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ykSðLk MkÇÞ/MktMÚkkLke MkwÄkhýk {krníke

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

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

MkhLkk{wt  

  

   ÃkeLkfkuz

 {kuçkkR÷  hnuXkýLkku Lktçkh

ykÄkhfkzo Lktçkh / [qtxýe fkzoLke Íuhkuûk / ÷kÞMkLMkLke Íuhkuûk

ykSðLk MkÇÞLke Mkne

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

અચરજ	  અરનલ	ચાવડા

હે	જગ્,	હંુ	ક્યાં	કહંુ	છુ	ંભજ	મને? 
પણ	સ્્	આ	રી્થી	ના	ત્યજ	મને!

કોઈ	 વા્ે	 ના	 થ્ું	 અચરજ	 હવે, 
એનું	 પણ	 સહેજ	ે નથી	અચરજ	મને.

આજ	 રજકણ	 જમે	 ખંખેરી	 ગ્યા, 
કાલ	 લગ	 ગણ્ા	 હ્ા	 સૂરજ	 મને.

એ	 સવ્યં	 ્ાકી	 રહ્ા	 ’્ા	 ્ાજને, 
હાથમાં	દઈ	ક્રાંર્નો	એક	ધવજ	મને.

ભેટ	 માટે	 આપનો	 આભાર	 પણ, 
સહેજ	પણ	પોસા્ય	નહહ	ગુંબજ	મને.

કોઈ	 ફંૂકો	 વાંસળી	 માફક	 હવે, 
સૂર	 રેલાવી	 કરી	 દો	 વ્રજ	 મને.

નીકળ્ો	 જ્યારે	 મદદમાં	 કોઈની, 
લાગ્યું	 ત્યારે	એ	 ‘નીકળવું’	હજ	મને.

પળોના	પા્યદળમાંથી	  રજ્ેન્દ્ર	પ્રજાપર્

રવચારોના	 વમળમાંથી	 હજુ	 નીકળી	 નથી	 શક્ો, 
સમરણનાં	શી્	જળમાંથી	હજુ	નીકળી	નથી	શક્ો.

ચરણના	ચાકબળમાંથી	હજુ	નીકળી	નથી	શક્ો; 
જીવનના	કરકમળમાંથી	હજુ	નીકળી	નથી	શક્ો.

ગમે	 ત્યારે	ગમે	 ત્યાં	એ	મને	લઈ	જા્ય	છ	ેકા્યમ; 
પળોના	 પા્યદળમાંથી	 હજુ	 નીકળી	 નથી	 શક્ો.

હજુ	 એ	 સવપન	 મીઠંુ	 ને	 મધુરં	 ્યાદ	 આવે	 છ;ે 
પથારીના	એ	સળમાંથી	હજુ	નીકળી	નથી	શક્ો.

અગાસી,	ઓરડો,	 ફરળ્યું,	 ગલી-શેરી	અને	 પાદર; 
વ્નના	 ગામ્ળમાંથી	 હજુ	 નીકળી	 નથી	 શક્ો.
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બે	કાવ્યો	  પારલ	ખખખર

1.	્મે	ચૂપ	રહેજો

રમાડે,	 પછાડે	 ્મે	 ચૂપ	 રહેજો, 
ગમે	 ્ે	 રવ્ાડે	 ્મે	 ચૂપ	 રહેજો.

્મે	ચૂપ	રહેવાની	શીખ્યાં	છો	જ	ેજ ે
કળા	 એ	 રજ્ાડે	 ્મે	 ચૂપ	 રહેજો.

ભલે	કોઈ	ખુદને	સબળ	 રસદ્ધ	કરવા, 
નગારાં	 વગાડે	 ્મે	 ચૂપ	 રહેજો.

‘નથી	બોલવું’	કહી	સૂ્ા	છ	ેએ	સૌને, 
સમ્ય	 છો	 જગાડે	 ્મે	 ચૂપ	 રહેજો.

પછી	 મૌનની	 બોલબાલા	 થવાની, 
જઈને	 અખાડે	 ્મે	 ચૂપ	 રહેજો.

2.	ચીસ	પડી	છે

ધાજો...	 ધાજો,	 ચીસ	 પડી	 છ,ે 
સાવધ	 થાજો,	 ચીસ	 પડી	 છ.ે

જા્ય	 મદદમાં	 સસલાં-સાવજ, 
્મે્ય	 જાજો,	 ચીસ	 પડી	 છ.ે

ભારવ	 પેઢી	 શું	 શું	 પૂછશે! 
જરાક	 લાજો,	 ચીસ	 પડી	 છ.ે

ચૂપ	 ન	 રહેજો,	 ્યોદ્ધાઓનાં 
મંગળ	 ગાજો,	 ચીસ	 પડી	 છ.ે

કદાચ	 ડંખે	 મન	 ્ો	 કેવળ, 
માથે	 ન્હાજો,	 ચીસ	 પડી	 છ.ે



પરબ v એપ્રિલ, 2022 9

મોનો	ઇમેજ	  હષતિદેવ	માધવ
વળગણી

1

્ેણે	એક	ર્રછી	નજર	નાખી 
ને 
મારી	નજર	સાથ ે
એક	વળગણી	બાંધી	દીધી 
હવ ે
એના	પર	લટક્ું	હદલ 
નથી 
ભીંજા્ું	–	નથી	સૂકા્ું.

૨

હે	અજુ તિન!

વળગણી	પરથી	સુકા્યેલાં	વસ્ત્ર 
ઉ્ારીને	ફેંકવાથી 
રનવતિસ્ત્ર	નથી	બના્ું, 
અનાસક્	બના્ય	છ.ે 
ભીનાં	ભીનાં	મનન ે
અનાસરક્ની	વળગણી	પર 
નાખીને 
સૂકવું	છુ ં
ત્યાં	પાછી 
ઇચછાની	એક	ચકલી 
ચરકી	જા્ય	છ.ે

૩

દરેક	વળગણી	પર 
લટક્ાં	કપડાં 
આપણાં	હો્ય	એવું	લાગ્યા	કરે 
પણ 
વળગણીએ	વળગણીએ 
ઝીણી	ઝીણી	ચદહર્યા 
ભીની	ભીની	પણ	હો્ય	છ,ે	કબીરા!

૪

વળગણી	બાંધ્ી	વખ્ ે
એને 
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ક્યારેક	છોડવી	પડશે 
એ	વા્નો	ખ્યાલ	ન	રહ્ો 
એટલે 
વળગણી	ખીલો	બની	ગઈ.

૫

વળગણી	પર 
કોઈનું	લીલું	ગવન	નથી 
પણ 
હવે	્ો 
મનને	વળગણી	જ	વળગાડ	બનીન ે
વળગી	છ.ે

ત્રણ	કાવ્યો	  કે.	સરચચદાનંદ,	અનુ.	હસમુખ	કે.	રાવલ

૧.	આ	પૃથવી	પર

૧

આપણે	જુદા	જુદા	્ારાઓ	પરથી	પૃથવી	પર	ઊ્્યાતિ	છીએ 
્ેથી	જ	જુદી	જુદી	ભાષાઓ	બોલીએ	છીએ. 
આપણો	દરેક	શબદ 
છોડેલા	્ારાની	્યાદોનું	્ેજ	વહન	કરે	છ.ે 
્ંદ્રામાં	આપણે	પેલાં	ચમક્ાં	રહેઠાણોની	મુસાફરી	કરીએ	છીએ. 
ને	ગરોળી	એની	દરેક	દીવાલ	જાણે	છ.ે 
એમ	આપણે	ત્યાં	પૂવતિજો	સાથે	વા્ો	કરીએ	છીએ.

આપણી	તવચા	પર	એ	્ારક-રજ	ભાળ્ા 
આપણે	જાગી	જઈએ	છીએ.

૨

પરોહઢ્યે	્ારા	ખભા	પર 
વાદળી	રજ	જોઈને	હંુ	પૂછુ	ંછુ,ં 
‘્ું	ક્યા	ગ્હ	પરથી	આવી	છો?’ 
્ું	મારી	છા્ી	પરની 
લાલ	રજને	ઈષાતિથી	્ાકે	છ.ે

આપણે	હવે	કોઈ	કર્પ્	વૈજ્ારનક	કથાઓનાં	પાત્રો	છીએ 
આપણાં	માથાં	પણ	હવે	માનવી	લાગ્ાં	નથી.
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૩

આપણા	મૃત્યુ	પછી	આપણે	છોડેલા	્ારકો	પર	પર્	થઈશું 
ને	પૃથવી	પરનો	રહેવાસ	ભૂલી	જઈશું. 
નવું	શરીર	અને	નવી	ભાષા	ન	મેળવીએ	ત્યાં	સુધી	આપણ ે
વજન	રવહોણા	આતમાઓ	્રીકે	અવકાશમાં	્ર્ા	રહીશું.

૪

હંુ	ફરી	પૃથવી	પર	જન્મવા	ચાહંુ	છુ.ં 
આ	વખ્	વૃક્ષ	્રીકે. 
્ું	એ	વૃક્ષની	ડાળ	પરનું	પક્ષી	બનીશ. 
્ારી	પાંખો	પરની	વાદળી	રજ	પરથી	હંુ	્ને	ઓળખી	કાઢીશ 
અને	મારી	છાલ	પરની	લાલ	રજ	પરથી	્ું	મને	ઓળખી	કાઢીશ.

આ	વખ્	આપણે	નહીં	ઝઘડીએ. 
આપણે	્ારાં	ગી્	અને	મારાં	ફળોની	આપ-લે	કરીશું.

ત્યાં	જોવા	કે	સાંભળવા	માટે 
કોઈ	માણસો	નહીં	હો્ય. 
પ્ંરગ્યાં, 
કેવળ	પ્ંરગ્યાં.

૨.	શોક	નામે	ઘર

શોક	એક	ઘર	છ.ે 
એની	દીવાલો	પીળી 
ને	છ્	પર	લીલી	ફૂગ	છ.ે

્ેમાં	ઘણા	ઓરડા	છ,ે 
રવષાદ	અને	દુખથી	મનના	ઉત્ાપ	અને	ભી્રની	રખન્ન્ા 
અંધકાર	અને	ઠંડી 
એક	ઓરડાથી	બીજામાં	વધ્ાં	જ	રહે	છ.ે

પાનખર	પછી	રશ્યાળો 
એક	ઓરડાથી	બીજા	ઓરડામાં	જવાના	દરવાજા	છ ે
પણ	્ેમાં	બારીઓ	નથી 
હા,	પસાર	થવા	માટે	નાની	ડોકાબારીઓ	છ.ે

છલે્લો	ઓરડો	ઊંડા	કૂવા	પર	ખૂલે	છ.ે 
્ેના	દરવાજા	બહાર	પગ	મૂકનારની 
ચીસો	પણ	બહાર	નથી	સંભળા્ી.

આ	ઘરમાં	થોડા	ભાડવા્ો	રહે	છ ે
પણ	કેટલાક	્ો	કા્યમી	વસનારા	છ.ે 
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જ્યાં	સુધી	કોઈ	મોટી	દુઘતિટના	અનં્	અંધકારમાં 
ધક્લેી	મુક્	કરે	ત્યાં	સુધી 
કા્યમી	વસનારા	છ.ે

ત્યાં	વસનારા	એ	પણ	જાણ્ા	નથી	કે	બહાર	આનંદનો	બગીચો	છ.ે 
હહલ્લોળા્ું	હાસ્ય	અને	ચુંબનોના	રસસકારા 
પીળાં	બારણાં	સાથે	અફળા્ય	છ ે
અને	ચૂર	થઈને	ભીની	ધર્ી	પર	પટકા્ય	છ.ે 
મીઠી	સુગંધો	ટપકાંઓવાળી	પંખો	ફફડાવ્ી 
એમના	ઉગમસથાન	પર 
ભી્રના	અંધકારથી	ડરી	જઈ	પાછી	વળી	જા્ય	છ.ે

સામેના	રસ્ા	પર	ઉ્ાવળે	પસાર	થ્ા	રાહદારીઓએ 
એ	મકાન	્રફ	સહેજ	નજર	નાખી	હશ ે
પણ	માંડ	પેહટ્યું	રળનારાઓને 
ત્યાં	થોભવાનો	ભાગ્યે	જ	સમ્ય	મળે.

એ	ઘરની	ચોકી	કર્ી	પરીઓ	મને	પણ	ત્યાં	રોકાવા	રનમંત્રે	છ.ે 
પણ	મારા	ટંૂકા	રોકાણ	દરમ્યાન 
આજુબાજુના	ઓરડાઓમાંથી 
ઊઠ્ી	ગૂંગળા્ી	ચીસો 
અને	એમાંથી	ચૂસી	ફેં કેલાં	હાડકાં 
મને	રોક્ાં	હ્ાં.

ત્યારે	મારી	ભાષા	પણ	મને	છોડી	ગઈ. 
ઊધઈના	રાફડાની	જમે	મૌન	મને	વીંટળાઈ	ગ્યું. 
અને	હંુ	્ેમાંથી	બહાર	નીકળ્ો	ત્યારે 
મારા	હાથમાં	ત્રણ	ધજાઓ	હ્ી 
એક	લીલી, 
એક	ભૂરી, 
એક	લાલ.

૩.	રસત્ેર-પંચો્ેર

રસત્ેર-પંચો્ેર	વચચે 
્યાદો	જવેી	બહોળી	અને	મૃત્યુ	જવેી	ઊંડી 
એક	ઘેરી	જગ્યા	છ.ે 
્ેમાં	ફસા્યેલા	પાછા	વળી	શક્ા	નથી. 
્ેઓ	નાનપણનાં	ઝાડવાંઓમાં	ભટક્ા	રહે	છ ે
કે	જીણાતિવસથાના	કૂવામાં	ઊંધા	માથે	પટકા્ા	રહે	છ.ે

રસત્ેર-પંચો્ેરના	જ્યારે	જુવાન	જવેું	વ્તે	ત્યારે	ચે્જો, 
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્ેઓ	ખરેખર	જુવાન	હો્ય	છ.ે 
્ેઓ	પ્રેમ	કરી	શકે	છ,ે	સંગી્	સાથે	નૃત્ય	કરી	શકે	છ,ે 
અને	જરૂર	પડે	્ો	્યુદ્ધ	અને	ક્રારન્્નું	ને્ૃતવ	પણ	કરી	શકે	છ.ે 
હકીક્માં	્ેઓ	ઘણા	જુવાનોની	જમે	મડદાલ	નથી	હો્ા.

રસત્ેર-પંચો્ેર	વચચેના	ભાંર્ના	રશકાર	બની	શકે. 
ક્યારેક	્ે	ઘોડેસવારી	ઇચછ	ેછ	ે્ો	ક્યારેક	દહર્યા	ને	ડંુગરા	પર	ઊડવા	ઇચછ	ેછ.ે 
ગરડની	પીઠે	ચડી	ઊડવા	ઇચછ	ેછ ે
રણોમાં	રખડે	છ.ે 
ને	જ્યાં	પાણી	નથી	ત્યાં	પાણી	જુએ	છ,ે 
વરસાદમાં	નાગા	નહા્ય	છ ે
કે	હજુ	નહીં	લખા્યેલી	કરવ્ા	વાંચે	છ ે
ક્યારેક	ઇર્હાસ	્ેમને	પાછા	પગલે	ચાલ્ો	દેખા્ય	છ.ે 
ને	્ેઓ	મોટે	મોટેથી	રડ્ા,	લગભગ	ચીસો	પાડ્ા	હો્ય	એવું	અનુભવે	છ.ે

રસત્ેર-પંચો્ેર	વચચેનાઓનું	એકાં્	ભૂખરં	હો્ય	છ.ે 
જમે	કે	વહેલી	સવારનાં	સપનાં,	અથવા	જૂનાં	આ્બમોમાં	રમત્રોની	્સવીરો 
જ્યારે	્ેઓ	હસે	ત્યારે	ગામડાંની	શેરીઓમાં	સૂરજ	આથમ્ો	હો્ય	છ,ે 
્ેઓનો	પરસેવો	્લના	છોડના	ફૂલ	જવેો	સુંવાળો	બની	જા્ય	છ.ે 
્ેઓ	સોવેરી	રાગના	અવરોહ	જવેી	સાલ	ચાલે	છ ે
અને	્ેઓની	્રન્નુમ	વાણીમાં	ગમક	પ્રસરે	છ.ે

્મને	થશે	કે	આ	બધું	પુરષો	માટે	જ	કેમ. 
હા,	સ્ત્રીઓ	મોટે	ભાગે	રસત્ેર-પંચો્ેર	વચચેથી	પસાર	થ્ી	જ	નથી 
આપણા	માટે	અદૃશ્ય	હો્ય	છ.ે 
્ેઓ	્ો	– 
સુવારસ્	સવગતિની	પરીઓના	કોમળ	પગ	ધારણ	કરી 
કરેણપુષપ	જવેું	રસમ્	વેર્ી,	મુરક્	માટે	રનમંત્રણ	આપ્ી 
કમની્ય	મેઘધનુ	પર	મંદમંદ	સરક્ી	હો્ય	છ.ે

સોવેરી	ઃ	કણાતિટકી		સંગી્નો	એક	રાગ 
ગમક	ઃ	સંગી્નોંધ	પરનું	સુશોભન

આભાર	ઃ	શ્ી	પ્રદીપ	ખાંડવાલા.	પો્ે	સ્્	કા્યતિર્	છ્ાં	કોરોનાકાળમાં	ઑનલાઇન	
અનુવાદ	્પાસી	અમૂ્્ય	સૂચનો	ક્યાાં.
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રમેશ	પારેખ	  રવનોદ	જોશી

રમમેશ	પારેખ	જવેા	રમમેશ	પારેખની્ય	સોનલમાં	હો્ય	એક	બા્યડી 
અસસલ	ઓલાદની	જ	્ંગી	છ	ેઆજકાલ	પરજા	વટલાઈ	ગઈ	વા્યડી...

વંઠેલી	હો્ય	એવી	વા્ના	વ્ેસરથી	દાબી	દાબીને	ભરે	હુક્ા, 
પારકી	ગડાકુની	ગંધમાં	્ણા્ય	પંડ	વાળીને	પાથરેલ	્ુક્ા;

બાંઠકી	હવાને	ફંૂક	મારો	્ો	વંટોળે	વળગીને	થા્ય	પછી	ટા્યડી...

ચોપડીમાં	ચોમાસું	વાંચવાથી	આંખોમાં	આવે	વરસાદ	એવું	માને, 
એકલું	ઉધારીમાં	જીવ્રને	આળખીને	રખડે	છ	ેરોજ	પાનેપાને;

ભાષાને	આમ્ેમ	ભરડીને	ફાકવાથી	ભા્યડાનું	થા્ય	નહીં	ભા્યડી...

ઊડે	છ	ેએક	પંખી...	  હાહદતિક	વ્યાસ
ઊડે	છ	ેએવું	એક	પંખી 
પીંછાનું	નામ	લઈ	રા્હદન	સળવળ્ી	ડાળખી	રહે	છ	ેજનેે	ઝંખી!

ઊડે	છ	ેએવું	એક	પંખી.

પંખી	્ો	પાણીના	રેલાનું	નામ	એને	હો્ય	નહીં	કાંઠો-હકનારો. 
વહે્ી	હવાની	સાથ	વીંઝા્ી	પાંખો	ને	ઊડવાનો	આવે	ન	આરો

મનગમ્ી	હદશામાં	ઊડવાનું	હોંશભેર	બાંધવાની	હો્ય	નહીં	કંઠી 
	 ઊડે	છ	ેએવું	એક	પંખી.

ટહુકાના	અણસારે	ખોવા્ો	દેશ	એક	આવે	નજીક	જ્યારે	સાવ. 
્રણાને	ઝાલીને	દેખા્ો	સૂરજ	ને	પડછા્યા	સાચવ્ી	વાવ..

પવતિ્ના	હહસસાને	્ોળીએ	જો	ત્રાજવામાં	ખાલી	પલ્લું	્ો	રહે	ડંખી! 
	 ઊડે	છ	ેએવું	એક	પંખી...!
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વા્ાતિ
રચ્ારો

વંદના	શાં્ાઇન્દુ

આકારનું રિપ્િપ્બંબ ઝરીલિું ભૂરંુ પાણરી આકાર જિેું સપાટ ન હો્ય એટલે હિાનાં 
પગલાં જિેરી છાલકો સરોિરકાંઠ ેચરીિ્યા્શ પછરી રપ્િને હિા ચરીિરિા જિેો સંિોષ થ્યો. થોડો 
દૂર ખસરી પ્ચત્ને જોિા લાગ્યો. કાંઈક ખૂટિું હો્ય િેિું લાગ્યું. થોડરી િાર પહેલાંનો હિા 
ચરીિરિાનો આનંદ હિાઈ ગ્યો. આખા કૅન્િાસ પર નજર નાખરી, આંખ ઝરીણરી કરરીને ફંફોસરી 
જો્યું, પણ રું ખૂટ ેછ ેિે પકડરી ન ર્્યો. આિું િો કદરી નહોિું થ્યું! પીંછરીના એક લસરકે 
રિકકૃપ્િ સજ ્શિો રપ્િ ગૂંચિાઈ ગ્યો હિો. પોિે ચરીિરેલરી રકંુિલાના ચહેરા સામે એકરીટરે જોઈ 
રહ્ો. રકંુિલાનરી આંખોમાં રિિરીક્ાનો ભાિ બરોબર પ્નખ્યયો હિો. િે િેનરી આંખોમાં ડબૂિા 
લાગ્યો હિો...

રકંુિલાએ આંખો પટપટાિરી. રપ્િએ આંખો ચોળરીને ફરરી જો્યું. એને લાગ્યું કે આજ ે
બહુ થા્્યો છુ ંિેથરી આિો ભ્રમ થા્ય છ!ે િેણે્ય રકંુિલા સામે આંખો પટપટાિરી અને ખાટ 
પર સૂિા પડ્ો. હજુ િંદ્રામાં હિો ત્યાં જ કરો અિાજ થ્યો હો્ય િેિું લાગ્યું. આંખ ખોલરી 
આજુબાજુ જો્યું, એક નજર પ્ચત્ પર નાખરી અને પડખું ફરરી સૂઈ ગ્યો, પણ હિે ઊંઘ આિે 
િેમ ન હિરી. એને ફરરી એિો અહેસાસ થ્યો હિો કે રકંુિલાએ આંખો પટપટાિરી છ!ે ઊભો 
થઈ ગ્યો. બારરીકાઈથરી જોિા લાગ્યો, પેલરી કાંઈક ખૂટિું હોિાનરી ફાંસ ફરરી ખટકરી ને ચહેરા 
પર ઊગિા સૂરજ જિેો અજિાસ પથરાઈ ગ્યો.

ફરરી કૅન્િાસ સામે બેઠો. પીંછરી હાથમાં લરીરરી. સરોિરકાંઠ ેચરીિરેલા ઝાડનો પડછા્યો 
જ રહરી ગ્યો હિો! સાંજનો સમ્ય બિાિિા ઝાડનો પડછા્યો સરોિરમાં પડિો જોઈએ. સાંજ 
પડ ેઘરે આિિા રિેમરીનરી રાહ જોિરી, સરોિર િ્ચે ચરીિરેલ ચબૂિરા પર રકંુિલાને બેસાડરી 
હિરી. િેણે પીંછરીના બે-ત્ણ લસરકા મા્યા્શ, પાણરીને ઘેરંુ બનાવ્યું ને ઊપસરી આવ્યો ઝાડનો 
કાળો પડછા્યો. આસમાનરી પાણરી પર આમિેમ થોડા લસરકા ક્યા્શ, સંધ્યાનરી લાલરી ખરીલરી 
આિરી. હિે િે બહુ થા્્યો હિો. ખાટ પર પડિાં જ ઘસઘસાટ ઊંઘરી ગ્યો. િેના ચહેરા પર 
સંિોષ હિો.

રકંુિલાએ રરીરે રહરીને કૅન્િાસ બહાર પગ મૂ્્યો. િેના રરરીરેથરી નરીિરિા પાણરીથરી 
સટહુડ્યોનરી જાજમ ભીંજાિા લાગરી. ચરીિરેલું પાણરી ડહોળાઈ ગ્યું. િે ચાલિા લાગરી. િેણે રપ્િ 
સામે જો્યું. કોઈ સપનું જોિો હરે, કેમ કે એનરી બંર આંખોના ડોળા સિિ ફરિા હિા. 
રકંુિલા ઝડપથરી ચાલરી નરીકળરી. િેને ઉિાિળ હિરી. િે આખરી નરીિરરી જા્ય એ પહેલાં એને 
પ્િદ્ારર િાિ પહોંચિું હિું. બે ડગલાં ચાલ્યા પછરી િે દોડરી, સડસડાટ િાિનાં પગપ્થ્યાં 
ઊિરરી. આજુબાજુ ્્યાં્ય પણ છાંટો ન ઊડ ેિેનું િેણે ધ્યાન રાખિાનું હિું, કેમ કે પહરણામ 
એ જાણિરી હિરી. િે પોિે પણ એનું જ પહરણામ છ ેએ એને ્્યાં ખર ન હિરી! છલે્ે પગપ્થ્યે 
પહોંચિાં જ િેણે ઝટપટ સાડરી કાઢરી અને િાિમાં પ્નચોિિા લાગરી. િે જ રિમાણે ચોળરી અને 
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ચપ્ણ્યો પણ કાઢરીને પ્નચોવ્યાં. િે હસરી પડરી. જો રપ્િ આ હાલિમાં એને જોઈ લે િો આમ 
કરિાનું કારણ પૂછિાને બદલે કપડાં પ્નચોિિરી રકંુિલા ચરીિરિા બેસરી જા્ય, જમે પાછળ 
જોઈને એક પગ ઊંચો કરરી પગમાંથરી કાંટો કાઢિરી રકંુિલા ચરીિરરી છ ેએમ જ. પ્ચત્ઘેલો કે 
રિેમઘેલો? રકંુિલાનું હાસ્ય છકે િાિનરી બહાર રિસરરી રહ્ું હિું. િેને લરીરે રાજમહેલનાં િકૃક્ો 
ઝૂમરી ઊઠાં હિાં. પગરીને અજબ અનુભૂપ્િ થઈ. પેલું હાસ્ય એના ચહેરા પર પણ પ્િલસરી 
રહ્ું. િેને ઘેન ચડ્ું અને ઊંઘરી ગ્યો.

િાિમાં ભરા્યેલા નાના ખાબોપ્ચ્યામાં રકંુિલા પોિાનું રિપ્િપ્બંબ જોઈ રહરી. ભૂરા 
પાણરીમાં િેનો આકાર સુંદર લાગિો હિો. િેનાથરી િાિમાં કંડારેલરી મૂપ્િ્શઓ િરફ જોિાઈ ગ્યું. 
સાિ સરખાં િક્ િથા કટરી, મૂપ્િ્શઓનાં િથા િેનાં! આ મૂપ્િ્શઓ જોઈને જ રપ્િએ િેને ચરીિરરી 
હરે કે પ્રલપકારે પ્ચત્ જોઈને આ મૂપ્િ્શઓ કંડારરી હરે?

રકંુિલા કપડાં પહેરરી બહાર આિરી. પૉ ફાટિાનરી િૈ્યારરી હિરી. િે ફરરી દોડરી, સટહુડ્યોમાં 
આિરી, ફરરી કૅન્િાસમાં ગોઠિાઈ ગઈ. ફરરી ચરીિરેલું પાણરી ડહોળા્યું અને પ્સથર થઈ ગ્યું. 
રકંુિલાને પેલરી છોકરરીઓ ્યાદ આિરી જ ે એનું પેઇપ્ન્ટગં જોિા આિરી હિરી. ઈરા અને 
રકંુિલા. િે બન્ેનરી િાિો િેણે સાંભળરી હિરી. ઈરા રકંુિલાને કહેિરી હિરી કે, ‘દરેક સ્તરીનરી 
આિરી જ દરા થિરી હરે? રિેમરી રિેમ કરરીને ભૂલરી જા્ય!? મને િો એટલે જ રિેમમાં પડિાનો 
ડર લાગે છ.ે રિેમ િો આહદ-અનાહદ છ ેિો એનો ક્રમ પણ એિો જ, દુષ્યંિ-રકંુિલા જિેો જ 
હો્ય ને? પણ હિે ્્યાં કણિ છ,ે કે ્્યાં એ આશ્રમ છ,ે કે ્્યાં નદરી-નાળાં-િળાિ છ!ે પ્સિપ્મંગ 
પુલમાં નાહિા હોઈએ ને િીંટરી નરીકળરી જા્ય એિું બને પણ પ્સિપ્મંગ પુલમાં માછલરી ્્યાંથરી 
કાઢિરી, કે એ િીંટરીને ગળરી જા્ય અને માછરીમારના હાથમાં માછલરી આિે અને એને ચરીરે િો 
િીંટરી નરીકળે! મને િો લાગે છ ેકે, રપ્િ િમા્શ માટ ેજ આ પાત્ોનું સજ ્શન થ્યું હરે. રપ્િ રાજા 
ચરીિ્યા્શ કરે, જાણે જીિંિ હો્ય િેિા જ! બસ રિાણ ફંૂકિાના બાકરી હો્ય છ.ે આપણે આપણા 
અભ્યાસના ભાગ રૂપે અહીં આવ્યા કરરીએ છરીએ, બાકરી કોને પડરી છ ેબોલ?’

‘બસ આટલા માટ ેજ રિેમમાં નહહ પડિાનું! રિેમ થિો એ હાથનરી િાિ છ ેરું? થઈ જા્ય 
છ.ે કોઈનું જીિન જોઈને આપણા જીિનનો પ્નણ્શ્ય ન લેિા્ય.’ રકંુિલા ઈરાનરીને કહેિરી હિરી.

‘િો િને રિેમ થઈ ગ્યો છ ેએમ કહે ને! ્્યાં છ ેિારો રિેમરી? દુષ્યંિ ન નરીકળે એ જોજ,ે 
પાછુ ંિારંુ નામ પણ રકંુિલા!’ ઈરાનરીએ કહ્ું.

રકંુિલા રકંુિલાના પ્ચત્માં પોિાનો ચહેરો જોિાં બોલરી, ‘એ બરું િો ્્યારનું થઈ ગ્યું 
પૂરંુ.’

‘હંુ સાચરી પડરી ને? એિું જ થા્ય, સદરીઓનરી પરંપરા છ.ે િે્ય પૂરંુ ક્યુું ને? સારંુ થ્યું, 
બાકરી મારે આ પ્ચત્કારને કહેિું પડ ેકે ભાઈ પ્ચિારા, હિે ચરીિર દુષ્યંિને આ મારરી રકંુિલા 
માટ!ે’ ઈરાનરી રકંુિલાનો હાથ પકડિાં બોલરી.

રકંુિલાએ ઈરાનરી સામે જો્યું અને કહંુ્, ‘ના, પૂરંુ નથરી થ્યું. મારે મારા દુષ્યંિને ્યાદ 
દેિડાિિાનું છ,ે એ  રરીિે જમે રકંુિલા ્યાદ દેિડાિિું પડ્ું હિું. પણ, મારરી િીંટરી પ્િદ્ારર 
િાિમાં પડરી ગઈ હિરી અને એને માછલરી ગળરી ગઈ. મેં મારરી આંખે જો્યું. માછલરીએ િીંટરી ગળરી 
અને િરિ પાણરી સુકાઈ ગ્યું. માછલરી પથથરનરી થઈ ગઈ. છ ેને આશ્ચ્ય્શ!’

ઈરાનરી ગભરાઈ ગઈ, ‘રકંુિલા... િું રું કહે છ!ે ક્યા જમાનાનરી િાિ કરે છ!ે કલા કલા 
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કરિરી સિિ ખંડરેોમાં ફ્યા્શ કરે છ ેિે કોઈ એિા સથળેથરી િને ઝોડ િળગ્યું લાગે છ!ે જૂના 
જમાનામાં આ બરું હિું જ. ચાલ...’

‘ઈરાનરી, મને કાંઈ નથરી િળગ્યું. મારરી સાથે જ ેથ્યું િે િને કહંુ છુ.ં જ ેજો્યું નથરી એને 
નથરી માનિા એિું કહરી દેિું બહુ સહેલું નથરી?’

‘મારરી મા, ચાલ હિે. આ રાજમહેલોમાં કેટલરી્યે રકંુિલાનરી આહુપ્િ લેિાઈ ગઈ હરે, 
કેમ કે એણે રિેમ ક્યયો હરે. એમાંથરી કોઈનો ને કોઈનો આતમા િો ભટકિો હો્ય જ, જ ેિને 
િળગ્યો હો્ય! ભાગ અહીંથરી હિે.’ ઈરાનરીએ ભાગિાનું ક્યુું પણ રકંુિલા ત્યાંથરી હટરી નહહ. 
િે એકરીટરે રકંુિલાને જોઈ રહરી હિરી. િેને લાગ્યું, કે રકંુિલા સાંભળરી રહરી છ.ે િેથરી એકદમ 
નજીક જઈને રરીમેથરી બોલરી,

‘રપ્િએ દોરેલ આ સરોિરનું પાણરી જો પ્િદ્ારર િાિમાં પહોંચાડ િો માછલરી જીિિરી 
થા્ય, િો એના પેટમાંથરી િીંટરી નરીકળે, િો મને રપ્િ ઓળખે. હંુ રપ્િનરી રિેપ્મકા છુ.ં જો એના 
ચરીિરેલા િમામ ચહેરા મારા જિેા નથરી લાગિા? િારો પણ. રપ્િ પર એ જ િો આરોપ 
લાગ્યો હિો અને એનરી પર કેસ થ્યો હિો. િને ખબર છ?ે હંુ એ જ છુ ંજ ેત્યારે હિરી.’ 
ઈરાનરી રકંુિલાનો હાથ પકડરી ખેંચરી ગઈ, રરાર.

*
રપ્િ ઊઠો, પરિા્યયો અને સટહુડ્યોનરી બહાર જિાં પહેલાં ફરરી રકંુિલાના પ્ચત્ સામે 

આવ્યો. કાલે પૂરંુ કરેલું પેઇપ્ન્ટગં જુદું લાગ્યું! કાલે રાત્ે છલોછલ ભરેલું સરોિર થોડુ ં
સુકા્યેલું-ડહોળા્યેલું લાગ્યું. િેને થ્યું, કે રું કાલે એટલો બરો થા્્યો હિો, કે ધ્યાન ન રહ્ું! 
િેણે રકંુિલા સામે જો્યું. િેના ચહેરા પર રિસિેદપ્બંદુ બાઝેલ હિાં. િેને આશ્ચ્ય્શ થ્યું, ‘અરે! 
થાકેલરી ્્યાં ચરીિરરી હિરી િને! રિેમરીનરી રાહ જોિામાં થાક રાનો! મેં િને આનંદથરી રાહ જોિરી 
ચરીિરરી હિરી રકંુિલા. પણ, લાગે છ,ે કે મારો થાક િારા ચહેરા પર ચરીિરરી બેઠો હોઈર! િે 
નરીચું જોઈ ગ્યો. જાજમ ભરીનરી દેખાણરી અને િે બહાર દોડ્ો, પગરીને બોલાવ્યો. પગરી દોડરી 
આવ્યો. કાલ રાિનરી નરરીલરી ઊંઘ હજુ િેનરી આંખોમાંથરી સાિ ગઈ ન હિરી. રપ્િએ પૂછું,

‘કોણ સટહુડ્યોમાં આવ્યું હિું?’
‘કોઈ નહહ, સા’બ.’
‘િો આ પાણરી?’ રપ્િએ ભરીનરી જાજમ બિાિરી. પગરીએ જાજમને અડરી જોઈ. િેનાં ટરેિાં 

ભૂરાર પડિાં ભરીનાં થઈ ગ્યાં, ‘સા’બ, રંગ ઢોળા્યો છ,ે જુઓ. િમને ખબર નથરી.’ રપ્િના 
મને સિરીકા્યુું નહહ, પગરીને જિાનું કહ્ું.

પગરી બહાર જઈને ઊભો રહ્ો. િેને દૂર જિાં ભૂરા રંગનાં પગલાં દેખા્યાં. િે ફરરી 
અંદર આવ્યો,

‘સા’બ, કોઈ િો આિરીને ગ્યું એ સાચરી િાિ. બહાર ભૂરા રંગમાં પગ બોળરીને કોઈ 
ચાલ્યું હો્ય િેિાં પગલાં છ.ે’

‘ચાલ િો.’ કહરી રપ્િ ઊભો થ્યો. બેઉ જણા પગલે પગલે ચાલિા ગ્યા. પગલાં 
પ્િદ્ારર િાિમાં ઊિરિાં હિાં. પગરીએ રપ્િનો હાથ પકડરી લરીરો, ‘ના સા’બ. ન ઊિરિા. જુદું 
કળા્ય છ.ે કોઈ ચહરિર રાિે આવ્યું જોઉં.’ િેના ચહેરા પર ડર હિો. રપ્િએ એને જિાનું કહ્ું. 
પોિે પગપ્થ્યાં ઊિરિા લાગ્યો. િાિમાં ભૂરા પાણરીનું ખાબોપ્ચ્યું ભ્યુું હિું. એ બેઠો. પાછુ ં
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િળરીને ઉપર જો્યું. પે’લું પગપ્થ્યું અને િેનરી ઉપર ઝળૂંબરી રહેલ િકૃક્ો અને સરૌથરી ઉપર ભૂરંુ 
આકાર દેખાિાં હિાં. િેને થ્યું, કે પાણરીમાં આકારનું રિપ્િપ્બંબ પડ ેછ,ે િો પછરી િકૃક્ોનું કેમ 
નહહ! િેણે પાણરીને ડખોળરી નાખ્યું. છાલક ઉડાડરી. નજીકમાં હિરી િે મૂપ્િ્શને પાણરી ઊડ્ું. િે 
સજીિન થઈને કહેિા લાગરી,

‘રપ્િ, બસ કર. પાણરી ખૂટરી જરે િો જીિિરી થ્યેલરી માછલરી ફરરી પથથરનરી બનરી જરે. 
પાણરીમાં રહેલરી માછલરીને બહાર કાઢ.’

‘િ...િમે! આ પાણરી! માછલરી! રું છ ેઆ બરું!’
‘માછલરી રોર પછરી કહંુ.’
‘પણ, આમાં! કઈ રરીિે? ભૂરા જળમાં કઈ રરીિે રોરું? આ પાણરી ભૂરંુ કેમ છ?ે’
‘રપ્િ, િું પાણરી ઉપર પાણરી ચરીિર. નરીિ્યાું જળમાં માછલરી ઉપર આિરે. પકડરી લેજ.ે’
‘કેમ, મેં ચરીિરેલરી દમ્યંિરીને જોઈએ છ?ે એના હાથમાંથરી સરકિાં માછલાં મેં ચરીિ્યાું 

જ છ.ે.. િો હિે!’
‘કલાકાર, કલા... કલા અને ફ્િ કલા! કલા માટ ેજીિન કે જીિન માટ ેકલા! જિાબ 

દે કલાકાર. જિાબ મને નથરી જો’િો. જા માછલરીને ચરીરજ.ે િને ઘણા જિાબ મળરે.’ મૂપ્િ્શ 
પરનું પાણરી સુકાઈ ગ્યું િો સજીિન થ્યેલરી મૂપ્િ્શ ફરરી મૂપ્િ્શ થઈ ગઈ.

રપ્િ ભૂરા જળ પર નરીિ્યુું જળ ચરીિરિા માટ ેપીંછરી લઈ આવ્યો. ભૂરા પાણરી પર 
નરીિ્યા્શ કાચ જિેું પાણરી ચરીિ્યુું! િેણે માછલરી જોઈ. પકડિા માટ ે હાથ લંબાવ્યો. માછલરી 
સામેથરી એના હાથમાં આિરી ગઈ. માછલરીને બદલે િેને રકંુિલાનરી આંખ હાથમાં આિરી ગઈ 
હો્ય િેિું લાગ્યું. િે ધ્ૂજી ગ્યો. માછલરીને પાછરી પાણરીમાં મૂકિા જિો હિો ત્યાં માછલરી બોલરી,

‘આ બરું રું થઈ રહ્ું છ ે એિું આશ્ચ્ય્શ નથરી થિું િને, કલાકાર! કલાકાર થઈને 
આશ્ચ્ય્શથરી પર છો!’ રપ્િને હિે સમજા્યું કે િે પાણરી પર પાણરી ચરીિરરી ર્્યો છ!ે જડને 
આરેખિામાં ચેિનને કેમ ભૂલરી ગ્યો! એને એક પછરી એક ઘટનાઓ ્યાદ આિિા લાગરી. ત્યાં 
માછલરી ફરરી બોલરી, ‘કલાકાર, િારરી કલા થકરી િો બરું જીિંિ બને છ.ે િારંુ ચરીિરેલું પાણરી 
પણ પાણરી બનરી રકે છ.ે રકંુિલા િારા કૅન્િાસમાંથરી ઊભરી થઈ, નરીિરિરી આિરીને િાિમાં િસ્ત 
પ્નચોિરીને ગઈ. હંુ પથથરનરી હિરી, િારા પ્ચિરેલા પાણરીએ જીિિરી થઈ. મૂપ્િ્શને છાલક લાગરી 
િો એ...’ રપ્િ આગળ સાંભળિા ઊભો ન રહ્ો, માછલરીને પાણરીમાં છોડરી દરીરરી. રકંુિલા! િે 
સટહુડ્યોમાં આવ્યો. િેને લાગ્યું કે રકંુિલા િેનરી રાહ જોિરી બેઠરી છ!ે

‘એ પણ રકંુિલા જ હિરી, જનેે છોડરીને મેં પીંછરી ઉપાડરી હિરી. અને એ મારરી રાહ જુએ 
છ!ે ઓહ! કલા માટ ેરિેમને છોડિાનરી ્્યાં જરૂર હિરી. પણ... પણ... હંુ પણ મારા પ્પિાજી 
જિેો કલાકાર થાઉં, િો મારરી પતનરીના જીિનમાં મારરી માના જીિનનું પુનરાિિ્શન થા્ય િો! ના... 
ના. ચરીિરેલ જીિન કરિાં પ્જિાિું જીિન મહત્િનું છ ેએ માનું, પણ હંુ િને ન્્યા્ય ન કરરી રકિ 
રકંુિલા, જટેલો પ્ચપ્ત્િ રકંુિલાને ક્યયો છ.ે

િેણે પીંછરી હાથમાં લરીરરી, રકંુિલાના પ્ચત્નો રિસિેદ દૂર કરિા. િેના ચહેરા પર 
નરીિરિા પરસેિામાં એનાં આંસુ ભળરી જિાં હિાં.
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વા્ાતિ-કલહ

દીવાન	ઠાકોર

મેં જો્યું િો એ ખુરરરીમાં બેઠા બેઠા પ્સગરેટ પરી રહ્ા હિા. નિા ફલેટનરી બાલકનરીનો 
એ ખૂણો િેમના માટ ેઆરપ્ક્િ હિો. જમણા હાથનરી આંગળરીઓ િ્ચે પ્સગારેટ પકડલેરી. એ 
હાથનરી નસો ઉપસરી આિેલરી. નસોનો રંગ લરીલો અને િાદળરી હિો. પ્સગારેટ પરીિાઈ ગઈ હિરી. 
હિે ચાનો િારો હિો. ચાનરી કરીટલરી આિરી અને ચા રકાબરીમાં ઠલિાઈ. એમણએ જમણા 
હાથમાં રકાબરી પકડરી. િરાળ ઊંચે ઉઠરી. મેં ચાનરી સુગંર અનુભિરી. ચા પરીિાનરી ઈ્છાને રોકરી 
રાખરી. પ્નરરીક્ણ ચાલુ રાખ્યું. એ ખૂબ ગમિરી ખુરરરીમાં બેઠા હિા. બાજુમાં િેમનરી લાકડરી પડરી 
હિરી. ખુરરરીના પા્યા જિેા દેખાિા એમના પગ નરીચે લટકિા હિા. એમણે કથથઈ રંગનરી રાલ 
ઓઢલેરી. એકિાર મેં એ રાલ ઓઢલેરી ત્યારે મારા પર ખૂબ ગુસસે થઈ ગ્યેલા. નાનરી િાિમાં 
ગુસસે થઈ જિું એ એમનો સિભાિ હિો. ગુસસે થિા ત્યારે એમનો અિાજ મોટો થિો. મને 
એમનો અિાજ ચાબુકના ટકા જિેો અનુભિાિો. એ િડકે બેઠા હિા. મોં સૂરજ િરફ રાખેલું 
િેથરી મોં બરાબર દેખાિું ન હિું. ેિમનો ચહેરો અડરો દેખાિો હિો. ચહેરાનરી દરેક રેખા સપષ્ટ 
દેખાિરી ન હિરી. આિા સમ્યે િેમના મમનમાં રું ચાલિું હિું િે પ્િષે અનુમાન કરિું અઘરંુ 
હિું. મેં જ્યારે પણ િેમના પ્િષે પ્િચા્યુું છ,ે ત્યારે મારો અંદાજ ખોટો પડ્ો છ.ે એમનરી બાબિે 
હંુ પૂરેપૂરો અબુર છુ.ં એનો રંજ મનમાં કા્યમ રહ્ા કરે છ.ે ચહેરા પર ભાિનરી ગેરહાજરરી 
હિરી. જાડરી મૂંછો ધ્યાન ખેંચિરી હિરી. મૂંછોને લરીરે િેમનો ચહેરો કડક જણાિો હિો. િાપને 
લરીરે મોં ઝૂકરી ગ્યું હિું. એ ભોં્ય જોિાં બેઠાં હિા. ેમના મનમાં રું ચાલિું હરે િે કોઈ કલપરી 
રકિું ન હિું. મને એક પ્િચાર હંમેરા આિિો હિો કે હંુ િેમને બરાબર ઓળખરી ર્્યો નથરી. 
િેમને અને લાકડરીને હંુ િારાફરિરી જોઈ રહ્ો હિો. 

અમારો સંબંર પ્પિા-પુત્નો હિો. જો કે મને એ ્્યારે્ય પ્પિા જિેા લાગિા ન હિા. 
અંદરથરી હંુ િેમનાથરી ડરિો. િેમના સિભાિથરી હંુ પહરપ્ચિ હિો. િેમનરી સામે જિા મારા પગ 
પાછા પડિા. િે ્્યારે રું બોલરે ? િે કલપિું અઘરંુ હિું. મારો િાંક કાઢિો કે મારરી કોઈ 
િાિનરી ટરીકા કરિરી, એ એમને માટ ેસામાન્્ય બાબિ હિરી. હંુ આજહદન સુરરી કોઈ િાિે એમને 
ખુર કરરી ર્્યો ન હિો. હંુ િારંિાર એમને ખુર કરિા રિ્યતન કરિો, છિાં એ ્્યારે્ય ખુર 
થ્યા ન હિા. એકિાર પ્ર્યાળામાં ખાદરીહાટમાંથરી િેમના માટ ેસિેટર લાવ્યો હિો. એ છાપું 
િાંચિા બેઠા હિા ત્યારે મેં પેકેટ ર્યુું.

‘રું છ ે?’

‘િમારે માટ ેલાવ્યો છુ.ં ખોલરીને જુઓ.’

હંુ ખુર હિો. એ ખુરરી અવ્ય્િ હિરી.

એમણે પેકેટ હાથમાં લરીરું, ખોલ્યું અને જો્યું િો સિેટર. સિેટર આમિેમ ફેરવ્ંુય પછરી 
પૂછું, ‘કેટલાં રૂપ્પ્યા આપ્યાં ?’

‘બહુ નથરી આપ્યા. ગાંરરી જ્યંપ્િને કરણે િળિર મળે છ.ે ઠડંરીમાં િમારે પહેરિા કામ 
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લાગરે. પ્યોર ઉનનું છ.ે’

‘મને નહીં ફાિે.’

‘કેમ ?’

એમણે મારરી સામે સિેટર પહે્યુું. સાઇઝ બરાબર હિરી. થોડુ ંનરીચે િરફ ખેં્્યું. રારરીને 
જો્યું. મને એમ હિું કે િેઓ મારે માટ ેરિરંસાના બે રબદો કહેરે. એમણે સિેટર કાઢરી નાખ્યું.

‘મજા નથરી આિિરી. ઉન કરડ ેછ.ે’

હંુ સિેટરને અને િેમને જોઈ રહ્ો. એ છાપું િાંચિામાં મરગૂલ હિાં. મને પ્િચાર 
આિિો કે હંુ િેમને બરાબર ઓળખરી ર્્યો નથરી. મને ગુસસો આિે છ.ે મને િેમનરી સાથે 
ઝઘડો કરિાનું મન થા્ય છ.ે 

િેમણે જમણો હાથ ઊંચો ક્યયો  અને ખુરરરીના હાથા પર ગોઠવ્યો. પગને લાંબા ક્યા્શ. 
થોડરીિાર એ જ પ્સથપ્િમાં બેસરી રહ્ા. એ પછરી ઊભા થઈને ખુરરરી છાં્યડ ેલરીરરી. નરીચે પડરી 
ગે્યલરી લકડરી હાથણાં લઈ દરીિાલને ટકેે ઊભરી કરરી અને મોં સૂરજનરી અિળરી બાજુ રાખરી 
બેઠા. ઘના અંદરના ઓરડા િરફ મોં હિું. ઓરડો ખાલરી હિો. ખાલરીપણં પ્િસિરિું હિું. હિે 
િડકો મોં પર આિિો ન હિો. મોં પર પડિો છાં્યો ચહેરાના રિભાિને ઢાંકરી દેિો હિો. ઘણો 
સમ્ય એ પ્સથર બેસરી રહ્ા. દૂરથરી જોનારે એ પ્ચત્ હો્ય એમ ભાસ થિો. એ પ્ચત્ જોિા હંુ 
ખોિાઈ ગ્યો.

મેં એમને બરડા પાડિા, ગાળો બોલિા, ઝડપથરી ચલિા કે દોડિા જો્યા નથરી. મોટભેાગે 
મરૌન કે સૂનમૂન જો્યા છ.ે એ મારા પપપા છ ેછિાં કેમ જાણે મને એમ લાગે છ ેકે અમારરી િ્ચે 
પ્પિા-પુત્ જિેું કાંઈ નથરી. એિરી કોઈ આતમરી્યિા નથરી. મને ્યાદ નથરી કે હંુ કોઈિાર એમનરી 
પાસે રાંપ્િથરી બેઠો હોઉં ? એમનરી સાથે કોઈ િાિ કરરી હો્ય ! હંુ નાનો હિો ત્યારે ્્યારે્ય 
એમણે મને મને પૂછું નથરી કે બેટા િારે રું જોઈએ છ ે? મારે જ ેજોઈએ િે અંગે મારા કા્યમ 
માને કહેિાનું. માને કહરીએ એટલે મા િરિ કોઈ પ્નણ્શ્ય લે નહહ. એ એમ કહે, ‘િારા પપપાને 
પૂછરીને કહંુ.’ મા ્્યારે પૂછરે િેનું ઠકેાણં નહીં. એક હદિસ, બે હદિસ કે અઠિાહડ્યું પણ થા્ય. 
હંુ ભૂલરી જાઉં. મને મારા પ્મત્ ભરિનરી ઈષા્શ આિિરી. હંુ જ્યારે મળું ત્ા્યરે એ િેના પપપા સાથે 
બેઠો હો્ય. બંને ગપસપ કરિા હો્ય કે હસિા હો્ય. એ લોકો નિા મકાનમાં રહેિા ચાલ્યા ગ્યા 
છ.ે હંુ એજ બાપદાદાના જૂના ખખડરજ મકાનમાં રહંુ છુ.ં મને ફલેટ લેિાનરી, સુખ સગિડના 
સારનો િસાિિાનરી ઈ્છા થ્યા કરિરી. 

‘પપપા, મને ફલેટ લેિાનરી ઈ્છા છ.ે’

‘એક ઘર છ,ે બરીજુ ંલેિાનરી રું જરૂર છ ે?’

‘અરે ! આ મકાન છ ેકે ગા્યનરી ગમાણ ?’

મને આમ બોલિો એ જોઈ રહે. આંખો ફાડરી મને િાકે. આંખોનો રંગ લાલ થિા માંડ.ે 
મારે િેમના ગુસસાને સહન કરિો પડ.ે હંુ અંદરથરી ડરરી જાઉં. ડરિાં ડરિાં કહંુ,

‘લોકો કેિા સરસ મકાનમાં રહે છ ે!’

‘આ ઘર સરસ નથરી ?’

‘જમાના રિમાણે સગિડિાળું મકાન િો જોઈએ.’
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‘કેમ આટલાં િષયોમાં િને કોઈ સગિડ મળરી નથરી ?’

‘એમ નહહ, હિે છોકરાં મોટાં થ્યા દરેકને િરારે સગિડ જોઈએ.’

‘િારરી પાસે એટલાં પૈસા છ ે?’

‘પૈસા િો ગમે ત્યાંથરી મળરી જા્ય.’

‘કેમ પૈસાનરી ખાણ રોરરી છ ે?’

‘અમે નહહ પણ લોન લઈ રકા્ય. આજકાલ બેંકો લોન આપે છ.ે’

‘લોનના હપ્ા કોણ ભરરે ? મારામાં હિે એટલરી ત્ેિડ નથરી.’

‘હંુ ભરરીર. િમે કેમ પ્ચંિા કરો છો ?’

િાિાિરણ થોડુ ંઉગ્ થ્યું હિું. િાિ હિે અટકરી જા્ય એમ સરૌ ઈ્છિા હિા. પતનરીએ 
મને દરિાજા પાછળથરી ઈરારો ક્યયો, હંુ ચૂપ થ્યો. જો કે મનમાં ખટકો રહરી ગ્યો. મારરી ઈ્છા 
બર ન આિરી. િાિ અટકરી. ભારઝલ્રી રાંપ્િ છિાઈ ગઈ. એમનરી સંમપ્િ મેળિિરી અઘરરી 
હિરી. દરેક િખિે આમ જ િાિ અટકે છ.ે િાિ અટકે એટલે એમનાથરી જ અટકે. હિે આમને 
રું કહેિું ? જમાનો કેટલો બદલા્યો છ ે? લોકો ્્યાંથરી ્્યાં પહોંચરી ગ્યા છ ે? મારા મનમાં 
સંિાદ આગળ ચાલે.

‘જમાનો કેટલો બદલાઈ ગો્ય છ ે?’

‘એટલે આપણે પણ બદલાઈ જિાનું ? િારંુ કહેિું ન કરંુ િો િું મને િગેડરી મૂકે ?’

‘મેં એિું ્્યાં કહ્ું છ ે?’

‘જમાનો બદલા્યો નથરી, િું બદલા્યો છ.ે િારે જિું હો્ય િો જા. અમે અહીં ઠરીક છરીએ.’

મકાન િો લેિાઈ ગ્યું. આમિેમ સગિડ કરરીને મકાન લઈ લરીરું. થોડરી બચિ, થોડરી 
લોન, થોડરી મદદ. હિે મા-બાપને મૂકરીને કોઈ અલગ રહેિા જિું હરે ? કોણ સમજાિે ? 
એમને કોઈ નહહ સમજાિરી રકે. ખુદ ભગિાન આિે િો પણ િે નહહ સમજ.ે માને કહ્ું. નિા 
મકાનમાં રહેિા જિાનરી િાિ એજ કરે. માએ કહ્ું, ‘થોડરી રરીરજ રાખ. િમે બાપ અને દરીકરો 
બંને સરખા છો. એકિાર ના થઈ એટલે હા ન થા્ય.’ માએ િાિ કરરી અને એ સંમિ થરી ગ્યા. 
મને ખુરરી થઈ. જીંદગરીમાં પહેલરીિાર મારંુ રા્યુું થ્યું હિું. 

હંુ એમને જોઉં અને એમ થા્યકે હંુ પપપાને બરાબર સમજી ર્્યો નથરી. ્્યારેક 
ધ્યાનથરી જોિાં કોઈ અજાણ્યા પુરુષને જોિો હોઉં એમ લાગે. હંુ ઘણરીિાર રારરીને જોઉં છુ.ં મને 
િાકરી રહેિો જોઈ એ પૂછિાં.

‘કેમ આમ િાકરી રહ્ો છ.ે’

‘કાંઈ નહીં.’

‘કેમ કાંઈ નહીં ? એ રરીિે જોઈ રહ્ો છ.ે જાણે ઓળખિો જ ના હો્ય.’

‘િમને ઓળખિા અઘરાં છ.ે’

આ સાંભળરીને એ ડોળા કાઢિાં જોઈ રહે.

હંુ િેમના રિશ્ોના જિાબ આપરી રકિો નથરી. િેમના મુખેથરી શ્રરીિચનો સાંભળિા ગમિા 
નથરી. જો કે ્્યારેક ગમમિ ખાિર હંુ િેમનરી સાથે જીભાજોડરી કરંુ છુ.ં એમને ગુસસો કરિા મથું 
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છુ.ં બસ ગમમિ ખાિર. એમને ગુસસરે કરિાનરી મારરી ઈ્છા હંુ રોકરી રકિો નથરી. એ ગુસસે 
થા્ય િો હંુ ખુર થાઉં. હંુ ગમે િે કહંુ એ ગુસસે ન થિા મારરી ્યુપ્્િ પ્નષફળ થઈ જિરી. એમના 
વ્યપ્્િતિને ઉકેલિું અઘરંુ કા્ય્શ હિું. હંમેરા મને એિું લાગિું હિું કે કેમ હંુ િેમને સમજી 
રકિો નથરી ! હંુ િે બાબિને મારરી નબળાઈ ગણિો. િેમના ખુર થિાનરી રાહ જોિો. જો કે મેં 
િેમને ખુર થિાં, હસિા, ટરીખળ કરિાં જો્યા નથરી. મા કહેિરી કે એમણે બચપણમાં બહુ દુઃખ 
જો્યું છ.ે લોકોનરી ગાળો ખારરી છ.ે મજુરરી કરરી છ.ે એક જોડ કપડાંથરી આખું િષ્શ કાઢું છ.ે 
લોકો જ્યારે િહેિાર ઉજિિા હો્ય ત્યારે એમણે કામ ક્યુું છ.ે આ બરું સાંભળરી મને પ્િચાર 
આિિો. એ બરું બરાબર છ.ે હિે એનું રું છ ે? હિે પૈસો છ.ે સુખ છ.ે સંપપ્ત્ છ.ે િેને ભોગિો 
અને આનંદ કરો. હંુ એિું કોઈ બીંદુ રોરું છુ ંજ ેપ્બંદુથરી એમનરી સાથે હંુ જોડાઈ રકંુ. બહુ 
રોરિાં હજુ સુરરી એ પ્બંદુ મળું નથરી. મને સિપનમાં એમનો રોદ્ર ચહેરો દેખા્ય છ.ે જાડરી મૂંછો 
અને સહેજ લાલાર પડિરી આંખો દેખા્ય છ.ે ચહેરાનરી ખેંચા્યેલરી રેખાઓ િરીરનરી જમે ભોંકા્ય 
છ.ે મને મારા પ્પિા કોઈ અજાણ્યા પુરુષ જિેા લાગે છ.ે એમને જોિાં રરીમે રરીમે મારો ડર 
િરિો જા્ય છ.ે

નિા મકાનમાં રહેિા આવ્યા પછરી એ થોડા બરીમાર રહે છ.ે ખાસ કરું નહીં. રરદરી, 
િાિ, થાક, દુઃખાિો અને અરપ્્િ. ્્યારેક અપચાનરી ફહર્યાદ હો્ય છ.ે િકલરીફ િરરી જા્ય 
એટલે ના છૂટકે ડૉ્ટર પાસે જિા રાજી થા્ય. એ પણ માના કહેિાથરી.

એમને દિાખાને લઈ ગ્યો. ડૉ્ટરે પૂછું, 

‘દાદા રું થા્ય છ ે?’

એમણે છાિરીનરી ડાબરી બાજુ બિાિરી કહ્ું, ‘અહીં ઝરીણં ઝરીણં દુઃખે છ.ે’

એ પછરી રરીપોટ્શ કરાવ્યા. િકલરીફ સામાન્્ય હિરી. ડૉ્ટરનું કહેિું હિું. ઉંમરને લરીરે 
સના્યુનો દુખાિો છ.ે દિા રરૂ થઈ. સિારે એક ગોળરી અે સાંજ ેએક ગોળરી. ડૉ્ટરે પ્ન્યપ્મિ 
દિા લેિાનું કહ્ું છ.ે મારે ઘણરીિાર ્યાદ કરાિિું પડિું. કોઈિાર એ ભૂલરી જિા, ઉંમરને લરીરે 
હરે. િે પ્ન્યપ્મિ દિા લેિાનું ટાળે છ.ે દેરરી કે ઘરગથથુ ઉપચારમાં િેમને ભારે શ્રદ્ધા છ.ે જો 
કે એક િાિ સારરી થઈ. એ પછરી એમનો ગુસસો ઓછો થ્યો છ.ે હિે િે ઓછુ ંબોલિાં અને 
ઓછુ ંસાંભળિા હિા.

મેં એનરી નોંર લરીરરી. કદાચ રરરીરનરી િકલરીફને લરીરે મન પર આિરી અસર થઈ હરે. 
િે મનોમન ગભરાઈ ગ્યા હરે. ચાલો જ ેથ્યું એ સારંુ થ્યું. એમનો સિભાિ બદલા્યો છ,ે િેથરી 
એમને જ ફા્યદો થરે. મોટભેાગે એ િાિ કરિાનું ટાળિા હિા. બહુ ટૂકંમાં જિાબ આપિા. 
જો કે હિે ગુસસો રબદમાં ઓગળરીને આિિો. હિે પહેલાંનરી જમે બહંુ બોલિાં નથરી. એમનરી 
સાથે કોઈ મુદ્ ેચચા્શ કરિાનું ટાળિું પડિું. ્્યાંક એ ઉગ્ થઈ જા્ય અને િલરી કોઈ મોટરી 
િકલરીફ થઈ જા્ય િો ?

‘થોડુ ંિડકે બેસિાનું રાખો.’

‘કેમ ?’

‘ડૉ્ટરે કહ્ું છ.ે િેમને રોજ િડકે બેસાડિાના.’

‘મને િડકે બેસિું ગમે છ.ે’
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સિારનો કૂણો િડકો બાલકનરીમાં આિે એટલે ખુરરરી બાલકનરીમાં મૂકા્ય. એ રરીમરી ચાલે 
ચાલિા ખુરરરી પાસે આિે, ટકેો લે અને બેસે. હંુ મારા કામમાં પરોિાઈ જઉં. એ બાલકરીનરીના 
ખૂણામાં ગોઠિેલરી ખુરરરીમાં બેઠાં બેઠાં આકારને િા્્યા કરે છ.ે મા બહુ પ્ચંિા કરે છ.ે કહે છ ે
: ‘િારા બાપુ હિે પહેલાંનરી જમે બરાબર ખાિા નથરી, િાિ કરિા નથરી. બહુ ઓછુ ંબોલે છ.ે 
બસ આખો હદિસ ચૂપચાપ રહે છ.ે િું એમને પૂછ. િેમને કેમ છ ે? કાંઈ જોઈએ છ ે?’

ઘણરીિાર એિું બન્્યું હરે. મારા ધ્યાનમાં મોડુ ંઆવ્યું. િાિ કરિાના ઈરાદે હંુ િેમનરી 
પાસે જઈ ઊભો રહ્ો. િાિનરી રરૂઆિ કેમ કરિરી ? એ બાબિે મનમાં અિઢિ ચાલિરી હિરી. 
ડરને કારણે હરે. મને મારા પર ગુસસો આિિો હિો. િેમણે મોં ઊચું કરરી મારરી સામું જો્યું.

‘આિ અહીં બેસ.’

મને આશ્ચ્ય્શ ન થ્યું. એ ઘણરીિાર મારા મનના પ્િચારો જાણરી જિાં હિા. એિું થ્યું ત્યારે 
મને િરારે ડર લાગિો. સુરજ પપ્શ્ચમમાં ઉગ્યો ન હિો. એમણે માને લાપસરી બનાિિા કહ્ું 
હિું. રસોડામાંથરી લાપસરીનરી સુગંર આિિરી હિરી. એ ખુર દેખાિા હિા.

‘બોલ, િારે રું કહેિું છ ે?’

િષયોથરી મનમાં પેડલો રિશ્ સામે આિરીને ઊભો રહ્ો. પૂછ ેકે ના પૂછુ ં? માંડ આટલા 
હદિસ પછરી થોડાં ખુર છ.ે હંુ પૂછરીર િો ગુસસે થઈ જરે. િેમનરી િપ્બ્યિ બગડરે. મેં માથું 
હલાવ્યું. કાંઈ પૂછિું નથરી.

‘કેમ કાંઈ બોલિો નથરી. કાંઈ કહેિું છ ે? જ ેકહેિું હો્ય િે કહરી નાંખ.’

રું કહેિું ? હંુ જિાબ આપરી ન ર્્યો.

િેમનરી નજર દરિાજા િરફ િળરી. એ દરિાજામાંથરી દેખાિા આકારને િાકરી રહ્ાં. હંુ 
જ ેરિશ્ો પૂછિાના હિા િે ભૂલરી ગ્યો. િે સામે હો્ય એટલે આિું થઈ જા્ય છ.ે િે ખુર દેખાિા 
હિા. મેં કહ્ું, 

‘િમે આજ ેખુર દેખાિ છો.’

‘િને ખબર છ ેહંુ કોણ છુ ં? હંુ િારો બાપ છુ.ં જ ેપૂછિું હો્ય િે સરીરેસરીરું પૂછ.’

‘એ િો બરાબર છ.ે િમે મારા પ્પિા છો. પ્પિા એટલે િમે મને જન્મ આપ્યો છ.ે મને 
મોટો ક્યયો છ.ે મને ભણાવ્યો છ.ે મને પરણાવ્યો છ.ે એ િો બરું બરાબર છ.ે’

‘િો પછરી ?’

આટલું બોલિાં મારો અિાજ ઊંચો થ્યો. રબદોમાં ગુસસો ભળો.

‘હંુ િમારો પુત્ છુ ંએટલે િમારરી ઈ્છા મુજબ ભણ્યો, ગણ્યો, પરણ્યો. િમારરી ઈ્છા 
મુજબ િમારરી સેિા કરંુ છુ.ં િમારરી દરેક િાિ સાંભળું છુ.ં િમને સંભાળું છુ.ં એ િો બરું ઠરીક 
છ ેપણ... હમણાંથરી િમે કોઈ જોડ ેકરરી િાિ કરિાં નથરી. બરાંને પ્ચંિા થા્ય છ.ે હંુ કેમ િમને 
સમજી રકિો નથરી. મારે એ જાણિું છ ેકે હંુ આટલાં િષયોથરી હંુ કેમ િમને જાણરી ર્્યો નથરી?’

‘કેિરી િાિ કરે છ ે? િારંુ મગજ ઠકેાણે છ ે?’

‘મગજ ઠકેાણે છ ેએટલે જ આ રિશ્ થા્ય છ.ે મારે િમને જાણિા જોઈએ, ઓળખિા 
જોઈએ. િમારરી પસંદગરીઓ, ટિેો, કૂટિેો, ગુણ અને અિગુણ, માન્્યિાઓ અને પ્સદ્ધાંિો. િમને 
રું ગમે છ ેઅને રું નથરી ગમિું ? દરેક બાબિ મારે જાણિરી છ.ે’
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‘િુંમ મારો સાહેબ થિા નરીકળો છ ે?’

‘ના હંુ િમને પૂરેપૂરા ઓળખિા માંગું છુ ંએટલે કે સમજિા માંગું છુ.ં જો હંુ એમ કરરીર 
િો િેથરી હંુ િમને ખુર રાખરી રકરીર. મને આનંદ થરે. િમને કોઈ િકલરીફ નહહ પડ.ે મને એ 
ગમરે.’

એમનરી આંખોનો રંગ રરીમે રરીમે લાલ થિા લાગ્યો. મને ખબર છ ેએ જ્યારે જ્યારે 
ગુસસે થા્ય છ ેત્યારે િેમનરી આંકોનો રંગ લાલ થા્ય છ ેઅને એ લાકડરી ઉગામે છ ેઅને એ 
પછરી એમને કરું ભાન રહેિું નથરી કે સામે કોણ છ.ે ગા્ય છ,ે કૂિરંુ છ ેકે માણસ ?

હંુ થોડો દૂર ખસરી ગ્યો. એમણે બૂમ પાડરી.

‘કોઈ છ ેઘરમાં ?’

મારરી બા અને પતનરી દોડરી આવ્યા. મારે રું કહેિું ? રું સાંભળિું ? બા બોલરી,

‘માથાકૂટ મૂકો અને જમરી લો.’

હંુ ઓરડામાં ગ્યો. પતનરી મારરી સામે આંખો કાઢરી િાકરી રહરી હિરી. મને િેનું િિ્શન ન 
સમજા્યું. એ ચૂપ હિરી. િેને જોિાં મારરી અકળામણ િરિરી જિરી હિરી. મેં કહ્ું, ‘રું મેં કાંઈ 
ખોટુ ંકહ્ું ?’

‘હા. સાડરીસત્રિાર.’

એ રારદાર નજરે જોિાં ગુસસામાં બોલરી,

‘િમને ખબર છ ે? પપપાએ આજ ેિમારા માટ ેલાપસરી બનાિિાનું કહ્ું હિું. એમણે 
કહ્ું હિું આજ ેલાપસરી બનાિો. ભોલુંને બહુ ભાિ છ.ે આજ ેબરાં સાથે લાપસરી જમરીરું.’

મને િેનરી િાિ સાંભળરી આંચકો લાગ્યો. હંુ પતનરી સામે જોઈ રહ્ો હિો. િેના ચહેરા 
પર મારા રિત્યેનો રોષ દેખાિો હિો. િેનરી આંખોમાં લાલ રંગ રિગટ થ્યો. એ થોડાં ઊંચા 
અિાજ ેબોલરી, 

‘આટલાં િષયો થ્યાં હંુ િમને ઓળખરી રકરી નથરી. હે ભગિાન, મારંુ રું થરે ?’

મારરી નજર બાલકરીનરીમાં બેઠલેાં પપપાને િરફ ગઈ. એ ખુરરરીમાં બેઠા હિા. બાજુમાં 
લાકડરી પડરી હિરી. એ દરિાજા બહાર દેખાિા આકારને િાકરી રહ્ા હિા. િેના ચહેરા પર 
દેખાિરી ખુરરી હજુ્ય અકબંર હિરી.

q
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હરસ્	મહે્ા

પ્મત્ો અને મુરબબરીઓ,
આપણરી ભાષામાં મોટા ગજાના કપ્િ અને લેખક િરરીકે પોંખા્યેલા ઉમારંકર જોરરીનાં 

સજ ્શનોમાં િરીસમરી સદરીના ગુજરાિના, દેરના અને કંઈક અંરે પ્િશ્વના સાંસકકૃપ્િક, સામાપ્જક 
અને રાજકરી્ય જીિનના અનેક રિશ્ો ચચા્શ્યા છ.ે આજ ેએકિરીસમરી સદરીનરી રરૂઆિે પણ 
એમણે ચચચેલા મોટા ભાગના રિશ્ો એટલા જ રિસિુિ રહ્ા છ.ે િેથરી એ સજ ્શનો આપણા એક 
મહત્િના ઇપ્િહાસનો મૂલ્યિાન દસિાિેજ બને છ.ે ૧૯૪૭માં એમણે ‘સંસકકૃપ્િ’ સામપ્્યક રરૂ 
ક્યુું, જ ે ૩૮ િષ્શ ચલાવ્યું અને ૧૯૮૪માં પોિે જ આટોપરી લરીરું. ‘સંસકકૃપ્િ’ પાછળનો 
ઉમારંકરનો મુખ્ય આર્ય સમ્ય સાથેનું સંરાન, એટલે કે ‘સમ્યરંગ’નું સંરાન હિો. સજ ્શન 
અને સંરોરનનરી એકલિા્યરી પ્જદંગરીમાં પુરાઈ રહેિાને બદલે એમણે પોિાનરી આસપાસનરી 
દુપ્ન્યાના સિિ બદલાિા જિા સમ્યને સમજિાનો અને ઝરીલિાનો જીિનરંગ અપનાવ્યો 
હિો. ‘સંસકકૃપ્િ’ના આ િંત્રીએ ગુજરાિરી સજ ્શનાતમકિા, પત્કારતિ અને રિપ્િબદ્ધિા... આ 
ત્ણે્યને ચાર દા્યકા સુરરી ખુલ્ો મંચ પૂરો પાડ્ો છ.ે ઉપરાંિ ગુજરાિ અને રાષ્ટ ટ્રના 
સાંસકકૃપ્િક-રાજનૈપ્િક જીિનનરી પ્નરામ્યિા માટ ે લગાિાર પ્ચંિા કરનાર રિહરરીનરી ફરજ 
બજાિરી છ.ે એમનાં જીિન, સજ ્શન અને કા્ય્શનરી િૈચાહરક ભૂપ્મ એક જ રહરી છ.ે ૧૯૨૮માં 
ગુજરાિ કૉલેજમાં દાખલ થ્યા ત્યારથરી માંડરીને ૧૯૮૦ના ઉદારરીકરણના ્યુગ સુરરી ઉમારંકર 
સમાજ, ઇપ્િહાસ અને રાજકારણના મુખ્ય બનાિો સાથે સંકલા્યેલા હિા, છિાં આ નખપ્રખ 
સમાજપુરુષ પોિાને િો ‘કપ્િ’ િરરીકે જ ઓળખાિાનો આગ્હ રાખે છ.ે ૧૯૭૩નરી ૭મરી માચચે, 
હદલ્રીમાં, ‘મહેહફલ’ને આપેલરી એક મુલાકાિમાં િેઓ કહે છ ેકે...

‘As a poet, who in spite of his often getting involved in public affairs or 
perhaps because of them, wrote some lyrics and made a significant contribu-
tion to poetry and drama, wrote some good prase and might be read for a 
sense of beauty and perspective’ (થોડુ ંઅંગિ, પકૃ. ૧૭૯)

િેમણે રિથમ કપ્િિા લખરી ૧૯૨૮નરી હદિાળરીમાં, સત્ર િષ્શનરી િ્યે. એ જ િષચે રિાંપ્િજમાં 
ભરા્યેલા મહરીકાંઠા એજન્સરીના ્યુિક સંમેલનમાં ભાગ લરીરો હિો. એ પછરી રાષ્ટ ટ્રના સિાિંત્ર્ ્ય- 
સંગ્ામમાં, આઝાદરી બાદ દેરનરી નામાંહકિ પ્િદ્ાકરી્ય સંસથાઓમાં, રાજ્યસભામાં સંસદ સભ્ય 
િરરીકે... એમ અગપ્ણિ જાહેર સેિાઓમાં િેમણે સકારાતમક ભૂપ્મકા ભજિરી હિરી. આ જોિાં 
સમજા્ય કે િેમનું કપ્િજીિન અને જાહેરજીિન જોડાજોડ જન્મ્યું અને પ્િકસ્યું છ.ે ૧૯૮૧માં 
પોિાનરી ‘સમગ્ કપ્િિા’ રિગટ કરિરી િખિે, રિસિાિને િેઓ લખે છ,ે

* ઉમારંકર જોરરીનરી જન્મપ્િપ્થ પ્નપ્મત્ે ગુજરાિ ્યુપ્નિપ્સ્શટરીના ભાષાભિનમાં િા. ૧૧-૭-૨૦૨૧ના 
રોજ આપેલ ઑનલાઇન વ્યાખ્યાન.
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‘ગામથરી રબદ લઈને નરીકળો હિો. રબદ ્ ્યાં ્ ્યાં લઈ ગ્યો? સત્યાગ્હ છાિણરીઓમાં, 
જલેોમાં, પ્િશ્વપ્િદ્ાલ્યોમાં, પ્િદેરના સાંસકકૃપ્િક સમાજોમાં, એટલે કે પ્િરાળ કાવ્યલોકમાં, 
માનિ હોિાના અપરંપાર આશ્ચ્ય્શલોકમાં, િો ્ ્યારેક માનિમૂલ્યોના સમકાલરીન સંઘષયોનરી રાર 
પર, કોઈક પલે બે ડગલાં એ સંઘષયોનાં કેન્દ્ર િરફ પણ.’

આ િષચે િેમના જન્મને ૧૧૦ િષ્શ પૂરાં થા્ય છ.ે પહરષદરિમુખ શ્રરી રિકાર ન. રાહનરી 
ભાષામાં કહંુ િો એક સજ ્શકને નાિે સંઘષ્શનો મહહમા કરનાર (જનકપ્િ)નું સંકેલાિું એક સો 
દસમું અને ઊઘડિું એક સો અપ્ગ્યારમંુ િષ્શ છ.ે એ પ્નપ્મત્ે આપણે ઉમારંકરના ‘સંસકકૃપ્િ’માં 
લખા્યેલરી સમસામપ્્યક નોંરો, નામે ‘સમ્યરંગ’, ઉપરાંિ સિાપ્િ જોરરીએ ૨૦૦૪માં સંપાહદિ 
કરરીને આપેલ ‘રેષ સમ્યરંગ’, રાજકારણ અને સંસકકૃપ્િપ્િષ્યક લેખોનું ૨૦૧૧માં રિપ્સદ્ધ 
થ્યેલ સંપાદન ‘જગિરંગ’ અને આતમકથનાતમક લખાણોનું ૧૯૯૯માં રિપ્સદ્ધ થ્યેલ સંપાદન 
‘થોડુકં અંગિ’ – આ ચારે્યને નજર સમક્ રાખરીને ઊભરી થિરી ઉમારંકરનરી રિપ્િબદ્ધ સજ ્શક 
િરરીકેનરી છબરીને જોિાનો રિ્યતન કરિો જોઈએ. અથા્શત્ આ ચાર પુસિકોમાં રજૂ થિાં 
સમાજપુરુષ ઉમારંકરનો પુદગલ પેલા સજ ્શક ઉમારંકરને માટ ે કેિોક પા્યો રચે છ,ે એનો 
ખ્યાલ મેળિિો જોઈએ.

સદ્ નસરીબે ઉમારંકરનરી સાહહત્યસેિાને ઉજાગર કરિાનો જિેો અને જટેલો રિ્યતન 
થ્યો છ,ે કમનસરીબે િેિો અને િેટલો રિ્યાસ િેમના જાહેરજીિનનરી છબરીને ઉપસાિિાનો થ્યો 
નથરી. એટલું જ નહીં, પણ એમનાં સજ ્શનોને માપદંડોથરી માપરી લરીરા પછરી એ રચનાઓનાં મૂળ 
સંિેદન સુરરી, અથા્શત્ સજ ્શનના સ્ોિ સુરરી પહોંચિાના રિ્યતનો થ્યા નથરી. એટલે કે ‘સંસકકૃપ્િ’ના 
‘સમ્યરંગ’નરી સાથે ‘સમગ્ કપ્િિા’નરી રચનાઓ સરખાિિાનો, એટલે કે ઉમારંકરનરી 
કહટબદ્ધિાને સજ ્શકિા સાથે મૂલિિાનો, એટલે કે િેમના સોપ્ર્યલ કપ્મટમેન્ટને પોએહટક 
જપ્સટસ સાથે િપાસિાનો, એટલે કે કપ્િકમ્શ અને રિપ્િબદ્ધિાનો જોડાજોડ અભ્યાસ કરિાનો 
રિ્યતન બહુ ઓછો થ્યો છ,ે બલકે થ્યો  નથરી એમ ગણરીએ િો ખોટા પડા્ય િેમ નથરી.

*
કારણ કે, ઉમારંકર જીિનરંગના કપ્િ છ,ે કારણ કે િેઓ જટેલા જીિનના પક્રર છ ે

િેટલા કળાના પક્રર નથરી, કારણ કે િેઓ ‘જીિન ખાિર કળા’ના હહમા્યિરી છ,ે િેથરી એમનાં 
સજ ્શનોને ‘સમ્યરંગ’નરી રિપ્િબદ્ધિાને અિગણરીને િપાસરીએ િો િે િપાસ એકાંગરી બનરી રહે. 
અલબત્, ઉમારંકર િો ‘ચેિના ઉપર સિયોપરરી કકૃપ્િનરી કળામ્યિા’ સિરીકારે છ,ે છિાં 
સાહહત્યને જીિનસંદભ્શથરી િેગળું કે સામાપ્જક પ્નસબિથરી છટેુ ંમાનિા નથરી. માટ ેજ ‘થોડુકં 
અંગિ’ (પકૃ. ૧૦૨)માં લખે છ,ે

‘હંુ સમજી ર્્યો નથરી કે રા માટ ેમાણસ કપ્િિામાં પોિાના જમાનો પ્નદચેર કરરી ન 
રકે.’

કાકાસાહેબ કાલેલકરે આરંભમાં જ ઉમારંકરનરી આ સમજ પારખરીને કહેલું કે, ‘િું 
કપ્િ છ ેપણ િારો અપ્ભગમ બરૌપ્દ્ધક છ.ે’ િેમનો આ બરૌપ્દ્ધક અપ્ભગમ ૧૯૬૮માં ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદના રિમુખ િરરીકેનાં ભાષણમાં છ.ે બરાં જ સજ ્શકો, સાહહત્યકારો-કલાકારો 
માટ ે‘કપ્િ’ રબદ િાપરિા ઉમારંકર એપ્લ્યટને ટાંકિાં કહે છ,ે

‘કોઈ કકૃપ્િ એ કાવ્ય છ ેકે કેમ એ કાવ્યકળાનાં રોરણે નક્કરી થા્ય, પણ એ કાવ્યકકૃપ્િ 
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મહાન છ ેકે કેમ િે િો જીિનના સંદભ્શમાં જ નક્કરી કરિાનું રહે.’ (પહરષદ-રિમુખોનાં ભાષણો, 
પકૃ. ૪૫૯).

પોિાનો આ અપ્ભગમ જ્ાનપરીઠ પુરસકારના સિરીકાર િખિે દોહરાિે છઃે
‘એટલું ખસૂસ કહરી રકંુ કે કપ્િ િરરીકે પ્િકસિું હો્ય એણે ઉત્રોત્ર િરુ ને િરુ 

બહોળા સમાજ સંદભ્શમાં ઓિરિોિ થિા રહેિાનું હો્ય છ.ે’ (થોડુકં અંગિ, પકૃ. ૫૨).
૧૯૫૮માં સાહહત્ય અકાદમરીના ફેલો િરરીકે િરણરી થઈ ત્યારે આપેલ ભાષણમાં િેઓ 

આ જ િાિ કરે છઃે
‘મારે એ સિરીકારિું જોઈએ કે જાહેર જીિનના રિશ્ોમાં હંુ િારંિાર અને નજીકથરી સામેલ 

ન થ્યો હોિ િો મારા માટ ેલેખક બનિું ર્્ય ન હિું.’ (પ્નરરીક્ક, ૧૬-૭-૨૦૧૧).
૧૯૩૬માં ઉમારંકર મુંબઈમાં ઇપ્ન્ડ્યન બૅંહકંગ ભણરી રહ્ા હિા, ત્યારે િેમણે પાંચ જ 

હદિસમાં ૧૭ સૉનેટોનરી એક સૉનેટમાળા ‘આતમાનાં ખંડરે’ અચાનક લખરી. ‘પ્િશ્વરાંપ્િ’ 
લખ્યાનાં છ િષ્શનરી અંદર એમનાં સજ ્શનોએ જ ેિળાંક લરીરો, િેનો સજ ્શનાતમક આપ્િષકાર આ 
સૉનેટોમાં છ.ે મહાનગર મુંબઈમાં પોિાને આરારે ટકરી રહેિા મથિો એક ્યુિક જ ેભૂપ્મનો 
પ્િજિેા બનિા ચાહે છ,ે એ જ ભૂપ્મને છિેટ ેખંડરે રૂપે જુએ છ.ે પ્નરારાનરી આ ક્ણોમાં નથરી 
ફહર્યાદનો સૂર કે નથરી આધ્યાપ્તમક અનુભિનો પ્િકલપ. છિેટ ેએ િો ્યથાથ્શમાં, જ ેછ ેએમાં 
જ પોિાનરી શ્રદ્ધા વ્ય્િ કરે છ.ે મહાનગરમાં વ્યપ્્િનરી પ્છન્પ્ભન્િા અને િાસિિનો સિરીકાર, 
એ ઉમારંકરનરી િૈચાહરક ભૂપ્મનો નિો-જુદો આપ્િષકાર બને છ.ે એમનાં કાવ્યોમાં ્યથાથ્શના 
સિરીકારનું આિું જ ે િલણ અપ્ભવ્ય્િ થા્ય છ,ે િેનાં મૂપ્ળ્યાં એમનરી જાહેરજીિનનરી 
રિિકૃપ્ત્ઓમાં મળે છ.ે આ બંનેનો જોડાજોડ અભ્યાસ કરિાં જણારે કે ‘સમ્યરંગ’નરી નોંરો, 
‘પ્નરરીક્ક’ના અગ્લેખો, રાજ્યસભાનાં િ્િવ્યો, અનેક મુલાકાિો, આ બરું જ પાઠફેરે િેમનરી 
સજ ્શનઅપ્ભવ્યપ્્િ પણ બન્્યું છ.ે

આ કપ્િ િારંિાર કળાના, સાહહત્યના, સજ ્શનમાત્ના જીિનલક્રી અપ્ભગમ પ્િરે મોટા 
અિાજ ેબોલ્યા છ.ે િો પછરી આપણે િેમનાં જીિનકા્ય્શને ઉિેખરીને સજ ્શનકા્ય્શને કેિરી રરીિે પામરી 
રકરીએ? ચાલો આપણે ‘સમ્યરંગ’ િગેરે પેલાં ચાર ગણાવ્યાં િે પુસિકોમાંથરી થોડુકં આચમન 
કરરીએ. જથેરી િેમનરી રિપ્િબદ્ધિાના પહોળા પટનું પ્િહંગાિલોકન કરરી રકરીએ અને એ 
પ્િહંગાિલોકનમાંથરી એિાં ઘણાં રિપ્િબદ્ધ પ્િચારબરીજને િારિરીએ, જ ે કળામાં રૂપાંિરણ 
પામરીને સજ ્શન બન્્યાં હો્ય. એટલે હિે ઓિર ટ ુ‘સમ્યરંગ’, ‘જગિરંગ’ એક્ સેટટ્રા ઓન્લરી. 
જમેંથરી નમૂનારૂપ ઉમારંકરનરી રિપ્િબદ્ધિાનાં રિસંગો-ઘટનાઓનો આછો પહરચ્ય મળરે.

*
ઉમારંકર રાજ્યસભાના સેન્ટટ્રલ હૉલ – કેન્દ્રરી્ય ખંડને ‘ભારિચોરો’ િરરીકે ઓળખાિિા. 

ત્યાં એમનું પહેલું ભાષણ ૧૨ નિેમબર, ૧૯૭૦એ ‘હહરજનો અને પ્ગહરજનો’ના હેિાલ પર 
હિું અને છલે્ે ૧૯૭૬નરી ચોથરી ફેબ્ુઆરરીએ સેન્સરપ્રપ ખરડાનરી પ્િરુદ્ધમાં િેઓ બોલ્યા 
હિા. આ િષયો દરપ્મ્યાન એમણે સિિ સરકાર સામે, સરકારના એક પ્ન્યુ્િ સભ્ય ભાગ્યે 
જ કરે એિરી દરપ્મ્યાનગરીરરી કરરી હિરી, િેના થોડાક દાખલાઓ...
(૧)	આઝાદી	પછીનો	મોહભંગ	ઃ

સિિંત્િાનું એક પ્બહામણં અને કદરૂપું સિરૂપ એમનરી આંખ સામે હિું. આ પ્નભ્રાુંપ્િનું 
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કારણ કેિળ ભારિનું પ્િભાજન નહીં, પરંિુ સામાપ્જક અને આપ્થ્શક સિિંત્િાનો અભાિ 
હિું. ૧૯૪૮ના ઑગસટ ે‘સમ્યરંગ’માં િેમણે લખ્યું કેઃ

‘(આપણરી આઝાદરીના) જમા પાસે રાજકરી્ય સિિંત્િા છ ેઅને ઉરાર પાસે અમાનુષરી 
કાળાં બજાર, આસમાન છૂિો ભાિિરારો, િકરિો જિો કોમિાદ, સત્ાલોલુપ અપ્રકારરીઓ, 
સ્તરીઓ પર થિો અત્યાચાર અને બળાતકાર િગેરે છ.ે’

આ જ સંિેદન િેઓ જ્યારે કપ્િિામાં ગા્ય છ ેત્યારે એ ગુજરાિરી ભાષાનરી સરીમાને 
અપ્િક્રમરીને ભારિરી્ય કપ્િિા સુરરી પહોંચે છ)ે

હજાર	હસવા	કરં,	હૃદ્યમાં	ખુશાલી	નથી, 
મુખો	રનરખ્ો	હંુ,	મુરક્	્ણી	ક્યાં્ય	લાલી	નથી. 
નથી	ચમક	નેત્રમાં,	રવમલ	હદવ્ય	સવા્ંત્ર્	્યની, 
ન	ઝમક-કંઠમાં	પરમ	મુરક્ના	મંત્રની.

૧૯૫૫માં ‘આઝાદરીનાં આઠ િષ્શ’ અને ૧૯૬૮માં ‘૨૧ િષ્શનું સરિૈ્યું’ રરીષ્શક હેઠળના 
‘સમ્યરંગ’માં આ જ સૂર આલાપ્યો છ ેકે ‘જ ેઆદર્શિાદ સાથે દેરને સંપૂણ્શ રરીિે સિિંત્ 
કરિા લડ્ા હિા, એનું પહરણામ સુખદ નથરી. રાજ્ય અને નાગહરક સમાજ િ્ચે અંિર િધ્યું 
છ,ે લોકોનાં મોઢાં બંર કરરી દેિામાં આવ્યાં છ,ે િેથરી િેમનાં મુખ પરનરી ‘લાલરી’ ઊડરી ગઈ છ.ે’
(૨)	રાજકી્ય	દખલગીરી	ઃ

૧૯૪૯માં મુંબઈ સરકારે રિાથપ્મક રાળામાં સરકારરી પાઠપુસિકો ચલાિિાનો આદેર 
આપ્યો. કૉંગ્ેસરી આગેિાનોનરી બનેલરી ‘ગુજરાિ સથાપ્નક સિરાજ મધ્યસથ સપ્મપ્િ’નો આગ્હ 
હિો કે રાળાઓમાં ગૂજરાિ પ્િદ્ાપરીઠનાં પુસિકો ચાલિાં જોઈએ. ઉમારંકરને ગૂજરાિ 
પ્િદ્ાપરીઠનાં પુસિકો ચાલે િેનરી સામે િાંરો ન હિો, પણ ક્યાં પાઠપુસિકો ચાલિાં જોઈએ િે 
પ્રક્ણના અનુભિરી સકૂલબોડ્શને બદલે રાજકારણરીઓનરી બનેલરી ‘મધ્યસથ સપ્મપ્િ’ નક્કરી કરે 
એ િેમને કઠું. િેથરી ’૪૯ના ઑ્ટોબરે, ‘સંસકકૃપ્િ’માં ઊંચા અિાજ ેઆંગળરીચીંરણં ક્યુું કે, 
‘એક રાજકરી્ય પક્ પોિાનરી સરકારે આરંભેલાં કામમાં કેટલરી હદે આિરી રકે.’
(૩)	સત્ાની	સાઠમારી	ઃ

આઝાદરી આવ્યા પછરી રાજકારણ સારનને બદલે સાધ્ય, સમાજકારણને બદલે 
સત્ાકારણ બનિા લાગ્યું. િેનરી સામે ઉમારંકરે ચેિિણરી ઉ્ચારરી હિરી કેઃ

‘રાજકારણ એ જીિનનો એક અગત્યનો ભાગ છ,ે છિાં એક ભાગમાત્ છ,ે સમગ્ 
જીિન નથરી. રિજાજીિનનરી રિગપ્િનું એ સારન હોઈ રકે. રિજાજીિનનરી ઇપ્િશ્રરી કદરી હોઈ ન 
રકે. સાચું રાજકારણ રિજાકારણનરી છા્યા બનરી રહેિામાં કકૃિાથ્શિા માને, નહીં કે રિજાને માથે 
ચઢરી સિિ પોિાનું મહહમા-રિદર્શન કરિામાં... અંગ્ેજ સરકારનું આંરળું અનુકરણ કરરી આખા 
રિજાજીિનને સરકારનરી આજુબાજુ, એટલે કે સત્ાનરી આસપાસ રાસ લેિું કરરી મૂકરીરું િો િેના 
જિેરી આપપ્ત્ હોઈ કોઈ નહીં હો્ય.’ (સંસકકૃપ્િ, જાન્્યુ. ૪૯).

ઉમારકંરના ંઆ પ્િરાનો આજ ે૭૦ િષ્શ પછરી પણ િિ્શમાનકાળમા ંલખરી રકા્ય એમ છ.ે 
૧૫મરી ઑગસટ, ૧૯૫૨એ લખા્ેયલા ંએક કાવ્યમા ંસિિંત્િા પાસ ેકપ્િ િરદાન માગં ેછ ેકે...

‘અને	થઈ	કરવ,	માંગુ	એટલું, 
ના	્ું	અમારા	કરવવૃંદને	કદી 
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ઝૂલં્	્ારે	કર	રપંજરના 
બનાવજ	ેપોપટ-ચાટુ	બોલ્ા.’

(૪)	સાંસકૃર્ક	સવા્યત્્ા	ઃ
બરીજા પ્િશ્વ્યુદ્ધ અને હહરોપ્રમા પછરીનરી દુપ્ન્યામાં રરૂ થ્યેલા સાંસકકૃપ્િક રાષ્ટ ટ્રિાદના 

ભ્ય સામે િેમણે ઘણં લખ્યું છ.ે િેઓ માનિા કે બે પ્િશ્વ્યુદ્ધો પાછળ સાંસકકૃપ્િક રાષ્ટ ટ્રિાદનો 
ફાળો નાનોસૂનો ન હિો. િૈ્યપ્્િક અને સાંસકકૃપ્િક સિા્યત્િા પર ભાર મૂકિાં, ૧૯૫૬ના 
ઑ્ટોબરમાં, ‘નિભારિ’ માટ ેલખા્યેલા લેખમાં િેઓ કહે છ ેકે,

‘પોિાથરી પ્ભન્ ભાસિા સમાજો રિત્યે સહહષણિા દાખિિરી... (અને) બરરી માનિ- 
સંસકકૃપ્િઓનાં ગરૌરિનરી સથાપના એ જ કદાચ પોિાનરી સંસકકૃપ્િના ગરૌરિનરી સથાપનાનો ઉ્ચ 
રિકાર હરે.’ (જગિ-રંગ, પકૃ. ૬૯).
(૫) અમાનુષરી કટોકટરી ઃ

૧૯૭૩નરી કટોકટરી સમ્યે હહંસાના પ્બહામણા ચહેરાનો એમને અનુભિ થ્યો હિો. 
પોિાના હક્કો માટ ેલડિાં લોકો પર પોલરીસ અને લશકરે ચોિરફ અમાનુષરી હહંસા આચરરી 
હિરી. આમ છિાં જ્યારે સરકારે કટોકટરીને લોકોના ભલા માટનેું અપ્નિા્ય્શ પગલું ગણાિરીને 
પોિાનરી ભૂલનો લૂલો બચાિ કરિાનો રિ્યતન ક્યયો, ત્યારે ઉમારંકરે િેમને િાસિપ્િકિાનો 
ચહેરો બિાિિાં કહ્ું કે,

‘સરકાર અને રનિાન લોકોનરી સાંઠગાંઠને પહરણામે અરાજકિા ફેલાઈ છ.ે રિજાનો િરુ 
િગ્શ ગરરીબરી રેખા નરીચે રકેલા્યો છ.ે જરૂરરી ચરીજોના ભાિો િધ્યા છ.ે.. મજૂરિગ્શને િરુ સોસિું 
પડ્ું છ.ે.. (એકલા) રનિાનો િરુ રનિાન બન્્યા છ.ે અનેક રાષ્ટ ટ્રરી્ય (મપ્લટનૅરનલ) ઉદ્ોગો 
માટ ેહિે દેરમાં મોકળું મેદાન છ.ે’ (સમ્યરંગ, માચ્શ ૧૯૭૭, પકૃ. ૪૬૬).

નહેરુપુત્રી ઇપ્ન્દરા ગાંરરીએ દેરમાં કટોકટરી લાદરી ત્યારે નહેરુ સાથે નજીકનો નાિો 
રરાિિા ઉમારંકરે રાજકારણનરી બદલા્યેલરી િાસરીર પ્િરે બેરડક કહેલું કે,

‘ઇપ્ન્દરા સારનરુપ્દ્ધ માટ ેકૂણો ભાિ રાખિા જાણરીિાં નથરી... છલે્ાં ત્ણ-ચાર િરસમાં 
રાજકરી્ય િિ્શન પ્નમન કક્ાએ પહોં્્યું છ.ે.. દરેક કક્ાએ જ ેભ્રષ્ટાચાર છ,ે િે બરાં પાછળ નિરી 
રાજકરી્ય રૈલરીનો ફાળો નાનોસૂનો નથરી... શ્રરીમિરી ગાંરરીનરી છત્છા્યા નરીચે રિદેર-રાજ્યના 
મુખ્ય રિરાનપદનરી અમુક લાખ હકંમિ અંકા્ય છ.ે.. હિે જ ેલાખો ખચા્શ્યા િે ્ ્યાંથરી આિિાના? 
માલેિુજારો પાસેથરી લરીરા, પણ િેમને ભાિિરારાનો લાભ ગોઠિરી આપરી દરેકેદરેક રિજાજન 
મારફિ જસિો.’ (સંસકકૃપ્િ, ઑ્ટો. ૧૯૭૩).

કટોકટરીનો પ્િરોર કરિો એ સજ ્શકનો રમ્શ છ,ે ફરજ છ ેએમ માનિા આ જનકપ્િ 
અંિરિમ અિાજ માટ ેસિિ ઝઝૂમ્યા છ.ે એ માટ ેિીંરાિું પડ,ે ઉઝરડા્ય સહન કરિા પડ,ે 
િો્ય અંિરિમના અિાજને ઉદઘોપ્ષિ કરિા િેઓ િૈ્યાર છ.ે

‘બને	કે	ઉઝરડાવું	–	જખમોનું	ઊંડા	જવું, 
એ	જ	ઉગાર	હશે,	ઉપા્ય	હશે. 
આ્ંક-ઑથાર	ફગાવી	દે્ા, 
અમૃ્ના	રેલા	સમા, 
મુક્	અં્ર્મ	અવાજને	સફુરવાનો.’
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(૬)	મૂડીવાદી	હહંસા	ઃ
૧૯૭૦ના દા્યકાના અંિે ભારિમાં ઉદારરીકરણ અને િૈપ્શ્વકરીકરણનો રિિાહ રરૂ થઈ 

ચૂ્્યો હિો. મૂડરીિાદ અપ્િ-મૂડરીિાદનરી હદરામાં આગળ િરરી રહ્ો હિો. હહંસાનું આ નિું 
સિરૂપ ‘સપ્પદરી’નાં કાવ્યોમાં ડોકા્ય છ.ે ‘પ્િશ્વરાંપ્િ’માં રિગટ થ્યેલરી ઇપ્િહાસના ફલક 
પરનરી હહંસા છિેટ ે સદરીના અંિમાં અણ્યુગ અને મૂડરીિાદનરી હહંસા રૂપે રિગટ થા્ય છ.ે 
‘સપ્પદરી’નાં કાવ્યોનું દુહરિ–જનેું હોિું મનુષ્યને એનરી સામે સંઘષ્શ કરિા માટ ેસુગ્પ્થિ કરે 
છ,ે િેમાંથરી ‘પંખરીલોક’નરી કલપના આકાર લે છ.ે

સમ્ય સાથેનું એમનંુ સંરાન રરાિિરી એમનરી ઐપ્િહાપ્સક ચેિના (historical con-
sciousness) એમનાં સમગ્ સજ ્શનમાં રિગટ થિરી રહરી છ.ે િેથરી જ એ ગાઈ રકે છ ેકે, ‘વ્યપ્્િ 
મટરી બનું હંુ પ્િશ્વમાનિરી, માથે રરંુ મૂળ િસુંરરનરી.’
(૭)	દરલ્	અત્યાચાર	ઃ

જ્ાપ્િરિથાના કારણે આભડછટે અને દપ્લિો પરના અત્યાચારો સાંસદ ઉમારંકર 
રાજ્યસભામાં આક્રોરપૂિ્શક ઠાલિે છ,ે

‘ભારિના સમાજ માટ ેમોટામાં મોટરી રમકરીરૂપ િસિુ હો્ય િો િે કમજોર િગ્શ રિત્યેનરી, 
ખાસ કરરીને હહરજનો રિત્યેનરી અન્્યા્યિકૃપ્ત્ છ.ે.. મૈસૂરમાં જ ે ગામડાંઓમાં અસપકૃશ્યિા- 
પ્નિારણ માટ ેપાહરિોપ્ષકો મળાં હિાં િે ગામડાંઓમાં જ અસપકૃશ્યિા પળા્ય છ.ે.. ૧૯૭૦-
’૭૧માં ગુજરાિમાં પણ કુલ ૧૮,૪૨૮ ગામડાંમાંથરી માત્ ૯૪ ગામડાંમાં અસપકૃશ્યિાના 
કા્યદાના ગુનાઓ અંગે કામ ચાલ્યું હિું.’ (જગિ-રંગ, પકૃ. ૮૭-૮૮).

અમદાિાદમાં દપ્લિ ઉપરના અત્યાચાર િખિે પોલરીસનરી બેજિાબદાર િિ્શણૂક પ્િરે 
રાજ્યસભામાં હડસેમબર, ૧૯૭૩માં િેઓ બોલ્યા કે,

‘કૉલેજમાં ભણિાં સિણ્શ છોકરરી અને દપ્લિ છોકરાનાં લગ્નથરી હહંસાને કારણે દપ્લિ 
પ્િદ્ાથથીને સિરક્ણ કરિું મુશકેલ બને છ.ે.. અને િેથરી કેળિણરીસંસથાઓમાં ભડકો થા્ય છ.ે’

ભૂપ્મહરીનોને જમરીનિહેંચણરી અને પ્િકાસ્યોજનાઓનો લાભ મળે એ માટ ે એમણે 
કહ્ું...

‘નરીચામાં નરીચા િગયો માટનેરી ક્રાંપ્િ જો ભારિમાં ત્રીજી િાર પ્નષફળ જરે િો એક રિજા 
િરરીકે આપણે ્્યાં્યના રહરીરું નહીં, સામાપ્જક ક્રાંપ્િના અભાિે ખિમ થઈરું.’ (જગિ-રંગ, 
પકૃ. ૮૯-૯૧).

સપટમેબર, ૧૯૭૭માં રાજસથાનમાં નિરી ્યુપ્નિપ્સ્શટરી સથાપિાનરી િપાસ માટ ેપ્નમા્યેલરી 
એક સપ્મપ્િના સભ્ય િરરીકે િેઓ જોરપુર ગ્યેલા, ત્યાં પ્િદ્ાથથી મંડળના એક સભ્યે િબરીબરી 
કૉલેજમાં અનામિનો પ્િરોર ક્યયો, ત્યારે ઉમારંકરે પ્િદ્ાથથીઓમાં એટલરી નાનરી ઉંમરે દેખાિા 
િક્રદર્શન, અપ્નષ્ટ પ્ચંિન(cynicism)નરી ટરીકા કરરી હિરી.

‘જો હહરજનો-પ્ગહરજનો રિજાના છઠ્ા ભાગ જટેલા હો્ય િો સમાજજીિનમાં એકેએક 
મહત્િના ક્ેત્માં દર છઠ્ો માણસ હહરજન-પ્ગહરજન જોિા મળિો જોઈએ. સરકારરી નોકરરીમાં 
એમને જ ેઅપ્ગ્મિા અપા્યેલરી છ ેિે કહેિાિાં ઉજપ્ળ્યાિ િગયોને કંૂચે છ,ે પણ હકરીકિમાં િો 
આ જગાઓ િણપૂરરી જ રહે છ.ે’

૧૯૮૧ અને ૧૯૮૫નાં અનામિ પ્િરોરરી રમખાણો બાબિે ઉમારંકરનું િલણ રું હિું, 
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િે ૧૯૮૬માં રિગટ થ્યેલ હરરીન્દ્ર દિેપ્લપ્ખિ ‘ઉમારંકર જોરરી’ પુપ્સિકામાંથરી મળે છ.ે
‘હજુ થોડા મહહનાઓ પહેલાં જ (મેં) ‘સટટેસમેન’ના િંત્રી સહા્ય અને જાણરીિા પત્કાર 

કુલદરીપ ના્યર સાથે ઉમારંકરને ત્યાં પચાસેક પ્મપ્નટો ગાળરી હિરી. કદાચ કુલદરીપે જ એમને 
પૂછું હિુંઃ અમદાિાદનાં અખબારોેએ પહરપ્સથપ્િને ચગાિિામાં અપ્િર્યોપ્્િભ્યા્શ અહેિાલો 
આપરી મદદ કરરી હિરી, એ સાચું છ?ે’ ઉમારંકરે િરિ જ જિાબ આપ્યોઃ ‘જરા જટેલું પણ 
િથ્ય હો્ય િો જ એનરી અપ્િર્યોપ્્િ થઈ રકે.’ અને પછરી િેમણે ચેસટરટનને ટાંકિાં કહ્ું, 
‘ઓન્લરી ટરુથ કૅન બરી એ્ઝાજરેટડે.’ ઉમારંકરને ત્યાંથરી નરીકળા ત્યારે કુલદરીપ અને સહા્ય 
બંને બોલરી ઊઠાઃ ‘આ એક જિાબ મેળિિા માટ ેપણ ઉમારંકરને મળા એ સાથ્શક થ્યું.’ 
(ઉમારંકર જોરરી, પકૃ ૮૪).
(૮)	નવરનમાતિણની	રચહકતસા	ઃ

૧૯૭૪માં ચરીમનભાઈ પટલે રાજકરી્ય રમિથરી મુખ્ય રિરાન થ્યા. એ જ ગાળામાં 
બાંગલાદેરનાં ્યુદ્ધનાં પહરણામે દેરમાં આપ્થ્શક પ્સથપ્િ િણસરી હિરી. ભાિો આસમાને ગ્યા હિા 
અને મધ્યમ િેમજ નરીચલા િગયોમાં ખૂબ અસંિોષ હિો. એક િરફ બેફામ મોંઘિારરીને કારણે 
અને બરીજી િરફ ચરીમનભાઈએ ્યુપ્નિપ્સ્શટરીનો મંચ પોિાનરી રાજકરી્ય કારહકદથી િરરીકે િાપ્યયો 
હિો િેને કારણે, પ્િદ્ાથથીઓ અને અધ્યાપકોમાં ઘણો આક્રોર હિો. િેથરી ગુજરાિનું 
‘નિપ્નમા્શણ આંદોલન’ એ પ્િદ્ાથથીઓનું સરકાર સામેનું આંદોલન બન્્યું. પાલા્શમેન્ટરરી 
લોકરાહરી પર આ પહેલો ગંભરીર રિહાર હિો.

આ નિપ્નમા્શણ આંદોલન બાબિે રાજ્યસભામાં િેમણે ગુજરાિ સરકારનાં િલણનરી 
આકરા રબદોમાં ટરીકા કરરી અને ગુજરાિના મુખ્યરિરાને િે િખિે આપેલા રેહડ્યો-ભાષણનરી 
ઝાટકણરી કાઢરી. એ ભાષણ પછરી મહહલા સટરેન ડાઇરે્ટરે રેહડ્યો પરથરી કરફ્યૂ સંબંરરી એિરી 
સૂચના આપેલરી કે, ‘(જો) કોઈ કરફ્યૂ દરમ્યાન બહાર આિરે િો એને ગોળરીથરી ઠાર કરિામાં 
આિરે.’ આ રબદો સામે કપ્િ ઉમારંકરે રાજ્યસભાને કહ્ું,

‘એ સૂચનાઓ લોહરી ટપકિરી જીભે જાણે કોઈ કપાલ કંુડલા બોલરી રહરી ન હો્ય એ રરીિે 
ઉ્ચારાઈ હિરી...’

આ આંદોલન પ્િરે િેમણે જ ેકાંઈ કહ્ું-લખ્યું, િેમાં કપ્િનરી દરીઘ્શ અને પ્ચહકતસક દૃપ્ષ્ટ 
દેખા્ય છ.ે ચરીમનભાઈનરી સરકાર પડરી એનાં કરિાં મૂળ સમસ્યા જ ેછ,ે િે િરફ ધ્યાન દોરિાં 
લખ્યું કે,

‘આખરી િસિુના મૂળમાં ભ્રષ્ટાચારરી રાજકારણ છ.ે આપણે આ મોટાં સત્ય રિત્યે 
આંરળા રહરીએ નહીં. ગુજરાિમાં રિરાનમંડળનું પિન થ્યું છ.ે એનો અથ્શ એ નથરી કે 
ભ્રષ્ટાચારરી રાજકારણનો અંિ આવ્યો છ.ે આ સમસ્યા કા્યદો અને વ્યિસથાનરી સમસ્યા નથરી. 
મોટ ેભાગે રાજકિા્શઓએ રિજાનો પ્િશ્વાસ ગુમાવ્યો છ.ે (િેથરી) પ્િશ્વાસનરી કટોકટરી જન્મરી છ.ે’ 
(સંસકકૃપ્િ, ફેબ્ુ. ૧૯૭૪).

ગુજરાિમાં ‘નિપ્નમા્શણ’ આંદોલનના કપરા કાળે ચરીમનભાઈ પટલે મુખ્યમંત્રીપદેથરી 
હટ્ા અને સરકારનું પ્િસજ ્શન થ્યું. પરંિુ એ પ્િસજ ્શન પછરી ગુજરાિમાં ચૂંટણરી ્યોજીને 
લોકરાહરીનું સથાપન કરિા માટ ેઅમદાિાદના માણેકચોકમાં કેટલાક કમ્શરરીલો રરણાં પર 
બેઠાં હિાં, એમાં ઉમારંકર પણ ખરા. (સંદભ્શ ઃ રિકાર ન. રાહ, પરબ, જૂન-૨૦૨૧). એમને 
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માઇક મળું, એટલે ભાષણ કરિાને બદલે કપ્િએ એક કપ્િિા િાંચરી, જ ેપાછળથરી િેમનરી ખૂબ 
જાણરીિરી રચના બનરી, ‘પરુપંખરીનો માનિમેળો’ના નામથરી. આ લાંબા, ૨૬ ચરણ અને ૧૩ 
રૅરના ગઝલકાવ્યમાં ઉમારંકરનરી નખપ્રખ રિપ્િબદ્ધિા અને કપ્િનું ઉત્મોત્મ જક્ સટાપોપ્ઝરન 
મળે છ.ે ભૂિકાળે લખા્યેલા, પણ િિ્શમાને પણ રિસિુિ બનિા એ ગઝલના કેટલાક રૅર 
િાંચરીએ...

‘પશુપંખીનો	માનવમેળો	ચઢે	કદીક	હહલોળે; 
શુકનમાં	જ	આ	મળ્ો	કૂકડો,	બપોર-ઢૂકડો	બોલે.

ખચચર	ભાડે	ભરી	સભામાં	માઇક	સંભાળે	ગદભતિ; 
સાંઢ-સાઠમારી	ટી.વી.	પર,	ભસ્ાં	શ્ાન	વલોવે	નભ.

ન્્યા્યસર	સર	ક્યુાં	વાનરે,	વરની	ચાલે	વકીલા્; 
શકરો	બાજ	્ે	શાંર્દૂ્,	ત્યાં	રીંછ	ભરે	મૈત્રીની	બાથ.

થ્યો	ગીધ	રનલલોભી	સેવક,	વાઘ	બન્્યો	રખવાળ; 
ઘેટાંએ	ને્ૃતવ	સંભાળ્ું,	સપતિ	શીખવે	સીધી	ચાલ.

ચામાચીહડ્યું	પાટલીબદલુ,	આવ-જા	આવ-જા	કરે; 
રાજ્ય	પલટે,	પટે	કાચીંડો,	સદા	સલામ્	ઠરે.’

(૯)	મહાગુજરા્–લાલબત્ી	ઃ
ઉમારંકર મહાગુજરાિ આંદોલનમાં સહક્ર્ય ન હિા. એમનું િલણ ભાષાકરી્ય 

અલગિાિાદથરી પ્િરુદ્ધ રહ્ું હિું. િેઓ માનિા કે અલગ ભાષા પર રચા્યેલાં રાજ્યો ‘ઉપ-
રાષ્ટ ટ્રિાદ’ (subnationalism)ને જન્મ આપે છ,ે એ સામે એમણે ૧૯૫૬ના ઑ્ટોબરે ‘સમ્ય-
રંગ’માં લાલબત્રી રરરી, જ ેઆપણને ‘મરાઠરી માનુષ’નાં ઝનૂનમાં સાચરી પડિરી દેખાઈ છ.ે 
૧૯૬૦માં ગુજરાિ સથપા્યું ત્યારે કપ્િિાઓમાં પાછળથરી િેમનો આ અંદેરો અને ભરીપ્િ રિગટ 
થ્યાં છ.ે

‘સત્ય	અહહંસાની	આંખે	્ું	ભાળીશને,	ગુજરા્? 
‘ગાંધીને	પગલે	્ું	ચાલીશને,	ગુજરા્?’

સંકુપ્ચિ રિાદેપ્રક અપ્સમિાને બહાને થિરી રાષ્ટ ટ્રપ્િરોરરી અપ્સમિા બાબિે નિજાિ 
ગુજરાિને િેઓ ટકોરે છ ેઅને ગા્ય છ ેકેઃ

‘એ	્ે	કેવો	ગુજરા્ી, 
જ	ેહો	કેવળ	ગુજરા્ી? 
હહંદભૂરમના	નામે	જનેી	ઊછળે	ના	છા્ી? 
મહારાષ્ ટ્ર	દ્રરવડ	બંગાળ	રબહાર–બધે	અનુકૂલ. 
જ્યાં	પગ	મૂકે	ત્યાંનો	થઈને	રોપા્યે	દૃઢમૂલ. 
સેવા	સુવાસ	જનેી	ખ્યાર્; 
્ે	જ	બસ	નખરશખ	ગુજરા્ી. 
ના,	ના,	્ે	નહહ	ગુજરા્ી, 
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જ	ેહો	કેવળ	ગુજરા્ી, 
એ	્ે	કેવો	ગુજરા્ી, 
જ	ેહો	કેવળ	ગુજરા્ી, 
ભાર્ભરક્	દેશરવદેશે	નહીં	જનેી	ઊભરા્ી?’

પછરીના જ િષચે, ૧૯૬૧ના ઑ્ટોબરમાં, હદલહરી ખાિે મળેલા ‘રાષ્ટ ટ્રરી્ય એકિા 
સંમેલન’માં ‘રિાદેપ્રક પ્િરુદ્ધ રિાંિરી્ય દૃપ્ષ્ટકોણ’ પ્િરે બોલિાં એમણે કહ્ું હિું કે...

‘રિાંિરી્યિા દાખિિરી, માત્ સથાપ્નક હહિોનો જ પ્િચાર કરિો એટલે રાષ્ટ ટ્ર-પ્િરોરરી થિું.’ 
(જગિ-રંગ, પકૃ. ૮૦).

આિો પ્િચાર-અપ્ભગમ જોિાં દૃઢ રિિરીપ્િ થા્ય કે ઉમારંકર એક સંસથા બન્્યા, પણ 
વ્યપ્્િ મટ્ા િગર. પ્િશ્વમાનિરી કે પ્િશ્વકપ્િ્યે બન્્યા, પણ ગુજરાિરી ઘટ્ા િગર.
(૧૦)	્યુરનવરસતિટીની	સવા્યત્્ા	ઃ

સિાિંત્ર્ ્યોત્ર સમ્યમાં દેરમાં ્યુપ્નિપ્સ્શટરીઓનરી સથાપના થઈ. ૧૯૪૮માં સરકારે 
નરીમેલરી પ્િશ્વપ્િદ્ાલ્ય સપ્મપ્િનરી રિશ્ાિલરીના રિત્યુત્રમાં ઉમારંકરે ત્ણ સૂચનો ક્યાું, જ ે
‘સંસકકૃપ્િ’ના ૧૯૪૮ના મે મહહનામાં છપા્યાં...

એક િો, કેળિણરીનું માધ્યમ સથાપ્નક ભાષા હોિું જોઈએ. બરીજુ,ં પ્િશ્વપ્િદ્ાલ્યમાંથરી 
મૅકોલે-્યોપ્જિ કેળિણરીરિથામાં જ ેરરીિે આ છડેથેરી પ્િદ્ાથથી દાખલ થિો અને બરીજા છડેથેરી 
કારકુન નરીકળિો, િે સામે સાિર રહેિું, ત્રીજુ,ં પ્િશ્વપ્િદ્ાલ્યમાં કેન્દ્રસથાને રાજકારણ કે 
સમાજનો કોઈ વ્યિહારુ પુરુષ ન હો્ય, પરંિુ પ્િદ્ાપુરુષ હો્ય. રાજ્ય કે સમાજનો પ્િદ્ાકરી્ય 
સંસથાને આશ્ર્ય મળિો હો્ય એનો અથ્શ એ નથરી કે એ સંસથા રાજ્ય કે સમાજનરી ગુલામ બને.

અમદાિાદમાં ગુજરાિ ્યુપ્નિપ્સ્શટરીનરી સથાપના થઈ ત્યારે અમદાિાદના કેટલાક 
ઉદ્ોગપપ્િઓ સમાજમાં પ્નષણાિો પેદા કરિા માટ ેનિરી કૉલેજોનરી – ખાસ કરરીને પ્િજ્ાન, 
ફામા્શસ્યૂહટકલ અને એપ્ન્જપ્ન્યહરંગ કૉલેજો રરૂ કરિા રિિકૃત્ બન્્યા હિા. ઉમારંકરે આ સામે 
૧૯૪૮ના જૂનનાં ‘સમ્યરંગ’માં આક્રોર વ્ય્િ કરિાં રિશ્ ક્યયો હિો કે,

‘નિરી કૉલેજોથરી ‘અમદાિાદ’ને લાભ થિાનો છ ે કે અમદાિાદના ‘સાહપ્સક 
િેપારરીઓને’?

કસિુરભાઈ જનેા રિમુખ હિા, િે ‘અમદાિાદ એજ્યુકેરન સોસા્યટરી’એ એક િરફ નિરી 
કૉલેજો રરૂ કરરી હિરી, િો બરીજી બાજુ િલસાડમાં રંગનું કારખાનું પણ નાંખ્યું હિું. 
ઉદ્ોગપપ્િઓ અંગિ આપ્થ્શક મહત્િાકાંક્ાઓને માટ ેકેળિણરીના ઉદ્ોગને એક પૂરક ઉદ્ોગ 
િરરીકે સથાપિા સહક્ર્ય થ્યા હિા, એ િરફ ઉમારંકર ગોળગોળ કે મોઘમ નહીં, પરંિુ ફોડ 
પાડરીને, આંગળરી મૂકરીને, ‘મોટાં માથાં’ સામે બોલિાનો ભાર ઉિારરીને સપષ્ટ લખે છ ેકેઃ
‘અમદાિાદમાં પ્િશ્વપ્િદ્ાલ્ય કસિુરભાઈ ઍન્ડ કંપનરી માટ ેરચિાનું છ?ે’

ગુજરાિ ્યુપ્નિપ્સ્શટરીનરી કુલપપ્િનરી ચંૂટણરી િેઓ લડ્ા અને જીત્યા, પણ એ પ્િકલપના 
અભાિે જ, લોકરાહરીનરી સથાપના માટ ેજ લડ્ા હિા. એમનો સિભાિ ગમે િેટલો રાંિ 
ગણા્યો, પ્િિેકરી, મકૃદુભાષરી, નમ્ર, આપ્ભજાત્ય... બરું જ ખરંુ એમના વ્યપ્્િતિમાં, આમ 
છિાં િૈરાગરી થઈને બેસરી રહેિાના પ્િકલપે િેઓ પડકારને ઝરીલનારા ભડિરીર પણ ખરા. 
િેઓ પોિાના સમ્યમાં પોિાને ગેરહાજર રાખરી જ રકે નહીં. ્્યાંક-કરંુક અનુપ્ચિ થિંુ 
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હો્ય િો આંખ આડા કાન કરરી રકે નહીં. ઉમારંકરનાં ્યુપ્નિપ્સ્શટરી-ક્ેત્કા્ય્શ માટ ેપણ એિું 
જ સિો.
(૧૧)	સાહહત્યની	સવા્યત્્ા	ઃ

હદલ્રીનરી ગુજરાિરી સાહહત્ય અકાદેમરીના ચૂંટા્યેલા અધ્યક્ િરરીકેનું દાપ્્યતિ જ્યારે 
િેમને નભાિિાનું આવ્યું, ત્યારે કેન્દ્રરી્ય પ્રક્ણમંત્રી રિિાપચંદ્ર ચુંદરે િેમને પૂછું કે, ‘હંુ 
આપનરી રું સેિા કરરી રકંુ?’ આ જન-પ્રક્ક-કપ્િએ હહંમિથરી જિાબ િાળો કે, ‘િમારા 
ખાિાના સે્રન અપ્રકારરીને એટલું સમજાિરો કે અકાદમરી એમનરી િાબેનો (સરકારરી) 
ઇલાકો નથરી.’ (‘પરબ’, જુલાઈ-૨૦૨૧, પાન નં. ૭, રિમુખરી્ય)

૧૯૪૯માં મુનરરીના રિમુખપદે જૂનાગઢમાં ભરા્યેલા સાહહત્યસંમેલનને એમણે 
‘રાજકારણનરી રૂળેટરી’ િરરીકે િણ્શવ્યું હિું અને ‘સમ્યરંગ’માં રિશ્ ક્યયો કે...
‘સરસિિરી પાસે રાજ્યશ્રરીના પગ ચંપાિિા જરૂરરી છ?ે’

અમદાિાદનરી ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં લાંબા સમ્યથરી ચાલરી આિેલરી મુનરરીનરી 
નેિાગરીરરી સામે બંડ પોકારિાં લખ્યું હિું કે...

‘સાહહત્ય-પ્રક્ણ-સંસકારનરી રિિકૃપ્ત્ઓમાં માત્ રાજકારણનરી બોલબાલા હો્ય... િે એક 
રિજા િરરીકે રરમાિનારરી િસિુ છ.ે’... ‘એક પચરીસરીથરી પહરષદને એક વ્યપ્્િનાં િાળાંકંૂચરી 
લાગ્યાં છ.ે’ (સમ્યરંગ, પકૃ. ૨૩૧, ૨૩૨)

મુનરરીનરી નેિાગરીરરી સામે એમણે સુખલાલજીથરી માંડરીને સો જટેલા સાહહત્યકારોનરી 
સહરી સાથે એક પ્નિેદનપપ્ત્કા િૈ્યાર કરરી, અને િે નહડ્યાદમાં ૧૯૫૫નરી પહરષદના 
અપ્રિેરનના મંડપનાં દ્ાર પર ઊભા રહરીને શ્રોિાઓને િહેંચરી હિરી. પહરણામે અપ્રિેરન પૂરંુ 
થ્યા પછરી મુનરરીએ એમને મળિા બોલાવ્યા હિા અને ચચા્શને અંિે મુનરરીએ પહરષદનરી 
રિિકૃપ્ત્માંથરી પ્નિકૃપ્ત્ લરીરરી હિરી.

*
૧૯૮૪માં ઉમારંકરે સિે્છાએ ‘સંસકકૃપ્િ’ બંર ક્યુું. ૧૯૮૦થરી ‘સંસકકૃપ્િ’ માપ્સક મટરીને 

ત્ૈમાપ્સક બન્્યું હિું. ૧૯૮૦ પછરી ઉમારંકરે ‘સમ્યના રંગ’ પ્િરે ખાસ લખ્યું નથરી. ૧૯૬૦ના 
દા્યકાના અંિથરી બંરા્યેલરી ‘સમ્યરંગ’નરી નોંરોનું સિરૂપ પાછળથરી બદલાિું જણા્ય છ.ે જાહેર 
જીિનમાં સહક્ર્ય બન્્યા પછરી જિાબદારરીઓનરી ભીંસમાં, સમ્યના અભાિે ‘સમ્યરંગ’નરી 
સિિંત્ નોંરો લખિરી ર્્ય ઓછુ ંબન્્યું હરે. ૧૯૭૦ના દા્યકામાં િેઓ ગુજરાિ ્યુપ્નિપ્સ્શટરી, 
રાજ્યસભા, સાહહત્ય અકાદેમરી, ઇંહડ્યન ઇપ્ન્સટટ્ૂટ ઑફ કૉમ્યુપ્નકેરન્સ િગેરે સંસથાઓ 
અને સપ્મપ્િઓ સાથે સંકળા્યેલા હોિાથરી ઘણા વ્યસિ થ્યા હિા. આથરી રાજ્યસભામાં 
આપેલાં ભાષણો, ‘પ્નરરીક્ક’ માટ ેલખા્યેલા અગ્લેખો અને પ્િપ્િર મકૃત્યુનોંરો પાછળના કાળે 
‘સમ્યરંગ’માં િરારે મુકા્યા છ.ે

પક્રી્ય હહિો સાથે સંકળા્યેલા ન હોિા છિાં, કેિળ લોકરમથી કપ્િ-સાહહત્યકાર, 
(એમના રબદોમાં કહરીએ િો ‘ભાષા, કપ્િિા અને પ્રક્ણના માણસ’) િરરીકે ઉમારંકરે જાહેર 
જીિનમાં પોિાનો ઊજળો હહસાબ આપ્યો છ.ે સત્ા, રાજકારણ, લોકરાહરી, પ્રક્ણ-કેળિણરી, 
જાહેર સંસથાઓ, સાહહત્ય પહરષદ, જાહેર જીિનનરી આિરી અનેક ભૂપ્મકાઓ સપષ્ટ કરરી 
આપિરી િેમનરી િાિો અને સજ ્શનો ઇપ્ન્દરા ગાંરરી હો્ય કે સોપ્ન્યા ગાંરરી, જ્યરિકાર નારા્યણ 



પરબ v એપ્રિલ, 2022 35

હો્ય કે અન્ા હજારે, અનામિનરી િરફેણ હો્ય કે પ્િરોર, અકાદમરીનરી સિા્યિત્ા હો્ય કે 
પહરષદનરી ચૂંટણરી, દરેક માટ ેસાચાં ઠરે િેિાં છ.ે ૧૯૭૫ના માચ્શમાં ‘સમ્યરંગ’માં િેમણે  
કહેલું કે,

‘(લોકરાહરીમાં) સત્ાનું જ ેિત્િ છ,ે િેને િમે ટાળરી નથરી રકિા; પણ એ ગંરાઈ ન ઊઠ,ે 
એ કોઈનો ઇજારો ન બનરી બેસે, એ િમારે જોિાનું છ.ે’

આપણે ઉમારંકરને ‘કપ્િ’થરી પ્િરેષ ‘જનકપ્િ’ અને પ્રક્કથરી પ્િરેષ ‘લોકપ્રક્ક’ 
કહેિા રહ્ા, કારણ કે િેમનામાં જાહેર જીિન અને િાઙ્ મ્ય પ્ચંિનનરી નોખરી સહોપપ્સથપ્િ 
રચાઈ છ.ે િળરી િેમનાં અક્રજીિન અને જાહેર જીિનને જોડિરી કડરીમાં સભાનિાનો ભાર 
અને સજ ્શકિાના પ્િસમ્યનું સંિુલન છ.ે રાજકારણ હો્ય કે રાજસભા, પહરષદ હો્ય કે પ્રક્ણ, 
અત્યાચાર હો્ય કે ઉદારરીકરણ... જુદાં જુદાં ક્ેત્ોમાં ઉમારંકરનું વ્યપ્્િતિ એકસરખરી 
સંિેદના અને માનિમૂલ્યને રજૂ કરનારંુ છ.ે આ બરું ‘જાહેર જીિનના કપ્િ’ ઉમારંકર માટ ે
માત્ ઠાલા રબદો નહીં, પણ સંપૂણ્શ જીિનમૂલ્ય છ.ે રબદને મરૌનમાં ઓગાળનારંુ જીિન છ,ે 
સાંભળો...

મારં	કામ?	મારં	નામ? 
સપ્રાણ	ક્ષણ,	આનંદસપંદ	એ	કામ	મારં 
માનવાની	સફૂર્તિલી	રફ્ારમાં	ભળી	ગ્યું	છ.ે.. 
મારા	શબદ	આકારો	જ	ેકાંઈ	રસનીર્યઓ	્ે	હવે	અન્્ય	હૃદ્યમ્ય 
નામ	મારં	ભાષામાં	ઓગળી	ગ્યું	છ.ે 
વેઇટ-એ-રબટ્! 
છલે્લો	શબદ	મૌનને	જ	કહેવાનો	હો્ય	છ.ે

જુઓ, કપ્િ પોિે જ અહીં માનિિામાં એકરૂપ થઈ ગ્યા-નું બ્યાન કરે છ;ે પણ ધ્યાન 
રહે, એ માનિિા સફૂપ્િ્શલરી છ.ે ધ્યાન રહે, એ માનિિા અટકેલરી-ખટકેલરી-મૂંઝા્યેલરી-ડરેલરી કે 
િકિાદરી નથરી; પરંિુ રફિારમાં ચાલિરી સફૂપ્િ્શલરી માનિિાના દ્રાિણમાં સંિકૃપ્ (મરૌન) થ્યેલરી 
કપ્િન્્યા્ય ખપ્ચિ છ.ે

*
પ્મત્ો, ઉમારંકરને એક સમાજપુરુષ, સંસકકૃપ્િપુરુષ, જાહેર જીિનના પ્ચંપ્િિ રિહરરી 

િરરીકેનરી છપ્બ ઉપાસિા િેમનાં ચારેક પુસિકોમાંથરી અહીં આચમનરૂપ-નમૂનારૂપ કુલ્ે ૧૧ 
રિસંગો મૂ્્યા છ.ે ‘સમ્યરંગ’ આહદમાંથરી મળિા િેમના આિા અનેક પ્િચારો, રિસંગો અને 
બોલડ સટનૅ્ડ લેિાનરી ઘટનાઓને સાથે રાખરીને આપણે િેમનરી રિમુખ કપ્િિાઓ, ‘અપ્ભજ્ા’, 
‘રારાિસ્ત’, ‘સપ્પદરી’ જિેા આખેઆખા કાવ્યસંગ્હો, ‘ઝાકપ્ળ્યું’ કે ‘શ્રાિણરીમેળો’ જિેરી 
િાિા્શઓ, ‘કડલાં’, ‘સાપના ભારા’, કે ‘ઊડણચરકલડરી’ જિેાં નાટકો િગેરેનરી િપાસ કરરીએ 
િો કદાચ એ સજ ્શનો માટનેું કોઈક નિું પહરમાણ ખૂલે પણ ખરંુ. કારણ કે, આ જાહેરાિ િો 
ખુદ કપ્િએ પણ, ‘સપ્પદરી’ના રિિેરકમાં માનિપ્ચંિન રજૂ કરિાં કહરી છ ેકે,

‘જાણકારોને ભાગ્યે જ ્યાદ આપિાનરી જરૂર રહે કે આ ‘સપ્પદરી’નરી કેન્દ્રરી્ય અનુભૂપ્િ 
‘પ્િશ્વરાંપ્િ’ અને ‘આતમાનાં ખંડરે’ સાથે સંલગ્ન છ.ે પ્િશ્વબ્હાંડમાં પકૃથિરીનરી ્યાત્ાના પ્ચત્ 
પર પ્સથર થ્યેલ મન માનિજાપ્િનું સદ્-ભપ્િષ્ય પ્ચંિિરી રહે છ.ે’
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જુલાઈ ૧૯૮૪માં, ‘સજ ્શકનરી આંિરકથા’ (આ. ૧૯૮૪, પકૃ. ૩૧૯) રજૂ કરિાં િેઓ 
લખે છ ેકે...

‘મને કપ્િિા, રાજકારણ અને રમ્શ એકંદરે જુદાં જણા્યાં નથરી. કપ્િરમ્શ, સમાજરમ્શ, 
આતમરમ્શ િત્િિઃ એકરૂપ સમજા્યા છ.ે.. જોકે કાઠુ ંિો કપ્િરમ્શ અનુસરનારનું ઘડાઈ ગ્યું િે 
ઘડાઈ ગ્યું. દરેકમાં એના સંસારથરી ચેિિાનું, સામપ્્યકનું સંપાદન પોિે થઈને માથે િહો્યુું. 
એટલે િો (એનો) સંસાર ન રચરી બેસા્ય એ ખાસ સંભાળિાનું... રમ્શ અને રાજકારણના 
સંસારમાં ન સપડાઈએ િો કપ્િિાના સંસારમાં રા માટ.ે.. જરૂર છ ેિે િો એક જાિનરી પ્નરંિર 
સંરિજ્િાનરી (awareness), અને િેમાંથરી કપ્િ સંપ્િદ નરીપજ ેિો િેને પહોંચરી િળે એટલો શ્રમ 
કરિાનરી... ઘણરી િાર રિશ્ થા્ય કે રબદ સાથે ક્યાં પનારંુ પડ્ું, આના કરિાં, કહો કે, સુથાર 
થ્યા હોિ િો કેિું!... રચનાકારે પોિે જ રબદને–રબદાલ્યને િફાદારરીપૂિ્શક સથાપિો રહ્ો... 
ભરીિર સજ ્શકના કાનમાં એટલું અિશ્ય  કહ્ું છઃે જોજ ેહોં, િને િાંચિા રિેરા્ય િેનરી િારે હાથે 
િંચના ના થા્ય.’

આ કેહફ્યિમાં િો ઉમારંકર જરા મોટથેરી જણાિરી દે છ ેકે સજ ્શક િો માનિસંિેદન, 
માનિજીિન અને માનિરી્ય અપ્ભગમને છોડરીને ્્યાં્ય જઈ રકે નહીં.

અલબત્, એ િાિે્ય સાચરી કે હંુ જ્યારે િાજમહેલ જોઉં, ત્યારે રિથમ િો િેના સથાપત્ય- 
સૌંદ્ય્શને જ માણં, એના પા્યામાં, એના ઇપ્િહાસમાં, એનરી મુમિાઝ કથામાં ભાિકનરી નજર 
ના પણ જા્ય, એ અપ્ભલપ્ક્િ પણ નથરી. પરંિુ જો ભાિક િાજમહેલનાં સથાપત્યસૌંદ્ય્શનરી 
સાથે એના મૂળમાં રહેલા પ્િચારને જોડાજોડ જાણે કે િપાસે, િો ચોક્કસ િેને એ કળા 
પ્દ્ગુપ્ણિ થઈને આકષ્શરે, આનંદ આપરે. આ અથ્શમાં ઉમારંકરનાં સજ ્શનોને માત્ સાહહત્યનાં 
જ નહીં, પરંિુ ઇપ્િહાસ, સમાજપ્િજ્ાન, માનિપ્િજ્ાન જિેરી અન્્ય પ્િદ્ારાખાઓ સાથે 
િુલનાતમક અભ્યાસરીરું, િો આપણરી પ્િદ્ાપરંપરાને અને ખુદ ઉમારંકરને દરે હદરાઓનરી 
પ્િરાળિા મળરે.

િેમનાં ઘણાં કાવ્યો, અઢળક કાવ્યપંપ્્િઓ, પસંદગરીનરી િાિા્શઓ, નાટકો અને 
નિલકથાનાં કથાબરીજ, પ્નબંરોનરી ગોપ્ષ્ઠ... આ બરાંને એક છડે ે રાખરીને બરીજા છડે ે
‘સમ્યરંગ’નો આક્રોર, પ્ચંિન અને પ્ચંિા મૂકરીએ, પછરી એમાં થોડુ ં પ્િશ્ેષણનું અને ઝાઝું 
સમકાલરીન જીિનરંગનું િુલનાિત્િ ઉમેરરીએ, એમાં િળરી આગળપાછળના બનાિો અને અન્્ય 
સજ ્શનો... એિાં બરાંનો થોડો કે ઝાઝો છટંકાિ કરરીએ, િો ચોક્કસ આપણને કપ્િ-લેખક 
ઉમારંકરનરી રચનાઓનાં વ્યાસ અને પહરઘને, કેન્દ્રપ્બંદુ અને કેન્દ્રોતસારરી બળને, પ્િરાળિા 
અને ઘનિાને; ટૂકંમાં, કકૃપ્િનાં આંિરબાહ્ સંચલનોને રોરિાનો માગ્શ મળરે. પોિાના 
સમ્યાનુભિને સજ ્શનરૂપ આપિા કપ્િને ઝડપિાનો આ માગ્શ ઘણો મોકળો રહેરે. અથા્શત્ 
રિપ્િબદ્ધિાનું સજ ્શનમાં થિું રૂપાંિરણ કકૃપ્િને ભાર આપે છ ેકે હળિાર? િેનરી િપાસ થરે. 
બનરી રકે કે િપાસનો આિો વ્યા્યામ જનકપ્િ િરફનું પલ્ું નમાિે અને રુદ્ધકપ્િ િરફનું પલ્ું 
ઊંચકાિે પણ ખરો.

િળરી, ઉમારંકરનરી બાબિમાં આ રિકારનો િુલનાતમક અભ્યાસ, ઉમારંકરથરી 
ઉમારંકરનરી િપાસ, એક જ સજ ્શકનાં બે અલગ-અલગ પાસાંઓનો જોડાજોડ પ્િચાર કરિો 
સરીરરી લરીટરીનો છ.ે કારણ કે, કપ્િએ દરેક રચના િળે સજ ્શનિારરીખો આપિાનરી સુટિે રાખરી 
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છ.ે એ રચનાિારરીખને અને એ જ સમ્યમાં િેમણે જાહેર જીિનના જ ેકાંઈ અનુભિો અને 
આક્રોરો ઠાલવ્યા હો્ય, એને સાથે રાખરીને િપાસ થઈ રકે િેમ છ.ે જો આપણે કકૃપ્િને િેનરી 
રિ્યુપ્્િઓ-ભાષા-લ્ય-છદં-સંિેદના – ટૂકંમાં, સાહહપ્ત્યક મૂલ્યાંકન-પ્િિેચનના ટલુસથરી 
િપાસિાં હોઈએ, િો પછરી કકૃપ્િના રચનાબળને, રચનાપ્નપ્મત્ને પણ કેમ ન િપાસરી રકરીએ? 
હા, એ માટ ેઆપણે સમાજપ્િજ્ાન, માનિપ્િજ્ાન, ઇપ્િહાસ કે પછરી હફલસૂફરી જિેરી બરીજી 
પ્િદ્ારાખાઓનાં બારણાં ટકોરિાં પડ.ે આ રરીિે કપ્િનાં સજ ્શનોમાં જીિન-દાપ્્યતિ, માનિ-
દાપ્્યતિ ઊંચકિાનો ભાર હળિો રહ્ો કે બોપ્ઝલ? િે રચનાને મદદ કરે છ ેકે ડબુાડ ેછ?ે 
પ્િચારને ઉપદેર બનાિે છ ે કે આનંદ-સૌંદ્ય્શકળા? સામાપ્જક દાપ્્યતિ સજ ્શકને છછંડે ેછ ે
ત્યારે એ છછંડેાિું સજ ્શનમાં પુનઃપ્નમા્શણ છ,ે પામે છ ેખરંુ? હરહક્રએરન થા્ય છ ેખરંુ? કળાનો 
પ્પંડ બંરા્ય છ ેકે માત્ રૂપાળું બ્યાન બનરી રહે છ?ે સમાજજીિનનાં અથ્શઘટનો કાવ્યજીિનનો 
રિાણ બનરી રકે ખરાં? જીિનના ચમતકારો કાવ્યના ચમતકારમાં પહરણિ થા્ય છ ેખરા? 
કપ્િકમ્શ કકૃપ્િમાં ભરૌપ્િક જગિનો અભરૌપ્િક સિાદ ચખાડરી રકે છ ેખરંુ?

મોટ ેભાગે આ બરા રિશ્ોનો જિાબ ‘હા’ જ બનરી રહેરે ઉમારંકરનરી બાબિમાં. કારણ 
કે, એમાં માનિજીિનનરી રિસિુિિા છ,ે િેનું સાિત્ય છ.ે િેથરી લાંબું ટકરે અને સપર્શરે. આ 
િપાસ આપણને ઉમારંકરનરી કાવ્ય પ્િભાિનાને ‘સમ્યરંગ’ના રંગે રંગા્યેલરી હોિાના નિા 
આ્યામ સુરરી પહોંચાડરી રકરે.

*
આજ,ે આપણા ઉમારંકર એક કાળે જ ે ભાષાભિનના રિથમ અધ્યક્ હિા, એ 

પાહટ્યેથરી મને મારા પ્િચારો રજૂ કરિાનરી અને સહુ ભાિકોને િેને સહન કરિાનરી કુ-કે સુ- 
ચેષ્ટા આ જ પ્િભાગે કરરી છ.ે એ માટ ે હંુ સહુ પ્મત્ોનો ઓપ્રંગણ છુ.ં મારા થ્યેલરી આ 
ઉમારંકરપ્યચેષણા િેમના જન્મહદિસનરી સાચરી ઉજિણરી બનરી છ.ે આપણે પણ િેમને રહ્ે રહ્ે 
હૅપપરીિાલા બથ્શ-ડ ેકહરીએ, પણ એ કહેિાં કહેિાં સમાજપુરુષ ઉમારંકરનરી સજ ્શક ઉમારંકર 
સાથેનરી જુગલબંરરીને અહીં િો નમૂનારૂપ પ્િચારબરીજ િરરીકે રજૂ કરરી છ ેિે રરીિે નહીં, પરંિુ 
સામસામેના બંને છડે ેઆંગળરી મૂકરીને, પદિરી માટ ેજ થિાં સંરોરનોનરી રરીિે નહીં, પરંિુ સાચા 
રોરપ્નબંરના માળખેથરી િપાસિાનો સંકલપ કરરીએ.

સામારજક	વાસ્વને	કળામાં	રૂપાં્હર્	કર્ી	વા્ાતિ	ઃ	
‘ઓથાર’  ડૉ.	ચીમનલાલ	બી.	પટેલ

વાિા્શસજ ્શક મરીનલબહેન પોિાનો િાિા્શસંગ્હ ‘ઓથાર’ રિકાપ્રિ કરિરી િેળા પોિાને 
મૂળભૂિ રરીિે કથા સાહહત્યમાં જ રસ હોિાનરી િાિ કરે છ,ે એમાં પણ િેમના આ રસનાં 
સિરૂપોમાં નિલકથા, આતમકથા અને ટૂકંરી િાિા્શ મુખ્ય છ.ે ટૂકંરી િાિા્શમાં રસ રરાિિા સજ ્શક 
ગુજરાિરી ભાષાનરી જ નહીં, પણ અન્્ય ભાષાનરી િાિા્શમાં પણ રસરુપ્ચ રરાિે છ.ે િેઓ 
‘ઓથાર’ િાિા્શસંગ્હના ‘િાિા્શ અને હંુ’ નામના પ્નિેદનમાં જણાિે છ ે કે, ‘મૂળભૂિ રરીિે 
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લખિામાં આળસુ, એટલે ૧૫ િષ્શમાં ૧૫ િાિા્શ પણ નથરી લખરી! પાંચ-સાિ િાિા્શઓ આળસને 
કારણે પૂરરી થિાનરી રાહ જોઈને બેઠરી છ,ે િષયોથરી...’ (મરીનલ દિે - ઓથાર - િાિા્શ અને હંુ). 
િાિા્શ-લેપ્ખકાએ આ સંગ્હમાં આપેલરી ૧૩ િાિા્શઓ જ કદાચ સામરિિ ગુજરાિરી 
િાિા્શસાહહત્યમાં સારંુ સથાન અપાિરી રકે એિરી િાિા્શઓ છ.ે આ સંગ્હનરી કેટલરીક િાિા્શઓ 
નારરીિાદરી, નારરીસંિેદન િથા નારરીચેિનાનરી િાિ લઈને આિે છ,ે િો કોઈ િાિા્શઓ પુરુષકેન્દ્રરી 
અને પુરુષરિરાન કહરી રકા્ય એિરી િાિા્શઓ છ.ે જ્યારે એક િાિા્શ થડ્શ જને્ડરનરી છ.ે આ 
સંગ્હનરી ‘ઓથાર’ િાિા્શથરી લઈ છલે્રી િાિા્શ ‘પ્સનુ ઃ મારો દોસિ!’ – સુરરીનરી બરરી િાિા્શઓ 
ભાિકને સમજણપૂિ્શક પ્ચંિન કરિા કરરી દે છ.ે ‘ઓથાર’, ‘ભૂંસરી નાખ્યું એક નામ’, ‘મોં-
કળા’, ‘પ્દ્રા’, ‘ચકુ’, ‘ઉંબરો’, ‘સામેનું ઘર’, ‘ઘર?’, ‘બળું આ જીિિું’, ‘ગમિું જીિન’, 
‘કોના િાંકે?!’, ‘ઝુરાપો’ અને ‘પ્સનુઃ મારો દોસિ’ આ બરરી િાિા્શઓમાં ‘ભૂંસરી નાખ્યું એક 
નામ’, ‘ચકુ’ અને ‘ગમિું જીિન’ જિેરી િાિા્શઓ ભાિકને કે િાચકને હચમચાિરી નાંખે એિરી 
છ.ે જ્યારે થડ્શ જને્ડરનરી િાિા્શ ‘કોના િાંકે?’ આખા સંગ્હમાં જુદરી જ કહરી રકા્ય છિાં 
સામરિિ સમ્યનરી પહરપ્સથપ્િને દરા્શિિરી કહરી રકા્ય િેિરી છ.ે

‘ઓથાર’ િાિા્શમાં િાિા્શનાપ્્યકા પોિાના નોકરરીના સથળેિરી પોિાના ઘરે જિા નરીકળે છ,ે 
રેલિેસટરેન ઉપર પહોંચે છ,ે ત્યારે રિથમ મેમુ ટટ્રને નરીકળરી ગઈ હો્ય છ.ે ટટ્રને નરીકળરી ગઈ 
હોિાથરી પલૅટફૉમ્શ ઉપર કોઈ પૅસેન્જર ન હોિાથરી જ ેભ્યનો ફફડાટ અનુભિે છ.ે આ િાિા્શમાં 
કોમરી રમખાણો પછરીનરી માનિરી્ય પહરપ્સથપ્િ કેિરી હો્ય છ?ે – એનો અનુભિ આપણે કરરી 
રકરીએ છરીએ. રેલિેસટરેન ઉપર જ ેબેંચ ઉપર નાપ્્યકા બેઠરી હો્ય છ,ે ત્યાં જ એક બુરખાિાળરી 
સ્તરી આિે છ ેઅને એમનરી બાજુમાં બેસે છ.ે િે સમ્યનરી નાપ્્યકાના મનનરી ભ્યભરીિ પહરપ્સથપ્િનું 
િણ્શન િાિા્શકારે અદભુિ રરીિે ક્યુું છ.ે િે સમ્યે જ દાળિાળો પ્ચમન આિે છ.ે પ્ચમન નાપ્્યકાને 
દેિદૂિ જિેો લાગે છ.ે પ્ચમન, નાપ્્યકાને અહીં ન બેસિાનું સૂચિરીને ત્યાંથરી નરીકળરી જા્ય છ.ે 
અંરારંુ થઈ ગ્યું છ.ે ટટ્રને આિે છ.ે નાપ્્યકા લેડરીઝ કમપાટ્શમેન્ટમાં બેસે છ.ે પેલરી બુરખાિાળરી 
સ્તરી પણ આ જ કમપાટ્શમેન્ટમાં બેસે છ.ે આ કમપાટ્શમેન્ટ બરીજી બે-ત્ણ સ્તરીઓ પ્સિા્ય આખો 
કમપાટ્શમેન્ટ ખાલરી હિો. એક માછણ પ્નરાંિે ઊંઘિરી હિરી. બુરખાિાળરી સ્તરીના લરીરે નાપ્્યકા 
ખૂબ પરેરન િો હિરી િેથરી ભગિાનને પોિાને બચાિિા રિાથ્શના કરે છ.ે આિિરીકાલથરી આ 
ટટ્રનેમાં ન આિિાનો અને નોકરરી છોડરી અપડાઉન ન કરિાનો સંકલપ કરે છ.ે ત્યાં જ 
બુરખાિાળરી સ્તરી કહે છ ેકે, ‘અ્છા હુઆ આપ ્યહાં બૈઠરી થરી, િના્શ મેરરી િો હહંમિ હરી નહીં 
થરી, ઇસ માહોલ મેં અકેલે જાના!’ (ઓથાર – પકૃ. ૫). નાપ્્યકાનરી જમે જ બુરખાિાળરી સ્તરી પણ 
ડરરી રહરી હિરી. િે સાંભળરી નાપ્્યકા મનમાં હસે છ.ે નાપ્્યકા આ સ્તરીને એના થેલા સાથે 
ઊિરિામાં મદદ પણ કરે છ.ે ટટ્રને આગળ િરે છ.ે માછણ પોિાના કામમાં વ્યસિ થા્ય છ.ે 
અંરકારમાં ચમકિા િારાઓ નાપ્્યકાને પોિાના ઘરનો રસિો બિાિિા હો્ય એિું લાગે છ.ે 
એક માણસ બરીજા માણસનરી પહરપ્સથપ્િને આરરીન કેિા ભ્યના ઓથાર નરીચે જીિે છ,ે િે આ 
િાિા્શ ઉપરથરી સમજા્ય છ.ે આ િાિા્શમાં કોમરી રમખાણ પછરીનરી ભ્યગ્સિ પ્સથપ્િને પ્િષ્ય 
િરરીકે ગૂંથિામાં આિરી છ.ે

આ સંગ્હનરી બરીજી િાિા્શ ‘ભૂંસરી નાખ્યું એક નામ’ આ િાિા્શમાં નારરીસંિેદન િથા નારરી- 
ચેિનાના ખ્યાલનો પ્િપ્ન્યોગ થ્યેલો જોિા મળે છ.ે િાિા્શનાપ્્યકા નરીકરી નામનરી નાનરી છોકરરી 
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છ.ે એ પોિાના પ્પિાજીનરી કોઈ ભૂલને કે અસામાપ્જક કેટલાક વ્યિહારને લઈને નરીકરી રાળામાં 
િથા રાળા-બસમાં ખરાબ િિ્શનનો ભોગ બને છ ેઅને િેનરી રિપ્િહક્ર્યામાં િે બરાં સાથે ખરાબ 
વ્યિહાર કરરી બેસે છ.ે રાળા-બસમાંથરી ઊિરરી ઘરે જિાનરી ઇ્છા નથરી થિરી, ત્યારે નરીકરી 
પોિાનરી બહેનપણરીના ઘરે જિા પ્િચારે છ ેપરંિુ ત્યાં જ્યારે અહીં આિિાનું કારણ પૂછિામાં 
આિરે િો જિાબ રું આપરીર, એમ માનરી પોિાના ઘર િરફ આગળ િરે છ.ે નરીકરી પ્િચારે 
છ ેકે ‘ઘર આિે જ નહીં િો? પોિે ચાલ્યા જ કરે. ચાલ્યા જ કરે, સોસા્યટરી, રસિા, રહેર, 
બરું ઓળંગરીને જગંલ, નદરી, પિ્શિ પસાર કરરીને ચાલિરી જ રહે.’ (એજન–પકૃ. ૮). જ્યાં એના 
પપપા પ્િરે કોઈ િાિ જ નહીં કરે એિરી જગ્યાએ પહોંચરી જિાનું પ્િચારે છ.ે રાળાનરી 
બહેનપણરીઓ એનરી સાથે રમિા માટ ેપણ ઘરમાંથરી ના પાડરી છ,ે એિું પણ જણાિે છ.ે રાળામાં 
રાપ્શનર અને પેપ્ન્સલ ખોિાઈ જા્ય એમ ઘર પણ ખોિાઈ જા્ય એમ પ્િચારે છ.ે પણ એિું ્્યાં 
બને? નરીકરી પ્િચારિાં પ્િચારિાં ઘરે પહોંચે છ.ે ઘરના બારણે પોિાના પ્પિાના નામનરી નેઇમ 
પલેટ લગાિેલરી હિરી. નરીકરીના ભાઈને આ નેઇમ પલેટ ગમિરી નથરી. પૂરિ અને મમમરી િ્ચે 
પપપાને લઈ હંમેરાં િંગ િાિાિરણ રહેિું; પણ િે પોિે પોિાના પપપા સાથે કેટલરી રમાલ-
મસિરી કરે છ.ે કેટલા સરસ સનેહથરી રહે છ,ે પરંિુ આ બરું નરીકના મોટાભાઈ પૂરિને ગમિું 
નથરી. કારણ નરીકરીને ખબર નથરી પણ પપપાનરી હાજરરીમાં પૂરિ કંઈ પણ બોલિો નથરી, પરંિુ 
પપપા ન હો્ય ત્યારે નરીકરી સાથે ખૂબ િોફાન-મસિરી કરે છ.ે એક હદિસ નરીકરીના ઘરે દાદા-દાદરી 
આિે છ.ે પૂરિ દાદરીને પગે લાગે છ.ે જ ેરરીિે દાદરી બોલ્યાં, એ સાંભળરી પૂરિ અકળાઈ જા્ય 
છ.ે જથેરી બરાના ચહેરા જોઈ નરીકરી કરું નક્કરી કરરી રકિરી નથરી કે પોિાનાથરી રું અજાણ છ ે
િેનો પ્િચાર િો િેને પણ આિે છ.ે આ સંજોગોમાં નરીકરીને પૂરિ િરફનો ખૂબ અણગમો રહે 
છ.ે મમમરી જ ે બરું સહન કરિરી હિરી, આ સહનરપ્્િ જ નારરીસંિેદન છ.ે આ સંિેદન 
િાિા્શકાર ખૂબ સૂઝપૂિ્શ ભાિકના હૃદ્ય સુરરી પહોંચિામાં સફળ થ્યા છ.ે જ્યારે નરીકરી ઘરનો 
દરિાજો ખોલરી અંદર આિે છ ેત્યારે મમમરી બારણા પાસે જ ઊભરી હો્ય છ.ે નાપ્્યકા નરીકરી, 
મમમરી સાથે આજ ેથ્યેલા આખા હદિસનરી વ્યિહારનરી િાિ કરે છ.ે બંને એકબરીજાનો સનેહ 
(હંૂફ) મેળિે છ.ે નરીકરીના પ્િદ્ાથથી પ્મત્ોએ એનરી સાથે જ ેરરીિે વ્યિહાર ક્યયો છ ેછિાં પણ 
પોિાના પપપાને િો એ સારા જ છ,ે એિું પ્િચારે છ.ે જો પપપા સારા ન હો્ય િો મમમરી ગુસસે 
ન થા્ય. અમે બંને ભાઈ-બહેન કરું પણ ખોટુ ંકરરીએ િો મમમરી અમને પ્ખજા્ય છ.ે આ િાિ 
કરિાં નરીકરી થોડરી હળિરી થા્ય છ.ે મમમરીને કહે છ ેકે, ‘આજ ેિો સકૂલમાં અને બસમાં બરે જ 
લડાઈ થઈ, બોલ!’ (એજન–પકૃ. ૧૧). આિું થિાનાં કારણો પણ નરીકરી આપે છ.ે છાપામાં 
આિેલા પપપાના ફોટાને લરીરે આ િાિચરીિ દરપ્મ્યાન નરીકરી થોડરી રાંિ બને છ.ે મમમરી પણ 
ગંભરીર થઈ. નરીકરી મમમરીને જણાિે છ ે કે, પ્રિપ્ન્સપાલ સરે પણ મને થોડા હદિસ રાળાએ 
આિિાનરી ના પાડરી છ.ે આ સાંભળરી નરીકરીનરી મમમરી સિબર થઈ ગઈ છ.ે મમમરીનરી પહરપ્સથપ્િ 
જોઈ, નરીકરી થોડરી મુશકેલરી અનુભિે છ.ે હિે રું કરિું એ ખબર પડિરી નથરી. નરીકરી, મમમરી નજીક 
પહોંચરી જા્ય છ.ે નરીકરીના ખભા ઉપર મમમરીનું માથું મુકા્ય છ.ે નરીકરી પોિાના ફાટલેા ્યુપ્નફૉમ્શથરી 
મમમરીનાં આંસુ લૂછ ેછ.ે નરીકરી થોડરી પ્નરાર છ,ે પરંિુ બંને થોડાં સિસથ બને છ.ે નરીકરી પોિાના 
રૂમમાં જઈ, રૂમમાં લગાિેલાં ટડેરી, પોપટ, ઢીંગલરી િગેરેને જુએ છ.ે િાંદરો જાણે એને ટપલરી 
મારિો હો્ય એિું સંભળા્ય છ.ે દરેક િસિુ જાણે નરીકરીને ઘેરરી લઈ રમિ રમાડિાં હો્ય એિું 
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લાગે છ ેપરંિુ જ ેપહરપ્સથપ્િ સજા્શઈ છ ેિેનાથરી નરીકરી ખૂબ મુશકેલરીમાં મુકા્ય છ.ે મમમરીનરી બૂમ 
સાંભળિાં જ નરીકરી સિસથ થઈ બહાર આિે છ ેત્યારે નરીકરી પ્િચારે છ ેકે ‘્્યારેક રકમ ખોટરી 
હો્ય િો દાખલાનો જિાબ મળિો નથરી.’ (એજન–પકૃ. ૧૩). અચાનક એક હરક્ાિાળા સાથે 
બનેલો હકસસો નરીકરીને ્યાદ આિે છ,ે જમેાં હરક્ાિાળા ઉપર ગુસસે થ્યેલા પોિાના પપપા ્યાદ 
આિે છ.ે નરીકરીને મમમરીનરી િાિ પણ ્યાદ આિે છ ેકે પોપટને ગળે બાંરેલો દોરો છોડરી દો િો 
એ પણ રાક્સ બને છ.ે જ ેઘરનો ઓરડો બંર છ ેએના દરિાજા ઉપર નરીકરી કાળા રંગનરી 
ચોકડરી મારે છ.ે રૂમને િાળું મારરી દે છ.ે બારણા આગળનરી નેઇમ પલેટ ઉપરનું પોિાના પપપાનું 
નામ પણ ભૂંસરી નાંખે છ ેઅને પોિાના દરેક પુસિક, નોટબુક િેમજ સકૂલનું આઈકાડ્શ કે 
ડા્યરરીમાંથરી પણ પોિાના પપપાના નામ ઉપર કાળો કલર લગાિરી દે છ.ે પછરી મમમરીને 
ખુરરરીમાંથરી ઊભાં કરરી ઘરમાં લઈ જા્ય છ.ે અહીં િાિા્શકારે નાનરી નાપ્્યકાના પાત્ દ્ારા જ ે
િાિ ભાિક સુરરી પહોંચાડિરી છ ેિે અદભુિ છ ેઅને એ જ રરીિે મમમરીના પાત્ને પણ મરૌન 
રાખ્યું છ ેઅને િાિા્શમાં પાત્પ્નરૂપણકળાનું આકષ્શણ ઊભું કરિામાં સજ ્શક સફળ થ્યાં છ.ે

સંગ્હનરી ‘મોં-કળા’ િાિા્શમાં નાપ્્યકા સમરી કોઈક એિા પ્િચારોમાં અટિા્યેલરી છ ેજનેા 
લરીરે એ મોટરી પ્દ્રામાં છ.ે એમાંથરી બહાર આિિાના રિ્યતન કરે છ ેપરંિુ એ િરુ ને િરુ ઊંડરી 
પ્દ્રામાં મુકાિરી જા્ય છ.ે અમરીનો પ્મત્ સંજ્ય એને રિશ્ પણ પૂછ ેછ,ે ‘અમરી કોઈ ટને્રનમાં 
છ?ે’ (એજન–પકૃ. ૨૨). અમરીને એનો જિાબ સૂઝિો નથરી. િેનું કારણ સંજ્ય પોેિે જ છ.ે 
અમરીનાં લગ્ન સંજ્ય સાથે નક્કરી થઈ ગ્યાં છ.ે જનેરી િારરીખ પણ નક્કરી જ છ.ે છિાં અમરી 
પ્દ્રામાં છ.ે બંને જણાં પ્સનેમા જોઈને આિિાં હિાં ત્યારે અકસમાિ થા્ય છ.ે અમરીનરી જ્યારે 
આંખો ખૂલે છ ેત્યારે િે દિાખાનામાં હો્ય છ.ે સંજ્યનરી બહેન એને ્યાદ કરાિે છ ેકે િમારો 
સંજ્ય સાથે અકસમાિ થ્યો છ ેઅને સંજ્ય સાથે િાિ કરિા કહે છ.ે અમરી, સંજ્યને મળે છ.ે 
એક બાજુ અમના ઘરનરી પહરપ્સથપ્િ જુદરી છ.ે જ્યારે સંજ્યના ઘરમાં આ પહરપ્સથપ્િ પ્િપરરીિ 
છ.ે અમરીના ઘરમાં એનરી મા પ્સિા્ય કોઈનું કરું ઊપજિું નથરી િો સંજ્યના ઘરે બરાંને 
અનુકૂળ હો્ય િે રરીિે બરાં િિ્શન કરે છ.ે સંજ્યના ઘરમાં બરાં સાથે બેસરી કોઈ પણ િાિનો 
પ્નણ્શ્ય કરે છ.ે જ્યારે અમરીના ઘરમાં એનરી મમમરી કહે િે રિમાણે જ બરાંએ િિ્શિાનું હો્ય છ.ે 
સંજ્ય અને અમરીનાં લગ્ન થઈ ગ્યાં પછરી અમરી એનરી મમમરી જિેું જ િિ્શન કરરી બેસે છ.ે જ ે
ભ્ય અમરીના મનમાં હિો િેિું જ િિ્શન એનાથરી થઈ જા્ય છ.ે સંજ્ય એના માટ ેપ્પન્ક પપ્શલ 
ડટ્રસે લઈને આવ્યો. એણે કહ્ું, ‘મેં આ કલર કદરી પહે્યયો નથરી. હંુ નહીં પહેરંુ.’ (એજન–પકૃ. ૨૫). 
સંજ્ય આજનો હદિસ જ પહેરિા પ્િનંિરી કરે છ.ે અમરીના અગોચરમાં રહેલરી મમમરી, રક્કો 
મારરી અમરીમાં બહાર આિે છ.ે િે અમરી મટરી મમમરી બનરી જા્ય છ.ે પોિાનો જ કક્કો ખરો 
કરિાનરી રટ લઈ બેસરી જા્ય છ.ે જ ેપ્દ્રા અમરીના હૃદ્યમાં હિરી, િે જ પ્દ્રા બહાર આિરી 
અમરીને મુશકેલરીમાં મૂકે છ.ે અમરી પોિાના આિા િિ્શનથરી ખૂબ દુઃખરી છ.ે આખરી રાિ ઊંઘરી પણ 
નથરી રકિરી. પોિાનો ચહેરો અરરીસામાં જુએ છ.ે અડરો પોિાનો અને અડરો એનરી મમમરીનો 
ચહેરો દેખા્ય છ.ે અમરીનરી સરૌથરી મોટરી પ્દ્રા એ છ ેકે સંજ્યનું આટલું સુંદર ઘર, મમમરીનો આ 
અડરો ચહેરો એને લુપ્ િો નહીં કરરી નાંખે ને? અમરી સંજ્ય આગળ પ્િકરાળ સિરૂપ સાથે 
સામે આિે છ.ે અમરીએ આ િાિનરી ચચા્શ સંજ્ય સાથે કરરી ‘હા’ કે ‘ના’નો પ્નણ્શ્ય કરિો જોઈએ 
એિું પ્િચારે છ.ે િાિા્શલેપ્ખકાએ અમરીના પાત્ પાસે જ ેકામ િેના મનમાં પ્દ્રા મૂકરી લરીરું છ ેિે 
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ભાિકિગ્શ કે માનિસમાજને પ્ચંિનમનન કરિાં કહે છ ેઅને પોિાના કેિા િિ્શનથરી મુશકેલરી 
આિરી રકે છ ેિે અમરી દ્ારા બરીજાને પડિરી મુશકેલરી પ્િરે સુંદર િાિ કરરી છ.ે પોિાનરી માિાનરી 
મોં-કળા અહીં બરાબર દેખા્ય છ.ે આ િાિા્શસંગ્હનરી મોટુ ંઆકષ્શણ ઊભું કરે એિરી િાિા્શ 
‘ચકુ’ છ.ે આ િાિા્શમાં આખું દૃશ્ય દિાખાનાનું છ.ે કારણ કે એમના પપ્િ ત્ણ મહહનાથરી 
દિાખાનામાં સારિાર લઈ રહ્ા છ.ે ત્યાં સપ્િિાભાભરી ઊંઘરી રહ્ાં છ.ે િાિા્શકારે િાિા્શનાપ્્યકા 
સપ્િિા માટ ેઆખરી કથાિસિુ પોિાનરી દેરાણરી ભાનુમિરીને કહરી સંભળાિે છ.ે સપ્િિાનો પપ્િ 
ખૂબ સારો માણસ હિો, પરંિુ આજ ેકપા્યેલરી કેળ જિેો થઈ ગ્યો છ.ે લેપ્ખકા સપ્િિાના 
પપ્િને િાિાઝોડામાં ઊખડરી ગ્યેલા િડ સાથે સરખાિે છ.ે સપ્િિાભાભરી ઊંઘમાંથરી જાગે છ.ે 
મોટાભાઈ (સપ્િિાનો પપ્િ)ને ચડાિેલા બાટલા િરફ નજર કરે છ.ે સપ્િિાભાભરી હિે 
દિાખાના-વ્યિહારથરી અને વ્યિસથાથરી ટિેાઈ ગ્યાં છ.ે સપ્િિા પોિાનરી દેરાણરી ભાનુમિરીને 
િાિ કરિાં કહે છ ેકે, ‘આ પારકાં લોક આપડા માણસનરી આિરી સેિા કરે છ ેએ જોઈને થા્ય 
છ ેકે પોિાનાં કરિાં િો પારકાં િરારે પોિરીકાં નરીકળાં.’ (ચકુઃ પકૃ. ૨૮). કારણ કે કોઈ પણ 
કામ માટ ેનસયોને બોલાિે એટલે દોડિરી આિે છ.ે એના માટ ેભાનુમિરીનો પ્િચાર જુદો છ.ે એ 
એિું માને છ ેકે એમને એના પૈસા મળે છ.ે ભાનુમિરી કપડાં સરખાં કરિાં પ્િચારે છ ેકે અહીં 
ઊંઘિા માટ ેકોણ રહેિું હરે? ભાભરી એકલાં જ રહેિાં હરે? આિા અનેક રિશ્ો એના મનમાં 
ઊઠ ેછ ેઅને સમરી જા્ય છ.ે સજ ્શક િાિા્શનાં પાત્ો પાસે જ ેકામ લે છ ેએમાં એમનરી કલાકુરળિા 
દેખાઈ આિે છ.ે ક્યાં પાત્ો પાસે કેિું કામ લેિું એ િાિા્શકાર બરાબર જાણે છ.ે ભાનુમિરીના 
પ્િચારનું ખંડન કરિા માટ ેસપ્િિા પોિાના બંને દરીકરા માટ ેપોિાના પપ્િએ બજાિેલરી ફરજ 
અને કેિરી રરીિે દરીકરાને અમેહરકા મોકલાવ્યો િેનરી િાિ પોિાનરી દેરાણરીને સંભળાિે છ.ે પોિે 
જ ેઇન્િેસટમેન્ટ કરેલું િેનું વ્યાજ પણ ન મળું એિું કહે છ ે. િેનરી આ િાિમાં ભાનુમિરીને બહુ 
ઝાઝરી ગિાગમ ન પડરી. જિેરી સપ્િિાના પપ્િનરી ઇ્છા હિરી એિરી સપ્િિાનરી પણ ઇ્છા હિરી 
કે ઘડપણમાં આ બંને દરીકરાઓ મા-બાપને સાચિરે, પરંિુ એ ઇ્છા કે આરા ઠગારરી નરીકળરી. 
અહીં લેપ્ખકાએ િાિા્શનાપ્્યકાના મુખમાં એક પુરુષનરી િેદના (સપ્િિાનો પપ્િ) પ્નરૂપ્પિ કરરી 
છ.ે ભાનુમિરીને એિું લાગે છ ેકે સપ્િિાભાભરી હદિાળરીનરી સાફ-સફાઈ કરિા હો્ય એમ મનના 
ખૂણામાંથરી આ બરું કરરી રહ્ાં છ.ે બંને દરીકરાઓ અમદાિાદ રહેિા હિા. િે પહરપ્સથપ્િનરી 
િાિ પણ જણાિે છ.ે પોિાના પ્પિા સાથે દરીકરાનરી િહુઓ વ્યિહાર બરાબર ન કરે િોપણ 
‘મારા દરીકરા’ કરિાં સુકાઈ નથરી અને આજ ેજો! મોટો દરીકરો માને પાંચસો રૂપ્પાનરી નોટ આપે 
છ.ે મા ના પાડ ેછ.ે એટલે ફરરી લઈ લે છ ેઅને નાનો દરીકરો િો આિું િાિાિરણ મને ફાિિું 
નથરી એમ કહરી પાછો અમેહરકા પહોંચરી જા્ય છ.ે અહીં લેપ્ખકાએ મા-બાપ બંનેનરી સંિેદનાને 
િાચા આપરી છ.ે ભાિકને અહીં હચમચાિરી નાખે એ રરીિે િાિા્શનાપ્્યકાના મુખમાંથરી સંિાદ 
િહેિડાવ્યા છ.ે દિાખાનાના રૂમમાં પંખાના અિાજ પ્સિા્ય બરીજો કરો જ અિાજ આિિો 
નથરી. ભાનુમિરી ઘહડ્યાળમાં સમ્ય જુએ. દરીિાલને લૂણો લાગરી ગ્યો હિો. આ રૂપકથરી 
સપ્િિાના જીિનમાં કેિરી મુશકેલરી આિરી છ.ે િેઓ આ િરફ સંકેિ કરે છ.ે બે નસયો રૂમમાં રિિેરે 
છ.ે ખબર-અંિર પૂછ ેછ.ે ફરરી બહાર જિરી રહે છ.ે સપ્િિા પોિાનો બળાપો કાઢિાં કહે છ ેકે, 
‘આ પારકરી છોડરીઓ્ય આપણે ખારું કે નહીં, એનરી પ્ચંિા કરે છ ેઅને આપણા પેટનાં જણ્યાં 
જ...’ (એજન–પકૃ. ૩૦). નાપ્્યકાનાં સંિાનો એનાથરી દૂર જિાં રહ્ાં એનો ખટકો છ.ે બંને 
દરીકરાઓ મા-બાપને છોડરી ગ્યા છ ેિેનો િસિસો સપ્િિાના મુખેથરી િહરી રહ્ો છ.ે ભાનુમિરી 
આ િાિને કે દુઃખને િાળરી લેિાનો રિ્યતન કરે છ.ે સપ્િિાનરી િાિથરી ભાનુમિરીને એિું લાગે છ ે
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કે મોટાભાઈનરી બરીમારરીના લરીરે આ પહરપ્સથપ્િ થઈ હિરી. દેરાણરી-જઠેાણરી િ્ચે થિરી િાિમાં 
જાણે સપ્િિાભાભરી પોિાના ભૂિકાળને ભરીિરમાંથરી કાઢરી રહરી હો્ય છ.ે પોિાનાં બાળકો નાનાં 
હિાં િે દરપ્મ્યાન પોિાના પપ્િનરી થ્યેલ સુરેન્દ્રનગર બદલરીનરી િાિ કરે છ ેઅને િે સમ્યે 
અનુભિેલા અનુભિથરી બંને દરીકરાને એપ્ન્જપ્ન્યર બનાિિાનરી િાિ થિાં પોિાને ગભ્શ રહેિાં 
‘ચકુ’ના જન્મનરી િાિ કરે છ.ે ‘ચકુ’ જાણે કે ખોટરી રરીિે આિરી ગઈ છ,ે એમ માનિા નાપ્્યકા 
‘ચકુ’ સાથેનો વ્યિહાર પણ અણછાજિો રહે છ.ે િેમ છિાં ચકુ પોિાનરી દાદરી સાથે રહેિરી 
અને રરીમે રરીમે મોટરી થઈ ગઈ. રાળાએ પણ જિરી થઈ ગઈ. ચકુનો િમામ વ્યિહાર એનરી 
દાદરી સાથે હો્ય છ.ે મા (નાપ્્યકા સપ્િિા) એનાથરી થોડરી દૂર જ રહે છ.ે સપ્િિા િો પોિાના 
દરીકરાઓ ઉપર જ સનેહ િરસાિે છ ેઅને આ બરું ભાનુમિરી જુએ છ.ે અહીં ચકુ અને બાનો 
સંબંર કંઈ જુદો જણાિો. બંને દરીકરાઓને રંરો િથા પરણાિિા િગેરે િેમજ િચેટને અમેહરકા 
મોકલાિિા માટ ેિમામ મૂડરી ખચથી નાંખરી હિરી, પરંિુ આજ ેઆ િરફ એટલે કે પોિાનાં મા-
બાપ િરફ કોઈ ધ્યાન આપિું નથરી. જ ેઅમાનરીિરી અથિા િો અળખામણરી ચકુ જ મા-બાપનું 
ઘર અને એમનું બરાબર ધ્યાન પોિાના ટૂકંા પગારમાં રાખે છ.ે સપ્િિા, ભાનુમિરીને કહે છ ેકે 
િમારા મોટાભાઈ મોટા દરીકરા પાસે પૈસા માગ્યા હિા. પરંિુ એના જિાબમાં મોટો દરીકરો કહે 
છ ેકે, ‘બાપ થઈને દરીકરા પાસે પૈસા માગિાં રરમાિા નથરી?’ (એજન–પકૃ. ૩૩). આ િાિ 
સાંભળરી િમારા મોટાભાઈ રાત્ે પથારરીમાં સૂિા પછરી ઊઠા જ નહીં. આજ ેબરીમારરીના ત્ણ 
મહહના થઈ ગ્યા. ભાનુમિરી પણ ગળગળરી થઈ જા્ય છ.ે ચકુ નાનરી હિરી, િે સમ્યે પણ બંને 
ભાઈઓ એના ભાગમાં આિિું બરું ઝાપટરી જિાં હિાં. બા સમજાિિાનો રિ્યતન કરિાં, પરંિુ 
હંુ િેને દૂર ને દૂર રકેલિરી રહેિરી હિરી. મેં એના ઉપર આટઆટલું પ્િિાવ્યું હોિા છિાં આજ ે
ચકુ માિા અને એના પ્પિાનું કેટલું ધ્યાન રાખે છ ેઅને બરું જ કરે છ.ે ભાનુમિરી, ચકુનાં 
િખાણ કરે છ.ે ચકુને આટલરી મુશકેલરી આપિા છિાં એ નાનરી હિરી ત્યારે પણ કરું જ બોલિરી 
ન હિરી અને આજ ેપણ કરું જ બોલિરી નથરી. સાંજ પડિા આિરી છ.ે લાઇટો રરીમે રરીમે રરૂ 
થઈ રહરી છ.ે ભાનુમિરી ઘરે જિા રૂમમાંથરી બહાર જા્ય છ ેઅને ચકુ રૂમમાં અંદર આિે છ.ે 
ચકુ ઉપર ભાનુમિરીનરી નજર અટકે છ.ે આ િાિા્શમાં ત્ણ સ્તરીપાત્ો દ્ારા લેપ્ખકાએ સ્તરીસંિેદન 
સાથે પુરુષ(પ્પિા)ના સંિેદનનરી િાિ પણ સુંદર રરીિે રજૂ કરરી છ.ે આજના દરીકરાઓ ઉપર 
ચકુના પાત્ દ્ારા કટાક્ ક્યયો છ.ે નારરીચેિનાનરી કે નારરીનરી સમજનરી િાિ ચકુ દ્ારા લેપ્ખકા 
ભાિક સુરરી સફળિાપૂિ્શક પહોંચાડ ેછ.ે

આ સંગ્હનરી િાિા્શ ‘ઉંબરો’માં પ્પિકૃસત્ાક એટલે કે પુરુષરિરાન સમાજનરી િાિ કરિામાં 
આિે છ.ે િાિા્શનાપ્્યકા રોભા પોિાના ભાઈ અને પ્પિાના સકંજામાં જ ેરરીિે મુશકેલરીમાં મુકા્ય 
છ ેિેમાંથરી બહાર નરીકળિું મુશકેલ બને છ.ે નાનરી હિરી, ત્યારે ભણિા િેમજ ફરિાનરી પાબંરરી 
હિરી. આગળ ભણિાં રાળામાંથરી સરીરું ઘરે જ આિિાનું. જરા પણ મોડુ ંથિું ન જોઈએ. 
બાળપણમાં િો મોટભેાગે ઘરમાં જ પુરાઈ રહેિાનું. ઘરના ઉંબરનરી અંદર જ એનું આખું 
જગિ. બા ઘરના ઉંબરાનરી પૂજા કરે, બા ઉંબરાને પગે લાગે. દાદરી િગેરેનરી માન્્યિા એિરી કે 
ઉંબરાનરી પૂજા કરે િો ઘરનું દહરદ્રપણં જિું રહે. ઘરમાં દાદરી અને સરૌથરી િરુ રાક બાપુજીનરી. 
એનરી બૂમ સંભળા્ય અથિા સાઇકલનરી ઘંટડરી િાગે એટલે રમિાનું છોડરી જ ેપુસિક હાથમાં 
આિે િે લઈ િાચિા બેસરી જિાનું. એક હદિસે બાપુજી ઘરમાં આિરી ગ્યા, િે સમ્યે રોભા 
ભાગિાં ભાગિાં પડરી... સરીરરી ઉંબરા ઉપર પડરી, જનેો ઘા કપાળ અને િાળના મૂળમાં આજ ે
પણ ઉંબરા જિેો જ સચિા્યેલો છ.ે બરીજો એક રિસંગ પણ ્યાદ આિે છ ેનાપ્્યકાને... મામાના 
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લગ્નનરી િૈ્યારરી માટ ેગ્યા હિા અને ત્યાંથરી આિિાં સાંજ ેઆઠ િાગરી જા્ય છ.ે િે હદિસે બરીજા 
પગપ્થ્યાં પર જ આખરી રાિ પસાર કરિરી પડ ેછ.ે ઘરના ઉંબરાનરી બહાર એકલરી ્્યારે્ય 
નાપ્્યકા જઈ રકિરી નહોિરી. ભણિામાં હોપ્ર્યાર રોભા પોિાનરી બહેનપણરીઓ સાથે ્્યાં્ય 
ફરરી પણ ન રકે. કૉલેજના હદિસો પણ રોભાએ પ્નરાળનરી જમે જ પસાર કરિા પડ્ા. 
ક્યાં્ય એકલા જિાનરી છૂટ ન હિરી. ્્યાંક જિું હો્ય િો ભાઈ કે દાદરીને સાથે લઈ જિાનાં. 
રોભાનરી બહેનપણરી અનસૂ્યાનરી સગાઈ થઈ. અનસૂ્યાનરી બરરી બહેનપણરીઓને પ્સનેમા 
બિાિિાનું નક્કરી થ્ંુય. પરંિુ રોભાને મુશકેલરી ઊભરી થઈ. એટલે અનસૂ્યાનરી મા, રોભાના ઘરે 
આિરી િાિો કરે છ.ે ત્યારે છૂટછાટ મળે છ.ે પરંિુ સાડરી િો ન જ પહેરરી રકે! પ્સનેમાઘરમાં 
રિિેરે છ,ે ત્યારે િેનો ભાઈ પાછળનરી હરોળમાં બેઠો હો્ય છ.ે જથેરી નાપ્્યકાનો પ્સનેમાનો બરો 
હરખ ગા્યબ થઈ જા્ય છ.ે ઘરે આિે છ ેત્યારે દાદરીનો બબડાટ ચાલુ હો્ય છ.ે લગ્ન ન થિાં 
કૉલેજ પૂણ્શ કરરી, સરકારરી અપ્રકારરીનરી નોકરરી મળે છ.ે ગાડરી લઈ જા્ય અને મૂકરી પણ જા્ય 
છ.ે નાપ્્યકાના પગારનો િહરીિટ પણ ભાઈ અને બાપુજી સંભાળે છ.ે અહીં ભાિકનરી પુરુષરિરાન 
સમાજનરી સત્ા આગળ નારરી કેટલરી લાચાર છ ેિે જોઈ રકા્ય છ.ે નોકરરીના સથળે કનુ ્્યારે 
નાપ્્યકાના જીિનમાં રિિેરરી ગ્યો િેનરી ખબર પણ ન પડરી. ઘરે િો િાિ થા્ય એિું ન હિું. છિાં 
કનુ પ્િરે િાિ કરરી. જથેરી પોિાના પ્પિા રોભાને ચેિિણરી આપિાં કહે છ ેકે, ‘જો મારરી ઇ્છા 
પ્િરુદ્ધ આ ઘરનરી બહાર પગ મૂ્્યો, િો ્યાદ રાખ, ક’દરી આ ઘરમાં પાછાં ફરિા નહીં મળે.’ 
(એજન–પકૃ. ૩૮). મારરી િાિ બા સમજ ેપણ બાનું કરું ચાલિું નથરી. બા ખૂબ પરેરાન થા્ય 
છ.ે રોભા કનુ સાથે લગ્ન કરરી હંમેરના માટ ેઆ ઘરનો ઉંબરો છોડરી દે છ.ે હંસાના ફોનથરી 
પોિાના પ્પિાશ્રરીના મકૃત્યુના સમાચાર મળે છ.ે કનુ, રોભાને ત્યાં મોકલાિે છ.ે રોભા ત્યાં 
પહોંચે છ ેપરંિુ પોિાનો ભાઈ એને ઘરનો ઉંબરો ઓળંગિા દેિો નથરી. જ્યાં ઊભરી છ ેત્યાંથરી 
ચાલરી જિા કહે છ.ે રોભા (નાપ્્યકા) જ ેહાર પોિાના પ્પિાને ચઢાિિા લાિરી હિરી, એ એના 
પગમાં આિરી પડ ેછ.ે રોભા ત્યાંથરી પાછરી પોિાના ઘરે આિરી જા્ય છ.ે નાપ્્યકા થોડા હદિસ 
પછરી પાછરી પોિાના પ્પિાના ઘરે જા્ય છ.ે બારણં ખૂલિાં અંદર રિિેરે છ,ે સામેનરી દરીિાલે 
બાપુજી િથા બાનો ફોટો લટકે છ.ે ભાઈ પાટ પર બેસરી માળા ફેરિિો હિો. ભાઈ બાપુજી જિેો 
જ લાગે છ.ે માળા ફેરિિાં-ફેરિિાં જ બોલ્યો કે, ‘કેમ આિરી? ‘ના’ કહરી છ ેને પગપ્થ્યાં નહીં 
ચડિાનાં આ ઘરનાં?’ (એજન–પકૃ. ૩૯). રોભા પોિાનરી ભાભરીને ભાઈને સમજાિિા કહે છ,ે 
પરંિુ કરું ઊપજિું નથરી. ‘જનેરી િકરીલાિ કરિા િું આિરી છ,ે એના નામનું િો જ ેહદિસે લગ્ન 
કરિાનું નક્કરી ક્યુું, િે હદિસે જ નાહરી નાંખ્યું છ.ે’ નાપ્્યકા પોિાના ભાઈને સમજાિિાનો રિ્યતન 
કરે છ ેપરંિુ િે માનિા િૈ્યાર નથરી. રોભા પ્િનંિરી કરિાં કહે છ ે‘મા-બાપના ઘરનાં બારણાં 
દરીકરરી માટ ેહંમેરાં ખુલ્ાં હો્ય છ ેઅને હંુ િો િારરી દરીકરરી માટ ેહંમેરાં મારા ઘરનાં બારણાં 
ખુલ્ાં રાખરીર. ભલે િારા ઘરનાં બંર હો્ય.’ નાપ્્યકા ઉંબરો ઓળંગ્યા િગર જ સડસડાટ 
પોિાના ઘર િરફ પાછરી િળે છ.ે આમ, આ િાિા્શ પુરુષરિરાન સમાજમાં સ્તરીઓ ઉપર થિા 
અત્યાચારનરી પૂપ્િ્શ કરે છ.ે િેનરી સામે નારરી પોિાનરી રપ્્િ બિાિરી, આગળ િરિાનો માગ્શ 
બિાિે છ.ે અહીં નારરીચેિનાનરી િાિ લેપ્ખકા માનિસમાજ સમક્ બરાબર રરીિે આલેખરી આપે 
છ.ે

‘સામેનું ઘર’ આ િાિા્શ માલાના આખા કુટુબંનરી પહરપ્સથપ્િ િથા સામેના ઘરનરી કરૌટુપં્બક 
ભાિનાનરી સમજ ઉપર રચા્યેલરી છ.ે માલા, સિરીર, પ્િરુ અને માલાનાં સાસુ-સસરા આખા 
કુટુબંમાં માલા રોજબરોજનરી જ ેપહરપ્સથપ્િ છ ેએનાથરી કંટાળરી ચૂકરી છ.ે સિાર-સાંજ કોઈ પણ 
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ઘરકામ કરિા માલાનરી ઘરનરી સામે રહેિું સામાન્્ય કુટુબં છ,ે િેના ઘર િરફ નજર જા્ય છ.ે 
આ સામાન્્ય ઘરના લોકો એકબરીજાને કેિરી રરીિે દરેક કામમાં મદદરૂપ થા્ય છ ેિેનરી કલાતમક 
રરીિે િાિ રજૂ થઈ છ.ે જ્યારે પૈસે-ટકે સુખરી ગણાિું માલાના ઘરમાં માલાનરી પહરપ્સથપ્િનું 
લેપ્ખકાએ સંિેદનરરીલિાથરી િણ્શન ક્યુું છ.ે માલાનું કોઈ પણ કરેલું કામ એમનાં સાસુ કે 
સસરાને રાંપ્િ આપિું નથરી, જ્યારે સામે ઘરે દરીકરા અને િહુને બંને ડોસા-ડોસરી દરેક કામમાં 
કેટલરી બરરી મદદ કરે છ.ે કોઈ પણ બાબિમાં િહુને ખલેલ કે દુઃખરી કરિાનો રિ્યતન થિો નથરી. 
જ્યારે માલાને િો િાિે-િાિે માલા પોિાનરી રોજનરીરરી પૂણ્શ કરરી પોિાનરી નોકરરી કરે છ ેઅને 
સંપૂણ્શ રરીિે ઘરનરી જિાબદારરી પ્નભાિે છ.ે ઘરનું કોઈ પણ સભ્ય એના કામમાં મદદ કરિું 
નથરી. એટલા માટ ેિાિા્શના અંિે માલા સામેના ઘરનાં લોકોના જિેરી એક હદિસનરી પ્જદંગરી 
ભગિાન પાસે ઉરાર માગે છ.ે અહીં એક સ્તરી દ્ારા બરીજી સ્તરી પર ગુજારિામાં આિિા 
અત્યાચારનરી િાિ માલાના સંિેદના દ્ારા ભાિકને પ્ચંિન કરિા માટ ેપૂરિાં છ.ે

આ સંગ્હનરી િાિા્શ ‘ઘર?’માં િાિા્શનાપ્્યકા પ્રિાંગરી પપ્િ પ્નપ્ખલ સાથે કોઈ સામાન્્ય 
અણબનાિ થિાં પોિાનું ઘર છોડરી પ્પ્યર આિરી ગઈ છ.ે બપોરના સમ્યે ભાભરી ઘરના 
કામમાંથરી પરિારરી કામિાળરીનરી રાહ જુએ છ.ે ભાભરી, પ્રિાંગરીને રસિા પર કામિાળરી આિિરી 
દેખા્ય છ,ે કે કેમ િે જોિા કહે છ.ે આખો રસિો સૂમસામ છ.ે બપોર હોિાથરી રસિા ઉપર કોઈ 
દેખાિું નથરી. ઘરનરી દરેક વ્યપ્્િ (સભ્ય) ભાઈ, નાનુ, બા-બાપુજી બરાં જ પોિપોિાના કામમાં 
વ્યસિ છ.ે બાપુજીને કાને સંભળાિું ન હોિા છિાં ટરી.િરી. જુએ છ.ે પ્રિાંગરી બારરી પાસે ઊભરી 
રહરી કંઈક પ્િચારે છ.ે િે દરપ્મ્યાન ભાભરી કોઈક િાિ કહેિા માટ ેપ્રિાંગરીને પોિાનરી પાસે 
બોલાિે છ.ે લેપ્ખકા કહે છ,ે ટરી.િરી.ના હરમોટ દ્ારા અિાજ નાનો-મોટો કરરી રકા્ય અથિા 
ટરી.િરી. બંર કરરી રકા્ય, એમ માણસનું હરમોટ પણ કોઈકના હાથમાં હો્ય છ.ે ભાભરી કામિાળરી, 
પ્નપ્ખલકુમાર િગેરેનરી િાિો કરે છ.ે ત્યાં જ પ્ખસકોલરી આિરી ખાલરી હરીલ પાસે આિે છ ેઅને 
િેને ચાટિાનો રિ્યતન કરે છ.ે અહીં િાિા્શકારે માનિરીનાં મન સમજિા માટ ેસરસ રૂપક િાપ્યુું 
છ.ે ભાભરી િાિનરી રરૂઆિ કરિાં પ્રિાંગરીને કહે છ ેકે, ‘લગ્નનાં આટલાં િષયો પછરી િમે આમ 
ઘર છોડરીને આિિાં રહો િેમાં પ્નપ્ખલકુમાર ભેગરી અમારરી પણ આબરૂ ઓછરી થા્ય છ.ે’ 
(એજન–પકૃ. ૫૧). આ સાંભળરી પ્રિાંગરીને ખૂબ માઠુ ંલાગે છ ેકે હિે આ ઘર મારંુ નથરી? જ્યાં 
પા-પા પગલરી ભરરી હો્ય, જ્યાંથરી રાળા ન જિા માટ ેબેસરીને રડરી લરીરું હો્ય, દરીકરરી પરણરી 
ગઈ એટલે પારકરી કે એના માટ ેમા-બાપનું ઘર પારકંુ થઈ ગ્યું. ભાભરી, પ્રિાંગરીને આગળ કહે 
છ ેકે ઘરમાં બે િાસણ ભેગાં હો્ય િો ખખડ ેપણ ખરાં. એમાં ઘર છોડરીને ન અિા્ય. ત્યારે જ 
નાનુનો બગાસાં ખાિાનો અિાજ, મોટાભાઈના હાથમાંથરી પેપર પડિાનો અિાજ બંને 
એકમેકમાં ભળરી જા્ય છ.ે ભાભરી, પ્રિાંગરીને જાિભાિનું સંભળાિે છ.ે પ્રિાંગરીને ભાભરીને 
બોલિરી બંર કરિાનરી ઇ્છા થઈ આિરી, પરંિુ એ કરું કરરી ન રકરી. બા-બાપુજી પોિાનરી 
રિિકૃપ્ત્માં રિ છ.ે ભાભરી જણાિે છ ે કે બહુ લાંબું ખેંચિામાં મજા નથરી. ભાભરી બરા માટ ે
રરબિ લાિે છ.ે નાપ્્યકા પ્રિાંગરી પાસે બેસરી એને કહે છ ેકે ‘મન મારરીને્ય આપણે રહેિું પડ.ે 
રું થા્ય? બૈરાંનો અિિાર જ એિો.’ (એજન–પકૃ. ૫૩). પ્રિાંગરીને પોિાનરી દરીકરરી પ્િપ્રનરી 
પ્ચંિા ખૂબ સિાિે છ.ે બાપુજી, પ્રિાંગરીને અહીં એક-બે હદિસ રહેિા કહે છ.ે પરંિુ પ્રિાંગરીને 
િો અહીં પણ ટકેિિાનરી જગ્યા જોઈએ છ.ે બરાંનું સાંભળરી લરીરા પછરી પ્રિાંગરીનરી બા બોલે 
છ.ે ‘પ્રિુ, િારરી માને મા નહોિરી, એટલે ચુમાઈને, ચંપાઈને, દબાઈને એ પડરી રહરી આ ઘરમાં, 
પણ િારરી મા િો જીિિરી છ.ે’ (એજન–પકૃ. ૫૪). પ્રિાંગરીને એનરી મા નોકરરીિાળા સથળનરી 
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આજુબાજુમાં ઘર રોરિા કહે છ ેઅને જરૂર જણા્ય િો પોિાનું ઘર છોડરી દરીકરરી સાથે રહેિા 
િૈ્યાર થા્ય છ.ે અહીં લેપ્ખકાએ પુરુષરિરાન સમાજ પર જબરજસિ કટાક્ ક્યયો છ.ે િાિા્શમાં 
િાિા્શકારે િષયોથરી નારરીના હૃદ્યમાં (બા) રરબાઈ રહેલરી જ ેલાગણરી કે સંિેદના કેિરી પ્િસફોટક 
થઈને બહાર આિે છ ેઅને અત્યાર સુરરી ્્યારે્ય ન બોલિું િાિા્શનું પાત્ (બા) એક ઝાટકે જ 
િેરપ્િખેર કરરી નાંખે છ ેિેનરી િાિ કરરી છ.ે બાનરી આ િાિ સાંભળરી બરાં સિબર થઈ જા્ય છ.ે 
લેપ્ખકાએ ખૂબ સૂઝપૂિ્શક િાિા્શના અંિે બાના પાત્ દ્ારા સરસ કામ લરીરું છ.ે

િાિા્શ ‘બળું આ જીિિું’માં િાિા્શકારે ઘરસંસારમાં સામાન્્ય રરીિે િહુને પડિરી 
મુશકેલરીઓનરી િાિ છ.ે િહુ પોિાના પપ્િ, બાળકો િથા સાસુના વ્યિહારથરી કેિરી િો કંટાળરી 
જા્ય િેના સંિેદનનું પ્નરૂપણ કરિામાં આવ્યું છ.ે એમનરી પ્નરાળનાં રિભાબહેન મહેિરી એટલે 
કે પ્રક્ક ખૂબ સારરી રરીિે ભણાિે અને સામાપ્જક િથા વ્યિહાહરક પ્રક્ણ પણ વ્યિપ્સથિ 
આપે છ.ે આમ, રિભાબહેને આપેલું પ્રક્ણ આ બરરી છોકરરીઓને ધ્યાન આપિાં સૂચન પણ 
કરે છ.ે નાપ્્યકા જરુનાં લગ્નમાં કન્્યાદાનમાં આપિા કહેલરી પ્િજોરરીએ એના જીિનમાં મુશકેલરી 
ઊભરી કરે છ.ે પ્િજોરરી કન્્યાદાનમાં આપરી િો છ ેપરંિુ એ જરુના પપ્િનરી નોકરરીિાળરી જગ્યા 
ઉપર સરીરરી મોકલાિરી દરીરરી છ.ે એટલે સાસુ આખા ગામને એ બિાિરી ન રકરી એટલે િેનો 
વ્યિહાર જરુ સાથે બરાબર નથરી. પપ્િ ભૂપેન્દ્રરા્ય નોકરરીમાં વ્યસિ છ ેએમ માનરી િાિો 
માનનારો છ.ે એનો દરીકરો ન્યન જ્યારે એના પ્પિા કરિાં પોિાનરી મા સાથે જરા જુદરી રરીિે 
િિચે છ.ે િે માનું કહ્ું માનરી પોિાનરી પતનરી પર પ્ખજાિો નથરી. િાિા્શનાપ્્યકા જરુને િો િેનરી 
પુત્િરૂથરી પણ ડરિંુ પડ ેછ.ે નાપ્્યકા થોડરી રૂપાળરી છ.ે જ્યારે એનો પપ્િ થોડો કદરૂપો છ ે
એટલે કે કાળો છ.ે જરરીના ગામના ્યુિાનો િેનરી મશકરરી કરે છ.ે જનેા લરીરે પણ જરરીએ ખૂબ 
હેરાન થિું પડ ેછ.ે જરરીનરી સાસુ, જરુને એના પપ્િના નોકરરીના સથળે જિા દેિા નથરી. જ્યારે 
જિાનો સમ્ય આિે, ત્યારે અનેક બહાનાં કાઢરી ભૂપેન્દ્રરા્યથરી દૂર જ રાખે છ.ે એટલા માટ ેિો 
એના હદ્યરના દરીકરા પંકજ કરિાં એનો દરીકરો ન્યન લગભગ દસેક િષ્શ નાનો છ.ે ભૂપેન્દ્રરા્ય 
અને એના નાના ભાઈનાં લગ્ન સાથે જ થ્યાં હિાં. છિાં સાસુનરી પળોજણને લરીરે આ 
પહરપ્સથપ્િ જરરીના જીિનમાં આિે છ.ે જરરી હંમેરાં પોિાનરી સાસુ પ્િરે ખરાબ જ પ્િચારે છ.ે 
જરુને લગ્નનાં પહેલાં પાંચ િષ્શ સાસુ દ્ારા ખૂબ સિામણરી કરિામાં આિે છ.ે જરરી ચોથા 
રોરણ સુરરી ગુજરાિરી ભણરી છ.ે પરંિુ એના પપ્િને અંગ્ેજીનો રોખ છ.ે એટલે એને અંગ્ેજી 
રરીખિા માટ ેકહેિામાં આિે છ.ે જરરી, સાસુના મકૃત્યુ પછરી એનરી પકડમાંથરી છુટકારો િો મેળિે 
છ.ે પરંિુ એ હારકારો િરુ રહેિો નથરી. કારણ કે પુત્િરૂ આિિાથરી એ એનાથરી દબાિરી રહે 
છ.ે પુત્ એના પ્પિા જિેું િિ્શન કરિો નથરી. એટલે જરરી ભગિાનને રિાથ્શના કરિાં કહે છ ેકે, 
‘હે ભગિાન, િારે આપિું જ હો્ય િો થોડાં િષયો રિભાબહેન જિેું જીિિાનું આપ.’ (એજન– 
પકૃ. ૬૧) આમ, આપણે ભાિક િરરીકે પ્િચારરી રકરીએ કે જરરીને જીિનમાં કેટલરી બરરી 
મુશકેલરીઓનો સામનો કરિો પડ્ો હરે. જરરીનરી િેદના-સંિેદના આ િાિા્શમાં બરાબર પ્ચપ્ત્િ 
કરિામાં આિરી છ.ે જરરીનરી િેદના માનિસમાજનરી ઘણરી નારરીનરી િેદના હરે. આ બિાિિામાં 
લેપ્ખકા સફળ થ્યાં છ,ે એટલે જ િો િાિા્શનું રરીષ્શક છ ે‘બળું આ જીિિું.’

‘ગમિું જીિન’ િાિા્શમાં લેપ્ખકાએ એક સમકૃદ્ધ અને રાંપ્િપ્રિ્ય કુટુબં સાથે સામેનરી બાજુ 
રહેિા આિેલા કુટુબંના દાદાજીના સંિેદનનું  જ ેચહરત્પ્ચત્ણ ક્યુું છ,ે એમાં િાિા્શકારનરી સૂઝ 
દેખાઈ આિે છ.ે નરેરભાઈ, રેખાબહેન  એમનો દરીકરો ભાપ્િક, પુત્િરૂ મમિા િથા બે પરૌત્ 
અમલ અને પ્ચન્ટ.ુ.. આ કુટુબં સમકૃદ્ધ જ નહીં, પરંિુ એટલું જ રાંપ્િથરી જીિન જીિનારંુ છ ે
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અને સંસકારરી પણ છ.ે એમના ઘરનરી સામેનરી બાજુમાં બે-એક િષ્શથરી રહેિા આિેલા કુટુબંના 
દાદા, પ્ચન્ટનુે કંઈક પૂછરી જા્ય છ.ે પ્ચન્ટનુે ઝાઝરી સમજ પડિરી નથરી. પરંિુ પ્ચન્ટનુરી દાદરીને 
એનરી િાિમાં રસ પડ ેછ.ે સામેિાળા દાદા જ ેરરીિે હેરાન થા્ય છ ેએ જોિાં ભાિકને િો એિું 
લાગે છ ેકે એનરી પુત્િરૂ જ હેરાન કરિરી હરે. પરંિુ િાિા્શના અંિમાં જ ેઘટસફોટ થા્ય છ ે
િેનાથરી નરેરભાઈનો આખો પહરિાર આશ્ચ્ય્શચહકિ થઈ જા્ય છ.ે સામેિાળાં દાદા અને દાદરી 
બંને સરકારરી નોકરરીમાં અપ્રકારરી િરરીકે ફરજમુ્િ (પ્નિકૃત્) થ્યાં છ.ે એમનો એક દરીકરો 
અને પુત્િરૂ િથા પરૌત્ એમનરી સાથે રહે છ ેઅને બરીજો દરીકરો અને એમનો પહરિાર પ્િદેરમાં 
િસે છ.ે જ્યારથરી અહીં રહેિા આવ્યાં છ ેત્યારથરી સોસા્યટરીના કોઈ પણ સભ્ય સાથે એમને 
િરુ પહરચ્ય નથરી. એમના ઘરમાં કોઈ મહેમાન કે કોઈનરી પણ આિન-જાિન નથરી. એક હદિસ 
દાદાજી, પ્ચન્ટનુે કંઈક િાિ કરરી ગ્યા, જનેાથરી પ્ચન્ટનુરી દાદરી રેખાબહેનને એમનરી િાિમાં અને 
એમના પ્િરે જાણિામાં રસ પડ ેછ.ે પરંિુ કોઈને કરરી જ ખબર પડિરી નથરી. એક હદિસ 
દાદાનો પરૌત્, પ્ચન્ટનુે બોલાિિા આિે છ.ે કારણ કે એમનરી દાદરી પડરી ગ્યાં છ.ે િો એમને 
ઊભાં કરિા મદદ કરિા માટ ેઆિે છ.ે રેખાબહેન આ િકનો લાભ લઈ દાદાજી સાથે પહરચ્ય 
કેળિે છ.ે દાદાજી િારંિાર અમલ પ્િરે પૂછ ેછ.ે રેખાબહેન પોિાના પપ્િ નરેરભાઈને િાિ 
કરે છ.ે નરેરભાઈ કોઈના જીિનમાં દખલ કરિા ના કહે છ.ે છિાં રેખાબહેનનું મન માનિું 
નથરી. રેખાબહેનને એક હદિસ દાદા એિું કહે છ ે કે િમારો દરીકરો અમલ મને છૂટાછડેા 
અપાિરે? રેખાબહેન પોિાના પરૌત્ સાથે આ પ્િરે િાિ કરે છ.ે પરંિુ અમલ એિું જણાિે છ ે
કે છૂટાછડેા માટ ેદાદાજીનરી અરજી ન ચાલે. િે િો એમના દરીકરાએ જ કરિરી પડ.ે’ ત્યારે દાદા 
ખૂબ ગુસસે ભરા્ય છ ેઅને રેખાબહેનને કહે છ ેકે ‘કોણે કહ્ું મારા દરીકરાને છૂટાછડેા લેિા 
છ?ે હિે ડઘાિાનો િારો રેખાબહેનનો હિો.’

‘હંુ િો િમને બહુ ડાહ્ા માણસ ગણિો હિો. િમે આિરી અફિા ફેલાિો?’ (એજન–પકૃ. 
૬૮). ભાપ્િક અને નરેરભાઈએ રેખાબહેનને આ િાિથરી દૂર રહેિાનરી િાિ કરરી. રેખાબહેનને 
જ ેભ્રમ હિો કે િે એના મનના ઊંડાણ સુરરી પહોંચરી ગ્યા છ,ે પરંિુ િે ભ્રમ ખોટો પડ્ો. દાદા 
નાનપણથરી પોિાનરી માિા દ્ારા દોરેલા ચોકઠામાંથરી બહાર આિરી ર્્યા નથરી. લગ્ન પણ 
માિાના કહેિાથરી થઈ ગ્યાં. એમાં પણ પોિાનરી મરજી ન ચાલરી. પતનરી એટલો બરો કહર્યાિર 
લઈને આિરી કે ઘરમાં ્ ્યાં્ય પગ મૂકિાનરી જગ્યા જ ન રહરી.પતનરીએ કંૂડાળાંઓ કરિા માંડ્ાં, 
પૈસા, સગાંસંબંરરી િગેરેના કંૂડાળામાં ના્યક ફસાિો ગ્યો. પ્જદંગરીના છલે્ા હદિસોમાં િેને 
બહાર આિિું છ ેઅને થોડુ ંજીિન જીિિું છ.ે એટલે િે પતનરી પાસેથરી છૂટાછડેા લેિા માંગે છ.ે 
‘િમારો દરીકરો એ મને અપાિરી રકરે?’ િેનરી આ િાિ સાંભળરી રેખાબહેન સિબર થઈ ગ્યા. 
નજરોથરી દૂર થિરી પેલરી દાદાનરી આકકૃપ્િ, રેખાબહેનનરી નજર રૂંરળરી થઈ. આ આકકૃપ્િ સપષ્ટ 
િથા પોિાના ગમિા જીિન િરફનરી ગપ્િ હિરી. આ િાિા્શમાં નારરીસંિેદન કરિાં, પુરુષસંિેદન 
િરુ છ.ે પુરુષનરી ્યાિના એિરી છ ેકે ન િો કોઈને કહરી રકે! કે ન એ સહન કરરી રકે! આખા 
િાિા્શસંગ્હમાં આ એક જુદરી રરીિે કહેિા્યેલરી િાિા્શ છ.ે

‘કોના િાંકે?’ િાિા્શમાં નાપ્્યકા સિરીટરી એના મોટાભાઈ બોબરીનરી સકૂલમાં જ ભણે છ.ે 
બંને ભાઈ-બહેન િ્ચે રંગ-રૂપનો જમરીન-આસમાનનો ફેર છ.ે સકૂલમાં પ્િદ્ાથથીઓ િથા 
પ્િદ્ાપ્થ્શનરીઓ અંદરોઅંદર િાિો કરે છ.ે જનેાથરી સિરીટરીને ખૂબ દુઃખ થા્ય છ.ે િેકેરનમાં 
દાદરીને ઘેર જા્ય છ.ે ત્યાં પણ દાદરી બોબરીનાં ખૂબ િખાણ કરે છ ેઅને સિરીટરીનો રંગ જોઈ એને 
કાળકા માનો અિિાર માને છ.ે છિાં બોબરી, બહેનને ખૂબ િહાલ કરે છ.ે મને િો બોબરી ગમે 
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છ.ે સાથે મમમરીનરી એક બહેનપણરીને પણ બોબરી ખૂબ ગમે છ.ે પપપાના ભાઈબંર રમચેન્દ્ર િો 
બોબરીનરી પપપા પાસે િારંિાર માગણરી કરે છ.ે એક હદિસ ઘરે કોઈ ન હિું, ત્યારે પપપાના પ્મત્ 
ઘરે આિે છ.ે સિરીટરીને આઇસક્રરીમ લેિા મોકલે છ ેઅને બોબરીને હેરાન કરિાનો રિ્યતન કરે છ.ે 
બોબરી પપપાના પ્મત્ના હાથમાં એક બચકંુ ભરરી હાથ ઉપર દાંિ પાડરી દે છ.ે એ જ હદિસે 
પપપા, બોબરી ઉપર ખૂબ ગુસસે થ્યા. અહીં માનિસમાજના ત્રીજા જને્ડરનરી િાિ ભાિક સમજી 
રકે છ.ે લેપ્ખકાએ આ િાિા્શમાં આ િાિને કેટલરી હળિારથરી અહીં રજૂ કરરી છ ેએ જ એમનરી 
કુરળિા છ.ે બોબરીને પપપા સૂચન કરે છ ેકે મરદનરી જમે ટટ્ટાર ચાલિા માટ ેકહે છ.ે પછરીથરી 
બોબરી સિરીટરી કે બરીજા પ્મત્ો સાથે રમિાનું છોડરી ઘરમાં જ રહે છ ેઅથિા મમમરીને ઘરકામમાં 
મદદ કરે છ.ે એક િખિ રાત્ે એમનો ઘાટરી અને બોબરી િ્ચે કરું અઘહટિ ઘટના થા્ય છ.ે િે 
સમ્ય દરપ્મ્યાન બોબરી ચરીસ પાડરી ઊઠ ેછ.ે પછરી ઘાટરીને ઘેરથરી કાઢરી મૂકિામાં આિે છ.ે ‘મારો 
છોકરો જ આિો પ્રખંડરી?’ (એજન–પકૃ. ૭૨), બોબરી સાથે રાળામાં બનેલરી ઘટના સંદભચે 
ગંભરીર થા્ય ત્યાંથરી બોબરીને હૉસટલેમાં મૂકિાનરી િાિ થા્ય છ.ે પછરી મમમરી, બોબરીના 
ઑપરેરનનરી િાિ કરે છ.ે પરંિુ પપપા પોિાનરી છાપ બગાડિા માટ ેઆ િાિનો અસિરીકાર કરે 
છ.ે હેબિાઈ ગ્યેલો બોબરી રૂમમાં પુરાઈ રહે છ.ે સિરીટરીને ખબર પડ ે છ ે કે િેનો ભાઈ 
ટટ્રાન્સજને્ડર છ ેત્યારે સિરીટરી કહે છ ેકે પોિાનો ભાઈ આિો હોઈ જ ન રકે! સકૂલમાં ભાષણ 
સમ્યે બાળકોને રિશ્ પૂછિા જણાિિામાં આિે છ ેત્યારે એક બાળક રિશ્ પૂછ,ે ‘રારો કે ઈશ્વર 
કોઈ ભૂલ કરે િો? (એજન–પકૃ. ૭૪). આ રિશ્ને લરીરે હૉલમાં રાંપ્િ પથરા્ય છ.ે આ રાંપ્િમાં 
બોબરીના શ્વાસનો અિાજ ચારે િરફ પથરા્ય છ.ે ઉપરો્િ િાિા્શમાં લેપ્ખકાએ માનરી સંિેદના, 
બહેનનરી અણસમજુ િેદના િથા પ્પિાનું દુઃખ અને બોબરીનું સંિેદન માનિસમાજમાં કેિરી રરીિે 
પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડ ેછ ેએનું પ્નરૂપણ ખૂબ સુંદર રરીિે આલેખ્યું છ.ે

‘ઝુરાપો’ િાિા્શમાં ના્યક લગભગ ૧૪-૧૫ િષ્શનો હરે. િે પ્િદેર જિો રહે છ ેઅને 
ત્યાં રહરી ડૉ્ટરનરી પદિરી મેળિે છ.ે ના્યક પ્િદેર જિાં પહેલાંના ઘરનું ઝરીણિટભ્યુું િણ્શન 
કરે છ ેિે જોિાં એિું લાગે છ ેકે ના્યકનું ઘર કોઈ ગામડામાં છ.ે ગુજરાિરી ભાષામાં જ ેરબદો 
બોલા્ય છ ેજિેા કે પાપ્ણ્યારંુ, પપ્નહારરી, સીંચપ્ણ્યું, રોહર્યો િગેરે દાદાનું સાિ નાનું ગામ, 
ઘરનરી આજુબાજુ લરીમડાઓનરી હાર હો્ય, ઘર આખું લાકડાંથરી બનાિેલું; ઘરનરી દરીિાલોમાં 
ગોખલા પણ હિા. હીંચકે ઝૂલિાનરી િાિ કે ભેંસનરી ગમાણનરી િાિ હો્ય, ઘરના ઓરડાનું 
િણ્શન, ઘરના રસોડામાં ગોઠિા્યેલરી બરરી િસિુઓનું િણ્શન, નાહિાનરી ઓરડરીમાં ગરોળરી, 
ઉંદર િગેરે િેમજ એનરી પાછળના બાગે કૂિો અને એનરી આજુબાજુ ચરીકુડરી, નાપ્ળ્યેરરી, 
આંબલરી, સરીિાફળરી, જામફળરી અને અનેક જાિનરી કેરરીઓનું િણ્શન... િાિા્શમાં રિકકૃપ્િ-પ્નરૂપણ 
એટલરી સરસ રરીિે કરિામાં આવ્યું છ ેકે ભાિકના મનને ઠડંક મળે. સાથે ચૂલા પર બનિા 
હાંડિાનું િણ્શન. એનાથરી પણ િરુ મજા િો રાપ્ત્ દરપ્મ્યાન સૂિા માટ ેબરા સાથે થ્યેલરી 
પથારરીઓમાં પડ્ા-પડ્ા ગરીિો ગાિાનાં, પત્ાં રમિાનાં િગેરે... એને પ્િદેરમાં આ બરરી 
િાિોનો ઝુરાપો રહે છ.ે કારણ ત્યાં (પ્િદેરમાં) જ ેગામડાના દાદાજીના ઘરનરી રોમાંચિાળરી 
્યાદો આિે છ ેિે ત્યાં નથરી. જથેરી ના્યકનું મન ઝુરાપો અનુભિે છ.ે પોિાના િિન સાથે માંડ 
પંદરેક હદિસનો સહિાસ ગાળો હરે, એનરી અમરીટ છાપ િાિા્શ ના્યકના મનપટ ઉપર કોઈ 
અરિપ્િમ છાપ છોડરી જા્ય છ,ે જ્યાં એનાં દાદા-દાદરી, ભાઈ-બહેન, કાકા-કાકરી એિરી જ છાપ 
એના હાથમાં બંરા્યેલરી છ.ે આટલાં િષયોથરી આ ગામ માટ,ે આ સિજનો માટ ેઅને આ રિદેર 
માટ ેએ પ્િદેરમાં ઝૂરિો રહે છ.ે ના્યક િિન પાછો આિે ત્યાં પ્મલાન ઍરપૉટ્શના ચાર 
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કલાકના રોકાણમાં પણ િે ઍરપૉટ્શનરી બહાર જ ેટકેરરીઓ િરફ આકષા્શ્ય છ,ે િો ઍરપૉટ્શથરી 
કાર પોિાના ઘર િરફ જિા પોિાનું ગામડુ ંભૂલિો નથરી. ગામડાનો રસિો હિે પાકો થઈ ગ્યો 
છ.ે ગામડુ ંરરીમે રરીમે બદલાઈ ચૂ્્યું છ.ે ગામમાં એક ઘર પાસે કાકાએ ગાડરી ઊભરી રાખરી. 
ના્યકના મનમાં િો એમ જ કે કાકાના કોઈ પ્મત્નું ઘર હરે પરંિુ જ ેઘરનરી કા્યાપલટ 
કરિામાં આિરી છ ેિે પોિાનું ઘર છ.ે કાકા, ના્યકને ઘરનરી સરરિાઇઝ આપે છ ેપરંિુ ના્યકનું 
મન િો પેલો લરીમડો, ખાટલો, ભેંસ િગેરે ઝંખે છ.ે આરુપ્નક વ્યિસથાઓ જોઈ ના્યક સિબર 
બનરી જા્ય છ.ે ઘરનરી અંદરનાં કબાટો, કોઠરી િગેરે બરું જ બદલાઈ જા્ય છ.ે પેલરી ગરોળરી, 
ઉંદરિાળરી નાહિાનરી ઓરડરી િેનરી જગ્યાએ બાથરૂમ િગેરે િેમજ ઘર પાછળનરી જગ્યા પણ 
િેચાઈ ગઈ છ.ે મનમાં જ ેઇ્છા લઈ ના્યક િિનમાં આવ્યો હિો એ િમામ આરાઓ ઉપર 
પાણરી ફરરી િળે છ.ે આંખમાં ઝળઝપ્ળ્યાં આિરી જા્ય છ.ે અમેહરકાનરી ચાળરી ખાિું ઘર પોિાના 
મનમંહદરમાંથરી પ્િખેરાઈ જા્ય છ.ે લેપ્ખકાએ પ્િદેરમાં ઊછરેલા ના્યકના મનમાં િિન પ્િરે 
જ ેઝુરાપો હિો િે અહીં િાદૃર ક્યયો છ.ે આ સંગ્હનરી છલે્રી િાિા્શ ‘પ્સનુ મારો દોસિ’ આ 
િાિા્શનરી નાપ્્યકા સાહસરી છ.ે જનેા લરીરે બાનમાં આિેલા રિિાસરી પ્મત્ોના બાનમાંથરી છુટકારો 
થા્ય છ.ે ગુજરાિથરી રિિાસરીઓ દપ્ક્ણ ભારિના દહર્યાઈ ટાપુનો ક્રઝૂ દ્ારા રિિાસ કરે છ.ે જ ે
ટાપુ પર રિિાસરી એક હદિસ માટ ેરોકા્ય છ ેત્યાં કેિરી મુશકેલરીઓ આિે છ ેિેનું સુંદર િણ્શન 
આ િાિા્શમાં કરિામાં આવ્યું છ.ે આ ટાપુ પર િસિા લોકોનરી આપ્થ્શક, સામાપ્જક િથા 
સાંસકકૃપ્િક પહરપ્સથપ્િનો પણ ખ્યાલ આિે છ.ે આ િાિા્શમાં પ્પન્ટ ુએનાં મમમરી-પપપા િથા 
ટપુહડ્યા સાથે હદિાળરી િેકેરન દરપ્મ્યાન રિિાસ કરે છ.ે જ ેટાપુ પર આજ ેફરિા આવ્યા છ,ે 
ત્યાં પ્પન્ટનુો નાનકડો છોકરો પ્સનુ એનો ખાસ પ્મત્ બનરી જા્ય છ.ે પ્સનુ સાથે હોડરીમાં, બોટમાં 
િથા પ્સનુના ઘરે પ્પન્ટ ુ ખૂબ આનંદ માણે છ.ે જ ે ટાપુ પર આવ્યા છ ે ત્યાંના લોકો આ 
રિિાસરીઓને પોિાનરી માંગણરી સંિોષિા માટ ેબાનમાં લે છ.ે પ્પન્ટ ુઆ ટાપુ પર પ્સનુને પોિાનો 
બનાિે છ.ે પોિાના પ્મત્ પ્સનુ સાથે અહીં બંદર આિરીને જુએ છ.ે િો બરા રિિાસરીઓને 
અહીંના લોકોએ ઘેરરી લરીરા છ.ે પ્સનુનરી મમમરી નાનાં બાળકો માટ ેભાિ અને સંભાર મોકલાિે 
છ.ે પ્સનુ સાથે પ્પન્ટ ુભણિા િગેરેનરી િાિો કરે છ.ે અહીં રોરણ દસ સુરરીનરી જ વ્યિસથા છ.ે 
િરુ અભ્યાસ માટ ેકોપ્ચન જિું પડ.ે દિાખાના માટ ેપણ કોપ્ચન જ જિું પડ ેછ.ે અહીંના લોકો 
માટ ે જ ે સુપ્િરા કરિરી જોઈએ, એ પૂરિા રિમાણમાં કરિામાં આિરી નથરી. એટલા માટ ે
પંચા્યિના સભ્યો િથા અહીંના બરા લોકોએ ભેગા મળરીને રિિાસરીઓને બાનમાં લરીરા છ.ે આ 
ટાપુ ઉપર િરસાદ પણ પડ ેછ.ે ભરૌગોપ્લક પહરપ્સથપ્િને લરીરે જલદરી અંરારંુ પણ થઈ જા્ય 
છ.ે પ્પન્ટનુા પ્મત્ પ્સનુએ કોપ્ચન રહેર પણ જો્યું નથરી. ટટ્રને, બસ િગેરે પણ જોઈ નથરી. એના 
ઉપરથરી આપણે પ્િચારરી રકરીએ, કે અહીં િસિા લોકોનરી પહરપ્સથપ્િ રું હરે?

જટરી પરથરી ફરરી પ્પન્ટ,ુ પ્સનુ સાથે આિે છ ેત્યારે એનરી હફ્યા રિિાસરીઓને અહીં જિા 
નહહ દે એિરી િાિ કરે છ.ે ટાપુિાસરીઓનરી સામે ક્રઝૂના એકસો ત્રીસ રિિાસરી કરું કરરી રકે િેમ 
નથરી. પ્સનુ, પ્પન્ટનુે પોિાના ઘરે લઈ જા્ય છ.ે ત્યાં ટરી.િરી. પર સમાચાર િગેરે જુએ છ.ે પ્સનુનરી 
મમમરી અહીંના લોકોને પડિરી મુશકેલરીઓ પ્િરે પ્પન્ટનુે વહાલ કરિાં કરિાં િાિો કરે છ.ે આ 
િાિ સાંભળરી પ્પન્ટનુા મનમાં અનેક રિશ્ો ઊભા થા્ય છ.ે પ્પન્ટનુે પોિાનરી ટરીચરે કહેલું િે 
પ્સનુને કહે છ ેકે ‘જ ેલોકો પોિાનરી માગણરી પૂરરી કરાિિા ખોટો માગ્શ અપનાિે, િે આિંકિાદરી 
કહેિા્ય. િમે આિંકિાદરી છો?’ (પ્સનુ મારો દોસિ-પકૃ. ૮૮). પ્સનુને કરરી સમજ પડિરી નથરી. 
બસ એને એટલું જ સમજા્ય છ ેકે િું મારો દોસિ છ.ે પ્સનુ સાથે ભાિ અને સંભાર લઈ નાનાં 
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બાળકોને જમાડિાનરી વ્યિસથા કરે છ.ે બરા રિિાસરીઓ રેિમાં બેઠા હિા. પ્પન્ટનુે એનરી મમમરી 
િહાલ કરે છ ેત્યારે પ્પન્ટ ુજણાિે છ ેકે આપણા સમાચાર પણ ટરી.િરી. પર આિરે. આ સાંભળરી 
િાિા્શનાપ્્યકાના મગજમાં ચમકારો થા્ય છ.ે પોિાના પપ્િ પાસેથરી મોબાઇલ લઈ એ કેટલાક 
ન્્યૂઝ ચૅનલિાળા પ્મત્ો ઋપ્ષભાઈ, િપ્સષ્ઠ કે અંહકિ િગેરેને ફોન કરરી પોિાનરી પહરપ્સથપ્િ 
જણાિે છ.ે ટરી.િરી.માં સમાચારનું રિસારણ થિાં જ અહીંના માણસોમાંથરી એક માણસ નાપ્્યકાને 
રમકાિિાનો રિ્યતન કરે છ.ે પરંિુ નાપ્્યકા ગભરા્યા પ્િના એનો સામનો કરે છ.ે જથેરી બરા 
રિિાસરીઓનો છુટકારો થા્ય છ.ે સરકારે એમનરી બરરી જ માંગણરીઓ સિરીકારરી લરીરરી છ.ે પ્પન્ટ ુ
અને બરા રિિાસરીઓ સાથે ક્રઝૂ દહર્યામાં આગળ િરે છ.ે િાિા્શના અંિમાં પ્પન્ટ ુએનરી મમમરીને 
એટલું જ કહે છ ેકે ‘હંુ આિિા િેકેરનમાં પ્સનુને મળિા ફરરી આિરીર.’ (એજન–પકૃ. ૯૦). 
એના જિાબમાં મમમરી કરું જ બોલિરી નથરી પરંિુ મરક મરક હસે છ.ે

આ સંગ્હનરી િાિા્શઓમાં ભાિપ્િશ્વનું િૈપ્િધ્ય જોિા મળે છ,ે પરંિુ સરૌથરી રસરિદ આ 
િાિા્શઓનાં પ્િષ્યિસિુ અને ગૂંથન છ.ે સજ ્શકનું જમા પાસું આ િાિા્શઓનાં બાળપાત્ો છ.ે 
બાળકોનાં પાત્ોમાં રહેલરી સજ્જિા અને સંિેદનરરીલિાને િાિા્શસજ ્શકે ખૂબ જ િહાલથરી ઘડરી 
છ.ે િાિા્શઓ એ બાળપાત્ોના માધ્યમથરી આપણરી સમક્ આિે ત્યારે પહરિાર અને સમાજના 
સંદભ્શ સહહિ આિે છ.ે હાથ પકડરીને જાણે સમાજનાં પ્િપ્િર દૃશ્યો અને સમાજમાં જોિા 
મળિાં ચહરત્ોને કૅમેરાનરી આંખે આપણને બિાિે છ ેએમ આ િાિા્શઓનું પોિ બંરા્યું છ.ે સાથે 
સ્તરીઓનરી સમસ્યાથરી લઈ બાળકરીથરી માંડરી િકૃદ્ધા સુરરીનરી સફર અને માનપ્સક સંઘષ્શ અને 
િલણનરી ભૂપ્મકાને અહીં રબદોના માધ્યમે િાચા આપરી, લાઘિથરી રજૂ કરરી છ.ે

દ્રૌપદીથી	આધુરનક	નારીની	સંવેદના	પ્રગટાવ્ું	નાટક  
ઋરષકેશ	રાવલ	‘ઋરષરાજ’

જાણરીિા ્યુિા નાટ્કાર અને ગઝલકાર રૂપે જમેણે રિપ્સપ્દ્ધ મેળિરી છ ેિેિા ્યુિા 
ગરૌરિ પુરસકારથરી સન્માપ્નિ સજ ્શક ધિપ્નલ પારેખને નાટક અને કપ્િિાના સંસકાર એમના 
પ્પિા રિરીન્દ્ર પારેખ પાસેથરી ગળથૂથરીમાં મળા છ.ે િળરી, બાળપણથરી જ સુરિનરી 
નાટ્િકૃપ્ત્ઓમાં સહક્ર્યપણે રિિકૃત્ રહરીને િેમણે રંગભૂપ્મનરી ભૂગોળને સારરી રરીિે પચાિરી િો 
છ ેપરંિુ, િેમના પરીએચ.ડરી.ના સંરોરનકા્ય્શ માટ ેપણ િેમણે ‘મહાભારિ આરાહરિ ભારિરી્ય 
નાટકો’ જિેા પ્િષ્ય પસંદ કરરીને િેમનરી આ નાટ્કલાને પ્િરેષ સુદૃઢ બનાિરી છ.ે અગાઉ 
એમણે મહાભારિના અપ્િ મહત્િના પાત્ ‘ભરીષમ’નરી સંિદનાઓને લઈને ‘અંપ્િમ ્યુદ્ધ’ 
નામનું દરીઘ્શ નાટક આપ્યું હિું. પરંિુ, િેમાં નિ જટેલાં સ્તરીપાત્ોને આરારે િેને રંગભૂપ્મ ઉપર 
સાકાર કરિું, એ રિમાણમાં હદગદર્શકનરી કસોટરીરૂપ કા્ય્શ હિું. પરંિુ, િેમનું આ બરીજુ ંદરીઘ્શનાટક 
‘એક હિરી હક્રષણા’ ચોક્કસપણે નાટ્રપ્સકોનું ધ્યાન ખેંચે િેિું છ.ે 

આમ િો, મહાભારિ અને િેમાં્યે પ્િરેષ દ્રરૌપદરીનું પાત્ એ અનેક ભારિરી્ય સજ ્શકોનો 
પ્રિ્ય કિનપ્િષ્ય રહંુ્ છ ેપરંિુ, ધિપ્નલ િેમના આ ‘એક હિરી હક્રષણા’ નાટકમાં મહાભારિના 
અત્યંિ સબળ અને િેજસિરી સ્તરીપાત્ દ્રરૌપદરીનરી િેદના-સંિેદનાઓને જરા જુદા દૃપ્ષ્ટકોણથરી 
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નાટ્રપ્સકો સમક્ મૂકરી આપરી છ.ે આ નાટકમાં િેમણે પુરાણકાલરીન નારરી દ્રરૌપદરીનરી િેદનાને 
આજનરી આરુપ્નક સમ્યનરી નારરીનરી સંિેદનાઓ સાથે અદભુિ રરીિે સાંકળરી લરીરરી છ.ે 
ભારિરી્ય નારરી ભલે પુરાણકાલરીન હો્ય કે કહેિાિા િિ્શમાન આરુપ્નક ્યુગનરી, પણ િેનરી 
પ્સથપ્િમાં હજુ કોઈ જ પ્િરેષ પહરિિ્શન આવ્યું હો્ય િેિું જણાિું નથરી, િેિો માપ્મ્શક કટાક્ 
કરિામાં નાટ્કાર સફળ રહ્ા છ.ે 

નાટકના રિથમ દૃશ્યમાં કેરિ નામનો એક હદગદર્શક મહાભારિના ગરૌરિરાળરી પાત્ 
દ્રરૌપદરીના જીિન ઉપર આરાહરિ પોિાના એક નિા અને સજ ્શનાતમક નાટકનરી પ્સક્રપટ િાંચિા 
માટ ેિેનરી નાપ્્યકા હક્રષનાનરી રાહ જોઈને બેઠો છ.ે જોકે, આરંભમાં હક્રષના આિાં પરૌરાપ્ણક–જૂના 
જમાનાના પ્િષ્યિસિુિાળાં નાટકોમાં કામ કરિા ઇ્છુક પણ નથરી અને િે પ્સક્રપટ-રરીહડગં માટ ે
પણ મોડરી પડરી છ ેએટલે િેના બહાના રૂપે િે કેરિને જણાિે છ ેકે, ‘હંુ રું કરંુ, રો જ મોડો 
છૂટ્ો િે?’ હક્રષના અને કેરિ િાસિિમાં એકબરીજાને મનોમન ચાહે છ ેપણ બંનનરી પ્િચારસરણરી 
િ્ચે િદ્ન પ્િરોરાભાસ છ.ે હક્રષના રિેક્કોને એક ક્ણ પણ પ્િચારનરી િક આપ્યા પ્િના સિિ 
ચરીલાચાલુ કૉમેડરીમાં ર્્યાપ્્યા રાખરીને, અનેક રો ભજિરીને ઢગલો રૂપ્પ્યા રળરી આપિાં 
વ્યિસાપ્્યક નાટકો કરિામાં માને છ ેિો સામે પક્ે કેરિ ભલે પૈસા ઓછા મળે પણ રંગભૂપ્મ 
ઉપર કંઈક નિું સજ ્શનાતમક નાટક કરરીને આતમસંિકૃપ્પ્ મેળિિામાં રસ રરાિનાર ્યુિા 
હદગદર્શક છ.ે પણ હક્રષના જણાિે છ ેકે, ‘આ આતમસંિોષને બ્ેડ ઉપર લગાડરીને ચાટ્ા કર !’ 
હાલમાં હક્રષના ‘પપ્િ નામે ફટફહટ્યું’ નામના રૂપ્પ્યા રળરી આપિા નાટકમાં કામ કરિરી હોિાથરી 
આિા પરૌરાપ્ણક કંટાળાજનક જણાિા નાટકમાં કામ કરિાનરી ના પાડ ેછ.ે પરંિુ, ચચા્શને અંિે 
હક્રષના એટલું િો સિરીકારે છ ેકે કેરિ રંરાદારરી નાટકો કરિાં જુદાં–સારાં િેમજ ઉત્મ નાટકો 
બનાિે છ ેઅને િેનો ચોક્કસ રિેક્કિગ્શ પણ છ,ે િો કેરિ પણ એ કબૂલે છ ેકે હક્રષના ભલે માત્ 
સસિા જો્સથરી ભરેલાં નાટકોમાં કામ કરિરી હો્ય પણ અપ્ભન્ય િો સુંદર જ કરે છ.ે..! ત્યારે 
હસિાં-હસિાં હક્રષના, કેરિને પોિાના મનમાં િેના રિત્યે રહેલરી રિેમનરી લાગણરીઓ વ્ય્િ 
કરિાં જણાિરી દે છ ે કે, ‘ખાલરી મારરી ઍપ્્ટગં જ ગમે છ ે કે પછરી હંુ પણ...?’ અંિે બંને 
નાટકનરી પ્સક્રપટ િાંચિાનું રરૂ કરે છ.ે 

આમ, નાટ્કારે અહીં નાટકમાં નાટકનરી રિ્યુપ્્િનો સફળિાથરી પ્િપ્ન્યોગ કરરીને 
નાટકનો આરંભ ક્યયો છ.ે જોકે, આ રિકારનરી રિ્યુપ્્િ આપણને જાણરીિા નાટ્કારો લાભરંકર 
ઠાકરના ‘પરીળું ગુલાબ અને હંુ’, મરુરા્યના ‘કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો િો?’, હસમુખ 
બારાડરીના ‘આ આખું આ્યખું ફરરીથરી’ જિેાં દરીઘ્શ નાટકો કે સિરીર વ્યાસના ‘િરીડ’ અને 
ચરીનુભાઈના ‘બાથટબમાં માછલરી’ જિેાં એકાંકરીઓમાં જોિા મળે જ છ.ે આમ, એક બાજુ 
નાટકનરી પ્સક્રપટ િંચાિરી જા્ય છ ેિો બરીજી બાજુ નાટક મંચ ઉપર ભજિાિું જા્ય છ. હિે કેરિે 
લખેલા પરૌરાપ્ણક કથાિસિુિાળા નાટકનરી ભજિણરીનરી રરૂઆિ થા્ય છ.ે

મંચના બરીજા ભાગમાં રિકાર અને મંત્ો્ચારનરી સાથે કેટલાક ઋપ્ષમુપ્નઓ અને 
મહારાજ દ્રુપદ ચચા્શઓ કરિા દેખા્ય છ,ે જમેાં મહારાજા દ્રુપદ પોિાના અપમાનનો બદલો 
લઈ રકે િે માટ ે એક પરાક્રમરી પુત્નરી અપેક્ા રાખરી રહ્ા હિા ત્યાં ્યજ્કંુડમાંથરી પુત્ 
રકૃષ્ટદ્ુમનનરી સાથે દ્રરૌપદરીનરી થ્યેલરી ઉતપપ્ત્ને િેઓ અમંગલ ઘટના ગણાિે છ,ે િો ઉપપ્સથિ 
મુપ્ન એમનરી આ રારણાનું ખંડન કરિાં જણાિે છ ેકે, ‘્યજ્કંુડમાંથરી અિિરેલરી આ કન્્યા ભલે 
અિાંછનરી્ય હો્ય પણ એ િમારરી કરીપ્િ્શ િરારરે અને િમારા કુળને રોભાિરે... ભારિિષ્શ જ ે
નારરીનરી રિિરીક્ા કરરી રહ્ું છ ેિેિરી અસારારણ, અરિપ્િમ સરૌન્દ્ય્શ રરાિનાર કન્્યાએ િમારા 
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કુળમાં જન્મ લરીરો છ ેએનો ગરૌરપૂણ્શ સિરીકાર કરો...’ અહીં પુરાણકાળમાં પણ રાજા દ્રુપદના 
મુખે પુત્રીજન્મ રિત્યેનો અભાિ રિગટ થા્ય છ.ે જોકે, પુત્રીજન્મ રિત્યેનો અભાિ િો આજના 
કહેિાિા પ્િકપ્સિ સમ્યમાં પણ ્ ્યાં ઓછો થ્યો હો્ય િેિું અનુભિા્ય છ?ે આજના આરુપ્નક 
પ્રપ્ક્િ સમાજમાં પણ ઘણાં લોકો આજ્ેય ‘દરીકરરીને સાપનો ભારો’ ગણે છ.ે અંિે ઋપ્ષમુપ્નનરી 
સમજાિટથરી રાજા દ્રુપદ પુત્ રકૃષ્ટદ્ુમન અને પુત્રી દ્રરૌપદરીને ‘જ ેકા્ય્શ માટ ેિમારંુ અિિરણ થ્યું 
છ ેએ પહરપૂણ્શ થાઓ’ એિા આરરીિા્શદ આપે છ.ે પરંિુ, નાટકનરી નાપ્્યકા હક્રષના નાટકના 
સંિાદોમાં આિિા સંસકકૃિમ્ય-િતસમ રબદો સાંભળરીને જ ગભરાઈ જા્ય છ ેત્યારે કેરિ એને 
નાટકનરી ભાષા કે દ્રરૌપદરીના જન્મના ચમતકારનરી ચચા્શમાં પડ્ા પ્િના દ્રરૌપદરીના જીિનનું 
મહત્િ સમજિા ઉપર ભાર મૂકે છ,ે ત્યાં મંચના બરીજા ભાગમાં દ્રરૌપદરી અને કકૃષણ રિિેરે છ.ે 

દ્રરૌપદરી પોિાના જન્મ સમ્યના પ્િરસકારનો િસિસો કકૃષણ સમક્ વ્ય્િ કરિાં કકૃષણ 
િેને અિરીિનરી િાિ ભૂલરી આગામરી સમ્યમાં થનારા િેના સિ્યંિરમાં પ્પિાએ મૂકેલરી 
મતસ્યિેરનરી આકરરી રરિ રિત્યે ધ્યાન દોરે છ.ે દ્રરૌપદરી સિ્યંિરમાં કકૃષણ રિત્યેનો પોિાનો 
લગાિ રિગટ કરિાં કકૃષણ પોિાના મૈત્રીરમ્શ કરિાં ્યાદિોનરી એકિા સથાપ્પિ કરિાના 
રાજરમ્શને આગળ કરરી દ્રરૌપદરીને સિ્યંિર સિરીકારરી લેિાનો આગ્હ કરે છ.ે િળરી, કકૃષણ રિત્યેના 
અસરીમ સનેહને કારણે જ કકૃષણના અપ્િપ્રિ્ય એિા અજુ ્શનને જ પોિાના પપ્િ રૂપે માનરીને 
મૈત્રીરમ્શ માટ ેપોિાનરી ઇ્છાઓનું બપ્લદાન આપિાં ખચકાિરી નથરી. અહીં નાટ્કાર પરોક્ 
રરીિે એ પણ સૂચિરી દે છ ેકે, સ્તરી એ પરૌરાપ્ણક ્યુગનરી હો્ય કે, િિ્શમાન ્યુગનરી પરંિુ કોઈના 
પ્નઃસિાથ્શ રિેમ સમક્ એ ગમે િેિું બપ્લદાન આપિાં પણ અચકાિરી નથરી અને આમે્ય જીિનમાં 
ડગલે ને પગલે એ કટલેરી્ય િાર એ મને કે કમને પોિાનરી ઇ્છાઓનું બપ્લદાન આપિરી જ 
હો્ય છ ે!

નાટકમાં દ્રરૌપદરીના સિ્યંિરના દૃશ્યનું રરીહડગં થિું હો્ય છ ેિેિામં જ રાત્ે બહુ મોડુ ંથ્યું 
હોિાથરી નાપ્્યકા હક્રષનાના પ્પિા ઘેર આિિા માટ ેફોન કરિાં જણાિે છ ેકે, ‘દરીકરા, િું આટલરી 
મોડરી રાિ સુરરી બહાર રહે િો પ્ચંિા િો થા્ય જ ને?’ ત્યારે નાપ્્યકા હક્રષના િિ્શમાન સમ્યમાં 
પણ દરીકરાઓ કરિાં દરીકરરીઓનરી સિિંત્િાઓ ઉપર અનેક રિકારનાં પ્ન્યંત્ણો લાદિાં માિા-
પ્પિાઓ ઉપર પરોક્ રરીિે કટાક્ કરિાં જણાિે છ ેકે, ‘્યજ્કંુડમાંથરી જન્મિાથરી જ અિાંછનરી્ય 
નથરી થિાિું. માના ગભ્શમાંથરી જન્મિાથરી પણ િમને પ્િરસકાર િો મળે જ છ’ે, એમ કહરીને 
નાપ્્યકા હક્રષના પ્િદા્ય લે છ ેઅને મંચ ઉપર અંરકાર છિા્ય છ.ે 

મંચ ઉપર પુનઃ રિકાર ફેલા્ય છ ેત્યારે નાટકનો પ્નમા્શિા ગોરજી્યા કેરિને પૂછ ેછ ેકે, 
‘નાટકમાં કૉમેડરી છ ેકે નહહ? અને િું િારા નાટકમાં િિ્શમાન સમ્યનરી િાિ કેમ કરિો નથરી?’ 
અહીં પ્નમા્શિાને હટહકટબારરી કે નાટકનરી સફળિાનરી પ્ચંિા હો્ય િે પણ અહીં સાહપ્જકિાથરી 
સપષ્ટ થા્ય છ.ે િેના જિાબમાં કેરિ કહે છ ેકે, ‘મને િો આજ ેપણ દરેક સ્તરીમાં દ્રરૌપદરી જ 
દેખા્ય છ.ે’ િાિ પરૌરાપ્ણક ્યુગનરી હો્ય કે અત્યારનરી, પણ સ્તરીઓનરી પ્સથપ્િમાં િો આજ્ેય કોઈ 
પહરિિ્શન આવ્યું હો્ય િેિું જણાિું નથરી. માત્ એ િાિને રજૂ કરિાનરી રૈલરી જ બદલાઈ છ,ે 
‘એિામાં જ હક્રષના રિિેરરીને કેરિને જણાિે છ ેકે, ‘સારંુ થ્યું કે, દ્રરૌપદરી ્યજ્કંુડમાંથરી કન્્યા રૂપે 
અિિરરી, જો એ બાળકરી રૂપે જન્મરી હોિ અને િેના મા-બાપના માથે એને બાળપણથરી 
પાળરીપોષરીને મોટરી કરિાનરી જિાબદારરી આિરી હોિ િો એનરી પ્સથપ્િ રું થાિ?’

એિામાં મંચના બરીજા ભાગમાં સિ્યંિરમાં પ્િજિેા બનરીને અજુ ્શન, ્યુપ્રપ્ષ્ઠર, ભરીમ અને 
દ્રરૌપદરી રિિેરે છ,ે અને માિા કંુિરી લાિેલરી પ્ભક્ાને સરખે ભાગે િહેંચરી નાખિાનું કહે છ ેએટલે 
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કંુિરી અને ્યુપ્રપ્ષ્ઠર િ્ચે સંિાદ થા્ય છ ેકે, ‘પતનરીને િો કઈ રરીિે િહેંચરી રકા્ય?’ ત્યારે 
્યુપ્રપ્ષ્ઠર એિરી દલરીલ કરે છ ેકે, ‘આ જ માત્ એિો ઉકેલ છ ેકે, જનેા કારણે ભાઈઓમાં 
પ્િરાડ નહહ પડ ેઅને િળરી, ગિ જન્મમાં મહાદેિજીએ એને પાંચ પપ્િઓનું િરદાન િો આપેલું 
છ ેએટલે આ જ એનરી પ્ન્યપ્િ છ.ે’ આમ પહરિારનરી અખંહડિિા માટ ેફરરીિાર દ્રરૌપદરીનરી 
અપ્ન્છાએ પણ િેનરી અપેક્ાઓનું બપ્લદાન દેિા્ય છ ેઅને િે પાંચ પપ્િઓનરી પતનરી રૂપે 
િહેંચાઈને પાંડિોનરી પટરાણરી બને છ.ે અહીં કેરિ અને હક્રષનાનરી ચચા્શ દ્ારા નાટ્કાર પરોક્ 
રરીિે એ િાિનો પણ અંગુપ્લપ્નદચેર કરરી દે છ ેકે, ઘણરી િાર અપ્િર્ય સુંદરિા પણ સ્તરીઓ માટ ે
ઘાિક બનિરી હો્ય છ.ે કેમ કે, એ સરૌન્દ્ય્શને કારણે િે સ્તરી કોણ જાણે કેટલા્ય પુરુષોનરી 
કુદૃપ્ષ્ટનો ભોગ બનિરી હરે!

ત્રીજા દૃશ્યમાં હક્રષના બેઠરી-બેઠરી દ્રરૌપદરી પ્િરે પ્િચારિરી હો્ય છ ે કે, િેણે પોિાના 
પ્રિ્યસખા કકૃષણને કારણે જ અજુ ્શનને મનોમન રિેમ ક્યયો અને એના રિેમને કારણે જ િે પાંચ 
ભાઈઓ િ્ચે િહેંચાઈ પણ ખરરી ! િો રું આપણે જનેે ખરેખર અપ્િર્ય રિેમ કરિા હોઈએ 
છરીએ િેને ્્યારે્ય િાસિિમાં આપણરી પ્ચંિા હો્ય છ ેખરરી? હક્રષનાના મનોમંથન દરમ્યાન જ 
િેના એક બૉ્યફ્ેન્ડનો ફોન આિે છ,ે જ ેહક્રષના પ્સિા્ય પ્ચત્ા નામનરી એક અન્્ય ્યુિિરીને પણ 
ચાહિો હો્ય છ ેઅને િેનરી જાણ થિાં જ હક્રષના અપ્િર્ય ક્રોરે ભરાઈને િે ્યુિકને જણાિે છ ે
કે, ‘િમે પુરુષો સમજો છો રું? િમે ગમે િેટલાં લફરાં કરો િો ચાલે અને પેલરી દ્રરૌપદરીએ 
કા્યદેસર પાંચ પપ્િ સાથે લગ્ન ક્યાું િોપણ એને બદનામ કરો છો? દ્રરૌપદરીએ અજુ ્શનને ખૂબ 
ચાહ્ો પણ અજુ ્શને પોિે સુભદ્રા, ઉલુપરી અને પ્ચત્ાંગદા સાથે લગ્ન કરરીને પોિાના રિેમને િહેંચરી 
દરીરો?’ અહીં દ્રરૌપદરીને થ્યેલા અન્્યા્યને જોઈને હક્રષનાનો એક નારરીસહજ આક્રોર સિાભાપ્િક 
રરીિે જ રિગટ થઈ જા્ય છ,ે જોકે, હિે આિા જૂના જમાનાનાં નાટકો ન કરિા કહેિરી હક્રષના 
પોિે જ રરીમે-રરીમે દ્રરૌપદરીનરી િેદનાને અનુભિરી િેના પાત્માં પહરિપ્િ્શિ થિરી હો્ય િેિું 
અનુભિા્ય છ.ે

કેરિ અને હક્રષના નાટકમાં આગળનું દૃશ્ય િાંચિાનું રરૂ કરે છ ેત્યાં જ મંચનરી બરીજી 
બાજુ પાંડિોનરી પટરાણરી દ્રરૌપદરી દેખા્ય છ ેઅને પોિે પાંડિોનરી પટરાણરી પાંચ પપ્િઓમાં 
િહેંચાઈ અને પોિાનો પ્રિ્ય પપ્િ અજુ ્શન પણ રરીમે-રરીમે સુભદ્રા, પ્ચત્ાંગદા અને ઉલુપરીમાં 
િહેંચાિો જા્ય છ ે‘પોિાનું જીિન એટલે ટકુડાઓમાં િહેંચા્યેલું જીિન’, – એિરી િેદના પોિાના 
અટ્ટહાસ્ય સાથે રિગટ કરે છ ેત્યારે કકૃષણ રિિેરરીને િે માટ ેરાજરમ્શને જિાબદાર ઠરેિે છ ેપણ 
દ્રરૌપદરી િેનરી આ દલરીલને નકરિાં કહે છ ેકે, ‘પહેલાં ્યાદિોનરી એકિા માટ ેઅને પછરી પાંડિોનરી 
એકિા માટ ેજ રાજરમ્શ રું કામ પ્નભાિિાનો? અને િે માટ ેમારો જ ભોગ રું કામ લેિા્ય? 
રું એ બરાં લક્્યોને પ્સદ્ધ કરિા માટનેું સારનમાત્ છુ?ં’ ત્યારે કકૃષણ એને સમજાિે છ ે કે, 
‘રિત્યેક મોટા કા્ય્શ પાછળ વ્યપ્્િગિ સિાથ્શને ત્યજિો પડ ેછ ેઅને ્યજ્કંુડમાંથરી િારરી રિાપ્પ્ 
થઈ ત્યારે જ ત્યાં ઉપપ્સથિ મુપ્નઓએ પણ રાજા દ્રુપદને કહ્ું હિું કે, કોઈ અસારારણ કા્ય્શ 
કરિા માટ ેજ િમારે કેટલું રૈ્ય્શ કકૃષણ? પાંચ-પાંચ પપ્િઓનરી પતનરી બનરી કે પાથચે અન્્ય ત્ણ 
રાણરીઓ સાથે પણ લગ્ન ક્યાું? હિે ્્યાં સુરરી રરીરજ રરંુ?’ જ્યાં હક્રષના અચાનક કેરિને 
પૂછરી બેસે છ ેકે, ‘આ કકૃષણ પ્મત્િાના બહાના હેઠળ દ્રરૌપદરી પાસે કેિાં-કેિાં કામ કરાિરે? એ 
ભલે કકૃષણનરી બહેન હો્ય પણ આપણ જનેે હદલથરી ચાહિા હોઈએ એનરી બરરી જ િાિો ગમે 
કે ન ગમે િો્ય િેને સિરીકારરી રું કામ લેિાનું?’

ચોથા દૃશ્યમાં દ્રરૌપદરીના કેરપારથરી આકપ્ષ્શિ થ્યેલા પાંચે્ય પાંડિો ક્રમરઃ િેના કેર 
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સંમાપ્જ ્શિ કરિા-કરિા પ્િપ્િર રિણ્યસભર સંિાદો બોલરીને પોિાનરી રિેમભરરી લાગણરીઓ 
રિગટ કરે છ,ે ત્યાં મંચના બરીજા ભાગમાં હક્રષના અને કેરિ િ્ચે રાજસભામાં દ્રરૌપદરીના 
દુઃરાસને ખેંચેલા િાળ અને ચરીરહરણ અંગે સંિાદ થિાં િળરી પાછો હક્રષનાનો નારરીસહજ 
આક્રોર રિગટ થઈ જા્ય છ ેકે, ‘ચરીરહરણ સમ્યે િેના પાંચે્ય પપ્િઓ રું કરિા હિા? અને 
રું દ્રરૌપદરી એ દુ્યયોરનનરી અંગિ માપ્લકરીનરી િસિુ હિરી?’ એટલામાં મંચના બરીજા ભાગમાં 
રાજસભામાં ચરીરહરણથરી અપમાપ્નિ થ્યેલરી પાંચાલરી રાજસભામાં ઉપપ્સથિ િડરીલો િથા 
પોિાના પાંચે્ય પપ્િઓનરી લાચારરી અને કરૌરિોનરી પ્નલ્શજ્જિા રિત્યે આક્રોર રિગટ કરે છ.ે અહીં 
ભરીમ દુઃરાસનનું ર્િપાન કરિાનરી િો ત્યાં સુરરી દ્રરૌપદરી પોિાના કેર મુ્િ રાખિાનરી રિપ્િજ્ા 
કરે છ.ે

પાંચમા દૃશ્યમાં દ્રરૌપદરીના આ અપમાનથરી પ્િચપ્લિ થ્યેલરી હક્રષના ઊંઘ ન આિિાં 
આમથરી િેમ આંટા મારે છ ે ત્યારે નાટ્કાર ત્યાં દ્રરૌપદરીનો રિિેર કરાિે છ.ે દ્રરૌપદરી સિ્યં 
હક્રષનાને િેનરી અસિસથિા પ્િરે પૂછિાં કહે છ ેકે, ‘આપણરી િ્ચે ્યુગોનું અંિર છ,ે છિાં િને 
મારરી િાિથરી પરીડા રું કામ થા્ય છ?ે’ ત્યારે િેના જિાબમાં હક્રષનાના મનમાં રહેલો પેલો 
નારરીસહજ આક્રોર ફરરીથરી રિગટ થઈ જા્ય છ ેકે, ‘હંુ પણ િારરી જમે એક સ્તરી જ છુ.ં.. ્યુગ 
ભલે બદલા્યો હો્ય પણ સ્તરીનું રરરીર એક િસિુમાત્ છ,ે’ અને ત્યાં હક્રષનાનો પોિાનો કેરિ 
માટનેો રિેમ પણ રિગટ થઈ જા્ય છ.ે એિામાં મંચના બરીજા ભાગમાં રાજસભામાં દ્રરૌપદરી સાથે 
બનેલરી ઘટના બદલ પાંડિો, દ્રરૌપદરી સમક્ િેનરી ક્મા માંગિા આવ્યા છ ેત્યારે દ્રરૌપદરી એ 
સમ્યે િે દરેકનરી પાસે વ્યપ્્િગિ રરીિે પોિાનરી લાચારરીનો જિાબ માંગે છ.ે અંિે ્યુપ્રપ્ષ્ઠર 
આ ઘટનાને માત્ દુ્યયોરને ભૂિકાળમાં થ્યેલા પોિાના અપમાનનો લરીરેલો બદલો ગણાિે છ.ે 
ત્યારે કકૃષણ રિિેરરીને િે િાિને સમથ્શન આપિાં કહે છ ે કે, ‘રાજસૂ્ય ્યજ્ િખિે જ્યારે િેં 
દુ્યયોરનને ‘આંરળાનો પુત્ આંરળો’ કહરીને અટ્ટહાસ્ય ન ક્યુું હોિ િો દ્ૂિસભામાં િારે આ 
પ્િલાપ ન કરિો પડ્ો હોિ !’ ત્યારે દ્રરૌપદરી કહે છ ેકે, ‘મેં એ િાિ ઉ્ચારરી જ નથરી... પણ 
માત્ અસૂ્યાથરી પરીહડિ દુ્યયોરને આ િાિ ઉપજાિરી કાઢરી છ.ે’ અહીં કકૃષણ રાજસૂ્ય ્યજ્ િખિે 
રેરડરી કાપિાં જ્યારે પોિાનરી આંગળરી કપાઈ જા્ય છ ેત્યારે દ્રરૌપદરી પોિાનરી સાડરીનો છડેો 
ફાડરીને િેનરી લોહરીનરીિરિરી આંગળરી ઉપર બાંરે છ ે િે ઘટનાનરી ઋણમુપ્્િ માટ ે કકૃષણએ 
રાજસભામાં દ્રરૌપદરીનાં ચરીર પૂ્યાું હિાં એિો ખુલાસો કરે છ ેત્યારે દ્રરૌપદરી કકૃષણને રિશ્ પૂછ ેછ ે
કે, ‘મારંુ એ ઋણ િારરી ઉપર ન હોિ િો િું મને સહા્ય ન કરિ?’ િેના જિાબમાં કકૃષણ 
પ્દ્રા્યુ્િ જિાબ આપે છ ેકે, ‘પાંચાલરી ! આ રિશ્નો જિાબ િું િારરી જાિને પૂછ, કેમ કે, િને 
મારરી ઉપર અરિપ્િમ શ્રદ્ધા છ ેઅને િે શ્રદ્ધા જ િને જિાબ આપરે, િું રરીરજ રર’ અંિે 
રરીરજનરી િાિ આિિાં દ્રરૌપદરી જણાિે છ ે કે, ‘રાજસભામાં મારંુ અપમાન થ્યું ત્યારે િું 
ઋણમુપ્્િ ઇ્છિો હિો? િું િો મારરી શ્રદ્ધા હિો અને િેં જ મારરી શ્રદ્ધાનો છદે ઉડાડરી દરીરો? 
હિે મારરી શ્રદ્ધા જ ડગમગરી ગઈ છ ેત્યારે કોના સહારે હંુ જીિરીર?’ એમ આક્રદંનરી સાથે 
નાટકનો રિથમ અંક અહીં પૂરો થા્ય છ.ે 

નાટકના બરીજા અંકના રિથમ દૃશ્યમાં હક્રષના સિ્યં દ્રરૌપદરીનરી િેદના જાણે અનુભિિરી 
હો્ય િેમ પ્િચારિરી બેઠરી છ ેત્યાં એક પછરી એક પાંચ ્યુિકોનો મંચ ઉપર રિિેર થા્ય કે, જમેણે 
હક્રષનાનરી પ્નખાલસિાનો લાભ લઈને િેનરી સાથ લગ્ન કરિાનું િચન આપરી, િેનો ગેરલાભ 
ઉઠાવ્યો છ ેઅને હિે લગ્ન કરિાનાં પોિાનાં િચનોમાંથરી ડગરી ગ્યા છ.ે પહરણામે હક્રષના 
આક્રોરપૂણ્શ બોલરી ઊઠ ેછ ેકે. ‘ભરરી રાજસભા હો્ય, કલકત્ા હો્ય કે અમદાિાદ, હોટલનો 
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રૂમ હો્ય કે ઘરનરી દરીિાલ હો્ય, પુરુષો દ્ારા સ્તરીને પીંખિામાં આિે છ ે ત્યારે િેનું રરરીર 
પીંખાિું હો્ય છ,ે પણ અંદરનો જિાળામુખરી સિિ રબકિો રહે છ;ે મારરી ભરીિર પણ એક 
જિાળામુખરી છ ેઅને એ દ્રરૌપદરીનરી ભરીિર પણ ! એ િો અપ્ગ્નકન્્યા હિરી, એનરી જિાળાના 
દાહક સપર્શથરી કોણ બચરી રકરે?’ આમ, કહરીને હક્રષના એિું સૂચિરી દે છ ે કે સ્તરી ભલે 
પુરાણકાલરીન દ્રરૌપદરી હો્ય કે આજનરી હક્રષના, પણ િેનરી િેદના િો સરખરી જ રહેિાનરી !’ આ 
સંિાદોમાંથરી હક્રષનાનું રરીમે-રરીમે દ્રરૌપદરીમાં રૂપાંિર થિું અનુભિરી રકા્ય છ.ે એિામાં કેરિનો 
રિિેર થિાં હક્રષના, પાંચ પાંડિોનરી પ્નબ્શળિા પ્િરે િાિ કરે છ ેત્યાં મંચ ઉપર સત્યભામા 
રિિેરરીને દ્રરૌપદરીને રિશ્ કરે છ ેકે, ‘િું કઈ રરીિે પાંચ-પાંચ પપ્િઓને સાચિરી રકે છ?ે’ ત્યારે 
દ્રરૌપદરી જણાિે છ ેકે, ‘જિેરી રરીિે કકૃષણ િમને સાચિે છ ેિેિરી રરીિે.’ સત્યભામા કહે છ ેકે, ‘એ 
િો પુરુષ છ ેએટલે...’ એના જિાબમાં દ્રરૌપદરી પુરુષ સમોિડરીનો સંદેર આપિાં રિત્યુત્ર આપે 
છ ેકે, ‘એ સિ્શ કંઈ પ્ન્યંત્ણમાં રાખરી રકે અને હંુ માત્ સ્તરી છુ ંએટલે... અને પરાક્રમરી પપ્િઓ 
કે િડરીલોનરી ઉપપ્સથપ્િમાં ભરરી રાજસભામાં કોઈ અન્્ય સ્તરીનાં ચરીરહરણ થ્યાં હો્ય એિું મારા 
ધ્યાનમાં પણ નથરી.’ અહીં સત્યભામા દ્રરૌપદરીને રિપ્િરોરનરી જિાળામાં સિ્યં ભસમરીભૂિ ન થઈ 
જા્ય િેિરી ચેિિણરી આપરી પ્િદા્ય લે છ.ે 

હિે મંચના બરીજા ભાગમાં કરૌરિો સાથે સંપ્ર કરિા જઈ રહેલા કકૃષણને દ્રરૌપદરી રિશ્ કરે 
છ ેકે, હે કકૃષણ ! રું િું મારાં અપમાન અને અન્્યા્યનો પ્િચાર ક્યા્શ પ્િના કરૌરિો સાથે સંપ્ર 
કરિા જઈ રહ્ો છ?ે’ ત્યારે કકૃષણ ફરરીથરી મૈત્રીરમ્શ કરિાં રાજરમ્શને આગળ કરરી, ‘વ્યપ્્િગિ 
અન્્યા્યના રિપ્િરોર સામે મોટો ર્િપાિ થિો હો્ય િો એ ર્િપાિ ન થા્ય એિો મારો 
રિ્યાસ રહેરે’ એમ જણાિિાં દ્રરૌપદરી કહે છ ેકે, ‘સખા ! પહેલરી િાર હંુ ઇ્છુ ંછુ ંકે, િું પ્નષફળ 
જા્ય અને કદાચ પાંડિો આ ્યુદ્ધ નહીં કરે િો મારાં અને િારાં સંિાનો ભપ્િષ્યમાં આ ્યુદ્ધ 
અિશ્ય કરરે’ એિરી ચેિિણરી આપે છ ેત્યાં મંચ ઉપર અંરકાર છિા્ય છ.ે પુનઃ રિકાર થિાં 
કકૃષણ સિ્યં કણ્શને પાંડિોના પક્માં લડિા સમજાિિા જા્ય છ ે પણ કણ્શ રાજરમ્શ કરિાં 
મૈત્રીરમ્શને આગળ કરરી કકૃષણના રિસિાિનો અસિરીકાર કરે છ ેત્યારે કકૃષણ િેને દ્રરૌપદરીના છઠ્ા 
પપ્િ બનિાનું પણ રિલોભન આપે છ ેછિાં િે મૈત્રીરમ્શ રિત્યેનરી પોિાનરી પ્નષ્ઠામાંથરી જરા્ય 
ચપ્લિ થિો નથરી. જોકે આ સમ્યે મંચના અન્્ય ભાગમાં દ્રરૌપદરી ફરરીથરી આક્રોર રિગટ કરે છ ે
કે, ‘િેં કણ્શને કોઈ સામગ્રીનું રિલોભન આપિો હો્ય િેમ મારંુ રિલોભન આપ્યું? પણ િેં મને 
એક િાર પણ પૂછું છ ેકે, હંુ કણ્શનરી પતનરી બનિા માંગું છુ ંકે નહહ?’ અને મંચ પર અંરકાર 
છિા્ય છ.ે 

હિે દ્રરૌપદરી પહેલાં રાજસભાના દૃશ્યમાં હિરી િેિરી સહનરરીલ અહીં રહરી નથરી, અનેક 
અન્્યા્યો-અપમાનો સહન ક્યાું પછરી હિે િેનામાં પોિે અપ્ગ્નકન્્યા હો્ય િેિરી રિરૌઢિાનો સપર્શ 
જણા્ય છ,ે હિે િેનામાં રહેલો એક નારરીસહજ આક્રોર સિ્યંનરી સાથે અન્્યને પણ દઝાડ ે
એિો છ.ે હિે પછરીના ત્રીજા દૃશ્યમાં િે ્યુદ્ધમાં પાંચ-પાંચ સંિાનો ગુમાિરીને પ્નઃસંિાન બનેલરી 
દ્રરૌપદરીએ પોિાનું સિ્શસિ ગુમાિરીને ્યુદ્ધમાં ગુમાિેલું પોિાનું રાજ્ય પરિ િો મેળવ્યું, પણ એ 
ક્યા રિકારનો પ્િજ્ય ગણારે? એિો આક્રોરસભર સંિાદ બોલરી રહરી છ.ે આરંભમાં દ્રરૌપદરીનું 
પાત્ ભજિિાનરી ના પાડનાર હક્રષના અહીં રરીમે-રરીમે દ્રરૌપદરીનરી ભાિનાઓ સાથે એકરૂપ થઈ 
રહરી છ.ે એ પોિે જ જાણે દ્રરૌપદરીનરી રિપ્િછા્યા હો્ય એિું અનુભિિરી જા્ય છ,ે એ સંિાદ 
બોલિાં-બોલિાં િે સંપૂણ્શ લાગણરીરરીલ બનરી જા્ય છ,ે

આ સમ્ેય જ હક્રષનાના પ્પિા રિિેરે છ.ે િેમણે પોિાનો રંરો બચાિિા એક િેપારરી 
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પાસેથરી ઘણરી મોટરી રકમનું કરજ લરીરું છ ેઅને િે ન ચૂકિરી રકે િો એના દરીકરા સાથે પોિાનરી 
દરીકરરી હક્રષનાનાં લગ્ન કરાિિાં અથિા િો રંરામાં નુકસાનરી િેઠિરી, એિરી રરિ રાખેલરી હિરી. 
પહરણામે, િે આિરીને હક્રષનાને લગ્ન માટ ે ‘હા’ પાડિા દબાણ કરરી રહ્ા છ,ે ત્યારે અહીં 
હક્રષનામાં અજ્ાિપણે પડલેો દ્રરૌપદરીનો આક્રોર છળરી ઊઠ ેછ ેઅને પોિાનરી આક્રોરસભર 
િાણરીમાં પ્પિાને પણ સંભળાિરી દે છ ેકે, ‘િમે િમારો રંરો બચાિિાનું પ્યાદું છો ? કરણને હંુ 
ગમું છુ ંપણ મને કરણ ગમે છ ે કે નહહ એનરી પરિા િમને એક પ્પિા િરરીકે નથરી?’ અને 
ગુસસામાં આિરીને િે ત્યાંથરી જિા રહેિાનું િેના પ્પિાને સૂચન કરે છ.ે

િેમનરી પ્િદા્યનરી સાથે જ કેરિ રિિેરરીને ગુસસામાં રહેલરી હક્રષનાને જોઈને િેના ક્રોરનું 
કારણ પૂછરી, પોિાના મનમાં રહેલરી વ્યથાને પોિાનરી પ્રિ્ય વ્યપ્્િ સમક્ ઠાલિરી દઈને મનનો 
ભાર હળિો કરરી દેિાનું સૂચન છ ેત્યારે હક્રષના, કેરિને જ પોિાનરી પ્રિ્ય વ્યપ્્િ ગણાિરી િેનરી 
સમક્ પોિે પાંચ-પાંચ િાર કરાિેલા એબોર્શનનરી િાિ પ્નખાલસિાથરી કબૂલરી લે છ,ે ત્યારે 
કેરિ રડરી હક્રષનાના માથા ઉપર હાથ ફેરિરી સાંતિન આપે છ ેઅને મંચ ઉપર અંરકાર છિા્ય 
છ.ે 

મંચનરી બરીજી બાજુ ્યુદ્ધમાં પોિાના પાંચે્ય પુત્ો ગુમાિરીને રડરી રહેલરી દ્રરૌપદરીને માિા 
કંુિરી રિિેરરીને આશ્વાસન આપે છ ેકે, ‘રાંિ થા દરીકરરી, િારરી િેદના હંુ જાણં છુ ંપણ મારા 
પાંચે્ય પુત્ો એનો રિપ્િરોર અિશ્ય લેરે,’ ત્યારે દ્રરૌપદરી િેદના અને આિેરપૂણ્શ રિત્યુત્ર 
આપિાં જણાિે છ ેકે, ‘આખું જીિન િો રિપ્િરોરનરી આગમાં સળગિરી રહરી છુ ંમાિા ! અને 
રું રિપ્િરોરથરી મારાં મકૃિ સંિાનો મને પાછા મળરી જરે?’ માિા કંુિરી કહે છ ેકે, ‘પ્ચંિા ના કર 
દરીકરરી, હજી િારા પાંચે્ય પપ્િ જીપ્િિ છ.ે’ ત્યારે દ્રરૌપદરીનો ક્રોર ભભૂકરી ઊઠ ેછ ેકે, ‘એ એિા 
પપ્િદેિો છ ે કે, જઓે ભાગ્યે જ કરું બચાિરી ર્્યા, ન પતનરીનરી લાજ બચાિરી ર્્યા, ન 
રાજપાટ બચાિરી ર્્યા, ન સંિાનો બચાિરી ર્્યા. આ મારા પપ્િદેિો...?... રાજ્ય મળું અને 
સંિાનો ગુમાવ્યાં. આિા રાજ્યનું કરિું પણ રું?’ ત્યારે માિા કંુિરી એને હહંમિ આપિાં કહે છ ે
કે, ‘હપ્સિનાપુરનરી મહારાણરી બનનારને આ રોભિું નથરી. ઊઠ ! મહારાણરીપદનો ગરૌરિભેર 
સિરીકાર કર.’ ત્યારે અંિે દ્રરૌપદરી માિાને ઉત્ર આપે છ ેકે, ‘મારંુ ગરૌરિ િો ્્યારે્ય સચિા્યું 
નથરી માિા ! અને મહારાણરીપદનો ગરૌરિભેર સિરીકાર કરંુ, એમ? િમારરી આજ્ા પ્રરોરા્ય્શ 
પણ દ્રરૌપદરીનું મન િો ્્યારનું પહોંચરી ગ્યું છ ેએનાં સંિાનો પાસે. રહરી છ,ે માત્ કા્યા !... એ 
કા્યા રોભાિરે મહારાણરીપદ... રિણામ માિા...’ અને મંચ ઉપર અંરકાર છિા્ય છ.ે 

ચોથા દૃશ્યથરી નાટક પૂરંુ થા્ય ત્યાં સુરરી બંને નાપ્્યકાઓનરી ભૂપ્મકામાં પહરિિ્શન આિે 
છ.ે હક્રષના એ દ્રરૌપદરીનરી અને દ્રરૌપદરી એ હક્રષનાનરી ભૂપ્મકા ભજિે છ.ે રિકાર થિાં કેરિ 
રિિેરરીને હક્રષનાને પૂછ ેછ ે‘િેં રો પ્નણ્શ્ય ક્યયો? દ્રરૌપદરીનરી ભૂપ્મકા િું ભજિરે કે નહહ?’ ત્યારે 
હક્રષના ઉત્ર આપે છ ેકે, ‘મને િો એમ જ લાગે છ ેકે, હંુ પોિે દ્રરૌપદરીનરી લાઇફ જીિરી રહરી છુ.ં 
પાંચ િખિનું માિકૃતિ છિાં હંુ પણ પ્નઃસંિાન? ્યુગોનું અંિર  છ ેમારરી અને દ્રરૌપદરીનરી ્ચે 
છિાં હંુ જાણે એનો જ કોઈ અંર હોઉં એિું મને લાગે છ.ે’ કેરિ જણાિે છ ે કે, ‘િું આ 
દ્રરૌપદરીનરી ભૂપ્મકા ભજિે કે ન ભજિે પણ જ્યારથરી આ નાટકનું રરીહડગં રરૂ થ્યું છ ેત્યારથરી 
હંુ િમારામાં એક જુદો જ ચેઇન્જ જોઈ રહ્ો છુ.ં’

હિે પુત્ ગુમાવ્યાનરી પરીડા અસહ્ બનિાં પાંડિો પરરીપ્ક્િનો રાજ્યાપ્ભષેક કરરી 
િનગમન કરિા નરીકળે િે પહેલાં દ્રરૌપદરી પોિાના પ્રિ્ય સખા કકૃષણને પ્િદા્ય િેળાએ મળરીને પૂછ ે
છ ેકે, ‘હે કકૃષણ, િેં મને ્્યારે્ય રિેમ ક્યયો છ?ે’ ત્યારે કકૃષણ કહે છ ેકે, ‘મેં િને સિા્શપ્રક રિેમ 
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ક્યયો છ.ે’ અહીં કકૃષણ હિે દ્રરૌપદરીનરી બરરી જ રિપ્િજ્ાઓ પૂણ્શ થઈ ગઈ હોિાથરી પોિાના મુ્િ 
કેરને બાંરરીને મૈત્રીરમ્શ પ્નભાિિા જણાિરી, પોિે હંમેરાં રાજરમ્શ આગળ મૈત્રીરમ્શ અને 
સનેહરમ્શ ચૂ્્યો હોિાનું સિરીકારરીને પોિે હંમેરાં દ્રરૌપદરીનું શ્રે્ય જ ઇ્છું છ,ે િેિરી કબૂલાિ કરે 
છ.ે અંિે, દ્રરૌપદરી, કકૃષણને આજ ેપોિાનરી પ્રિ્ય સખરી માટ ેિાંસળરી િગાડિાનરી પ્િનંિરી કરે છ,ે 
અંિે દ્રરૌપદરી િાંસળરીના સિરોમાં િલ્રીન બને છ ેઅને કકૃષણ પ્િદા્ય લે છ.ે 

મંચ ઉપર રિકાર થિાં કેરિ, હક્રષનાને પૂછ ેછ ેકે, ‘િો પછરી કાલથરી રરૂ થિા નાટકના 
હરહસ્શલ રરૂ ને?’ ત્યારે હક્રષના જિાબ આપે છ ેકે, ‘હંુ નહહ કરંુ િો કોણ કરરે આ નાટક ! 
હંુ જ િો દ્રરૌપદરી છુ.ં’ બંને એકબરીજાને  ભેટરી પડ ેછ.ે અંિે મંચના એક ભાગમાં કકૃષણ દ્રરૌપદરીના 
કેર બાંરરી આપે છ ે િો બરીજા ભાગમાં કેરિ હક્રષનાના મુ્િ કેર બાંરરી આપે છ ે અને 
િાંસળરીના મરુર સિરો સાથે નાટક પૂણ્શ થા્ય છ.ે

આમ, સમગ્પણે જોઈએ િો નાટક ભૂિકાળ અને િિ્શમાનના બે સમાંિર રિિાહોમાં 
ચાલિું હોિા છિાં રિેક્કો માટ ે ્્યાં્ય ભારરૂપ કે કંટાળાજનક બનિું નથરી. િળરી, નાટકનું 
કથાિસિુ રિાચરીન હોિા છિાં નાટ્કારે િેનું િિ્શમાન સાથે એિું અદભુિ અનુસંરાન સારરી 
આપ્યું છ ે કે દરેક નાટ્રપ્સકને એમાં પોિાનરી આસપાસ જીિિા રોપ્જદંા જીિનનો પડઘો 
સબળ રરીિે પડિો અનુભિા્ય છ ેઅને એ રરીિે નાટ્કાર દ્રરૌપદરીના પાત્નરી મૂળ િેજપ્સિિા 
જાળિરી રાખરીને િેને એક નિા દૃપ્ષ્ટકોણથરી રિસિુિ કરિામાં સફળ રહ્ા છ.ે

નાટકનરી બંને નાપ્્યકાઓ હક્રષના અને દ્રરૌપદરી પોિાના આંિરસંઘષ્શને સુંદર રરીિે 
અપ્ભવ્ય્િ કરરી રકરી છ.ે નાટકના આરંભમાં આિું જૂના જમાનાનું નાટક ભજિિાનું ના 
પાડનાર આરુપ્નક ્યુગનરી હક્રષના નાટકના અંિે ‘હંુ જ દ્રરૌપદરી છુ’ં – એમ મક્કમિાથરી કહે છ.ે 
િેના પાત્માં રરીમે-રરીમે આિિું આ પહરિિ્શન જમે-જમે નાટક આગળ ચાલે છ ે િેમ-િેમ 
સપષ્ટપણે અનુભિરી રકા્ય છ.ે જ ેહક્રષના આરંભમાં હિરી િે હક્રષના અંિે નથરી જ, એિું લાગે 
છ.ે અને એટલે જ નાટ્કાર એનું રરીષ્શક પણ ‘એક હિરી હક્રષના’ એિું ્યથાથ્શ રરીિે પ્સદ્ધ કરરી 
ર્્યા છ.ે િળરી સિપનદૃશ્ય િો એનરી અનુભૂપ્િનરી પરાકાષ્ઠા છ.ે જ્યારે કકૃષણનું પાત્ પણ 
મૈત્રીરમ્શ અને રાજરમ્શને સબળિાથરી પ્નભાિિામાં સફળ રહ્ું છ.ે આમ જોઈએ િો, િાંસળરી 
એ કકૃષણનરી રિાણપ્રિ્યા છ.ે એના પ્િના કકૃષણ હંમેરાં અરૂરો જ છ,ે એટલે નાટકને અંિે પણ 
સજ ્શક િાંસળરીનો રિ્યોગ અહીં પ્િપ્રષ્ટ રરીિે કરાિરીને િેનો એક અદભુિ રિભાિ ઊભો કરરી 
ર્્યા છ.ે નાટકમાં થોડરી ક્ણો માટ ેઆિિું કણ્શનું પાત્ પણ િેને કકૃષણ દ્ારા અપાિા કોઈ પણ 
રિકારનાં રિલોભનોમાં ફસા્યા પ્િના મૈત્રીરમ્શને અડગપણે િળગરી રહરીને રિેક્કોના આકષ્શણનું 
કેન્દ્ર બને છ.ે આમ, દ્રરૌપદરી અને કણ્શ આતમસન્માન કે ગરૌરિનાં ઉત્મ ઉદાહરણ બને છ.ે 
પાંડિોનરી માિા કંુિરી અને નાટકનાં અન્્ય ગરૌણ પાત્ો પણ ્્યાં્ય ઊણાં ઊિરિાં નથરી. 

િળરી, લેખક આ બરાં પરૌરાપ્ણક પાત્ોને મુખે સંસકકૃિમ્ય–િતસમ રબદરિચુર 
ભાષારૈલરીનો રિ્યોગ કરાિરીને િેમનો આગિો રિભાિ ઊભો કરરી ર્્યા છ ેઅને પરૌરાપ્ણક 
િથા િિ્શમાન બંને ભાષાઓના સિર સપષ્ટપણે િારિરી આપિામાં પણ નાટ્કાર બખૂબરી સફળ 
રહ્ા છ.ે સમગ્ નાટક ભૂિકાળ અને િિ્શમાનનરી િ્ચે સિિ અિરજિર કરિું હોિા છિાં 
્્યાં્ય રસભંગ થિો નથરી એમાં જ નાટ્કારનરી પ્િરેષ પ્સપ્દ્ધ છ,ે િો ભજણરીનરી રરીિે પણ 
અત્યંિ રોચક અને સરળ છ ે કેમ કે, નાટકનું કથાિસિુ પુરાણકાલરીન હોિા છિાં પણ 
મંચસજજાનરી કોઈ પ્િરેષ આિશ્યકિા નથરી અને માત્ રિકારઆ્યોજનનરી મદદથરી જ મંચના 
બે ભાગ કરરી અિરીિ અને િિ્શમાનનાં દૃશ્યો ઉત્મ રરીિે ભજિરી રકા્ય છ.ે જોકે, પાંડિો દ્ારા 
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દ્રૌપદીના કેશ-સમાર ્જનવાળું દૃશ્ય, તથા ક્રિષના સાથે લગ્નના વચનભંગ માટ ેરિવેશતા પાંચ 
પુરુષોવાળું દૃશ્ય તેની એકપ્વધતા (Monotony)ને કારણે નાટકના ક્દગદશ્જકની કસોટી કરે એવું 
છ.ે વળી, નાટકમાં ગપ્ત અપ્નવા્ય્જ છ ેપણ ક્યારેક ગપ્ત ધીમી પડતાં નાટક માત્ર સંવાદોને 
આધારે ચાલતું હો્ય એમ વાચાળ બની રતું લાગે છ.ે પરંતુ એકંદરે સમગ્ર નાટ્યકૃપ્ત 
અપ્ભન્યક્ષમ છ,ે ટૂકંમાં છલે્ા ઘણા સમ્યથી કેટલાક નાટ્યસર ્જકો સારા ભરવણીક્ષમ 
સાક્હપ્્્યક દીઘ્જનાટકોનો અભાવ હોવાની ર ેફક્ર્યાદ કરી રહ્ા છ ેતેની સામે નાટ્યકાર 
ધવપ્નલ પારેખનું આ ‘એક હતી ક્રિષના’ નાટક તેનો સબળ પ્વકલપ છ.ે 

ખમ ઃ લાકડાના ઢોલનો સૂર-સંદેશ  વિક્રમ ચૌધરી

િાદ્યનું નામ: ખમ – લૉગ ડ્રમ – લાકડાંનો ઢોલ

રેખા પ્ચત્ર: શ્ી ચંપકભાઈ પાવાગઢી

વાદ્ય વગાડનાર અને બનાવનાર સમુદા્ય: આઑ નાગા, કોન્યાક નાગા, વાંન્યો નાગા

વગાડવાના રિસંગોઃ સંદેશો પહોંચાડવા, સૂ્ય્જગ્રહણ, ક્હંસક પશુનાં આરિમણ, આગ 
લાગે ્્યારે કે મુશકેલીના સમ્યે અને સામૂક્હક ઉ્સવો રિસંગે

લંબાઈ: 80-90 ફૂટ આશરે

ઘેરાવો: બે-અઢી મીટર આશરે

વાદ્ય બનાવવા માટનેી સામગ્રી: એક મોટુ ંઝાડ

વગાડનાર સમુદા્યનો રિદેશ: નાગાલેનડ, મ્યાનમાર અને અરુણાચલ રિદેશ.

કુદરતના સાંપ્નધ્યમાં રિકૃપ્તનું એક અંગ એ આક્દવાસી જીવનરંગ છ.ે રિકૃપ્ત રિેમ અને 
પૂજા, રિકૃપ્તમ્ય સહજીવન અને જીવનઆધાર, રિકૃપ્તનું જ્ાન અને મૂલ્ય, રિકૃપ્ત અને જીવન- 
પરંપરા, રિકૃપ્તનું સંગીત, ગીત, નૃ્્ય, કળા અને જીવનઆનંદ અને આક્દવાસી જીવન- 
ધબકારનો જીવંત, અનુપમ વૈપ્વધ્યનો અપ્વરત વહેતો રિવાહ છ.ે રિકૃપ્તના આ રિવાહમાં 
સંસકૃપ્તનું ઘડતર થા્ય છ.ે ભારત રવેા ભૂભાગમાં રિકૃપ્તનું વૈપ્વધ્ય અનુપમ રહ્ું છ.ે પરંતુ 
રિકૃપ્ત અને સંસકૃપ્તના જીવંત ધબકતા રિવાહ ધીરે ધીરે બંપ્ધ્યાર બની રહ્ા છ.ે
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મુ્િ ઝરણાનો નાદ અને જળક્રરીડાનરી જમે િહેિા આહદિાસરી જીિનરંગને વ્યાખ્યાપ્્યિ 
રબદોથરી મૂલિિાનરી દૃપ્ષ્ટ કેળિા્ય ત્યારે િે ઘણં પ્સથર-બંપ્ર્યાર બનરી જા્ય છ.ે જમેાં સંગરીિ, 
નકૃત્ય, ગરીિ જિેરી પ્િપ્િર કલાના આપ્િષકારને અન્્ય રિદેર, સમુદા્યનરી સભ્યિા કે સંસકાર 
સાથે જોડરીને એક માપદંડથરી જોિાનો અપ્ભગમ કળા, પરંપરા અને સંસકકૃપ્િને બંપ્ર્યાર બનાિે 
છ.ે છિાં લોકો જ્યારે પોિાનરી કે અન્્યનરી કળાઓને પોિાનરી સભ્યિા, પરંપરા કે સંસકાર અને 
પહરભાપ્ષિ રબદોનરી દૃપ્ષ્ટથરી માપરી-માણરીને મનને સપંહદિ કરિાનો રિ્યાસ આહદિાસરી સંસકકૃપ્િ, 
સભ્યિા, સંગરીિ, નકૃત્ય, પ્િપ્િર કળાઓ, જ્ાનપરંપરા, માન્્યિા, જીિનરૈલરીને સમજિામાં 
બારક બનરી જા્ય છ.ે પહરણામે આહદિાસરી સંગરીિ, નકૃત્ય, ગરીિ અને િેનરી અપ્ભવ્યપ્્િમાં 
રિગટિા અનુપમ નાદ અને ક્રરીડાનું િૈપ્િધ્ય અને રોમાંપ્ચિ કરિાનું સૌંદ્ય્શ હોિા છિાં અન્્ય 
જન-સમુદા્યને સંભળાિું કે એનરી દૃપ્ષ્ટમાં આિિું નથરી. 

નાગાલેન્ડ, મ્યાનમાર અને અરુણાચલ રિદેરમાં િસિા અંગામરી, ઑ, ચાખેસંગ, ચાંગ, 
કચરરી, કોણ્યાક, કુકરી, લોથા, ફોમ, પોચુરરી, રેંગમા, સંગિમ, સુમરી, ઝેલીંગ હેગા િગેરે નાગા 
જાપ્િઓના િસિાટિાળરી સાંસકકૃપ્િક િૈપ્િધ્યનરી ભૂપ્મ છ.ે આ સમુદા્યનું એક િાદ્ િે ખમ-
લાકડાનો ઢોલ. લાકડાનો ઢોલ એમ કહરીએ ત્યારે સરૌને અચરજ થા્ય. અને િે પણ 80-90 
ફૂટ લાંબા આખા ઝાડના ઢોલનરી ચચા્શ પ્િગિે કરરીએ. નાગા સમુદા્યના િાંસનું િંિુિાદ્ માઉથ 
ઑગ્શન એની,	ઘાંઘળી-િાંસનરી-િાંસળરી-લૉવ-કૂલીલી-વેવો,	્ૃમપેટ,	ઢોલ-ડટ્રમ ને ખમ – લૉગ	
ડટ્રમ મુખ્ય છ.ે આ િાદ્ો પૈકરી ઢોલ અને ખમ	–	લાકડાનો	ઢોલ સામૂહહક િાદ્ો છ.ે અન્્ય 
િાદ્ો સમૂહમાં અને વ્યપ્્િ એકલો હો્ય ત્યારે વ્યપ્્િગિ રિસિુપ્િ હોિાથરી વ્યપ્્િગિ િાદ્ો 
કહરી રકા્ય.

ખમ-લૉગ	ડટ્રમ િાંચો, ઑ, કોણ્યાક, પ્ખ્યામગન, ચાંગ, ફોમ અને સંગિામ જિેા નાગા 
સમુદા્યના િસિાટ હો્ય એ ગામોમાં એક અથિા બે હો્ય છ.ે લૉગ ડટ્રમને દરેક નાગા સમુદા્ય 
પોિાનરી ભાષામાં જુદા જુદા નામથરી ઓળખે છ.ે કાજને મોંગરો ‘Naga Cultural Attire 
and Musical Instrumentsમાં લૉગ ડટ્રમના નામ અને આજ ેજ ેપ્સથપ્િ પ્િરે લખે છ ે: ‘In 
many villages log drums are not found today. The Konyak Nagas call it Shum. 
All the five tribes in Tuensang District us log drum. In every village of these 
five tribe has at least one or more log drums today. The Khiamangam Nigas 
called it Pheam, and the Changs call it Tongsen whereas the Sangtams call it 
Singkong. THe Hukphang village of Phm tirbe is a big one. In this village, each 
khel has one log drum respectively. They call it Thongh. The Yimchungers call 
it Sangkong.’ અને િાંચો નાગા સમુદા્ય અેને ખમ નામથરી ઓળખે છ.ે નાગા સમુદા્યનું 
િાદ્ લાકડાના ઢોલ–લૉગ ડટ્રમનરી ચચા્શ માટ ેિાંચો ઃ નાગા સમુદા્યના લૉગ ડટ્રમના પ્ચત્નો 
આરાર અહીં હોિાથરી િેને ખમ નામથરી ઓળખરીરું.

ઇપ્ન્દરા ગાંરરી રાષ્ટ ટ્રરી્ય માનિ સંગ્હાલ્ય, ભોપાલનરી ચાર હદિસનરી મુલાકાિે જિાનું 
થ્યું, ત્યાં મુ્િ આકારરી રિદર્શનરીમાં બનાિેલ નાગા સમુદા્યના ઘરમાં ખમ િાદ્ રિથમ િખિ 
જો્યું. આકારમાં ડાળરીઓ િગરનું એક મોટુ ંઝાડ. ઝાડનો અમુક ભાગ િ્ચે લંબાઈમાં કોિરરીને 
પોલો કરિામાં આવ્યો હિો. જગંલમાં મોટાં મોટાં ઝાડ જો્યાં હિાં એટલે લંબાઈ અને ઘેરાઈનરી 
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નિાઈ ન લાગરી. પરંિુ આટલું મોટુ ંઅને આ રિકારનું િાદ્ હો્ય એિરી કલપના ન હિરી કે એ 
પહેલાં એ પ્િરે સંભાળું પણ ન હિું. એ પહેલાં આહદિાસરીઓ જુદાં જુદાં િાદ્ો બનાિિા 
મોટા લાકડાના થડના જાડા ઘેરાઈિાળા ટકુડાનો ઉપ્યોગ કરે એ આપણે સરૌ જાણરીએ છરીએ. 
ગામરીિ, િસાિા, મુરરી્યા, ગોંડ િગેરે સમુદા્યના લોકો પોિાના બંને હાથનરી લંબાઈ (એક િામ 
જટેલરી લંબાઈ) અને એના કરિાં િરુ ઘેરાિાિાળા ઢોલ બનાિે છ.ે જ ેસામાન્્ય રરીિે એક 
વ્યપ્્િ ઊંચકરીને કે ખભે ભેરિરીને િગાડરી રકે અને એક જગ્યાએથરી બરીજી જગ્યાએ માથા 
ઉપર મૂકરીને લઈ જઈ રકા્ય એટલા િજનમાં હલકા હો્ય છ.ે આ પ્સિા્ય જ્યાં સંદેરાનરી 
આપલે માટ ેજ ઢોલ બનાવ્યા હો્ય િેનરી લંબાઈ િરુ હો્ય એ પ્િરે જાણકારરી હિરી.

ખમ ઉપર મૂકેલા એક હાથ લાંબા િ્ચે હાથમાં પકડરી રકા્ય એિા લાકડાના 
ટકુડામાંથરી બંને હાથમાં લઈ ઘાિ કરિાં બાળપણમાં પોલા ઝાડ ઉપર લાકડાના ટકુડાનો  ઘાિ 
કરિાં ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક... અિાજ આવ્યો. િાદ્નરી લંબાઈ આરરે નિ-દસ 
મરીટર અને અઢરી-ત્ણ મરીટરનો ઘેરાિો હરે. ખમનો આકાર જોઈ ખ્યાલ આવ્યો કે આ િાદ્ 
બનાિિાનું એકબે માણસનું કામ નથરી, આ કામ સમુદા્યનું જ હોઈ રકે, જ ેકારરીગરરી ખમ-
લૉગ ડટ્રમનરી બનાિટમાં જોિા મળિરી હિરી. પ્નદયોષ, મહેનિુ, કળારિેમરી અને આનંદરી સિભાિ 
અને સામૂહહક શ્રમનરી રિિરીપ્િ કરાિે એિો ઉત્મ નમૂનો ખમ િાદ્ છ.ે 

ખમ સંદભચે નાગા સંસકકૃપ્િના જાણકાર ડૉ. ગરૌિમ ચૅટરજી સાથે િાિા્શલાપ કરિાં 
રાષ્ટ ટ્રરી્ય સંગ્હાલ્ય સંસથા, નિરી હદલહરીના રિો. એ. કે. દાસ કહે છ ે: ‘This log drum is very 
integral part of Naga life. This is created out of huge tree trunk sometime 
going up to 30 to 40 mts. in length and 5 to 6 feet hieght. The drum is flat-
tened from the bottom to place it on the ground firmly and from the top 
through carvings a hollow is made and on betting from top the sound emits. 
Sometimes those are highly decorated with human motif... This is a very elab-
orate process. First of all one of the Naga man has to volunteer to donate a 
tree from his own forest area. Then youth go to cut the tree and after perform-
ing a ritual they start the tree-falling process. And only tool they use is Dao.’ 
ખમ બનાિિાનું અને િેનરી અનુષ્ઠાનનરી પ્િપ્રનો ઉતસિ મનાિિાનું આ્યોજન અને િેનો હદિસ 
ગ્ામ-સમૂહ નક્કરી કરે છ.ે નક્કરી થ્યેલા હદિસે ગામના િડરીલો ખમ બનાિિા માટ ેજગંલમાં 
જઈ ઝાડનરી પસંદગરી કરે છ.ે સાથે ખમ ઉપર િાઘ, મગર, અજગર કે કોઈ મોટો સાપ અથિા 
અન્્ય પરુ-જનાિર પૈકરીનરી એકનરી આકકૃપ્િ કોિરિાનું નક્કરી કરિામાં આિે છ.ે ઝાડનરી પસંદગરી 
અને કોિરિાનરી આકકૃપ્િ નક્કરી ક્યા્શ બાદ પસંદ કરેલાં ઝાડનરી પરંપરાગિ પૂજા કરિામાં આિે 
છ.ે પૂજા પછરી નાગા સમુદા્યનરી કે ગામનરી મુખ્ય વ્યપ્્િ દ્ારા નાગા સમુદા્યના ‘ડૉિ’ નામના 
પરંપરાગિ ઓજારથરી થડમાં ઘા કરરીને ઝાડ કાપિાનરી રરૂઆિ થા્ય છ.ે િડરીલ દ્ારા રરૂઆિ 
થ્યા પછરી આખું ઝાડ કાપિાનું અને બરીજુ ંઅન્્ય જરૂરરી કામ િડરીલોના માગ્શદર્શન હેઠળ 
સમુદા્યના ્યુિાનો આગળ રપાિે છ.ે 

ઝાડ કપાઈ ગ્યા પછરી થડથરી ડાળરીઓ અલગ કરરી ઝાડનરી લંબાઈ અને ઘેરાિા રિમાણે 
મુખ્ય ભાગનો ્યોગ્ય ઘેરાિ અને લંબાઈ બનરી રહે એ રરીિે કાપરીને ઉપરનરી છલા કાઢિાનું કામ 
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પૂરંુ કરિામાં આિે છ.ે ત્યારબાદ નરીચેના ભાગે પાિળો ગોળાકાર ભાગ કાઢરીને ઉપરનરી છાલ 
કાઢિાનું કામ પૂરંુ કરિામાં આિે છ.ે ત્યારબાદ નરીચેના ભાગે પાિળો ગોળાકાર ભાગ કાઢરીને 
જમરીન ઉપર સપાટ રહે િે રરીિે બેઠક બને િે રરીિે ઘડિામાં આિે છ.ે નરીચેનરી બેઠક સપાટ 
બનાવ્યા પછરી સરીરું કરરીને આ લાંબા ઝાડને ત્ણ ભાગમાં િહેંચિામાં આિે છ.ે આગળનો 
ભાગ િે માથું, િ્ચે રડ-રરરીર અને છલે્ે પૂંછડરી. માથાનો ભાગ અને પૂંછડરીનો ભાગ રડરી 
લંબાઈના રિમાણમાં ટૂકંો હો્ય છ.ે 

ખમ ત્ણ ભાગનું કામ, િાહિુક માટ ેરસિો અને જરૂરરી સામગ્રીનરી સાથે અનુષ્ઠાનનું 
કામ વ્યપ્્િનરી કળા રિમાણે સહજ િહેંચાઈ જિું હો્ય છ.ે કલાતમક કારરીગરરીિાળા અનુભિરી 
લોકો માથાના ભાગે િાઘ, માણસ, અજગર કે અન્્ય પરુ-જનાિરનરી નક્કરી થ્યેલરી આકકૃપ્િ 
કોિરિાનું કામ કરે છ.ે આકકૃપ્િમાં માથું, આંખ, ગરદન, નાક િગેરે રડ સાથે જોડા્યેલા હો્ય 
એ રરીિે ઘડિાનું હો્ય છ.ે જ ેસમુદા્યનરી માન્્યિા અને દર્શન સાથે આ બાબિ જોડા્યેલરી 
હોિાથરી િડરીલોએ નક્કરી ક્યુું હો્ય િે રિમાણે કામ કરિાનું હો્ય છ.ે

એક મજબૂિ અને અનુભિરી સમૂહ િરુ પહરશ્રમ અને મુશકેલ રડને કોિરિાના કામમાં 
જોડા્ય છ.ે સામાન્્ય રરીિે રડનરી અંદર-િ્ચે સાિ-આઠ મરીટર લંબાઈિાળું અને ઉપરથરી દોઢ- 
બે ફૂટ પહોળું અને ઊંડુ ંઅંદર કોિરરીને પોલાણ બનાિિાનું હો્ય છ.ે ઉપરના ભાગમાં દોઢ 
ફૂટ આસપાસ કોિરિાં કોિરિાં અંદર રરીરે રરીરે પહોળું કોિરિામાં આિે. ને રરીરે રરીરે 
કોિરિાિાળા અંદર ઘૂંટપ્ણ્યે સરકરીને કોિરરી રકે એટલું પહોળું બનિું જા્ય છ.ે પાછળ 
પૂંછડરીનો ભાગ મહત્િનું કામ કરિાનું, િૈ્યાર થઈ ગ્યો હો્ય. બરીજી િરફ િડરીલો અને ્યુિાનો 
બંને મળરીને ખમને ગામ સુરરી લઈ જિા માટનેો રસિો નક્કરી કરરીને ખેંચિા માટ ેિાંસ, લાકડાં, 
િેલા અને જરૂરરી અન્્ય સારનસામગ્રીનરી સાથે ગામમાં ખમ માટ ેનક્કરી થ્યેલરી જગ્યા પર ઘર 
બનાિિાનું કામ હળરીમળરીને કરિા હો્ય છ.ે જગંલમાં આ કામ અઠિાહડ્યાથરી િરુ હદિસ 
સિિ ચાલે ને, રરીરે રરીરે ખમનો આકાર િૈ્યાર થા્ય છ.ે 

ખમને િગાડિા માટ ેએક હાથ લાંબા અને બે િેંિ ઘેરાિો રરાિિા િરીસ કરિાં િરારે 
લાકડના ટકુડા કાપિામાં આિે છ.ે આ ટકુડાને િ્ચે હાથનરી મુઠ્રીમાં આિે એટલા ગોળાકાર 
બનાિિામાં આિે છ.ે જ ેબંને બાજુ જાડા અને િ્ચે પાિળા હો્ય એિા દંડા બનાિિામાં આિે 
છ.ે સાથે સાિ-આઠ ફૂટ લાંબા અને ત્ણ િેંિ ઘ્ાિાઓ રરાિિા લાંબા બે ગોળ લાકડાં પણ 
િગાડિા માટ ેજરૂરરી હો્ય િે બનાિિામાં આિે છ.ે ખમનરી નરીચે સાિ-આઠ ફૂટ લાંબા અને 
ચાર િેંિ ઘેરાઈિાળા ચાર-છ લાકડાંનરી જરૂર પડ ેછ.ે એનરી સાથે ખમ જ્યાં સથાપ્પિ કરિાનો 
છ ેત્યાં એક ઘર બનાિિાનું કામ પણ લોકસમુદા્ય પોિાનરી રરીિે કરે છ.ે આ સમ્યગાળા 
દરમ્યાન ગામનરી બહેનો ભાઈઓ માટ ેભોજન બનાિિાનું કામ, પરીણાં અને અન્્ય જરૂરરી 
સામગ્રી જગંલમાં પહોંચાડિાનરી સેિા પૂરરી પાડ ેછ.ે ખમ િાદ્ બનાિિાના પરંપરાગિ કા્ય્શમાં 
ગામનાં સ્તરી-પુરુષ િમામ પંદરથરી િરીસ હદિસ સુરરી સામૂહહક રરીિે ઉતસાહ અને ઉમંગથરી 
જોડા્યા હો્ય એિરી સામૂહહકિા અને સામૂહહક શ્રમનું અહીં અદભુિ દર્શન થા્ય છ.ે

ખમ બનાિિાનું કામ અનુષ્ઠાનનો જ એક ભાગ હોઈ ડૉિ નામના ઓજારનો જ 
ઉપ્યોગ થા્ય છ.ે ડૉિ નાગાઓનું હાથિગુ અને પરંપરાગિ હપ્થ્યાર કે ઓજાર છ.ે ખમ 
િૈ્યાર થઈ ગ્યા પછરી એને ગામમાં લાિિાના હદિસોને ઉતસિના રૂપમાં મનાિિામાં આિે છ.ે 
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સથાપ્નક િેલા, િાંસ, રિમાણમાં નાના લાંબા લાકડાં િગેરેથરી ખમને બાંરરીને એને ખેંચિા બસો-
ત્ણસો માણસો એકસાથે ખેંચરી રકે એિરી િાંસ, લાકડાં ને િેલાથરી બાંરિાનું કામ આિડિ, 
મહેનિ અને સમ્ય માંગરી લે છ.ે ત્યારબાદ િડરીલોનરી રાહબરરીમાં ખમને ગામમાં લાિિાનું રરૂ 
થા્ય છ.ે એ પહેલાં િગાડિા માટ ેલાંબાં લાકડાંના અને એક હાથમાં સરળિાથરી આિે અને 
પકડરી રકા્ય એટલા ઘેરાિિાળા દંડ બનાિિાના હો્ય છ.ે 

ગામના િડરીલ અને ્યુિા પુરુષો આિડિ અને રપ્્િ રિમાણે ખમને જુદરી જુદરી 
ટપૅ્્નકથરી બાંરરી, લાકડાં પર ગોઠિરી, એકસાથે સમૂહનરી રપ્્િ કેપ્ન્દ્રિ થઈ જોડા્ય િે માટ ે
એક-બે કરિાં િરારે િડરીલો એક સાથે લ્ય હા...ઑ હે... હા...ઑ હે... સૂર બોલાિે. આ રબદો 
ખેંચિાિાળો જનસમૂહ એને બે િખિ સામૂહહક રરીિે ઝરીલે અને ત્રીજી િખિે એકરીસાથે જોર 
અજમાિરીને ખમને ખેંચે છ.ે જગંલમાં બનાિેલ ખમથરી ગામમાં નક્કરી કરેલા સથાનક સુરરી લઈ 
જિાં િ્ચે પહાડ, જગંલ, ખાડાટકેરાિાળા ભાગ કે રસિામાંથરી રરીરે રરીરે ખમનું ગામ િરફ 
રરીરે રરીરે િહન કરિામાં આિે છ.ે સપાટ જગ્યા આિે ત્યારે હો... હો... હો... હો... એમ 
એકસાથે સિિ જનસમૂહ િડરીલોનરી દેખરેખ હેઠળ આગળ િરે. સામૂહહક રપ્્િનો આ 
નજારો જણેે જો્યો હો્ય િેનરી કલપનામાં આ પ્ચત્ અચૂક આિે જ એમ કહરી રકા્ય. સામૂહહક 
રપ્્િને એકસાથે જોડાિાનરી કળા આહદિાસરી સમુદા્યના દરેક રિદેરમાં એકસરખરી રહરી છ.ે 
દપ્ક્ણ ગુજરાિના આહદિાસરીઓ જગંલથરી મોટાં લાકડાં ડુગંર પરથરી બળદ દ્ારા ઓડ કરિરી 
િખિે કે ગાલ્ામાં ભરિરી િખિે કે લાકડાને એક જગ્યાએથરી બરીજી જગ્યાએ લઈ જિા 
ખેંચિરી િખિે ગિાિાં શ્રમગરીિો કે રબદોને હોબીલાના નામથરી ઓળખિામાં આિે છ.ે 
હોબીલામાં એક કડરીને બે ગાઈ અંિે ‘હેસરૌ માલ હોબરીલા...’ના ઊંચા સૂરનરી સાથે એકરીસાથે 
િાકાિ અજમાિિામાં આિે છ.ે આ રિકારના રબદો કે સૂર જનસમૂહમાં એકસૂત્િાનરી સાથે 
રપ્્િને કેપ્ન્દ્રિ કરરી જોમ િરારે છ.ે

આમ રરીરે રરીરે ખમ ગામમાં આિરી જા્ય એટલે લોકોનો આનંદ બેિડાિો જા્ય. ગરીિો 
અને આનંદનરી પ્ચપ્ચ્યારરીઓ સાથે ્યુિાિગ્શ નકૃત્યમ્ય બનરી જા્ય. િડરીલો દ્ારા ખમના સથાને 
ગોઠિિા પહેલાં રાપ્મ્શક પૂજાપ્િપ્ર અને પરંપરાગિ ખમનરી ફરિે ગોળ ફરરીને ગરીિો ગાિામાં 
આિે. અને બંને િરફ આઠ-દર કે િરારે િગાડનારાઓ દંડાથરી ખમ પર જુદા જુદા અંિરાલ 
પછરી ઘાિ કરરીને િગાડિામાં આિે છ.ે

ગામ િરફ કોઈ આક્રમણ કરિા આિરી રહ્ું હો્ય ત્યારે, પ્િજ્ય મેળિરીને આિે ત્યારે. 
િાઘ જિેા હહંસક રિાણરીના આક્રમણ સમ્યે ચેિિણરી માટ,ે ચંદ્ર અને સૂ્ય્શગ્હણ સમ્યે, સામૂહહક 
ઉતસિના સંદેરાઓ અને કોઈ િડરીલનું અિસાન થ્યું હો્ય ત્યારે િગાડિાનરી પરંપરા છ.ે 
ખમનરી ખાપ્સ્યિ એ હો્ય કે દરેક ઘટના કે રિસંગ સમ્યે એનરી િગાડિાનરી જુદરી જુદરી રરીિ 
રિમાણે જુદા જુદા સંદેર લોકો સુરરી પહોંચે છ.ે 

ખમ જગંલમાં િૈ્યાર ક્યા્શ પછરી િેના િાહિુક સાથે ગામમાં પરંપરાગિ પ્િપ્ર સાથે 
િેનરી સથાપના કરિામાં આિે છ.ે િે સમ્યે પરંપરાના જાણકાર અને િડરીલો સામૂહહક રરીિે 
ઊંચો અને હંુકાર ભરિો એક નાદ – સૂર િરૌ... અ... અઉ... િરૌ.... અ અઉ... િરૌ... અ... અઉ... 
િરૌ.. અ અઉ... િરૌ... અ... અઉ... િરૌ... અ... અઉ... િરૌ... અ... અઉ... િરૌ... અ... અઉ... ખમનરી 
પૂજા-પરંપરા પ્નભાિે છ.ે જમેાં 20-22 લોકોનો સમૂહ ખમનરી બંને બાજુ ઊભા રહરીને હાથમાં 
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ભાલો કે અન્્ય પરંપરાગિ સારન લઈ િડરીલના નાદ કરે છ.ે આ સમૂહનાદ હોઑ... અ... 
ઉ... હંુ્ય હૂ્ય, હોઑ... અ... ઉ... હંુ્ય હૂ્ય, હોઑ... અ... ઉ... હંુ્ય હૂ્ય. ત્ણચાર પ્મપ્નટ કરિાં 
િરારે સામૂહહક અને મોટા અિાજ પછરી રરીમા સિર હોઑઅઅ... હેએ હેએ... હોઑઅઅ... 
હેએ હેએ... સાથે અંિ આિે છ.ે 

આ રિકારના સામૂહહક નાદ પછરી જુદા જુદા રિસંગે ખમ િગાડિાનરી પંરપરા 
પ્નભાિિામાં આિે છ.ે ગામસમુદા્યને ભ્યથરી અિગિ કરાિિા માટનેો સંદેરો પહોંચાડિાનો 
હો્ય ત્યારે િગાડિાનરી પરંપરા જુદરી હો્ય છ.ે આ પરંપરાને નાગા ભાષામાં ‘પ્રિલુડ’ કહેિામાં 
આિે છ.ે આ સમ્યે ખમ ઉપર દંડા પ્સિા્ય િ્ચે મૂકેલા બે િેંિનરી ઘેરાઈિાળા અને ચાર હાથ 
લાંબાં બે આડાં મૂકેલાં લાકડાંથરી ઘાિ કરિામાં આિે છ.ે બે લાકડાં પૈકરી એક લાકડાથરી જોરથરી 
બે િખિ ખમ પર ઘાિ ક્યા્શ પછરી બરીજા લાકડાથરી ઘાિ કરિામાં આિે ત્યારે ટડક... તડક... 
તડક... તડક... તડક.. તડક... તડક... તડક.. તડક.. ધિપ્ન એકસાથે સંભળા્ય છ.ે 

ગામ સમુદા્યના ્યોદ્ધાને માન આપિાનું હો્ય ત્યારે મોટા લાકડાથરી જ તડક.. તડક... 
તડક... તડક... તડક... તડક... તડક.. તડક...નરી રરૂઆિ ક્યા્શ પછરી િાલમાં નાના દંડાથરી બંને 
િરફ એક સાથે ઘાિ કરિામાં આિે છ.ે તડક.. તડક... તડક... ટઑક, તડક.. તડક... ટઑક... , 
ટઑક... , તડક... તડક... ટઑક, તડક તડક ટઑક સંભળા્ય છ.ે આ ધિપ્નમાં તડક... નાના 
દંડાનો ધિપ્ન અને ટઑક... ધિપ્ન લાંબા લાકડાના ઘાિ કરિાથરી સંભળા્ય છ.ે બંને રિકારનાં 
લાકડાંથરી એકસાથે લ્યાતમક રરીિે ઘાિ કરિાં કરિાં મુખ્ય વ્યપ્્િ ગરીિ ગા્ય છ.ે જનેે 
સમુદા્યના અન્્ય લોકો ઝરીલે છ.ે આ સમ્યે ટઑક...તડક ટઑક ટઑક...તડક ટઑક ટઑક... 
તડક ટઑક ટઑક... તડક ટઑક એિા નાના લાકડાનો અને મોટા લાકડાનો એમ બંને ધિપ્ન 
એક પછરી એક સંભળા્ય છ.ે લાંબા લાકડાથરી  ઉતપન્ થિાં ટઑક... ટઑક... ટઑક.. 
ટઑક...નરી િ્ચે તડક... તડક... તડક.. િ્ચે િ્ચે એક અને 20-22 દંડા એકસાથે ઘાિ 
કરિામાં આિે િેનો ધિપ્ન સંભળા્ય છ.ે અંિે હહાઆ.. હહટથરી જિેા મોઢાના ધિપ્ન સાથે 
િગાડિાનું બંર થા્ય છ.ે

ખમ ગામના સામૂહહક ઉતસિનો સંદેરો અને ઉતસિના ભાગ રૂપે િગાડિામાં આિે છ.ે 
આ સમ્યે લાંબા લાકડાથરી એક ઘાિ ક્યા્શ પછરી દંડાથરી બે િખિ ઘાિ  કરિાથરી ટઑક... તડક 
તડક ટઑક તડક તડક ટઑક... તડક તડક ટઑક તડક તડક ટઑક... તડક તડક.. તડક... 
ટઑક... તડક.. તડક ટઑક... તડક... તડક... ટઑક... તડક તડક અિાજ સંભળા્ય છ.ે આ 
સમ્યે બંને િરફના લોકો એકસાથે નહીં પરંિુ એક પછરી એક દંડાથરી ઘાિ કરે છ.ે જ્યારે લાંબા 
લાકડાનો ટઑક... ટઑક... ઘાિ એક જ લ્યમાં કરિામાં આિે છ.ે 

આજુબાજુ જગંલમાં આગ લાગે ત્યારે લોકોને ચેિિિા અને જગંલમાં લાગેલરી આગ 
હોલિિા સામૂહહક કામનો સંદેરો પહોંચાડિા ખમ ઉપર લાંબા લાકડાનો ઘાિ એકસરખા 
લ્યમાં ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટ્ઑક... અને 
થોડા પ્િરામ પછરી તડક... તડક તડક... તડક તડક... તડક તડક... તડક તડક... તડક દંડ દ્ારા બંને 
િરફના કલાકારો એકસાથે ઘાિ કરે છ.ે આ સમ્યે મોઢથેરી અ...્યં...અ...્યં.... અ...્યં.... અ...
્યં... અ...્યં... અ...્યં... અ...્યં...અ...્યં... અને લાંબા લાકડાનો તડક... તડક તડક... તડક તડક... 
તડક તડક... તડક તડક... તડક અને દંડાનો સાથે ટઑક... ટઑક... ટઑક ટઑક... ટઑક... 
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ટઑક ટઑક... ટઑક... ટઑક ટ્ઑક... ટ્ઑક... ટ્ઑકનરી ઝડપ રરીરે રરીરે િરે ને અંિે 
હઑઑ... હૂ્ય...ના ધિપ્ન સાથે િગાડિાનું બંર થા્ય છ.ે

દુશમનો ગામ પર હુમલો કરિાના હો્ય િે સમ્યે ખમ પર એક પછરી એક લાંબા 
લાકડાથરી ઘાિ ક્યા્શ પછરી એકસાથે દરેક કલાકાર દંડાનો ઘાિ છ-આઠ િખિ અટ્્યા િગર 
કરે છ.ે તડક તડકનરી સાથે ટઑક... ટઑક... ટઑક ટઑક... ટઑક... ટઑક... ટઑક ટ્ઑક... 
ટઑક ટઑક... ટઑક... ટઑક ટ્ઑક... ટ્ઑક... ટ્ઑક ટ્ઑક... ટ્ઑક... ટ્ઑક છ-આઠ 
ઘાિ ક્યા્શ પછરી નાનો પ્િરામ. દંડાના નાના પ્િરામ સમ્યે બે િખિ તડક તડક પછરી દંડા અને 
લાંબા લાકડા બંને એકસાથે તડક તડક ટઑક... તડક ટઑક... તડક ટઑક... તડક ટઑક... તડક 
ટઑક... તડક ટઑક... તડક ટઑક... તડક તડક ટઑક... ત્અક ટઑક... તડક ટઑક... તડક 
ટઑક... છ-આઠ િખિ ઘાિ કરિામાં આિે છ.ે આ સમ્યે એક અિાજ પેદા થા્ય છ.ે મોઢથેરી 
એક ઑહુટ... ધિપ્ન પછરી એકસાથે ઘાિ કરરીને િગાડિાનું બંર કરિામાં ્યુદ્ધનરી ચેિિણરીનો 
સંદેરો લોકો સુરરી પહોંચે છ.ે

અન્્ય સમુદા્યનરી જમ નાગા સમુદા્યના જીિનનો માગ્શ િે જુદરી જુદરી માન્્યિાઓ. જમેાં 
સૂ્ય્શ કે ચંદ્રગ્હણ સમ્યે ખમને આ રરીિે િગાડિામાં આિે છ.ે એક પછરી એક લાંબા લાકડાથરી 
દર-બાર િખિ મુખ્ય માણસ ઘાિ સાથે હાઓ... હોઑ... હોઑ... અિાજ સાથે બંને લાંબાં 
લાકડાંના કુલ મળરીને 40-44 ઘાિ ક્યા્શ પછરી હુ્યટ... એિા અિાજ પછરી હોઑ... હોઑ... 
મોઢાના અિાજ સાથે લાંબું લાકડુ ંઅને દંડના એકરી સાથે રિમાણસરના લ્યમાં ત્અક ત્અક... 
ટઑક... ત્અક... ટઑક... ત્અક... ટઑક... ત્અક... ટઑક... ત્અક... ટઑક... ત્અક 
ટઑક... ત્અક... ટઑક... ધિપ્ન ઘાિ કરિાથરી સંભળા્ય છ.ે અંિે હિુટપ્િચ... એિા અિાજ 
સાથે બંર કરિામાં આિે છ.ે આ િાદ્નરી ખાપ્સ્યિ એ પણ રહરી છ ેકે, અન્્ય િાદ્ોનરી જમે 
નાગા સમુદા્યનું ખમ િાદ્ પરંપરાગિ રિસિુપ્િ પ્સિા્ય સટજે પર એનરી રિસિુપ્િ થિરી નથરી.

ખમ જ્યાં અનુષ્ઠાન કરરી ગોઠિિામાં આિે છ ેએ સથાન Morung- (્યુિાનો જ્યાં ભેગા 
થા્ય એિું ઘર)નરી નજીક હો્ય છ.ે ખમ િગાડિા માટ ેબે-અઢરી ફૂટના લાંબા અને હાથમાં પકડરી 
રકા્ય એટલો ઘેરાિો હો્ય એિા 20-30 ટકુડા – લાકડાંના બનાિિામાં આવ્યા હો્ય િે 
ખમનરી અંદર પોલાણમાં મૂકરી દેિામાં આિે અને નાનોમોટો અિાજ નરીકળે િે માટ ેસાિ-આઠ 
ફૂટ લાંબાં મોટાં લાકડાં ખમ સાથે ઊભાં મૂકિામાં આિે છ.ે 

ખમ બનાિિાનું રરૂ થા્ય ત્યારથરી પ્નપ્શ્ચિ સથાન પર અનુષ્ઠાપ્નનરી પ્િપ્ર પૂરરી થા્ય ત્યાં 
સુરરી ગામસમુદા્ય લોકોએ પરંપરાગિ અમુક પ્ન્યમોનું પાલન કરિાનું હો્ય છ.ે પરંપરાગિ 
પ્િપ્ર ક્યા્શ પછરી ખમને ગામદેિિા િરરીકે માનિામાં આિે છ.ે જ ેપૂજા કરિાિાળાનું રક્ણ કરે, 
માગ્શદર્શન આપે અને કલ્યાણ કરે છ.ે આમ ખમ નાગા સમુદા્યનું દેિરૂપ િાદ્ છ.ે સાથે આ 
િાદ્ નાગાસમુદા્યના લોકોના જીિનનું અપ્ભન્ અંગ બનરી જા્ય છ.ે દપ્ક્ણ ગુજરાિના 
આહદિાસરીઓના ઢાક, માદળ, ઘાંઘળરી અને દેિ કાઠરી, દેિ ડોિળરી જિેાં િાદ્ોને જ ે િે 
સમુદા્યમાં દેિનું સથાન હો્ય છ.ે 

ખમના અનુષ્ઠાન સમ્યે િાદ્ અને સમુદા્યના જીિનદર્શન સાથે જોડા્યેલા પરંપરાગિ 
ગરીિો ગાિામાં આિે છ.ે ઇપ્ન્દરા ગાંરરી રાષ્ટ ટ્રરી્ય માનિ સંગ્હાલ્ય, ભોપાલ ખાિે ખમના 
અનુષ્ઠાન સમ્યે ગિા્યેલા ગરીિના ભાિાનુિાદનરી IGRMS-Govt. of India પર આ રિકારે 
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નોંર છ ે: ‘They are seeking permission from God through squirrels, birds and 
insects, they asked squirrels and birds that the tree in which you used to play 
and take rest, and the fruits you used to eat is being taken away from you for 
our important purpose, please do not mind, they also asked the insects and 
birds that the tree in which you used to take rest and the tree in which you 
sang  a song is being taken away for our urgent need please excuse us. At last 
the artist welcomed the log drum that, you will find a safe place for you we 
are just about to reach the village.’ – ‘ઓ સુંદર નદરીહકનારેના જાદુઈ ઝાડ, િારરી 
ઘટાદાર ડાળરીઓનરી સુંદરિા અને એમાં િસિા જુદા જુદા જીિો માળા બનાિરી, ફળ આરોગરી, 
િારરી ઘટામાં આનંદમ્ય જીિન વ્યિરીિ કરરી રહ્ા છ.ે જીિ, જિંુ અને પક્રીઓ િમારા માધ્યમથરી 
અમે ભગિાનને રિાથ્શના કરરીને માફરી સાથે અનુમપ્િ માંગરી રહ્ા છરીએ કે, જ્યાં િમે આરામ 
કરિાં હિાં, જ ેઝાડ પર આપે અનેક ગરીિો ગા્યાં છ,ે જ ેઝાડ િમારાં ગરીિ-સંગરીિથરી ગુંજિું 
હિું એ ઝાડ અમે સરૌનરી ક્મા માંગરી િમારરી પાસેથરી ઝૂંટિરીને અમારરી સમકૃદ્ધ પરંપરાના િહન 
માટ ેઅમે લઈ રહ્ા છરીએ. િમને િમારા માટ ેસુરપ્ક્િ જગ્યા મળરી રહેરે એિો આરાિાદ 
અમે રાખરીએ છરીએ.’

સંદભ્શ:

1. Mongro, Kajen, Naga Cultural Attire and Musical Instruments, Con-
cept Publication Company, New Delhi.

2. Michael, Oppitz, The Nagas : An Introduction.

3. Iguchi, Hiroshi, The Japan Foundation Asia Centre Asia Fellowship 
Report: Title: Research and Recording on the ethno-music of NAGA, Myan-
mar.

4. www.ibiblio.org/gautam/heri0007.htm

5. https://Nagafolkfilms.com/Naga Log Drum.php

6. htttps://shodhaganga.inflibnet.ac.in

7. Main Bhi Bharat-Rjaya Sabha TV

8. http://www.nezccindia.org.in (North East Zone Cultural Centre, Di-
mapur) webinar held on 25 September, 2020

q



પરબ v એપ્રિલ, 2022 65

ગ્ંથાવલોકન
‘વોરાદાદા	ઉવાચ’	ઃ	વ્યરક્-પ્રદશે	રનરમતે્	લોકસસંકૃર્ની	ગાથા

ડૉ.	નીલેશ	મકવાણા

[‘વોરાદાદા	ઉવાચ...	આ	મારં	ઉમેટા’	: માહહિરીદાિાઃ ડૉ. નઝરીરભાઈ એ. વહોરા, આલેખકઃ શ્રરી હરેન્દ્ર 
રિ. ભટ્ટ, રિથમ આિકૃપ્ત્ઃ 2021, રિકારકઃ મરૌપ્લક એચ. ભટ્ટ, મૂલ્યઃ રૂ. 1000/-]

લોકસાહહત્ય એ લોકજીિનનરી સાંસકકૃપ્િક રરોહર છ.ે આ લોકસાહહત્યમાં સમાિેર 
પામેલ જૂનરી સંસકકૃપ્િ, રરીિહરિાજો, પરંપરાઓ, લોકગરીિો, લોકકથાઓ, કહેિિો અને રૂહઢઓને 
સાચિરી લેિાના લોકસાહહત્યના સંરોરકો-સંપાદકોએ અનેક ઉમદા સરાહનરી્ય રિ્યાસો ક્યા્શ 
છ.ે પોિાના જીિનનાં મહત્િનાં િષયો આ લોકસાહહત્યનરી મોંઘેરરી મૂડરીને અંકે કરિા ખચથી 
નાખ્યાં છ.ે આિરી ગુજરાિરી લોકસાહહત્યનાં સંરોરન-સંપાદનનરી ભવ્ય અને ગરૌરિરિદ 
પરંપરામાં મુખ્યતિે દુલેરા્ય કલાણરી, રંકરભાઈ-રેિાબહેન િડિરી, ઝિેરચંદ મેઘાણરી, પુષકર 
ચંદરિાકર, ડૉ. હસુ ્યાપ્જ્ક, ડૉ. ભગિાનદાસ પટલે, રાંપ્િભાઈ આચા્ય્શ, જ્યમલ્ પરમાર, 
જોરાિરપ્સંહ જાદિ, બળિંિ જાનરી િગેરેનું રિદાન સપ્િરેષ નોંરપાત્ ગણા્ય. આિરી ઉન્િ 
પરંપરામાં એક નોખરી મુદ્રા રરાિિું નામ એટલે હરેન્દ્ર ભટ્ટ.

હરેન્દ્ર ભટ્ટના સંસકારિારસા અને માનસપ્પંડમાં હરહંમેર સંસકકૃપ્િ, રમ્શ, પ્રક્ણ 
સમાજ અને મૂલ્યનાં િત્િો ખૂબ જ ગહન િથા વ્યાપક સિરે પડલેાં અનુભિા્ય છ,ે ઉપરાંિ 
લોકસાહહત્ય િરફનરી ઊંડરી રસ-રુપ્ચ, લોકરાસ્તનો રાસ્તરી્ય અભ્યાસ, ક્ેત્કા્ય્શનરી આગિરી 
સૂઝ-સમજ િેમને લોકસાહહત્યના રિિાહના િળ સુરરી લઈ જા્ય છ.ે આ સિચેનરી ફલશ્રુપ્િ રૂપે 
િેમના દ્ારા ‘િરીરડો’ નામના ્યાદગાર લોકસાહહત્યના સામપ્્યક થકરી થ્યેલ લોકસાહહત્યના 
સંરોરન-સંપાદનના કા્ય્શને ્્યારે્ય પ્િસરરી રકારે નહીં અને િે પ્નપ્મત્ે લોકસાહહત્યનરી 
મોંઘેરરી જણસને અંકે કરિાનરી િેમનરી પ્નષ્ઠા અને જહેમિ સરાહનરી્ય અને નોંરપાત્ ગણા્ય, 
આ સાથે િેમનરી પાસેથરી અત્યાર સુરરીમાં 10થરી િરારે પુસિકો સાંપડ ેછ.ે

િાજિેરમાં જ િેમના પહરશ્રમ અને લોકસાહહત્ય ક્ેત્ેનરી અપૂિ્શ આતમરી્યિાના પહરપાક 
રૂપે ‘િોરાદાદા ઉિાચ’ નામનો નોખરી કેડરી કંડારિો ગ્ંથ રિાપ્ થ્યો. આ ગ્ંથનું અિિરણ બે 
રરીિે થ્યું છ,ે રિથમ અિિરણ કોરોના કાળના લૉકડાઉનના સમ્યગાળા દરપ્મ્યાન સોપ્ર્યલ 
મરીહડ્યા ‘ફેસબુક’ના માધ્યમ થકરી હડપ્જટલ સિરૂપે. અહીં એ નોંરિું રહ્ું કે બરીજા અિિરણનું 
પ્નપ્મત્ પહેલાને સાંપડલેરી અનન્્ય લોકપ્રિ્યિા અને મહત્ાને લઈને િેનું બરીજુ ંઅિિરણ ગ્ંથ 
સિરૂપે થ્યું છ.ે ગ્ંથનરી િાિ કરરીએ િો ‘િોરાદાદા ઉિાચ’ એટલે િોરા ઉફચે નઝરીરભાઈ િોરા, 
અને ‘ઉિાચ’ એટલે િેમના કંઠથેરી ઉ્ચહરિ કે િેમના મુખેથરી બોલા્યેલરી પ્િપ્િર િાિો. આ 
ગ્ંથનો આરંભ લોકરાસ્તના મમ્શજ્ અને લોકસાહહત્યના અભ્યાસુ ડૉ. બળિંિ જાનરીના ગ્ંથ 
અંગેના ઊંડાણપૂિ્શકના અભ્યાસ્યુ્િ લેખ દ્ારા થ્યો છ.ે િેમણે ગ્ંથનું સિાુંગરી મૂલ્યાંકન 
આંકરીને િોરાદાદા અને હરેન્દ્રભાઈના સહહ્યારા કા્ય્શને પ્બરદાવ્યું છ,ે સાથે-સાથે ગ્ંથનરી 
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ઉપલબરિા અને િેના જમા પાસાને પણ ઉપસાિરી આપ્યું છ,ે આ ઉપરાંિ િેનરી મહત્ાને 
ઉજાગર કરરી આપરી છ.ે આિા જ અન્્ય પ્િદ્ાનોએ પણ ગ્ંથ અંગેના પોિાના માનસપટ પર 
અંહકિ થ્ેયલા અભ્યાસપ્નષ્ઠ રિપ્િભાિો આપ્યા છ ેજમેાં, શ્રરી દલપિ પહઢ્યાર, ડૉ. ભરિ 
મહેિા, ડૉ. ગુણિંિ વ્યાસ, શ્રરી અરોકપુરરી ગોસિામરી, ડૉ. ફકરીરભાઈ પટલે, શ્રરી જરિંિભાઈ 
રાિલ, ડૉ. ન્યન પટલે, શ્રરી મનુભાઈ પરમાર, દેિરાજપ્સંહ િાઘેલા અને શ્રરી સુપ્નલભાઈ 
અદેસરાનો સમાિેર થા્ય છ.ે િો િળરી, ‘િોરાદાદા ઉિાચ’ ગ્ંથના માહહિરીદાિા અને કથક 
એિા ડૉ. નઝરીર એ. વહોરા અને આલેખક શ્રરી હરેન્દ્ર ભટ્ટનરી કેહફ્યિનરી નોંર ગ્ંથ માટ ેરિેરક-
પોષક બનરી છ.ે

ગ્ંથના અંિઃિત્િનરી િાિ કરરીએ િો િેના કેન્દ્રમાં પચાસ િષ્શ પૂિચેના ઉમેટા ગામનરી 
િાિોનરી સાથે નઝરીર વહોરાનાં સંસમરણોને ગણાિરી રકા્ય. આ બંને િત્િો પરસપર એકબરીજાનરી 
સાથે િાણાિાણાનરી જમે િણાઈને સમાન રરીિે રિગટ્ાં છ.ે ્્યાંક ગામનરી િૈપ્િધ્યપૂણ્શ સકૃપ્ષ્ટનું 
આલેખન છ,ે િો ્્યાંક ડૉ. નઝરીર વહોરાનરી ભૂિકાળ સાથે જોડા્યેલ ભવ્ય ્યાદો પણ છ,ે જ ે
આપણને પ્િસમ્યલોક અને આનંદલોકનરી ્યાત્ા કરાિે છ.ે અહીં આલેખા્યેલરી ભાિ-ભાિનરી 
િાિો, કહેિા્યેલા અિનિા રિેરક રિસંગો આપણા માનસપટ પર અપ્િસમરણરી્ય છાપ અંહકિ 
કરરી દે છ.ે ગ્ંથનરી મહત્ા િેમાં સમા્યેલાં અનેક રસસથાનો અને અનોખરી છટાદાર કથનરૈલરીમાં 
છ.ે અહીં રસિરબોળ કરરી દે િેિરી અનેક ઘટનાઓનરી પરંપરા એક પછરી એક સહજ િહેિરી 
આિે છ.ે આ ગ્ંથનો પટ રિથમ રિકરણ ‘અમે િોરા (કે વહોરા)થરી લઈને ‘અમારા સહુનું શ્રદ્ધાનું 
સથાન મહરીસાગર માઁ’ રિકરણ ત્રીસ સુરરી પ્િસિરેલો છ.ે િેમાં 23 જટેલાં વ્યપ્્િપ્ચત્ો અહીં 
નોખરી મુદ્રા ઉપસાિે છ.ે સમગ્ ઉમેટા ગામનો અસલ અસબાબ આહ્ લાદક અને ખૂબ જ 
રોચક બનરી પ્ચત્ાતમક રૈલરીએ િાદૃશ્ય થ્યો છ ેજમેાં ઉમેટા ગામનો સામાપ્જક, સાંસકકૃપ્િક, 
રાપ્મ્શક અને ઐપ્િહાપ્સક ખ્યાલ રિમુખ છ.ે અહીં ગામથરી લઈને ફપ્ળ્યું, ભાિ-ભાિના લોકો, 
િપ્ણકો, માછરી, િાલમરીહક, રાિળ, પીંજારા, રબારરી સમાજનું લોકજીિન, િેમનરી પ્નરાળરી 
સંસકકૃપ્િ, રાજપરંપરાઓ, જૂનરી રૂહઢઓ, પરંપરાઓ, ન્યનરમ્ય, રિાકકૃપ્િક પહરિેર, મહરીસાગર 
નદરી, િેનાં કોિરો, ભાિરીગળ વ્યિસા્યો, પ્િપ્િર કલાઓ, િહેિારો-ઉતસિો અનેક પરંપરાગિ 
માન્્યિાઓનરી સાથે અનેરાં વ્યપ્્િપ્ચત્ો પણ આપણને ભાિપ્િભોર કરરી મૂકે િેિાં જીિંિ 
બન્્યાં છ ેજમેાં સામાન્્યથરી માંડરી સિાિંત્ર્ ્યસેનાનરીઓ પણ સથાન પામ્યાં છ ેજમે કે, નાબરીજી 
રાસ્તરી, જમાલ સુરમાિાળા, રાંપ્િલાલ વ્યાસ, પાથેશ્વર મહારાજનો સેિક હુસેન, નાપ્ન્યો 
માછરી, રામા રબારરી, કેિલાનંદ, ડાહ્ો લિાર, કાહર્યો કંુભાર િગેરે. આમ પ્િષ્યિસિુ સંદભચે 
ગ્ંથનું સિરૂપ એક રબદમાં કહેિું હો્ય િો કૅપ્લડોસકોપનું ગણા્ય, િેમાંથરી પ્નિ-પ્નરાળરી અનેક 
રંગબેરંગરી ભાિ ઊપસરી આિે છ.ે અને અપ્ભવ્યપ્્િ સંદભચે કહેિું હો્ય િો િેમાં રિથમ કથકનરી 
િળપદરી સાદરી-સરળ અને હૃદ્યસપરથી, અનોખરી ટરીખળરૈલરીને ધ્યાને લેિરી ઘટ.ે આ ઉપરાંિ 
િેમાં િણા્યેલરી ચરોિરરી લોકબોલરીના લ્યલહેકા, િેના િળપદા રબદરિ્યોગો, ઘણરીબરરી 
લોકોપ્્િઓ, લોકજીિનમાં રિચપ્લિ કહેિિો ને રૂહઢરિ્યોગો િગેરેથરી બંરા્યેલું ભાષાનું પોિ 
બળિાન પુરિાર થ્યું છ.ે અહીં માહહિરીદાિા નઝરીર વહોરા અને આલેખક હરેન્દ્ર ભટ્ટ બંને 
િ્ચે બંરા્યેલ આતમરી્ય નાિો ગ્ંથનરી રચનામાં પ્નપ્મત્ બન્્યો છ ેિેને લઈને ઉમેટા ગામનરી 
જીિનકથા અને કથકનરી જીિનકથા અંગેનરી િેનરી 50 િષ્શ પૂિચેનરી જ ે પણ પ્િગિો અહીં 



પરબ v એપ્રિલ, 2022 67

આલેખાઈ છ ેિે શ્રદ્ધ્ેય અને રિમાણભૂિ િેમજ િેના અસલ પ્મજાજમાં માહહિરીદાિાના કોઈ 
પણ રિકારના પૂિ્શગ્હ િગર રિસિુપ્િ પામરી છ.ે માહહિરીદાિાનરી સૂક્મ અને વ્યાપક અનુભિદૃપ્ષ્ટ 
અને કોઠાસૂઝનરી રિપ્િભારપ્્િને કારણે સમગ્ પ્િષ્યિસિુ લોકપ્િદ્ાના એક અમૂલ્ય 
દસિાિેજનરી ગરજ સારે છ.ે બરું જ ક્રમબદ્ધ, િાહક્શક રરીિે, પ્રસિબદ્ધ અને સરળ-સહજ 
પદ્ધપ્િએ અસખપ્લિ રિિાહનરી જમે િહરી આવ્યું છ ેિેમજ અહીં િેમણે માહહિરીદાિાનો આદર્શ 
નમૂનો પૂરો પાડ્ો છ,ે જ ેસરાહનરી્ય અને નોંરપાત્ ગણા્ય. િો માહહિરીદાિાનરી જમે જ ખૂબ 
કાળજી અને જહેમિ માંગરી લે િેિરી અપ્િ મહત્િનરી જિાબદારરી અને ભૂપ્મકા ગ્ંથના આલેખક 
હરેન્દ્ર ભટ્ટ ેપણ અદા કરરી છ ેિેમના કા્ય્શનરી પણ નોંર લેિરી ઘટ.ે સરૌરિથમ િો િેમણે ડૉ. નઝરીર 
વહોરાને આ કામ માટ ેખુરરી, રાજી ક્યા્શ િે બાબિ િખાણિરી જ રહરી. બરીજુ ંએ કે આ મોંઘરી 
લોકજણસ ‘િોરાદાદા ઉિાચ’ને રિથમ મરૌપ્ખક ને રસરિદ રારાિાહહક સિરૂપે અને ત્યારબાદ 
રબદ રૂપે અિિારિાનું ભગરીરથ અને ઉમદા કા્ય્શ િેમના અથાક પહરશ્રમનરી ફલશ્રુપ્િ ગણા્ય. 
િેમણે પણ એક ઉત્મ આલેખકનો આદર્શ રજૂ ક્યયો છ,ે જમેાં આલેખક િરરીકે સાચરી 
કિ્શવ્યપ્નષ્ઠા, રિમાપ્ણકિા, માહહિરીદાિા િરફથરી રિાપ્ પ્િગિો રિત્યેનરી સંપૂણ્શ િફાદારરી, 
આતમસં્યમ, રરીરજ અને ખંિ િથા સંગ્હહિ માહહિરીનું વ્યિપ્સથિ ને સુઘડ આકલન કરરી િેને 
આકષ્શક ઘાટ આપિાનું આ બરું િેમણે એક કુરળ અનુભિરી પ્રલપરીનરી જમે કંડા્યુું છ.ે આ 
માટ ેહરેન્દ્ર ભટ્ટ અપ્ભનંદનના અપ્રકારરી ગણા્ય જ. હિે અંિે આ ગ્ંથ િેના બાહ્ સિરૂપને 
લઈને પણ પ્િપ્રષ્ટિા રરાિે છ ેિેનરી થોડરી િાિો પણ જાણિા જિેરી છ ેજમેાં મુખ્યતિે િિ્શમાન 
ઉમેટાના સુપ્નલભાઈ અદેસરાએ પાડલેા 700 જટેલાં ફોટોગ્ાફસ અને ભુજના પ્ચત્કાર 
નિરીનભાઈ સોનરીનાં પ્ચત્ોથરી આ ગ્ંથ સજાિા્યો છ.ે ઉપરાિ ટૅ્ નૉલૉજીનો પણ પ્િપ્ન્યોગ 
કરરી ...QR SCAN... મૂકેલ છ ેજનેે સકેન કરરીએ િો આખું ઉમેટા લાઇિ દેખા્ય એિો નિરીન 
ઉપક્રમ ધ્યાનપાત્ ગણા્ય. િથા લોકજીિનમાં રિચપ્લિ લોકોપ્્િઓ/કહેિિો અને રૂહઢરિ્યોગો, 
પ્િસિકૃિ અથ્શ-સમજ સાથેનરી ્યાદરી, િેમજ ...`Facebook Comments’...નરી ્યાદરી પણ પ્િરેષ 
ધ્યાન આકષચે છ.ે ગ્ંથનાં આિાં અનેક પાસાંઓ િેને િૈપ્રષટ્ અપચે છ.ે આિાં લોકજીિન, 
લોકસંસકકૃપ્િ, લોકમાનસ િેમજ 50 િષ્શ પૂિચેનાં ્યાદગાર સંસમરણોને આલેખિા અમૂલ્ય અને 
અનુપમ દસિાિેજી ગ્ંથના રિકારન માટ ેઆખરી ટરીમને અપ્ભનંદન.

અંિમાં આ ગ્ંથના અભ્યાસ દરપ્મ્યાન લોકપ્િદ્ા સંદભચે મારા મનમાં કેટલાક રિશ્ો 
ઉદભવ્યા િે અંગે કેટલરીક ચચા્શ કરિરી પણ મને ્યોગ્ય લાગે છ.ે સરૌરિથમ િો આ ગ્ંથ લોકપ્િદ્ા 
માટ ે પડકાર સમાન છ.ે કારણ કે, આજહદન સુરરીના લોકપ્િદ્ાના કોઈ પણ સિરૂપમાં િે 
સંપૂણ્શપણે બંરબેસિો નથરી. એટલે આ ગ્ંથને લોકપ્િદ્ાના ક્યા સિરૂપમાં સમાિિો િે એક 
્યક્રિશ્ ગણા્ય.

આ ઉપરાંિ ગ્ંથના આલેખક શ્રરી હરેન્દ્ર ભટ્ટ સાથે જાણરીિા લોકપ્િદ્ાપ્િદ ડૉ. હસુ 
્યાપ્જ્કે ચચા્શ દરમ્યાન એ િાિનો ઉલ્ેખ ક્યયો હિો કે મેં લોકપ્િદ્ાનરી પ્થ્યરરી આપરી, પણ 
પ્થ્યરરીનાં ઉદાહરણો આપ્યાં નથરી. પરંિુ આ ગ્ંથમાં મેં લોકપ્િદ્ાનરી જ ેપ્થ્યરરી આપરી છ ેિેનાં 
બરાં જ ઉદાહરણો જોિા મળે છ.ે આ અંગે ગ્ંથના અંિમાં આપેલ ...Facebook Com-
ments’...માં િેનરી નોંર પણ છ.ે િેમના આ પ્િચારો ઘણંબરું સૂચિે છ.ે િો િળરી લોકપ્િદ્ાના 
મમ્શજ્ એિા ડૉ. બળિંિ જાનરીએ ‘િોરાદાદા ઉિાચ’ને, લોકરાસ્તના મૂળભૂિ ઘટકોને સમાપ્િષ્ટ 
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કરિા સિાુંગરીણ પુસિક િરરીકે પોિાનો રિપ્િભાિ આપ્યો છ.ે પુસિકના સિરૂપ અંગે િેમણે કે 
બરીજા કોઈએ સપષ્ટ ખ્યાલ આપ્યો નથરી. એટલે આિરી સામગ્રીિાળા પુસિકને રેમાં સમાિિું? 
બરીજો રિશ્ છ ેકે, લોકસાહહત્યનાં પુસિકોનું મૂલ્યાંકન કેિરી રરીિે કરિું? ક્યાં રારા-રોરણોએ 
કરિું, િે પ્િચારિું રહ્ું. અત્યાર સુરરીમાં લોકપ્િદ્ાનાં પુસિકોનું મૂલ્યાંકન સાહહત્યના માપદંડોને 
આરારે જ થિું આવ્યું છ.ે િો રું સાહહત્યનાં જ રારા-રોરણોએ  લોકપ્િદ્ાનાં પુસિકોનું 
મૂલ્યાંકન કરિું કેટલું ્યોગ્ય? િે પણ એક પ્િચાર માંગરી લે િેિો રિશ્ છ ેઅને આ ‘િોરાદાદા 
ઉિાચ’ ગ્ંથનું ડૉ. ભરિ મહેિાએ સમાજપ્િદ્ા અને લોકસંસકકૃપ્િના આરારે મૂલ્યાંકન ક્યુું છ ે
િે અને શ્રરી દલપિ પહઢ્યારે પણ રાપ્મ્શક-સાંસકકૃપ્િક મૂલ્યોનરી દૃપ્ષ્ટએ આ ગ્ંથનું મૂલ્યાંકન કરરી 
આ પદ્ધપ્િએ લોકપ્િદ્ાનું મૂલ્યાંકન થઈ રકે િેના િરફ ધ્યાન દો્યુું છ.ે આમ લોકપ્િદ્ાના 
ગ્ંથોના મૂલ્યાંકન સંદભચે કોઈ ચોક્કસ, સૈદ્ધાંપ્િક પ્થ્યરરી ન હોિાથરી અનેક રિશ્ો ઊભા કરે છ,ે 
િે અંગે ગંભરીરિાથરી પ્િચારિું જ રહ્ું.

ટૂકનું	દશતિન	થા્ય	છ?ે!  ઉદ્યન	ઠક્ર

[‘સજ તિનની	ક્ષણે’ઃ લે. મેહુલ દેિકલા, રિકારકઃ લેખક પોિે, 2019, પકૃ. 18 + 44, મૂલ્ય રૂ. 100/-]

આ પુસિકમાં કાવ્યોનાં 31 પકૃષ્ઠ છ;ે િેમાંથરી આપણે સાથે પસાર થઈએ. કાવ્યોનું કદ 
મધ્યમ અને સિરૂપ અછાંદસ છ.ે

‘િમરાંનું સંગરીિ’ કાવ્યમાં બાળપણથરી છકે આજનરી ક્ણ સુરરી સાંભળેલા િમરાંના 
સિર-િાંિણે સમ્યને પરોિા્યો છ.ે અિરીિના રિસંગોનરી ્યાદરી છ.ે જોકે ્યાદગાર ખાસ કરું નથરી 
– ‘પહેલિહેલો રાળાએ ગ્યો હિો’, ‘દાદા જિા રહ્ા હિા હંમેર માટ’ે, ‘દસમા રોરણનરી 
પરરીક્ા ટાણે્ય’, ‘પહેલિહેલરી કૂણરી લાગણરીઓ ફૂટરી હિરી’, ‘ઘર છોડરીને કૉલેજ કરિા ગ્યો 
હિો’, િગેરે. (અન્્યથા, અિરીિનરી જાદુઈ છડરીથરી રું રું ન કરરી રકા્ય?) રિસંગો બદલાિા 
રહેિા છિાં ન બદલાિું િમરાંનું સંગરીિ એટલે જીિન – એિરી અટકળનો આનંદ લેિા જઈએ, 
ત્યાં ફોડ પાડરી દેિા્ય છ,ે ‘જીિનના કોઈ અકળ રહસ્યનરી જમે’, અને વ્યંજનાનરી અિેજીમાં 
અપ્ભરાથરી સંિોષ માનરી લેિા્ય છ.ે આગળ જિાં આિો ખંડ મળે છ,ે ‘મારરી કપ્િિાના 
પ્િલંપ્બિ અસંબદ્ધ/ને હજી નહીં ઉકેલા્યેલા લ્યમાં,/પોિાના/સંગરીિને સિરબદ્ધ કરિું હરે - / 
કદાચ, / િમરાંનું આ સામ્રાજ્ય. પોિાને, / એનરી સત્ા જોઈ ગ્યેલા કોઈ કપ્િનરી રિરપ્સિ રૂપે...’ 
િમરાંનું સગરીિ હોઈ રકે. િમરાંનું સામ્રાજ્ય પણ હોઈ રકે. પણ સંગરીિ અને સામ્રાજ્યનું 
રિપ્િરૂપ-્યુગમ રિિરીપ્િકર લાગિું નથરી. ખંડના આરંભે ‘મારરી કપ્િિા’ કહ્ા પછરી ખંડના અંિે 
‘કોઈ કપ્િનરી’ કહેિામાં સંિાહદિા સચિાિરી નથરી. જોકે આટલરી ચચા્શ ખમરી રકે એટલું કાઠુ ંિો 
છ ેજ, આ કાવ્યનું.

‘પાિાગઢ’મા ંઐપ્િહાપ્સક અન ેભરૌગોપ્લક સામગ્રીનો પ્િપ્ન્યોગ કરા્યો છ.ે ‘કેસરિણા્શ 
આકારમા/ંધ્યાનનરી મુદ્રામા ંબઠેલેા જોગરી જિેરી/શ્યામિણથી કા્યા ઊપસરી આિ ેછ’ે. િરૈાગ્યસચૂક 
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જોપ્ગ્યો રંગ અન ેભભપૂ્િ ચોળરી હો્ય િિેો પહાડઃ ઉપમામા ંઔપ્ચત્ય છ.ે લાખો િરસો પહેલાં 
એ પકૃથિરીનુ ં પટેાળ ઉલચેિો જિાળામુખરી હિો. ગફુામાનિ – ચાપંાનરે નગરનરી સથાપના – 
મહંમદ બગેડો – એમ રિિરીકન ેઉત્રોત્ર મૂિ્શ બનાિાિુ ંજા્ય છ.ે આજ ેત્યા ંહજારો મોટરગાડરી 
બનાિિરી કંપનરીઓ છ.ે પકૃથિરીના પટેાળ ઉલેચરીન ે(ખપ્નજો) હજારો ગાડરીઓના ંપટેમા ંઉલચેા્ય 
છ,ે એમ કથરીન ેપકૃથિરીના પટેાળનરી લાખો િષ્શનરી િિુ્શળાકાર ગપ્િ પરૂરી કરાઈ છ.ે િતપશ્ચાત્ 
મોહેંજોદડોનરી હફલમના ઉલે્ખથરી કાવ્ય લોલકગપ્િએ ભિૂકાળ ભણરી સરે છ.ે ‘બરીજા હદિસનરી 
સિારે–/બાલકનરીમાથંરી/પાિાગઢ/દેખા્ય િો દેખા્ય/ન ેના પણ દેખા્ય/દેખા્ય – જો આકાર 
સિ્છ હો્ય િો’ – આ પપં્્િઓથરી પ્િરમિંુ કાવ્ય પાિાગઢન ેજિલે્ દૃપ્ષ્ટગોચર થિા રહસ્ય 
િરરીકે સથાપ ેછ.ે કાવ્ય સિંોષરિદ છ.ે સત્યપ્જિ રા્યનરી ‘કાચંનજઘંા’ હફલમમા ંરા્યબહાદુરનો 
પહરિાર હિાફેર માટ ેદાપ્જ ્શપ્લગં આવ્યો છ.ે કુટુબંરીજનો સાથે રા્યસાહેબ આપખુદનરી જમે િિચે 
છ.ે અંપ્િમ–સત્રમો હદિસ–થ્યા છિા ંકાચંનજઘંા ન દેખા્યાનો િસિસો છ ેસરૌના મનમા.ં 
સરૌનરી વ્યપ્્િગિ સમસ્યાઓ એક પછરી એક ઉકેલાિરી જા્ય છ.ે આખરે રમુમસ પ્િખેરાિાં 
કાચંનજઘંાનુ ંદર્શન થા્ય છ.ે ‘પાિાગઢ’ િાંચિાં ‘કાચંનજઘંા’નુ ંસમરણ સહેજ ેથઈ આિ.ે

હિે ‘આહદમ પથથરો’ કાવ્ય જોઈએ. ‘પ્લસસા દૂપ્ર્યા/ગોળાકાર/આહદમ પથથરો/
િાિાનુકૂપ્લિ રેસટોરન્ટનરી/આ પ્લસસરી બારસાખ પર/ખાસસરી લાંબરી સફરના/અંિે આવ્યા હરે’ 
કહ્ા પછરી કાવ્યના્યક સમરે છ ે કે પપપા મહરીના પટમાં આિા જ પથથરોથરી રમિા, પોિે 
રૈરિમાં આિા પથથરોથરી િણખા રિકટાિેલા, મોનેસટટ્રરીના ઉદ્ાનમાં પણ આિા પથથરો ભાળા 
હિા. આપણને થા્ય કે ઠરીક, પાંચ-સાિ દા્યકા એ જ ‘ખાસસરી લાંબરી સફર’, ત્યાં િો ઉલ્ેખ 
થા્ય છ ેપથથરો પર કોિરા્યેલરી અજાણરી પ્લપ્પનો, ગુફામાનિે પથથરમાંથરી રિકટાિેલા અપ્ગ્નનો. 
સફર કેટલરી લાંબરી છ ેએ હિે સમજા્ય છ.ે આ કાવ્ય પણ સારંુ રચા્યું છ.ે સપ્બ્શ્યાના કપ્િ 
િાસકો પોપાના કાવ્ય ‘સફહટકનો પથરો’નરી રિારંભનરી પંપ્્િઓ ટાંકિાનું મન થા્ય છઃે ‘ન 
મસિક ન હાથપગ/િે દેખા દે છ/ેઉશકેરરી મૂકિા ્યોગાનુ્યોગથરી/સમ્યનરી પ્નલ્શજ્જ કૂચ સાથે/િે 
ગપ્િ કરે છ/ે...પ્લસસું દૂપ્ર્યું પ્નદયોષ રડ’.

‘િષા્શરાપ્ત્’માં હદિસ આખો િરસરીને માંડ જપંેલા િરસાદનાં ટરીપાં ડબાડબ ટીંચા્ય છ ે
પછરીિના પિરા પર. એક ટરીપું કપાળ પર ખાબકિાં કાવ્યના્યકને ભાસે છ ેકે બાળપણના 
જૂના ઘરનરી છિમાં અટ્્યું હિં િે આ જ ટરીપું. સફુપ્લ્ંગનરી સાંકળ િડ ેઅિરીિ અને િિ્શમાન 
જોડા્ય છ.ે એક બાજુ ખેિરમાં ઠરરીને બત્રીઓનાં રિપ્િપ્બંબ ઝરીલિું જળ, િો બરીજી બાજુ 
હટટોડરીનું કકલાણ – દેડકાનું સમૂહગાન – િમરાંનું સંગરીિ – ટટ્રનેનો ધિપ્ન એમ િાિાિરણનરી 
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય રજૂઆિ કરા્ય છ.ે કાવ્ય પાછા પગે અિરીિ ભણરી જા્ય છ,ે જ્યારે નદરી નગરમાં 
આિરી પહોંચરી હિરી. ‘રસિાઓ મકાનો ને રોપ્પંગ મૉલસ િ્ચે/નદરીઓ ખોળરી લે છ ેપોિાના 
જૂના માગયો.’ ‘લૉડ્શ ઑફ ર ફલાઇસ’માં પ્િપ્લ્યમ ગોપ્લડગં સૂચિે છ ેિેમ સંસકકૃપ્િનો પટલ 
છદેરીને રિકકૃપ્િ મસિક ઊંચકે છ.ે

‘આ ચોમાસે પણ’ કાવ્યગુ્છમાં ગંરારંુ રહેર નાળાંઓ િાટ ેપોિાને ઓકરી કાઢ ેછ ે
આરબ સમુદ્રમાં – એટલું કહ્ા પછરી પંપ્્િ આિે છ,ે ‘...ઘૂઘિિો ફરીપ્ણ્યો રાજા / થોડુઘંણં 
પાછુ્ંય ઠાલિરી દે’. જાગ્િ કપ્િનરી રબદપસંદગરી સરિ્યોજન હો્ય. જમેાં ‘ઓકા્યું’ િે આરબ 
સમુદ્રને ‘રાજા’ રું કામ કહ્ો? જનેા પરથરી પુસિકનું નામાપ્ભરાન થ્યું િે ‘સજ ્શનનરી ક્ણે’ 
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રચનામાં ‘્યુગો જિેરી ક્ણો’, ‘અસિાચળનો સૂરજ’, ‘હકનારા પરનરી રેિરી’, ‘રિેમથરી િરબિર’, 
‘સંધ્યાટાણેનાં દહર્યાનાં મોજાંઓ’ જિેાં ચપ્િ્શિચૂણ્શ કલપનો આિે છ.ે ‘મારરી અમરતિ પામિા 
રચા્યેલરી હૃદ્યસથ કપ્િિાઓ’ – આ પંપ્્િમાં આતમમુગરિા િરિા્ય છ.ે ‘મરદહર્યે’માં આિાં 
પદ િાંચિા મળે છ,ે ‘નિરી હદરામાં નિરી ભૂપ્મના પંથે’, ‘નિરી સિારે, આંખમાં આંખ, શ્વાસમાં 
શ્વાસ’, ‘નિા સૂરજના અફર ઇરાદે’ – જ ેહકરોરો માટનેા રિેરણાદા્યરી સાહહત્યના પુસિકમાં 
અિશ્ય દરીપરી ઊઠ.ે કાવ્ય આગળ િરે છઃે ‘પગ ડબૂ્યા, ઘૂંટણ પણ, ને હિે એક હલેસાિાળો 
– / હાિ પણ’ – સરખાિો રમેર પારેખના ‘િહાણિટુ’ં કાવ્યનરી પંપ્્િઓઃ ‘...સમુદ્રે પૂછું, 
થા્્યો ને? / ... જિાબમાં, હલેસાં િામરી દરીરાં / ...સમુદ્ર ખડખડ હસ્યો / પગ િોડરીને િામરી 
દરીરા / સમુદ્ર હસ્યો ખડખડ / કોણરી સુરરીના હાથ િામ્યા...’

‘રિે્યસરી’ કાવ્ય રંગદપ્ર્શિાનો આભાસ ઊભો કરે છઃે ‘ગમે ત્યારે / ગમે િે રરીિે / પહોંચું 
એનરી પાસે, / બે હાથ ફેલાિરીને એ મને સિરીકારે જ’. ટાઢ હો્ય કે િડકો, બપોર કે ભ્યાિહ 
રાપ્ત્, િે સિરીકારે છ,ે રાપ્ત્નો સહિાસ માણ્યા પછરી છાિરી પર પડરી રહે છ,ે રિિાસે સાથેનરી 
સાથે, એમ રિણ્યોપ્મ્શરપ્સિ િાિાિરણ બંરાિું જા્ય છ.ે છિેટના બે રબદોમાં રહસ્યસફોટ થા્ય 
છ ેકે એ રિે્યસરી છ ે‘મારરી હકિાબ’. આ કાવ્ય પણ અસરકારક છ.ે (1969માં આનંદ બક્રીએ 
ચલપ્ચત્ના ગરીિ માટ ેઆિરી ટકે્ પ્નકનો પ્િપ્ન્યોગ ક્યયો હિો. ‘આને સે ઉસકે આ્યે બહાર, 
જાને સે ઉસકે જા્યે બહાર, મેરરી પ્જદંગાનરી હૈ, મેરરી મહબૂબા!’ આમ સમગ્ ગરીિમાં રિે્યસરીનો 
આભાસ ઉતપન્ ક્યા્શ પછરી ગરીિકાર છિેટનરી પંપ્્િમાં ખુલાસો કરે છ ેકે િસંિ ઋિુ એ જ 
છ ેરિે્યસરી. ‘પૂછો િો, કરૌન હૈ િો, રુિ ્યે સુહાનરી હૈ્ય, મેરરી મહબૂબા!’)

એક કાવ્યનું રરીષ્શક છ,ે ‘બરીજી ફેબ્ુઆરરી’. લખા્યું ત્યારે આ િારરીખનરી બોલબાલા હરે 
પણ આજ ેકોને ્યાદ હો્ય એનું મહત્િ? ટાઇમસ, બરી.બરી.સરી; ટ્ુપ્નપ્ર્યા જિેા રબદો પરથરી 
અટકળ કરિરી પડ ેકે ‘આરબ પ્સરિંગ’ને લગિરી િારરીખ હરે. સમસામપ્્યક બનાિોને કાવ્યનો 
પ્િષ્ય બનાિિાનાં ભ્યસથાનો ઓછાં નથરી. ત્યાર પછરીનરી રચના હક્રકેટના રૂપક િરરીકે લખાઈ 
છ,ે અને રરાર નોંર મૂકિરી પડરી છ ે કે ‘આ અછાંદસ કાવ્યમાં દર્શકો એટલે ઇપ્જપ્ના 
નાગહરકો, ખેલિરીર એટલે ઇપ્જપ્ના સરમુખત્યાર અને અન્્યા્યરી રાસક.’ મોટાં મોટાં ્યુદ્ધો 
અને ક્રાંપ્િઓ કાળનરી ચાળણરીમાંથરી ચળાઈને હેઠાં પડ ેછ.ે પોલેંડના પ્મરોસલાિ હોલુબનું કાવ્ય 
છ,ે ‘માખરી’. ‘ક્રસેરીનરી લડાઈના દેકારા-ભલકારા સાંભળિરી એક માખરી બેઠરી હિરી છોડ પર. 
ફ્ેંચ અશ્વદળના ચરૌદમા હુમલા િખિે િેણે બદામરી આંખોિાળરી નર-માખરી સાથે સમાગમ ક્યયો. 
કપાઈ મૂએલા ઘોડા ઉપર બેસરીને પગ ઘસિાં િેણે માખરીઓનરી અમરિા પ્િરે પ્િચા્યુું. 
્લિયોના ડ્ૂકનરી ભૂરરી જીભ પર િે હરખાઈને હેઠ ે ઊિરરી. સરદાર જોહાનનરી એકમાત્ 
આંખમાં ઈંડાં મૂકિરી હિરી, િેટલામાં અબાપ્બલ િેને ખાઈ ગ્યું.’ હોલુબના મિે ્યુદ્ધનું મહત્િ 
માખરીના જીિનથરી િરુ નથરી.

કિા્શનરી ્યુિાનિ્યે રિકટ થ્યેલા ‘સજ ્શનનરી ક્ણે’ પુસિકનાં પ્નહદ્શષ્ટ કાવ્યોમાં કાવ્યબાનરી 
જળિા્ય છ.ે ટટ્રકનું દર્શન થા્ય છ?ે ‘પાિાગઢ’નરી પંપ્્િઓ રિ્યોજીને કહરી રકરીએઃ

‘દેખા્ય િો દેખા્ય / ને ના પણ દેખા્ય / દેખા્ય – જો આકાર સિ્છ હો્ય િો.’ 

k
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‘નીરવ’	હશે	કદારચ્?!  હદનેશ	ડોંગરે

[‘ખહડ્યાની	આરપાર’	ઃ નરીરિ વ્યાસ, સા્યુજ્ય રિકારન, 228/એ, સરૌરભ પાક્શ, સુભાનપુરા, િડોદરા, 
2021, મૂલ્ય ઃ રૂ. 150/-]

‘ગઝલ હિે િો શ્વાસ બનરી ચૂકરી છ’ે આિું પ્િરાન જ્યારે કોઈ ગઝલકાર કરે ત્યારે 
એિું પ્નપ્શ્ચિપણે કહરી રકા્ય કે, એના માટ ેગઝલનો કોઈ પ્િકલપ નથરી; કારણ, શ્વાસનો ્્યાં 
કોઈ પ્િકલપ છ,ે અલબત્ મકૃત્યુ પ્સિા્ય!? મને હજી્ય ્યાદ છ,ે આજથરી િરીસેક િષ્શ પૂિચે એક 
માસૂમ ્યુિાન સાઇકલ પર એક કપડાનરી થેલરીમાં ડા્યરરી ભેરિરીને ગઝલને જાણિાનરી – 
પામિાનરી ઝંખના સાથે જ્યાં ગઝલ પ્િરે જાણિા મળે છ ેત્યાં પહોંચરી જિો હિો. એના ચહેરા 
પરનરી માસૂપ્મ્યિ, ગઝલને પામિાનરી ઉતકંઠા, ગઝલ પ્િરે જાણિાનરી ગંભરીરિા અને પ્નષ્ઠા 
પ્નહાળરી મને એ જ િખિે લાગેલું કે આ છોકરામાં ઉત્મ ગઝલકાર થિાનાં િમામ લક્ણો 
મોજૂદ છ.ે અને આજ ેહંુ ગિ્શપૂિ્શક કહરી રકંુ કે મારરી રારણા સાચરી પડરી છ.ે મને લખિાં 
આનંદ થા્ય છ ેકે ગઝલકાર બરીજો કોઈ નહીં પણ ‘ખહડ્યાનરી આરપાર’નો સજ ્શક નરીરિ વ્યાસ 
છ.ે ડૉ. પ્ચનુ મોદરીએ રરૂ કરેલરી અને ડૉ રરરીદ મરીરનરી પ્નશ્રામાં રબકિરી રહેલરી િડોદરાનરી 
રિેમાનંદ સાહહત્ય સભા ખાિે ચાલિરી ‘બુરસભા’એ જ ે કેટલાક ઉત્મ ગઝલકારો આપ્યા, 
એમાં નરીરિનું નામ મૂકિું જ પડ.ે

‘ખહડ્યાનરી આરપાર’ નરીરિનો બરીજો ગઝલસંગ્હ છ.ે આ પહેલાં સને 2012માં એણે 
‘સંદભયો િ્ચે’ નામનો પહેલો ગઝલસંગ્હ રિકાપ્રિ કરેલો. નરીરિને મેં રરીમે રરીમે મોટો થિો, 
રિગપ્િ કરિો જો્યો છ.ે સાહહત્ય અને િકરીલાિ બંનેમાં અમે સાથે રહ્ા છરીએ. એનરી દરેક 
ગઝલને મેં સરૌથરી પહેલાં માણરી છ.ે ગઝલમાં આિિરી ચોટ એનરી અનુભૂપ્િનરી ગિાહરી પૂરે છ.ે 
રિારંભે રિેમ અને લાગણરીથરી રરૂ થ્યેલરી એનરી ગઝલમાં આિેલા ઠહેરાિનરી હંુ નોંર લરીરા િગર 
રહરી રકંુ િેમ નથરી. આજ ે‘નરીરિ’ વ્યિસા્યમાં અને સાહહત્યમાં જ ેસથાન રરાિે છ,ે િે એનરી 
મહેનિ, પ્નષ્ઠા અને ઈશ્વરમાં રહેલરી અિૂટ શ્રદ્ધાનું જ પહરણામ છ.ે

આટલરી લાંબરી પૂિ્શભૂપ્મકા બાંરિાનો એકમાત્ ઉદ્રે મારે આજ ેથોડરીક િાિ ‘ખહડ્યાનરી 
આરપાર’ પ્િરે કરિાનો છ.ે રિસિુિ ગઝલસંગ્હને હાથમાં લેિાં અલગ જ અનુભૂપ્િ થા્ય છ.ે 
સુંદર મુખપકૃષ્ઠ, સિ્છ-સુઘડ અને ક્પ્િ રહહિ પ્રિપ્ન્ટગં આ સંગ્હનું જમા પાસું િો છ ેજ, પણ 
એથરી્ય મોટુ ંજમા પાસું એનરી ગઝલો છ.ે રિસિુિ સંગ્હનરી બહુરા ગઝલો ‘નરીરિ’નરી શ્રેષ્ઠિા 
આપિાનરી અને શ્રેષ્ઠિા પામિાનરી મથામણ વ્ય્િ કરે છ.ે

નરીરિનરી ગઝલો અને ઇ્યત્ા પ્િરે મુરબબરી શ્રરી રાજરે વ્યાસ ‘પ્મસકરીન’, ડૉ. રરરીદ 
મરીર, સંજુ િાળા જિેા પ્સદ્ધહસિ ગઝલકારોએ પોિાનો આગિો અપ્ભરિા્ય આપેલો જ છ ે
અને હંુ પણ એમાં સૂર પુરાિું છુ.ં પરંિુ મારો ઉપક્રમ રિસિુિ સંગ્હને મારરી રરીિે જોિાનો છ.ે 
નરીરિનરી ગઝલોના છદં પ્બલકુલ સાફ છ.ે ગઝલનો બહહરંગ સાથે ગઝલનો અંિરંગ પણ એને 
હસિગિ છ ેએિું આ સંગ્હનરી ગઝલો જોિાં ચોક્કસપણે કહરી રકા્ય. આપણે એનરી ગઝલોથરી 
જ એને માણરીએ, એ િરુ બહેિર રહેરે. જુઓ કેટલાંક ઉદાહરણ...

અર્શ્ય	છ	ેજરૂરી	જ	ેએ	પહેલાં	શીખવી	દે	છ,ે 
જનમ્ાંવેં્	આંખો	સૌને	રડ્ાં	શીખવી	દે	છ.ે	(પકૃ. 93)
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ઉપરો્િ મતલામાં ગઝલકારે િૈજ્ાપ્નક અને સામાપ્જક સત્ય બંનેને ભાિકો સમક્ 
ઉઘાડરી આપ્યાં છ.ે નિું બાળક જન્મે ત્યારે ગભ્શમાંથરી બહાર આિિાં એનરી મા સાથે જોડા્યેલરી 
નાળ કાપિરી પડ ેછ.ે એટલે એનરી સરૌથરી પહેલરી જરૂહર્યાિ શ્વાસ જાિે લેિાનરી છ ેઅને િે માટ ે 
ફેફસાં કા્ય્શરિ થિા જોઈએ અને િેથરી જ ફેફસાં કા્ય્શરિ થા્ય િે માટ ેબાળક સરૌરિથમ રડિાનું 
રરૂ કરરી દે છ ેઅને બાળકને દુપ્ન્યામાં જીિિા માટનેરી કળા પણ કુદરિ જ સરૌથરી પહેલાં 
રરીખિરી દે છ;ે રિસિુિ મતલામાં અપ્િર્ય રબદ ખૂબ જ અગત્યનો છ.ે ગઝલકાર એ સમજ ે
છ ેિેથરી મતલાનરી રરૂઆિ જ અપ્િર્ય રબદ સાથે થા્ય છ.ે

દીવાનખાનું	માનીએ	ના	બેસવા	દે	પણ; 
ધુતકારી	દે	ઘરના	ખૂણા,	્ો	ક્યાં	જવું	બોલો?!

ઉપરો્િ રૅઅર મારો ખૂબ જ ગમિો રૅઅર છ.ે મારા માનિા મુજબ આ રૅઅર 
નરીરિનરી ઓળખ બનિા સક્મ છ.ે માણસ આખરી દુપ્ન્યા સામે બાથ ભરીડરી રકે, લડરી રકે, 
પણ પોિરીકાં સામે િો ભગિાન કકૃષણ પણ હારરી ગ્યેલા; ્યાદિાસથળરી ન જોિાિાં આખરે 
દ્ારકા આિરી િસેલા. માણસ બહારથરી થાકરીહારરીને ઘરમાં પોિરીકાં લોકો પાસે હળિો થિા 
આિે અને એ ઘરના ખૂણા પણ એને ડખંિા માંડ ેત્યારે રું િલે થા્ય! એ િેદના કેટલરી સચોટ 
રરીિે વ્ય્િ થઈ છ!ે

મેં	પણ	હજારો	વાર	વાંચી	છ	ેનજર	એની; 
લાગ્યા	કરે	્ો	પણ,	હજી	કંઈ	નથી	વાંચ્યું.

કેટલાક માણસો એિા હો્ય છ ેકે આપણે ગમે િેટલું મથરીએ િો્યે કળરી રકાિા નથરી. 
આપણે રારરીએ કંઈ ને એ હો્ય કંઈ! રિસિુિ રૅઅરમાં કપ્િએ ખૂબ જ સટરીકપણે એ પ્દ્રા 
દરા્શિરી છ.ે

રિસિુિ સંગ્હમાં એકથરી એક ચહઢ્યાિા રૅઅર સમાપ્િષ્ટ છ,ે એમાંથરી મને ગમિા 
કેટલાક રૅઅર અહીં મૂકંુ છુઃં

હંુ	ભલે	આવી	ગ્યો	ઘૂંટણ	ઉપર; 
આ	અવસથા	પ્રાથતિના	માટે	જ	છ.ે	(પૃ.	48)

જ	ેથવાનું	હો્ય	્ે	થઈ	જા્ય,	પણ	જાણી	લઉં; 
દોસ્,	્ારો	હાથ	કઈ	રી્ે	છરો	થઈ	જા્ય	છ!ે?	(પૃ.	61)

જ	ેશસ્ત્ર	લઈને	નીકળ્ાં’્ાં,	એ	બધાં	જીત્યાં; 
હારી	ગ્યાં,	જ	ેનીકળ્ા’્ાં	લાગણી	લઈને.	(પૃ.	70)

જ્યાં	જરૂરી	હો્ય	ત્યાં	આ	જા્	જવેી	જા્ને; 
ગૂંચળું	વાળીને	ગજવામાં	મુકાવી	જોઈએ.	(પૃ.	79)

્મે	આવ્યાં	અમારે	ઘર,	અમારી	ખુશનસીબી	છ;ે 
જુઓ,	આ	ઓરડો	આજ	ેપરીનો	મહેલ	લાગે	છ.ે	(પૃ.	86)

સફળ	એ	થા્ય	છ,ે	જ	ેપારખી	લે	છ	ેનવી	મોસમ; 
સમ્યસર	જ	ેપ્રવાહો	જોઈ	ભળવાનું	નથી	ભૂ્્યો.	(પૃ.	95)

આ પ્સિા્ય એિા ઘણા રૅઅર છ,ે જનેો ઉલ્ેખ પ્િસિારમ્યા્શદાને કારણે કરરી રકિો 
નથરી, પરંિુ ગઝલકારનરી ગઝલપ્નસબિ પ્િરેના કેટલાક રૅઅર અહીં ટાંકિા જરૂરરી સમજુ ંછુઃં
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જ્યાં	સુધી	આ	લોહીનો	સંચાર	રહેવાનો; 
આ	ગઝલ	સાથે	અમારો	પ્યાર	રહેવાનો.	(પૃ.	77)

બધા	ભાષાના	ભપકા	અહીં	જરા	પણ	કામ	નહહ	લાગે; 
ગઝલ	છ	ેનામ	જનેું,	જ	ેસરળ્ા	શીખવી	દે	છ.ે	(પૃ.	95)

હંુ	ગઝરલ્ય્	છુ,ં	ગઝલ	મારા	વગર	્ો	છ	ેજ	ક્યાં? 
હંુ	્ને	આ	ગાલગાગા	–	ગાલગામાં	નહહ	મળું.	(પૃ.	113)

આ ગલકારના મતલા કેટલા સહજ રરીિે આિે છ,ે જુઓઃ
કહી	હા	્ો	હા,	ના	્ો	ના	પણ	કબૂલી; 
પ્રણ્યની	અમે	એ	પ્રથા	પણ	કબૂલી.	(પૃ.	31)

પહોંચી	ગ્યો	હંુ	છકે	ને	અટકીને	રહી	ગ્યો; 
હંુ	નામ	્ારં	ઉંઘમાં	બબડીને	રહી	ગ્યો.	(પૃ.	51)

બંધ	છ	ેકમાડ,	ભી્રથી; 
સં્,	એને	ઉઘાડ,	ભી્રથી.

વછૂટે	છ	ેને	સામે	પાર	વળવાનું	નથી	ભૂ્્યો; 
હજુ	ઉમમીદનો	દહર્યો	ઊછળવાનું	નથી	ભૂ્્યો.	(પૃ.	93)

એિા જ કેટલાક મ્િા, જ ેહૃદ્ય સોંસરિા ઊિરરી જા્ય છ,ે એ પણ જોઈએઃ
જ્યારે	્મારી	સાથે	ઊભું	મળે	ન	કોઈ; 
ત્યારે	વલીને	જોજો,	‘નીરવ	હશે	કદારચ્!	(પૃ.	29)

્ું	નથી	્ો	કશું	નથી	‘નીરવ’; 
્યા	કહંુ	્ો	ફક્	શ્ાસ	ચાલે	છ.ે	(પૃ.	62)

મળવા	છ્ાં	લાગ્યા	કરે	છ	ેકૈં	અજુગ્ું; 
‘નીરવ’	નથી	મળ્ા	હવે	પહેલાંની	રી્થી.	(પૃ.	94)

અફસોસ	એનો	ના	કરો,	્મને	ભૂલી	ગ્યા; 
્યાદીમાં	એની	ક્યાં્ય	‘નીરવ	વ્યાસ’	પણ	નથી.	(પકૃ. 126)

નરીરિે આ સંગ્હમાં કેટલરીક નખપ્રખ ગઝલો આપરી છ,ે જનેરી નોંર લરીરા િગર ચાલે 
એમ નથરી. હંુ એ ગઝલોથરી અપ્ભભૂિ છુ.ં એમાં પકૃ. 35, 39, 45, 51, 53, 59, 65, 67, 78, 
83, 96, 113, 122 અને 133 પરનરી ગઝલો પ્િરેષ લાગરી છ.ે

આમ, સમગ્ રરીિે રિસિુિ ગઝલસંગ્હ એના રરીષ્શક રિમાણે ‘ખહડ્યાનરી આરપાર’નું ઘણં 
બરું કહરી જા્ય છ,ે હંુ સંગ્હને હૃદ્યપૂિ્શક આિકારંુ છુ,ં અપ્ભનંદન પાઠિું છુ ંઅને ‘નરીરિ’ 
ઉત્રોત્ર રિગપ્િ કરે, એનરી ગઝલ િરુ ને િરુ બળકટ બને એિરી અંિરનરી રુભે્છાઓ રિગટ 
કરરી અંિે એના જ એક રૅઅર સાથે મારરી કલમને પ્િરામ આપું છુ.ં

હાથમાં	આવી	અને	છટકી	ગઈ; 
આ	ગઝલ	ડો્ફન	થા્ી	જા્ય	છ.ે	(પકૃ. 68)

q
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ઓટલાદાવ	:	સંસકારી	કુટંુબે	કરેલી	વ્યરક્તવ-	
ઘડ્રગાથાનો	સંસમરણાલેખ

કીર્તિદા	શાહ

‘ઓટલાદાિ’ દર્શના રોળહક્યાના જીિનનાં  સંસમરણોનો રસાળ રસથાળ છ.ે અહીં 
માણસમાત્ને ઉમદા જીિન જીિિા માટનેરી અનેકાનેક ચાિરીઓ મળે છ.ે એ પણ કળામ્ય રરીિે. 
જાણે આપણો િહાલો દરીઘ્શદૃપ્ષ્ટિાળો ભેરુ િાંસામાં હાથ પસિારિાં પસિારિાં કોઈ ઉન્િ 
ચેિનામ્ય જીિન િરફ દોરિો હો્ય એિરી અનુભૂપ્િ આ સમરણકથા કરાિે છ.ે કુટુબંમાં થ્યેલું 
સંસકારઘડિર સમરણલેપ્ખકાને ‘ભગિદ્ ગરીિા’એ રજૂ કરેલા સાક્રીભાિ િરફ દોરરી ગ્યું છ.ે 
આ સાક્રીભાિનરી કેળિણરીએ લેપ્ખકાના પ્ચત્ને ચકચહકિ બનાવ્યું છ.ે જુઓ સંસમરણોમાંનું 
(પકૃ.૧૭૧) એક અિિરણ–

“નીંદર ઉડાડરી દે િેિરી કટોકટરી ક્ણોનરી ભીંસ િેળાએ કુદરિે રકૃિરાષ્ટ ટ્રના લોખંડરી 
પંજાથરી કકૃષણે ખસાિરી નાંખેલા ભરીમનરી જમે મને પણ સાચિરી લરીરાનરી અનેક ક્ણો મારરી સમક્ 
િરિરે છ.ે કુદરિનરી કલ્યાણરક્ાનું કિચ મને કા્યમ રક્િું રહ્ું છ ે—

અસત્યથરી, ભ્યથરી, લાલચથરી, અપ્ભમાનથરી ને િમામ નકારાતમક અપ્ભગમોથરી. કોઈના 
રિભાિમાં આિરી જિાથરી િો રામમંત્ે મને નાનપણથરી જ બચાિેલરી, પણ કોઈ ક્ણે કોઈના 
વ્યપ્્િતિના ઘેરાિામાં આિિાનું બન્્યું હરે ત્યારે પણ કાળના િહેિા રિિાહમાં એ વ્યપ્્િઓનાં 
થ્યેલાં ્યથાથ્શ દર્શને મને એમના રાગમાંથરી મુ્િ કરરીને મને બચાવ્યાનું્ય બન્્યું છ.ે સમ્ય જિાં 
આિા રાગ ઘસાિા ગ્યા ને દ્ષેનો િો સિાલ જ ઊઠો નહીં. આ અથ્શમાં મકૃત્યુનો પણ 
અહેસાસ જુદરી રરીિે થ્યો હોિાનું મેં અનુભવ્યું છ.ે”

રિસિુિ અિિરણમાં છલકાિો સમરણલેપ્ખકાનો આતમપ્િશ્વાસ ‘ઓટલા દાિ’માં 
રબદબદ્ધ થ્યેલાં પ્િપ્િર વ્યપ્્િઓનાં ચહરત્ો અને એમના અપ્સિતિથરી રચાિા હકારાતમક 
પહરિેરને આભારરી છ.ે અહીં લેપ્ખકાનાં કુટુબંરીજનો, પડોરરીઓ, પ્રક્કો, પ્મત્ો, 
સહકમ્શચારરીઓ, પ્િદ્ાથથીઓ, સાહહત્યકારોનું પ્િરાળ િિુ્શળ રચા્યું છ.ે આ િિુ્શળના પહરઘનો 
પ્િસિાર ક્યયો છ ેલેપ્ખકાનરી ઊંડરી િાચનરિરીપ્િએ. અહીં ‘ભગિદગરીિા’ છ ેિો પ્િભૂપ્િભૂષણ 
બંદ્ોપાધ્યા્યનરી ‘આદર્શ હહન્દુ હોટલ’ પણ છ.ે અહીં નાનાભાઈ ભટ્ટનરી ગ્ંથમાળા 
‘મહાભારિનાં પાત્ો’ પણ છ.ેઅહીં ્યુપ્રપ્ષ્ઠર છ ેઅને લેપ્ખકાએ પોિાના ગુરુપદે સથાપેલો  
લક્મણ પણ છ.ે સંિતિનું એક એક લક્ણ ચહરિાથ્શ કરિાં લેપ્ખકાનાં કુટુબંરીજનોનરી સાથે અહીં 
સંિકપ્િ મકરંદભાઈ પણ છ ે  અને પન્ાલાલ પટલે, ઉમારંકર જોરરી, ગુલાબદાસ બ્ોકર 
િગેરે સાહહત્યકારોનાં સમરણ અને સુગંર પણ છ.ે આ બરાંનાં રિકારિિુ્શળને ઝગમગાિિરી 
લેપ્ખકાનરી રામનામનરી શ્રદ્ધા પણ છ.ે એ જ ‘ઓટલા દાિ’નો રિાણ છ.ે

લેપ્ખકાએ એમનાં સગાં-સનેહરીઓનાં રબદપ્ચત્ો આલેખિાં આલેખિાં એ બરાંએ 
એમના જીિિરમાં ઘટલેા કાળઝાળ બનાિોને અણનમ રહરીને ઝરીલ્યા ને હોહા ક્યા્શ િગર “આ 
પણ પસાર થઈ જરે” એિો ભાિ રરરીને જીિનને હકારાતમક જો્યું એ વ્યપ્્િઓનાં કેટલાંક 
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પ્િરાનો જુઓ–

રેિાકંુિરે કહેલું, “આપણરી સાથે ગમે િેિું બને િો્ય કોઈનું અકલ્યાણ ન ઇ્છિું.”

રિિરીણાબાએ રરીખવ્યું “જીિનના ઝંઝાિાિોને ટટ્ટાર રહરીને ખાળિાનું.”

લેપ્ખકા નોંરે છ ે આ બરાંએ મારામાં સંજીિનરી રેડિાનો રિ્યાસ ક્યયો છ.ે માિા 
રપ્સકબાળાએ લેપ્ખકાને પરીએચ.ડરી.ના અભ્યાસ દરપ્મ્યાન આપેલરી રરીખ િો કમાલનરી છ ે
જમેાંથરી માિાનું આરુપ્નક અને પ્િરાળ માનસ અનુભિા્ય છ.ે જુઓ–

“િારે હિે પુરુષ જિેું જીિિાનું આવ્યું છ.ે આ િો દુપ્ન્યા છ ેભાઈ ! ન કરે નારા્યણ ને 
્્યાં્ય ફસાિાનું  આિે િો મૂંઝાિું નહીં. આખરે આપણે સ્તરી ઠ્યાું. ્્યાંક માિકૃતિ અપ્ભરાપ 
રૂપે આિરી ચડ ેિો િટથરી બાળકને જન્મ દેિો પણ આપઘાિનો પ્િચાર સુધરાં ન કરિા જીિન 
ઘણં કરીમિરી છ.ે અલબત્, આ િો  છ ેએક છિેાડાનરી ર્્યિાનો મને આિેલો પ્િચાર. બાકરી 
આપણાં જિેાં માટ ેલાગિગ છ ેએકમાત્ કુદરિનરી. આરાર લેિો હો્ય િો એનો જ... બાકરી 
બરાં આપણાં જિેાં માટરીપગાં લોક. િેનરી ખુરામદ કદરી ન કરિરી.” (પકૃ.૭૪.)

આ બરાંના રિભાિથરી  જીિન જીિિાનરી ખુમારરી લેપ્ખકામાં પાંગરિરી રહે છ.ે એટલે જ 
નોંરે છ ેકે “રિણામ રિભુને, કાં આપણે માનેલા હો્ય િે જ ગુરુ કે ગુરુજનને કરા્ય, બાકરી કોઈને 
જ નહીં. હા, આચરણનરી નમ્રિામાં કચાર ન રહેિરી જોઈએ, પણ જ્યાં-ત્યાં ઝૂકિાનરી િાિ 
ખોટરી.” (પકૃ.૪૪.)

લેપ્ખકાએ આપેલા વ્યપ્્િપ્ચત્ો એમનરી માિામહરી, એમના પ્રક્કો, સગાંસંબંરરીઓ, 
પ્મત્ો, પ્િદ્ાથથીઓ એક-એક પે અપ્રકાં મોિરી જિેા છ.ે 

સમગ્ સંસમરણોમાંથરી પસાર થિાં બે-ત્ણ બાબિો મને સપરથી ગઈ છ.ે

(૧) લેપ્ખકાએ એમના માબાપનું મકૃત્યુ નાનરી ઉંમરમાં જો્યું. િડરીલ ભાઈનું પણ મકૃત્યુ 
જો્યું. પોિાના અંગિ સનેહરી બહેનોને િૈરવ્યનરી િેદના અનુભિિાં જો્યાં. આ અલપ સુખનરી 
પ્જદંગરીનો અનુભિ છિાં લેપ્ખકાનું ઘડિર એિું થ્યું છ ેએ એ િેદના એમના વ્યપ્્િતિને 
હલબલાિરી ગઈ, પણ ‘ભગિદગરીિા’ના અભ્યાસે એ જીિન રિત્યે પ્સથિરિજ્ બનરી રહ્ાં.

(૨) લેપ્ખકાનરી વ્યાિસાપ્્યક કારહકદથી િેજસિરી બનરી રહરી. ઇનામ-અકરામ પણ મળાં 
પરંિુ એનો સિરીકાર એમણે સહજક્રમમાં ક્યયો.

(૩) મકૃત્યુ જિેરી સનાિન ઘટનાનો સિરીકાર અને િૈ્યારરી લેપ્ખકાએ બહુ િહેલાં રરૂ કરરી  
દરીરાં એટલો સાક્રીભાિ એ દૃઢ કરિાં રહ્ાં.

આ સંસમરણોમાં િતકાલરીન સમ્યના સમાજ-કુટુબંનું એક પ્ચત્ પણ િાચકને મળે છ.ે 
એમ કહરી રકા્ય કે કુટુબં-સમાજનો પહરિેર જ વ્યપ્્િતિઘડિરનું આરંભપ્બંદુ છ.ે આ 
સમરણકથાનું રરીષ્શક પણ અથ્શસભર છ.ે સામાન્્ય રમિનો અપ્ભરાનો અથ્શ સમરણકથાને અંિે 
વ્યંજના સુરરી પ્િસિરે છ.ે એ રરીિે અથ્શનો પ્િસિાર લેપ્ખકાનરી કલમનરી પ્સપ્દ્ધ છ.ે લેપ્ખકા નોંરે 
છ,ે “એ પછરીના પસાર કરેલા છ દા્યકાના જીિિરને પાછુ ંિળરીને જોઉં છુ ંિો થા્ય છ ેકે કેટલા 
બરા દાિ લેિાના, કહો કે રમિાના આવ્યા? સંબંરોમાં, વ્યિસા્યમાં, આસપાસ-ચોપાસ 
પ્જિાિા રહેલા જીિનમાં પ્િપ્ભન્ ભૂપ્મકાઓ ભજિાિરી રહરી ને એનો આનંદ સાંપડિો રહ્ો”. 
એમ કહરીએ કે ઓટલાદાિ પ્િસિરિો રહ્ો.
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૧૭૨ જટેલાં પકૃષ્ઠમાં સમા્યેલરી ૩૭ રિકરણમાં પ્િભ્િ થ્યેલરી આ સમરણકથા એટલરી 
રસાળ છ ેકે િાચક એકરી બેઠકે આખરી િાંચરી-માણરી રકે એમ છ.ે એનાં બે કારણ છ.ે એક, 
સમરણકથાનરી સ્ચાઈ અને લેપ્ખકાનો સિાનુભિ. બરીજુ,ં લેપ્ખકાનું રિાસાહદક ગદ્. 

આ ગદ્નાં પ્નદર્શન જુઓ ઃ

આછાપાિળાં ભણિર ને સમકૃદ્ધ ગણિરને સાચિરીને બેઠલેરી બામાં રમૂજ રિેરેલરી. (પકૃ.૪)

બે મામાઓના પ્િરાળ કુટુબંને પ્પિાએ માત્ ચાહ્ું જ નહીં બલકે આરાધ્યું. (પકૃ.૯)

માસરીના ગુરુકકૃત્યે જાગેલરી બાએ ભાના મકૃત્યુનરી સોળમરી સિારે માત્ બે કોપ્ળ્યાં ભરરીને 
બાકરીનાં એકિરીસ િષ્શ મારા માટ ેજ જીિિરનરી સપાટરી પર રહરીને િ્યા્શ ક્યુું–અંદરથરી મકૃત્યુ 
પામરીને. (પકૃ.૧૫)

પાંચમે િષચે મને થ્યેલા મકૃત્યુના રિથમ સાક્ાતકારે મને રરીખિરી ભરરી મહેહફલમાંથરી ઊઠરી 
જિાનરી મજા. (પકૃ.૧૬)

મે માસનરી કાળઝાળ બપોરે ઋપ્ષકેરના એ રિભાિનો ભેદ ઉકેલરીને મકરંદે મારા 
હાથમાં િરસિો અષાઢ મૂકરી દરીરો. (પકૃ.૨૫)

ચારરામના દરિાજાને િો ઋિુનું બંરન નડ ેપણ આ મામાઓના દરિાજા બારે માસ 
ખુલ્ા! (પકૃ.૨૮)

‘ઓટલાદાિ’, દર્શના રોળહક્યા, રિકા. ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન કા્યા્શલ્ય, ૨૦૨૧

q

‘રાઈજાઈ’ની	રાઈજાઈ	

મહેન્દ્ર	જોશી

[‘રાઈજાઈ’ (ગઝલસંગ્હ): પ્મપ્લન્દ ગઢિરી, રિ. અહકલા ઇપ્ન્ડ્યા પપ્બલકેરન્સ, રાજકોટ]

કપ્િ પ્મપ્લન્દ ગઢિરીના રિથમ ગઝલસંગ્હનું નામ ‘રાઈજાઈ’ છ.ે િેમાં 51 ગઝલો અને 
51 સિિંત્ રે’ર છ.ે સુંદર મુદ્રણ, આકષ્શક મુખપકૃષ્ઠ અને રેખાંકનોથરી સુરોપ્ભિ ન્યનરમ્ય 
સંગ્હ છ.ે સંગ્હને મુરાહરબાપુના આરરીિ્શચન, શ્રરી ્યરિંિ લાંબાનો ‘રાઈજાઈ’નો અથ્શમહહમા, 
કપ્િ ઉિથીર િસાિડાનો આિકાર, કપ્િ સંજુ િાળાનરી રિસિાિના, કપ્િ રોપ્ભિ દેસાઈના 
હષયોદગાર અને રાજને કાપહડ્યાનાં રેખાંકનો સાંપડ્ાં છ.ે જ ેસંગ્હને પ્િરેષ ગુણિાચક 
બનાિે છ.ે 

પ્બ્હટર પ્િિેચક સરી. એમ. બાિરા કહે છ:ે ‘જ ેકપ્િ સમકાલરીન પેઢરીનરી ઉપેક્ા કરે િે 
કદરી પણ આિનારરી પેઢરી પર મદાર બાંરરી ન રકે.’ આ પ્િરાન સમરીક્ક માટ ેપણ ્યથાથ્શ છ.ે 
અહીં િો આપણે ‘રાઈજાઈ’માં જ ેકપ્િકમ્શ નજરે ચઢું િે કમ્શ અપેપ્ક્િ છ.ે સાંરિિ સમ્યમાં 
કેટલાક રિપ્િભારાળરી ્યુિાકપ્િઓ પોિાનરી મથામણથરી ગઝલસજ ્શન કરરી રહ્ા છ.ે પ્મપ્લન્દ 
ગઢિરી એ રિિાહમાંના એક સજ ્શનાતમક ઊજા્શ રરાિિા કપ્િ છ.ે ગઝલ એ કાવ્યના અન્્ય કાવ્ય 



પરબ v એપ્રિલ, 2022 77

જિેું જ આગિાં લક્ણો રરાિિું સિરૂપ હોઈ િેનરી સમરીક્ા પણ કાવ્યનાં પ્ન્યિ સૌંદ્ય્શમૂલક 
ઉપકરણો દ્ારા કરિાનો સમરીક્કનો આર્ય છ.ે

ગઝલના સિરૂપલક્રી બાહ્ ઘટકોનું કપ્િએ ઉપ્ચિ રરીિે જિન ક્યુું છ.ે ગઝલના 
આંિરઘટકો દ્ારા રિગટિાં લક્ણો આ ગઝલોમાંથરી જોઈએ. સરૌરિથમ ટૂકંરી બહરનરી એક 
ગઝલનો એક રે’ર જોઈએ:

પહેલાં	જવેું	હરસા્યો	છુ ં
કોઠી	પાછળ	ભીંસા્યો	છુ.ં	(પૃ.	17)

કાવ્યના્યકે કોઈને સંબોરરીને કરેલાં કથનમાં રહેલરી સરળિા અને ભાિનરી સાંદ્રિા 
સપરથી જા્ય િેિરી છ.ે બાળસહજ રમિમાં ગિાિાં જોડકણાંનો સંદભ્શ સાંરિિ સાથે રિ્યોજ ેછ.ે 
‘પહેલાં જિેું’ અને ‘કોઠરી પાછળ’ કહરી કપ્િએ સમ્ય અને સથળનાં પહરમાણો ભાષા દ્ારા 
બદલરી કાવ્યતિ સજ્યુું છ.ે આ ‘હરસા્યો છુ’ં અને ‘ભીંસા્યો છુ’ં હક્ર્યારૂપો માત્ રિાસ (કાહફ્યા) 
ન રહેિાં સમ્યનરી િક્રિા છિરી કરે છ.ે કોઠરી રબદ સહજ રરીિે જ િિ્શમાન ભીંસનું સબળ 
રિિરીક બનરી જા્ય છ.ે ગઝલસંગ્હના રરીષ્શકને ્યથાથ્શ ઠરેિિા અન્્ય રે’ર પકૃષ્ઠ 7(3), 27(2), 
35(6), 71(1), 73(1,3), અને 18, 56, 86માં સહૃદ્ય ભાિકને મળરી આિરે... જોકે આ બરા 
રે’રમાં ભાષા, ભાિ અને અપ્ભવ્યપ્્િનરી િરાહો બદલાિાં રહે છ.ે કરાકથરી પ્િખૂટા પડરી 
ગ્યાનો ખાલરીપો, ઘૂંટાિરી ઘેરરી ઉદાસરી, મનના ખૂણે રુમાિો ઝુરાપો જિેા ભાિોનું પ્નરૂપણ 
કરિા રે’ર િરુ માત્ામાં જોિા મળે છ.ે જમેાં કપ્િને સિેદન અને સજ ્શકિાનો હંૂફાળો સપર્શ 
મળો છ ેિેિા રે’ર ભાષા અને ભાિને લરીરે િરુ સંિેદ્ બન્્યા છ.ે જમે કે :

લખ્યું	છ	ેબ્ેઇલમાં	મારં	મરણ,	એની	ઉદાસી	છ,ે 
ઉપરથી	હાથ	આપ્યા	છ	ેઅભણ,	એની	ઉદાસી	છ.ે	(પૃ.13)

મતલાના આ રે’રમાં પ્િપ્રષ્ટ રરીિે અપ્ભવ્યપ્્િ પામેલરી ઉદાસરી સપરથી જા્ય છ.ે રે’ર 
અજ્ાિ એિા મરણને િાકે છ.ે ઉદાસરી બ્ેઇલ પ્લપ્પમાં અને હાથ અભણ હોિાથરી બેિડા્ય છ.ે 
‘મારંુ’ સિ્શનામ કાવ્યના્યકનું પ્બનઅંગિ બનરી રહે છ.ે. માનિપ્ન્યપ્િના અપ્નિા્ય્શ ઘટનાક્રમને 
કપ્િએ ‘બ્ેઇલ’ અને ‘અભણ હાથ’ દ્ારા રિિરીકાતમક સુંદર અપ્ભવ્યપ્્િ આપરી છ.ે કપ્િએ 
ભાષા દ્ારા અથ્શનો ચાલુ પહરપથ બદલરી નાખ્યો છ.ે જોકે આ રિકારના ભાિો કપ્િનરી અન્્ય 
ગઝલોમાં પણ પુનરાિિ્શન પામિા રહ્ા છ.ે જમે કે પકૃ.(19), 33(3), (41)...માં એમ પણ લાગે 
કે ઉદાસરી આ કપ્િનરી ગઝલોમાં અપ્ભવ્યપ્્િ પામિો સથા્યરી ભાિ છ.ે 

કપ્િ એકસાથે પરંપરા, આરુપ્નક અને રિ્યોગલક્રી હોિાનું િલણ પણ દાખિે છ.ે 
વ્યિહારનરી ભાષાનું કપ્િ કાવ્યનરી ભાષામાં નિસંસકરણ કરે છ ેત્યારે િે સમગ્ સાહહપ્ત્યક અને 
સાંસકકૃપ્િક િારસાનો સંિાહક બને છ.ે રે’રમાં કપ્િએ રિાપ્ કરેલા િારસાનું રિપ્િપ્નપ્રતિ 
‘હંુ’માં પડઘા્ય છ.ે રે’રના રચનાપ્િરાનમાં ‘િંર’ અને ‘અંર’માં કપ્િકરૌરલ્ય, ભાષાસજ્જિા 
અને ઐપ્િહાપ્સક અને સાંસકકૃપ્િક મૂલ્યોનરી સભાનિા પ્િના રિગટ થા્ય છ.ે 

નરરસંહનો	હંુ	વંશ	છુ,ં	ખુસરોનો	અંશ	છુ,ં 
ગુજરા્ીમાં	‘મરીઝ’,	ઉદૂતિમાં	હફરાક	છુ.ં	(પૃ.	4)

કેટલરીક ગઝલોમાં રે’રનરી રજૂઆિમાં અંગ્ેજી રબદોનો રિ્યોગ ક્યયો છ.ે સંગ્હનરી દર 
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રે’રનરી એક ગઝલમાં ‘oh goodness!’ અનુરિાસ (રદરીફ) રિ્યોજલે છ.ે કપ્િનામ ‘પ્મપ્લન્દ’ ને 
રિત્યેક રે’રમાં સાંકળરી કરેલ રિ્યોગ અપ્ભવ્યપ્્િનરી દૃપ્ષ્ટએ નિિા રરાિે છ:ે

સ્્	બદલ્ી	રહે	છ	ેસંબંધની	હફ્મો, 
રમરલન્દ	થઈ	ગ્યો	છુ	ંશુક્રવાર,	‘oh	goodness!’	(પૃ.	53)

માનિરી્ય સંબંરોને રુક્રિારે બદલાિરી હફલમનરી વ્યંગાતમક ઉપમા આપરી કપ્િએ લક્્ય 
સાધ્યું છ.ે જાણરીિા િપરા્યેલા કાહફ્યા દ્ારા અંગ્ેજી રદરીફ સાથે કરેલા સં્યોજનમાં પ્િનોદસભર 
િાચાળિા પણ અનુભિા્ય છ.ે આજનરી પ્મશ્ર ભાષાનું ચલણ ખપમાં લઈ કપ્િએ પુનરાિિ્શન 
પામિા રદરીફ ‘oh goodness!’ પાસે એક ચલણરી આભારરી લહેકાના રૂપમાં ઉમેરરી રિ્યોગ 
કરેલ છ.ે કપ્િનરી અન્્ય ગઝલો િાંચિાં સમજા્ય એિું છ ેકે કપ્િ રુદ્ધ ગુજરાિરી ભાષામાં પણ 
સજ ્શન કરરી રકે છ!ે કપ્િએ અઠિાહડ્યાના ત્ણ હદિસો ઉદાસરીનો બુરિાર, હફલમનો રુક્રિાર 
અને રજાનો રપ્નિાર િાપરરી નાખ્યાનરી અકળામણ સજ ્શકિામાં ઢાળરી છ!ે

કેટલરીક ગઝલોના કેટલાક રે’રમાં આંખોમાં ઘૂંટાિું કારુણ્ય, ભાિનરી આદ્ર્શિા, અને 
સૂક્મ અિલોકનના બુટ્ટા જોિા મળે છ.ે જમે કે ‘મરૌનનરી આંખ’, િૂટિરી ‘જીિનનરી ઢીંગલરી’, 
જીપ્િિને પ્નજી્શિ ‘પલૅટફૉમ્શ સમજીને’. કપ્િએ પલૅટફૉમ્શ અને ટટ્રનેનો સંદભ્શ રિ્યોજી અિહેલના, 
ઉપેક્ાના ભાિને િાસિપ્િક ભૂપ્મ પર નવ્ય રરીપ્િથરી અપ્ભવ્ય્િ ક્યયો છ.ે આ રે’રમાં બંને 
પ્મસરામાં ‘મને’નું કરેલું પુનરાિિ્શન અને ‘આજ પણ’ ઉપેક્ાના ભાિમાં અથ્શસંગિ લાગે છ.ે 

આજ	પણ	પલલૅટફૉમતિ	સમજીને	મને, 
ટટ્રેન	ચાલ્ી	ગઈ	મને	લીધા	વગર.	(પૃ.	40)

પુરાકલપનો, રિાચરીન સથળસંદભયો અને ખ્યાિ િાિા્શના સારતિને ખપમાં લઈ પણ 
કેટલાક રે’રનરી રચના કરરી છ.ે સંગ્હમાં આિા 13 જટેલા રે’ર છ.ે િેમાંથરી એક રે’ર  
જુઓ :

છવેટે	મળી	બે	ગજ	ધરા	સૌ	ઝંખના	દફનાવવા, 
રે	લોલ	આથમવા	સુધીની	દોડમાં	હાંફી	ગ્યા.	(પૃ.	41)

ઉલા પ્મસરામાં આ બે ઘટનાઓનું માત્ કપ્િકથન છ.ે કેિળ કથન એ કપ્િિા નથરી. 
કથનનરી રરીપ્િ એ કપ્િિા છ.ે ઉપરના રે’રમાં રપ્ર્યન િાિા્શકાર પ્લઓ ટૉલસટૉ્યનરી રિખ્યાિ 
િાિા્શ ‘How much land does a man need?’ના સંદભ્શ દ્ારા મનુષ્યનરી મૂળભૂિ િકૃપ્ત્નો 
પ્નદચેર કરરીને કપ્િ અટકરી ગ્યા નથરી. રે’ર પ્સદ્ધ કરિા અલગ અપ્ભવ્યપ્્િ આપરી રચનાપ્િરાન 
કરે છ.ે એ કથાિત્િને ‘રે’ જિેા લોક(રોક) ગરીિમાં આિિા પણ દુઃખદા્યક કેિળરિ્યોગરી 
અવ્ય્ય રે’રને નિો આ્યામ ચીંરે છ.ે કપ્િએ જુદરી જુદરી ગઝલમાં રિ્યોજલેાં પુરાકલપનોનરી 
રિ્યુપ્્િ રે’ર 23(5), 35(7), 45(4), 99(8)... િ.માં જોિા મળે છ.ે 

સંગ્હમાં દરીઘ્શ રદરીફ રરાિિરી 11 ગઝલોમાંથરી એક ગઝલના મતલાના એક રે’રનું 
ઉદાહરણ જોઈએ ઃ

ક્ષણોને	કાશીએ	લાવી	બહુ	થાકી	જવા્યું	છ	ેછ્ાં	પણ	હંુ	હજી	મર્ો	નથી, 
રવરધવ્	લાશ	પધરાવી	બહુ	થાકી	જવા્યું	છ	ેછ્ાં	પણ	હંુ	હજી	મર્ો	નથી.	(પૃ.21)



પરબ v એપ્રિલ, 2022 79

રિથમ બે આિિ્શન પછરી રરૂ થિો રદરીફ દરીઘ્શ છ.ે બહુ જ ટૂકંા પગલે આિિા કાહફ્યાનું 
હક્ર્યાપદ રદરીફ સાથે સંકળાઈને નૈરાશ્યના રબને ઊંચકે છ.ે આખરી ગઝલમાં રદરીફ કાહફ્યા 
પ્નભાવ્યા છ.ે િસિુ પરંપહરિ અને પ્િપ્રિત્ છ.ે મરરી ચૂકેલરી ક્ણોનરી લાર પરરાિરી છિાં પણ 
મુમૂષા્શ છ,ે મુમુક્ા છ ેપણ મુપ્્િ નથરી-નો બહુ થાક છ!ે ભાિસંક્રમણ ગપ્િ િરીવ્ર હોિા છિાં 
રે’ર પ્િરાન જિેા થઈ જા્ય છ.ે િેનું કારણ ગઝલનરી આ્યાસપૂિ્શકનરી ઇબારિ અને રિલંબ લ્ય. 
રિલંપ્બિિા િરારિા ‘છ’ે ‘છિાં’ અને ઉભ્યાન્િ્યરી અવ્યિ ‘પણ’ના ટકેાઓ! રદરીફમાં 
િાચાળિા અનુભિા્ય છ.ે આ ગઝલના અન્્ય રે’રમાં કપ્િએ કરેલ ‘ષષ્ઠરી’નો પણ અપ્િરેક 
છ.ે કપ્િ પ્જગ્નેર િાળાનરી ગઝલનો આ રિેહરિ રદરીફ છ.ે લ્ય અપ્નિા્ય્શ, લથડ્ા પ્િના ભાિનરી 
સઘન, સુરેખ, ભાષાપ્ભવ્યપ્્િ પણ અપ્નિા્ય્શ છ.ે

કેટલરીક ગઝલના કેટલાક રે’રમાં કાવ્યના્યક રૈરિસકૃપ્ષ્ટમાં પહોંચરી જા્ય છ.ે િેમાં 
કાવ્યના્યકના મનોિૈજ્ાપ્નક સંકેિો સપષ્ટ થા્ય છ.ે રૈરિના ઝાંખા-પાંખા અનુભિો ગઝલનરી 
ભાષાને ઘાટ આપે છ.ે પકૃ. 15(5), 63(3) િગેરે... જુઓ.

ગઝલોના કેટલાંક રે’રનું સંિેદન સૌંદ્ય્શબોર જગિરી જા્ય છ.ે નજાકિભ્યુું રચના- 
પ્િરાન, ઇપ્ન્દ્ર્યાનુભિ, ભાષાનરી રિિાહહિા અને રિિરીકાતમક અપ્ભવ્યપ્્િ રમણરી્ય છ.ે

નદી!	્ારા	્રંગો	જોઈને	લાગ્યા	કરે	છ	ેકે, 
પવનને	જળની	વચચેથી	જવામાં	ઠેસ	લાગી	છ.ે	(પૃ.	39)

કેટલાક રે’રમાં રિ્યોજા્યેલું િળપદરીપણં રે’રને અનોખો પ્મજાજ આપે છ.ે જમે કે, 
‘હુિાણ્ય’, ‘નરીરણ’, ‘ગમાણ’, ‘ઢોર-ઢાંખર’, ‘હરા્યાં’, ‘હડરી’, ‘ઠબેા’ િગેરે... પકૃ. 7(3,4), 
15(2,5), િેિા રે’રનું ઉદ્ધરણ અહીં ર્્ય નથરી.

જ ેગઝલ ભાષાસંરચનાને કારણે પ્િપ્રષ્ટ બનરી છ ેિેમાંનો એક રે’ર,

એક	કહાણી	હંુ	કહેવાનો,	એક	કહાણી	એ	કહેશે, 
વાદળ	વાદળ	હંુ	કહેવાનો,	પાણી	પાણી	એ	કહેશે.	(પૃ.	59)

આ ગઝલમાં બે ભાષાખંડ છ.ે ‘હંુ કહેિાનો’ અને ‘એ કહેરે’નરી 16-16 માત્ાનરી પૅટન્શ 
રચરી છ.ે ભાષાક્રરીડા દ્ારા રમણરી્ય રરીપ્િથરી ગઝલ કહેિા્યરી છ.ે કેટલરીક ગઝલમાં અલગ 
રિકારના રદરીફ રિ્યોજાલ છ.ે જમે કે, ‘કે કાગળ સફેદ છ’ે (31), ‘મીંડુ’ં (79), ‘્યાર’ (93), 
‘હાંફરી ગ્યા’ (41). કપ્િ કોઈ કોઈ રે’રમાં સફળ થ્યા છ.ે પૂિચે ઉલ્ેખ ન પામરી હો્ય િેિરી 
કેટલરીક ગઝલો ભાિ, ભાષા અને અપ્ભવ્યપ્્િનરી દૃપ્ષ્ટએ આસિાદ્ છ.ે પકૃ. 9, 15, 25, 43, 
45, 51, 55, 71, 91, 103, િ... ઉલ્ેખનરી્ય છ.ે

કપ્િિા બરા જ સાહહત્યરિકારનો માિકૃગ્હ છ.ે કપ્િનરી કકૃપ્િ સભાન કપ્િકમ્શને કારણે 
અપૂિ્શ આકકૃપ્િ રચે છ.ે િે ઇપ્િહાસ, ભાષા, સંસકકૃપ્િ અને મનોપ્િજ્ાનનાં સંચલનોથરી મુ્િ 
નથરી. કપ્િપ્ચત્ આ બરા જ રિભાિો ઝરીલે છ.ે.. સાથે સમથ્શ પૂિ્શ કપ્િઓના પણ રિભાિો જ્ાિ-
અજ્ાિ રરીિે ઝરીલે છ.ે આ કપ્િના પ્ચત્માં એ મહદ્ અંરે પ્ઝલા્યું છ.ે 

કપ્િના સંગ્હમાંથરી નજરે પડિરી કેટલરીક મ્યા્શદાઓ િરફ અંગુપ્લપ્નદચેર...

(1) દરીઘ્શ રદરીફિાળરી કેટલરીક ગઝલોમાં ભરિરીના રબદોથરી રે’રનરી ભાષા પ્રપ્થલ અને 
ભાિદ્રવ્ય ઘટ્ટ હોિા છિાં પાંખું થઈ જા્ય છ.ે
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(2) ગઝલોમાં રદરીફના અંિે  ‘છુ’ં અને ‘છ’ે જિેાં હક્ર્યાપૂરક પદો િારંિાર આિે િો િે 
રે’રનરી ભાષાને ગદ્ાતમક બનાિે છ.ે પ્િભપ્્િઓ અને હક્ર્યારૂપોનરી બહુલિા ઘણરી િાર છદં 
જાળિિા કપ્િકસોટરી બનરી જા્ય છ.ે ભાષાનો અપવ્ય્ય ધ્યાને લેિો રહે છ.ે

(3) સગ્હનરી ગઝલોમાં 13 જટેલરી ગઝલોના કાહફ્યા હક્ર્યારૂપોથરી રદરીફ સાથે સાંકળરી 
રે’રનું રચનાપ્િરાન ક્યુું છ.ે દરેક િખિે આ રિ્યુપ્્િ રે’રને ચોટદાર બનાિિરી નથરી.

(4) ગઝલોના રદરીફમાં જટેલું િૈપ્િધ્ય છ ેિેટલું કાહફ્યામાં નથરી.

(5) કપ્િએ કપ્િપ્રિ્ય મનોજ ખંડહેર્યાનરી ગઝલોનો રિભાિ પ્િિેકપૂિ્શક સિરીકા્યયો છ ેઆ 
કપ્િનરી મ્યા્શદા ના બનરી જા્ય િેનાથરી રચનાકમ્શમાં સભાન થિું જરૂરરી લાગે છ.ે

(6) સહજ લાગિા સથા્યરી ભાિો ખાસ કરરીને ઉદાસરી, ખાલરીપો િગેરે પ્િષ્યિસિુ જો 
નવ્ય અપ્ભવ્યપ્્િ સાથે િાજગરીમાં – મુહદિામાં રૂપાંિર ના પામે િો? આખરે કપ્િએ કાવ્યમાં 
રિ્યોજલેરી ભાષામાં જ કપ્િનો ચહેરો દેખાિો હો્ય છ.ે

q
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અંજરલ
કરવશ્ી	હરહકશન	જોષીની	રવદા્ય

ડૉ.	એસ.	એસ.	રાહી

જામનગરના પ્િખ્યાિ ગજલકાર, ઇપ્િહાસકાર, પ્નબંરકાર અને સારક શ્રરી હરહકરન 
પ્ગરજારંકર જોષરીનું જામનગરમાં િેમના પ્નિાસસથાને િંડા ફળરી ખાિે 10 ઑ્ટોબર 2021ના 
રોજ અિસાન થ્યું.

ઈ.સ. 1985-86ના અરસામાં રાજકોટથરી બહાર પડિરી ‘જનસત્ા’નરી ‘ઝરૂખો’ નામનરી 
મારરી કટારમાં ગુજરાિરી ભાષાના કેટલાક રા્યરોના જીિન-કિનનો પહરચ્ય આપિાનું થ્યું િે 
માટ ેમેં જોષરીસાહેબ પાસેથરી કેટલરીક પ્િગિો મેળિિા માટ ેપત્ લખ્યો ત્યારે િેમણે ઉત્ર 
પાઠિિાં જણાવ્યું હિુંઃ ‘હરહકરન જોષરીપણં િો ક્ણભંગુર છ ેપરપોટા જિેું. એનરી કથા ક્યા 
રબદમાં કરિરી? મેં િો ભાઈ ચારેકોરથરી પાંખો સાિ સંકેલરી લરીરરી છ.ે કોટ્શ ભલરી ને ઘર ભલું 
અને ભલો એક ભગિાન! એિરી બાદરાહરી હાલે છ.ે’

િેમનો જન્મ 31 ઑગસટ 1940ના રોજ ગોંડલમાં થ્યો હિો. િેમના પ્પિા જૂના ગોંડલ 
રાજ્યમાં નોકરરી કરિા હિા. હરહકરનભાઈ ગોંડલનરી સંગ્ામજી હાઈસકૂલમાંથરી ઈ.સ. 1957માં 
એસ.એસ.સરી. થ્યા. પણ આપ્થ્શક રિશ્ોએ િેમને કૉલેજમાં જિાં અટકાવ્યા હિા. 17 િષ્શનરી 
િ્યથરી િેમણે જુદરી જુદરી નોકરરીઓ કરરી હિરી. સાથે ઘેર બેઠા ભણિાનું ચાલુ રાખ્યું હિું. મુખ્ય 
પ્િષ્ય ગુજરાિરી લઈને સનાિક થ્યા બાદ 10 િષ્શ હાઈસકૂલમાં પ્રક્ક રહ્ા હિા. એલ.એલ.
બરી.નરી ઉપાપ્ર મેળવ્યા પછરી 1966ના જૂન માસથરી િેમણે જામનગરમાં િકરીલાિ રરૂ કરરી 
હિરી. િેમણે 35 િષ્શ સુરરી િકરીલાિ કરરી 1998માં િેમણે સિે્છાએ પ્નિકૃપ્ત્ સિરીકારરી હિરી.

િેમને ભાષાઓ રિત્યે રિરીપ્િ હિરી. સંસકકૃિનો સારો અભ્યાસ હિો. િેમણે નિમા રોરણથરી 
કપ્િિા લખિાનું આરંભ્યું હિું. ગોંડલમાં શ્રરી દેરળજી પરમાર અને શ્રરી મકરન્દ દિેના ગાઢ 
સહિાસને લરીરે િેઓ પ્ચત્કળામાંથરી કપ્િિાકળા િરફ િળા હિા. િે િખિમાં સાંઈ કપ્િ 
મકરન્દભાઈનરી મઢલૂરીમાં અમકૃિ ઘા્યલ, ગનરી દહીંિાળા, હકસમિ કુરેરરી જિેા અનેક 
રિપ્િભારાળરી રા્યરોનો આિરો-જાિરો રહેિો હિો. આ માહરૌલનો લાભ હહરહકરનભાઈને 
મળો. મકરન્દભાઈના સતસંગે ઉફ્શ રા્યરરીનું અધ્ય્યન કરિાનો મોકો્ય િેમને મળો. આમ, 
િેમનરી ગઝલોમાં અદ્િૈિાદ અને ઘેરો સૂફરી રંગ અના્યાસે ઘૂંટાિો રહ્ો. જામનગરના કપ્િ– 
અધ્યાપક શ્રરી શ્રરીકાન્િ રાહના સંપક્શને લરીરે િેમને પપ્શ્ચમરી સાહહત્યનો અભ્યાસ કરિાનરી િક 
પણ સાંપડરી; િો િળરી 1978નરી આસપાસ િેમણે જામનગરમાં ‘રંગપથ’ નામનરી સાહહત્યસંસથા 
રરૂ કરરી હિરી. િેનરી અઠિાહડક સાંજુકરી બેઠક લાખોટા િળાિ પાસે આિેલા કપ્િ શ્રરી પ્ગરરીન 
જોરરીના સટહુડ્યોમાં મળિરી.

હરહકરનભાઈએ ગઝલો, મુ્િકો, અછાંદસ કાવ્યો અને હાઇકુને સમાિિો રિથમ- 
પહેલો કાવ્યસંગ્હ ‘રુમમસથરી આકાર ભરરી બેઠો છુ’ં રરીષ્શક રાખરી રિગટ ક્યયો હિો. આ પછરી 
િેઓ પૂરેપૂરા ગઝલિર થઈ ગ્યા હિા. પહરણામસિરૂપ િેમનરી પાસેથરી ઈશ્વરરી્ય રિેમભપ્્િ 
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[ઇશકે હકરીકરી]ના રંગથરી લથબથ ગઝલસંગ્હો મળા હિા. ‘મરીણના સહિાસમાં [1976], 
‘િારા નગરમાં’ [1980], ‘એનરી કકૃપા ગઝલ છ’ે [1989] અને ‘દરિેર િારા દ્ારે’ [2012]માં 
િેમનરી ગઝલો ગ્ંથસથ થ્યેલ છ.ે

િેમનાં અન્્ય પુસિકોમાં હકરન દોહાિપ્લનરી બે પુપ્સિકા, ગુજરાિરી દોહરાનો સંચ્ય 
‘િણજારાનરી પોઠ’, દરીઘ્શ અછાંદસનો સંગ્હ ‘જામનગર એક િાર, બે િાર, ત્ણ િાર’, લપ્લિ 
પ્નબંરોનો સંગ્હ ‘કોટ્શ ફરી હટહકટના પેટ પરનરી સુકાઈ ગ્યેલરી ચરીકાર’નો સમાિેર થા્ય છ.ે 
િેમના આ પુસિકને ગુજરાિ સરકારનું રૂ. 1000નું પાહરિોપ્ષક મળેલું. િેમણે કમ્શભૂપ્મ 
જામનગર પ્િરે ઇપ્િહાસનું અપ્રકકૃિ દળદાર પુસિક પણ લખ્યું હિું.

હરહકરનભાઈનરી અપ્રકાંર ગઝલો ગુજરાિરી ગઝલનરી પરંપરાનરી નજીક છ ે િો 
આરુપ્નકિાથરી ઘણે છટે્ેય નથરી. પરંપહરિ અને અદ્િન – ઉભ્ય રિકારનાં ભાિસંિેદનો 
િેમનરી રચનાઓમાં રજૂઆિ પામિાં હિાં. કલપનાનું સામથ્ય્શ, રારદાર અપ્ભવ્યપ્્િ, રિિરીકો, 
પુરાકલપનો, ઐપ્િહાપ્સકોનો સમજપૂિ્શકનો રિ્યોગ, સાહહપ્ત્યક અને વ્યિહારભાષાનો 
સમન્િ્યકારરી ઉપ્યોગ િેમજ નિરીન સંદભયો રચરી આપિાનરી ક્મિા જિેાં લક્ણોથરી િેમનરી 
ગઝલો નોખરી િરરી આિે છ.ે

શ્રરી અમકૃિ ઘા્યલ અને મકરન્દ દિેએ સાથે મળરીને ‘ઉત્રા’ (મુંબઈ) િાપ્ષ્શકનો ગઝલ- 
પ્િરેષાંક 1985માં સંપાહદિ-રિકાપ્રિ ક્યયો હિો િેમાં િેનરી રિસિાિનાનરી નરીચે હરહકરનભાઈનું 
નરીચે ટાંકેલું મુ્િક લરીરું હિુંઃ

હલેસાં	મેં	હોડીમાં	ખોડી	દીધાં	છ,ે 
અને	હાથ	મારલક	મેં	જોડી	દીધા	છ.ે 
કહંુ	શું	નશાથી્ય	આગળ	ગ્યો	છુ,ં 
સુરાલ્ય	મેં	રસ્ામાં	છોડી	દીધાં	છ.ે

ત્યારબાદ િેમણે લખેલરી ગઝલોમાં માઉફિ એટલે કે આધ્યાપ્તમકિા િરફનરી ગપ્િ 
પામરી રકા્ય છ.ે

િેમના કેટલાક રિપ્િપ્નપ્ર રૅઅર દ્ારા આ સારક કપ્િને આદર સાથે અંજપ્લ આપરીએઃ

મોરનું	પીંછુ	ંજ	દોરા્યું	નહીં, 
સાધનો	પુષકળ	હ્ાં	કંપાસમાં.

												*

ટાંકણં	રશ્પીથી	લેવા્યું	નહીં, 
પથથરો	પણ	કેટલા	કોમળ	હ્ા!

												*

ગામ	ઝાંપે	સૂ્યતિ	રા્ો	થઈ	ગ્યો, 
પારળ્યાનાં	લોહીથી	ખરડાઈને!

												*
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થાળીએ	બેસીને	વાલમ	વાંચ્ો, 
હાથની	રેખા	જ	ેઊપસી	ભાખરીમાં.

												*

એક	દહર્યો	ભીંજવી	ચા્્યો	ગ્યો, 
ને	ધરા	વષલો	સુધી	ખારી	રહી.

												*

એમને	પૂછો	નશો	શું	ચીજ	છ?ે 
જમેની	પ્યાલીમાં	ગંગા	હો્ય	છ.ે

												*

ખુદનું	ખાલીપણં	ખુદાઈ	છ,ે 
્ું	જો	સમજ	ે્ો	ક્યાં	જુદાઈ	છ!ે

												*

નથી	રા્વાસો	ક્યલો	ક્યાં્ય	લગભગ, 
મકાનો	્ો	અમને્ય	મોહક	મળ્ાં	છ.ે

												*

શ્દ્ધાભરી	નજરમાં	હ્ું	કેવું	બળ	હકશન, 
આ	પવતિ્ો	ઊઠીને	અપંગો	સુધી	ગ્યા.

												*

ગ્ંથાલ્યોનાં	થોકબંધ	પુસ્કોમાં	પણ, 
્ારા	રવશેના	કોઈ	રનબંધો	જ	ક્યાં	હ્ા!

												*

દફનાવવા	કે	બાળવા	બોલો	કબીરને, 
કોની	ફળીમાં	ફેંકશું	દા્ણની	ચીરને.

q
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....અને	છલે્લે
જનસંહારને	આલેખ્ું	સજ તિન	કેવું	હો્ય?

ભર્	મહે્ા

િરીસમરી સદરીનરી મનુષ્યજાપ્િનરી અિળચંડરી પ્સપ્દ્ધ બે પ્િશ્વ્યુદ્ધો. એમાં્ય બરીજુ ંપ્િશ્વ્યુદ્ધ 
િો રમ્શ અને રાજનરીપ્િનરી ઉગ્ સેળભેળનું પહરણામ હિું. વ્યાપક જનસંહાર થ્યો હિો. 
અમેહરકાએ જાપાન પર બૉંબ ઝીં્્યો. એ બૉંબ બેબરી બોંબ હિો. હિે િો સાઠ હાજર 
હાઇડટ્રોજન બૉંબ છ ેજ ે દુપ્ન્યાનો દોઢસો િાર ઓછામાં ઓછો નાર કરરી રકે છ.ે દાગ 
હેમરપ્રલડ ેએટલે જ ્યુનોને માનિજાપ્િનરી અંપ્િમ આરા ગણાિેલું. આ પ્િશ્વ્યુદ્ધના સંદભચે 
પ્પ્યાપ્નસટ, પ્રંડલસ્શ પ્લસટ, ઑલ ્િા્યેટ ઇન ર િેસટન્શ ફ્ંટ, જિેરી કકૃપ્િઓ લખાઈ અને િેના 
પર હફલમો પણ બનરી. ચાલથી ચેપલરીનનરી ‘ર ગ્ેટ હડ્ટટેર’ પણ ્યાદ કરરી રકા્ય. આ કકૃપ્િઓ, 
હફલમો અિરીિરમથી નથરી, ભપ્િષ્યરમથી છ.ે િાચકોને પ્િનંિરી કે ‘ર ગ્ેટ હડ્ટટેર’નું અંપ્િમ 
ભાષણ ્યુ-ટ્ૂબ પરથરી સાંભળરી લેજો. પરન્િુ કેટલાંક સજ ્શકો કાપાપ્લકો જિેાં હો્ય છ.ે 
કાપાપ્લકોમાં રિપૂજન (Worshiping Dead Body)નો મહહમા હો્ય છ.ે ઇપ્િહાસમાં 
સદરીઓનું ગાંડપણ અને સદરીઓનું ડહાપણ રહેલું હો્ય છ.ે એમાંથરી સજ ્શક-ભાિકોને રું લેિું 
એ પ્િિેક પર આરાહરિ છ.ે બાકરી ઉગ્ રાષ્ટ ટ્રિાદમાં હહટલરને પૂરો સાથ આપનારાં બરૌપ્દ્ધકોએ 
હહટલરને જ્યારે પૂણ્શ સિરૂપે રિગટ થ્યેલો જો્યો ત્યારે આપઘાિ કરિાનો િખિ આવ્યો હિો!

ભારિપ્િભાજન િેળાએ વ્યાપક જનસંહાર થ્યો હિો પરન્િુ આશ્ચ્ય્શ થા્ય કે 
ઈ.૧૯૪૭થરી ૧૯૯૦ સુરરી ૯૦% મુપ્સલમ િસિરી રરાિિા કાશમરીરમાં કોમિાદરી િોફાનો નથરી 
થ્યાં! િેથરી ભારિપ્િભાજનનરી પરીડા પપ્શ્ચમ પંજાબ, પૂિ્શ બંગાળ, ઉત્રરિદેરમાં પ્િરેષ પ્ઝલાઈ 
હિરી. જમેાંથરી િમસ (ભરીષમ સહાનરી), પ્પંજર (અમકૃિા રિરીિમ), જૂઠા સચ (્યરપાલ), ટટ્રને ટ ુ
પાહકસિાન (ખુરિંિપ્સંહ).

િમસનું રાહિછાિણરીનું એક દૃશ્ય જુઓ. જમેાં સરકારરી કારકુન અસરગ્સિોનરી 
પ્િગિો માંગરી રહ્ો છ.ે 

"હમે આંકડ ેચાહહએ, કેિલ આંકડ!ે આપ સમજિે ્્યોં નહીં? આપ લંબરી હાંકિે 
લગિે હૈ, સારરી રામકહાનરી લગિે હૈ; મુજ ે રામકહાનરી નહીં ચાહહએ, મુઝે કેિલ આંકડ ે
ચાહહએ. હકિને મરે, હકિને ઘા્યલ હુએ, હકિના માલરી નુકરાન હુઆ...”

આંકડોિાલા બાબુ મેજ પરસે આંખે ઉઠા્યે પ્બના સિાલ પૂછ ેજા રહા થા ઔર જિાબ 
પ્લખે જા રહા થા:

`નામ? '

`હરનામપ્સંહ.'

`િપ્લદ્યિ?'

`સરદાર ગુરુ દ્યાલપ્સંહ.'
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`મરૌઝા?'

`ઢોક ઈલાહરીબક્.'

`િહસરીલ?'

`નૂરપુર.'

`હકિને ઘર હહન્દુઓં-રરીખોં કે થે?'

`કેિલ એક ઘર, મેરા ઘર જી!'

બાબુને પ્સર ઉપર ઉઠા્યા. બડરી ઉમ્ર કા સરદાર સિાલોં કે જિાબ હદ્યે જા રહા થા.

`િુમ બચકર કૈસે આ ગ્યે?'

`કરરીમખાન કે સાથ હમારે બડ ેઅ્છ ેિાલુકાિ થે. રામ કો જબ...'

બાબુને ઉંગલરી કા ઇરારા કરકે ઉસે બંદ કર હદ્યા.

`જાનરી નુકસાં?'

`નહીં જી. મેં ઔર મેરરી ઘરિાલરી બચકર આ ગ્યે હૈં . બેટા ઇકબાલપ્સંહ નૂરપુરમેં જી, 
ઉસકા કુછ માલૂમ નહીં. બેટરી જસબરીરકરૌર સૈ્યદપુરમેં થરી, િહ કુએં મેં ડબૂ મરરી હૈ...'

બાબુને હફર ઉંગલરીકા ઇરારા કર કે ચૂપ કર હદ્યા, સરીરા કહો જાનરી નુકસાન?

`એક બેટરી ડબૂ મરરી!'

`મગર િહ િુમહારે ગાંિ મેં િો નહીં મરરી?’

‘જી, નહીં.'

`્યે આંકડ ેઅન્્ય ગાઁિ કે હૈં , આપ અપને ગાંિ કરી સુનાઈએ.' 

`માલરી નુકસાન?'

‘દુકાન જલ ગઈ હૈ. સારા સામાન લૂટ ગ્યા. એક ટટ્રકં થા િહ ભરી ચોરરી હો ગ્યા થા, 
પર ઉસમેં સે દો સોને કે કડ.ે..પર િહ ટટ્રકં મૈંને ખુદ હરી અહેસાનઅલરી કો દે હદ્યા થા જી. 
રાજો ઉસકરી ઘરિાલરી બડરી નેકબખિ ઔરિ હૈ જી. ઉસને...'

બાબુ કરી ઉંગલરી હફરસે ખડરી હો ગઈ થરી ઔર હરમાનપ્સંહ ચૂપ હો ગ્યા થા.

`દુકાન હકિનરી લાગિ કરી હોગરી?'

`્્યોં બંિો? દુકાન હકિનરી લાગિ કરી રહરી હોગરી?'

`કુલ લાગિ બિાઈએ, સામાન સમેિ,...જલદરી કરીપ્જ્યે, મુઝે ઔર ભરી બહુિ કામ હૈં.'

`્યહીં સાિ-આઠ હજાર, પરીછ ેજમરીન થરી, કુછ....'

`દસ હજાર પ્લખ દૅૂં?'

`જી, પ્લખ દરીપ્જ્યે.'

...હરમાનપ્સંહ અપનરી દાસિાન સુનાના ચાહિા થા. અપને બેટ ેકે બારે મેં પૂછિાછ 
કરિાના ચાહિા થા, મગર બાબુને એક નહીં સૂનરી. સારા િ્િ હોંઠોં પર ઉંગલરી રખે રહા 
ઔર હફર ઉસે ચલિા કર હદ્યા.

`અબ આપ િરરરીફ લે જાઇએ' (પકૃ.૨૩૬)

`િમસ'ના આ દૃશ્યમાંનું કારકુનનું હોઠ પર આંગળરી મૂકરીને ચૂપ રહેિાનું gesture –
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સરકારરી ઇપ્િહાસ માણસના કેટકેટલાંક પહરમાણોને ચૂપ કરરી દે છ ેએ જ સૂચિે છ.ે સરકારરી 
બાબુએ ચૂપ કરરી દરીરેલો ઇપ્િહાસ ભરીષમ સહાનરી જિેા સજ ્શકોએ જીિિો ક્યયો છ.ે "આંકડોંિાલે 
બાબુને અપનરી જરૂરિ કરી ચરીજ પ્લખ લરી થરી. અનાજ કે દાને પ્નકાલ પ્લ્યે થે. બાકરી સબ ભૂસરી 
થરી, ભૂસરી હરી ભૂસરી.”

જ ેપ્િગિોને સરકારરી બાબુ નગણ્ય ગણે છ ેિે ઇપ્િહાસનરી પ્િરલ િસ હિરી. એ જોિાનરી 
આંખ સરકારરી બાબુ પાસે નથરી. એ પ્િગિોને સજ ્શક જોિો, સાંભળિો હો્ય છ.ે 

પ્રંડલસ્શ પ્લસટમાં જ્યાં હહટલરરિેહરિ નાઝરીિાદરીઓ ્યહૂદરીઓનરી કતલેઆમ કરિા હિા 
ત્યારે એક જમ્શને અનેક ્યહૂદરીઓનાં જીિન પ્સફિથરી બચાિેલાં એ દરા્શવ્યું હિું. આજ ે
કાશમરીરમાં કેિળ આઠસો પંહડિ પહરિાર છ.ે ૧૯૯૦માં ત્યાંથરી આિંકિાદરીઓએ એમનું 
લોહહ્યાળ પ્િસથાપન કરાિેલું. જ ેભારિના ઇપ્િહાસનું કલંહકિ રિકરણ છ.ે છિાં કાળાહડબાંગ 
અંરારામાં આરાનાં હકરણનરી માફક અનેક મુપ્સલમોએ પંહડિોનરી પ્જદંગરી બચાિેલરી. 
કાશમરીરપંહડિ અને રિખ્યાિ લેખક રાહુલ પંહડિનરી જાણરીિરી કકૃપ્િ Our Moon Has Blood 
Clots પરથરી કાશમરીરના િિનરી પ્િરુ પ્િનોદ ચોપરાએ ‘પ્રકારા’ હફલમ બનાિેલરી જમેાં આ 
બરું છ.ે આ હફલમ સામાપ્જક સરૌહાદ્શ રિેરે છ.ે બરીભતસ અને પ્નમ્શમ હત્યાઓ, રઝળપાટને 
આલેખ્યાં છિાં હફલમ રિેક્કને એક રિેરણાદા્યરી સામાપ્જક સોહાદ્શ રિેરે છ.ે ્યુદ્ધ અને કતલેઆમથરી 
કરું પ્જિાિું નથરી. ચાલથી કહે છ ેિેમ-Love will Conquer the world –

હહંદરી કપ્િ રઘુિરીર સહા્યનરી એક કપ્િિા ‘હફલમ કે બાદ ચરીખ’ આ સંદભચે ્યાદ આિેઃ

એક	બાર 
જાન	બૂઝકર	ચીખના	હોગા 
રજદંા	રહેને	કે	રલ્ય ે
દશતિક	દીધાતિ	મેં	સે 
રંગીન	હફ્મ	કી	ઘહટ્યા	કહાની	કી	સસ્ી	શા્યરી	કે	શેર 
સંસદ	સદસ્યોં	સે	સુન 
ચૂકને	કે	બાદ

 જનસંહારને આલેખિા સજ ્શનમાંથરી પસાર થિાં, એિરી હફલમ જોઈને પ્સનેમાહૉલમાંથરી 
બહાર નરીકળિાં મનમાં કરુણા જન્મે, પ્નિચેદ જન્મે પણ જો ઘકૃણા જન્મે િો? િો સમજી લો કે 
અહીં ઇપ્િહાસનો પ્િપ્ન્યોગ કાપાપ્લકોનરી જમે રિપૂજા જિેો થ્યો છ!ે

q
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પહરષદવૃત્

સંકલન	ઃ	કીર્તિદા	શાહ

નમસિે પ્મત્ો,

  ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ દ્ારા રિકાપ્રિ થ્યેલાં ઘણાં મૂલ્યિાન પુસિકોનરી આપ 
સરૌને જાણકારરી હો્ય જ એ સિાભાપ્િક છ.ે અહીં આજ ેએમાંના થોડાં મૂલ્યિાન રિકારનો પ્િરે 
આપ સરૌનરી સમક્ િાિ િહેંચિરી છ.ે આ એિાં રિકારનો  છ ે જ ે ગુજરાિરી સાહહત્યના 
પ્િદ્ાથથીઓને િો અભ્યાસ માટ ેઉપ્યોગરી છ ેજ, પણ સાથે સાથે સાહહત્યના પ્જજ્ાસુઓ અને 
સપરા્શતમક પરરીક્ા આપનારા પ્મત્ોને કામમાં આિે િેિા છ.ે જમે કે, ગુજરાિરી સાહહત્યનો 
ઇપ્િહાસ અને ગુજરાિરી સાહહત્યકોર આ બંને ગુજરાિરી સાહહત્યના રિમાણભૂિ સંદભ્શગ્ંથ 
છ.ે એ જ રરીિે ‘આપણં પ્િિેચનસાહહત્ય’, ‘માિકૃભાષા : લેખનકરૌરલ અને પ્રક્ણ’, ‘રબદકથા’, 
‘ધિન્્યાલોક’, ‘પ્િિેચક ઉમારંકર’, ‘પરબસૂપ્ચ’, ગુજરાિરી નિપ્લકાચ્યનનો અને 
કપ્િિાચ્યનનો આખો સંપુટ – આ િમામ પુસિકો સાહહત્યના પ્િદ્ાથથીઓ માટ ેખૂબ મહત્િના 
છ.ે

આમાંના કેટલાંક પુસિકો આપણે સાહહત્ય પહરષદનરી િેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ક્યાું 
છ.ે જમે કે, ગુજરાિરી સાહહત્યના કોરનો પહેલો અને ત્રીજો ભાગ, પહરષદરિમુખનાં ભાષણો, 
ભોગરીલાલ સાંડસેરાનું મૂલ્યિાન સંપાદન ‘પંચિંત્’, ‘મધ્યકાલરીન કકૃપ્િસૂપ્ચ’, ‘ઉમારંકરનો 
િાગિૈભિ’ — રિસિુિ પુસિકોને પહરષદનરી સાઇટ પર ઑનલાઇન કરિા માટ ેિમામ રરીિે 
સહા્યક બનનારા એકત્ ફાઉન્ડરેનના શ્રરી અિુલભાઈ રાિલ રિત્યે પહરષદ પહરિાર આભાર 
અને આનંદનો ભાિ વ્ય્િ કરે છ.ે 

પહરષદનરી િેબસાઇટનું એડટ્રસે —- (1) www.gujaratisahityaparishad.org  
(2)www.gujaratisahityaparishad.com 

પ્મત્ો દરેક મહહનાનરી પંદર િારરીખ પહેલાં આપણં ‘પરબ’ પણ ઑનલાઇન મુકા્ય છ ે 
જનેો લાભ લેિા સરૌને પ્નમંત્ણ છ.ે q

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ

ત્રીજું સુરેશ જોષરી વ્યાખ્યાન
વક્ા	ઃ	અશોક	વાજપે્યી

રવષ્ય	ઃ	લેખક	ઔર	સવ્ંત્ર્ા

મંગળિાર િા. 19 એપ્રિલ, સાંજના 5.30

આઈ. જી. પટલે હૉલ, ફેકલટરી ઑફ સોપ્ર્યલ િક્શ, 
એમ. એસ. ્યુપ્નિપ્સ્શટરી, ફિેગંજ, િડોદરા
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સાહહત્યવૃત્

ઇ્ુભાઈ	કુરકુહટ્યા

l ગુજરાિ પ્િશ્વકોર ટટ્રસટના ઉપક્રમે શ્રરી ભદ્રંકર પ્િદ્ાદરીપક જ્ાન-પ્િજ્ાન 
વ્યાખ્યાનશ્રેણરીમાં ‘બાળિાિા્શ અને બાળિાિા્શકથન’ પ્િરે ્યાહ્ા સપાટિાળાએ િિ્શમાન ્યુગનાં 
બાળકોને અનુલક્રીને કઈ રરીિે િાિા્શકથન કરિું જોઈએ િેનરી છણાિટ કરરી હિરી. આ રિસંગે 
ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ િ્િાનું સિાગિ ક્યુું હિું. આ કા્ય્શક્રમ 8-1-2022ના રોજ ગુજરાિ 
પ્િશ્વકોરના હરીરાલાલ ભગિિરી સભાગકૃહમાં ્યોજા્યો હિો.

l ગુજરાિ પ્િશ્વકોર ટટ્રસટનરી શ્રરી ભદ્રંકર પ્િદ્ાદરીપક જ્ાન-પ્િજ્ાન વ્યાખ્યાનશ્રેણરીમાં 
‘સમાજ ને સાહહત્યમાં નારરીનરી બદલાિરી છબરી’ પ્િષ્ય પર રિો.રરરીફા િરીજળરીિાળાએ િ્િવ્ય 
આપ્યું હિું. જમેાં મહાનિલ ‘સરસિિરીચંદ્ર’થરી લઈને એકિરીસમરી સદરીના બરીજા દા્યકામાં 
લખિા અપ્ભમન્્યુ આચા્ય્શ, રામ મોરરી સુરરીનરી િાિા્શ, નિલકથા, આતમકથાઓના ઉદાહરણો 
આપરીને બદલાિા સમાજ સાથે સાહહત્યમાં નારરીનરી છબરી કેિરી રરીિે બદલાિરી ગઈ, એનરી 
સદૃષ્ટાંિ પ્િરદ ચચા્શ કરરી હિરી. આ કા્ય્શક્રમ 12-1-2022ના રોજ ગુજરાિ પ્િશ્વકોરના 
હરીરાલાલ ભગિિરી સભાગકૃહમાં ્યોજા્યો હિો.

l ગુજરાિ પ્િશ્વકોરના ટટ્રસટ ઉપક્રમે ગુજરાિરી પ્િશ્વકોરના રિણેિા અને પ્રલપરી 
પદ્મભૂષણ ડો.રરીરુભાઈ ઠાકરનરી પુણ્ય સમકૃપ્િમાં અરુણાબહેન જાડજેાનું ‘નરપ્સંહ અને 
િુકારામનો ભપ્્િ્યોગ’ એ પ્િરે એક અધ્યાતમપ્નષ્ઠ અને પ્ચંિનરિેરક વ્યાખ્યાન ્યોજા્યું હિું. 
આ વ્યાખ્યાન પૂિચે શ્રરી રરીરુભાઈ ઠાકરનાં જીિનકા્ય્શને અંજપ્લ આપિામાં આિરી હિરી. આ 
વ્યાખ્યાન 24-1-2022નારોજ ગુજરાિ પ્િશ્વકોરના હરીરાલાલ ભગિિરી સભાગકૃહમાં ્યોજા્યો 
હિો.

l પ્રક્ણ મંત્ાલ્ય, ભારિ સરકાર અને એન સરી આર ટરી રિેહરિ ક્ેપ્ત્્ય પ્રક્ા 
સસથાન, ભોપાલ ખાિે રાષ્ટ ટ્રરી્ય સંગોષ્ઠરીનું આ્યોજન િ્્યુ્શઅલ મોડ્શમાં જાન્્યુઆરરી 27-29, 
2022 દરપ્મ્યાન કરિામાં આવ્યું હિું. જમેાં ગુજરાિરી ઉપરાંિ હહન્દરી, અંગ્ેજી, મરાઠરી અને 
ઉદૂ્શ ભાષાઓમાં પ્િપ્િર સત્ો ્યોજિામાં આવ્યાં. આ સંગોષ્ઠરીનું ઉદઘાટન મહામહહમ 
રાજ્યપાલ,મધ્યરિદેર શ્રરી મંગુભાઈ પટલેે ક્યુું હિું. બરીજિ્િવ્ય રિો.બળિંિ જાનરીએ આપ્યું 
હિું. રિપ્સદ્ધ લખેરરી પદ્મશ્રરી ભુરરીભાઈ અને પદ્મશ્રરી કપ્પલ પ્િિારરીજીનું સન્માનપત્ આપરી 
બહુમાન ક્યુું હિું. આ સંગોષ્ઠરીમાં સમગ્ દેરનાં ચોિરીસ રાજ્યો અને ત્ણ કેન્દ્રરાપ્સિ 
રાજ્યોમાંથરી બસો પચરીસ રોરપત્ો રજૂ થ્યાં હિાં.

q
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આ	અંકના	લેખકો

અપ્નલ ચાિડા : સરી/303, અજુ ્શનપ્િલા, આનંદ પાટથી પલૉટ પાસે, સંસકાર હૉલ 
પાછળ, ન્્યૂ રાણરીપ, અમદાિાદ-382480

ઇિુભાઈ કુરકુહટ્યા ઃ ક. લા. સિાધ્યા્ય મંહદર, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, આશ્રમ રોડ, 
અમદાિાદ-380009

ઉદ્યન ઠક્કર ઃ લક્મરી પ્નિાસ, ત્રીજ ેમાળ, 22, કારરીબાઈ નિરંગે માગ્શ, ગામદેિરી, 
મુંબઈ-400007

ઋપ્ષકેર રાિલ ઃ એ/37, રરિરી ટાઉનરરીપ, આડસેણ રોડ, હાઇિે, પાલનપુર.
એસ. એસ. રાહરી ઃ Al-Aqeeq, Flat No. 201, Beside Sahil, Anand. Opp. 

Nirman Square, Kamthe Patil Nagar Road, Yewlewadi, 
Kondhwa (Budruk), Pune-411048 (Maharashtra)

કરીપ્િ્શદા રાહ ઃ 1, ‘સિાશ્ર્ય’, એ.ડરી.સરી. બૅન્ક સોસા્યટરી, સહજાનંદ કૉલેજ પાછળ, 
આંબાિાડરી, અમદાિાદ-380015

ડૉ. ચરીમનલાલ બરી. પટલે ઃ ગુજરાિરી પ્િભાગ, ભાષાસાહહત્ય ભિન, ગુજરાિ ્યુપ્નિપ્સ્શટરી, 
અમદાિાદ-380009

પ્ચંિન પટલે ‘પ્ગહર’ ઃ મુ. દાણાિાડા, િા. મુળરી, પ્જ. સુરેન્દ્રનગર-363510
પ્જિેન્દ્ર રિજાપપ્િ ઃ મુ.પો. બગદાણા, િા્યા-ઠપ્ળ્યા, પ્જ. ભાિનગર.

દરીિાન ઠાકોર ઃ એ 34, અિકાર પાક્શ સોસા્યટરી, સુરભરી રેસરીડને્સરી સામે, 
પ્નકોલ-કઠિાડા રોડ, પૉસટ-પ્નકોલ, અમદાિાદ-380049.

હદનેર ડોંગરે ઃ 36/સરી, રામિાહટકા સોસા્યટરી, િકૃન્દાિન પાક્શ પાસે, પાણરીગેટ 
બહાર, િાઘોહડ્યા રોડ, િડોદરા-390019

નરીલેર મકિાણા ઃ અધ્યક્ અને આપ્સ. રિોફેસર, એન. એસ. પટલે (ઓટોનોમસ) 
આટ્્શ સ કૉલેજ, આણંદ-388001

પારુલ ખખખર ઃ િરીથ્શ, 153, ગુરુકકૃપાનગર, પ્ચત્લ રોડ, અમરેલરી-365601
રિકાર ન. રાહ ઃ ‘રિકાર’, નિરંગપુરા પો.ઓ. પાછળ, નિરંગપુરા, 

અમદાિાદ-380009
ભરિ મહેિા ઃ ‘મન્દાર’, બરી/97, ્યોગરીનગર ટાઉનરરીપ, રામાકાકાનરી દેરરી પાસે, 

છાણરી, િડોદરા-391740
મહેન્દ્ર જોરરી ઃ K/404, સફલ પહરસર-2, સાઉથ બોપલ, અમદાિાદ-380005
િંદના રાંિાઇન્દુ ઃ 1, કલ્યાણનગર, જ.ે પરી. રોડ, િડોદરા-390007
પ્િનોદ જોરરી ઃ ‘રિ્યાગ’, 32, શ્વેિકમલ સોસા્યટરી, પ્િદ્ાનગર, 

ભાિનગર-364001
પ્િક્રમ ચરૌરરરી : ગુજરાિરી પ્િભાગ, પરી. આર. બરી. આટ્્શ સ અને પરી. જી. આર. 

કૉમસ્શ કૉલેજ, બારડોલરી, પ્જ. સુરિ. 
હષ્શદેિ મારિ ઃ 8, રાજપ્િલક બંગલો, આબાદનગર પાસે, બોપલ, 

અમદાિાદ-380058
હસમુખ રાિલ ઃ બરી/408, બંરન, જીએચબરી કૉમપલે્સ, અંકુર બસ સટનૅ્ડ પાસે, 

નારણપુરા, અમદાિાદ-380013
હાહદ્શક વ્યાસ ઃ બલોક નં. 4, રરિરી પાક્શ-1, પાઠક સકૂલ સામે, હનુમાનપરા મેઇન 

રોડ, અમરેલરી-365601
હપ્સિ મહેિા ઃ ‘મસિ’, 8, ચંદ્રલોક સોસા્યટરી, પ્સપ્િલ હૉપ્સપટલ રોડ, નહડ્યાદ-

387001



Ãkhçk v yur«÷, 202290



91Ãkhçk v yur«÷, 2022



92 Ãkhçk v yur«÷, 2022



93Ãkhçk v yur«÷, 2022



94 Ãkhçk v yur«÷, 2022



પરબ v એપ્રિલ, 2022 95

જનૈ આગમ ‘ના્યારમમકહાઓ’ના અધ્ય્યનમાં વ્યાપાર, નરૌકા પહરિહન, 
િહાણપ્નમા્શણ, પ્િદેર્યાત્ા માટ ે કા્ય્શપત્ (પાસપૉટ્શ), ટૅ્ સનરી વ્યિસથા િગેરેનું 
િણ્શન રિાપ્ થા્ય છ.ે દહર્યાઈ હિામાન, સમુદ્રમાગ્શ-હદરાસૂચક અને િા્યુસૂચક 
્યંત્નો ઉપ્યોગ િગેરે િણ્શન પણ મળે છ.ે

–	ડૉ.	કુમારપાળ	દેસાઈ
મહાભારિમાં કથા છ ેકે જ્યારે કુચેલા (દપ્ક્ણના રાજ્યમાં જનેે કુચેલા કહે 

છ ેિે આપણે ત્યાં સુદામા િરરીકે ઓળખા્ય છ.ે) ભગિાન કકૃષણને મળિા જા્ય છ ે
ત્યારે િે રસિામાં ચકોરાને જુએ છ.ે િે ઘેર પાછા ફરે છ ેત્યારે િે પૈસાદાર થઈ ગ્યા 
હો્ય છ.ે ચકોરા નસરીબ બદલરી નાખે છ.ે

–	મેનકા	ગાંધી
‘હકિાબુલ-હહંદ’ પુસિક અરબરી ભાષામાં એક હજાર િષ્શ પહેલાં લખા્યું છ.ે 

ઈ.સ. 973માં જન્મેલા અલ-બેરુનરી ઈરાનરી હિો. િેનરી માિકૃભાષા ‘િાહરઝમરી’ હિરી. 
આ ઉપરાંિ હહબ્ુ, પ્સરરી્યાક અને સંસકકૃિભાષા િેને આિડિરી હિરી. હહન્દુઓએ 
પ્િપ્િર ક્ેત્ોમાં કરેલરી રિગપ્િ પ્િરે અરબરી ભાષામાં થોડરી માહહિરી હિરી. અલ-
બેરુનરી સુલિાન મહમદના આપ્શ્રિ િરરીકે હિો ત્યારે ગઝનરીકાળ હિો એ દ્ારા 
એમણે થોડરી માહહિરી મેળિરી હિરી. િે ભારિ આિિા બહુ ઉતસુક હિો. સુલિાનના 
ભારિ પરના આક્રમણ સમ્યે બેરુનરી ભારિ આવ્યો હિો. િે િેર િષ્શ ભારિમાં રહ્ો 
હિો. એ દરપ્મ્યાન ‘હહન્દુ’ પ્િરે માહહિરી મેળિિામાં ખૂબ મુશકેલરી પડરી. દરેક હહન્દુ 
પ્િદ્ાન સંસકકૃિ ભાષામાં જ બોલિા હિા એટલે અલ-બેરુનરીએ સંસકકૃિ ભાષાને 
આતમસાત્ કરરી લરીરરી. એને સમજા્યું કે આ ભાષા રબદસમકૃદ્ધ છ.ે એમાં એક 
રબદના અનેક પ્યા્શ્યરી રબદો છ.ે

–	અરનલ	રમાનાથ
ભગિાન સિાપ્મનારા્યણનરી ‘પ્રક્ાપત્રી’ ગ્ંથમાંના પ્ન્યમો પામરને પણ પરમ 

પદ સુરરી પહોંચાડ ેછ.ે ગુજરાિના સાક્ર પ્ત્ભુિન વ્યાસ કહે છ ેકે “પ્રક્ાપત્રી 
સિ્શરાસ્તોના દોહનરૂપ કલ્યાણનરી સરીડરી છ.ે િેનો ઉપલો છડેો આધ્યાપ્તમક શ્રે્યનરી 
સિયો્ચ ભૂપ્મકાને લાગેલો છ ે ત્યારે નરીચલો છડેો છકે સામાન્્ય લોકજીિનનરી 
ભૂપ્મકા પર ફેલા્યેલો છ.ે િે બન્ે છડેા િ્ચે ઉ્ચ આદર્શને લક્માં રાખરીને 
વ્યિહારુ રરીિે ચડરી રકા્ય િેિા સહેલા પણ દૃઢ પગપ્થ્યાં ગોઠિેલ છ.ે”

–	હદનેશ	ટાંક

સથાનસમરપતિ્

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્ડ
એસોપ્સએટ રિોફેસર, હેડ ઑફ ગુજરાિરી હડપાટ્શમેન્ટ, દેિમણરી કૉલેજ, પ્િસાિદર.
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rðnkh{kt

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
rLk{u»k¼kE zøk÷e

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

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

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

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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ગુજરા્ી	સાહહત્ય	પહરષદનાં	મહત્વનાં	પ્રકાશનો

ક્રમ	 પુસ્કનું	નામ	 હકંમ્

1. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 1 225/-

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

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

4. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 3 525/-

5. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 4 550/-

6. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 5 425/-

7. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 6 450/-

8. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 7 450/-

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

10. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇપ્િહાસ ગ્ંથ ઃ 8/2 620/-

ગુજરા્ી	સાહહત્ય	પહરષદ
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ માગ્શ, આશ્રમ માગ્શ,  

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