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

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

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

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

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

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

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

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

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

¨ ÃkºkÔÞðnkhLkwt MkhLkk{wt: íktºke, ‘Ãkhçk’, økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË («fkþLk 
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ykSðLk MkÇÞ/MktMÚkkLke MkwÄkhýk {krníke

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

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

MkhLkk{wt  

  

   ÃkeLkfkuz

 {kuçkkR÷  hnuXkýLkku Lktçkh

ykÄkhfkzo Lktçkh / [qtxýe fkzoLke Íuhkuûk / ÷kÞMkLMkLke Íuhkuûk

ykSðLk MkÇÞLke Mkne

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

± ભાષામિદ્ ્યોગેન્દ્ર વ્યાસને અંજમિ, ભગરીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 7, એ પળ િજી..., મિનોદ જોરરી 
8 ગાંરરી રોડ, મેિુિ મત્િેદરી 8 સૂિક..., દરીમતિ ભગિ િચ્છરાજાનરી 9 ગુિાિ, એસ. 
એસ. રાિરી 10, શ્રદ્ા, એસ. એસ. રાિરી 11 મા્યાને સંકેિરી િરીરરી, નરીમિન િડગામા 13

વાતાતા

± િું હિ િું હિ, મગરરીર ભટ્ટ 14 રબદ િમસ્શસ અક્ષર, રમમેન્દ્ર મત્િેદરી 19 સિપનિત્, 
પરરીમક્ષિ જોરરી 29

અભયાિ

± દર્શકનું ઇમિિાસ મિંિન, અરુણ િાઘેિા 36 મપિાનરી સુટકૅર, રમેર કોઠારરી 47 
અરૂરંુ ્છિાં અગત્યનું, સુસંસકકૃિ પણ (કદાિ) મિસમકૃિ (?) પુસિક, રૈિેર પારેખ 50 

અનુવાદ

± િાર કાવ્યો, મંગિેર ડબરાિ, અનુિાદ ઃ િરરીર મમનાશ્રુ 54

સવદેશી	િાહહતય

± એમનમિ ફામ્શઃ વ્યથાનરી કથા, સુરેર ગઢિરી 58

શબદાંજસલ

± પ્ર્યોગરરીિ કમિ, િાિા્શકાર ને નિિકથાકાર રારેશ્યામ રમા્શનરી મિદા્ય, પ્રફુલ્લ  
રાિિ 63

િમીક્ા/ગ્ંથાવલોકન

± ‘ગોખરૂ’ (આતમકથા ભાગ-1) મિરેઃ, કાંમિ માિસિર 65 નાકર કકૃિ િંદ્રિાસ આખ્યાન, 
હકરોર વ્યાસ 69 દમિિ સમસ્યાનો ‘િંટોમળ્યો’ ફરરી એકિાર, ડકેંર ઓઝા 71 મસમદ્ 
િજી દૂર ્છ/ેરરીરજ અને મનષ્ા જરૂરરી ્છ.ે.., સંધ્યા ભટ્ટ 73 સંિેદનાસભર ભાષાિરીિાનું 
મનરાળું મિશ્વ..., અજ્ય પાઠક 77

અને	છલે્ે...

± આઝાદરીનું પંિોિેરમંુ અને સાહિત્ય સજ ્શકોઃ2, ભરિ મિેિા 81

± પહરષદિકૃત્ત, સંકિન ઃ કરીમિ્શદા રાિ 85

± આ અંકના િેખકો 88

અનુક્રમ
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કસવતા

ભાષાસવદ્	યોગેન્દ્ર	વયાિને	અંજસલ	  ભગીરથ	બ્રહ્મભટ્ટ

વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ 
ભાષાની	ભીતરમાં	જઈને	તમે	કયયો	સનવાિ

ધવસન	નામનો	સિક્ો	લઈને	ગુજ તાર	ગામે	ફયાતા 
વાક્	દેવીના	ચરણે	જાવા	પંહિત	પગલાં	ભયાાં.

શબદો	અથયો	કયાં	જઈ	કરશે	પોતીકી	તપાિ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ

ધવસનઓમાંથી	ચૂંટી	લીધી	ધવસનઘટકની	ઝૂિી 
એ	ઝૂિી	પણ	થઈ	ગઈ	કેવી	ગુજરાતીની	મૂિી

એ	મૂિીથી	તમે	રચેલો	િરસવતીમાં	વાિ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ

અક્રનું	આકાશ	મઢીને	ઉચચાયયો	વરિાદ 
ગુજરાતીના	વણણે	વણણે	પહોંચાડ્ો	પ્રિાદ

ધવસનઘટકથી	રૂપ	િજાવયાં	અનુગનો	િહવાિ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ

િમાિને	આઝાદ	કરીને	સવયં	થૈ	ગયા	કેદી 
્બજાર	વચચે	ભીલી	્બોલી	પ્રગટી	જાણે	વેદી

વયાકરણ	થકી	િાહહતયનો	ઉજ્જવળ	કીધો	અભયાિ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ

્બે	હકનારા	વચચે	તમે	કૌશલપૂવતાક	િયાતા 
કેટકેટલા	દીવા	પાછા	નૌકા	થઈને	તયાતા

શબદ	િરીખાં	અંજન	આંજી	ઊજળી	કીધી	અમાિ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ

િાગર	અને	શશી	િાથે	જનમજનમની	પ્રીસત 
િંકુલ	િઘળું	િરળ	કયુાં	છ	ેકેવી	સશક્ણ	રીસત! 
મલાન	પુષપો	ઊઘિી	જાતાં	વગમાં	વહે	િુવાિ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ

વણતા	નામનાં	તરણાં	લઈને	તમે	ગૂંથેલો	માળો 
એ	માળાનાં	િૌ	પંખીિાં	-	િંજ્ાનો	િરવાળો 
દીવા	જવેા	ઉચચારણનો	અથતા	પણ	સવયં	પ્રકાશ 
વંદનીય	યોગેન્દ્ર	વયાિ
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એ	પળ	હજી...	  સવનોદ	જોશી

એ	પળ	હજી	ન	ભાળી, 
હોઈ	શકે	એ	મેઘધનુષી,	હોઈ	શકે	છ	ેકાળી!

વરિોથી	્બેઠંુ	પગ	વાળી	વાદળમાં	ચોમાિું, 
ઊભી	ધાર	ન	ફાવે	એને	હોય	વરિવું	તાંિું;

ખર્બચિી	આખી	આવરદા	ખોટુકલી	પંપાળી!

ઘાિ	રાતભર	ખમે	હવાના	હણહણતા	હિદોલા, 
પછી	િવારે	ગણે	ઝીણકા	ઝાકળના	ફરફોલા;

ટહુકા	જવેું	રોજ	કશું	ચુપચાપ	વીણતો	માળી!

ગાંધી	રોિ	  મેહુલ	સતવેદી

સટેશનથી	 ભદ્ર	 લગી	 વાંકહિયો	 પાતસળયો	 ્બહુરૂપી	 લાં્બો	 આ	 પંથ! 
એના	 રે	 પ્રેમ	 તણો	 મેળવવા	 તાગ	 ઘણો	 મથતો	 પણ	આવે	 ના	અંત!

મદમાતી	શાન	ધરી	એની	તો	એક	તરફ 
	 શોભે	છ	ેપાંચકૂવા,	ખાહિયા! 
તિકીલી	ભોર	તણો	સવાદ	્બની	વેચાતા 
	 ગોટા	ને	ફાફિા	ને	ગાંહઠયા

પોળોમાં	 ્બહેનો	 જો	 િાંજ	 ઢળે	 વાતોથી	 તણખાની	 ખીલવે	 વિંત! 
સટેશનથી	 ભદ્ર	 લગી	 વાંકહિયો	 પાતસળયો	 ્બહુરૂપી	 લાં્બો	 આ	 પંથ!

હેહરટેજ	ઊંચી	ઇમારતનો	હોદ્ો	ત ે
	 યાતીમાં	આજ,	ગઈ	કાલ! 
દાગીના,	કાપિ	ને	કટલહરયા	કિ્બોનાં 
	 ગ્ાહકમાં	અંજાતા	વહાલ!

િગપણના	 િાંધાને	 શોધયા	 શોધાય	 નહીં	 કોનો	 છ	ે ભાઈ	 કે	 કંથ? 
સટેશનથી	 ભદ્ર	 લગી	 વાંકહિયો	 પાતસળયો	 ્બહુરૂપી	 લાં્બો	 આ	 પંથ! 
એના	 રે	 પ્રેમ	 તણો	 મેળવવા	 તાગ	 ઘણો	 મથતો	 પણ	આવે	 ના	અંત!
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િૂતક...	  દીસતિ	ભગત	વચછરાજાની

એ	કહંુ	છુ,ં	ગરમ	પાણી	મૂકજો, 
-	પોસટકાિતા	આવયું	છ.ે 
એમ? 
તરત	વળતો	પ્રશ્ન,	િૂતક	કેટલા	દી	નું? 
તેર	દી	નું. 
પછી	માથે	પાણી	નાખતાં	કેવાતું-મસણકાંત*	ગયા! 
અરરરરર...	હોય	નહીં,	‘ને	ઠૂઠવો	મુકાતો.

આજ	ેપણ, 
અહીં	ઘણાં	પોસટકાિતા	આવયાં	છ.ે 
પણ,	લખાણ	નથી,	કૈંક	્બીજુ	ંછ!ે 
એક	પર	છ	ેદુધાળા	હોઠોની	છાપ, 
‘ને	્બીજા	પર	હથેળીની	હાંફ. 
વળી	ઓહ!	આના	પર	છ	ેિામરનાં	ભાઠાં. 
અરે	રે!	આના	પર	તો	નથી	ઉકેલાતા... 
િળવળવા	માંગતા	શ્ાિ!! 
અને	આ	જુઓ,	જુઓ	્બરા્બર	જુઓ, 
આમાં	એમણે	હંફાવયું	એ	પહેલાં	મૃતયુને	થયેલો	પરિેવો	છ!ે 
આ	શું? 
આ	તો	એ	હાંસિયો	છ	ેજમેાં	એ	રહેતા	હતા.

આ	િૌ	ચાલી	નીકળાં	અને	ઘેર	ન	પહોંચયાં. 
િમજાય	છ	ેઅથતા?	િમજાય	છ?ે 
આ	ચાલી	નીકળવું	એટલે	શું? 
અને	ઘેર	ન	પહોંચવું	એટલે	શું? 
પણ	એ	ગયા,	પોઢી	ગયા	અધવચચે. 
ગયા,	ગળે	શોષ	અને	જુગ	જુનો	ઉનવા	લઈને.

આપણે	ભૂલી	ગયાં	કે	આપણે	એના	થકી	હતાં, 
એ	આપણાં	થકી	ન્હોતા. 
મળી	શકે	છ	ેમને	અને	તમન ે
રસતે	રઝળી	પિેલી	એ	ચેતના. 
‘ને	િુક્ા	રોટલામાં	રમમાણ	રહેતો	એ	આનંદ.

પણ	અતયારે	એ	તો	ગયા. 
આ	ગયા	એ	શ્રસમકો 
અદ્લ	આપણાં	જવેાં	જ	લોહીથી	લોહીને	િીંચનારા	હતા. 
એમનાં	્બાળકો	આપણાં	્બાળકોની	જમે	જ 
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ગભતાનાળથી	માને	જોિાયેલાં	હતાં.

આ	િદગત	આપણાં	અંગત	હતાં, 
આપણા	મસણકાંત!* 
એટલે,	સનાન	તો	માગે	જ.

પણ	નથી	મૂકયું	પાણી	ગરમ. 
કારણ,	ન્હાવાનું	નથી. 
આપણે	પાછાં	નાહી	નાખનારાં	નીકળીએ	તો?

અને	િૂતક	તો	નહીં	ઊતરે,	આજનમ. 
એ	ઉતારશે... 
આપણાં	અંસતમ	શ્ાિ	પછીનો	મૃતયુ	શૈયા	પરનો	મુખાસનિ.

(*	મસણકાંત	-	કાલપસનક	પાત.)

ગુલાલ	  એિ.	એિ.	રાહી

મેં	મારા	ઓરિાની	્બારી	ઉઘાિી	તો 
વાિંતી	ગુલાલ	પથરાઈ	ગયો	આખા	ઘરમાં. 
હવે	ઘરની	ચારેય	દીવાલો 
થઈ	ગઈ	છ	ેતર્બતર.

*

પૂનમનો	ચંદ્રમા 
કેમ	સપષ્ટ	દેખાતો	નથી	અગાિી	પરથી? 
પેલી	હોસલકાએ 
ચંદ્રમાના	ચહેરા	પર 
મુઠ્ી	ગુલાલ	તો	ઢોળો	નહીં	હોય	ને!

*

મારી	સપ્રયતમાએ	પર્બીહિયામા ં
મોકલેલ	ચપટીક	ગુલાલના	જવા્બમાં 
મેં	મોકલી	આપયું	છ ે
મારં	િાત	ટીપાં	લોહી. 
હવે	જોઈએ	કે 
કોનો	સવજય	થાય	છ?ે 
ગુલાલનો	કે	લોહીનો?

*
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કોલિાના	ઢગલા	પર 
મેં	ઢોળી	દીધા	હતા	િાત	રંગો. 
તેને	વીતી	ગયાં	છ	ેવરિોનાં	વરિ. 
આ	રંગોને	શોધવામા ં
હંુ	પોતે	થઈ	ગયો	છુ	ંરાખ. 
મને	શ્રદ્ા	છ	ેકે	આ	રાખમાંથી 
ફૂટી	નીકળશે	ફીસનક્	પંખીની	પાંખ! 
શું	તે	પાંખમાં	ફેલાયા	હશ ે
મારા	ખોવાઈ	ગયેલા	િાત	રંગ?

*

તમે	છાંટ્ો	હતો	પ્રેમનો	ગુલાલ 
માત	એક	જ	વખત. 
હવે	મારા	જન્મારાના	છલે્ા	શ્ાિ 
ચાલી	રહ્ા	છ	ેતયારે 
ફરીથી	મોકલી	દો	પ્રેમનો	ગુલાલ. 
જથેી	પરાસજત	થાય	મોત	અન ે
જીતી	જાય	મારં	જીવતર.

શ્રદ્ા	  એિ.	એિ.	રાહી

વિંત	ઋતુની	કોઈ	િવારે 
મારા	ઘરના	આંગણામાં 
જાિૂદની	કળીઓ	ખીલવાનું 
ભૂલી	જાય	છ	ેતયારે 
પેલા	પવનરાજાના	મહેલની	્બારીઓ 
શા	માટે	્બંધ	હોય	છ?ે

*

અગાિીમાં	િૂકાવા	નાખેલી	તારી	ઓઢણી 
પૂરપાટ	પવનથી	ઊંચે	ને	ઊંચે	ઊિવા	માંિે 
એને	હંુ	આકાશનું	નામ	આપું 
તો	શા	માટે	હરિાઈ	જાય	છ	ેમારી	માશૂકા?

*

વૈશાખના	આકરા	તિકાન ે
શીશામાં	કેદ	કરીને	રેહરિજરેટરમા ં
જતનપૂવતાક	મૂકી	દીધો	છ.ે 
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આ	તિકાનું	હવે	્બરફમા ં
રૂપાંતર	થશે	કે	નહીં?

*

િરોવરના	શાંત	જળમાં	તરતો 
તે	કોઈ	તરાપો	નથી	પણ 
રેલવેના	પાટા	પર	કપાઈ	ગયેલી 
સ્બનવારિી	લાશ	પર	ઓઢાિેલી 
િફેદ	ચાદર	છ	ેતે	હકીકત 
પૂનમના	ચાંદને	કેમ	િતાવતી	હશે?

*

ઘવાયેલું	િફેદ	ક્બૂતર 
ગાંધીજીની	જરીપુરાણી	પ્રસતમા	પર 
ચુપચાપ	્બેઠંુ	છ	ેકયારનું! 
શું	તેને	માલૂમ	હશે	કે	આવતીકાલ ે
તો	સનવાતાણ	હદવિ	છ	ે્બાપુનો?

*

આકાશ	ધરતી	થઈ	જાય	અન ે
ધરતીનું	આકાશમાં	રૂપાંતર	થઈ	જાય 
તો	પણ 
શું	કસવઓ	કસવતા	લખવાનું	માંિી	વાળશે	ખરા?

*

હે	ઈશ્ર! 
મને	મૂંઝવતા	આ	િવાલોના 
મને	જલદી	ઉત્તરો	આપ. 
કેમ	કે	મેં	હજુ 
શ્રદ્ા	ગુમાવી	નથી 
તારા	ઈશ્રપણામાંથી!
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માયાને	િંકેલી	લીધી	  નીસતન	વિગામા

છાને	પગલે	એમ	જ	ઊઠી,	માયાને	િંકેલી	લીધી, 
ધીમે	િાદે	ખુદને	પૂછી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

જીવનભર	મઘમઘતા	શ્ાિે	િફર	કરી	થાકયા	ને	અંતે- 
ખર્બચિા	ધ્બકારા	ચૂકી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

મહોરેલા	આં્બાના	મૂળમાં	ઘા	કરવાની	પીિા	કેવી! 
લહેરાતી	શાખાથી	રૂઠી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

વહેતાં	ઝરણાના	મારગમાં	એકાએક	જ	પથથર	આવયા, 
આપોઆપ	જ	અધવચ	ઝૂકી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

આંખોમાં	િૂરજ	આંજીને,	રાતોની	રાતો	જાગીને, 
શાંત	િરોવર	માફક	ઊંઘી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

જળને	જોયું-જાણયું	પાછા	મરજીવા	થઈ	તળને	તાગયું, 
અંતે	પરપોટો	થઈ	ફૂટી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

શબદબ્રહ્મની	જયોત	જલાવી	જાત	કરી	દીધી	ઝળહળતી, 
અજવાળાની	િાળે	ઝૂલી,	માયાને	િંકેલી	લીધી.

(િદગત	િારસવત	યોગેન્દ્ર	વયાિને...)

q

મહાન	ગદ્યકાર	ચુસનલાલ	મહિયાના	સમરણમાં

મહડ્યાનરી નિિકથાઓમાં મિષ્યિસિનુુ ંનાિરીન્્ય ્છ.ે િષષોજૂનરી પ્રણ્યમત્કોણ આરાહરિ 
કે કુટુબંકથાપ્રરાન િાિા્શન ેબદિ ેસપંમત્ત મેળિિા સમાજમાં િાિિા કાિાદાિાઓ, સિંાન-
ઝંખના, અિૈર સબંરંો, આહદમ આિેગો અન ેરામમ્શકિા જિેા િણખેડ્ા મિષ્યોન ેએમણ ેજરૂર 
કથારૂપ આપ્ંુય પણ િમેનરી બરરી નિિકથાઓનરી રિનારરીમિ િગભગ એકસરખરી ્છ.ે િઓે 
પ્રરાન-ગૌણ ઘણાબંરા ંપાત્ોન ેએકસાથે િઈ આિ ે્છ ેઅન ેએમનરી િચિે અટપટા સબંરંોનુ ંએક 
જાળંુ રિરી દે ્છ.ે કથાના િાણાિાણા ગૂથંિા માટ ેિઓે ઘટનાઓનો એક મોટો ખડકિો કરરી દે 
્છ.ે

સૌજન્્ય ગજુરાિરી સાહિત્યનો ઇમિિાસ
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વાતાતા
તું	હહ	તું	હહ

સગરીશ	ભટ્ટ

રામપ્રસાદજી િકૃદ્ જરૂર િિા પરંિુ િજી શ્રિણરમ્િ સારરી િિરી.

િેમણે પિરીસ િષ્શનરી જાનકરીને બરાબર સાંભળરી િિરી: ઈન્ટરવ્યૂ ્છ?ે િું િો િેજસિરી ્ુછ.ં 
એ સથળ દૂર ્છ,ે પણ સંસથા સારરી ્છ.ે બરાં પ્રમાણપત્ો િેિરી જજ.ે એકિરી જિાનરી ્ુછ?ં 
આગિે હદિસે જ પિોંિરી જિું. િંુ મિઠ્રી િખરી આપું ્ુછ.ં એક મરિ્ય ્છ ેત્યાં. નામ દત્તાત્ે્ય... 
મારો ભ્િ જ સમજી િે િેને. પાંિ િષ્શ પિેિા ઉપાિા્ય્શ િિો. અત્યારે આિા્ય્શ બનરી ગ્યો 
િરે. િખરી આપું ્ુછ.ં િે િારાં ભોજન ઉિારાનરી ગોઠિણ કરરે. િિે ્છ ેકરો પ્રશ્ન? ્યરસિરી 
બન... ને એ ્છોકરરીએ િેમના િરણસપર્શ ક્યા્શ િિા.

માને સંિોષ થ્યો: િાિો, કોઈ િો િિું ત્યાં, રું નામ કહું? દત્તાત્ે્ય.

પા્છરી મરખામણો િો આપરી જ: મુસાફરરીમાં સાિિેિરી રાખિરી. અજાણરી વ્યમ્િ સાથે 
બિંુ ભળિું નિીં.

જાનકરી પિેિરી િાર બિાર જિરી િિરી. ્છોકરરીનરી જાિ. અનેક મિિારો આિે. રાિ 
મિંિાઓમાં પસાર થઈ િિરી.

એમ પણ થ્યું િિું કે નથરી મોકિિરી દૂર. પણ રું થ્યું, ્છકે ્છલે્લરી ઘડરીએ સર્યુ િૈ્યાર 
થઈ ગઈ િિરી: િંુ આિું ્ુછ ંસાથે. િને સાથ મળરે ને મારે પ્રિાસ થરે.

બરાબર સજીરજીને આિરી િિરી. મા-દરીકરરી ખુર થ્યા િિા: િાિ, સરસ...!

માનરી બરરી્ય મિંિા ઓગળરી ગઈ િિરી.

િોથું જ ઘર સર્યુનું. િરે એકાિનનરી પણ સજરેજ ેત્યારે પિરીસનરી િાગે.

‘મારે એ સંસથા જોિરી ્છ.ે બિુ સાંભળું ્છ.ે’ િે િસરી િિરી.

બસ પ્રિાસ આનંદદા્યક રહો િિો. બસ રરીમરી પડરી ને બારરીમાંથરી સથળનું અિિોકન 
થ્યું. ગામ ખાસ મોટુ ંનિોિું. 

જાનકરીએ માહિિરી આપરી: માસરી, મિઠ્રી ્છ.ે િખાિરી ્છ.ે 

‘ઉિારા, ભોજનનરી વ્યિસથા થઈ જરે.’ ને સર્યુ બોિરી: ઠરીક. નિીં િો આ સર્યુ બરું 
કરરી રકે િેમ ્છ.ે

એ િોકો પાંિમરી મમમનટ ેસંસથાને દરિાજ ેિિા, ને સાિમરી મમમનટ ેઑહફસમાં.

સર્યુ િો અિિોકનમાં ડબૂરી ગઈ િિરી: ઈમારિો િચિેથરી પસાર થિાં રસિાઓ, 
ઈમારિો પરના પાહટ્યાઓ, બત્તરીના ખમભાઓ, રમિોના મેદાનો, અિરજિરો, િકૃક્ષો. િેનરી 
આંખો બંન્ે િરફ ફરરી રિરી િિરી: િાિ, સરસ ્છ ેસંકુિ.

બોિરી પણ િિરી: જાનકરી સરસ ્છ ેસંસથા. દરમમ્યાન જાનકરી ઑહફસમાં પ્રિેરરી િિરી, 
મિઠ્રી રરરી િિરી. જરા ફડફડ થિું િિું કે િરે ને કોઈ દત્તાત્ે્યજી અિીં.
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રામપ્રસાદજીએ િો સમકૃમિ ને આરારે મિઠ્રી િખરી આપરી િિરી. સારંુ િિું સર્યુમાસરી 
સાથે િિાં. માનરી મિંિા સાિરી િિરી.

પણ રું સાંભળું?િમે ઇન્ટરવ્યૂ આપિા આવ્યાં ્છો? િાિો, સારંુ થ્યું, આિરી ગ્યાં. બેન 
સાથે ્છ?ે સરસ. દત્તાત્ે્યજી સંસથાના આિા્ય્શ ્છ.ે િમારો ઉિારો ત્યાં, િેમના ઘરે. િમે 
અમારા પણ મિેમાન. બરરી વ્યિસથા થઈ જરે.

િે ખુર થઈ ગઈ: માસરી: બરરી વ્યિસથા ્છ.ે સર્યુ િો અિિોકનમાં િરીન િિરી: ્છાત્ો 
કાંઈ ગ્ામ્ય જ નિોિા, રિેરરી પણ િિા. સિચ્છિા િિરી.

અિરજિર કરરી રિેિા ્છાત્ોમાં મરસિને સંસકાર જણાિા િિા.

થ્યું કે જાનકરી ભાગ્યરાળરી ગણા્ય. આિરી સંસથામાં િોિું પણ સારરી િાિ િિરી.

ને ત્યાં જાનકરીએ ધ્યાનભંગ ક્યુું િિું: માસરી, િાિો ઉિારે, વ્યિસથા થઈ ગઈ ્છ.ે આ 
બેન ત્યાં િઈ જા્ય ્છ.ે રું નામ - િક્મરીબેન! આિા્ય્શનું જ મનિાસસથાન ્છ.ે રામપ્રસાદજીને એ 
િોકો ઓળખે ્છ.ે િેમને કોણ ના ઓળખે? િક્મરીબેન રસોઈ પણ કરરે. દત્તાત્ે્યજી નથરી. કાિ 
સાંજ સુરરીમાં આિરી જરે એ કિેિાં િિાં.

સાિ સાદાં િા્્યો િિાં, પણ સર્યુ િોંકરી િિરી:

દત્તાત્ે્ય...?

િક્મરી પા્છળ જાનકરી, ને િેનરી પા્છળ િે અને િેનાં મનમાં પ્રગટ થ્યેિો દત્તાત્ે્ય!

‘િે િરે? આ સકૃમટિમાં કેટિાં બરાં દત્તાત્ે્યો િો્ય? અને એટિરી જ સર્યુઓ! ના પણ 
િો્ય! રું કહું? િે નથરી. િે એટિે દત્તાત્ે્ય નામરારરી પુરુષ.

મનિાસસથાને પિોંિિાં પૂરરી એક મમમનટ િાગરી િિરી પરંિુ... િે ્્યાં પિોંિરી ગઈ િિરી? 
િેનરી િેરભૂષા બદિાઈ ગઈ િિરી. િે બાણભટ્ટનરી કાદંબરરી િિરી: િોળરી, સાળુ ને ઘેરદાર 
અરોિસ્ત્ર! અને દત્તાત્ે્ય પણ કેિો? ઉપરણા ને પરીિાંબરમાં. ડાબે ખભે સૂિરનું ઉપિરીિ. બરાં 
પાત્ો સંસકકૃિમાં સંિાદો બોિિાં િિાં. કેટિરી પ્રસન્િા મળિરી િિરી? નિો જ પ્ર્યોગ િિો.

અરે, નાહટકા ભજિા્યા પ્છરી પણ દત્તાત્ે્ય િેને કાદંબરરી કિરીને સંબોરિો િિો. ને િેને 
ગમિું પણ િિું. ને એ પ્છરી...!

િક્મરીએ ઘરનું િાળું ખોલ્યું િિું. સર્યુંને થ્યું કે... ઘરનરી કોઈ ભીંિ પર એ પુરુષનો 
ફોટો િો િોિાનો. િે એ જોિા જ ઉતસુક િિરી. રોમાંિ થ્યો પ્રિેરિાં જ.

િક્મરીએ કહું: બેન... જમણરી િરફનો ખંડ િમારો. ડાબો ખંડ િો સાિેબનો. પણ 
અત્યારે િો... બે્ય િમારાં.

પ્છરી સિજ પકૃચ્છા: ભાખરરી રાક િાિરે ને? પ્છરી માહિિરી આપરી: બેનનો ઈન્ટરવ્યૂ 
કાિે અમગ્યાર િાગે ્છ.ે િંુ િઈ જઈર િેમને. જુઓ, આ પિંગ. બાથરૂમમાં િોિરીસે્ય કિાક 
પાણરી આિે ્છ.ે આંકડરી જરા ઢરીિરી ્છ.ે પણ બે્ય સ્ત્રરીઓ એટિે રરી િકિરીફ?

િમણાં આિું ્ુછ ં- કિરીને ગઈ.

ને બે્ય એકિાં પડ્ાં િિાં.

‘સારંુ થ્યું, િમે આવ્યાં, માસરી’ જાનકરી બોિરી િિરી. 
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‘સર્યુમાસરી: િંુ િો આ ઘરમાં મૂંઝાઈ જાિ. િે િેનરી અકળામણ વ્ય્િ કરિરી િિરી.

પાંિેક મમમનટમાં િે સનાનગકૃિમાં સંિરરી િિરી: માસરી... સાફસુથરરી થઈ આિું.

ને બરીજી મમમનટ ેસર્યુનરી રોર રરૂ થઈ િિરી. િેને આ ઘરમાં રિેિા દત્તાત્ે્યનરી િપાસ 
કરિરી િિરી. મનમાં એક-અિરીિનો દત્તાતે્્ય આિરી ગ્યો િિો ્્યારનો્ય. િે ગડમથિમાં પડરી 
ગઈ િિરી. 

િે િો અિાનક આિરી ગઈ િિરી. સાિ ્છલે્લરી ઘડરીએ આ ગભરંુ કન્્યાને સાથ આપિા 
જોડાઈ િિરી. કૉિેજ સમ્યનો દત્તાત્ે્ય ્્યારેક ઝબકરી પણ જિો િિો. ક્ોર જન્મરી જિો િિો. 
બરું ્યાદ આિરી જિું િિું. િે િેના પ્રેમમાં પડરી ગઈ િિરી. નાહટકા ભજિિાં ભજિિાં સાિ 
અજાણ્યા પ્રદેરમાં પ્રિેરરી િિરી. િે ગમિા િાગ્યો િિો. િે ત્રીજા િષ્શમાં િિરી ને દત્તાત્ે્ય િોથા 
િષ્શમાં. મપિાએ સંમમિ આપરી િિરી: રસ ્છ ેિો ભિે ભાગ િે નાટકમાં. ક્યું નાટક ્છ?ે ઓિો! 
સંસકકૃિમાં! ગુડ. ગૉ ઑન.

મા કોિિાઈ િિરી. હરિસ્શિો મોડ ેસુરરી િાિે એ પણ ્ ્યાં પસંદ િિું? અરે, ઘરે આવ્યા 
પ્છરી પણ ્ ્યાં અટકિરી િિરી? કોઈ ખૂણો મળે ને અમભન્ય કરિા િાગે, સંિાદો બોિિા િાગે. 
ફોન પર રુ્િા સર, દત્તાત્ે્ય, રોહિણરી સાથે િાિા્શિાપ થા્ય, િેરભૂષાનરી સિાિો િેિા્ય; 
દત્તાત્ે્ય... ્છ ેમારરી પાસે સાળુ. િોળરી પણ મળરી જરે અનુરૂપ. િા, અનુરૂપ, અિંકારો... પણ. 
રું કિે ્છ?ે ખુદ મમસરીસ રુ્િા રણગાર કરિા આિિાના ્છ?ે ને િારે ્્યાં ઝાઝરી ખટાખટ 
્છ?ે આિાં િા્્યો પણ કાને પડરી જિાં િિાં. પમિ પર િરીડ િડિરી િિરી: ્છ ેભાન કરું્ય? 
આના પહરણામો કેિાં આિરી રકે? કોણ ્છ ેઆ દત્તાત્ે્ય? િે ્્યાં જાણિરી િિરી, માિાના 
પ્રત્યાઘાિો?

િેણે િો કા્ય્શક્મનરી સમામતિ પ્છરી ઘરે આિરીને દૃશ્યોનાં મિગિિાર િણ્શનો ક્યાું િિાં. 
અને... માએ... એ િણ્શનમાં દત્તાત્ે્યનું નામ કેટિરીિાર અને કેિાં ઉમળકાથરી િેિા્યું એ ગણ્યું 
િિું. 

મમમરી... િંુ ને દત્તાત્ે્ય અજ્યબાબુને નમ્યાં િિાં, ને િેમણે આરરીિા્શદ આપ્યા િિા. 
મમમરી, િું નથરી ઓળખિરી અજ્યબાબુને. નાટ્ય જગિમાં િેમનું બિુ મોટુ ંનામ. િે ્ય િિા 
િાજર, એ સમ્યે.

રું કિેિા િિા - સુંદર, અમિ સુંદર. િમે િોકોએ બાણભટ્ટને ન્્યા્ય આપ્યો ્છ!ે મા 
મખન્ થઈ િિરી.

બરરી િપાસ કરાિરી િિરી. દત્તાત્ે્ય બરીજી જ્ામિનો િિો. પહરિારનરી આમથ્શક મસથમિ બિુ 
સારરી નિોિરી. ઘર પણ ભાડાનું િિું. ને ્્યાં જો્યો િિો, દૂરથરી પણ?

અને િે કિેિાનરી જ િિરી કે િે દત્તાત્ે્યને પ્રેમ કરિરી િિરી. મિમાસણમાં િિરી કે કઈ 
રરીિે કિેિું.

પેિરી બાથરૂમમાં ગઈ ને િેણે િપાસ રરૂ કરરી િિરી: ભીંિો, ટબેિ, ટરીપોઈ - બરે જો્યું. 
ફોટો િો ત્યાં જ િો્ય ને? િા, મળો એક ફોટો. એ જ પુરુષ િિો. ઓળખરી ગઈ િિરી. 

રબ દઈને સોફા પર બેસરી ગઈ િિરી.

‘ઓિ! એ જ પુરુષ. િે અિીં રા માટ ેઆિરી? સારંુ થ્યું કે િે િાજર નથરી. જાનકરીનો 
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ઈન્ટરવ્યૂ પિે ને િેઓ નરીકળરી જરે. નિીં મળે િેને. નકામરી એ પળોને ્છિરી કરિરી? િે સુખરી 
િિરી િેના પમિ સાથે. ઠરરીઠામ થઈ િિરી. એ સમ્યે િો ભાંગરી પડરી િિરી. ્્યાં સરનામું િિું, 
દત્તાત્ે્યનું કે અજ્યબાબુનું? િખે િો કોને િખે? માને રોજ સાંજ ેપૂ્છિરી િિરી: ્છ ેકોઈ પત્? 
કિકત્તાથરી? દત્તાત્ે્યનો.

મા સમજાિિરી િિરી: ભૂિરી જા એ પરપોટાને. અભ્યાસમાં મન પરોિ. અમે જ રોરરી 
આપરીરું િને ્યોગ્ય પાત્.

િે... કરરી દિરીિ કરિરી નિોિરી. માંડ ઉત્તરીણ્શ થઈ િિરી.

પ્છરી િો િેને્ય થ્યું િિું કે મા સાિરી િિરી. બિાવ્યો અનુરાગ ને પરણરી િરીરું.

આટિા િષષો ગ્યાં. ્્યારેક ્્યારેક િેનરી અંદરનરી કાદમબરરી કોઈ ને કોઈ રરીિે જાગરી 
જિરી િિરી. અનુરાગ અરમસક પમિ િિો, પુરુષ જ િિો.

િે આંસુ િૂ્છરી રિરી િિરી ને... જાનકરી આિરી િિરી. નિાં િસ્ત્રોમાં િિરી. બેસરી ગઈ 
િગોિગ. 

િાિો િાિરી: માસરી, િમે ્છો એ આ જાનકરીનું પરમ ભાગ્ય!

સંસથા ગમરી િિરી. બસ... ઈન્ટરવ્યૂ...! સર્યુએ પ્રોતસાિન આપ્યું િિું.

િરિ અિિોકન વ્ય્િ થ્યું િિું: માસરી, નિીં િો્ય કોઈ સ્ત્રરી આ ઘરમાં?

પુરાિા અપા્યાં: માસરી... અરરીસો િો મળો પણ કાંસકરી, િેિ, ઊનના દોરા, બકિ-
બોહર્યા, પફ પાિડર, સપ્રે, િાંદિા ્્યાં? િળગણરીઓ ્્યાં? હિિિાળા િપપિ ્્યાં?

ને સર્યુ િરીડમાં બોિરી િિરી: કદાિ આ પુરુષના ભાગ્યમાં સ્ત્રરી જ નિીં િો્ય. એટિરી 
િા્યકાિ જ નિીં િો્ય!

અણરારેિા ઉત્તરથરી જાનકરી અિાક િિરી. િેણે મિષ્ય બદલ્યો િિો: માસરી, જરા નજર 
ફેરિરી િઉં નોટબુકમાં. ઈન્ટરવ્યૂમાં િો ગમે િે પ્રશ્ન પૂ્છાઈ રકે. નોટ િૈ્યાર કરરી ્છ.ે

સર્યુનો મિિાર િજી... બરીજી સામગ્રીઓ જોઈ િેિાનરી િિરી. િરું જાણરી િેિું િિું આ 
મોરાઈ મિરે. કામ આિે. ફોટો મળો િિો પરંિુ બરીજી ઓળખ બાકરી િિરી.

રાિે િક મળરી. િક્મરી પરિારરી ને મિદા્ય થઈ િિરી. િે િો સંિ સિભાિ, જણાિિરી િિરી 
સાિેબનો. િે એ પરદો ખોિરી રકે િેમ િિરી. ્છિેટ ેઆ િક્મરીને િો કિરી રકા્ય.

રાિે... બરું ફંફોળિા માંડ્ું. જાનકરી જપંરી ગઈ િિરી. કદાિ ઈન્ટરવ્યૂના સિપનો જોિરી 
િરે. એક ફાઇિ ફંફોળરી. કરું ના મળું. બરીજીમાં કાદમબરરી મળરી. એક બે ફોટા જમેાં િે િિરી. 
ઓિ! કેિરી િિરી? નરીિે નાનકડુ ંિા્્ય-સર્યુ ઉફમે કાદમબરરી. ્્યાં ભૂલ્યો િિો? પણ પ્છરી? 
એક ડા્યરરી મળરી જમેાં બરરી ઘટનાઓ િિરી... ઝાંખા અક્ષરોમાં. ઓિ! નથરી ભૂલ્યો!

કેટિાં પત્ો િખ્યાં, િેને સરનામે? બરાં જ અનુત્તર. રું સમજિું? સર્યુ, મને ના જ 
ભૂિે.

િખાણ આગળ િરિું િિું.

િે અટકરી ગઈ. રું િેણે પત્ો િખ્યાં િરે? ્્યાં એકે્યનરી પ્રામતિ થઈ િિરી.

માને પકૃચ્છા િો કરિરી જ િિરી પણ િે ના પાડિરી િિરી: પત્? િારો પત્? ના, રે ના.
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ને ્છલે્લે િો રોષે ભરાઈ િિરી: િું પેિાના પત્નરી રાિ જુએ ્છ ેને? મૂરખ ના બન. પત્ 
નિીં આિે.

િે િિાર થઈ ગઈ િિરી.

‘િો... આ રું િિું? િેણે પત્ો િખ્યાં જ િિાં. અરે, પત્ િો - િેિા ઈચ્છિા નથરી, ના 
જિાબ સાથે પરિ ફ્યષો િિો જ ેફાઇિમાં કિર સાથે િિો. સર્યુ શ્વાસ રોકરીને િાંિરી ગઈ. 
ઓિ... સનેિ પત્ િિો. િે િેને ્્યાં ભૂલ્યો િિો? પ્રેમથરી િરબોળ િિો. િે સર્યુને ઈચ્છિો 
િિો, ઝંખિો િિો. જો્યું િો કિર પરનું સરનામું પણ સાિું જ. સમજ પડરી. આ માનરી જ 
રમિ. િે નિોિરી ઈચ્છિરી કે િેને પત્ો મળે અને...! અને િે... દત્તાત્ે્યને મરક્ારિરી િિરી! િે 
મખન્ થઈ ગઈ. રું થિું િરે િેને? મોમે આમ ક્યુું?

માંડ મનને રાંિ ક્યુું. િિે રું? પ્રશ્ાિાપ જીિનભરનો.

િખાણ િંિા્યું: રું િેનરી ઈચ્છા નિીં િો્ય? કાદમબરરી નાહટકા પૂરિરી જ િરે? નથરી 
માનરી રકિો અમારાં િચિે પ્રેમનો સિરીકાર થ્યો િિો. એ કાંઈ નાટક નિોિું. િે સર્યુ િિરી, 
મારરી સર્યુ.

‘ઓિ, કેટિો મિશ્વાસ િિો?’ સર્યુ મિિારિરી િિરી. માએ કેિું ક્યુું? પત્ો િેના સુરરી 
પિોંિિા જ ના દરીરાં!

િે રડરી પડરી િિરી: દત્તાત્ે્ય િો... િેને ઝંખિો િિો. ડા્યરરીમાં િારરીખિાર િખાણ િિું. 
આખો સમ્યકાળ િે િેના મિ્યોગમાં ઝૂરરી રહો િિો ને િે બરીજા પુરુષને પરણરી ગઈ િિરી. એથરી 
મિરેષ િેને મરક્ારિરી િિરી. 

સર્યુને િેનરી જાિ પર રકૃણા આિરી: અરેરે, રું કરરી બેઠરી? આિા પ્રેમનરી અિગણના? 
ડા્યરરી ખોળામાં િિરી. આપોઆપ પાનું ફેરવ્યું. િખાણ િિું જ. બરીજી િારરીખ િિરી.

ભિે ના પ્રાતિ થઈ. ્યોગ િરે એિા. મારા મનમાં િો િે િસિરી િિરી. ને િે જ રિેરે.

મા કહાં કરે ્છ ેકે પરણ. કેટિાં પત્ો આિે ્છ ેસંબંર માટ?ે કેમ આમ... િિું? ્છ ેિારંુ 
મન ્્યાં્ય? અમે રાજી ્છરીએ. રું કિંુ? ખુદ અજ્યબાબુ સુકન્્યાનરી િાિ િાવ્યા િિા: 
દત્તાત્ે્ય, નામ િો ્છ ેજ પરંિુ ગુણોમાં પણ સુકન્્યા ્છ.ે સુખ આપરે. 

માંડ સમજાવ્યા િેમને. પણ િેમણે ટકોર કરરી િિરી: િારા મનમાં પેિરી કાદમબરરી િો 
નથરી ને? િે િો પરણરી ગઈ ્છ.ે રા માટ ેમકૃગજળ પા્છળ દોડ ે્છ?ે આિું િો બને.

િા... મારા મનમાં એજ િિરી, અને રિેરે. નથરી કોઈને એ સથાને કલપરી રકિો. 

મારરી રગરગમાં એ જ ્છ.ે િાથ મેિો... હૃદ્ય પર િો સંભળારે: િું હિ... િું હિ...

અિાનક જાગરી ગ્યેિરી જાનકરી દોડરી આિરી. સર્યુ રટરી રિરી િિરી: ્્યાં ્છો દત્તાતે્્ય? 
આિો દત્તાત્ે્ય. િમારરી પ્રિરીક્ષા કરંુ ્ુછ.ં િમને મળા પિેિા કરે્ય નથરી જિું

ખુલ્લરી ડા્યરરીમાં િંિાિું િિું: િું હિ, િું હિ... અને પ્છરી િો સર્યુના િોઠો પર પણ.
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શબદ	વસિતાિ	અક્ર

ધમણેન્દ્ર	સતવેદી

મતં્રીશ્રરીનરી િેમબરમાં િેમનરી સામે રિેિરી મુિાકાિરીઓનરી ખુરરરીઓ ખરીિોખરીિ 
ભરેિરી િિરી. સૌના િિેરા પર િથા આંખોમાં મંત્રીશ્રરીનરી સન્મુખ બેઠા િોિાનો અિોભાિ 
ભારોભાર ્છિકિો િિો. આ અિોભાિ સૂક્મ રરીિે મંત્રીશ્રરીના પ્રચ્છન્ અિમને િળિેથરી 
પંપાળિો િિો. મંત્રીશ્રરીના મદદનરીર એન્ટરી િેમબરમાંથરી મબલ્લરીપગે રૂમમાં પ્રિેશ્યા અને 
અત્યંિ મિનમ્રિાથરી િેમના કાનમાં થોડુ ંગણગણ્યા. મંત્રીશ્રરીનું મસિક િકારમાં રૂણ્યું. પ્છરી 
સૌને સંભળા્ય િેમ બોલ્યા, ‘અરે િા... ભાઈ... િંુ િો ભૂિરી જ ગ્યો િિો. ‘રબદ’ િાિુ કરો, 
િંુ િમણાં જ આવ્યો’. મદદનરીર એન્ટરી િેમબરમાં ગ્યા પ્છરી મંત્રીશ્રરી કોટન મસલકનો ઝભભો 
સરખો કરિાં કરિાં ઊભા થ્યા, બે િાથ જોડરી મુિાકાિરીઓનરી માફરી માંગરી એન્ટરી-િેમબર 
િરફ િળા. અંદર પ્રિેરિાં જ િેમના મદદનરીરે કમપ્યૂટરનરી સાિ પારદર્શક પેપર થરીન 
સક્રીનને ઑન કરરી અને નરીિેના ભાગે આિેિા ટસકબારમાં ‘રબદ’ ટકેનોિોજીના આઇકન પર 
મ્િક કરરી મંત્રીશ્રરીનું નામ બોલ્યા. સક્રીન પર ‘ૐ’નું સુંદર એમનમેટડે હડસપિે દેખા્યું અને 
ઓમનું ફરીગર ગોળ ગોળ ફરિું રરીમેથરી અદૃશ્ય થઈ ગ્યું. એક મરીઠા મરુર અિાજમાં સૂિના 
મળરી ‘રબદનરી દુમન્યામાં આપનું સિાગિ ્છ.ે આપ િોગ-ઇન થઈ ગ્યા ્છો. મિેરબાનરી કરરીને 
જનેરી સાથે કને્ટ થિા માંગિા િો િેનું નામ બોિો.’ મંત્રીશ્રરી થોડરીિાર થંભરી ગ્યા અને 
મદદનરીરને સાિ રરીમેથરી પૂછું, ‘આજ ેહરટા્યર થઈ રહા ્છ ેિે રબદ મિભાગના અમરકારરીનું 
નામ રું ્છ?ે’ પ્છરી મદદનરીરના ગણગણાટને સાંભળરીને પ્છરી સિેજ જોરથરી બોલ્યા, 
‘અમિનાર નાગર.’

મંત્રીશ્રરીના સક્રીન પરના ‘રબદ’નરી મિન્ડોમાં એક દ્રશ્ય ઊભ્યુું. રબદ મિભાગના 
કમમરન્ડ અમરકારરી અમિનાર નાગર પોિાનરી જાજરમાન િેમબરમાં ખુરરરીનરી બાજુમાં ઊભા 
રિરીને પટાિાળાને રમકાિિા િિા, ‘ડફોળ... કેટિરી િાર કહું ્છ ેિને, કે મારા મદદનરીર 
રબદમાં િોગ-ઇન કરે િે પિેિાં મારરી િેર પર બે ગાદરી મુકાઈ જ જિરી જોઈએ...? આ બે 
ગાદરી ના િો્ય િો શ્રોિાઓને માત્ મારંુ આ કપાળ જ દેખારે... એમાં પણ આજ ેમારો 
હરટા્યર થિાનો હદિસ ્છ.ે’ અિાનક રબદના સક્રીન પર િોગ-ઇન થ્યેિા મિાનુભાિોના 
મિસટમાં મંત્રીશ્રરીના નામ સામે િાિ ટપકંુ જોઈને અમિનાર નાગરના િિેરા પરના રોષના 
ભાિો કામિંડાનરી માફક પ્રસન્િામાં ફેરિાઈ ગ્યા...

ઓ્છરી ઊંિાઈ, ગોળમટોળ િિેરો, રણનરી માફક પ્રસરરી રિેિા કપાળના હકનારે િસેિા 
થોડા સફેદ િાળ, િરીિરી આંખોિાળા અમિનાર નાગરને ઇિે્ટો્મનક મિદા્ય સમારંભના સક્રીન 
પ્રોગ્ામમાં ભરપૂર િોગ-ઇન દેખાિાં જ િેમના િિેરા પર એક િુચિું મસમિ પ્રસરિા િાગ્યું. 
િેમણે મિાનુભાિોનરી િાંબરી િિક ્યાદરી સાથે ભારેખમ રબદો અને મિરેષણોના િોરણ 
ઝુિાિરીને મિદા્યના બોિ ઉચિારિાનું િાિુ ક્યુું...

‘મમત્ો, આપણા િોકિાડરીિા રાટિપ્્રમુખ િરીરેન્દ્ર િોદરીના મિકાસ િથા આરુમનકિાના 
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નારાને મૂમિ્શમંિ કરિાનો મોકો આપણા પ્રાંિમાં મને મળો. ટકેનોિોજી આજ ેઆકારને સપરશી 
રિરી ્છ ેત્યારે મને એક મિિાર આવ્યો કે, િિે િમામ કામગરીરરી િો કમપ્યૂટરાઇઝડ થઈ િૂકરી 
્છ,ે અને આપણા સુપર કમપ્યૂટરો જ્યારે રબદો, નાદ અને આપણા અિાજને ઇરારે કામ 
કરિાં થ્યાં ્છ ેત્યારે, કિમ, કાગળ અને અક્ષર જિેા સથૂળ માધ્યમોને હકનારે મૂકિામાં જ 
આપણા સૌનું શ્રે્ય ્છ.ે આમ પણ આપણરી ભારિરી્ય આધ્યામતમકિામાં રબદને જ આ મિશ્વનરી 
ઉતપમત્તનું મૂળ માનિામાં આિે ્છ.ે આપણરી બોિરીઓ, િેમાંથરી નરીપજિેરી ભાષાઓ, મૂળભૂિ 
રરીિે િો ૐના નાદમાંથરી િો જન્મ્યા ્છ?ે અક્ષરો િો નાદ, રબદ અને બોિરીઓનું મૂિ્શ સિરૂપ 
માત્ ્છ.ે આપણે ટકેનોિોજીનરી મદદથરી રબદ અને નાદને નાથરી ર્્યા ્છરીએ, િો જમે કેટિાં્યે 
િષષો પૂિમે મૂમિ્શપૂજાને ્છોડરી, િે જ રરીિે સમ્ય પાકરી ગ્યો ્છ ેકે અક્ષરનો પણ િોપ થા્ય. િરીરેન્દ્ર 
િોદરી સાિેબ જિેા મિામાનિરીનરી પ્રેરણા અને માગ્શદર્શન િેઠળ મને સોંપિામાં આિેિરી 
સત્તાઓનો રબદહિિમાં સદુપ્યોગ કરિાનરી મને િક મળરી િેને િંુ મારંુ અિોભાગ્ય સમજુ ં્ુછ.ં’

‘એક રબદ સારક િરરીકે આજ ે મારે સખેદ કિેિું પડ ે ્છ ે કે સરકારના ‘અક્ષર 
મિભાગ’નું ‘રબદ મિભાગ’ િરરીકે નામાંકન કરિામાં મને આ અક્ષર સારકો જ સૌથરી િરુ 
નડ્ા. પરંિુ સદભાગ્યે આ અમરીિંદોનરી મેિરી મુરાદ િંુ સરકાર સમક્ષ ખુલ્લરી કરરી ર્્યો. 
આપણા મિભાગના, મારા જ િાબાના પૂિ્શ અક્ષર અમરકારરી ભાઈ િન્મ્યને મેં, અક્ષર માટનેરી 
મમિ ્છોડરીને રબદને મરરોમાન્્ય કરિા ઘણં સમજાવ્યા, પરંિુ અફસોસ... એ દહક્યાનુસરી 
માણસે જીદે ભરાઈને રાજીનામું આપ્યું, પરંિુ અક્ષર સાથેનો સંબંર ના ્છોડ્ો િે ના જ 
્છોડ્ો. આજ ે આરુમનકિાના પ્રિાિમાં િે અને િેના જિેા કેટિાક જુનિાણરી 
મિિારસરણરીિાળાઓએ ‘ક’ મૂમિ્શનરી આરાધ્યદેિ િરરીકે સથાપના કરરી અક્ષર મંહદર બનાવ્યું 
્છ.ે નો ડાઉટ િેમનું આ મંહદર અને ‘ક’નરી મૂમિ્શ એિા ્ુછપા સથાને ્છ,ે જ્યાં સુરરી સરકાર િજુ 
પિોંિરી નથરી... કેટિો સમ્ય? કેટિો સમ્ય ્ુછપારે? આજ ેસન 2068ના િષમે, િેમના અક્ષર 
મંહદરનો એક માત્ અક્ષર ‘ક’ મૂમિ્શ સિરૂપે જ બચ્યો ્છ.ે સરકારનરી િિે માત્ એક જ નેમ 
રિરી ્છ.ે.. રબદને સિ્શવ્યાપરી બનાિિો અને અક્ષરનો િોપ... આજ ેમારા સેિાકાળના ્છલે્લા 
હદિસે, િંુ સરકારશ્રરીને મિનંિરી કરંુ ્ુછ ં કે મને િરુ ત્ણ િષ્શનરી મુદિ આપે, જથેરી અક્ષરના 
્છલે્લા પ્રિરીકને રોરરીને િેનો પણ િોપ કરરી રકંુ. મને આજ ેપણ િરીરેન્દ્ર િોદરીના રબદો ્યાદ 
આિે ્છ,ે ‘જનેરી રરૂઆિ પણ મેં કરેિરી, અંમિમ ‘ક’નો િોપ કરરીને િે અમભ્યાનનો અંિ પણ 
િંુ સિ્યં જ િાિિા માંગુ ્ુછ.ં’

‘મમત્ો, આજ ેસેિામનિકૃમત્તના હદિસે, િંુ આપ સૌનો હૃદ્યપૂિ્શક આભાર માનું ્ુછ.ં જિાં- 
જિાં િંુ િરીરેન્દ્ર િોદરી, માન. મંત્રીશ્રરી િથા અન્્ય પદામરકારરીઓનો આભાર માનિાનરી સાથે 
સાથે, મારા સમગ્ સેિાકાળ દરમમ્યાન ખડપેગે મારરી સેિા કરનારા મારા પટાિાળા િથા મારા 
સારમથનો અંિઃકરણપૂિ્શક ખાસ આભાર માનું ્ુછ.ં જિાં જિાં એક િાિ કિેિાનું નહિ િૂકંુ કે, 
રબદ મિભાગને મારરી જ્યારે પણ જરૂર પડરે ત્યારે, િંુ મારરી સેિાઓ પૂરરી પાડિામાં મારંુ 
સદભાગ્ય સમજીર. અસિુ...’ થોડરીિાર પિેિાં જ ગાદરી મૂકિાનું ભૂિરી જિાં નાગરના રબદનો 
માર ખારેિા પટાિાળાએ શ્રરી નાગરના પોિાના માટનેા િાગણરીસભર દંભરી રબદો પર આિેિું 
િસિું માંડ માંડ ખાળું.

--
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િચ્યુ્શઅિ મિદા્ય સમારંભ પૂરો થિાં જ અમિનાર નાગર એન્ટરી િેમબરમાં આિેિરી 
બરીજી ગુતિ રૂમમાં પ્રિેશ્યા. ત્યાં રબદ ટકેનોિોજી મિકસાિનારરી કંપનરીનો જાહડ્યો મામિક 
સોફામાં બેસરીને એક પેરેિિ સક્રીન પર મિદા્ય સમારંભ જોઈ રહો િિો. નાગરને જોઈ, ઊભા 
થઈને િેમને ભેટરી પડ્ો... ‘સાિેબ આિાગ્ાંડ... આપણા કાિિરાને િમે જ ેરરીિે િૈિાહરક 
સિરૂપ આપ્યું િે અદભુિ... એક િાિ કિંુ? િમારા મિભાગના પ્રકારનોને ્છાપરી ્છાપરીને થિરી 
્ુછ્ંછા જટેિરી આિકથરી િંુ થા્્યો િિો. આ િમારો અક્ષર ઓહફસર િન્મ્યે્ય પા્છો મસદ્ાંિનરી 
પૂં્છડરી, પોિે કંઈ િે નિીં અને અમારા ભાિ પણ બગાડિો. આ િો ‘રબદદેિ’નરી કકૃપા થઈ 
અને પેિા નિા સિા ડિેિોપરે મિકસાિેિરી ટકેનોિોજીનું કોઈ િેિાિ નિોિું. મને િે મફિના 
ભાિે મળરી ગ્યું. સાિેબ... આરુમનકિાને નામે આ મફમિ્યા ટકેનોિોજી આપણે અબજોમાં 
સરકારને પેરાિરી કાઢરી... િમે્ય માિામાિ... ને િંુ્યે... સમજી ગ્યાને? સાથે સાથે, અક્ષરિોપના 
િમારા નારા સાથે સિમિ ન થનાર િન્મ્ય નામનો કાંટો્ય મનકળરી ગ્યો --’ અમિનાર નાગર 
િેનરી સામે પ્રશ્નાથ્શ જોઈ રહા... કંપનરીના મામિકે િળિેકથરી સોફાનરી બાજુમાં પડિેરી મસ મોટરી 
બૅગ થપથપાિરી. નાગરે દરિાજા િરફ જિાં આંખ મમિકારરીને કહું, ‘િમારા જિેા મારા 
િાિકોએ ભવ્ય રથમાં મારરી મિદા્ય ્યાત્ા ્યોજી ્છ.ે.. બૅગ એ રથમાં મારા ખાસ માણસ 
અનુજને આપરી દેજો, ઘરે પિોંિરી જરે... જ્ય રબદદેિ.’

પાિળરી કા્યા, ખાદરીનો ઝભભો, નાક પર રેટો્ િશમાં સાથે િન્મ્ય રરીમે પગિે 
રાજરાનરીનરી બિાર પડિા એમ્ઝટ ડોર પાસે પિોંચ્યો. ડોરનરી બાજુમાં આિેિરી ઇિે્ટો્મનક 
પંમિંગ પેનિ પર પોિાનો પંજો મૂ્્યો. પંજો સકેન થઈ રિેિાં, ્યાંમત્ક મમકેમનકિ અિાજ ેિેને 
પોિાનું નામ બોિિા જણાવ્યું. િન્મ્ય થોડરીિાર રિરીને બોલ્યા, ‘મનુભાઈ સામજીભાઈ’, અને 
ડોર રરીમા સરસરાટ સાથે ખૂિરી ગ્યું. રિેરનરી બિાર થોડ ેદૂર સુરરી મિસિરેિરી અસફાલટનરી 
સડક પર ઢસડાિરી િાિે આગળ િરરી રિેિા િન્મ્યનરી નજર િો રસિાનરી આસપાસ ્ુછપા્યેિા 
કૅમેરા પર જ િિરી. િળાંક પાસે બે કૅમેરાનરી િચિેના ઇિે્ટો્મનક ગેપનો િાભ ઉઠાિરીને િન્મ્ય 
કૂદરીને બાજુમાં આિેિરી ઝાડરીમાં ઘૂસરી ગ્યો. ત્યારબાદ ઢસડાિરી િેનરી િાિ અિાનક સફુમિ્શિરી 
બનરી ગઈ અને િે િાંબા ડગિે ત્ણેક હકિોમરીટર દૂર દેખાિા પિાડ િરફ આગળ િધ્યો. 
િન્મ્યનરી આંખો જગંિમાં પિાડરીનો રસિો રોરરી રિરી િિરી, મન િો ્્યાં્ય ફરિું િિું. િેમના 
માનસપટ પર ્યુિાનરીમાં િેનો સાહિત્ય સાથેનો નાિો, કાવ્ય, ગઝિ િથા િાિા્શ િેખન િથા 
પોિાના મનપસંદ અક્ષર મિભાગમાં િેમનરી ભરિરી, પ્રગમિ અને ્છકે ઉચિ િોદ્ા સુરરીનરી જીિન 
્યાત્ાના અિગ અિગ ટકુડા ઝબકારાનરી માફક પસાર થઈ રહાં િિાં.

--

અંદર ઉડાઉડ કરિાં પિંમગ્યા જિેરી િાગણરીઓને પોિરીકરી અમભવ્યમ્િ આપિરી 
િન્મ્યનરી કમિિાઓ, ગઝિો િથા અ્છાંદસો સાહિત્ય જગિમાં ઊંિું સથાન પામ્યા. િષષો બાદ 
િેનરી િરણરી સરકારનરી અક્ષર અકાદમરીના મુખપત્ના સંપાદક િરરીકે થઈ. િન્મ્ય આ 
મુખપત્ને સાહિત્યનરી આગિરી સૂઝસમજના બળે એટિું ઊંિું િઈ ગ્યો કે, આ મુખપત્માં 
જનેરી કકૃમિ ્છપા્ય િે મસદ્ સાહિત્યકાર િરરીકે સિરીકકૃિ ગણાિો. િન્મ્યના કકૃમિઓના સિરીકાર 
અસિરીકારના આકરા માપદંડનરી પ્રરંસા થિરી, પરંિુ િેના જ માપદંડ એક હદિસ િેને જ ભારે 
પડરે િેિરી િો કલપના પણ કેિરી રરીિે આિે? આગામરી અંક માટ ેકકૃમિઓ પસંદ કરરી રિેિા 
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િન્મ્યના ટબેિ પર પડિેા ફોનનરી ઘંટડરી થોડા થોડા સમ્યે િારંિાર િાગરીને રાંિ થઈ ગઈ. 
સંપાદકનું કા્ય્શ પૂરંુ થ્યા બાદ જ્યારે ફરરી ઘંટડરી િાગરી ત્યારે િેણે ફોન ઉપાડ્ો, ‘જી સર... 
િોક્સ સર... િંુ જોઈ િઉં ્ુછ.ં’ ફોન મૂકરી, ઘંટડરી િગાડરીને પટાિાળાને બોિાિરી કહું, ‘જો િો 
બિાર, િેડ ઑહફસનો કોઈ માણસ આવ્યો ્છ?ે’ થોડરીિારે પટાિાળો એક બંર કિર િઈને 
આવ્યો ને િન્મ્યને આપિાં કહું કે મોટરી ઑહફસેથરી નાગર સાિેબે મોકલ્યું ્છ ેને કિેિડાવ્યું 
્છ ેકે આ કિરમાં સાિેબનરી કમિિાઓ ્છ,ે ને આિિા અંકમાં ્છાપિાનરી ્છ.ે..’

‘સર, આપનરી કકૃમિઓ કદાિ મને ગમરી િો્ય કે ન પણ ગમરી િો્ય, પ્રશ્ન એ નથરી... પ્રશ્ન 
એ ્છ ેકે આપણે નક્રી કરેિા માપદંડ મુજબ આ કમિિાઓ આપણા મુખપત્માં ્છાપરી રકા્ય 
િેમ ન િોિાથરી પરિ કરરી ્છ’ે... સામે ્છડેથેરી અત્યંિ ભદ્રિાપૂણ્શ ભાષામાં અપાઈ રિેિરી 
રમકરીઓને અિગણરીને િે બોલ્યા, ‘સર, મપ્રમન્ટગં પ્રેસિાળો એ માણસ ્્યારનો મને સમજી 
િેિાનું કિેિો જ િિો. પણ સર, આપ િો જાણો ્છો કે મારે આપને, મંત્રીશ્રરીને અને િેના કરિા 
પણ મિત્િનરી િાિ િો એ ્છ ેકે, મારે મારરી જાિને પણ જિાબ દેિાનો િો્યને? ઓકે સર, િંુ 
િમણાં જ ‘રબદ’ ટકેનોિોજીનરી ખરરીદરીનરી ફાઈિ િઇને આિું ્ુછ.ં’ અમિનાર નાગરનરી િેમબર 
બિાર ‘સાિેબ િમણાં જ બોિાિે ્છ’ે એમ કિરીને િન્મ્યને દોઢ બે કિાક ઊભો રખા્યો. 
જ્યારે િેને અંદર બોિાિિામાં આવ્યો ત્યારે નાગર જાણે પોિે બિુ કામમાં ્છ ેિેિો દેખાિ 
કરરીને ફરરી િરીસ પિરીસ મમમનટ ઊભો રાખ્યો. અંિે રબદ સોફટિેરનરી ખરરીદરી બાબિે થ્યેિરી 
િિા્શમાં નાગરનો સૂર િિો કે રબદ ટકેનોિોજીનરી ખરરીદરીમાં થ્યેિરી ઢરીિ પા્છળ બરો િાંક 
િન્મ્યનો જ ્છ.ે નાગરે પોિાનો ફોન ઉપાડરીને કોઈને ફોન જોડ્ો. ‘મંત્રીશ્રરી, આ અક્ષર પૂજારરી 
મારરી સામે જ ઊભા ્છ,ે આપણે થ્યેિરી િિા્શ બાદ પણ િે રબદ ટકેનોિોજીનરી ફાઇિ પર 
નેગેહટિ જ િખિા માંગે ્છ.ે જી સર, મેં એમને બિુ સમજાવ્યા ્છ,ે પરંિુ િે ટસથરી મસ થિા 
િૈ્યાર નથરી. ઓકે સર, િો પેિરી િેમનરી સામેનરી ઇન્કિા્યરરીનરી ફાઇિ પેમન્ડગં ્છ,ે િે િંુ આપને 
મોકિરી આપું ્ુછ.ં રું કહું સર? િેનું હરટા્યરમમેન્ટ મંજૂર થા્ય િે પિેિાં જ બરું થઈ જરે એમ 
ને? ઓકે ઓકે સર, િમણાં જ મોકિાિું ્ુછ ંને...’ એક િાથે િશમા ઉિારરી ટાિ પર િાથ 
ફેરિિા નાગર િુચિુ િસરીને બોલ્યો, ‘િન્મ્ય, રરીપ એઝ ્યુ સો’...

--

િન્મ્યને ઠસે િાગરી, અને િેણે િારે િરફ જો્યું િો પિ્શિનરી િળેટરી સાિ નજીક આિરી 
ગઈ િિરી. પિ્શિનરી આસપાસ પથરા્યેિા જગંિ પર દૂર દૂર સરકારના સપા્ય ડો્ન્સ જાસૂસરી 
કરિાં કરિાં નજર રાખરી રહાં િિાં. ્્યારેક એિું પણ બનિું કે રમ્શરાજાના રથનરી માફક 
જમરીનથરી થોડ ેઉપર ઊડિા િેમિટહેટગં સકુટસ્શ પર િોકરી કરિા સૈમનકો પણ આ િરફ આિરી 
િડિા, પરંિુ રાજ્યના સિમે અક્ષર િાિકોને આ બરરી જાણ િોિાથરી િેઓ ગમે િેમ કરરીને, 
િપાિા ્ુછપાિા, રાજ્યદ્રોિનરી પરિા ક્યા્શ િગર અિીં અક્ષર આરારના િામષ્શકોતસિમાં આિરી 
પિોંિિા. િન્મ્યને ્યાદ આવ્યું કે આ િષ્શના ઉતસિનરી િારરીખ પણ નજીક આિરી પિોંિરી ્છ.ે 
પિ્શિનો ઢાળ િડિાં િડિાં થાકરી ગ્યેિા િન્મ્યે જો્યું કે એક ડો્ન અક્ષર મંહદરના ગુતિ 
ઠકેાણાથરી ખૂબ નજીક પિોંિિા આવ્યું િિું.. આસપાસના દૃશ્યોને સિિ િાઇિ ટમેિકાસટ 
કરિું ડો્ન આ મિસિારમાં થઈ રિેિરી િિનિિન સરીરું રબદ મિભાગના િેડ્િાટ્શરને 
પિોંિાડિું. અિાનક આ ડો્ન િન્મ્ય જ ેઝાડરીમાં ્ુછપા્યો િિો િેનરી નજીક આિરી િિામાં 
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મસથર થ્યું અને િેનરી નરીિે િગાિિામાં આિેિા કૅમેરાનો િેન્સ જુદરી જુદરી જગ્યાઓ પર 
ફો્સ-હડફો્સ થિા િાગ્યો.

િેડ્િાટ્શરમાં પ્રસારણ ઝરીિિા મોમનટર સમક્ષ બેઠિેા ્યુિા કમ્શિારરીએ ડો્નને જ ે
ઝાડરીમાં િિન િિન થિરી િિરી િેનરી િારે િરફ ફરિા િથા રેકોહડુંગ પણ િાિુ કરિાના 
આદેર આપ્યા. બાજુના મોમનટર પર બેઠિેા િેના જિેા જ િબરમૂમ્છ્યાને કહું, ‘જરા જો િો, 
મને આ ઝાડરીનરી હિિિાિ કંઈક અજુગિરી િાગે ્છ.ે’ ધ્યાનથરી જો્યા બાદ બરીજા ઓબઝિ્શરે 
પણ કહું કે ‘િારરી િાિ સાિરી િાગે ્છ ેજો, આજુબાજુનરી ઝાડરીઓના ડાળખાં જરા પણ િિિાં 
નથરી, એનો મિિબ એિો થા્ય કે ત્યાં મબિકુિ િિા નથરી. અને આ ઝાડરી િિરી રિરી ્છ.ે.. જાણે 
કોઈ ્ુછપા્યું િો્ય. િું એક કામ કર, નાગર સરને િાતકામિક મેસેજ આપરીને બોિાિરી િે. અને 
ડો્ન જો 937 આઈ-એસ મોડિે િો િો િેને ઇમન્િમઝબિ કમ સા્યિન્ટ મોડમાં નાખ.’

િન્મ્ય ઝાડરીઓના ડાળખાં િચિેથરી ડો્ન પર નજર નાખરી ર્્ય એટિો મસથર બેઠો 
િિો. અિાનક જ િિામાં ઊડિું ડો્ન દેખાિું બંર થઈ ગ્યું. થોડરીિાર ડો્નનો અિાજ 
સાંભળિા મથરી રિેિા િન્મ્યને ખાિરરી થઈ કે નક્રી પોિે પરીઠ ખંજિાળિા રહો ત્યારે ડો્ન 
પા્ુછ ંફરરી ગ્યું િોિું જોઈએ. રરીમેથરી પરંિુ સાિિેિરી પૂિ્શક િે ઝાડરીમાંથરી બિાર નરીકળો. 
આજુબાજુ દૂર સુરરી કોઈ ડો્ન કે િેમિટહેટગં સકુટરનરી િાઇટ ન દેખાિાં િેણે મક્મ પગિે 
અક્ષર મંહદરના પ્રિેરદ્ાર િરફ જિા ગમિ પકડરી.

મોમનટહરંગ સેિમાં આિરી પિોંિેિા અમિનાર નાગર મોમનટર પરનું દ્રશ્ય જોઈને િહકિ 
થઈ ગ્યાં. ડો્નના રેકોહડુંગમાં બિુ સપટિ િો નિીં પરંિુ કોઈને પણ ઓળખરી જિા્ય અને 
આસપાસનો બરો ખ્યાિ આિે િેિું દ્રશ્ય દેખાિું િિું. કૅમેરો જ ેઝાડરી પર ફોકસ િિો િે 
ઝાડરીમાં થોડો સળિળાટ થ્યો અને એક દૂબળરી પાિળરી વ્યમ્િ િેમાંથરી ગુપિુપ નરીકળરી. મોં 
મિરુદ્ હદરામાં િોિા ્છિાં િેનરી િાિ પરથરી નાગર િન્મ્યને ઓળખરી ગ્યા. ‘ગોટ ્યુ, િન્મ્ય...’ 
નાગરે એ મોમનટર સંિાિકનરી પરીઠ થાબડરી અને િેને જી.પરી.એસ. ટ્કે કરિા સૂિના આપરી 
િમામ રેકોહડુંગ એક થમબ ડા્ઇિમાં કૉપરી કરરી િરીરું. ત્યાંથરી જ મંત્રીશ્રરી સાથે રબદ કમ્યુમનકેટર 
દ્ારા િાિ કરરી. ‘સર, એક સારા સમાિાર ્છ.ે િમારા આ િફાદારે િન્મ્ય અને િેના 
મળમિ્યાઓનું અક્ષર મંહદર રોરરી કાઢું ્છ.ે એ્ઝેટ િો નિીં પણ આઇ એમ સ્યોર કે િિે 
સથળ િોકેટ થઈ જ ગ્યું ્છ.ે િો સર, િિે હડમોમિરનના આદેરનરી ફાઇિ આપના ‘રબદ’ના 
ઇનબો્સમાં જ ્છ.ે.. જી સર, આપ મિંિા ના કરો... એટકે કરિા પિેિાં બરા જ 
મસમપથાઇઝસ્શને પણ રાઉન્ડ અપ કરાિરી િઈર. જી...જી...જી સર...’

--

ઝાડરી ઝાંખરાઓ િચિેથરી માગ્શ કાઢિાં કાઢિાં િન્મ્ય માંડમાંડ ગુફાના દ્ાર પર 
પિોંચ્યો, અને સંકેિોનરી આપ-િે બાદ અંદર પ્રિેશ્યો. સાંકડા મોઢામાં અંદર પ્રિેશ્યા બાદ 
ત્ણસો ફૂટ જટેિું સાંકડુ ંબોગદું પસાર કરરી િન્મ્ય આરરે ત્ણ માળ જટેિરી ઊંિરી મિરાળ 
ગુફામાં પ્રિેશ્યો. ત્યાં જ િસિા અને થોડા પ્રિાસરી અક્ષરપ્રેમરીઓએ િેને ઉષમાભેર આિકા્યષો. 
પરંિુ, િેના મોં પર મિંિાનરી િકરીરો જોઈને સૌએ િેને કારણ પૂછું. િન્મ્યે કહું કે ‘આ િો મને 
ખાિરરી નથરી, પરંિુ મને િાગે ્છ ેત્યાં સુરરી નાગરના કૂિરા જિેાં મરરીનો આપણા સથળનરી 
આસપાસ ફરિાં િિાં. િંુ એક ઝાડરીમાં સંિાઈ ગ્યો િિો પણ અિાનક મને પરીઠમાં ખંજિાળ 
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આિરી અને એટિરી િારમાં જ પેિું ડો્ન અદ્રશ્ય થઈ ગ્યું. થોડરીિાર રાિ જોઈને પ્છરી આ િરફ 
આિિા નરીકળો. મને રંકા ્છ ેકે િિામાં ભિે ડો્ન દેખાિું નિોિું પણ એ ત્યાં િિું ખરંુ. કારણ 
કે મને િિામાં બે ત્ણ િાર ઇન્ફ્ારેડ એિ.ઈ.ડરી.ના ટપકાં દેખા્યેિાં.’ એક ટકેનોસેિરી અક્ષર 
પ્રેમરી બોલ્યો, ‘િો પત્યું િન્મ્યભાઈ, આપણરી આટિા િષષોનરી મિેનિ બાિિ ગઈ. મને િમણાં 
જ જાણિા મળું ્છ ેકે નાગરે થોડા િખિ પર જ ઇમન્િમઝબિ અને સા્યિન્ટ મોડમાં કામ કરે 
િેિા ડો્નનો ઑડ્શર આપ્યો િિો. િિે આપણે અને આપણં આ અક્ષર મંહદર સમારક થોડો 
સમ્ય જ અમસિતિમાં ્છ.ે િમે અને આપણે બરા જિેમાં અને આ ‘ક’નરી પ્રમિમા પણ નાર 
પામરે! આપણરી આટિાં િષષોનરી અક્ષર સારના પાણરીમાં!’

બરાના િિેરા ઊિરરી ગ્યા અને િાિાિરણમાં િિારા ્છિાઈ ગઈ. િન્મ્ય થોડરીિાર 
મૌન રહો અને પ્છરી કહું ‘મિંિા ના કરો... િમને બરાને અિશ્ય ્યાદ િરે કે આિા કોઈ 
સંજોગો ઊભા થઈ જા્ય િો રું કરિું િે માટ ેઆપણે એક પિાન મિિારરી રાખ્યો િિો ને! િો 
આ નાગર જિેા િિકટ અને િુચિા વ્યમ્િએ ઊભરી કરેિરી મા્યાજાળમાંથરી પોિાને અને 
આપણા આ એક માત્ અક્ષરના ્છલે્લાં પ્રિરીકને કેમ બિાિિું િથા સાથેસાથે આપણા આ 
‘ક’નો નાર કરિામાં પેિો િબાડ જો સફળ થા્ય િો િેિા સંજોગોમાં િેનું આખું રબદ કાિિરંુ 
મનષફળ જા્ય િેનરી પણ મેં એક ્યોજના ઘડરી અને અમિમાં મૂકરી દરીરરી ્છ.ે િંુ ્છલે્લા િાર 
મહિનાથરી મનુભાઈ સામજીભાઈ બનરીને રાજરાનરીમાં કંઈ ખાિરી મોજ કરિા નિોિો રિેિો.’

આ િાર મહિના દરમમ્યાન મેં િેમનરી રબદ ટકેનોિોજીનો િેના મૂળ સુરરી અભ્યાસ 
ક્યષો ્છ.ે રબદ ટકેનોિોજી જણેે મિકસાિરી િિરી િે ્યુિાન િિે આપણા ટકેામાં ્છ.ે િેનરી સાથે 
થ્યેિરી િિા્શમાં આ ટકેનોિોજીનરી એક નબળરી કડરી જાણિા મળરી ્છ.ે આ ખામરીને િમે 
જુિામન્યાઓ ‘બગસ’ કિો ્છો... પણ આ બગ કંઈ એમનો સોફટિેરમાં નથરી. આ બગ િો એિું 
્છ ેજનેરી િમે કોઈ કલપના પણ નિીં કરરી રકો. પણ આ બાબિે િંુ િમને કોઈને પણ કંઈ 
કિેિાનો નથરી. કારણ કે ર્્ય ્છ ે કે િુમિો થા્ય અને આપણે બરા પકડાઈ જઈએ િો 
નાગરના િોકો આપણને ટોિ્શર પણ કરે. પરંિુ, જ ેિસિુ િમે જાણિા જ નથરી એ બાબિ એ 
િોકો કોઈ પણ રરીિે જાણરી રકે નિીં ને? ‘અક્ષર’નો િોપ કરિા નરીકળેિો આ નાગર, જો 
સાિો િોિ, િો મારે આ આખરી િળિળ રરૂ જ ના કરિરી પડરી િોિ. પરંિુ, અફસોસ એ 
િાિનો ્છ ેકે એનો િેિુ ‘રબદ’ નામનરી ટકેનોિોજી સરકારને પરરાિરીને અબજો રૂમપ્યા ઘર 
ભેગા કરિા િિા. િિે િાિ રિરી િેનરી હફિોસોફરીનરી... સાિો કિે ્છ ેકે અક્ષરનો િોપ કરો અને 
રબદ એટિે કે ધિમનનરી મિત્તા સિરીકારો... પકૃથિરીનરી રિનાના મૂળમાં જ રબદ એટિે કે ધિમન 
્છ.ે માન્્ય, િો એમ િો આપણે ભગિાનને પણ માનરીએ ્છરીએ. િો ભગિાનનરી મૂમિ્શને િળગરી 
રિેિાનરી જરૂર ખરરી? િંુ રાજ્યમાં િિો ત્યાં મેં એક િાિ જાણરી... આ રબદને સિષોપરરી 
બનાિિાનરી જીદ િઈને બેઠિેા નાગર પોિાના ઘરમાં ગુતિ રરીિે પોિાના આરાધ્ય દેિિાનરી 
મૂમિ્શ રાખે ્છ!ે’

‘મમત્ો, મારરી આ મમિ માત્ ‘ક’ને એક મૂમિ્શરૂપે પ્રિરીકને જાળિરી રાખિા પૂરિરી નથરી, 
પણ આ મમિ પા્છળ કક્ો, બારાખડરી, અક્ષરો અને િેના િૈમિધ્યપૂણ્શ કિાતમક ઉપ્યોગથરી 
સજા્શિરી એક સકૃમટિને જાળિિાનરી અને સાથે સાથે સત્યને ટકાિરી રાખિાનો મમજાજ પણ ્છ.ે 
િિે આપણે આિનારા સંભમિિ ખિરા સામે એક સટ્ટેજેી િૈ્યાર કરિાનરી ્છ.ે િુમિો થિાનો 
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્છ ેિે િગભગ નક્રી જ ્છ.ે આપણે સૌએ પ્રમિકાર કરિાનો જ ્છ.ે સાિ એમ ને એમ િાબે 
થઈ જિાનું નથરી. ભરપૂર પ્રમિકારને અંિે જ્યારે એિરી પહરમસથમિ ઊભરી થા્ય કે જ્યારે આપણે 
પકડાઈ ગ્યા િોઈરું. આિે સમ્યે, સૌએ જાણે આપણે પડરી ભાંગ્યા ્છરીએ એિો દેખાિ જ 
કરિાનો ્છ.ે બરીજુ,ં આ નાગર મિકકૃિ માનમસકિા રરાિિરી વ્યમ્િ ્છ,ે િેથરી આપણરી આ 
આરાધ્ય ‘ક’નરી મૂમિ્શને આપણરી નજર સામે જ નાર કરરે. કોઈએ સિેજ પણ ડરિાનું નથરી 
અને સિસથ રિેિાનું ્છ.ે ભિે નાર કરે.’ ત્યાં િાજર સૌ ઊંિા થઈ ગ્યાં... સૌ ઉશકેરાઈને 
િન્મ્યને ભાંડિા િાગ્યા. ‘આમ સરેન્ડર જ થિાનું  િો્ય, અક્ષરના ્છલે્લા પ્રિરીકનો નાર કરિા 
જ દેિાનો િો્ય, િો પ્છરી આટિરી બરરી માથાકૂટ કરરી જ રા માટ?ે ના, અમને કોઈ ભોગે આ 
િસિુ િો માન્્ય જ નથરી... અમારરી નજરનરી સામે ‘ક’નો નાર થિો સાંખરી િેિા અને સિરીકારિા 
િૈ્યાર નથરી... ના એટિે ના... ‘ક’નો નાર નજરોનજર જોિા કરિાં અમે જીિ દેિાનું પસંદ 
કરરીરું!

િન્મ્યને િળિુંિળિું િસિો જોઈને સૌ મૂંઝિણમાં મુકા્યા. િન્મ્યે ફરરી એકિાર સૌને 
પૂછું ‘મારા પર મિશ્વાસ ્છ ેકે નિીં? જો િો્ય િો આંખ બંર કરરીને િંુ જ ેકિંુ ્ુછ ંિે મુજબ 
કરજો... મેં માત્ ‘ક’ને બિાિિાનરી જ નિીં, પરંિુ આ જ ‘ક’ના એટિે કે અક્ષરના માધ્યમથરી 
નાગરનરી ‘રબદ’ ટકેનોિોજી દ્ારા િાિિરી િમામ ટકેનોિોજીનો નાર કરિાનું પણ કાિિરંુ 
કરરી રાખ્ંુય ્છ.ે.. ભાઈઓ... જુઠ્ાનરી મા ને?’ િન્મ્ય જિેા સાહિત્યકારના મોઢ ેઆિરી ઉમ્િ 
સાંભળરીને િસિા મોઢ ેઅને કિિાિા મને સૌએ િેનરી િાિ સિરીકારરી અને અંમિમ સંઘષ્શનરી 
િૈ્યારરીમાં પડ્ા.

--

નાગરનરી આગેિાનરી િેઠળ ‘રબદ મિભાગ’ના કહટબદ્ કમ્શિારરીઓનરી ફોજ પોિપોિાના 
િેમિટહેટગં સકુટરો પર િેસર ગન્સથરી સજ્જ થઈને ઢળિરી સાંજ ેરાજરાનરીના ્છલે્લા આઉટ 
ગેઇટ પાસે એકમત્િ થ્યા. પોિાનરી સત્તાના નરામાં મગરૂર નાગર આમશી િરીફનરી અદામાં 
ઊભો િિો અને સામે સૌ પોિપોિાના િાિનો પાસે એટને્રનમાં ઊભા િિાં. નાગરે કડકાઈથરી 
કહું, ‘મેં આપેિરી િમામ સૂિનાઓ ્યાદ ્છ ેને? મને િમારરી સૌનરી ઉપર પૂરેપૂરો મિશ્વાસ ્છ.ે 
એટિે જ મેં ‘રબદ’માં શ્રદ્ા િથા િેના પ્રત્યેનરી િફાદારરી રરાિિાં િુનંદા રબદ-સૈમનકોને જ 
આ મિા-અમભ્યાન માટ ેપસંદ ક્યા્શ ્છ.ે િમે સૌ જાણો ્છો કે ‘રબદ’ ટકેનોિોજીને અપનાવ્યા 
બાદ આપણે આપણા રાજ્યમાં અક્ષર અને િેના િમામ પ્રિરીકો, સિરૂપોનો િરીણરી િરીણરીને નાર 
ક્યષો ્છ.ે આપણા રાજ્યમાં િમામ કામગરીરરી અને વ્યિિારો, રબદ એટિે કે અિાજના 
માધ્યમથરી જ થા્ય ્છ.ે મને કિેિાં દુઃખ થા્ય ્છ ેકે, આપણો જ જૂનો સાથરીદાર િન્મ્ય અને 
આંગળરીને િેઢ ેગણરી રકા્ય િેટિાં જુનિાણરી િોકો, ્છલે્લા કેટિાં્યે િષષોથરી અક્ષર પ્રત્યેનરી 
પોિાનરી મમિને ્છાિરીએ િળગાડરીને ્ુછપાઈ રહાં ્છ.ે ઘણા િખિનરી િકેદારરી અને અથાક 
પ્ર્યતનો પ્છરી આરુમનક ટકેનોિોજીના કારણે આપણે િન્મ્ય અને િેના મળમિ્યાઓનું અક્ષર 
મંહદર રોરરી કાઢું ્છ.ે

આજ ે જ્યારે આપણે અક્ષર મંહદરમાં પ્રિેરરીએ ત્યારે, ત્યાં િાજર સિમેને આપણરી 
ટકેનોિોજીનરી મદદથરી મનમષક્્ય બનાિરીને ત્યાં રિેિરી અક્ષરના પ્રિરીક સમરી ‘ક’નરી મૂમિ્શનો નાર 
કરિાનો ્છ.ે પરંિુ, આપણા નેિા શ્રરી િરીરેન્દ્ર િોદરીને મેં એિું િિન આપ્યું ્છ ેકે અક્ષરનરી ્છલે્લરી 
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મૂમિ્શનો નાર િંુ જાિે કરરીર. કોઈએ ભૂિથરી પણ ‘ક’ને સિેજ પણ નુકસાન પિોંિાડિાનું નથરી. 
િંુ પોિે મારા વિરીકિ પરનરી િેસર-કેનન િડ ે અક્ષરના અંમિમ પ્રિરીક ‘ક’નરી પ્રમિમાનો 
‘રબદ’થરી િાિિા રસ્ત્રથરી નાર કરરીર. આ સમ્યે િમારે સૌએ પોિપોિાના સકુટરોને 
રેકોહડુંગનો આદેર ભૂલ્યા િગર આપિાનો ્છ.ે અક્ષરના ્છલે્લા પ્રિરીક સમરી આ મૂમિ્શના 
નારના દ્રશ્ય િોદરી સાિેબ ખુદ િાઇિ જોિાના ્છ.ે’

--

અક્ષર મંહદરનો ગુતિ દરિાજો અિાનક કડાકાભેર િૂટરી પડ્ો અને િિામાં સરકિાં 
એક પ્છરી એક કેટિાં્યે િેમિટહેટગં સકુટસ્શ અંદર રસરી આવ્યાં. મિરાળ ગુફામાં િારે િરફ 
આ્છો િાદળરી અજિાસ પથરા્યેિો િિો. ગુફાનરી બરોબર િચિે, પથથરનરી ્છિમાંથરી રેિાિા 
પ્રકારમાં ‘ક’નરી ઝગમગિરી મિરાળકા્ય પ્રમિમા દેદરીપ્યમાન િાગિરી િિરી. પોિપોિાનાં 
િમથ્યાર િઈને સામનો કરિાનો પાંગળો પ્રમિકાર કરરી રિેિા કેટિાક અક્ષરપ્રેમરીઓ, રબદ 
સૈમનકોનરી ‘સટનગન’નો મરકાર બનરીને બેિોર થઈ ઢળરી પડ્ા. બાકરીના સૌ ઘમાસાણ પ્રમિકાર 
બાદ રરણે આિિાં િેમને ગોઠણભેર બેસાડરી દેિા્યા. નાગરના બે િટ્ટાકટ્ટા મળમિ્યાઓએ 
સકુટસ્શ પરથરી કૂદરીને િન્મ્યને બન્ે બાજુથરી પકડરી િરીરો. એ િુચ્છ િઠાગ્િરીને આખરે પોિાને 
િિાિે થિો જોઈને, પોિાનરી િેમિટહેટગં કારમાં બેઠિેા અમિનાર નાગરનરી આંખોમાં સંિોષ 
અને િોઠ પર િુચિું મસમિ પ્રસરરી ગ્યાં. ગુફાનરી અંદર રિેિા િમામ અક્ષરપ્રેમરીઓ િાબે થઈ 
ગ્યા ્છ ે િેિરી ખાિરરી થિાં જ, અમિનાર નાગરે પોિાનું વિરીકિ ‘ક’નરી ભવ્ય પ્રમિમાનરી 
િારેિરફ રરીમરી ગમિએ ફેરવ્યું અને ધ્યાનપૂિ્શક પ્રમિમાનું મનરરીક્ષણ ક્યુું. પ્છરી મનોમન બોલ્યા 
કે ‘સાિાએ મૂમિ્શ િો અદભુિ બનાિરી ્છ.ે.. સાિો માંડ મારરી કસટડરીમાં આવ્યો ્છ.ે.. જ ેપણ 
મરલપકાર િરે િેને ઉઠાિરીને મારા ઘર માટ ેપણ મારાં ગુતિ મંહદરમાં ભગિાનનરી આના કરિાં 
પણ િરારે ભવ્ય મૂમિ્શ બનાિડાિરીર.’

પોિાનું વિરીકિ બરોબર િન્મ્ય અને ‘ક’નરી િચિે ઊભું રખાિરી િેણે ડા્ઇિરને આદેર 
આપ્યો કે ‘િેસર કેનન બરોબર ‘ક’ના મધ્યભાગ સામે િાકરીને રાખ. િેસર િોપને િોઇસ 
કમાંડ મોડમાં િૈ્યાર રાખજ.ે’ બે રબદ-સૈમનકો િચિે જકડા્યેિા િન્મ્યનરી એકદમ સામે સેઇફ 
હડસટન્સ પર ઊભા રિરી, નાગર દાંિ પરીસરીને બોલ્યો, ‘િન્મ્ય, િું ભિે એક નાનકડો પંથ ઊભો 
કરરીને મારરી સામે મોરિો માંડિામાં સફળ થ્યો, પરંિુ સાિરી રમ્િ ‘રબદ’નરી, એટિે કે મારરી 
પણ ગુિામ બનરી િૂકરી ્છ.ે િું, િારરી કિમો, અને અિારનિાર ્છપાિા અક્ષરના ગુણગાન 
કરિાં બેિાર િોપામન્યાં મારંુ કરું બગાડરી ર્્યાં નથરી. િિે જો, અક્ષરના આ ્છલે્લા પ્રિરીક 
સમા ‘ક’નો િંુ િારરી અને આ બરા ડફોમળ્યા અક્ષરપ્રેમરીઓનરી નજર સામે જ નાર કરરીર. 
મેં અક્ષરિોપનું જ ેઅમભ્યાન આદ્યુું િિું િે આજ ેપૂરંુ થરે અને િમારે સૌએ પણ રબદનરી 
મિત્તા અને સિષોપહરિા સિરીકારિરી જ પડરે.’

નાગરના ઝેરરીિા રબદોથરી િારરીને ્છટપટરી રિેિો િન્મ્ય અિાનક મસથર થ્યો, બન્ે 
પગ જમરીન પર ખોડરીને િે ટટ્ટાર થ્યો. અમિનાર નાગરનરી આંખમાં આંખ નાંખરીને િેના િિેરા 
પર થૂં્્યો... અને દાંિ કિકિાિરીને બોલ્યો, ‘નાગર, િને િંુ ્છલે્લરી િાર િેિિણરી આપું ્ુછ ંકે 
ખબરદાર જો અમારરી આ પ્રમિમાને નુકસાન ક્યુું ્છ ેિો, અને જો િું એમ કરિાનરી ભૂિ કરરીર 
િો પ્છરી િને પસિાિાનરી િક પણ નિીં મળે... િરામરી! િન્મ્યનરી ખુલ્લરી રમકરીથરી સમસમરી 
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ગ્યેિા નાગરે પોિાનું મોં સાફ ક્યુું અને મોં પર પરાણે મસમિ િાવ્યો. ‘િન્મ્ય, િારરી ઓકાિ 
રું િિરી કે િેં મારા જ મેગેમઝનમાં મારરી જ કમિિા ્છાપિાનરી ના પાડરી? મારા અપમાનનો આ 
બદિો ્છ.ે િને ખબર નિીં જ િો્ય કે સાહિત્ય અને સજ ્શન િો મારે માટ ેસહૃદ્ય દેખાિાનો 
માત્ એક ઉપા્ય માત્ ્છ.ે.. બાકરી સાિરી સત્તા િો પૈસામાં જ ્છ.ે િારે કારણે િો મારરી આ 
સાિ મફમિ્યા ‘રબદ’ ટકેનોિોજી’ સરકારને ગળે પિેરાિિામાં જ ેસમ્ય બગડ્ો િે મારંુ 
નુકસાન જ િિું. રું ‘રબદ’ અને રું ‘અક્ષર’, મારે મન િો સરકારરી િરીિરી, ગુિાબરી નોટસ જ 
મારરી ભગિાન, મારરી આરારનાનું ફળ!’

‘જો, આ ગઈ િારરી અક્ષર-પ્રમિમા’... અને નાગર િોઠ ભીંસરીને સિેજ જોરથરી બોલ્યા 
‘ફા્યર’... અને િેના વિરીકિનરી આગળ માઉન્ટ કરેિરી િેસર કેનનમાંથરી એક રારડરી જિેું 
િેસર નરીકળું અને ક્ષણોમાં જ્યાં ‘ક’નરી ભવ્ય પ્રમિમા િિરી ત્યાં માત્ રાખનો ઢગિો જ બચ્યો. 
અક્ષર પ્રેમરીઓના િૈ્યાં કોિરાઈ ગ્યાં... કેટિાં્યે આઘાિથરી બેિોર થઈ ગ્યા અને કેટિાક 
આક્દં કરિા િાગ્યા. એક માત્ િન્મ્ય સિસથ િિો. પોિાના આ મિનાર િાંડિથરી ખુર થ્યેિા 
અમિનાર નાગર, િન્મ્યના મોં પર પરીડાના ભાિ જોિા િેનરી િરફ ફ્યા્શ, પણ ઉિટાનો િેના 
મોં પર િો પ્રસન્િા અને મસમિ જોઈને િેને જ આઘાિ િાગ્યો. અિાનક િેનરી આજુબાજુમાં 
િિામાં મંડરાઈ રિેિું િેનું વિરીકિ અને િમામ િેમિટહેટગં સકુટરો રડારડ જમરીન પર પટકા્યા, 
િેના કાંડ ેબાંરેિા રબદ કમ્યુમનકેટરનો મસક્ન અિાનક ઝબકારા મારરીને બંર થઈ ગ્યો. િેણે 
બે ત્ણ િખિ િેડ્િાટ્શર સાથે સંપક્શ કરિા પ્ર્યતન ક્યષો... પણ કોઈ પ્રત્યુત્તર ના મળો.

પોિાને પકડરીને ઊભેિા નાગરના બન્ે િમિાઓના િાથમાંથરી પોિાનો િાથ ્છોડાિરીને 
િન્મ્ય બે ડગિાં આગળ આવ્યો... ‘નાગર... િું ભિે ગમે િેટિો રાણો િો, પણ િારરી મન્યિ 
ખોરરી િિરી. મેં િને ઉશકેરિા માટ ેજ ઇરાદાપૂિ્શક િેિિેિો કે ‘ક’નો નાર કરિાનરી હિંમિ ના 
કરરીર. મને ખાિરરી જ િિરી કે િું સત્તા અને પૈસાના મદમાં આંરળો બનરી ગ્યો ્છ.ે િને એમ 
કે આ મગિરાં રું કરિાનાં... સાિું ને?’ નાગર, િને આશ્્ય્શ થિું િરે કે િારરી વિારે િજુ કેમ 
કોઈ સરકારરી ફોસ્શ ના આિરી? પણ િું રબદને િારરી િાકાિ માને ્છ ેને? િો સાંભળ, િારરી 
રબદનરી આ હફિોસોફરી પરથરી મને િારંુ કાિિરંુ સરકાર સમક્ષ િઈ જિામાં અને િારરી સડિેા 
ઇંડા જિેરી દાનિ ઉઘાડરી પાડિાનરી પ્રેરણા મળરી.

િું કિે ્છ ેકે રબદ એટિે કે રિ અથિા ધિમન રાશ્વિ ્છ.ે િું િો આ બરરી હફિોસોફરી 
માત્ િારા ભ્રટિાિારને ્ુછપાિિા માટ ેજ િિાિે ્છ,ે પરંિુ િું એ નથરી જાણિો કે એક પણ િાર 
ઉચિારા્યેિો કોઈ પણ રબદ, રિ કે ધિમન કદરી નાર નથરી પામિો. કોઈ પણ ધિમન બ્રહ્માંડમાં 
સિિ ગુંજ્યા જ કરિો િો્ય ્છ.ે આપણને નથરી સંભળાિો િેનું કારણ એ ્છ ેકે િેનરી િરંગિંબાઈ 
અને આિિ્શનો એટિે કે હફ્્િન્સરી આપણરી સાંભળિાનરી ક્ષમિા સાથે મેિ નથરી થિરી. પણ 
રબદ ટકેનોિોજીના ઓહરજનિ રોરક ્યુિાનનરી મદદથરી અમે બ્રહ્માંડમાં મિિરરી રિેિા આિા 
ધિમનઓને સમ્ય મુજબ રોરરીને પકડરી ર્્યા. અને, સદનસરીબે િેં રબદ ટકેનોિોજી જનેરી 
પાસેથરી ખરરીદેિરી િે જાહડ્યા સાથેનો કાિિરંુ ઘડિો સઘળો િાિા્શિાપ અમે અિકારમાંથરી 
રોરરીને રેકોડ્શ પણ કરરી િરીરો! અને િેનરી એક નકિ ્્યારનરી િારા િોદરી સાિેબને પણ મળરી 
જ ગઈ િિરી. એમણે જમે િારા ભ્રટિાિાર પર મૌન રાખેિું, એ જ રરીિે આજ ેિારરી પડિરી 
પર પણ િેમણે મૌન રિરીને સંમમિ જ આપરી ્છ ેજાણે...
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અમિનાર નાગર સિબર થઈને નરીિે બેસરી ગ્યો, િેનરી મિિારરમ્િ બિેર મારરી ગઈ 
િિરી. િે માત્ એટિું જ બોિરી ર્્યો ‘આ કેિરી રરીિે ર્્ય ્છ?ે’ અને િન્મ્યે કહું, ‘નાગર, 
િારરી જાળમાં જ અમે િને સપડાવ્યો ્છ.ે’ અને િન્મ્યના ઇરારે ગુફાના એક ગુતિ દરિાજામાંથરી 
‘રબદ’ ટકેનોિોજીનો આમિષકારક બિાર આવ્યો. નાગરના િિેરા પર કેટિા્યે ભાિો બદિાઈ 
ગ્યા. િન્મ્યે પેિા ્યુિાનને કહું, ‘િારરી સાથે થ્યેિરી ્છિેરમપંડરીનો બદિો િળરી ગ્યો ્છ.ે િિે 
િું જ આ રબદપ્રેમરીને િેનરી િારનું રિસ્ય જણાિ.’

‘નાગર સાિેબ... મારરી ખરાબ આમથ્શક પહરમસથમિનો ગેરિાભ િઈને િમે જ્યારે મારરી 
ટકેનોિોજી મફિમાં િફડાિરી ત્યારે જ મેં િેનરી મસક્પટમાં એક સેલફ હડમસટમ્્ટિ મસટ્ગં ઉમેરરી 
દરીરરી િિરી. જ ેમારા કમાંડ પર જ એમ્ટિ થા્ય. જ્યારે િાર મહિના પિેિાં િન્મ્યભાઈએ 
સંપક્શ ક્યષો ત્યારે મને થ્યું કે િિે મારરી આ ્ૂછપરી િાિને રાજ્યના હિિમાં અમિમાં મૂકિાનો 
સમ્ય આિરી ગ્યો ્છ.ે િન્મ્યભાઈને મેં િેમનરી ‘ક’નરી પ્રમિમાને ટકેનોિોજીનરી મદદથરી ્ુછપાિરી 
આપરી. અને િેના જ સથાને અમે બનાિડાિેિરી એક નકિરી ‘ક’નરી મૂમિ્શમાં મૂકરી જમેાં એક 
િા્યરિેસ હડિાઇસ િગાવ્યું િિું. ‘ક’નરી મૂમિ્શનો જિેો નાર થ્યો એ સાથે જ આ હડિાઇસે એક 
મસગ્નિ મોકલ્યું, જણેે રબદ ટકેનોિોજીના સિ્શરનરી મૂળ મસક્પટનો નાર ક્યષો. િિે મમ. નાગર, 
િમે જ ેઅક્ષરનો નાર કરિા નરીકળા િિા, િે િમારરી ્યોજનાનો નાર પણ સિ્શરમાં નોટપેડમાં 
અક્ષરો દ્ારા િખા્યેિરી મસક્પટ ેજ ક્યષો... પોએહટક જમસટસનો િમારો િેખ બિુ જ સરસ િિો 
િોં!’

જ ેજગ્યા પર નટિ થ્યેિરી ‘ક’નરી પ્રમિમાનરી રાખ પડરી િિરી િે જમરીન રરીમરી ગમિએ 
ખુિિા માંડરી અને િેનરી િચિેથરી કાળા સંગેમરમરમાંથરી કંડારેિરી મિરાળ ‘ક’નરી પ્રમિમા રરીમે 
રરીમે બિાર આિરી. સફેદ એિ.ઇ.ડરી.ના ઉજાસમાં કોન્ટા્સટ રિિરી ‘ક’નરી પ્રમિમા પોિાનરી રરરી 
પર જ ગોળગોળ ફરિરી િિરી... ફાટરી આંખે અંજાઈ ગ્યેિા નાગરને દેખા્યું કે આ મિરાળ 
પ્રમિમા પર ઇંિે ઇંિ પર ‘કક્ો અને બારાખડરી િથા સાહિત્યના ઇમિિાસનરી રરૂઆિથરી 
િઈને િિ્શમાન સમ્ય સુરરીનરી કમિિાઓ અને ગદ્યખંડો કોિરા્યેિા િિાં. આ િમામ િખાણો 
િચિે િગાડિેા િરીરા પ્રકારમાં મૂમિ્શનરી ભવ્યિા િરારરી રહા િિા... મનરાર અને ભાંગરી પડિેા 
નાગરને િન્મ્યે કહું... ‘નાગર, મેં રાજીનામું આપ્યું િેના પિેિાંનરી આપણરી ્છલે્લરી મુિાકાિના 
િારા રબદો ્યાદ ્છ?ે’ અમિનાર નાગર િન્મ્ય સામે જોઈ જ રહો અને અિરપણે િેનાથરી 
બોિાઈ ગ્યું ‘રરીપ એસ ્યુ સો...’

િન્મ્ય ફસડાઈ પડિેા નાગર પાસે ગોઠણભેર ઉભડક બેઠો, અને પોિાના મખસસામાંથરી 
એક િળકિા મસસમનાં િાકડાનરી બનેિરી ફાઉન્ટઇેન પેન કાઢરીને અમિનાર નાગરના ગજિામાં 
મૂકરી, અને િેનું મખસસું થપથપાિરીને કહું, ‘િિે રબદથરી િારંુ કામ નિીં િાિે. કરીપ ઇટ, ર 
અક્ષર ઍન્ડ ર કિમ આર બેક અગેઇન...!’ નાગરનરી આંખો જાણે મસસમનરી પેનના િળકાટથરી 
અંજાઈ જિરી િો્ય િેમ મમંિાઈ ગઈ.

q
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સવપનવત્	  પરીસક્ત	જોશી

‘આિા, એક િરુ સપનું પૂરંુ થ્યું.’ બકો સિગિ બોલ્યો.

--

િા, આમ િો બકા માટ ેએ િિું મબિકુિ સિપનિત્... પણ બકો જનેું નામ. એક અિભ્ય 
પ્રકારનરી પ્રજામિનો જીિ, જાણે. એનરી ઇચ્છા થા્ય અને એ પૂરરી કરિા એડરીિોટરીનું જોર 
િગાિરીને મિરી પડ.ે પ્છરી એ ઇચ્છાને, એ સપનાને પૂરંુ થ્યે જ ્ૂછટકો.

એને સપનાં પણ એિાં જ આિિાં. આ સપનું્ય એિું જ િિું.

િમે બકાને ઓળખિા િો, િો પ્છરી એના મિરે જમે રારણા ન કરો એમ એના સપના 
મિરે િો કદરી્ય કોઈ રારણા કરો જ નિીં. કારણકે જિેો બકો અદભુિ એિા એના સપનાં્ય, 
એનરી ઇચ્છાઓ. ્્યારે આ સપનું કે ઇચ્છા અિાનક મિત્િાકાંક્ષામાં પિટાઈ જા્ય એમ પણ 
બને.

બકાના પહરિ્યમાં મોટાભાગના મમત્ો કંઈકને કંઈક સાહિત્ય સજ ્શન કરિા. કોઈ િાિા્શ 
િખે િો કોઈ કથા, કોઈ િાઈકુ કરે િો કોઈ િાન્કા, કોઈ ગઝિ િખે િો કોઈ ગરીિ. બકો પાક્ો 
‘કાનપુરરી’. આમ િો કમિિાને ‘કાનનરી કળા’ કિરી ્છ,ે ્છિાં આિરી રાસ્ત્રરી્ય િાિોથરી અજાણ 
બકો મમત્ોનરી રિનાઓને એક ધ્યાનથરી, િોખખેિોખખરી સાંભળે. આમે્ય એના ભાગમાં િંમેરાં 
આ બરું્ય સાંભળિાનું જ આિિું. રરૂઆિમાં િો એને થોડોઘણો રસ પડિો. પણ પ્છરી આ 
હક્્યા, પ્રહક્્યા રોમજદંરી બનરી જિાં, એના માટ ેઆ સમ્ય પસાર કરિો થોડો થોડો કરિાં ઘણો 
મુશકેિ બનિા િાગ્યો.

બકાનો સરીરો સંબંર િો અથ્શકારણ સાથે િિો એટિે આમથ્શક મસિા્ય કોઈ બાબિમાં 
એનો ઝાઝો અથ્શ સરિો્ય નિીં અને ઝરિો્ય નિીં. જોકે એને અથ્શરાસ્ત્રમાં નિીં, પણ અથ્શના 
ખરા અથ્શમાં રસ રિેિો. એના શ્વાસોશ્વાસ સાથે અથ્શિંત્ના િાિિિાિથરી એ અિગિ રિેિો 
અને અિગિ રાખિો્ય ખરો. જોકે, એનરી આ અથ્શઅનથ્શનરી િાિોમાં મોટાભાગના મમત્ોને રસ 
નિોિો. એ બરા સાહિત્યરસમાં ડબૂેિા રિેિા.

આ બરરી પ્રેરણામાંથરી એક ઝરણં ફૂટ્યું અને બકાને એક સપનું આવ્યું.

--

બકો સિભાિે સંરોરક ખરો એટિે જ ેજાણિું જરૂરરી િો્ય, એ સિભાિગિ રરીિે રોરરી 
કાઢ.ે

બકાનરી અંદર િસિા સંરોરક જીિે રોરરી કાઢું િિું કે સાહિત્યકાર થિાનરી પ્રાથમમક 
રરિ પદ્યમાં િમારરી ગમિ િોિરી જોઈએ એટિેકે કમિિા જોડિરી એ ્છ,ે કમિ િોિું એ ્છ.ે 
પોિાનરી આ રોર બકાને ખપ િાગે એિરી નિિરી. કમિિાથરી એ એટિો બરો ત્ાસ્યો િિો કે 
િિે કોઈ પોિાનરી ઓળખાણ માત્ કમિ િરરીકે આપે િો કમિને પણ સોમર્યિ મરીહડ્યામાં 
અનફ્ેન્ડ કરિા એ િંમેરા સજ્જ રિેિો.

બકાના સંરોરનના બરીજા પ્રકરણમાં એણે િારવ્યું િિું કે કમિ પ્છરીનું બરીજુ ંિરણ ્છ ે
ગદ્યમાં િમારંુ સજ ્શન િોિું જોઈએ. પદ્યમાં કોઈ પ્રકારે કાવ્યપદાથ્શ ન ભાિે કે ન ફાિે િો પ્છરી 
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ગદ્યમાં મનબંર, િાિા્શ, િહરત્ જિેા કેટિાંક સિરૂપો ્છ ેએમાંથરી કંઈક કરરી રકા્ય. થોડોઘણો 
સમ્ય િોરરીને બકાએ જ ેમળું એ િાંચ્યા પ્છરી નક્રી ક્યુું કે િિે કરિરી િો િાિા્શ જ કરિરી, 
બસ.

સમ્યકાળના મિરાળ પટ ઉપર જોિાં એને એક ક્ષણ િાગેિું કે કથા એ ગદ્યમાંનો સૌથરી 
િોકમપ્ર્ય અને વ્યાપક ફિક પર મિસિરેિો પ્રકાર ્છ.ે બકો જન્મથરી જ હફિસૂફ. એણે મત્રામર 
મૂકરીને રોરરી કાઢું કે જો વ્યિમસથિ િાિા્શ કરરી ર્્યા િો પ્છરી કથા કરિાં કોઈ ્્યાં રોકરી રકે 
એમ ્છ.ે કથાિાિા્શમાં એને થોડોઘણો મિારથ િાંમસિ િિો એટિે પ્રમાણમાં સરળ િાગિરી 
ટૂકંરીિાિા્શ િરફ એણે નજર માંડરી.

આ બરા સંરોરનમાંથરી બકાને એક અનુકૂળ સપનું જડ્ું.

--

ત્ણેક હદિસનરી કા્ય્શરાળામાં બકો સમ્યસર પિોંિરી ગ્યો િિો.

જીિનમાં પિેિરીિાર એ કોઈ કા્ય્શરાળામાં ભાગ િઈ રહો િિો. રિેરના કોિાિિથરી 
દૂર, રાંિ કુદરિરી િાિાિરણમાં કા્ય્શક્મ ્યોજાઈ રહો િિો. બકો પિોંચ્યો ત્યારે િો િજુ માંડ 
િારેક જણાં ત્યાં િાજર િિાં. એમાંથરી એક વ્યમ્િ જ ેબાકરીના બરાંના સિાિોના જિાબ 
આપરી રહો િિો, એમને કંઈક સમજાિરી રહો િિો એ, કદાિ, આ્યોજકોમાંથરી કોઈક િરે, 
એિું બકાએ અનુમાન ક્યુું.

બકાનરી અંદરનો અથ્શજીિરી િિે નિુંનિું સમજી રહો િિો. આંકડાને બદિે િિે એ 
રબદોના નગરમાં પ્રિેરરી ગ્યો િિો એના એક પ્છરી એક પુરાિા એને મળરી રહા િિા. ઝાઝું 
ભણેિો નિીં પરંિુ જીિનનરી પાઠરાળામાં પાક્ ુ ંગણેિો બકો એમ કંઈ પા્છો પડ ેએમ ન િિો. 
અિાનક એને ‘આંખો મરીિરીને આગેકૂિ’ પંમ્િ ્યાદ આિરી ગઈ. મનોમન એ િસરી પડ્ો. 
‘રેર’બજારના ભાિિાિમાંથરી કમિઓએ િખેિા રે’ર! ખરેખર ‘અથ્શ’નો અથ્શ બદિાઈ રહો 
્છ.ે..

્યુિાન િ્યનો, િાંબરી કાળરીરોળરી દાઢરીરારરી વ્યમ્િ પોિાનરી િરફ જોઈ રહો ્છ ેએિું 
બકાને િાગ્યું. કાઉન્ટરનરી પેિે પારથરી એ ભાઈએ પૂછું, ‘બોિો ભાઈ રું કામ િિું?’

‘કા્ય્શરાળા. િારિાનરી... ્છ ેને અિીં?’

‘િા, અચ્છા, આિો. સથાન ગ્િણ કરો.’ દાઢરીરારરીએ કહું.

બકો નાનપણથરી વ્યમ્િનરી કોઈકને કોઈક િાક્ષમણકિા પકડરીને એ મુજબ નિા નામ કે 
ઉપનામ પાડિામાં નામકરણના કોપરીરાઇટ રરાિિરી કોઈપણ ફોઈને હફક્રી પાડરી દે એટિો 
કાબેિ િિો. એનરી રાળામાં િગભગ કોઈ મરક્ષક એનરી આ કળાનો િાભ િૂ્્યા નિિા. 
બકાને આ િાિ ્યાદ આિિા એ મનોમન િસરી પડ્ો.

દાઢરીરારરીના આદેરને અનુસરરી બકાએ સથાનગ્િણ ક્યુ્શ. એ પિેિા એ બેસિો િિો 
િિે એ સથાનગ્િણ કરિો થ્યો ્છ.ે.. આિા... બકાને િાગ્યું કે િિે પોિે સાહિત્યકાર બનિા 
િરફ, એક ડગિું આગળ િરરી ગ્યો ્છ ેખરો! મનોમન એ પોરસા્યો.

‘રું નામ?’

‘બકો.’



પરબ v નવેમ્બર, 2021 31

‘બકો?’

‘િા, બકો.’

‘આખું નામ?’

‘આમ િો નામ xxx xx ્છ ેપણ સાહિમત્યક નામ આપણે આ નામ રાખ્યું. બસ ત્યારથરી, 
બકો એટિે બકો. મૂળ નામ પણ ્છોડ્ું અને અટક પણ. િિે બકો એટિે કે િંુ, િન ઍન્ડ 
ઓન્િરી.’

દાઢરીરારરી પણ સાહિત્યનો જાણકાર િિો પણ એણે ઝાઝરી પડપૂ્છમાં પડ્ા િગર 
પોિાનરી પાસેના નોંરણરીપત્માં એ નામ રોરિા માંડ્ું. મળું એટિે એનરી પાસે ટરીકમાક્શ કરરી. 
અને મન્યમ મુજબ જોખરીજોખરીને બોિિા િાગ્યો.

‘રૂમ નં. 420, િોથે માળ, 20મો રૂમ. ખુલ્લો જ ્છ.ે એક િાિા્શકાર િરે ત્યાં. દાદરો 
ત્યાં ્છ,ે પેિરી બાજુ.’ એણે કરેિા અંગુમિમનદમેર િરફ બકાએ જો્યું.

‘મિફટ નથરી?’ િોથો માળ અને આખા ઘરનો સામાન પોિે ઉપાડિાનો િિો એટિે 
સિજ ેજીજ્ાસાિર બકાએ પૂછું.

‘ના.’ આ મૂમિ્શ સાથે ઝાઝરી િપપન્છપપન કરિામાં સાર નથરી એિું સમજી ગ્યેિાં 
દાઢરીરારરીએ એકાક્ષરરી ઉત્તરપ્ર્યોગ ક્યષો.

‘ઓિ! પિેિરીિાર િંુ િાર દાદરા પગે િાિરીને િઢરીર. િાિો, બકાભાઈ, િાિા્શના રુકન 
િો સારા થ્યાં. િજુ િો ઘણાં કપરાં િઢાણ બાકરી ્છ.ે’

બકાનરી િાણરી સાંભળરીને દાઢરીરારરી પણ મિકરી ઊઠ્ો. એ દૃશ્ય જો્યાં િગર જ બકો 
ત્યાંથરી સામાન ઉઠાિરીને િાર માળનું પિ્શિારોિણ રરૂ કરરી િૂ્્યો િિો.

--

પિનનરી િિેરખરી આિરી અને બકો એકદમ જાગરી ગ્યો. બારરી બિારથરી આિેિા ઠડંા 
પિન સાથે એણે િાિાિરણમાં આિેિો પિટો અનુભવ્યો. ઓરડામાં આસપાસ નજર કરરી િો 
બરીજુ ંકોઈ નિિું. કદાિ પાટ્શનર િાિા્શકાર આટિામાં ્્યાંક ગ્યા િરે, એમ રારરી બકો પણ 
મિસિાર અને િાિાિરણના પહરિ્ય માટ ેઊઠ્ો. િાર દાદરા ઊિરરીને નરીિે ફરિા જિાના 
િોર િો િિા નિીં એટિે બારરી બિાર જરાક નજર કરરી, દ્રશ્ય મનોરમ્ય િાગિા, બાલકનરી 
સુરરી ખેંિા્યો.

દૂર દૂર સુરરી ડુગંરાળ પ્રદેરનરી િનરાજી આંખોને ઠારરી રિરી િિરી. રરીિ િિરનરી અસર 
િળે બકાના રરરીર પરનરી રંુિાટરી પણ, પ્રાણરીપક્ષરીનરી જમે, અિાનક થ્યેિો આ ફેરફાર 
અનુભિરી રિરી િિરી. ઘડરી-બેઘડરી િો પોિે ક્યા કામે અિીં આવ્યો િિો એ િાિ પણ ભૂિરી 
ગ્યો િિો, આિા િરીિા્છમમ િાિાિરણમાં. પાટ્શનર પરિ આવ્યા અને એનરી આહ્ િાદક 
અનુભિ ્યાત્ામાં જરાક ખિેિ પિોંિરી, બકો િાસિમિકિોકમાં પા્છો ફ્યષો.

--

‘િાિો મમત્ો, દોઢ હદિસના અભ્યાસ-િિા્શ પ્છરી િિે આપણે જ ેરરીખ્યા, સમજ્યા એ 
મિરે એક પ્ર્યોગ કરરીએ.’ મરમબર સંિાિકો િરફથરી દાઢરીરારરીએ જાિેરાિ કરરી. બકાને 
ધ્ાસકો પડ્ો. દાઢરીરારરી ગોખેિરી સક્રીપટનરી જમે આગળ બોિરી રહો િિો પણ બકો પ્ર્યોગનરી 
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િાિ સાંભળરીને જરાક જટેિો નિીં પણ ખાસો એિો અસિસથ થઈ ગ્યો િિો.

આંકડા િચિે આ્યખું કાઢરી નાખનારા બકાને મનોમન થ્યું પણ ખરંુ કે ‘માળું, મિજ્ાનમાં 
િો્ય એ પ્ર્યોગ અિીં સાહિત્યમાં રા માટ?ે કદાિ આ દાઢરીરારરી મિજ્ાનનો મિદ્યાથશી રહો 
િરે... પણ આમ કંઈ બરા મરમબરાથશીઓને માથે, આિનારા સમ્યના િાિા્શકારોને માથે કંઈ 
પોિાનો મિષ્ય આમ થોપરી દેિા્ય?’

બકાએ આસપાસ નજર ફેરિરી. સિુ મરમબરાથશીઓના િિેરા પર પરરીક્ષાનરી િારરીખ 
જાિેર થિાં દેખા્ય એિો ઉતસાિ જણાઈ રહો િિો. બકાનરી દરા કુરુક્ષેત્નરી િચિોિચિ 
ઊભેિા ‘અજુ ્શન’થરી સિેજ ેજુદરી નિિરી. આ ્યુદ્ કરિું જરૂરરી ્છ ેરું? એિો સિાિ િો એને્ય 
થિો િિો પણ એને જિાબ આપરી રકે એિું કોઈ જણાિું નિિું. દાઢરીરારરી િાજર િિો પણ 
એ િો અત્યારે સમસ્યા ઊભરી કરરી રહો િિો, જાિેરાિો ઉપર જાિેરાિો કરરીને. મિિારિા્યુ 
પર કાબૂ કરરીને બકાએ દાઢરીરારરીના રબદો સાંભળિા કાન માંડ્ા.

દાઢરીરારરી મબિકુિ પ્રિિન જ કરરી રહો િિો. પ્ર્યોગનરી જાિેરાિ પ્છરી એણે 
નરીમિમન્યમોનરી સમજણ આપિરી રરૂ કરરી િિરી. બકો િારંિાર ‘અજુ ્શન’ જિેરી મદ્રા અનુભિરી 
રહો િિો. કેટિરીક િાિો સાંભળરી એ આશ્્ય્શિોકમાં આિરી િઢો િો્ય એિું એને િાગિું્ય 
ખરંુ!

‘અિીંથરી એક મિષ્ય અથિા પિોટ અપારે, દરેક િાિા્શકારને એમાંથરી પસંદગરીનરી ્ૂછટ 
રિેરે. સમગ્ પહરસરમાં ્્યાં્ય પણ બેસરીને આ િાિા્શ આજ ેજ િખિાનરી રિેરે . આજ ે
ભોજનના સમ્ય પ્છરીનો અડરો હદિસ અને આખરી રાિ, એટિો સમ્ય ્છ ેઆપ સૌ પાસે. 
કાિે સિારે િા-નાસિા માટ ેમળરીએ ત્યારે િાિા્શ સબમરીટ કરિાનરી રિેરે. જ ેિાિા્શ ત્યારે 
સબમટરી થઈ િરે એ જ પઠનમાં િેિારે. આિિરીકાિે, મરમબરના ત્રીજા હદિસે િાિા્શઓના 
પઠન અને એના મિરે મરમબરના માગ્શદર્શકશ્રરીના સિાિસૂિનો પ્છરી મરમબરાથશીઓને 
પ્રમાણપત્ અને પુસિકોનરી ભેટ અપારે.’

મિાભારિના સૂત્રાર ‘સમ્ય’નરી જમે દાઢરીરારરી અસખમિિ બોિે જિો િિો. એણે 
િાથમાં કોઈ નોંર કે એિું્ય કરું રાખ્યું ન િિું ્છિાં એકદમ મુદ્ાસર બોિિો િિો, એનું બકાને 
થિું ભારોભાર આશ્્ય્શ િિે દાઢરીરારરી પ્રત્યેના અિોભાિમાં પહરણમરી રહું િિું. બકાને થ્યું 
પણ ખરંુ કે દાઢરીરારરીનું નામ પણ િિે પૂ્છરી િેિું જોઈએ પણ એનરી હિંમિ િાિરી નિીં.

--

દાઢરીરારરીએ કરેિરી જાિેરાિોને િરીરે બકાને બપોરનું ભોજન પણ િિે બેસિાદ િાગરી 
રહું િિું. દોઢ હદિસથરી સિાદ િઈને આરોગેિા સિાહદટિ ભોજન જિેું જ ભોજન િિું, પણ 
બકાનરી પહરમસથમિ જરાક જટેિરી બદિાઈ ગઈ િિરી. િાથમાં કોમળ્યો િઈને બકો ફરરીથરી 
મિિારિોકમાં મિિરરી રહો િિો.

‘િાિા્શ મિરે મિદ્ાનોના વ્યાખ્યાનો િો સમજ્યા મારા ભાઈ, પણ એ િરિ જ, અિીં  
પ્રા્યોમગક રોરણે અજમાિિાના, એનરી ખરાઈ કરિાનરી એિરી રું જરૂર ્છ?ે વ્યાખ્યાન િો જમે 
નેિાઓના ભાષણો સાંભળરીએ ્છરીએ એમ સાંભળરીને માંડમાંડ પૂરા ક્યા્શ, એમાંથરી િારિરીને, 
સાંભળરીને, નોંરરીને, રરીખરીને િિે િાિા્શ િખિાનરી િરે એિરી ખબર િોિ િો આ જુગાર ન 
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રમિો. િિે રું થા્ય, બકાભાઈ! જબરા ફસા્યા ્છો આ િખિે, સપનું પૂરંુ કરિા જિા. 
આંકડાનરી આંટરીઘૂંટરીમાં િો િમને આંટ ેએિો કોઈ પેદા થ્યો નથરી પણ વિાિા, આ રબદોનરી 
મા્યાજાળમાં, િાિા્શના િિુ્શળમાં ભારે ફસા્યા.’ બકો પોિાનરી જાિને કોસિો િો્ય એમ સિગિ 
બબડ ેજિો િિો.

‘દોસિારોએ ક્યા જન્મનું િેર િરીરું ખબર નથરી.’ બકાને એ િખિનું દૃશ્ય નજર સામે 
દેખાઈ રહું િિું.

‘મરમબરમાં પ્રિેર મેળિિા માટ ેિારે એકાદબે િાિા્શઓ મોકિિરી પડરે.’ એક મમત્ે 
કહું.

‘ભાઈ, િું િો જાણે ્છ ેકે મારે અને િાિા્શને માત્ સાંભળિાનો સંબંર ્છ.ે’

‘એમ ન િાિે, બકા. મરમબરના નરીમિમન્યમો પાળિા પડ.ે િારે એકાદબે િાિા્શઓ 
િખિરી પડરે. કાિરી િો કાિરી. પ્રકામરિ નિીં થઈ િો્ય િો પણ િાિરે.’

‘અલ્યા, િખિામાં િો માત્ િેક િખિાં આિડ,ે એથરી આગળ કોઈ પહરશ્રમ આપણે 
ક્યષો નથરી. િિે િમે જ ઉગારો આ મુશકેિરીમાંથરી.’

આટિું કિેિાં જ મમત્ોએ પોિપોિાનરી િાિા્શઓમાંથરી િારિરીને, મરમબરમાં પ્રિેર િેિા 
માટ ેજરૂરરી બે નિરીનક્ોર િાિા્શઓ કાઢરી આપરી.

‘ત્યારે જ બકાભાઈ, િમારે સમજી જિા જિેું િિું કે આ િક્વ્યૂિમાં િમે ફસાિાના ્છો, 
બિુ ખરાબ રરીિે િમને ફસાિિામાં આવ્યા ્છ.ે મારો અિીં પ્રિેર પાક્ો કરરી આપ્યો પણ એ 
ગહઠ્યાઓમાંથરી કોઈ ન આવ્યું મારરી સાથે. ્છલે્લરી ઘડરીએ ્છટકરી ગ્યા. એમનરી કાિરીપાકરી 
િાિા્શઓને િરીરે મારરી િો િાટ િાગરી ગઈ.’ બકાનો બડબડાટ િિે કન્ફેરન િરફ ગમિ કરરી 
રહો િિો.

‘સાહિત્યનો ‘સ’ િખિાં આિડિો િોિ િો આ મરમબરમાં એક-બે િાિા્શ નિીં પૂરરી 
િોપડરી જ ્છાપરી િાવ્યો િોિ અને મરમબરના અંિે બરાને મળનારા પ્રમાણપત્ અને પુસિકોનરી 
ભેટમાં એ પણ આપિો. પણ ્્યાં િંુ? ને ્્યાં રબદ? િાિા્શ આંકડાના ઉપ્યોગથરી િખાિરી 
િોિ િો ભાષા-સાહિત્ય અને અથ્શરાસ્ત્રના ભેગાં મિષ્યનો કોઈક ઇનામ-પુરસકારનો જુગાડ 
કરરી િેિો પણ...’

નરબંકો બકો ‘અજુ ્શન’માંથરી િિે ‘અશ્વતથામા’ બનરી રહો િિો. િાિા્શ નામનું િરીર એણે 
મરમબરમાં પ્રિેર મેળિિા ્છોડરી િો દરીરું િિું પણ િિે એ રબદાસ્ત્ર કાગળ પર પાડિા એનરી 
ખરરી પરરીક્ષા િિરી.

‘િિે બોળરી ્છ ેિો મૂંડ ેજ ્ૂછટકો!’ બકાનરી અંદરનો સટોહડ્યો જાગરી િૂ્્યો િિો. એનું 
હદમાગ ઓિરટાઇમ કરિા માંડ્ું. કટોકટરીનરી ક્ષણે મિિારિા માટ ેએને િંમેરા િા જોઈિરી અને 
િાનરી સાથે રૂમસેર ઊડાડિો બકો સમસ્યાનું એિું િો િિ રોરરી કાઢિો કે િમારે એ ઉપા્યને 
રામબાણ ઇિાજ િરરીકે નિાજિો જ પડ.ે

બકાને ખાિરરી િિરી કે િજુ િમણાં જ ભોજન પિાવ્યું એટિે રસોડ ેિો િાનો મેળ 
પડરે નિીં. એ પહરસરનરી બિાર આવ્યો.

ગુજરાિનરી આગિરી મિરેષિાઓ એ િિે એક સજ ્શક િરરીકે નોંરિા િાગ્યો િિો.
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બકાએ નોંધ્યું કે ગુજરાિના ્છકે અંિહર્યાળ મિસિારોમાં પણ િાનરી રેંકડરી અને 
પાનમસાિાનો ગલ્લો રોધ્યા િગર પણ મળરી આિે એ રરીિે ઊભા જ િો્ય. એમનું અમસિતિ 
કેિું! પરસપર અિિંમબિ, મબિકુિ એકબરીજાને અડોઅડ ઊભા િો્ય બે્ય સેિાવ્રિરીઓ.

બકાને પહરસરથરી જરાક દૂર આિરી જગ્યા મળરી ગઈ.

ત્યાં જઈ બકાએ પૂછું, ‘િા મળરે?’

‘જી. બેસો એટિરીિારમાં િાજી બનાિરી દઉં.’ રેંકડરીિાળાએ કહું.

િા આિે ત્યાં સુરરીમાં બકાએ ગલ્લેથરી પસંદનરી ધ્ૂમદંડરીકા િરીરરી. આદિિર એણે બે્ય 
પદાથષોનું સેિન રરૂ ક્યુું. જરાક જટેિરી અસર થઈ, ન થઈને બકાના અંકોડદેાર હદમાગે 
પ્રમિભાિ આપિો રરૂ કરરી દરીરો. મિિારનો રોર િિેિા િાગ્યો.

ધ્ૂમદંડરીકા પર બાઝેિરી રાખ ખંખેરિા બકાએ એ અદાથરી િપટરી િગાડરી કે ગલ્લેદાર 
પણ સમજી ગ્યો કે ‘સા્યેબને કાંક જડરી ગ્યું સ. ગૂંિ સૂટરી જઈ સ.’

ગલ્લેદાર પણ સિેજ મિ્્યો. એનરી સાથે િારામૈત્ક રિાિા બકો્ય જરાક અમથું 
મિ્્યો. મબિ િૂકવ્યું અને પા્છો પહરસરમાં પ્રિેશ્યો.

--

ત્રીજા હદિસે સિારે િા-નાસિા પ્છરીનરી બેઠક રરૂ થઈ.

એક પ્છરી એક િાિા્શઓ િંિાિરી ગઈ, એનરી પર સિમે િાિા્શકારોનરી ટરીકાહટપપણરીઓ, 
િિા્શઓ સાંભળા પ્છરી અંિે મરમબર માગ્શદર્શક પણ પોિાનો મિ આપિા. િગભગ બરાં્યે 
િાિા્શઓ િખરી િિરી પણ કેટિાંકનરી િાિા્શ માત્ મુસદ્ા સુરરી સરીમમિ રિરી િિરી િો કેટિાંકે િો 
માત્ ઘટનાનું િણ્શન જ ક્યુું િિું. આિરી અનેક ટરીકાહટપપણરી િચિે બકો ફરરી કુરુક્ષેત્માં 
‘અજુ ્શન’ના રથ સામે ઊભેિા ‘કણ્શ’નરી ભૂમમકામાં પિોંિરી ગ્યો િિો.

દાઢરીરારરીએ બકાના નામનો પોકાર ક્યષો પણ બકાને િિકાર િાગ્યો. બકાએ એકદમ 
પ્રા્યોમગક સિભાિથરી કાઢિેા િિ સિરૂપે રિેિરી િાિા્શ િાંિિરી રરૂ કરરી. બકાએ િષષો પિેિાં 
પરરીક્ષા આપેિરી ત્યારે િખેિા રબદો પ્છરી, પિેિરીિાર આટિું બરું એણે િખ્યું િિું. બકાનરી 
િાિા્શનું ભાિમિશ્વ અન્્ય નિોહદિ કે જાણરીિા િાિા્શકારો કરિાં જરાક જુદું િિું. કદાિ એટિે 
બરાં એનરી િાિા્શને એક નિરી િાનગરી િરરીકે આસિાદરી રહાં િિાં. બકાએ રબદસથ કરેિરી 
રિના સાંભળિાં સાંભળિાં બરાં્યને િાગ્યું કે આ િો પોિાનરી મથામણ પણ ્છ.ે

‘સરસ થઈ ્છ,ે િાિા્શ.’ એક મરમબરાથશીએ કહું.

‘િમે જાણે અમારા, આપણાં મનોભાિ આિેખ્યા િો્ય એિું િા્્યેિા્્યે િાગ્યું.’ બરીજા 
એક િાિા્શકારે પણ હટપપણરી કરરી.

‘અદભુિ રજૂઆિ. કથાિસિુ અને પ્ર્યુમ્િ બે્ય એકદમ નિું ભાિમિશ્વ ખડુ ંકરે ્છ.ે’ 
ત્રીજા એક િાિા્શકારે પણ ટાપસરી પૂરરી.

મરમબરાથશીઓના મોંઢથેરી બકાનરી િાિા્શકળા માટ ેિાિિાિના પોકાર નરીકળિા િાગ્યા. 
આિરી બરરી બાબિોથરી સાિ અમિતિ અને અજાણ રિેિો બકો િિે પોરસા્યો. ઢોિરીના 
િ્યબદ્ ઘાએ નિિોહિ્યાના રૂરાિનને જ ેરૌ્ય્શ પ્રેરે ્છ ેએમ બકો િિે ખરેખર સમરાંગણમાં 
િિશી રહો િિો. િાિા્શ િાંિિા િાંિિાં બકો પોિાને િિે ‘અમભમન્્યુ’નરી દરામાં ભાળરી રહો 
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િિો. ્છિાં એનરી િરીરિા પોિાનરી િિરી, મિારથરીઓ સામે પોિાનું રૌ્ય્શ બિાિિાનરી આ િક 
િિે એને ગુમાિિરી પાિિે એમ ન િિરી.

--

દુરારાધ્ય ગણાિા મરમબર માગ્શદર્શકશ્રરીએ પોિાના પ્રમુખરી્ય િ્િવ્યમાં એક જ 
િાિા્શનરી િાિ જરા જુદરી રરીિે મૂકરી આપરી, એ બકાનરી કિમપ્રસાદરી િિરી. પણ બકો એક જ 
જાણિો િિો કે આંકડામાંથરી રબદ સુરરી, એકિપંડ ેપિોંિિાનરી આ સમગ્ પ્રહક્્યા એનો એક 
નિો અિિાર જ િિો. બકાએ સંિોષનો ઓડકાર ખારો અને સિગિ બોલ્યો, ‘આિા, એક 
િરુ સપનું પૂરંુ થ્યું.’

q

મહાન	ગદ્યકાર	ચુસનલાલ	મહિયાના	સમરણમાં

નિિકથાકાર િમુનિાિ મહડ્યામા ંિોકમાનસનરી નાડ-પારખ, સકૂ્મ મનરરીક્ષણ િમે જ 
વ્યાપક જીિનઅનભુિોન ેકિાપદાથ્શ રૂપ ેરૂપાિંહરિ કરિાનરી સગ્શરમ્િનો સભુગ સમન્િ્ય ્છ.ે 
િરીિાિાિ ુકથાિસિ ુઅન ેરૂઢ આિેખનન ેબદિે - ઉભ્ય સદંભમે િરીિો િાિરિાનરી, નિરી કેડરી 
પાડિાનરી મથામણ િમેનરી મોટા ભાગનરી નિિકથાઓમાં જોઈ રકા્ય ્છ.ે એમનરી િરે 
નિિકથાઓમા ંસિિંત્ રૂપ ેપ્રકામરિ થ્ેયિરી કેટિરીક કકૃમિઓ પરુોગામરી કકૃમિઓના અનસુરંાનરૂપ 
્છ.ે જમે કે ‘પાિક જિાળા’નુ ંઅનસુરંાન ‘ઈંરણ ઓ્છા ંપડ્ા’ંમા ં્છ ેિો ‘િરીિડુરી રરિરી’ના બે 
ભાગ પ્છરી્ય એ કથા ‘રિેાળના ંરિદિ’માં આગળ મિસિરે ્છ.ે િળરી, પત્કારતિ એમનો 
વ્યિસા્ય અન ેરોખ િોિાથરી અરઝાઝેરરી નિિકથાઓ ‘િેિન’, ‘જનરમ્િ’, ‘જન્મભમૂમ’, 
‘સદેંર’ અન ે ‘ગજુરાિમમત્’ જિેા ં િિ્શમાનપત્ોમા ં રારાિાિરી પ્રગટ થ્ેયિરી ્છ.ે િમેનરી 
નિિકથાઓન ેપ્રદેર અન ે મિષ્યિસિ ુઆરાહરિ િાર મિભાગો - ગ્ામજીિન, નગરજીિન, 
િાસ્ય-કટાક્ષપ્રરાન અન ેઐમિિામસક - મા ંિિેંિરી રકા્ય. આ િારે્ય મિભાગમા ંગ્ામજીિનનરી 
નિિકથાઓ મિરષે પ્રભાિક બનરીન ેઆિ ે્છ.ે

સૌજન્્ય ગજુરાિરી સાહિત્યનો ઇમિિાસ
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૪. દર્શકના મિે ઇમિિાસનું મરક્ષણ 

૫. દર્શકનરી દૃમટિએ ઇમિિાસનો િેિુ કે ઉપ્યોગો 
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ઇમિિાસ કે માનિ ભૂિકાળ મિષે વ્ય્િ થ્યેિા મિિારો િગેરે સમજિું. િરુ મિસિારથરી કિરીએ 
િો ઇમિિાસમાં રું આિિું જોઈએ? 

અથા્શિ ઇમિિાસનરી મિભાિના, ઇમિિાસનરી ઉપ્યોમગિા, ઇમિિાસ રું રરીખિરી રકે?, 
ઇમિિાસનરી જ્ાન મરીમાંસા િગેરે મિષે વ્યમ્િ મિરેષ કે સજ ્શક મિરેષના મિિારો કે મિંિન.આ 
પહરપ્રેક્્યમાં મિાતમા ગાંરરી, રિરીન્દ્રનાથ ટાગોર, જિાિરિાિ નિેરુ, શ્રરી અરમિંદ,  મિમંદ 
ઇકબાિ િગેરેના ઇમિિાસ મિિાર કે ઇમિિાસ મિંિન મિષે અનેક િેખકોએ િિા્શ કરરી ્છ.ે 
ગુજરાિરી સાહિત્યમાં પણ ઇમિિાસનરી જૂનરી િાિા્શઓ (દિપિરામ),નમ્શ ગદ્ય અને સુરિનરી 
મુખિેસર િકરીકિ ( નમ્શદ), હિન્દ અને મબ્રટાનરી્યા (ઈચ્છારામ સૂ્ય્શરામ દેસાઈ), સરસિિરીિંદ્ર 
અને મનન નોંરો (ગોિર્શનરામ મત્પાઠરી),િરીિા-સુકા પાન અને અિા્શિરીન ગુજરાિનું રેખાદર્શન 
(મિજ્યરા્ય િૈર), ગુજરાિનરી કરીમિ્શગાથા (ક.મા.મુનરરી), ઇમિિાસ હદગદર્શન અને આપણા 
ઇમિિાસના ્યુગો (બ. ક. ઠાકોર) ઉપરાંિ ર. ્છો. પરરીખ, ભોગરીિાિ સાંડસેરા, ઝિેરિંદ 
મેઘાણરી અને ગુણિંિરા્ય આિા્ય્શ જિેાં અનેક નામો ઉમેરરી રકા્ય. િિે િેને સમિસિર જોઈએ. 

દર્શકના િેમનાં ઇમિિાસ મિંિનને સમજિા માટ ેિેમનરી સજ ્શનાતમક કકૃમિઓ ઉપરાંિ 
આપણો િારસો ને િૈભિ, સદ્ મભ સંગ (આતમકથા), ઇમિિાસ કેળિણરી ઉપરાંિ  જ્ાન 
ગંગોત્રી જિેાં સંરોરન ગ્ંથોમાં ્છપા્યેિા િેમના િેખો અને શ્રરી રઘુિરીર િૌરરરી ના “દર્શકના 
દેરમાં” િથા રમેર દિે સંપાહદિ ‘દર્શક અધ્ય્યન ગ્ંથ’નો ઉપ્યોગ  કરિામાં આવ્યો ્છ.ે 
સાહિત્ય અને ઇમિિાસ િચિેના આંિર સંબંરોને ્યોગ્ય પહરપ્રેક્્યમાં સમજિા માટ ે બન્ે  
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મિદ્યારાખાના સંરોરકોએ સુરરીર િંદ્ર સંપાહદિ ‘સાહિત્ય અને સામામજક િેિના’ અને 
‘Oppresive Present’ જિેાં  પુસિકો  િાંિિા જ જોઈએ! જ ે“સાહિત્ય એટિે કલપના સભર 
અને ઇમિિાસ એટિે િાસિમિકિાના મનરૂપણનો રોર” માનનારાઓનરી ઘણરી ગેરસમજો દૂર 
કરરી રકે િેમ ્છ.ે િિે મૂળ િાિ પર આિરીએ.

(૧)	દશતાકનું	સવચાર	ઘિતર:

 સજ ્શક િો્ય કે સંરોરક િે સજ ્શન કે પુન: સજ ્શન કરે ્છ.ે અને િેના પર િેનરી  જ્ામિ 
- જામિ, રમ્શ, પ્રાદેમરકિા, રાટિર્ી્યિા િગેરેનરી અમરીટ ્છાપ િો્ય ્છ,ે િળરી સજ ્શક પોિે જ ે
સમ્યમાં જીિિો િો્ય ્છ ેિેના પ્રભાિમાંથરી પણ મુ્િ રિરી રકિો નથરી. જ ેિેનરી મિિારરારાનું 
ઘડિર કરિરી િો્ય ્છ.ે સાંપ્રિમાં િો સમાજમિજ્ાનરીઓ પણ િેમના સંરોરનમાં ઉપરો્િ 
બાબિોમાંથરી મુ્િ રિરી ન રકિા િોિાનું ભારપૂિ્શક માનિામાં આિે ્છ.ે દર્શકના સંદભ્શમાં 
િાગુ પાડરીએ: 

૧. દર્શકનો જન્મ અને ઉ્છરે સૌરાટિન્ા સામંિરાિરી િાિાિરણમાં થ્યો િિો જ્યાં 
અના્યાસે ભૂિકાળ – સંસકકૃમિ પ્રત્યે િારસાગિ – પરંપરાગિ રોરણે આ ગુણો 
ઉિરિા િો્ય ્છ.ે દર્શક આ ઐમિિામસક પરંપરાનો ભાગ બન્્યા ્છ.ે

૨. દર્શકે પોિાના ગુરુઓ િરરીકે મિાતમા ગાંરરી,  નાનાભાઈ ભટ્ટ અને ગ્રીક મિંિક 
સોક્ટેરીસને સથાપ્યા ્છ ેઅને િેમના મિિારો અને કા્યષો પણ ઉ્િ મિાનુભાિોના નકરે 
કદમ પર ઘડા્યાં િિાં. દર્શકનરી સજ ્શનાતમક કકૃમિઓ અને સિિંત્િા આંદોિન િથા 
ગાંરરીિાદરી રિનાતમક પ્રિકૃમત્તઓમાં િેઓનરી આ અસર સુપેરે વ્ય્િ થા્ય ્છ.ે દર્શક 
પોિાના જમાનાના સજા્શિા ઐમિિામસક ઘટનાક્મો જિેાં કે રોિેરા, મિરમગામ 
સત્યાગ્િો અને કાઠરી્યાિાડ રાજકરી્ય પહરષદ જિેરી સિરાજ્ય્યુગનરી સંસથાકરી્ય 
પ્રિકૃમત્તઓના દર્શક પ્રત્યક્ષ સાક્ષરી, કિો કે ઇમિિાસ સજ ્શક િિા. (સદ્ મભ સંગ: ૨૧)

૩. મનુભાઈ પંિોિરી ઉફમે દર્શકમાં ઇમિિાસના મરક્ષક,  ઇમિિાસના સજ ્શક અને ઇમિિાસના 
મિંિક એમ મત્િેણરી સંગમ દેખા્ય ્છ.ે ઇમિિાસના મરક્ષક િરરીકે િેઓ િરીર દુગા્શદાસ, 
નમ્શ ગદ્ય, ઇમિ્યડ –ઓડરીસરી, િેદ – પુરાણ, ઉપમનષદો,રામા્યણ – મિાભારિ જિેા 
રાસ્ત્રરી્ય ગ્ંથો, ગુજરાિરી,  સૌરાટિ,્  દમક્ષણામૂમિ્શ જિેાં સામમ્યકો અને હિન્દ અને 
મબ્રટાનરી્યા જિેરી કકૃમિઓ ઉપરાંિ જદુનાથ સરકાર, જી.એસ. સરદેસાઈ, ઈ. એિ. કાર, 
અનષોલડ ટો્યન્બરી, એડિડ્શ મગબન ઓસિાિડ સપેન્ગિર અને પ્રોફેસર ટોિમોન સરરીખા 
રાસ્ત્રરી્ય ઇમિિાસકારોમાંથરી દર્શક પોિાના ઇમિિાસ મિંિનનું પોષણ મેળિે ્છ.ે 
ઉપરો્િ ્યાદરીમાં પ્રોફેસર ટોિમોન સાથે િો િેઓએ સાક્ષાતકાર પણ ક્યષો િિો. 
પોિાનરી ઇમિિાસ સમજ મિકસાિિામાં ટોિમોનના પ્રભાિને િેઓએ સાદર સિરીકા્યષો 
્છ.ે (ઇમિિાસ અને કેળિણરી: ૬૮) િો ગરીબનના “ડે્ િાઇન એન્ડ ફોિ ઓિ રોમન 
એમપા્યર” અને “સપેન્ગિરના ડકેિાઈન ઓિ હદ િેસટ ” જિેા રાસ્ત્રરી્ય  ગ્ંથોનો ગિન 
અભ્યાસ પણ દર્શકના ઇમિિાસ મિંિનને મિસિારિામાં ઉપકારક નરીિડ ે્છ.ે 
 ટૂકંમાં, દર્શકનું મિિાર ઘડિર પરંપરાગિ અને પાશ્રાત્ય જ્ાન પરંપરાના િોકઠામાં 
થિું જણા્ય ્છ.ે
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(૨)	દશતાકની		ઇસતહાિની	સવભાવના	કે	િમજ:	

‘આપણો િારસો અને િૈભિ’ નરી પ્રસિાિનામાં  દર્શક નોંરે ્છ ેકે “રાજાનરી સિારરીનરી 
રોભા કરિાં પ્રજાજીિનના િારનરી રોભા પણ કાંઈ ઉિરિરી નથરી” (પકૃષ્. ૧૧) રાજકરી્ય અને 
મિેિાિરી ઇમિિાસને, ઇમિિાસનો મુખ્ય ભાગ નહિ માનિા દર્શક નોંરે ્છ ેકે.. .” જ ેિોકોને 
ઇમિિાસ મરક્ષણ િરફ એક પ્રકારનરી સૂગ ્છ ેિેમને એમ િાગે ્છ ેકે ઇમિિાસમાં ખૂન ખરાબા, 
ખટપટો અને ્યુદ્ો મસિા્ય કાંઈ નથરી પણ િે ઇમિિાસનરી અપહરપ્િ સમજ ્છ.ે ઇમિિાસમાં 
આ મસિા્ય ઘણં ્છ ે અને િે મિત્િનું ્છ”ે (દર્શક અધ્ય્યન  ગ્ંથ,૩૮૭ -૮૮) પ્રસિુિ િણ્શન 
દર્શક ઇમિિાસને કેટિા મિરાિ અથ્શમાં જુએ ્છ ેિેનો પહરિ્ય આપે ્છ.ે 

“િકરીકિોનો ઢગિો એ ઇમિિાસ નથરી. ઇમિિાસ માત્ નોંર નથરી, સમાજજીિનનરી 
મરીમાંસા ્છ ે એ રાજાઓનું ઇમિિકૃત્ત નથરી, પણ સમાજનું ઇમિિકૃત્ત ્છ.ે ” (ઇમિિાસ અને 
કેળિણરી, પકૃષ્. ૧૧૫) પરંપરાગિ ઇમિિાસ િખનારાઓ સામે આક્ોર ઠાિિિા દર્શક િખે 
્છ ેકે “જાણે કે સારા – માઠા કરિૂિો કરરીને મસંિાસને િડરી જનારાઓ મસિા્ય આ મિરાટ 
દેરમાં કોઈ અગત્યનું ન િિું;  ન િોિા સામાન્્યજનો કે ન િોિાં નગરજનો કે ન િોિાં મરલપરી 
ગુણો. પ્રજાને કોઈ સપનું ન િોિું કે જનેે માટ ેજીિનને મકૃત્યુનો મહિમા ગિાિો િિો િેિું કરું 
િિું કે નહિ? િો્ય િો રું િિું? કેટિું એમાં મસદ્ થ્યું, કેટિું મનષફળ રહું? કોણ એમાં આડ ે
આવ્યા? કોણે એ માટ ેન્્યોચ્છાિરરી કરરી. આ બરા મિષે ઇમિિાસના અભ્યાસમાં િગભગ કરું 
કિેિાિું નથરી” (આપણો િારસો અને િૈભિ, આમુખ)“ ઇમિિાસ એ માત્ નોંર નથરી, 
સમાજજીિનનરી મરીમાંસા ્છ.ે મરીમાંસા મિનાનો ઇમિિાસ એ માત્ િિરીિંિો ્છ.ે જ્ાન પ્રદરીપ 
નથરી” (દર્શક અધ્ય્યન ગ્ંથ, પકૃષ્. ૩૭૮) “ઇમિિાસ એ સારરી ભાિનાઓ આપે િેટિું બસ 
નથરી, એટિું જ નહિ એ િેનું મુખ્ય કામ પણ નથરી, િે કામ  િહરત્ કરીિ્શનથરી થા્ય. ....; ઇમિિાસ 
એ સામામજક િારસો ્છ.ે િેમાં સમાજના પુરુષાથ્શનરી ્છબરી ઉઠિરી જોઈએ” (ઇમિિાસ અને 
કેળિણરી, પકૃષ્. ૯) 

“સમાજને રરરીર શ્રમ દ્રારા ઊંિું િઇ જનાર િગ્શના મુગટ જિેાં આગેિાનોને 
મિદ્યાથશીઓ પાસે ખડા કરિા  જોઈએ. અથા્શત્ િેઓ ઇમિિાસના કેન્દ્રમાં િેખન, મરક્ષણ દ્રારા 
આિિા જોઈએ.” “ઉન્મિ એ વ્યાપાર, સાિસને પુરુષાથ્શનરી જોડાજોડ  બંમર્યાર ખ્યાિોમાંથરી 
મુમ્િ પણ માંગે ્છ.ે જ ેજુના ખ્યાિો િો કેદરી ્છ,ે જ ેબરું જ િડિાઓ કિરી ગ્યા ્છ,ે આપણે 
િો ફ્િ િરીિે િાિિાનું ્છ ેએમ માને ્છ,ે િે સમાજ વ્યાપાર કે ઉદ્યોગમાં મિકાસ સારરી રકિો 
નથરી” (આપણો િારસો અને િૈભિ, ૧૩૫) એ રરીિે દર્શક ઇમિિાસનરી મિભાિનામાં આમથ્શક 
પાસાને પણ સાંકળે ્છ.ે આમથ્શક ઉપરાંિ મિજ્ાન, ટકેનોિોજી, દિાઓ, કળા મિજ્ાન િગેરેને 
પણ દર્શક ઇમિિાસના ભાગરૂપે જુએ ્છ.ે આ સદભ્શમાં કેટિાક દાખિાઓ િેઓએ “આપણો 
િારસો અને િૈભિ” પુસિકમાં આપ્યા ્છ.ે (જુઓ: પકૃષ્ – ૧૨૩ -૨૪, ૧૨૭) “માણસનો 
ઇમિિાસ ભણાિા્ય પણ િેને અનુબંર મિના ન ભણાિા્ય. ઉદ્યોગ ને ઇમિિાસ સાથે ભૂગોળ 
સાથે સંબંર ્છ.ે િે િરફ જોિાં રિેિાનરી  િાિરીમ મળિરી જોઈએ. (સદમભ સંગ,પકૃષ્. ૧૫૨)” 
“ મોટાભાગના માણસોને ઇમિિાસમાં િો જ રસ પડ ે કે એ િિ્શમાન સાથે એનું કાંઇક 
અનુસંરાન કે મળિાપણં િો્ય” (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, ૧૦)પ્રસિુિ મિરાનો  બિાિે ્છ ેકે 

૧. દર્શકનરી ઇમિિાસનરી મિભાિના પરંપરાગિ નથરી પરંિુ િૈમશ્વક અમભગમિાળરી અને રમ્શ 



પરબ v નવેમ્બર, 2021 39

મનરપેક્ષ ્છ.ે 

૨. દર્શક ઇમિિાસને સથળ –કાળના સરીમાડા ભેદરીને જુએ ્છ.ે િેમણે નોંધ્યું ્છ ે કે.. . 
“ઇમિિાસમાં એકાએક કરું બનિું નથરી. એકાએક બન્્યું િો્ય િેિું િાગે ્છ ે પણ 
િપાસરીએ િો કા્ય્શકારણનરી સાંકળ મળરી રકે!” (જ્ાન ગંગોત્રી, ૮૯)

૩. દર્શકનરી ઇમિિાસનરી મિભાિના િગ્શ મિરેષના પ્રભાિથરી ્યુ્િ નહિ પરંિુ સાિ્શમત્ક 
ઇમિિાસનરી ્છ.ે અથા્શિ દર્શક સમાજના ્છિેાડાના િોકોનરી ઇમિિાસ મનમા્શણમાં 
ભાગરીદારરીને સિરીકારે ્છ.ે ્છિાં એ મિિારણા કાિ્શ મા્સ્શનરી િગ્શ સંઘષ્શથરી જુદરી ્છ.ે 
એથરી ઉિટુ ંમાક્શસના ઇમિિાસ મિંિનને િેમણે પડકા્યુું ્છ.ે(જુઓ: ઇમિિાસ કેળિણરી, 
૨૧૪-૧૫)

૪.  દર્શકનરી ઇમિિાસનરી વ્યાખ્યા માત્ ગૌરિરાળરી ભૂિકાળ પૂરિરી સરીમમિ નથરી સાથે પ્રજા 
–સથળ કે દેર મિરેષનરી મ્યા્શદાઓ પણ દર્શકનરી ઇમિિાસનરી વ્યાખ્યામાં આિે ્છ.ે ઉદા. 
િરરીકે દર્શક મરાઠા ઇમિિાસના િાિક િોિા ્છિાં નાના ફડનિરીર જિેા મરાઠરી 
મુતસદ્રી  િરુણના મંત્થરી પાણરી િઠ ે્છ ેિેિું માનિો િિો અને પેશ્વાઓએ બ્રાહ્મણોને 
દમક્ષણા આપરી પણ વ્યિિારુ મિજ્ાન માટ ેમરષ્યિકૃમત્ત નહિ. (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, 
૧૨૭ -૧૨૮) જિેરી બાબિો નોંરિાનું િૂ્્યા નથરી. 

૫.  દર્શક ભૂિકાળનું અધ્ય્યન માત્ ભૂિકાળ ખાિર નહિ હકન્િુ બિુમૂલ્ય િિ્શમાન માટ ે
કરિા માંગે ્છ.ે એ રરીિે દર્શકનરી ઇમિિાસનરી મિભાિના ભૂિકાળ અને િિ્શમાનના 
અનુસંરાન દ્ારા ભામિ મનમા્શણને િાકે ્છ.ે 

૬.  દર્શક ઇમિિાસ અને જીિન િહરત્ને સપટિપણે નોખાં ગણે ્છ ેઅને સૌથરી અગત્યનું 
િેઓ ઇમિિાસને એકાંગરી દ્રમટિકોણથરી જોિાને બદિે આંિરરાસ્ત્રરી્ય અમભગમથરી જુિે 
્છ.ે   સમગ્િ્યા દર્શકનરી ઇમિિાસનરી મિભાિના બદિાિા જમાના સાથે િાિે ્છ.ે 
િિારરીખો, રાજાઓનરી નામાિમિઓ, રાજાઓના જ્ય – પરાજ્યો જ નહિ પ્રજા 
જીિનના પુરુષાથ્શ અને માનિ િેિનાના ઉતકષ્શનરી રોમાંિક કિાણરી ્છ.ે દર્શકે દરા્શવ્યું 
્છ ેકે “ઇમિિાસ માનિજીિનનરી પ્રગમિ્યાત્ા ્છ ે– િકમક િોઢરીથરી િરીજળરી અને કાિા 
માંસ ભક્ષણથરી આિારરાસ્ત્ર સુરરીનરી ્યાત્ા એટિે ઇમિિાસ” (ઇમિિાસ કેળિણરી, ૪૬) 
ટૂકંમાં દર્શક ઇમિિાસને સથૂળ અથ્શમાં  મસથિ અિસથા કે મકૃિ ભૂિકાળનરી રરીિે જોિાના 
બદિે માનિ મિકાસના સાિત્યપૂણ્શ સંદભ્શમાં જોિાનરી દૃમટિ પ્રદાન કરે ્છ.ે આ દૃમટિ કે 
મિંિન એમના સમ્યના રાસ્ત્રરી્ય કિેિાિા ઇમિિાસકારોમાં પણ ન િિું. 

૩.	ઇસતહાિના	િંશોધન	કે	પદ્સતશાસ્ત્ર	સવશે	દશતાકના	સવચારો:	

ઇમિિાસનું પોિાનું આગિું પદ્મિ રાસ્ત્ર ્છ.ે મોટા િોર પર કિરીએ િો મિષ્ય પસંદગરી, 
માહિિરી સ્ત્રોિોનું એકત્રીકરણ – િેનું પ્રાથમમક અને ગૌણ સ્ત્રોિોમાં િગશીકરણ, સ્ત્રોિોનું 
અથ્શઘટન અને િસિુિક્ષરી દૃમટિકોણથરી િેખન િગેરે ઇમિિાસિેખન પદ્મિનો ભાગ બને ્છ.ે 
દર્શક વ્યિસા્યરી ઇમિિાસકાર નથરી િેથરી િેમના ઇમિિાસ ગ્ંથોમાં આ મરસિમાં ઇમિિાસ 
િખિાનરી અપેક્ષા ન રાખરી રકા્ય! 
 ભારિમાં ૧૯મા સૈકાથરી જ મબ્રટરીર ઇમિિાસકારોએ ભારિરી્ય સંરોરકોના માનસમાં એિું 
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ઠસાિરી દરીરું િિું કે પ્રાિરીન ભારિરી્યોમાં ઇમિિાસ િેખનનરી ઇમન્દ્ર્ય ન િિરી. ભારિમાં 
ઇમિિાસ એ અ્છિિાળું સારન ગણાિું િિું. બૌમદ્ક ગુિામરીમાં આ બાબિ િષષો સુરરી િાિિરી 
આિરી આને આજ ેપણ ઇમિિાસના માસિરો િગ્શ ખંડોમાં િેને ઘૂંટ્યા કરે ્છ.ે આજ ેભારિરી્ય 
ઇમિિાસ િેખન િૈમશ્વક કક્ષાએ પ્રસથામપિ થઇ ગ્યું િોિા ્છિાં આજ ે૧૮૨૩માં એક ઝાટકે 
જમેસ મમિે ભારિના ઇમિિાસના પ્રાિરીન (હિંદુ સમ્ય), મધ્ય ્યુગ ( મુમસિમ સમ્ય) અને 
આરુમનક (મરિસિરી) એમ ત્ણ ટકુડાઓ પાડિેા િેને આજ ેપણ આપણે સાંરરી ર્્યા નથરી. એક 
આડ િાિ પણ બિુ જ અગત્યનરી િાિ. ્યુરો કેન્દ્રરી િેખકો જ્યારે  પ્રાિરીન ભારિમાં ઇમિિાસ 
િેખન ન િોિાનું મિેણં મારે ્છ ેત્યારે કેટિાક પ્રશ્નો િેઓ સામે મુકિા જિેાં ્છ.ે 

૧.  અંગ્ેજી રબદ ‘હિસટરરી’ નો આપણે  ‘ઇમિિાસ’ના રૂપમાં કરેિો પ્યા્શ્ય િાજબરી ્છ?ે 
રું બંને રબદોથરી સમાન સમજ પ્રાતિ થા્ય ્છ?ે 

૨.  “સમ્ય એ ઇમિિાસનરી કરોડરજુ્જ ્છ ે “ એમ કિરી ભારિરી્ય ઘટનાક્મોમાં સમ્યનું 
પ્રમાણભાન ન િોિાનું પણ આપણને કિેિામાં આવ્યું ્છ.ે મારો પ્રશ્ન એ ્છ ેકે આપ 
મિાર્યો સમ્યનરી િાિ કરો ્છો પણ દુમન્યાના કોઈ દેરમાં નથરી એટિાં સંિિો 
ભારિમાં ્છ.ે (ભારિરી રેિિ,) રું આ સંિિો સમ્યનરી સમજ િગર રૂન્્યાિકારમાં 
સજા્શ્યા િરે?

૩.  ્યુરોમપ્યન િેખકો “દસિાિેજો નહિ િો ઇમિિાસ નહિ” નરી િાિ કરે ્છો અથા્શિ કોઈ 
પણ બાબિના સજ ્શનનો સજ્જડ પુરાિો િોિો જોઈએ િે મસિા્ય ઇમિિાસ સંભિરી જ ન 
રકે! જ્યારે મારા દેરનરી પરંપરા કિે ્છ ેકે “જમણા િાથે દાન કરો િો િેનરી ખબર 
િમારા ડાબા િાથને ન પડિરી જોઈએ “ આ બંને પરસપર અંમિમો જિેરી માન્્યિાનો મેળ 
કેિરી રરીિે બેસાડરીરું? બિરિાિ ્યુરોપરી્ય જ્ાન મિદ્યા સમગ્ મિશ્વ પર િાિરી િિરી અને 
્છ ેિેથરી આજ ેપણ ઇમિિાસ િેખનના ક્ષેત્ે બૌમદ્ક ગુિામરી બરકરાર ્છ.ે  ગુજરાિમાં 
ઇમિિાસ મરીમાંસા કરિાં પુસિકો નિીંિિ ્છ ે( રમસકિાિ પરરીખના ‘ઇમિિાસ: સિરૂપ 
અને પદ્મિ’, અમદાિાદ,૧૯૬૭ ને અપિાદ ગણિા) પ્રાિરીન ભારિમાં ઇમિિાસ 
િેખન મિદ્યાિાળા મુદ્ાનરી િિા્શ િો રમસકિાિ પરરીખ મસિા્ય ્ ્યાં્ય થઇ િોિાનું જણાિું 
નથરી. દર્શક ભિે વ્યિસા્યરી ઇમિિાસકાર નથરી ્છિાં િેઓએ આ િિા્શને ઉપાડરી િરીરરી 
્છ.ે એટિુંજ નહિ િેનરી પકૃષ્ભૂમમ પણ િીંરરી ્છ:ે “મિદેરરી ઇમિિાસકારો અને િેમનરી 
અસર નરીિે આિેિા દેરરી ઇમિિાસકારો એિું માનિા થ્યા કે િેમનામાં મૌમિકિા કે 
સિ્યંભુ જ્ાન નથરી િેિું િેમણે ઠસાિિું પડ ે્છ.ે આમ કરિાથરી પોિાનું િહડ્યાિાપણં અને 
રામસિનું દુબ્શળપણં મસદ્ થા્ય ્છ.ે પહરણામે રાજ્ય કરનારમાં આતમમિશ્વાસ અને િાબે 
થનારમાં િઘુિાગ્ંમથનો ઉમેરો થા્ય ્છ.ે” (જ્ાન ગંગોત્રી, ૧૬૨) ટૂકંમાં દર્શકે આિરી 
મિિારણા દ્ારા સિા્યા ઇમિિાસકાર બનરી પ્રાિરીન ભારિમાં ઇમિિાસ િેખનનો  
મજબૂિ અમભપ્રા્ય રજૂ ક્યષો ્છ.ે પરંિુ આજ ેદા્યકાઓ થિા આવ્યા ્છિાં દર્શકનરી 
મિિારણાને ઇમિિાસકારોથરી રક્ો મારરી આગળ િરારરી  રકાઈ નથરી. પ્રસિુિ બાબિ 
ગુજરાિમાં ઇમિિાસ રાસ્ત્રનરી મનબ્શળિાને જ જિાબદાર ગણિરી રિરી. ખેર! દર્શકે િો 
આપણને િાિના પૂરરી પાડરી જ ્છ.ે ઇમિિાસ એ મિિેિનાતમક, િૈજ્ામનક અને 
પક્ષપાિરૂન્્ય િેખન ્છ.ે ઇમિિાસિેખનમાં િસિુિક્ષરીિાનરી પણ દા્યકાઓથરી દુિાઈ 
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દેિામાં આિે ્છ.ે સત્ય જનેો પા્યો ્છ ેિેિા ઇમિિાસ રાસ્ત્રના િેખન બાબિે દર્શક નોંરે 
્છ ેકે.. .. “સત્ય જમે કોઈનરી રેિ રરમ રાખિું નથરી,  સગિહડ્યા સત્ય જિેરી કોઈ િરીજ 
નથરી િેમ સગિહડ્યો ઇમિિાસ અમસિતિ રરાિિો નથરી. આનો ઉપા્ય એક જ િોઈ રકે 
કે રાજ્ય ઇમિિાસ િખાિે જ નહિ. િેનો ઉપા્ય એક જ ્છ ેકે િખિા – િાંિિા,  પ્રગટ 
કરિાનું, િાદ – પ્રમિિાદ અને સંરોરન કરિાનું સિાિંત્ર્ ્ય અબામરિ િો્ય! માનિ 
જામિના પુરુષાથ્શ કે પ્છડાટનરી રોર અને િિા્શ રાજ્ય સંસથાના દબાણ મિના મુ્િપણે 
િાિરી રકે િેિું િોિું જોઈએ” (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, ૪૧) ટૂકંમાં, દર્શક અત્ે 
ઐિિામસક સત્યનરી પ્રમિષ્ા ટકાિરી રાખિા માટ ેઅગાઉના સમ્યમાં િાિિરી રાજ્યામશ્રિ 
ઇમિિાસ િેખન પ્રિકૃમત્તઓમાંથરી મુ્િ થિું અમનિા્ય્શ માને ્છ.ે 

મનુભાઈ પંિોિરી મૂળભૂિ રરીિે  સજ ્શક ્છ ે્છિાં િેમને ઇમિિાસિેખનમિદ્યાનરી મરસિનરી 
સુપેરે સમજ ્છ.ે ઇમિિાસિેખનમાં આતમા રૂપ ગણાિા માહિિરી સારનોનરી અમનિા્ય્શિા, 
માહિિરી સારનોમાં િૈમિધ્ય અને માહિિરી સારનોનું અથ્શઘટન આહદ. િેઓએ પણ િેમના ગ્ંથો 
ભિે અણરીરુદ્ ઇમિિાસના ગ્ંથોમાં મબરાજ ેિેમ નથરી ્છિાં આરારો સમેિ િેખન ક્યુું ્છ.ે 
ઉદા. િરરીકે “આપણો િારસો અને િૈભિ” પુસિકમાં િેમણે ૧૮ પુરાણો (અિબત્ત દર્શક 
પુરાણોને ઇિાિસ નહિ હકન્િુ ઇમિિાસ િેખનનરી સામગ્રી જ માને ્છ.ે - ઇમિિાસ અને 
કેળિણરી,  પકૃષ્. ૧૧૭)અને િેના કેટિાક શ્ોકોનરી ઐમિિામસક અગત્યિાનરી િિા્શ કરરી ્છ.ે 
દર્શક કામિદાસ, દંડરી અને ભાસના સજ ્શનોનું અથ્શઘટન આપે ્છ.ે જ ે સામામજક પ્યા્શિરણ 
(સોમર્યિ કોશમોિોજી)ના સંદભ્શમાં અગત્યનું બને ્છ.ે (જુઓ: પકૃષ્. ૧૧૮ અને પ્રકરણ – 
૧૩) એજ ક્મમાં ‘મધ્યકાિરીન સંિોનું ઐમિિામસક અપ્શણ’ નામના ‘જ્ાન ગંગોત્રી ગ્ંથ 
શ્રેણરી’માં દર્શકે િખેિા પ્રકરણમાં મરિાજીના પત્ો,  ઝફરનામા અને સંિ પ્રાણનાથનો હિંદિરી 
સંદેરો જિેાં બિુપક્ષરી્ય પુરાિાઓ દર્શકનરી ઇમિિાસિેખન પરતિેનરી ગાઢ મનસબિ પ્રમિમબંમબિ 
કરે ્છ.ે (જુઓ: પકૃષ્. ૧૭૩) દર્શકે ભારિરી્ય કે ્યુરોપરી્ય જ્ાન પરંપરાને પોિાના મમસિસક પર 
િાિરી થિા દરીરરી નથરી. ઇમિિાસિેખનના સ્ત્રોિોના સંદભ્શમાં પણ દર્શકનું મન ઘણં મોકળું ્છ.ે 
િેઓએ આજથરી િાર દા્યકા પિેિાં અનુઆરુમનક મિંિકોનરી પેઠ ેિોકસાહિમત્યક સામગ્રી 
અને મૌમખક સ્ત્રોિોનરી ઇમિિાસ િેખનમાં અગત્યિાને પારખરી િિરી. દર્શકનું મનરરીક્ષણ જોઈએ: 
પ્રજાજીિનના પરોઢને કુમળા સૂ્ય્શના પ્રકારમાં જ ેબનાિો બન્્યા િેનરી દસિાિેજી સામગ્રી કદરી 
મળે નહિ. િોકોના િદ્યમાં િેજ િેનો િણભૂલ્યો મરિાિેખ કે દસિાિેજ ્છ ેઅને આ હૃદ્યે એ 
બનાિને સંઘરરી પોિાના ભાિોનું અમભષેક મસંિન ક્યુું િો્ય િો િેથરી િે બનાિોનરી અિાસિમિકિા 
મસદ્ થિરી નથરી. (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, ૧૧૭) અિીં દર્શક મૌમખક પરંપરાનું મિાતમ્ય 
પ્રમિપાહદિ કરરી રહા ્છ.ે સાંપ્રિ ઇમિિાસિેખનમાં િેમખિનરી સિે મૌમખક સારનોનરી 
ઉપ્યોમગિા પ્રસથામપિ થિરી જા્ય ્છ.ે અગાઉ ઇમિિાસકારો દ્ારા અિગણા્યેિા દંિકથાઓ, 
અનુશ્રુમિઓ, સાક્ષાતકાર, ક્ષેત્કા્ય્શ  િગેરે િમણાં ઇમિિાસ િેખનમાં મિત્િના સથાને મુકા્યા 
્છ,ે પણ દર્શકે બિુ પિેિા િખ્યું િિું કે.. 

“દંિકથાઓ અને અનુશ્રુમિઓ એ કાળના ઇમિિાસનો મિત્િનો ભાગ એટિાં માટ ે
ગણા્ય – ગણાિો જોઈએ કે િે પ્રજાએ સિેચ્છાપૂિ્શક સંઘરેિો ખજાનો ્છ.ે એ કમિઓ પાસે 
રિાિેિા કમિિ કે પાહરિોમષકો જાિેર કરરીને િખાિાિા  નાટકો નથરી.. ........; પ્રજાને પોિાને 
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એ બનાિોનરી કિામ્ય નોંર સાિિિાનરી ઇચ્છા થઇ અને ઇચ્છા ટકરી, કારણકે િેમાંથરી ભામિ 
પ્રજાને રમણરી્ય બોર મળરે. પેઢરી દર પેઢરીનરી સંમમિનરી આ મિોર િેને ઇમિિાસનરી સામગ્રી  
બનાિિાનું મોટામાં મોટુ ંકારણ ્છ.ે” (ઇમિિાસ અને કેળિણરી,  ૧૧૨) 

ઇમિિાસના આતમા સમાન – માહિિરી સારનો બાબિે દર્શક દ્ારા રજૂ થ્યેિો પ્રસિુિ 
મિ િેઓને એડિાન્સ મિિારકનરી શ્રેણરીમાં મુકે ્છ.ે દર્શકના મિને સમથ્શન આપિાં એક 
સાક્ષાતકારને ટાંકિાનરી િાિિ રોકરી રકાિરી નથરી. ૧૯૮૫ના િષમે જાણરીિા ઇમિિાસકાર 
પ્રોફેસર મબમપનિંદ્રએ િરીરેિો આપણા જાણરીિા કમિ અને મિિારક ઉમારંકર જોરરીનો 
ઈન્ટરવ્યૂ ્છ.ે ટકુડ ે–ટકુડ ે ૮ કિાક સુરરી થ્યેિો પ્રસિુિ ઈન્ટરવ્યૂ ઉમારંકર જોરરીનરી સમરણ 
રમ્િને આરારે થ્યેિો ્છ ેઅને મૌમખક સમકૃમિઓ િૈજ્ામનક પદ્મિથરી સાક્ષાતકાર કરિામાં 
આિે િો ઇમિિાસનો આરારભૂિ અને મિશ્વસનરી્ય સ્ત્રોિ કેિરી રરીિે બને િેનો જિિંિ દાખિો 
્છ.ે ઇમિિાસ સંરોરનમાં આજ ેપણ “િખા્યેિું એટિે સાિું જ અને મૌમખક કે બોિા્યેિું 
એટિે ખોટુ ંજ  “ એમ માનનારા ઇમિિાસ સંરોરકો (?)નરી મોટરી જમાિ ્છ.ે િેઓએ દર્શકના 
ઓરિ સારનો મિરેના ખ્યાિ મિષે મિંિન કરિાનરી સતિરે જરૂર ્છ.ે િળરી, મરિાિેખો, 
દસિાિેજોને પ્રાથમમક સ્ત્રોિો માનરી િેનો આંખો બંર કરરી ઇમિિાસિેખનમાં ઉપ્યોગ કરનારાઓ 
માટ ેઉ્િ સ્ત્રોિોનરી ઉતપમત્ત પ્રહક્્યા, ઉતપમત્તસથાન અને મિરેષ િો િેનરી મિશ્વનરી્યિાનરી બારરીક 
િપાસ થિરી જ રિરી. 

મૌમખક સ્ત્રોિો કે પરંપરાઓનરી ઇમિિાસિેખનમાં ઉપ્યોમગિાને દર્શક િૈજ્ામનક ભૂમમકા 
પર સથાપરી આપે ્છ.ે “ઇમિિાસ અને કેળિણરી” ગ્ંથમાં િેમણે પ્રસિુિ મુદ્ાનરી ઘણરી બારરીક 
િિા્શ કરરી ્છ.ે િેઓ નોંરે ્છ ેકે..  “બિુ ઊંડા ઉિ્યા્શ મસિા્ય મિિારરીએ િો એટિું દેખારે કે 
દરેક કાળે િોકોએ ભૂિકાળના બનાિોને સમકૃમિમાં સંઘરિાનો પ્ર્યાસ ક્યષો ્છ,ે એટિું જ નહિ 
િરીિટાઈથરી બાળકોને િે જ્ાન મળે િેિરી ગોઠિણ પણ કરરી ્છ.ે જનેે આપણે જગંિરી કે પ્છાિ 
જ્ામિઓ ગણરીએ ્છરીએ િે પણ આમાં અપિાદ નથરી. િેને ઘણરીિાર આપણે િોકસાહિત્ય,  
કંઠસથ સાહિત્ય કે દંિકથાઓ  કિરીએ ્છરીએ જો િેનરી અભ્યાસપૂણ્શ  ્છણાિટ કરિામાં આિે 
િો જરૂર જણા્ય કે એમાંનું મોટાભાગનું સાહિત્ય આજ ેઆપણે જનેે ઇમિિાસ કિરીએ ્છરીએ 
િે કોહટનું ્છ.ે ” (પકૃષ્. ૨) પોિાનરી દિરીિના સંદભ્શમાં દર્શકે આપણા સમાજના પરંપરાગિ 
રરીિે પેઢરીનામાઓ રાખનારરી જ્ામિઓના િિાિા આપરીને િેઓ આ જ્ામિઓને સમાજનરી 
મિકાસ િાિો સાિિનારા િગષો િરરીકે નિાઝે ્છ.ે અત્ે એક બાબિ ઉલ્લેખનરી્ય ્છ ેકે ઇમિિાસ 
જમે મસથિ નહિ પરંિુ મિકાસરરીિ ્છ ેિેમ ઇમિિાસિેખનમાં સમ્યના અંિરાિ પર નિરીન 
િેખન પદ્મિઓ કે પહરપ્રેક્્ય અમસિતિમાં આવ્યા ્છ.ે િેમાં ઇમિિાસના માહિિરી સારનોના 
નિિર અથ્શઘટનનરી િિા્શ પણ કેન્દ્રમાં રિરી ્છ.ે દા. િ શ્રરી રણજીિ ગુિા પ્રેહરિ િંમિિિક્ષરી 
ઇમિિાસ િેખન (Subaltern Historiography). િંમિિિક્ષરી ઇમિિાસકારોના જૂથે મૌમખક 
સાહિત્યનો  હકસાનો, મહિિાઓ, દમિિો, મજૂરો અને આહદિાસરીઓ જિેા િંમિિ સમૂિોનો 
ઇમિિાસ આિેખિા માટ ે મિત્િના માન્્યા ્છ.ે સમગ્િ્યા, સાંપ્રિ ભારિરી્ય િેખનમાં 
િોકસાહિત્ય અને મૌમખક સાહિત્યનરી ઇમિિાસિેખનનરી કાિરી સામગ્રી િરરીકે હદન-પ્રમિહદન 
મિત્તા િરરી રિરી ્છ.ે 

ટૂકંમાં, ઇમિિાસિેખનના માહિિરી સારનોના સંદભ્શમાં પણ દર્શક ઇમિિાસકારોના 
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માગ્શદર્શકો બનિા જણા્ય ્છ.ે દર્શકનરી દરીઘ્શદ્રમટિને રરી રરીિે મબરદાિિરી? 

ઇમિિાસનરી મિભાિના, િેના માહિિરી સ્ત્રોિો િગેરેનરી સાથે ઇમિિાસકારના પદ મિષે 
પણ દર્શકના મૌમિક મિિારો ્છ.ે દર્શક પોિાને ઇમિિાસકાર ગણાિિા નથરી. િેમણે 
ઇમિિાસકાર પાસે પૂિ્શગ્િો અને બનાિટ રોરરી કાઢનાર સત્ય રોરક િરરીકેનરી અપેક્ષા સેિરી 
્છ.ે ઇમિિાસકારનું કા્ય્શ મિષે િેઓ િખે ્છ ેકે.. .” ઇમિિાસકાર માટરી એકઠરી કરરી એને કાંઈક 
ઘાટઘૂટ આપે ્છ ેપણ િાિા્શકારનું કામ એને મઠારરી પ્રાણ ફંૂકિાનું ્છ.ે માટરી એકઠરી કરિાનું કામ 
ભિે સંરોરનરરીિ ને બિુજન સમાજથરી અપહરમિિ ્છિાં સંસકકૃમિના સાિત્ય માટ ેઅપહરિા્ય્શ 
એિાં મિદ્યારિ ઇમિિાસકારોને હિસસે રિે. િાિા્શકાર એમનાં ખોખામાં જો રૂપનો પ્રાણ પૂરરી 
સાિ્શજનરીન ભાિોથરી ભીંજિરી બિુજન સમાજમાં વ્યાપક કરરી રકે િો એનરી મિેનિ સાથ્શક 
િેખાિરી જોઈએ. એથરી મિરેષ આગળ જિું િે સરીમોલ્લંઘન ગણારે. મેં મારરી જાિને એ સરીમમાં 
જ રાખિાનો બનિો પ્ર્યતન ક્યષો ્છ.ે એટિરી જ ખાિરરી િાિકને આપરી ફરરી એ શ્રદ્્ેય 
ઇમિિાસજ્ાને પ્રણમું ્ુછ ં“ (દરીપ મનિા્શણ, ભુજ, ૨૦૦૪, પાક કથનમાંથરી) એજ રરીિે સામાન્્ય 
રરીિે ઇમિિાસકાર પાસેથરી રખાિરી અપેક્ષાઓ, જિેરી કે સમાજને સિચ્છ દૃમટિ આપિરી, ઇટિનરી 
સાથે અમનટિને પણ સથાન આપિું,  એક પક્ષરી્યને બદિે બિુપક્ષરી્ય પુરાિાઓને આરારે 
ઇમિિાસ િેખન કરિું અને મિિારસરણરીઓના  બંરનોથરી મુ્િ રિરી િસિુિક્ષરી દ્રમટિકોણથરી 
ઇમિિાસ િખિો  િગેરે દર્શકનરી અપેક્ષાઓ પણ ્છ.ે દર્શકે આંખો બંર કરરી સામ્રાજ્યિાદરી  
ઇમિિાસ િેખનને અનુસરિા ભારિરી્ય ઇમિિાસકારોનરી પણ િેઓએ ઘોર ટરીકા કરરી ્છ.ે 
િેઓએ ઇમિિાસકારને િિરીિંિો નહિ પરંિુ સામામજક સમકૃમિના િિનનરી જિાબદારરી અદા 
કરનાર મિિેિક અને રિનાતમક સજ ્શક િરરીકે મબરદાવ્યો ્છ.ે (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, ૬૬) 

માનિમિદ્યાઓમાં ઇમિિાસનું સંરોરન કદાિ સૌથરી કહઠન ્છ,ે કારણકે ઇમિિાસકારે 
માનિઅિરીિ  સાથે કામ પાર પાડિાનું ્છ.ે જ ેજીિંિ નથરી પરંિુ મકૃિ ્છ.ે આ મકૃિ – િરીિરી 
ગ્યેિાં સમ્યને પુન: જીમિિ  કરિાનું  કા્ય્શ ઇમિિાસકારનું ્છ.ે પણ ગુજરાિ કક્ષાએ ઇમિિાસ 
સંરોરનનરી રજૂઆિનરી કળાના વ્યાપક અભાિે ઉત્તમ જ્ાન પણ િોક ભોગ્ય બનરી ર્્યું નથરી. 
અિબત્ત અણરીરુદ્ સંરોરનને િોકભોગ્ય િરરીકાથરી  રજૂ કરિું સરળ િોિું નથરી િેિરી પણ 
એક દિરીિ થા્ય ્છ.ે બરીજી િરફ કેટિાક ઇમિિાસકારો માને ્છ ેકે ઇમિિાસકારનો જો િેના 
માહિિરી સારનો પર પકડ (ઊંડાણપૂિ્શકનું િાંિન અને મિંિન) િો્ય િો ભાષા િો કહાગરરી 
બનરી ઇમિિાસકારનરી કિમે ટપકરી આિે ્છ.ે આ બન્ે દિરીિો િચિે દર્શકનો અમભપ્રા્ય જુઓ: 
પ્રમામણિ િકરીકિોનું મનરૂપણ રું આહ્ િાદક ન િોઈ રકે? રા માટ ેઇમિિાસને રુષક રૈિરીમાં 
અને  ઠાંસરી ઠાંસરી ભરેિરી િકરીકિોથરી રજૂ કરિો? (દર્શક અધ્ય્યન ગ્ંથ, પકૃષ્. ૩૭૭) દર્શક 
મિંધ્યા માગમે ગુજરાિના ઇમિિાસકારો િેખનરૈિરી મિકસાિરે િો માનિમિદ્યાઓમાં 
ઇમિિાસના િેિાિ આિરે! બાકરી િો િોિરી રફિાર........

૪.	ઇસતહાિ	સશક્ણ	સવષે	દશતાકના	સવચારો:		

શ્રરી હકરોરિાિ મરરૂિાળા (૧૮૯૦ – ૧૯૫૨)એ ઇમિિાસ જ્ાનને નકારિા િો્ય િેમ 
નોંધ્યું ્છ ેકે “ઇમિિાસનું આટિું બરું મિત્િ એ માન્્યિા િગભગ િિેમનરી કોહટનરી ્છ.ે ........; 
મારે નમ્રિાપૂિ્શક કિેિું જોઈએ કે જટેિું મિત્િ ઇમિિાસના જ્ાનને આપિામાં આિે ્છ ેિેટિાં 
મિત્િને િે પાત્ નથરી. મપત્તળના ઘરેણાંને સોનાનું માનરી િેિા જિેરી એમાં ભૂિ થા્ય ્છ.ે ” 
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િેમણે ઇમિિાસને પૌરામણક કથાઓ, નાટકો, દંિકથાઓ કરિાં મિરેષ હકંમિરી ગણ્યો નથરી. 
(હકરોરિાિ મરરૂિાળા, સમૂળરી ક્ાંમિ, અમદાિાદ, ૧૯૬૯, પકૃષ્. ૧૩૨ (પિેિરી આિકૃમત્ત 
૧૯૪૮માં ્છપાઈ િિરી) િેમના પ્રસિુિ મિિારોને ઘણા િેખકોએ નકા્યા્શ ્છ.ે દા. િ  ઉમારંકર 
જોરરી અને અન્્ય; ગુજરાિરી સાહિત્યનો ઇમિિાસ ગ્ંથ – ૪, અમદાિાદ, ૧૯૮૧, પકૃષ્. ૩૫૧ 
અિબત્ત મરરૂિાળાના પ્રસિુિ િિણ મિષે મિસિારથરી કરું િખા્યું િોિાનું જાણમાં નથરી. પરંિુ 
હકરોરિાિનું સમૂળરી ક્ાંમિ પુસિક ૧૯૪૮માં એટિે કે આઝાદરી પ્છરીનરી કતિેઆમ અને  
ભારિ મિભાજન પ્છરીના અફડાિફડરીના િાિાિરણમાં િખા્યું ્છ.ે િેથરી સિાભામિકપણે િાંબરી 
સંઘષ્શ્યાત્ા પ્છરી પણ રા્યા્શ પહરણામો પ્રાતિ ન થા્ય િો રું? ટૂકંમાં મરરૂિાળાનો મનરારાિાદ 
ઇમિિાસ જ્ાનને નકારે ્છ.ે મિરેષમાં િેમનો રોષ ઇમિિાસનરી બનાિટો અને કલપનાઓ સામે 
િિો િેનો ગુસસો મરરૂિાળા મનભમેળ ઐમિિામસક સત્ય ઉપર ઉિારિા િો્ય િેમ િાગે ્છ.ે 
મિરેષમાં હકરોરિાિ કદાિ ગૌરિરાળરી ભૂિકાળનરી વ્યાખ્યામાં માનિા િો્ય અને િે સાથ્શક 
ન થિાં ઇમિિાસ જ્ાન પ્રત્યે િેઓમાં મનરારા પેદા થઇ િોિાનું બનરી રકે! 

ગુજરાિના જ્ાન જગિમાં આટિાં બિુમૂલ્ય મિષ્ય બાબિે એક ગાંરરીિાદરી મિંિકનરી 
મિિારણા રજૂ કરિા પા્છળ એનરી સામે  દર્શક રૂપરી અંમિમ પ્રસિુિ કરરી  ઇમિિાસ જ્ાનનરી 
મિત્તા પ્રસિુિ કરિાનો ્છ.ે દર્શકનું એક આખું પુસિક નામે “ઇમિિાસ કેળિણરી” િેનરી 
આજુબાજુ જ રિા્ંુય ્છ.ે ૧૪ પ્રકરણો અને ૨૬૦ પાનાંના આ પુસિકમાં ગુજરાિના મિદ્યાપુરુષ 
અને પ્રકાંડ પંહડિ શ્રરી રમસકિાિ પરરીખે ૪૮ પાનાનરી મૂલ્યિાન પ્રસિાિના િખરી ્છ.ે (પુસિકનું 
આમુખ, ઉપોિઘાિ, પ્રસિાિના કોને કિેિા્ય િે સમજિું િો્ય િો પ્રસિુિ પુસિકમાં 
રમસકભાઈનરી પ્રસિાિના િાંિરી જિરી.) 

ઇમિિાસનું મરક્ષણ રા માટ ેિેિા સિાિ સાથે દર્શક નરીિેના મુદ્ાઓ રજૂ કરે ્છ.ે 

૧. મિદ્યાથશીના માનસ પ્રમાણે, િેનરી ઇમિિાસ બુમદ્ ખરીિિિા માટ ે

૨. િિ્શમાનના પ્રશ્નોના મનિારણ માટ ે

૩. ઇમિિાસમાં જૂઠુ ંભળું ્છ,ે અસત્ય ખૂબ ્છ ેએ બિાને ઇમિિાસને ન ભણાિિાનરી િાિ 
સાિ ખોટરી ્છ.ે 

૪. રરરીરના ભાગો પાડિાથરી મનુષ્ય દેિ ન સમજા્ય િેમ માનિજીિન પણ ખંડોમાં ન 
સમજા્ય  (દર્શક અધ્ય્યન ગ્ંથ,૩૮૮) િેથરી ઇમિિાસનું મરક્ષણ ખંડો પાડરી ન આપિું.

૫. ઇમિિાસને અકસમાિોનરી પરંપરાને બદિે કેટિાક મૌમિક િિણો અને પહરણામો િરફ 
જનાર મિષ્ય િરરીકે ભણાિિો જોઈએ. 

૬. સિિંત્િા આંદોિનના ઇમિિાસનું અધ્ય્યન કરાિિું. 

૭. સમાજમાં સાંસકકૃમિક પુરુષાથ્શ પ્રિાિ સાથે વ્યમ્િ ઐ્્યાનુભાિ કરે એ પ્રિાિનું 
નરીરક્ષરીર ન્્યા્યે મિિેિન કરરી િેનો મેળ દૂર કરિા કે અમનટિ હદરા દૂર કરિા કોમરષ 
કરે (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, ૪૪)

૮. જગિના પ્રશ્નોને ્યોગ્ય રરીિે સમજી ઉકેિ મેળિિાના સામથ્ય્શ અને સૂઝ ઇમિિાસ આપે 
્છ.ે (દર્શક અધ્ય્યન ગ્ંથ, ૩૮૭) દર્શક એ પણ નોંરે ્છ ેકે. .. સમાજને ઇમિિાસન 
રરીખવ્યા િગર િાલ્યું નથરી પ્છરી િે ્છાપેિો િો્ય કે કંઠસથ િો્ય, િેનું કારણ એ ્છ ેકે 
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વ્યમ્િ જ ે સમાજનરી ઘટક િો્ય ્છ ે િેને સમાજ સાથે િાગણરીને િાંિણે બાંરિરી 
અમનિા્ય્શ ્છ.ે દરેક સમાજના મૂળ ભૂિકાળમાં િો્ય ્છ,ે આકાંક્ષા ભમિષ્યમાં િો્ય ્છ.ે 
સમાજના ઇમિિાસરૂપરી સંસમરણ દ્ારા વ્યમ્િનરી સમાજ સાથે માનમસક એકિા સારરી 
રકા્ય ્છ.ે ” (અધ્ય્યન ગ્ંથ, ૩૮૩) બિુ મોટો િગ્શ ઇમિિાસમાં રાજકરી્ય ઇમિિાસના 
દબદબાના કારણે ઇમિિાસ મરક્ષણનરી અિગણના કે નકાર કરે ્છ.ે િેિા િોકો માટ ે
પણ દર્શકનો જિાબ ્છ.ે: “ઇમિિાસ મિરાિ પટનો ભણાિિો. જ ેરાજગ્ાિ થ્યો િો્ય 
િેનો અંિ િો આવ્યો જ િો્ય, આવ્યા પ્છરી પાણરી કાંઈક આ્છ્યા્શ પણ િો્ય ને કાળ 
જિાં આગ્િ, પૂિ્શગ્િો અને આિેરો ઓ્છા પણ થ્યા િો્ય. મિિાદ પ્છરી સંિાદનો 
જમાનો પણ િો્ય ્છ.ે આ બંનેનો જો આપણે અભ્યાસ કરરીએ િો સિ્શ સારારણ સત્ય 
ન જ મળરી આિે િેિું નથરી” (ઇમિિાસ અને કેળિણરી, ૭) ઉપરો્િ બાબિો િો બૌમદ્ક 
સિર પર ઇમિિાસના િકરીિ બનરી દર્શકે આપેિરી કેહફ્યિ ્છ.ે 

એથરી આગળ િરરી િેઓએ નોંધ્યું ્છ ેકે. ... “ઇમિિાસ નોકરરીઓ અપાિે ્છ ેકે નહિ, 
ઇમિિાસમાંથરી બેંક મેનેજર થિા્ય કે નહિ, પણ ઇમિિાસનરી મદદ મસિા્ય િોકરાિરીનો 
કોઈપણ નાગહરક િાસિમિક નાગહરક થઇ રકે િે ર્્ય નથરી.” અને “મકાનનરી િાખો ઇંટોને 
જોડનારરી િસિુ િરરીકે જમે મસમેન્ટ જરૂરરી ્છ ેિેમ સમાજના બરા સભ્યોને એકતિનો અનુભિ 
કરાિિા માટ ેઇમિિાસ દ્ારા આિો ભાિાનુભાિ કરાિિો િે અમનિા્ય્શ ્છ”ે (ઇમિિાસ અને 
કેળિણરી, ૩૩ અને ૮૮) મને નથરી િાગિું કે ગુજરાિમાં દર્શકનરી ઉપરિટ જઈ ઇમિિાસના 
અભ્યાસનરી આટિરી મજબૂિરીથરી કોઈ મિદ્ાને િકરીિાિ કરરી િો્ય. 

દશતાકના	ઇસતહાિ	સચંતનની	મયાતાદાઓ:	

ઇમિિાસના મરક્ષક, જાિેરજીિનના અગ્ણરી, સાહિત્ય સજ ્શક અને મિંિક દર્શકનરી 
ઇમિિાસ મિરેનરી મિિારણા આપણે જોઈ. પોિે સરીરા ઇમિિાસ સાથે સંકળા્યેિા િોિા ્છિાં 
સિા્યા ઇમિિાસકાર બનરી પોિાનું આગિું ઇમિિાસ મિંિન રજૂ ક્યુું ્છ.ે અિબત્ત દર્શકે રજૂ 
કરેિું ઇમિિાસ મિંિન મ્યા્શદાથરી પર નથરી. િેનરી આ્છરેરી ઝિક જોઈએ.

૧.  “સમ્ય એ ઇમિિાસનરી કરોડરજુ્જ સમાન ્છ”ે પરંિુ દર્શકના િેખનમાં રજૂ થ્ેયિા ઘણા 
સમ્ય મનદમેરને ઇમિિાસના પ્રમામણિ સમ્યનો ટકેો પ્રાતિ થિો નથરી દા.િ. િેઓ 
“આપણો િારસો અને િૈભિ” માં િખે ્છ ેકે. . “પુરોહિિ િગ્શના િલ્લા સામે ઈ.સ. પુ. 
૭૦૦ થરી ૮૦૦ િચિે બૌદ્ રમ્શ નબળો પડ્ો” (પકૃષ્. ૧૧૮) િાસિિમાં દર્શક જ ે
સમ્યનો મનદમેર કરે ્છ ેિે સમ્યે િો ગૌિમ બુદ્નો જન્મ પણ થ્યો ન િિો. એ જ રરીિે 
ઘણા ખરા સાહિત્યકારોનરી જમે મિાભારિ અને રામા્યણના સમ્યમાં પણ િોકસાઈ 
દાખિરી રકિા નથરી. ઐમિિામસક રરીિે મિાભારિનું ્યુદ્ ઈ.સ.પૂિમે ૯૫૧ માં થ્યું િિું 
એટિે કે મિાભારિ અને રામા્યણમાં દરા્શિિામાં આિેિરી ઘટનાઓ મસંરુ ખરીણ 
સંસકકૃમિ, િેદ કાળ પ્છરીનરી ઘટનાઓ ્છ.ે જનેો ખ્યાિ રાખિો ઘટ.ે આજ ેિો ઇમિિાસમાં 
િષ્શ, મહિનાનરી સાથે િારરીખ અને ક્યા સમ્યે ઘટના બનરી િેનરી િોકસાઈનો પણ 
આગ્િ રાખિામાં આિે ્છ ેત્યારે મબનઐમિિામસકો પાસે પ્રાથમમક ઇમિિાસ સમ્યનું 
જ્ાન ઇચ્છનરી્ય રિે ્છ.ે 

૨.  ઇમિિાસકાર જમે િસિુિક્ષરી કે િટસથ િો્ય િે કરિાં ઇમિિાસ મિંિક પાસે િરુ અપેક્ષા 
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રાખિામાં આિે ્છ.ે દર્શક પાસે પણ એ અપેક્ષા રિે ્છ ેપરંિુ િેઓ ભારિરી્ય ઇમિિાસના 
કાિખંડોમાં મરાઠા ઇમિિાસના અમિ પક્ષપાિરી બને ્છ.ે િે એટિે સુરરી કે અંગ્ેજો એ 
ભારિનો કબજો મુઘિો પાસેથરી નહિ પરંિુ મરાઠાઓ પાસેથરી મેળવ્યો િોિાનું જણાિરી 
મુઘિ ઇમિિાસનો એક કાિખંડ િેખે ્છદે જ ઉડાિરી દે ્છ.ે ( જ્ાન ગંગોત્રી, ૮૭)

 િળરી એક બાબિ નોંરપાત્ જણા્ય ્છ ેકે ઇમિિાસને ખંડોમાં મિભાજીિ ક્યા્શ િગર 
ભણાિિાનરી િાિ રજૂ કરનાર દર્શક ઇમિિાસ સંરોરન, િેખન અને અભ્યાસમાં મરાઠા 
ઇમિિાસ પર જ િરુ ભાર મૂકે ્છ.ે િેમણે મરાઠરી ઇમિિાસ અને મરિાજીને અભ્યાસક્મોમાં 
પ્યા્શતિ સથાન ન મળિાનરી મિંિા પણ વ્ય્િ કરરી ્છ.ે દર્શકે મિારાટિર્ી્યન સંિોએ ખેડિેરી 
જમરીન પર મરિાજી પા્્યા િે અને મરિાજીએ  પ્રજામાં જગાડિેરી પ્રમિકાર, સંઘષ્શનરી ભાિનાના 
સંદભ્શમાં  મરાઠા ઇમિિાસને જો્યો ્છ.ે અિબત્ત મધ્યકાિરીન સંિો જિેાં કે િુકારામ, એકનાથ, 
રામદાસ, પ્રાણનાથ, જગજીિનદાસજી િગેરે મિરેના િેમના િણ્શનો ગાંરરીિાદરી રમ્શ 
મનરપેક્ષપણાનરી મિરુદ્ જા્ય ્છ.ે (દર્શકના દેરમ,  પકૃષ્. ૨૨૦) અને િે બરાનરી િચિે િેઓ 
સુરિ પર મરિાજીના બબબે આક્મણો (ઈ. સ ૧૬૬૪ અને ૧૬૭૦) ને દર્શક મિસરરી જા્ય િેનું 
આશ્ર્ય્શ ્છ.ે કદાિ મુઘિોના પ્રમિકારમાંથરી રાટિર્મ્શ િરરીકે દર્શકે મરાઠરી સત્તા અને ્છત્પમિ 
મરિાજીના રાસનને જો્યું િો્ય પરંિુ  મિારાટિર્મ્શ અને પા્છળથરી  મરાઠરી માનુષ,  આમિરી 
મુંબઈ અને બાળ ઠાકરે િથા રાજ ઠાકરે જિેાં  આંત્યમન્િક પ્રદેરિાદરી નેિાઓ આ જ 
ઐમિિામસક પરંપરા ફરજદંો િિાં િે ભૂિિું ન જોઈએ. દર્શકનરી ઇમિિાસ મિિારણા મિષે 
િાંબરી િિા્શ પ્છરી પ્રથમ નજરે િડિેું આ કેટિુંક.

િમાપન:

મનુભાઈ પંિોળરી ઉફમે દર્શક વ્યિસા્યરી ઇમિિાસકાર નથરી. િેમનું સજ ્શન – સંરોરન 
સાહિત્ય અને ઇમિિાસ િચિે સમભાગે  િિેંિા્યેિું ્છ.ે એ રરીિે િેમનું ઇમિિાસ મિંિન સજ ્શકો 
અને ઇમિિાસકારો બંને માટ ેિાજગરી સભર અને દૃમટિ પ્રદાન કરનારંુ ્છ.ે આજ ેભૂિકાળના 
બનાિો, પસંગો પસંદ કરરી મનઘડિં કિાનરીઓ રિરી  પોિાના મિિેિક મમત્ો પાસે િેને 
દસિાિેજીકરણ કિેિડાિનારા સજ ્શકો માટ ેદર્શકનું ઇમિિાસ મિંિન પ્રેરણારૂપ  કિો કે આંખ 
ઉઘાડરી આપનારંુ ્છ ેઅને િે ઇમિિાસ મિષે બોિિા – િખિા માટ ેઇમિિાસનું અરકિરંુ જ્ાન 
નહિ િાિે! પ્યા્શતિ અભ્યાસ અને નક્ર જ્ાન જોઈએ. અને સજ ્શકોએ િો હિસટોરરીકિ 
ઈમેજીનેરન કેિું િો્ય િે માટ ેદર્શકનરી જ કંઠરી બાંરિરી રિરી.

સાહિત્યના સજ ્શકોનરી પેઠ ેજ દર્શકનું ઇમિિાસ મિંિન ઇમિિાસના અધ્યાપકો અને 
ઇમિિાસકારોને પણ દૃમટિપ્રદ ્છ.ે આજ ેગામડામાં ખેિરના રેઢાનરી િકરાર રેમાંથરી થા્ય ્છ ે
િે ન સમજાિરી રકનારા ઇમિિાસના અધ્યાપકો િગ્શખંડનરી િાર દરીિાિો િચિે રાટિો્નરી મિદેર 
નરીમિઓ રરીખિિાના પ્ર્યાસો કરે ્છ.ે િેઓએ દર્શકના ઇમિિાસ કેન્દ્રરી સાહિત્યનું પારા્યણ 
કરિા જિેું ્છ.ે ખરેખર દર્શકે પરંપરાગિ ભારિરી્ય માળખામાં રિરી ઇમિિાસનરી અમખિાઈ 
રરી િોઈ રકે? િે િીંરરી આપ્યું ્છ.ે આરા રાખરીએ કે ઇમિિાસકારો, ઇમિિાસના અધ્યાપકો 
અને મિદ્યાથશીઓ દર્શક  જિેા સજ ્શકો, મબનઐમિિામસકો પાસેથરી બોરપાઠ ગ્િણ કરરી પોિાનરી 
મિદ્યારાખાને સમકૃદ્ કરે!

િંદભતાગ્ંથિૂસચ
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૧.  પંિોળરી મનુભાઈ, આપણો િારસો અને િૈભિ 

૨.  પંિોળરી મનુભાઈ, ઇમિિાસ અને કેળિણરી

૩. ગાંરરી ભોગરીિાિ (સંપા.), જ્ાન ગંગોત્રી ગ્ંથ શ્રેણરી -૨૧, ભારિ દર્શન – ૨ (મધ્યકાિરીન 
ઇમિિાસ), સ. પ. ્યુમન;  િલ્લભ મિદ્યાનગર,૧૯૮૦ 

૪.  દિે રમેર, દર્શક: અધ્ય્યન ગ્ંથ

૫.  િૌરરરી રઘુિરીર, દર્શકના દેરમાં 

૬.  મરરૂિાળા હકરોર,  સમૂળરી ક્ાંમિ, અમદાિાદ, ૧૯૬૯ ( બરીજી આિકૃમત્ત)

૭.  જોરરી ઉમારંકર અને અન્્ય (સંપા.), ગુજરાિરી સાહિત્યનો ઇમિિાસ ગ્ંથ -૪ 
(ન્િાનાિાિથરી મેઘાણરી),અમદાિાદ,  ૧૯૮૧

સપતાની	િુટકૅિ	  રમેશ	કોઠારી

તકુ્શસિાનના સજ ્શક ઓરાિન પામુકને, સાહિત્યક્ષેત્ે નોંરપાત્ પ્રદાન બદિ, નૉબેિ 
પુરસકારથરી નિાજિામાં આવ્યા ત્યારે િે સિરીકારિરી િેળા િેમણે આપેિ િ્િવ્યમાં, િેમના 
મપિા સાથે ગાળેિાં િષષોનાં સંસમરણો, િેમનરી પાસેથરી રાખેિરી અપેક્ષાઓ, મપિાનું િેખક 
િરરીકેનું જીિન અને િેમનો સંઘષ્શ અને મપિા-પુત્ િચિેના મૈત્રીપૂણ્શ સંબંરોનરી િાિો િણરી િરીરરી 
્છ.ે 

કોઈપણ િેખકને િખિા માટ ે મોકળું મેદાન મળરી રિે િે માટ ે કઈ પ્રાથમમક 
આિશ્યકિાઓ સંિોષાિરી જોઈએ િેનો પણ ઉલ્લેખ કરે ્છ.ે પામુકના મપિા સિ્યં સજ ્શક િિા 
- જરા જુદરી માટરીના, ઉફરા િાિનારા. અિીં આપણને િેમનાં આગિા વ્યમ્િતિનો પહરિ્ય 
થા્ય ્છ.ે પુત્નું પોિ પારખરીને િેમણે પામુકનો ઉ્છરે કાળજીપૂિ્શક ક્યષો િિો અને િેનરી 
સજ ્શનાતમકિાનો ઉદ્રીપન મળરી રિે િે માટ ેમિશ્વસાહિત્યમાં ડોહક્યું કરાવ્યું િિું.

પામુકને પોિાના સદગિ મપિા માટ ેભારોભાર િાગણરી િિરી અને િેમના અિસાન 
બાદ, પામુક સિિ િેમનરી ખોટ અનુભિિા રહા િિા, િેમનરી સાથે ગાળેિા િષષોનાં સમરણો  
િાગોળિા રહા િિા. આિા મુઠ્રી ઊંિેરા મપિાના સંિાન િોિા બદિ રન્્યિા અનુભિિા 
િિા. કોઈએ કહું ્છ ેિેમ, રૈરિમાં સમરણો જીિનનરી પાનખરમાં અન્્યથા રુષક જીિનમાં, 
િસંિનો અનુભિ કરાિે ્છ.ે 

પામુકના મપિા દરીકરાને એક ‘સુટકૅસ’ આપે ્છ ેઅને િે ન ખોિિા સૂિના આપે ્છ.ે 
િેમાં િેમના િખાણો, નોંરપોથરીઓ, િસિપ્રિો સિિા્યેિાં િિાં. િેમનો આર્ય િિો કે િેમનરી 
મિદા્ય બાદ આ સામગ્રી િેમના સજ ્શક, પ્રમિભાસંપન્ પુત્ને કદાિ ખપ િાગે.

પામુકના મિે િખિું એટિે અંદરના મિશ્વમાં ડોહક્યું કરિું, ખોિાઈ જિું, બાહ જગિથરી 
મિમુખ થઈ, કોઈ ઓરડામાં પુરાઈ જિું, રબદોનરી સંગિમાં રિેિું, નિા મિશ્વનું સજ ્શન કરિું. 
સજ ્શકમાં અપાર રૈ્ય્શ અને એકપ્રકારનો િઠાગ્િ િોિો જોઈએ. પામુક કિે ્છ ેિેમ, સજ ્શનપ્રહક્્યા 
િો સો્ય િડ ેકૂિો ખોદિા બરાબર ્છ.ે પ્રેરણાના દૂિ િો આતમમિશ્વાસથરી ્છિકાિા, રૈ્ય્શિાન 
સજ ્શકના જ બારણાં ખટખટાિે ્છ.ે
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પામુકના મપિા, િ્યભેદ ભૂિરી જઈને, પામુક સાથે હફલમોનરી અને પોિે િાિેિા પુસિકોનરી 
પણ િાિો કરિા િિા.

પામુક એકરાર કરિાં કિે ્છ ે કે કોઈપણ સજ ્શક માટ ેએકાંિ મનિાંિ આિશ્યક ્છ,ે 
એકાંિના અભાિમાં િખરી ન રકા્ય િે કદાિ િેમનરી ભૂિભરેિરી માન્્યિા િોઈ રકે, કારણ કે 
પહરિાર અને મમત્ોથરી ઘેરા્યેિા િોિા ્છિાં, કોિાિિભ્યા્શ િાિાિરણ િચિે ્ય ઘણા સજ ્શકો 
િખરી રકે ્છ.ે પણ, પામુક એકાંિમપ્ર્ય િિા. િેમના મિે, સજ ્શક દેખરીિરી રરીિે એકાંિમાં ભિે 
િખે, પણ િે ્્યારે્ય એકિો ન પડરી રકે. િેના પૂિ્શકાિરીન સજ ્શકોનરી પરોક્ષ ઉપમસથમિ, 
સમકાિરીન સજ ્શકોના પુસિકોનરી અને પરંપરાનરી અસરોથરી િે મુ્િ રિરી રકિો નથરી. િેના 
સુષુતિ મનમાં અનેક ગમિમિમરઓ િાિરી રિરી િો્ય ્છ.ે

પોિાના સજ ્શકોના િેદનાજમનિ રબદોને ગંભરીરિાથરી િેિાથરી સમાજ અને સંસકકૃમિ િરુ 
સમકૃદ્, િરુ રાણા, િરુ પ્રગમિરરીિ બને ્છ.ે પુસિકોને સળગાિરી દેિામાં આિે કે સજ ્શકો સાથે 
દુવ્ય્શિિાર કરિામાં આિે, િે આિરી રિેિા અંરકારમાં ભામિનરી એંરાણરી ્છ.ે

પામુકના મપિાનું અંગિ ગ્ંથાિ્ય ઠરીક ઠરીક સમકૃદ્ િિું અને પામુકનું સિપન િિું કે, િે 
પણ પોિાનું મનજી ગ્ંથાિ્ય િસાિે, િેમના મપિા િાંિિા િાંિિા અન્્ય મિશ્વમાં ખોિાઈ જિા 
િિા. પોિાના અંિમિ્શશ્વમાં મનહિિ આક્ોર. કેટિરી્ય બાબિો અંગે અનુભિાિો રોષ, એક 
પ્રકારનો હદવ્ય અસંિોષ સજ ્શકને િેખન િરફ દોરરી જા્ય ્છ.ે પામુક પોિાના સજ ્શક મપિામાં 
્ુછપા્યેિા અસંિોષને ્્યારે્ય સમજી ર્્યા નહિ અને આ પરીડા િેમને કોરરી ખાિરી િિરી.

િે િેખક બનિા ઈચ્છિા નિોિા કારણ કે િેમના દેરમાં િેખકોને માનનરી દૃમટિએ 
જોિામાં આિિા નિોિા. િિરી ઈસિંબુિ, િુક્શસિાનના સાહિત્ય અને પાશ્ાત્ય સાહિત્ય િચિે 
કોઈ સામ્ય નિોિું.

‘કોઈપણ સજ ્શક, પોિાના િેખન દ્ારા, પોિે ભરીિર જ ેવ્રણ  િઈને ફરે ્છ,ે માનિ 
સમુદા્યનો મોટો સમૂિ જ ેસમસ્યામાં-રિેઠાણનો અભાિ, ભૂખમરો, મબમારરી િ.નો સામનો 
કરે ્છ ેિે પડકારોને િાિા આપિા મથે ્છ,ે િેમના દુઃખમાં સિભાગરી થિા ઈચ્છ ે્છ.ે જો કે િિે 
સંદેરાવ્યિિારના માધ્યમો, ટમૅિમિઝન અને િિ્શમાનપત્ો િ. આ કામગરીરરી અસરકારક રરીિે 
કરે જ ્છ.ે

પામુકને િેમના મપિાએ આપેિરી સુટકેસ સાથે ભાિાતમક સંબંર િિો. પોિાના મપિાના 
િાથમાં િે આ સુટકેસ નાનપણથરી જ જોિા આવ્યા િિા. આ સુટકૅસમાં સંગ્હિિ િખાણો 
િાંિિા જટેિરી નૈમિક હિંમિનો િેમનામાં અભાિ િિો. િે પોિાના મપિાને એક સારા િેખક 
િરરીકે જોિા ઈચ્છિા નિોિા કારણ કે સારો િેખક અંદરથરી સાિ મભન્ માનિરી િો્ય ્છ.ે િે 
િો પોિાના મપિાને માત્ ને માત્ મપિાના સિાંગમાં જ જોિા ઈચ્છિા િિા, નહિ કે સજ ્શકના.

િકરીકિમાં, પામુકના મપિાને િો કમિ થિું િિું પણ જ્યાં કમિિાના િાિકો જૂજ 
સંખ્યામાં જ િો્ય, જ ેદેરમાં કાવ્યસંગ્િોનું િેિાણ નહિિત્ િો્ય ત્યાં કમિિાના એકમાત્ 
રરણે રિેિાથરી જીિનમનિા્શિ કઈ રરીિે થઈ રકે?

પામુકનરી પિેિરી નિિકથાનું િાંિન િેમના મપિાને અત્યંિ સપરશી ગ્યું. િેમણે જો્યેિું 
સિપન સાકાર થિું જણા્યું એમને ખાિરરી થઈ ગઈ કે, સાહિત્યમિશ્વમાં િેમનો પુત્ િેમનાથરી 
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આગળ નરીકળરી જરે. પુત્થરી પરામજિ થિાનો ્ય એક મિમરટિ આનંદ િો્ય ્છ.ે દરીકરાને ભેટરી 
પડિાં િેમણે આગાિરી કરરી, ‘એક હદિસ િું જરૂર નૉબેિ પાહરિોમષકનો િકદાર બનરીર’ એ 
દેરમાં કે જ્યાં અન્્ય મપિાઓ પોિાના સંિાનોને ‘પારા’ િરરીકે જોિાનું સિપન સેિિા િો્ય, 
જમેને મન ‘પારા’ થિા કરિાં ઉચિત્તમ મસમદ્ બરીજી કોઈ િોઈ જ ના રકે ત્યાં રમ્શગુરુઓના 
ઉપદેર કરિાં શ્રેષ્ પુસિકોના િાંિનને અમગ્મિા આપનાર પામુકના મપિા જિેા અપિાદરૂપ 
મપિા જ પોિાનો પુત્ નૉબેિ ઈનામ મેળિે િેમાં ગિ્શ અનુભિે.

પોિાના હૃદ્યસપરશી િ્િવ્યમાં પામુક પોિાનરી સાહિમત્યક કારકરીહદ્શના ઘડિરમાં 
પોિાના પ્રેમાળ, સંિેદનરરીિ, સિપનદૃટિા મપિાના પ્રદાનનો ભારપૂિ્શક અને િારંિાર ઉલ્લેખ 
કરે ્છ.ે સામાન્્યિઃ માિા એટિે િાગણરીરરીિ. સંિાન માટ ેગમે િે ભોગ આપિા િતપર, ઋજુ 
હૃદ્યરી, પુત્નરી નાનરી સરખરી િકિરીફથરી જ પરીડા અનુભિિરી, પોિાના અંગિ પ્રશ્નોનરી પુત્ને 
જાણ પણ ન થિા દેનારરી, િેના માટ ેઆખરી દુમન્યા સામે જગં માંડનારરી સ્ત્રરી જ્યારે મપિા િો 
રાક જમાિનાર, પુત્ને ભ્યમાં રાખનાર, ખરા કે ખોટા કારણ સર સજા કરિાં ન અિકાનાર, 
સત્તાિાિરી, આપખુદ એિો મિ પ્રિિમે ્છ.ે પણ કોઈ સદભાગરીને જ પામુકને મળા િેિા મપિા 
મળે.

આ િ્િવ્ય મિરે િાંિિા િરિ સમજાઈ જા્ય ્છ ેકે અિીં પામુક પોિાને પાશ્વ્શભૂમાં 
રાખે ્છ ેઅે મપિાના મનવ્યા્શજ સનેિ, િાતસલ્યના સમરણોમાં િિરી જા્ય ્છ.ે મપિાનું સિપન સાકાર 
કરરી રકિાનો આ નૉબેિ મિજિેાને સંિોષ ્છ ેપણ આ ક્ષણે િેમનરી અનુપમસથમિ પામુકને ખૂબ 
સાિે ્છ,ે િેમને એક પ્રકારનો ખાિરીપો અનુભિા્ય ્છ.ે મપિાને માટ ેિો િેમનું સંિાન ્્યારે્ય 
મોટુ ંથિું જ નથરી. એટિેસિો, પામુક કિે ્છ,ે િંુ અરશી સદરી િટાિિાને આરે િિો િો ્ય િે મારા 
માટ ેિોકિેટ િઈ આવ્યા, િેમણે ના  પાડરી િોિા ્છિાં, િેમણે સૂિિેિા સમ્ય પિેિાં જ મેં 
સુટકૅસ ખોિરી નાખરી િો ્ય િેમણે ન િો કોઈ નારાજગરી વ્ય્િ કરરી કે ન ઠપકો આપ્યો, આ 
ઉદારમનના મપિા કેિરી રરીિે સમરણપટ પરથરી ખસે?

આ િ્િવ્ય અત્યંિ હૃદ્યંગમ ્છ.ે અનેક સથળે આપણરી આંખો ભરીનરી કરરી જા્ય ્છ.ે 
મપિાને ્યાદ કરિા/્યાદ રાખિા મનમમત્તોનરી ્્યાં કમરી ્છ?ે પામુકને મળેિરી સુટકૅસનરી જમે-
મપિા જ ેખુરરરી પર બેસિા િિા િે ખુરરરી, િેમણે િખેિા પત્ો, િેમને ગમિાં પુસિકો, િેમનાં 
િસ્ત્રો, િેમનરી પેન, િેમનરી ડા્યરરી, આરામ કરિાં િિાં િે બાંકડો કે ગાદરી િ. માંથરી દરેક જણ 
પોિપોિાના સમકૃમિમિહ્ો જાળિરી રાખે ્છ.ે આ કિેરમ્ય મિશ્વમાં મપિાાના ્છત્ મિના જીિિું 
એટિે રું. િે, જ ે પોિાના મપિાને કુમળરી િ્યે ગુમાિરી બેઠા િો્ય િે જ જાણે અને મપિા 
ગુમાિનાર વ્યમ્િ, કોઈ પામુક કે મનરંજન ભગિ જિેા સંિેદનરરીિ સજ ્શક િો્ય િો િેમને િો 
જીિનમાં અને િખાણોમાં ્ય મપિાનરી રોર રહા કરે ્છ.ે

પોિે રા માટ ેિખે ્છ ે, સજ ્શનનું પ્ર્યોજન રું ્છ ેિેિા પૂ્છિા રિેિા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 
પામુક જ ેકારણો આપે ્છ ેિે જોિાં એિું િાગે ્છ ેકે જાણે િે સમગ્ સજ ્શકિકૃંદ િિરી બોિરી રહા 
્છ.ે

િેમના મિે િે િખરી રહા ્છ ેકારણ કે િે િેમનરી આદિ ્છ,ે બરીજા કરાનરી ફાિટ નથરી, 
પુસિકો િાંિિાનું અને બંર ઓરડામાં જાિને પૂરરી દઈ, કિાકો સુરરી એકાંિ માણિાનું ગમે ્છ,ે 
િેમને પૅપર, કિમ અને રાિરીનરી સુિાસ ગમે ્છ,ે રોષ, અજપંા, અસંિોષનરી અમભવ્યમ્િ માટ ે



50 પરબ v નવેમ્બર, 2021

િખે ્છ,ે ન િખે િો ભૂિાઈ જિાનો ભ્ય સિાિે ્છ,ે િે િખે િેિું બરીજાં ઈચ્છ ે્છ ેમાટ ેિખે ્છ,ે 
પોિાને બરીજાં િાંિે િે િેમને ગમે ્છ ેિો એકિા પડરી જિાનો ભ્ય રહા કરે ્છ,ે માટ ેિખે ્છ,ે 
િેખન િેમનરી આંિહરક જરૂહર્યાિ ્છ,ે આિેગ ્છ ેમાટ ેિખે ્છ,ે ખુર થિા માટ ેિખે ્છ.ે

પામુક આ િ્િવ્યમાં સજ ્શનપ્રહક્્યા સાથે િણા્યેિા મિત્િના મુદ્ાઓનરી ્છણાિટ કરે 
્છ.ે સજ ્શકના અંિમિ્શશ્વમાં િે અકળામણ અનુભિે ્છ,ે પામુક એક સજ ્શકનરી આિશ્યકિાઓ 
્છિાં, કેન્દ્રસથાને િો િેના મપિાના સમરણો અને િેમનરી પડિેરી ્છાપ જ રિે ્છ.ે

આ સુટકૅસનો સપર્શ પણ ન જાણે કેટિાં્ય સંિેદનો જગિરી જા્ય ્છ.ે આ માત્ મનજી્શિ 
િસિુ નથરી પણ મપિાનો અમૂલ્ય િારસો ્છ.ે પોિાને મપિા સાથે કા્યમ જોડિેા રાખનારરી કડરી 
્છ,ે મોટરી સંપદા, મમરાિ ્છ.ે કોઈ પણ િાગણરીરરીિ પુત્ પોિાના ગુમાિેિા મપિાને િંમેરા 
પોિાનરી રરીિે ્યાદ કરિો જ િો્ય ્છ ેપણ આટિરી મોટરી મસમદ્ને કારણે વ્યાપક સિરીકકૃમિ મળરી 
િો્ય િો રન્્ય ક્ષણે, મપિાનરી ગેરિાજરરી સાિે જ.

‘‘જો િંુ કિેિો િિો ને કે િને એક હદિસ જરૂર નૉબેિ પુરસકાર મળરે, િારરી પ્રમિભા 
પોંખારે. મારરી આગાિરી સાિરી પડરી ને? િે આ િોકિેટ. પ્છરી કોઈ હફલમ જોઈ આિરીએ.’’ 
પામુકના કાન આ સાંભળિા ઝંખિા િરે. આ િ્િવ્ય નિોહદિ સજ ્શકોને અને મપિકૃસનેિનરી 
રોરમાં વ્યસિ સૌ કોઈને ઉપ્યોગરી નરીિડરે. આ િ્િવ્ય પામુકના વ્યમ્િતિના સજ ્શક અને 
પુત્ એમ બંને પાસાઓનો પહરિ્ય કરાિે ્છ.ે

(હડસેં. 7, 2006ના રોજ નૉબેિ પુરસકાર સિરીકારિરી િેળા, પામુકે િુકશી ભાષામાં આપેિ 
િ્િવ્યમાં Maqureen Freely એ અંગ્ેજી ભાષામાં કરેિા અનુિાદ પર આરાહરિ)

અધૂરં	છતાં	અગતયનું,	િુિંસકૃત	પણ	(કદાચ) 
સવસમૃત	(?)	પુસતક	  શૈલેશ	પારેખ

જનેરી િાિ ્છ ેિે પુસિકનું નામ જાણરીિું ્છ ેઅને મજજ્ાસા જગાડ ેિેિું રસપ્રદ ્છ.ે 
આશ્્ય્શનરી િાિ િો એમ ્છ ે કે િેનું સંપૂણ્શ અને સાિું નામ પણ ્્યાં્ય ્છપા્યું નથરી! િરુ 
આશ્્ય્શનરી િાિ એ ્છ ેકે િરીિટ અને ઝરીણિટ માટ ેજાણરીિા િેના િેખકનાં અન્્ય પુસિકમાં 
્છપા્યેિરી ્યાદરીમાં પણ િેનું નામ અરૂરંુ (અને િેથરી ખોટુ ં કિરી રકા્ય!) ્છપા્યું ્છ.ે જનેા 
પ્રકારનરી જાિેરાિ 1974માં એક સન્માનરી્ય સમારંભમાં થઈ િિરી અને જનેું પ્રકારન 1975માં 
િોરા એન્ડ કંપનરીએ ક્યુું િિું િે મનરંજન ભગિ મિમખિ પુસિકનું સંપૂણ્શ (અને િેથરી સાિું) 
નામ ્છ:ે ‘્યંત્મિજ્ાન અને મંત્કમિિા: પૂિા્શર્શ’.

આ રરીષ્શકનો અંમિમ રબદ, ‘પૂિા્શર્શ’, પુસિકના મુખપકૃષ્ અને અંદરના પ્રથમ પાના 
મસિા્ય ્્યાં્ય જોિામાં આવ્યો નથરી. પ્રકારનનરી મિગિો આપિાં પાનાં ઉપર પણ અંગ્ેજીમાં 
્છાપેિરી મિગિોમાં પણ િેને સથાન નથરી મળું. મનરંજન ભગિ મિમખિ, 2004માં ગૂજ ્શર 
પ્રકામરિ, ‘સાહિત્યિ્યા્શ’માં પણ ‘મનરંજન ભગિનરી અન્્ય કકૃમિઓ’ નરીિે ્છપા્યેિરી સૂમિમાં 
પણ આ રબદ િમજ ્શિ ્છ.ે જથેરી કોઈપણ િાિક પુસિકના ‘ઉત્તરાર્શ’નરી અથિા બરીજા ભાગનરી 
અપેક્ષા રાખે જ નિીં. અને જો કોઈ િાિક પુસિક મેળિરીને િેના મુખપકૃષ્ કે અંદરનાં પિેિાં 
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પાનાં ઉપરનું રરીષ્શક ધ્યાનપૂિ્શક િાંિરીને ‘ઉત્તરાર્શ’ અથિા બરીજો ભાગ રોરિા પ્ર્યતન કરે િો 
િેને મનરાર થિા મસિા્ય ્ૂછટકો નથરી કારણ કે ‘ઉત્તરાર્શ’ અથિા બરીજો ભાગ ્છપા્યો જ નથરી 
અને િેનરી ્્યાં્ય નોંર િેિા્યેિરી નજરે નથરી િડરી!

પુસિક મિરે થોડરીક ઐમિિામસક મિગિો જોિાનું રસપ્રદ થઈ પડરે. 1969નો 
રણજીિરામ સુિણ્શિંદ્રક મનરંજન ભગિને અપા્યો િિો. 1974માં િંદ્રકનરી અપ્શણમિમરના 
કા્ય્શક્મમાં પોિાનો પ્રમિભાિ આપિાં મનરંજન ભગિે કહું િિું,

‘આજના પ્રસંગે ‘્યંત્મિજ્ાન અને મંત્કમિિા’ મિરે વ્યાખ્યાન કરિું એિું મિિા્યુું  િિું. 
એ અંગેનું િખાણ જમેજમે િખાિું ગ્યું િેમિેમ મિસિરિું ગ્યું અને અંિે િેનું મનબંરનું 
સિરૂપ થ્યું. એ સમગ્ િખાણ સિિંત્ પુસિકરૂપે પ્રમસદ્ થરે.’

આ જ િાિ આગળ િરારિા, 1975માં પ્રગટ થ્યેિા, ઉપરો્િ ‘પૂિા્શર્શ’માં િેખક કિે 
્છ:ે

‘આ મનબંરમાં કુિ સાિ ખંડો ્છ.ે એમાંથરી અિીં પ્રથમ પાંિ ખંડો મનબંરના પૂિા્શર્શ રૂપે 
પ્રમસદ્ થા્ય ્છ.ે.. બાકરીના બે ખંડો આ મનબંરના ઉત્તરાર્શ રૂપે િિે પ્છરી પ્રમસદ્ થરે.’

આજ સુરરી ‘ઉત્તરાર્શ’ પ્રમસદ્ થ્યો નથરી. ‘ઉત્તરાર્શ’ મિનાના ‘પૂિા્શર્શ’ને, અને રરીષ્શકમાં 
‘પૂિા્શર્શ’નો ઉલ્લેખ ન કરિા પુસિકને અરૂરંુ પુસિક કિેિામાં કોઈ અનૌમિત્ય નથરી. 

સિજ રરીિે પ્રશ્ન થા્ય કે એક અરૂરાં પુસિકને ‘અગત્યનું’ અને ‘સુસંસકકૃિ’ જિેાં 
મિરેષણોથરી નિાજિા માટનેાં કારણો રું ્છ?ે એના જિાબમાં િંુ િાિકનું ધ્યાન પ્રમસદ્ થ્યેિા 
‘પૂિા્શર્શ’ના અનુક્મ પ્રમિ દોરરીર:

‘અનુક્મ

ખંડ 1 પ્રાસિામિક

ખંડ 2 ્યંત્મિજ્ાનના િામત્િક પ્રશ્નો 

ખંડ 3 ્યંત્મિજ્ાનનો ઈમિિાસ: ઔદ્યોમગક ક્ાંમિ

ખંડ 4 ઔદ્યોમગક ક્ાંમિ: ભારિિષ્શનરી મત્મિર પરારરીનિા

ખંડ 5 ઔદ્યોમગક ક્ાંમિ: ગુજરાિરી ભાષાનરી પાંિ ‘ગદ્યપદ્યકકૃમિઓ’

અંમિમ િાર ખંડનાં રરીષ્શકો જ સમગ્ પુસિક પ્રમિ કુિૂિિ જાગકૃિ કરે િેિાં ્છ.ે સાથે 
જ્યારે મનરંજન ભગિ જિેા ઈમિિાસ-રમસક અને મિદ્ાન સાહિત્યકારનું નામ જોડા્યેિું િો્ય 
ત્યારે આ પુસિક િાંિિાનરી મજજ્ાસા િરરી જા્ય િેમાં આશ્્ય્શ નથરી. ્યંત્મિજ્ાન, ઈમિિાસ અને 
સાહિત્યને એક સાથે પ્રસિુિ કરિું અન્્ય કોઈ પુસિક ગુજરાિરીમાં જોિા મળે િેિરી ર્્યિા 
ઓ્છરી ્છ.ે

પુસિક િાંિિાં, સુજ્ િાિક મિગિોનાં પ્રાિુ્ય્શથરી, િક્શબદ્ મિિારરારાથરી, િામગમિાસભર 
િાણરીના પ્રિાિથરી, મિદ્ત્તાપૂણ્શ મિશ્ેષણ અને િારણથરી પ્રભામિિ થા્ય એમાં રંકાને સથાન 
નથરી. ્યંત્મિજ્ાનનરી વ્યાખ્યાથરી આરંભ કરરી િેના મિકાસના ઈમિિાસનો (પ્રાગ્-ઐમિિામસક 
્યુગથરી િિ્શમાન સુરરીનો) આિેખ કરરી, ઔદ્યોમગક ક્ાંમિનું ઐમિિામસક અને સામામજક 
પહરપ્રેક્્યમાં મિગિિાર આિેખન કરરીને િેખક ભારિને ઔદ્યોમગક ક્ાંમિ સાથે સાંકળરી િે ્છ.ે 
ભારિના િતકાિરીન રાજકારણને કારણે ઔદ્યોમગક ક્ાંમિનરી ભારિ ઉપર થ્ેયિરી આમથ્શક, 
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રાજકરી્ય અને સાંસકકૃમિક અસરનું િણ્શન અને મિશ્ેષણ કરરીને િેખક અંિે ગુજરાિરી 
સાહિત્યનરી ‘પાંિ ગદ્યપદ્યકકૃમિઓ’નું - દિપિરામનું. ‘િંુનરખાનનરી િઢાઈ’, ગાંરરીજીનું ‘હિંદ 
સિરાજ’, રણમજિરામનું ‘માસિર નંદનપ્રસાદ’, બિિન્િરા્ય ઠાકોરનું ‘ઈમિિાસ હદગદર્શન’ 
અને ઉમારંકર જોરરીનું ‘આતમાનાં ખંડરે’ - િતકાિરીન સંજોગોના સંદભ્શમાં મિશ્ેષણ અને 
મિિેિન કરે ્છ.ે1

્યંત્મિજ્ાનનો અને ઔદ્યોમગક ક્ાંમિનો ઈમિિાસ, િેના સમાજ અને અથ્શકારણ િેમ જ 
ભારિના રાજકારણ, અથ્શકારણ અને સંસકકૃમિ ઉપર પડિેા પ્રભાિને સમજ્યા પ્છરી, ગુજરાિરી 
સાહિત્યનરી પાંિ કકૃમિઓમાં ઝરીિા્યેિરી િેનરી ્છા્યાનો આસિાદ િરીરા પ્છરી - ટૂકંમાં, આખું 
પુસિક િાંચ્યા અને માણ્યા પ્છરી, િાિક સિાભામિક રરીિે મિિાર કરે કે િજી િો બે ખંડ બાકરી 
રિરી ગ્યા ્છ ે- િો િેમાં રું આિિાનું િિું? એને ્યાદ કરિું પડ ે્છ ેકે િેખકે ‘મનિેદન’માં કહું 
િિું કે, 

‘્છઠ્ા ખંડમાં આજ ે્યંત્િૈજ્ામનક ક્ાંમિનરી પૂિ્શસંધ્યાએ મનુષ્યજામિ ્યંત્િૈજ્ામનક ્યુગના 
ઉંબર પર ઊભરી ્છ ેઅને એથરી ભમિષ્યમાં, મનકટના જ ભમિષ્યમાં ્યંત્િૈજ્ામનક સમાજ, 
મનુષ્ય અને સંસકકૃમિનું સજ ્શન થરે ત્યારે સમસિ મનુષ્યજામિ સમક્ષ જાણે કે જીિન-
મકૃત્યુ જિેા અંમિમ મિકલપો રજૂ થરે અને આ અંમિમ મિકલપોમાં મનુષ્ય માત્એ જ ે
પસંદગરી કરિાનરી રિેરે એ અંગેનો અંગુમિમનદમેર ્છ.ે સાિમા અને અંમિમ ખંડમાં 
્યંત્મિજ્ાન  સાથે મંત્કમિિાને રો સંબંર ્છ?ે અને ્યંત્િૈજ્ામનક ્યુગ, મનુષ્ય, સમાજ 
અને સંસકકૃમિના સંદભ્શમાં મંત્કમિિાનો રો રમ્શ ્છ?ે - આ ગિનગંભરીર પ્રશ્નો પૂ્છિાનું 
ન્યુું સાિસ ્છ.ે’

જો ‘ઉત્તરાર્શ’ ્છપા્યો િોિ િો આપણે મનરંજન ભગિને એક આષ્શદૃટિાના અિિારમાં 
જો્યા િોિ અને િેમનરી અભ્યસિ ભમિષ્યિાણરીમાં ્યંત્િૈજ્ામનક ્યુગનરી પ્રગમિ અને િેનરી 
અસરનો અણસાર પામ્યા િોિ િેમજ આપણને ‘જીિન-મકૃત્યુ જિેા અંમિમ મિકલપો’નરી 
આગોિરા જાણ થઈ િોિ. િરારે અફસોસ એ િાિનો ્છ ેકે ‘મંત્કમિિા’નરી િાિ અરૂરરી રિરી 
ગઈ. સદભાગ્યે, િેખક સંમક્ષતિમાં મંત્કમિિાનરી મિત્તા સમજાિે ્છ ેઅને િેનરી ઝાંખરી પણ 
કરાિિા જા્ય ્છ.ે બરીજા ખંડનાં આરંભે, મંત્કમિિાનરી મિત્તા સમજાિિાં િે કિે ્છ,ે

‘...આપ સૌનરી જમે િંુ પણ એિા ્યુગમાં જીિરી રહો ્ુછ ંકે જમેાં ્યંત્મિજ્ાન અકલપ્ય 
ગમિથરી અસંખ્ય પહરિિ્શનો દ્ારા સમગ્ મનુષ્યજીિનને એિું િો વ્યાપરી િળું ્છ ેકોઈપણ ક્ષણે 
સમસિ મનુષ્યજામિ સમક્ષ જાણે કે જીિન-મકૃત્યુ જિેાં અંમિમ મિકલપો રજૂ કરરે એિો ભ્ય 
અનુભિરી રહો ્ુછ.ં િો સાથેસાથે મંત્કમિિા આ અંમિમ મિકલપોમાં મનુષ્ય માત્એ જ ેપસંદગરી 
કરિાનરી ્છ ેએમાં સિા્યરૂપ થિાનો એનો રમ્શ બજાિરે એિરી શ્રદ્ા અનુભિરી રહો ્ુછ.ં’

પુસિકના અંિે ઉમારંકર જોરરીનાં બે કાવ્યો - ‘મિશ્વરાંમિ’ અને ‘આતમાનાં ખંડરે’ - 
દ્ારા મનરંજન ભગિ િાિકને મંત્કમિિાનરી ઝાંખરી કરાિિાં િખે ્છ,ે

‘મિશ્વરાંમિમાં એક આદર્શ પ્રમિ અભરીપસા ્છ.ે એમાં જ ે ભાિનામ્યિા કાવ્યનરી 
એકિારૂપ ્છ ેએ ભાિનામ્યિાને માનિજામિએ િાસિમિકિા બનાવ્યા મિના ્ૂછટકો નથરી 
એિું દર્શન ્છ.ે એમાં... મિશ્વરાંમિ એ માનિમન્યમિ ્છ ેએિું દર્શન ્છ.ે.. ‘આતમાનાં 

1 આ પાંચેય કૃતિઓનું તિિેચન અને તિશ્ેષણ શબ્દશઃ સિાધયાયલોક ભાગ 5 અને 7માં પ્રગટ થયું છે.
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ખંડરે’... માં આરુમનક ઔદ્યોમગક સંસકકૃમિ, સમાજ અને મનુષ્યનરી િાસિમિકિા ્છ,ે 
એમાં કેન્દ્રમાં વ્યમ્િનરી અરાંમિ ્છ.ે પણ આ મિશ્વરાંમિ અને આ વ્યમ્િનરી અરાંમિ 
િચિે મિરોર નથરી. આ અરાંમિનો અનુભિ એ નરક ્છ ેપણ એના ્યથાથ્શનો સિરીકાર 
રોરન ્છ.ે.. વ્યમ્િનરી અરાંમિના આ ્યથાથ્શના સિરીકાર દ્ારા જ મિશ્વરાંમિનરી ર્્યિા 
્છ.ે.. ‘મિશ્વરાંમિ’ અને ‘આતમાનાં ખંડરે’ એ સંક્ાંમિ્યુગનરી કમિિા ્છ.ે ્યંત્િૈજ્ામનક 
્યુગમાં ્યંત્િૈજ્ામનક સંસકકૃમિ, સમાજ અને મનુષ્યના સંદભ્શમાં, િિે પ્છરીનરી કમિિામાં 
‘મિશ્વરાંમિ’  અને ‘આતમાનાં ખંડરે’નો સમન્િ્ય થરે. આ બન્ે પ્રકારનરી કમિિા એક 
કકૃમિ રૂપે, એક-આકકૃમિ રૂપે મસદ્ થરે અને એ કમિિા ્યંત્મિજ્ાનના સંદભ્શમાં મંત્કમિિા 
િરે.’

આ અરૂરાં પુસિકનરી ઉપરો્િ રૂપરેખા િેને એક અગત્યના અને સુસંસકકૃિ પુસિક 
િરરીકે સિરીકારિા માટ ેપ્યા્શતિ ્છ.ે િિે િાિ રિરી અંમિમ મિરેષણ, ‘મિસમકૃમિ’નરી. િેખકનાં 
િખાણોનરી પ્રત્યેક સૂમિમાં સથાન પામિાં - ભિે અરૂરાં (અને િેથરી ખોટા (!) રરીષ્શકથરી) - 
પુસિકને ‘મિસમકૃિ’ કિરી રકા્ય? આ પુસિકનું નામ/રરીષ્શક એકિાર જો્યા/સાંભળા પ્છરી 
ભૂિા્ય એિું નથરી. માટ,ે આ પુસિકનું નામ/રરીષ્શક મિસમકૃિ નથરી પણ પુસિક અિશ્ય મિસમકૃિ 
્છ ે- ભૂિાઈ ગ્યું ્છ,ે કદાિ પ્રકારનના થોડા જ સમ્ય પ્છરી ભૂિાઈ ગ્યું િરે. જો િેમ ન િોિ 
િો િેના ઉત્તરાર્શ માટ ેિેખક પાસે િકાદો થ્યો િોિ, િેખકે પોિાના બિાિમાં િેનો જિાબ 
આપ્યો િોિ ઈત્યાહદ. જનેો સંદભ્શ ર્્ય નથરી િેિરી ‘જો’ અને ‘િો’નરી િાિ જિા દઈએ. 
આશ્્ય્શનરી િાિ એ ્છ ેકે એકાદ બે અપિાદ2 મસિા્ય આ પુસિકનરી સમરીક્ષા કે અિિોકન 
્્યાં્ય નજરે નથરી પડિાં. એટિું જ નિીં, મનરંજન ભગિના સાહિત્યનરી મિસિકૃિ સિરૂપે િાિ 
થિરી િો્ય ત્યાં પણ આ પુસિક મિરે એક પંમ્િ પણ િાંિિા નથરી મળિરી.

અિબત્ત મિસમકૃમિ જ જનેરી અમનિા્ય્શ અને મનમશ્િ મન્યમિ િો્ય પુસિકો પણ ્છપા્ય ્છ ે
અને િેનરી નોંર ન િેિા્ય કે સમરીક્ષા ન થા્ય િે સિાભામિક અને કદાિ ઈચ્છનરી્ય પણ ્છ.ે પણ 
્યંત્મિજ્ાનના ઈમિિાસથરી આરંભ કરરી િેના વ્યાપનરી મનુષ્યજીિન ઉપર પડિરી અસર િેમ જ 
સાંસકકૃમિક સિરે સાહિત્યમાં િેનરી ્છા્યાનરી િાિ કરિા ગુજરાિરીના આભૂષણ સમાન આ 
પુસિકનરી અિગણનાના પા્યામાં મિસમકૃમિ મસિા્ય બરીજુ ંરું િોઈ રકે?

અંિમાં આ અરૂરા પણ અગત્યના અને સુસંસકકૃિ પણ મિસમકૃિ પુસિકનરી, જિલ્લે જ 
જોિા મળિરી એક સમરીક્ષામાં સમરીક્ષક, પ્રફુલ્લ રાિિનું અંમિમ મિરાન ટાંકરીને મિરમરીર:

‘મંત્કમિિાનું દર્શન વ્ય્િ કરિાનરી મનરંજન ભગિનરી આ મથામણ સિુત્ય ્છ,ે પરંિુ 
દરીઘ્શસૂમત્િા મૂળને પામિામાં જાણે આડરૂપ બને ્છ.ે ્છિાં્ય િરીસમરી સદરીનરી ્છલે્લરી 
પચિરીસરીના આરંભે મિિેિન સાહિત્યનરી સંપદા ્છ.ે એ દૃમટિએ આ કકૃમિનું ઐમિિામસક 
મૂલ્ય ્છ ેઅને રિેરે.’

મનરંજન ભગિ અને ્યંત્મિજ્ાનનરી સમસ્યા, ‘પરબ’, જાન્્યુઆરરી 1983માં નટિર ગાંરરી અને ‘્યંત્મિજ્ાન 
અને મંત્કમિિા’ મિરે, પ્રફુલ્લ રાિિ, 2019, ‘કાળનરી કેડરીએ ઘડરીક સંગ’, (મનરંજન ભગિ અધ્ય્યન 
ગ્ંથ), સં. રઘુિરીર િૌરરરી, રમેર ર. દિે, હકરરીટ દૂરાિ, ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન કા્યા્શિ્ય, અમદાિાદ, 2020. 
અિીં પણ ‘પૂિા્શર્શ’ રબદ િમજ ્શિ ્છ!ે આ જ અધ્ય્યન ગ્ંથમાં ‘કેિિમ્ જ્ાનમૂમિ્શમ્’માં સંજ્ય શ્રરીપાદ 
ભાિે ‘્યંત્મિજ્ાન અને મંત્કમિિા’ને ઓ્ુછ ંજાણરીિું થ્યેિું અજોડ પુસિક ગણાિે ્છ.ે q
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અનુવાદ
ચાર	કાવયો	

મંગલેશ	િ્બરાલ	અનુિાદ: િરરીર મરીનાશ્રુ

(સમકાિરીન હિન્દરી કમિ િથા ખ્યાિ અનુિાદક - જન્મ: 16 મે 1948, ઉત્તરાખંડના 
હટિરરી મજલ્લાના કાફિપાનરીમાં. મરક્ષણ દેિરાદૂનમાં. ભારિ ભિન, ભોપાિથરી પ્રકામરિ 
‘પૂિ્શગ્િ’ સામમ્યકના પૂિ્શ સિા્યક સંપાદક. શ્રરીકાંિ િમા્શ પુરસકાર, રમરેર સમમાન, ‘પિિ’ 
સમમાન, સાહિત્ય અકાદમરી પુરસકાર આહદ પુરસકારોથરી સમમામનિ. િગભગ બરરી ભારિરી્ય 
ભાષાઓ ઉપરાંિ એમનાં કાવ્યોના અંગ્ેજ, રમર્યન, જમ્શન, સપેમનર, પોમલસક, બલગારરી આહદ 
ભાષાઓમાં પણ અનુિાદ થ્યેિા ્છ.ે કમિિા ઉપરાંિ સાહિત્ય મસનેમાં સંિાર-માધ્યમો અને 
સંસકકૃમિના પ્રશ્નો અંગે સિિ િેખન મિમર્શ કરિાં રહા ્છ.ે ્યાત્ાિકૃત્ત અને પટકથા િેખન પણ 
ક્યુું ્છ.ે અમેહરકાનરી આ્યોિા ્યુમનિમસ્શટરીના ઇન્ટરનેરનિ રાઇટીંગ પ્રોગ્ામનરી ફેિોસરરીપ 
િેઠળ ્યુએસએ ઉરાંિ બલગારરી્યા, ઝેકોસિોિાહક્યા રમર્યા, મોરેમર્યસ, નેપાિ, જમ્શનરીનરી 
સાહિમત્યક ્યાત્ાઓ કરેિરી ્છ.ે એમનાં િખાણોમાં સામંિરી અને મૂડરીિાદરી રાસક રમ્િઓ 
અને ્છિનાઓનો પ્રમિકાર સૂક્મ સૌંદ્ય્શ બોર સાથે પારદરશી ભાષામાં સપટિ રૂપે નજરે િડ ે
્છ.ે કોરોનાને િરીરે િાિમાં અિસાન: 9 હડસેમબર 2020નાં રોજ.)

1.	છૂટી	ગયાં	છે

ભારે િૈ્યે ગ્યા નરીકળરી 

િજીને બાપરીકાં ઘરબાર

પા્છળ માટોડુ ંરસમસિું

પાણા ગબડ ેઅનરારાર

જરાક ઓ્છો િળરીને જો, ભૈ

કેમ િખાઈ િાલ્યાં દ્ાર

એનરી ભરીિર ્ૂછટરી ગ્યાં ્છે

એક એક કોઠાર

2.	વણતામાળા

િંુ ભાષામાં અ િખિા ઈચ્ુછ ્ુછં
અ-થરી અનેનાસ અ-થરી અખરોટ

પરંિુ િખિા િાગું ્ુછ ંઅ-થરી અનથ્શ અ-થરી અત્યાિાર

કોમરર કરંુ ્ુછ ંરે ક-થરી કિમ કે કરુણા િખું

પરંિુ િંુ િખિા માંડુ ં્ુછ ંક-થરી ક્રૂિા ક-થરી કુહટિિા

અત્યાર સુરરી ખ-થરી િિે ખિરાના ભણકારા િાગિા માંડ ે્છે

મારો ખ્યાિ િિો કે ફ-થરી ફૂિ જ િખરી રકાિું િરે 
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ઘણાં બરાં ફૂિ

ઘરોનરી બિાર ઘરોનરી ભરીિર મનુષ્યોનરી ભરીિર

પરંિુ મેં જો્યું િો બરાં જ ફૂિ જઈ રહાં િિાં

જામિમોના ગળામાં માળા રૂપે પિેરાિિા માટે

કોઈ મારો િાથ જકડ ે્છ ેને કિે ્છ ે

ભ-થરી િખો ભ્ય જ ેિિે બરરી જગાએ મોજૂદ ્છે

દ દમનનો ને પ પિનનો સંકેિ ્છે

આિિા્યરી મ્છનિરી િે ્છ ેઆપણરી આખરી િણ્શમાળા

એ ભાષાનરી હિંસાને બનાિરી દે ્છે

સમાજનરી હિંસા

િ-ને િત્યા માટ ેસુરમક્ષિ કરરી દેિામાં આવ્યો ્છે

આપણે કેટિું્ય િળ અને િરણ િખિા રિરીએ

એ િખિા રિે ્છ ેિ-થરી િત્યા, િર િખિ

3.	હોટલ

જ ેજ ેિોટિોમાં િંુ રહો, એ બરરી સમજિરી કહઠન િિરી

જો કે િોકો એમાં એક સરખરી મુદ્રામાં એિરી રરીિે પ્રિેરિા િિા

જાણે પોિાના ઘરનો કબજો િેિા જઈ રહા િો્ય

ને મામિકરીિકના દરસિાિેજ એમનરી મબ્રફકેસમાં રાખેિા િો્ય.

પણ મારે માટ ેિો એ પણ સમજિું અઘરંુ િિું

કે કઈ િાઇટ ્્યાંથરી થા્ય ્છ ેને કઈ રરીિે બંર થા્ય ્છે

અને કેટિાક િેમપ િો એટિા પેિરીદા િિા કે એમને િાિુ કરિામાં

એક પ્રિેમિકા ઉકેિિા જટેિરી ખુરરી મળિરી િિરી.

બાથરુમના નળ સુંદર ફંદાઓનરી જમે િટકિા િિા

અને ક્યા નળને કઈ િરફ ઘુમાિિાથરી ઠડંુ

ને કઈ િરફ ઘુમાિિાથરી ગરમ પાણરી આિિું િિું અથિા આિિું ન િિું

એ સમજિામાં મારરી આખરી મજદંગરી જિરી રિે એમ િિું

પથારરી મનદ્રા કરિાં િરારે િો અટકિાળાં માટ ેબનેિરી િિરી

અને એનરી પર ઓમરકાંઓનો મિકટ સિમપનિ સંસાર

િાિ િો આરામ ફરમાિરી રહો િિો

આ એ જ જગ્યા ્છ,ે મને મિિાર આવ્યો કે

જ્યાં િેખકોએ મસમોટરી ભારેખમ નિિકથાઓ િખરી
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જનેે એ પોિાના ઘરોના કોિાિિમાં ના િખરી ર્્યા

કમિઓએ કાવ્યો રચ્યાં, જ ેપા્છળથરી પુરસકકૃિ થ્યાં

અિીં જ કેટિાક ભિા િોકોએ પ્રેમ અને રમ્િરાળરીઓએ બળાતકાર ક્યા્શ

બિુ બરાં િુંબન અને િરી્ય્શનાં મનરાન અિીં સૂઈ રહાં િરે

એક દોસિ કિેિો િિો કે બરરી િોટિો એક જિેરી ્છે

બલકે દુમન્યા જિેડરી મિરાળકા્ય એક જ િોટિ ્છે

જનેા િજારો હિસસા ઠરે ઠરે ઊભા કરરી દરીરા ્છે

અને એ માણસ પણ એક જ ્છે

જનેા િાખ િાખ હિસસાઓ અિીં પ્રિેર કરિા રિે ્છે

કેિળ એમનાં નામ અિગ અિગ ્છે

્છિેટ ેનસરીબજોગે મારરી મનદ્રાને એક જગા મળરી

જ ેએક નાનકડરી િોટિ જિેરી િિરી, જનેું કોઈ નામ ન િિું

એક પથારરી િિરી, જનેરી પર કદાિ િષષોથરી કોઈ સૂિું ન િિું

એક બલબ િટકિો િિો, એક બાથરૂમ િિો

જનેા નળમાં પાણરી ્્યારેક આિિું’િું ્્યારેક ન’િું આિિું

જ્યારે મેં પૂછું - નિાિા માટ ેગરમ પાણરી મળરે કે

િો થોડરી િારે એક ્છોકરો આવ્યો િુપિાપ

એક જૂનરી િોઢાનરી બાિદરી િઈને

અને ઈરારો કરરીને જિો રહો

4.	ઘટતો	જતો	ઑસકિજન

ઘણરીિાર િાિિામાં આિે ્છે

દુમન્યામાં ઑમ્સજન ઘટરી રહો ્છે

્્યારેક િો મબિકુિ સામે જ જોિા મળે ્છ ેકે એ કેટિરી િેજીથરી ઘટરી રહો ્છે

રસિાઓ પર િાિુ ્ુછ,ં ખાઉં ્ુછ ંિાંિું ્ુછ ંસૂઈને ઊઠુ ં્ુછં
િો એક રમ્િરાળરી વ્યમ્િ પાસે જાઉં ્ુછં
િો િાતકામિક ઑમ્સજનનરી જરૂહર્યાિ િિા્શ્ય ્છે

િરરી રહા ્છ ેનાઇટો્જન સલફર કાબ્શનના ઑ્સાઇડ

અને િિામાં ઝૂિિા અજનબરી ને િમકદાર પણ

િરરી રિરી ્છ ેરકૃણા દમન િેરિકૃમત્ત અને થોડરી િાિુ હકસમનરી ખુરરીઓ

િારે બાજુ ગરમરી સપ્રેનરી બોટિો અને ખુશબૂદાર ફુિારા

િરરી રહા ્છે
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િૉમસપટિોમાં જોિા મળે ્છ ેઑમ્સજન ભરેિા મસમિન્ડર

અર્શબેિોરરીમાં ડબૂિા િરિા દદશીઓના મોં પર િાગેિા માસક

અને પાણરીમાં પરપોટા બનાિિો િપટરીક પ્રાણિા્યુ 

એિરી જગ્યાઓનરી સંખ્યા િરરી રિરી ્છે

જ્યાં શ્વાસ િેિો જિેમિનું કામ િાગે ્છે

અંિર ઘટરી રહું ્છ ેપણ એમનરી િચિે રૂન્્યાિકાર િરિો જઈ રહો ્છે

દરેક િસિુએ પોિાનું એક કબૂિરખાનું બનાિરી દરીરું ્છે

દરેક મનુષ્ય પોિાના કબૂિરખાનામાં કેદ થઈ ગ્યો ્છે

સિગ્શ સુરરી ઊઠિેાં ત્ણ િાર પાંિ મસિારા મકાનો

િારે િરફ 

મિારમ્િઓ એક િાિ મારે ્છે

અને આસમાનનો એક ટકુડો નરીિે ખરરી પડ ે્છે

ગરરીબોએ પણ બંર કરરી દરીરા ્છ ેપોિાના ઝૂંપડાનાં દરિાજા

એમનરી ્છિો પડુ ંપડુ ં્છે

એનરી અંદરનરી િિા ત્યાં દબાઈ જિાનરી ્છ.ે

આબોિિાનરી હફકરમાં આમિરાન મિમાનોમાં બેઠિેા િોકો

જઈ રહા ્છ ેએક દેરથરી બરીજ ેદેર

આિામાં મને થોડો ઑમ્સજન જોઈએ ્છે

એ ્્યાં મળરે

પિાડો િો િંુ ્્યારનો ્છોડરીને આવ્યો ્ુછં
અને ત્યાં પણ એ થોડા ઢોળાિો ને ખરીણોનરી આસપાસ ઘૂમરી રહો િરે

અધરર શ્વાસે િંુ એક સત્તારરીરનરી પાસે જાઉં ્ુછં
એને સારરી રરીિે ખબર ્છ ેદુમન્યાનરી દરાનરી 

મરકિાં મરકિાં એ મને કિે ્છ ેિું રું કરિા હફકર કરે ્છે

જ્યારે જરૂર પડ ેિું માંગરી રકે ્છ ેમારરી પાસે થોડો 

ઑમ્સજન

q
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સવદેશી	િાહહતય
yurLk{÷ Vk{o: ÔÞÚkkLke fÚkk

િુરેશ	ગઢવી

ytøkúuS{kt yuf òýeíkwt rðÄkLk Au: ‘Literature reflects society.’ Mk{ksLkkt 
rðrðÄ ûkuºkku{kt çkLkíke ½xLkkyku, Mkk{krsf WÚk÷ÃkkÚk÷ku, ð÷ýku yLku yktËku÷Lkku 
MkkrníÞ{kt fkuELku fkuE MðYÃku «rík®çkrçkík Úkíkkt hnu Au. ¾kMk fheLku ÷u¾fLkk SðLkfk¤ 
ËhBÞkLk ykfkh ÷uíke Mkk{krsf ½xLkkyku rðþu»k YÃku yuLke f]ríkyku{kt Íe÷kíke nkuÞ Au.

ðeMk{e MkËeLkk ÃkqðkoÄoLkwt $ø÷ìLz hrþÞLk f÷k yLku MkkrníÞÚke íkku «¼krðík níkwt 
s MkkÚkuMkkÚku hrþÞkLkk hksfeÞ «ðknku Ãký yuLku ykf»koíkk níkk. E.Mk. 1917Lke 
çkkìÕþurðf ¢ktríkÚke hrþÞk{kt ÍkhþkneLkku ytík ykÔÞku. fk÷o {kõMkoLkk ykËþkuo MkkÚkuLke 
MkkBÞðkËe hkßÞÔÞðMÚkk y{÷{kt ykðe. ÷urLkLkLkk Lkuík]íð nuX¤ MkkurðÞík Mkt½ ykøk¤ 
ðÄíkku níkku. f{LkMkeçku, Úkkuzkt s ð»kkuo (E.Mk. 1924){kt ÷urLkLkLkwt {]íÞw ÚkÞwt. ÷urLkLkLkk 
{]íÞw ÃkAe Mxkr÷Lk yLku xÙkuxTMfe Lkk{Lkk çku «¼kðþk¤e hksLkuíkkyku Q¼he ykÔÞk. 
ðÄkhu {n¥ðkfktûke yLku Mk¥kk÷ku÷wÃk Mxkr÷LkLkk nkÚk{kt Mk¥kkLkkt Mkqºkku ykÔÞkt. 
ykËþoðkËe xÙkuxMfe Mxkr÷LkLke LkeríkykuLke fzf yk÷ku[Lkk fhíkku. xÙkuxTMfeLku «Úk{ 
ËuþrLkfk÷ fhðk{kt ykÔÞku y™u ÃkAe yuLke níÞk ÚkE økE. yu ÃkAe Mxkr÷Lk ðÄkhu 
çkuVk{ çkLÞku. ¼úük[khu {kÍk {qfe. «òLkk ¼kuøku Mxkr÷Lk yLku yuLkk ytøkík 
MkkÚkeËkhkuLkkt rník MkÄkíkkt níkkt. «ò ºkMík níke; ºkkrn{k{T Ãkkufkhíke níke. Ãkhtíkw 
Mxkr÷LkLkwt «[khíktºk Mkr¢Þ níkwt. yLÞ Ëuþku{kt íkku MkkurðÞík Mkt½Lke ‘Mkçk Mk÷k{ík’Lke 
ðkík s ÃknkU[kzðk{kt ykðíke níke. 

yk Mk{Þ ËhBÞkLk $ø÷ìLzLkk MkkrníÞsøkík{kt hrþÞLk MkkBÞðkËLkk rn{kÞíkeyku 
Ãký níkk íkku Mkk{u Ãkûku yuLkku rðhkuÄ fhLkkhk Ãký níkk. yuf ðøko yuðku Ãký níkku su 
þYykík{kt hrþÞLk MkkBÞðkËLke íkhVuý fhíkku Ãký ÃkkA¤Úke yuLkku rðhkuÄe ÚkÞu÷ku. 
ßÞkuso ykuhðu÷ yk Mk{Þøkk¤kLkk ÏÞkíkLkk{ ÷u¾f níkk. {q¤ Lkk{ yìrhf ykÚkoh 
ç÷ìh. ykuhðu÷Lkk rÃkíkk ¼khíkeÞ {w÷fe Mkuðk{kt yrÄfkhe nkuðkLku fkhýu yu{Lkku sL{ 
¼khík{kt ÚkÞu÷ku. rLkçktÄfkh, Lkð÷fÚkkfkh, rððu[f yLku Ãkºkfkh yuðk ykuhðu÷ 
rðþu»k òýeíkk Au yu{Lke ‘yurLk{÷ Vk{o’ yLku ‘1984’ Lkk{Lke çku Lkð÷fÚkkyku 
{kxu. ‘yurLk{÷ Vk{o’ MkkurðÞík Mkt½Lke íkífk÷eLk hksfeÞ ÃkrhÂMÚkríkLke ðkík ÷ELku 
ykðu Au. Mxkr÷LkLke ykÃk¾wËþkne yLku hrþÞLk MkkBÞðkËLke rLk»V¤íkkLku ËwrLkÞk 
Mk{ûk {qfðkLkwt fk{ ykuhðu÷Lku ÃkkuíkkLkku ÷u¾fÄ{o ÷køÞku. V¤MðYÃku ‘yurLk{÷ Vk{oLkwt 
MksoLk ÚkÞwt. çkeò rðïÞwØ ËhBÞkLk {nkMk¥kk íkhefu Q¼he hnu÷wt hrþÞk $ø÷ìLzLkwt 
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r{ºkhk»xÙ níkwt. yuLke {òf fhðe $ø÷ìLzLku ÃkkuMkkÞ yu{ Lknkuíkwt yux÷u 1944{kt yk 
÷½wLkð÷ ÷¾kE íÞkhu ÷u¾fLku «fkþf {u¤ððk{kt ¼khu íkf÷eV Ãkzu÷e. [khuf 
«fkþfkuLkk ELkfkh ÃkAe 1945{kt yuLkwt «fkþLk ÚkE þfu÷wt. Ãkhtíkw «fkrþík Úkíkkt s 
yuLku çknku¤ku ðk[fðøko «kÃík ÚkÞku. yLkuf ¼k»kkyku{kt yuLkk yLkwðkË ÚkÞk. «kýeykuLke 
ðkíkko fnuíke yk f]ríkyu çkk¤fkuLku Ãký ykf»ÞkO íkku {kuxuhktyku {kxu íkku yu hksfeÞ 
økríkrðrÄyku Ãkh ðuÄf fxkûk fhíke yuf økt¼eh f]rík níke. 

ykuhðu÷ Ãkkuíku s MÃkü fhu Au yu{ yk f]rík «kýeykuLke ðkíkLku r{»ku hrþÞLk 
MkkBÞðkËLke rLk»V¤íkkLku íkkfu Au. r{. òuLMk Lkk{Lke ÔÞÂõíkLkk Vk{o Ãkh fk¤e {sqhe 
fhe {kr÷fLku ©e{tík fhíkkt «kýeyku {Lkw»ÞkuLke su{ s rð[khu Au, çkku÷u Au, ÔÞðnkh 
fhu Au. ykuÕz {ush Lkk{Lkku yuf ðÞkuð]Ø zw¬h yk økw÷k{ «kýeykuLku MðíktºkíkkLkwt 
MðÃ™ çkíkkðu Au. Lkð÷fÚkkLke þYykík ykuÕz {ushu çkku÷kðu÷e «kýeykuLke Mk¼kÚke 
ÚkkÞ Au. Mk¼k{kt ykuÕz {ush «kýeykuLku MðíktºkíkkLkwt økeík Mkt¼¤kðu Au. «kýeyku 
íkkLk{kt ykðe òÞ Au; MðíktºkíkkLke ÷zkE {kxu «ríkçkØ çkLku Au. {Lkw»ÞkuLke økw÷k{e{ktÚke 
ykÍkË ÚkÞk ÃkAe «kýeykuyu fuðe heíku hnuðwt yu rðþu ykuÕz {ush ÃkkMku MÃkü ykÞkusLk 
Au, yk[khMktrníkk Au. f{¼køÞu yuýu çkíkkðu÷wt MðÃ™ Mkkfkh ÚkkÞ yu Ãknu÷kt s ykuÕz 
{ush {]íÞw Ãkk{u Au. yuLkk {]íÞw ÃkAe «kýeyku yuýu [ªÄu÷e hkn Ãkh [qÃk[kÃk ykøk¤ 
ðÄu Au. «kýeykuLku ÷¾íkkt-ðkt[íkkt þe¾ððk{kt ykðu Au suÚke yu Mkki ykuÕz {ushLkk 
rð[khku Mkkhe heíku Mk{S þfu. ¢ktríkLkk {køko{ktÞ yLkuf rðÎLkku Au. {ku÷e Lkk{Lke ½kuze 
ÃkkuíkkLke xkÃkxeÃk{kt s h[eÃk[e hnu Au. çk¤ðkLke fu MðíktºkíkkLke ðkík{kt yuLku fkuE hMk 
LkÚke. r{. òuLMkLkku Ãkk÷íkw huðLk (fkøkzk suðwt Ãkûke) {kuÍeÍ Ãkkuíku íkku fktE fhíkku LkÚke 
Ãký çk¤ðk {kxu «ð]¥k yLÞ «kýeykuLku ðkË¤kuÚke WÃkh ykfkþ{kt ykðu÷kt MkkfhLkk 
ÃknkzkuLke ðkíkku fÞko fhu Au. «kýeyku {]íÞw ÃkAe yk Ãknkz Ãkh sþu ßÞkt {kºk Mkw¾ s 
Mkw¾ Au, Ëw:¾Lkku ykuAkÞku Ãký LkÚke. íÞkt fktE fk{fks fhðkLkwt nkuíkwt s LkÚke. fux÷ktf 
«kýeyku yuLke ðkík{kt ykðe òÞ Au. yu{Lku {q¤ fkÞo íkhV ÃkkAk ðk¤ðkLkwt ykøkuðkLkku 
{kxu {w~fu÷ çkLke òÞ Au. ynª {kuÍeÍ Lkk{ Mkq[f Au. yk Ãkkºk îkhk ÷u¾f Ä{osøkíkLku 
MkÃkkxu ÷u Au. fk÷o {kõMkuo Ä{oLku yVeý fÌkwt Au yu ðkík ynª ÞkË ykðe òÞ. (ykùÞoLke 
ðkík yu Au fu LkìÃkkur÷ÞLk Mk¥kk{kt ykÔÞk ÃkAe Ãký Vk{o Ãkh {kuÍeÍLkku ËçkËçkku fkÞ{ 
hnu Au.) ¾uh, yuf rËðMk «kýeyku çk¤ðku fheLku Vk{o ÃkhÚke {Lkw»ÞkuLku ¼økkze {qfe 
økw÷k{e{ktÚke {wõík ÚkkÞ Au. yLÞ «kýeykuuLke íkw÷Lkk{kt zw¬h ðÄkhu nkurþÞkh Au. 
MLkkuçku÷u yLku LkìÃkkur÷ÞLk Lkk{Lkk çku zw¬hkuLke ykøkuðkLke nuX¤ «kýeykuLkk SðLkLkku 
Lkðku yæÞkÞ þY ÚkkÞ Au. yíÞkhMkwÄe «kýeyku {kýMkòík {kxu fk{ fhíkkt níkkt. nðu 
ÃkkuíkkLku {kxu fk{ fhðkLkwt þY fhu Au. çk¤ðk ÃkAe íkhík LkìÃkkur÷ÞLk «kýeykuLku ¾uíkhku{kt 
fk{ fhðk {kuf÷e Ëu Au. Ãkkuíku, yLÞ zw¬hku MkkÚku, økkÞkuLku ËkunðkLke sðkçkËkhe ÷u Au. 
«kýeyku fk{ fheLku Ãkhík ykðeLku swyu Au fu økkÞku ËkunðkE økE Au Ãkhtíkw ËqÄ õÞktÞ 
Lkshu Ãkzíkwt LkÚke. ÷u¾f ykx÷k MktfuíkÚke ¼úük[khLke þYykík [ªÄe Ëu Au.
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þYykíkÚke s çku Lkuíkkyku ðå[uLkk {ík¼uË MÃkü ÚkkÞ Au. çktLkuLke rð[khÄkhk yLku 
fkÞo«ýk÷e y÷øk Au. ykuÕz {ushLkk ykËþkuoLku ðhu÷ku yLku Ãkrhýk{u rËðMk-hkík 
«kýeykuLkk fÕÞký {kxu {Úkíkku MLkkuçkku÷ LkìÃkkur÷ÞLkLku øk{íkku LkÚke. þY ÚkkÞ Au Mk¥kkLkku 
Mktøkúk{. sqXk ykûkuÃkku nuX¤ MLkkuçkku÷Lke nfk÷Ãkèe fhe yuLku økkÞçk fhe ËuðkÞ Au. 
MktÃkqýo Mk¥kk LkìÃkkur÷ÞLkLkk nkÚk{kt ykðe òÞ Au. çkeòt «kýeyku íkLkíkkuz {nuLkík fhu Au 
y™u LkìÃkkur÷ÞLk yLku yuLkk MkkÚkeËkhku (su{kt {kuxu¼køku zw¬hku Au) yuþkuykhk{Lke 
®sËøke Sðu Au. Mk{ÞLke MkkÚku LkìÃkkur÷ÞLkLke òunwf{e ðÄíke òÞ Au. rðhkuÄLkku Mkqh QXu 
yu Ãknu÷kt s Ëkçke Ëuðk{kt ykðu Au. LkìÃkkur÷ÞLkLkku ykíktf yux÷ku Au fu «kýeyku zhLkk 
{kÞkO fþwt çkku÷e þfíkkt LkÚke; [qÃk[kÃk {sqhe fhu òÞ Au. fkuE ðkíku Mkk{ku «&™ 
fhLkkhLke ònuh{kt rLk{o{ níÞk fhðk{kt ykðu Au. n¬-yrÄfkh AeLkðkíkk òÞ Au. 
ÂMÚkrík çkËíkh Úkíke òÞ Au. «kýeykuLke fk¤e {sqheLku fkhýu Vk{oLke Mk{]rØ ðÄíke òÞ 
Au Ãkhtíkw «kýeyku ¼q¾{hkLkku ¼kuøk çkLke hÌkkt Au. «{w¾ÃkËLkku yuf{kºk W{uËðkh 
LkuÃkkur÷ÞLk MkðkoLkw{íku «{w¾ íkhefu ðhýe Ãkk{u Au! ykuÕz {ushu þe¾ðu÷wt yLku nt{uþkt 
økðkíkwt MðíktºkíkkLkwt økeík økðkíkwt çktÄ ÚkkÞ Au. LkìÃkkur÷ÞLk ¼køÞu s ònuh{kt Ëu¾kÞ Au, 
{w~fu÷eLkk Mk{Þ{kt íkku Ëu¾kíkku s LkÚke Ãký yuLke rðþk¤ «rík{k Vk{o Ãkh {qfkE Au. 
yuLkku «[kh{tºke ÂMfð÷h sçkhe ðkfTÃkxwíkk Ähkðu Au. LkìÃkkur÷ÞLkLkk Ëhuf ¾kuxk rLkýoÞLku 
yu «kýeyku Mk{ûk ÞÚkkÚko Xuhðu Au, Ëhuf yr«Þ ½xLkk {kxu MLkkuçkku÷Lku sðkçkËkh Xuhðu 
Au. ÂMfð÷h Mkíkík yuðwt Mkkrçkík fhðkLke fkurþþ fÞko fhu Au fu r{. òuLMkLkk Mk{Þ{kt 
«kýeykuLke su ÂMÚkrík níke yu{ktÚke LkìÃkkur÷ÞLk yu{Lku çknkh ÷kÔÞku Au. ¼q¾ yLku 
¼ÞÚke «kýeyku MíkçÄ Au. çkkìõMkh suðkt f{oX «kýeyku ‘Lkuíkk nt{uþkt Mkk[ku s nkuÞ’ 
yuðe áZ {kLÞíkk ÷ELku çkuXkt Au yux÷u fkuE «&™ fÞko ðøkh [qÃk[kÃk ÃkkuíkkLkk ¼køkLkwt 
fk{ fhíkkt hnu Au. Ãkhtíkw fk{ fhðk yûk{ ÚkkÞ íÞkhu yu{Lku fík÷¾kLku {kuf÷e ËuðkÞ 
Au. çkuLòr{Lk suðkt «kýeyku ríkÞof árüÚke çkÄwt rLknk¤u Au - Mk{su Au Ãký {kiLk Mkuðu Au. 

ykuÕz {ushu {Lkw»Þòrík MkkÚku nt{uþLke Ëw~{LkeLke ònuhkík fhe níke Ãkhtíkw 
LkìÃkkur÷ÞLk {Lkw»Þku MkkÚku ËkuMíke çkktÄu Au; ÔÞkÃkkrhf MktçktÄku fu¤ðu Au. ykuÕz {ushu 
ykÃku÷k Mkqºkku{kt Mkøkðz «{kýu VuhVkh Úkíkk hnu Au. (‘All animals are equal but 
some animals are more equal than others’ íkku çknw «[r÷ík çkLÞwt Au.) ykuÕz 
{ushu rLkr»kØ fhu÷e {kýMkòíkLke yLkuf çkqhe ykËíkku LkìÃkkur÷ÞLk yLku yuLkk 
MkkÚkeËkhku{kt Lkshu Ãkzu Au. yu Mkki nðu ÃkkA÷k çku Ãkøk Ãkh [k÷u Au. {Lkw»Þku suðk Ãkku»kkf 
Äkhý fhu Au. Ãktò{kt [kçkqf hk¾u Au. rþfkhe fqíkhk LkìÃkkur÷ÞLkLkk hûkf íkhefu Mkíkík 
yuLke MkkÚku nkuÞ Au. ½uxktLkwt xku¤wt økku¾kðu÷kt Mkqºkku çkku÷u Au. LkìÃkkur÷ÞLkLke «þÂMík fhíkkt 
økeíkku h[kÞ Au; økðkÞ Au. LkìÃkkur÷ÞLkLkku sÞsÞfkh ÔÞkÃke hÌkku Au. LkìÃkkur÷ÞLk ykrý 
{tz¤e xìr÷VkuLkLkku WÃkÞkuøk fhu Au, ykt¾ku Ãkh [~{k [zkðe Mk{k[kh Ãkºkku ðkt[u Au. 
Lkð÷fÚkkLkk ytrík{ «fhý{kt Vk{onkWMk Ãkh ÞkuòÞu÷e ÃkkxeoLkwt ðýoLk Au. {Lkw»ÞkuLku 
Ãkkxeo{kt yk{trºkík fhkÞk Au. yu{Lkk suðk s Ãkku»kkf{kt Mkßs LkìÃkkur÷ÞLk yLku yuLkk 
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ytøkík MkkÚkeËkhku yu{Lke MkkÚku ¾whþe{kt çkuMkeLku þhkçkLke r÷ßsík {kýe hÌkk Au. 
Ãk¥kktLke h{ík h{kE hne Au. «ð[Lkku ÚkE hÌkkt Au. LkìÃkkur÷ÞLkLkk {Lkw»Þr{ºkku «kýeyku 
MkkÚku MkgkEÚke fk{ ÷uðk çkË÷ yuLke «þtMkk fhu Au. {Lkw»Þku MkkÚku fkÞ{e r{ºkíkkLke 
ònuhkíkku ÚkkÞ Au. Lkð÷fÚkkLke þYykík{kt Vk{oLkwt Lkk{ ‘{uLkh Vk{o’ níkwt. çk¤ðk ÃkAe 
yu Lkk{ çkË÷eLku ‘yurLk{÷ Vk{o’ h¾kÞwt níkwt. nðu ÃkwLk: ‘{uLkh Vk{o’ Lkk{ yÃkkÞ Au. 
Mk{ÞLkwt yuf [¢ òýu Ãkqhwt ÚkÞwt! Vk{onkWMkLkkt çkkhýkt yLku çkkheykuLke ríkhkzku{ktÚke 
yLÞ «kýeyku ytËhLkwt á~Þ swyu Au. çknw «ÞíLkku ÃkAe Ãký yu Mkki {Lkw»Þku yLku zw¬hkuLku 
y÷øk íkkhðe þfíkkt LkÚke. «kýeykuLku Mk{òÞ Au fu yu{Lke ÂMÚkrík{kt õÞkhuÞ fkuE Vhf 
Ãkzâku LkÚke. r{. òuLMkLkk Mk{Þ{ktÞ økw÷k{e níke, LkìÃkkur÷ÞLkLkk Mk{Þ{kt Ãký økw÷k{e 
s Au.

yk{, «kýeykuLke ðkíkLku çknkLku ¾hu¾h íkku ykuhðu÷ hrþÞLk MkkBÞðkËLke ðkík 
s {ktzu Au. yk yÚko{kt ‘yurLk{÷ Vk{o’ YÃkffÚkk (allegory) Au. ykx÷e Ãkqðo¼qr{fk 
ÃkAe hrþÞLk ¢ktrík yLku yu ÃkAeLkk yiríknkrMkf çkLkkðkuLke rðøkíkkuÚke yòý ðk[f Ãký 
Mkh¤íkkÚke ykuÕz {ush{kt fk÷o {kõMko yLku ÷urLkLk, MLkkuçkku÷{kt xÙkuxTMfe íku{s 
LkìÃkkur÷ÞLk{kt Mxkr÷LkLku òuE þfþu. Vk{oLkku {kr÷f r{. òuLMk Mk{ksLkk ©e{tíkðøkoLkwt 
ßÞkhu «kýeyku Mk{ksLkk økheçk ðøkoLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. {kõMkoLkk {íku ËwrLkÞk{kt çku 
s òríkyku Au - økheçk yLku íkðtøkh. ©e{tíkku õÞkhuÞ økheçkkuLku yu{Lkk n¬ «u{Úke 
ykÃkLkkh LkÚke. yk n¬ AeLkðeLku s {u¤ðe þfkÞ yu{ Au. yk f]rík{kt hrþÞLk ¢ktrík 
«kýeykuLkku çk¤ðku çkLkeLku ykðu Au. ÃkðLk[¬e íku{Lkk (Windmill Project) MkkurðÞík 
Mkt½Lke «Úk{ Ãkt[ð»keoÞ ÞkusLkkLke ÞkË yÃkkðu Au. £uzrhfLkku «kýeyku ÃkhLkku nw{÷ku 
rnx÷hLkk hrþÞk ÃkhLkk yk¢{ýLkku rLkËuoþ fhu Au. Lkð÷fÚkkLkk ytíku Þkuòíke 
LkìÃkkur÷ÞLkLke LkSfLkk VkBMko {kr÷fku MkkÚkuLke çkuXf s{oLke Mkk{u hýLkerík ½zðk Mxkr÷Lku 
[Š[÷ yLku YÍðuÕx MkkÚku fhu÷e çkuXf íkhV Eþkhku fhu Au. yk{, Lkð÷fÚkkLkk 
{kuxk¼køkLkk «MktøkkuLku yu Mk{ÞLkk MkkurðÞík Mkt½{kt çkLku÷e ½xLkkykuLkk «íkefkí{f 
yk÷u¾LkLke heíku {q÷ðe þfkÞ yu{ Au. 

yk fÚkkLkk {wÏÞ Ãkkºk LkìÃkkur÷ÞLkLkwt Lkk{ Mkkt¼¤íkkt s yu Lkk{Lkku £ktMkLkku 
Mkh{w¾íÞkh þkMkf M{hý{kt Íçkfu. Ãkhtíkw ÔÞkÃkf yÚko{kt òuEyu íkku yk LkìÃkkur÷ÞLk 
rðïLkk fkuEÃký «Ëuþ{kt ÷kufkuLkk rníkkuLku, ÷køkýeykuLku f[zíkku ¼úü Mkh{w¾íÞkh 
Au.‘power corrupts and absolute power corrupts absolutely.’ ÷kìzo yuõxLkLkwt 
yk rðÄkLk òýu yk f]ríkLkku fuLÿðíkeo rð[kh Au. MktÃkqýo Mk¥kk nkÚk{kt ykðíkkt s 
Mk¥kkÄeþku fuðkt htøkYÃk Ëu¾kzu Au yu ynª MkwÃkuhu hsq ÚkÞwt Au. yk MktË¼uo ykuhðu÷ Ãkkuíku s 
LkkUÄu Au: ‘History consists of a series of swindles, in which the masses are 
first lured into revolt by the promise of Utopia, and then, when they have 
done their job, enslaved, over again by new masters.’

EMkÃkLke çkkuÄfÚkkyku søk«rMkØ Au. ykÃkýu íÞkt Ãkt[íktºkLke ðkíkkoyku òýeíke Au. 
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yu{ktLke Ëhuf «kýefÚkk fþkuf MktËuþ ykÃke òÞ Au. ‘yurLk{÷ Vk{o’ yu yÚko{kt 
«kýefÚkk (beast fable) Au. ynª {kuxk¼køkLkkt Ãkkºkku «kýeyku Au. su {kýMkkuLke su{ 
s ðkýe-ðíkoLk-ÔÞðnkh fhu Au. øk{u íkuðk ykËþkuo MkkÚku hkßÞÔÞðMÚkk þY ÚkkÞ Ãkhtíkw 
MkwfkLk ÞkuøÞ nkÚk{kt Lk nkuÞ íkku ðnký zqçku s, rLkhkþk s MkktÃkzu yuðku MktËuþ ykuhðu÷ 
ykÃkýLku ykÃku Au. fk÷o {kõMkoLkk rð[khkuLku ÃkkÞk{kt hk¾eLku Q¼e ÚkÞu÷e hrþÞLk 
MkkBÞðkËLke E{khíkLku yuf þkMkfLke Mk¥kk÷ku÷wÃkíkk, ytøkík MðkÚko íku{s ¼úü ËkLkíkLkku 
÷qýku ÷køÞku. ykËþo hkßÞLkku ¼ú{ ¼ktøkeLku ¼w¬ku ÚkÞku. yu MktË¼uo yk f]rík rLk¼úktríkLke 
fÚkk (antiutopian novel) çkLke hnu Au. 

‘yurLk{÷ Vk{o’{kt ykuhðu÷Lke ¼k»kk Mkkð Mkh¤ yLku y÷tfkhhrník Au. yuf 
rððu[fLkk {íku íkku yZkh{e MkËeLkk ÷u¾f òuLkkÚkLk Mðe^x ÃkAe ykx÷wt MkwtËh økã 
ykuhðu÷ rMkðkÞ çkeò fkuEyu ÷ÏÞwt LkÚke. yk{ Aíkkt fux÷kf rððu[fku ykuhðu÷Lku 
Lkð÷fÚkkfkh íkhefu Mðefkhðk s íkiÞkh LkÚke. yìzðzo yu{. Úkku{MkLku íkku ykuhðu÷{kt 
Lkð÷fÚkkfkhLkku r{òs s Ëu¾kíkku LkÚke. øk{u íku{, ‘yurLk{÷ Vk{o’ ÷¾kE íÞkhÚke 
yksÃkÞOík yíÞtík ÷kufr«Þ hne Au. xqtfk-xqtfk ËMk «fhýku{kt rð¼kSík, MkkuÚke Úkkuzktf 
s ðÄkhu Ãk]cku{kt Mk{kÞu÷e ykuhðu÷Lke yk ÞþkuËk f]ríkLku «ríkrcík ‘xkR{’ {ìøkìrÍLku 
1923Úke 2005 ËhBÞkLk ytøkúuS ¼k»kk{kt ÷¾kÞu÷e ©uc Lkð÷fÚkkyku{kt MÚkkLk 
ykÃÞwt Au. 

q

મહાન	ગદ્યકાર	ચુસનલાલ	મહિયાના	સમરણમાં

િાિા્શમા ં ટકે્ મનકનંુ મિત્િ દેખરીિંુ ન સિરીકારિા ્છિા ં મહડ્યા િાિા્શકથનનરી મિમિર 
રરીમિઓ કુરળિાથરી પ્ર્યોજ ે્છ.ે મોટ ેભાગે િો િઓે કથનાતમક, િણ્શનાતમક કે નાટ્યાતમક 
રિનારરીમિ પસદં કરે ્છ ે પરંિ ુ ્્યારેક આતમકથનાતમક, ડા્યરરીિેખન, સિગિોમ્િ અને 
પત્િખેન જિેરી પદ્મિઓ પણ પ્ર્યોજ ે્છ ેિો પરીઠ ઝબકાર કે સમંનરરીકરણ જિેરી આરમુનક 
રિનારરીમિન ેપણ ઉપ્યોગમાં િ ે્છ.ે ‘્યાત્રીગણ’ િાિા્શમાં મદ્રેફનરી ‘મિેહફિે ફેસાન ેગ્ુયાન - ઉફમે 
િાિા્શમિનોદમંડળ’નરી ્યાદ આપિરી, ગોમષ્રૂપ પાંિ િાિા્શઓનુ ં જૂથ ્છ.ે જોકે આ પ્રકારનરી 
રિનારરીમિ િાિા્શનરી અમનિા્ય્શ માંગન ેિર િિશીન ેઆિિરી નથરી એટિ ેરૂપમનમા્શણમા ંિનેો કરો 
મિરષે જણાિો નથરી. આ ઉપરાિં ‘રામરરી ન્ૈયાનો માળો’, ‘અિકાપરુરી’, ‘પરંુદર પરાજ્ય’ અને 
‘પમથકાશ્રમ’ એ િાર િાિા્શઓનરી શ્રણેરી પણ એમણ ેઆપરી ્છ.ે

સૌજન્્ય ગજુરાિરી સાહિત્યનો ઇમિિાસ
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શબદાંજસલ
પ્રયોગશીલ	કસવ,	વાતાતાકાર	ને	નવલકથાકાર	રાધેશયામ	

શમાતાની	સવદાય

પ્રફુલ્	રાવલ

્બોદિેર, હરલકે આહદ કમિઓનાં કાવ્ય-િાિન પ્રભાિે ગુજરાિરી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્ય-
સજ ્શનનરી આબોિિા ઊભરી કરરીને એ રારાને િેગ આપનાર કમિ રારેશ્યામ રમા્શએ આપણરી 
િચિેથરી 23મરી સપટમેબર, 2021ના રોજ મિરમિદા્ય િરીરરી. એમનું પ્ર્યોગરરીિ સજ ્શકમાનસ 
એમને ગદ્યકાવ્ય-સજ ્શનનરી હદરા ભણરી િઈ આવ્યું િે એમનરી નોખરી રરીમિમાં અમભવ્ય્િ 
થિાનરી મથામણ િિરી. અિબત્ત, ત્યારે એમનું મનોિિણ ્છદંનાં ઝાંઝરના પહરત્યાગનું નિોિું 
એટિે ગદ્યકાવ્યના સજ ્શનમાં સિજ ્છદંાંરો પ્રિેશ્યા િિા અને એનો રારેશ્યામ રમા્શએ સિજ 
સિરીકાર ક્યષો િિો. િેમણે એ ્છદંાંરોને ‘અમિમથ’ રૂપે ઓળખાવ્યા ્છ.ે અિબત્ત કાળક્મે એ 
ગદ્યકાવ્યનરી મિભાિના સંદભમે િરુને િરુ સપટિ થિા રહા. આથરી એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં 
ગદ્યકાવ્યના પરોઢનરી િાજગરી પમા્ય ્છ.ે એ દૃમટિએ રારેશ્યામ દરીઘ્શકાળ િગરી સમરણરી્ય 
રિેરે. િળરી મિિેિનના સંદભમે પણ એમને ્યાદ કરિા પડરે. ગુજરાિરી મિિેિનારથનું 
સારમથકમ્શ એમણે ક્યુું ્છ.ે પૂિ્શકાિરીન સજ ્શકોનરી કકૃમિઓનરી મિિેિના રારેશ્યામ રમા્શએ 
ભાિથરી અને અભ્યાસથરી કરરી ્છ ેિો સમકાિરીન સજ ્શકોને મૂિિિામાં એ સહક્્ય રહા ્છ.ે િળરી 
અનુકાિરીન-નિોહદિ સજ ્શકોના મિિેિનમાં એમનો ઉમંગ ઓ્છો નથરી રહો. સજ ્શકિક્ષરી, 
કકૃમિિક્ષરી કે સિરૂપિક્ષરી મિિેિના એમનરી પાસેથરી મળરી ્છ.ે અિીં ગુજરાિરી સાહિત્યના 
ઇમિિાસ માટ ેખપના ગ્ંથો ‘સાક્ષરનો સાક્ષાતકાર’નું મૂલ્ય ન ભૂિાિું જોઈએ.

આરુમનકિાનરી મિભાિના એમણે બરાબર આતમસાત્ કરરી િિરી. એમનરી ટૂકંરી િાિા્શઓમાં 
પણ એમનું પ્ર્યોગરરીિ માનસ આમિષકાર પામિું રહું. એમણે સુરેર જોરરીના પ્રભાિે 
ટૂકંરીિાિા્શમાં ઘટનાના મિરોરાનનો ખ્યાિ સિરીકા્યષો િિો. એમનરી નોખરી ને કંઈક અંરે અનોખરી 
કથનરરીમિએ એમને સમકાિરીનોમાં મિમરટિનું સથાન અપાવ્યું ્છ.ે િઘુનિિ ‘ફેરો’ મિિાર્યાત્ા 
્છ.ે હકરોર જાદિ, શ્રરીકાન્િ રાિ, મુકુન્દ પરરીખ ઇત્યાહદનરી િઘુનિિ સાથે ‘ફેરો’નું સમરણ 
થા્ય જ. ‘સિપનિરીથ્શ’ કિાકકૃમિ બનરી ્છ ેએ રારેશ્યામ રમા્શનરી રૈિરીનો કમાિ ્છ.ે આરુમનકિાનો 
પ્રિાિ ઓસ્યષો પ્છરી પણ એમનરી આ હદરાનરી સજ ્શકિા ભિે મંદ પણ િાિિરી જ રિરી. 
‘પ્રાસનરી રાસિરીિા’ (2019)નું પ્રકારન રારેશ્યામનરી કાવ્યસજ ્શન અમિરિ રિેિરી રારાને 
મનદમેરે ્છ.ે ‘સાંસુ અે િાંદરણં’ (1963)થરી ‘પ્રાસનરી રાસિરીિા’ (2019) સુરરીના આઠ 
કાવ્યસંગ્િોમાં એમનરી કમિિા પથરા્યેિરી ્છ.ે ‘કલપનગંર’ અને ‘પ્રિરીકગંર’ કમિિાના 
રારેશ્યામ સિામરી િિા. ્્યારેક એક રબદનરી પંમ્િ િખરીને એમણે િમતકકૃમિ આણરી ્છ.ે 
એમનરી કમિિાને પામિરી અને જાણિરી સિેિરી નથરી. ્્યારેક દુબષોરિાને સપર્શિરી એમનરી કમિિા 
ગુજરાિરી કમિિાનું કાઠુ ંદરા્શિે િો ્્યારેક આિાપ જિેરી ભાસે! સિ્યં રારેશ્યામે નોંધ્યું ્છઃે
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‘સિાભામિક ્છ ેમારરી કાવ્ય-આકકૃમિઓ પ્રથમ દૃમટિએ દુબષોર િાગે, સામાન્્ય સમજને 
ઊડિરી િાગે પણ ભાિક જો સજ્જ, પહરષકકૃિ અને સંમનષ્ િો્ય િો દૂર-બોર રસોતકષ્શ િરફ 
ગમિ પ્રેરરી રકે.’

ભિે, કાવ્યક્ષેત્ે રારેશ્યામ રમા્શ િોકમપ્ર્ય ન બન્્યા પરન્િુ એમને કમિ કિેિામાં કરું્ય 
અનૌમિત્ય નથરી. કાવ્ય કરિાં િાિા્શક્ષેત્ે રારેશ્યામ નોંરપાત્ રહા ્છ.ે કથાસાહિત્યમાં ડગ 
ભરિા મથિા નિોહદિે રારેશ્યામ રમા્શનરી ટૂકંરી િાિા્શને િાંિિરી રિરી! પ્ર્યોગ પ્છરી પણ ઘટના 
ને રૈિરી દૃમટિએ રારેશ્યામ રમા્શ ખાસસા મસદ્ િાિા્શસજ ્શક રહા ્છ.ે

જનેે સજ ્શન ઉિાપોિ િેખા્ય એ કાળ પાર ક્યા્શ પ્છરી રારેશ્યામે સજા્શિા સાહિત્યને 
પામિા-પ્રમાણિા જ ેગમિ આદરરી એ ગુજરાિરી મિિેિનાનો હિલ્લોળ બનરી રિરી. ‘મિિેિક 
રારેશ્યામ રમા્શ’એ અિગ અભ્યાસનો મિષ્ય બનરી રકે િેમ ્છ.ે ્ ્યારેક િોફાનરી મિરાન કરિા 
રારેશ્યામ રમા્શએ કરાિેિા કાવ્યાસિાદ સજ ્શન માટ ે પ્રોતસાિક રહા ્છ.ે ઉત્તરિ્યે દાદા 
ભગિાનનરી મિિારરારામાં રિ આ સજ ્શકે ‘અક્મમિજ્ાન’નું સંપાદન ક્યુું. એમનો દૂરભાષ 
ટિુકો ‘જ્ય સમચિદાનંદ’થરી થિો. સાહિમત્યક પત્કારતિમાં એમનો પાટિો અિશ્ય પડ.ે 
મિંિન-મિિારરરીિ ટૂકંા િેખોમાં રારેશ્યામ રમા્શનરી મિિારક ્છબરી પમા્ય ્છ ેઅે એ એમનરી 
બિુશ્રુિિાને દરા્શિે ્છ.ે રારેશ્યામ રસાતમક મિિેિનિેખ સાથે કોઈ પમશ્મરી સજ ્શક-મિિેિકનરી 
ઉમ્િ અિશ્ય આમે જ કરે. ્્યારેક મિિેિકનું મિરાન એિું મૂકે કે િાિક મિસમ્યમાં સરરી પડ.ે 
િાિ આપણરી પણ સંરાન-અનુસંરાન પમશ્મના સજ ્શક-મિિેિકનું. એમના િેખનમાં કોઈ નિો 
મુદ્ો િો િો્ય જ! ્છકે જીિનના અંમિમ િષ્શ સુરરી એમનરી િેમખનરી ગમિરરીિ રિરી. જનેા મિષે 
િખ્યું િો્ય િેને િેખનરી નકિ અિશ્ય મોકિે. િગભગ આજીિન સા્યકિ પર સિાર થઈને 
જિું િો્ય ત્યાં જા્ય. ‘કુમાર’ કા્યા્શિ્ય પર િરીસેક હદિસે આિે. અમે ્ૂછટા પડરીએ ત્યારે 
સા્યકિ પર સિાર થઈને રારેશ્યામ રિેરનરી ભરીડમાં ભળરી જા્ય. ભારે પ્રેમાળ. સાહિમત્યક 
િિા્શ કરે પણ કોઈના મિષે ઘસાિું બોિિાનરી ન િકૃમત્ત, ન ભાિ. સત્યમજિ રેનરી હફલમના િાિક. 
પોિે જુએ િો મમત્ો માટ ેપણ મસનેમાનરી હટહકટ િઈ આિે.

સજ ્શન-મિિેિન સાથે અનુિાદ અને સંપાદનક્ષેત્ે રારેશ્યામ રમા્શનું પ્રદાન ્યરસિરી રહું 
્છ.ે એમનું િેખન અમિરિ િાલ્યું અને ગુજરાિરી ભાષામાં પ્રમસદ્ થિાં સામમ્યકોમાં ભાગ્યે જ 
કોઈ સામમ્યક િરે જમેાં એમનરી કકૃમિઓ-િખાણો ન પ્રમસદ્ થ્યાં િો્ય! ‘કુમાર’માં િષષો સુરરી 
એમનરી જુદરી જુદરી કોિમ આિિરી રિરી. ‘પરબ’ને ‘રબદસકૃમટિ’માં એમનાં િખાણો પ્રમસદ્ થિાં 
રહાં.

રારેશ્યામ રમા્શનરી સજ ્શકપ્રમિભા પુરુષકકૃિ પણ થિરી રિરી. ગુજરાિરી સાહિત્ય પહરષદ 
અને ગુજરાિરી સાહિત્ય અકાદમરી, ગાંરરીનગરનાં પાહરિોમષકો એમને પ્રદાન થ્યાં ્છ.ે કુમાર 
િંદ્રક, રનજી, કાનજી િંદ્રક, રણમજિરામ સુિણ્શિંદ્રક ઇત્યાહદ એમને એના્યિ થ્યા િિા.

જીિનભર રબદ સાથે નાિો રાખનાર રારેશ્યામ રમા્શ ્છલે્લાં િષષોમાં એકાકરી િિા 
પરન્િુ િેખન અને દાદા ભગિાનનરી પ્રિકૃમત્તમાં સમ્ય પસાર ક્યષો. પોિાના મિરે કરો ઉિાપોિ 
ન કરનાર આ સજ ્શક જાણે િુપિાપ આપણરી િચિેથરી સરકરી ગ્યા!

q
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ગ્ંથાવલોકન
‘ગોખરૂ’	(આતમકથા	ભાગ-1)	સવશેઃ

કાંસત	માલિતર

(‘ગોખરૂ’, પ્રો. મનુભાઈ એિ. મકિાણા, પ્રથમ આિકૃમત્ત, 2021, પ્રકારકઃ સુરભરી અને િંર 
પ્રકારન, િડોદરા, મૂલ્ય, 200)

ગજુરાિરી ભાષામાં ડાહાભાઈ ર. હદનબંરુનરી‘જીિન સંઘષ્શઃ એક આદર્શ ક્ાંમિકથા’, 
બરી. કેરરમરિમનરી ‘પૂણ્શસત્ય’, પરી. કે. િાિેરાનરી ‘થોરનું ફૂિ’ ભાગ-1 થરી 4, મિઠ્િરા્ય 
શ્રરીમાળરીનરી ‘બજિા જા્યે એકિારા’, િમિિ પરમારનરી ‘આતમકથા’, મમણિાિ રાનિેહર્યાનરી 
‘િડફમળ્યું’, નટભુાઈ પરમારનરી ‘મનસથ’, મિનુભાઈ મોગહર્યાનરી ’.મારંુ જીિિરનું ગાડુ’ં, 
ભાનુપ્રસાદ પુરાણરીનરી ‘સમરણિરીમથકા’ િગેરે દમિિ આતમકથાઓમાં પ્રો. મનુભાઈ એિ. 
મકિાણાનરી ‘ગોખરૂ’ (આતમકથા ભાગ-1) આતમકથાના પ્રકારનથરી ઉમેરો થ્યો ્છ.ે પ્રો. 
મનુભાઈ એિ. મકિાણા સમાજરાસ્ત્રરી િરરીકે જાણરીિા ્છ,ે આથરી આ એક દમિિ 
સમાજરાસ્ત્રરીનરી આતમકથા ્છ.ે ‘િડફમળ્યું’ મસિા્યનરી આતમકથાઓના િેખક મુખ્યતિે 
અમરકારરી ્છ,ે જ્યારે ‘ગોખરૂ’ના િેખક અધ્યાપક ્છ,ે િળરી ‘િડફમળ્યું’ આતમકથામાં મુખ્યતિે 
મુંબઈના અનુભિો આિેખિામાં આવ્યા ્છ,ે જ્યારે આ આતમકથામાં િરોિર, દમક્ષણ ગુજરાિ 
અને િડોદરાના અનુભિો આિેખિામાં આવ્યા ્છ,ે એટિે પહરિેરનરી રરીિે પણ નોખરી પડ ે્છ.ે 
આતમકથાકારે કેટિરીક સપટિિાઓ પણ મનખાિસિાથરી કરરી ્છ,ે ‘કોઈપણ આતમકથામાં સત્ય 
કિેિું અમનિા્ય્શ િો્ય ્છ.ે ‘સત્ય િખા્ય ્છ.ે પરંિુ બરું જ સત્ય િખાિું નિરી.’ ગોખરૂ પણ 
આનાથરી મુ્િ નથરી. ્છિાં, જ ેકાંઈ િખા્યું ્છ ેિે િેખકના સંદભમે સત્ય ્છ.ે આતમકથા િખિરી 
અઘરરી ્છ.ે િે ફ્િ પોિાનરી જ કથા નથરી; િેખક સાથે સંકળા્યેિા અનેક માનિજીિન અને 
સામામજક િાિાિરણનરી કથા ્છ.ે સામાન્્ય રરીિે દમિિ સમાજમાંથરી આિનાર િેખકનરી પાસે 
આતમકથામાં િેનરી િંમિિિા, દુઃખ-દદ્શ, િેનરી ઉફર ગુજારા્યેિા અત્યાિાર અને િેખકના 
સંઘષ્શનરી અપેક્ષા રખા્ય ્છ.ે ્છિાં આ સમાજમાં પણ કેટિાક જણ એિા િો્ય ્છ ેજઓે આ 
બરાંથરી અન્્ય િોકોનરી િુિનામાં ઉપરો્િ બાબિોનરી નિીંિિ અસર પામ્યા િો્ય ્છ ેઅને 
્છિાં િેઓ દમિિ સમાજમાં જીિાિા જીિનને જીવ્યા િો્ય ્છ.ે આ પણ આિા જ અનુભિોનરી 
્યાદોનરી કથા ્છ.ે’ (પકૃ. િેખકનરી કિમે...)

‘ગોખરૂ’માં આતમકથાકારના જન્મ (1િરી મે, 1954)થરી માંડરીને નિેમબર 1995માં 
દમક્ષણ ગુજરાિ ્યુમન. સુરિમાં સમાજરાસ્ત્ર મિષ્યના વ્યાખ્યાિા િરરીકે રહા ત્યાં સુરરીનરી 
િકરીકિ ્છ.ે મનુભાઈનો જન્મ આંકિાિ નજીકના ગામ જોષરીકુિામાં 1િરી મે, 1954માં થ્યો 
િિો. ગા્યકિાડરી સમ્યથરી િાિિરી જોષરીકુિા ગામનરી પ્રાથમમક રાળામાં નાિજાિના ભેદભાિ 
મિના મરક્ષણ અપાિું િેથરી િેખકને દમિિ િોિાને કારણે િેઠિાનું નથરી આવ્યું. િેખકનરી માિા 
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પણ આ જ રાળામાં િાર રોરણ સુરરી ભણ્યાં િિાં. બાળપણમાં જ માિાનરી ્છા્યા ગુમાિરી 
પડરી અને મોસાળમાં ઉ્છરે થ્યો. ત્યારપ્છરી મપિાનું અિસાન. મા-બાપના ્છત્ િગરનું, દાદરી-
માના ખોળે અને ગામના પટિેોના ખેિરને રેઢ ેિેમનું બાળપણ િરીત્યું િિું. ગામ ગા્યકિાડરી 
એટિે આભડ્છટે નિીં. િેખક નોંરે ્છ ેકે, ‘દેખરીિરી રરીિે મને ્ ્યારે્ય આ રાળામાં અસપકૃશ્યિાનો 
અનુભિ થ્યો નથરી. િા, રામબદક િાક્ બાણ અે િક્ બોિરીથરી અસપકૃશ્ય િોિાનો અિેસાસ, ભાન 
થ્યા ક્યુું ્છ ે ખરંુ.’ (પકૃ.4) િેખકને અભડાિિું એટિે રું િેનો પિેિો અનુભિ િો િેને 
જોષરીકુિાથરી િેનરી મપિકૃભૂમમ ખેડા મજલ્લાના બોરસદ િાિુકામાં આિેિું નાનરી રેરડરી ગામમાં 
િાિરીને જિા રસિામાં થ્યો િિો. િેખકને િરસ િાગિા િેના મપિા રસિામાં આિિા કૂિે 
પાણરી પરીિા માટ ેિઈ જા્ય ્છ ેઅને કોઈ બિેનને કિે ્છ,ે ‘કાકરી, આ ્છોકરાને થોડુ ંપાણરી 
પરીિડાિો, ‘બિેન પાણરી પાિાનરી િા કિરી, મને કિે, ‘અલ્યા, ખોબો રર.’ િિે િે રું કિે ્છ ેિે 
િંુ સમજ્યો નિીં. િુપિાપ ઊભો રહો. બિેને ફરરીથરી કહું. મેં કહું પાણરી પરીિડાિો. ત્યાં મારા 
બાપુએ મને ખોબો કેિરી રરીિે રરિો િે ખોબો રરરીને બિાવ્યું. મેં કહું, પણ મને પેિો િોટો 
(કળસ્યો) આપોને! આ સાંભળિા જ બિેન િો ગુસસે થઈ, બોિિા િાગરી, ’િાટસાિેબનો કંુિર 
િોઈર. કળસ્યો જોઈિો િો્ય િો ઘરેથરી િઈને નરીકળિા રું કાંટા િાગિા િિા? જાિ અિીંથરી, 
પાણરી બાણરી કંઈ નઈ મળે. કૂિો અભડાિિા નરીકળરી પડ્ા ્છો િે.’ (પકૃ. 10) આ બનાિ બન્્યા 
પ્છરી િેખકને અસપકૃશ્યિાનો સરીરો અનુભિ થ્યો નથરી! પણ િા િેખક નોંરે ્છ ેિેમ, ‘અધ્યાપક 
થ્યા પ્છરી ખૂબ જ ઉચિ મરક્ષણ િરીરેિાઓ અને સાક્ષર, મિદ્િજન ગણાિા મરક્ષણરાસ્ત્રરીઓ 
િેમજ અન્્ય ઉચિ અમરકારરીઓ દ્ારા પળાિરી માનમસક અસપકૃશ્યિાના અનેક અનુભિોમાંથરી 
પસાર થ્યો ્ુછ.ં’ (પકૃ. 11) અન્્ય દમિિ આતમકથાકારો જિેા કે બરી. કેરરમરિમ, પરી. કે. િાિેરા, 
મિઠ્િરા્ય શ્રરીમાળરી િગેરેને દમિિ િોિાને કારણે જટેિું િેઠિું પડ્ું િિું િેટિું મનુભાઈને િેઠિું 
પડ્ું નથરી, િેનું એક કારણ િેઓ જ ેજગ્યાએ રહા ત્યાં ગા્યકિાડરી રાસન િિું, અને બરીજુ ં
િેઓ ગામડુ ં્છોડરીને રિેરમાં િસિાટ કરિા માટ ેઆવ્યા િિા. િેખકે નોંધ્યું ્છ ેકે દમિિોનરી 
આમથ્શક સમકૃમદ્, પરંપરાગિ વ્યિસા્ય અને રરીમિહરિાજોમાંથરી મુ્િ થિા પા્છળનું મુખ્ય 
કારણ દમિિોનું ગામડામાંથરી રિેરમાં થ્યેિું આગમન િિું. આઝાદરી પિેિા બોરસદના ઘણા 
બરા દમિિો િડોદરામાં આવ્યા અને િેનો પરંપરાગિ વ્યિસા્ય ્છોડરીને જુદાજુદા 
કારખાનાઓમાં મજૂરરી કરિા િાગ્યા. િેખકના મપિા પણ ગામડુ ં્છોડરીને િડોદરામાં જ્યોમિ 
િરીમરીટડે કંપનરીમાં કામ કરિા િિા. દમિિો માટનેા વ્યિસા્ય પહરિિ્શન માટ ે86 ગામ િણકર 
સમાજના આગેિાનોનરી સુરારાિાદરી કામગરીરરી મિત્િનરી િિરી, િેખક િેમનરી કામગરીરરીથરી 
પ્રભામિિ થા્ય ્છ.ે િેખકનરી રિેરરીકરણનરી રરૂઆિ િડોદરાના રામિાડરીથરી થઈ િિરી. 
1968થરી 1974 દરમમ્યાન િેખકનું િાઇસકૂિનું મરક્ષણ રામિાડરીમાં રિરીને થ્યું. રિેરરીકરણનરી 
પ્રહક્્યા અને િેના પ્રભાિનરી િાિ કરિા િેખક નોંરે ્છ ેકે, ‘રામિાડરી િસાિનાર પ્રથમ પેઢરીના 
િડરીિો મજૂર િરરીકે આિેિા. િેમના બાળકો િાિરીમ પામેિા કારરીગરો કે રેિિેમાં એમન્જન 
ડા્ઇિર સુરરીનરી જગ્યાએ જિા્ય િેિરી નોકરરી કરિા થ્યા. અને ત્યારપ્છરી થોડરી નાનરી ઉંમરના 
મરમક્ષિ ્યુિાનો વિાઇટ કોિર, સામામજક ઊંિો દરજજો અે સારંુ આમથ્શક િળિર આપિા 
વ્યિસા્યોમાં મરક્ષણ િેિાથરી જઈ ર્્યા.’ (પકૃ. 61) આમ, દમિિ સમાજનરી આમથ્શક, સામામજક 
અને રૈક્ષમણક સુરારાનરી ભરીિર રિેરરીકરણ િિું.
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િેખક રિેરમાં રિરી ભણ્યા એટિે સુરારાિાદરી બન્્યા િિા, િેમના મપિાનું અિસાન 
થ્યું ત્યારે સિજનોનરી ઇચ્છા ્છિાં િેમણે કાણ-મોકાણ કરિાનરી ના પાડરી િિરી! એ જ રરીિે િેના 
મપિા જ્યારે બરીમાર પડ્ા િિા ત્યારે િેના સગાઓએ િેના મનમાં પ્રેિાતમા િેને િેરાન કરે 
્છ ેએિું ઠસાિરી દરીરું અને િેમને ભગિ-ભૂિા પાસે પ્રેિાતમા કાઢિા માટ ેિઈ જિામાં આવ્યા 
ત્યારે િેખકે િેનો મિરોર ક્યષો િિો. એ જ રરીિે મપિાના મકૃત્યુ પ્છરી માથું મુંડાવ્ંુય નિીં! આમ, 
સમાજનરી પરંપરાઓને િોડિા િે િેમના સમાજમાં બાપુનું નામ બોળનાર િરરીકે ઓળખા્યા 
્છિાં િેનરી પરિાિ ક્યા્શ મિના િેઓ સિિ સામામજક સુરારા કરિા માટ ેમથામણ કરિા રિે 
્છ,ે િેઓ અન્્યા્ય કે અત્યાિાર સામે િૈિાહરક સંઘષ્શ કરે ્છ.ે નાનરી િ્યે જ માિા-મપિાનરી ્છત્ 
્છા્યા ગુમાિનાર આતમકથાકારને ભણિા માટ ે પણ સંઘષ્શ કરિો પડ ે્છ.ે રેરનમાં મળિું 
કેરોસરીન કાંઈ ભણિામાં થોડુ ંિેડફા્ય એિરી દાદરીમાનરી સમજને કારણે િેખકે િાઇટના જાિેર 
થાંભિાના બલબના અજિાળે અને બાગના ખેિરમાં બેસરી, િાંિરી મૅહટક્નરી પરરીક્ષા પાસ કરરી 
િિરી. એમ. એસ. ્યુમન.માંથરી સોમસ્યોિોજી મિષ્ય સાથે 1976માં બરી.એ. અને 1978માં 
એમ.એ. પાસ ક્યુું. ત્યાર પ્છરી ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠમાં એમ.હફિ. ક્યુું. ભણિાનો ખિ્શ કાઢિા 
માટ ેકોિેજના અભ્યાસકાળ દરમમ્યાન દાણિોરરીના ઘહડ્યાળ િેિિાનો રંરો પણ ક્યષો િિો. 
િડોદરાના અભ્યાસકાળ દરમમ્યાન િેઓ દમિિ સમાજના આગેિાનો અને અમરકારરીઓના 
સંપક્શમાં આવ્યા િિા, અને ત્યારપ્છરી િેઓ પણ સામામજક કા્યષોમાં રરીમેરરીમે આગળ િરે ્છ.ે 
ગુજરાિના 1981ના અનામિ મિરોરરી આંદોિનમાં પણ િેઓ સહક્્ય રહા િિા, િેખક નોંરે 
્છ ેકે, ‘આંદોિનનો મને અંગિ ફા્યદો એ થ્યો કે િંુ રિેરના દમિિ અને જ ેિે સમ્યના 
કોંગ્ેસરીના મબનદમિિ નેિાઓમાં એક ્યુિાન મરમક્ષિ, સામામજક આગેિાન િરરીકે ઓળખાિો 
થ્યો.’ (પકૃ. 131) ત્યારપ્છરી િો િેઓએ મિમિર સંસથાઓ જિેરી કે, ‘િડોદરા રિેર એસ.સરી./
એસ.ટરી. સરકારરી કમ્શિારરી મંડળ’ના કા્ય્શકારરી મંત્રી િરરીકે કામ ક્યુું િિું. આતમકથાકાર 
મિમિર નોકરરીઓનો અનુભિ રરાિે ્છ.ે જમે કે ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠના આહદિાસરી સંરોરન 
અને િાિરીમ કેન્દ્રમાં, મિારાજા સ્યાજીરાિ ્યુમનિમસ્શટરીના પોપ્યુિેરન હરસિ્શ સેન્ટરમાં હરસિ્શ 
સુપરિા્યઝર, જગંિ ખાિામાં સંરોરન મદદનરીર િરરીકે, ત્યારબાદ જુિાઈ 1984થરી નિેમબર 
1995 દરમમ્યાન સુરિનરી દમક્ષણ ગુજરાિ ્યુમન.માં વ્યાખ્યાિા િરરીકે કામ ક્યુું. િેમણે નોકરરી 
દરમમ્યાન થ્યેિા ખટમરુર સંસમરણો આિેખ્યાં ્છ.ે દમક્ષણ ગુજરાિ ્યુમન.માં ્યુમન.નરી એસ.સરી; 
એસ.ટરી. કમ્શિારરીઓ માટ ેિેમણે ્િાટસ્શ ફાળિિા માટ ેઅનાિમનરી જોગિાઈ કરાિરી. િેમણે 
‘ગુજરાિ રાજ્ય એસ.સરી-એસ.ટરી કોિેજ અને ્યુમનિમસ્શટરી અધ્યાપક મંડળ’માં પણ સહક્્ય 
ભૂમમકા મનભાિરી િિરી. િેમણે મિમિર સંસથાઓમાં અનામિનરી જગ્યાઓ ભરિા માટ ેપણ 
મથામણ કરરી િિરી. િો દમક્ષણ ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરીના એકાઉન્ટ મિભાગના કમ્શિારરીઓ દ્ારા 
આહદિાસરી-દમિિ મિદ્યાથશીઓને સકોિરરરીપના મન્યિ પૈસા કરિા ઓ્છા પૈસા િુકિિામાં 
આિિા, આ બાબિનરી જાણ આતમકથાકારને જ્યારે થઈ ત્યારે િેમણે મિદ્યાથશીઓેને 
સકોિરરરીપના પૂરા પૈસા અપાવ્યા િિા. િેમનરી મિદ્યાથશીિક્ષરી કામગરીરરીને કારણે િેઓ 
મિદ્યાથશીઓમાં ‘રિેનરાિ’ િરરીકે ઓળખાિા િિા. િેમનરી સમાજમાં અને સંસથાઓમાં એક 
સપટિ િ્િા િરરીકેનરી ઓળખ ઊભરી થઈ િિરી. ‘ગુજરાિ સમાજરાસ્ત્ર પહરષદ’ના પ્રમુખપદે 
િતકાિરીન મુખ્યમંત્રી િરીમનભાઈ પટિેના પતનરી ઉમમ્શિાબેન પટિેને પરંપરા િોડરીને પ્રમુખ 
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બનાિા ઇચ્છિા મિદા્ય િેિા પ્રમુખનરી ભિામણનો િેઓ જાિેરમાં મિરોર કરે ્છ.ે િા, િેખકને 
જ ેજ ેમબનદમિિ સમાજના વ્યમ્િઓનો સિકાર મળો ્છ ેિે વ્યમ્િઓને િેમણે શ્રે્ય પણ 
આપ્યો ્છ,ે ‘મને ડૉ. પરથરી, પ્રો. ઘનશ્યામ રાિ, શ્રરી ઇન્દુકુમાર જાનરી, જિેા બ્રાહ્મણો અને 
િામણ્યાએ મદદ કરરી મારા િેખક બનિામાં મને પ્રોતસાહિિ ક્યષો િિો, ખરેખર આનું શ્રે્ય િો 
મારા મિભાગના ગૌરાંગ જાનરીને જા્ય. કારણ કે, એજ એ વ્યમ્િ ્છ ેજણેે િેમના ‘િણખા’ 
નામના િોપામન્યા જિેા મેગેઝરીનમાં મારા સમાજ (અનુસૂમિિ જામિ) અંગે િખિા પ્રે્યષો, 
િખાવ્યું અને મારંુ પ્રથમ િખિ િખા્યેિું િખાણ ્છાપ્યું...’ (પકૃ. 149-150) આ આતમકથા 
મનમમત્તે િેખકનરી િેખન્યાત્ાનો પણ પહરિ્ય સાંપડ ે્છ.ે

આતમકથાકારના જીિન ઘડિરમાં ભાગ ભજિનાર અંબાિાિ સાિેબ, રનિક્મરીબેન 
સુથાર, મત્િેદરી સાિેબ િગેરે વ્યમ્િઓના ફાળાનરી િાિ કરરી ્છ.ે િો જોષરીકુિા ગામના 
ખુરાિભાઈ પટિે કે જઓે સમગ્ મજલ્લામાં ‘મોટાભાઈ’ િરરીકે ઓળખાિા. ગાંરરીિાદરી 
મિિાર રરાિિા મોટાભાઈ અશપકૃશ્યિામાં માનિા નહિ, િેઓ િણકર િાસમાં આિિા અને 
િણકરનરી રકાબરીમાં જ િા પરીિા. િેખકે ખુરાિભાઈ પટિેનું નખરરીખ રેખામિત્ આિેખ્યું ્છ.ે

િેખક સમાજરાસ્ત્રરી િોિાને નાિે િેમના િણકર સમાજનરી સમાજવ્યિસથાનું આિેખન 
ક્યુું ્છ,ે િેખકે જોષરીકુિા ગામમાં િસિાટ કરિા ભંગરી, મે’િર (િણકર), િમાર, રારૈ્યા, 
બારૈ્યા, પટિે, બ્રાહ્મણ, િામણ્યા, દરજી, િુિાર િગેરેનરી સામામજક, આમથ્શક મસથમિનો મનદમેર 
ક્યષો ્છ.ે િેના વ્યિસા્યનરી પણ માહિિરી આપરી ્છ.ે દા.િ. િણકરમાં િગ્નમાં દિેજપ્રથા નિોિરી, 
પણ કન્્યારુલક િેિામાં આિિું. ગામમાં િાસનું અિા્યદું પંિ રિેિું, જ ેિગ્ન અને ફારગિરી 
જિેા પ્રસંગોએ મળિું. આતમકથાકારના િગ્ન માટ ે્છોકરરી પસંદગરી કરિા બાબિે જ ેઅનુભિો 
થ્યા િે રસપ્રદ ્છ.ે ્છોકરરી પસંદગરી-િગ્ન પ્રસંગ મનમમત્તે િણકર સમાજનું િોકમાનસ પ્રગટ ે
્છ,ે સમાજના િોકોનરી બદિાનરી ભાિના, િેરઝેર, ઇષા્શ, કાન ભંભેરણરી, આંિરદ્ન્દ્ િગેરે 
િાદૃર થ્યું ્છ.ે િળના િોકોનરી મિિક્ષણિાઓનું િણ્શન ધ્યાનપાત્ ્છ.ે િેમના સમાજમાં નાિ 
આગેિાનોનું માન સાિિિું પડિું, દા.િ. િેખક િેમનરી સગાઈ સંદભમે ્છોકરરી પક્ષના િોકોને 
મળિા ગ્યા િે પ્રસંગ બાબિે નોંરે ્છ ે કે, ‘બરા જ નાિ આગેિાનોને ખાટિા ઉપર જ 
બેસાડિા પડિા. દરેકના ખાટિા એક સરખરી ઊંિાઈના રાખિા પડિાં. નહિ િો આગેિાન 
હરસા્ય કે મારો ખાટિો િેના ખાટિા કરિા નરીિો કેમ? રું સમાજમાં મારંુ સથાન નથરી? અને 
આિા પ્રસંગે હરસા્યેિા આગેિાનને મનાિિું અઘરંુ પડિું.’ નાિ આગેિાન મેિહર્યાનરી સામે 
િેિાર કરિાનું કામ ખૂબ જ કહઠન રિેિું. િડરીિોનરી િડસાિડસરીમાં આખરે િેખકનરી સગાઈનરી 
‘િાિ નક્રી કરિાનું’ રિરી જ ગ્યું! આખરે કંથાહર્યા ગામે િેખકનરી સગાઈ નક્રી થઈ, 
િેખકના િગ્ન મનમમત્તે પિેિરી િાર કોઈ પટિેો િણકરિાસમાં િર જોિા-મળિા આિિાનરી 
ઘટના બનરી!! િેખકનરી િગ્ન સમ્યનરી માનમસક મસથમિ ડામાડોળ થઈ ગઈ િિરી, કારણકે 
િેમણે જ ે્છોકરરી-િિરીિા જોઈ િિરી િેનાથરી જુદરી ્છોકરરી િોરરીમાં જોિા જ આઘાિ િાગે ્છ,ે 
પણ આખરે િે પડ્ું પાનું મનભાિરી િે ્છ!ે! દામપત્ય જીિનનરી ખટમરુર ્યાદો અિીં ્છ.ે પતનરી 
િમિિા ઓ્ુછ ંભણેિા પણ િેમનરી કરકસર અને ઘરરખું સ્ત્રરી િરરીકેનરી ્છબરી આિેખાઈ ્છ.ે 
સામામજક વ્યિિારોનરી આંટરીઘૂંટરી, કુટુબં અને િસિરીના રાજકારણને મિસિારથરી આિેખ્યું ્છ.ે 
િરોિરના િમાકુનરી ખળરીમાં સ્ત્રરીઓનું થિું રારરીહરક રોષણ હૃદ્યસપરશી  રરીિે આિેખા્યું ્છ.ે 
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આતમકથાનું રરીષ્શક ‘ગોખરૂ’ ્છ,ે આ આતમકથાના રરીષ્શક સંદભમે જાણરીિા દમિિ સાહિત્યકાર 
દિપિ િૌિાણે ઉમિિ નોંધ્યું ્છ ેકે, ‘ગોખરૂ એક જગંિરી િનસપમિનું નાનું બરીજ ્છ.ે િેનરી ઉપર 
સિિ પાંિ-સાિ કાંટા િો્ય ્છ.ે જ ેબરીજનું રક્ષણ કરે ્છ ેઅને કાંટાથરી અન્્યને િેદના પિોંિે 
્છ.ે સમાજ ગોખરૂના બરીજ જિેો ્છ.ે જનેું કિિ દમિિોને પરીડા પિોંિાડ ે્છ,ે િેનાથરી જ ેપરીડા 
િેખકને પિોંિરી િેમાંથરી પાર પડ્ાનરી આ ‘આતમકથા’ ્છ.ે’

આ આતમકથા મનમમત્તે આતમકથાકારનરી રૈક્ષમણક િેમજ િેખક િરરીકેનરી સફર િો મળે 
જ ્છ,ે સાથોસાથ અધ્યાપક િરરીકેનરી કામગરીરરી અને ન ગમિા અને કમને રાખિા પડિેા 
સોમસ્યોિોજી મિષ્યમાં અભ્યાસ કરરીને સમગ્ ભારિમાં એક સમાજરાસ્ત્રરી િરરીકેનરી પોિાનરી 
ઓળખ કેિરી રરીિે ઊભરી કરરી િેનરી માહિિરી પણ સાંપડ ે્છ.ે અિીં આતમકથાકારના અંિરંગ 
વ્યમ્િતિ-આંિર સંઘષ્શ-સિ સંઘષ્શ-સંબંરોનરી સંકુિિા કરિા િેઓ જમેના સંપક્શમાં આવ્યા 
િેમના મિરેનરી માહિિરી મિરેષ પ્રાતિ થા્ય ્છ!ે જ ેસમ્યમાં જીવ્યા િો્ય એ સમ્યનું પ્રમિમબંબ 
ઝરીિા્ય એ મિત્િનરી બાબિ ્છ ેપણ આતમકથામાં આતમકથાકારનું જીિન-આંિર-બાહ સંઘષ્શ 
કેન્દ્રમાં િોિો જોઈએ. આ આતમકથાનરી સૌથરી મોટરી મ્યા્શદા સંકિનનરી ્છ,ે ઘણરી બરરી મિગિોનું 
પુનરાિિ્શન થ્યું ્છ!ે દા.િ. ‘િા, રામબદક િાક્ બાણ અે િક્બોિરીથરી અસપકૃશ્ય િોિાનો અિેસાસ, 
ભાન થ્યા ક્યુું ્છ ેખરંુ.’ (પકૃ. 4)

‘િા, રામબદક િાક્ બાણ અને િક્બોિરીથરી અસપકૃશ્ય િોિાનો એિસાસ, ભાન થ્યા ક્યુું.’ 
(પકૃ. 22)

આતમકથામાં િા્્યદોષ અને જોડણરીદોષ પણ અસંખ્ય ્છ.ે ‘ગોખરૂ’ આતમકથાના 
માધ્યમથરી ગુજરાિના િણકર જામિનો સામામજક, સાંસકકૃમિક અને રૈક્ષમણક સંદભ્શ પ્રાતિ થા્ય 
્છ ેએ દૃમટિએ આ આતમકથાનું મૂલ્ય ્છ.ે રિેરરીકરણ ગ્ામરીણ દમિિ સમાજમાં કેિું પહરિિ્શન 
િાિરી રકે ્છ ેિે પણ આ આતમકથા મનમમત્તે જાણિા મળે ્છ.ે ‘ગોખરૂ’ના બરીજા ભાગમાં 
આતમકથાકારનો આંિર સંઘષ્શ મિરેષ મનરૂપા્ય એિરી આરા સાથે...

નાકર	કૃત	ચંદ્રહાિ	આખયાન	  હકશોર	વયાિ

(નાકર કકૃિ િંદ્રિાસ આખ્યાન-સં.િસુ ્યામજ્ક, પાશ્વ્શ પમબિકેરન્સ, 102, નંદન કોમપિે્સ, મરીઠાખળરી 

ગામ, અમદાિાદ, 380006, પ્ર. આ. 2017, ડમેરી, પકૃ. 152, હકં. રૂ. 135.)

લોકમિદ્યા અને મધ્યકિરીન સાહિત્યના સંરોરક અને સંપાદક િસુ ્યામજ્કે રામળ 
કકૃિ પદ્યિાિા્શઓ ‘નંદબત્રીસરી’ અને ‘રૂપાિિરી’, મારિ કકૃિ ‘રૂપસુંદર કથા’, જ્યિંિસૂહર કકૃિ 
‘રકૃંગારમંજરરી’ અને પ્રેમાનંદ કકૃિ ‘અમભમન્્યુ આખ્યાન’ જિેાં સંપાદનો આ અગાઉ આપ્યાા 
્છ.ે નાકરનરી ભમ્િ અને એમના સુરુમિપૂણ્શ આખ્યાનોમાં દેખા દેિું િાઘિ, કથાિેગને 
મનરૂપિાનરી અસારારણ રૈિરીને કારણે સંપાદકને કમિ નાકરમાં મિરેષ રસ પડિેો. િંદ્રિાસનરી 
કથાને આખ્યાનના સિરૂપમાં પૂણ્શ કક્ષાએ પિોંિાડનાર કમિ નાકર ્છ.ે 33 કડિાનરી આ 
આખ્યાનકકૃમિનો અભ્યાસ આપિા એમણે ઈચ્છારામ સૂ્ય્શરામ દેસાઈ સંપાહદિ ‘બકૃિદ 
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કાવ્યદોિન’નરી પુનમૂ્શહદ્રિ આિકૃમત્તનો ઉપ્યોગ ક્યષો ્છ.ે આરારરૂપ િસિપ્રિ સંપાદકને ્્યાંક 
ખંહડિ િથા એમના કેટિાક પાઠ દોષપૂણ્શ િાગ્યા ્છ.ે જમેકે કમિ નાકરના આ આખ્યાનમાં 
આરંભે મંગિાિરણ રૂપે ઈશ્વરસિુમિ કે પ્રાથ્શના જોિા મળિરી નથરી. મધ્યકાિરીન પરંપરા અને 
કમિ નાકરનરી િૈષણિ ભ્િ િરરીકેનરી ્છબરી િોિાથરી એ ઈશ્વરપ્રાથ્શના મિના આખ્યાનનો આરંભ 
કરરી દે એ અસંભમિિ જણા્ય ્છ.ે રેષ ભાગનરી કથામાં પણ કેટિોક ભાગ ખૂટ ે્છ.ે પ્રેમાનંદના 
િંદ્રિાસઆખ્યાનનો આરાર બનેિરી નાકરનરી આ કકૃમિમાં જ્યાં - જિેું અપૂણ્શ ્છ ેકે ખૂટ ે્છ ેએને 
સમજી રકા્ય. આખ્યાનનો ના્યક િંદ્રિાસ અશ્વમેઘ ્યજ્ના ઘોડાને પોિાનરી પાસે બાંરરી 
મૂકનાર બંને પુત્ોને િઈને શ્રરીકકૃષણ પાસે આિે અને ભ્િ-ભગિાનનું ભાિસભર મમિન 
્યોજા્ય એિરી ભૂમમકાકથાનો આ અંર નાકરનો જ િોિો જોઈએ કેમકે, અંિમાં એ ન િો્ય િો 
આગળનરી અશ્વમેઘનરી કથાનો િાંિણો અપૂણ્શ રિરી જા્ય. આ મિગિોનરી િિા્શ સંપાદકનરી સૂઝ 
અને મધ્યકાળના અભ્યાસ માટ ેઅમનિા્ય્શ એિરી સમજને મિંરે ્છ.ે સંપાદકે નાકરનરી પ્રસિુિ 
આખ્યાન રિનાનરી બરીજી િસિપ્રિ મેળિિાનો ને પાઠને પૂણ્શ કરિા કોઈ ્યુિાન અભ્યાસરી 
આગળ આિે એિરી ટિેિ નાખેિરી ્છ.ે એ અભ્યાસ કોઈ કરિા િૈ્યાર થા્ય િો સોનામાં સુગંર 
ભળે.

આ પુસિક મિદ્યાથશીિક્ષરી સંપાદન િોિાથરી આખ્યાનકાર નાકરનો સૌ પ્રથમ પહરિ્ય 
આપિામાં આવ્યો ્છ.ે અન્્ય આખ્યાનકારો રસ, િણ્શનો, સં્યોગમિ્યોગના રકૃંગારને ખરીિિિાં 
િિા. પ્રજાને રમષોપદેર સાથે મનરંજનનો પણ ઉદ્રે િિો. જ્યારે ભાિણ અને નાકર એિા 
સજ ્શકો ્છ ે કે જ ેભમ્િ અને મૂળકથાને જ િળગરી રિેિામાં માને ્છ ેઆ કારણે કમિપક્ષે 
મ્યા્શદાઓ પણ દાખિ થઈ ્છ ેિો પણ નાકર મૂળકથાને િફાદાર રિેિો આખ્યાનકાર ્છ.ે 
નાકરના જન્મ અને અિસાનના િષષોનરી મિગિો પ્રાપ્ય નથરી પરંિુ એમનરી કકૃમિઓના આરારે 
એ િગભગ ઈ.સ. 1516થરી 1568ના સોળમરી સદરીના બરીજાથરી સાિમા દા્યકા સુરરી િ્યાિ 
િિો. િળરી કમિ નાકરનરી એક મિરેષિા એ ્છ ે કે ભાિણથરી પ્રેમાનંદ સુરરીના િમામ 
આખ્યાનકારો પોિે જ પોિાનરી કકૃમિઓ શ્રોિા સમક્ષ રજૂ કરિા િિા. કમિ નાકર એક 
અપિાદ રૂપ આખ્યાનકાર ્છ ેકે એ ખુદ આખ્યાન રજૂ કરિો ન િિો. એ આખ્યાનો રિરીને 
પોિાના પહરમિિ એિા િડોદરાના નાગર બ્રાહ્મણ મદનસૂિને શ્રોિાઓ સામે રજૂ કરિા આપરી 
દેિો એટિે કે જ ેઆખ્યાનો કમિ નાકરે રચ્યા એનરી ગાન સમેિ રજૂઆિ મદનસૂિે કરરી. િૈશ્ય 
કમિ િોિાને કારણે પરંપરા મુજબ એ આખ્યાનો શ્રોિાઓને ગાઈ સંભળાિરી રકે એમ નિોિો 
એટિે અન્્યનો ઉદરમનિા્શિ ર્્ય બને, જ્ાન ભમ્િનો પ્રિાર થા્ય અને પોિાનરી કકૃમિ સમૂિ 
સુરરી પિોંિે એિો આર્ય એમાં રહો િરે. નાકરનરી સંગરીિ અને રાગ રામગણરીનું જ્ાન, 
રમ્શકથાઓના માધ્યમ િડ ે ભમ્િનરીમિનો મહિમા કરિાનો મુખ્ય િેિુ અને મિાભારિ, 
ભાગિિનાં રસપ્રદ ઉપાખ્યાનો કે મુખ્ય કથાઓનરી કેટિરીક મિત્િનરી ઘટનાઓને પસંદ 
કરિાને બદિે મનમશ્િ પિષોનરી કથા આપિાનું પ્ર્યોજન એને અન્્ય આખ્યાનકારોથરી જુદો પાડ ે
્છ.ે કમિ નાકરનરી આખ્યાન અને અન્્ય કકૃમિઓ મિરેનરી માહિિરી પણ સંપાદકે પ્રથમ પ્રકરણમાં 
આપરી ્છ.ે જ્યારે બરીજા પ્રકરણમાં આખ્યાન સિરૂપ, ઉદભિ અને મિકાસનરી િિા્શ આપિામાં 
આિેિરી ્છ.ે એ િિા્શમાં સિરૂપનરી િાક્ષમણકિાને  પ્રગટ કરિાં સંપાદકે િરીસ મુદ્ાઓ િચ્યા્શ ્છ ે
એ પરંપરાગિ આખ્યાન સિરૂપનરી જ ેિિા્શઓ થિરી રિરી ્છ ેએને િાઘિથરી પણ અભ્યાસપૂણ્શ 
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રરીમિએ િેઓ આપે ્છ.ે િંદ્રિાસઆખ્યાનના કથાસ્ત્રોિમાં િેઓ મૂળ કથા, આ કથામાં નાકરનરી 
મૂળ પાઠને જાળિરી સરળ બનાિિરી રૈિરી િેમજ મધ્યકાળના શ્રોિાને રસ પડ ેએિા સમકાિરીન 
રંગો કે િતકાિરીન સમાજને ઉમેરિા િરફનરી એમનરી સપટિ સમજને સંપાદક આગળ કરે ્છ.ે 
આ કથાનરી અન્્ય રિનાઓનરી પણ નોંર િઈ પ્રેમાનંદ જિેા કમિનરી ખ્યાિ કકૃમિમાં કમિ 
નાકરનરી પ્રેરણા કેિરી કામ કરરી ગઈ ્છ ેએ મિગિે નોંરે ્છ.ે સંપાદકે કમિ પ્રેમાનંદ અને નાકરના 
િંદ્રિાસઆખ્યાનને જોડાજોડ મૂકરી એનરી સમરીક્ષા કરરીને આ અભ્યાસને રસપ્રદ બનાવ્યો ્છ.ે 
િંદ્રિાસઆખ્યાન કમિ પ્રેમાનંદનરી પણ પ્રારંભકાળનરી કકૃમિ િોિાથરી એમાં કિાર િોિા ્છિાં 
કમિ નાકર સમેિ જટેિા પણ કમિઓએ આ કકૃમિ રિરી ્છ ેએમાં કમિ પ્રેમાનંદનરી કકૃમિ જ 
પહરપૂણ્શ ્છ ે અને રસદૃમટિએ મિરેષ સંિપ્શક ્છ ે એમ સંપાદકે િારવ્યું ્છ.ે આ પ્રકરણમાં 
િસિપ્રિ, કથાસંકિન અને કથાનક પકૃથક્રણ, કથાઘટકોનરી એક પ્છરી એક મિગિે નોંર આ 
સંપાદન અભ્યાસનરી મિરેષિા ્છ.ે કકૃમિના અન્્ય અંગોનરી િિા્શ કરિાં મુદ્ાઓમાં િાિક જો 
મિષ્યાએ િંદ્રિાસ પાસે રિેિા પત્માં કરેિા ફેરફારનરી નોંર જોરે કે દેરરીબંર અને ઊમમ્શિા-
રિના જિેરી નોંર જોરે િો પણ સંપાદકનરી ઊંડરી અભ્યાાસપ્રરીમિને પામરી રકરે. મૂળ પાઠ સાથે 
અંિે અપા્યેિું કડિાિાર ટરીપપણ આખ્યાનને િેમ કમિ નાકરનરી પ્રમિભાને સમજિા ઉપ્યોગરી 
બને એમ ્છ.ે સંપાદકે કમિ નાકર, આખ્યાન પરંપરા અને કકૃમિમિષ્યક આપેિો મિરદ અભ્યાસ 
આ સંપાદનને મિત્િનું બનાિે ્છ.ે 

દસલત	િમસયાનો	‘વંટોસળયો’	ફરી	એકવાર	  િંકેશ	ઓઝા

[વંટોસળયો િે. અઝરીઝ ટકંારિરી, પ્રકારક આર. આર. રેઠ, ખાનપુર, અમદાિાદ, પ્ર. આ. 2020, પાનાં 

150 હકં. રૂ. 150]

અઝરીઝ ટકંારિરી આપણા જાણરીિા કમિ, િાિા્શકાર સંપાદક અને પત્કાર ્છ.ે આ 
િેમનરી પિેિરી નિિકથા ્છ.ે આપણા દેરણાં દમિિો પ્રત્યે જ ેઅપિ્શિન થા્ય ્છ ેિે સદરીઓથરી 
િાિિું આવ્યું ્છ.ે દેરમાં આિેિરી આઝાદરીને કારણે આ સમસ્યા ઊકિરે એિું કેટિાક ડાહા 
દમિિો અને બરીજા પણ માનિા િિા. જો કે આઝાદરીના ્છ-સાિ દા્યકાના અંિે દમિિ પ્રશ્ન 
ઊકલ્યો નથરી. ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં, એમના પર અત્યાિાર અને દમન પ્રગટિાં જ રિે ્છ.ે

એિો જ બરીજો પ્રશ્ન મુમસિમ કોમિાદનો પણ ્છ.ે ભારિના રાજકારણે જ ેિળાંક િરીરો 
્છ ેત્યારપ્છરી િે પ્રશ્ન પણ િરુ િક્યષો ્છ.ે ગુજરાિના એક માત્ મુમસિમ દૈમનક ‘ગુજરાિ ટ ુ
ડ’ેના િંત્રી િરરીકે કામ કરિા િેખક આ બાબિે નિિકથા િખરે એિરી મારરી રારણા ખોટરી 
પડરી ્છ.ે મુમસિમ બૌમદ્કો પોિાના પ્રશ્ને સદા્યને માટ ે રાિમકૃગરીિકૃમત્ત કેળિિા આવ્યા ્છ.ે 
જમેાંથરી આ િેખક પણ બાકાિ નથરી એિું મનરરીક્ષણ કરિાં મિંિા ઘેરરી બને ્છ.ે

િૅરોલડ મપ્રન્ટર િો માનિા કે કોઈપણ ભાષાના સાહિત્યકારનું કામ સમાજના 
િાંમસ્યાના, સરીમાંિ, ્છિેાડાના, િંમિિ, રોમષિ, અ્ૂછિ અને િડરૂિ માનિોનરી પરીડા-વ્યથા-
િેદના-્યાિનાને િાિા આપિાનું ્છ.ે માણસ જમે અમિર્ય સંિેદનરરીિ િોઈ રકે ્છ.ે િેમ 
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ઘણરીિાર આસપાસનરી સામામજક પહરમસથમિ મિરે િદ્ન ઉપેક્ષાભાિ સેિિો િો્ય, િેને જ ેકંઈ 
દેખા્ય ્છ ેિે સિેજ ેઅડિું જ ન િો્ય એિરી સંિેદનબમરરિા પણ નજરે પડિરી િો્ય ્છ.ે 
િખનારા િખ્યા કરે ્છ ેપણ સમસ્યાનો અંિ આિિો નથરી.

િેખકે પ્રસિાિનામાં આ નિિકથા િખિાનું મનમમત્ત પણ પ્રગટ ક્યુું ્છ.ે મગરરર 
િસાિાએ મબનદમિિ ખેડિૂ માટ ેએક દમિિ િાકર િાિરી દરીરેિો. પેિો િાકર મામિકનરી પાંિ-
સાિ િજારનરી રકમ િઈને ભાગરી ગ્યેિો. િિે આ ખેડિૂ મામિકે મગરરરને રૂમમાં પૂરરીને ઢોર 
માર મારિો રરૂ કરેિો.આ િેખકના બાળપણનરી િાિ ્છ.ે િોકો ભેગા થઈ ગ્યા. મગરરરને 
્છોડાવ્યો. અઝરીઝભાઈના મપિાએ પેિરી િોરા્યેિરી રકમ ખેડિૂને ભરપાઈ કરરી આપેિરી. આ 
મિષ્યિસિુ િેખક ને સંકોરે ્છ.ે િેમાંથરી આ દમિિકથા નામે ‘િંટોમળ્યો’ સજા્શઈ ્છ.ે સિાભામિક 
્છ ેકે િંત્રીના ટબેિ પર દમિિોના રોષણનરી જાિભાિનરી ઘટનાઓ સમાિારરૂપે આિરી પડિરી 
િો્ય. િેણે પણ િેમાં કંઈક ઊમેરો ક્યષો િો્ય.

આ દમિિપ્રશ્ન મિરેનરી નિિકથા િાિકને િિબિાિરી મૂકે િેિરી ્છ.ે આઝાદરી પ્છરી 
ગોપુદાદાના સિપન મુજબનરી આબાદરી િો આિિરી નથરી પરંિુ િંમિિિગ્શને સર્િ કે બળિત્તર 
કરિાને બદિે િેને કઈ રરીિે નબળો જ રાખિો, પામર બનાિિો, દબા્યેિો જ રાખિો એિા 
બરા પેંિરા સમાજનો અગ્િગ્શ ક્યા્શ જ કરે ્છ.ે

આપણે બરા જાણરીએ ્છરીએ કે ઈંગિેન્ડના િડાપ્રરાન િિશીિ ભારિને આઝાદ કરિાના 
મિના ન િિા. િળાંક એિો આવ્યો કે એટિરી સત્તામાં આવ્યા ને ભારિને આઝાદરી મળરી. 
ઈસાપુરા ગામ ગાંરરીનરી કલપના મુજબનું િો નથરી. કારણ િેમાંથરી િજુ ભેદભાિો દૂર થ્યા 
નથરી. િિે ગાંરરી િો નથરી પણ િિશીિનરી પેિરી ભમિષ્યિાણરી સદા્ય સાિરી પડિરી રિરી ્છ!ે સમ્યે 
સમ્યે સમિન, સિરા, રરીરૂભાઈ માસિર, મિપુિ જિેા બરા આગળ આિિા રિે ્છ,ે સિણષો 
સાથે સપરા્શમાં ઉિરિા રિે ્છ ેપરંિુ અંરકારનરી િાદર દૂર થિરી નથરી. બરાનરી આરા અંરકાર 
ગા્યબ થા્ય અને પ્રકારનો પૂંજ રેિા્ય એનરી ્છ.ે મનનરી એ આરા સાથે નિિકથા પૂરરી થા્ય 
્છ.ે

જોસેફ મૅકિાનથરી િઈને મોિન પરમાર અને િેમનરી પ્છરીનરી પેઢરીના િેખકોએ પણ આ 
મિષ્યને િઈને સાહિત્યના જુદા જુદા સિરૂપોમાં ઘણં ઘણં િખ્યું ્છ.ે દમિિોને િિે દ્યા કે 
ઉપકાર નથરી જોઈિા. િિેનરી પેઢરી અમરકાર માંગે ્છ,ે સામામજક ન્્યા્ય માંગે ્છ,ે બંરારણે 
સૂિિેિરી જોગિાઈઓનો અમિ માંગે ્છ.ે ટૂકંમાં, એ નિો સમાજ માંગે ્છ ેજ ેરોષણમિિરીન 
િો્ય. પણ આ બરું દમિિો, િંમિિોને નસરીબ થિું નથરી. સામંિરાિરીમાં અને અંગ્ેજરાસનમાં 
અથિા કિો કે કોઈપણ કાળમાં મિાઈ િો ઉપરનો િગ્શ જ ઓળિરી જિો િો્ય ્છ.ે નરીિેના 
િગ્શને ભાગે ખાસ કંઈ આિિું િોિું નથરી. બાબા સાિેબ આંબેડકરનરી િેજમસિિા અને 
બુમદ્મત્તાના ગુણગાન ગિા્ય ્છ.ે પણ િજુ આપણા સમાજને આંબેડકરનરી િાિ પૂરરી સમજાિરી 
નથરી. નિો દમિિિગ્શ આંબેડકરને ભગિાન માને ્છ.ે એ માગમે અમરકાર અને ન્્યા્ય માંગે ્છ,ે 
ગાંરરીને ગાળો ભાંડ ે્છ.ે એ િાિનરી સૂક્મિા િજુ આપણને પકડાિરી નથરી.

‘િંટોમળ્યો’ નિિકથા િોિરીસ પ્રકરણોમાં પથરા્યેિરી આમ િો નાનરી નિિકથા ્છ.ે 
નિિકથાનરી રરૂઆિ ગોપુદાદાનો પૌત્ પ્રકાર મનરાળે જિો થ્યો ત્યાંથરી રરૂ થા્ય ્છ.ે િજુ 
ઊંિ-નરીિના ભેદ ખિમ થ્યા નથરી. સરપંિ અને માસિર બરાં િજુ મરક્ષણનો અમરકાર 
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બરાંનો ્છ ેએિું સમજ્યા જ નથરી. પ્રકાર-સપના િોંમર્યાર ્છ.ે પણ એમનો અભ્યાસ આખા 
િગ્શથરી અિગ બેસરીને િાિે ્છ.ે દમિિોનરી િોંમર્યારરી સિણ્શ સમાજ સાંખરી રકિો નથરી. 
મબરદાિિાનરી િાિ િો બાજુ રિરી એ િિે િેમાં આડરો ઊભરી કરિો થ્યો ્છ.ે ટૂકંમાં કિરીએ 
િો, આપણે મિકાસ, સમકૃમદ્ને નરીિે સુરરી ઝમિા દેિા જ માગિા નથરી. બુમદ્મત્તા પર, સંપમત્ત 
પર આપણરી પક્ડ કા્યમરી રાખિા માંગરીએ ્છરીએ. મા્સ્શ સાિો ્છ ેકે િડાઈ આમથ્શક હિિોને 
કારણે જ થા્ય ્છ.ે િડોદરાના મિારાજાએ આંબેડકરને નોકરરી આપરી, મિદેર જિાનરી 
સકૉિરરરીપ આપરી, પણ િડોદરાએ િેમને રિેિા ઘર ન આપ્યું! કમાટરીબાગમાં એકિા બેસરીને 
રડિાં રડિાં આંબેડકરે િડોદરા ્છોડિેું - એ ઇમિિાસે નોંરા્યેિરી મિગિ ્છ.ે

સારંુ ્છ ેકે િજુ એિો ્યુિાિગ્શ આિિો રિે ્છ ેજ ેગિાનુગમિક પરંપરાગિ બાબિોને 
સિરીકારરી િેિાને બદિે દુઃખો િેઠરીને પણ માથું ઊંિકરીને સંઘષ્શ ક્યા્શ કરે ્છ.ે સંઘષ્શ પહરણામ િો 
નથરી આપિો, એના દુઃખોને િરારે ્છ,ે એનરી મુશકેિરીઓમાં ઉમેરો કરે ્છ.ે આિરી કેટકેટિરી 
ઘટનાઓ આ નિિકથાના પ્રકરણમાં પડરી ્છ.ે મન્યમિ િો એ ્છ ેકે સમાજમાં જ્યાં સુરરી રોષણ 
કરનારો િગ્શ રિેરે ત્યાંસુરરી િેનો સામનો કરનારો િગ્શ પણ પેદા થિો રિેરે. આખા સમાજમાં 
જૂનિાણરી માનસ અને નિા મિિારો અને એ મુજબનરી દુમન્યા િચિેનો સંઘષ્શ સદા્ય િાિિો 
રિે ્છ,ે િાિિો રિેિાનો ્છ.ે પ્રસિુિ નિિકથા એ પહરમસથમિ અને એમાંથરી ઊભા થિા 
સિાિોને ફરરી એકિાર િાિકના મનમાં રોપે ્છ ે અને િેનો મિકાસ કરે ્છ.ે સંિેદનરરીિ 
િાિકના મનમાં પેદા કરિો આ સંઘષ્શ પ્રગમિનો સાિો માગ્શ ્છ.ે સમારાન ઘણાને ગમિરી િાિ 
િો્ય ્છ.ે પણ એ આખરે ગુિામરીને કા્યમરી કરનારરી પણ ્છ.ે િેખકનું મિંિન, સજ ્શન ્યોગ્ય 
હદરાનું ્છ,ે િંમિિિગ્શનરી િેદના સમાજને પિોંિાડિામાં િેઓ સફળ નરીિડ્ા ્છ.ે

સિસદ્	હજી	દૂર	છ/ેધીરજ	અને	સનષ્ા	જરૂરી	છ.ે..	  િંધયા	ભટ્ટ

[‘મત્દિ’ (સૉનેટસંગ્િ) કિમ્યત્રી પારુિ બારોટ. પ્ર. સુનરીિા િૌરરરી, રંગદ્ાર પ્રકારન, જી-15, 

્યુમનિમસ્શટરી પિાઝા, દાદાસાિેબનાં પગિાં પાસે, નિરંગપુરા, અમદાિાદ. પ્ર. આ. 2018, મૂલ્ય-100-

00]

કમિિાના ભાિકોનરી રુમિ અનુસાર અને સમ્યના િિેણ પ્રમાણે કમિિાના સિરૂપો 
જ્ાિ-ખ્યાિ બનિાં િો્ય ્છ.ે પંહડિ્યુગ અને ગાંરરી્યુગમાં સૉનેટ ખૂબ પ્રિમિિ થ્યાં. સિરૂપનરી 
ગિનિા, િતસમ રબદોનો સુિારુ મિમન્યોગ અને મિષ્યોનરી ઊંિાઈએ સૉનેટને ગરિાઈ આપરી.

આજ ે ગઝિ્યુગ િાિરી રહો ્છ.ે િતક્ષણ સંિાદ રિિાનરી ક્ષમિા રરાિનાર આ 
સિરૂપના ્છદં માત્ રરીખરીને કમિપદ િાં્છનારાનો રાફડો ફાટ્યો ્છ.ે આિા સમ્યમાં સૉનેટ માટ ે
જરૂરરી સંસકકૃિિકૃત્ત રરીખિાનો ઉદ્યમ કરરીને પારુિ બારોટ આપણરી સમક્ષ સૉનેટસંગ્િ િઈને 
આવ્યાં ્છ ેજ ેઘટના નોંરપાત્ ્છ.ે સૉનેટ આપણે ત્યાં આવ્યું ત્યારથરી માંડરીને િે આજ હદન 
સુરરી કોઈ કિમ્યત્રીએ સૉનેટસંગ્િ આપ્યો નથરી. પારુિબિેનને આ પિેિ કરિા માટ ે
અમભનંદન આપરીએ.
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પોિાના મનિેદનમાં િેઓ કિે ્છ ેિે પ્રમાણે િેમણે બરી. એ. , એમ. એ. , બરી. એડ્.નરી 
પરરીક્ષા ઘરે અભ્યાસ કરરીને આપરી. સૉનેટના ્છદં રરીખિા માટનેા સિાધ્યા્યમાં પણ આ 
અનુભિ િેમને કામ િાગ્યો જ િો્ય. િો િાિો, આપણે ‘મત્દિ’ના સૉનેટમિશ્વમાં પ્રિેરરીએ. 
કાવ્યસંગ્િનું રરીષ્શક જ ેસૉનેટ પરથરી િરીરું ્છ ેિે પ્રથમ સૉનેટ ‘મત્દિ’ પોિાના સંિાનોને 
અનુિક્ષરીને િખા્યેિું ્છ.ે માિકૃસિજ િાતસલ્યને વ્ય્િ કરિા આ સૉનેટમાં પોિાના માિા-
મપિાનો સંદભ્શ પણ ્છ.ે સ્ત્રરીસિજ ભાિનરી અમભવ્યમ્િ અને અંમિમ બે પંમ્િમાં ‘ઝળિળે-
ફરફરે’ અંત્યાનુપ્રાસ કાવ્યાનંદ આપરી રિે ્છ.ે

રકૃંગારરસનરી ્છાિકથરી ઓપિું ‘ર્યનગકૃિ’ સૉનેટ મરુર દામપત્ય દરા્શિે ્છ.ે સૉનેટનરી 
રરૂઆિ િજજાભાિથરી થ્યાં પ્છરી નામ્યકાનરી િેટિાઓ કંઈક મુખર રરીિે મમિનભાિોને વ્ય્િ 
કરે ્છ.ે િગ્ન પ્છરી દરીકરરીનરી મિદા્યિેળાને મિષ્ય બનાિિાં બે સૉનેટ ‘પ્રથાઓ’ અને 
‘રુભામરષ’ રરીષ્શકથરી મળે ્છ.ે પંખરી અને ડાળના પ્રિરીકોનો ઉપ્યોગ બંને સૉનેટમાં ્છ.ે 
‘પ્રથાઓ’ અને ‘વ્યથાઓ’ નો અંત્યાનુપ્રાસ ્યથોમિિ ્છ.ે માિકૃપ્રેમના બે સૉનેટ ્છ,ે ‘પેટરી’ અને 
‘ઓ મા... મારરી! સમ્યના િરખામાં કંિાિરી જિરી મા પેટરીમાં બિુમૂલ્ય મૂડરી મૂકરી જા્ય ્છ.ે ‘નોટ 
િરસા’ અને ‘ખૂંરું પેટરી’ જિેરી અમભવ્યમ્િ રસક્ષમિ કરે ્છ.ે ‘હદિાળરી આિરી’ અને ‘સાિરી 
હદિાળરી’ હદિાળરીના િિેિારને મિષ્ય બનાિિાં સૉનેટો ્છ.ે 

‘િડિો’, ‘િસંિો’, ગંગાનદરી મિષ્યક સૉનેટો, સતિપણશી - એમ પ્રકકૃમિના િત્િો પર 
પારુિબિેન સૉનેટ્યતન કરે ્છ.ે સાિમજક ઉઘાડ બાદ બોિિાિના રબદોમાં મિષ્યનું મનિ્શિણ 
કરિા િેમને ફાવ્યું ્છ.ે

સૉનેટ એક એિું સિરૂપ ્છ ેજનેા ્છદંો કેટિરીક િખિ ત્ણ કે પાંિ િઘુ અક્ષર રરાિિા 
રબદો િો કેટિરીક િખિે ત્ણ કે પાંિ ગુરુ અક્ષર રરાિિાં રબદો માગે ્છ.ે આ માપના 
રબદોનો ્યથોમિિ અને કાવ્યને ઉપકારક એિો ઉપ્યોગ સૉનેટકાર માટ ેમોટો પડકાર ્છ.ે 
અિીં સૉનેટકારનરી સજ્જિા અને ક્ષમિાનરી કસોટરી થા્ય ્છ.ે પારુિબિેનનરી કેટિરીક પંમ્િઓ 
આ દૃમટિએ જોઈએ. 

- ‘િોભાિે ્છ,ે િટક િટકા િેન િાળા કરરીને’ (પકૃ. 24)

- ‘રે... રે... ખોટા દિદિમાં રરીદ આિરી ફસા્યા’ (પકૃ. 30)

- ‘બરરી મ્યા્શદાઓ, પહરપુરણ થૈને જ મિનિે’ (પકૃ. 42)

- ‘ફૂટરી ડાળરી, અિર િિમાં શ્વાસ જમેાં ભરા્યા’ (પકૃ. 46)

- ‘કરે ગંરાિરીને, બુંદ બુંદ મિષે િેિરી િરખે’ (પકૃ. 56)

- ‘સૂંઘરી સિાદરીને મેં અિર પર મૂકરી જ રમિા’ (પકૃ. 31)

- ‘નથરી રણરી િિે નથરી રણરી િળરી હદસે રાંકડરી’ (પકૃ. 32)

માત્ ્છદં સાિિિા માટ ેઅથ્શ િગરના રબદોના ઉપ્યોગ િેમના એકામરક સૉનેટમાં 
િાંિરી રકારે.

્છદંમાં થોડરીક ્ૂછટ િેિા્ય િે સહ ્છ.ે પરંિુ િારંિાર આિરી પંમ્િઓ દેખા્ય િો 
્છદંક્ષમિનો દોષ ગણિો પડ.ે 

ઉદાિરણ સાથે િાિ કરરીએ.
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- ‘િામણો’ સૉનેટનરી પ્રથમ પંમ્િ રાદૂ્શિમિક્રીહડિમાં ‘રોભે ્છ,ે મગહરરાજ સમો 
ગગનમાં િાંદો રૂડો િામણો’ (પકૃ. 18)

અિીં બિુ સિેિાઈથરી ‘મગહરરાજ રો’ કરરીને ્છદં જળિાઈ ર્્યો િોિ.

- ‘િેજોન્મુખે’ સૉનેટનરી બરીજી પંમ્િ રાદૂ્શિમિક્રીહડિમાં ‘અંગે ્છ,ે ભસમ િે ઘણરી ભરરી 
અને મરરે જ ભાગરીરથરી’ (પકૃ. 39)

- ‘સૈમનક’ સૉનેટનરી પિેિરી અને બારમરી પંમ્િ રાદૂ્શિમિક્રીહડિમાં ‘મિદેરરી, જન નૂર 
િરરી િઈ િે સૈમનકનરી દેિથરી’

‘ભાિે ને કરમાં કરંુ િુંબન િો રાિા મળે િરીરને’ (પકૃ. 36)

- ‘ઉઝરડા (કિરાિાળરીને જોઈ) સૉનેટનરી પ્રથમ પંમ્િ રાદૂ્શિમિક્રીહડિમાં ‘ગંરાિું, િળરી 
ગોબરંુ, ઊંિકિરી ્છોડરી દેરે નાનકરી’ (પકૃ. 43)

- ‘શ્વાસ’ સૉનેટનરી ત્રીજી અને અમગ્યારમરી પંમ્િ રાદૂ્શિમિક્રીહડિમાં ‘ઈચ્છાઓ, ્ૂછટિરી 
નથરી િળરી પંપાળિરી િાગણરી’

‘્ૂછટ ે્છ,ે નજરો મળરી નજરના ગોફણો સામટા’ (પકૃ. 45)

- ‘આિ’ સૉનેટનરી નિમરી પંમ્િ મરખહરણરીમાં ‘કરે કંકુિણા્શ, િહરિ કંકણો બૌ રણકિાં’ 
(પકૃ. 53)

અિીં ‘કંકુિણા્શ’ રબદ સિરીકારરીએ િો પણ ‘કંકણો’ સમસ્યારૂપ ્છ.ે

- ‘િંુ ને ભૂિરી’ સૉનેટનરી ત્રીજી પંમ્િ મન્દાક્ાન્િામાં

‘કોરા િરીસા, િમળ પડિાં ઊંિા નરીિા િરીસોટા’ (પકૃ. 54)

- ‘શ્રરીિહર ગ્ંથકાર’નરી પાંિમરી, દસમરી અને બારમરી પંમ્િ રાદૂ્શિમિક્રીહડિમાં ‘પૂ્યાું ્છ ે
િરીર દ્રૌપદરી કગરિરી શ્યામ થઈ રાંકડરી શ્યામા’

‘િાસુદેિ િઈ મરર પરે ગોકુળરીએ સોંપાિાં’

‘િંફાવ્યો મદથરી ભરેિ કંસને મામા કિરી મારરીઓ’ (પકૃ. 74)

કેટિરીક જગ્યાએ ખોટા રબદ િપરા્યા ્છ.ે જમે કે, ‘ગજાનંદ’ રરીષ્શકથરી સૉનેટ િખા્યું 
્છ ેઅને િે રબદ પ્રથમ પંમ્િમાં પણ ‘ગજાનન’ ને બદિે ‘ગજાનંદ’ જ િખા્યો ્છ.ે ‘આકારરી 
િંસનરી’ રરીષ્શકનો અથ્શ રું કરરે?’ ‘િંસનરી’ એ હિંદરી ભાષાનો રબદ ્છ.ે 

‘ઋજુ કલપનો’ અને ‘કલપનો’ - બંને સૉનેટનાં રરીષ્શક કાવ્યાતમક મિષ્યિસિુનરી અપેક્ષા 
જગિે ્છ ેપરંિુ ઈશ્વરભમ્િના ્યદ્ાિદ્ા પ્રિાપો જ ત્યાં મળે ્છ.ે ઈંદ્રમિજ્ય ્છદંમાં િખા્યેિ 
‘અિમન્શર’ રિના ભમ્િસભર રબદોથરી ખમિિ ્છ.ે 

‘િૂખા મરટિાિાર’, ‘કાિાદાિા’, ‘અદેખાઈ’, ‘ખટકે ખટકે (એિા િોકો)’ રરીષ્શક િેઠળ 
પણ અસંબદ્ રબદ કે રબદસમૂિ માત્ ્છ.ે મિંગદોષ ્છ ેજ્યાં ‘ઘન ગરજિું જોઈ’, ‘મરીઠરી મરીઠરી 
મરુર રસનરી’, િગેરે  પ્ર્યોગો થ્યા ્છ;ે ‘પોિા સિાથમે’ જિેા રબદપ્ર્યોગો પણ અિીં મળે ્છ.ે

‘રણગારો (ગઝિ સિરૂપે)’ રિનામાં ગઝિને અનુરૂપ રદરીફ-કાહફ્યા નથરી િો રા માટ ે
‘ગઝિ સિરૂપે’ કિેિા્યું િરે? િળરી, એ રિનામાં પણ અન્્ય ઘણરી રિનાઓ માફક રબદપ્રિાપ 
દેખા્ય ્છ.ે જુઓ... 



76 પરબ v નવેમ્બર, 2021

‘િિું િૈ્યામાં જ,ે િરખભર િોિરી ઉકળિું

જુદરી મિેહફિ એ, અઢળક ઢળરીને ફળરી ગ્યું

કદરી રસિા મધ્યે, અિર જિરે કોઈ મળિું

પ્છરી બાળરી િૈ્યું, કડિું સઘળું િે ગળરી ગ્યું (પકૃ. 77)

‘ભાભરી’ સૉનેટનું એક િિુષક જુઓ

‘દરીિાિોને પા્યા, કિરિ કરરી સાખ પૂરિા

્ુછપા્યાા ્છ ેએમાં, પૂરિ જનનાં િેિ બમણાં

કરે િેિરી એ િો, હૃદ્યથરી નમરી એકસરખરી

સદા એના ખોળે, મમિભરરી મેં માિ નરીરખરી’ (પકૃ. 23)

િા, કમિ મિનુ મોદરીને અપા્યેિ અંજમિનું કાવ્ય સારૂં થ્યું ્છ.ે ‘િાદળ’, ‘સતિપણશી’ 
જિેા કાવ્યમાં કાવ્યતિના િમકારા જોઈ રકા્ય ્છ.ે કાવ્યતિ મસદ્ કરિા માટ ેકમિ પાસે રબદનું 
માધ્યમ ્છ ેઅને સૉનેટ િખિરી િખિે ્છદં પ્રમાણે રબદો િખિા ઉપરાંિ મિષ્યિસિુનરી માંડણરી, 
ગમિ અને અંિે િોટ સરાિાં જરૂરરી ્છ.ે પારુિબિેનના સૉનેટના રરીષ્શક અને કાવ્ય િપાસિાં 
મનરારા સાંપડ ે્છ.ે

આદરણરી્ય રરીરુ પરરીખસાિેબે પ્રસિાિનામાં ‘શ્વાન’ સૉનેટનરી પંમ્િઓ ટાંકરી ્છ ેજ્યાં 
પણ ્છદંદોષ અને પુનરાિિશી પ્રિરીકનો દોષ જોઈ રકારે. જુઓ... ‘દોડરી અે સિિ પૂ્છ િિાિરી 
કૂદે,

સંસારનાં સકિ રૂપ અનુપ િૂટે

િાગે મને કદરી ભૈરિરૂપ ્યોગરી - ્છદંદોષ

મૌનરી બનરી અડગ રૈિિ રૂપ જોગરી - (રૈિિ એટિે

સંગરીિના સાિ સૂરોમાંનો એક. અિીં આનો રું અથ્શ કિરીરું?)

‘શ્રરીિહર ગ્ંથકાર’માંથરી પ્રસિાિનામાં િેિા્યેિ પંમ્િઓ જુઓ.

‘ગરીિાના ગ્ંથકાર થૈ િહર િમે રોભાિરી ્છ ેમજદંગરી

કુરુક્ષેત્ મિીં બિાિરી ઘણરી િાિો ઘૂંટરી ન્્યા્યથરી - ્છદંદોષ

જૂઠના ઝટ કાન િું પકડિો સાિા સમરીપે રિે

કરીરરી ્છ ેકપરરી કસોટરી િનમાં પાંિાળરીના નાથનરી’

અિીં િહર માટ ેએકિાર ‘િમે’ અને બરીજીિાર ‘િું’ િપરા્ય ્છ.ે

આ સમગ્ને અંિે એટિું કિેિાનું પ્રાતિ થા્ય ્છ ેકે મિમખિ રબદ કાવ્ય જ ્છ ેએિું માનરી 
િેિા પિેિાં એનરી િકાસણરી કરિરી જરૂરરી ્છ.ે ભમિષ્યમાં પારુિબિેન રૈ્ય્શમનષ્ા સાથે ઉપમસથિ 
થા્ય િે માટ ેરુભેચ્છાઓ.

q
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િંવેદનાિભર	ભાષાલીલાનું	સનરાળું	સવશ્...

અજય	પાઠક	

[‘અથ च’ - પ્રિરીણ દરજી, પ્રથમ આિકૃમત્ત - 2020, રન્ાદે પ્રકારન, અમદાિાદ, પકૃ. 124 
મૂલ્ય - રૂ. 140/-]

‘અથ च’ કમિશ્રરી પ્રિરીણ દરજીનો ્છઠ્ો કાવ્યસંગ્િ ્છ.ે ્છલે્લાં 50 િષ્શ દરમમ્યાનમાં 
પ્રગટ થ્યેિ કાવ્યસંગ્િો અનુક્મે ‘િરીસ’, ‘ઉતસેર’, ‘ઈઓ’, ‘ગ્રીન બૅલટ’, ‘પૂિા્શભાસ’, ્છ.ે 
પ્રિરીણ દરજી અ્છાંદસ કમિિાના આરારક ્છ.ે િેમનરી અમભવ્યમ્િનો આરંભ કમિિાથરી, પણ 
ગદ્યમાં િથા મિરેષ કરરીને મનબંરના સિરૂપમાં નોંરપાત્ કામ ક્યુું ્છ.ે’ મનબંર: સિરૂપ અને 
મિકાસ’ મિષ્ય પર સંરોરન મનબંર ક્યષો િે અભ્યાસના ભાગરૂપે પણ પ્છરીથરી િમિિમનબંર, 
મિંિનાતમક મનબંર, પ્રિાસ મનબંર, િાસ્ય મનબંર, િહરત્ાતમક-વ્યમ્િ મિષ્યક મનબંર એમ 
પિાસેક પુસિકો મનબંરિેખનનાં આપ્યાં  ્છ.ે સંપાદન, મિિેિનાહદ અન્્ય પુસિકો પણ ખાસસાં 
આપ્યાં ્છ.ે સિિ િખનારા સજ ્શક િરરીકે સુપ્રમિમષ્િ ્છ;ે પુરસકકૃિ  પણ ્છ.ે રણમજિરામ 
સુિણ્શિંદ્રક અને એિા અનેક િંદ્રકો, સન્માનો મેળિનાર સજ ્શક ્છ.ે અધ્ય્યન, અધ્યાપન, 
િાિન, િેખન, પ્રિિન અને મિમિર જિાબદારરીઓ િચિે પણ પ્રિરીણ દરજીમાં રિેિો કમિજીિ 
મુરઝા્યો નથરી, બિકે પ્રબળ પણે જીિંિ ્છ.ે િેનું પ્રમાણ અગાઉના સંગ્િોમાં મળંુ િિું, ‘અથ 
च’ (2020)માં પણ મળે ્છ.ે િેથરી કિરી રકા્ય - અિીં ‘કમિનો રબદ’ જીિંિ ્છ.ે સંગ્િનરી 
પ્રસિાિનામાં કમિ નોંરે ્છ:ે ‘કમિિાનરી મરજાદ સાિ જુદરી બાબિ ્છ,ે િેને ઓળખિરી પડ.ે’ અને 
આ ઓળખિાનરી પ્રહક્્યામાં, આ જ પ્રસિાિનામાં કમિ નોંરે ્છ ેિેમ, ‘કમિિા પોિે એટિરી 
િિિરીક ્છ ેકે િમે જટેિું કિો, િખો એના કરિાં અિરેષમાં ઘણં બાકરી રિરી જા્ય.’

પ્રિરીણ દરજીનાં કાવ્યો િાંિિાં જ ે્છાપ અંહકિ થઈ ્છ ેિે ્છ ેઅ્છાંદસ અમભવ્યમ્િમાં 
સથૈ્ય્શ. ઉરનસ્ થરી એ રરીિે સામે ્છડે ેમસથર ઊભા ્છ ેપ્રિરીણ દરજી. બંનેનો મિરેષ મનત્ય સજ ્શન. 
બંનેનો ભાષાનુરાગ પણ એિો જ િરીવ્ર. બંનેનું સંિેદન મિશ્વ પણ ભ્યુું ભ્યુું. અમભવ્યમ્િનરી 
િરાિ અિગ-ઉરનસ્ એટિે ્છાંદસ્ અને પ્રિરીણ દરજી એટિે અ્છાંદસ્.

અિબત્ આજકાિ માિોિ ગરીિ અને ગઝિનો ્છ.ે સૌ ્યુિાન કમિઓ ગઝિ સજ ્શન 
િરફ મુખ રાખરી ઊભા ્છ;ે પ્છરીના ક્મે ગરીિ સજ ્શન આિે ્છ.ે ્્યાંક કોઈ સુમિિા કપૂર કે 
િિા હિરાણરી જિેાં અ્છાંદસમાં કમિિામભવ્યમ્િ કરિાં જોિા મળે અથિા સંધ્યા ભટ્ટ જિેાં 
્છાંદસ અમભવ્યમ્િમાં ધ્યાન ખેંિે. જો કે અમભવ્યમ્િનરી િરાિ ગમે િે િો્ય, કાવ્યનું સૌંદ્ય્શ 
બે મુદ્ ે પ્રગટિું જોઈએ. એક સંિેદન, બરીજુ ંભાષાકમ્શ-ભાષાનુરાગ. પ્રિરીણ દરજીના ‘અથ 
च’માં સંિેદન, બરીજુ ં ભાષાકમ્શ-ભાષાનુરાગ. પ્રરીિણ દરજીના ‘અથ च’માં સંિેદનસભર 
ભાષાિરીિાનું મનરાળું મિશ્વ પ્રગટિેું જોિા મળે ્છ.ે

પ્રિરીણ દરજીના ‘અથ च’નાં કાવ્યોને માણનારાં એક મિદુષરી અને એસથેહટ્સનાં 
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અભ્યાસરી સુશ્રરી નરીિાબિેનનરી પોિાનરી ભાિમ્યત્રી પ્રમિભાનો િાભ ટરીપપણરીરૂપે પુસિકનાં પકૃ. 
102 થરી 124માં મળો ્છ.ે આ ટરીપપણનરી પૂિ્શભૂમમકારૂપ િખા્યેિ રબદો નોંરિા જોઈએ.’ 
‘‘અિીં આપેિ મારા અમિ સંમક્ષતિ કકૃમિપાઠ, એક સહૃદ્ય િરરીકેનો મારો પ્રમિભાિ ્છ.ે આથરી 
અિીં કોઈ અથ્શઘટન, મિિરણ, મિિેિન, મિશ્ેષણ, સમરીક્ષા આપિાનો ઉપક્મ ્છ ેજ નિીં. 
આ માત્ એક Open ended reader response ્છ,ે અમભગ્િણ ્છ.ે’’ ભાિકમિત્તમાં કાવ્ય 
કેિો ઉઘાડ પામે ્છ ેિે ્ય જોિું રસપ્રદ બને - કમિ માટ ેિેમ અન્્ય ભાિક માટ.ે અિબત્ત, પ્રત્યેક 
ભાિકે પોિે પોિાનરી રરીિે કાવ્ય-સન્મુખ થિું અને કકૃમિ-મનષ્ ભાિન મસદ્ કરિું એમ 
નરીિાબિેનને પણ અમભપ્રેિ ્છ.ે િેથરી પ્રત્યેક કાવ્યને િેઓ જ ેસિરે રિરી આસિાદરી ર્્યાં ્છ ે
િેિું અન્્ય ભાિકો માટ ેર્્ય ન પણ બને. પ્રત્યેક કાવ્યનો સૌંદ્ય્શ સંસપર્શ એકસરખો ન પામરી 
રકે િેિરી ર્્યિા પણ રિરી ્છ.ે કોઈ કમિનાં સંગ્િમાંનાં િમામ કાવ્યો એક સરખરી રરીિે મસદ્ 
થા્ય એિું ભાગ્યે જ બને. ન્િાનાિાિ કે ‘કાન્િ’માં પણ આિો અનુભિ થા્ય. પણ મિદંરે 
કાવ્યો સંિપ્શક િો્ય િો સંગ્િ આિકા્ય્શ બને. ‘અથ च’ને િંુ આિકા્ય્શ સંગ્િ ગણં ્ુછ.ં

સંગ્િનાં 101 પકૃષ્ોમાં 59 રિનાઓ ્છ.ે મોટાભાગનરી રિનાઓ એક પકૃષ્માં ્છપા્યેિરી 
્છ.ે ્છાપકામનરી મિમરટિિાના કારણે ્ ્યારેક સિા કે દોઢ પાનમાં કાવ્ય મિસિરે ્છ.ે અપિાદરૂપ 
બે/િાર રિનાઓ ત્ણેક પાનમાં મિસિરરી ્છ.ે િેથરી અ્છાંદસ િોિાથરી અસં્યમમિ અમભવ્યમ્િ 
બનરી િો્ય િેમ બન્્યું નથરી. અ્છાંદસમાં પણ અમભવ્યમ્િને કાવ્યોમિિ કિાઘાટ પ્રાતિ થિો 
જોઈએ. આિું અમભવ્યમ્િ કૌરલ્ય કમિને િેમના પ્રથમ કાવ્યસંગ્િ ‘િરીસ’થરી જ સાધ્ય ્છ ેિેમ 
જણા્યું ્છ.ે

આ સંગ્િમાં કમિ સંિેદન પટ ુિેમ રબદ પટ ુજણા્ય ્છ.ે નમૂના દાખિ સંગ્િનરી 17મા 
ક્મે ‘્્યાં સુરરી?’ (પકૃ. 28) જોઈએ.

કયાં	િુધી
ભજવયા	કરશો	આ	એક	ને	એક
ઝંિાઝૂલણનો	પાઠ?
રમયા	કરશો	ફાવી	ગયેલી	ઝાલઝલામણી
કયાતા	કરશો	ઝૂંટંઝૂંટાં
થઈ	ગયા	છો	તો	ઝ્બઝે્બાં
ઝોલું	લઈને	ફયાતા	કરો	છો	ને	માયાતા	કરો	છો	ઝોંિા
તમે	સઝસલ્	કે	સ્બલ્ીય	નથી	જના્બ!

ઝલ્ક-ઝલ્રી	વગાિવાથી	
ના	થવાય	ઝળહળ,	ઝવેર	કે	ભગત
કોણ	ઝટેરશે	તમને
ઝકંુિ	તમે	ને	્બની	રહો	ઝકંુ્બ
ઝિઝમકથી	તો	થઈ	જશો	ઝગરવઘર
ઝિાફા-ઝટાકા	કે	ઝનૂન	ખુદને	ઝરેળી	રહેશે
ઝકઝોલ	થવા	તે	ઝકંૂ્બવું	પિે
ઝરમર-ઝકોર	થવું	પિે,	ઝરપવું	પિે	-	જના્બ!
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16 પંમ્િના અ્છાંદસ િ્યમાં માત્ 3 મિરામ મિહ્ોમાં ઉદગાર માપિું કાવ્ય 31 ‘ઝ’ 
અક્ષરનો ઉચિાર કરાિે ્છ.ે િણ્શસગાઈ્યુ્િ અમભવ્યમ્િ કાવ્યને પોષક બનિરી િો્ય ્છ.ે િળરી 
અિીં ‘ઝ’ આરંભાિા રબદો સાથ્શક રબદો ્છ ેઅને રારદાર પ્રશ્નોદગારના અનુગામરી બનરી 
કમિના કથમ્યિવ્યને િક્્યગામરી બનાિે ્છ.ે અણરીદાર પ્રશ્ન મૂકરી પ્રથમ ઉમ્િમાં અંિે ‘જનાબ’ 
સંબોરન આિે ્છ.ે ઉમ્િમાં સામેનરી વ્યમ્િનરી સમગ્ પ્રિકૃમત્તઓનરી મનરથ્શકિા આકરરી િાણરીમાં 
િણ્શિે ્છ.ે સામેનરી વ્યમ્િને િેનું સથાન બિાિરી આપે ્છ ે- નકારાતમક અમભવ્યમ્િથરી. બરીજી 
ઉમ્િમાં સામેનરી વ્યમ્િનરી પ્રિકૃમત્તઓનરી વ્યથ્શિા એિરી જ અસરકારક િાણરીમાં મૂકે ્છ.ે અંિનરી 
બે પંમ્િમાં, બરીજા સંબોરન ‘જનાબ’નરી પૂિમે, સાથ્શક પ્રિકૃમત્ત ્્યારે ર્્ય બને, રું કરિું પડ,ે 
િે અસરકારક રરીિે િીંરે ્છ.ે ‘ઝબૂકિું’ ‘ઝરમર-ઝકોર’, ‘ઝરપિું’ રબદોમાં કમિનરી સંિેદન 
પટિુા િથા ભાષા પટિુા એકસાથે પ્રગટ થા્ય ્છ.ે ટરીપપણરીકિા્શ નરીિાબિેન આ કાવ્યને આસિાદ્ય 
પ્છરી નોંરે ્છ:ે ‘બરા મિાપ્રાણ િણષોએ Tonal quality રિિામાં કાવ્યબાનરીને મિમરટિ બનાિરી 
્છ.ે પેિરી એકમિરિાનો Countertforce. કમિિાનું essence અિીં એ રરીિે અમભવ્ય્િ થ્યું ્છ.ે 
સમગ્ રૂપે જુદરી િાિના અને જુદરી ઈબારિિાળું કાવ્ય.’ (પકૃ.110) સભાન રરીિે કમિએ અિીં 
ભાષાકમ્શ મસદ્ ક્યુું ્છ ેિેનરી નોંર િઈએ.

આ રરીિે સંગ્િનરી ક્માંક - 18નરી રિના ‘પૂ્ુછ ંિમને?’ અિીં કમિનરી મુદ્રા જુદરી ્છ.ે 
રરૂઆિ જોઈએ -

‘પૂછુ	ંતમને	 
િરલ-તરલ	થઈ 
જવા્બ	આપશો	 
કાવય	એટલે	શું?’

અિીં રબદો ‘સરિ-િરિ થઈ’ પ્રશ્નકિા્શ િથા જિાબ આપનાર બંનેને િાગુ પાડરી 
રકા્ય ્છ.ે જો ‘થઈ’ પ્છરી અલપમિરામ િોિ િો માત્ પ્રશ્ન કરનારને િાગુ પાડરી રકાિ. કમિ 
સિ્યં મિદ્ાન ્છ.ે ‘કાવ્ય એટિે રું?’ પ્રશ્નનરી કાવ્યરાસ્ત્રમાં મબિખ િિા્શ પડિેરી ્છ ેઅને મિદ્ાન 
િોિાને કારણે આ િિા્શઓથરી માિેર િો્ય. પણ અિીં મિદ્ાનનો પ્રશ્ન નથરી. કમિનો પ્રશ્ન ્છ.ે 
કમિનરી રરીિે કાવ્ય કેિું િો્ય. િેનું િણ્શન િાિે ્છ.ે કમિનરી િણ્શનરમ્િનું પહરિા્યક ્છ.ે અિીં 
રબદપટિુા િ્યપ્રાસાહદનરી રરીિે ધ્યાનપાત્ ્છ.ે 

‘કાવ્ય એટિે રું?’નરી રોર પ્રત્યેક કમિનરી અિગ અિગ િો્ય ્છ.ે આ રોર ઉમારંકર 
જોરરી કે પ્છરીથરી િાભરંકર આહદ સૌએ કરરી ્છ.ે આ રોરમાં પ્રિરીણ દરજીનું નામ પણ ઉમેરિું 
જોઈએ. આરુમનકથરી અનુઆરુમનક સુરરી પોિાનરી કાવ્ય્યાત્ામાં મિસિરેિા કમિ અિીં રું કિે 
્છ ેિે જોઈએ. 2 પકૃ. +માં મિસિરેિું આ કાવ્ય ્છ.ે પકૃ. 29, 30, 31. બરાબર કાવ્યનરી મધ્યમાં 
પિોંિિાં કમિ િખે ્છે

- કોઈ કિે ્છ ે-

ચુસકી	ચાની 
ગરમાટો	ને	ગરમાટો	એ 
હાશ	થાય	ને	ખૂલે	દુસનયા 
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અંદર-્બહારના	િીમા	કોઈ 
...

ચુસકી	ચાની 
ચાહ	ભરી	દે,	રાહ	ભરી	દ ે
આહ-વાહની	વચચે	રાખ ે
કમાિ	િઘળાં	ખોલી	નાખે 
ચુસકી	ચાની 
છૂમંતર	ને	છુક,	છુક,	છુક,	છુક... 
પૂછુ	ંતમન ે
કાવય	એટલે	શું?

કાવ્યનો રિનાબંર એિો ્છ ેકે કાવ્યને જટેિું મિસિારિું િો્ય િેટિું મિસિારરી રકા્ય. 
પણ કમિ જાણે ્છ ેકે રિના મરમથિ ન બનરી જા્ય િે પણ જોિું રહું. ‘્ૂછમંિર ને ્ુછક, ્ુછક, ્ુછક, 
્ુછક...’માં અનંિ અિકાર રિરીને કાવ્યનો કેન્દ્રરી્ય પ્રશ્ન મૂકરીને આકાર આપરી દરીરો. 
ટરીપપણરીકિા્શના રબદો નોંરરીએ. ‘પ્રમિભાિ આપિાં પૂિ્શ અનેકિાર િાંચ્યા જ કરરીએ એિું કાવ્ય 
Unique રિના ્છ.ે... ્છલે્લે ્ુછક ્ુછકનો મિમન્યોગ આખું પહરમાણ બદિરી નાખે ્છ.ે આનંદ- 
આનંદ. Unique Avenue of paradoxical patterns. Really it is a matter of intoxi-
cation, not only expression. પ્રાસ-િાિ-િ્ય-આરોિ-અિરોિ-રબદાન્િ્ય-આિિ્શનનો 
મિમરટિ ગુમફ.’ (પકૃ.110)

આિરી જ ક્માંક-19: ખખડરજ મકાન (પકૃ. 32, 33, 34) િાંિિા જિેરી, નોંરિા જિેરી 
રિના ્છ.ે આ પ્રમાણે ક્માંક-1 રિના ‘ઈજન’નરી ભાષામભવ્યમ્િ નોંરપાત્ ્છ.ે ‘પૂ્ુછ ંિમને’ 
િથા ‘્્યાં સુરરી’માં જ ેભાષા ્છ ેિેનાથરી સાિ અિગ અિીં ‘ઈજન’માં અનુભિારે. આસિાદ્ય 
્છ.ે ્છદંોબદ્ રિનામાં 17 અક્ષરના ્છદંો િો્ય પણ દરેકનરી િ્ય ્છટા અિગ િો્ય િેમ 
અ્છાંદસમાં પણ જુદરીજુદરી િ્ય ્છટાઓ રિેિરી િો્ય ્છ.ે િે મુજબ કમિનરી ભાિમુદ્રા પણ 
મિમભન્ રૂપે માણિા મળે ્છ.ે આ રરીિે જોિાં રિના ક્માંક - 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 
આસિાદ્ય જણાઈ ્છ.ે આમ ્છિાં ્્યારેક કમિના રબદિગાિ સાથે ભાિકનો કદમિાિ ન 
સિિા્ય િેિું બને. દા.િ. ક્માંક-15નરી રિના ‘િંુ નદરી ્ુછ’ં માં 6ઠરી પંમ્િમાં ‘ઉચ્છિ થઈ 
પ્રિિિું’ રબદો પૈકરી ‘પ્રિિિું’ બરાબર જણા્યો નથરી. અિીંનરી ‘બુરસભા’માં િંુ બેઠો િોઉં ને 
આ રિના િંિાઈ િો્ય િો સૂિિું કે િે પંમ્િને આ રરીિે મૂકો િો? ‘ઉચ્છિ થઈને િિેિું’ 
જુઓ. ફેસબુક પર મૂકાિરી રિનાઓમાં ્્યારેક આિાં સૂિન કરિાનું બને ્છ.ે કમિઓ ્યોગ્ય 
જણા્ય િો સિરીકારે ્છ.ે

ઘણાં કાવ્યો આસિાદ્ય ્છ.ે અ્છાંદસ અમભવ્યમ્િને પણ પોિરીકંુ સૌંદ્ય્શ િો્ય ્છ.ે કમિએ 
કમિએ આ અ્છાંદસ અમભવ્યમ્િ મિમભન્ રૂપ્છટા પ્રગટ કરે ્છ.ે ભાિકને કાવ્યનો સપર્શ 
થા્ય િે અમનિા્ય્શ. ગરીિ, ગઝિ, મુ્િક, ્છદંોબદ્ રિના કે અ્છાંદસ - અમભવ્યમ્િ ગમે િે 
િો્ય. િેમાં રિેિ કાવ્યિત્િનો અનુભિ આનંદનો મિષ્ય ્છ.ે અિીં એ આનંદ પ્રાતિ થા્ય ્છ.ે 
કમિને અમભનંદન.
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અને	છલે્ે...
આઝાદીનું	પંચોતેરમું	અને	િાહહતય	િજ તાકો:	૨

ભરત	મહેતા	

કમિને પ્રજાનું મુખ કિેિામાં આિે ્છ.ે કોઈપણ ભાષામાં િખિો સજ ્શક જ ે િે 
પ્રદેરમિરેષનરી િાક્ષમણકિા સાથે પ્રજાના સુખદુ:ખને વ્ય્િ કરે ્છ.ે એને માટ ેએ સત્તા સામે 
બાખડિાં અિકાિો નથરી. એક ક્ૌંિ્યુગિને િીંરિું  જોઈને આહદકમિ િામલમકરીએ રામા્યણ 
િખ્યું િો િજજારો નિિોહિ્યા સરકારનરી ગોળરીથરી િીંરાિા િો્ય, સરકારના માંિડ ેફાંસરીએ 
િડિાં િો્ય ત્યારે િૂપ રિે એ કમિ રાનો? સિા્યકારરી ્યોજનાના નામે િેપાર કરિા આિેિ 
કંપનરીએ રરીમેરરીમે આખું ભારિ સર ક્ુયું. ભારિને આમથ્શક રરીિે િૂસરીને િાડમપંજર કરરી મેલ્યું 
ત્યારે એનરી સામે ૧૮૫૭નો બળિો થ્યો. ત્યાંથરી રરૂ કરરીને ્છકે ૧૯૪૭સુરરી નરમ અને 
ગરમ, સરસ્ત્ર અને અહિંસક િડિોનો ભારિરી્ય સિારરીનિાસંગ્ામ સુિણ્શઅક્ષરે િખા્યેિો ્છ.ે 
એ િેળાએ સજ ્શકનો રબદ પણ િણખાઝરિો બન્્યો, જ ેસાંભળિા રગરગ કડાકા થા્ય! કેિળ 
રબદથરી પ્રેરણા જ નિીં પણ કેટિાં્ય જિેમાં સુદ્ાં ગ્યાં, પ્રેમિંદજીનરી કકૃમિ સોજ ેિિન કે 
મેઘાણરીનો મસંરુડો જાતિ થ્યો! રંરુકાનરી ભરરી કોટ્શમાં મેઘાણરીએ કમિિા દ્ારા એિરી જુબાનરી 
આપરી કે ન્્યા્યારરીર જ રડિા માંડિેા!

સિારરીનિાસંગ્ામ અને સજ ્શકોનો નાિો િપાસિો િો્ય િો સમ્યનું મિભાજન કરિું પડ.ે 
૧૯મરી સદરીના ભારિરી્ય સજ ્શકો અને િરીસમરી સદરીના ભારિરી્ય સજ ્શકોને જુદરી રરીિે જોિાં પડ.ે 
૧૯મરી સદરીમાં બંહકમિંદ્ર (બંગાળરી), ગોિર્શનરામ(ગુજરાિરી), મિપિૂણકર(મરાઠરી),ભારિેન્દુ 
િહરશ્ંદ્ર(હિંદરી)મિત્િનાં િેખકો ્છ.ે બંહકમિંદ્રએ ‘આનંદમઠ’ નિિકથામાં િખેિું ‘િંદેમાિરમ’ 
આગનરી જિાળાનરી પેઠ ેઆખા ભારિદેરમાં ફરરી િળેિું. ભારિેન્દુ િહરશ્ંદ્રે અંગ્ેજી િિરીિટને 
અંરેરરીનગરરી ગણાિરીને બરીજુ ં કાવ્ય ‘ભારિદુદ્શરા’ િખ્યું. ગોિર્શનરામે ‘સરસિિરીિંદ્ર’નો 
ત્રીજો ખંડ રાજ્ય િિા્શને ફાળવ્યો ્છ.ે આમ, ૧૯મરી સદરીથરી જ સિાિંત્ર્ ્યભાિના સાહિત્યમાં 
પ્રગટિા માંડરી િિરી.

િરીસમરી સદરીના પ્રારંભે જ અંગ્ેજોએ ઈ. ૧૯૦૫માં ભાગિા પાડો અને રાજ કરોનરી 
નરીમિ અપનાિરી મુમસિમ િઘુમિરીને જુદરી પાડરી બંગાળના ભાગિા પાડ્ાં. હિંદુ મુમસિમ 
પ્રજાએ એક બનરીને બંગભંગનું આંદોિન ક્યુું. િોડ્શકઝ્શનનરી ઈચ્છા બર ન આિરી અને બંગાળનું 
મિભાજન અટ્્યું. આ બંગભંગ આંદોિનમાં ટાગોર સહક્્ય િિા. ટાગોરે બરીજી િરફ રાજકરી્ય 
ઉન્માદ ઠકેાણે ન રિે િો ઉગ્ રાટિિ્ાદ સંસકકૃમિનો ખાિમો બોિાિરી દે એ િેિિણરી આપિરી 
બે નિિકથા ‘ઘરેબાહિરે’ અને ‘ગોરા’ પણ આપરી. સાહિત્યનું સૌથરી મોટુ ં ઈનામ નોબેિ 
પ્રાઈઝ ભારિરી્ય કમિ ટાગોરને ગુિામરીના હદિસોમાં મળેિું. આ જ ટાગોરે જમિ્યાંિાિાબાગનરી 
કિિ જોઈને મબ્રટરીર સરકારને સર નો ઈિકાબ પા્છો આપેિો! ત્યારે કોઈએ એમને 
એિોડ્શિાપસરી ગેંગ િરરીકે નિોિા ઓળખાવ્યા.

િરીસમરી સદરીના પ્રથમમિશ્વ્યુદ્ ે મબ્રટરીર સરકારને ઢરીિરી પાડરી દરીરરી િિરી. દુમન્યામાં 
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ત્ણસો દેરમાં રાજ કરિા ગ્ેટમબ્રટન માટ ેએમ કિેિાિું કે એનો સૂ્ય્શ કદરી આથમિો નથરી! 
પણ એ આથમિો રરૂ થ્યો. ભારિરી્ય રાજા મિેન્દ્રપ્રિાપે ઇ.૧૯૧૫માં અફઘામનસિાનને 
મબ્રટરીર સામ્રાજ્યમાંથરી મુમ્િ અપાિરી! રાજા મિેન્દ્રપ્રિાપે બે સામામ્યકો કાઢિેાં. જમેાનું 
‘મનબ્શિસેિક’ મબ્રટરીર રાસનના પહરણામે થ્યેિરી ખેડિૂોનરી દુદ્શરા આિેખિું િિું. ઈ. ૧૯૧૭માં 
થ્યેિરી કામદારોનરી રમર્યન ક્ાંમિએ મિશ્વભરમાં પ્રભાિ પાથ્યષો એના રંગે પણ િેખકો રંગા્યા 
િિા. ગાંરરીજીના આગમન િખિે જ મેઘાણરીના ‘્યુગિંદના’માં આિા કાવ્યો જોઈ રકા્ય ્છ.ે 
પકૃથિરી પર રાજ કોના? સાિા શ્રમજીિરીઓના, ખેડનુા, ખામણ્યાના, ઉરમિંિોના... િાળું 
‘કાિજાગે’ રમર્યન ક્ાંમિથરી પ્રભામિિ િિું. 

જાગો	જગના	ક્ુધાતતા,	જાગો	દુ્બતાલ	અશકત 
ઈન્િાફી	તખત	પર	કરાલ	કાલ	જાગે.... 
િત્તા,	સનયમોની	જાળ,	ધારા	કેરી	ચૂંગાલ 
ભોળા-કંગાળ	કાજ	ફાંિલા	પિારે... 
ધસનકો	મહાલંત	મુકત	ગરી્બોના	લાલ	રકત 
િત્તાના	ભકત	આજ	શોષે	કરભારે...

૧૯મરી સદરીના અંિ ે સથાપિેરી ભારિરી્ય રાટિર્ી્ય ક્રૉંગ્સે, ગારંરીજીના આગમન પ્છરી 
જમરીનસરસરી જોડાઈ. ગારંરીજીનો પ્રભાિ સમગ્ દેરના સજ ્શકો પર પડ્ો. ગજુરાિરીમા ંમેઘાણરી, 
ઉમારકંર, સુદંરમ, જ્ંયમિદિાિમા ંસિાિતં્ર્ ્યભાિના, સામાન્્ય માણસનરી મિંિા ્છ.ે દૂરિાળો, 
કોદાળરીિાળો, પિેરણનુ ંગરીિ, જઠરામગ્ન જિેા ંકાવ્યો િખા્યાં. કમિિાઓ િોકકંઠ ેગિાિા માડંરી. 
મરિાજીનુ ંિાિરડુ ં કે કોઈનો િાડકિા્યો(મેઘાણરી) અભણ માણસો્ય િિકારિા થ્યા.ં જ્ંયમિ 
દિાિ ે‘પાદરના િરીરથ’ અન ે‘રરીમુ અન ેમિભા’મા ંભારિ ્છોડો આંદોિનના ગજુરાિમા ંપડિેાં 
પડઘાન ેઝરીલ્યા ્છ!ે મુનરરીનરી ‘સિપનદ્રટિા’ આઝાદરીમા ંઝૂકાિિા ં્યિુાનોન ેઆિખેે ્છ.ે કકૃષણિાિ 
શ્રરીરરાણરીનુ ં‘ભરિરી’ કાવ્ય ્યાદ કરરી રકા્ય. ર.િ.દેસાઈ ‘ગ્ામિક્મરી’, ‘ભારેિો અમગ્ન’ દ્ારા 
ગારંરીજીનરી સિાિતં્ર્ ્યભાિનાન ેિાિા આપ ે્છ.ે િમે ્છિા ંકથાના્યક રુદ્રદત્તનુ ંગામના રકંર દ્ારા 
જ થિુ ંખૂન ગોડસનેા ગારંરીિરનરી આગોિરરી આગાિરી પણ કરે ્છે.ે

રામપ્રસાદ મબમસમિનરી કમિિા ફાંસરીએ િઢિેા ્યુિાનો િોંરે િોંરે િિકારિા િિા.

િરફરોશી	કી	તમન્ા	અ્બ	હમારે	હદલ	મેં	હૈ 
દેખના	હૈ	જોર	હકતના,	્બાજુએ	કાસતલ	મેં	હૈ

ઈકબાિનું ‘સારે જિાંસે અચ્છા હિન્દુસિાં િમારા’ િાખો િોકોના હૃદ્યમાં ્છપાઈ ગ્યું 
િિું. ઉદુ્શ સજ ્શક અને સિાિંત્ર્ ્યસેનાનરી િસરિ મોિાનરીએ Long Live Revolutionનો 
અનુિાદ ‘ઇન્કિાબ મઝંદાબાદ’ ક્યષો જ ેઅમર થઈ ગ્યો. આજ ેપણ ભારિભરમાં કામદારો-
મજૂરોના આંદોિનમાં  સદૈિ સંભળા્ય ્છ.ે ઉદૂ્શના િેખકો સજજાદ જાિરીર, મંટો, ઈસમિ 
િુગિાઈ, રાજને્દરમસંિ બેદરીએ કથાસાહિત્યમાં દેરમિંિા વ્ય્િ કરરી િો ઉદૂ્શ કમિઓ ફૈઝ 
અિેમદ ફૈઝ, સાહિર િુમર્યાનિરી કે મજાઝ િખનિરીએ અત્યંિ િોકમપ્ર્ય ક્ાંમિકમિિાઓ 
ભારિને ભેટ રરરી. કરુ્શિિ િૈદરે આગ કા દહર્યામાં િોથરીથરી િરીસમરી સદરીનું ભારિ આિેખ્યું 
્છ.ે પ્રેમિંદજીએ સથાપેિરી સંસથા ‘અમખિ ભારિરી્ય પ્રગમિરરીિ િેખક સંઘ’ (A.I.P.W.A.) 
ક્ાંમિકારરી સાહિત્યનું કેન્દ્ર બનેિું. જમેાં અનેક ઉદૂ્શ િેખકો્ય િિા.
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ઉમારંકર જોરરીનું જઠરામગ્ન કાવ્ય ્યાદ આપે એિું ફૈઝ અિેમદ ફૈઝનરી ગઝિમાં ્છ.ે-

હમ	મહકૂમો	(પીહિત)કે	પૉંવ	તલે 
જ્બ	ધરતી	ધિધિ	ધિકેગી	 
ઔર	અહલે	હહકમ	(િત્તાધીશો)કે	િર	ઉપર 
જ્બ	્બીજલી	કિ	કિ	કિકેગી	 
િ્બ	તાજ	ઉછાલે	જાયેંગે,	િ્બ	તકત	સગરાયે	જાયેંગે....

મજાજ િખનિરી િખે ્છ.ે-

્બોલ	અહર	ઓ	ધરતી	્બોલ 
રાજ	સિંહાિન	િાંવાંિોલ.....

બંગાળમાં ટાગોરે િખેિું ‘જનગણમન....’ િો રાટિગ્રીિ બન્્યું. િડોદરા ્યુમનિમસ્શટરીમાં 
ભણાિિા શ્રરી અરમિંદે સરસ્ત્ર ક્ાંમિકારરીઓ પેદા ક્યા્શ. એ ક્ાંમિકારરી કેિાં િિા એ જોિું િો્ય 
િો રરદબાબુનરી ‘પથેરદાબરી’ નિિકથા િાંિિરી પડ.ે િાિરાના કમિ નઝરુિ ઈસિામનરી 
ક્ાંમિકારરી કમિિાથરી બંગાળ હિલ્લોળે િઢિેું. ત્યારે મેઘાણરી કિકત્તામાં િિા િેથરી એમને પણ 
એિરી કમિિા િખિાનરી રઢ િાગેિરી. એમનરી પાસેથરી મળેિરી કમિિા અમર થઈ ગઈ ્છ.ે

પૂિ્શમાં, આસામમાં બરીરેન્દ્રકુમાર ભટ્ટાિા્યમે ‘ઈ્યારુઈંગમ’ અને ‘મુત્યુંજ્ય’ નામનરી બે 
નિિકથામાં આહદિાસરી ્યુિાનો સિારરીનિાના રંગે કેિાં રંગા્યા િિા એનું પ્રભાિક મનરૂપણ 
પૂરંુ પાડ ે્છ.ે ઉહડ્યાભાષામાં ગોપરીનાથ મિામન્િ ‘માટરીમટાળ’ નિિકથા િખરી ત્ણ ્યુિાનોને 
કેન્દ્રમાં મૂકરી ઓહરસસામાં વ્યાતિ આઝાદરીનું આંદોિન ઝરીિે ્છ.ે

હિંદરી સાહિત્યમાં િો સિાિંત્ર્ ્યિાના રંગે રંગા્યેિા સેંકડો સજ ્શકો મળા ્છ.ે એમનરી 
રિનાઓ પણ ભારિરી્ય આમજનિાને સપરશી ગઈ િિરી. સાદરી ભાષામાં ઉન્િમિિારોનું ભાથું 
િિું. હકસાનોનરી જમરીન પડાિરી કારખાનું ઊભું કરનાર સામે િડનાર ના્યક ‘કમ્શભૂમમ’માં 
પ્રેમિંદજીએ આપેિો. આજ ેકકૃમષમબિના આંદોિન િખિે એ રિના ્યાદ આિે. સુભદ્રાકુમારરી 
િૌિાણે ઝાંસરીનરી રાણરીને આપેિરી કાવ્યાંજમિ સિુને ્યાદ ્છ.ે બિુિ િડરી મદા્શનરી, િો િો 
ઝાંસરીિાિરી રાનરી થરી...આ ઝાંસરીનરી રાણરીનરી દમિિસખરી ઝિકારરીબાઈ પણ એમનરી સાથે રિરી 
િિિાર િિાિિા રરીખરી િિરી. એમનરી સાથે જ િડિાં િડિાં મકૃત્યુ પામેિરી. હિંદરીના િેખક 
મોિનદાસ નૈમમષરા્યે ‘ઝિકારરીબાઈ’ નિિકથા િખરીને સ્ત્રરી અને દમિિ પણ કેિરી રરીિે 
સમાજના અન્્ય િગષો સાથે ખભેખભા મમિાિરી િડ્ા િિા િે બિાવ્યું ્છ.ે માખનિાિ 
િિુિમેદરીનરી એક કમિિામાં પુષપ કમિને મિનંિરી કરે ્છ ેકે મને મંહદરમાં, મજારમાં, મિિાસમાં 
્્યાં્ય િું ન મૂકરીર. પુષપનરી ઈચ્છા િો જુઓ.

મુજ	ેતોિ	લેના	વનમાલી,	ઉિ	પથ	પર	દેના	તુમ	ફેંક 
માતૃભૂસમ	પર	સશર	ચઢાવે,	સજિ	પથ	પર	મરે	વીર	અનેક

ઝાંસરીનરી રાણરીનરી માફક િંદ્રગુતિ, મરિાજી જિેાં ઐમિિામસક પાત્ોને ્યાદ કરરી નિરી 
રાટિર્ી્યભાિનાનો પણ હિંદરી સાહિત્યમાં પ્રાણ ફંૂકા્યો. જ્યરંકર પ્રસાદ  એ સંદભમે ્યાદ કરરી 
રકા્ય. મૈમથિરીરરણ ગુતિનું ‘ભારિ-ભારિરી’ પણ નોંરિું જોઈએ. િમણાં જ જ્ાનપરીઠ 
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પુરસકાર મેળિનારા અમરકાંિે ‘ઈન્િીં િમથ્યારોં સે’ નિિકથામાં ૧૯૪૨નરી િડિ આિેખરી 
્છ.ે ફણરીશ્વરનાથ રેણએ ‘મૈિા આંિિ’માં  આઝાદરીના આંદોિનના સાિા િડિૈ્યાઓ બિાવ્યા 
્છ ેિો એ િખિના િકિાદરી િત્િો્ય દરા્શવ્યાં ્છ.ે કે જ ેઆઝાદરી પ્છરી સત્તામાં િઢરી બેઠાં.

ભારિમા ંઅંગ્જેી સાહિત્યમા ંિખનાર પણ મોટરી સખં્યામા ં્છ.ે મુલકરાજ આનદંનરી ‘ર 
અનટિેબિ’  નિિકથાનો ના્યક દૂરથરી અપાિા ગારંરીજીના વ્યાખ્યાનથરી કેિો રોમામંિિ થ્યિેો 
એ દરા્શિ ે ્છ.ે રાજા રાિનરી રિના ‘કંથપરૂા’ એક ગામન ે િઈન ે ‘ગણદેિિા’ (િારારકંર 
બદંોપાધ્યા્ય)નરી જમે આઝાદરીના આંદોિનનુ ંસરિૈ્ંુય પરંૂુ પાડ ે્છ.ે મિક્મ રઠેનરી નિિકથા ‘એ 
સ્ુયટબેિ બો્ય’ આઝાદરી અન ેિતપશ્ાિનુ ંભારિ આિખેે ્છ.ે દમક્ષણના કમિ સબુ્રહૃમણ્યમ 
ભારિરીનરી અસખં્ય કમિિાઓમા ંસિાિતં્ર્ ્ય ઝંખના વ્ય્િ થઈ ્છ.ે સરોજીનરી ના્યડએુ દેરસિેા 
કરિા ંકરિા ંબ ેકાવ્યસગં્િો અંગે્જીમા ંઆપ્યા ્છ.ે રિરીદ ભગિમસિેં મિંિન િખેો િો િખ્યા 
પણ કમિિાઓ પણ િખરી ્છ.ે એમનરી એક જ પમં્િ- ‘િમ રિે ના રિે, િિા મેં રિેગરી મેરે 
ખ્યાિોં કરી મબજિરી’ કેટકેટિુ ંસિૂિરી જા્ય ્છ!ે આ રરીિ ેમાત્ સાહિત્યકારો જ નિીં સરીરસેરીરાં 
સિાિતં્ર્ ્યસગં્ામમા ંઝૂકાિેિા ંઅગ્ણરીઓએ કેટિુ ંિખ્ંુય ્છ!ે જિેસાહિત્ય આખો મિભાગ થા્ય. 
સાન ેગરુુજીએ ‘શ્યામિરી આઈ’, કાકાસાિેબ ે‘ઓિરાિરી દરીિાિો’, નિેરુએ ‘મારુુ હિંદદર્શન’ 
અન ે‘જગિના ઇમિિાસનરી રૂપરેખા’ જિેા ઝળિળિા ંગં્થો જિેમા ંિખ્યા ં્છ.ે સાન ેગરુુજીએ 
કોમિાદરી આદંોિનથરી િગં આિરીન ેઆતમિત્યા કરેિરી. કોમિાદથરી િિેિિા એમણ ેઆ્ય્શ અને 
નાગ પ્રજાનુ ં ઉદાિરણ આપરી િખેિરી ‘આમસિક’ નિિકથા પૌરામણક િરેમા ં આજનરી જ 
સમસ્યા િિમે ્છ.ે ભગિમસિંના સાથરીદાર ્યરપાિ હિંદરીના મોટા સાહિત્યકાર ગણા્ય ્છ.ે 
એમણ ેજ ેજો્યુ ંિિુ ંિ ે‘જૂઠા સિ’ નિિકથામા ંકેટિુ ંિરીક્ણ રરીિ ેપ્રગટ થ્ંુય ્છ.ે આ બ ેમિરોરરી 
રબદો બિાિ ે્છ.ે કે રાજકરી્ય આઝાદરી પ્છરીનરી સામામજક અન ેઆમથ્શક આઝાદરી િજુ બાકરી 
્છ.ે 

પંદરમરી ઓગસટ, ૧૯૫૦ના રોજ ઉમારંકર જોરરીએ રેહડ્યો સટરેન પર િાંિેિરી આ 
કમિિા ઉદાિરણ રૂપે જોઈ રકા્ય. 

હજાર	હિવા	કરં,	હૃદયમાં	ખુશાલી	નથી 
મુખો	નીરખતો	હંુ,	મુસકત	તણી	કયાંય	લાલી	નથી 
નથી	ચમક	નેતમાં,	સવમલ	હદવય	સવાતતં્ર્	યની 
ન	ઝમક-કંઠમાં	પરમ	મુસકતના	મંતની

આ પંમ્િ સાંભળિા જ ‘૮૪માં મકૃત્યુ પામનાર, પાબિો નેરુદાના મમત્ અને એમના 
‘િોટસ’ સામામ્યકના સિિંત્રી ફૈઝ અિેમદ ફૈઝનરી નરીિેનરી રિના ્યાદ આિે. 

યે	દાગ-	દાગ	ઉજાલા,	યે	શ્બગઝીદા	િહર	(મારકણી	િવાર) 
વો	ઈન્તઝાર	થા	સજિકા,	યે	વો	િહર	તો	નહીં	 
................................................... 
ચલો	ચલો	કે	વો	મંસજલ	અભી	આઈ	નહીં	

રોષણ કરનારરી સત્તાઓ સામે મિરોર કરનાર સજ ્શકોનરી જરૂર આઝાદરી સમ્યે જ નિીં 
કોઈ પણ સમ્યે એટિરી જ િો્ય ્છ.ે  q
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પહરષદવૃત્ત

િંકલન	ઃ	કીસતતાદા	શાહ

નમસિે મમત્ો,

ઉતસિોનરી રુભકામનાઓ.

આપ સૌ આજીિન સભ્ય સુરારણા ફોમ્શ ભરરીને મોકિરી રહા ્છો એનો આનંદ ્છ.ે

જ ેમમત્ોને ફોમ્શ ભરિાનું િજી બાકરી ્છ ેિેઓ ફોમ્શ ભરરીને મોકિરો.

આપમાંથરી કેટિાક મમત્ોનરી ‘પરબ’ ન મળિા મિરેનરી ફહર્યાદ પહરષદને મળે ્છ.ે

પહરષદ ઑહફસમાંથરી મન્યમમિ આપના િરફથરી મળેિા સરનામે ‘પરબ’ પોસટ થા્ય જ 
્છ.ે પરંિુ આપના બદિા્યેિાં સરનામાં પહરષદ ઑહફસ પાસે ન િોિાથરી સામમ્યક આપને 
સમ્યસર મળિું ન િો્ય એિું બને. િળરી, પ્રત્યેક ગામનરી પોસટઑહફસના પણ પોિાના પ્રશ્નો 
્છ ેજ.

મને મિામંત્રી િરરીકે િાજ ્શ િરીરાને  નિેક મહિના થ્યા ્છ.ે

‘પરબ’ ન મળિા મિરે મમત્ોએ મને ફહર્યાદ કરરી ્છ.ે ફહર્યાદ કરનારા સૌ મમત્ોનો 
ટોન એિો રહો કે એિું થિામાં  પહરષદ ઑહફસ જિાબદાર ્છ.ેસભ્ય પોિે િકદાર ્છ ેએ િક 
પહરષદ િરફથરી પૂરો થિો નથરી. 

િંુ ફહર્યાદરી મમત્ને કિંુ િમને િંુ સભ્યપદ સુરારણા ફોમ્શ િોટસેપ કરંુ ્ુછ.ં

િમે ભરરીને પહરષદને મોકિરી આપો િમારંુ સાિું સરનામું પહરષદને મળે િો કામ સરળ 
થા્ય.

પ્રસિુિ સંદભ્શમાં મને આપણા આજીિન સભ્ય ભાઈશ્રરી એસ.એસ.રાિરીનો એક મરુર 
અનુભિ થ્યો. એમને બે ત્ણ મહિનાના ‘પરબ’ના અંક મળા ન િિા. એમણે એમના 
બદિાએિાં ઘરનું સરનામું પહરષદને મોકલ્યું એ સરનામે ‘પરબ’ પોસટ થિું િિું.્છિાં એમને 
મળિું ન િિું.એમણે મિન્યપૂિ્શ મને િાિ કરરી. િાિ મેં સાંભળરી. મેં પહરષદ ઑહફસ જ ેરરીિે 
કામ કરે ્છ ેએ એમને જણાવ્યું.એ આખો સંદભ્શ સમજ્યાં પ્છરી કહું ‘બિેન મને રજીસટડ્શ 
પોસટથરી અંક મોકિાિરી રકા્ય? િંુ અગાઉથરી િમને ૪૦૦₹નો મનરીઓડ્શર કરરી દઉં ્ુછ.ં

પહરષદ મારરી પણ ્છ ેએને સાથ આપિો એ મારરી પણ ફરજ ્છ.ે’રાિરીસાિેબના પગિે 
સૌ િાિે િો ઘણા પ્રશ્નો પહરષદ માટ ેસરળ બને િેમ ્છ.ે સૌનો સાથ પહરષદનો મિકાસ.
ફહર્યાદ કરિા કરિા જ ેપ્રશ્નો ્છ ેએના માગ્શ સાથે મળરીને કરરીએ.

k

ગુજરાિરી સાહિત્ય પહરષદનરી મધ્યસથ સમમમિના સભ્ય પ્રો. દર્શનાબિેન રોળહક્યાને 
૨૦૨૦નો કુમારિંદ્રક પ્રાતિ થ્યો ્છ.ે પહરષદ પહરિાર દર્શનાબિેનને અમભનંદન અને 
રુભકામનાઓ પાઠિે ્છ.ે
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(૩૨મું	જ્ાનિત),
	તા.૨૪-૨૫-૨૬	હિિેમ્બર	૨૦૨૧

સથળ - સૂ્યા્શિસા્શણરી એકેડમેરી મુ. પો. સેડાિા,

 ભુજ-મુન્દ્રા િાઈિે, િા. ભુજ, મજ. કચ્છ

પહેલી	્બેઠક	તા.24-12-2021,	શુક્રવાર	્બપોરે	૩.30થી	5.00

૧] સિાગિ/ઉદઘાટન બેઠક

 ગરીિ :  જ્ય જ્ય ગરિરી ગુજરાિ

 સિાગિ/પ્રાસંમગક : રસમનમર અંિાણરી

 અધ્યક્ષરી્ય િ્િવ્ય : પ્રકાર ન. રાિ

 પહરષદ પ્રાસંમગક : રઘુિરીર િૌરરરી

 અમિમથમિરેષનો પહરિ્ય  : િરેર રોળહક્યા

 અમિમથમિરેષનું િ્િવ્ય : જઠેો િાિિાણરી 

 મિામંત્રીનું મનિેદન : કરીમિ્શદા રાિ

 આભાર : પ્રફુલ્લ રાિિ

્બીજી	્બેઠક	તા.24-12-2021,	શુક્રવાર	િાંજ	ે5.15થી	6.45

૨] રિાબદરીિંદના: સુરેર જોષરી

 અધ્યક્ષ : મરરરીષ પંિાિ

 સુરેર જોષરીનરી નિમિકાઓ : હકરરીટ દૂરાિ

 સુરેર જોષરીના મનબંરો : જ્યદેિ રુ્િ

ભોજન	સવરામ	7.30થી	9.00

તીજી	્બેઠક	તા.	25-12-2021,	શસનવાર	િવારે	9.30થી	11.00

૩] રિાબદરીિંદના: િુનરીિાિ મહડ્યા 

 અધ્યક્ષ : રરીરેન્દ્ર મિેિા

 િાિા્શકાર મહડ્યા : સંજ્ય િૌરરરી

 નિિકથાકાર મહડ્યા  : માિજી મિેશ્વરરી: 

ચોથી	્બેઠક	તા.25-12-2021,	શસનવાર	્બપોરે	11.15થી	12.45

૪] રિાબદરીિંદના: જ્યંિ પાઠક

 અધ્યક્ષ : સિરીર વ્યાસ

      મિિેિક જ્યંિ પાઠક : મિજ્ય રાસ્ત્રરી

 ગદ્યકાર જ્યંિ પાઠક : દક્ષા વ્યાસ

ભોજન	સવરામ	1.00થી	2.30
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પાંચમી	્બેઠક	તા.25-12-2021,	શસનવાર	્બપોરે	2.30થી	4.00

5] ગુજરાિરી સામમ્યકો સંદભમે

 અધ્યક્ષ : હકરોર વ્યાસ

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

 ‘િસંિ મિશ્વમાનિ મક્ષમિજ‘ : ડકેંર ઓઝા

છઠ્ી	્બેઠક	તા.25-12-2021,	શસનવાર,	્બપોરે	4.15થી	5.45

6]	 અનુવાદ: િાંસકૃસતક	િેતુ	તરીકે

 અધ્યક્ષ : રમણ સોનરી

 સજ ્શનાતમક કકૃમિના- : દર્શના રોળહક્યા

 અનુિાદના પ્રશ્નો

 અનુિાદનરી ભાષા : રમણરીક સોમેશ્વર

ભોજન	સવરામ	7.00થી	8.30

િાંસકૃસતક	કાયતાક્રમ	8.30થી	10.00

િાતમી	્બેઠક	તા.26-12-2021,	રસવવાર,	િવારે	9.00થી	10.30

7] સાંપ્રિ સમસ્યાઓ

 અધ્યક્ષ : પ્રકાર ન. રાિ

 િૈમશ્વક-રાજકરી્ય સમસ્યાઓ : અજ્ય ઊમટ

 સાંપ્રિ સાહિત્ય : મનસુખ સલ્લા

આઠમી	્બેઠક	તા.26-12-2021,	રસવવાર,	્બપોરે	10.45થી	12.45

8] સમાપન બેઠક 

 ગુજરાિરી સાહિત્ય પહરષદનું ખુલ્લું સત્ (સામાન્્ય સભા)

      ઠરાિો, પ્રમિભાિ અને આભારમિમર

      આભાર - ્યજમાન સંસથા દ્ારા

જ્ાનસત્માં ભાગ િેિા ઈચ્છિા પ્રમિમનમરઓએ ડમેિગેટ ફરીના રૂ.1000/- ભરિાના 
રિેરે અને મિદ્યાથશીઓએ રૂ.500/- ભરિાના રિેરે. (કા્ય્શક્મનો અિેિાિ રજૂ કરનાર 
મિદ્યાથશીઓને પ્રમાણપત્ આપિામાં આિરે.) ડમેિગેટ ફરી િા.05-12-2021 સુરરીમાં ગુજરાિરી 
સાહિત્ય પહરષદ, કા્યા્શિ્યમાં ભરરી દેિાથરી વ્યિસથા સરળ થરે. ત્યારબાદ સિરીકારિામાં 
આિરે નિીં. વ્યિસથામાં સિા્યભૂિ થિા ઉપરનરી િારરીખ સુરરીમાં આપનરી ડમેિગેટ ફરી ભરાઈ 
જા્ય િે ઇચ્છનરી્ય ્છ ેત્યારબાદ સથળ પર ભરનારે દોઢો િાજ ્શ િૂકિિાનો રિેરે.

q
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આ	અંકના	લેખકો
અજ્ય પાઠક : ‘િપોિન’ પિોટ નં. 432-એ-1, પ્રભુદાસ િળાિ િોક, જૂના એરોડા્મ 

રોડ, ભાિનગર-364001.
અરુણ િાઘેિા : પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ, ઇમિિાસ મિભાગ, ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરી, 

નિરંગપુરા, અમદાિાદ-9.
એસ. એસ. રાિરી : Al-Aqeeq, Flat No. 201, Beside sahil Anand, Opp. Nirman 

Square, Kamthe patil Nagar Road, Yewlewadi, Kondhwa 
(Budruk) Pune-411048

કાંમિ માિસિર : અધ્યક્ષ ગુજરાિરી મિભાગ, ભાષાભિન, ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરી, 
નિરંગપુરા, અમદાિાદ-9.

કરીમિ્શદા રાિ : 1, એડરીસરી બૅન્ક સોસા્યટરી, સિજાનંદ કૉિેજ પા્છળ, આંબાિાડરી, 
અમદાિાદ-380015.

હકરોર વ્યાસ ઃ 6/બરી, મિેિા સોસા્યટરી, િાઇસકૂિ પા્છળ, મુ. કાિોિ-389330, મજ. 
પંિમિાિ.

મગરરીર ભટ્ટ : પ્રરાંમિમનિ્યમ, મારિનગર, સુરેન્દ્રનગર-363001.
ડકેંર ઓઝા : 6, સિાગિ મસટરી, અડાિજ, િાંદખેડા રોડ, મુ. અડાિજ-382021.
દરીમતિ ભગિ ઃ જી-401, સત્િ ફિેટ, કકૃણાિ િાર રસિા, ગોત્રી રોડ, િડોદરા-390021
રમમેન્દ્ર મત્િેદરી : પિોટ નં. 594-1, સેકટર-4-સરી, ગાંરરીનગર-382006.
પરરીમક્ષિ જોરરી : 6, િપસિરી જિારામ સોસા્યટરી, જ્ાનદા બસ સટનૅ્ડ પાસે, જીિરાજ પાક્શ 

માગ્શ, િેજિપુર, અમદાિાદ-380051.
ભગરીરથ બ્રહ્મભટ્ટ : પિોટ નં. 864, ગ્ેસ બંગિો, મિાદેિ એહર્યા, િલ્લભમિદ્યાનગર-388120.
ભરિ મિેિા : ‘મન્દાર’, બરી-97, ્યોગરીનગર ટાઉનરરીપ, રામાકાકાનરી દેરરી પાસે,્છાણરી, 

િડોદરા-491740.
મેિુિ મત્િેદરી : 1488, મિાદેિનો ખાંિો, મામુના્યકનરી પોળ, ગાંરરી રોડ, 

અમદાિાદ-380001.
રમેર કોઠારરી ઃ C/o. િૈભિ કોઠારરી, સમપ્શણ આટ્શસ ઍન્ડ કોમસ્શ કૉિેજ, ‘ખ’ રોડ, 

સક્શિ પાસે, સેકટર-28, ગાંરરીનગર-382028
મિનોદ જોરરી : 32, શ્વેિકમિ સોસા્યટરી, મિદ્યાનગર, ભાિનગર-364001.
સુરેર ગઢિરી : આિા્ય્શશ્રરી સરકારરી મિન્યન અને િામણજ્ય કૉિેજ, મુ. કઠિાિ, મજ. 

ખેડા.
સંધ્યા ભટ્ટ ઃ ‘સનેિિ’, પ્રજાપમિ િાડરી સામે, ગાંરરીરોડ, બારડોિરી-394602, મજ. 

સુરિ
રૈિેષ પારેખ ઃ ‘પાહરિોષ’, કકૃષણ સોસા્યટરી, એમિસબ્રરીજ, અમદાિાદ-380006.
નરીમિન િડગામા : િાંદુિ, 2, સિામિ સોસા્યટરી, આતમરી્ય કૉિેજ પા્છળ, કાિાિડ રોડ, 

રાજકોટ-360005.
પ્રફુલ્લ રાિિ : 3, રાજમિેિ ફિૅટ, આઈઓસરી કૉિોનરી રોડ, િરીરમગામ-382150.
િરરીર મરીનાશ્રુ ઃ 9/ખ, ‘સુમમરન’, સૌરમ્ય બંગિા, મિનુકાકા માગ્શ, બાકરોિ-388315, 

મજ. આણંદ.
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િાલમરીહકએ આહદ રામા્યણનરી રિના કરરી પ્છરી રામકથા સિ્શત્ પ્રસરિા 
િાગરી. કાવ્યોપજીિરી ગિૈ્યાઓ, નિ્શકો કે ભાટિારણો (કુરરીિિો) સમગ્ દેરમાં 
ફરરીને રામકથાનો પ્રિાર-પ્રસાર કરિા રહા. િાલમરીહકએ પોિાના મરષ્યોને રામા્યણ 
રરીખિરીને રાજાઓ, ઋમષઓ અને િોકો આગળ રામા્યણનરી કથા સંભળાિિાનો 
આદેર આપ્યો િિો.

-	કાસમલ	્બુલકે

આપણરી સંસકકૃમિ નાટ્યપ્રણાિરીમાં ભાસનું નામ બિુ મોટુ ં ્છ.ે એમનું એક 
નાટક ‘દહરદ્રિારૂદત્ત’ બિુ પ્રિમિિ ્છ.ે આ નાટક અનેક ભારિરી્ય ભાષાઓમાં 
ભજિા્યેિું ્છ.ે આપણે ત્યાં શ્રરી રમસકિાિ પરરીખ મિમખિ ‘રમિ્શિક’ પણ આ 
‘દહરદ્રિારૂદત્ત’ પર આરાહરિ સજા્શ્યું ્છ.ે ભાસના આ નાટક ઉપરથરી સંસકકૃિમાં જ 
રુદ્રકે એક નાટકનરી રિના કરરી ્છ ે િે ‘મકૃચ્છકહટકમ’. િે પણ અનેક ભાષામાં 
અનુિાહદિ થઈ ભજિા્યું ્છ ેિેમ હફલમો પણ સજા્શઈ ્છ.ે

-	અસભસજત	વયાિ

આ દેરને સાહિત્ય માટનેું નોબેિ પાહરિોમષક આપનારરી ટાગોરનરી 
‘ગરીિાંજમિ’ એક માત્ કકૃમિ ્છ.ે ભારિરી્ય સાહિત્યમાં નોબેિ પાહરિોમષક માટ ે
નોમમનેટ થનારરી બરીજી કકૃમિ િેિુગુ ભાષામાં િખા્યેિરી ‘ના દેરમ્ ના પ્રજિુ’ (મારરી 
રરિરી, મારા િોક) ્છ.ે સમગ્ ભારિરી્ય સાહિત્યને ગૌરિ અપનાિનારરી આરુમનક 
િેિુગુ સાહિત્યનરી આ કકૃમિએ દેરમાં મિાકાવ્યનરી રારા પિટરી નાખરી. ગંટરૂ રેષેન્દ્ર 
રમા્શએ મસદ્ ક્યુું ્છ ેકે મિાકાવ્યનું મિષ્યિસિુ માત્ ભૂિકાળ નથરી, હકંિુ આપણરી 
સામેનો િિ્શમાનકાળ અને એનરી સમસ્યા ્છ.ે

-	િૉ.	કુમારપાળ	દેિાઈ

િાલમરીહક અને િુિસરીદાસનરી દૃમટિએ રામા્યણ દરેક દેર, કાળ અને વ્યમ્િ 
માટ ે વ્યિિારુ ્છ ેમારે જો કંઈ કિેિું િો્ય િો મિનમ્રિાપૂિ્શક એટિું જ કે, સત્ય 
અભ્ય આપે ્છ,ે પ્રેમ એકબરીજાને પ્રરીમિના સૂત્ે બાંરે ્છ ેઅને કરુણા અહિંસા સથાપે 
્છ.ે આમ મારરી દૃમટિએ સત્ય મારો મંત્ ્છ,ે પ્રેમ મારરી માળા ્છ ેઅને કરુણા મારરી 
મૂમિ્શ ્છ.ે પૂજ્ય મિાતમા ગાંરરીબાપુએ આ સત્ય સિરીકા્યુું અને મિાતમા ગાંરરીથરી િે 
અન્્ય કોઈ પણ ગાંરરી સુરરી આ સત્ય સિરીકારિું જ રહું.

-	મોરાહર્બાપુ

સથાન	િમસપતાત

િૉ.	અરણ	જ.ે	કક્િ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, િેડ ઑફ ગુજરાિરી હડપાટ્શમેન્ટ, દેિમણરી કૉિેજ, મિસાિદર.
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rðMíkhu÷e yk yMke{ ðMkwÄk Ãkh [k÷ðkLkwt nkuÞ Au. yk 
rðnkh{kt [khu çkkswÚke ðne ykðíkk þw¼ rð[khkuLku 
Íe÷ðkLke íkf MkktÃkzu Au. íku rÍ÷kÞ Ãký Au. Ãkþw [hu Au, 
Ãkûke rð[hu Au yLku {kýMk rð[khu Au. fwËhíkLkk MkktrLkæÞ{kt 
rð[híkkt rð[khðkLkwt ÃkqýoÃkýu MkktÃkzu Au. íÞkhu ðuËLke 
«kÚkoLkkLkku {{o Q½zíkku ÷køku Au.

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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rðnkh{kt

Qs¤k íkzfkÚke þku¼íke rþÞk¤kLke çkÃkkuh níke. 
Mknus Ãký Äw{kzkLke Mkuh Lk nkuðkÚke ykfkþ MðåA, rLkh¼ú 
y™u ykMk{kLke níkwt. ¾uíkhku Ãký ðÄw Mkkunk{ýkt ÷køke hÌkkt 
níkkt. y{khe fuze ¾uíkh ðå[uÚke síke níke. õÞkhuf, çku 
¾uíkh ðå[uLke ðkz{ktÚke sðkLkwt ykðíkwt. hkRzkLkk Akuz Ãkh 
ykðu÷kt MkkuLkuhe-Ãke¤kt Vq÷kuLkwt òýu ík¤kð. ð¤e, yuLku 
[{fkðíkku fw{¤ku íkzfku [khufkuh ÃkÚkhkÞku níkku. íku{ktÞu Xtzku 
rþÞk¤w ðkÞhku nª[fkLkwt fk{ fhíkku níkku. ÷ÞçkØ rn÷ku¤k 
÷uíkkt yu ¾uíkhkuLku ykt¾ku ¼heLku òuÞkt yLku {Lk ¼heLku 
{kÛÞkt. Ãkøk yu s ÷Þ{kt økrík fhíkk níkk. {Lk ík]Ãík Úkíkwt 
níkwt, íkkswt Úkíkwt níkwt. òýu y{u ykøk¤ ðnuíkk níkk !
(ÃkkXþk¤k) - «ãwBLkMkqrh

MÚkkLkMk{ŠÃkík
rLk{u»k¼kE zøk÷e

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

yk©{ hkuz, y{ËkðkË-380 0013. VkuLk : 32906655
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