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

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

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

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

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

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

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

MkwðkåÞ yûkhu ÷¾e {kuf÷ðwt. ÃkkuMxfkzo, RLk÷ìLz fu [çkh¾eyku{kt f]rík {kuf÷ðe 
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f]ríkyku {kuf÷ðk rðLktíke.

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

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

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

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

MkhLkk{wt  

  

   ÃkeLkfkuz

 {kuçkkR÷  hnuXkýLkku Lktçkh

ykÄkhfkzo Lktçkh / [qtxýe fkzoLke Íuhkuûk / ÷kÞMkLMkLke Íuhkuûk

ykSðLk MkÇÞLke Mkne

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

± હોિાપણાનાં ઓસાણ, પ્રકાર ન. રાહ ૭

કરવ્ા

± હલદરીઘાટરી થઈ ગઈ, હદલરીપ જોરરી ૧૦ ઓળખ જરા, આમબદ ભટ્ટ ૧૦ બે ગરીિ, 
મગરરીર ભટ્ટ ૧૧ પાંસઠમે િષષે કપા્યેલરી ગભ્શનાળ, રોમભિ દેસાઈ ૧૨ બે ગરીિ, 
ફારૂક રાહ ૧૪ દરબારગઢમાં, રાજને્દ્ર પાઠક ૧૬

વા્ાતિ

± અલ્ય, ઇંદુ ગૌરાંગ જોરરી ૧૭, ઝરખ, હકસનમસંહ પરમાર ૨૩ ઉઘાડ, અજ્ય 
સોનરી ૨૮

લઘુકથા

± જિેો છ ેએિો, મગરરીમા રારેખાન ૩૧ અનાથ?, રાઘિ ભરિાડ ૩૨

વક્વ્ય

± બાળસાહહત્યનરી સાિ િાિો, હકરરીટ ગોસિામરી ૩૫ સજ ્શન અને સજ ્શક, મમણલાલ હ. 
પટલે ૩૮

કાવ્યાસવાદ

± સુરેર જોષરીનરી કમિિાનો આસિાદ ઃ ૨, રાજરે પંડ્ા ૪૩

અભ્યાસ

± રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા ઃ ‘રાડ’ના સંદભષે, જાિેદ ખત્રી ૪૬ રુહામન્યિના રઈસ ઃ કાજી 
અનિર ‘જ્ાનરી’, ઊજમભાઈ પટલે ૫૮

ગ્ંથાવલોકન

± ‘છબરી અિાજનરી’ ઃ કમિિાના ઇમિહાસમાં એક નિું પાનું, અમનરુદ્ધમસંહ ગોહહલ ૬૯ 
હદ્ય અનુિાદ, મિજ્ય રાસ્તરી ૭૫

અને	છલે્લે...

± રાજકરી્ય સાંસકકૃમિક સંકટનરી નિલકથા, ભરિ મહેિા ૭૮

± પહરષદિકૃત્ત, સંકલન ઃ કરીમિ્શદા રાહ ૮૧

± સાહહત્યિકૃત્ત, ઇિુભાઈ કુરકુહટ્યા ૮૪

± આ અંકના લેખકો ૮૫

± આિરણ મિત્ ઃ એમ રરરીરરન ના્યર

± આિરણસંકલપના ઃ પરી્યૂષ ઠક્કર

અનુક્રમ
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પ્રમુખી્ય
હોવાપણાનાં	ઓસાણ

પ્રકાશ	ન.	શાહ

એમપ્રલના ત્રીજા અઠિાહડ્યામા ંજોગાનજુોગ બ ેિાના ંએક સાથે બનરી આવ્યા ં ઃ 
અરોક િાજપ્ેયરી સરેુર જોષરી વ્યાખ્યાન સારુ િડોદરે હોિાના હિા અન ેમિષ્ય પણ સોજ્જો 
એટલે કે એકદમ એકદમ સમસામમ્યક િિ્શિાના હિા – લખેક ઔર સિિતં્િા. મિત્ત પણ 
રામ અમલમા ં રાિંુમાિુ ં હિંુ; કેમ કે કોરાના સહહિના ં કારણો ન ે પહરબળો સર કંઈક 
સથમગિિત્ પહરષદપ્રિકૃમત્ત િષા્શ અડાલજા સાથેનરી મનહર મનભર સાજંનરી િાસંોિાસં હિે 
નિઉઘાડન ે ઉંબરે હિરી. એિામા ં િડોદરા વ્યાખ્યાનના પિૂ્શપ્રભાિે અમવિનરી બાપટનરી 
મુખપોથરીમા ંજોઉં છુ ંિો સાત્્શનો મનબરં પરિમનરી પઠે ેલહેરાઈ રહ્ો છ,ે લખેકનરી જિાબદારરી.

લેખક, પછરી િે ગદ્યકાર હો કે પદ્યકાર, એનું દામ્યતિ પોિાના સમ્ય માટ ેસમજ 
અને સંિેદનાને રોરણે લખિાબોલિાનું િો બને જ ને. એનરી મનસબિ સરળસોંસરરી્યે પ્રગટ 
થા્ય, અને સંકેિગભા્શ રાટરીએ પણ. હજુ િો પારરંુ િરસે નથરી થ્યું એ િાિને જ્્યારે પારુલ 
ખખખરે ‘રબિાહહનરી ગંગા’ થકરી દામ્યતિનો સાક્ાતકાર કરાવ્યો હિો – અને કિમિત્ 
મુખર લાગે િોપણ કમિકંઠનરી એ કમાલનરી કરામિ હિરી કે હાન્સદાદાએ બાળમુખે જ ે
સહજોદગાર, ખરંુ જોિાં સત્યોદગાર મૂક્યો હિો, પારુલે એનરી જિાબદારરી ઇસુના િરસ 
2021માં ‘હો્ય મરદ’ અેને ભળાિિાપણં જો્યું હિું.

સરકારે, કેમ કે િે સરકાર છ,ે આ રિના મપ્રન્ટ મરીહડ્યામાં પ્રકાર ન પામે એનરી 
ખાસરી કાળજી લરીરરી િેમ સાંભળું છ.ે સરકારમાત્નાં હોમમોન્સ ને મજન્સ જોિાં એનરી 
નિાઈ પણ ન હો્ય. પણ રાજ્્યનરી સાહહત્ય અકાદમરીના અધ્યક્ે ‘રબદસકૃમટિ’નરી રાંગેથરી 
લલકાર કરીરો એ સમાનરમા્શ હોઈ રકિા એક અક્રકમમીને નાિે મને િરિું લાગ્યું હિું 
એટલું િો મારે દજ ્શ કરિું જ રહ્ું, જટેલું મિન્ય પુરસસર એટલું જ મનઃસંકોિ પણ.

આ રિનાના સમથ્શકોમાં અકાદમરી અધ્યક્ે ‘કેન્દ્રમિરોરરી, કેન્દ્રનરી રાટિ ટ્રી્ય 
મિિારરારાનાં મિરોરરી પહરબળો’ને જો્યા, ને ‘મલટરરરી નકસલો’ એિરી એમના પર મહોર 
પણ મારરી. િાિક જોરે કે અહીં િોક્કસ સંદભ્શમાં ‘રાટિ ટ્રી્ય’ એ સંજ્ા ખપમાં લેિાઈ છ.ે 
આ સંજ્ાના સૂમિિાથ્શ, ફમલિાથ્શ, મમથિાથ્શ મિરે – અમભરા, વ્યંજના, લક્ણા કોઈ પણ 
છડેથેરી – કરરી ગેરસમજ ન રહે એિા િાિકિતસલ અમભગમિર એમણે ઉદઘોષ પણ 
કરીરો છ ેકે અકાદમરી સાહહત્યનરી સંસથા છ ેઅને િેનો હેિુ ‘સાંસકકૃમિક રાટિ ટ્િાદ’નો છ.ે 
ટૂકંમાં, આ સાહહત્યસંસથા િોક્કસ રાજકરી્ય મિિારરારાને (જ ેરાજ્્ય અને કેન્દ્રનરી સરકારરી 
મિિારરારા છ,ે િેને) પ્રમિબદ્ધ છ.ે સાહહત્યનરી વ્યાખ્યા, સમજ અને પરખ અંિિો ગતિા 
‘સાંસકકૃમિક રાટિ ટ્િાદ’ને આરરીન છ.ે

િેમ છિાં, અહીં સુરરી િો માનો કે સમજ્્યા કે બરું બાિાહહન્દરી ન્્યા્યે નભરી ગ્યું; 
પણ ખટાકો ત્યારે બોલરી ગ્યો જ્્યારે પારુલનરી રિના સામે એમણે ગુજરાિરી મિિેિનાના 
એક સિ્શકાલરીન સિરને ખડો કરિાનરી િેટિા કરરી ઃ “આનંદરંકર ધ્ુિે કહ્ું હિું િેમ કમિિા 
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િો આતમાનરી કળા છ.ે ત્યાં િમામ રસોનો અંમિમ રાન્િ ભાિનો હો્ય છ.ે..” આનંદરંકર 
મનમવિનરી પાટ ેઆવ્યા અને એમણે ‘સુદર્શન’ સાહ્ું ત્યારે આ મિલબનું કહ્ું છ ેજરૂર. પણ 
આગળપાછળનરી મિગિ િો કોઈ િાંિો જરરી ઃ “જ ેકમિિામાં િૈિન્્ય નથરી અથા્શત્ જ ે
િાિકને અમુક હકરીકિનરી માહહિરી માત્ આપરી જા્ય છ,ે પણ આતમામાં ઊિરરી જઈ 
અંિરનું િલનિલન િા િૈિન્્યઘન સમતિ ઉતપન્ન કરરી રકિરી નથરી, એ કમિિા જ નથરી. 
એિરી જડ કમિિા િો ભૂગોળ, િિારરીખ, ‘કોટિક’ના નામને જ પાત્ છ.ે ‘જાનેિારરી જાણજો 
ફેબ્ુઆરરી ફરરી હો્ય’ એ કમિિા નથરી; ‘સહુ િલો જીિિા જગં બ્યૂગલો િાગે’ એ કમિિા 
છ.ે” (સાહહત્યરવચાર, આનંદરંકર ધ્ુિ શ્રેણરી-3, ગુજરાિ સાહહત્ય અકાદમરી, 2001, પકૃ. 
4) અહીં ઉિાિળે કહેિાનું એટલું જ કે આનંદરંકરને અભરીટિ રાંિરસપ્ય્શિસા્યરી રિના 
જનેરી સાથે બ્યૂગલ-નાદ જોડા્યો છ ેિેિા જગંના બોગદામાંથરી્યે પસાર થિરી હોઈ િો રકે.

નમ્શદપંમકિ સંભારિાં નરમસંહરાિનું એક નમ્શદઅિલોકન સાંભરરી આવ્યું પણ એનરી 
િાિ લગરીર રહરીને. કાવ્યના મનકષરૂપે ‘સાંસકકૃમિક રાટિ ટ્િાદ’ આગળ રરા્ય છ ે િો 
‘આતમાનરી કળા’ખ્યાિ આલોિક આનંદરંકરને ‘રાટિ ટ્’ને મમરે પણ જરરી સંભારરી લઈએ 
િે ઠરીક રહેરે. સાક્ર િન્દ્રરંકર પંડ્ાએ એક િબક્ક ેઅજબગજબનો ઉપાડો લરીરો હિોઃ 
“દલપિરામભાઈનરી કમિિામાં કે ગોિર્શનભાઈના ગ્ંથોમાં જો આપણને રાટિ ટ્ભાિનાનું 
િેિન જણા્ય નહીં િો આપણે હહંમિથરી કહરીરંુ કે એિા સાહહત્યથરી આપણરી ભૂખ 
ભાંગિાનરી નથરી. મમમટનરી વ્યાખ્યાના િોકઠામાં આપણં સાહહત્ય આિે હકંિા ન આિે 
અથિા રા. િનસુખરામભાઈનરી િેદાન્િનરી દૃમટિ િેનો સિરીકાર કરે હકંિા ન કરે, ને રા.બ. 
રમણભાઈ િેને કમિિા અને સાહહત્યનરી િગ્શણરીમાં લે કે ન લે પણ આપણને િો હાલના 
સમ્યમાં રાટિ ટ્રી્ય ભાિના મિનાનું સાહહત્ય કેિળ નકામું છ.ે” (એજન, પકૃ. 50) આનંદરંકર  
આ સંદભ્શમાં મામમ્શક પ્રશ્ન કરે છ ે ઃ “...જગિના ઇમિહાસમાં કોઈ પણ સમ્ય એિો 
જાણ્યામાં છ ેખરો કે જમેાં રાટિ ટ્જીિનનરી જ સઘળરી કમિિા મંગાિરી હો્ય અને રિાિરી 
હો્ય? િળરી સાહહત્યનરી હકંમિ આંકિાં કોઈ પણ કાળ એિો જાણ્યામાં છ ેખરો કે જ્્યારે 
કાન્િના ‘િસંિમિજ્ય’ જિેા કાવ્યને રાટિ ટ્ભાિનાને અભાિે રૂન્્ય આંક આપિામાં આવ્યો 
હો્ય?” અહીં નોંરું કે આ હટપપણરી િખિે પહેલા મિવિ્યુદ્ધનો માહોલ છ,ે અને આનંદરંકર 
ઉમેરે છ,ે “ફાટિા ગોળા જિેરી, િારે િરફ મિનાર િેરિરી પણ િે સાથે જાિે પણ મિનાર 
પામિરી રાટિ ટ્ભાિનાનરી આિરી ખોટરી હહમા્યિ થિરી જોઈ – અને િે આપણા જીિનને 
સિાાંગસુંદર બનાિિા ઇચછિા સિ્શિોમુખરી સાક્રને હાથે, – એથરી મને બહુ ખેદ થા્ય છ.ે” 
(એજન, પકૃ. 52-53)

લેખકનરી સિિંત્િા અને જિાબદારરી સંબંરે ગુજરાિના િિ્શમાન મિમર્શને અનુષંગે 
આ બરરી િિા્શ કરિે કરિે મેં સંકેિ આપ્યો હિો િેમ નમ્શદ મિરે નરમસંહરાિનરી મનરરીક્ાને 
સંભારિા ઇચછુ ં છુ.ં અિસર, 1915માં સુરિમાં પાંિમરી ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં 
નરમસંહરાિના અધ્યક્રી્ય અમભભાષણનો છ.ે “સુરિનો હક સથાપિાને માત્ એક નામ 
– મોટા અક્રે લખિાનું નામ – બસ છ,ે – નમ્શદ કમિ.” આટલું કહ્ા પછરી નભોહદ 
‘સિદેરામભમાન’ રબદ પહેલપ્રથમ પ્ર્યોજનાર નમ્શદનરી પોિાને અમભમિ મિરેષિા મનદષેરે 
છ ેઃ “જ ેજમાનામાં કમિનો રંરો િે ઉદરમનિા્શહનું સારન ગણાઈ િે હરીન ભાિનાનરી સાથે 
અિશ્ય જોડા્યેલા કેટલા્ય આતમગૌરિમિરોરરી ગુણો પ્રગટ થિા હિા, રાજ્્યનરી સિુમિ, 
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રાજ્્યના અમલદારોનરી ખુરામિ, એ હલકા ભાિોથરી કમિિા બહુ બહુ િાર પ્રેરાિરી હિરી; 
સરસિિરીને દેિરીપદમાંથરી ભ્રટિ કરરી દાસરીપદ અપાિું હિું; િે જમાનામાં એ દેિરીનરી અનન્્ય 
ભાિથરી – આતમગૌરિના બળથરી ઉત્તેમજિ થઈ, દેરસેિાના ઉતસાહથરી ઊભરાઈ જઈ, 
આપણા ગુજ ્શર સાહહત્યક્ેત્માં સેિા કરનાર નર એક નમ્શદ જ હિો. કમિ િરરીકે એનામાં 
ઘણરી ઊનિાઓ હરે; ભલે, િે આપણો પ્રશ્ન નથરી. પણ ઉપર દરા્શિેલા ગુણોથરી 
સાહહત્યસેિાને ગૌરિને ગૂંગળાિનારા રાજદરબારના પ્રદેરમાંથરી કાઢરીને મિરુદ્ધ ભાિના 
િાિાિરણમાં મૂકનાર કમિ નમ્શદારંકર આ સુરિ રહેરના ઇમિહાસમાં અસારારણ 
દરીમતિથરી દરીપનાર નક્ત્ િરરીકે આપણા સાહહત્યમંડળના વ્યોમમાં મિરકાળ મસથર રહેરે.” 
(પહરષદ-પ્રમુખોનાં	ભાષણો, ભાગ પહેલો, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, બરીજી આિકૃમત્ત, 
1974, પકૃ. 121-122)

હાડના મલબરલ આપણા આ બે પૂિ્શસૂહરઓ, નરમસંહરાિ ને આનંદરંકર, એમનરી 
િાિ સમજા્ય છ ેજરરી? િાિ આ હકસસામાં જોકે ખાસ કરરીને આનંદરંકરનરી, કેમ કે એમને 
બિાડાને અમથા જ સાહેદરીમાં સંડોિિામાં આવ્યા છ.ે રાટિ ટ્ નામનો ‘અમિ’ – અને િે પણ 
સાહહત્યમનકષ િરરીકે, એમને અક્રરઃ એટલે કે અક્રરઃ અગ્ાહ્ છ.ે અને હા, 
નરમસંહરાિનરી નરિરી નજરે નમ્શદભૂમમકાનરી એ મિરેષિા સહૃદ્ય સાહહત્યસેિરીમાત્ે 
સમજિરી રહે છ ે કે સાહહત્યસેિાને રાજદરબારના પ્રદેરમાંથરી કાઢરીને મિરુદ્ધ ભાિના 
િાિાિરણમાં મૂકરી આપિાપણં છ.ે

સરકાર અને રાજદરબારથરી હટરી જ્્યારે જનમોઝાર આિિાનંુ બને છ ે ત્યારે 
અક્રજીિન અને જાહેરજીિન િચિેનરી સાથ્શક આપલેનરી આ પરંપરા સજ ્શનાને સારુ 
અલબત્ત અગરાજ નથરી. ફરરી આનંદરંકર પાસે જઈરું જરરી? 1928માં નહડ્યાદમાં 
એમના પ્રમુખપદે નિમરી ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ મળરી ત્યારે િરોિરને રન્્યિાદ 
આપિાં એમણે ઔપિાહરકિા ઓળાંડરી જઈ જ ેકહ્ું હિું િે સંભારિું અહીં લામજમ છ ેઃ 
“આ પહરષદ રા્યા્શ પ્રમાણે િેમજ રારા પ્રમાણે િખિસર મેળિરી રકાઈ નહહ િેમાં 
નહડ્યાદનો દોષ નથરી; બલકે મિલંબનું કારણ જોિાં નહડ્યાદ આપણા અમભનંદનને પાત્ 
છ.ે ગ્યા િષ્શનરી રેલમાં અને આ િષ્શના બારડોલરી પ્રકરણમાં િરોિરે અને એના કેન્દ્રભૂિ 
નહડ્યાદે જ ેદેરસેિા કરરી છ,ે એમાં ઉતસાહ, પરારિમ, રૈ્ય્શ, સં્યમ, બન્રુસેિા આહદ ઉદાત્ત 
ગુણોના આમિષકારથરી ગુજરાિના જીિનને એણે િરારે િેજસિરી ક્યુાં છ,ે અને જ ે
ઉપાદાનકારણથરી સાહહત્ય બને છ ેએમાં સત્િ પ્રેરરી સાહહત્ય પહરષદ મેળિિરી એના કરિાં 
જરા પણ ન્્યૂન નહીં એિરી સાહહત્યસેિા આ બે િષ્શથરી િરોિર બજાિરી રહ્ું છ.ે એ સેિા 
માટ ેિેને રન્્યિાદ હો!” (એજન, પકૃ. 349)

પમચિમનરી બૌમદ્ધક પરંપરામાં દામ્યતિ અને પ્રમિબદ્ધિાના જ ેખ્યાલો છ,ે આપણે 
ત્યાં હાલ અરોક િાજપે્યરી આહદ જ ેરીંગરી પરંપરામાં પોિપોિાનરી ગમિમમિરરીમિએ િાલરી 
રહ્ા છ ેએનરી િિા્શ થિરી રહે છ,ે અને થરે. િાજપે્યરીના ભાષણનો પૂરો પાઠ (ગુજરાિરી 
અનુિાદમાં) ‘પરબ’ િાટ ેસુલભ થિામાં છ.ે અહીં ઉિાિળે પણ પહરષદપરંપરાનો કંઈક 
આછોપાિળો ખ્યાલ આપિાનરી કોમરર કરરી છ.ે.. આપણને આપણા હોિાપણાનાં 
ઓસાણ કદામપ ન છૂટો.
મે 1, 2022
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કરવ્ા

હલદીઘાટી	થઈ	ગઈ	  હદલીપ	જોશી

શબદ	 જ્યાં	 ફેંક્યો	 કે	 એવી	 સનસનાટી	 થઈ	 ગઈ! 
શહેર	 જવેા	 શહેર	 વચચે	 હલદીઘાટી	 થઈ	 ગઈ!

ઓ	 ્રફ	 બદનામ	 છ	ે આખી્ય	 એની	 રજદંગી, 
આ	્રફ	આવ્યો	્ો	પળમાં	કોરી	પાટી	થઈ	ગઈ!

એક	 પળમાં	 કઈ	 રી્ે	 બદલી	 શકે	 આબોહવા? 
એક	 પળમાં	 શું	 થ્યું	 કે	 ભીની-માટી	 થઈ	 ગઈ!

છ	ે ગજબ	 ખેંચાણ	 એના	 કેફમાં	 રોમાંચનું, 
હાડે-હાડે	 જીવમાં	 કૈં	 ઝણઝણાટી	 થઈ	 ગઈ!

કાળના	 પડઘા	 પડ્ા	 ને	 જ્યાં	 ચરણ	અટકી	 ગ્યા, 
એ	 જગા	 ખુદ	 આપમેળે	 દાલબાટી	 થઈ	 ગઈ!

ઓળખ	જરા	  આરબદ	ભટ્ટ

જ	ે વસે	 છ	ે ભી્રે	 ઓળખ	 જરા, 
રક્કણમાં	 રવસ્રે	ઓળખ	જરા!

સવાથતિમાં	 ડબૂેલ	 ્ું	 ભૂલી	 જ્ો, 
એ	કદી	ના	 રવસમરે	ઓળખ	જરા!

આંગણે	 ઊભા	 પછીથી	 પોંખજ,ે 
કોણ	 આવ્યું	 ઉંબરે	 ઓળખ	 જરા.

સગપણોનાં	 નામ	 રૂપાળાં	 બધાં, 
થઈ	ઊધઈ	એ	ખો્રે	ઓળખ	જરા!

ના	નજરઅંદાજ	કર	ઘણ	ને	એરણ, 
ભણ્ય	 ્ારં	 ચી્રે	 ઓળખ	 જરા!

આંખને	 લાગે	 ભલે	 રરળ્યામણાં, 
દૃશ્ય	 આઘા	 ડંુગરે	 ઓળખ	 જરા.

સાંકળે	 બંધા્ય	 શબદો	 મૌનની, 
અશ્ુ	 થઈને	 ની્રે	 ઓળખ	 જરા.
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બે	ગી્	  રગરીશ	ભટ્ટ

૧.	વરસાદી	ગી્

ચોમાસાની	મોસમમાં	આવું	્ો	થા્ય! 
વરસાદી	ઝાપટામાં	આપણી	સંગાથ	ઓલો	પી્વરણો	્ડકો	પણ	નાહ્ય! 
ખોલીએ	કમાડને	ના	હો્ય	મે’માન	ખાલી	સાંકળું	ખખડાવ્ી	હો્ય	વાંછટંુ; 
ના	હો્ય	એંધાણ,	ના	કશા્યે	મંડાણ,	નાની	વાદળી	પણ	ખેલી	લે	બહારવટંુ! 
ઊડ્ાં	વાવડ	મળે	–	વરસ્યો	રપ્યુને	મોભ	અને	નેવાં	અહીં	ટપટપ્ાં	થા્ય; 
ચોમાસાની	મોસમમાં	આવું	્ો	થા્ય!

લથબથ	ભીંજાવાનું	મન	કર્ું	હો્ય,	મળે	રસ્ાઓ	ગણવાની	નોકરી! 
નઠારી	ના	હોવાનું	પ્રમાણપત્ર	હો્ય	છ્ાં	દેડકી	જ	્ાણી	જશે	છોકરી! 
વરસાદી	રા્ે	હો્ય	જટેલાં	ચુંવાકો	છ્ે	એટલી	નીચે	સે’જો	બદલા્ય; 
ચોમાસાની	મોસમમાં	આવું	્ો	થા્ય!

૨.	કવર્યત્રીનુું	ગી્

ગી્નું	મુખડંુ	રચ્યું	હકં્ુ	અં્રો	્ો	કલમથી	આઘેક; 
સખી,	કેમ	મારે	વહેંચવી	ખારેક?

કલપનના	અશ્ો	ક્યાતિ	સાબદા	છ્ાં્ય	સખી, 
પહોંચા્ું	ક્યાં	પહેલે	અં્રે? 
સવારસાંજ,	સવારસાંજ	કર્ા	રઘવાટોમાં 
એક	પછી	એક,	છ	ેપહોર	સરે! 
સાંભળી્યે	ના	શકી	મોભ	બેઠા	મોરલાની	ગહેક! 
સખી,	કેમ	મારે	વહેંચવી	ખારેક?

જાણં	છુ,ં	સખી	જમે	સો્યમાં	પરોવીએ	દોર– 
એમ	કાંઈ	અં્રો	ન	આવે! 
બડભાગી	હોઈએ	્ો	આંખના	પલકારામાં 
કાગળ	પર	અક્ષરો	લખાવે! 
ખોબો	ભરી	આપશે	એ	હંુ	ઊભી	પોકાર્ી	અહાલેક! 
સખી,	કેમ	મારે	વહેંચવી	ખારેક?
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પાંસઠમે	વષષે	કપા્યેલી	ગભતિનાળ	  શોરભ્	દેસાઈ

હવ ે
ખરેખર	પગભર	જીવવાનું	આવ્યું	છ.ે.. 
દા્યકો	્ો	સા્મો	ચાલે	છ,ે 
પણ	કાલે	રા્ે	પોણા	બાર	વાગે,	બરાબબર... 
એણે	શ્સવાનું	બંધ	ક્યુું 
અને	મારી	ગભતિનાળ	કપાઈ... 
્ે	ત્યાં	સુધી 
કે	એની	આંખમાંથી	ધીમે	ધીમે	દૃશ્યો	ગા્યબ	થવાના ં
કે	સાવ	કાનની	ચામડીની	લગોલગ	હોઠ	આવે	ત્યારે	જ	સાંભળી	શકવાના 
કે	આકૃર્ના	અણસાર	ઉપરથી	જ	ઓળખ	પકડી	શકવાના 
કે	ઉકાળેલા	સાદા	પાણીને્ય	કડવું	કહેવાના 
સમ્યમાં્ય	એણે	ધરેલા	છત્રમાં	એણે	કાં	્ો 
ક્યારે્ય	કાણં	પડવા	જ	ન	દીધું,	અને	/	અથવા 
જો	કાણં	પડ્ું	હો્ય	્ો	એટલી	તવરાથી	મારી	દીધું	થીંગડંુ	એણે 
કે	મને	જાણ	જ	ન	થા્ય...	જાણ	જ	ન	થઈ. 
જીવનની	શરૂઆ્	ભલે	ગભતિનાળ	કપાવાથી	થા્ય, 
મારે	્ો	એ	અકબંધ	જ	રહી... 
્ે	ક્યાં	સુધી?! 
ઠેઠ	કાલ	રા્ના	પોણાબાર	સુધી...

હવે	સમજાઈ	રહ્યો	છ	ેપગભર	જીવવાનો	અથતિ, 
્ે...	થઈ	ગ્યો	છુ	ંમાત્ર	સત્તર	જ	કલાકમાં	ચાલીસ,	બે્ાલીસ	વષતિ	વૃદ્ધ...

પણ... 
મજા	બહુ	આવી	એની	સાથે	જીવવાની... 
પહેલવહેલું	મોઢંુ	એનું	્ો	જો્યું’્ું... 
ને	પાછુ	ંસાવ	એવું્ય	નથી... 
બીજાં્ય	કેટલાંક	મોઢાં	ગમ્યાં’્ાં	્ો	ખરાઆઆઆ 
પણ	કોઈ	એની	્ોલે	ન	આવ્યું... 
ભગવાનોનાં	મોઢાં્ય	નહીં... 
કેટલી	વખ્	ક્યાતિ	પ્ર્યતનો	કે	સરખાવંુ	નહીં... 
પણ	થઈ	જ	જા્ય	સરખામણી... 
ને	કેમ	ન	થા્ય?! 
સુગરની	૧૧૦ની	ઉપરની	સીમા	હો્ય 
અને	આંકડો	આવે	૨૩૭નો... 
અને	જણાવું	કે	્ર્	કરે	ટહુકો... 
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‘હશે,	કંઈ	વાંધો	નહીં.	આ	ઉમમરે	આટલું,	્ો	આવે	જ	ને! 
																																				જરા્ય	રચં્ા	ના	કરીશ...’ 
બીજુ	ંકોઈ	પણ,	૧૧૭માં	્ો	સખળડખળ	થા્ય,	ઉતપા્	કરે... 
સાવ	અમથો... 
પણ	આના	પેટનું	પાણી	હાલે	્ો	પાણી	શેનું...?! 
એ	ટાઢક	ગભતિનાળેથી	થઈને	પહોંચે	મને 
ને	હંુ	આવી	જઉં	૧૦૫	પર...	મનથી...

અરે	આવા	્ો	કેટલા	હકસસા	ગણાવું	્મને	સાહેબો! 
સવારે	નીકળ્ો	હોઉં	ઝઘડીને... 
નબળું	માણસ	એના	પર	શૂરં	એમ	રવચાર્ો	હોઉં... 
બપપોર	પડે	અને	ડબબો	ખોલુ ં
્ો	એણે	રોટલી-ગોળ-ઘીનો	ચૂરો	જ	મોકલાવ્યો	હો્ય... 
આપણી	સૌથી	વધુ	ભાવ્ી	વાનગી... 
એક	પળમાં	્ો	અહમ્	ઓગાળી	આપણને	હ્ા	ન	હ્ા	કરી	નાંખે...

પાંસઠ	વરસ	એની	સાથે	રજવા્યું... 
એટલે	સરેરાશ	હદવસની	એક	પકડો 
્ો	પાંસઠ	ગુણ્યા	ત્રણસો	સાંઠ	ઘટનાઓ 
્ો	આંખ	સામે	્રવરી	રહી	છ	ેઆ	ક્ષણે... 
એટલે	એ	બધું	્ો	જવા	જ	દઈએ... 
અને	એટલા	માટે્ય	જવા	દઈએ	કે 
કદાચ	્મને	જણાવું	બધું	્ો 
મોટા	ભાગનું	્ો	આડંુઅવળું	્મારા	બેનું્ય	નીકળે... 
માટે,	પુનરરક્દોષ	ટાળીએ... 
પણ	એક	વા્	પાકી... 
ઇરદ્રિ્યોથી	જ્યારથી	પરારજ્	થવા	માંડી 
ત્યારથી	મીઠ્ી	વધુ	બનવા	માંડેલી... 
બફાટો	વધવા	માંડેલા...	્ે	એવા	કે 
એક	એક	બફાટ	પર	પાંચ	પાંચ	ટન	હસી	શકા્ય... 
આમ	ન	સાંભળે	–	ન	જુએ	–	ન	ચાખે	–	ન	અડકે... 
પણ	સૂંઘી	શકે...	ઘ્ાણેરદ્રિ્ય	સ્ેજ, 
એવી	ને	એવી... 
જવેા	પલંગ	્રફ	જાઓ	કે	સૂંઘી	જ	લે	્મને 
્ર્	્મારં	નામ	લઈને	બૂમ	પાડે	જ... 
છલે્લાં	વષષોમાં	એણે	ગુજરા્ી	ભાષાના	બે	શબદો	હદવસમાં	સરેરાશ 
																						૪૫૦-૫૦૦	વખ્	વાપરી	અમર	કરી	નાંખ્યા... 
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‘કેટલા	વાગ્યા?’ 
સાથે	પ્રશ્ાથતિને	પણ... 
રા્ે	૯ઃ૧૨ઃ૩૩એ	પૂછ,ે	વીસ	સેકંડમાં	એના	મોઢામાં	મલટીગ્ેન	બ્ેડનો	ટોસટેડ,	બટર	
લગાડેલો,	ચામાં	ભીંજવેલો	એક	નવમાંશ	ટુકડો	મૂકંુ...	સત્તાવીસ	સેકંડ	જીભ	એ	
ટુકડો	ઓગાળે	અને	બરાબબર	૯ઃ૧૩ઃ૨૫	એ	પૂછ	ેજઃ	કેટલા	વાગ્યા? 
નાનપણથી	‘બાપા!	કાગડો...’	વાર્ા	આ	આખા્ય	સમ્યમાં	 
એવી	્ો	કામ	આવી	છ	ેમારી	ધીરજને... 
પણ	એ	એક	નવમાંશ	ટુકડો	ઓગળે	પૂરેપૂરો 
અને	દૃશ્ય	વગરની	આંખ	મારી	હદશામાં	્ાકી 
અને	અંગૂઠાની	સાથે	્જ તિની	જોડી, 
વ્ુતિળ	બનાવી	પરમ	સં્ોષ	વ્યક્	કરે	ત્યારે	ખરેખર... 
એ	ક્ષણે	્ો	સવગતિ	જગ્યા	બની	જા્ય, 
અંગૂઠા-્જ તિનીએ	રચેલું	વ્ુતિળ...

એ	વ્યરક્	હ્ી?	ધમતિ	હ્ી?	લાગણી	હ્ી?	આશ્ાસન	હ્ી?	શું	હ્ી?

રવશેષણ	વગરનું	એક	અક્ષરનું	મહાકાવ્ય	એટલે	મા...

બે	ગી્	  ફારૂક	શાહ

૧.	લાચાર	છઈ્યેં

કુદર્ે	આંખે	દીધાં	નૂર	 
્ો્ય	લેખા્યા	આંધળાભીં્ 
દીધા	કાન	્ો્ય	્ે	બહેરા 
પગલાં	માંડીને 
દોડી	દોડીને	ફેંદી	વળ્ા 
સદીઓની	સદીઓ 
્ો્ય	્ે	છવેટે	લેખા્યા	હચૂડચૂ	ઝૂલ્ા 
કર્બ	ક્યાું,	્ાલ	ગજાવ્યા 
જા્	રનચોવીને	ખીલવ્યા	દેશના	દેશ 
હાથને	લોઢે	કાળી	મજૂરી	આદરી 
રચી	કાઢાં	માઢ-મેડી	’ને	ખોરડાં	પારાવાર 
્ો્ય	્ે	રહ્યા	હાંરસ્યે	ધકેલા્યેલા	અપંગ

આમ	્ો	છ	ેઉપર	આભ	’ને	નીચે	ધર્ી 
બધાંની	જમે 
પણ	ભોગવી્યેં	નસીબ	રખડ્ા-ભટક્ાનું	 
દુરન્યા	આખાનાં	પાણીડાં	જાણ્ી	જીભ	 
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રસવા્યેલી	જ	રહી 
આ્મને	્ાવી	્ાવીને	હૈ્યે	સીંચેલી	સમજણ 
્ો	ગણી	બધાં્યેં	ફટહક્યા	મો્ી	જવેી

નૈં	્ો	બેટા, 
અમે	ઉકેલ્યા	છ	ેનાના-મોટા	સઘળા્ય	રસ્ા	 
ઉકેલ્યાં	છ	ેસદ્-અસદ્	નાં	જાળાં 
વેઠાં	છ	ેઅસંખ	અસંખ	્ડકા-છા્યા 
અસંખ	અસંખ	હરખ-શોકના	મેળાવડા 
નાચ્યા-કૂદ્ા	રો્યા-ધો્યા 
ને	ઉકેલ્યા	છ	ેઆકાશ-પા્ાળ

અમારાં	બાળ, 
અમને	જીવ્ર	્ો	મળ્ુ ં
ને	નથી	મળ્ુ ં
બેટા,	માફ	કરજો 
એને	જવેું	છ	ેએવું	્મુંને	આપવા 
લાચાર	છઈ્યેં.	

૨.	આપણે

ઠારને	જો્ાં-વેઠ્ા ં
રવમાસ્યા 
પરગટ-અપરગટની	પાળે

અથડા્ા	રહ્યા 
આડા-અવળા	આટાપાટા 
છા્ીએથી	માથામાં.

આપણે	થીજી	ગ્યેલા	લોકો 
કરમની	કઠણાઈ	ધરી 
પ્રેમની	પ્યાસ ે
આનંદની	આશ ે
્ાક્ા	રહ્યા 
આપણા	અગમ	’ને	અગોચર 
ઇલાકામાં

મન	ભોગવ્ું	રહ્યુ ં
ન	જાણે	કેટલી્ય	પેઢીઓની	ગેરસમજણ 
અટવા્ા	ગૂંચવા્ા	આવ્યા 
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દાદા-પરદાદાને	વળગેલા	અંધારે 
કોઈ	ઠેકાણે	થાળે	ન	પડ્ા 
અભરખા 
વેરરવખેર	હ્યા્ીના	્ાં્ણા 
ભેગા	કરવાની	મશ ે
આપણે 
ટાણાથી	ઠેલા્યા 
ટાણે	પહોંચવાથી	રહ્યા 
આઘે 
અજવાળાં	ઊગીને	આથમી	ગ્યાં.	

દરબારગઢમાં	  રાજદે્રિ	પાઠક

કેમ	 છ	ે અંધારં	 દરબારગઢમાં? 
કોણ	 છ	ે ગોઝારં	 દરબારગઢમાં.

એકલા	 હહજરા્ય	 છ	ે આ્યના	 ત્યાં, 
કોક	 છ	ે રબચચારં	 દરબારગઢમાં.

શસ્ત્ર	 સૌ	 ખૂણે	 પડ્ાં	 કાટ	 ખાધાં, 
શાં્	 છ	ે નક્ારં	 દરબારગઢમાં.

દુગતિની	 બારી	 બધી	 રાહ	 જો્ી, 
પાત્ર	 છ	ે નઠ્ારં	 દરબારગઢમાં.

ચીસ	 ગુંજ	ે છ	ે ભ્યાનક	 બુરજ	 પર, 
પ્રે્	 છ	ે ઝૂઝારં	 દરબારગઢમાં.

ની્રે	 લોહી	 અમાવસની	 રા્ે, 
મૌન	 છ	ે નોંધારં	 દરબારગઢમાં.

રક્	 રંરજ્	 વાર્ા	 સૌ	 હકલ્લાની, 
અશ્ુ	 છ	ે ચોધારં	 દરબારગઢમાં.

q
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અલ્ય

ઇંદુ	ગૌરાંગ	જોશી	

નહેા િૉલિો બસમાં બેઠરી. અમદાિાદથરી િડોદરા જિરી સરકારરી િૉલિોનરી બેઠક 
પહેલેથરી નોંરાિેલરી એટલે એ જગ્યા પર જઈને ગોઠિાઈ. એનરી આગળ-પાછળનરી બે 
બેઠકનરી િચિેનરી જગ્યા એને અમિર્ય સાંકડરી લાગરી. બેઠરી ત્યારે એના ઘૂંટણ આગળનરી 
બેઠકના પાછળના ભાગે અડિા હિા. િેને કિિાટ થ્યો – આટઆટલું ભાડુ ંલે છ ેિોપણ 
આરામદા્યક લાગે િેિરી બેઠકો કેમ નહીં રાખિા હો્ય? દસબાર હદિસ િાલે એટલરી મોટરી 
કપડાંનરી બૅગ પોિાના પગ પાસે રહે િેિરી કોઈ જ જોગિાઈ નહોિરી. બેઠકનરી ઉપરના 
સામાન મૂકિાના સટનૅ્ડ પર આટલું િજન ઊંિકરીને મૂકિાનરી એને િરીડ િડરી. ને બસમાં 
મુસાફરોને પસાર થિા માટનેરી િચિેનરી જગ્યા પર જ એણે બૅગ મૂકરી – કોઈ િાંરો 
ઉઠાિરે િો લડરી લેિાના મમજાજ સાથે. બાજુમાં બેઠલેો જુિામન્યો કાનમાં દટ્ટા નાખરી 
મોબાઇલ મંિરિો પોિાનરી દુમન્યામાં મસિ હિો. આજુબાજુ રું થઈ રહ્ું છ ેએનરી જાણે 
એને કરરી િમા નહોિરી. િૉલિોમાં એ.સરી. હિું પણ હજી એનરી અસર િરિાિરી નહોિરી. 
નેહા સમજી નહોિરી રકિરી કે આ રૂંરિાટ રેનો હિો – એમપ્રલનરી આખરનરી ગરમરીનો કે 
પછરી..?

એણે બારરીનરી બહાર જો્યું. બારરી ક્યાં હિરી િળરી? પારદર્શક કાિ જ જડલેો 
બારરીનરી જગ્યાએ. એનરી બહેનપણરી અમરી અને એનરી સાથે એનો હાથ પકડરીને એકરીટસે 
નેહાનરી િરફ ગોળ ગોળ મોટરી મનદમોષ આંખોથરી જોિો બરીજા રોરણમાં ભણિો અલ્ય એને 
દેખા્યો. અલ્યે લાલ રંગનું ટરી-રટ્શ અને જીન્સનું પૅન્ટ પહેરેલાં. રોજનરી જમે એણે હાફપૅન્ટ 
નહોિું પહે્યુાં. િાિોહડ્યો અલ્ય અત્યારે મૂંગો કેમ છ?ે એ બોલરે િોપણ નેહાને કાિને 
લરીરે ક્યાં સંભળાિાનું હિું? એણે એનરી સામે હસિાનો પ્ર્યતન ક્યમો ને આિજો કહેિા હાથ 
ઊંિો ક્યમો. હિે એ ક્યારે મળરે? ક્યારે્ય મળરી રકરે કે નહીં એનરી પણ એને ક્યાં ખબર 
હિરી? એ એને છોડરીને જઈ રહરી હિરી. નેહાને થ્યું કે આ કાિને બદલે ખુલ્રી બારરી હોિ 
િો અમરીને કહેિ કે એને ઊંિકરી લે. પોિે િેના સુંિાળા ગાલને અડકરી લેિ અને એનો 
નાનકડો હાથ પોિાના હાથમાં થોડરી િાર પકડરી રાખિ. અલમિદા નાના દોસિ! સાિ 
અનોખું સમરણ જીિનનું!

બસ ઊપડરી. સાંજનો સમ્ય હિો. સૂરજ ઢળિાનરી િૈ્યારરીમાં હિો અને કેસરરી 
રંગનો આખો જોઈ રકાિો હિો. નેહાને પક્રીઓ ઊડિાં દેખા્યાં. િેઓ પણ માળામાં 
પાછાં ફરિાં હરે? બસે ગમિ પકડરી. બરું જ પાછળ રહરી ગ્યું, બરું જ. પણ જ ેમનના 
એક ખૂણે અજાણપણે જ સિિા્યેલું લાગિું હિું એ રું હિું? નેહાએ બેઠકનરી પરીઠ પર 
માથું ટકેવ્ંુય, ઊંડો વિાસ લરીરો ને આંખો બંર કરરી. જીિનમાં આિો અનુભિ ફરરી થરે કે 
નહીં એમ એ કહરી રકિાનરી નહોિરી. િદ્દન નોખા સંબંરનો આ અનુભિ!  મબલાડરીના 
બચિા િરફ જઈએ િો એનરી નાનકડરી માંજરરી આંખોથરી આપણરી િરફ જોિું જોિું પોિાના 
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રરરીરનું કોકડુ ંકરિું જા્ય એમ આ સમરણ મનના એક ખૂણે સંકોિાઈને પડરી રહેરે એમ 
નેહાને લાગ્યું. જગંલમાં ગ્યા હોઈએ ને કોઈ અજાણ્યું પક્રી સહસા જ નજરે પડ ેને ઊડરી 
જા્ય એિરી આ અલ્યનરી ્યાદ! 

જ્્યાં નેહા નોકરરી કરિરી હિરી એ િડોદરાનરી રાળામાં દસમા રોરણના પેપર 
િપાસિા માટ ેઅમદાિાદ આિિું પડરે એિો સરકારરી કાગળ આવ્યો ત્યારે એને મૂંઝિણ 
અને મિંિા થ્યેલરી. પેપર િપાસિાનો સમ્ય સિારે નિથરી સાંજ ેપાંિ િાગ્યા સુરરીનો હિો. 
એિામાં રોજ ેિડોદરાથરી અમદાિાદ જિાનું-આિિાનું કેિરી રરીિે રક્ય બનરે? િેના પમિ 
મરીિે િેને અપડાઉન કરિાનરી િોખખરી ના પાડરી. અમદાિાદમાં સગાંિહાલાંના ઘણાં ઘર 
હિાં પણ એમ મોંઘિારરીમાં દસ-બાર હદિસ કોઈને ત્યાં પરોણાં થઈ રહેિું ્યોગ્ય નહીં 
એમ નેહાને લાગ્યું.  

કોઈક પેઇંગ ગેસટ િરરીકે રાખે િો જમિાનો પ્રશ્ન પણ ઊકલરી જા્ય એમ બંને િાિ 
કરિાં જ હિાં કે મરીિને ્યાદ આવ્યું કે નેહાનરી કૉલેજ િખિનરી બહેનપણરી અમરી ત્યાં 
અમદાિાદમાં પેઇંગ ગેસટ િરરીકે રહેિરી હિરી. નેહા અને અમરીને કૉલેજકાળમાં ખરેખર 
‘બહેનપણાં’ હિાં. બંને સાથે ને સાથે જ હો્ય. નેહાનાં લગ્ન િડોદરામાં જ થ્યાં ને લગ્ન 
પછરી નિા જીિનને થાળે પાડિામાં જૂનું જીિન આપોઆપ મર્યાળાના િડકાનરી જમે 
ઝડપથરી સરકિું ગ્યેલું. અમરીએ લગ્ન નહોિાં ક્યાાં. નોકરરી માટ ેિે અમદાિાદ પેઇંગ ગેસટ 
િરરીકે રહેિરી હિરી. િારેિારે િણ િણિા આિિા અને ઊડરી જિાં કબૂિરો જિેરી િેમનરી 
હાલિ હિરી. બે-ત્ણ મહહને માંડ ફોન થિા. એ રરીિે મળિાં ને છૂટા થિાં. નેહાને લાગ્યું કે 
જો એ અમદાિાદ અમરી સાથે રોકારે િો જૂનરી ્યાદો િાજી થરે. કામનું કામ પણ પિરે 
ને સાથે રહેિારે. મરીિને પણ િે ્યોગ્ય લાગ્યું. 

નેહાએ અમરીને ફોન ક્યમો. અમરી ખુર થઈ ગઈ ને એણે નેહાને પોિાને ત્યાં જ 
આિિા માટ ેઆગ્હ ક્યમો. આ રરીિે નેહા અમદાિાદ પહોંિરી હિરી. અમરીને ત્યાં સારરી 
સગિડ હિરી. એ મકાનમાં અલગ-અલગ ખંડોમાં લગભગ દસથરી બાર છોકરરીઓ રહેિરી 
હિરી. એક નેપાળરી રસોઇ્યો નાસિો િથા સિાર-સાંજનું જમિાનું બનાિિો. િેથરી િેનરી 
જમિાનરી સગિડ પણ સિિાઈ ગઈ. 

પેપર િપાસિાનરી કામગરીરરીમાં નિું કરું નહોિું. દસ િષ્શથરી એ આ કામગરીરરી કરિરી 
હિરી! પરંપરાગિ સૂિનાઓ અપાઈ. રરરીર અને મનને િર થ્યા િગર બસ એકરી બેઠકે 
કલાકો સુરરી ઉત્તરિહરીઓ િપાસિાનરી કામગરીરરી કરિાનરી હિરી. ઘણા સહકમમીઓનાં કમર 
અને ડોક દુખિા લાગિાં. આિા માહોલમાં જો ક્યારેક સરકારરી મહેનિાણાં કે 
પગારિરારાનરી િાિ નરીકળિરી િો રાંિ િાિાિરણમાં કોલાહલ થઈ જિો ને િપાસિાનરી 
કામગરીરરી ખોરંભે પડિરી. એ ગુમાિેલો સમ્ય બરીજ ેહદિસે િસૂલાિો.    

અમદાિાદ આિિા નરીકળરી ત્યારે મિિારેલું કે કૉલેજમાં જ ેરરીિે મજાકમસિરીમાં 
સમ્ય પસાર કરિાં હિાં િે સમ્યને જીિંિ કરરીરું. સાંજનો સમ્ય િો બંને સાથે રહરી 
રકરે. પણ એમ બન્્યું નહોિું. બે-ત્ણ હદિસમાં જ નેહાને અમરીના વ્યસિ જીિનનો 
પહરિ્ય થઈ ગ્યો. રોજ સાંજ ેલગભગ છ િાગ્યે બન્ને ભેગાં થિાં. િાિો થિરી. પણ ઘણા 
લાંબા સમ્યે મળેલા એટલે પહેલા જિેરી મજા નહોિરી આિિરી. િળરી કામના ભારણનરી પણ 
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અસરને કારણે મોટભેાગે કામનરી િાિો નરીકળિરી. અમરી રૂમ પર આવ્યા પછરી પણ લૅપટૉપ 
પર િેનરી ઑહફસનું કામ ક્યા્શ કરિરી. નેહાને લાગ્યું કે અમરી એને માંડ માંડ સમ્ય આપરી 
રકે છ.ે એટલે પોિાનરી સાથે આંટો મારિા કે િાલિા આિિાનું એને કહેિું ્યોગ્ય ન 
લાગિું.  

અમરીએ કહેલું કે િેનરી રૂમમેટ નેહલે અને િેનરી મોટરી બહેને અમદાિાદમાં સેટલ 
થિામાં િેને ખૂબ મદદ કરેલરી. ઘણાં િષમોથરી સાથે રહેિાં હો્ય િો સિાભામિક છ ેકે િેમનરી 
સાથે િરુ આતમરી્યિા માણસ અનુભિે. અને એ જ અમરીનું પોિાનું કુટુબં જિેું થઈ ગ્યેલું. 
પોિાને માટ ેપણ પ્રાથમમકિાઓ બદલાઈ જ ગ્યેલરી ને? બંનેનરી ઉંમર પણ મપસિાળરીસનરી 
આસપાસ. કૉલેજકાળ જિેો ભાિ હિે ક્યાંથરી રહે? દરીિાસળરીનરી ડબરીમાંથરી દરીિાસળરીઓ 
િપરાિરી જા્ય ને ખોખું ખાલરી થિું જા્ય એમ જમે િષમો િરીિિાં ગ્યાં િેમ આ મમત્િા પણ 
ખાલરી થિરી ગઈ એમ નેહાએ અનુભવ્યું. મમત્િામાં જ્્યારે હકદાિે િિ્શિાને બદલે 
ઔપિાહરકિા કરિરી પડ ેત્યારે કાિબો જમે પોિાનું મોં અંદરનરી િરફ સંકોિરી લે િેમ 
મમત્િા સંકોિાઈ જિરી હો્ય છ.ે બરરી િાિનરી સમજ અને સિરીકાર છિાં જોડામાં ઘૂસેલરી 
કાંકરરીનરી જમે આ કેમ ખૂિિું હિું? 

આખો હદિસ બેસરીને કામ કરિાથરી પોિાને હિે િાલિા જિાનરી ઇચછા છ ેએમ 
અમરીને કહરી ત્રીજ ેહદિસે નેહા દાદરા ઊિરરી મકાનનરી બહાર નરીકળરી. સાંજના લગભગ 
સાિ િાગ્યા હિા. ઉનાળો હિો િેથરી અજિાળું હિું. પણ િરુ દૂર જિું નથરી. અજાણરી 
જગ્યા છ;ે ક્યાંક ભૂલા ન પડરી જિા્ય એમ મિિારરી એ સોસા્યટરી જ્્યાં પૂરરી થિરી હિરી િે 
બાજુ િાળરી. ત્યાં છડે ેખુલ્રી જગ્યા દેખાઈ. એને ગમિું એકાંિ અહીં મળરી ગ્યું. ખુલ્રી 
જગ્યા પર સામસામે છડે ેિે આંટા મારિા લાગરી. હજી િો પાંિથરી સાિ મમમનટ થઈ હરે 
ત્યાં એક નાનો છોકરો સાઇકલ િલાિિો એનરી િરફ આિિો દેખા્યો. લગભગ સાિ-
આઠ િષ્શનો હરે એમ લાગ્યું. એનરી બે પૈડાંનરી સાઇકલનરી બંને બાજુ સંિુલન રહે િે રરીિે 
બે સટનૅ્ડ બહારનરી િરફ લગાિેલાં હિાં. બને િેટલું જોર કરરીને એને ઝડપથરી સાઇકલ 
િલાિિરી હિરી. પણ સાઇકલ િો એના નાના આકારનાં પૈડાંને આરારે જ ગમિ પકડિાનરી 
હિરી ને! એણે નેહાને જોઈ એટલે જાણરીજોઈને રરીરે રરીરે સાઇકલ િલાિિો એનરી પાસેથરી 
પસાર થ્યો. નેહાને એનું મોં હિે સપટિ દેખા્યું. નાનકડા મનદમોષ મોં પર એનરી ગોળ આંખો 
રરિરીથરી અધરર લટકિા ડટ્ોનનરી જમે ફરિરી હિરી. રખે કરું જોિાનું િૂકરી જિા્ય! એટલરી 
િારમાં મરીિનો ફોન આવ્યો. રારા અને નરીર સાથે પણ નેહાએ િાિ કરરી. રારાએ િો 
સામાન્્ય િાિ કરરી પણ નરીર કહરી બેઠલેો કે મમમરી, િું રાિે બહુ ્યાદ આિે છ.ે એનરી નજર 
સામે નરીરનું ઉદાસ મોઢુ ંિરિરરી રહ્ું. હંુ રોજ િને ફોન કરરીર એમ કહરી નેહાએ િાિ 
પૂરરી કરરી. પછરી બેત્ણ મમમનટ સુરરી એ ત્યાં જ ઊભરી રહરી. રારા અને નરીરના મિિારો 
કરિરી લગભગ અડરો કલાક એ િાલરી ત્યાં સુરરી પેલો છોકરો ક્યારેક દૂર િો ક્યારેક 
નજીક એમ સાઇકલ પર આંટા મારિો રહ્ો. રારા અને નરીર સાથે નેહા રોજ િાિ કરિરી 
પણ પછરી એનું મન ભારે થઈ જિું. નેહાએ નોંધ્યું કે પોિે જ્્યારે અહીં િાલિા આિે છ ે
ત્યારે આ સાઇકલિાળો છોકરો રોજ આિરી જા્ય છ.ે એક િખિ એ પાસે આવ્યો ત્યારે 
નેહાએ એનરી સામે મસમિ ક્યુાં. િેણે િે જો્યું ને જિો રહ્ો. થોડરી િારે નેહાએ એને હાથથરી 



20 પરબ v મે, 2022

ઇરારો કરરી પાસે બોલાવ્યો. એ આવ્યો ને એનરી સાઇકલ પકડરીને ઊભો રહ્ો. નેહાએ 
િાિનરી રરૂઆિ કરરી, “િારંુ નામ રું છ?ે” 

“અલ્ય”, એણે કહ્ું. પછરી ઉમે્યુાં, “મેરરી મમમરીને મેરા ્યે નામ રખા હૈ.”
આ િો હહંદરીભાષરી લાગે છ!ે નેહાએ હહંદરીમાં િાિ આગળ િલાિરી, “િાહ! આપકરી 

મમમરીને બડા અચછા નામ રખા હૈ આપકા. કૌનસરી કલાસમેં પઢિે હો?” 
“સેકન્ડ સટાન્ડડ્શ,” અલ્યે કહ્ું. 
“આપ ઇંમગલર મરીહડ્યમ સકૂલમેં પઢિે હો?” નેહાએ રસપૂિ્શક પૂછું.  
એણે હકારમાં માથંુ નમાવ્યું ને એ પછરી િો એિો િાિોએ િળગ્યો કે િાિ નહીં! 

નેહાને થ્યું કે આ િો ભારે િાિોહડ્યો! એ િાલિાનું કરિરી િો અલ્ય એનરી િાલિાનરી 
ઝડપ સાથે સાઇકલ  િલાિિો હિો અને િાિો કરિો હિો! િે હદિસે પેપર િપાસિાનરી 
કંટાળાજનક કામગરીરરી, અમરી સાથેનો ઊણો થ્યેલો સંબંર અને પોિાનાં સંિાનો સાથે 
અનુભિાિા મિરહના મિિારોમાંથરી નેહાએ પોિાનરી જાિને અલ્યનરી િાિોને કારણે થોડરી 
ક્ણો મુકિ થિરી અનુભિરી હિરી.  

પછરી િો એ મનત્યરિમ થઈ પડ્ો. રૂમ પર આવ્યા પછરી અમરી સાથે થોડરી આમિેમ 
િાિ કરરી િે આંટો મારિા નરીકળરી પડિરી. નેહા જટેલા હદિસ રહરી એટલા હદિસ નાનકડા 
દોસિ અલ્ય સાથેનો સાંજનો આંટો કિરા-પોિાં થ્યાં પછરીના િોખખા લાગિા ઘર જિેો 
એના મનને જાણે િોખખું કરરી દેિો. કેટકેટલરી િાિો હિરી એનરી પાસે! ક્યારેક નિાઈ િો 
ક્યારેક રમૂજથરી એનરી સામે એ જોઈ રહેિરી. રોજ સાંજ ેજાણે હિે એ અલ્યનરી સાથે િાિો 
થા્ય એ માટ ેજ આંટો મારિા જિરી હો્ય એમ થઈ પડ્ું. અલ્ય પણ એને જોિાં જ 
“આન્ટરી” એમ બૂમ પાડરી સાઇકલ  લઈને દોટ મૂકિો. એ અલ્ય માટ ેક્યારેક િૉકલેટ કે 
રમકડુ ંલઈ આિિરી. અલ્યનરી મમમરી અને બા પણ ઘણરી િાર દૂરથરી અલ્યનરી આ ‘મોટરી 
દોસિ’ િરફ જોઈ મલકરી લેિાં. પોિે જો ઘરે હોિ િો આ રરીિે આમ સાંજનરી રસોઈ 
બનાિિાના સમ્યે મનમચિંિપણે ફરરી રકરી હોિ કે કેમ એમ િેને મિિાર આિિો. પોિાનાં 
સંિાનો સાથે િો કદરી જાણે આ રરીિે સમ્ય ગાળિાનો મળો જ નહીં! 

એક હદિસ આંટો મારિા નહોિરી ગઈ િો અલ્યે બરીજ ે હદિસે પૂછલેું, “આન્ટરી, 
આપ કલ ક્યું નહીં આ્યે થે?” અલ્યે પોિાનરી ગેરહાજરરીનરી નોંર લરીરેલરી એ એને ગમ્યું. 
નેહા ખોટખેોટુ ંમોં બનાિરીને બોલરી, “મુઝે હૈ ના, કલ ઠરીક નહીં લગ રહા થા, મૈં થક ગઈ 
થરી.”

અલ્ય બોલ્યો, “મુઝે ઐસા કભરી હોિા હૈ ના, િો મેરરી માં મુઝે નીંબુપાનરી મપલાિરી 
હૈ.”

નેહા બોલરી, “પર મેરા િો ્યહાં ઘર નહીં હૈ, મૈં કૈસે નીંબુપાનરી બનાઉંગરી?”
અલ્યે હોંરથરી કહ્ું, “િો આપ હૈ ના, મેરે ઘર આ જાના. મૈં અપનરી મમમાસે 

બોલુંગા િો િહ આપકો  બનાકે દે દેગરી.”
નેહાને એિો ઉમળકો આવ્યો કે એ અલ્યને બાથમાં લઈ લે. એણે પોિાના બંને 

હાથથરી એના બંને ગાલને પંપાળરીને કહંુ્, “ઠરીક હૈ. અબ ઐસા હોગા િો મૈં આપકો 
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બોલુંગરી.” 
અલ્યને ખાિરરી થઈ ગઈ હો્ય એમ ખુર થિો પાછો સાઇકલ િલાિિા મંડરી પડ્ો. 

ઉત્તરિહરી િપાસિાનરી કામગરીરરીનો કંટાળાજનક માહોલ હો્ય, અમરી સાથેનો સંબંર ઊણો 
લાગિો હો્ય કે પછરી ઘરનરી પણ ્યાદ આિિરી હો્ય – સપંજ જમે પાણરી રોષરી લે િેમ 
અલ્ય પણ એ બરો જ માનમસક પહરિાપ રોષરી લેિો હો્ય એમ લાગિું! એ જ્્યાં સુરરી 
આંટા મારિરી ત્યાં સુરરી બકરરીનરી પાછળ એનું લિારંુ કૂદિું કૂદિું િાલિું હો્ય એિરી રરીિે 
િે સાઇકલ  િલાિિો રહેિો!  

એક િખિ આંટો મારિા અલ્યનરી મમમરીએ એને બૂમ પાડરી. “આંટરી, મૈં અભરી 
આિા હંૂ.” કહરી એ ગ્યો અને થોડરી િારે પાછો આિરી કહે, “માં મુઝે દિાઈ મપલાને કે 
મલ્યે બુલાિરી થરી.”

નેહાએ પૂછું, “ક્યું?”

અલ્યે સાઇકલનરી કરી-િેઈન રમાડિાં કહ્ું, “મુઝે બુખાર થા ઇસમલ્યે મૈં સકૂલ નહીં 
ગ્યા થા. મમમરી ડૉકટર કે પાસ લે ગઈ થરી.”

નેહાએ એના માથા પર હાથ ફેરિરીને મિંિાથરી કહ્ું, “દિાઈ ઠરીક સે લેના ઔર 
અભરી જ્્યાદા સાઇકલ  મિ િલાના.”

અલ્યે કહ્ું, “અભરી િો મુઝે ઠરીક હો ગ્યા હૈ. અભરી મુઝે બુખાર નહીં હૈ.” 

નેહાને મિિાર આવ્યો, “નાના છોકરા પોિાને કેટલા જલદરી સાજા કરરી રકિા હો્ય 
છ!ે” 

એ હદિસે રારાનરી કથક નકૃત્યનરી મિરારદનરી પરરીક્ા હિરી. રારાને િેણે બરીજા 
રોરણથરી નકૃત્ય રરીખિાના િગ્શમાં મૂકેલરી. ભણિર સાથે એક અન્્ય પ્રિકૃમત્તમાં સામેલ કરિા 
માટ ેબાળકને િૈ્યાર કરિું અને િે અંિ સુરરી ટકાિરી રાખિું એ કોઈ પણ સ્તરી માટ ેકેટલું 
મુશકેલ હિું િેને નેહા િગર કોણ સમજી રકે? મોટરી થિરી રારા મિરારદ કરરી દે િો 
ભમિષ્યમાં એને એ પ્રમાણપત્ કામ લાગે. અઢાર િષ્શનરી રારા આજ ેનકૃત્યનરી અંમિમ 
પ્રા્યોમગક પરરીક્ા આપિાનરી હિરી! અહીં સુરરી એને પહોંિાડિા કેટલાં િાનાં નેહાએ ક્યાાં 
હિાં! નેહાનરી િડોદરામાં જ રહેિરી નાનરી બહેને જોકે બરું સંભાળરી લરીરેલું. પણ પોિે એ 
સમ્યે રારા સાથે નહોિરી એ અફસોસ એને હદિસો સુરરી રહેલો.

મિરારદ પરરીક્ાને હદિસે સાંજ ેજ્્યારે એ આંટો મારિા નરીકળરી ત્યારે અલ્ય દૂરથરી 
સાઇકલ લઈ આિિો દેખા્યો. એણે જો્યું ના જો્યું ક્યુાં. આજ ેજાણે એને પોિાનરી સાથે્ય 
િાિો નહોિરી કરિરી! નરરી આંખે ન દેખા્ય એિાં ને દુમન્યાદારરીનરી દૃમટિએ િુચછ ગણાિાં 
એિાં દુઃખો પણ નદરીનો પ્રિાહ સિિ અથડાિાને કારણે હકનારે બાંરેલા ઘાટ રરીમે રરીમે 
રોિાિાં જા્ય િેમ મનને કોરરી ખાિાં હો્ય છ.ે એ સોસા્યટરીના છડે ે આિેલરી ખુલ્રી 
જગ્યામાં આમથરી િેમ રૂન્્યમનસક બનરી આંટા મારરી રહરી હિરી. અલ્યે નેહાનરી આસપાસ 
પાંિ-છ આંટા મા્યા્શ. પછરી રહેિા્યું નહીં એટલે સાઇકલ  નેહાનરી પાસે લાિરી ઊભરી રાખરીને 
કહ્ું,

“આન્ટરી, આજ હૈ ના, મેરા મેરે દોસિ કે સાથ ઝગડા હો ગ્યા.”
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 નેહા ઊભરી રહરી. એનરી સામે જોઈને ખાલરી ‘હમમ’ એમ કહ્ું. આગળ જાણિાનરી 
ઇચછા એનરી આંખમાં નહોિરી. પણ દેડકાને કૂદિાં કોઈ રોકરી રકે િો જ િે અલ્યને 
બોલિાં અટકાિરી રકે ને! અલ્યે આગળ િલાવ્યું, “ઉસને મુઝે પૂછ ે બગૈર મેરા 
પોકેમૉનિાલા ઇરેઝર લે મલ્યા. મૈંને ટરીિર કો કમપલેઇન કર દરી.” 

“આિડાં નાનાં ટમેણ્યાંઓને પણ આ કેિું દુઃખ! દુઃખ એટલે દુ:ખ! એ મોટુ ંકે નાનું 
કેિરી રરીિે હોઈ રકે?” નેહાનું ધ્યાન હિે રરીમે રરીમે કોઈ મબલાડરી સરકરીને રસોડામાં 
અિાજ ક્યા્શ િગર પ્રિેરે ને ખબર ન પડ ેિે રરીિે જાણે અલ્યનરી િાિો િરફ ખેંિા્યું.

 નેહાએ પૂછું, “હફર? હફર ઝગડા કૈસે હુઆ?” 

અલ્યે કહ્ું, “હરસેસમેં ઉસને અપના હટહફન બૉકસ ખોલા. મૈંને દેખા હક િહ 
બનાના િેફસ્શ લા્યા હૈ. મુઝે િહ બહુિ પસંદ હૈ. મૈંને ઉસસે માંગા િો ઉસને મના કર 
હદ્યા. હફર મૈંને ઉસકો બહુિ ડાંટા હક િુમને મેરા પોકેમૅનિાલા ન્યા ઇરેઝર મલ્યા થા હક 
નહીં? હફર મુઝે બનાના િેફર ક્યું નહહ દેિે હો?”

નેહા રમૂજભરરી આંખે એને જોિરી રહરી. પરાણે હસિું રોકરીને મોં ગંભરીર રાખરી 
બોલરી,

“સહરી બાિ હૈ. ઉસકો ઐસા નહીં કરના િાહહ્યે.”

નેહાએ મનમાં જ નક્કરી કરરી લરીરું કે એક િખિ પાછા ફરિરી િખિે પોિે આ 
નાનકાને માટ ેકેળાંનરી િેફરનું પૅકેટ લઈ આિરે ને એનું દુઃખ હળિું કરિા પ્ર્યતન કરરે. 
પછરી િો નેહાએ અલ્યના દુઃખને દૂર કરિા એનરી સાથે કેટલરી્ય િાિો કરરી. ખરેખર કોણ 
કોને સાંતિના આપરી રહ્ું હિું િે કળિું મુશકેલ હિું! અલ્ય િેને ઉદાસ જોઈ જાણરીજોઈને 
િાિ કરિો હરે કે? – એિો મિિાર પણ િેને આવ્યો. આ નાનકાએ કેટલરી સહજિાથરી 
ગૅસ પર િપેલરીમાં મૂકેલરી દાળનરી જમે ઊકળિા િેના મનને ટાઢુ ંપાડરી દરીરું હિું! િે કેિરી 
િો ફરરી સામાન્્ય થઈ ગઈ હિરી! રૂમ પર જઈને એણે અમરીને આ િાિ કરરી. િે િો હસરી 
હસરીને બેિડ િળરી ગઈ! પછરી કહે, “જબરો છ,ે િારો દોસિ હોં!”

કેિરી મનદમોષ દુમન્યા! ક્યાં છોડરી આિરી હિરી એ આ દુમન્યા! આિરી મનદમોષ દુમન્યા 
ક્યારે એના હાથમાંથરી સરકિરી સરકિરી અલોપ થઈ ગઈ હિરી િેનરી સુરબુર જ નહોિરી 
રહરી. ગમિરી ફલેિરનો આઇસરિરીમ ન ઇચછિા છિાં ઓગળિો જા્ય િેમ એના બાળપણનાં 
હદિસો ઓગળરી ગ્યા હિા!

દસ હદિસ થઈ ગ્યા. હિે િો ક્યારે અહીંનું કામ પિે ને પોિે ઘેર જા્ય િેિરી 
ઉિાિળ એને થઈ આિરી. હજી બે હદિસ કામગરીરરી િાલિાનરી હિરી, પણ જાણે રરીરજ 
ખૂટિરી જિરી હિરી. આ માહોલથરી એને હિે છુટકારો જોઈિો હિો. એ ભાગરી છૂટિા માટ ે
િલપાપડ થઈ ગ્યેલરી. છલે્ા હદિસે કામ િહેલું આટોપાઈ ગ્યું. એને થ્યું કે એણે અમરીને 
આભાર વ્યકિ કરિા માટ ેકરરીક ભેટ આપિરી જોઈએ. અમરીને ત્યાં કોઈ પ્રકારનરી અગિડ 
આમ િો નેહાને ભોગિિરી પડરી નહોિરી. અમરીને એણે સુંદર ભરિ ભરેલરી ઓઢણરી આપરી. 
પોિાનો સામાન સમેટિાં ને િાિો કરિાં સાંજના પાંિ િાગરી ગ્યા. સામાન લઈ દાદરા 
ઊિરિા લાગરી અને હરક્ા પાસે આિરી ત્યાં નેહાએ અલ્યને હરક્ા પાસે ઊભેલો જો્યો. 
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અમરીએ નેહાને કહ્ું કે હરક્ાને જોઈને અલ્ય મને પૂછિા આવ્યો, “િો આન્ટરી કહાં 
ગ્યે?” મેં એને કહ્ું કે “િેરરી આન્ટરી િાપસ અપને ઘર જા રહરી હૈ. મૈં હરક્ામેં ઉસે બસ 
સટનૅ્ડ િક છોડને જા રહરી હંૂ.” િો કહે કે “મૈં ભરી આઉંગા.” નેહાનું મન ભરાઈ ગ્યું. આને 
પણ છોડરીને જિું પડરે? એણે અલ્યને ઊંિકરીને હરક્ામાં બેસાડ્ો. અમરી અલ્યનરી 
મમમરીને જણાિરી આિરી.  ત્ણે્ય હરક્ામાં બસ સટનૅ્ડ આવ્યાં. પછરી નેહા િૉલિો બસમાં બેઠરી.

જોરદાર આંિકા સાથે બસ ઊભરી રહરી. નેહાનરી આંખ ખૂલરી ગઈ. િડોદરા આિરી 
ગ્યું હિું. ઊડિું પંખરી જાણે એક પીંછુ ંખેરિરીને જિું રહ્ું. બાળક સાબુના પાણરીથરી પરપોટા 
ઉડાડ ેિેમ િિ્શમાને ભૂિકાળનરી ્યાદોના જાણે કે પરપોટા ઉડાડરી દરીરા. બસમાંથરી સામાન 
કાઢિરી િે પગમથ્યાં પાસે આિરી. મરીિ, રારા ને નરીર સામે ઊભેલાં હિાં. મરીિે આગળ 
આિરી સામાન ઊંિકરી લરીરો અને નેહા જાણે ઘણા લાંબા સમ્યથરી રારા અને નરીરથરી 
મિખૂટરી રહરી હો્ય િેમ િેમને ભેટરી પડરી!

ઝરખ  હકસનરસંહ	પરમાર

પિન થંભરી ગ્યો હિો. પછરીિ પાછળ માંડલેાં લાકડાંમાંથરી આિિો િમરાંનો 
ત્મત્માટ અને સામે કણજીનરી સૂકરી ડાળ પર બેઠલેરી કાંગરોલનો કક્શર અિાજ ભીંિ 
િીંરરીને આખા ઓરડામાં ઘૂમરાિો હિો. માંડ મીંિા્યેલરી િેનરી આંખ ઊઘડરી ગઈ. આંખો 
પટપટાિિાં િેણે બહાર નજર ફેરિરી જોઈ. આંગણામાં િદ સાિમના િંદ્રમાનું ઝાંખું 
અજિાળું પથરા્યેલંુ હિું. ઓસરરીમાં કંુભરીનરી બાજુમાં ઊભેલો લામલ્યો રઘિા્યો લાગિો 
હિો. કોઈનો અણસારો િરિા્યો હો્ય એમ એ ખાટલામાંથરી બેઠરી થઈ ગઈ. બહાર 
આિરીને જો્યું િો આખું ફમળ્યું ટાઢુહેંમ થઈ ઘોરિું હિું. ફકિ અમજીના ઘરમાં કરોક 
િણભણાટ િાલિો હિો. એ અિગણરી િે ઝાંપા િરફ િાલરી. િેને બહાર આિિરી જોઈ 
રસિા આગળ ઊભેલા બે ઓળા મિરુદ્ધ હદરામાં ફંટાઈ ગ્યા. રજુને આચિ્ય્શ થ્યું :  

“કોણ હરે? મૂઆ... આટલરી રાિ ગ્યે!”

અરખુલ્ો ઝાંપો ભરીડિા િે થોડરી િાર િાલરી અને પછરી આંગણામાં જ અટકરી ગઈ. 
પણ િળરી પાછો કરોક મિિાર આિિાં િે  આગળ િરરી. ત્યાં િો લામલ્યો િાડા બાજુ જોઈ 
જોરજોરથરી ભસિા લાગ્યો.

“િને્ય હંુ ફાડરી ખા્ય છ ે’લ્યા! થોડરી જમા િો ખા... હિારનું અઈં ઘડરી્ય હખ પડ્ું 
નથરી ને િું છ ેિે એકરારો મંડાણો છ!ે”

રજુનો છણકો સાંભળરી લામલ્યો પૂંછડરી પટપટાિિો િેનરી આગળપાછળ થિા 
લાગ્યો. થોડરી હહંમિ એકઠરી કરરી િે ઝાંપા બાજુથરી િળરી િાડા િરફ િાલરી. ગમાણમાં 
બાંરેલાં ઢોર બેઠાં-બેઠાં િાગોળિાં હિાં. અડાળરીનરી થાંભલરીએ બાંરેલો રેલ્ો ઊછળકૂદ 
કરિો હિો. િેને પાસે બોલાિિા મથિરી હો્ય એમ ગા્ય ખરીલાનરી આજુબાજુ આમથરી િેમ 
ઘૂમરાિરી હિરી. એ જોઈ રજુને ખરીજ િડરી.
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“આ િમારા હણરીજાને અઈંથરી કોણ લઈ જિાનું છ ેિે આમ રઘિા્યાં થ્યાં છો? આ 
લગન રામન્િથરી ઊકલરી જિા દ્યો!  પછરી લરીલરી િારના ભારા મલરે! હમજ્્યાં?” એમ 
બબડિાં િેને િાડ બાજુના છીંડામાં લાકડુ ંઆડુ ંક્યુાં. ત્યાં સરીમમાંથરી આિિો મરરીનનો ઠક્ 
ઠક્ અિાજ કાને પડિાં િળરી પાછરી િે ઊકળરી ઊઠરી:       

“આ બાપ-દરીકરાને ના કરીરું િો્ય ઊપડરી ગ્યા! બેિાર દા’ડા પછરી ગાળવ્યું હોિ િો 
હંુ આઘુંપાછુ ં થઈ જિાનું હિું! આખા ગામમાં ઝરખનરી બૂમો છ ેિો્ય બાઈ માણહને 
એકલરી મેલરીને જિાં આ આદમરીઓનો જીિ રરી રરીિે િાલિો હરે?”

મનમાં ભમરા ઉડાડિરી િે પાછરી ઘરમાં આિરી. ખાટલામાં આડરી પડરી. પણ િળમંટાળે 
િડલેું મન રાંિ પડ્ું નહીં. પરાણે િેણે આંખો મીંિરી દરીરરી. આંખોનાં પોપિાં બંર થિાં 
જ હાથમાં છત્રી લઈ ઊભેલો માલજીનો િહેરો િેનરી સમક્ ઊભરરી આવ્યો: 

“જો ભૂપિ, િું મોટો છ ેએટલે િને કે’િા આવ્યો છુ.ં ઘેર અિસર આિે એટલે કાં્ય 
િે’િાર ના ભૂલરી જિા્ય! એ દા’ડ ેિારા કે’િાથરી જ રૂમપ્યા આપ્યા’િા. અને હિે પાછા 
આપિાના થ્યા એટલે બેટરીિલાક ઉનાંગુનાં કરો છો?”

મોઢ ેિાળું િાગરી ગ્યું હો્ય એમ ભૂપિ માથું નમાિરી િેનરી આગળ સૂનમૂન ઊભો 
હિો. િેનું મૌન માલજીને અકળાિિું હિું. આંગણાનરી િચિોિચિ ફમળ્યામાં બરાં સાંભળે 
એમ એ ઊંિા અિાજ ેબોલિો હિો.

“એ દા’ડ ેિો ખેિર જિું’િું એટલે હાથ જોડરીને ભૈરા’બ બાપા કરિા’િા. ના...ના...! 
અને હિે ગરજ મટરી એટલે િૈદ િેરરી? આમના ઉપર િો દ્યા કરાિરી હરે...?  હાિ 
હોનાના િો્ય હાહરાઓનરી ગાં–” માલજી પોિાનું મિરાન પૂરંુ કરે એ પહેલાં ભૂિ િળગ્યું 
હો્ય એમ ભૂપિ ટળાટાનરી બાજુમાં ઊભું કરેલું આડુ ંલઈ પિનિેગે િેનરી િરફ ફંટા્યો. 
િેને કાળભરેલો સામે આિિો જોઈ માલજી ઊભરી રેરરીમાં નાઠો. જિાં જિાં્ય એ કહેિો 
ગ્યો:

“હિે મરો િો્ય કોઈ દન મારા આંગણે િડિા નૈં, હદ્યોર! લગન માથે છ ેિો્ય 
જુઓ કે હાહરા, જરા્ય પાછા પડ ેછ?ે હિે પૈણો! કેિા પૈણો છો એ જોિું િો ખરો!” 
ઊંઘમાં્ય માલજીના રબદો રજુને છાિરીએ િાગ્યા. એ ઝબ દેિાંક જાગરી ગઈ. બારણં ખોલરી 
બહાર આિરી. ભળભાંખરંુ થિા આવ્યું હિું. ઊંઘિા ફમળ્યાને જગાડિાં હો્ય એમ 
ગમાણોમાં બાંરેલાં ઢોર એક પછરી એક ભાંભરિા લાગ્યાં હિાં. િેમના ગળે બાંરેલરી 
સાંકળોનો રિ પથારરીમાં મનરાંિે પોઢલેાં લોકને જાગિા મજબૂર કરિો હિો. િગડાનો 
પિન હિે હદરા બદલરી ગામ િરફ ફંટા્યો હિો. એ બારણે સાંકળ િડાિરી ડબલું ભરરી 
ભાગોળે િાલરી. ફિા િાળંદનું ઘર િળોટરી નામળ્યામાં પગ મૂક્યો ત્યાં માથોડુ ં ઊંિા 
થૂિરનરી િાડ પાછળ કોઈના ખાંસિાનો અિાજ સંભળા્યો. ટાઢરી રેિમાં ખૂંપિા પગે િેને 
જરા ઉિાિળે િલાવ્યા. પણ એનાં પગલાંનો પરીછો કરિો હો્ય એમ પેલો અિાજ િેનરી 
સમાંિરે િાલિા લાગ્યો. રજુને અજુગિું લાગ્યું. એણે ઊભા રહરી ડોક ઊંિરીનરીિરી કરરી 
િપાસરી જો્યું. આંબલરી નરીિે મખલો બરીડરી સળગાિિો ઊભો હિો. હારકારો થ્યો હો્ય 
એમ એ રરીમું બબડરી:
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‘મેર મૂઆ! બરીિડઈ મારરી! હિારના પો’રમાં આં્ય ક્યાં ઢિૂરી ્યમો’ છ?ે’
િાંઘા િરફનરી ભઠ્રીઓમાંથરી નરીકળિા રુમાડા સાથે િણાઈને આિિરી દારૂનરી ગંર 

ખાળિા એણે નાક પર સાડલો દબાવ્યો. પડિર ખેિરમાં આકડાનરી ઓથ લઈ ડબલું 
ઢોળિા બેઠરી. થોડરી િાર થઈ ત્યાં પાછળથરી કોઈક ટહુક્યું :

“કેમ આટલા િે’લાં?”
કિખિના ઉચિારા્ેયલા રબદો રજુને ગોફણનરી જમે િાગ્યા. હાથમાં માટરી મસળરી 

િરેલું પાણરી હથેળરી પર રેડરી િે ઝટપટ ઊભરી થઈ ગઈ. િળિો જિાબ ન મળિાં મખલો 
આગળ આિરીને ઊભો રહરી ગ્યો.

“કઉં છુ.ં..જિાબ િો આપો!”
“હેનો, પૂંછડાનો જિાબ? એક કોર ખહો... હેંડો.” રજુએ છણકો ક્યમો. 
“અમે િો ક્યારના્ય એક કોરે જ છરીએ ને! િમે ક્યાં િિમાં આિિા દ્યો છો?” 

બરીડરીનું ઠૂઠંુ ંપગ િળે મસળિાં મસળિાં એ બોલે જિો હિો. રજુ એનરી મંછા પારખરી ગઈ. 
“આગળ િરિો નૈ મખલા... કઉં છુ.ં..નકર મારા જિેરી ભૂંડરી બરીજી કોઈ નૈં હો્ય!” 

પાછળ ખસિાં ખસિાં એ ઊંિા અિાજ ેિેિિણરીના સૂરે બોલે જિરી હિરી. પણ મહુડાના 
ઘેનમાં ઘેરા્યેલો મખલો કરું માનિા િૈ્યાર નહોિો. એ િો “જોિું િો ખરો િારરી ભૂંડઈ” 
કહેિો નજીક ને નજીક આિે જિો હિો. ઘેનલ આંખનરી સાથે લથડિા િેના હાથ કબજાનરી 
કોર રોરિા હિામાં આમથરી િેમ િીંજાિા હિા. રજુ કરું મિિારે એ પહેલાં મખલાનો હાથ 
િેનરી છાિરીએ પડ્ો. એ સમસમરી ઊઠરી.

“િારરી બુનના રણરી! િારંુ નખખોદ જા્ય... િારંુ!” કહેિાંક િેણે હિું એટલા જોરથરી 
જગ્યા પર પાટુ ંમા્યુાં. પાટાના જોરે િેનરી આંખે અંરારાં આિરી ગ્યાં. એ બે હાથ પેઢાનરી 
નરીિે દબાિિો “ઑ...ઑ...ઑ” કરિો ત્યાં ને ત્યાં જ બેસરી પડ્ો. નસકોરાં ફુલાિિરી રજુ 
િેનરી સામે પાછા િળરી િળરીને કરાંજિરી હિરી :    

“હાહરા નબળા.... િારરી હગલ્યો બરરી કાં્ય િારા જિેરી ના હો્ય! આ બાજુ ફરરી 
િારકો ફરક્યો છ ેને િો જીિિો નૈં છોડુ ં... હા... આ... આ...!”

ઊંહકારા ભરિો મખલો નામળ્યામાં ઓઝલ થિરી રજુને ઊભા પગે બેસરી જોઈ રહ્ો 
ને મનોમન દાઝ કાઢિા લાગ્યો : 

“જાહ રે જાહ... છટકરી ગઈ! રાિે અમજીરાએ જિા દરીરો હોિ... િો ખેલ પડરી 
જાિ!”

રજુ નામળ્યું િટાિરી ઘરે આિરી. પગ હજુ્ય લખલખ થિા હિા. છાિરી રમણનરી જમે 
ઊંિરીનરીિરી થિરી હિરી. ઊંબરા સુરરી પહોંિિાં પહોંિિાં િેને અડબહડ્યું આિરી ગ્યું. િે 
ભીંિનો ટકેો લઈ બેસરી પડરી. થોડરી મનરાંિ િળરી ત્યાં ભાદરિાનરી એ રાિ િેનરી આજુબાજુ 
આંટા મારિા લાગરી. 

એ હદિસે પોિાના સસરાને િડલેો દમ કેમે્ય કરરીને ઊિરિો નહોિો. મંગળ િેમને 
દિાખાને લઈ જિા પરા ગોરનરી મોટરસાઇકલ લેિા  દોડ્ો પણ આિિાં િેને ઘણં મોડુ ં
થઈ ગ્યું હિું. એ પછરી બાપાનરી અંત્યેમટિ કરિા પૈસાનરી જરૂર પડરી. હિું એટલંુ બરું િો 
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માનરી પાછળ અને બાપાનરી દિા પાછળ ખિા્શઈ ગ્યું હિું. ફકિ એક જ આરરો િધ્યો 
હિો અને એ કરિરીિાળું ડગળું! એ ગરીરિે મૂકરી મંગળ અને રજુએ બે િષ્શ માટ ેમખલા 
પાસેથરી દસ હજાર લરીરેલા. પણ બે િષષે્ય પૈસાનો િેિ ન પડિાં ખેિર હાથમાંથરી જા્ય એમ 
હિું. મખલો હિું એનાં કરિાં્ય બમણં જોર િાપરરી પઠાણરી ઉઘરાણરી કરિો ને એનાથરી 
કંટાળરીને જ રજુએ પોિાના દરીકરા ભૂપિને માલજી પાસે પૈસા લેિા મોકલ્યો હિો. માલજી 
આમ િો હિો દ્યાળુ પણ એનરી નજર રજુ પર જ ઠરેલરી હિરી. ને લાગ રાખરીને બેઠલેો 
માલજી િારેક હદિસ પહેલાં ફાનસ લેિાના બહાને રજુના ઘરે આિરી િડલેો. 

એ દા’ડ્ેય મંગળ અને ભૂપિ ખેિરે ગ્યા હિા. મોડરી રાત્ે પાિડો ખભે કરરીને એ 
છાના પગલે  િેના ઘરે આિરી િડ્ો. િેને હાક મારરી રજુને જગાડરી. ભર ઊંઘમાંથરી ઊઠરીને 
રજુએ કંુભરીએ લટકાિેલું ફાનસ માલજીના હાથમાં ર્યુાં. ફાનસના આછા ઉજાસમાં કબજા 
અને િમણ્યાભેર ઊભેલરી રજુને જોિાં જ એ ભાન ભૂલરી ગ્યેલો ને િે એના પર િૂટરી 
પડલેો. હાથમાં જ ેઆિે એ ફંગોળિરી રજુના હાથમાં કમાડનો ઊલાળો ક્યાંકથરી આિરી 
િડ્ો. િેણે કરો્ય મિિાર ક્યા્શ મિના માલજીનરી પરીઠ પર ઊલાળો ઠોક્યો. ઘા થિાં જ 
ઊંહકારા ભરિો એ જીિ લઈને ત્યાંથરી નાઠો. જિાં જિાં્ય એ બોલિો  ગ્યો હિો : 

“રજુ, િેં બરીજાને પાછા કાઢ્ા િો ભલે કાઢ્ા! પણ આજ મને  પાછો રકેલ્યો છ.ે.. 
પણ ઈ્યાદ રાખજ.ે.. આનું પહરણામ હારંુ નૈં આિે...!”

આંગણામાં ઠરે ઠરે િેરા્યેલા ઓગાટને સૂંઘિો લામલ્યો આિરી િડિાં રજુએ ઝરીણરી 
નજર કરરી ફરિે જો્યું. ઓગાટ પર બમણિરી માખરીઓ િારાફરિરી ઊડરી ઊડરીને એકબરીજા 
પર રાક જમાિિરી હો્ય એમ ઉપરાઉપરરી બેસિા મથિરી હિરી. બહાર કૂિરાંનરી િાટમાંથરી 
આિિરી ખાટરી દુગાંર રરીમા િા્યરાનરી સાથે આખરી ઓસરરીમાં ફેલાિરી હિરી. કળ િળિાં િેણે 
ઊભા થઈ ફમળ્યું િાળિા બાંગડો હાથમાં લરીરો ત્યાં અમજીના ઘર બાજુથરી કારમરી િરીસ 
સંભળાઈ :

“મારરી નાખ્યા…! િમારંુ નખખોદ જા્ય, કાળમુખાઓ!”

રજુના પેટમાં ફાળ પડરી. િે બાંગડો ફેંકરી અમજીના ઘર િરફ દોડરી. જઈને જો્યું િો 
અમજી લોહરીમાં લથબથ આડો સોિ થઈ પડ્ો હિો. િેનરી આજુબાજુ આઠ-દસ 
આદમરીઓનું ટોળું િેને દિાખાને લઈ જિાનરી િેિરણ કરિું હિું. અમજીનરી િહુ પાંિ-સાિ 
બૈરાંનરી િચિે છાિરી કૂટિરી હિરી. રજુએ જિાંિેંિ િેના માથે હાથ દરીરો:

“હા્ય... હા્ય’લરી સિલરી, હંુ થ્યું?”

“બરું રહાિાળ િળરી ગ્યું...! મારા આદમરીને મારરી નાખ્યો... હદ્યોરોએ...!” રજુને 
જોિાં જ સિલરીએ રરીિસરનરી પોક મૂકરી. િેને આમ રડિરી જોઈ બાજુમાં ઊભેલરી એક 
આરેડ િ્યનરી સ્તરી રજુ િરફ સહેજ ઝૂકરી:

“ઘરનરી પછરીિમાં કાણં હો્ય ને િો નમળ્યાંનો િાંક ના કઢા્ય, બુન!” 

એ સ્તરીનરી રડમાથા િગરનરી િાિ રજુના મનમાં ન બેઠરી. િે કરો જિાબ િાળા 
િગર સૂનમૂન બેસરી રહરી. પણ રજુને કહેલા એ રબદો સિલરીના કાન સુરરી પહોંિરી ગ્યા. 
િે રોિાનું પડિું મૂકરી િણખરી ઊઠરી:
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“મારા રણરીમાં હંુ એબ ભાળરી, કાકરી! િે આમ બોલ્યાં?”
“ગામમાં નરીકળો િો ખબર પડ,ે િહુ! આખું ગામ િાિો કરે છ ેએ કાં્ય જૂઠરી િો 

નઈં હો્ય ને!”
પેલરી સ્તરીનરી િાિે બરીજાં બૈરાં અંદરોઅંદર ગુસપુસ કરિા લાગ્યાં. ખૂણામાં ઊભેલરી 

કેરલરીએ મનમાં દાઝ કાઢરી:  “મૂઆ! આનો િો કોઈ દન મિરિા જ ના કરા્ય!”    
“જમાદાર આવ્યા!” ટોળામાંથરી કોઈક બોલ્યું. બરાંનરી નજર એ િરફ ગઈ. જાડા 

પગ, િળેલરી પરીઠ અને પહોળાં નસકોરાંિાળા ખાખરી કપડાંમાં સજ્જ  આદમરીને ઝાંપે 
ઊભેલો જોઈ પેલરી સ્તરીએ બાકરીના રબદો પડિા મૂક્યા.

“અમજી કોદરનું ઘર આ જ કે?” જમાદારે ઝાંપેથરી સાદ નાખ્યો.  
 બેએક આદમરી ઊભા થઈ જમાદારનરી નજીક ગ્યા.
“રરી િાિ છ,ે સા્યેબ?”
“અમજીનું કામ છ.ે એને બોલાિો!” આંગળરીથરી એક જણાએ  આંગણાનરી િચિોિિ 

પડલેા અમજી િરફ ઇરારો ક્યમો. જમાદાર કોથળરીમાં કરુંક લઈ આંગણામાં પ્રિેશ્યા. 
અમજીનરી આજુબાજુ ટોળે િળેલા લોક રરીમે રરીમે ખસિા લાગ્યા. લોહરીથરી લથબથ 
અમજીનરી દરકાર ક્યા્શ મિના જમાદારે સરીરો જ પ્રશ્ન ક્યમો :

“ગઈ કાલે રાિે ક્યાં હિા, મમસટર?”
અર્શસભાન અિસથામાં્ય અમજી જમાદારને જોઈ હેબિાઈ ગ્યો. એણે કરોક 

બબડાટ ક્યમો પણ કોઈને સમજા્યો નહીં. એક ભલા આદમરીએ આગળ આિરીને આજીજી 
કરરી:

“એણે હમણાં રે’િા દો સા્યેબ! જ ેપૂછિું હો્ય એ અમને પૂછો!”
“અમજી મિરુદ્ધ પુરાિો મળો છ!ે” 
“કેિો પુરાિો, સા્યેબ?” રજુએ માંડરીમાંથરી ઊભા થિાંક પ્રશ્ન ક્યમો. 
જમાદારે કોથળરીમાં હાથ નાખ્યો: “ગઈ કાલ રાિનરી િખુભાનરી ગા્ય ગા્યબ છ.ે ને 

ગા્ય જ્્યાં બંરાિરી એનરી બાજુમાંથરી એમનરી દરીકરરીને આ કડુ ંજડ્ું છ!ે એના પર અમજી 
કોદરનું નામ છ,ે જુઓ!” 

જમાદારનું  મિરાન સાંભળરી આંગણામાં સોંપો પડરી ગ્યો. બરાં એકબરીજાનાં મોઢાં  
જોિા લાગ્યાં. એટલામાં હાથમાં છત્રી લઈ માલજી મુખરી અમજીના ઘરે આવ્યા. આંગણામાં 
પ્રિેરિાં જ િેમણે જમાદારના રબદો સાંભળરી લરીરા હિા. એ ઠાિકાઈથરી બોલ્યા: 

“હાિું હંુ ને ખોટુ ં હંુ એ િો રામ જાણે, સા્યેબ! બાકરી અમજી િો મારા ત્યાં દહ 
દનથરી દાહડ્યે આિે છ ેને રાિે િાહો જા્ય છ.ે.. એનરી િો સાક્રી હંુ પૂરંુ!”

“િમે જ ેકહો એ મુખરી, અમજીનો િો પુરાિો છ ેજ! પણ... એ એકલો િો હરે 
નહીં? એનરી સાથે બરીજુ ંકોણ હિું એનરી િપાસમાં આવ્યો છુ.ં’’

 રજુને િંિ જોડાિા લાગ્યા. િેનરી આંખ સામે ગઈ કાલનરી રાિ આિરીને ઊભરી રહરી 
ગઈ. હાથ પાણરી...પાણરી... સના્યુ સાિ ઢરીલા થઈ ગ્યા. વિાસ િેજ ગમિએ િાલિા લાગ્યો. 
િે ઉિાિળે ડગલે લાજ કાઢરીને િાલિા માંડરી. મુખરી િેનાં ડગલાંનો િાગ મેળિિા હો્ય એમ 
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એકરારંુ િાકરી રહ્ા. એણે ઘરે આિરીને જો્યું િો મંગળ અને ભૂપિ ખેિરમાંથરી પાછા આિરી 
ગ્યા હિા. િેમને કરું કહ્ા િગર િે સરીરરી િાડામાં ગઈ. જો્યું િો ગમાણમાં બાંરેલાં ઢોર 
હેમખેમ બેઠાં-બેઠાં િાગોળિાં હિાં. રજુને હારકારો થ્યો. ગા્યને પાણરી પાિા િે ડોલ 
ભરિા કંુડરી િરફ િાલરી. કંુડરીનરી બાજુમાં પડલેો લોહહ્યાળ પાિડો જોિાં જ એ ખળભળરી 
ઊઠરી. િેણે ભૂપિને સાદ કરિા જીભ ઉપાડરી પણ િળિરી જ પળે અમજીના ઘર બાજુથરી 
માલજી મુખરીને જમાદાર સાથે પોિાના ઘર િરફ આિિો જોઈ એણે હોઠ સુરરી આિેલા 
રબદો પાછા રકેલરી દરીરા. કંુડરીનરી બાજુમાં પાિડા પાસે રજુને અટિાિરી જોઈ ભૂપિ નજીક 
જઈ કહેિા લાગ્યો: “મા! િખુભાએ ખેિરમાં ને ખેિરમાં એકનો િો ખેલ પૂરો કરરી દરીરો! 
હિે... રાિે બરીજાનો િારો...!” ભૂપિના રબદોનો િાગ મળરી ગ્યો હો્ય એમ રજુએ ફટ 
દઈને ભરેલરી ડોલ પાિડા પર રેડરી દરીરરી!       

ઉઘાડ  અજ્ય	સોની

મારા ઓરડામાં િરસાદ પછરીનું ટાઢોડુ ં ઘર કરરી ગ્યું છ.ે દરિાજો ખોલિાં જ 
પુસિકોનરી ભરીનરી ગંર અંદર મસથર થિા લાગરી છ.ે જાણે િરસોથરી કરુંક અંદર જમા થઈ 
રહ્ું છ.ે મારા સપર્શનરી રાહ જોિાં પુસિકો અને કેટલા્ય િખિથરી ન ખોલેલરી ડા્યરરી હિે 
િો સાિકા બાપનરી જમે મને િાકરી રહ્ાં છ.ે હંુ જાણં છુ ંકે ડા્યરરી  ખોલિાં જ મારરી આંદર 
જમા થઈ ગ્યેલો િરસાદ િરસરી પડિાનો છ.ે પણ હંુ એમ નથરી કરિા માગિો. કેમ કે 
િરસાદને માણરીને મારરી અંદર જ રહેિા દેિો છ.ે ફરરી ક્યારે આિે એ િો એ જ જાણે, 
ત્યાં સુરરી સભર રહેિાનો મને લોભ છ.ે અને ડા્યરરીનાં પરીળાં કક્શરાં પાનાં મારો એ િૈભિ 
લૂંટરી લેિા આિુર છ.ે કલમ અને રબદો મારા બંને હાથ પકડરીને મને ડા્યરરીનરી નજીક લઈ 
જા્ય છ.ે 

અટકરી ગ્યેલા િરસાદ પછરી િોપાસ જાણે બરું અટકરી ગ્યું છ.ે અિાજોનું નકરરીદાર 
ટોળું સાિ પાસે આિરીને ટહુકરી જા્ય છ.ે િરસાદ પછરીનરી સકૃમટિ કોઈ સ્તરીના િાજા રો્યેલા 
િાળનરી જમે મઘમઘરી રહરી છ ે અને રરીમો િરસાદરી િા્યરો િેને પસિારરી રહ્ો છ.ે 
ખાબોમિ્યામાં બિરી ગ્યેલું િરસાદરી પાણરી િડકાનરી રાહ જોિું આકારને િાકરી રહ્ું છ.ે 
િરીજળરીના િારમાં િરસાદરી ટરીપાંને સહેજ આઘાં ખસેડરીને પોિાનરી જગ્યા કરિાં કબૂિરો 
અજાણ્યાનરી જમે િરસાદનરી રાહ જુએ છ.ે આકારને ઝુકાિરી રહેલરી પરીપળાનરી ડાળરી 
પરનરી િાજી કંૂપણમાંનરી રિાર આટલે દૂરથરી પણ અલગ િરરી આિે છ.ે ઘટામાં છુપા્યેલા 
િરસાદરી પાણરીને ઝાટકરી રહેલો લરીમડો અને મનિાંિ બનરીને ઊભેલો આસોપાલિ. બંને 
કરુંક ખોિાઈ ગ્યેલું રોરિાં હો્ય એમ નજરે િડ ેછ.ે િરસાદે બરાં દૃશ્યો બદલરી નાખ્યાં 
છ.ે 

િરસાદ આિે છ ેએ એક િાિ છ ેઅને આિરીને િાલ્યો જા્ય છ ેએ બરીજી િાિ છ.ે 
િરસાદમાં ભરપૂર બનરીને ઝૂમરી ઊઠલેરી િસુંરરા િરસાદ િરસરી ગ્યા પછરી આકાર જિેરી 
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જ ખાલરીખમમ અને પ્રેમાળ નજરે િડ ેછ.ે આછા અજિાળામાં ઊગિા-આથમિા હદિસો 
પાછા િાલ્યા ગ્યેલા િરસાદનરી ્યાદ અપાિે છ ેપણ હિે િરસાદ નથરી િરસિાનો એનરી 
િાડરી ખાિું સાફ િાદળછા્યું આકાર આંખોથરી મજરિાિું નથરી. ઝગારા મારિો િડકો જાણે 
હમણાં િાદળો કુદાિિો નરીકળરે અને િોિરફ પોિાનું િેજ છાંટરીને બરું જ સોનગેરંુ રંગે 
રંગરી નાખરે. હા, કદાિ ઘટામાં સંિા્યેલા ટહુકા પણ એ રંગે રંગાઈ જા્ય. લરીમડો પણ 
લરીલાર છોડરીને સોનેરરી રંગ પહેરરી લે એિરી િો મંત્મુગર અદા િરસાદ પછરીના િડકાનરી 
હો્ય છ.ે મારે મન ઉઘાડ રબદનો ખરો અથ્શ જ આ છ.ે બરું જ ઊજળું ઊજળું ભાસે છ.ે 
ઊજળું એટલે જ ેપહેલાં નહોિું દેખાિું એિું. મેલાંઘેલાં િકૃક્ો િરસાદમાં રોિાઈને િડકામાં 
રંગાઈ ગ્યાં છ.ે મેદાનના ખૂણે માથું ઊંિકિું ઘાસ કોઈના પણ અિાજનરી રાહ જો્યા મિના 
િડકાનાં હકરણોને ઝરીલરી લે છ.ે ત્યાં કરા્યનો સળિળાટ નથરી અને ઘાસના િણખલાને 
એિરી કોઈ અમભલાષા પણ ક્યાં છ ેકે કોઈ મારંુ ઊગિું જુએ. 

એકાકાર થઈ ગ્યેલું આકાર િરસરી પડ ેત્યારે રું બાકરી રહે. બરું જ પલળરી જા્ય 
છ.ે પિન, આકાર, િાદળો, િકૃક્ો, પંખરીઓ, કોઈ ખૂણે રરબાઈ ગ્યેલા અંકુર, ટહુકા, ઘટા, 
સુકા્યેલાં પાંદડાં, િહરી જિાં પાણરીનરી રારે રાહ જોિરી માટરીનરી નાનરી ઢફેલરીઓ અને માટરીના 
કણ કણ. લરીલાર આખરી્યે રાહ જોિરી હો્ય એમ પલળરી જા્ય છ ેપણ આપણે એ લરીલારનરી 
િચિે રહરીને પણ કોરા રહરીએ છરીએ. ક્યું િત્િ આપણને ભીંજાિાં રોકિું હરે એ નથરી 
સમજાિું.

િરસાદ પછરીનો ઉઘાડ આપણને પણ અંદરથરી ખોલરી નાખિો હો્ય િો કેટલું સારંુ! 
જમે િરસાદમાં પલળરી ગ્યેલાં િકૃક્ો ઝૂમિાં નજરે િડ ેછ ેિેમ આપણે પણ કેમ ઝૂમરી નથરી 
ઊઠિા. પાંખમાં ભરા્યેલું પાણરી ખંખેરિરી િકલરી ખાલરી પાણરીને ઝંટકોરિરી નથરી. આકાર 
ભરરીને એનરી અંદર િરસાદ આિરી ગ્યો હો્ય છ ેએને માણરીને એનાથરી મુકિ થા્ય છ.ે 
િરસાદ એ ખાલરી પાણરીનું િરસિું જ છ ેએિું િો આપણે સમજીએ છરીએ. 

િરસાદ િાલ્યો જા્ય છ ેએનરી પાછળ કેટકેટલું છોડરી જા્ય છ.ે ખાલરી પાણરી િરસરીને 
િાલ્યું નથરી જિું. આકાર પોિે જ ઝૂકરીને પોિાનરી જાિને સોંપરી દે છ.ે બરો ભાર િહાલ 
રૂપે િરસાિરી દે છ.ે એ પછરી મનિાંિ પ્રેમમાં નહાિરી સકૃમટિ ઊજળરી ન લાગે િો જ નિાઈ. 
ઠડંરી થઈ ગ્યેલરી હિા કેટકેટલું પાસે લાિરીને રાખરી દે છ.ે સાિ પાસે... કાનનરી નહીં પણ 
હૈ્યાનરી પાસે... દૂર િાલ્યા ગ્યેલા પગરિના અિાજો, પંખરીના ટહુકા જ ેક્યારેક સાંભળેલા, 
મુખિસર ન થઈ રકેલા રબદો, ભરીનરી ભોં્ય પર સાથે પડલેાં પગનાં મનરાન પર િહરી 
ગ્યેલું િરસાદરી પાણરી અને પછરી સાિ પોિરી થઈ ગ્યેલરી એ ભોં્ય. જનેા પર હિે િો પગ 
માંડિાં પણ ડર લાગે છ.ે મિત્તના કોઈ ખૂણે સંિા્યેલું અિાજોનું એ ટોળું સાિ નજીક આિરી 
જા્ય છ ેજ ેકોઈ િખિે સાંભળિાનું રહરી ગ્યેલું. 

મક્મિજનરી સમાંિર નજરને ગમિાં નાના નાના ડુગંરનરી હાર પર હિે લરીલાર ઊગરી 
નરીકળરે. પછરી એ લરીલારમાં સળિળાટ જાગરે જ ેસાંભળિા ત્યાં કોઈ નહીં હો્ય. ફકિ 
હિાનરી આછરી લહેરખરી અને ન ઊગરી રકેલા ટહુકા હરે. કોઈના પગરિનરી રાહ જોિરી 
પગદંડરીઓનું ઘાસ એમ જ સુકાઈ જરે. બરીજો િરસાદ આિરે ત્યાં સુરરી પણ કોઈના પગ 
ત્યાં નહીં પડ.ે એમ જ લરીલાર પહેરરીને ઊભેલા ડુગંરાઓ રરીમે રરીમે રંગ ઉિારરીને ફરરી 
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કાળાં પડરી જરે. કોઈ એ િરફ જોરે પણ નહીં અને ફરરી જાણે ડુગંર પથથરોનો ઢગલો 
બનરીને રહરી જરે. પણ ના, એનરી ભેખડોનરી પડખે અંકુર િરસાદનરી રાહ જોિાં દટા્યેલા 
હરે. ઉપરથરી િહરી આિિું પાણરી ક્યારેક ભરીિર પણ ડોહક્યું કરરે એિરી આરાએ હદિસો 
મિિાિરે. પણ િાહનોનરી ઘરઘરાટરીએ એ બરું જ છરીનિરી લરીરું છ.ે ડુગંરો િચિેથરી ખોદાઈ 
ગ્યા છ ેઅને સાપના મલસોટા િહરી નરીકળા છ.ે ન ઊગરી રકેલા અંકુર િરસાદનરી રાહ 
જોિાં ભેખડો સમેિ જમરીન સાથે ભળરી ગ્યા છ.ે 

ખુલ્રી બારરી મારરી િહારે આિે છ.ે બહારનું દૃશ્ય જોિા હંુ ડા્યરરીને પણ સાથે લઈ 
જાઉં છુ.ં એ જ લરીમડાનરી ડાળો જ ેથોડા િખિ પહેલાં મને રમાડરી રહરી હિરી એ હિે મને 
પોિાનરી કંૂપળો બિાિે છ ેજ ેિરસાદે રોઈ આપરી છ.ે રિાર િો જાણે આ લરીમડાનરી 
કંૂપળનો ઇજારો હો્ય એમ આંખમાં િસરી જા્ય છ.ે હંુ ડા્યરરીને બાજુ પર રાખરીને કંૂપળને 
મારરી હથેળરી િચિે લઉં છુ.ં આગંિુક લાગિા બે રંગો પરસપર મળિા મથરી રહ્ા છ.ે મારા 
હાથનરી રેખાઓ એ રિારને પોિાનામાં સમાિિા આિુર છ ેપણ એમ કાંઈ રિાર મારરી 
અંદર થોડરી ઊિરિાનરી હિરી? એના માટ ેિો િરસો સુરરી ભરીિર ને ભરીિર ઊિરરી જિું 
પડ.ે પછરી કોઈ િરસાદરી ક્ણે એિું બને કે ભરીિર કરુંક સળિળે અને આકાર બોલાિે િો 
બહાર નરીકળા્ય. પછરી રરીમે રરીમે એક રંગને ઉછરેિાં જિું અને એક હદિસ એ જ રંગને 
રારણ કરરીને એ જ રંગના બનરી જિું. એિું િો કદરીક થા્ય ત્યારે થ્યું કહેિા્ય. 

મારરી અંદર પણ એક િકૃક્ના અંકુર પડ્ા છ,ે કોઈ િરસાદરી ક્ણનરી રાહ જોિાં. હંુ 
પણ રિાર પહેરિા આિુર છુ.ં મને લોભ છ ેટહુકા ઉછરેરીને આકારને ભરીિર સમાિરી 
લેિાનો. પિન પરી જિાનો, ખરીલિાનો, ફરફરિાનો, ફેલાિાનો, મઘમઘિાનો, નરીરિમાં સરરી 
પડિાનો, સંકોિાઈ જિાનો, પરીળા પડરી જિાનો અને ફરરી ભોં્યમાં ભળરી જિાનો. અને 
ફરરી કોઈ િરસાદરી ક્ણનરી રાહ જોિાનો...
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લઘુકથા
જવેો	છ	ેએવો

રગહરમા	ધારેખાન

માલિ બાલકનરીનરી જાળરીમાં પગ નાખરીને, જાળરી ઉપર માથું ટકેિરીને, નરીિે રમિાં 
બાળકોને જોઈ રહ્ો હિો. હંુ ત્યાં જ ખુરરરીમાં બેસરીને રાક સમારરી રહરી હિરી. નરીિે રમિાં 
બાળકોએ કંઈક ‘હો હો --’ જિેો અિાજ ક્યમો એટલે માલિ પણ હસિા માંડ્ો. એકબે 
િાર િો બહુ ખુર થ્યો એટલે િળરીઓ પાડરીને, મારરી સામે જોઈને ખડખડાટ હસ્યો. મેં પણ 
એનરી સામે જોઈને મસમિ ક્યુાં. હંુ સમજિરી હિરી કે એને પણ નરીિે રમિા જિાનું મન િો 
થિું જ હરે. પણ – 

જોકે મેં પહેલાં ઘણરી િાર માલિને સોસા્યટરીમાં નરીિે લઈ જઈને બાળકો સાથે 
ભેળિિાનો પ્ર્યતન ક્યમો હિો. એ બરાં એનરી િકલરીફ સમજિાં હિાં એટલે એમણે પણ 
એને રમિ સમજાિિાનો પ્ર્યતન ક્યમો હિો. પણ માલિ કરું જ સમજી રક્યો ન હિો. એ 
ગમે ત્યારે દોડિા માંડિો, દોડિાં દોડિાં ગમે િેને પકડરીને ઊભો રહરી જિો અને કોઈ 
એને ના પાડ ેકે ટોકે િો પગ પછાડરીને ગુસસો કરિો. છોકરાંઓ લાિારરીથરી મારરી સામે 
જોઈ રહેિાં. છિેટ ેકંટાળરીને મેં એને નરીિે લઈ જિાનું બંર કરરી દરીરું હિું. 

હંુ અને રાઘિ મનઃસહા્ય હિાં. માલિને જન્મથરી જ મગજમાં કંઈક િકલરીફ હિરી. 
ડૉકટરે કહ્ું હિું કે એ સાિ-આઠ િષ્શનો થા્ય પછરી એનું ઑપરેરન થઈ રકે. એમણે 
ડૉકટરરી ભાષામાં મિગિથરી અમને જ ેસમજાવ્યું હંુ એમાંથરી અમને એટલરી સમજણ પડરી 
હિરી કે એ ઑપરેરન કરિામાં જીિનું જોખમ હિું. અને જો કંઈ આડુ-ંઅિળું થા્ય િો 
મજદંગરીભર કોમામાં અથિા દૃમટિમિહરીન બનરીને રહેિાનું સિરીકારરી લેિું પડ.ે 

િોપણ અમે ઑપરેરન કરાિિાનું નક્કરી કરરી લરીરું હિું. માલિને એનરી અત્યારનરી 
હાલિમાં જોિાનું અમારે માટ ેમુશકેલ હિું. ખાસ કરરીને ઘરમાં કોઈ મહેમાન આિે ત્યારે 
અમને માલિના િિ્શનથરી રરમ આિિા માંડરી હિરી. બહાર જઈએ િોપણ લોકો એનરી સામે 
કંઈક કુિૂહલથરી અને અમારરી સામે સહાનુભૂમિથરી જોઈ રહેિા. અમને એ નજરનો સામનો 
કરિામાં બહુ ક્ોભ અનુભિાિો હિો. અમુક જણનરી આંખોમાં િો મજાક પણ ડોકાઈ 
આિિરી. અમે બસ માલિના સાિ િષ્શના થિાનરી રાહ જોિા હિા.

હિે એ હદિસ આિરી ગ્યો હિો. માલિના ઑપરેરન માટ ેઅમે હૉમસપટલમાં હિાં. 
એને ઑપરેરન પહેલાંનરી િૈ્યારરી કરિા લઈ ગ્યા. મારા મનમાં સિિ ઑપરેરનના 
જોખમ મિરે ડૉકટરે કહેલા રબદો ઘૂમરાિા હિા. એકબરીજાનરી સામે જોિાનું ટાળિાં અમે 
બંને માલિને અંદર લઈ ગ્યા એ િખિના એના મનદમોષ, હસિા િહેરાને નજરમાં ભરરીને 
બેઠાં હિાં ત્યાં જ એક નસ્શ ઉિાિળે એક ફૉમ્શ લઈને રાઘિ પાસે સહરી કરાિિા માટ ે
આિરી.  રાઘિે ફૉમ્શ િાંિિા માંડ્ું. મેં એને પૂછું, ‘રું લખ્યું છ ેઆમાં?’ 
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‘આમ િો ઘણંબરું છ.ે પણ મુખ્ય િાિ એ છ ેકે માલિને કંઈ પણ થા્ય િો એને 
માટ ેડૉકટર કે હૉમસપટલ જિાબદાર નથરી.’ 

હંુ થોડરી િાર રાઘિનરી સામે જોઈ રહરી. પછરી એના હાથમાંથરી ફૉમ્શ ખેંિરી લઈને મેં 
એને કહ્ું, ‘રાઘિ, મને લાગે છ ે કે મગજના ઑપરેરનનરી જરૂર આપણને િરારે છ.ે 
આપણે આપણો દરીકરો જિેો છ ેએિો એને ન સિરીકારરી રકરીએ?’ 

અમે માલિને લઈને ઘેર આિરી ગ્યા.

‘અનાથ?’  રાઘવ	ભરવાડ

ભિાન આજ ેહહરભાઈને ત્યાં મોજ-મસિરીથરી રહે છ.ે હહરભાઈ મસત્તેર િરીઘાં 
જમરીન ભાગે ખેડ ેછ.ે  િેમને એક છોકરો છ.ે એનું નામ રાજ. રાજ િડોદરામાં ભણે છ.ે 
એક હદિસ  ફાટલેાં-િૂટલેાં કપડાં પહેરેલો અને કેટલા્ય હદિસથરી ભૂખ્યો હો્ય િેિો એક 
છોકરો િેમનરી પાસે આિે છ.ે ભૂખના કારણે િેના રરરીરનરી િામડરી પર ઊપસરી આિેલાં 
હાડકાં દેખાિાં હિાં! હહરભાઈ િેને  મહહનાદાર િરરીકે રાખે.  આજ ેએ િાિને આઠ િષ્શ 
થઈ ગ્યાં! 

હહરભાઈએ ભિાનને પોિાના છોકરાનરી જમે રાખ્યો. િેમનરી પતનરી િો ભિાનનરી મા 
જ બનરી ગઈ. સમ્યે-સમ્યે િે ભિાનને જમિાનું આપે ને બરરી્ય સાર-સંભાળ રાખે. 
ભિાન હહરભાઈનરી ખેિરી સંભાળિો અને િેમનું ટટ્કૅટર િલાિિો. િે દેખાિે ઘણો ઊંિો 
હિો. રરરીર એકિડુ ંહિું. માથા પર લાંબા અને ભૂખરા િાળ હિા. િેના લાંબા િાળ કાળરી 
ભમમર આંખ આગળ આિે ત્યારે િે હફલમરી હરીરોનરી જમે ઉછાળરી આનંદ મેળિિો. િેનરી 
આંખોમાં િમક હિરી પણ ધ્યાનથરી જોિા એમાં દુઃખનો દહર્યો સમા્યેલો હો્ય એિું લાગિું, 
જાણે િેનરી મજદંગરીમાં ઘણાં્યે દુઃખદ પ્રસંગો િરીત્યા ના હો્ય! અને એનાં જખમો િેને રહરી-
રહરીને દુઃખ આપિા હો્ય. પરંિુ િે આ િાિનરી જાણ સુધરાં કોઈને થિા ના દે. એ 
હહરભાઈને ત્યાં આનંદથરી રહેિો જાણે એનો ભૂિકાળ પણ સુખમાં જ પસાર થ્યો હો્ય. 
િાપ હો્ય, ઠડંરી હો્ય કે િરસાદ હો્ય એ પોિાના કામમાં જ ડબૂેલો રહેિો. મસઝનના સમ્યે 
હદિસ-રાિ ટટ્કૅટર લઈને ખેડિા જા્ય. િેનામાં ખેિરી કરિાનો ગજબ ઉતસાહ હિો! એ 
મનમાં રારે કે આજ ેઆટલું કામ પૂરંુ થિું જ જોઈએ એટલે સમજો કે એ કામ પૂરંુ જ! 

હદિાળરીનરી રજાઓમાં  રાજ ઘરે આિે છ.ે િે જ્્યારે પણ રજાઓમાં ઘરે આિિો 
ત્યારે ભિાન સાથે િાિો કરિાનરી િેને બહુ મજા આિિરી. ભિાન અને રાજ કંઈ કામ ના 
હો્ય એટલે મસિરી કરિા. ભિાન રાજને િેના ભણિર મિરે ઘણંબરું પૂછિો. રાજ પણ 
પોિાના ભણિરનરી બરરી િાિ ભિાનને કરિો અને એ સાંભળરીને ભિાનને ખૂબ મજા 
આિિરી. મર્યાળાનરી સાંજ હિરી, છ કે સાડાછ િાગ્યા  હરે. પિન મંદ ગમિએ િહેિો હિો. 
આખો હદિસ ખોરાકનરી રોરમાં ગ્યેલાં પક્રીઓ માળામાં બેસરી આરામ કરિાં હિાં. 
મચછરના કારણે ભેંસ અને િેનરી નાનરી પાડરીને મચછરદાનરીમાં બાંરરી દેિામાં આવ્યાં હિાં. 
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સિારથરી સાંજ સુરરી ખેિરમાંથરી ડુગંરના ફેરા લગાિરીને થાકેલું ટટ્કૅટર પણ રાંિ ઊભું 
હિું! ક્યારેક પિનનરી ગમિમાં િરારો થિાથરી લરીમડાનાં પાંદડાંનો અિાજ સંભળાિો હિો. 
ખેિરમાંથરી લાિેલરી સોનમ ડાંગરનો ઢગલો િોગાનમાં પડ્ો હિો. િેનરી ઉપર િાદરંુ ઢાંકરી 
દેિામાં આવ્યું હિું. ભિના અને રાજ િેનરી બાજુમાં ખાટલો ઢાળરી બેઠા હિા. રાજ 
ભિાનને કેટલાં મિઘાં ડાંગર કાપરી? કેટલરી બાકરી છ?ે કેટલા મજૂર છ?ે મજૂરને કેટલાં 
રૂમપ્યા આપિામાં આિે છ?ે ડાંગરનો ઉિારો કેટલો આિે છ?ે િગેરે પૂછ ેછ ેઅને ભિાન 
પણ રાંમિથરી િેને જિાબ આપે છ.ે અિાનક રાજને ક્યાંકથરી સૂઝરી આિિાં િે  ભિાનને 
એના અિરીિ મિરે પૂછ ેછ.ે ભિાન પહેલાં િો અનાકાનરી કરે છ,ે પરંિુ રાજના આગ્હને 
િર થઈ િે પોિાનો દુઃખભ્યમો ભૂિકાળ જણાિે છ ે: 

‘મારંુ આખું નોમ ભિાનમસંહ બુરાજી ગોહેલ સ. ગોમ િસઈ સ જ ેનિાગોમનરી 
પોહે આિેલું સ. મારો જનમ થ્યો િારે મારા ઘરનાં બઉં રાજી થ્યાં’િાં. દહ િરહ ને િેટ-
િેટલરી્ય મોનિાઓ પસરી મારો જનમ થ્યો’િો. મારા બાપાના મનમાં આનંદ માિો ન’િો. 
એ આખા ગોમમાં ગોળ િેંસે સે. ગોમના પાટરીદારો ને જમરીનદારો મારા બાપાને િરામણરી 
આપે સે. છો દાડા પસરી આખું ગોમ મારા ઘેર ભેગું થ્યુ’િું. એ દાડ ેમારંુ નોમ ભિાન 
રાખિામાં આ્યું’િું. બરાંનાં મનમાં આનંદ માિો ન’િો. પણ આ ખુરરી બઉ ટકરી નઈં! 
ખબર નઈં િોંથરી જમનરી નજર અમારા ઘર ઉપર પડરી અને મારા બાપાને િેમનરી હંગાથે 
અમારાથરી આઘે ને આઘે લઈ જ્્યાં. બે િરહના નોના ભિાન અને િઉને એકલા મૂકરી મારાં 
બાપા સગષે મસરાિે સે. મારરી મા મિરિા બને સે પણ હહમમિ હા્યા્શ િગર મને બઉ લાડ-
પ્યારથરી ઉસેરે સે. હંુ પોંિ િરહનો થ્યો એટલે મને નેહાળમાં ભણિા મેલ્યો. હંુ ભણિામાં 
બઉં  હોમર્યાર હિો. હાિમા રોરણમાં હંુ આ્યો એટલે મારરી માંએ મારરી જ મોનિા 
રાખરી’િરી એ પૂરરી કરિા જા્ય સે, પણ કાળને એ ના ગમ્યું. જ ેબસમાં મારરી મા બેઠરી’િરી 
એ બસનું એમસકડન્ટ થા્ય સ. એમાં બાર જણાં મરરી જ્્યા ને એ બારમાં મારરી મા...’

ભિાન આટલું િો બોલે છ ેપણ જમે બંર િૂટિાં પાણરી બમણા િેગે િહે છ ેએમ 
અત્યાર સુરરી આંખમાં સંઘરરી રાખેલાં મોિરીઓ  ઊભરાિાં લાગે છ ેઅને રરીરે રરીરે નદરીનું 
રૂપ રારણ કરે છ!ે આ સાંભળરી રાજનાં રૂંિાડાં ઊભાં થ્યાં છ.ે િેનરી આંખોમાંથરી આંસુ 
બહાર આિિા મથે છ,ે પણ િે રોકરી રાખે છ.ે ભિાનને રું કહેિું િેનરી ગડમથલ િેના મનમાં 
થા્ય છ.ે મચછરદાનરીમાં બાંરેલરી ભેંસ પણ ભિાનનરી માના મકૃત્યુનરી િાિ સાંભળરી મનસાસો 
નાખે છ!ે િાિાિરણમાં રાંમિ પ્રસરરી જા્ય છ.ે ભિાન અને રાજ જાણે જમરીનમાં કંઈ 
રોરિા ના હો્ય એમ જોઈ રહે છ.ે ત્યાં અિાનક દૂર-દૂર ખેિરમાંથરી મર્યાળનો હંુકાઉ... 
હંુકાઉ... અિાજ સંભળા્ય છ ેઅને કંઈક ભાનમાં આિિાં આંસુ લૂછરી ભિાન અરૂરરી િાિ 
આગળ િલાિે છ ે: 

‘હંુ નોનરી ઉંમરે જ બાપાનો સા્યો ખોઈ બેઠો ’િો. હિે િો પૂરો અનાથ બન્્યો! મારા 
કાકાએ મને એમનરી પોંહે રાખ્યો. હંુ એમનું કોમ કરંુ ને નેંહાળ ભણિા જિ. પણ કાકરીને 
હંુ જરરીકે ના ગમું; હંુ એમનરી ઓંખમાં કણાનરી જમે ખૂંહિો’િો. હાિમું રોરણ િો પૂરંુ થ્યું 
પણ કોમ કરાિિા હાટઅ કાકરીએ મને આગળ ભણિાનરી ના પાડરી દરીરરી. એ મને આખ 
દા’ડો કોંમ કરાિે. ઘરનાં બરાં િાહણ મારરી પોંહે રોિડાિે ને બરીજુ્ંય ઘણંબરું કામ મારે 
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કરિું પડિું. મને ખાિાનું્ય હરખું ના આપે! એમનાં ખાિાં જ ેિધ્યું હો્ય એટલું જ મળે. 
મારાથરી નોનરી  અમથરી ભૂલ થા્ય િો મને ઢોરનરી જમે મારે! કાકા બિારા કંઈ બોલિા જા્ય 
િો એમને પણ હાંભળિું પડ.ે 

એક દા’ડો હંુ કંટાળરીને ઘેરથરી ભાગરી નેંકળો. િોં જિું અને સું કરિું એનરી કંઈ 
હમજણ પડિરી ન’િરી. પણ કાકરીનો માર સહન ન’િો થિો એટલે મેં આિું ક્યુાં. િેટલા્ય 
દા’ડા હંુ િોંનો િો્ય રખડ્ો. એક અંરારરી રાિે હંુ રખડિો રખડિો હાઈિે પરનરી 
હોટલમાં જ્્યો. િો ઘણાબરા લોકો ખાિા બેઠા’િા. હંુ એક ખટારાિાળા પંજાબરીને મળો. 
એમને મેં મારરી આખરી િાિ કરીરરી. મારરી િાિ હાંભળરી દ્યાળુ સરદારજી મને એમનરી 
હંગાથે લઈ જ્્યો. એ જોં જા્ય િોં મને હંગાથે જ રાખે. હંુ નોનો હિો િોપણ સરદારજી 
મને ખટારો મસખિાડિા! પોંિ િરહ એમનરી પોંહે ર્યો ને એ પોંિ િરહમાં મેં પંજાબ, 
હહર્યાણા, ્યુ.પરી; અને આપણં આખું ગુજરાિ જોઈ લરીરું. મને ખટારો હોંકિા પણ આિડરી 
જ્્યું. પણ એક દાડો સરદારજીએ મને ખટારામાં હડઝલ પૂરિા બે હજાર રૂમપ્યા આપ્યા. 
એ મારા ગજિામાંથરી િમના પડરી જ્્યા એ મને ખબર ના રહરી. મેં એમને આ િાિ કરરી 
િો એ મારા ઉપર અકળાઈ જ્્યા ને બોલિા લાગ્યા કે સાલ્ા, િૂને અપનરી જબેમેં છુપાિે, 
હોંગે ્યા હફર કહીં ઓર જગહ છુપાકર આ્યા હોંગા ઔર મુજસે જૂઠ બોલિે હો? પસરી 
મારરી િલાસરી લરીરરી પણ મારરી પોંહે કંઈ ના મળું. હંુ આ સહન ના કરરી હક્યો ને િોંથરી 
નેકળરી પડ્ો. પસરી િો ઓમિેમ બરે બઉ રખડ્ો. મારરી પોંહે પેરિાનાં લૂગડાં કે ખાિાનું 
કંઈ ના ર્યું. ફરિો ફરિો હંુ અંઈ આ્યો અને એક ભઈ મને િમારા પપપા પોંહે લઈને 
આ્યા. મારા હાલહિાલ જોઈ િમારા પપપાને મારા ઉપર દ્યા આઈ અને મને એમનરી પોંહે 
રાખરી લરીરો. આજકાલ કરિા એ િાિને ઓંઠ િરહ થઈ જ્્યાં. મને પોત્તના સોકરાનરી જમે 
રાખ્યો! કોઈ દાડો ઘરનરી કે મા-બાપનરી ્યાદ આિિા નઈં દરીરરી. એ જારે મને બેટા કઈને 
બોલાિે િારે મને બઉં ખુરરી મળે સે!’

ભિાનનરી િાિમાં સમ્ય ક્યાં ગ્યો એ રાજને ખબર ના પડરી. પણ મર્યાળાનરી એ 
અજિાળરી રાિે િંદ્રનો પ્રકાર િેના મુખ પર પડિો હિો. પાડરીનરી સાથે ભેંસ પણ સૂઈ ગઈ 
હિરી. ભિાનનરી આંખોમાં સંિોષ અને આનંદ િિા્શઈ આિિા હિા. એ જોઈ રાજને 
પોિાના મપિા પર ગિ્શ થિા લગ્યો. અને જ ેદુઃખનાં આંસુ રોકરી રાખ્યાં હિાં એ ખુરરીનાં 
આંસુ રૂપે બહાર આવ્યાં. એટલું જ નહીં િે ભિાનને િગળરી પડ્ો... જાણે એમ કહેિો ના 
હો્ય કે ખરેખર િું મારો મોટો ભાઈ ને હંુ િારો નાનો ભાઈ...

q
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વક્વ્ય
બાળસાહહત્યની	સા્	વા્ો	

હકરીટ	ગોસવામી

બાળસહહત્ય રિિંુ એ ‘ડાબ હથનો ખેલ’ નથરી! િમે છિા,ં આપણ ેત્યા ંઘણા ંસજ ્શકો, 
એમ માનરીન ેજ બાળસાહહત્ય કે્ત્ ેઝંપલાિ ેછ ેકે – આ િો બહુ સરળ કામ છ!ે ઉપરાિં, 
ઘણા ંએિા ંસજ ્શકો પણ છ ેકે, જઓે બરીજા ંએકે્ય સાહહત્યસિરૂપોમા ંફાવ્યાં ન હો્ય; એટલે 
અંિ ેિઓે બાળસાહહત્યમા ંઆિરી ગ્યા હો્ય! અલબત્ત, સત્િરરીલ કલમો પણ સમ્ય-ેસમ્ેય 
બાળસાહહત્ય ક્તેે્ આિરી જ છ.ે એિરી કલમોનુ ંપ્રદાન પણ ્યરસિરી રહંુ્ છ.ે 

ગુજરાિરી બાળસાહહત્યનો પ્રારંભ લગભગ નિરી કેળિણરીના ઉદ્યના સમ્યનો 
ગણાિરી રકા્ય. મગજુભાઈએ મરક્ણક્ેત્ે રિામન્િનાં બરીજ રોપ્યાં િો બાળસાહહત્યક્ેત્ે પણ 
પા્યાનું કામ ક્યુાં. િેમણે બાળિાિા્શનો કક્કો માંડ્ો એમ કહરી રકા્ય. િો દલપિરામનાં 
કાવ્યોએ પણ ગુજરાિરી બાળકોને આનંદ સાથે કેળિિાનું ભગરીરથ કા્ય્શ ક્યુાં. 

બાળસાહહત્ય મિરે આમ િો ઘણરી િિા્શ થઈ રકે, પરંિુ અહીં ‘થોડામાં ઘણં’નો 
ન્્યા્ય રાખરીને સાિ િાિોનરી ટૂકંરી િિા્શ કરંુ છુ.ં 

(૧) બાળસાહહત્ય રા માટ ેરિાિું જોઈએ? 
બાળકને આનંદ મળે એ બાળસાહહત્યનો પ્રથમ હેિુ ગણા્ય. આનંદ પાછળ ક્યાંક 

બોર કે મરક્ણ પણ પ્રાતિ થઈ જા્ય એ િેનો બરીજો હેિુ. અલબત્ત, બોર કોઈ કકૃમિનરી માથે 
ન િડરી જિો જોઈએ. કકૃમિમાં એકરૂપ કે એકરસ થઈને આેલો બોર જ આિકા્ય્શ ગણા્ય. 
બાકરી, બાળકોને િેમનરી પોિાનરી ભાષા કે બોલરીમાં મસિરી, આનંદ કરાિિાનો હેિુ જ 
પ્રરાન ગણરી રકા્ય. 

(૨) બાળસાહહત્યકારે સમ્યનરી સાથે િાલિું જોઈએ? 
પોિાના સમ્યનું પ્રમિમબંબ િો દરેક કળામાં; કળાકકૃમિમાં પડિું હો્ય છ ે– એ િાિ 

સિાભામિક છ.ે બાળસાહહત્યમાં પણ સમ્ય સાથેનું અનુસંરાન હોિું આિશ્યક છ.ે સમ્યે-
સમ્યે, જીિનરરીમિ બદલા્ય છ.ે મૂલ્યોમાં પણ પહરિિ્શન આિે છ.ે બાળકોનાં રમકડાં પણ 
્યુગ પ્રમાણે બદલા્ય છ.ે બાળકોનાં સપનાં, િેમનરી સંિેદનાઓ, ફેન્ટસેરી પર પણ સમ્યનો 
પ્રભાિ પડ ેછ.ે આથરી દરેક બાળસાહહત્યકાર માટ ેએ જરૂરરી બનરી જા્ય છ,ે કે િે પોિાનરી 
કકૃમિઓમાં સમ્યનો સંદભ્શ જાળિરી રાખે. જ ે સમ્યમાં સજ ્શક જીિે છ,ે એ સમ્યનાં 
બાળકોનાં ઢાંિે જો એ ઢળે િો એિું બાળસાહહત્ય, બાળકોને પોિાનું લાગે; પોિરીકંુ લાગે. 

(૩) આજનાં બાળકોને બાળસાહહત્ય પ્રત્યે આકમષ્શિ કરિા માટ ેરું કરિું જોઈએ?
બાળસાહહત્ય બાળકો માટ ેજ રિિામાં આિે છ.ે એનો ખરો િાિક, ભાિક અને 

એક અથ્શમાં િો મનણા્શ્યક પણ બાળક જ છ!ે આથરી જ ેબાળસાહહત્ય બાળક સુરરી ન 
પહોંિે, િે ગમે િેટલા ઊંિા દરજ્જાનું હો્ય િોપણ મનરથ્શક જ છ.ે

આજ ેટકૅનૉલૉજીનો ્યુગ છ.ે જીિન રાંરલ-રમામલ્યું છ.ે મા-બાપને પોિાનાં બાળકો 
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માટ ેસમ્ય નથરી. િરરી-િરરીને િેઓ બાળકોને સુખ-સગિડનાં સારનો અપાિરી રકે; પણ 
સમ્ય િો નથરી જ આપિાં! બરીજી િરફ મોટા ભાગના મરક્કો (–કે જઓે બાળસાહહત્યના 
ખરા િાહક બનરી રકે) માત્ નોકરરી કરિા જ રાળાએ જા્ય છ!ે આથરી બાળકો સાથે િેમનો 
સંબંર િગ્શખંડ કે બહુ િો રાળા પૂરિો જ સરીમમિ રહરી જા્ય છ.ે આિરી પહરમસથમિમાં 
બાળકને બાળગરીિ કે બાળિાિા્શ કોણ સંભળાિે? આજના સમ્યમાં આ પ્રશ્ન, પ્રાણ-પ્રશ્ન 
છ.ે દાદા-દાદરી કે નાના-નાનરી િો હિે સપના સમાન જ બનરી ગ્યાં છ!ે આિામાં બાળકને 
બાળસાહહત્ય િરફ કોણ આકમષ્શિ કરે? કઈ રરીિે કરે? આ અગત્યના અને આકરા 
સિાલના જિાબમાં કહરી રકા્ય કે, બાળસાહહત્યકાર પોિે જ રું બાળક સુરરી ન પહોંિરી 
રકે?! જ ેિાિા્શ લખે છ ે– િે િાિા્શ કહેિાનું પણ રરૂ કરે! જ ેગરીિો લખે છ ે– િે બાળકો 
પાસે જઈને ગાિા-ગિડાિાનું પુણ્ય-કા્ય્શ રું ન કરરી રકે? એક રરીિે િો બાળગરીિ અને 
બાળિાિા્શ, એ પરફૉમમાંગ આટ્શ જ કહરી રકા્ય. કારણ કે, િાિા્શ કે કમિિા, બાળક િાંિે 
એમાં એને એટલો આનંદ ન આિે; જટેલો આનંદ કોઈ િેને િાિા્શ કહે; કે ગરીિ ગિડાિે 
એમાં આિે! ટૂકંમાં કહરીએ િો આજનાં બાળકોને બાળસાહહત્ય િરફ આકષ્શિા માટ ે
બાળસાહહત્યકાર પોિે જ ઘણંબરું કરરી રકે! (આ મારો જાિ-અનુભિ છ.ે)

(૪) ભણિરનું માધ્યમ અંગ્ેજીમાં િધ્યું હોિાથરી બાળસાહહત્ય પર િેનરી કેિરી અસર 
થઈ છ?ે 

અંગ્ેજી માધ્યમનો મોહ આજકાલનો નથરી. પાછો, હદિસે ને હદિસે િરિો જા્ય છ.ે 
પહરણામે, માિકૃભાષાને માઠરી અસર થઈ છ ે– એ િો હિે સૌ કોઈ જાણે છ.ે બાળસાહહત્ય 
પણ એમાંથરી બાકાિ કઈ રરીિે રહરી રકે? અલબત્ત, આજનાં કુરળ સજ ્શકો બાળકોને, 
આપણરી ભાષામાં રૂઢ થઈ ગ્યેલા અંગ્ેજી રબદો કે િાક્યપ્ર્યોગોને બાળસાહહત્યમાં સરસ 
રરીિે ગોઠિરી-પ્ર્યોજીને સમ્ય સાથેનું અનુસંરાન રચ્યું છ.ે પહરમસથમિ એિરી છ,ે કે સજ ્શકોએ 
એિું ના-છૂટકે કરિંુ પડ ેછ!ે પણ જ્્યારે કોઈ બચિું, કૂિરાને ‘ડોગરી’ કે ગા્યને ‘કાઉ’ કહે 
છ ેત્યારે મન િિળે છ!ે એથરી્ય આગળ કહંુ િો આ પેઢરી જ્્યારે ‘કાઉમાિા’ બોલરે, ત્યારે 
જીિ બળરીને રાખ થઈ જરે! 

મિરોર ભાષાનો નથરી; આપણા ગાંડપણનો છ.ે આ ગાંડપણ સાહહત્યમાં પણ ઘૂસરી 
રહ્ું છ ે – એનો અફસોસ છ.ે અંગ્ેજી રબદો ન િાપરિા એિો આગ્હ નથરી; પણ 
ગુજરાિરીના ભોગે અંગ્ેજીનું કુમ-કુમ છાંટરીને કમિિા કે િાિા્શનરી રોભા િરારિરી, એ ઠરીક 
નથરી જ! 

અમુક રોરણ સુરરી માિકૃભાષામાં જ મરક્ણ આપિા માટ ેસરકાર હિે કહટબદ્ધ 
બનરી છ.ે ભલે મોડરી-મોડરી પણ માિકૃભાષાનરી મરીઠાર સમજાણરી એનો આનંદ છ!ે િો હિે 
પછરી કંઈક રુભ-રુભ થરે એિરી આરા પણ અસથાને  નથરી! 

(૫) દૈમનક-પત્ોનરી પૂમિ્શઓ બાળસાહહત્યને મિસિારિામાં કેિો ભાગ ભજિે છ?ે 
એક સમ્ય હિો, જ્્યારે મોટા ભાગનાં દૈમનકપત્ોનરી સાથે કોઈ ને કોઈ 

બાળસાહહત્યકાર જોડા્યેલ હિા. ન જોડા્યેલ હો્ય િો ખાસ એમનરી સેિા લઈને બાળકો 
માટનેરી પૂમિ્શઓ િૈ્યાર કરિામાં આિિરી. પહરણામે, એ સમ્યનાં બાળકોને દૈમનક-પત્ જિેાં 
સરળ-સુલભ માધ્યમ વિારા ઉત્તમ બાળસાહહત્ય, ઘેર બેઠાં મળરી રહેિું. 
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આજ ેપહરમસથમિ બદલાિરી જા્ય છ.ે મોંઘાદાટ કાગળ, રંગરીન મિત્ો અને સરસ 
છાપણરી હોિા છિાં, આજ ેમોટા ભાગનાં દૈમનકોનરી બાળકો માટનેરી પૂમિ્શઓ દરીઠરી જોિરી 
ગમિરી નથરી. એનું મૂળ કારણ એમાં કોઈ જાણકાર સંપાદક નથરી! જનેે બાળસાહહત્યનો 
‘બ’ પણ નથરી આિડિો; એિા સંપાદકો વિારા િૈ્યાર થિરી પૂમિ્શ આમ રૂપેરંગે િો સરસ 
લાગે છ ેપણ એનો ‘ઇનપુટ’ િદ્દન પાંગળો હો્ય છ.ે આથરી એમ કહરી રકા્ય કે, આજનાં 
દૈમનક-પત્ોનરી પૂમિ્શઓ વિારા, બાળસાહહત્યનરી સેિા કરિાં િરારે િો કુ-સેિા થા્ય છ.ે 

ગમે િેનો કાન પકડરીને બાળસાહહત્યનરી પૂમિ્શનો સંપાદક બનાિરી દેિા્ય અથિા િો 
‘બાળકોનરી પૂમિ્શ િો બરાં સંપાહદિ કરરી રકે! એમાં િળરી, મિરેષ સંપાદકનરી રરી જરૂર?’ 
– એિરી મનોિકૃમત્ત જ કદાિ, બાળસાહહત્ય માટ ેઘાિક પુરિાર થઈ રહરી છ.ે 

(૬) બાળસાહહત્યના પ્રિાર-પ્રસાર માટ ેમલટરી-મરીહડ્યાનો ઉપ્યોગ કરરી રકા્ય કે 
કેમ? 

આજના સમ્યમાં બાળસાહહત્યક્ેત્ે એક ઉત્તમ કામ થઈ રકે િેમ છ ે– િે છ ે
મલટરી-મરીહડ્યાનું બાળસાહહત્ય સાથે જોડાણ.

બાળકોને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સારનો વિારા બાળસાહહત્ય સુલભ કરાિરીને આ હદરામાં 
સુંદર કામ થઈ રકે અને થા્ય પણ છ ેજ! ્યૂ-ટ્ૂબ, રેહડ્યો, ટમેલમિઝન, અન્્ય ઍમપલકેરન 
વિારા બાળસાહહત્યનો વ્યાપ િરરી રહ્ો છ.ે

ટમેલમિઝનનરી કાટૂ્શન-શ્રેણરીઓ બાળકોને ગમમિ સાથે જ્ાન આપે છ.ે આિું જ કામ 
મોબાઇલ અને કમપ્યૂટર વિારા પણ થઈ રહ્ું છ.ે આ બરરી આજના સમ્યનરી નક્કર 
ઉપલમબરઓ કહરી રકા્ય; જનેા વિારા બાળસાહહત્યને નિો રંગ મળરી રહ્ો છ.ે નિો ઓપ 
અપાઈ રહ્ો છ.ે 

(૭) બાળસાહહત્યનાં િિ્શમાન અને ભમિષ્ય : 
ગુજરાિરી બાળસાહહત્યનો ભૂિકાળ ખૂબ જ ભવ્ય છ.ે િિ્શમાનમાં પણ ઘણરી કલમો, 

મનષ્ાપૂિ્શક કામ કરે છ.ે દરેક સમ્યમાં બુઠ્રી કલમો િો હોિાનરી જ! એનરી સામે પાણરીદાર 
કલમો સંખ્યામાં ભલે ઓછરી હો્ય પણ એનું ઓજસ અને આભા િો ્યુગો સુરરી ફેલાઈ 
રહેિા હો્ય છ.ે 

આજ ેબાળસાહહત્યને ખરા અથ્શમાં, બાળકલક્રી બનાિનાર સજ ્શકો પણ છ;ે િો 
ફેસબુક આહદ વિારા ફૂટરી નરીકળેલ ‘મબલાડરીનાં ટોપ’ (કે ‘ટોપા’) પણ બાળસાહહત્યમાં 
અચછા પ્રમાણમાં છ!ે

સમજ્્યા િગર ઢસડ્ા કરિાનરી ઘેલછા અને ‘બાળસાહહત્ય િો સહેલું છ’ે, 
‘રેઢરીબાઈનું રાજ છ’ે – જિેરી માન્્યિા સાથે ઘણાં્ય રુરંરરો ‘અઘરંુ-અઘરંુ’ બાળસાહહત્ય 
ઓક્યા કરે છ!ે પરંિુ, એ બરાં પરથરી નજર હટાિરીને સત્િરરીલ બાળસાહહત્ય લખનારા 
સજ ્શકો અને એમનાં બાળસાહહત્ય પર નજર કરરીએ િો અિશ્ય આપણરી આંખો ઠરે જ 
છ ેઅને એમાં જ આપણરી આિિરીકાલનો ઝળહળિો િહેરો પણ દેખાઈ જા્ય છ!ે 

(િંદ્રકાન્િ રેઠ બાળસાહહત્ય વ્યાખ્યાનમાળાઅંિગ્શિ ૨૬ જૂન ૨૦૨૧ના રોજ ઑનલાઇન આપેલું 

વ્યાખ્યાન)
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સજતિન	અને	સજ તિક  મરણલાલ	હ.	પટેલ

રાટિ ટ્રી્ય સાહહત્ય અકાદેમરી : નિરી હદલહરી
MEET THE AUTHOR
(િા. ૨૧-૮-૨૦૨૧ ના રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન લેમખિ સિરૂપે)

માટરીમાં દટા્યેલા બરીજનો અંકુર બહાર આિિા સારુ માથું ઊંિકરીને માટરી ખસેડ ે
છ.ે દરેક અમભવ્યમકિ આતમબળ મિના અસંભ હોિાનરી. બરીજને ભેજ, માટરીનરી ઉિ્શરિા, 
સૂ્ય્શનરી હંૂફ, હિા અને મિસિરિા માટ ેઅિકાર મળે છ.ે આ બરાં િત્િો અમનિા્ય્શ છ ે– 
સજ ્શન એના મિના અરક્ય છ.ે પરંિુ ‘બરીજ’ ‘નક્કર’ અને ‘અખંડ’ હોિું જરૂરરી છ.ે આ 
બરાં િડ ેસહરિ્ય થિું બરીજ અંકુર પછરી છોડ, િેલ અને િકૃક્ બને છ.ે એને કંૂપળ આિે છ.ે 
કંૂપળ પછરી પાંદડાં બને... ડાળરીઓ બને ને મંજરરી કે કળરીઓ આિે છ,ે કળરી ફૂલ બને છ ે
ને ફૂલ ખરરી જઈને ફળને જગ્યા આપે છ.ે માટરીમાં રહેલા રંગો અને સુગંરો િથા સિાદનો 
પહરિ્ય આપણને આ પ્રકકૃમિ-લરીલામાંથરી પ્રાતિ થા્ય છ.ે કલા-સજ ્શનનરી ્યાત્ા પણ આિાં 
જ લરીલા-રહસ્યોને માગષે આગળ િરરીને અમભવ્યમકિ પામે છ.ે સાહહત્યકલા પ્રકકૃમિ અને 
માનિજીિનને અનેક રરીિેભાિે વ્યકિ કરે છ.ે કલાઓ પ્રકકૃમિ અને જીિનના ગૂઢાથમોને રજૂ 
કરે છ.ે જમે એક બરીજ માટરીના ગૂઢાથમો (રંગ-સુગંર-સિાદ)ને પ્રગટ કરે છ.ે 

આપણે ત્યાં ઘણરી િાર મિવિાનો કલાસજ ્શનને–એનરી પ્રહરિ્યાને, મિભાિનાના ફેન્સરી 
િાઘા પહેરાિરીને, કોઈ બરીજા ગ્હનરી િસિુ બનાિરી મૂકે છ.ે સાદરી સરળ િાિને અઘરરી 
બનાવ્યા મિના મિવિત્તાને િેન પડિું નથરી. ખેર! િાિ સરીરરી છ ે– કોઈ પણ કળા િસિુનું 
રૂપાંિર છ.ે એ રૂપાંિરનાં િાલક બળો એનરી પ્રહરિ્યામાંથરી પારખરી રકારે. ભાિકને િો 
પહરણામમાં રસ છ.ે રબદ અને સંિેદનાએ મળરીને કરુંક રસાળ અને રસાદ્ર્શ આપણરી 
સમક્ રજૂ ક્યુાં છ.ે સહૃદ્ય િો પ્રહરિ્યા અને સજ ્શક-પ્રપંિોને પણ જાણે છ ે– માણે છ.ે પણ 
બહુરા ભાિકોને િો ‘મમ મમ’-માં રસ છ.ે.. મિિેિકોને ‘ટપ ટપ’-માં મજા આિે છ.ે િો 
ભલે હંુ રાકભાજીનરી ક્યારરીનરી પાળરી ઉપર ફૂલછોડ ઉછરેિો. રીંગણ-ભીંડા મરિાં-ટામેટાં 
બેસે એ પ્રહરિ્યાઓ હંુ રસથરી જોિો, પણ િરુ રાજી િો પેલા ફૂલછોડ ફૂલોથરી લિરી પડિા 
એને જોઈને થિો. રૂપ િો બરાંને હો્ય છ ેપણ પેલું મનવ્યા્શજ સૌન્દ્ય્શ આપણને માલામાલ 
કરરી દે છ.ે

કમિિા/ કળા માત્ આતમિેિનાનો આમિષકાર છ.ે સજ ્શકના અંિરનરી અમભવ્યમકિ 
છ.ે કમિિા આપણરી ભરીિરમાં િેિોમિસિાર કરે છ.ે આપણને ઘડ ે છ;ે ઘસરી-માંજી-
અજિાળરીને િોખખા કરે છ.ે પણ એનરી કેટલરીક િણલખરી રરિો આકરરી-અઘરરી છ.ે 
આંિરશ્રરીનરી સમકૃમદ્ધ મિના સજ ્શકનો રબદ શ્રરીિંિ થિો નથરી. એ માટ ેએણે િપ કરિું પડ ે
છ.ે ‘િમારે કમિિા કરિરી છ?ે – િો િમારા ઘાિ ક્યાં છ?ે – બિાિો!’ – આ િાિ 
સમજિાનરી છ.ે આંિરશ્રરીનરી સમકૃમદ્ધ માટ ેિેઠિું પડ ેછ.ે રનદોલિ અને સિજનો િચિે 
રહરીને્ય ઝૂરિું પડ–ેઝૂઝિું પડ ેછ.ે અભાિો િો નસરીબદારોના ઉદ્ધારક હો્ય છ.ે રાસ્તો; 
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વ્યુતપમત્ત અને મિદગરોના સામનધ્યને આિશ્યક ગણાિે છ.ે અનુભિો, મનરરીક્ણો, અભાિો–
જાિે કરેલા અભ્યાસો િડ ે ઘડાિું વ્યમકિતિ કદરી ખૂટલ નરીિડિું નથરી! આમાંથરી 
સહજોપલમબર થા્ય િે સજ ્શન! આ િો બરરી રાસ્તોનરી િીંરેલરી િાિો છ.ે 

મારે િો મારરી જીિનપાઠરાળાનરી બેત્ણ ઝરીણરી પણ જરૂરરી િાિો કરિરી છ.ે મારા 
લેખન-સજ ્શનનાં મૂળ ત્યાં પડલેાં છ.ે મૂળિ: હંુ માટરીનો જીિ છુ;ં ગામડુ ં મારા પ્રાણમાં 
પુરા્યેલું છ.ે અભ્યાસ મેં ક્યમો છ.ે મિદગરોને ગોઠિેલું બોલિા સાંભળા પણ છ.ે જોકે મારંુ 
જીિિર મારો મરક્ક બન્્યું છ ે– આજ ેપણ એ જ ‘પાઠ’ ભણાિે છ.ે

મને મળેલા ત્ણ પાઠ મારરી બા, નાનરી અને રામરીમા પાસેથરી મળેલા છ.ે

૧. મરિરીિેળાએ બા-એ આટલાનરી ઈસ પર – પાસે બેસાડરીને ભરીના ને ધ્ૂજિા 
અિાજ ેકહેલું : ‘કોઈનરી્ય પાસે ખાિાનું નહહ માગિાનું...’ આગળ એ બોલરી રકરી નહોિરી. 
દસ-અમગ્યાર િષ્શનરી એ િ્યે થોડુ ંસમજલેો... પછરી મોટો થિો ગ્યો એમ બા-નરી િાિ 
સમજિો ગ્યો – અમલમાં મૂકિો ગ્યો... આજ ેપણ આંખો નમ થા્ય છ.ે નાનાં ભાઈબહેન 
માટ ેને સાથે રાંરિો ગ્યો... રરીખિો ગ્યો. ભૂખે રડુ ંઆિરી જા્ય એિા એ હદિસોમાં 
સરીમખેિરે અમને સાિિેલાં. પછરી સંસાર માંડ્ો. ઘરમાં બરું્ય હો્ય િો્ય િૂલામાં 
રરીિળાસાિમને જોઈ છ.ે રાંધ્યાં રાન રઝળરી પડ્ાં છ.ે.. ને બા-ના બોલ સાંભ્યા્શ છ.ે આિા 
હદિસોમાં િાિા્શ-કમિિા પણ મદદે ન આિરી. મનબંરે કદરીક ભૂખ ભુલાિરી હિરી. પણ 
પન્નાલાલનરી જીિનકથા ‘િરસ્યા મલકનો મેઘ’ િથા આતમકથા ‘િરસરી માટરી’ – આ 
હદિસોમાં લખાઈ હિરી. રબદનરી સોબિે પરીડાનરી આઘરી રાખરી... ખાિાનરી બહુ િમા નહોિરી!

૨. અમને રાંરરીખિડાિરીને મોટાં કરિાં નાનરી આિેલરી. મને એ સામે બેસાડરીને 
કહેિરી: ‘જો સાંભળ, બેટા! દુઃખને માથે રીંગડાં નથરી હોિાં... બાળપણમાં બા જિરી રહે એ 
બાળકોનું દુઃખ નથરી િેઠાિું. મારરી બન્ને જુિાનજોર દરીકરરીઓ પોિરાં મૂકરીને પ્રભુને વહાલરી 
થઈ ગઈ ને દેિને મનેખનું કાળજુ ંથોડુ ંહો્ય? બેટા! મને આ દુઃખના ડુગંરોમાં રું કામ 
રઝળાિિો હરે મારો દેિ?!’ પછરી નાનરી સાબદાં કરિાં અમને કહેિરી : ‘દુઃખનું ઓસડ 
દા’ડા’! કામે િડરી જિાનું બરાંએ!’

બા-નરી િાિ સમજાિરી ગઈ હિરી : જાિે કમાઈ લેિાનું... ને જાિે રાંરરીને ખાઈ લેિાનું 
કોઈનાં ઓમર્યાળાં નહીં રહેિાનું! નાનરી-નરી િાિનો સાર એ હિો કે દુઃખ િો િેઠ ેિે જાણે... 
બરીજાને િો એ દેખા્ય નહીં–એને રીંગડાં થોડાં હો્ય િે દેખા્ય?! દુઃખ િો સમ્ય િરીિે એમ 
ભુલાિું જા્ય! નિું આિે, એનાં ગાણાં નહીં ગાિાનાં! કામ કરિાનું! મન્યમિ સામેનરી આ 
નાનરી લડાઈએ મિદ્યાપરીઠનું કા્ય્શ ક્યુાં. મારરી િાિા્શનાં પાત્ો બહુરા નમા્યાં છ ેને સંઘષ્શ કરે 
છ.ે 

૩. રામરીમા િો અમારા જીિિરનો એકમાત્ આરાર! અમને ભૂખ્યાં–િરસ્યાં િિમી 
કાઢ ેને રસોડ ેલઈ જઈને ખરાિે. હંુ ૧૯૭૩ ના જૂનનરી ૩૦મરીએ જીિિરમાં પહેલરી િાર 
દૂર નોકરરીએ જિા નરીકળિાનો હિો. ઈડર, આગલરી સાંજ ેઆિરીને એણે કહેલું : ‘હડલ 
હાિિજ,ે િહેલો ઘેર આિજ.ે ને... જો, બેટા! દરીિો પોિાના હદિેલથરી બળે છ ેમાટ ેિેલ 
પૂરિો રહેજ!ે’ સાિ મનરક્ર ને િકૃદ્ધ માના આ રબદોએ સજ ્શન-લેખનના્ય પાઠ અજાણિાં 
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જ રરીખિરી દરીરા હિા! આપણં કોહડ્ંુય ને આપણં િેલ! જાિે બળા મિના દરીિો અજિાળું 
નથરી આપિો. આપણામાં રહેલરી જન્મજાિ િપટરીક પ્રમિભાને અભ્યાસ અને અનુભિોથરી 
લેખન િાટ ેિહરિાથ્શ કરિાનરી હો્ય છ.ે હદિસો િરીિિા ગ્યા અને ત્ણેનરી િાિો સમજાિરી 
ગઈ. રાસ્તોએ નથરી આપ્યું એિું િો નથરી, ને મન્યમિ િો આજ્ેય કસોટરી કરિરી રહે છ;ે પણ 
ત્ણે મા-નરી િાિોથરી મને જુદું ને મિરેષ િો ક્યાં્યથરી કરું નથરી મળું! ને હંુ મનત્યનો 
અભાગરી િે ત્ણેમાંથરી એકે્યનરી સેિા કરિાનરી િક જ ન પામરી રક્યો! રબદાંજમલ િો 
એમને માટ ેઓછરી પડ!ે

હંુ ગામડાનો માણસ. રાસ્તો ભણિાનું મને બહુ ફાવ્યું નથરી. હંુ પ્રકકૃમિ અને માન-
પ્રકકૃમિને નરીરખિો-અનુભિિો-પામિા મથિો રહ્ો છુ.ં રબદ પાસે ગ્યો ત્યારે્ય કેન્દ્રમાં 
પ્રકકૃમિ અને માણસ જ હિાં. રબદ મને મારા િળમાં લઈ ગ્યો, મારા મલકનરી ભરીિરમાં 
લઈ ગ્યો. અનેક મબરાદરરીઓ, સમાજો, િગમોનો રબદ વિારા જ િો પહરિ્ય થ્યો. િાિન 
અને ઉત્તમ િકિવ્યોના શ્રિણનો લાભ પણ રબદને આભારરી છ.ે રબદે મને મારરી 
રમકિઓનો િથા સરીમાઓનો પણ પહરિ્ય કરાવ્યો છ.ે એટલે ‘કરું્ય હોિાનો’ ભાિ 
જીિને ભટકાિરી રક્યો નથરી. પગ જમરીન સાથે દોસિરી િૂક્યા જ નથરી. થોડુ ંપણ સારંુ 
લખા્યું હો્ય, કોઈએ પત્થરી, ફોનથરી ખુરરી વ્યકિ કરરી હો્ય ત્યારે જીિ ઠ્યમો છ ેજરૂર! 
પરંિુ ટરીકાકારોને્ય સમજિાનરી મહેનિ કરરી છ.ે િો ભાિકોનરી ભલરી લાગણરીએ રાિા પણ 
મળરી છ.ે આજ્ેય મન િો એમ જ કહે છ ે કે ઉત્તમ કલાકકૃમિઓ, રિનાઓ 
જોિા-િાંિિા-સમજિાનું બને િો એથરી િરુ કોઈ મોટરી િાિ નથરી! 

આખરે, કલાનો–સાહહત્યનો–હેિુ રો છ?ે સુન્દરમ્ કહે છ ેિેમ ‘કલાનો ઉદ્દરે માત્ 
રુદ્ધ આનંદ આપિાનો છ.ે’ ને એનું સથાન િે ‘સામામજકનું હૃદ્ય’ છ.ે પણ કલા એથરી્ય 
િરુ આપે છ.ે કલા, મને િો લાગ્યું છ ેકે ઉત્તાપ-ને હરરી લે છ;ે પરીડા-સંિેદનાને બરીજાઓનાં 
દૃટિાંિોથરી ‘કળાતમક રરીિે’ સમજાિે છ ેને એમ સમજણને માગષે િલાિરીને રાણપણના 
ઘરમાં લઈ જઈને બેસાડ ેછ.ે સાહહત્યકલા એટલે રબદ વિારા સૌન્દ્ય્શસજ ્શન! ત્યાં રબદ 
કદરીક સારન મટરીને સાધ્યનરી કોહટ રારણ કરે ત્યારે હદવ્યાનુભૂમિ થા્ય છ.ે રસ, અથ્શ અને 
આનંદ : ત્ણે્ય એકબરીજાનો પિા્શ્ય બનરી જા્ય એિરી ક્ણો િે કલામસમદ્ધનરી ક્ણો છ.ે 
ભાિકતિ આિરી સભરિામાં રન્્યિાનો અનુભિ કરે છ.ે 

કલાકાર પહરમિિ જગિને અપહરમિિ કરરીને રજૂ કરે છ.ે જાણે આપણે જોિા છિાં 
જ ે નહોિા જોઈ રક્યા એ િસિુ આપણને બિાિે છ.ે આ સંદભષે મેં મારાં મિદ્યાથમી 
ભાઈબહેનોને મારરી પોિાનરી કાવ્યાવ્યાખ્યા રરીખિરી છ.ે ‘પહરમિિ રબદોનો અપહરમિિ 
મિન્્યાસ રિરીને જ ે નિો, િાજો, મમ્શસભર અને રમણરી્ય અથ્શ આપે છ ે િેને કમિિા 
(સાહહત્ય) કહે છ.ે’

સજ ્શક એનરી સગ્શરમકિને–એનરી કારમ્યત્રી પ્રમિભાને–રરીમે રરીમે ઓળખિો થા્ય છ.ે 
એનરી સમકૃમદ્ધ માટ–ેઘડિર િાસિે–એ િરુ ને િરુ િાંિિો-મિિારિો થા્ય છ.ે રાસ્તો અને 
રસજ્ોનો સંપક્શ સિિ હો્ય િોપણ લાભ થા્ય છ.ે આ બરું છિાં જો સજ ્શક પાસે મનરરીક્ણ 
િથા અનુભિોનરી મૂડરી નહીં હો્ય િો બરું ‘પોથરીમાંનાં રીંગણાં’ – બનરીને રહરી જા્ય એમાં 
જરાપણ બેમિ નથરી. 
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મનમમત્ત મળિાં સગ્શરમકિ સહરિ્ય થા્ય છ.ે સંિેદનો અને અનુભૂમિ બનેલા અનુભિો 
ભાષારૂપ રારે છ.ે ને જ ેિે રૂપનરી કકૃમિનો મપંડ બંરા્ય છ.ે રિના એનરી સમગ્ છાપ પાડ ે
એિો આકાર પ્રગટ ેત્યારે સજ ્શન પ્રત્યક્ થ્યાનું અનુભિા્ય છ.ે િરારે સરળિાથરી સજ ્શનને  
સમજાિિાનરી િકો મને અધ્ય્યન-ખાસ િો િગ્શમાં અધ્યાપન દરમ્યાન–સાંપડરી છે

સજ ્શક માત્ મજજ્ાસુ હો્ય એટલું પૂરિું નથરી. સજ ્શકમાં હંમેરાં કુિૂહલ હોિું જોઈએ. 
અંકુર ફૂટિો જોઈને કે રંગો બદલિરી કંૂપળ જોઈને એ બાળકનરી જમે ત્યાં રસરી જા્ય િો 
પણ એ સહજ ગણા ખરિું પાન કે અજાણરી આંખમાં આંસુ જોઈને સજ ્શકનરી ભરીિર 
પ્રમિભાિ–પ્રશ્નો–જાગે, એનરી સંિેદનપટિુા એને અજપં કરરી મૂકે–એિું બનિું જોઈએ. 
મુગરિા અને મિસમ્ય સિિ હોિાં ઘટ.ે મિદગરિા િથા રાણપણ સજ ્શનપ્રહરિ્યા િખિે 
સહરિ્ય હો્ય ત્યારે રિના િસિુમિન્્યાસથરી દર્શન સુરરી પહોંિે છ.ે 

બાળપણમાં મેં કાંટાળા થોર પર, કાંટાઓનરી પરિા ક્યા્શ મિના સટાસટ િડરી જિરી 
િેલ જોઈ હિરી. આખરી િાડ િેલથરી ઢકંાઈ જા્ય ને રોજ સાંજ ેએ િેલ પર પરીળાં ફૂલો 
ઊઘડરી આિે. જાણે અંરારંુ ફેડિા મથિરી ઝરીણરી દરીપમાળાઓ ન હો્ય! ઉલ્ાસ-િેદનાનરી 
િેલ આમ મુસરીબિોને ગણકા્યા્શ મિના પ્રસરરી રહે એનું નામ જીિન-સાહહત્યના પાઠ હંુ િો 
પ્રકકૃમિ પાસેથરી રરીખ્યો છુ.ં એમાં મને મારંુ ગ્ામજીિન આજ ેપણ મદદરૂપ થિું રહ્ું છ.ે એ 
મારો િૈભિ છ.ે ગ્ામજીિન (આમ િો પ્રત્યેક જીિન) સજ ્શકને મિષ્યિસિુ આપિા સાથે 
રિનાનું આખું માળખું (સટટ્કિર) પણ આપે છ.ે અનેક કથા. િાિા્શ િથા નાટકોનાં 
ઉદાહરણો વિારા હંુ ‘સંરિનાઓ’ પામ્યો છુ.ં 

કોઈ પણ કકૃમિનરી કાિરી સામગ્રીમાં ‘નક્કર રક્યિા’ હો્ય િો પહરણામમાં પહરપકિિા 
પ્રગટિરી આિિાનરી! અલબત્ત ‘સજ ્શકિા’-નો જાદુઈ હાથ િો હોિો જ ઘટ.ે હંુ કા્યમ બે 
ઉદાહરણ આપું છુ ં: 

૧. કંુભાર િાસણ ઘડિા દૂરના િળાિનરી િોખખરી ને િરીકણરી માટરી લાિે છ.ે એને 
ઝરીણરી કરરી, પાણરી છાંટરી, ગૂંદરીને છ-સાિ હદિસ સુરરી િૈ્યાર કરે છ.ે પછરી મપંડ િાકડ ેિડ ે
છ.ે 

૨. મરલપરી મૂમિ્શ માટ ેસાગ-સાદડ-સરીસમનું પહરપકિ લાકડુ ં પસંદ કરે છ.ે એને 
માટરી-પાણરી અને આછરી આંિથરી પકિે છ.ે ત્યારે સુંદર રાલભંમજકા કે ગણેરજી મૂમિ્શમંિ 
થા્ય છ.ે મરલપરી એ જ રરીિે પથથરનરી પણ પસંદગરી કરે છ.ે 

િાિા્શકારે–નિલકથાકારે–નાટ્કારે પણ ‘િસિુપસંદગરી’ કાળજીથરી કરિાનરી હો્ય 
છ.ે બાકરીનું કામ ‘સગ્શરમકિ’ કરરી આપે છ.ે 

*

મારરી કકૃમિઓ મને ક્યાંથરી મળરી છ?ે – એનરી કેટલરીક મિગિો હંુ જરૂર આપરી રકંુ. 
પણ એ િો થોડરી સામગ્રી હો્ય કે કથાબરીજ! મૂળ િો એના–િસિુનો/અંિઃિત્િનો–
આકારમાં રૂપાંિર પામિાનો જ મહહમા છ.ે મકાઈનો રોટલો ખાઈએ ત્યારે માટરી કે 
ખાિરનરી જરા્ય ગંર આિિરી નથરી! અંિસિત્િ આકારમાં રૂપાંિહરિ થઈ જા્ય, એ બંને 
અમભન્ન િિા્શ્ય ત્યારે ઉત્તમ રિનાનરી પ્રામતિ થા્ય છ.ે
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જાંબુ, બદલરી, પરીટરીસરી થ્યેલરી િહુ, બાિળનાં ફૂલ, રાિિાસો, ડમરરી જિેરી મારરી 
િાિા્શઓનું િસિુ અને સામામજક માળખંુ પણ મને મારા મલકમાંથરી મળેલાં છ.ે અરે! 
કોરોનામાં મારરી ‘બદલરી’ િાિા્શનરી નામ્યકા મિરિા થઈ એ જાણરીને હંુ ઉદાસ થ્યેલો. િિલરી 
ખડકરી, ટપુ ક્યાં છ?ે રાિાં પો્યણાં ને પલકના સૂર – િાિા્શનરી નામ્યકાઓ મને િઢિા આિરી 
હિરી. બેએક િો રાજી પણ થ્યેલરી. રૂપાંિર થ્યા પછરી સમાજ અને સમસ્યાઓ િો હો્ય 
જ છ ે– એનરી િો મજા છ.ે ‘ગામ જિાનરી હઠ છોડરી દે’ ને ‘આગમન પછરી’ – જિેરી 
કાવ્યરિનાઓ પણ, જગ્યા બિાિરીને કહરી રકંુ કે આ રહરી એ ભોં્ય : ભરીિરમાં ને બહાર 
પણ! કઠોર િાસિિ અને રિરૂ મન્યમિ મને લખાિિાં રહ્ાં છ.ે હજી મારે ‘રિિરી’ છ ેએ 
‘કકૃમિ’ સુરરી િો હંુ પહોંચ્યો નથરી. પણ પ્રિાસનો અપાર આનંદ છ.ે 

િા. ૧લરી ઑગસટથરી ૧૬મરી ઑગસટ :

િલ્ભ મિદ્યાનગર

q

પ્રકીણતિ
િારણરી સાહહત્યમાં િૈમિધ્ય: મરિદાન ગઢિરી, 2018, 39, રાંકુિલ બંગલો, સોલા 

રોડ, ઘાટલોહડ્યા, અમદાિાદ-61, પકૃ. 8+168, રૂ. 200/- કાવ્યમરુ: સં્યા: રિરીન્દ્ર પારેખ, 
2020, સાહહત્યસંગમ, સુરિ, પકૃ. 160, રૂ. 179/- રણિન અને દહર્યો: રાકેર પટલે, 
2020, હડિાઇન પમબલકેરન, અમદાિાદ. પકૃ. 112, રૂ. 150/, સામિત્રી પ્રિેમરકા: હકરરીટ 
ઠક્કર, 2021. ્યાંગમુકિા પ્રકારન, િડોદરા, પકૃ. 81, રૂ. 60/- પાંખંકોપમનષદ: જ્યેર 
િહર્યા, 2020, મુ.પો. સેિમન્યા િા. દેિગઢ, બાહર્યા મજ. દાહોદ. પકૃ. 96, રૂ. 110/- 
પ્રણામ પપપા: ડૉ. મબંદુ મત્િેદરી/દમરિરી ઠાકર 2019, ગૂજ ્શર પ્રકારન, અમદાિાદ. 
28+460, રૂ. 550/- અમભષેક: સંપા: રમેર મત્િેદરી, 2018, લટરૂ પ્રકારન, ભાિનગર 
8+136, રૂ. 200/- િમનિા મિરેષ: રક્ા રુકલ, 2021, આર. આર. રેઠ એન્ડ કંપનરી પ્રા. 
મલ. મુંબઈ/અમદાિાદ પકૃ. 110, રૂ. 150/- રબદસંકેિ: લાલજી કાનપહર્યા. 2011, પ્રમિણ 
પ્રકારન પ્રા. મલ. રાજકોટ, પકૃ. 128, રૂ. 140/- છલેડા હો છલેડા: નરીલેર પંડ્ા, 2021, 
સાહહત્ય વિાર પહરવ્રિન, ઈરા િાલ્યમ, કાલાિડ રોડ, રાજકોટ, પકૃ. 112, રૂ. 125/- 
આંરળો્યુગ: અમનરૂદ્ધમસંહ ગોહહલ, 2021, ઉપમનષદ ‘પલૉટ નં. 43/બરી, ગૌરરીરંકર 
સોસા્યટરી, જ્િેલસ સક્શલ, ભાિનગર-364003 પકૃ. 328, રૂ. 380/- પરપોટાનરી 
પ્રાથ્શના:ગુણિંિ રાહ, 2020, આર. આર. રેઠ એન્ડ કંપનરી પ્રા. મલ. મુંબઈ/અમદાિાદ. 
પકૃ. 64, રૂ. 75/-
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કાવ્યાસવાદ
સુરેશ	જોષીની	કરવ્ાનો	આસવાદ	:	૨

રાજશે	પંડ્ા

ગ્યા અંકમાં સુ.જો.નરી ‘પ્રાથ્શના’ સાંભળરી. આ િખિે એમના ‘હંુ’નો સંગ કરરીએ. 
‘પ્રાથ્શના’માં ઈવિરનો અસિરીકાર છ.ે ઈવિરના નકાર પછરી, માણસ એકલો પડરી જા્ય ત્યારે 
એનું રું થા્ય િેનું કાવ્ય છ ે: ‘હંુ’.

પહેલાં કાવ્યિાિન : 

હંુ

અંધારની	રણરે્માં 
મૃ્	ચદ્રિકેરા	પ્રે્	શો	ભમ્ો	ફરં;	

પવનનાં	આ	હાડ	્ીણાંની	સરાણે	 
બુઠ્ાં	થ્યેલાં	શૂદ્્યની	રે	ધાર	હંુ	કાઢા	કરં;

્ેજનાં	મૃગજળ	્ણે	્રળ્યે	જઈ 
મારી	છા્યા	ઊ્રડી	ડુબાડવાને	હંુ	મથું;

મૂરછત્િ 	ઈશ્રની	લૂખી	આંખો	રનચોવી	 
આ	મુમૂષુતિ	કાળના	રે	મુખમાં	ટો્યા	કરં.

(‘પ્રત્યંિા’માંથરી)

આ કાવ્ય જ્્યારે (ઈ. ૧૯૬૦ આસપાસ) લખા્યું હરે, ત્યારે ગુજરાિરી કમિિામાં 
જટેલું નિું લાગ્યું હરે િેટલું હિે નહીં લાગે; પણ એમાંનરી કાવ્યાનુભૂમિ આજ્ેય (આ કપરા 
કોમિડકાળમાં, ‘હોિા’નરી મનરથ્શકિાના સંદભ્શમાં) અસરદાર જરૂર લાગે એિરી છ;ે એટલે 
એનરી અસરકારક િાિ આજ ેફરરીથરી.

આ કાવ્ય જોિાંિેંિ જણારે કે એમાં બબબે પંમકિનરી એક એિરી િાર કંહડકા છ.ે આ 
િારે્ય કંહડકામાં હંુ-નરી એકલિાઈ–અસહા્ય મસથમિનું આલેખન છ.ે આ આલેખનમાં જ ે
કાવ્યરરીમિ ્યોજાઈ છ ેિે ગુજરાિરી કમિિાને આરુમનકિાનરી હદરાએ દોરરી જા્ય છ.ે એમાં 
સુરેર જોષરીના કમિકમ્શનો મિરેષ પણ પમા્ય છ,ે કંઈક.

પહેલરી કંહડકામાં હંુ-નો રઝળપાટ વ્યકિ થ્યો છ.ે આ કંહડકાને જુદરી જુદરી રરીિે 
િાંિરી રકા્ય. 

૧. પહેલા, રરીષ્શકના ‘હંુ’ સાથે છલે્ા બે રબદ ઉમેરરીને : ‘હંુ ભમિો ફરંુ’ – એમ. 

૨. એમાં પહેલરી પંમકિ ઉમેરરીએ િો : ‘હંુ અંરારનરી રણરેિમાં ભમિો ફરંુ’ એિું 
િંિા્ય.
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૩. હિે િન્દ્રનું ઉપમાન ઉમેરરીને િાંિરીએ : ‘હંુ અંરારનરી રણરેિમાં મકૃિ િન્દ્રકેરા 
પ્રેિ રો ભમિો ફરંુ’ એ િાક્ય વિારા હંુ–ના એકાકરી રઝળપાટનું દૃશ્ય આંખે અફળા્ય. 

આ દરેક િાિને ખ્યાલ આિિો જા્ય કે જમે જમે રબદો ઉમેરા્ય છ ેએમ એમ 
અમભવ્યમકિ સઘન બનિરી જા્ય છ.ે સાથે સમજા્ય છ ેકે ‘હંુ ભમિો ફરંુ’નું સાદું સપાટ 
આલેખન, સંિેદનનરી રંગદમર્શિામાંથરી ફંટાઈ, કઈ રરીિે ‘હંુ અંરારનરી રણરેિમાં મકૃિ 
િન્દ્રકેરા પ્રેિ રો ભમિો ફરંુ’નરી સંકુલિા સુરરી પહોંિે છ.ે

‘હંુ... ભમિો ફરંુ’નરી આ જ ેરઝળિરી દરા થઈ િે કંઈ ‘હંુ િો બસ ફરિા આવ્યો 
છુ’ંનરી અલગારરી રખડપટ્ટરી નથરી કે નથરી ‘સંસારે મુજ મુગર ભ્રમણ પાંરુ મમલન િેરે’-નરી 
મનરુદ્દરેે ્યાત્ા. આ િો છ ેમનરથ્શક રઝળપાટ. ‘सहरा में आ कर भी मुझको ठिकाना 
ना ममला’નરી જમે હદિસરાિ િાલિા આ રઝળપાટમાં ‘અંરાર ખુરબોભ્યમો’ િો ક્યાંથરી 
લાગે? જ્્યાં અંરાર જ ‘્યુગોથરી રરીખેલા પ્રખર સહરા’નરી રણરેિ બનરી ગ્યો છ ેત્યાં? એને 
કેમ ઝરીલરી રકા્ય અંજમલમાં? એ કંઈ ‘િન્દ્રરીએ મોકલેલાં અમકૃિ’ નથરી. અહીં િો સિ્યં 
િન્દ્ર જ મકૃિ છ,ે આકારમાં ઉપર. ને એના પ્રેિ પડછા્યા જિેો હંુ નરીિે રણરેિમાં મનરંિર 
ભમિો-ભટકિો રું કરે છ ેિે જાણિા બરીજી કંહડકા િાંિિરી પડ.ે 

બરીજી કંહડકાને અંિે ‘...રાર હંુ કાઢ્ા કરંુ’નરી આગળ જ ે‘રૂન્્ય’ રબદ આિે છ ેિે 
હરિ્યા મિરેષને પ્રગટ કરે છ,ે આમ : ‘..રૂન્્યનરી રે રાર હંુ કાઢ્ા કરંુ.’ એ િરુ મિમરટિ બને 
છ ે‘બુઠ્ાં’ મિરેષણથરી ઃ ‘બુઠ્ાં થ્યેલાં રૂન્્યનરી રે રાર હંુ કાઢ્ા કરંુ.’

હિે રાર કાઢિા િો સરાણ જોઈએ. હંુ–પાસે સરાણ છ ેહાડકાંનરી. આ હાડકાં િરીણાં 
બન્્યાં છ ેવિાસથરી એટલે કે પિનથરી. માટ ે: ‘પિનમાં આ હાડ િરીણાંનરી સરાણે, બુઠ્ાં થ્યેલાં 
રૂન્્યનરી રે રાર હંુ કાઢ્ા કરંુ.’ એમ અમભવ્યમકિ પૂરરી થા્ય છ.ે પણ રાર કાઢિાનું પૂરંુ થિું 
નથરી. બુઠ્ાં થ્યેલાં રૂન્્યને અણરી નરીકળરે કે નહીં િેનરી મુદ્દલે ખબર નથરી હંુ-ને; ‘પૅમન્સલનરી 
કબર ને મરીણબત્તરી’ના પેલા બુઢ્ાનરી જમે, જરરીકે. આખા નાટકમાં એ કબરનરી રારે બેઠો 
બેઠો પૅમન્સલને અણરી કાઢ્ા કરે છ,ે મરીણબત્તરીના આછાં અજિાળાંમાં, ઝાંખરી આંખે, અંિ 
સુરરી. ને મરીણબત્તરી છ ેકે જ ેઓગળિરી જ જા્ય છ ેને પેમન્સલ છ ેકે બસ બટકિરી જ જા્ય 
છ,ે ટૂકંરી ને ટૂકંરી થિરી જ જા્ય છ.ે આંગળરીએ પકડરી્ય ન રકા્ય એટલરી જ રહરી જા્ય છ ે
અંિે ને રાર િો નરીકળિરી જ નથરી રરાર. એમ આ બરીજી કંહડકા પણ થઈ ગઈ પસાર.

પછરી ત્રીજી કંહડકામાં હંુ, હંુ નથરી રહેિો. રહે છ ેએનો પડછા્યો. આખો પડછા્યો 
પણ નહીં. માત્ થોડરીક છા્યા; રાર કાઢિાં કાઢિાં છોલાઈ છોલાઈને બિરી છ ેિે. એ ‘મારરી 
છા્યા ડબુાડિાને હંુ મથું.’ જો હંુ-થરી હંુ-નરી છા્યા, િામડરી જમે ઊિરડરી રકા્ય િો જ જુદરી 
થા્ય. આ છા્યા ઊિરડિા માટ ેજ રૂન્્યનરી રાર કાઢિાનરી હરિ્યા આગળ થઈ. હિે છા્યા 
ઊિરડરી રકાઈ છ ેિો ડબુાડરી પણ રકા્ય. ક્યાં ડબુાડરી રકા્ય? પહેલરી િાર િો ‘...િમળ્યે 
જઈ.’ બરીજી િાર ‘...મકૃગજળ િણે િમળ્યે જઈ.’ ત્રીજી િાર ‘િેજના મકૃગજળ િણે િમળ્યે 
જઈ.’

આમ ત્રીજી ડબૂકરીએ ‘િેજનાં મકૃગજળ’ આિે; રણમાં ઝળહળ ઝળહળિાં ઝાંઝિાનાં 
જળ. રઝળપાટ કરનારનરી આંખ આંજી ઝબકરી જિા હો્ય છ ેઅલપઝલપ. એ કોઈનરી 
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િરસ િો ન છરીપાિે, પણ પંડ-છા્યા ડબુાડિા કામ લાગે િો લાગે, ક્યારેક; આ રરીિે : 
‘િેજનાં મકૃગજળ િણે િમળ્યે જઈ, મારરી છા્યા ઊિરડરી ડબુાડિાને હંુ મથું.’

કાવ્યનરી છલે્રી કંહડકામાં ઈવિર મિનાના જગિમાં હંુ-નો જીિનસંઘષ્શ પરાકાષ્ાએ 
પહોંિે છ,ે આમ : ‘મૂમછ્શિ ઈવિરનરી લૂખરી આંખો મનિોિરી, આ મુમૂષુ્શ કાળના રે મુખમાં 
ટો્યા કરંુ.’  આરુમનક મનુષ્ય હંુ – માટ ેજીિિું એ કેિળ કાળમનગ્શમન (timepass) બનરી 
રહે છ.ે એનરી માટ ેજીિન સાથ્શક બંને એિરી કોઈ સંભાિના નથરી. એટલે જીન (life)ને બદલે 
કાળ (time)નો ઉલ્ેખ આિે છ.ે જ ેકાળ દરેકના જીિનનો અંિ લાિે છ ેિે કાળને કમિ, 
– कालो न याता, वयमेव याताને સાિ સામા છડે ેજઈ મુમૂષુ્શ કહે છ.ે કાળ મુમૂષુ્શ છ ે
િો ઈવિર મૂમછ્શિ છ.ે એકદા જ ેકરુણાસાગર કહેિાિો, જનેરી આંખોમાંથરી કરુણા છલકાિરી, 
જ ેજોઈ ગાંરરી્યુગનો કમિ ‘ભલે ઊગ્યાં મિવિે ન્યન નમણાં એ પ્રભુ િણાં’ એમ ગાિો એ 
ઈવિરરી આંખો હિે, આરુમનકકાળે સાિ લુખખરી છ.ે એને મનિોિરી મનિોિરી, જો થરીજી ગ્યેલું 
આંસુ મળરી આિે િો આ મરણાસન્ન કાળના મુખમાં ટોિાનું છ.ે જમે જન્મરીને િરિ જીિિા 
ઝઝૂમિા બાળકના મુખમાં (...જનેિાને જાિે રાિિાનું જોર ન હો્ય િેથરી) રૂ-થરી દૂર ટોઈ’ 
એમ. આ રરીિે કાળને ટકાિરી પોિે્ય ટકિાનું છ.ે એક પછરી એક જીિસટોસટ પ્ર્યતનો કરરી 
કરરી. 

કાવ્યલેખન પણ એિો જ એક પ્ર્યતન છ.ે આ પ્ર્યતન સિિ િાલિો જોઈએ. 
િૈ્યમકિક સિરે, હંુ-નરી ભૂમમકાએથરી. સહુ-નરી ભૂમમકાએથરી નહીં; ટોળાના સિરે નહીં. એટલે 
જ દરેક કંહડકાને અંિે ટો્યા કરંુ, હંુ મથું, કાઢ્ા કરંુ, ભમિો ફરંુ – એિાં હરિ્યાપદો 
્યોજિામાં આવ્યાં છ.ે આ બરાં એકિિનરી્ય હરિ્યાપદો અણનમ એકલિરીરનો મનદષેર કરે 
છ.ે આ હરિ્યાપદો વિારા જટેજટેલરી હરિ્યા વ્યકિ થા્ય છ ેિે હરિ્યા નથરી, પણ અહરિ્યા છ.ે એ 
કંઈ સાથ્શક હરિ્યા ન કહેિા્ય. મનરથ્શક હરિ્યા કહેિા્ય. મનરથ્શકિા દરા્શિિાં આિાં મિલક્ણ 
હરિ્યાપદો ્યોજી કમિએ આરુમનક સમ્યના માનિજીિનનું, માનિમાત્ના િૈ્યમકિક હંુ-નું, 
હંુ-નરી અમસિતિગિ મનરથ્શકિાનું મનરૂપણ ક્યુાં છ.ે

આિો હો્ય છ ેઆરુમનકનો હંુ. આરુમનક કમિિાનો હંુ.

q
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અભ્યાસ
રૂપાં્રની	પ્રહક્ર્યા:	‘ધાડ’ના	સંદભષે

જાવેદ	ખત્રી

પરેર ના્યકહદગદમર્શિ હફલમ ‘રાડ’ ૨૦૧૮માં પ્રદમર્શિ થઈ હિરી અને આ હફલમ 
જ્યંિ ખત્રીનરી ટૂકંરી િાિા્શ ‘રાડ’ પર આરાહરિ હિરી. હફલમ કચછરી ના્યક ઘેલાના જીિનનરી 
િાિ લઈને આિે છ.ે પરંિુ, આ ઘેલાનું જીિન બહારના માણસ – પ્રાણજીિન –ના 
દૃમટિકોણથરી બિાિિામાં આવ્યું છ.ે હફલમમાં રાિજી સોન્દરિાનરી મસનેમેટોગ્ાફરી ખરેખર 
માણિા ્યોગ્ય છ,ે જ ેકચછનરી ભૂમમના બરા જ રંગોને છિા કરે છ.ે અહીં, હંુ સહુથરી િરુ 
મહત્િ રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યાને સમજિામાં આપરીર. અને એના પાછળ ક્યા મસદ્ધાંિો અને 
થરીઅરરી કામ કરરી રહ્ાં છ,ે અને કઈ રરીિે હફલમ-રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યાને જોિામાં આિે છ ે
એના મિરે િાિ કરરીર. સૌપ્રથમ હંુ રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા અને ભાષાંિર, એ બે િચિેના 
સંબંર મિરે િાિ કરરીર. ત્યારબાદ, હંુ હફલમ-રૂપાંિર (Film Adaptation), એક 
નિલકથામાંથરી કે એક િાિા્શમાંથરી જ્્યારે હફલમ બનાિિામાં આિે છ,ે િો અલગ-અલગ 
મિિારકો િેના મિરે રું કહે છ ેઅને િેને કઈ રરીિે જુએ છ,ે અને અંિે હંુ આ હફલમ, ‘રાડ’ 
મિરે િાિ કરરીર.

*
ભાષાંિર અને રૂપાંિરના સંબંરને સમજિાથરી આપણે રરૂ કરરીએ. અહીં, રૂપાંિરનરી 

પ્રહરિ્યાને ભાષાંિરના એક પ્રકાર િરરીકે જોિામાં આિે છ.ે રોમાન જકૅોબસન (Jakobson 
2000) પોિાના લેખમાં ભાષાંિરના ત્ણ પ્રકારનરી િાિ કરે છ.ે પહેલો પ્રકાર છ,ે Inter-
lingual translation; એક ભાષામાંથરી બરીજી ભાષામાં કરાિાં ભાષાંિરને Interlingual 
translation કહેિામાં આિે છ,ે જનેે આપણે સાદરી ભાષામાં “translation proper” પણ 
કહરીએ છરીએ. અહીં, બે ભાષાઓ સંકળા્યેલરી છ,ે અંગ્ેજીમાં કંઈક લખા્ેયલું છ ેજનેે 
આપણે ગુજરાિરીમાં અનુિાહદિ કરરીએ અથિા ગુજરાિરીમાં કંઈક લખા્યેલું છ ે જનેે 
આપણે અંગ્ેજી અથિા હહંદરી અથિા બરીજી કોઈ ભાષામાં અનુિાહદિ કરરીએ. જકૅોબસનના 
મિે ભાષાંિરનો બરીજો પ્રકાર છ,ે Intralingual translation; જ્્યારે એક ભાષાનરી કકૃમિને 
એ જ ભાષામાં ફેરફાર સાથે અથિા સરળ બનાિરી રજૂ કરિામાં આિે િેને આપણે In-
tralingual translation કહરીરું. જ્્યારે આપણે આ િાિા્શ ‘રાડ’નરી િાિ કરરીએ િો સહુથરી 
પહેલાં આ િાિા્શ ૧૯૫૩માં પ્રકામરિ થઈ, અને ફરરીથરી એ જ િાિા્શ કેટલાક ફેરફાર સાથે 
પુનઃપ્રકામરિ થઈ છ;ે આ જ ેપહેલા અને બરીજા પ્રકારનમાં ભેદ આવ્યો, એને જકૅોબસનનરી 
દૃમટિએ Intralingual translation કહરી રકરીએ. બરીજી રરીિે જોઈએ િો રેકસમપ્યરનું 
નાટક જ ેઅંગ્ેજીમાં લખા્યું છ,ે અને એ જ નાટકને િાિા્શના સિરૂપે અંગ્ેજીમાં મૂકિામાં 
આવ્યું. બજારમાં િમને Shakespeare’s Stories જિેાં પુસિકો મળરે; એનાં નાટકોને 
િાિા્શના સિરૂપમાં મૂકિામાં આવ્યાં છ,ે જનેે પણ આપણે Intralingual translation 
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કહરીરું. ત્રીજો પ્રકાર જ ેઅહીં, રૂપાંિરનરી િિા્શ માટ ેબહુ મહત્િનો છ.ે આ ત્રીજા પ્રકારને 
રોમાન જકૅોબસન Inter-semiotic translation કહે છ.ે જ્્યારે કકૃમિને એક સાંકેમિક 
પદ્ધમિમાંથરી બરીજી સાંકેમિક પદ્ધમિમાં મૂકિામાં આિે િો એ પ્રહરિ્યાને Inter-semiotic 
translation કહેિામાં આિે છ.ે Semiotics, અંગ્ેજીમાં છલે્ાં સો િષ્શમાં આ રબદ ખૂબ 
જ પ્રિમલિ થ્યો છ;ે એનાં મૂળ એહરસટૉટલ (Aristotle) સુરરી જા્ય છ,ે પરંિુ છલે્ાં સો 
િષ્શમાં ફહદ્શનાન્દ હદ સ્યોસૂર (Ferdinand de Saussure) અને િાલસ્શ સાંડસ્શ પસ્શ 
(Charles Sanders Pierce)ના કામના કારણે Semiotics અલગ-અલગ મિદ્યારાખાઓ 
અને સામામજક મિજ્ાનમાં ખૂબ જ બોલા્યેલું અને િપરા્યેલું નામ છ,ે જનેે આપણે 
ગુજરાિરીમાં સંકેિમિજ્ાન િરરીકે ઓળખરીએ છરીએ. ફ્ેંિ પરંપરામાં સંકેિમિજ્ાનને Semi-
ology કહેિામાં આિે છ,ે જ ે રબદ સ્યોસૂરે ઉપ્યોગમાં લરીરેલો, જ્્યારે અમેહરકન 
પરંપરામાં પસ્શના કામથરી એ Semiotics િરરીકે ઓળખા્ય છ.ે જ્્યારે એક કકૃમિ જ ેરામબદક 
છ ેઅને ભાષામાં લખા્યેલ છ,ે અને એ કકૃમિને ભાષાના માધ્યમ સુરરી સરીમમિ ન રાખિાં 
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમમાં મૂકિામાં આિે; અહીં, જ ેસંકેિનો આપણે ઉપ્યોગ કરરી રહ્ા છરીએ 
એ મહત્િના થઈ પડ ેછ.ે જ્્યારે એ કકૃમિ લખા્યેલરી છ ેત્યારે ફકિ ભાષાનાં સંકેિોનો 
ઉપ્યોગ થા્ય છ,ે પરંિુ જ્્યારે એ હફલમમાં પહરિમિ્શિ કરિામાં આિે છ ેત્યારે ત્યાં દૃશ્ય-
શ્રાવ્ય સંકેિોનો પણ ઉપ્યોગ થા્ય છ;ે આ જ ેફેરફાર આવ્યો – એક પ્રકારના સંકેિોમાંથરી 
િેને નિા પ્રકારના સંકેિોમાં મૂકિામાં આિે છ ે – એને Inter-semiotic translation 
કહેિામાં આિે છ,ે એક સંકેિવ્યિસથાનું બરીજી સંકેિવ્યિસથામાં રૂપાંિર. આ પ્રહરિ્યાને 
બરીજા રબદોમાં transmutation પણ કહેિામાં આિે છ.ે

જ્્યારે આપણે રૂપાંિરનરી િાિ કરરીએ, સામાન્્ય રરીિે એક નિલકથા કે ટૂકંરી િાિા્શ 
પરથરી એક હફલમ બનાિિામાં આિે િો િેને આપણે ‘નિલકથાનું હફલમમાં રૂપાંિર’ અથિા 
‘ટૂકંરીિાિા્શનું હફલમમાં રૂપાંિર’, એ રરીિે જોઈએ છરીએ. આપણે સારરી રરીિે સમજીએ છરીએ 
કે નિલકથા કે ટૂકંરીિાિા્શમાં ભાષાનો ઉપ્યોગ થ્યો છ;ે ભાષાના માધ્યમથરી લેખક િાિકને 
કંઈક કહરી રહ્ો છ.ે પરંિુ જ્્યારે એ જ કકૃમિને એક હફલમમાં પહરિમિ્શિ કરિામાં આિે િો 
ત્યાં ફકિ ભાષા નથરી, ભાષા છ ે– ભાષા બોલા્ય છ,ે અલગ-અલગ પાત્ો સંિાદ બોલે 
છ,ે ભાષા લખા્યેલરી પણ છ,ે સરિરીન પર રબદો લખા્યેલા હરે, હફલમમાં હોહડ્શન્ગસ દેખારે 
– હફલમમાં બોલા્યેલરી અને લખા્યેલરી ભાષા છ.ે પણ િેનરી સાથોસાથ ત્યાં સંગરીિ છ,ે ગરીિ 
છ,ે પચિાદ્-ભૂ સંગરીિ છ.ે ફ્ેમમંગ છ ે– પાત્ો ઊભા છ,ે િેનરી સાથોસાથ ફ્ેમમાં બરીજુ ંપણ 
ઘણંબરું છ.ે અને આ બરું જ હફલમના મિશ્ેષણમાં, હફલમને સમજિામાં મદદરૂપ થા્ય 
છ.ે જનેા કારણે હફલમ ફકિ એક ભાષાનો મિમનમ્ય ન રહેિાં, િેના દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંકેિનો 
અથ્શ પણ ખૂબ જ મહત્િપૂણ્શ થઈ પડ ેછ.ે 

*
રૂપાંિરનરી મિભાિના પ્રમાણે જ્્યારે એક નિલકથા કે િાિા્શને સંપૂણ્શપણે હફલમમાં 

રૂપાંિર કરરીએ અથિા િો િેના કેટલાક ભાગ લઈને આપણે નેરેહટિ હફલમ િૈ્યાર કરરીએ 
િેને રૂપાંિર કહેિામાં આિે છ.ે એટલે જ ેિાિા્શ કે નિલકથા છ ેિેના મુખ્ય અંરો આપણને 
હફલમમાં જોિા મળે. ઐમિહામસક દૃમટિકોણથરી જોિાં, દરેક િાિા્શ અથિા દરેક હફલમ એ 
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એક રૂપાંિર જ છ.ે કારણ કે કોઈ એક મિિાર અલગ-અલગ લેખકો અલગ-અલગ રરીિે 
પ્રસિુિ કરે છ.ે જ ેરરીિે આપણે અવિિૈિાદ (Dualism)નરી િાિ કરરીએ છરીએ કે િમારરી 
પાસે મિિારો સરીમમિ છ,ે પણ એ મિિારને િમે કઈ રરીિે પ્રોજકેટ કરરો, કઈ રરીિે બરીજા 
સામે મૂકરો, ત્યાં જ ેિમારરી કકૃમિ છ ેિે અલગ બને છ.ે રામા્યણ-મહાભારિ પર આરાહરિ 
ઘણરી હફલમો બનરી છ,ે જ ેપૌરામણક કથા સિરૂપે પણ બનરી છ ેઅને એ જ કથાને પા્યા 
િરરીકે લઈને આરુમનક સમ્યનરી હફલમો પણ બનરી છ.ે મમણ રતનમ્ નરી ‘રાિણ’ હફલમ જોરો, 
જ ેમુખ્યતિે િો રામા્યણ પર આરાહરિ છ,ે જ્્યાં એક નિો દૃમટિકોણ િો છ ેપણ મૂળ િો 
રામા્યણનરી કથા પર જ આરાહરિ છ.ે ‘મિરિમ-િેઢા’ હફલમ જોરો જ ેમિરિમ-િેિાળનરી કથા 
પર આરાહરિ છ,ે પરંિુ એ પૌરામણક નથરી; ત્યાં રાજા મિરિમ નથરી પણ મિરિમ નામનો 
પોલરીસ ઇન્સપેકટર છ,ે રાક્સ િેિાળ નથરી, પરંિુ િેઢા નામનો એક ગુંડો છ.ે હફલમનું જ ે
સિરૂપ છ,ે જ ેરરીિે કથા રજૂ થઈ છ,ે એ િમને મિરિમ-િેિાળનરી ્યાદ અપાિરે, પરંિુ એ 
હફલમનાં દૃશ્ય શ્રાવ્ય રૂપમાં આિે છ.ે મુખ્ય મુદ્દો એ છ ેકે લગભગ દરેક પ્રકારના મિિાર 
જ ેઆપણે રજૂ કરરીએ છરીએ, િે ક્યાંક ને ક્યાંક બરીજી કોઈ કકૃમિ સાથે સંકળા્યેલા હો્ય, 
બરીજી કકૃમિથરી પ્રેહરિ હો્ય.

મિવિના કેટલા્ય થરીઅહરસટ આજ ેરૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા પર િાિ કરે છ.ે મોટાભાગના 
થરીઅહરસટ આ પ્રહરિ્યાને ભાષાંિરના મસદ્ધાંિો સાથે જોડ ેછ ેઅને ત્યાંથરી જ ઘણા મહત્િના 
ખ્યાલોને આ પ્રહરિ્યાને  સમજિામાં ઉપ્યોગમાં પણ લે છ ેઅને આગળ િાિ કરે છ.ે 
એ-િાિ િુ (૨૦૧૪)એ એક ખૂબ સરસ લેખ ક્યમો છ,ે Intersemiotic translation અને 
adaptation મિરે. એ કહે છ ેકે, “Adaptation is a ubiquitous phenomenon, but 
it is not well understood, at least if one insists on the myth of fidelity and 
denigrate adaptations as second-rate representation.” આજનરી િારરીખે ભાષાંિર 
અને રૂપાંિરને લઈને જ ેસહુથરી મોટરી િિા્શ િાલરી રહરી છ ેઅને કદાિ િાલરે એ આ 
fidelity-િફાદારરી-ના પ્રશ્નનરી છ.ે જ્્યાં સુરરી આપણે રૂપાંિરને િફાદારરીના દૃમટિકોણથરી 
જોઈરું ત્યાં સુરરી આપણે એને એક ગૌણ પ્રહરિ્યા િરરીકે જ જોઈરું. આ સંજોગોમાં મુખ્ય 
કકૃમિ જ પ્રથમ રહેરે અને એના પરથરી બનેલ હફલમ, ઓપેરા કે િેબ-મસરરીઝ ત્યારે જ 
મહત્િનરી બનરે જ્્યારે આપણે મુખ્ય કકૃમિ અને રૂપાંિહરિ કકૃમિનરી સરખામણરી કરરીરું. 
આપણે રૂપાંિહરિ કકૃમિના પોિાના સિિંત્ અમસિતિનરી િાિ નથરી કરિા. એ સિિંત્ 
અમસિતિનરી સાથે એ કકૃમિ નિું રું લાિરી એનરી પણ આપણે િાિ નથરી કરિા. િુનરી આ 
સહુથરી મહત્િનરી દલરીલ છ ેકે જ્્યાં સુરરી આપણે આ સરખામણરીમાં રહરીરું અને િફાદારરીના 
પ્રશ્નનરી જ િાિ કરરીરું ત્યાં સુરરી રૂપાંિહરિ કકૃમિ હંમેરાં second-hand જ કહેિારે. 

રૂપાંિહરિ કકૃમિમાં આપણે રું ગુમાવ્યું એનરી જ િાિ કરરીએ છરીએ. ભાષાંિરનરી 
પ્રહરિ્યામાં આપણે Loss and Gainનરી િાિ કરરીએ છરીએ; જ્્યારે આપણે એક ભાષામાંથરી 
કકૃમિને બરીજી ભાષામાં ભાષાંિહરિ કરરીએ ત્યારે મૂળ કકૃમિમાંથરી આપણે કંઈક ગુમાિરી 
દઈએ છરીએ. આપણે મોટભેાગે આ ગુમાિરી દેિાનરી બાબિ પર િાિ કરરીએ છરીએ, કારણ 
કે ત્યાં િફાદારરીનો પ્રશ્ન આિે છ.ે િેનરી સાથોસાથ ભાષાંિરમાં કંઈક નિું મેળિરી પણ 
રકા્ય છ,ે ભાષાંિર માટ ેિમે કંઈક હટાવ્યું િો એના સથાને કંઈક નિું િો મૂકરો ને? 
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કકૃમિને રસપ્રદ બનાિિા માટ ેઆપણે કંઈક િો ઉમેરરીરું. હફલમ ‘ઓ્યે લકરી, લકરી ઓ્યે!’ 
(બૅનરજી, ૨૦૦૮)નું એક રસપ્રદ ઉદાહરણ આપું. હહંદરી હફલમ છ,ે હદલહરીમાં બોલાિું 
હહંદરી ઉપ્યોગમાં લેિા્યું છ ેઅને િેથરી સંિાદમાં પંજાબરીનરી છાંટ પણ છ.ે એક દૃશ્યમાં 
હહરોઇન લકરી (અભ્ય દેઓલ) પાસે આિે છ ેઅને પૂછ ેછ,ે “િુમ અપને આપ કો સમજિે 
ક્યા હો?”, હરીરો થોડુ ં મિિારરીને કહે છ,ે “મિનોદ ખન્ના.” ખૂબ સામાન્્ય અને રમસક 
સંિાદ છ,ે પ્રેક્કને મજા આિે છ.ે પરંિુ જ્્યારે આ સંિાદનું અંગ્ેજીમાં અંગ્ેજી પ્રેક્ક માટ ે
subtitling થ્યું, અને જ્્યારે આ પ્રશ્ન પડદા પર પુછા્યો, “What do you think of 
yourself?” િો ઉત્તર કંઈક અલગ જ મળો. સામાન્્ય રરીિે વ્યમકિિાિક નામનું ભાષાંિર 
કરાિું નથરી. ‘મિનોદ ખન્ના’ વ્યમકિિાિક નામ છ,ે કલાકાર હિા, ખૂબ સારા અને 
ખ્યામિપ્રાતિ અદાકાર હિા, પરંિુ િેમના નામનું ભાષાંિર થ્યું બરીજા વ્યમકિિાિક નામમાં 
– “Client Eastwood.”  અહીં્યાં, જ ેસમજિા જિેરી બાબિ છ ે કે ભાષાંિર િમારા 
પ્રેક્કને કેન્દ્રમાં રાખરીને થઈ રહ્ું છ.ે આપણરી Source Text – મુખ્ય કકૃમિ મહત્િનરી છ ે
અને એનો અથ્શ ભાષાંિરમાં Target Textમાં એટલે કે રૂપાંિહરિ થ્યેલરી કકૃમિમાં મળિો 
જોઈએ. અહીં, એક નિા જ પ્રકારનું સંિુલન ઊભું કરિામાં આવ્ંુય: મિનોદ ખન્ના ભારિના 
ખુબ જ જાણરીિા અદાકાર છ ેપરંિુ િે અમમિાભ બચિન કે રાહરૂખ ખાન જટેલા મોટા 
અમભનેિા નથરી કે જમેને અંગ્ેજી પ્રેક્કિગ્શ પણ જાણિો હો્ય, એટલે નામનું ભાષાંિર 
જરૂરરી બને છ,ે અને િેથરી જ એનરી સામે નિું નામ એિું જ મુકા્યું, કલરીન્ટ ઇસટિુડ, ખૂબ 
પ્રિમલિ અમભનેિા છ ેપણ એ માલમોન બ્ાન્ડો કે રોબટ્શ ડરી નરીરો નથરી. આ જ ેસંિુલન છ ે
એ અથ્શના સાિત્ય માટ ેજરૂરરી થઈ પડ ેછ,ે સંકેિ બદલા્ય છ ેપરંિુ િેનું મૂળ મહત્િ 
જળિાઈ રહે છ.ે અહીં્યાં, જ ેરૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા કરે છ ેએનરી કલા-સમજ આપણને જોિા 
મળે છ.ે એનરી પાસે એક કકૃમિ છ ેજનેા પર એ કામ કરરી રહ્ો છ,ે પરંિુ એના કરિાં મોટરી 
િસિુ એનરી સામે એક પ્રેક્કિગ્શ છ.ે એ પ્રેક્કિગ્શ આ કકૃમિનો નિા રૂપમાં સિરીકાર કરરે કે 
નહહ એ સહુથરી મહત્િનો પ્રશ્ન છ.ે અને હફલમ-મેહકંગ એ એક કમમર્શ્યલ પ્રોજકેટ છ;ે 
હજારો-લાખો રૂમપ્યાનરી લાગિથરી એક હફલમ બને છ.ે અહીં, એક વ્યિસામ્યક અપેક્ા પણ 
જોડા્યેલરી છ.ે એટલે જ પ્રેક્કિગ્શ કકૃમિને સિરીકારે એ પણ એટલંુ જ જરૂરરી થઈ પડ ેછ.ે 

જ્્યાં આપણે ફકિ ગુમાિિાનરી િાિ કરિા હિા ત્યાં હિે ઉપરોકિ કારણસર કંઈક 
નિાના સિરીકારનરી પણ િાિ કરિરી રહરી. અને િેના જ કારણે જ્્યારે આપણે ‘રાડ’ િાિા્શનરી 
િાિ કરરીએ િો એના આરારે િરારેમાં િરારે સાિ-આઠ દૃશ્ય સાથેનરી એક મસરિપટ િૈ્યાર 
થા્ય. મૂળ િાિા્શમાં િરારે દૃશ્યો નથરી, િેિરી જ રરીિે પ્રાણજીિન રું મિિારરી રહ્ો છ ેએ 
બિાિિા િમે િારેઘડરીએ િેના સિગિ-સંિાદોમાં ન જઈ રકો, એ પ્રેક્કો માટ ેકંટાળાજનક 
થઈ પડ.ે એટલે િમારે કંઈક એિું ઊભું કરિું પડ ેકે જમેાં પુનરાિિ્શન ન હો્ય અને એ 
પ્રેક્કને જોિા-સમજિામાં આનંદ આપે. સાિ-આઠ દૃશ્યથરી બે કલાકનરી હફલમ નહહ બને, 
એના માટ ેહફલમનરી પટકથામાં ઘણં-બરું ઉમેરિું પડરે. અને જો ફકિ સાિ દૃશ્ય લઈને 
હફલમ બનાિરો િો માંડ ૨૦ મમમનટનરી હફલમ બનરે જનેે દરા્શિિા માટ ેમસનેમાઘર નહહ 
મળે. આમ, ક્યા માકષેટને ટાગષેટ કરરીને આપણે પોિાનરી કકૃમિ ઊભરી કરરી રહ્ા છરીએ એ 
પણ જરૂરરી થઈ પડ ેછ.ે 

*
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આન્દ્રે બેમઝનના ૧૯૪૮ના લેખ, ‘Adaptation or the Cinema as Digest’ 
(Bazin 2000)માં સૌપ્રથમ િાર રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા પર સૈદ્ધાંમિક લખાણ મળે છ.ે બેમઝન 
કહે છ ેકે રૂપાંિરનરી સમસ્યાનું મનરાકરણ થઈ રકે છ ેઅને મસનેમાનો ઇમિહાસ એનરી 
સાક્રી પૂરે છ.ે હફલમ-મેકર પાસે જરૂરરી visual-કલપના હો્ય િો સાહહત્યને હફલમમાં મૂકિા 
માટનેરી જરૂરરી રૈલરી જાળિરી રકે છ.ે સાથોસાથ મિિેિક પાસે િે જોઈ રકે એિરી દૃમટિ પણ 
હોિરી જોઈએ. મોટાભાગનરી રૂપાંિહરિ હફલમો મૂળ સાહહત્યકકૃમિના ટૂકંા અિિરણ િરરીકે 
કે િેના સરળરીકરણ િરરીકે આિે છ.ે રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા કાં િો મસનેમાનરી કળા માટ ેથા્ય 
અથિા પ્રેક્ક માટ,ે બેમઝનના મિે એ મોટાભાગે પ્રેક્કિગ્શ માટ ેથિરી હો્ય છ,ે જ્્યાં હફલમ 
બનાિનાર સાહહત્યકકૃમિનરી લોકમપ્ર્યિાનો લાભ લેિાનો પ્ર્યતન કરે છ.ે દોસિો્યેવસકરીનરી 
નિલકથા The Idiot પરથરી બનેલ હફલમ પર િાિ કરિા બેમઝન સાહહત્યકકૃમિના 
સરળરીકરણનરી િાિ કરે છ.ે બેમઝન એ પણ સિરીકારે છ ેકે આિરી હફલમથરી કકૃમિને નુકસાન 
નથરી થિું, પરંિુ સાહહત્યકકૃમિથરી અજાણ પ્રેક્કિગ્શને કંઈક નિું મળે છ.ે અને મોટાભાગના 
હકસસાઓમાં હફલમ બન્્યા બાદ કકૃમિનું િેિાણ િરે છ.ે ‘Digest’ રબદ બેમઝન માટ ે
નકારાતમક ન હિો; રૂપાંિરના કારણે સાહહત્યકકૃમિ સુલભ બને છ,ે સરળરીકરણ પ્રેક્કને 
મૂળ કકૃમિ િરફ આિિા માટ ેપણ પ્રેરે છ.ે જ્્યૉજ ્શ બલૂસટોને રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યાનું બાઇબલ 
કહરી રકા્ય એિું પુસિક આપ્યું, ‘Novels into Film’ (1957). અહીં્યાં બલૂસટો 
સાહહત્યકકૃમિને િરુ મહત્િ આપે છ,ે હફલમને નહહ. સાહહત્યકકૃમિ પરથરી રૂપાંિહરિ થ્યેલ 
હફલમને એ ગૌણ ગણે છ,ે અને એ પણ મૂળ કકૃમિ પ્રત્યેનરી િફાદારરીનરી િાિ કરે છ.ે એક 
સામાન્્ય પ્રશ્ન થા્ય, કે જ ે રરીિે આપણરી પાસે દર પાનાંનરી ‘રાડ’ િાિા્શ છ ેઅને િેને 
હફલમમાં રૂપાંિહરિ કરિા માટ ેઘણંબરું ઉમેરિું પડ,ે િેિરી જ રરીિે જો આપણરી પાસે ૬૦૦ 
પાનાંનરી નિલકથા હો્ય િો રું આપણે ૮ કે ૯ કલાકનરી હફલમ બનિરી રકરીરું? અને જો 
બનાિરીરું િો રું એને પ્રેક્ક સુરરી પહોંિાડરી રકરીરું? 

McFarlaine પોિાના પુસિક, ‘Novel to Film’ (1996)માં આ િફાદારરીના 
પ્રશ્નનરી જ િાિ કરે છ.ે એમના મિે િફાદારરીનો પ્રશ્ન રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યાને િરુ સંકુલ બનાિે 
છ.ે આ રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા પ્રથમ િો એક ગૌણ કળા માટનેરી પ્રહરિ્યા ગણારે, અને બરીજુ ંજ ે
હફલમકારો આ પ્રહરિ્યા કરરી રહ્ા છ ેિેમનું કામ થોડુ ંિરારે અઘરંુ બનાિરી દે છ;ે િેમના 
પર એક દબાણ હો્ય છ ે કે મુખ્ય કકૃમિ સાથે િેમને િફાદાર રહેિાનું છ.ે િેનરી સામે 
મેકફલષેન Intertextualityનરી દલરીલ મૂકે છ;ે િેમના મિે એક કકૃમિના બરીજી કકૃમિના 
રૂપાંિરમાં Intertextuality બહુ મહત્િનું સથાન રરાિે છ.ે િમે જ્્યારે ‘દેિદાસ’ નિમલકા 
િાંિો છો અને ‘દેિદાસ’ હફલમ જુઓ છો ત્યારે હફલમને સમજિામાં િમને નિમલકા 
મદદરૂપ થરે, અને ઘણરી જગ્યાએ નિમલકાને સમજિામાં હફલમ મદદરૂપ થરે. હફલમ 
‘રાડ’નરી જ િાિ કરંુ િો ઘેલો જ ેિેહર્યાના િકૃક્ મિરે િાિ કરે છ ેિે મને હફલમ જોિાં 
નહોિરી સમજાઈ, એક કરિાં િરુ િાર જોિા છિાં્ય એ રૂપક નહોિું સમજા્યું. ઘેલાનો 
સંિાદ “િાકિ ખપે ભાઈબંર...” એ હફલમ જોિામાં િરુ મહત્િપૂણ્શ થઈ ગ્યો હિો. આ 
સંિાદ હફલમમાં ત્ણ િખિ આિે છ,ે અને ઘણા મહત્િના સમ્ય પર સાંભળિા મળે છ,ે 
એટલે હંુ એ સંિાદને કેન્દ્રમાં લઈને આખરી િાિ સમજિાનો પ્ર્યતન કરિો રહ્ો, અને 
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િેહર્યાના િકૃક્નું જ ેપ્રિરીક છ ેિેના પર મેં પૂરિું ધ્યાન ન આપ્યું. િાિા્શ િાંચ્યા બાદ મને 
એ બાબિનો ખ્યાલ આવ્યો કે આ સંિાદ અને િેહર્યાનું િકૃક્ એકબરીજા સાથે જોડા્યેલાં 
છ.ે બંને એકબરીજાનાં પૂરક હોઈ, સાથે એક મોટુ ંપ્રિરીક ઊભું કરે છ.ે અહીં, intertextu-
ality િમને બંને કકૃમિઓને િરુ સારરી રરીિે સમજિામાં મદદરૂપ થા્ય છ,ે બંન્ને કકૃમિ સમાન 
રરીિે મહત્િનરી બનરે અને મુખ્ય અને ગૌણનરી િાિ નરીકળરી જરે, બંને કકૃમિ પોિપોિાના 
સથાને મુખ્ય છ,ે અને બંને િાિકને મિિાર સમજિામાં મદદરૂપ થરે. મેકફલષેન બરીજો મુદ્દો 
િિષે છ ેિે છ ેchronotope. જ્્યારે ‘રાડ’ િાિા્શ લખાઈ, ૧૯૫૩માં, િે સમ્યે જ ેસામામજક 
અને રાજકરી્ય સંદભમો હિા અને જ્્યારે હફલમ બનરી અને પ્રદમર્શિ થઈ, ૨૦૧૮, િેનરી 
રાજકરી્ય-સામામજક પહરમસથમિમાં ખૂબ જ મોટો િફાિિ જોિા મળે છ.ે Chronotope 
બખિરીમન્યન મિિાર છ,ે જ ેસમ્ય અને સથળ સૂિિે છ.ે ‘દેિદાસ’ નિમલકા અને ‘દેિ ડરી.’ 
(૨૦૦૯) હફલમ આ મિિારનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છ.ે ‘દેિ ડરી.’ હફલમ ‘દેિદાસ’ પર 
આરાહરિ છ,ે પરંિુ ત્યાં કલકત્તા નથરી, હદલહરી અને પંજાબ છ;ે દેિદાસ નથરી, દેિ છ;ે 
પાિ્શિરી નથરી, પારો છ;ે િંદ્રમુખરી નથરી, િંદા છ;ે િુન્નરીલાલ નથરી, િુન્નરી છ.ે સથળ બદલાઈ 
ગ્યું છ,ે નામ બદલાઈ ગ્યાં છ.ે સમ્ય પણ બદલાઈ ગ્યો છ,ે આરુમનક જમાનો છ ેઅને 
િેથરી જ ત્યાં સમસ્યાઓ પણ આરુમનક છ.ે ‘દેિ ડરી.’ના હદગદર્શક અનુરાગ કશ્યપે એક 
ઇન્ટરવ્યૂમાં કહેલું કે જ્્યારે ‘દેિદાસ’નરી કરુણાંમિકા લખાઈ ત્યારે સંિારનાં માધ્યમો ખૂબ 
જ મા્યા્શહદિ હિાં. િરુમાં િે સમ્યે િગ્શ- અને જામિ-ભેદ ખૂબ રમકિરાળરી હિાં. આજ ે
આપણરી પાસે સંિારના માધ્યમો ફોન, ઇન્ટરનેટ, િગેરેના રૂપમાં ખૂબ જ સુલભ છ,ે િગ્શ 
અને જામિવ્યિસથા પહેલાં જટેલરી રમકિરાળરી નથરી રહરી. પરંિુ અહીં દેિનો અહંકાર એ 
સહુથરી મોટરી સમસ્યા હિરી. રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યામાં આ જ ે ફેરફાર આવ્યા એને આપણે 
સથળ-સમ્ય (Chronotope)ના સિર પર જોઈ રકરીએ. ‘રાડ’ના સંદભ્શમાં સથળનો િો 
નહહ પણ સમ્યનો સંદભ્શ બદલા્ય છ;ે ૧૯૫૩માં લખા્યેલરી િાિા્શ અને ૨૦૧૮માં પ્રદમર્શિ 
થિરી હફલમમાં કચછ ઘણં બદલાઈ ગ્યું છ;ે ૨૦૧૮માં કચછને એક પ્રિાસનસથળ બનાિરી 
દેિા્યું છ.ે જ ેવ્યમકિને િાિા્શ મિરે ખ્યાલ નથરી એ હફલમને એક નિા જ દૃમટિકોણથરી જોરે, 
એ ૧૯૫૦ના કચછને જોિાનો પ્ર્યતન નહહ કરે; એ પોિાના કચછના અનુભિોના સંદભ્શમાં 
હફલમને જોરે.  “Chronotopic analysis supports multi-modal representations 
and interpretations of texts, literary or filmic, since each of them produces 
meaning from its own distinct context — its time and space.” (Wu 2014: 
166-7) જ ેક્ણે િમે કકૃમિને એક સથળ-કાળમાંથરી ઉઠાિરી બરીજા સથળ-કાળમાં મૂકરો, 
િમારરી કકૃમિને જોિાનરી દૃમટિ બદલાઈ જરે. રૉબટ્શ સટામ (૨૦૦૦) પણ રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યાને 
chronotopeના સંદભષે જુએ છ.ે 

*
બો્યુમ (Boyum 1986) રૂપાંિરના છ મુખ્ય મુદ્દાઓ મિરે િાિ કરે છ.ે િેનો પહેલો 

મુદ્દો છ ેViewer as Reader: Variation of Interpretation, એટલે કે િમે જ્્યારે એક 
હફલમ જુઓ છો ત્યારે િમે એક પ્રેક્કના રૂપમાં ત્યાં જાઓ છો, એનરી સહુથરી મોટરી અસર 
એ છ ેકે પ્રેક્કિગ્શમાં બેઠલે દરેક વ્યમકિ હફલમને પોિાનરી રરીિે જોરે અને િેનું પોિાનું 
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મિશ્ેષણ કરરે, અને િેથરી જ કોઈ એક જ મિશ્ેષણ હફલમનું માપદંડ ન હોઈ રકે. 
Multiplicity of meaning એટલે કે ‘અથ્શનરી બહુમિરિા’ એ દૃશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમનરી એક 
રમકિ છ.ે બરીજો મુદ્દો બો્યુમ િાિ કરે છ ેએ છ ેFilm Maker as a Reader: The Ques-
tion of Fidelity, િફાદારરીનો પ્રશ્ન. જ ેહફલમ બનાિરી રહ્ો છ,ે હફલમનો હદગદર્શક, એ 
પોિે પણ એક િાિક છ.ે હફલમ-મથ્યરરીમાં હફલમનો હદગદર્શક હફલમનો લેખક ગણા્ય છ,ે 
નહહ કે હફલમનરી કથા, પટકથા કે સંિાદ લખનાર. એક હદગદર્શક િરરીકે હંુ એક કકૃમિ િાંિું 
છુ,ં અને એને હંુ એક િોક્કસ પ્રકારે સમજુ ંછુ,ં મારરી એ સમજણને હંુ હફલમમાં પહરિમિ્શિ 
કરંુ છુ.ં એટલે કે રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યા સહુથરી પહેલાં િો એક મિશ્ેષણ છ,ે એક િાિન છ;ે 
એક લેખકનું, એટલે કે એક હદગદર્શકનું પોિાનું એક િાિન છ.ે અહરી, જ ેઅસલ કકૃમિ 
(Source Text) છ ેકે જનેા પર આરાહરિ હફલમ બનરી છ,ે એમાં કેટલાક અલગ-અલગ 
મિિારો રજૂ થ્યેલ છ ેજ ેહદગદર્શકના િાિનમાં ન પણ આવ્યા હો્ય. બો્યુમના મિે ત્રીજો 
મહત્િનો મુદ્દો છ ેPoint of View. જ્્યારે એક હદગદર્શક હફલમ બનાિરી રહ્ો છ ેત્યારે 
એક િોક્કસ દૃમટિકોણથરી હફલમ બનાિે છ,ે જ ેઆખરી હફલમમાં િમે જોઈ રકો છો. આપણે 
‘રાડ’ હફલમ મિરેનરી જ િાિ કરરીએ, ‘રાડ’ િાિા્શમાં આપણે િાંિરીએ છરીએ કે પ્રાણજીિન 
જઈ રહ્ો છ ેઘેલાના ગામે અને િેના મનમાં જ ેિાલરી રહ્ું છ ેએ લેખક લખે છ,ે અને એક 
િાિક િરરીકે આપણે સભાન છરીએ કે આ પ્રાણજીિન જોઈ રહ્ો છ,ે મિિારરી રહ્ો છ,ે 
અનુભિરી રહ્ો છ.ે પરંિુ જ્્યારે એનું હફલમમાં રૂપાંિર થા્ય છ ે ત્યારે હફલમ આપણે 
પ્રાણજીિનનરી આંખોથરી નથરી જોઈ રકિા; પ્રાણજીિન એક અલગ પાત્ બનરી જા્ય છ.ે 
પ્રાણજીિનનો દૃમટિકોણ છ,ે પણ આપણે એક દર્શક િરરીકે હફલમમાં પ્રિેરરીએ છરીએ, જ્્યાં 
આપણે પ્રાણજીિન અને ઘેલાને સમાન રરીિે જોઈએ છરીએ, એ બંને પાત્ો છ.ે આ હફલમના 
િાિનમાં એક મહત્િનું પાસું જ ે હંુ માનું છુ ં કે દર્શક અને પ્રાણજીિનનરી િચિે એક 
સમરૂપિા ઊભરી થા્ય છ.ે જ ેરરીિે પ્રાણજીિન એક બહારના માણસ િરરીકે ઘેલાના ગામમાં 
પ્રિેરે છ ેઅને ગામમાં જ ેકંઈ િાલરી રહ્ું છ ેએને એક બહારના માણસ િરરીકે જ જુએ 
છ.ે એટલે કે પ્રેક્કિગ્શનરી ઘેલાના ગામ અને જીિન પ્રત્યેનરી િટસથિા પ્રાણજીિનના પાત્માં 
પ્રમિમબંમબિ થા્ય છ.ે Style and Tone એ બો્યુમનો િોથો મુદ્દો છ.ે જ્્યારે એક કથાને 
હફલમમાં રૂપાંિહરિ કરિામાં આિે િો િે હફલમ કઈ રૈલરીમાં રજૂ થા્ય છ?ે જ્્યારે આપણે 
‘રાડ’ હફલમનરી િાિ કરરીએ િો િેને એક થ્રીલર-ટિ આપિાનો પ્ર્યતન થ્યો છ.ે જ ેઘેલાનું 
પાત્ છ ેિે રરૂઆિથરી જ રહસ્યમ્ય રરીિે રજૂ થ્યું છ ેઅને જમે-જમે હફલમ આગળ િરે 
છ,ે એના પાત્ પરથરી પડદા હટિા જા્ય છ,ે અને છિેટ ેઆપણને ખબર પડ ેછ ેકે ઘેલો 
એક રાડપાડ ુછ.ે હફલમના રરીષ્શકથરી આપણને ખબર છ ેકે એક રાડ મિરેનરી િાિ છ,ે પરંિુ 
ઘેલો ક્યા પ્રકારનો માણસ છ ેએ મિરેનરી માહહિરી આપણને હફલમમાં રરીરે-રરીરે મળે છ.ે 
અને ટોનમાં ભાષાનો ઉપ્યોગ પણ મહત્િનો થઈ પડ ેછ.ે જ્્યારે આપણે િાિા્શ િાંિરીરું િો 
એ પ્રમાણભૂિ ગુજરાિરીનરી ઘણરી નજીક જણારે, પરંિુ હફલમ કચછરી ગુજરાિરીથરી રંગા્યેલરી 
જોિા મળે છ,ે જ ેપ્રેક્કો માટ ેકચછરી સંદભ્શ ઊભો કરે છ.ે એનરી પાછળ એક કારણ છ ેકે 
જ્્યારે આપણે કોઈ િાિા્શ િાંિરીએ છરીએ એનરી સાથે-સાથે કલપનાનરી દુમન્યા ઊભરી થા્ય 
છ,ે આપણે િાિા્શને એ કાલપમનક દુમન્યામાં સમજીએ છરીએ. પરંિુ જ્્યારે હફલમ જોઈએ 
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ત્યારે આપણરી સમક્ જોિા માટ ેકંઈક છ.ે એટલે કે જ ેકલપના છ ેએ ફકિ આપણને પડદા 
સાથે જોડરી આપે છ ેપરંિુ એ પડદા પરનરી કથા કે પાત્ોને પ્રેક્ક પોિાનાં રૂપ-રંગ આપરી 
રકિો નથરી. અહીં, જો િમારે કચછ મિરેનરી હફલમ જોિરી હો્ય િો િમને કચછ દેખાિું 
જોઈએ અને સંભળાિું જોઈએ. અને આ હફલમનું એ મજબૂિ પાસું છ ેકે હફલમના સંિાદ 
અને સંગરીિમાં િમને કચછ દેખા્ય અને સંભળા્ય છ.ે આ બાબિ હફલમને અમરકકૃિિા બક્ે 
છ.ે બો્યુમનો પાંિમો મુદ્દો છ,ે Metaphor, Symbol and Allegory. જ્્યારે આપણે કંઈક 
લખરીએ છરીએ િો િેમાં રૂપક ઊભાં કરિા કે પ્રિરીક ઊભા કરિા દૃશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમનરી 
સરખામણરીમાં સહેલું છ.ે જ ેરૂપક અને પ્રિરીક િાિા્શમાં છ,ે રું એ જ રૂપક અને પ્રિરીક 
િમને હફલમમાં જોિા મળે છ?ે અને જોિા મળે છ ેિો રું એ િાિા્શ જટેલા જ અસરકારક 
છ?ે અને જો નથરી જોિા મળિા િો કેમ નથરી જોિા મળિા? આ પ્રશ્નો માટ ેઆપણે 
રૂપાંિરનરી પ્રહરિ્યાને સમજિરી પડ.ે ‘રાડ’ િાિા્શમાંથરી હફલમના રૂપાંિરમાં એક દૃટિાંિ 
જોઈએ. જ્યંિ ખત્રી િાિા્શમાં િેહર્યાના ઝાડ મિરે િાિ કરે છ,ે ઘેલો પ્રાણજીિનને એ ઝાડ 
મિરે સમજાિે છ.ે આ ઝાડ કચછરી લોકોના પ્રિરીકસમું મુકા્યું છ.ે િાિા્શમાં એ ઝાડ મિરે 
ખૂબ ઝરીણિટભરરી માહહિરી આપિામાં આિરી છ,ે ઘેલો બરું જ પ્રાણજીિનને સમજાિે છ.ે 
હફલમમાં એ ઝાડ મિરે િાિ છ,ે સંિાદ છ;ે પરંિુ જ ેમાહહિરી િાિા્શમાં મળરે િેિરી માહહિરી 
હફલમમાં નથરી. પણ હફલમમાં એ ઝાડ જ િમારરી સામે મૂકરી આપિામાં આવ્યું છ.ે હિે, િમે 
જ ેજોઈ રહ્ા છો એમાંથરી િમારે સમજિાનું છ.ે િમને પાત્ બરરી માહહિરી નહહ આપે. અને 
છઠ્ો મુદ્દો Interiors: Thought, Dream, Inner actions છ.ે ક્યા પ્રકારનરી હરિ્યા-પ્રમિહરિ્યા 
થઈ રહરી છ?ે કઈ રરીિે લખા્યું છ ેઅને કઈ રરીિે એ િમારરી સમક્ હફલમમાં મુકા્યું છ?ે 
એ બંને િચિેનો જ ેભેદ છ ેએ પણ સમજિો. આ જ ેઅલગ-અલગ મુદ્દાઓ છ,ે રૂપાંિરનરી 
પ્રહરિ્યામાં, હફલમ બનાિિામાં અને ત્યાર બાદ એ હફલમને સમજિામાં આ મુદ્દાઓ મદદરૂપ 
થા્ય છ.ે

*
હફલમનરી િાિ કરિાં, આજ ેકૉપમોરેટસ કચછમાં પ્રિેરરી રહ્ા છ ેઅને કદાિ થોડા 

સમ્યમાં કચછનરી સુરિ બદલાઈ જરે. આ હફલમ એ ‘ખરેખરા કચછનું’ દસિાિેજીકરણ 
ક્યુાં કહેિા્ય (મહેવિરરી ૨૦૨૦). િમે જોઈ રકરો કે હફલમમાં પાત્ોનરી ગુજરાિરીમાં િમને 
કચછરી રબદો સાંભળિા મળરે. આ કચછરી રબદો અને િેને બોલિાનરી રરીિ પાત્ોને એક 
અમરકકૃિિા બક્ે છ,ે પાત્ો િરુ સહજ અને સિાભામિક લાગે છ.ે હફલમમાં કેટલાક સંિાદ 
એિા પણ છ ેકે આપણા જિેા ગુજરાિરી પ્રેક્કો માટ ેએ સમજિાના અઘરા થઈ પડ ેછ ે
કારણ કે આપણને કચછરી ગુજરાિરીનો મહાિરો નથરી. આ સંિાદ, પહરિેર અને પાત્ોનરી 
સહજિા આપણને હફલમ માણિા િરફ આકમષ્શિ કરે છ.ે આ ગુજરાિરી િમને િાિા્શમાં 
નથરી મળિું, જ ેસાહહમત્યક ગુજરાિરી છ ેઅને િાિક િરરીકે આપણને સમજિામાં અઘરંુ 
નથરી લાગિું. રાહ (૨૦૧૮) હફલમના પ્રિરીકો મિરે લખિાં જણાિે છ,ે “મૂળ િાિા્શનરી 
પ્રિરીકાતમકિાનો મિસિાર કરે છ.ે જનેે લરીરે હફલમમાં ઘેલો કચછનરી રરિરી-સંસકકૃમિનાં 
પ્રિરીક રૂપે સપટિપણે ઊપસરી આિે છ.ે બરીજા રબદોમાં કહરીએ િો ઘેલો કચછનરી રરિરી 
જિેો જ મોહક, રિરૂ ને નપામણ્યો છ.ે ને બરીજી િરફ દાજી રેઠનું પાત્ આરુમનક 
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અથ્શવ્યિસથાના પ્રમિમનમરરૂપ છ.ે રોષણખોર, રંગહરીન પરંિુ ફળદ્રુપ. પોિાનો િંરિેલો 
આગળ રપાિરી રકનાર. હફલમના અંિે ઘેલાને દાજી રેઠનરી સગભા્શ દરીકરરીના પેટને જોઈને 
થિો પક્ાઘાિનો હુમલો – એ ખરેખર િો આરુમનક મૂડરીિાદરી અથ્શવ્યિસથા સામે થિરી 
કચછરી રરિરીનરી હાર છ.ે” 

‘રાડ’ હફલમને ધ્યાનથરી જોઈએ િો હફલમમાં મોંઘરીનું પાત્ છ ેએ ખૂબ જ સરકિ છ ે
અને એને ઘણોબરો screen-time પણ મળો છ.ે જ્્યારે િાિા્શનરી મોંઘરીને કથામાં આટલું 
મહત્િનું સથાન નથરી મળું. િરુમાં કેટલાંક બરીજાં પાત્ો પણ ઉમેરા્યાં છ.ે એ જ ેનિાં પાત્ો 
ઉમેરા્યાં છ ેિેમનું કા્ય્શ રું છ?ે કારણ કે િાિા્શના નેરેહટિમાં િો એ છ ેજ નહહ. હફલમના 
નેરેહટિમાં એ પ્રિેશ્યાં િો એ કેમ આવ્યાં? અને હદગદર્શક એમનાથરી રું કામ લે છ?ે 
આપણે ધ્યાનથરી જોઈરું િો ખ્યાલ આિરે કે ઘેલાનું જ ેિહરત્ આપણે હફલમમાં જોઈએ 
છરીએ િે આ બરાં પાત્ોનરી િાિિરીિથરી ઘડા્યેલું છ.ે જ ેિાિ પ્રાણજીિન િાિા્શમાં ઘેલા મિરે 
કહરી રકે છ,ે એ િેને કેિરી રરીિે જુએ છ,ે િેનો અમભપ્રા્ય રું છ;ે એ બરરી માહહિરી હફલમમાં 
આપણને આ અલગ-અલગ પાત્ો પાસેથરી મળે છ.ે ઘેલાનરી આગળનરી બંને પતનરીઓ છ,ે 
ઘેલાનો એક મમત્ છ ે– આ એ પાત્ો છ ેજ ેઘેલાને મોંઘરી અને પ્રાણજીિન કરિાં િરુ સારરી 
રરીિે ઓળખે છ.ે જ્્યારે િાિા્શમાં ત્ણ મુખ્ય પાત્ો છ:ે પ્રાણજીિન, ઘેલો અને મોંઘરી, અને 
કલાઇમેકસમાં બરીજા ત્ણ પાત્ો આિે છ:ે રેઠજી, રેઠાણરી અને એમનરી દરીકરરી. જ્્યારે 
હફલમમાં બરીજાં ત્ણ મુખ્ય કહરી રકા્ય એિાં પાત્ો છ ેકે જમેને ઘણોબરો screen-time 
પણ આપિમાં આવ્યો છ,ે એમનરી પાસે મહત્િના સંિાદ પણ છ ેઅને હફલમનો opening 
scene જુસબ (રઘુિરીર ્યાદિ) પર રરૂ થા્ય છ ેજ ેઘેલાનો મમત્ છ.ે આ પણ એક બહુ 
સરસ રમિ છ,ે ઘણરીબરરી હફલમોમાં િમને અંિનું દૃશ્ય નેરેહટિનરી રરૂઆિમાં બિાિરી 
દેિામાં આિે છ;ે આ ટકે્ મનકથરી પ્રેક્કને આિનાર સારથરી અિગિ કરિામાં આિે છ,ે 
સાથોસાથ આ કથા આ િળાંક પર કઈ રરીિે પહોંિરી િે મિરેનરી મજજ્ાસા પ્રેક્કના મનમાં 
ઊભરી કરે છ.ે િમને અંિ ખબર છ,ે આરંભ િમને રરીરે-રરીરે એ અંિ સુરરી પહોંિાડ ેછ.ે

આખરી હફલમ પ્રાણજીિનના દૃમટિકોણથરી બિાિાઈ છ.ે રરૂઆિમાં જ ઘેલાનરી મિિા 
સળગિરી બિાિાઈ છ ેઅને પ્રાણજીિનને ઘેલાના રબદો ્યાદ આિે છ.ે અહીં્યાં, હફલમમાં 
રબદનો ઉપ્યોગ થ્યો છ ેિે છ ે“ભાઈબંર”, અને હફલમમાં આ રબદ ઘણરી િખિ બોલા્યો 
છ,ે જ્્યારે િાિા્શમાં “દોસિ” રબદ િપરા્યો છ.ે પરંિુ, આ રબદ ઘેલો (કે.કે. મેનન) પોિાના 
આગિા અંદાજમાં બોલે છ ેિે હફલમમાં ખૂબ મોહક લાગે છ.ે આખરી કથા કચછ અને 
ત્યાંના લોકોના સંઘષ્શનરી છ,ે પરંિુ એ સંઘષ્શ એક બહારના વ્યમકિ, એક પરદેરરીના 
માધ્યમથરી બિાિા્યો છ.ે આપણે આખું ગામ એ પરદેરરી, એટલે કે પ્રાણજીિનનરી દૃમટિથરી 
જોઈએ છરીએ; અને જ ેબરું આપણે જોઈએ છરીએ િે ત્યાંના લોકો માટ ેસામાન્્ય થઈ ગ્યું 
છ.ે ઘેલાનરી પતનરીઓ, એનો મમત્, ગામના લોકો બરાંને ખબર છ ેઘેલો કેિો છ?ે રું છ?ે 
એ બરાં માટ ેસામાન્્ય થઈ ગ્યું છ.ે પરંિુ આ બરરી જ ઘટનાઓ અને વ્યમકિઓ સામે 
પ્રાણજીિન પ્રશ્નાથ્શનરી દૃમટિથરી જુએ છ ેઅને બરીજા પણ િે જ પ્રશ્નાથ્શનરી દૃમટિથરી જુએ એિરી 
અપેક્ા રાખે છ.ે આ બહારથરી આિનાર પ્રાણજીિન દર્શકનું જ એક રૂપ છ.ે દર્શકનરી જમે 
જ પ્રાણજીિનને પણ એક ના્યક જોિો છ,ે એ ઘેલા મિરેનરી એક િોક્કસ ઓળખ પોિાના 
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મનમાં બાંરરીને ગામમાં આિે છ.ે આ બહારના માણસને એક ના્યક અને નામ્યકા જોિાં 
છ ેઅને દરેક સમસ્યાનું એક સુખદ મનરાકરણ જોિું છ.ે એક પ્રેક્ક પણ પ્રાણજીિનનરી જમે 
બહારથરી હફલમ-કકૃમિમાં પ્રિેરે છ ેઅને એના માટ ેઘેલો એક ના્યક છ.ે પરંિુ કથા જમે-જમે 
આગળ િરે છ ેિેમ-િેમ પ્રેક્કને ખ્યાલ આિે છ ેકે ઘેલો ના્યક નહહ, પરંિુ બરા જ ગુણ-
અિગુણથરી ભરેલો એક સામાન્્ય માણસ છ.ે ના્યકનરી એક મિભાિના છ ેજમેાં ઘેલો 
બંરબેસિો નથરી, િે સામાન્્ય માણસ છ ેજનેો સંપૂણ્શ સંઘષ્શ અમસિતિનો છ;ે એ સંઘષ્શમાં 
રોજનરી દાળ-રોટલરીથરી લઈને સંિાનપ્રામતિ સુરરીનરી ઇચછાઓ ફેલા્યેલરી છ.ે એનો ગુસસો 
અને સિભાિ એનરી ઓળખ છ,ે જ ેપ્રેક્કો ્યાદ રાખરે. અને જ્્યારે િમે મસનેમાઘર છોડરી 
દેરો ત્યારે પણ િમને ઘેલાનો એ સિભાિ ્યાદ રહેરે, એ પ્રેક્કો પોિાનરી સાથે લઈને જરે, 
જનેો સરીરો અથ્શ છ ેકે ઘેલાના પાત્નું અમસિતિ રહેરે.

પ્રાણજીિન આખા ગામમાં ફરે છ,ે બરાંને મળે છ,ે ઘેલાનરી આગલરી પતનરીઓને પણ 
મળે છ;ે એનરી પાસે ભાગરી જિાનો મોકો હોિા છિાં પણ એ રાડમાં જોડા્ય છ.ે કારણ કે 
પ્રેક્કો પણ એ રાડના સાક્રી બનિા આવ્યા છ.ે હફલમનું રરીષ્શક ‘રાડ’ પ્રેક્કો પોિાના 
મનમાં લઈને મસનેમાઘરમાં પ્રિેરે છ.ે પ્રાણજીિન િો ત્યાં સુરરી કહે છ ેકે, “ના, પણ ઘેલો 
એિો માણસ છ ેએિું માનિા મારંુ મન રાજી જ નથરી.” પ્રેક્ક જ ેદેખરીિું છ ેિેનરી સામબિરી 
જોિા માટ ેબેઠાં છ.ે અને છિેટ ેકચછનરી સૂકરી રરિરીના પ્રિરીકાતમક કરુણ અંિનો પ્રેક્કો 
સાક્ાતકાર કરે છ.ે આ એ જ અંિ છ ેજ ેઆપણે રરૂઆિમાં જો્યો અને એ અંિ સુરરી 
કઈ રરીિે પહોંચ્યા એ જાણિા હફલમ જોઈ. આ નેરેહટિ ટકે્ મનક િાિા્શમાં નથરી પણ હફલમમાં 
આપણને જોિા મળે છ.ે Loss and Gainના દૃમટિકોણથરી જોઈએ િો હફલમમાં ઘણાં એિાં 
પ્રિરીકાતમક સંિાદ અને દૃશ્યો છ,ે જનેા સંદભષે gain મિરે િાિ કરરી રકા્ય; હફલમમાં 
આપણે રું નિું ઉમે્યુાં? હફલમમાં જ્્યારે ઘેલો મોંઘરીને ઉઠાિરી લાિે છ,ે એ ઘટના ખૂબ જ 
રસપ્રદ રરીિે રજૂ થઈ છ.ે અને એમાં જ ેકચછનો સામાન્્ય માણસ છ ેએ કઈ રરીિે રાડ 
અને રોષણનો ભોગ બને છ ેિેનો પણ પ્રેક્કોને ખ્યાલ આિે છ.ે ઘેલો મપિાને માર મારરીને 
િેનરી જ પાઘડરીથરી, િેનરી દરીકરરીને, િેના જ ઊંટ પર બાંરરીને લઈ જા્ય છ.ે આમ, એક જ 
ઘટનારિમમાં એક માનિરી પોિાનું સિ્શસિ ગુમાિરી બેસે છ:ે િહાલસો્યરી દરીકરરી, માથાનરી 
(હદ. ના્યક ૨૦૧૮) પાઘડરી જ ેઈજ્ જિનરી પ્રિરીક છ,ે અને પોિાનું મોંઘેરંુ ઊંટ. અને જ ે
રરીિે ઊંટને િાલરીમ આપરીને કાબુમાં રખા્ય છ ેિેિરી જ િાલરીમ ઘેલો પોિાનરી પતનરીઓને 
આપે છ ેઅને એમને પોિાના કાબુમાં રાખે છ;ે અને એિરી જ કંઈક અપેક્ા એ પ્રાણજીિન 
પાસે પણ રાખે છ.ે એક સમ્યે િો ઘેલો કહે પણ છ,ે “મને રાડો પાડિરી બા્યડરી કે રાડો 
પાડિો સાંઢ્ો ના ખપે.” એક જ વિાસે એ માણસ અને પ્રાણરીને એક હરોળમાં મૂકરી દે છ.ે 
જ્્યારે આ સંિાદ બોલા્ય છ ેત્યારે મોંઘરી ફ્ેમમાં (હદ. ના્યક ૨૦૧૮) છ,ે પરંિુ દરીિાલ પર 
ઊંટનો પડછા્યો દેખા્ય છ,ે આમ, દર્શક માટ,ે visually, મોંઘરી અને ઊંટ િચિેનો, 
પ્રિરીકાતમક રરીિે, ભેદ હટાિરી દેિામાં આવ્યો છ.ે

‘રાડ’ હફલમમાં સહુથરી મહત્િનો સંિાદ મુકા્યો છ,ે જ ે ઘેલો બોલે છ;ે હફલમમાં 
સહુથરી પહેલા જ્્યાં ઘેલાનરી મિિા સળગે છ ેઅને પ્રાણજીિનને ઘેલાના રબદો ્યાદ આિે 
છ,ે “િાકિ ખપે ભાઈબંર, બાિડામાં િાકિ ખપે. દુકાળમાં ટકિું અઘરંુ છ,ે ભાઈબંર. 
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આપણાથરી િરારે િાકિિાળા હો્ય િો એનાથરી િરુ િાકિ બઢાિિરી ખપે. માથાભારે થિું 
પડ.ે” આ જ સંિાદ બરીજી દસ મમમનટ પછરી જ્્યારે ઘેલાનરી પ્રાણજીિન સાથે મમત્િા 
કેળિા્ય છ,ે અને હોડરીમાં બેઠા-બેઠા ઘેલો આ સંિાદ બોલે છ.ે આ સંિાદમાં આપણને એક 
સંદભ્શ મળે છ ેકારણ કે ઘેલો આ સંિાદ પહેલાં િેહર્યાના ઝાડનરી િાિ કરે છ,ે “સાહેબ, 
આ િેહર્યા ભળા્ય છ,ે એ હિામાંથરી પોષણ મેળિે છ,ે એ કાદિમાં ઊગે અને જમરીનમાંથરી 
મૂમળ્યાં ઉપર કાઢ,ે િો્ય મારા ઊંટ એને ખાઈ જા્ય.” ત્યાર પછરી, આ ઉપરનો સંિાદ 
બોલા્ય છ.ે હફલમમાં જોિાં આપણને આ આખો િાિા્શલાપ સમજિામાં કોઈ સમસ્યા નથરી 
નડિરી કારણ કે આપણે સરિરીન પર િેહર્યાનાં ઝાડ જોઈ રકરીએ છરીએ, ઊંટ એને ખાિું 
બિાિા્યું છ.ે પણ આ જ સંિાદ આપણે િાિા્શમાં જોઈએ, “આ છોડનાં મૂમળ્યાં પહેલાં 
કાદિમાં ઊંડ ેજા્ય છ.ે િેથરી એ છોડ પોિાના થડ પર મજબૂિ બને છ,ે પણ કાદિમાં 
પોષણ ન મળિાં પાછાં બહાર નરીકળરી થડનરી આસપાસ પથરાઈ જઈ, પોિાના કાંટા 
મારફિ હિામાંથરી પોષણ મેળિે છ;ે સમજ્્યા?” સાંભળરી પ્રાણજીિન પ્રશ્ન પૂછ ે છ,ે 
“હિામાંથરી?” અને ત્યારબાદ હફલમનો જ ેકડરીરૂપ સંિાદ છ,ે િે િાિા્શમાં કંઈક આ રરીિે 
આિે છ,ે “અને િો્યે આિરી જહેમિથરી મોટા થ્યેલા અને માણસાઈથરી ટટ્ટાર ઊભેલા આ 
છોડને અમારાં ઊંટ ખાઈ જા્ય છ,ે સૂકિરી નાખે છ.ે આ િો ભેદ છ ેજીિનનો, દોસિ 
પ્રાણજીિન, કે દ્યા, મમિા, રમ્શ એ બરરી િોપડરીમાંનરી િાિો છ.ે સાિેસાિ િો જ ેિરારે 
માથાભારે છ ેિે િરારે સારંુ જીિન જીિે છ.ે” િાિા્શમાં આ સંિાદ પૂરરી માહહિરી સાથે 
આપણરી સામે મુકા્યો છ,ે આપણરી સમક્ રબદોથરી એક મિત્ બનાિિામાં આિે છ ેઅને 
િેને આપણે જોઈએ છરીએ. હફલમમાં એ રામબદક માહહિરી પર િરુ મહત્િ નથરી મુકા્યું, 
રબદમિત્ પણ નથરી; હફલમમાં પાત્નો જુસસો અને ઘેલાનરી મુખ્ય િાિ “િાકિ” પર િરુ 
ભાર મુકા્યો છ.ે હફલમમાં આ સંિાદ એટલા માટ ેકડરીરૂપ છ ેકારણ કે એ પુનરાિમિ્શિ થ્યો 
છ ેઅને પ્રાણજીિન િેમજ પ્રેક્ક માટ ેએ રબદો ઘેલાનરી ્યાદ િાજા કરે છ.ે સાથોસાથ આ 
સંિાદ બંને – હફલમ અને િાિા્શ–માં એક પ્રિરીક િરરીકે આિે છ.ે જ ેિેહર્યાનાં ઝાડનરી િાિ 
થા્ય છ,ે એ કદાિ દાજી રેઠ જિેા રેહઠ્યાનું પ્રિરીક છ,ે કે જ્્યાં કરું જ નથરી થિું ત્યાં પણ 
આ રેહઠ્યાઓ પોિાનરી માલ-મમલકિ ઊભરી કરે છ,ે અને ઊંટ જ ેછ ેએ આ ઘેલા જિેા 
રાડપાડ ુમાણસોનું પ્રિરીક છ.ે 

રાડનરી િાિ બહુ જ સરળ રરીિે બિાિરી છ,ે જ્્યારે ઘેલો દાજી રેઠનરી ગભ્શિિરી 
છોકરરીને જુએ છ,ે અડકે છ ે અને િેને પક્ાઘાિનો હુમલો આિે છ,ે જ્્યારે િાિા્શમાં 
છોકરરીના ગભ્શિિરી હોિાનો કોઈ ઉલ્ેખ મળિો નથરી. અહીં, હફલમમાં ઘેલાને આિિો 
પક્ાઘાિનો હુમલો અને પછરી િેનું મકૃત્ુય, આ ઘટનાને ઘેલાના મનિમી્ય્શપણા સાથે જોડરી 
દેિામાં આિરી છ.ે આમ, અંિ િરુ િાહક્શક રરીિે મુકા્યો છ.ે ઘેલાનરી ત્ણ પતનરીઓ છ ેપણ 
સંિાન એક પણ નથરી. જમે બંજર કચછનરી જમરીનમાં આપણને લરીલોિરરી જોિા નથરી 
મળિરી િેમ જ ઘેલાના ભાગ્યમાં સંિાનરૂપરી સંપમત્તનો અભાિ છ,ે અને કદાિ એટલે જ 
ઘેલો એક, પછરી, બરીજી અને પછરી ત્રીજી, એમ પતનરીઓ કરે છ ેકે કદાિ કોઈક થકરી એને 
સંિાનસુખ મળે. પરંિુ ઘેલો પોિે જ એ બંજર જમરીનનું પ્રિરીક થઈ સામે આિે છ.ે 

*
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અહીં, મુખ્ય પ્રશ્ન એ નથરી કે જ્્યારે િાિા્શ પરથરી હફલમ બનાિિામાં આિરી ત્યારે 
હફલમમાં િાિા્શ જિેરી છ ેિેિરી જ પ્રસિુિ કરરી કે નહહ? િરુ મહત્િનરી બાબિ એ છ ેકે ઘણાં 
લોકો જ ેિાિા્શ મિરે જાણિાં ન હિાં, એ હફલમનું ટટ્લેર જોઈને કે હફલમ જોઈને િાિા્શ સુરરી 
પાછાં િળરે અને િાિા્શ િાંિરે. મારા જિેો િાિક હફલમ જોઈને િાિા્શ િાંિિા િરફ પ્રેરા્ય 
એ પણ રૂપાંિરણનરી પ્રહરિ્યાનરી ઉપલમબર છ.ે મુખ્ય કકૃમિ મિરે મિિારિાં અને આજના 
સમ્યમાં એને ફરરીથરી જોિા માટનેરી પ્રેરણા આ રૂપાંિહરિ થ્યેલ કકૃમિ પૂરરી પાડ ેછ.ે જ ેિાિા્શ 
મસત્તેર િષ્શ પહેલાં લખા્યેલરી એિરી િાિા્શને લઈને પરેર ના્યક જિેા મનમા્શિા આ હફલમ 
બનાિે છ,ે અને કોઈ પુસિકાલ્યના કબાટમાં છુપા્યેલરી િાિા્શને િમારા મથ્યેટરમાં, કે 
CDના માધ્યમથરી િમારા ઘરના TVના સરિરીન પર િમારરી સામે િાિા્શ મૂકરી આપે છ.ે આમ, 
કકૃમિ પુસિકના અંગિ-ક્ેત્માંથરી, મસનેમાના જાહેર-કે્ત્માં પ્રિેરે છ.ે  

[નોંર: આ લેખ પહેલા વ્યાખ્યાન સિરૂપે ‘મિરેષ વ્યાખ્યાનમાળા-૨૦૨૧’, ગુજરાિરી મિભાગ, િરીર 
નમ્શદ સાઉથ ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરી, સુરિમાં ઑનલાઇન રજૂ કરિામાં આિેલ છ.ે આ િક બદલ 
હંુ પ્રો. રરરીફાબહેન િરીજળરીિાળા અને ડૉ. પન્ના મત્િેદરીનો આભારરી છુ.ં 
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રહારન્ય્ના	રઈસ	ઃ	કાજી	અનવર	‘જ્ાની’  ઊજમભાઈ	પટેલ

્ાજિેરમાં હડસેમબર ૨૦૧૯નરી િા. ૨૬, ૨૭, ૨૮ દરમ્યાન ઉત્તર ગુજરાિના 
પાલનપુર ખાિે ‘શ્રરી મિમિરલક્રી મિદ્યામંહદર’ના છાત્ઊજા્શથરી િેિનિંિા મરક્ણ અને 
કલાસંકુલમાં ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદનું ૩૧મું જ્ાનસત્ ્યોજા્યું, ખૂબ જ ઓછા જાણરીિા 
િેમ છિાં અધ્યાતમ-સારનાનરી ગૂઢ અનુભૂમિને ભાિિાહરી રબદાિમલ અને સિોટ રૈલરીમાં 
પ્રસિુિ કરરી, મુમુક્ુઓને ન્્યાલ કરરી જાણનાર મિનમ્ર સારક એિા – ‘મિદ્યામંહદર સંકુલ’નરી 
ઉત્તર-પૂિમી હદરે અડોઅડ મજારમાં પોઢરી રહેલા મહૂ્શમ કાજી અનિર ‘જ્ાનરી’નરી સૂક્મ 
ઉપમસથમિ અને દુઆ સાથે! પાલનપુરના સથાપક રાસક એિમ્ કમિ રાજા પ્રહ્ લાદનદેિ 
પરમાર(પાલરાજા)થરી રરૂ કરરીને ‘કમિિાઈ’ના મબલખ ‘પાલણપુરરી મસલમસલા’માં ઉત્તર-
મધ્યકાળના સંિ-ધ્યાનરી-જ્ાનરી સૂફરી કમિ અનિર કાજી અને દરીન દરિેર, જનૈ મુમન-કમિ 
આિા્ય્શ હરીરમિજ્યજી મહારાજ, મરીરાં-માગમી કિમ્યત્રી બાઈ મદનાિિરી દેિરી િેમજ સમથ્શ 
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ગદ્યલેખક–મનભમીક પત્કાર અને પ્રખર ઇમિહાસમિદ િંદ્રકાન્િ બક્રી િગેરે સજ ્શક 
મિભૂમિઓનરી અપેમક્િ અને સિાભામિક મજકર થઈ. િેમજ અન્્ય ઘણંબરું બરીજુ ંપણ 
પ્રાસંમગક પાલનપુરમિષ્યક. ખેર... આ અનુસંરાને અત્ે એક સહજ ઉપરિમ છ ેસૂફરી કમિ 
કાજી અનિર ‘જ્ાનરી’નરી સારના-કમિકમ્શનરી આછરેરી ઝલક મનરૂપિાનો. इलाहाबाद 
(उ.प्रदेश)નરી ‘ठहन्दसुतानी एकेडमेी’નરી ‘त्रैमामसकी शोधपत्त्कारः ठहन्दसुतानी’ 
એમપ્રલ-જૂન, ૧૯૮૧ના અંકમાં આ લખનારના િદ્ મિષ્યક ‘काजी-अनवर की कववता’ 
નામે સમરીક્ાલેખમાં હકંમિત્ ઉમેરણ સાથે, સિ્યં લેખક વિારા એનો ગુજરાિરી અનુિાદ-
સંક્ેપ પ્રસિુિ છ,ે જ ેપ્રાસંમગક બનરી રહેરે.

*

રખોગે	કબ્લક	મહજૂર	હમકો,	કરો	રખદમ્મેં	અબ	મંજૂર	હમકો	। 
ગુલામીમેં	રખો	અનવરકો	અપની,	મહોબબ્મેં	રખો	મામૂર	હમકો	।।

ઉપ્યુ્શકિ પંમકિઓમાં પ્ર્યોજા્યેલરી સૂફરી રબદાિમલમાંથરી પસાર થિાં જ, જીિાતમા 
અને પરમાતમા-બ્હ્મના આમરક-મારૂક સંબંરનું, સમરણ થા્ય છ.ે ગમેહહજ્રના િાપથરી 
વ્યાકુળ આમરક બેકસરીનરી અિસથામાં પોિાને ‘એના’ આશ્રમમાં િાકર રાખિાને મારૂકને 
આજીજી કરે છ.ે આ ક્ણે ‘મહને િાકર રાખોજી મહારાજ’ ગાનાર પ્રેમદરીિાનરી મરીરાંબાઈનું 
સહજ સમરણ થા્ય! મારૂકનરી પ્રત્યે આિા સમપ્શણ અને િાદાતમ્યપૂિ્શક િરીવ્ર ભાિથરી 
અરજ કરનાર સંિ કાજી અનિર, સારારણ જનસમુદા્યનરી નજરમાં સારારણ જ હિા. 
બિપણનરી અિસથાથરી જ એમનરી ખુદા – પરિરહદગાર પ્રત્યેનરી આસમકિ, પોિે-પોિાનરી 
રરીિે, એક ઓમલ્યા સંિને છાજિો સરળ-સૌજન્્યરરીલ વ્યિહાર િથા અધ્યાતમસારનાનરી 
ગહનિા િથા ઊંિા જીિન-મિિાર આહદથરી પહરપૂણ્શ એમનું વ્યમકિતિ એટલું જ 
અસારારણ હિું. જનેા સહજ પ્રભાિને િર સમ્યાંિરે એમનરી આિરી મિલક્ણ પ્રમિભાનરી 
દરીમતિથરી આલોહકિ થનાર મુમુક્ુ-ભકિગણે રરીરે-રરીરે એમના માટ ે ‘જ્ાનરી અનિર’નો 
સન્માનનરી્ય રબદપ્ર્યોગ પ્રિમલિ ક્યમો. જનેે પછરીથરી એમણે પોિાના ભમકિ-સારનાપરક 
આતમમનિેદન(કમિિા)માં પણ પ્ર્યોજ્્યો. ગુજરાિના ઉત્તર-મધ્યકાલરીન ભમકિસાહહત્યમાં 
‘સંિ કાજી અનિર’ના નામે એમનરી કમિિાનો ઉલ્ેખ કરિામાં આવ્યો છ.ે

આ ઓમલ્યા ફકરીર કાજી અનિરનો ઉત્તર ગુજરાિના મિસનગર કસબામાં મિ.સં. 
૧૮૯૯નરી િૈરાખ િદ સાિમ અને રુરિિારના રોજ (હહજરરી સન ૧૨૬૧ અને ઈ. સન 
૧૮૪૩) એક જાગરીરદાર-કાજી પહરિારમાં જન્મ થ્યો. એમના િડિાઓ મૂળે અરબસિાનના 
મનિાસરી હિા. િરસો પૂિષે એમનો કબરીલો અરબસિાનથરી હદલહરી અને ત્યારબાદ ગુજરાિમાં 
પાટણ િેમજ િે પછરીથરી ત્યાંથરી મિસનગરમાં આિરીને મસથર થ્યેલો. દરમ્યાન ગુજરાિમાં 
મુમસલમ રાસનના સમ્યમાં એમના પહરિારને કાજી(ન્્યા્યારરીર)પણાનું મિરેષ અને 
સન્માનનરી્ય દામ્યતિ સોંપિામાં આવ્યું. ઉપરાંિ આ જિાબદારરી અદા કરિાનરી અિેજમાં 
રાસન િરફથરી એમને જાગરીરરી પણ આપિામાં આિરી. િળરી ખાસ કરરીને આ પહરિાર, 
પ્યંગબર હજરિ મહંમદનો િંર (કુરેરરી) હોિાના નાિે એ જમનામાં એમને મિરેષ 
આદર-સન્માન મળિાં. અનિરમમ્યાંના િામલદ આજામમ્યાં કાજી હોિા ઉપરાંિ પ્રામામણક, 
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સહૃદ્યરી િેમજ ન્્યા્યમપ્ર્ય નેક મુસલમાન હિા. આ રરીિે આિા રમ્શમનષ્ િેમજ નેક 
પહરિારમાં જન્મ રારણ કરનાર અનિરમમ્યાં પણ બિપણથરી જ રમ્શ, ભમકિ િથા 
અધ્યાતમસારનાના અનુરાગરી હિા. િેથરી ઘણં કરરીને િેઓ એકાંિ મિંિન અને સતસંગમાં 
લરીન રહેિા. જમે જમે એમનરી ઉંમર િરિરી ગઈ, િેમ પરિરહદગાર – પરમાતમા પ્રત્યેનું 
એમનું ખેંિાણ – અનુરાગ િરિાં િાલ્યાં. સિાભામિક છ ેકે આિરી મનઃમસથમિમાં સંસાર 
એમને સારહરીન લાગિા માંડ્ો. અિઃ િેઓ સારુ-સંિ, સંન્્યાસરી, પરીર-ફકરીર-દરિેર, 
્યમિ-િૈરાગરી િગેરે ભમકિ-સારનામાગ્શના પમથકો સાથે અમરકિમ સમ્ય વ્યિરીિ કરિા 
થ્યા અને એમનરી સાથેનો એમનો સંપક્શ ઘમનષ્ થિો િાલ્યો. આ મસથમિમાં હિે િેઓ 
પરમ િત્િના સાક્ાતકાર માટનેરી ઉતકટિા િથા હૃદ્યના રુદ્ધ પ્રેમના આિેરમાં એકાંિ 
સારનાને કાજ ેજગંલ, કંદરા િથા કબ્સિાન-શમસાન િગેરે સૂમસામ ઠકેાણે મિિરણ 
કરિા સાથે કેિળ મનજાનંદમાં – અિરૂિરી મૌજમાં જ મસિ રહેિા લાગ્યા.

કાજી અનિર ‘જ્ાનરી’ ભલે ઓછા જાણરીિા િેમ છિાં ગહન અધ્યાતમ-સારનાનરી 
સૂક્મ અનુભૂમિઓને આતમસાત્ કરનાર ઊંિરી કોહટના સારક હિા ગુજરાિનરી ભૂમમના. 
એક િરફ િેઓ અધ્યાતમ-પથના ગહન સારક્યાત્રી િેમજ સૂફરી સંિ હિા, િો બરીજી િરફ 
િેઓ ભારિરી્ય રમ્શ-સંસકકૃમિ, પરંપરા િથા દર્શન-મિંિનના પણ ઊંડા અભ્યાસરી હિા. 
પહરણામસિરૂપ એમણે પોિાનરી ‘િાણરી’માં આ બંને મિમભન્ન મિિારરારાઓનો ઘણરી જ 
સરળ રૈલરીમાં સહજ, લોકબોધ્ય િથા મનરાળરી રરીિે સમન્િ્ય કરરી જાણ્યો છ.ે કાજી 
અનિર એમના ૭૩ િરસના આ્યુષ્યમાં અધ્યાતમનરી ઘણરી જ કહઠન િેમજ ગહન 
સારનામાં રમમાણ રહ્ા છ.ે િેથરી એમનરી આિરી સારક, જ્ાનરી અને દરિેસરી પ્રમિભાના 
કારણે ભમકિમાગ્શના અનેક મુમુક્ુઓ હહંદુ િથા મુસલમાન રમા્શિલંબરીઓનાં આદર-
સન્માનના અમરકારરી બનરી રહ્ા જીિનપ્યાંિ! મિસનગરના િમણકબંરુઓ રેઠ હઠરીમસંગ 
િુનરીલાલ, રેઠ મહાસુખ િુનરીલાલ િેમજ પાલનપુરના િતકાલરીન નિાબ રેર મહંમદખાનજી 
લોહાણરી અને નિાબજાદા િાલેમહંમદખાનજી િગેરે એમના મરષ્યસમુદા્ય પૈકરી હિા. 
અનિરમમ્યાં કાજીએ – સમાજમાં ‘કમિ’ ્યા ‘રા્યર’ કહેિડાિિાના આર્યથરી કમિિાઈનો 
પલ્ુ નથરી પકડ્ો, બલકે ખરા અથ્શમાં મજજ્ાસુ અને ભમકિ-અધ્યાતમપ્રેમરી મુમુક્ુઓનરી 
મજજ્ાસા અને િોષ િેમજ મનજાનંદમાં મનમગ્ન રહરીને સારનાનુભૂમિથરી સમકૃદ્ધ અને 
બોરપ્રદ અનેક પદ, ભજન, સાખરી, ગરબરી, ગઝલ અને નસરીહિ િગેરેનરી રિના કરરી છ.ે 
એમનરી રિનાઓમાં ફારસરી-ઉદૂ્શ રબદાિમલમમમશ્રિ ખડરીબોલરી હહંદરીમાં િેમજ સિિંત્ રરીિે 
અલગથરી ગુજરાિરી ભાષામાં કમિિા જોિા મળે છ.ે િેમ છિાં બંને ભાષાઓનરી કાવ્ય-
રિનાઓમાં ઘણે ઠકેાણે સથામનક બોલિાલનરી ભાષાના રબદો પણ સપટિિઃ જણાઈ આિે 
છ,ે જ ેસિાભામિક છ.ે પોિાને ‘રા્યર’ અથિા ‘કમિ’ના મિરેષ નામામભરાનથરી અળગા જ 
રાખિા બાબિે કાજી અનિર સિ્યં જણાિે છ ેકે – મૈં રા્યર નહીં, ઔર કમિ મૈં નહીં હઁૂ।

નહીં	કાહફ્યા	ઔર	રદીફ	ઇસમેં	દેખા,	નહીં	રાગ	ઔર	્ાલ	મૈંને	પેખા	। 
્ગણ	ઔર	મગણકો	ન	મૈં	મનમેં	લા્યા,	મૈં	્ો	મેરેે	પ્યારેકા	હૈ	ગુણ	ગા્યા	।।

ઉપ્યુ્શકિ પંમકિઓમાં કાજી અનિરે રાસ્તરી્ય કમિિાકમ્શ બાબિે પોિાનરી સારારણિા 
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િેમજ અલપજ્ાનને સપટિ કરરીને પોિાનરી મિનમ્રિા દરા્શિરી છ ેએિું પ્રિરીિ થા્ય છ.ે િેમ 
છિાં અનિર ‘જ્ાનરી’નરી કમિિામાં આ સઘળરી કાવ્યોમિિ લાક્મણકિાઓ મિદ્યમાન છ,ે 
જનેા થકરી િેઓ સાિુકલા સારક-સંિ હોિા ઉપરાંિ એમને રા્યર, કહો કે કમિ હોિાનું 
ગૌરિ પ્રાતિ છ ેજ! સારક ઉપરાંિ સુખરી-સંપન્ન હોિા છિાં અનિર કાજી સિભાિે અને 
વ્યિહારે અત્યંિ સાદગરીપસંદ, સરળ, મિનમ્ર િેમજ પરદુઃખકાિર હિા. િેઓ જ ે
જમાનામાં જ ેકાંઈ બાબિે (હકરીકિે) ખાસ હિા, િેમ છિાં – ‘હંુ મિમરટિ છુ,ં ત્યાગરી છુ,ં 
જ્ાનરી-સંિ છુ,ં રા્યર છુ ંકે પછરી સમામર િથા ષડદર્શનનો જ્ાિા છુ ંિગેરે...’ના અહંપોષરી 
િાણરી-િિ્શનથરી િેઓ હંમેરાં પરે રહ્ા છ.ે સરિાળે એમનો ક્રીણ થઈ ગ્યેલો ‘હંુ’ એમનરી 
કમિિામાં સુપેરે વ્યકિ થિો રહે છ.ે માન-સન્માનનરી બાબિોથરી િેઓ હંમેરાં િેગળા જ 
રહેિા. મનરક્ર, સરળ િથા કકૃષક-શ્રમમક જનસમુદા્યનરી મનકટ જિા-રહેિાનું એમને 
અમરક રુિિું. ઉપરાંિ િેઓ પણ પોિાનરી જાિને ખુરરી-ખુરરી આિા મહેનિુ-સાદા- 
સારારણ જનસમુદા્ય પૈકરી જ માનિા. પોિે એટલરી હદે પરોપકારરી સિભાિના હિા કે 
એમનરી પાસે જ્્યારે પણ જ ે કંઈ દ્રવ્ય, ભેટ, િરીજ, સામગ્રી િગેરે આિે, િે િરિ જ 
ઉપમસથિ અને પાસ-પડોરના જરૂરિમંદ, સારુ-સંિ, દરિેર-ફકરીર િેમજ ગરરીબોમાં 
મિિહરિ કરરી દેિા અને પોિે હળિાફૂલ રહેિા મનજાનંદમાં! – ‘િેરા િુઝકો અપ્શન, ક્યા 
લાગે હે મેરા?’ના ન્્યા્યે.

કાજી અનિરમમ્યાં ‘જ્ાનરી’ વિારા રમિિ ૭૦૦ થરી પણ રારે ભજન, પદ, ગઝલ, 
સાખરી, નસરીહિ અને ગરબરી િગેરે મિમિર કમિિા-રિનાઓને સંકમલિ કરરીને એમના 
પરમમરષ્ય રેઠ હઠરીમસંગે ‘અનિર કાવ્ય’ ્યાને ‘ગુલરને ખુરરી’ના રૂડા નામે સુંદર અને 
મૂલ્યિાન-દળદાર કાવ્યગ્ંથ સંપાહદિ કરરીને મિ. સં. ૧૯૫૪ (સને ૧૮૯૮)માં પ્રકામરિ 
કરેલો. િે પછરી ટરીકા સાથેનરી એનરી બરીજી આિકૃમત્ત મિ. સં. ૧૯૮૩ (૧૯૨૭ ઈસ.)માં રેઠ 
હઠરીમસંગના નાનાભાઈ રેઠ મહાસુખભાઈએ પ્રકામરિ કરરીને કાજી અનિર પ્રત્યે પોિાનું 
ગુરુઋણ અદા ક્યુાં. ત્યારપછરી પણ આ ગ્ંથનું પુનમુ્શદ્રણ થિું રહ્ું છ.ે 

કાજી અનિર ‘જ્ાનરી’રમિિ અનુભૂમિપરક િેમજ મિવિત્તાપૂણ્શ કાવ્યસાહહત્યનું 
કેટલરીક િૂંટલેરી રિનાઓના આરારે અનુરરીલન આ મુજબ છ.ે..

ભજન	:
સંપાહદિ ગ્ંથ ‘અનિર કાવ્ય’માં બરાં મળરીને ૬૮ ભજનો સંકમલિ છ.ે પોિાનરી 

જાિને જ કેન્દ્રમાં રાખરીને ‘જાિને જાણો-િપાસો’નરી િપસરીલ કરિા મિરે કાજી સાહેબ 
નોખરી રરીમિમાં કહે છ.ે..

સં્ો	સ્	બ્લાના	રે	કે	મૈંને	મુઝે	ન	જાના	જી. 
નહીં	મૈં	આદમ	નહીં	દેવ્ા,	્ીન	લોકસે	દ્્યારા	રે	ભાઈ; 
હકસીને	મેરા	અં્	ન	પા્યા,	મેરા	રૂપ	અપારા	રે	ભાઈ. 
વહી	હૈ	અવવલ	વહી	હૈ	આખર,	વહી	હૈ	ચાવા	છાના	રે	ભાઈ;	 
જ્યાં	દેખા	વહાં	વહી	વહી	હૈ,	વહી	હૈ	મૈંને	માના	રે	ભાઈ.	સં્ો...	

આતમસિરૂપ-મનરૂપણમિષ્યક  આ પદમાં સારક-જ્ાનરી અનિરે જીિાતમામાં િાસ 
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કરનારા પરમાતમાના વ્યાપક-સિરાિર હોિા મિરે મનદષેર ક્યમો છ.ે જીિના આતમજ્ાન 
અને િતપચિાત્ એને જ્ાનાનંદનરી જ ેઅદભુિ અનુભૂમિ થા્ય છ,ે એ બ્હ્મ િથા અંર-જીિ 
(પરમાતમા-આતમા)ના અભેદ ્યા અવિિૈને મનરૂમપિ ક્યુાં છ.ે સકૃમટિના આ સઘળા અમસિતિમાં 
હોિા છિાં પણ ‘એ’ નથરી; િેમજ વ્યકિ-પ્રત્યક્પણે નહીં હોિા છિાં પણ ‘એ’ છ.ે જ ે
દૈહહક અમસિતિના દરેક પ્રકારનાં લક્ણોથરી ઉપર છ,ે એ જ ેબ્હ્મ છ,ે પરમ િત્િ છ.ે એનો 
પ્રત્યક્ િમ્શિક્ુઓથરી કોઈ બોર નથરી થિો. બલકે ‘એનરી’ િો પૂણ્શ સમપ્શણ અને સહજ 
સારના થકરી ભરીિરરી જ્ાનિક્ુઓથરી સહજ અનુભૂમિ થિરી હો્ય છ.ે પ્રકારાન્િરે િસિુિઃ 
જગિ સિ્શત્માં વ્યાતિ હિા અને પ્રકારનરી પ્રિરીમિ જિેરી જ બાબિ છ ેઆ! અને આિરી 
મસથમિમાં જ અંર અથિા જીિાતમાને સાક્ાતકાર થા્ય છ ેપરમિત્િનો! આ પરમિત્િનરી 
પ્રામતિને કાજ ેઆતમમસમદ્ધનરી અમનિા્ય્શિા સૂિિિાં કાજી અનિર જણાિે છ ેકે... 

સાધુ	આ્મ	રસરદ્ધ	કરો,	સભી	રસરદ્ધકો	્મે	રબસરો	। 
અરનિ	ખાવે	અરનિમેં	દ્હાવે,	અરનિમેં	કરે	પથારી	રે	ભાઈ;	 
અરનિ	હોકર	અરનિમેં	રમલજા્ય,	હફર	રનકલે	રસદ્ધ	ભારી	રે	।	સાધુ... 
જલમેં	ઘુસકર	કોરે	રનકલે,	જલ	પર	ચલને	લાગે	રે	ભાઈ;	 
જદ્મ-મરણ	હફર	નહીં	હૈ	સં્ો,	જ્ાની	કહે્ે	વાણી	રે; 
ઇસ	રપંજરેસે	રજસ	હદન	છૂટે,	હફર	નહીં	આવે	પ્રાણી	રે	।	સાધુ...

પ્રસિુિ પંમકિઓમાં આતમમસમદ્ધને જ મોક્નું એકમાત્ વિાર જણાિિાં, આતમમસદ્ધ 
જીિાતમાનાં લક્ણોને કાજી અનિરે ઉજાગર ક્યાાં છ.ે પરંિુ સાથોસાથ ખરરી િાિ િો એ 
છ ેકે આિરી ઊંિરી આતમમસમદ્ધ પ્રાતિ કરિરી એટલરી સરળ પણ  નથરી. પૂરેપૂરરી કસોટરી અને 
સજ્જિા માગરી લે છ ેજીિાતમાનરી! ‘ખાલાકા ઘર નાહહં!’ એના માટ ેિો કહઠનિમ સારના 
કરિરી પડ ેછ.ે અધ્યાતમભમકિ-સારનાનરી આ અંિ્યા્શત્ા કહો, કે પછરી સમામર-અિસથાનરી 
પ્રહરિ્યા, સારનામાગ્શમાં ગુરુજ્ાન-મહહમા િથા આતમાનરી અંિ્યા્શત્ા દરમ્યાન અલૌહકક 
અને અદભુિ અનુભૂમિનું મનરૂપણ અનિર ‘જ્ાનરી’ આ રબદોમાં કરે છ.ે..

હમ	્ો	ગુર	વચન	કે	સંગ,	ગગનમેં	ચઢકર	હો	ગ્યે	દંગ	। 
પહલી	સીઢી	અનહદ	બાજા,	્રેહ	્રેહકા	બાજા	રે;	 
્યે	બાજા	હફર	બઢ્ે	બઢ્ે,	જસૈે	બાદલ	ગાજા	રે	ભાઈ	। 
ઔર	હમને	કુછ	ઐસા	દેખા,	બડા	નૂરકા	દહર્યા	રે; 
કોહટ	ભાનુ	વહાં	શરમા	જાવેં,	ઐસા	નૂરસે	ભહર્યા	રે	ભાઈ	। 
જો	કોઈ	આપમેં	આપ	સમા્યે,	વહી	એ	રસ્ા	પાવે	રે;	 
રબના	ગુર	્યે	ભેદ	કહઠન	હૈ,	મુફ્	નહીં	રમલ	જાવે	રે	ભાઈ!	...

કાજી અનિરે અધ્યાતમ-સારનામાગ્શનરી આંિરપ્રહરિ્યાને ઉપ્યુ્શકિ પંમકિઓમાં 
આરાર-પ્રમાણ સહ િણ્શિરી છ.ે ‘અનહદનાદ-ગૈબરૂન’ કે જ ેગગનમંડલ, પરમિત્િનરી 
પ્રિરીમિ-પ્રામતિ સુરરીનાં મિમભન્ન પડાિ-મસથમિઓ િથા અંિે આ સઘળરી પ્રહરિ્યા પૂરરી 
થ્યેથરી, એ ‘અપારનૂર’ – પરમ પ્રકારમ્ય બ્હ્મિત્િનો સાક્ાતકાર િથા અંિિઃ એ 
મિરાટતિમાં પોિે જીિતમાને મિલરીન કરિાનો અલૌહકક-અનહદ આનંદ! આનરી સાથોસાથ 
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જ્ાનરી અનિરે મજકર કરરી છ ેકે આિરી ઊંિરી કોહટનરી મસમદ્ધને માટ ેપોિાનરી જાિ-અહં-ને 
ઓગાળરીને, જ્ાનરીગુરુ પાસેથરી શ્રદ્ધાપૂિ્શક કકૃપારૂપ માગ્શદર્શન મેળિિું, એ જ એકમાત્ 
ઉપા્ય છ.ે સંિકમિએ આ હકરીકિનો મનદષેર કરરીને ભમકિ િથા સારનામાગ્શમાં સાિા 
ગુરુનરી કકૃપાનરી અમનિા્ય્શિા િેમજ એના માહાતમ્યને પ્રસથામપિ ક્યુાં છ.ે 

બરાબર આ જ રરીિે કાજી અનિરે મહાતમા કબરીરનરી મિમરટિ અને પ્રિમલિ 
રિનારરીમિ ‘ઉલટબાઁસરી-અિળિાણરી’નો ભાસ કરાિિરી કેટલરીક રિનાઓમાં અધ્યાતમ- 
માગ્શનરી લાક્મણકિાઓને િીંરરી બિાિરી છ.ે દૃટિવ્ય છ.ે.. 

હમ	્ો	સરભંગી	હૈં 	રે,	ચલન	સબ	ઊલટે	ચલીએ	જી. 
બંકનાલ	હૈ	બાટ	હમારી,	ગગનમંડળ	જા	ચડીએ	રે	ભાઈ;... 
ઈંગલા	રપંગલા	અલોપ	કરકે	સુખમહા	પૂર	બહાવે	રે	ભાઈ;	 
ગુરગમ	સોટા	હાથમેં	લેકર,	ઊલટી	ગંગા	્રીએ।	હમ	્ો... 
નારભ	કમલ	સે	નાવ	ચલાવે,	સોહંગ	શબદ	રચત્ત	ધરીએ	રે	ભાઈ;	 
સુર્-રનર્	પર	સુર્ા	રખકે	ર્રખુટી	્ીરથ	ધાવે।	હમ	્ો...

ઉપ્યુ્શકિ પંમકિઓમાં અધ્યાતમનરી મનજ અનુભૂમિનરી સાખે અનિર ‘જ્ાનરી’ અંિઃ 
સારનામાગ્શનાં મિમભન્ન સોપાન, એનરી બારરીકરીઓ િેમજ સમામરનું સિરૂપ સમજાિે છ.ે 
બંકનાલ, ઇંગલા-મપંગલા, સુખમણ, નામભકમલ, સુરિ-મનરિ, સોહંગ, સુરિા, મિરખુટરી 
િગેરે મિમરટિ રબદાિમલ આંિ્યા્શત્ા-પથનરી દ્યોિક છ.ે 
ગઝલ	:

કાજી અનિરનરી ગઝલોમાં સપટિપણે સૂફરી મિિારરારા જણાઈ આિે છ.ે બરરી જ 
ગઝલ-રિનાઓમાં ફારસરી-ઉદૂ્શના પ્રિુર રબદપ્ર્યોગો સાથેનરી ખડરી બોલરી હહંદરી પ્ર્યોજાઈ 
છ.ે આ રિનાઓમાં ઉદૂ્શ રા્યરોનરી સમાન િણ્શન-મનરૂપણનરી એકરૂપિા, મૌજ િથા 
પ્રસિુમિકરણનરી મનરાળરી રરીમિનરી મિરેષિા દૃમટિગોિર થા્ય છ.ે જોઈએ... 

એક	શોખ	કરકે	અશવા,	ન્યનસે	રનકલ	ગ્યા;	 
ગો્યા	હક	સહ,	મેરે	બદનસે	રનકલ	ગ્યા.	૧ 
ઉસ	દદતિ	બેકસીમેં,	જો	એક	મૈંને	આહકી;	 
દુદ	ઉસકા	સકઠે	ચરખે	કોહનસે	રનકલ	ગ્યા.	૨...

(ગઝલ નિ રેરનરી દરીઘ્શ રિના છ,ે અત્ પ્રારંમભક બે રેર પ્રસિુિ ક્યા્શ છ.ે)
ઉપ્યુ્શકિ પંમકિઓમાં રા્યરે આમરક-મારૂકના મમલનરકૃંગાર-મનરૂપણનરી રરીમિએ 

અધ્યાતમ-સારનાનરી ભરીિરરી ્યાત્ા દરમ્યાન થોડરીક ક્ણો પ્યાંિ િરીજળરીના ઝબકારાનરી 
જમે સાક્ાત્ થનાર ‘એ પરમિત્િ’ના ઓઝલ થઈ જિાથરી, પોિાનરી આહિ અિસથાનું 
મિિરિાભ્યુાં િેમજ િડપનનો બોર કરાિિું, ્યથાનુભૂિ મનરૂપણ ક્યુાં છ,ે જ ેમારૂક પ્રત્યે 
કોઈ પણ આમરકના હદલને મિહ્ િળ કરરી મૂકે છ.ે િસિુિઃ આ રિનામાં રા્યરે પરમાતમાને 
હૂર અથા્શત્ અપસરાના રૂપનું કલપન કરરીને એના સિરૂપનરી િારરીફ કરિા સાથે એનરી પ્રત્યેનું 
આકષ્શણ અને આસમકિ દરા્શવ્યાં છ.ે 

મિલક્ણ રબદપ્ર્યોગથરી રા્યરરીનું સૌંદ્ય્શ ગઝલનરી મનમનાંહકિ પંમકિઓમાં કેટલરી 



64 પરબ v મે, 2022

હદે મનખ્ુયાં છ,ે જમેાં મારૂક પ્રત્યેના ઇશકના કારણે દુમન્યાથરી સંત્સિ િેમજ ગમેહહજ્રથરી 
પરેરાન છ ેઆમરક...

્ેરે	ઇશકમેં	મુઝે	અ્ય	સનમ,	લગે	હદલ	પે	દાગ	ન્યે-ન્યે;	 
્પે	હહજ્રમેં	મેરે	રજગર	પર,	હુ્યે		ગુલ	કે	બાગ	ન્યે-ન્યે	। 
્ેરે	ચશમ	નરરગસ	દેખકર,	લગે	દાગ	અબ	મુઝે	દાગ	પર;	 
ક્યા	ખુલે	હૈં 	અનવર,	બર	રજગર	્ેરે	્યહ	ચરાગ	ન્યે-ન્યે	।

આ જ મસલમસલામાં આગળનરી એક મસથમિનું આ રરીિે બ્યાન ક્યુાં છ.ે..
ઇશકકે	સદમોંસે	હમ,	રો	રોકે	રચલ્લા્ે	રહે;	 
લે	ગ્યા	હદલબર	્ો	હદલ,	હમ	હાથ	ફૈલા્ે	રહે. 
માર	ડાલા	હૈ	હમકો	્ુમને,	બ્લાકે	અદા;	 
જખમ	હમ	ખા્ે	રહે,	્ુમ	નાજ	હદખલા્ે	રહે. 
વાહ	રે	હકસમ્	હમેં,	હો્ા	નહીં	હૈ	વસ્ે	્યાર;	 
ઉમ્રભર	હમ	હાથકો,	મલમલકે	પછ્ા્ે	રહે.

‘અનિર કાવ્ય’માં કુલ ૬૯ ગઝલ-રિનાઓ સંકમલિ કરિામાં આિરી છ.ે 

પદ	:
સારારણ જનસમુદા્ય-કરીિ્શમન્યા િગ્શમાં જ્ાનરી અનિરનાં પદ પ્રિમલિ છ.ે

એમાં પણ ખાસ કરરીને ‘હોરરી િથા મિહણ’નાં પદ આકષ્શણપ્રિુર અને ગ્ાહ્ છ.ે 
પ્રેમલક્ણા ભમકિપ્રિુર આ સઘળાં પદોમાં સુર, મરીરાં, નરમસંહ િગેરે પૂિ્શસૂહરઓનરી 
પ્રભાિ-છા્યામાં રહરીને પણ કાજી અનિરે પ્રેમરકૃંગારના સં્યોગ િથા મિ્યોગપક્નરી સહજ 
અનુભૂમિનો સિાભામિક બોર કરાવ્યો છ.ે ‘અનિર કાવ્ય’માં બરાં મળરીને ૪૧ પદોનું 
સંકલન થ્યેલું છ.ે 

રકૃંગારમનરૂપણઅંિગ્શિ નામ્યકાને, ના્યકનરી સઘળરી અટખેલરીઓ-અટકિાળાં-હરિ્યા- 
કલાપ પસંદ છ,ે જ ેએને મનભાિન અને મિત્તને સારુ લોભામણાં છ.ે િેમ છિાં ‘ના માં 
હા’ના જોબનિંિરી સહજ સિભાિ-સત્ય અનુસર આ રરીિે એ ‘ન... ન... ના-નુનરી...’ કરે 
છ–ે

બાલમ	મોકો	અબ	ના	છુઓ,	મોરી	સુરખ	ચુનર	મુસકા્ય, 
સીને	પર	મોરે	ના	મારો	રપચકારી,	અંગીઆકો	દાગ	લગ	જા્ય... 
સદ્મુખ	મોરે	રહો	મ્	ઠાડે,	રનપટ	રજ્યા	લલચા્ય..	બાલમ...

અને પછરીથરી આગળ ‘ના માં હા’નરી િાસિમિકિાનરી પુમટિને કાજ ેજાણે િે એ પણ 
જણાિરી દે છ ેકે... 

સખી	રી	મોકો	રપ્યા	રબન	કલ	ના	પરે	રે... 
મંદર	અંધેરા	મોરી	સેજ	ભી	સુની,	રબન	રપ્યા	રજ્યરા	ડરે...	સખીરી... 
રબરહુ	અગન	મોરે	્નમેં	ઉઠ્	હૈ,	અંરખ્યું	નીર	ઝરે...	સખીરી... 
રપ્યાકા	પ્ા	ગુર	દત્તે	હે	જ્ાની,	અબ	કાહે	હફકર	કરે...	સખીરી...
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િો આ સાથે બરીજી િરફ કમિ અનિર ‘જ્ાનરી’ અધ્યાતમ-સારનાનરી અંિ્યા્શત્ાનાં 
માગ્શદર્શક સંકેિો-સોપાનોને પ્રિરીકાતમક રરીિે મનમનાનુસાર મનરૂપે છ.ે..

બાંસુહર્યા	રે	અબ	મ્	બાન	ચલા. 
સુન્	સબદ	્ેરા,	સુધ	મોરી	રબસરી,	ઝટપટ	રપ્યાસે	રમલા. 
ઓહંગ	બાંસુહર્યા!	મૈં	્ોરે	વારી,	પ્રેમરસ	હદ્યા	્ેં	પીલા.	 
સોહંગ	સબદ	્ેં	મોકો	સુનાકે,	જ્ાની	સુર્	કર	રપ્યાસંગ	રમલા.

ઉપ્યુ્શકિ પંમકિઓમાં પ્રિરીિ થા્ય છ ેકે ઓહંગ-સોહંગ, સબદ, સુરિ િગેરે જિેા 
મિમરટિ રબદપ્ર્યોગોથરી સપટિિઃ જ્ાનરી અનિરનો ભમકિનરી અધ્યાતમસારનાના ‘એક 
મુકામ – સુરિ-રબદ ્યોગ’નો મનદષેર છ.ે 

િેદ-ઉપમનષદના ‘એકોઽહમ બહુસ્યામમ, મવિિરી્યો નામસિ’ના બ્હ્મસત્યને કાજી 
અનિરે પોિાના મનમનાંહકિ પદમાં આ રરીિે સમજાવ્યું છ.ે..

એક	બા્	મૈં	કહંૂ	ગુણીજન,	સુનકર	હદલમેં	સમજો	એક;	 
એક	રનરંજન	રનરાકારકા,	ધ્યાન	ધરો	હદલમેં	હર	એક. 
એકસેં	હમને	અનેક	દેખે,	આખરકો	હફર	દેખા	એક;	 
એકસેં	રગન્ી	શુરૂ	હુઈ	હૈ,	ઉસ	રબન	આગે	નહીં	કુછ	એક. 
એક	રંગ	જો	બના	શા્યરા,	વહી	મરદ	દુરન્યામેં	એક;	 
એક	બ્હ્મ	ઔર	રવિ્ી્યો	નારસ્ં,	એહહ	ચલન	અશકકા	એક.	

ઉપરાંિ આ સાથે આતમા-પરમાતમાનંુ અવિિૈ િેમજ બ્હ્મસાગરમાં લહેર-મોજુ ં
બનરીને િદ્રુપ-એકાકાર થઈ જિાનરી કાજી અનિરનરી મામમ્શક સારક-અનુભૂમિ આિરી છ.ે..

સાહેબ	સમુંદર	જાણીએ	રે,	મૈં	સમુંદરકી	મૌજ;	 
મૌજ	સમુંદરમેં	રમલ	ગઈ,	વાકો	કોઈ	ન	પા્યા	ખોજ.

સાખી	:

સકૃમટિના જડ-િેિન સઘળા પદાથમો-જીિોમાં વ્યાતિ ‘પરમિત્િ’ના મનગુ્શણ, મનરાકાર 
િથા ‘એકમેિ બ્હ્મસિરૂપ’ને જ્ાનરી અનિરે પોિાનરી સાખરીઓમાં મનરૂમપિ ક્યુાં છ.ે આ 
‘પરમિત્િ’ નામ, રૂપ, રંગ, ગંર, આકાર િગેરે ગુણ-લક્ણો િથા બંરનોથરી પરે છ.ે એ 
એક પરમસત્તા હોિાના કારણે, એમાં સઘળરી ક્મિાઓ મનહહિ હોિા છિાં પણ ‘એ’ આ 
સઘળરી ક્મિાઓના પ્રગટરૂપમાં પ્રાપ્ય નથરી. આ જ ‘બ્હ્મપરમિત્િ’માંથરી પાંિ િત્િ 
(પંિમહાભૂિ) ઉદભવ્યાં. ત્યારપછરી સઘળરી લરીલાઓ, મ્યા િથા રેષ બરાં જ અમસિતિો 
મનમા્શણ પામ્યાં. અથા્શત્ સમમટિ-જગિ, એ જ ‘પરમિત્િ’નું અંરરૂપ મનમા્શણ છ.ે સકૃમટિ-
સમમટિનો આમિભા્શિ, પરમસત્તા િેમજ સારનાપથનરી ગૂઢ અંિ્યા્શત્ાને પ્રિરીકાતમક રરીિે 
મનરૂપિરી કેટલરીક ઉદાહરણરી્ય સાખરીઓ દૃટિવ્ય છ.ે..

જ્ાની	હદકે	પાર	હૈ,	બેહદકા	મૈદાન;	 
વહાઁ	ન	હંૂ	ઔર	્ૂ	રહે,	વહાં	ન	અબદ	ઇદ્સાન.	૧
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જ્ાની	રજસકો	ઢંૂઢ્ા,	વહો	્ો	હૈ	્ુજ	માંહહ;	 
ભી્ર	ઢંૂઢે	્ો	રમલે,	બાહર	પામે	નાહહં.	૨

જ્ાની	્ેરા	નામ	હૈ,	કર્ા	ખુદ	હકર્ાર;	 
ખુદીકા	પરદા	રમટ	ગ્યા,	વો	હી	અંદર	બાહર.	૩

જ્ાની	મુઝમેં	ઢંૂઢ	્ૂ,	જા્	્ેરી	રપછાન; 
ગેનકા	નુક્ા	દૂર	કર,	ઐન	હી	્ુઝકો	જાન.	૪

જ્ાની	નુક્ા	ખુદીકા,	ઐનકો	કર	દે	ગેન; 
જબ	વહો	નુક્ા	રમટ	ગ્યા,	વોહી	એન	કા	એન.	૫

સૌ સંિ-સારકોનરી દૃમટિએ અધ્યાતમસારના અથા્શત્ ‘સિ’ને મિસમકૃિ િેમજ મિગમલિ 
કરરીને પરમસત્તા પ્રમિનરી અંિ્યા્શત્ા. ઉપર સાખરી રિમાંક : ૪ અને ૫માં આ બાબિને કાજી 
અનિરે અરબરી મલમપના બે મૂળાક્ર ઐન                            િેમજ ગૈન      ના ઉદાહરણ વિારા 
બરાબર સમજાિરી છ.ે આ બંનેમાં ભેદ માત્ એક નુકિા અથા્શત્ મબંદરી-ટપકાનો જ છ.ે 
ગૈનનરી મબંદુ દૂર કરિાં ઐનનરી પ્રિરીમિ-ઓળખ આપોઆપ થઈ જા્ય છ.ે અનિર જણાિે 
છ ેકે બરાબર એ જ રરીિે દેહમાં આતમાના રૂપમાં જ ‘પરમિત્િ’નો મનિાસ છ ેજ; પરંિુ 
‘અહં’નું ભારેખમ આિરણ ‘એનરી’ પ્રિરીમિ નથરી થિા દેિું. જ્્યાંસુરરી ‘અહં’નો એ પડદો 
ખસિો નથરી, ત્યાં સુરરી પરમાતમાનો સાક્ાતકાર અસંભિ બનરી રહે છ.ે 

નસીહ્	:
નસરીહિ (નશ્યિ) અથા્શત્ મરખામણ, (ક્યારેક) મરીઠા ઠપકા સાથેનો ઉપદેર. 

કાજી અનિરનરી બરરી જ કાવ્યરિનાઓનાં સંકલન ‘ગુલરન એ ખુરરી’ના પ્રકારન 
પહેલાં, આ બરરી બોરપ્રદ રિનાઓ-નસરીહિો સિિંત્ રૂપમાં ‘નસરીહિનામા’ રરીષ્શકથરી 
નાના નાના ૪ ભાગમાં પુસિક રૂપે પ્રકામરિ થ્યેલરી. નસરીહિ, ઉદૂ્શ નજમના જિેો જ એક 
કાવ્યપ્રકાર છ.ે અનર ‘જ્ાનરી’એ આ ‘નસરીહિનામા’ હહંદુ િેમજ મુસલમાન, બંને 
રમા્શિલંબરીને માટ ે પરસપર સૌહાદ્શ, સહહષણિા િથા ઐક્ય-ભાિના જાગ્િ કરિાના 
સદ્આર્ય કાજ ે લખ્યું. આ ઉપરાંિ પણ એમણે, િતકાલરીન માનિજીિન-વ્યિહારનરી 
નબળાઈઓ-બદરીઓ, હરીનિા િગેરે અમાનિરી્ય લક્ણોનરી મનંદા કરિા સાથે અત્યંિ 
મહત્િપૂણ્શ િેમજ આિરણને ્યોગ્ય ઉપદેર પ્રબોધ્યો છ.ે આ બરરી જ રિનાઓમાં કાજી 
અનિરે િતકાલરીન ્યુગનરી દુબ્શળિાઓ-લાક્મણકિાઓનું આંખેમનરખ્યું અનુભિપૂણ્શ 
મનરૂપણ ક્યુાં છ.ે ઘણે ઠકેાણે િો એમણે સંપ્રદા્યિાદરી સંકરીણ્શિા-કૂપમંડકૂ માનમસકિા 
રરાિિા મુમસલમ જામિભાઈઓને પણ મનસસંકોિ રામબદક િાબખા લગાવ્યા છ.ે..

અ્ય	અઝીઝો	ક્યા	કહંૂ	મૈં,		હાલ	અપના	સર	બ	સર? 
અબ	મુસલમાનોંમેં	હો	ગઈ,	હૈ	જહાલ્	ઘર	બ	ઘર.

નાહહં	રહા	ઇલમો	અદબ,	ઔર	નહીં	રહા	અકલો	હુનર; 
અબ	હકસીકો	દીન	મઝહબકી,	ભી	અપને	નહીં	ખબર.
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જોકે	સચ	બોલે	ઉસે	્ો	કહ્ે	હૈં 	હક	નાદાન	હૈ;	 
ઔર	જૂઠે	ઔર	ફરેબીકા	જહાઁમેં	માન	હૈ. 
કહ્ે	હૈં 	્ો	વો	આપકો,	હમ	હૈં 	મુસલમાન	જા્;	 
ઔર	હદલ	ઐસે	હૈં 	ઉનકે,	દે	ખુદા	ઉનસે	નજા્.

આ રરીિે મુખ્યિ: ભજન, ગઝલ, પદ, સાખરી િથા નસરીહિ િગેરે કાવ્યસિરૂપો 
ઉપરાંિ પણ કાજી અનિરે સફુટ-પરિૂરણ રિનાઓઅંિગ્શિ અન્્ય પ્રિમલિ કાવ્યપ્રકાર, 
જિેા કે માિમ (૧૪), જોગરીનામા (૦૫), ફારસરી ગઝલ (૦૩), મસંરરી કાફરી (૦૭), અલિદા 
(૦૫) િથા ગુજરાિરી ગરબરીઓ (૩૯)નરી રિના કરરી છ.ે 

કાજી અનિર ‘જ્ાનરી’ કમિિાઈના આ રરીિે પ્રાસંમગક-મ્યા્શહદિ અધ્ય્યનોપરાંિ એિું 
િારિમ્ય મળે છ ે કે એમનરી રિનાઓમાં જ્ાન-િૈરાગ્ય, આતમપ્રિરીમિ, ભમકિ-ઉપદેર 
િેમજ અધ્યાતમસારનાનરી ગૂઢિાનું મનરૂપણ આહદ મુખ્ય છ.ે એમણે પોિાનરી રિનાઓમાં 
સિ્શરમ્શ-સમભાિનો ઉપદેર કરિાં સંિ-રબદાિમલ િથા સટરીક રૂપકો પ્ર્યોજીને ‘બ્હ્માનંદ’નંુ 
અનુભૂમિપરક મનરૂપણ આહદ મુખ્ય છ.ે એમણે પોિાનરી રિનાઓમાં સિ્શરમ્શ-સમભાિનો 
ઉપદેર કરિાં સંિ-રબદાિમલ િથા સટરીક રૂપકો પ્ર્યોજીને ‘બ્હ્માનંદ’નંુ અનુભૂમિપરક 
મનરૂપણ ક્યુાં છ.ે ઉપરાંિ એમણે પ્રમિલિ અને સરળ સબદોમાં અવ્યકિ બ્હ્માનુભૂમિનો 
સંકેિ િીંધ્યો છ.ે ગુજરાિરીના સારક-કમિ સુંદરમ્ ના રબદોમાં – ‘એમનરી િાણરીમાં 
સહજપણેે આપોઆપ િમતકકૃમિ આિરી જા્ય છ.ે કબરીર જિેા સંિોનું અમભવ્યમકિ-લાઘિ, 
સુંદર-સિોટ ઉમકિઓ અને એના થકરી નરીપજિું બળ (force) એમનરી િાણરીમાં મિદ્યમાન 
છ.ે’ અનિરનાં ભજન અને પદોમાં ઘણં કરરીને સંગરીિાતમકિાનો પણ સપર્શ જોિા મળે છ.ે 
ભજનોમાં એમણે આતમાનરી અમરિા, આતમજ્ાન, ગુરુમહહમા, નામ-સમરણ િેમજ એનું 
માહાતમ્ય િથા ‘અજપાજપ’ િગેરેનો બોર કરાિિા સાથે આતમાનંદ અને પ્રેમસુરામાં 
િરબોળ થઈ જિાનરી િાિ કરરી છ.ે આ રરીિે ગુજરાિના સંિકમિઓનરી શ્રેણરીમાં જ્ાનરી 
અનિરનું નોંરપાત્ પ્રદાન લેખા્ય. 

ઉત્તર ગુજરાિના મિસનગરમાં કાજીિાડામસથિ એક મમસજદમાં જ ઘણં કરરીને 
જ્ાનરી અનિરનો મનિાસ રહેિો. જ્્યાં િેઓ સરળ, સહૃદ્યરી, ભલાભોળા મુમુક્ુઓનરી સાથે 
સનેહપૂિ્શક સાંસાહરક જીિનનરી ભૂમમકાએ ભમકિ અને અધ્યાતમનો બોરપરક સતસંગ 
કરિા. મિ. સં. ૧૯૩૭ (સને ૧૮૮૧)માં એમણે મક્કા-મદરીનાનરી હજ પણ કરેલરી. સામાન્્ય 
રરીિે એમનું સિાસથ્ય સારંુ રહેિું. પરંિુ ઉત્તરાિસથાના થોડાક સમ્યગાળામાં િેઓ ‘ગુદા્શ’નરી 
બરીમારરીથરી થોડરી-ઘણરી પરેરાનરી અનુભિિા. પોિાનરી ઇચછાથરી જ િેઓ મિ. સં. ૧૯૭૧ 
(સને ૧૯૧૫)માં મિસનગરથરી પાલનપુર ખાિે આિરી િસ્યા. પાલનપુરના િતકાલરીન નિાબ 
રેર મહંમદખાનજી લોહાણરી એમના પરમભકિ હિા. અત્ે એમણે સારામાં સારા િૈદ્ય-
હકરીમો વિારા એમનરી બરીમારરીનો ઉપિાર કરાવ્યો. એમના સિાસથ્ય-સુરારને માટ ે
નિાબસાહેબ વિારા સઘળા ઉપા્ય કરિામાં આવ્યા. િેમ છિાં સમ્યાંિરે મામૂલરી બરીમારરીને 
િર મિ.સં. ૧૯૭૨નરી પોષ િદ બરીજ, રમનિાર, હદનાંક ૨૨ જાન્્યુઆરરી ૧૯૧૬ ઈ., 
હહજરરી સન ૧૩૩૪, માહે રબરીઉલ અવિલનરી ૧૬મરી િારરીખે મધ્યાહ્ ન િેળા ૨-૩૦ 
કલાકે ૭૩ િરસનરી પાકટ િ્યે અનિર ‘જ્ાનરી’ જન્નિનરરીન’ થ્યા. આ ઊંિરી કોહટના 
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સંિ-સારક અને સૂફરી કમિનરી સમકૃમિમાં નામદાર નિાબ રેર મહંમદખાનજીએ પાલનપુરના 
મરીરાં દરિાજા બહાર ‘મુરરદના રોજા’નરી લગોલગ અનિાર કાજીનો પણ રૂડો રોજો 
બનાિડાવ્યો, જ ેઆજ ેપણ મિદ્યમાન છ.ે પહેલાં અહીં પ્રમિ િષ્શ ઉસ્શ (મેળા)નું ભવ્ય 
આ્યોજન થિું, જ ેપરંપરા હમણાં કેટલાંક િરસથરી બંર છ.ે

કહઠન રબદાથ્શ :

અનિર = દૈદરીપ્યમાન, શ્રેષ્
રૂહામન્યિ = આતમિાદ, અધ્યાતમ
મહજૂર, ગમેહહજ્ર = મિ્યોગરી
મામૂર = પહરપૂણ્શ, ભરપૂર
બેકસ = અસહા્ય, મિિર, લાિાર
મખજમિ = મખદમિ, સેિા-િાકરરી
િશમ = આંખ
નરમગંસ = આંખનું ઉપમાન, રૂપાળું ફૂલ
અરિા = ઇરારો
રોખ = રકૃટિ, ઉદ્દડં, ગુસિાખ, બેપરિાહ
ખુદરીકા પરદા = અહંનું આિરણ
બંકનાલ = મત્કુહટ િચિેનો િાંકો-ઝરીણો છદે
સુખમણ = સુષુમણા
દુદ = રુમાડો
સકઠ ેિરખે કોહનસે = જીણ્શ આકારરી છિને 
ભેદરીને
મનપટ = મનિાંિ, મબલકુલ, એકદમ

નજાિ = મનજાિ, છુટકારો, મુમકિ
જહાલિ = અજ્ાન, મૂખ્શિા, ગાંડપણ
ઈલમોઅદબ = કાવ્યરાસ્તનું જ્ાન
અકલોહુનર = જાણકારરી, મનપુણિા, બુમદ્ધ, 
સમજદારરી
નુકિા = મબંદુ, ટપકંુ
અબદ = બંદગરી કરનારો
સુરખ = સુખ્શ, લાલિોળ
નાજ = નખરાં, િાળા
િસલ = મમલન, સહિાસ
સરભંગરી = સમન્િ્ય સારરી જાણનાર
અઝરીઝ = િહાલું, સિજન
ઓહંગ = ઓહમ્ – ઓમકાર, આહદ ધિમન, 
પમિત્ નાદ
સોહંગ = સોહમ્
ગો્યા = માનો, જાણે
મુમુક્ુ = મોક્ામભલાષરી, સારક, મજજ્ાસુ

q
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ગ્ંથાવલોકન
‘છબી	અવાજની’	:	કરવ્ાના	ઇર્હાસમાં	એક	નવું	પાનું

અરનરદ્ધરસંહ	ગોહહલ

[‘છબરી અિાજનરી’, જ્યંિ ડાંગોદરા, કકૃમિ પ્રકારન, િરીરમગામ. પ્રથમ આિકૃમત્ત : ૨૦૨૧;  
પકૃષ્ : ૧૦૪, હકંમિ રૂ. ૧૦૦]

[‘ફૂલોનરી પાંખ પર’, જ્યંિ ડાંગોદરા ‘સંગરીિ’, રરીડજટે પમબલકેરન, અમદાિાદ. પ્રથમ 
આિકૃમત્ત : ૨૦૧૫; હકંમિ રૂ. ૧૨૫/-]

પ્રથમ કાવ્ય(ગઝલ)સંગ્હ ‘ફૂલોનરી પાંખ પર’(૨૦૧૫) પછરી ૬ િષષે જ્યંિ બરીજો 
કાવ્યસંગ્હ ‘છબરી અિાજનરી’(૨૦૨૧) લઈને આિે છ.ે ‘ફૂલોનરી પાંખ પર’માં કુલ ૬૯ 
ગઝલો (માત્ ગઝલો જ) છ.ે આ દરેક ગઝલમાં કમિએ સિ્યંભૂ પાંિ રેરનરી મ્યા્શદાનો 
મન્યમ પાળો છ.ે (મેં અગાઉ પણ આ અંગે ભારપૂિ્શક કહ્ું/લખ્યું છ ેકે ગઝલમાં પાંિ જ 
રેર–એિો દુરાગ્હ મને ઔમિત્યસભર કે િક્શસંગિ લાગિો નથરી.) ‘છબરી અિાજનરી’માં 
કુલ ૭૩ કાવ્યો છ.ે એમાં ગઝલ ઉપરાંિ ગરીિ, સૉનેટ અને અછાંદસ જિેાં સિરૂપોનાં 
કાવ્યો પણ સમાિિામાં આવ્યાં છ.ે જમેાં ૩૪ ગઝલો, ૧૧ ગરીિો, ૧૩ સૉનેટ અને ૧૫ 
અછાંદસ કાવ્યો છ.ે અહીં ગઝલ, ગરીિ, સૉનેટ અને અછાંદસ – એિા પસંદગરી(અનુ)રિમ 
પાછળ રું કમિનો કોઈ લગાિ છ ેકે િક્શ કારણરૂપ હરે?! (કમિના ‘મનિેદન’માંથરી એનો 
આિો ઉત્તર જડ ેછ;ે ‘મેં પણ કમિિા લખિાનરી રરૂઆિ સિ્શસામાન્્ય રરીિે હમણાંથરી સૌ 
કરે છ ેએમ ગઝલસિરૂપથરી કરરી હિરી. એ સિરૂપ મને આજ ેપણ એટલંુ જ આકષષે છ;ે 
જટેલું પ્રથમ ગઝલ લખરી ત્યારે ગમિું હિું. પરંિુ જ્્યારે જ્્યારે કલમ લ્ય િરફ ગઈ ત્યારે 
ગરીિ મને એનાં પડખે ખેંિરી ગ્યું અને મિિારિંિુ સાથે મારા અનુભિજગિનું સા્યુજ્્ય 
રિા્યું ત્યારે રરીરગંભરીર થઈને આિેલરી કલપના મને સૉનેટ િરફ દોરરી ગઈ. અને જ્્યારે 
જ્્યારે પણ આ બરાંથરી મારરી િેિનાએ રસિો િાિ્યમો ત્યારે અછાંદસનરી હદરામાં પ્ર્યાણ 
થિું રહ્ું.’ (પકૃ. ૫-૬) – આ કમિમિરાનો આપણાં માટ ેખૂબ મહત્િનાં છ ેએથરી આગળ 
ઉપર પણ આપણે એને પુનઃ િપાસરીરું. 

પ્રથમ કાવ્યસંગ્હ કરિાં અહીં આ સંગ્હમાં ૪ કાવ્યો િરારે છ.ે પ્રથમ સંગ્હમાં 
ગઝલોને રરીષ્શક આપ્યા િગર જ, એનરી પ્રથમ પંમકિનરી જ રિમમણકા બનાિરીને મૂકરી છ.ે 
જ્્યારે અહીં દરેક કાવ્યને અલગથરી રરીષ્શકો આપિામાં આવ્યાં છ.ે પ્રથમ સંગ્હ િેળાનું 
કમિએ રારણ કરેલ ‘સંગરીિ’ ઉપનામ અહીં લુતિ થ્યું છ.ે ઉકિ બરરી મિગિો જો કે એટલરી 
અસામાન્્ય પણ નથરી કે એ કાવ્યાથ્શને સરીરરી અસર કરે. પરંિુ મને લાગે છ ેકે ૬ િષ્શના 
સમ્યગાળામાં બદલા્યેલા કમિમાનસને અને એનરી ઘડા્યેલરી કાવ્યરુમિને સમજિામાં 
િેમજ એને આરારે કમિનરી કમિિાઓને મૂલિિામાં આપણને એ જરૂર સહા્યક નરીિડરી 
રકે. 
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કમિ વિારા પ્રથમ સંગ્હના ‘સિોપમનષદ’માં ‘કમિિા’ ઉપર ભારણ મૂકિામાં આવ્યું 
છ,ે જુઓ : ‘કમિિાના રમણરી્ય પ્રદેરમાં પણ એ જ અદૃટિ માગષે પ્રિેશ્યો છુ.ં અગમનરી 
પેેલો પાર િાકિાનરી િક મળરી છ ેત્યારે રબદ મનસરણરી બનરીને ઊભો રહ્ો છ.ે..

...કમિિા મારા માટ ેજીિન જીિિાનરી પદ્ધમિ છ.ે બસ જીિન સાથે િહેિાં િહેિાં 
રબદ સાથે ક્યારે નાિો જોડાઈ ગ્યો િેનરી ખબર રહરી નથરી. કક્કાએ કલપનાના મિરાટ 
મિવિમાં ક્યારે પહોંિાડરી દરીરો િેનો પણ ખ્યાલ નથરી રહ્ો...

રબદ સાથે કામ પાડિું જોકે સરળ ન હિું...
રબદનાં મિમિર રૂપોએ મને આકષ્યમો છ.ે િેમાં્ય કાવ્યરમણરીએ ખાસ. કમિિાના 

મનત્ય નૂિન રૂપને મનભરરીને જોિાનું ગમ્યું છ.ે કમિિાના રૂપને જોિાં હંુ ક્યારે્ય રરા્યો 
નથરી...’ (પકૃષ્રિમ નથરી આપ્યા.)

જ્્યારે આ બરીજા સંગ્હના ‘મનિેદન’માં, કમિિાથરી એક ડગલું આગળ િરરીને કમિએ 
કમિિાનરી ‘ભાષા’ ઉપર ભાર મૂક્યો છ,ે જુઓ : ‘મને હંમેરાં એિું લાગ્યા કરે છ ેકે મારરી 
ભાષા સિિ મારંુ ઘડિર ક્યા્શ કરે છ.ે િણ્શમાળા અને રબદનરી આ મા્યાજાળ અને 
ભાષાના િાકડ ેભમાવ્યા કરે છ ેઅે નિાં નિાં સં્યોજનો રિરી, મને પળે પળે િહકિ ક્યા્શ 
કરે છ.ે એનરી આંગળરી પકડિાં જ મને એ એના અિનિા પ્રદેરોમાં ઘુમાિે છ.ે ક્યારેક 
લાડથરી મિહાર કરાિે િો ક્યારેક ફંગોળરી દે ક્યાંનો ક્યાં! આંખો બંર કરિાં અંરારંુ મિમિર 
રંગે-સિરૂપે ખૂલરી જિું હો્ય છ;ે કંઈક એિરી જ રરીિે કોઈ અંરાહર્યા ખૂણેથરી મિમિર 
ભંમગમા રારણ કરિરી રબદનરી મૂમિ્શઓ ખડરી થા્ય છ ેઅને કોઈ નિા જ કોલાજને ઉઘાડરી 
આપે છ ેમારરી સમક્! એમાં ક્યારેક અથ્શ હો્ય છ ેિો ક્યારેક અન્-અથ્શ; િો ક્યારેક મિ-
અથ્શ. બરીજી બાજુ ન્યા્શ મિરાન સિરૂપે હાજર થઈને પ્રિરી્યમાન સુરરી લઈ જા્ય છ ેમને. 
ભાષાનું આિું પ્રસન્નકારરી લાિણ્ય કમિિાનરી અગમ કેડરી િરફ દોરરી જા્ય છ.ે આિું બને 
છ ેત્યારે જાણે પરમાતમાનાં દર્શન થિાં  હો્ય એિો આનંદ વ્યાપરી િળે છ.ે’ (પકૃ. ૫)

‘છબરી અિાજનરી’ સંગ્હનાં કાવ્યો રરૂ થા્ય એ પહેલાં કમિએ ‘ઑથમોપેહડક િૉડ્શમાં’ 
નામના સૉનેટમાંથરી ્યુગમને ગમિાં િરણ (ભરિિાક્ય-ભરિપંમકિ) રૂપે મૂક્યું છ.ે એનરી 
પાછળ પણ કમિને કંઈક િો પ્ર્યોજન હરે. ગઝલ અને ગરીિને મૂકરીને કમિ સૉનેટપંમકિને 
આગળ કરે છ.ે જુઓ : 

‘છોડી	ગ્યાં	ફરજ	પૂણતિ	કરી	મને	સૌ 
ત્યારે	પડી	હૃદ્યના	લ્યમાં	ર્રાડો!’	(પૃ.	૨૨)

જ્્યારે સમગ્ સંગ્હને જ ેરરીષ્શક અપા્યું છ ેિે ‘સાિિરી નથરી’ નામનરી ગઝલના 
અંમિમ રેરમાં પ્ર્યોજા્યેલ સાદૃશ્યમૂલક રૂપક અલંકાર છ.ે.. ને એમ ગઝલના રેરના બે 
રબદો સમગ્ સંગ્હનું નેિકૃતિ કરે છ ેઃ 

‘હા,	દૂર	દૂરથી્ય	ઓળખી	જવા્ય	છ,ે 
છબી	અવાજની	ભલે	મેં	સાચવી	નથી.’	(પૃ.	૨૪)

આટલરી ભૂમમકા બાદ જ્યંિે અહીં જુદાં જુદાં િાર કાવ્યસિરૂપોમાં કરેલ કમિકમ્શને 
િપાસરીએ. અહીં ૩૪ ગઝલો છ.ે સંગ્હમાં સૌથરી િરુ સંખ્યા ગઝલોનરી છ.ે ગઝલ જ્યંિનો 
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પ્રથમ અને આખરરી પ્રેમ છ.ે આપણે આગળ નોંધ્યું િેમાં એ લખે છ,ે ‘મેં પણ કમિિા 
લખિાનરી રરૂઆિ સિ્શસામાન્્ય રરીિે હમણાંથરી સૌ કરે છ ેએમ ગઝલસિરૂપથરી કરરી હિરી. 
એ સિરૂપ મને આજ ેપણ એટલું જ આકષષે છ;ે જટેલું પ્રથમ ગઝલ લખરી ત્યારે ગમિું 
હિું.’ (પકૃ.૫). સાંપ્રિ ગઝલકારોમાં જ્યંિનું સજ ્શન નોંરનરી્ય છ.ે જીિન-હફલસૂફરીને એ 
સહજ-સરળ રરીિે ગઝલના રેરોમાં મનરૂપે છ.ે ગઝલના મિરકૃંખલ રૂપને કારણે બરા રેરોને 
એક િાંિણે પરોિિા અથિા િમામ રેરોનો પોિરીકો પ્રભાિ ઉપજાિિો એ કાંઈ જિેરી િેિરી 
િાિ નથરી. સારા સારા ગઝલકારો એમાં ગડથોમલ્યું ખાઈ જા્ય છ.ે ગુજરાિરીમાં 
આંગળરીઓના િેઢ ેગણરી રકા્ય એટલા ગઝલકારોને જ આ કલા મસદ્ધ થઈ છ.ે અછાંદસનરી 
જમે જ ગઝલ પણ લખિરી સહેલરી છ ેએટલે બરા એનાથરી રરૂઆિ કરે છ.ે પરંિુ સહેલરી 
હોિા છિાં જમે અછાંદસ બનિરી નથરી એમ ગઝલ પણ બનિરી હોિરી નથરી. માત્ અલંકાર, 
પ્રાસ અને છદંથરી કમિિા નથરી થિરી એ િાિ આપણે ન ભૂલિરી જોઈએ. જ્યંિમાં આપણને 
આ િાિનો અફસોસ રહેિો નથરી પણ સાથે સાથે એ પણ કહરીર કે એનરી બરરી ગઝલો 
સંઘેડાઉિાર નથરી. ‘બંરાઈ ગઈ’, ‘ઉથાપું’, ‘છલકાઈ જાિાનરી’, ‘બનરી જાિો’, ‘થઈ ગઈ’, 
‘ના કરો’, ‘ફરરી’, ‘ફરરી ફરરી’, ‘રોજ રોજ’, ‘હો્ય છ’ે, ‘સાિિરી નથરી’, ‘રાખો છો’, ‘માગે 
છ’ે, ‘રાખે છ’ે – ગઝલો સારરી થઈ છ.ે આ ગઝલોના રેરોમાં જ્યંિે જ્્યાં-જ્્યાં સહજ અને  
સરળ રરીિે પોિાનરી જીિનહફલસૂફરી રજૂ કરરી છ ેત્યાં-ત્યાં ગઝલ એનો પ્રભાિ જાળિરી રકરી 
છ.ે એ િુકા્યું છ ેત્યાં રેર િપટો કે સપાટ લાગે છ.ે પ્રભાિ પાડનારા ત્ણેક રેર િો આ 
રહ્ા ઃ

‘ઉછીની	સુગંધો	લઈને	ફરે	છ,ે	 
હવા	્ો્ય	કેવી	બડાઈ		કરે	છ!ે’	(પૃ.	૦૧)

                   *

મહત્તા	એક	પળમાં	સનેહની	સમજાઈ	જાવાની, 
નદીની	જમે	્ૈ્યારી	કરો	ખચાતિઈ	જાવાની.’	(પૃ.	૦૮)

                   *

‘કામ	અઘરં	એક	પળમાં	સાવ	સહેલું	થઈ	ગ્યું	બસ, 
મેં	હદશા	જ્યાં	ફેરવી	્ો	ટેકરી	પણ	ઢાળ	થઈ	ગઈ.’	(પૃ.	૧૬)

આિા મમજાજ અને મસિરીને સાદ્યંિ જાળિરી રાખિરી ગઝલો અહીં ઓછરી છ.ે પરંિુ 
આિા રેરો અહીં અનેક છ.ે 

સમાજ સાથેનરી ઘેરરી મનસબિ રરાિિા જ્યંિનરી કમિિામાં ઠરે-ઠરે એ સંપ્રજ્િાનું 
આલેખન થ્યેલું જોઈ રકા્ય છ.ે જુઓ : 

‘નથી	હેલ	માથે	અને	એ	હલક	પણ, 
નગર્ા	હવે	બસ	ટપક્ી	નળેથી.’	(પૃ.	૦૫)

              *
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‘નથી	વિાર	પર	થા્ું	ટહુકાનું	ર્લક, 
જગાડે	હવે	ફેહર્યો	દઈને	છાપું.’	(પૃ.	૦૬)

                *

‘પવન	સૂચના	જોઈ	પાછો	વળી	ગ્યો, 
‘અહીં	ફેહર્યા	ના	પ્રવેશે	બપોરે.’	(પૃ.	૧૫)

ગઝલના છદંોનરી મિગિે િાિ કરિાને અહીં અિકાર નથરી. પરંિુ એટલંુ કહરીર કે 
મુખ્યતિે રમલ, ખફરીફ, હજ્ઝ, મુતકાહરબ, મુિદાહરક, મુઝાહરઅનાં અલગ-અલગ માપોને 
અહીં પ્ર્યોજ્્યાં છ.ે

‘પરંિુ જ્્યારે જ્્યારે કલમ લ્ય િરફ ગઈ ત્યારે ગરીિ મને એનાં પડખે ખેંિરી ગ્યું’ 
– એિું કહેિા કમિએ ભલે ગઝલનરી િુલનાએ ગરીિમાં િરારે ખેડાણ નથરી ક્યુાં પરંિુ અહીં 
પ્રાતિ ૧૧ ગરીિોમાંથરી ગરીિકાર જ્યંિ ડાંગોદરાનો નોખો અિાજ જરૂર ઊપસરી આિે છ.ે 
‘મારંુ ક્યાંથરી આંટા!’ને બાદ કરિાં બરરી ગરીિરિનાઓ લ્ય, િાલ અને ભાિ-કલપનનરી 
બાબિમાં ક્યાંક-ક્યાંક મપ્ર્યકાન્િ મમણ્યાર જિેા કમિનરી ્યાદ અપાિરી જા્ય િેિરી બળૂકરી 
બનરી છ.ે ગરીિને અનુકૂળ એિા મિષ્યો અને ભાિોનરી પસંદગરીનરી સાથે-સાથે મરુર-ઋજુ 
ગરીિબાનરી આ ગરીિોનું જમા પાસું છ.ે લગભગ ગરીિો િિુષકલ, ષષ્કલ અને અટિકલનાં 
લ્યાિિ્શનો રરાિે છ.ે લ્યસૂઝન લરીરે જ્યંિ લગભગ બરાં જ ગરીિોમાં ગરીિનરી અંમિમ 
કડરી સુરરી િાલને સાિિરી લે છ.ે િળરી મિષ્ય-ભાિનરી રરીિે પણ એ એક જ ભાિને ગરીિના 
અંિ સુરરી મનભાિરી જાણે છ.ે અહીં મનુષ્યભાિોમાં દરીકરરી-સ્તરીનરી સંિેદનાઓને ઝરીલિાં 
પાંિ, પ્રકકૃમિભાિોમાં િરસાદનું મનરૂપણ કરિાં બે, સિાર, ફૂલ, િડકો અને છાં્યડાનું િણ્શન 
કરિાં િાર ગરીિો છ.ે સોરઠરી-કાહઠ્યાિાડરી બોલરીના લ્ય-લહેકાઓ ગઝલના રેરોનરી જમે 
આ ગરીિોના ઉપાડ અને અંિરાઓમાં પમા્ય છ.ે મિમિર અલંકારોથરી રોભિરી એમાંનરી 
ઇમન્દ્ર્યસંિપ્શકિા અડ ેએિરી છ,ે જુઓ : 

‘સુગંધના	ફકરાને	જાણે	શક્રખોરો	ગોખે’	(પૃ.	૩૫)

                      * 

‘રશશુ	જવેું	રસમ્	સદા્યે	ડાળી	ઉપર	ઝૂલે’	(પૃ.	૩૫)

                      *

‘પવન	પા્ળી	ડાળે	ખીલી	કરેણનાં	ફૂલો	શી	નાજુક	નમણી	એક	સવાર’	(પૃ.	
૩૭)

                      *

‘કંકુ	છાંટાં	શ્ીફળ	જવેા	સૂરજને	ખોબામાં	લઈને	આવી	મૂઈ	હરખા્ી’	પૃ.	૩૭

* 
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‘્ડકાથી	્મ્મ્ા	વગડાના	હાથપગ	કરવા	જો		હો્ય	ફરી	લીલા,

્ો	પાંદડાંના	વાઘા	ને	ફૂલોના	મુગટને	પહેરી	લો	હોંશથી	છબીલા.’	(પૃ.	૪૩)

પોિાનાં સૉનેટકાવ્યો માટ ેજ્યંિ કહે છ ે– ‘મિિારિંિુ સાથે મારા અનુભિજગિનું 
સા્યુજ્્ય રિા્યું ત્યારે રરીરગંભરીર થઈને આિેલરી કલપના મને સૉનેટ િરફ દોરરી ગઈ.’ 
અહીં સંગ્હમાં આિાં ૧૩ સૉનેટ, રિમમાં ગઝલ અને ગરીિ પછરી કેમ? એિો પ્રશ્ન મને થા્ય 
છ.ે સંખ્યાનરી રરીિે પણ એ ગરીિ કરિાં િરારે છ,ે છિાં ગરીિ પછરી મુકા્યાં છ.ે િળરી 
ગુણિત્તાનરી રરીિે િો એ ગરીિ કરિાં િો િહડ્યાિાં છ,ે જ પણ ગઝલ કરિાં પણ િહડ્યાિાં 
છ.ે િો્ય માત્ અને માત્ િિ્શમાનમાં જ ેગઝલઘેલછા છ ેએના પ્રભાિને લરીરે જ રું એને 
સંગ્હમાં ત્રીજુ ંસથાન મળું છ?ે કારણ કે જ્યંિનું કમિકમ્શ ગઝલ અને ગરીિ કરિાં િરુ 
િો આ સૉનેટોમાં મનખરે છ.ે િસંિમિલકા, મરખહરણરી, પકૃથિરી, હહરણરી, રામલનરી અને 
રાદૂ્શલમિરિરીહડિ જિેા કુરળ રરીિે સફળિાપૂિ્શક ્યોજા્યેલ છદંોમાં લખા્યેલ આ સૉનેટો, 
એના રરીરગંભરીર મિષ્યોને લરીરે ગુજરાિરી ભાષાના (પૂિ્શગ્હરહહિ િટસથ) મિિેિકોનું પણ 
ધ્યાન ખેંિે એિાં બન્્યાં છ.ે ‘બપોર’ અને ‘િોમાસું’ પ્રકકૃમિ, ‘સહિાસ’ અને ‘સમરણ’ 
દામપત્ય-પ્રણ્ય, ‘ઑથમોપેહડક િૉડ્શમાં’ સંબંરો, ‘ગામળ્યો’ બાળપણ, ‘નગર’ નગર્યંત્ણા, 
‘પ્રમિકાર’ મિદ્રોહ, ‘મન’, ‘જળ પર મળે’, ‘ભ્રમમનરસન’ અને ‘સડક’ જીિનબોર િથા 
‘ડર’ માનિરી્ય રિરૂિા પરના કટાક્ જિેા મિષ્યોનરી આસપાસ ગમિ કરે છ.ે અહીં 
રેકસમપ્યરરાઈ, પેટટ્ાક્શરાઈ અને મમલટનરાઈ બંરારણો ઉપરાંિ ‘સહિાસ’, ‘મન’ અને 
‘ડર’માં ઉકિ ત્ણે્યથરી નોખાં બંરારણો અજમાવ્યાં છ.ે મન્યિ રબદોમાં સૉનેટને અનુરૂપ 
આિિાં િણ્શનો કમિનરી રબદસૂઝનો પહરિ્ય કરાિે છ.ે કલપનો અને અલંકારોથરી રમસિ 
જ્યંિનરી ભાષા સૉનેટને િારંિાર િાગોળિા પ્રેરે છ.ે જુઓ,

‘ઘેઘૂર,	પાકટ	અને	વ્યમાં	વધેલા 
મુખી	સમો	વડ,	ધરી	ભરપૂર	છાં્યો 
ઊભો	વચાળ	ધણની	રખવાળ	જવેો! 
ને	આસપાસ	શરીરો	ની્રે	ધખેલાં.’	(પૃ.	૪૬)

                    * 

‘શાહીનો	ખહડ્યો	ગ્યો	ગગનમાં	ઢોળાઈ	જાણે	ન	હો, 
એવાં	ગાઢ	હડબાંગ	વાદળ	ભમે	શાં	મંડરા્ાં	રશરે, 
ને	દે્ી	રસરૂપથી	જગ	ભરી	આખું્ય	જ	ેચંહરિકા 
અંધારં	ઘનઘોર	કાજળ	સમું	અંગે	લપેટી	ફરે.’	(પૃ.	૫૮)

ઇમન્દ્ર્યસંિપ્શક સજીિારોપણોનરી સાથે-સાથે જ્યંિ આ સૉનેટોમાં એનાં સિરૂપને  
અરઘે એિા ગંભરીર અને ભારઝલ્ા મિિારબરીજોને પણ સહજ રરીિે, સરળ બાનરીમાં 
પ્ર્યોજી જાણે છ.ે બે’ક દૃટિાંિ જોઈએઃ

‘મહેન્	કરી	કરી	કઠણ	થૈ	જ્ું	કાળજુ,ં 
ધરી	ધીરજ	્ે	છ્ાં	સ્્	કા્યતિ	આરાધવું, 
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પડે	રવપદ	આકરી;	ન	હઠવું	કદી	માગતિથી.

અને	ર્રમરના	હજાર	ટુકડા	કરી	જાગવુ ં
ઘણં્ય		અઘરં	પડે;	જલે	ઘડી	બે	ઘડી 
ઠરેલ	મન	્ો	બધી	ચરણમાં	હશે	પાઘડી!’	(પૃ.૫૨)

                      *

‘જળ	પર	મળે	મૂંઝારાથી	છલોછલ	નાવડી, 
અડચણ	નથી	ક્યાં્યે	ને	એ	જ	છ	ેનબળી	કડી; 
ગર્-અગર્નો	ભારો	મૂકી	રશરે	ફેરવું	જગે, 
વહન	કરવાં	શૂદ્્યો;	એ	છ	ેઘણં	કપરં	સખે.’	(પૃ.	૫૫)

અછાંદસ કવ્યોનાં સજ ્શન અંગે કેહફ્યિ રૂપે કમિ નોંરે છ,ે ‘અને જ્્યારે જ્્યારે પણ 
આ બરાથરી મારરી િેિનાએ રસિો િાિ્યમો ત્યારે અછાંદસનરી હદરામાં પ્ર્યાણ થિું રહ્ું.’ 
અહીં ૧૫ અછાંદસ કાવ્યો છ.ે મિષ્ય બાબિે બરાં અછાંદસ એકબરીજાંથરી નોખાં પડ ેછ.ે 
‘રોર’માં સૂ્ય્શને પ્રિરીક બનાિરી બરીડરીના સળગિા અગ્ભાગ સાથે એનું દૃશ્યમાન રચ્યું છ.ે 
જુઓ ઃ

‘આ	સૂ્યતિ	 
મને	હંમેશ	લાગ્યા	ક્યષો	છ ે
બીડીના	સળગ્ાા	છડેા	જવેો.’	(પૃ.	૫૯)

‘િલણ’માં આમ િો સૉનેટમાં પહરણમે એિો મિષ્ય છ.ે આરંભ અને અંિ િો ઠરીક 
થ્યા છ ેપરંિુ કાવ્યમધ્યને જ્યંિ ઠરીક ન્્યા્ય આપરી રક્યો નથરી. ‘િિાઈ ગ્યા પછરી’માં 
ખેિરમાં બરીજ અને સંસારક્ેત્માં મનુષ્યજીિનનરી સરખામણરી કરરી છ.ે અંિે ઉઘાડો 
જીિનબોર પ્રાતિ થા્ય છ ેઃ

‘એક	વખ્	વવાઈ	ગ્યા	પછી 
બચવું	મુશકેલ	હો્ય	છ.ે 
અને	જીવી	જવું	્ો	એથી્ય	જીવલેણ.’	(પૃ.	૬૧)

‘િફાિિ’ પણ સૉનેટમાં રોભે એિો મિષ્ય છ.ે એનું અછાંદસ રૂપ પણ એટલું જ 
સારંુ થ્યું છ.ે ‘સિરૂપાંિર’ અને ‘હંુ’માં કાવ્યક્ણોને જ્યંિે બરાબર રરીિે પકડરી છ.ે કહેિું 
જોઈએ કે ગદ્યભાષા પાસેથરી કામ લેિાં પણ જ્યંિને બરોબર આિડ ેછ.ે ‘કપાઈ ગ્યા 
પછરી જ’માં રટ્શનરી બાં્યનું પ્રિરીકાતમક સિરે સંિલન િો સુંદર રરીિે થ્યું છ,ે પરંિુ અંિે 
અસરકારક નરીિડિો નથરી. ‘મજા’ આિા જ નબળા અંિને કારણે િસૂકરી ગ્યેલરી કમિિા 
બને છ.ે ‘છાંટા’, ‘ઉજાગરો’ અને ‘સામ્ય’માં નાજુક અને ગંભરીર ભાિો સુપેરે આલેખા્યા 
છ.ે ‘બે’ક ઉદાહરણ જોઈએ...

‘મા	બદ્્યાનો	આનંદ	 
કંઈ	ઓછો	ન	હ્ો	મને!	 
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પળ	પળની	પીડાને 
પ્રસાદીના	જળની	જમે	પીધી	હ્ી	મેં,	 
સવ્યંને	રવિભારજ્	કરીન ે
સજ્યુું	હ્ું	મેં	્ારં	રૂપ!’	(પૃ.	૬૮)

કોઈ નાટકમાં માિા બનનાર નામ્યકાનરી અકોમકિ જિેરી ઉકિ રિનામાં કમિ જાણે 
પરકા્યાપ્રિેર કરરી સ્તરીસંિેદનને ઝરીણિટપૂિ્શક મનરૂપે છ.ે ‘ક્યાં રોરું િને?’ ઠરીક ઠરીક થઈ 
છ.ે ‘પોઢાડરી દે’, ‘અંરારંુ’ અને ‘આંગળરીઓ’માં કમિએ ભાિક્ણોને બરાબર ઘૂંટરી છ.ે

અંિે ‘છબરી અિાજનરી’માં ખેડલે િારે્ય કાવ્યસિરૂપોના સંદભ્શમાં મારે જ્યંિના 
કમિકમ્શનાં લેખાંજોખાં કરિાનાં હો્ય િો હંુ એટલંુ જ કહરીર કે સંગ્હનાં સૉનેટ પ્રથમ રિમે 
આિે પછરી બરીજા રિમે ગરીિો અને ત્રીજા રિમે ગઝલો િેમજ િોથા રિમે અછાંદસ રિનાઓ 
આિે. જોકે િમામ કાવ્યરૂપોમાં જ્યંિે એનું સિમોત્તમમાં આપિા પ્ર્યાસ ક્યમો છ ેએનો 
ખ્યાલ આ સંગ્હમાંથરી પસાર થનાર કોઈપણ ભાિકને આવ્યા િગર નહીં રહે. અિા્શિરીન 
ગુજરાિરી કમિિાના ઇમિહાસમાં ‘છબરી અિાજનરી’નું એક નિું પાનું ઉમેરા્ય છ ેજનેરી નોંર 
દરેકે લેિરી જ પડરે. જ્યંિ પાસેથરી હજુ િરુ સારરી કમિિાઓનરી અપેક્ા હંુ રાખરીર િે એ 
જાણે છ.ે 

હૃદ્	અનુવાદ  રવજ્ય	શાસ્ત્રી

[‘માલગુડી	 ડેઝ’	 : મૂળ લખક આર. કે. નારા્યણ, અનુિાદ : કામન્િ પટલે, પ્રકારક : 
અરુણોદ્ય પ્રકારન, ગાંરરીરોડ, અમદાિાદ ૩૮૦૦૦૧, પ્રથમ આિકૃમત્ત : જુલાઈ ૨૦૨૧, 
પકૃષ્ ૧૪+૧૯૪ = ૨૦૮, મૂલ્ય રૂ. ૨૩૫/-]

‘માલગુડરી ડઝે’ એ લેખક આર. કે. નારા્યણનો િાિા્શસંગ્હ છ.ે ફ્ામન્સસ હકંગ 
નામના મિિેિકે કહ્ું છ ે િેમ ‘લેખકનરી સરળ અને મિમરટિ રૈલરીમાં લખા્યેલરી આ 
િાિા્શઓમાં વ્યંગ્યાતમક રરીિે ભારિરી્ય જીિનના રંગો પ્રગટ થ્યા છ.ે.. મનુષ્યના સામાન્્ય 
સુખનરી અસમાનિા મસદ્ધ કરિરી એ પડકારરૂપ કામ છ.ે.. થોડાક જ સજ ્શકો એ કરરી રકે. 
આર. કે. નારા્યણ એમાંના એક છ.ે’ (પ્રસિાિના).

આ રાસરીપુરમ કકૃષણસિામરી આ્યર નારા્યણસિામરી એટલે આર. કે. નારા્યણના 
નામે ઓળખાિા સજ ્શક, અંગ્ેજીમાં લખનારરી મબ્હટર રાસનકાળનરી પ્રથમ પેઢરીના 
લેખકોમાંના એક. પોિાનરી િાિા્શઓના ઉદગમ સંદભષે િેમણે દરા્શિેલરી મિભાિના આ 
સંિ્યનરી િાિા્શઓને સમજિાનરી િાિરી પૂરરી પાડ ેિેિરી હોઈ અહીં પ્રસિુિ કરરી છ ેકે : ‘મારરી 
િાિ કરંુ િો કોઈ વ્યમકિ સંજોગોને લરીરે  કે પ્રકકૃમિને કારણે કટોકટરી અનુભિિો હો્ય િો 
મને એમાંથરી િાિા્શ મળે. અહીં ગ્ંથસથ થ્યેલરી ત્ેિરીસ િાિા્શઓમાં િાિા્શનું મુખ્ય પાત્ કોઈ 
ને કોઈ રરીિે કટોકટરીમાં મુકા્ય છ ેઅને કાં િો િેમાંથરી પાર ઊિરે છ ેઅથિા હાર સિરીકારરી 
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લે છ.ે’ (પ્રસિાિના : પકૃ. ૫).
દરેક િાિા્શને છડે ેઅનુિાદકે િેનાં મૂળ રરીષ્શકો પણ મૂક્યાં છ.ે આમ િો દરેક િાિા્શ 

કોઈક ને કોઈક રરીિે આસિાદ્ય બને છ ે પણ મિસિારભ્યે ભાિકને િરુ સપરમી જિરી 
ગણિરરીનરી િાિા્શઓનરી નોંર લઈએ િો ‘જ્્યોમિષરીનરી મજદંગરીનો એક હદિસ’માં એિા 
માણસનરી િાિ થઈ છ ેજ ેપોિાના ગામમાં એક માણસ પર હુમલો કરે છ ેઅને િેને મરરી 
ગ્યેલો માનરીને ગામ છોડરી ભાગરી આિરીને માલગુડરીમાં જ્્યોમિષનો રંરો િાલુ કરે છ.ે એક 
હદિસ એક માણસ આિે છ ેજ ેબરીજો કોઈ નહહ પણ ગામમાં પોિે જનેરી પર હુમલો કરરીને, 
િેને મરરી ગ્યેલો માનરી, માલગુડરી ભાગરી આિે છ ેિે છ!ે જ્્યોમિષ હુમલાખોર છ ેઅને 
ગ્ાહક બનરીને આિેલા માણસને ઓળખરી કાઢ ેછ.ે માણસને જીિિો જોઈ િેને આનંદ થા્ય 
છ.ે પોિે ખૂનરી નથરી એ સત્ય પ્રગટ થિાથરી િો ખરો જ, પણ સાિો જીિિો છ ેિે કારણે 
પણ િેને આનંદ થિો હોઈ રકે એ િાિ લેખકે સુજ્ ભાિક પર સમજિા માટ ેછોડરી છ.ે 
બરીજો મુદ્દો પારસપહરક ઓળખનો છ.ે જ્્યોમિષ, પોિે જનેા પર હુમલો કરેલો િેને ઓળખરી 
કાઢ ેછ ેપણ જનેરી પર હુમલો થ્યેલો િે ગ્ાહક, જ્્યોમિષના િેરમાં હોઈ હુમલાખોરને 
ઓળખરી રકિો નથરી. આિું એકપક્રી અમભજ્ાન િાિા્શને આગળ લઈ જિા  માટનેું પગમથ્યું 
બનાવ્યું છ.ે જ્્યોમિષ પેલાને કહે છ ેકે િારરી પર હુમલો કરનાર િો મરરી િૂક્યો છ ે(ગાડરી 
નરીિે િગદાઈને), એટલે િું એને રોરરી રકરે નહહ. આ ઘટસફોટથરી બંને પાત્ હારકારો 
અનુભિે ત્યાં િાિા્શ સમાપન પામે છ.ે પહરમસથમિનરી નાટ્ાતમક ્યોજના િકૃમત્તને ‘િાિા્શ’ 
િરરીકે મસદ્ધ કરે છ.ે બંને પાત્ો કટોકટરીમાંથરી કેિરી રરીિે મુકિ થા્ય છ ે િેનરી પ્રહરિ્યા 
િાિા્શકલાનરી દ્યોિક બને છ.ે 

આ િાિા્શઓનાં એકામરક પાત્ો પોિાનરી અસારારણિાથરી અભાન છ.ે બહારથરી 
સાિ સામાન્્ય–સરેરાર જણાિાં પાત્ો િેમનરી અંિરભૂમમમાં કોઈક પ્રકારનરી અનન્્યિા 
રરાિે છ.ે ‘ર લોનલરી િૉઇસ’ નામના પુસિકમાં િેના લેખક ફ્ાન્ક ઑકરીનરે ટૂકંરી િાિા્શનાં 
પાત્ોને ‘submerged’ મિરેષણથરી ઓળખાવ્યાં છ ેિે આ જ કારણે. 

‘ગુમ થ્યેલરી ટપાલ’નો ટપાલરી થાનપપા રામાનુજમ્ ના કુટુબં સાથે ગાઢ 
ભાિનાતમકિાથરી સંકળા્યેલો છ.ે િેના આ કુટુબં માટનેા અસારારણ પ્રેમને લેખકે ક્યાં્ય 
અમિભાિુકિાથરી આલેખ્યો નથરી. પહરણામે કકૃમિ મેલોડટ્ામૅહટક બનિામાંથરી ઊગરરી જા્ય છ.ે 
(આ લક્ણ બરીજી પણ ઘણરી િાિા્શઓમાં જણારે.) કામાક્રીનાં લગ્નનરી ટપાલો િેણે જ 
ગામમાં િહેંિરી છ.ે પણ બે માઠા સમાિાર રરાિિરી ટપાલ એ (પૂરો સંમનષ્ હોિા છિાં) 
રામાનુજમ્ ને પહોંિાડિો નથરી કેમ કે લગ્નમાં મિઘન આિે એિું િે ઇચછિો નથરી. આમ 
કિ્શવ્યના ભોગે પણ િે લાગણરીને જાળિે છ.ે િળરી આખરી િાિ કરા્ય ભાર િગર કહેિાિરી 
જા્ય છ ેિેથરી જ િેનો પ્રભાિ િરુ અનુભિા્ય છ.ે ગુજરાિરીમાં મવિરેફનરી ‘મુકુન્દરા્ય’ અને 
સુરેર જોષરીનરી ‘જન્મોતસિ’ ્યાદ આિે. આમાં ભાિ ઊંડો છ ેપણ ભાિુકિા ગેરહાજર છ.ે 

ભાગ બરીજાનરી એક નોંરપાત્ િાિા્શ છ ે‘રહરીદ સમારક’. એનું મુખ્ય પાત્ છ ેરામ. 
એના સહાનુભૂમિ અને સંિેદનાપૂણ્શ વ્યમકિતિનો પહરિ્ય લેખકે ઠરીક ઠરીક પ્રસિારથરી 
આપ્યો છ.ે એક હદિસ એના રંરાનરી જગ્યાએ રમાલ થા્ય છ.ે દુકાનો બંર કરાિાઈ, 
સળગાિાઈ િગેરે એમાં એક નેિાનરી હત્યા થઈ એટલે ત્યાં નેિાનું સમારક બનાિિાનું 
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ઠરાિા્યું. પહરણામે રામનો રંરો ઠપપ/બંર થઈ ગ્યો અને આજીમિકા માટ ેિે કોહહનૂર 
રેસટોરાંમાં કામ કરિા કિારમાં ઊભો રહરી ગ્યો. 

છલે્રી ત્ણ લરીટરીઓમાં કકૃમિ િાિા્શ બનરીને ઊપસે છ ે:
‘કોઈ ગ્ાહક એનરી પાસે કડકાઈથરી બોલિો િો એ કહેિો ‘ભાઈ, રરીમેથરી, હંુ પણ 

એક િખિ હોટલનો મામલક હિો.’ (પકૃ.૧૧૯)
મામલક મટરીને નોકર બનેલા  રામમાં કોઈ રોિલિેડા નથરી. રૂમકેિુનરી ‘જન્મભૂમમનો 

ત્યાગ’ આનરી સાથે સરખાિિા જિેરી છ ેિો બરીજી િરફ અમેહરકરી લેખક હેન્રી જઇેમસનરી 
‘The Real Thing’ િાિા્શનું પણ સમરણ થા્ય. અમેહરકરી કકૃમિમાં મૉડલે બનિાનરી કામગરીરરી 
કરરીને આજીમિકા મેળિિા મોનાક્શદંપિરીને જ્્યારે િકૃદ્ધતિને કારણે એ કામ છોડરીને િાસણ 
ઊટકિાનું કામ કરિું પડ ેછ ેત્યારે હેન્રી જઇેમસ લખે છ ે‘They had accepted their 
failure, but they could not accept their fate.’ અહીં જુદું છ.ે મામલક મટરી િેઇટર 
બનેલો રામ પોિાના fate-ને પણ Accept કરરીને ‘પરમ સંિોષ’ અનુભિે છ.ે બંને કકૃમિઓ 
િચિે હેન્રી જઇેમસ અને આર. કે. નારા્યણ જટેલો િફાિિ છ.ે ગુજરાિરીમાં સુંદરમ્ નરી 
‘જમરીનદાર’ િાિા્શમાં પણ માનાજીદંપિરીને જમરીનદાર મટરીને પોિાના જ એક િખિનરી 
મામલકરીિાળા ખેિરમાં મજૂર િરરીકે કામ કરિા જિાનો િારો આિે છ ેએનું પણ સમરણ 
થા્ય. મિવિનરી અન્્ય ભાષાઓમાં પણ આ પ્રકારનું કથાનક રરાિિરી રનિાઓ હોિાનો 
પૂરો સંભિ છ ેિેમનું સંરોરન અને િુલનામૂલક અભ્યાસો થઈ રકે. 

‘સેલિરી’નરી નામ્યકાને િેનરી અપ્રમિમ સંગરીિકલાને જોરે મોહન ગરરીબરીમાંથરી 
િળકાટનરી દુમન્યામાં લાિરી દે છ ેઅને રિમરઃ સેલિરી માટ ેમામલકરીભાિ રરાિિો થઈ જા્ય 
છ.ે સેલિરી અમુક હદ સુરરી મોહનથરી ડોમમનેટ થા્ય છ ેપણ છિેટ ેપોિાનાં માિામપિાના 
અિસાનનરી ઘટના િેને પોિાનરી િરફ િાળનારરી બને છ ેઅને િે પોિાના મસિા્ય અન્્ય 
કરાથરી િરરીભૂિ થિાનો ઈનકાર કરરી મોહનને જાકારો આપે છ.ે એક કલાભકિ, 
સંિેદનરરીલ નારરીના મનોજગિને લેખક expose કરે છ ે– કેટલરીક ઘટનાઓના માધ્યમથરી. 
આ િાિા્શ પર કોઈને કદાિ આર. કે. નારા્યણનરી જ પ્રમસદ્ધ નિલકથા ‘ર ગાઇડ’નો 
અણસાર િરિા્ય એમ પણ બને. 

સથાલરીપુલકન્્યા્યે અહીં કેટલરીક િાિા્શઓનરી જ િાિ કરરી છ.ે
અનુિાદનરી ગુણિત્તા મિરે કહેિું  હો્ય િો કહરી રકા્ય કે મૂળ લેખકે જો ગુજરાિરીમાં 

લખ્યું હોિ િો કામન્િભાઈના આ અનુિાદથરી ઝાઝું દૂર ન ગ્યું હોિ. કામન્િભાઈએ જાણે 
અનુિાદનો ્યજ્ માંડ્ો છ.ે ગંજાિર કામ રૈ્ય્શ, સાિત્ય અને ખાસ િો પૂરરી મનષ્ાથરી પાર 
પાડિા રહ્ા છ.ે અરુણોદ્ય જિેરી પ્રકારનસંસથા મિવિનરી પ્રમરટિ કક્ાનરી કકૃમિઓનું મૂલ્ય 
પારખરી, િેના આગ્હપૂિ્શક અનુિાદો કરાિે એ ઘટના પણ મિરલ છ.ે અનુિાદક અને 
પ્રકારક ઉભ્ય રન્્યિાદના અમરકારરી ઠરે છ.ે (પુસિકમાંનાં મિત્ો પણ ખસૂસ રન્્યિાદને 
પાત્ છ.ે ભાઈ એસ. એમ. ફરરીદને પણ સલામ!)

q



78 પરબ v મે, 2022

....અને	છલે્લે
રાજકી્ય	સાંસકૃર્ક	સંકટની	નવલકથા	–	‘સંકટ’

ભર્	મહે્ા

૮૪ પૂિષે મભંડરાનિાલે સરસ્ત માણસો સાથે કાફલો લઈને મુંબઈથરી અમકૃિસર 
ગ્યેલા ત્યારે સરકારે આંખ આડા કાન કરેલા! પછરી િકરિા રોગને રાટિ ટ્-રાજ્્યને પણ 
કાબુમાં લેિાનું મુશકેલ બનરી ગ્યું. ઑપરેરન બલૂસટાર ક્યુાં અને પહરણામ એ આવ્યું કે 
ઇમન્દરા ગાંરરીનરી હત્યા થઈ !  સમાંિરે ગુજરાિમાં ’૮૦-’૮૪નાં અનામિ મિરોરરી 
િોફાનોમાં સેંકડો ઘર બળાં અને હત્યાઓ થઈ હિરી. પંજાબ–હદલહરીમાં ‘હહંદુ-મુમસલમ 
ભાઈ ભાઈ રરીખોં કરી અબ કરો કટાઈ’ના સૂત્થરી બે હજારથરી િરુ રરીખોનરી હત્યા થઈ. 
આ બેઉ ઘટનાનો પડઘો જ ે િે સાહહત્યમાં પડ્ો. એ જ અરસામાં ‘આંગમળ્યાિ’, 
‘બદલાિરી મક્મિજ’ અને મિિારોત્તેજક કમિિાઓ ગુજરાિરીમાં મળાં. ત્યાર પછરી ’૯૦માં 
કાશમરીરરી પંહડિો પર િબાહરી આિરી િેથરી ત્યાંના સાહહત્યે પણ એ ઘટનાને નોંરરી છ.ે’૯૦નરી 
રથ્યાત્ામાં ઠરેઠરે િોફાનો અને હત્યા થ્યાં. મંહદર-મંડલના મિિાદે દેરને ઊકળિો રાખ્યો 
હિો. એનરી મિંિા ‘સોમિરીથ્શ'માં છ.ે ’૯૨માં બાબરરીધિંસ રંગેિંગે કરા્યો. કારસેિા રબદનું 
રરીષા્શસન થઈ ગ્યું ! ૨૦૦૨માં િળરી કારસેિકોને ગાડરીમાં ભૂંજી નંખા્યા અને ગુજરાિ 
ભડકે બળું. અહીં પણ બેએક હજાર મુમસલમો અને બસો જટેલા દમલિોનરી હત્યા થઈ ! 
રામમ્શક પ્રસંગો ઉન્માદરી બનિા રહ્ા અને ફાસરીિાદરી િાકાિો બળિત્તર બનિરી રહરી.

૨૦૦૨નરી એ ઘટનાને ગુજરાિરી સજ ્શકોએ ઝરીલરી હિરી. આજ ેએ ઘટનાને બે દા્યકા 
થ્યાં! આમ, છલે્ા ત્ણ દા્યકાથરી ભારિમાં િારેિારે કોમરી િોફાનો થઈ રહ્ાં છ.ે ઘકૃણા, 
નફરિનરી રાજનરીમિનો અંજામ નાનામોટા નરસંહારમાં આિે છ.ે આ ઘટનાને લઈને મોહન 
પરમારનરી નિલકથા ‘સંકટ’(૨૦૧૩) મહત્િનો મિમર્શ છડે ેછ.ે

‘સંકટ’ નિલકથા અમદાિાદના િાલરી મિસિારના પહરિેર પર લખાઈ છ.ે 
અમદાિાદમાં જ્્યારે મમલઉદ્યોગ રમરમિો હિો ત્યારે ગામડ ે ગામડથેરી કારરીગરો 
અમદાિાદનરી િાલરીઓમાં ઠલિા્યા હિા. આજથરી િાર-પાંિ દા્યકા પૂિષે જ્્યારે મમલઉદ્યોગ 
સમેટાિાં એમનું જીિન દુષકર બન્્યું. જ્્યારે આ કારરીગરોમાં મોટો િગ્શ દમલિોનો 
અમદાિાદમાં આવ્યો ત્યારે સિાભામિક જ એમને મુમસલમો સાથે રહેિાનું બન્્ંુય હિું. 
ખાણરીપરીણરી સમાનિા અને અસપકૃશ્યિાના આંિકા ઓછા િેથરી દમલિો અને લઘુમિરીઓ 
આ મિસિારોમાં રહેિરી હિરી. આિરી જ એક િાલરી નિલકથાનો પહરિેર છ ે– ‘નારણકાકાનરી 
િાલરી’. આ નારણકાકા િો નિલકથા ઊઘડ ેત્યારે મકૃત્યુ પામ્યા છ ેપરંિુ જાણે એમનો 
િારસો સંભાળિા હો્ય િેમ ભૂિપૂિ્શ પ્રાથમમક મરક્ક રાંમિકાકા િાલરીના આગેિાન છ.ે

નિલકથા રરૂ થા્ય છ ેરાંમિલાલને આિિા એક દુ:સિપનથરી. જમેાં નારણકાકા 
રાંમિલાલને કહેિા હો્ય છ ેકે ભાઈ, િાલરી સંભાળજ.ે હદિસો સારા નથરી! રાંમિલાલ રારે 
િો િાંદખેડા રહેિા જઈ રકિ  જ્્યાં હિે સંપન્ન દમલિો ગ્યાં છ ેપણ એમને િાલરી છોડિરી 
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નથરી. કોમિાદનો ઝેરરી િા્યરો, ‘હૂહૂ’ (નરોત્તમ પલાણ) જિેો સં્યોમજિ સંસકકૃમિને રફેદફે 
કરરી મૂકિો ફંૂકા્યો છ ેએનાથરી રાંમિકાકા વ્યમથિ છ.ે મમલો બંર પડિાં થ્યેલરી િબાહરીએ 
એમાં ગુણાકાર ક્યમો છ.ે ્યુિાપેઢરી દારૂના રિાડ ેથઈ ગઈ છ,ે હહંદુ-મુમસલમ પહરિારનરી 
ઘણરી સ્તરીઓને નછૂટકે દેહવ્યાપાર ભણરી પણ દોરાિું પડ્ું છ.ે બરીજી િરફ આ દમલિોનરી 
નિરી પેઢરીમાં મુમસલમો પ્રત્યે ઘકૃણા ઊભરી થઈ છ.ે એમને રાંમિકાકા અને ઇબ્ાહરીમભાઈનરી 
મૈત્રીમાં રસ પડિો નથરી.

આિરી ્યુિાપેઢરીનું પ્રમિમનમરતિ રમેર કરે છ,ે જ ેહાઈસકૂલ મરક્ક છ ેઅને ‘હહંદુ 
જાગકૃમિ સંગઠન’નો સભ્ય છ.ે રામનગરમાં રામમંહદર બનિાનું હો્ય છ ેિેથરી એ ખુર છ.ે 
રામનગરના સિામરી રમ્શઆનંદ સારુના સપનામાં આિેલું કે રામ અહીં જન્મ્યા હિા િેથરી 
એ મિિાહદિ સથળ હોિા છિાં ત્યાં રામમંહદર બનાિિાનું નક્કરી થા્ય છ.ે રમેરનરી પતનરીનરી 
ઇચછા છ ેકે રમેર ત્યાં ન જા્ય કારણ કે રહેરમાં િંગહદલરીનું િાિાિરણ છ ેને ક્યાંક રમેર 
એનો ભોગ ના બને. રાંમિકાકા પણ ઇચછ ેછ ેકે રમેર ન જા્ય. સંજોગોિરાત્ રમેર જિો 
નથરી પણ કોમરી રમખાણો થા્ય છ ેઅને ઘણાં માણસો મરે છ ે!

આ દરમ્યાન કકૃમિમાં એક મિમરટિ ઘટના બને છ.ે એક િરફ રમેરને હહંદુ જાગકૃમિ 
સંગઠન સામનો કરિા હમથ્યારો પહોંિાડ ેછ.ે રાંમિકાકા ના પાડિા રહે છ.ે લઘુમિરીના 
અસામામજક િત્િો હુમલો કરે છ ેપણ રાંમિકાકા મમત્ મહંમદભાઈના સંપક્શમાં રહે છ ે
અને પોલરીસ કમમરનરને સિિ જાણ કરિા રહે છ.ે રમેર હહંદુ મમત્ોને ફોન કરિો રહે 
છ ેકોઈ આિિું નથરી. એ ગુસસામાં બોલરી ઊઠ ેછ ે– ‘મમત્ોનો ફોન આિે િો કહેજો... હિે  
કોઈએ આિિાનરી જરૂર નથરી!' રાંમિકાકા અને મહંમદભાઈ, પોલરીસ કમમરનરનરી 
સહા્યથરી જ રાંમિ થા્ય છ.ે

નિલકથામાં કોમરી િંગહદલરી િેળાનાં દૃશ્યો એ હદિસો આપણરી સમક્ પુન: જીિંિ 
કરરી દે છ.ે નિલકથાના મધ્યે બનિરી એક ઘટનામાં િો મોહન પરમારે કમાલ કરરી છ.ે 
િાલરીનો એક ્યુિક ભણિેગણિે ઠરીકઠાક છ.ે જીપરીએસસરી, ્યુપરીએસસરીનરી પરરીક્ા આપે 
છ.ે િાલરીમાં રહેિરી એક મારિાડરી છોકરરી સાથે એને પ્રેમ થા્ય છ.ે બેઉ પ્રેમલગ્ન કરરીને 
ભાગરી જા્ય છ.ે આમ િો છોકરો મામાને ત્યાં િાંદખેડા જ છ ેછિાં મિરિા મા દરીકરાના 
આ કામથરી મિંમિિ છ.ે બરીજી બાજુ પેલું મારિાડરી કુટુબં એ ક્યારે હાથમાં આિે અને મારરી 
કાપરી નાખરીએ એમ િિષે છ.ે

રમેરના હહંદુ જાગકૃમિ સંગઠનના મમત્ો આ હકસસામાં પણ પડિા માંગિા નથરી !  
રાંમિકાકા મહંમદભાઈ, જઠેમલ બરાંનરી મદદથરી મારિાડરી પહરિારને સમજાિે છ.ે જ્્યારે 
રમેરના મમત્ોનો જિાબ એિો છ ેકે આ છોકરાએ આિું દુ:સાહસ કરિા જિેું ન હિું ! 
જાણે સૂિન એિું લાગે કે આપણે આપણરી  ઔકાિમાં જ  રહેિું જોઈએ! આ ઘટના હહંદુ 
એકિાનરી રાજનરીમિનો પદા્શફાર કરે છ.ે રાજકરી્ય રરીિે હહંદુ એકિા ઝંખિા લોકોએ 
સામામજક એકિાને કોરાણે મૂકરી છ ેએ આ ઘટના બિાિે છ.ે આથરી જ આજ ેપણ દેરમાં 
મૂછ રાખિા, ઘોડરીએ િઢિા કે ઘરેણં પહેરિા દમલિોને ક્યારેક ફટકારિામાં્ય આિે છ.ે 
ભારિમાં હજુ્ય સામંિરાહરી િલણો છ,ે નહહિર ઉના કે થાનગઢ જિેરી ઘટનાઓ ન બને 
એ િોક્કસ.
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આ સંદભષે બચ્યાલાલ ‘ઉન્મેષ’નરી એક કમિિાથરી મારરી િાિ પૂરરી કરંુ.

કૌન	જા્	હો,	ભાઈ?
દરલ્	હૈ,	સાબ
નહીં,	મ્લબ	હકસમેં	આ્ે	હો	?
આપકી	ગાલીમેં	આ્ે	હૈં ,	ગંદી	નાલી	મેં	આ્ે	હૈ
ઔર	અલગ	કી	હુઈ	થાલી	મેં	આ્ે	હૈ	સા’બ	!
અરે	મુઝે	લગા	હહંદુ	મેં	આ્ે	હો	?
આ્ા	હંૂ	ન	સા’બ,	પર	આપે	ચુનાવ	મેં
ક્યાં	ખા્ે	હો,	ભાઈ	?
જો	દરલ્	ખા્ા	હૈ,	સા’બ
નહીં,	મ્લબ	ક્યા	ક્યા	ખા્ે	હો	?
આપ	સે	માર	ખા્ા	હંૂ,	કજ તિ	કા	ભાર	ખા્ા	હંૂ
ઔર	્ંગી	મેં	નૂન,	કભી	આચાર	ખા્ા	હંૂ.
નહીં	,	મુઝે	લગા	મૂગાતિ	ખા્ે	હો	?
ખા્ા	હંૂ	ન	સા’બ,	પર	આપકે	ચુનાવ	મેં,
ક્યાં	પી્ે	હો	ભાઈ?
જો	દરલ્	પી્ા	હૈ	સા’બ	
નહીં,	મ્લબ	ક્યા	ક્યા	પી્ે	હો	?
છૂઆછૂ્	કા	ગમ	,	્ૂટે	અરમાનોં	કા	દમ, 
ઓર	નંગી	આંખોં	સે	દેખા	ગ્યા	ભરમ
નહીં,	મુઝે	લગા	શરાબ	પી્ે	હો?
પી્ા	હંૂ	ન	સા’બ,	પર	આપકે	ચુનાવ	મેં.

દેરનું બંરારણ બનાવ્યા પછરી બાબાસાહેબ આંબેડકરે કહેલું કે ‘રાટિ ટ્ હજુ ભારિ 
માટ ેઅપહરપકિ સંજ્ા છ.ે’ – એમના આ મનરારાભ્યા્શ ઉદગારો ક્યાં લગરી સાિા ઠરરે? 
િાલો ને ટાગોરનું ‘ભારિિરીથ્શ’ સાકાર કરરીએ ! કોઈ અપરારબોર અનુભિે, કોઈ માફ 
કરે અને સહુ હળરીમળરીને રહરીએ. િસુરૈિ કુટુબંકમ્ એ આપણરી હફલસૂફરી છ ેએ આપણે 
ભૂલિું ન જોઈએ. આ નિલકથાના લેખક ભારિરી્ય સાહહત્ય અકાદમરીના પુરસકકૃિ લેખક 
છ.ે ગુજરાિરી િાિકો આ નિલકથા જરૂર િાંિે એિરી મિનંિરી.

q
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પહરષદવૃત્ત

સંકલન	ઃ	કીર્તિદા	શાહ

નમસિે મમત્ો,
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ ગુજરાિરી ભાષા અને સાહહત્યનું સંરોરન-સંિર્શન કરરી 

રહરી છ.ે સાથે આપણા સજ ્શકોનું સન્માન કરિાના કા્ય્શરિમો પણ કરે છ.ે પ્રસિુિ સંદભ્શમાં 
ગ્ંથાલ્યમંત્રીશ્રરીએ ગ્ંથાલ્ય-સથાપના-હદિસનરી ઉજિણરી મનમમત્તે સાહહત્ય અકાદેમરી 
પુરસકકૃિ કમિ ્યજ્ેર દિેને આમંત્ણ આપરી સરસ કા્ય્શરિમનું આ્યોજન ક્યુાં.  િષા્શ 
અડાલજાનરી આતમકથા પ્રગટ થિા સંદભષે એમનરી કેહફ્યિ-પ્રસિુમિના કા્ય્શરિમનું આ્યોજન 
થ્યું. સુરેર જોષરીનરી સમકૃમિમાં ખ્યાિનામ લેખક અરોક િાજપે્યરીના વ્યાખ્યાનનું આ્યોજન 
િડોદરા મુકામે થ્ંુય. િષા્શબહેન, એમના રબદોમાં, ‘મપ્યર’માં આવ્યાં હિાં – અને ખરીલ્યાં 
ને ખૂલ્યાં પણ એમ જ!

સાહહમત્યક કા્ય્શરિમો ઉપરાંિ સંરોરન-પ્રકારનનરી આપણરી પ્રિકૃમત્ત થા્ય છ ેિે સંદભષે 
સાહહત્યકોરના પહેલા અને ત્રીજા ભાગનરી સંરોમરિ-સંિમર્શિ આિકૃમત્તઓ અને સાહહત્યના 
ઇમિહાસના ૧થરી ૮ ભાગનું પુન: મુદ્રણ આપણે ક્યુાં છ.ે કોરનો બરીજો ભાગ સંરોમરિ-
સંિમર્શિ કરરીને લગભગ ૯૦% જટેલો િૈ્યાર છ.ે હિે એના અંમિમ િબક્કામાં કામ િાલરી 
રહ્ું છ.ે 

એક	રવરશષ્ટ	પ્રકાશન

મમત્ો, આજ ેિમને પહરષદના એક મિમરટિ પ્રકારનથરી અિગિ કરિા છ.ે પહરષદ 
પાસે સંરોરકો, IAS કરિા અને મુખ્ય મિષ્ય ગુજરાિરી સાથે PhD કરિા મિદ્યાથમીઓ 
અને મજજ્ાસુઓ માટ ેએના પ્રકારનમિભાગમાં ખજાનો છ.ે જ ેમમત્ોએ એનો લાભ લરીરો 
છ ેએમને િો એનરી ખબર છ ેજ. પણ જ ેમમત્ોને એ મિરે માહહિરી નથરી એમના માટ ેઅહીં 
૨૦૦૭માં પ્રકામરિ થ્યેલરી ‘પરબસૂમિ’ મિરે િાિ મૂકિરી છ.ે 

આપણે જાણરીએ છરીએ કે સૂમિ સંરોરનનરી મોટરી કંૂિરી છ.ે અહીં સપટમેબર ૧૯૬૦થરી 
રરૂ થ્યેલા પહરષદના મુખપત્ ‘પરબ’નરી ૨૦૦૩ હડસેમબર સુરરીનરી કાલાનુરિમમિ 
અંકસૂમિ, સાહહત્યસિરૂપ અનુસારરી કકૃમિસૂમિ, િણા્શનુરિમમિ કિા્શસૂમિ — આ રરીિે સમગ્ 
સામગ્રીને િગમીકકૃિ કરિામાં આિરી છ.ે િળરી, ‘પરબ’ના િમામ મિરેષાંકોનરી ્યાદરી પણ 
અહીં આપિામાં આિરી છ.ે 

આ સૂમિના લેખો અને  લેખકો મિરે થોડરી માહહિરી જોઈએ જ ેઆપણરી સમકૃદ્ધ 
પરંપરા અને િારસાનો અનુભિ કરાિે છ.ે ‘િેજમસિિાનરી અખૂટ પરબ’ કાકા કાલેલકર, 
‘સરસિિરીિંદ્રમાં મિરંજીિ શ્રકૃંગ પર પંિરાત્રી’ ઉમારંકર જોરરી, ‘સાહહત્યમાં 
જીિનમૂલ્યોનરી માિજિ’ સનેહરમશમ,’ ‘સુદામાિહરત્ એક મૈત્રીકાવ્ય’ નગરીનદાસ પારેખ, 
‘કમિિા અને છદં’ હરીરાબહેન પાઠક, ‘િરિિાકમમથુન : એક દર્શન’ રામપ્રસાદ બક્રી, 
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‘ભાષાના મિકાસનરી વ્યૂહરિના’ પ્રબોર પંહડિ, ‘કલપન, પ્રિરીક, પુરાકલપન: આરંમભક 
ભૂમમકા’ મનરંજન ભગિ, ‘સાહહત્યોનરી પરસપર અસર : ગુજરાિરી સાહહત્ય પર પાચિાત્ય  
સાહહત્યનો પ્રભાિ’ હદગરીર મહેિા — આ અને આિા અનેક સંદભમો આ સૂમિ હાથિગા 
કરરી આપે છ.ે

આ ઉપરાંિ સમ્ેય સમ્યે આિેલા ‘પરબ’ના મિમિર સંપાદકો (નગરીનદાસ 
પારેખ, મનરંજન ભગિ, ભકૃગુરા્ય અંજાહર્યા, જ્યંિ કોઠારરી, ભોળાભાઈ પટલે, જ્યન્િ 
પંડ્ા િગેરે)ના િંત્રીલેખો પણ સાહહત્યમિિારનરી અણમોલ મિનગારરીઓ છ.ે

િળરી, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના મકાનના ખાિમુહૂિ્શ મિરેનો મરુસૂદન પારેખના 
અહેિાલનો લેખ અને ‘બુરિાર – કમિસભા (‘કુમાર’નરી મનશ્રામાં િાલિરી ‘બુરસભા’ 
પહરષદમાં સથાનાંિહરિ થઈ િે િેળા આપેલું પ્રિિન) બિુભાઈ રાિિ’ – આ બંને  
અને આિા બરીજા સાહહત્યમિષ્યક િમામ લેખો ‘પરબ’ના ક્યા અંકમાં મુહદ્રિ થ્યા 
છ ેએનરી માહહિરી ‘પરબસૂમિ’માંથરી અભ્યાસરીને મળરે.

‘પરબસૂમિ’ના સંપાદકો પ્રત્યે આભારનરી લાગણરી થા્ય છ.ે આ સૂમિ અભ્યાસરીઓના 
ઘરનરી રોભા બને િેિરી છ.ે આજીિન સભ્યોને હડસકાઉન્ટ સાથે પહરષદ કા્યા્શલ્યમાંથરી 
મળરી રકરે.

મારી	સજ તિનપ્રહક્ર્યા
શ્રરી િરીમનલાલ મંગળદાસ ગ્ંથાલ્યના સથાપના હદિસ મનમમત્તે િા. 17-3-2022ના 

રોજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, અમદાિાદમાં શ્રરી ્યજે્ર દિેએ ‘મારરી સજ ્શનપ્રહરિ્યા’ 
મિરે સાંજ ે5-30 િાગ્યે િકિવ્ય આપ્ંુય હિું. જમેાં િેમણે સજ ્શનનરી કેહફ્યિ આપરી હિરી.

એક	સાંજ	વષાતિ	અડાલજા	સાથે
ગજુરાિરી સાહહત્ય પહરષદ અંિગ્શિ િા. 13-4-2022ના રોજ સાંજ 5-30 કલાકે 

ગજુરાિરી સાહહત્ય પહરષદમા ં‘એક સાજં િષા્શ અડાલજા સાથે...’નો કા્ય્શરિમ ્યોજા્યો હિો 
જમેા ંિષા્શ અડાલજાએ સજ ્શનપ્રહરિ્યાનરી િાિ કરરી હિરી. જમેા ંિમેના જાિ ેજો્યલેા, અનભુિલેા 
પ્રસગંોનરી િાિ સાહહત્યમા ંકેિરી રરીિ ેઆિ ેછ ેિનેરી િિા્શ કરરી હિરી. પ્રારંભ ેપહરષદપ્રમુખ  
પ્રકાર ન. રાહે પ્રાસમંગક િાિ કરરી હિરી. પહરષદના ઉપપ્રમુખ પ્રફુલ્ રાિલ ેિષા્શબહેનનો 
પહરિ્ય આપ્યો હિો અન ેઅંિે સૌનો આભાર માન્્યો હિો.

સુરેશ	જોષી	વ્યાખ્યાન	ઃ	અશોક	વાજપે્યી
અમખલ હહંદ ખ્યામિપ્રાતિ કમિ અન ે સસંકકૃમિકમમી અરોક િાજપ્ેયરીએ એમપ્રલનરી 

19મરીએ િડોદરામા ંઆક્શ ફાઉન્ડરેનનરી ગલૅરરી ખાિ ેઆપલેુ ંત્રીજુ ંસરેુર જોષરી વ્યાખ્યાન 
એમનરી મિષ્યપસદંગરી (‘લખેક અન ેસિિંત્િા’) અન ેમાડંણરીન ેકારણ ેિિ્શમાન સજંોગોમાં 
એક સરીમામિહ્ ન બનરી રહંુ્.

સિાગિ િિનો ઉચિારિા ં પહરષદ પ્રમુખ પ્રકાર ન. રાહે મિવિમાનિ-મક્મિજ 
પરંપરામા ંએક ઓઝોન ઘટના િરરીકે આ અિસરન ેઓળખાવ્યો હિો. પિૂ્શ પ્રમુખ મસિાંરુ 
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્યરચંિદ્રના પ્રાસમંગક બ ે બોલ પછરી ગલુામમોહમમદ રખેે ભોપાલમાં ભારિ ભિનનરી 
પહરકલપનાથરી માડંરીન ેઅરોકજીનરી કરીમિ્શદા કામગરીરરી અન ેસજ ્શનનો હકંમિત્ ખ્યાલ આપ્યો 
હિો.

સૌંદ્ય્શબોર અન ેસિાિતં્ર્ ્યન ેજોડરી આપિા િકિવ્યમા ંઅરોક િાજપ્ેયરીએ કહંુ્ હિંુ 
કે આપણા સમ્યમા ંજ ેબનરી રહંુ્ છ ેઅન ેજ ેરરીિ ેબનરી રહંુ્ છ ે– ઑકિામિ્યો પાઝે આ 
સદંભ્શમા ંજ ેકદાિ કમિિાન ે‘બરીજો ઇમિહાસ’ કહ્ો છ.ે (વ્યાખ્યાનનો અનિુાદ આગામરી 
‘પરબ’મા ંપ્રકામરિ થરે.)

પહરષદના ઉપપ્રમુખ પ્રફુલ્ રાિલ ેઆભારનરી લાગણરી વ્યકિ કરિા ંસરેુર જોષરીને 
એક િાિાઝોડા િરરીકે સભંારરી કહંુ્ હિુ ં કે અરોક િાજપ્ેયરીએ ઉપમસથિ કરેલા મુદ્દાઓ 
લાબંો િખિ િિા્શિા રહેર.ે

સરેુર જોષરી પહરિારના પ્રણિ જોષરી, કલાકાર જ્્યોમિ ભટ્ટ, મરરરીષ પિંાલ, રમણ 
સોનરી, ધ્િુ મમસ્તરી, મેહુલ દેિકલા િગરેે ઉપરાિં બહારગામથરી કાનજી પટલે, જ્યદેિ રકુલ, 
બકુલ ટલેર, રરરીફા િરીજળરીિાળા િગરેેનરી હાજરરી ધ્યાન ખેંિિરી હિરી. સરુિથરી પ્રસારમંત્રી 
રાજન ભટ્ટ અન ેઅમદાિાદથરી ગ્થંાલ્ય મંત્રી મનરીષ પાઠક પણ આ અિસરમા ંસહભાગરી 
બન્્યા હિા. કા્ય્શરિમનુ ંસિંાલન પરી્ૂયષ ઠક્કરે ક્ુયાં હિંુ.

પુસ્ક-પ્રદશતિન
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંિામલિ િરી. મં. ગ્ંથાલ્ય વિારા ગ્ંથાલ્યના સથાપના 

હદન મનમમત્તે દર મહહનાનરી 17મરી િારરીખથરી એક સતિાહ સુરરી ્યોજાિા પુસિક-પ્રદર્શનમાં 
મિવિ પુસિક હદનનરી ઉજિણરી રૂપે િા. 17થરી 23 એમપ્રલ દરમમ્યાન ભારિરી્ય ભાષામાંથરી 
અન્્ય ભાષામાં અને અન્્ય ભાષામાંથરી ભારિરી્ય ભાષામાં અનુિાહદિ થ્યેલાં પુસિકોનું 
પ્રદર્શન રાખિામાં આવ્યું હિું. જમેાં પહરષદના ગ્ંથાલ્યમંત્રી મનરીષ પાઠક, એમ. પરી. 
આર્્શ સ કૉલેજના ગુજરાિરી મિભાગમાંથરી ભારિરી દેસાઈ િેમનરી 15 મિદ્યામથ્શઓને લઈને 
આવ્યા હિાં. આ ઉપરાંિ પરરીમક્િ જોરરી, હરવિાર ગોસિામરી, િાિકો અને મિદ્યાથમીએ આ 
પ્રદર્શનનો લાભ લરીરો હિો. હંમેરનરી જમે મપ્રવ્યુ આપરી ન્્ૂયઝ પ્રકામરિ કરિાં મરીહડ્યાએ 
પણ આ પુસિક-પ્રદર્શનનરી નોંર લરીરરી હિરી.      q

િા. 17 માિ્શ, ગુરુિારના રોજ, સાંજ ે5-30 કલાકે, ગોિર્શનસમકૃમિ મંમદર 
સભાગકૃહ, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, અમદાિાદ ખાિે ગુજરાિરી સાહહત્ય 
પહરષદ સંિામલિ શ્રરી િરી. મં. ગ્ંથાલ્યઆ્યોમજિ શ્રરી િરીમનલાલ મંગળદાસ 
ગ્ંથાલ્યના સથાપના હદિસ મનમમત્તે ‘મારરી સજ ્શનપ્રહરિ્યા’  મિરે કમિ ્યજ્ેર દિેએ 
ગદ્ય કમિિાઓનો પાઠ કરરીને મનનરી્ય િકિવ્ય આપ્યું. પહરષદના ઉપપ્રમુખ 
પ્રફુલ્ રાિલે પ્રાસંમગક ભૂમમકા રજૂ કરરી. સમગ્ કા્ય્શરિમનું સંિાલન ગ્ંથાલ્યમંત્રી 
મનરીષ પાઠકે ક્યુાં હિું. આ પ્રસંગે સાહહત્યકારો, સાહહત્યપ્રેમરીઓ અને 
કમિિાપ્રેમરીઓ ઉપમસથિ રહ્ા હિા. આ કા્ય્શરિમને માણિા કોઈ પણ પ્રકારનરી 
પ્રિેર-ફરી રાખિામાં આિરી નહોિરી.
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સાહહત્યવૃત્ત

ઇ્ુભાઈ	કુરકુહટ્યા

ગુજરાિ મિવિકોર ટટ્સટમાં આંિરરાટિ ટ્રી્ય મહહલા હદન મનમમત્તે િા. 8-3-2022ના 
રોજ ડૉ. રંજના હરરીરે ‘નારરીિાદ ઃ નિા સંદભમો અને નિરી હદરાઓ’ મિરે િકિવ્ય આપ્યું 
હિું. એમણે કહ્ું હિું કે નારરીિાદ એટલે પુરુષમિરોર, પુરુષવિષે, સ્તરીનરી સત્તાખોરરી કે સ્તરી-
પુરુષના સંઘષ્શનો સમથ્શન કરિો મિિાર. આિરી એક સમ્યનરી માન્્યિાને 1975 બાદના 
નારરીિાદોમાં કોઈ સથાન નથરી. નારરીિાદરી મિિાર બહુિિનરી છ.ે િેના મિરોર રૂપો અને 
રંગછટાઓ છ ેને િે સઘળાં રૂપો કે છટાઓ સ્તરીકેન્દ્રરી હોિા છિાં, પુરુષમિરોરરી નથરી જ 
નથરી. આ પ્રસંગે શ્રદ્ધા મત્િેદરીમલમખિ ‘મિવિકોરનરી ગ્ંથ્યાત્ા’ અને પ્રરીમિ રાહમલમખિ 
‘મારો અિાજ’નું શ્રરી રંજના હરરીરે મિમોિન ક્યુાં હિું.

ગુજરાિ મિવિકોર ટટ્સટના ઉપરિમે િા. 9-3-2022ના રોજ મિવિકોરભિન 
અમદાિાદમાં કેળિણરીકાર શ્રરી નંદુભાઈ દામોદર રુકલ વ્યાખ્યાનશ્રેણરીમાં શ્રરી ભદ્રા્યુ 
િચછરાજાનરીએ ‘છોડો આજનરી મરક્ણપદ્ધમિ’ મિરે મામમ્શક િકિવ્ય આપ્યું હિું. કા્ય્શરિમના 
પ્રારંભે ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ નંદુભાઈ રુકલનરી આગિરી મરક્ણદૃમટિનરી િાિ કરરી હિરી. 
કા્ય્શરિમનું સંિાલન શ્રરી જસુભાઈ કમિએ ક્યુાં હિું.

ગુજરાિ મિવિકોર ટટ્સટ અને સંિુલન સંસથા વિારા િા. 16-3-2022ના રોજ 
મિવિકોરભિન અમદાિાદમાં ‘અમસમિા મિરેષ સંિાદ’માં શ્રરી ભદ્રા્યુ િચછરાજાનરીનો કમિ 
શ્રરી રાજને્દ્ર રુકલ સાથેના સંિાદનો કા્ય્શરિમ ્યોજા્યો હિો.

ભારિરી્ય સંસકકૃમિને જગિ સમક્ રજૂ કરનાર એિા પ્રાિરીન જનૈગ્ંથોના ઉદ્ધારક 
આગમ પ્રભાકર મુમનશ્રરી પુણ્યમિજ્યજી મહારાજનરી સમકૃમિમાં દર બે િષષે ગુજરાિ 
મિવિકોર અને આગમ પ્રભાકર મુમનશ્રરી પુણ્યમિજ્યજી િંદ્રક સમમમિ વિારા ગુજરાિમાં 
સંરોરનક્ેત્ે ્યરસિરી પ્રદાન કરનારને સમકૃમિિંદ્રક, સન્માન િગેરે અપ્શણ કરિામાં આિે 
છ.ે આ િખિે 2022નો િંદ્રક 27-3-2022ના રોજ સિારે 10 િાગ્યે ગુજરાિ 
મિવિકોરભિનમાં આિા્ય્શશ્રરી મિજ્યરરીલિંદ્રસૂરરીવિરજી મહારાજનરી મનશ્રામાં કમિ, 
મિિેિક ડૉ. રાજરે પંડ્ાને અપ્શણ કરિામાં આવ્યો. આ સમ્યે સિ્શશ્રરી મરરરીષ પંિાલ, 
કુમારપાળ દેસાઈ અને મનોજ રાિલે મુમન પુણ્યમિજ્યજી મિરે િેમજ િંદ્રમિજિેા મિરે 
િકિવ્યો આપ્યાં. િળરી આગમ પ્રભાકર મુમનરાજ પુણ્યમિજ્યજી મહારાજના ગ્ંથો, એમનું 
હાથલખાણ િેમજ એમનાં ઉપકરણોનું એક પ્રદર્શન પણ મિવિકોરનરી કલાિરીમથકામા 
્યોજિામાં આવ્યું હિું.

q
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આ	અંકના	લેખકો	
અજ્ય સોનરી : પલૉટ નં. ૯૯/એ, રામનગર, અંજાર, કચછ–૩૭૦૧૧૦
અમનરુદ્ધમસંહ ગોહહલ : ‘ઉપમનષદ’, પલૉટ નં. ૪૩/બરી, ગૌરરીરંકર સોસા્યટરી, જ્િેલસ સક્શલ 

પાસે, ભાિનગર–૩૬૪૦૦૩
આમબદ ભટ્ટ : ‘મનઝ્શર’, મદરીના મમસજદ રોડ, પોલો ગ્ાઉન્ડ, હહંમિનગર– 

૩૮૩૦૦૯
ઇિુભાઈ કુરકુહટ્યા : ક. લા. સિાધ્યા્ય મંહદર, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, આશ્રમ રોડ, 

અમદાિાદ–૩૮૦૦૦૯
ઇંદુ જોરરી : મિશ્રામ, ૪-A૧, આતમરાજ સોસા્યટરી, મહેસાણાનગર–૨૧નરી 

પાછળ, મનઝામપુરા, િડોદરા–૩૯૦૦૨૪
ઊજમભાઈ પટલે : ૧૪, સંગાથ કલામસક ક્યૂ બંગલા, એસ.બરી.આઈ. સામે, મોટરેા, 

અમદાિાદ–૩૮૦૦૦૫
મગહરમા ઘોરખાન : ૧૦, ઈરાન બંગલો, સુરરારા-સત્તારાર રોડ, થલિેજ, અમદાિાદ 

– ૩૮૦૦૫૪
હકરરીટ ગોસિામરી : એફ-૨૦/૬૬૬, પ્રથમ માળ, રણમજિનગર, જામનગર– ૩૬૧૦૦૫
હકસનમસંહ પરમાર : મુ. િકિાપુર, પો. ખેરોલ, િા. િલોદ, મજ. સા.કાં.–૩૮૩૨૧૫
કરીમિ્શદા  રાહ : ૧, ‘સિાશ્ર્ય’ એ.ડરી.સરી. બૅન્ક સોસા્યટરી, સહજાનંદ કૉલેજ પાછળ, 

આંબાિાડરી, અમદાિાદ–૩૮૦૦૧૫
મગરરીર ભટ્ટ : ‘પ્રરાંિ મનલ્યમ’, મારિનગર, સુરેન્દ્રનગર–૩૬૩૦૦૧
જાિેદ ખત્રી : આમસસટન્ટ પ્રોફેસર, સકૂલ ઑફ મલબરલ સટડરીઝ ઍન્ડ એજ્્યુકેરન, 

નિરિના ્યુમનિમસ્શટરી, િડોદરા
હદલરીપ જોરરી : ‘હદનકર’ ર, સૌરાટિ ટ્ ્યુમનિમસ્શટરી કમ્શિારરી સોસા્યટરી, ્યુમન. રોડ, 

રાજકોટ–૩૬૦૦૦૫
પ્રકાર રાહ : પ્રકાર બંગલો, નિરંગપુરા પો. ઓ. પાછળ, નિરંગપુરા, 

અમદાિાદ–૩૮૦૦૦૯
ફારૂક રાહ : જઠેિા મનિાસ સામે, શ્રે્યસ મકલમનક પાસે, િોંકળાકાંઠા રોડ, 

રોરાજી–૩૬૦૪૧૦
ભરિ મહેિા ઃ ‘મન્દાર’, બરી/97, ્યોગરીનગર ટાઉનરરીપ, રામાકાકાનરી દેરરી 

પાસે, છાણરી, િડોદરા-391740
મમણલાલ હ. પટલે : સહજ બંગલો, રાસ્તરીમાગ્શ, રાન્િાબા પાક્શ પાસે, િલ્ભમિદ્યાનગર 

–૩૮૮૧૨૦
રાજને્દ્ર પાઠક : ૮૬, િાઘેવિરરી સોસા્યટરી, િરી.આઈ.પરી. રોડ, િડોદરા–૩૯૦૦૧૮
રાજરે પંડ્ા : એ/૫, ઋિુરાજ, નૂિનમિદ્યાલ્ય પાસે, સમારોડ, િડોદરા– 

૩૯૦૦૨૪
મિજ્ય રાસ્તરી : જ/ે૩/૩૦૨, મુકિાનંદનગર, સરદારપુલ સક્શલ, અડાજણ, સુરિ 

– ૩૯૫૦૦૯
રોમભિ દેસાઈ : ૫૨, સાગરસંગમ, લરીલાિિરી હૉમસપટલ રોડ, બાંદ્રા રેકલેમેરન, 

મુંબઈ–૪૦૦૦૫૦
રાઘિ ભરિાડ : ડરી/૬૫, પણ્શિાહટકા–૨, પ્રણિ બંગલો સામે, પિન પાટમીપલોટ પાસે, 

એકિાનગર પાછળ, આજિા રોડ, િડોદરા–૩૯૦૦૧૯



Ãkhçk v {u, 202286



87Ãkhçk v {u, 2022



88 Ãkhçk v {u, 2022



89Ãkhçk v {u, 2022



90 Ãkhçk v {u, 2022



91Ãkhçk v {u, 2022



92 પરબ v મે, 2022

LiFE bEGiNs AT 96
લખનારાઓએ,	લખવાનું	રવચારનારાઓએ

ખાસ	વાંચવું	જ	પડે	્ેવું	ડહાપણભ્યુું	પુસ્ક

માત્ર	રન્ા-દે	જ	છાપી	શકે	આવું	પુસ્ક
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અિિેિન મન સજ ્શનાતમક ત્યારે જ બને જ્્યારે એનરી સાથે પ્રામામણક 

વ્યિહાર રાખિામાં આિે. સજ ્શકિા પણ મનમષરિ્યિાનો મિકલપ ન બનરી રકે. ઘણં-

ખરંુ સારના અને અંિઃસફુરણા અડરે રસિે મળિા હો્ય છ.ે

–	ગુણવં્	શાહ

જ્્યારે મરક્ણ, સેિા કે સાહહત્યને લગિરી જીિનઘડિરનરી પ્રિકૃમત્તઓમાં પણ 

સારા અને સાિા માણસોને અન્્યા્ય થા્ય ત્યારે એનરી સરીરરી અસર સમાજના 

સંસકારઘડિર પર પડિરી હો્ય છ.ે

–	માણેકલાલ	પટેલ

મારે મન ભાષારિનાનું મૂલ્ય જરા્ય ઓછુ ંનથરી પરંિુ એ ભાષારિનામાં 

મઝલાિો અનુભિલોક-ભાિસંિેદનાલોક િથા એના જીિનમમમો મારે માટ ેએટલા 

જ મૂલ્યિાન છ.ે જીિન પોિે જ ઓછુ ં કળાતમક નથરી – એ મેં અનુભિોથરી 

પ્રમાણ્યું છ.ે એનું જીિન જ્્યારે કળામાં આિે – કળાના માધ્યમ વિારા આિે ત્યારે 

બંનેનું રસા્યન નોંખો જ અનુભિ કરાિે છ.ે

–	મરણલાલ	હ.	પટેલ

ઋમષનરી ભાષા નાના બાળક જિેરી છ.ે કારણ કે, પાંહડત્યનરી પાછળ ન 

પડિાં બાલિકૃમત્તથરી રહેિું એ િો ઋમષઓનું કુલવ્રિ જ છ.ે

–	રવનોબા

િમારરી ભાષા, િમારરી માિકૃભાષા, અિેિનનો હહસસો બનરી ગઈ છ.ે અને 

િમે જ ે કંઈ બાદમાં રરીખો છો, િે આના જટેલું અિેિન નહીં હો્ય, જટેલરી 

માિકૃભાષા હો્ય છ.ે િે િો િેિન બનરી રહેરે. િેથરી િમારરી અિેિનભાષા, િમારરી 

િેિનભાષાને મનરંિર પ્રભામિિ કરિરી રહેરે. જો કોઈ ભારિરી્ય અંગ્ેજી બોલે છ,ે 

િો િે અલગ હો્ય છ.ે ભેદ અંગ્ેજીમાં નથરી, ભેદ િેનરી આંિહરક રૈલરીમાં હો્ય છ.ે 

એક અિેિનરૈલરી િેનરી ભાષાને પ્રભામિિ કરે છે.ે આથરી િમે જ ે કંઈ પછરીથરી 

રરીખો છો, એ િમારરી માિકૃભાષા વિારા પ્રભામિિ થરે જ. અને જ્્યારે િમે બેહોર 

બનરી જાઓ છો, ત્યારે કેિળ િમારરી માિકૃભાષા જ અંદર સુરરી પ્રિેરરી રકરે.

–	આચા્યતિ	રજનીશ

સથાન-સમરપતિ્

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્ડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેડ ઑફ ગુજરાિરી હડપાટ્શમેન્ટ, દેિમણરી કૉલેજ, મિસાિદર.
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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

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 ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 1 225/-

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

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

4. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 3 525/-

5. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 4 550/-

6. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 5 425/-

7. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 6 450/-

8. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ ગ્ંથ ઃ 7 450/-

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

10. ગુજરાિરી સાહહત્યનો ઇમિહાસ 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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મુકુદ્દરા્ય	રવ.	પારાશ્યતિ	રલરખ્	`સત્યકથા’	અને	અદ્્ય 
પુસ્કો,	્ેનું	પ્રારતિસથાન	અને	અદ્્ય	રવગ્ો 

પ્રકારક અને પ્રામતિસથાન 
પ્રિરીણ પ્રકારન 
લાભ િેમબસ્શ,  

ઢબેર રોડ, રાજકોટ

1. સત્યકથા ભાગ-1 રૂ. 145 ,,

2. સત્યકથા ભાગ-2 રૂ. 200 ,,

3. સત્યકથા ભાગ-3 રૂ. 145 ,,

4. સત્િરરીલ રૂ. 125 ,,

5. મારરી મા રૂ. 80 ,,

6. મારાં મોટરીબા અન ે
બરીજી સત્યકથાઓ

રૂ. 200 ,,

7. ઊમમ્શલા (લઘુનિલ) ,,

8. ગૌરરી (નિલકથા) ,,

9. મારા ગુરુનરી િાિો (મનબંરો) ,,

10. ગકૃહસથાશ્રમ અને બરીજા 
મનબંરો

,,

11. રુમિનો દોર (મિિેિન) ,,

12. પ્રભારંકર પટ્ટણરી : 
વ્યમકિતિદર્શન

રૂ. 80 ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ,  
અમદાિાદ

`પારાર્ય્શ-િાઙ્મ્યમાંથરી કોઈ એકનરી જ પસંદગરી મિવિસાહહત્યે મૂકિા માટ ેકરિાનરી હો્ય 
િો મનમિ્શિાદે સત્યકથા, એનાં સિરૂપ, સામગ્રી અને અમભવ્યમકિ - ત્ણે્ય દૃમટિએ પસંદ થા્ય 
ને જગિસાહહત્યમાં માનભ્યુાં સથાન પામે. એમાંનરી મનમ્શળ-મનભષેળ સચિાઈના કારણે `સત્યના 
પ્ર્યોગો’ને આ રરીિે સંગોત્રી છ.ે સિરૂપ જુદાં છિાં એકમાં એકે કરેલા સત્યના પ્ર્યોગોનરી 
આતમકથા છ,ે િો સત્યકથાઓમાં અનેકોએ સહજ ે કરેલ સત્યાનુસરણનાં િહરત્ાતમક 
રેખામિત્ો છ.ે બન્ને સત્યાન્િ્યરી જીિનનરી કથાઓ છ.ે એ રરીિે સત્યકથાઓ િૈમવિક છ.ે’

-	કનુભાઈ	જાની
 પ્રખર સાહહત્યકાર - મિિેિક અને સમરીક્ક

`નબૂ’ િાંિરી મન આનંદમાં િરબોળ થઈ ગ્યું. ગુજરાિરીમાં આિું ગદ્ય િાંિરી મનમાં 
ગૌરિ થ્યું કે મારરી ભાષામાં પારાર્ય્શ જિેા કસબરી છ.ે િમારા લખાણમાં કુમારભરરી કમિિા 
છ ેિેના કારણે આ િહરત્મનબંર િારંિાર િાંિિાનું મન થા્ય છ.ે એક િાિક િરરીકે આનંદભાિ 
વ્યકિ કરિા આ પત્ લખું છુ.ં કેમ કે કેટલા્ય હદિસોથરી મનમાં `નબૂ’ રમ્યા કરિરી હિરી.

-	વાડીલાલ	ડગલી
િા. 25-111981ના પત્માંથરી
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zkì. rþð÷k÷ íkw. suMk÷Ãkwhk
yLku

[t[¤çknuLk rþ. suMk÷ÃkwhkLkkt
M{hýkÚkuo

n»koË¼kE - «ðeý¼kE - røkheþ¼kE
LkhuLÿ¼kE - ¼hík¼kE - Mð. sMkw{íke

íku{s Mk{Mík suMk÷Ãkwhk Ãkrhðkh
íkhVÚke

þwt þwt Mkt¼khwt ? Lku þe þe Ãkqswt ÃkwÛÞrð¼qrík Þu ? 
ÃkwÛÞkí{kLkkt Ÿzkýku íkku yk¼ suðkt yøkkÄ Au.

k
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