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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  / [wtxýe fkzoLke Íuhkuûk /
÷kÞMkLMkLke Íuhkuûk

ykSðLk MkÇÞLke Mkne

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

ઉ્ાસીનો / િરતા બ્રહ્મભટ્ટ

સિેજ પાિિ અડે ઉ્ાસીનો, 
કેિ કેિો ચઢે ઉ્ાસીનો !

તો ગળુાં વસમતનુાં ્બાિી ્ો, 
જીિ જો તરિડે ઉ્ાસીનો.

પિોંચિુાં િો્ મનમાાં જો મારા, 
િેશ ધરિો પડે ઉ્ાસીનો.

ઘાટ પણ કઈ જગા ઘડા્ો છ,ે 
વચત્તના ચાકડે ઉ્ાસીનો.

્ોસત, મારી નજરમાાં ભૂિો પડ, 
તો ખજાનો જડે ઉ્ાસીનો.

તુાં મનાિે છ ેઆટિા ‘ડે’ તો, 
રાખ ક્ારેક ‘ડે’ ઉ્ાસીનો !

િૃક્

એમણે િાવ્ુાં તો છ ેશ્રદ્ાનુાં િૃક્, 
પણ ઉછરેે એમ, િો વસક્ાનુાં િૃક્ !

એનો છાાં્ો જોઈએ િરપળ તને, 
તો્ તુાં સાંતાડતો ઈરાતાનુાં િૃક્ !

મૂળથી કાપે કુિાડી કિેશની, 
કોણ િાિે રોજ તો વનદ્ાનુાં િૃક્ ?

િોઉં છુાં જીિાંત બસ ખપ પૂરતો, 
કામ આિે જ ેરીતે તખતાનુાં િૃક્ !

િોઠથી ઝીંકા્ િઈને શબ્રૂપ, 
સૌની ભીતર પાાંગ્ુું પથરાનુાં િૃક્!

િૃક્ પર તો ક્ાાં્ ટિુકો ના મળ્ો,  
એટિે શોધે છ ેએ ટિુકાનુાં િૃક્ !
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ત્રણ રચના / ્શતાક આચા્તા

(1)

િા્ળીએ પિેિા 
પિાડ સાથે િળી િળી 
િાતો શરૂ કરી, 
સીમે આાંખ આડા કાન ક્ાતા, 
માં્ માં્ વિેતા પિનની 
િિેરખીએ મેનકાનુાં  
કામ ક્ુું, 
જ ાંગિી િુિોએ  
મિેક િેિાિી 
બળતામાાં 
ઘી િોમ્ુાં. 
પછી િા્ળીએ જ્ાાં પિાડન ે
બાથમાાં િીધો 
ત્ાાં છૂપાઈને જોતાાં 
સૂરજ ેતેની આાંખો 
મીંચી ્ીધી.

(2)

િરસા્ િરસતા 
િૃક્ો મોર બની 
કળા કરિા માાંડાાં. 
સીમ ઢેિ બની 
આમ તેમ થિા િાગી. 
ન્ી કામાાંધ બની  
વિેિા િાગી. 
ગામની શેરીઓ 
માથા બોળ નાિી ઊઠી, 
ત્ારે ગભતાિતી પૃથિીન ે
અરાઢ મહિનો જતો િતો. 
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(3)

મારા ઘરની બારી 
મને ઘરમાાં બેઠા કરાિ ે
્હર્ાની સિર. 
રસતે ચાિતા માણસો 
નાિ જિેા િાગે, 
સ્તીઓ િિેિ માછિી 
જિેી િાગે, 
શાળાએ જતાાં બાળકો 
જળચર પક્ીઓ જિેા િાગે, 
િારી િઈ નીકળેિો મજૂર 
સમુદ્ માંથન કરિા નીકળેિા 
્ેિ જિેો િાગે 
અને િુાં  તવળ્ે બેઠેિા  
ટાઇટેવનક જિાજ 
જિેો િાગુાં.

‘કેમ નથી ?’ ગઝિ / વસકાં્ર મુિતાની

િૃક્ પર કિબિાટ કેમ નથી ? 
આાંગણે વખિવખિાટ કેમ નથી ?

શિેરનુાં ઊંટ, શિેરમાાં સારાં ! 
રણને કિે, ‘પૂરપાટ કેમ નથી?’

કેમ, ખાબોવચ્ે જ તુાં છ ે પડો! 
વસાંધુ તરતો અિાટ કેમ નથી ?

તેં ભૂાંસી છ ે જો િસતરેખાઓ, 
તો વચતરતો િિાટ, કેમ નથી ?

ખોરડુાં ખાન્ાન આપ્ુાં તો કિે : 
‘મોભ-નવળ્ાાં-ખપાટ, કેમ નથી?’

જર-ઝિેરાતની િરાજી થશે, 
િસ્ત કિેતાાં : ‘કબાટ કેમ નથી?’

િુાં  ‘વસકાં્ર’ કડે ધડે તો છુાં, 
કાળની કો’ થપાટ કેમ નથી ?

q
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ðkíkko
ykuAkÞku

Lkxðh nuzkW

zkuMkku çkkuÕÞku, ‘y÷e zkune nUz ntøkkÚku {he sEyu.’
MkðkhLkk QXeLku zkuMke yktøkýwt ðk¤íke níke. yk¾ku rËðMk fk{{kt zkuMkeLku VwhMkË 

{¤íke Lk níke. yuf fk{ Ãkqhwt ÚkÞwt Lk nkuÞ íÞkt çkeswt {kU VkzeLku Q¼wt s nkuÞ. ô{hLku 
fkhýu þheh Lkçk¤wt Ãkze sðk Aíkkt swðkLkòuÄLke su{ ½hLkwt fk{ fhðwt Ãkzíkwt níkwt. Ãk¤ðkh 
Ãkøkðk¤eLku çkuMkðkLkku Mk{Þ Lknkuíkku. Aíkkt zkuMke zkuMkkLke Mkk{u Ãk¤ðkh {kxu [rfík ÚkE 
òuíke hne. zkuMkku yks yk þwt çkku÷u Au! zkuMkku yks Mkðkh{kt ðnu÷ku òøke økÞku yLku 
zkuMkeLke Mkk{u ykðe Q¼ku hne økÞku. 

‘{khk {kuZkt nk{u þwt swyu Au?’ zkuMkku Mkk{u fk¤ku Ãke¤ku Úkíkkt çkkuÕÞku. AkufhkLkk 
{kuZu ðuý-fðuý nkt¼¤ðk fhíkkt {he sEyu íkku Aqxfkhku, yk{ Ãký yu {hku {hku fu’íkk 
s nkuÞ Au Lku?’ çkku÷eLku zkuMkkyu rLkMkkMkku LkkÏÞku. 

‘nkuÞ! Akufhkt Au íku çkku÷uÞ ¾hkt òuíkk LkÚke. íku{Lku fux÷e WÃkkrÄyku nkuÞ Au, 
økwMMkk{kt õÞkhuf çkku÷e òÞ yux÷u {hðk sðwt, ÷kufku þwt fnuþu?’

‘yk íkku íkwt nkzfkt çkuð¤ ð¤e øÞkt yux÷e {ULkík fhe Au yux÷u çkkfe {khe s 
Lkkt¾kuík. ßÞkhu þheh fk{ Lknª fhu íÞkhu fkuý íkkhe nk{u òuþu? ßÞkt MkwÄe þheh MkkY 
Au Ãkøku [÷kÞ Au íÞkt MkwÄe{kt sELku {he sEyu.’

zkuMkeyu Mkkðhýe íÞkt s Akuze ËeÄe. ‘¾hu¾h þheh ÷uðkíkwt òÞ Au. AuÕ÷k 
ð¾ík{kt zkuMkk-zkuMkeLke Ëu¾¼k¤ fkuý fhþu. xktrxÞk ½MkeLku {hðk fhíkkt zkunkLke ðkík 
Mkk[e Au.’ yu{ zkuMkeyu rð[kÞwO yLku zkuMkkLke MkkÚku [k÷e Lkef¤ðk íkiÞkh ÚkE økE.

‘yhu, þwt yk{ s sEþ? fÃkzkt çkË÷e ÷u, ÃkAe sEyu. Lknª íkku ÷kufku þwt 
rð[khþu?’

‘{hðk s sðwt Au ÃkAe íkiÞkh ÚkðkLke þwt sYh Au.’ shk ¾{[kíkkt zkuMkeyu ÃkqAâwt.
‘{hðkLke ðkíku Zku÷ Ãkexeþwt íkku ÷kufku þktríkÚke {hðk Ãký Lknª Ëu fkuE ÃkqAu íkku 

fnusu s{ðk sEyu Au. ò fÃkzkt çkË÷e ÷u.’
zkuMke ÍzÃkÚke ½h{kt økE yLku fÃkzkt çkË÷e çknkh ykðe økE. fkuELku ftE fÌkkt 

ðøkh zkuMkku zkuMke ½uhÚke LkeféÞkt. Ãký Lku¤eÞk{ktÚke Lkef¤ðkLku çkË÷u ðkzeLku hMíku 
LkeféÞkt. ðkze{kt síkkt zkuMkeLkku Sð [k÷íkku Lk níkku. yu çkksw zkuMke õÞkhuÞ síke Lknª. 
Akíke{kt Ëw¾kðku ÚkE ykðíkku. zkuMkeLke Ëefhe íÞkt MkqE hne níke. Akufhe òu Sðíke nkuÞ 
íkku yíÞkh MkwÄe{kt íkuLkkt ÷øLk ÚkE økÞkt nkuík! ËefheLku ½uh Ãký Akufhkt nkuík. yu çkÄk{kt 
{kuxe níke. zkuMkk-zkuMkeLke Ãknu÷k ¾ku¤kLke yu níke. 
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zkuMkkyu ËefheLku Aqxku ÷kuxku {khu÷ku. su íkuLke Akíke{kt ðkøku÷ku, zkuMke íku rËðMku 
ðuøk¤e çkuXu÷e, Ëefheyu zkuMkkLku ¾kðkLkwt ÃkehMku÷wt. Mkk[ðeLku çkksw{kt ÷kuxku Ãký {qfu÷ku, 
Ãký Ãkkýe Ëuíkkt rçk[khe ¼q÷e økÞu÷e. nS {ktz Ëþ-çkkh ðhMkLke níke. zkuMkkyu ÷kuxku 
¾k÷e òuíkkt íkuLkk Ãkh ½k fÞkuo. ÷kuxku íkuLke Akíke{kt ðkøÞku. òuíkòuíkk{kt çkÄwt ÃkqYt ÚkE 
økÞwt. Aíkkt zkuMkkLku Lknkuíkku ÃkMíkkðku ÚkÞku fu Lkk Ëw:¾ ÚkÞwt.

‘rçk÷kze Ãkh VUfu÷ ÷kuxku fkuý òýu fE heíku íkuLku Akíke{kt ðkøÞku. íku õÞkhu ðå[u 
ykðe økE íkuLkwt æÞkLk s Lk hÌkwt.’ zkuMkku hkuE-ff¤eLku Ãkku÷eMk yLku fkuxoLkk Mkftò{ktÚke 
çk[e økÞku. zkuMkku Aqxe økÞku. yktMkw MkwfkE økÞkt. ÷økLkLkku ¾[o çk[e økÞku.

‘MkqE hu Ëefhe íÞkt þktríkÚke MkqE hu, ½h{kt íkku WÃkkrÄLkku Ãkkh LkÚke.’ zkuMke yu{ 
{LkLku {Lkkðíke. Ãký ðkzeLke ðå[u sðkLke zkuMkeLke fËe rnB{ík ÚkE Lknkuíke. Ãku÷k 
yktçkkLkk Íkz Lke[uLke søkk íkhV sðkLke íkuLku ºkuðz Lknkuíke. Ãký zkuMkku íkku yu çkksw s 
síkku níkku, ½ýk rËðMkku ÃkAe yktçkkLkk Íkz Lke[uLke {kxe òuELku zkuMkeLke ykt¾{kt yktMkw 
A÷fkE ykÔÞkt. zkuMkeLke ÍzÃk Äe{e ÚkE økE. ykøk¤ sðk Ãkøk QÃkzíkku Lk níkku. 

íku søkkyu støk÷e ðu÷ Vu÷kE økE Au. {kxeLkk Zøk÷kLkwt Lkk{ku rLkþkLk LkÚke. 
yktçkkLkk Íkz Lke[u zkuMke çkuMke økE. ðu÷k-Íkt¾hk MkkVMkqV fhe AuÕ÷eðkh íÞkt Mkqíku÷e 
ËefheLku òuE ÷uðk {ktøkíke níke. ykøk¤ykøk¤ [k÷íkk zkuMkkyu ÃkkAk VheLku òuÞwt. 
zkuMke õÞkt? zkuMkeLkwt fkuE Xk{-Xufkýwt, fu Ãkøkhð LkÚke. ðkzeLkku yk ðå[uLkku ¼køk Au. 
ykøk¤ sðk {kxu fkuE MkeÄku hMíkku LkÚke. Mkqfkt ÃkktËzkt Lku f[zíkku, Íkze Íkt¾hktLku ðu÷kLku 
nxkðíkku õÞktf ÍkzLke zk¤eykuLku íkkuze Lke[ku Lk{e, fqËeLku zkuMkkyu hMíkku fÞkuo. yus hMíku 
íkuLke ÃkkA¤ zkuMkeLku ykððkLkwt níkwt. zkuMkeLkk Ãkøk÷ktLkku yðks zkuMkkLku Mkt¼¤kÞku Lknª.

ðkzeLke íkhV òuíkkt zkuMkkLkwt {Lk ¼khu ÚkE økÞwt. yks yk ÷e÷eAB{ ðkzeLkkt 
ÍkzLku AkuzeLku sðkLkwt Au. ¾uíkh-¾¤kt Lku çkÄe r{÷fíkLke {kÞk {u÷e ËuðkLke Au. yu 
rð[kh ykðíkkt zkuMkku MkqLk{qLk ÚkE økÞku. zkuMkeyu yu s {kufkLkku VkÞËku WXkÔÞku. zkuMkkLku 
{hðk hðkLkk fhe zkuMke çkÄwt ¼kuøkððk hkufkE økE. ftE Xufkýwt Lknª. çkihktLke òíkLkku 
fkuE ¼YMkku Lknª.

ÃkkA¤ VheLku zkuMkkyu òuÞwt íkku zkuMke yktçkkLkk Íkz Lke[u çkuXe níke. 
‘fËk[ zkuMke Ãkuþkçk fhðk çkuXe nþu.’ zkuMkkyu rð[kÞwO. zkuMkkLku Ãký Ëçkký ykÔÞwt. 

n¤ðk ÚkELku sðwt yu s Xef hnuþu. yu rð[khíkku zkuMkku yktçkkLkk Íkz LkSf ÃknkU[e 
økÞku. Ãkuþkçk fhðk {kxu ynª çkhkçkh Au. zkuMkeyu Úkkuze søÞk MkkV Ãký fhe Au.

zkuMkkLku ÃkkAku ykðíkku òuE zkuMkeLku ykþk çktÄkE. SððkLke AuÕ÷e EåAk. fËk[ 
zkuMkkLku Ëefhe ÞkË ykðe nþu. AuÕ÷k rËðMku Ãký ÞkË ykðe íkku ¾he! Ãký zkuMkku íkku 
ÄkuríkÞwt Ÿ[wt fheLku çkuMke økÞku. þwt fhku Aku? þwt fhku Aku ynªÞk zkuMkeyu Q¼k ÚkE 
nzMku÷ku {khíkkt fÌkwt.

zkuMkkLkwt {kÚkwt VÞwO. SðLk{kt Ãknu÷eðkh zkuMkkLkk fk{{kt yz[ý Q¼e fhe, Ä¬ku 
{kheLku Ãkkze ËeÄku. ykx÷e rnB{ík, zkuMkeLke ykx÷e rnB{ík. yuf íkhV økwMMkkLkwt 
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Ëçkký, ÃkuþkçkLkwt Ëçkký ykx÷k ËçkkýLku zkuMkku fE heíku fkçkq{kt hk¾u.
zkuMke Ãký ðnuíkkt yktMkwzktLku hkufe þfíke Lk níke. 
‘ykÃkýe Ëefhe ynª Mkqíke Au.’ zkuMkeyu zq{ku ¼hu÷k yðksu {ktz fÌkwt. yu 

Mkkt¼¤e zkuMkkLku ¼kLk ÚkÞwt. yhu! yk yu søkk Au, Aíkkt zkuMkkyu nkh Lk {kLke, shkÞ 
Ze÷ku Lk Ãkzâku. íkku þwt ÚkÞwt yux÷k {kxu ÚkELku íkwt {Lku Ä¬ku {khu Au. yks AuÕ÷k rËðMku 
íkU {Lku Ä¬ku {kÞkuo. Lkhf{kt sEþ. zkuMkeLkwt íkwt ÃkkÃk{kt Ãkzeþ. ÷kufku þwt fnuþu.’ zkuMkku 
íkkzqfe QXâku.

zkuMkkyu xufku ÷eÄku. ‘yku... {kt hu... {khe f{h ¼ktøke Lkkt¾e, ÃkktÃkýe!’ økk¤k-
økk¤e fhíkkt zkuMkku Q¼ku ÚkÞku yLku zkuMkeLku sçkhsMík ÄqtMkku {kÞkuo.

zkuMkkyu Ãkuþkçk fhðk {kxu y÷øk søkk Lk¬e fhe ÷eÄe. ynªÞk Ãký íkkYt fkuE 
ËxkÞu÷wt Ãkzâwt Au fu? zkuMkkyu økwMMkkÚke ykt¾ fkZíkkt zkuMkeLku ÃkqAâwt.

hkusLke su{ yksu Ãký zkuMkeyu [qÃk[kÃk zkuMkkLke ÄkfÄ{fe Mkkt¼¤e yLku íkuLke 
ÃkkA¤ÃkkA¤ [k÷ðk ÷køke. zkuMkkLke ÃkkA¤ [k÷íkkt zkuMkeLke ykt¾ku nsw yktçkkLkk Íkz 
Lke[u {tzkÞu÷e hne. ßÞkt MkwÄe yu ÍkzLke Lke[uLke {kxe Ëu¾kíke hne íÞkt MkwÄe íkuLke íkhV 
òuíke hne. zkuMkeLkkt ÓËÞ{kt Ëw:¾ hne økÞwt. rLkMkkMkku Lkk¾eLku íku ykøk¤ ðÄe.

ðkzeLku ÃkMkkh fhe ykøk¤ ðÄíkkt {kuxwt ¾uíkh yu ÃkAe {wÏÞ hMíkku.
{wÏÞ hMíku ykðeLku zkuMkeyu yuf ÷ktçkku rLkMkkMkku LkktÏÞku. Ãkh÷kuf{kt {¤þwt {khe 

Ëefhe yksu s nkU!
zkuMkeyu ÃkkuíkkLke òíkLku Äe{k yðksu su ðkík fhe Lku zkuMkkyu Mkkt¼¤e ÷eÄe. ¼Þ 

yLku þtfkÚke zkuMkkLkwt f÷uswt ftÃke QXâwt. yk yki÷kËu ykuAk nuhkLk fÞko Au. çkL™u 
Akufhkykuyu ½h{kt þktríkÚke hnuðkLkwt {w~fu÷ fhe ËeÄwt níkwt. nðu {hðk síkkt Ãký þktrík 
LkÚke. Ãkh÷kuf{kt Ëefhe hkn òuE hne Au. þwt zkuMkkLku Akuzþu ¾he? ÃkíLke y™u Ëefhe 
çkL™u {¤eLku zkuMkkLku çkhkçkhLkku f[ze Lkkt¾þu.

zkuMkkLkwt fk¤swt fu{ ftÃke Lk QXu? þwt ykLkk fhíkkt Sðíkk hnuðwt Xef hnuþu fu 
{hðkLkwt? rð[kh fhíkkufhíkku zkuMkku ykøk¤ ðæÞku.!

‘{hðwt s Au íkku ÃkAe nsw fux÷u Ëqh sðkLkwt’ zkuMke rð[khðk ÷køke. [k÷íkkt [k÷íkkt 
yu Úkkfe økE níke. Mkðkhu s ½uhÚke LkeféÞkt níkkt. zkuMkeLku ¼q¾ Ãký ÷køke økE níke. 
{hðkLkwt nkuÞ íÞkhu fkuE ¼q¾Lke ®[íkk fhu ¾hwt? SðLk{kt õÞkhuÞ ÃkkuíkkLkk ÃkuxLke ¼q¾Lke 
®[íkk LkÚke fhe. {¤e hnuþu, çkÄwt íÞkt {¤e hnuþu. Ãkh÷kuf{kt ¾kðk-ÃkeðkLke fkuE ¾kux 
Lknª nkuÞ. þktríkLke Ãký ®[íkk Lknª hnu. íku{kt Ãký òu Ëefhe {¤e økE íkku çkÄkt Ëw:¾ Ëqh 
ÚkE sþu. ykx÷k rËðMkku çkkË y[kLkf yksu íkuLku ËefheLkku [nuhku Lksh Mkk{u íkhðhðk 
÷køÞku. yÃkkh þktríkLkku yLkw¼ð fhíkkt zkuMke ÃkkuíkkLkk çkÄkt Ëw:¾ËËkuo ¼q÷e økE.

zkuMkkyu zkuMkeLku þwt ykuAe nuhkLk fhe Au? íkLk-{LkÚke fkÞ{ íkzÃkkðe Au, yu çkÄe 
ðkíkku zkuMke ¼q÷e økE. Ëefhk-ðnwykuÚke ÚkÞu÷ yÃk{kLk yðnu÷LkkLku Ãký ¼q÷e økE. 
SðLk Mk½¤wt y¼kð{kt ðeíke økÞwt. ¾kðkLke, Ãknuhðk ykuZðkLke ®[íkk, zkuMkeyu íku {kxu 
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fkuE’rË Ëw:¾ LkÚke ÷økkzâwt.
yk{ Ãký zkuMkeLkk {Lk{kt yÃkkh Mkw¾ Au. zkuMkeLku Võík yuf s ðkíkLkwt Ëw:¾ Au. 

ËefheLku ¾kuE çkuMkðkLkwt íku Ãký yksu Ëqh ÚkE sþu. Ëefhe õÞkt Au? Ãku÷k yktçkkLkk Íkz 
Lke[u Mkqíke Au? fu ÃkAe Ãkh÷kufLkk Ëhðksu Q¼e Au? Ãkh÷kufLkk yu Ëhðksu ÃknkU[íkk 
fux÷e ðkh ÷køkþu?

[k÷íkkt[k÷íkkt íku LkËerfLkkhu ykðe økÞkt. zkuMkkyu yk LkËe{kt s fqËeLku {hðkLkku 
rð[kh fhu÷ku. Ãkw÷ Ãkh sðkLkk hMíku yuf çkkuzo {khu÷wt Au. ‘Ãkw÷ Lkçk¤ku Au. MkkðÄkLke 
hk¾e ÃkMkkh Úkðwt’ zkuMkku òuhòuhÚke çkkuzoLku ðkt[ðk ÷køÞku. çku ðkh, ºký ðkh ðktåÞwt. íku 
ÃkAe ÃkkAk VheLku zkuMkeLku fÌkwt. ‘Ãkw÷ ÃkhÚke LkÚke sðwt. Ãkze økÞk íkku, yk ô{hu ÷q÷kt 
÷tøkzk ÚkE sEyu. [k÷ ÃkkAk ð¤e sEyu, ¼q¾ Ãký çknw ÷køke Au.’ fnuíkk zkuMkku shk 
Q¼ku hÌkku. ÃkAe ÃkkAku Vhe ÍzÃkÚke [k÷ðk ÷køÞku.

LkÏ¾kurËÞk {hðwt Lknkuíkwt íkku ¾kuxku {khku xu{ þwt fk{ çkøkkzâku. fux÷kt fk{ Ãkzâkt 
Au. zkuMkkLku ¾eòíke zkuMke Ãký ÃkkAe ð¤e. 

Mkqhs {kÚku Au íÞkt MkwÄe{kt yktçkkLkk Íkz Lke[u ÃknkU[ðwt Ãkzþu. Mk{Þ {¤u íkku yu 
søkkLku MkkV fhe þfwt. fk÷ {kÚku xk¤ðwt LkÚke. fk÷u fkuý òýu þwt ÚkkÞ. þhehLkku þwt 
¼hkuMkku. zkuMkeyu {Lk{kt Lku {Lk{kt MktfÕÃk fÞkuo. 

ÃkkAkt Vhíkkt zkuMkeLkk Ãkøk ðÄkhu ÍzÃku QÃkze hÌkk níkk. zkuMkkLku ÃkkA¤ {qfe zkuMke 
¾qçk ykøk¤ Lkef¤e økE.

yðøkríkÞku ykí{k  fLkw yk[kÞo

fk÷ Mkðkhu ËMk ðkøku yu{Lkku {kuçke÷ {wtçkeÚke ykðþu, íkktýu {wt þwt çkku÷eþ? 
Úkkuzeðkh íkku {wt nf÷E s sE. ÃkAU {U {Lku rnÞkMkhku Ëuíkkt fÌkwt; þktíkwze, íkwt Þ øku÷nkøkhe 
Au, {qE! íkkhu fktÞ çkku÷ðkLkwt s LktE. Eðzk E s çkku÷þu Lku íkLku ÃkqAþu. íÞkt íkku Zku÷zeLkku 
rf[qz... rf[qz... yðks Mkt¼¤kÞku. {U Íeýe ykt¾u òuÞwt. {khkt MkkMkw ykfkþ Mkk{u 
òuELku çkçkzu... ‘Lkçkw... Lkçkw...’

{wt yufË{ çkuXe ÚkE økE. ‘þwt ÚÞwt çkkES?’
‘ðW, yu íkku íkkhku ¾Þkuo. su rË’ E fnEyu {khe LkçkwzeLku {khe Lkk¾eLku íku rË’Þu 

yk{ íkkhku ¾Þkuo’íkku! Lku yksu fkLkkLkku {kuçke÷ ykððkLkku Au; íku {U fw...’Lku yu{Lkwt øk¤wt 
Ãk[Ãk[e økÞwt.

‘çkES, nsw nÞrýÞwt ytfkþ{kt LkÚke QøÞwt. MkqE òyku.’
‘ðW, [ktËkLkwt yzrÄÞwt ytfkþ ð[kuð[ Xuhkýwt Au, íku çkkh s ðkßÞk nþu, fkt? {Lku 

íkku çkW ¼ku ÷køku Au. ËefheLku Lk¾kurËÞkyu {khe Lkk¾e yu yk Ëefhku níkku íku Ãkkhfu ÃkkÄh 
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sELku çkuXku!’ Lku íku{ýu neçkfwt ¼ÞwO. yu{Lke Zku÷ze{kt sE íku{Lkku ðktMkku ÃktÃkk¤íkkt {wt 
fnuðk ÷køke. LkçkwçkwLkLku ÞkË fheLku íkku ík{u yktMÞwLkkt íkusuÞ ykuAkt fhe ËeÄkt Au. çkkES, 
nðu ¼q÷e òyku. {wt ík{khe Lkçkwt LktE?’

‘nðu íkku fkLkku Lku íkwt çkuÞ {khk nkn-Ãkhký.’ fneLku Mkkz÷kÚke yktMkw ÷qAíkkt íku{Lke 
yktøk¤e Vkxu÷k Mkkz÷k{kt ¼hkE. yktøk¤e fkZðk síkkt Mkkz÷ku r[hkÞku. ‘[h... h...’

‘nðu yk Mkkz÷kLku {qfku yuf Ãkk.’ fneLku {U yktøk¤e Mkk[ðeLku fkZe. yu{Lku 
Mkwðkzâkt. yu{ýu {Lku çkÚk ¼he ÷eÄe. ‘ðW, LkçkwzeÞ {Lku yk{ çkkÚk ¼heLku MkqE 
hu’íke’íke. çk[khe fu’íke’íke fu çkE, {khu nknhu øk¥kwÞ LkÚke òðwt. Ãký ykçkYLke {k 
ÃkÞýkýeLku {U s fnEðkzu {qfe. nkíku ¼ð ELkwt ™Ï¾kuË òòu..’ Lku yu çknfkt ¼hðk 
÷køÞkt.

‘çkES, çkES, økkuh¼k þwt fu’íkk’íkk? ¾çkh Au Lku fu {hu÷kLke ðktnu yknwzkt 
Ãkkzeyu Lku íkku yuLku hMíkk{kt yktnwLke LkrËÞwt ykðu.’

‘nkuÔðu... nkuÔðu... çkhÞwt, E íkku {wt ¼q÷e s sE...! ¾B{k {khe LkçkwzeLku. LktE 
Ãkkzwt nðu yktnwzkt... Ãký {khk rðnk{k, íkwt s fu, ‘{khu LkçkwzeLku [{[{ ¼q÷ðe?’ {wt 
ðktnku ÃktÃkk¤íke hne yux÷u yu{Lku Ÿ½ ykðe økE. Ãký Ÿ½{kt Þ yu{Lkk nkuX VVzu... 
‘Lkçkwze.. Lkçkwze...’

½ýeðkh {khkt MkkMkw ÃkqAíkkt; ‘ðW, {wtçke åÞktf {khk AkuhkLku øk¤e íkku LktE òÞLku?’
‘Lkk... Lkk... çkES, ykÃkýk økk{Lkk fux÷kÞu sðkrLkÞk {wtçke{kt Au s Lku?’
{wt íkku òøkwt Awt. Ãký E íkku yuÞLku Ÿ½íkk nþu. Ãkwhw»k {Lku¾Lku þwt? Ãkkuíku íkku ÷u’h 

fhíkk nþu; Lku yktÞ? ½zef íkku {khwt ÷kuE íkÃke sÞwt nkU...! Ãký íÞkt ÃkkAku {khku Sð 
çk¤ðk {ktzâku. Lkk... Lkk... çkkÃkzk ÷u’h þwt fhu? {sqhe fqxíkk nþu {sqhe. h{÷e 
fu’íke’íkeLku fu {wtçke{kt íkku Lkfhe ðuXwt Au. Lku yu{Lku çkkÃkzk SðLku yk çkÄwt {qfeLku åÞkt 
sðwt’íkwt? íkwt Þ þktíkwze? ÄýeLku {kÚku ykðku Ëkuøkk{ku? Mkkð çkkík÷ Au íkwt, nkU...! zqMkfwt 
øk¤k ÷øke ykðe økÞwt. yu{Lkku [nuhku ykt¾{kt Ãk÷¤eLku Mkkð økk¼k suðku ÚkE ßÞku. 

Mkðkhu zuheyu ËqÄ ¼hkððk økE. økðheyu ÃkqAâwt; ‘çkuLkçkk, ykx÷kt ¾wþ fu{ 
Aku?’

‘yks yu{Lkku {kuçke÷ ykððkLkku Au.’
‘nU? íkU Lkðku {kuçke÷ ÷eÄku, åÞkhu?’
ËqÄ ¼híkku ¼qhku {khe Mkk{u yufxf òuE hÌkku.
‘Lkk hu Lkk, yk íkku Sðku {kuçke÷ ÷iLku ykðþu. íku y{khkt çkESLku ðkík fhkðþu.’
‘íku ÷wå[e, íkLku LktE, fkt?’ fneLku økðheyu {khe fuz{kt [qtx÷ku ¾ÛÞku.
‘nkÞ {k, íkkhku nkÚku Þ ¼khu Au. yk{ þwt fhíke nþu?’ fneLku {wt fuz Ãkh xuhðkt 

Vuhððk ÷køke. ¼qhkLke Lksh {khe fuz Ãkh [kUxe økE. ¾wÕ÷e fuz Ãkh {U íkhík ykuZýwt 
ZktõÞwt. ¼qrhÞu {kUZwt çkøkkzâwt.

{U ÃkqAâwt; ‘[ux÷k ðkøÞk Mku, ¼qhk ¼i?’
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¼qhkyu ½rzÞk¤{kt òuELku fÌkwt; nsw ykX ðkøÞk Au, fkLkkLkku Lktçkh nkuÞ íkku 
÷kðLku? yçke nk÷ ðkík fhkðe Ëô. yu{kt ËMk ðkøÞkLke õÞkt sYh Au?’

‘Lktçkh íkku r¼Þk, {Lku åÞktÚke ¾çkh nkuÞ?’
{wt ½hu ÃkkU’[e íkkt íkku çkES fu;-‘{wt {u÷ze {kLke Ãkk¤u sE ykE Awt. {U íkku {kLku 

[kuÏ¾u... [kuÏ¾wt fE ËeÄwt; y{u íkkhk AkuY Aeyu. {khk fkLkkLku Mkkòu Lkhðku hk¾su. Lku 
yuLkk nkhk nkus Ëusu.’

ËMk ðkøkíkkt-ðkøkíkkt íkku yuf yk¾ku ¼ð ðeíke økÞku nkuÞ yu{ {Lku ÷køÞwt.
Sðku ykÞku Lku çkES íkku VkLkMk ¼Ãkfu yu{ ¼ÃkõÞkt. SðkLku íkíkzkðe LkkÏÞku. 

su{ {Ëkhe ftrzÞk{ktÚke MkkÃk fkZu íku{ Sðu {kuçke÷ fkZâku. y{u íkku ÷Ãkfkhk {khíke 
ykt¾u òuE s hÞu÷kt. ÃkAU E íkku f¤wt Ëçkkððk {ktzâku. fu... fu... ‘Lkku rhÃ÷k Au.’

{U ÃkqAâwt, ‘Lkku rhÃ÷k yux÷u þwt?’
‘fkLkku nsw {kuçke÷ Ãkh LkÚke.’
‘nkÞ.. nkÞ... íku fkLkku {kuçke÷ Ãkh?’ çkES økqt[ðkýkt.
Sðkyu fÌkwt; ‘fkLkku çkkÚkY{{kt nkuÞ Lku {kuçkkE÷ ykzku yð¤ku Ãkzâku nkuÞ.’
‘íku nsw ÷øke {khku fkLkku LkkÞku LktE nkuÞ...!’ çkESLke fÃkk¤Lke fh[÷eyku 

íkýkE økE. çku-ºký ðkh ½txze ðkøke. Sðu {kuçke÷ fkLku ÄÞkuo, {qõÞku... ÃkkAku ÄÞkuo...
‘nknhk, ftÃkLkeðk¤k ÷kuE Ãke ßÞk.’ Sðku ¾eòÞku. ½txze ðkøkuLku y{khe 

fkLkuþuhwt Ÿ[e ÚkE òÞ. ‘hkUøk Lktçkh... hkUøk Lktçkh...’
‘yk hkUøk Lktçkh þwt Sðk ¼i?’ {U ÃkqAâwt.
‘yk þktíkwzeLku íkku çkÄwt yuf nk{xwt þe¾e ÷uðwt Au. Sðk, fu’ yuLku?’
Sðkyu hkUøk Lktçkh fkuLku fnuðkÞ íku y{Lku n{òÔÞwt. çkES yf¤kÞkt. ‘fkLkku 

nsw Lkk’íkku nþu?’
‘{wtçke{kt íkku {kýnLku Ãkkýe ÃkeðkLkkuÞ åÞkt xu{ nkuÞ Au? çk[khk SðLku yks hò 

{¤e Au íku...’ {U fÌkwt.
{kuçke÷ {[zíkkt-{[zíkkt yuf Ãk¤u SðkLkku yðks Ÿ[ku ÚkÞku. ‘þwt fhíkku’íkku 

fkLkk?’ fux÷k VkuLk fÞko?’ ÷u, ðkík fh {kMke òuzu?’
çkkESyu ftÃkíkk nkÚku {kuçke÷ ÷eÄku. ‘{khk ÷k÷.. {khk rðnk{k... åÞ{ þu?’
{U ykuZýwt Auf Lkkf MkwÄe ÷kðe ËeÄwt. Sðku ¾eòÞku, ‘þwt fhu A ¼k¼e?’
‘{wt økqt[ðkýe... çkkESLke nkB{u...’
‘ík{u çkÄkt Mkkð çkkuíkzkt Lku çkkuíkzkt h’Þkt! fkLkku åÞkt íkkhe nk{u økwzkýku Au, íku ÷ks 

fkZu Au? E íkku AMkU økkWLku {kÚku Ãkzâku Au.’
çkES íkku yuf nknu ÃkqAðk s ÷køÞkt. ‘íkkhk ËuELku LkhðkE íkku AuLku? ¾kðkLkwt 

¼kðu AuLku? nðu {qtZk{kt [ktËkt-çkktËku íkku LkÚke Ãkzíkkt Lku?’
Eðzk E nkB{u þwt çkku÷íkk nþu, E íkku {Lku nt¼hkíkwt LktE, Ãký {khk fkLk, zku¤k, 

çkÄwt {kuçke÷ {kÚku [kUxe ßÞwt’íkwt.
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‘ÕÞku {kMke, nðu {khe ¼k¼eLku ãku... ÃkkAku xu{ ÚkE òþu.’
çkESLkk nkÚk{ktÚke {kuçke÷ Aqxu s LktE. {khku fkLkku, {khku Ëefhku... {ktz-{ktz 

Sðu {kuçke÷ AkuzkÔÞku Lku çkES neçkfu [ze øÞkt. {wt íkku ÄhwS økE. {qW,çkku÷ðwt s þwt? 
Sðku íkýÏÞku, ‘çkku÷ íkku ¾he? yk{ XqtXkLke su{ þwt Q¼e Au?’

Mkk{uÚke Eðzk E nk÷ku... nk÷ku... çkku÷u... {khk fkLk íkku ÍýÍýe QXâk.
Sðku fu, ‘{kMke, nk÷ku ykÃkýu Auxu ykuþhe{kt sELku çkuMkeyu. yk ¼{hk¤e 

çkku÷þu s LktE...!’
çkuÞ ykuþhe{kt øÞk íkktýu {khe S¼ {ktz íkk¤ðuÚke {kuf¤e ÚkE. ‘ík{khe ËuE íkku 

nkS Lkhðe AuLku? Ëuþ{kt åÞkhu ykðþku?’
yu{ýu {khk Mkkus-Mk{k[kh ÃkqAâk. ÃkAe fu ‘ík{u {kuçke÷ ÷E ÕÞku. {wt SðkLku fô 

Awt; E {kuçke÷ ÷kðe Ëuþu.’
‘nU Sðk, yðks íkku {khk fkLkkLkku s nkU...! íku yk f[fzkLke Ãkuxe{kt E yðks 

ykx÷k økkW {kÚkuÚke [{-[{ ykðíkku nþu?’
‘{kMke, fkLkku çkku÷u E yðks ykfkþ{kt òÞ Lku Ëkuzíkku-Ëkuzíkku ykÃkýk 

{kuçkkE÷{kt ykðu. {kuçkkE÷ yu yðksLku Ãkfzu. ík{u çkkuÕÞktLku yu yðks ykfkþ{ktÚke 
fkLkkLkk {kuçkkE÷{kt økÞku yLku íkuLku Mkt¼¤kÞku.’

çkkESLke ykt¾Lkk zku¤k Vkxe øÞk. ‘íku yðks Auf ytfkþ{kt òÞ Lku ÃkkAku Lku[u 
Wíkhu Lku {kuçke÷{kt ÃkuneLkt ykÃkýLku nt¼hkÞ, fkt Sðk?’

‘nk, {kMke.’
çkkES ykfkþ{kt òuðk ÷køÞkt. ‘çkkES. çkkES.’ fneLku {U íku{Lku ZtZkuéÞkt 

íÞkhu {ktz íku{Lke Lksh íÞktÚke Q¾ze. íku{ýu rLkMkkMkku Lkk¾eLku fÌkwt; ‘Sðk, íkwt {Lku 
{kuçke÷ ÷kðe Ëu.’

‘÷kððkLkku s Au. fkLkkyu {Lku feÄwt Au. ÃkAU ík{u MkeÄe fkLkk MkkÚku ðkík fhe 
þfþku.’

‘[ux÷k ÃkiMkk Úkkíkk nþu, {kuçke÷Lkk? ðW, ykÃkýu ËqÄLkk Ãkøkkh{ktÚke ykÃke Ëuþwt.’
‘ÃkiMkkLke ík{u ®[íkk Lkk fhku; {kMke.’
Sðku þuh{ktÚke {kuçke÷ ÷E ykÔÞku. Úkkuzk Ëkzk{kt íkku {Lku f¤wt Ëçkkðíkkt Þ ykðze 

økE.
yu{kt yuf rË’ {kuçke÷Lke ®høk ðkøke. ‘åÞ{ Au {khe ÷kzfe?’ Mkk{uÚke yðks 

ykÔÞku.
‘fwý ÷kz[e r¼Þk? hkUøk Lktçkh ÷køku Au.’
‘yhu, þktíkw, íkwt s {khe ÷kz[e. íkwt {Lku çknw øk{u Au. nwt íkkhe ðktnu íkku...’ íÞkt íkku 

çkkES hMkkuzk{ktÚke Ëkuze ykÔÞkt. ‘nU, fkLkkLkku {kuçke÷ Au?’
‘Lkk hu Lkk; çkES, yk íkku hkUøk Lktçkh Au.’ fneLku {U {kuçke÷ çktÄ fhe ËeÄku. {khk 

þheh{kt ftÃkkhe ðAqxe økE. {khe nknwLkku fwý nþu? Vhe ®høk ðkøke. ðkøkíke s hne.
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‘{qE WÃkkzLku? fkLkkLkku nþu íkku? Ë:¾e åÞ{ fhu Au yuLku?’
‘{kES, yíÞkhu E Lkðhk Lk nkuÞ. yu{ýu xu{ ËeÄku Au, E xu{u s {kuçke÷ fhu.’ 

fneLku {U {kuçke÷ Xk{qfku çktÄ fhe ËeÄku.
‘Ãký ðW, fkuE ykÃkýwt s ykÃkýe nkhu ðkík fhðk {ktøkíkwt nkuÞ yuðwt Lkk çkLku?’ 

fneLku yu {khe Mkk{u òuE hÌkkt. yu{Lke Lksh {Lku fhfku÷íke níke.
çkesu rË’ Ãký {kuçke÷ ykÔÞku. ‘íkkhe {kLkk Äýe, fwý Au íkwt? íkkhe {k-çkuLk Au fu 

LktE?’ {U íkku su økk¤wt hýVkðe Au? Ãký {khku hkuÞku nMÞk s fhu. {wt íkku {wtÍkE økE. 
{kuçke÷Lku Ãk¤u Þ huZku Lkk {qfwt. [ktf çkkESLkk nkÚk{kt ykðe òÞ íkku? nðu íkku çkESLku 
Þ {kuçke÷ [k÷w-çktÄ fhíkkt ykðze sÞu÷wt. Xk{qfku çktÄ fhwt íkku çkES {Lku ÄÄ÷kðe Lkk¾u. 
‘yhu, fkLkkLkku {kuçke÷ LnkuÞ, Ãký çkeswt fkuE {kuçke÷ fhðk {ksíkwt nkuÞ íkku?

{wt íkku VVze QXwt. yk çkeswt fwý? Lku ykuÕÞku hktzLkku íkku xu{ çku xu{ {kuçke÷ fÞko s 
fhu. çkES ½ýeðkh ËkuzeLku {kuçke÷ QXkðu. nr÷Þku... nr÷Þku... fhu. òu {wt QXkðwt íkku 
yuLke {kLkku Äýe.... 

yuf hkíku çkES {Lku fu... fu; ‘ðW...! yks {kuçke÷ {Lku ËE Ëu. hkík-ðhkík 
fkLkkLkku {kuçke÷ ykðu íkku?’

{wt íký¾e, ‘hkíku yu{Lkku {kuçke÷ åÞkt ykðu Au?’
‘åÞ{ hkíku ½ýeðkh ½txze LkÚke ðkøkíke?’
yzÄe hkíku ½ýeðkh {khe MkkÚku ðkík fhíkk. ‘þktíkw, Ÿ½ LkÚke ykðíke. íkkhe çkW 

ÞkË ykðu Au.’ þwt çkESLku ¾çkh Ãkze økE nþu? yu{Lkku {kuçke÷ ykðu íkku... íkku... 
ðktÄku LkE; Ãký ykuÕÞku hkÏ¾n {khe ðktnu Ãkzâku Au, E Ãký ½ýeðkh {kuçke÷ fhu. ¼qtzw 
¼qtzw çkku÷u. {kuçke÷ çktÄ fhwt íkku Eðzk E ¾eòÞ Lku [k÷w hk¾wt íkku...?...?

{wt íkku VVze økE. nkuX MkqfkE øÞk. þheh ÃkhMkuðku-ÃkhMkuðku ÚkE øÞwt, ‘nu ytçku {k, 
{khk Mkík Äh{Lku ò¤ðsu. {U íkku MkÃkLkk{ktÞ Ãkkhfk Ãkwhw»kLkku rð[kh LkÚke fÞkuo.’ {wt Þ 
Ãkz¾kt Vhwt Lku çkkES Ãký...! íÞkt yzÄe hkíku ½txze ðkøke. çkES íkku nzV ÷uíkkt çkuXkt 
ÚkE økÞkt. ‘nu Ähíke {k, MkeíkkLke su{ yk Zku÷ze Mkkuíke {Lku ytËh Mk{kðe Ëusu. òu 
ykuÕÞk hkðýLkku {kuçke÷ nkuÞ íkku!’

çkES íkku Wíkkð¤u çkku÷ðk {ktzâkt. ‘çkxe Lkçkw, çkku÷ {khk rðnk{k! çkku÷... 
çkku÷... íkkhku Sð økíku òÞ E {kxu þwt fhwt? yksu s økkuh¼kLku ÃkqAe ykðe Awt, íku yu fu 
LkkÞýçkr÷ fhku LkçkwLkku Sð øk¥ku òÞ.’

{wt íkku yufË{ çkuXe ÚkELku çkkES ÃkkMku ÄMke økE.
‘yhu ðW, òu LkçkwzeLkku {kuçke÷ ~ÞU. çk[khe [ux÷kÞ ËkzkÚke ðkík fhðk 

{køkíke’íke. Ãký íkwt hkíku hkUøk Lktçkh... hkUøk Lktçkh fneLku çktÄ fhe Ëu’íke’íke. òu 
ytfkþ{ktÚke Lkçkwze s çkku÷u Au.’

‘çkkES, LkçkwçkwLk fktÞ çkkuÕÞkt?’ {U VVzíkkt ÃkqAâwt.
‘E Lkk çkku÷u. E íkku yðøkríkÞku ykík{k. E çkku÷e Lkk nfu. ykÃkýe ðkíkwt nkt¼he 
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nfu. E ykÃkýLku òuE nfu. íkwt Þ þwt? yðøkríkÞku ykík{k fwLku feÄku? ÃkqAe ykð 
økkuh¼kLku, f{kuíku {hu Lku E ytfkþ{kt Vhu...’

íÞkt íkku fx yðks ykÔÞku. çkkES íkku çkku÷ðk s {ktzu÷kt. òuÞwt íkku {kuçke÷ çktÄ. 
‘÷u, yk íkku çktÄ ÚkE ßÞku. {kuçke÷ fh ÃkkAku. çkMkkhe Lkçkwze ðkík fhðk {køkíke 

nþu?’
‘çkkES, yu{Lkku Lktçkh ykÃkýe Vktnu LnkuÞ...’
‘nk, E ðkík nkMke nku...’
{U çkkES ÃkkMkuÚke {kuçke÷ ÷ELku Xk{qfku çktÄ s fhe ËeÄku.

q

økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkwt
Lkðwt E-{uR÷ ykRze

gspamd123@gmail.com

‘Ãkhçk’ {kxu E-{uR÷ ykRze

‘Ãkhçk’ {kxu f]ríkyku E-{uR÷ îkhk {kuf÷e þfkþu. ‘Ãkhçk’Lkwt R-{uR÷ ykRze :

parabgsp@gmail.com
f]rík Lke[u Lkk{, MkhLkk{wt ÷¾ðk rðLktíke.



પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021	 19

yÇÞkMk
økÍ÷Lke ¼k»kk

hðeLÿ Ãkkhu¾

MkkÚko òuzýefkuþLke Ãkkt[{e ykð]r¥k MkwÄe íkku økÍ÷ VkhMke hkøk íkhefu 
yku¤¾kðkE Au. {ík÷çk fu íku fkÔÞ «fkh Au íku ðkík çknw {kuze «[kh{kt ykðe. yk s 
òuzýefkuþ{kt økÍ÷økkurcLkku yÚko, ‘xkZk ÃknkuhLkk økÃÃkkt’ yu{ yÃkkÞku Au. yk Mkq[ðu 
Au fu økÍ÷ ÷ktçkku Mk{Þ MkwÄe ÃktrzíkkuLke WÃkuûkkLkwt fkhý hne Au. çknw {kuzwt yu MðefkhkÞwt 
Au fu økÍ÷ MðÞtMktÃkqýo fkÔÞ«fkh Au. økÍ÷Lke MkkËe ÔÞkÏÞk .‘r«Þík{k MkkÚkuLke yufktíku 
ðkík[eík’, yuðe Au Lku nS yksu Ãký íku ÔÞkÏÞk íkhefu «[kh{kt Au. yuf íkçk¬ku yuðku 
ykÔÞku fu økÍ÷{kt «ýÞLke yr¼ÔÞÂõík s fuLÿ{kt hne. ÃkAe rð»kÞku Lku «íkefku ½ýk 
çkË÷kÞk, Ãký yksu Ãký su íku rð»kÞku fu «íkefku «ýÞLke ¼qr{fk ÷ELku ykðu Au íkuLke 
[kux ftE swËe s nkuÞ Au. íkuLkku «¼kð Ãký Lkku¾ku s nkuÞ Au. nwt økt¼ehÃkýu {kLkwt Awt fu 
rð»kÞku yLkuf «fkhLkk ¼÷u ykðu, Ãký íkuLke ÃkzAu ykAkuÃkkík¤ku MÃkþo sqLke ÔÞkÏÞkLkku 
nkuðku s òuEyu. «ýÞMktðuËLk økÍ÷{kt yks MkwÄe fuLÿ{kt hÌkwt Au. yuLku fkhýu íku{kt 
Ãkzu÷ku ðkík[eíkLkku MktË¼o ¾kMk çkË÷kÞku LkÚke. yk ðkík[eík s økÍ÷Lku yLÞ fkÔÞ 
«fkhÚke Lkku¾e Ãkkzu Au.ðkík[eíkLke ¼k»kk økÍ÷Lkku «ký Au. økÍ÷ íkhík s «íÞkÞLk 
Ãkk{u Au íkuLkwt fkhý íkuLke Mkh¤, Mkqºkkí{f, Mk[kux ¼k»kkr¼ÔÞÂõík Au. økÍ÷ ÷kufr«Þ 
Au íkuLkwt fkhý Ãký íkuLke þe½ú «íÞkÞLk ûk{íkk Au. yux÷u s fËk[ økÍ÷ ÷¾e Lkrn, Ãký 
økÍ÷ ‘fne’ yu «Þkuøk ðÄkhu YZ ÚkÞku Au. økÍ÷ ðÄw ykí{eÞ, ÓËÞMÃkþeo ÷køku Au íkuLkwt 
yuf fkhý íkuLke ‘nwt’ îkhk MkÄkíke yr¼ÔÞÂõík Ãký Au. íku ºkkrník îkhk fnuðkíke nkuÞ íkku 
Ãký íku fnuðkÞ Au ½ýwt¾hwt ‘nwt’Lkk {kæÞ{ îkhk.

÷kirff yLku y÷kirff - E~fu r{òS/E~fu nfefe - W¼ÞLke yr¼ÔÞÂõík {kxu 
økÍ÷ XefXef MkkLkwfq¤ hne Au. «ýÞMktðuËLkLke Mk{ktíkhu økÍ÷{kt MkqVeðkËLkku {rn{k 
Ãký {kuf¤kþÚke ÚkÞku Au. yux÷u yu{kt rðïçkkuÄ fu SðLkËþoLk Ãký ðýkíkkt ykÔÞkt Au. 
økÍ÷{kt ¼õík íku r«Þík{ Au yLku Eïh íku r«Þík{k Au. yk ðkík ykÃkýe «u{÷ûkýk 
¼ÂõíkÚke swËe Au. økÍ÷{kt ykMkÂõík Au ßÞkhu ¼sLk fu ÃkË{kt ¼Âõík Au. yu ÂMÚkrík{kt 
økÍ÷{kt ¼Âõík ykðu íkku yux÷u ytþu økÍ÷Lkkt MðYÃk òuzu AuzAkz ÚkkÞ Au. økÍ÷Lke 
çkeS ÷kûkrýfíkk íku þ]tøkkhLke Au, íkøkÍTÍw÷Lke Au. økÍ÷Lkk þuh{kt «ýÞLkku ¼kð íkuLkk 
þuh{kt çku s ÃktÂõík{kt «økx fhðkLkku Au ßÞkhu økeík fu MkkìLkux{kt «ýÞLkk ¼kðLku çkuÚke 
ðÄw ÃktÂõíkyku{kt rðMíkhðkLke íkf hnu Au. ðkhw, Ëhuf þuh{kt [kux fu [{íf]rík yÃkurûkík Au 
ßÞkhu økeík{kt yu shk Ãký yrLkðkÞo LkÚke. MkkìLkux{kt çkkh ÃktÂõík MkwÄe ¼kð rðMíkkh fu 
¼kð ð¤ktf rLkðkoÌk Au Lku AuÕ÷e çku ÃktÂõík{kt s [kux fu [{íf]rík sYhe çkLku Au. yuLkk 
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ÃkhÚke ÏÞk÷ ykðþu fu økÍ÷, ¼sLk, økeík fu MkkìLkuxLkkt MðYÃkku r¼L™ r¼L™ Au Lku yuðu 
ð¾íku fkuE økÍ÷-MkkìLkux fu økÍ÷-økeíkLke ¼u¤Mku¤ fhu Au íkku çkkðkLkk çkuÞ çkøkzu Au. 
fkuE MðYÃk [wMík heíku Mk[ðkíkwt LkÚke. 

íkkhk sðkLkwt ßÞkhu {Lku Mkkt¼hu hu ÷ku÷, 
ykfkþ {khe ykt¾{kt xku¤u ð¤u hu ÷ku÷. - sðknh çkûke.

Mktíkfnu Mknw ykðýòðý ¼s økkuÃkk÷{, 
hk{ ¼òu fu çkk¤ku hkðý ¼s økkuÃkk÷{. - {Äw{íke {nuíkk

økÍ÷Lke Ãkrh¼k»kk{kt çktLku {í÷k Au, Ãký íkuLkwt MðYÃk økÍ÷Lkwt LkÚke. hu ÷ku÷-Lke 
økrík økhçkk íkhVLke Au ßÞkhu ¼s økkuÃkk÷{Lke økrík ÃkË-¼sLkLke Au. {Äw{íkeLke íkku 
yk¾e økÍ÷ ¼sLk ykuZeLku s Vhu Au ßÞkhu sðknh çkûkeLkwt ‘hu ÷ku÷’ fkZeyu íkku MkhMk 
{í÷kLkku yLkw¼ð íku fhkðu Au. økeík{kt «MkLLkíkk fuLÿ{kt Au, ßÞkhu økÍ÷{kt ðiVÕÞLkwt 
Ãkrhýk{ fuLÿ{kt Au. ßÞkt økeík yLku økÍ÷{kt {q¤{kt s MðYÃkøkík r¼LLkíkk Au íÞkt yu 
çktLkuLke ¼u¤Mku¤Lkwt «ÞkuøkÚke rðþu»k fux÷wt {qÕÞ QÃksu?

yuf íkçk¬u økw÷, økw÷þLk, MkLk{, Mkwhk, ò{, E~f, nwMLk, ®ÍËøke, {kiík suðk 
þçËkuLke økÍ÷{kt çkku÷çkk÷k níke. íkuLkwt fkhý Ãký níkwt. {kuxu¼køkLkk økÍ÷fkhku WËqo{kt 
÷¾Lkkhk níkk Lku íku{ýu s økwshkíke økÍ÷ Ãký ÷¾ðkLkwt MðefkÞwO. økÍ÷ økwshkíke Úkðk 
{Úkíke níke yuðk íkçk¬u WËqoLkku «¼kð Íe÷ðkLkwt Mðk¼krðf níkwt. çkk÷kþtfh fu 
f÷kÃkeLke økÍ÷ku WËqoLkku «¼kð Íe÷Lkkhe f]ríkyku níke. yu ÃkAe Ãký XefXef Mk{Þ 
MkwÄe Mkkfe, MkwhkLkku «¼kð hÌkku. ËkYçktÄe økÍ÷Lku Lkze Lknkuíke. ÃkAe íkku økwshkíke 
òýLkkhk þkÞhku ykÔÞk. þÞËk, þqLÞ, yrLk÷, økLke, çkuVk{, {heÍ suðk þkÞhku 
ykðu Au Lku økÍ÷ økwshkíke ÃkkLkuíkh ykuZeLku økwshkík{kt Lku Ëuþçknkh Ãký Vhðk ÷køku Au. 

ÃkhtÃkhkLke økÍ÷ku{kt ¼k»kk «íkefkí{f hne Au. «íkefku YZ yÚko økw{kðe swËe 
yÚkoåAkÞkyku «økxkðu íku {kxu økÍ÷fkhku ½ýwt {ÚÞk Au. økÍ÷ yksu Ãkqhe økwshkíke ÚkE 
Au, yux÷wt s Lkrn íkuLku rnLËe, WËqo fu ytøkúuS þçËkuLke {ÞkoËk Ãký Lkze LkÚke, yk{ Aíkkt 
fnuðwt òuEyu fu ¼k»kkLkk WÃkÞkuøk Ãkhíðu, fux÷kf yÃkðkËku çkkË fhíkk, økÍ÷fkh çknw 
ykuAku Mk¼kLk sýkÞ Au. yrn yLÞ ¼k»kkLkk WÃkÞkuøkLkku ðktÄku LkÚke s, Ãký ¼k»kkLkk 
WÃkÞkuøk ytøkuLkku økÍ÷fkhLkku rððuf yÃkurûkík hnu Au. fux÷ef ð¾ík økÍ÷fkh ÞkuøÞ 
þçËLke þkuÄ {kxu Ÿzu síkku LkÚke Lku su nkÚkðøkk fk[k þçËku Au íku s ¾Ãk{kt ÷ELku fk{ 
fkZe ÷u Au. fux÷ef ð¾ík AtË rLk¼kððk Ãký ykuAku Mkkhku þçË økÍ÷fkh ðkÃkhu Au Lku 
íÞkhu yu ¼q÷e òÞ Au fu økÍ÷Lku fuð¤ Mkh¤, Mkns þçËkuLke økhs Au. fkhý økÍ÷Lke 
ÔÞkÏÞk{kt s ðkík[eíkLke ¼k»kk yÃkurûkík Au. økÍ÷ yLÞ fkÔÞ «fkh fhíkk ðÄw 
÷kufr«Þ ÚkðkLkwt fkhý Ãký yu s Au fu íku ðkík[eíkLke Mkh¤ ¼k»kk{kt yr¼ÔÞÂõík MkkÄu 
Au. yuðwt ÚkkÞ Au íÞkhu ¼k»kk Ãktrzíkku økÍ÷ Ãkh Mk¼khtsLke-Lkwt yk¤ [zkðu Au. íku{kt íkÚÞ 
Ãký Au s. økÍ÷Lku Mk¼khtsLke çkLkkððkLkwt ÃkkÃk økÍ÷fkhkuyu íkk¤eyku W½hkððk fÞwO 
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Au íku Xef ÚkÞwt LkÚke. yksu Ãký økÍ÷Lku Mkh¤ [kuxËkh yr¼ÔÞÂõík yrLkðkÞoÃkýu 
yÃkurûkík Au. 

økÍ÷Lkwt ¼k»kk Ãkkuík çknw {n¥ðLkwt Au. økÍ÷ økwshkíke Ãkkuík Ähkðu íÞkhu sYhe 
Lknª yuðku yLÞ ¼k»ke þçË ¼kík{kt fktfheLkku yLkw¼ð fhkðu Au. yk¾e økÍ÷ 
økwshkíke nkuÞ yLku íku{kt yufkË WËqo fu ytøkúuSLkku þçË fkhý ðøkh ykðe [zu íkku íku 
ykøktíkwf ÷køkðkLkku s. nheþ {eLkk©wLke yk ÃktÂõíkyku swyku : 

Ãký ðøkzk{kt Mkqfkt ÃkýoLke Mkexe ðøkkzeLku, 
[ze ð]ûkkuLke zk¤e Ãkh r¾Íktyku Íq{ðk ÷køke.

yk ÃktÂõíkyku{kt Ãkýo, ð]ûk suðk MktMf]ík þçËLkk WÃkÞkuøk ÃkAe r¾Íkt suðku þçË 
Qøku÷ku Lkrn, Ãký [kUxkzu÷ku ðÄkhu ÷køku Au. yk{ íkku WËqo þçËkuLke ¼h{kh ½xe Au, Ãký 
õÞkhuf zkufkE òÞ Au íÞkhu ÚkkÞ Au fu WËqoLke òýfkhe {kxu íkuLkku þçË ðÃkhkÞ Au fu 
çkeò økwshkíke ÃkÞkoÞku LkÚke {¤íkk yux÷u ¾Ãk{kt ÷uðkÞ Au íku fnuðwt {w~fu÷ ÚkE Ãkzu Au. 
þkur¼ík ËuMkkE íkku WËqo MktrÄ økwshkíke çkLkkðeLku ÷¾u Au. swyku : 

y{khu Ëuð-Ëuðe Ëkuhk-Äkøkk, Mkw¾Lku Ëw:¾ Au «u{, 
¾hk ËþoLk fhe Ëih-yku-nh{ ykuøkk¤ðk ykÔÞk.

ynª Ëih-yku-hn{Lkku WËqoþi÷eLkku «Þkuøk fXu Au. õÞkhuf yuðwt Ãký çkLku Au fu 
¼k»kk økwshkíke hk¾e nkuÞ, Lku íku{kt MktMf]ík þçË Lkzíkh ÚkELku ykðu. þi÷uþ xuðkýeLke 
yk ÃktÂõík swyku : 

÷Âßsík ík{khk ykucLkk MkkuøktË Au {Lku, 
nMkðk{kt yk{ fkuE rË÷ Lk ÃkÚkkhe þfu.

ynª nkuX suðku ÃkÞkoÞ nkÚk ðøkku nkuÞ Lku Aíkkt ‘ykuc’Lkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ íku fkuE 
heíku Mkns LkÚke ÷køkíkku... rþÕÃkeLk ÚkkLkfeLke 8 ÃktÂõíkLke yuf økÍ÷{kt Ãkkt[uf þçËku 
‘nherík{’, ‘rfLþwf’, ‘øktÄe.’ ‘ðkíkkMk’ yLku ‘ykÿo’ MktMf]íkLkk s ykðu Au íÞkhu 
økwshkíke ÃkÞkoÞku {u¤ððkLke fE {w~fu÷e Lkzu Au íku LkÚke Mk{òíkwt. ykðk ykøktíkwf þçËku 
¼k»kkLkk Mkns Ãkkuík Ãkh þkneLkk zk½k suðk s ÷køku Au.

y{]ík ½kÞ÷Lke yk ÃktÂõíkyku swyku : 
yunMkkMk hnu nk÷ fu Lkk nkuðkÃkýktLkku, 
ðÕ÷kn! {Lku yux÷ku çkunk÷ fhe Ëu.

ftEyuðku «¼w, «u{Lkku yk [k÷ fhe Ëu, 
nh ø÷krLkLkk su ÷k÷[xf økk÷ fhe Ëu.

suLku fnu Au þkÞhe yu Au ¾wËkLke ËuLk, 
yu EåAu íkku ‘yunMkkMk’Lku ‘Efçkk÷’ fhe Ëu.

òuE þfkþu fu ¼k»kkLkk WÃkÞkuøkLke Mk¼kLkíkk Lk nkuðkLku fkhýu ½kÞ÷u yuf s 
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økÍ÷{kt ‘ðÕ÷kn, ‘«¼w’Lku ‘¾wËk’Lkku WÃkÞkuøk fhðk{kt AkuA LkÚke hkÏÞku. økÍ÷{kt 
ðkík[eíkLke ¼k»kk yÃkurûkík Au, yk{ Aíkkt ¼k»kk Ãkhíðu ½ýk økÍ÷fkhku çknw Mk¼kLk 
nkuíkk LkÚke. yu Ãký æÞkLk{kt ÷uðkLkwt hnu fu yuf fk¤u su ¼k»kk «Þkuøk ÞkuøÞ ÷køkíkku níkku 
íku ¼k»kkLkk rðfrMkík MðYÃkLku fkhýu nðu ðkMke ÷køku Au. yksu Ãký MkkìLkux{kt ‘{ws’, 
‘íkws’, ‘rðý’, ‘rLks’ suðk þçËku ðÃkhkÞ Au. yus þçËku økÍ÷{kt Ãký yuf íkçk¬u 
ðÃkhkíkk níkk, Ãký nðu ¼k»kkLkku ðÄw rðfkMk ÚkÞku Au Lku ÔÞðnkh{kt íkuLkku WÃkÞkuøk hÌkku 
LkÚke Lku ‘{khwt’, ‘íkkhwt’, ‘ðøkh’ fu ‘rðLkk’ suðk þçËku ðÄw «[kh{kt Au íÞkhu yu þçËku s 
ðÃkhkÞ íku yÃkurûkík Au. MkkìLkux{kt nsw ¼k»kk MktMf]íkøktÄe hne Au Lku íÞkt fux÷ef ð¾ík 
AtË Ãkkt[Ãkkt[ ÷½wLkku ykøkún hk¾u Au, yu ÂMÚkrík{kt ‘{ws’, ‘íkws’Lkku ðÃkhkþ MkÌk çkLku 
fËk[, Ãký økÍ÷{kt yu yMkÌk yux÷u Au fkhý íkuLkwt MðYÃk ðkík[eíkLke ¼k»kk EåAu Au. 
yux÷u Mkns ÔÞðnkhw þçËku ðÄw WÃkfkhf çkLkðkLkk.

hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’Lke òýeíke økÍ÷Lkku yuf þuh swyku,
MkkøkhLke su{ ykuøk¤e sEþ nwtÞ Ãký, 
A÷fkíkku fxkuhku ¼÷uLku {kuf÷kð íkwt.

nwtLke MkkÚku Þ ykÔÞku Au. yuLkku yÚko ‘Ãký’ ÚkkÞ Au. nðu nwtÞLkku yÚko nwt Ãký Úkíkku 
nkuÞ íkku ÃkAe ykðíkku ‘Ãký’ Lkfk{ku çkLku. nwtÞ Ãký «Þkuøk yux÷k çkÄk Mksofku fhu Au Ãký 
- þçË ðÄkhkLkku Au yuðku ÏÞk÷ Ãký LkÚke ykðíkku. ykðkt çkeò WËknhýku Ãký Au. 
{Lkkus ¾tzurhÞk yuf økÍ÷{kt çkkfMkLkk ¾ku¾k yuðku «Þkuøk fhu Au íku{kt Ãký çkkfMkLku 
¾ku¾kLkku yÚko yuf s Úkíkk çku{ktÚke yuf þçË ðÄkhkLkku ÚkE Ãkzu Au. yk ÃktÂõíkyku Ãký 
swyku -

þnuhLke {u[eMk{kt, ËeðkMk¤e{kt nwtÞ Awt. - rfMkLk MkkuMkk

ykts yk¼k rLkíÞ LkqíkLk LkÔÞLke. - hksuLÿ þwõ÷

Lkøkh {eýLkwt Äku{-íkzfk yLku nwt. - {Lkkus ¾tzurhÞk

yk íkhV Au yku{ Lku Ãku÷e íkhV Au çkku{ þwt Úkkþu nðu, 
ynª økøkLk ÔÞkÃke É[kyku íÞkt Äzkfk Äku{ þwt Úkkþu nðu ? -

suðe ÃktÂõíkyku{kt {u[eMk-ËeðkMk¤e, LkqíkLk-LkÔÞ, Äku{-íkzfkLke yÚkoåAkÞkyku 
yuf s Au. íkku AuÕ÷e çku ÃktÂõík{kt Äq{ ÄzkfkLkk yÚko{kt Äzkfk Äku{ ykÔÞwt Au, Ãký 
Äku{Lkku yÚko Äq{ Lk Úkíkk íkzfku ÚkkÞ Au. Äq{Lkwt Äku{ fu{ fhðwt Ãkzâwt ? fkhý WÃk÷e 
ÃktÂõík{kt çkku{ fkrVÞk Au, Lku fkrVÞk Mkk[ððk Äq{Lkwt Äku{ fÞwO, Ãký íkuÚke yÚko Lku ¼kð 
çkË÷kÞ Au su økÍ÷fkhLku WÃkfkhf LkÚke s.

þYykík{kt økÍ÷ ÃktrzíkkuLku nkÚku Mkkhe yuðe ðøkkuðkE.yuf Mk{Þ níkku fu MkkìLkux 
Lk ÷¾u íku frð Lk økýkÞ, yksu yuðwt Au fu økÍ÷ Lk ÷¾u íku frð Lk økýkÞ. íku{kt Ãký 
yuðe ÂMÚkrík ykðe fu MkkìLkux ÷¾Lkkhk frðyku Ãký økÍ÷ ÷¾ðk{kt Ãkzâk Lku yuðk Ãkzâk 
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fu çkuXk ÚkðkLkwt ¼khu Ãkzâwt. yuf Ãký MkkìLkux frð økÍ÷fkh íkhefu ykøk¤ ykÔÞku LkÚke, 
yux÷wt s Lkrn økÍ÷ ÷¾Lkkhk frðyku MkV¤ MkkìLkux Ãký ÷¾e þõÞk Au fu økeík{kt Ãký 
íku{ýu fkXwt fkZâwt Au. MkkìLkux ÷¾ðk{kt sÞtík ÃkkXf fu WþLkMkT ykÃkýLku MkwÃkrhr[ík Au, 
íku{ýu økÍ÷ Ãkh nkÚk ys{kðe òuÞku. Ãký ÍkÍe MkV¤íkk íku{Lku Lk {¤e. yk{kt çkeò 
MkkìLkux frðyku Ãký ¾hk s. yu{Lku MkV¤íkk Lk {¤e íkuLkk {q¤{kt ðkík[eíkLke ¼k»kkLkku 
WÃkÞkuøk fhðk{kt íkuyku rLk»V¤ hÌkk íku ðkík Ãkzu÷e Au. WþLkMkT{kt íkku yuðwt ÚkÞwt fu hËeV, 
fkrVÞkLke Ãký {w~fu÷e ÚkE. yu{Lkku yk {í÷k swyku :

ðøkh [kÕÞu s, þGÞk{kt s òýu Ãkkøk ¼køÞk Au, 
ðeíku÷k ÷k¾ ¼ðLkk Mkk{xk ftE Úkkf ÷køÞk Au !

ynª Au - hËeV ÚkE Lku ¼køÞk, ÷køÞk fkrVÞk ÚkÞk. yk¾e økÍ÷{kt hËeV ‘Au’ 
hnuðe s òuEyu Lku ¼køÞk, ÷køÞk, òøÞk, ðkøÞk suðk fkrVÞk ykððk òuEyu. Ãký 
ykøk¤ síkk frðyu hËeV Úkkf ÷køÞk Au - íkhefu rLk¼kðe Lku fkrVÞkLkk Xufkýk s Lk 
hÌkk. swyku :

¾hwt fnwt? Auf ykrËÚke ¾zu Ãkøku Ÿ[fe Ãk]Úðe, 
MkqhsLke ÷kÞ{kt AkÞk ðøkhLkk Úkkf ÷køÞk Au !

Úkkf ÷køÞk Au - hËeV ÚkE síkkt {í÷kLkk fkrVÞk s¤ðkÞk Lkrn, Lku yk¾e 
økÍ÷{kt fkrVÞk rLkrùík ÚkE þfuu yuðwt çkLÞwt s Lkrn. WþLkMkT rþ¾rhýe, Ãk]Úðe suðk 
AtËku [wMíkeÚke rLk¼kðíkk níkk, Ãký økÍ÷Lkk AtËku{kt yu{ýu ðuX s Wíkkhe Au. ynª Ãký 
‘¾zu Ãkøku’ ykøk¤ AtË íkqxu Au. WþLkMkT{kt íkku yuf s þuh{kt AtË Ãký çkË÷kíkk hÌkk Au.

yuf WËknhý :
õÞkt økÞku yu {ktzðku, ÷e÷e ÷e÷k ? 
çkku÷kðíkku yu çkku¾÷ku õÞkt Mðh nðu ?

ynª WÃk÷e ÃktÂõík{kt AtË - økk÷økkøkk økk÷økkøkk økk÷økk Au Lku çkeS ÃktÂõík{kt 
AtË - økkøkk÷økk økkøkk÷økk økkøkk÷økk - ÚkE økÞku Au. yrøkÞkh yûkhe AtË çkeS 
ÃktÂõík{kt çkkh yûkhe ÚkE økÞku Au. WþLkMkT suðk{kt yk{ çkLkðwt shk Ãký Mkns Lku 
MðefkÞo s ÷køkíkwt LkÚke.

MkkÄkhý heíku MkkìLkux{kt Ãkkt[ ÷½w swËk rLk¼kððkLkk nkuÞ Au Lku økÍ÷Lke rðþu»kíkk 
yu Au fu ÃkkMkuÃkkMkuLkk çku ÷½w Mkns Wå[khý{kt økwhw ÚkE òÞ Au. yk ðkík [qfkE sðkÚke 
WþLkMkTLke økÍ÷Lke çkkLke Ãký MkkìLkuxLke s hne.

s÷f{÷ - Ãkkt[ ÷½w yûkhLkku þçË Au. MkkìLkuxLkk Ãkkt[ ÷½w{kt íkku íku Mðíktºk ÷½w 
íkhefu s-÷-f-{-÷ ðt[kþu. ßÞkhu økÍ÷{kt yu{ LkÚke Úkíkwt.

økÍ÷Lkk AtËku{kt íkuLkwt YÃk s÷-f-{÷ s Úkþu Lku çku ÷½wLkku økwhw Úkíkk íkuLkwt {kÃk 
økk÷økk - Úkþu. nðu ÷÷÷÷÷ ÷¾ðkLke xuð nþu íkku íku økk÷økk Lkrn fhe þfu, òu íkuLku 
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yhwÍLkku yLkw¼ð Lkrn nkuÞ íkku ! MkkìLkux frðykuÚke çkeS økhçkz yu ÚkE fu MkkìLkux 4-4-
4-2, 8-4-2, 8-6 suðe ÃktÂõíkykuLkk Mk{qn îkhk ÷¾kÞkt yux÷u íku{kt yuf ÃktÂõík 
çkeS ÃktÂõíkyku{kt Ãký rðMíkhe Lku MðefkhkÞu÷k Mk{qn ykøk¤ Ãkqhe ÚkE.

yk Mkøkðz økÍ÷{kt LkÚke. yuf ÃktÂõík, çkeS{kt rðMíkhíke LkÚke. AtËLkk Mðef]ík 
{kÃk ykøk¤ hnu÷e ÃktÂõík Ãkqhe Úkðe s òuEyu. Ãký su{ýu MkkìLkux s ÷¾u÷kt íkuðk 
frðykuyu økÍ÷Lke ÃktÂõík AtË ykøk¤ íkkuze Lku çkeS{kt rðMíkkhe yuLku fkhýu økÍ÷Lku 
yÃkurûkík Mkns yr¼ÔÞÂõík þõÞ Lk hne. MkkìLkuxLke su{ çkeS ÃktÂõík{kt íkku rðMíkhe 
þfkÞ yu{ níkwt s Lkrn fkhý çkeS ÃktÂõíkLku Auzu s fkrVÞk hËeV íkku Ãknuhku ¼híkk s 
níkk. Lku íÞkt íkku yxfðkLkwt s níkwt. økÍ÷Lkk þuhLkku yk¾ku ¾u÷ yrLkðkÞoÃkýu çku s 
ÃktÂõíkyku{kt Ãkqhku fhðkLkku nkuÞ Au. fkuE Ãký þuhLku «ÞkuøkLkku Ä¾khku Lk nku íkku çkuÚke ðÄw 
ÃktÂõíkyku{kt rðMíkhðkLke Aqx LkÚke s. þuhLke çkeS rðþu»kíkk yu Au fu fkuE Ãký MktË¼o 
rðLkk íku çku ÃktÂõík{kt MðÞ{TMktÃkqýo Lku Mðíktºk nkuÞ Au.Ãký õÞkhuf økÍ÷fkh yòýíkkt s 
fþwtf [qfe òÞ Au. hksuLÿ þwõ÷Lkeyk ÃktÂõíkyku swyku :

{LkLku Mk{òðku Lkrn fu {Lk Mk{síkwt nkuÞ Au, 
yk Mk{s, yk yýMk{s yu ¾wË Mkhsíkwt nkuÞ Au.

yuf Ãk÷fkhu s òu ðªÄkÞ. íkku ðªÄe þfku, 
çkeS ûkýu íkku yu s Mkk{k Mkks Mksíkwt nkuÞ Au.

ynª Ãknu÷e çku ÃktÂõík MðÞ{T - MktÃkqýo Au, Ãký yk çku ÃktÂõíkLkku MktË¼o Lk nkuÞ íkku 
[kuÚke ÃktÂõík{kt ‘yu’ yux÷u {Lk yuðku yÚko íkkhððkLkwt {w~fu÷ çkLkþu.

½ýe ð¾ík yuðwt çkLku Au fu AtË rLk¼kððk ykuAk Mkkhk þçËÚke [÷kðe ÷uðkÞ Au, 
Ãký yu çkhkçkh LkÚke. Úkkuzk ðÄkhu «ÞíLkku økÍ÷Lku yÃkurûkík ÃkÞkoÞ {u¤ðe s ykÃku Au. 
õÞkhuf AtË rLk¼kððk Mkh¤ ÃktÂõíkLku çkË÷u rçkLksYhe þçË fu þçËku ½wMkkzkÞ Au. MkíkeLk 
ËuMkkE ‘ÃkhðuÍ’Lke økÍ÷Lkku yk {í÷k swyku :

Mkíkík MkqÞo suLke s ÃkkA¤ ¼{u Au, 
{Lku økkuË{kt ÷E yu AktÞku h{u Au.’

Ãknu÷e ÃktÂõík{kt Mkíkík MkqÞo suLke ÃkkA¤ ¼{u Au yu{ økÍ÷fkhu fnuðwt Au, íku 
fnuðkE òÞ íku{ Au íkku Ãký suLke ÃkAe ‘s’ ðkÃkÞkuo. su ðÄkhkLkku Au. õÞkhuf yÚkoLkku 
yLkÚko ÚkkÞ yu heíku Ãký þçËku ðÃkhkÞ Au. ‘ÃkhðuÍ’Lke yu s økÍ÷Lke yk ÃktÂõíkyku 
swyku :

çkÄkÞu hðku{kt yhð nkuðwt {khwt, 
hðku ÷wÃík Úkkíkk íkhík Ä{Ä{u Au.

hð Ãký ðkík[eíkLkku þçË LkÚke. íÞkt hðLkwt hðku fhðkLkwt fXu Au. fkhý íkuLkku yÚko 
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Ãký çkË÷kÞ Au.
økÍ÷{kt ÞkuøÞ hËeVLke ÃkMktËøke çknw s {n¥ðLke Au. hËeV sux÷e xqtfe yux÷e 

yuLku rLk¼kððkLke Mkh¤. hËeV ÷ktçke íkku økÍ÷fkhLke sðkçkËkhe ðÄu Au. ykøk¤ síkkt 
hËeV ÷Ãkxe Ãkze økE nkuÞ fu rçkLksYhe fu ðÄkhkLke ÚkE Ãkze nkuÞ yuðkt ½ýk WËknhýku 
{¤e ykðu íku{ Au. {Lkkus ¾tzurhÞkLkku yk {í÷k swyku :

Ãkfzku f÷{ Lku fkuE Ãk¤u yu{ Ãký çkLku, 
yk nkÚk yk¾uyk¾ku çk¤u yu{ Ãký çkLku.

f÷{ Ãkfzku íkku yuðwt çkLku fu nkÚk çk¤u ykx÷wt fnuðwt Au. yu MkkÚku Lkh®Mkn {nuíkkLkku 
MktË¼o Ãký MkhMk heíku ðýkÞku Au. Ãký ynª hËeV ðÄkhkLke ÚkE Ãkze Au. f÷{ Ãkfzku Lku 
nkÚk çk¤u yux÷wt, ‘yu{ Ãký çkLku’Lke hËeV MkkÚku Ãknu÷e ÃktÂõík{kt fnuðkE økÞwt Au. íku 
ÃkAe çkeS ð¾ík Lke[÷e ÃktÂõík ykðu Au íku{kt hËeV ðÄkhkLke ÚkE Ãkze Au, Ãký çkeS 
ð¾ík Lke[÷e ÃktÂõík{kt ‘yu{ Ãký çkLku’, yuðwt Lk ykðu íkku hËeV s Lk¬e Lk ÚkkÞ fkhý 
yu {í÷k Au. yux÷u hËeV ðÄkhkLke nkuðk Aíkkt íku yrLkðkÞo ÚkE Ãkzu Au.

nðu søkLLkkÚk hksøkwhwLke økÍ÷Lke yk ÃktÂõíkyku swyku :
rMkLku{kLkku [k¤ku Au Lku ztzku Ãkku÷eMkðk¤ku Au.

બીજ-ત્રીજનાાં તેજઃ ગાાંધી-આાંબેડકર વિચારદ્ ાંદ્ની બીજકથા

વિના્ક જા્િ

સાહહતરની	સવાતંત્ર્	રોતિર	અને	અનુઆધુસનક	આબોહવા	સામુદાસરક	સવાતંત્ર્	ર	અને	
વૈરસ્તક	અસધકારોની	સભાનતાથી	રંગારેલી	હતી.	મનોસવજ્ાનના	સવકાસને	પગલે	સવશ્વસક્ષસતજ	ે
‘આંતરચેતના’નો	 મહહમા	 વધતાં	 ચૈતસસક	 ઘટનાઓ	 સાહહતરનો	 સવરર	 બની	 ચૂકી	 હતી.	
અનુઆધુસનકરુગમાં	સથૂળ	ઘટનાઓ	આવા	માનવગૌરવમૂલક	અને	મનોવૈજ્ાસનક	અસભગમથી	
સનરૂપાતી	થઈ	હતી.	સાહહતરનો	વાસતવ	સુષ્,ુ	સુંવાળો	અને	ભાવનાતમક	મટી	વરવો,	કઠોર,	
સવચારપ્રેરક	અને	 સવશ્ેરક	બન્રો	હતો.	સમાજલક્ષી	સાહહતરની	આવી	ભૂસમકામાં	 દસલત,	
નારી,	આહદવાસી,	લઘુમસત	 કે	જાતીર	ભેદભાવનો	ભોગ	બનેલ	 સભન્	 સભન્	સમુદારોની	
સંવેદનાઓએ	સાહહતર	પર	કબજો	જમાવરો.	જાનપદી	પહરવેરથી	આગળ	નીકળીને	જાનભેદી	
પહરવેરો	સોંસરવી	લેખકની	કલમ	ઊતરી	ચૂકી	હતી.	એવા	બાહોર	કલમકત્ષવર	વડ	ેસામુદાસરક	
ઋણ	અદા	કરનાર	કલમરીલોમાં	મોખરે	રહે	છ	ેગુજરાતી	દસલત	સાહહતરના	ભીષમસપતામહ	
શ્ી	જોસેફ	મેકવાન.	ઉવેખારેલા-હડધૂતારેલા	વગભોનાં	પારાવાર	વીતકોને	સવાનુભવના	ર્તમાં	
ઝબોળીને	આલેખતી	એક	કલમ	એટલે	જોસેફ	મેકવાન.	 ‘કલમને	કાગળ	બચબચ	ધાવે	 રે,	
બચકારા	બહુ	બોલે	સંતો,	દૂધહડરાં	નવ	આવે	રે’	જવેી	રમેર	પારેખે	ચીંધી	બતાવેલી	ધાવણી	
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કે	 વસૂકી	 ગરેલી	 કલમોથી	 નોખી	એવી	જોસેફસાહેબની	 દૂધાળી	 કે	 ‘ર્ત	 ટપકતી’	 કલમ	
સાહહતરના	સમરાંગણમાં	 સવંઝાર	છ.ે	એ	સાથે	હાંસસરા	પર	ધકેલારેલાઓની	વરથાને	વાચા	
આપવાની	હામ	ભીડતું	અને	ગુજરાતી	દસલત	સાહહતરની	નોખી	ઓળખ	ઊભી	કરતું	મેઘાણી	
ભાતનું	કલમરૌર્ષ	સાહહતર	સક્ષસતજ	ેઊભરે	છ.ે

આદ્ય	દસલતનવલકથાકાર	શ્ી	જોસેફ	મેકવાનની	નવલકથા	કૃસતઓમાં	‘આંગસળરાત’	
અને	‘લક્મણની	અસનિપરીક્ષા’	પછી	દસલત	સમાજ	સનરૂપણમાં	‘બીજ-ત્રીજનાં	તેજ’	આવે.	
‘વસતુતઃ	તો	મારી	આંખ	સામે	સદૈવ	મારા	ગામનો	વાઘરીવાસ	જ	તરવરભો	છ.ે’	એવો	સનખાલસ	
એકરાર	 ‘કથા	 સનસમતિે’માં	કરી	દઈને	લેખકે	કથા	દસલત	વાઘરી	સમાજની	છ	ેએનો	સપષ્ટ	
સનદદેર	આપરો	છ.ે	55-56માં	આણંદના	મોતીભાઈ	અમીન	અધરાપન	મંહદરમાં	લેખકના	પી.
ટી.સી.ના	સઘન	સરક્ષણ	અનુભવ	દરસમરાન	સવભોદર	આશ્મ	બોચાસણમાં	લાધી	ગરેલ	કોઈક	
‘સમદુઃખી’	જન	આ	કથાનો	નારક	છ.ે	એટલે	અંરે	કથામાં	આતમકથનાતમ્તાનો	રણકો	ખરો.	
કેટલાંક	પાત્રો	અને	પહરવેર	વાસતવમાંથી	બેઠાં	લીધેલાં	છ	ે(ખંભોળજની	સકૂલમાં	ભણાવતા	
કથાના	માસતર	એટલે	લેખક	પોતે).	તો	કેટલાંક	ગાંધીવાદી	પાત્રો	અને	પહરવેર	કાલપસનક	છ.ે	
કથાકાળ	આઝાદીનો	પ્રથમ	દારકો	છ	ેજરારે	એક	તરફ	દેરભસ્ત	અને	રાષ્ટ ટ્રપ્રેમનો	ઉછાળ	
હતો	અને	બીજી	તરફ	એ	જ	આઝાદી	સવરેની	એક	અકળ	સનર્ારાંસત.	કહેવાતા	ગાંધીવારસદારો	
ભાવનારંગી	(રોમેસન્ટક)	ગાંધીવાદમાં	ચૂર	હતા.	બલકે	છાપરે	ચડીને	ગાંધીબાંગ	પોકારતા	હતા	
તો	કેટલાકને	એમાં	પોકળતા	અને	આડબંરની	બૂ	વતા્ષવા	માંડી	હતી.	કહો	કે	ગાંધી-આંબેડકર	
નામનું	સવચારદ્દં્	ખાસસું	આગળ	વધી	ચૂ્રું	હતું	અને	આંબેડકરની	સવચારધારાનો	ખુલ્ેઆમ	
સવીકાર	જ	નહીં	બલકે	એમાં	છુપારેલ	ઉપેસક્ષતોલક્ષી	કડવું	સતર	સમજાવા	માંડું	હતું.	આવી	
‘આંખ	 ઉઘડાની	 વેળા’એ	જોસેફ	 મેકવાન	જવેા	 દગધ-સવદગધ	 કેમ	 ઝાલરા	 રહે?	 ‘બીજ-
ત્રીજનાં	તેજ’ની	કથાનો	તંતુ	સવાતંત્ર્	રોતિર	કાળે	ઉભરેલા	આ	‘સથાપન-સવસથાપન’	ભાવમાં	છ.ે	
લેખક	સમાનતા	અને	પ્રસથાપન	ઇચછ	ેછ	ેપરંતુ	એ	માટ	ેકરાંક	સવસથાપન	અને	સવક્ષેપ	પણ	ચાહે	
છ.ે	સમાજમાં	વણ્ષપરંપરાને	લીધે	વકરેલી	અસમાનતાનો	જ	નહીં,	પોકળ	(સરુડો)	ગાંધીવાદે	
પ્રેરેલી	આડબંરી	સમાનતાનો	પણ	સવચછદે	વાંછ	ેછ.ે	સમગ્ર	કથામાં	વેરારેલો	અને	સવસતરેલો	
સામાસજક	‘પ્રસતસંસથાપન’	ભાવ	અથા્ષત્	‘એન્ટી	એસટાબલીરમેન્ટ’	સૂર	કાને	અફળારા	સવના	
રહેતો	નથી.	‘રામ	નામે	પથરા	તરા્ષ	ને	ગાંધી	નામે	ગહઠરા	તરા્ષ!’	કે	‘ભીંતરે	ચીતરા્ષ	વાણીરાનાર	
રકન	ના	લેવા’	(પા.	144)	જવેી	કહેવતોમાં	એ	પ્રચછન્પણે	પ્રગટ	થરો	છ.ે

આજ	ે‘દેવીપૂજકો’ના	સન્માનભરા્ષ	નામથી	ઓળખાતો	પરંપરાગત	વાઘરી	સમાજ	એક	
સમરે	ચોરીના	બાપીકા	વરવસાર	બાબતે	અપમાસનત	હતો.	એવી	એક	પાટણવાડીરા	કોમના	
‘ઉદ્ધારાથદે’	ઝૂઝેલા	દાદા	રસવરંકર	મહારાજના	અનુભવો	આધાહરત	મેઘાણીની	‘માણસાઈના	
દીવા’થી	નોખો	 ધવસન	છડેતી	આ	ઘટનાપ્રધાન	નવલકથા	છ.ે	વાતા્ષનો	નારક	ભૂપત	વાઘરી	
સમાજનો,	સવભોદર	આશ્મમાં	ઉછરેલો,	ગાંધી	મૂલરોથી	સાંગોપાંગ	રંગારેલો,	પ્રમાણમાં	ઠરેલ	
(ઠારી	દીધેલ)	નવરુવક	છ.ે	બાળપણમાં	ચોરીના	વરવસારમાં	સપતાનો	સરરચછદે	અને	એમની	
પછવાડ	ેમાતાનું	પૂરના	પાણીમાં	સવલીન	થઈ	જવું	જવેી	મેદસવી	ઘટનાઓ	બાદ	અનાથ	ભૂપતનો	
સવભોદર	આશ્મની	ઓથમાં	અને	પ્રખર	ગાંધીવાદી	સરવાકાકા	તેમજ	ગંગામાની	ગોદમાં	ઉછરે	
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થાર	છ.ે	વતનનો	ભેરુ	માણકો	અને	તેની	મા	ભૂપતના	માતૃસમાજના	સચવારેલા	એકમાત્ર	
તાણાવાણા	છ.ે	એમની	મધરસથીથી	લેવારેલાં	પોતાના	જ	સમાજના	ખૂંખાર	વેલજીની	દીકરી	
પૂનમ	(પૂની)	અને	ભૂપતનાં	બાળલનિ	નવલકથાનું	કેન્દ્રવતમી	કથાનક	છ.ે	પચચીસ	વર્ષ	બાદ	જ	
પોતે	સંસાર	માંડરે	એવ	ભૂપતના	અફર	સનણ્ષરની	જાણ	કરતો	પત્ર	મળતાં	વેલજી	ધૂંઆંપૂઆં	
થઈ	જાર	છ	ેઅને	ગામના	માસતરને	એ	બાળલનિને	છૂટુ	ંકરી	આવવાની	જવાબદારી	સોંપીને	
ભૂપત	પાસે	મોકલે	છ.ે	માસતર	વળી	છૂટુ	ંકરી	દેવાને	બદલે	મેળાપ	કરી	આપવાની	ઇચછા	લઈ	
ભૂપતને	મળવા	બોચાસણના	આશ્મમાં	જાર	છ	ેઅને	તરાં	ભૂપતે	આપેલી	ડારરીના	વાંચનની	
પીઠઝબકાર	પ્રરુસ્ત	વડ	ેભૂપતની	સંઘર્ષકથા	આરંભાર	છ	ે-	બલકે	કથાનો	દોર	જડ	ેછ.ે

ભૂપતના	કેન્દ્રવતમી	પાત્રની	આસપાસ	વણારેલી	કથામાં	વાઘરીવરસ્ત	અને	સમાજનાં	
સંસવત્	અને	સંવેદનાઓ	અસખસલત	ઉકલતાં	જાર	છ.ે	શ્ી	જોસેફ	મેકવાને	વણકર,	ચમાર,	
વાઘરી	જવેા	ઉપેસક્ષત	વગભોની	વરથાઓને	પોતાની	અન્ર	કથાઓનો	જ	ેસવરર	બનાવી	છ,ે	એની	
તુલનામાં	‘બીજ-ત્રીજનાં	તેજ’માં	રોરણ	-	અન્રાર	-	અસમાનતાની	ભીરણ	જાળનું	આલેખન	
નોખું	તરી	આવે	છ.ે	‘આંગસળરાત’માં	વણ્ષવરવસથામાંથી	સીધેસીધી	ઊપજતી	રોસરત	વણકર	
સમાજની	 વરથા	 જ	 નહીં,	 ટીહાના	 પાત્રમાં	 આકારારેલી	 કરીક	 ગહરમા	 પણ	 છ.ે	 અહીં	
વરવસારગત	વરવસથામાંથી	નીતરતી	વાઘરી	સમાજની	રોસરત	કથા	જ	નહીં,	ભૂપતના	પાત્રમાં	
ખમીર	પણ	આલેખવાનો	પ્રરાસ	છ.ે	વણકર	કે	વાઘરી,	સમાજનાં	ભડપાત્રોએ	કેવી	ખુમારી	
દાખવવાની	છ	ેએના	ટીહો	અને	ભૂપત	પ્રસતસનસધ	છ,ે	બલકે	ટીહાની	તુલનામાં	ભૂપત	હફસસો	છ.ે	
લેખકે	એ	પાત્રો	થકી	સવદ્રોહ	અને	 સવસથાપના	જરૂર	છડેાં	છ	ેપરંતુ	ટીહાના	પાત્રમાં	જોવા	
મળતી	આંબેડકરી	સવદ્રોહની	બુલંદ-તા	કહ્ાગરા	ગાંધીવાદી	ભૂપતમાં	વતા્ષતી	નથી.	પોતાના	
સમાજનો	ઉદ્ધાર	ગાંધીચીંધરા	રાહે	જ	ઇચછતો	ભૂપત	બળવાખોર	ટીહાની	તુલનામાં	લીસો	
ભાસે	 છ.ે	 વાઘરી	 કોમના	 ચોરીના	 પરંપરાગત	 વરવસારમાં	 લાખોની	 લૂંટ	 કરનારો	 સમાજ	
આખરે	 ‘ઠરેનો	 ઠરે’	 કેમ	 રહી	જાર	છ	ેએવો	 સૂર	 છડેીને	 લેખક	એ	સમાજ	રોરણ	અને	
અન્રારની	બૃહદ	સમાજરચનાનો	કેવો	ભોગ	(પરાદું)	બની	ગરો	છ	ેએનો	અંગૂસલસનદદેર	કરે	
છ.ે

બ્રાઝીલના	 	 તત્વસચંતક	 અને	 રીક્ષણસવદ્	 પાઉલો	 ફ્ેરે	 રોસરત	 માનસની	 ચેતનાનું	
સવશ્ેરણ	કરતાં	કહે	છ	ેકે	પોતાના	રોરણ	અને	અન્રાર	માટ	ેજાતને	દોસરત	ગણે	તે	વરીકૃત	
ચેતના	 (magical	 consciousness),	રોરણખોરને	જ	જવાબદાર	 ઠરેવે	 તે	 છીછરી	ચેતના	
(naive	consciousness)	અને	રોસરત	અને	રોરણખોર	બંનેને	એવું	વત્ષવા	મજબૂર	કરતી	
સમાજરચનાને	જવાબદાર	ગણીને	એવી	રોરણકોર	વરવસથાને	તોડવા	કે	ખોરવવા	કહટબદ્ધ	
કરે	તે	સમીક્ષાતમક	ચેતના	 (critical	 consciousness).	લેખક	જોસેફ	મેકવાન	અને	તેમનો	
કથાનારક	ભૂપત	બંને	આ	ત્રીજા	પ્રકારની	ચેતનાના	પ્રસતસનસધ	છ.ે	દસલત	વગ્ષના	સભર	તરીકે	
શ્ી	જોસેફ	મેકવાન	કાલ્ષ	રુંગના	Archetype	અથા્ષત્	દસલત	સમૂહ	માનસનું	પ્રસતસનસધતવ	કરે	
છ.ે	 તેઓ	વાઘરી	સમાજના	ચોરીના	 વરવસાર	પાછળ	એક	 વરાપક	રોરક	સમાજરચનાને	
કાર્ષરત	જુએ	છ.ે	વાઘરી	સમાજ	પ્રતરે	પૂરી	હમદદમી	દાખવીને	એમની	ચોરીનો	પૂરો	લાભ	
ઉઠાવી	જતી	મુખી,	 પટલે	આસણ	અન્ર	 સથાસપત	હીતોની	મંડળી	અથા્ષત્	આસથ્ષક-અનૈસતક	
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સાંઠગાંઠને	ઉઘાડી	પાડ	ેછ.ે	તરાં	તેઓ	‘માણસાઈના	દીવા’	પાછળ	કામ	કરી	ગરેલી	સુધારાવાદી	
(અને	 ગાંધીવાદી)	 રસવરંકર	 મહારાજની	 રોસરત	 વગ્ષની	 ‘વરીકૃત	 ચેતના’ને	 બદલવાની	
ગેરસમજ	પર	પણ	કુઠરાઘાત	કરે	છ.ે	લેખક	કોનામાં	માણસાઈના	દીવા	પેટાવવાના	છ	ેએ	
બરાબર	જાણે	છ.ે	એટલે	જ	ભડવીર	વેલજીને	મુખે	ચોરીના	હસથરારને	‘ખાતહરરા’ને	બદલે	
‘ગણેસરરા’	(ગણેરના	દાંત	જવેું	હસથરાર)	કહેવડાવે	છઃે

‘અમે	 રાતર	 માથે	 લઈએ	 તે	 ચોર	 કે’વઈએ	 ને	 ધોળા	 દા’ડ	ે અમને	 હૌ’ને	 ધૂતનાર,	
પરસેવાનું	ટપેુંર	પાડા	વના	હોએ	નવવાણં	ચરી	જનાર,	ચૌદ-ચૌદ	કલાકનું	વૈતરંુ	કુટાઈનેર	
દરાદોન	કરતો	હોર	એમ	રૂસપરા	હડફનાર	ધોળા	દા’ડાનો	લોંટારો	એ	રાહુકાર!	આ	ચરાંનો	
ન્રા	સભરા?’	(પા.	54).

સંસગની	મોહહની	સાથેના	સંવાદમાં	ભૂપતના	મુખે	લેખકે	જ	ેકહેવડાવરું	છ	ેતેમાં	પણ	
સવસથાપનવાદી	(માક્ષસવાદી)	સવગ્રહ	દસલતપક્ષે	વર્ત	થરો	છઃે

‘આ	ચૂસારેલા	ગોટલા	ઉપર	કસવતા	લખાઈ	છ.ે	પણ	રોરારેલા	નરકંકાલની	કસવતા	
કરવાનું	આપણા	કસવઓને	ઓછુ	ંસૂઝરું	છ.ે	રબરીનાં	બોરનો	દાખલો	તો	રામજીની	મોટાઈ	
અને	મરતબો	સસદ્ધ	કરે	છ.ે	પણ	રબરીના	વંરજો	આજ	ેર	ઉંદરડામાં	આહાર	ગોતે	છ.ે	(પૃ.	
154).

સબહારના	 મુરહર	 (મૂરક	અથા્ષત્	 ઉંદરડાનાં	આહાર	 પર	જીવનારા)	 દસલત	 વગ્ષની	
દારૂણ	કથની	દ્ારા	લેખકે	સાહહતર	અને	સમાજનાં	સથાસપત	હીતો	પર	આકરો	પ્રહાર	કરભો	છ.ે	
લેખક	નબળા	વગ્ષને	રાષ્ટ ટ્ર,	સમાજ	કે	સાહહતરની	મુખરધારામાંથી	હાંસસરા	પર	ધકેલી	દેતાં	
ગૃહીતોને	ઉઘાડાં	પાડ	ેછ.ે	કલમરીલ	લેખકની	કમ્ષરીલતાનું	તીર	એક	જ	સમસરાને	તાકે	છઃે

‘મારા	મનથી	મૂળભૂત	સમસરા	તો	અસમાનતાની,	રોરણ	અને	ગરીબીની	છ.ે	જાસત-
દ્રેની	છ.ે	ઊંચાપણાના	અહંકારની	છ.ે’	(પૃ.	155)	અહીં	લેખકની	ચેતનામાં	વસતો	‘ભીમ’	
ઊંચકે	છ!ે

સંઘર્ષ	સનરૂપણ	એ	‘બીજ-ત્રીજનાં	તેજ’ની	બીજી	સવરેરતા	છ.ે	સંઘર્ષ	રોસરત	સમાજની	
તાસત્વક	ઓળખ	છ.ે	લેખકે	ભૂપતના	પાત્ર	થકી	સમગ્ર	વાઘરી	સમુદારના	સંઘર્ષને	વાચા	આપી	
છ.ે	ભૂપતનું	 બાળપણ	નંદવારાનું	 કારણ	 સપતાનો	 વરવસાર	 સનસમ્ષત	 સરરચછદે	છ.ે	 ચોરીમાં	
પકડારેલા	 ભૂપતના	 સપતાનો	 ચોરસાથીઓ	 સરરચછદે	 કરે	 છ	ે તરાંથી	આરંભાતી	 ભૂપતની	
કરુણકથની	સંઘર્ષપ્રચૂર	છ.ે	ભૂપતમાં	મોહહની	અને	પૂની	માત્ર	મોહનો	જ	નહીં,	ગાંધી	મૂલરોનો	
સંઘર્ષ	સજ દે	છ.ે	માસતરમાં	વેલજી	અને	પૂનીની	 સવરોધાભાસી	ઇચછાઓ	જ	નહીં,	ભૂપતની	
આંતરરોધ	ખરો	સંઘર્ષ	સજ દે	છ.ેવેલજીની	ધાક	અને	પૂનીનો	મોહ	એમાં	‘બળતામાં	ઘી’	હોમે	
છ.ે	મોહહની	અને	પૂનીનાં	સંસવતમાં	પણ	ભૂપત	સંઘર્ષનો	ચક્રવાત્	બને	છ.ે	આખરે	ગાંધીમૂલરના	
સવજરમાં	 ભૂપત	 સંઘર્ષનું	 સનવ્ષહણ	આણે	 છ.ે	 લેખકને	 તો	 પોકળ	 ગાંધીવાદ	 પોસરત	 જ્ાસત	
આધાહરત	સવરમતામાંથી	પહરણમતો	સંઘર્ષ	જ	અસભપ્રેત	છ.ે	આશ્મના	રાસ્તીજીમાં	વરાપેલી	
સૂક્મ	 ‘જ્ાસતઅસૂરા’	 અને	 માસતરના	 શ્ીમાળી	 સરક્ષક	 અને	 બ્રાહ્મણ	 આચાર્ષ	 વચચેના	
સવરમતામૂલક	વરવહારમાં	એ	પ્રતીરમાન	થરો	છ.ે	પાત્રે	પાત્રે	અને	પહરસસથસત	પહરસસથસતએ	
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વણાતી	જણાતી	સંઘર્ષ	જાળ	કથામાં	વાતા્ષરસને	ઘૂંટ	ેછ.ે

સાહહતરની	અનુઆધુસનક	ઘટનામાવજત	પણ	કથાની	ધરાનાહ્ષ	બાબત	છ.ે	પ્રાકઆધુસનક	
ઘટના	પ્રાધાન્ર	અને	આધુસનક	ઘટનાહ્ાસને	સથાને	લેખક	સૂક્મ	ઘટનાસરલપની	અનુઆધુસનક	
કળા	લઈ	આવરા	છ.ે	અનેક	ટચૂકડી	ઘટનાઓ	તળે	કથાને	કચડાવા	દીધા	સવના	કે	ઘટના	ખાતર	
ઘટનાનો	ભાર	લાધરા	સવના	ઘટનાને	સંઘરભોપકારક	બનાવીને	લેખકે	ઝીણં	કથાસરલપ	રચરું	છ.ે	
વાતા્ષરસ	 જમાવવાના	 સથૂળ	 પ્રરોજનસર	જ	 ઘટનાઓની	 ભરમાર	 રચવાને	 બદલે	 બારીક	
વસતુસંસવધાન	 રચરું	 છ.ે	 અનુઆધુસનક	 કાળમાં	 ભાવોદ્રેકતા	 કે	 મનોરંજન	 કે	 સંરરરસને	
પોરસવા	ખાતર	જ	ઘટના	પ્રરોજવાને	બદલે	 કથાસરલપને	નકરીદાર	બનાવવામાં	ઘટનાનો	
સવસનરોગ	કેમ	કરી	રકાર	તેનો	‘બીજ-ત્રીજનાં	તેજ’	ઉતિમ	નમૂનો	છ.ે

વાઘરી	સમુદારને	મુખરધારાની	સનકટ	લાવવાના	પ્રરાસરૂપ	પણ	આ	નવલકથાને	લેખવી	
ઘટ.ે	એ	સમુદારની	સામાસજક-સમસરા	જ	નહીં,	એનો	સાંસકૃસતક	પહરવેર,	પાત્ર	અને	ભારા	
(હા,	 બોલી	 નહીં)	 પ્રતરેની	 લેખકની	 સંવેદના	અને	 વફાદારી	એમની	સમાજ	 પ્રસતબદ્ધતાની	
દ્યોતક	છ.ે	ભડવીર	વેલજી	હોર	કે	એમની	સંસકારવારસ	ઉચછૃખંલ	દીકરી	પુની	હોર,	ભૂપત	
કે	માણકો,	દસલત	પાત્રાલેખનમાં	જોસેફના	‘પેંગડામાં	પગ	ઘાલે	તેવો’	હજી	સુધી	સક્ષસતજ	ેકોઈ	
ભાસતો	નથી.	 ‘વાસતવને	વહાલ	કરનાર’	જોસેફ	સાહેબને	વળી	્રાં	પાત્રાલેખન	કરવું	છ.ે	
એમને	તો	સવાલેખન	જ	અસભપ્રેત	છ.ે	એમણે	જ	તો	કહ્ું	હતું	‘મારા	લેખનોમાં	હંુ	જ	આખેઆખો	
સચતરારો	છુ.ં’

એથીર	એક	ડગલું	આગળ,	અંતરોદર-સવભોદરના	ભાવના	રંગમાં	રાચતા	ગાંધી	આદરભો	
ભૂપત	જવેા	આશ્મસનવાસીને	પોતાના	જ	સમુદારથી	‘સવમુસખત’	કરી	બેસે	છ.ે	આંબેડકરને	
એવી	સનસવ્ષર્ષતા	મંજૂર	નહોતી.	પોતાના	સમાજથી	દૂર	થઈને	ભાડતૂી	ઓળખને	અપનાવવાને	
બદલે,	પોતાના	સમાજને	સમજવા	અને	સમજીને	એ	પ્રતરે	પ્રસતબદ્ધ	થવા	પ્રેરતા	આંબેડકરસવચાર	
વડ	ેલેખક	પરંપરાગત	ગાંધીવાદને	પડકારે	છ.ે	ગાંધી-આંબેડકરનું	સવચારદ્દં્	ભૂપતના	પાત્ર	
થકી	કળાસવરૂપ	ધારણ	કરે	છ.ે	ભૂપત	‘વાઘરી’	મટી	ગાંધીવાદી	બની	જાર	છ	ેઅને	પોતાના	
સમાજનો	ઉદ્ધાર	એક	 ‘બાહ્વરસ્ત’	 તરીકે	 ઇચછ	ેછ,ે	આંબેડકરપ્રેહરત	 ‘ઇનસાઇડર’	બની	
રહીને	નહીં.	વણકર	લેખક	પોતાના	ભાતૃસમાજ-વાઘરી	સમુદારનો	ઉતકર્ષ	આંબેડકર	માગદે	
ઇચછ	ેછ,ે	ગાંધીમાગદે	નહીં.	‘બીજ-ત્રીજનાં	તેજ’માં	લેખકનો	આ	સવચારપથ	કળાનું	ઉપાદાન	
લઈને	પ્રગટ	થરો	છ.ે	એટલે	જ	ભૂપતને	‘મોહહની’નો	મોહ	થાર	છ	ેઅને	પુની	પ્રતરે	‘પક્ષપાત’.	
આખરે	લેખક	તો	કથાનો	અંત	ભૂપત	પોતાની	પ્રેરસી	પૂનીને	વરે	તેમાં	જ	સાથ્ષક	માને	છ,ે	
પ્રેરસી	મોહહનીને	વરે	તેમાં	નહીં.

રખેને	કોઈ	કહે	આ	નવલકથા	કેવળ	દસલતકથા	જ	છ.ે	એમાં	લસલતકથા	જવેું	કરું	નથી.	
દસલતકળાને	લસલત	બનાવવાના	ઓરતા	અને	અભરખા	નથી	જ	છતાં	કળા	સાથે	અનુબંધ	
અચૂક	જાળવવો	છ!ે	અલબતિ,	કળા-સૌંદર્ષ	અને	રસનાં	પોતીકાં	ધોરણોનુસાર.	વાતા્ષકળાનાં	
તમામ	 લક્ષણોને	 સુપેરે	 પ્રગટાવતી	 અને	 એથી	 સવરેર	 પાત્રાલેખનકળામાં	 જોજનો	આગળ	
નીકળી	જતી	આ	નવલકથા	 વેલજી	અને	ભૂપત	જવેાં	 સુરેખાંહકત	 દસલત	 પાત્રો	 ગુજરાતી	
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પાત્રસૃસષ્ટમાં	ઉમેરી	જાર	છ.ે	દસલતબોલી	(બોલી	નહીં,	ભારા)	થકી	ભારાકમ્ષમાં	પણ	લેખકની	
ગળથૂથી	કામ	કરી	જાર	છ.ે

નવલકથાનું	રીર્ષક	ટચૂકડી	ટીપપણ	માંગી	લે	તેવું	છ.ે	પૂસણ્ષમાનાં	તેજથી	તો	સહુ	કોઈ	
પહરસચત	છ	ેપરંતુ	બીજ-ત્રીજને	વળી	તેજ	સાથે	સો	નાતો?	કથાનાં	બીજ-ત્રીજ	એટલે	ભૂપતના	
જીવનમાં	આવેલ	નાસરકાઓ	પૂનમ	અને	મોહહની.	લેખકે	મહીજી	માસતરના	મુખે	એ	અથ્ષ	સુંદર	
સમજાવરો	છ.ે	ભૂપતને	અસભપ્રેત	છ	ેપૂનીને	ભણાવી	ગણાવીને	પોતાના	સમાજનું	શ્ેર	સસદ્ધ	
કરવું.	એટલે	જ	પૂની	શ્ેરસકર	છ	ેજરારે	એ	ઉમદાકાર્ષમાં	બંનેને	પ્રેરસરૂપ	નીવડનારી	મોહહની	
પ્રેરસકર	છ.ે	શ્ેરસી	પૂની	અને	પ્રેરસી	મોહહની	બંનેનું	ભૂપતના	જીવનમાં	માહાત્મર	છ.ે	અથા્ષત્	
બીજ	(પૂનમ	સાથેના	પુનસમ્ષલન)થી	આરંભારેલું	ભૂપતના	જીવનનું	નવું	અજવાસળરું	 (રુ્લ-
સુદપક્ષ)	મોહહનીની	હાજરીરૂપ	ત્રીજકળાથી	ઓર	દીપે	છ.ે	કથાની	બહાર	નીકળીને	કથાના	
સવરર	પર	સહેજ	સવચારીએ	તો	બીજ-ત્રીજ	એટલે	સમાજના	ઉવેખારેલા	વગભો	અને	તેજવંત	
પૂસણ્ષમા	એટલે	ઉજસળરાત	વગભો.	આ	ઉવેખારેલા	વગભોનું	પણ	પોતીકંુ	અજવાળું,	તેજ	રા	નૂર	
હોર	છ,ે	લાસલમા	અને	હીર	હોર	છ.ે	બીજ	અને	ત્રીજ	જ	અજવાસળરાને	આગળ	ધપાવે	છ	ે
-	 પૂસણ્ષમાની	 પૂણ્ષકળા	 પાછળ	 સવસરારેલાં	 અને	 ભૂંસારેલાં	 (ભોગ	બનેલાં)	 બીજ-ત્રીજ	છ.ે	
કમભાગરે	 ‘પૂસણ્ષમાના	પ્રકારપુંજને	પોંખનારને	મન	બીજ-ત્રીજનાં	તેજ	ઝાઝાં	લેખામાં	નથી	
હોતાં’	(પૃ.	5).	પરંતુ	લેખક	કહે	છ	ેતેમ	ઉવેખારેલાના	પ્રસતસનસધ	સમા	ખેડતૂને	મન	તો	અરાઢી	
બીજ	અને	અખાત્રીજનો	પણ	આગવો	મહહમા	છ.ે	લેખકને	મન	આ	કથા	એવાં	બીજ-ત્રીજનાં	
તેજનો	લસરકો	છ.ે	ભલે	તેમની	સમૃસદ્ધની	ભાસવ	સક્ષસતજો	હજી	ધૂંધળી	હોર,	ભલે	બીજ	અને	
ત્રીજ	હજી	અંધાહરરા	(કૃષણ-વદ	પક્ષ)નાં	અંધારાં	ઉલેચવામાં	હોમાઈ	કે	સવલોપાઈ	જતાં	હોર	
અને	પૂસણ્ષમાનું	પદ	પામે	તરાં	લગી	જીવતાં	રહેવા	ન	પામતાં	હોર.	પૂસણ્ષમાને	ખાતર	ધોવાઈને	
ધરબાઈ	જતાં	એવાં	બીજ-ત્રીજનાં	તેજ	સ્તીપાત્રોની	આ	કથા	છ.ે	અને	હા,	સુંવાળા	ગાંધીવાદની	
કરીક	બુઝુ્ષવા	ભદ્રતા	સમી	પૂસણ્ષમાના	તેજ	કરતાં	વસવારા	વાઘરી	વગ્ષનું	‘બીજ-ત્રીજ’	જવેું	
તોર	પોતીકંુ	પોસલટહેરરેટ	શ્મજીવી	તેજ	વધુ	તેજોમર	છ,ે	એવો	સૂક્મ	આંબેડકરસનષ્	સૂર	પણ	
વળી	કથાના	રીર્ષકમાં	ખરો	જ.

q
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ભારતી્ સાહિત્
વજ ા્ં ગીનામા

શરીિા િીજળીિાળા

સજદંગીનામા	 :	 કૃષણા	 સોબતી,	 રાજકમલ	 પેપરબે્સ,	 પ્ર.આ.	 ૧૯૭૯	 ત્રી.આ.	 ૨૦૦૭,	
૧૫૦.૦૦	રૂ.

મોટાભાગે	 લઘુનવલ	 લખવા	 ટવેારેલાં	 કૃષણા	 સોબતીએ	 કદાચ	 પહેલીવાર	
‘સજદંગીનામા’	 સનસમતિે	૩૯૨	પાનામાં	 સવસતરેલી	પસચિમ	પંજાબના	લોકોની	 સજદંગીની	કથા	
આલેખી	છ.ે	અકાદમી	અને	જ્ાનપીઠ	બંને	પુરસકાર	માટ	ેસનસમતિ	બનતી	‘સજદંગીનામા’	જટેલી	
ચચા્ષઈ	 છ	ે એટલી	 વંચાઈ	 નથી.	 ‘ચન્ા’	 રીર્ષકથી	 ૧૯૫૨માં	 કૃષણાએ	 આ	 નવલકથા	
અલહાબાદના	 પ્રેસને	છાપવા	આપેલી.	 પણ	પ્રૂફ	જોવાતી	 વખતે	 પંજાબી	અને	 ઉદૂ્ષ	 રબદોનું	
સંસકૃત	 કરી	 નાખવામાં	આવેલું	 એટલે	અકળાઈને	 કૃષણાએ	આ	પુસતક	 પાછુ	ં લઈ	 લીધેલું.	
ફરીફરીને	એ	લખાતું	રહ્ું	ને	છકે	૧૯૭૯માં	રાજકમલ	પ્રકારન	દ્ારા	‘સજદંગીનામા’	રીર્ષકથી	
છપારું.	૧૯૮૦માં	એને	સાહહતરઅકાદમીનો	પુરસકાર	મળ્ો.	અમૃતા	પ્રીતમની	‘હરદતિ	કા	
સજદંગીનામા’	રીર્ષકને	કારણે	૧૯૮૪માં	કોટ્ષ	કેસ	થરો	જ	ે૨૬	વર્ષ	ચાલરો	અને	છકે	૨૦૧૧માં	
અમૃતાના	મૃતરુ	પછી	કેસનો	ચુકાદો	અમૃતાની	તરફેણમાં	આવરો.	

પોતાના	સમરથી	કારમ	બે	ડગલાં	આગળ	રહીને	લખનારાં	સોબતીએ	ભલે	ઓછુ	ંલખરું	
પણ	જટેલું	લખરું	એટલું	નક્કર,	નોંધ	લેવી	જ	પડ	ેએવું	લખરું.	સાત	નવલકથા,	ત્રણ	વાતા્ષસંગ્રહ,	
બે	સંસમરણગ્રંથ	અને	અન્ર	મળીને	લગભગ	ચૌદ	જટેલાં	પુસતકો	મળ્ાં	છ	ેએમની	પાસેથી.	
એમની	નવલકથાઓ	અન્રથી	તો	 જુદી	હોર	પણ	એમની	દરેક	નવલકથા	એમની	પોતાની	
નવલકથાથી	પણ	અલગ	છ.ે	જો	કે	એક	વાત	નોંધવી	પડ	ેકે	જ	ેરીતે	‘સમત્રો	મરજાની’	કે	‘ડાર	
સે	સબછુડી’	કે	‘હદલો-દાસનર’	કે	‘એ	લડકી’	જવેી	એમની	કૃસતઓમાં	તમે	નવલકથા	વાંચરાનો	
આનંદ	માણી	રકો	છો,	કોઈ	સવરેર	ઘટના	કે	સવલક્ષણ	પાત્રના	સાક્ષી	થાઓ	છો	એવું	કરું	જ	
‘સજદંગીનામા’	વાંચતી	વખતે	નહીં	થાર.	લગભગ	દરેક	કૃસતમાં	કરુંક	નવું	આપવાની	કોસરર	
કરતાં	કૃષણાની	ભારાની	તાજગીની	અને	સવસરષ્ટ	રૈલીની	ઘણી	ચચા્ષ	થઈ	છ	ેપણ	વાત	જરારે	
‘સજદંગીનામા’ની	આવે	તરારે	કહેવું	પડ	ેકે	ભારા	જ	એમાં	પ્રવેરવા	સામે	મોટુ	ંવરવધાન	છ.ે	
સોબતીની	ભારા	માટ	ેકંુવરનારારણકહે	છ	ે:‘उनकी उर्दू में लखनवी नफ़ासी हैं तो पंज़ाब 
क़ा ठेठ अकखड़पन भी’.	એટલે	‘ए लड़की’માં	ઉદૂ્ષ	છ	ેતો	‘સજદંગીનામા’	લગભગ	પંજાબીમાં	
જ	લખાઈ	છ.ે’એવું	કહી	રકાર	કે	લોકબોલીનો	સવસનરોગ	આ	નવલકથાની	સવરેરતા	પણ	છ	ે
અને	મરા્ષદા	પણ	છ.ે	ભારાનો	સજ ્ષનાતમક	સવસનરોગ	ચોક્કસ	થરો	છ	ેપણ	આપણા	માટ	ેઆ	
નવલકથા	પ્રથમ	વાચને	લોઢાના	ચણા	ચવડાવે	છ.ે	બીજા-ત્રીજા	વાચને	જ	તમે	કૃસતપ્રવેર	કરી	
રકરો.	હકીકતે	પંજાબી	સંસકૃસત	 કે	સામાસજક	પહરવેર	ઊભો	કરવા	માટ	ેભારાને	પંજાબી	
રાખવી	અસનવાર્ષ	નહોતી.	ભારતીર	સાહહતરમાં	ફસણશ્વરનાથ	રેણની	‘મૈલા	આંચલ’	કે	રાહી	
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માસૂમ	રઝાની	‘આધા	ગાંવ’	પ્રાદેસરક	બોલીમાં	જ	લખાઈ	છ.ે	પણ	એ	કૃસતનાં	પાત્રો,	એનો	
કથારસ	તમને	જકડી	રાખે	છ.ે	બંનેની	ભારા	થોડી	કસોટી	કરે	છ	ેપણ	તમને	કૃસતપ્રવેર	કરતાં	
અવરોધતી	નથી.	‘સજદંગીનામા’ની	જમે	જ	‘આધા	ગાંવ’માં	પણ	કોઈ	નારક-નાસરકા	નથી.	
એમાં	પણ	અનેક	પાત્રોની	કથા	કહેવાતી	રહી	છ.ે	એકમેક	સાથે	હળીમળીને	રહેતી	પ્રજા	કઈ	
રીતે	સવભાજનના	એક	ઝાટકે	અલગ	થઈ	ગઈ,	મૂલરોનું	જગત	કેવું	તો	ઉલટસૂલટ	થઈ	ગરું	
એની	વાત	રઝા	પાત્રો	પાસે	ભોજપૂરી	ઉદૂ્ષમાં	કરાવે	છ,ે	પણ	પોતે	તો	સમજાર	એવી	હહંદી	જ	
વાપરે	છ.ે	 જરારે	 ‘સજદંગીનામા’ના	સજ ્ષક	 રીત-હરવાજ,	ગીતો	 ઉપરાંત	 વાત-ચીત	બધું	 જ	
ગુજરાંવાલાની	 બોલીમાં	 રહેવા	 દે	 છ	ે એટલે	 વાચકની	 બરાબરની	 કસોટી	 થાર	 છ.ે	 ‘મૈલા	
આંચલ’માં	સથાસનક	બોલીના	અઘરા	રબદોના	અથભો	ફૂટનોટમાં	આપેલા	છ.ે	ગીતો	એમાં	પણ	
છ,ે	 લોકનાટ્ય	છ,ે	 રીતહરવાજ	 પણ	છ	ેછતાંર	 હહંદીને	 કારણે	 સમજાર	છ.ે	 ‘સજદંગીનામા’	
નવલકથાની	 ભારા	 સવરે	 ‘हहनरदी उपऩ्ास क़ा इततह़ास’માં	 ગોપાલરાર	 લખે	 છ	ે
:‘जजनरगीऩाम़ा(1979) में उनक़ा भ़ाष़ा समबन्ी ्ह प्र्ोग असव़ाभ़ाववक और 
अ-सजदूऩातमक हो ग़्ा है । हर भ़ाष़ा की तरह हहनरदी में भी अन् ककसी भ़ाष़ा क़ा 
ममश्रण एक सीम़ा तक हदी सजदूऩातमक होत़ा है । कृषण़ा सोबती ने ‘जजनरगीऩाम़ा’ में 
प्रततजषठत हहनरदी को पंज़ाबी प्र्ोगो से आक़्ानत कर हऱ्ा है, जजससे वह हहनरदी के 
प़ाठको के मलए प्ऱा्: अबो्गम्, बोझिल और कृत्रिम हो ग्ी है । ्थ़ाथदूव़ार के 
ऩाम पर ककसी भ़ाष़ा को इस सीम़ा तक ववरुवपत नहदीं कक़्ा ज़ा सकत़ा कक वह अपनी 
पहच़ान हदी खो रे	 ।’ખરેખર	જ	અસત	પંજાબીને	કારણે	પ્રથમ	વાચને	આ	નવલકથામાં	 હંુ	
પ્રવેરી	જ	નહોતી	રકી.	બીજા	ને	ત્રીજા	વાચને	મારો	કથાપ્રવેર	ર્ર	બન્રો	હતો.	એટલે	
ગોપાલરાર	સાથે	સંમત	થવાની	ઈચછા	થાર.

આખી	નવલકથા	વીસમી	સદીના	આરંભના	૧૫-૧૭	વર્ષની	પસચિમ	પંજાબની	સહહરારી	
સંસકૃસતની	વાત	કરે	છ.ે	 પસચિમ	પંજાબના	ગુજરાત	પ્રાંતના	 ડરેા	જટ્ટા	ગામમાં	હળીમળીને	
રહેતા	હહંદુ-મુસસલમ-રીખની	સહહરારી	સજદંગીના	એક	પછી	એક	દૃશરોની	શ્ેણીથી	નવલકથા	
આગળ	ચાલે	છ.ે	દરેક	દૃશરનાં	પાત્રો	અલગ	છ,ે	એમની	કથા	અલગ	છ.ે	અહીં	જ	ેકથા	કહેવાઈ	
છ	ેતે	આ	કાળખંડના	પંજાબના	કોઈ	પણ	ગામની	કથા	હોઈ	રકે.	પંજાબની	સજદંાહદલ	પ્રજા	જ	ે
સદીઓ	સુધી	દુશમનો	સામે	લડતી	રહી	અને	ખેતરોમાં	ધાન	ઉગાડતી	રહી	એવી	સજદંગીના	
પરા્ષર	જવેી	આ	જીવંત	પ્રજાની	કથા	એટલે	‘સજદંગીનામા’.	આ	પ્રજાની	પાછળ	ઈસતહાસની	
ગણી	ન	રકાર	એટલી	કથાઓ	પડલેી	છ.ે	હારની	અને	જીતની	બંને.		

‘સજદંગીનામા’માં	કોઈ	નારક-નાસરકા	નથી,	કોઈ	એવાં	પાત્રો	નથી	જમેની	કથા	સળંગ	
ચાલી	હોર.	‘આધા	ગાંવ’	કે	‘મૈલા	આંચલ’ની	જમે	જ	ગામની	જમીન	વાવનારા,	લણનારા	
જમીનના	માસલક	નથી.	એમની	જમીનો	ગામના	રાહુકારો(રાહજી,	સમરાંઓ	કે	તહેસીલદાર)
ના	લાલ	ચોપડ	ેચડી	ગરેલી	છ.ે	પરસેવો	પાડનારાઓના	કપાળે	કાળી	મજૂરી	સસવાર	કંઈ	નથી	
આવતું.	પણ	એમના	સારા-માઠા	પ્રસંગો	રાહજીના	ચોપડ	ેસચવાઈ	જાર	છ.ે	કેટલાકને	ગુસસો	
આવે,	થોડો	ઘણો	સવદ્રોહનો	સૂર	પણ	ઊઠ	ેપણ	મોટાભાગની	પ્રજા	આવા	રોરણથી	જાણે	કે	
ટવેાઈ	ગઈ	છ.ે	મહેરઅલી	પરુશ્મ	કરીને	સઘળું	અનાજ	રાહજીને	આપી	દેવાનો	સવરોધ	કરે	
છ.ે	વડીલો	એને	એવી	બદગુમાની	કરવાની	ના	પાડ	ેછ.ે	બધાનો	સારો-નરસો	સમર	તો	રાહજી	
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જ	સાચવે	છ	ેને?	ફરમાનઅલી	એને	કહી	દે	છ	ે:‘ओ भोल़्ा, श़ाहों की मलकी्तें ल़ाल 
बहह्ों में और हम़ारदी अपने वज्रो में ! श़ाह जजतऩा ह़ाथ फैल़ाए सो उसक़ा । जट्ट 
जजतऩा पसीऩा बह़ाए वो उसक़ा’(૮૭)	રાહજીનું	કુટુબં	અને	એમની	હવેલી	આ	કથાના	દરેક	
પાત્રને	એક	સૂત્રે	બાંધે	છ	ેપણ	નારક	તો	રાહજી	પણ	નથી.	

રાહજી-રાહની	અને	એમની	હવેલી	કથાના	કેન્દ્રમાં	છ	ેઅને	એમના	આંગણામાં	ભરાતી	
સમજલસો	સનસમતિે,	એમને	તરાં	આવનારા	લોક	સનસમતિે	સમગ્ર	ગામની,	કહો	કે	આખા	પ્રદેરના	
લોકોની	 કથા	 કહેવાઈ	 છ.ે	 સવભાજન	 પહેલાંના	 પંજાબના	 લોકજીવન	 અને	 લોકસંસકૃસતનું	
અદભુત	 પુન:સજ ્ષન	 કરતી	આ	 કથામાં	 દૃશરો	 છ	ે માત્ર...	 એટલે	 પાત્રસવકાસ,	 કથાસવકાસ,	
વસતુસંકલના	કે	સળંગસૂત્રતા	જવેા	નવલકથાના	ઘટકો	રોધનારના	હાથે	કરું	નહીં	ચડ.ે	એક	
પાત્રની	 વાત	 રરૂ	 થાર...	 પછી	 બીજાની...	 એ	 પૂરી	 થાર	એવું	 પણ	જરૂરી	 નથી.	આ	સૌ	
એકમેકના	સુખદુ:ખનાં	બરાબરના	ભાગીદાર	છ.ે	ઈદ,	દરેરા,	લોહડી,	બૈસાખી	જવેા	તહેવારો	
સૌ	સાથે	મળીને	ઉજવે	છ.ે	જીવાતું	જીવન	જાણે	કે	અહીં	સીધું	આલેખારું	છ,ે	સમાજ	જવેો	છ	ે
તેવો	આલેખારો	છ.ે	દીકરાના	જન્મની	ખુરી	મનાવતી	પ્રજા,	નજર	ઉતારવામાં,	કાળું	 ટીલું	
કરવામાં	માને	છ.ે	ભણવા	બેસે	તરારે	સાત	ઘેર	સભક્ષા	માગીને	પછી	બાળક	મદરેસા	જાર	છ.ે	
ભૂતપ્રેત,	દોરાધાગા,	બાવા-ફકીર	બધાની	અહીં	હાજરી	છ.ે	પ્રેમમાં	પડવું,	વેર	લેવામાં	મરવું/
મારી	નાખવું	સાવ	સામાન્ર	છ.ે	ઘા	વાગે	એટલે	ઘા	પર	દારૂ	રેડવો	ને	મોઢામાં	ઘી-ગોળ	રેડવા	
સસવાર	ઝાઝી	દવાની	જરૂર	નથી	પડતી.	ઢોરઢાંખર	કે	માણસને	થતી	તકલીફોના	ઉપાર	ઘરના	
બધા	વડીલ	જાણે.	માંદા	પડ	ેતો	જળો	પાસે	ગંદુ	લોહી	ચૂસાવીને	સાજા	થાર	છ.ે..	ટૂકંમાં	ધમ્ષ	
જાુદા	છ	ેપણ	રહનસહન,	ટવેો,	રીતહરવાજોમાં	પ્રજા	સબલકુલ	એકસરખી	છ.ે	હહંદુ-મુસસલમ-
રીખ	તમામનાં	છોકરાં	મદરેસામાં	ભણે	છ	ેને	સૌને	મૌલવી	જ	ભણાવે	છ.ે	રાહજી	માને	છ	ેકે	
જરાં	સુધી	ફારસી	ન	આવડ	ેતરાં	સુધી	માણસ	માણસ	નથી.	તેઓ	કહે	છ	ે:‘सच प्छो तो 
फ़ारसी पढ़कर हदी बनऱा बनऱा बनत़ा है।’(૨૧૩)	સદીના	આરંભે	રુપી	કે	પંજાબ	પ્રાંતની	
આસપાસના	પ્રદેરનું	આ	સતર	હતું.	૨૦૧૦માં	હંુ	એવા	હહંદુ	વડીલોને	મળી	હતી	હદલહીમાં	
જમેને	ઉદૂ્ષ	વાંચતા	આવડતી	હતી	પણ	દેવનાગરી	સલસપ	એમના	માટ	ેસાવ	અજાણી	હતી.	

ગ્રામીણ	જીવનના	તમામ	રંગ	અહીં	ઠલવારા	છ.ે	ખેડતૂોનો	અસંતોર,	એમનું	રોરણ,	
જમીનોના	 સવવાદ,	સાસુવહુ	 કે	રો્રોના	ઝઘડા,	પ્રેમપ્રકરણો,	આડાસંબંધો,	ચોરડાકુઓના	
પરાક્રમો,	ગીતો,	નૃતરો,	તહેવારો,	જલસાઓ	અને	મજસલસો...	ભારતના	ગામડાંમાં	જ	ેકાંઈ	
હોઈ	રકે	એ	સઘળું	અહીં	છ.ે	આમ	પણ	આ	કોઈ	એક	વરસ્ત	કે	એક	કુટુબંની	કથા	નથી,	
પંજાબની	પ્રાદેસરક	કથા	છ.ે	મેઘાણીની	‘સોરઠ	તારાં	વહેતાં	પાણી’	કે	રેણની	‘મૈલા	આંચલ’	કે	
રઝાની	‘આધા	ગાંવ’ની	જમે	અહીં	કોઈ	પાત્ર	નહીં	પણ	આખો	પહરવેર	જ	કેન્દ્રમાં	છ.ે	જો	કે	
રઝા	કે	રેણ	જ	ેપાત્રની	વાત	માંડ	ેતેને	પૂરી	પણ	કરે	છ.ે	કૃષણાની	રીત	દાસતાનગોઈની	છ.ે	એક	
કથા	રરૂ	કરે	એમાંથી	બીજી...	આગળની	અધૂરી	 છૂટ.ે..	 હહંદીવાળા	જનેે	 સરલપ	કહે	છ	ેને	
આપણે	જનેે	આકાર	કહીએ	છીએ	એ	દૃસષ્ટએ	જોઈએ	તો	‘સજદંગીનામા’માં	દૃશરોની	બહુલતા	
છ.ે	આ	દૃશરો	દૃશર	ઓછાં	ને	વાતા્ષલાપ	જવેાં	વધારે	લાગે	છ.ે	આ	દૃશરોને	જોડતા	કથાકારની	
ભૂસમકા	રંગસનદદેરક	જવેી	કલપો	તોરે	કબૂલવું	પડ	ેકે	એના	કારણે	કથારસ	અવરોધાર	તો	છ	ે
જ.	આ	દૃશરો	વડ	ેપંજાબની	સહહરારી	સંસકૃસત,	કૌટુસંબક-સામાસજક	જીવન,	માનવીર	સંબંધો	
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આલેખારાં	છ.ે	આપણે	ધમ્ષ	અને	રાજનીસતના	નામે	આવી	અખંડ	સંસકૃસતને	ટકુડાઓમાં	વહેંચી	
દીધી	અને	બેઉ	બાજુ	સવરનાં	વાવેતર	કરી	સવરવેલ	ઉછરેી	એની	પીડા	આ	વાંચનારને	થરે.	

આગળની	આવૃસતિમાં	આવી	સૂચના	હતી	:‘આ	‘સજદંગીનામા’નો	પ્રથમ	ખંડ	છ,ે	‘जजनऱा 
रुख’રીર્ષક	છ	ેએનું.	પુસતકના	ફલેપ	પર	સૂચના	હતી,	‘्ह मसफदू  एक भ्ममक़ा आने व़ालदी 
छटपट़ाहट, टकऱाहट और ततड़कन की है । इसक़ा रस्ऱा खंड होग़ा इनकल़ाब 
जजनऱाब़ार ।’કૃષણા	સોબતી	૧૯૭૯માં	આ	લખે	છ	ેએ	પછી	છકે	૨૦૧૭	સુધી	તેઓ	જીવરાં.	
પણ	એ	બીજો	ભાગ	કદી	આવરો	જ	નહીં.	(આમ	તો	એ	ટટ્રારોલોજી	લખવાનાં	હતાં	એવું	પણ	
કહેવાર	છ.ે..)

નવલકથા	લખરા	પછી	કૃષણા	એક	દીઘ્ષ	કસવતા	લખે	છ	ેઅને	નવલકથાની	ભૂસમકા	રૂપે	
મૂકી	દે	છ	ેજ	ેઆ	સહજીવન,	સહહરારી	સંસકૃસતની	કૃસતને	નવો	અથ્ષ	આપે	છ.ે	એ	કસવતા	ઘરથી	
બેઘર,	વતનથી	બેવતન	થવાની	પીડાની	વાત	કરે	છ.ે	પંજાબ	એટલે	?

जह़ाँ क़ा हर मेहनतकश ब़ारश़ाह/ अपने मसर के स़ाफे को/ अपऩा त़ाज 
समि सँभ़ालत़ा रह़ा/ और अपने खेतों को/ अपऩा ररजक समि/ सतक़ारत़ा 
रह़ा ।/ ऐसे भ़ागीभरे/ भरे-प्रे पंज़ाब की ्रती पर/ ज़हर की क़ाँगें तिर आईं 
।/ रेखत-ेरेखत ेल़ाखों करमों के हुज्म उठ ़्ाए ।/ चढ़़ाइ़्ाँ बहुत ब़ार हुईं/ 
बहुत ब़ार हमल़ावरों से स़ामने ।/ बहुत ब़ार ऱाज-प़ाट बरले/ पर चौड़ ेसीनेव़ालों 
ने/ कड़ ेजजगरेव़ालों ने/ भी हौसले नहदीं गँव़ाए/ मरने और म़ारने से/ खौफ नहदीं 
ख़ाए/ पर आज ?.../ क़्ा स्रम़ाओ ंके मसकके बरल गए ?/ ब़ाजुओ ंके हथथ़्ार 
लटक गए ?/ कन्े ्चक गए ?/ ह़ाथ म्ठों से उठे नहदीं ।/ एक आव़ाज़ पर/ 
उठ खड़ ेहोनेव़ालों की/ शोख-गुसत़ाख़ लहरें गुससे की/ कह़ाँ गुम हो गईं ?/ क़्ा 
क़हर भरदी छ़ातत्ों में ?/ रबबी हुकम की तरह/ क़्ा ्े फैसले भी आझख़रदी हैं?/ 
मुँह मोड़ लो/ अपने िर-आँगन से/ हरदी-भरदी पकी-जड़ी अपनी फसलों से ।/ पीठ 
रे रो/ इस हरऱ्ालदी/ इस जड़त और/ इन नील़ाहटों को ।/ इस ्रती पर/ अब 
हम़ारे पुण्/ शषे हो गए हैं ।/ अब हमें त्बछुड़ ज़ाऩा है/ अपनी ् रती से/ अपनी 
म़ाँ से/ म़ाँ की म़ाँ से/ और हम सब की म़ाँ से !/ इसकी ममटड़ी  ओट से/ छ़ाँह 
से ।/ इसकी/ र्् -भरदी छ़ातत्ों से/ अब र््  नहदीं/ ख्न टपकत़ा है ।/ रेखो 
पलटकर/ मत रेखो/ रौड़ चलो/ छोड़ चलो/ इस प़ानी को/ इस ्रती को/ 
जजसने हर मौसम/ हर बह़ार में/ स्रम़ाओ ंकी पनीरदी उग़ाई थी/ जजसने ह़ाड़-
म़ांस के इनस़ानों में/ मेहनत करने/ और जज़नरगी को/ जी भर-भर प़्ार करने 
की/ ललक जग़ाई थी/ लौ लग़ाई थी/ अलववऱा/ आबों के आब को/ पंज 
ररऱ्ाओं के पंज़ाब को/ जेहलम और चऩाब को ।/ अलववऱा/ अपने पुरखों की 
़्ार को/ जजनके ख्न और/ र््  से बने बचचे/ अब कफर कभी इस ््ल में/ इस 
ममट्टी में/ कभी नहदीं खेलेंगे/ कभी नहदीं खेलेंगे/ इन जज़नऱा रूखों की छ़ाँह में/ 
जह़ाँ रर् तक/ जमे थे/ ख़ुबे थे जड़ों समेत/ इनके छ़ाँहऱार कबीले ।/ बेरर्ों 
और ट़ामल्ों तले/ रलुहनों की प़ालकक़्ाँ/ अब कभी नहदीं उतरेंगी/ कभी नहदीं 
हठठकें गी/ रल्हों की/ स़ाज़-ब़ाजव़ालदी/ िोडड़्ाँ/ ग़ाँव की सीम़ाओ ंपर ।/ गोट़ा 
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लगी/ च्नरों की टोलों से/ उठत-ेझखचंत/े ल़ाड़लों की ‘िोडड्ों’ के/ ममत़ाले सुर 
।/ कफर कभी नहदीं पुक़ारेंगी/ कचचे कोठों से थचट्टी र््  शोख़/ पंज़ाब की बेहट़्ाँ 
।/ टपपों के बनर जोड़/ अपने म़ाहह्ों को/ अपने हरलगीरों को ।/ कौन ज़ानेग़ा/ 
कौन समिगे़ा/ अपने वतनों को छोड़ने/ और उनसे मुँह मोड़ने के ररदों को/ 
पीड़ों को !/ जेहलम और चऩाब/ बहत ेरहेंगे इसी ्रती पर ।/ लहऱात ेरहेंगे/ 
ख़ुलदी-डुलदी हव़ाओं के िोंके/ इसी ्रती पर/ इसी तरह ।/ हर रुत-मौसम में/ 
इसी तरह/ त्बलकुल इसी तरह ।/ मसफदू / हम ्ह़ाँ नहदीं होंगे ।/ नहदीं होंगे,/ कफर 
कभी नहदीं होंगे,/ नहदीं । 
આમ	કહ્ા	પછી	પંજાબની	સહહરારી	સંસકૃસતને,	સહજીવનને	દેખાડતાં	કૃષણાને	કહેવું	

એ	છ	ેકે	જ	ેપ્રજાની	ભારા,	સંસકૃસત	સઘળું	એક	જ	હતું	એને	ધમ્ષના	નામે	વહેંચવાનો	સનણ્ષર	
પારામાંથી	ખોટો	હતો.	જરાં	કરેકરો	જુદારો	નહોતો,	પ્રજાનાં	હૈરાંનાં	ગીત	સહહરારાં	હતાં,	એ	
પ્રજા	બે	ભાગમાં	વહેંચાઈ.	સવભાજને	આ	સહજીવનનો,	આ	સહહરારી	સંસકૃસતનો	અંત	આણરો.	

	જરારે	બંગાળને	લોડ્ષ	કઝ્ષને	ધમ્ષના	આધારે	બે	ભાગમાં	વહેંચરું	હતું	તરારના	સંરુ્ત	
પંજાબની	વાત	કરે	છ	ેકૃષણા.	એટલે	અહીં	લોકોની	વાતચીતમાં	બંગાળના	ભાગલા	કે	ફરીથી	
બંગાળનું	એક	થવું	કે	ક્રાસન્તની	કથાઓ	વગેરે	આવતાં	જ	રહે	છ.ે	પસચિમ	પંજાબના	ગુજરાત	
સજલ્ાના	ડરેા	જટ્ટા	ગામના	લોકો	–	આ	જમીનના	સંતાનો	–	આ	કથાના	કેન્દ્રમાં	છ.ે	એ	જ	
સૌ	નારક-નાસરકા	છ.ે	્ રાંક	એ	નજીબ	છ	ેતો	્ રાંક	ગેંડાસસંહ,	્ રાંક	મૌલાદાદ,	ગુરુહદતિસસંહ,	
તુફૈલસસંહ,	મુંરી	ઈલમદીન,	મૌલુ	મીરાસી,	ચાચી	મહરી,	માં	બીબી,	બેબે	કરભરી,	રાહજી-
રાહની,	ઈન્દ્રારણી,	 રાબરાં,	 ફતેહ,	રેરા...આ	બધાં	અહીંની	માટીમાંથી	ઊગેલાં	 પાત્રો	છ.ે	
માનવીર	ઉષમાથી	તરબતર...	આ	ભીડ	જાણે	કે	નવલકથામાં	આપોઆપ	જ	સામેલ	થતી	ગઈ	
છ.ે..	એકની	કથા	સાંભળો,	એને	ઓળખો	ને	રાદ	રાખો	 તરાં	બીજુ	ંપાત્ર	આવીને	પોતાની	
માંડરે.	આ	ગામને	અખંડ	હહંદુસતાનના	પ્રતીક	તરીકે	પણ	જોઈ	રકાર	જમેાં	દરેક	પ્રકારના	
જાસત,	સંપ્રદાર	અને	ધમ્ષના	લોકો	વસતા	હતા.	આ	પંજાબ	છ	ેએટલે	એની	પ્રજામાં	તાણાવાણાની	
જમે	ખેડતૂ	અને	ફૌજી	બંનેની	વાતો	એકમેક	સાથે	ગૂંથારેલી	છ.ે	કારણ	ખેડતૂ	સરકારના	હાથ	
છ	ેતો	ફૌજ	સરકારનું	માથું	છ(ે૨૮૧.)	આ	ખેડતૂ	અસતરર	મહેનતી.	‘इसके मलए खेत ररजक 
है, मसर क़ा स़ाफ़ा त़ाज और शरदीर से बहत़ा पसीऩा अपऩा आप’	(આગળની	કસવતા)
ગામ	ખેડતૂોનું	અને	ફૌજીઓનું	એટલે	ફૌજીનું	માન	ઘણં.	એના	હકસસા-કહાની	સાંભળવા	સૌ	
ઉતસુક.	બે	દીકરા	જખમી	થવાના	સમાચારે	ત્રીજાને	રુદ્ધમાં	ભરતી	કરાવે	એવી	બહાદુર	કોમ	
છ.ે	ત્રણેર	દીકરાને	રુદ્ધ	પર	મોકલીને	રરીફન	પોતે	હળ	ચલાવી	રહી	છ.ે	ગેંડાસસંહનો	દીકરો	
જોરાવરસસંહ	ફૌજ	છોડીને	ભાગી	નીકળ્ો	છ.ે	પોસલસ	એ	્રાં	છ?ે	એવું	પૂછ	ેછ.ે	જનેો	જવાબ	
મળે	છ	ે:‘जऩाब, जट्ट के मल्े तो ़्ा फौज ़्ा खेत ! ककस़ान खेत छोड़ ेतो फौज़ और 
फौज़ छोड़ ेतो खेत’(૩૬૦)

પ્રગસતરીલ	સવચારો	માટ	ેજાણીતાં	સોબતીની	અન્ર	કૃસતમાં	સ્તીની	જ	ેછસબ	છ,ે	નવા	
સવચારો	અને	ઉદારમતવાહદતા	છ	ેએવું	 કંઈ	તમને	 ‘સજદંગીનામા’માં	નહીં	જોવા	મળે.	હળ	
ચલાવવા	દીકરો	જોઈએ	એવું	સ્તીઓ	પણ	માને	છ	ેએટલે	સવાભાસવક	જ	પુત્રજન્મની	ખુરી	
ઉજવાર	છ.ે	દીકરી	પરણાવતી	વેળાએ	પુરુરની	ઉંમર	નહીં	પૂછવાની.	ચાચી	મહરી	કરતારોનો	
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સંબંધ	ઉંમર	પૂછ્ા	વગર	જ	સવીકારી	લે	છ.ે	દીકરીની	પસંદ	પૂછવાની	પણ	કોઈ	જરૂર	નથી.	
સ્તીને	જાણે	કે	પોતાના	નામ	સાથે	કરું	વળગણ	જ	ન	હોર	એમ	સાસરે	જતાંની	સાથે	જ	એનું	
નામ	બદલાવી	નાખવામાં	આવે	છ.ે	 દા.ત.	મીઠીનું	 મહતાબકૌર	થઈ	જવું	અથવા	એ	માત્ર	
‘રાહની’	 તરીકે	ઓળખાર	 !જો	 કે	ગણપતરાહ	સાથેની	 સજદંગી	બાબતે	ચાચી	મહરી	જ	ે
જવાબ	આપે	છ	ેએમાં	સ્તીની	તાકાતનો	પણ	ખરાલ	આવે	છ.ે	ચાચી	કહે	છ	ે:‘हरन में उसे 
सरक़ार समिुं और ऱात को वह मुि’े(૫૨)	હદરર	સાહહબસસંહની	માંદગીમાં	દોડીને	જતી,	
એની	સેવાચાકરી	કરતી	ચાચી	મહરી	દરા્ષવે	છ	ેકે	સ્તી	એક	ભવમાં	કેટલા	ભવ	જીવી	રકે	છ.ે	
(૫૬)	

સ્તીઓ	મારકાટ-કતલેઆમની	તરફેણમાં	નથી.	તોર	ભાઈ-દીકરા,	પસત,	બાપને	ફૌજમાં	
વળાવે	છ.ે	દરેક	સ્તી	પોતપોતાના	ઘરની	મહારાણી	છ.ે	રુકન-અપરુકન,	ભરવું-ગૂંથવું,	કાંતવું,	
ગીતો	ગાવા	અને	સુખ-દુ:ખની	વાતો	કરવી	એ	એમનો	રસનો	સવરર	છ.ે	સાસુવહુ	કે	રો્રોના	
ઝઘડા	ને	ગાળો	રોજની	વાત	છ.ે	વધારે	બંધન	કે	સરસતમાં	આ	સ્તી	નથી	બંધાતી.	રરદપૂનમની	
રાત	કે	‘સત્રજન’ની	તૈરારી,	લોહડી	હોર	કે	બૈરાખી...	ઢોલની	થાપ	સાથે	નાચ-ગાન,	ટપપા...	
તહેવાર	ન	હોર,	પ્રસંગ	ન	હોર	તોરે	‘હીર’	ગાવા	બેસી	જાર	છ	ેઆ	સ્તીઓ.	બાળકના	જન્મનો	
ઉતસવ,	પહેલીવાર	રાળાએ	જવાનો	ઉતસવ,	સગાઈ	કે	લનિ...	ગીતો	ગાતી	ને	નૃતર	કરતી	
સ્તીઓની	સમાંતરે	પુરુરો	અખાડામાં	કુસતી	કે	કબડ્ી	ઉપરાંત	નૃતર	કે	તવારફોના	નાચમાં	રત...	
એવું	લાગે	જાણે	આ	પ્રજા	સજદંગીની	પળેપળને	જીવે	છ.ે	આ	પ્રજા	નાચ-ગાન,	ભોગ-સવલાસની	
રોખીન	પણ	હદલેર	એવી	કે	એને	નાચવાવાળીમાં	પણ	માનો	ચહેરો	દેખાર.	નાચવાવાળી	કહી	
ઊઠ	ેછ	ે‘रतुऩ्ा जह़ान में ढं्ढने चढ़ ़्ाओ तो भी कोई मुजरन नचौनी ककसी की बेबे 
न लगे । कफर मैं तो ठहरदी बुद़ाँ कंजरदी ! चल रे मसहं़ा, मुि ेबेबे बुल़ा मल़्ा है तो 
एक ब़ार परैदीपौऩा तो कर रे’(૧૭૫)	જાટ	કમાર	એટલું	ખચમી	નાખે.	જરારે	ખત્રી,	અને	બીજી	
કોમ	‘न खचदूऩा, नख़ाऩा, बस जोड़ऩा...’એટલે	રાહજી	પાસેથી	સૌએ	ઉધાર	લીધેલ	છ,ે	
જમીનો	ગીરવે	મૂકેલી	છ.ે	કોઈ	જાતનો	શ્મ	કરા્ષ	વગર	રાહજી	ગામની	સૌથી	વધારે	પૈસાવાળી	
વરસ્ત	છ.ે	આમ	પણ	પસચિમ	પંજાબ,	સસંધ	આ	બધી	એવી	જગરા	હતી	જરાં	હહંદુઓ	જમીનોના	
માસલક	હતા	અને	મુસસલમો	ખેતમજૂર	હતા	અને	હહંદુઓના	ઘર-ખેતરના	તમામ	કામો	કરતા	
હતા.	પોતે	રોસરત	હતા	છતાં	મુસસલમો	કે	જાટ	સૌને	એમના	રોરકો	પ્રતરે	સદભાવ	હતો.	અહીં	
પહરશ્મી	લોકોની	ખુરહાલ	ને	 ઉન્મુ્ત	 સજદંગી	એવી	 તો	આલેખાઈ	છ	ે કે	 તેમાં	 રાહોના	
રોરણ,	પોસલસના	આતંક	કે	ડાકુઓના	ડરથી	ખાસ	કરો	ફરક	પડતો	નથી.	

૧૯૬૫માં	 સોબતીની	 ‘સમત્રો	 મરજાની’માં	 સમત્રો	 પોતીકી	 ઈચછા	 અને	 અસધકારોની	
આલબેલ	પોકારે	છ.ે	માથાભારે	અને	સવદ્રોહી	પણ	કામગરી	સમત્રો	એક	વાતે	આડી	છ.ે	રરીર	
સુખમાંએ	અસધકાર	માંગે	છ.ે	એ	જઠેાણીને	કહે	પણ	છ	ે:‘तरे़ा रेवर मेऱा रोग नहदीं पहच़ानत़ा 
। बहुत हुआ हफफत-ेपखव़ारे । पर इस तन में इतनी प़्ास भरदी है कक सौ िट भी 
थोड	े!’સમત્રો	જવેી	જ	ફહરરાદ	જરા	જુદા	અથ્ષમાં	‘સજદંગીનામા’ની	સબન્દ્રરાણી	કરે	છ.ે	એ	
રાહનીને	કહે	છ	ે:‘जजठ़ानी, तरेे रेवर को एसी लगन लगी है रबब के ऩाम की कक इस 
अभ़ागी के संग-सोहबत सब खतम हो गए ।’(૨૯૮.)	ઉકેલ	માટ	ેએ	કોઈ	પાસે	ગઈ	પણ	
ખરી.	પણ	એણે	જ	ેગંદો	ઉપાર	બતાવરો	તે	સંત	જવેા	પસત	સાથે	કરવા	એ	તૈરાર	નથી.	જઠેાણી	
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એને	કહે	છ	ે:‘त्बनद़्ारइए, मनुकख के तन-मन की अगन-लगन तो लपप-लपप ऊँची । 
्ममरेव के आगे ह़ाथ जोड़, वह शीतल रिरौंक़ा छींट़ा रेत़ा रहे और सम् हरऱ्ाल़ा 
मनुकखों के संग सज़ा-बऩा रहे	।’(૨૯૮.)	એકવાર	કહી	દીધું	બસ.	પછી	સદૈવ	હસતી	રમતી	
સબન્દ્રારણીએ	બીજી	વાર	આ	વાતની	ફહરરાદ	નથી	કરી.	

રાબરાં	તરફ	આકરા્ષતા	રાહજી	માટ	ેસચંસતત	રાહની	ઈશ્વરને	પ્રાથ્ષના	કરે	છ,ે	‘न, न 
ररऱ्ापीर, मेरे स़ांई के आगे ्ह मगृ़्ा हहरन न रोड़़ाऩा’	(૩૩૭)રાબરાં૧૨-૧૩ની	થઈ	
તરારથી	એ	રાહજીને	સામે	મળે	તરારે	બંનેની	નજરના	તાર	ગૂંથાઈ	જાર	છ,ે	પાંપણ	પલકારો	
મારવાનું	ભૂલી	જાર	છ.ે	રાહજી	રાબરાંને	એકટક	જોઈને	જાતને	કહે	છ	ે:‘हहर ककस रेखी 
!’રાબરાંનું	 રૂપ	જોઈને	 સબન્દ્રાદઈ	બોલી	 ઉઠ	ે છ	ે ‘मुख़ड़़ा रेख ज़ऩानी की आखँ नहदीं 
िपकती, मररों की कौन कहे !’(૧૯૭)	રાહની	સસવારની	બીજી	સ્તીઓએ	પણ	આ	પ્રેમની	
નોંધ	લીધી	છ.ે	ગોમા,	મહરી	ચાચીને	કહે	છ	ે:‘च़ाची, तरेदी अझँख्ों पर मोतत़्ात्बरं तो नहदीं 
उतऱा !रेखती नहदंी, बड़ ेश़ाह को तनरखत े तनरखत ेलड़की गुल सरोवर बन ज़ाती 
है’(૩૦૦)	ચાચી	ગોમાને	વઢી	નાખે	છ	ેપણ	એ	જ	ક્ષણે	જુએ	છ	ેકે	રાબરાં	એકીટસે	રાહજીને	
જોઈ	રહી	હતી.	ચાચી	હાથ	જોડીને	પ્રાથ્ષના	કરી	ઉઠ	ેછ	ે:‘मेरे ऱात़ा, ् ह संग-समबन् ककसी 
तरह नहदंी जुड़त़ा-बनत़ा... ्ह खेल न झखल़ाऩा रबबजी । श़ाहों के ऩाम-़्ाम को कभी 
मलै नहदीं लगी	!’(૩૦૦)	ચાચી	અને	રાહની	સતત	એવી	કોસરર	કરતાં	રહે	છ	ેજથેી	રાબરાં	
રાહજીની	સામે	ન	આવે.	પણ	રાબરાંનો	બાપ,	આધેડ	સાથે	રાબરાંનાં	લનિ	નક્કી	કરે	અને	
રાહજી	તથા	કારીરાહ	એને	એમ	કરતા	વારે	તરારે	રાબરાં	રડતાં	રડતાં	પોતાના	મનની	વાત	
કહી	દે	છ,ે	‘मैं मर ज़ाऊँगी श़ाहजी, मैं आपके त्बऩा नहदीं जीती !श़ाह स़ाहहब, मैंने 
आपको हरल में एसे ़्ार मल़्ा जसेै भगत मुरदीर अपने स़ाँई को ़्ार लेत ेहै’(૩૮૭)	
ને	કારી	રાહ	કહી	ઉઠ	ેછ	ે:‘्ह अनहोनी है, अनहोनी, ऱाब़्ाँ, ्ह नहदीं होग़ा’(૩૮૭)

અહીં	પ્રેમની	અનુભૂસતના	 કેટકેટલા	 પ્રકાર	છ?ે	પ્રકૃસતના	જટેલાં	 રૂપ	એટલાં	 પ્રેમનાં	
સવરૂપ.	 તીવ્ર,	 ઉન્માદભરભો,	 માંસલ,	 મૌન,	અને	અરરીરી...	 ્રાંક	 પ્રેમનું	 પહરણામ	 કારમી	
જોડાણ	છ	ેદા.ત.	ફતહ	અને	રેરા.	્રાંક	પ્રેમ	થરો	છ	ેએવું	સમજાર	એ	પહેલાં	લનિની	વેદી	
પર	ચડી	જતો	પ્રેમ	દા.ત.	મીઠીનું	મહતાબકૌર	થઈ	જવું(૩૨૪).	્રાંક	પ્રેમ	બે	કુટુબંને	કોટદે	
ચડાવે	છ.ે	દા.ત.	ચાચી	મહરી	અને	ગણપત	રાહનો	પ્રેમ	;	ભરી	અદાલતમાં	ગણપત	રાહ	
પ્રતરેના	પ્રેમને	કબૂલતાં	ચાચી	મહરી	કહે	છ	ે:‘मैं तन-मन से श़ाहों की हो च्की । अब 
मेऱा जीऩा-मरऩा-रहऩा सब उसके संग	।’(૫૧)	એમની	હહંમત	સવરે	પૂછનારીઓને	ચાચી	
વરભો	પછી	કહે	છ	ે:‘अरदी खुल गई पोटलदी इश्क़ की तो पररे कैसे	!’(૫૧)	જો	કે	સવધવા	
બ્રાહ્મણી	લખમીનો	સૈરદજાદા	માટનેો	પ્રેમ	સમાજને	મંજૂર	નથી.	ફતેહને	રેરા	સાથે	પરણાવી	
આપતા	રાહજી	લખમી	બાબતે	એવો	સનણ્ષર	નથી	લઈ	રકતા.	લખમીને	ઠપકો	આપતા	રાહની	
કહે	છ	ે:‘्मदू के चोले क़ा भी मलह़ाज न रख़ा?’	(૨૪૨)	સૈરદજાદાની	મારામાં	લપેટારેલી	
લખમી	ધમ્ષનો	ભેદ	સમજ	ેછ	ેપણ	જાત	સામે	લાચાર	છ.ે	એ	કહે	છ:ે‘मैं उनके त्बऩा नहदीं 
जीती ! रेवी-रेवत़ा मेरे गुऩाहों को बकशें । उपरव़ाले को ह़ाजज़र-ऩाजज़र म़ान के केहती 
हँ्, वहदी मेरे तन-मन क़ा स़ाथी’(૨૪૩)	જાત	પાસે	કબૂલતા	પણ	ડર	લાગે	એવો	રાહજી	
અને	 રાબરાંનો	અરરીરી	પ્રેમ	તમામ	દુન્રવી	ઈચછા-તૃષણાઓથી	પર	છ.ે	પણ	એની	સામે	



38	 પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021

લખમી	અને	સૈરદજાદાનો	કે	ફતેહ	અને	રેરાનો	ઊભરાઈ	જતો	પ્રેમ	માંસલ	છ.ે	આ	રેરા	
બુલ્ેરાહ	ગાઈ	ઊઠ	ેતરારે	આપણે	આ	પ્રજાના	આંતરસત્વને	ઘડવામાં	આ	સુફીકસવઓનો	
કેટલો	ફાળો	છ	ેતે	સમજી	રકીએ.	

રેરા	બુલ્ેરાહ	ગાર	છ	ે:

न मैं अरबी
न मैं ल़ाहौरदी
न मैं हहनरदी 
शहर नगौरदी
न मैं हहनर्
तुक़दू  वपशौरदी
न मैं रहँऱा
ववचच नरौन
बुलल़ा कीह ज़ाने
मैं कौन !
हहनर ्न ऩांहदी मुसलम़ान
बैहठए त्रिजंन तज अमभम़ान
सुननी न ऩाहदीं हम मश़्ा
सुलह कुल क़ा म़ागदू मल़्ा
भुकखे न ऩाहदीं हम रजजे 
रोंरे न ऩाहदीं हम हँसरे
उजड ेन ऩाहदीं हम वससरे
प़ापी न ऩाहदीं सु्ममी
प़ाप पुण् की ऱाह न पकड़ी 
बुललेश़ाह श़ाह् हर थचतत ल़ागे
हहनर ुतुकदू  रोनों जन त़्ागे । (૨૫૨)

જમે	આ	નવલકથા	કોઈ	એક	સબંદુએ	અટકાવાઈ	એવું	જ	અંદર	ચાલતી	કથાઓનું	પણ	
છ.ે	કોટ્ષ-કચેરી,	પોસલસ,	કતલથી	લઈને	મુજરા	સુધીની	વાતો...	આ	વાતો	કરનારાઓને	તમે	
જાત-ધમ્ષ	કે	આસથ્ષક	સતરે	અલગ	નહીં	ઓળખી	રકો.	આ	પ્રજા	માટ	ેઆવા	ભેદનો	કોઈ	અથ્ષ	
પણ	નથી.	આ	બધા	નરા્ષ	જીવનરસથી	છલછલતા	માણસ	છ	ેબસ.	અહીં	જ	ેમજસલસ	મળે	છ	ે
એમાં	રાહજીના	રોરણ	સામે	ગુસસો	પણ	ઠલવાર	અને	અહીં	એ	લોકો	આવું	પણ	બોલી	રકે	
છ	ેકે	‘र्् मल़ाई ्ऩाढ श़ाहों की और छ़ाछ लससी हम़ारदी’પ્રજા	અંગ્રેજોના	વખાણ	કરતી:

नहरों से कक़्ा पंज़ाब आब़ार
्ंग स़ाहहब बह़ाररु जज़नऱाब़ार
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क़्ामत तक बऩा रहे
सल़ामत रहे अगें्ज़ क़ा ऱाज ।	(૧૭૯)	
પરંતું	બંગાળના	તોફાનો,	અંગ્રેજોના	જુલમની	વાતો	ધીરે	ધીરે	હવે	આ	પ્રજા	સુધી	પણ	

પહોંચી	છ.ે	બંગાળના	ટકુડાની	વાત	સાંભળીને	લોકો	રાહજીને	પૂછી	બેસે	છ	ે:‘श़ाहजी, बंग़ाल 
की तरह जेकर अपने पंज़ाब के भी टुकड़ ेहो गए तो?’(૨૧૬)	પણ	તરત	જ	જવાબ	મળે	
છ	ે:	એવું	તો	ખાલી	રહેરોમાં	જ	થાર.	આપણે	તરાં	ન	થાર.	

ચોરી,	કતલ,	જલે	જવું	જાણે	કે	એમના	માટ	ેમદા્ષનગીનો	ભાગ	હતું	!	હદતિીનો	દીકરો	
લૌંડખેાં	નાનો	હતો	તરારે	બાપનું	મૃતરુ	થરેલું.	કથાઓ	સાંભળેલી	મા	 સવરે.	વરભો	પછી	ઘરે	
આવરો,	વાતો	કરી,	ખાધું-પીધું	સાથે	બેસીને	અને	પછીની	ક્ષણે	માના	પ્રેમીને	પતાવી	દઈ	ખાટલો	
ઢાળી	સૂઈ	જાર	છ.ે	‘પછી	જલે	જવાનું	જ	છ	ેતો	ઘડીક	સૂઈ	જાઉં’	એવું	કહીને	!નજીવા	કારણે	
ગુલઝારી,કાકાના	દીકરાને	મરણતોલ	ઘા	કરી	બેસે	છ	ેપણ	રાહજી	એને	બચાવી	લે	છ.ે	આમ	
પણ	રાહજીનું	ચહરત્ર	રોરક	હોવા	છતાં	એકદમ	ઉદાર	બનાવી	દેવારું	છ.ે	મેહરઅલીનું	વરાજ	
માફ	કરતા	રાહજી,	અધમી	રાતે	ઘારલ	સાથે	દવાખાને	જાર,	ગેંડા	 સસંહનો	દીકરો	જોરાવર	
ફૌજમાંથી	ભાગી	છૂટ	ેછ	ેતરારે	પણ	પોસલસ	સાથે	સલુકાઈથી	વાતો	કરીને	એને	બચાવી	લે.	
મસસજદ	માટ	ેમૌલવીને	મદદ	કરતા	રાહજી,	કોઈના	ઘરે	દીકરો	જન્મે	તો	ચોખા-ખાંડની	ગુણી	
મોકલતા	રાહજી...	લેસખકાના	ઉદ્રે	માટ	ેરાહજી	જાણે	 કે	માનવીર	મૂલરોના	સંરક્ષક	હોર	
એવા	સનરૂપારા	છ.ે	

રોજ	મોડી	સાંજ	ેરાહજીના	આંગણે	ભરાતી	મજસલસોમાં	કોઈ	ભેદભાવ	વગર	આખું	
ગામ	ભેળું	થાર	છ.ે	પછી	હુક્કાના	ગડગડાટ,	ખાટલાઓની	ચૂંચા,	ઉધરસ	અને	અટ્ટહાસરો	
વચચે	મંડાર	છ	ેહકસસાગોઈ.	એક	પછી	એક	ભરપૂર	રસવાળી	વાતો,	ઘટનાઓ,	દૃશરો.	આ	
દાસતાનગોઈ	ગામની	ડોરીઓના	મોઢ	ેપણ	ચાલરા	કરે	:‘अवत़ार वह जो ्रती हल से 
जोतकर प़ानी से सींचत़ा है, तपृत करत़ा है । बीज बोत़ा है । फसलें उग़ात़ा हैं’(૨૦)	
ને	બસ	કથાઓ	જ	કથાઓ	–	જનેી	મજા	છ	ેપણ	એના	દ્ારા	નવલકથા	આગળ	નથી	વધતી.	
આ	તો	સજદંગીની	કથા	છ.ે	એ	તો	ચાલરા	જ	કરવાની.	કોઈ	ક્ષણે	પાત્રની	કથા	અટકે,	સજદંગીની	
થોડી	જ	અટકે?	એટલે	અહીં	દૃશરોની	હારમાળા		દ્ારા	પાત્રોની	કથાઓ	બદલાતી	રહે	છ.ે	
આમ	પણ	લેસખકાને	જાણે	કોઈ	એક	પાત્રનાં	જીવનમાં	ઊંડા	નથી	ઊતરવું.	એમને	લોકજીવનમાં	
ડોહકરું	કરાવતાં	કરાવતાં	આગળ	નીકળી	જવું	છ.ે	એના	કારણે	કથા	તૂટકતૂટક	અને	સવખરારેલી	
લાગે	છ.ે	રાહ-રાહની	કે	રાસબરાં	સસવારના	કોઈ	પણ	પાત્ર	આપણને	રાદ	નથી	રહેતાં	અને	
નવલકથા	પૂરી	થાર	તરારે	એ	ખાસ	પ્રભાવ	નથી	છોડી	રકતી	એનું	કારણ	પણ	આ	દૃશરશ્ેણી	
જ	છ.ે	્રાંક	અટકવાનું	હતું	ને	અટકી	ગરાં	એવું	વાચકને	લાગે.	સમગ્ર	નવલકથામાં	પંજાબનું	
સૂફી	અને	લોકસંગીત	તથા	જાતભાતની	વાતા્ષઓ	વારંવાર	આવે	છ.ે	્ રાંક	બુલ્ેરાહ	છ,ે	્ રાંક	
વાહરસરાહની	‘હીર’	ગવાર	છ.ે	પંજાબની	આ	સમૃદ્ધ	પરંપરાને	માણવાની	મજા	આવે	છ	ેપણ	
નવલકથા	એના	કારણે	વારંવાર	અવરોધાર	છ	ેએનું	રું?	ગોપાલરાર	નોંધે	છ	ેતેમ	:‘इसक़ा 
कथ़ासंस़ार थचरिों के आलबम के रूप में है, जजसमें कोई ल् ़्ा प्रव़ाह नहदीं है । 
संवेरऩातमक गहऱाई और तीव्रत़ा के अभ़ाव के क़ारण औपऩ्ामसक संस़ार बब्ल के 
जंगल स़ा प्रतीत होत़ा है । ...लोकगीतों, ब़ालगीतों, ककसस़ा-कह़ातन्ों, चुटकुलों आहर 
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के बहुल प्र्ोग कोई गहऱा प्रभ़ाव परै़ा नहदीं करत े। ...आंचमलक बो् अऩावश््क रुप 
से उपऩ्ास पर ह़ावी है ।’

ભૌગોસલક	પહરસસથસતને	કારણે	અનેક	સવદેરી	આક્રમણોનો	ભોગ	સૌથી	પહેલાં	પસચિમ	
પંજાબ	જ	બન્રું.	બહાદુરીથી	લડતી	આ	પ્રજા	્રારેક	જીતી	તો	્રારેક	હારી	પણ	ખરી.	હારા્ષ	
તરારે	ધમ્ષપહરવત્ષનો	થરાં.	દોઢસો-બસો	વર્ષ	પહેલાં	જનેાં	બાપ-દાદા	હહંદુ	હોર	એવા	ઘણા	
મુસસલમ	મળે.	એટલે	જ	તો	ચાચી	મહરી	લખમીના	સૈરદજાદા	સાથેના	પ્રેમ	બાબતે	બોલી	ઉઠ	ે
છ	ેને	:‘नौशहेरव़ाले शखे़ कौन से बगऱारदी सै् र हैं !अरदी क़लम़ा पढ़ें होंगे सौ-रो सौ 
स़ाल ! ब़्ाहमण हदी होंगे ़्ा मचछी ख़ाने ़्ा खीरख़ाने, जो भी समि लो !’(૨૪૪)
મુગલોની	વાત	કરતા	કરતા	ગંડાસસંહ	અચાનક	ચાચી	મહરી	જવેું	જ	સતર	કહી	ઉઠ	ેછ	ે:‘ब़ाप 
अकबर जसै़ा सचच़ा मुगल और म़ाँ सुजचच रजपुतनी । ख्न की त़ामसर तो बरलनी 
हदी थी न, बरलदी’	 (૨૭૬)	 હહંદુસતાની	મુસસલમને	 ‘રવન’	ને	 ‘મલેચછ’	કહેનારાઓએ	કદી	
આવો	સવચાર	કરભો	છ	ેખરો?

ફળદ્રુપ	જમીનો	ખેડતી,	ઢગલો	પાક	લઈ	રાહજીના	ચોપડ	ેચડાવતી	પ્રજા	જરાર	દુ:ખી	
નથી.	અનાજ	ઘરે	આવે	એની	ખુરીમાં	હલવા-પુરીની	કડાઈઓ	ચડ	ેચૂલે.	પહેલાં	બ્રાહ્મણને	
ધરાર	પછી	જ	ઘરનાથી	ખવાર.	કરતારો	ઉતાવળી	થાર	છ	ેચાખવા	માટ.ે	પણ	રાહની	ના	પાડ	ે
છ.ે	એટલે	અકળાઈને	એ	બોલી	ઉઠ	ેછ	ે:‘श़ाहनीजी, रबब के िर में भी ब़्ाहमनों क़ा रस्ख 
। ्ह़ाँ भी भरे भ़ांड ेर्् -िी के प़ांरो के मलए हदी...’(૮૦)	આપણી	મોટાભાગની	ભારતીર	
નવલકથાઓમાં	સામાન્ર	પ્રજા	માટ	ેબ્રાહ્મણો	 કેટલા	મહત્વના	હતા	એનો	કોઈએ	અભરાસ	
કરવા	જવેો	છ.ે	

પંજાબમાં	આર્ષસમાજનો	સૌથી	વધારે	પ્રભાવ	પડલેો	એ	આપણે	સૌ	જાણીએ	છીએ.	
અહીં	આર્ષસમાજવાળા	લોકોને	ઢઢંોળીને	જગાડી	રહ્ા	છ.ે	સોમનાથ	પર	ગઝનીની	ચઢાઈની	
વાત	કરતા	તેઓ	કહે	છ	ે:‘જરારે	ચઢાઈ	થઈ	તરારે	પંહડત-પૂજારી	બધા	મળીને	માંડા	પૂજા	
કરવા,	ઘંટનાદ	કરવા.	 સચંસતત	રાજાને	 કહ્ું	 :‘ऱाजन,् थचनत़ा न करें । सव्ं भगव़ान 
सोमऩाथ ्वनों क़ा ऩाश करेंगे ।’(૨૬૫)	પણ	પછી	બધા	ભાગી	ગરા	ને	પેલો	લૂંટારો	
હીરા-ઝવેરાત	લૂંટીને,	મંહદર	તોડીને	ચાલરો	ગરો.	આર્ષસમાજી	સાચું	જ	કહે	છ	ે:‘अगर प्ज़ा-
सतुतत के बरले लोगों ने ममलकर श्रवीरों की सेऩा सज़ाई-बऩाई होती तो गज़नी क़ा 
मुक़ाबल़ा करने को कोई तो उठत़ा ! जो ज़ातत-रेश अपने श्रवीरों की कद् नहदीं करत़ा, 
वह िऱाश़ा्ी हो ज़ात़ा है ।’’(૨૬૫)	

ડાબેરી	કે	જમણેરી	કોઈ	પણ	લખારેલા	ઈસતહાસથી	આ	Fictional	History	તો	સાવ	
જુદી	જ	વાત	કરે	છ.ે	‘આધા	ગાંવ’,	‘જૂઠા	સચ’,	‘આગ	કા	દહરરા’,	‘સજદંગીનામા’,	‘ઉદાસ	
નસલેં’	 કે	 સવભાજનને	 લગતી	 બીજી	 નવલકથાઓમાં	 તમને	અખંડ	 હહંદુસતાનની	 સહહરારી	
સંસકૃસત,	સાંસકૃસતક-ભાસરક	એકતા	જોવા	મળરે.	આ	પ્રજાઓને	તમે	ભાગરે	જ	ધમ્ષના	નામે	
લડતી	જોરો.	પણ	ઈસતહાસ	પ્રજાઓના	હૈરાના	એ	સહહરારા	ગીતની	ભાગરે	જ	વાત	કરરે.	
એટલે	જ	કૃષણા	સોબતી	નવલકથાના	આરંભે	બે	પ્રકારના	ઈસતહાસની	વાત	કરે	છ.ે	તેઓ	કહે	
છ	ે:
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इततह़ास वह नहदीं
जो हुक्मतों की
तख़तग़ाहों में
प्रम़ाणों और सब्तों के स़ाथ
ऐततह़ामसक ख़ातों में रज़दू कर
सुरक्षित कर हऱ्ा ज़ात़ा है,
એમના	મતે	ઈસતહાસ	એટલે	

इततह़ास/जो है
जो लोकम़ानस की
भ़ागीरथी के स़ाथ-स़ाथ
बहत़ा है
पनपत़ा और फैलत़ा है
और जन स़ाम़ान् के
स़ांसकृततक पुख़त़ापन में
जज़नऱा रहत़ा है !
અહીં	 બંગભંગની	 ઘટનાથી	 લઈને	 પ્રથમ	 સવશ્વરુદ્ધ	 સુધીની	 વાતો	 પૂરતો	 લેસખકાએ	

લખેલો	ઈસતહાસ	વાપરભો	છ.ે	બાકી	પોતાને	અસભપ્રેત	Fictional	History	ને	જ	એમણે	Rec-
reate	કરી	છ.ે	હા,	નવલકથાના	પાત્રો	૧૯૦૫	પહેલાંના	ઈસતહાસની	વાતો	ચોક્કસ	કરે	છ.ે	
એમાં	 સોમનાથ	 ધવંસ	 કે	 મુગલ	 રાસન	 કે	 અન્ર	 આક્રમણોની	 વાતો	 ચોક્કસ	 આવે	 છ.ે	
દાસતાનગોઈની	રૈલીએ	એ	જીવાઈ	ગરેલ	ઈસતહાસના	અંર	અહીં	પ્રગટ	થાર	છ.ે	પણ	આપણને	
રસ	 છ	ે નવલકથાના	 પાત્રો	 જીવે	 છ	ે એ	 સાંપ્રત	 ઈસતહાસમાં,	 એમનાં	 વત્ષમાનમાં,	 એમના	
સહજીવન	અને	સહહરારી	સંસકૃસતમાં.	૧૮૪૮માં	સચલ્રાંવાલા	ગુજરાતના	અંગ્રેજ-રીખ	રુદ્ધ	
પછી	ખાલસા	રાજરનું	પતન	થરું	અને	ભારતનું	અંસતમ	સવતંત્ર	રાજર	પંજાબ	પણ	અંગ્રેજ	
સામ્ાજરનો	હહસસો	બની	ગરું.	એટલે	જ	કદાચ	અહીં	પરતંત્રતાની	પીડા	ઓછી	અને	અંગ્રેજોના	
વખાણ	વધારે	છ.ે	અહીં	 સવતંત્રતા	મેળવવાની	ઈચછા,	અન્રાર	અને	રોરણનો	 સવરોધ	એ	
બધાનું	પ્રમાણ	નહહવત્	છ.ે	હા,	પાત્રો	બંગાળની	ક્રાસન્તની,	અહફ્કામાં	ગાંધીના	નવા	પ્રરોગોની	
વાતો	ચોક્કસ	કરે	છ	ેપણ	એથી	સવરેર	નહીં.	અંગ્રેજો	સામેની	હારને	સમરાસનોના	સવાંગ	દ્ારા	
આમ	વર્ત	કરાર	છ	ે:

‘सुऩा है उसी मनह्स मरै़ान में पंज़ाब की कोहेन्रदी कलगी खो गई । ह़ा् ओ 
ज़ा लगी गोरों के हतथ । चढ ग़्ा हदीऱा, मलक़ा के मतथ । स़ारे हहनरसुत़ान पर पड़ 
गई अगें्ज ऱाज की छत’	(૧૮૯)	તો	સામાન્ર	પ્રજા	જાણે	છ	ેકે	મુગલોએ	આ	દેરને	સમૃદ્ધ	
કરેલો.	લૂંટ્યો	તો	અંગ્રેજોએ.	‘्े स़ारदी जजंसे चुऱा चुऱाकर कफरंगी अपने मुलक में ड़ाल 
आ़्ा । ओए, अगें्ज़ बड़ ेल्टेरे मुलक़ अपने क़ा स़ाऱा स़ाह-सतत खींच ले गए	।’(૧૯૦)	
એનો	અથ્ષ	કે	પ્રજા	તો	ખરો	ઈસતહાસ	જાણે	જ	છ.ે	બંગાળની	ક્રાસન્તની	વાતો,	કેનેડામાં	સરકાર	
દ્ારા	 સવદ્રોહીનું	દમન,	દસક્ષણ	આહફ્કામાં	ગાંધીનો	સતરાગ્રહ,	મોહરની	જગરાએ	કાગળની	
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નોટો...	આ	બધી	આ	પ્રદેર	માટ	ેસાવ	નવી	ઘટનાઓ	છ.ે	ફરસજરાત	ફોજમાં	ભરતી	અને	
ફરસજરાત	વૉરફન્ડને	કારણે	હવે	પ્રજા	‘મુલક	અપના	ઔર	હકૂમત	પરાઈ’	સમજતી	થઈ	છ	ે
અંગ્રેજોના	વખાણ	કરતી	બંધ	થઈ	છ.ે	બંગાળના	તોફાનો,	હહંદુ-મુસલમાનને	લડાવી	મારવાની	
અંગ્રેજોની	ચાલ	તુફૈલસસંહના	કાગળ	પરથી	સમજાર	છ.ે	(૨૧૬)	બાબા	ફરીદ,	રાહ	લતીફ	
અને	બુલ્ેરાહને	ગાતી	પ્રજાને	‘पगड़ी संभ़ाल ओ जट्ट ।’ગીત	સામે	સરકારને	વાંધો	છ	ેએ	
સાંભળીને	નવાઈ	લાગે	છ.ે	સરકારને	આ	ગીત	 ‘गरर क़ा ऩाऱा’લાગે	છ.ે	ફતેહઅલી	તરત	
બોલી	ઉઠ	ેછ	ે:‘सरक़ार की ्ह ब़ात मन को रुची नहदीं । फक़त एक मोटे जट्टी ग़ाने 
से हक्मत क़ा तख़त़ा पलटत़ा हो तो अगर स़ाऱा मुलक लगे ् ह ग़ाने, तो क़्ा सरक़ार 
कफरंगी त़ाज-तख़त छोड़ ज़ाएगी हहनरोसत़ान क़ा?’(૧૬૧)

નવલકથાના	પરંપરાગત	ઢાંચાને	જમે	‘આગ	કા	દહરરા’	તોડ	ેછ	ેતેમ	‘સજદંગીનામા’	
પણ	આ	ઢાંચાને	પોતાની	રીતે	પડકારે	છ.ે	પંજાબના	જ	ેપ્રદેર	સાથે	્રારેક	લેસખકાને	અંગત	
નાતો	હતો,	એની	નદીઓ,	ઋતુઓ,	હવા-પાણી	સાથે,	એના	લોકજીવન	અને	લોકસંસકૃસત	સાથે	
જ	ેઅંતરંગ	નાતો	હતો	એ	તો	હવે	ગતકાળની	વાત	થઈ	ગઈ.	હવે	માણસે	સજ દેલી	સરહદોને	
કારણે	લાખ	ચાહો	તોર	એ	નાતાને	ફરી	જીવતો	કરી	રકાર	એમ	નથી.	એમણે	લખરું	છ	ે:‘हरल 
में एक तमनऩा थी कक लोग जो थे और वतन के रो टुकड़ ेहो ज़ाने के स़ाथ हदी 
इततह़ास के खंडहरों में खो गए, वे अपने रंग-रूप और हडडी में स़ाषित ्क़ा्म हों । 
लगें कक जजनऱा हैं । बेज़ान तसवीरें नहदी	ं।’એટલે	તેઓ	માને	છ	ેકે	‘च़ाच़ा फतहेअलदी. 
कमदूइल़ाहदी, गंड़ामसहं, मौल़ाऱार, गुरुहरततमसहं, त़ा़्ा तुफैलमसहं, मै् ़ामसहं, मुंशी 
इलमरदीन, मौल् ममऱासी, कोकल़ाडोड़ा, हदीऱा स़ाँसी, च़ाची महरदी, म़ाँ बीबी, बेबे करभरदी, 
श़ाहजी, श़ाहनी और क़ाकफए-कववतत जोड़ने व़ालदी ऱाब़्ां... सहज स़ारगी और 
इनस़ानी गरम़ाहट से भरप्र ्ह भीड़ अपने आप हदी कुछ इस तरह उभरती चलदी गई 
ज्ों ्रती में उग आ़्ा हो गहरदी जड़ो व़ाल़ा ववश़ाल जजनऱा रुख’(एक नज़र कृषण़ा 
सोबती-१३१)	એ	રાદોને	હવે	કલપનાલોકમાં	જ	ફરીથી	જીવી	રકાર.	એ	અથ્ષમાં	પંજાબની	
સંસકૃસતની,	સહહરારા	જીવનની	સોડમને	આલેખતી	‘સજદંગીનામા’ને	અતીતરાગની	નવલકથા	
કહી	રકાર.	જ	ેરંગીન	ભૂતકાળ	હતો	તે	હવે	નથી.	હવે	તો	માત્ર	એની	કલપનામાં	રાચી	રકાર.	
‘આધા	ગાંવ’ના	ગંગૌલીની	જમે	ગુજરાતનું	આ	ડરેા	જટ્ટા	ગામ	પણ	કહેરે	કે	હહંદુસતાનમાં	
આવું	 સહજીવન	 હતું.	 આ	 સહહરારી	 સંસકૃસત,	 આ	 સહજીવન	 ૧૯૪૭ના	 ભાગલા	 પછી	
કલપનાના	સવરર	બની	ગરા,	એ	આપણા	સૌનું	કમનસીબ	છ.ે	

આ	લેખ	તૈરાર	કરવા	માટ	ેનીચેનાં	બે	પુસતકોનો	ઉપરોગ	કરભો	છ.ે	

1. हहनरदी उपऩ्ास क़ा इततह़ास : गोप़ालऱा् 
2.एक नज़र कृषण़ा सोबती : रोहहणी 
ઉપરાંત	 ઈન્ટરનેટ	 પરનાં	 કૃષણા	 સોબતી	 કે	 ‘સજદંગીનામા’	 સવરેના	 લખાણનો	 પણ	

ઉપરોગ	કરભો	છ.ે

q
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શબ્ાાંજવિ
પ્રવતબદ્ રાં ગકમમી - ભરત ્િે

પરેશ ના્ક

આઠમા	 દસકના	 છલે્ા	 વરભોની	 વાત	 છ.ે	 નવાસવા	 કૉલેસજરન	 બનેલા	 અમે	 બે	
સહાધરારી	સમત્રો	-	સુકુમાર	સત્રવેદી	અને	હંુ,	અમદાવાદની	દપ્ષણ	સંસથામાં	દર	અઠવાહડરે	બે	
વાર	શ્ીમતી	મંજુ	મહેતાના	સસતારના	વગભો	ભરવા	જતા	હતા.

દપ્ષણના	પહરસરમાં	હાલ	જરાં	નદીહકનારા	તરફ	‘નટરાણી’નો	આધુસનક	ઢબનો	ખુલ્ો	
રંગમંચ	 છ	ે તે	 તરારે	 ન્હોતો.	 કૈલાસ	 પંડા	 અને	 દાસમની	 મહેતા	 અહીં	 નાટકની	 પ્રવૃસતિ	
સનરસમતપણે	ચલાવતાં	હતાં.	ભરત	દવેને	મેં	પહેલવહેલા	એ	પહરસરમાં	જોરેલા.	તરારે	તેઓ	
મોલીરરના	ફ્ેન્ચ	નાટક	ઉપર	આધાહરત	‘વાહ	વાહ	રે	મૈં’	નાટકની	પ્રી-પ્રૉડ્રન	કામગીરીમાં	
વરસત	હતા.

ખાદીના	પેન્ટરટ્ષમાં	સજ્જ,	ઊંચા,	પાતળા,	ચશમાધારી,	જામનગરથી	વારા-ન્રૂ-હદલહી	
અમદાવાદ	આવી	પહોંચેલા	નેરનલ	સકૂલ	ઑફ	ડટ્રામાના	એક	આરાસપદ	ગ્રરૅજરુએટ,	રુવા	
હદગદર્ષક.

એ	વખતે	એમની	સાથે	એમના	સહાધરારી	સેટ	ડીઝાઇનર	હદલીપ	રાહ	નાટકના	સેટનું	
ઝીણામાં	ઝીણી	સવગત	સાથેનું	એક	આકર્ષક	મૉડલે	તૈરાર	કરીને	લાવરા	હતા.	આહક્ષટે્ ટની	
ઑહફસમાં	હોર	તેવું	નાટકના	સેટનું	મૉડલે	જોઈને	તરારે	મને	સવસમર	થરેલું.

મારે	માટ	ેએ	હદવસો	સવદ્યાનગર	હાઇસકૂલના	સાહહતર,	નાટક,	સવજ્ાન,	વ્તૃતવ,	હક્રકેટ,	
સંગીત,	 સસનેમા,	વગેરે	પ્રવૃસતિઓથી	ધમધમતા	વાતાવરણથી	 સવખૂટા	પડી	એચ.	 કે.	આરસ્ષ	
કૉલેજના	 સહેજ-સનોબીર-તોર-રોમાંચક	 એવા	 માહોલમાં	 ગોઠવાવાની	 મથામણના	 હદવસો	
હતા.	‘વીણાવેલી’	નાટકને	કારણે	સુકુમાર	સત્રવેદી	તરારે	અસભનેતા	તરીકે	જાણીતા	હતા.	હર્ષદ	
રુ્લ,	અન્પૂણા્ષ	રુ્લ	વગેરે	એ	હદવસોમાં	તતકાલીન	અવેતન	રંગભૂસમના	સટાસ્ષ	હતા.

સવદ્યાનગર	હાઇસકૂલનાં	વરભો	દર્મરાન	અમે	મધુ	રાર,	ઈંદુ	પુવાર,	લાભરંકર	ઠાકર	
વગેરે	નાટ્યકારોની	પ્રરોગરીલ	રંગભૂસમનો	સઘન	પહરચર	પામી	ચૂ્રા	હતા.	રેરી	નાટકથી	
માંડીને	 એબસડ્ષ	 સથરેટર	 સવરેની	 કાલીઘેલી	 ચચા્ષ	 કરવા	 પણ	 સક્ષમ	 હતા.	 એવામાં	આમ	
હડરે્ટર	કરતાં	સકૉલર	કે	ગાંધીવાદી	સરક્ષક	જવેા	વધારે	લાગતાં	નાટ્ય	હદગદર્ષકને	જોઈને	મને	
સહજ	કુતૂહલ	થરેલું.	

પરંતુ,	‘વાહ	વાહ	રે	મૈં’નો	નાટ્યપ્રરોગ	જોઈને	હંુ	એમની	સટજેક્રાફટની	સકીલસથી	ખૂબ	
પ્રભાસવત	થરેલો.	કૉમેડીરા-દ-લા-આટ્ષ	જવેી	અઘરી	પહરભારા	સવરે	વધુ	જાણવાની	સજજ્ાસા	
થરેલી.	આકંઠ	સાબરમતીનાં	લીલાનાટ્યો	સાથે	આ	નવી	રૈલીની	રંગભૂસમની	સહજ	તુલના	
કરતાં	મનોમન	રંગભૂસમના	અદભુત	સવશ્વ	તરફનું	આકર્ષણ	પણ	વધેલું.

દપ્ષણ	સંસથા	માટ	ે‘વાહ	વાહ	રે	મૈં’	અને	એચ.	કે.	આરસ્ષ	કૉલેજના	લસલત	કલામંડળ	
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માટ	ે રરદબાબુની	 નવલકથા	 ઉપર	આધાહરત	 ‘સવજરા’	 -	આ	બે	 નાટકોથી	 ભરત	 દવેએ	
અમદાવાદના	 નાટ્યરસસકોને	 હદગદર્ષક	 તરીકેની	 એમની	 ક્ષમતાનો	 પહેલવહેલો	 પહરચર	
કરાવેલો.	ઇબ્રાહીમ	અલકાઝીના	સરષરને	છાજ	ેતેવી	રંગમંચીર	અસભજ્તા	એમના	એ	પ્રારંસભક	
પ્રરોગોમાં	સપષ્ટ	વરતાઈ	હતી.

એ	પછી,	શ્ીકાન્ત	રાહ,	દેવેન્દ્ર	દીસક્ષત,	હદલીપ	રાહ,	રાજુ	બારોટ,	વગેરે	સમત્રો	સાથે	
મળી	એમણે	‘સપ્તસસંધુ’	સંસથાની	સથાપના	કરી.	એ	સંસથાના	નેજા	હેઠળ	એમણે	સનરસમતપણે	
નાટકોનું	સનમા્ષણ	કરવા	માંડું.	‘સપ્તસસંધુ’	સનસમ્ષત	અને	ભરત	દવે	હદગદસર્ષત	અંદાજ	ેવીસેક	
નાટકોએ	લગભગ	અઢી	 દારકા	 લગી	સળંગ	 પ્રસરષ્ટ	તેમજ	આધુસનક,	સાહહસતરક	 તેમજ	
પ્રરોગરીલ,	ફ્ેન્ચ	કૉમેડી	અને	ગ્રીક	ટટ્રજેડેી	-	એમ	સવસવધ	રૈલી	-	સવરૂપોનાં	નાટકોથી	ગુજરાતી	
અવેતન	રંગભૂસમની	સસકલને	પલટી	નાંખી.

‘સપ્તસસંધુ’ના	પ્રારંભથી	છકે	સરખરસંધાન	સુધીની	પ્રલંબ	સફર	દર્મરાન	જ	ેકેટલાક	
રંગકમમીઓએ	ભરત	દવેની	રંગભૂસમને	સવસતારવામાં	પચિાદભૂમાં	રહીને	પીઠબળ	પૂરંુ	પાડું	
તેઓ	પૈકી	જરવંત	 ઠાકર,	અહદસત,	 મૂસન	અને	અંજુ	 દવે.	 હદલીપ	રાહ,	 રઘુવીર	ચૌધરી,	
સુભાર-દીસપ્ત,	તથા	દેવેન્દ્ર	દીસક્ષત	પ્રમુખ	હતા,	જમેના	સહરોગ	સવના	ગુજરાત	જવેા	અથ્ષકેન્દ્રી	
પ્રદેરમાં	કલાની	રરતે,	સબનવરવસાસરક	ધોરણે	એક	સવારતિ	નાટ્યસંસથા	જીવતી	રાખવાની	
સવકટ	કામગીરી	અસંભવ	બની	હોત.

‘સપ્તસસંધુ’	 સંસથાની	 કામગીરી	રરૂ	થઈ	 તરારપરરાંત	અમદાવાદમાં	 સનમેર	 દેસાઈનું	
‘કોરસ’	સથરેટર	ગ્રુપ	ગુજરાતના	સાંસકૃસતક	વતુ્ષળોમાં	સહક્રર	અને	જાણીતું	નામ	હતું.	સનમેર	
ઉપરાંત	ગોપી	 દેસાઈ,	સંજર	પંડા	અને	સુભાર	બ્રહ્મભટ્ટ	 તરારે	 ‘કોરસ’નું	 સપ્રસતસનસધતવ	
કરતા	હતા.	

અવેતન	 રંગભૂસમના	 હદગગજ	 જસવંત	 ઠાકર	 એ	 વરભો	 દર્મરાન	 રંગભૂસમના	
અસતવરવસારીકરણ	 સામે	 લગભગ	એકલે	 હાથે	 ઝઝૂમી	 રહ્ા	 હતા.	 તરારે,	 ‘કોરસ’	 અને	
‘સપ્તસસંધુ’	 જવેી	 સંસથાઓએ	એમના	 રંગભૂસમસવચારમાં	 નવા	 પ્રાણ	 ફંૂકવા	 રરૂ	 કરા્ષ	 એ	
ગુજરાતી	રંગભૂસમના	ઈસતહાસની	સનણા્ષરક	ઘટના	હતી.	

આઠમા	અને	નવમા	દસકમાં	આ	બન્ે	સંસથાઓએ	સમાંતરે	અવેતન	નાટ્યપ્રવૃસતિને	
ધમધમતી	રાખી.	જનેે	કારણે	મુંબઈની	કમસર્ષરલ	રંગભૂસમની	આઈ.	એન.	ટી.	નાટ્યસંપદા,	
બહુરૂપી	વગેરે	સંસથાઓનાં	નાટકો	સામે	પ્રતીકાતમક	પરા્ષરરૂપે	અવેતન	રંગભૂસમના	આ	નાટકો	
ગુજરાતની	સાંસકૃસતક	ઓળખ	રચી	રહ્ાં	હતાં.	હસમુખ	બારાડીનું	‘ગરાજ’	સથરેટર	પણ	આ	
વરભો	દર્મરાન	અવારનવાર	પ્રરોગરીલ	નાટકો	રજૂ	કરતું	રહેતું	હતું.	

ભરત	 દવે	 એક	 પ્રસતબદ્ધ	 રંગકમમી	 હતા.	 એમની	 સવચારધારા	 ગાંધી-ટૉલસટૉરના	
સવચારસવશ્વથી	 રંગારેલી	 હતી.	 ડાબેરી	 તેમજ	આધુસનક	 કળાસવચાર	 તરફ	 તેમને	આકર્ષણ	
સતત	રહંુ્,	પરંતુ	તે	માટનેાા	નૈસસગ્ષક	લગાવ	અને	ઉછાળને	અભાવે	જરારે	જરારે	એમણે	એ	
હદરાનાં	નાટકો	રજૂ	કરારાં	તરારે	તેઓ	તેમાં	પ્રાણ	ન	રેડી	ર્રા.

મોલીરેર	અને	રરદબાબુથી	આરંભારેલી	ગુજરાતી	અવેતન	રંગભૂસમ	ઉપરની	તેમની	
સફર	મનુભાઈ	પંચોળી	દર્ષકનાં	નાટકો	સુધી	સવસતરી.	પોતાની	પ્રલંબ,	સાતતરપૂણ્ષ	કારકીહદ્ષ	



પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021	 45

દર્મરાન	ભરત	દવેએ	ટાગોરનું	સંગીતપ્રધાન	નાટક	‘મુ્તધારા’,	પન્ાલાલ	પટલેની	નવલકથા	
ઉપરથી	‘માનવીની	ભવાઈ’,	ઈરવીન	રોનું	એન્ટી-વોર	પલે	‘બરીં	ધ	ડડે’,	ટોમ	સટોપાડ્ષના	નાટક	
‘ઈફ	રૂ	આર	 ગલેડ	આઈ	 સવલ	બી	 ફ્ેન્ક’	 ઉપરથી	 ‘શ્વેતપંખી’,	સોફો્લીસના	ગ્રીક	નાટક	
મીડીરાનું	ચં.ચી.	મહેતા	રૂપાંતહરત	‘મહદરા’	વગેરે	મોટા	ગજાનાં	અનેક	નાટકો	આપી	ગુજરાતી	
અવેતન	રંગભૂસમમાં	નવી	ઊજા્ષનો	સંચાર	કરભો.	

સવજર	તેંડલૂકરના	એક	નાટકનું	રૂપાંતર	‘આખેટ’	રીર્ષક	હેઠળ	મંચસથ	કરવાની	તૈરારી	
તેમણે	રરૂ	કરેલી,	પણ	પ્રસતકૂળતાવર	એ	નાટક	તૈરાર	ન	કરી	ર્રા.

મારા	મતે	દર્ષકનાં	બે	નાટકો	‘અંસતમ	અધરાર’	અને	‘હેલન’	ભરત	દવેની	હદગદર્ષક	
તરીકેની	સસસદ્ધનાં	ઉતિમ	ઉદાહરણો	બની	રહ્ાં.	શ્ીકાન્ત	રાહ	આપણા	એક	મહત્વના	પણ	
વણઉકલરા	નાટ્યલેખક	છ.ે	એમનાં	સાત	પ્રરોગરીલ	નાટકો	ભજવીને	ભરત	દવેએ	પોતાની	
સવચારધારાથી	સહેજ	ઉફરા	નાટ્યસાહહતરને	મંચસથ	કરવા	હામ	ભીડી	હતી.

રંગકમમી	 તરીકેની	એમની	 સાતતરપૂણ્ષ	 કામગીરી	 દર્મરાન	 રાજુ	 બારોટ,	અન્પૂણા્ષ	
રુ્લ,	અરસવંદ	વૈદ્ય,	દીસપ્ત	જોરી,	હફરદૌસ	મેવાવાલા,	ભીમ	વાંકાણી,	હીમાંરુ	સત્રવેદી,	હકરણ	
જોરી,	 રોગેર	 ઠક્કર,	નીસતન	દવે,	બ્રીજરે	 સત્રવેદી,	 હેમંત	નાણાવટી,	સલીલ	મહેતા	 વગેરે	
સંખરાબંધ	કલાકારોએ	સપ્તસસંધુના	નાટકોને	સતત	પીઠબળ	પૂરંુ	પાડું.

ગુજરાતી	અવેતન	 રંગભૂસમના	 સવકાસમાં	ભરત	દવેનું	મૂલરવાન	પ્રદાન	છ.ે	જીવનના	
અંસતમ	બે	દારકા	દર્મરાન	સવાસ્થરની	મરા્ષદાએ	એમને	રંગમંચ	સવસારીને	લેખન	તરફ	વળવા	
મજબૂર	કરા્ષ.	એ	દર્મરાન	એમણે	કેટલાક	સંસમરણાતમક	પુસતકો	આપરાં,	જમેનું	તટસથ	અને	
સવ્ષગ્રાહી	મૂલરાંકન	થવું	હજી	બાકી	છ.ે

એકવીસમી	સદીની	ગુજરાતી	અવેતન	રંગભૂસમ	આજ	ેનથી	તો	પોતાની	જૂની	ઓળખમાં	
સંજીવની	પૂરવા	સમથ્ષ,	કે	નથી	એ	સોશરલ	સમહડરાની	ર્ામક	સીમાઓમાં	સંકોરાઈ	ગરેલા	
ગુજરાતી	પ્રેક્ષકને	કરીક	આગવી	પ્રરોગરીલતાથી	આકર્ષવા	રસ્તમાન.

આવે	ટાંકણે,	ભરત	દવે	જવેા	કમ્ષઠ	અને	પ્રસતબદ્ધ	રંગકમમીની	સવદાર	ગુજરાતી	અવેતન	
રંગભૂસમ	માટ	ેદાઝરા	ઉપર	ડામ	સમાન	છ.ે	અગાઉ	સનમેર	દેસાઈ,	હસમુખ	બારાડી,	સુભાર	
રાહ	વગેરેના	જવાથી	ગુજરાતી	રંગમંચ	ઉપર	છવારેલી	રૂન્રતા	ભરત	દવેની	એ્ઝીટથી	વધુ	
ઘેરી	બની	છ.ે

q
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કેહિ્ત
િાતાતા િેખન : અવભમન્ુનો સાતમો કોઠો.

પન્ા વત્રિે્ી

િુાં 	રા	માટ	ેલખું	 છુ	ં?	્રારેક	્રારેક	સમરે	સમરે	 સવચારંુ	 છુ	ં તરારે	તેનો	ઉતિરો	
બદલાતા	રહ્ા	છ.ે	પૂવદે,	ગુજરાતી	ભારા	સાથેની	મારી	વરવસાસરક	સનસબતના	ભાગરૂપે	લખવું	
રરૂ	કરુરાં	હતું	પણ	જમેજમે	ડબૂતી	ગઈ	તેમ	તેમ	અતલ	ઊંડાણનો	સવસમરલોક	સતત	સવસતરતો	
રહ્ો	અને	સાવ	સરળ	એવો	પ્રતરુતિર	ખોવાતો	ગરો.	‘સવ’	સવરે	તથા	‘સવ’	દ્ારા	થતી	હક્રરા-
પ્રસતહક્રરાનું	સવશ્ેરણ	કરવું	વાસતવમાં	ભારે	કહઠન	છ	ે-	હંુ	કેમ	લખું	છુ	ં?	આ	સામગ્રી	્રાંથી	
આવી	?	સવચારે	છ	ે?...	કેટકેટલાં	સવાલ	છ	ે!	જમે	ઉતિમ	સજ ્ષન	એક	પ્રકારે	કળાતત્વોની	
અખંહડત	 જીવંતતા	 માંગી	 લે	 છ	ે તે	 જ	 રીતે	 સંવેદનાની	 રૃંખલા	 પણ	 અખંહડત	 હોર	 છ.ે	
સંવેદનનાનાં	રંગો	એકમેક	સાથે	ભળી	જઈને	નવો	રંગ	સજ દે	છ	ેઅને	તરારે	જન્મે	છ	ેકૃસતરૂપી	
સજ ્ષન.	એક	સાદી	વાત	એ	છ	ેકે	મારા	વડ	ેસંવેદારેલું	જગત	મારી	મરજીથી,	મારી	ઈચછાથી	
સજી્ષ	રકંુ	છુ.ં	સજ ્ષનપ્રહક્રરા	એ	વાસતવમાં	તો	એક	સંકુલ	તથા	રહસરમરી	પ્રહક્રરા	જ	અનુભવાર	
છ.ે	આમાં	કંઈ	સવજ્ાનની	માફક	હાઇડટ્રોજનના	બે	તથા	ઑસ્સજનો	એક	પરમાણ	ભેગા	મળે	
એટલે	પાણી.	એમ	આંગળી	મૂકીને	કહી	રકાર	તેવી	સરળ	પ્રસ્રા	નથી.	પણ	પાણીની	જમે	
કરુંક	વહેતું	રહે,	ઊછળતું	રહે,	સચતિચટ્ટાન	પર	પછડાતું	રહે	અને	્રારેક	ભીતર	કરુંક	થીજી	
પણ	જાર...	મને	લાગે	છ	ેકે	જગત	પરતવેની	અનુભૂસતને	અસભવર્ત	કરવાની	પ્રતરેકની	એક	
રીત	હોર	છ.ે	કોઈક	સમથ્ષન	રૂપે	કે	સવદ્રોહ	રૂપે	આંદોલનો	કે	ક્રાંસત	સજ દે	છ	ેતો	કોઈક	માણસને	
રબદ	વડ	ેકરે	છ	ેસનઃરબદ	!	કદાચ	જગત	પરતવેની	અનુભૂસત	પ્રગટ	કરવાની	મારી	આ	રીત	
હરે	!

કોઈપણ	સજ ્ષન	સવરે	સવચાર	કરીએ	છીએ	તરારે	તેની	પાછળ	આમ	તો	બે	જ	બાબત	
મુખર	હોર	તેવું	લાગે	છ.ે	કેવળ	બે	પ્રશ્ન-‘રા	માટ	ે?’	અને	‘કેવી	રીતે	?’	પહેલો	પ્રશ્ન	માણસની	
ભીતર	પરોક્ષ	લેખન	કરાવે	છ	ેતથા	બીજો	પ્રશ્ન	બાહ્	અસભવરસ્તના	માધરમ	વડ	ેપ્રતરક્ષ	લેખન	
કરાવે	છ.ે	મેં	કદી	સવપને	ર	નહોતું	ધારુરાં	કે	હંુ	ગુજરાતી	જવેા	સવરર	ક્ષેત્રે	પ્રવેર	કરીર.	મારે	
પહેલા	તો	ગુજરાતી	ભારા	સાહહતરમાં	થરેલ	મારા	આકસસમક		પ્રવેર	સવરે	થોડીક	વાત	કરવી	
જોઈએ.	સાહહતરલેખનની	રરૂઆત	આમ	તો	કસવતાથી	કરી	અને	તે	પણ	એક	હહન્દી	કસવતાથી.	
કસવતા	જવેું	કરુંક	લખરું	છ	ેજનેી	જાણ	માત્ર	મને	જ	હતી.	એ	કસવતા	નોટબુકના	છલે્ા	પાને	
જ	રહી.	મારા	સપતા	‘પરા્ષવરણ	જગત’	નામની	એક	નાનકડી	પુસસતકા	તૈરાર	કરતા	હતા.	
તરારે	તેમણે	મને	વૃક્ષ	સવરે	કરુંક	લખી	આપવા	કહ્ું	અને	મેં	‘રંત્રવત	માનવી’	નામે	એક	કસવતા	
લખી	નાંખી.	એ	પુસસતકામાં	છપારેલ	મારી	એ	કસવતાને	મેં	વારંવાર	પાનું	ઉઘાડી	ઉઘાડી	આંખો	
વડ	ેપંપાળી	હતી.	મ્મમીનું	ધરાન	ખેંચાર	એ	રીતે	મેં	અનેકવાર	મોટમેોટથેી	વાંચી	હતી.	એ	પછી	
વેકેરનમાં	‘ઘરડાંઘરને	ઝાંપે’		નામની	નાનકડી	વાતા્ષ	લખી	અને	‘સંદેર’	પૂસત્ષમાં	મોકલી	હતી	
અે	પ્રગટ	થરેલી.	જોકે	મૂળે	તો	હંુ	સવજ્ાનપ્રવાહની	સવદ્યાસથ્ષની	હતી.	ડૉ્ટર	બનવાનું	સવપન	જોરું	
હતું.	મારા	એ	લક્ર	તરફ	હંુ	કહટબદ્ધ	હતી.	ભૂલભૂલમાંર	એમ	ધારેલું	નહીં	કે	આરસ્ષમાં	જઈર	
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તથા	લેખન	ક્ષેત્રે	કદી	કાર્ષરત	થઈર.	કેમેસટટ્રી,	હફસઝ્સ	તથા	બારોલોજીના	સવશ્વમાં	રમમાણ	
રહેવું	ગમતું	હતું.	પ્રરોગોમાં	રત	રહેવું	ગમતું	હતું.	એવામાં	બારમાં	ધોરણનું	વેકેરન	પડું.	
વેકેરન	એટલે	અમારે	 મન	મોજના	 હદવસો.	ભાતભાતની	 રમતના	 હદવસો.	 પતિા	 રમવાની	
ઘરમાં	સખત	મનાઈ.	એટલે	છાનામાના	પતિા	રમવા	અગારીમાં	કે	્રારેક	પડોરીઓને	તરાં	
ભેગા	થઈએ.	સટરૅચરુ,	પકડદાવ,	સંતાકૂકડી,	પંચોસળરું	રમવા	જાણે	્રાંના	્રાં	દોડતા	રહેતા	
હોર.	પણ	અભરાસ	માટ	ેપપપાનો	આગ્રહ	તો	રહેતો	જ.	આગલા	ધોરણના	પુસતકો	વેકેરનમાં	
જ	લાવી	દીધાં	હોર.	રરૂરરૂમાં	તો	નવાનવા	પુસતકો		ખોલીખોલીને	તેની	સુગંધ	લેવાની	બહુ	
મજા	પડ.ે	તેના	સચત્રોમાં	ખોવાઈ	જવું	ગમે.	ઈસતહાસના	રાજાઓના	કારભો	અને	રુદ્ધોની	વાતોમાં	
ગુમ	થઈ	જવાનું	ગમે.	ગુજરાતીના	પાઠો	વાંચી	નાંખવાનું	ગમે.	 કેટલું	વાંચરું	?	તેની	પ્રતીસત	
પપપા	આગળ	કસવતાઓ	બોલીબોલીને	કરી	લઉં.	પપપા	રાજીના	રેડ	થઈ	જાર.	‘ઈમોરનલી’	
વાર	સફળ	જાર	એટલે	બીજી	બે-ચાર	હડમાંડ	મુકાર.	માંગણી	માંડ	સવીકારાર	એટલે	પાછાં	
હૈરોહૈરો	કરતા	ઊપડીએ.	વાંચવાનું	ને	પપપા	સાથે	ચચા્ષ	કરવાનું	ચાલુ	રહે.	નવા	ધોરણનાં	
પુસતકોનું	અજબ	આકર્ષણ,	ગજબ	કુતૂહલ	પણ	બે-ચાર	 હદવસોમાં	જ	પાછુ	ંમન	રમતોની	
પાછળ	ભાગવા	લાગતું.	છતાં	રોજ	સાંજ	પડ	ેએક	સવરર	વાંચવાનું	પપપાનું	ફરમાન.	વેકેરન	
એટલે	 અમારે	 મન	 કરુંક	 નવું	 રીખવાનો	 અવસર.	 સચત્ર,	 સકેહટગં...	 પલાન	 બનતા	 રહેતા.	
કોઈકોઈ	સફળ	થતાં	કોઈ	કોઈ	બહાને	પડી	ભાંગતા.	બારમાં	ધોરણનું	વેકેરન	પડું.	આ	વખતે	
રું	?	સવાલો	ચચા્ષવા	માંડા.	નવોહદતો	માટ	ેગોપનાથ	મુકામે	બારેક	હદવસની	કાર્ષસરસબરના	
આરોજન	સવરેની	જાહેરાત	આવી	હતી	તે	 સવરે	મારા	 સપતાએ	મને	વાત	કરી.	કોઈક	નવી	
જગરાએ	 રજાઓમાં	 ફરવાની	 મજા	 પડરે	 એવા	 ખરાલે	 હંુ	 તરાં	 ગઈ.	 રરૂઆતના	 બે-ચાર	
હદવસમાં	 તો	 નવું-નવું	 ને	 ‘અજુગતું’	 બધું	 સાંભળવાની	 મજા	 પડી.	 પણ	 પછીથી	 નામાંહકત	
કસવઓએ	તેમની	સવસરષ્ટ	કસવમુદ્રામાં	બેસીને	સવસવધ	બેઠકો	દર્મરાન	નવોહદતો	પાસે	એમનાં	
કાવરો	વંચાવવા	રરૂ	કરા્ષ.	તરારે	બધી	જ	મોજ	એકાએક	વરાળ	બની	ઊડી	ગઈ!	થરું:	મારા્ષ	
!	ખરા	છ	ેઆ	લોકો	તો	?	એક-બે	જ	કસવતા	લખીને	આવી	પડી	અહીં....	મેં	મારી	જાતને	ઠપકો	
આપરો	અને	મનોમન	પ્રાથ્ષના	કરતી	રહી	કે	મારો	વારો	ન	આવે.	અંદરથી	એ	કસવઓ	પર	
આક્રોર	પણ	આવતો	હતો	કે	આવું	કંઈ	ફરસજરાત	રખાતું	હરે	?	તેમને	સાંભળીએ	છીએ	તે	
ઓછુ	ંછ	ેકાંઈ	?...	પણ	તરાં	જ	અચાનક	એક	પ્રસસદ્ધ	કસવએ	હાથ	લાંબો	કરીને	ખૂબ	પ્રેમથી	
કહ્ું	 :	 ‘આવો	 પન્ાબહેન...’	 મને	 પારાવાર	 સંકોચ	 થતો	 હતો.	 કસવઓના	 ચહેરાઓને	 મેં	
વારાફરતી	જોરા	કરુરાં.	સૌ્મર	લાગરા.	થોડીક	હાર	થઈ	અને	સવચાર	બદલારો	:	રું	કહેરે	?	
બહુ	બહુ	તો	એટલું	જ	કહેરે	ને,	કે	નથી	ગમી...!	આપણે	કંઈ	કસવ	થોડા	જ	છીએ	?	અને	
હાડોહાડ	 લાગી	આવે,	 મન	 દુભાર	 એ	 રીતે	 તો	 તે	 નહીં	 જ	 કહે.	 થોડાંક	 સરસ	 મજાના	
ગોઠવારેલ	રબદોમાં...	કેમકે	કસવ	તો	સવભાવે	ખૂબ	સારા	હોર	છ.ે..!	મનોમન	જાતને	હૈરાધારણ	
આપરા	પછી	થોડીક	હહંમત	કરીને	મેં	મારી	કસવતા	વાંચી.	સવસમર	વચચે	રબદો	સંભળારા	:	વાહ	
!	ખૂબ	સરસ...	તરારે	તે	લોકોના	ચહેરા	સામે	સુખદ	આઘાતથી	જોરું	હતું.	એ	પછી	રાતની	
બેઠકમાં	‘સંદેર’	પૂસત્ષવાળી	વાતા્ષ	વાંચી	તરારે	શ્ી	હહરકૃષણ	પાઠક	તથા	શ્ી	પુરુરાજ	જોરીએ	
કહ્ું	:	વાતા્ષ	ખરેખર	સરસ	છ	ેપણ	છાપાંને	બદલે	્રાંક	સામસરકમાં	મોકલવાની	જરૂર	હતી.

એ	પછીના	હદવસોમાં	હંુ	મારા	અભરાસમાં	પરોવાઈ	ગઈ.	સવજ્ાન	ક્ષેત્રે	આગળ	વધવાની	
તક	પણ	સાંપડી	પણ	પહેલી	જ	વાર	ઘરથી	દૂર	હૉસટલે	જવાનું	થરું.	એકએક	ક્ષણે	સવજનો	
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રાદ	આવતા	હતાં.	 તરાં	 રહ્ેરહ્ે	ઘર	માટનેો	ઝૂરાપો	એવો	તીવ્રતમ	અનુભવારો	 કે	વીસેક	
હદવસમાં	જ	કોઈનેર	જાણ	કરા્ષ	 સવના	જ	હંુ	ટટ્રાન્સફર	સહટ્ષ	કઢાવીને	હંમેર	માટ	ેઘેર	પરત	
આવી	પહોંચી.	સામાન	ઊતરતો	જોઈને	સહુના	ચહેરા	ડઘાઈ	ગરા	હતા.	બીજી	કોઈ	રાખામાં	
કે	સવરરોમાં	પ્રવેર	લેવાના	સઘળા	સવકલપો	પર	પાણી	ફરી	વળ્ું	કારણ	કે	ઘર	તથા	સવજનોને	
છોડવાનો	મેં	ધરાર	ઈન્કાર	કરી	દીધેલો.	એટલે	એકાએક	છલે્ા	સવકલપ	રૂપે	આરસ્ષ	લેવાની	
નોબત	આવી	ગઈ.	હરખ	બધો	રોકમાં	પલટાઈ	ગરો.	મારા	 સપતા	અથ્ષરાસ્તના	અધરાપક.	
કૉલેજમાં	અથ્ષરાસ્ત	તથા	ગુજરાતી	એવા	બે	જ	 સવરર	ચાલે.	અભરાસમાં	 હંુ	 પહેલેથી	જ	
તેજસવી	હતી.	એટલે	અથ્ષરાસ્તમાં	જો	સારંુ	પહરણામ	આવે	અને	કોઈક	આંગળીચીંધણં	કરે	તે	
મને	 તથા	મારા	 સપતા	બંનેમાંથી	એકેરને	મંજૂર	નહોતું.	આમ	પણ	મારંુ	ગમતું	ક્ષેત્ર	 ‘હોમ	
સસ્નેસ’	જવેા	 તુચછ	 કારણોસર	છોડું	 તે	 કારણે	 પણ	નારાજગી	ભારોભાર	 હતી.	એથી	
નાછૂટકે	ઉચચતર	માધરસમક	રાળામાં	છોડી	દીધેલ	એવા	ગુજરાતી	સવરરમાં	પ્રવેર	થરો.	કેમકે	
સવદ્યારાખાની	આવી	બદલાબદલીમાં	ખાસસો	એવો	સમર	વેડફાઈ	ગરો	હતો	અભરાસક્રમ	પણ	
્રારનોર	 રરૂ	 થઈ	 ગરો	 હતો.	 મારો	 પહેલો	 લે્ચર	અને	 પહેલી	 બેંચ.	 સવરર,	 સાહહતર	
સવવેચનના	સસદ્ધાંતો	(તે	વખતે	આવું	નામ	રાદ	રાખતાંર	ખાસસી	તકલીફ	પડી	હતી.)	ભણાવતા	
અધરાસપકાએ	મારી	પાસે	પ્રતરુતિરની	અપેક્ષાએ	દૃઢ	આતમસવશ્વાસથી	હાથ	લંબાવીને	માનાથદે	
પૂછ્ું	 :	 ‘તમે	કહેરો	?	કળા	એટલે	રું	?’	અને	મેં	 સનદ્ષરીએ	તેમની	બધી	જ	ધારણાઓને	
ર્મણામાં	ફેરવી	નાંખી	વગ્ષખંડની	સામી	ભીંતે	તાકવા	માંડું.	મને	જીવો-પ્રજીવોની	ખબર	હતી,	
રાસારસણક	પદાથભોની	ખબર	હતી	પણ	કળા	સમા	રસારણની	?-	પહેલીવાર	ઉતિર	ન	આપી	
ર્રાની	પીડા	થઈ	આવી	અને	મેં	તે	જ	ક્ષણે	કળાને	જાણવા-માણવાની	નેમ	લીધી.	બસ,	મારંુ	
સજ ્ષન	તે	આ	કળા	તત્વને	જાણવાનો-પામવાનો	એક	નાનો	પ્રરતન	જ	છ!ે

આમ	આકસસમક	રીતે	કળાના	ક્ષેત્રમાં	આવવાનું	બન્રું	પણ	ઊંડા	ઊતરવાની	ધખનાએ	
અભરાસની	સાથેસાથે	સાહહતરમાં	રૂસચ	વધારી.	અભરાસમાં	બી.એ.	તથા	એમ.	એ.	બંને	સતરે	
રુસનવસસ્ષટી	પ્રથમ	રહીને	ગોલડમેડલ	પ્રાપ્ત	કરભો	પણ	એક	વાત	જ	ેરૈરવથી	જ	ગાંઠ	ેબંધાઈ	
ગઈ	હતી	તે	એ	 કે	જ	ેભણીવું	એટલે	અગ્રેસર	રહેવું.	એટલે	 ‘સાહહતર’	ભણીએ	છીએ	તો	
સાહહતરમાં	લખવું	-	વાંચવું	પણ	પડ	ેજ	-	મુગધ,	સનદભોર	સચતિમાં	એ	ર્મણા	ઘૂંટાઈ	ગરેલી.	
એટલે	અભરાસની	સમાંતરે	સાહહતર	ક્ષેત્રને	વધુ	વરાપક	સતરે	જાણવાની	ઈચછા	હદન	પ્રસતહદન	
પ્રબળ	બનતી	રહી.	(આજ	ેચોક્કસ	રાદ	નથી	પણ	કોઈક	દુષ્ટ	ેઠસાવી	દીધેલું	કે	પ્રોફેસર	બનવું	
હોર	તો	‘ફરસજરાત’	લેખક	બનવું	પડ	ે-	એ	રાદ	આવે	છ	ેકે	આજરે	મનોમન	હસી	પડુ	ંછુ.ં	
એ	વરે	મારા	સનદભોર	સચતિે	સલાહ	ઘૂંટી	લીધેલી	અને	એક	અણગમતી	રાત્રા	રરૂ	કરેલી.)

આમ	છતાં	મને	લાગે	છ	ેકે	‘સાહહતર’	પરતવે	પરોક્ષ	રૂપે	મારી	અસભરૂસચ	કેળવી	હરે	
તેમાંના	કેટલાંક	સંભસવત	કારણો	આવા	પણ	હરે	જમે	કે	બાળપણમાં	ગુજરાતી	પાઠ્યપુસતકોમાં	
આવતી	સસચત્ર	વાતા્ષઓનું	ભારે	આકર્ષણ.	વાતા્ષમાંના	એ	સચત્રો	્રાંર	સુધી	જોરા	કરતી.	‘બે	
રૂસપરા’	 જવેા	 પાઠમાં	 રાળાના	 પ્રવાસે	 જવાનું	 તીવ્ર	 મન	 હોવા	 છતાં	 કુટુબંને	 મદદ	 કરવા	
રાળામાં	કામ	કરતી,	પોતાને	મળેલ	બે	રૂસપરા	પ્રમાસણકતા	દાખવી	પરત	કરી	દેતી	આનંદી	કે	
‘બાના	ભીખુ’	એ	મારી	આંખો	ભીની	કરી	છ.ે	‘જા...	રજા...’	જવેા	પાઠના	સચત્રમાં	દફતર	લઈને	
દોડતી		જમના	સાથે	રોજરોજ	કેટલીરવાર	કલપનામાં	રાળાએથી	ઘર	આવી	જતી.	રોજ	રાત્રે	



પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021	 49

મ્મમી	 એક	 વાતા્ષ	 સંભળાવતી.	 વાતા્ષ	 કહેતી	 વખતે	 મારી	 સોરઠી	 માનો	 લર	 લહેકો	 એવો	
અદભુત	હતો	કે	નજર	સામે	અદ્લ	સચત્રો	ઊભા	થઈ	જતાં.	રોજરોજ	તો	નવીનવી	વાતા્ષઓ	
પણ	્રાંથી	લાવે	એ	?	એટલે	્રારેક	તો	સાંભળેલી	વાતા્ષઓમાં	થોડા	ઘણા	ફેરફારો	કરી	
કરીને	સંભળાવતી.	કોઈક	જાળમાં	ફસારેલા	રાજકુમારને	બચાવવા	પ્રધાનનો	દીકરો	જરારે	
ઊડતા	ઘોડા	પર	નીકળી	પડ	ેતરારે	હંુ	એ	કલપનાના	ઘોડા	પર	સવાર	થઈ	તેની	સાથે	ઊડતી	
રહેતી.	સાત	સાત	ભાઈઓની	લાડકવારી	બહેન	સોનબાઈ	વનમાં	એકલી	પડતી	તરારે	હંુ	પણ	
રડમસ	થઈને	તેને	દૂરથી	જોરા	કરતી.	ઘણીવાર	એવું	બનતું	કે	અડધી	વાતા્ષએ	ઘસઘસાટ	ઊંઘી	
ગઈ	હોર	એટલે	સવાર	પડતા	જ	પેલી	અધૂરી	વાતા્ષના	અંત	સવરે	મન	ચકરાવે	ચડતું.	અનેક	
અંત	કલપીકલપીને	ભાતભાતની	કલપનાઓમાં	રાચતી	રહીને	રાત	પડવાની	રાહ	જોરા	કરતી.	
ઘર	પુસતકોથી	ભરુરાંભરુરાં	હતું.	અમારા	માટ	ેઘણાં	સામસરકો	બંધાવેલા	‘ચંપક’,	‘સવક્રમવેતાળ’	
કે	 ‘ચાંદની’	 જવેા	 સામસરકોનું	 ભારે	આકર્ષણ	 હતું.	 કાટુ્ષનની	અલારદી	 દુસનરામાં	 ખોવાઈ	
જવાનું	ગમતું.	ચીકુ	(સસલું)	કે	ચીકી	(સખસકોલી)	સાથે	્રાંર	દૂરદૂર	દોડતી	રહેતી.

વાતા્ષઓની	જમે	જ	વાતોએ	પણ	મને	અગ્મર	એવો	છૂપો	આનંદ	આપરો	હરે.	કોઈપણ	
પ્રકારની	સભાન	અનુભૂસત	સવના	શ્ુસતનું	પ્રાબલર	મને	કથારસ	તરફ	દોરી	ગરું	હરે.	જબંુસર	
જવેા	ગામમાં	આરંભે	અમે	પાઠક	ખડકીમાં	ભાડ	ેરહેતા	હતાં.	એ	ખડકીનુંર	ઋણ	હરે.	જમેાં	
જન્મે	તથા	કમદે	જાતભાતના	લોકો	રહેતા	બ્રાહ્મણ,	સોની,	દરજી,	ઘહડરાળી,	સોડા	વેચનાર,	
દાગીનાને	સગલેટ	કરી	આપનાર	બંગાળી	બાબુ,	માસતરો,	ચાની	હૉટલ	ચલાવનાર,	પ્રૉસવઝન	
સટોર	ચલાવતા	દુકાનદારો,	પતંગ	તથા	ઢોલ	બનાવનારા,	કમ્ષકાંડી	પૂજારીઓ...	આમ	નાનકડી	
ખડકીમાં	 સન્મન	 તથા	 ઉચચ	મધરમ	એવા	 પહરવારોનો	 રંભુમેળો	 ગાજતો	 રહેતો.	 ખડકીમાં	
બાળકો	ઝાઝાં	નહોતાં	ને	તેમાંર	નાની	છોકરીઓ	તો	એકાદ-બે.	સહુનો	સનેહભાવ	મારા	પર	
સવરેર.	સાંજના	વાળુવેળા	પછી	વાસણોનો	ખખડાટ	થંભી	જતો	તરારે	રાતના	અંધકારે	ખડકીનો	
ઓટલો	ગુંજી	ઊઠતો.	હદવસભર	તાણીતુંસીને	બાંધી	રાખેલું	બધું	રાતના	અંધારે	ઓટલા	પર	
છૂટી	પડતું.	જોકે	તરારે	થતી	વાતો	જરાર	નહોતી	સમજાતી.	અજબ	રીતે	સહુના	હાવભાવ	
જોરા	કરતી.	પણ	એવીએવી	ન	સમજાતી	વાતો	ખૂબ	આકર્ષતી.	છકે	અતરારે	સમજાર	છ	ેકે	
ખડકીમાં	વસતા	એ	દરેકેદરેક	માણસમાં	આખેઆખી	એક	ખડકી	ખખડતી	હતી.	હાસર-સનંદા-
અપેક્ષા-ઉપેક્ષા-પ્રસંરા...	 બધું	 રેલમછલે...	 કોઈ	 સળગતો	અંગારો	 લઈ	આવતું	 તરારે	 કોઈ	
સનેહના	બે	બોલ	બોલી	એના	પર	ઠડં	ુપાણી	રેડી	ઠારી	દેતું.	કોઈ	બરફ	લઈ	આવતું	તો	કોઈક	
આગ	ચાંપી	થીજલેું	બધું	ઊનું-ઊકળતું	કરી	નાંખતું.	બીજા	હદવસે	વળી	નવા	અંગારા,	નવી	
આગ,	નવું	પાણી	ને	નવી	વાત...!	વસતારી	અે	વાંઝણી	ભીંતો	ઘણંઘણં	કહી	જતી.	ભરબજારે	
આવેલી	અે	ખડકીને	એક	બીજી	પણ	એક	ખાસસરત	હતી	અને	તે	એ	કે	આસપાસની	કેટલીર	
ખડકીઓના	પાછલા	દરવાજા	અમારી	એ	ખડકીમાં	ખૂલતા	હતા.	મને	લાગે	છ	ેકે	કોઈપણ	
પ્રકારની	સભાનતા	વગરની	વરે	જીવનમાં	અનુભવાતી	આવી	રૃંખલાઓનું	મૂલર	અનેકગણં	
હોર	છ.ે	‘આજ’ે	આપણે	જ	ેકંઈ	હોઈએ	છીએ	તે	આપણા	હોવાપણાની	પછી	તે	અતીતની	
કડીબદ્ધ	અદૃશર	રૃંખલાઓ	હોર	છ.ે	‘ઉતખનન’	વાતા્ષમાં	આ	પહરવેર	ખપ	લાગરો	છ.ે	

કૉલેજના	પ્રથમ	વર્ષમાં	જરંત	પાઠકનું	‘વનાંચલ’	અભરાસક્રમમાં	હતું.	વારંવાર	વાંચરું	
તેનું	એક	કારણ	એ	પણ	ખરંુ	કે	એમાં	ઘરથી	દૂર	ભણવા	માટ	ેજતા	બાળકના	હહજરાતા	મનની	
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વાત	હતી.	જરંતભાઈ	સાથે	પત્રવરવહાર	થરો	જમેાં	વાતા્ષઓની	પણ	ચચા્ષ	થતી.	 હંુ	સારી	
વાતા્ષઓ	 લખી	 રકીર,	 મારે	 એમાં	 ગંભીરતાથી	 કામ	 કરવું	 જોઈએ	 એવી	 તેમની	 શ્દ્ધા.	
અભરાસના	 વરભો	 દરસમરાન	જ	 ‘અમાસના	 પડછારા’	 નામે	એક	લઘુનવલ	 (અપ્રગટ)	 પણ	
લખી.	(જ	ેહાલના	સંજોગોમાં	ઊધરાઈરાણીને	ભેટ	ચડી	ગઈ	છ!ે)	ગીત-ગઝલ-કસવતા	આ	બધું	
સમાંતરે	 ચાલતું	 રહ્ું.	 બીજા	 વરસનો	 અભરાસ	 કરતી	 હતી	 અને	 તેવામાં	 એક	 હદવસ	
આકારવાણીના	સુરત	કેન્દ્ર	તરફથી	કસવ	સંમેલનમાં	જવાનું	સનમંત્રણ	મળ્ું.	તરાં	મુરબબી	શ્ી	
ભગવતીકુમાર	રમા્ષએ	કહ્ું	 :	ગુજરાતસમત્ર	માટ	ે કંઈક	લખો.	અને	મેં	રસનવારની	પૂસત્ષમાં	
સનરસમત	રીતે	વાતા્ષલેખન	રરૂ	કરુરાં.	સૂચનો	આવતા	હતાં	-	જગા	નાની	છ.ે	વાતા્ષ	ટૂકંાવો.	થોડા	
સમર	પછી	સૂચનો	બદલારા	-	જગા	સવસતારી	છ.ે	એ	મુજબ	આપો..	હંુ	મુંઝાતી.	મને	થતું	કે	
મારા	પાત્રો	જગરા	મુજબ	કેમ	વતદે	?	તેમની	હક્રરા-પ્રસતહક્રરાને	મારે	જ	હાથે	ટૂપંો	દઈ	દેવાનો	
!	થરું,	વાતા્ષ	તો	લખવી	છ	ેપણ	આમ	જગરા	મુજબ	નહીં	પણ	સમજાજથી	લખીર.	વળી	બીજુ	ં
એક	કારણ	એ	ખરંુ	કે	દર	અઠવાહડરે	ફરસજરાતપણે	વાતા્ષ	મોકલવાની	હોર,	એમાંર	વળી	
ત્રણ-ચાર	હદવસ	ટપાલના	ગણી	લો	તો	બીજા	ત્રણ-ચાર	હદવસમાં	જ	મોકલી	દેવી	પડતી	એટલે	
સચતિ	સતત	વાતા્ષ	બીજની	રોધમાં	અને	મન	સનરંતર	તેના	આકારમાં	ખોવારેલું	રહેતું.	અભરાસ	
પર	તેની	અસર	પડ	ેએ	પણ	મંજૂર	નહોતું.	અલબતિ	છએક	માસ	સુધી	થરેલા	આ	સનરંતર	
લેખનમાં	વાતા્ષ	સવરેની	મારી	સમજણ	પણ	ઘડાતી	ગઈ,	કેળવાતી	ગઈ.

રુસનવસસ્ષટી	પ્રથમ	આવી	તરારે	ડૉ.	સવજર	રાસ્તીનો	ફોન	આવેલો.	‘આ	વખતે	કોઈક	
દૂરના	સવસતારની	સવદ્યાસથ્ષની	રુસન.	પ્રથમ	આવી	છ.ે..	તે	કોણ	છ	ેજાણવું	જોઈએ.’	એ	સવચારે	
તેમણે	સપહરવાર	 સનમંત્રણ	આપરું.	રૂબરૂ	મળતી	વખતે	સાહહતરની	ઘણી	વાતો	થઈ.	તેમણે	
મારી	વાતા્ષઓ	જોઈ	અને	સામસરકોમાં	મોકલવા	સૂચવરું.	કૉલેજકાળ	દર્મરાન	લખારેલ	મારી	
પહેલી	વાતા્ષ	‘ફરી	્રારે	આવરો	?’	‘નવનીત	સમપ્ષણ’માં	છપાઈ	હતી.	એમ.	એ.ના	બીજા	
વર્ષ	દરસમરાન	ગુજરાતી	સાહહતર	અકાદમીની	આસથ્ષક	સહારથી	પ્રથમ	વાતા્ષસંગ્રહ	‘આકારની	
એક	ચીસ’	પ્રગટ	થરો.	વાચકોના	પ્રસતભાવો	મળવા	લાગરા.	વાતા્ષલેખન	ગંભીરતાથી	રરૂ	થરું.	
કેટલાંક	સામસરકોના	તંત્રીઓ-સંપાદકો	સવીકૃત	વાતા્ષઓની	ફ્ત	જાણ	કરવાને	બદલે	પત્ર	કે	
ફોન	વડ	ેતેમાં	રહેલ	રસસબંદુઓની	પણ	ચચા્ષ	કરતા.	રરૂરરૂમાં	સામસરકો	સવરે	બહુ	ઝાઝી	
ખબર	નહોતી	એટલે	એકાદ-બે	નામો	જ	ેમોંએ	ચઢી	ગરેલાં	એમાં	મોકલતી.	છાપાંની	વાતા્ષ	
અને	્લાસસક	વાતા્ષ	વચચેનું	અંતર	બહુ	જલદી	સમજાઈ	ગરેલું.	પહરભારા	નહોતી	આવડતી	
પણ	્ લાસસક	વાતા્ષ	કેવી	હોર	તેનો	ખરાલ	ઠસી	ગરેલો.	સવવેચનની	અઘરીઅઘરી	પહરભારામાંર	
બહુ	ઝાઝી	ગતાગમ	ન	પડ.ે	જો	કોઈક	વાતા્ષ	પરત	આવે	તો	કાચી	સમજણમાં	એવી	પાકી	ગાંઠ	
બંધાઈ	ગઈ	કે	પાછી	આવે	એટલે	તે	વાતા્ષ	ન	કહેવાર	એટલે	એ	વાતા્ષઓ	ફાડીને	ફેંકી	દેતી.	
એકવાર	એમ	બન્રું	કે	એક	સંપાદકે	પરત	કરેલી	વાતા્ષ	સાથે	લખરું	હતું	કે	વાતા્ષગૂંથણી	ખૂબ	
જ	કલાતમક	રીતે	થઈ	છ	ેપણ	તેનો	અંત	મેલોડટ્રામેહટક	જણાર	છ	ેતેથી	સાભાર	પરત.	પહેલાં	
વા્રે	જાતને	આશ્વસથ	કરવા	માંડું	કે	વાતા્ષ	સારી	છ	ેપણ	સચતિ	હતું	કે	તે	વારેવારે	મનને	બીજા	
વા્ર	તરફ	દોરી	જતું	હતું.	આ	મેલોડટ્રામેહટક	રું	હરે	?	સાહહતરમાં	પ્રતરક્ષ	રૂપે	ન	કોઈ	
ગોડફાધર,	ના	કોઈ	ગોડમધર!	કોને	પૂછાર	?	ન	તો	સાહહતરનું	એવું	કોઈ	વાચન	હતું	કે	પરોક્ષ	
રૂપે	કોઈ	પ્રેરણારૂપ	બની	રકે...!	ઝાઝું	રાદ	નથી	પણ	પૂછવા	મેં	કોઈકને	એ	વાતા્ષ	બતાવી	હતી	



પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021	 51

ને	વાંચીને	તેમણે	કહેલું	:	એવું	તો	કરું	નથી...	સરસ	વાતા્ષ	છ.ે	બીજ	ે્રાંક	મોકલ.	જ	ેપછીથી	
‘રબદસૃસષ્ટ’ના	હદપાવલી	અંકમાં		પ્રગટ	થઈ	હતી.	પણ	તે	અનુભવ	પછી	સમજારું	કે	અમુક	
તંત્રી	કે	સંપાદકોના	અમુક	પ્રકારના	રૂસચ	હરે	કદાચ	!	ખેર,	સજ ્ષકનો	પ્રતરેક	સનષફળ	પ્રરતન	
પણ	છવેટ	ેતેને	સફળતા	સુધી	લઈ	જતો	હોર	છ.ે

લખવા	માટ	ેમને	એકાંત	ગમે.	ખાસ	તો	ઘર.	પ્રકૃસત	ખોળે	ગઈ	હોવ	તરાં	મને	સાધારણ	
રીતે	ફ્ત	સનહાળવાનું	જ	ગ્મરું	છ.ે	લખવા	માટ	ેએકાંત	જોઈએ	તે	ખરંુ	પણ	કથાબીજ	તો	
કોઈની	પણ	રહેરરમમાં	રાખરા	સવના	ભીડ	વચચે	ટોળાના	ઘોંઘાટ	વચચે	પણ	આવી	પડ	ે!	મને	
લાગે	છ	ેઆ	અવાજ	જ	કદાચ	એકાંતમાં	લખાવતો	હરે	?		કોણજાણે	!	પણ	સ્તી	હોર	કે	
પુરુર...		મનુષરમાત્રના	સચતિના	ગહનતમ	પડોમાં	રહેલ	સંવેદનસવશ્વને	આકાહરત	કરવું	ગમે.	
બાહ્	જગતમાં	બનતી	ઘટનાઓ	ઘણી	વખત	બળતરાનો	અનુભવ	કરાવે	છ	ેતરારે	એ	વાસતવ	
અન્રનું	 હોર	 તોર	 પોતીકંુ	 બની	 જાર	 છ.ે	 આમ	 હંુ	 લખવામાં	 આળસુ	 છુ.ં	 ધસમસતા	
સવચારપ્રહમાંથી	 સૂઝતું	 હોર	 તે	 બધું	 તવરાથી	 નોંધી	 લેવાતું	 નથી.	 પણ	 ્રારેક	 કથાબીજ	
ડારરીમાં	નોંધી	લઉં	છુ.ં	પછી	ભીતરની	અસનવાર્ષતાએ	તેને	આકાહરત	કરવા	પ્રરાસુ.	લખવા	
માટ	ેકેવળ	બહારથી	નહીં	પણ	સચતિની	પણ	મોકળાર	જોઈએ.	વરવસારગત	કામો	હોર,	અંદર	
સતત	આ	કામ	બાકી	ને	તે	કામ	બાકી	ચાલતું	હોર	તો	લખવા	બેસાતું	નથી.	એટલે	મોટાભાગે	
તો	રજાઓના	હદવસમાં	જ	કલમ	ઉપાડુ	ંછુ.ં	એટલે	ઘણીવાર	કેટલાર	હદવસો	સુધી	સંવેદનાઓ	
ધરબી	રાખવી	પડી	છ.ે	હા,	અલબતિ	એવું	પણ	બન્રું	છ	ેકે	કામોના	ભારણ	વચચે	તીવ્રતાથી	
લેખન	માટ	ે ધક્કો	 વાગરો	 હોર	 તરારે	 હળવાર	અને	 મોકળારના	 નખરાં	ઊંચે	 મૂકી	 દઈને	
આદેરને	વર	થવું	પણ	પડ	ે!	કોઈ	વાતા્ષ	એકીબેઠકે	લખાઈ	જાર	તો	કોઈક	વાતા્ષને	ખાસસી	
પ્રતીક્ષા	કરવી	પડ.ે	ખુલ્ી	આંખે	બહાર	નજર	કરંુ	છુ	ંતરારે		માણસે	કરેલી	પ્રગસતનો	આંજી	
નાખતો	પ્રકાર	દેખાર	છ	ેપણ	આ	ભૌસતકતાએ	આપેલ	સાહ્બીના	સથૂળ	આવરણો	ભેદીને	
જોતા	એમાં	હળવાર	માટ	ેતરફહડરાં	મારતી	સંવેદના	પણ	જોઉં	છુ.ં	માનવહૃદરના	આવા	દસમત	
સૂરોને	ધરાનથી	સાંભળું	છુ.ં	સમરેસમરે	સચતિ	તંત્રને	ડહોળી	નાખતું	પ્રશ્નવૃક્ષ	ફાલરા	જ	કરે	છ	ે
રાત	હદન.	આ	વૃક્ષે	છાંરડો	આપરો	છ	ેતેથી	વધુ	તાપ	આપરો	છ	ેએની	ઝાંરે	દાઝતી	રહી	છુ.ં	
પણ	બંનેમાં	આખરે	તો	અનુભૂસત	સજ ્ષનાતમક	આનંદની	જ	થાર	છ.ે	

વાતા્ષલેખન	્રારેક	કુરુક્ષેત્રના	અસભમન્રુનું	સમરણ	કરાવે	છ.ે	મનમાં	નક્કી	કરી	રાખેલી	
વાતા્ષની	ગસતના	છ	કોઠાની	જાણ	બરાબર	હોર	પણ	લખવા	બેસો	તરારે	એકલા	હાથે	સાતમા	
કોઠ	ેએક	સાથે	અનેક	મોરચે	લડવાની	પ્રતીસત	થાર	છ.ે	આક્રોર-ગૌરવ-સવવરતા-વરાકુળતા-
આનંદ-વેદના-સવસમર	ભેદતાં	ભેદતાં	છવેટ	ેજાત	પણ	ભેદાતી	રહે	છ.ે	અલબતિ	એ	ખરંુ	કે	
મારા	અંગત	અનુભવોની	સીધી	સંડોવણી	કરતા	પરકીર	અનુભૂસત	જ	સવરેર	પ્રગટી	છ.ે	પણ	
એ	જ	ેતે	સંવેદન	સવરેની	મારી	અનુભૂસત	તો	પોતીકી	જ	ને	!	એટલે	એ	રીતે	તે	સવકીર	પણ	
ખરી.	એક	સંવેદનરીલ	માણસ	હોવાના	નાતે	પરકીર	સંવેદના	મારી	અંગત	સંપદા	બની	રહે	
છ.ે	જીવનના	પ્રતરેક	અનુભવોમાંથી	પસાર	થવાથી	જ	સાહહતર	પ્રતીસતકર	બને	તેવું	નથી	પણ	
પંચેસન્દ્રર	વડ	ેપમાતું	જગત	સજ ્ષક	પક્ષે	વધુ	વૈભવી	હોર	છ.ે	

ઘણીવાર	મને	સવાલો	પૂછાર	છ	ે -	આ	વાતા્ષનું	બીજ	તમને	્રાંથી	મળ્ું	?	 કે	આ	
વાતા્ષની	સામગ્રી	્રાંથી	મળી	?	કે	આ	વાતા્ષ	લખતી	વખતે	તમારા	મનમાં	કેવાકેવા	ભાવો	હતા	
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?	આ	પત્રો	્રાંથી	મળ્ા	?	સાચું	કહંુ	તો	આવા	સવાલોના	ઉતિર	આપવાનું	મને	ખૂબ	કહઠન	
લાગરું	છ.ે	તેના	ઉતિરો	જટેલા	સરળ	હોર	છ,ે	દેખાર	છ	ેતેથીર	વધુ	મુશકેલ.	્રાંક	કોઈ	સવચાર	
ઝબકી	જાર,	 કરુંક	 તેજગસતએ	 સફૂરે	 પણ	પછી	તેને	 વાતા્ષનો	 ઘાટ	આપવા	માટ	ે કેટકેટલી	
દૃશરાવસલઓ,	કલપન	રૃંખલાઓ,	સવચાર	રૃંખલાઓમાંથી	સચતિ	પસાર	થાર	છ	ે!	ઘણીવાર	તો	
એવી	અસંબદ્ધ	લાગે	તેવી	રૃંખલાઓને	ખપમાં	લઈને	સફૂરેલા	વાતા્ષ	બીજ	અનુસાર	સંબદ્ધ	
કરવાની	મથામણમાં	ખૂંપવું	પડ.ે	એ	જ	પ્રહક્રરા	!	મને	લાગે	છ	ેકે	સજ ્ષનપ્રહક્રરા	દરેક	રચનાએ	
રચનાએ	જુદી	હોર	છ.ે	દૃશર	અને	શ્વણ	આ	બે	હક્રરાઓ	સહુથી	સવરેર	ભાગ	ભજવતી	હોર	
છ.ે	 શ્વેત	અજવારમાં	 દંભનો	અંચળો	ઓઢી	 ફરતા	 માણસો	 રાત	 પડતાંપડતાં	 સફેદ	 રંગ	
ઊતરતો	જઈ	રાતના	રંગ	જવેી	કામળી	ઓઢી	લે	છ.ે	આ	સવરોધાભાસી	સંકુલતાને	સનરૂપવી	
ગમે	છ.ે	કલપના	હોર	કે	વાસતવ	એ	કળાના	ભોગે	ન	અવતરે.	સજ ્ષકન્રારે	પણ	મને	પાત્રોની	
હક્રરા-વત્ષનોને	 ત્રાજવે	 તોલી	 માપી	ચુકાદો	આપવામાં	 રસ	નથી.	 કેમકે	 માણસ	આખરે	 તો	
માણસ	છ.ે	માનવીર	મરા્ષદાઓ	એર	તેનું	આગવાપણં		છ.ે	બસ,	પહરસસથસત	કે	અનુભૂસત	સંદભદે	
કળાના	માધરમ	થકી	અથ્ષબોધનો	સંકેત	માત્ર	હોર	!	વાતા્ષ	બસ	કોઈકના	હૃદરને	સપરદે,	સનહહત	
અથ્ષબોધની	પ્રતીસત	કરાવે	અથવા	વાચકનું	તેનું	સચતિ	તે	હદરામાં	ગસત	કરવા	પ્રેરાર	તોર	ઘણં.	
કૃસતમાં	સનરૂસપત	સૂક્મ	અથ્ષ	સંદભભોને	રોગર	રીતે	સમજ	ેતો	પણ	લેખનની	સાથ્ષકતાનો	આનંદ	
થાર	છ.ે	પાત્રો	આપણી	આસપાસ	અત્રતત્રસવ્ષત્ર	હોર	છ.ે	કોઈ	એક	જ	પાત્ર	લઈને	આખી	
વાતા્ષ	ઘડાઈ	જાર	તેવું	ભાગરે	જ	બન્રું	છ.ે	ખરંુ	કહંુ	તો	વાસતસવક	જીવનમાં	અનેકોનેક	માણસો	
મળતા	હોર	છ.ે	આઠ-દસ	માણસો	ભેગા	થઈને	કોઈ	એક	પાત્રનું	 સનમા્ષણ	થાર	અને	તેમાં	
ઉમેરાર	છ	ેકલપના	અને	પાત્રજન્ર	અનુભૂસતના	આછા-ગાઢ	રંગો.	ઘણીવાર	હંુ	મને	પૂછતી	રહંુ	
છુ	ં:	હંુ	આ	રી	રીતે	લખી	રકી	?	આવુંઆવું		બધું	મારી	અંદર	્રારથી	સાંગોપાઈ	પડું	હરે	
?	 મારી	 વાતા્ષઓ	આ	નવી	 સૃસષ્ટથી	અજાણ	એવી	 મારી	ભીતર	 લોપાઈ-ગોપાઈને	 બેઠલેી	
અનન્રા	‘હંુ’	સાથેનો	મારો	પહરચર	કરાવે	છ.ે	વાતા્ષએ	વાતા્ષએ	જાણે	મારી	ભીતર	ધરબારેલી	
સંવેદનાઓના	નવાનવા	રૂપોને	મળતી	રહી	છુ.ં

વાતા્ષ	એકવાર	મનોસવશ્વમાં	રચાઈ	જાર	તરારે	તેની	ટકેસનક	પણ	તે	સાથે	જ	ગોઠવારેલ	
હોર	છ.ે	મને	થાર	છ	ેકે	પ્રતરેક	વાતા્ષને	તેની	પોતીકી	રચનારીસત	હોર	છ.ે	વાતા્ષ	આખરે	તો	
સજ ્ષકના	ભીતરના	અવાજ	સાથેનો	લેસખત	રૂપમાં	અસભવર્ત	થતો	લરસંવાદ	છ.ે	લેખન	પૂવદે	
મોટાભાગે	તો	આખી	વાતા્ષનો	ઘાટ	ઘડાઈ	ગરો	હોર.	અગાઉ	કહ્ું	છ	ેતેમ	લેખન	માટ	ેઆળસ	
થાર.	માટ	ેપહેલો	ડટ્રાફટ	તૈરાર	થાર	તેને	જ	બે-ચાર	વાર	વાંચી	જોઉં.	જોઈતા	સુધારા-વધારા	
કરવાના	હોર	તે	કરી	લઉં.	પછી	બીજો	ડટ્રાફટ	લખું	અને	તેમાં	કોઈક	ભૂલચૂક	થઈ	હોર	તો	
ત્રીજો.	જોકે	 ્રારેક	એવું	બને	છ	ે કે	લખતી	વખતે	 વાતા્ષની	 હદરા-ગસત	તથા	આકાર	બધું	
ગોઠવારેલું	હોર	તોર	લખારા	પછી	કોઈક	જુદા	જ	ઘાટ	ેઘડાઈ	હોર.	મનમાંથી	એક	અવાજ	
ઊઠ	ે-	જ	ેલખવું	હતું	તે	આ	તો	નહોતું	!	બીજુ	ંઆચિર્ષ	એ	જન્મે	કે	જ	ેલખારું	છ	ેતે	પણ	પડું	
હતું	ભીતર	?	દા.ત.	સમાજમાં	સવણભો	વડ	ેથતું	દસલતોનું	રોરણ	એ	સમાજનું	એક	વરવું	
વાસતવ	છ	ેપણ	સામે	્રાંક	્રાંક	દસલતો	વડ	ેથતા	સવણ્ષના	રોરણનું	વાસતવ	પણ	ડોહકરું	
કરતું	રહે	છ.ે	આ	આલેખન	માટ	ેવાતા્ષ	લખવી	રરૂ	કરી.	બે	વાર	નવેસરથી	લખવા	બેઠી.	જમેાં	
એક	નારકને	 કામચલાઉ	નોકરી	 મળે	છ	ે તરાં	 તેની	સાથે	 દુવર્ષવહાર	 થાર	છ.ે	 પણ	 કોઈક	
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આકસસમક	કામ	આવી	જતા	બંને	વખત	વાતા્ષ	અધૂરી	રહેલી.	એ	પછી	છકે	બે	વરદે	વાતા્ષ	લખાઈ	
તરારે	તે	નાસરકાના	દૃસષ્ટકોણથી	રચાઈ	આવી.	જમેાં	સુ-જાતા	તથા	સુજાતાના	રોરણના	પ્રશ્નોની	
સાથે	સાંપ્રત	સરક્ષણજગત	એક	સાથે	‘ચપટી’	વાતા્ષમાં	ગુંથાઈ	આવરા.	એવી	જ	રીતે	જ	ેલખવા	
ધારુરાં	હોર	તે	એ	જ	રૂપે	ન	લખારું	હોર	જ	ેરીતે	મારી	અંદર		એની	અનુભૂસત	હોર	તો	મને	
સંતોર	ન	થાર	તરાં	સુધી	પ્રરાસ	કરતી	રહંુ.	એવી	એક	વાતા્ષ	‘સફેદ	અંધારંુ’	છ	ેજમેાં	રાજકીર	
સંસપર્ષથી	કોરો	દૂર	અને	છતાં	તેનાથી	પ્રભાસવત	થરેલ	આજના	સમરમાં	જીવતા,	સવસભન્	
પહરવેર	વચચે	ઘેરાઈ	ગરેલા	માણસની	વાત	લખવી	હતી.	જ	ેવાતા્ષ	લખી	તે	જુદા	જ	રૂપ	સાથે	
પ્રગટી.	નામ	આપરું	-	‘ધુ્મમસ’.	ફરી	પેલા	રૂપને	આલેખવા	પ્રરાસ	કરભો	તરારે	પણ	એ	નવા	જ	
રૂપ	સાથે	આવી.	નામ	આપરું	 -	ખોવારેલું	સરનામું.	પણ	આખરે	છકે	લાંબા	કાળે	મારંુ	એ	
સંવેદન	મુજ્જફરનગરના	કોમી	રમખાણોની	પૃષ્ટ	ભૂસમમાં	‘સફેદ	અંધારા’	રૂપે	ઊતરી	આવરું.	

મહદ્અંરે	તો	મને	વાતા્ષનો	અંત	જ	પહેલો	સૂઝે	છ.ે	કરીક	તીવ્ર	અનુભૂસત	જ	સચતિ	તથા	
હૃદરને	કંપાવે	છ	ેએટલે	પણ	કદાચ	એમ	હોર	!	એ	પછીની	મારી	મથામણ	આરંભ	અંગેની	
હોર	છ.ે	સચતિમાં	આરંભ	માટ	ેઆવેલા	ચાર	પાંચ	સવકલપોમાંથી	કોની	પસંદગી	કરંુ	જ	ેવાતા્ષના	
અંત	સુધી	સોંસરવી	ગસતએ	પહોંચાડ	ે !	 ‘જીવ’,	 ‘રંગ	 સવનાનો	 રંગ’,	 ‘માંજો’,	 ‘વસંતદહન’,	
‘આખી	 રાત	અડધો	ચાંદ’,	 ‘હંુ	 દીનાપુરથી	બોલું	 છુ’ં,	 ‘દીક્ષાંત’,	 ‘રક્ષણ’,	 ‘સફેદ	અંધારંુ’,	
‘મહેલ’,	‘વચલી	મેડી’,	‘હુમલો’,	‘જરાં	‘રુ’	ટન્ષ	વસજ ્ષત	છ’ે	‘બહારનો	માણસ’	જવેી	વાતા્ષઓ	
આ	રીતે	રચી	છ.ે	પણ	ઘણીવાર	લખવું	રરૂ	કરંુ	ને	એનો	અંત	નક્કી	ન	હોર	તો	અટકી	જાઉં,	
પાત્રો	સાથે	મનોમન	સંવાદ	સધાર	:	ખરંુ	કહેવાર..	હંુ	સમજી	રકંુ	છુ	ંપણ	રું	થાર...	અથવા	
તો	હંુ	અને	પાત્ર	બંને	્રારેક	સતબધ	-	સનઃરબદ	!	‘એક	રીર્ષક	વાતા્ષ’	સંબંધે	એમ	બન્રંુ	હતું.	
વાતા્ષ	લખવી	રરૂ	કરી	અને	તે	અધૂરી	વાતા્ષ	એમ.	એસ.	રુસન.ની	મારી	એક	અધરાસપકા	સમત્રને	
સંભળાવી	હતી.	તેણે	અડધી	રાતે	ફોન	કરીને	પૂછ્ું	હતું	:	પછી	પેલા	પત્રમાં	રું	હતું	?	નારકે	
વાંચી	લીધો	?	અંતે	રું	થરું	?...	પણ	મેં	તો	પત્ર	વાંચરા	વગરનો	જ	રાખરો	હતો	!	તેણે	ભેટીને	
કહ્ું	:	‘રાર	!	પૂરી	રાત	ન	જાને	્રા	્રા	સોચા	થા,	ઈસસે	કમાલ	કા	એન્ડ	તો	કોઈ	હો	હી	
નહીં	 સકતા	 થા	 !’	 તો	 કોઈકવાર	 એક	 રબદમાત્રથી	 જ	આખી	 વાતા્ષ	 ઘડાઈને	આવે	 છ.ે	
‘ચોરખલી’,	‘પુલ’,	‘આખી	રાત	અડધો	ચાંદ’,	જરાં	‘રુ’	ટન્ષ	વસજ ્ષત	છ’ે	જવેી	વાતા્ષઓમાં	આમ	
બનવા	પા્મરું	છ.ે

કથાબીજ	મેળવવાની	ઝાઝી	મથામણ	નથી	કરવી	પડતી.	એ	તો	અણધારી	રીતે	સહજમાં	
હાથવગું	હોર.	લેખન	માટ	ેઉસદ્નિ	કરવા	બાહ્	જગત	હંમેર	તતપર	જ	રહ્ું	છ.ે	એથી	ઊલટુ	ં
ઘણીવાર	સાવ	નજીવી	અમથી	વાતો	પણ	વાતા્ષકળામાં	રૂપાંતર	પામી	જાર.	‘સાતમો	હદવસ’,	
‘રંગ	સવનાનો	રંગ’,	‘રરમની	વાત’,	‘એવી	ને	એવી’,	‘અડધી	સ્તી’,	‘આંચકો’,	‘ઘેરાવ’	જવેી	
વાતા્ષઓ	આ	રીતે	લખાઈ	છ.ે	મુસાફરી,	વાચન,	સનરીક્ષણ,	અનુભૂસત,	વત્ષમાનપત્રો,	ટસેલસવઝન,	
સમાચારો,	સમરણ	કે	શ્વણ	રૂપે	કોઈક	ને	કોઈક	સંવેદન	સપર્ષતા	રહે	છ.ે	એકવાર	એમ	બન્રું	
હતું	કે	ટટ્રનેમાં	કોઈકની	જગરા	પર	છાપું	પડું	હતું.	કોઈક	હહન્દી	દૈસનક	હરે.	જમેાં	વાત	મરાઠી	
માણસની	લખી	હતી.	લગભગ	એનું	પોણં	પાનું	ફાટી	ગરેલું.	જ	ેથોડુ	ંબચરું	હતું	તે	પરથી	એવું	
કંઈક	 સમજારું	 હતું	 કે	 પતનીને	 સળગાવી	 દેવાના	 ગુના	 હેઠળ	 કારાવાસ	 ભોગવતા	 એક	
અપરાધીએ	જલેમાં	રહીને	સાહહતરસજ ્ષન	કરુરાં	હતું.	સચતિ	સવચારે	ચઢું.	આટલા	સંવેદનરીલ	
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માણસ	કઈ	એવી	સનમ્ષમ	ક્ષણે	માણસ	મટી	ગરો	હરે	?	-	અને	વાતા્ષ	લખી	‘હરહાઈ’	!	જનેે	
‘કુમાર’ના	કમલા	પરીખ	પાહરતોસરક	પ્રાપ્ત	થરું.	એજ	રીતે	‘મમતા’માં	છપારેલ	વાતા્ષ	‘એક	
હરટારડ્ષ	ફોજીની	વાતા્ષ’	જણેે	મેં	મારા	સંગ્રહમાં	‘ઉઝરડો’	રીર્ષકથી	સમાસવષ્ટ	કરી	છ	ેતેમાં	
બદામ	ચોરવા	આવેલા	બાળકને	આક્રોરમાં	ગોળી	મારી	દેતા	એક	ફોજીની	વાત	છ.ે	પ્રથમ	
દૃસષ્ટએ	અતાહક્ષક	લાગતા	આવા	અંત	સવરે	બીજાની	જમે	મને	પણ	સવાલ	થરો	હતો	કે	કોઈ	
એક	બદામની	ચોરી	માટ	ેમૃતરુદંડ	આપી	રકે	?	પણ	છાપું	કહેતું	હતું	કે	કેરી	તોડવા	આવેલા	
બાળકને	પ્થથરો	વડ	ે છુદંી	નાખરો	હતો.	દસ	રૂસપરા	જવેી	મામૂલી	રકમ	માટનેા	ઝગડામાં	
માણસને	હણી	નાંખનારા	કે	વીસ	રૂસપરા	માટ	ેપોતાની	દીકરી	વેચી	દેનારા	માણસોની	વાત	
સમચારોએ	 ્રાં	 નથી	 કહી	 ?	 પ્રશ્ન	 એક	 ક્ષણ	 માટ	ે અંદરથી	 જાગી	 જનારા	 અમાનવીર	
પરુપણાનો	છ.ે	‘અમોલી’	જવેી	વાતા્ષ	પણ	એવા	જ	સંચારે	મારી	કથાસૃસષ્ટમાં	જન્મી	છ.ે	સાવ	
પછાત	ગામમાં	કોઈપણ	કંુવારી	છોકરીની	માંગ	ભરી	‘ઘરવાળી’	બનાવી	લેતા	પુરુરની	જડ	
તથા	 સવકૃત	પરંપરાને	માનવાનો	ઈનકાર	કરતી	આઠકે	વરસની	છોકરી	ભાગી	જઈને	ગાઢ	
જગંલમાં	નવ	નવ	હદવસ	ભૂખરા	તરસરા	રહીને	પણ	સવદ્રોહ	કરે	છ.ે	

્રારેક	 મનને	અજપં	બનાવી	 દેતા	 સવચાર	 માત્રથી	 પણ	 વાતા્ષ	 રચાઈ	છ.ે	આજના	
સમરમાં	જ	ેઘટના	કેવળ	એક	સહજ	વાત	બની	ગઈ	છ	ેતેવા	તેજાબથી	ચહેરો	સવકૃત	કરી	
નાંખનારની	 સવકૃત	 કુરુપતાએ	મને	અંદરથી	 હચમચાવી	 હતી.	 પણ	એકવાર	એક	 કાર્ષક્રમ	
દર્મરાન	ટરૅસલસવઝન	પર	એક	દૃશર	જોરું	હતું	જમેાં	પાહકસતાનમાં	એસસડ	એટકેમાં	આવી	બળી	
ગરેલી	સ્તીઓને	બરુટીપાલ્ષરની	તાલીમ	અપાતી	હતી.	જોતા	જ	તરત	પેલી	ધરબાઈ	ગરેલી	
પીડા	ઝંકૃત	થઈ	ઊઠી.	થરું,	જ	ેસવરં	અસુંદર	છ	ેતે	અન્રને	સુંદરતા	બક્ષે	છ	ે!	એની	સુંદરતાને	
કોઈ	રું	રૂપ	આપી	રકે	?	આ	સવચાર	સાથે	કલપેલી	સમાજની	પ્રસતહક્રરાઓ	સાંકળતી	ગઈ	અને	
‘રા’ણ	કૂકડી’	જવેી	વાતા્ષ	લખાઈ.	્રારેક	એવો	પણ	પ્રશ્ન	ઊગરો	કે	ટસેલસવઝન	પર	સડસડાટ	
એકધારી	રીતે	સમાચાર	વાંચતી	સ્તીઓ	સમાચાર	બનતી	સ્તીઓથી	સાવ	પર	હરે	કે?	કેમકે	
આપણે	તરાં	‘ઉચચ	સોસારટી’ના	અપરાધો	બંધ	બારણાં	પાછળ	જ	જાડી	દીવાલોમાં	ચણાઈ	
જતા	 હોર	 છ.ે	આ	 સવચારે	 ‘ન્રૂઝરૂમ’	 વાતા્ષ	 લખાઈ.	 ્રારેક	 સરક્ષણજગત	જવેા	અતરંત	
સંવેદનરીલ	 ક્ષેત્રે	 થતા	અમાનવીર	 વરવહારો	 હૃદર	 કંપાવી	 મૂકે	 છ.ે	 જરાં	ઋજુ	 માનવીર	
વરવહારની	સહુથી	વધુ	અપેક્ષા	રહે	છ.ે	પણ	પારાવાર	ગેરસમજો,	રોરણ,	એકમેકને	ઊતારી	
પાડી	 સવજર	ઉન્માદમાં	 રાચવાની	 વૃસતિ	 સનરારા	જન્માવે	 છ.ે	 માત્ર	 સરક્ષણ	ક્ષેત્રે	જ	 નહીં,	
વાસતવમાં	આ	દૃશર	કોઈપણ	સથળનું,	કોઈપણ	ક્ષેત્રનું	હોઈ	રકે.	જમેાંથી	‘આંખ’	વાતા્ષ	લખાઈ.	
અલબતિ	કેટલીર	સુખદ	અનુભૂસતઓ	સરક્ષણ	જગત	પરતવે	રાજીપો	આપે	છ.ે	ભલે	જગતમાં	
ઉદાતિતા	અપ્ષનારા	મુઠ્ીભર	લોકો	હોર	તોર	દુસનરા	અને	 સજદંગીની	સુંદરતા	પરતવે	એક	
શ્દ્ધા,	એક	સવશ્વાસ	ટકાવી	રાખરે.

્રારેક	એકાદ	સંવેદનમાત્ર	બસ	થઈ	રહે	છ.ે	અરેરાટી	જન્માવતા	સનઠારીકાંડ	પરની	
ઘટના	પરથી	‘વન	ટ	ુકા	ફોર’	લખી.	દેર	માટ	ેમરી	હફટનારા	સૈસનકોની	રહાદતને	 સવસરી	
જવાની	ઉપેક્ષા	વૃસતિની	વેદનાએ	‘રહીદીનું	સુખ’	લખાવી.	સામાન્ર	રીતે	હોર	છ	ેતેવી	બીજી	
છોકરીઓ	જવેી	ન	હોવાથી	એબનોમ્ષલ	ગણાતી	છોકરીની	વાતને	 ‘એવી	ને	એવી’	વાતા્ષમાં	
વણી.	ઢળી	જતા	રૌવન	પછીની	એકલતાની	પીડા	વેંઢારતી	સસનેતાહરકાની	વરથા	‘એક	હતી	
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નીલું’	વાતા્ષમાં	મૂકી	છ.ે	સાંસાહરક	ક્ષેત્રે	સવ્ષથા	સુખી	તથા	તૃસપ્ત	ધરાવતો	પુરુર	અકારણ	અન્ર	
સ્તીને	ચાહી	રકે	?	સજદંગીમાં	હંમેર	માટ	ે્રાંર	હરઝવદેરન	હોર	ખરંુ	?	જાણે	જીવન	સવરં	
અરીર્ષક	છ.ે	એની	કલપનાએ	‘એક	અરીર્ષક	વાતા્ષ’	રચી.	પડોરનું	ઘર	વેચવાનું	થાર	તરારે	
અડોઅડ	ઘરમાં	રંકા-કુરંકાનું	 કેવું	ઘમસાણ	મચે	છ	ેતેની	વાત	‘ઘર	નંબર	13’માં	મૂકી	છ.ે	
બળાતકાર	 જવેી	 જઘન્ર	 ઘટનાના	 સભન્	 સભન્	 પહરમાણોને	 ‘આખી	 રાત	 અડધો	 ચાંદ’,	
‘બળાપો’	કે	‘થપપા	સવનાની	એક	રમત’	વાતા્ષમાં	સનપજાવરા	છ.ે	‘નામ’	જવેી	વાતા્ષમાં	દહરદ્રતાને	
કારણે	થતું	ગરીબ	કલાકારના	રોરણની	વાત	કરી	છ.ે	વગ્ષખંડોમાંથી	પણ	મને	વાતા્ષઓ	મળી	
આવી	છ.ે	મારી	એક	સહાધરારી	એક	છોકરી	જ	ેદેખાવે	કંઈક	કદરૂપી	એવી	કહી	રકાર	પણ	
ભીતર	તેની	એક	તીવ્ર	આરત	 કે	તેને	કોઈક	અસતસુંદર	રુવાન	પ્રેમ	કરનારો	હોર...	છવેટ	ે
બીજાના	નામે	પોતાને	જ	પ્રેમપત્રો	લખી	જાતને	આશ્વસથ	કરતી	તે	રુવતીને	મેં	‘મેઘધનુર’માં	
આલેખી	છ.ે	બાળદૃસષ્ટએ	લખારેલ	વાતા્ષ	‘સંજુનો	કાગળ’માં	બાળ	મનમાં	ઊઠતા	કેટલાંક	ન	
સમજતા	 સવાલોને	 તથા	 રાળાકીર	 વાતાવરણને	 કલપનાના	 લસરકે	 સનરૂપી	 છ.ે	 ‘નવનીત	
સમપ્ષણ’માં	છપારેલ	મારી	પહેલી	વાતા્ષમાં	પણ	સમાજ	સામે	પ્રેમભાવનો	દંભ	કરતા	પણ	
એકાંતમાં	અજાણ	બની	રહેતા	દંપતીની	વાત	સંતાનની	નજરે	મૂકી	છ.ે	

વાતા્ષઓ	સતત	સચતિમાં	રમતી	રહે	છ	ેપણ	સમરના	અભાવે,	અનુકૂળતાએ	તેની	ગસતએ	
વાતા્ષલેખન	થરા	છ.ે	તે	રીતે	વાતા્ષતત્વ	સાથેનું	સાતતર	સતત	જળવાઈ	રહે	છ.ે	વાતા્ષલેખન	માટ	ે
સહુથી	 રસપ્રદ	વાત	એ	લાગે	છ	ે કે	 સભન્	 સભન્	ઘટનાઓ	કોઈક	એક	 રહસરમરી	ક્ષણે	
સંરોજાઈને	એક	નવર	‘વાતા્ષસવશ્વ’	બને	છ	ેતે	છ.ે	મુસાફરીએ	પણ	લેખન	કરાવરું	છ.ે	દા.ત.	એક	
હદવસ	બસમાં	મારી	બાજુમાં	બેઠલેા	એક	બહેને	અચાનક	રડવાનું	રરૂ	કરુરાં.	પૂછતાં	તેમણે	કહ્ું	
કે	તેમના	પસતના	ત્રાસથી	વાજ	આવી	જઈને	ઈશ્વર	પાસે	મોત	જ	માંગી	લીધેલું	પણ	હવે	થાર	
છ	ેકે	જવેો	હતો	તેવો	પણ	મારો	માણસ	હતો.	આ	વાત	હંુ	તરાં	જ	ભૂલી	ગઈ.	ને	તેને	ર	બે-ચાર	
વરસ	વહી	ગરા.	એ	પછી	જરારે	હંુ	મારા	ઘેર	જતી	તરારે	એક	ઝાડ	જોતી	જ	ેથોડુકં	લીલું	હતું	
અને	થોડુકં	સૂકાઈ	ગરેલું.	મને	હંમેરા	થતું	કે	હવે	આવીર	તરારે	તો	આ	ઝાડ	સૂકાઈ	ગરું	હરે	
પણ	એવું	ઘણા	સમર	સુધી	ન	બન્રું	અને	મને	અચાનક	પેલી	સ્તી	રાદ	આવી.	સબલકુલ	એ	વૃક્ષ	
સમી.	ન	લીલીછમ	રહેતી	ન	સુકાતી...	અને	‘ઝાડ’	વાતા્ષ	લખાઈ.	એ	જ	રીતે	ઘણા	સમરથી	
સવસમૃત	થતા	બહુરૂપી	જવેા	કલાકાર	પર	લખવા	ધારુરાં	હતું.	ઘણો	વખત	થરો.	પછી	એક	હદવસ	
ટટ્રનેમાં	મુસાફરી	દર્મરાન	સબલાસપુરની	આસપાસ	વસનારા	કેટલાંક	લોકો	બેઠાં	હતાં.	જમેના	
પહરવેર	તથા	ભારામાં	રસ	પડો.	એક	ઘૂંઘટ	કાઢી	બેઠલેી	સ્તી	તેના	પસતથી	રરમાતી	પોતાના	
પુત્રને	ખોળામાં	 લઈને	 કહી	 રહી	હતી	 :	 તું	 તો	 મોર	 રુઈરા	મે	 હોવત...	અને	જાણે	 નારક	
બજરંગી	આજ	ભારા	-	પહરવેરની	પ્રતીક્ષા	કરતો	હોર	તેમ	ઘૂઘરા	રણકી	ઊઠ્યા	અને	વાતા્ષ	
‘વસંત	દહન’	રચાઈ.

‘ફૂલ	 બજાર’	 વાતા્ષસંગ્રહમાં	 કેન્દ્રસથાને	 કેવળ	 નાસરકાઓ	છ.ે	આ	સ્તીઓ	 દુસનરાનાં	
બજાર	વચચે	છલે્ી	પાંખડીના	કરમાઈ	જવા	સુધી	પોતાની	સુગંધ	સવખેરી	દઈને	પણ	અસસતતવના	
અણએ	અણને	ટકાવવા-શ્વસવા	દૃઢ	રહે	છ,ે	કહટબદ્ધ	રહે	છ.ે	આ	વાતા્ષનાં	કપૂરી,	મલકી,	રેણ,	
ઉરા,	સનરસત,	નીસત,	ઝરણા,	મોહહની	કે	અવંતી	જવેાં	પાત્રો	્રારેક	દુન્રવી	લોકોના	હાથે	તો	
્રારેક	સવજનોના	હાથે	ઘવારા	હરે	તો	લાજવંતી	કે	નીના	જવેાં	પાત્રોએ		છલના	આદરી	
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પોતીકાં	કે	પારકાં	લોકોને	છતેરારાં	પણ	હરે.	ઊંડાણથી	સવચાર	કરીને	અનુભવું	છુ	ંતો	માનવીર	
સનરસતની	કરુણતા	સસવાર	કરું	જ	હાથ	લાધતું	નથી.	અને	કેવળ	સ્તીઓ	જ	કેમ	?	કદાચ	વધુ	
વરાપક	અને	સૂક્મ	અથ્ષમાં	કહંુ	તો	ખરેખર	આ	જગતમાં	જીવતાં	આપણે	સહુ	ફૂલ	બજારનાં	
એવાં	ફૂલો	છીએ	કે	જ	ેપ્રેમની	વેરની	કે	ઝેરની	તીક્ણ	અણીએ	વીંધાતા	રહીએ	છીએ	-	ક્ષણે	
ક્ષણે.	જનેા	પર	સવશ્વાસ	અકબંધ	હોર	છ	ેએવા	સવજનોના	જ	હાથે	કે	પોતીકા	એવા	મનુષર	
સમુદાર	 વડ.ે	આમ	છતાં	 વણથંભી	 રહે	 છ	ેઆપણી,	આ	 પાત્રોની	 અને	 મનુષરોની	 રાત્રા	
સજદંગીની	રોધ	માટ,ે	ચપટી	સુખ	માટ	ેઅને	‘જીવન’ના	સારાંર	માટ	ે!	એવાં	સહરાત્રીઓને	હંુ	
ચાહંુ	છુ.ં	તેમના	સંઘર્ષનું,	મથામણોનું,	તલસાટનું	મારે	મન	અનેરંુ	મૂલર	છ	ેઅને	કારમ	રહેરે...

માણસ	ભીતર	ધબકતા	‘હંુ’ની	એક	ઉતકટ	ઝંખના	હોર	છ	ે-	જગત	સવરેની	પોતીકી	
અનુભૂસતને	અસભવર્ત	કરવાની.	કોઈ	રહેરમાં,	કોઈ	ગલીના	નાકે	એક	એવો	આઝાદ	ચોક	
હોર	જરાં	તેની	વાતને	એક	સવસામો	મળી	રહે.	આઝાદ	ચોક-નામમાં	જ	કેવું	આકર્ષણ	!	એક	
પ્રકારની	ખુમારી,	એક	સમજાજ,	સવાતંત્ર્	રની	અાહ્ાદક	અનુભૂસત.	જરાં	તમે	વાત	કરી	રકો,	
રહી	રકો	તમે	જ	ેછો	તે.	કોઈપણ	દંભ	કે	આડબંર	સવના	થઈ	રકો	પ્રગટ	તમે	જવેા	છો	તેવા.	
જરાં	આઝાદ	હવા	વહેતી	હોર.	જરાં	અવાજોના	રંગ,	આકાર	અને	કદ	એક	સમાન	હોવાની	
કોઈ	રરત	ન	હોર,	કોઈ	ફરજ,	ન	હોર	કોઈ	અસનવાર્ષતા.	જરાં	ઝળહળતું	હોર	લોકતંત્રનું	એક	
સનરાળુંં	સૌંદર્ષ.	પણ	બહુધા	એક	ઊંચો	અવાજ	નાનાનાના	બીજા	અસંખર	અવાજોને	ગળી	જતો	
જ	જોરો	છ.ે	કદાચ	એ	લોકોની	ભીતરના	કોઈક	ખૂણે	ધરબાઈ	ગઈ	હરે	અક્થર	રબદોની	એક	
ઝાળ	જ	ેધીમેધીમે	બાઝી	ગઈ	હરે,	એ	વેદના	 ઠરી	જઈને	બરફ	બની	ગઈ	હરે.	 ઠરી	ન	
રકનારી	એવી	આગ	લઈને	જીવતા	માણસો	‘બરફના	માણસો’	રૂપે	આલેખારા	છ.ે	

જીવનની	પ્રતરેક	પહરસસથસત	પરતવે	માણસ	પ્રસતહક્રરા	અનુભવે	છ.ે	આપણે	રોજબરોજના	
જીવનમાં	બાહ્	દ્દં્	અને	આંતર	દ્દં્	અનુભવતા	હોઈએ	છીએ.	હંુ	સાધારણ	જીવન	જીવું	છુ	ં
એટલે	વાતો	આમ	તો	સાધારણ	હોર	છ,ે	એકસરખા	જીવનના	ખંડોમાંથી	સહુ	કોઈ	પસાર	થતા	
હોર	છ.ે,	પણ	સાધારણ	વાતોને	કળા	રૂપમાં	ઢાળવાનો	રતન	સાધારણ	નથી	હોતો.	અનુભવોને	
નવી	તાજગી	સાથે	પ્રસતુત	કરવાનો	પડકાર	કળાકાર	માટ	ેહોર	છ.ે	અતરારસુધીમાં	કુલ	છ	
વાતા્ષસંગ્રહો,	ત્રણ	કાવરસંગ્રહ	(જમેાં	એક	ગુજરાતી,	બે	હહન્દી	કાવરસંગ્રહ),	બે	અનુવાદના	
પુસતકો,	છ	સવવેચનસંગ્રહ,	ત્રણેક	સંપાદનના	પુસતકો	આપરાં	છ.ે	વાતા્ષ	સવરૂપમાં	એક	અલારદો	
પડકાર	અનુભવાર	છ.ે	જરાં	વેરસવખેર	થવાની	ર્રતાઓ	અનેકગણી	છ.ે	્રારેક	થાર	છ	ે-	
કેમ	લખું	છુ	ં?	પણ	પ્રતરુતિર	સનરુતિર	જ	રહે	છ.ે	પછી	ધીમેથી	હવાની	લહેરખી	કાનમાં	કહે	છ	ે
જાણે	:	બસ,	આ	જ	રીસત	હરે	મારી,	મારા	સમરની	વાત	કહેવાની!	સજદંગીને	સમજવાની,	
ઉકેલવાની,	 મારા	સમર	પરતવે	અનુભવતા	આક્રોર,	ચૂપપી,	 ગૂંગળામણ,	આનંદ,	 ઉલ્ાસ,	
સૌંદર્ષ	અસભવર્ત	કરવાની.	જોવા	જાવ	તો	રુગો	રુગોથી	લખાતી	વાતા્ષઓમાં	કહેવાઈ	ચૂ્રું	
છ	ેબધું	જ.	પણ	તેમ	છતાં	સજદંગી	અને	જગતની	ઘણી	વાતા્ષઓ	છ	ેહજી	જ	ેલખવાની	બાકી	
છ.ે	વાતા્ષ	માટ	ેઅનુભવારેલ	એક	સંવેદન	સમગ્ર	જીવનની	કેવળ	ક્ષણાધ્ષ	માત્રનું	સતર	હોર	તોર	
તે	 સો	 સતર	 જટેલું	 જ	 સવારું	 તથા	 પહરપૂણ્ષ	 છ.ે	 સતર	 શ્વસવાની	 અને	 અનુભૂસતનું	 સતર	
ઈમાનદારીથી	લખવાનું	નામ	જ	તો	છ	ેવાતા્ષ	!!

q
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Mk{eûkk/økútÚkkð÷kufLk

rþhe»kMk{eÃku, çk]nË MktË¼kuo ðå[uLkwt MkkrníÞfkÞo

hkÄu~Þk{ þ{ko

(‘rþhe»k Ãkt[k÷ yæÞÞLk økútÚk’, «fkþf çkkçkw÷k÷ yu[. ðkìhk, Ãkkïo ÃkÂç÷fìþLk, 102, 
LktËLk fkìBÃ÷uõMk, {eXk¾¤e økk{, y{ËkðkË-380006. VkuLk : (079)26424800 
«Úk{ ykð]r¥k : òLÞwykhe, 2020 «ík: 500, {qÕÞ : 800-00)

rþhe»k Ãkt[k÷Lkk yæÞÞLkøkútÚkLkk MktÃkkËf þheVk ðes¤eðk¤kyu ‘çku ðkík’Lkk 
rLkðuËLk{kt ÷ÏÞwt, ‘yksLkk Mk{Þøkk¤k{kt ßÞkt MksoLkkí{f MkkrníÞ Ãký LkÚke ðt[kíkwt 
íÞkt rððu[LkLkwt rððu[Lk fkuý ðkt[u? ykðku Ë¤Ëkh økútÚk fkuý AkÃku?’ nðu {qÕÞðkLk økútÚk 
AÃkkELku çknkh Ãkzâku.

yk MktË¼o{kt ykìMkoLk ðìÕMk-y{urhfLk rVÕ{rLkËuoþfLkwt yðíkhý Mkkt¼éÞwt : f¤kLkwt 
fk{ Mk[uíkLk {kLkwr»kf Ãkwhw»kkÚko Au suLkku MktÃkqýo MkkÚku MktçktÄ nkuÞ íkku s çkhkçkh, Lknªíkh 
ftE LkÚke. rððu[LkLkk MkkrníÞ rðþu rþhe»kLkku yðÄqík suðku Ãkwhw»kkÚko yLku þheVkLke 
MktrLkc økwhwËrûkýk ¾e÷e Au. økútÚkLkwt Lkk{ktfLk yæÞÞLkøkútÚk ykLkk Ãkqðuo ‘®n{ktþe þu÷ík 
yæÞÞLkøkútÚk’ MðYÃku AÃkkÞwt Au. y{ËkðkË {wfk{u ‘rþhe»kMk{eÃku’ fkÞo¢{ WsðkÞku 
íÞkhu Ãký økwhwrþ»Þku yLku [knfkuyu ÃkÄkhe WíMkkn Ëþkoðu÷ku.

MktÃkkËfu yLkw¢{{kt ËMk(10) ¾tz rð»kÞku ðnUåÞk. ¾tz 1{kt rððu[f, ¾tz 2{kt 
MktÃkkËf, ¾tz 3{kt MkkrníÞ®[íkf, ¾tz 4{kt ðkíkkofkh, ¾tz 5{kt  Lkð÷fÚkkfkh, ¾tz 
6{kt ¼khíkeÞ fÚkkMkkrníÞ, ¾tz 7{kt yLkwðkË yLku «feýo, ¾tz 8{kt {w÷kfkíkku, ¾tz 
9{kt furVÞík, ¾tz 10{kt MðsLk rþhe»k Ãkt[k÷, íkËwÃkhktík Ãkrhrþü MkkÚku çkÄk ÷u¾fkuLkkt 
MkhLkk{kt.

‘rððu[f’ rð¼køk{kt çkkçkw MkwÚkkhLkwt ‘yuf Mktøkík yð÷kufLk’ rðMík]ík Au Ãký 
{w÷kfkíkku{kt íku{ýu yuf Ãku[eËku «&™ ÃkqAâku Au : su ÃkwMíkfLku ½hyktøkýu yuf Ãký yìðkuzo 
fu ELkk{ Ãký ykÃkðk{kt Lk ykÔÞwt nkuÞ yu ÃkwMíkfLku rËÕneLke MkkrníÞ yfkË{e yìðkuzo 
ykÃku íÞkhu ík{Lku ykÃkýe Mk{eûkk«ð]r¥k rðþu yLku ykÃkýe ELkk{ku ykÃkðkLke ÃkØrík 
rðþu xefkrxÃÃký fhðkLkwt {Lk ÚkkÞ Au?...ík{u yìðkuzo ÷uðk{kt {kLkíkk LkÚke. {khku «&™ 
Au fu ík{u yìðkuzo ÷uðk{kt {kLkíkk fu{ LkÚke?

ynª rþ. Ãkt[k÷u ÃkkuíkkLke {kLÞíkk rLk¾k÷MkÃkýu ÔÞõík fhe Au. 648 Ãk]ckuLkk 
økútÚk{kt ÄkhËkh [[koyku rðþu ¼kðfkuyu økútÚkÃkXLk fhðwt ½xu.

þheVkyu ‘MðkíktºÞku¥kh økwshkík’(4){kt Mkkãrððu[f Lkð÷hk{ økútÚkkðr÷-
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33{kt MkkuLkk suðe Mk÷kn ykÃkíkk ÷¾u÷wt ‘Mkkhk økútÚkLku ð¾kýðk yLku LkXkhkLku íkkuze 
Ãkkzðk yu økútÚkÃkheûkfkuLkku ËwrLkÞk{kt Mk½¤u Xufkýu Ä{o økýkÞ Au.’ ynª ðes¤eðk¤kyu 
«ríkrcík r[ºkfkh økw÷k{ {nkuB{Ë þu¾Lke MðMÚk fhe Au. íÞkt LkXkhkLku íkkuze ÃkkzðkLke 
«ð]r¥k LkÚke. (Ãk].229)

‘rððu[LkÃkkuÚke’ rðþu rððu[f h{ý MkkuLkeyu Ãk]. 215-217 Ãkh MÃkü yr¼«kÞ 
yk{ ykÃku÷ku. ‘rþhe»k Ãkt[k÷u ÃkkuíkkLke ÃkeZ rððu[LkMk{s yLku MkßsíkkLku òuhu  
ftEf Mðih heríkyu, õÞkhuf íkku [k÷íke ÷uLxýu yk LkkUÄku ÷¾e Au. yuÚke yuf-YÃkíkkLku 
çkË÷u yý-Mkh¾kÃkýwt Ëk¾÷ ÚkÞwt Au... fux÷ef rþrÚk÷ yr¼ÔÞÂõík Ãký yu{kt «ðuþe 
Au.’

‘rððu[LkÃkkuÚke’ rðþu ‘yuíkËT’{kt Mksof rMkíkktþwyu yk ÷u¾Lku ytíku Mðkøkík fhu÷wt : 
‘ykðe rLkËuoþfkhe ¿kkLk{e{ktMkk íkhV ÷E síkk yk fkuþLkwt MðkøkíkMk¼kyu ‘çkkðLk 
çkknuh’ su nkuÞ yuLke ðkík fhe níke. rþhe»k Ãkt[k÷u yk ‘rððu[LkÃkkuÚke’ yuðe heíku 
yk÷u¾e Au fu ðk[f yu ÃkkuÚke{ktÚke AÃÃkLk rð¼kðLkkyku yu ‘AÃÃkLk çkknuhLkwt çkkfe fk{ 
Ãký ykðLkkhe ÃkuZeLku [ªÄe çkíkkzu...’ (Ãk].213)

‘rððu[f’ rð¼køk{kt rðsÞ þk†e, rfhex ËqÄkík, LkeríkLk {nuíkk, h½wðeh 
[kiÄhe, hkÄu~Þk{ þ{koLkkt ÷¾kýku Au.

‘MkkrníÞ®[íkf’{kt frð hksuþ ÃktzâkLkku ÷u¾, ‘SðLk¼hLke ‘MkÂL™rÄ’ 
MkkrníÞLke’ æÞLkkno Au. ‘MktÃkkËf’ ¾tz{kt rfþkuh ÔÞkMku, Mkk{rÞf MktÃkkËf MðYÃku íku{s 
rþhe»k ‘Ãkt[k÷Lke f]ríkykuLke rððu[Lk Mkqr[’ ‘Ãkrhrþü’{kt h[e Au.

‘ðkíkkofkh’ rð¼køk{kt þheVk ðes¤eðk¤kLkwt «ËkLk M{hýeÞ Au. MkkÚkkuMkkÚk 
rfhex ËqÄkík, ysÞ hkð÷, hkÄu~Þk{ þ{ko, Lkhuþ þwõ÷Lkk ÷u¾ku rþhe»k Ãkt[k÷Lkk 
yr¼øk{Lku «Míkwík fhu Au.

‘Lkð÷fÚkkfkh’ rð¼køk{kt ®çkËw ¼èLkku ÷u¾ ‘yLkwykÄwrLkf MktË¼o yLku ðiËune 
yux÷u s ðiËune’ íkÚkk Mksof rððu[f {rý÷k÷ n. Ãkxu÷Lkku ÷u¾ ‘Lkð÷fÚkk÷u¾Lk 
rðþuLke «Þkuøkkí{f Lkð÷fÚkk’ æÞkLkÃkkºk Au.

‘¼khíkeÞ fÚkkMkkrníÞ’ ¾tz{kt h½wðeh [kiÄheyu rþhe»k Ãkt[k÷Lku ‘«ð]r¥k{Þ 
MktLÞkMke’ MðYÃku ÞÚkkÚko ÃkkUÏÞk Au. yuðku s ÷u¾ nMkw Þkr¿kfLkk çku «÷tçk yÇÞkMkþe÷ 
÷u¾ku MktÃkkËfu (fkxAktx LkkAqxfu fheLku) {qõÞk Au. 

¾tz : 7, su{kt ‘yLkwðkË yLku «feýo’ ¾kíku rn{ktþe þu÷íku rþhe»k Ãkt[k÷Lkk 
yLkwðkËku fux÷k Au, fuðk Au, fu{Lkk Au yuLkk íkkxMÚÞ ÃkqðofLkku, ÷ktçkku ytøkúuS WËknhýku 
MkkÚkuLkku ÷u¾ òýðk-{kýðk suðku Au. «kht¼{kt íku{ýu n»kkoÂLðík ÚkE fÚÞwt Au : 
‘ykht¼Úke ytík MkwÄe y¾tz «ðkrníkk yu fk¤SÃkqðofLke {kðsíkLku Ãkrhýk{u ¼kðfðøko 
yk yLkwðkËku îkhk {q¤ h[LkkLke ðk[ðk suðe s «MkL™íkk yLkw¼ððkLkku.’ òýeíkk 
swËk swËk «-ËuþkuLkk Ãký fÚkk-MksoffkhkuLkkt ¼k»kkLíkh rðþuLke [[ko fhe ÷ur¾fkyu Mk-
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hMk þhíkLke þuíkhtS Mkw.òu.Lku Mkt¼khe fÚke Au : 
‘þhík {kºk yux÷e fu Mkwhuþ òu»ke fnuíkk yu{ ÃkkuíkkLke çkÄe s økwtòÞþLkku íkkøk 

yLkwðkËfu fkZe ÷uðku òuEyu... íÞkhu yLkwðkËf fuð¤ «ðkne «kýðkLk çkLku. rþhe»k 
Ãkt[k÷ ÃkkMkuÚke ykðwt yð~Þ {¤ku.’

íÞkhçkkË ‘Ãkºkku yLku SðLk[Þko’ æðrLk÷ Ãkkhu¾u ÃkkÚkhe Au.
¾tz : 8{kt ‘{w÷kfkíkku’ rðþu òýík÷ þheVkLke, çkkçkw MkwÚkkh yLku ¾kMk íkku 

sÞËuð þwõ÷u ÷ktçke ÷ur¾LkeÚke rþhe»k Ãkt[k÷Lke {w÷kfkík £u{ fhe Au. íÞkt 11 ÄkuhýLke 
rþ. Ãkt. yu Mkwhuþ òu»keLkk {w¾kuËTøkkhÚke ðnu÷e-W{kþtfh òu»keLkk ykËh MkkÚkuLke 
MkhMðíke ykðe níke : 

Mkwhuþ òu»keyu ‘LkËe Ëkuzu Mkkuzu ¼z¼z çk¤u zwtøkhðLkku’ yu frðíkk ¼ýkðíkkt 
þYykík s fhe fu - 

-W{kþtfh òu»keLku frðíkk ÷¾íkkt ykðzíke s LkÚke!’ yu rþhe»kAkºkLkk Ãkøk 
ík¤uÚke íkku Ähíke Mkhfe økE...

(yk ÷¾LkkhLku íkku LkkiþkËeÞ ÄqLkLkwt ‘{u÷k’Lkwt «[tz þfe÷ økeík ÞkË ykðe çkuXwt. 
‘Ähíke fku ykfkþ Ãkwfkhu ykò ykò «u{ Ëwðkhu ykLkk ne nkuøkk’) Ãký rþhe»ku 
MðkæÞkÞ{kt W{kþtfhLkk MíkhLke ðkýe{kt yÄwLkk çk[kð fhu÷ku : W{kþtfhLku frðíkk 
÷¾íkkt ykðzu Au fu Lknª íku {wËku yLkwMLkkíkf fûkkLkku Au. (MkÂL{ºk frð [tÿfkLík þuX yk 
òýíkk nþu? nk, [LÿfkLík xkuÃkeðk¤kLke ðkík y÷øk økýkÞ. Mkw{Lk þknu íkku rLkhtsLk 
¼økík rðþu ÃkwMíkf fhu÷wt Lku... hnuðk Ëku.)

¾tz : 9 ‘furVÞík’Lkk ¼køku, [khu ÷u¾ rþhe»k Ãkt[k÷Lkk ¾kíku y[qf ðkt[ðk ½xu. 
fu{ fu yk Lkð÷fÚkkfkh, ðkíkkofkh, rLkçktÄfkh, rððu[fu-fkÔÞLkkxâ síkwt fhe - ÷ÏÞwt 
Au. frðíkk fhe íkku nþu. yux÷wt çkkfe hne økÞwt Ãký Ãkt[k÷u, Ãkkt[ MksoLkku fÞko LkÚke. 
ûk{íkk íkku Au s... øk{e økE yk ðkík, ‘rLkçktÄ ðÄkhu ÷¾ðk òuEíkk níkk.’ ðìR®xøk 
Vkìh nwÃk.)

¾tz : 10 ‘MðsLk rþhe»k Ãkt[k÷’{kt ÃkrhðkhLkk [khu [kh s÷Mkk ½h (MkíÞrsík 
hkÞLke rMkLku{k?) íkku MLkun{wøÄ Ãký økw{ku. þu¾, rMkíkktþw, n»koË rºkðuËe, sÞËuð þwõ÷, 
Wðeo íkuðkh, {Lkkus hkð÷ yLku... yLku ‘økwhw nkuÞ íkku ykðk’Lkk ÷ur¾fk þheVk Mkki. 
[trÿfk çknuLkLkk ykËw fk òËw [kLke [knLkk {kÛÞk ðøkh Lkrn hÌkkt nkuÞ.

yk r{ºk {tz¤e{kt rMkíkktþw ¼u¤k [LÿfkLík xkuÃkeðk¤k Ãký þkr{÷ Au. rMk. 
Þþ[tÿu íkku ÷u¾Lkwt {Úkk¤wt fuðwt ÃkkÚkÞwO : 

‘yuf yðÄqík [kÕÞku òÞ..’ ÃkAe, ½eLkk Ëeðk Ëu¾kzâk. ‘rþhe»k Ãkt[k÷Lkwt  
Mk{økú ðkÊT{Þ, yu{Lke MkkrníÞ[[ko yLku SðLk[Þko, ÃkkuíkkLke yr¾÷kE{kt yLku 
MkwøkúrÚkíkíkk{kt yu{Lkwt {ìtøLk{ ykìÃkMk Au, yu{ {Lku ½eLkk Ëeðk suðwt [kuÏ¾wt Ëu¾kÞ Au.’  
(Ãk]. 581)
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yk ÷¾LkkhLkk MkÂL{ºk frð-rððu[f [LÿfkLík xkuÃkeðk¤kyu ‘yæÞÞLkøkútÚk’Lkk 
Auzu MktrûkÃík Ãký MkkÚkof ÷ÏÞwt : ‘çk]nËT MktË¼kuo ðå[uLkwt MkkrníÞfkÞo.’

rþhe»k¼kE {kxu íku{Lkwt «þwØ rLkheûký fuðwt Au? ykðwt, ‘þY-þY{kt Mkwhuþ 
òu»keLke AkÞk{kt WAÞko ‘{khk, Ãký ÃkAe s÷Ëe Mkwhuþ òu»keLke AkÞkLke çknkh 
Lkef¤ðkLkku yLku Mkwhuþ òu»keÚke VtxkððkLkku hMíkku yu{ýu òík{nuLkíku þkuÄe ÷eÄku... 
Aíkkt, yu{ýu Mkwhuþ òu»keLkk ½ýk-çkÄk MkkrníÞLkwt Mk{kLíkhu MktÃkkËLk Ãký fÞuo hkÏÞwt... 
‘¼khíkeÞ fÚkkrðï’Lkk Ãkkt[-¾tzku yuðk Mktfuík sYh ykÃku Au fu çk]nËT MktË¼kuo ðå[u 
MkkrníÞLku òuLkkh rþhe»k Ãkt[k÷ økwshkíke ¼k»kkMkkrníÞLku, rðrðÄ ¼khíkeÞ 
¼k»kkMkkrníÞLkk rðï ðå[u {qfe Ãkheûký fhe swyu Ãký ¾hk! (Ãk]. 583)

yk{ W{kþtfh nkuÞ fu Mkwhuþ òu»keLkk, Mk{kËh Mkk[ðe rþhe»k Ãkt[k÷, ‘yæÞÞLk 
økútÚk’{kt rLkS MðMÚk íkxMÚkíkk yk÷u¾e þõÞk. yuLkk {q¤{kt ÷køku Au fu MktÃkkËf þheVk 
ðes¤eðk¤kLke heíku¼kíku W¼Þu økwhwËrûkýk s Mk{Ãkeo Au.

‘ELÿkðíke’ : yLÞkÞLkk ytÄfkhLku Wò¤íkk yuf LkkheÞíLkLke fÚkk

økwýðtík ÔÞkMk

økwshkíke ¼k»kkLku Mk{Þktíkhu «Ëuþ«ÄkLk, MÚk¤«ÄkLk fu økúk{«ÄkLk Lkð÷fÚkkyku 
{¤íke hne Au. fuþw¼kE ËuMkkELke, #ÿkuzk yLku økktÄeLkøkhLku fuLÿ{kt hk¾eLku ÷¾kÞu÷e 
Lkð÷fÚkk ‘ELÿkðíke’ yu{kt yuf LkkUÄÃkkºk W{uhý Au. 

‘ELÿkðíke’ þe»kof fkuE «k[eLk LkøkheLke fÚkk nkuðkLkwt yLkw{kLk søkðu; Ãký íkuLkwt 
MkçkxkRx÷-Ãkuxkþe»kof-xìøk÷kRLk-‘økk{zktLku ns{ fhe ysøkhLke su{ Vu÷kE hnu÷k 
ÃkkxLkøkhLke fÚkk’-Úke yu ðíko{kLk Mk{ÞLke fÚkk nkuðkLkku Mktfuík Mkq[ðu. fÚkk«ðuþ ík{Lku 
økktÄeLkøkh{kt {qfe ykÃku, ELÿkðíke Lkk{fhý ÃkkA¤Lkku nuíkw Ãký ÃkfzkÞ; yuf Mksof, 
yLÞkÞ Ãkk{u÷k økk{ yLku økúk{sLkku {kxu þwt fhe þfu yuLkku ytËks ykðu. 

‘ELÿkðíke’ Lkk{fhý yu ELÿkuzkLku ÚkÞu÷k yLÞkÞLku ykÃku÷e ytsr÷ Au. 
ELÿkuzkLkk økúk{sLkku ÃkkMkuÚke EåAk/yrLkåAkyu yìõðkÞh fhu÷e, fnku fu Íqtxðe ÷uðkÞu÷e 
s{eLk-¾uíke Ãkh Q¼k ÚkÞu÷kt økktÄeLkøkhLkku yMk÷e [nuhku ynª rÍ÷kÞ Au. økktÄeLkk 
Lkk{ MkkÚku òuzkÞu÷k yk LkøkhLke yMk÷e ‘økúkWLz rhÞkr÷xe’Lke ðkík MksofLku yk fÚkkLkk 
{kæÞ{Úke fhðe Au. økktÄeLkøkhLkwt rLk{koý Úkíkkt «k[eLk fk¤Úke Mkkçkh{íkeLkk íkxu ðMku÷k 
ELÿkuzkLku ÚkÞu÷k LkwõþkLk yLku íÞkt ðMkíkk Ëhçkkhku-Xkfkuh¼kEykuLke ÚkÞu÷e çkhçkkËeLkwt 
r[ºk ynª MksofLku yk÷u¾ðwt Au. çkË÷k{kt {¤u÷kt Ã÷kux, ËwfkLk fu hkufz ð¤íkh íkku 
õÞkhLkkt ðu[kE/ðÃkhkE/ðuzVkE økÞkt! ÃkkA¤ ðæÞkt íku ðuËLkkLkkt yktMkw! Mksof, ykÚke s 
ykðkt, rLkËkuo»k økúk{sLkkuLkkt yktMkw Ãkh h[uÞ÷e hksÄkLke’ íkhefu økktÄeLkøkhLku yku¤¾kðu 
Au. 
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økktÄeLkøkhÚke ykÃkýu fkuE yÃkrhr[ík LkÚke, Ãký økktÄeLkøkhLkk ¼qøkku¤ yLku 
¼qíkfk¤Úke ykÃkýk{ktLkk ½ýk yòý Au. ÷u¾fLku ynª yk økktÄeLkøkhLke ¼qr{Lkku 
RríknkMk fÚkðku Au; økk{zkt ¼ktøke økZ çkLkíkk hksfeÞ LkøkhLkkt {q¤-fw¤ íkÃkkMkðkt Au. 
‘økktÄe’Lkk Lkk{ MkkÚku òuzkÞu÷k LkøkhLkkt {q¤{kt økk{rzÞk økýkíkk ¼÷k-¼ku¤k 
¾uzqsLkkuLkkt hu÷kÞu÷kt yktMkw y™u hku¤kÞu÷kt MkÃkLkktLkku rnMkkçk {ktzðku Au. ðh¾  
[zu÷k rðrþü LkøkhLkku ðkMíkð yk÷u¾e, ðuËLkkMk¼h økúk{sLkkuLke ðhðe nfefíkku 
ðýoððe Au. 

Mksof fkuE {kuxku yrÄfkhe, nkuÆuËkh fu fkuE hksfeÞ ÃkûkLkku Mkr¢Þ Lkuíkk LkÚke fu 
ðkMíkð Ähk Ãkh ELÿkuzkLkk økúk{sLkkuLku ÚkÞu÷k yLÞkÞLku r{xkððk f÷{Lku yuf ÷Mkhfu, 
ËMík¾ík fhe, LÞkÞ yÃkkðe þfu. nk, yu f÷{ sYh WXkðu Au; MksoLkLkk {kæÞ{Úke 
ðkMíkðLku MkÃkkxe Ãkh ÷kðu Au. fÕÃkLkkLke fhk{íku ykËþoLkku WÃkkÞ Mkq[ðu Au. MkhfkhLkk 
çknuhk fkLku fkøk¤ Ãkh f÷{Úke ½k Lkk¾e, ½k [eíkhíkku íku yktÄ¤kLku ykt¾ku ykÃkðkLkwt 
Mksoff{o fhu Au - Lku yu îkhk ÷kufòøk]ríkLkwt yktËku÷Lk ykht¼u Au. yuLkwt yMkhËkh 
Ãkrhýk{ ykðe þfu yuðk «ÞíLkku yuLkk nt{uþLkk nkuÞ Au. yk MksoLk yu rËþkLkwt, 
MksofLkk fíkoÔÞYÃk yuf Mkk{krsf fkÞo Au. 

ELÿkuzkLku çkeswt fþwt Lknª íkkuÞu {kLkÃkqðofLkwt MÚkkLk Ãký Lk ykÃke þfkÞ?!-fËk[ 
ykðk s fkuE rð[khu Ãku÷ku MksofÄ{o ynª Mkr¢Þ ÚkÞku nþu! Mksofnf yus yrÄfkhu 
ykøk¤ ykðe økktÄeLkøkh {kxu Lkðwt Lkk{fhý fhe çkuMku Au : ‘ELÿkðíke!’ yuxr÷Mx, 
Mksof ykx÷wt íkku - yk íkku - fhe s þfu ! fuþw¼kEyu yu fÞwO ! ‘økktÄeLkøkh WÃkh 
Lkð÷fÚkk ÷¾ku Aku íku MkhfkhLke {tsqhe ÷eÄe Au?’ - yuðk «&™Lkku W¥kh Ãký yuf ¾hk 
MksofLku þku¼u íkuðku økkihððtíkku Au : ‘÷u¾fku MkhfkhLkk økw÷k{ LkÚke!’ y{ËkðkËLkwt Lkk{ 
òu ‘fýkoðíke’ rð[khkíkwt nkuÞ, íkku økktÄeLkøkhLkwt Lkk{, økktÄeLkøkh suLke ¼qr{ Ãkh Q¼wt 
Au yuðk «k[eLk Lkøkh ELÿkuzkLkk Lkk{ ykÄkrhík fu{ Lk nkuE þfu!

‘ELÿkðíke’ s ! ‘ELÿkðíko’ Ãký Lknª! Lkøkh Lknª, Lkøkhe; fkhý fu MksofLku 
Lkkheðk[e Lkk{ ÃkMktË fheLku LkkheLkwt økkihð fhðwt Au; †eMkL{kLkLke ¼kðLkk rðfMkkððe 
Au. Lkð÷fÚkk Ãký Lkkhe«ÄkLk s Au Lku! Mk{økú Lkð÷fÚkkLkk fuLÿ{kt Au økrh{k; su Ãkqðuo 
MkkçkhfktXk rsÕ÷kLke f÷uõxh hne [qfe Au, Lku nk÷ økktÄeLkøkh{kt rþûkýMkr[ð Au. 
ELÿkuzkLkk økúk{sLkku ¾uzqíkkuLku ÚkÞu÷k yLÞkÞ çkË÷ yu ¼÷u Ãkqýo LÞkÞ Lk yÃkkðe þfíke 
nkuÞ, Ãký ÃkkuíkkLkkÚke þõÞ yux÷wt ¼÷wt fhðkLkk ík{k{ «ÞíLkku yu sYh ykËhu Au. 
økktÄeLkøkhLkk rLk{koý {kxu yìõðkÞh ÚkÞu÷e økk{Lke-¾uíkeLke s{eLk síke hÌkk ÃkAe 
rLk»¢eÞ yLku rËþkneLk ÚkÞu÷k økúk{sLkkuLku ËkY økk¤ðk-ðu[ðk suðk yð¤k {køkuoÚke 
ðk¤e, yrÄf]ík ykðfðk¤e {kLk¼uh «ð]r¥k{kt òuzðk yu nkuÆkLke Yyu Lku rLkÞ{kuLke 
{ÞkoËk{kt hneLku çkÄwt fhe Aqxu Au. Mkhfkhe yrÄfkhe rðþu Lkfkhkí{f yuðku [ku¬Mk 
yr¼«kÞ çkktÄe çkuXu÷k økúk{sLkkuLke {kLkrMkfíkk íkkuze, yu «íÞu Mk{¼kðÃkqðof ðíkeo, 
MknsLkk {kæÞ{Úke Mkh¤ ÔÞðnkhku fhíke økrh{kLkwt ÔÞÂõíkíð Lkku¾wt-rLkhk¤wt Au. ÃkktºkeMk 
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ð»koLke, Lk ÃkhýðkLkku rLkýoÞ fhe [qfu÷e, ðkt[Lkþku¾eLk yk Ërûkýe Þwðíke sux÷e Lkezh 
Au yux÷e s ÔÞðnkhfwþ¤ Au. Mkìõxh LkðLkk yðkðhwt çktøk÷k{kt ¼qík nkuðkLke {kLÞíkk 
ÃkAe Ãký íku rLk¼oÞíkkÃkqðof íku{kt hnuðk ykðu Au. ELÿkuzk økk{Lkk Ãkqðo{w¾e yLku 
ÃkhÚkeSLkk rÃkíkk s÷{Mktøk yk s çktøk÷k{kt [kufeËkhLke Lkkufhe fhíkkt yÃk{]íÞwLku 
¼uxâk níkk yuLkwt ¼qík ¼÷¼÷k yrÄfkheykuLku yk çktøk÷k{ktÚke ¼økkze [qõÞwt Au! 
økrh{k yk yÚko{kt ¼zðeh Au. yuLku Ãký ynª fkuELke Mkqû{ nksheLkku ynuMkkMk ÚkÞku 
Au; fkuELke yá~Þ nkshe yLkw¼ðkE Au. õÞkhuf økzkfwLke øktÄ, íkku õÞkhuf AwÃkkt 
Ãkøk÷ktLkku æðrLk yLkw¼ðíke økrh{k ÃkkuíkkLku {ËËYÃk ÚkðkLkku s ¼kð yu{kt swyu Au! Ãkkuíku 
ykE.yu.yuMk. yrÄfkhe nkuðk Aíkkt zkWLk xw yÚko Au. ELÿkuzkLkk økúk{sLkku MkkÚkuLkku 
yuLkku ÔÞðnkh, ÃkhÚkeS íkhVLkku yuLkku ¼kð fu fk{ðk¤e [tÃkk yLku [tÃkkLke Ëefhe rhLfw 
MkkÚkuLkku yuLkku ðíkkoð sux÷ku ykí{eÞ yux÷ku s Ãkkrhðkrhf yk÷u¾kÞku Au. ÃkhÚkeSLke 
çknuLk økw÷kçk yLku ÃkíLke MksLkçkk íkhVLkku Mk{¼kð Ãký yuLke Lkkheøkrh{kLkku Ãkrh[kÞf 
Au. ELÿkuzkLku ÚkÞu÷k yLÞkÞ çkË÷ yrÄfkheLkk nfËkðu su ftE ÚkE þfu íku fhðk íkiÞkh 
økrh{kLkwt ÔÞÂõíkíð ynª ÃkkÞkYÃk çkLke, Lkð÷fÚkkrLk{koý {kxu rLkýkoÞf çkLÞwt Au. 

Lkð÷fÚkkLkwt fÚkkðMíkw íkku yux÷wt s Au fu RLÿkuzkLkkt ¾uíkh-ðkzeyku Ãkh Q¼k 
ÚkÞu÷k økktÄeLkøkhLku fkhýu rËþkneLk ÚkE çkhçkkË ÚkÞu÷k, Lku yð¤u {køkuo økúk{sLkkuLke 
fhwý fÚkLkeLkku r[íkkh hsq fhe, íku{Lku {ËËYÃk ÚkðkLkkt {køkkuoLke þõÞíkkykuLku Mkhfkh 
yLku Mk{ks Mkk{u Ähðe. yk þõÞíkkyku MkkÚkof fkuý fhe þfu?-íkku, ÷u¾fu yu {kxu 
ykE.yu.yuMk. ÚkÞu÷e yuf Mkh¤, Mkns yLk Mk{sËkh rþûkýMkr[ð LkkheLkwt Ãkkºk 
fÕÃÞwt Au. (Lkkhe yux÷k {kxu fu yu Ãkwhw»kLke Mkh¾k{ýe{kt ðÄw MktðuËLkþe÷ nkuÞ, ÓËÞLkk 
¼kðÚke yu rð[khe þfíke nkuÞ, Lku «{ký{kt MLkunkËo Ãký nkuÞ!) íkuLku Ërûký ¼khíkLke, 
fwtðkhe yLku ðkt[Lkþku¾eLk yk÷u¾e Au. (ËrûkýLke yux÷k {kxu fu MÚkkrLkfku fhíkkt íkuLku 
økktÄeSLkk ykËþkuo y™u MkhËkh Ãkxu÷Lkk MktfÕÃkku{kt rðþu»k ©Øk nkuÞ; ½h fu fwxwtçkLke 
rðþu»k sðkçkËkheÚke {wõík nkuÞ yLku ðkt[Lkþku¾eLk yux÷k {kxu fu MktðuËLkþe÷ ÓËÞÚke 
Mk{ksLku òuE-Mk{S, yuLke MkkÚku Mk{¼kðÃkqðof ðíkeo þfu; yux÷wt s Lknª, nf yLku 
Mk{kLkíkk {kxu ÷ze þfu yLku ÷zLkkhk MkkÚku n{ËËeoÃkqðof ðíkeo-rð[khe þfu!) íkku, Mkk{u 
Auzu yLÞkÞ yLku yk¢kuþLku ¼eíkh{kt ¼tzkheLku çkuXu÷k ÷k[kh yLku yMknkÞ økúk{sLkkuLkk 
«ríkrLkrÄYÃk Ãkhk¢{e ÃkhÚkeSLkwt Ãkkºk rLkBÞwO. yk çkL™uLke W¥kusf {w÷kfkík ÚkkÞ yuðe 
yuf ½xLkk Q¼e fhe. yu {w÷kfkík Mk{økú Lkð÷fÚkkLkwt fuLÿ®çkËw çkLke hnu Lku yu 
{w÷kfkíkÚke Lkð÷fÚkkLkku W¥khkÄo h[kÞ, ytík ykfkhkÞ yuðwt ykÞkusLk Lkð÷fÚkkLku 
Ãkrhýk{økk{e çkLkkðu Au. 

fuLÿ®çkËwMk{e yu ½xLkk Ãkh Lksh fheyu : ÃkhÚkeS økk{Lkku Ëhçkkh Þwðf. rÃkíkk 
s÷{Mktøk; yuf Mk{ÞLkk økk{{w¾e. ½h-¾uíkh çkÄwt økktÄeLkøkhLkk rLk{koý{kt økhf ÚkE 
økÞwt. ðk½ suðk s÷{Mktøk ËhçkkhLku yu{Lke s s{eLk Ãkh Q¼k ÚkÞu÷k yrÄfkheykuLkk 
çktøk÷k{kt [kufeËkhe fhðe Ãkze. ftEf yÃk{krLkík Úkíkkt ËhçkkhLkwt ÷kune QféÞwt yLku 
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ykí{níÞk{kt ÃkrhýBÞwt. çknkh fkhý yu ykÔÞwt fu ze.yuMk.Ãke.Lke rhðkuÕðh MkkV fhíkkt 
Mkhík[qfÚke økku¤e Aqxe Lku s÷{MktøkLku ðªÄíke økE! rþrûkík, Ãký rËþkneLk ÃkhÚkeS 
ËkYLkk hðkzu [zâk; Ãký yLÞkÞ Lku yÃk{kLk Lk ¼qÕÞk. Mkuõxh Lkð{kt økkÞku-¼UMkku 
[hkððk økÞu÷e yuLke çkuLk økw÷kçkLku Ãkuþkçk-Ãkkýe {kxu çktøk÷k Mkk{u çkuXu÷e òuE, 
økrh{kLku íÞkt Lkkufhe fhíkku [kufeËkh Zu¾k¤ku {khu. þh{Lke {khe ¼køke ykðu÷e 
÷ßò¤wt økw÷kçk yk¾e ½xLkk ¼k¼eLku fnu. ¼k¼e ÃkhÚkeLkk fkLku ðkík Lkk¾u. ½ðkÞu÷k 
®Mkn suðku ÃkhÚke Zu¾k¤ku {khLkkh økkuÃkk÷Lku Lk AkuzðkLkku rLkýoÞ fhe økrh{kLku çktøk÷u 
ÃknkU[u. Wøkú çkku÷k[k÷e{kt økrh{k {æÞMÚke ÚkkÞ; ÃkhÚkeSLku fkçkq{kt ÷uðk Ãkku÷eMk Ãký 
çkku÷kðu. Ãkku÷eMkÚke Ãký Lk zhe, rLk¼oÞíkkÃkqðof, çkuLkLkk yÃk{kLkLkku çkË÷ku ÷uðk ykíkwh 
ÚkÞu÷ku ÃkhÚkeS ÚkÃÃkz {khíkk Ãke.ykE. [kiÄheÚke Ãký Lk zhu, íÞkhu íkkuVkLke çkLke ÍkÕÞk 
Lk hnuíkk ÃkhÚkeLku Ãkfze su÷ ¼uøkku fhe ËuðkLkk ÍLkqLk{kt, ‘MkwÔðhLke yku÷kË’ çkku÷íkk 
Ãke.ykE.Lkku Ãký fktX÷ku Ãkfze, ‘íkLku Sðíkku Lknª {u÷wt! {khk {qyu÷k çkkÃkLku økk¤ ËeÄe 
íku!’ fne ðÄw ÍLkqLke çkLku. yk á~ÞLke Mkkûke økrh{k ÃkhÚkeSLke çknkËwhe, ®n{ík yLku 
rLk¼eofíkkÚke «¼krðík ÚkkÞ; íku{kt íkuLku økwLkuøkkh Lknª, Ãký yk ¼qr{Lkk ¾hk nfËkhLkk 
yLÞkÞ Lku yÃk{kLk MknLk Lk fhðkLkk yk¢kuþLkku Ãkz½ku Mkt¼¤kÞ. rËþkneLk çkLku÷k 
ËhçkkhLkk yk yk¢kuþ yLku ÍLkqLkLku ÞkuøÞ rËþk{kt ðk¤e, nfkhkí{f Ãkrhýk{ 
rLkÃkòððkLkk rð[khu Ãke.ykE. ÃkkMkuÚke ÃkhÚkeSLku Akuzkðe, ÃkkuíkkLke økkze{kt ÃkkuíkkLke 
MkkÚku ÃkkuíkkLke ykìrVMku ÷E síke økrh{kÚke Lkð÷fÚkkLke rËþk çkË÷kÞ. yk yk¾e ½xLkk 
sux÷e hku[f yux÷e s hku{kt[f çkLke Au. ÃkhÚkeSLke swËe s yku¤¾ ynª ðk[fLke 
MkkÚku økrh{kLku Ãký ÚkkÞ Au. yk Ãknu÷ktLkk ÃkhÚkeS h¾zwt Lku ËkYrzÞk Au. ftEf ytþu 
zVku¤ Ãký økýkðkÞk Au. ÷kuf{íku økk{Lke ÃkLkkuíke Au, ðtXu÷ Ëhçkkh Au; Ãký Lkð{k 
«fhý{kt yk÷u¾kíke WÃkÞwoõík ½xLkkÚke yuLkwt ‘yMk÷e’ YÃk Wòþ{kt ykðu Au. nòh 
ík{k[k ¾kÄk ÃkAe Ãký ÃkkuíkkLke çknuLkLku Zu¾k¤ku {khLkkhLku Lk AkuzðkLke íkuLke Wøkúíkk 
yLku Ãkku÷eMk Mkk{uLkku Lkezhíkk¼Þkuo ÔÞðnkh íkuLku ‘AkíkefZku Akufhku’Lke yku¤¾ fhkðu 
Au. çknuLk økw÷kçk íkhVLkku yuLkku «u{u s yuLku yk nËu nsw Ík÷e hkÏÞku Au; Lknª íkku 
çknkhðrxÞku çkLke þfu yuðe {kLkrMkfíkk Ähkðíkku íku fnu Ãký Au fu, ‘Mkkçkh{íke yuf÷k 
Mktík LkÚke Ãkfkðíke, yu zkfw Ãký Ãkfðe òýu Au!’ «kht¼u ÷kuf{kLkMk{kt rÍ÷kÞu÷wt ÃkhÚkeLkwt 
ÔÞÂõíkíð fuLÿMÚk yuðe yk ½xLkkÚke yuf Ÿ[kELku yktçku Au, su ÃkAeÚke MkwÄkhkLke 
rËþk{kt ykøk¤ ðÄíkwt fwþ¤ Lkuík]íðLke rËþkLkk îkh ¾¾zkðíkwt yk÷u¾kÞ Au.

økw÷kçk yk fÚkk{kt økkiý Au; Aíkkt fuLÿMÚk ½xLkkLkk rLk{koýLkwt rLkr{¥k çkLku Au. 
yuLke yk Úkkuze fÚkk WÃkhktík yuLkk çkkËhS MkkÚkuLkk MLkun¼Þko fwýk ÔÞðnkhLkk Úkkuzk 
÷Mkhfk fÚkkLku Mk¼h fhe, økw÷kçkLku Sðtík hk¾u Au. çkkËhS òíku Xkfkuh Au. Ãkhrýík 
Au. Mkkçkh{íkeLke fkuíkhku{kt ËkYLke ¼êeyku [÷kðíkku íku ÃkhÚkeSLkku ¾kMk-ytøkík r{ºk 
Ãký Au. yu r{ºkíkkLku fkhýu s økw÷kçkLkk ÄrLkc MktÃkfo{kt ykðíkk çkkËhS økw÷kçkLku 
[kne çkuMkðkLke ¼q÷ fhe çkuMku Au. økw÷kçk nsw {wøÄk Au. Ãkwhw»kLkku «Úk{ MÃkþo íkuLku øk{u 
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íkku Au, Ãký ¼kELkku ¼Þ yLku çkkËhLkwt Ãkhrýík nkuðwt íkuLku Ãkezíkwt yðZð{kt hk¾u Au. 
yMk{tsMk¼he ÂMÚkrík{kt Íku÷k ¾kíke íku õÞkhuf çkkËhLku õÞkhuÞ Lk òuðk-{¤ðkLkku 
rLkýoÞ fhu Au Lku õÞkhuf çkkËhLkk zhÃkkuf-Ãkku[xÃkýkLku W~fuhu Ãký Au! çkkËhLku W~fuhðk{kt 
økk{Xe, Aíkkt íkuLke çkkuÕzLkuMk MÃkþuo Au. ÃkkuíkkLku [knðk{kt ®MknLkwt fk¤sw hk¾ðkLkwt fne 
þfíke íku ¼kELkk zhÚke çk[ðk hûkkçktÄLku çkkËhLku hk¾ze çkktÄðkLkku rðfÕÃk Ãký rð[khe 
þfu Au Lku çkkËh Mkk{u yu «Míkkð hsq Ãký fhu Au! Ãký Ãkwhw»kòík! rLkËkuo»k, ¼kð¼eLke 
MLkunkËo rfþkuhe økw÷kçkLkk LkÞkorLkíkÞko «u{Lku Lk f¤e þfLkkh çkkËhS hûkkçktÄLku s, 
hk¾ze çkktÄíke økw÷kçkLkk Lkkswf ytøku yxf[k¤ku fhe çkuMku Au! yk½kíkøkúMík økw÷kçk 
yÃk{krLkík ¼k»kk{kt ykfhkt ðuý Mkt¼¤kðíke íkuLkk {kuZk Ãkh Úkqtfe íkuLkku ríkhMfkh-
çkrn»fkh fhu! yfÕÃÞ yLku ykfÂM{f ykðk ÔÞðnkhu ÔÞrÚkík çkkËhS yÃk{kLkÚke 
÷Âßsík þh{Lkku {kÞkuo ÃkhÚkeSLkk ¼Þu Íuh økxøkxkðe Mkkçkh{íke{kt Ãkzíkwt {u÷u! - 
Mkw¾kLík çkLkðk íkhV Z¤íke fÚkk fhwýkLík çkLku !

ÃkqðkoÄo{kt økrh{kLke fk{ðk¤e [tÃkkLkwt [rhºk ¾kMMkwt ¾kuÕÞwt Au; yu yu nËu fu 
ðk[fLku yu s ÷køku fu økrh{k ÃkAeLkwt çkeswt fkuE Ãkkºk fuLÿ{kt nkuÞ íkku yk [tÃkk s nkuÞ! 
yu Ãký yux÷e s çkkuÕz yLku {kuzLko Au! ÃkríkLkwt {]íÞw Úkíkkt ÃkríkLke Mkuðk[kfhe fhíkk yLku 
Ãkwºke rhLfwLku MkkÞf÷ Ãkh çkuMkkze çkøke[u ÷E síkk ÃkríkLkk rÃkíkhkE ¼kE økkuÃkk÷Lku 
rËÞhðxw fÞko rðLkk Azu [kuf MkkÚku, ½h{kt hk¾u Au. ÷kuf®LkËkÚke yu Ãkh Au. ¾kLkøke{kt 
[tÃkkLke [wøk÷e fhíke «òLku yu ònuh{kt ¾¾zkðe þfu Au : ‘fkuE shk {khk {Lku¾Lkwt 
Lkk{ íkku ÷E swðu! yuLkkt [ªÚkhkt Whkze Ëô!’ - ðeVhu÷e ðk½ý suðe [tÃkkLkwt çkr÷c 
ÔÞÂõíkíð ºkeò «fhý{kt rðþu»k Q½zâwt Au, su ÃkhÚkeSLkk Ãkhk¢{ ÃkAe ÷øk¼øk ÃkzËk 
ÃkkA¤ Äfu÷kE òÞ Au. 

økrh{k, økw÷kçk, [tÃkk, MksLk fu VRçkk suðkt çkr÷c Lkkhe ÃkkºkkuLke Mkk{u økkuÃkk÷ 
fu çkkËhS zhÃkkuf yLku ¼ehw yk÷u¾kÞkt Au. ÃkhÚkeS Ëhçkkh nkuE, Ãkhk¢{e Au. 
ÄkÃktò-Xkfhzk fku{{ktÚke ykðíkk økkuÃkk÷-çkkËhSLkk ÔÞÂõíkíðLku ÔÞðnkh{kt fu 
ÃkhÚkeSLkk Ãkhk¢{e {kLkMk{kt yåAw Mk{ksËþoLk Ãký rÍ÷kÞwt Au. Lkð÷fÚkk{kt RLÿkuzk 
y™u RLÿkuzkðkMkeykuLku rLkr{¥ku Mk{fk÷eLk Mk{ks r[ºkku ¾kMMkkt QÃkMÞkt Au. ‘ËhçkkhLku 
‘®Mkn’ fÌkk yux÷u ¾wþ. {kÚkwt ykÃke Ëu.’-Lke Mkk{u [tÃkkLke {kLkrMkfíkk - ‘Ëhçkkh nþu 
íÞkhu nþu. yíÞkhu íkku nk¤k ¼q¾ze çkkhMk Au! - îkhk çku rðhkuÄe Aíkkt ðkMíkðËþeo r[ºkku 
fÚkk {kæÞ{u MkktÃkzu Au; su rðrðÄ Mk{Þ MktË¼oLku Ãký Mkq[ðu Au. økkuÃkk÷ MkkÚku ðøkh 
ÃkhÛÞu hnuíke [tÃkk rðþuLke ÷kuf[[ko Ãký Mk{ksLkk ÷kuf{kLkMkLkwt s WËknhý Au. 
ËhçkkhLke òík{kt †eLkwt MÚkkLk ËÞLkeÞ ÂMÚkríkLkwt çkÞkLk Au. ÃkhÚkeSLkku, Mk{sËkh ÃkíLke 
MksLkçkk MkkÚkuLkku ÔÞðnkh Ãký Ãkwhw»kòíkLke Mk{ksfÚke ðkMíkð ÂMÚkríkLkku rLkËuoþ fhu Au. 
økk{rzÞk yux÷u Zkuh suðk, økk{rzÞk yux÷u yçkqÄ, y¿kkLke, y¼ý suðe Mkk{krsf 
{kLÞíkk Ãký ynª Ãkz½kíke hnu Au. ËhçkkhkuLke yk¤Mk rðþu, íku{ sz yuðe Úkkuze 
{kLÞíkkyku rðþu Ãký ykAwt-ykuAwt [eíkhý szu.
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«kýðkLk ÃkhÚkeSLkk Ãkhk¢{ ÃkAe WÆuþMk{k ytíku ð¤íke-Z¤íke Lkð÷fÚkk{kt 
Lkðku «Ëuþ, Lkðkt Ãkkºkku «ðuþu Au, Ãký yu ykøktíkwf LkÚke çkLke hnuíkkt. Mksofu yuLke 
WÃkÞkurøkíkk rMkØ fhe Au. økk{, ¾uíkh Lku ¾kuhzwt økw{kðe [qfu÷k ELÿkuzkðkMkeykuLku 
çkËLkk{e¼Þko ËkYLkk ÔÞðMkkÞ{ktÚke ÃkkAk ðk¤e, {kLk¼Þko ûkuºk{kt òuzðkLkku MkËTrð[kh 
yk W¥khkÄoÚke ykht¼kÞ Au. ÃkhÚkeS{kt [uíkLkðtíkku LkhÃkwtøkðu òuíke økrh{k yuLku 
MkkçkhfktXkLkk yuf h{ýeÞ MÚk¤u ÷E òÞ Au; ßÞkt fwËhíke ðkíkkðhý ðå[u Mkhfkhe 
MknkÞÚke [k÷íke þk¤k yLku Akºkk÷Þ rðfMÞkt Au; ßÞkt økktÄerð[khLku MkkÚkof fhíke 
[uíkLkkLku Sðíkk rþðrøkrh suðk Mkt[k÷fku yLku yk[kÞo suðk íktËwhMík {kLkrMkfíkk 
Ähkðíkk ykËþo ÷kufMkuðfku fkÞohík Au. ÃkhÚkeSLku yk MktMÚkkLkku Ãkrh[Þ fhkðe íkuLku 
yufkË Akºkk÷Þ Vk¤ðe ykÃkðkLkku {LkMkwçkku Ähkðíke økrh{k ÃkhÚkeSLke økuh{køkuo 
ð¤u÷e þÂõíkykuLku MkËT{køkuo ðk¤ðk Ít¾u Au. ÃkhÚkeSLkk Mkk{ÚÞoLkku íkuLku Ãkrh[Þ ÚkE 
økÞku Au. yu Mkk{ÚÞoLku ÞkuøÞ rËþk{kt ðk¤íkkt LkðMksoLkLkk W¥k{ Ãkrhýk{ku ykðe 
þfðkLke íkfLku yu Akuzðk {køkíke LkÚke. ELÿkuzkðkMkeykuLke ÃkkÞ{k÷e yuýu òuE Au. 
økúk{sLkkuLku su-íku Mk{Þu Mkhfkh îkhk ÚkÞu÷k yLÞkÞLku Úkkuzku n¤ðku fhðk fþwtf fhe 
AqxðkLke ¼kðLkk{ktÚke sL{u÷ku rð[kh ÃkhÚkeS îkhk Mkkfkh Úkíkku ¼k¤íke økrh{k 
ÃkkuíkkLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk f÷uõxh íkhefu MkkçkhfktXkLkk støk÷rðMíkkh{kt {tsqh 
fhu÷e yk©{þk¤k{kt ÃkhÚkeSLku ÃkkuíkkLke MkkÚku ÷E sE, íku{kt hMk ÷uíkku fhu Au. òufu, 
ykËíkðþ ÃkhÚkeS íÞkt Ãký AkLkkuAkLkku {nwzkLkku ËkY Zª[e ykðu Au! økrh{kLku òý 
Úkíkkt ûkku¼ Ãkk{íkk ÃkhÚkeSLkwt «kÞrùík yLku ¼rð»Þ{kt ËkY Lk Ãkeðk-yzðkLke «rík¿kk 
fÚkkLkk MkkÚkof ytík yLku økúk{sLkkuLkk Wßsð¤ ¼rð»ÞLkku Mktfuík çkLke hnu Au. ytíku, 
hûkkçktÄLku ykðíkk ÃkkuíkkLkk sL{rËLku ELÿkuzk{kt ç÷z zkìLkuþLk fìBÃkLkwt ykÞkusLk fhe, 
«Úk{ hõíkËkLk fhíke økrh{k ÃkhÚkeSLku hk¾ze çkktÄe hûkkçktÄLk Ãký Qsðu Au. økk{ 
Akuze þnuh{kt ðMku÷k ©uce {nksLkLkk ¾k÷e Ãkzu÷k rðþk¤ çktøk÷k{kt Akºkk÷Þ þY 
fhðkLke {tsqhe Mkhfkhe hknu ykÃkíke økrh{k ¾hk yÚko{kt økktÄeLkøkh yLku ELÿkuzkLke 
‘økrh{k’ çkLke hnu Au. Mkw¾Ë yuðk ytík{kt çkkËhSLke økuhnkshe ¾xfu Au; su ytík íkhV 
ykðíkkt þtfk Ãký sL{kðu Au. Ãký ÷u¾f, økw÷kçkLku ÷ELku ¼køke økÞkLke ðk[fLke 
þtfkLku ¾kuxe Ãkkzu Au. ÃkhÚkeS íkhV yku¤½ku¤ Úkíkk çkkËhSyu ÃkkuíkkLkk yLku økw÷kçkLkk 
MktçktÄku{kt ykz¾e÷eYÃk ÃkhÚkeSLku Ãkíkkðe ËuðkLkk çkËrð[khu ¾heËu÷wt ð¾ økw÷kçkLkk 
yÃk{kLku Ãkkuíku s Ãke sE, Mkkçkh{íke{kt Ãkzíkwt {u÷u yu shk ykøktíkwf ÷køkíkku fhwýktík 
çkLke hnu.

Mk{økú Lkð÷fÚkk yuftËhu ðk[Lkûk{ çkLke Au. [tÃkk-økkuÃkk÷Lkwt fÚkkLkf {q¤ «ðknLku 
yðhkuÄíkwt ÷køku, õÞktf økúk{sLkkuLkk {w¾{kt {wfkÞu÷k íkíMk{ fu ytøkúuS þçËku ykùÞo 
sL{kðu; Aíkkt, ÷kufçkku÷eLku yLkwYÃk fnuðíkku y™u YrZ«ÞkuøkkuLkku Mkq[f yLku «kMktrøkf 
rðrLkÞkuøk, òrík-¿kkrík yLkwMkkh ÃkkºkkuLke {kLkrMkfíkk yLku ÔÞðnkh, «kËurþf 
÷kûkrýfíkkyku WÃkhktík fÚkkLkk «ÄkLk rð»kÞLku yLkwYÃk ykf÷Lk-yk÷u¾Lk Lkðk rð»kÞLku 
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økwshkíke Lkð÷fÚkk{kt ÷E ykðu Au. yu {kxu fuþw¼kE ËuMkkE yr¼LktËLkLku Ãkkºk Au. 
íkk. 13-4-2021
[iºke Lkðhkrºk, Ãkzðku
{ku. 9426317913
*[fuþw¼kE ËuMkkELke Lkð÷fÚkk ‘ELÿkðíke’Lke «MíkkðLkk]

‘yuðk hu y{u yuðk’ ykí{fÚkk{ktÚke «økx Úkíkkt 
rðLkkuË ¼èLkk nkMÞhMkLkkt {qr¤Þkt 

nhuþ Äku¤rfÞk

[‘yuðk hu y{u yuðk’ : rðLkkuË ¼è, 1999, økqsoh økútÚkhíLk fkÞko÷Þ, y{ËkðkË, Ãk]. 
16+224, ®f. Y. 90]

h. ð. ËuMkkE fu {wLkþe fu Ãkux÷efh ðøkuhuLku ðkt[eyu íÞkhu Mðk¼krðf rð[kh 
ykðu fu yk ÷kufku {wÏÞíðu Lkð÷fÚkkfkh s fu{ ÚkÞk ? yÚkðk W{kþtfh òuþe fu rLkhtsLk 
¼økík ðøkuhuLku ðkt[eyu íkku ÚkkÞ fu yk ÷kufku frðíkk s fu{ ÷¾íkk níkk ? yuLkkt {q¤ 
þkuÄðkLke RåAk ÚkkÞ. íku s heíku ßÞkuíkeLÿ Ëðu fu çkfw÷ rºkÃkkXe fu çkkuheMkkøkhLku ðkt[eyu 
íkkuÃký ÚkkÞ fu yk ÷kufku nkMÞfkh s fu{ ÚkÞk ? íku{Lku nkMÞ-MkkrníÞ s MksoðkLkwt {Lk 
fu{ ÚkÞwt ? çkeò fkuE Mksofu yk çkkçkíku fkuE ¾w÷kMkku fÞkuo Au fu Lknª íkuLkku íkku ÏÞk÷ LkÚke, 
Ãký, MkËT¼køÞu, rðLkkuË ¼è nkMÞfkh fu{ ÚkÞk íkuLkku ¾w÷kMkku {¤u Au. íku{ýu ÃkkuíkkLke 
ykí{fÚkk ‘yuðk hu y{u yuðk’ ÷¾e Au. ¾qçk s W¥k{ ykí{fÚkk Au. íku yuf y÷øk 
rððu[Lk {køku Au, Ãký ynª  íkku rðLkkuË ¼è nkMÞfkh fu{ ÚkÞk íku MktË¼uo s íku{Lke 
ykí{fÚkkLke [[ko fhðe Au. 

©e rðLkkuË ¼èLkkt yLkuf ÃkwMíkfkuLkwt Mðíktºk {qÕÞktfLk fhe þfkÞ íkuðkt W¥k{ ÃkwMíkfku 
Au, Ãký yk çkÄkt{kt rðþu»k æÞkLk ¾U[íke nkuÞ íkku íku íku{Lke ykí{fÚkk ‘yuðk hu y{u 
yuðk’ Au. økwshkíke{kt fkuE nkMÞ÷u¾fu ykí{fÚkk ÷¾e nkuÞ íkuðku yk çkeòu çkLkkð Au. 
(íkkhf {nuíkkyu ÷¾e Au.) rðïMkkrníÞ{kt Ãký Lksh fheyu íkku nkMÞ- ykí{fÚkk 
fuð¤ [k÷eo [uÃ÷eLkLke Ëu¾kÞ Au. Ãký íku Ãkqýo økt¼eh ykí{fÚkk Au. òufu rðLkkuË ¼èLke 
ykí{fÚkk MktÃkqýo nkMÞ Mk¼h Au.ykí{fÚkk{kt Ãký Mk¤tøk nkMÞ rLkÃkòðe þfkÞ íkuðku 
yk Ãknu÷ku «Þkuøk Au. 

«Úk{ Mkk{kLÞ {krníke {u¤ðeyu.
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* ykí{fÚkkLke þYykík íku{Lku 1995{kt ykðu÷ økt¼eh {ktËøkeLkk ðýoLkÚke 
þY ÚkkÞ Au. ytík Ãký Ãkkuíku {]íÞw çkkçkíku fu{ íkiÞkh Au íkuLkkÚke ÚkkÞ Au. yk{ þYykík 
yLku ytík òuzkE òÞ Au. yk çku ðå[u Mk{økú ykí{fÚkk ykíÞtríkf hrMkf çkLke Au. 
ðk[fLku Ãkkuíku òýu fkuE Lkð÷fÚkk ðkt[íkku nkuÞ íkuðku yLkw¼ð ÚkÞk fhu Au. 

* yk{ íkku ykí{fÚkk þwØ MkíÞLkk ÃkkÞk Ãkh h[kÞu÷ nkuÞ Au. Ãký yk ykí{fÚkk  
íkku nkMÞfkhLke Au. íku{kt RåAu íkku ÷u¾f Aqx ÷E þfu Au, Ãký íku{ýu MkíÞLku çkhkçkh 
Mkk[ÔÞwt Au. {kºk ÃkkuíkkLke MksofíkkLkk çk¤u íku{ýu Ëhuf ½xLkk{ktÚke nkMÞ rLkÃkòÔÞwt Au. 
íkuÚke yk ÃkwMíkf rðïMkLkeÞ çkLÞwt Au.

* yk ÃkwMíkf{kt íku{ýu ÃkkuíkkLke Lkçk¤kEyku y™u Ëku»kkuLku shk Ãký AwÃkkÔÞk 
ðøkh «økx fÞko Au. íkuLkku íku{ýu f÷kí{f heíku WÃkÞkuøk fÞkuo Au.ÃkkuíkkLkk yÃkhkÄ¼kðkuLkwt 
Ãký rLk¾k÷Mk YÃku ðýoLk fhu÷ Au. 

* ykí{fÚkk{kt [kh MktË¼o{kt nkMÞ òuðk {¤u Au : ÔÞÂõíkyku Ãkh nkMÞ, 
½xLkkyku Ãkh nkMÞ, «kuVuþLk÷ku Ãkh nkMÞ yLku MktMÚkkyku Ãkh nkMÞ. ÔÞÂõíkyku{kt 
{kíkk, rÃkíkk, r{ºkku ðøkuhu ykðu Au. ½xLkkyku íkku yLkuf Au. «kuVuþLk÷ku{kt zkìõxhku yLku 
rþûkfku {wÏÞ Au. MktMÚkkyku{kt hkuxhe, ÷kÞLMk, Ãkrh»kË ðøkuhu ykðu Au.

* ©e rðLkkuË ¼èu ÃkkuíkkLke ykí{fÚkkLke þYykík yuf hku{kt[f Lkð÷fÚkkLke 
su{ MkLkMkLkkxe¼he fhe Au. íku økt¼eh {ktËøke ¼kuøkðe hÌkk Au.Sðþu fu fu{ íkuLke þtfk 
Au. yu Mk{økú ðýoLkÚke «Úk{ «fhý ¼ÞwO Au. Ãký yk økt¼eh ÂMÚkrík{kt Ãký íku ÃkkuíkkLke 
ÂMÚkríkLke fu zkìõxhLke {òf fhe ÷u Au. íku{kt çku {òf æÞkLk ¾U[u Au. yuf íkku íku ßÞkhu 
zkÞkr÷MkeMk fhkððk òÞ Au, íÞkhu zkìõxhku ytËhkuytËh þhík {khu Au fu rðLkkuË ¼èLkwt 
zuz çkkuze fux÷eðkh{kt çknkh ykðþu. yufLkk {íku ËMk r{rLkx yÄÄ nþu. íkku çkeòLkk 
{íku ºkeMk r{rLkx! yk ¼Þtfh fxkûk Au. zkìõxhku ËËeoyku «íÞu fux÷k rLk{o{ nkuÞ Au íku 
çkíkkðu Au. yLku Aíkkt çkeS s Ãk¤u zkì. ¼køkoð íku{Lku çk[kðe ÷u Au íkuLkku yk¼kh Ãký 
{kLku Au.

íkku çkeS {òf - yk{ íkku íkeðú fxkûk s - «ÄkLk Ãkh fhu Au. ykhkuøÞ {tºkeLkk 
Ãke. yu. {tºkeLkk fnuðkÚke òuðk ykðu Au yLku «ÄkLkLke Mkneðk¤ku Ãkºk ykÃku Au. íÞkhu 
n¤ðkþÚke ÷¾u Au fu, ‘«ÄkLku ík{Lku fÌkwt nþu fu òð s Aku íkku yk çkeòu fkøk¤ Ãký 
hk¾ku. nkìÂMÃkx÷{kt hkuff¤ fu yuðwt Mkt¼¤kÞ íkku yk çkeòu, þkuf Xhkððk¤ku, fkøk¤ 
ykÃke Ëuòu.’ Mk{ks yLku LkuíkkykuLke Vkì{kor÷xe Ãkh yk íkeðú fxkûk Au.

* ykí{fÚkk îkhk yu ¾çkh Ãkzu Au fu yu íkku çkk¤ÃkýÚke s {ktËk hÌkk Au. 
hkuøkkuLke ÞkËe sçkhe Au. yu nË MkwÄe {ktËøkeLke ðkíkku fhu Au fu yuf søÞkyu ÷¾u Au fu 
íku çku ðkh sLBÞk Au : 1938{kt yLku 1995{kt! çkeS ðkh {ktËøke{ktÚke QXe þõÞk 
íkuLku íku ÃkwLk: sL{ {kLku Au. 

* ykí{fÚkk{kt rÃkíkk, {kíkk, Ãkku¤Lkk ÷kufku, rþûkfku, r{ºkku ðøkuhu yLkufkuLkwt 
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ðýoLk fhu Au. ðýoLk ykí{fÚkk MktË¼o{kt s Au, Ãký íku{kt Mkíkík n¤ðkþ s çkíkkðe Au. 
çkÄkLke økrh{k fu rðr[ºkíkk çkíkkðíke ð¾íku n¤ðuÚke íku{Lke {òf fhe ÷u Au. rÃkíkk 
W¥k{ Au, Ãký rðr[ºk Au. rðr[ºkíkkLke nË çkíkkðíkkt fnu Au fu, ‘ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLke 
þiûkrýf Lkçk¤kE Ãkh íku{Lku yux÷e ©Øk Au fu ÃkheûkkLkwt Ãkrhýk{ ykðu íkuLkk çku rËðMk 
Ãknu÷kt {khðkLkwt þY fhe Ëu Au.’ rþûkfku Ãký Mkíkík íku{Lkwt yÃk{kLk fhu Au. {kíkkLkk økwýku 
ðÄkhu çkíkkðu Au - y÷çk¥k, íku Ãký {khu íkku Au s !

Mk{økú ykí{fÚkk{ktÚke ÃkMkkh ÚkEyu Aeyu íÞkhu ÏÞk÷ ykðu Au fu íku{Lkwt SðLk 
MkkËwt, Mkk{kLÞ, MkÃkkx y™u YrxLk÷ s hÌkwt Au. yux÷u fne þfkÞ íkuðe ðÄw ½xLkkyku 
íku{Lkk SðLk{kt LkÚke çkLke.yuÂõxrðMx Lk nkuðkÚke íku{Lkk SðLk{kt Mkíkík fkuE Lku fkuE 
½xLkkykuLke nkh{k¤k òuðk LkÚke {¤íke. yux÷u ðå[u çkk¤økkurXÞk, ÃkkuíkkLke ¿kkrík, 
r{ºkku, yLÞ ½xLkkyku ðøkuhu ykðu Au. yLku ykí{fÚkkLkku íku ¼køk ykí{fÚkkLkk çkË÷u 
hu¾kr[ºkku çkLke òÞ Au. òýu Vhe ‘rðLkkuËLke Lkshu’{kt Ãkze òÞ Au. ð¤e y[kLkf 
ÃkkAe ykí{fÚkk [k÷w ÚkkÞ Au. yk{ ykí{fÚkk yLkuf xwfzkyku{kt ðnU[kÞu÷e Au. ðå[u 
çkeS ðkíkku Ãký ykðíke hnu Au. Ãký nk, yk çkÄkt{kt íku{Lkku nkMÞ«ðkn íkku [k÷w s hnu 
Au. ðk[fLkk nkuX Ãkh Mkíkík nkMÞ s hnu Au. 

Ãký Mk{økú ykí{fÚkk ðkt[íkkt-÷¾íkkt ÏÞk÷ ykðu Au fu rðLkkuË ¼èLkk nkMÞhMkLkkt 
{qr¤Þkt fÞkt níkkt ?

Mk{økú ykí{fÚkk ðkt[eyu Aeyu íÞkhu ¼÷u nkMÞhMkLkwt ËþoLk s Úkíkwt Ëu¾kÞ Au,Ãký 
nfefíku nkMÞhMk {q¤u fhwý hMk Au.ÃkkuíkkLkk SðLkLke fhwýíkkykuLku íku{ýu nMke fkZe Au. 
Ëhuf ½xLkkLkkt nkMÞ ÃkkA¤ òu Lksh fhkÞ íkku Mkíkík fhwýhMk xÃkfíkku Ëu¾kÞ Au.

yuLkwt þwt fkhý ?
fkhý Au fu yk ykí{fÚkk ¼÷u nMkkðíke Ëu¾kÞ Au, Ãký nfefíku íku ‘Mkk{kLÞíkkLke 

Ãkezk’ ÔÞõík fhíke ykí{fÚkk Au. þYykík{kt ykŠÚkf ÂMÚkríkLke Mkk{kLÞíkk nuhkLk fhu 
Au. MkkÚku rÃkíkkLke-Mkkhk nkuðk Aíkkt-Mkk{kLÞíkk nuhkLk fhu Au. þk¤k-fkì÷us{kt ‘XkuX’ 
nkuðkLke Ãkezk nuhkLk fhu Au. 

su{ «rík¼kLke yuf Ãkezk nkuÞ Au ‘ÃkkuíkkLku fkuE Mk{síkwt LkÚke’,... íkuðe s Ãkezk 
‘Mkk{kLÞ’ nkuðkLke Ãký Au. ykMkÃkkMkLkk ÷kufkuLke yÃkuûkkyku Mkk{kLÞ ÔÞÂõíkLke 
ÃkezkykuLku Mk{sðk íkiÞkh nkuíke LkÚke.Ãkrhýk{ Ãknu÷kt rÃkíkk {khðkLkwt þY fhe Ëu íÞkhu 
ÃkwºkLku fuðe Ãkezk ÚkE nþu ? ©e yuMk. ykh. ËuMkkEðk¤ku Ëk¾÷ku ¼÷u nkMÞ sL{kððk 
{kxu ÷ÏÞku Au, Ãký nfefíku ÷u¾fLke ¼ÞkLkf Ãkezk s Ëþkoðu Au.

÷u¾f ¼qíkfk¤Lkk çkLkkðkuLku n¤ðkþÚke ðýoðu Au íku çkhkçkh Au, íku s íku{Lkku 
EhkËku Au, Ãký nfefíku ÷¾ðk ð¾íku, Mkt¼ð Au, ÷u¾f ÃkwLk: Mkk{kLÞíkkLke Ãkezk{ktÚke 
ÃkMkkh ÚkÞk s nþu.

yk ykí{fÚkk òýu Mkíkík fnu Au fu Mkk{kLÞ ÔÞÂõíkLku fkuE Mk{sðk s íkiÞkh nkuíkwt 
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LkÚke. yux÷u s rÃkíkkLke fu rþûkfkuLke Mk{sðkLke rLkr»¢Þíkk {khLkku rðfÕÃk þkuÄu Au! yk 
ykí{fÚkk Ãktrzíkku yk÷ku[Lkkí{f heíku çkkË fhíkkt Mk{sþu fu fu{ íku [[koLkku {wÆku Au, Ãký 
su ðk[f Ãký Mkk{kLÞ nkuðkLke íkeðú Ãkezk ¼kuøkðu Au, íkuLkk {kxu íkku yk ykí{fÚkk 
fìÚkkŠMkMk çkLku Au. íku ðkt[íku ðkt[íku nMkþu Ãký ¾hk yLku Mk{ktíkhu íku{Lke ykt¾ku ¼eLke 
Ãký nþu.

rð[khðk suðwt Au fu su ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkkt økwýøkkLk økkðkLkku ykLktË ÷uðkLkk çkË÷u 
Mkk{kLÞíkkLke Ãkezk ðýoðu, íÞkhu íku fuðe Ãkezk ¼kuøkðíke nþu!

rðLkkuË ¼èLke ykí{fÚkk{kt çku ¼kð sL{u Au. yuf íkku íku Mkk{kLÞíkk yLku íku{ktÚke 
sL{íke ÷½wíkkøkútrÚkÚke nuhkLk Úkíkk Ëu¾kÞ Au.íku ykïkMkLk sL{kðu Au. Mk{ktíkhu íku 
Mkk{kLÞ ‘níkk’ yu fçkq÷, Ãký Mkk{kLÞ ‘hÌkk Lknª’ íku Ãký yk s ykí{fÚkk fnu Au. 
Mkk{kLÞíkkLkk ðkíkkðhý ðå[u Ãký, yÚkðk Aíkkt Ãký, ykøk¤ ðÄíkk hÌkk. íku íku{Lkku 
Ãkwhw»kkÚko Mkq[ðu Au. 

Ãký ykí{fÚkk íkku nkMÞMksoLk nkuðk Aíkkt nfefíku fhwý-nkMÞ s «økx fhu Au. íku 
Ãkkuíku s yuf søÞkyu ÷¾u Au fu ‘{khku r«Þ hMk-fhwýhMk Au.’ (Ãkk. Ãkh). íku{Lkk{kt 
Mkk{kLÞíkk MkkÚku «u{Lkku y¼kð Ãký {n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. yux÷u s yuf søÞkyu 
÷¾u Au : ‘LkkLkÃký{kt «u{Lkk rðfÕÃku {kçkkÃkLkku {kh ¾kÄk fhu÷ku, yux÷u fkuE «u{Úke 
ðkík fhu íkku økËTøkË ÚkE síkku. yksu Ãký fkuE ðze÷ ¼kE fu çknuLk MLkun ðhMkkðu íkku 
íkuLkku nkÚk Ãkfze ÷ô Awt. yLkkÞkMku s íkuLkk ¾¼k Ãkh nkÚk {wfkE òÞ Au. ði¿kkrLkfku 
ykLku ÷½wíkkøkútrÚk fu yMk÷k{íke fnu Au. fkuE W»{kÚke {khk çkhzk Ãkh nkÚk Vuhðu, {khk 
¾¼k Ãkh, {kÚkkt Ãkh nkÚk {qfu íkku {Lku ytËhÚke Mk{]Ø Úkíkku nkuô yu{ ÷køku Au.’ (Ãkk. 
84). íku Ãkkuíku ykLku íkfoÚke Ãkh økýu Au, yk nfefíku yk Mkk{kLÞíkkLke Ãkezk ¼kuøkðLkkhLke 
Lkkì{o÷ ð]r¥k Au.  

yLku suLkk MktË¼o{kt íku yk ðkõÞ ÷¾u Au, íkuLke yuf fkfe Mkkrðºke rðþu, íku Ãký 
çkk¤f sL{kðíke ð¾íku {]íÞw Ãkk{u Au. Ëhuf ðkõÞ fu ½xLkk{kt nkMÞ sL{kððkLkku «ÞíLk 
fhLkkh rðLkkuË¼kE yk çkkçkíku ßÞkhu ðýoLk ÷¾u Au íÞkhu íku{Lke Ãkezk íkeðú heíku ÔÞõík 
ÚkkÞ Au. ÷¾u Au : ‘Mkkrðºke fkfe {khe ykt¾ Mkk{u íkhVze hne Au. íkuLkk Ãkuxu yuf hkûkMku 
yðíkkh ÷eÄku Au. yk hkûkMk fkfeLkwt Ãkux [ehe çknkh ykðe økÞku Au. íku {khe Mkk{u òuE 
yènkMÞ fhe hÌkku Au. Mkkrðºke Ë{ íkkuze Ëu Au. ½h{kt fk¤ku fuh ðhíkkE òÞ Au. 
Mk{qn{kt Úkíkk niÞkVkx hwËLkÚke ðkíkkðhý økqtøk¤kE òÞ Au.’ (Ãkk.85). yk ÷¾íke 
ðu¤k ¾hu¾h íku{Lke ykt¾ku ¼ªòE nþu. íku Ãk¤u íku nkMÞ÷u¾f  Au íku ¼q÷e økÞk nþu. 
fkhý ? íku{Lke Mkk{kLÞíkkLkku Mðefkh fhðk Aíkkt íkuLku «u{ fhLkkh ÔÞÂõík [k÷e økE 
níke! yuf rðh÷ ykïkMkLk yá~Þ ÚkE økÞwt. Mk{økú ykí{fÚkk{kt yk yuf s fhwý 
søÞk Au. ykðe fhwýíkk íku{ýu ÃkíLke fi÷kMkLkk {kuík ð¾íku Ãký ÔÞõík LkÚke fhe. 

yk Mkk{kLÞíkkyu íku{Lke ykí{Açke - MkuÕV yuÂMx{-Lku Lke[e s hk¾e Au. íku 
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çkkçkíku íkku íku nMkíkkt nMkíkkt Ãký yLkuf ðkõÞku ðuhu Au. yuf søÞkyu ÷¾u Au, ‘yksu Ãký 
yux÷k s {kiøæÞÚke {khk AÃkkÞu÷k Lkk{Lku nwt íkkõÞk fhwt Awt. ¾hwt fnwt íkku {khk Lkk{Lku 
{khe ykt¾ ðzu ÃktÃkkéÞk fhwt Awt. (104). yÚkðk ‘ËËoÚke ½qtxkÞu÷k nkMÞ íkhV {khku 
nt{uþktLkku ÃkûkÃkkík hÌkku Au.’ (114). yLku ‘ÃkezkLku ÔÞtøkLke sLkLke-{k-fnuðk{kt ykðu 
Au yLku nkMÞLku Mkqfwt yktMkw.’ (116)

yLku hýrsíkhk{ [tÿf ÷uíke ð¾íku íkku yk ÃkezkLku, ¼÷u n¤ðkþÚke, íkeðú heíku 
ÔÞõík fhu Au. fnu Au : ‘yks {khk rÃkíkk nÞkík nkuík yLku ynª çkuXk nkuík íkku íku{Lku 
fËk[ Ãknu÷e ðkh ÷køÞwt nkuík fu {khku rðLkw Mkkð fkZe Lkk¾ðk suðku íkku Lknª s nkuÞ. 
Mkk[wt fnwt, nwt yuf MkkÄkhý ÷u¾f Awt yuðwt {khkt {kíkkrÃkíkk ykøk¤ nwt Mkkrçkík fhe þõÞku 
Lk níkku.’ (149). ynª þçËkuLkku WÃkÞkuøk swyku...

‘{khk rÃkíkkLku fËk[ Ãknu÷e ðkh ÷køÞwt nkuík...’ ynª Ãký ‘fËk[!’ y™u ‘Ãknu÷e 
ðkh’ ! ¼Þtfh yrLkrùíkíkk rÃkíkk rðþu... ÃkAe... ‘Mkkð fkZe Lkk¾ðk suðku íkku Lknª 
s nkuÞ’ swyku, fkZe Lkk¾ðk suðku ‘LkÚke’ yu{ Ãký LkÚke ÷¾íkk. ynª Ãký yrLkrùíkíkk 
! ynª Ãký íku{Lku þtfk Au fu yk á~Þ òuíkkt Ãký rÃkíkkLku íku{Lkk Ãkh ©Øk sL{ík fu fu{!

yux÷u s Mk{økú ykí{fÚkk{kt ðk[fLku Mkíkík nMkkÔÞk ÃkAe AuÕ÷u rLk¾k÷MkíkkÚke 
÷¾u Au...

‘LkkLkÃký{kt økheçke y™u {kçkkÃkLke ÄkfLkk fkhýu ÷½wíkkøkútrÚk ykðe økE, suLku 
Ãkrhýk{u {khe S¼ ÚkkuÚkðkíke, yxfe síke. fËk[ ykÚke s ÷kufkuLkwt æÞkLk ¾U[kÞ yu 
{kxu ykøkðwt ÔÞÂõíkíð rðfMku yuðe íkeðú Ít¾Lkk {Lku ÚkÞk fhíke. yLku Ãk÷kÞLkð]r¥k 
fhíkktÞ ¾kMk íkku yr¼ÔÞÂõík {kxu h{qs, nkMÞ yLku ÔÞtøkLke {ËË {Lku Mk{ÞMkh {¤e 
økE. nkMÞ÷u¾f íkhefuLke «ríkck {¤e Au fu Lknª yuLke íkku yksuÞ ¾çkh LkÚke, Ãký 
AkÃkkLke fkì÷{Lkk fkhýu «rMkrØ ½ýe ðnu÷e {¤e.’ (163).

yk çkÄk Ãkh Lksh fheyu Aeyu íÞkhu ÏÞk÷ ykðu Au fu rðLkkuË ¼è yLku çkeò 
nkMÞ÷u¾fku ðå[u su íkVkðík Au íku yk Au. ßÞkuíkeLÿ Ëðu fu çkfw÷ rºkÃkkXe fu çkkuheMkkøkhLkk 
nkMÞ{kt Mknsíkk Au. íku fkuE rðfÕÃk LkÚke. Ãký rðLkkuË ¼èLkwt nkMÞ Mkk{kLÞíkkLku 
AwÃkkððk {kxu fu ÷½wíkkøkútrÚkLke Ãkezk Ëqh fhðk {kxu yÚkðk íkku íkuLku nMke fkZðk {kxu 
MkòoÞwt Au. ¼qíkfk¤{kt ÄLkMkw¾÷k÷ {nuíkk{kt yk òuðk {¤u Au. ÄLkMkw¾÷k÷Lkwt SðLk 
Ëw:¾e Au. íkuLkku rðfÕÃk íku nkMÞ{kt þkuÄu Au. rðLkkuË ¼è íkku Mkw¾e Au. Ãký Mkk{kLÞ 
nkuðkLke økútrÚk ÷¬z¾kuË su{ xfxf fhu Au. íkuLku Ëqh fhðkLkk «ÞkMkku{kt nkMÞLkku yk©Þ 
÷u Au. þYykík{kt Ãk÷kÞLkðkË Au, fËk[, Ãký ÃkAe Mkns çkLke òÞ Au yLku íku{Lkk 
ykí{rðïkMkLku ÂMÚkh fhu Au y™u Ÿ[kE Ãkh ÷E òÞ Au. [k÷eo [uÃ÷eLk su{ s. 
[uÃ÷eLkLkkt {kçkkÃk Ëw:¾e Au {kxu nuhkLk Au. yk{Lkkt {kçkkÃk nuhkLk fhu Au, {kxu Ëw:¾e 
Au. Úkkuzk VuhVkh MkkÚku SðLk Mk{ktíkh [k÷u Au. Ãký çkL™u íkuLku yrík¢{e MðMÚk çkLku Au 
yLku Mk{ksLku Ãký nMkkðe MðMÚk çkLkkðu Au. 
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yk{, rðLkkuË ¼èLke ykí{fÚkk yuf W¥k{ hnMÞ sL{kðíke ykí{fÚkk Au. 
Ãk¤uÃk¤, ÃkkLkuÃkkLkwt ðkt[ðwt øk{u íkuðe yLku þçËu þçËu ðk[fLku n¤ðk çkLkkðíke fÚkk Au. 
Mk{ktíkhu yk nkMÞLke ÃkkA¤ su Ãkezk Au íku Ãký ÔÞõík fhíke hnu Au yLku Mkk{kLÞíkkÚke 
nuhkLk Úkíkk ðk[fLku - suyku ÷øk¼øk Lkuðwt xfk Au - ykïkMkLk ykÃkeLku Ãký n¤ðk fhu 
Au. yk{ çkuðze heíku n¤ðkþLkku yLkw¼ð fhkðu Au yk ykí{fÚkk.

yux÷u, ykí{fÚkk ðkt[íkkt MÃkü òuðk {¤u Au fu rðLkkuË ¼èLkk nkMÞhMkLkkt 
{qr¤Þkt ÃkkuíkkLkk SðLkLke Mkk{kLÞíkkLke Ãkezk{kt hnu÷kt Au.

yux÷u s nuíkwÃkqðof íku{ýu ÃkkuíkkLke ykí{fÚkkLkwt Lkk{ ‘yuðk hu y{u yuðk...’ 
hkÏÞwt Au.

પછી આમ બન્ુાં - નરિી અને ગરિી િાતાતાઓનો સાંગ્િ

કલપેશ પટેિ

[‘પછી	આમ	બન્રું’	(વાતા્ષસંગ્રહ)	:	રાઘવજી	માધડ,	આર.	આર.	રેઠ,	પૃ,	192,	મૂ	:	225/-]

ગજુરાતી	સાહહતરમાં	મલરાસનલ	દ્ારા	ટૂકંી	વાતા્ષ	આસવભા્ષવ	પામી.	એ	પછી	ધૂમકેતુ	
અને	સદ્રેફે	એને	સસથરતા	અને	ગૌરવ	અપાવરાં.	પન્ાલાલ,	મહડરા,	ઉમારંકર,	મેઘાણી,	જરંત	
ખત્રી,	પેટલીકર	આહદ	લેખકોએ	આ	સવરૂપ	સાથે	સનસબતથી	કામ	કરુરાં.	સાહહતરમાં	આવેલી	
આધુસનકતાની	અસર	પણ	આ	સવરૂપે	એ	પછી	સઝલી.	લોકસપ્રરતાના	નાદમાં	પોતાનું	સવરૂપ	
અને	 હદરા	ગુમાવી	રહેલી	વાતા્ષને	ઘાટઘૂટ	આપવા	સુરેર	જોરીએ	ઘટના	 સતરોધાનની	વાત	
કરી.	એના	લાભ	અને	ગેરલાભ	પણ	આ	સવરૂપને	ઘણા	થરા.	એક	તરફ	સુરેરભાઈ	ઘટનાને	
વાતા્ષ	માટ	ેબહુ	મહત્વની	નહોતા	ગણતા	તરારે	બીજી	બાજુ	બક્ષી,	‘ઘટના	સવના	હંુ	વાતા્ષ	લઈ	
જ	ના	રકંુ!’	એમ	કહીને	‘ઘટનાના	બેતાજ	બાદરાહ’	બની	બેઠા	!	કસથત	અસસતતવવાદની	
આરાતી	અસરોમાંથી	 બહાર	આવીને	 વાતા્ષકાર	 પોતાના	 કુળ	અને	 મૂળ	 પ્રસત	 પાછો	 ફરભો.	
અનુઆધુસનક	 વાતા્ષકાર	 ફરી	 એકવાર	 પોતાના	 તળના	 જીવન	 ભણી	 ગરો.	 રોકડા	 અને	
ખણખણતા	રૂસપરા	જવેા	જીવન	તરફ	એણે	દૃસષ્ટ	કરી.	આ	વખતે	એણે		ગામડાને	મુગધ	નજરે	
નહહ,	પણ	્ રાંક	તટસથતાથી	તો	્ રાંક	પક્ષકાર	તરીકે	જોરું.	અનુઆધુસનક	સજ ્ષકે	ગ્રામચેતનામાં	
દસલતચેતના	અને	નારીચેતનાને	પણ	વણી	લઈને	અગાઉ	જ	ેતરફ	સજ ્ષકનું	ખાસ	ધરાન	ગરું	
નહોતું	એ	તરફ	પણ	નજર	કરી.	ગુજરાતી	વાતા્ષને	સમૃદ્ધ	કરનારા	અસંખર	અનુઆધુસનક	
વાતા્ષકારોથી	સાહહતર	રસળરાત	થરું	છ.ે

અનુઆધુસનક	વાતા્ષકારો	પૈકી	એક	મહત્વના	વાતા્ષકાર	રાઘવજી	માધડ	છ.ે	‘પછી	આમ	
બન્રું’	તેમનો	તાજતેરનો	વાતા્ષસંગ્રહ	છ,ે	જમેાં	21	વાતા્ષઓ	છ.ે	સંગ્રહની	પ્રસતાવના	જાણીતા	
સજ ્ષક-સવવેચક	પ્રવીણ	દરજીએ	લખી	છ.ે	લેખકે	સંગ્રહ	સવરે	જ	ેપોતાની	વાત	મૂકી	છ	ેતેમાં	
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વાતા્ષસવરૂપ	 સવરેનો	 તેમનો	 અસભપ્રાર	 જાણવા	 મળે	 છ.ે	 આ	 સંગ્રહમાં	 ગ્રામજીવન	 અને	
નગરજીવનને	 સપર્ષતી	 વાતા્ષઓ	છ.ે	 સવરરવૈસવધર	 પણ	 છ	ેઅને	 સાથેસાથે	આજના	 રુગને	
સપર્ષતા	મુદ્ાઓને	પણ	વાતા્ષસવરૂપ	પ્રાપ્ત	થરું	છ.ે	સવરર,	સંવેદન,	વાતા્ષક્ષણ	અને	ભારા	એમ	
દરેક	રીતે	લેખકની	સજ્જતા	ધરાન	ખેંચે	છ	ેઅને	એક	પહરપ્વ	સજ ્ષકની	કસારેલી	કલમનો	
અહેસાસ	થાર	છ.ે	

‘ભડકો’	વાતા્ષમાં	ગ્રામતળનો	પહરવેર	છ.ે	વસનતા	નામની	રુવતીના	જીવનમાં	બનેલી	
ઘટનાને	લેખકે	બરાબરની	 કસે	ચડાવી	છ.ે	એના	 સપતા	ભવાનના	ખુન્સ	સામે	 માસતરના	
પાત્રની	ટાઢાર	વાતા્ષને	વધારે	રસપ્રદ	બનાવી	મૂકે	છ.ે	વસનતા	કરા	પુરુર	સાથે	સંબંધાઈ	છ	ે
એનો	તાગ	મેળવવા	માતાજીના	માંડવે	બધા	બેઠાં	છ,ે	ડાકલાં	વાગે	છ.ે	આ	આખી	નાતના	
આરાધર	પુરુર	એવા	માસતર	પણ	એમાં	સામેલ	છ.ે	લેખકે	એવો	કળાપ્રપંચ	રચરો	છ	ેકે	ભવાન	
-	બીજાં	પાત્રોને	(અને	વાચકને	પણ!)	એમ	જ	લાગે	કે	વસનતા	માસતર	સાથે	સંબંધાઈ	છ,ે	પણ	
વાતા્ષના	અંતે	જ	ેચોટ	છ	ેતે	વાચકને	અચંસબત	કરી	મૂકે	છ.ે	માસતરનું	પાત્ર	મૂઠી	ઊંચેરંુ	સસદ્ધ	
થાર	છ.ે	‘વર	અને	ઘર’	વાતા્ષમાં	પણ	જીવનની	સંકુલતાનું	સૂક્મ	સનરૂપણ	છ.ે	પહેલા	વા્રથી	
જ	લેખક	વાચકને	વાતા્ષમાં	સંડોવી	દેવામાં	સફળ	થરા	છ.ે	‘વીજુથી	પુછાઈ	જ	ગરું	:	‘આ...	
આ	ઘાઘરો	કોનો	ટીંગાર	છ	ે?’(પૃષ્	-	23)	આ	સવાલમાં	સંકોચ	છ,ે	કુતૂહલ	છ	ેઅને	સચંતા	
પણ	છ.ે	આ	ચાવી	રૂપ	વા્ર	દ્ારા	લેખક	વાતા્ષને	સવકસાવે	છ	ેતરારે	સ્તી-પુરુર	સંબંધ,	સન્મન	
મધરમ	વગ્ષનું	જીવન,	એમના	સંકલપો-સંઘરભો	અને	સવપનો,	સઘળું	ઊંડળમાં	લઈને	લેખક	એક	
ઉતિમ	વાતા્ષ	સંપડાવે	છ.ે	કોઈને	માટ	ેવર	મહત્વનો	છ	ેતો	કોઈને	માટ	ેઘર	!	લેખકે	નાટ્યાતમક	
પહરસસથસતને	બખૂબી	સનરૂપી	છ.ે	‘ધરમનું	કામ’	વાતા્ષમાં	વાતા્ષકથક	અને	લાડભુાભીનાં	પાત્રો	
વચચેનાં	સંબંધોની	સંકુલતા	વાતા્ષને	કલાતમક	પહરમાણ	આપે	છ.ે	 ‘ભાભી,	તમે	એકલાં	્રાં	
રંડાણાં	છો	?’	એવું	 હદલાસાનું	પ્રશ્નાથ્ષ	વા્ર	વાતા્ષને	 સવકસાવવામાં	ખપ	લાગરું	છ.ે	વાતા્ષના	
અંતમાં	કથકના	પતની	સાથેના	સંવાદમાં	પણ	પ્રારંભનું	જ	એ	વા્ર	એક	જુદો	જ	સંદભ્ષ	રચી	
આપે	છ.ે	‘મોજડી’નું	 સવરરવસતુ	પણ	ગ્રામજીવનને	સપરદે	છ,ે	પણ	પ્રમાણમાં	જૂના	સમરના	
ગામડાના	સમરખંડનંુ	એમાં	સનરૂપણ	છ.ે	ગામના	ભા	કોઈની	ઘરવાળી	ગમી	ગઈ	હોર	તો	એક	
ખાસ	પ્રકારની	મોજડી	પહેરી,	ઘરની	બહાર	ઉતારતા.	આ	મુદ્ા	પર	લેખકે	જ	ેવાતા્ષ	સવકસાવી	
છ	ેએ	સામાસજક	સંઘર્ષ,	રોરણ	કે	અતરાચારની	નહહ,	પરંતુ	માનવમનની	ગલીકંૂચીઓની	!	
ખેતરેથી	રાતે	પાછો	ફરેલો	અરજણ	પોતાના	ઘરની	ઓસરીમાં	મખમલી	મોજડી	જોઈને	ચોંકી	
જાર	છ,ે	ખળભળી	ઊઠ	ેછ	ેઅને	પછી	જ	ેતેનો	જાત	સાથેનો	સંઘર્ષ	છ	ેતેનું	કલાની	રરતે	
સનરૂપણ	 કરવામાં	 લેખક	 જરા	 પણ	 ઊણા	 ઊતરા્ષ	 નથી.	 અરજણની	 એક	 મૂંઝવણ	 અને	
મૂંઝારાનો	તો	અંત	આવે	છ,ે	પણ	તરત	જ	એક	નવી	મૂંઝવણમાં	મૂકીને	લેખકે	ધારુરાં	સનરાન	
પાડું	છ.ે

‘મુક્કો’	વાતા્ષમાં	પણ	એકાસધક	પડ	લેખક	બખૂબી	ઉકેલતા	ગરા	છ.ે	અહીં	વાતા્ષકથક	
પોતે	એક	સજ ્ષક	છ.ે	પતની	સાથે	તે	ટટ્રનેમાં	ભોપાલ	જઈ	રહ્ો	છ.ે	એક	અતરંત	ભૂખરો	માણસ,	
એક	સભખારી	અને	ગંગારામ	નામનો	એક	ચોકીદાર	આ	ત્રણેર	સાથેનો	અનુભવ	વાતા્ષકથકની	
ભીતરના	સજ ્ષક	અને	મનુષરને	આતમસચંતન	કરવા	પ્રેરે	છ,ે	એ	તાસતવકતા	રસપ્રદ	રીતે	લેખક	
દ્ારા	મૂકવામાં	આવી	છ.ે	 ‘હહરના	જન’	વાતા્ષમાં	લેખક	સામાસજક	સમસરા	પાસે	ગરા	છ.ે	



પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021	 73

આજના	રુગમાં	પણ	ગામડામાં	બદલારેલા	સવરૂપે	જોવા	મળતી	અસપૃશરતા	અહીં	લેખકનો	
વાતા્ષ	માટનેો	મૂળ	આરર	છ.ે	દસલત	હહર	ગામનો	સરપંચ	બન્રા	પછી	એની	તરફના	કહેવાતા	
ઉજસળરાતોના	દૃસષ્ટકોણમાં	કોઈ	જ	ફરક	આવતો	નથી	એનું	સનરૂપણ	વાતા્ષની	રીતે	અને	રરતે	
થરું	છ.ે	વાતા્ષમાં	હહર	ઉપરાંત	મહંતનું	પાત્ર	છ	ેજ	ેઆમ	તો	હહરની	ઘણા	નજીક	છ,ે	પરંતુ	
વાસતવમાં	તો	સમાજની	જુનવાણી	અને	રુગણ	પરંપરાના	સમથ્ષક	જ	છ.ે	અને	એટલે	જ	હહરને	
મંત્રીશ્ી	અને	અન્ર	 સથાસનક	આગેવાનો	સાથે	જમવા	ન	બેસવા	 દેવાના	 કારસાને	એ	ઠડંી	
ક્રરૂતાથી	લઈ	રહ્ા	છ.ે	અંતે	હહર	જરારે	બંધ	દરવાજાને	તોડી	નાખે	એવા	જુસસાથી	લાગી	પડ	ે
છ	ેતરારે	મહંત	દરવાજો	ખોલીને	એમ	કહે	છ	ેકે	-	‘હહરના	જન	આવું	કરે	?’	તરારે	હહરના	
મોઢામાં	મૂકેલો	સંવાદ	સચોટ	છ	ે-	‘કરે	!	હવે	નો	કરવાનુંર	કરે	!’	(પૃષ્	-	61)

‘ખેતરના	રેઢ’ે	વાતા્ષમાં	આજનું	ગામડુ	ંછ.ે	ખોડા	આતા	નામના	એક	આધેડ	સવધુર,	
છગન	અને	ગોમતીનાં	પાત્રો	દ્ારા	અહીં	માનવમનની	સંકુલતાને	તાગવાની	મથામણ	છ.ે	છગન	
દાહડરો	મોબાઇલ	લઈને	કામ	પર	આવરો	છ	ેએ	વાતનો	આતાને	જ	ેવાંધો	છ	ેએમાં	‘કામ	કરતાં	
કરતાં	ફોન	આવે	એટલે	કામ	રઝળી	પડ’ે	એવો	 વરવહારુ	અસભગમ	તો	છ	ેપણ	સાથેસાથે	
ગોમતી	પાસે	છગનનો	નંબર	છ	ેએ	વાત	આતાને	કઠ	ેછ.ે	ગોમતી	પ્રતરે	આતાનો	એક	મધુર	
સંબંધ	 છ	ે એનો	 સંકેત	 લેખકે	 વાતા્ષમાં	 આપરો	 છ.ે	આતાના	 જમવાનું	 અને	 ખેતરનું	 કામ	
ગોમતીએ	સંભાળી	લીધું	છ.ે	ગોમતી	આતાના	એક	વખતના	ખાસ	જૂના	મજૂર	કાનાની	નવી	
ઘરવાળી	છ.ે	કાનો	હવે	રરીરે	અર્ત	છ	ેતેથી	કામ	કરી	રકતો	નથી	અને	ગોમતી	આતાની	
કાળજી	લે	છ	ેએમાં	એને	વાંધોવચકો	પણ	નથી.	બીજી	બાજુ	છગન	અને	ગોમતી	વચચે	કરુંક	
છ	ેએવું	સવચારી	રહેલા	આતા	છલે્ે	ખોટા	પુરવાર	થાર	છ.ે	જોકે,	વાતા્ષ	કુરળ	લેખક	દ્ારા	રજૂ	
થઈ	છ	ેએટલે	રસપ્રદ	બની	છ,ે	પરંતુ	સવસરષ્ટ	વાતા્ષ	બનવામાં	અક્ષમ	નીવડ	ેછ.ે	‘ભવ-પરભવ’	
વાતા્ષમાં	ભાગ્ષવીબહેન,	સનવરા	અને	સવામીનાં	પાત્રો	છ.ે	સનવરા	નવી	પેઢીની,	નવા	સવચારોમાં	
શ્દ્ધા	ધરાવતી	રુવતી	છ,ે	વળી,	એ	જના્ષસલઝમ	પણ	કરી	રહી	છ.ે	એનાં	માતા	ભાગ્ષવીબહેન	
એક	સવામીમાં	શ્દ્ધા	ધરાવતાં	થરાં	છ	ેએ	સનવરાને	પસંદ	નથી.	સવામીનાં	રહસરોનો	પદા્ષફાર	
કરવાની	નેમ	સાથે	તે	એમની	ટરૂમાં	મ્મમી	સાથે	જોડાર	છ.ે	અંતે	જતાં	જ	ેપદા્ષફાર	થાર	છ	ે
એ	સનવરાની	સાથે	વાચકને	પણ	આંચકો	આપે	છ.ે	અલબતિ,	કુરળ	વાચકને	થોડી	વહેલી	રંકા	
જાર	એમ	બને.

‘અથ્ષ	સમજાર	ગરો’	વાતા્ષ	પણ	ગ્રામજીવનને	સનરૂપે	છ.ે	વાતા્ષકથક	મૂળે	આ	ગામનો	જ	
છ,ે	પણ	રહેરમાં	વરભોથી	સસથર	થઈ	ગરો	છ	ેઅને	કુટુબંના	માઠ	ેપ્રસંગે	આવરો	છ.ે	લોકો	ભેગા	
થવાના	છ	ેએટલે	પાણીની	જરૂર	પડરે	એ	માટ	ેરી	વરવસથા	એવો	એનો	સવાલ	ઉપસસથત	
લોકોને	હસાવે	છ.ે	કોઈ	મનજીને	ઉદ્રેીને	કહે	છ	ેકે	સનેડો	લઈ	આવરા!’	માસતર	(વાતા્ષકથક	
માટનેું	ગામના	લોકોનું	સંબોધન)ને	અચરજ	થાર	છ	ેકે	આ	સનેડો	રું	છ	ે?	્રાં	છ	ે?	વાતા્ષ	
હળવા	ટોનમાં	આગળ	વધે	છ.ે	પછી	એમાં	પરાકાકા-સીતાકાકીનાં	પાત્રો	ઉમેરાર	છ.ે	અહીં	
ગામડામાં	 ચાલતા	 ટોળટપપા,	એકબીજાની	મજાક	ઉડાવવાની	સાહસજકતા	આહદ	 દરા્ષવીને	
લેખકને	જ	ેવાત	કરવી	છ	ેએ	તો	માનવના	મનની	ગલીકંૂચીઓની	છ.ે	જરોસતર’	વાતા્ષ	પણ	
સ્તી-પુરુરના	સંબંધની	ખૂબ	જ	મંજારેલી	વાતા્ષ	છ.ે	વાતા્ષની	નાસરકા	સનમ્ષળાને	ગૌરીરંકર	સાથે	
સંબંધ	છ.ે	ગૌરીરંકર	પહરણીત	અને	બચરવાળ	છ.ે	વાતા્ષમાં	પ્રારંભે	નાસરકાની	સદ્ઘાનું	આલેખન	
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બખૂબી	થરું	છ,ે	એ	પછી	 સનમ્ષળા	ગૌરીરંકરથી	મુ્ત	થવાની	 હહ્મમત	દાખવે	છ,ે	લેખકની	
વાતા્ષસૂઝ	વાતા્ષને	ઊંચા	મુકામ	સુધી	લઈ	જાર	છ.ે

આ	સંગ્રહની	વાતા્ષઓમાં	લેખક	કુટુબં,	સમાજ	આહદ	એકમનો	આધાર	લઈને	ઘટનાઓને	
એ	રીતે	મૂકે	છ	ેકે	સરળતાથી	વાતા્ષ	બની	આવે	છ.ે	અલબતિ	આ	સરળતા	દરેક	માટ	ેસહજ	
સાધર	નથી.	લેખક	પાસે	એ	કળા	હસતગત	છ	ેએવું	જણાર	છ.ે	‘અસધકાર’	વાતા્ષમાંથી	પસાર	
થઈએ	તરારે	આ	વાત	તરત	સમજાર	છ.ે	પસત	અને	સસરાનું	આકસસમક	મૃતરુ	થરા	પછી	સેજલ	
પોતાના	પાંચ	જ	વર્ષના	હદરર	સવક્રમ	સાથે	હદરરવટુ	ંકરે	છ	ેતરારે	એ	પોતે	તો	સપષ્ટ	છ	ેકે	
પસતના	ઘરને	સંકટમાંથી	બહાર	લાવવું	છ.ે	એ	ધારત	તો	બીજ	ેલનિ	કરીને	મોજથી	રહી	રકતી	
હતી	!	પણ	એ	એવું	કરતી	નથી.	જોકે,	એનો	આ	સનણ્ષર	એને	વીસ	વર્ષ	બાદ	ભારે	સદ્ધાભરી	
સસથસતમાં	 મૂકી	 દે	 છ.ે	 લેખકે	 એક	 તરફ	 નાસરકાનું	 જીવનલક્ર	 અને	 બીજી	 તરફ	 એની	
મનોરારીહરક	 એરણાઓને	 મૂકીને	 તંગ	 પહરસસથસત	 રચીને	 વાતા્ષક્ષણ	 પકડી	 છ.ે	 ‘સરનામા	
વગરની	ટપાલ’	વાતા્ષ	રસપ્રદ	છ	ેઅને	એમાં	લેખકે	કૌતુકરાગી	ભારાનો	સવસનરોગ	કરભો	છ.ે	એ	
ખરંુ	પણ	એ	લેખકની	વાતા્ષકાર	તરીકેની	ખાસ	કીસત્ષમાં	ઉમેરણ	કરે	એવી	વાતા્ષ	નથી.	આમ	
છતાં	નાસરકાની	પીડાનું	આલેખન	નોંધપાત્ર	થરું	છ.ે	

‘તૃપ્ત-અતૃપ્ત’	વાતા્ષમાં	બે	મુખર	પાત્રો	બે	અંસતમે	ઊભાં	છ.ે	સસમતા	અને	સાધુ	કાનદાસ.	
સાધુ	કાનદાસનું	સાધુ	બનવું	એ	વાસતવમાં	એક	અકસમાત	હતો.	ગૌરીવ્રત	પ્રસંગે	પૂજા	કરવા	
જઈ	રહેલી	હકરોરી	સસમતા	હહલવાળાં	સેન્ડલને	લીધે	લપસે	છ	ેતરારે	કાનો	એને	સાહી	લે	છ.ે	
જોકે,	કાનાનું	આ	કામ	ગામમાં	જુદી	રીતે	જોવામાં	આવે	છ.ે	સસમતાએ	સતર	પ્રગટ	કરવાની	
જરૂર	 હતી,	 પરંતુ	 એ	 એવી	 જરૂર	 જોતી	 નથી.	 પહરણામે	 ગ્રેજરુએટ	 થરેલા	 કાનાને	 ગામ	
છોડવાની	નોબત	આવે	છ.ે	ધંધા-રોજગારમાં	ફાવતો	નથી	અને	અચાનક	જ	ભગવાં	વસ્તોને	
કારણે	કોઈ	ભાસવક	જન	એના	હાથમાં	દર	રૂસપરાની	નોટ	પકડાવે	છ	ેઅને	કાનો	કાનદાસ	
બાપુ	બની	જાર	છ.ે	સસમતા	સવદેરમાં	સસથર	થઈ	જાર	છ.ે	તરાંના	જીવનની	મોજો	માણી	લીધા	
પછી	એને	ભારતનું	સીધુંસાદું	જીવન	આકરદે	છ	ેએટલે	કાનદાસના	આશ્મે	આવી	છ	ેઅને	સાથે	
એક	એંગલોઈસન્ડરન	રુવતીને	લઈ	આવી	છ	ેજનેે	ભારતની	આ	સાધુ	પરંપરા	સવરે	સંરોધન	
કરવામાં	રસ	છ.ે	જોકે,	કાનદાસ	સાધુ	બન્રા	પછી	સવદેર	જવા	મળે	તો	તતપર	છ	ે!	જીવન	કેવું	
સવરોધાભાસો	અને	સંકુલતાથી	ભરેલું	છ	ેએનું	સનરૂપણ	વાતા્ષમાં	સરસ	રીતે	થરું	છ.ે	

‘આપણાં	 કોઈ	 નથી’	 વાતા્ષ	 એક	 સંવેદનકથા	 છ.ે	 જનેા	 નારક	 પ્રમોદરાર	 પ્રાથસમક	
રાળામાં	સરક્ષક	છ.ે	જરાં	નોકરી	છ	ેએ	જ	ગામમાં	મકાન	લઈને	વસી	ગરા	છ.ે	દર્મરાનમાં	
એમની	પતની	મૃતરુ	પામે	છ.ે	દીકરો	એસન્જસનરર	થઈને	અમદાવાદમાં	નોકરી	કરે	છ	ેઅને	
પુત્રવધૂ	સાથે	રહે	છ.ે	એને	ફલેટ	લેવા	માટ	ેપ્રમોદરાર	પુત્રના	કહેવાથી	નોકરીમાં	સવૈસચછક	
સનવૃસતિ	લઈ	લે	છ	ેઅને	પોતાને	મળેલા	બધા	જ	પૈસા	પુત્રને	આપી	દે	છ.ે	જોકે,	સનવૃસતિ	પછી	
પુત્ર-પુત્રવધૂ	પ્રમોદરારને	ઘણં	જ	સાચવે	-	સંભાળે	છ,ે	પરંતુ	રહેર	એમને	માફક	આવતું	નથી	
એટલે	જરાં	નોકરી	કરતા	હતા	એ	ગામના	ઘરમાં	રહેવાના	ઈરાદે	જાર	છ,ે	પણ	હવે	તરાં	એમને	
જુદી	જ	નજરથી	જોવામાં	આવે	છ.ે	લોકો	એમને	સવરે	અવનવા	તક્ષ-સવતક્ષ	કરે	છ.ે	અે	એટલે	
પ્રમોદરાર	પતની	સાથેના	સમરણો	સાથે	રેર	જીવન	વીતાવવા	માગતા	હતા	એ	આરા	ભાગી	
પડ	ેછ	ેઅને	તેઓ	સનરારા	સાથે	પાછા	ફરવાનો	સનણ્ષર	કરે	છ.ે	જુઓ	-	‘મારો	દેહ	અહીં	જ	
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પડ	ેઅને	તારા	પડખે	મારી	સચતા	સળગે	એવું	નક્કી	હતું.	પણ...	પણ	આ	ગામ,	મકાન	અને	
આપણા	કોઈ	રહ્ાં	હોર	એવું	નથી	લાગતું’	(પૃષ્-129)

‘સનેડો’	વાતા્ષમાં	પહરવેરનું	જીવંત	આલેખન	વાતા્ષને	પ્રતીસતકર	બનાવવામાં	મદદરૂપ	
બન્રું	 છ.ે	 ‘સનેડો’નંુ	 લોકસપ્રર	ગાન	લેખકે	 પ્રતીકના	 સતરે	 સવકસાવરું	 છ.ે	 દેવાની	જરોદાને	
પામવાની	એરણા	સાથે	ભૂવા	ધૂણવાની	આખી	ઘટનાના	તાણાવાણા	લેખકે	કુરળતાપૂવ્ષક	ગૂં્થરા	
છ.ે	‘વળાંક’	વાતા્ષમાં	પણ	નારક	સરક્ષક	છ	ેઅને	ગીરના	અંતહરરાળ	ગામડામાં	નોકરી	કરે	છ.ે	
અહીં	પ્રભા	નામની	ગ્રામકન્રા	એનું	ઘરકામ	કરવા	સનરસમત	આવે	છ.ે	જનેા	પ્રતરે	એને	એક	
સવસરષ્ટ	પ્રકારનો	સંબંધ	સથપાર	છ.ે	પ્રભાને	તે	અક્ષરજ્ાન	પણ	આપે	છ.ે	જોકે,	નાનપણથી	
પરણેલી	પ્રભાને	આણં	વળાવવાનો	પ્રસંગ	આવે	છ	ેતરારે	નારક	જ	ેકંઈ	અનુભવે	અને	સંવેદે	
છ	ેતે	વાતા્ષની	ભાવક્ષણ	છ.ે	‘છલે્ો	સીન’	ઉપરછલ્ી	રીતે	સસપેન્સ	-	થ્ીલર	વાતા્ષ	લાગે,	પણ	
ખરેખર	તો	એમાં	માનવની	એરણા-લાલસા-સવાથ્ષ-ઈષરા્ષ	આહદ	વૃસતિઓને	સવરે	જ	વાત	કરીને	
લેખક	વાતા્ષને	સુખાંત	આપીને	આસવાદ્ય	બનાવે	છ.ે	સવરરની	રીતે	લેખક	આમાં	જુદા	ક્ષેત્રમાં	
-	હફલમક્ષેત્રમાં	ગરા	છ.ે	‘દીકરી,	મારી	દીકરી!’	વાતા્ષનો	સવરર	સરોગેટ	મધર	છ.ે	એક	નારી	
પોતાની	કૂખ	અન્રના	સંતાન	માટ	ેભાડ	ેઆપે	તરારે	એક	સ્તી	અને	માતા	તરીકે	એ	રું	અનુભવે	
?	એક	તરફ	આજનો	દરેક	બાબતને	વરવસાર	સાથે	જોડનારો	રુગ	ને	બીજી	તરફ	માનવીર	
સંવેદનાને	રાખીને	લેખકે	તંગ	પહરસસથસતનું	સનમા્ષણ	કરીને	વાતા્ષ	રચી	છ.ે	જ	ેજટેલી	રસપ્રદ	
તેટલી	જ	માનવહૃદરને	ઝંકૃત	કરનારી	પણ	છ.ે	આ	સંગ્રહની	બે-ત્રણ	વાતા્ષઓનો	સવરર	ધમ્ષનું	
ક્ષેત્ર	છ,ે	પણ	લેખકને	ધમ્ષના	ક્ષેત્રનો	સડો	દરા્ષવીને	સસતી	લોકસપ્રરતા	રળવામાં	રસ	નથી,	પણ	
તેઓ	એક	તરફ	સાધુતવ	અને	બીજી	તરફ	મનુષરતવ	રાખીને	સંકુલ	પહરસસથસતનું	સનમા્ષણ	કરીને	
વાતા્ષક્ષણ	ઝડપી	લે	છ.ે	આવી	જ	વાતા્ષ	 ‘લખરું	જ	ેલલાટ’ે	છ.ે	બાપજી	અને	 સવધવા	સ્તીને	
સામસામે	મૂકી	આપીને	લેખકે	કલાપ્રપંચ	ઊભો	કરભો	છ,ે	વાતા્ષના	અંતની	ચમતકૃસત	સાચે	જ	
આસવાદ્ય	છ.ે	વાતા્ષના	આરંભની	બાપજીની	આગાહી	વાતા્ષના	અંતમાં	જુદી	જ	રીતે	સાચી	પડ	ે
છ	ે તરારે	વાચકને	એકસાથે	આનંદ	અને	આચિર્ષ	થાર	છ.ે	 ‘ઉકેલ’માં	લેખક	ફરી	એકવાર	
ગ્રામકથા	લઈ	આવરા	છ.ે	જમેાં	એક	તરફ	પ્રેમ	અને	બીજી	તરફ	એને	કારણે	સજા્ષરેલ	સંઘર્ષનું	
સનરૂપણ	છ.ે	 દસલત	વગ્ષનો	 કાનો	સરપંચની	 પુત્રીના	 પ્રેમમાં	 પડો	છ	ેએની	પ્રસતહક્રરા	 રૂપ	
ઘાસની	ગંજીમાં	કાના	અને	એ	છોકરીને	સળગાવી	મૂકવામાં	આવરાં	છ.ે	એવું	વાતાવરણ	ખડુ	ં
થાર	છ,ે	પણ	અંતમાં	વરવહારપટ	ુમુખી	બંનેને	પોતે	ભગાડી	મૂકીને	મસલાનો	‘ઉકેલ’	લાવવાનું	
જાહેર	કરે	છ.ે	સંગ્રહને	જનેું	રીર્ષક	મળંુ્	છ	ેએ	વાતા્ષ	‘પછી	આમ	બન્રું’	સંગ્રહની	સરરમોર	
વાતા્ષઓ	પૈકીની	એક	વાતા્ષ	છ.ે	અહીં	લેખક	કથન-વણ્ષનમાં	મેદાન	મારી	ગરા	છ	ેએમ	માલુ,	
ભગત	અન	મગન	ટપાલીનાં	પાત્રોનો	કસ	કાઢી	ર્રા	છ.ે	આખી	વાતા્ષમાં	અવસાદ	ઘૂંટારો	છ.ે	
વળી,	સથૂળ	ઘટના	પાછળનું	મનોસવજ્ાન	વાતા્ષને	કલાતમક	ઊંચાઈ	આપે	છ.ે	માલુ	જવેી	નફકરી	
રુવતીના	જીવનમાં	એકાએક	જ	ેબને	છ	ેએ	એને	મૂળસોતી	હલબલાવી	દે	છ.ે	એને	માનસસક	
રીતે	અસંતુસલત	કરી	મૂકે	છ	ેલેખકે	અહીં	કહીને	ઘણં	નથી	કહ્ું	અને	ન	કહીને	ઘણં	કહ્ું	છ.ે	
આ	વાતા્ષમાં	ઘટના,	મનોસંચલનો,	હક્રરા-સવહક્રરા	અને	પહરવેર	આહદનો	સુરોગ	વાતા્ષને	ઉતિમ	
બનાવે	છ.ે	

‘પછી	આમ	બન્રું’	સંગ્રહની	વાતા્ષઓ	કળાતમક	છ	ેએટલી	જ	લોકભોગર		પણ	છ.ે	
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આપણે	તરાં	એકતરફ	કહેવાતી	કલાતમકતાને	નામે	લખાતી	દુબભોધ	વાતા્ષઓનો	મહહમા	છ	ેઅને	
બીજી	 બાજુ	 માંસલ	 ઘટનાઓ	 વાતા્ષ	 તરીકે	 ખપે	 એવો	 માહોલ	 પણ	જોવા	 મળે	 છ	ે તરારે	
મધરમમાગમી	રાઘવજી	માધડ	કલાતમક	લોકભોગર	વાતા્ષઓ	સંપડાવે	છ	ેતરારે	સાચે	જ	આનંદ	
અને	સંતોરનો	અનુભવ	થાર	છ.ે	

q

f¤kí{fŒk™e ™¬h «ŒerŒ fhkðŒku ðkŒko‚t„ún : y[hs

Þkfwƒ þu¾

ðkŒkofkh {kun™ …h{kh y™u rn{ktþe þu÷Œ ƒt™u™wt y™wykÄwr™f „wshkŒe xqtfe 
ðkŒkoûkuºku {n¥ð™wt «Ëk™ Au. xqtfe ðkŒko™k ‚so™{kt f¤kí{fŒk™u ðhu÷kt yk ƒt™u 
‚sofku™wt rËÕne ‚krníÞ yfkË{e îkhk ƒnw{k™ fhðk{kt ykÔÞwt Au. yíÞkh ‚wÄe {kun™ 
…h{khu ‚kŒ y™u rn{ktþe þu÷Œu Ë‚ sux÷k ðkŒko‚t„únku ykÃÞk Au y™u nsw …ý Œuyku 
ƒt™u ðkŒkohŒ Au. rn{ktþe þu÷Œ™wt ðkŒko‚so™ {kuxu ¼k„u þkur»kŒ, ÃkerzŒ y™u ðtr[Œ 
ð„o ‚{wËkÞ™u fuLÿ{kt hk¾e™u ÚkÞwt Au. ð¤e, †e nkuðk™u ™kŒu Œu{ýu Œu{™e ðkŒkoyku{kt 
†e™k «§ku y™u Œu{™e ËÞ™eÞ rMÚkrŒ™u ðk[k yk…e Au. ßÞkhu {kun™ …h{kh Ër÷Œ 
‚{ks™ku y™w¼ð ¾…{kt ÷u Au. òufu, Œuyku …kuŒu Ër÷Œ ‚sof™k [kufXk{kt ƒtÄkÞk 
rð™k ðkŒko ‚so™ fhu Au. {kun™ …h{kh Ër÷Œ ‚{ks{ktÚke ykðŒk nkuðk AŒkt Œuyku 
ðkŒkoyku{kt Ër÷Œ ‚{ks™e ðuË™k™u {w¾h Úkðk ËeÄk ð„h f¤kí{f heŒu yk÷u¾u Au. 
{kun™ …h{kh yuf W{Ëk ðkŒkofkh Au y™u ŒuÚke s ¼hŒ {nuŒk Œu{™u …kh‚{rý ‚kÚku 
‚h¾kðu Au. Œu{™k s þçËku{kt òuEyu - ‘fux÷kf ‚sofku …kh‚{rý suðk nkuÞ Au. su™u 
nkÚk yzkzu yu™u ‚ku™wt fhe {qfu! [u¾kìð {kxu yuðwt fnuðkŒwt fu Œ{u fkuE…ý þçË ƒku÷ku 
y™u [u¾kìð yu™e ðkŒko ÷¾e yk…u! [u¾kìð {kxu™e yk WrõŒ ËtŒfÚkk nkuÞ Œku …ý 
yu{™e ‚Ufzku ðkŒkoyku™e ÚkÞu÷e «ŒerŒ™ku ™¬h hýfku yk ÷kufS¼uÚke ™ef¤Œk 
ðkõâ{kt ‚t¼¤kÞ Au. „wshkŒe ðkŒkofkhku{kt ykðwt {kun™¼kE {kxu …ý fne þfkÞ.” 
(y[hs, …].175)

{kun™ …h{kh yuf yuðk ‚sof Au fu suyku ðkŒkof¤k™k fkuE r™rùŒ [kufXk{kt 
ƒtÄkÞk ™Úke. Œu{™e ¾kr‚ÞŒ Au fu Œuyku Ër÷Œ ‚{ks{ktÚke ykðŒk nkuðk AŒkt Œu{™e 
ðkŒkoyku{kt õâktÞ ‚ðýkuo «íÞu™ku yk¢kuþ zkufkŒku ™Úke. Œu{ýu Ër÷Œ-rƒ™Ër÷Œ 
ðå[u™ku ¼uË fÞko ð„h ðkŒkoyku h[e Au. yíÞkh ‚wÄe{kt Œuyku fku÷kn÷, ™f÷tf, 
fwt¼e, …kuX, yt[¤ku, nýnýkxe y™u y[hs yu{ ‚kŒ ðkŒko ‚t„únku yk…e [qõâk Au. 
Œku ™ð÷fÚkk, yufktfe‚t„ún, ‚t…kË™ y™u rððu[™ ûkuºku …ý Œu{ýu LkkUÄ…kºk fkÞo fÞwO 
Au. „wshkŒe Ër÷Œ ðkŒko ûkuºku Ë÷…Œ [kinký, nheþ {t„÷{T, ƒe. fuþhrþð{T, 
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ËþhÚk …h{kh y™u ‚tsÞ …h{kh ð„uhu ‚sofkuyu LkkUÄ…kºk ‚so™ fÞwO Au, AŒkt ‚ki 
Ër÷Œ ðkŒkofkh Œhefu s yku¤¾kÞk Au. ßÞkhu {kun™ …h{kh Ër÷Œ ‚sof ™ hnuŒkt 
{wÏÞ Äkhk™k {n¥ð™k ðkŒkofkh Œhefu™wt MÚkk™ þku¼kðu Au. swËkt-swËkt y™uf ‚krnÂíÞf 
…krhŒkur»kfkuÚke ‚L{kr™Œ {kun™ …h{khu „wshkŒe ðkŒko™k rðfk‚{kt LkkUÄ…kºk «Ëk™ 
fÞwO Au.

ynª Œu{™k ‚kŒ{k ðkŒko‚t„ún ‘y[hs’™e ðkŒkoyku rðþu ÷¾ðk™ku W…¢{ Au. 
ðkŒko‚t„ún™wt þe»kof su™k …hÚke Au yuðe ‘y[hs’ ðkŒko™e ‚ki«Úk{ ðkŒ fheyu Œku, 
Œ¤kð ¾kuËðk {kxu hkò ‘Rþkr™Þk {÷f’{ktÚke {sqhku ÷kðu Au. yk {sqhku{kt yuf  
Y…k¤e fLÞk-„she …h hkò {kurnŒ ÚkkÞ Au. „she™k s þçËku{kt òuEyu Œku, 
‘Œ¤kð™wt ¾kuËfk{ nwt ßÞkt fhŒe nkuÞ íÞkt ½kuzk …h ykÞe™y {khe nk{w Œkõâk fhu ‚u. 
fkuE ™k nkuÞ Œkýu {khku nkz÷ku …fzu ‚u. fku’fðkh Œku ykt~ÞkuÞ {khu ‚u...”(y[hs, 
…].72) „she …kuŒk™k …rŒ™u s …kuŒk™ku hkò {k™u Au. Œuðk{kt hkò™ku nwf{ ÚkkÞ Au 
fu, þtfh-„she™u hkò™k {nu÷ …k‚u s Äh{þk¤k{kt hnuðk sðk™wt Au. „she hkò™e 
yk ðkŒ {k™ðk ŒiÞkh ™Úke íÞkhu ðeVhu÷ku hkò Œ{k{ {sqhku™u {kh {khe™u su÷{kt 
™k¾e Ëu Au. hkò „she™u ðþ{kt fhðk™ku «ÞJ fhu Au AŒkt Œu ðþ{kt ÚkŒe ™Úke íÞkhu 
hkò Œu™k …rŒ™u {khe ™k¾ðk™e Ä{fe yk…u Au. „she ÞwrõŒ h[u Au. Œu hkò™e ðkŒ 
Mðefkhe ÷u Au. Þkus™k™w‚kh „she™e søÞkyu Œu™e ‚¾e hkò …k‚u òÞ Au. hkŒ™k 
ytÄkhk{kt ‚¾e …k{e òÞ Au fu hkò Œku ™…wt‚f Au. hkò …kuŒk™e ÷k[khe fLÞk ‚k{u 
«„x fhe Ëu Au. ykðku ™…wt‚f hkò «ò™ku ‚k[ku ‚uðf ƒ™ðk™u ƒË÷u «ò ‚kÚku 
y½rxŒ fhŒk …ý y[fkŒku ™Úke yuðku ™{k÷ku Au. Œku ƒeSƒksw …kuŒk™e ‚¾e 
„she™wt rþÞ¤ ƒ[kððk {uËk™u …zŒe ‚¾e™e ËrhÞkðrË÷e™k Ëþo™ ÚkkÞ Au. ynª 
‚¥kk™k òuhu «ò …h hks fhŒku hkò …ý ytËhÚke fux÷ku ¾k÷e nkuÞ Au ! yu ¼kð 
‚sofu ynª ‚h‚ heŒu «„x fÞkuO Au. 

Ër÷Œ ‚kÚku ÚkŒk yíÞk[kh™u fuLÿ{kt hk¾e ÷¾kÞu÷e ‘¾kz’ yuf ™khe«Äk™ 
Ër÷Œ ðkŒko Au. ðkŒko ™krÞfk {tsw™k ¼qŒfk¤ ‚kÚku ðŒo{k™™wt y™w‚tÄk™ òuzkÞwt Au. 
Ër÷Œ Akufhe ‚kÚku ¾kz{kt ÚkÞu÷ ƒ¤kífkh ‚tË¼uo he…kuxeO„ fhðk ykðu÷ {tsw™u ¾kz™wt 
á~Þ òuE …kuŒk™ku ¼qŒfk¤ ÞkË ykðu Au Œu™wt ðýo™ ðkŒko{kt ÚkÞwt Au. …kuŒk™e ‚kÚku 
¾kz{kt ƒ™u÷ ½x™k ‚{Þu Œuýu su «rŒfkh fÞkuo nŒku Œuðku «rŒfkh ykþk…whk™e Ër÷Œ 
Akufhe Ëk¾ðe ™ þfe yu ðkŒ™ku {tsw™u hts hne òÞ Au. ¾kz{kt Ër÷Œ Akufhe™wt 
‚ðoMð ÷qtxkE sðk™e ½x™kÚke {tsw ¾qƒs Ëw:¾e ÚkkÞ Au. …kuŒk™e ‚kÚku ¼qŒfk¤{kt 
ÚkÞu÷ ½x™k y™u ykþk…whk™e Akufhe™e ½x™k™k ‚k{™MÞ™wt á~Þ {™{kt ytrfŒ 
Úkðk™u fkhýu {tsw ynuðk÷ ÷ÏÞk ð„h s [k÷e ™ef¤u Au. yk ðkŒko{kt Œ¤…Ëe 
ƒku÷e™wt ‚sofu fhu÷ yk÷u¾™ ðkŒko™u f¤kí{f ƒ™kðu Au. su{fu, ‘Œku fktE ðktÄku ™E. 
nðy ‚k÷wt yuðwt ÚÞwt Ay fy ðkurýÞk, ƒku{ý fy nrhs™ku{kt fþku Vhf s ðhŒkŒku 
™Úke...’ (…].19)
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‘„{ký’ ðkŒko{kt Ër÷Œ y™u ‚ðýo™k ¼uË¼kð ðå[u ‚k{krsf yiõâ™wt 
y™w‚tÄk™ ‚ÄkÞwt Au. rþðhkºke™k Œnuðkhu ¼s™™ku fkÞo¢{ h¾kÞ Au su{kt yLÞ 
¼s™ {tz¤eyku™e ‚kÚku Ër÷Œðk‚™k ¼sr™fku …ý òuzkÞ Au. ð¤e f÷ku÷Úke ¾k‚ 
{nu{k™ Œhefu ykðu÷k ¼sr™f ƒes÷ ¼„Œ™k ¼s™kuÚke fh{þe ƒk…w zku÷e QXu Au. 
‘Ër÷Œku ‚khwt „kÞ Au’ yuðk {k™ ‚kÚku ‚ki ¼sr™fku™u …kA¤ ƒu‚e™u ¼s™  
„ðzkððk™k ƒË÷u yk„¤ ƒku÷kðu Au. ¼s™ ‚kt¼¤e™u «‚L™ ÚkÞu÷ yuf …xu÷ ‚ki 
Ër÷Œ ¼sr™fku …h Ë‚ Ë‚™e ™kuxku WAk¤u Au. ðkŒko{kt ð¤ktf Œku íÞkhu ykðu Au ßÞkhu 
¼s™ …qhwt ÚkŒkt ‚ki ©kuŒk„ý [k …eðk {kxu hkufkÞ Au. ‚ki™u [k ðnU[kÞ Au, …htŒw 
Ër÷Œku {kxu ƒk…w™k „{ký{kt y÷„Úke h¾kÞu÷ f…hfkƒe{kt [k yk…ðk™e  
Xkfkuhku{kt ÚkŒe hfÍf ‚kt¼¤e fh{þe ƒk…w™u Vk¤ …zu Au. ƒes÷ ¼„Œ n‚Œkt n‚Œkt 
fnu Au, ‘ƒk…w ‚kt¼¤ku! ÷kuf {¤u íÞkt ÷kufk[kh y™u ‚tŒ {¤u íÞkt yufkfkh’. ¼„Œ™e 
yk ðkŒ ‚kt¼¤e ƒk…w …rhrMÚkrŒ™u ‚t¼k¤e ÷u Au y™u su f…hfkƒe{kt Xkfkuhku™u [k 
y…kŒe nŒe Œu s f…hfkƒe{kt Ër÷Œku™u …ý yk…ðk {kxu nwf{ fhu Au. ynª ðkŒko{kt 
…þwyku™u h¾kŒe søÞk ‘„{ký’™k «Œef îkhk ‚sofu Ër÷Œku «íÞu h¾kŒk ¼uË¼kð™u 
W½kzku …kzÞku Au.

…íLke™k [krhºÞ …h þtfk fhŒk …whw»k™u ‚÷kn yk…Œku fÚkf …kuŒu s …íLke …h 
þtfk fhŒku ÚkE òÞ Au yuðe ½x™k™u fuLÿ{kt hk¾e ÷¾kÞu÷e ðkŒko yux÷u ‘f[k÷’.  
…kuŒk™e …íLke …kuŒk™k ‚kZw¼kE ‚kÚku y™irŒf ‚tƒtÄ Ähkðu Au yuðk þf {kºkÚke 
h{ý¼kE …íLkeÚke y÷„ hnuðk™wt ™¬e fhu Au. òufu ynª h{ý¼kE™wt ÔÞrõŒíð yu 
heŒu «„x ÚkÞwt Au fu ¼kðf™u yu f¤ðwt {w~fu÷ ƒ™e òÞ Au fu ¾hu¾h h{ý¼kE ‚k[k 
Au fu Œu™k …íLke. yuf ŒhV h{ý¼kE …íLkeÚke y÷„ hnuðk EåAu Au, …íLke™u ¾kÄk-
¾kuhkfe yk…ðk ŒiÞkh Au, Œku ƒeS ƒkswt Œu™k ‚‚hk …kuŒk™e Ëefhe™u {kuf÷ðk ŒiÞkh 
™Úke. yk{ h{ý¼kE™e f[k÷{kt fÚkf ¾wË ‚…zkÞ Au y™u òýu …kuŒu s yk rMÚkrŒ{kt 
ykðe …zu Au. …kuŒk™e …íLke …h ðnu{kÞ Au, Œu fnu Au, ‘h{ý¼kE™e f[k÷ y™u {khe 
f[k÷ yuf{uf{kt yuðkt òuzkÞkt Au fu yu™u Aqxkt …kzðkt {khk {kxu y½hkt ÚkE …zÞkt.’ 
(…].47) yk ðkŒko{kt {kun™ …h{khu Œks„e‚¼h ¼k»kkr¼ÔÞrõŒ îkhk {™w»Þ™k 
{™{kt [k÷Œe þtfkþe÷ ð]r¥k™u f÷kí{f heŒu yr¼ÔÞõŒ fhe Au.

‘s„rŒÞwt’ suðe ‚k{krsf ½x™k y™u „úkBÞSð™{kt ytËhkuytËh ‚¤„Œk 
îu»k¼kð™u fuLÿ{kt hk¾e™u ÷¾kÞu÷e {kun™ …h{kh™e f¤kí{f ðkŒko yux÷u ‘s„rŒÞwt’. 
…kuŒk™k Ëefhk™u þnuh{kt ‚khe ™kufhe {¤ðk™e ¾wþe{kt ¿kkrŒ™ku yk„uðk™ þeðk 
s„rŒÞwt fhðk™wt rð[khu Au. ykðk «‚t„u „k{™k Ëhuf sý s{ðk ykðu Œku „k{{kt  
…kuŒk™ku ztfku ðk„u yuðwt ykÞkus™ fhu Au. …htŒw „k{™k …t[krŒÞk yuðk ðk÷k ðehk™k  
…ux{kt Œu÷ huzkÞ Au. Œu fu{uÞ fhe þeðk™k «‚t„™u ƒ„kzðk™ku {™‚qƒku fhu Au. Œu …kuŒu 
…kuŒk™e ¿kkrŒ™k yk„uðk™ku nhS y™u Œh‚e™u yk {kxu ‚kÚk yk…ðk™wt fnu Au, …htŒw 
ƒt™u yk„uðk™™u yk {tsqh ™Úke. ðkŒko{kt ð¤ktf Œku íÞkhu ykðu Au fu ßÞkhu þeðku ¾wË 



પરબ	v	ઑક્ટોબર,	2021	 79

‚k{u [k÷e™u nhS y™u Œh‚e ‚kÚku ðk÷k ðehk™u ½hu ™kuŒhwt yk…ðk òÞ Au. ðk÷ku 
ðehk …kuŒk™k îu»k¼kð™u ƒkswyu {wfe hkS¾wþeÚke þeðk™k yk{tºký™ku Mðefkh fhu Au. 
¼k»kkr¼ÔÞrõŒ y™u ‚tðkË™k f÷kí{f rðr™Þku„Úke f¤kí{fŒk™k Ëhuf {k…Ëtz{kt 
¾he QŒhŒe {kun™ …h{kh™e yk yuf W¥k{ h[™k ƒ™e Au.

‚w¾e ËkB…íÞSð™™k ð»kkuo …Ae …rŒ-…Je ðå[u ftEf yýÄkÞwO ƒ™u Au. yk 
y[k™f ƒ™u÷ ½x™k™wt fkhý þkuÄðk ‚ku‚kÞxe™k ÷kufku{kt su fwŒqn÷ ò„u Au Œu™wt 
r™Y…ý ‘fkhý’ ðkŒko{kt ÚkÞwt Au. {kun™ …h{kh …kuŒk™e yk‚…k‚ ƒ™Œe ™k™e 
y{Úke ½x™k{ktÚke …ý ðkŒko™wt ‚so™ fhe þfu Œuðk ‚{Úko ðkŒkofkh Au. ðkŒko™kÞf - 
n‚{w¾¼kE y™u ™krÞfk fÕ…™kƒnu™ ‘ƒL™u™kt ¾kur¤Þkt swËkt, …ý Sð ÷Þ÷k-
{s™q™e su{ yuf s...fËeÞu n‚{w¾¼kEyu fÕ…™kƒnu™™u Ÿ[k ‚kËu fþwt feÄwt nkuÞ 
Œuðwt ƒLÞwt ™Úke.’ ykðkt ‚w¾e ËkB…íÞSð™ SðŒkt …rŒ-…íLke ðå[u yýÄkÞwO ƒLÞk™wt 
òýe fÕ…™kƒnu™™k Ëefhk™e ðnw-{{Œk y™u ðkŒ™wt ðŒu‚h fh™khe h{e÷k yk 
½x™k™wt ‚k[wt fkhý òýðk™e su Œk÷kðu÷e ƒŒkðu Au Œu™wt f÷kí{f r™Y…ý yk ðkŒko{kt 
ÚkÞwt Au.

‚hfkhe f[uheyku{kt ƒZŒe {kxu fuðk »kzÞtºk h[kŒk nkuÞ Au Œu™k W…h 
{™kuði¿kkr™f Zƒu «fkþ …kzŒe ðkŒko yux÷u ‘Œ¤kð’. ‚hfkhe ƒktÄfk{ rð¼k„{kt 
‚wr«LxurLzt„ yìrLsr™Þh Œhefu Vhs ƒòðŒk fÚkk™kÞf Œu{™e ‚kÚku s Vhs ƒòðŒk 
[eV yìrLsr™Þh ‚w{eŒ Ëu‚kE y™u yurõÍõâwxeð yìrLsr™Þh yuðk {wfuþ …xðkhe 
‚kÚku Œ¤kð{kt Œhðk …zu Au. yfM{kŒu ‚w{eŒ Ëu‚kE Œ¤kð{kt zqƒe™u {]íÞw …k{u Au. 
½x™k™k Ë‚{kt rËð‚u fÚkk™kÞf™u [eV yìrLsr™Þh Œhefu ƒZŒe {¤u Au. fÚkk™kÞf  
…kuŒk™e òŒ™u Ëku»ke {k™u Au y™u ƒZŒe™ku yMðefkh fhu Au. fÚkk™kÞf™k 
{™ku‚t[÷™ku{kt s [k÷Œe yk¾e ðkŒko™u ytŒu fÚkk™kÞf òýu ‚w{eŒ Ëu‚kE ‚kÚku ðkŒ 
fhu Au, ‘nkÚku Q¼e fhu÷e …¤kusý™ku rð»kkË ƒnw ykfhku nkuÞ Au, ™rn!’ ‚w{eŒ îkhk 
ƒku÷kÞu÷k yk þçËku fÚkk™kÞf™u fkuhe ¾kÞ Au. ƒZŒe {u¤ððk fhu÷e …¤kusý™ku ¼ku„ 
{™w»Þ …kuŒu s ƒ™Œku nkuÞ Au yuðk fxkûk ‚kÚku ðkŒko …qhe ÚkkÞ Au. {kun™ …h{kh …kuŒu 
yuf ‚hfkhe y{÷Ëkh hne [qõâk nkuÞ f[uheyku{kt ƒZŒe {kxu fuðk fuðk …iŒhk h[kŒk 
nkuÞ Au Œu rðþu ¼÷e¼ktrík …rhr[Œ Au. ykÚke s ykðk rð»kÞ™u ÷E™u yuf W¥k{ ðkŒko 
yk…e Au.

‘¾¤wt’ yu „k{zk{kt hnuŒk ©{Sðe Ër÷Œku™e ðkMŒrðf rMÚkrŒ™ku r[Œkh hsq 
fhŒe f¤kí{f ðkŒko Au. {kun™ …h{khu yk ðkŒko{kt Ër÷Œ y™u yËr÷Œ …kºkku{kt 
hnu÷e ËwüŒk y™u ‚ßs™Œk™u ¼÷e¼ktrík Wò„h fhe Au. ðkŒko™e ™krÞfk ‚rðŒk 
þnuh{kt QAhe nkuðk AŒkt „k{zk™k ðkŒkðhý{kt ¼¤e òÞ Au. …rŒ-fh‚™ ‚kÚku 
¾¼u¾¼kt r{÷kðe ¾uŒh{kt fk¤e {sqhe fhŒe nkuðk AŒkt ½h{kt …i‚k™e ¾U[ y™w¼ðu 
Au. ½h{kt ykðu÷ {nu{k™ku™e ‚uðk fhe ½h™e ykƒYt ƒ[kðŒe ‚rðŒk ‚kÚku „k{™k s 
…whw»kku fuðku fwÔÞðnkh fhu Au y™u Œu™e „heƒe™ku VkÞËku WXkððk™ku r™÷oss «Þk‚ fhu 
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Au Œu Ëhƒkh ðsw¼k y™u frhÞkýk™e Ëwfk™ [÷kðŒk ‚ku{[tË ðkrýÞk™k …kºkku îkhk 
ykf»kof þi÷e{kt ðýoðkÞwt Au.

‚ku‚kÞxe™e ‚VkE fhŒe ðu¤k QzŒe Äq¤™u fuLÿ{kt hk¾e ‚ðýo y{÷Ëkh™e 
Ër÷Œ fk{Ëkh «íÞu™e ‚q„ ‘Äq¤’ ðkŒko{kt yk÷u¾kE Au. ðkŒko™kÞf y{÷Ëkh 
rºkðuËe™k {w¾u - «Úk{ …whw»k™k fÚk™fuLÿÚke fnuðkŒe yk ðkŒko{kt rºkðuËe™u ‚ku‚kÞxe{kt 
hMŒku ‚kV fhðk ykðŒku Ër÷Œ fk{Ëkh nehS ËeXku „{Œku ™Úke. nfefŒ{kt nehS  
…kuŒk™e Vhs™k ¼k„Y…u fk{ fÞuo òÞ Au. …htŒw yuf Ër÷Œ ÔÞrõŒ ðkŒko™kÞfÚke 
ShðkŒku ™Úke y™u ‘Ëw:¾u Au …ux y™u fqxu Au {kÚkwt’ yu LÞkÞu Œu™u WŒkhe …kzðk™e yuf 
…ý ûký ðkŒko™kÞf AkuzŒku ™Úke. òufu ðkŒko™kÞf nehS ‚k{u ÷k[kh Au y™u ŒuÚke s 
½h nkuÞ fu ykurV‚ rºkðuËe nt{uþk nehS rðþu s rð[kÞko fhŒku nkuÞ Au. yuf ƒkswt 
‚ðýo yuðk rºkðuËe™u Ër÷Œ nehS ËeXku „{Œku ™Úke Œku ƒeS ƒkswt rºkðuËe™e …íLke 
«¼k nehS «íÞu y™wft…k Ëk¾ðu Au, swyku Œu{™k yk þçËku - ‘hMŒk W…h Œ{khk 
yuf÷k™wt ½h ™Úke, yk…ýe ÷kE™{kt ƒeòt Ë‚ ½h Au. Œ{khk suðwt Œku fkuE fþwt fhŒwt 
™Úke. yu Œku ‚khwt Au fu Œ{khe yk f[f[ nehSyu ‚kt¼¤e ™Úke. òýþu íÞkhu rƒ[khku 
fux÷ku Ëw:¾e Úkþu?’ (…].120)

h½wðeh [kiÄhe™e ™ð÷fÚkk ‘y{]Œk’™e ÞkË y…kðŒe {kun™ …h{kh™e ‘…eX’ 
ðkŒko …ý «ýÞ rºkfkuý yk÷u¾Œe fÚkk Au. yk ðkŒko™k {wÏÞ ºký …kºkku - ©wrŒ, 
rs¿kuþ y™u «Ëe… fkì÷us{kt yuf ‚kÚku yÇÞk‚ fhu Au. ©wrŒ™u y™nË [knŒku rs¿kuþ 
fkì÷usfk¤ …qýo Úkðk AŒkt ©wrŒ ‚k{u …kuŒk™ku «u{ ÔÞõŒ fhe þõŒku ™Úke. rs¿kuþ™u 
™kufhe yÚkuo Auf ™k„…wh sðwt …zu Au. ºký-[kh ð»ko …Ae …rhrMÚkrŒ y™wfq¤ ÚkŒk 
©wrŒ™u …kuŒk™e Sð™ ‚trøk™e ƒ™kððk™k MðÃ™ ‚kÚku y{ËkðkË ykðu Au. …htŒw 
rðrÄ™u ftEf y÷„ s {tsqh nþu yu LÞkÞu rs¿kuþ™u òý ÚkkÞ Au fu ©wrŒ y™u «Ëe… 
ƒt™u …hýe [qõâk Au. …kuŒu ©wrŒ™u y™nË «u{ fhu Au yuðwt òýŒku nkuðk AŒkt «Ëe… 
©wrŒ ‚kÚku ÷ø™ fhe ÷u Au yu yk½kŒ Œu Shðe þõŒku ™Úke y™u «rŒþkuÄ™e yk„{kt 
Œ…Œku rs¿kuþ fu{uÞ fhe™u ©wrŒ-«Ëe…™u þkuÄðk ™ef¤e …zu Au. y[k™f yuf søÞkyu 
©wrŒ y™u «Ëe…™u ykðŒkt òuE™u nkÚk{kt ztzku ÷E Œu{™u {khðk {kxu Œu{™e ŒhV Ëkuzu 
Au. ©wrŒ y™u «Ëe… Sð ƒ[kððk …eX Vuhðe ¼k„u Au. yuðk{kt …xÙku÷™k ¼kððÄkhk™ku 
rðhkuÄ fhŒk xku¤k™u ÷eÄu ©wrŒ y™u «Ëe… …kuŒk™e ºký ð»ko™e ËefheÚke Aqxku …ze òÞ 
Au. …Œtr„Þk suðe fku{¤ ƒuƒe™u òuE™u rs¿kuþ™e «rŒþkuÄ™e ßðk¤k ðkí‚ÕÞ{kt 
VuhðkE òÞ Au. rs¿kuþ ƒuƒe™u Ÿ[fe ÷u Au y™u …kuŒk™e …eX îkhk ©wrŒ™e ykt¾ku™u 
Zktfe Ëu yuðe W¥k{ ðkŒkoûký ‚kÚku ðkŒko …qhe ÚkkÞ Au.

‘sL{kLŒh’{kt …kuŒk™k Ër÷Œ ƒk¤f™u ¼rð»Þ{kt ÷kufku™k {nuýkt-xkuýkt 
‚kt¼¤ðk ™ …zu yu nuŒwÚke Œu™u sL{ s ™ yk…ðk yt„u {qtÍðý y™w¼ðŒe ykÄwr™f 
Ër÷Œ™krÞfk™e ðkŒ Au. ™krÞfk yuf yìrõxrðMx Au, Ër÷Œku ‚kÚku™k ¼uË¼kðÚke Œu 
¼÷e¼ktrŒ …rhr[Œ Au y™u yux÷u s yu ™Úke EåAŒe fu …kuŒk™e yk‚…k‚™kt Ër÷Œ 
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ƒk¤fku su …ezk ¼ku„ðe hÓkkt Au Œuðe …ezk …kuŒk™k ™ðk sL{™kh ƒk¤f™u ¼ku„ððe 
…zu. ™krÞfk A {k‚™e ‚„¼koðMÚkk nkuðk AŒkt ™k¾wþ Au, …htŒw Œu™ku zkuõxh …rŒ y™u 
…rŒ™e ykr‚MxLx zkìõxh {k™‚e Œu™u ‚{òðu Au, Œu™e ŒrƒÞŒ™wt æÞk™ hk¾ðk™wt fnu 
Au. AŒkt ðkhtðkh …kuŒk™k rð[khku Ëkunhkðu Au íÞkhu Œu™e ƒkirØf Ë÷e÷ku™ku sðkƒ yk…
ðk, Œu™u fwtXk{ktÚke ƒnkh ÷kððk yk¾hu ‚tËe… yktƒuzfh™k [wMŒ y™wÞkÞe yuðk 
ËuW÷fhS™u ½hu ƒku÷kðu Au. ËuW÷fhS ™krÞfk™u M™un…qðof ‚{òðu Au y™u Œu™e 
{qtÍðý Ëqh fhðk{kt ‚V¤ ÚkkÞ Au.

‘yz[ý’ ðkŒko ‚k{kLÞ ÷kufku™u …kuŒk™e {kÞkò¤Úke ¼úr{Œ fhe …kuŒk™k 
y™wÞkÞe ƒ™kðŒk ZkU„e ‚kÄwƒkðkyku™u ¾wÕ÷k …kzŒe ð¾Œu ykðŒe yz[ýku™u 
fuLÿ{kt hk¾e™u ÷¾kE Au. ðkŒko™kÞf hr~{™ huþ™kr÷Mx Au y™u ÔÞð‚kÞu ðfe÷ Au. 
Œu™ku r{ºk rËÔÞfktŒ …k¬ku Äkr{of Au y™u ™ðht„ Mðk{e™ku y™wÞkÞe Au. rËÔÞfktŒ 
hr~{™™u ™ðht„ Mðk{e™k yk©{u ykðe Œu{™k «ð[™ ‚kt¼¤ðk yk„ún fhu Au. 
ZkU„e y™u …k¾tze yuðk ‚kÄwƒkðkyku™ku yXt„ rðhkuÄe hr~{™ ™k{hS AŒkt r{ºk™k 
yk„ún™u ðþ ÚkE yk©{{kt òÞ Au. «ð[™ Ëhr{Þk™ ðå[u ðå[u H ƒku÷ðwt, ËkZe …
‚ðkhðe, ykt¾ku™k W÷k¤k fhe ¼õŒku™u {wøÄ fhðk, ÷ktƒk-xqtfk nkÚk fhe y™u V¤-
Vq÷ VUfe ykí{eÞŒk fu¤ððe suðk Mðk{e™k ™w‚¾k òuE hr~{™ Œu{™u W½kzk …kzðk™wt 
™¬e fhe ÷u Au. …kuŒk™e fku÷{ ‘ƒìfy…’{kt ykðk ‚kÄwyku™e ÷e÷kyku™ku  
…ËkoVkþ fhu Au. hr~{™™e yk nhfŒÚke „wM‚u ¼hkÞu÷ ‚kÄw ŒhVÚke „wtzk {kuf÷kðe 
Ä{fkðkÞ Au Œku yuf ™uŒk îkhk Ä{fe y…kÞ Au. r{ºk rËÔÞfkLŒ y™u …íLke …w»…k 
hr~{™™u Mðk{e rðþu ftE …ý ™ ÷¾ðk y™u Œu™k y™wÞkÞe ƒ™ðk ‚{òðu Au. 
yk¾hu fhwýktrŒfk swyku fu hr~{™ [khuƒksw™e ykðe ¼ª‚Úke ftxk¤e …kuŒk™e òŒ™u 
ƒË÷u Au y™u ŒuLkwt …rhðŒo™ ÚkkÞ Au. hr~{™ suðk ‚þõŒ ÔÞrõŒ™u …ý yk¾hu ƒË÷kðwt 
…zu Au yu ðkŒ ynª ‚qû{ŒkÚke fnuðkE Au.

‘ðªxe’ yu ðªxe suðk r™Soð …ËkÚko™u …kºk Œhefu fuLÿ{kt hk¾e™u ÷¾kÞu÷e {kun™ 
…h{kh™e W¥k{ ‚sofŒk™ku …rh[Þ yk…Œe rðrþü ðkŒko Au. «MŒwŒ ðkŒko{kt ËrhÞk 
rf™khu hne™u Sð™ „wòhŒe ¾khðk fku{™e «ýÞfÚkk yk÷u¾kE Au. {k÷ðknf 
snks ÷E™u ËrhÞku ¾uzðku yu yk ¾{ehðtŒe «ò™wt {wÏÞ fk{ Au. ðkŒko{kt ðªxe yu 
{wÏÞ …kºk Œhefu r™Y…kE Au. r«ÞŒ{k - rË÷™ku xwfzku yuðe „ku{Œe™wt y[k™f {]íÞw 
ÚkŒk fh{þe™u ¾qƒ yk½kŒ ÷k„u Au. yk ðªxe „ku{Œeyu s fh{þe™e ykt„¤e …h …
nuhkðe nŒe, ‚{Þ sŒkt yu ðªxe fh{þe …kuŒk™e r«Þs™ yuðe ÷k¾e™u yk…u Au. 
«ýÞ{kt „¤kzqƒ yuðkt ÷k¾e y™u fh{þe ¾qƒ VÞkO nŒkt. ðkŒko{kt ƒ¤Ëuð™e …íLke fu 
suu fh{þe™k {sƒqŒ ËunÚke ykf»kkoÞu÷ nŒe yuðe huðŒe™wt …kºk «ðuþu Au. yuf ‚{Þu 
huðŒeyu …ý fh{þe ‚kÚku ËrhÞku ¾qtËu÷ku, h{Œku ykËhu÷e y™u ™ðhkºke{kt „hƒk …ý 
‚kÚku s ½q{u÷kt. huðŒe fh{þe ‚kÚku™k «u{™e r™þk™e Y…u ÷k¾e™u ‚{òðe ðªxe ÷E 
÷u Au. ðªxe …kuŒk™e …k‚u ykððkÚke huðŒe™u fh{þe™ku «u{ ‚kt¼he ykðu Au. Œu™u  
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…kuŒk™ku …rŒ ƒ÷Ëuð …ý nðu ÞkË ykðŒku ™Úke. ƒeSƒksw ƒ÷Ëuð huðŒe™e ykt„¤e 
…h ðªxe™u swyu Au y™u Œu õâktÚke ykðe Œu …qAŒk ƒ÷Ëuð™u òýðk {¤u Au fu Œu ðªxe 
÷k¾eyu yk…e nkuðk™wt sýkðu Au. …kuŒk™e …íLke™e ykt„¤e …h fh{þe™e ðªxe òuE™u 
Œu fh{þe™ku Ëw~{Lk ƒ™e òÞ Au , Œu ðªxe™u ËrhÞk{kt VUfe Ëu Au. ƒeSƒksw …kuŒk™e 
r«ÞŒ{k „ku{Œe™e ðªxe™u ƒ÷Ëuðu ËrhÞk{kt VUfe ËeÄe nkuðk™wt òýe fh{þe ‘yks 
‚k÷k™u ™k Akuzwt’ fne ƒ÷Ëuð™u {khðk Ëkuzu Au. ynª yuf ŒhV fh{þe™ku ðªxe «íÞu™ku 
«u{ Œku ƒeSƒksw ƒ÷Ëuð™e ðªxe ŒhV™e ™VhŒ f÷kí{f heŒu yk÷u¾kE Au.

yk ðkŒko‚t„ún{kt™e ÷„¼„ ƒÄe s ðkŒkoyku yk…ýu òuE su™u ykÄkhu yuf 
ðkŒ Œku [ku¬‚ fhðe s hne fu {kun™ …h{kh f¤kí{fŒk ‚kÚku ƒktÄAkuz fhŒk ™Úke. 
Œuyku f¤kí{fŒk™u ðhu÷k ‚sof Au yu Œu{™e yk ðkŒkoyku …hÚke fne þfkÞ. ƒeswt, 
rð»kÞ yu{™u þkuÄðku …zŒku ™Úke y™u ºkeswt, yu LkkUÄðwt hÓkwt fu ‚{ks{kt ÔÞkÃík fux÷kf 
«§ku™ku W…Ëuþkí{f heŒu r™ðkhý fhðk™u ƒË÷u Œuyku Œu™u ‚tÞr{Œ Mðhu Œkáþ fhe 
yk…u Au. ‚k[u s {kun™ …h{kh™e ðkŒkoyku™u ðkt[™kh ÄLÞ ÚkE òÞ Au.

{kun™ …h{kh™e yk ðkŒkoyku «Úk{ …whw»k, rîŒeÞ …whw»k y™u Œ]ŒeÞ …whw»k™k 
fÚk™fuLÿÚke fnuðkE Au. Œu{ýu …kuŒk™e yk ðkŒkoyku{kt yk÷u¾u÷ ½x™k Œu{™e  
yk‚…k‚Úke s ÷eÄe nkuðk AŒkt ½x™k fhŒk rðþu»k æÞk™ Œu{ýu ðkŒkof¤k …h s ykÃÞwt 
Au, su yu{™e {kuxe rðþu»kŒk „ýkÞ. ‚tðkËf¤k y™u ƒ¤qfe ƒku÷e™ku Wr[Œ «Þku„ 
Œu{™wt s{k…k‚w Au - su Œu{™e ‘Äq¤’ suðe ðkŒkoyku{kt òuE þfkÞ Au. {kun™ …h{kh™e 
rðrðÄ ðkŒkoyku™ku yÇÞk‚ fhŒk yu yð~Þ fnuðwt …zu fu, Œ¤…Ëe ¼k»kk, rð»kÞðMŒw 
y™u „úk{Sð™™wt yk÷u¾™ Œu{™u {wêe Ÿ[uhk ðkŒkofkh ƒ™kðu Au. 

AuÕ÷k [khuf ËkÞfkÚke „wshkŒe xqtfe ðkŒko{kt W¥k{ ‚so™ fh™kh {kun™ …h{khu 
Ër÷Œ-yËr÷Œ ðkŒkoyku™e ‚kÚku‚kÚku ™khe«Äk™ y™u „úk{Sð™™wt yk÷u¾™ fhŒe 
ðkŒkoyku …ý yk…e Au. ykðk ƒnwrðÄ ÏÞkrŒ ÄhkðŒk ðkŒkofkh …k‚uÚke nsw …ý 
W¥k{ku¥k{ ðkŒkoyku «kÃík ÚkkÞ yuðe ykþk.

q
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અને છલે્ે...
જાિેરાતનો ઊંચો પિતાત, સચચાઈની ઊંડી ખીણ, 

િચચે િસા્ેિી સાહિત્પ્રિૃવત્ત...

ભરત મિેતા

િસૈશ્વકીકરણના	આ	રુગમાં	જાહેરાત	જનેી	થાર	એનાથી	કંઈક	જુદું	જ	વેચવામાં	
આવે	છ.ે	જાહેરાત	સાવ	સસતાભાવના	સમંદરની	થઈ	હોર	પછી	પેટીમાં	પરપોટો	આપી	
એને	સમંદર	કહેવામાં	આવે.	આ	માનસસકતાથી	ગ્રસત	સમાજમાં,	એની	સાહહતર	પ્રવૃસતિ	
પણ	ઝપટમાં	આવી	ચૂકી	છ.ે	આઝાદીના	અમૃત	મહોતસવ	પ્રસંગે,	એ	સનસમતિે	મેઘાણીની	
સવાસોમી	જરંસત	ઉજવવાની	સરકારી	જાહેરાત	ટાઢક	આપનારી	હતી.	ભલે	રતાબદીટાણે	
ચૂકી	ગરા	હતા	તે	સવાસોમીએ	તો	રાદ	આવરું!	પરન્તુ	જરારે	એનું	ભદ્	ુઅમલીકરણ	જોરું	
તરારે	અરેરાટી	થઈ	જાર.	એકમાત્ર	ગોસવંદ	ગુરુ	રુસનવસસ્ષટીને	(ગોધરા)	બાદ	કરતાં	્રાંર	
કરતાં	્રાંર	પણ	મેઘાણીની	નાનકડી	છબી	સુદ્ધાં	સટજે	પર	કે	હૉલમાં	્રાંર	નહીં!	પછી	
ફૂલહારની	વાત	તો	બાજુ	પર,	રાજર-કેન્દ્રની	 સવસવધ	 સસસદ્ધઓનાં	ગાણાં	ગવાર.	જમેણે	
ગુજરાતી	સાહહતરમાં	સજ ્ષન-સવવેચન-અનુવાદ-સંપાદન	એમ	તમામ	સતરે	એવું	કામ	કરુરાં	કે	
ગુજરાતી	સાહહતરનો	આધુસનકરુગ	સુરેર	જોરીના	નામ	સાથે	જોડારેલો	રહ્ો.	ભારતના	
મહત્વના	 સવવેચકોમાં	એમનું	 નામ	લેવાર	છ.ે	એમની	જન્મરતાબદી	મુંબઈ,	 વડોદરાની	
સંસથાઓએ	હદવસો	સુધી	ઑનલાઇન	ઉજવી.	પરન્તુ	એમ.	એસ.	રુસનવસસ્ષટીમાં	એમની	
ઉજવણી	ન	થઈ.	 (અંગ્રેજી	 સવભાગે	નાનકડી	સભા	કરેલી).	સરકારના	એક	જ	આદેરે	
મેઘાણીની	સવાસોમી	જરંસત	ઉજવતી	રુસનવસસ્ષટી	સુરેર	જોરીને	ભૂલી	ગઈ!	એ	જીવતા	
હતા	તરારે	એમને	સુદીઘ્ષ	સમર	લગી	પ્રોફેસરપદથી	વંસચત	રખારા	હતા.	એ	વખતે	એમ.	
એસ.	રુસનવસસ્ષટીએ	ઉમારંકર	જોરીને	એક	વરાખરાન	માટ	ેઆમંત્રણ	આપેલું	તરારે	એમનો	
અસવીકાર	એમણે	એ	રીતે	કરેલો	કે	પહેલાં	સુરેર	જોરીને	પ્રોફેસર	બનાવો	પછી	જ	હંુ	
તમારી	રુસનવસસ્ષટીમાં	પગ	મૂકી	રકીર.	એકબાજુ	આ	ઉમારંકર	જોરી	અને	બીજી	બાજુ	
મેઘાણી	 છબીને	 (અંદર,	 બહાર	 બેઉ)	 સવસરીને	 હહડરાપટ્ટી	 કરતાં	 અધરાપકોને	 જોઈ	
પ્રેમચંદજીનું	એક	સવધાન	રાદ	આવી	ગરું.

‘‘સાહહતરકારનું	લક્ર	કેવળ	મહેહફલ	ભરવાનું	 કે	મનોરંજનનો	સામાન	હાથવગો	
કરી	આપવાનું	નથી,	એનું	સતર	એટલું	નીચે	ન	લઈ	જાવ.	એ	દેરભસ્ત	અને	રાજનીસતની	
પાછળ	ચાલનારી	સચચાઈ	નથી	પરન્તુ	એની	મરાલ	લઈને	આગળ	ચાલતી	સચચાઈ	છ.ે’’

વાંચે	 ગુજરાત	જવેી	 મહાદેવ	 દેસાઈએ	 રાજરને	 સૂચવેલી	 કેટલીક	સરસ	 પ્રવૃસતિ	
હતી!	જમેાં	પહરરદ	વતી	સવ્ષશ્ી	રઘુવીર	ચૌધરી,	રાજને્દ્ર	પટલે	હોંરે	હોંરે	સહક્રર	થરા	
હતા.	બીજ	ેબધે	તો	ઠીક	જલેમાંર	કાર્ષક્રમો	થરા.	વડોદરામાં	 હંુ,	પીરૂર	ઠક્કર,	 સનવરા	
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પટલે,	રાજને્દ્ર	પટલેના	માગ્ષદર્ષન	હેઠળ	પ્રવૃસતિ	કરતાં	હતાં.	એમ.	એસ.	રુસનવસસ્ષટીએ	મને	
સવદ્યાથમીઓને	લઈને	ગાંધીનગર	પણ	મુખર	કાર્ષક્રમમાં	મોકલેલો.	આ	આખી	પ્રવૃસતિનું	એક	
સંપાદન	ગુજરાત	સરકારે	 	દર્ષન	 (સં.	 સનવરા	પટલે,	અન્રો)	પ્રગટ	પણ	કરેલું.	એક	જ	
વર્ષમાં	 એ	 પ્રવૃસતિ	આટોપાઈ	 ગઈ.	 ગુજરાતના	 અઢાર	 હજાર	 ગામોમાં	 એક	 ગ્રંથાલર,	
ગ્રંથાલર	કમ્ષચારીઓ,	પુસતકો	મંજૂર	કરી	દેવાર	તો	ગુજરાત	સવકાસરીલ	રાજર	કહેવાર.	
ગ્રંથાલરધારા	અન્વરે	ભારતના	દસક્ષણના	પાંચ	રાજરોએ	પ્રતરેક	ગામમાં	ગ્રંથાલર	કરુરાં	છ.ે	
આ	 ગ્રંથાલરધારો	 ગુજરાત	 સરકારે	 હજુ	 પસાર	 નથી	 કરભો.	 કહેવાનો	 અથ્ષ	 એ	 છ	ે કે	
સૂત્રોચચારથી	અમલીકરણ	સુધી	પહોંચવું	જરૂરી	છ.ે	આવી	પ્રવૃસતિએ	સજ ્ષક,	ભાવક	રાજર	
સહુને	એક	મંચ	પર	ભેગાં	કરારાં	હતાં.

આજ	ે સજ ્ષકો,	 સચંતકો	 માટ	ે સચંતાજનક	 વાતાવરણ	 છ.ે	 લોકતંત્રમાં	 રરમજનક	
ગણાર	એવી	 ઘટનાઓ	બનવા	 માંડી	છ.ે	 દાભોલકર,	 કુલબગમી,	 પાનસરેની	 હતરા	એનું	
ઉદાહરણ	હતી.	 તેથી	 ઉદરપ્રકાર,	 નરનતારા	સહેગલથી	માંડી	 સસતિેર	મોટાં	 લેખકોએ	
પુરસકાર	પાછા	આપેલાં.	કેટલાંકે	પદ્મશ્ી,	પદ્મભૂરણ	પણ.	ગુજરાતમાં	ગુજરાત	સાહહતર	
અકાદમીની	 સવારતિતા	 છીનવાઈ	 ગઈ.	 એ	 વખતે	 મેં	 પણ	 મારાં	 પુરસકારો	 અકાદમીને	
આસથ્ષક	રકમના	ચેક	સાથે	પરત	કરારાં.	હજારો	લેખકો	અને	બુસદ્ધજીવીઓએ	રાષ્ટ ટ્રીર	સતરે	
આંદોલન	પણ	કરુરાં.	ખરેખર	તો	ઉદ્ામ	લેખકો	અને	 સચંતકોને	 રાજરે	 રક્ષણ	પૂરંુ	પાડવું	
જોઈએ.	એના	બદલે	ઍવૉડ્ષવાપસી	ગેંગ	કહીને	ઠકેડી	ઉડાડવામાં	આવી!	કોરોનાકાળમાં	
જમેની	ધરપકડ	થઈ	એવાં	લેખક,	સચંતકોની	રાદી	ખૂબ	લાંબી	છ	ેકેવળ	આનંદ	તેલતુંબડ	ે
કે	કસવ	વરવર	રાવને	રાદ	કરંુ	છુ.ં

એકતરફ	આવી	સસથસત	છ	ેતરારે	જ	બીજી	તરફ	એક	સારી	જાહેરાત	પણ	કરવામાં	
આવી	છ.ે	જ	ેજાહેરાત	પણ	લોભામણી,	ર્ામક	અને	જાહેરાત	ખાતર	જાહેરાત	ન	બની	રહે	
એવી	આરા	રાખું	છુ.ં	નવી	સરક્ષણનીસત-2020ના	અન્વરે	વૈસશ્વક	નાગહરકના	દૃસષ્ટકોણવાળા,	
30	 વર્ષથી	 નાનાં	 રુવક-રુવતીઓને	 છ	 મહહનાનું	 પ્રસરક્ષણ	આપીને	 લેખકો	 બનાવવામાં	
આવરે.	પહેલાં	તબક્કામાં	75	રુવક	રુવતીઓ	પસંદ	થરે.	જમેને	પ્રતરેકને	મહહને	50,000	
સરષરવૃસતિ	પણ	આપવામાં	આવરે.	ખરેખર	જ	આ	રોજના	આવકારદારક	છ,ે	પ્રશ્ન	કેવળ	
સવારતિતાનો	છ.ે

આ	રોજનાનું	અમલીકરણ	ભારતીર	સાહહતર	અકાદમી,	 રાજરની	અકાદમી	 કે	
ગુજરાતી	સાહહતર	પહરરદ	જવેી	રાજરે	 રાજરે	આવેલી	શ્દ્ધરે,	લબધપ્રસતસષ્ત	સવારતિ	
સંસથાને	નથી	સોંપારું.	આ	રોજના	કારા્ષસન્વત	કરરે	નેરનલ	બૂક	ટટ્રસટ.	એન.બી.ટી.	સરસ	
પુસતકો	 પ્રગટ	 કરતી	ભારતીર	સરકારની	સંસથા	છ.ે	એ	પ્રકારન	સંસથા	છ,ે	જ	ેએની	
સવરેરતા	છ	ેતો	સાથોસાથ	સીમા	પણ	છ.ે	જમે	સરહદ	પર	દેરનું	રક્ષણ	કરનાર	લશકર	
તૈરાર	કરવાની	સંસથાઓ	છ	ેએવી	જ	રીતે	સંસકૃસત	રક્ષણાથદે	તાલીમબદ્ધ	લેખકો	તૈરાર	
કરવાની	 આ	 રોજના	 સાહહતરસંસથાને	 સોંપવી	 જોઈએ.	 ઍવૉડ્ષવાપસી	 આંદોલનથી	
‘‘રબવાહહની	ગંગા’’	સુધીનો	કાળખંડ	નજર	સામે	રાખતાં	આ	જાહેરાત	આરા	અને	ભર	
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બેઉ જગાડ ેછ.ે સજ ્જકતાને વહેરી, છોલી સરકારી રાહે તૈયાર ન કરાય એ જોવું પડશે. 
ઉપરાંત વાંચે ગુજરાતની જમે આરંભે શૂરા, પછી યોજના બંધ એવું ન થાય એ પણ જરૂરી 
છ.ે ગુજરાત સાહહતય અકાદમીએ દોઢ લાખનો સાહહતયરતન પુરસકાર જાહેર કરેલો. શ્ી 
ગુણવંત શાહને અપાયેલો. પછી આજ લગી હજુ કોઈને અપાયો નથી! પુરસકારો પ્ાસંગગક 
હોય? ઉત્તરપ્દેશે સહુથી મોટો ચાર લાખનો પુરસકાર પાંચ લાખનો કયયો, નાનાં મોટાં 
સત્તાવન પુરસકાર યુ. પી. સરકાર આપે છ.ે એમાં વધારો કરાયો છ.ે પુરસકારની રકમનો 
આંકડો એક કરોડ, બાસઠ લાખ, પચાસહજારનો થશે.

આ બધી જાહેરાતો અતયારે સાહહતયકારો માટ ે સારા હદવસોના સમાચાર છ.ે 
સજ ્જકની સવાયત્તતા હેમખેમ રાખીને પુરસકારો અપાય તો બેઉ મૂલય ટકશે.

q

પ્ો.યોગેન્દ્ર વયાસ એટલે ભાષાગવજ્ાનક્ેત્રનું ઝળહળતું ગવદ્ાન વયગ્તતવ. 
ભાષાગશક્ણ ક્ેત્રે અવનવીન તરકીબો યોજીને ગવદ્ાથથીઓ, ગશક્કો,બેંકના 
અગધકારીઓ, હાઈકોટ્જના જજ, IAS કરનારા ગમત્રો અને અભયાસીઓને તૈયાર 
કરનાર પ્ો. વયાસના આપણે સૌ ઋણી છીએ. અઘરા અને શુષક જણાતા ગવષયને 
રસાળ કરીને અભયાસીઓને એમણે ગવષયાગભમુખ-ભાષાગભમુખ કયા્જ છ.ે આ 
ઉપરાંત સંખયાબંધ ગવદ્ાથથીઓના જીવનમાં કટોકટીના પ્સંગે ઢાલ બનીને તેઓ 
માગ્જદશ્જક બન્યા છ.ેભાષાગવજ્ાનના ગવગવધ કોન્સેપટને રજૂ કરતા એમના  પુસતકો 
ભાષાગશક્ણ કરતા અને કરાવતા સૌને માટ ેપાયાના સંદભ્જગ્ંથો છ.ે સાથે એમણે 
આપેલા ગુજરાતી કગવતાના ઉત્તમ આસવાદો,હાસયગનબંધો,લઘુનવલ વગેરેથી પણ 
ગુજરાતી સાહહતય રગળયાત બન્યું છ.ે

પરમચેતનામય બનેલા પ્ો.વયાસ અને તેમના પતનીની ચેતનાને ગુજરાતી 
સાહહતય પહરષદ પહરવાર સાદર સમરાંજગલ આપે છ.ે
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નમસતે	સમત્રો,

આપ	સૌને	રુભકામનાઓ.

આપ	 પહરરદના	 આજીવન	 સભરો	 છો.	 આપણે	 આજીવન	 સભરપદ	 સુધારણાનું	
અસભરાન	રરુ	કરુરાં	છ	ેઅને	સુધારણા	ફોમ્ષ	‘પરબ’ના	પ્રતરેક	અંકમાં	પ્રકાસરત	કરીએ	છીએ.	
આપ	સૌને	સાદર	સવનંતી	છ	ેઆપ	આપનું	ફોમ્ષ	પહરરદમાં	ભરીને		મોકલી	આપરો.	કેટલાક	
સમત્રોના	સરનામાં	બદલારા	છ	ેએની	પહરરદને	જાણકારી	મળે	અને	આપણે	સાચા	રસતે	કામ	
કરી	રકીએ	એ	માટ	ેફોમ્ષ	ભરવું	જરૂરી	છ.ે

સાહહતરપ્રવૃસતિઓ	પહરરદ	કરતી	રહે	છ.ે	પ્રસતુત	સંદભ્ષમાં	સાહહતરપહરરદની	સવસવધ	
વરાખરાનશ્ેણીઓ	 અંતગ્ષત	 પ્રસારમંત્રીએ	 સવસવધ	 સંસથાઓને	 સાથે	 રાખીને	 વરાખરાનોનું	
આરોજન	કરુરાં	છ.ે	સપટ્ેમબર	મહહનામાં	તારીખ	૪,	૮,	૯,	૧૨,	૨૩,	૨૫ના	રોજ	થરેલાં	
વરાખરાનોની	સવગતો	નીચે	મુજબ	છ.ે	

૧)	 વ્રજલાલ	દવે(સરક્ષણ)	વરાખરાનમાળા	:	વ્તા:શ્ી	કાસત્ષકેર	ભટ્ટ

	 સવરર:	ભારાસાહહતરનું	સરક્ષણ-સજ્જતાના	સંદભદે

૨)	 વ્રજલાલ	દવે	(સાહહતર)	વરાખરાનમાળા	:	વ્તા	:	શ્ી	નરેર	વેદ

	 સવરર:	સાહહતરની	સવભાવના

૩)	 શ્ી	ઉરનશ્	વરાખરાનમાળા	:	વ્તા	:મસણલાલ	હ.	પટલે

	 સવરર:	અનુઆધુસનક	ગુજરાતી	કસવતામાં	લોક

૪)	 સવશ્વનાથ	મ.	ભટ્ટ	વરાખરાનમાળા	:	વ્તા	:	હેમન્ત	દવે

	 સવરર:	સાહહતરનો	ઇસતહાસ

૫)	 જરંતી	એમ.દલાલ	વરાખરાનમાળા	:	વ્તા	:	રાકેર	દેસાઈ

	 સવરર:	સાહહતરમાં	નારીવાદી	અસભગમ	:	વસજ ્ષસનરા	વુલફની

	 અ	રૂમ	ઑફ	વન્સ	ઑન

૬)	 કાકાસાહેબ	કાલેલકર	વરાખરાનમાળા	:વ્તા	:	મીનળ	દવે

	 સવરર:	ગુજરાતી	સ્તીઓની	આતમકથામાં	ઉપસતું	સમાજજીવન

પ્રસતુત	કાર્ષક્રમમાં	પહરરદના	સહરોગમાં	જ	ેસંસથાઓ	અને	સંસથાઓના	અધરાપકશ્ીઓ	
તથા	આરોજકો	રહ્ા	છ	ેતે	સૌ	પ્રતરે	પહરરદ	આભારની	લાગણી	વર્ત	કરે	છ.ે	વરાખરાન	
આપનારા	વ્તાઓના	સહકારનો	પણ	આનંદ	છ.ે

પ્રસતમાસ	સવકાસમંત્રી	દ્ારા	ઑનલાઈન	રોજાતા	‘વાતા્ષ	રે	વાતા્ષ	કાર્ષક્રમ’	અંતગ્ષત	૯	
સપટ્ેમબરે	વાતા્ષકાર	શ્ી	દક્ષા	 વરાસ	અને	શ્ી	 હકરીટ	દૂધાતની	વાતા્ષઓનું	પઠન	ક્રમર:	શ્ી	
રાસમની	વરાસ	અને	શ્ી	નરેર	કાપહડરાએ	કરુરાં.	બન્ે	સજ ્ષકોએ	પોતાની	કેહફરત	રજૂ	કરી.	
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બન્ે	વાતા્ષકારો	અને	પઠન	કરનાર	સમત્રો	પ્રતરે	આભારની	લાગણી	અનુભવીએ	છીએ.

પહરરદ	સાથે	આપણે	સૌ	સતત	સંસગ્ષમાં	રહીએ	અને	સાહહતરનો	આનંદ	પરસપરને	
આપતા	રહીએ.	રુભકામનાઓ.

q

ગુજરાતી સાહિત્ પહરર્નુાં નિુાં ઈ-મેઇિ આઇડી

gspamd123@gmail.com
‘પરબ’	માટ	ેકૃસતઓ	ઈ-મેઇલ	દ્ારા	મોકલી	રકારે.

‘પરબ’નું	ઇ-મેઇલ	આઈડી	ઃ

parabgsp@gmail.com
વૉરસએપ	નંબર	ઃ	97732	22425,	95376	71073

ગુજરાતી સાહિત્ પહરર્ને મળેિ ્ાનની વિગત
ક્રમ	 નામ	 ગામ	 રકમ

ગુજરાતી સાહિત્ કોશ માટે મળેિ ્ાન

1	 Shri	Neminandan	shatabdi	Trust	 અમદાવાદ	 1,50,000/-

2.	 ચંપકલાલ	આર.	મારુ	 મુંબઈ	 1,50,000/-

3	 રાસ્તી	સવામીશ્ી	માધવસપ્રરદાસજી	 અમદાવાદ	 25,000/-

4	 ગીતાબેન	મહેતા	 અમદાવાદ	 21,000/-

íkk. 24-25-26 rzMkuBçkh{kt ÞkuòLkkÁt
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkwt 32{wt ¿kkLkMkºk

‘MkqÞkoðMkkoýe yufuzu{e {w. Ãkku. Mkuzkíkk, ¼ws {wÿk nkEðu, 
íkk.¼ws, rs. fåA’{kt Þkuòþu.

fkÞo¢{Lke YÃkhu¾k ykìõxçkhLkk ÃkhçkLkk ytf{kt ònuh Úkþu.
ykÃk Mkki r{ºkkuLku ¼køk ÷uðk MkkËh rLk{tºký Au.
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આ અાંકના િેખકો

કનુ	આચાર્ષ	 :	 4	 હકરોરપાક્ષ	 સોસારટી,	 જલારામ	 મંહદર	 સામે,	 હરઝમેન્ટ	 રોડ,	
ડીસા	-	38535

કલપેર	પટલે	 :	 227/2,	હકસાનનગર,	સરૅ્ટર-26,	ગાંધીનગર-382026

કીસત્ષદા	રાહ	 :	 1,	એ.ડી.સી.	બેન્ક	સોસારટી,	સહજાનંદ	કૉલેજ	પાછળ,	આંબાવાડી,	
અમદાવાદ-380015

ગુણવંત	વરાસ	 :	 6,	શરામકુટીર,	બંગલોઝ,	દર્ષન	સોસારટી	સામે,	બાકરોલ	-	આણંદ	
રોડ,	બાકરોલ	-	388315

દર્ષક	આચાર્ષ		 :	 કસવતા	અંકુરસોસારટી,	નં.	10,	નવાજ ં્ રન	રોડ,	
સુરેન્દ્રનગર-363001

નટવર	હેડાઉ	 :	 5,	ડપુલે્સ,	હહરનગર	સોસારટી,	મુ	 :	વાવોલ,	 સજ.	ગાંધીનગર	-	
382016

પન્ા	સત્રવેદી	 :	 આસી	 પ્રૉફેસર	 ગુજરાતી	 સવભાગ,	 વીર	 નમ્ષદ	 દસક્ષણ	 ગુજરાત	
રુસનવસસ્ષટી,	ઉધના-મગદલ્ા	રોડ,	સુરત	-	395007

પરેર	નારક	 :	 2/4,	મૃદુલપાક્ષ,	ગુલાબાઈ	 ટકેરા,	 પોસલટરૅકનીક	રોડ,	આંબાવાડી,	
અમદાવાદ-380015

ભરત	મહેતા	 :	 મન્દાર,	 બી/97,	 રોગીનગર	 ટાઉનરીપ,	 રામાકાકાની	 દેરી	 પાસે,	
છાણી,	વડોદરા	-	391740

રાકુબ	રેખ	 ઃ	 બી-44,	 રોગીકુહટર	 સોસારટી,	 મહરરમપાક્ષ	 સોસારટી	 પાસે,	
તાંદલજા	રોડ,	વડોદરા-390020

રવીન્દ્ર	પારેખ	 :	 1,	રુસનરનધારા,	મોદી	બંગલા,	અઠવાલાઇન્સ,	સુરત-395007

રાધેશરામ	રમા્ષ	 :	 25,	ભુલાભાઈ	પાક્ષ,	ગીતા	મંહદર	રોડ,	અમદાવાદ	-	380022

સવનારક	જાદવ	 ઃ	 સેન્ટ	ઝેસવરસ્ષ	કૉલેજ,	નવરંગપુરા,	અમદાવાદ-380009

રરીફા	વીજળીવાળા	 :	 બી/402,	વૈકંુઠ	એપાટ્ષમેન્ટ,	તાડવાડી,	સુરત-395009

સસકંદર	મુલતાની	 :	 ડીલક્ષ	ટલેસ્ષ,	એન.	જી.	રોડ,	ગ્રીન	ચૉક,	લીંબડી	-	363421

હરેર	ધોળહકરા	 :	 ન્રૂસમન્ટ	રોડ,	પેરીસ	બરૅકરી	સામે,	ભુજ	-	370001

હર્ષ	બ્રહ્મભટ્ટ	 :	 ‘પ્રસાદ’,	 74/9,	 જગાભાઈ	 પાક્ષ,	 રામબાગ,	 ચાર	 રસતા	 પાસે,	
મસણનગર,	અમદાવાદ	-	380008
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`† å‘µÜ'ÃÜÜå ÄÜÂØ³Ü ÄÜàêÜÜêÜ
ÍÜÜåìÜÍÜÜ‰ ÆÜüåêÜÃÜÜØ ÆÜÂíÜÜôÜ-ÆÜàô´Ü‘Üå

† ÜÆÜ±ÜÜ † å‘ ÆÜÂÝ³Ü´ÜÑÜïÜ ôÜèÚ‘ † ÃÜå ÝíÜíÜåœÜ‘ ÍÜÜåìÜÍÜÜ‰ ÆÜüåêÜÃÜÜØ ÆÜÂíÜÜôÜ-
ÝÃÜËÜØÁÜÃÜÜØ 12 ÆÜàô´Ü‘Üå † å‘ ôÜÜ³Üå ‰ -ÆÜÂ‘ÜÝïÜ´Ü ‘Ó´ÜÜØ † ÏÜå † ÜÃÜØ¹ † ÃÜàÍÜíÜß† å “ ß† å.

www.ekatrafoundation.org ‹ÆÜÓ³Üß † åíÜÜ ôÜàØ¹Ó ÝÃÜËÜØÁÜèÄÜ´ÜÏÜÜØ
ÆÜÂíÜåïÜ ‘Óß ïÜ‘ÜïÜå.
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આખું	 મહાભારત	 એ	 જૂની	 સંસકૃસતના	 અંત	 અને	 નવી	 સંસકૃસતની	
જન્મવેદનાનું	મહાકાવર	છ.ે	મેં	જ	ેજ	ેમહાકાવરો	વાંચરા	છ,ે	તેમાં	મહાભારતની	
તોલે	આવે	 એવો	 બીજો	એકેર	 ગ્રંથ	 નથી.	 એનું	 કારણ	એ	 છ	ે કે	 મહાભારત	
આપણને	 ઉપરથી	 દેખાર	 છ,ે	 તેવી	 રીતનો	 માત્ર	 ઇસતહાસ	 નથી,	 પણ	 સમગ્ર	
માનવજીવનના	અટપટા	તાણાવાણાની	વાત	છ.ે	તેથી	એ	ઇસતહાસ	હંમેરને	માટ	ે
સાચો	છ.ે

- નાનાભાઈ ભટ્ટ

આખા	હહન્દુધમ્ષનું,	અરે	આખી	દુસનરાનું	તમામ	સાહહતર	ડબૂી	જાર	તો	
તેની	મને	સચંતા	નથી.	એટલું	જ	નહીં	પણ	વેદથી	માંડીને	ઉપસનરદ	સુધીના	તમામ	
ધમ્ષગ્રંથોર	ડબૂી	જાર	તેનીરે	મને	પરવા	નથી.	પણ	ઇરાવાસર	ઉપસનરદનો	એક	
મંત્ર	રહેરે	તો	મારે	મન	તે	પૂરતો	છ	ેઅને	એ	મંત્ર	પ્રમાણે	જીવન	જીવનાર	એક	
પણ	જીવ	 હરે	 તોરે	 બસ	 છ	ે અને	 કદાચ	આ	બધા	 જ	 ગ્રંથો	 રહે,	 બધાં	 જ	
ઉપસનરદો	રહે	ને	તે	પ્રમાણે	જીવન	જીવનાર	એકે	વરસ્ત	ન	રહે	તો	તે	બધું	જ	
મારે	મન	સનરથ્ષક	છ,ે	નકામું	છ.ે

- ગાાંધીજી

મહસર્ષ	વરાસે	ત્રણ	વર્ષના	એકધારા	પુરુરાથ્ષથી	જર	નામે	મૂળે	મહાભારત	
કથા	 લખી.	 પોતે	 કૌરવ-પાંડવોના	 સપતામહ	 હતા,	અને	આ	સમગ્ર	 કુલનારનો	
દાવાસનિ	તેમની	નજર	સામે	પ્રગટ્યો	હતો.	ઓલવવાના	પોતાના	બધા	પ્રરતનો	
છતાં	ઓલવારો	નહોતો,	એમનું	સાસક્ષતવ	મહાભારતમાં	 ઠરે	ઠરે	પડું	છ.ે	આ	
સાસક્ષતવે	એમને	કહંુ્	હરે	કે	તું	આ	બધા	ઇસતહાસની	નોંધ	તો	લખતો	જા.	જથેી	
પાછળ	ચાલનારને	કંઈક	રીખ	સમજ	લેવાં	હોર	તો	મળે.

- મનુભાઈ પાંચોળી ‘્શતાક’

વાલમીહકનું	 મહાકાવર	 કેવળ	 વાંચવા	 માટ	ે નહોતું	 લખારું.	એ	જમાનામાં	
છાપકામ	 ન	 હતું	 તેથી	એને	જનસમુદાર	સુધી	 પહોંચાડવાની	એક	 માત્ર	 રીત	
મહાકાવર,	ગેરકાવર	બનીને	સંગીતના	સથવારે	પ્રસાર	પામે	તે	હતી.	વાલમીહકએ	
અનુષ્ટપુ	છદંમાં	પોતાના	મહાકાવરને	ગીતદીક્ષા	અને	સંગીતદીક્ષા	ન	આપી	હોત	
તો	એ	કાળક્રમે	લુપ્ત	થરું	હોત.	લવકુરે	રોગર	વાસજતં્રો	સાથે	રામારણની	કથા	
મધુરકંઠ	ેલોકોને	સંભળાવી.

- ગુણિાંત શાિ

સથાન સમવપતાત

ડૉ. અરણ જ.ે કક્ડ
એસોસસએટ	પ્રોફેસર,	હેડ	ઑફ	ગુજરાતી	હડપાટ્ષમેન્ટ,	દેવમણી	કૉલેજ,	સવસાવદર
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rðnkh

çkkhe-çkkhýkt-¼ªík-ðtze rðLkkLkk, «fkþLkk ¾wÕ÷k 
[tËhðk Lke[u [k÷ðkLkwt {¤u yu rðnkh Au. rËøkT-rËøktík MkwÄe 
rðMíkhu÷e yk yMke{ ðMkwÄk Ãkh [k÷ðkLkwt nkuÞ Au. yk 
rðnkh{kt [khu çkkswÚke ðne ykðíkk þw¼ rð[khkuLku 
Íe÷ðkLke íkf MkktÃkzu Au. íku rÍ÷kÞ Ãký Au. Ãkþw [hu Au, 
Ãkûke rð[hu Au yLku {kýMk rð[khu Au. fwËhíkLkk MkktrLkæÞ{kt 
rð[híkkt rð[khðkLkwt ÃkqýoÃkýu MkktÃkzu Au. íÞkhu ðuËLke 
«kÚkoLkkLkku {{o Q½zíkku ÷køku Au.

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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rðnkh{kt

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
rLk{u»k¼kE zøk÷e

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

yk©{ hkuz, y{ËkðkË-380 0013. VkuLk : 32906655
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ગુજરાતી સાહિત્ પહરર્
ગુજરાતી નિવિકાચ્ન

૧.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૧૯૯૯	 ૧૦૦/-
૨.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૦૧	 ૫૫/-
૩.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૦૪	 ૧૧૫/-
૪.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૦૬	 ૮૦/-
૫.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૦૮	 ૧૧૦/-
૬.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૦૯	 ૧૦૦/-
૭.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૦	 ૧૨૦/-
૮.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૧	 ૧૮૦/-
૯.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૨	 ૧૬૦/-
૧૦.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૩	 ૧૨૦/-
૧૧.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૪	 ૧૧૦/-
૧૨.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૫	 ૧૫૦/-
૧૩.	 ગુજ.	નવસલકાચરન	-	૨૦૧૬	 ૧૫૦/-

ગુજરાતી કવિતાચ્ન
૧.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૧૯૯૭	 ૭૦/-
૨.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૧૯૯૮	 ૫૦/-
૩.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૧૯૯૯	 ૬૦/-
૪.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૦	 ૭૫/-	
૫.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૨	 ૭૦/-
૬.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૩	 ૯૦/-
૭.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૪	 ૬૫/-
૮.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૫	 ૫૫/-
૯.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૬	 ૭૦/-
૧૦.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૮	 ૧૦૦/-
૧૧.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૦૯	 ૧૦૦/-
૧૨.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૧૦	 ૧૦૦/-
૧૩.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૧૧	 ૧૨૦/-
૧૪.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૧૨	 ૧૫૦/-
૧૫.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૧૩	 ૧૨૫/-
૧૬.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૧૪	 ૧૨૫/-
૧૭.	 ગુજ.	કસવતાચરન	-	૨૦૧૫	 ૧૪૦/-

ગુજરાતી સાહિત્ પહરર્
ગુજરાતી	સાહહતર	પહરરદ	માગ્ષ,	આશ્મ	માગ્ષ,	નદીહકનારે,	અમદાવાદ-૩૮	૦૦૯

ફોન	ઃ	૨૬૫૮૭૯૪૭,	Email : gspamd@gmail.com
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પૂજ્ વપતાશ્રી મુકુન્રા્ વિ. પારાશ્તાની 
પુણ્ સમૃવતમાાં

હહર!	મને	કોહકલ	બનાવી	વનમાં	મૂહકરો, 
વળી	તમે	વસંત	થઈ	સવલસરા	પાસ	ઃ 
હવે	હંુ	મૂંગો	્રમ	રહંુ?

હહર!	મને	ઝરણ	બનાવી	સગહરથી	દેડવરો, 
વળી	તમે	દહરરો	થઈ	દીધી	હદલે	આરઃ 
હવે	હંુ	સૂતો	્રમ	રહંુ?

હહર!	મને	સુવાસ	બનાવી	કસળરું	ખીલવી, 
વળી	તમે	પવનો	થઈ	પ્રસરા્ષ	ચોપાસ	ઃ 
હવે	હંુ	બાંધરો	્રમ	રહંુ?

હહર!	મને	દીપક	પેટાવી	હદવેલ	પૂહરરાં, 
વળી	તમે	ફરતા	ફેલારા	થઈ	આકાર	ઃ 
હવે	હંુ	ઢાં્રો	્રમ	રહંુ?

હહર!	મને	હંુપદ	આપીને	પુરુરાથમી	કરભો, 
વળી	તમે	પરમપદ	થઈ	દીધી	પરાસ	ઃ 
હવે	હંુ	જુદો	્રમ	રહંુ?

મુકુાં્રા્ પારાશ્તા

પારાશ્તા પહરિાર, ભાિનગર

98251	87007
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