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પ્રમુખી્ય
અલગાવથી	લગાવ	ભણી

પ્રકાશ	ન.	શાહ

પેલયું કહે છ ેને કે let us begin from beginning – બરાબર એમજ હયું  પદગ્હણ 
િકિવ્નો કંઈક ઉલ્ેખ કરી એના અનયુસંરાનમાં થોડીએક હદલી િાિો પહાડ, સમયુદ્ર અને રણ 
એમ મત્મિર સાખે કરિા ઇચછયુ  ંછયુ .ં

અંબાલાલ સાકરલાલ. ઉદ્યમી જણ. મહાસભાના અમરિેરનમાં સિાગિ પ્રમયુખ િો િળી 
પહરષદપ્રમયુખ પણ ખરા. એ ગ્ા ત્ારે રામાનંદબાબયુના ‘મૉડન્શ હરવ્ૂ’માં અંજમલનોંરમાં 
આિેલયું કે In some respects he anticipated Gandhi. એમણે લખેલી એક િારિા સંભારંુ, 
અને એમ અંબાલાલના ‘અ’થી રરૂ કરંુ.

એ િારિા રાંમિદાસના જોડાની છ.ે મલ્ામનલની ‘ગોિાલણી’ પ્રમસદ્ધ થઈ એના્ે 
આગલા દસકાની. ગામમાંથી પહેલો છોકરો દૂર, મોટા રહેરની કૉલેજમાં ભણિા ગ્ો. 
રજાઓમાં ઘરે આવ્ો ત્ારે રહેરી છટાને રોભીિા ચમચમિા બયુટમાં આવ્ો. જમેણે 
બાપગોિરમાં રહેર (ને ઊંચયું ભણિર) નહીં દીઠલે એ છોકરાંિ સારુ એ બયુટ કેમ જાણે ઉપલી 
પા્રીની ઓળખ બની રહા. પછી િો દર રજાએ રાંમિદાસ આિે ત્ારે દસિીસપચીસ એમ 
જોડાની જોડ િરદીથી લેિો આિે. હિે ચમચમિા જોડા િો ઠઠાડ્ ્ ા, પછી રયું. ઇિમનંગ િૉક, 
ગામને ગોંદરે સિો. ત્ાં રયું િો કહે કે ઊભો કરો ચાનો ગલ્ો. જયુિામન્ાનો કામરંરો હિે રયું, 
મસિા્ કે ચમચમિા જોડા, ગોંદરે ગામગપાટા ને ચાનાં ઠીબરાં. જોડાના એકચક્રી સપાટાએ 
ગામના મોચીનો રંરો ભાગ્ો. મિમનમ્ પર ચાલિી ગામની અથ્શવ્િસથા અને પ્રથા આખી 
લથડી પડી... પછીની િાિ છોડી દઈ એટલયું જ કહયું  માત્ કે ઔદ્યોમગક ક્રાંમિ અને એક 
સાંસથામનક મયુલકની મિષમ પહરમસથમિની એ દાસિાં છ.ે

સામે પલ્ે, એમ િો રા. મિ. પાઠકે – આપણા મવિરેફે સિો – મયુકયુનદરા્ની િારિા ક્ાં 
નથી લખી? રામનિદાસના હકસસામાં આપણે એક િરેહનો અલગાિ કે મિખૂટાપણં અગર 
alienation જો્યું. અહીં મયુકયુનદરા્ કૉલેમજ્ન મમત્ોને લઈને ગામ આિે છ,ે અને એને ગોઠિયું 
નથી. મિરિા બહેન અને બયુઢ્ા બાપને પણ સોરિાિયું નથી. મયુકયુનદરા્ અને મમત્ો પહેલી િકે 
પાછા ફરી જા્ છ.ે મપિાના મયુખમાં પાઠકસાહેબે મિમળરાહનો પ્રસંગ મૂક્ો છ.ે િડીલે 
બંરાિેલી િાિ પર દાપયું ઉઘરાિી ખાિા છોકરાને જો્ા પછી મિમળરાહ માિાજી પાસે 
સંિાનને બદલે પોિાનયું નખખોદ જાઓ એમ માગે છ.ે

પલટાિી વ્િસથાએ અને પેઢીભેદે સરજાિા આ અલગાિનો ઉગાર રો. અંબાલાલ 
સાકરલાલ અને રા. મિ. પાઠકની િચચે આપણા એકના એક રણમજિરામ સાંભરે છ.ે એમણે 
એક સરસ પાત્ સર્યુું છ,ે માસિર નંદનપ્રસાદ. મનરંજન ભગિ રણમજિરામ ચંદ્રક િેળાએ 
એમનયું ભાષણ િૈ્ાર કરિા હિા િે િખિે જ ેપણ હાથમાં આિે એને નંદનપ્રસાદની િારિા 
સંભળાવ્ા મિના છોડિા નહોિા એિી િા્કાનયું, ભગિસાહેબ કને એમને જ સાધ્ એિા 
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અનિદ્ય પઠનથી લાભામનિિ એિો હયું  જરૂર સમથ્શન કરીર. આ નંદનપ્રસાદના મોંમાં 
રણમજિરામે એક ર્દ મૂક્ો છ ેennui – એન્યુઈ, ખરેખર જોકે ઑનિી. પાંચેક દા્કા પર 
આપણે સૌ ‘અંબા રમિા આિ િો બિલાિયું’ની િરજ પર સાત્્શ-કામૂ, સાત્્શ-કામૂ કરિા હિા 
ત્ારે એન્યુઈ એ ખાસી પ્રચમલિ સંજ્ા હિી. પણ થાકની, કંટાળાની, બલકે મિરમિની આ િાિ 
એના પણ પાંચ દસકા પૂિવે રણમજિરામ લઈ આવ્ા હિા.

આ જ ેમિરમિ અગર અલગાિ, એનયું િારણ રયું. નંદનપ્રસાદ નાનામિર પ્રિૃમત્તઓમાં 
પરોિાિાના મિકલપમાં એનયું િારણ જયુએ છ.ે ગયુજરાિની મિકાસરેખાના સગડ પકડિા આપણે 
અંબાલાલ સાકરલાલથી પાછળ જઈએ ત્ાં દલપિરામ સાંભરે છ.ે ભોળાનાથ સારાભાઈએ, 
કેમ કે ફૉ્સ્શ કહેિાં ફાબ્શસસાહેબને ગયુજરાિી રીખિયું હિયું, દલપિરામને છકે િઢિાણથી 
િેડાવ્ા. દલપિરામ િઢિાણથી પગપાળા પહોંચ્ા. ફાબ્શસ રેનેસાંનો િારસો લઈને આવ્ા 
હિા. દલપિરામને નિી દયુમન્ા અને નિા જ્ાનનો પહરચ્ એમના થકી – કહો કે એમણે 
િઢિાણથી અમદાિાદનયું અંિર ગાઉમાં નહીં એટલયું સૈકાઓમાં કાપ્યું હિયું. 1841થી 1850નો 
એ આખો દસકો સયુરિમાં દયુગા્શરામ મહેિાજી અને માનિરમ્શસભાથી માંડી અમદાિાદમાં 
દલપિ-ફારબસ અને ગયુજરાિ િના્શક્યુલર સોસા્ટી (ગયુજરાિ મિદ્યાસભા)એ રસકસિંિો છ.ે 
નિયું જ્ાન ને ખૂલિી આિિી દયુમન્ામાં એિયું કરયુંક જરૂર હોઈ રકે છ ેજમેાં પેલી મિરમિનો 
મોક્ થા્ અને અલગાિને સથાને સારીસરખી સોબિે લગાિ પણ થિો આિે.

આ જ દસકો, 1841થી 1850નો, િમે જયુઓ – પણે પમચિમમાં માર્્શ સ અને એનગલસનો 
છ.ે 1844ની માર્્શ સની હસિપ્રિો (મળી િો એ જોકે મોડથેી, માર્્શ સિાદ મચત્માં આવ્ો િે 
પછી) અલગાિની સમસ્ાથી પહરચામલિ હિી. અલગાિમાંથી લગાિ એ ્યુિા માર્્શ સની (એક 
અથ્શમાં માર્્શ સિાદપૂિ્શ માર્્શ સની) િહેહદલ ખોજ હિી. એક પા આ મથ્રીની છટપટાહટ અને 
બીજી પા િાસિિદર્શન: એનગલસે લંડન સલમસમાં બસર થિી મજદંગીઓનો, રોલકાિાં 
જીિિરનો અભ્ાસ કરી જ ે મનઃમસથમિ િારિી હિી િે હિી unfeeling isolationની, 
લાગણીરૂન્ એકલિાની. માર્્શ સ-એનગલસનયું મળિયું એક િૈચાહરક ભૂમમકા અને િાસિિદર્શનનયું 
મળિયું હિયું. મિચાર અને િાસિિ િચચે સાથ્શક આપલેની જ ેએક આખી સંઘષ્શગભા્શ એટલી જ 
સજ ્શનાતમક પ્રહક્ર્ા છ ેએમાં પણ િમે અલગાિનો ઉગાર જોઈ િો રકો.

અલગાિ અને લગાિનયું આ વિવંિ ક્ાંથી ક્ાં લઈ જા્ છ,ે આપણને? જ્ંિ ખત્ીની 
િાિા્શ ‘અમે બયુમદ્ધમાનો’ ્ાદ આિે છ.ે સિાિંત્ર્ ્ સંગ્ામનયું િાિાિરણ છ ેએટલે ્યુિાન હૈ્ાં 
અનયુભિી રકે એિી લગાિગયુંજાર હાજરાહજૂર છ.ે પણ એ જ ેએક સામામજક સંદભ્શ છ ેિેમ 
િૈ્મકિક પ્રશ્ો પણ છ,ે જમે કે િ્સહજ ્ૌન ખેંચાણ. બયુમદ્ધમાનો પૈકી એકની આતમહત્ા 
િાચક સમક્ આિે છ ેત્ારે સમજા્ છ ેકે અલગાિથી લગાિનયું અંિર કાપિયું જટેલયું સયુકર 
લાગે છ ેએટલયું સરળ નથી.

આ જ ેઆરિ અને અનયુિસન, આ જ ેlonging અને belonging – ઉમારંકરે જ ે
ર્દ ક્ાંથી ક્ાં અને ક્ાં ક્ાં લઈ ગ્ો એનયું કમિકૌિયુક કીરયું છ,ે એનયું સમરણ કરિે કરિે 
બીજા એક કચછીમાડયુને સંભારિાની છૂટ લઉં? ્યુસયુફ મહેરઅલી. કચછનયું સંિાન. 
ઓગણચાલીસમે િરસે િો મયુંબઈના મે્ર થ્ેલા. આપણા બદલિા સંગ્ામકારણનાં બે 
િળાંકસૂત્ો એમને નામે જમે બોલે છ ે– ‘સાઇમન ગો બૅક’ અને સમિરેષ િો ‘મકિટ ઇમનડ્ા’ 
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(‘હહંદ છોડો’). કરીક મોહની હિી આ સૂત્ોમાં, જ ે્યુિાનોને અલગાિની એકાંિ કેદ અગર 
અલગાિના ઐશ્્્શમાંથી લગાિે લાંગરી આપિી હિી. આ જ ેલગાિ, અલગાિનયું આ જ ે
િારણ, એ ક્ાં ક્ાં કેિે રૂપે પ્રગટ થિયું હરે? આરક ને મારયુકનયું િો જાણે કે સમર્ા... પણ 
આપણા આ મહેરઅલી બંરયુનો એક અફલાિૂન હકસસો બટ્ટા્શમ િયુલફે ‘ર સટ્ટનેજ કૉમ્યુમનસ્ટસ 
આઇ હેિ મેટ’ કે એિા જ રીષ્શકની હકિાબમાં નોંધ્ો છ.ે માંદગીની સારિારના એક ગાળામાં 
્યુસયુફ અમેહરકા હિા. ક્ાંક જિા હરે ને દહર્ો દીઠો િો કારમાંથી ઊિરી દોડી ગ્ા ને 
મહીંથી આચમની ભરી – અમ હહંદીિાનોને સારુ િીથથોદકનો જ ે મહહમા છ ે િે િમને 
અમેહરકનોને ક્ાંથી સમજા્, િારુ. િો, અલગાિને લાંઘી જિા લગાિનયું આ પણ એક રૂપ છ ે
સિો.

આ ભારિપ્રીમિ, આમથ્શક સામામજક ન્ા્ સારુ સંઘષ્શ અને ગમિ, વ્ાપક મિશ્-
માનિિાનયું ખેંચાણ, સિિંત્િા અને સમિાની લહે, અલગાિથી લગાિ ભણીની મથામણ કહો, 
અમસિતિને અથ્શ આપિાં િાનાં છ.ે કોઈ પણ સમ્માં આ બરી મથામણોએ ‘સત્તા’ સાથે 
ટકરાિાના પ્રસંગો િો આિિા જ રહેિાના. મનયુષ્જામિની એ ઇમિહાસમન્મિ છ,ે આપણા 
સમ્માં સમિરેષ.

મયુદ્ાની િાિ એ છ ેકે સાહહત્ જો સહૃદ્િાને સંિારિયુંસંકોરિયું મનાિયું હો્ િો આપણા 
સમ્માં સહૃદ્િાની વ્ાખ્ામાં એક િરેહનયું નાગહરક પહરમાણ પણ લગભગ અમિનાભાિ 
જિેયું છ.ે હહમાંરી રેલિનો કદાચ કંઈક િંચા્ેલો પણ ચોક્કસ નહીં ચચા્શ્ેલો િાિા્શસંગ્હ 
‘રારો કે આ િાિા્શ નથી –’ અહીં સાંભરે છ.ે એની િમામ કૃમિઓમાં રાજકી્ અને સામામજક 
પહરબળોનયું દબાણ િરિા્ છ.ે લેમખકાએ કહયું છ ેકે “જ ેકાળખંડમાં જીિિાનયું આવ્યું છ ેએની 
ભીંસ અનયુભિયું છયુ .ં.. િમામ પ્રકારની, ખાસ િો નીમિમત્તા, પ્રામામણકિા અને બૌમદ્ધક મનષ્ાની 
કટોકટીના કાળમાં જ ેકહેિાનો િરફડાટ જાગિો રહે છ ેએ જ લખાિે છ ેઆ િાિો.”

ચોક્કસ સંજોગોમાં નાગર નરમસંહે પોિાને હળિાં કરમનો હયું  નરસૈં્ો એમ કહયું હિયું. 
આપણો સમ્ સૌને સારુ, સમિરેષ અક્રકમમી માત્ને િાસિે હળિાં કમ્શનો હયું  નાગહરક એમ 
પ્રીછિાનો છ.ે દલપિરામે િઢિાણથી અમદાિાદ પહોંચિાં સૈકાઓમાં કાપેલ અંિર અને 
થંભેલાં મનજળ ઝટ ડહોળી નાખિાના નમ્શદબોલને સહારે આપણે ર્ાં આિીને ઊભા છીએ 
િે પાપપયુણ્ની બારી આ છ.ે બીજી પાસ, છલે્ાં દસ બાર િરસમાં આપણે ત્ાં ચચા્શબાહ 
રહેલાં પયુસિકો ‘ઉમારંકર જોરીની મિચાર્ાત્ા’ અને ‘રારો કે આ િાિા્શ નથી –’ છ ેજમેાં 
રાજકી્ અમભજ્ા સંભરેલી છઃે ‘લૅંડ ઑફ લોટસ ઇટસ્શ’માં નહીં ખોિાઈ જિાં પેલી ‘ઑનિી’ 
જ ેઘરનયું ઘર રોરે છ ેએનો રાજપથ અને જનપથ એક અદના અક્રકમમીને નાિે મને િો આ 
જ િરિા્ છ.ે

(ભયુજ જ્ાનસત્માં બોલા્ેલયું ને બોલિા રારેલયું.)

q
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કરવ્ા

ચંદ્ર	આથમ્યો	અમારાં	સપનાંની	આસપાસ	  રઘુવીર	ચૌધરી
1.

ડહોળા્યેલી	નદી	શી	પદ્ાની	આંખ	ખૂલી, 
માલાનાં	આંસુમાં	્ારા	ટમટમી	ઊઠ્ા. 
વાદળથી	અણધા્યુું	ઢંકા્યું	નક્ષત્ર. 
રમત્રોએ	રસગારેટ	મૂકી	દીધી. 
એની	સહેજ	રાખ	ખરી	ન	ખરી 
ત્યાં	સૂ્યતિના	્ડકામાં	પ્રસરી 
કપૂરની	સુવાસ.

2.

ચંદ્ર	આથમ્યો	અમારાં	સપનાંની	આસપાસ.

3.

બધું	બહુ	જ	ધીમે, 
નીરવ	ભાવે	થ્યું. 
છલે્લે	બારી	રબડાઈ. 
આ	બાજુ	અમારી	ભી્ર	જાગી 
રનજ તિન્ા	નામની	ઘટના.

4.

સુરેશભાઈ	શૂન્યને	ભારેખમ	લેખ્ા 
ત્યારે	સવાલ	થ્ો. 
આજ	ેઅનુભવા્ય	છ ે
અજ્યની	અભીપસાાઃ 
‘પણ	માલા, 
જળનું	રબંદુ	જળમાં	એકાકાર	થા્ય 
્ેમ	એકાકાર	થવાની	આપણી	સાધના 
કદાચ	જનમોજનમ	રવસ્રવાની	હશે... 
જ	ેસનેહ	આ	શૂન્યને	આવરી	લઈન ે
સમૃદ્ધ	બની	શકે 
્ેને	પામવા	મથું	છુ.ં.. 
આપણે	આપણી	વચચે 
જટેલી	દૂર્ા	સમેટી	લઈએ 
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્ેટલું	આપણા	પ્રેમનું	ઐશ્વ્યતિ	રવશેષ.’ 
સુરેશભાઈ	કહે્ા	કે	આ	માલા 
કદી	પૂરેપૂરી	ક્યાં્ય	હાજર	રહે્ી	નથીાઃ	અધધી	બારી 
બહાર,	અધધી	જ	અંદર; 
અધધી	આ	જનમમાં,	અધધી	પરજનમમાં. 
આજ	ેસમજા્ય	છ ે
પ્રે્યસીની	મમતિકા્યાન ે
વ્યક્	કરવા	માગ્ા	કરવની	વ્યથા. 
‘હંુ’ના	દોરે 
શૂન્યના	મોભે 
ઝૂલ્ી	રજદંગીને	પ્રે્યસી	જાણ્ા ં
ભવોભવ	વી્ી	જા્ય. 
પત્ર	પાત્રોને	ઘડ્ા	સજ તિકની	જમે 
સજતિકને	ઘડ્ાં	પાત્રોએ	કહેલુંાઃ 
‘આપણી	આખી	છબી	પામવા	આપણે	કેટલા	બધા 
સંબંધો	કેળવવા	પડે	છ!ે’ 
અને	ગમે	ત્યારે 
કાળા	અસવારના	ઘોડાના	ડાબલા 
આપણા	લમણામાં	ગાજી	ઊઠે	છ.ે 
ઘૂઘવ્ા	સમુદ્રને	દૂર	ખેંચી	જા્ય	છ ે
ઓટનાં	મોજાં. 
છીપનાં	મો્ી	શોધવામાં 
ચાંદની	સહેજ	ેસહા્યક	થ્ી	નથી. 
એ	માટે	્ો	મરરણ્યા	થઈન ે
ઝૂમવાનું	રહે	છ	ેઅકળ	ઊંડાણે. 
અકારથ	બની	જા્ય	છ ે
શહેરના	ટાવરનાં	ઘહડ્યાળનો	સંવાદ. 
સળગ્ાં	હો્ય	વન	એકાન્નાં 
ત્યારે	સમબનધનું	સત્ય	્ારવી	લેવાની 
મથામણ	રવશે	હજી	્ો 
્મારી	કને	કાન	માંડીને	બેસવું	હ્ું. 
હજી	એક	બીજા	પડાવ	સુધી 
પહોંચવું	હ્ું	પણ	–

5.

આંખો	વડે	જ	જીવ્ું	એક	ચહરત્ર 
કહે	છાેઃ 
‘અધાતિ	પાકેલા	મરણનો	ભાર	લઈને	ફરં	છુ.ં 
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આથી	હાથ	લંબાવીન ે
એકદમ	કોઈને	ભેટી	શક્ો	નથી 
આ	ન	ભેટવાની	રસથર્માં	પણ 
‘દૂરના	દહર્યાનો	આભાસ 
ચાંદનીમાં	ચમક્ો	રહ્ો.’ 
ન	હોવાની	વા્	કેટલી	બધી 
ખોટી	છ	ેસુરેશભાઈ! 
છવેટે	્ો	નક્ષત્ર	થવાની	મમ્ા 
જગવ્ો	સનેહ	સાચો	પડવાનો. 
પૂછો	મૃણાલને. 
મરણને	શરીરમાં	પૂરીન ે
્મે	કેવા	આબાદ	નીકળી	ગ્યા! 
ક્યાં્ય	પગલી	પાડ્ા	રવના!

6.

મરણ	કળી	ન	જા્ય 
એ	રી્ે	જોવાનો	પ્ર્યતન 
બીજા	કોઈએ	ક્યયો	ન	હ્ો. 
દોડી	જવાની	આસરક્	્ો 
કોણે	આચરી	નથી? 
પણ	મરણેચછાની	શી્ળ	ધારે 
સમૃર્	અને	આસરક્ને	છદેીને 
્મે	દાખવી	સમજણની	શરૂઆ્... 
પારદશતિક	શાંર્ના	ખંડ	સુધી 
મરણને	દોરી	જનારને	કોઈકે 
વષયો	પહેલાં	પૂછલેું	ાઃ	્યાદ	છ?ે 
‘અરભમાન	રવનાનો	્ે	પ્રેમ	હો્ય?’ 
સનેહથી	સમજ	સુધીની 
અરવર્	્યાત્રા 
એ	જ	્મારો	મરણોત્તર	પ્રેમ!

7.

સાક્ષરોના	પત્રો 
ઉષાબહેને	હજી	ખોલ્યા	નથી. 
સથરગ્	શબદે	માત્ર	રલરપથી	શું? 
આ	શેખ	ને	રરસક 
પેલા	જ્યં્	ને	ભર્	– 
વાણીનો	આખાબોલો	વ્યવહાર 
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આજ	ેઅં્મુતિખ. 
કેવો	અણધા્યયો	છ્ાં	સહજ	છ ે
આ	સમરણ	અને	મરણનો	પ્રાસ!! 
આંખના	ઝાકળમાં	મહાકાળનો	રવલાસ... 
્મે	પ્રબોધેલી	ભંગુર્ાની	છરબ 
રઝલાઈ	રહી	છ	ેરમત્રોના	ધબકારે.

અનુભવાઈ	રહ્ું	એક	સહહ્યારં 
મરણોત્તર	જીવન. 
પ્રેમના	પ્યાતિ્ય	રવના	કળા્ય	નહીં 
એવું	જીવન.

(‘પરબ’,	નવે	1986માંથી	પુનાઃ	પ્રકારશ્)

બે	કાવ્યો	  ઉદ્યન	ઠક્કર

1.	બોઝ

્મે	જાણો	છો	કે	બોઝે	દીધું	રાજીનામું, 
પક્ષ	કૉંગ્ેસના	અધ્યક્ષપદેથી,	્તકાળ? 
્મે	જાણો	છો	કે	ગાંધીનો	હ્ો	એમાં	હાથ? 
બોઝને	રાજ્યના	અધ્યક્ષપદેથી્ય	ક્યાતિ 
દૂર,	ત્રણ	વષતિ	સુધી	હોદ્ો	ધરાવી	ન	શકે, 
એ	ઠરાવા્યું,	મુસદ્ો્ય	ઘડ્ો	ગાંધીએ!

ન	બગાવ્	કરી	બોઝે,	કે	અદાવ્	ન	કરી.

જાનબાઝોની	ફના	ફોજ	બનાવી	બોઝ ે
પહેલી	રરિગેડનું	જાણો	છો	કે	શું	રાખ્યું	નામ? 
ગાંધી	રરિગેડ!...	ક્યુું	વા્યુ-પ્રસારણ	બોઝે, 
‘પ્રાણને	પાથરી	દેવા	અમે	્ો	આ	ચાલ્યાં, 
અમને	ઓ	રાષ્ ટ્રરપ્ા!	આપશો	ને	આશીવાતિદ?’ 
...ત્યારથી	‘રાષ્ ટ્રરપ્ા’	નામ	પડ્ું	ગાંધીનું.

આવો	હોઈ	શકે	સંબંધ?	હા	જી,	હોઈ	શકે, 
એક	સોહરાબ	હ્ો	ને	હ્ો	બીજો	રસ્મ!

છદંરવધાનાઃ	ગાલગાગા/લલગાગા	લલગાગા	લલગાગા	ગાગા/
લલગા

જમે	કે	‘ચાંદની	જમેના	પાલવનું	શરણ	શોધે	છ’ે
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2.	મરણબેન	પટેલ

‘પંહડ્જી, 
આ	લો	પેટી 
પક્ષ	સાર	સવીકારેલા	રૂરપ્યાની...’ 
-	સરદારના	મૃત્યુના 
દસેક	હદવસ	પછી 
એના	પુત્રી	મરણબેને 
નહેરને	જઈ	કહ્ું.

‘ક્યાં	રહો	છો?	ઘર	છનેે? 
ઘર	ચલાવવા	સાર 
થોડાઘણા	પૈસા	છનેે?’ 
એવું	કશું 
કાંઈ	કશું 
નહેરએ	પૂછું	નહહ.

(એક	આડવા્	કરં? 
બારડોલી	વેળા 
જ્યજ્યકાર	થ્યા	પછી, 
સરદારે	કહ્ું	હ્ું, 
‘શ્ે્ય	બધું	બાપુને	છ.ે 
બાપુ	ગુર,	હંુ	્ો	માત્ર 
એકલવ્ય.’ 
બાપુ	દ્રોણ	હો્ય, 
સરદાર	એકલવ્ય	હો્ય, 
્ો	અજુ તિન	કોણ	હશે?’*)

મરણબેનની	સાડીએ 
રસવા્યેલાં	થીંગડાંને 
ર્જોરી	પાસે	ઊભેલી	નહેરની	દીકરીએ	જોઈ	લીધાં.

પો્ાની	સાડીએ	પણ 
થીંગડાં	લગાડવાનો 
વારો	નહીં	આવે,	માટે 
એણે	જ	ેક્યુું, 
્ે	ક્યુું.

એનો	રબચારીનો	કશો	વાંક	ન’્ો, 
મરણબેનનો	જ	બધો	વાંક	હ્ો.

*આધાર	ાઃ	‘ધ	મેન	હુ	સેવડ	ઇરનડ્યા’,	હહંડોલ	સેનગુપ્ા
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લખ	ગઝલ	  બેન્યાઝ	ધ્ોલવી

નીડ	 કાગળમાં	 સળીથી	 લખ	 ગઝલ, 
્ું	 શબદની	 ડાળખીથી	 લખ	 ગઝલ.

રછદ્રના	 હર	 સૂર	 મીઠા	 ને	 મધુર, 
ફંૂક	 મારી	 વાંસળીથી	 લખ	 ગઝલ.

લે	 કલમ-કાગળ	 ગગનના	 મેજ	 પર, 
્ું	 અષાઢી	 વાદળીથી	 લખ	 ગઝલ.

ભરક્ની	 મંદ	 મંદ	 હવા	 વહે્ી	 રહી, 
બાપુની	 એ	 કામળીથી	 લખ	 ગઝલ.

શ્વાસ	 કોરો	 એક	 કાગળ	 હો્ય	 છ,ે 
જીવ્રની	 પાંસળીથી	 લખ	 ગઝલ.

મીણબત્તીની	 ગઝલ	 હળવેકથી	 મૂક, 
કાવ્યની	 દીવાસળીથી	 લખ	 ગઝલ.

કૃષણ	 છ	ે “બેન્યાઝ”	 ખહડ્યો	 શાહીનો, 
મીરાંની	 ્ું	 આંગળીથી	 લખ	 ગઝલ.

્ડકો	  બેન્યાઝ	ધ્ોલવી

ચકલી	 ચાંચે	 જાગે	 ્ડકો, 
ચીં-ચીં	 કર્ો	 ભાગે	 ્ડકો.

પુષપે	 પુષપે	 પ્યાસ	 મહક્ી, 
ઝાકળ	 પીને	 ભાગે	 ્ડકો.

પંખી	 ગોફણ	 છૂટે	 નભમાં, 
ટહુકે-ટહુકે	 વાગે	 ્ડકો.

અશ્વ-પવન	 જ્યાં	 આવે	 પાદર, 
બેસી	 જા્ો	 ટાંગે	 ્ડકો.

ઉંબરમાં	 મહેમાનનવાઝી, 
મોભે	 બોલે	 કાગે	 ્ડકો.

્ું	 પડઘા્ી	 નવઘણ	 કૂવે, 
હંુ	 જૂનાગઢ	 રાંગે	 ્ડકો.

રોજ	 સવારે	 કર્ો	 જ	 હર્યાઝ, 
્ાના	 રીરી	 રાગે	 ્ડકો.
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ઝોલી	લઈને	 “બેન્યાઝ”	 રભક્ષુક, 
ઈશ્વર	 નામે	 માગે	 ્ડકો.

પણ	શર્ોને	આધીન	  હદનેશ	કાનાણી

મળવા	્ો	એ	આવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન 
ઘેર	સૌને	બોલાવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન.

આ	્ો	એવું	થ્યું	કે	આખું	આકાશ	ગ્યું, 
રપંજરથી	છોડાવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન.

વારંવાર	કીધું	ત્યારે	બસ	એક	્ક	આપી, 
અમને	પણ	ચમકાવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન.

સપનાંમાં	જ	ેજો્યું’્ું,	અસસલ	એવું	સુખ, 
મારી	સામે	લાવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન.

નહીં	કોઈ	સારજસ	કે	નહીં	કોઈ	પક્ષપા્, 
બંનેને	સમજાવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન.

કાચી	ક્ષણમાં	જ	અડધું	જીવન	લઈ	લીધું, 
મર્ા	્ો	અટકાવ્યા,	પણ	શર્ોને	આધીન.

સમજણ	  હદનેશ	કાનાણી

મારા 
રપ્ાજીએ 
એકવાર	કહ્ંું	હ્ું.

કરવ્ા	લખવાનું	ભૂ્ 
્ારા	પર	સવાર	થ્યું	છ!ે	્ો	ભલે 
પણ	એક	વા્ 
હંમેશા	્યાદ	રાખજ ે
્ું	નબળો	પડે	્ો	વાંધો	નહીં 
પણ 
કરવ્ા	નબળી	આવે	છ ે
એવું	્ને	લાગે	ત્યારે 
આ	બધુ ં
લખવા-બખવાનું	માંડી	વાળજ!ે!!
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ત્રણ	ગઝલો	  આરબદ	ભટ્ટ

જાગે	છે

એકલો	 રવદ્યમાન	 જાગે	 છ,ે 
કર	 શુકર	 કે	 સુકાન	 જાગે	 છ!ે

થઈ	 જવાનો	 રવનાશનો	 પ્રારંભ, 
જ	ે ઘડી	 એ	 ગુમાન	 જાગે	 છ!ે

સાફલ્ય	 ચૂમશે	 કદમ	 ્ારા, 
નીર્,	 નેકી,	 ઇમાન	 જાગે	 છ.ે

સૌ	 ગળે	 છ	ે અહીં	 ્ો	 થૂંકેલું, 
પણ	 અરીસે	 જબાન	 જાગે	 છ!ે

માલનો	 ભાવ્ાલ	 ના	 વળ્ર, 
જો,	 ખુદાની	 દુકાન	 જાગે	 છ.ે

ચી્રેલું	 છ	ે ખે્રે	 લેવા, 
રા્	 દાડો	 હકસાન	 જાગે	 છ.ે

જા્	 માણસ	 ્મસમાં	 અટવા્ી, 
વેદ	 જાગે,	 કુરાન	 જાગે	 છ!ે

-0-0

ઘરનું	 છ	ે વાસણ	 ખખડવું	 જોઈએ, 
ઉંબરો	 આવે	 અટકવું	 જોઈએ.

જ	ે ગમે	 છ	ે એ	 ન	 આવે	 છ	ે સમક્ષ, 
દદતિ	 દપતિણનું	 સમજવું	 જોઈએ.

મોસમો	 માફક	 ન	 આવે	 ્ો	 પછી, 
ટોચથી	 નીચે	 ઊ્રવું	 જોઈએ.

ધમતિ	 થાનકનો	 ધજા	 પૂછ	ે નહીં, 
જ્યાં	 ચડાવે	 ત્યાં	 ફરકવું	 જોઈએ.

એક	 ખોબો	 જો	 રમટાવી	 દો	 ્રસ, 
શીદ	 કૂવાને	 કગરવું	 જોઈએ?

બંધ	 દરવાજા	 ભલે	 ઘરના	 રહ્ા, 
દ્ાર	 ભી્રનું	 ઉઘડવું	 જોઈએ!

રાખશે	 ્ારી	 શરમ?	 છ	ે ખા્રી? 
હર	 ્યુગે	 શાને	 પ્રગટવું	 જોઈએ?
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મુગધ	પરણે્રનું	ગી્	  પ્રી્મ	લખલાણી

વહેલી	સવારમાં	વહાલમે	આંખોમાં	આંજણની	જમે	મુને	આંજી! 
કે	બાઈ!	મારા	મનનાં	શ્ીનાથજી	્ો	કેવા	રે	આજ	થ્યા	રાજી!...

ઓસરીએ	બેસી	મૂવો	હુક્કાની	જમે	રે 
	 રોજ	રોજ	રોજ	મને	પીવે! 
સાસુસસુર	ભેળું	હરખા્ું	મન	મારં 
	 કસુંબલ	ડા્યરામાં	જીવે!

સમજી	રવચારી	ભલે	મૂકંુ	હંુ	સોગઠી	પણ	હારવાની	હો્ય	બધી	જી્ેલી	બાજી!... 
કે	બાઈ!	મારા	મનનાં	શ્ીનાથજી	્ો	કેવા	રે	આજ	થ્યા	રાજી!...

ઊભી	બજારે	હંુ	નીકળું	્ો	લોક	મને 
	 છાપાંની	જમે	કેમ	વાંચે? 
પાણીડે	લથબથ્ી	ઓઢણી	સુકાવ્ી’્ો 
	 ભમરાળો	્ડકો	કાં	નાચે?

ભોજરન્યા	પીરસવા	નીકળું	લઈ	લાપશી	ત્યાં	પરણ્યાએ	માંગી	્ાંજહર્યાની	
ભાજી!... 
કે	બાઈ!	મારા	મનનાં	શ્ીનાથજી	્ો	કેવા	રે	આજ	થ્યા	રાજી!...

q

મમત્ો,

ફેબ્યુઆરી અને માચ્શનો ‘પરબ’નો અંક 
જ્ાનસત્ મિરેષાંક થરે.

‘પરબ’	પરામશતિન	સરમર્
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વા્ાતિ
શ્વે્ા	પૂજારણ

પ્રવીણરસંહ	ચાવડા

બાબયુલાલે કહયું, ‘થોડીિાર રાંમિથી અહીં િરંડામાં બેસીએ, સાહેબ, પૂજારણ હમણાં 
આિરે.’

મારે રાંમિ-અરાંમિનો પ્રશ્ જ નહોિો. પરાણે મને પકડી લાવ્ા હિા. હયું  એમના 
કબજામાં હિો. બેસાડ ેત્ાં બેસિાનયું, થા્ િે જોિાનયું. ખાસસો મોટો િરંડો અને ફરિે અઢી-
ત્ણ ફૂટની પડદી. ઘરને િાળયું નહોિયું; માત્ હડો આડો કરેલો હિો. 

‘એને રયું કે અત્ારે આરિીનો ટાઈમ. આખી સોસા્ટીનાં બૈરાં અને છોકરાંની ભંજૂર 
ભેગી કરે છ.ે મને િો અમયુક િખિે હસિયું આિે: ભકિાણી આરિી ઉિારે એ િમે એકિાર 
જયુઓ -!’

આટલયું કહીને એમણે આંખ મમંચકારી અને પોિે મોટી મજાક કરી હો્ એમ પીળા દાંિ 
બિાિી હસિા લાગ્ા.

જ ેરીિે અને જ ેસંજોગોમાં િે હદિસે હયું  એમનો મહેમાન બન્ો િે ્ ાદ કરંુ છયુ  ંિો હસિયું 
આિે છ.ે નહેરુમબ્જના છડે ેએક ઑહફસના મલફટ આગળ મળી ગ્ા, કેમ છો રયું છ ેક્યુું - ન 
ક્યુું અને -

‘હેંડો આપણા ઘેર’, કહી થેલો આંચકી લીરો.

‘અરે ભાઈ’, નામ િરિ ્ાદ આવ્યું નહોિયું, ‘ભગીરથભાઈના ઘેર મારી રાહ જોિાિી 
હરે.’

કોઈ કામે અમદાિાદ જિાનયું થા્ અને રાિ રોકાિાનયું હો્ િો મારે માટ ેએક જ સથળ 
હિયું: ભગીરથભાઈનયું ઘર. અગાઉથી જાણ થઈ રકી હો્ િો ઠીક, બાકી થેલો લઈને પહોંચી 
જિાનયું. બે કયુટયુબંો િચચેનો સંબંર મારા મપિાજીના િખિથી હિો. બાબયુલાલને મળિાનયું થ્યું હિયું 
- એને પહરચ્ કહી રકા્ નહીં - િે ભગીરથભાઈના ઘેર જ. એકાદ િાર રાત્ે બેઠક પણ 
કરી હિી. રંરાની િાિો એ લોકો કરે એમાં મને સમજ ન પડ,ે પણ બાબયુલાલને કરાકની 
ફૅકટરી હિી એિો આછો ખ્ાલ હિો. લગભગ અજાણ્ા માણસના ઘેર રાિિાસો કરિો એ 
મિચાર જ મારા મગજમાં ગોઠિાિો નહોિો.

અને ગ્ામ્ આક્રમકિા. થેલો પડાિી લેિો. હાથ પકડીને ખેંચિો.

ભગીરથભાઈિાળી દલીલ ચાલી નહીં. ‘મંડ્ા છો! કંઈ ભગીરથભાઈના નામ પર 
મસક્કો મારેલો છ?ે એિયું હો્િો, હેંડો, એમને ફોન કરી દઉં -’

મારા થેલા સાથે પાસેના એસ.ટી.ડી. બૂથમાં ઘૂસી ગ્ા. બે જણ િચચે કોણ જાણે રી 
િાિો થિી હરે. બાબયુલાલ સિિ મલકાિા હિા અને િચચેિચચે મારી સામે જોઈ મિમચત્ 
ચેનચાળા કરિા હિા. છલે્ે, બૂથનયું બારણં ઉઘાડી હરસીિર મને પકડાિી દીરયું. લ્ો, િાિ કરો. 
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એ હદરામાંથી પણ સહા્મળી નહીં. ‘જઈ આિો. બાબયુલાલની પરોણાગિ માણો. 
જલસા પડરે.’

‘પણ ભગીરથભાઈ, આ િો-’

‘કોઈ માણસ પ્રેમથી આગ્હ કરિો હો્ િો એનયું માન રાખિયું જોઈએ.’

બોલિા હિા ઠાિકાઈથી:  િો પછી, મજાક ઉડાિિા હો્ એિયું કેમ લાગ્યું હરે?’

*

‘બાબયુલાલ, િમે મને આ ક્ાં લાવ્ા!’

સહજ રીિે મેં ફૅકટરીના મામલકના બંગલાની કલપના કરી હિી, પણ એ મને લઈ ગ્ા 
- એમણે ‘સોસા્ટી’ ર્દ િાપ્થો હિો - એ િો ઝૂંપડપટ્ટી હિી. કેટલી્ે સાંકડી, િાંકીચૂંકી 
ગલીઓ િટાિી પછી થોડી ખયુલ્ી જગ્ા આિી ત્ાં એક બાજયુ , કચરાના ઢગલા પાસે ગાડી 
ઊભી રાખી - આપણં આ પરમેનનટ પાહકુંગ! - ત્ાં પાંચસાિ છોકરા દોડિાં આિીને બૉનેટ 
પર, કાચ પર હાથ ફેરિિા લાગ્ાં. બાબયુલાલ એ મિસિારમાં લોકમપ્ર્ હરે; એમના આગમનને 
પડોરની ત્ણચાર ઝૂંપડીઓનાં બારણાંમાંથી િરાિિામાં આવ્યું.

હષ્શભ્ા્શ ઉદગાર ઊડ્ા - હોઈ! રેઠ આ્ા!

ટહૂકા સંભળા્ા - એ... આિો આિો, રેઠ!

એટલયું સિીકારિયું જોઈએ કે બાબયુલાલે જનેે ‘આપણં ઘરે’ કહયું હિયું િે જયુદયું પડી જિયું 
હિયું. જગ્ા ઘણી રોકી હિી, આઠદસ ઝૂંપડાં ભેગાં ક્ાું હો્ એટલી. પાકી દીિાલો, ઉપર 
રાબયું. આગળ મોટો િરંડો.

‘આં્ બેસીએ, સાહેબ. ખયુલ્ામાં સારંુ લાગરે.’

મંહદર દૂર નહીં, ઘરની પાછળ જ હરે. ઘંટારિ સંભળાિો હિો. બાબયુલાલ એકરારંુ 
બોલ્ે જિા હિા, પરંિયુ એમનો સિર દૂર ને દૂર જિો ગ્ો, મારી આંખો આપોઆપ બંર થઈ 
ગઈ અને ક્ાં કોની પાસે બેઠો હિો િે ભયુલાઈ ગ્યું. નાના હિા ત્ારે, સંધ્ાટાણે, દોડિા 
રામજી મંહદરે પહોંચી જિા - 

ઘંટારિ સંભળાઈ રહો હિો િે મારા બાળપણનો હિો. 

‘હમણાં આિરે.’

બે મમમનટ મૂંગા રહે િો બાબયુલાલ રાના! ‘બસ, આિી સમજો.’

*

અને પૂજારણ આિી.

શ્ેિ સાડી કેર ઢકંા્ એ રીિે આગળ ખેંચેલી હિી. ભગિા િસ્ત્રનો ટયુકડો ગળા ફરિે 
સકાફ્શની જમે બાંરેલો હિો. કપાળે ચંદનનો લેપ, ખભા પાસે જમણા હાથમાં થાળી. િરંડામાં 
પગ મૂક્ો ત્ાં સયુરી આગંિયુકો િરફ ધ્ાન નહીં ગ્યું હો્. નેત્ો ઢળેલાં હિાં અને હોઠ 
રીમેરીમે ફફડિા હિા. થાળી જ નહીં, આરિીનો લ્ પણ પોિાની સાથે લઈને આિી હો્ 
એિયું લાગિયું હિયું. ચહેરો જળ િગર પણ ભીનો લાગિો હિો. 

એ સથળે, એ િાિાિરણમાં, બાબયુલાલની ઉપમસથમિમાં, આિયું માણસ આિયું રૂપ-?



પરબ v જાન્યુઆરી, 2022 21

ગૃહસિામીની સાથે અજાણ્ા પયુરૂષને જોઈને એ થંભી ગઈ.

થોડી ક્ણોના એ મચત્ની એક એક છા્ા મારા મચત્તમાં છપાઈ ગઈ છ.ે થોડ ેદૂર, 
હાથમાં પૂજાની થાળી સાથે ઊભેલી ઊંચી પાિળી ્યુિિી. એની પીઠ પાછળ સૂ્ા્શસિ પછીના 
આકારની લાલી. શ્ેિ િસ્ત્રની આજયુબાજયુ  ફરફરિયું બીજયુ ,ં હિા કરિાં પણ પાિળયું, સંધ્ાનયું 
િસ્ત્ર. 

બાબયુલાલે હાથ જોડીને નાટકી્ ઢબે ભમકિભાિ વ્કિ ક્થો, ‘માિાજી, જ્ જ્!’

મજાક િરફ ધ્ાન આપ્ા િગર એ મારી પાસે આિી અે સહેજ નમીને થાળી મારી 
સામે રરી - પ્રસાદ! મેં સાકહર્ાના બે દાણા મોંમાં મૂક્ા.

‘આ સાહેબ િો બહયુ મોંઘા છ.ે નો’િયું આિિયું. પછી િારા સમ દીરા. કીરયું, એને ખોટયુ ં
લાગરે - ’

એટલી ક્ણો પૂરિયું બાબયુલાલનયું અમસિતિ જ ન હો્, એમની સામે જો્યું નહીં, એમના 
પ્રલાપનો પ્રમિભાિ આપ્ો નહીં અને અંદર ચાલી ગઈ.

‘કચરાના ઢગલા હિા. નકરો ગંદિાડ.’

એ સમ્ે એ િાિાિરણમાં િાિચીિ માટ ેબાબયુલાલને બીજો કોઈ મિષ્ મળ્ો નહીં. 
ઉકરડો ઠાલિી દીરો. 

‘ક્ાં?’

‘બરયું સાફ કરાિી મકાન િાણી દીરયું. સરકારના કોઈ મન્મ અહીં લાગયુ પડિા નથી. 
કૉપથોરેરનિાળા આ બાજયુ  ફરકિા નથી.’

બારણા િરફ ઇરારો કરિાં ઉમે્યુું, ‘બરી ફેમસમલટી કરી આપી સાહેબ, એ ટયુ ઝેડ; 
ફાઇિ સટાર; ફ્ીજ, ગૅસ, કલર ટી.િી., આરઓ, સટમેનડગં કીચન, એ.સી. બૅડરૂમ મિથ બાથરૂમ 
એટચે.

આ થ્ો મકાનનો ઈમિહાસ. હિે મંહદરનો િારો. 

‘આપણે એક આઈહડ્ા લગાવ્ો, સાહેબ. આટલી િસિી, ત્ણસો ઉપર ફૅમમલી હરે 
એટ લીસટ, પણ એકે મંહદર નહોિયું. બીજયુ  ંએ કે આનામાં પણ રરમની ઘેલછા જિેયું થોડયુ ંખરંુ. 
આપણે પ્રપોઝલ મૂકી ત્ારે, િમે માનરો, રડી પડી. અે િસિીની િો રી િાિ જ કરિી! ગાંડી 
થઈ ગઈ. અહીં પાછળના ભાગમાં બાિળની કાંટી હિી. પહેલાં ઈંટિાડા હરે એટલે મોટામોટા 
ખાડા હિા. મેલયું પાણી ભરાઈ રહેિયું. મચછરનયું ઘર. એ િખિે આપણી કનસટ્ટકરનની બે સકીમ 
ચાલિી હિી. જ.ેસી.બી. અને ટ્ટકેટર લાિી એિયું સાફ અને સમથળ બનાિી દીરયું જાણે હક્રકેટનયું 
મેદાન. નાનયું મંહદર ચણ્યું અને ઉદેપયુરથી મળી એિી ત્ણ-ચાર મૂમિ્શઓ મંગાિીને મૂકી દીરી. 
કોઈ જાિનો મિમર નહીં. આ િસિી! પ્રાણપ્રમિષ્ામાં સમજ ેનહીં. હા, જમણિાર ક્થો. એક ટકં 
પેટ ભરીને ખાિા નમળે એમને લાડયુ, મરખંડ, ગરમગરમ ગોટા, બે રાક, દાળભાિ, આઈસક્રીમ 
- અનમલમમટડે! હાળયું, સાહેબ, પયુણ્ િો ક્ાંક જમા થિયું હરે. રયું કો’છો?’

બાબયુલાલ અને પયુણ્-પાપ જિેો મિષ્: એમાં મારે રી હટપપણી કરિાની હો્?

ઘટનાક્રમ સામાન્ રહો હોિ, સીરી લીટીમાં, આ્ોજન મયુજબ, બાબયુલાલે બળજબરી 
કરી ન હોિ િો - મને મિચાર આવ્ો - આ સમ્ે હયું  ભગીરથભાઈના ઘેર બા અને ભાભી 
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પાસે બેઠો હોિ. બસ, હિાનો એક કણ િૂટ્ો અને મારી આજયુબાજયુ  િદ્ન જયુદી જ સૃમટિ 
ઊભી થઈ, ર્ાં કરાનો એકબીજા સાથે મેળ બેસિો નહોિો. ઝૂંપડાં, આઘાં નાગાં ફરિાં 
બાળકો, ગંદકીના ઢગલા, મંહદર, આરિી.

બાબયુલાલ.

અસારારણ, રૂપિિી સ્ત્રી.

મારી પીઠ બારણા િરફ હિી. રીમો સિર સંભળા્ો ત્ારે સહેજ ચમકી જિા્યું.

‘ગેસટને ક્ાં સયુરી બહાર બેસાડી રાખિાના છ?ે’ પાછળ ફરીને જો્યું.

જીનસ, ગયુલાબી ટી-રટ્શ.

કમરની નીચે સયુરી ઝૂલિા ખયુલ્ા કેર.

‘અંદર પરારો.’

(2)

પેસિાં ડાબી બાજયુ  પલંગ હિો; સામે બે ખયુરરી. િચચે ટીપાઈ પર ત્ણ ગલાસ, સોડા, 
બૉટલ. સ્ત્રીએ હસીને, સહેજ લળીને પલંગ િરફ ઈરારો ક્થો. હયું  બેઠો િે પછી બે બાજયુ  મોટા 
િહક્ા ગોઠવ્ા. ઝડપથી એક નજર નાખી વ્િસથા િપાસી લીરી.

ચપટી િગાડી, ‘નાસિાની પલેટ બાકી રહી અને આઈસ.’

‘માણસોમાં મિમચત્િાઓ ક્ાં ઓછી હો્ છ!ે’

ક્ા માણસો અને એમની મિમચત્િાઓ કેિી િેની સપટિિા બાબયુલાલના બીજા િાક્માં 
થઈ, ‘શ્ેિા, સાહેબ અડરા ભગિ છ.ે મચકનને નહીં અડ,ે એટલે બીજયુ  ંકંઈક, ભાજીપાલા જિેયું 
-’

રસોડા િરફ જિાં એણે કહયું, ‘િમે મચંિા ન કરો, બરયું થરે.’

‘ઝપાટો જો્ો? મંહદરેથી આિી એને પંદર-િીસ મમમનટ માંડ થઈ હરે. એટલીિારમાં 
િો ફ્ેર થઈ કપડાં બદલી લીરાં. મારા હહસાબે એને ઓછામાં ઓછા દસથી બાર જટેલા હાથ 
છ.ે બે હાથ રાક સમારે બીજા બે કૂકર મૂકે, બૉટલ િરફ સોડા બરયું ફટાફટ. આ જાદયુ નહીં 
િો બીજયુ  ંરયું કહેિા્?’

નાસિાની પલેટ સાથે એ આિી અને બાબયુલાલની પાસે બેઠી. બૉટલ હાથમાં લીરી અને 
એકાગ્િાપૂિ્શક પેગ બનાવ્ા, જ ેદરમમ્ાન બાબયુલાલ એની પીઠ પર, કેર પર હાથ ફેરવ્ે 
ગ્ા. 

‘કરાની ના નહીં, મૂંઝિણ નહીં, મને નહીં ફાિે, નહીં આિડ,ે મૂડ નથી એિા ર્દો 
મોઢામાંથી નીકળ્ા નથી. ભણી નથી, બાકી મોટી ઑહફસર બની હોિ, પાિરફયુલ લેડી.’

‘મારા નસીબમાં જયુદયું લખેલયું હરે.’

ઊભા થઈ અને મિન્પૂિ્શક ગલાસ મારી સામે ર્થો. બેઠી નહીં; સામેની ભીંિને 
અઢલેીને ઊભી રહી - મારી સામે જોઈ જ્ માિાજી ક્યુું અને એક શ્ાસે આખો ગલાસ ઉિારી 
દીરો.

‘જોઈ મારી ડામલુંગની સટાઇલ? પહેલો પેગ ડા્રેકટ લોહીમાં જિો જોઈએ. પછી 
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ઉિાિળ નહીં; બાકીના પેગ આપણી સાથે.’

ગલાસ હેઠ ેમૂક્ો અને શ્ેિાનયું આખયું રરીર ધ્ૂજી ગ્યું.

‘રયું થ્યું?’ મેં પૂછયું. 

‘મસિાર બજને લગી; ઔર કયુછ નહીં હયુઆ.’

મેં િો હજી એક ઘૂંટડી જ ભરી હિી પણ જણેે આખો ગલાસ ખાલી ક્થો હિો િેનો 
મિદ્યયુિપ્રિાહ મારી રગેરગમાં વ્ાપી ગ્ો.

આ રયું બની રહયું હિયું?

રયું હિી, કોણ હિી?

અને, એની આંખોમાં ભીનાર આિી િે - ના, િે મિસકીની નહોિી.

*

બીજો પેગ ચાલયુ થ્ો ત્ારે પણ એ બેઠી નહીં. આમિેમ આંટા મારિી હિી. જમણા 
હાથમાં ગલાસ હિો. ડાબા હાથે ચપટી િાગી અને ડોલન રરૂ થ્યું. કેર આગળ આિીને છાિી 
પર પથરાઈ ગ્ા.

‘સાહેબ, જયુઓ મારી શ્ેિા રાણી!’

નૃત્ના લ્ સાથે ર્દો આવ્ા, ‘સા’બ, ્ે ઈનસાન, જો આપ કે સામને બૈઠા હૈ, એક 
નંબર કા બદમાર હૈ.’

‘મારાં િખાણ સાંભળો!’

મિસકી સાથે ભાષાને કોઈ સંબંર હરે. જોકે, ગયુજરાિી કરિાં હહનદી એ સહજિાથી 
બોલી રકિી હિી. 

‘દયુમન્ામેં ઐસા કોઈ ગલિ કામ નહીં હોગા જો ઈસને ન કી્ા હો.’

બાબયુલાલના સંિાદો જયુદી હદરામાં ચાલિા હિા.

‘િમારી ભલભલી એકટ્ટસેોને લાિો; કોઈની િાકાિ છ ેકે આની સામે ઊભી રહી રકે!’

‘મજબૂરી દેખો, સા’બ: ્ે રેિાન સે મૈં પ્ાર કરિી હઁૂ.’

બાબયુલાલે પાસેની ખયુરરી બિાિી. મિસકીનો પ્રભાિ એમની ભાષા પર પણ પડ્ો હિો, 
‘ઓં્ આ્. બેર મારી પાહણ.’

બેઠા પછી એણે બૉટલ હાથમાં લીરી, ‘એક જમાના થા: મૈં બહાર નીકલિી થી િો 
ચૌરાહે પે ટ્ટાહફક જામ હો જાિા થા.’

િાહનચાલકોની મિહ્્િળિા, પોલીસિાળાઓનયું ચાંચલ્-સમજા્ એિયું હિયું. અને, 
અપસરાને જોઈને ધ્ાનમગ્ન ઋમષઓની થિી એિી દરા ટ્ટાહફક મસગ્નલની થિી હરે. 

ઊભી થઈને આિી, પલંગ પાસે ઘૂંટણે પડી. ઢળેલાં નેત્ો. રીમી રારે મારો ગલાસ 
ભરા્ો ત્ારે ગાલ પર પણ પ્રિાહી ઝરિયું હિયું.

‘આખાં હોળ િરહની હિી.’

‘હોળ નંઈ, પનરા સે ભી કમ, નૌંિી કક્ા મેં પઢિી થી. રઘયુનાથ હહનદી કન્ા મિદ્યાલ્.’

‘િાણે ઈના બાપે પૈણાઈ દીરી એક ડોહા જોડ.ે ગયુપ્ા કરીને.’
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‘પૈણાઈ નંઈ, બેચ દી થી, પૈસે લેકે.’ હસિા લાગી.

ખરીદી અને િેચાણ, િે પણ એ હકરોરીનયું - એમાં રમૂજપ્રેરક િત્િો હરે િો િે હયું  પામી 
રક્ો નહીં. જોકે, બાબયુલાલ એની પૂરી કદર કરી રહા હિા. ઉચચ કક્ાનયું સંગીિ સંભળાિયું 
હો્ એમ ખયુરરીના હાથા પર થાપટો મારિાં ડોલિા હિા.

‘બઢૂ ેગયુપ્ા મેં જિાની આ ગઈ. એક સાલ મેં, એક સાલ ભી પરૂા નહીં, દસ મહહન ેમેં -’

આપો િાળી!

ખાલી ચડી હરે, ખભો ઝલાઈ ગ્ો હરે; મારાથી હાથ લંબાિી રકા્ો નહીં અને િચચે 
પડી િાળી મારાિિી બાબયુલાલે ઝીલી.

‘બૂઢ ેને - ઉસ કા કામ મકિક થા - બચચા પૈદા કર દી્ા.’

અહીં મિરામ આવ્ો જમેાં ગલાસ ખાલી થ્ા અને ભરા્ા.

ગયુપ્ાની કા્્શરૈલી િથા કામના મનકાલમાં રહેલી તિરાનયું બીજયુ  ંઉદાહરણ:

‘ઔર ફીર મર ગ્ા સાલ્ા!’

સકૂલમાં િાિા્શલેખન રીખિિામાં આિિયું: મયુદ્ા પરથી િાિા્શ લખો. અહીં પણ એ 
પદ્ધમિએ ફકિ મયુદ્ા જ આપિામાં આવ્ા હિા. ચૌદ િષ્શની છોકરી-નિમા રોરણમાં ભણે છ ે
- મપિા વિારા એને િેચી દેિામાં આિે છ ે- પમિની િ્ સાઇઠ - એક િષ્શમાં સંિાનપ્રામપ્ - 
સિામીનો સિગ્શિાસ.

િાિા્શ નહીં, િાિા્શનયું કંકાલ.

િમને સમજ ન પડ ેિો મથામણ ક્ા્શ કરો. બાપ કેિો હરે? છોકરીને િેચી દેિાનયું 
કારણ રયું? સોદામાં માની કોઈ ભૂમમકા ખરી કે નહીં? સગી મા હરે કે ઓરમાન? કયુટયુબં, 
પડોર - કોઈ જોનાર, પૂછનાર નહીં હો્?

સામે બેસીને હસ્ા કરિો જોકર: એનો પ્રિેર ક્ા િબક્ક ેથ્ો હરે?

ઉઠાઓ જામ!

*

‘ક્ાં હિો, ’લ્ા? આખો દા’ડો હટચા્ા કરે છ,ે સયુવિર?’

ખયુલ્યું બારણં: ઝડપથી પ્રિેરીને છોકરો પૂિળા જિેો ઊભો રહી ગ્ો.

શ્ેિા ઊભી થઈ. એક હાથમાં ગલાસ; બીજો છોકરાના માથે ફેરવ્ો. ‘આ ગ્ે, બેટ?ે’

મહેહફલ રરિીથી ઊંચકાઈ હિામાં િરી રહી છ.ે માિા નરામાં ડોલી રહી છ.ે એિા 
સમ્ે પયુત્નયું આગમન: રયું આ સંજોગોમાં અમિમથને ક્ોભ થિો જોઈએ? એણે રરમાિયું 
જોઈએ?

મા હાથ પકડીને છોકરાને અંદર દોરી ગઈ. બાબયુલાલે મને રરપિ આપી, ‘ટનેરન નહીં 
રાખિાનયું, સાહેબ. િમે જોજો; બે મમમનટમાં રિાના કરી દેરે.’

અંદરની હદરામાં ઈરારો કરી,  હયું  જોઈ રકિો નહોિો િે દૃશ્નયું િણ્શન કરી બિાવ્યું, 
‘લાડ ચાલિાં હરે! મેરા બચચા, મપ્રનસ, બટયુિા! બાથમાં લઈ બચીઓ કરરે અને દસ-િીસ 
રૂમપ્ા એના મખસસામાં મૂકી દેરે. છોકરો ક્ાંક લારી પર ખાઈ લેરે.’
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પછી છોકરો જરે ક્ાં? રાિ ક્ાં કાઢરે? સૂિા માટ ેએને છાપરંુ ક્ાં મળરે?

િમારા પ્રશ્ોને મિસકીમાં ઘોળીને પી જાઓ.

બહાર આવ્ાં ત્ારે છોકરો નીચયું ઘાલીને નીકળી જિો હિો, પરંિયુ માિાએ એને 
રોક્ો. ટકોર કરી, મિન્, મિિેક, મરટિાચાર કોઈપણ પહરમસથમિમાં અમનિા્્શ છ.ે એમાં ચૂક 
થા્ િે ચાલે નહીં.

ગલાસિાળો હાથ લંબાિિાં માએ કહયું, ‘હમારે હરસપેકટડે ગેસટ હૈ. પ્રણામ કરો, બેટ.ે’

જોકે, છોકરાના અમભન્માં કચાર રહી. હાથનાં આંગળાં જમેિેમ ભેગાં કરી, મારી 
સામે જો્ા િગર ચાલ્ો ગ્ો. 

પાછળ આરીિા્શદ મોકલિામાં આવ્ા, ‘ભણજો, ભણજો! નકર ભીખ માંગિાનો િારો 
આિરે.’

(3)

ક્ાં્ િડ પડી નહીં. નાટકના પડદામાં ચીરો પડ્ો નહીં, જ ેસાંરિો પડ.ે થોડો મિરામ 
લેિો પડ.ે પછી, મસિક જોરથી હલાિી, બરયું ખંખેરી નાખી દૃશ્ આગળ ચલાિિા સાથી 
કલાકારોને પૂછિયું પડ ે- આપણે કેટલે આવ્ાં હિાં? - એિી મસથમિ આિી નહીં.

‘િો બાિ કરો સા’બ કો. ખૂબ હંસેંગે.’

‘કઈ િાિ?’

‘લાસટ િીક હયુઆ થા ન, મોમનુંગમેં -?’

‘મેલ એનયું નામ. હલકી છ ેસાલી.’

પ્રસંગ કંઈક આ પ્રમાણે હિો:

બાબયુલાલની પતની અને પયુત્, ઉંમર િષ્શ અઠ્ાિીસ, એક બાળકનો બાપ: બેએ મળીને 
કાિિરંુ રચી, સિાર-સિારના દરોડો પાડ્ો હિો, એિા ખ્ાલથી કે દયુરાચારીઓને રંગે હાથ 
પકડી પાડિાં. બારણાં પછાડ્ાં, બયુમાબયુમ કરી, પામપણીને ગાળો બોલી, આજયુબાજયુની િસિી 
ભેગી થઈ.

પછી?

પછી રયું હો્? કાચી ઊંઘમાંથી ઊઠીને બારણાં ઉઘાડ્ાં બેરડક. બંને પાત્ો અડરાં 
િસ્ત્રોમાં.

પછી?

આ િે કોઈ પ્રશ્ થ્ો! અિળા હાથની એ...ક પડી અને છોકરો જા...્ નાઠો. પછી 
પેલીનો િારો. કરગરિી રહી, હાથ જોડિી રહી, ભૂલ થઈ ભઈરાબ, અને ચોકની િચચોિચ 
હેઠ ે નાખી બરાબરની રોઈ. ભકિાણીએ ખોટી ચાપલારકરી, િચચે પડી, બાકી હાથપગ 
ભાગી નાખિાનો પ્રોગ્ામ હિો. આિા ભિાડા કરા્? લાજરરમ જિેયું દયુમન્ામાં કંઈ છ ેકે 
નહીં?

પરામજિ રત્યુદળે પીછહેઠ કરી ત્ારે ટોળેિળી ઉભેલા સથામનક સમથ્શકોએ હયુહર્ો 
બોલાવ્ો અને છોકરાંએ પાછળ દોડીને પથરાિાળી કરી.
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કથાના અંિમાં આવ્ો રાંિરસ.

‘એક િાિ કહયું , સાહેબ? મને હાળયું કંકાસ ગમિો નથી. એટલે, સાંજ ેગ્ો બંગલે. એ 
લોકોને બેસાડ્ાં સામે. િહયુને કહયું, ચા મૂકો. સારી ભાષામાં થોડો ઠપકો આપ્ો. નાલા્કો, 
આટલયું બરયું ભોગિો છો. આિડો મોટો બંગલો, બે ગાડી, ઘરેણાં, મોંઘીમોંઘી સાડીઓ 
રોમપંગમાં કદી મલમમટ રાખી છ?ે ત્ારે, પેલી નોંરારી બાપડી ઝૂંપડીમાં પડી રહે છ ેએ િમને 
નડી? માણસાઈ જિેયું કંઈ છ ેકે નહીં સાલાઓ? જોકે, એ લોકોને પણ રીઅલાઇઝ થ્યું હરે. 
ખૂબ રો્ાં.’

‘કમ ઑન!’

અપરારીઓને પસિાિો, એમનયું કરગરિયું, ગૃહજીિનમાં ખંહડિ થ્ેલી સંિાહદિાનયું 
પયુનઃસથાપન - આ િણ્શન લંબા્યું હોિ, પણ એ દરમમ્ાન શ્ેિા ઊભી થઈ હિી અને ઝૂમી 
રહી હિી. રીમા લ્માં નૃત્ની પગલીઓ મૂકિી અે મારી પાસે આિી.

‘લે્ટસ ડાનસ!’

*

ઝૂકી, ઢળી અને કેરના િાદળથી મારંુ આખયું મોં ઢકંાઈ ગ્યું.

‘ના, ના-’

ખેંચીને ઊભો ક્થો, કમર ફરિે હાથ િીંટ્ા, બે ફૂદડી ફેરવ્ો પરંિયુ આ અરમસક 
માણસના પગમાં નૃત્ ન આવ્યું િે ન જ આવ્યું. હાથ છોડાિી પાછો મારી જગ્ાએ જઈ બેસી 
ગ્ો.

ગૃહસિામીને િો આમંત્ણની જરૂર હો્ નહીં. ઠપકાભરી દૃમટિ મારી િરફ નાખિાં - રયું 
ભલામાણસ િમે ્! દેરી િે દેરી જ રહા - બાબયુલાલ ઊભા થ્ા, પૂિળીને બાથમાં લીરી, 
થોડા ઠકેડા મા્ા્શ.

કા્રિા ગણો િો કા્રિા, હયું  સિેચછાએ નીકળી ગ્ો હિો; બાબયુલાલને રક્કો મારીને 
દૂર કરિામાં આવ્ા. ‘કોઈ દેખ લેગા િો સોચેગા, એક બંદર મેરે સાથ ડાનસ કર રહા હૈ!’

પછીની પાંચ-સાિ મમમનટ એકલી ઝૂમ્ે ગઈ. િહેિી હિી, સરિી હિી. એ િૃક્ હિી 
અને એની ડાળીઓ લહેરાઈને અિનિી મયુદ્રાઓ રચ્ે જિી હિી.

હયું  બેઠો નહોિો; િહક્ાને અઢલેીને િરી રહો હિો. કરયું સપટિ દેખાિયું નહોિયું, સમજાિયું 
નહોિયું. સપનયું જ હિયું. િાસિિમાં આિયું બની રકે? નજર સામે ચમતકાર થા્ અને એકમાંથી 
બે સ્ત્રીઓ બને? એક ઝૂમી રહી છ,ે હાથમાં ગલાસ સાથે; બીજી ખૂણામાં મસથર ઊભી છ,ે શ્ેિ 
િસ્ત્રોમાં.

અને આંખો સહેજ ઝીણી કરી મારી સામે િાકી રહી છ.ે એ દૃમટિમાં રયું છ ે- રમૂજ? 
ઉપહાસ?

બેઠો થઈ ગ્ો, આંખો ઝડપથી ઉઘાડબંર કરી અને બે સ્ત્રીઓ પાછી એકબીજામાં 
ભળી ગઈ.

રાિ ઓછી અને િેર ઝાઝા.

એક માણસનયું અણરા્યુું આગમન થ્યું છ:ે સાચા અથ્શમાં અમિમથ. સિારે િો ચાલ્ો 
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જિાનો છ.ે આ નગર એને માટ ેસાિ અજાણ્યું છ.ે ભૌગોમલક દૃમટિએ, સરકારના ચોપડ,ે ભલે 
અમદાિાદના છિેાડાનો ભાગ ગણાિો હો્, પરંિયુ હકીકિમાં િો િે સિિંત્, આતમમનભ્શર, 
સિ્ંસંપૂણ્શ સૃમટિ છ.ે એનો થોડો પહરચ્ િો અમિમથને થિો જોઈએ. જટેલો સમ્ મળ્ો છ ે
એમાં રક્ િેટલી કથાઓ એને કહેિી જોઈએ. મિસિાર માટ,ે મિગિિાર િણ્શન માટ ેઅિકાર 
નથી; િો માત્ માળખયું એને ઝડપથી આપી દેિયું જોઈએ.

બાકીનયું એની ગ્હણરમકિ પર છોડી દેિયું.

એક સ્ત્રી, ચીંથરેહાલ, ગામને પાદર ભટકી રહી છ.ે

કોણ છ ેએ?

એ ગાંડી છ.ે

સાંભળો ગાંડીનયું આખ્ાન. મિસિારીને નહીં િો ટૂકંમાં, િયુજને સંભળાિયું ગાંડી િણો 
મહીમા્.

‘આપ કો રા્દ માલયુમ નહીં હોગા, સા’બ. ઈનકા ્ે સેકનડ મેરેજ હૈ. દૂસરી રાદી.’

પયુત્ને લઈ મોટા ઉપાડ ેદરોડો એટલે કે,

પાડિા આિી હિી િે હિી બાબયુલાલની દૂસરી ઓરિ.

પહેલી રાદીનો ઈમિહાસ ટૂકંમાં, ત્ણચાર લીટીમાં સમેટી લેિામાં આવ્ો. બાપાએ 
બાબયુલાલને નાનપણમાં પરણાિી દીરા હિા. િારુ, કેિી હિી િે કન્ા? િમને રયું કહેિયું, 
સાહેબ! પાસે ઊભી હો્ િો રરમ આિે. િેિા િગરની, સાિ દેરી બાિળ. કારહકદમીની 
રરૂઆિમાં બાબયુલાલ સાઇકલ પર ફરી િૉમરંગ પાિડરની થેલીઓ, ઍમસડ, હફનાઇલ 
ઈત્ાહદ િેચિા. એમાંથી, ટૂકંા રસિે, ફૅકટરીના મામલક બન્ા. અંદરબહાર સંપૂણ્શ રૂપાંિર થ્યું.

સમસ્ા આિી: બંગલો બનાવ્ો ન્ારો, ત્ણ માળનો, એમાં બાિળને ક્ાં રોપિો?

ટૂકંા રસિા બરે, જીિનના દરેક ક્ેત્માં હો્ છ ેિેિી બાબયુલાલની હફલોસોફી. લાંબી 
ઝંઝટ ના જોઈએ. નાિના પંચને ભેગયું કરી ફારગિી આપી અને પોિાના િિ્શમાન સટ્ેટસને 
અનયુરૂપ, બંગલામાં રોભે એિી, ભણેલીગણેલી, રૂપિિી, જ્ામિના આગળપડિા કયુટયુબંની 
કન્ા-લાવ્ા એમ ન કહેિા્; હરખાિી, ઉછળિી-કૂદિી આિી.

રૂપિિી અને ભણેલી, પણ એનામાં, બાબયુલાલના કહેિા પ્રમાણે, બે આની ઓછી હરે. 
લગનને માંડ િરસ નહીં થ્યું હો્ અને ઉપાડો લીરો, ‘મોટાં બહેન’ને મળિાનો. એમ કે, જિેાં 
હિાં િેિાં, પણ એમને અન્ા્ થ્ો છ ેઅને પોિે એમનયું સથાન પચાિી પાડ્યું છ.ે બાબયુલાલે 
ઘણી સમજાિી, પણ માની નહીં. હિે, નિીનાં નખરાં-એ નિી મટીને જૂની ન થા્ ત્ાં સયુરી 
- ઉઠાિિાં િો પડ.ે કીરયું, હેંડ, બહયુ રોખ હો્ િો. બે જોડી કપડાં, રાલ, ખાસસા રૂમપ્ા બરયું 
લઈને ગ્ાં પેલીના મપ્ર.

ગામમાં પ્રિેરિાની જરૂર પડી નહીં; સિાગિ ગામને પાદર જ થ્યું.

એક ગાંડી, ચીંથરાં ઓઢીને િડ નીચે પડી હિી િે ગાડી જોઈને બેઠી થઈ. બાબયુલાલે 
નિીને સંભળાવ્યું, જાઓ, ઉિારો આરિી! િેમ છિાં, ‘બેન, મોટી બેન-’ કરિાં રૂપિિી થેલીઓ 
ઊંચકીને નારીઉદ્ધાર પહરષદના કા્્શકરિા મયુખા્શઈભ્ા્શ ઉતસાહ સાથે પાસે જિા ગ્ાં, િો-

ઢખેાળા, પથરા, ખોબેખોબે રૂળ, જ ેહાથમાં આવ્યું િે અને ગાળો.
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બાબયુલાલ હસ્ા, ‘કાનનો નાનોમોટો રોગ હો્, સાહેબ, િો મટી જા્ એિી અકસીર 
ગાળો.’

કબાટમાંથી બીજી બૉટલ નીકળી.

‘ના, હિે એક ટીપયું પણ નહીં - ’

લથડિી જીભે આ બબડ્ો ત્ારે મેં ગલાસ િહક્ાની પાછળ સંિાડ્ો હરે કે સામે 
ર્થો હરે?

નિી બૉટલ, નિો પેગ, િાજો અને િગડો.

સાથે એક િાજી િગડી કથા.

પતનીને પયુરોગામી હો્ િો પ્રેમીકાને કેમ નહીં?

‘સા’બ, ઈસ કે લી્ે મૈં પહેલી નહીં હંૂ.’

સયુનાિણી રરૂ થા્ િે પહેલાં બાબયુલાલે પોિાનો પક્ રજૂ કરી દીરો, ‘મારાથી સાિ-
આઠ િષ્શ મોટી હિી. હાિ ખખડી ગઈ’િી િો્ે ત્ણ-ચાર િરસ નભાિી.’

અમિમથ પાસે મિકલપ હોઈ રકે?

બડ ેરૌક સે કથા કહી રહેલા ્જમાનોને એ મિનંિી કરી રકે ખરો, હાથ જોડીને, કે 
પલીઝ, રહેિા દો, મારે આગળ નથી સાંભળિયું?

બરયું રૂંરળયું બની ગ્યું હિયું, દૃશ્ો સયુરેખપણં ગયુમાિી બેઠાં હિાં. એિી જ દરા ભાષાની 
હિી; ર્દોના અથ્શ સમજાિા નહોિા. ચેિનાના મોટા ભાગના ખંડો બારીબારણાં બંર કરી, 
બત્તી બયુઝાિી, પોઢી ગ્ા હિા છિાં, મિડબંના એ કે અમયુક કેનદ્રો િરારે પડિાં જાગ્િ થઈ 
ગ્ાં હિાં.

હોઠ ઊઘડ્ા નહીં. બોલી રકા્યું નહીં. મને લાગે છ,ે અમિમથ પાસે મિકલપ નહોિો. 
કથા કહેનારાઓને પણ દોષ દેિો જોઈએ નહીં. કથા પોિે આગ્હ કરી રહી હિી: આમ 
કા્રની જમે િચચેથી છટકી જિા માગે છ?ે

એ નહીં ચાલે. ચયુપચાપ બેસી રહે અને સાંભળ.

બાકીની કથા શ્ેિાએ કહી.

બાબયુલાલે છોડી દીરી િે પછી એનયું રયું થ્યું હરે? ક્ાં હરે અને રયું કરિી હરે?

શ્ેિાના મનમાં ખટક પેઠી અને, બાબયુલાલની જાણ બહાર, એણે િપાસ આદરી. 
અસારિાની એક ચાલી, ર્ાં બાબયુલાલ વિારા એને રાખિામાં આિી હિી, ત્ાં પહોંચી, 
પડોરમાં પૂછપરછ કરી.-

‘સા’બ, િસ્ત્રાપયુર સટરેનસે ઉસ ઓર, કાફી દૂર, એક ગલીમેં છોટાસાં મંહદર હૈ. મંહદર 
કે સામને એક પેડ કે નીચે રહેિી હૈ. ્ે બેિડા િો ઉસકા નામ િક સયુના નહીં ચાહિા, લેકીન 
સા’બ, ઈનસામન્િ નામ કી ભી કોઈ ચીજ હોિી હૈ. મહહને મે એક-દો બાર હરક્ામેં બેઠ કે 
જાિી હંૂ-’

‘મેલ એનયું નામ!’

‘કયુછ કપડ,ે રારન, થોડ ે પૈસે ઔર હટહફનકા હડ્બા. પાસ મેં બૈઠ કે મખલાિી હયું . 
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ચયુપચાપ ખા લેિી હૈ.’

‘હાિ ફરી ગ્યું છ!ે’

‘પૂછિી નહીં હૈ મૈં કૌન હંૂ, ઉસકી ક્ા લગિી હંૂ. બોલિી નહીં હૈ. ઐસે દેખિી હૈ મેરે 
સામને... ઉન આંખો મેં કયુછ ઐસા હૈ... સમજ મેં નહીં આિા લેકીન... ડર સા લગિા હૈ.’

(4)

પૂિ્શના આકારમાં રંગો ઊઘડી રહા હિા. હિામાં સારી એિી ઠડંક હિી. થોડીથોડીિારે 
મંદ લહેરખી તિચાને સપર્શ કરી જા્ િે સારંુ લાગિયું હિયું. નિો હદિસ: જીિન એનયું કામ કરી  
રહયું હિયું. માણસોની અિરજિર રરૂ થઈ હિી. આઘે, એક ગલીના નાકે, ચાની કીટલી પર 
ત્ણચાર ઓળા દેખાિા હિા.

ચકલી જિેયું, પણ ચકલીથી ઘણં નાનયું એક પક્ી િરંડાની પાળી પર, મારાથી સહેજ દૂર, 
ચયુપચાપ બેઠયુ ંહિયું. બીજયુ  ંએક, કોઈ િૃક્ની ઓથમાં ઘૂ... ઘૂ... કરી લેિયું હિયું.

આંખ ખાસસી િહેલી ઊઘડી ગઈ હિી. ક્ાં છયુ ,ં ક્ા સથળે, કોને ઘેર િેનયું ભાન 
રીમેરીમે થ્યું. ઊંઘ ક્ારે આિી, ભોજનના નામે પેટમાં કંઈ ગ્યું હિયું કે નહીં: કરયું ્ાદ 
નહોિયું. બેઠો હિો ત્ાં, એ જ કપડામાં સૂઈ ગ્ો હિો. હળિેથી બેઠા થઈ, બત્તી ક્ા્શ િગર, 
ઘરના ભીિરી ભાગોમાં સૂિેલાં માણસોને ખલેલ ન પહોંચે િેમ સાચિીને િૈ્ાર થ્ો હિો. 
િૈ્ારીમાં િો - બહાર િરંડાના એક ખૂણામાં નાનયું બાથરૂમ હિયું. દાિ સાફ કરી, મોં હાથપગ 
રોઈ, એ સંકડારમાં જમેિેમ કરી પેનટ-રટ્શ બદલી લીરાં હિાં.

ખયુરરીમાં બેઠો હિો અને પગ પાસે મારો થેલો પડ્ો હિો. મિદા્ માટ ેિૈ્ાર, માત્ 
્જમાનોને આિજો કરિાનયું બાકી હિયું. એ ક્ારે રક્ બનરે િે અંગે અમનમચિિિા હિી, પણ 
મને ઉિાિળ નહોિી. ઝાંખો પ્રકાર, હિામાં રીિળિા, ચારે િરફ રાંમિ: ઊભા થિાનયું મન 
થિયું નહોિયું.

‘આપની ચા.’

અિાજ થ્ો નહોિો; ક્ારે આિી િેની ખબર પડી નહોિી. જોકે મારા નેત્ો પણ 
અડરાં બંર હિાં.

હાથમાં ટ્ટ.ે એમાં ચાનો કપ અને પાણીનો ગલાસ. સદ્યસનાિા. શ્ેિ િસ્ત્રો. આગલી સાંજ ે
આગમન િખિે જોિા મળ્યું હિયું િે સિરૂપ. ફેર એટલો કે ચહેરા પર િરારે મસનગરિા, સિરમાં 
િરારે કયુમાર.

‘એક મમમનટ: હટપાઈ લાિિાનયું રહી ગ્યું -’

એનયું િાક્ પૂરંુ થા્ િે પહેલાં મેં ટ્ટ ેપાળી પર મૂકી દીરી હિી.

‘આ આપણી હટપાઈ.’

થેલા પર નજર હિે પડી, ‘આપ... જઈ રહા છો?’

મેં ફકિ હાથ જોડ્ા; ઉત્તરની જરૂર નહોિી.

પાછળની હદરામાં ઇરારો ક્થો, ‘એમને િો, દસ િાગ્ા પહેલાં-’

‘િમે મચંિા ન કરો. ચાલ્ો જઈર. આગળ ક્ાંક હરક્ા મળી જરે.’

ક્ોભ સાથે થોડીિાર નીચી નજરે ઊભી રહી. પછી હાથ જોડી મસિક ઢાળી પ્રણામ 
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ક્ા્શ, ‘મેરી આરિી કા સમ્ હો ગ્ા. ક્મા કરના-’

મરલપ જિેી સ્ત્રી: એ મસિક નમાિી પ્રણામ કરી રહી છ ેઅને અણઘડ હયું  આરામથી 
બેઠો છયુ !ં િતક્ણ ઊભા થઈ જિા્યું. આિડ્ા એિા પ્રણામ ક્ા્શ.

‘આપ જાઓ મંહદરે. હયું  હજયુ  થોડીિાર અહીં બેસયું િો િાંરો નહીં ને? એમ જ, અમસિા 
-’

‘આપ હમેં રરમમંદા કર રહે હૈ, સર!’

‘ચા થોડી ઠડંી થિા દઈ આરામથી પીર.’ આજયુબાજયુ  જો્યું, ‘જગ્ા સારી છ.ે રાિા 
મળે છ.ે’

સમજિાનો પ્ર્તન કરિી હો્ એમ એ નીચયું જોઈને ઊભી રહી.

‘્ે આપ કા બડપપન હૈ, સર.’

‘આપને મોડયુ ંથરે-’ મેં કહયું.

આરિીનો સમ્: એ િો સાચિિો જ રહો. એ અંદર ગઈ અને - પૂજાની થાળી િૈ્ાર 
હરે - બહાર આિી. એક ક્ણ થોભી, મારી સામે જો્ા િગર મસિક ફરી એકિાર નમાવ્યું 
અને ચાલી.

ગેબી અંરારા-અજિાળામાં દૂર જઈ રહેલો, ઝાંખો ને ઝાંખો બની રહેલો, ઓગળી 
રહેલો આકાર. 

હયું  જોઈ રહો.

પૂજારણ, પૂજારણ!

હે શ્ેિા પૂજારણ!

િયું ક્ાં જઈ રહી છ?ે

આ રસિો િને ક્ાં લઈ જરે?

પડી હરે કોઈ ઝાડ નીચે કે ફૂટપાથ પર, ત્ાં િને ગોદડી ઓઢાડિા, દાળ-ચોખાની 
પોટલી આપિા કોણ આિરે?

ક્ાં હરે િારંુ મંહદર?

ક્ાં જરે િારો પૂજાનો થાળ?

મોંસૂઝણં	-	મીરા જોરી

‘ડૉકટરે કહયું છ,ે િમે ઘરે જઈ રકો છો.’ નસવે બારીમાં િાકી રહેલ કેિકીનયું ધ્ાનભંગ 
કરિા કહયું. કેિકી રરીરને શ્રમ આપિાં ઊભી થઈ, કપડાં બદલ્ાં, સાલ ઓઢી અને કોઈકને 
ફોન જોડ્ો.

‘આિયું છયુ .ં’ સામે છડેથેી ર્દો સંભળા્ા. દિાઓ, ફાઇલ, કપડાં બરો સામાન થેલામાં 
ગોઠિી િે હૉમસપટલની લોબીમાં આિીને અમશ્નની રાહ જોિી બેઠી. ખાલી નજરને હૉમસપટલની 
લોબીમાં દોડાિી. પોિે દાખલ થઈ ત્ારે હિયું એિયું જ બરયું અકબંર હિયું. િૉડ્શ, ડૉકટરો, બૅનચ, 
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કેનટીનની ગંર, નસથોની આિન જાિન, અિાજો, દદમીઓના ચહેરા પરની મનરારા અને 
હૉમસપટલમાં આંટા મારિી હિડ િાસ.. પરંિયુ કરયુંક બદલા્યું હિયું. કેિકીની નજર અના્ાસ 
પોિાની છાિી િરફ જિા દોડી, ત્ાં જ...

‘ચાલ જઈએ?’ અમશ્ને િેના ખભા પર હાથ મૂક્ો, િે સહેજ કંપી ઉઠી.

‘હયું  છયુ .ં’ અમશ્ને રીરે રહી કહયું. રરીર પર ઓઢલેી સાલ સરખી કરિાં િે ઊભી થઈ.

બંને પમિપતનીની કોઈક ઉદાસીનયું િજન ખમી ન રકિા હો્ એમ આખા રસિે અબોલ 
હિા. ટકેસીિાળાએ એપાટ્શમેંટના ગેટ પર ઉિા્ા્શ. અમશ્ન પૈસા આપીને ફ્થો ત્ાં િેણે કેિકીને 
પાહકુંગ િરફ િળિી જોઈ. રીમા પગલે ચાલિી કેિકીને લાગ્યું જાણે અનેક આંખો િેની 
આગળ-પાછળ મંડરા્ેલી છ.ે ઉપર બાલકનીમાં પેલી રીલા જોઈ રહી હરે પોિાને? નજર 
ઊંચી કરી ખાિરી કરી લેિાનયું મન થ્યું પણ પછી ચાલ ઝડપી કરી મલફટ સયુરી પહોંચી. ત્ાં 
અમશ્ન આિી ગ્ો. 

5, 4, 3 મલફટ નીચે આિિી જિી હિી એમ કેિકીને કોઈક અજાણ્ો ફફડાટ થિો 
હિો, કોઈક જાણીિયું મળરે અને પોિાને પૂછી બેસરે િો...મલફટ આિી, ખાલી હિી, કોઈ 
પ્રશ્ોનો સામનો નહોિો કરિો પડ્ો. િેને હાર થઈ. છઠ્ા માળે મલફટ ઊભી રહી. અમશ્ને 
ઘરનો દરિાજો ખોલ્ો, પંખાની મસિચ કરી. અિાજથી ઘરમાં સૂિેલી રાંમિમાં સહેજ મિક્ેપ 
પડ્ો. બોજીલ િાિાિરણ હળિયું થિાં અમશ્ને કહયું, ‘િયું અંદર રૂમમાં સૂઈ જા, હયું  પાણી લઈ 
આિયું.’

હૉમસપટલમાં દાખલ થ્ા બાદ આજ ેિીસ હદિસે કેિકીએ ઘરમાં પગ મૂક્ો હિો 
સોફા, ટીિીસેટ, દીિાલ પર ટાંગેલો િેનો અને અમશ્નનો સજ્જડ હાસ્બંર ફોટો બરયું જમેનયું 
િેમ ગોઠિા્ેલયું હિયું. ઘરની દીિાલો પર કેિકીની સયુસિ નજર ફરી રહી હિી. પોિાના મનની 
જમે દીિાલોમાં પણ ઝાળા બાજી ગ્ા હિા. ત્ાં જ એની નજર દીકરા મનના ફોટા પર 
અટકી. એકાએક િેને ભાન થઈ ઉઠયું કે પોિે માત્ અમશ્નની પતની જ નહીં દસ િષ્શના એક 
બાળકની મા પણ હિી. જનેે ત્ણ મહહનાથી હૉસટલેમાં મળિા જિા્યું નહોિયું.

બેડરૂમમાં પગ મૂક્ો. ર્ાં િેના અને અમશ્નના ચૌદ િષ્શના લગ્નજીિનની મરયુરી 
્ાદોની સયુગંર ફેલા્ેલી હિી. રયું હજયુ  ંપણ અહીં એિી જ રસિરબોળ રાિ ઊગરે? એ 
મિચારે િેનયું ધ્ાન અરીસા િરફ દો્યુું. માથા પરના ઓછા થઈ ગ્ેલા િાળથી લઈ નીચે સયુરી 
રરીરને ધ્ાનથી જો્યું ને નજર છાિી ઉપર અટકી પડી. એકાએક િેને રરીર પર લપેટલેી 
સાલ ઉિારી પલંગ પર ફેંકી દીરી, એ સાથે જ છાિી ફાડીને આિી ઊભી િાસિમિકિા...! 
જમણા સિન મિનાનયું પોિાનયું સ્ત્રીતિ! પહેલી િખિ કેિકીને પોિાની અંદર કરયુંક ખૂબ અરૂરંુ 
લાગ્યું. Mastectomyનયું ઓપરેરન ક્ા્શ બાદ િેની છાિીનો ઉભાર, રરીરનયું લચીલાપણં, એક 
છોકરાના જનમ બાદ પણ અકબંર રહેલી રરીરના િળાંકોથી રોભિી કયુમાર હિે ક્ાંક 
ખોિાઈ ગઈ હિી. અમશ્ને િેના છલે્ા જનમહદન પર ભેટ આપેલી પીળા રંગની એ જ કયુમિ્શ, 
પહેલીિખિ િેને એમાં પોિે કઢગંી લાગી. અરીસામાંથી િારંિાર જાણે જૂની કેિકીને પકડિા 
મથી રહી હો્ િેમ રરીરને િારંિાર આગળ પાછળ ફેરિી ચકાસી રહી હિી. પહેલા જિેયું 
કરયુંક રોરિા મથી રહી, પણ ના જડ્યું એ રરીર, એ કયુમાર, એ ખોિાઈ ગ્ેલો ઊભાર...
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છાિીમાં ડાબી િરફ રોભિો સ્ત્રી સહજ ઊભાર અને જમણી િરફ ચાડી ખાિો કોઈક 
કાપી દીરેલાં િૃક્ સમો ખાલીપો કેિકીની આંખોમાં ખૂંચી રહો. િેણે અરીસામાંથી જાિને 
ફેરિી ફરીથી રાલ ઓઢી લીરી. 

‘પાણી...’ ગલાસ લેિી િખિે અમશ્ન સાથે આંખો મળી. એ ક્ણમાં પમિપતની િચચે 
એક મૌન સંિાદ રચાઈ ગ્ો.

‘જોને િારા મિના આ ઘરમાં નકરો સૂનકાર સજા્શઈ ગ્ો છ.ે ચકલીએ ઘહડ્ાળ પાછળ 
માળા બાંરી દીરા, ને આ કામિાળી પણ રજા પર નીકળી ગઈ એટલે રસોઈ પણ બહારથી..’

‘બસ..’ કેિકીએ અમશ્નને અરિચચે અટકાિિાં કહયું, ‘આમ કામ િગરનયું બોલ બોલ 
કરિયું િમને નથી રોભિયું. રા માટ ેમને સારૂં લગાડિા...’ આટલયું કહેિા જ િેના ગળે ડમૂો 
ભરાઈ ગ્ો, આગળ બોલિાં અટકી િે પલંગની રાર પર બેસી ગઈ. 

‘કેિકી, િયું એિા કોઈ મિચારો મનમાં ના લાિીર.’ કહેિા અમશ્ન કેિકીની પીઠ ઉપર 
હાથ પસારિા લાગ્ો. કેિકીએ પમિના ખભા પર માથયું ઢાળી દીરયું.

ખબર જ નહોિી પડી, ક્ારે રરૂઆિ થઈ. રોજની જમે િે હદિસે પોિાના લાંબા િાળ 
ઓળિી િખિે કાંસકો હાથમાંથી પડી ગ્ો. િે કાંસકો લેિા નીચે નમી અને અચાનક જમણી 
િરફની છાિીમાં અસહજ દયુઃખાિો થ્ો. બાથરૂમમાં જઈને જો્યું િો સમજા્યું નહીં રયું હિયું. 
અમશ્નને કહયું હિયું, ડૉકટર પાસે જઈરયું એમ કહી િેણે િાિ ટાળી દીરી, ને પછી દીકરાની 
હદિાળીની રજામાં ફરિા નીકળી ગ્ા. ફરી એક હદિસ દયુઃખાિો થ્ો, આ િખિે અસહજ, 
અસહ... ને પછી હૉમસપટલ, હરપોટ્શ, બા્ોપસી, મેમોગ્ામ, એમ.આર.આઈ. અને મનદાન થ્યું 
- જમણા સિનનયું સટજે-2નયું કેનસર. િેના રોમજદંા જીિનમાં એકાએક અણરા્થો િળાંક આિી 
ગ્ો હિો. િે હેબિાઈ ગઈ, હદિસો સયુરી રડી. રીમે રીમે કરીને કેનસરના મિષાણએ મોટી 
ગાંઠ બની પોિાની સિન પર ભરડો કરી લીરો હિો. એક જ ઉપા્ હિો, જીિિા રહેિાનો 
- સિનમાં ફેલા્ેલયું મિષ િેના જીિનને ગળી જા્ એ પહેલા મિમષિ સિનને જ... ને આખરે 
Mastectomyનયું ઓપરેરન, અને િેના રરીરથી અલગ કરી દેિામાં આવ્યું કેટલા્ સપર્શપ્રેમથી 
પોષેલયું એ સિન. જનેયું હોિયું રરીરના બરા અંગોની જમે સાિ સહજ લાગિયું, નહાિી િખિે, 
કપડાં બદલિી િખિે પણ ક્ારે્ ખાસ ધ્ાન જ નહોિયું જિયું એ સિન અચાનક પોિાનામાં 
ઝેર ભરિા લાગ્યું એની પોિાને સહેજ ેજાણ નહોિી થઈ. પમિ સાથે પ્રેમ થિો ત્ારે જ જનેી 
ઉતકટિા અને આનંદ સમજાિો,દીકરાના જનમ બાદ જનેયું મહત્િ િરયુ લાગિા માંડ્યું હિયું, એ 
બે અમૃિકયુંભ સમાન સિનો પ્રત્ે છલે્ા િષથોમાં પોિાનાથી સાિ નગણ્ થઈ જિા્યું હિયું. બરયું 
છલે્ા બે મહહનામાં બની ગ્યું.

બીજા જ હદિસથી ઘર રોમજદંી ઘરેડમાં િબદીલ થઈ ગ્યું. ડૉકટરે રરીરને બહયુ શ્રમ 
ન આપિાનયું કહયું હિયું, પણ કામિાળી હજયુ નહોિી આિી. િેનયું િષથોથી ટિેા્ેલયું રરીર છ 
િાગિાંમાં સફાળયું થઈ ગ્યું. દૂર લેિાનયું, છાપયું લેિાનયું, ચા બનાિિાની, અમશ્નનયું હટહફન 
કરિાનયું, ગરમાળા અને િયુલસીને પાણી પાિાનયું, મરીનમાં રોિા્ેલા કપડાં સયુકિિાના, ઘર 
આટોપિાનયું... બરયું પરિારીને િે નહાિા બેઠી. ને મનિ્શસ્ત્ર થિાં જ ચોંટી પડ્ો પેલો કામના 
બોજ િળે ડામી દીરેલો ઝૂરાપો! નહાિાં નહાિાં રરીર પર ફરિા હાથો અજાણપણે બે 
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સિનકયુંભોને પકડિા દોડ્ા પરંિયુ હાથે ચડ્ો ખાલીપો... એક િરફ ઉજળો ભરપૂર ઊભાર, 
અને બીજી િરફ કોરો સપાટ મચરાડો. એક સિનને બીજા સિનના ન હોિાનો ખાલીપો કનડિો 
હરે?! મિચારોમાં પ્રિેરેલી મનરારા ખંખેરી િેણે નહાિાનયું પિાવ્યું. 

કબાટમાં પહેરિાના કપડાં કાઢિામાં કેિકીને આજ ેસમ્ લાગ્ો. હિે આ સયુંદર મરૂન 
રંગની સાડીને આ સકીન ટાઈટ કયુમિ્શ િેના રરીરે રોભરે?! કેટલા ઉતસાહથી હજયુ હદિાળી 
પર મસલકનયું નિયું ્લાઉઝ મસિડાવ્યું હિયું! એકપણ િખિ પહેરા્યું નહોિયું. નાનપણથી લઈ 
અત્ારસયુરી િેને હંમેરા સરસ ફીટીંગિાળા કપડાં જ પહેરિા ગમિાં. કા્મી ટલેરિાળાને 
માપ આપિી િખિે પણ હંમેરા નિયું માપ લેિાનો જ િે આગ્હ રાખિી. પોિાની કા્ાને 
અલગ અલગ રૂપમાં રણગારિી િેને ખૂબ ગમિી. પણ દીકરાના જનમ બાદ સાજ, રણગાર 
માત્ િહેિારનો ભાગ બનીને રહી ગ્ા હિાં. િેણે ખૂલિો ડ્ટસે કાઢ્ો. મસંદયુર, ચાંદલો ક્ા્શ, 
ત્ાં ડૉરબેલ રણકી.

‘ક્ારે રજા આપી?’

‘કહેિા્ને, જમિાનયું બનાિી દેિ, િમારંુ...!’ દરિાજો ખૂલિાં જ પડોસીની ત્ણેક 
સ્ત્રીઓ ઉંબરે ઊભી એકસામટી બોલિા લાગી.

‘આિો ને, બેસો...’ કેિકીએ સૌને અંદર આિિા કહયું. સ્ત્રીઓ સોફા પર ગોઠિાઈ.

‘પેલા મારા અમેહરકાિાળા ફોઈને’્ બંને સિનમાં કેનસર આિેલયું. આજકાલ િો જાણે 
સામાન્ થઈ પડ્યું છ.ે’ રીલા બોલી.

કેિકી બરાની િાિો સાંભળીને મૌન બેસી રહી. ડૉકટરે રયું કહયું, કઈ રીિે ખબર પડી, 
બીજા સિનમાં પણ ચેપ લાગી રકે જિેો પ્રશ્ો પૂછિી નજરો પોિાની બદલા્ેલી છાિી િરફ 
દોડિી હિી એ કેિકીની આંખોથી છાનયું ન રહયું. ઘરમાં એણે ક્ારે્ દયુપટ્ટો નહોિો પહે્થો. 
પણ હિે આ નિો દેહરમ્શ અપનાિિો પડરે! સલાહ-સૂચનો આપી થોડીિારે બરી સ્ત્રીઓ 
મિદા્ થઈ.

કેિકી ફરી એકલી પડી. ક્ાં્ મન નહોિયું લાગિયું. દીકરાને ફોન લગાડિાનયું મિચા્યુું, 
પણ અત્ારે કલાસ ચાલિા હરે. આખા ઘરમાં બાઝી પડલેા ઝાળા િો પાડ્ા, પણ મન પર 
ચોંટલેા ઝાળા િો્ે ચોંટલેા જ રહા!

હદિસો રોજની જમે િીિિા ગ્ાં. મમત્ો, સંબંરીઓ આિીને ખબર પૂછી ગ્ાં હિાં. 
બદલામાં મળિાં આશ્ાસનના ર્દો માત્ કાનમાં અથડાઈને રેલાઈ જિાં. એ ઉિરડા્ેલા 
સિન પ્રદેર પર રૂજ આિી રહી હિી પણ પોિાના મન ઉપર હજયુ નહોિી આિી. રરીર ટિેાઈ 
ગ્યું હિયું, એમના અંગોના સાથીદારોમાંથી એક મહત્િના અંગનયું ન હોિયું જાણે રરીરને માફક 
આિી ગ્યું હિયું, પણ મનને એક સિન મિનાનો ખાલીપો હજયુ્ ખૂંચિો હિો. િેણે પડોસીના 
ઘરે જિાનયું, નીચે ચાલિા જિાનયું, કામ મિના કોઈ સંબંરીને ત્ાં જિાનયું ટાળી દીરયું હિયું. 

મિચારોને નાથિા આખો હદિસ નિયું નિયું કામ કાઢ્ા કરિી એ. ક્ારેક ઘઉં સાફ કરિા 
બેસિી, ક્ારેક ચાદરો ને ઓમરકાના કિરો રોિા કાઢિી, ક્ારેક અમશ્ન માટ ેઅથાણાં 
બનાિિા લાગિી, છિાં કેિકીને લાગિયું, જાણે બરયું સમ્ પહેલાં આટોપાઈ જા્ છ!ે બાકી 
બચિો સમ્ આખા ઘરમાં હહડ્ાપટ્ટી ખારા કરિો ને િેને અિીિની ગલીઓમાં દોડાવ્ા 
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કરિો. સાંજ પડ્ે અમશ્ન બેનકથી આિિો અને થોડાક સંિાદોની આપ-લે થિી. બસ એટલો 
જ રબકાર આ ઘરમાં બચ્ો હિો. માત્ બે વ્મકિથી શ્સિાં ઘરમાં રાિ કોઈ સપર્શ કે 
દેહરાગ આલાપ્ા મિના જ ઓસરી જિી.

એ હદિસે ગડી િાળેલા કપડાંઓ કબાટમાં મૂકિા જિી હિી ત્ાં નજરે ચડ્યું પાનેિર 
બાંરેલયું પોટલયું. કેિકીના ચહેરા પર મસમિ ઊગી આવ્યું. પાનેિરનયું પોટલયું બહાર કાઢી ગાંઠ 
ખોલીને િે સાથે જ ખૂલી ગ્ો ગાંઠ િાળીને મૂકી દીરેલો િીિેલો એક આખો દસકો...! 
જીિનનો સૌથી સયુંદર હદિસ, અમશ્નનો ્ યુિાનીનો ચહેરો, િીસ િષ્શની નમણી દયુલહનના િેરમાં 
સજ્જ પોિે, ફૂલોની જાજમ ને સયુહાગ રાિનો એ સપર્શ...! કેિકીએ પાનેિરને ઉપરથી જ ખભા 
પર પહે્યુું ને અરીસા સામે ઊભી રહી. ઘેરા લાલ રંગનયું ઘરચોળયું િેની પાંત્ીસ િષ્શની આકષ્શક 
તિચા ઉપર હજયુ્ે સયુંદર લાગિયું હિયું. જિાબદારીના ભારથી સરકિ થઈ ગ્ેલા ખભા જાણે 
હિે એ ઘરચોળાનો ભાર ખમિા સક્મ બની ગ્ાં હિાં! ઓપરેરન પછી આજ ેકેિકીને 
પહેલી િખિ લાગ્યું પોિે હજયુ  પણ સયુંદર દેખાઈ રકે છ,ે હજયુ  પણ િેના સ્ત્રીતિમાં આકમષ્શિ 
કરી રકે િેિયું કોઈક િત્િ છ!ે

કેિકીની આંખો સહેજ ભીની થઈ. સમૃમિપટ પર ્યુિાનીનો,લગ્નની રાિનો પ્રસંગ 
ઉપસી આવ્ો. અમશ્નના મૃદયુ સપરવે કેિી લજામણીની જમે ખૂલી ગઈ હિી પોિે! અમશ્ન 
બહારગામ ગ્ો હો્ ત્ારે એ સયુખદ દાંપત્ની ્ાદોના હહંડોળે આખી રાિ હહલોળા લેિી 
રહેિી. ચાદર પર પડલેી સળમાં િે િેના અને અમશ્નના િષથોના સહિાસની સળ ઉકેલિી રહી 
ત્ાં એક મિચાર આવ્ો. 

‘આજ ેઅમશ્ન આિે િો એની સામે સરસ િૈ્ાર થિયું છ.ે આજ ેપ્રેમ કરિો છ.ે..!’ 
મનોમન મલકાિી કેિકીએ પોિાની મનપસંદ સાડી કાઢી. ્લાઉઝ પહેરિી િખિે મન ફરી 
ડખં્યું, પણ સયુંદર દેખાિાનો ઉમંગ જાણે એ ડખંને િણોટી ગ્ો. ટ્ટીટમેનટ બાદ સાિ પાિળા 
બરછટ થઈ ગ્ેલા ટૂકંા િાળને પણ આજ ેપ્રેમથી હાથ પસિા્ા્શ. ચાંલ્ો ક્થો અન ગળામાં 
મંગળસૂત્ પહે્યુું.

રોજના મનત્ સમ્ે અમશ્ન આવ્ો. પમિના આિિા જ કેિકીના હૃદ્માં અનેક 
ઊમમ્શઓ ઊભરાિાં લાગી. પરંિયુ -

‘કેિકી, જલદી જમિાનયું મપરસજ,ે આજ ેકામનો બહયુ લોડ હિો, થાકી ગ્ો.’ કહેિા એ 
બાથરૂમમાં ચાલ્ો ગ્ો.પોિની સામે ઊભેલી પતનીની આંખોમાં હહલોળાં લેિા લાગણીના, 
પ્રેમના આમંત્ણને એક નજર આપ્ા મિના જ? રરીરે સજાિેલયું સૌંદ્્શ અને હૃદ્માં ફૂટલેી 
ઊમમ્શઓ એકસાથે મયુરઝાઈ ગ્ાં. કેિકી મખન્ન થઈ ગઈ.

પ્રસંરાના એકપણ ર્દ ન પામેલા રણગારને ભગ્નહૃદ્ે ઉિારી િે પથારીમાં પડી. 
આજ ેખબર નહીં રયું થ્યું હિયું મનને, રરીરને... હાથ અના્ાસ બાજયુમાં સૂિેલા પમિના સપર્શને 
િરસી રહા. અમશ્ન પણ કેિકીના સપર્શથી િેની બાજયુ  ફ્થો, િેણે કેિકીને પોિાની બાજયુઓમાં 
સમાિી. થોડીિાર પહેલાં ખંહડિ થ્ેલયું કેિકીનયું સ્ત્રીસહજ મન બરયું ભૂલી પમિની છાિીમાં 
સમાઈ જિા િલપાપડ બન્યું. િેણે હંૂફ અનયુભિી. પરંિયુ પમિનો પૌરૂમષ ગરમ સપર્શ િેને 
પયુલહકિ કરે એ પહેલાં જ િેણે અમશ્નની અકળામણ અનયુભિી. અમશ્ને કેિકીને અળગી કરી 
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અને ‘સૂઈ જઈએ...’ કહેિાં પડખયું ફેરિી લીરયું. પોિાનયું સ્ત્રીતિ મનમા્યું થઈ ગ્યું હો્ એિી 
લાગણી કેિકીએ અનયુભિી. હિે િેની પાસે પયુમણ્શમાનો પૂણ્શ ચંદ્ર નહોિો, હિે હિો માત્ અડરો 
ચંદ્ર, એટલે રયું પ્રેમ પણ િેને અડરો જ...!?

મર્ાળાની ઠડંીમાં ઝમિી, ઓગળિી રાત્ે કરયુંક િેની અંદર પણ સિિ ઓગળિયું રહયું. 
ક્ાં્ સયુરી ઉદાસીના, પીડાના મમશ્ર અજપંામાં િે ઝૂરિાિી રહી. મિચારોની િંદ્રામાં જ આંખ 
લાગી ગઈ. મળસકે કોઈકના કણસિાના અિાજોથી જાગી જિા્યું. કેિકીએ લાઇટ કરી 
ઘહડ્ાળમાં જો્યું, પાંચ િાગ્ા હિા. અમશ્ન હજયુ્ે ઘેરી મનંદ્રામાં હિો. અિાજો િરિાં િે 
ઊભી થઈ રૂમની બહાર આિી. દરિાજાની પેલે પારથી અિાજો આિી રહા હિા, િેણે 
દરિાજો ખોલ્ો. બારણે મૂકેલા પગલયુછમણ્ાં ઉપર સૂિેલયું કૂિરાંનયું બચચયું ઠડંીથી કણસિયું હિયું. 
કેિકીએ બહાર નીકળી આજયુબાજયુ  જો્યું, ક્ાં્ કૂિરાંની મા ન દેખાઈ. કેિકીને જોઈને બચચયું 
થોડયુ ંડ્યુું, િેનયું કણસિાનયું હજયુ્ે ચાલયુ જ હિયું. િેને જોઈને કેિકીને સહજ હેિ ઉભરા્યું. િે 
ઉભડક બેઠી અને બચચાને પોિાના ખોળામાં લીરયું. અચાનક મળેલા િહાલથી િે ઓઝપાઈ 
ગ્યું. કેિકી િેના માથા ઉપર હળિો હાથ ફેરિિા લાગી. બચચયું હંૂફ માટ ેિરસિયું હો્ િેમ 
િેણે પોિાના નાના પગોને કેિકીની છાિી ફરિે િીંટાળી દીરા. કેિકીએ પણ િેને પોિાની 
છાિીમાં િરયુ ચયુસિિાથી ચાંપી દીરયું. એ સાથે જ જાણે િેનો પાછલી રાિનો ઝૂરાપો ઓગળી 
ગ્ો.

ક્ાં્ સયુરી િેણે પોિાની અડરી છાિીની હંૂફમાં કૂિરાંના બચચાને સમાિી રાખ્યું. 
બચચાનયું કણસિયું હિે રાંિ થઈ ગ્યું હિયું. બહાર મોંસૂઝણં થ્યું, અંરારંુ ઉલેચાઈ ગ્યું હિયું. 

q

કમપ્યૂટર,	લેપટોપ	અને	મોબાઈલમાં	ઉપલબધ	થશે 
રવશ્વકોશનો	રવરાટ	જ્ાનસાગર

ગયુજરાિી ભાષામાં સિ્શપ્રથમ મિશ્કોર (એનસાઇકલોપીહડ્ા) પ્રગટ કરનાર 
ગયુજરાિ મિશ્કોર ટ્ટસટ ે1987થી 2009 સયુરીના બાિીસ િષ્શમાં ગયુજરાિી મિશ્કોરના 
25 ગ્ંથોનયું પ્રકારન ક્યુું.  િિ્શમાન સમ્ને અનયુલક્ીને સિા કરોડની ર્દસંખ્ા રરાિિો 
આ મિશ્કોર હિે ઑનલાઇન ઉપલ્ર થ્ો છ.ે  ગયુજરાિી ભાષામાં 8,360 માનિમિદ્યાના, 
8,083 મિજ્ાનના, 7,640 સમાજમિદ્યાના, 7,647 લઘયુચહરત્ો િેમજ 5,063 મિસિૃિ 
વ્ામપ્ લેખો અને 2,046 અનયુહદિ લેખો હિે ગયુજરાિની પ્રજાને ઓનલાઈન ઉપલ્ર 
કરિામાં આવ્ા છ.ે આ ગ્ંથો મિશ્કોરના અમરકરણના રીષ્શકથી, લેખકના નામથી કે 
એના મિષ્થી ‘સચ્શ’ કરીને એમ ત્ણ રીિે એની માહહિી મેળિી રકારે. ર્ારે  
લેખકના નામથી સચ્શ થા્, િે િખિે એ નામ જ ેજ ેલેખમાં આિિયું હરે, એ લેખ પણ 
િમને સાથે દેખારે. આ સામગ્ી મોબાઇલમાં પણ ગયુજરાિી કી-બોડ્શ ઇનસટોલ ક્ા્શ  
પછી ઑનલાઇન જોઈ રકારે.  આ મિશ્કોરને ઓનલાઈન જોિા માટ ેઆપ અંગ્ેજીમાં 
gujarativishwakosh.org ટાઈપ કરરો, એટલે ગયુજરાિી મિશ્કોરના ગ્ંથો જોઈ 
રકરો.



36 પરબ v જાન્યુઆરી, 2022

રનબંધ:	

ઉપવાસ!																																																																	

રાઘવજી	માધડ	

વરસાદ િરસિાથી સારંુ થિયું હિયું કે ખરાબ...એ અમે નક્કી કરી રકિા નહોિા. 
ક્ારેક િરારે િરસાદના લીરે, ભૂખ િેઠિાનયું આિિયું હિયું. પણ મળ્યું િેની મઝામાં અમે 
િરિજ મન મનાિી લેિા હિા. અને િરસાદ મસિા્ના આડા હદિસોમાં રરાઇને રાન ખાિા 
મળિયું જ એિયું પણ ક્ાં હિયું! િળી કપડાં પલળ્ાં પછી બીજા પહે્ા્શ જિેા કપડા હો્ નહીં 
િે િૂટલેાં-ફાટલેાં...જ ેગાભા, ચીંથરા જિેયું હાથિગયું થા્ િેનાથી પંડ્ ઢાંકી દેિાનયું, િેમાં બાપનયું 
બરછટ પહેરણ મળી જા્ િો માથાથી પગ લગી સળંગ પહેરા્. િેમાં ચડ્ી રજા રાખે િો પણ 
ચાલે !

ખાસ ્ાદ નથી પણ કોઈ પાસેથી સાંભળેલયું, ભૂખ્ા રહેિાને ઉપિાસ કહેિા્ અને 
ઉપિાસથી પયુણ્ મળે, રરમ થા્...િાહ, િગર દીરે કે કીરે  ભૂખ્ા રહેિાનયું ને િળી નફામાં 
પયુણ્ મળે!

પણ ખરંુ પૂછો િો ભૂખ મસિા્ની કોઈ સમજણ કોઠ ેપડી નહોિી.અભાિ જિેયું કાંઈ 
ઊગ્યું જ નહોિયું. િેથી એ બરયું પળિારમાં િીસરી જઇ અમે મોસમના પહેલા િરસાદની સાથે 
ગાંડા ઘેલા થઇ જિા હિા. 

ઓત્તર - દખખણમાં આભ ઘટાટોપ ઘેરા ય્ું હો્, કાળા ડીબાંગ િાદળા ચઢ્ા હો્,રોળી 
પૂણી જિેી રીંછહડ ય્ુંએ કોઈ અળિીિરા છોકરાં જમે આભમાં આમથી િેમ દોડાદોડી કરી 
મૂકી હો્...ને િેમાં મ્ાનમાંથી િલિાર ખેંચી હો્ એિા િીજળીના ચમકારા પછીની 
મેઘગજ ્શના, ગામ-સીમને ગજિી મૂકે! 

-અમે િો ડરના મા્ા્શ કાનમાં આંગળીઓ ખોચી, આંખો મીંચી જિા હિા.

આ િેળાિો િીજળી માથે પડિાના ડરના લીરે ભાગીને ઘરમાં પૂરાઈ જિાનયું મન થા્. 
પણ  અન્ દોસિારોની ઓથ હો્ એટલે ડર નામના ઘરમાં દીિાસળી ચંપાઈ જા્. અમે રાજા 
થઇ જઈએ.

કોઈ કહે, ‘આં્થી આભ જોિાની કાં્ મજા નો આિે!’

‘કાં’ક જાડિે સડિયું જોહે!’ આિયું િગર કહે, અમે સૌ સમજી જા્. 

ત્ાં િળિયું કહેણ હો્ જ, ‘િો પછી...હાલો, ખળાિાડ કો્્શના પારરમાં!

હા, કોઈ હા-ના પાડ ેિો સાિ હાથિગયું બહાનયું હો્ – પંડ્ે નીકળેલી અળઈ બાળિા 
જાિાનયું છ!ે

-ઉનાળામાં ઘામ, ગરમીના લીરે રરીરે અળઈ નીકળે. પહેરણ ઊંચયું કરી, િાંસો રરી 
િરસિા િરસાદ નીચે ઊભા રહેિાનયું... ત્ારે આ એક િણલખ્ો મન્મ હિો. 
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પાદર જિા માટ ેબીજા દોસિારોને પણ બોલાિી લીરા હો્. આિા કામમાં સાથ કરિા 
સમૂહ િરારે ગમિો. પછી લાિ-લશકર જિેી િાંદરટોળી ઉપડ,ે પાદર િરફ...

ગામના પાદરમાં પીપર,લીમડો ને આંબલીના ઘટાદાર િૃક્ો હિા.િળી અહીં ગામની 
ખળાિાડ હિી.હદિાળીના હદિસોમાં ખેડિૂો,પોિ-પોિાનો પાક ખેિરમાંથી લઇ અહીં ભેગો 
કરે. પછી મનરાંિે ઉપણાિે, દાણા ચોખખા ને નોખા કરે. િેમાં િળી કોઈ હલર હંકાિે અથિા 
િો બળદ ચલાિી ને પીલે. 

પણ પાદર હો્ ચોખખયુંચણાક. ઉઘાડા પગમાં કાંટા િો રયું,કાંકરી પણ િાગે નહીં. 
ઓળકામઠયુ ં કે મો્-દાંહડ્ા રમિાનયું હો્િો પહેલી પસંદગી આ સથળ,પાદરની.િળી અહીં 
મોટી મનરાંિ,કોઈ રોકે કે ટોકે નહીં!

પીપરનયું થડ લીસયું હો્ એટલે ઉપર ચઢિયું ફાિે.પણ પીપર છોડિી પાલિે નહીં.પછીના 
ક્રમે આિે લીમડો...ને જો કૂણો કૂણો કોલ ખાિાનો કે કાિરા પાડિાનયું હો્ િો પછી આંબલી!

‘એલા આપડ,ે િાદળા ને િરસાદ જોિા હારંુ આવ્ાં છઈં હો!’ 

કોઈ આિયું કહે િેનો સપટિ મનદવેર હો્ પીપર પર જ ચઢિાનો. જયુદા જયુદા ઝાડ પર 
ચઢી,િેરમિખેર થિાનયું નથી. બરા સાથે હોઈ િો કોઈ જાિનો ડર ન લાગે...અને મઝા પણ 
આિે. એિયું મનમાં હો્.  

ઝાડ પર ચઢ્ા પછી ટગલી ડાળે ભાગ્ે કોઈ પહોંચે. પણ ર્ાં, જ ેડાળ પર હોઈએ 
ત્ાંથી પાંદડા આઘાપાછા કરી મિસમ્િાથી આભ અને સાથે સીમને પણ નિલી નજરે 
મનહાળિાની. ત્ારે એિો ભાિ મનમાં જાગ્ો હો્ કે, આ આભ જોિાનો લહાિો માત્ અમે જ 
લૂંટી રહા છીએ!

પહેલો િરસાદ િાિંટોળ સાથે આિે. િંટોળના લીરે સૌથી પહેલા ખયુલ્ા ખેિરની 
િાડમાં ખોડલેા ખમણ્ા િંટોળ સાથે બાથમબાથી કરે.પણ િેનયું જોર ને િકલાદીપણં મિફરેલા 
િંટોળ સામે ઝાઝયું ટકે નહીં. પરદેરી બાિળના ખમણ્ા આખખેઆખા ઉખેડા્ ને ઉપડ ેિંટોળ 
સાથે...ત્ારે એિયું લાગે કે, કોઈની રેઢી િાડીમાંથી ચીભડા ચોરિા જોઈ ગ્ેલો ખેડિૂ જાણે 
પાછળ પડ્ો હો્!

અને િરસાદની બોથરાટી બોલિી હો્ િેમાં લીલા,ઘટાદાર િૃક્ોની ડાળીઓ જ ેરીિે 
લળી ઘા લઇ લેિી હો્ એિયું, જાણે અમે પકડા્ા પછી ખેડિૂનો માર ખમિા ખભા ઊંચા કરી 
િેની આડસમાં મોં-માથયું સમેટી લીરયું હો્!  

રોરમાર િરસાદના લીરે, િરસ દહાડાથી િલૂરિી ને રલિલિી આખી સીમ 
રસકાબોળ થઇ ગઈ હો્. ખેિર છલોછલ થ્ા પછી પડખેના પાળા િોડી પાણી આડરેડ 
રસમસિા લાગે. 

અમે પણ ડાળી પરથી પડી ન જઈએ િેની કાળજી સાથે િરસાદ ઝીલિા ખોબો 
રરીએ...ખોબામાં ખાસ કાંઈ આિે નહીં. પણ મોં પર ઉિરેલાં િરસાદી બયુંદના રેગાડા 
રીિસરના હોઠ િાટ ેમોંમાં લઈએ...મીઠયુ ંપાણી પીરાનો ઓડકારિો ન આિે...પણ ખારાર અને 
ખટારથી મોં બગડી જા્.િરિ જ થયું...થયું... કરી થૂંકી નાખીએ. 

-થા્ કે ખારાપાટ જમે િરસાદમાં પણ ખારાર આિી ગઈ કે રયું? પણ પછી ખ્ાલ 
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આિે, મોં-માથા પરનો પરસેિો ને મબલખ મેલ ભળ્ો હો્ એટલે...

અમારા ગામિળમાં કડિયું ને િૂરંુ પાણી. જ ેઢોર પણ ન પીિે.પીિા માટનેયું પાણી છકે 
રેત્યુંજી નદીએથી િીરડા ઉલેચીને લાિિયું પડ.ે િેમાં પણ બે-ચાર માસ પછી ખારાર ઉભરાિા 
લાગે. કારણ કે નદીના સામા કાંઠથેી ખારોપાટ રરુ થા્! ત્ાં જમીન પણ ખારી ને પાણી 
પણ...હા,બાજરાના ટાઢા રોટલા સાથે ખારાપાણીની છાર પીિાની મઝા આિિી. અને એ પણ 
િરસાદમાં પલળ્ાં પછી!

અમારે િરસાદમાં પલળિાનયું જ હો્...આિયું પાક્ક યુ.ં કોઈ કોરો રહે િે અમારા મન 
કા્ર કહેિા્. 

ગામમાં જ નહીં લગભગ આખા પરગણામાં પીિાના પાણીની અછિ રહે. જથેી કોઈ 
એિા પ્રસંગે કે િાર-િહેિારે જિેયુિેિયું નહાિા મળે. જનેો અમને હરખરોખો ન હો્.પણ પહેલા 
િરસાદે માત્ પળિિાનયું નહીં પણ અંઘાઘોળ નહાિાનયું હો્. જાણે િરસ આખાનયું સાગમટ ે
નહાિાનયું સાટયુ ંિાળી લેિા હોઈએ! 

પહેલા િરસાદનો છાંટો િરારે ટાઢો હો્ અને િેમાં પિન ભળે એટલે ટાઢનો અનયુભિ 
થા્.  ટાઢમાં થરેરા આિે ત્ાં સયુરીિો ઠીક છ.ે પણ જો ઉઘાડ ન નીકળેિો ભીના કપડ ેઘરે 
જાિાનયું થા્. મા-બાપ અથિા મોટીબહેન મારરે, ઘઘલાિરે...એનો ડર િો ઉંદરના માફક 
ફંૂકી-ફંૂકી મનને કરકોલિા લાગ્ો હો્. પણ પાછયુ  ંમાર ખારા િગર મઝા ન આિે...એિયું્ 
ખરંુ!

-ને મા-બાપ અમારાં મસિા્ ગરીબાઇનો રોષ ઉિારે પણ ક્ાં!? 

ઘરમાં, બદલિા માટ ે કપડાની બીજી જોડ મળિી મયુશકેલ. મોટાભાગના ઉિરેલાં 
કપડાનો કસ કાઢી લીરો હો્...ને સારો ભાગ, બીજા કપડા માટ ેથીગડામાં િપરાઈ ગ્ો 
હો્!

િરસાદ અટકિાના એંરાણ ન હો્ અથિા મિરમી ગ્ો હો્ િો અમે ઝાડ નીચે 
ઉિરીએ. મોસમનયું સૌથી મોટયુ ંકામ પાર પાડ્યું હો્ એિા ભાિ સાથે અમે રીમે રીમે ઘર િરફ 
પ્ર્ાણ કરીએ.પેટમાં ગલયુહડ્ાં બોલિા હો્.ઘરમાં રોટલાના ટાઢા ટયુકડા માટ ેખાંખાખોળા કરી 
રકા્...પણ ક્ારેકિો  ટકં જ િળોટી જિાનો િારો આિિો હો્ ત્ાં આિા આડા ટાણે 
ખાિા જોગયું, કટકબટક કરિાનયું  ક્ાંથી મળે!? 

-િરસાદ ન હો્ િો સીમમાંથી રરાઇ, બાણોબાણ થઇને અમે ઘરે આિીએ.પીપરની 
પેપડી કે કયુણા પાન, ખરખોડી, લીંબોળી, આંબલીના કાિરા કે કોળ...સીઝન પ્રમાણે કાંઈક ને 
કાંઇક આલોપાલો મળી રહે. િેમાં બાિળના પરહડ્ાિો બારેમાસ હો્. હા, પરહડ્ા ખાિાથી 
રાિે િાછૂટ િરારે થાિી. ઢમકા સાથે અડખેપડખે ગંર પ્રસરે... ને ના હોિા છિાં અમારાથી 
પરહડ્ા ખારાનયું પકડા્ જિયું હિયું. 

ઘરનાં ફમળ્ામાં પગ મૂકિા ખબર પડ,ેિરસાદના લીરે અહીં કેિી અફડાિફડી મચી 
ગઈ છ!ે

િંડી પરનયું છજયુ  ઉડી ગ્યું હો્.બકરી માટનેી છાપરીમાં િાછટ આિિાથી બકરીને 
ઓસરીમાં લઈ થાંભલીએ બાંરી દીરી હો્. િેથી ઓસરીમાં બકરીની લીંડીઓ છૂટક છૂટક 
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િેરાઈ ગ્ેલી દેખા્.િળી ભીની થ્ેલી ગાર-ગોરમટીિાળી ઓસરીમાં સાિરણો પણ ફેરિી 
ન રકા્. અને પગ મૂકો િો, લીંડીઓ પગમાં આિે...ક્ારેક પગ મૂકિામાં કાળજી ન રાખિામાં 
આિી હો્ િો લપસી પણ જિા્!

બાપા સીમમાંથી આવ્ા હો્ અથિા ન પણ આવ્ા હો્. મા ઘરે હો્.િેને એકલીને 
િરસાદની ઝીંક ઝીલિી ભારે પડ.ેિેથી ખીજમાં િછડકયું ભરે પણ ખરી: ‘િયું િારે મન ફાિે ન્ાં 
રખડ્ા ક્્શ, રખડયુ!ં’

પણ મા હો્ કે મોટી બહેન...કોઈનયું આિયું કહેિયું ગણકા્ા્શ િગર,ઘરનયું જ ેકામ હાથમાં 
આિે િેમાં મૂંગા મોંએ િળગી જિાનયું. રોષ ખાળિાનો કે ટાળિાનો આ રામબાણ ઈલાજ 
અમારા પાસે હિો. 

ઉનાળો ઉિરિા આિે ત્ારે બાપા જાિે જ ઘરના નમળ્ા ચાળી ને સરખા ગોઠિી 
દે.પણ િરસાદ સાથે પિન હો્ િો દેરી નમળ્ા આઘાપાછા થ્ા િગર રહે નહીં.િળી 
ક્ારેકિો આભ ફાટ્યું હો્ કે બારે ્ મેહ ખાંગા થ્ા હો્ િો િરસાદનયું પાણી નમળ્ામાંથી 
છલકાઈ ને અંદર,ઘરમાં રાર જમે એકરારંુ ટપકિા લાગે. આિા િખિે અભરાઈ ઉપરથી 
િાસણ ઉિારી ર્ાં ચૂિા પડિા હો્ ત્ાં મૂકિાના.આ કામ મઝાનયું લાગે.પણ પહેલા િરસાદેિો 
લગભગ ચયુકી જિાિયું હિયું.પણ પછીના િરસાદે હદિસે િો ખરંુ,ક્ારેક રાિે પણ ચૂિા નીચે 
િાસણ મૂકિાનો લહાિો મળિો!  ન મૂકો િો ગોદડાં ને પથારી પલળે. પછી આખી રાિ 
ઊંઘિાનયું બગડ.ે

મોસમનો પહેલો િરસાદિો લગભગ મનભરીને િરસે.સીમ-ખેિર સાથે લોકોના મન 
પણ ભીંજિી દે.લગાિાર પાંચ-સાિ હદિસ િરસે ત્ારે ગામડાનયું જનજીિન લગભગ સથમગિ 
થઇ જા્.સૌ ઘરમાં પયુરાઈ રહે.નિરારના સમ્માં ક્ાંક ભજન-ભાિ સાથે રામા્ણ-
મહાભારિનયું િાંચન થા્.િો કોઈ િળી ચોપાટ પણ માંડ.ે િેમાં અમારે છોકરાઓને િો ભારે 
કંટાળો આિે.કોઈ દોસિારના ઘરે જઈએિો ગારા િાળા, 

ભીની માટીમાં ખરડા્ેલા પગ જોઈ ઓસરી ન ચઢિા દે. ત્ારે ગયુસસા સાથે મોંએ 
આિી જા્-અમે ઊંચા પગ લઇને ચાલીએ! 

િરસાદ અને િીજળી-લાઈટને જાણે બાપ મા્ા્શ િેર હો્ એમ િરસાદના િાિડ કે 
િાછટ આિે એટલે િરિ જ ગયુલી મારી જા્.અને િરસાદ ર્ાં સયુરી રોકા્,રામા નાખે ત્ાં 
સયુરી રીસામણે ગ્ેલી િહયુ જમે લાઈટ પાછી આિે નહીં. આિિામાં ભારે મોણ ખા્. અને 
આિે િો ડીમ હો્!

-ત્ારે પંખા,એસી ઘરમાં નહોિા. િેમજ બીજા એિા કોઈ જીિનજરૂહર્ાિના ઉપકરણો 
લાઈટ આરાહરિ નહોિા. રાિનયું િાળયું પણ કેરોસીનનો દીિો પેટાિી,દીિાના ઉજાસે કરી 
લેિાની જનમજાિ આદિ હિી. હા, કેરોસીન ઓછયુ  ંબળે એટલે દીિો િહેલી િકે બૂઝાિી દેિા. 
બાકીનયું અંરારંુિો આંખોને સદી ગ્યું હિયું.

પણ એકરારા િરસાદથી સૌથી મોટો સિાલ િાળયું કરિયું રેનયું, રયું ખાિયું...િેનો રહેિો 
હિો. 

-ભૂખ ભોગિિાનો ભ્, ભૂખ કરિા પણ ભારે ભૂંડો લાગિો હિો.  
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લાઈટ ન હોિાના લીરે, ગામમાં લાઈટથી ચાલિી લોટ દળિાની ઘંટી બંર રહે. લોટ 

માંડ એકાદ હદિસનો મસલકમાં હો્. િે ખલાસ થઇ ગ્ો હો્.િળી િરસાદના ટાઢોડામાં 

ભૂખ પણ િકરે, બહયુ લાગે. લોટ થઇ રહો હો્ ઘઉં કે બાજરીના બાફેલા ટેંઠા ખાિાનો િારો 

આિે. િેમાં ત્ણે્ ટકં ઓગળીને એક થઇ ગ્ા હો્.ગમે ત્ારે હાથે હાંડલયું ઉઘાડી ખા્ 

રકા્.હા, ટેંઠા ખાિા સામે કોઈ પ્રશ્ ન હો્.પણ ટેંઠાના લીરે ક્ારેક પેટ બગડ.ે.. ને પછી 

ચાલયુ િરસાદે ઘર-બહાર િાડા-પછિાડામાં સંડાસ જિાનયું થા્ એિો ન કહેિા્ કે સહેિા્ 

એિયું હો્ મારા ભાઈ!

પણ બીજી રીિે જોઈએ િો આ લાઈટ ઘરની આબરૂ સાચિી રાખિા સાથ આપિી 

હિી. લગાિાર િરસાદ િરસે એટલે મજૂરી બંર થા્, રોકડ આિક અટકી જા્...રૂમપ્ા 

િગર રોમજદંયુ કહર્ાણં ખરીદી રકા્ નહીં. પછી િો ઘરમાં જયુિાર, બાજરી કે ઘઉં...જ ે

અનાજ હો્ િે, બાફીને ખાિાના હદ’ આિે. 

પણ િેમાં લાઈટ બહાનયું બની જા્!

હા, િેમાં િળી બળિણ િરસાદમાં પલળી ગ્ા હો્ િો ચૂલો પણ સંપૂણ્શ આરામ 

ફરમાિે!

ત્ારે અમે, આખયું ઘર સાથે મળી નછૂટકે િરસાદી ઉપિાસ કરિાં.

q
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ભાર્ી્ય	સાહહત્ય
‘ચક્ર’ના	અનુવાદની	સાથે	સાથે...

અરણા	જાડેજા

નમસિે! ઘણાં િષથોથી ‘અરુણોદ્ પ્રકારન’િાળા દીકરા ચંદ્રમૌમલ મને કહે કે અમારા 
માટ ેએક અનયુિાદ કરી આપો. હયું  કહયું  કે મને સારૂં પયુસિક લાિી આપો. એ ્ોગ હમણાં 
આવ્ો, 2019ના ‘લોકડાઉન’ ગાળામાં; એમણે મને જ્િંિ દળિીના ‘ચક્ર’ની િાિ કરી. નામ 
સાંભળીને હયું  લલચાઈ ગઈ, મારી પાસે બીજાં અનેક કામ હોિાં છિાં મેં એ કામ માટ ેહા િો 
પાડી પણ પછી મને થ્યું કે 2021 સયુરી હયું  આ કામ નહીં કરી રકયું. એટલે મેં ક્મા્ાચના સાથે 
આ કામ પાછયુ  ંમોકલ્યું. િો ભાઈ ચંદ્રમૌમલએ, ‘ર્ારે થા્ ત્ારે પણ આ કામ આપે જ 
કરિાનયું છ.ે’ એમ કહીને એમણે મરાઠી ચોપડી પાછી મને મોકલી.’ ‘અરુણોદ્’ અને અરુણા 
- બન્નેનાં ભાગ્ િે આ ‘લોકડાઉન’ આવ્યું, મેં મારા બીજાં બરાં કામ પડિાં મૂકીને આ કામ 
હાથમાં લીરયું અને થઈ પણ ગ્યું.

મરાઠી સાહહત્ના જાણીિા લેખક જ્િંિ દળિી પોિાના આતમકથનાતમક પયુસિક 
‘आतमचरित्ाएवजी’ (આતમકથાને બદલે)માં જણાિે છ ે િેમ િેઓ સાલ 1948થી 1950 
દરમ્ાન ‘પ્રભાિ’ અને ‘લોકમાન્’ નામના મરાઠી છાપાંઓમાં પત્કાર િરીકે હિા. િે 
દરમ્ાન અને િે પછી પણ િેમણે ફૂટપાથ પરની અનેક ઝૂંપડપટ્ટીઓ નજીકથી જોઈ હિી, જ ે
જોઈને િેઓ ખૂબ અસિસથ થઈ જિા, િે પછી િો િેમને એક વ્સન િળગ્યું જાણે; રાિહદિસ 
િેઓ આ ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં જ ફ્ા્શ કરિા અને એમાંથી સાલ 1963માં ‘ચક્ર’ નિલકથાનો જનમ 
થ્ો. દળિીની આ પ્રથમ નિલકથા. મરયુ મંગેર કમણ્શકની ‘માહહમની ખાડી’ આિી પણ મોડી, 
સાલ 1969માં. સાલ 1963ની આ ઝૂંપડપટ્ટીઓનો કોઈ રાજકી્ આશ્ર્ મળેલો નહોિો, 
કહેિા પૂરિયું છાપરંુ હિયું જ ેજોરદાર પિનમાં ઊડી જા્ એિયું; બાકી િો એમનયું જીિન ફૂટપાથ 
ને ગટરોમાં જ િહેિયું.

આ નિલકથા પરથી એ જ ‘ચક્ર’ નામે 1981માં હફલમ બની. ‘રારાિી’ હફલમ િો આિી 
ઠઠે 1992માં. ‘ચક્ર’ હફલમમાં લૂકાના પાત્માં નસીરૂદ્ીન રાહને ઉતકૃટિ અમભનેિાનો રાટિ ્ટી્ 
પયુરસકાર પણ મળ્ો હિો. બાકીના મયુખ્ પાત્ોમાં મસમિા પાટીલ, કયુલભૂષણ ખરબંદા અને 
રણમજિ ચૌરરીએ ભૂમમકાઓ ભજિી હિી. આ રણમજિ ચૌરરી એટલે જાણીિા નાટ્કમમી 
પલ્શ પદમરીનો આગલા ઘરનો દીકરો. એણે અન્ હહનદી હફલમોમાં પણ કામ કરેલયું.

આ રણમજિ ચૌરરીનયું પાત્ બેનિાનયું, અમમાના દીકરાનયું, મયુખ્ પાત્ કહી રકા્. 
અનયુિાદ કરિી િખિે મારી નજર સામે રણમજિ ચૌરરી જ છ.ે બેનિા નામના એ દીકરાનયું 
એક સપનયું છ:ે પોિાનયું ઝૂંપડયુ ંબાંરીને લગ્ન કરિાનયું, એની પહેલી રાિ છ;ે હયું  આખી કથા જાણં 
જ િો્ે અનયુિાદ કરિા કરિા થા્ કે ચાલો મબચારો, હિે ચાંગળયુક સયુખ પામરે! બરાબર એ 
જ િખિે (કથામાં એના લગ્નની પહેલી રાિે) મારા મોબાઇલના બ્ાઉઝર પર Sad News 
એિો મેસેજ ટીન કરિોક રણકી ગ્ો (15મી એમપ્રલ, 2020, લોકડાઉન દરમ્ાન). મેં મારા 
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ચાલયુ કામમાં જો્યું: ‘રણમજિ ચૌરરીનયું 67 િષ્શની ઉંમરે મનરન થ્યું હિયું.’ હયું  એકદમ સિ્ર! 
મેં િો હફલમ જો્ેલી એટલે હયું  ર્ારે આ અનયુિાદ કરિી હોઉં ત્ારે મારી નજર સામે એ જ 
પાત્ો ઊભા રહી જા્.

મેં પણ િષથો પહેલાં સાલ 1963માં મરાઠીમાં આ પયુસિક િાંચેલયું અને લગભગ 2 દરકા 
પછીસાલ 1981માં એના પરની હફલમ આિી, સિાભામિક જ જોિાની ઉતસયુકિા હો્ પણ 
ખોળામાં થોડી મનરારા આિી પડી. હા એમાં કલાતમકિા છ,ે કથાને ન્ા્ પણ સારો એિો 
મળ્ો છ ેપણ જ ેસૌંદ્્શમબંદયુઓ જોઈિાં હિાં એને સપર્શ જ નહોિો થ્ો િો પછી એના 
ઉઠાિની િો િાિ જ ક્ાં? આ બરા હફલમી કલાકારોએ પોિપોિાની ભૂમમકાને ઉત્તમ ન્ા્ 
આપેલો પણ જ્િંિ દળિીને પોિાને જ આ હફલમાંકનથી સંિોષ નહોિો, એ િો હોિાનો જ. 
ફૂટપાથના નળે નહાિાનો આનંદ લેિી, અર્શિસ્ત્રા મસમિા પાટીલના ઠરેઠરે પોસટસ્શ મૂકીને 
હફલમને બજારમાં મૂકી હિી; ‘ખયુદ મસમિા પણ આનાથી બહયુ નારાજ હિી, પણ રયું થા્?’ 
એમ દળિી પોિે એક જગ્ાએ લખે છ.ે નામ્કા મન મૂકીને નહાિી નથી એ િો પોિાની 
નહાિાની એક રોમજદંી હક્ર્ા જ ેબીજા બરાના આિિા પહેલા િહેલી સિારે ઝટપટ પરિારી 
લે છ.ે આ નિલકથા અને એના પરથી બનેલી હફલમ-એ બન્ને પર િો એક આખો જયુદો લેખ 
થઈ જા્, જિા દો.

આ ઝૂંપડપટ્ટીની િાિો આપણા જિેા સંસકારી િગ્શ માટ ેઅભદ્ર લાગે, અસંસકારી લાગે. 
ગંદાગોબરા ર્દને પણ ટલ્ે ચડાિી દે એિી ગમલચ.

િણ્શનો િાંચીને ચીિરી ચડ,ે જમિાનયું ગળે ઊિરે નહીં કે જમિાનયું બહાર આિિા કરે 
એિયું મારી સાથે થ્યું છ;ે અમલિલિા પણ આપણી આંખને ઢાળી દે છ:ે ‘ના, નથી િાંચિયું હિે 
આગળ’. કારણ કે આપણે આ િસિીને નજીકથી જોઈ નથી, સદા િેનાથી દૂર જ ભાગ્ા 
છીએ. એમ િો આપણા ભદ્ર કે ઉચચભ્ૂ સમાજમાં (High Socirty) ‘પાટમી’ (!!!)ઓમાં પણ 
આિી ભાષા બોલા્ છ ેએમ આપણે સાંભળ્યું છ.ે પણ ર્ારે આ ભાષા આપણે પ્રત્ક્ કાને 
પડ ેકે આંખે ચડ ેત્ારે ‘ઉંહ’... ‘છી’! એમ થઈ જા્. છિાં્ે આ અસંસકારી િાિાિરણમાં 
અમમા-બેનિા જિેાં માદીકરો છ ેકે જઓે ઈમાનને ભગિાન માનીને ચાલે છ.ે લૂકા જિેા ગયુંડામાં 
પણ સારપ રહેલી જોિા મળે છ.ે ટૂકંમાં આ પછાિ, રાંક લોકોનયું જીિન લેખકે આપણી સામે 
િાદૃર ખડયુ ંક્યુું છ.ે એમાં એમણે કોઈ છોછ અનયુભિી નથી; એમણે આ લોકોનયું જીિન જમે છ ે
િેમ સમન્નષ્િાપૂિ્શક રજૂ ક્યુું છ.ે

*

‘चक्र’ના પહરચ્માં મેજમેસટક પ્રકારન, મયુંબઈ કહે છ:ે ‘મધ્મિગમી મરાઠી સાહહત્માં 
એક નિા અનયુભિમિશ્નો સહજિાથી, કયુરળિાપૂિ્શક અને સામર્્શરીલ રૈલીથી ઉમેરો 
કરનારી આ નિલકથા. અહીં ગલીચ ઝૂંપડપટ્ટીમાં, ગટરની કોરે જીિજિંયુની જમે સળિળનારાં 
માણસોના એક ઢગલા પર પ્રકારનો એક રેલો નાંખિામાં આવ્ો છ.ે આ જીિનને કોઈ જ 
આરાર નથી. માણસની મૂળભૂિ જરૂહર્ાિો પૂરી થિાં પહેલાં જ એ આકળમિકળ થઈને 
મિકૃિ થઈ જા્ છ ેઅને સફળ, સયુંદર જીિનનાં સપનાં સાકાર થિાં પહેલાં જ હાલિના મનષ્ યુર 
અને અટળ ચક્રમાં ચૂરેચૂર થઈ જા્ છ.ે 
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જ્િંિ દળિીની ભલે આ પહેલી જ નિલકથા હો્ િો પણ મરાઠી િાચકો િેમનાથી 
અપહરમચિ નથી. એમના આજ સયુરીના પ્રકામરિ સાહહત્માંના ફરસા અનયુભિોનાં દઝાડિાં 
મચત્ણો અને પ્રિાહી ભાષારૈલીથી િાચકો અમભભૂિ થ્ા છ.ે પણ ‘ચક્ર’ નિલકથાને લીરે 
ગંભીર જીિનદર્શન અને િેરક રૈલી જિેી િેમની મિમરટિિાઓ લગભગ પહેલી જ િાર 
પ્રકારમાં આિી રહી છ.ે’

લેખકનો મપંડ કંઈ ઝૂંપડપટ્ટીમાં પોસા્ો નથી િો પણ એમણે સહેજ પણ સંકોચ રાખ્ા 
િગર આ પાત્ોનાં જીિનમચત્ો દોરિાનો પ્ર્તન ક્થો છ.ે જીિનની પારદરમી રોર બરાબર 
ક્ા આરારે લેિી િે લેખકે બરાબર િાક્યું છ.ે પણ ખાલી એટલાથી જ આ નિલકથા 
કલાતમકિાના સિર પર પહોંચી નથી. એમણે એમનયું કલાતમક સંિયુલન ક્ાં્ે ડગમગિા દીરયું 
નથી. 

મરાઠી મિિેચક ઉષા હસિક કહે છ ેિેમ ‘આ નિલકથાનાં પાત્ોને ભાગે જ ેજીિન 
આવ્યું છ ેિે અત્ંિ રૃણાસપદ અને ગંદયું છ ેપણ િો્ે એમાં આ લોકો આકંઠ ડબૂેલા છ.ે 
ભૂખથી િલખાં મારિો કોક કૂિરો સૂકયુ ં હાડકયું ચૂસીચૂસીને ખાિા લાગે છ ેિેમ આ માણસો પણ 
એમના ભાગે આિેલા રયુષક અને નીરસ જીિનને માણી રહા છ,ે ના ‘માણિા કરિાં ભૂખાળિાની 
જમે એના પર િૂટી પડ ેછ.ે’ લેખકે આ િાિની પયુમટિ અણણાના પાત્ વિારા આપી છ:ે કોમળ્ો 
મોમાં પડ ેને ચાિિા કરિાં ઊિારિાની જ ઉિાિળ િેથી િેને એકદમ અંિરસ ગઈ અને 
ચહેરો લાલલાલ થઈ ગ્ો.’

જીિનની મૂળભૂિ જરૂહર્ાિો-રોટી, કપડા ઔર મકાન - માંથી મનપજિા 
જીિનવ્િહારથી જ એમનયું જીિન રમરમી રહયું છ.ે એમના જીિનના સંઘષ્શ, મારામારી આ 
મૂળભૂિ જરૂહર્ાિોને સંિોષિા માટનેી જ છ.ે ‘કપાળમાંથી િહેિા લોહીના રેલાને પરસેિો 
છ.ે’ એમ સમજીને એ લોકો ઝઝૂમિા રહે છ.ે મારામારી એ જ એમનયું જીિન છ,ે એનાથી 
મિરેષ કંઈ નથી. આજ ેઅહં િો કાલે કચ્ાં એિયું રખડયુ ંજીિનનાં રંગો પણ એિા  ભડક છ.ે 
પણ િો્ે લેખકના એ ભડક રંગો આંખને આંજી નથી દેિા, ઊલટાના એ રંગો સમજિામાં 
લેખકની કલમ આપણને મદદ કરે છ.ે લેખકમાં રહેલો કલાકાર સદા જીિંિ રહે છ.ે િેથી જ 
ઉષા હસિક કહે છ ેિેમ ‘માણસ અને ઢોર િચચેની ખેંચાખેંચને લેખક એટલી નાજયુકાઈથી કહી 
બિાિી છ ેકે આ ખેંચાખેંચમાંથી ઊભો થનારો માત્ કરુણ સિર જ આપણને જણા્ છ ેઅને 
પેલો કક્શર સિર લોપાઈ જા્ છ.ે’

ઝૂંપડપટ્ટીના િણ્શનમાં છાપરાં ‘નરાબંદી સે જીિન’ કે ‘્હાં ગંદકી કરના નહીં’ એિા 
પોસટરથી ઢાંકેલાં હિાં. અહીં લેખકના બારીક મનરીક્ણ ઉપરાંિ - એકબાજયુ  નરામાં ચૂર 
થનારા અને ગટરની કોરે જ જીિનારા આ લોકો અને બીજી બાજયુ  ભદ્ર સમાજના આ પોસટરો 
- એક ઉપહાસ જનમે છ.ે

*

આ પાત્ો સામે જોઈને િાચકને થિયું દયુઃખ થીજી જા્ એટલયું િીવ્ર છ.ે આ દયુઃખનો ઊંડો 
ત્ાગ લેખકે લીરો છ.ે િેથી જ આ નિલકથા િાંચીને અસિસથ થઈ જિા્ છ,ે ચોિરફથી 
બેચેની ફરી િળે છ ેઅને પછી એને એ દયુઃખોનાં મૂળ દેખાિાં લાગે છ:ે આ માણસો જીિજિંયુની 
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જમે સળિળિા હો્ િો્ે િેમને જીિિયું છ ેમાણસની જમે, ભલેને એમની આસપાસની હાલિ 
ઢોર જિેી હો્. માણસની જમે આગળ આિિયું છ.ે આ નાડને લેખકે પારખી છ ેિેથી જ આ 
નિલકથા કંટાળાજનક નથી બનિી. ચક્ર મરાઠી સાહહત્ની એક ઉત્તમ કલાકૃમિ નીિડી છ.ે

મરાઠી મિિેચક મંગલા આઠલેકર કહે છ:ે ‘સયુખ, િૃમપ્ િગેરે િેમના કોરમાં નથી. િેથી 
િેમના જીિનમાં સિિ બરી જાિનયું ખાઉરરાપણં િિા્શ્ છ.ે નીમિઅનીમિ, પાપપયુણ્, સત્-
અસત્ િગેરે ભદ્ર સમાજનાં િર્ો અહીં બંરબેસિાં નથી.’

દળિીનાં પાત્ો પણ ખૂબ સરકિ. ઝૂંપડપટ્ટીમાં જનમેલો બેનિા અને એની મા અમમા 
એમ આ માદીકરો. એમની હારોહાર ચાલિયું એક પાત્ િે િડીપાર થ્ેલો ગયુંડો લૂકો. આમને 
સહા્ક પાત્ અણણા ટ્ટકડ્ટાઇિરનયું. પછી બરાં પાત્ો રામા્ણના િાનરો કે ભાગિિની ગોપી 
જિેાં પૂરક કે જમેના િગર કથા અરૂરી રહે. મરઘો પણ બાદરાહના એક િટદાર પાત્માં છ ે
િો જમી નામની કૂિરી પણ એક હંૂફાળયું પાત્ છ.ે

ફૂટપાથની કોરે પાસપાસે િસેલી બે ઝૂંપડપટ્ટીઓ અહીં છ:ે એક િો પાખાડી અને બીજી 
ચકલા. અહીં રહેિા માણસોને સંિેદના, નીમિમત્તા, સામામજક કે આમથ્શક સંરચનાનો કોઈપણ 
જાિનો સાથ ન મળે િો સિાભામિક જ કે નીમિમત્તાનાં રોરણો કઈ રીિે જળિાિાનાં? એટલયું 
જ નહીં એ અંગેનો મિચાર કરિો પણ અરક્િત્. સાલ 1963માં દળિી એક આંચકો આપે 
છ:ે ત્ારનો મધ્મિગમી અથા્શત્ નોકહર્ાિ િગ્શ નીમિમત્તા અે કિ્શવ્નો મિચાર કરનારો છ,ે 
િેમને આજયુબાજયુના મિશ્ની ખબર નથી, કહોને પડી નથી. એમને માટ ે એમનયું જ મિશ્ 
કેનદ્રસથાને છ.ે ઝૂંપડપટ્ટીમાં સબડિી અને સળિળિી ગરીબી, ભૂખ, િાસના, લાલસાની આ 
મોટા લોકોને જાણ જ નથી. એ જાણ દળિીએ આ નિલકથા વિારા કરી છ.ે 

પહેલાં કૅલેનડરિાળયું િીંરા્ેલયું પક્ી હિયું, પછી રૂકાની મારેલી ઈંડાિાળી મયુગમી આિી 
અને હિે બેનિા પોિે જ આ હણા્ેલયું પક્ી અને પીંખી કાઢલેી મયુગમી જ બની જા્ છ.ે બેનિાના 
ભાિજગિ સાથે જોડા્ેલા કૅલેનડરનયું પણ ચક્ર ફ્ાું જ કરે છ.ે 

ઝૂંપડપટ્ટીનયું ચક્ર ચાલયુ જ રહે છ.ે ખારની ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી લાિેલી કૂિરીને જમી જનમી, 
અને હિે જમી મિ્ાઈ છ.ે પોલીસથી ડરીડરીને રહેનારી અમમાના ભાગમાં એ જ પોલીસ 
આિીને ભટકા્ છ;ે પહેલાં અમમાના િર સયુનકાને પોલીસ પકડી લઈ ગ્ેલી અને હિે એના 
દીકરા બેનિાને પકડીને લઈ જા્ છ.ે અમમાને અણણા કરિાં પણ એની પાસેથી એના જિેયું 
ગોરંુગોરંુ બાળક જોઈએ છ ે પણ એ્ પોલીસની એક લાિથી પડી જા્ છ.ે ખારની 
ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી પાખાડીની અને એમાંથી ગોદામમાં અને ત્ાંથી પાછા ઉખડીને હિે બીજ ેક્ાં 
જિાનયું? એ જ ભટક્ા કરિાનયું. અસલામિીને ગળે બાંરીને ફરનારા આ લોકોનયું જીિનચક્ર 
આમ ચાલયુ રહે છ,ે ફરિયું જ રહે છ.ે

દીકરો બેનિા અને એની મા અમમાની આસપાસ આ નિલકથા ભમિી રહે છ.ે 
રરૂઆિથી માંડીને ઠઠે સયુરી આમ જ આ કથા લસ્ા્શ કરે છ.ે ઝૂંપડપટ્ટીમાં જનમેલો બેનિા 
ઉમમરમાં આિેલો છ:ે ‘ગાલ પરના ખીલ નખથી ફોડિાફોડિા િચચે એક કાન પર રીમેકથી 
પસિારિો ચૂપચાપ બેઠો હિો.’ એને રોજરેોજ ખાિાનાં સાંસા છ.ે એની મા અમમાને આ 
દીકરાને ઠરીઠામ થ્ેલો જોિો છ:ે ‘પોિાનયું જ, હક્કનયું ઝૂંપડયુ ંજોઈએ એ િાિ અમમાએ બેનિાના 
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મગજમાં બરાબરની ઠસાિી દીરી હિી. એ મસિા્નયું જીિિર નકામયું.’ બેનિાનો અને એની 
માનો િાલેરરી છ ેિડીપાર લૂકો. મયુખ્તિે બેનિા, અમમા અને લૂકો - આ ત્ણેના સંિાદોમાંથી 
કથા ઊઘડિી જા્ છ.ે

*

દરેક અનયુિાદની જમે અહીં પણ મેં નિલકથાની ઝૂંપડપટ્ટીની મરાઠી બોલી ભાષાને 
સાદી ગયુજરાિી ભાષામાં જ ઉિારી છ.ે કારણ કે દર િખિે મારે આ મૂંઝિણ રહેિી જ કે 
મરાઠી બોલીને સયુરિી, કચછી-કાહઠ્ાિાડી, ચરોિરી બોલીમાં ઊિારંુ િો ગયુજરાિી િાચકની 
સામે ગયુજરાિનો જ ેિે પ્રાંિ આિીને ઊભો રહી જા્ ને મરાઠી િાિાિરણ ભૂલાઈ જા્; િેના 
કરિાં આપણી સિ્શસામાન્ રોમજદંી ગયુજરાિી બોલી જ રાખિી સારી. 

ન ઈચછલેયું બાળક અિિરીને ખોળામાં આિી જા્ ને પછી િહાલયું લાગે િેિયું ‘ચક્ર’નયું 
થ્યું. અિિરિયું ગ્યું િેમ િેમ િહાલયું લાગિયું ગ્યું. િડોદરાના, જાણીિા ગયુજરાિી-મરાઠી 
અનયુિાદક સયુષમા લેલે એમ.એસ.્યુમન.માં જઈને, ત્ાંના પયુસિકાલ્માંથી મરાઠી મિિેચનગ્ંથો 
રોરીને ‘ચક્ર’ નિલકથા પરના મિિેચનલેખો મેળિી આપિામાં મને મદદ કરી છ ેિે બિાિે 
છ ેકે આજ ેપણ સાહહત્ક્ેત્ે આિા પરગજયુ જીિ છ ેઅને િે િાિનો સમિરેષે આનંદ છ.ે ્ાદ 
આિી ગ્યું: લગભગ િીસેક િષ્શ પહેલાં સાિ અજાણ્ા એિા, પયુણેના, જાણીિા મરાઠી 
હાસ્લેખક મયુકયુ ંદ ટાકસાળેએ પયુણેના પયુસિકાલ્માં કલાકો બેસીને મને પયુ.લ. દેરપાંડનેા 58 
પયુસિકોમાંથી ચૂંટલેા લેખોની ્ાદી મોકલાિી હિી. એક સારૂં મરાઠી પયુસિક ગયુજરાિીમાં 
ઊિારિાનયું સદભાગ્ સંપડાિિા માટ ેદીકરા ચંદ્રમૌમલભાઈ મને મદદરૂપ થ્ા િે િાિનો પણ 
ખૂબ આનંદ છ.ે િા. 23-06-2020, અષાઢી બીજ, કચછી નિયું િષ્શ.

સંદભ્શ ગ્ંથો:

आतमचरित्ाएवजी-जयवंत दळवी, मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई, 2011
कादंबिी आणि मिाठी कादंबिी - उषा ह्तक, साहहतसेवा प्रकाशन, औिंगाबाद, 1993
कादंबिी संवाद - डॉ. पंडडत टिापिे, पद्मगंधा प्रकाशन, 1997
जयवंत दळवीववषयी - मंगला आठलेकि, िाजहंस प्रकाशन, पुिे, 1994

q
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અભ્યાસ
‘ગાંધી	દોઢસો’ની	ઉપલરબધ

નરોત્તમ	પલાણ

2019મયું િષ્શ આપણે ‘ગાંરી દોઢસો’ િરીકે ઉજવ્યું અને ગાંરીમિષ્ક પયુસિકોમાં 
નોંરપાત્ ઉછાળો આવ્ો! ‘ગાંરી દોઢસો’નયું સિાગિ કરિયું પ્રથમ પયુસિક ગયુજરાિ મિદ્યાપીઠના 
મમત્ માણેક પટલે વિારા ‘ગાંરીજી, અમદાિાદને આંગણે’ (2017) છ.ે 2019માં િો એક પછી 
એક ઉત્તમોત્તમ પયુસિકો આપણાં હાથમાં આિિાં રહાં, જમેાં એક સિથોત્તમ સંપાદન રમેર 
સંઘિી વિારા ‘રાશ્િ ગાંરી’ (2019) છ.ે આ સંપાદન કયુલ પાંચ પયુસિકોમાં છ ેઅને એમાં દેર 
મિદેરના મહામનાઓના ગાંરી મિરે લખા્ેલા મિચારપ્રેરક લખાણો છ.ે ગાંરી ‘રાશ્િ’ છ ે
િેની પ્રિીમિ કરાિિા એક સાથે આટલા લેખો િે આ સંપાદનની ઊડીને આંખે િળગે િેિી 
પ્રથમ મસમદ્ધ છ.ે આ સાથે જ ‘ગાંરી-ગયુજરાિી કમિિામાં’ (સં. રાજનેદ્ર પટલે), ‘ગાંરીની નજરે 
દયુમન્ા’ (મનસયુખ સલ્ા), ‘આજના સમ્માં ગાંરી મિચાર’ (અમીચંદભાઈ પટલે), ‘ગાંરીનો 
આદર્શિાદ’ (અંબેલાલ જોરી), ‘મહાતમા ગાંરી મારી દૃમટિએ’ (સંકલન-ગયુણિંિ રાહ), 
‘મહાતમા ગાંરીનો પયુનમ્શજનમ’ (સં. રોહહિ રાહ), ‘ગાંરી પયુનરાિલોકન’ (પ્રિીણ ગઢિી), 
‘મા્ હડ્ર ગાંરી’ (હદનેર દેસાઈ), ‘મહાતમા ગાંરી સાથે સંિાદ’ (પ્રભાકર ખમાર, અમનલ 
ખત્ી), ‘ગાંરી સાથે સંિાદ’ (સં. હકરણ કાપયુરે ‘નિજીિન’), અહહંસક ક્રામનિકારી ગાંરી અને 
મિનોબા’ (ચત્ભયુજ રાજપરા) િથા ગયુજરાિી લેખક મંડળ િરફથી ‘ગાંરી 150 મિરેષાંક’ (સં. 
મનીષી જાની) િગેરે છ.ે

આ સહયુમાં નોખાં િરી આિિાં પ્રકારનોમાં ‘મહાતમા’ (ગંભીરમસંહ ગોહહલ), ‘ટ્ટનેમાં 
ગાંરીજી’ (હકરોર વ્ાસ) અને ‘સમીપે’ (સં. મરરીષ પંચાલ, જ્દેિ રયુકલ, બકયુલ ટલેર)નો 
ગાંરી-કસિૂરબા મિરેષાંક છ.ે

*

85 િટાિી ચૂકેલા આચા્્શશ્રી ગંભીરમસંહજી ગોહહલ એક ખૂણે બેસીને કરાજ 
ઊહાપોહ મિના સાહહત્સેિા કરી રહા છ.ે ઘણા લાંબા પને લખા્ેલયું ભાિનગરના મહારાજા 
કૃષણકયુમારમસંહજીનયું દળદાર જીિનચહરત્ 1912માં એમના વિારા મળ્યું, હિે જયુદા જયુદા 
દૃ્મટિકોણથી રજૂ થિયું ગાંરીચહરત્ ‘મહાતમા’ (2019) નામથી લઈને િેઓ આિે છ.ે અહીં 
‘પ્રિ-સંપાદક’ િરીકે કેિન રુપેરાનો સપર્શ પ્રત્ેક પૃષ્ પર પ્રમાણી રકા્ છ!ે ‘મહાતમા’ 
ર્દમાં ગાંરીની મિમિર િસિીરો અને ‘સિરાજની સફર’ના ઉપડિાં પગલાં સાથે ‘સૌરાટિ ્ટનાં 
સાથીદારો’નયું આલેખન થ્યું છ ેમાટ ેપૃષ્ભૂમાં અમદાિાદની નીચેનો ખંભાિનો અખાિ િથા 
ભાિનગરમાં મંડાિી બાપયુની લાઠી સાથેનો નકરો િસિયુને અનયુરૂપ બખૂબી પસંદગી પામ્ો છ.ે 
પૃષ્ક્રમાંકમાં એક બાજયુ  ચરખો, બીજી બાજયુ  ચશમા િથા પ્રકરણનયું મથાળયું બાપયુની લાકડી સાથે 
લખા્ેલયું છ.ે નાનામોટા આલેખો, િસિીરો અને ક્ાંક કેિનની સંપાદકી્ પૂમિ્શનોંર પણ છ.ે 
હા, પૃ. 63 ઉપરની િસિીરમાં ગાંરીજી સાથે રાજકોટના ઠાકોરસાહેબ લાખાજીરાજ લખા્ેલા 
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છ,ે િે પોરબંદરના નટિરમસંહજી છ ેઅને િસિીર પણ 1928માં પોરબંદરમાં ્ોજા્ેલી ચોથી 
કાહઠ્ાિાડ રાજકી્ પહરષદની છ.ે મજા િો ત્ાં આિી ર્ાં ગંભીરમસંહજી ગાંરીના નામ 
િહેિી થ્ેલી િાિોમાંથી ‘ગાંરીજી સારા હક્રકેટર હિા’ િેનો સાફ રહદ્ો આપે છ!ે મૂળમાં 
1991માં લખા્ેલી એક અમેહરકન નિલકથા ‘પલેઇંગ ર ગેમ’ (લે. ઇમાન બરુમા)માં મિખ્ાિ 
હક્રકેટર જામ રણજી સાથે ગાંરીજીનો એક કાલપમનક પ્રસંગ આલેખા્ેલો છ.ે માત્ કથાને 
રોચક બનાિિા માટ ેગાંરીજી મિરે લખા્ેલા, ખાસ કરીને એમના મિદ્યાથમીજીિનમાં આ પ્રસંગ 
િણાિો આવ્ો કે ગાંરીજી ્યુિાિ્ે હક્રકેટ રમિા! ગયુજરાિીમાં કદાચ પહેલીિાર સયુપ્રમસદ્ધ 
પત્કાર એમ. િી. કામથ પોિાની ‘જનમભૂમમ-પ્રિાસી’ની કૉલમમાં આ ઘટના આલેખે છ ેઅને 
પછી િો ગયુણિંિ રાહ ગાંરીજીને ‘કયુરળ હક્રકેટર, સારા બોલર અને રાજકોટની ટીમના કેપટન 
િરીકે ‘નીરખને ગગનમાં’ (2000) ઓળખાિે છ!ે

પ્રસિયુિ પયુસિકમાં આ રહદ્ો મૂળની અમેહરકન નિલકથાના મયુખપૃષ્ િથા ‘ફૂલછાબે’ 
દોરેલયું બેટબોલ હાથમાં લઈને મેદાને ઉિરિા ગાંરીજીનયું કાટૂ્શન ભારે રંગ જમાિે છ!ે 
ગંભીરમસંહજીના સિાધ્ા્ને સલામ કરિી પડ ેિેિો બીજો પ્રસંગ બેહરસટર થ્ા પછી અને 
દમક્ણ આહફ્કા પહોંચ્ા પહેલાં ગાંરીજીએ હાથમાં લીરેલો ભાિનગરના િરલીગામના 
ભા્ાિ રાઓલ હહરમસંહજીનો કેસ છ.ે પોિાની આતમકથામાં ગાંરીજી ઘણા બરા પ્રસંગો 
મિસરી ગ્ા છ ેિેમાં આ કેસની ઘટના પણ છ.ે

સૌરાટિ ્ટના સાથીદારોમાં મગનલાલ ગાંરી, પ્રભારંકર પટ્ટણી િગેરેના ટૂકંા પ્રસંગો સાથે 
િેમની સયુંદર િસિીરો અભ્ાસીને રસ પડ ેિેિી છ.ે ભાિનગર સાથેનો ગાંરીજીનો સંબંર 
અહીં મિગિે ચચા્શ્ો છ ેઅને ગાંરીજી સાથે પ્રજાિતસલ ભાિનગરના કૃષણકયુમારમસંહજી પણ 
અહીં બરાબર ઊપસી આિે છ.ે

હાલ હદલહી સંસદભિનમાં મૂકા્ેલયું ગાંરીજીનયું ભવ્ પ્રૉટ્ટઇેટ - ગોળમેજી પહરષદમાં 
ગાંરીજી લંડન ખાિે હિા ત્ારે કૃષણકયુમારમસંહજી પણ ત્ાં જ હિા અને એમણે ઓસિાલ્ 
મબલમી પાસે િૈ્ાર કરાિેલયું જ ે28 ઑગસટ 1947ના રોજ ભાિનગર રાર્ િરફથી સંસદને 
મળેલયું છ.ે 1925 જાન્યુઆરીની 8થી 13 િારીખો ગાંરીજી ભાિનગર છ,ે ત્ારે કમિ દયુલા કાગ 
અને પ્રભારંકર પટ્ટણી િેમને સિરમચિ ભજનો અને ગાંરીગીિો સંભળાિે છ ેિેની મિગિિાર 
નોંરો પણ અહીં મૂકા્ેલાં મપહરમરટિોમાં અભ્ાસીને મળી રહે છ.ે 176 પૃષ્ોનો ગંભીરમસંહજીનો 
આ મનરાંિે લખા્ેલો અરીિ સિ્શથા પ્રસન્નકર છ.ે

*

કાલોલમાં રહીને સૂમચઓ િથા સાહહમત્ક સામમ્કોના પ્રદાન મિરે િેજિલ્ો સજ ્શિા 
રહેલા (હકરોર વ્ાસ સહયુ કોઈના ચહહિા છ.ે ‘ગાંરી દોઢસો’ મનમમત્તે િેમણે ગારીજીિનનયું 
એક સાિ નોખયું-અનોખયું પાસયું ‘ટ્ટનેમાં ગાંરીજી’ આપ્યું છ.ે આમ િો મો. ક. ગાંરીને ‘મહાતમા’ 
બનાિનાર ટ્ટને જ છ!ે બેહરસટર થ્ેલા ચોિીર િષ્શના ભરજયુિાન ગાંરીને દમક્ણ આહફ્કાના 
મૅહરતસબગ્શ રેલિે સટરેને પ્રથમ િગ્શમાંથી રક્કો મારીને ઉિારી પાડિામાં આિે ત્ાંથી ‘ટ્ટને’ 
ગાંરીજી સાથે જોડા્ેલી છ.ે સૂમચ બનાિિા હો્ એમ હકરોર વ્ાસ ક્રમરઃ ટ્ટને સાથેના 
ગાંરીપ્રસંગો અહીં મૂકિા આવ્ા છ ેઅને એક રોચક િાચનસામગ્ી આપણી સામે આિી છ.ે 
ગાંરીની કરકસર , ગાંરી પ્રમિ ઊભરાિો જનિાનો પ્રેમ - ખયુદ ગાંરી ‘હે પ્રભયુ, આ પ્રેમમાંથી 
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મને બચાિો!’ એિી પ્રાથ્શના સયુરી જા્ છ!ે માંદા કસિૂરબાને બે હાથે ઊપાડીને પલૅટફૉમ્શ ઉપર 
ચાલિા ગાંરી, હહરલાલની આકરી મિદા્ અને ગાંરીદર્શનની ઘેલછામાં પાટા નીચે આિીને 
મૃત્યુને ભેટલેો હૃદ્નાથ નામનો ્યુિાન - અરે, સટરેનની ભીડમાં ગાંરીજીની ઘહડ્ાળ પણ 
ચોરાઈ જા્ છ!ે કરાંચી કૉંગ્ેસમાંથી પાછા ફરિા ગાડી ખીચોખીચ એટલે હટહકટ ન હોિા 
છિાં્ કૃપલાણી ડૉ. અનસારી સાથે ફસટ્શ કલાસમાં ચડી જા્, ગાંરીજી કહેિડાિે કે ‘િમારે 
ગાડ્શને જાણ કરી દેિી ઘટ!ે’ કૃપલાણીનો ઉત્તરઃ મારે મારી પ્રામામણકિા બીજા પાસેથી ઉરાર 
લેિાની નથી!’ આ ઉપર ગાંરીજી ખડખડાટ હસી પડ ેઅને કૃપલાણીને ‘બંદર’ કહે િેિા 
પ્રસંગો હકરોર વ્ાસે ભારે સહૃદ્િાપૂિ્શક નોંધ્ા છ,ે ગાંરીજીને નજીકથી પામિા - ઓળખિાનો 
આ પ્ર્તન સફળ અને હૃદ્સપરમી બન્ો છ.ે

*

‘સમીપે’નો મો. ક. ગાંરી અને ક. મો. ગાંરી મિરેષાંક - બરી દૃ્મટિએ િાજો અને 
માહહિીપ્રદ છ.ે ગાંરી મિરેનયું નિયું મચંિન અને થોડા પ્રશ્ો પણ અહીં છ.ે ટાઇટલ ઉપર મચત્કાર 
સયુરેનદ્ર ના્રનયું ભારે વ્ંજનાગભ્શ ગાંરીમચત્ છ.ે આ મચત્માં બકરી સાથે લાકડીના ટકેે, 
મિમિર રમ્શસથળો સાથેનો આખો કૈલાસપિ્શિ જનેી ઉપર છ ે અને જનેા દરેક સમળ્ે 
સમસ્ાઓ લટકે છ ેિે મિરાળ છત્ી હેઠળ મપિૃઓ (કાગડો) અને ગાંરીજી ઊભા છ!ે છલે્ા 
ટાઇટલ ઉપર સાિ માસયુમ કસિૂરબા છ.ે

િાિ આપણા સૌની’માં ફરી એકિાર મરરીષભાઈ ‘હહનદ સિરાજ’ને છડે ેછ,ે જોકે અહીં 
‘દમક્ણ આહફ્કાના સત્ાગ્હનો ઇમિહાસ’ની, ખાસ િો ગાંરીને ઘડિામાં ક્ા ક્ા પહરબળો 
અને ‘ગોરા સહા્કો’ બન્ા િેની આમ જ લીમલ્ા નોંર લે છ.ે ‘પેમસિ હરમઝસટનસ’ અને 
એમાંથી ‘સત્ાગ્હ’ જિેયું અમોઘ અસ્ત્ર ગાંરીજીના હાથમાં કેિી રીિે આિી ચડ્યુયું િથા બોઅર 
લડાઈમાં સ્ત્રીરમકિ’ બહાર નીકળી અને જલેમાં જિા િૈ્ાર થઈ િે ખરેખર, ચમતકાર જિેયું 
છ!ે ‘અસત્ ને ર્ાં હસિી જ નથી ત્ાં િેની સફળિા રી હો્?’ એમ લાગે છ ેકે ગાંરીજીની 
આ ‘શ્રદ્ધા’ મનયુષ્જામિનયું ધ્યુિપદ છે

કાવ્સૃમટિમાં ‘હયું  ગયુજરાિીનો મરક્ક છયુ ,ં ગાંરીજીને ડગલે પગલે જરૂર પડિી લાકડીની 
જમે મને સાથ્શ જોડણી કોરની જરૂર પડ ેછ.ે’ (રાજરે વ્ાસ), કમિ નમ્શદની આંગળીએ હરીર 
મીનાશ્રયુ અગણ્ાએંરી જોડ્ાની સાથે દાંડીકૂચની િાિ કરે છ ેઅને ભૂખ્ા મિશ્ામમત્ ભૂખ્ા 
ગાંરીને પોિે ચોરીને લાિેલા કૂિરાનયું માંસ ખાિાનયું કહે, ત્ાં માંસ સાથે નહહ પણ ‘ચોરીના 
કોમળ્ા’ સામે ગાંરીને િાંરો છ ેઉદ્ન ઠક્કર કહે છ ેકે મિશ્ામમત્ િો ચોરીનયું માંસ િલકલમાં 
છયુ પાિીને િગડામાં નાઠા પણ ગાંરી ન ડગ્ા, ન ભાગ્ા! કમલ િોરા મેઘાણીથી મસિાંરયુ 
સયુરીનાને ્ાદ કરીને પ્રશ્ કરે છ ેકે ‘કઈ બકરીનયું દૂર પીિો હરે ગાંરી?’ ‘હિી, છ ેઅને 
હરે’માં મનીષા જોરી આરાિાદી છ ેઅને જ્દેિ રયુકલ ગાંરી-કસિૂરબાના જીિનની અમિ 
નાજયુક ત્ણ ક્ણોઃ ‘જરા લાજો’, ‘રબકાર નાળનો’ - (પલૅટફોમ્શ ઉપર ‘ગાંરીની જ્’ સાથે 
એક અિાજ ‘માિા કસિૂરબાની જ્!’ બોલે - હહરલાલ) અને હહરલાલે કસિૂરબાને આપેલી 
મોસંબીની ‘છાલ રીમે રીમે ઊિરિી ગઈ’ હૃદ્સપરમી છ.ે

અહીં પંદર લેખો ગાંરી અને ત્ણ લેખો કસિૂરબા મિરે  છ.ે બરા જ લેખો ગાંરીને 
સમજિાની પૂરેપૂરી મનષ્ાથી લખા્ેલ છ,ે પણ ભીખયુ પારેખ, રાજ ગોસિામી, જ્ નારા્ણ 
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વ્ાસ, રંજના હરીર, રમણ સોની, મરરીષ પંચાલ અને હમસિ મહેિા, મિચારિા અને 
મમળાિિા ગમે િેિા છ.ે પ્રારંભમાં જ મયુકા્ેલ ‘જન્નિ’ (હહમાંરી રેલિ) અમને આ અંક માટ ે
અપ્રસિયુિ લાગ્ો છ.ે

ભીખયુ પારેખ (ગયુજ. અનયુ. હેમંિ દિે0 એમના સિભાિ મયુજબ થોડા મયુદ્ાઓ સાિ 
નજીકથી છડે ેછ.ે ગાંરીજી િારે િારે ‘સત્-સત્’ કહે છ ેપણ ગાંરીજીના ‘સત્’નયું સિરૂપ કેિયું 
છ?ે િળી ગાંરીજી ‘સત્ એ જ ઈશ્ર’ કહે છ,ે સિિંત્ પયુસિક પણ લખે છ,ે પરંિયુ ગાંરીજીના 
‘ઈશ્ર’ની મિભાિના રી છ?ે ગાંરીજીની ‘અહહંસા’ રયું જનૈ, બૌદ્ધ, મરિસિ મયુજબની છ?ે ભીખયુ 
પારેખ એમને રોભે િેમ ઉત્તર િાળે છ ેઅને સમાપન કરિાં િારિે છ ેકે ‘એકામરક કારણો ને 
લઈને ગાંરી આપણી રાટિ ્ટી્ રરોહર બની ગ્ા છ.ે’

ગાંરીજી સિભાિથી જ હઠાગ્હી છ ેપણ રયું હઠાગ્હનયું જ સંિાન સત્ાગ્હ નથી? રાજ 
ગોસિામી ‘હઠ’ના હકારાતમક પક્ની ચચા્શ કરે છ ેઅને કહે છ ે કે ‘ગાંરી મોહનદાસમાંથી 
‘મહાતમા’ બન્ા િેની પાછળ િેમના હઠની મોટી ભૂમમકા છ.ે’ (પૃ. 65) એક નિી માહહિી પણ 
અહીં મળે છ.ે ‘ન્ૂ્ોક્શ ટાઇમસ’ સાથે જોડા્ેલા પત્કાર જોસેફ લેિીલેનડના ગાંરીજી મિરે 
લખા્ેલા પયુસિક ‘ગ્ેટ સોલઃ મહાતમા ઍનડ હીઝ સટ્ટગલ પોર ઇમનડ્ા’ ઉપર ગયુજરાિમાં 
પ્રમિબંર છ!ે રાજ ગોસિામીએ િષ્શ આપ્યું હોિ િો અન્ સંદભ્શ જોઈ રકાિ.

‘ગાંરી મિચાર’ મિરે ચચા્શ કરિાં જ્નારા્ણ વ્ાસ, ખાસ િો િેમની નાટ્ાતમક 
રજૂઆિના કારણે અસરકારક રહા છ.ે આમ િો આર.એસ.એસ.ની છાપ ગાંરી મિરોરની છ ે
પણ આર.આર.એસ.ના એક અદના કા્્શકર, જમેને ‘ગાંરી દોઢસો’ના િષવે મરણોત્તર ‘ભારિ 
રતન’થી નિાજિામાં આવ્ા િે નાના દેરમયુખ ગાંરી મિરે રયું કહે છ ેિે સંઘના પક્ી, અપક્ી 
અને મિપક્ી - સહયુ કોઈએ ્ાદ રાખિા જિેયું છ.ે ‘હયું  નાના દેરમયુખ, આપને કહયું  છયુ  ંકે ભારિ 
િષ્શના પાંચ હજાર િષ્શના ઇમિહાસને સમગ્િાથી જોનારાઓમાં ગાંરી જિેો બીજો નથી’  
આપણે ત્ાં ‘સંઘગ્ંમથ’ જિેી બીજી ગ્ંમથ ‘દમલિ ગ્ંમથ’ છ!ે આમાં અટિા્ેલા ઘણા મમત્ો 
ગાંરીજીની મજાક ઉડાિિા િાંચિા - સાંભળિા મળ્ા છ.ે આિા મમત્ોની આંખ ઉઘાડનાર 
એક હકસસો જ્નારા્ણ અહીં મૂકે છ.ે 1920માં ‘ગૂજરાિ મિદ્યાપીઠ’ની સથાપના થઈ િે પછી 
બનેલો આ હકસસો છ.ે મયુંબઈના અમયુક રેહઠ્ાઓએ દમલિ પ્રિેર ન હો્ િો માિબર રકમનયું 
દાન આપિાનયું સૂચવ્યું. ગાંરીનો ઉત્તર હિોઃ ‘મિદ્યાપીઠ ફંડની િાિ િો બાજયુએ રાખો, 
અસપૃશ્િા કા્મ રાખિાની રરિે મને કાલે કોઈ હહનદયુસિાનનયું સિરાજ આપે િો િે સયુદ્ધાં હયું  
ન લઉં.’ (પૃ. 80). ગાંરીજી મન્મો પ્રમિ આગ્હી છ,ે પણ જડ નથી. મૌન હો્ ત્ાં પણ જરૂર 
પડ ે િો મૌન િોડી રકા્, અહહંસા મયુખ્ પણ અમનિા્્શ સંજોગોમાં હહંસા પણ સિીકા્્શ. 
પાણીનયું એક ટીપયું પણ િરારે િપરા્ નહહ, 1921થી માત્ રોિી જ પહેરી પણ બીજા કપડાંની 
જરૂર પડી િો રોિીના બે ટયુકડા ક્ા, ભોજનમાં પાંચથી િરયુ િસિયુઓ નહહ, પેલી ઇઝરા્ેલી 
કન્ા કહે કે ‘ગાંરી એટલે માણસ.’ અંિમાં જ્નારા્ણ િારિે છ ેકે ‘એક માત્ ગાંરી એિા 
છ ેકે એમના માટનેો આદર િરયુ ને િરયુ મિસિરિો જા્ છ.ે’ (પૃ. 88)

બહયુ ટૂકંમાં રંજના હરીર ‘પોરબંદરના એક સમૃદ્ધ પહરિારની દીકરી કસિૂરબાને 
ઊપસાિે છ.ે ગાંરી જિેો ગાંરી એમ કહે કે, ‘સી સટડૂ અબાિ મી!’ આનાથી મોટી ઓળખાણ 
કસિૂરબાની બીજી રી હોઈ રકે? હા, રયું ગયુજરાિીમાં કસિૂરબા મિરે કોઈ નિલકથા નથી?
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મરરીષ પંચાલને ‘હહનદ સિરાજ’ જાણે ગળે િળગી ગ્યું છ!ે અહીં રિીનદ્રનાથ અને 
ગોિર્શનરામને ઓળખાિે છ.ે ગાંરીની ભાષા મિરે રમણ સોની ઘણં ઝીણં કાંિે છ.ે ‘હહનદ 
સિરાજ’માં જ ેભાષા છ ેિે ક્રમરઃ ઘડાિી આિી છ.ે ગાંરીભાષાની ક્મિા, અિનિા કાકયુ, મમ્શ 
અને લાક્મણકિા-મિલક્ણિા આહદ મયુદ્ાઓ સદૃટિાંિ દરા્શિી આપે છ.ે હા, અહીં નારા્ણ 
દેસાઈનયું, જોકે મપિૃભમકિની અમરકિાિાળયું એક મનરીક્ણ નોંરિા જિેયું છ,ે ‘મહાદેિભાઈની 
ભાષાનો પ્રભાિ ગાંરીજીની રૈલી પર પડ્ો હિો - ‘હહનદ સિરાજ’ અને ‘સત્ના પ્ર્ોગો’ની 
ભાષાને સરખાિિાથી આ િાિ સપટિ થઈ રકે િેમ છ.ે’ (‘મારંુ જીિન એ  મારી િાણી’ ચિયુથ્શ 
ખંડ પૃ. 68).

‘ગારીજી િથા મસનેમા, િસિીર, ટપાલ હટહકટ, કાટયુ્શન (અમૃિ ગંગર, મિિેક દેસાઈ, 
હમસિ મહેિા, બીરેન કોઠારી) િગેરે એક કરિાં એક બહયુ રસપ્રદ િથા માહહિીપ્રદ લેખો છ ે
અને જનેી ખાસ નોંર લેિી ઘટ ેિે આ અંકમાં મૂકા્ેલા ફોટાઓ, હટહકટો, કાટૂ્શનો િથા ગાંરી 
સંબંરી રેખાંકનો ચશમા, ચંપલ, ત્ણ િાંદરા, જમેાં બકરી િો મનઃરંક અદભયુિ છ!ે જ્દેિની 
‘મો. ક. ગાંરી’ અને ‘ક. મો. ગાંરી’ના પીળાં પૂંઠાની કરામિ અંકને જીિંિ િથા દળદાર બનાિે 
છ.ે ભાઈ મિનોદ કયુહર્ાકોસને પણ રન્િાદ. એમ લાગે છ ેકે ‘ગાંરી દોઢસો’ની પૂણા્શહયુમિ. 
‘સમીપે’ના આ મિરેષાંકથી ભારે રંગેચંગે અને આપણા આકારને ગાંરી મિચારથી ભરી જિી 
થઈ છ.ે

q
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અવલોકન
સુર્ના	હાસ્ય	લેખક	શ્ી	નટવર	પંડ્ાનું	નૂ્ન	ગ્ંથરતન	

-	‘હાસ્યં	પરં	ધીમહહ’

પ્રા.	ડૉ.	મધુસૂદન	મ.	વ્યાસ

જ ેભાગિિ ગ્ંથમાંથી પ્રસિયુિ ગ્ંથનયું રીષ્શક રાખિાની પ્રેરણા લેિામાં આિી છ ેિે 
લિોકનયું છલે્યું ચરણ આ રીિે પ્રાપ્ થા્ છ ે- આનો ભાિાથ્શ થા્ કે ‘પરંસત્નયું હયું  ધ્ાન કરંુ 
છયુ .ં’ અત્ે ગ્ંથકારે એિયું દરા્શિીને પોિાના હાસ્ના રોરણો ઊંચા છ,ે એિયું જાણે કે અિાંિરે 
સથામપિ ક્યુું છ ેએટલે જ પરં હાસ્ં રીમહહ અથા્શત્ - શ્રેષ્ એિા હાસ્નયું ધ્ાન કરંુ છયુ .ં એટલે 
કે શ્રેષ્ એિા હાસ્ની ઉપાસના કરંુ છયુ .ં આમ જ ેમાણસને ઉત્તમ હાસ્ની ઉપાસના કરિાની 
હો્ િેના હાસ્લેખોના રીષ્શકો અને મિષ્ો અિનિા હો્ એ સિાભામિક છ.ે િેથી અહીં 
પ્રથમ હાસ્લેખ - ‘કાપલી કૌરલ્’ રીષ્શકથી મળી આિે છ.ે િળી, ઈ.સ. 2018માં પ્રકામરિ 
પ્રસિયુિ પયુસિક હાસ્ શ્રેણીના અન્ ગ્ંથો કરિાં કઈ રીિે અનન્ છ ેએની મિચારણા અત્ેના 
સમીક્ાલેખમાં કરિાનો ઉપક્રમ છ.ે સમગ્ ગ્ંથમાંથી પસાર થિાં અહીં લેખકનાં પંચમિર 
કૌરલ્ો ચાક્યુષપ્રત્ક્ (નજર સમક્) થા્ છ.ે (1) લેખોના રીષ્શકો અિનિાં છ.ે (2) સથૂલ 
હાસ્ સંગાથે જ સૂક્મહાસ્નયું મનરૂપણ છ.ે (3) નિા-નિા ર્દોની રોર અને અમભવ્મકિ છ ે
(જમે કે લેખાંક 23નયું રીષ્શક-મંચસથ, મંચોતસયુક અને મંચભ્ટિ મહાનયુભાિો (4) લેખોનયું કદ 
અથા્શત્ લંબાઈ સપ્રમાણ છ.ે (5) પ્રત્ેક લેખમાં કરેલ કાલપમનક હાસ્ મિહાર પણ િક્શસંગિ 
જણા્ છ.ે િરયુમાં આનાં પ્રત્ેક પાને જીિનનયું ભાથયું કે ડહાપણ મળી આિે છ.ે

પ્રસિયુિ ગ્ંથની મિરેષિાઓ સયુપ્રમસદ્ધ હાસ્લેખક ડૉ. જગદીર મત્િેદી અને મનરાળા 
હાસ્લેખક ડૉ. રમિલાલ બોરીસાગરે પોિપોિાની રીિે ખોલી આપી છ.ે પોિાની કેહફ્િમાં 
હાસ્લેખક શ્રી નટિરભાઈ પંડ્ાએ સમયુમચિ રીિે પોિાના મમત્ો એિા લેખક-લેમખકાઓની 
સયુ્ોગ્ નોંર લીરી છ.ે િેમજ ગ્ંથ પ્રકારન માટ ેસહા્કમમત્ોને પણ ભૂલ્ા નથી. એ િેમનયું 
અમભજાત્ છ.ે 

અત્ેના પાના નં-18 ઉપરનો પહરચછદે મારી દૃમટિએ સજ ્શનાતમક ગદ્યના નમૂનારૂપે હોઈ 
સમગ્ પહરચછદેને દરા્શિયું છયુ .ં િેથી જ મર્ાળાની િહેલી સિારે જાગિા કરિાં જગાડિાનયું 
અઘરંુ છ ેકારણ કે કયુ ંભકણ્શથી માંડીને કનૈ્ા સયુરીના મહાનયુભાિોને જગાડિાની પદ્ધમિમાં ઘણં 
િૈમિધ્ છ.ે આપણે ત્ાં જમે બાળક ને સયુિડાિિા માટ ેહાલરડાં અને સદગૃહસથોને સયુિડાિિા 
માટ ેરેરબજાર છ.ે એ રીિે જગાડિા માટ ેપ્રભામિ્ાં પણ છ.ે કનૈ્ાને જગાડિા માટ,ે ‘જાગને 
જાદિા કૃષણગોિામળ્ા’, ‘િેણલા રે િા્ા કાનયુડા...’ ઉપરાંિ હહનદી હફલમોમાં ‘જાગો મોહન 
પ્ારે જાગો...’ એિાં ગીિો છ ેપણ એક બાબિ હજયુ સયુરી નથી સમજાિી કે જગાડિાના મયુદ્ ે
આ બરા મોહનની પાછળ કેમ પડ્ા છ.ે બીજા કોઈના રજાઈ, રાબળા કેમ નથી ખેંચિા. 
આપણે મોહનની જો કૃપા પામિી હો્ િો િેને મનરાંિે ઊંઘિા દેિો જોઈએ.’ [પૃષ્-18]
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પ્રસિયુિ લેખમાં જ કમિએ ચારણકન્ા રીષ્શકનાં રૌ્્શગીિની રૈલીમાં આઠ લીટીનયું 
હાસ્કાવ્ ઊંઘિા લોકોને જગાડિા માટ ેઆલેખ્યું છ.ે િેમજ ર્ંસમ્ે, ર્નરાહો અને 
ર્નાંજમલ એમ ત્ણ નિા ર્દો પ્ર્ોર્ા છ,ે જ ેધ્ાનાહ્શ છ.ે

‘ફાળાનો ફયુંફાડો’ રીષ્શકના એક અન્ લેખમાં પણ લેખકે ઝીણિટભ્યુું િણ્શન ક્યુું છ ે
જ ે હાસ્મૂલક છ ે જયુઓ - ‘સત્નારા્ણની કથામાં સારયુ િામણ્ાનયું િહાણ ડબૂિાથી 
લીલાિિી-કલાિિીની જ ેદરા થા્ છ,ે એિી દરા પતનીની થઈ. િેઓ રસોડયુ ંરઝળિયું મૂકી 
બચાિ અથવે બેઠક ખંડમાં રસી આવ્ા. ફાળાની ચચા્શ સાંભળીને દાદાના મોઢામાં બીડી એમને 
એમ ઠરી ગઈને ઉરરસ ઉપડી. દાદીમાએ ચપટો ભ્ા્શ િગર જ છીંકણીની ડ્બી બંર કરી 
દીરી.’

હાસ્લેખક નટિરભાઈનયું સાહહત્ મિષ્ક અન્ િાંચન પણ વ્ાપક અને ઊંડયુ ંછ ે
િેથી િેમણે ખલીલ રનિેજિીની જાણીિી ગઝલ પંમકિ ‘અપને ખેિોં સે મબછડને િાળી 
પંમકિના ઉત્તરાર્શમાં - ‘અબ મૈં ટો્લેટ કી કિારો મેં નજર આિા હયું ’ લખી દીરયું છ.ે સમગ્ 
લેખ પણ રૌચાલ્ જિાની સમસ્ા મિરે જ છ.ે 

નટિરભાઈ પોિે હાસ્લેખક છ ેિેમજ લેખક જગિની સારી-નરસી બાબિોથી ઘણા 
િાકેફ છ ેિેથી આ હાસ્લેખોમાં બે હાસ્લેખો વિારા લેખકે જગિની સારી માઠી બાબિોને 
લક્માં લઈને આલેખન ક્યુું છ.ે ઉભ્ લેખોમાં રીષ્શકો જ હાસ્પ્રેરક છ.ે લેખાંક અમગ્ાર 
એટલે ‘લેખક બનિાની લમણાઝીંક’ અને િેિીસમો લેખ - ‘મંચસથ, મંચોતસયુક અને મંચભ્ટિ 
મહાનયુભાિો.’

પ્રસિયુિ બંને લેખોમાં સાહહત્ સમાજનયું દપ્શણ હો્ છ ેએ મસદ્ધાંિને અનયુસરીને િેમણે 
લેખક િરીકેના અભાિોનયું હાસ્મૂલક િણ્શન ક્યુું છ.ે િેમજ અરૂરાજ્ાનથી છલકાિા લેખકોની 
ઠકેડી ઉડાડી છ.ે ‘લેખક બનિાની લમણાઝીંક’ િાળા લેખમાં એક પહરચછદેમાં િેમના 
લાઘિજ્ાનનો લાભ મળે છ.ે ઘરમાં છાપયું નહોિયું... થી રરૂ થ્ેલ પેરેગ્ાફમાં પોિે પડોરીને 
ત્ાંથી લાિેલ છાપામાં રયું રયું િાંચ્યું િેનયું ઝીણિટ ભ્યુું અને કૌિયુકપ્રેરક િણ્શન િાચકને હાસ્ 
જરૂર પૂરંુ પાડ ેછ.ે િેમજ િેમની સૂક્મમનરીક્ણ રમકિને લાઘિભ્ા્શ િણ્શન થકી સચોટ રીિે 
અમભવ્કિ કરે છ.ે ઉપરાંિ િણ્શનકલાનો ઉત્તમ નમૂનો પણ આ પેરેગ્ાફ છ.ે

આ સંગ્હનો ચૌદમો મનબંર ‘ખાડો’ રીષ્શક રરાિે છ.ે િેમાંથી મનમનમલમખિ ત્ણ 
લીટીઓ િાંચિાથી િણા્શનયુપ્રાસ વિારા હાસ્ની સગ્શરમકિ અથિા કમિનાં દર્શન થરે.

‘ટૂકંમાં કૉલેજકાળમાં િે સ્ત્રી ‘મસિ’ હો્ છ ેકાળક્રમે ‘અલમસિ’ બની જા્ છ.ે (પયુરૂષો 
પણ આમાં બાકાિ નથી)’ (પૃષ્-91)

ઉપરાંિ આ પંમકિઓમાં પણ િેમનયું ર્દચ્ન હાસ્પ્રેરક જણા્ છ ે‘આમ િો ખાડો 
એ રસિાના ગાલ પર પડલેયું ખંજન છ,ે આિાં ખંજન જ માનિીઓનાં ગિ્શનયું ખંડન કરે છ.ે’ 
(પૃષ્-94)

કોઈપણ સામાન્ બાબિને લંબાિીને અથિા િેનયું ઊધિમીકરણ કરીને જ ેલેખક િણ્શિે 
િેને મસદ્ધહસિ લેખક કહી રકા્. આ દૃમટિએ ‘ખાડો’ મનબંર સામાન્ રસિા પર ખાડામાંથી 
બ્હાંડ અને મહાસાગરોના ખાડા સયુરી મિસિરિો જણા્ છ.ે આમ કમિ-લેખક-હાસ્કારની 
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કલપના રમકિનો બહોળો મિસિાર િેમની સિ્શરકમિને સૂચિી જનારો હોઈ મારી દૃમટિએ 
પ્રસિયુિ ‘ખાડો’ મનબંર આ સંગ્હમાંહેનો સિ્શશ્રેષ્ હાસ્મનબંર છ.ે 

પ્રસિયુિ હાસ્મનબંર સંગ્હને ગયુજરાિી ભાષાના બે સમથ્શ હાસ્લેખકોના આમરષ 
મલ્ા છ.ે શ્રી રમિલાલ બોરીસાગર અને શ્રી જગદીર મત્િેદીએ પોિપોિાની રીિે 
નટિરભાઈની રૈલીના ગયુણો િારિી બિાવ્ા છ.ે આપણે જરૂર કહી રકીએ કે નટિરભાઈએ 
પ્રસિયુિ હાસ્મનબંરોથી સિકી્ હાસ્લેખનની રયુભરરૂઆિ આમ કરી છ.ે 

છલે્ે એટલયું કહેિયું સયુ્ોગ્ રહેરે કે ‘કમિ’ ર્દ સંસકૃિ વ્ાખ્ા પ્રમાણે વ્ાપક અથ્શ 
રરાિે છ.ે એ અથ્શમાં આ પયુસિકના લેખક હાસ્લેખન કરિા હોિા છિાં કમિ છ.ે િેથી કેટલાક 
લેખોમાં હાસ્ને આગળ િરારિા િેમણે જાણીિા કે અજાણ્ા કમિઓની પંમકિઓ ટાંકી છ.ે 
(કૈલાસ પંહડિની પંમકિ અહીં જોિા મળે છ.ે) ઘણીિાર િેઓ ગઝલોની ચોટદાર પંમકિઓની 
સહા્ પણ લે છ,ે જ ેિેમની ર્દ પસંદગીની રમકિને દરા્શિે છ.ે 

એક એિયું પણ અનયુમાન પ્રસિયુિ પયુસિક િાંચીને થઈ રકે કે સજ ્શક શ્રી નટિરભાઈ પંડ્ા 
ઘણં દયુઃખ િેઠીને અથિા ગરીબીનો સિાદ ચાખીને લેમખની ચલાિિા હોિાનયું જણા્ છ.ે િેથી 
કેટલીક આભાસી પહરમસથમિઓ િેમજ ર્દો કે િાક્ો થકી એમણે હાસ્નયું સજ ્શન કરેલયું છ.ે 
‘મેલા’ લખિાનો મહાિરો (પૃષ્-95) મનબંર એનયું ઉદાહરણ છ.ે

શ્રી નટિરભાઈને એિી રયુભેચછા આપયું છયુ  ંકે િેમનયું હાસ્લેખન ઉત્તરોત્તર િરયુ શ્રેષ્ 
અને િેમજ ગયુજરાિી ભાષાના અનેક િાચકો સયુરી િેઓ િકિા રૂપે અને લેખક રૂપે પહોંચે 
િેમજ પોિાની હાસ્લેખક િરીકેની સજ ્શકિાને િરયુ મિસિારે.

ર્રાડ  ચૈ્ાલી	ઠક્કર

(‘મિરાડ’ લેખક ઃ માિજી મહેશ્રી, પ્રકારકઃ મિિેકગ્ામ પ્રકારન, પ્રથમ આિૃમત્તઃ 2020, 
પૃષ્ઃ 159, મૂલ્ઃ રૂ. 180)

સાંપ્રિ સમ્માં કચછ પ્રદેરના સજ ્શક માિજી મહેશ્રીનયું ભૂકંપ આરાહરિ પયુસિક 
એટલે ‘મિરાડ’. કચછમાં 26 જાન્યુઆરી 2001ના રોજ આિેલ મિનારક ભૂકંપે પ્રજાને 
રારીહરક, માનમસક, આમથ્શક રીિે પા્માલ કરી. પ્રજાની સંિેદનાને કલમના માધ્મથી રજૂ 
કરિો સજ ્શક પણ એમાંનો જ એક વ્મકિ છ.ે સજ ્શક માિજી મહેશ્રીની પહેલા ડૉ. રીરેનદ્ર 
મહેિા કચછના ભૂકંપ આરાહરિ નિલકથા-‘છાિણી’ આપી ચૂક્ા છ.ે જોકે જ-ેિે સજ ્શકે 
કયુદરિી દયુઘ્શટનાનયું સમ સમ્માં સાક્ી બનિાનયું થ્યું હો્, ત્ારે સિાભામિક રીિે જ િે 
સજ ્શકનયું સંિેદનમિશ્ મનરાળયું હો્. પ્રસિયુિ પયુસિકમાં કયુલ 35 મિમભન્ન ઘટના આરાહરિ 
િાિા્શઓ છ.ે આ દરેક િાિા્શ સત્ઘટનાને કેનદ્રમાં રાખીને રચાઈ હોિાથી, િેમાં િાસિિ સહજ 
િણાઈ છ ેઅને 35 જટેલા જયુદા જયુદા પાત્ોની િેદના-વ્થાને સજ ્શકે સંિેદી છ ેએમ કહી 
રકા્. મોટભેાગે એિયું જણા્ છ ેકે સત્ઘટના પર આરાહરિ સાહહત્ કોઈ પણ સિરૂપને 
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આલેખિયું હો્; િે ભાિકને અચંમબિ કરનારંુ જણા્ છ,ે જ ેિાચકને જયુદા ભાિલોકમાં લઈ 
જા્ છ,ે િો િાચક ભાિક બની સત્ઘટનાના પાત્ોની, લેખક વિારા વ્કિ થિી સંિેદનાને 
પામી રકે છ,ે અનયુભિી રકે છ.ે જટેલો કલપનાલોક રચિો સહેલ નથી, િેટલયું જ િાસિિનયું 
એટલે કે સત્ઘટનાનયું મનરુપણ કરિયું સાહહત્ રચિયું પણ સહેલ નથી. કેમકે સજ ્શકે સત્ઘટના 
પર સાહહમત્ક કૃમિ રચિી િખિે છાપાળિો અહેિાલ િો આપિાનો નથી જ નથી. અહીં િાિા્શ 
છ ે એટલે િાિા્શરસનયું પાન સજ ્શક પાસેથી સહજ અપેમક્િ છ,ે સજ ્શકના કોઈ ્ાદગાર 
જીિનપ્રસંગ કે પછી પ્રિાસ આરાહરિ કથા કે િાિા્શ હોિ િો િાિ જયુદી હોિ અહીં િો ભૂકંપ 
આરાહરિ સત્ઘટનાઓ મૂળમાં છ,ે જનેો અનયુભિ પયુસિક લખનારે ખયુદ ક્થો છ.ે

પયુસિકનયું અપ્શણ લેખકે પોિાના નાના ભાઈને ક્યુું છ,ે ભાઈ િેજપાર વ્િસા્ે મરક્ક 
માિજીભાઈની ભાળ કાઢિા નીકળી પડ ેછ.ે રેલીમાં મરક્કો દબાઈ ગ્ાના સમાચાર સાંભળી 
પોિાના પહરિારની મચંિા રાખ્ા િગર એ જ સાંજ ેલેખક પાસે દોડી જા્ છ.ે માંડિીથી 
અંજાર સયુરીનયું અંિર કાપિા પોિાના ભાઈને િે િખિે રયું થ્યુ્ં હરે? એ સિાલ સજ ્શકમચત્તમાં 
જાગી ઊઠ ેછ.ે અહીં કચછના બે િાલયુકા એિાં એક દોઢ કલાકના અંિરે આિેલા ગામોનયું અંિર 
સિારથી સાંજ સયુરી કેમ લંબા્યું િે ભૂકંપની મિનારકિા બિાિી જા્ છ.ે ‘કચછમમત્’ દૈમનકમાં 
2002માં ‘મિરાડ’ નામે ચાલિી સજ ્શકની કટાર પયુસિક આકાર પામે છ;ેત્ારે સજ ્શક િેને 
સંિમર્શિ આિૃમત્ત નહીં, પણ જયુદયું જ પયુસિક ગણાિે છ.ે આરંભે ભૂકંપના અનયુભિને આલેખિા 
પ્રસિાિના લેખમાં લેખક કહે છ,ે

‘ભૂકંપમાં મારંુ બચી જિયું એક ચમતકાર છ.ે હયું  મિદ્યાથમીઓની પ્રભાિફેરીમાં સામેલ 
હિો. મેં મારા રહેરને પડિયું જો્યું. લોહી મનંગળિા સાથીઓને જો્ા. આખરી શ્ાસ લેિા 
ચહેરો જો્ા. મારી ચેિના બરીર થઈ ગઈ હિી...’

સત્ કેટલયું ભ્ાનક હોઈ રકે િેની િાિ માંડી. િેઓ આ પયુસિક લખિા પાછળની િાિ 
કરે છ.ે કોઈ પણ સજ ્શકની સંિેદના િેના જમાનાની આિી કોઈ ઘટનાથી ખળભળી ઊઠ ેિે 
સહજ છ.ે અને એટલે જ કલમ િેની મદદે આિી ચડ ેછ ેઆિી લોહીઝાણ િાિા્શઓ કહેિા. 
આ િાિા્શઓ દદ્શનાક છ,ે ઝીણી ઝીણી િેદનાનો અનયુભિ કરાિે છ;ે છિાં્ સૂક્મ આરાિાદ 
પણ ક્ાંક ને ક્ાંક દેખા્ છ,ે એટલે જ િો અંમિમ પૃષ્ પર લેખક મનતરેનયું મિરાન મૂકે છ,ે

Life is beautiful, Because it’s Painful

જીિન સયુંદર છ ેકેમકે િે પીડાથી ભરેલયું છ.ે આ િાિા્શઓ િાંચ્ા પછી રોક-કરુણરસ 
મનષપન્ન થા્ છ,ે છિાં કૃમિનયું િાંચન આનંદ િો આપે જ છ.ે હા, એટલયું ખરંુ કે આમાંથી એક 
પણ િાિા્શનો અંિ ‘ખારયું, પીરયું ને રાજ કીરયું’િાળો નથી. િેમ છિાં મનને જયુદા જ પ્રકારની 
િયુમટિ અને કસક અનયુભિા્ છ.ે કયુલ 35 િાિા્શઓમાં 35 જયુદા જયુદા પ્રસંગો-ઘટનાઓનયું 
આલેખન થ્યું છ.ે પાત્ો પણ જયુદા જયુદા વ્િસા્ના અને િાિા્શરંભે જ મોટભેાગે નામજોગ 
પહરચ્ સાથે આિે છ.ે અહીં જ્ામિ-જામિનો ભેદ પણ સજ ્શકે ભૂસ્ો છ,ે જમે કયુદરિે પણ કહેર 
િરસાિિામાં ભેદ નથી રાખ્ો િેમ. આ પ્રકોપનયું સજ ્શકે સંિેદનાસભર આલેખન ક્યુું છ.ે આ 
પાત્ોમાં મરમક્કા બહેનો, િેપારીઓ, િૃદ્ધ સ્ત્રીઓ, ્યુિિીઓની જયુદી જયુદી ભૂમમકાઓ-કયુદરિી 
હોનારિથી કઈ કઈ રીિે આહિ થઈ, િેની કથની રજૂ થઈ છ.ે ભૂકંપને કારણે પગ ગયુમાિિી 
્યુિિીની સગાઈ િૂટ ેછ,ે િો કેરયુભાઈ મિરયુર થા્ છ,ે મિરનજીભાઈ ચારે-ચાર દીકરાના 
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મૃત્ના આઘાિમાં પરાણે જીવ્ે જા્ છ.ે મિમક્પ્ સંબંરોમાં સપડા્ેલા પાત્ો અને િેમની 
િેદના અહીં જ ેછ ેિે સિરૂપે સજ ્શકે ઝીલી છ.ે આ િાસિમિક પાત્ોમાં કચછના સજ ્શક ડૉ. 
રીરેનદ્ર મહેિા, કમિશ્રી અ્દ અને રમસકભાઈ ઠક્કરની િાિા્શઓ પણ સામાન્ જનની સાથે 
સથાન પામી છ.ે

િાિા્શમાં સથળ િરીકે અંજાર, માંડિી, ભયુજ, લાકહડ્ા, ભચાઉ, મયુનદ્રા જિેા કચછના 
નગરોનયું આલેખન અન ઉલ્ેખો મળે છ.ે આ પયુસિકના સજ ્શક ર્ાં િસિાટ કરે છ,ે િે અંજાર 
નગર મયુખ્તિે કેનદ્રરૂપે સથળ િરીકે આિે છ,ે અન્ રહેરો અને નગરોની િાિ પણ અહીં રજૂ 
થઈ છ.ે બરી જગ્ાના પીહડિોના અનયુભિોને જાણી અને સમસંિેદના અનયુભિિા સજ ્શકે જ-ેિે 
પાત્ોની વ્થાને કથન સિરૂપે રજૂ કરિાં ગા્ા છ.ે

આ િાિા્શના રીષ્શકો પણ કથાિસિયુને મામમ્શક રીિે વ્કિ કરિા જોિા મળે છ.ે જમેકે, 
‘થીજી ગ્ેલા આંસયુ’, ‘બેઘર મજદંગી’, ‘કાંરનો્ હક નહીં’, ‘જ ે પીડ પરાઈ જાણે રે!’, 
‘આફટરરોકસ’ િગેરે લગભગ બરાં જ રીષ્શકો ્થાથ્શરૂપે મયુકા્ા છ.ે આખી્ િાિા્શમાંથી 
પસાર થિો ભાિક િાિા્શના કથાિસિયુમાંથી, સમગ્ િાિા્શના આખા્ ભાિજગિમાંથી આખરે 
િો ફરી પાછો રીષ્શક સયુરી પહોંચી રીષ્શકને નિી િરાહે પામિો જા્ છ.ે

પાત્નયું આલેખન સરળ, પ્રાસાહદક રૈલીમાં થ્યું છ.ે આ પાત્ો િૈમિધ્સભર હોિા છિાં, 
દરેકની એક મિરેષિા એ રહી છ ેકે િેમની સૌની મનોદરા કયુદરિની એક આપમત્તની આહિ 
થ્ેલી છ.ે એ જયુદા પહરિેરમાંથી, પહરિારમાંથી, િ્માંથી આિિા હોિા છિાં; દરેકની 
વ્થાનો સૂર - દદ્શ એક જ છ.ે આ િાિા્શઓમાં એ પણ જોઈ રકા્ છ ેકે િાસિિની ઘટનાઓ 
મનરૂમપિ થિી હોિાને કારણે ભૂકંપ સમ્ે કચછની મયુલાકાિે આિનાર િતકાલીન અમેહરકી 
રાટિ ્ટપ્રમયુખ મબલ મકલનટન હો્ કે રીડસ્શ ડા્જસેટના િંત્ી હો્ િેઓ પણ પાત્ રૂપે સથાન 
પામે છ.ે

મોટાભાગની િાિા્શઓ આરંભે જ ભૂકંપની િાિ કે િેના પછી બે-ચાર હદિસ, િરસ 
પછીની સમ્રેખાથી રરૂ થા્ છ,ે િો એકાદ િાિા્શમાં ફલેરબેકની ટકેમનક છ,ે પત્ પણ 
ટકેમનકરૂપે એકાદ િાિા્શમાં ્ોજા્ છ.ે પાત્ોનો પહરચ્ આરંભે જ આિી જા્ છ,ે લગભગ 
બરી જ િાિા્શઓનો અંિ પ્રશ્ાથ્શ સજ વે છ,ે િો િળી સજ ્શક અને ભાિકને કોઈ પણ િાિ અંિમાં 
ખળભળાિી મૂકે છ.ે પ્રથમથી કરીને 25 સયુરીની િાિા્શઓના અંિે ભાિકને ઘોર મનરારા ઘેરે 
છ,ે િો અંમિમ દસેક િાિા્શઓમાં ભૂકંપમાંથી ફરી બેઠા થિાની આરા જનમિી જોિા મળે છ.ે 
આ અંમિમ કેટલીક િાિા્શઓમાં હકારાતમક અમભગમ બહયુ સપટિ રીિે આિે છ.ે િેમજ કેટલીક 
િાિા્શઓમાં જીિનના જ ેસાચા હીરો કહી રકા્ એિા પાત્ો છ,ે િે અહીં આિે છ.ે ક્રીમાલી 
જોરીનયું પાત્ છ,ે જણેે પોિાનો જાન જોખમમાં મૂકી અને ભૂકંપગ્સિોની બહાદયુરીપૂિ્શક મદદ 
કરી, એનો જ ેઆલેખ છ,ે એ એના જ ર્દોમાં લેખક િાિા્શસિરૂપે મૂકે છ,ે એટલે મનરારાની 
સાથે અહીં હકીકિમાં આિા મનરારાજનક િાિાિરણનો ભોગ બનેલી વ્મકિ પણ કેટલી 
મનષ્ાથી અને પહરમસથમિ સામે જ ેરીિે ઝઝૂમે છ,ે એ આ પાત્ોમાં મૂકાઈ છ.ે આ પ્રકારની િાિ 
ર્ારે લેખક િાિા્શસિરૂપે મૂકે છ,ે ત્ારે જીિન પ્રત્ેનો િેમનો દૃમટિકોણ વ્કિ થા્ છ.ે

આ િાિા્શઓમાં કચછી ભાષાના ર્દપ્ર્ોગો પ્ર્ોજા્ા છ.ે જ ેકચછીભાષી લેખકોનયું 
સજ ્શન છ ેએિી અનયુભૂમિ સહજ કરાિી જા્ છ.ે િક્કડ, છોહડ્ા િગેરે કચછી ભાષાના ર્દો 
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અહીં છ,ે િો િળી ભૂકંપ અને િેના આરાહરિ ર્દો િાિા્શમાં સિાભામિક જ આિિા જા્ છ.ે 
26 જાન્યુઆરી 2001 એટલે કે રાટિ ્ટી્પિ્શનો પણ બહયુ જૂજ ઉલ્ેખ એકાદ િાિા્શમાં જ માત્ 
સથાન પામે છ.ે બાકી ભૂકંપ જ આ િાિા્શઓના કેનદ્રમાં હોિાના કારણે આ પ્રસંગ જાણે કે 
કોરાણે મયુકા્ો છ,ે જ ેસહજ પણ છ.ે િાચકને રયુદ્ધ જોડણી જોિાની, િાંચિાની આદિહો્ િો 
જરૂરથી ક્મિઓ સિિ નજરે ચડ ેછ.ે સજ ્શનાતમક સાહહત્ કૃમિઓ કરિા આ કૃમિ માિજી 
મહેશ્રીની સજ ્શક િરીકેની નોખી ઓળખ િાચકને કરાિે છ.ે આ િાિા્શઓ સત્ઘટના સિરૂપને 
ન્ા્ આપિી, િાસિિની નજીક રહી લખાઈ છ.ે આ કૃમિ સંિેદનકેનદ્રી કૃમિ િરીકેની છાપ 
ભાિકના મચત્તમાં ઊભી કરે છ.ે

‘સમ્ય	્ો	થ્યો’ની	સૉનેટરચનાઓ  દક્ષા	વ્યાસ

(‘સમ્ િો થ્ો’ઃ સંધ્ા ભટ્ટ, રન્નાદે પ્રકારન, 2020, આિૃમત્ત - પ્રથમ, મૂલ્ રૂ. 80, 
પૃ. 66)

‘સમ્ િો થ્ો’ કિમ્ત્ી સંધ્ા ભટ્ટનો ત્ીજો કાવ્સંચ્ છ.ે ‘સપર્શ આકારનો’ અને 
‘રૂન્માં આકાર’માં રજૂ થ્ેલાં સૉનેટ ઉપરાંિ અન્ મળી આ સૉનેટ સંચ્માં 54 સૉનેટો 
એકમત્િ કરા્ાં છ.ે સૉનેટ એક ચયુસિ કાવ્પ્રકાર છ.ે ભાિોમમ્શનયું સં્મમિ પ્રચલન, ક્રમમક 
ભાિમિકાસ, છાંદસ અમભવ્મકિ, ચયુસિ રચનામિરાન જિેી બાબિો એને એક પ્રકારની 
પ્રમરટિિા, સઘનિા અપવે છ.ે ઠાકોર પ્રમિમષ્િ મિચારપ્રરાન કમિિાનયું એ આગિયું નજરાણં છ.ે 
છલે્ા દા્કાઓમાં ગીિ અને િે કરિાં્ ગઝલનયું ભરપૂર ખેડાણ થિયું આવ્યું છ.ે એિા 
સમ્માં કિમ્ત્ી જાણે આ સંચ્ વિારા પ્રમરટિિા િરફ પાછા ફરિાનયું સૂચિી રહાં છ.ે

છાંદસ િાણીમાં મંત્ની રમકિ છ.ે એ મસદ્ધ કરિી, આતમસાત્ કરિી એ એક સારન 
છ.ે એ િાણીને કિમ્ત્ી અહીં મરખરણી, મંદાક્રાનિા, િસંિમિલકા, રાદૂ્શલ મિક્રીહડિ, રામલની, 
પૃરિી જિેા છદંોના વ્ા્ામ વિારા મસદ્ધ કરિાનો પયુરુષાથ્શ કરે છ.ે િેઓ ઝૂલણામાં સૉનેટ-
ગઝલનો પ્ર્ોગ કરિા પણ પ્રેરા્ાં છ.ે આરયુમનક ્યુગમાં ગદ્યસૉનેટના પણ પ્ર્ોગ થ્ા છ;ે 
પરંિયુ છાંદસ િાણીનયું એ સથાન લઈ રક્ાં નથી. હકીકિમાં છદં એક પ્રકારનો ગામણમિક 
મન્ંમત્િ લ્ છ;ે પરંિયુ શ્રેષ્ ર્દના મિમન્ોગ મિના એનયુ મારયુ્્શ, અમભનીિ ગૌરિ પ્રગટિયું 
નથી. એટલે છદંસારના સાથે ર્દસારના પણ જરૂરી બને છ.ે એને માટ ે આંિરસૂઝ, 
સૌંદ્્શદૃમટિ, સહજ ર્દરય્ા રચિા સરિા કાન, રૈ્્શ, સમૃદ્ધ ર્દ ભંડોળ જિેાં િાનાં 
આિશ્ક બંને છ.ે આ ર્દસારના એથી છદંસારનાથી્ કપરી છ.ે એના અભાિમાં છદંની 
મરસિમાં રહેિા પૂરકોનો - કે સજ ્શકિાની ચમક મિનાના ર્દોનો િારંિાર થિો ઉપ્ોગ 
અમભવ્મકિને મરમથલ કે સપાટ બનાિે છ.ે આ ભ્સથાનથી કમિએ ચેિિાનયું રહે છ.ે

સંધ્ાબેનનાં આ સૉનેટોમાં એક પ્રકારની સરળિા અને સાદગી છ.ે કલપનાની ઊંચી 
ઊડાન કરિાં કિમ્ત્ીનયું િલણ સપટિ, પારદર્શક, સીરી અમભવ્મકિ િરફનયું િરયુ છ.ે 
રીષ્શકનામી કૃમિ ‘સમ્ િો થ્ો’ એક સરસ મિચારને, ઉદાત્ત ઝંખનાને પ્રગટ કરે છ.ે દેર 
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આઝાદ િો થ્ો, પ્રભાિ ઊગ્યું, બંરનો િૂટ્ાં; પરંિયુ કિમ્ત્ી પ્રશ્ કરે છઃે

ઘણા	સમ્યથી	રનરભ્ર	નભશું	કશું	સાંપડ્ું? 
વળી,	મધુર	ને	સદા	વરસ્ું	રસમ્ે્ય	ક્યાં	મળું?	
(49)

સપનયું િો એિયું હિયું કે -

હવે	હૃદ્યમાં	ભરીશું	નરવી	હવા	પ્રેમની 
અને	ગનનમાં	ઊડીશું,	મળશે	ધુરા	ક્ષેમની	(49)

પરંિયુ મહામનયુજ ેજો્ેલયું આ સિપન ક્ાં ફળ્યું? અહીં િો રુમરરની નદી િહી, દેર જાણે 
ઘેરી બમરરિામાં ચાલ્ો ગ્ો. રેકસમપહર્ન રૈલીના આ સૉનેટને કિમ્ત્ી અંિે અનયુરૂપ ચોટ 
આપે છઃે

બહુર્નની	ધરા	ઉપર	શું	મળે	એક	કે? 
હવે	સમ્ય	્ો	થ્યો;	પ્રગટ	ના	થ્ો	્ો્ય	્ે!

પ્રશ્ સાથે મૂંઝિણ છ,ે અકળામણ છ.ે ગીિા સમરે છ.ે પૃરિી પર પાપનો ભાર િરી ગ્ો 
છ ેપણ પેલા િચન આપનારા કૃષણ ક્ાં?! કિમ્ત્ીની બાનીમાં સાદગી, સરળિા સાથે એક 
પ્રકારનયું ઠાિકાપણં િરિારે. એ એમની પોિાની મિરેષિા છ.ે સાંપ્રિને આ રીિે સંિેદિી 
ચેિનાનયું પ્રાગટ્ ‘મિમાસયુ’માં પણ જોિા મળરે.

માિૃહૃદ્ની ઊંડી અંિરવ્થાને િાચા આપિાં ‘પયુત્ ચાલી જિાં’, ‘િારા મિના’, ‘પ્રશ્’ 
જિેાં સૉનેટો સૉનેટ મસમદ્ધનાં મરખર િો સર કરે જ છ;ે પરંિયુ િે સાથે ભાિકના હૃદ્ને સદ્ય 
જીિી લે એિાં ખમિીરર છ.ે ‘પયુત્ ચાલી જિાં’માં દામપત્-સરોિરમાં ઉઘડલેા પદ્મને મિરાિા 
હકરોર કાળમાં જ છીનિી લે છ ેત્ારે પયુત્ની એક એક બાળલીલાને મયુગર િાતસલ્થી માણિી 
માિા િેદનાપૂણ્શ ઉપાલંભ સાથે પ્રશ્ કરે છઃે

મને	ઘેલી	જોઈ	કુદર્	્ને	શું	થઈ	ગ્યું? 
ખરે	ટાણે	્ારં	સ્	ગજવવાનું	મન	થ્યું?!	(15)

આ ભાિપરાકાષ્ા ભાિકના હૃદ્ને મિચમલિ કરી દે છ.ે

અહીં મિષ્ોનયું િૈમિધ્ પણ ધ્ાન ખેંચે છ.ે પ્રકૃમિ-પ્રીમિ, સંસારરસ, જીિનનયું િાસિિ, 
સરળ-સહજ જીિનની અભીપસા, સાંપ્રિથી માંડીને એ સજ ્શન ક્ણ સયુરી મિસિરેલયું છ.ે ‘નદી-
એક કન્કા’, ‘મળ્યું જો ના હોિે’, ‘જીિનસંધ્ાએ’, ‘પ્રિીક્ા’, ‘અિસર’, જિેી રચનાઓ 
ધ્ાનાહ્શ બની છ.ે 

‘અિસર’માં મજિાિા જીિન સંદભવે કિમ્ત્ીએ કરેલી અંિ્ા્શત્ા માણિા જિેી છ.ે 
એમાં અનયુભિજગિનાં િર્ોને િેઓ બહયુ સહજ સરળિાથી િણી લે છઃે

જ	ેજ	ેઆવે	ગ્હણ	કરં	છુ,ં	ક્યાં	રવકલપો	મળે	ત્યાં?
* * *

સંબંધોનું	સમરસપણં	સાંપડે	છ	ેપ્ર્યતને.

* * *
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સાથે છીએ પણ ફકિ જાિને ચાલિાનયું પણ એ બરાને અંિે સૉનેટનયું ગૌરિ જાળિિાં 
િેઓ આ પરાકાષ્ાએ અટકે છઃે

લાગે	છ	ેકે	અટકવું	અહીં	ભાગ	છ	ેરે	ગર્નો 
આભારી	છુ	ંઅવસર	મળો	રચં્વાની	રસથર્નો.	(40)

‘િસંિનો દરબાર’ ભરા્ છ ેને કિમ્ત્ીની કલપનાને પાંખ ફૂટ ેછઃે

સવારી	આવી	છ	ેકુસુરમ્	પ્રફુરલ્લ્	દ્રુમની 
મહેકી	ઊઠી	છ	ેવનઉપવને	આમ્રઘટના 
સમગ્ે	લહેરા્યા	સુરરભ્	અને	રમ્ય	પડદા 
અહો	હો!	જાણે	કે	ખુદ	પ્રકૃર્નું	મંચન	અહીં.	(27)

‘િિ સાંમનધ્ે’ અને ‘સજ ્શનક્ણે’ સજ ્શક-અનયુભૂમિને સયુપેરે વ્કિ કરે છ.ે કમિિા 
સંમગની બને છ ેને જાણે જાડ્નો પડદો હટી જા્ છઃે

્યુગોની	સપૃહાથી	સભરપણં	આ	લભ્ય	બન્ુ ં
કરવ્ા	સાંરનધ્યે	જરઠપણં	રે!	કૈંક	હટ્ું.	(14)

અને ‘સજ ્શનક્ણા’નો મિસમ્ભ્થો આલોક ચેિનાને અજિાળે છઃે

નહીં	હંુ	જાણં	કે,	અકળ	ઘટના	આ	કઈ	બની?! 
પરં્ુ	જો્યું	છ	ેમુજ	ભી્ર	કૈ	ઉજ્જવળ	થ્ું.	(13)

આ ‘ભીિરનયું અજિાળયું’ િરયુ ને િરયુ િેજથી, િરયુ આકરી સારના સાથે સંધ્ાબેનની 
કમિિામાં પ્રગટિયું રહે એિી રયુભેચછા. 

q
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ચચાતિ
‘જૂનું	રપ્યરઘર’માં	જૂનું	હો્ય?

પી્યૂષ	પારાશ્યતિ

‘મારા ગ્ા પછી આ અંગે િપાસિયું વિાર બંર થિાનયું.’ મારા મપિાશ્રીના મિિેચન 
અંગેના એક લેખમાં આમ લખ્યું હિયું. ગયુજરાિી ભાષામાં કમિ કાનિ, બ. કા. ઠા. હહર ઝીણા 
અને પ્રભારંકર પટ્ટણીના સમ્માં લખા્ેલાં અનેક સૉનેટોના કિૃ્શતિ અંગે િેમણે સંરોરન 
લેખ લખેલા િેના સંદભ્શમાં ‘જૂનયું મપ્ેરઘર’ રીષ્શક અંગે લખિાં  િેમણે લખેલયું કે મપ્રઘર 
ર્દ સાચો છ ેપણ કાવ્ના રીષ્શકને ભરુચીભાષાનો ઓપ આપિા મપ્ેરઘેર લખ ય્ું છ.ે પણ 
કાવ્ના પાઠમાં મપ્ેરઘર ર્દ પ્ર્ોજી રકા્ો નથી કારણ કે નહીં િો છદં ભંગ થા્ છ.ે આ 
એક બહયુમૂલ્ સંરોરન છ.ે િે પછી મને જ ેધ્ાનમાં આવ્યું છ ેએ કે આ કાવ્ના રીષ્શકમાં 
એક ર્દ કઈ સમજણથી ઉમે્થો છ ેઅને િે ‘જૂનયું’ ર્દ િરારાનો લાગ્ો છ ેકારણ કે સ્ત્રીના 
લગ્ન પછી પોિાનયું સાસરંુ હો્ છ ેઅને મા-બાપનયું ઘર એ પોિાનયું મપ્ર હો્ છ.ે

આમાં જૂનયું ર્દ પ્ર્ોજિાની ક્ાં જરૂર લાગી? જૂનયું એટલે િેની સામે નિયું મપ્રઘર 
હો્ િો જૂનયું ર્દ ્થાથ્શ નીિડ.ે કમિ કાનિના પત્ોમાં કમિ કાનિે પોિાના અનેક કાવ્ો 
અમભપ્રા્ાથવે કમિ હહર ઝીણાને લખ્ાના ઉલ્ેખો ભૃગયુરા્ અંજાહર્ાના પયુસિક ’કાનિ 
મિરે’માં જોિા મળે છ ેપણ હહર ઝીણા િરફથી કાનિને પ્રાપ્ થ્ેલા પત્ોનો ક્ાં્ ઉલ્ેખ 
નથી. આિયું કેિી રીિે બની રકે? કાનિના પત્ોનયું સંપાદન કરનારે આ અંગેની ચીિટ રાખ્ાનયું 
જણાિયું નથી. 

કમિ હહર ઝીણાનયું છદંકમ્શ ખૂબ જ દૃઢ હો્ િો જ કાનિ પોિાના કાવ્ો હહર  ઝીણાને 
મોકલે. હહર ઝીણા મોરબીના મહામહોપાધ્ા્ રાસ્ત્રી રંકરલાલ માહેશ્ર પાસેથી છદંરાસ્ત્ર 
રીખ્ા હિા. આ જ રાસ્ત્રીજી પાસે કમિ નહાનાલાલ ગયુરુમરષ્ પરંપરા અંિગ્શિ પૂરા છ 
મહહના રહીને છદંરાસ્ત્ર રીખિા િેમની પાસે મોરબી રહેલા. નહાનાલાલના પયુસિક ‘મારાં 
અક્રજીિનના ગયુરુઓ’ પયુસિકમાં આનો ઉલ્ેખ છ.ે સંસકૃિ ભાષામાં િેમણે અનેક નાટકો 
લખ્ાં છ.ે ગયુજરાિ સંસકૃિ સાહહત્ અકાદમી આ પયુસિકો મેળિી િેનયું પયુનઃપ્રકારન કરે એ 
ઘણં સિયુત્ ગણારે. હહર ઝીણા માત્ 26 િષ્શની ઉંમરે, 1889માં મૃત્યુ પામ્ા અને સામમ્કોમાં 
કાવ્ો પ્રમસદ્ધ કરાિીને નામના મેળિિાની કોઈ ખેિના િેમને ન હિી. િેથી િેમના નામે 
લખા્ેલાં કાવ્ો આપણા સયુરી પહોંચ્ા જ નથી, કારણ કે એ ક્ારે્ અને ક્ાં્ પ્રકામરિ 
થ્ાં નથી.

q
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અને	છલે્લે...
ક્યાં	છ	ેસાહહત્યની	પોથીમાં,	પરથમીનો	પોઠી?

ભર્		મહે્ા

આપણે નાનપણથી જ ભણિાં આવ્ાં છીએ કે ભારિ ખેિીપ્રરાન દેર છ.ે ર્ારે 
મોટાં થ્ાં ત્ારે જો્યું કે ભારિ િો પ્રરાનપ્રરાન દેર છ!ે ચંપારણમાં ફરમજ્ાિ (ત્ીજા 
ભાગની) જમીન પડાિી એમાં ગળી ઉગાડિાં અંગ્ેજો સામે આહફ્કાથી નિાં નિાં આિેલાં 
મોહનદાસે એિી લડિ આપી કે મિશ્ની મહાન મબ્ટીર સરકારે ઝૂકિયું પડ્યું. ભારિી્ 
રાજનીમિમાં ખેડિૂ કેનદ્રમાં આવ્ો. મોહનદાસ આ લડિ પછી મહાતમા બન્ાં! સાહહત્માં 
ઈ.૧૯૧૭-૧૮ની આ ઘટના પછી ના્ક પદે ખેડિૂ આવ્ો. એમણે કહયું કે `મને	ખેડૂ્ ોમાં	
ભગવાનના	દશતિન	થ્યાં!’. ત્ારથી ખેડિૂોએ પણ આ મહાતમાને સાથ આપિામાં પાછયુ  ંિળીને 
જો્યું નથી. ગાંરીજીની અસંખ્ લડિોમાં સેંકડો ખેડિૂો જલેમાં ગ્ા. ત્ારે જલેમાં જિયું 
આજના જિેયું ન હિયું. િમારી િમામ સથાિર-જગંમ સંપમત્ત જપ્ થિી. આમ, મરમક્િોને 
અમરમક્િની પીડા થિી. અગાઉ દાદાભાઈ નિરોજજીને `પ્રોવટધી	એનડ	અનરરિટીશરૂલ	ઈન	
ઈરનડ્યા’ વિારા સેંકડો ખેડિૂોની િાિ કરી ચૂક્ાં હિા. પણ ગાંરીજીનો ચમતકાર એ હિો કે 
ખેડિૂો જ ખેડિૂની િાિ કરિા થ્ા. બંગાળી નાટક ̀ નીલદપતિણ’માં આ ગળીની ખેિીની િેદના 
એિી મઝલાઇ હિી કે ખલના્કનો અમભન્ કરિાં જાણીિા અમભનેિા મગરીષ ઘોષ પર 
પ્રેક્ાગારમાં બેઠલેા ઈશ્રચંદ્ર મિરાસાગરે છૂટ્ટ યુ ં જૂિયું મારેલયું. જ ે મગરીષ ઘોષે આજીિન 
નોબેલપ્રાઈઝ જિેાં પયુરસકારની જમે સાચિી રાખેલયું. એ ખેડિૂની આજ ેઅિદરા છ.ે ખેિી 
ફજિેી બની છ.ે સરકારોને ઉરોગપમિઓ પહેલા ખોળાનાં લાગે છ,ે ખેડિૂો દિલાં છ.ે છલે્ાં 
પચચીસિષ્શમાં લાખો ખેડિૂોએ આપઘાિ ક્ાું છ.ે છિાં હફલમ, સાહહત્માં ખેિીપ્રરાન દેરની 
આ દરાનયું આલેખન બહયુરા ગેરહાજર છ.ે સમૂહમાધ્મો જોઈએ િો એ રૅમપયુપ્રરાન છ!ે રયું 
થ્યું છ ે આપણી સંિેદનરીલિાને? કાળયુ કે હોરી પછી ક્ાં છ ે ખેડયુના્કો, નામ્કાઓ? 
આપણો અન્નદાિા આપણી કલમનો અમભષેક કેમ નથી પામિો? નહહિર ગાંરી પછી 
િલ્ભભાઈ પટલેની આગળ જ ે `સરદાર’ મિરેષણ ઉમેરા્યું એનયું કારણ પણ બારડોલીનયું 
અસરદાર આંદોલન(૧૯૨૭-૨૮) હિયું. થોડયુકં સિિંત્િા પછી રઘયુિીર ચૌરરીના સાહહત્કમ્શમાં 
દેખા્યું. અરોકપયુરી ગોસિામીએ `કુવો’માં લોકરાહીમાં ખેડિૂની દરાનો મચિાર આપ્ો. કનયુ 
આચા્્શ કે ગોરરન ભેંસામણ્ાની િાિા્શમાં ખેડિૂોનો પ્રશ્ છ.ે હફલમોમાં, મસહર્લોમાં 
સૂક્મદર્શક્ંત્ મૂકીને જોિયું પડ.ે ક્ાંક `લગાન’, એ જ હદગદર્શકની `સવરાજ’ કે `પીપલી	
લાઇવ’માં ખેડિૂ દેખા્ો હિો. બાકી બરે જ મધ્મિગ્શ જ છિા્ેલો છ.ે

આઝાદી પછી િેલંગણામાં જમીનદારીપ્રથાની નાબૂદી માટ ેએિયું આંદોલન થ્યું હિયું કે 
એ િખિે સંસદની પહેલી ચૂંટણીમાં સહયુથી િરયુ મિ હકસાનસભાના પ્રમયુખને મળ્ાં હિા! 
િડાપરાન નહેરુએ ખેડિૂિરફી મનણ્શ્ આપિો પડલેો. હજયુ  હમણાં જ નંહદગ્ામમાં ખેડિૂોની 
જમીન ઉરોગપમિને ફાળિિાં, એ માટ ેલાલજાજમ પાથરિાં અને કાલ્શ માકસ્શને ટાટા કરિાં 
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સત્તારીરોને ભૂમમિંમચિોના આંદોલનના કારણે ભૂમમઅમરગ્હણ મબલ રદ કરિયું પડલેયું. 
મહયુિાની ફળદ્રયુપ જમીન મસમેનટ ફેકટરીને ફાળિિાં િતકાલીન રારાસભ્ અને સામામજક 
કા્્શકર કનયુભાઈ કલસહર્ાએ રેલી કાઢી. આઠસો માણસો મહયુિાથી નીકળેલાં િીસહજાર 
ગાંરીનગર પહોંચેલા! કનયુભાઈ કલસહર્ાને જલેમાં નાંખેલાં. સયુમપ્રમ કોટવે લડિની િરફેણમાં 
ચૂકાદો આપેલો. એક લેખમાં રઘયુિીરભાઈ ચૌરરીએ આ આંદોલનને `આપણી	 સદીની	
દાંડીકૂચ’ ગણાિેલી. ર્ારે મારા જિેાંને પ્રેમચંદજીની! `રંગભૂરમ’ નિલકથાનો મહયુિા 
આંદોલનમાં સાક્ાતકાર થિો લાગેલો.

કોરોનાકાળમાં એકાએક િટહયુકમથી ત્ણ કૃમષમબલો ખેડિૂોના માથે ઝીંકા્ા. જમેાં 
હકસાનપ્રમિમનમરઓની રરાર અિગણના હિી. આમ, કોરોનાની આસમાની આફિ અને 
કૃમષમબલની સયુલિાની આફિ સામે જગિનો િાિ િીફ્થો. દોઢ િરસના આ આંદોલનમાં 
સાિસો ખેડિૂો રહીદ થ્ાં. કેટલાંકે મનરારાથી આતમહત્ા કરી. સમકાલીન ભારિી્ 
સાહહત્માં આ આંદોલનનો પડઘો પડ્ો છ.ે પ્રજાનયુ મયુખ(સજ ્શક)આિી િેળાએ મૂક ન રહે 
એની પ્રિીમિ થઈ. કડકડિી ઠડંી, કાળઝાળ ગરમી અને રોરમાર િરસાદ િચાળે અન્નદાિા 
સત્ાગ્હ કરિો રહો. આ સત્ાગ્હે ફરીિાર મરમક્િોને પ્રેરણા આપી કે અભણ પ્રજા પણ 
અન્ા્ સામે કોઠાસૂઝથી લડી રકે છ.ે ચક્રરર(સત્તા)અને હળરર િચચેના સંઘષવે કાટૂ્શન, 
િેબહફલમો, સાહહત્ િગેરેને પ્રભામિિ ક્ાું છ.ે 

ગયુજરાિીમાં બહયુ પહેલાં કૃષણલાલ શ્રીરરાણીએ `સવરાજરક્ષક’ નામે કથાકાવ્ લખેલયું 
જ ેઆ ઘટના િેળાએ પ્રસિયુિ છ.ે સિામી રામદાસજી મરષ્ો સાથે મરિાજીને મળિા જઈ 
રહેલાં. િચચે િગડામાં મિશ્રામ કરિાં હિા અને મરષ્ો બાજયુના ખેિરમાં ફરી િળ્ાં. રેરડી 
કાપીને ખારી, લીરી. ખેડયુ જોઈ ગ્ો. િીફ્થો. મરષ્ને િો ફટકા્ા્શ પણ સિામી રામદાસજીને્ 
ચોરના સરદાર માની મા્ા્શ. ર્ારે સિામી રામદાસજી મરિાજીને મળ્ાં અને કોઈકે મરિાજીને 
કહયું કે િમારાં ગયુરુ અને મરષ્ોને એક ખેડયુએ ફટકા્ા્શ છ.ે ખેડયુને સજા કરિા હાજર કરા્ો. 
સિામી રામદાજીએ કહયું- `મરિા, આને સજા નહીં પયુરસકાર અપા્! આ સાચો સિરાજરક્ક 
છ.ે’ જ ેપોિાની ભૂમમની મમિાથી આ કરી બેઠો છ.ે આ િપસ્ા, સારના છ.ે અમણ્ારાં ખીલાં 
નહીં. `ગ્ામમા્ા’માં રેરડીમાંથી રસ સૂકાઇ જા્ છ ેત્ારે માિાને થા્ છ ેકે `દ્ાહીન નૃપ 
થા્ િો જ રસહીન રરા થા્!’

`માનિીની ભાિાઇ’ માં્ કાળયુના એ ઉદ્ગારો માટ ેપન્નાલાલ પટલેને સલામ મારિી 
પડ.ે રમા્શદાનયું િહેંચાઈ રહયું છ,ે કાળયુને ભીખ માગિા રરમ આિે છ.ે એ હારમાં ઊભો નથી 
રહેિો ત્ારે મસપાહી કહે છ ેકે- `આ બરા લે છ ેને િયું કેમ ન લે? મોટો લાટ થઈ ગ્ો એમ?’ 
કાળયુએ િંગ બનીને કહયું `લાટ હોિ િો લેિ પણ કણબી છયુ  ંએટલે નંઈ લઉં. ચાંપી દેિો હો્ 
િો ચાંપી દે ટોટો.....’

અંગ્ેજ સરકાર પણ મદદ કરિાના બદલે દયુકામળ્ાઓ િોફાન ન કરે, લૂંટફાટ ન કરે 
એ માટ ેસૈન્ મોકલે છ.ે ત્ારે પન્નાલાલનો કાળયુ જાણે આજ ેજ બોલિો હો્ એિયું નથી 
લાગિયું?

“અરે ગોઝારા ભૂહર્ા! ગાડીમાં બંદૂકો ને ટોટા ઉિા્ા્શ ત્ારે રાન જ ઉિારિો ને 
ભૂંડા!...અરેરે ગોઝારા! મોિ િો અમારે અહીં હરિાં ને ફરિાં ઠસેે ચઢ ેછ ેને એમાં િીં્ પ્રાણ 
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લેનારી જ ગાડીમાં ઉિારી! ત્ારે એના કરિાં િો જીિિા જિેયું કાંક ઉિારિો ને ગાડીમાં?...
મારિામાં િારી છત્ી’ કળા િાપરી ત્ારે એ કરિાં કાંક મજિાડિાનયું ખોળી કાઢ્યું હો્ િો િો 
અમે્ જાણિ કે ના, છત્ી’ કળાનો જાણનારો િયું ખરો નીકળ્ો... અમે િો જાણિા’િા કે િયું કોક 
દેિરૂપી છ,ે પણ ના...િયું િો દેિના રૂપમાં રાક્સ જ છ.ે”

આ ઉદાહરણો જૂનાં લેખકોના છ.ે િૈમશ્કીકરણ પછી મળમિ્ાં મૂડીિાદીઓને કેનદ્રમાં 
મૂકિી નીમિઓએ ખેડિૂોને િરયુને િરયુ પા્માલ ક્ા્શ છ.ે મિકાસના નામે જમીનો છીનિાિી 
રહી ક્ાંક ડમે બને, ક્ાંકથી બયુલેટ ટ્ટને નીકળે, ક્ાંકથી એકસપ્રેસ હાઈ-િે નીકળે. આ 
મિકાસિો છ ેજ પણ મિકાસનો લાભાથમી જયુદો છ.ે કોના ભોગે કોનો મિકાસ એ પ્રશ્ કેનદ્રમાં 
રહે છ.ે જાણીિા અભ્ાસી પી.સાંઈનાથના સંરોરનોમાંથી પસાર થિાં આપણે આ જોઈ 
રકીરયું. ભારિમાં થિી આતમહત્ાઓમાં ૧૫%આતમહત્ા ખેડિૂો કરે છ.ે જનેે અભાિો િચચે 
મનરાંિે જીિિા આિડિયું હિયું એિા કાળયુ-હોરીને આપણે કેિયું ભારિ દેખાડ્યું કે એ ગળે ફાંસો 
ખાિા માંડ્ો? સૂરજ ઊગે ત્ારથી આથમે ત્ાં લગી ખેિરમાં કાળી મજૂરી કરિાં ખેડિૂોને 
આઝાદીના અમૃિ મહોતસિે પણ આંદોલન કરિાના હદિસો આવ્ા! આ િેદના સિાિંત્ર્ ્ ોત્તર  
સાહહત્માં વ્કિ થઈ છ.ે 

હક્રષણા સોબિીની `મજનદગીનામા’નો પ્રારંભ જ ગયુરુ ગોમિંદમસંહના એક દોહાથી થ્ો 
છ.ે જ ેદોહો આ આંદોલનમાં જીિિો જાગિો ભળા્ો.

`સુરા	સો	પહચારનએ,	જો	લડે	દીન	કે	હે્, 
	પુજાતિ	પુજાતિ	કટ	મરે,	કબહુું 	ન	છોડે	ખે્’

હહંદીમાં પ્રેમચંદજીના `ગોદાન’ની પરંપરા રહી છ.ે જ ેઆજ ે્  િીરેનદ્ર જનૈની `ડબૂ’માં, 
મરિમૂમિ્શની `આરખરી	છલાંગ’માં, સંજીિની`ફાંસ’માં રણેનદ્રની`ગલોબલ ગાુંિ કે દેિિા’માં, 
પંકજ સયુબીરની `અકાલ મેં ઉતસિ’ સયુરી જીિંિ છ.ે િીરેનદ્ર જનૈે ડમેનો પ્રશ્ લીરો હિો, જ ે
આપણે કડાણા-રરોઈ-કેિહડ્ા મનમમત્તે લઈ રક્ા હોિ. મરિમૂમિ્શમાં હકસાન આતમહત્ા 
કરિાં રી રીિે બચે છ ે ની પ્રમિરીલ ચેિનાિાળી નાનકડી નિલકથા છ.ે સંજીિમાં 
હકસાનઆતમહત્ા કેનદ્રમાં છ.ે રણેનદ્રમાં આહદિાસીઓની જમીન સંપન્નો વિારા રી રીિે 
હડપાઈ જિી નિલકથાનયું બ્ાન છ.ે પંકજ સયુબીરમાં આ નિી લોકરાહી વ્િસથા આિી પણ 
રોષણનો અંિ ન આવ્ો એનાં રાં કારણો છ.ે એ કેનદ્રમાં છ.ે જાણીિા મરાઠી નિલકથાકાર 
મિશ્ાસ પાહટલની `ઝાડઝડ્ી’ ડયુબાણના પ્રશ્ સાથે જોડા્ેલી છ.ે સદાનંદ દેરમયુખની મરાઠી 
નિલકથા `બારોમાસ’ અત્ંિ િેરક નિલકથારૂપે લોકમપ્ર્ થઈ છ.ે ભારિી્ સાહહત્ 
અકાદમીનો પયુરસકાર મેળિનાર રાજસથાની નિલકથા `મેવે	રા	રંખ’ પણ સાંપ્રિ હકસાનના 
પ્રશ્ોને કેનદ્રમાં મૂકે છ.ે ભણેલાં-ગણેલાં સંપન્ન લોકોએ કેિી રીિે જમીન પર નભિાં લોકોની 
જમીનો પડાિી લીરી હિી અને ભૂમમહીન ખેડિૂો બનાવ્ાં િેનયું વ્ંગપૂણ્શ આલેખન `છ	વીઘાં	
જમીન’માં ફકીર મોહન સેનાપમિએ ઉહડ્ા નિલકથામાં પૂરંુ પાડ્યું છ.ે દયુકાળ અને સરકારી 
વ્િસથા િચચે પીસાિો આ િગ્શ થોડોક `આંસુભીનો	ઉજાસ’(હદલીપ રાણપયુરા)માં દેખા્ો 
હિો. ગયુજરાિીમાં િરયુ ઉદાહરણો નથી. આઝાદીના અમૃિ મહોતસિે એકિાર, માત્ એકિાર 
પ્રેમચંદજીની `દો	 બેલોંકી	 કથા’નયું પઠન કરો. ગાંરીજી, ભગિમસંહ, નરમદલ, ગરમદલ, 
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ભારિી્ પ્રજા, અંગ્ેજો બરેબરયું કૃમિમાં ક્ાં્ ન હોિા છિાં ઠરેઠરે નજરે પડરે. આખો 
સિાિંત્ર્ ્ સંગ્ામ એક ખેડયુ પહરિાર અને એના બે બળદોની ્ાત્ાના રૂપક વિારા વ્કિ થ્ો છ.ે

રમર્નક્રાંમિનયું દપ્શણ ગણા્ેલાં ટૉલસટો્ે એમની રચના `અના કેરેમનના’માં િીસમી 
સદીના રમર્ન ખેડિૂની દારુણ દરા િણ્શિી છ.ે પલ્શ બકની ̀ ગુડ	અથતિ’ પણ ્ ાદ કરી રકા્. 
ખાસ િો લોકરાહીના ઉદ્ પછી ઈટાલીનયું એક ગામ લઇને બેંક, ચૂંટણી, નિી વ્િસથામાં 
ખેડિૂ કોરાણે મૂકાિો ગ્ો. એની આસપાસની પ્રાકૃમિક સંપદા, જળ, જમીન, જગંલ, પિ્શિ 
કેિી રીિે `ખાનગી	 મારલકો’બની ગ્ાં એ માત્ અઠ્ાિીસ િષવે ઈગ્નામઝ્ો મસલોનીએ 
`ફોન્ામારા’માં દરા્શવ્યું છ.ે આિી આિી નિલકથાઓનો અનયુિાદ ર્ંમિદલાલે ક્થો છ.ે 
ગયુજરાિી િાચકો એમાંથી એકિાર પસાર થાિ. કે. સમચચદાનંદ, ગીિા હહરહરન, મમિા 
કામલ્ા, મૃદયુલા ગગ્શ, નસીરુદ્ીન રાહ, ચૌથીરામ ્ાદિ, મપ્ર્ંિદ, રણેનદ્ર, િંદના ટટે ેજિેાં 
અનેક લેખકોએ આ હકસાન આંદોલનને ટકેો જાહેર ક્થો હિો. પંજાબના િહરષ્ કમિશ્રી 
સયુરમજિ પાિરે હકસાનઆંદોલનના સમથ્શનમાં પોિાનો પદ્મશ્રી પયુરસકાર પાછો આપ્ો. 
સમૂહમાધ્મોમાં એમણે જ ે મલમખિ મનિેદન આપ્યું એમાં ટાગોરને ટાંકીને લખ્યું કે ર્ારે 
જમલ્ાંનિાલા બાગમાં મનદથોષ લોકોની જનરલ ડા્રે હત્ા કરી ત્ારે ટાગોરે સરનો 
પયુરસકાર પાછો આપેલો. સયુરમજિજી લખે છ ેએ િેળાએ ટાગોર જ ેિેદના અનયુભિિા હિા એ 
જ અનયુભિયું છયુ  ંકે આ સરકાર મામૂલી દેરિાસીઓને માણસ સયુદ્ધાં ગણિી નથી.

હે સરસિિીના સારકો, િમારી કલમનો અમભષેક અન્નદાિા પણ ઝંખી રહો છ.ે 
િમારા ચોખૂમણ્ા ખેિરમાં `પયુસ કી રાિ’ જિેયું કંઈક ઉગાડો. 

q
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ગુજરા્ી	સાહહત્ય	પહરષદનું	૩૨મું	જ્ાનસત્ર	્યાદગાર	રહ્ું

ગજુરાિી સાહહત્ પહરષદના ૩૨મા જ્ાનસત્નયું આ્ોજન ભયુજ િાલયુકાના સેડાિા 
મયુકામે સૂ્ા્શ િરસાણી એકેડમીમાં ઇમનસટટ્યુટ ઓફ ્યુથ ડિેલપમેનટ વિારા ૨૪-૨૫-૨૬ 
હડસેમબર, ૨૦૨૧ દરમમ્ાન આઠ સત્ોમાં થ્યું હિયું. િેમાં ગયુજરાિભરમાંથી મોટી સંખ્ામાં 
સાહહત્ પ્રેમીઓ અને ્યુિાનો જોડા્ાં હિાં. 

ઉદઘાટન સત્નો આરંભ નમ્શદના ‘જ્ જ્ ગરિી ગયુજરાિ’ ગીિથી થ્ો હિો. જનેી 
રજૂઆિ કૌરલ છા્ા અને િેમના ્યુિાન િૃંદે કરી હિી. આ્ોજક ઇમનસટટ્યુટના પ્રમયુખ 
રસમનમર અંિાણીએ સૌને આિકારીને િેમની સંસથાનો પહરચ્ આપિાં જણાવ્યું હિયું કે િેઓ 
્યુિાનોને હદરા-ગમિ આપિાની સાથે િેમના સિાુંગી મિકાસ માટ ેકા્્શરિ છ.ે સત્ સંચાલક 
ડૉ. દર્શના રોળહક્ાએ કચછના આંગણે ૧૫ િષ્શ પછી ફરી પહરષદનયું જ્ાનસત્ ્ોજા્યું િેનો 
આનંદ વ્કિ કરીને એનો સિમણ્શમ ભૂિકાળ િાગોળ્ો હિો. કચછના સમૃદ્ધ સાહહત્કારોને 
્ાદ કરીને િેમણે આ જ્ાનસત્ સાથે કચછના ડૉ. રીરેનદ્ર મહેિા, માિજી મહેશ્રી અને 
રમમણક સોમેશ્ર સહહિના સાહહત્સજ ્શકો જોડા્ાં છ,ે િેનો આનંદ વ્કિ ક્ા્શ હિા. 

પોિાના અધ્ક્ી્ િકિવ્માં પહરષદ પ્રમયુખ પ્રકાર ન. રાહે સિિંત્િા અને સિા્ત્તિા 
માનિ માત્ માટ ેછ ેિેિયું સંસથા માટ ેપણ આિશ્ક અને ઉપકારક છ ેએિો ભાિ વ્કિ ક્થો 
હિો. િેમણે અંબરલાલ સાકરલાલની િાિા્શ ‘રાંમિદાસનો જોડો’ અને રા. મિ. પાઠકની િાિા્શ 
‘રેષ મિરેષ’ િથા ફાબ્શસ અને દલપિરામને ્ાદ કરીને ગયુજરાિી સાહહત્ની ગમિમિમર અને 
બદલાિ પર પ્રકાર પાડ્ો હિો. િેમણે ખેદ વ્કિ ક્થો કે ‘ઉમારંકરની મિચાર્ાત્ા’ િથા 
હહમાંરી રેલિના િાિા્શ સંગ્હ પાછલા દરકોમાં ઓછા િંચા્ા છ.ે િેમણે કચછના સાહહત્કાર 
ડૉ. જ્ંિ ખત્ી અને ચળિળકાર ્યુસયુફ મહેરઅલીને માનપૂિ્શક ્ાદ ક્ાું હિાં. 

જાણીિા સાહહત્કાર રઘયુિીર ચૌરરીએ િેમના પ્રાસંમગક પ્રિચનમાં પોિાની કચછ 
મયુલાકાિના સંસમરણો િાગોળિા કચછ સાથેની અંગિ આતમી્િા હોિાનયું જણાવ્યું હિયું. કચછ 
એક મજલ્ો છ ેપણ પ્રદેરથી િરયુ છ ેએિયું જણાિીને િેમણે ત્ાંની કોમી એકિાની પ્રરંસા કરી 
હિી. ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ પાસે સાહહત્, સંસકૃમિ અને મિચારનો િારસો છ ેિેનયું ગૌરિ 
િેમણે ્ાદ કરાવ્યું હિયું. સિિંત્િા અને સિા્ત્તિાના મિચારના પા્ા પર પહરષદ રચાઈ 
હોિાનયું િેમણે કહયું હિયું. કચછમાં હિે ્યુમનિમસ્શટી હોિાને કારણે સાહહત્માં સંરોરન અને 
સંપાદનની પ્રિૃમત્તનો વ્ાપ િરરે એિી લાગણી રઘયુિીર ચૌરરીએ વ્કિ કરી હિી. 

આ પ્રસંગે કચછના જાણીિા સજ ્શકો ડૉ. રીરેનદ્ર મહેિાના પયુસિક ‘કાવ્નો સપર્શ’, હરેર 
રોળહક્ાના ‘બીજમાં િૃક્ િયું’ અને ડૉ. દર્શના રોળહક્ાના પયુસિક ‘ઓટલા દાિ’નયું લોકાપ્શણ 
કરા્યું હિયું. 

અમિમથમિરેષ જઠેો લાલિાણીનો પહરચ્ આપિાં હરેર રોળહક્ાએ કચછને આંગણે 
સાહહત્ના પિ્શ સમયું જ્ાનસત્ આવ્યું િેનયું ગૌરિ અનયુભવ્યું હિયું. ઉદઘાટન સમારોહના 
અમિમથમિરેષ રૂપે મસંરી સાહહત્કાર-નાટ્કાર જઠેો લાલિાણીએ મસંર સાથે ગયુજરાિીઓના 
જૂના સંબંરોના સંભારણાં કહાં હિાં. િેમણે કહયું કે સૌથી િરયુ મસંરીઓ ગયુજરાિમાં િસે છ.ે 
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ગયુજરાિી સાહહત્ના અનેક પયુસિકોના મસંરી ભાષામાં અનયુિાદ થ્ાં છ ેિેની િેમણે સગિ્શ 
નોંર લીરી હિી. કચછને પોિાની કમ્શભૂમમ ગણાિી લાલિાણીએ ઉમે્યુું હિયું કે મસંરયુ એ મિશ્ની 
એકમાત્ નદી છ,ે જનેા પરથી પ્રદેર, જામિ અને ભાષાની ઓળખ છ.ે 

પહરષદના મહામંત્ી કીમિ્શદા રાહે િષ્શ દરમમ્ાન થ્ેલી પ્રિૃમત્તઓ િણ્શિિા કહયું હિયું 
કે કોરોનાના મિકટ કાળમાં પહરષદે ‘િાિા્શ રે િાિા્શ’ સાહહમત્ક કા્્શક્રમની શ્રેણી વિારા િાચકો-
શ્રોિાઓ અને લેખકોનયું અનયુસંરાન જારી રાખ્યું છ.ે આ શ્રેણીના દરેક કા્્શક્રમમાં બે જાણીિા 
િાિા્શકારોની િાિા્શના પઠન અને િેના પરની રસપ્રદ ચચા્શ થા્ છ.ે મિકાસ મંત્ી રાજન ભટ્ટના 
નેજા હેઠળ સયુરિથી નરેર કાપડીઆ અને ્ામમની વ્ાસ આ કા્્શક્રમની મનહર પ્રસિયુમિ કરે 
છ.ે પહરષદની િેબસાઈટને સહક્ર્ કરિાના કા્્શ સાથે કીમિ્શદાબેને િરયુમાં જણાવ્યું કે પહરષદ 
ભાષાના રખોપા અને મિકાસના કામ કરે છ.ે ગયુજરાિી સાહહત્ કોરના ભાગ ૧ અને ભાગ 
૩ની રોમરિ-િમર્શિ આિૃમત્તઓ પ્રકામરિ થઇ છ,ે િે અંગે િેમણે સંિોષ વ્કિ ક્થો હિો. 
િેમણે ઉમે્યુું કે ગયુજરાિી સાહહત્કોરના પહેલાં ખંડમાં મધ્કાળ (૧૧૫૦ - ૧૮૫૦)ના 
કમિઓ અને િેમની રચનાઓ મિષ્ક મિશ્ાસપાત્ માહહિી આપિામાં આિી છ.ે અહીં જનૈ, 
સિામીનારા્ણ, નાથસંપ્રદા્ િગેરેના ૧૬૦૦ જટેલાં કમિઓની ત્ણ હજારથી િરયુ 
સાહહત્રચનાઓ મિષે મનષણાિ સંરોરકોએ િૈ્ાર કરેલાં અમરકરણ મળરે. િો કોરનો ત્ીજો 
ખંડ સાહહમત્ક પ્રકીણ્શ મિષ્ક છ.ે અહીં ગયુજરાિી ભાષા અને સાહહત્ના ઉદભિ અને 
મિકાસનો ઇમિહાસ, ગયુજરાિી સાહહત્પ્રકારો અને િેની ઉતક્રાંમિ, સાહહત્રાસ્ત્રના 
મિભાિનાતમક પાસાઓ, િાદો, સાંસકૃમિક સંદભથો, આરારગ્ંથો, પાહરિોમષકો, સામમ્કો જિેાં 
ભાષાસાહહત્ના મિકાસમાં ફાળો આપનારા મહતિના પહરબળો મિષે અમરકરણ આપિામાં 
આવ્ાં છ.ે ૨૦૨૧ના િષ્શમાં ગયુજરાિી સાહહત્ના ઇમિહાસના ખૂટિાં બરાં જ ગ્ંથોનયું 
પયુનમયુ્શદ્રણ ક્યુું અને િેનો સાિ ગ્ંથોનો આખો સેટ અભ્ાસયુઓ, મિદ્યાથમીઓને પહરષદ ઉપલ્ર 
કરાિી રકી છ.ે સમ્-કાળની અનયુકૂળિા થરે િો મિચાર કૌરલ અને અમભવ્મકિ કૌરલના 
િગથો મિમિર સથળોએ રરુ કરિાની પહરષદની નેમ છ.ે 

િમામ મહાનયુભાિોએ ભમકિપૂિ્શક જ્ાનદીપનયું પ્રગટ્ ક્યુું હિયું. મહાનયુભાિોનયું રાલ 
વિારા સનમાન કરા્યું હિયું. અધ્ક્ પ્રકાર રાહનયું એકેડમી પ્રમયુખ રસમનમર અંિાણીએ, રઘયુિીર 
ચૌરરીનયું એકેડમીના ટ્ટસટી આર. આર. પટલેે, ઉપપ્રમયુખ મારિ રામાનયુજનયું એકેડમીના ટ્ટસટી 
આર. એસ. હહરાણીએ, ઉપપ્રમયુખ પ્રફયુલ્ રાિલ અને કીમિ્શદા રાહનયું ડૉ. દર્શના રોળહક્ાએ, 
પૂિ્શપ્રમયુખ િષા્શ અડાલજાનયું કીમિ્શદા રાહે, છા્ાબેન મત્િેદી અને મિકાસ મંત્ી રાજન ભટ્ટનયું 
એકેડમીના મંત્ી મનલેષ મહેિાએ િથા અમીબેન શ્રોફનયું પ્રકાર રાહે અમભિાદન ક્યુું હિયું.   

જ્ાનસત્ની બીજી બેઠકમાં નિોનમેષ જગાડનારા ‘સયુરેર જોષીની રિા્દીિંદના’ કરાઈ 
હિી. િેમના મરષ્ મરરીષ પંચાલના અધ્ક્પદ હેઠળ િાિા્શકાર હકરીટ દૂરાિે ‘સયુરેર જોષીની 
નિમલકાઓ’ મિષ્ે મનની્ રોર મનબંર રજૂ ક્થો હિો, િો મનબંરકાર જ્દેિ રયુકલએ 
‘સયુરેર જોષીના મનબંરો’ મિષે પ્રસિયુમિ કરી હિી. આ સત્નયું સંચાલન કરિાં રાજન ભટ્ટ ેસયુરિ 
મજલ્ાના િાલોડના િિની અને ઊંચા ગજાના સાહહત્કાર સયુરેર જોષી મિષે ગૌરિ અનયુભિિા 
હોિાનયું જણાવ્યું હિયું. 

ત્ીજી બેઠકમાં સમથ્શ િાિા્શકાર-પત્કાર ‘ચયુનીલાલ મહડ્ાની રિા્દીિંદના’ કરાઈ 
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હિી. જાણીિા સમીક્ક ડૉ. રીરેનદ્ર મહેિાના અધ્ક્પદે ્ોજા્ેલી આ બેઠકમાં સંજ્ 
રઘયુિીર ચૌરરીએ ‘િાિા્શકાર મહડ્ા’ અને માિજી મહેશ્રીએ ‘નિલકથાકાર મહડ્ા’ના 
કા્્શની મિસિૃિ પહરચ્ાતમક રજૂઆિ કરી હિી. બેઠકનયું સંચાલન પ્રજ્ા પટલેે ક્યુું હિયું. 

જ્ાનસત્ની ચોથી બેઠકમાં પ્રકૃમિગાનના કમિ ‘જ્ંિ પાઠકની રિા્દીિંદના’ િેમના 
મિદ્યાથમીઓના િકિવ્ વિારા ્ોજાઈ હિી. સયુરિની એમ. ટી. બી. આટ્શસ કોલેજમાં ડૉ. જ્ંિ 
પાઠકના મિદ્યાથમી રહેલાં નાટ્કાર ડૉ. સિીર વ્ાસના અધ્ક્પદે ્ોજા્ેલી આ બેઠકમાં 
િેમના મિદ્યાથમી અને િાિા્શકાર ડૉ. મિજ્ રાસ્ત્રીએ ‘મિિેચક જ્ંિ પાઠક’ અને પાઠક 
સાહેબના સાહહત્ પર મિપયુલ સાહહત્કમ્શ કરનારા ડૉ. દક્ાબેન વ્ાસે ‘ગદ્યકાર જ્ંિ 
પાઠક’ મિષે પ્રસિયુમિ કરી હિી. ડૉ. મિજ્ રાસ્ત્રીની અનયુપમસથમિમાં િેમના લેખનયું પઠન પ્રો. 
િષા્શ પ્રજાપમિએ ક્યુું હિયું. એ બેઠકનયું સંચાલન પહરષદના મંત્ી મનીષ પાઠકે ક ય્ુું હિયું. 

ગયુજરાિી ભાષાનયું જિન-મસંચન કરનારા સામમ્કો સંદભવે મચંિન કરિાની બેઠકમાં 
હકરોર વ્ાસના અધ્ક્પદે પારુલ દેસાઈએ ‘િીસમી સદી’, ‘કૌમયુદી’ અને ‘સંસકૃમિ’ની 
રસપ્રદ િાિો કરી હિી િો ડકેંર ઓઝાએ ‘િસંિ’, ‘મિશ્માનિ’ અને ‘મક્મિજ’ની રોચક 
મિગિો આપી હિી. બેઠકનયું સંચાલન રાજનેદ્ર ઉપાધ્ા્ે ક્યુું હિયું. 

આપણી ભાષાની કૃમિઓના અન્ભાષાઓ સાથેના આદાન-પ્રદાનમાં અનયુિાદ-
ભાષાંિરની પ્રિૃમત્ત મિષે ધ્ાન ખેંચિા અંગે રમણ સોનીની અધ્ક્િામાં ‘અનયુિાદ: સાંસકૃમિક 
સેિયુ િરીકે’ બેઠકનયું આ્ોજન થ્યું હિયું. પ્રો. દર્શના રોળહક્ાએ ‘સજ ્શનાતમક કૃમિના 
અનયુિાદના પ્રશ્ો’ સમિસિાર િણ્શવ્ા હિા. િો પ્રો. રમણીક સોમેશ્રે ‘અનયુિાદની ભાષા’ના 
સિાનયુભિો સહહિ મિગિે જણાવ્ા હિા. બેઠકનયું સંચાલન છા્ા મત્િેદીએ ક્યુું હિયું. 

૩૨મા જ્ાનસત્ના અંિે સાિમી બેઠકમાં ‘સાંપ્રિ સમસ્ાઓ’ મિષે મંથન થ ય્ું હિયું. 
બેઠકનયું અધ્ક્ સથાન ખયુદ પ્રકાર ન. રાહે ક્યુું હિયું. ચૈિાલી ઠક્કરે ‘સાંપ્રિ સાહહત્’ મિષે 
અને છા્ા મત્િેદીએ કોરોનાકાળમાં થ્ેલાં મિમરટિ સાહહત્ સજ ્શન મિષે રોચક માહહિી 
આપી હિી. બેઠકનયું સંચાલન હેમાંગ રાિલે ક્યુું હિયું.

ભયુજના ગયુજરાિી ગીિોના સજ ્શક મહેર સોલંકી મલમખિ ગીિોની રાસ્ત્રી્-સયુગમ 
સંગીિ સમી રજૂઆિનો મનભાિન સાંસકૃમિક કા્્શક્રમ શ્રોિાઓને પહેલી જ િાર સાંભળિા 
મળિાં મયુખ્તિે કૃષણ ગીિોથી સંિપ્શક બન્ો હિો.  

સત્ની સમાપન બેઠક ખયુલ્ા સત્ રૂપે ્ોજાઈ હિી અને ્જમાન સંસથા વિારા 
આભારદર્શન થ્યું હિયું.         

હેિાલ: નરેર કાપડીઆ  

q
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પહરષદવૃત્ત

સંકલન	ાઃ	કીર્તિદા	શાહ

નમસિે મમત્ો,

   ગયુજરાિી સાહહત્પહરષદના ઉપક્રમે ઑનલાઈન ્ ોજાિા ‘િાિા્શ રે િાિા્શ ‘ કા્્શક્રમમાં 
િા.૨૮ નિેમબરના રોજ િાિા્શકાર બકયુલ ટલેર અને મનસગ્શ આહહરની િાિા્શઓનયું પઠન 
શ્રીમમિ ્ામમની વ્ાસ અને શ્રી નરેર કાપહડ્ાએ ક્યુું.િાિા્શપઠન પછી બંને સજ ્શકોએ પોિાની 
કેહફ્િ રજૂ કરી.ઘણાં શ્રોિામમત્ોએ 

કા્્શક્રમમાં ભાગ લઈ ઉપ્ોગી ચચા્શ કરી.  આ શ્રેણીમાં ૧૯હડસેમબરના રોજ િાિા્શકાર 
પારુલ રાઠોડ અને આરા િીરેનદ્રની િાિા્શનયું પઠન થ્યું.બંને સજ ્શકોએ પોિાની કેહફ્િ આપી. 
શ્રોિાઓએ ભાગ લઈ કા્્શક્રમને જીિંિ બનાવ્ો.

સાહહત્ પહરષદની મિમિર વ્ાખ્ાનશ્રેમણ અંિગ્શિ િા.૧૦-૧૨-૨૧ના રોજ ગયુજરાિી 
સાહહત્પહરષદ અને ગયુજરાિીમિભાગ,મહારાજા કૃષણકયુમારમસંહજી,ભાિનગર ્યુમનિમસ્શટીના 
સં્યુકિ ઉપક્રમે શ્રી ્રિંિ પંડ્ા વ્ાખ્ાનમાળા અંિગ્શિ શ્રી કમિિ પંડ્ાનયું વ્ાખ્ાન થ્યું. 
િેમણે સિીર વ્ાસના “અંગયુલીમાલ નાટકની મંચનક્મિા” મિરે સરસ િાિ કરી. મિભાગના 

મિદ્યાથમીઓ અને અભ્ાસીઓએ વ્ાખ્ાનનો લાભ લીરો.વ્ાખ્ાનનયું આ્ોજન 
કરનાર અધ્ાપકશ્રી અને આ્ોજક સંસથાના સહકારનો આનંદ છ.ે

ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદનયું ૩૨મયું જ્ાનસત્ સૂ્ા્શ િરસાણી એકેડમેીમાં પ્રમયુખશ્રી 
રસમનમરભાઈ અંિાણીના આમંત્ણથી િા.૨૪,૨૫,૨૬ હડસેમબરના રોજ સેડાિા,ભયુજ મયુકામે 
્ોજા્યું.ચયુમનલાલ મહડ્ા,જ્ંિ પાઠક,સયુરેર જોષી િગેરે સજ ્શકોની રિા્દીિંદના સાથે 
સાહહત્ના સામમ્કો,અનયુિાદ િગેરે મિષે િજજ્ોએ અભ્ાસપૂણ્શ વ્ાખ્ાનો આપ્ા.રાત્ી 
કા્્શક્રમમાં કમિ ‘બેનામ’ના ગીિોના ગાનનો અત્ંિ રસપ્રદ કા્્શક્રમ ્ ોજા્ો.ભોજન-ઉિારાની 
સયુઘડ-સિચછ વ્િસથા,આ્ોજકોનો મનિાંિ સનેહભાિ અને આનંદપ્રદ પહરિેરમાં જ્ાનસત્ 
સંપન્ન થ્યું.આદરણી્શ્રી રસમનમરભાઈ,સનેહીશ્રી હરેરભાઈ અને મમત્ દર્શનાબહેનનો 
આભાર માનિા ગયુજરાિી સાહહત્પહરષદ આનંદની લાગણી અનયુભિે છ.ેસૂ્ા્શિરસાણી 
એકેડમેીના અમરકારીઓને કેમ મિસરા્?ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ આપનો પણ હ્રદ્થી 
આભાર માને છ.ે

q
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‘પરબ’	2021	ાઃ	વારષતિક	સૂરચ

ઇ્ુભાઈ	કુરકુહટ્યા

વષતિ	ાઃ	15	 જાન્યુ-જૂન	2021	 અંક	7-12

વષતિ	ાઃ	16	 જુલાઈ-હડસેમબર	2021	 અંક	1-6

કૃર્	સૂરચ

(ગયુજરાિી આંકડા મહહનો અને અંગ્ેજી આંકડા કૃમિના પૃષ્ક્રમાંક સૂચિે છ)ે

l	અનુવાદ

ચાર કાવ્ો મંગલેર ડબરાલ 11, 54-57

(1. છૂટી ગ્ાં છ,ે 2. િણ્શમાળા, 3. હોટલ, અનયુ. હરીર મીનાશ્રયુ 
ઘટિો જિો ઑમકસજન)

છદ્મિેરી રેડ ડથે એડગર એલનપો 
 અનયુ. િીનેર અંિાણી 1, 30-34

બનાિટી ગયુલાબ ગ્ૅમબ્લ ગામર્શ્ા 3, 42-46 
 માર્્શ િેઝ 
 અનયુ. અમશ્ન બાપટ મંગલેર 
ડબરાલનાં કાવ્ો અનયુ. હરીર મીનાશ્રયુ 2, 21-24 
3. હોટલ, 4, ઘટિો જિો ઑમકસજન)

મમમસંગ જામિની લોકકથાઓ અનયુ. મમિા 3, 40-42 
(1. ઊંચયું આકાર, 2 ચાંદા પર ડાઘ 
(ચંદ્રકલંક), 3. ગાજિીજ, 4. સાગોપામનયું 
મૂળ, 5. બોરુન િૃક્નયું ફળ)

સાિર છયુ  ં– કોઈ નથી આવ્યું (કાશમીરી કમિિા) અ્ાઝ રસૂલ નાઝકી 2, 25 
 અનયુ. િષા્શ દાસ

l અને	છલે્લે...

આઝાદીનયું પંચોિેરમયું અને સાહહત્સજ ્શકો ભરિ મહેિા 8, 80-82

આઝાદીનયું પંચોિેરમયું અને સાહહત્સજ ્શકો ઃ 2 ભરિ મહેિા 11, 81-84

જાહેરાિનો ઊંચો પિ્શિ, સચચાઈની ઊંડી ખીણ, ભરિ મહેિા 10, 83-85 
િચચે ફસા્ેલી સાહહત્પ્રિૃમત્ત
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્ાત્ા ઃ ઘટનાલોપથી મિિેચનલોપ સયુરી? ભરિ મહેિા 9, 77-79

‘સનાિન’ સરસિિી સનમાનથી પયુરસકૃિ નિલકથા ભરિ મહેિા 6, 82-84 
સજ ્શકની સિા્ત્તિાનો જ્ હો! ભરિ મહેિા 9, 84-86

સાહહત્કૃમિની એકાએક રચાિી પ્રસિયુિિાઃ ભરિ મહેિા 12, 82-84 
જાગિે રહો...

(સાહહર લયુમર્ાનિી જનમરિા્દી) ભરિ મહેિા 5, 83-86

l અભ્યાસ

અરૂરંુ છિાં અગત્નયું, સંસકૃિ પણ (કદાચ) રૈલેર પારેખ 11, 50-53 
મિસમૃિ (1) પયુસિક 
(્ંત્મિજ્ાન અને મંત્કમિિાઃ પૂિા્શર્શ મનરંજન ભગિ)

એક િાિા્શકાર, નોખો, અનોખો અને એની હહરકૃષણ પાઠક 4, 68-70 
એક િાિા્શ (‘ચક્કર’ જનક મત્િેદી)

‘19 જનિરી કે બાદ’ ્ાિનાલોકનો દસિાિેજ પન્ના મત્િેદી 6, 50-57 
(‘19 જનિરી કે બાદ’ ક્મા કોલ)

‘કા્ાકલપ’ ઃ મંગળ ભાિનાની મરયુર પ્રસાદ બ્હભટ્ટ 9, 55-61 
મનોહરકથા (‘કા્ાકલપ’ શ્રી ્ોગેશ્ર)

ગઝલની ભાષા રિીનદ્ર પારેખ 10, 19-25

ગયુજરાિમાં લોકસાહહત્/લોકમિદ્યા િથા મનરંજન રાર્ગયુરુ 12, 61-65 
સંિસાહહત્ ક્ેત્ે થ્ેલાં સંપાદનો અને િેના 
સંપાદકો એક મિહંગાિલોકન

દર્શક ઃ મરક્ણને અજિાળિા સજ ્શક મનસયુખ સલ્ા 6, 57-61

દર્શકનયું ઇમિહાસ મચંિન અરુણ િાઘેલા 11, 36-47

મનરંજન ભગિ અને ‘મપિા’ રૈલેર પારેખ 2, 70-78 
(‘મપિા’ મનરંજન ભગિ)

મનરંજન ભગિના અનયુિાદો રૈલેર પારેખ 9, 51-55

મપિાની સયુટકેસ રમેર કોઠારી 11, 47-50 
(ઓરહાન પામયુકનયું િકિવ્)

‘ફા્ર ઑન ર માઉનટઇેન’ ઃ અલગાિ સંદભવે મપનાહકની પંડ્ા 9, 48-57 
(‘ફા્ર ઑન ર માઉનટઇેન’ અમનિા દેસાઈ)

બીજ-ત્ીજનાં િેજ ઃ ગાંરી-આંબેડકર મિના્ક જાદિ 10, 25-30 
મિચારવિનવિની બીજકથા 
(‘બીજ-ત્ીજનાં િેજ’ જોસેફ મેકિાન)
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ભારિી્ સાહહત્ની મિભાિના મરરીષ પંચાલ 9, 43-48

ભૂંડા ભિાઈિેર દલપિ ચૌહાણ 12, 53-60 
(‘ભિાઈિેર’ સંપા. હદનકર ભોજક)

વ્િહાર-ભાષાનાં ઉચચારણો અને છદંનો રમણ સોની 8, 41-44 
ઉચચારણ-લ્ ઃ 1

વ્િહાર-ભાષાનાં ઉચચારણો અને છદંનો લ્ઃ 2 રમણ સોની 9, 58-63

રિા્દી સમરણ હમસિ બૂચ ઃ હહર્ાળી મનઝ્શરી મહેિા 9, 44-41 
મહેકના કમિ

‘સપ્પદી’નો સાક્ાતકાર ્ોગેર જોષી 12, 41-45 
(‘સપ્પદી’ ઉમારંકર જોરી)

સામામજક િખિા પરનો બળકટ અિાજ પન્ના મત્િેદી 1, 67-76 
(બત્ીસ પૂિળીની િેદના - ઇલા આરબ મહેિા)

સાંસકૃમિક અધ્્ન હષ્શિદન મત્િેદી 12, 46-52

મસિાંરયુનો ‘મહાભોજ’ ઃ પ્રસાદને પ્રમિસાદ ચંદ્રકાનિ રેઠ 3, 65-70 
(‘મહાભોજ’ મસિાંરયુ ્રચિંદ્ર)

સયુરેર જોષીનયું કૃમિલક્ી મિિેચન હકરીટ દૂરાિ 8, 45-66

l આ	ક્ષણે

આ ક્ણે ‘પરબ’ સંદભવે મારી સંપાદન્ાત્ા ્ોગેર જોષી 4, 7-10

આિરણમચત્-સંદભ્શનોંર પી્ૂષ ઠક્કર 2, 84-85, 3, 84-85 
  4, 88, 6, 88-89

l આસવાદ

નિી આબોહિા મહેનદ્રમસંહ પરમાર 4, 44-45 
(માણેકચોકનાં મનીરતનો મિજ્ સોની)

પીછો-પ્રભયુનો પ્રાજ્કમિએ પકડલેો ચંદ્રકાનિ રેઠ 2, 29-38 
(‘પીછો’ ઉમારંકર જોરી)

સયુભામષિ સ-રસ-િિી રારા અવિિૈની ખોજનો મિજ્ પંડ્ા 2, 38-40 
િબક્કો

સયુભામષિ સ-રસ-િિી રારા મિજ્ પંડ્ા 1, 35-36 
અિિારિાદ કે ઉતક્રામનિિાદ

સયુભામષિ સ-રસ-િિી રારા મિજ્ પંડ્ા 4, 42-43 
દેિાસયુરસંગ્ામની પયુરાકથાની કમિિા
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સયુભામષિ સ-રસ-િિીરારા મિજ્ પંડ્ા 3, 47-48

રસ-ગોિર્શનરારી પદ્ય

કાળી રાહીના એક ટીપાનયું અનલાજ ્શમેનટ સંજયુ  િાળા 6, 62-66 
(‘રાિ’ મમણલાલ દેસાઈ)

મિશ્નાથ જાનીની બે રચનાઓ રાજરે પંડ્ા 8, 26-34 
(‘પ્રેમપચીસી’, ચિયુરચાલીસી) મિશ્નાથ જાની)

‘સંિરાની માફક પૃરિીને આમ મનચોવ્ા કેરર મકિાણા 9, 37-40 
જ ન કરા્...’ 
(સમરણપયુણ્ ઃ પોપ ફ્ામનસસ) હરીર મીનાશ્રયુ

સયુરેર જોષીની કમિિાનો આસિાદ ઃ 1 રાજરે પંડ્ા 9, 40-43 
(‘પ્રાથ્શના’ સયુરેર જોરી)

l એકાંકી

એકાંકીકાર હદગીર મહેિા પરેર ના્ક 3, 15-25 
‘સાત્્શ રયું કહી ગ્ા?’

હયું , િયું અને મમસટર મસમથ હદગીર મહેિા 4, 22-32 
(‘એકાંકીકાર હદગીર મહેિા’ પરેર ના્ક)

l કરવ્ા

અર્્શ સમીર ભટ્ટ 12, 15-22
અભણ હરે! મજગર જોષી ‘પ્રેમ’ 5, 7
આગ રમણીક અગ્ાિિ 12, 7
આપણો દાિો નથી નીમિન િડગામા 5, 10
આરરો મળી ગ્ો ભરિ મિંઝયુડા 9, 14
આંખો આંખોમેં ધિમનલ પારેખ 8, 12
આંગણં રેખા જોરી 2, 13
ઉદાસીનો હષ્શ બ્હભટ્ટ 10, 7
એક કમિિા મનમખલ ખારોડ 12, 7-10
એક ગીિ અમનલચાિડા 4, 19
એક લઘયુકાવ્ ગયુરૂદેિ પ્રજાપમિ ‘ફોરમ’ 5, 9
એ પળ હજી... મિનોદ જોરી 11, 8
એિયું કંઈ થા્... મિનોદ જોરી 9, 12
‘કેમ નથી?’ ગઝલ મસકંદર મૂલિાની 9, 9
કો’કિો બોલે મહેનદ્ર જોરી 5, 9
કોણ? પ્રિીણ દરજી 3, 14
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કોણે? મિનોદ જોરી 6, 22
ક્રરૂ જીિડયુ ં કેરયુભાઈ દેસાઈ 8, 11
ક્ાં સયુરી પયુષકરરા્ જોષી 12, 8
ગઝલ આકાર ઠક્કર 2, 13
ગઝલ ભૂષણ ઓઝા 8, 9
ગાંરી રોડ મેહયુલ મત્િેદી 11, 8
ગયુલાલ એસ. એસ. રાહી 11, 10-11
ચાર કાવ્ો નમલન રાિળ 1, 16-17 
(1. જોરપયુર સંગ્હાલ્ 2. અમરિેલ 3. અગમ સ ે
આણો મનગમમે જાણો 4. મિદા્)
ચાર ગઝલ અરરફ ડબાિાળા 3, 9-10
ચાર ગઝલ હેમંિ રોરડા 4, 17-18
ચાર રનાક્રી ગઝલ પરેર દિે 1, 19-20 
(1. આિરે 2 ઢોળે છ ે3 એ ખોટયુ ંથ્યું 4. ખરંુ થ્યું!)
િને બગસરા ્ોગેર િૈદ્ય 6, 16-21
ત્ાં સયુરી જરિંિ દેસાઈ 2, 12
ત્ણ ગઝલ ચંદ્રેર મકિાણા 2, 12, 7, 13
ત્ણ રચના દર્શક આચા્્શ 9, 8-9
થોડી મચંિા પણ થા્ મનોહર મત્િેદી 2, 11
નામ િગર રિીનદ્ર પારેખ 2, 12
પછી જ િમે ગ્ેલા (સદગિ મપિાને) પી્ૂષ પટલે 2, 9-10
પાંચ કાવ્ો િજમેસંહ પારગી 4, 21
5 સપટમેબર (મરક્ક) હષ્શદેિ મારિ 9, 15-16
પયુલ અજયુ ્શનમસંહ કે. રાઉલજી 8, 10-11
‘પોસટ ઑહફસ’ (કથાકાવ્) ગયુણિંિ વ્ાસ 9, 10-12
પ્રેમપત્ો અનયુરુદ્ધમસંહ ગોહહલ 9, 14
બે કાવ્ો પ્રમિષ્ા પંડ્ા 3, 11-12 
(1. હયું  કમિ 2 દીિાલો)
બે કાવ્ો રામચંદ્ર પટલે 5, 8
બે ગઝલ ઉિમીર િસાિડા 4, 20 
(1. કઈ રીિે મળરે િને? 2. સિાગિ કરંુ છયુ  ંહયું )
બે ગઝલ જાગ્િ વ્ાસ 1, 18 
(1. બંર બારણે 2 એમ. ચોંટી છ ેનજર...)
બે ગીિ મિનોદ જોરી 4, 15 
(1. ઓ જાદયુગર 2. આ હયું  આવ્ો)
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બે ગીિ હરીર મીનાશ્રયુ 4, 14-15 
(1. એક 2. બે)
બે ટબેલ કાવ્ો રમણીક સોમેશ્ર 4, 16
બે સૉનેટ જાગ્િ વ્ાસ 1, 18 
(1. રર, 2. પાલિના સહારે)
ભટ્ટ ખડકી ્ોગેર િૈદ્ય 12, 11-14
ભાષામિદ્ ્ોગેનદ્ર વ્ાસને અંજમલ ભગીરથ બ્હભટ્ટ 11, 7
મનનાં પાનાં પ્રફયુલ્ રાિલ 12, 22
મા્ાને સંકેલી લીરી નીમિન િડગામા 11, 13
મોચી દક્ા પટલે 3, 13-14
રસિા દીરા અઝીઝ ટકંારિી 2, 11
રાખે છ ે જ્ંિ ડાંગોદરા 5, 10
િષથો થ્ાં મજિેનદ્ર પ્રજાપમિ 5, 8
િંધ્ અજયુ ્શનમસંહ કે. રાઉલજી 8, 10
‘િાિ’ બે સૉનેટ રામચનદ્ર પટલે 6, 21
મિકલપ નથી પ્રફયુલ્ રાિલ 1, 21
મિજિેા થિયું હાહદ્શક વ્ાસ 9, 14
િૃક્ પ્રભયુ પહાડપયુરી 5, 7
િૃક્ હષ્શ બ્હભટ્ટ 10, 7
રાંિ મિનોદ જોરી 3, 9
મર્ાળયુ બપોરે નંહદિા મયુમન 3, 13
શ્રદ્ધા એસ. એસ. રાહી 11, 11-12
સખી મયુકેર જોષી 9, 13
સમજાિયું ક્ારે સજન? પ્રીિમ લખલાણી 9, 15
સાંભળિયું હો્ િો જ... મિનોદ જોરી 6, 22
સાંભળયું મનીષ પરમાર 2, 13
સાંભળો િો છો ને  પ્રફયુલ્ રાિલ 6, 12-15
સૂિક દીમપ્ ભગિ િચછરાજાની 11,9-10
સિા્ત્તિા જાગ્િ વ્ાસ 9, 12
હથેળીમાં િૃક્ો મજિ ચયુડાસમા 8, 9
હમસિનાપયુર કાવ્ો ્જ્ેર દિે 9, 14-17
હોિક્શનો કાંટો હકરીટ ગોસિામી 8, 13
હોમિયું હકરોરમસંહ સોલંકી 9, 13

l કેહફ્ય્

મારી કેહફ્િ પ્રભયુદાસ પટલે 6, 67-71
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મારી િાિ, મારી રીિે નિનીિ જાની 9, 78-83

િાિા્શલેખન ઃ અમભમન્યુનો સાિમો કોઠો પન્ના મત્િેદી 10, 46-56

સજ ્શક િરીકે મારી કેહફ્િ સંજ્ ચૌહાણ 5, 53-59

સજ ્શનની પીડા? મિજ્ સોની 9, 64-68

હજયુ આલાપ ગા્ો છ,ે રાગ બાકી છ ે અજ્ સોની 8 72-79

હયું  કેમ (ઓછયુ )ં લખયું છયુ ?ં મીનલ દિે 12, 67-69

l ગુજરા્ી	સાહહત્ય	પહરષદનાં	પાહર્ોરષકો

ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદનાં પાહરિોમષકો અજ્મસંહ ચૌહાણ 8, 83-86 
  9, 82-85

l રનબંધ

ઑનલાઇન કલામસસ આનંહદિા રૈ્ાણી 2, 26-28

કારી ઃ અસસીઘાટનયું રમણી્ ઐશ્્્શ જનક રાિલ 7, 30-36

ચાિીની રામા્ણ હકરોર વ્ાસ 9, 40-42

પ્રભાિિી રિીનદ્ર પારેખ 4, 36-38

ભૂિનાથનો મેળો શ્ેિા મહેિા 5, 36-39 
 (મહયુિા બંદર)

માણેકચોકનાં મીની રતનો... મિજ્ સોની 1, 26-29

માસિર પારુલ રંગપહર્ા 4, 38-41

મયુસાફરીનો મયુલક હદર્ પાલમસંહ જાડજેા 5, 30-35

રાગ રામગણી અને રેલિે જગદીરચંદ્ર મત્િેદી 3, 36-39

િાસણકળા ભીમજી ખાચહર્ા 6, 45-49

સહદૃમટિપાિનયું િરદાન ઃ મમ્ાજીમા ભારિી રાણે 8, 23-25

l પત્રસે્ુ

ભારિી્ કમિિાની મિરલ ઓળખ મૂકેર િૈદ્ય 1, 84

l પહરષદ	વૃત્ત

પહરષદિૃત્ત કીમિ્શદા રાહ 1, 80, 2, 81-83
3. 82-83, 4, 74-83, 5. 87-88 6. 85-86, 7, 87, 8, 87

9, 80-81, 10, 86-87, 11, 85, 12, 85
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l પ્રમુખી્ય

ભાષક અને ભાષા પ્રકાર ન. રાહ 4, 11-13

માિૃભાષા હદિસ, 2021 પ્રકાર ન. રાહ 2, 6-8

માિૃભાષા હદિસની િળિી સિારે પ્રકાર ન. રાહ 3, 6-8

મેઘાણી લંબાિે ગોરયુમલટાણે પ્રકાર ન. રાહ 9, 7-11

રાજા, આઘો હટને િડકો આિિા દે પ્રકાર ન. રાહ 9, 7-9

સંમયુખે રાંમિ પારાિાર પ્રકાર ન. રાહ 8, 7-8

હાનસ હક્રચિન એડરસન 2021 પ્રકાર ન. રાહ 6, 7-11

l પ્રસ્ાવના

મિલક્ણ ગીિરચનાઓનો ભાિપ્રચયુર કહર્ાિર મિનોદ જોરી 2 59-69

l ભાર્ી્ય	સાહહત્ય

મજદંગીનામા રરીફા િીજળીિાળા 10, 31-42

l વા્ાતિ

અિગમિ્ો આતમા કનયુ આચા્્શ 10, 13-18

ઇમજ ્શનસી એમ.આર.આઈ. ભારિી રાણે 3, 32-35

એક દબા્ેલી િાિની િાિા્શ અમશ્ની બાપટ 9, 23-31

ઓછા્ો નટિર હેડાઉ 10, 10-13

ઓરડી પ્રભયુદાસ પટલે 2, 14-20

કલપિરુ હદના પંડ્ા 7, 18-23

કાલે િો કાલે, પછી િો પછી હદલીપ ભટ્ટ 6, 28-35

ગામ ઃ બળેલ પીપમળ્ા પારુલ ખખખર 9, 17-22

ઘાબાજહર્યું છા્ા મત્િેદી 12, 28-34

ચંદેરી મગહરમા ઘારેખાન 6, 28-28

ચૂડીકમ્શ ઇલા આરબ મહેિા 3, 26-32

ટાઇમપાસ રાકેર દેસાઈ 9, 23-29

ડથે રો િષા્શ અડાલજા 8, 14-22

િયું હહ િયું હહ મગરીર ભટ્ટ 11, 14-18

ના-એક પ્રલાપ રીરેનદ્ર મહેિા 4, 33-35

પીડાને પાર કોરા રાિલ 9, 31-39
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ભૂિની ભિાઈ... મનહર ઓઝા 12, 35-40

હરવ્ૂ-બયુક દક્ા પટલે 1, 22-25

રૂપી અરમિંદ બારોટ 6, 36-44

િસિસો જગદીપ ઉપાધ્ા્ 5, 25-29

િારિાની િારિાની િારિા ર્ોિીનદ્ર પંચોલી 12, 23-28

મિદૂષક આટલયું હસે છ ેકેમ? પ્રિીણમસંહ ચાિડા 5, 11-25

ર્દ િમસ્શસ અક્ર રમવેનદ્ર મત્િેદી 11, 19-28

સિપનિિ પરીમક્િ જોરી 11, 29-35

l રવદેશી	સાહહત્ય

એમનમલ ફામ્શ ઃ વ્થાની કથા સયુરેર ગઢિી 11, 58-62

l રવવેચન

’પ્રોમેમથ્સ’નો અંગ્ેજીમાં મકરંદી અિિાર ચનદ્રકાનિ ટોપીિાળા 3, 60-64

l રવશેષ

ગયુજરાિી કમિિાની િાસકમાં બનારસી અજ્મસંહ ચૌહાણ 4, 84-87 
પાનનયું બીડયુ ંઃ બનારસ ડા્રી

પયુરસકાર મિરેષ હેિલ ભટ્ટ 12, 70-74

l વક્વ્ય/વ્યાખ્યાન

મનરંજન ભગિ સમૃમિ પયુરસકાર હરીર મીનાશ્રયુ 8, 35-40 
સિીકાર વ્ાખ્ાન

મનિૃત્ત થિા પ્રમયુખનયું િકિવ્ મસિાંરયુ ્રચિંદ્ર 1, 13-15

પ્રમયુખશ્રીનયું વ્ાખ્ાન ઃ રણમજિરામના મસપાહી પ્રકાર ન. રાહ 1, 6-12 
હોિયું એટલે

ભારિી્ રાસ્ત્રી્ નૃત્ોના પહરપ્રેક્્માં સયુમનલ કોઠારી 3, 49-59 
નૃત્ાંગના ચંદ્રલેખાનયું સમકાલીન નૃત્માં  4, 53-67 
્ોગદાન

સાંપ્રિ સમ્માં સજ ્શકકમ્શ મરરીષ પંચાલ 5, 45-52

l શ્ાબદી	વંદના

અજસ્ર સજ ્શકિાનો િૈભિ ઃ સયુરેર જોષીના મનબંરો રમણ સોની 4, 46-52

‘અરણ્’નયું ‘જગંલ’માં રૂપાનિર ચનદ્રકાનિ ટોપીિાળા 2, 41-44
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મરમી ગોઠ ગયુરુની ગાલામમોહમમદ રેષ 1, 37-49

‘મરટિ-મિમરટિ સયુજોઃ એક રફ સકૅચ’ નરોત્તમ પલાણ 1, 49-54

સયુરેર જોષીની અગ્ંથસથ િાિા્શઓ કામનિ પટલે 2, 44-58

l શબદાંજરલ/શ્દ્ધાંજરલ

રનિેજિી પણ આપણી િચચે નથી રકીલ કાદરી 5, 60-63

રીરુભાઈ પરીખની મચરમિદા્ પ્રફયુલ્ રાિલ 6, 74-77

પયુરુરાજ જોરીની મચરમિદા્ પ્રફયુલ્ રાિલ 2, 79-80

પ્રમિબદ્ધ રંગકમમી - ભરિ દિે પરેર ના્ક 10, 43-45

પ્ર્ોગરીલ કમિ, િાિા્શકાર ને નિલકથાકાર પ્રફયુલ્ રાિલ 11, 63-64 
રારેશ્ામ રમા્શની મિદા્

મંગલેર ડબરાલ ઃ પહાડોમાંથી ઝરિો ભગિાન થાિરાણી 1, 64-66 
એક બયુલંદ અિાજ

લોકસાહહત્ના જ્ાનકોરઃ હસયુ ્ામજ્ક હષ્શદ મત્િેદી 1, 59-63

મિરાિા જ દોરી ગઈ હરે મને જ્ંિ મેઘાણી સયુરી ્જ્ેર દિે 1, 55-59

સયુરીર દેસાઈ મબમનિ મોદી 6, 77-78

l સમીક્ષા	/	ગ્ંથાવલોકન

‘આમગ્ાનયું અજિાળયું’ એક નોખો નરિો અિાજ પારુલ કંદપ્શ દેસાઈ 5, 69-73 
(‘આમગ્ાનયું અજિાળયું’ િજમેસંહ પારરી)

આિકારનો આનંદ શ્રદ્ધા મત્િેદી 9, 69-70 
(‘ખો ખો રમિયું કબૂિર’ પારુલ બારોટ)

‘ઇનદ્રાિિી’ ઃ અન્ા્ના અંરકારને ઉજાળિા ગયુણિંિ વ્ાસ 10, 60-66 
એક નારી્તનની કથા 
(‘ઇનદ્રાિિી’ કેરયુભાઈ દેસાઈ)

‘ઉજાસ’ િાિા્શમાં બોલીકમ્શ ઃ એક િપાસ ડૉ. હદનેર પટમેલ્ા 9, 71-77 
(‘િન્રાગ’ પ્રભયુદાસ પટલે)

‘એિા રે અમે એિા’ આતમકથામાંથી પ્રગટ થિાં હરેર રોળહક્ા 10, 66-71 
મિનોદ ભટ્ટના હાસ્રસનાં મૂમળ્ાં 
(‘એિા રે અમે એિા’ મિનોદ ભટ્ટ)

કળાતમકિાની નક્કર પ્રિીમિ કરાિિો ્ાકયુબ રેખ 10, 76-82 
િાિા્શસંગ્હ અચરજ 
(‘અચરજ’ મોહન પરમાર)
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કારણ-મનિારણનયું વિનવિ ડૉ. રરીદ મીર 5, 79-82 
(‘િારા કારણે’ ભરિ મિંઝયુડા)

કાલપાર ઃ કોરોના કાળની કથા સંધ્ા ભટ્ટ 4, 71-73 
(‘કાલપાર’ મોહન પરમાર)

‘ગોખરૂ’ (આતમકથા ભાગ-1) મિરે કાંમિ માલસિર 11, 65-69 
(‘ગોખરૂ’ મનયુભાઈ એચ. મકિાણા)

મચહ્ ન ઃ સંિેદનાનો ચેિોમિસિાર ભાિેર જઠેિા 5, 76-79 
(‘મચહ્ ન રીરેનદ્ર મહેિા)

જીિિાં દોઢસો પાનાંનો અભ્ાસ નરોત્તમ પલાણ 3, 75-77 
(‘સંિિાણી ઃ િસિયુ અને મિચાર’ મનોજ રાિલ)

‘ડાંગ-ડા્રી’ મિરે રખડયુનો કાગળ મહેનદ્રમસંહ પરમાર 1, 77-79 
((‘ડાંગ-ડા્રી’ નરેર રયુકલ)

દમલિ સમસ્ાનો ‘િંટોમળ્ો’ ફરી એકિાર ડકેંર ઓઝા 11, 71-73 
(‘િંટોમળ્ો’ અઝીઝ ટકંારિી)

રરિીકંપે િેરેલા મિનારની કૂખે અિિરેલો ઉતપલ પટલે 5, 64-69 
સંગ્હ ‘રણરણાટી’ (‘રણરણાટી’ રાજરે અંિાણી)

રોળી રૂળનયું િેજ પ્રફયુલ્ રાિલ 3, 77-81 
(‘રોળી રૂળ’ જ્ંિ રાઠોડ)

નાકરકૃિ ચંદ્રહાસ આખ્ાન હકરોર વ્ાસ 11, 69-71 
(‘નાકરકૃિ ચંદ્રહાસ આખ્ાન’ સંપા. હસયુ ્ામજ્ક)

પછી આમ બન્યું - નરિી અને ગરિી કલપેર પટલે 10, 71-76 
િાિા્શઓનો સંગ્હ 
(‘પછી આમ બન્યું’ રાઘિજી મારડ)

પ્ર્ોગરીલ સજ ્શકની કમિિા ‘આમ હોિયું’ રારેશ્ામ રમા્શ 3, 71-74 
(‘આમ હોિયું’ કમિ અજ્ સરિૈ્ા)

ભીિરની ભોં્માંથી ઝમિયું ર્દજળ દીિાન ઠાકોર 12, 77-79 
(‘િાસણ’ રિીનદ્ર પારેખ)

‘મનોરમ્’ મિરે દક્ા વ્ાસ 5, 74-76 
(‘મનોરમ્’ નમલન રાિળ)

િાઘ અને અન્ કાવ્ો પૂજા કશ્પ 8, 67-71 
(‘િાઘ અને અન્ કાવ્ો’ કેદારનાથમસંહ 
અનયુ. રમણીક અગ્ાિિ)

મરરીષ સમીપે, બૃહદ સંદભથો િચચેનયું સાહહત્કા્્શ રારેશ્ામ રમા્શ 10, 57-60 
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(‘મરરીષ પંચાલ અધ્્નગ્ંથ’ 
સંપા. રરીફા િીજળીિાળા)

રૂદ્રોનયું સત્ ‘રૂદ્રપિ્શ’ (રૂદ્રપિ્શ’ પ્રિીણ ગઢિી) નટયુભાઈ પરમાર 7, 65-71

સફર-એ-ઇલેમક્ટ્ટક ટ્ટઇેન ઃ ભીિરે-બાહહરે ઉતપલ પટલે 9, 70-76 
(‘ઇલેમકટ્ટક ટ્ટઇેન’ ગીિા ના્ક)

સંિેદનાસભર ભાષાલીલાનયું મનરાળયું મિશ્ અજ્ પાઠક 11, 77-80 
(અથच પ્રિીણ દરજી)

મસમદ્ધ હજી દૂર છ/ેરીરજ અને મનષ્ા જરૂરી છ.ે.. સંધ્ા ભટ્ટ 11, 73-76 
(‘મત્દલ’ પારુલ બારોટ)  

‘સોન ટકેરી’ની રોમાંચક સફર અજ્ સોની 12, 80-81 
(‘સોન ટકેરી’ માિજી મહેશ્રી)
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હા, મગરીર ભટ્ટ હજી િાિા્શઓ લખે છ.ે.. મોહન પરમાર 12, 75-77 
(‘બે િારીખો િચચે’ મગરીર ભટ્ટ)
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5, 89, 6, 86-87, 7, 88, 8, 87-88

l સમરણકથા

‘જનેાથી હયું  સજા્શ્ો’ નરેર રયુકલ 5, 40-44
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(નોંર ઃ ગયુજરાિી આંકડા અંકનો મહહનો અને અંગ્ેજી આંકડા કૃમિના પૃષ્ક્રમાંક દરા્શિે છ)ે

અજ્ પાઠક 11, 77-78

અજ્ સોની 8, 72-79, 12, 80-81

અજ્મસંહ ચૌહાણ 4, 84-87, 8, 83-86, 9, 82-85

અઝીઝ ટકંારિી 2, 11

અમનલ ચાિડા 4, 19

અનયુરુદ્ધમસંહ ગોહહલ 9, 14
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અમશ્ની બાપટ 3, 42-46, 9, 23-31
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આનંહદિા રૈ્ાણી 2, 26-28

ઇિયુભાઈ કયુરકયુહટ્ા 5, 89, 6, 86-87, 9, 88, 8, 87-88

ઇલા આરબ મહેિા 3, 26-32

ઉિમીર િસાિડા 4, 20

ઉતપલ પટલે 5, 64-69, 9, 70-76

એસ. એસ. રાહી 10, 10-12

કનયુ આચા્્શ 10, 13-18

કલપેર પટલે 10, 71-76

કામનિ પટલે 2, 44-58

કામનિ માલસિર 11, 65-69

હકરીટ ગોસિામી 8, 13

હકરીટ દૂરાિ 8, 45-66

હકરોર વ્ાસ 9, 40-42, 11, 69-71

હકરોરમસંહ સોલંકી 9, 13

કીમિ્શદા રાહ 1, 80, 2, 81-83, 3, 82-83, 4. 74-83, 5. 87-88,  
 6. 85-86, 7. 87, 8. 87, 9. 80-81, 10, 86-87, 11,  
 85, 12, 85

કેરર મકિાણા 7, 37-40

કેરયુભાઈ દેસાઈ 8, 11

કોરા રાિલ 9, 31-39

મગહરમા ઘારેખાન 6, 23-28

મગરીર ભટ્ટ 11, 14-18

ગયુણિંિ વ્ાસ 9, 10-12, 10, 60-66

ગયુરૂદેિ પ્રજાપમિ ‘ફોરમ’ 5, 9

ગયુલામમોહમમદ રેખ 1, 37-49

ચનદ્રકાનિ ટોપીિાળા 2, 41-44, 3, 60-64

ચંદ્રકાનિ રેઠ 2, 29-38, 3, 65-70
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ચંદ્રેર મકિાણા 7, 13

ચૈિાલી ઠક્કર 6, 79-81

છા્ા મત્િેદી 12, 28-34

જગદીપ ઉપાધ્ા્ 5, 25-29

જગદીરચંદ્ર મત્િેદી 3, 36-39

જનક રાિલ 7, 30-36

જ્ંિ ડાંગોદરા 5, 10

જરિંિ દેસાઈ 2, 12

જાગ્િ વ્ાસ 1, 18, 9, 12

મજગર જોષી ‘પ્રેમ’ 5, 7

મજિ ચયુડાસમા 8, 9

મજિેનદ્ર પ્રજાપમિ 5, 8

ર્ોિીનદ્ર પંચોલી 12, 23-28

ડકેંર ઓઝા 11, 31-73

દક્ા પટલે 1, 22-25, 13, 13-14

દક્ા વ્ાસ 5, 74-76

દર્શક આચા્્શ 9, 8-9

દલપિ ચૌહાણ 12, 53-60

હદર્ પાલમસંહ જાડજેા 5, 30-35
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હદના પંડ્ા 7, 18-23

હદનેર પટમેલ્ા 7, 71-77

હદલીપ ભટ્ટ 6, 28-35

દીમપ્ ભગિ િચછરાજાની 11, 9-10

દીિાન ઠાકોર 12, 77-79

રમવેનદ્ર મત્િેદી 11, 19-28

રીરેનદ્ર મહેિા 4, 33-35

ધિમનલ પારેખ 8, 12

નટિર હેડાઉ 10, 10-13

નટયુભાઈ પરમાર 9, 65-71

નરેર રયુકલ 5, 40-44

નરોત્તમ પલાણ 1, 49-54, 3, 75-77

નમલન રાિળ 1, 16-17
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નિનીિ જાની 7, 78-83

નંહદિા મયુમન 3, 13

મનમખલ ખારોડ 12, 9-10

મનરંજન રાર્ગયુરુ 12, 61-66

મનઝ્શરી મહેિા 9, 44-51

નીમિન િડગામા 5, 10, 11, 13

પન્ના મત્િેદી 1, 67-76, 6, 50-57, 10, 46-56

પરીમક્િ જોરી 7, 62-64, 11, 29-35

પરેર દિે 1, 19-20

પરેર ના્ક 3, 15-25, 10, 43-45

પારુલ કંદપ્શ દેસાઈ 5, 69-73

પારુલ ખખખર 9, 17-22

પારુલ રંગપહર્ા 4, 38-41

મપનાહકની પંડ્ા 9, 48-57

પી્ૂષ ઠક્કર 2, 84-85, 3, 84-85, 4, 88, 6, 88-89

પી્ૂષ પટલે 2, 9-10

પયુષકરરા્ જોષી 12, 8

પૂજા કશ્પ 8, 67-71

પ્રકાર ન. રાહ 1, 6-12, 2, 6-8, 3, 6-8, 4, 11-13, 6, 7-11, 9, 7-9,  
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પ્રમિષ્ા પંડ્ા 3, 11-12

પ્રફયુલ્ રાિલ 1, 21, 2, 79-80, 3, 77-81, 6, 12-15, 74-77
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મબનીિ મોદી 6, 77-78

ભગિાન થાિરાણી 1, 64-66

ભગીરથ બ્હભટ્ટ 11, 7

ભરિ મહેિા 5, 83-86, 6, 82-84, 7, 84-86, 8, 80-82, 9,  
 77-79, 10, 83-85, 11, 81-84, 12, 82-84
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ભારિી રાણે 3, 32-35, 8, 23-25

ભાિેર જઠેિા 5, 76-79

ભીમજી ખાચહર્ા 6, 45-49

ભૂષણ ઓઝા 8, 9

મનસયુખ સલ્ા 6, 57-61

મનહર ઓઝા 12, 35-40

મનીષ પરમાર 2, 13

મનોહર મત્િેદી 2, 11

મમિા 3, 40-42

મહેનદ્ર જોરી 5, 9

મહેનદ્રમસંહ પરમાર 1, 77-79, 4, 44-45

મીનલ દિે 12, 67-69

મયુકેર જોષી 9, 13

મૂકેર િૈદ્ય 1, 84

મેહયુલ મત્િેદી 11, 8

મોહન પરમાર 12, 75-77
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્ોગેર જોષી 4, 7-10, 12, 41-45
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ચૈિાલી ઠક્કર : અધ્ક્, ગયુજરાિી મિભાગ, આર.આર. લાલન કૉલેજ, મયુ. 
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હદનેર કાનાણી : સી/103, હહરવિાર હહલસ, મસલિર ગોલડ રેસીડનેસી પાસે, 
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અમદાિાદ-380009
પ્રીિમ લખલાણી : C/o. ડૉ. નરેનદ્ર રેહડ્ા, 13, મિનોદ પાક્શ સોસા્ટી, 

જરોદા ચોકડી, િટિા, જીઆઈડીસી રોડ, 
અમદાિાદ-382445

બ્ેન્ાઝ ધ્ોલિી : C/o. કાઝી િૉચ કંપની, જલે રોડ, કાપડ બજાર, ધ્ોલ-
361210, મજ. જામનગર.

ભરિ મહેિા : ‘મનદાર’, બી-97, ્ોગીનગર ટાઉનરીપ, રામાકાકાની દેરી 
પાસે, છાણી, િડોદરા-391740

મરયુસૂદન વ્ાસ : એ/203, િૃંદાિન એપાટ્શમેનટ, નિજીિન ચોક, મયુ. મોડાસા-
383315

મીરાં જોરી : બી-3, 502, સટાર ગેલેક્ી, પટલે પાક્શની પાસે, છાપરા 
ભાડા રોડ, બામરોલી, સયુરિ-394107

રઘયુિીર ચૌરરી : એ/6, પૂણવેશ્ર પલેટ, ગયુલબાઈ ટકેરા, અમદાિાદ-380015
રાઘિજી મારડ : પલોટ નં. 715/1, સેકટર-7/બી, ગાંરીનગર-382007
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સર મિમલ્મ જોનસ અહીં િો ન્ા્ારીરના હોદ્ ેઆિેલા, 1783માં. િેમણે ત્ાર 
પછીના અમગ્ાર િષ્શનયું રેષ જીિન હહંદમાં જ ગાળ્યું. એ દરમ્ાન િેમણે, જમ્શન કમિ 
ગ્યુએટ ેજનેાથી મયુગર એ ભાષાનિર રાકયુનિલનયું કલકિેથી 1789માં પ્રગટ ક્યુું; ‘ગીિ 
ગોમિંદ’ પણ અંગ્ેજીના દેર મિદેરી રસજ્ો માટ ેિૈ્ાર ક્યુું; અને અિસાનિષ્શ 1794માં 
‘મનસમૃમિ’નયું આગલા કરિાં સારંુ ભાષાનિર પ્રજાને આપ્યું. સંસકૃિનો ગ્ીક િથા લેહટન 
સાથેનો સંબંર પહેલિહેલી િાર દરા્શિનાર જોનસ જ હિા.

-	રવજ્યરા્ય	વૈદ્ય

ફાબ્શસના પ્ર્તનોથી જ ઇ.સ. 1848ના અમદાિાદમાં ગયુજરાિ િના્શક્યુલર 
સોસા્ટીની સથાપના થઈ. હસિપ્રિો એકઠી કરીને િેમને આરારે ‘રાસમાળા’ પયુસિક 
લખિા માટ ેસરકારી નોકરીમાંથી રજા લઈ 1854ના માચ્શની 28મીએ ફાબ્શસ સિદેર 
ગ્ા. 1856માં હરચડ્શસન બ્રસ્શના પ્રેસમાં છપાઈને બે ભાગમાં ‘રાસમાળા’ પ્રગટ થઈ 
અને િેઓ હહનદયુસિાનમાં પાછા આવ્ા.

-	દીપક	મહે્ા

‘સરસિિીચંદ્ર’નયું મહત્િ એ કારણે છ ે કે એણે લોકહહિ માટ ે સિાથ્શ ત્ાગ 
કરનારાં બયુમદ્ધમંિ આગેિાનની કલપના િાદૃર કરી - સરસિિીચંદ્ર ઘર િજ ેછ,ે લક્મી 
િજ ેછ,ે મમત્ િજ ેછ ેને છિેટ ેકયુમયુદને પણ િજ ેછ.ે કારણ કે િેને લોકસંગ્હ માટ ે
પોિાની જાિનો હોમ કરિો છ.ે િેને આ દેરની દરા રડાિે છ.ે

-	મનુભાઈ	પંચોળી	‘દશતિક’

દર્શક ‘દીપમનિા્શણ’માં આિયું આિયું થિી આઝાદીના કાળખંડમાં જ ‘દીપમનિા્શણ’નાં 
માધ્મે પ્રાચીન બારિના ગણરાર્ો અને લોકરાહી રાસનને સજ ્શનાશ્ર્ે રબકિયું કરે 
છ ેઅને પ્રજાકી્ સાસનનો આ દીપ ક્ા કારણે, મૂલ્ોના હાસે ઓલિા્ો (મનિા્શણ 
પામ્ો) િે દરા્શિી લોકરાહી સામેના ભ્ને પણ આંગળી મૂકીને વ્કિ કરે છ.ે

-	હસુ	્યારજ્ક
શ્રી પન્નાલાલે ‘માનિીની ભિાઈ’ રૂપે કાળપ્રરાન નિલકથા લખી નિો ચીલો 

પાડ્ો છ.ે િે િેનયું ઐમિહામસક મહત્િ છ.ે કાળયુની િાિ િેની િાિ નથી, પણ નિાં ને 
જૂના જમાનાના સંમરકાળે ઊભીને અમળાિાં ગામડાંની િાિ છ.ે કાળયુ િો એક મનમમત્ત 
છ.ે જાણે આખી િાિા્શનયું મયુખ્ પાત્ જ કાળયુ છ,ે ને બીજાં બરાં િો એના દોરવ્ાં દોરા્ 
છ.ે

-	મનુભાઈ	પંચોળી	‘દશતિક’

સથાન	સમરપતિ્

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેડ ઑફ ગયુજરાિી હડપાટ્શમેનટ, દેિમણી કૉલેજ, મિસાિદર.
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rðnkh

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

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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rðnkh{kt

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
rLk{u»k¼kE zøk÷e

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

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

ક્રમ	 પુસ્કનું	નામ	 હકંમ્

૧. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 1 225/-

2. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 2/1 300/-

3. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 2/2 250/-

4. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 3 525/-

5. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 4 550/-

6. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 5 425/-

7. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 6 450/-

8. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 7 450/-

9. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 8/1 560/-

૧0. ગયુજરાિી સાહહત્નો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 8/2 620/-

ગુજરા્ી	સાહહત્ય	પહરષદ
ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ માગ્શ, આશ્રમ માગ્શ,  

નદીહકનારે, અમદાિાદ-૩૮ ૦૦૯
ફોન ઃ ૨૬૫૮૭૯૪૭, Email: gspamd@gmail.com
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સવ.	 દક્ષાબેન	 રવજ્યશંકર	 પટ્ટણીના	 પુસ્ક	 ‘ગાંધીજીનું	 રચં્ન-
મૂલ્યાંકન’નો	અંર્મ	પેરેગ્ાફાઃ-

“ઘણાં લોકોના મનમાં ઊભો થિો એક પ્રશ્ છ ેકે ગાંરીજી એમના 

જીિનના અંમિમ હદિસોમાં િદ્ન એકલા હિા. પારાિાર િેદના અને 

મનરારાથી ઘેરા્ેલા ગાંરીજીને પછી િો એકસો પચચીસ િષ્શ જીિિાની 

જ ે ઇચછા હિી િે પણ રહી નથી. એમના િષથોના સાથીઓ જમેને 

હહનદના સિરાજ માટ ે ગાંરીજીએ િૈ્ાર ક્ા્શ; િે બરા જ રાજકી્ 

નેિાઓ સિરાજ મળિાંની સાથે ગાંરીજી અને ગાંરીજીના મસદ્ધાંિોને નેિે 

મૂકી દે છ.ે જીિનના આ અંમિમ હદિસો જનેે પ્ારેલાલે ‘પૂણા્શહયુમિ’માં 

આલેખ્ા છ ેિે ગાંરીજીના જીિન અસહ કરુણ કથા છ.ે આિયું કેમ? આ 

પરથી એમ નથી લાગિયું કે ગાંરીજી એમના જીિન કા્્શમાં મનષફળ 

ગ્ા?

ઇમિહાસ આંખ સામેથી પસાર થા્ છઃે જગિનો પ્રત્ેક મહાપયુરુષ 

એનાં જીિનની અંમિમ અિસથામાં, છલે્ી પરીક્ામાં એકલો જ હો્ છ.ે 

પછી એ ્ાદિાસથળી પછી પારરીના બાણથી િીંરાિા કૃષણ હો્ કે 

ક્રોસ ઊંચકીને િરસિંભ િરફ જિા ઈરયુ હો્, હહમાળો ગાળિા જિા 

્યુમરમષ્ર હો્ કે નોઆખલીના મહામભમનષક્રમણના ગાંરીજી હો્. 

મિકાસની એ અંમિમ ભૂમમકાએ મનયુષ્ એકલો જ હો્ છ.ે એ ભૂમમકા 

એટલી િો ઊંચી હો્ છ ેકે સામાન્ માણસ ઇચછ ેિો પણ સાથે રહી 

રકિો નથી. એ સારકની મ્ા્શદા નથી પણ સારનાની મિરેષિા છ ેકે 

જીિનમિકાસની અંમિમ ભૂમમકાએ મનયુષ્ એકલો જ હો્ છ.ે એ 

એકલિા નથી મનષફળિા કે નથી મનરારા. એ કરુણિા જરૂર છ ેપણે એ 

કરુણિામાં ભવ્િા રહેલી છ.ે માનિસંસકૃમિના હહમાલ્નયું એ ભવ્ 

ઉન્નિ મરખર છ.ે

પૂર્ ગાંરીજીના દેહાિસાન 30. જાન્યુઆરી 1948ના સંદભવે

પી્યૂષ	પારાશ્યતિ	અને	પહરવાર
98251	87007



98 પરબ v જાન્યુઆરી, 2022

રમજસટ્ટરેન નં. E - ૨૬૭ (સૂરિ)

નર્મદ સાહિત્ય સભા
કા્યાતિલ્યાઃ	સાહહત્ય	સંગમ,	બાવાસીદી,	પંચોલી	વાડી	સામે,ગોપીપુરા,	સુર્-૩૯૫૦૦૧

મો.	નં.	૯૮૨૫૧૪૪૪૨૭,	૬૩૫૨૨૨૨૩૦૫

િા. ૪-૧-૨૦૨૨

નર્મદ સાહિત્ય સભાનાં ચંદ્રકો રાટે પુસ્તકો રોકલવાની જાિેરા્ત
નીચે જણાિેલા િષ્શના ગાળામાં અને મિષ્ોનાં પ્રગટ થ્ેલાં પ્રથમ આિૃમત્તિાળાં, 

મૌમલક શ્રેષ્ પયુસિકને નમ્શદ સાહહત્ સભા િરફથી નીચે પ્રમાણેનાં ચંદ્રકો એના્િ 
કરિામાં આિરે. સંપાદન મોકલિા નહીં. સિ્શ લેખકો અને પ્રકારકોને િા. ૨૮-૦૨-
૨૦૨૨ સયુરીમાં દરેક પયુસિકની બ્બે નકલો, ‘ક્ા ચંદ્રક માટ ેછ’ે િે મિગિ અને 
લેખકને પૂરંુ નામ-સરનામયું િથા મોબાઇલ નંબર પયુસિકના પહેલાં પાના પર લખીને 
નમ્શદ સાહહત્ સભા, C/o સાહહત્ સંગમ, પંચોલી િાડી સામે, બાિાસીદી, ગોપીપયુરા, 
સયુરિ-૩૯૫૦૦૧ પર મોકલી આપિા મિનંિી છ.ે
૧. નમ્શદ ચંદ્રક (કાવ્સંગ્હ) ઃ િષ્શ ૨૦૧૮-૧૯-૨૦૨૦ દરમમ્ાન પ્રગટ શ્રેષ્ 

કાવ્સંગરહને
૨. નમ્શદ ચંદ્રક (નાટ્સંગ્હ, રંગમંચ મિષ્ક, નાટ્સંરોરન) ઃ િષ્શ ૨૦૧૭-

૨૦૧૮-૨૦૧૯ના ગાળા દરમમ્ાન પ્રગટ થ્ેલ શ્રેષ્ નાટ્સંગ્હ, રંગમંચ 
મિષ્ક, નાટ્ સંરોરનને

૩. નંદરંકર ચંદ્રક (નિલકથા) ઃ િષ્શ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ બે િષ્શના ગાળામાં પ્રથમ િાર 
પ્રગટ થ્ેલ નિલકથાને

૪. ર્ોિીનદ્ર દિે ચંદ્રક (હાસ્લેખસંગ્હ) ઃ િષ્શ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના ગાળામાં પ્રગટ 
થ્ેલ શ્રેષ્ હાસ્લેખ સંગ્હને

૫. જનક ના્ક ચંદ્રક (મનોમિજ્ાન, જીિનલક્ી, પ્રેરણાતમક) ઃ િષ્શ ૨૦૧૮-૨૦૧૯-
૨૦૨૦ િષ્શના ગાળામાં પ્રગટ થ્ેલ મનોમિજ્ાન, જીિનલક્ી, પ્રેરણાતમક 
મિષ્ના શ્રેષ્ પયુસિકને

૬. નમ્શદ ચંદ્રક (ઇમિહાસ, સંરોરન) ઃ િષ્શ ૨૦૧૬થી ૨૦૨૧ દરમમ્ાન પ્રગટ 
થ્ેલ શ્રેષ્ પયુસિકને

૭. નમ્શદ ચંદ્રક (આતમકથા,જીિનચહરત્, રેખામચત્ો) ઃ િષ્શ ૨૦૧૯-૨૦-૨૦૨૧ના 
ગાળા દરમમ્ાન પ્રગટ થ્ેલ શ્રેષ્ પયુસિકને

૮. નંદરંકર ચંદ્રક (નિમલકાસંગ્હ) ઃ િષ્શ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના ગાળામાં પ્રગટ થ્ેલ 
શ્રેષ્ નિમલકાસંગ્હને

૯. શ્રી મનહરલાલ ચોકસી ચંદ્રક (ગઝલછદં, સંરોરન, ગઝલકારો મિષે, ગઝલ 
આસિાદ) ઃ િષ્શ ૨૦૧૯-૨૦-૨૧ના ગાળામાં પ્રગટ થ્ેલ શ્રેષ્ પયુસિકને

કે્તન રુનશી વા્તા્મસપરા્મ-૧૫, ૨૦૨૨ માટ ેિાિા્શ મોકલિાની છલે્ી િા. ૩૧-૧૦-
૨૦૨૨ છ.ે મન્મો માટ ેઉપરોકિ મો. નં. નો સંપક્શ કરિો.
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