષીના ઘટનાલોપના 
મિરારના સામા છિે ેઊભા રહીને કિક આલોરના કરી. મહિ્યા માનિા કે નિલકથામાં ઘટના 
િત્િ અમનિા્ય્ચ છ.ે િેમણે લખ્યરું પણ છ ેકે: 

‘નોિેલ, નરુિેલ, ‘નરુિેલા’ જિેા રબદોનો અથ્ચ જ સમારાર કે બનાિ એિો થા્ય છ.ે 
એટલે નિલકથામાં કરરુંક િો બનિરું જ જોઈએ. નિલકથામાં ઘટનાઓ ભરપૂર હોિી જોઈએ. 
કોઈ નિલકથા મનોમિશ્ેષણ કરે કે પછી કોઈ ગહનિમ હફલસૂફી રજૂ કરે, પણ ભરરક 
ઘટનાઓ િિ ેજ એ કામ કલાતમક રીિે પાર પાિી રકે. સરસિિીરંદ્રમાં હફલસૂફી કાંઈ ઓછી 
ગહન નથી, છિાં એના મનરૂપણ માટ ેગોિર્ચનરામે કેટલી બરી ઘટનાઓ ્યોજી છ.ે’ 

એટલે જ મહિ્યાએ પોિાની નિલકથાઓમાં ઘટનાઓને ભરપૂર મહત્િ આપ્યરું છ.ે 
િેમનો નિલકથાનાં કલાસિરૂપનો અમભગમ સિ અનરુભિ અને પમચિમની નિલકથા સિરૂપના 
સૂકમ પહરરીલનથી ઘટાિા્યો છ.ે મહિ્યા માનિા હિા કે જીિાિા જીિનની રેિના જ 
નિલકથાનો આરાર છ.ે િેમણે નિા લેખકોને સરેિ કરિા કહ્રું હિરું, ‘કામરુ કે કોમલન મિલસનનાં 
રાંદરુિી્યા પાડે આપણી નિલકથાનરું દળદર નહહ હફટ.ે આપણી પોિાની સમગ્ પ્રજાજીિનની 
પ્રાણરમકિ જ આપણી સજ ્ચકિાની પારારીરી બની રકે’

અહીં મહિ્યા નિલકથાનાં માત્ સજ ્ચક નથી રહેિા, નિલકથાના પરામર્ચક પણ બની 
રહે છ.ે નિલકથા સિરૂપ સંદભભે સરુરેર જોષી ઘટનાલોપ અને ટમૅકનકલ આગ્હી હિા, જ્યારે 
મહિ્યા ઘટનાિત્િનાં પરુરસકિા્ચ છ.ે નિલકથામાં ઘટનાિત્િના સંદભભે મહિ્યાનો પ્રભાિ વ્યાપક 
સિરૂપનો છ.ે િેમણે એટલે જ કહ્રું હિરું.

‘એલન ‘પ્રાઇસ-જોન્સ જિેા મિિેરકો િાિા્ચ નિલકથામાંની કહેિાિી ટમૅકનકથી િાજ 
આવ્યા છ.ે મોટામાં મોટી ટકૅમનક િો કલાકારનરું પોિાનરું ઔમરત્યભાન અને હૈ્યા ઉકલિ. 
સજ ્ચકને સાંપિલેી અનરુભૂમિ જો સારી હરે િો એની િાિા્ચનો રબદદેહ આપમેળે જ સરુમશ્ષ્ 
બનિાનો. એના સંિેદનમાં સચરાઈનો રણકો હરે િો િાિા્ચમાં એ રણકો અિશ્ય સંભળાિાનો. 
પણ અનરુભૂમિની જ કરાર હરે િો ટકૅમનકનાં ગમે િેટલા િાઘા પહેરાિિા છિાં આંિહરક 
દાહરદ્ર્ય અછિરું નહહ રહે. એ ઉપરથી સમજારે કે ટકેમનક ઉપર ઝાઝો મદાર બાંરિામાં માલ 
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નથી.’

મહિ્યાએ સરુરેર જોષીના મિરારનો પોિાના મિિેરનો અને કમૃમિઓ દ્ારા એિો િો 
સજ્જિ જિાબ આપ્યો કે િતકાલીન મોટાભાગના િાિા્ચકારો અને નિલકથાકારોએ સરુરેર 
જોષીના મિરારનો અસિીકાર ક્યયો. એ રીિે મહિ્યા ગરુજરાિની નિલકથાના િળાંકે ઊભેલા 
મહત્િના નિલકથાકાર છ.ે ગરુજરાિી નિલકથાનરું સિરૂપ સારિિામાં અને સિરૂપ ઘિિામાં 
મહિ્યાનો મસંહફાળો છ.ે હિે જ્યારે ઘટનાલોપ મિરાારનો મોટાભાગે અસિ થઈ ગ્યો છ,ે ત્યારે 
કહી રકા્ય કે સરુરેર જોષી સામેનો મહિ્યાએ માંિલેો મોરરો સારો હિો.

મહિ્યા માને છ ેઅમરુક પ્રકારે ન લખા્ય િો એ નિલકથા ન હો્ય એ મિરાર સજ ્ચનને 
બાંરી રાખિા જિેી િાિ છ.ે કમૃમિનરું કોઈ પહરરૂપ ન હો્ય. િેમ કરિાથી સજ ્ચનમાં કરરું નિીન 
નહીં મનપજ.ે ખરેખર િો દરેક કલાકમૃમિનરું પોિાનરું એક વ્યાકરણ હો્ય છ.ે જ ેસજ ્ચકને મોકળાર 
કરી આપે િેમાં જ કલાનરું હહિ સમા્યેલરું છ.ે એટલે જ ઉમારંકર જોરીએ મહિ્યાની સજ ્ચક 
મસમદ્ધને િરાિિા લખ્યરું છ,ે ‘મહિ્યા માત્ ‘આરાસપદ’ લેખક જ નહોિા, િેઓ બદલાિી, 
પ્રરમલિ સાહહત્યરીમિને દસેક નહહ, પણ પાંરેક જરુનિાણી ઠરેિિી, કળારુમરના જમાનામાં 
પણ કેટલરુંક આિિી સદીના મિિેરકોને આકષગી રકે એિરું પોિાના સજ ્ચન દ્ારા મૂકી ગ્યા છ.ે’

મહડ્યાની	નવલકથાઓની	રસરધિઓ:	

છિેાલીસ િષ્ચના ટૂકંા આ્યરુષ્યમાં રરુનીલાલ મહિ્યાએ આપેલી નિલકથાઓ રરનારીમિ 
અને ગરુણિિાની દૃમષ્એ નોંરપાત્ છ.ે મહિ્યાને સૌથી મોટી મસમદ્ધ ગ્ામીણ અથિા પ્રાદેમરક 
નિલકથામાં મળી છ.ે મહિ્યા જાણિા હિા કે પન્નાલાલ પટલેની પ્રાદેમરક નિલકથાઓએ 
મસદ્ધ કરેલી ઉચર સાહહમત્યક ગરુણિત્ાની આગળ કરરું નથી. િેમણે િેથી જ પોિાની 
નિલકથાઓમાં કેટલાક જરુદા પ્ર્યોગો ક્યા્ચ. િેમણે ના્યક િગરની નિલકથા આપી. નિલકથાના 
કેન્દ્રમાં પાત્ો જ નહીં, પરંિરુ ગામને લાવ્યા. ‘લીલરુિી રરિી’ આિો પ્ર્યોગ રરાિિી બળકટ 
કમૃમિ છ.ે નિલકથામાં સૌરાષ્ ટ્ની લોકબોલીનરું પ્રદાન િેમનરું એક મિરેષ પાસરું છ.ે જ ે‘વ્યાજનો 
િારસ’, ‘લીલરુંિી રરિી’ અને ‘આલા રારલનરું ઝીંઝાિદર’ જિેી કમૃમિઓમાં સરુપેરે ઉભ્યરુાં છ.ે 

રમણભાઈ નીલકંઠની ‘ભદ્રંભદ્ર’ પછી, એ બરની કમૃમિ આપનાર મહિ્યા જ છ.ે ‘સરરા 
જસેંગનો સાળો’, સરરાના સાળાનો સાળો’ અને ‘ગ્હાષ્ક િિા એક’ દ્ારા િેમણે વ્યંગનરું નિરું 
મરખર સર ક્યરુાં. મહિ્યા િેમની વ્યંગપ્રરાન નિલકથાઓમાં રાજકી્ય ક્ષેત્ના િરિાં દૃશ્યો 
દેખાિ ેછ ેઅને સામામજક અમનષ્ોને ખરુલ્ાં પાિ ેછ.ે અહીં મહિ્યાનો વ્યંગ ક્યારેક અસહ્ 
લાગે એિો િીવ્ર છ.ે આ નિલકથાઓમાં વ્યંગ અને કટાક્ષો માટ ેસમમૃદ્ધ ગરુજરાિી ભાષાની 
રાટરુમકિઓનો બાખૂબી ઉપ્યોગ થ્યો છ.ે ક્યાંક જ્યોિીન્દ્ર દિેની સમકક્ષ સામબિ થિી જોિા 
મળે છ.ે િેમણે ‘ઈંદ્રરનરુનો આઠમો રંગ’ જિેી રહેરી જીિનની સંકરુલિાને રજૂ કરિી સબળ 
કમૃમિ આપી. આમ વ્યાપક અને મિમિર ફલક ઉપર મહિ્યાની લેખન રમકિ િેમને મસદ્ધહસિ 
નિલકથાકાર સામબિ કરે છ.ે 

મહિ્યાની િેરમાંથી દસ નિલકથાઓ સિાિંત્ર્ ્યોત્ર કાળમાં રરાઈ છ.ે એટલે મહિ્યાને 
અનરુ ગાંરી્યરુગના સજ ્ચક કહી રકા્ય. પરંિરુ ‘પાિક જિાળા’ અને ઈંરણ ઓછાં પડાં’માં 
ગાંરી્યરુગના સરુરારાિાદની અસર દેખા્ય છ.ે િાસિિમાં િેમની આ બન્ને નિલકથાઓ િેમના 
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પરુરોગામીઓ સાથે થોિરુ ંસામ્ય રરાિે છ.ે 

મહિ્યાનરું રંગદરગી િલણ કમૃમિમાં જ નહીં, નિલકથાના પ્રકરણોને આપેલા રીષ્ચકો પણ 
જોિા મળે છ.ે એમની નિલકથાના રીષ્ચકો જ ેિે પ્રકરણનો કેન્દ્રિિગી મિરાર િો છ ેજ, સાથે 
સાથે મામમ્ચક અને અથ્ચપૂણ્ચ સામબિ થા્ય છ.ે ‘લીલી પીળી પાંખનો ભમરલો’, ‘સોનાની 
મરુઠિાળી કટાર’, ગરુલપાંદિીનાં ઝાકળમબંદરુ, ‘રજભે્યા્ચ રંપાિરણ’, ‘હા પસિાિો, ‘બાળા બોલ 
દે!’, ‘ફૂલ િબૂ્યરું: પથથર િ્યયો’ જિેાં પ્રકરણોનાં રીષ્ચક સામબિ કરે છ ેકે મહિ્યાને કમૃમિ પરતિે 
ઊંિી રમસકિા હિી.

મહિ્યાએ પોિાની નિલકથાઓમાં ગરુજરાિી ઉપરાંિ સંસકમૃિ િતસમ રબદો, િળપદા 
રબદો, અરબી, ફારસી, અંગ્ેજી ભાષાના રબદો િેમજ જનૈ પહરભાષાના રબદો છૂટથી િાપ્યા્ચ 
છ.ે આને કારણે િેમનરું ગદ્ય ભાષાકી્ય એકમિરિાથી બરી જા્ય છ.ે ઉપરાંિ િેમણે 
નિલકથાઓમાં સૌરાષ્ ટ્ની લોકબોલીની બળરુકી વ્યંજના ક્ષમિા પ્ર્યોજી છ.ે ઉમારંકર જોષી 
આ માટ ેકહે છ,ે ‘સૌરાષ્ ટ્ની ભાષાની િમામ ગરુંજા્યર, ભાષાક્ષમિાનરું સમગ્ સપ્તક મેઘાણી 
પછી મહિ્યામાં પ્રગટ થા્ય છ.ે આ મિષ્યમાં મહિ્યા કાળક્મે મેઘાણી પછી આિે એ સારરું, 
પરંિરુ િેમના પછીના સથાને મબરાજ ેએમ ન કહી રકા્ય.’ 

રીરુભાઈ ઠાકર િેમના સજ ્ચનાતમક સાહહત્યના ગદ્ય મિરે મૂલ્યાંકન કરિાં લખે છ,ે 
‘ગરુજરાિી ગદ્યને બમલષ્ઠ કાઠરુ,ં સરુઘટ્ટ પોિ, સના્યરુબદ્ધ આકાર, રંગીન છટા, ઉતકટ સિર, િેરક 
કટાક્ષ, મનખાલસ કથન અને ભાિીગળ મરત્ોની એક સાથે નિાજરે મહિ્યાએ િેમનાં 
સજ ્ચનાતમક લખાણો દ્ારા કરેલી છ.ે નંદરંકર અને ગોિર્ચનરામથી મિકસિા આિિા 
કથાસાહહત્યના ગદ્યના સિરૂપને ઘિિામાં મહિ્યાનો ફાળો નાનો-સૂનો નથી. નિલકથાના રૂપને 
કંિારિામાં મહિ્યાનો ફાળો મહત્િનો છ.ે’

મહિ્યાની ‘વ્યાજનો િારસ’ ‘લીલરુિી રરિી’ ‘આલા રારલનરું ઝીંઝાિદર’ અને 
‘ઈન્દ્રરનરુનો આઠમો રંગ’ આ રાર નિલકથાઓ કાળના પ્રિાહ ટકી જિી, પ્રાણિાન કમૃમિઓ 
છ.ે એમાં સૌથી અગત્યની નિલકથા છ ે‘આલા રારલનરું ઝીંઝાિદર’. આ કથામાં ના્યક ક્યાં્ય 
નથી, છિાં સમગ્ કથામાં છિા્યેલો છ.ે પાત્ોના માનસમાં ના્યક જીિિો હોિાનરું મસદ્ધ કરિરું 
એ સજ ્ચકની કસોટી છ,ે જમેા મહિ્યા પાર ઊિ્યા્ચ છ.ે સમગ્ કથા જનૈરમ્ચની માન્્યિાઓ ઉપર 
બંરા્યેલી છ.ે આ કથામાં જનૈદર્ચન અને જનૈ પહરભાષાનો લેખકે કરેલો મિમન્યોગ ગરુજરાિી 
કથા સાહહત્યમાં નિિર રૂપે આવ્યો છ.ે

મહડ્યાની	નવલકથાઓની	મ્યાતિદાઓ:	

મહિ્યાએ 1943-44માં નિલકથા લેખન રરૂ ક્યરુાં. ‘વ્યાજનો િારસ’ને બાદ કરિાં 
િેમની બાર નિલકથાઓ પરુસિક સિરૂપે આિે, િે પહેલાં જરુદાં જરુદાં દૈમનકમાં રારાિાહહક રૂપે 
પ્રગટ થઈ હિી. મહિ્યાએ ખરુદ લખ્યરું છ ે ‘વ્યાજનો િારસ’ નિલકથાનાં આરંભના આઠકે 
પ્રકરણો કેિળ મોજ ખાિર લખેલાં, પણ એ િેળાના જીિનસાહહત્ય  મંહદર’નાં સંરાલક શ્રી 
સોપાને એ નિલકથાને પરુસિકરૂપે પ્રગટ કરિા એ આઠ પ્રકરણો સીરાં પ્રેસમાં મોકલી આપ્યાં; 
િેથી બાકીની નિલકથા છાપખાનાનાં દબાણની ગમિએ ઝિપભેર પૂરી કરિી પિલેી.’ ‘સરરા 
જસેંગનો સાળો’ના લેખક મનિેદનમાં િેમણે આિરું લખ્યરું છ:ે ‘સંદેર’ના િંત્ીની માંગણી એિી 
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િો આગ્હભરી હિી કે કરરુંક લખ્યા મિના છૂટકો જ ન હિો. પહરણામે આ નિલકથા જન્મી.’ 
િો ‘િેળાિેળાની છાં્યિી’ના મનિેદનમાં મહિ્યા લખે છ:ે ‘મને કલપના નહોિી કે દર અઠિાહિ્યે 
એક હપ્તો લખિાનરું કેટલરું મરુશકેલ છ.ે એ િો નિલકથા અરરે પહોંરી ત્યારે જ ખબર પિી.’ 

આામ એક રીિે એિરું પણ કહી રકા્ય કે મહિ્યાની નિલકથાઓ િિ્ચમાનપત્ોની 
જરૂરિની નીપજ છ.ે 

રારાિાહહક લેખનને કારણ એમને પ્રમસમદ્ધ જરૂર મળી, િેઓ રોમેરથી પોંખા્યા, 
િળનો માણસ રરુનીલાલ મહિ્યા એિા નામથી પહરમરિ પણ થ્યો. છિાં હપ્તાિાર લેખને 
િેમની કથાઓને નરુકરાન પણ ક્યરુાં છ.ે દર સપ્તાહે એક પ્રકરણ આપિાના દબાણને કારણે 
પાત્ાલેખન, િણ્ચન, મિગિદોષો અને કથાિસિરુના સમગ્ સંકલનમાં ત્રુહટઓ રહી જિા પામી 
છ.ે 

1957માં મરુંબઈ રેહિ્યો પરથી મહિ્યાએ રારાિાહી નિલકથા અંગે પોિાની કેહફ્યિ 
આપિા આિરું કહ્રું હિરું: દૈમનક અખબારોમાં આ રીિે હપ્તે હપ્તે નિલકથા લખિી એ 
અખિરામાં િંગ દોરિા પર રાલિા જિેો ખિરો હો્ય છ.ે એમાં એક પણ હપ્તો કે પ્રકરણ 
નીરસ જા્ય િો િારકો બાકીની કથા િાંરિાનરું માંિી િાળે. અને અખબાર મામલકો પરુરસકાર 
આપિાનરું િો ન માિી િાળે પણ પ્રકારન માટનેો એમનો ઉતસાહ થોિો ઓસરી જા્ય ખરો. 
દૈમનક છાપાંની નિલકથાના િારકો િો લાખે લેખાં, એમાં મરમક્ષિ સાહહત્યકારોથી માંિીને 
અર્ચમરમક્ષિ અને મનરક્ષર ગમૃહહણીઓ પણ હો્ય (‘િેળાિેળાની છાં્યિી’ દર રમિિારે પ્રગટ 
થિી ત્યારે અભણ સ્તીઓ પોિાની ભણેલી પિોરણો પાસે એ પ્રકરણો િંરાિીને સાંભળિી) 
આ માટ,ે આખી નિલકથા ઉપરાંિ, એકે એક અલગ પ્રકરણ પણ આ મમશ્ર િારકસમૂહ માટ ે
‘મનભર અને મનહર’ બની રહે અને આગળ િાંરિા માટનેી એમની મજજ્ાસા જળિાઈ રહે 
એટલરું જ નહહ, પણ ઉત્રોત્ર િરિી રહે એ માટ ેહરું  સભાનપણે પ્ર્યતન કરિો રહરું  છરુ .ં અને 
અત્યાર સરુરીના પહરણામો જોિાં લાગે છ ેકે મારા િારકિગ્ચને િફાદાર રહી રક્યો છરુ .ં’

જોકે િારક િગ્ચને રાજી કરિા જિાં મહિ્યા નિલકથા સિરૂપ િરફ બેદરકાર પણ બની 
ગ્યા છ.ે મહિ્યાની આ પ્રકારની લેખન રૈલી િરફ મિિેરકોએ લાલબત્ી રરી છ.ે રમસકલાલ 
પરીખે 1963માં ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના બાિીસમાં અમરિેરનના પ્રમરુખસથાનેથી આિરું 
કહ્રું હિરું, ‘એમને (મહિ્યાને) સૂરના કરી રકા્ય િો કરંુ કે જો દૈમનકો અને સપ્તાહોમાં િાિા્ચને 
પ્રકરણે પ્રકરણે રરિાની આદિ િમને પિી જરે, િો િમારી નિલકથા ટૂકંીિાિા્ચનાં સંગ્હ 
જિેી થઈ જરે, અને એથી નિલકથાની િમારી મરલપરમકિને અન્્યા્ય થરે.’ િો જ્યંિ કોઠારી 
આ મરુજબ લખે છ,ે ‘નિલકથાનરું ઉપાદાન આપણી આજરુબાજરુની િાસિમિકિા છ,ે પણ એ 
િાસિમિકિાનો સપર્ચ અનેક કક્ષાએ થઈ રકે છ,ે અને એનો આરાર માત્ મિગિોની પસંદગી 
નથી, લેખકની આંિરદૃમષ્ પણ છ.ે કોઈ પેટલીકર ્યરુગના એંરાણ મનરૂપિા બેસે ત્યારે એ 
છાપાળિી િાસિમિકિાથી આગળ નથી િરિા અને એની કમૃમિનરું મૂલ્ય દસિાિેજી બની રહે 
છ.ે’ મહિ્યાની હપ્તાિાર નિલકથા સંદભભે સરુરેર જોષી આિો અમભપ્રા્ય આપે છ:ે ‘આપણી 
નિલકથાને આરંભથી જ પત્કાહરતિ જોિ ેસંબંર રહ્ો છ.ે આખરે િો બરો આરાર સજ ્ચકની 
આતમમનષ્ઠા અને પ્રામામણકિા પર રહે છ.ે દરુભા્ચગ્યે આપણે ત્યાં અખબાર ઘણા માિબર 
સજ ્ચકોને ભરખી ગ્યરું છ.ે’
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જોકે િિ્ચમાનપત્ોમાં હપ્તાિાર નિલકથા લખિાથી કમૃમિને નરુકસાન જ થા્ય, એિો કોઈ 
મન્યમ નથી. એ હદરામાં મહિ્યા મિરે અમમૃિલાલ ્યામજ્કના મિરાન અગત્યના છ:ે ‘મહિ્યામાં 
િાિા્ચ કહેિાની સિાભામિક આિિિ છ;ે કોઈપણ કરુરળ િાિા્ચકાર માટ ેઆિી સહજ આિિિ 
એ કલાની મોટી બમક્ષસ ગણા્ય. કોઈપણ દૈમનકમાં રારાિાહી નિલકથા લખિા માટ ેબમક્ષસ 
જરૂરી લેખા્ય. શ્રી મહિ્યામાં આિી રમકિ છ ેિેથી જ એમની અનેક નિલકથાઓ આમ હપ્તે 
હપ્તે િિ્ચમાનપત્ોમાં છપા્યેલી છ ેઅને િેમને ઘણી લોકમપ્ર્યિા િરી છ.ે’

મહિ્યા સંિેદનરીલ સજ ્ચક છ.ે પરંિરુ રારાિાહહક િેમને જકિી રાખિા માટ ેપ્રસંગોની 
ભરમાર િરફ લઈ જા્ય છ.ે જ્યાં જ્યાં પાત્ના મરત્માં ઊંિા ઉિરિાની રક્યિા હો્ય છ ેએ 
રક્યિા લેખક ગરુમાિી બેસે છ ેઅથિા જિી કરે છ.ે પહરણામે પાત્ોના મનોિલણો સપાટી 
ઉપર જ રહી જા્ય છ ેઅને પાત્નરું મજબૂિ કાઠરુ ંઘિિામાં કરાર રહી જા્ય છ.ે રારાિાહહક 
નિલકથાના લેખક ઉપર કેટલીક િાર એટલરું દબાણ હો્ય છ ેકે િે આગલા પ્રકરણમાં રરું લખ્યરું 
છ ેિે િપાસિાનો સમ્ય લેખક પાસે હોિો નથી. આને કારણે, પાત્ોના પરસપર સબંરો, સથળ, 
કાળ િેમજ ભૌગોમલક હકીકિની ક્ષમિઓ સજા્ચ્ય છ.ે મહિ્યાની નિલકથાઓ આ પ્રકારની 
ક્ષમિઓથી મરુકિ નથી. જમે કે ‘આલા રારલનરું ઝીંઝાિદર’માં મગમાળાને બદલે મંગળસૂત્, 
મગરનાર અને રત્રુંજ્ય િચરે નામની સરિરૂક, મેન્િોમલનને બદલે ગીટાર અને િા્યોમલનના 
ઉલ્ેખોમાં મિગિ દોષ જોિા મળે છ.ે ‘ઈંરણ ઓછા પડાં’માં મિરાની પતનીનરું નામ ઉજીને 
બદલે સંિી થઈ જા્ય છ.ે ‘સરરાના સાળાનો સાળો’માં િેજીટબેલ રાજાની રખાિ સરુંદરા 
પથથરિાળા રાજાની રખાિ હો્ય િે રીિે સળંગ આલેખન થ્યરું છ.ે આ ભૂલને પહરણામે 
િેજીટબેલ રાજાની કૉલેજો પથથરિાળા રાજાને નામે રિી જા્ય છ.ે ‘સરરા જસેંગનો સાળો’માં 
અિસાન પામેલા મિદ્યાિાહરમરને લેખકે ભૂલથી જીિિા ક્યા્ચ છ.ે પરુસિક પ્રકારન પૂિભે આ 
પ્રકારની ક્ષમિઓ મનિારિાની પણ મહિ્યાએ મરંિા નથી સેિી. 

મહિ્યાની કથાઓમાં કા્યદો અને વ્યિસથાને લગિી ન રલાિી રકા્ય િેિી ક્ષમિઓ છ.ે 
જ્યારે કોઈ લેખકની કથામાં મારામારી, અપહરણ, રોરી, ખૂન, બળાતકાર જિેી ઘટનાઓ 
આિે ત્યારે િેને, જ ેિે દેર અને પ્રદેરના કા્યદાઓનરું સંપૂણ્ચ જ્ાન હોિરું જરૂરી છ.ે એટલરું જ 
નહીં, જ્યારે કા્યદાકી્ય બાબિો આિે ત્યારે જ ે િે સમ્યની ટકૅનોલોજી અને પોલીસની 
સત્ાઓ બાબિનરું જ્ાન પણ જરૂરી છ.ે સાથે સાથે પોલીસખાિાની માનમસકિા ે સનદી 
અમરકારીઓની કામ કરિાની રીિથી પણ લેખક િાકેફ હોિો જોઈએ. દરુભા્ચગ્યે મહિ્યાનરું 
કા્યદા મિષ્યક જ્ાન અલપ હોિાથી, િેમની કથાઓમાં કા્યદા મિરુદ્ધના પ્રસંગો સજા્ચ્યા છ.ે 
જમે કે ‘વ્યાજનો િારસ’માં હરખિ કે પદમકાન્િના ખૂનની પોલીસ િપાસ થિી જ નથી. 
સંપમત્નાં િીલ અંગે પણ કા્યદાનરું પાલન થ્યરું નથી. ‘લીલરુિી રરિી’માં માંિણને િેરરી છરી 
મારી દે છ.ે અહીં ફોજદારી ગરુનો બનિો હોિા છિાં એ પ્રકારની કોઈ કા્ય્ચિાહી કથામાં 
દેખાિી નથી. આ નિલકથામાં જ માંિણ ગોબરનરું ખૂન કરે છ ેઅને નજરે જોનાર સાક્ષી િરીકે 
કોટ્ચમાં સંિરુનરું મનિેદન જ લેિાિરું નથી. ઉલટાનરું કોટ્ચમાં રઘાની જરુબાનીને િરારે પિિરું મહત્િ 
આપિામાં આવ્યરું છ.ે ‘રેિાળનાં રિદલ’માં ભીમની હત્યા બદલ અપાિી જનમટીપની સજા 
અને જિાિના નાસી ગ્યા પછી અજિાળી કાકીની પોલીસ ફહર્યાદ કા્યદાકી્ય રીિે િક્ચસંગિ 
નથી.
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મહિ્યાની મોટાભાગની નિલકથાઓમાં એક મસથમિ સમાનરૂપે આિે છ.ે અને િે છ ે
સ્તી-પરુરૂષના અિૈદ્ય સંબંરથી પેદા થિાં બાળકો અને િે પછી ઊભા થિા પ્રશ્ો. ‘વ્યાજનો 
િારસ’માં હરખિ અને એમીનાં સંબંરથી ગરુલરુ જન્મે છ.ે ‘લીલરુિી રરિી’માં મપિાના પરુત્ીગમનથી 
જિી જન્મે છ,ે ‘ઈંરણા ઓછા પડાં’માં મનહાહરકા અને હહરન અિૈદ્ય સંબંરથી જન્મેલાં છ.ે 
‘પ્રીિિછો્યાં’માં રેખર અને હદવ્યા દ્ારા થિરું બાળક અને ‘ઈન્દ્રરનરુનો આઠમો રંગ’માં નરેન 
અિૈદ્ય સંબંરથી જન્મેલાં છ.ે ‘આલા રારલનરું ઝીંઝાિદર’માં રારેલ અને ખેિરી અદા સાથેના 
અિૈદ્ય સંબંરથી બાળકી જન્મે છ.ે આ એકમિરિા રા કારણે આિી હરે િે સજ ્ચકમરત્ સાથે 
સંબંર રરાિિો પ્રશ્ છ.ે મહિ્યાના મરત્માં ઊંિ ેઊંિ ેરહેલો કોઈ અજપંો આ રીિે કથા દ્ારા 
મનરૂપા્યો હો્ય એિરું બની રકે છ.ે 

મહિ્યાની નિલકથાઓમાં એક ભાિ પણ સમાનરૂપે આલેખા્યો છ,ે િે છ ેઅજપંો. 
િેમની એક પણ નિલકથામાં સરુખનો ઉછાળ નથી. વ્યાજનો િારસ અને િેળા િેળાની છાં્યિી 
એ બે અપિાદ બાદ કરિાં, મહિ્યાની નિલકથાની સમૃમષ્ રોકના ભાર િળે દબા્યેલી જોિા 
મળે છ.ે િેમની બરી જ નિલકથામાં મિિાદો અે સંિાપ છ.ે રંદ્રકાંિ મહેિાએ આમ િો 
મહિ્યાની ટૂકંી િાિા્ચ મિરે કહેલરું છ,ે જ ેિેમની નિલકથાઓને પણ લાગરુ પિ ેછ.ે ‘જીિન પ્રત્યેનરું 
લેખકનરું દૃમષ્મબંદરું કાંઈક મનરારાિાદી હો્ય એમ લાગે છ,ે કારણ કે બરી િાિા્ચઓ દરુઃખની 
અને દદ્ચની કહાની છ.ે એકે િાિા્ચમાં આપણને જીિનનો ઉલ્ાસ મળિો નથી. એમની િાિા્ચઓ 
િાંરિા, આપણા પર એક જ છાપ પિ ેછ ેે િે એ કે જ ેહદરાએ દૃમષ્ ફેરિો િે હદરાએ દરુઃખ 
મસિા્ય બીજરુ  ંકાંઈ દરુમન્યામાં નજરે રિિરું નથી. એ િાસિમિક િો નથી.’

આ સંદભભે હીરાબહેન પાઠક પણ કંઈક એિો જ અમભપ્રા્ય આપે છ.ે િેઓ કહે છ;ે 
‘િેમનરું જીિનદર્ચન મિષાદમ્ય છ,ે કારણ જગિનાં અંરબળોથી િે સરુજ્ાિ છ.ે પ્રેમની અપ્રાપ્યિા, 
જીિનના અમનષ્ઠ અકસમાિો, િાસનાના આિેગો અને દરુષ્િા િગેરે સિ્ચ પ્રાકમૃમિબળોએ 
માનિનો હિાથ્ચ એિો ‘ઉજિલેો બાગ’ ક્યયો છ.ે છિાં, ક્યાંક સારો સનેહ, ક્યાંક સારી દ્યાને 
હદલાિરીને ન્્યોછાિરી પણ છ ેખરી. જો કે િેનરું પ્રમાણ કેટલરું? ને નિીજો રો? કરુણ જ ને? 
મહિ્યાનરું આંિરમાનસ િારેિારે એ પ્રશ્ો ઉઠાિિરું હરે કદાર. િાિા્ચઓની ઘટનાઓ મનમમત્ે 
િેમનાં મંિવ્યો, કટાક્ષો મહિ્યાની ભીિર જોિા દે છ.ે’

જોકે ‘કરુમકરુમ અને આરંકા’માં માનિી્ય રાંમિ અને ્યરુદ્ધની મનરથ્ચકિાના સંદભ્ચમાં 
મહિ્યાનો મિષાદ જરુદરું સિરૂપ રારણ કરીને પ્રગટ્યો છ.ે ‘ઈન્દ્રરનરુનો આઠમો રંગ’માં રોમષિો, 
અસપમૃશ્યો, દમલિો િરફની લેખકની અનરુકંપા નિો રંગ પ્રગટાિે છ.ે એ આઠમો રંગ રીષ્ચક 
રારણ કરી લોહીના રંગ િરફ મહિ્યા મનદભેર કરે છ ેએિરું અમભપ્રેિ થા્ય છ.ે જોકે ‘પાિક 
જિાળા’માં પણ લેખક દમલિો અને પીહિિો પ્રત્યે અનરુકંપાની લાગણી વ્યકિ કરે છ.ે ‘પાિક 
જિાળા’માં આ ભાિ બીજરૂપે રહેલો છ,ે જ ે ક્મમક રીિે મિકસિાં મિકસિાં ‘ઈન્દ્રરનરુનો 
આઠમો રંગ’ સરુરી પહોંરિા વ્યાપક સિરૂપ રારણ કરે છ.ે 

િેમ છિાં આ મ્યા્ચદાઓ મહિ્યાની સજ ્ચકરમકિનાં અક્ચને ઢાંકી રકિી નથી. માટ ેજ 
મહિ્યા અને િેમની નિલકથાઓ કાળની કસોટીએ ટકી રકે એિી ક્ષમિા રરાિે છ ેએમ કહી 
રકા્ય. મહિ્યાની નિલકથાઓ િાસિમિક જીિનમાંથી આિી છ.ે હા નિલકથાઓમાંનરું કેટલરુંક 
મનરૂપણ કાલપમનક લાગે, પરંિરુ િાસિમિક રીિે િે જીિાિા જીિનથી દૂરનરું િો નથી જ. 
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મેઘાણીએ અન્્ય સંદભ્ચમાં મહિ્યા મિરે કહ્રું છ ેકે, ‘એની આલેખન કલા િો એની પોિાની જ 

છ.ે પણ સિયોપરી અંર િો એમની મબલકરુલ કટરુિામરુકિ, ઘમંિમરુકિ, હળિી ને મીઠી સહાનરુકંપા 

મંહિિ માનિિા છ.ે એણે પોિાના કોઈ પાત્ને નીમિ-અનીમિ કે સિ-અસિને ત્ાજિે નથી 

રિાવ્યરું’

ગરુજરાિી નિલકથા સિરૂપમાં રરુનીલાલ મહિ્યા એક મનણા્ચ્યક મબંદરુએ ઊભા છ.ે 

મેઘાણી પછી સૌરાષ્ ટ્ની લોકભાષા અને બળકટ િળનરું સમા્યોજન કરિાની હહંમિ મહિ્યા 

મસિા્ય અન્્ય કોઈ બિાિી રક્યરું નથી. પરંિરુ મેઘાણી અને મહિ્યા િચરે જીિન દર્ચન બાબિે 

થોિરુ ંઅંિર છ.ે મેઘાણીના સાહહત્યમાં જીિનના ફકિ ઈષ્ િત્િના ગરુણગાન કરિામાં આવ્યા 

છ.ે જ્યારે મહિ્યાએ ઈષ્ અને અમનષ્ બે્ય િત્િોને સાથે રાખીને ઈષ્નો મહહમા ક્યયો છ.ે 

મહિ્યા કેિળ સજ ્ચક નથી, સજ ્ચકિાને રાસ્તથી સમામજ ્ચિ કરિાની સભાનિા સિ્ચત્ જોિા મળે 

છ.ે િેમણે જ ેસિરૂપ લખ્યરું િેના સિરૂપની જાણકારી મેળિી એટલરું જ નહીં, િે સિરૂપના ઊંિાણ 

અને રાસ્તી્યિાની રરા્ચ પણ કરી. િેઓ સરુરેર જોષીની જમે પમચિમના મિરારોના સીરા 

પ્ર્યોગોમાં માનિા નથી. એ મિરારોને ભારિી્ય જીિનદર્ચન અને ગરુજરાિના લોકજીિનને 

સામે આતમમરંિન ક્યરુાં છ ેઅને િે પછી િેમણે પ્ર્યોગો ક્યા્ચ છ.ે િેથી જ મહિ્યા પોિાના 

સમ્યમાં પોિાના સજ ્ચનની નોખી મરુદ્રા ઊભી કરી રક્યા છ.ે 

q

અરભનંદન	શુભેચછા
ગરુજરાિી ભાષામાં ૨૦૨૧નો કેમન્દ્ર્ય સાહહત્ય અકાદમીનો પરુરસકાર કમિ, મનબંરકાર 

શ્રી ્યજ્ેર દિેના ‘ગંરમંજૂષા’ કાવ્યસંગ્હ માટ ે જાહેર થ્યો છ.ે શ્રી ્યજ્ેર દિે અત્યારે 
ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદની કારોબારી સમમમિના સભ્ય પણ છ.ે પહરષદ પહરિાર શ્રી ્યજે્ર 
દિેને હાહદ્ચક અમભનંદન અને રરુભકામનાઓ પાઠિે છ.ે

k

ગરુજરાિ સાહહત્ય અકાદમી આ્યોજીિ ‘દેરભમકિ હાલરિાં સપરા્ચ ‘માં પ્રથમ પરુરસકાર 
શ્રીમમિ લિા હીરાણીને મળો છ.ે લિાબહેન સાહહત્ય પહરષદની મધ્યસથ સમમમિના સભ્ય છ.ે 
પહરષદ પહરિાર શ્રીમમિ લિા હીરાણીને હાહદ્ચક અમભનંદન અને રરુભકામનાઓ પાઠિે છ.ે
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જ્યં્	પાઠકનું	કરવકમતિ

સ્ીશ	વ્યાસ

જ્યંિ પાઠક મારા-અમારા મિદ્યાગરુરુ. એમની રિાબદી અમારે માટ ે િપ્ચણક્ષણ. 
ગરુજરાિી સાહહત્યપહરષદે એમની એક સિિંત્ બેઠક રાખી એના અધ્યક્ષસથાને મારી પસંદગી 
કરી એનો હરું  આભાર વ્યકિ કરંુ છરુ .ં

એમનાં કાવ્યો અને ‘િનાંરલ’નાં પ્રકરણો પ્રકામરિ થઈ રહ્ાં હિાં ત્યારે અમે એમના 
મિદ્યાથગી હોિાનો લહાિો લઈ રહ્ા હિા. એક સરજક, અધ્યાપક પાસે મિદ્યાભ્યાસ કરિા મળે 
એની રન્્યિા નોખી જ હો્ય છ.ે 

કમિનો જન્મ-ઉછરે ગાંરી્યરુગમાં છ ેપણ ગાંરી, સરદાર મિરેની બે-ત્ણ રરનાઓ બાદ 
કરિાં એમણે એ ્યરુગબળોને ઝાઝાં ઝીલ્યાં નથી. હા, સોનેટ, ગીિ અને ગઝલ પ્રકારોનરું, 
આગળના ્યરુગથી ફૂટલેરું ઝરણં એમણે િંિોિંિ ઝીલ્યરું છ ેઅને એના પરના પ્રભરુતિને મસદ્ધ પણ 
ક્યરુાં છ.ે આ્યરુષ્યકાળ દરમ્યાન અનરુગાંરી્યરુગે પ્રિિા્ચિેલી સૌંદ્ય્ચરારા એમને મિરેષ અનરુકૂળ 
આિી છ ેઅને આરરુમનક ્યરુગે પૂરાં પાિલેાં કમિિાનાં નિાં ઓજારો પણ એમણે હાથ િગાં કરી 
લીરાં છ.ે એક કમિ આમ ત્ણ ત્ણ ્યરુગોમાં મત્-કાલમાં, રમણા કરી રકિો હો્ય િો એની 
રાજકિાનો અંદાજ લેિામાં આનંદ જ આિે. એ આનંદની િહેંરણી કરિાનો હરું  અહીં આપ 
સમક્ષ પ્ર્યતન કરીર. 

એક િરફ ઉમારંકર-સરુંદરમ્ જિેી પ્રમિભારાળી જોિી અને બીજી િરફ સમકાલીન 
એિા રાજને્દ્ર-મનરંજનની સમથ્ચ જોિી પોિાના સજ ્ચકકમ્ચથી ગરુજરાિી કમિિાને સમમૃદ્ધ કરી રહી 
હિી એિે સમ્યે ઉરનસ્-જ્યંિ પાઠકની આ ત્ીજી જોિીએ કાઠરુ ંકાઢિરું કહઠન હિરું પણ બંને 
કમિઓએ ન માત્ મિપરુલ સજ ્ચન ક્યરુાં પણ ગરુજરાિી કમિિાને પોિાની નોખી રીિે સમમૃદ્ધ પણ 
કરી.

પંરમહાલમાં જન્મેલા આ કમિનરું કમ્ચકે્ષત્ િો સરુરિ રહ્રું કાવ્યારંભે રાજને્દ્ર રાહની, 
બાલમરુકરુ ંદ-િેણીભાઈની અને સરુરેર દલાલ-હરીન્દ્ર દિેની અસરો પકિી રકા્ય પણ આિરું િો 
મોટાભાગના સજ ્ચકોમાં જોિા મળિાનરું. સમથ્ચ કમિ પોિાની કેિી જાિે કંિારી લેિો હો્ય છ ેઅને 
ઉરનસ-જ્યંિ પાઠકે એમ ક્યરુાં પણ છ.ે અહીં કમિ જ્યંિ પાઠકના કાવ્યમિરેષોને પ્રગટ 
કરિાનો આર્ય છ.ે

સરુરિ િો, નજીકના રાંદેરપ્રભાિે, ગઝલનરું ભ્યરુાં ભાણં, મરુરા્યરાપ્રિમૃમત્નરું રમરમિરું થાણં 
છ.ે અસીમ રાંદેરી, બેકાર, ગની દહીંિાલા, અમર પાલનપરુરી, રમિલાલ અમનલ, ભગિિીકરુમાર 
રમા્ચ, મનહર રોકસી આહદ ગઝલકારો મરુરા્યરાઓ ગજિિા અને શ્રોિાઓની દાદ 
મેળિિામાં કાબેલ હિા. જ્યંિ પાઠક એમાં્ય ઝરુકાિિા. દાદ િો નહોિી મળિી પણ એ 
રરનાઓમાંની કમિિા મરમીઓ સરુરી પહોંરિી. મરુરા્યરાઓના પ્રારંભે મરુકિકો રજૂ થિાં 
એિરું જ એક સરસ, શ્ેષાતમક અને પ્રિીકાતમક મરુકિક જ્યંિ પાઠક પાસેથી મળે છ:ે
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‘મને	રજદંગી	ને	મરણની	ખબર	છ,ે 
કબર	પર	ફૂલો	ને	ફૂલો	પર	કબર	છ!ે’

આપણે સહેલાઈથી ‘અમસથફૂલો’ પર પહોંરી રકીએ એિી રીિે આ મરુકિક ‘કહેિા્યરું’ 
છ.ે એ જ રીિે એમની અત્યંિ જાણીિી થ્યેલી ગઝલ છ.ે

‘રમ્ાં	રમ્ાં	લડી	પડે	ભૈ	માણસ	છ ે
હસ્ાં	હસ્ાં	રડી	પડે	ભૈ	માણસ	છ.ે’

માણસ હોિાની લાક્ષમણકિાને, સંકરુલિા-રંરળિાને કમિએ રમિિાિમાં અહીં વ્યકિ 
કરી દીરી છ ેઆ જ રારામાં એમની એક ગઝલ ‘ભીની ભીની હિામાં’ના કમિકમ્ચને મિગિે 
િપાસીએ.

‘વળ	ખા્ય	વાદળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં, 
વીંઝા્ય	વીજળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં. 
કરવઓને	હર	ઋ્ુમાં	ફૂલો	થવાની	ઈચછા, 
ફૂલને	થવાની	કળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં. 
વેલાંની	છાંટ	આવે	છ	ેઓટલે	ઊડીને	 
ભીંજા્ય	ઓકળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં! 
પનીહારીઓની	ગગરીનાં	નીર	લે	હહલોળા, 
મુવા્ય	કાંચળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં. 
બાંધેલ	વાદળીની	ભારી	છૂટી	ગઈ	ને, 
છુટી	ઊડે	છ	ેસળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં! 
ધીમી	ધીમી	બળે	છ	ે્મની	ધુમાડી,	વચચ ે
્ારાની	્ાપણીઓ	ભીનીભીની	હવામાં! 
પીંછાની	જમે	પહોળી	ફેલા્ય	લાગણીઓ, 
ટહુકા્ય	વાંસળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં! 
એકાં્ની	રહેલી	અધખૂલી	બારીઓને	 
અડકે	છ	ેઆંગળીઓ	ભીની	ભીની	હવામાં!

અહીં કમિના ભાષાકમ્ચના અનેક આ્યામો જોઈ રકારે. અહીં વ્યંજના છ,ે લક્ષણાવ્યાપાર 
છ,ે પ્રમિરૂપો છ,ે ‘મરુસલસલ’ કમિતિ છ ેઅને સરિાળે રદીફ-કાહફ્યા મસમદ્ધ સાથેનો કલાઘાટ 
પણ છ.ે

અગાઉ કહ્રું િેમ સરુરેર દલાલ-હરીન્દ્ર દિે જિેા સમકાલીન સાથે ટકી રહે એિાં ગીિો 
પણ એમણે ક્યાાં છ.ે એમાં રારા-કમૃષણ જિેી સનાિન જોિી પણ છ ેઅને પંરમહાલી ભલાજી 
પણ છ.ે એમનરું એક ‘કહાન હિે ગોકરુળ ન આિો િો રાલરે’ ગીિ જોઈએ:

‘કહાન	હવે	ગોકુળ	ન	આવો	્ો	ચાલશે, 
જમનાનાં	નીર	નથી	થંભ્યા 
ને	ગોકુળમાં	ઝીણી	ઝીણી	વાંસળીઓ	વાગે,... 
સાસુ-નણંદ	અહીં	સૂએ	રનરાં્ે
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ને	ઘરના	ધણીની	ટળી	રચ્ાં, 
સપનામાં	એમના	ન	આવે	શામરળ્યો 
ને	બેઠા	થઈ	જા્ય	ન	ઓરચં્ા! 
નીંદર	રનરાં્નીમાં	સળવળ્ાં	કોઈ	વાર	 
ઝીણં	ઝીણં	પડખામાં	સાલશે...	ફહાન	હવે

જ્યંિ પાઠકનરું મરુખ્ય િળગણ િો િન, િગિો અને િિન છ.ે કહો કે એમનો મરુખ્ય 
‘ઇિી્યમ’ છ.ે ‘િગિાનો શ્વાસ’ એ િો અત્યંિ લોકમપ્ર્ય થ્યેલરું અને કમિતિમ્ય ગીિ છ.ે

થોડો	વગડાનો	શ્વાસ	મારા	શ્વાસમાં 
પહાડોનાં	હાડ	મારા	રપંડમાં	ને 
નાડીમાં	નાનેરી	નદીઓનાં	નીર; 
છા્ીમાં	બુલબુલનો	માળો	ને 
આંગળીમાં	આહદવાસીનું	્ીણં	્ીર!

રોમ	મારાં	ફરકે	છ	ેઘાસમાં,	 
થોડો	વગડાનો	શ્વાસ	મારા	શ્વાસમાં’ 
સૂરજનો	રંગ	મારાં	પાંદડાં	પીએ	ને 
પીએ	માટીની	ગંધ	મારા	મૂળ, 
અધુું	્ે	અંગ	મારાં	પીળાં	પ્ંરગ્યાં	ન ે
અધુું	્ે	્મરાનું	કૂળ;

થોડો	અંધારે,	થોડો	ઉજાસમાં,	 
થોડો	ધર્ીમાં,	થોડો	આકાશમાં, 
થોડો	વગડાનો	શ્વાસ	મારા	શ્વાસમાં’

આ રરનાઓ જ્યંિ પાઠકની કમિિાનો મિરેષ છ.ે આ ફાંટ દ્ારા એ પોિાનો નિો, 
મૌમલક રીલો પસંદ કરે છ.ે એમનાં ભલાજી મિરેનાં ગીિો ગરુજરાિી િળપદ ભાષાના અનેક 
લહેકાઓને પણ લે છ.ે દેખીિી રીિે રુક્ષ લાગિી પદાિમલ ભાિની ઋજરુિાને કારણે નાજરુક 
બની જા્ય છ.ે ભલાજી મિરેના એક કાવ્યમાં નામ્યકા કહે છ ેકે, 

‘ભલું	્મારં	્ીર	ભલાજી, 
ખરા	્મે	્ાકોડી, 
એક	મીંચીને	આંખ	મા્યુું	ત્યા ં
	 દલડંુ	નાખ્યું	્ોડી 
ભાલોડે	ભરવીને	હેંડ્ા	્રફડ્ી	શી	હટટૉડી!

એક આહદિાસી ‘મનમરુગર’ કન્્યા િો આિા રુક્ષ િણયો જ પ્ર્યોજનેે? આ સરળિામાં 
સહજિામાં અને સલરુકાઈમાં આખરું્ય ગીિ રીરાની જમે સોંસરંુ ગળે ઊિરી જા્ય છ.ે 

ભલાજી મિરેનાં ગીિોની િો એક આખી શ્રેણી છ.ે ‘ભલાજી િમે ભારે ભરુલકણાં, 
‘ભલાજી િમે આ્યા િે ના આ્યા જિેરું’, ભલાજી, િમે ભારે કરી’, ભલાજી િમે આિા કેિા?’ 
ભલાજી, મને મો્યણીના મંિર ના આિિ,ે ‘િાપે િો થાઉં િારી િાપણી ભલાજી’ જિેી રરનાઓ 
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આ આખી્ય ‘ભલાજી ગીિમાલા’ને હૃદ્યસપરગી, મારરુ્ય્ચમ્ય અને કમની્ય બનાિે છ.ે 

‘મરિારો’ અને ‘અરરજ િિલો’ જિેાં ગીિો કમિમાં રહેલા મિસમ્યનો સરુપેરે અનરુભિ 
કરાિે છ.ે ‘મરિારો’ રરના િો એ કાળે હફલમ ‘ગીિ ગા્યા પથથરોને’માં આિિા ‘્ેય કૌન 
મરત્કાર હૈ?’નરું સમરણ પણ જગાિે.

આ બન્ને લોકમપ્ર્ય રહેલા કાવ્યપ્રકારોને કમિએ પોિાની મનજી સજ ્ચકિાથી સંમાજ ્ચ્યા 
છ,ે પણ એમની સૉનેટરરનાઓ અત્યંિ સાફસૂથરી, રરુસિ અને ઘાહટલી બની છ.ે ઉરનસ 
અને જ્યંિ પાઠકે મિપરુલ સંખ્યામાં સૉનેટો લખી એમની આ સિરૂપ સાથે જોિા્યેલી મનસબિને 
પ્રગટ કરી છ.ે સૉનેટ અને મજદંગીને સરખાિિાં કમિ કહે છ ેકે, 

‘રજદંગી	સૉનેટ	જવેી	જોઈએ 
ટંૂકી	છ્ાં	દૃઢબંધ 
મુક્,	પણ	ના	વ્યસ્	હો્યે	છદં 
.... 
પંરક્ઓને	પ્રાસ	હો	કે	પ્રાસની	હો	ખોટ, 
પણ	અં્માં	આવે	જ	ચોટ!’

આ મરસિ અને આ સફાઈ જ્યંિ પાઠકનાં સૉનેટનો મિરેષ છ.ે હહરકમૃષણ પાઠકે 
ઉરનસ્-જ્યંિ પાઠકની કમિિાની િરુલના કરિાં. હળિી રીિે કહ્રું છ ેકે, ‘ઉરનસ ગમે એિાં 
ઈસ્તીબંર િસ્તો પહેરે પણ ગોિા જિેાં લાગે જ્યારે જ્યંિ પાઠકે ગાભો પહે્યયો હો્ય િો્ય 
ઈસ્તીબંર લાગે!’ એક પાસે સજ ્ચકિાનો આિેગ-ઉછાળ એટલો પ્રબળ કે એ બેપરિા બનીને 
બેરોકટોક પ્રભિે, જ્યારે બીજામાં એ સં્યિ સિરૂપે સલરુકાઈથી સંભિે.

કમિએ પ્રારંભકાળે પ્રકમૃમિમિષ્યક સૉનેટો મિરેષ લખ્યાં. સંસકમૃિ કમિ બાણની જમે આ 
કમિને્ય ઉષણકાળ મિરેષ રુરે. ગ્ીષમનાં મિમિર મરત્ો એમનાં, સૉનેટોમાંથી સાંપિ ેછ.ે એમનરું 
‘ઉનાળાનો બપોર’ સૉનેટ ઉતપ્રેક્ષા-ઉપમાઓની પારંપહરક પ્ર્યરુમકિઓથી મિલક્ષણ બન્્યરું છ:ે

‘ઉનાળાનો	લાંબો	હદવસ	વહ્ો	મંથર	ગર્ 
રહ્ા	જાણે	વાંચી	અરપ્ર્ય	કરવની	નીરસ	કૃર્!	 
પરાણે	વા	જોવું	પડ્ું	પ્રૂફ	જમેાં	ભૂલ	ઘણી! 
...ઉનાળાના	લાંબા	હદવસની	ક્ષણે	એમ	ખસ્ી, 
ભ્યાતિ	રસ્ે	જવેી	લગન	વરઘોડા	્ણી	ગર્!

કમિનો એક મિરેષ આહદમિા સાથે સંકળા્યેલો છ.ે એમાં્ય િિન પંરમહાલના 
આહદિાસીઓની મરુકિ, સહજ જીિનર્યા્ચ એમણે ગળથૂથીમાં પીરી છ.ે એ આિેગોને વ્યકિ 
કરિરું એમનરું ‘આહદમિાની અનરુભૂમિ’ નામનરું સૉનેટ પ્રગલભિાને પણ કેિી સાિરણ પ્રગટાિે 
છ ેએના મનદર્ચનરૂપે જોિા જિેરું છ:ે

‘હંુ	આવું	છુ	ંપાછો	બહુ	હદન	પછી	ઘેર,	વનમાં, 
ઉ્ારી	નાખું	છુ	ંવસન	પુરનાં,	સભ્ય	જનનાં; 
હંુ	આહદવાસી	શો	ફરં	અસલ	વા્ાવરણમાં!

અને આ ‘રમિઘાટ’ પણ મનહાળો:
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‘સ્નો	શી	ઘાટીલી	અહીં્હીં	ફૂટી	ટેકરી	પરે, 
્ૃણોના	રોમાંચે	્રવરની,	મારા	કર	ફરે; 
સુંવાળી	ને	લીસી	દ્રુ્ઝરણ	જઘંાગી્	લ્ય ે
ખીણોમાં	ઊંડેરી	ઊ્રં	રર્ના	ગૂઢ	રનલ્યે!’

અને અમને મમત્ોને, કૉલેજકાળથી ગમિરું અને પ્રમાણમાં ઓછરુ  ંનજરે રઢલેરું એક નમણં 
સૉનેટ હજી આજ્ેય એટલરું જ આકષભે છ.ે ઘરેલરું બોલરાલની બાની અને દામપત્યજીિનની 
ક્યારેક ક્યારેક પ્રગટી ઊઠિી ‘રીસ’ પ્રસિરુિ રરનામાં એિરું િો સૉનેટરૂપ રરીને પ્રગટી છ ેકે 
એ મરરસમરણી્ય બની રહે. અહીં આખરું્ય સૉનેટ મૂકિાનો આનંદ રોકી રકાિો નથી:

‘્મે	આવ્યા	મારે	નગર,	ઘરને	આંગણ	રપ્યા, 
અને	મેં	મૂખખીએ	રીસની	રગમાં	શબદ	સરખો 
કહ્ો	ના	પ્રીર્નો,	ખબર	સહુની	જમે	જ	પૂછી, 
્મે	ચાલ્યા,	સૌની	જ્યમ	દઈ	દીધી	મેં	પણ	રવદા.

ક્ષમા,	વહાલા	મારી	રીસનું	કંઈ્યે	કારણ	ન’્ું, 
સવભાવે	્ીખી	્ે	જરી	જરીકમાં	વાંકંુ	પડ્ું, 
હવે	આ	હૈ્યું	્ે	નથી	વશ	મને-સાચું	કહંુ	છુ.ં

છ્ાં	વહાલા,	મારા	મનની	કહી	દઉં	વા્	્મને? 
્મે	પાસે	આવી	રીસનું	હ્	જો	કારણ	પૂછું, 
બધાંથી	સં્ાડ્ું	ન્યનનીર	જો	હો્	જ	લૂછુ ં
્મારા	રૂમાલે,	લગીર	ભજી	એકાં્,	ટપલી 
ધીમે	મારી	ગાલે	કહ્ું	હ્:	મારે	ચાલ	પગલી 
હંુ	લેવા	આવ્યો	છુ	ંનીકળ	ઝટ	છોડી	ઘર,	ગલી	-	 
સજીને	બેઠી’્ી,	્ર્	પડી	હંુ	હો્	નીકળી!

સૉનેટમાં સાિ-સાિ પંમકિઓના બે ખંિ છ ેજાણે કે સપ્તપદી! ને કાવ્યની રમતકમૃમિ િો 
માત્ છલે્ી પંમકિમાં જ ગૂંથા્યેલી છ!ે મરખહરણીને આિા સરળ, બોલરાલના લ્યમાં પ્ર્યોજીને 
દામપત્યજીિનના ઉિાર-રઢાિને અહીં રમણી્ય રીિે કમિએ પ્ર્યોજ્યો છ.ે

અગાઉ કહ્રું િેમ એ આરરુમનક ્યરુગમાં પણ લખિા રહ્ા છ ેઅને આરરુમનકોની જમે 
અછાંદસને પણ પ્ર્યોજ ેછ,ે એટલરું જ નહીં પણ પ્રિીકો, પ્રમિરૂપોનરું નાિીન્્ય પણ મનમભે છ.ે 
‘રણ’ મિરેનરું એમનરું એક નાનરું પણ નમણં અછાંદસ કાવ્ય મિરેષ આસિાદ્ય છ:ે

‘સૂ્યતિપાંખથી	ખરખર	રે્	ખરે 
ઊંચી	ડોકે	ઊંટ 
આભનો	્ડકો	ચરે...’

જનેે સૂ્ય્ચ રૂપી પાંખ હો્ય એ મિરાટ પક્ષીની િો કલપના જ કરિી રહી! િળી આ પક્ષી 
િો અહીં અપ્રસિરુિ જ છ ેને છિાં એની પ્રસિરુમિ ‘પાંખ’ રબદ દ્ારા થઈ રહી છ!ે બીજી પંમકિનરું 
કલપન જન્મ્યરું છ ેિો ઊંટ સાથે સંકળા્યેલી દારુણ-કરુણ પહરમસથમિમાંથી મનજ ્ચળ એિા આ 
રણમાં ઊંટ માટનેો ‘રારો’ ક્યો છ?ે એ િો છ ે‘આભનો િિકો’ - િિકાને અહીં ‘રરે’ હક્્યારૂપ 
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દ્ાર િમૃણસિરૂપે મૂકીને કમિએ અપૂિ્ચ સજ ્ચકિા પ્રગટ કરી છ ેઅે પેલો િમૃષો-બરુભરુક્ષાનો ભાિ 
પશ્વાદભૂમાં રાખી દીરો છ!ે

રણમાં ઊંટ સાથે જ સંકળા્યેલરું હરણ પણ કમિને સમરણે રઢ ે છ.ે આ સમ્યમાં 
મરત્કાર કમિઓ રંગોનો પ્રિીકાતમક ઉપ્યોગ કરિા થ્યા હિા. જ્યંિ પાઠકે પણ રણના 
રંગનો અહીં એિો મિમન્યોગ ક્યયો છ:ે

‘ક્યાં છ ેહરણ?

ક્યાં છ ેપેલરું બદામ રંગી મરણ? છનેે કળાકમ્ચ? મરણને પણ કમિ ‘બદામરંગી’ કહી 
એની મિભાિના બદલી નાખે છ.ે 

પ્રમિરૂપોથી સભર આિી જ એક રરના, ‘અંરકાર’ની કેટલીક પંમકિઓ જોઈએ: 

‘રા્	પડે	ને	અંધારં 
હવા	બની	અવકાશે	ઊડ્ું	જા્ય	 
... 
રશ્યાળવાની	લાળી	થૈને	સીમ	ગજાવે	 
્મરાંની	પાંખોની	કાંસીજોડ	બજાવે! 
દેડકીઓ	થૈ	કૂદે 
ફંૂફાડે	સાપ	બનીને 
હરણઆંખમાં	બીક	થઈને	્ફડે 
બોડ	મહીંથી	દીપડો	થૈને	લપકે, 
રીંછ	બની	ઊંચેરા	્ાડે	્ાડી	પીવા	ચડે!’

કમિએ ‘શ્યામસરુંિાળરું અંરારંુ’, ‘આહદમ્ અંરકાર’ જિેાં બીજાં કાવ્યોમાં્ય અંરકારનાં 
આિાં કલપનો રચ્યાં છ.ે

કાવ્યપ્રિાસના છિેટના છિે ેએમને અિીિરાગની ઉપલમબરરૂપે પોિાનરું મરરરુસમ્યનરું 
નામ ‘બરરુભાઈ’ ્યાદ આિે છ.ે આ કેટલાક કમિઓ પોિાની signature બેત્ણ રીિે કરિા 
હો્ય છ.ે આ કમિની આ એક, જાણે કે માત્ પોિાને માટ ેજ હો્ય એિી, નોખી signature છ.ે’ 
બરરુભાઈનરું ગમૃહાગમન’ એમના ઉત્રાર્ચના એક મહત્િનો િળાંક છ.ે

‘અમે	્મારે	અસલ	ઘેરથી,	વનવગડેથી,	આઈવા ં
ભૂ્આંબલે	ભેજ્યો	્ે	સંદેશ	ચાંચમાં	લાઇવા 
...કાબરહોલાં,	્ે્રલેલાં,	કોઈ	ખંભે,	કોઈ	માથે, 
એમ	બચુભાઈ	ચાલ્યા	વગડે,	વગડો	લઈને	સાથે!’

આ શ્રેણીમાં ‘બરરુભાઈનરું સિગા્ચરોહણ’ પણ એક નોંરપાત્ રરના છ:ે

‘અસલ	બચુભાઈ	આપણ	કુળના 
																					માણસ	્ો	કહેવાનો, 
શોકસભા	્ો	ભરવી	જોવ ે
																				માણસ	સાંભરવાનો!’

િાલમેલ ન રરાિિી, આ્યાસ્યરુકિ મરમથલ રરનાઓ પણ છ.ે આટલા લાંબા પટ પર, 
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આટલરું મિપરુલ સજ ્ચન ક્યરુાં હો્ય ત્યારે બરરું જ ઉત્મ ન હો્ય એ સમજા્ય એિરું છ.ે ‘મજદંગીનરું 
ગમણિ’ નામની એમની એક આિી રરના જોઈએ:

‘સરવાળો	સતકમતિનો,	ગુણનો	ગુણાકાર, 
બાદબાકી	બૂરાઈની,	ભ્રમનો	ભાગાકાર!’

ક્યારેક ભાિકો કે મિદ્યાથગીઓ કમિ પાસે ‘ઑટોગ્ાફ’ લેિા આિે ત્યારે ‘કેટલીક 
પંમકિઓ લખી આપો’ એમ કહેિા હો્ય છ.ે એિા ‘ભકિજનો’ માટ ેકમિએ આિી પંમકિઓ 
લખી રાખી હોિાનો સંભિ છ!ે

અને હિે અંિે એમની કાવ્યરરનાઓ મિરેની થોિી રરનાઓ. આપણી કમિિામાં 
કમિઓએ ઠઠે મધ્યકાળથી ‘કમિિા’ મિરેની સમજ પ્રગટ કરિી રરનાઓ આપી છ.ે રામળ, 
અખાથી માંિીને ઠઠે મનોજ ખંિહેર્યા સરુરી આપણને આ િલણ જોિા મળે છ.ે જ્યંિ પાઠકની 
આિી એક રરના સાથે આ િકિવ્યનરું સમાપન કરીએ:

‘કમિિા કરિાનરું બંર કરીએ િો રરું થા્ય?

સરોવરો	સુકાઈ	જા્ય? 
નદીઓ	વહે્ી	બંધ	થઈ	જા્ય?	 
ડંુગરા	ડોલી	ઊઠે? 
ઘાસ	ઊગ્ું	બંધ	થઈ	જા્ય?	 
પૃથવી	પા્ાળમાં	ચંપાઈ	જા્ય?

ના, ના, એિરું એિરું િો ના થા્ય -

પણ...	પછી 
જળપરીઓ	છાનીમાની 
ઝીણાં	પવનવસ્તો	ઉ્ારી 
જળક્રીડા	કરવા	ના	આવ ે
ડંુગર	વાદળની	પાંખો	પહેરીન ે
ઊડી	ના	શકે- 
ઘાસને	આંસુનાં	ફૂલ	ના	ફૂટે 
પૃથવી	પણ	ઠેરની	ઠેર	રહે 
																				ગોળ	ગોળ	ફરે 
કરવ્ા	કરવાનું	બંધ	કરીએ	્ો 
આમ	્ો	કશું	ના	થા્ય

-	એટલે	કે	કશું	થા્ય	જ	નહીં!

‘કરરું ના થા્ય’ અને ‘કરરું થા્ય જ નહીં’માં સિરભાર, પદક્મ અને મિરેષ િો કાકરુ 
બદલીને કમિ કાવ્યમહહમા અને કાવ્યગહરમા રજૂ કરે છ.ે 

q
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રવવેચક	જ્યં્	પાઠક	

રવજ્ય	શાસ્તી

જ્યંિ પાઠકનાં મિિેરનાતમક લખાણોનો મિપરુલ રામર મત્મિર િગયોમાં મિભામજિ કરી 
રકા્ય. 1. ગરુજરાિી કમિિાસાહહત્યનો ઈમિહાસ. 2. સૈદ્ધાંમિક લખાણો. 3. પ્રત્યક્ષ મિિેરનો

(1)

કમિ સરુન્દરમ્્ના મહાગ્ંથ ‘અિા્ચરીન કમિિા’ની પ્રથમ આિમૃમત્ 1946માં પ્રગટ થઈ 
હિી. આ ગ્ંથમાં િેમણે છકે 1845 થી 1940 સરુરીની લગભગ એક પૂરા રિકની ગરુજરાિી 
કમિિાનો િેની ગરુણિત્ા સંદભભે આલેખ દોરી આપ્યો હિો. પંહિિ્યરુગના છિે ેઆિીને આ ગ્ંથ 
મિરામ પામે છ ેએ જોિાં ત્યાર પછીની એટલે કે ત્ીરીની કમિિાથી આરંભાિી સમીક્ષાની 
અપેક્ષા સરુન્દરમ્્ના ગ્ંથે ઊભી કરી જ હિી અને િે પહરપૂણ્ચ કરિાના આર્યથી જ્યંિ પાઠકે 
1963માં ‘આરરુમનક કમિિાપ્રિાહ’ નામે સાિ પ્રકરણ અને ત્ણસો પમૃષ્ઠોમાં મિસિરેલો ગ્ંથ 
ગરુજરાિી સાહહત્યને ભેટ ર્યયો. આ ગ્ંથ, ઉપર નોંધ્યરું છ ેિેમ ત્ીરીની કમિિાથી આરંભાિા 
સમ્યગાળાનરું મૂલ્યાંકન કરિાની નેમ રરાિે છ ેછિાં િેનાં પહેલાં બે પ્રકરણો નમ્ચદ અને 
પંહિિ્યરુગની કમિિાને ફાળિિામાં આિે છ.ે કોઈકને અલબત્ િેમાં સરુન્દરમ્્ના ગ્ંથનરું આંમરક 
duplication જણા્ય પણ િે સામભપ્રા્યપણે થ્યેલરું છ.ે

ત્ીરીની એટલે કે ગાંરી્યરુગની કમિિા-અને કોઈપણ ્યરુગની કમિિા-કાંઈ એકાએક 
આકારમાંથી ટપકી પિિી નથી. પ્રત્યેક ્યરુગના સાહહત્યને િેના પરુરોગામી સાહહત્ય સાથે 
હકારાતમક કે નકારાતમક એિરું અનરુસંરાન હો્ય જ છ ેએ િાિ જ્યંિભાઈને અમભપ્રેિ છ.ે 
િેથી ગાંરી્યરુગના પરુરોગામી બે કમિિાગાળાઓનો પૂિ્ચસંદભ્ચ ત્ીરીની કમિિાને ્યથા્યોગ્ય 
પહરપ્રેક્યમાં સમજિા મરુલિિા માટ ેખસૂસ જરૂરી બને છ ેએ િાિ િેમના મનમાં રહેલી છ.ે 
પરુરોગામી કમિિાનાં એકામરક ગરુણલક્ષણો ત્ીરીની કમિિામાં ઉપસે છ ેએિરું મનરીક્ષણ આપ્યા 
પછી ખાસ અંિરલાઇન કરીને કહેિા હો્ય િેમ િેઓ આ પરુરોગામી લક્ષણો િરરુ કલાતમક રૂપે 
આિે છ ેએિરું બીજરુ  ંજ ેમનરીક્ષણ આપે છ ેિે ગાંરી્યરુગની પરુરોગામી કમિિા જોિનેરું િરુલનાતમક 
આકલન બની રહે છ.ે એક ઉદાહરણથી આ િાિ િરરુ સપષ્ થરે. ઉમારંકરની કમિિા મિરે 
િેઓ નોંરે છ ે- 

એમણે નરમસંહરાિની ઢબે પ્રકમૃમિ અને માનિ િચરેના ગૂઢ સંબંરોનરું મનરૂપણ એમની 
કમિિામાં મિમરષ્ રીિે અને િરારે કલાતમક રીિે ક્યરુાં છ.ે’1

આ અઢી લીટીઓના પ્રથમ સિરે ઉમારંકરની કમિિાની ખૂબીઓ િણ્ચિાઈ છ ેએ િો 
દેખીિરું છ ે પણ મદ્િી્ય સિરે  િાંરિાં નરમસંહરાિની િમદ્ષ્યક કમિિાની ન્્ૂયનિાઓ પણ 
સૂરિાઈ જા્ય છ ેએ સરુજ્ િારક (હરપીટ: ‘સરુજ્’ િારક) નોંરી રકરે. 

બીજો જ ેમરુદ્ો અહીં ફમલિ થા્ય છ ેિે પણ મરંત્ય છ.ે નરમસંહરાિે અને ઉમારંકરે એક 
જ મિષ્ય (પ્રકમૃમિ અને માનિીનો ગૂઢ સંબંર)ની રરના કરી. મિષ્યની એકરૂપિા છિાં બંનેની 
કલાકોહટઓમાં ફેર પિ ેછ.ે આમ મિષ્યપસંદગીિાળી આખી િાિ ગૌણ બની રહે છ ેઅને 
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મિષ્યની માિજિ, સજ ્ચકની સજ્જિા, કલાતમકિાનરું મનમા્ચણ િગેરે બાબિો કાવ્યમૂલ્યાંકનમાં 
મહત્િનાં બની રહે છ.ે જ્યંિભાઈનાં મરણોત્ર પ્રકારનોમાંથી એક પરુસિકનરું નામ છ ે‘મરરુદરગી 
રબદમમગી’. એનરું અત્ે સમરમણ ઈરાદાપૂિ્ચક કરંુ છરુ .ં નરમસંહરાિની પ્રકમૃમિકમિિા મિરે સીરરું 
કોઈ મનરીક્ષણ ન આપિાં જ્યંિભાઈ ઉમારંકરની કમિિા જોિ ેિેની િરુલના કરે છ ે ત્યારે 
આિકિરી રીિે નરમસંહરાિની કમિિા મિરે ઘણં ઘણં કહી જા્ય છ.ે ટૂકંી િાિા્ચમાં િો 
‘મિરોરાન’નો મહહમા પછીના સમ્યમાં સિ. સરુરેર જોષીએ ક્યયો પણ મિિેરનમાં મિરોભૂિ 
નરમસંહરાિ મિરે કેટલરું બરરું મામમ્ચક રીિે કહેિાઈ ગ્યરું એ સમજિા કમિિાિારનની જમે જ 
કાન સરિા રાખિા પિ ેને િેથી જ િેમને માટ ેમૂકા્યેલરું ‘રબદમમગી’ મિરેષણ િરરુ સાથ્ચક પણ 
બની રહે. મમત્ો, આ િો એક જ દૃષ્ાંિ નોંધ્યરું છ ેપણ સમગ્ ગ્ંથમાં ઠરેઠરે આિાં દૃષ્ાંિો 
જિી રહે િેમ છ.ે 

પરુરોગામી કમિિાની િરુલનાએ િરરુ મસમદ્ધ દાખિિી ત્ીરીની કમિિાના દોષ પણ િેઓ 
જોઈ રકે છ.ે િેમનરું બીજરુ  ંએક મામમ્ચક મિરાન જોિા જિેરું છ ે- 

‘કમિિા િેના અંિસિ-તિ ને કારણે જ નહહ પણ બીજાં બાહ્ કારણોને લીરે પણ 
લોકમપ્ર્ય કે ઉત્મ ઠરિી આ ગાળામાં જણા્ય છ.ે કોઈ કમિ સૉનેટ લખે, કે પ્રિાહી પદ્યનો 
પ્ર્યોગ કરે એટલે એિા બહહરંગની નિીનિાના કારણે પણ એની કમૃમિ સન્માન્્ય બનિી જોિામાં 
આિે છ.ે પછી ભલે એ રરનામાં અથ્ચપ્રરાનિાને નામે માત્ મિરારનરું મપંજણ હો્ય કે પ્રિાહી 
પદ્યને નામે અમભવ્યમકિની મરમથલિા હો્ય.’2

છઠ્ા પ્રકરણમાં 1940 થી આરંભાિી કમિિામાં આિેલાં વ્યાિિ્ચક પહરિિ્ચનો અને િેની 
ભૂમમકા િેમણે િપાસી છ.ે આ ગાળાની કમિિા િેમને ‘પ્ર્યોગોની પકિમાંથી છૂટી પ્ર્યોગોને 
પોિાની પકિમાં લઈને પ્રિિ્ચિી3 જણાઈ છ.ે આ ગાળાની કમિિાનરું વ્યાિિ્ચક લક્ષણ િેમને 
‘કૌિરુકરામગિા’નરું જણા્યરું છ.ે આ ‘કૌિરુકરામગિા’નરું મૂળ રામાં છ ેિેનરું િેમણે કરેલરું મનદાન પણ 
મરંત્ય છ.ે જાગમિક ક્ષેત્ે પ્રરંિ ક્ષોભ જન્માિનારી ઘટનાઓ બની રૂકી હો્ય છિાં ‘આિા 
બનાિોના પિઘા િે સમ્યની કમિિામાં બહરુ ઓછા સંભળા્ય છ.ે કૌિરુકરામગિાનરું મૂળ 
કેટલીકિાર બાહ્ કે આંિહરક આપમત્ઓ ને સંઘષયોનો સામનો કરિાની અરમકિને પહરણામે 
આિેલી હિારામાં પણ રહેલરું હો્ય છ.ે’4

ત્ીરીના કમિઓ કરિાં 1940 પછીની નિિર કમિિાનો કમિ ક્યાં અને કેમ જરુદો પિ ે
છ ેિેનરું સપષ્રેખ મનદાન જ્યંિભાઈના મનમનમલમખિ રબદોમાં જિ ેછ.ે 

‘નિિર કમિિાનો કમિ પોિાની રમકિ અંગે િેમ જ જગિના પ્રશ્ો અંગે િરારે સમજ 
રરાિિો થ્યો છ.ે જગિનાં દરુઃખો પરતિે એ ત્ીરીના કમિઓ જટેલો જ સજાગ ને સભાન છ,ે 
છિાં આિેરપૂિ્ચક ઘણ ઉઠાિી બરરું િોિીફોિી નાખિાની કે ગરીબોના જઠરામગ્નથી રમનકોના 
મહેલોને ભસમસાત્ કરી નાખિાની હહમા્યિ કરિો નથી, કરી રકિો નથી. એ એટલો 
િાસિિદરગી બન્્યો છ.ે ગરીબો ને દમલિોની વ્યથાના આિ્ચ ઉદગાર કે રમનકો સામેના 
કોપાદગારમાં વ્યકિ થિી આિેરમ્ય. સહાનરુભૂમિને સથાને આજનો કમિ સમજપૂિ્ચકનો 
સમભાિ દાખિે છ ેને આની પાછળ એનો િાસિિજીિનનો અનરુભિ રહેલો છ.ે રોથા દા્યકાના 
કમિમાં મમરનરીનો ઉતસાહ હિો, જગિના દરુઃખનરું મનિારણ કરિાનરું, સમાજને બદલી 
નાખિાનરું કિ્ચવ્ય જાણે એના ઉપર જ કોઈએ નાખ્યરું હો્ય અને પોિે જ એ કરી રકિાનો હો્ય 
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એિો ખ્યાલ ને શ્રદ્ધા હિાં. આજનો કમિ જગિની પહરમસથમિ ને પહરબળોને િરારે િાસિમિક 
દૃમષ્થી, ઝીણિટથી ને ઊંિાણથી જોિો લાગે છ.ે એને સમજા્ય છ ેકે દરુમન્યા ઉપર રાસન 
કરનારાં બીજાં ઘણાં એિાં બળો છ ેજનેી રૂિમાંથી એને મરુકિ કરિાનરું કામ કમિ ને કમિિા 
માટ ે સહેલરું નથી. પહરમસથમિના સૂકમ પમૃથક્કરણને પહરણામે એને એ પણ સમજા્ય છ ે કે 
રોક્કસ રાસનવ્યિસથા કે મિરારસરણીમાં જગિનાં બરાં દરુઃખોનાં સંપૂણ્ચ મનિારણ માટનેા 
ઉપા્યો રહેલા નથી. જીિન અનેક રીિે કરુણ અને કઢગંરું બની ગ્યરું છ.ે ્યંત્સંસકમૃમિને મિજ્ાનની 
મસમદ્ધઓથી વ્યમકિતિના લોપનો ભ્ય ઊભો થ્યો છ.ે મનરુષ્ય જાણે પોિે જ પોિાની રરેલી 
સંસકમૃમિ આગળ િામણો લાગે છ.ે ્યંત્ો ને મિજ્ાનનો એક િખિ િે રાસક હિો, પણ આજ ે
એનરું પોિાનરું ભામિ એને ્યંત્ો ને મિજ્ાનના હાથમાં રહેલરું લાગે છ.ે મિજ્ાન્યરુગની આજની 
વ્યિસથામાં વ્યમકિને પોિાનરું વ્યમકિતિ દાખિિાનો અિકાર પણ ભાગ્યે જ રહેલો દેખા્ય છ.ે 
વ્યમકિસિાિંત્ર્ ્યની ઘોષણાઓ િો થા્ય છ,ે પણ લોકરાહીમાં પણ વ્યમકિનરું મહત્િ નહહિિ છ.ે 
મિ (િોટ) મસિા્ય એના બીજા કોઈ મિને માન આપિામાં આિિરું નથી. વ્યમકિના આ હ્ાસ 
પરતિે આજનો કમિ િીવ્રપણે સભાન છ.ે એ બોલે છ ે િે માત્પોિાના વ્યમકિતિનરું ભાન 
કરાિિા જ નહીં પણ પોિાના જિેાં અનેકનાં ઉપેમક્ષિ ને અપમામનિ વ્યમકિતિનરું ભાન 
કરાિિા. એટલે આજનો કમિ જ્યારે પોિાને કેન્દ્રમાં રાખીને જગિને જોિો બિાિિો જણા્ય 
છ ેત્યારે હકીકિમાં િો િે અસંખ્ય લોકોને પોિાની મસથમિમાં રહેલા બિાિિો હો્ય છ.ે એના 
કટાક્ષ પાછળ પહરમસથમિમાંથી હીન આનંદ લેિાની િમૃમત્ નથી, પહરમસથમિમાંથી ઉપજિી વ્યથા 
જ વ્યકિ કરિાની નેમ છ.ે’4

આ પ્રકરણ આખા રોરપ્રબંરનરું રાિીરૂપ પ્રકરણ છ.ે નિિર કમિિાની સમગ્ મરુદ્રા િેની 
પ્રત્યેક અંગભંગી સાથે અહીં મૂિ્ચ થઈ છ.ે જ્યંિભાઈએ અહીં નમ્ચદ્યરુગથી રરૂ કરી 
અનરુગાંરી્યરુગ સરુરીના સમ્યગાળાને આિરી લીરો છ.ે અહીં આમ Extensive level પર કામ 
થ્યરું છ ેિો સાથે જ Intensive level પર પણ એટલરું જ સઘન કામ થ્યરું છ.ે રોરપ્રબંરની 
મરસિ અને હિઝાઇન કેિાં હો્ય િેનરું મૉિલે અહીં જિ ેછ.ે મેથિોલોજીનો કોઈ કન્સેપટ જ્યારે 
નહોિો ત્યારે સિ્યંસફૂિ્ચ પદ્ધમિરાસ્તનો મિમન્યોગ િેમણે ક્યયો હિો. Intuitive methodology 
સાહહમત્યક સંરોરનમાં કઈ રીિે પ્ર્યોજી રકા્ય િેની મનદર્ચના પણ આ ગ્ંથમાં જિી રહે છ.ે

‘િસિરુજગિની સામગ્ી કલાકારને કલામનમમ્ચિ માટ ેઉપ્યોગમાં આિે છ ેએ ખરંુ, પણ 
એ સામગ્ી િસિરુિઃ હો્ય છ ેિે જ સિરૂપમાં કલાકમૃમિમાં પ્ર્યોજાિી નથી એ ઉપ્યોગ લાકિરુ ં
લઈને ખરુરરી કરિા જિેો કે માટી લઈને ઘિો કરિા જિેો નથી. ખરુરરીમાં લાકિાનો ને ઘિામાં 
માટીનો આકાર બદલાઈ જા્ય છ ે પણ એના મૂળ સિરૂપમાં િામત્િક ફેરફાર થિો નથી. 
કલાકમૃમિની સામગ્ીમાં આનાથી કંઈક જરુદરું જ બને છ.ે એ સામગ્ીને કલાકારના સંિેદનનો 
પાસ લાગે છ ેને િેથી એનરું મૂળસિરૂપ જ બદલાઈ જા્ય છ.ે િાસિમિકિા િરીકે ઓળખાિી 
િસિરુ કલાકારની અનરુભૂમિના પ્રદેરમાં આિિાં જ િે િસિરુજગિની િાસિમિકિા રહેિી નથી... 
નાનાલાલના ‘િાજમહાલ’ કાવ્યનો િાજ અને ટાગોરના કાવ્યનો િાજ િે િે કમિનો િાજ બની 
રહે છ.ે’5

દેહરદાની Deconstruction-ની મિભાિનામાં Differ-Ance નામે જ ેએક સંજ્ા આિે છ ે
િેની મિભાિના ઉપરની રરા્ચને મળિી આિે છ.ે રન્દ્રકાન્િ ટોપીિાળાએ નોંધ્યરું છ ેિેમ-
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‘કાવ્યમાં ‘નદી’ આિે િો ‘નદી’ એટલે ‘િમૃક્ષ’ નહહ, ‘ખરુરરી’ નહહ, ‘ઘોિો’ નહહ, ‘નદી’ 
એટલે નદી મસિા્ય કાંઈ જ નહહ. આ થ્યો િેનો અન્્ય સિ્ચથી વ્યમિરેક.’6

કમિિા અને િત્િજ્ાન િચરે િેમના મિે કોઈ આંિહરક મિરોર નથી. િેમના મિે 
‘કમિિાને િો માત્ આનંદ આપિાનો છ,ે એમાં ઊમમ્ચને સથાન છ,ે ભાિને સથાન છ,ે મિરાર કે 
દર્ચનને સથાન નથી એ ખ્યાલ રોમેમન્ટક કમિિાએ જન્માવ્યો છ.ે આમ છિાં રોમેમન્ટક કમિઓ 
કમિિામાં મરંિનના િત્િથી મરુકિ રહી રક્યા નથી.’7 એટલરું કહીને કમિિા અને મરંિનનો 
સમન્િ્ય જ્યાં થા્ય છ ેએિી ‘Skylark’ નામની રોમેમન્ટક કમિની પંમકિઓ પણ િેમણે મનદભેરી 
છ.ે િેમનો મિ આમ િેઓ આરાર આપીને પ્રગટ કરે છ.ે 

કમિિા ઉપરાંિ ટૂકંી િાિા્ચનો સિરૂપમિરાર પણ િેમણે ક્યયો છ.ે જમેાં ભારિી્ય 
કાવ્યરાસ્તી ક્ષેમેન્દ્રના ઔમરત્યમિરારને કેન્દ્રમાં રાખ્યો છ.ે પ્ર્યોજન કરિાં સંમિરાનને િેઓ 
મહત્િનરું ગણે છ.ે જ્યાં પ્ર્યોજન પર િરરુ ભાર મૂકા્ય ને સંમિરાન નબળરું પિ ેત્યાં િાિા્ચ બનિી 
નથી એ િેમણે ઉદાહરણ આપી સપષ્ ક્યરુાં છ.ે 

સરુરેર જોષીએ ઘટનાનો હ્ાસ કથાસાહહત્ય પરતિે સૂરવ્યો અને માનિીના 
આંિરજગિના આલેખન પર ભાર મૂક્યો િે મિરે જ્યંિભાઈએ કરેલી નૂકિેરીની સિ્ચથા 
સારી છ.ે િેમના મિે ‘માણસને કેિળ આંિરજગિમાં જ રસ છ ે એિરું નથી, એને આ 
િસિરુજગિમાં પણ ઘણો રસ છ ેએટલે સથૂલઘટનાઓનરું આકષ્ચણ એને રહે જ... ઘટનાઓ 
બનિી જોિામાં આપણો મિરાળ જીિન અને જગિ સાથે સંબંર સથપા્ય છ ેને િેથી િેમાં િરરુ 
રસ પિિાનો.’8 પાત્માનસમાં રાલિી સંકરુલ પ્રહક્્યા રસાસિાદમાં બારક પણ બની રકે એમ 
કહ્ા છિાં મનોવ્યાપારોનરું મહત્િ િેઓ ઓછરુ  ંનથી આંકિા. િેમના જ અન્્ય લેખ ‘છલે્ા 
દા્યકાની નિમલકા’માં િેઓ-

‘-માનિમન અમિ સંકરુલ છ,ે જહટલ છ ેએટલે એની ભીિરમાં ઊિરીને એનો િાગ 
લેિાનો પ્ર્યાસ ક્યા્ચ મિના કેિળ મનરુષ્યના સથૂળ વ્યિહારોનરું આલેખન રહસ્ય્યરુકિ, રમતકારક 
ન બને. હકીકિમાં િો િાિા્ચમાં સથૂળ ઘટનાઓ આિે ત્યારે પણ લેખકને કા્ય્ચકારણનો સંબંર 
સથાપિા પાત્ના માનસમાં િોહક્યરું કરાિિરું જ પિ ેછ.ે’9

ઉપરનાં બંને મંિવ્યો પરસપર મિરોરી લાગે િે આભાસ છ,ે ખરેખર બંને પરસપરનાં 
પૂરક છ.ે

સાહહત્ય વ્યિહારજગિના અધ્યાસો િગરનરું ‘રરુદ્ધ’ હોઈ/બની રકે જ નહહ એિો 
ખ્યાલ જ્યંિભાઈને મપ્ર્ય છ ેઅને િે માટ ેિેઓ હરરાિ્ચ હોગાટ્ચના મનમનમલમખિ રબદો આપણી 
સામે મૂકે છ.ે

‘Literature can never be aesthetically ‘pure’ or abstractly contemplative. 
There can be no such things as ‘abstract literature’ as there is such a thing as 
abstract painting. By its nature because its medium, language is used by al-
most everybody in all sorts of everyday situations, and because it tries both to 
say and to be literature is an art which invites impurities.’10

સાહહત્યનરું માધ્યમ ભાષા છ ેઅને ભાષા વ્યિહાર માધ્યમ પણ છ ેજ િેથી વ્યિહારના 
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અધ્યાસોનરું સંપૂણ્ચ મિગલન રક્ય નથી. 

સંસકમૃિ કાવ્યરાસ્તમાં રબદ અને અથ્ચની સહહિિાનો જ ેમહહમા થ્યો છ ેિેને સરુરારિા 
હો્ય િેમ પાઠકસાહેબ નોંરે છ ેકે -

રબદાથ્ચના ઉપ્યોગથી રરાિરું કાવ્ય રબદાથ્ચને અમિક્મીને પોિાનરું અમસિતિ મસદ્ધ કરે 
છ.ે’11 રબદના પ્ર-્યોગને કાવ્યમાં અન્્ય ઘટકો સાથે સંસગ્ચમાં આિિરું પિ ેછ ેએ િાિમાં પંહિિ 
જગન્નાથની, રબદોના સપરગીભાિની મિભાિના પિઘાિી જણા્ય છ.ે એક જમાનામાં ‘A 
poem should not mean but be’ સૂત્ની બોલબાલા હિી િે પાઠકસાહેબને સિીકા્ય્ચ નથી 
લાગિી. કમિિામાં અથ્ચ જ કાવ્યતિ સરુરી પહોંરિો હો્ય છ ેએમ િેઓ ગ્ેહામ હફના ‘It is 
only through its meaning that a poem can be at all.’12 મિરાનને ટાંકીને કહે છ.ે

અદ્યિનિાની િેમની સમજ માત્ સમ્યિારક નથી. પણ ‘િતકાલીન પહરમસથમિ જ્યારે 
મિરેષરૂપે પહરબળ બનીને કમિિામાં પ્રગટ થા્ય ત્યારે એમાં અદ્યિનિાનાં લક્ષણો ઊિરે.’13

કાવ્યપ્રસિન માટ ે સંસકમૃિ આલંકાહરકો ‘પ્રમિભા’નો સિીકાર કરે છ ે િેને મળિી 
મિરારણા પોલ િાલેરીના ‘Art of Poetry’ ગ્ંથમાંથી જ્યંિભાઈને જિ ેછ ેઅને િેને ‘There 
is a special, a kind of individual energy’ 14 રબદોમાં મૂકી પણ આપે છ.ે િો પ્રમિભાને 
પ્રત્યા્યનની જરૂર પિ ેછ ેિે દરા્ચિિા સાત્ભેના રબદો પણ ટાંકે છ ેકે, ‘Art exists only for 
and through other people’14 પ્રત્યા્યનની મિભાિનાનો િંિરુ પકિી આગળ રાલિાં િેઓ 
મસહર્યલ કે અજાગ્િ મનના આિેગોના  આલેખનની સિૈરિાના દાિાને રંકાસપદ ગણે છ ે
કારણકે ‘કલાકમૃમિમાં આપિરું એટલે જ વ્યિસથામાં મૂકિરું’15 આ જ િાિ સંરરનાલક્ષી મિિેરન 
માટ ેપણ િેમને કહેિી છ.ે જોનાથન કલરના ‘Structuralist Poetics’ જિેા ગ્ંથને ટાંકીને 
િેઓ કહે છ ે- 

‘-કાવ્યને િેમાંના ભાષામિન્્યાસનરું મિશ્ેષણ કરીને રરનાના રોક્કસ માળખામાં રહીને 
પ્રિિ્ચિરું બિાિી રકા્ય.. પણ મિિેરન માટ ે આટલરું બસ ન ગણા્ય.. એમાં કમિનો મનજી 
ભાષામિરેષ જનેે લીરે કાવ્યને કાવ્યતિ સાંપડરું છ,ે રમતકારકિા સાંપિી છ,ે આહલાદકિા 
મળી છ ેિેનો સિીકાર ક્યાં રહ્ો?16 એટલે ભાષાથી કમિિા િરફ જિાને બદલે કમિિાથી 
ભાષા િરફ જિાના જોનાથન કલર કમથિ િલણને િેઓ મંજૂરીની મહોર મારે છ.ે

‘-Rather than assume that Linguistic description will reveal literary ef-
fects, one must start with the effects themselves and then seek an explantion 
in Linguistic Structure’17

િીિેલા જમાનામાં Pluralism - બહરુિાદનો ઠીક ઠીક મહહમા હિો. ‘એક જ ગ્ંથ મિરે 
અનેક સમીક્ષકો પાસેથી જરુદાં જરુદાં મંિવ્યો, અમભપ્રા્યો ને સમજૂિીઓ મળે... છિાં આ 
બરામાં સામાન્્ય, સારારણ એિરું કરરુંક િો હો્ય જ છ.ે આ સારારણિત્િને કમૃમિમાં રહેલા 
મસથર, સનાિન કલાિતિની ઓળખનો આલેખ.’18

જ્યંિભાઈનાં કમૃમિમિિેરનો િેમ જ કિા્ચમિષ્યક લખાણોમાં જ ે િે કમૃમિ કિા્ચસંદભભે 
મનષપન્ન થિરું સૈદ્ધાંમિક મિિેરન પણ પૂરંુ િક્ચમૂલક અને િેથી િૈજ્ામનકિા રરાિિરું જણા્ય છ ે
કે ‘નાનાલાલની સાહહત્યમિરારણા’ જિેા લેખમાં િોલનરૈલીમાં િાણીનરું િોલન અણસરખરું 



પરબ v ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, 2022 85

હોિાનો દાિો નાનાલાલ કરે છ ે ત્યારે પાઠકસાહેબ પ્રમિપ્રશ્ કરે છ ે કે ‘છદંોબદ્ધ િાણી... 
એમાંના લ્યના મન્યમમિ પરુનરાિિ્ચનને કારણે જ કમિિા માટ ેઅ્યોગ્ય ઠરે?’19

િોલનરૈલીમિષ્યક પાઠકસાહેબના આ મંિવ્યમાં અલબિ િથ્ય છ ેજ છિાં એક મરુદ્ો 
ભૂલી જિા્યો હો્ય એિરું લાગે છ.ે નાનાલાલે કમિિા માટ ેિોલનરૈલીનો ઝાઝો મિમન્યોગ ક્યયો 
નથી. મોટભેાગે એમનાં નાટકો ‘જ્યાજ્યંિ’, ‘ઈન્દરુકરુમાર’ અને બીજાં કેટલાંક માટ ે િેમને 
િોલનરૈલી પાસે જિરું પડરું છ.ે ‘એનરું કારણ એ હોઈ રકે કે નાટકનાં પાત્ો િચરે િાિરીિ 
થિી હો્ય છ ેજનેે આપણે ‘સંિાદ’ કહીએ છીએ. એ િાિરીિ એટલે કે સંિાદો માટ ેમન્યમમિ 
માળખાિાળા છદંોના લ્યો કરિાં બલેન્કિસ્ચને મળિી આિે એિી િોલનરૈલી િરરુ અનરુકૂળ 
બને.

નમ્ચદથી રરૂ થ્યેલા મિમિર છદંોના પ્ર્યોગો આ બલેન્કિસ્ચને મળિા આિિા માળખા 
માટનેી રોર છ.ે કે. હ. ધ્રુિે ‘જરુ મલ્યસ સીઝર’ના અનરુિાદ માટ ે‘િનિેલી’ પ્ર્યોજ્યો, પાત્ોના 
સંિાદો નાટકના કથ્યને િર િિ્ચિા હોિાથી નાનામોટા િાક્યમિન્્યાસો અપેક્ષે છ.ે આ માટ ેએિરું 
પદ્ય જોઈએ જ ેગદ્યને મળિરું આિે. પંહિિ્યરુગમાં નાટકના પદ્ય માટ ેજ ેગદ્યાનરુકૂલ, ગદ્યગંરી 
પદ્ય રોરિાની મથામણો થઈ િે સંદભભે િોલનરૈલીનરું અમન્યમમિ લ્યમાળખરું પૂરંુ કા્ય્ચક્ષમ 
નીિિ ેછ.ે ટૂકંમાં, કમિિા કરિાં નાટકના પ્રકારને અનરુલક્ષીને િોલનરૈલીનો મિમન્યોગ િપાસા્ય 
િો િેની સાથ્ચકિા િત્ા પ્રસિરુિિા ્યથાથ્ચ પહરપ્રેક્યમાં જોઈ રકા્ય. અસિરુ.

પાઠકસાહેબનાં પ્રત્યક્ષ મિિેરનો પર જિાં પહેલાં 1982માં મરુંબઈ મિદ્યાપીઠના ઉપક્મે 
ઠક્કર િસનજી મારિજી વ્યાખ્યાનમાળા અંિગ્ચિ જ ેપાંર વ્યાખ્યાનો આપેલાં જ ેપછીથી 
‘િસન્િરમગીનરું મિદ્યામરરુ’ નામે પરુસિકાકારે 1985માં પ્રગટ થ્યાં, િેની નોંર લેિી પિ.ે 

આનંદરંકર, પાઠકસાહેબના ગરુરૂ મિષણપ્રસાદના િૈરાહરક ગરુરુસથાને હિા એ સિ્ચમિહદિ 
છ.ે એ જોિાં ગરુરૂણામ્ ગરુરૂ એિા આનંદરંકરના પ્રદાનને આ વ્યાખ્યાનો માટ ેપસંદ કરા્ય એ 
પણ સરુસંગિ ઘટના જ બની રહે. પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં િેમણે નમ્ચદની સમકાલીન નિજાગમૃમિનાં 
પહરણામો અને પહરમાણો નોંધ્યા છ ેજ ેઆનંદરંકરની મિરારણાની પૂિ્ચભૂમમકા પૂરી પાિ ેછ.ે 
ગાંરીજી અને સિ્ચપલ્ી રારાકમૃષણને પણ આનંદરંકરના રમ્ચમિરારની પ્રરમસિ કરી હિી.20 
પાઠકસાહેબે કમયોનો મસદ્ધાંિ, મરક્ષણ અને કેળિણીનો ભેદ, ્યરુમનિમસ્ચટીનરું પ્રારૂપ, 
સાહહત્યમિરારમાં પલેટોના કમિિામિષ્યક મિરારનરું મૌમલક અને નિરું ભાષ્ય, પેથેહટક ફેલસી, 
રોમેમન્ટક ફેલસી, રોમેમન્ટક અને કલામસકલ રૈલી, કમિિા આતમાની કલા િગેરેની નોંર લીરી 
છ ેઅને છલે્ા પ્રકરણમાં આનંદરંકરની બહરુમરુખી મિરારણાઓનરું સમગ્લક્ષી આકલન ક્યરુાં 
છ.ે

જ્યંિભાઈનાં પ્રત્યક્ષ મિિેરનોનો વ્યાપ મોટો છ.ે ભૂિકાલીન અને સમકાલીન કમૃમિઓની 
નાનીમોટી સમીક્ષાઓ િેમની કલમે થઈ છ.ે ર. િ. દેસાઈની ‘હદવ્યરક્ષરુ’ ‘પ્રલ્ય’ અને ‘ભારેલો 
અમગ્ન જિેી સરુપ્રમસદ્ધ નિલકથાઓ, રઘરુિીર રૌરરીની ‘પૂિ્ચરાગ’ અને મોહમમદ માંકિની 
‘િંમરિા’ એમનો સમીક્ષાવ્યાપ દરા્ચિે છ.ે સરુરેર જોષીની ‘જનામન્િકે’ છ ે િો સરુન્દરમ્્નરું 
‘દમક્ષણા્યન’ પણ છ.ે કમિઓમાં રેષ, બ. ક. ઠાકોર, નાનાલાલ જિેાં પંહિિ્યરુગીન નામો જિરે 
િો ઉરનસ્ અને રાજને્દ્ર રાહ જિેા સમકાલીનો પણ જિરે. ઉમારંકરની સૉનેટમાળા 
‘આતમાનાં ખંિરે’ની િાિ થઈ છ ેિો મરનરુ મોદીના ‘બાહરુક’ની પણ રરા્ચ જિ ેછ.ે આ ્યાદી 
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રોક્કસપણે અરૂરી છ.ે

કમૃમિમનષ્ઠ મિિેરનમાં િેમની ગમિ-મદ્મિર હદરાની છ.ે કમૃમિનો રરનાકાળ, ઐમિહામસક 
સંદભ્ચ િેમ જ કમૃમિની સમકાલીન સાહહમત્યક આબોહિાના મનદભેરો કરી રચ્ય્ચ કમૃમિનરું સથાન 
અને દરજજો િેમાં કેિો છ ેિે િેઓ દરા્ચિે છ ેિો બીજી િરફ કમૃમિનરું વ્યાકરણ કમૃમિમાંથી જ 
રોરિાની મથામણ પણ િેમની રહી છ.ે આ જોિાં િરુલનાતમક અમભગમ પણ જરૂર પડે 
િેઓ અપનાિે છ ેિો નવ્ય મિિેરને પ્રબોરેલી કમૃમિના Ontological Statusની મીમાંસા િેમનાં 
પ્રત્યક્ષ મિિેરનોમાં જિ ેછ.ે ઉપરની સૂમર પર પણ નજર નાખિાં સરુજ્ ભાિકને જણારે કે 
મભન્ન મભન્ન રસકોહટઓ રરાિિી કમૃમિઓ મિરે જ્યંિભાઈએ પૂરી મનસબિથી કામ ક્યરુાં છ.ે 
કોઈ એક જ રારાની કોઈ એક જ છાિણીના લેખકો-કમૃમિઓ િેમના મિિેરનોમાં નથી. િેમની 
મનસબિ સાહહમત્યકિા માટનેી છ.ે પરાપૂિ્ચથી આપણે સાહહમત્યક છાિણીઓ જોિા આવ્યા 
છીએ. એક સાહહમત્યક સંપ્રદા્ય - Literary School નો લેખક બીજી સાહહમત્યક સકૂલ પરતિે 
સમભાિ દાખિિો ન હો્ય એિી દરુઘ્ચટનાઓ આજની િારીખ સરુરી બનિી રહી છ.ે દૃષ્ાંિો 
નામ પાિીને આપિાની જરૂર જણાિી નથી. જ્યંિભાઈની પૂિ્ચગ્હમરુકિ અને અ-દૂમષિ િેથી 
રરુધર સાહહમત્યક મનષ્ઠા અને મનસબિનાં એકથી િરરુ ઉદાહરણો પ્રાપ્ય છ.ે એ જાણ્યાસમજ્યા 
પછી પણ જો સાંપ્રિ મિિેરન જૂથિાદ, પક્ષરાગ અને એકાંગી પૂિ્ચગ્હોમાં બહાર ન આિી રકે 
િે પહરમસથમિ ખસૂસ સારા સાહહત્યપ્રેમી માટ ેહિારાપ્રેરક ગણા્ય. ખેર કેટલાંક ઉદાહરણો 
જોઈએ.

‘ગરુજરાિી સાહહત્યના મૌમલક લમલિ મનબંરના ક્ષેત્માં ‘જનામન્િકે’ અજોિ કહી રકા્ય 
એિરું પ્રકારન છ.ે આિી કમૃમિઓના સજ ્ચકે ટાગોરને સેવ્યા હરે એમ સમજા્ય િે સાથે જ 
પોિાને રસિે જિાની હહંમિ અે ખરુમારી દાખિનાર આ લેખક સમમૃદ્ધ આગિરું વ્યમકિતિ રરાિે 
છ ેએિી ખાિરી પણ થા્ય જ. રૈલી અને ભાિમિરારની િાજપ એ ‘જનામન્િકે’નરું સરુભગ 
લક્ષણ છ.ે’21

રઘરુિીરની ‘પૂિ્ચરાગ’ નિલકથાના ના્યક રંદ્રહાસ માટ ેજ્યંિભાઈ ‘િટસથ રહીને એ 
બરરું સમજિા, જાિે રંગા્યા મસિા્ય બરા રંગો જોિા ટિેા્ય છ.ે’22 જિેરું મિરાન કરીને િેને 
સરસિિીરંદ્રના ગોત્નો હોિાનરું સૂરિી આપે છ.ે ‘પૂિ્ચરાગ’ના ભાષાકમ્ચની નોંર ઉમળકાભેર 
િેમણે આ પ્રમાણે લીરી છ ે-

‘આજ ેજ્યારે િાિા્ચ-નિલકથામાં ગદ્યનરું પોિ ફીસસરું પિિરું જિરું દેખા્ય છ,ે છાપાંની 
અસરથી િેનાં ગૌરિ અને પ્રૌહઢ ઓછાં થિાં જા્ય છ ેત્યારે ગદ્યને િરારે ઊંરા સિર પર લઈ 
જિા માટ ેઆિા પ્ર્યોગો જરૂરી જણા્ય છ.ે.. ‘પૂિ્ચરાગ’માં કથાને એક ઊંરા સિર ઉપર 
જાળિી રાખિાનો ્યર એની ભાષાને પણ છ ેએ ભૂલિરું ન જોઈએ.’23

માત્ સરજનાતમક કમૃમિઓની જ નહહ, મિિેરનાતમક કમૃમિઓની સમીક્ષા પણ જ્યંિભાઈ 
પાસેથી મળી છ.ે ભા્યાણીસાહેબનાં મિિેરનો મિરે િાિ કરિાં િેઓ કહે છ ે-

‘-પૂિ્ચ અને પમચિમની સાહહત્યમિિેરનની પહરભાષાને સંજ્ાઓ સમજિામાં પ્રિિ્ચિાં 
રૂંરળાપણાં ને અસપષ્િા પણ સાહહત્યપદાથ્ચ સંબંરમાં કેટલીક ગેરસમજો ઉભી કરે છ ેને 
િેના રરુદ્ધ આકલનમાં બારારૂપ બને છ.ે આ બારા દૂર કરિા માટ ેભા્યાણીસાહેબ પહરભાષાને 
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સંજ્ાઓને અનેક મિિેરકોનાં લખાણમાંથી અિિરણો આપી સપષ્ કરે છ,ે પૂિ્ચ પમચિમની 
મિરારણાને એકબીજાની સાથે કે સામે મૂકી િપાસે છ,ે સમાન-અસમાન િત્િો રોરીને બિાિે 
છ ેને જ ેનિરું છ,ે બહરુ મિરારા્યરું નથી ને મિરારિા જિેરું છ ેિેને પરુરસકમૃિ કરી આપે છ.ે’24

એક સરસ મરુદ્ો િેમણે જરુનિાણી, અસંગિ અને અપ્રસિરુિ બની જિાં મિિેરનો મિરે 
નોંધ્યો છ.ે

‘-સજ ્ચકિાની ગૂઢિા ને સિૈરિાને મિિેરનનરું સજ ્ચન પરતિે પરાિલંબન આનરું મોટરુ ંકારણ 
ખરંુ પણ િે ઉપરાંિ ભાિનવ્યાપાર પર સથળ, કાલ, રુમર, િમૃમત્ જિેાં પહરબળોનો પ્રભાિ પણ 
કારણભૂિ ખરો... બાહ્ પહરમસથમિઓ, કલાજગિમાં જાગિાં આંદોલનો, પલટાિા પ્રિાહો, 
બદલાિી મિભાિનાઓ એને અમનત્યિા આપે છ.ે એક કમૃમિ એક કાળે પ્રિિ્ચમાન પહરમસથમિમાં 
મિિેરનમાં પ્રરમલિ રોરણો પ્રમાણે ઉત્મ ઠરે, િે પછીના અરસામાં સામાન્્ય લાગે. એથી 
ઊલટરુ ંપણ બને. ભાિકની રુમર-દૃમષ્પણ સથળકાળસાપેક્ષ હોઈ કમૃમિના મૂલ્યાંકનમાં પણ ફેર 
પિ.ે મિિેરનની આ અમનત્યિા કે પહરિિ્ચનરીલિા જોિાં કોઈ એક કાળનરું મિિેરન ભાગ્યે જ 
સિ્યંપૂણ્ચ, સિ્ચકાલીન કે આખરી ગણા્ય. મિિેરનમાં િો ‘એકનરું થાપ્યરું બીજો હણે’ની હક્્યા જ 
બહરુરા પ્રિિભે.’25

જ્યોિીન્દ્ર દિેના હાસ્ય માટ ેએક જ િાક્યમાં િેમણે અમભપ્રા્ય આપ્યો કે, ‘એમણે 
હાસ્યને સારન નહહ, સાધ્ય ગણીને ઉપસાવ્યરું છ.ે’26 પ્રત્યક્ષ મિિેરનમાં બહરુરા સૌમ્ય રીમિએ 
પ્રિિ્ચિા જ્યંિભાઈ આમ છિાં ક્યારે્ય થાબિભાણક મિિેરનમાં સરી પિિા નથી. રમેર 
પારેખ જિેા ‘ક્યાં?’ સંગ્હમાં સજ ્ચકિાનો ઉત્મ આમિષકાર દાખિનાર કમિ ‘સનનન’ 
સંગ્હમાં ઉત્મિા દાખિી ન રકિો હો્ય ત્યારે જ્યંિભાઈ ‘આ સંગ્હ નહહ ઉત્મ, નહહ 
અરમ એિી મધ્યમ કક્ષાની કમૃમિઓનો હોિાની છાપ પાિ ેછ.ે’27 જિેરું સોંસરંુ મનદાન કરી આપે 
છ.ે આિાં િાક્યમિરાનો લાઘિપૂિ્ચક જ ેિે કમૃમિની વ્યાિિ્ચક મિમરષ્િા પર આંગળી મૂકી આપે 
છ ેિો અનેક સથાને િેમણે પ્ર્યોજલેાં રીષ્ચકો પણ જ ેિે કમૃમિની ઓળખ આપનારાં બની રહે 
છ.ે જમે કે મમણલાલ હ. પટલેના મનબંરો ‘અરણ્યોમાં આકાર ઢોળા્ય છ’ે માટ ે િેમણે 
‘અરણ્યરાગનો ઉજ્જિળ આલેખ’ રીષ્ચક પ્ર્યોજ્યરું છ.ે નાનાલાલની રરના ‘રારુિાહટકા’ને માટ ે
‘મરત્ોની રારુિાહટકા’, રંદ્રકાંિ પંડાના પ્રિાસપરુસિક ‘ઘિીક સંગ શ્યામ રંગનો’ ને ‘સફારીનરું 
સફરનામરું’, ‘જીરવ્યરું જીરિાિરું નથી’ જિેી મૂળરાજ રૂપારેલની નિલકથા માટ ે‘નાટકી નિલ’ 
મમૃણામલની સારાભાઈની અંગ્ેજી કથા ‘This Alone is True’ના પ્રિાપ ઉપાધ્યા્યે ‘દેિદાસી’ 
નામે કરેલા અનરુિાદ માટ ે‘કલા પાસે પ્રેમના પરભિની કથા’ જિેાં રીષ્ચકો જ લેખકના સમગ્ 
િકિવ્યના અક્ચ સમાં બની રહે છ.ે 

સમગ્પણે જોિાં જ્યંિ પાઠકની મિિેરક િરીકેની છબી એક પ્રમરષ્િાિાદી, સમદરગી 
અને અનાકરુલ મિિેરકની હોિાનરું કહી રકા્ય. Catholicity િેમની રુમરનરું વ્યાિિ્ચક લક્ષણ છ.ે 
પોિાની માન્્યિાઓને અંગિ સિરે રાખિાને બદલે કરીક િાહક્ચકિા અને સૈદ્ધાંમિકિાના 
ટરસટોનથી રકાસીને િેઓ રજૂ કરે છ.ે િેના પર હાિી થઈ જિાની, િેને સીરી કે આિકિરી 
રીિે Dominate કરિાની, પોિાના મિ સાથે અન્્યોને બળપૂિ્ચક સંમિ કરિાની કોઈ કરુરેષ્ામાં 
િેઓ પિિા નથી. મિરસકાર, િોછિાઈ, બીજા જ ેઅસંમિ થા્ય િો િેને ઉિારી પાિિાની 
ઝનૂની આક્મકિા પણ િેઓનાં મિિેરનોમાં ગેરહાજર છ.ે હાજર છ ેસમજપૂિ્ચકની રાલીનિા.
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િેમનાં મિિેરનપરુસિકો: 

1. આરરુમનક કમિિાપ્રિાહ (1963)

2. આલોક (1966)

3. ટૂકંી િાિા્ચ: સિરૂપ અને સાહહત્ય (1968)

4. ઝિેરરંદ મેઘાણી (1968)

5. રામનારા્યણ મિ. પાઠક (1970)

6. કાવ્યલોક (1973)

7. ભાિમ્યત્ી (1974)

8. સાહહમત્યક મનબંરો (1977)

9. િસંિરમગીનરું મિદ્યામરરુ (1985)

10. હકમમપદ્રવ્યમ (1987)

11. અથા્ચત્ (1997)

12. ટૂકંી િાિા્ચ અને બીજા લેખો (2000)

13. મરરુદરગી રબદમમગી (2005)

14. પ્રમિભાિના (2007)

પાદટીપ:

1. આરરુમનક કમિિાપ્રિાહ: રૂનીલાલ ગાંરી મિદ્યાભિન, પ્રથમ આિમૃમત્ 1963, પમૃ. 121.

2. એજન: પમૃ. 230

3. એજન: પમૃ. 232

4. એજન: પમૃ. 235-236

5. આલોક: હહરહર પરુસિકાલ્ય, સરુરિ, પ્રથમ આિમૃમત્, પમૃ.10.

6. મિિેરનનો મિભામજિ પટ: રંદ્રકાન્િ ટોપીિાળા, પાશ્વ્ચ, અમદાિાદ, 1991, પમૃ. 89

7. આલોક: હહરહર પરુસિકાલ્ય, પ્ર. આ. સરુરિ, 1966, પમૃ. 70.

8. એજન:  પમૃ. 91

9. એજન:  પમૃ. 95.

10. એજન:  પમૃ. 98.

11. ભાિમ્યત્ી: િોરા પ્રકારન, અમદાિાદ, પ્રથમ આિમૃમત્, 1974, પમૃ. 1.

12. એજન:  પમૃ. 9.

13. એજન:  પમૃ. 33.

14. હકમમપદ્રવ્યમ: નિભારિ મરુંબઈ, અમદાિાદ, (શ્રીમિી નાથીબાઈ દામોદર ઠાકરસી 
્યરુમન. પ્રકારન) પ્રથમ આિમૃમત્, 1987, પમૃ. 10.

15. એજન: પમૃ. 18.

16 એજન:  પમૃ. 86-87.
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17. એજન:  પમૃ. 87.

18. એજન:  પમૃ. 105.

19. એજન:  પમૃ. 170.

20. Acharya Anandshankar B. Dhruva was one of the most cultured 
sanskrit Scholaras of our generation. - Dr. Radhakrishnan.

- આનંદરંકરભાઈ સરુરરેલા અને સનાિનીની િચરે એક સરુંદર પરુલ છ.ે - ગાંરીજી

‘િસન્િરમગીનરું મિદ્યામરરુ’ રૂનીલાલ ગાંરી મિદ્યાભિન, સરુરિ, 1985, પમૃ. 18.

21. આલોક: હહરહર પરુસિકાલ્ય, સરુરિ, પ્રથમ આિમૃમત્ 1966, પમૃ. 218.

22. એજન:  પમૃ. 172.

23. એજન:  પમૃ. 176.

24. અથા્ચિ: જ્યંિ પાઠક સન્માનસમમમિ, સરુરિ. પ્ર. આ. 1997, પમૃ. 100-101.

25. એજન:  પમૃ. 38-39.

26. મરરુદરગી રબદમમગી: સં. રમણ પાઠક, નીલા પાઠક, સાહહત્યસંગમ, સરુરિ, પ્ર. આ. 
2005, પમૃ. 150.

27. પ્રમિભાિના: સં. રમણ પાઠક, નીલા પાઠક, સાહહત્યસંગમ, સરુરિ, પ્ર. આ. 2007, 
પમૃ. 9.

ौ
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ગદ્યકાર	જ્યન્	પાઠક

દક્ષા	વ્યાસ

સજ ્ચક માટ ેભાષા માત્ ઉપાદાન નથી. એ એને ઘિ ેછ,ે સજ ભે છ,ે અિનિા રૂપમાં 
મળોટ ેછ.ે સપાટ કે સામાન્્ય જણાિી િાગ્્ભંમગઓને એ એિા સંદભયો આપે છ ેકે િે જીિંિ 
બની જા્ય અને ભાિકને મિમસમિ કરી દે. જ્યંિ પાઠકનરું ગદ્ય આપણને ભાષાના આિા 
મિસમ્ય પ્રદેરમાં લઈ જા્ય છ.ે લેખકની અનન્્ય સમમૃમિકથા ‘િનાંરલ’ અને એના જ મિસિાર 
સમો મનબંરસંગ્હ ‘િરુરાગ અને નદીસૂકિ’ લમલિ ગદ્યના અમભનિ આમિષકારથી મરત્ને 
હરી લે છ.ે િો ‘મનોમેળ િે મૈત્ી’ અને ‘કીલીમાંજારો’માં મિરાર-મરંિન સાથેનો સિૈરમિહાર 
કરાિિરું ગદ્ય માણિા મળે છ.ે

ગદ્ય સજ ્ચકની કસોટી રૂપ ગણા્યરું છ.ે િેમ ભાિક - આલોરકને પક્ષે પણ એની િપાસ 
કસોટી રૂપ જ હોિાની; કેમકે ઉમારંકર જોરી કહે છ ેિેમ, ‘િાણીની સથૂળ લાક્ષમણકિા આંખે 
ઊિીને િળગે, પણ એમની દ્ારા િોહક્યાં કરિી રૈિન્્યરમકિને પારખિી એ સહેલરું નથી.’ િેથી 
ખરેખર િો કલાકમૃમિની મિરેષિાને બહાર િાણીના સથૂળ અિ્યિોમાં રોરિાને બદલે આખી 
કમૃમિની િૈ્યમકિક આતમિત્ામાં રોરિાનરું પ્રાપ્ત થા્ય છ,ે છિાં અિ્યિોનો આરારલીરા મિના 
એના આતમા સરુરી પહોંરી રકાિરું નથી. ગદ્યલેખનમાં અમન્યંમત્િ િાણીમિલાસમાં સરી 
પિિાનરું, ભાિનામાં િહી જિાનરું કે અમાપ િણ્ચનકથનમાં અટિાઈ જિાનરું ભ્યસથાન રહેલરું છ ે
િેથી એમાં સિ-અનરુરાસન આિશ્યક બની રહે છ.ે લમલિ ગદ્ય કમિિાની લગોલગ હો્ય છ ે
િેથી એમાં લાઘિ, િણ્ચન-કથન-મનરૂપણની અમનિા્ય્ચિા, કલપનાનો સપર્ચ, ઈંહદ્ર્યસંિેદ્યિા જિેી 
બાબિો અપેમક્ષિ છ.ે

ઉત્મ ઊમમ્ચકમિ િરીકે પ્રસથામપિ જ્યંિ પાઠકની સમમૃમિકથા ‘િનાંરલ’ પ્રગટિાની સાથે 
ધ્યાનાહ્ચ બની. ‘િરુરાગ અને નદીસૂકિ’ના મનબંરોએ એમને નીિિલેા લમલિ મનબંર-કારોમાં 
મૂકી આપ્યા. ઉભ્યે એમની એક અનોખા ગદ્યકાર િરીકેની છમબ ઉપસાિી આપી. ‘િનાંરલ’માં 
મરરરુસમ્યના આનંદપિ્ચનરું મિષાદમરરુર સમરણ આંરમલક પાશ્વ્ચભૂ સહહિ િીવ્ર સંિેદનરીલિા 
સાથે પ્રગટ્યરું છ ેિો ‘િરુરાગ અને નદીસૂકિ’માં સજ ્ચકની રેિના સાથે એકરૂપ થઈ ગ્યેલા 
િિનનાં િમૃક્ષો અને નદીઓની જીિંિ છમબ કાવ્યમ્ય ગદ્યમા કંિારાઈ છ.ે ઉભ્યમાં મરરરુમિસમ્ય, 
મૌગધ્ય અને મનમ્ચળ પ્રીમિનો અત્યંિ સપર્ચક્ષમ અને અમીર છાપ મૂકી જનારો આમિષકાર 
માણિા મળે છ ેિે એમના સં્યમરીલ ઊમમ્ચરસ્યા ગદ્યને કારણે.

લેખક કહે છ ેકે ‘િનાંરલ’ ‘એકાએક આઠ-દસ હદિસમાં એક સાક્ષાતકાર અનરુભૂમિ 
સાથે લખા્યરું; પણ એના ગદ્ય સંદભભે એમની કેહફ્યિ છ ે કે, ‘િનાંરલ’ લખ્યરું ત્યારે એક 
કલાકાર િરીકે હરું  સભાન હિો. જ ેરીલારાલરુ િણ્ચનો થા્ય છ ેકે નિલકથા લખા્ય છ ેિેના 
રૂપમાં નહીં, મારંુ ગણા્ય એિરું ‘િનાંરલ’ના અનરુભિનરું ગદ્ય હોિરું જોઈએ. એ ગદ્ય માટ ેમેં 
મહેનિ કરી છ.ે પ્રશ્ હિો કે એ ગદ્ય હરું  રી રીિે લખીર? મનમાં હિરું કે િનિાસીની િાિ કરંુ 
છરુ ,ં ત્યારે િનિાસીઓના જ ઈહિ્યમસ એમાં આિે, એની િાસિમિકિા આિે... અહીં એકાદ-બે 
સાદાં િાક્યોમાં રાલે. આહદિાસી ઓછાબોલા-બોલકાં નહીં. એ જાનપદી ખૂણાની મિરેષિાઓ-
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લક્ષણો ગદ્યમા ંપણ લાિિા સભાનપણે કામ ક્યરુાં. પછી જ ેકંઈ આવ્યરું િે આ... િરુરાગ અને 
નદીસૂકિ’માં પણ એ જ રૈલી આિે છ.ે’ (સજ ્ચકના સામન્નધ્યે આ કેહફ્યિમાં બે બાબિો પર 
ભાર મરુકા્યો છ:ે (1) લાઘિ-સાંકેમિકિા-ઓછા બોલાપણં - િળપદ છાંટ અને (2) ‘િનાંરલ’ના 
અનરુભિનરું ગદ્ય.

આ ગદ્યનરું આગિરું વ્યમકિતિ ઘિિામાં સૌથી મહત્િનો ભાગ ભજિે છ ેટૂકંાં િાક્યો, 
હક્્યાપદોનો અલપ ઉપ્યોગ, મિમરષ્ િાગ્્ભંમગ અને અિીિરાગને જીિંિ કરિો ઐમિહામસક 
િિ્ચમાનનો પ્ર્યોગ-પ્રત્યક્ષીકરણની ક્ષમિાિાળાં િણ્ચન-કથન.

‘ના્યકા રરીરે કાળા, કેિ ેએક કોહટરુ ંપહેરનારા, હાથમાં િીરકામઠરુ ંને સાથમાં કૂિરા 
રાખનારા. પૂિ્ચની ટકેરીઓ ઉપર એમનાં એકબીજાથી દૂર ઝૂંપિાં. રાઠિાઓ રરીરે ના્યકાઓ 
કરિાં ઊજળા, સરુિોળ, દેખાિિા. કેિ ેથેપાિરુ ંિીંટ,ે માથે ફામળ્યરું ને રરીરે ટૂકંરુ ં ઝૂલિરુ ંપહેરે.’ 
(િ.15)

***
‘ઘેર લાલ આંખો લઈને જિાનરું ને બાનો ઠપકો ખાિાનો. અહીં જાિજાિના િારા 

િરિાના, િબૂકીઓ મારિાની, આદીલો ગાદીલો રમિાનરું.’ (િ.14)
***

‘અમારા ગામનો ઝાંપાનો િિ સાિ ઉપેમક્ષિને અળખામણો રાિહદિસ મબરારો એકલો 
એકલો િા્યરામાં ફફડા કરે ને લાલ લાલ ટટેા ખેરવ્યા કરે.’ (િરુ.16)

આ ગદ્ય, કમિિામાં અમનિા્ય્ચ લાઘિનો અહેસાસ કરાિે છ.ે સામાન્્ય રીિે એ ટૂકંી, 
રારદાર અને ઊમમ્ચ્યરુકિ રજૂઆિથી ધ્યાન ખેંરે છ.ે જીરાકોઠીનરું નષ્ નિરું હૃદ્યને અિસાદથી 
ભરી દે છ.ે ઉદગાર નીકળે છ:ે

‘િગિો ગ્યો, જીરા કોઠી ગઈ, રૈરિ ગ્યરું -જીિનમાંથી કેટકેટલરું ગળપણ ગ્યરું!’ 
(િરુ.44)

સજ ્ચકની સમસંિેદન રીલિાનો મિસિાર અદના આદમીથી માંિી સમગ્ પ્રકમૃમિ સરુરી 
વ્યાપેલો છ.ે અમલદારો અને આહદિાસીઓનો સંબંર આલેખિા લેખકને ઝાઝરું મપષ્-પેષણ 
કરિરું પિિરું નથી. ઓછામાં ઓછા રબદોમાં સરોટ અમભવ્યમકિનો હરુન્નર જાણે એમને 
હાથિગો છ:ે

‘આ પ્રદેરની પ્રજાને મન થાણં એટલે ્યમસદનને સરકારી અમલદાર એટલે જમિા. 
એમની નજરે રિિાનરું એ બને એટલરું ટાળે. આહદિાસી જગંલમાં મનભ્ચ્યિાથી રહે, િાઘિરુનો 
એકલેહાથે સામનો કરે, અંદરઅંદરનો ઝઘિો થિાં સામાને ઝટકાિી નાખિાં મિરાર ન કરે, 
પણ ખાખી િગલી... જરુએ કે થરથર કાંપે.’ (િ.26)

આ ગદ્ય આછા અલંકારોથી દીપે છ:ે 
‘રોમાસામાં જ એ નદી લાગે; બાકી િો જાણે એક પહોળો ગાિીરીલો.’

***
‘પાણી ઊિ્યા્ચ પછી િળી કાદમિ્યાં પાંદિાં સાથે ઊભેલાં દીસ્યો હા્યયો જોદ્ધો જિેાં 

ઝાિ.’
***
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‘એમાં એક-બે કઢાઈનાં િોમિંગ સફેદ રંગનાં િમૃક્ષો, કાળીપરજની િચરે આ્ય્ચજનની 
જમે ઊભેલાં.’

લેખકની કલમ પૂરી સં્યમરીલિા સાથે સહજપણે ભાિ-પ્રત્યક્ષીકરણ કરાિિાં 
ઈંહદ્ર્યસંિેદ્ય કલપનો રરી દે છ:ે

‘ફમળ્યામાં પાણીના રેલા જા્ય; રેલામાં ફોરાના ફોલ્ા ફૂટ,ે ફૂલ ઊઘિ.ે’ (િરુ.106)
સજીિારોપણનો આશ્ર્ય િમૃક્ષો-નદીઓને જીિંિ બનાિી દે છ.ે એમાં સૂકમ મનરીક્ષણ 

અને િીવ્ર સંિેદનરીલિાનરું રસા્યણ થા્ય છ:ે
‘રીમળાને ફૂલ આિે એટલે એની બરી રરુષકિા સરી જા્ય. એ કોઈપણ િરણાગી 

િરરાજા જિેો બની રહે. રરીર જરા ગૌર ને લાંબરુપહોળરું, પરુષ્ ને માથે લાલ છોગાં. અરે, પેલા 
કાંટા્ય ત્યારે એના રરીરના રણગાર જિેા લાગે.’ (િરુ.38) પ્રકમૃમિ સાથેના લીલામ્ય સંબંરની 
આિી કમિિા અહીં ઠરે ઠરે કોળે છ.ે

અનૌપરાહરક િાિરીિનરું સિાભામિક ગદ્ય ભાિકની રેિનાને અના્યાસ ઊંિળમાં લે 
છ:ે 

‘મારંુ બાળકમન ત્યારે પૂછિરું: દાદા, નદીમાં આટલરું બરરું પાણી ક્યાંથી આિિરું હરે?’
િળપદ સંસકાર આ ગદ્યમાં અનાઘ્રાિ સરુિાસ ઉમેરે છ.ે એને આગિાપણં આપે છ.ે 

‘પેંપળાનરું રમળિર; ‘ભમરિો ઊંઘ લે-કાિરે રિ;ે ‘પાણીનો ઘોિો’, ‘બોિાળ પાણી’, ‘િરુગંરો 
નિાડો’, ‘રાિઅહરુર’, ‘કોિેિા’, ‘ગબબી’, ‘હણગરુ’, ‘છટેી’, જિેાં પદો - પદસમૂહો જાનપદ 
િાિાિરણ રરી આપે છ.ે

‘ટાઢ સારી પણ ટબકણં ખોટરુ’ં
***
‘હાળાં કોળીને િોળી િો પીલ્યે જ પારરાં થા્ય.’
***
‘એમને નો દઝા્ય; એ િો ખરહાં ભીની જાિ.’
***
‘લીરરું ના હો િે માથે રમ ઓઢી લેિા્ય?’
(લાગે કે સજ ્ચકની કલમમાંથી પદે પદે કમિિા કૉળે છ.ે) લહટ્યા િલાિિી, બેઠી રાલનો 

બેસણો, કરિનરું પૂર, િાિ િગેરેનાં સૌંદ્ય્ચસભર કાવ્યમ્ય રબદમરત્ો ભાિકના મરત્પ્રદેરનો 
કબજો લઈ લે છ:ે

‘બેસણો બેઠી ગમિએ રાલ્યો જા્ય છ.ે એના પટમાં પથથર-રેિી ઝાઝાં નથી એટલે પાણી 
િહોળાં, મહટ્યાળાં. રોમાસામાં િો બેસણો એટલે િહેિી માટી. એને બંને કાંઠ ેઊંરાં ઊંરાં 
સાગનાં િમૃક્ષ ઊભાં છ.ે સાગની રોભા િો એને ફૂલ આિે ત્યારે. બરછટ પણ સોનેરી રંગનાં 
ફૂલ અંિરીક્ષમાં એક સરુિણ્ચનગરી રરી દે.’ (િરુ.94)

આ ગદ્ય આગિરું સંિેદનમિશ્વ લઈને પ્રગટ્યરું છ.ે પોિે જ ેિનને, િિનને, એના સમગ્ 
અસબાબને અત્યંિ િીવ્રિાથી રાહ્ો હિો િેનાથી દૂર જિરું, િેનરું મિલાઈ જિરું ના્યક માટ ે
અત્યંિ પીિાકર બની રહે છ.ે ઉતકટ ભાિપ્રિણ ઉદગાર નીકળે છ:ે 

‘રોજ રોજ મારાથી ખૂંદાિી ે પહરમરિ રેિી ગાિાનાં પૈિાં નીરે મપલા્ય છ;ે રેિીનરું એ 
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એકરારંુ રુદન! સમ્યનો રથ મારા ભૂિકાળને કરિિો આગળને આગળ િરી રહ્ો છ.ે’ 
(િ.103)

***
‘મજદંગીનરું આનંદપિ્ચ પૂરંુ થ્યરું, હિે એને સમમૃમિમાં જ સારિિરું રહ્રું.’ (િ.107)
િિનની મિલાઈ ગ્યેલી સમૃમષ્નરું દર્ચન હૃદ્ય-મનને હરમરાિી મૂકે છ.ે હૈ્યરું સોરા્ય છ:ે 
‘બંરથી બે-અઢી ગાઉ દૂર નીરિાસમાં અમારંુ ગામ આજ્ેય ઊભરું ઊભરું િાપમાં િપે 

છ.ે એને ઠારનાર નદીમાં પાણી નથી. એને િીંઝણો ઢોળનાર િગિો નથી.’ (િરુ.77)
ઘેરો મિષાદ વ્યકિ કરિરું આ ગદ્ય હૈ્યાસોસરંુ ઊિરી જા્ય છ;ે પણ રોિલ બનિરું નથી, 

(લાગણીિેિામાં સરી પિિરું નથી. િીવ્ર સંિેદનરીલિા છિાં પૂરી સં્યમરીલિા-આ સમિરુલાનો 
એ સિિ અહેસાસ કરાિે છ.ે

અહીં કિમરત્્ મિરાર-મરંિનની આછી લકીરો પ્રગટ ેછ;ે પરંિરુ િે બહરુરા સૂત્ાતમકરૂપે. 
એથી એ રરુષક બનિરું નથી, બલકે ગદ્યને સમમૃદ્ધ કરે છ.ે એમાં મૌમલકિા, બહરુશ્રરુિિા અને 
અથ્ચઘટનની િાજગી પ્રગટ ેછ:ે 

‘સમરણ છ ેત્યાં સરુરી મરણ કરાનો મિલ્ય કરી રકિરું નથી.’ (િરુ.26)
‘સમ્યનો રસિો એકમાગગી છ;ે જ ેરસિે આવ્યાં િે રસિે પાછા જિાિરું નથી.’ (િરુ.96)
નમ્ચ-મમ્ચ્યરુકિ હળિી ક્ષણો પણ અહીં અંહકિ છ.ે રોટલી રાખિાથી થિો જીિનલાભનો 

પ્રસંગ કે ‘દિા િો હારી પણ કાગમળ્યાં રાિિા ની ગમે’ કહેિા આહદિાસી દદગીનો પ્રસંગ જિેાં 
સથાનો ગદ્યને મમા્ચળરું, હળિરું - મનભા્ચર રાખે છ.ે અહીં આપણે સરુકરુમાર, સંિેદનરસ્યા ગદ્યનો 
આસિાદ લેિા રહીએ છીએ. એમાં િાજગી, પારદર્ચકિા, રસાળિા, ઊમમ્ચિત્ા, મમા્ચળરુિા, 
લાઘિ અને અકમૃમત્મ-અના્યાસ અમભવ્યમકિનરું સૌંદ્ય્ચ છ.ે

લાઘિ, પ્રસાદ, પારદર્ચકિા અને સાદગીનરું સૌંદ્ય્ચ એમના મિરારપ્રરાન મનબંરોમાં પણ 
માણિા મળે છ.ે જરા વ્યાપક થઈને કહીએ િો મિિેરનના ગદ્યને પણ એનો પાસ લાગેલો છ.ે 

એક દાખલો:
‘પ્રત્યા્યન િે સજ ્ચકને જ ેકહેિાનરું છ ેિેનરું જ નહહ, પણ િે જ ેરીિે કહેિા્યરું છ ેિેનરું પણ.’
‘મનોમેળ િે મૈત્ી’ અને ’.કીલી માન્જારો’ના રિ્ચણાતમક, રહરત્ાતમક, પ્રાસંમગક કે 

આતમકથાતમક મનબંરો-લેખોમાં ગદ્યની િૈમિધ્યમ્ય િાસીર પ્રગટી છ.ે
રમિરંકર મહારાજના વ્યમકિતિની રેખાઓ આંકિાં ગદ્ય િાકછટાનો આશ્ર્ય લે છ,ે 

જાણે એ ગદ્યને પાંખ ફૂટ ેછ:ે ‘એમને ઉિાિળી રાલે રાલિા જોઉં છરુ  ંત્યારે થા્ય છ ેકે આ 
માણસ કદી મમૃત્યરુથી ઝાલ્યો ઝલાિાનો નથી. એમને બોલિાં સાંભળીએ છીએ ત્યારે એમ થા્ય 
છ ેકે એમના બોલ કદી ઓગળી જિાના નથી, ગમે ત્યારે પિઘાઈ ઊઠરે. એમને હસિાં ભાળરું 
છરુ  ંને થા્ય છ ેકે માણસને મળેલરું હાસ્યનરું િરદાન કમૃિાથ્ચ થ્યરું છ.ે’ (મનો.41)

સરુરેર દલાલના લાક્ષમણક વ્યમકિતિનો મરિાર આ રબદોમાં મળે છ:ે ‘આખો હદિસ 
ફરફર ને દેરપરદેરની િારંિારની સફર, પણ એમની પાકી સમજ કે રરિીનો છિેો ઘર’ 
(33) વ્યમકિતિનરું રાંરલ્ય ગદ્યમાં પણ! બંરરુ રમણ પાઠકનો હળિી કલમે પહરર્ય અપા્ય છ:ે 
‘આમ િો કરુટરુબંમાં રમણભાઈ િોફાની ને હરું  રાણી બગલી ગણાઉં.’ (29) આ રાણપણ-
ઠાિકાપણં આ ગદ્યનો પણ મિરેષ છ.ે
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‘કીલીમાન્જારો’ નામકરણ સંદભભે નરી હળિારથી સિૈરમિહાર કરિા અને બહરુશ્રરુિિાનો 
પહરર્ય કરાિિા ગદ્યની િળી એક અલગ િાસીર માણિા મળે છ.ે મનબંરના એ મનબાંર 
વ્યાપારમાં લેખક છિે ેઆમ ગાંઠ િાળે છ:ે

‘જો સિચછ, સરુઘિ વ્યમકિ કરરાલાલ કહેિાિી હો્ય, લાખ રૂમપ્યાના માણસનરું નામ 
મફિલાલ પિાિરું હો્ય, િો ટરરુકિા લેખોની રોપિીનરું નામ ‘કીલીમાન્જારો’ પાિિાં ક્યા પહાિ 
િૂટી પિિાના હિા જ?ે’ (કી.14)

કોઈ એકાદ સાંપ્રિ સમારારને પકિી લઈ વ્યંગ્યમિહાર કરિા ગદ્યની િળી અલગ 
મઝા છ.ે પીણાની બાટલીમાં જીિિાં નીકળિાં થ્યેલો હંગામો, સાંસદોને િે નહીં આપિાનો 
લેિા્યેલો િતકાળ મનણ્ચ્ય અને િેનો ઊહાપોહ-આ સંદભભે સરકાર અને પ્રજા બંનેને સાણસામાં 
લેિા વ્યંગ્યની રાર નીકળે છ:ે

‘હિે ભારિની પ્રજાએ, ભગિાને અજરુ ્ચનમાં િખોિી કાઢલેા પેલા કલૈબ્ય (બા્યલાપણં)
નો ત્યાગ ક્યયો છ ેને એટલે પીણાનો બહહષકાર કરિાને બદલે સરકારને બહહષકમૃિ કરિાનો 
પરાક્મી માગ્ચ અપનાવ્યો છ.ે હિે મરુદ્ો પીણાં છોિિાનો નથી રહ્ો, ખરુરરી છોિાિિાનો થ્યો 
છ.ે’

િણ્ચસંકર સથળનામો બદલી નાખિાની ઝરુંબેર સંદભભે હાસ્યવ્યંગ્યની ઝિી િરસે છ:ે
‘...એટલે પછી િો માનિસંસારન મિકાસ કે એિરું કોઈ ખાિરું રરુદ્ધ હહન્દરુતિામન્િિ (ખાસ 

ભદ્રંભદ્રી પ્ર્યોગ!) નામોનો એક મહાકોર િત્ા લઘરુકોર (મખસસાપોથી) િૈ્યાર કરાિરે જ ે
સૌને પોિાને પૈસે ખરીદીને રાખિાનરું ફરમજ્યાિ હરે. એક અલગ િહીિટી િંત્ના અમલદારો 
ઘેર ઘેર ફરીને બાળકનરું કોરમાન્્ય નામ પાડરું છ ેકે નહીં િેની-બીજાં સરકારી િંત્ો કરે છ ે
એિી - િપાસ કરરે.’

સરુકરુમાર લમલિ ગદ્ય અને વ્યંગ્યિાણીનરું મમ્ચિેરી ગદ્ય-ઉભ્ય પર લેખકની હથોટી જોઈ 
રકા્ય છ.ે એમના ગદ્યને આગિી મરુદ્રા આપે છ.ે લમલિ ગદ્ય સંદભભે અહીં ગદ્યસિામી કાકા- 
સાહેબ અને સરુરેર જોરીનરું સિાભામિક સમરણ થા્ય. કાકા સાહેબનરું િલણ િસિરુલમક્ષિા-
પરલમક્ષિા િરફનરું મિરેષ જણારે, જ્યારે સરુરેર જોરીમાં રૈલી સિામમતિ િરફનો ઝોક મિરેષ 
િરિારે. જ્યંિ પાઠક રજૂઆિમાં પૂણ્ચપણે આતમલક્ષી રહે છ.ે જિનપૂિ્ચકનરું લાઘિ, નાજરુક 
સંિેદનાની સરુકરુમાર, હૈ્યાસોંસરી અમભવ્યમકિ એમના ગદ્યનો મિરેષ છ.ે અનેક સથાનોએ એ 
મિષાદમ્ય મંથર ગમિએ-જાણે મંદાક્ાન્િાની રાલે રાલે છ:ે 

‘િાદળ ઘેરા્યાં છ,ે ટપટપ ફોરાં પિી રહ્ાં છ.ે ભીની માટીની ગંર સાથે મનની માટી 
સમરણોની ગંરથી િરબિર છ.ે ‘મેઘદૂિ’ના શ્ોકે શ્ોકે િાદળ સાથે મન િિન ભણી ઊિી 
રહ્રું છ.ે સાગનરું િન ટપકે છ,ે રરુસકો બે કાંઠ ેથા્ય છ,ે ભ્રૂમિલાસથી અનમભજ્ એિી કામલદાસની 
જનપદિરૂઓમાં મારા િિનની િનકન્્યાઓ ભળી જા્ય છ.ે (િરુ.108)

લાક્ષમણક િસિરુદર્ચનથી આગિી ભાષાભાિ સજ ્ચિી આ રૈલીને - આ ગદ્યને ‘ઠરી 
સથાને સથાને’ િાગોળિાને ભાિક પ્રેરાિો રહે છ.ે િેથી જ કહી રકા્ય કે આ ગદ્યમાં સજ ્ચકની 
સમમૃમિને આગિો અન્િ્ય મળો છ.ે

q
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ગુજરા્ી	સામર્યકોના	રવશેષો

હકશોર	વ્યાસ

એ જાણીને આચિ્ય્ચ થિરું ન જોઈએ કે આપણી પાસે હજાર આસપાસ ગરુજરાિી 
સામમ્યકો હરે, હજાર આસપાસ સંપાદકો-િંત્ીઓ છ ેને સાહહમત્યક પત્કારતિનો અભ્યાસ 
રજૂ કરિાં દોઢસોથી િરરુ ગ્ંથો આપણે ત્યાં પ્રમસદ્ધ થઈ ગ્યા છ.ે આટલા બરા? આટઆટલા 
સામમ્યકો અને સંપાદકો? હા, આપણી સામમ્યક પરંપરાની આ સમમૃમદ્ધ. આપણે ત્યાં િો 
પોસટકાિ્ચ ને ઇન-લેન્િ લેટરમાં સામમ્યકો રાલ્યા. મિજ્યરા્ય િૈદ્યના ‘કૌમરુદી’ના અંકો જમે 
જમે દળદાર થિા માંડા િેમ િેમ એ પોિે દૂબળા થિા રાલ્યા. ‘િીસમી સદી’ને કારણે 
મરુંબઈમાં બંગલા િેરનારા હાજી મહમમદે જ્યારે ગરુજરાિી ભાષાની સૌ પહેલી ગણા્યેલી 
મલ્યામનલની ‘ગોિાલણી’ િાિા્ચ પ્રમસદ્ધ કરી એ પછી રાંપરી ઉદેરીને કહેલરું કે મલ્યામનલની 
‘ગોિાલણી’ િાિા્ચ િમને કેિી લાગે છ?ે જો મારી પાસે રન હોિ િો એ ટૂકંી િાિા્ચ લખિા 
બદલ હરું  િે ભાઈને એકસો રૂમપ્યા આપિ’ સજ ્ચકની કદર કરિાની આ ઝંખના. િમારા લેખકો 
બરા સામટા હરસા્ય િો પણ હરું  બે િષ્ચ સરુરી મારા મામસકને રસમ્ય રાખી રકરું’ જિેી 
આ્યોજનની મરસિ અને મારે િો ગરુજરાિમાં બના્ચિ્ચ રૉ, એર. જી. િેલસ કે જી. કે. રેસટન્ચન 
ઉતપન્ન કરિાનો મનોરથ સામમ્યક સેિાને આગળ રરે છ.ે સરુરેર જોષીએ એક, બે નહીં પણ 
એક આખી સામમ્યકની સાંકળ આપી. ફાલગરુની, િાણી, મનીષા, ઊહાપોહ, એિદ્ જિેા 
સામમ્યકોની શ્રેણી આપિા પાછળનો પરુરૂષાથ્ચ જીિંિ િાિાિરણ ઊભરું કરિાનો હિો. મંદપ્રાણ 
ગાળાને હિસેલી નાખિા સંપાદકોએ સામમ્યકો પ્રકારન જિેા સાહસને હાથમાં લીરરું છ.ે 
જીિંિ િાર (Live Wire) સમા સામમ્યકની ઝંખના સેિી છ.ે આ સામમ્યકો capital of 
thoghts બને એ માટ ેરાિહદિસના ઉજાગરા િેઠ્યા છ.ે મિરાળ િારકો મળે એમ નહીં પણ 
સમજરુ િારકોની દરકાર કરી છ ેને િારકોએ જાકારો આપ્યો છ ેત્યારે બે આંસરુ સારીને કે 
રૂપરાપ બંર પડા છ ેને ફરી નિી આરા-ઉમંગ સાથે ફીનીકસ પંખીની પેઠ ેબેઠા થ્યા છ.ે 
રમણલાલ જોષી કહે છ ે કે ‘કોઈ નિરું સામમ્યક રરૂ કરો કે ફાઇિ હન્િટ્િે ફૂલસ મળી જ 
રહેિાના... પણ ક્યારેક િો સો ગ્ાહકો પણ માંિમાંિ થ્યા છ.ે નમ્ચદને જ િાંહિ્યોની નકલો 
ભરબજારે મફિમાં િહેંરિાનો િારો નહોિો આિેલો? 

મરુદ્રણ્યંત્નો પ્રિેર થ્યો અને પત્કારતિ આરંભા્યરું ત્યારે સામામજક જીિનના 
સમારારોનરું પ્રારાન્્ય હિરું. એ પછી રાજકી્ય, સાંસકમૃમિક પ્રિમૃમત્ઓ િરિાં એિી ઘટનાઓએ 
મહત્િનરું સથાન લીરરું. જીિનના અનેકમિર ક્ષેત્ો પરતિેના સહજ મિસમ્યને કારણે આ પ્રિમૃમત્ 
રીમે રીમે મિસિરિી ગઈ ને એના કારણે પત્કારતિનરું માળખરું બદલાિરું ગ્યરું. દૈમનક અખબારો 
કે લોકમપ્ર્ય સાપ્તાહહકોમાં પ્રકામરિ થિાં ઘણા મિષ્યોમાં જનમનરંજકિા અને સિ્ચલમક્ષિાને 
કેન્દ્રમાં રાખિામાં આિિી હોિાથી કોઈપણ મિષ્યનો િલસપરગી, મમ્ચગામી અભ્યાસ આપિાનરું 
અરક્ય છ.ે મિષ્યની ઊંિાણભરી માહહિી અને સઘન જ્ાન મેળિિા જ-ેિે રાખાના સામમ્યક 
ઉદભવ્યા. કમૃમષને લગિા ‘કમૃમષજીિન’, ‘ગ્ામસિરાજ’ િગેરે, આમથ્ચક સમસ્યા માટ ે‘આમથ્ચક 



96 પરબ v ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, 2022

મિકાસ’, ‘્યોજના’ જિેા િો મિજ્ાનને લગિા ‘સકોપ’, ‘સફારી’, ‘મિજ્ાનદર્ચન’ જિેા સામમ્યકો 
જન્મ્યા. આ રીિે ક્મરઃ સાહહત્યના સામમ્યકને મિકસિાનરું િાિાિરણ િૈ્યાર થિરું ગ્યરું. નિા 
નિા ક્ષેત્ોમાં જાણિા-સમજિાનો રોમાંર, નિરું િારિાનો ઉતસાહ અને કેળિણીના િરિાં 
પ્રભાિે સામમ્યકોના પ્રસાર-પ્રરાર માટનેા ્યોગ્ય િાિાિરણની ભૂમમકા િૈ્યાર કરી આપી. 

જ ે સામમ્યક સરજાિા સાહહત્યને, નિા નિા સાહહત્ય મિરારિલણોને િેમજ 
પ્રમિભારાળી સજ ્ચકો-મિિેરકોના લખાણોને મૂકી નિી આબોહિા રરી આપિાની સહક્્યિા 
દાખિે એિા સામમ્યકને આપણે સાહહમત્યક સામમ્યક િરીકે ઓળખી રકીએ. સાહહત્ય 
સામગ્ીનો ઝિપથી અને વ્યાપક પ્રસાર-પ્રરાર સાહહમત્યક સામમ્યક કરે છ.ે આ પત્કારતિ 
સાહહત્યની છાપિાળરું હો્ય છ.ે મેઘાણી એને સાહહત્યરંગી પત્કારતિ (Literary Tone) કહે 
છ.ે પત્કારતિના માધ્યમનો અહીં સાહહત્ય ઉપ્યોગ કરે છ.ે સાહહત્યક રીમિએ ખેિાિરું આ 
પત્કારતિ છ.ે સામમ્યકનરું મહત્િ એટલા માટ ેછ ેકે એ અખબારની પેઠ ેપણ એનાથી જરા 
જરુદી, અને ઝીણી ભાિે સાહહત્ય મિષ્યની રરા્ચઓ, પ્રિાહો અને સાહહત્ય જગિની પ્રિમૃમત્ઓથી 
સાહહત્ય રમસકોને સિિ પહરમરિ રાખે છ.ે સામમ્યકનરું ફલક સાહહત્યના સામાન્્ય પહરર્યથી 
માંિીને સાહહત્યના મૂલ્યાંકન સરુરી ફેલા્યેલરું હો્ય છ.ે સામમ્યકો એક સિ્ચભોગ્ય સિરૂપથી 
માંિીને સાહહત્યની મિરેષજ્િા સરુરીનો વ્યાપ પણ રરાિે છ.ે Myth, Simbol, Form જિેી 
પાહરભામષક સંજ્ાઓની રરા્ચઓ, મિમિર અમભગમથી થિાં મિિેરનો, ગદ્યપદ્યના જરુદા જરુદા 
સિરૂપોમાં રહેલી કળાતમક રક્યિાઓ િગેરેને લગિી મિરેષ અમભજ્િા સામમ્યકમાં સથાન 
પામિી હો્ય છ.ે જો સાહહત્ય સંસથાઓનરું સામમ્યક હો્ય િો એમાં સંસથાની, સાહહત્યના 
મિમિરક્ષેત્ની પ્રિમૃમત્ને લગિા સમારારો પ્રગટ થિાં હો્ય છ.ે મિગિોના પ્રકારનથી માંિીને 
મિગિોની ગરુણિત્ા સરુરી એ મિસિરેલરું હો્ય છ.ે સંસથાના સામમ્યક જ જરુઓને: ‘ફાબ્ચસ’ 
ગરુજરાિી સભા ત્ૈમામસક, ‘નાટક’, ‘પરબ’, ‘રબદસમૃમષ્’ િગેરે. જમે સંસથાના સામમ્યકો 
હાજર છ ેિેમ સિરૂપ મિમરષ્ના સામમ્યકો પણ આપણી પાસે છ ેકમિિા સિરૂપને જ પ્રગટ 
કરિાં ‘કમિિા’ ‘કમિલોક’, ‘િહી’, ‘પદ્ય’ જિેા સામમ્યકો િો કેિળ ગ્ંથસમીક્ષાને રજૂ કરિા 
સામમ્યકો લેખે ‘ગ્ંથ’ અને ‘પ્રત્યક્ષ’ જાણીિા છ.ે રંગભૂમમ અને નાટક મિરેના, મિિેરન, િાિા્ચ, 
ગઝલ, લોકસાહહત્ય જિેા અનેક સિરૂપના સામમ્યકો આપણે ત્યાં હિા અને આજ ેપણ 
પ્રકામરિ થા્ય છ.ે કોઈપણ સામમ્યકમાં પ્રમિહક્્યા, પ્રમિભાિ, િાદ-મિિાદ, ઊહાપોહ અને 
રરા્ચને મહત્િનરું સથાન હો્ય છ ેઆને કારણે સાહહત્યના સામમ્યક ઉભ્યલક્ષી સંક્મણ સારે 
છ.ે એ Movement રરે છ.ે રળિળ ઊભી કરિાનરું એનરું કામ છ.ે ‘રે’, ‘સંદભ્ચ’, ‘કમૃમિ’ જિેા 
સામમ્યકો આનરું ઉદાહરણ છ.ે પરુસિકનરું પ્રકારન િો અમન્યિકાલીન હો્ય છ.ે સજ ્ચકનરું સજ ્ચન 
પરુસિકરૂપે િારકો સરુરી પહોંરે એ પહેલા સામમ્યકોના માધ્યમે સજ ્ચન પ્રકામરિ થિરું હોિાના 
કારણે સજ ્ચકની એક પ્રમિષ્ઠા બંરાિી હો્યછ.ે સજ ્ચકના પરુસિક પ્રકારનને માટ ે્યોગ્ય િાિાિરણ 
ઊભરું થિરું હો્ય છ.ે સામમ્યકની આબોહિા સિિ સંરારરીલ, ગમિરીલ રહેિી હો્ય છ.ે 
સાહહત્યજગિના જીિંિ પહરર્યમાં સાહહત્યના િારકોને, મજજ્ાસરુઓને મૂકી આપિાના 
પ્ર્યોજનને આપણા મોટાભાગના સામમ્યકોએ મસદ્ધ કરી બિાવ્યરું છ.ે સાહહત્યના ક્ષેત્માં 
સિરૂપગિ, મિષ્યગિ અને અમભવ્યમકિગિ જ ેનિા િળાંકો સમ્યે સમ્યે આિિા રહે છ ેિેના 
પહરર્ય દ્ારા સારી કળાકી્ય અમભજ્િા િરારિાનરું ને એ રીિે સજ્જિાનરું મનમા્ચણ કરિાનરું પણ 
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સામમ્યકનરું પ્ર્યોજન હો્ય છ.ે ‘ગ્ંથ’ અને ‘પ્રત્યક્ષે’ જ ે નિા અભ્યાસીઓને કામ સોંપીને 
લખાણો મેળવ્યા એને અહીં ્યાદ કરી રકા્ય. આિરું Assiment સજ ્ચકની સજ્જિાને િરારે. 
સમ્યના કોઈ એક ખંિમાં જ ેકંઈ સજ ્ચન થિરું હો્ય છ ેિેને એક સાથે પ્રગટ કરિાનરું, એક મંર 
પર મૂકી આપિાનરું કામ સાહહત્ય સામમ્યકો કરે છ.ે જૂની-નિી પેઢીના, જરુદા જરુદા દૃમષ્કોણ 
રરાિિા સજ ્ચકોના સજ ્ચનને એકસાથે અને એકમેકની સામે મૂકી આપે છ.ે એ દરેકના 
િરુલનાતમક અમભગમથી સાહહત્યની મિમિર િરાહો-Patternનો આપણને પહરર્ય કરાિે છ.ે 
આ રીિે જરુદી જરુદી પેઢીના, મિમિર જૂથોના સજ ્ચકોના સજ ્ચનકા્ય્ચ પરથી પરોક્ષ રીિે પણ 
સાહહત્યનરું મૂલ્યાંકન થિરું રહે છ.ે નિા આરાસપદ સજ ્ચકોને રોરી કાઢિા, સામમ્યકોમાં સથાન 
આપી મંર પૂરો પાિિો એ એક મહત્િનરું કામ છ.ે ભોગીલાલ ગાંરીએ એક સમ્યે 
‘મિશ્વમાનિ’માં ્યોગેર જોષીની ત્ીસ જટેલી કાવ્યરરનાઓ પ્રગટ કરીને કમિ લેખે પ્રમિષ્ઠા 
અપાિી. આિી અસંખ્ય ઘટનાઓ કમિ કેહફ્યિોમાં આપણે િાંરી છ ેજ ેસામમ્યકના મહત્િને 
પ્રગટ કરે છ.ે કોઈ સામમ્યક પ્ર્યોગરીલ સાહહત્યના પ્રકારન િિ ેસાહહત્યમાં એક નિરું િલણ 
Trande ઊભરું કરી હદરા રરે છ ેિેમજ પ્ર્યોગરીલ સાહહત્યના મિકાસ માટનેી ભોં્ય િૈ્યાર 
કરી આપે છ.ે ‘મક્ષમિજ’ ‘સંસકમૃમિ’, ‘એિદ્’ જિેા અનેક સામમ્યકોએ પરભાષાના અનરુિાદો 
આપીને મિશ્વસાહહત્યનો પહરર્ય સંપિાિી આપ્યો. વ્યાપકિા સાથે જોિી આપ્યા. કેિળ 
સાહહત્યકમૃમિઓ જ નહીં પણ મિિેરનના અનરુિાદોનો પ્રભાિ પણ આપણા સાહહત્ય પર 
ઝીલા્યો. સાહહત્ય સાથે માનિમિદ્યાઓને સાંકળિાનરું િલણ પણ િધ્યરું એમાં સામમ્યકોનરું પ્રદાન 
ભૂલી ન રકા્ય એિરું છ.ે ‘કરુમાર’ થકી ગરુજરાિ આપણી પોિાની મરત્કળા પર ગૌરિ લેિરું થ્યરું 
હિરું એ પછી આજ સરુરી સાહહત્ય સાથે અન્્ય કળાઓનો પહરર્ય મિમિર સામમ્યકો આપિા 
રહ્ા છ ેપહરણામે સાહહત્ય ઉપરાંિ અન્્ય લમલિકળાઓનો પહરર્ય ગરુજરાિને પ્રાપ્ત થિો 
રહ્ો છ.ે િીસમી સદીથી રરૂ થ્યેલો મરત્ાતમક સામમ્યકોના ્યરુગ પછી એની પ્રેરણા લઈને જ 
કનૈ્યાલાલ મરુનરીએ ‘ગરુજરાિ’, રાંપરી ઉદેરીએ ‘નિરેિન’ અને રમિરંકર રાિળે ‘કરુમાર’નો 
આરંભ કરેલો. રરૂઆિે આ મરત્ાતમકિાનરું એિરું ઘેલરું હિરું કે આ સામમ્યકો થકી મરત્કારોનો 
મનભાિ થિો!

સાહહત્યના સામમ્યકનરું સૌથી મહત્િનરું કા્ય્ચ એ છ ેકે એ પહરણામને બદલે પ્રહક્્યાને 
આગળ રરે છ.ે એ રીિે સાહહત્યની રરાિી જિી ભાિ-Dezineને આપણી સમક્ષ મૂકી આપે 
છ.ે િાિા્ચસંગ્હ કે કાવ્યસંગ્હ એ જ-ેિે લેખકની સાહહમત્યક પ્રિમૃમત્નરું પહરણામ છ.ે સમ્યના 
લાંબા અંિરે િે પ્રગટ થિી હો્ય છ ેપરંિરુ કોઈ કાવ્ય, િાિા્ચ પ્રગટ કરિાં સામમ્યકો જ-ેિે 
લેખકની િે-િે સમ્યની સજ્જિા, જ-ેિે સમ્યના સાહહત્યની લાક્ષમણકિા અે િલણોને પ્રગટ કરે 
છ ેઅને એ દ્ારા સાહહત્યપ્રિાહનો એક નકરો આપણી સામે આિે છ.ે િારક-લેખક અને 
સંપાદક થકી મિસિરિરું Literary culture ્યરુગિાર રરું કેન્દ્રમાં રાખિરું હિરું? સરુરારક ્યરુગમાં 
સમાજસરુરારો, રમ્ચસરુરારો અને સાંસકમૃમિક િાદમિિાદ મરુખ્ય રહ્ો. કેળિણી એનરું લક્ય હિરું. 
‘બરુમદ્ધપ્રકાર’ કે ‘િાંહિ્યો’ એ સમાજસરુરારો જ્યારે ‘સત્યપ્રકારે’ રમ્ચસરુરારાને કેન્દ્ર બનાિેલરું. 
‘ગરુજરાિ રાળાપત્’ કેળિણીસરુરારને માટ ેપ્ર્યતન કરે છ.ે પંહિિ્યરુગમાં િત્િમિરાર કેન્દ્રમાં 
રહ્ો, આ મથામણોનો ્યરુગ હિો. પૂિ્ચપમચિમની ઉભ્ય સંસકમૃમિનરું અધ્ય્યન ‘સરુદર્ચન’, 
‘સમાલોરક’ કે ‘િસંિ’ જિેા સામમ્યકોમાં થિા પામ્યરું. ગાંરી્યરુગમાં રમ્ચ, સમાજ અને 
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સાહહત્યની રરા્ચ વ્યાપક રૂપમાં, જીિન અને સમાજની નિરરના, સાહહત્ય અને મૂલ્યમનષ્ઠાનરું 
વ્યાપક અથ્ચઘટન ‘સાહહત્ય’, ‘કૌમરુદી’, ‘પ્રસથાન’ જિેા સામમ્યકોમાં જોિા મળરું. આરરુમનક 
્યરુગમાં આપણા સામમ્યકોએ નૂિન કલાિાદની ઝંખના સેિી, અન્્ય કળાઓ, માનિમિદ્યાઓનો 
અહીં મહહમા થિા પામ્યો. દેર-મિદેરની ઉત્મ કમૃમિઓના અનરુિાદ આસિાદનો ઉપક્મ 
રરા્યો. આરરુમનકિાને દૃઢ કરિામાં સામમ્યકોએ નોંરપાત્ પ્રદાન ક્યરુાં છ.ે સાહમસકિા અને 
પ્ર્યોગરીલિાને કારણે એમણે ધ્યાન ખેંચ્યરું. બેજિાબદારીનો દેખાિ કરી એમણે દંભનાં 
પરદાઓને રીરી નાખ્યા. ફકરે ફકરે અરાજકિાનો િા્યરો જન્માવ્યો. 

આપણા સામમ્યકોએ પ્રારંભે રજૂ કરેલા ઢઢંરેાઓ જોરો કે એમના મરુદ્રાલેખને િપાસરો 
િો પણ એમણે માંિલેી આરા-અપેક્ષાઓનો એક અંદાજ આિરે. આ સામમ્યકોએ મંિળી 
બનાિીને ‘ટબેલ ટોક’ કરિાની ઝંખના સેિી, લમલિકળા, સમાજમિદ્યા અને િત્િમરંિન જિેા 
ક્ષેત્ોનો સહમિરાર કરિાનરું સાહસ ક્યરુાં િો રબદ જ્યોમિને ઉજાળિાની િાિને રીંરી. સજ ્ચનને 
પહરપોષક ઊહાપોહ સાહહત્યજગિમાં રાલિો જોઈએ એિી આરાથી રાલેલા આિા સામમ્યકો 
બજાર ઊભરું નથી કરી રક્યા. કેિળ જાહેરાિો પર કે ગ્ાહક િગ્ચના લિાજમ પર નભી જા્ય 
એિી મસથમિ કદી આિી નથી ને િો્યે કેટલા્યે સામમ્યકોએ વ્યાપારી જાહેરખબરોને નકારી છ.ે 
કેિળ મનજાનંદે પ્રગટ થઈને િારકોમાં કોઈ લિાજમ લીરા મિના પણ િહેંરા્યા છ.ે ‘રે’ 
રલાિિા કમિજૂથે એસ.ટી. બસ માટ ેિથા નાની બરિ માટ ેરરનાઓ લખી છ.ે ઘરદીિિાની 
માફક અજિાળરું પાથરીને ટૂકંા અંિરે મિદા્ય થઈ ગ્યા છ.ે પ્ર્યોગરીલ આિા સામમ્યકો નિા 
નિા પહરમાણો ઊભા કરિામાં મનમમત્ બન્્યા છ.ે બંમર્યાર હિાને રક્કો આપ્યો છ.ે આિા 
નાનકિા સામમ્યકો પિંમગ્યાની જમે પરુંકેસરના િાહકો છ ેએમ અમનરૂદ્ધ બ્હ્મભટ્ટ કહે છ ેએ 
્યથાથ્ચ લાગે છ.ે

સંસથાના સામમ્યકો ઉપરાંિ િૈ્યમકિક રોરણે આપણે ત્યાં કેટલા બરા સામમ્યકો 
રાલ્યા! ખ્યાિનામ લેખકોને બદલે નિા લેખકોને રોરીને, જાગમૃિ પ્રહરીની (Gate Keeper), 
સંત્ીની ભૂમમકા દાખિીને સંપાદકોએ એિા સાહહત્યનો, ખોટા િલણોનો પ્રિેર રોકિાનરું કામ 
ક્યરુાં છ.ે એિા ઘણા સામમ્યકો આવ્યા અને ગ્યા જમેણે જૂથબંરી કે િાિાબંરી રરી, મિિાદો 
જન્માવ્યા પણ સમજરુ િારકે એનો િોલ કરી આપ્યો છ.ે એિા સામમ્યકોને બાજરુએ મૂકી દીરા 
છ.ે ‘જ ેસામમ્યકોએ નિી હિા પ્રિેરાિીને જૂના જાળાં ઉિાિી દેિા હો્ય િેને રમ્ચરાળા બની 
રહેિાનરું ન પાલિે’ એમ કહેિા ‘નિરેિન’ના િંત્ીનો અિાજ કદાર આપણા િમામ પ્રમરુખ 
સામમ્યકોનો અિાજ બની રહ્ો. આિા સામમ્યકોને કારણે એક સંકોર અને ફફિાટનરું 
િાિાિરણ જળિાિરું. કારરું કે અરકરરંુ કામ મોકલિાનરું ભાગ્યે જ કોઈ સાહસ કરિરું. એિરું 
સાહસ કરનારાને સામમ્યકપાને જગા નહોિી. ‘કરુમાર’ કે ‘સંસકમૃમિ’ જિેા સામમ્યકોનો ગઢ 
ભેદિો એ આસાન નહોિરું. જ્યારે આિા સામમ્યકોમાં સથાન પ્રાપ્ત થિરું ત્યારે જ એ સજ ્ચક 
ગણાિો એિા રોરણો સથાપી આપિામાં સંપાદકોનો અિંદ્ર પહરશ્રમ, સાહહત્યમનષ્ઠા જ 
કારણભૂિ રહી હિી. 

સામમ્યકોમાં ઉત્મ સામગ્ીની સાથે લખા્યેલા સંપાદકી્ય લખાણોનરું મિત્ પણ ધ્યાને 
રઢ ેછ.ે જો કે આપણા િમામ સામમ્યકોએ સંપાદકી્ય લખાણોનરું મહત્િ સિીકા્યરુાં નથી પણ 
મરુનરીથી માંિીને ભોળાભાઈ પટલે, મંજરુ  ઝિેરી, રમણ સોની જિેા સંપાદકોના સંપાદકી્ય 
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લખાણોમાં સાહહત્યને જોિા િપાસિાની સૂકમ સૂઝ, ભારિી્ય અને િૈમશ્વક સજ ્ચકો સરુરી 
લંબાિી નજર અને કોઈપણ મરુદ્ા અંગે સપષ્ કથન કરિાની મનભગીકિા એને મિરેષ બનાિે છ.ે 
એમાં સાંપ્રિ સાહહત્ય મસથમિગમિનો મનદભેર છ ે એમ િૈમશ્વક સાહહત્ય અને સજ ્ચકોના, 
િાદમિિાદના સંદભ્ચ પિલેા છ.ે આિા સંપાદકી્ય લખાણો ઉદ્ીપકની ગરજ સારે એિા છ.ે 
આપણાં સમથ્ચ પ્રમિભારાળી સંપાદકોએ આિા મિરારોત્ેજક લખાણો કરીને સાહહત્યને 
જીિંિ રાખિાની કામગીરી કરી બિાિી છ.ે 

પ્રત્યેક િષભે િેમ કોઈ ખાસ પ્રસંગે પ્રકામરિ થ્યેલા મિરેષાંકોની સમમૃમદ્ધ પણ એટલી જ 
િૈમિધ્યસભર છ.ે વ્યમકિલક્ષી મિરેષાંકોમાં ગોિર્ચનરામ, રિીન્દ્રનાથ, મેઘાણી, મનરંજન ભગિ 
જિેા અનેક ગણમાન્્ય સજ ્ચકોની સાહહત્યસમૃમષ્ની િપાસ થઈ છ ેિો પ્રસંગલક્ષી મિરેષાંકોમાં 
િસંિ રજિ મહોતસિ, કાલીદાસ જ્યંિી, જ્ાનસત્ોના મિરેષાંકોને ્યાદ કરી રકા્ય. દૃશ્યકળા, 
લોકસાહહત્યમાં મસંહ, ગરુજરાિી સાહહત્યમાં નારી રેિના, પ્ર્યોગરીલ કમિિા જિેા મિરેષાંકો 
આપણા અભ્યાસક્ષેત્ને િાકી બિાિે છ ેિો મહાકાવ્યો, નાટક િાિા્ચ, દીઘ્ચકાવ્ય જિેા સિરૂપલક્ષી 
અને અનરુિાદ, કેહફ્યિ, ગ્ંથસમીક્ષા જિેા િૈમિધ્યસભર પાંરસો ઉપરાંિના મિરેષાંકો આપણા 
ગજિામાં છ.ે આ મિરેષાંકો ટાંરા સારનો િચરે, નેિાના પાણી મોભે રઢાિિા જિેા મરુશકેલ 
હોિા છિાં સંપાદક-િંત્ીઓએ પાર પાડા છ.ે

એકબાજરુએ સિ્ચ સિરૂપના સામમ્યકો, બીજી િરફ દમલિ સાહહત્યના (દમલિરેિના, 
હ્યાિી જિેા) ગદ્યના (આરામ કે ગદ્યપિ્ચ જિેા) કે મિદેરની રરિી પરથી પ્રગટ થિાં 
‘ઓમપમન્યન’, ‘સંમર’ કે ‘ગરુજ ્ચરી િા્યજસેટ’ સામમ્યકોની આ પરંપરા રણમેદાનમાં િાગિા 
નોખા નોખા રંખધિમન જિેા આપણને જણા્ય. કમિિા સિરૂપને પ્રગટ કરિાં ‘કમિલોક’, 
‘કમિિા’, ‘રબક’, ‘મોનોઈમેજ’, ‘ગઝલગહરમા’ જિેા અનેક સામમ્યકો પ્રકામરિ થિાં હોિા 
છિાં િમામનરું કલરર જરુદરું, પ્ર્યોજનો જરુદા અને સંપાદકી્ય િલણો પણ જરુદા! આથી એક જ 
સિરૂપના સામમ્યકોમાં પણ અપાર િૈમિધ્યનો જ ેઅનરુભિ છ ેએ ભાિકગણને હંમેર ઉતસરુક 
રાખે છ.ે િંત્ી-સંપાદકોની દેખભાળ પર એનો ્યર ટકેલો હો્ય છ.ે 

ખરા અથ્ચમાં આ લીટલ મેગેઝીન રહ્ા છ.ે અગાઉ નોંધ્યરું છ ેએમ એના ગ્ાહકોથી એ 
પગભર થ્યા હો્ય એિરું ભાગ્યે જ બન્્યરું છ.ે મરાઠી કે બંગાળી પ્રજાની જમે આપણે સામમ્યકોને 
ઉતસાહથી િરાવ્યા નથી. નોંરપાત્ સામમ્યકોને પણ આમથ્ચક મસથમિ સામે ઝઝૂમિાનરું લખા્યરું 
છ.ે આ કારણે જ અનેક સામમ્યકો બંર પડા છ.ે િારક િગ્ચ સિિ ઓછો થઈ રહ્ો છ.ે 
આપણે ત્યાં છલે્ા કેટલાક સમ્યથી સામમ્યકોનરું મહત્િ સમજા્યરું છ.ે ‘િાંહિ્યો’ જિેા 
સામમ્યકના િમામ અંકોને પરુસિકરૂપ અપા્યરું હો્ય કે સામમ્યક અંકોની સીિી, િીિીિી ઉપલબર 
હો્ય એિી ઘટનાઓ આપણા સામમ્યક અભ્યાસ પ્રમિ બદલા્યેલા િલણને મરંરે છ.ે રિન 
રૂસિમ માર્ચલે ગરુજરાિી પત્કારતિનો ઈમિહાસ જિેો એક નોંરપાત્ ગ્ંથ આપ્યા બાદ 
સામમ્યકો, સંપાદકો મિરેના સંપાહદિ, સંરોમરિ અને મૌમલક ગ્ંથોની સંખ્યા પણ આપણે ત્યાં 
માિબર છ.ે

ઉપભોકિા િાદને પહરણામે િેમ સંરાર સારનો, ટકેનોલૉજીને કારણે આ ક્ષેત્ પણ 
કરિટ બદલી રહ્રું છ.ે નિા રંગ અને રૂપ સાથે હિે િેઓ હાજર છ.ે અનેક ઈ-સામમ્યકો 
પ્રસારપ્રરારની ભરપૂર રક્યિાઓનો લાભ લઈ રહ્ા છ.ે િીજાણ માધ્યમને કારણે તિહરિ 
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ગમિએ એ ભાિકના હાથમાં પહોંરે છ.ે બહરુ ઓછા ખરભે, મરત્ાતમકિા અને આંખને ખેંરી 

રાખે એિી મરુદ્રણસજજાને કારણે એ િારકોમાં લોકમપ્ર્ય પણ બન્્યા છ.ે આ ઘસારા સામે 

સપાટી પરની રરનાઓ, લેખક-કમિ થિા મથિા લોકોની મરુગરિા પણ સામે આિિા લાગી છ.ે 

િીજાણ સામમ્યકોની લોકમપ્ર્યિા સામે મરુહદ્રિ સિરૂપે પ્રકામરિ થિાં સામમ્યકોનરું મહત્િ 

જરાપણ ઘટિાનરું નથી એ પણ એટલી જ સારી હકીકિ છ.ે 

આપણા સામમ્યકોની ઓછા ગ્ાહકો, સિિ અનરુભિાિી નાણાભીિ, સામમ્યકોના 

લેખકોને કેિળ નામનો અપાિો પરુરસકાર, અનાકષ્ચક મરુદ્રણ, અમન્યમમિિા, િંત્ીએ બાંરી 

લીરેલા પૂિ્ચગ્હો જિેી ઘણી મ્યા્ચદાઓ િો છ ેજ પણ એ સાથે આ સામમ્યકોનો પ્રિાહ મનરંિર 

િહેિો રહ્ો છ ેઅને એ સદા્યે પ્રિાહમાન રહેરે. કનૈ્યાલાલ મરુનરીએ એકિેળાએ ઉમારંકર 

જોરીને કહેલરું કે, ‘કોઈ એિરું સાહહત્યનરું નિરું સામમ્યક કાઢોને...! એ્યને બસ િાંચ્યા જ કરીએ... 

આ મહેચછા જ્યાં સરુરી અખંિ રહેરે ત્યાં સરુરી આપણી િચરે સામમ્યકો રહેિાના. 

q
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‘વીસમી	સદી’,	‘કૌમુદી’	અને	‘સંસકૃર્’ને	સંદભભે

પારૂલ	દેસાઈ

સાહહત્ય-સામમ્યકોના સંપાદકોની અનરુભિકથા ‘નેપથ્યેથી પ્રકારિિરુ્ચળ’માં પરુસિકના 
પ્રિેરકમાં રમણ સોની કહે છ ેિેમ - ‘સાહહત્ય-સામમ્યકોની આપણે ત્યાં આરંભથી જ એક 
ઉજ્જિળ પરંપરા રહી છ.ે ્યરસિી િેમજ આરાસપદ કલમોની રરનાઓ પ્રકામરિ કરિા 
રહીને સાંપ્રિનો એક જીિંિ િાર રણકિો રાખિામાં, મિિેરન, મરંિન, સંરોરનનાં અહીં 
પ્રગટલેા િેમ જ બહારથી આિેલા મિરારિલણોનો પહરર્ય કરાિિામાં ને એને ઊહાપોહને 
સિરે સહક્્ય કરિામાં, મિદ્રોહો અને આંદોલનો પ્રગટાિિામાં - એમ અનેક હદરાઓમાં આપણાં 
નોંરપાત્ સામમ્યકોના સંપાદકોએ પોિાની લાક્ષમણક સૂઝસમજનો િેમ જ સજ્જિાનો હહસાબ 
આપ્યો છ.ે કોઈ સપષ્ પ્ર્યોજનને લઈને પૂરી મનષ્ઠાથી એમણે આ સાહસને એક કિ્ચવ્યલેખે 
પણ ખેડરું છ.ે એમની આિી પહરણામકારી સહક્્યિા પોિે જ એક મિમરષ્ પ્રદાન બની ગઈ 
છ.ે’

જ ેત્ણ સામમ્યકો મિરે મારે આજ િાિ કરિાની છ ે‘િીસમી સદી’, ‘કૌમરુદી’ અને 
‘સંસકમૃમિ’ - આ ત્ણે્ય સામમ્યકોનરું ગરુજરાિી સામમ્યક પરંપરાને સમમૃદ્ધ કરિામાં મિમરષ્ 
પ્રદાન છ.ે િીસમી સદીના પૂિા્ચર્ચમાં પ્રગટ થ્યેલા આ ત્ણે્ય સામમ્યકો સમ્યની રીિે ગાંરી્યરુગનરું 
પ્રમિમનમરતિ કરે છ.ે જો કે 1916માં જનેો આરંભ થ્યો છ ેએ ‘િીસમી સદી’નો એક છિેો 
પંહિિ્યરુગ સાથે જોિા્યેલો છ.ે એ રીિે આ બે ્યરુગ િચરે સેિરુરૂપ બની રહેલરું સામમ્યક છ.ે િો 
1947માં જનેો આરંભ થ્યો છ ેિે ‘સંસકમૃમિ’નો છિેો અનરુગાંરી્યરુગ અને આરરુમનક ્યરુગ સરુરી 
લંબા્ય છ.ે 1916માં ‘િીસમી સદી’નો આરંભ અને સિિંત્િાના થોિાક સમ્ય પહેલાં જ 
1947ના જાન્્યરુઆરી મહહનામાં ‘સંસકમૃમિ’નો આરંભ-1916થી 1947 સરુરીના આ સમ્યગાળામાં 
લગભગ િેરેક મહત્િનાં સામમ્યકો પ્રગટ થા્ય છ.ે એ રીિે આ સમ્યગાળો સામમ્યકની રીિે 
સમમૃદ્ધ છ.ે

આ ત્ણે્ય સામમ્યકોએ િારકોની રુમર ઘિિામાં, િેમ જ સાહહત્ય, કલા અને સંસકારના 
પ્રિાહોને રોક્કસ હદરા આપિામાં મહત્િનો ભાગ ભજવ્યો છ.ે ‘િીસમી સદી’ની લાક્ષમણકિા 
એ છ ેકે એ સૌથી પહેલરું સમરત્ સામમ્યક છ.ે ‘કૌમરુદી’નરું મહત્િ એ છ ેકે કેિળ કલા સાહહત્ય 
અને મિિેરનને િરેલરું એ આપણં પહેલરું સામમ્યક છ ેિો ‘સંસકમૃમિ’ સાહહત્ય અને સંસકમૃમિના 
વ્યાપક ફલકને સમાિિા પ્રમરષ્ સામમ્યક િરીકે પ્રમિષ્ઠા પામ્યરું છ.ે આ ત્ણે્ય સામમ્યકનાં 
કેટલાક મિરેષોને દરા્ચિી આપિાનો મારો ઉપક્મ છ.ે 

વીસમી	સદી:	(એરપ્રલ	ઑકટોબર	1920)

અંગ્ેજી ભાષાના સમરત્ સામમ્યકના િારનથી જમેના રસરુમર ઘિા્યાં હિાં અને 
ગરુજરાિીમાં પણ િેિરું જ સામમ્યક પ્રગટ થિરું જોઈએ િેિી ખેિના રરાિિા હિા હાજી મહમમદ 
અલારમખ્યા મરિજીએ સમરત્ સામમ્યક કેિરું હોિરું જોઈએ િેનો આદર્ચની નજીકનો નમૂનો 
‘િીસમી સદી’ દ્ારા રજૂ ક્યયો. સર ફાઝલભાઈ કરીમભાઈની  પ્રેરણા અને આમથ્ચક સહા્યથી 
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‘િીસમી સદી’નો પહેલો અંક 1916ના એમપ્રલ મહહનામાં બહાર પિ ેછ.ે મરત્કળાના મમ્ચજ્ 
સંપાદક હાજી મહંમદનાં મનમાં સપષ્ ખ્યાલ હિો કે ‘ઉત્મ મરત્ો મિના સારામાં સારો લેખ 
પણ રરુષક અને નીરસ થઈ પિ ેછ ેઅને િેનો પ્રભાિ િદ્ન નષ્ નહીં, િો પણ ઓછો િો જરૂર 
થઈ જા્ય છ.ે’ એટલે કોઈપણ લેખ, િાિા્ચ અરે નાનકિો સંદેરો પણ મરત્ોથી રણગારિાનરું 
રૂકિા નહીં. એના દરેક અંકમાં લગભગ પરાસથી પંરાિન જટેલાં મરત્ો રહેિા. પહેલા 
અંકના થોકબંર મરત્ો, સકેર અને રંગીન મરુદ્રણની છટા જોઈને ‘સાહહત્ય’ સામમ્યકે એને 
ગરુજરાિ માટ ે‘મગરુરીની ઘટના’ િરીકે ઓળખાિી છ.ે કમિ ન્હાનાલાલના કાવ્ય ‘ગરુજરાિનો 
િપસિી’ સાથે પ્રગટ કરિા માટ ેગાંરીજીનો સકેર િૈ્યાર કરિા હાજીએ રમિરંકર રાિળને 
ખાસ ગાંરીજી પાસે મોકલેલા. મત્રંગી મરત્ોમાં રોભિા િીસમી સદીના મરુખપમૃષ્ઠો પણ અનેરંુ 
આકષ્ચણ ઊભરું કરિાં. એ સમ્યગાળામાં પ્રકામરિ થિાં ગરુજરાિી સામમ્યકોમાં આિરું સમરત્ 
અને આટલાં પમૃષ્ઠો રરાિિરું એકે્ય સામમ્યક ન હિરું. મિજ્યરા્ય િૈદ્ય કૌમરુદીની મનનનોંરમાં 
નોંરે છ ેિેમ - ‘સિ. હાજીએ િીસમી સદી રાલરુ કરીને ગરુજરાિની મરત્કલાને પ્રકટ સિરૂપ 
આપ્યરું ત્યાં સરુરી ખરંુ કહીએ િો ગરુજરાિની મરત્કળાની ભાિનામાં કૈં જીિ જિેરું િત્િ નહોિરું 
અને એ કલાના સાક્ષાિ દૃષ્ાંિ િરીકે બિાિી રકા્ય એિરું િો કરરું જ નહોિરું.’ 

સાહહત્ય અને કળાના અપ્રમિમ ્યોગને િીસમી સદીનરું ખાસ લક્ષણ ગણાિીને સંપાદક 
‘પહેલી પીછાણ’ રીષ્ચકથી સંપાદનનો હેિરુ દરા્ચિીને સપષ્ રીિે કહે છ ેકે ‘માત્ મિદ્ાનો માટ ે
નહીં, માત્ સાક્ષરો માટ ેનહીં, પણ સમગ્ પ્રજાને માટ ેઆ નિરું સાહસ છ.ે’ હાજી આ પ્રકારનને 
્યોગ્ય રીિે જ પ્રજાના સાહસ િરીકે મૂલિે છ.ે પારસી-ગરુજરાિી-મરુસલમાની સાહહત્ય િચરેનો 
ગજગ્ાહ જ ેસમ્યે સપાટી પર આિેલો હિો િે સમ્યે હાજી સંપાદકી્યમાં જ સમાનિાનો 
મહહમા કરે છ.ે 

કોઈપણ સામમ્યકનો પહેલો અંક હદરામનદભેર માટ ેબહરુ જ મહત્િનો હો્ય છ.ે ‘િીસમી 
સદી’ની મરુદ્રા પ્રથમ અંકથી જ સમકાલીન સામમ્યકોથી અલગ િરી આિે છ.ે પ્રથમ અંકના 
મરુખપમૃષ્ઠ પર અંકની પમૃષ્ઠસંખ્યા અને મરત્ો બાબિે નોંર છ.ે સાહહમત્યક રોરણો સાથે બાંરછોિ 
ક્યા્ચ મિના, લોકરૂમરને સાહહત્ય િરફ િાળિા હાજી અનેક રીમિ અજમાિે છ.ે જમે કે અંદરના 
પાને બીજા અંકની અનરુક્મમણકા સાથે સંપાદક નોંરે છ ે ‘મરુખ્ય ભાગે િાિા્ચ જિેા લાઇટ 
રીહિગંને િરરુ ભાગ આપિામાં આિરે. જથેી ગરમીમાં હિા ખાિા રીિળ ટકેરીઓ પર 
જનારા માટ ેિે સારંુ િારન થઈ પિરે.’ મોટાભાગના અંકમાં ‘અમારો આિિો અંક’ રીષ્ચક 
હેઠળ અપાિા અનરુક્મમાં માત્ મિષ્યમનદભેર જ નહીં પણ કમૃમિ મિરે ટૂકંી પણ મામમ્ચક નોંર 
આપે છ.ે જમે કે નિેમબર 1917ના દીિાળી અંકમાં સમાિેર પામેલી ટૂકંી િાિા્ચ ‘મહારા 
સિામીનરું  હૃદ્ય’ (અનરુ. અ. સૌ. પ્રેમદાગૌરી) મિરે લખે છ ે  ‘...દામપત્યરમ્ચના આકારમાં 
કોઈકિાર ઘેરાિા ઘમનષ્ઠ મેઘોમાં કરિાઈ જિા મમૃદરુ હૃદ્યોની હૃદ્યગંમ કથા. અમિ ભાિિાહી 
મરત્ો સાથે.’ ક્યારેક આ રીિે પણ જાહેરાિ કરે છ ે કે, ‘..મિશ્વના અમિપ્રખ્યાિ નિલ-
કથાકારોની ઉત્મ મનાિી કથાઓને સંમક્ષપ્તમાં પણ રસભરી રીિે સરુંદર મરત્ો સાથે િીસમી 
સદીમાં િખિોિખિ આિરે.’ એ જ રીિે દરેક અંકમાં મહત્િની સામગ્ીની આગળ લખા્યેલી 
ટૂકંી નોંરને કારણે પણ િારક િે કમૃમિ િાંરિા પ્રેરાિો.

સિ્ચમિષ્યલક્ષી સામગ્ીનરું િૈમિધ્ય ‘િીસમી સદી’ની મોટી મિરેષિા હિી. સામગ્ીબાહરુલ્ય 
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રરાિિા અંકને જરુદા જરુદા મિભાગમાં િહેંરી નાંખે છ.ે અનરુક્મમાં જ મરત્ો, કાવ્ય, રહરત્, 
સાહહત્ય, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, કેળિણી, હાસ્ય, િાિા્ચ, પ્રિાસ જિેી મિષ્યિહેંરણી કરિામાં 
વ્યાપક િસિરુમિષ્યકને િાકિાની દૃમષ્ રહેલી છ.ે 

‘િીસમી સદી’નરું નિપ્રસથાન કાવ્યક્ષેત્ે નોંરપાત્ છ.ે એ સમ્યગાળાના લગભગ િમામ 
પ્રમરુખ કમિઓનાં એકથી િરારે કાવ્યો જોિા મળે છ.ે કમિ ન્હાનાલાલની ‘ગરુજરાિ’ - એક 
ઐમિહામસક કાવ્ય, ગાંરીજી પર રરા્યેલી ‘ગરુજરાિનો િપસિી’ જિેી પ્રમસદ્ધ રરનાઓ િેમ 
જ કામલદાસના ‘મેઘદૂિ’નો ન્હાનાલાલે કરેલો સમશ્ોકી અનરુિાદ, કમિ કાન્િના કેટલાક 
કાવ્યોની સાથે ખંિકાવ્ય ‘રમા’, ‘કલાપીના ‘આપની ્યાદી’, ‘મબલિમંગલ’ જિેાં કાવ્યો ઉપરાંિ 
બાલારંકર કંથાહર્યા, ર્યદા, રાંપરી ઉદ્ેરી, મનહર િરિેજિાળા, રંદ્રરંકર પંડા જિેા 
કમિઓના કાવ્યોએ ‘િીસમી સદી’ને લોકમપ્ર્ય બનાિિામાં િો ફાળો આપ્યો જ છ ેપણ આ 
કાવ્યસમૂહને જોિાં એમ કહી રકા્ય કે કાવ્યસજ ્ચનની હદરાએ ઉત્મ પ્રગટ કરિામાં ઊંરી 
મસમદ્ધ હાંસલ કરે છ.ે હકરોર વ્યાસ નોંરે છ ેિેમ - ‘ઠઠ્ા કાવ્યો, પ્રમિકાવ્યોથી ઊભરાિાં 
સામમ્યકોની સામે નિોહદિોથી માંિીને પ્રમસદ્ધ કમિઓ સરુરીની કાવ્યરામરમાં ગંભીરિા રહી 
હોિાનરું કારણ એ પણ હોઈ રકે કે પ્રથમથી જ એિા કમિઓની કમૃમિઓ અના્યાસે પ્રાપ્ત થઈ 
જનેા કારણે સદીની કાવ્યપરંપરા કાન્િ, કલાપી, ન્હાનાલાલના માગભે મિસિરી.’ ‘િીસમી 
સદી’માં કેટલીક કમૃમિઓ કમિના હસિાક્ષરમાં જ પ્રગટ થઈ હિી. જ ેસમ્યમાં સરુઘિ મરુદ્રણ 
માટ ે પણ ફાંફા મારિા પિિા હિા િે સમ્યે હાજી આિો પ્ર્યોગ કરિાં અરકાિા નથી. 
ગરુજરાિી સાહહત્યની પહેલી નિમલકા ‘મલ્યામનલ’ની ‘ગોિાલણી’ ઉપરાંિ ‘સનેહ પહેલા 
સાન’, ‘મોગરાનરું ફૂલ’, ‘પ્રમિમા કે મપ્ર્યા’ જિેી િાિા્ચઓ, સ્તીના રોષણની િાિ કરિી 
ભોગીલાલ ર. દીિેટ્યાની ‘કારીની અપીલ’ િાિા્ચ ‘િીસમી સદી’માં પ્રકામરિ થઈ છ.ે અન્્ય 
નિમલકાકારોમાં હરખજી મૂળજી વ્યાસ, છગનલાલ પંડા, મહહદાસ પ્રેમજી માસિર િગેરેનો 
સમાિેર થા્ય છ.ે લગભગ સિાસો જટેલી િાિા્ચઓ પ્રગટ કરનાર ‘િીસમી સદી’માં મૌમલક 
િાિા્ચઓ કરિાં અનરુિાદોનરું િૈપરુલ્ય ધ્યાને આિરે. મિશ્વંભરનાથ જજજા અને પ્રેમરંદ જિેા 
કેટલા્ય પરપ્રાંિી્ય લેખકોને ઘરે ઘરે જાણીિા કરિાનરું કામ િીસમી સદીએ ક્યરુાં છ.ે હાજીએ 
અનેક િાિા્ચઓના અનરુિાદો અને સિિંત્રૂપે િાિા્ચઓ પ્રમસદ્ધ કરેલી. કનૈ્યાલાલ મરુનરીની 
‘ગરુજરાિનો નાથ’ અને ‘પમૃમથિીિલ્ભ’નરું ‘િીસમી સદી’માં થ્યેલરું પ્રકારન એ સાહહત્યજગિમાં 
એક નોંરની્ય ઘટના હિી કારણ કે આ અગાઉ ‘ગરુજરાિ’ જિેા કેટલાક સામમ્યકોને બાદ 
કરિાં રારાિાહી નિલકથાને ભાગ્યે જ આટલી લોકમપ્ર્યિા મળેલી. હાજીએ કરેલા અનરુિાદોમાં 
ઓટો રોટહફલિની ‘હદલારામ’, બંગાળી લેખક હહરસારન મરુખોપાધ્યા્યની ‘મોગલ રંગમહેલના 
ભેદભરમો’ લાંબા સમ્ય સરુરી પ્રગટ થ્યેલી. અહીં્યા ઈમિહાસ આરાહરિ મિષ્યિસિરુનરું 
પ્રારાન્્ય છ.ે લગભગ િમામ કથાઓમાં રૌ્ય્ચ, પ્રણ્ય, સિામભમાન, િિનપ્રેમ જિેા મિષ્યો 
ગૂંથીને િારકોને રસિરબોળ કરિાનરું િલણ રહ્રું છ.ે સમાજજીિનના ગંભીર પ્રશ્ોને િાકિાની 
મથામણો, આદરયોને મૂમિ્ચમંિ કરિી િૈરાહરક સમૃમષ્ એમાં જોિા નહીં મળે. હળિા લખાણો 
‘િીસમી સદી’નરું મહત્િનરું અંગ રહ્રું છ.ે મસિફકીર, ઓમલ્યા જોરી, છોટાલાલ જાગીરદાર, 
અમમૃિલાલ પહઢ્યાર િગેરે પાસેથી મળિા હાસ્યપ્રેરક લખાણોમાં પ્રારંમભક દરાના 
હાસ્યસાહહત્યના કેટલાક રમકારા જોિા મળે છ.ે નાટકો અલપ પ્રમાણમાં મળે છ ેિેમાં ખરુરાલ 
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રાહ પાસેથી ‘દરુમન્યા ઝરુકિી હ્ય’ અને ‘મહાતમાનો હઠ્યોગ’ જિેાં બે લાંબા નાટકો, અદાલિી 
કા્ય્ચિાહીને ફારસ રૂપે રજૂ કરિરું જામનનરું ‘રંભરુમેળો’ નોંરી રકા્ય.

સાહહત્યના ક્ષેત્ે એ સમ્યગાળામાં ખ્યાિ મિિેરકો કામ કરિાં હોિા છિાં મિિેરન 
અિલોકનના કે સમીક્ષારૂપ લખાણોનો અભાિ ‘િીસમી સદી’માં જોઈ રકા્ય છ.ે આમ છિાં 
મનસરુખલાલ માસિરનો ‘આજના નાટકો’, નાનરંદ િખાહર્યાનો ‘કરણઘેલો’ પરનો લેખ, 
રંદ્રરંકર બરુરનો ‘રંગભૂમમ પરનો રંગ’, રમણભાઈ નીલકંઠનો ‘ગરુજરાિી અને મારિાિી 
ભાષાઓનરું સગપણ’, નરમસંહરાિે લખેલો ‘ગરુજરાિનો નાથ’નો ઉપોદઘાિ, ન્હાનાલાલનો 
‘મેઘદૂિ’ પરનો મિસિમૃિ લેખ ધ્યાન ખેંરે છ.ે સાહહત્ય પહરષદના અમરિેરનોના સમરત્ 
અહેિાલો પણ િેમાં મળે છ.ે સળંગ મિિેરનો પ્રગટ કરીને મિિેરનની પરંપરાને મિકસાિિાની 
હાજીને પ્રથમથી જ ઉમેદ નહોિી. એમનરું ધ્યે્ય હંમેરા પ્રજાલક્ષી રહેિાનરું હિરું.

‘િીસમી સદી’માં રહરત્, મિજ્ાન, હફલસૂફી, માહહિી, સથળમિરેષ લેખો િેમ જ 
સાહહત્ય, કળા, મરંિન, ઈમિહાસ, કેળિણી, આરોગ્ય, વ્યા્યામ, પ્રાસંમગક ઘટનાઓ પરના 
લેખોને રરુષક કે મનરસ બનિાને બદલે િારકો કે લેખને કરુિૂહલિમૃમત્ને િર થઈ િાંરી રકે એિી 
રસાળ ભાષામાં મૂકિાનો પ્ર્યતન અહીં જણાઈ આિે છ.ે સામાન્્ય જનસમાજની માહહિીમાં 
િરારો થા્ય, િારકોને નિીન જ્ાન સાથે ગમમિ મળી રહે એિા ઉપા્યો ્યોજિામાં હાજીનો 
જોટો જિિો મરુશકેલ છ.ે અહીં્યા ‘સામે પાર કેિી રીિે જિા્ય?’ એટલે કે રસિો ઓળંગિા માટ ે
કેિી રીિે ધ્યાન રાખિરું એ મિરેનો સમરત્ લેખ છ ેિો ‘નિી સદીની દરુમન્યા કેિી થરે?’ કે 
‘મસનેમાના હદલ રિકાિનારા દૃશ્યો’ જિેા લેખો પણ છ.ે ભારિી્ય મહાપરુરુષોથી લઈને જગિ-
ઈમિહાસની અનેક મિભૂમિઓ મિરેના રહરત્લેખો મિરેષ ધ્યાન ખેંરે છ.ે 

‘િીસમી સદી’નો એક મિલક્ષણ મિભાગ ‘હદલનો એકરાર’ છ.ે િેમાં જરુદાંજરુદાં ક્ષેત્ોની 
ખ્યાિ વ્યમકિઓને અમરુક પ્રશ્ો પૂછીને એમના જ હસિાક્ષરમાં પ્રગટ થ્યેલા છ.ે આ મિભાગમાં 
િેઓ ગાંરીજી પાસેથી પણ જિાબ મેળિિાનરું રૂક્યા નથી. અન્્ય સામમ્યકોની િરુલનાએ 
મિષ્યિૈમિધ્યમાં ‘િીસમી સદી’ નિા આદરયો સથાપી બિાિે છ.ે

પોિાના આદર્ચ પ્રમાણેનરું સામમ્યક રલાિિા હાજીએ અનેક મરુશકેલીઓ અને આમથ્ચક 
પા્યમાલી િેઠી. િમબ્યિ પણ કથળિી રાલી. 1921ના જાન્્યરુઆરીની એકિીસમી િારીખે 
િેમનરું અિસાન થ્યરું. હાજીને અંજમલ આપિાં ‘િસંિ’ સામમ્યકે કહ્રું હિરું િેમ ‘હાજીએ 
‘િીસમી સદી’ સથાપીને ગરુજરાિી પત્ોમાં નિી હદરા ઉઘાિી હિી.’

‘િીસમી સદી’માંથી પ્રેરણા લઈને ઉધરિજી ઠક્કરે ‘ગરિી ગરુજરાિ’ જિેરું સમરત્ 
સામમ્યક રરૂ ક્યરુાં હિરું. કનૈ્યાલાલ મરુનરીએ ‘ગરુજરાિ’ અને રાંપરી ઉદ્રેીએ ‘નિરેિન’ 
રરૂ ક્યા્ચના કારણોમાં ‘િીસમી સદી’ને પ્રેરણાનો સિીકાર ક્યયો છ.ે એ રીિે સાહહમત્યક 
પરંપરાના મિસિારમાં પણ ‘િીસમી સદી’ ભાગ ભજિે છ.ે 

‘િીસમી સદી’નો વ્યાપક અભ્યાસ કરીને હકરોર વ્યાસ અંિે જ ેનોંરે છ ેએની સાથે 
િરિ સહમિ થઈ રકા્ય એિરું છ ે કે ‘મિરમિર રસસામગ્ી અને એમાં દેખાિા હાજીના 
પ્ર્યોગરીલ માનસને કારણે, રૂપરંગે નિી જ છટાઓને પ્રગટ કરિી મરત્મ્યિાને લીરે િેમ જ 
હાજીની સંપાદકી્ય મનષ્ઠાને કારણે ‘િીસમી સદી’ હંમેરા ઘટના બનીને મરરંજીિ રહેિા 
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સજા્ચ્યરું છ.ે માત્ પાંર િષ્ચ સરુરી (1916થી 1921) રાલેલા ‘િીસમી સદી’એ સજ ્ચનક્ષેત્ે જ ે
નિપ્રસથાનો ક્યા્ચ, લેખકોને ઘિિાની જ ેભૂમમકા ઊભી કરી આપી, માહહિીલેખોમાં જીિનના 
રોજબરોજના ક્ષેત્ોની ગૂંથણી કરી એ આજના સમ્યે પણ અપૂિ્ચ લાગિાની સંભાિના નકારી 
રકા્ય િેમ નથી.’ (‘સાહહમત્યક પત્કારતિ’ - હકરોર વ્યાસ, બી. આ. પમૃ.94)

કૌમુદી (ઑકટોબર 1924થી જૂન 1935 સરુરી મિજ્યરાજ િૈદ્ય, 1930થી મામસક)

મિલક્ષણ વ્યમકિતિ રરાિિા મિજ્યરા્ય િૈદ્ય જાણે કે સાહહમત્યક પત્કારતિને માટ ેજ 
જીિિા વ્યમકિ હિા. ‘રેિન’, ‘ગરુજરાિ’, ‘કૌમરુદી’, ‘માનસી’, ‘રોહહણી’ એમ સિિ િેઓ 
મિમિર સમામ્યકો સાથે સંકળા્યેલા રહ્ા. આપણે અહીં િેમના સંપાદન હેઠળ લગભગ 
અગ્યાર િષ્ચ રાલેલા ‘કૌમરુદી’ની િાિ કરીરરું. સાહહત્ય, કલા અને મિિેરનનરું ત્ૈમામસક એકલે 
હાથે રરૂ કરિાના એ જમાનામાં કદાર સૌથી મોટરુ ંસાહસ મિજ્યરા્ય િૈદ્યનરું ‘કૌમરુદી’ છ.ે 
મિજ્યરા્ય િૈદ્ય 1924ના ઑકટોબર મહહનામાં ‘કૌમરુદી’ ત્ૈમામસકનો આરંભ કરે છ.ે 1930માં 
િે મામસક બને છ.ે જૂન 1935 સરુરી મિજ્યરા્ય િૈદ્ય િેના િંત્ી િરીકે કા્ય્ચ કરે છ.ે કૌમરુદી નામ 
રાખિા પાછળનો ઉદ્રે જણાિિા િેઓ કહે છ ેકે ‘... ભાનરુના ભગ્ચ ઝીલીને કરુમરુદનાથ સમૃમષ્માં 
કૌમરુદી મિસિારે છ ેિેમ આપણા ને જગિભરના સાહહત્યસિામીઓની પ્રમિભા ભગ્ચિરેણ્ય 
ઝીલીને લેખકસમાજ િે પ્રકાર પ્રાંિમાં મિસિારે એિા કૌમરુદીના અમભલાષ છ.ે’ 

‘કૌમરુદી’ના પ્રથમ અંકમાં જ િેઓ ‘થોિરુકં અમનિા્ય્ચ’ રીષ્ચક હેઠળ િતકાલીન સાહહમત્યક 
પહરમસથમિમાં નિીન અમભગમ રરાિિાં સાહહમત્યક સામમ્યકની અમનિા્ય્ચિા દરા્ચિે છ.ે 
મિજ્યરા્ય કહે છ ેકે ‘આજ ેગરુજરાિી િારકસમાજ એિી દરાએ પહોંચ્યો છ ેજ્યારે કલા 
અને સાહહત્યનો મિરાર જીિંિ ને સબળ િમૃમત્થી િેમજ િરુલનાદૃમષ્એ કરિો જ રહ્ો.’ આટલા 
િષયો પહેલાં િરુલનાતમક અધ્ય્યનની િાિ ‘કૌમરુદી’એ રીંરી એ જ દરા્ચિે છ ેકે મિજ્યરા્યની 
દૃમષ્ ક્યાં ક્યાં સરુરી પહોંરિી હિી! 

આગળ િેઓ આ સામમ્યકમાં કેિા કેિા અંગો હરે િેની પણ નોંર આપે છ ેિેમાં પણ 
િેમનો મહતિાકાંક્ષી અમભગમ જોઈ રકા્ય છ.ે ‘જનેાથી િે ભાિના ખીલે અને િે રોરણ બંરા્ય 
િેિાં લખાણો સિિંત્ કમૃમિઓ ને અનરુિાદ, જરુનાં નિાં દેરી પરદેરી સિ્ચ સાહહત્યકલાનો 
પહરર્ય કરાિિા લેખો ને ફકરાઓ, રાલરુ સાહહત્યના સમિસિાર મિિેરનો િેમ જ ટૂકંા 
અિલોકનો, આપણા સાહહત્યજીિન મિરે મનન ને નોંરો - આટલા આ ત્ૈમામસકનાં મરુખ્ય અંગ 
રહેરે.’ કેિળ સાહહત્ય અને સાહહત્યની રરા્ચને જ કેન્દ્રમાં રાખિાની ખેિનાને માટ ેમિજ્યરા્ય 
નોંરે છ.ે ‘અન્્ય સામમ્યકો જાણે બેકનની સાથે સપરા્ચમાં ઊિરિાં હો્ય િેમ જ્ાનના પ્રદેરમાત્ને 
પોિાનરું કા્ય્ચક્ષેત્ માને છ.ે એટલી અસારારણ િો અમારી મહત્િાકાંક્ષા નથી પણ રરુદ્ધ 
સાહહત્યકલા અને મિિેરનના પમૃથક સેિનનો કાળ હિે ગરુજરાિમાં આિેલો જણા્ય છ.ે િેથી 
એ મિષ્યને જ ઉપલી રૂપરેખા અનરુસાર છિેિા એિી ્યોજના છ.ે’ જોકે પાછળથી િેમાં 
સાહહત્યેિર મિષ્યોનો સમાિેર થા્ય છ.ે 

‘કૌમરુદી’ના પ્રથમ અંકમાં સથાન પામેલા સજ ્ચકોના નામ જાણિાથી જ ખ્યાલ આિરે કે 
આરંભગાળાથી જ ‘કૌમરુદી’એ સેિેલી આકાંક્ષાઓને મૂિ્ચ કરિા િંત્ી કમર કસે છ.ે પ્રથમ 
અંકમાં જ નરમસંહરાિનો પ્રમસદ્ધ લેખ ‘ગરુજરાિીમાં સંગીિકાવ્ય’ છપા્ય છ ેઅને ‘કૌમરુદી’ને 
અણરારી પ્રમિષ્ઠા પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે ઉપરાંિ આ પ્રથમ અંકમાં દેરળજી પરમાર, રંદ્રિદન 
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મહેિા, બટરુભાઈ, ગજને્દ્ર લા. પંડા, ગગનમિહારી મહેિા, ઝિેરરંદ મેઘાણી, નમૃમસંહ મિભાકર 
જિેા લેખકોનાં લખાણો 150 જટેલાં પમૃષ્ઠોમાં સમાિા્યાં છ.ે જ્યારે સાહહત્યરરા્ચના મરુદ્ાઓ, 
ટૂકંી નોંરને 70 જટેલાં પમૃષ્ઠો ફાળિા્યેલાં છ.ે સાહહત્યની ગંભીર રરા્ચઓને ગૂંથિા આ પહેલા 
અંકને જોઈને રમણલાલ ્યામજ્કે ‘સાહહત્ય’ના િંત્ી મટરુભાઈને િાિિાિમાં કહેલરું ‘મિજ્યરા્યને 
કહી દેજો કે આિરું પત્ ગરુજરાિમાં રાલી રકરે નહીં.’ (હીરા અને પન્ના મિ. ક. િૈદ્ય, પમૃ.189) 
પરંિરુ નિાનિા અભ્યાસને સાંકળિા િેમ જ સાહહત્યમિિેરનક્ષેત્ે િાજપનો સૂર પ્રકટ કરિા 
‘કૌમરુદી’ને સાહહત્યજગિે વ્યાપક આિકાર આપ્યો હિો. મિષણપ્રસાદ મત્િેદીએ ‘કૌમરુદી’ના 
પ્રકારનને ગરુજરાિી સાહહત્યની ઘટના ગણાિીને િેનાં રૂપરંગ િેમ જ ગરુણિત્ામાં ‘કૌમરુદી’ને 
‘લંિન મક્યરુ્ચરી’, ‘હહબટ્ચ જન્ચલ’ કે ‘હફલોસોહફકલ હરવ્યરુ’ સાથે સરખાવ્યરું હિરું.

‘કૌમરુદી’ના સજ ્ચનાતમક િેમ જ મિિેરનાતમક સાહહત્યમાં િતકાલીન સમ્ય બરાબર 
ઝીલા્ય છ.ે સમગ્ ભારિમાં ફરી િળેલા અસહકાર આંદોલન, રળિળની મિમિર પ્રિમૃમત્ઓનો 
પ્રભાિ કૌમરુદીના કાવ્યોમાં ઝીલા્યેલો છ.ે દેરળજી પરમાર અને શ્રીરરાણીની કાવ્યરરનાઓ 
િેમાં સૌથી િરરુ ધ્યાન ખેંરે છ.ે પ્રમિમષ્ઠિ સાહહત્યકારોની િેમ જ નિા આરાસપદ અનેક 
લેખકોની, પછીથી ઈમિહાસમાં પ્રમિમષ્ઠિ થ્યેલી, કમૃમિઓ પહેલાં ‘કૌમરુદી’ને પાને ઊઘિી છ.ે 
નરમસંહરાિ, ન્હાનાલાલ, બ. ક. ઠાકોર, રા. મિ. પાઠક, ઝિેરરંદ મેઘાણી િથા નિલેખકો 
શ્રીરરાણી, સરુંદરમ્, ઉમારંકર જોરીની કાવ્યરરનાઓ મળે છ.ે જમેાં એક બાજરુ  ગાંરી્યરુગની 
ભાિનાનો પ્રબળ ઉદગાર અને બીજી બાજરુ  સૌંદ્ય્ચલક્ષી અસરને દરા્ચિી આપે છ.ે િીસમી 
સદીમાં પ્રકામરિ થ્યેલી િાિા્ચઓમાં મનોરંજનનરું ધ્યે્ય મરુખ્ય હિરું. એમાં પણ ઐમિહામસક 
કથાિસિરુને પ્રારાન્્ય મળેલરું છ.ે ‘કૌમરુદી’ આ સિરૂપ પ્રત્યે કંઈક અંરે ઉદાસીન રહ્રું છ.ે જો કે 
ગરુજરાિી િાિા્ચઓમાં મેઘાણીની ‘જ્યમનનરું રસજીિન’, સરુન્દરમ્્ની ‘મત્રૂળ’ ઉપનામે 
લખા્યેલી ‘પૂનમિી’, ‘ગટ્ટી’ જિેી િાિા્ચઓ ઉપરાંિ રરા્ચસપદ બનેલી ‘ખોલકી’ પણ અહીં જ 
પ્રગટ થ્યેલી. ઉમારંકરની િાસરુકી ઉપનામે ‘અમરુરમરુ’, ‘પગલીનો પાિનાર’, ‘લોહીિરસ્યો’ 
જિેી નોંરપાત્ િાિા્ચ િેમજ ગરુલાબદાસ બ્ોકરની ‘લમલિા’, પ્રહલાદ પારેખની ‘જ્ય કે 
પરાજ્ય’, ગરુણિંિરા્ય આરા્ય્ચની ‘ભામટો’ અને ‘સિપનપરુરુષ’ િગેરે િાિા્ચઓ ‘કૌમરુદી’નરું 
જમાપાસરું છ.ે મિશ્વસાહહત્ય અને ભારિી્ય સાહહત્યની ઉત્મ રરનાઓને અનરુિાદો દ્ારા 
સરુલભ કરાિિાના એક લક્યને કારણે થોમસ હાિગી, ગાલસ્ચિરી, મોપાસાં, રેખોિ જિેા 
પાચિાત્ય સજ ્ચકોની િાિા્ચઓ અહીં મળે છ ેિો રંદ્રરંકર રમા્ચ, જગમોહન ગરુપ્ત, િી. એન. 
ભૂષણ, રિીન્દ્રનાથ જિેા ભારિી્ય સજ ્ચકોના અનરુિાદો પણ અહીં સરુલભ બન્્યા છ.ે રારાિાહી 
નિલકથાના મિરોરી િંત્ીએ 1930થી િેની રરૂઆિ કરી અને ર. િ. દેસાઈની ‘હદવ્યરક્ષરુ’, 
‘ભારેલો અમગ્ન’ જિેી નિલકથાઓ રારાિાહી પ્રગટ કરી એટલરું જ નહીં હદવ્યરક્ષરુ મિરે િંત્ી 
નોંરે છ.ે.. ‘કૌમરુદીના સદભાગ્યો ઝાઝાં નથી પણ જ ેથોિા છ ેએમાંનરું એક આ નિલકથાની 
પ્રામપ્ત’ િિ્ચમાન રાષ્ ટ્ી્ય િાિાિરણને સરુરેખ, સરુકોમળ કળા િિ ેઝીલિી આ કથા િારકઆલમનો 
સંપૂણ્ચ આદર પામરે િેમાં રંકા નથી.’ અને ખરેખર રમણલાલ દેસાઈને આ નિલકથાઓના 
પ્રકારન પછી નિલકથાકાર િરીકે નામના મળી. જ્યોિીન્દ્ર દિે અને રનસરુખલાલ મહેિાની 
હાસ્યનિલ ‘અમે બરાં’ પણ ‘ભારેલો અમગ્ન’ની સાથે જ પ્રગટ થિી રહી. જરુદાંજરુદાં 
સામમ્યકોમાં પ્રગટ થિી નિલકથાઓની પ્રમસમદ્ધ સામે હાસ્યસાહહત્યની કમૃમિને પ્રગટ કરિાનરું 
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‘કૌમરુદી’નરું િલણ એ સમ્યગાળાનાં સામમ્યકોમાં મિરેષ છ.ે એકાંકીનાટ્યલેખન ક્ષેત્ે કૌમરુદીનરું 
પ્રદાન નોંરપાત્ છ.ે રં. રી. મહેિાના અનરુિાહદિ િેમ જ મૌમલક નાટકો ઉપરાંિ શ્રીરરાણી, 
ઉમારંકર જોરીના ખ્યાિ થ્યેલા એકાંકી નાટકો, મરુનરીની આતમકથા ‘અિરે રસિે’ સરુન્દરમના 
દમક્ષણા્યન પ્રિાસને આલેખિો ‘મદરુરાઈ’ લેખ, રૂમકેિરુની સૌંદ્ય્ચદૃમષ્ને પ્રગટ કરિરું પ્રિાસિણ્ચન 
‘સિલજના પ્રદેરમાં’, ‘કલાપીની પત્રારા’ એિી અનેક પ્રમથિ્યર રરનાઓએ ‘કૌમરુદી’ની 
પ્રભાિક મરુદ્રા ઊભી કરેલી જણારે.

‘કૌમરુદી’નો મિિેરનમિભાગ મિજ્યરા્યની નિમનમા્ચણભરી સંપાદનદૃમષ્ને કારણે િેનો 
મહત્િનો મિરેષ બને છ.ે જૂનાનો બંિ અને નિાની નેકી માનિા મિિેરકોના િગ્ચને ઘિિામાં 
અને પ્રોતસાહહિ કરિા કૌમરુદીએ નોંરની્ય કામ ક્યરુાં છ.ે સાહહત્ય અને મિિેરનક્ષેત્માં પ્રમસદ્ધ 
સાક્ષરોથી માંિીને એ સમ્યના નિોહદિ અભ્યાસીઓની કમૃમિની આકરી મરહકતસા કરનારા, 
આકરા મિરાનોની િિાફિી બોલાિિા લેખો પ્રગટ ક્યા્ચ છ ેએમાં સાહહત્યકલા અને મિિેરન 
પ્રત્યેની િેમની જાગરૂક દૃમષ્ અને સાહસનો પણ પહરર્ય થા્ય છ.ે મિિેરનના મસદ્ધાંિલક્ષી 
ગંભીર અભ્યાસલેખો પણ કૌમરુદીના મૂલ્યિાન અંગરૂપ બની આિે છ.ે નરમસંહરાિનો 
‘ગરુજરાિી સાહહત્યમાં સંગીિકાવ્ય’ જિેો ઐમિહામસક લેખ, ગજને્દ્ર લા. પંડાનો ‘પ્રેમાનંદનરું 
મામેરંુ’ જિેો દીઘ્ચ લેખ, મિશ્વનાથ ભટ્ટનો ‘સૌષ્ઠિમપ્ર્ય અને કૌિરુકમપ્ર્ય’ જિેો અભ્યાસપૂણ્ચ 
લેખ, મેઘાણીનો ‘સોરઠ અને િેનરું સાહહત્ય: સોરઠી સાહહત્યની રારાઓ’ મિરેનો લોકસાહહત્યના 
સંરોરનના અક્ચરૂપ લેખ, નમ્ચદના ‘રાજ્યરંગ’ની રરા્ચ િેમજ એના ‘નમ્ચકોર’ની સમમૃદ્ધ 
પ્રસિાિના અને સૌથી િરરુ નોંરપાત્ િે િો બ. ક. ઠાકોરની ‘મલહરક’ મિરેની લેખમાળા - જોિા 
મળે છ.ે ઠાકોરે લખેલરું કે ‘કૌમરુદી’ હોિ નહીં િો પોિે આ લેખમાળા લખી ન હોિ. બટરુભાઈ 
ઉમરિાહિ્યાએ કમળના ઉપનામે લખેલી પત્-લેખમાળા ‘કીમિ્ચદાને કમળના પત્ો’નો પણ 
અહીં ઉલ્ેખ કરિો જોઈએ. પત્સિરૂપે નમ્ચદ-દલપિની રરા્ચ કરિા, સામમ્યકની સમાલોરના 
કરિી નોંર, કલાપીના કાવ્યતિને રર્ચિી નોંર કે લીલાિિીના રેખામરત્ોની આકરી ટીકા કરિી 
ટૂકંીનોંરો સાહહત્યરરા્ચમાં જરુદી જ ભાિ પાિ ેછ.ે ‘કૌમરુદી’માં સમકાલીન સાહહત્યગ્ંથોનાં 
અનેક મિદ્ાનોની કસા્યેલી કલમે લખા્યેલા અિલોકનો પ્રગટ થ્યાં છ ેએ એની એક મિમરષ્ 
સેિા છ.ે આ ગ્ંથાિલોકનો હજારેક રબદોમાં, પાંરસોએક રબદોમાં જિેા રીષ્ચકો સાથે પણ 
પ્રગટ થ્યાં છ.ે ‘કૌમરુદી’નો એક મિરેષ િામષ્ચક ગ્ંથસમીક્ષાને પ્રગટ કરિામાં રહેલરું છ.ે 1932ની 
સાલની મિજ્યરા્યે, 1933ના િષ્ચની સમીક્ષા મિશ્વનાથ ભટ્ટ ેઅને 1934ની ગ્ંથસથ સમીક્ષા 
જ્યોિીન્દ્ર દિેએ કરેલી. આ િામષ્ચક સમીક્ષાઓ દ્ારા ગરુજરાિી સાહહત્યની મસમદ્ધ અને 
મ્યા્ચદાનો શ્રદ્ધ્ેય આલેખ મળે છ.ે 

આ ઉપરાંિ ‘સાહહત્યકલાના આંદોલન’ મિભાગમાં મરુખ્યતિે પાચિાત્ય સજ ્ચકોના 
મિરારોને મૂકી આપે છ.ે પાચિાત્ય સજ ્ચકોની કેહફ્યિથી પ્રેરાઈને મિજ્યરા્યે ‘લેખકો કેમ લખે 
છ?ે’ એિા પ્રશ્ાથ્ચ સાથે ગરુજરાિી સજ ્ચકોને આમંત્ણ આપ્યરું હિરું. પહરણામે રૂમકેિરુ, ર. િ. 
દેસાઈ અને રનસરુખલાલ મહેિાની કેહફ્યિો પ્રાપ્ત થ્યેલી. ‘ઈિરપ્રાંિના પત્ો’ મિભાગ 
ભારિી્ય અને પાચિાત્ય સાહહત્યમાં પ્રગટ થે્યલા મહત્િના લેખોનાં અંરને મૂકી આપે છ.ે િો 
‘સમકાલીન સાહહત્યપ્રિાહ’ ગરુજરાિમાં પ્રિિ્ચિાં સાહહત્યિલણોને વ્યકિ કરે છ.ે 

સાંપ્રિનરું લાક્ષમણક મરત્ આપનારા, એની મરહકતસા કરનારા, અનેક જગ્યાએ િેરમિખેર 
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પિલેી હકંમિી સાહહમત્યક ને દસિાિેજી સામગ્ી એકિગી કરી આપિાની રીિટ-પહરશ્રમ 
બિાિનારા અનેકમિર મિભાગો ‘કૌમરુદી’ની મિરેષિારૂપ હિા. મરુંબઈમાં ્યોજા્યેલી સાહહત્ય 
પહરષદ મિરેના મંિવ્યો, અમભપ્રા્યો મેળિીને પહરષદ મિરેનો મરષ્ પ્રજામિ મેળિિાનરું 
િૈમરષટ્ય સાહહત્ય પહરષદ કેિી હિી એ લેખમાં જોિા મળે છ.ે પહરષદના ભમિષ્યને ઘિિામાં 
આિા અમભપ્રા્યો િલણો મદદરૂપ થઈ રકે એમ માનિા િંત્ી અહીં મિદ્ાનો િેમ જ પહરષદમાં 
હાજર રહેલા શ્રોિાઓના એમ બાિીસેક જટેલા મંિવ્યોને એકઠા કરીને મૂકે છ ેએમાં પણ 
િેમની જાગ્િ પ્રહરી િરીકેની મરુદ્રા કામ કરે છ.ે 

દીિાળી મનમમત્ે મિરેષાંકોની પદ્ધમિને સિીકારિાને બદલે ‘કૌમરુદી’ સાહહત્યલક્ષી 
મિરેષાંકો આપે છ.ે કલાપી અને ન્હાનાલાલ મિરેના ‘કૌમરુદી’ના મિરેષાંકોમાં એમના 
સાહહમત્યક મૂલ્યાંકનના ને રહરત્ાતમક લેખો ઉપરાંિ બંને અંકોમાં િે લેખકની મિગિિાર 
ગ્ંથસૂમર આપી હિી અે એ બંનેના દરુલ્ચભ પત્ો મેળિીને પણ પ્રગટ ક્યા્ચ હિા. 

કૌમરુદીની એક મહત્િની ઉપલમબર મિિેરક િરીકે મિજ્યરા્યનરું વ્યમકિતિ જ ે રીિે 
ઊપસી આિે છ ેિે છ.ે મિમિર મિષ્ય પરના મિિેરનમિરારો, ‘મનન’ મિભાગમાં િંત્ીએ પોિે 
લખેલી કાંઈક િમિમિી અને મમા્ચળી નોંરો િેમજ અન્્ય મિભાગોમાં પ્રગટ થિી એમની છટા 
નિી દૃમષ્કોણને ઉપસાિિામાં ખપમાં લાગે છ.ે

‘કૌમરુદી’એ સમકાલીન ગરુજરાિી સાહહત્યનાં રોરણો મિરે ઊંિી રરા્ચ કરી આદરયો 
સથાપી આપિામાં મહત્િનરું કા્ય્ચ ક્યરુાં છ.ે રરા્ચ, િાદમિિાદો, સજ ્ચન-મિિેરનની ઉત્મ બાજરુઓને 
પ્રમસદ્ધ કરિાની અને નબળાં લખાણોને રોકિરુ ં પરખાિિાની દૃમષ્એ સાહહત્યરમસકોમાં 
કૌમરુદીમિષ્યક ઊંિી શ્રદ્ધા જન્મેલી. ‘કૌમરુદી સેિક ગણ’ની ્યોજનામાં મિજ્યરા્યે મિમિર 
પ્રકારના સિ્ચસંગ્હો અને સંદભ્ચકોરોની રૂપરેખા આપીને એ મિરે કા્ય્ચ કરિાનો ઉતસાહ 
દરા્ચવ્યો હિો. ‘કૌમરુદી’ની આિી મિમિર પહરમાણી ને મનિાન્િ સહક્્ય સંપાદનરમકિને કારણે 
મિજ્યરા્યને માટ ે કમૃષણલાલ ઝિેરીએ ‘મિઝનરી રિી લાન્સર’ એિા રબદો ્યોજ્યા છ ે એ 
એકદમ ઉમરિ છ.ે 

રમણલાલ જોરી કૌમરુદીના મિિેરનસાહહત્ય મિરે રરા્ચ કરિાં અંિે કહે છ ે

કૌમરુદીની સમગ્ કારહકદગીનો મિરાર કરિાં મિિેરનક્ષેત્ે એણે ઊંરા પ્રકારની કામગીરી 
બજાિી છ.ે મિિેરનપ્રશ્ોની રરા્ચ કરિા સામત્િક લેખો, સાહહત્યમીમાંસાના પ્રશ્ો મિરે 
ઊહાપોહ જગાિિાં રરા્ચપત્ો, અન્્યપ્રાંિી્ય િેમજ ્યરુરોપી્ય સાહહત્યના પ્રિાહોની માહહિી 
આપિા પહરર્યાતમક લેખો, ગરુજરાિી સાહહત્યપ્રિાહો મિરેનાં િંત્ીનાં લાક્ષમણક મનરીક્ષણો, 
નીિિલેા મિદ્ાનો પાસેથી સરુલભ થ્યેલાં કેટલાંક અમરકમૃિ અિલોકનો આહદને લઈે િે સમ્યે 
ગરુજરાિી સાહહત્યક્ષેત્ને જાગિરું અને ગાજિરું રાખિામાં આ સામમ્યકે મહત્િનો ફાળો આપ્યો 
છ.ે

સંસકૃર્: (જાન્્યરુઆરી 1947થી હિસેમબર 1979 સરુરી મામસક, જાન્્યરુઆરી 1980થી 
હિસેમબર 1984 સરુરી ત્ૈમામસક)

‘લોહીમાં જ પત્કારતિ અંગેનો સળિળાટ હરે’ એમ કહેનારા ઉમારંકર જોરી 
1946માં ગરુજરાિ મિદ્યાસભામાંથી સિેચછાએ મરુકિ થા્ય છ.ે સમ્યની સાથે ગાઢ અનરુસંરાનપૂિ્ચક 
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જીિિાની િક મળે એ મરુખ્ય પ્રેરણાને કારણે ઉમારંકર જોરીએ સામમ્યક કાઢિાનો મિરાર 
ક્યયો ત્યારે િેમના મનમાં બે નમૂના હિા. એક સિ્ચમિષ્યલક્ષી રામાનંદ સાગરનરું મોિ્ચન હરવ્યરુ 
અને બીજરુ  ંકેિળ સાહહત્યનરું, મિજ્યરા્ય િૈદ્યનરું ‘કૌમરુદી’. િેમનો રોખ બીજા નમૂના - એટલે કે 
‘કૌમરુદી’ માટ ેહિો અને િલણ પહેલા નમૂના ‘મોિ્ચન હરવ્યૂ’ િરફી હિરું. એટલે જાન્્યરુઆરી 
1947માં સંસકમૃમિ, મરક્ષણ, કેળિણી, રમ્ચ, િત્િજ્ાન, ઈમિહાસ, રાજનીમિ, રાજકારણ, 
અથ્ચકારણ, સમાજકારણ જિેા મિષ્યોનો સમાિેર સંસકમૃમિમાં ક્યયો છ.ે અમભગમ અને 
સિરૂપની દૃમષ્એ સંસકમૃમિને મિરેષ મળિાપણં િસંિ સામમ્યક સાથે છ.ે સરુંદર, મરોિદાર અને 
સરુરોમભિ અક્ષરોમાં પૂંઠા પર ‘સંસકમૃમિ’ રબદ, મધ્યમાં રમસકલાલ પરીખનરું રેખાંકન ‘ફસલ’ 
અને એની નીરે િિરુ્ચળાકારમાં રરુભ-મંગલ િત્િોના મનદભેરરૂપ કળરમાં પૂણ્ચમિકમસિ કમળનરું 
રેખાંકન મૂકિામાં આવ્યરું છ.ે ત્યાં દૂરથી મંગલ રબદ આિિો કહેિા મિશ્વરાંમિના કમિ 
આપણને િરિ ્યાદ આિે. પ્રથમ અંકના પહેલા જ પાને મરુદ્રાલેખ છ ેસત્યં પરં રીમહહ. 
મરિસંકલપના વ્યમકિતિ મિરેનો ખ્યાલ આપિી ઉમારંકર રમરિ એક કાવ્યપંમકિ છ.ે 
િાિાઝોિાં િૈરની િમૃમત્ઓનાં/રમાિિાની પિી ટિે જનેે.

ભ્યનરું નહીં પણ પ્રેમનરું રાજ્ય હો્ય એમ કહેનાર ગાંરીજીના સમરણથી અને મનરુષ્યમરત્ 
પ્રજ્ાિ, રેિનિંિ અને રૈ્ય્ચપૂણ્ચ બની રહો એિી શ્રદ્ધા પ્રથમ લેખ ‘મરિસંકલપ’માં વ્યકિ કરે 
છ.ે આ જ લેખમાં આગળ િેઓ કહે છ.ે - ઘરના રણિરમાં મોભ રિાિિાની ઘિી આિે છ ે
એ આજની ઘિી છ.ે 

સિિંત્ ભારિના ઘરરણિરનો પરુરૂષાથ્ચ 1947 સરુરી આિી પહોંચ્યો છ.ે એની છિ માટ ે
હિે મોભ રઢાિિાનો અિસર આવ્યો છ.ે પ્રજાઘિિર એટલે જ સિદેર-ઘિિર આિી સારી 
સમજ અને પાકી જિાબદારી સાથે ‘સંસકમૃમિ’ પ્રગટ થા્ય છ.ે એના પ્રિીક સમા મંગલકરુંભ અને 
મરુદ્રાલેખમાં િેમ જ આ પ્રથમ ‘મરિસંકલપ’માં ઉમારંકર પત્કાર િરીકે પોિાનો રો રમ્ચસંકલપ 
છ ેિેના ઈંમગિ સાથે જાણે સંસકમૃમિ પ્રગટ કરે છ.ે પહેલા અંક ‘સમ્યરંગ’માં ‘ગાંરીજીની 
રાંમિ્યાત્ા’ મિરે િંત્ીની નોંર છ.ે સિિંત્ ભારિના સમાજઘિિરમાં એક સંસકમૃમિમરક્ષક 
િરીકે આ સામમ્યક દ્ારા ઉમારંકર જોરી કા્ય્ચપ્રિમૃત્ બને છ.ે

‘સંસકમૃમિ’ના આકાર-સિરૂપ મિરે ઉમારંકર જોરી પહેલેથી જ સપષ્ છ ેિે સંસકમૃમિના 
અંકો જોિા જણા્ય છ.ે સંસકમૃમિના મરુખપમૃષ્ઠ પર બાર મહહના સરુરી રમસકલાલ પરીખના 
રેખાંકનો છ.ે ત્યારબાદ અિારનિાર કેટલીક મિભૂમિઓ અને મરલપાહદની િસિીરો, ઉત્મ 
કલાકારોના મરત્ો િગેરે છાપિામાં આિિા. આ મરુખપમૃષ્ઠ પર સાંપ્રિ સાથેનો અનરુબંર એિો 
િો જળિા્યેલો છ ેકે એને મિરે કોઈએ કહેલરું કે.. છલે્ા બે-ત્ણ મહહનામાં કઈ કઈ મિમરષ્ 
વ્યમકિઓનરું અિસાન થ્યરું છ ેિે જલદીથી જાણિરું હો્ય િો સંસકમૃમિના છલે્ા અંકોના પૂંઠાં જોઈ 
લેિા. ‘સંસકમૃમિ’ના પહેલાં પાને રોક્કસ હેિરુથી લખા્યેલરું લખાણ મરુખ્યતિે ઉમારંકર જ લખિા. 
‘સમ્યરંગ’ એ બીજો મિમરષ્ મિભાગ - િેમાં સમકાલીન રાજકી્ય, સાંસકમૃમિક, સામામજક, 
સાહહમત્યક ઘટનાઓ મિરેની િંત્ીની દૃમષ્ભરી મમિાક્ષરી નોંર છ.ે ત્યારબાદ સજ ્ચનાતમક 
સાહહત્ય અને અભ્યાસલેખો - જનેા મિષ્યિસિરુનો વ્યાપ ઘણો મિરાળ છ.ે ‘સિાધ્યા્ય અને 
સમીક્ષા’ મિભાગમાં નોંરપાત્ પરુસિકો, સામમ્યકો પરનાં અિલોકનો કે ક્યારેક ટૂકંી નોંર હો્ય. 
અને પછી ‘અધ્ય્ચ’ મિભાગમાં ઉત્મ િકિવ્યો કે લખાણોમાંથી પ્રગટ કરેલાં અિિરણો હો્ય. 
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ત્યારપછી ‘પત્મ્્ પરુષપમ્’ જિેા મિભાગો એમાં ઉમેરા્યા છ.ે પરંિરુ 1980માં એ મામસકમાંથી 
ત્ૈમામસક બન્્યરું અને 1984માં ત્ૈમામસકનો અંક પ્રગટ કરી એ બંર ક્યરુાં ત્યાં સરુરી એકંદરે 
‘સંસકમૃમિ’ના પ્રથમ અંકની આકારમરુદ્રા િત્ેઓછ ેઅંરે જારી રહી હિી. 

િીસમી સદીના ઉત્રાર્ચની સરજકિાના એ ગાળાના સાહહત્યનાં િહેણોનો એક સમમૃદ્ધ 
આલેખ સંસકમૃમિમાંથી પામી રકા્ય છ.ે ગરુજરાિી સાહહત્યમાં મસથર થઈ રૂકેલા અને મસથર થિા 
સજા્ચ્યેલા અનેક સાહહત્યકારોની કલમ ‘સંસકમૃમિ’ના પમૃષ્ઠો પર જોિા મળે છ.ે સાહહત્યનાં 
લગભગ બરાં સિરૂપોની પાણીદાર કમૃમિઓ એમાં પ્રગટ થિી રહી હિી. એમાં રૂહઢપ્રેમીઓથી 
રૂહઢમિરોરીઓ સૌનાં સારાં કલાતમક લખાણોને સથાન મળિરું રહ્રું હિરું. ગાંરી્યરુગના, 
અનરુગાંરી્યરુગના િેમ જ આરરુમનક ્યરુગના કેટલા બરા સજ ્ચકો અનેૈ મિિેરકોને અહીં સથાન 
મળરું છ.ે 

કમિિા સંસકમૃમિનરું મિપરુલિા અને મિમિરિાની દૃમષ્એ સિા્ચમરક સમમૃદ્ધ અંગ છ.ે સજા્ચિી 
ગરુજરાિી કમિિાનો મમજાજ અહીં જોિા મળે છ.ે ગીિ, ગઝલ, ભજન, મરુકિક, સોનેટ, હાઈકરુ, 
િેમ જ છાંદસ-અછાંદસ રરનાઓ એમ પ્રકારિૈમિધ્ય રરાિિી આ કાવ્યસમૃમષ્નો અભ્યાસ 
કરિામાં આિે િો ગરુજરાિી કમિિામાં આિેલા પહરિિ્ચનોનો ખ્યાલ આિે. એકબાજરુ  બ. ક. 
ઠાકોરની કમિિા છ ેિો બીજી બાજરુ , મનરંજન ભગિ, લાભરંકર ઠાકર કે મસિાંરરુ ્યરચિંદ્રના 
એકથી િરારે કાવ્યો અહીં મળે છ.ે સંસકમૃિ, અંગ્ેજી, મરાઠી અને બંગાળી કાવ્યોના અનરુિાદો 
પણ કાવ્યમિભાગને સમમૃદ્ધ કરે છ.ે સરુરેર જોષી પાસેથી ટાગોરની કમિિા િો પ્રજારામ પાસેથી 
કમિ કામલદાસની કાવ્યશ્રી મળે છ.ે કમિિા કરિાં ટૂકંીિાિા્ચ અને નાટકોનરું પ્રમાણ અહીં ઓછરુ  ં
છ.ે આમ છિાં ‘ફટકો’ જિેી કેિન મરુનરી જિેા આરાસપદ લેખકની કે લકમીકાન્િ ભટ્ટ જિેા 
ઓછરુ  ં લખિા િાિા્ચકારોની કે હકરોર જાદિ અને મરરુ રા્ય જિેા સજ ્ચકોની પ્ર્યોગરીલ 
રરનાઓ એમાં પ્રમસમદ્ધ પામી છ.ે રણમજિરામ િાિાભાઈની માસિર નંદનપ્રસાદ િાિા્ચની 
સાથોસાથ આ િાિા્ચ મિરેનરું મનરંજન ભગિનરું િામિ્ચક પણ અહીં મળે છ.ે આ ઉપરાંિ સરુન્દરમ્, 
રરુનીલાલ મહિ્યા, જ્યંિી દલાલ, પન્નાલાલ પટલે, સનેહરમશમ, સરુરેર જોષી, મરિકરુમાર જોરી, 
ઈિા િિે, રન્દ્રકાન્િ બક્ષી, રીરુબહેન પટલે, સરુિણા્ચ કે રારેશ્યામ રમા્ચની એકામરક િાિા્ચઓ 
પણ બદલાિા િાિા્ચપ્રિાહનરું એક રોક્કસ મરત્ આપે છ.ે પમચિમની ઉત્મ ટૂકંીિાિા્ચઓના 
અનરુિાદો પણ આ અંકને સમમૃદ્ધ બનાિે છ.ે ‘ઝેરિરું’ જિેરું મરરુ રા્યનરું પ્ર્યોગરીલ એકાંકી અહીં 
સથાન પામ્યરું છ ેિો ઉમારંકર જોરી, રરુનીલાલ મહિ્યા, શ્રીરરાણી, રં. રી. મહેિા જ્યંિી 
દલાલ, મરિકરુમાર જોષી િગેરે પાસેથી ગરુજરાિી એકાંકીની સમમૃમદ્ધને દ્યોિક એિાં ઠીક ઠીક 
સંખ્યામાં એકાંકીઓ મળાં છ.ે એ જ રીિે ઉમારંકર જોરી પાસેથી ‘રાકરુન્િલ’નો અનરુિાદ, 
રં. રી. મહેિા પાસેથી રેકસમપ્યરના નાટકનો અનરુિાદ ‘મરઉનાળાની રાિનરું સપનરું’ કે 
નગીનદાસ પારેખ સરુરેન્દ્રનાથ દાસગરુપ્તા રમરિ નાટકનો અનરુિાદ ‘કલ્ોલ’ જિેા નાટ્યાનરુિાદો 
આપણા સજ ્ચકોની મિસિરિી રસદૃમષ્નો પહરર્ય કરાિે છ.ે જોઈ રકા્ય છ ે કે સાહહત્યની 
દૃમષ્એ ‘સંસકમૃમિ’ કોઈ િાિાબંરીનરું સામમ્યક નહોિરું. િંત્ી ઉમારંકરે સજ ્ચનની ગરુણિત્ાને 
રોરણે કમૃમિઓ પ્રગટ કરી છ.ે 

સજા્ચિા સાહહત્યનરું મિિેરન િથા મિશ્વની પ્રમસદ્ધ કમૃમિઓનો આસિાદ સંસકમૃમિનરું મહત્િનરું 
અંગ હિરું. બલિંિરા્ય ઠાકોર જિેા સમથ્ચ મિિેરક પાસેથી કાન્િરમરિ ‘સાગર અને રરી’, 
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‘િતસલના ન્યનો’ કે ‘િસંિમિજ્ય’ની મિિેરના મળે કે ભમૃગરુરા્ય અંજાહર્યા પાસેથી ‘કાન્િનરું 
ભાિનાજીિન’ મિરે અભ્યાસપૂણ્ચ લેખ મળે છ ેકે દરુગા્ચરંકર રાસ્તી પાસેથી ‘કમિ કામલદાસની 
સત્યદૃમષ્’ મિરે લેખ મળે કે િીસન થોમનસ મિરે એસ. આર. ભટ્ટનો સિાધ્યા્ય મળે કે 
મિષણપ્રસાદ મત્િેદી 47થી 57ના દા્યકાની ગરુજરાિી કમિિાનરું મિિેરન કરે કે કમિ 
ન્હાનાલાલના ‘મપિમૃિપ્ચણ’નરું મનરંજન ભગિ પાસેથી બબબે અંક સરુરી મિસિરિરું મિિેરન મળે. 
સરુરેર જોષીના િાિા્ચસંગ્હ ‘ગમૃહપ્રિેર’ના પ્રિેરક િરીકે લખા્યેલો ગરુલાબદાસ બ્ોકરનો લેખ 
‘રમણી્ય રૂપસમૃમષ્માં’ અહીં હો્યિો મિના્યક પરુરોહહિે કરેલી એની કિક સમીક્ષા ‘પ્રિેરદ્ાર 
ન જિ’ેનો પણ સમાિેર થા્ય. ‘મસત્ેરમે િષભે સાત્્ચ’, નામનો ગરુલાબદાસ બ્ોકરે અનરુિાદ કરેલો 
બે અંકમાં ફેલાિો સાત્્ચનો લાંબો ઈન્ટવ્યૂ્ચ, મમલાન કરુન્દેરાનરું મનરંજન ભગિે અનરુિાદ કરેલરું 
વ્યાખ્યાન ‘અને જો નિલકથા આપને ત્યજી જા્ય િો’, મમલટનના ‘પેરેિાઈઝ લોસટ’ના નિમા 
પિ્ચનો દરુષ્યંિ પંડાનો અનરુિાદ આ બરી ‘સંસકમૃમિ’ દ્ારા રસજ્ ભાિકોને થ્યેલી મહત્િની 
સંપ્રામપ્ત છ.ે

સંસકમૃમિનો એક મહત્િનો મિરેષ િેમાં પ્રગટ થ્યેલી લેખમાળાઓ છ.ે હકરનમસંહ 
રાિિાની રસાળ લેખમાળા મજપસીની આંખે, કાકાસાહેબ કાલેલકરની લેખમાળા રમા્ચનરુભિની 
સમરણ્યાત્ા, રરુનીલાલ મહિ્યાની રોપાટીને બાંકિથેી, દર્ચકની લેખમાળા સોક્હેટસ - રીલનો 
ઉપાસક, એસ. આર. ભટ્ટની રેકસમપ્યરમિષ્યક લેખમાળા, પ્રબોર પંહિિની ગરુજરાિી 
ભાષાના ધિમનમિષ્યક લેખો કે સરુમંિ મહેિાની લેખમાળા સમાજનાં િહેણો આિી અનેક 
લેખમાળાઓએ સંસકમૃમિની સમમૃમદ્ધમાં િરારો ક્યયો છ.ે 

સંસકમૃમિનરું મહત્િનરું પ્રદાન ઉમારંકરના લેખો છ.ે જો ‘સંસકમૃમિ’ ન હોિ િો ઉમારંકરના 
િૈરાહરક લખાણો આટલી માત્ામાં પ્રગટ થ્યાં હોિ કે કેમ એ એક પ્રશ્ છ.ે સમાજના મિમિર 
ક્ષેત્ો મિરેનરું િૈરાહરક િલણ આિાં લખાણોમાંથી પામી રકા્ય છ.ે મરિસંકલપ, સમ્યરંગના 
લેખોમાં ઉમારંકર એક સંસકમૃમિમિરારક િરીકે ઊપસી આવ્યા છ.ે િેના પ્રથમ પાને પ્રકામરિ 
થિાં લેખોમાં ઉમારંકર જોરીની એક જરુદી જ છટા માણિા મળે. એમાં લોકરાહીના રક્ષણની 
મરંિા હો્ય કે સહમરંિન પર ભાર હો્ય, િસંિ મનમમત્ે રિીન્દ્રનાથને ્યાદ કરે કે માનિજાિને 
બરાિી રકે એિરું કોઈ િત્િ હો્ય િો િે હાસ્ય જ છ ેએમ કહી હાસ્યરસનરું મહત્િ આંકી આપે. 
ક્યારેક વ્યમકિમિરેષો અને સજ ્ચકવ્યમકિતિોની િાિ માંિ ેિો ક્યારેક ગરુજરાિનરું રૂંટણીમરત્  
પણ આપે. સમ્યરંગ ઉમારંકરનો મહત્િનો સિંભ એ રીિે બની રહે છ ેકે િેમાં ઉમારંકરે 
મિમિર ક્ષેત્ોમાં રાલિા મિરાર-આંદોલનો, સાંસકમૃમિક મિષ્યોને લગિા સંમેલનો, પહરષદો, 
સંમેલનો ને પહરસંિાદો, સમારોહો ને મહોતસિો િગેરેની િેમ નિા ગ્ંથો-સામામ્યકોનાં પ્રકારનો 
િગેરેની્ય િમૃત્ાંિનોંરો આપિાનો ઉપક્મ સિીકા્યયો હિો. મિમિર ક્ષેત્ોની મિભૂમિઓ સાથેના 
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંબંરોને આરારે િેમણે લખેલી અિસાનનોંરો, અમભિાદનનોંરો, રહરત્નોંરો 
િગેરેમાંથી િેમના હૃદ્યમાં જ-ેિે મિભૂમિઓની છબીઓ અંકા્યેલી જોિા મળે છ.ે એક જાગ્િ 
પ્રહરી િરીકે ઉમારંકર અહીં જોિા મળે છ.ે 

સાહહત્ય મસિા્યના ક્ષેત્ોમાં પણ ‘સંસકમૃમિ’ મરુકિ મિરારનરું સામમ્યક બની રહ્રું હિરું. 
અન્્યના સિસથમરુકિ મિરારોને એમાં િારા મળિી હિી, એમાં એમની સિસથ, મનભગીક મિરારક 
િરીકેની મરુદ્રા ઊપસી રહે છ.ે જ ેમહહનામાં ભારિ આઝાદ થ્યરું િે મહહનાના એટલે કે ઑગસટ 
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1947ના અંકમાં अर्थेष्वभिज्ञ स्वराट् રીષ્ચકથી લખા્યેલ િંત્ીલેખમાં ઉમારંકર ભગિાન 
બરુદ્ધના જીિનનો પ્રસંગ ટાંકીને, અંિે રોબટ્ચ રિોસટની બે પંમકિઓ મૂકે છ ેજનેો ભાિાથ્ચ-
અનરુિાદ આપીને સમાપન કરિા કહે કે - ‘એકેએક માણસ પોિાનાં ક્ાંમિ ઉપજાિે એ ક્ાંમિ 
માટ ેહરું  િમને મનમંત્રું છરુ .ં જો કોઈ ક્ાંમિ આિી રહી હો્ય િો િે માત્ આ જ છ.ે સિરાજમાં 
જીિિા એકેએક સિરાટ્ થિાનરું છ.ે’

એમની લાક્ષમણકિાનો એક નમૂનો ‘સંસકમૃમિ’ જૂન 1975નરું પ્રથમ પાનરું છ.ે 26મી જૂને 
કટોકટી જાહેર થ્યેલી. એના પ્રમિકાર રૂપે િે મહહનાના ‘સંસકમૃમિ’ના પ્રથમ પાને (સળંગ પમૃ. 
169) મથાળે 24 પોઈન્ટના અક્ષરોમાં લખ્યરું છ.ે

‘26મી જૂન 1975ના રોજ આંિહરક કારણોસર કટોકટીની સરકારી જાહેરાિ’ - આ 
લખાણ પછી નીરે આખરું પાનરું કોરંુ મૂક્યરું છ.ે અહીં પ્રજામાનસની િૈરાહરક અમભવ્યમકિ અને 
સમગ્ વ્યમકિસિાિંત્ર્ ્ય પરની રાજકી્ય િરાપને બાકીનરું પાનરું કોરંુ મૂકીને એમણે કાવ્યાતમક 
રીિે રજૂ કરી છ.ે પણ ઉમારંકર આટલેથી અટક્યા નથી. પછીના 170માં પાને એમણે 
સામમ્યકના પ્રકારનને મોકૂફ રાખિાની જાહેરાિ કરીને ગ્ાહકોને લિાજમની રકમ પાછી 
પહોંરાિિાની જાહેરાિ પણ કરી છ.ે આ જાહેરાિ કરીને ગ્ાહકોને લિાજમની રકમ પાછી 
પહોંરાિિાની જાહેરાિ પણ કરી છ.ે આ જાહેરિોની નીરે િેમણે જાણીિરું કાવ્ય ‘રોજનો એનો 
એ િિકો.../કાલે હિો િે િિકો ક્યાં છ?ે’ કાવ્ય પણ પ્રગટ ક્યરુાં હિરું. જો કે રારેક મહહના 
પ્રકારન બંર રાખીને સં્યરુકિ અંકો પ્રગટ કરી 1975ના િષ્ચનરું પ્રકારન પૂણ્ચ બનાિા્યરું હિરું. 
પરંિરુ કટોકટી સામેનો એમનો પરુણ્યપ્રકોપ એમણે આ રીિે પ્રગટ ક્યયો હિો. 

‘સંસકમૃમિ’ની મહત્િની ઉપલમબર િેના મિરેષાંકો છ.ે દરેક મિરેષાંક મિષ્ય અને િેની 
માિજિને કારણે આગિરું મૂલ્ય રરાિે છ.ે એનો 101મો અંક (મે 1955) લોકરાહી મિરેની 
સંગોમષ્ઠનો હિો. સારી લોકરાહીના મિકાસમાં ઉપ્યોગી થિાનો િેમાં હેિરુ હિો. 200મો અંક 
મિિેરન અંક (ઑગસટ 1963) િરીકે પ્રગટ થ્યો હિો. િેના િંત્ીલેખમાં િેઓ લખે છ ે કે 
ઈસરુના િષ્ચ 1963ની અરિચર આપણા લેખકો પર અણરા્યયો છાપો મારિાં એમની 
મિિેરનરેિના કઈ રીિે કામ કરી રહેલી જોિા મળી િેનો નકરો અહીં મળરે. રેકસમપ્યરની 
400મી જન્મજ્યંિી પ્રસંગે રેકસમપ્યર અંક (એમપ્રલ 1964) િો ગાંરીજીના અિસાન પછીનો 
ગાંરીમિષ્યક અંક હિો, િો િળી રા. મિ. પાઠકના અિસાન પછીનો અંક એમને મિરેનો હિો. 
300મો અંક (હિસેમબર 1971), રરિરંદ્ર જન્મરિામબદ અંક (ફેબ્રુઆરી 1977), િોલસટો્ય 
મિરેષાંક (જાન્્યરુઆરી, 1979), કાવ્યપ્રમિભાિ મિરેષાંક (ઑકટોબર-હિસેમબર 1980 િથા 
જાન્્યરુ.-માર્ચ 1981), સજ ્ચકની આંિરકથા મિરેષાંક (જાન્્યરુ.-માર્ચ 1984 િથા એમપ્રલ-જૂન 
1884), પૂણા્ચહૂમિ મિરેષાંક (ઑકટોબર-હિસેમબર 1984) આ મિરેષાંકોમાંથી કેટલાક સિિંત્ 
ગ્ંથો રૂપે પણ પછી પ્રગટ કરિામાં આિેલા. આ મિરેષાંકો પણ િંત્ીની સૂઝસમજના દ્યોિક 
છ.ે આ રીિે સજા્ચિા ગરુજરાિી સાહહત્ય સાથે ‘સંસકમૃિ’નો સિિ અને સમ્યક સંબંર રહ્ો હિો. 
આ મિરેષાંકોમાં ઉમારંકરના સંપાદકી્યનરું પણ એક રોક્કસ મૂલ્ય છ.ે 

સંસકમૃમિ એના નામ પ્રમાણે વ્યાપક મિષ્યોને આિરી લે છ.ે અથ્ચરાસ્ત લેખોમાં આર. કે. 
અમીન, ઋમષકેર પાઠક કે િાહિલાલ િગલી, મિજ્ાન મિરે ન. મૂ. રાહ અને કરુમાર ઠાકર, 
અધ્યાતમ મિરે કાકાસાહેબ કાલેલકર, પંહિિ સરુખલાલજી કે અંબરુભાઈ પરુરાણી, કેળિણી મિરે 
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નાનાભાઈ ભટ્ટ, દર્ચક, સિામી આનંદના લેખો ધ્યાન ખેંરે છ.ે અનેક મિષ્યો મિરેના 

દેરપરદેરના પહરસંિાદો કે પહરષદો કે વ્યાખ્યાનશ્રેણીઓના અહેિાલો એમાં મળે છ.ે 

‘સંસકમૃમિ’નો ‘પૂણા્ચહૂમિ મિરેષાંક’ પ્રગટ કરીને ઉમારંકરે કોઈપણ જાિની ફહર્યાદ 

ક્યા્ચ િગર ‘સંસકમૃમિ’ને ગૌરિભરી મિદા્ય આપી છ.ેમિદા્ય લેિા ‘સંસકમૃમિ’ના આ પૂણા્ચહૂમિ 

અંકની સમમૃમદ્ધ મબલખ છ.ે િૈમિધ્યસભર છ,ે સતિપૂણ્ચ છ.ે મૌમલક િેમ જ અનરુહદિ કમિિા, 

િાિા્ચ, રહરત્ાતમક, મરંિનાતમક, સંરોરનાતમક અને મિિેરનાતમક લેખો, કમિિાનો આસિાદ, 

કમિ અને કિનમિષ્યક િામત્િક મિરારણા, પત્મ પરુષપમ્, હૃદ્યનો હક િથા સમ્યરંગ - એમ 

‘સંસકમૃમિ’ના પરંપરાગિ બરાં જ અંગ અહીં સથાન પામ્યા છ.ે ‘સંસકમૃમિ’ની સરુદીઘ્ચ, ્યરસિી 

અને મસમદ્ધિંિ ્યાત્ાનો આ પૂણ્ચમિરામ છ.ે સંસકમૃમિ મિદા્ય માગે છ ેનામે કરેલી કેહફ્યિ, 

વ્યાપકભાિે પણ આપણી સામમ્યકપ્રિમૃમત્ મિરે મામમ્ચક મનરીક્ષણ આપિો એક મૂલ્યિાન લેખ 

બની રહે છ.ે િેમણે મરુકિ હૃદ્યે પારદરગી મનખાલસિાથી જણાવ્યરું છ ેકે ‘સમ્યની સાથે ગાઢ 

અનરુસંરાનપૂિ્ચક જીિિાની િક મળે એ દૃમષ્થી પ્રેરાઈને સંસકમૃમિ કાઢ્રું અને જીિિાની પ્રહક્્યાના 

ભાગ રૂપે એ રાલ્યરું એટલે ક્ષણે ક્ષણે એનો આનંદ જ લૂંટ્યો છ.ે’

સંસકમૃમિ સંદભભે ઉમારંકર જોરી અને બળિંિરા્ય ઠાકોરનો જાણીિો સંિાદ નોંરિાનરું 

અહીં ગમે. ઠાકોરે ઉમારંકરને કહ્રું ‘િરું સંસકમૃમિ રલાિે છ ેપણ એને લોકમપ્ર્ય ન બનાિી 

રક્યો!’ એના જિાબમાં ઉમારંકરે કહેલરું, ‘હરું  િમારી કમૃમિ છાપરું અને એને લોકમપ્ર્ય બનાિિાની 

આરા પણ રાખરું?’

આમ ‘સંસકમૃમિ’ એ ગરુજરાિી સાહહત્યના પત્કારતિના દોઢસો િષ્ચના ઈમિહાસનરું એક 

ઉજ્જિલ, અત્યંિ સમમૃદ્ધ ગૌરિપ્રદ પ્રકરણ છ.ે ગરુજરાિી સાહહત્યજગિની કેટલીક મિરલ 

ઘટનાઓમાંની એક લેખે ‘સંસકમૃમિ’ અત્યંિ મહહમાિાન છ.ે ઉમારંકરને િથા એમના ્યરુગને 

સમજિા માટ ેસંસકમૃમિ બહરુ ઉપ્યોગી સંદભ્ચસામગ્ી પૂરી પાિ ેછ.ે રન્દ્રકાન્િ રેઠ િેને ‘િનમેન 

એકેિમેીનરું મરુખપત્...’ કહે કે રમણલાલ જોરી ‘સંસકારસંિર્ચનનરું સામમ્યક’ કે કમૃષણિીર 

દીમક્ષિ ‘ઉમારંકરના જીિનનરું રમણી્ય િપોિન કહે’ િેમાં જરા્ય અમિર્યોમકિ નથી. 
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રક્ષર્જ	ેવસં્	રવશ્વમાનવની

ડંકેશ	ઓઝા

સાહહત્ય પહરષદના 32મા જ્ાનસત્માં ગરુજરાિી ‘સામમ્યકો સંદભભે’ નામની પાંરમી 
બેઠકમાં મરુખ્યતિે છ સામમ્યકો પસંદ કરિામાં આવ્યાં છ.ે આ સામમ્યકો રા કારણે આટલાં 
મહત્િનાં છ ેજનેે કારણે આપણે એકિીસમી સદીના એકિીસમાં િષ્ચમાં પણ િેની રરા્ચ કરીએ 
છીએ એ મરુદ્ ેખાસ મિરારિા જિેરું છ ેસંબંર સાહહત્ય અને પત્કારતિનો છ.ે પત્કારતિને 
આપણે ઉિાિળે સજા્ચિરું સાહહત્ય એમ ગણ્યરું છ.ે સાંપ્રિ પ્રિાહોથી સિિ િાકેફ રહેિા માટ ે
સામમ્યકો અમનિા્ય્ચ છ.ે જમેણે સાંપ્રિ પ્રિાહો સાથે અિોઅિ રહીને જીિન જીિિરું છ ેએમને 
સામમ્યક કાઢ્ા મિના રાલ્યરું નથી એ ઈમિહાસમાંથી જોિા મળિી હકીકિ છ.ે 

આરા્ય્ચ આનંદરંકર બાપરુભાઈ ધ્રુિ (1869-1942) િોંિેર િષ્ચ જીવ્યા અને સાિત્ીસ 
િષ્ચ સરુરી ‘િસંિ’ સામમ્યક રલાવ્યરું. ભોગીલાલ રરુનીલાલ ગાંરી (1911-2001) નેિરું િષ્ચ 
જીવ્યા. િેમણે િેત્ીસ િષ્ચ ‘મિશ્વમાનિ’ રલાવ્યરું. સરુરેર હહરપ્રસાદ જોષી (1921-1986) પાંસઠ 
િષ્ચ જીવ્યા. 1943થી રરૂ કરીને જીિનના અંિ સરુરી કરુલ સાિ-આઠ સામમ્યકો રલાવ્યાં. 
જમેાંના એક ‘મક્ષમિજ’ મિષે આપણે િાિ કરિાના છીએ, જ ેએમણે છએક િષ્ચ રલાવ્યરું. સીરી 
રીિે પણ આ ત્ણે્ય સમકાલીનો છ.ે ત્ણમાંથી માત્ ભોગીલાલ ગાંરીએ આઝાદી આંદોલનમાં 
ભાગ લીરો છ ેઅને જલેિાસ પણ િેઠ્યો છ.ે ત્ણે્યને માત્ સાહહત્યજગિની નહીં પણ સમગ્ 
સમાજ, િેનાં મૂલ્યો અને િેના ઉતથાનની મરંિા છ.ે પોિપોિાની સમજ મરુજબ પ્રત્યેકે કરેલરું 
પ્રદાન મિમરષ્ઠ છ.ે

ગ્ંથસમીક્ષાના સામમ્યક ‘ગ્ંથ’ના િંત્ી અને પરુસિકપ્રેમી ્યરિંિ દોરીએ સામમ્યકો 
સંદભભે મહત્િની િાિ કરી હિી: ‘કોઈપણ નિા સામમ્યકે કોઈ પૂિ્ચજના પેંગિામાં કે જોિામાં 
પગ ઘાલિાનો પ્ર્યતન ન કરિો જોઈએ એનરું મનરાન િરરુ ઊંરરું હોિરું જોઈએ, કંઈક નિરું કરી 
બિાિિાનરું, જ ેથઈ ગ્યરું છ ેિેનાથી કંઈક જરુદરું મનમા્ચણ કરી આપિાનરું હોિરું જોઈએ. એક જૂની 
િાિનરું સમરણ થા્ય છ.ે ભોગીલાલ ગાંરી ‘મિશ્વમાનિ’ રરૂ કરિાના હિા. એમણે એ મામસક 
પરતિે પોિાની આકાંક્ષા - અમભલાષા પ્રગટ કરિાં એક સૂત્ મૂકેલરું: ગરુજરાિીનરું ‘મોિન્ચ હરવ્યૂ’ 
બનિાનાં સિપન સેિિરું મામસક મને એ િખિે એ અમભગમ રુરેલો નહહ. ‘મોિન્ચ હરવ્યૂ’ િે 
િખિના ભારિનરું એક ઉતકમૃષ્ અંગ્ેજી મામસક હિરું િે કબૂલ. પણ નિા મામસકના િંત્ીનરું સિપન 
એટલરું મ્યા્ચહદિ એિરું અનરુકરણરીલ રા માટ?ે એને માટ ેકેટલી્ય હદરાઓ ખરુલ્ી પિી છ.ે 
એના પરુરુષાથ્ચ માટ,ે ઉડ્ડ્યન માટ,ે અનંિ આકાર મિસિરેલરું છ ેએટલે જ બરરુભાઈ રાિિનરું 
‘કરુમાર’ (એમની ભૂલો અને ખામીઓ સહહિ) પરુનઃ જીમિિ મિરાર મને ગમ્યો નથી.’

આનંદરંકરે નિી સદીની રરૂઆિનાં મહત્િનાં સપંદનો ‘િસંિ’માં ઝીલિાનો પ્ર્યતન 
ક્યયો. ભોગીલાલ ગાંરીએ બે મિશ્વ્યરુદ્ધો પછી માનિમૂલ્યોની પરુનઃસથાપનાની મરંિા કરી િો 
સરુરેર જોષીએ સાહહત્યના બંમર્યાર િાિાિરણને સામમ્યકની પ્રિમૃમત્ દ્ારા ખળભળાિી 
મૂકિાનો અને મિશ્વસાહહત્યની નિી મક્ષમિજો દરા્ચિિાનો પ્ર્યાસ ક્યયો. આ બરામાં એક 
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પ્રકારની વ્યાપક સામામજકિા હિી. એકદંહિ્યા મહેલમાં બેસીને ટબેલ લેમપના અજિાળે 
સજ ્ચન કરિા કરિાં પોિાના મિરારો મરુજબ પહરિિ્ચનને મરંરિાનો િેમાં ઉપક્મ હિો. અનેક 
સારનોની માફક મિરાર, કલા, અને સાહહત્ય પણ પહરિિ્ચનનાં સારન છ ે એિી વ્યાપક 
સિ્ચસંમમિ ત્યારે પ્રિિ્ચિી હિી. આજ ેઆપણે કેટલીક બાબિોમાં કંઈક અંરે પારોઠના પગલાં 
ભરિાં હોઈએ એિી રંકા આપણો પીછો છોિિી નથી. 

આનંદરંકર મિદ્ાન અને મરક્ષણમિદ િો ખરા જ, પણ અમદાિાદના મમલમામલકો અને 
મજૂરો િચરેના પ્રશ્ોના સમારાન માટ ેલિાદ િરીકે ગાંરીજીની પણ પસંદગી પામ્યા. એમની 
િટસથિા અને મિશ્વસની્યિા સમાજમાં કેિી વ્યાપક સિીકમૃમિ પામી હિી િેનરું આ દ્યોિક છ.ે 
એ જ રીિે સમાજના સરુરારકો અને સંરક્ષકો િચરે લાંબા સમ્યનો જ ેસંઘષ્ચ અને મિિાદ 
રાલિો રહ્ો િેમાં િેમની મસથરબરુમદ્ધની ઘણી પ્રરંસા થઈ છ.ે મમણલાલ નભરુભાઈ મદ્િેદીએ 
પોિાના આતમિમૃત્ાંિની હસિપ્રિ આનંદરંકરને સોંપી હિી. િે પ્રગટ કરિા ઘણો ઊહાપોહ 
થિો હિો, દબાણ પણ ઘણં હિરું, પણ આ ‘સાિ્ચજમનક રન’ને પ્રકારમાં લાિિા િેમણે મિિેક 
ત્યજ્યો નથી. છ કકિ ેઆતમિમૃત્ાંિનો કેટલોક ભાગ ‘િસંિ’માં ખંહિિ સિરૂપે પ્રગટ ક્યયો ને 
બાકીનો કેટલોક ભાગ કદી પ્રગટ ક્યયો નહીં. બસો પાનામાંથી માંિ એક્યાસી પાનાં જટેલરું, 
લખાણ પસંદ કરી પ્રગટ ક્યરુાં. સમગ્ આતમિમૃત્ાંિ િો આપણે જાણીએ છીએ િેમ છકે 
1979માં રીરુભાઈ ઠાકરના સંપાદન િળે પ્રગટ થ્યરું.

‘્યરુમરમષ્ઠરના અસત્ય કથન’ (નરો િા કરુ ંજરો િા)ના પ્રસંગનરું િેમણે બારીકાઈથી 
અિલોકન ક્યરુાં. નૈમિક કે રામમ્ચક પહરપ્રેક્ષ નહીં પણ એક ભવ્ય કરુણરસ િરફ િેમણે ધ્યાન 
દો્યરુાં. નરમસંહરાિ િે સાથે સમંિ ન હિા. ‘િસંિ’ના પાને આ િાદ-મિિાદ ઠીકઠીક રાલ્યો છ.ે 
આનંદરંકર અદ્િૈ િેદાંિી છ ેિે િત્િને પકિ ેછ ેઅને િક્ચરરુદ્ધ સિરૂપે િેને રજૂ કરિાનરું કૌરલ 
પણ દાખિે છ.ે ‘સરસિિીરંદ્ર’કાર ગોિર્ચનરામ મારિરામ મત્પાઠીના અિસાન પછી 
આનંદરંકર ‘િસંિ’નો ‘ગોિર્ચન અંક’ પ્રગટ કરે છ.ે કથાના અંિ મિરે આપણે ત્યાં પરુષકળ 
રરા્ચઓ રાલી છ.ે આનંદરંકર કથાને આકરગ્ંથ િરીકે ઓળખાિીને િેને માટ ેપરુરાણ રબદ 
િાપરે છ,ે કથાકારના પક્ષે રહે છ.ે આ સમ્ય અંગ્ેજી કેળિણીનો લાભ મેળિનાર સરુરારકોનો 
છ.ે િેઓ ‘સરુદર્ચન’ના મમણલાલની િરફેણ કરિા દેખા્ય છ.ે પરદેરગમન, સ્તીકેળિણી, 
લગ્નમાં સ્તી-પરુરુષની સંમમિ, બાળલગ્ન, કન્્યામિક્્ય િથા જ્ામિભેદ મનષેર િગેરે સરુરારા 
મમણલાલે પણ ઈચછ્ા હિા એમ જણાિી િાજબી રીિે પૂછ ેછ:ે ‘આિા ઉતસાહી અને પ્રૌઢ 
સરુરારાના લખાણો એક પણ ‘સરુરારાિાળા’ની કલમથી નીકળેલા બિાિરો?’

‘િસંિ’ના પ્રદાનને ઘણા બરાએ મબરદાવ્યરું છ.ે આનંદરંકરે સમકાલીન મિદ્ાનોને 
ગરુજરાિીમાં લખિા કરેલા. િેમાં મરિાભાઈ મોિીભાઈ, છોટાલાલ િકીલ અને ભૂલાભાઈ 
દેસાઈ જિેા મરુખ્ય છ.ે મિદ્યાનરું કોઈ ક્ષેત્ બાકાિ ન રહે િે પ્રકારના લેખો અને લેખમાળાઓ 
‘િસંિ’ના પાને પ્રગટ થા્ય છ.ે ગાંરીજીએ લખ્યરું છ ે કે દમક્ષણ આહરિકામાં ‘િસંિ’ના લેખો 
િેમને માટ ેપ્રેરક બનેલા, િચરે આઠ િષ્ચ ‘િસંિ’નરું સંપાદનકા્ય્ચ રમણભાઈ નીલકંઠને સોંપા્યેલરું. 
1939માં પ્રકારન બંર થિાં પૂિભે, છલે્ાં ત્ણ િષ્ચ, િે ત્ૈમામસક બની રહેલરું. બ. ક. ઠાકોરે 
ફહર્યાદ કરેલી કે મામસકના બરનાં અિલોકનો ‘િસંિ’માં કેમ પ્રગટ થિાં નથી િે સમજાિરું 
નથી. જો કે િેમના અગ્લેખોને ઘણાએ મૂલવ્યા છ ેઅને િેને અપક્ષપાિી િેમજ મિદ્િા અને 
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રમસકિાથી ભરેલા ગણાવ્યા છ.ે લગભગ રાર દા્યકા સરુરી રાલેલા આ સામમ્યકોના 
લેખોમાંથી આપણને ‘કાવ્યિત્િ મિરાર.’, ‘સાહહત્ય મિરાર’, ‘હદગદર્ચન’ અને ‘મિરાર 
મારરુરી’ એિાં રાર પરુસિકો મળે છ,ે ‘િસંિે’ નિી સદીના રરૂઆિના દા્યકાઓમાં નિસંરાર 
અને િાજગીસભર િાિાિરણ ઊભરું કરિામાં મહત્િનો ફાળો આપ્યો હિો.

મિષણપ્રસાદ ર. મત્િેદી ‘દ્રરુમપણ્ચ’ (1982)માં લખે છ:ે ‘નરમસંહરાિ અને આનંદરંકરે 
જ ેહદરા બિાિેલી િે હદરામાં જિાનરું મન િરરુ ને િરરુ થ્યરું. િેને મિજ્યરા્યનરું પ્રોતસાહન મળી 
ગ્યરું. હરું  હિે મિિેરક કહેિા્યો.’ િો િળી અઢી દા્યકા સરુરી ગ્ંથસમીક્ષાનરું સામમ્યક ‘પ્રત્યક્ષ’ 
સફળિાપૂિ્ચક રલાિનાર રમણ સોની લખે છ:ે ‘આનંદરંકરની સમન્િ્યિાદી દૃમષ્એ 
સામામજક - રામમ્ચક મિરારણાને એકપક્ષી મિાગ્હમાંથી મરુકિ અને મોકળી કરી.’ એટલરું જ 
નહીં, મૂળ સત્ય સરુરી પહોંરિી એમની ઊંિી િત્િમજજ્ાસાએ એને પહરરરુદ્ધ રૂપ પણ આપ્યરું. 
‘િસંિ’માં મિષ્યની વ્યાપકિા જ કેટલી મોટી હિી.’ 

ભોગીલાલ ગાંરી મિદ્યાપીઠમાં ભણેલા, સામ્યિાદી પક્ષમાં ગ્યેલા અને ત્યાંથી મનરાર 
થઈને ગાંરીમિરાર િરફ પાછા ફરેલા, મૂળે મિરાર અને મિરારરારાના માણસ. 1958માં 
‘માનિ’ નામનરું મામસક રરૂ ક્યરુાં જ ેપાછળથી ‘મિશ્વમાનિ’ બન્્યરું. મામસક કાઢિાના અનેક 
નક્કર જોખમોનો પૂરો ખ્યાલ હોિા છિાં િેમનાથી રહેિા્યરું નહીં ને ઝંપલાિી બેઠા એમ એમણે 
ખરુદ લખ્યરું છ.ે સરુરેર જોષીની કમિિા આસિાદની શ્રેણી ‘મિશ્વમાનિ’માં રાલી છ.ે મિશ્વના 
મિરારપ્રિાહો ઉપર િેમની નજર બરાબર ફરિી રહી છ.ે િેઓ ‘સમાજિાદનો ખમિીરર 
અખિરો’ એમ કહીને ્યરુગો-સલામિ્યાની િાિ કરે છ,ે અશ્ીલિાના મરુદ્ ેઆલબટયો મોરામિ્યાના 
લખાણોનો જ્યા ઠાકોર પાસે અનરુિાદ કરાિી છાપે છ,ે સામ્યિાદી બી. ટી. રણદીિેએ 
સામ્યિાદી પમત્કા ‘ન્્યૂ એઇજ’માં કરેલી ‘સિયોદ્ય’ની સમીક્ષા ગરુજરાિીમાં રજૂ કરે છ.ે 
અખાિી ્યરુદ્ધ અને રમર્યામાં મિરાર અને વ્યિસથાના પહરિિ્ચનના પિકાર મિષે લખે છ.ે આમ 
‘મિશ્વમાનિ’ ખરા અથ્ચમાં રાષ્ ટ્ી્ય અને િૈમશ્વક પ્રિાહોને બરાબર ઝીલિરું રહે છ.ે હફલમો, 
મિજ્ાન, નિરું િાંરન અને મહત્િના મિષ્યે મિરેષાંગ રૂપે એકથી િરરુ મિષ્યે લેખો પણ આપે 
છ.ે પરુસિકોની જાહેરાિ અને ‘ગલાઇકોિીન’ સરુરીની િેપારી જાહેરાિોની સહા્ય પણ મેળિે છ.ે 
રમિરંકર મ. રાિળ અહીં ‘હરિાં-ફરિાં’ નામની કોલમ લખે છ.ે ‘હમ બેરેન હૈં’ શ્રેણી દ્ારા 
િારકની સંિેદનાને ઝકઝોરે છ.ે

રોત્ીસ િષ્ચના આ્યરુષ્યમાં ‘મિશ્વમાનિે’ િઝનબંરી મિરેષાંકો ક્યા્ચ છ.ે િેમાંના 
મહત્િનાનો ઉલ્ેખ કરીએ િો ગરુજરાિી સથાપના િખિે ગરુજરાિ દર્ચન, પછી િરિ એકસઠમાં 
રિીન્દ્ર મિરેષાંક, મસત્યોિેરમાં કટોકટી મિરેષાંક, બાણમાં ઈંદરુલાલ ્યામજ્ક રિાબદી મિરેષાંક 
િેઓ પ્રગટ કરે છ.ે ગરુજરાિી સાહહત્યની રીિે જોઈએ િો ઑકટોબર, 1960માં નિી રૈલીની 
નિમલકાઓ અને જૂન 1972માં લા. ઠા. મરરુરા્ય, મરુકરુ ંદ પરીખ, રઘરુિીર રૌરરી, હદગીર 
મહેિા અને મરનરુ મોદીના છ એકાંકીઓ આપે છ.ે સરુ. જો. ની આસિાદ શ્રેણી ઉપરાંિ ગરુલામ 
મોહમમદ રેખની કળાની આસિાદશ્રેણી પણ અહી રાલી છ.ે િો િળી રંદ્રકાંિ ટોપીિાળાની 
લેહટન અમેહરકન કમિિાશ્રેણી પણ અહીં પ્રગટ થઈ છ.ે 

રરૂઆિના સો અંક મિરે ભોગીભાઈએ સરુમન રાહ પાસે મિહંગાિલોકન કરાિેલરું. 
જ્યારે સમીક્ષકને ભોગીભાઈમાં સામમ્યક કાઢિાની ગરજ અને ધ્યે્યની પૂરી સપષ્િા, મંમજલે 
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પહોંરિાની મરંિા, કહટબદ્ધિા અને િેનરું સિિ મનિ્ચહન િેમ જ એક િંત્ીને છાજ ેિેિી રીિના 
સહકારની ઝંખના અને રીિટ જણા્યાં હિાં. મિનારક ્યરુદ્ધની જીિલેણ અસરો પછી મિકસી 
રહેલી લોકરાહીના આમથ્ચક પ્રશ્ો અને ્યાંમત્કરણનાં રસમસિા પૂર િચરે માનિી્ય ગૌરિની 
પરુનઃ પ્રમિષ્ઠા થા્ય, િેની િૈરાહરક ભૂમમકા િૈ્યાર થા્ય એિો ઊંરો ઉદ્રે ભોગીભાઈએ પોિે 
નક્કી ક્યયો હિો, એ અથ્ચમાં ‘મિશ્વમાનિ’ને સરુમન રાહે ‘મેગેઝીન ઑફ થોટ’ પણ કહ્રું છ,ે 
રમર્યન અને રીની સામ્યિાદના ગરુજરાિી મનષણાિોમાં ભોગીભાઈ એક અગ્ણી હિા એ િો 
જાણીિી િાિ છ.ે આમ છિાં કોઈ એક િાદ કે મિરાર િરફ ઝૂકી જિાને બદલે િે સદા્ય રરા્ચ 
િથા સહ-મિરાર માટ ેઉદ્યિ હિા. કેટલા બરા મિરારમનીષીઓનો િેમણે પહરર્ય કરાવ્યો છ.ે 
વ્યમકિ સિાિંત્ર્ ્યને ગૂંગળાિિી સામ્યિાદી પ્રણામલકાઓ અને મૂિીિાદ સામે મિશ્વમાનિે સિિ 
લાલબત્ી રરી છ.ે 

અમનરૂદ્ધ બ્હ્મભટ્ટ ેઅહીં ‘આલોરન’ કે ‘ગ્ંથસમીક્ષા’ મિભાગો દ્ારા નિી પદ્ધમિ ઊભી 
કરી હિી. કમૃમિમનષ્ઠ મિિેરનની ભૂમમકા બાંરિામાં મિશ્વમાનિનો પણ ફાળો છ.ે જો કે 
પરુનઃમૂલ્યાંકનનરું સાહસ એણે બહરુ ઓછી િાર આદ્યરુાં છ.ે જ્યંિી દલાલના ‘રેખા’ સામમ્યક 
સાથે િેનરું જોિાણ થ્યેલરું, પણ પછી િે મૌમલક જ બની રહ્રું.

િિોદરામાં ભોગીલાલ ગાંરી, પ્રબોર રોકસી અને સરુરેર જોષીની મત્પરુટીએ એક સમ્યે 
નિોન્મેષની હિા જમાિેલી. િેમાંથી જ આરરુમનકિાની નિી કેિીઓ રીંરાઈ હિી. ‘મિશ્વમાનિ’ 
અન ‘મક્ષમિજ’ની િાસીર જરુદી હિી પણ મિષ્યો એકમેકને પૂરક બનિા હિા. જો કે 
‘મક્ષમિજ’નો અમભગમ સાહહત્યની નિિર મક્ષમિજોની ખેિનાનો હિો બંને સામમ્યકો દ્ારા 
ગરુજરાિને નિપ્ર્યાણોથી પહરમરિ કરિામાં આવ્યરું, ખૂબ અનરુિાદો થ્યા અને એક આખી 
પેઢીને આ સામમ્યકોએ ઔપરાહરક રીિે ભણાિી એમ કહીએ િો ખોટરુ ંનથી. 

સરુરેર જોષીને સિાાંગી સાહહત્ય હંમેરાં અમભપ્રેિ હિરું. િેમણે માત્ને માત્ ગરુણિત્ાની 
ખેિના કરી, િેમ કરિા િરફ ભાિકોને િાળા. સરુ. જો. એ માત્ ‘મક્ષમિજ’ નહીં પણ િે પૂિભેના 
અને િે પછીના સામમ્યકો દ્ારા ગરુજરાિી સાહહત્યને જ ેઘાટ અને હદરા પૂરા પાડા િે 
મિમરષ્ છ.ે મિલક્ષણ સંિેદનરીલિાથી િેમણે સાહહત્યની મરુલિણીનો જ ેપહરપ્રેક્ષ પૂરો પાડો 
િેનરું એક સિાભામિક પહરણામ એ આવ્યરું કે કમૃમિને મૂલિિાનાં રોરણો આકરા બનિા માંડાં. 
ઘટનાના મિરોરાનની જ ેિાિ એમને રજૂ કરી િે આ પ્રહક્્યાનો એક ભાગ હિી. પ્રબોર 
રોકસીએ રરૂ કરેલા ‘મક્ષમિજ’ સાથે સરુ. જો. ત્ીજા િષ્ચથી એટલે કે પચરીસમાં અંકથી જોિા્ય 
છ.ે જો કે િે પૂિભે પણ ‘મક્ષમિજ’ના રૌદમાં અંકમાં સાહહત્ય પહરષદના કલકત્ા અમરિેરનના 
પ્રમરુખપદેથી મિષણ પ્રસાદ ર. મત્િેદીએ આપેલ વ્યાખ્યાનની કિક ટીકા િો િેઓ કરી જ રૂક્યા 
છ.ે જોિાિિાની સાથે જ લખેલા સંપાદકી્યમાં િેઓ લખે છ ેકે ‘સાહહત્યમાં દેરી પરદેરીનો 
ભેદ મનમાં રાખ્યો નથી કેિળ ગરુણ સમમૃમદ્ધને જ લક્ષમાં રાખી છ.ે’ િેથી આગળ િરીને કહે 
છ ેકે, ‘આપણાં ્યરુગને મિષેની આપણે અમભજ્િાની મક્ષમિજો મિસિારિી એ એનરું મરુખ્ય ધ્યે્ય 
છ.ે’

સરુ. જો. એ ‘મક્ષમિજ’ મામસક જ નહોિરું રલાવ્યરું મિશ્વસાહહત્યની મક્ષમિજોનરું િાસિમિક 
ઉદઘાટન ક્યરુાં હિરું. સરુ. જો. પૂિભે આપણે આટલા િૈમિધ્યપૂણ્ચ સાહહત્યના પહરર્યમાં ન હિા. િે 
સાથે પરંપરાગિ સાહહત્યનો એમના િિ ેકા્યાકલપ થ્યો અને નિપ્રસથાનનો આકષ્ચક દોર રરૂ 
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થ્યો, ‘મક્ષમિજની આસપાસ એમને એક લેખકિમૃંદ િૈ્યાર ક્યરુાં જનેા દ્ારા િેઓ સાહહત્ય સાથે 
અન્્ય લમલિકળાઓના સંબંરોની િાિ કરિા રહ્ા. એક િબક્ક ેબ. ક. ઠાકોર નિી સાહહમત્યક 
આબોહિાનરું મનમા્ચણ કરિામાં મનમમત્ બન્્યા હિા િેિરું જ સરુ. જો. દ્ારા આ સમ્યગાળામાં 
બન્્યરું એ મિષે હિે ઝાઝો મિિાદ નથી. િેમણે ગરુજરાિી સાહહત્યની મ્યા્ચદાઓ સાલિી હિી. 
ગરુજરાિી સાહહત્યને સરુ. જો. િૈમશ્વક સાહહત્યના ઊંરા મરખરે સથાપિા માગિા હિા. આ 
પ્રહક્્યામાં આગલી પેઢીના સાહહત્ય સામે િેમને બહરુ મોટો િાંરો હિો એ અંગેની િીવ્ર પ્રમિહક્્યા 
િેમના સમગ્ સજ ્ચન - મિિેરનમાં પ્રગટી ઊઠી. 

એક રીિે જોઈએ િો આ ત્ણે્ય સામમ્યકો અને જ ેિે સમ્યે િેના સંપાદકનરું પ્રદાન એક 
મરમક્ષિ અને સંિેદનરીલ ગરુજરાિીની સમજની મક્ષમિજોનો મિસિાર કરે છ ેઅને િેને કંઈક 
અંરે ઊંિાણમાં પણ પ્રદાન કરે છ.ે સામમ્યક સંપાદનનરું કા્ય્ચ આ સંપાદકોએ ઘણી ગંભીરિાથી 
અને મનષ્ઠાપૂિ્ચક હાથ ર્યરુાં છ,ે આજનાં સામમ્યકો માટ ેઅને િેના સંપાદકો માટ ેઆ આખરું 
્યરુગકા્ય્ચ દીિાદાંિીરૂપ છ.ે આજનાં સામમ્યકો અને િેના સંપાદકો િેનાથી જોજન દૂર હોિાનરું 
ભાસે િો િેમાં પૂિ્ચસૂહરઓનો કોઈ દોષ નથી. સામમ્યકો િો ત્યારે હિાં અને આજ ેપણ છ.ે 
િેના પ્રશ્ો ત્યારે પણ હિા અન આજ ેપણ છ.ે રોરણો મિષેની મનસબિ ત્યારે હિી એટલી 
આજ ેકદાર િરિાિી નથી. સરુ. જો. એ બાબિે પણ ્યાસીન દલાલ સાથેની એક મરુલાકાિમાં 
મરંિા પ્રગટ કરી હિી, જ ેઆજ ેપણ સારી લાગે છ.ે 

છકે 1985ની એ મરુલાકાિમાં િેમણે કહ્રું હિરું : ‘આપણે ત્યાં સામમ્યકો રાલિાં નથી 
એનરું કારણ એ છ ેકે આપણા લોકોની િારનરુમર હજરુ પચરીસ િષ્ચ પાછળ છ.ે અગાઉ સારાં 
ગણાિાં સામમ્યકો રાજકારણના િમળમાં ઘેરાઈ ગ્યા. એના િંત્ીઓ ગેરહાજર િંત્ી થઈ 
ગ્યા. આનાથી એની સામગ્ીનરું કોઈ રોરણ રહ્રું નથી... અમારા જિેા માને છ ેકે કમૃમિ અમરુક 
રોરણની ન હો્યિો ન છાપિી એને બદલે પરદેરની સારી કમૃમિ દ્ારા સાહહત્યસંપક્ચ કરિો. 
િો કહેરે કે અમે અનરુિાહદ્યા છીએ. લાભરંકરે એકિાર લખ્યરું કે આ િમારા અનરુિાદથી 
કંટાળો છરુ ’ં, આરા રાખીએ આપણા સાંપ્રિ સામમ્યકોને આિી મિરા્યક રરા્ચમાંથી નિરું િેજ 
સાંપિરે. 

q
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અનુવાદ,	અનુવાદક	અને	વાચક*

રમણ	સોની

પ્રમરુખશ્રી, સાથી િકિા-મમત્ો િથા સરુજ્ સાહહત્યરમસકો.

આ બેઠકના આરંભે, અનરુિાદની િાિ મારે બે જરુદાજરુદા ખૂણેથી કરિી છ ે– અનરુિાદક 
પાસે ઊભા રહીને, અને પછી િારક પાસે ઊભા રહીને.

પણ એ પહેલાં અનરુિાદનાં રૂપો મિરે થોિીક િાિ.

િૉલસિૉ્યની રમર્યન નિલકથા ‘િૉ્યના ઈ મીર’ના અંગ્ેજીમાં ‘િૉર ઍન્િ પીસ’ નામે 
ઘણા અનરુિાદો થ્યા છ.ે એમાંથી એકના અનરુિાદક હરરિ્ચ મપમિ્યરે અનરુિાદની એક સાદી 
પણ મામમ્ચક ઓળખ આપી છ.ે એમણે કહ્રું છ ેકે, અનરુિાદ એક ભાષામાંથી ખેંરીને જરુદા 
પાિી રકા્ય એિા કોઈ ‘અથ્ચ’નરું બીજી ભાષામાં કરાિરું સથાનાન્િર નથી... અનરુિાદ િો એ બે 
ભાષાઓ િચરેનો સંિાદ છ ે– બે ભાષાઓ િચરેના નાનાસરખા અિકારમાં આકાર લેિો 
સંિાદ.’1  એ જ રીિે અનરુિાદ એ સાંસકમૃમિક સંિાદ પણ છ.ે અનરુિાદની જ ેએક બીજી 
ઓળખ પણ પ્રરમલિ થ્યેલી છ ેકે ‘અનરુિાદ એ સાંસકમૃમિક સેિરુ છ’ે, એમાં જ ેિસિરુ ખૂટ ેછ ે
િે એને ‘સાંસકમૃમિક સંિાદ’ કહેિાથી ઉમેરા્ય છ ે– એ છ ેમૂળ કમૃમિનાં સપર્ચ અને સૂર. કેમકે 
સાહહત્યકમૃમિના અનરુિાદમાં કેિળ સાંસકમૃમિક સામગ્ીનરું કે એની અમભજ્િાનરું જ સંક્મણ 
થ્ેયલરું હોિરું નથી. એિરું જ્ાન િો સંસકમૃમિ-મિરારના ગ્ંથોમાંથી ને સાંસકમૃમિક ઇમિહાસોમાંથી 
મેળિી જ રકા્ય છ.ે પરંિરુ સાહહત્યકમૃમિનો અનરુિાદ િો માનિ-સંબંરોમાં પરોિા્ેયલી, અને 
માનિ-સંિેદનામાં રબકિી સાંસકમૃમિક રેિનાનો સંસગ્ચ કરાિે છ.ે અને આજ ે િો જ્યારે, 
અનેક દેરોની િેમજ એક દેરના અનેક પ્રદેરોની સાંસકમૃમિક મિરેષિાઓ અને 
લાક્ષમણકિાઓને જ ઘણો ઘસારો પહોંચ્યો છ,ે અને પહરણામે એક કમૃમત્મ, પહરમાણો મિનાની 
સપાટ સંસકમૃમિ આખી માનિજાિ પર ફેલાિી રહી છ ેત્યારે સાહહત્યકમૃમિઓ જ માનિસમાજ 
અને સંસકમૃમિની મૂળભૂિ ભાિોનો બલકે એ ભાિીગળ અિાજોને સારિી લે છ ેને એ રીિે 
એના િારકોની રુમરનરું પોષણ અને સંિર્ચન કરે છ.ે િારકના આ મિમરષ્ રેિોમિસિારમાં, 
એની પોિાની ભાષાની સાહહત્યકમૃમિનો જ ે ફાળો હો્ય છ ે એિો જ ફાળો અનરુિાહદિ 
સાહહત્યકમૃમિનો પણ છ.ે અનરુિાહદિ કમૃમિ એ રુમર-મિકાસમાં થોિાંક િરરુ પહરમાણો ઉમેરી 
આપે છ.ે

િારકના સંિેદન-જગિના પહરપોષણની આ િાિ 2010માં પ્રગટ થ્યેલા ‘વહા્ય 

* અનરુિાદ મિરેની બેઠકનરું અધ્યક્ષી્ય િકિવ્ય

1 `Translation is not the transfer of detachable `meaning’ from one language to 
another... Translation is a dialogue between two languages. It occurs in a space 
between two languages.’ From the Introduction to the translation of War And Peace 
by rechard Pevear and Larrissa Volokhonsky, 2007.
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ટટ્ાન્સલેરન મૅટસ્ચ’ નામના પરુસિકમાં એહિથ ગ્ોસમન2 જરુદી રીિે મૂકી આપે છ.ે પહેલાં િો એ 
સહેજ રમૂજમાં કહે છ ેકે આપણી ભાષામાં જ જ્યારે થોકબંર પરુસિકો લખા્યે જિાં હો્ય, 
એને જ આપણાથી પહોંરી િળાિરું ન હો્ય, ત્યારે િળી પાછરુ  ંઅનરુિાદોનરું ઉમેરણ રા માટ?ે 
પણ પછી એના ઉત્ર રૂપે ગ્ોસમન કહે છ ેકે, ‘ઉત્મ અનરુિાદો, અનરુિાદ રહીને પણ મૌમલક 
લેખનનો એક મિરેષ દરજજો રરાિે છ.ે અનરુિાદ એ કંઈ મૂળ કમૃમિનો ઝાંખો, મલાન પિછા્યો 
નથી, એનરું સથાન એક સિિંત્ કમૃમિની લગોલગ છ ે અને એથી અનરુિાદોનરું પણ આપણી 
ભાષાની ઉત્મ રરનાઓની હરોળમાં સથાન હોઈ રકે.

આમાંથી બે મહત્િની બાબિો ઊપસી રહે છ ેઃ એક િો એ કે, બીજી ભાષાની ઉત્મ 
કમૃમિઓના ઉત્મ રીિે થ્યેલા અનરુિાદો એ દ્િૈી્યીક કે બીજા સિરનરું લેખન નથી, એ આપણી 
પોિાની કરુલ સાહહત્યસંપદાનો જ એક ભાગ બને છ ેને એ રીિે આપણા સાહહત્યજગિને 
સમમૃદ્ધ કરે છ.ે

બીજી મહત્િની િાિ એ છ ેકે ઉતકમૃષ્ અનરુિાદો ક્યારેક આપણા મૌમલક સાહહત્યલેખનને 
માટ ેપણ પ્રેરક અને પથદર્ચક બને છ.ે જગિની અન્્ય ભાષાઓના પ્રમિભારાળી સજ ્ચકોની 
કમૃમિઓના અનરુિાદો આપણા સજ ્ચકોની સામે એક મિરા્યક પિકાર થઈને આિે છ ેને ઘણીિાર 
િો એ મહત્િનાં પ્રમિમાનો પણ બની રહે છ,ે ગરુજરાિી સાહહત્યમાં આરરુમનકિાનો પ્રિેર અને 
પ્રસાર થ્યો ત્યારે, એક અગત્યના પહરિિ્ચક બળ િરીકે અનરુિાદોની મહત્િની ભૂમમકા 
સથપા્યેલી. સરુરેર જોષીએ મૌમલક સાહહત્યલેખન જટેલો જ અનરુિાદોનો મહહમા પણ કરેલો. 
અલબત્, એ સમ્ેય થોિોક અનરુિાદ-અમિરેક થ્યાનરું પણ કેટલાંકને લાગેલરું. પરંિરુ પસાર 
થ્યેલા સમ્યે ગાળી-રાળીને ઉત્મ અનરુિાદ-કમૃમિઓને જ સારિી લીરી છ.ે મૂળ િાિ િો, 
અનરુિાદોએ રરેલા પ્રભાિની છ.ે બરી જ ભાષાઓનાં સાહહત્યોને, અનરુિાદો થકી આ રીિે 
સમમૃમદ્ધ સાંપિિી હો્ય છ.ે

જગિભરની અનરુિાદ-પરંપરામાં અનરુિાદો અનેક રીિે આમિષકાર પામિા રહ્ા છ.ે 
િાક્યરઃ અને િફાદાર અનરુિાદનો મિભાિ િો અિા્ચરીનકાળની એક નીપજ છ ે પરંિરુ 
મધ્યકાળમાં અને પ્રારીનકાળમાં િો અનરુિાદો રૂપાન્િરો િરીકે જ મિકસિા ગ્યેલા. કેટલાક 
મિદ્ાનોએ િો, પ્રારીન મહાકાવ્યોનાં – જમેકે આપણે ત્યાં મહાભારિ િગેરેનાં – અનરુ-ગામી 
પ્રાદેમરક ભાષાઓમાં અનેક રૂપે મિલસિાં ગ્યેલાં સંસકરણોને પણ, અનરુિાદ-પરંપરાનો જ 
એક ભાગ ગણાિેલાં છ.ે મૂળ પ્ર્યોજન િો, કોઈ ઉત્મ કમૃમિને ભાષાન્િરના િંિરુથી, એ ભાષા 
ન જાણનાર િારકોના આસિાદ માટ ે સરુલભ કરી આપિી, એ છ.ે સંસકમૃિ કમિ બાણની, 
અલંકરણખમરિ િણ્ચનોથી સંકરુલ બનેલી ‘કાદંબરી’ને મિદગર કમિ ભાલણે જ્યારે ગરુજરાિીમાં 
અિિારી ત્યારે એમનો મરુખ્ય આર્ય િો એ જ હિો કે,

‘મરુગર રમસક સાંભલિા ઇમછ, પમણ પ્રીમછ નમિ જા્ય;

િેહ્ ની પ્રીછિા કારમણ કીરો ભાલમણ ભાષાબંર.’

એટલે બાણમાં ‘સકલ ઉપમા કહહ નમિ જાઈ’ એિો જ ેઅલંકારિૈભિ હિો, સરુદીઘ્ચ 

2. Edith Grossman (1936): Why Translation Matters, 2010. Ch. 1: `Authors,  transla-
toors and readers.’
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િણ્ચનો હિાં એને ગાળીને કે ટરુકંાિીને, અને છિાં મૂળના રસને અને કથાપ્રિાહને જાળિી લઈને 
ભાલણે એનો સંમક્ષપ્ત ને આસિાદ્ય અનરુિાદ આપ્યો. િો બીજી બાજરુ , પૌરામણક પાત્ો-પ્રસંગોને 
કલપના-કૌરલથી ્યથેચછ બહેલાિનાર આખ્યાનકાર પ્રેમાનંદ ઉત્રિ્યે ‘દરમસકંર’ હાથમાં લે 
છ ેત્યારે ‘આ પાસા વ્યાસ િાંરે સંસકમૃત્ અ; આ પાસા મારંુ પ્રાકમૃત્ અ’ એમ કંઈક મૂલાનરુસારી 
અનરુિાદ કરિા પ્રિમૃત્ બને છ.ે

દરેક ભાષાની પરંપરામાં આિા અનેક અનરુિાદ-મિિિયો હોિાના જ. કાવ્યોના 
સમશ્ોકી અનરુિાદો અને ગદ્યાનરુિાદોનાં રૂપ જરુદાં હોિાનાં; ગદ્યકમૃમિઓના મૂલાનરુસારીથી 
લઈને કંઈક સિૈર રહેિા અનરુિાદો સરુરીના અનેક મિિિયો હોિાના. અનરુિાદ-મિરારકોએ ને 
રાસ્તીઓએ, અનરુિાદકોને ઠકેાણે રાખિા માટ,ે ‘સારા અનરુિાદની નિ રરિો’ અને 
‘અનરુિાદમાં થિી દસ ભૂલો’ – એિીએિી નરુકિેરીનીઓ પણ િારંિાર કરી છ.ે એિાં મન્યંત્કો 
અલબત્ ક્યાંક ઉપ્યોગી નીિડાં પણ હરે, પરંિરુ અનરુિાદકો એનાથી પૂરેપૂરા બંરા્યા નથી, 
બંરાઈ રકે એિરું બન્્યરું નથી, કેમ કે કોઈ જ અનરુિાદ મબંબ-પ્રમિમબંબ રૂપ િો થઈ રકે જ 
નહીં. અનરુિાદકનો દૃમષ્કોણ અને અનરુિાદનાં પ્ર્યોજનો પણ મિમિર હોિાનાં એટલે અનરુિાદ-
મિિિયો રહેિાના, એનરું સિરૂપ-ફલક મિસિમૃિ જ રહેિાનરું. અનરુિાદનરું કોઈ સરુ-મનમચિિ 
સિરૂપમિરાન રક્ય નથી.

આ થ્યરું ઝિપી ને વ્યાપક રૂપદર્ચન. હિે અનરુિાદની પ્રહક્્યા િરફ જઈએ, એટલે કે 
અનરુિાદક પાસે જઈને બેસીએ.

અનુવાદક	અને	અનુવાદ

જમે સજ ્ચનકા્ય્ચ એક અનરુભિ હો્ય છ ેએમ અનરુિાદકા્ય્ચ પણ એક અનરુભિ હો્ય છ,ે 
કેિળ પ્રિમૃમત્ નથી હોિો. મૂળ કમૃમિમાં અંદર ઊિરિાં, અનરુિાદક એક નોખો અનરુભિ કરે છ.ે 
એ કમૃમિના રસમિશ્વના અનરુભિની સાથે જ, એને બે સંસકમૃમિઓ િચરે, ને ખાસ િો, બે 
ભાષાઓ િચરે ભીંસાઈને પસાર થિાનરું આિે છ.ે અને એ ભીંસ જ આખરે અનરુિાદકને માટ ે
આનંદદા્યક પરુરિાર થા્ય છ.ે મૂળ કમૃમિ, પહેલાં િો અનરુિાદકે એક રમસક અને મજજ્ાસરુ િારક 
િરીકે િાંરી હો્ય છ.ે પછી િળી જો અનરુિાદક આસિાદક-મિિેરક હો્ય િો એ કમૃમિને એણે 
ઝીણિટથી જોઈ હો્ય છ,ે એનરું મનકટિારન (close reading) ક્યરુાં હો્ય છ,ે અને એનાં 
મમ્ચસથાનો પકડાં હો્ય છ.ે આમ છિાં જ્યારે કમૃમિને એ અનરુિાદ માટ ેહાથ રરે છ ેત્યારે એને 
એ કમૃમિનાં ઘણાં સથાનો અપહરમરિ લાગિા માંિ ેછ,ે ને એનો નિેસર પહરર્ય કરિા માટ ે
અનરુિાદકે મથિરું પિ ેછ,ે એ રીિે એનો મરુકાબલો કરિો પિ ેછ.ે િળી આ મરુકાબલો એણે સ્ોિ 
ભાષા અને લક્ય ભાષા બંનેનાં રૂપો સાથે પણ કરિાનો હો્ય છ.ે મૂળ કમૃમિમાં ભાષાએ જ ે
મામમ્ચકિાથી સંિેદન વ્યકિ ક્યરુાં હો્ય એ મામમ્ચકિા સરુરી એણે લક્ય ભાષાને, પોિાની ભાષાને 
પણ લઈ જિાની હો્ય છ.ે એ સંઘષ્ચ જ પછી સંિાદની ભૂમમકા રરે છ.ે

અનરુિાદકે સ્ોિ ભાષાની જાણકારી અને સજ્જિા કેળિિાનાં હો્ય એ િો બહરુ જાણીિી 
િાિ છ.ે પણ લક્ય ભાષાની, (મોટભેાગે) અનરુિાદકની પોિાની ભાષાની સજ્જિા? કોઈને એમ 
લાગે કે, અનરુિાદકની પોિાની ભાષાની સજ્જિાની િાિ િે િળી કરિાની હો્ય? પરંિરુ 
અનરુિાદક જ્યારે અનરુિાદ કરિાનરું રરૂ કરે છ ેત્યારે એને પોિાની ભાષાની પણ નિી ઓળખ 
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કરિાની આિે છ.ે અનરુિાદ એ માત્ સ્ોિભાષાના જ નહીં, લક્ય ભાષાના એટલે કે ્યજમાન 
ભાષાના અમભજ્ાનની પણ પ્રહક્્યા છ.ે ્યજમાનજી જાણે કે પોિાના જ ઘરમાં કમફટભેબલ નથી, 
બરાબર ગોઠિાઈ રકિા નથી! ્યોગ્ય રબદ માટ,ે ઉમરિ ભાષાભાિ માટ,ે સરખા િાક્યાન્િ્ય 
માટ ેમથિરું પિ ેછ;ે પોિાની ભાષાની પ્યા્ચ્યબહરુલિાને કસોટીએ રિાિિી પિ ેછ.ે રોકસાઈભરી 
આ મથામણમાં ક્યારેક, કોઈ એક ક્ષણે િો એને અનરુિાદ છોિી દેિાનો મિરાર પણ આિી 
જા્ય છ,ે ‘િેપથરુચિ રરીરે મે, રોમહષ્ચમ્ ર જા્યિે...’ એિી મસથમિ થા્ય છ.ે પણ જો આિો સંઘષ્ચ 
ન થા્ય િો સારો ને સારો અનરુિાદ થઈ રકિો નથી. િારકને જ ેઅનરુિાદ સહજ અને પ્રિાહી 
લાગિો હો્ય છ,ે એ અનરુિાદ માટ ેએના અનરુિાદકે િો આિી રોમહષ્ચક પણ આનંદપ્ય્ચિસા્યી 
પીિાઓ િેઠલેી હો્ય છ.ે જો કે ક્યારેક અનરુિાદક, કોઈ મિલક્ષણ રોકસાઈના અમિરેકમાં 
બલકે મજદ્પૂિ્ચક, મૂળ ભાષાના રબદ સામે રબદ, િાક્ય સામે િાક્ય બેસાિિામાં પિી જા્ય િો 
એ પેલી સ્ોિ ભાષામાં જ એિો ખેંરાઈ જા્ય છ ેકે એનાથી પોિાની જ ભાષાની મરુદ્રા, એનો 
ઇહિ્યમ ભરુલાઈ જા્ય છ ે– અનરુિાદ દરુિા્ચચ્ય ને કઢગંો થઈ જા્ય છ.ે

એટલે અનરુિાદકે િફાદારી અને મોકળાર િચરે સંિરુલન સારિાનરું હો્ય છ.ે મને લાગે 
છ ેકે ‘િફાદારી’ નહીં પણ ‘જિાબદારી’, એમ કહેિરું જોઈએ. િફાદારીમાં િો એક જાિની 
રરણાગમિ છ,ે પોિાનો ને પોિાની ભાષા-મરુદ્રાનો મિલ્ય છ.ે પરંિરુ અનરુિાદકે જિાબદાર 
એટલે કે સંમનષ્ઠ – True to the original િો રહેિાનરું જ હો્ય. મૂળ પ્રત્યે સાિ બેપરિા 
રહીને ્યાદૃમચછક, મનમાં આિે એિો અનરુિાદ કરિો કે ક્યાંક-ક્યાંક મૂળને રણગારીને, 
મિરેષણો આહદના ખોટા િરખ લગાિીને પોિાના લખાણને ભપકાદાર કરિરું એ િો દ્રોહ છ,ે  
મૂળ કમૃમિ સાથેની િેમજ અનરુિાહદિ કમૃમિના િારક સાથેની છિેરમપંિી છ.ે

પરંિરુ, મૂળ પ્રત્યે આદર રાખીને લીરેલી મોકળાર અનરુિાદક માટ ે આિશ્યક છ.ે 
ખરેખર િો સાહહત્યભાષાની ધિન્્યાતમકિા જ એ મોકળારને અમનિા્ય્ચ બનાિે છ.ે અનરુિાદ 
એ અથ્ચમાં સજ ્ચનાતમક પણ છ,ે કેમ કે એ, મૂળ કમૃમિના િંિરુઓમાં પરોિા્યેલી છિાં એક 
આગિી કમૃમિ નીપજાિે છ.ે એિા મિમરષ્ અનરુિાદ-કૌરલને લીરે, અનરુિાહદિ કમૃમિ િારકને 
પોિાની ભાષામાં રરા્યેલી કમૃમિ-સરખી લાગે છ.ે એટલે, અનરુિાહદિ કમૃમિની ભાષાનરું રૂપમિરાન 
િો સપષ્પણે ને પૂણ્ચપણે લક્ય ભાષાનરું હોિરું જોઈએ.

અને એ માટ ેઅનરુિાદક મથિો હો્ય છ.ે અનરુિાદની આખી પ્રહક્્યા, એક રીિે િો, 
અનરુિાદક માટ ેએક અંગિ કા્ય્ચરાળા જિેી, િક્ચરૉપ જિેી છ.ે અનરુિાદનો પહેલો મરુસદ્ો મૂળ 
કમૃમિની રારેરારે રાલિા કરિો, એને અનરુસરિો હો્ય છ.ે દોરી ગૂંરિાઈ જા્ય ત્યારે એને 
ઉકેલિાને બદલે એટલો ભાગ કાપીને સાંરો કરી લેિાની, એટલે કે ન સમજા્યેલા અંરો છોિી 
દેિાની અપ્રામામણકિા, િેમજ મૂળથી દૂર લઈ જનારંુ રૈલીછટાનરું ઉમેરણ કરિાની લાલર – 
એને અનરુિાદક િર થિો નથી. પરંિરુ, મૂળ પ્રત્યેની એ પ્રાથમમક જિાબદારી મનભાવ્યા પછી, 
બીજા મરુસદ્ાથી અનરુિાદક લક્ય ભાષાની, પોિાની ભાષા પરતિેની જિાબદારી હાથ રરે છ.ે 
રબદર્યનનાં, િાક્યાન્િ્યનાં, મિમરષ્ ભાષાભંગીનાં ટાંકણાંથી એ અમભવ્યમકિને નિો ઘાટ 
આપે છ,ે એમાં સજ ્ચનાતમક રેિના પૂરે છ.ે પોિાની એિી સિ્ચ સજ્જિાને િથા ભાષા-સંિેદનાને 
ખપે લગાિીને અનરુિાદક એક સરુિાચ્ય અને પ્રિાહી અનરુિાદકમૃમિ િારકના હાથમાં રરે છ.ે
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્ો	હવે,	વાચક	અને	અનુવાદ

ભાલણે, ‘કાદંબરી’નો અનરુિાદ કરિી િખિે પોિાના સમ્યના િારકની એક ઓળખ 
આપેલી – એ િારક ‘મરુગર રમસક’ હિો, કથારસ માટ ેએ ખ્યાિ કમૃમિ પાસે જિા માગિો હિો 
પણ એ સંસકમૃિભાષા જાણિો ન હિો. ભાલણે એનો રસિો કાઢી આપેલો – એણે ઉત્મ પણ 
રસાળ સારાનરુિાદ આપિી પદ્યરરના કરી.

પણ આજનો િારક કેિળ ‘મરુગર રમસક’ નથી – હોઈ પણ ન રકે. હા, ક્યારેક 
સારાનરુિાદોની કે મૂળ-આરાહરિ રૂપાન્િરોની ને અનરુસજ ્ચનોની પણ જરૂર પિિી હરે. એિો 
િારકિગ્ચ પણ હોિાનો.

પરંિરુ આપણા સમ્યે જમે એક સજ્જ અનરુિાદકની, એમ અનરુિાદના એક સજ્જ િારકની 
અપેક્ષા પણ રાખેલી છ.ે િારક મૂળ, સ્ોિ ભાષા પૂરેપૂરી કે સરખી ન જાણિો હો્ય, મૂળમાંથી 
પસાર ન થઈ રકિો હો્ય, પરંિરુ પોિાની ભાષાની ઉત્મ કમૃમિઓના આસિાદ અને પહરરીલનથી 
િો એની રુમર કેળિા્યેલી હો્ય. હા, અનરુિાદનો િારક – જો આપણે એને ભાિક પણ કહીએ 
િો, એ આિી િારન-સજ્જિાિાળો હો્ય એ એની, અનરુિાદના િારક િરીકેની એક મિરેષ 
્યોગ્યિા ગણારે.

બીજરુ ,ં અનરુિાદો આપણને સંસકમૃમિ-બોર કરાિે છ ેએમ આપણે કહીએ છીએ ત્યારે એ 
બોર સાંસકમૃમિક રેિનાનો ને સંિેદનાનો બોર હો્ય છ,ે િે િે પ્રજાની સંસકમૃમિનાં ઘટકોનો બોર 
નહીં. એિી મિગિ-સજ્જિા કે વ્યાપક જાણકારી િારકને હો્ય િથા એિી સિીકાર-િતપરિા 
એનામાં કેળિા્યેલી હો્ય એ અનરુિાહદિ કમૃમિના આસિાદ માટ ેજરૂરી છ.ે ‘િોત્ો-રાન’નો 
ગરુજરાિી અનરુિાદ એક મરક્ષક-િારકે એક-બે પાનાં િાંરીને જ છોિી દીરેલો. એમનરું કહેિરું 
હિરું કે, એમાં પાત્ોનાં, ગામોનાં, સથળોનાં નામો એિાં અપહરમરિ ને અટપટાં છ ેકે એમનાથી 
આગળ ન િરી રકા્યરું. ‘લ્યરુસી’નરું ‘લકમી’ કરી આપો િો જ િાંરે એિા નરમ અને મનદયોષ 
િારકો આજ ેઅનરુિાદના ્યોગ્ય િારકો ન ગણા્ય.

અનરુિાદનો િારક પણ અમરકારી િારક હોિો જોઈએ.

પરંિરુ આિા ્યોગ્ય િારકોના પણ, અનરુિાદો િાંચ્યાના અનરુભિો, ક્યારેક કેિા િો 
કમનસીબ અને પીિાદા્યક હો્ય છ!ે

જ ે અનરુિાદો મૂળ કમૃમિની ભાષાની સમજના અભાિે, કે લક્ય ભાષાની સરખી 
માિજિના અભાિે, કે પછી એ બંનેના અભાિે નબળા થ્યેલા હો્ય, એ અનરુિાદો સજ્જ 
સાહહત્યરમસક િારકને પણ નિ ેછ.ે અનરુમરિ રબદર્યનો ને ખોિગંાિાં િાક્યોથી ઊભી થિી 
મકલષ્િા િારકને ત્ાસ આપે છ.ે મૂળ કમૃમિ ઉત્મ ને રસપ્રદ હો્ય, પણ એનો અનરુિાદ િો 
અસહ્ થઈ પિ ેછ.ે પોિાની ભાષાની કોઈ સંકરુલ કમૃમિને પણ આસિાદી રકિાની સજ્જિાિાળા 
િારક માટ ેપણ, અમભવ્યમકિની સહજિા અને પ્રિાહહિાના અભાિિાળી અનરુિાહદિ કમૃમિ 
દરુબયોર અને કલેરકર બની જા્ય છ.ે

કેટલાક પ્રિાહી જણાિા અનરુિાદોમાં પણ રકોર િારક, અનરુિાદકે પ્રમાદિર કરેલી, 
કે એની સમજને અભાિે રહી ગ્યેલી ક્ષમિઓને પામી જા્ય છ.ે મૂળ સાથે એ િરુલના ન કરે િો 
પણ આખા િાક્યમાં કે સંદભ્ચમાં આિી પિલેા અનરુમરિ કે ખોટા રબદર્યનનો એને ખ્યાલ 
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આિી જા્ય છ.ે સ્ોિ ભાષા જાણિો હોિા છિાં, રસપૂિ્ચક ને આગ્હપૂિ્ચક પોિાની ભાષામાં 
થ્યેલા અનરુિાદને જ િાંરિાનરું પસંદ કરનાર આિા સજ્જ િારકને્ય જો િળીિળીને મૂળ રરું 
હરે એનાં અનરુમાનો કરિાનરું મન થા્ય ને અમરુક િબક્ક ેિો અનરુિાદ છોિીને મૂળ કમૃમિ િાંરિા 
એ મજબૂર થા્ય િો અનરુિાદની એ સૌથી મોટી મનષફળિા છ.ે

િળી, આિા નબળા અનરુિાદો સાથે પનારો પિ ેત્યારે, જ ેમૂળ ભાષા જાણિા નથી એિા 
િારકો સૌથી િરારે કમનસીબ હો્ય છ.ે એિા મજજ્ાસરુ િારકોને અપેક્ષાભંગ થા્ય છ ેને 
સાહહત્યકમૃમિ િાંરિામાંથી એમનો રસ ઊિી જા્ય છ.ે

એિા નબળા અનરુિાદોથી અનરુિાદ-પ્રિમૃમત્નરું મહત્િ અને મૂલ્ય ઘટ ેછ ેઅને અનરુિાદ-
પ્રિમૃમત્ દ્િૈી્યીક છ ેએિાં ખોટાં રોરણો આગળ રસી આિે છ.ે

અનરુિાદો િો આપણે ત્યાં ઘણા થા્ય છ.ે ભારિી્ય સાહહત્ય અકાદેમી, નેરનલ બરુક 
ટટ્સટ ઇમન્િ્યા િગેરે જિેી સંસથાઓ પણ મનરંિર અનરુિાદો કરાિે છ ેપણ ્યોગ્ય અનરુિાદકની 
પસંદગીનો પ્રમાદ, પરામર્ચકોની ઉદાસીનિા, અનરુિાદોની અનરુિાદો િરીકે થિી આકરી 
સમીક્ષાઓનો અભાિ િેમજ અનરુિાદ માટનેા સઘન અને સાિત્યિાળા િક્ચરૉપસની નરી 
અછિ, એ બરાં અનરુિાદની ગરુણિત્ાનરું રક્ષણ ને મન્યંત્ણ ન થઈ રકિાનાં કમનસીબ 
પહરબળો છ.ે

એટલે, સાહહત્ય પહરષદે આ અમરિેરનમાં અનરુિાદ અંગે બેઠક રાખી છ ેએ માટ ે
અમભનંદન આપિાની સાથે જ એક િાિ મારે ભારપૂિ્ચક કહેિી છ ેકે, પહરષદમાં િષયો પહેલાં 
જ ે‘અનરુિાદકેન્દ્ર’ સથપા્યરું હિરું એ આરંભકાળે થોિોક સંરાર બિાવ્યા પછી લાંબા સમ્યથી 
સરુપ્ત છ.ે એ સરુષરુમપ્તનાં િષયો િરિાં જ જા્ય એને બદલે એ કેન્દ્રને હિે રાલિરું બલકે સહક્્ય 
કરિામાં આિે િો સારંુ. અનરુિાદ મિરે પહરસંિાદો થા્ય, ખાસ િો સઘન કા્ય્ચરાળાઓ ્યોજાિી 
થા્ય ને એને પહરણામે થોિાંક ઉત્મ અનરુિાદ-પરુસિકો પણ પ્રકામરિ થા્ય એિી મારા િિી, ને 
આ સામે બેઠલેા સૌ સાહહત્યકારો ને સાહહત્યરમસકો િિીથી પણ પહરષદના પ્રમરુખશ્રીને અને 
િંત્િાહકોને આગ્હભરી મિનંિી કરંુ છરુ .ં પહરષદના આિિા સત્માં કોઈને આ મિનંિી 
દોહરાિિી ન પિ ેએિી આરા સાથે, િથા અનરુિાદની આ બેઠકમાં બે િાિો કરિાનો અિસર 
આપ્યો એ માટ ેપહરષદનો આભાર માનીને મારી િાિ પૂરી કરંુ છરુ .ં

q
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સજતિનાતમક	કૃર્ના	અનુવાદના	પ્રશ્ો

દશતિના	ધોળહક્યા

સજ ્ચન એક પ્રહક્્યા છ.ે િે િિ ે પહરણામ પર પહોંરિાનરું હો્ય છ ેઆ પહરણામ િે 
કલાનરુભિને રક્ય બનાિનારી રક્ય કરી પણ રરના. એ રરના િિ ેભાિકને કલાનો અનરુભિ 
થા્ય છ;ે રસાનરુભિ અને આનંદાનરુભિ (સરુમન રાહ કલામીમાંસા, પમૃ.૧૪૫) આિો રસાનરુભિ 
કે આનંદાનરુભિ જ ેકમૃમિ કરાિે િે સિાભામિક રીિે સજ ્ચનાતમક કમૃમિ ગણા્ય. આિી કમૃમિઓમાં 
કમિિા નિલકથા, નિમલકા, નાટક આહદનો સમાિેર થા્ય.

સાહહત્યની આ પ્રકારની સજ ્ચનાતમક કમૃમિઓ એની ક્ષમિાને લઈને મિમિર ભાષાઓમાં 
અનરુિાહદિ થિી રહેિી હો્ય છ ેઆ પ્રકારના અનરુિાદો આ કમૃમિઓનાં વ્યાપને મસદ્ધ કરિા 
હો્ય છ.ે સાથોસાથ આ પ્રકારના અનરુિાદો એક મહત્િનરું અને એટલરું જ મરુશકેલ કામ બનિરું 
હો્ય છ.ે શ્રીમિી દરુગા્ચભાગિિ ઉમરિ રીિે નોંરે છ ેિેમ ‘.. ઉતકમૃષ્ અનરુિાદ દરુલ્ચભ િસિરુ છ ે
કલાપૂણ્ચ સારના દ્ારા એનો જન્મ રક્ય છ ેએ ભૂલિરું ન જોઈએ. અમભજાિ કલાકારની જમે 
જ અમભજાિ અનરુિાદક પણ ક્યારેક જ પેદા થા્ય છ.ે..’

કમિની સારનામાં ‘પદ્યાનરુિાદની સમસ્યા’ એ લેખમાં ઉમારંકર નોંરે છ ેિેમ બીજી 
ભાષાની કમૃમિને સિભાષામાં ઉિારિાની હક્્યા માટ ેઆપની પાસે બે રબદો છઃે ભાષાન્િર અને 
અનરુિાદ. આ બે રબદો જરીક ખોલીને જોિા જિેા છ.ે એમ કરિાં કમૃમિને સિભાષામાં 
ઉિારિાની આખી્ય સરણી સરુરેખ રીિે સમજિામાં મદદ મળિા સંભિ છ ેભાષાન્િર એટલે 
અન્્ય ભાષા, ભાષાન્િર રબદ કમૃમિને અંગે ભાષાપલટો થ્યો છ ેએ બાહ્ હકીકિ ઉપર ભાર 
મૂકે છ.ે અનરુિાદ એટલે મૂળની પાછળ પાછળ - મૂળને અનરુસરીને બોલિરું િે ‘અનરુિાદ રબદ 
ભાષાન્િર કેિી રીિે થ્યરું િેની આંિરપ્રહક્્યા િરફ લક્ષ ખેંરે છ ે કમૃમિની ભાષા પલટા્ય - 
‘ભાષાન્િર’ થા્ય એટલરું પૂરિરું નથી. મૂળ કમૃમિનો જ ેઅિાજ છ ેિે મઝલાિો જોઈએ. ભાષાપલટો 
કરી દેિો – ‘ભાષાન્િર’ આપિરું એટલો જ આર્ય હોિો ન જોઈએ, ‘અનરુિાદ કરિાનો પ્ર્યતન 
હોિો જોઈએ. દરેક અનરુિાદ ભાષાન્િર િો હરે જ. દરેક ભાષાન્િર અનરુિાદ હરે જ એમ 
કહી ન રકા્ય

કલાિત્િજ્ ક્ોરે મસદ્ધાન્િદૃમષ્એ ‘અનરુિાદની અરક્યિા’ (‘impossibility of trans-
lation’- Aesthetic .૬૮) ની િાિ કરે છ.ે પ્રત્યેક અમભવ્યમકિને પોિાનરું નોખરું વ્યમકિતિ હો્ય 
છ,ે કલાકારને હાથે એને મળેલા મિમરષ્ ભાષાઘાટમાં એનરું જિેરું વ્યમકિતિ છ ેિેિરું ને િેિરું બીજા 
કોઈ ઘટમાં પણ રી રીિે પ્રગટ થા્ય? રબદને બદલે રબદ મૂકિામાં આિે છ ેિો અસરુંદર ખોખરું 
માત્ નીપજ ે છ.ે સરુંદર કલાકમૃમિ બનાિિા પ્ર્યતન થા્ય છ ે િો મૂળ પ્રત્યેની િફાદારીમાં 
મરમથલિા આિે છ ે- મૂળ કમૃમિની મદદથી લારેલરું નિરું જ દર્ચન અનરુિાદક પાસેથી મળે છ.ે  
મૂળ કમૃમિ મળિી અરક્ય છ.ે ‘િફાદારીપૂિ્ચકની અસરુંદરિા અથિા મબનિફાદાર સરુંદરિાએ બે 
િચરે જાણે કે અનરુિાદકે પસંદગી કરિાની રહે છ!ે િેમ છિાં કલાકમૃમિઓને મભન્ન મભન્ન 
વ્યમકિઓ લેખનાર ક્ોરે િેઓની િચરે ઐમિહામસક આહદ કારણે કૌટરુમમબક સરખાપણં (fam-
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ily likeness) સિીકારે છ ેઅને િેના અનરુસંરાનમાં અનરુિાદોની સાપેક્ષ રક્યિા (‘relative 
possibility of translations’)નો મનદભેર કરે છ.ે મૂળ અમભવ્યમકિના પરુનઃમનમા્ચણરૂપ અનરુિાદ 
અજમાિિા વ્યથ્ચ છ ેપણ મૂળને થોિીિત્ી લગભગ - મળિી – આિિી સાદૃશ્ય (સરખાપણા) 
િાળી (Similar) અમભવ્યમકિઓ મનપજાિી રકા્ય. ક્ોરે ઉમેરે છ ેકે સારો લેખાિો અનરુિાદ 
િે આિરું લગોલગ સરખાપણં રરાિનારી – અને જનેે કલાકમૃમિ િરીકે મૌમલક મૂલ્ય હો્ય અને 
જ ેપોિાની મેળે ઊભી રહી રકે એમ હો્ય એિી - કમૃમિ હો્ય છ.ે

આ સંદભ્ચમાં પોિાના અનરુભિને ટાંકિા ઉદાહરણ સાથે ઉમારંકર એમણે કરેલા 
‘ઉત્રરામરહરિમ’નો સમશ્ોકી અનરુિાદની મિગિ ટાંકિા નોંરે છ ેક્યારેક મૂળ રિાનરુકારી 
રબદનો િે ને િે રૂપે આપણી ભાષામાં ઉપ્યોગ ન થઈ રકિાને કારણે પણ મરુશકેલી ઊભી 
થા્ય છ ે ઉિરરામરહરિનાં બીજા અંકના છલે્ા શ્ોકની પંહકિમાં રસારાભેર િહેિાં 
સહરદ્ારીનો ઘોષ સંભળા્ય છ,ે પણ િેમાં મરુખ્ય ફાળો આપનાર રબદ ‘ગદગદ’ ગરુજરાિીમાં 
‘ગળગળરું’ અથ્ચ સૂરિી ન બેસે એનરું ધ્યાન રાખિાનરું રહે.

સજ ્ચનાતમક કમૃમિઓના થ્યેલા અનરુિાદનો આિા ઉદાહરણોને ક્મરઃ િપાસી છ ેિો 
ગરુજરાિીના સમથ્ચ અનરુિાદકાર અને સિાનરુભિના બળે અનરુિાદ મસદ્ધાંિના ઉત્મ મિિેરક 
અને મિરારક એિા શ્રી નગીનદાસ પારેખ. એમણે કરેલા અનરુિાદો અંગે સદ્રષ્ાંિ રરા્ચ કરિાં 
પોિાના અનરુભિને આમ િણ્ચિે છ:ે ‘ઘણી િાર લેખક જ ેમિષ્યની રરા્ચ કરિો હો્ય છ ેિેને 
મિરેના પોિાના મનોભાિ પણ પોિે ્યોજલેા રબદો દ્ારા વ્યકિ કરિો હો્ય છ,ે એટલે પોિાની 
ભાષામાં રબદ પસંદ કરિી િખિે અનરુિાદકે આ િાિ પણ ધ્યાનમાં રાખિી પિ ેછ.ે ‘કલકી’ના 
મારા અનરુિાદમાં એક ઠકેાણે trial marriage માટ ેમેં ‘જાંગિ લગ્ન’ રબદ િાપરેલો છ.ે િે 
મિષે સિ. મરુ. શ્રી નરહહરભાઈ પરીખે મને કહ્રું હિરું કે એ પ્ર્યોગમાં મૂળમાં નથી એિો એ િસિરુ 
પ્રત્યેની સહેજ નાપસંદગીનો ભાિ આિે છ ેિે બરાબર નથી ખરેખર એમ થા્ય છ ેકે નહહ એ 
િાિ બાજરુએ રાખીએ િો, એમણે ઉઠાિેલો આ મરુદ્ો ખરેખર મહત્િનો છ,ે મૂળમાં ન હો્ય 
એિી અથ્ચછટા અનરુિાદમાં વ્યકિ ન થા્ય એ પણ દોષ ગણા્ય. પણ કેટલીક છટાઓ બીજી 
ભાષામાં દરા્ચિી રકાિી જ નથી, અને ત્યાં મૂળની ભૂમમકા સમજી લઈ અથ્ચગ્હણ કરિાનરું 
રહે છ ેઆપણે એક સામાન્્ય દાખલો લઈએ. બંગાળમાં પરુત્ી પૌત્ી કે પરુત્િરરુ ને ‘મા’ કહીને 
સંબોરિામાં આિે છ.ે એ દેરમાં બહરુ પ્રરમલિ દેિીપૂજા અને એિાં બીજાં કારણોને લીરે 
સ્તીજામિ પ્રત્યે જ ેએક પ્રકારનો મનોભાિ સેંકિો િષયોની પરંપરાથી અમસિતિમાં આિેલો છ.ે 
િેની ભૂમમકા ઉપર એ એક નાનકિા સંબોરન દ્ારા વ્યકિ થિો આદર, હેિ, લાિ િગેરેનો 
સંમમશ્ર ભાિ બીજી ભાષામાં કોઈ એક રબદ દ્ારા વ્યકિ થઈ રકે એમ નથી. આપણે 
ગરુજરાિીમાં ‘મા’ સંબોરન રાખીએ છીએ િો બંગાળ જિેી ભૂમમકા આપણે ત્યાં ન હોિાથી િે 
મિમરત્ લાગે છ ેઆપણે ત્યાં પ્રરમલિ ‘બહેન’, ‘બેટા’ િગેરે સંબોરનો િાપરીએ છીએ િો 
મૂળની છટા આિિી નથી આિે સથળે મૂળ સંબોરન કા્યમ રાખી િેની સામામજક ભૂમમકા 
ટીપમાં સમજાિિી એ જ ઉપા્ય ઠીક લાગે છ,ે કેટલીક િાર આિી મરુશકેલી ટાળિા રૂપાંિરનો 
માગ્ચ લેિામાં આિે છ,ે પણ િેમ કરિા જિાં મૂળનરું ઘણં સૌંદ્ય્ચ જિરું કરિરું પિ,ે છ ેઅને કરેલા 
ફેરફારથી મૂળ કમૃમિને ઘણં સોસિરું પિ ેછ.ે આપણે ત્યાં પમચિમની અનેક કમૃમિઓનાં રૂપાંિરો 
કે િેરાંિરો થ્યેલાં છ.ે િેને મૂળ સાથે સરખાિી જોિાથી આ િાિની ખાિરી થરે.
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આિા કોઈ અમનિા્ય્ચ અપિાદો બાદ કરિાં અનરુિાદની ભાષા રૂઢ ગરુજરાિી રહેિી 
જોઈએ, બીજી ભાષાના રૂહઢપ્ર્યોગોનો અનરુિાદ કરિો ન જોઈએ, જોકે આપણાં દેરની 
ભાષાઓમાંથી અનરુિાદ કરિામાં કોઈ િાર આપણે રૂહઢપ્ર્યોગોનો અનરુિાદ કરીએ િો્યે અથ્ચ 
સમજા્ય એિો રહે એમ બનિા સંભિ છ,ે પણ એની ગણના અપિાદમાં થિી જોઈએ. મૂળની 
િાક્યરરના િગેરેને ખૂબ િફાદાર રહેિા જિાં અનરુિાદ સમજા્ય એિો જ ન રહે િો અનરુિાદનરું 
પ્ર્યોજન જ મા્યરુાં જા્ય. આથી અનરુિાદમાં ભાષાની સિાભામિકિા અને અથ્ચની મિરદિા 
અથિા પ્રાસાહદકિા સરિા્ય એનરું ખાસ ધ્યાન રાખિરું જોઈએ.

િાિા્ચ કે નાટકમાંના સંિાદોના અનરુિાદમાં મિરેષ કાળજી રાખિી પિ ેછ.ે એિે પ્રસંગે 
ભાષા િરારે ઘરગથથરુ, સંમક્ષપ્ત, િેગિિી અને રોટદાર હો્ય છ.ે એને બીજી ભાષામાં ઉિારિા 
િાક્યો અરૂઢ, કઢગંાં કે અસંબંદ્ધ ન લાગે એ જોિાનરું હો્ય છ ેસંિાદમાં રબદોના ક્મ ઉપર, 
મિરેષણો, હક્્યામિરેષણો િગેરેનાં સથાન ઉપર ધ્યાન રાખિરું જોઈએ. ઘણીિાર સહેજ અમથા 
ફેરફારથી આનો અથ્ચ મા્યયો જા્ય છ ેઅથિા રોટ રહેિી નથી. ઉપરાંિ, સંિાદમાં પાત્ોનો 
સામામજક દરજજો િેમની ઉમકિઓમાં પ્રમિમબંમબિ થિો હો્ય છ.ે એ સમજીને જાળિિો 
જોઈએ.

અનરુિાદ એ બરાબર બંરબેસિો થા્ય એિો રબદ રોરી કાઢિાની કળા છ ેઅને એિો 
બરાબર બંરબેસિો રબદ મળી જા્ય છ,ે ત્યારે અનેક રબદો િાપરિાના દોષમાંથી ઊગરી 
જિા્ય છ ેઅને રૈલી સરિા્ય છ.ે િળી, અનરુિાદ માટ ેબરુમદ્ધની અમરુક મંદિા પણ જરૂરની હો્ય 
છ,ે અને ‘બરુમદ્ધના રમકારાભ્યા્ચ’ અથ્ચઘટનો માટ ેજ ેઆિ ેરસિે ફંટાિો નથી એિો મંદબરુમદ્ધ 
અનરુિાદ જ શ્રેષ્ઠ અનરુિાદ હો્ય.. કારણ મંદબરુમદ્ધ માણસમાં જ િફાદારી હો્ય છ.ે(પમૃ.૨૭)

પંરિંત્ના અનરુિાદના એક શ્ોકનો થ્યેલો અનરુિાદ આ પ્રમાણે છ ે‘િાદળથી ઘેરા્યેલા 
રોમાસાના હદિસે, અંરારા પખિાહિ્યામાં, જમેાં મરુશકેલીથી ફરી રકા્ય એિી નગરની 
ગલીઓમાં, પમિ જ્યારે મિદેર ગ્યો હો્ય ત્યારે વ્યમભરાહરણી સ્તીને પરમ સરુખ થા્ય છ.ે’ 
(પમૃ.૪0)

અહીં અથ્ચ કંઈક આમ કરિો જોઈિો હિો એમ લાગે છઃે

‘િાદળોથી ઘેરા્યેલો હદિસ હો્ય, અંરાહર્યરું પખિાહિ્યરું હો્ય, નગરની ગલીઓ 
મરુશકેલીથી ફરી રકા્ય એિી થઈ ગઈ હો્ય, અને પમિ મિદેર ગ્યો હો્ય ત્યારે...’

કાલીદાસ કમૃિ ‘રાકરુન્િલ’ના શ્રી કે. કા. રાસ્તીએ કરેલા અનરુિાદનરું ટીપપણ ક૨િા 
નગીનદાસે મનરૂપ્યરું છ ેિેમ ‘મપ્ર્યંિદા જ્યારે એમ કહે છ ે કે રકરુંિલા િનજ્યોતસનાને રારી 
રારીને જોઈ રહી છ ેિેનરું કારણ એ છ ેકે એના મનમાં એમ છ ેકે ‘િનજ્યોતસના જમે  પોિાને 
અનરુરૂપ િમૃક્ષની સાથે જોિાઈ િેમ હરું  પણ મને અનરુરૂપ િરને મળરું ત્યારે રકરુંિલા કહે છ;ે એનો 
અનરુિાદ આ પ્રમાણે ક્યયો છ:ે एष नूनं त्वातमगतो मनोरर्: ‘એ િો િારા મનમાંથી ઊભા 
કરેલા ઘોિા છ.ે’ એ બરાબર નથી. એનો અનરુિાદ ‘એ િો િારા પોિાના મનોરથ છ’ે કે એિો 
કંઈક થિો જોઈએ. પૂ.૪૩)’

શ્રી સિયોન્િેસની સપેનીર નિલકથા દોન હકહોિેના બે જરુદા જરુદા અનરુિાદોને (શ્રી 
રંદ્રિદન મહેિા અને એક અનામી પારસી લેખકે કરેલા અનરુિાદો સાથે સાથે મૂકી આપીને 
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શ્રી જ્યંિ મેઘાણીએ એનરું રસપ્રદ િારણ આપિાનો સરુંદર પ્ર્યતન ક્યયો છ.ે

આિી બરી િૈ્યારીઓ ક્યા્ચ પછી હિે આપણા િીર બહાદરુરને થ્યરું, કે આ દરુઃખોથી 
ભરેલી દરુમન્યામાં, જો પોિે હિે કમર કસીને મેદાને નહીં પિ ેિો એક ભારે ગરુનો ક્યયો ગણારે. 
આજ ેદરુમન્યા બરાિિા આિા િીર પરુરુષોની જ જરૂર છ.ે કેટલા્ય અન્્યા્યોને પોિે દૂર કરી 
રકરે; ત્ાસ, અપમાન, પાપ, અનીમિથી ખદબદિી દરુમન્યાને પોિે એકલા જ િારી રકરે; 
કેટલી મહાન અને પમિત્ ફરજ પોિે બજાિી રકરે, એનો જ્યારે એમણે મન સાથે િાળો 
મેળિી લીરો, ત્યારે પોિાના મનસૂબાને અમલમાં મૂકિાનો સમ્ય હિે પાકી રૂક્યો છ ેએમ 
એમણે ઠરાવ્યરું. એટલે જ્યારે જરુલાઈ મહહનાનો િાપ બરાબર પિિા માંડો હિો ત્યારે, હજી 
િો પહો ફૂટ્યો નથી િે પહેલાં, સિારે, એકાદ રલીઆરક્ક રુને પણ કહ્ા મિના, કોઈ કલપી પણ 
ન રકે એટલી રરુપકીદીથી પગથી માથા સરુરી પોિાની જાિને બખિરમાં મઢી લઈ, પોિાના 
કનોરા કોઠાને હેલમેટમાં જિી, ઢાલ અને ભાલો સજી રોઝીનાન્ટ ઘોિા ઉપર સિાર થઈ, 
ઘરના િાિાના પાછલા દરિાજા આગળથી આપણા િીર અસિાર, મેદાને જગંમાં જગં જીિિા 
સરકી પડા કેિરું સરુંદર મંગળારરણ થ્યરું છ ેએમ એક બાજરુએ મિરાર કરે છ,ે ત્યાં એમની 
ખોપરીમાં એક બીજો જ મિરાર ખટક્યો હજી િો રાર રરણ મંિા્યાં નથી એ પહેલાં એ આ 
મિરારના દાિાનળમાં સીઝી ગ્યા અને ઘિીભર િો માથે લીરેલા આ સાહસને પિિરું મરુકિાનરું 
પણ એને મન થઈ ગ્યરું.

.........જિેી એ સઘળી ગોઠિણો િમામ થઈ િેિો જ િેને પોિાનો ઈરાદો અમલમાં 
લાિિાનો િખિ લગાડો નહીં, ઉલટો િે િેની ઉિાિળમાં પડો િેને મિરાર આવ્યો કે 
જગિમાં એટલા િો રીિમોના િેને ઉપા્યો કરિાના હિા, એટલાં િો નરુકરાનોના િેને બદલા 
આપિાના હિા, એટલી િો ભરુલો િેને સરુરારિી હિી, એટલી િો ખરાબ રીિો િેને સારી 
કરિાની હિી, અને એટલાં િો કરજ િેને ફીટાિિાનાં હિાં કે િેની ઢીલથી આખી આલમને 
કોણ જાણે કેટલાં દરુઃખો િેઠિાં પિિાં હરે! િેથી હિે પોિાની રારણા જોઈનેબી જણાવ્યા િગર, 
અને કોઈબી િેને જો્ય નહીં િેમ જરુલાઈ મહીનાના એક ઘણા જ ગરમ દીિરે રાહિારનાં 
માથાથી િે પગ સરુરી હમથ્યારબંર બની પેલી જજંીરી ટોપ માથે બેસાિી, ઢાલને ગળે ઓલિી, 
હાથમાં ભાલો પકિી અને ‘રોઝીનાંિ’ ઉપર સિાર બની િાિીને પછિાિ ેને રસિે એક ગરુપ્ત 
દરિાજથેી બાહેર નીકલી ખોલ્ાં મેદાનમાં િેને પોિાની રિારી રલાિી, અને િેિી એિા જ 
હરખના ઉછાળા સાથે કે એિા માન ભરેલ િેમજ જોખમ ભરેલાં િેને ઉઠાિેલાં કામની 
રરૂઆિમાં કસીબી િરેહની અિરણો િેને નિી નથી પણ િે મેદાનમાં થોિકે િે આગલ િધ્યો 
નહીં એટલામાં િો એક એિી ભ્યભરેલી ્યાદ િેને આિી કે િેથી પોિાનો ઈરાદો માંિી િાળી 
પાછો ઘર િરફ ફરિાની અણી ઉપરબી િે લગભગ આિી ગ્યો.

શ્રી હહમાંરી રેલિ એમના એક અભ્યાસ લેખમાં કમિિાનો મમજાજ અન્્ય ભાષામાં 
કેિી રીિે ઊિરી રકે એની રરા્ચ કરિા કહે છ ે‘મૂળના ભાિપ્રસારને અનરુસરિો લ્ય પોિાની 
ભાષામાં પ્રગટાિિાના આદર્ચ અંગે િો કંઈ કહેિાપણં ન હો્ય પણ પોિાની ભાષામાં જ્યારે 
અનરુિાદકે ‘સમાન્િર ભાિમસથમિની રોર કરી’ હો્ય ત્યારે લ્ય પણ એ સમાન્િર ભાિમસથમિને 
કેમ ન અનરુસરે દા.િ. કેથેલીન રેઈને થે હાઉસ કાવ્યની આ પંમકિઓ –
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‘In	My	loves	house, 
There are hills and pastures 
Covered	with	flowers...’

મકરંદ દિેમાં આિરું અનરુિાદરૂપ રરીને આિે –

મારા	પ્રી્મના	ઓરડા	ઊંચા. 
કે	ઓરડા	ઓહો 
ક્યાતિ	રે	લોલ, 
હહર્યાળા	ડંુગર	ને	ગોચરમાં	પાથરી 
ફૂલ	ભરી	જાજમની	ભા્.’

‘He has rnarried me with a ring’ માટ ેઅહીં મારા પ્રીિમનો હાર મારે કંઠ’ે જ 
થ્યરું છ.ે પમચિમમાં અદ્િૈની રન્્ય પળના પ્રિીક સમી િીંટી, િો આપણે ત્યાં હાર-મંગલસૂત્ 
આટલી છૂટ િો મૂળ કાવ્યના પ્રાણને રક્ષિા માટ્ેય લેિી પિ.ે

આિા જ એક સરુંદર િેલરુગરુ દીઘ્ચ કાવ્ય જલગીિનો હહંદીમાંથી અનરુિાદ કરિાં. કમિશ્રી 
રમણીક સોમેશ્વરની આ મથામણ આજના મિષ્ય સંદભ્ચમાં જોિા જિેી છે

किन ब्राहमराण्ड िे अन्तरराल से 
ढुलि आयरा परानी, 
िलपनरामें न समराने वराली 
किन ववशराल्तराओं से 
इनिरा यह चिरन्तन प्रयराण है । 
किन ववश्तरान्तररालों से 
इनिरा वह चिरन्तन प्रयराण है । 
किन ववश्तरान्तररालों से 
प्ररादिम - धवनन ये ढोिर लराये है । (પેજ ન.૭૩)

આહદકાળના 
ક્યા	બ્રહ્મ	-	અંડને	ભેદી 
દડી	પડ્ું	આ	પાણી! 
કલપી	પણ	ના	શકા્ય	એવી	– 
કઈ	રવરાટ	ધારાથી	એનુ ં
છ	ેઆ	રનત્ય	પ્ર્યાણ! 
ક્યા	અગમ	ઊંડાણેથી	એ 
વહન	કરી	લાવ્યુ ં
આ	આહદમ	ધવરન!

जल िरा मरा्त ृहृिय 
द्रवण शीज्तरा िरा ननलय है नरा’ 
मेघों िो उंिराईयों ्ति फें ि दियरा ्तो 
ननशिल पव्व्तशशखरों पर 
बिशलयराँ पगड़ियों जैसी बठै गयीं
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જળનું	્ો	કોમળ	મા્ૃ	હૃદ્ય 
આલ્ય	કરણાનું! 
એણે	ગગન	ઉછાળ્ા	મેઘ 
બની	વાદળના	સાફા 
અચલ	ઊભા	પવતિ્ના	– 
મસ્ક	ઉપર	સોહે.

અનરુિાદને અિઢિનરું કાવ્યરાસ્ત ગણાિિાં શ્રી હરીર મીનાશ્રરુ આ મથામણને દીઘ્ચ રરા્ચ 
ઉદાહરણ સાથે નોંરે છ,ે ‘પરકી્યા’માં જ્યંિ પારેખનરું એક મામમ્ચક મિરાન છ.ે મૂળ ભાષામાં 
થિો કાવ્યનો પહરર્ય એ એક પ્રકારનરું ‘approximation’ જ હો્ય, િો બીજી ભાષામાં થિો 
એનો પહરર્ય છ ેપણ એક પ્રકારનરું approximation જ હોઈ રકે ને? હિે જો આ સરુિણ્ચિરુલામાં 
પરભાષાના approximationની સામેના પક્ષે સિભાષાનરું approximation મૂકિાનરું છ ેએ 
િાિનો મમ્ચ સમજાઈ જા્ય િો કામ જરા આસાન બની જા્ય છ ેઅનરુિાદકની ભીમિ પ્રમાણમાં 
ઘટી જા્ય છ ેને પરભાષાની કમિિામાંથી પોિાની ભાષામાં કમિિાનરું approximation રોરી 
લેિાનો મનજરમ્ચ િે કેિળ પ્રીમિપૂિ્ચક બજાિી રકે છ.ે

ઉપ૨ કહ્ા િેિા, ગળે ઊિરે િેિા નીમિ-મન્યમો હોિા છિાં્ય દરુમન્યાભરનાં અનરુિાદકો 
એનો ક્યારેક ‘સમિન્ય’ િો ક્યારેક ‘રમૃષ્િાપૂિ્ચક ભંગ કરિાં રહેિાં હો્ય છ.ે ‘ટાગોર પોિાની 
કમૃમિઓના અંગ્ેજી અનરુિાદ કરિી િખિે એમાંથી ખાસા ખંિો ક્રૂપણે કાઢી નાખિા એ િાિનો 
ઉલ્ેખ કરીને ઉમારંકર કહે છ.ે ‘પૌરતસ્ય રરનાઓની ઘેઘૂ૨ પલ્મિિિા િે િળી અસથાને 
લાગે છ ેજ્યારે અલપકથનની ફૂલિીફાલિી અંગ્ેજી જિેી ભાષામાં એને એ જ રૂપે રજૂ 
કરિામાં આિે’ અહીં હરું  મૂંઝિણ અનરુભિરું છરુ .ં કોઈ બીજા અનરુિાદકે આિરું ક્યરુાં હોિ િો 
ટાગોરને ગમ્યરું હોિ? આિા hypothetical પ્રશ્ો અનરુત્ર રહેિા માટ ેજ સજા્ચ્યા હો્ય છ.ે 
આિરું રાથી? ઘેઘૂર પલ્મિિિા જો સંસકમૃિ ભાષાની લાક્ષમણકિા હો્ય િો એનો અનરુિાદ પણ 
એિી સમજણ સાથે જ સિીકારિો ઘટ ેને! એ લાક્ષમણકિાને ગાળી નાખિાની રી જરૂર? 
આપણે જ્યારે રીની કે જાપાની કમિિા પાસે જઈએ છીએ ત્યારે એની મમિકલપનભામષિા, 
ભાષાની નીરિિી અને મનસગ્ચના આલંબને હૃદ્યને વ્યકિ કરિાની રરનારીમિ આહદની – જ ે
એ ભાષાની કમિિાનાં લક્ષણમિરેષ છ ેિેની પૂરી સમજ સિીકમૃમિ અને પ્રિીમિ સાથે, એને 
માણીએ – પ્રમાણીએ છીએ. અંગ્ેજી કમિિાનરું અલપકથન પણ આપણને વ્યિરાન બનિરું નથી 
એિી કમિિાનો અનરુિાદ કરિી િખિે પૂિ્ચના િારકને અનરુકૂળ પિ ે િેમ કરી ‘પલ્મિિ 
ઘેઘૂરિા રરિાની, કહો કે ઉમેરિાની રેષ્ા આપણે િો કરિા નથી, િો પૂિ્ચની કમિિાને 
પમચિમભોગ્ય બનાિિા પેલા નીમિમન્યમોનો ભંગ કરિાની રી જરૂર એકે, રામાનરુજને સદીઓ 
જૂની કન્નિ કમિિાઓ સફળિાપૂિ્ચક અંગ્ેજીમાં મૂકી કેિી રીિે? કદાર પરુરાણી કન્નિ 
કમિિાના આરારે નિી અંગ્ેજી કમિિા રરીને, ભારે કાપકૂપ કરીને – પમચિમને અનરુકૂળ 
રીમિએ એક અંગિ દાખલો આપરું ઃ મારાં ‘નારંગીગાથા’નાં કાવ્યોના અંગ્ેજી અનરુિાદ મબ્ટીર 
કમિઓ – જરુલી બોિને બ્ા્યન લૂઈરે િપાસ્યાં ત્યારે એમનો અમમગમ પણ આિો જ રહ્ો 
હિો. આ પદ્ધમિથી, બને કે કમિિાની સામે સારી કમિિા મળે, પણ અનરુિાદમિદ્યા અંગે ઘણા 
બરા એિા ઝીણા પ્રશ્ો પણ ઉભા થા્ય કે જનેા પ્રિીમિકર ખરુલાસા ન મળે.
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શ્રી જ્યંિ મેઘાણીએ ‘અનરુકમૃમિ’માં રિીન્દ્રનાથના કાવ્યો અંગ્ેજીમાંથી ગરુજરાિીમાં 
બંનેને સામસામે મૂકીને ઉિા્યા્ચ છ ેએમાં એમણે કરેલી રબદ પસંદગી ભાિને લ્યને ગરુજરાિીમાં 
ઉિારિાની કરેલી મથામણને એમાં પ્રાપ્ત કરેલી ક્ષમિા એમની અનરુિાદ સજ્જિાની પહરરા્યક 
બને છ.ે

It	was	growing	dark	when	I	asked	her, 
What	strange	land	have	I	come	to?’

મિમમર ઘેરિરું હિરું

મેં પૂછ્રું ‘ક્યા અજાણ્યા મરુલકમાં હરું  આિી રડો?’

Let	me	seek	rets	in	this	strange	land,	dimly	lying	under	the	stars, 
Where darkness tringles with 
the	tinkle	of	a	wristlet	knocking	against	a	water-jar.

‘ઝાંખા િા૨ક - રંદરિાની છા્યામાં મારો મિશ્રામ છ;ે

કારણ, મિમમરસપરભે પેલા ઘિમૂલ્યે કંકણ- ઝણકાર ગરુંજ્યા કરે છ;ે

આ મિષ્યની રરા્ચ કરિાં કરિાં સિાનરુભિની િાિ ઉમેરે િો દામોદર માિઝોકમૃિ મૂળ 
કોંકણી નોિેલ ‘કામભેલીન’નો અનરુિાદ કરિા કરિા આિી જ મથામણ અનરુભિાિી રહી.

કમૃમિ ગોિાના િાિાિરણથી રસા્યેલી હોિાથી વ્યમકિનામો પણ જાણે રૂપાંિહરિ કરિી 
હોઉં એિરું લાગિરું હિરું. કામભેલીનનો પમિ જૂજ,ે જઠે બતસ્યાંિ, જઠેાણી ઈજાબેલ – જિેાં નામો 
સાથે મિભમકિ પ્રત્ય્યો ગોઠિિી િેળા િાક્યરરનાની રીિસરની ગોઠિણી કરિાની આિિી 
રહી. રબદપસંદગીમાં ભાિાનરુસાર પ્યા્ચ્ય પસંદ કરિા માટ ે મથામણ કરિાનરું બનિરું રહ્રું 
રબદપસંદગી કરિીિેળા બંને ભાષાની ક્ષમિાનો એની અનોખી મરુદ્રાનો જાણે નિી રીિે 
સાક્ષાતકાર થિો રહ્ો. કેટલાક િાક્યપ્ર્યોગોનરું ભાષાન્િર બંને ભાષાના આગિાપણાને ધ્યાનમાં 
લઈને આ રીિે અિિ્યરુાં. કેટલાંક દ્રષ્ાંિો નોંરરું ઃ

ગલિી સે કલ િક રહ જાિી િો આજ મરઠ્ી ન મમલને સે સારી મજા હકરહકરા હો 
જાિા! જી ઉરાટ રહ જાિા! (પમૃ. ૧, હહન્દી કમૃમિ). જનેો અનરુિાદ આમ અિિ્યયો

ભૂલથી્ય જો પત્ કાલ સરુરી પડો રહેિ િો આજ ેએ ન મળિાથી બરી મજા મારી 
જાિ, ને જીિ ઊંરો જ રહેિ. (પમૃ. ૧)

આંહદ્રિા કી સલાહ સરુન કામભેલીન જલભરુન કર રહ ગઈ! (પમૃ.૧૬, હહન્દી કમૃમિ)

આંહદ્રિાની સલાહ સાંભળીને કામભેલીન બળરું બળરું થઈ ગઈ. (પમૃ.૧૬)

લંબી પેન્ટ પહના કરિા ઔર ‘્યેસ ફૈસ’ કરિા િહ અંગ્ેજી કી રમજ્જ્યા ઉિા દેિા થા. 
(પમૃ. ૩૪, હહન્દી કમૃમિ)

પ્રકમૃમિ કા મનિાન્િ રમણી્ય દ્રશ્ય ઉસકો મોહહિ કર રહા થા. ્યહાં સે િહાં િક છોટી 
– બિી હરી-ભરી-નીલી પહાહિ્યાં મબખરી થી. દૂર િક ફૈલે સરુપારી કે િન, લહલહાિે હરેભરે 
રાન કે ખેિ સબ કરુછ અસિગામી સૂ્ય્ચ કી સરુનહરી-હકરણોં મેં રમક કર અદભરુિ દ્રશ્ય પૈદા 
કર રહે થે. કામભેલીન મરુગર - સી રહ ગઈ. ઉસ રોભા કો િહ આંખો મેં સંજોના રાહિી થી. 
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ઇસ સૌંદ્ય્ચ કા પાન કરકે િહ િમૃમપ્ત કા અનરુભિ કર રહી થી જૂજ ેસે બાિે કરિે સમ્ય િહ 
ઘા્યલ - સી હો જાિી થી, બેમલંદા કો સંભાલિે- સંભાલિે િહ બેદમ હો રહી થી પ્રકમૃમિ કી, 
સરુંદરિા ને ઉસ પર મમહહની -સી િાલ દી થી. ્યહ મરર ્યૌિના રરિી ઉસકા હાથ પકિ 
અપની ઓર ખીર રહી થી. રાહ કે નાહર્યલ કે પૌંરો કે પત્ે આગે બઢ ઉસકે સાથ મખલિાિ 
સે કર રહે થે સીને એ લગ-લગ કર..! (પમૃ.૧૦00, હહન્દી કમૃમિ)

મનિાંિ રમણી્ય પ્રકમૃમિ એને મોહ પમાિી રહી હિી બંને બાજરુ  નાની મોટી, હરીભરી 
નીલ પિ્ચિમાળા મિખરા્યેલી હિી. દૂર સરુરી ફેલા્યેલાં સોપારીનાં િન હ્યા્ચભ્યા્ચ રાન્્યથી, 
લહેરાિાં ખેિરો, સઘળરું કંઈ અસિારળે જઈ રહેલા સૂ્ય્ચનાં હકરણોમાં સનાન કરીને અદ્ ભરુિ 
દ્રશ્યાિમલ સજ ્ચિરું હિરું કામભેલીન મરુગર થઈ ગઈ. આ રોભાને એ આંખમાં આંજી દેિા માંગિી 
હિી. કરુદરિના આ સૌંદ્ય્ચનરું પાન કરીને એ િમૃમપ્તનો અનરુભિ કરી રહી હિી જૂજનેી સાથે 
િાિરીિ કરિી િખિે એ પ્રભામિિ થઇ જિી હિી, િો બેમલંદાને સાંભળિાં- સાંભળિાં એ 
ખૂબ થાકી જિી હિી પ્રકમૃમિના સૌંદ્યભે એના પર મોહજાળ પાથરી દીરી હિી. આ મરર્યૌિના 
રરિી કામભેલીનનો હાથ પકિીને એને પોિાના િરફ ખેંરી રહી હિી. રસિામાં આિિાં 
નામળ્યેરનાં િમૃક્ષોના પાન આગળ િરીને એની સાથે રમિ કરી રહ્ાં હિાં... (પમૃ. ૧0૨)

આ મરુદ્ાને રર્ચિા કેટકેટલા દ્રષ્ાંિો ્યાદ આિે છ!ે િારારંકર કમૃિ ‘આરોગ્ય મનકેિન’ 
મિભૂમિભૂષણ કમૃિ ‘આદર્ચ હહન્દરુ હોટલ’ જિેી નિલકથાઓ; અંિરનાદ જિેી આતમકથા જિેરું 
કંઈ કેટલરું્ય જનેા અનરુિાદકોએ આ પ્રકારની સજ ્ચનાતમક કમૃમિઓના અનરુિાદના પ્રશ્ો 
અનરુભવ્યા છ ેને એનો ઉત્મ અનરુિાદ આપિા મથામણ કરી છ.ે

િૉ. ્યોગેન્દ્ર વ્યાસ જિેા સમથ્ચ ભાષામિદ પોિાનો આ અંગેનો અનરુભિ જ ેરીિે નોંરે 
છ ેિેમાં સજ ્ચનાતમક કમૃમિના અનરુિાદના પ્રશ્ો અંગેની મથામણ ને િેનો ઉપા્ય બંને સાંપિી રહે 
છ.ે

હમણાં બારમા રોરણની ગરુજરાિીના એક પાઠ્યપરુસિકમાં ‘મારે રાંદો જોઈએ’ એ 
અનરુિાદના બીજા પ્રકરણ ‘સપ્તરંગી ઇન્દ્રરનરુષ‘નો સમાિેર કરિામાં આવ્યો. િસિરુની રીિે 
સત્ર - અઢાર િરસની રૂહઢરરુસિ પહરિારના સંઘષયો અને સામામજક રૂહઢઓનો સામનો કરિી, 
ઘરમાં મિરસકમૃિ અને બીકણ-સંકોરનરીલ છોકરી ‘પોિે કંઈક કરી રકે એમ છ ે એિો 
આતમમિશ્વાસ જાગિાં (એ આતમમિશ્વાસ આ પ્રકરણમાં જાગે છ)ે પોિાનો કેિો મિકાસ કરે છ ે
િેની કથા છ.ે અનરુિાદને મૂળ સાથે સરખાિિાં ઘણં બદલિા જિેરું લાગ્યરું િેથી અનરુિાદકને 
ફરીથી એ પ્રકરણનો અનરુિાદ કરી આપિાની મિનંિી કરી છ ેઆખી પ્રહક્્યા અહીં રજૂ કરિી 
રક્ય નથી પણ અનરુિાદની પ્રહક્્યામાં ભાષાકી્ય સજજિા (અને ૨૦03 માં અનરુિાદકની બંને 
ભાષાની સૂઝ અને ર૦૧૬માં એ જ અનરુિાદકની બંને ભાષાની સૂઝમાં પિલેો ફરક) કેિી 
ભૂમમકા ભજિે છ ેિે થોિો ઉદાહરણોથી સમજીએ

૧. ‘હકરોર ગમ્ચ કોટ કે મલ્યે રૌખાને કા મન પસંદ કપિ ે કા આગ્હ કરિે હરુએ 
હદનભર મસસકિા રહા થા!

‘હકરોર ગરમ કોટ માટ ેરોકિીિાળા મનપસંદ કાપિની માગણી કરિાં કરિાં આખો 
હદિસ િસૂકાં ભરિો રહ્ો’ (ર003માં થ્યેલો અનરુિાદ)
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‘હકરોર ગરમ કોટ માટ ે રોકિીિાળા મનપસંદ કાપિની માંગણી કરિાં કરિાં 
હદિસભર િસૂકે રિલેો રહ્ો.’ (૨૦૧૬માં થ્યેલો અનરુિાદ)

ઉપરછલ્ી રીિે િેર િરસના ગાળા પછી થ્યેલા અનરુિાદમાં કંઈ બહરુ મોટો ફરક 
જણાિો નથી. પણ જરા ઝીણિટથી એ ફરકને સમજિા જિેો છ.ે

‘રોકિીિાળા મનપસંદ કાપિ’ (ર003)ની જગ્યાએ ‘મનપસંદ રોકિીિાળા કાપિ’ 
(૨૦૧૬) અનરુિાદે ધ્યાન ખેંચ્યરું? મૂળ હહન્દીમાં ‘રૌખાને કે મનપસંદ કપિા’ – છ ેિેથી ૨૦03 
માં ‘રોકિીિાળા મનપસંદ કપિ’ એિો બેઠો અનરુિાદ – રૌખાનેકાનરું રોકિીિાળા, મનપસંદનરું 
મનપસંદ અને કપિાનરું કાપિ થ્યો છ.ે ૨૦૧૬માં મનપસંદ મિરેષણ સૌથી આગળ આિી ગ્યરું 
અને ‘રોકિીિાળા કાપિ’ એમ ‘રોકિીિાળરું’ એ સંબંરક મિરેષણ મિરેષ્યની િરિ પહેલાં 
આિી ગ્યરું. ગરુજરાિી ભાષામાં મિરેષણોનો જ ેક્મ હો્ય છ ેિે મિરેની અનરુિાદકની સૂઝ 
કેળિાઈ કાપિ મનપસંદ નથી, ‘રોકિીિાળરું કાપિ’ જ મનપસંદ છ.ે

‘આગ્હ કરિે હૂએ’નરું ‘માગણી કરિાં કરિાં(2003)ની જગ્યાએ ‘હઠ પકિીને’ 
(૨૦૧૬) થ્યરું. હહન્દીના ‘આગ્હ’ રબદનો ‘હઠ અને જીદ’ એિા અથ્ચ પણ થા્ય છ.ે અહીં 
જીદને બદલે હઠ એટલા માટ ેપસંદ થ્યો કે ‘જીદ’ રબદ ક્યારેક સમજપૂિ્ચકના આગ્હ માટ ે
પણ િપરા્ય જ્યારે આ િો ‘બાળહઠ’ જ છ.ે

હિે જો એ ‘હઠ’ છ ે(એમાં કોઈ િક્ચ નથી) િો ‘િસૂકાં ભરિો રહ્ો’ને બદલે ‘િસૂકે 
રિલેો રહ્ો’ - સહજ રીિે, સિાભામિક રીિે એિરું સૂરિિરું િરરુ ્યોગ્ય છ.ે િસૂકાં ભરિામાં િો 
કિમૃ્ચતિની થોિી પણ રંકા જા્ય પણ િસૂકે રિલેો રહ્ોમાં સહજ રીિે હકને કારણે અિર રીિે 
એિો અથ્ચ પણ સૂરિા્ય.

‘હદનભર’નરું િો આખો હદિસ’ (૨૦૦૩) બરાબર ન જ હિરું. ‘હદિસ આખો’ અથિા 
‘આખો હદિસ’ અથિા હહન્દીની અસર સિીકારીને હદિસભર’ ્યોગ્ય ગણા્ય એ િો સાિ 
રોખખરું છ.ે

૨. ‘્યહ અિાંિર હૈ હક અસસી રુપ્યે કી ્યહ ગગનરરુંબી માંગ હફર ભી પૂરી નહીં હો 
પાઈ!

‘મોટામાં મોટી મરુશકેલી એ હિી કે એંરી રૂમપ્યાની આ ગગનરરુંબી માંગ િો્ય પૂરી િો 
ના જ થઈ રકી.’ (2003 માં થ્યેલો અનરુિાદ)

‘એ િાિ જરુદી છ ેકે િોપણ એંરી રૂમપ્યાની આ આભઊંરી માગ પૂરી િો ન જ થઈ 
રકી.’ (૨૦૧૬માં થ્યેલો અનરુિાદ)

નોંરી રકા્ય એમ છ ેકે ‘મોટામાં મોટી મરુશકેલી એ હિી એિો અનરુિાદ ઈ.સ. ૨003 
માં સાિ અિસટ્ટ ેથ્યેલો છ.ે મૂળમાં કે મૂળ લેખકના મનમાં એિરું િો કરરું છ ેજ નહીં ‘્યહ 
અિાંિર હૈ – એમ લખિા પાછળ મૂળ લેખકના મનમાં ‘એ િાિ જરુદી છ ેકે’નો ખ્યાલ છ ેએમ 
માનિરું િરારે િક્ચપૂણ્ચ છ ે‘હફર ભી’ િો સાિ ગા્યબ જ થઈ ગ્યેલરું િે ૨૦૧૬ના અનરુિાદમાં 
‘િોપણ’ને મરુખ્ય િાક્યની આગળ ગોઠિિામાં આવ્યરું. ‘ગગનરરુંબી’નરું ‘ગગનરરુંબી’ કંઈ 
અ્યોગ્ય ન હિરું છિાં ‘આભઊંરી’ એિા મિરેષણનરું ગરુજરાિીપણં િરરુ મેળ ખા્ય િેિરું છ.ે

(3) ‘રામ ઢલે િષા્ચ કો હી દરુહાર કે સાથ હકરોર કો રૂ૫ કરાના પિા થા!’
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‘સાંજ પડે િષા્ચએ જ હકરોરને િહાલથી છાનો રાખિો પડો હિો...’ (૨003નો 
અનરુિાદ)

‘ઢળિી સાંજ ે િષા્ચએ જ હેિ િરસાિી હકરોરને છાનો રાખિો પિલેો.’ (૨૦૧૬નો 
અનરુિાદ)

‘રામ ઢલે’નરું સાંજ પડે કરિરું એ અસલ અનરુિાદ જ લાગે પણ ‘ઢળિી સાંજ ે(કારણ 
હહન્દીમાં પણ ‘ઢલે’ િો છ ેજ) એિરું કરિાથી એ મૂળની સાિ નજીક પહોંરી જા્ય છ ેિળી 
‘દરુલાર કે સાથ’નરું ‘િહાલથી’ અથિા લાિપૂિ્ચક એિરું ગરુજરાિી કરિરું અત્યંિ સિાભામિક લાગે. 
પણ પાત્નરું નામ િષા્ચ છ,ે ‘ઢળિી સાંજનો સંદભ્ચ છ ેિો ‘હેિ િરસાિી’ કરીએ એમાં બહરુ મોટી 
છૂટ લેિા નથી. અનરુિાદમાં સાહહમત્યકિા સહજ ભળિી રહે એ પણ મબનજરૂરી નથી.

(૪) ‘જો કામ ઘરિાલે, હદનભર મેં નહીં કર પા્યે, િહ િષા્ચને એક મમમનટ મેં સંપન્ન 
કર હદ્યા!’

જ ેકામ ઘરિાળા આખા હદિસમાં ન કરી રક્યા િે િષા્ચએ એક જ મમમનટમાં પિાવ્યરું’ 
(૨003નો અનરુિાદ)

‘જ ેકામ પહરિારજનો હદિસ આખામાં નહોિા કરી રક્યાં એ િષા્ચએ એક મમમનટમાં 
જ સંપૂણ્ચ કરી લીરરું’ (૨૦૧૬નો અનરુિાદ)

‘ઘરિાલે’નો અનરુિાદ ‘ઘરિાળા’ ઉમરિ છ?ે ગરુજરાિીમાં ‘ઘરિાળા’નો સંદભ્ચ જ જરુદો 
છ.ે એ રબદ અનરુિાદ િાંરનારના મનમાં ગેરસમજ ઊભી કરી પણ રકે મૂળ લેખકના મનમાં 
પહરિારજનો’ છ ેજ અને અનરુિાદમાં ઔપરાહરક રબદપ્ર્યોગો ઘણી િાર િરરુ પ્રભાિી સામબિ 
થા્ય.

‘સંપન્ન કર મલ્યા’ અને ‘પિાિી દીરરું’ને સાથે સાથે મૂકો િો સમજારે કે ગરુજરાિીમાં 
‘પિાિી દીરરું – જમેિેમ પૂરંુ ક્યરુાં કદાર કમને અથિા અણગમાથી પૂરંુ ક્યરુાં એિા અથયો િરફ 
દોરી જા્ય છ.ે ‘સંપન્ન કર મલ્યા’માં જ ેgrace છ,ે જ ેઉમળકો છ ેિેની નજીક પહોંરિામાં 
કદાર ‘સંપૂણ્ચ કરી લીરરું એ અનરુિાદ િરરુ સફળ થા્ય ‘સંપૂણ્ચ કરી દીરરું’ને બદલે ‘સંપૂણ્ચ કરી 
લીરરું’ એમ િાપરિાથી એ ઉમળકો, એ કામમાંથી મળેલો (લીરરું) સંિોષ અને સમારાન 
સરળિાથી સમજા્ય.

આમ, સજ ્ચનાતમક કમૃમિના અનરુિાદને આ રીિે સમજિામાં આિે અને િૉ વ્યાસ નોંરે 
છ ેિેમ અનરુિાદક આિી ઝીણી રીિટ રાખે િો આિી ઉત્મ કમૃમિઓને માણિો આસિાદ િો 
એ પોિાના આનંદને પોિાના અનરુિાદના અનરુસજ ્ચન કે પરુનઃ સજ ્ચન જટેલો જ માણી રકે

q
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અનુવાદઃ	ભાષાની	આનંદક્રીડા

રમણીક	સોમેશ્વર

કમિ બોદલેરે કમિઓને િૈમશ્વક ભાષાંિરકારો કહ્ા છ.ે એમના મિે કમિઓ સમૃમષ્ની 
ભાષા એટલે કે િારામંિળ, જળિત્િ, િમૃક્ષરામજ, આહદનરું મનરુષ્યની ભાષામાં ભાષાંિર કરિા 
હો્ય છ.ે એ રીિે જોિા જઈએ િો પ્રત્યેક ભાષા પોિે જ એક અનરુિાદ છ ે– સમૃમષ્ની ભાષાનો, 
પહરિેરનો અરે, મનરુષ્યના અરબદ અનરુભિો અને પ્રિીમિઓનો માનિ-ભાષામાં અનરુિાદ.

હિે, ભાષાઓ િો અસંખ્ય અને પ્રત્યેક ભાષાનરું આગિરું વ્યમકિતિ. અનેક સિરો 
ભાષાના અને દરેક સિરના મિમભન્ન રંગો, િળી રંગે રંગે આગિી છટાઓ, ધિમનઓ, ભાિ-
સંદભયો. શ્રી નગીનદાસ પારેખ કહે છ ેિેમ ‘કોઈપણ બે ભાષા બરી જ િસિરુ એક જ રીિે 
કહેિી નથી. દરેક ભાષા સૈકાઓના િપરારથી અને િેને બોલનાર પ્રજાના સામામજક િથા 
સાહહમત્યક ઇમિહાસથી એિી મિમરષ્રીિે ઘિા્યેલી હો્ય છ ેકે િેના કણેકણમાં સંલગ્ન સૂરનો, 
સંસકારો અને સૂકમ અથ્ચની િથા ભાિની છટાઓના ભંિાર ભ્યા્ચ હો્ય છ.ે’ હિે જરા મિરાર 
કરીએ િો જણારે કે ભાષાઓ િો અનેક પણ એના ભાષક એિા માણસનો માંહ્લો બરે જ 
એક. એના સંિેદનના રણકારમાં સંિાદી સૂરો સંભળા્યા કરે. િેથી જ કદાર પોિાની ભાષા 
મસિા્યની ભાષાઓમાં પ્રકટ થિા સંિેદનના સૂરો ઝીલિાની ઉતકંઠા માણસના મનમાં જાગિી 
હરે અને એમાંથી જ જન્મ્યો હરે અનરુિાદનો મિરાર, એ રીિે અિિરી હરે અનરુિાદની 
ભાષા.

જરુદીજરુદી ભાષાઓની સજ ્ચનાતમક કમૃમિઓ સ્ોિ ભાષામાંથી અનરુિાદ દ્ારા 
લક્યભાષામાં રૂપાંિહરિ થા્ય છ ેત્યારે સંિેદનના એ િણાટમાં લક્ય ભાષામાં કેિા આરોહ-
અિરોહ અને આકમૃમિઓ રરા્ય છ ેએ મિસમ્યપૂિ્ચક જોિાની સાદી સમજ સાથે મારે અહીં 
અનરુિાદની ભાષા મિરે થોિી િાિ કરિી છ.ે

પ્રારંભે જ કબૂલી લઉં કે હરું  કોઈ ભાષામિદ્ નથી. અનરુિાદના રાસ્તનો અભ્યાસી પણ 
નથી. દેર-મિદેરની ભાષાઓમાં રરાિા સાહહત્ય મિરે જાણિાના કરુિૂહલે અનરુિાદો િાંરિો 
થ્યો. હહન્દી-અંગ્ેજીમાં િાંરિાં િાંરિાં મનોમન એને ગરુજરાિીમાં સમજિાની ભાંજગિ રાલે. 
એમ અનરુિાદ સાથે જોિા્યો અને ્યોગાનરુ્યોગ થોિા અનરુિાદો થ્યા, કા્ય્ચરાળાઓમાં જોિાિાનરું 
થ્યરું, સંદભયો સામે આિિા થ્યા. – આટલા અમથા અનરુભિ અને પ્રાપ્ય સંદભયોને આરારે આ 
સરુજ્જનોની સભામાં આિિ ેએિી થોિી િાિ કરી લઉં.

રરું છ ેઆ અનરુિાદની ભાષા? કેિી રીિે બંરા્ય છ ેએનો મપંિ? કઈ રીિે એ મિકસે છ ે
અને મિલસે છ!ે કેિી કેિી ગલી-કંૂરીઓ, કેિા કેિા અિરોરો િચરેથી પસાર થિરું પિ ેછ ેએને? 
આિા કેટલાક પ્રશ્ો અનરુિાદની ભાષા મિરે મારા મનમાં જાગે છ.ે

છકે 1791માં પ્રકામરિ એલેકઝાંિર રિેસર ટાઇટલર (Alexander Fraser Titler)નરું 
પરુસિક ‘એસે ઑન ર મપ્રમન્સપલસ ઑફ ટટ્ાન્સલેરન’ (Essay on the principles of Trans-
lation’) પ્રકામરિ થ્યરું જ ેઅનરુિાદના મસદ્ધાંિ મિરેનરું પ્રથમ પરુસિક મના્ય છ.ે એમાં એમણે 
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ઉત્મ અનરુિાદ માટ ેમહત્િના એિા ત્ણ સૂત્ો આપ્યાઃ

(1) અનરુિાદમાં મૂળ રરનાનો ભાિ પૂરેપૂરો જળિા્યો હોિો જોઈએ.

(2) અનરુિાદની રૈલી મૂળ રરનાની રૈલીને અનરુરૂપ હોિી જોઈએ.

(3) મૂળ કમૃમિની સરુબોરિા અનરુિાદમાં પણ પ્રકટ થિી જોઈએ.

– મહદ્ અંરે ટાઇટલરના આ સૂત્ોની રરા્ચ અદ્યામપ પ્યાંિ એક ્યા બીજા રૂપે થિી 
રહી છ.ે પણ મારે અહીં મસદ્ધાંિોની િાિ નથી કરિી, પરંિરુ એ મસદ્ધાંિોમાંથી થોિરુ ંસારિીને 
િાિ કરિી છ ેઅનરુિાદની ભાષાની.

કોઈ પણ સારો લેખક, સંમનષ્ઠ સજ ્ચક કઈ રીિે કામ પાિ ેછ ેભાષા સાથે? પ્રથમ િો 
એ પોિાની ભાષાને ભરપૂર રાહે છ.ે ભાષા સાથે એ અનેકમિર ક્ીિાઓ કરિો રહે છ,ે એના 
આંિર-બાહ્ પ્રિાહોમાં િરિો-િબૂિો, ખરબરિા ખિકોમાં ક્યારેક અથિાિો, ભાષાના લ્ય-
લાસ્યમાં રકરાિા લેિો એ ઘાટ ઘિિો રહે છ ેપોિાની કમૃમિનો. ભાષાના અંગેઅંગને એનાં 
આભરણો, આભૂષણો અને આઘાિો સહહિ આતમસાત્ કરિાની મથામણ એ કરિો રહે છ.ે 
એક સફળ અનરુિાદક પાસેથી પણ અનરુિાદ કરિી િખિે પોિાની ભાષા સાથેની આિી જ 
મથામણો અપેમક્ષિ હો્ય છ.ે પ્રત્યેક અનરુિાદ એક રીિે એક નિી ભાષામાં થિરું નિસંસકરણ 
છ.ે સ્ોિ ભાષામાંથી લક્યભાષામાં કોઈ કમૃમિનો થિો પરુનજ ્ચન્મ એટલે અનરુિાદ. આમ મૂળ 
કમૃમિના જિેી જ પીિા અને પ્રસન્નિા અનરુિાદની પ્રહક્્યા સાથે પણ સંકળા્યેલી છ.ે

કમૃમિએ કમૃમિએ ભાષાનરું મપંિ બદલા્ય. સમ્યે સમ્યે અને વ્યમકિએ વ્યમકિએ ભાષાનરું 
પોિ પહરિિ્ચન પામિરું રહે. આ િાિ જટેલી મૂળ કમૃમિને લાગરુ પિ ેએટલી જ અનરુિાદની 
ભાષાને પણ લાગરુ પિ.ે

અનરુિાદ એટલે િો મદ્જ સંસકાર. ભાષાની આનંદક્ીિા. ઉલ્ાસની સાથે સાથે મિષાદ 
અને િેદના પણ અહીં અંિે િો આનંદનાં જ ઉપકરણો બની જા્ય. – આપણી ભાષામાં બે 
રીિે અનરુિાદો થા્ય છ.ે એક િો સીરા મૂળ ભાષામાંથી. પણ એ દરેક િખિે સંભિ ન બને. 
િેથી હહન્દી, અંગ્ેજી આહદના માધ્યમ દ્ારા અનરુિાદના અનરુિાદ થા્ય. બંને પ્રકારના અનરુિાદો 
અનરુિાદની ભાષાને આિહાન કરિા રહે. આિા આિાહનો િચરે મિકસિી અને મિલસિી 
અનરુિાદની ભાષાને આપણે થોિા ઉદાહરણો દ્ારા જોઈએ. કઈ રીિે ઘિા્ય છ ેઅનરુિાદની 
ભાષા? – એ જોિા આપણે આપણા કેટલાક પ્રમથિ્યર અનરુિાદકોની કમૃમિઓ અને એમની 
અનરુિાદ-પ્રહક્્યા િરફ નજર માંિીએ.

આપણી ભાષામાં થ્યેલ કેટલાક ધ્યાનાકષ્ચક અનરુિાદોની િાિ કરીએ િો રમર્યન 
સજ ્ચક િોલસિો્યની કીબ્ચદા કમૃમિ ‘િોરના ઇ મીર’ (િૉર ઍન્િ પીસ)ના દસથી િરરુ અંગ્ેજી 
અનરુિાદો થ્યા. શ્રી જ્યંિ મેઘાણી નોંરે છ ેિેમ એ અનરુિાદોમાંથી બે જાણીિા અનરુિાદો લઈને 
શ્રી જ્યંિી દલાલે એ બેઉના ફકરે ફકરા સરખાિીને – સં્યોજીને આપણને એનો ‘્યરુદ્ધ અને 
રાંમિ’ નામે બહરુ મહત્િનો અનરુિાદ આપ્યો. આ રીિે અનરુિાદકની કોઢમાં આકાર લે છ ે
અનરુિાદની ભાષા.

સિા્ચમન્િસની મિશ્વમિખ્યાિ સપેમનર નિલકથા ‘દોન હકહોિે’ મિરે િો જ્યંિભાઈ નોંરે 
છઃે ‘રારસો િરસ પહેલાં લખા્યેલી આ હાસ્યકથાના કેટલા્ય અંગ્ેજી અનરુિાદ થ્યા, િેમાંના 
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એક પરથી ગરુજરાિીમાં ઊિરી આિેલી કમૃમિને અનરુિાદ નહીં કહીએ., સિા્ચમન્િસના જ 
કરુળબંરરુ ગણા્ય એિા રન્દ્રિદન મહેિા દોન હકહોિેના મરુલકની માટી પણ સૂંઘી આવ્યા અને 
નિલકથાનરું સોળે કળાએ ગરુજરાિી નિસંસકરણ ક્યરુાં, િેને િાજગીભ્યયો ભાષાકલાપ આપ્યો.’ 
– આિો િાજગીભ્યયો ભાષાકલાપ એ જ અનરુિાદની ભાષાની મસમદ્ધ. – આિા અનરુિાદોમાં 
પ્રિેરીને એમાં સોળે કળાએ મખલિી ભાષાના રૂપો આપણે જોઈ રકીએ.

હિે િાિ કરંુ સંજ્ય શ્રીપાદ ભાિે દ્ારા મરાઠીમાં સરુંદર રીિે અનરુિાદ પામેલી લકમણ 
પાનેની આતમકથા ‘ઉપરા’ની. એ કમૃમિની અનરુિાદ પ્રહક્્યા મિરે િાિ કરિાં િેઓ લખે છઃે 
‘ઉપરા’નો અનરુિાદ પિકાર હિો. િેના અરા્ચ હહસસામાં કૌકાકી નામની બોલીની છાંટ સાથેની 
ગ્ામીણ ભાષા હિી. િેના રબદોના અથ્ચ અને ગરુજરાિી પ્રમિરબદો માટ ેમારે ઠીક રોરખોળ 
કરિી પિી. લેખકને િેના સાિારાના ઘરે જઈને મળિરું પડરું. અનરુિાદમાં ઉત્ર ગરુજરાિની 
બોલીની છાંટ સાથેની ગરુજરાિી ભાષા માટ ે મફિ ઓઝાની ‘જાિર’, પન્નાલાલ પટલેની 
‘માનિીની ભિાઈ’ િેમજ ‘િળામણા’ અને રઘરુિીર રૌરરીની ‘ઉપરિાસ’ નિલકથાઓ 
ઝીણિટથી િાંરી – મનને એ ભાષાપહરિેરમાં લઈ જિાનો બહરુ આનંદ આવ્યો.’ – આમ 
સજ ્ચનાતમક ઉદ્યમ અને સંમનષ્ઠ સિાધ્યા્યમાંથી મનપજ ેછ ેઅનરુિાદની ભાષા.

આ િો િાિ થઈ આપણી જ એક પિોરી ભાષાની મૂળ કમૃમિના અનરુિાદની. હિે એક-
બે મિદેરી કમૃમિઓના અનરુિાદ િરફ નજર કરીએ. મૂળ જાપાની કથા ‘િોત્ોરાન’નો રમણ 
સોનીએ અંગ્ેજીમાંથી ગરુજરાિીમાં અનરુિાદ ક્યયો. એ – મૂળ કમૃમિ અને અનરુિાદ બંનેની મસમદ્ધ 
સૂરિે છ.ે અનરુિાદની ભાષાને સહજ અને આસિાદ્ય બનાિિા અનરુિાદકે કેિી કાળજી લેિી 
જોઈએ િેનાં એક-બે ઉદાહરણો રમણભાઈની કેહફ્યિમાંથી આપરું. પ્રથમ સાંભળો િાિ 
‘િોત્ોરાન’ની.

કથાની બાળનામ્યકા ‘િોત્ોરાનને િાિો નીરેથી સરકીને મેદાનોમાં જિામાં બહરુ રસ 
પિિો હિો. પહરણામે એનાં કપિાં ક્યાંક ખેંરાિાં, ફાટિાં. એકિાર િો આમ કરિાં આખરું રિોક 
પીઠ પાછળથી મરરાઈ જા્ય છ.ે હિે? માને રરું કહેિરું જથેી પોિાનો કોઈ િાંક ન નીકળે. એક 
ગપપરુ ઉપજાિી કાઢ ેછઃે – અંગ્ેજીમાં એ આ રીિે કહેિા્યરું છઃે

‘As I was walking along the road, a lot of children I don’t know threw 
knives at my back. That’s why my dress got torn like this.’

‘હરું  રસિા પર રાલિી હિીને, ત્યારે છ ેને, એકદમ બહરુબરાં છોકરાં આવ્યાં. એમણે, 
ખબર નહીં કેમ, પણ છ ેને, મારા પર બહરુ બરી છરીઓ ફેંકી. િે  એ છરીઓથી, જો આ િટ્સે, 
ફાટી ગ્યો!’

– છ ેને અદ્લ ગરુજરાિી અનરુિાદ! બાળભાષાની લઢણો અને છ ેને, છ ેને, ના લહેકા 
સાથે પેલી બાળકી જ જાણે પ્રત્યક્ષ થા્ય. િો, આ રીિે કેળિિી પિ ેઅનરુિાદની ભાષાને. શ્રી 
જહાગીર સંજાણાએ કહ્રું છ ે િેમ, ‘ભાષાંિરે આપણી ભાષા બોલિી જોઈએઃ ‘ગરુજરાિી’ 
બોલિી જોઈએ’ – િો, આ ગરુજરાિી બોલિા અનરુિાદનો નમૂનો.

રમણભાઈએ િાજિેરમાં જ કરેલા બીજા એક અનરુિાદમાંથી પણ એક ઉદાહરણ 
આપરું. પરુસિકનરું નામ ‘અમેહરકા છ ેને, છ ેજ નહીં.’ જમ્ચન લેખક પીટર મિકરાલની ‘મોટારાંઓને 
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પણ લક્ષિી બાળિાિા્ચઓ’નો અંગ્ેજીમાંથી ગરુજરાિી અનરુિાદ. િાિ ઘણી થઈ રકે, પણ 
‘પમૃથિી ગોળ છ’ે નામની િાિા્ચમાંથી આ નાનકિો ફકરો. પ્રથમ અંગ્ેજી જોઈએઃ

‘A man who had nothing else to do, was no longer married, no longer 
had any children or job, spent his time thinking over once more all the things 
he know.’

– હિે િાંરો ગરુજરાિીઃ

“એક ભાઈ, સાિ નિરારૂપ. ન પરણેલા, ન છ્ૈયાંછોકરાં. ન કોઈ નોકરી રંરો. એટલે 
એમનો બરો જ િખિ, એ પોિે જ ેકંઈ જાણિા હિા એ સઘળરું ફરીથી મિરારી લેિામાં જ 
પસાર થિો.”

મૂળ કમૃમિ જો મરત્માં બરાબર રસાઈ હો્ય િો જ આિી સહજિા અને સરુઘિિા 
અનરુિાદની ભાષામાં આિે.

રરીફા િીજળીિાળા પાસેથી આપણને અંગ્ેજી, હહન્દી અને ઉદૂ્ચમાંથી દેર-મિદેરની 
અનેક કમૃમિઓના ધ્યાનકષ્ચક અનરુિાદ સાંપડા છ.ે અનરુિાદની ભાષાને સાથ્ચક કરિા એક એક 
રબદ પાછળ અનરુિાદકે કેિરું મનોમંથન કરિરું પિ ેછ ેએનરું ઉદાહરણ એમની કેહફ્યિમાંથી 
આપરું. િેઓ લખે છઃે ‘સટીફન તસિાઇકની જાણીિી િાિા્ચ ‘Amok’નરું સીરરું ગરુજરાિી િો 
‘બેકાબૂ થઈ આમિેમ દોિિરું’ – એિરું થા્ય પણ િાિા્ચના્યક જ ેરીિે ઘેલો થઈ, ઘર-બાર, 
જિાબદારી બરરું છોિીને નામ્યકા પાછળ દોડો િેનાથી પ્રેરાઈને મેં રીષ્ચક આપ્યરું ‘હિકા્યો’. 
પણ મમત્ રાજરે પંડા સાથે િાિા્ચની રરા્ચ થઈ ત્યારે એમણે િરરુ સારો પ્યા્ચ્ય સૂરવ્યો. અને 
હરું  ‘ભૂરા્યો’ રીષ્ચકથી િરરુ રાજી થઈ. એટલે મૂળ ભાષાને લક્યભાષાનો ક્યો રબદ ્યોગ્ય રીિે 
વ્યકિ કરી રકે છ ેિે માટ ેઅનરુિાદકે મથામણ કરિી જ પિ.ે’ – િળભાષાના રબદો, કહેિિો, 
રૂહઢપ્ર્યોગો આહદના ્યોગ્ય મિમન્યોગ દ્ારા ઘિિર થા્ય છ ેઅનરુિાદની ભાષાનરું.

અરુણાબેન જાિજેાની અનરુિાદ પ્રહક્્યામાંથી પણ આિા મનોમંથનનાં, કહો કે 
રબદમંથનના અનેક ઉદાહરણો મળરે. એમના મરાઠી, સંસકમૃિ આહદમાંથી થ્યેલા અનરુિાદોથી 
આપણે પહરમરિ છીએ. િામલમકી રામા્યણનો સંસકમૃિમાંથી ગરુજરાિીમાં સંમક્ષપ્ત અનરુિાદ 
કરિાં એમની સામે આિા િાક્યો આિે – ‘अकें िरतम ्आरोप्य’ – ‘રામે ભરિને ખોળામાં 
બેસાડો, ‘अकेंन आदा्य ्वदेैहिम’् – ‘સીિાને ખોળામાં બેસાિીને, હિે સંસકમૃિ રબદ 
‘अकं’નો અથ્ચ ખોળો થા્ય એ સારરું પણ એમના ભારિી્ય સંસકારને આ ખોળામાં બેસાિિાની 
િાિ ખૂંરે. અને એમણે રબદકોરોની મદદ અને હૈ્યાઉકલિથી ખોળી કાઢ્રું કે ‘अकं’નો અથ્ચ 
‘પિખામાં લઈને’ કે ‘પિખે બેસાિીને’ પણ કરી રકા્ય. િો, આ િાિ થઈ કોઠાસૂઝની. આિી 
કોઠાસૂઝથી મનમા્ચણ થા્ય નિા નિા પ્યા્ચ્યોનરું. િરરુ ઉદાહરણોમાં ન જિાં અરુણાબેનની 
કેહફ્યિમાંથી જ થોિા રબદો ટાંકરુ ં ઃ

‘રીમે રીમે એ સમજાિરું ગ્યરું કે અનરુિાદમાં મૂળ રબદ એકલો હોિો નથી., એની ફરિે 
સંદભયોનાં કેટકેટલાં િલ્યો હો્ય છ.ે એ િલ્યો સહહિ અનરુિાદને ઉિારિાનો હો્ય છ.ે સાિપિી 
રોટલી કે લચછા પરાંઠાની જમે એકેક પિ ખોલિા જઈને એનો સિાદ લેિાનો હો્ય છ.ે િો જ 
અનરુિાદ િારનક્ષમ અને પારનક્ષમ બની રકે છ.ે’ – િો આિરું સંદભયો ઉકેલિાનરું કૌરલ અને 
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કોઠાસૂઝ એટલે અનરુિાદની ભાષા.

હિે થોિી િાિ કમિિાની. કમિિાના અનરુિાદ મિરે હરીર મીનાશ્રરુ કહે છ ેઃ ‘અનરુિાદકે 
સૌ પ્રથમ િો અનરુરાગી થિરું પિ,ે કાવ્યાનરુરાગી. એ અનરુરાગ જ એને કમૃમિ અને િે પછી 
અનરુકમૃમિની હદરા રીંરિો હો્ય છ.ે’ િળી િેઓ એમ પણ લખે છ ેકે, ‘અંગિ રીિે હરું  માનરું છરુ  ં
કે અનરુિાદક્ીિા એ સજ ્ચકિાને રાર કાઢિાની સરાણ છ.ે અનરુિાદની હક્્યા દરમમ્યાન 
અનરુિાદક અન્્ય કમિની સજ ્ચકિાના ગરુપ્ત ભંિહક્યામાં ઘૂસિાના ખૂહફ્યા રસિાઓ રોરી 
કાઢિો હો્ય છ.ે સારી ભાષાના મંત્ મસમદ્ધઓને, એનાં મિમરમિરાનોને એ પામિા મથિો હો્ય 
છ ેઅને િે આ હક્્યા દરમમ્યાન સહજ રીિે જ એની સજ ્ચકિાને રાર કાઢિો હો્ય છ.ે’ િો આ 
િાિ છ ે કમિિાના ગરુપ્ત ભંિહક્યામાં પ્રિેરી એની બારીકીઓને, એની મંત્મસમદ્ધને પામી 
અનરુકમૃમિ રરિાની અને એ માટ ે અનરુિાદકે કમિિાની ભાષાને, કમિિાની રરિે પૂરેપૂરી 
આતમસાત્ કરિાની રહે છ.ે

કન્નિ કમિ રન્દ્રરેખર કમબારની એક કમિિા ‘મરત્કારની સંગીમિકા’ના મીનાશ્રરુએ 
કરેલા અનરુિાદની થોિી પંમકિઓ જોઈએઃ

એણે	થહડ્યાં	ચી્્યાું	ને	ચી્્યાું	ડાળખાં 
							વળી	ટગલી	ડાળીની	કૂણી	રેખ	જો 
એણે	મૂરળ્યાં	ચી્્યાું	જ	ેખૂંપી	જા્ય	રે 
						સાવ	સોંસરવા	પૃથવીમાં	ઠેઠ	જો.

– કેિો લ્યાતમક અનરુિાદ! કન્નિનરું િા્યા અંગ્ેજી જાણે પૂરેપૂરંુ ગરુજરાિીકરણ.

અહીં મને મકરંદ દિેએ કરેલા કેથલીન રેઇનની એક કમિિાના આિા અનરુિાદની થોિી 
પંમકિઓ ્યાદ આિે છ.ે

અંગ્ેજી પંમકિઓ આ પ્રમાણે છઃે

`In	my	loves	house,	
						There	are	hills	and	pastures, 
												covered	with	flowers.’

– હિે અનરુિાદ સાંભળો ઃ

મારા	પ્રી્મના	ઓરડા	ઊંચા 
					–	કે	ઓરડા	ઓહો	ક્યાતિ	રે	લોલ 
હહર્યાળા	ડંુગર	ને	ગોચરમાં	પાથરી 
						ફૂલભરી	જાજમની	ભા્.

આ અનરુિાદ મિરે હહમાંરી રેલિ લખે છઃે ‘અહીં ‘રે લોલ’ની મરરુર પહરમરિિા કાને 
પિિાં, હૃદ્યે રિિાં katheen Racineનરું ઉમંગી ગીિ પારકરું િો્ય પોમિકરું બની રહે છ.ે’

અનેક ઉદાહરણો નજર સામે આિિા રહે છ.ે પણ મને લાગે છ ે કે મારા પોિાના 
અનરુભિની થોિી િાિ પણ અહીં મારે કરિી જોઈએ. ્યોગાનરુ્યોગ સમ્યે સમ્યે અનરુિાદો થિા 
રહ્ા છ.ે પણ અહીં કેિળ િેલરુગરુ ભાષાના મિખ્યાિ કમિ એન. ગોપીના દીઘ્ચ કાવ્ય ‘જલગીિમ્’નો 
અનરુિાદ કરિાં થ્યેલા અનરુભિોમાંથી થોિરુકં કહરું .
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ભોપાલમાં એક રાષ્ ટ્ી્ય કા્ય્ચક્મમાં કમિ સાથે પહરર્ય થ્યો. પછી પત્ો. એમ મૈત્ી. અને 
મારી પાસે આવ્યા ‘જળગીિ’ની િેલરુગરુ પ્રિ અને હહન્દી-અંગ્ેજી અનરુિાદો. િેલરુગરુભાષી 
સહકમગી, હૈદરાબાદ ્યરુમન.ના િેલરુગરુ જાણિા ગરુજરાિી પ્રાધ્યાપક, સિ્યં કમિ અને મમત્ોના 
સહ્યોગથી અનરુિાદ રાલ્યો, પ્રથમ અછાંદસમાં. પછી કમિ પાસેથી ટમેલફોન પર કાવ્યપાઠ 
સાંભળી લ્યાન્િીિ અનરુિાદ. સરુરારિાં-મઠારિાં રારેક િષ્ચ એ પ્રહક્્યા રાલી. એની િાિ લાંબી. 
પણ અનરુિાદની ભાષા સાથે કામ પાિિાં જ ેઅનરુભિો થ્યા એના થોિા દાખલા કહરું ઃ

હહન્દી અનરુિાદ િાંરિાં િેલરુગરુનો સંસકમૃિ સાથેનો અનરુબંર ઝીલા્યો અને ટબેલ પર 
અન્્ય રબદકોરોની સાથે સંસકમૃિ રબદકોર પણ મૂકા્યો. હહન્દી અનરુિાદમાં એક રબદ આિે 
‘अररष्ट ्वग्ग’

‘अररष्ट वग्व 
किनहीं द्रशय - अद्रशय प्रकरियरांक्ों िे 
पररणरामो िरा 
चित्र - वण्व - ववनयरास नहीं है?

પ્રથમ ગરુજરાિીમાં રબદ મળો ‘અરરુભ િત્િો’, અંગ્ેજી અનરુિાદ જો્યો િો એમાં િાિ 
આિે Six Passions – ની. િેલરુગરુ જોિાં રબદ મળો ‘ष्टारर’ અરે! षट्-अरर એટલે િો 
‘ષડ્ હરપરુઓ’.! પછી ગરુજરાિી અનરુિાદ આ રીિે થ્યોઃ

‘ને	આ	ષડ્	હરપુઓ	્ો 
રમર્્યાળ	છા્યાઓ	કેવળ 
પહરણ્ી 
દીઠી	–	અણદીઠી	ઘટનાઓની.’

કમિિામાં અન્્ય એક સથળે િાદળની પાઘિી પહેરી ઊભેલા પિ્ચિનરું મનોહર મરત્ 
આિે. હહન્દીમાં રબદ पगडि्या ंઅંગ્ેજીમાં ટબ્ચન. પણ મનોમંથન કરિાં કરિાં મારા મનમાં 
િો િરરાજાની જમે િાદળનો સાફો બાંરી ઊભેલા પિ્ચિનરું મરત્ ઝળક્યરું અને અનરુિાદ કંઈક 
આ રીિે થ્યોઃ

જળનું	્ો	કોમળ	મા્ૃહૃદ્ય 
આલ્ય	કરણાનુ ં
એણે	ગગન	ઉછાળ્ા	મેઘ 
બની	વાદળના	સાફા 
અચલ	ઊભા	પવતિ્ના	– 
મસ્ક	ઉપર	સોહે.

મૂળ િેલરુગરુ અંગે, કમિિામાં આિિા સંદભયો અંગે કમિ સાથે િાિ થા્ય, હહન્દી-અંગ્ેજી 
અનરુિાદો જોિા રહેિા્ય. એમ કામ આગળ રાલે. હહન્દીમાં એક સથળે આિી પંમકિઓ આિેઃ

िुम्भ और महरािुम्भ िे मेलों िे 
निी-सूत्र ने मनुषयों िो वपरोयरा

પ્રથમ િો અનરુિાદમાં ‘કરુમભ અને મહાકરુમભ’ રબદો જ લખા્યા. પછી મૂળ અંગે પમૃચછા 
કરિાં જાણિા મળરું કે િેલરુગરુમાં િો ‘િીથ્ચ’ અને ‘પરુણ્યક્ષેત્’ એિા બે રબદો સહેિરુક મૂકા્યા છ.ે 
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િીથ્ચ - એટલે જળસભર સથાનો અને પરુણ્યક્ષેત્ એટલે જળરહહિ સથાનો. પછી મેં પણ 
અનરુિાદમાં એ જ રબદો મૂક્યા.

્ીથથો	અને	પુણ્યક્ષેત્રોમાં 
નદી-સૂત્ર	ગૂંથા્યાં 
્ેથી	જોડા્ો	આવ્યો	છ	ેમાણસ.

આમ, રબદે રબદે અનરુિાદની ભાષા ઘૂંટા્ય અને કમિિામાં આિિા સથળ-કાળના 
સંદભયો, વ્યમકિમિરેષના ઉલ્ેખો, સાહહત્યસંદભયોનરું પગેરંુ. મેળિિાં મેળિિાં સાંસકમૃમિક સેિરુ 
રરાિો રહે અને અનરુિાદમાં કમિિાનો મપંિ પણ બંરાિો રહે. િળી, આ કમિની મૂળભોમ અને 
અમારા કચછ-પ્રદેરના જળને લગિા પ્રશ્ોમાં પણ ઘણં સામ્ય – એ રીિે પણ કમિિા સાથે 
િાર જોિા્યો. િરરુ િો અહીં રરું કહરું !

*

ઘણીિાર કોઈ એક જ કમૃમિ અનેક અનરુિાદકો દ્ારા અનરુિાદ પામિી હો્ય છ.ે આિે 
િખિે અનરુિાદકે અનરુિાદકે બદલાિરું અનરુિાદની ભાષાનરું પોિ જોિરું એ એક રસપ્રદ ક્ીિા છ.ે 
થોિા ઉદાહરણો જોઈએ. જમે કે બંગાળી કમિ જીિનાનંદ દાસના કાવ્યોના મૂળ બંગાળીમાંથી 
પણ એકામરક અનરુિાદકો દ્ારા અનરુિાદો થ્યા. ભોળાભાઈ પટલે અને રાજને્દ્ર રાહ દ્ારા િો 
પરુસિકો પણ મળા. િે મસિા્ય સરુરેર જોરી અને લાભરંકર ઠાકરના અનરુિાદો પણ મારા 
ધ્યાનમાં આવ્યા. હિે ભોળાભાઈ પટલેનરું અનરુિાદનરું પરુસિક ‘નગ્ન મનજ ્ચન હાથ’ – એની 
અમનલાબેન દલાલે સહટક આલોરના કરી છ.ે (િાંરિાં થા્ય કે અનરુિાદ સાહહત્યના આિાં 
અિલોકનો થિા રહેિા જોઈએ).

જીિનાનંદ દાસની મિખ્યાિ કમિિા ’િનલિા સેન’માં આિી એક પંમકિ આિે;

‘ચુલ	્ાર	કબેકાર	અંધકાર	રવહદશર	રનશા’

પંમકિનો લ્ય જ એિો મરરુર કે ભાષાના સીમાિા િળોટીને આપણા ભાિપ્રદેરને 
રણઝણાિે. ભોળાભાઈએ પણ એનો લ્યાતમક અનરુિાદ આ રીિે ક્યયોઃ

કેર િેના જરુગ જૂનો અંરકાર મિહદરાની મનરા અમનલાબેન લખે છઃે ‘ગરુજરાિી રબદ 
પસંદગીથી રસક્ષમિ થા્ય છ ે– ‘કબેકાર’નો પ્યા્ચ્ય ‘જરુગ જૂનો’ માત્ એનો રબદાથ્ચ બની રહે 
છ,ે કાવ્યગરુણ આિિો નથી.’

– હિે આ જ પંમકિનો કમિ રાજને્દ્ર રાહે કરેલો અનરુિાદ જરુઓઃ

‘કાળને	ર્રમર	લુપ્ત	રવહદશાની	રારત્ર	સમા 
શ્યામ	એના	કેશ’

‘જરુગ જૂના’ ને સથાને ‘કાળને મિમમર લરુપ્ત’ જિેો પ્રિાહી પ્યા્ચ્ય અને િહેિી કમિિામાં 
એક સઘન મરત્ આપણી સામે ખિરુ ંથા્ય. િરરુ ઉદાહરણોમાં અત્યારે નથી જિો.

અહીં મને ્યાદ આિે છ ેસરુરેર દલાલ દ્ારા સંપાહદિ ‘કમિિા’ મદ્મામસકનો રોબટ્ચ 
રિાસટ મિરેષાંક (‘કમિલોક’ના પણ આિા એકામરક મિરેષાંકો થ્યા છ)ે રિોસટના કેટલાંક 
કાવ્યોના એકામરક અનરુિાદકો દ્ારા થ્યેલા અનરુિાદો એમાં છ.ે અનરુિાદકે અનરુિાદકે બદલાિી 
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અનરુિાદની ભાષાની િાસીર આપણે એમાં જોઈ રકીએ. રિોસટની જાણીિી કમિિા ‘ફા્યર ઍન્િ 
આઇસ’ના અહીં સાિ અનરુિાદો મળે છ.ે િરરુ મિગિોમાં ન જિાં ‘The Pasture’ કાવ્યની 
એક-બે પંમકિઓ એના ત્ણ જરુદા જરુદા અનરુિાદો સાથે જોઈએ.

– અંગ્ેજી પંમકિઓઃ

I am going out to clean the pasture spring 
I’ll	only	stop	to	take	the	leaves	away.

– મકરંદ દિે આ કાવ્યનો અનરુિાદ ગીિ રૂપે કરે છ ેઅને મરુખિરુ ંપોિાના િરફથી ઉમેરે 
છઃે

અબઘડી	આવું,	ન	આવું	્ો	નંદલાલ 
જોજ	ે્ું	વાટ	જરા	થોડી 
આટલુંક	કામ	મુને	આઘી	કરે	છ,ે	ન’કે 
મૂકી	્ને	શું	થાઉં	મોડી?

– અને હિે આ પંમકિઓઃ

ધોહર્યામાં	ઢગલોક	પાંદડાં	પડ્ાં	ને	એને 
ખંપાળી	લઇ	બા’ર	કાઢંુ...

હિે જરુઓ આ જ પંમકિઓનો મનરંજન ભગિનો અનરુિાદઃ

‘ગોચરના	વહેળાને	હંુ	સાફ	કરવા	જાઉં	છુ ં
પાંદડાંઓ	બહાર	કાઢંુ	એટલું	જ	કામ	છ.ે’

*

– અને આ ઉતપલ ભા્યાણીનો અનરુિાદ

‘જઈ	રહ્ો	છુ	ંહંુ	સવચછ	કરવા	ગોચરનો	ઝરો 
થોભીશ	ફક્	હંુ	ખંપાળીથી	પાંદડાં	દૂર	કરવા.’

અનરુિાદની ભાષાની બદલાિા રૂપોને કેિા કેિા દૃમષ્મબંદરુથી જોઈ રકા્ય િેના દૃષ્ાંિ 
રૂપે કરી જ ટીપપણ મિના આ પંમકિઓ અહીં મૂકી છ.ે

એક િાિ એ પણ મનમાં આિી કે કેટલીક પ્રમરષ્ કમૃમિઓના, જિેી કે ‘મેઘદૂિ’, 
‘ગીિાંજમલ’ આહદના સમ્યાંિરે અનેક અનરુિાદો થિા રહ્ા છ.ે અનરુિાદની ભાષામાં 
અનરુિાદકની સાથે સાથે સમ્યનરું પહરબળ પણ કેિો ભાગ ભજિે છ ેએ માટ ેઆ અનરુિાદો 
જોિા રહ્ા. િળી, કોઈ એક જ કમૃમિ એના એ અનરુિાદક દ્ારા સમ્યાંિરે ફરી અનરુિાદ પામે 
એિા દૃષ્ાંિો પણ આપણે ત્યાં છ.ે

અમર મરિારા મિન્સેન્ટ િાનગોગના જીિનને આલેખિી અટમિન્ગ સટોનની કમૃમિ ‘લસટ 
ફોર લાઇફ’નો મિનોદ મેઘાણીએ ‘સળગિાં સૂ્ય્ચમરુખી’ નામે 1972માં પ્રથમ અનરુિાદ આપ્યો. 
બહરુ લાંબા સમ્યને અંિરે એ અનરુિાદ એમને િોષકર ન લાગ્યો અને પછી છકે 1994માં 
‘સળગિાં સૂરજમરુખી’ નામે આપણને નિો અનરુિાદ મળો. – સમ્યના અભાિે મિગિોમાં 
નથી જિો, પણ નિા અનરુિાદ િખિે અનરુિાદનરું મનોમંથન અને ભાષામાં આિેલા પહરિિ્ચનો 
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રસપૂિ્ચક જોિા જિેા છ.ે એ જ રીિે જ્યન્િ પંડાના પ્રથમ 1968 અને પછી 2002માં થ્યેલા 
‘મેઘદૂિ’ના અનરુિાદો પણ જોિા જિેા છ.ે

અહીં મને એ પણ ્યાદ આિે છ ેકે રાજને્દ્ર નાણાિટીએ િષ્ચ 2006 અને 2007માં 
મરુંબઈ ્યરુમનિમસ્ચટીમાં એક વ્યાખ્યાનમાળા મનમમત્ે ‘રાકરુન્િલના ગરુજરાિી અનરુિાદો’ અને 
‘મેઘદૂિના ગરુજરાિી અનરુિાદો’ એિાં બે વ્યાખ્યાનો આપેલાં. અનરુિાદની બદલાિી ભાષાને 
િરુલનાતમક રીિે જોઈ જિા એ વ્યાખ્યાનો ઉપ્યોગી થા્ય એિાં છ.ે અહીં કેિળ એની નોંર લઈ 
અટકરું.

* અનરુિાદની ભાષાના બંરાિા આકાર અને બદલાિા રૂપોનરું પગેરંુ મેળિિાનો એક 
નાનકિો પ્ર્યાસ અહીં મેં ક્યયો છ.ે ઘણીિાર એિરું લાગ્યરું છ ેકે અનરુિાદ કરિાં કરિાં ક્યારેક 
આપણી જ ભાષાને આપણે નિી રીિે પામીએ છીએ. આપણાથી સાિ અજાણ્યા રહી ગ્યેલા 
રબદો ક્યારેક અરાનક આપણી સામે ઊઘિ ેછ,ે કેટલા્ય રબદો એનાં નિા નિા કાકરુઓ સાથે 
આપણે ફરી પામીએ છીએ. જરુદા જરુદા પ્યા્ચ્યો અને નિી નિી લઢણોની રોરમાં આપણે જાણે 
મદ્જ સંસકાર પામેલી એક ત્ીજી જ ભાષાને મળીએ છીએ. અનરુિાદને આપણે એક સાંસકમૃમિક 
પ્રહક્્યા કહીએ છીએ. સંસકમૃમિઓ િચરેનો સેિરુ િો એ દ્ારા રરા્ય જ છ,ે પણ આ આખી્ય 
ક્ીિામાં લક્ય ભાષા એટલે કે આપણી ભાષા સમમૃદ્ધ પણ થિી જા્ય છ.ે િેથી જ અનરુિાદની 
આ સૌંદ્ય્ચમંહિિ પ્રહક્્યા મને ભાષાની આનંદક્ીિા સમી લાગી છ.ે એની મારાથી થઈ રકી 
એિી િાિ મેં ્યથારમકિ-મમિ િમારી સામે મૂકી.

આ મનમમત્ે અનરુિાદની ભાષા સંદભભે સિાધ્યા્ય કરિાનો મને જ ેઅિસર સાંપડો એ 
માટ ેહરું  ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ અને આ ઉપક્મમાં સંલગ્ન સૌનો આભારી છરુ .ં આભાર.

સંદભતિ	

1. અનરુિાદ-મિરાર અને અનરુિાદ-પ્રહક્્યાઃ સં. રમણ સોની - પ્રત્યક્ષ પ્રકારન િિોદરા પ્ર. આ. 
2018)

2. અનરુિાદ મસદ્ધાંિ અને સમીક્ષાઃ સં. રમણ સોની 
સાહહત્ય અકાદેમી, હદલહી (પ્ર. આ. 2009)

3. હમપીના ખિકોઃ અનરુ. હરીર મીનાશ્રરુ 
સાહહત્ય અકાદેમી, હદલહી (પ્ર. આ. 2013)

4. નગ્ન મનજ ્ચન હાથઃ અનરુ. ભોળાભાઈ પટલે 

 સાહહત્ય અકાદેમી, હદલ્ી (પ્ર. આ. 2005)

5. સળગિાં સૂરજમરુખીઃ અનરુ. મિનોદ મેઘાણી 
 પ્રસાર, ભાિનગર (1994)

6. ‘કમિિા’ મદ્મામસકઃ રોબટ્ચ રિોસટ મિરષાંકઃ સં. સરુરેર દલાલ હિસેમબર-1974

7. न सीमाएं न दरूर्यां (व्वश्व कव्वता से कुछ अनु्वाद)रः – कंु्वर नारा्यण, ्वाणी 
प्रकाशन, न्यी हदल्ली (2017)
+ કેટલાંક સામમ્યકો અને નોંરો q 
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સાંપ્ર્	સાહહત્ય

ચૈ્ાલી	ઠક્કર

વાિ કરિાની છ ેસાંપ્રિ સાહહત્ય મિરે. અહીં બે સંજ્ા કેન્દ્રમાં છ,ે એક િે ‘સાંપ્રિ’ 
અને અન્્ય િે ‘સાહહત્ય’, આ સંજ્ાઓના સા્યરુજ્ય િિ ેહાલના સમ્યની સમસ્યાઓ સાહહત્યમાં 
કઈ રીિે મનરુમપિ થઈ િેમજ િેમાં રહેલી સાહહમત્યકિા મિરે િાિ કરિાનો અહીં ઉપક્મ છ.ે 
કોઈ પણ દેરકાળમાં કરુદરિી કે માનિસમજ ્ચિ સમસ્યાઓ માનિજીિનને કેિી મછન્ન-મિમચછન્ન 
કરી મૂકે છ,ે િેનો ઈમિહાસ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. આ સમસ્યાઓ જ્યારે મિરાળ 
ભૌગોમલક પ્રદેરને આિરે છ,ે િીવ્રિાથી આિરે છ,ે ત્યારે સમગ્િ્યા આહિ થ્યેલી પ્રજા 
એકસરખી િેદનાના ભાિોને અનરુભિે છ.ે સાહહત્યકાર િો ખરો જ પણ સાહહત્યના ક્ષેત્માં 
જનેે પગરણ ન માંડા હો્ય િે પણ સજ ્ચન િરફ ઢળે છ.ે એટલે આખરે િો માનિી્ય 
સંિેદનાની અમભવ્યમકિ પર િાિ આિીને ઊભી રહે છ.ે

હાલના સમ્યમાં નિેમબર-૧૯થી કોરોના મહામારીનો મિશ્વમાં પ્રિેર અને પછીથી 
સમગ્ મિશ્વ પર િેની મિઘાિક અસરો સાહહત્યમાં સહેજ ેરજૂ થઈ છ.ે સમસ્યાની િાિ કરીએ 
િો ભારિી્ય સમાજમાં આ કારણે બીજી અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ. ગરીબી, બેકારી, 
ભૂખમરો િગેરે પ્રશ્ો પહેલા પણ હિા, પણ હિે િે પણ જરુદા રૂપ રારણ કરી િકરી રહ્ા. આ 
સમસ્યાઓની સાથે સાથે સાહહત્યસજ ્ચન પણ સમાંિરે રાલિરું રહ્રું. કોઈ પીહિિ હો્ય કે 
રોમષિ િેના પર, િેના દદ્ચને સંિેદી સાહહત્યકમૃમિઓ સજ ્ચક રરિો, જ્યારે આ મહામારીને 
કારણે સજ ્ચક ખરુદ પોિે પણ આ િેદનામ્ય પહરમસથમિમાં ભીિાિો રહ્ો, ભીંસાિો રહ્ો. 
ભારિી્ય સમાજજીિનની સાંપ્રિ સમસ્યાઓમાં મિરેષ િો રાશ્વિ સમસ્યાઓ છ,ે િે રૂપરંગ 
બદલી આ કપરાંકાળમાં અમભવ્યમકિ પામી. આમ અહીં કોરોના મહામારીનરું સાહહત્ય 
મિરેષિ: કેન્દ્રમાં એટલા માટ ેરહે છ ેકે આ મહામારીએ અન્્ય સમસ્યાઓને ઢાંકી દીરી છ,ે 
કાં િો િે કમિમરત્ પર હામિ થઈ છ.ે અહીં નોંરિરું જોઈએ કે અમરિેરનની ગિ િષ્ચની બેઠકમાં 
‘કોરોના સમ્યનરું સાહહત્ય’ મિરે િૉ. સંધ્યા ભટ્ટ ેઅભ્યાસપૂણ્ચ લેખ િૈ્યાર કરેલ, િેમાં પૂરક 
મિગિરૂપે અને િે પછીના સમ્યમાં સાંપ્રિ સમસ્યાઓ કઈ રીિે સાહહત્યમાં મનરૂપાિી રહી િે 
સંદભભે આગળ િાિ કરિા રા્યરુાં છ.ે

આ સમસ્યાકેન્દ્રી સાહહત્ય જોિાં જણા્યરું કે કોરોનામિષ્યક સાહહત્ય ગરુજરાિી ભાષા 
અને સાહહત્યમાં સમિરેષ ખેિા્યરું. ઇ્યત્ાની દ્રમષ્એ ખાસસી એિી કાવ્યકમૃમિઓ મળે છ,ે પણ 
િેની ગરુણિત્ા પણ રકાસિી રહી. આપણા પ્રમિમષ્ઠિ સામમ્યકોમાં કોરોનાકેન્દ્રી કાવ્યો છપાિાં 
રહ્ા. િો સાહહત્યસેિરુ ઈ - જન્ચલ િેમજ કોરોના કાવ્યો ઈ બરુકમાં ખાસા એિા પ્રમાણમાં 
કમિિાઓ મળે છ.ે જરુદા જરુદા સાહહત્ય સિરૂપોની આ કમિિાની સંખ્યા સાિા ત્ણસો ઉપર 
છ,ે આ મસિા્ય પણ કાવ્યસમૃમષ્ના કમિઓના મનોજગિને આ મહામારી અને િેની અસરોએ 
અસર કરી છ.ે જમેાંની કેટલીક રરનાઓમાં સાહહમત્યક ઊંરાઈ અને કમિતિ સહજ રીિે જ 
અનરુભિા્ય છ.ે જનેા કેટલાંક દ્રષ્ાંિો જોઈએ.

‘એિદ’ના કોરોનામિરેષાંકમાં હરીર મીનાશ્રરુની સમન્નપાિના ઢાળમાં લખા્યેલી 
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‘મરુમૂર્ ષરુની મિલામપકાઓ’ની પંમકિઓ મમૃત્યરુની િૈરકિાને કેિી િો રારદાર રીિે વ્યકિ કરે છ,ે

મોસકો અને મેહિટ્િના મમણકમણ્ચકા ઘાટે

મારંુ અિરરું બળેલરું રરીર લઈને

હરું  ઉિાિળે ઊભો થઇ જાઉં છરુ :ં મારે હજી સાક્ષી બનિાનરું છે

અગણ્ય મરણોની અંત્યેમષ્નરું...’

િો મિપારા કહે છ,ે

“રોજ	સમશાન	ફરં	 ‘અંદર	શબ 
રોજ	ઘરે	આવું	 બહાર	સમશાન 
સમશાનો	ભરી	મારી	અંદર.’	 હંુ	ફરં 
	 મરણ	પકડી.’

પ્રમિષ્ઠા પંડા ‘મોક્ષ’ કમિિામાં મોિના િાંિિ મિરે િાિ કરે છ.ે મોિનરું િાંિિ જોઈ 
જીિિાની ઈચછા રી રહે? કેટલી્ય િેદનાઓ એકસામટી વ્યકિ થઈ છ ેઅને ‘ઘરની િરુલસીનરું 
સરુકાઈ જિરું જિેા સંદભયો આિનાર કહઠન સમ્યને રીંરે છ.ે અહીં કમિિા જ મિરેષ િદે છ.ે 
અમનલ રામનાથ નામના આપણા કમિ કોરોનાને કારણે થ્યેલા મમૃત્યરુઓ અને માનિસંહારને 
નિીન િરાહે ધિમનિ કરે છ.ે કોરોનાએ આપેલ સમસ્યા પર કરુલ આઠ કાવ્યોમાં એમની િેદના 
કાવ્યામભવ્યમકિ પામી છ.ે મસમલન્િર, ખેિરો મરી ગ્યા છ,ે સન્નાટો કોઈિાર બોલિા લાગે છ,ે 
કોફીન અને ઠાઠિીના રહેરમાં - કાવ્યોમાં ભારોભાર વ્યકિ થિી કથા અને િક્ રજૂઆિ 
ભાિકને ઘેરી લે છ.ે ‘રરું કરંુ?’ કાવ્યમાં કાવ્યના્યક એક એિી સાંજનરું આલેખન કરે છ,ે જ ે
િરસાદી છ ેઅને અંરારાને નાથિાનો આ વ્યથ્ચ પ્ર્યાસ િેમજ ‘દીિાટાણે’માં રૂ ખલાસ થઈ 
ગ્યાનરું કહે છ,ે ત્યારે આગળ રરું બને છ ેિે કમિના રબદોમાં જ જોઈએ,

‘હંુ	્ર્	છત્રી	લઈને	બજારમાં	રૂ	લેવા	દોડી	ગ્યો 
મેહડકલ	સટોરમાં	પૂછું	્ો	કહે:	‘રૂનો	સટોક	ખલાસ	છ.ે’ 
હોરસપટલમાં	પૂછું	્ો	રૂ	ખલાસ	છ.ે 
હંુ	દર	દર	ભટક્ો	રહ્ો. 
ગાદી	્હક્યાની	દુકાનો	બંધ	છ.ે 
મારા	શહેરમાં	રૂનો	દુકાળ	પડ્ો	છ.ે

વરસાદ	વધ્ો	જા્ય	છ ે
કપાસના	ખે્રનું	રૂ	સાવ	ભીનું	ભીનું	છ ે
ભીના	રૂની	વાટથી	દીવો	નથી	થ્ો 
આખરે	ખબર	પડી	કે 
લોકો	એટલા	બધા	મરી	રહ્ા	છ	ેકે 
શ્વાસ	લે્ા	નાકના	દરવાજા	બંધ	કરવામાં 
રૂનો	સટોક	ખ્મ	કરી	નાખ્યો	છ.ે 
રૂ	્ો	સફેદ	દૂધ	જવેું	છ ે
રૂના	કાળાં	બજાર	શરૂ	થઈ	ગ્યાં
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વરસાદનું	જોર	વધ્ું	જા્ય	છ ે
ગાંધીજીના	રેં હટ્યાની	પૂણી	્યાદ	આવી. 
્કલી	્યાદ	આવી 
હંુ	શું	કરં? 
ઘરમાં	અંધારં	છ.ે 
મા	લમણે	હાથ	દઈને	બેઠી	છ ે
દીવામાં	્ેલ	છ	ેપણ	વાટ	નથી 
કોહડ્યું	ખામોશ	છ ે
માને	મેં	કીધું: 
‘મને	દીપક	રાગ	ગા્ાં	આવડ્ો	નથી 
હંુ	શું	કરં?’

સથળ, સમ્ય, પહરિેર અને ક્યા પ્રકારના લોકની આ િેદના ઝીલાઈ છ,ે એ આપણે 
બરાબર સમજી રકીએ છીએ. એક રૂ જિેી િસિરુ પણ મમૃત્યરુના કહેરને રજૂ કરિામાં કેટલી 
િજનદાર સામબિ થઈ છ!ે

કોરોનાને કારણે થ્યેલા મમૃત્યરુ અને સરકારી કે પ્રાઇિેટ દિાખાનામાં મમૃિકોના નામની 
અદલબદલ અને ક્યારેક િો મમૃિદેહોની પણ અદલબદલ થઇ હોિાના દાખલા કરુણિાજનક 
છ,ે િો. લોકિાઉન અને િેને કારણે ઉદભિેલી સમસ્યાઓએ પ્રજાને િેરમિખેર કરી મૂકી છ.ે 
‘સમીપે’માં મરરીષ પંરાલ કહે છ.ે

‘...અત્યારે કોઈએ બારણે િાળા નથી મા્યા્ચ અને છિાં્ય અદૃશ્ય રીિે િાળા છ.ે’
િેમ છિાં શ્રમમકો જ ેરીિે પોિાના ઘર િરફ ગમિ કરે છ,ે િે જોિા િેમની સમસ્યાઓ, 

કોરાનાના ભ્ય અને ગંભીરિાને િામી દેિી જોિા મળે છ.ે પ્રમિષ્ઠા પંડાની ‘કોણે?’ કમૃમિ હો્ય 
કે હેમાંગ દેસાઈની ‘એક કાળરું કાવ્ય’ - કમિ શ્રમમકોની આ વ્યથા રબદોમાં વ્યકિ કરિા રહ્ા 
છ.ે હેમાંગ દેસાઈ ઔરંગાબાદ રેલ દરુઘ્ચટનામાં રહીદ થ્યેલ પ્રિાસી કામદારો મિરે કહે છ,ે

‘પૂનમની	કાળી	રા્ 
ચંદ્રનો	ધવજ	આજ 
અડધી	કાઠીએ	ફરકાવ:

અહીં વ્યંગ્યાથ્ચ કાવ્યને સૌંદ્ય્ચ બક્ષે છ.ે આ શ્રમમકો જ ેરીિે રાલિાં થ્યા છ ેમાગ્ચ પર 
િેમાં િેમની ભૂખનરું દરુઃખ કરુમાર જીનેર રાહ ‘રોટલી’ કાવ્યમાં દ્રશ્ય કલપન િિ ે કેિી િો 
કાવ્યાતમકિાથી રજૂ કરે છ ેિે જોઈએ,

‘કાશ!	એ	ચાંદો	જ	રોટલી	હો્ે 
્ો	ટેકરી	પર	ચડીને	એણે	્ોડી	લે્ ે
ને,	કોરળ્યા	એના	ભર્ે	બે	–	ચાર!’

પ્રમિષ્ઠા પંડાનરું ‘લાલ કીિીઓ’ પણ વ્યમથિ કરી મૂકે છ.ે િો ફરી. અમનલ રામનાથની 
આ રરના જોિી અમનિા્ય્ચ બની જા્ય છ,ે

‘... 
હંુ	શકંુ્લા	નથી,	દ્રૌપદી	નથી 
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ફક્	મા	છુ ં
કોઈ	પથારી	નથી 
હંુ	સડક	પર	મા	બની	ગઈ 
બપોરનો	સૂરજ	મને	રમકડંુ	માનીને	રમી	રહ્ો	છ ે
મહાપરાણે	એ	નવજા્	જીવને	્ેડીને	નીકળી	પડી 
ચાલ્ાં	ચાલ્ાં	એક	ગામ	આવ્યું 
હંુ	અટકી 
એક	સુથારની	દુકાન	મને	દેખાઈ 
મેં	સુથાર	ભાઈને	પૂછું: 
‘ભાઈ	થોડીવાર	માટે	એક	નાનકડંુ	ઘોહડ્યું	મને	ઉધાર	આપશો?	
આ	નાનકડો	જીવ	બહુ	રડી	રહ્ો	છ.ે’ 
સુથારે	કીધું:	‘લોકો	બહુ	મરી	રહ્ા	છ.ે	કોઈ	હવે	ઘોહડ્યા 
નથી	બનાવ્ું,	કોહફન	બનાવે	છ ે
મારી	પાસે	એક	નાનકડંુ	કોહફન	છ,ે	લઈ	જા 
કોહફનનું	જ	ઘોહડ્યું	બનાવી	લે,	છોકરી	સૂઈ	જશે.’

નાનકડંુ	કોહફન	લઈને	મેં	ઝાડની	ડાળી	સાથે	મારી 
સાડી	ફાડીને	બાંધી	દીધું

કોહફન	ઝૂલી	રહ્ું	છ ે
હંુ	હાલરડંુ	ગાઉં	છુ ં
દીકરી	સૂઈ	ગઈ	છ.ે’

આિા જ કોઈ િગ્ચની વ્યમકિ રારનની લાઈનમાં ઊભેલી છ ેઅને સાંજ પાિિા મિરે 
હકરણમસંહ રૌહાણ નામના કમિમરુખે રજૂ થિી િેદના જોઈએ,

‘ધોમધખ્ા	્ાપમાં 
અઢી	હકલોમીટર	લામબી 
રાશનની	લાઈનમાં	ઊભેલા	શખસને 
કોઈએ	કહ્ું, 
‘્ારો	નંબર	આવશે	એ	પહેલાં	્ો 
સાંજ	પડી	જશે...’ 
હફક્ક ુ	ંહસ્ાં	એણે	કહ્ું, 
‘વાંધો	નહીં...	એ	બહાને	સાંજ	્ો	પડશે.’

આ િેરકિા અને મહામારીએ આપેલ મોિની ભેટ પરાણે સિીકારિી પિ ેછ.ે રદ્રકાંિ 
ટોપીિાળા, ઉદ્યન ઠક્કર, પી્યરુષ ઠક્કર, કમલ િોરા, જ્યદેિ રરુકલ, બકરુલ ટલેર, રાકેર 
દેસાઈ, રમણીક સોમેશ્વર, મીનાક્ષી રંદારાણા, લિા હહરાણી, મરુકરુલ રોકસી, લકમી િોબહર્યા 
િગેરેના આ મહામારી મિષ્યક સરુંદર કાવ્યો મળે છ.ે ્યોગેર જોરીની ‘કોરોનામાં મરુંબઈ’ પણ 
ધ્યાનપાત્ રરના બની, રહે છ.ે મોિને કારણે થ્યેલા મિનારથી વ્યમથિ કમિ હષ્ચ બ્હ્મભટ્ટ 
રાપિાણી ઉચરારિાં કહે છ,ે

કમો્ે	અં્	આવે	જો	ઘણા	ઘરના	રચરાગોનો	 
થ્ી	ત્યારે	્મન્ા	કે	મરણને	થા્ય	કોરોના.’
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િો ‘જાિ રે િેરી, પાલનહારા’ અને ‘જોગણી ખમમા કરો’માં પારુલ ખખખરે મિનારની. 
આ ઘિીઓને અટકાિિાની મિનંિીમાં આહિ થ્યેલી પ્રજાના સૂર વ્યકિ થા્ય છ!ે િાિ િો 
મહામારીએ જ ેઅન્્ય સમસ્યા જન્માિી િેના મરત્ો કે િસિીરો જોઇને કમિિા રરા્ય િેની પણ 
કરિી ઘટ ેરેલિે સટરેન પર મમૃિ માિાને જગાિિા મથિરું બાળક અને એની િેદના સનસનીખેજ 
થઈ ખબર ‘સૂિી’ કાવ્યમાં િેરક રીિે વ્યકિ થિી જોઈ રકા્ય છ,ે

જાણીિા મરત્કાર િમૃંદાિન સોલંકીએ કોરોનામિષ્યક મરત્ોનરું કલેકરન બહાર પાડરું 
છ,ે ‘INDIAN ART DURING LOKDOWN PERIOD - અહીં િેમણે દોરેલા મરત્ો પણ 
કોરોનાની કમિિા બનીને આિે છ.ે આ મરત્ોનરું સાહહત્ય પણ નોંરપાત્ છ.ે કોરોના મહામારી 
મિરેનરું િેમનરું મરત્ ‘આપણે રરું નામ આપીરરું આ કોરોનાને?’ િેમની આ કમિિા સાથે મૂકા્ય 
છ,ે ત્યારે જટેલી કમિિા િેટલરું જ મરત્ એકસાથે બોલી ઊઠ ેછ.ે

ગરુજરાિી કમિિામાં ‘રબિાહહની ગંગા’થી આગળ રાલેલી રારા ‘રાજા સરુપપિકન્નો’ 
સાથે આગળ રપે છ.ે આ સાથે અન્્ય ભાષાની આ પ્રકારની કમિિાના અનરુિાદ અને 
આસિાદની િાિ કરિી ઘટ.ે ૨૦૨૦ના ઑકટોબરના પરબમાં પ્રમરુખી્ય લેખમાં મસિાંરરુભાઈ 
હહન્દી કમિ મિશ્વનાથપ્રસાદ મિિારીની કમિિા ‘રરારિી બચરા’નો ‘િોફાની છોકરો’ નામે 
અનરુિાદ અને આસિાદ કરાિે છ.ે જ ેધ્યાનપાત્ છ.ે

આ ઉપરાંિ અમશ્વનીકરુમારના આ મિષ્યને લગિા પાંર અંગ્ેજી કાવ્યોનો કમલ િોરાએ 
કરેલ ગરુજરાિી અનરુિાદ પણ ધ્યાન ખેંરે છ.ે જમેાં ઉનાળાના પ્રારંભે ‘ફલેમમંગો’, ‘મિજ્યી 
મિષાણ’, ‘રેરનની દરુકાને કિારમાં’, ‘લોકિાઉનની છટાઓ’, ‘છૂપો સામ્યિાદ’ - કાવ્યોનો 
સમાિેર થા્ય છ.ે

કોરોના મહામારીમિષ્યક હળિી હાસ્યરરનાઓ પણ મળે છ.ે રિીન્દ્ર પારેખની 
‘હરુરિીનો હનેપાિ’માં હળિી રૈલી છ,ે િો કોરોનાનો ગરબો અને કોરોનાનો રાસિો જિેી 
રરનાઓ પણ મળે છ,ે અન્્ય કેટલાક કમિઓની જમે કમૃષણ દિે એક કાવ્યમાં કોરોના 
િોહર્યસ્ચને સમમપ્ચિ કરિરું કાવ્ય આપે છ ેિો ‘કોરોનાસરુરનો િર’ - એ નામનરું કાવ્ય આપે છ,ે 
િો ‘અકકલનો ઇસકોિરો’માં કોઈ પણ જાિની ઇમજ ્ચન્સી િગર બહાર નીકળી પિિા મૂખ્ચ 
માટ ેઉગ્સિરે કમિિા કરે છ.ે બીરેન કોઠારી એક કાવ્યમાં સોનરુ સરુદને સંબોરીને જ ેકમિિા કરે 
છ,ે િે કમિિામાં ગંભીર બાબિને હળિી બનાિીને મૂકી આપી છ.ે

પદ્યસાહહત્યમાં કોરોના મહામારીની અમભવ્યમકિ બાદ કથાસાહહત્યમાં િેની રજૂઆિ 
મિરે હિે જોઈએ. ટૂકંીિાિા્ચમાં કોરોના એક ઘટકિત્િની ભૂમમકાએ જોિા મળે છ.ે કેટલાકને 
મરુખે એિરું સાંભળિા મળે છ ેકે કોરોના પહેલાનરું સાહહત્ય અને કોરોના પછીનરું સાહહત્ય હિે 
જોિા મળરે. આ સમસ્યા જટેલી િેરક અને િીવ્ર રહી અને સાથે િેનો પ્રસિાર પણ સમગ્ 
મિશ્વ પર એ રીિે થ્યો કે સજ ્ચકની કલમે િેની િાિ અના્યાસ િણાિી ગઈ. આ પ્રકારની 
કમૃમિઓ કે જમેાં આ મહામારીની િાિ આિે છ.ે આને કારણે ઓનલાઈન વ્યિહાર િરિો 
રાલ્યો, નિા રબદોની પહરભાષા મિકસિી રાલી. લોકિાઉન, ઝૂમસભા, િેમબનાર િગેરે નિા 
નિા રબદો ભાષામાં આિિા લાગ્યા અને જાણે કા્યમી થઈ ગ્યા છ.ે કામલન્દી પરીખની ‘ગમૃહ 
ગંગાને િીરે’ િાિા્ચમાં સ્તીકેન્દ્રી સમસ્યા રજૂ થઈ છ.ે જૂના સમ્યમાં કૂિાકાંઠ ેમળિી સહેલીઓ 
આરરુમનક સમ્યમાં નોકરીના સથળે એકબીજા સાથે સરુખ-દરુઃખની િાિો કરિી થઈ અને આ િક્ચ 
રિોમ હોમને કારણે િેની સિિંત્િા પર રોક લાગે છ.ે ઘરના સભ્યોનરું િિ્ચન અને માનિમન પર 
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િેની અસરોની અહીં િાિ થઇ છ.ે િષા્ચ અિાલજાકમૃિ ‘હરુંં  અને િરું’ િાિમાં આરા, સરુકરુમાર અને 
કલ્યાણીદેિીના પાત્ો િિ ેલગ્નેિર સંબંરોની સમસ્યાઓ રજૂ થઈ છ.ે જમેાં ઝૂમ મીટીંગ, 
લોકિાઉન િગેરે પાહરભામષક રબદોના ઉલ્ેખો માત્ ઉલ્ેખો ન રહેિા િાિા્ચમાં એક ઘટકિત્િ 
િરીકે આિિા રહે છ.ે લગ્નેિર સંબંરની સમસ્યા અને કોરોનાની સમસ્યા બંને એક સાથે જ ે
િાિોમાં રજૂ થઈ છ,ે િેિી કોરા રાિલની િા્યરી સિરૂપે મળિી િાિ લોકિાઉનમાં મિરેષ 
ધ્યાનપાત્ બની રહે છ,ે જમેાં પરમણિ સરુજો્ય અને પ્રોફેસર હહરિા ફેસબરુકના માધ્યમે મળેલા 
કહેિાિા િચ્યરુ્ચઅલ જગિનાં પ્રેમીઓ છ.ે સરુજો્ય મરુંબઈથી અમદાિાદ આિે છ,ે ત્યારે એકલી 
રહેિી હહરિાના ઘરે મળિાનરું નક્કી કરે છ.ે અરાનક લોકિાઉન જાહેર થિાં બંનેને લાંબા ર૧ 
હદિસ સાથે રહેિા મળે છ.ે રરૂઆિના હદિસો બંને માટ ેસાિમાં આકારમાં મિહરિા હો્ય 
એિા મોહક છ,ે પણ માત્ આકષ્ચણથી જોિા્યેલા બે અજાણ્યા પાત્ોની રોમેમન્ટક પહરકલપનાની 
સામે િાસિમિક જીિન ટકરા્ય છ ેઅને અહેસાસ કરાિે છ ેકે એકબીજાની એકલિા આિા 
સંબંરોથી ભરાઈ રકે એમ છ ે જ નહીં. સ્તી અને પરુરુષ પરસપરને પૂણ્ચ કરી રકે એિી 
ભાિનાની પોકળિા અનરુભિી બન્ને પોિપોિાના કાટ્ચઝોનમાં પાછા જિા ઈચછ ેછ.ે ખાલીપણાની 
અનરુભૂમિ દ્ારા માનિમનની સંકરુલિા આ િાિનરું કેન્દ્રમબંદરુ છ.ે રીરેન્દ્ર મહેિાની ‘ગરુિ-બા્ય’ 
િાિો પણ આ મનમમત્ે જોિી ઘટ.ે રમણીક અગ્ાિિની ‘જીિા આિા’, કેરરુભાઈ દેસાઈની 
‘હટહફન’ િાિા્ચઓમાં િમૃદ્ધોની વ્યથાના જરુદા-જરુદા રંગ જોિા મળે છ ેઅને િેમાં કોરોનાની 
સમસ્યા ક્યાંકને ક્યાંક જોિા્યેલી છ ેઅને પાત્ોના જાિન પર િેમની અસર જોઈ રકા્ય છ.ે 
િો ‘સોિમ રીરાની’ હકારાતમકિા િરફ લઈ જિી િાિા્ચ િરીકે ઊપસી આિે છ.ે પૂજન 
જાનીની ‘સહી’, જીના માસટરની ‘એકાતમ’ જિેી િાિા્ચઓમાં કોરોનાએ જન્માિેલા કૌટરુમંબક 
પ્રશ્ો િેમજ નારીસંિેદનને કેન્દ્રમાં રાખીને લખા્યેલી િાિો છ.ે

મનરારાિાદ અને નકારાતમકિા િરફ દોરી જિા િાિાિરણમાં ‘ઘાબાજહર્યરું’ રોરી 
લેિી છા્યા મત્િેદીની કથાનામ્યકા અનરુજા હકારાતમકિાનો રાહ રીંરે છ.ે િો કોરોનાને કારણે 
સરુખ-દરુઃખના સાથી એિા સગાસંબંરી પણ જરૂરને સમ્યે કેિા િો અળગા થઈ જા્ય છ,ે િેની 
વ્યથા પણ આ િાિમાં બખૂબી વ્યકિ થઈ છ.ે કોરોના થા્ય કે થિાનો સંભિ કેિરું ભ્યનરું 
િાિાિરણ માનિ મનમાં સજ ભે છ ેિે હષ્ચદ મત્િેદીની ‘મનષક્મણ’ િાિા્ચમાં ભાિક જોઈ રકે છ,ે 
અનરુભિી રકે છ.ે સમગ્ િાિા્ચ અંિ િરફ ગમિ કરે ત્યાં સરુરી જ ેભારજલ્રુ િાિાિરણ સજા્ચ્યરું 
છ.ે િે ભાિક સાથે સાથે અનરુભિિો થઈ જા્ય છ ેઅને અંિમાં કથાના્યકની પતનીના મિરાનથી 
િાિા્ચ ભારમરુકિ થા્ય છ,ે પણ િારકના ગળામાં ખરેરી બાઝેલી રહી જા્ય છ.ે આ િબક્ક ે
નોંરિી જોઈએ િેિી જિલંિ છા્યાની િાિો મહત્િની બની રહે િાિા્ચનરું રીષ્ચક છ ે‘આઘી જા’. 
રૂપજીમિનીઓના જીિનમાં કોરોના મહામારીની અસર અને િેમના જીિન મનિા્ચહની 
મરુશકેલીઓની સાથે ‘આઘી જા’ મિરાન જીિનના દરેક િબક્ક ેકથાનામ્યકા માટ ે કેિરું િેરક 
પરુરિાર થા્ય છ.ે માનિસંબંરોમાં મપિા-પરુત્ સંબંર કે ભાઈ-ભાઈના સંબંરો િચરે કોરોના કઈ 
રીિે મિરેષ િાણ સજ ભે છ,ે િે અનરુક્મે હહમાંરી રેલિની ‘અમસથ’ અને મજિેન પટલેની 
‘ઇન્ફેકરન’ િાિોમાં જોઈ રકા્ય છ.ે

લરરુકથાક્ષેત્ે પણ લોકિાઉન અને િેની અસરો સજ ્ચકની કલમે રજૂ થઈ છ.ે પ્રફરુલ્ 
રાિલની લઘરુકથામાં રોષણની સમસ્યાથી પીિાિા જીિી અને દાનીના પાત્ો રંપક રેઠની 
મહેરબાની પર જીિે છ ેઅને કા્ય્ચસથળે દાનીનરું થિરું રોષણ િથા અંિે દાનીના મરુખે આ િાક્ય 
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િેરક છ,ે ‘સારંુ થ્યરું લોકિાઉન ન ઉઘડરું..... સામાન્્ય રીિે લોકિાઉન થિાથી, જ ેસમસ્યા 
સામાન્્ય િગ્ચ માટ ેમરુશકેલી સજ ભે છ ેિે દાની માટ ેરાંમિની લાગણી જન્માિે છ.ે અહીં કોરોનાની 
સમસ્યા માત્ સમસ્યા ન રહેિા સમાજની બીજી સમસ્યાઓ પણ સમ્યાંિરે સાથે સાથે રાલી 
રહી છ ેએનરું પ્રમાણ અહીં મળે છ.ે આ ઉપરાંિ કચછની િી. આર. ટી. આઈ સંસથા લઘરુનિલ 
સપરા્ચ કોરોના સંદભભે ્યોજલે; જમેાં ૩૬ જટેલી લઘરુનિલો સપરા્ચ મનમમત્ે મળે છ.ે િો ‘કાલપાર’ 
નામે કોરોનાની સમસ્યામિષ્યક મોહન પરમારની લઘરુનિલ મળે છ.ે

કમિિા, ટૂકંીિાિા્ચ, લરરુકથા, લઘરુનિલ બાદ િાિ કરીએ મનબંરના સિરૂપની. કરુમારના 
અંકોમાં રાજને્દ્ર પટલેનો મનબંર ‘બારી પાસે’ એ રીષ્ચકથી િારકો સમક્ષ એક નિરું જ જગિ 
ઉગાિ ેછ ેઅને કોરોના મહામારી આિિાને કારણે જ ેમનબંરનો પ્રારંભ બારીના ખૂલિાથી થા્ય 
છ,ે િે મનબંર પછીના રારાિાહી અંકોમાં આરંભથી જ બારી બંર થ્યેલી બિાિિામાં આિે 
છ.ે િો હાસ્યમનબંર અને કટામક્ષકા પણ િારકને મરકાિી જા્ય છ.ે અફિા મિરે રીષ્ચક હેઠળ 
રમિલાલ બોરીસાગરે ખૂબ હળિી રૈલીમાં કોરોનાની મહામારીના જ ેભ્યસથાનો છ ેિેને રજૂ 
ક્યા્ચ છ ેઅને અકબર અને મબરબલના માધ્યમથી આજના સમ્યમાં અફિા મિરે જણાિિાં 
કહે છ ેકે જાણે કે અફિા એટલે મેલેહર્યામાંથી કોરોના કરી દેિાની કળા! નાટક ક્ષેત્ે પ્રિીણ 
પંિ્યાનરું મત્અંકી નાટક હહરરંદ્રનો દરબાર કોરોનાની સમસ્યાનરું હળિી રૈલીની કમૃમિ િરીકે 
ધ્યાનપાત્ બને છ.ે

પત્રૂપે પણ કોરોનાની સમસ્યા વ્યકિ થઈ છ.ે ભગીરથ બ્હ્મભટ્ટ, મનમખલ પંિ્યા 
સાંપ્રિ સમસ્યા અંગેનો પત્ લખે છ.ે ‘રખિરુનો કાગળ’ના સજ ્ચક મહેન્દ્રમસંહ પરમાર પોિાના 
બનારસ પ્રિાસ મિરે ઓહિ્યો-મિઝ્યરુઅલ મનબંર રરે છ.ે પત્ સિરૂપે આકાહરિ થ્યેલરું આ 
નિીન સાહહલ્ય સિરૂપ પણ સાહહત્ય જગિની મક્ષમિજો મિસિારી આપે છ,ે કોરોનાને કારણે 
મરક્ષણ, સાહહત્ય અને અન્્ય ક્ષેત્ોમાં ઓનલાઈન પ્રિમૃમત્, એ જ જાણે માનિીનરું કા્ય્ચક્ષેત્ બની 
રહી. સજ ્ચકોની વ્યમકિગિ Youtube રેનલ હો્ય કે સાહહમત્યક સંસથાઓના FB પેજ હો્ય, જ ે
વ્યાખ્યાન ભરુજ, મરુંબઈ ભાિનગર કે અમદાિાદના મિદ્યાથગીઓ માટ ેમોટભેાગે સીમમિ હિા, 
િે ઓનલાઈનના માધ્યમથી મિસિ્યા્ચ અને બહોળા દર્ચક શ્રોિાઓ સરુરી પહોંચ્યા.

સાહહત્ય અકાદમી UK, ગરુજરાિ મિશ્વકોર ટટ્સટ, ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ જિેી 
મહત્િની સંસથાઓના કા્ય્ચક્મોમાં ઝૂમસભા દ્ારા હથેળીએ જરુદા-જરુદા કા્ય્ચક્મો આિિા 
લાગ્યા. મક્ષમિજ સંરોરન પ્રકારન કેન્દ્રના સરુરેર જોરી મરણપિ્ચ મનમમત્ે કરુલ ૧૯ રોરક 
િકિવ્યો youtube પર હાલ ઉપલબર થ્યા છ.ે હદલહી સાહહત્ય અકાદમીના મિમિર કા્ય્ચક્મો 
ઓનલાઈન ્યોજાિા રહે છ ેજ ેનોંરની્ય છ.ે આ કપરાં સમ્યગાળામાં ફેસબરુક પર આદરણી્ય 
શ્રી સરુમન રાહે ‘આ મરુશકેલ સમ્યમાં’ એિી લેખમાળા રરૂ કરેલ છ,ે જનેા અત્યાર સરુરી 65 
જટેલા મણકા થઈ રૂક્યા છ.ે આ પણ સાંપ્રિ સાહહત્ય જ કહીરરું ને?

મનરીક્ષક િેમજ ઓમપમન્યનમાં આિિી સામગ્ી સમિરેષ સાંપ્રિ સાહહત્ય પ્રગટ કરે છ ે
અને મનરંિર કરિરું રહે છ,ે નિનીિ સમપ્ચણ, એિદ, પ્રબરુદ્ધજીિન, સાહહત્યસેિરુ, ગરુજરાિ 
દીપોતસિીના કોરોના મિરેષાંકો ધ્યાનપાત્ રહ્ા, િો લિા હહરાણી દ્ારા આ કોરોનાના કાળમાં 
કાવ્યમિશ્વ.કોમની રરૂઆિ થઈ. આપણં આંગણં બલોગ પર જાણીિા લેમખકા િષા્ચ અિાલજાની 
આતમકથા ‘પગલરું માંિરુ ંહરું  અિકારમાં’ હપ્તાિાર પ્રગટ થિાની રરૂઆિ થઇ છ.ે અૉનલાઈન 
વ્યાખ્યાનોમાં િારકે ભાિકે ત્યારે િેની સાહહમત્યક ગરુણિત્ા પણ સાંભળનારે જાણિી નાણિી 
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રહે.
આ િો િાિ થઈ કોરોના મહામારીની સમસ્યા અને િેમાંથી નીપજલેા સાહહત્યની આ 

સમસ્યાએ અન્્ય સમસ્યાઓને ઢાંકી દીરી, જમેાં ત્ાસિાદ, બળાતકાર, હકસાન આંદોલન જિેી 
સમસ્યાઓમાંથી જન્મેલ અન્્ય સમસ્યાઓ પણ સાહહત્યમાં પિઘાિી રહી છ.ે મોટભેાગે આ 
સમસ્યાઓ િૈમશ્વક - રાષ્ ટ્ી્ય સમસ્યાઓ બની રહી. ત્ાસિાદને લગિી. સમસ્યા મિરે રમણીક 
અગ્િાિની રરના ‘ગ્ાઉન્િ હરપોટ્ચ ભાિકને ખળભળાિી મૂકે છ,ે

પશિોમાં મનસાસો નંખા્યા / એ મને ગરુજરાિીમાં સંભળા્ય છ.ે / દારીમાં મરેલી 
અરેરાટી / મારી કાહઠ્યાિાિીમાં મઝલા્ય છ.ે / પીિાની પળોમાં મા અને માસીઓ એકમેકને 
ગળે કેિી િળગિી દેખા્ય છ.ે / કાબરુલની રેરીઓને અમણ્યાળા ખીલાઓથી કરિિાં બૂટ / 
આ છાિીમાં રંપા્ય છ.ે’

કમિ કઈ રીિે સમસંિેદનરીલ હોઈ રકે િેનરું આ ભાિપૂણ્ચ ઉદાહરણ છ,ે િો કમિ્યત્ી 
પારુલ ખખખરે સાંપ્રિ સમસ્યાઓ અને િેની િેદનાને પોિાના કાવ્યોમાં ભારોભાર ઝીલી છ.ે 
મબ્હટર સૈમનકને અફઘામનસિાનની સ્તી પોિાની પરુત્ીની રક્ષા કાજ ેદીકરી સોંપે છ,ે ત્યારે 
લખા્યેલરું ‘અફઘાની સ્તીનરું ગીિ’ ઘેરો કરૂણ જન્માિે છ,ે

િો િળી હાથરસમાં થ્યેલ બળાતકારની જઘન્્ય ઘટના પછી હત્યા અને લારને બાળી 
નાખિા સરુરીની િાિ આ કાવ્યમાં રજૂ થઈ છ,ે એમ થા્ય કે એનાથી િરરુ છ ેકરરું હજરુ? 
કમિ્યત્ી આ દદ્ચને જોર દેખાિી ‘લાર બાળી દો’ રારદાર રીિે વ્યકિ કરે છ.ે સાંપ્રિ 
સમસ્યામાં હકસાન ખેિિૂોની આતમહત્યાના બનાિો પર ‘બે જણે આખરે દિા પીરી.’ કાવ્ય 
પણ ભાિકના હૃદ્યને સપરગી જા્ય છ.ે કમિ્યત્ીની અન્્ય કેટલીક રરનાઓમાં સાંપ્રિ 
સમસ્યાઓ સહજ િેરકિાથી રજૂ થઈ છ.ે િિ્ચમાન સમ્યમાં દરેક ક્ષેત્માં પિલે રાજકારણ 
- એ પણ એક સમસ્યા છ ેને? ‘િારે બોલિાનરું નહીં’ િેનરું જાગિરું દ્રષ્ાંિ છ,ે િો જ્યારે ઈશ્વરી્ય 
પ્રકોપ િરસે છ ેત્યારે કોરોનાને કારણે લખા્યેલી આ કમિિા માત્ િે સંદભ્ચ પૂરિી જ મ્યા્ચહદિ 
ન રહેિા મિસિાર પામે છ ેઅને અમનલ રામનાથ કહે છ,ે

‘રનતશે	ભલે	કહે્ા	હો્ય 
ઈશ્વર	મરી	ગ્યો	છ ે
આપણા	વરદહસ્ેથી	ઈશ્વરની 
કરપીણ	હત્યા	થઈ	છ.ે 
ઈશ્વર	હજી	મ્યથો	નથી	હાડસાચો	જીવે	છ ે
ધાઉ	અલજાઈમરનો	દદખી	બની	ચુક્યો	છ.ે.. 
....... 
....... 
.......

ફરી હરીર મીનાશ્રરુની સમન્નપાિના ઢાળની કમિિા, ફરી સમસ્યાએ સિબર કરી દીરેલરું 
જીિન અને િેની ક્યારે્ય ન પૂરી રકા્ય િેિા ઘાિોની ખોિરાિી િેદના સાહહત્ય કમૃમિઓમાં 
સથાન પામી છ.ે

q
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અને	છલે્લે...
શાંર્	પમાડે	્ેને	સં્	કહીએ	રે...

ભર્	મહે્ા

ગજુરાિી સાહહત્ય પહરષદના પ્રમરુખ અને સરુભાષરંદ્ર બૉઝે જમેને ‘રાષ્ ટ્મપિા’, 
ટાગોરે જમેને ‘મહાતમા’ કહેલાં એ મહાતમા ગાંરીની હત્યા નાથરુરામ ગોિસેએ કરી. િળી, 
એનરું મહહમામંિન મરત્ભ્રમમિ લોકોએ ‘ગાંરીિર’ કહીને ક્યરુાં. બીજી િરફ એમના મમૃત્યરુથી 
આખો ઉપખંિ સિબર હિો. નહેરુએ કહ્રું – ‘પ્રકાર રાલી ગ્યો...’ બાલમરુકરુ ંદ દિેએ કમિિા 
લખેલી–

‘કોણે	રે	વીંધ્યો,	કોણે	રે	મા્યથો 
હહર	કેરો	હંસલો...’

ભારિી્ય રાજકારણમાં એમનો પ્રિેર સીમામરહ્નરૂપ હિો. ભારિી્ય આમજનિાને 
સિાિંત્ર્ ્યસંગ્ામ સાથે જોિી આપિામાં એમનો ફાળો અનન્્ય હિો. મરમક્ષિો અને અભણ બેઉને 
જોિનારી કિી બન્્યા હિા. એ આવ્યા ત્યારે િીસ કરોિ ભારિી્યો હિા, ગ્યા ત્યારે રાલીસ 
કરોિ. એમના નેિમૃતિ હેઠળ આખો દેર આંદોમલિ થ્યો હિો. મેઘાણીની કમિિા એને આ રીિે 
િારા આપે છ.ે

‘શી	રી્ે	જારગ્યો	આ	અજગર	સરીખો	સુપ્ત	્ોર્ંગ	દેશ? 
કોની	ફંૂકે	રૂઝા્યા	હદલ	હદલ	ભહર્યા	કલેશ,	રધક્કાર,	દ્ષે? 
કોની	આ	ભસમપૂંજ	ેનવીન	જીવનની	ચે્ના-છાંટ	છાંટી? 
મુદાતિમાં	પ્રાણ	ફંૂક્યા,	મુલક	મુલકની	રવસમ્યે	આંખ	ફાટી!’

આ ગાંરીજી સાથે નહેરુ-સરદાર-ભગિમસંહ કે સરુભાષબાબરુને િૈરાહરક મિબેદ પણ 
હિા, છિાં અપાર આદર પણ હિો. નફરિનરું રાજકારણ ત્યાં ન હિરું. ગાંરીએ આ દેરમાં 
એિો ક્યો ગરુનો ક્યયો કે આપણે ગોિસેનરું સમથ્ચન કરિા માંિીએ છીએ? આજ ેમરંિા થા્ય છ ે
કે ગલી-મહોલ્ામાં ફરિા જાણે મિરાળ જનિાની બરુમદ્ધ બહેર મારી ગઈ છ?ે િારેિહેિારે 
ગોિસે, ગોિસે થિા માંિ ેછ.ે ક્યારેક પ્રજ્ા સાધિી, ક્યારેક ગરુજરાિ સાહહત્ય અકાદમીના 
પ્રમરુખ મિષણ પંડા િો ક્યારેક મસમોટા રાંલ્ાિાળા કાલીરરણ મહારાજ ગોિસે પર 
પ્રરંસાના પરુષપો િેરે છ!ે સંસદથી માંિી રમ્ચસંસદ સરુરી! ગ્યા િષભે એક સાધિીએ ગાંરીજીની 
છમબને ત્ણ ગોળી મારી ગોિસે જ્યંિી મનાિી! જામનગરમાં ગોિસેની પ્રમિમા મૂકિામાં 
આિી અને રંગેરંગે ગોિસેગાથા કથાની માફક ઠરે-ઠરે કરિામાં આિી.

હસમરુખ પાઠકની આ કમિિા એ લોકોએ રાંમિથી સાંભળિી જોઈએ.

‘આટલાં	ફૂલો	નીચે 
આટલો	લાંબો	સમ્ય,	ગાંધી	કદી	સૂ્ો	નથી.’

ગાંરીજીની દેરભમકિની જરા્ય દરકાર ક્યા્ચ મિના આિા સારરુપરુરુષો એલફેલ બોલે છ,ે 
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જ્યારે એમની રરપકિ થા્ય ત્યારે ટોળેટોળાં એમના સમથ્ચનમાં જલે સરુરી જા્ય છ.ે જલેમાં 
બેઠલેાં મહારાજ માફી માંગિાનો નન્નો ભણે છ!ે ત્યારે નરમસંહ મહેિાની કમિિા ્યાદ આિે

–	‘શાંર્	પમાડે	્ેને	સં્	કહીએ	રે’

આપણે ત્યાં સારરુસંિો સમાજનો સમર્યારો હિા. ‘મળેલા જીિ’ કે ‘િળામણા’માં 
સારરુની ભૂમમકા જરુઓ. ‘િળામણાં’માં ગામની છોકરીને િેરિા નીકળેલા મનોરદાને ‘િેરા બાપ 
જસેા હૈ’ કહીને ઝમકરુિીને િો આશ્વામસિ કરી પરન્િરુ સાથોસાથ મનોરદામાં પણ પિલેરું પાપ 
આ એક િાક્યથી હરમરી ગ્યરું. આિા સારરુ સંિોની સંખ્યા ઘટિી જા્ય છ?ે આિા સારરુ સંિો 
િો મહોરંુ છ.ે હકીકિે લોકરાહી સમાજમાં રહેલાં સામંિીિત્િોને ગાંરી હજરુ  ખટકે છ.ે સારરુ 
સંિ, મૌલિી અને પાદરીનરું કામ આ બહરુરામમ્ચક દેરમાં મિમિર રમયોના અનરુ્યા્યીઓ િચરે 
સોહાદ્ચ િરારિાનરું છ;ે નફરિ િરારિાનરું નહીં, નહીિંર રામમ્ચક ઉન્માદથી દાદરી જિેી 
ઘટનાઓમાં મનદયોષો મરે છ.ે સારરુસંિોએ ગીિા પર, રામા્યણ પર, મહાભારિ પર, કરુરાન પર, 
બાઈબલ પર િકિવ્ય આપિા જોઈએ, નહીં કે ગાંરીજી મિરે એલફેલ બોલિરું કે ફલાણી-
ઢીંકણી કોમને િગેિી મૂકો! આિા િત્િો રમ્ચની ગહરમાને નેિે મૂકનારા છ.ે િસરુરૈિ કરુટરુમબકમની 
ભાિનાિાળા આ દેરમાં નફરિનરું િાિેિર રા માટ?ે દમલિો, લઘરુમિી, મહહલાઓની ગાંરીજીને 
મરંિા હિી. અંગ્ેજોની સાથોસાથ એમણે બારિી્ય મ્યા્ચદાઓનો મિરોર કરેલો. રોજ પ્રાથ્ચના 
કરનાર મહાતમા ગાંરી ક્યારે્ય મંહદર ગ્યાનરું જાણ્યરું નથી. જ ેઆશ્રમ હિે Modified થિાનોછ ે
એ જોિા માટ ેએકિાર આપણા કમિ મમણલાલ દેસાઈ ‘રાનેરી’ ગ્યા હિા. એમણે કમિિા 
લખેલી...

‘્મારો	બાપ 
ગાંધીજીએ	આ	આશ્રમ 
સાબરમ્ીમાંથી	માછલાં	પકડવા	નહો્ો	બનાવ્યો 
એને	્ો 
પેડલહરક્ષા	ચલાવ્ા	અહમદશાહને 
ઓટોહરક્ષા	અપાવવી્ી’

ગાંરીજીને સિયોદ્યની ઝંખના હિી. સમાજના પાંર-પચરીસ ઉદ્યોગપમિઓ જ મિકાસ 
પામે એ નહીં. છલે્ાં માણસ સરુરી આઝાદીના સરુફળ પહોંરે. એથી જ એમને રાજકારણના 
કાદિકીરિમાં બેઠલેાં સંિ િરીકે ઓળખિામાં આવ્યા હિા. મિશ્વ આખરું ગાંરીજીને જરુદી જરુદી 
રીિે ્યાદ કરે છ ેત્યારે ભારિમાં િારેિહેિારે થિી આિી પ્રિમૃમત્નો ભારિી્ય બૌમદ્ધકોએ ખરુલ્ો 
પ્રમિિાદ કરિો જોઈએ. ગાંરીજી સાથે સંકળા્યેલી સંસથાઓએ ગાંરીજીની સારી છમબ 
મરુખરિાથી રજૂ કરિી જોઈએ.

મિિેકાનંદથી રરૂ કરી મહાતમા ગાંરી સરુરી એ લોકોએ હહંદરુ ઓળખને વ્યાપક બનાિી 
ભારિી્ય સમાજને આરરુમનક સમાજ બનાિિાનો પ્ર્યતન ક્યયો. સમાજને સામંિી ભાિબોરથી 
મરુકિ ક્યયો. આજ ેપરુનઃ કેટલાંક િત્િો ભારિી્ય સમાજને મધ્યકાળમાં લઈ જિા ઝંખે છ.ે 
આિી બાબાસંસકમૃમિને મેઘાણીએ ‘અમે’ કમિિા દ્ારા પદા્ચફાર કરી હિી. આજ ે આિા 
કમિઅિાજોની ઝંખના છ.ે
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અમે	!

અમે	પ્રેરમકો	હાડરપંજર	્ણા- 
પૂજારી	સડેલાં	કલેવર	્ણા.

અમે	માનવીને	પશુ	સમ	નચવીએ, 
પ્રભુ	શબદ	બોલીને	પંખી	પઢવીએ, 
પૂરા	અંધને	સવગતિ-ચાવી	અપવીએ,

અમે	ગારડી	ધમતિ્કતિટ	્ણા- 
મદારી	ખરા	લોકમકતિટ	્ણા.

અમે	દેવમૂર્તિની	માંડી	દુકાનો, 
હકફા્ય્	દરે	વેચીએ	બ્રહ્મજ્ાનો, 
પ્રભુધામ	કેરાં	ઊડવીએ	રવમાનોઃ

અમે	પાવકો	પાપગામી	્ણા 
પ્રવાહો	રૂડા	પુણ્યગંગા	્ણા.

અમે	ભોગનાં	પૂ્ળાં	્ો્ય	ત્યાગી, 
છ્યે	રાગમાં	રક્	્ો્યે	રવરાગી, 
સદા	જળકમળવત્	અદોષી	અદાગીઃ

અમે	દીવડા	હદવ્યજ્યોર્	્ણા- 
શરણધામ	માનવફૂદાંઓ	્ણા.

અમારી	બધી	લાલસાઓની	્ૃરપ્ત 
થકી,	પામરો,	મેળવો	સધ	મુરક્! 
સમપતિણ	મહીં	માનજો	સાચી	ભરક્

અમે	્ો	ખપર	વાસનાઓ	્ણા- 
ભ્રમર	અંધશ્રધિાની	બાગો	્ણા.

શ્રીમં્ો	સ્તીઓ	વહેમીઓના	બનેલા 
ઊભા-જો!	અમારા	અડગ	કોટહકલ્લા; 
વૃથા	છ	ેસુરવધા	્ણા	સવતિ	હલ્લાઃ

અમે	શત્રુઓ	બુરધિના,	સત્યના, 
અચલ	થાંભલા	દેશદાસતવના.

મનતરેનરું એક િાક્ય અત્યારે ્યાદ આિે. ‘ઇમિહાસના િારસદાર હોિરું ખિરનાક છ.ે 
એમાં સદીઓનરું િહાપણ છ,ે િો સાથોસાથ સદીઓનરું ગાંિપણ પણ છ.ે’ આપણે સદીઓનરું 
િહાપણને અંકે કરીએ. બાબરને નહીં, અકબરને ્યાદ કરીએ. ગાંરીજીની િો પ્રાથ્ચના જ 
હિી–
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રઘુપર્	રાઘવ	રાજા	રામ, 
ઈશ્વર,	અલ્લાહ	્ેરો	નામ.

હાલમાં િરુલસીદાસ મિરેની જમેની અદભરુિ નિલકથા મળી છ ેઅને ‘મજન્હેં લાહોર 
દેખ્યા્ય નઇ’ જિેા સરુપ્રમસદ્ધ નાટકના લેખક અસગર િજાહિની એક લઘરુકથા ગોશિ (માંસનો 
લોરો) અત્યારે ્યાદ આિે છ.ે રસિા િચરે માંસનો લોરો પડો હિો. ટોળરું ભેગરું થ્યરું. િપાસ 
કરી, રાલો-રાલો ગૌમાંસ નથી, ટોળરું મિખેરા્યરું. ફરી ટોળરું ભેગરું થ્યરું, િપાસ કરી. રાલો-રાલો 
િરુક્કરનરું માંસ નથી, ટોળરું મિખેરા્યરું. એક જણાએ પૂછ્રું કે ભાઈ િો પછી આ માંસ છ ેકોનરું? 
બીજાએ જિાબ આપ્યો – ’જિાદો ને ઇન્સાન કા ગોશિ હૈ!’ આ લઘરુકથા િીંરી નાખે છ.ે 
સદીઓનરું ગાંિપણ આ છ.ે સમૂહ માધ્યમો પણ ઘમૃણાના પ્રરારમાં આગમાં જાણે ઘી ઉમેરિા 
હો્ય એમ િિભે છ.ે જાણે માધ્યમોની નીમિમત્ા મરી પરિારી છ.ે રોટલી રેકિી િખિે દાદીમાની 
આંગળી બળી જા્ય છ.ે િેથી મેળામાં ગ્યેલો પ્રેમરંદજીની ઈદગાહ િાિા્ચનો ના્યક હમીદ 
રમકિાંની ઇચછાઓને ઢબૂરી દઈ દાદીમા માટ ે રીમપ્યો ખરીદીને આિે છ.ે આ રીમપ્યો 
ખખિાિિા-ખખિાિિા મેળામાથી ગામિ ેટોપી પહેરીને હમીદ આિી રહ્ો છ.ે એને નાનકિો 
આિંકિાદી માની પીંખીના નાંખિા! નહીંિર પ્રેમરંદજીને બીજી િાિા્ચ લખિા આપણે ક્યાંથી 
લાિીરરું?

બરાબર બે દા્યકા પૂિભે ઈ. 2002માં, ભૂકંપ પછી કોમિાદી ભૂકંપમાં જ્યારે ગોરરા, 
અનરુગોરરાકાંિથી ગરુજરાિ ભિકે બળિરું ત્યારે જ બે હફલમો આિેલી. ‘ગદ્ર – એક પ્રેમકથા’ 
અને ‘લગાન’. ગદ્રમાં પ્રેમકથા રીષ્ચકમાં હટગંાિી હોિા છિાં એ કેટલી પ્રેમકથા હિી અને 
કેટલી નફરિકથા એ પ્રેક્ષક અનરુભિી રકિો હિો. જ્યારે ‘લગાન’ ભારિી્ય સિાિંત્ર્ ્યસંગ્ામના 
રૂપક સમી બની હિી. એનો ના્યક ગાંરીમિરારપ્રેહરિ નથી લાગિો? કળાનરું આ કામ છ.ે 
કમિઓને એટલરું જ કહેિાનરું કે લગે રહો મરુન્નાભાઈ! આ દેરમાં મહાભારિ મસહર્યલના લેખક 
રાહી માસરુમ રઝા મરુમસલમ છ!ે જમેને કોઈ મૌલિી રોકી રક્યો ન હિો. જ ેમસહર્યલે ભારિી્ય 
પ્રજાને પરુનઃ મહાકાવ્યમ્ય બનાિેલી. હાલમાં એક ઘટના એ બની કે િલસાિની મજલ્ાકક્ષાની 
િકિમૃતિ સપરા્ચમાં મારો આદર્ચ નાથરુરામ ગોિસે મિષ્ય આપિામાં આવ્યો હિો. જમેાં ગોિસેને 
હીરો મરિરનાર બાળકને પ્રથમ ક્મે મિજિેા જાહેર કરા્યો હિો! સરકારે િાકીદે પગલાં લઈ 
મજલ્ા ્યરુિા મિકાસ અમરકારીને સસપેન્િ ક્યા્ચ. પ્રદૂમષિ િાિાિરણના કારણે આિા મિષ્યો 
મરમક્ષિોને સૂઝી રહ્ાં છ ેજ ેમરંિાજનક છ.ે

q
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પહરષદવૃત્

સંકલન	ઃ	કીર્તિદા	શાહ

મમત્ો સાદર નમસિે.

ઈશ્વરકમૃપાથી આપણે સૌ હિે મહામારીમાંથી લગભગ મરુકિ થઈ ગ્યા છીએ એનો 
આનંદ છ.ે મહામારીના માહોલમાં પણ આપણે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદનરું ૩૨મરું જ્ાનસત્ 
સૂ્યા્ચિરસાણી એકેિમેી, ભૂજ મરુકામે હષયોલ્ાસપૂિ્ચક કરી રક્યા છીએ િેની ખરુરી છ.ે 
જ્ાનસત્નો લાભ સાહહત્યરમસકોએ લીરો અને મોટી સંખ્યામાં મિમિર ્યરુમનિમસ્ચટીના 
મિદ્યાથગીઓ પણ હાજર રહ્ા એ િો જ્ાનસત્ની મોટી નોંરપાત્ ઘટના છ.ે મિદ્યાથગીઓ માત્ 
હાજર રહ્ા એટલરું જ નહીં દરેક મિદ્યાથગીએ સત્ની બરી બેઠકોની પણ નોંર લીરી. િળી ઘણા 
મમત્ોએ આખા કા્ય્ચક્મનો અહેિાલ પણ લખ્યો. િળી, પહરષદે ગરુજરાિી સાહહત્યના 
ઇમિહાસના ૧થી ૮ ભાગનરું જ ેપરુન: પ્રકારન ક્યરુાં એ ઇમિહાસના બરા જ ભાગ ૨૫ જટેલા 
મિદ્યાથગીઓએ ખરીદી લીરા. સાહહત્ય પહરષદે ગરુજરાિી સાહહત્ય કોરના પ્રથમ અને ત્ીજા 
ભાગને સંિમર્ચિ કરીને પરુન:પ્રકામરિ ક્યા્ચ. ૨૦ જટેલા મિદ્યાથગીઓએ આ બન્ને કોર ખરીદી 
લીરા. કોર અને ઇમિહાસનરું પ્રકારન થ્યરું એનરું મિમોરન પણ જ્ાનસત્માં પહરષદના પ્રમરુખશ્રી 
પ્રકાર ન.રાહ અને શ્રી રઘરુિીર રૌરરીએ ક્યરુાં.

આ સંદભ્ચગ્ંથોનો ઉપ્યોગ અભ્યાસીઓ અને મિદ્યાથગીઓ કરી રહ્ા છ ેએથી પહરષદે 
કરેલો શ્રમ સાથ્ચક થ્યો છ.ેકોર અને ઇમિહાસના પ્રકારન માટ ેઆપણે આરરે ૧૦ લાખ₹ 
દાન એકમત્િ કરી રક્યા છીએ એની મને અંગિરીિે ખૂબ ખરુરી છ.ે સૌ દાિાઓ પ્રત્યે સાદર 
આભારની લાગણી વ્યકિ કરંુ છરુ .ં કોરના ત્ીજા ભાગની વ્યિસથા પણ કરી લીરી છ.ે

કોર-ઇમિહાસનરું સંિમર્ચિ પ્રકારન અને ગરુણિત્ાસભર જ્ાનસત્ની વ્યિસથા આ બંને 
ઘટનાની િો પ્રસન્નિા છ ેપરંિરુ સાથે જ્ાનસત્ માટ ેઆમંત્ણ આપનારી ્યજમાનસંસથાના 
પ્રમરુખશ્રી રસમનમર અંિાણી, હરેરભાઈ રોળહક્યા, દર્ચના રોળહક્યા અને િેમની સમગ્ ટીમ 
માટ ેસાદર આનંદ અને આભારની લાગણી અનરુભિરું છરુ .ં સૂ્યા્ચિરસાણી એકેિમેી અને આર. 
આર. િરીકે ઓળખાિા એકેિમેીને સેિા આપનારા બંને રામજીભાઈને ્યાદ કરિા ભાિમિિર 
બનરું છરુ .ં એમના પ્રત્યે પણ સાદર આભારની લાગણી થા્ય છ.ે

જ્ાનસત્ની િમામ બેઠકો, મિષ્યો અને િકિાઓ સઘળરું નોંરપાત્ બની રહ્રું. િકિાઓએ 
મનનો જમણિાર કરાવ્યો એ સૌ િકિામમત્ોનો આભાર પહરષદ િિી માનરું છરુ .ં અને 
રસમનમરભાઈએ િન માટ ેસિાહદષ્ ભોજન અને સગિિભ્યા્ચ મનિાસની વ્યિસથા કરી આપી. 
સૌએ ખૂબ મોજ કરી.

બરરું જ ્યાદગાર સમરણી્ય બન્્યરું.

એક મિદ્યાથગીએ અહેિાલમાં િાક્ય લખ્યરું હિરું – રબદના સગપણે સૌની સાથે અનરુસંમરિ 
થિાનો આનંદ એટલે સાહહત્ય પહરષદનરું 32મરું જ્ાનસત્.

q
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આ	અંકના	લેખકો
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દક્ષા વ્યાસ ઃ કોટ, વ્યારા-394650, મજ. િાપી.
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માિજી મહેશ્વરી ઃ ‘સારંગ’, 199/6, મહાદેિનગર, અંજાર-370110
રમણીક સોમેશ્વર ઃ C/o. દર્ચના રોળહક્યા, ન્્યૂ મમન્ટ રોિ, પેહરસ બેકરી પાસે, 

ભૂજ-370001 (કચછ)
મિજ્ય રાસ્તી ઃ જ/ે3/302, મરુકિાનંદ, અિાજણ રોિ, સરુરિ-395009
મરરીષ પંરાલ ઃ 233 રાજલકમી સોસા્યટી, જૂના પાદરા રોિ, િિોદરા-

390015
સિીષ વ્યાસ ઃ આર/7, અમભલાષા રૉ હાઉસ, રાહરુલ ટાિર રાર રસિા 

પાસે, આનંદનગર, સેટલેાઇટ, અમદાિાદ-380015
સંજ્ય રૌરરી ઃ સી/10, પૂણભેશ્વર, ગરુલબાઈ ટકેરા, અમદાિાદ.
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‘ઘરે બાહહરે’ બંમર્યાર ઘરમાંથી પ્રકારના આંગણામાં આિિાની કથા છ. સમગ્ 
ભારિિષ્ચની, મધ્ય્યરુગમાંથી નિા ્યરુગના પ્રકારમાં આિિા અંજાઈ જઈ અથિાઈ પિિાં 
સ્તીપરુરૂષોની િીવ્ર અસહ્ મનોિેદનાનો આલેખ છ.ે પરમ પ્રકાર એમને એમ પ્રાપ્ત થિો 
નથી. િે િો આકરંુ મૂલ્ય માંગે છ.ે આિા પરાક્મ માટનેી પ્રેરણા જ ેભાષાના સાહહત્યકારો 
આપી રકે છ,ે આપિા રહે છ ેિે સમાજ ક્ષેમકરુરળ છ.ે બારિી્ય સમાજ આજ લગી 
ક્ષેમકરુરળ રહ્ો છ ેિેનરું શ્રે્ય આિા સાહહત્યસિામીઓને, ભકિો-કમિઓને જા્ય છ.ે

-	મનુભાઈ	પંચોળી	‘દશતિક’
શ્રી એમ. સી. રાગલાની આ મિસમ્યજનક આતમકથા િાંચ્યા પછી મિશ્વમંર પર 

એક ખેલાિી પોિાના સમ્યમાં કેટલા મિમિર ભાગ ભજિી રકે છ ેએની એમને નિાઈ 
લાગરે. િકીલાિના પહેલા સાિ િષ્ચ એટલા મરુશકેલીભ્યા્ચ હિા કે કરુટરુબં સામે ભરુખમરાનો 
ભ્ય ઊભો થ્યેલો. પહેલેથી જ િરારે સંિેદનરીલ એમનો આતમા િકલીફને આટલો 
લાંબો સમ્ય સહન કરી રકિો નહીં. એ િષયો એમના માનસ પર કા્યમી છાપ છોિી 
ગ્યા.

-	એન.	એ.	પાલખીવાળા
‘મનોરથ’ની પ્રસિાિનામાં પાત્નાં મરુખિટાને બાજરુ  પર મૂકીને રઘરુિીર રૌરરી 

લખે છઃે ‘હરું  માનરું છરુ  ં કે લેખકે સમાજલક્ષી મિિાદોમાં પિિરું જોઈએ. છાંટા ઊિિાની 
બીકે સંઘષ્ચથી બરીને રાલિાને બદલે જોખમ ઉઠાિિરું જોઈએ.’ એમણે પોિે એ જોખમ 
ઉઠાિીને લખ્યરું છઃે ‘મનરુષ્યજામિનરું કલ્યાણ સારિા અમસિતિમાં આિેલી રાજસત્ા 
પોિાની બીમારી દૂર કરિા મનરુષ્યના લોહીને દિા િરીકે ખપમાં લઈ રકે? જો આિો 
અંદેરો જાગે િો પણ લેખકે પ્રમિકાર કરિા આગળ આિિરું જોઈએ.’ પ્રજા િચરે ફાટ 
પિાિનારી રાજ્યસત્ા મિરે િાિ કરિી એ કથાસાહહત્યનરું કિ્ચવ્ય છ ેએિરું આ લેખક 
માને છ.ે

-	શરીફા	વીજળીવાળા	
જીિનમાં િેમજ સાહહત્યમાં પણ હળિી નજરના અને ભારે નજરના માણસો 

અને મિિેરનો હો્ય છ.ે િૉ.પ્રભારંકર િેરૈ્યાનો લેખસંગ્હ ‘િીક્ષા’ હળિી નજરનો 
અનરુભિ કરાિે છ.ે આમ જરુઓ િો અહીં લોકસાહહત્યની પ્રરાનિા છ.ે િૉ. િેરૈ્યા 
ભાષાજ્ાનથી સજ્જ છ.ે લોકજીિનના અનરુભિી છ ે અને િેથી લોકસાહત્યના 
અિલોકનમિિેરનના એક અમરકારી છ.ે લેખકમાં લોકસાહહત્યનાં અધ્ય્યની કરુદરિી 
સૂઝ પણ છ ેઅને જ્યાં પ્રરાન રહી ત્યાં સારંુ પહરણામ આવ્યરું છ.ે એમની િીક્ષા િેજસિી 
રહી છ.ે

-	નરોત્મ	પલાણ

સથાન	સમરપતિ્

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેિ ઑફ ગરુજરાિી હિપાટ્ચમેન્ટ, દેિમણી કૉલેજ, મિસાિદર.
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‘રૌર પંરામરકા’ મૂલિઃ સંસકમૃિ કમિ મબલહણની રરના છ,ે પરંિરુ એને ગરુજરાિ 
સાથે ગાઢ સંબંર છ.ે એક માત્ સમરત્ કમૃમિ િરીકે લઘરુમરત્રૈલીના જ ેઅઢાર મરત્ો 
પ્રાપ્ત થા્ય રે િે ગરુજરાિી રૈલીના છ.ે આ મરત્ોમાં ગરુજરાિી સમાજજીિનનરું મરત્ રૂપ 
આલેખા્યરું છ.ે મબલહણ પોિાના પગને ખેસ િિ ેબાંરીને બેસે છ ેિેિી બેસિાની મિમરષ્ 
પદ્ધમિ અદ્યપ્ય્ચન્િ ગરુજરાિી લોકજીિનમાં જોિા મળે છ.ે િદરુપરાંિ, ગરુજરાિીમાં ‘રૌર 
પંરામરકા’નાં રાર મિમરષ્ ભાિાનરુિાદ પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે ‘રૌર પંરામરકા’ના કથાઘટકના 
આરારે પણ ગરુજરાિી ભાષામાં કમૃમિઓની રરના થઈ છ.ે એમાં નોંરની્ય રે કમિ 
મારિકમૃિ ‘રૂપસરુંદર કથા’ અને રામળકમૃિ ‘રૂપાિિી’.

-	રનસગતિ	આહીર

રામમસંહજીની કલમે 1959માં ‘કચછનરું સંસકમૃમિ દર્ચન’, ‘કરુમાર’ કા્યા્ચલ્યના 
કલાતમક રંગઢગંથી પ્રગટ થ્યરું. 1960માં મરુંબઈ રાજ્યનરું પ્રથમ સાહહત્ય પાહરિોમષક, 
1961માં સાહહત્ય અકાદમી, હદલહી એિોિ્ચ, 1962માં ઘર આંગણે રણમજિરામ 
સરુિણ્ચરંદ્રક અને પછી િો સિિ સન્માન-પાહરિોમષક અને છલે્ે-છલે્ે 1997માં ગૌરિ 
પરુરસકાર – કોઈ એક ગરુજરાિી ગ્ંથની આિી મિરલ મસદ્ધ્યાત્ા હો્ય િો િે માત્ 
‘કચછનરું સંસકમૃમિ દર્ચન’ની છ!ે

-	નરોત્મ	પલાણ

મિરુિલ્રુિરે ‘મિરુકરુરલ’ નામનો સરુંદર ગ્ંથ લખ્યો. ‘મિરુ’નો અથ્ચ થા્ય છ ેપમિત્. 
એ પમિત્ ગ્ંથ કરુરલ છદંમાં લખા્યેલો હોઈ િે ‘મિરુકરુરલ’ નામે જાણીિો છ.ે િેમાં 133 
પ્રકરણ છ.ે દરેકમાં દસ મરક્ષા િરનો હો્ય છ.ે એમ કરુલ 1330 બોદ િરનોનો આ ગ્ંથ 
છ.ે આ ગ્ંથ મનરુષ્ય જીિનના સિ્ચ પાસાને આિરી લે છ.ે આ ગ્ંથમાં મોક્ષ મસિા્યના 
133 મિષ્યો છ.ે

-	મોરારજી	દેસાઈ

માક્ચન્િ્ેય રમરિ દેિીપરુરાણ રાકિ પરંપરાનો સિ્ચમાન્્ય પ્રમરષ્ અને સિીકમૃિ ગ્ંથ 
છ.ે અને એના કેન્દ્રના બે જ બાબિો છ.ે એક બાબિ િે રમકિ એટલે ઊજા્ચ, જ ેબરા 
જ દેિતિનાં મૂળમાં છ ેઅને િેની જ સૂકમ મિભાિના રામત્સૂકિમાં છ.ે આમાં બીજો જ ે
સંલગ્ન ઘટક છ ે િે દેિીએ કરેલાં રરુંભ-મનરરુંભ જિેા આસરુરી િત્િોના મિનાસની 
કથાઓનો છ ેઅને િેની સાથે જ રક્ાદ્યની સિરુમિ સંકળાઈ છ.ે અદભરુિ એિરું આ 
સિોત્ છ.ે

-	હસુ	્યારજ્ક	

સથાન	સમરપતિ્

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેિ ઑફ ગરુજરાિી હિપાટ્ચમેન્ટ, દેિમણી કૉલેજ, મિસાિદર.
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સવ.	મુકુનદરા્ય	રવ.	પારાશ્યતિની	પુણ્યસમૃર્માં, 
્ેમની	કેટલીક	રચનાઓઃ

મકનજીના	દૂહાઓ

મરને િળી્યે જીિી્યેં, દરુમન્યા દેખે નૈં, 
મકના! એિી છીપ થા કે મોિી પાકે મૈં.

અમે મસાણનાં ઝાિ, નૈં િાિી િગિા િણાં, 
મરિા દઝાિ ે હાિ, ઢાળી સૌ પર છાં્યિી

મકનો બોઘો હો્ય પણ બોઘો મકન ન કોઈ 
બોઘો મકન ગોિી દી્યે એણે ગા્ય િસૂકલ દોઈ.

જીિે માછલરું નીરમાં ઈમ મસંહ કાંઈ જીિે નહીં, 
ગીર જિેાં જગંલ મિના બીજ ે ફાિે નહીં.

દહર્યે ભરિી-ઓટ, જપં જરા હૈ્યે નહીં, 
કૂિા જિેા જીિ, સમથળ ઈં કકળે નહીં.

ખિ લણ્યે દાણા મેળ િો ખેિી કરિ ન કોઈ. 
મિણ સારન હહર જો મળે િો પામિ(હહર) હરકોઈ.

મરુજ મન ગંગજળ સમ પરુમનિ કહિ સંિ કબીર 
રરું ગંગા કૈં બોલી હિી કે મકન, પરુમનિ મમ નીર?

રાખ મસાણ કેરી પૂછ,ે મકન, આિરે કે’દી! 
સઘળા િાપ મરિાિણા ટાઢા લાગરે િે’દી.

બેટી બે માનિી છૂટાં પિ,ે એ લહાિ માણિા 
ભેટ્યાં બે ઝરણાં, હકન્િરુ પાછાં છૂટાં ન એ થ્યાં.

િારાલમ્, કરુહરુિે મૂકમ, અસિસથમ્ કરુહરુિે મસથરમ્ । 
્યતકમૃપા િમહં િંદે, રાન્િમ્, આનંદમ્ અકારમ્ ।।

મકન = મરુકરુન્દ  પી્યૂષ	પારાશ્યતિ	અને	પહરવાર

મુકુનદરા્ય	પારાશ્યતિ	98251	87007

જન્મ ઃ 13-2-1914
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«ku. r[{Lk÷k÷ rþ. rºkðuËe
yLku

íkkhkøkkihe r[. rºkðuËeLkk
M{hýkÚkuo

ÃkrhðkhsLkku íkhVÚke

Ëwð]or¥kyku su søkðu sLkkuLke
íku ¾u÷ {ktzu ¼ÞLkku ¼hu÷ku,
¼ÞkO ík¤kðku íkrý Ãkk¤ ¾kuËe,
hkufe þõÞk Au s¤ÄkuÄ fkuý ?

- h{ý¼kE Lke÷ftX
(‘hkELkku Ãkðoík’, ykð]r¥k 1999, Ãk]c¢{ktf-25)
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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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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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