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બંહકમ	ઉજાસમાં	રસવ	ભણી	જતાં	ઃ	2

પ્રકાશ	ન.	શાહ

નિલરામનરી નરિરી સોબિમાં ખરા દેરામભમાન મિરે મિચારિાિાગોળિાનું થ્યું, 
અને બંહકમ ઉજાસમાં થોડાએક રમિસંકેિો પકડિાનું પણ. એના જ અનુસંરાન ને 
પુરસસંરાનમાં મિચારદોર જારરી રાખિાના ખ્યાલે બે અક્ષર પાડિા બેઠો ન બેઠો ત્યાં 
આગ્ા ઘ્ટના મિરે જાણ્યું ઃ બુકરજિેા ગરીિાંજમલ શ્રરીનું લગભગ િિનઆંગણે કહરી રકા્ય 
એિું સન્માનઆ્યોજન ્યોજકોએ સંકેલરી લેિું પડ્ું; કેમ કે `રેિસમામર' નિલકથામાં 
કોઈક ઠકેાણે મરિ-પાિ્શિરી મિરે િાંરાજનક ને અશ્રીલ ભાષા પ્ર્યોજા્યાનરી ફહર્યાદ કરાઈ 
છ.ે પોલરીસે જોકે આ લખરી રહ્ો છુ ંત્યાં સુરરી કોઈ એફઆઈઆર દજ ્શ કરિાપણં જો્યું 
નથરી. કારણ, સથળ પરના પોલરીસ અમરકારરીના ઠાિકા રબદોમાં, `અમે આ ફહર્યાદ અંગે 
પુસિક િાંચ્યા પછરી આગળ િરરીરું.' પણ લેમખકા, ગરીિાંજમલ શ્રરી િો ફહર્યાદમાત્થરી 
આહિ છ.ે એમને લાગે છ ે કે મારરી નિલકથાને `મિનાકારણ રાજકારણમાં ઢસડિામાં 
આિરી છ.ે' એકંદર સમાચાર પરથરી જ ેસમજા્ય છ ેિે એ કે ્યોજકોએ લેમખકાના સૂચનથરી 
સંકેલો ક્યયો. બાકરી, એમના પ્રિકિાએ સરસ કહ્ું છ ેકે આખરી િાિને આપણરી પુરાકથાના 
સંદભ્શમાં જોિરી રહે છ.ે

`રેિસમામર'નરી મિશ્વસિરીકૃમિ કોઈ શ્રીલ-અશ્રીલ કંુડાળામાં રમિમાંડણરીનરી 
ચરીલેચલુ પેમલાપેમલરી સકૂલનરી મોહિાજ બેલારક ન જ હો્ય. િાચક પક્ષે મુદ્ો પહરપ્રેક્્યનો 
અને સહૃદ્યિાનો છ.ે ઉતિમ સાહહત્યકૃમિનું સેિન િરીવ્ોતક્ટ ભાિાનુભિ સાથે િમને એક 
કે બરીજા અંમિમે લઈ જિે છિે કોઈક રરીિે કરરીક ભાિરુમધિનરી સિડ પણ આપરી રહે છ.ે 
આ સિડ અને સગડ પકડિા સારુ િાચકને પક્ષે સહૃદ્યિાનરી ઇમન્દ્ર્ય જરૂરરી છ.ે આરંભે 
િે ઓછરીિતિરી હો્ય િોપણ રોરણસર સાહહત્ય સેિિે સેિિે એનરી કેળિણરી મળરી રહે િે 
અસંભિ નથરી.

રાટિ ટ્રચચા્શનો દોર આગળ ચલાિું િે પહેલા (બલકે, એનરી મપછિાઈ રૂપે) મને આ 
મનમમતિ પકડરીને થોડરીક પણ િાિ કરિાનું દુરસિ લાગે છ.ે `રેિસમામર' બાબિે સદરહુ 
ફહર્યાદને હહંદુ ઓળખકારણના એક મચહ્ન િરરીકે જરૂર જોઈ રકા્ય. ઓળખકારણ એના 
અંમિમે `લાગણરીદુભાઉ' પ્રમિહક્ર્યારૂપે પ્રગ્ટ થા્ય એિું પણ બને. ઓળખ અને એને 
અંગેનરી સભાનિા સિિઃ કોઈ ખો્ટરી િાિ છ ેએમ કહેિાનો આર્ય અલબતિ નથરી. પણ 
ઓળખનો અમિ `માણસ' હોિા પર છિાઈ જા્ય અગર િો `નાગહરક' અમભજ્ઞિા અને 
અગ્િાને ગ્સરી જા્ય િે દેરજનિાના સિાસ્થ્ય સારુ સુમચહ્ન નથરી એ્ટલંુ મનઃરંક.

રરરીફા િરીજળરીિાળાએ `જુલાઈ'ના `પરબ'માં આહરફ મોહમમદનરી `િાર' િાિા્શને 
છડે ેકરેલરી હ્ટપપણરી આ સંદભ્શમાં જોિાસમજિા જોગ છ ેઃ ̀ અલરીગઢ મુમસલમ ્યુમનિમસ્શ્ટરીમાં 
ભણેલા રહેમાનભાઈ પોિાનાં બાળકોને મદરેસામાં ભણાિરી મૌલાના કેમ બનાિિા માગે 
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છ?ે હહંદુસિાનરી મુમસલમ કેમ િરારે ને િરારે મુમસલમ ઓળખ િરફ જઈ રહ્ા છ?ે Iden-
tity crisis કેમ ઊભરી થઈ એ સમજિાનરી દેરને ચાહનારા દરેકનરી ગરજ હોિરી જોઈએ.' 
આ હ્ટપપણરી ઉિારંુ છુ ંત્યારે છલે્ાં અઠિાહડ્યાંમાં મુમસલમ મામલકરીના એક અખબારમાંનરી 
એ મિલબનરી હ્ટપપણરી સાંભરે છ ે કે ઓિેસરીનું identity politics દેરને અને ખુદ 
મુમસલમોને ક્યાં લઈ જરે. અસગર અલરી ઍમન્જમન્યરે સૈ્યદ રહાબુદ્રીનને સરસ કહેલું 
કે િમે મુમસલમ ઇમન્ડ્યન છો કે ઇમન્ડ્યન મુમસલમ, કહો.

પંદરમરી ઑગસ્ટને આઝાદરી હદિસ કરિાં મિરેષે કરરીને મિભાજન હદિસ િરરીકે 
જોિાનો જ ેએક રિૈ્યો ઉપાડો લઈ રહ્ો છ ેએમાં સમગ્ મચત્નરી કાં િો ગમ નથરી કે પછરી 
પરિા નથરી. જ ેિે ઘ્ટનાક્રમમાં આ અગર િે પક્ષનો િાંક મનઃરંક કાઢરી રકા્ય, પછરી ભલે 
િાંક જોિાનરી એ પ્રહક્ર્યા િસિુલક્ષરી હો્ય કે આતમલક્ષરી - ઘણં કરરીને જોકે બેઉ છડે ેસંમમશ્ર 
હોિાનરી; પણ સમગ્ મચત્ સરિાળે િો પરસપરસપરધી કોમિાદનું હોિાનું. કમળાબહેન 
પ્ટલેનરી `મૂળસોિાં ઉખડલેાં' િાંચરીએ ત્યારે અપહૃિાઓને પ્રશ્ે સરહદનરી બંને બાજુના 
દુદદૈિ િાસિિનો ખ્યાલ આવ્યા િગર રહેિો નથરી. આ પુસિક પ્રત્યક્ષ કા્યા્શનુભિના 
માનિરી્ય દસિાિેજના ખાનામાં પડ ેછ.ે પણ કોઈ પણ ઉતિમ સાહહત્યકૃમિનરી જમે એમાં 
સહૃદ્યિાનરી કેળિણરીનરી ખાસરી ગુંજાર અનુભિારે.

આઝાદરીનો અમૃિ મહોતસિ િરિમાં પૂરો થિામાં છ ે ત્યારે નિા મિભાજનથરી 
હકનારો કરિાના મનોિૈજ્ઞામનક ઉપચાર િરરીકે સહૃદ્યિાનરી કેળિણરી કરિાં કારગિ 
કરીમમ્યો બરીજો એકે દેખાિો નથરી. બંહકમથરી રિરીન્દ્ર િરફ જિાનું જ ેિલણ, એમાં એનરી 
ભારોભાર ગુંજાર ભરેલરી ને ભારેલરી છ.ે સાહહત્યના ઇમિહાસમાં `આનંદમઠ'નું સથાન 
હિું, છ ેઅને રહેરે. પણ રાટિ ટ્રચેિનાનરી એ જ ેમનઃમસથમિ, એને કોઈ કમથિ રત્ુવિષેગિ 
ઝનૂનનરી સંભાિનાને બદલે સહજ સિદેરિતસલિામાં ઢાળિાને સારુ `ગોરા' ને 
`ઘરેબાહહરે'માં જ ેખાણદાણ પડલે છ ેએનરી સુરબુર સિરાજપંચોિેરંુ સંકેલાિે નહીં પડ ે
િો પંચોિેરંુ િષા્શમિહરીન ગાજિરીજ બનરી રહેરે, કે પછરી પ્રકારમિહરીન ગરમરી.

`ગોરા' િો મબલકુલ ્ટટ્રરીક-સરીન રરી કમિકમાલ છ.ે હહંદુ/આ્ય્શ હોિાનું જનેે અમિ 
ગૌરિ છ ેઅને આ ઓળખકસો્ટરીએ જ ેબરીજાને કેમ જાણે દુય્યમ કોહ્ટમાં લેખે છ ેએનો 
કડડભૂસ ગ્ંમથમોક્ષ ત્યારે થા્ય છ ેજ્યારે એને ખબર પડ ેછ ેકે પોિે ્યુરોપરી્ય-ભારિરી્ય 
સંિાન છ.ે (કમિના ભાિજગિનરી ઊંચાઈએ નહીં િોપણ એક મજબૂિ નિલ, એમ િો, 
આચા્ય્શ ચિુરસેન રાસ્તરીનરી `રમ્શપુત્' ક્યાં નથરી?)

`ઘરેબાહહરે'ને સમિરેષ િો એક મિરેષ સંદભ્શમાં જોિાપણં છ.ે `િંદે માિરમ્' ગાિા 
કમિ રાખરીબંરન મમરે બંગભંગ હદિસોમાં કોલકાિાના રાજમાગયો પર નરીકળરી પડ્ા હિા. 
એમનરી સહભામગિા આ આંદોલનમાં મનઃરેષ હિરી. પણ રાટિ ટ્રરી્ય ઉછાળાનરી જ ેમ્યા્શદાઓ 
એમણે જોઈ એમાંથરી `ઘરેબાહહરે' ઊિરરી આિરી. સિદેરને ચાહિો - પણ સત્યને ભોગે 
નહીં. (પાછળથરી, 1921માં, બંગાળના કોમરી દંગામાં હહંદુઓને પક્ષે `િંદે માિરમ્'નો 
ઉપ્યોગ મુમસલમમિરોરરી ્યુધિઘોષ િરરીકે થ્યો હિો, એનો પૂિા્શભાસ જાણે!)

સિરાજસંગ્ામનાં આખરરી િરસોમાં મૌલાના આઝાદ, જિાહરલાલ નેહરુ, 
સુભાષચંદ્ર બોઝ અને નરેન્દ્ર દેિનરી સમમમિએ રિરીન્દ્રનાથનરી સલાહ લઈને `િંદે માિરમ્' 
મિરે કોઈક િારણ પર આિિાનું નક્કરી ક્યુું હિું. ચચા્શમિચારણાને અંિે નેહરુઘડ્ા 
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ઠરાિનો એક અંરઃ
`છલે્ા ત્ણ દા્યકામાં દેરસમસિમાં આતમસમપ્શણ અને કટિસહનનરી અસંખ્ય 

ઘ્ટનાઓ `િંદે માિરમ્' સાથે સંકળા્યેલરી છ.ે આ દેરનાં સ્તરીપુરુષ `િંદે માિરમ્'ના 
ઉદઘોષ સાથે મોિને ભે્ટિાં રહ્ાં છ.ે રરૂ રરૂમાં બંગાળમાં, પછરી દેરભરમાં ̀ િંદેમાિરમ્' 
આપણા રાટિ ટ્રને જગિિો રમકિમંત્ બનરી રહેલ છ.ે.. આ ગરીિનરી પહેલરી બે કડરીઓનો 
ઉપ્યોગ જમે જમે દેરના મિમિર ભાગોમાં પ્રસાર પામિો ગ્યો િેમ િેમ િેનરી સાથે કોઈક 
પ્રકારે રાટિ ટ્રરી્ય ગૌરિનરી લાગણરી જોડાિા લાગરી. બાકરીનું ગરીિ ખાસ િપરાિું નથરી અને 
ઘણા લોકોને એનરી ખબર પણ નથરી. આ ગરીિનરી આરંભનરી બે કડરીઓ આપણરી માિૃભૂમમનરી 
સમૃમધિ અને સુંદરિાને મૃદુમંજુલ ભાષામાં િણ્શિે છ ેઅને િેમાં રામમ્શક દૃમટિએ કે અન્્યથા 
કોઈ બરીજી રરીિે િાંરો લઈ રકા્ય એિું કંઈ નથરી.'

`આનંદમઠ'ના સરીમમિ સંદભ્શથરી બહાર કાઢરી સુજલાસુફલાસુખદાિરદા એિરી 
કલ્યાણિતસલ માિૃભૂમમનું આ એક હૃદ્ય અને અનિદ્ય મચત્ હિું.

બંહકમનરી આ આરંમભક પંમકિઓ સાથે રિરીન્દ્રનું `સોનાર બાંગલા' મૂકો - 
બાંગલાદેરનું રાટિ ટ્રગરીિ. છલે્ા થોડાક સૈકામાં જ ે્યુરોપરી્ય રાટિ ટ્રિાદ મિકસ્યો અને િક્યયો 
એનરી સામે રાટિ ટ્રિાદનરી એક આક્રમક છમબને બદલે િતસલ ભાિછમબ, એ ભારિિષ્શનરી 
સારનાપરંપરાને રોભરીિરી છ,ે ને નિરી દુમન્યા સારુ મનરામ્યકારરી પણ.

`િંદે માિરમ્' પણ જુઓ િમે. સમ્યબધિ સિરૂપમાં એ (કદાચ દુગા્શના સમુતક્રાન્િ 
સિરૂપમાં) ભારિમાિાનું ગાન હરે પણ સમ્યાિરીિ સિરૂપે (આરંભનરી કડરીઓ દરા્શિે છ ે
િેમ) િે રરિરીમાિાનું ગાન છ.ે એ રરીિે બંહકમચંદ્ર `આનંદમઠ'કાર છિાં કેમ જાણે કોઈક 
િબક્ક ેદેરને પણ અમિક્રમરી જા્ય છ.ે પછરી એ રિરીન્દ્રમાં `મિશ્વકમિ'ને પ્રરીછરી જ રકે ને.

ઓળખના અમિિાદને અને સંકુમચિ રાટિ ટ્રિાદને સહૃદ્યિાનરી કેળિણરી િા્ટ ે
નાગહરક પ્રફુલ્ન ભણરી િાળિા િાસિે નિા જમાનાનાં આ નાન્દરીિચનો.

તા.ક. પ્રૂફ િાંચિે િાંચિે સહજ જ િસમલમા નસરરીનનું સમરણ થઈ આવ્યું. 
અ્યોધ્યા ઘ્ટનાનરી પ્રમિહક્ર્યારૂપે બાંગલાદેરમાં હહંદુઓ સાથે જ ેહહંસ્ર વ્યિહાર થ્યો એને 
અંગે દો ્ટકૂ આલોચનાને રોરણે િસમલમા ‘લજજા’ નિલકથા લઈને આવ્યાં હિાં. બાંગલા 
જીણ્શમિે એને મિરે ઝનૂનભેર નારાજગરી પ્રગ્ટ કરરી હિરી, િો આપણે ત્યાં સિાભામિક જ 
લેમખકાનાં ઉદાતિ માનિરી્ય અમભગમ પર સૌ ઓિારરી ગ્યાં હિાં. આ જ િસમલમાએ િે 
પછરીનાં ભારિિષયોમાં ‘લજજા’નરી જ ેઅનુનિલ લખરી એના િરફ આપણં ખાસ ધ્યાન ગ્યું 
નથરી. બાંગલાદેરના પેલા આહિ ને આક્રાન્િ હહંદુ પહરિારે ભારિમાં આશ્ર્ય લરીરો. એ 
પહરિારના ફરજદંે અહીં કમથિ જમણેરરી સંરાનમાં મનજનું મોચન લહ્ું. પણ મચતિને એ 
સમારાન ન મળું જ ેબાંગલાદેરમાં ખો્યું હિું. િાિ એમ છ ે કે ‘લજજા’ અને એનરી 
અનુનિલ હહંદુિરફે મુમસલમ કે મુમસલમિરફે હહંદુ એિા સાંકડા ખાનાનરી બંદરી નથરી. 
ઓળખના અમિકારણને અમિક્રમિા નાગહરક મનિ્શહણનરી કથા મા્ટનેરી ખોજ આપણાં 
લેમખકાનરી છ.ે સહૃદ્યિાનરી કેળિણરીનરી કશમકર ને કોમરર, બરીજુ.ં રું.
ઑગસ્ટ 1, 2022

 q
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કસવતા

બે	ગઝલ	  સંજુ	વાળા

વૈશાખી	 સાંજ	ે ઝાપટંુ 
મહેકી	 ઊઠી	 માટી	 તે	 તું.

હા,	 એ	 જ	 અઢળક	 પામવુ ં
જ	ે હો	 પળેપળ	 આપણં.

મારી	 બધી	 સંવેદના	 
ગણગણતી	 ગાતી	 સાંભળું.

જો	 તું	 નથી	 તો	 કંઈ	 નથી 
તું	 હોય	 તો	 શું	 શોધવું?

સઘળી	 પ્રતીસતઓ	 હવ ે
થઈ	 ગઈ	 નયુું	 સંભારણં.

તારા	 સવશેની	 કલપના	 
આભે	 ચડે	 થઈ	 વાદળું.

અફસોસ!	 કે	 ના	 કૈં	 જડુ ં
ચારે	 તરફ	 ધુમમસ	 નયુું.

વાણીય	 જનેે	 શોધે	 છ ે
એના	 સવશે	 હંુ	 શું	 કથું?

એથી	 વધુ	 શું	 હોય	 જીવ? 
ધકધક	 થતું	 એક	 ગૂંચળું?

1.	માટી	તે	તું

2.	સવસતયુું	છે

માન	 વધયું	 છ	ે ધોરણનું	 ને	 ધારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ,ે 
આપ	 જો	 મારાં	 થઈ	 ગયાં	 તો	 મારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ.ે

કહાં,	 કથયાં	 તે	 આગમ	 ને	 અણસારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ,ે 
વટ	 પાડો	 છ	ે વાતોએ,	 વરતારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ.ે

કદીક	 આળું	 મન	 તતડે	 છ,ે	 કદી	 ચામડી	 થરકે	 થર-થર, 
હાડ-માંસમાં	 હણહણતા	 અંગારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ.ે

સતરસકાર-ધુતકારો	 વચચે	 નરવા-ગરવા	 ‘હ’કાર	 જવેા, 
હળવેથી	 તેં	 દીધેલા	 હોંકારાનું	 કદ	 સવસતયુતા	 છ.ે

ખરી	 પડી	 બોલાશ	 જીભથી,	 થાક	 ઉતારે	 છ	ે આંગળીઓ, 
માળામાંથી	 મુકત	 થયેલા	 પારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ.ે

કોઈ	 સવરહીને	 દે	 આશ્ાસન,	 કોઈ	 લબધાનું	 મન	 કોળાવે, 
ચંદ્ર	 નામના	 વરણાગી	 વણજારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ.ે

ઝળહળે	 છ	ે સચત્ત,	 ચેતના	 શાખ	 પુરાવે,	 જીવ	 મહાલે	 છ,ે 
અહો!	 અહસનતાશ	 ઝણઝણતા	 એકતારાનું	 કદ	 સવસતયુું	 છ.ે
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જીવતર	  હકશોર	પંડા

કરમાં	રમતો	નાનકો,	કે	દી	મોટો	થાય, 
માત	ઝુલાવે	પ્રેમથી,	હૈયેથી	હરખાય.

ઘૂંટ્ો	જયારે	એકડો,	હતી	ધૂડી	સનશાળ, 
અક્ષર	એમાં	માંડતા,	આ	જગ	થયું	સવશાળ.

શબદો	સાથે	ભીંજવી,	આભ	ધરાની	પ્રીત, 
લેખણ	લીધી	હાથમાં,	લખવા	તારાં	ગીત.

ખર	ખર	કરતાં	પાંદડાં,	લીલેરં	સંગીત; 
સીમ	બધીમાં	દોડતું,	એના	મનનું	મીત.

ગીતો	એનાં	સાંભળી,	તાળી	પાડે	હાથ, 
મનડંુ	માંડે	ચાલવા,	કોણ	કરે	સંગાથ?

વાદળ	કોરાં	ચીતરે,	આંખોનો	વરસાદ, 
અજવાળું	ઊગે	નેજવે,	પાડે	કોને	સાદ?

ઊંચે	જુએ	આભમાં	આવે	તારી	યાદ, 
ટમ	ટમ	કરતાં	તારલા	અજવાળું	પરસાદ.

આવી	ઊભાં	ઉંબરે,	કાળા	ચાર	કપોત, 
ઊડંુ	ઊડંુ	થાય	આ,	જીવનું	ઝીણં	પોત.

ઝાકળ	જુએ	આભને,	કયાં	પથરાવું	પાટ; 
હદવસ	લાગયા	ચાલવા,	જુએ	કયાં	એ	વાટ?

ઝીણાં	ટોળાં	  મેહુલ	સરિવેદી
ઝીણાં	 ટોળાં	 મનુજજીવને	 છ	ે વળાં	 આજ	 ઘેરી. 
ફૂલો	 જવેાં	 અધર,	 મુખના	 ઢાંકવા	 માસક	 પહેરી. 
કવોરેં ટાઇ	 અમુક	 ઘર,	 સોસાયટી	 કયાંક	 શેરી. 
શા	 દોષે	 આ	 સકળ	 જગમાં	 ઊમટ્ો	 દુષ્ટ	 વેરી?

કોરોનાએ	 અસતશય	 કયાું	 દૂર	 જો	 અંતરો	 આ	 
ભેટીને	 જયાં	 મધુર	 હળવો	 સમરિતાનો	 થતો	 તયા ં
આજ	ે જાણે	 ક્ષસણક,	 રસહીણો	 બધો	 ભાર	 લાગે 
કેવો	 તીખો	 મૃદુલ	 મનને	 ક્રરૂ	 આ,	 માર	 વાગે!

ઝીણી	 ઊંડી	 સમજણ	 ઘણી	 તે	 સવશે	 ખૂબ	 પામી	 
જયારે	 ઊઠે	 જગ	 ગહઠત	 થૈ	 શસકતને	 ધાર	 કાઢી 
લાગે	 તયારે	 અસત	 અસરકારી	 ઘણી	 છ	ે જરૂરી 
શોધી,	 દેવી	 સકળ	 જનને	 વેસકસનો	 આજ	 પૂરી

કયારે	 એ	 તો	 જગતભરથી	 ભાગશે	 ખૂબ	 દૂરે? 
પાતાળોના	 અકળ	 તળમાં	 ડબૂશે	 ભવય	 શૂરે.
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રિણ	ગીત	  દશતાક	આચાયતા

1.	અધૂરી	સફર

તડકે	બેઠેલા, 
વૃદ્ધનો	પડછાયો, 
સનજ તાન	કેડી	જવેો. 
તે	કેડીએ	ચાલતા 
ઘેઘૂર	આંબલીનું	ઝાડ	આવે. 
જયાં	અમે	બાળપણમાં, 
આંબલીપીપળીની	રમત	રમતા. 
આગળ	જતા ં
આવે	તળાવ 
જયાં	અમે	તળાવમાં	નહાતી 
છોકરીઓને	છુપાઈને	જોતા. 
પછી	આવે	મારં	ગામ, 
જયાં	હંુ	ગામમાં	પ્રવેશું, 
તયાં	સૂરજ	આથમી	જતા ં
મારી	સફર	અધૂરી	રહે.

2.	કીડી

બીજમાંથી,	 
તાજા	ફૂટેલા, 
કુમળા	છોડને, 
કીડી	દરમાં	રહી 
પોષતી	રહી. 
ધીરેધીરે 
છોડ	વધતો	રહો, 
કીડી	પણ	ધીરજ	ન ે
ખંતથી	છોડન ે
ઉછરેતી	રહી. 
છોડમાંથી 
ઘેઘૂર	વૃક્ષ 
ઊભું	થયું	તયારે 
કીડીએ	દરમાંથી 
બહાર	નીકળી, 
વૃક્ષની	ટગલી 
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ડાળે	ચડી, 
પૃથવી,	આકાશ,	વાયુ,	જળ	અને	સૂરજ	સામે 
હંુકાર	કયયો.

3.	કૂવો

ગામ	આખાની	તરસ	સછપાય 
તેટલો	કૂવો	હંમેશાં	ભરેલો, 
								રહે	છ,ે 
પાણી	ભરવા	આવતી	દરેક, 
પસનહારીને	કૂવો	ઓળખે	છ,ે 
							કોણ	સુખી	છ,ે 
							કોણ	દુઃખી	છ,ે 
કૂવાને	બધી	ખબર	છ.ે 
સવારથી	સાંજ	સુધીમાં, 
ગામમાં	ઘટેલી	દરેક	ઘટનાની 
કૂવાને	જાણ	હોય	છ.ે 
							રાત	પડતાં,	 
							નીરવ	શાંસતમા ં
ચંદ્ર	જયારે	ઝૂકી	તેના	કાન, 
કૂવા	પાસે	લાવે	છ	ેતયારે, 
કૂવો	તેને	બધી	વાત, 
							કહી	દે	છ.ે	

અરણ	કોલટકરનાં	કાવયો	  અનુવાદ	ઃ	હેમાંગ	દેસાઈ

1.	બસ

એસ.ટી.	બસની	ખુલ્લી	બારી 
પર	બટન	મારી,	તાડપરિીના	પડદા 
પડા	રહે,	ઠેઠ	જજુેરી	સુધી...

ઠંડોગાર	પવન	વીંઝાય 
તાડપરિીનો	ફડફડતો	ખૂણો 
તમારી	કોણી	પર	સતત	ઝીંકાય.

તમે	ઘૂઘવતા	રસતાને	જુઓ. 
બસમાંથી	છલકતા	આછા	પ્રકાશમાં 
કદાચ	સવારના	સંકેત	દેખાય.
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સામે	બુઢ્ાના	નાક	પર	ટકી	રહેલા 
ચશમાંમાં	સઝલાતો	તમારો	બેતરફી	ચહેરો, 
વનરાજીમાં	બસ	એટલું	જ	જોવાનું	થાય.

લક્ય	પર	રાખી	બાજ	નજર 
તમે	થાઓ	અગ્સર,	પળેપળ. 
બુઢ્ાના	સરિપુંડ્રકથીયે	પર.

બહાર	સૂજ	ઊગે,	ગુપચુપ. 
તાડપરિીનાં	કાણાંમાંથી	અંદર	ઘૂસે 
ને	બુઢ્ાનાં	ચશમાં	ચકનાચૂર.

એક	વહેરાયેલું	હકરણ	ડ્રાઇવરના 
જમણા	લમણે	લખાય,	થોડંુ	સુસતાય. 
એકાએક	બસ	ટનતા	લે,	લગભગ	કાટખૂણે.

ઘોડવાટ	પર	કમરતોડ	પ્રવાસ	પશ્ાદ્ 
બેતરફી	ચહેરા	સાથે 
આપ	બસમાંથી	ઊતરો 
તયારે	બુઢ્ાના	માથામાં	પગ	પડી	ન	જાય,	જોજો.

2.	પૂજારી

ગરનાળાની	દીવાલ	ઠંડી	વેદી 
ઉપર	ઉભડક	બેસી 
સમયાહુસત	આપે	પૂજારી.

બસ	મોડી	પડી	હશે? 
ભાણામાં	પૂરણપોળી	ફળશે? 
સવચારોમાં	ગરકે	પૂજારી.

ભીનો	ખડબચડ	પથથર	અડતા ં
ફડકેલાં	આંડ	સંકોચી, 
મડદાંના	હાથની	ભાગયરેષા	અનુસરતા,

દૃસષ્ટમયાતાદા	પરે	વમળાતા, 
પેચદાર	રસતાને	ઝાંકવા 
તડકામાં	ડોકંુ	કાઢે	પૂજારી.

સૂરજ	ખોળે	ધરે	એનું	મસતક, 
ગામના	હજામની	હેળથી 
ટપારે	એના	ગાલ.
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એની	જીભ	પર	મમળતો 
આમથી	તેમ	રઝળતો	સોપારો 
છ	ેએક	મંરિ

જ	ેએકાએક	સસદ્ધ	થાય 
એની	મનોકામના	સમી	બસ	હવ ે
હાંસસયે	મૂકેલું	ટપકંુ	બની	જાય.

એની	અલસ	ચપકલી	નજર	હેઠળ 
એના	નાક	પર	થયેલા	મસા	માફક 
એ	ધીમે	ધીમે	ફેલાય.

ખખડધજ	બસ	એને	વટાવ ે
ખાડામાં	ખાબકે	ધડામ... 
બામણના	ડોળા	ભૂરાય. 
સટેશનની	પહરક્રમા	કરી 
ધીમા	સમયાંમણાં	કાઢતી 
હવે	એ	ઊભે	પૂજારી	સમક્ષ.

મુખ	પર	મીંદડીયું	સસમત 
અને	ભીંસલ	જડબ ે
જીવતો	જારિી,	રેડી	ટુ	ઇટ.

3.	ખંડેર

મારસતના	માથે	પડી	છ	ેછત 
લાગતું	નથી	કોઈને	હોય	હફકર.

ખુદ	મારસતનેય	નહીં	કદાચ, 
એમને	આવું	જ	મંહદર	મનપસંદ	છ.ે

એનાં	ગલૂહડયાં	લઈ	રખડતી 
કાબરી	કૂતરીને	આખરે	મળી

આ	ખંડેરની	ઓથડી.	કદાચ, 
એને	પણ	આવું	જ	મંહદર	પસંદ	છ.ે

તૂટેલી	લાદીઓનો	ધરાર	કાટમાળ,	એ 
મુખય	દ્ારની	પેલે	પાર,	કૂતરી	કરે	ખબરદાર.

એની	પહરસમસતમાં	સીસમત	ગલૂહડયાં	લોટપોટ. 
કદાચ,	એમને	પણ	આવું	જ	મંહદર	પસંદ	છ.ે
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પેલા	કાળાકાનાળાએ	તો	હદ	કરી 
એના	પગતળે	તખતી	સહેજ	ઊછળી

કે	પેલા	છાસણયા	વંદાના 
પેટમાં	પડી	ફાળ,	કાળઝાળ,

ને	એ	તો	જાય	દોડો,	રણછોડો. 
ફૂટેલી	દાનપેટી,	એનું	સુરક્ષાકવચ.

મહાકાય	મોભની	ઓસશંગણ,	એને	તો	રહે	જ	છૂટકો. 
બાપડીને	કયારેય	મળો	જ	નહહ	છટકવાનો	મોકો.

પૂજન	અચતાન	માટે	ખસચત	અનુસચત 
પણ	મંહદર	કરતાં	લગીરે	ઓછુ	ંનથી	આ	મંહદર.

નોંધ	ઃ	‘જજુેરી’	(1976)માંથી

‘શહેરમાં	આહદવાસી’	  ચંદ્રશેખર	સાકલ્લે; અનુવાદ	:	દીપક	રાવલ

એક	હાથે	ઘૂંઘટ	અને	 
બીજા	હાથે	ટ્ૂબલાઇટ	પકડીને 
એ	આહદવાસી	સ્તી	ઊભી	છ ે
કઢંગા	નાચને	પ્રકાશ	આપવા	માટે 
શહેરના	ચાર	રસતા	પર 
કાન	ફાડી	નાખે	એવા	સંગીત	પર	થરકતા 
કૂલા	પર	પડે	છ ે
એના	હાથમાંનું	અજવાળું

એની	ભાભી	શોધી	રહી	છ ે
લાકડાના	નાના	નાના	ટુકડા 
શહેરના	સાફ	રસતાને	હકનારે 
ઘરનો	ચૂલો	સળગાવવા	માટે.

એનું	બાળક	ઊંઘી	ગયું	છ ે
અંગૂઠો	ચૂસતાં	ચૂસતાં 
રેતની	પથારી	પર.

એનો	પસત	ચાલી	રહો	છ ે
ગરમ	ડામર	પર 
નામ-મારિના	ચપપલ	પહેરીન ે
રોડરોલરની	પાછળ	પાછળ.

એ	જાણતલ	હતો	જડીબુટ્ટીઓનો 
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જગંલી	જાનવરોનો	સવભાવ	પારખતો	હતો 
આકાશ	ચૂમતા	વૃક્ષ	પરથી 
તાડી	ઉતારી	લાવતો	હતો	સફૂસતતાથી 
હવા	સૂંઘીને	કહી	આપતો	હતો	કે 
વાઘ	કેટલે	દૂર	છ ે
પંખીની	બોલી	સાંભળીને 
અનુમાન	કરી	લેતો	હતો	કે 
વરસાદ	કયારે	વરસશે

હવે	કુશળ	થઈ	ગયો	છ ે
ડામરમાં	રેતી,	કપચી	ભેળવવામાં	 
કાળી	સડક	બનાવવામાં

તેઓ	જગંલના	રાજા	હતા 
હવે	હારેલી	પ્રજા	છે

ખબર	નથી	ઇસતહાસ	 
આને	કઈ	રીતે	નોંધશ ે
આજ	ેતો	વાંચી	રહો	છુ ં
આહદવાસી	સંસકૃસતના	સંરક્ષણ	પર 
છાપામાં	એક	જોરદાર	લેખ.

q
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વાતાતા

‘કંુભ	ઘડલૂો’

પારલ	ખખખર

એ આિરીને ઊભો રહ્ો. ગે્ટનો નકૂચો ખખડાિિા જિો હિો ત્યાં મિચા્યુું, ‘ના, 
અડિું નથરી.’ એણે પોચ્શનરી કમપાઉન્ડ િોલથરી થોડ ેદૂર ઊભા રહરી બૂમ પાડરી, ‘માસરી...’

સોનલે રસોડાનરી બારરીમાંથરી જો્યું, મોં પર ફામળ્યું બાંરેલો મજૂર જિેો પુરુષ જો્યો. 
‘આિું છુ’ં કહરીને દુપટ્ા િડ ેપરસેિો લૂછિરી ડટ્રૉઇંગરૂમમાંથરી પસાર થઈ. છોકરાંઓ ્ટરી.િરી. 
જોિામાં અને પમિદેિ છાપું િાંચિામાં મગ્ન હિાં. સાસુજીએ માળા ફેરિિાં ફેરિિાં ્ટમકંુ 
મૂક્યું, ‘કોણ છ ેઈ માસરીનો ભામણ્યો?’

‘ખબર નહીં’, કહરી સોનલે મેઇનડોર ખોલ્યું, પોચ્શમાં આિરી અને હળિેથરી એને બંર 
ક્યુું. કમપાઉન્ડ િૉલનરી પેલરી િરફ ઊભેલા પુરુષ િરફ નજર કરરી. માથા અને મોઢાને ઢાંકરી 
દેિું ફામળ્યું, મેલુંઘેલંુ ર્ટ્શ, ઝાંખું થ્યેલંુ પરૅન્્ટ, ઘસાઈ ગ્યેલા મસલપર, ખભા પર દોરડાનો 
િીં્ટલો અને હાથમાં કુહાડરી. ત્રીસેક િષ્શના એ પુરૂષે મોં પરથરી ફામળ્યું દૂર ક્યુું એ સાથે 
જ સોનલને અણસાર આવ્યો, ‘અરે... નારણ િું?’

નારણ કરા કારણ િગર નરીચું જોઈ ગ્યો અને રરીમેથરી બોલ્યો, ‘હા, માસરી... મને 
ઓળખો હો ને?’

‘હાસિો, ઓળખું જ ને? દર િષષે િારરી પાસે જ ઝાડ કપાિરીએ છરીએ.’
‘માસરી, ઝાડ કાપિું હે?’
‘અત્યારે? હજી િો િૈરાખ મહહનો ચાલે છ,ે મારે િો ભાદરિામાં કપાિિાનું હો્ય.’
એ ઝાડ સામે જોઈ આગ્હપૂિ્શક બોલ્યો, ‘ઈિરો િો િરરી ગ્યો હે, ક્યો િો કાપરી 

આલું.’
‘ના... ના, હજી િો ચોમાસામાં ખૂબ િરરે. પછરી કપાિું િો એક િષ્શનરી મનરાંિ રહે 

ને!’
એનું મોં મિલાઈ ગ્યું. એ નરીચું જોઈ ચુપચાપ કુહાડરીના ફણા પર હાથ ફેરિિા 

લાગ્યો. થોડરી િાર પછરી ખોખરા અિાજ ેબોલ્યો, ‘બરીજુ ંકાંઈ કામ હો્ય િો ક્યો ને...’
‘બરીજુ ંિો રું કરરીર?’
‘િમરી ક્યો ઈ કરરી આલરીહ... કહડ્યાકામ હો્ય કે બલૉક હફ્ટ કરિા હો્ય, ્ટાંકા રોિા 

હો્ય કે અગારરી રોિરી હો્ય... હંુ કરરી આલરીહ. સા્યેબનરી ગાડરી રોિરી હો્ય િો એ્ય કરરી 
આલું.’ એ કામ મેળિિા મા્ટ ેઆકળો થ્યો હિો. 

‘હમણાં િો િને ખબર છ ેને? બરાં્ય પોિાનાં કામ જાિે જ કરે છ.ે ક્યાં્ય જાિાનું 
નહીં ને કોઈને બોલાિિાના નહીં. બસ... ઘરમાં જ રહેિાનું.’
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‘હા માસરી...’ એ મનરાર થઈ નરીચું જોઈ ગ્યો.
‘િું બહાર કેમ નરીકળો? પોલરીસે િને રોક્યો નહીં?’
પોલરીસનરી ગાડરી ઓલરી કોર ગઈ એિરરી િારમાં હંુ રોડારોડ આં્યાં આિરી ગ્યો.’
‘અચછા...’
બન્ે િરફ મૌન પથરા્યેલું રહ્ું. નારણનો હાથ હજુ્ય કુહાડરીના ફણા પર હિો. 

એનો અંગૂઠો બરાબર રાર પર ફરરી રહ્ો હિો. નજર નરીચરી હિરી. 
સોનલે મૌન ભંગ કરિાં પૂછું, ‘ખાિાપરીિાનરી રું વ્યિસથા કરો છો?’
‘રરમાદા ગાડરી આિે ને! બે ્ટાણાનું ખાિાનું, દૂરનરી કોથમળ્યું, પાણરીનરી બા્ટમલ્યું, 

પડરીકા બરું્ય આલરી જા્ય.’
‘સરસ...’
એ ‘સરસ’ સાંભળરીને ચમક્યો, પણ કળાિા ન દરીરું. ફરરી મૌન પથરા્યું. એનરી 

નજર જમરીનને ખોિરિરી હિરી. અંગૂઠો ફણાનરી રાર પર એકરારો ફરિો હિો, મોં પર 
પરસેિાનાં ્ટરીપાં બાઝ્યાં હિાં. એ કરું નહીં જ બોલે એિરી ખાિરરી થિાં સોનલે જ પૂછું, 
‘બરીજુ ંકાંઈ કામ છ?ે’

‘માસરી, ગામ જાિું હે...’
‘અત્યારે ઘરમાં રહેિા્ય. ત્યાં જઈને રું કામ છ?ે અહીં્યાં ખાિાપરીિાનું મળરી રહે 

છ ેપછરી રું િકલરીફ છ?ે’
એને નિાઈ લાગરી હો્ય િેમ એક ક્ષણ સોનલ સામે જોઈ રહ્ો, ‘મિ્યાં માડરી-બાપા 

હે. બે નાના સોકરા હે...’ 
‘િો?’
‘મરહંુ િો ભેળા મરહંુ... નોખા નોખા નથરી મરિું...’
સોનલ કરું ન બોલરી. બન્ે ફરરી મૌન થ્યાં. આગળ થ્યેલા એક પણ સંિાદમાં 

ભલરીિાર ન હિો. જ ે કહેિાનું હિું એ િાક્ય િો હજુ આવ્યું જ ન હિું. સોનલ એ 
આિનારા િાક્યનરી ભમિષ્યિેતિા હિરી, એ આિનારા િાક્યનું િજન જાણિરી હિરી. એ 
િાક્ય બોલિરી િખિે જીભ પર હાથલો થોર ઊગરી નરીકળે છ ેએનો એને અનુભિ હિો. િે 
રરીરજપૂિ્શક રાહ જોઈ રહરી. એકાદ મમમન્ટ િહરી ગઈ. સોનલ ક્યારેક ઝાડ સામે, ક્યારેક 
નારણના ખભા પરના દોરડા સામે, ક્યારેક કુહાડરીના ફણા સામે િો ક્યારેક નારણના 
પરસેિે નરીિરિા નરીચા નમેલા મોં સામે જોઈ રહરી. પોિે આ સમ્યમાંથરી પસાર થિરી િખિે 
કેિરી લાગિરી હરે િે કલપરી રહરી.

નારણ મા્ટ ેઆ એક મમમન્ટ જીિનનરી સૌથરી કપરરી મમમન્ટ હિરી. એને બોલિું હિું 
એ િાક્ય નહીં બોલિા દેિા મા્ટ ેઅનેક િજમન્યાં એના ગળા પર, જીભ પર, ચહેરા પર 
અને આંખ પર િૈનાિ ઊભાં રહરી ગ્યાં હિાં પરંિુ ગામડ ેએકલાં ઝૂરિાં મા-બાપ, પોિાનાં 
નાનાં બે બાળકો, િકરિરી જિરી મહામારરી, અને આરાભરરી આંખે ઝૂંપડ ેબેસરીને રાહ જોિરી 
લખમરીના સમર્યારે એનરી હહંમિને રક્કો મા્યયો. નારણે ખોંખારો ખારો, મોંમાં રહેલા 
ઘૂં્ટડાને ગળા નરીચે ઉિા્યયો, એક ક્ષણ પૂરિો ચહેરાને ઊંચો ક્યયો અને સોનલનરી સામે જોઈ 
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મહામહેનિે બોલ્યો, ‘માસરી, ગામ જાિાનરી પૈહા આલો ને!’ આ એક જ િાક્યનાં અનેક 
સિરૂપો એનાં અમસિતિમાં પડઘાિા લાગ્યાં. એક જ ક્ષણ મા્ટ ેઊંચું થ્યેલંુ મોં ફરરી નરીચું 
થ્યું, રરિરીનાં બે ફાહડ્યાં થઈ જિાનાં હો્ય અને પોિે એમાં સમાઈ જિાનો હો્ય િેમ િે 
આંખો મીંચરી ગ્યો, કુહાડરીના ફણા પર સિિ ફરિા અંગુઠાને રાર અડરી ગઈ... લોહરીનું 
મરૂન રંગનું ્ટબબા જિેું ઘા્ટુ ં્ટરીપું ફણા પર આિરીને ગોઠિાઈ ગ્યું. એ જ ક્ષણે કપાળ 
પરથરી અને પાંપણ પરથરી એમ એકસાથે બે ખારાં ્ટરીપાં ફણા પર પછડા્યાં અને ત્ણે્ય 
્ટરીપાં એકેમેકમાં ભળરી ગ્યાં. અને આમ નારણનું લોહરી પાિળું થ્યું. 

સોનલે ગળામાં બાઝેલરી ખરેરરી માંડમાંડ ખસેડરી અને નરીચરી નજરે કહ્ું, ‘હમણાં 
અમારે પણ રંરો બંર છ,ે ઉછરીના પૈસાથરી ઘર ચલાિરીએ છરીએ, રોકડા પૈસા િો મારરી પાસે 
પણ નથરી.’ આ્ટલું બોલિાં િો િે હાંફરી ગઈ. એક અદૃશ્ય કુહાડરીના ફણા પર ફરિા િેના 
અંગૂઠાને પણ રાર અડરી ગઈ. એકસાથે ત્ણ ્ટરીપાં એકઠા થ્યાં અને સોનલનું લોહરી પણ 
પાિળું પડ્ું.

‘િાંરો નહીં માસરી... લ્યો િારે જ ેમાિાજી’ કહરી નારણ ચાલિો થ્યો. ઝૂંપડરી િરફ 
જિા નારણને અને ડટ્રૉઇંગરૂમમાં પ્રિેરિરી સોનલને જોઈને ઝાડિું ઝંખિાણં પડરી ગ્યું. એનાં 
દરેક પાન રરમનાં મા્યાું સંકોચાિાં લાગ્યાં, એનરી ડાળરીઓ કપાઈ જિા મા્ટ ેઉિાિળરી 
થિા લાગરી પણ બન્ે મનુષ્યો પોિપોિાના ક્રૉસનો ભાર ઉપાડરી પોિાના હહસસામાં આિેલ 
ગંિવ્યસથાને જિા મા્ટ ેપગલું ઉપાડરી ચૂક્યાં હિાં. 

ભરબપોરે બનેલરી આ ઘ્ટના અમિસામાન્્ય હિરી. એ સમ્યે હજારો લોકોએ આ 
ઘ્ટના ભજિરી બિાિરી હિરી િેમ છિાં સોનલના મનમાંથરી એ ફાંસ નરીકળિરી ન હિરી. એને 
સમજાિું ન હિું કે આ પરીડા રેનરી છ?ે બન્ે પક્ષ મજબૂર હિાં એનરી? બન્ે પક્ષના 
આતમસન્માનનાં ચીંથરાં ઊડ્ાં હિાં એનરી? બન્ે પક્ષ એકબરીજા સામે ઉઘાડા પડરી ગ્યા 
હિાં એનરી કે પછરી બન્ે પક્ષ એક જ સપા્ટરી પર આિરીને ઊભા રહરી ગ્યા હિા એનરી? 
સોનલનો અંગૂઠો હજુ્યે ફણાનરી રાર પર જ હિો. 

હમણાંથરી ઘરબંરરી હોિાથરી એ ઘરમાં રહરીને કં્ટાળરી હિરી. કરોક મનરા્શર કરરીને એક 
સાજ ેમોં પર દુપટ્ો બાંરરીને એ િૈ્યાર થઈ. પોલરીસ રોકરે િો, ‘દૂર લેિા જાઉં છુ’ં એમ 
કહરીર – એિું મિચારરી થેલરી હાથમાં લરીરરી. કબા્ટમાંથરી કબૂિરનાં ચણ અને ગા્યના ઘાસ 
મા્ટ ેઅલગ રાખેલ થોડા રૂમપ્યા લઈને એ નારણનરી ઝૂંપડરી િરફ ચાલરી નરીકળરી.

પોિાનરી સોસા્ય્ટરીમાંથરી બહાર આિરીને સોનલ ડાબરી િરફ િળરી. ઍરપૉ્ટ્શ રોડ રરૂ 
થ્યો. બન્ે િરફનાં િૃક્ષો પર ઉનાળો ગભ્શિિરી મહહલાના િાનનરી જમે ખરીલ્યો હિો. 
ગુલમહોર અને ગરમાળો ફૂલિંિાં થિાનરી હરરીફાઈમાં ઊિ્યાું હો્ય િેમ ફૂલોથરી લચરી 
પડ્ાં હિાં. એ બન્ેનરી જાહોજલાલરી જોઈ લરીમડો અને પેલ્ટાફોરમ ‘અપના ્ટાઇમ 
આ્યેગા’ ગાિાં ગાિાં મોજથરી લહેરાિાં હિાં. સામાન્્ય હદિસ હોિ િો સોનલ આ 
સૌંદ્ય્શના રસપાનમાં સમ્યનું ભાન ભૂલરી ગઈ હોિ પણ આજ ેપોલરીસ રોકે િે પહેલાં 
‘મમરન ઘરિાપસરી’ પાર પાડિાનું હિું. એ ચાલિરી રહરી... ‘માસૂમ પલે હાઉસ’ નજીક 
આવ્યું હળદહર્યા રંગે રંગા્યેલ એ મબમલડગંનરી દરીિાલો પર ભડકરીલા રંગો િડ ેગણેર, 
સરસિિરી, મમ્યાંફૂસકરી, મરીકરીમાઉસ િગેરે દોરેલાં હિાં, મબમલડગંના િોમિંગ દરિાજા પર 
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લ્ટકિાં િજનદાર િાળાંને જોઈ સોનલથરી મનસાસો નંખાઈ ગ્યો. એણે રોડનરી સામેનરી 
િરફ આિેલા ઝૂંપડાનરી હારમાળા િરફ નજર ફેરિરી. આમાં જ ક્યાંક નારણનું ઝૂપડુ ંહિું 
એિો આછોપાિળો અણસાર હિો. એ રોડ િળો્ટરીને સામેનરી િરફ પહોંચરી. બેત્ણ 
ઝૂંપડાંનરી આડ ે ઘરરણરી િિનભેગાં થઈ ગ્યાનરી એંરાણરી આપિાં બાિળનાં ઝાંખરાં 
મુકા્યેલાં હિાં, એકાદ ઝૂપડામાં કોઈ િૃધિા ચા બનાિિરી હિરી, અમુક ઝૂંપડાનરી બહાર 
પુરુષો ખા્ટલા ઢાળરીને બરીડરીઓ પરીિા હિા, ક્યાંક િળરી જુિામન્યાઓ મોબાઇલમાં આજના 
કે્ટલા કેસ આવ્યા એનરી માહહિરી રોરિા હિા, સોનલ ફૂ્ટપાથ પર ચાલિરી રહરી. એક 
ઝૂંપડાનરી બહાર એક દસ-અમગ્યાર િષ્શનરી એક છોકરરી સામેના પલે હાઉસ પર નજર 
્ટકેિરીને ઉદાસ ચહેરે ઊભરી હિરી. સોનલે એને પૂછું, ‘અહીં્યાં લખમરી અને નારણ રહે 
છ?ે’

પેલરીએ હકારમાં માથું હલાવ્યું.

‘ક્યાં છ ેએનું ઝૂંપડુ?ં’

‘એ ર્યુ ઓલું અધરર.’ કહરીને છોકરરીએ ઉપરનરી િરફ આંગળરી ચીંરરી. સોનલને 
ગુસસો આવ્યો. એ જરા રમકાિિરી હો્ય િેમ બોલરી, ‘સરીરરી રરીિે કહે ને? ક્યાં છ ેએનું 
ઝૂંપડુ?ં’

પેલરીએ જરા જોરથરી કહ્ું, ‘આમ જોિો ઓલ્યા ઝાડિે... અધરર...’

સોનલે બે ઝૂંપડાં પછરીના ઝાડ પર જો્યું જ્યાં પેલરી છોકરરીનરી આંગળરી િકા્યેલરી 
હિરી. એને પોિાનરી આંખ પર ભરોસો ન બેઠો. એ ઝડપથરી પેલરી ઝાડનરી પાસે ગઈ. 
સુકા્યેલાં પાંદડાં અને ઘરડરી ડાળરીઓ પરનું દૃશ્ય જોઈને એ ઝાડિત્ થઈ ગઈ. એ એકરારંુ 
જોઈ રહરી. નારણના ઝૂંપડાનો િમામ અસબાબ ઝાડનરી ડાળરીઓ પર ગોઠિા્યેલો હિો. એ 
માનરી જ નહોિરી રકિરી કે કોઈનું ઘર આ રરીિે ઊધિ્શગમન કરરી રકે. ઝાડનરી બરાબર નરીચે 
એક મો્ટરી ચોરસ જગ્યામાં ગારથરી લીંપરીને ફર્શ બનાિેલરી હિરી. આસપાસ િાંસનરી 
સળરીઓ, ફા્ટલેાં પલામસ્ટક, િૂ્ટલેરી દોરરીઓ અને નાકમાં ડબલાં મબનિારસરી હાલિમાં 
પડ્ાં હિાં. સોનલનરી આંખમાં ઝળઝમળ્યાં ભરાઈ આવ્યાં. ગળે ડમૂો બાઝરી ગ્યો... એ 
ભફફ દઈને લીંપેલરી ભોં્ય પર બેસરી પડરી. એણે ધ્ૂજિા હાથે ગાર પર હાથ ફેરવ્યો. 
લખમરીના હાથના આંગળાનરી છાપ અનુભિાઈ. એ હાથ ફેરિિરી રહરી... નારણ અને 
લખમરીનાં પગલાંનરી રજ એનરી હથેળરી િળેથરી પસાર થિરી રહરી. એણે નજરને ઊંચરી કરરી 
ઝાડ પર ્ટકેિરી. ઝાડ પરના અસબાબને અનુકંપાથરી જોઈ રહરી. િીં્ટો િાળેલ ગોદડાં અને 
મસમેન્્ટનરી થેલરીઓમાં ભરેલરી ઘરિખરરી મજબૂિ ડાળરીઓના ્ટકેે મુકા્યેલાં હિાં. ક્યાંક 
ઘસાઈ ગ્યેલો ર્ટ્શ િો ક્યાંક લખમરીનું ઓઢણં, ક્યાંક પ્રાઇમસ િો ક્યાંક રબબરનરી પાઇપ, 
ક્યાંક ખો્યું િો ક્યાંક રમકડુ ંડાળરીઓ પરથરી લળરીલળરીને પોિાના નરમણ્યાિા હોિાનરી 
સામબિરી આપિાં હિાં. નારણ અને લખમરી ગા્યબ હિાં પણ ઝાડિા પર નારણનો 
ઘરસંસાર લ્ટકિો હિો. સોનલને સમજા્યું નહીં કે આ ઉથાપન હિું કે ઉલામળ્યો?

એ ઊભરી થઈ, ઘર િરફ જિા મા્ટ ેપગ ઉપાડ્ાં. સાિ નરીચેનરી ડાળરી પર લોખંડના 
સમળ્યામાં ફસા્યેલું રાિણનરી ગંર સહહિનું લખમરીનું પોલકંુ ઝૂલિું હિું. ડાળરીએ લ્ટકિા 
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પ્રાઇમસમાંથરી હજુ્યે કેરોસરીન ્ટરીપે ્ટરીપે નરીિરરી રહ્ું હિું. એક લાંબરી ડાળ પર લરીલા રંગનું 
ગોદડુ ંપથરાઈને પડ્ું હિું... બરાબર એ જ ડાળ પર લ્ટકિો ઘૂઘરો હિાનરી લહેરખરી 
સાથે રણકિો હિો. એણે જમરીન પર જો્યું... એક ખૂણામાં પાણરીનું મા્ટલું અને બરીજામાં 
માિાજીનરી કાચ ફૂ્ટલેરી છબરી પડરી હિરી. એ ઊભરી રહરી ગઈ. ભારોભાર શ્રધિાથરી એણે 
છબરીને મા્ટલાના ્ટકેે ગોઠિરી અને હાથ જોડરીને બોલરી, ‘હે ઊંચા ડુગંરે મબરાજલે માિડરી... 
આ ઊંચા ઝૂંપડાિાળાં બાળકોનરી રક્ષા કરજો.’ પોલરીસનરી જીપનો અિાજ સંભળાિાં જ 
ઝડપથરી ઘર િરફ ચાલિા લાગરી. પોિાનરી રેરરીમાં િળિાં પહેલાં એણે ફરરી એક િાર ઊંચા 
આસને સથામપિ થ્યેલ લખમરી નારણના ઝૂંપડાને જો્યું અને ઘર િરફ િળરી ગઈ.

થોડા હદિસો પછરીનરી એક સિાર હિરી. ગઈ રાિે જ મિનારક િાિાઝોડુ ંપસાર થ્યું 
હિું. પોિાના આંગણાના િેરમિખેર થ્યેલા ઝાડને જોઈને સોનલ ગઈ રાિના િાંડિને ્યાદ 
કરરી રહરી હિરી. આખરી રાિ િરસાદ િરસ્યો હિો, િરીજળરીનાં ડકાલાં િાગ્યા હિાં, િૃક્ષો 
રૂણ્યાં હિાં, પિને હો-દેકારો મચાવ્યો હિો. અનેક િષયો પછરી આિું િાિાઝોડુ ંઆવ્યું હિું. 
કોઈનરી છિ િો કોઈનરી દરીિાલો પડરી ભાંગરી હિરી, ક્યાંક ઝાડ મૂળસોિાં ઊખડરી ગ્યાં હિાં 
િો ક્યાંક સોલાર પરૅનલો ઊડરી ગઈ હિરી. ચારે િરફ મિનાર ફેલા્યો હિો. પમિ અને 
બાળકો રહેરનરી મબસમાર હાલિ જોિા જઈ રહ્ાં હિાં. સોનલે પમિ િરફ જોઈ કહ્ું, ‘મારે 
ઍરપૉ્ટ્શ રોડ િરફ જિું છ.ે’

‘મબલકુલ નહીં. િારે એ િરફ િો જિાનું જ નથરી.’
‘કેમ?’ એ ઝંખિાણરી પડરી ગઈ.
‘િારાથરી નહીં જોિા્ય.’
‘પલરીઝ, એક િાર બસ? જલદરી આિરી જઈર...’ એ રડમસ બનરી ગઈ.
‘િું નહીં જોઈ રકે ્યાર... િારા ગુલમહોર અને ગરમાળા ખલાસ થઈ ગ્યાં છ.ે 

મરરરીષ િો મૂળસોિો ઊખડરી ગ્યો છ ેઅને પેલો લરીમડો િો રોડ પર પથરાઈ ગ્યો છ.ે 
િારાથરી નહીં સહન થા્ય... સાચું કહંુ છુ.ં’

‘મને જિા દો ને! હંુ નહીં રડુ ંકસમથરી.’
‘સારંુ, ચાલ... હંુ આિું છુ ંસાથે.’
‘ના, િમે છોકરાઓને લઈને જાઓ.’
અને એ હહંમિ ભેગરી કરરીને ગઈ. એ સાચે જ રડરી નહીં. કોરરીરાકોર આંખો લઈને 

પાછરી આિરી. એ જ ેદૃશ્ય જોઈને આિરી હિરી એના મિરે કોઈને કહેિાનરી િો રું ્યાદ 
કરિાનરી્ય હહંમિ ગુમાિરી બેઠરી હિરી. એ સિાર પછરીનરી િમામ સિારોમાં એ જીિિરી રહરી, 
હદિસો પસાર કરિરી રહરી, શ્વાસના સાથિારે સમ્ય કાપિરી રહરી પણ પોિાનું સોનલપણં 
ગુમાિરી બેઠરી. આંગણાનું ઝાડ ફરરી કોળા્યું છ.ે બેફામ િધ્યું છ.ે નારણનરી રાહ છ ેપણ 
ઘર-મામલકને નારણ ક્યાં્ય જડિો નથરી.

આજ ેસોનલ વ્યસિ છ.ે કે્ટલરી બરરી િૈ્યારરીઓ બાકરી છ ેઅને મુહૂિ્શનો સમ્ય નજીક 
આિરી ગ્યો છ.ે

‘રૈલરી, આ થેલો ગાડરીમાં મૂક અને હા, આસોપાલિનું િોરણ આિરી ગ્યું?’
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‘હા મમમરી.’
‘રોહન, આઇસક્રરીમનો ઑડ્શર અપાઈ ગ્યો છ ેને?’
‘હા મમમરી.’
‘સાંભળો, નરીકળિાં પહેલાં પપપાનરી અને માિાજીનરી છબરીને સાથે લેિાનરી છ ેહોં?’
‘હા, િું િૈ્યાર થઈ જા હિે જલદરી. અને હા, અહીંથરી મમમરીને પગે લાગરીને બહાર 

પગ મૂકરું અને ત્યાં મમમરીનાં પગલાં પહેલાં કરાિરીરું.’
‘હાસિો, મહામારરી પછરી િેજી આિરી અને બૅંકનરી લોન મળરી... એ બરું મમમરીના 

આરરીિા્શદને જ પ્રિાપે. નહીંિર આપણે િળરી બંગલો ક્યાંથરી નસરીબમાં હો્ય!’
સોનલે નિા મકાને જઈ પામણ્યારા પર પહેલાં ગણપમિ અને પછરી ઊંચા ડુગંરે 

મબરાજલેાં માિાજીનરી છબરી પરરાિરી. મગના સામથ્યા પર પાણરી ભરેલો કંુભ પરરાવ્યો, 
જુદા જુદા પહડ્યામાં ગોળરાણા, મગ, લાપસરી, પેંડા, સાકર રરાવ્યાં. દરીિો ક્યયો અને 
ભાિથરી હાથ જોડરીને ઊભરી રહરી. િેનરી આંખો આપોઆપ મીંચાઈ ગઈ. એક અપૂિ્શ 
રાંમિનો અનુભિ કરિા લાગરી. અચાનક એના મમસિષકમાં ઝણઝણા્ટરી થિા લાગરી, 
િાળિામાં કડાકો બોલ્યો અને  કોઈ ઢાંકણં ખૂલરી ગ્યું. ખૂલરી ગ્યેલા એ અિકારમાંથરી 
પૂરપા્ટ પિન ફંૂકાિા લાગ્યો. એના િેગથરી સોનલનું આખું્યે અમસિતિ રૂણિા લાગ્યું. એ 
આંરરીમાં કેરોસરીન નરીિરિો પ્રાઇમસ, રાિણનરી ગંરિાળું પોલકંુ ઘૂમરાિા લાગ્યાં. બાળકના 
મૂિરનરી ગંર ભરેલું ખો્યું અને ઘૂઘરો દૂર દૂર સુરરી ઘૂમરાિાં રહ્ાં. મા્ટલામાંથરી પાણરીનો 
રોર િછૂ્ટિા લાગ્યો, છબરીના િૂ્ટલેા કાચનરી કરચો લોહરીઝાણ કરિરી અણએઅણમાં 
િાંડિ કરિા લાગરી, ઝાડનાં સૂકા્યેલાં પાંદડાં ઘૂમરાઈને ચક્રિાિ રચિા લાગ્યાં. ઝાડનરી 
ડાળરીઓ કડડભૂસ કરિરી િૂ્ટરી િૂ્ટરીને ચોિરફ િીંઝાિા લાગરી, રબબરનરી પાઇપો સાપનરી 
જમે ફંૂફાડા િળ ખાિા લાગરી.

પેલરી છોકરરી હજુ્યે મસથર ઊભરી હિરી. ‘ક્યાં છ ેનારણ અને લખમરી?’
‘જો ર્યાં અધરર...’
એણે આંગળરી ઊંચરી કરરી આકાર િરફ ચીંરરી. રરીમે રરીમે એનરી આંગળરી લંબાિરી 

રહરી... લાંબરી થિરી થિરી આકાર િરફ આગળ અને આગળ િરિરી રહરી.

એ	પાંચ	હદવસો  મોના	સલયા	સવક્રમશી

ઘરે આિેલાં મહેમાનોનરી આગિાસિાગમાં રોકા્યેલરી સહરિા બાથરૂમમાં જિા 
િલપાપડ થિરી હિરી. બંને બાજુનરી રે્ટરી પર બેઠલેાં એ લોકોને એક પછરી એક પાણરીના 
ગલાસ આપિા એ લથડાિા પગને મસથર કરરીને ઊભરી હિરી. એ લોકો િાિોમાં એ્ટલાં 
પરોિા્યેલાં હિાં કે, ્ટટ્રમેાંથરી ગલાસ લેિામાં પણ િખિ લગાિિાં હિાં. એક િખિ મિચાર 
પણ આવ્યો, ચાલને િચચે ્ટબેલ પર ગલાસ મૂકરીને દોડરી જાઉં બાથરૂમમાં. હાથ લાંબો 
કરરીને પોિે લઈ લેરે. પરંિુ એમ કરિામાં થોડુ ંજોખમ હિું. મહેમાન ગ્યા પછરી સાસુને 
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કહેિાનો મોકો મળે. એ્ટલે એણે માંડરી િાળું.
‘લ્યો પાણરી’, િાિોએ િળગેલરી સ્તરીને એણે કહ્ું. સાસુ સાથે ચાલિરી િાિમાં પોિે નડ ે

નહીં એમ જગ્યા રોરરીને ઊભરી રહરી ગઈ. હકરોર િ્યનરી સુરા િરિ પાણરી ગ્ટગ્ટાિરી 
ગઈ. કદાચ ઘણરી િારથરી િરસ લાગરી હરે.

ખાલરી થ્યેલા ગલાસ લઈને રસોડા િરફ જિાં આંગણામાં આિેલા બાથરૂમનરી 
હદરામાં જોિાઈ ગ્યું. બહારથરી સ્ટૉપર લગાિેલરી હિરી. હાર! અંદર કોઈ ન હિું. ્ટટ્ર ે
પલરૅ્ટફૉમ્શ પર નાખરી દઈ પહોંચરી જિા એણે પગનરી ગમિ િરારરી.

‘એ ચા ચડાિજો િહુ.’ ઓસરરીમાંથરી આિેલા રબદોએ એના ગમિરરીલ પગને 
લાકડામાં રૂપાંિહરિ કરરી નાખ્યા.

ચાિરી આપેલા રમકડાનરી જમે એણે ચાનું પાણરી ઉકાળિા મૂકરી દરીરું. મનમાં થ્યું 
પાણરી ઊકળે ત્યાં સુરરીમાં જઈને જોઈ રકા્ય. નકામા દાગ થઈ ગ્યા િો? રરરીર પર 
િીં્ટળા્યેલરી પોપ્ટરી સાડરી જોઈ. આ રંગ પ્રમાણમાં આછો... ન કરે નારા્યણ ને જો પાછળના 
ભાગમાં લાલચ્ટક દાગ છપાઈ ગ્યા િો! આખા્ય ગામમાં બા્યું િાિો કરે. સિલરીમાં િો 
મરીઠાનરી િાણ છ.ે કાલ સિારે છોકરાનરી મા થરે િો્ય... કોઈ ખરાબ સિપન જોઈ લરીરું હો્ય 
એમ મોં પર પરસેિાનાં ્ટરીપાં નરીિરિા લાગ્યાં. ચાનું પાણરી ઊકળરીને િપેલરીનરી બહાર 
આિિા થનગનરી રહ્ું હિું. દૂર ઠલિિાં જ ઊભરો રાંિ થઈ િમળ્યે બેસરી ગ્યો.

‘ભાભરી ક્યાં ખોિાઈ ગ્યાં?’ પાછળથરી સુરા ક્યારે આિરીને ઊભરી રહરી ખબર ન 
રહરી.

‘એ િો અમથું...’ સહરિાએ રબદો જોડિા પ્ર્યતન ક્યયો. કંઈ સૂઝ્યું નહીં એ્ટલે 
આજુબાજુ નજર કરરી. મનમાં ચાલિરી ઊથલપાથલ જાણિાનું કોઈ સારન હજુ નહોિું 
રોરા્યું. એને હારકારો થ્યો. સુરા સામે જો્યું. એનું મોં હસું-હસું થિું હિું.

રાજરે હાથમાં ્ટિુાલ લઈને બાથરૂમ િરફ જિો હિો. કાર એને રોકરી રકા્ય? 
્ટમેલપથરી કે એિું કંઈક હો્ય... એનરી રહેરમાં ભણેલરી નણંદ આિરી ત્યારે કહેિરી હિરી. પણ 
રાજરેને પોિાને...! એ મિચારને ભૂંસરી નાખ્યો.

પે્ટમાં જરા દુઃખાિો રરૂ થ્યો. એનરી સજાગિાએ એનો ઉપહાસ ક્યયો. પત્યું... હિે 
ક્યારે પોિાનો િારો આિરે? પાણરી આપ્યા પછરી ચા બનાિિાં પહેલાં જ કેમ જઈ ન 
આિરી!? માિાજી, હિે િું જ લાજ રાખજ.ે એના આખા ચહેરા પર કરચલરીઓ ઊપસિા 
લાગરી. સખિ િાણ અનુભિિાં એણે જો્યું, ચા ઊભરાઈને િપેલરીનરી બહાર આિરી ગઈ.

‘કે્ટલરી િાર સહરિા...’ ઓસરરીમાંથરી સાસુનો અિાજ કાનમાં સળરીનરી જમે ભોંકા્યો. 
સામે સુરા દાંિ કાઢિરી હિરી.

ચા આપિરી િખિે થિરી િાિો પરથરી એ્ટલું કળા્યું, આજ ેસાિ જણનરી િરુ રસોઈ 
બનાિિાનરી હિરી. િારેિારે આંખ પેલરી િરફ દરિાજાને જોઈ લેિરી. બાથરૂમનો અડરીકો 
હજુ અંદરથરી બંર હિો. રહેરમાં રૂમે રૂમે બાથરૂમ હો્ય એિું સાંભળું હિું. એણે કપાળ 
પાસે આિરી ગ્યેલરી િાળનરી લ્ટોને કાન પાછળ રકેલરી.

બાથરૂમ ખાલરી થિાનરી રાહ જો્યા મિના એ સૂિાના ઓરડામાં આિરી. અંદરથરી 
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બારણં િાસરી દઈને અડરીકંુ બંર કરરી દરીરું. થોડરીક ક્ષણો બારણાંને અઢલેરીને આમ જ મસથર 
ઊભરી રહરી. એના રબકારા િરરી ગ્યા હિા. કસરિના મપહર્યડમાં દોડિાં પહેલો નંબર 
મેળવ્યો હો્ય એિું લાગ્યું. આગળ આિેલરી િાળનરી લ્ટોને પાછળ લઈ કસરીને અંબોડો 
િાળરી નાખ્યો. એણે રરરીર ઢરીલું મૂકરી દરીરું. આંખ બંર કરરીને ત્યાં જ બેસરી ગઈ. સાડરીનો 
છડેો ખભા પરથરી સરકરીને કમર પાસે આિરી ગ્યો. થોડરી સેકન્ડ આમ જ િરીિરી ગઈ.

પછરી ઊભા થઈને કપડાં કાઢરી નાખ્યાં. ચમણ્યામાં પડલેા લાલ દાગ પર આંગળરી 
ફેરિરી... ભરીનાર િિા્શઈ. ફા્ટરી આંખે સહરિા હાથમાં લરીરેલાં કપડાં સામે િાકરી રહરી. 
સાડરીનો પાલિ હાથમાં લઈને આખેઆખરી સાડરી પર નજર ફેરિિા લાગરી. માિાજી, આજ 
િો આિરી જ બનિ. કોકે જો્યું હો્ય િો કહેિ પરણેલરી બાઈને આ્ટલરી સમજ ન પડ!ે ને 
પોિે ગામ આખામાં િગોિાઈ જાિ. કોઈને જિાબ આપિાને લા્યક ન રહેિ.

ઠડંા પાણરીનરી બૉ્ટલ પર બાઝેલાં પાણરીનાં ્ટરીપાંનરી જમે નખમરખ ચામડરી પર 
પરસેિાનાં મબંદુ િરરી આવ્યાં. બારરીના કાચમાંથરી ડોહક્યું કરિાં િડકા પર એણે પડદો 
પાડ્ો. ઉપર પંખામાંથરી આિિો ખરરર... ખરરર... અિાજ એને આશ્વાસન આપિો હો્ય 
એમ અચાનક િરરી ગ્યો.

આખરી સાડરી જોઈ લરીરા પછરી એને મનમાં હાર થઈ. સાડરીમાં ક્યાં્ય લાલ રંગ 
લાગ્યો ન હિો.

‘િહુ, ખરીચડરી ચડાિજો. સાથે કઢરી ને ડુગંળરીનાં ભમજ્યાં.’ સામે જિાબ ન મળિાં 
સાસુ ફરરી િાડકૂ્યાં.

‘ક્યાં ખોિાઈ સહરિા...’
જોરજોરથરી આિિા આ અિાજ કાનમાં બાિળના કાં્ટાનરી જમે ખૂચિા હિા. એને 

લાગ્યું પોિે બહેરરી થઈ જા્ય િો કેિું સારંુ. અસહ્ પરીડામાં િચચે એ માંડ ‘આ રહરી...’ 
એ્ટલું ઉચચારરી રકરી. હિે આ પે્ટનો દુઃખાિો પાંચ હદિસ સુરરી પરીછો નહોિો છોડિાનો. 
કમર અને પગ પણ આ હદિસોમાં સાથ આપિાં ન હિાં.

આખા ઘરમાં સહરિા દેખાઈ નહીં એ્ટલેડોરરી રાજરેના ઓરડા પાસે આવ્યાં.
‘ક્યારનરી રું કરર? સહરિા...’ સાસુનરી બૂમાબૂમ દરિાજ ેઆિરી ઊભરી હિરી.
બારણં ખોલરી બહાર આિેલરી સહરિાના રરરીર પર સાડરી જમે-િેમ િીં્ટળા્યેલરી 

હિરી. એના ચહેરાનરી િંગ થ્યેલરી રેખા સામે જોિાનો િખિ ડોરરી પાસે ન હિો. એમણે 
આંખ ઝરીણરી કરરી અછડિરી દૃમટિ નાખરી. ‘ચાલ ચાલ હિે, રાજરે આવ્યો નથરી કે બે્ય જણ 
ઓ્યડામાં... િહુઆરુ છો પણ લાજરરમનો છાં્ટો નથરી!’ એક િાર બોલિાનું ચાલુ ક્યા્શ 
પછરી બે િાિ સંભળાવ્યા િગર ચૂપ રહે િો સાસુ રાનાં!

‘બાઈ, હંુ છ્ેટ ેબેઠરી છુ.ં’ એ બહાર કોઈ સાંભળે નહીં એ્ટલાં રરીમા અિાજ ેબોલરીને 
થોડરી દૂર ઊભરી રહરી.

‘લો િારે ના’િામાં ઝડપ રાખજો.’ બબડિાં ડોરરી મંહદર પાસે ગ્યાં. લાલ કપડુ ં
લઈને મંહદર ઢાંકરી દરીરું.

ઓરડામાં પાછરી આિરી ત્યારે રાજરે પલંગ પર સૂિાં સૂિાં ્ટરીિરીમાં ચરૅનલ બદલિો 
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હિો. સહરિાએ આિરીને ખૂણામાં પડલેો લોખંડનો કબા્ટ ખોલ્યો. પિરાનો અિાજ આખા 
રૂમમાં ફરરી િળો. કણસા્ટ િચચે્ય ઝડપ રાખિરી જરૂરરી હિરી. નાહરીને પહેરિાનાં કપડાં 
અને સેને્ટરરી નેમપકન લઈને એ બાથરૂમ િરફ આગળ િરરી. ભગિાનનરી હારબંર છબરીઓ 
નરીચેથરી માથા પર સાડરીનો પાલિ નાખરી એ પસાર થઈ ગઈ.

માથાબોળ નાહરીને બહાર આિરી. પાણરી સાથે થાક પણ રોિાઈ ગ્યો હિો. સાબુનરી 
સુગંર એનાં ભરીના િાળમાંથરી ્ટપકિરી હિરી. એણે મનોમન થોડરી હળિાર અનુભિરી. 
િાળને ્ટિુાલથરી લૂછરી લઈ કાંસકો ફેરવ્યો. િારંિાર આગળ આિરી જિરી લ્ટોમાં મપન 
ભરાિરી. આ ઘરમાં ખુલ્ા િાળ રાખિા અપરુકન મનાિું. બે આઇબ્ો િચચે લાલ ચાંદલો 
ગમે એ્ટલરી ઉિાિળમાં પણ કરિો જરૂરરી હિો. એણે અરરીસામાંથરી રાજરે િરફ નજર 
કરરી. એ હક્રકે્ટનો સકોર જોિામાં વ્યસિ લાગ્યો. સહરિાએ હોઠ પર હાથ રાખરીને ઉરરસ 
કારરી. િાળનરી પાંથરીમાં મસંદૂર પૂ્યુું. એને સ્ટાર પલસ પર બપોરે આિિરી મસહર્યલ ્યાદ 
આિરી ગઈ. એમાં પમિ િૈ્યાર થિરી પતનરીને છુપાઈને જોિો હો્ય છ.ે

‘કે્ટલો િખિ સહરિા...’ સાસુનો અિાજ િારેિારે ડોહક્યું કરિો હિો. બહાર 
નરીકળિાં રાજરેના રબદો સંભળા્યા, ‘થોડો નાસિો આપરી જજ.ે’ સહરિાએ પાછા િળરી 
રૂમમાં જો્યું. ત્યારે રાજરેનું ધ્યાન ્ટરી.િરી. િરફ જ હિું.

રસોડામાં સાસુએ થોડરી િૈ્યાર કરરી રાખરી હિરી. ‘એ બરા રામજી ફુિાને ત્યાં આં્ટો 
મારિા ગ્યા છ.ે હરીરા ફઈનરી િમબ્યિ નરમ રહ્ા કરે છ,ે એ્ટલે મળિાં આિરીએ. હમણાં 
આિિાં જ હરે.’ બોલિાં ડોરરી ડલેરી બહાર ઓ્ટલા પર આિનારનરી રાહ જોિાં બેઠાં.

સહરિાએ આખા રસોડામાં ચારેબાજુ જો્યું. રું કરિું સમજ પડિરી ન હિરી. ઊભા 
રહેિાથરી થાક લાગિો હિો. રસોઈનરી િસિુઓ લઈ એ જમરીન પર બેસરી ગઈ. ઝરીણરી 
ઝરીણરી ડુગંળરી સમારિાં આંખમાંથરી પાણરી ્ટપકિું હિું. ચણાના લો્ટમાં જરૂરરી બરા મસાલા 
નાખરી ભમજ્યાં મા્ટ ે રાગ બનાિરી. લસણનાં ફોિરાં ખોલિા બેઠરી. ભરીનું લસણ સાફ 
કરિામાં સમ્ય બહુ જિો હિો. છોિરાંમાં એક પર એક ઘણાં આિરણો હિાં. એણે 
નખથરી બરાં કાઢરી નાખ્યાં. ‘સહરિા... નાસિો...’ રાજરેનો અિાજ. ઓહ ભૂલરી જ ગઈ. 
મબચારા ક્યારના ભૂખ્યા રાહ જોિાં હરે. ફરરીથરી ઊભાં થિાના મિચારથરી મનઃશ્વાસ નખાઈ 
ગ્યો.

મમરાનરી હડર રાજરે સામે મૂકરી એ થોડરી િાર એમ જ ઊભરી રહરી. રાજરેનું ધ્યાન 
કેચ આઉ્ટ થ્યેલા હક્રકે્ટરને જોિામાં હિું. હજુ ગઈ કાલે પેલરી મસહર્યલમાં નૈમિકે અક્ષરાનો 
હાથ પકડરીને એને પોિાનરી પાસે બેસાડરી દરીરરી હિરી.

બહાર ડલેરી પાસે મો્ટમેો્ટથેરી થિરી િાિોનો અિાજ સંભળા્યો. બરાં આિરી ગ્યાં 
હિાં. પલંગ સામે ઊભેલરી સહરિાને પ્રશ્ થ્યો, પોિે કેમ આ્ટલરી િાર સુરરી અહીં્યાં ઊભરી 
હિરી! જિાં જિાં એણે પાછળ િળરી રાજરે સામે જો્યું. મમરાથરી ભરેલા મોઢ ેએ ્ટરીિરી 
જોિામાં મરગૂલ દેખા્યો. સહરિા રસોડામાં બાકરી રહેલું કામ ઝડપથરી પિાિિા લાગરી. 
બરા પુરુષોના જમ્યા પછરી સ્તરીઓ જમિા બેઠરી.

રસોડુ ં આ્ટોપરી એ થાક ઉિારિા ઓરડામાં ગઈ. રાજરે ડલેરી બહાર ખા્ટલો 
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ઢાળરીને બેઠલેા પુરુષો સાથે ગપા્ટાં મારિો હિો. બહારગામથરી આિેલરી જઠેાણરી રડિાં 

છોરાંને ચૂપ કરાિરી સુિડાિિાના કામમાં હિરી. ડોરરી પોિાનરી દેરાણરીને ગામમાં હમણાં 

કોનાં લગન લેિા્યાં, કોનાં ઘરે છોકરો આવ્યો, કોનરી છોરરી ભાગરી ગઈ ને કોના છૂ્ટાછડેા 

થ્યા એ સમાચાર ચૂકરી ન જિા્ય એમ ્યાદ કરરી કરરી મિસિારથરી સંભળાિિાં હિાં.

સહરિાએ પલંગમાં પડિું મૂક્યું. એના રરરીરમાં જરા્ય રમકિ રહરી ન હિરી. પે્ટમાં 

અસહ્ દુઃખાિો થિો હિો, જ ેકોઈ પણ ઉપા્ય િગર સહન કરિાનો હિો. એ લગ્નનરી 

રરૂઆિના હદિસોમાં રાજરેના આિિાનરી રાહ જોિરી હિરી ત્યારે હદિસ આખો પોિાનાથરી 

મિખૂ્ટો પડલેો પમિ રાિના રાજાનરી રાણરીનરી જમે િહાલ કરિો. પછરી િો કે્ટલરી્ય અમાસ-

પૂનમ િરીિરી ગઈ. આ પાંચ હદિસમાં િો રાજરે મોડો જ આિિો.

એ આમિેમ પડખાં ફેરિિરી રહરી. કેમે કરરી ઊંઘ આિિરી ન હિરી. રાજરે આિે ને 

માથા પર હાથ ફેરિે પછરી પોિાના હાલ-ચાલ પૂછ,ે એ્ટલામાં િાિો કરિાં િો આ દુઃખાિો 

ભુલાઈ જા્ય. એનરી કોણરી પર માથું રાખિાં િો પળિારમાં ઊંઘ આિિા લાગે. આિું બરું 

રક્ય બનરી રકિ જો આ પાંચ હદિસ ન હો્ય. પણ આ હદિસોમાં ખબર નહીં કેમ એનું 

િિ્શન આ્ટલું બદલાઈ જિું હરે... એણે પ્રશ્નો ઉતિર રોરિાનો મરમણ્યો પ્ર્યાસ ક્યયો. 

રરરીરમાં િરીજળરીનો કંપ પસાર થઈ ગ્યો.

દરિાજો ખૂલ્યો. બહારનરી લાઇ્ટનો અજિાર અંદર સુરરી લંબા્યો. રાજરે 

ઓરડામાં આવ્યો કે િરિ પલંગમાં પડરી માથા પર ચાદર ઓઢરી લરીરરી. સહરિાથરી ઊંહકાર 

થઈ જિો હિો.

‘આહ...’ િરીણો અિાજ.

માથા પર ચાદર ઓઢરીને સૂિેલો રાજરે બેપરિાહરીથરી બોલ્યો, ‘બોઉં નખરાં હો 

િારા િો, જગ આખામાં બૈરાં થિાં જ હરે ને...’

સહરિાનરી આંખોનાં ખૂણામાં ભેગરી થ્યેલરી ભરીનાર ચાદરમાં લુછાઈ ગઈ.

q
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વાતાતા-આસવાદ

સશક્ષણજગતની	સંવેદનહીનતાનું	‘સંભારણં’

આશકા	પંડા

‘હરકાન્િ મલકાનરી આહરિકા ગ્યો નથરી’ (પ્ર. આ. 2012) એ િાિા્શકાર જ્યેર 
ભોગા્યિાનો પ્રથમ િાિા્શસંગ્હ છ.ે ‘સંભારણં’ આ સંગ્હનરી જુદરી િરરી આિિરી િાિા્શ છ.ે 
આ િાિા્શ સૌપ્રથમ ‘ગદ્યપિ્શ’માં ઈ.સ. 1992માં પ્રગ્ટ થઈ હિરી. આ િાિા્શમાં મરક્ષણજગિમાં 
વ્યાપ્ત જડિા અને સંિેદનહરીનિાનું આલેખન થ્યું છ.ે િાિા્શકાર વ્યિસા્યે પ્રાધ્યાપક છ.ે 
મરક્ષણજગિમાં જોિા મળિરી સંિેદનહરીનિા, જડિા અને મિદ્યાથધીઓ િથા અધ્યાપકોનરી 
થિરી ઉપેક્ષા મિરે અજાણ નથરી. િાિા્શનું કથાિસિુ કંઈક આ મુજબ છ.ે

કૉલેજનરી નજીક જ મો્ટુ ં સરોિર હોિા છિાં કૉલેજના મિદ્યાથધીઓને કૉલેજ- 
કરૅમપસમાં ચોખખું પરીિાનું પાણરી મળરી રહે િેિરી કોઈ સગિડ નથરી. િેમણે જાહેર નળ પરથરી 
પાણરી પરીિું પડ ેછ.ે આ મુદ્ ેમિદ્યાથધીઓ અનેક િાર આચા્ય્શ અને સંચાલકોને રજૂઆિો 
કરરી ચૂક્યાં છ.ે અંિે કૉલેજમાંથરી મિદા્ય થઈ રહેલાં મિદ્યાથધીઓ સિખચષે  પાણરીનરી ્ટાંકરી 
ખરરીદરીને કૉલેજને ભે્ટ આપે છ.ેપરંિુ ્ટાંકરીમાં નળ નથરી એ િાિે આચા્ય્શ ્ટાંકરીને સ્ટોરરૂમમાં 
મુકાિરી દે છ.ે સંિેદનરરીલ અધ્યાપક ્ટાંકરીમાં સિખચષે નળ મુકાિરી આપિાનરી િાિ કરે છ ે
ત્યારે આચા્ય્શ અધ્યાપકને રમકાિરી નાંખે છ.ે સરોિરનરી પાળ પાસે ઊભેલા અધ્યાપકનરી 
આંખમાંથરી સરિું આંસુ પિનના ઝપા્ટ ેફંગોળાઈ જા્ય છ ેત્યાં િાિા્શ પૂરરી થા્ય છ.ે

‘સંભારણં’ િાિા્શ બે-ત્ણ બાબિે ધ્યાન ખેંચે છ.ે પ્રથમ નજરે િાિા્શમાં પાણરીનરી 
્ટાંકરીનો જ પ્રશ્ જ દેખા્ય પરંિુ િાિા્શ િો ્ટાંકરી િડ ે સંચાલકમંડળ અને આચા્ય્શનરી 
મનોિૃમતિને િાગે છ.ે બરીજુ,ં સંગ્હનરી અન્્ય િાિા્શઓનરી જમે આ િાિા્શમાં રહસ્યનંુ િત્િ 
જોિા મળિું નથરી. ત્રીજુ,ં સંગ્હનરી આ એક જ એિરી િાિા્શ છ ેજનેો આરંભ પ્રકૃમિના 
િણ્શનથરી થા્ય છ.ે ચોથું, સામાન્્ય રરીિે આ પ્રકારનરી િાિા્શઓમાં સજ ્શક િાસિિના સથૂળ 
મનરૂપણમાં સરરી જિો હો્ય છ.ે પહરણામે િાિા્શ બોલકરી બનરી જિાનો ભ્ય રહે છ.ે જ્યેર 
ભોગા્યિા પોિાનરી આગિરી મનરૂપણરરીમિના કારણે આ ભ્યસથાન સફળિાપૂ્િક ઓળંગરી 
ગ્યા છ.ે આ ઉપરાંિ અન્્ય િાિા્શઓમાં જોિા મળિરી િેમનરી બરીજી મિરેષિાઓ આ 
િાિા્શમાં પણ જોિા મળે છ.ે કથનકેન્દ્રનરી પસંદગરી, મિષ્યને સઘન બનાિે િે રરીિે થિું 
પહરિેરનું મનરૂપણ, ્ટૂકંા અને મામમ્શક સંિાદો, મિગિોનું સૂક્મ, ચરીિ્ટસભર અને સંકેિાતમક 
આલેખન િથા િેદનરરીલ ના્યક – જિેરી િેમનરી લાક્ષમણકિાઓ આ િાિા્શઓમાં પણ જોિા 
મળે છ.ે

જ્યેર ભોગા્યિા ્ટૂકંરી િાિા્શના ઊંડા અભ્યાસરી પણ છ.ે જનેો લાભ િાિા્શકાર 
જ્યેર ભોગા્યિાને મળો છ.ે ‘સંભારણં’ િાિા્શમાં કથનકેન્દ્ર ‘હંુ’નું છ.ે િાિ મરક્ષણ- 
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જગિનરી છ ેિેથરી કથક અધ્યાપક હો્ય િો િાિા્શ િરુ પ્રિરીમિકર બને. અહીં િાિા્શકથક 
અધ્યાપક છ.ે િાિા્શકારે કથક પાસેથરી જ ેકામ લરીરું છ ેિે જોિા જિેું છ.ે કથક કૉલેજમાં 
જ ેપ્રસંગો બને છ ેિેનો સાક્ષરીમાત્ નથરી પરંિુ િે પ્રસંગોમાં સરીરેસરીરો સંડોિા્યેલો છ.ે 
બરીજા રબદોમાં કહરીએ િો, કથક સહક્ર્ય છ.ે ‘હંુ’નું કથનકેન્દ્ર હોિા છિાં ‘હંુ’ મિરે – 
અધ્યાપક મિરેનરી કોઈ જ માહહિરી િાિા્શમાં જોિા મળિરી નથરી. બાકરી સામાન્્ય રરીિે આ 
પ્રકારનું કથનકેન્દ્ર હો્ય િો િાિા્શકાર ‘હંુ’નરી લાગણરીઓ મનરૂપિામાં લપસરી પડિા હો્ય છ.ે 
અહીં િો કથક મિદ્યાથધીઓનરી વ્યથા-કથા અને મરક્ષણજગિનરી જડિાનરી જ િાિ કરે છ.ે 
એ રરીિે કથક િ્ટસથ છ.ે છિાં િે િેદનરરીલ છ.ે રરી રરીિે? િાિા્શકારે િેને જ ેકાંઈ જોિો 
બિાવ્યો છ ેિે પરથરી િેનરી િેદનરરીલિાનો ખ્યાલ ભાિકને મળરી રહે છ.ે ઉદાહરણ જુઓ. 
પાણરીનરી ્ટાંકરી ઊંચકરીને ચાલિા મિદ્યાથધી નરેરના પગ પર કથકનરી નજર પડ ેછ.ે

‘એક મહુડા નરીચે હંુ અને એ ઊભા રહ્ા. એના પગનરી આંગળરીઓ પર રૂળ 
જામેલરી હિરી. મસલપરનરી પટ્રી સફેદ દોરાથરી સરીિેલરી હિરી.’ (પૃ. 19).

આ િણ્શન કથકનરી નજરે થ્યું હોિાથરી મિદ્યાથધીનરી ગરરીબરીનરી સાથે જ અધ્યાપકનરી 
સંિેદનરરીલિા પણ દરા્શિે છ.ે અધ્યાપક માત્ ભણાિરીને જ અ્ટકરી જિો નથરી. િે પોિાના 
મિદ્યાથધીઓનરી પહરમસથમિથરી પણ િાકેફ છ.ે િે જ ેરરીિે િગ્શખંડમાં બેઠલેા મિદ્યાથધીને જુએ 
છ ેિે િણ્શન આ િાિના દૃટિાંિ િરરીકે જુઓ.

‘સિિ બરીડરીઓ પરીિાથરી બળરી ગ્યેલા કાગળ જિેા હોઠ, પરીળાપચરક દાંિ. ચહેરા 
પર સુકા્યેલાં ખરીલનાં ચાઠાં. પગનાં િાળિાંમાં ઊંડા ચરીરા. ઊિરરી ગ્યેલરી આંખો. હાંફિરી 
મજજીમિષાનાં ડચકાં.’ (પૃ. 21).

અહીં ્યુિાનરીનું જોર, ઉલ્ાસ, િરિરા્ટ કે આંખોમાં ભામિનાં રમણાં નથરી. િેના 
સથાને પગમાં ચરીરા અને ઊિરરી ગ્યેલરી આંખો છ.ે ‘હાંફિરી મજજીમિષાનાં ડચકાં.’ માત્ 
ત્ણ જ રબદોમાં િાિા્શકારે કે્ટકે્ટલું કહરી દરીરું છ!ે જીિન જીિિાનરી ઝંખના પણ અહીં 
ભર્યુિાનરીમાં હાંફરી રહરી છ.ે આ િણ્શનો િાંચ્યા પછરી પ્રશ્ થા્ય કે કારમરી ગરરીબરીમાં 
સબડિા આ મિદ્યાથધીઓએ કે્ટકે્ટલરી િડજોડ કરરીને પાણરીનરી ્ટાંકરીનરી વ્યિસથા કરરી હરે! 
આકરરી ગરરીબરીમાં જીિિાં મિદ્યાથધીઓનું સહેજ પણ મુખર થ્યા મિના થ્યેલું આલેખન 
સહૃદ્ય ભાિકનરી આંખ ભરીનરી કરરી દે છ.ે

‘એક સુગંરરી લરીલું માંજર’ અને ‘કલ્યાણજીનરી મૂમિ્શ’ િાિા્શનો આરંભ કથકનરી 
હક્ર્યાથરી થા્ય છ.ે જ્યારે ‘સંભારણં’નો આરંભ સરોિરના િણ્શનથરી થા્ય છ.ે

‘સરોિરના પાણરીનો કકળા્ટ આંખોને આંજી નાંખે છ.ે સરોિર પરથરી િહેિા ઠડંા 
પિનમાં પ્રિાસરીઓ ફ્યા્શ કરે છ.ે દૂરના પહાડોનરી છા્યા પાણરીમાં ઢોળા્યા કરે છ.ે સરોિર 
હથેળરીમાં ઊઘડલેા કમળ જિેું છ.ે

સરોિરનરી સામરી બાજુ ખાલરી નદરી. અણરીદાર પ્થથરો સાથે ઘસાિો િરસ્યો પિન. 
નાળાંમાં જોરથરી િહેિરી હિા કડિરી લાગે છ.ે’ (પૃ. 19).

પ્રથમ નજરે આ િણ્શન માત્ પ્રકૃમિનરી સુંદરિાનું લાગે. ઉિાિમળ્યા િાચકને િણ્શન 
મબનજરૂરરી પણ જણા્ય. પરંિુ આ િણ્શન િાિા્શના મિષ્યને િળ ચઢાિે છ.ે પ્રથમ ફકરાથરી 
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જ ેઆબોહિા ભાિકના મચતિમાં બંરા્ય છ ેિેનો બરીજા ફકરા િડ ેછદે ઊડ ેછ.ે હફલમનરી 
પહરભાષામાં કહરીએ િો પ્રથમ દૃશ્યનો અને બરીજા દૃશ્યનો અહીં જક્ સ્ટાપોઝ થ્યો છ.ે 
સરોિર, ઠડંો પિન, પાણરીમાં પડિરી પહાડોનરી છા્યા – આહદથરી એક સુંદર દૃશ્ય રચા્ય 
છ.ે ક્ટ મૂકરીને સજ ્શક બરીજા દૃશ્યમાં સરોિરનરી સામરી બાજુનરી ખાલરી નદરી બિાિે છ.ે ‘ઠડંા 
પિન’નરી સામે ‘િરસ્યો પિન’ અને ‘નાળાંમાં િહેિરી કડિરી હિા’ મુકાઈ છ.ે ‘પહાડોનરી 
છા્યા’ ઝરીલિા પાણરીનરી મિરોરે ‘ખાલરી નદરી’ અને ‘અણરીદાર પ્થથરો’ દરા્શવ્યા છ.ે આ 
પ્રકારનો આરંભ ભાિકનરી મજજ્ઞાસા સંકોરે છ.ે િાિા્શ આગળ િરે ત્યારે ખ્યાલ આિે કે 
છલોછલ સરોિરનરી પડખે આિેલરી કૉલેજમાં િેના મિદ્યાથધીઓને પરીિાનું પાણરી પણ મળિું 
નથરી. ‘ખાલરી નદરી’, ‘અણરીદાર પ્થથરો’ અને ‘કડિરી હિા’ એ આચા્ય્શ-સંચાલકોનરી 
સંિેદનહરીનિાનો સંકેિ બનરી રહે છ.ે આ રરીિે આરંભથરી જ ગૂંથા્યેલા સંકેિો સંકલનાને 
ચુસિ બનાિે છ.ે િાિા્શના અંિે અધ્યાપક સરોિર પાસે ઊભો હો્ય છ.ે

‘રેમલંગ પાસે ઊભા ઊભા દૂર સુરરી ફેલા્યેલા સરોિરને જો્યા કરંુ છુ.ં આંખથરી 
્ટપકેલું આંસુ પાણરીમાં પડિાને બદલે પિનના િમળમાં ફંગોલા્યું... મેં આંખો ઢાંકરી દરીરરી.’ 
(પૃ. 24).

સરોિરના િણ્શન વિારા પ્રકૃમિનરી વ્યાપકિા અને િેનરી મિરોરે મરક્ષણજગિનરી 
સંકુમચિિા અને અધ્યાપકનરી લાચારરી િેરક રરીિે ઊપસરી આિરી છ.ે પિનના િમળમાં 
ફંગોળાિું આંસુ - એ કાવ્યાતમક મિરાન િાિા્શના સંદભષે જોિાં િેદનરરીલ અધ્યાપકનરી 
ચેિના પર પડલેા ઉઝરડા દરા્શિે છ.ે અંિે અધ્યાપક આંખો ઢાંકરી દે છ.ે અધ્યાપકનરી આ 
ચેટિા િેનરી લાચારરીનરી સાથે જ આ જડિાને ભૂલરી જિાનરી – જડિામાંથરી છૂ્ટિાનરી 
મથામણ પણ સૂચિે છ.ે

સમ્યનરી દૃમટિએ જોઈએ િો િાિા્શમાં બે હદિસનો સમ્ય છઃે કૉલેજના મિદ્યાથધીઓના 
મિદા્યસમારંભનો હદિસ અને સમારંભ પછરીનો બરીજો હદિસ. આ બે હદિસ ઉપરાંિ 
અધ્યાપકના કૉલેજનાં સંસમરણો અને અધ્યાપકના ઘરે આિેલા મિદ્યાથધીઓનરી હૈ્યાિરાળ 
રજૂ કરિો પ્રસંગ પણ િાિા્શમાં છ.ે અધ્યાપકનરી સમૃમિઓ િડ ેકૉલેજનું િણ્શન, પરીિાના 
પાણરીનરી િાિે આચા્ય્શ અને સંચાલકમંડળ સામે રજૂઆિ કરિા મિદ્યાથધીઓનરી િાિ રજૂ 
થઈ છ.ે િાિા્શના આરંભે સરોિરના સુંદર િણ્શનનરી સામે ખાલરી નદરીનું િણ્શન મિરોર રચે 
છ.ે િે જ રરીિે મિદા્યસમારંભના હદિસે પાણરીનરી ્ટાંકરી ભે્ટ આપિાં મિદ્યાથધીઓનો ઉલ્ાસ 
અને બરીજા હદિસે ્ટાંકરીને સ્ટોરરૂમમાં મૂકરી દેિાનરી આચા્ય્શનરી ચેટિા મિરોર રચે છ.ે એ જ 
રરીિે સંસમરણોનરી ગૂંથણરી પણ સુંદર રરીિે થઈ છ.ે

કથકનરી નજર નરેરનરી મસલપરનરી પટ્રી પર પડ ેઅને િરિ િેનરી સમૃમિમાં િેના ઘરે 
આિેલાં મિદ્યાથધીઓનું દૃશ્ય િરિરરી રહે. ‘મસલપરનરી પટ્રી સફેદ દોરાથરી સરીિેલરી હિરી.’ ક્ટ. 
બરીજુ ંદૃશ્ય ઘરનરી જાળરી પાસે પડલેાં બૂ્ટ-ચંપલ.

‘ઘરનરી જાળરી પાસે ત્રીસ-ચાલરીસ જોડરી બૂ્ટ-ચંપલ આમિેમ િેરા્યેલાં પડ્ાં હિાં.’ 
(પૃ. 19).

આ િણ્શન બરીજી રરીિે પણ અગત્યનું છ.ે ઘરે આિેલાં મિદ્યાથધીઓને અધ્યાપક કહે 
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છ,ે ‘િમને બરાંને ત્ણ-ચાર િષ્શથરી હંુ જાણં છુ.ં િગ્શમાં િમે કરું બોલિાં નથરી. પણ આ 
મારંુ ઘર છ.ે મેં િમને બરાંને પોિાનાં સમજી બોલાવ્યાં છ.ે.. િમે કરુંક બોલો.’ (પૃ. 19-
20).

મિદ્યાથધીઓનરી ચૂપકરીદરી િેમનરી મરસિ નહીં પણ આચા્ય્શના મન્યંત્ણને સૂચિે છ.ે 
ભ્ય અનુભિિાં મિદ્યાથધીઓ પોિાનરી લાગણરી કૉલેજનરી બહાર – અધ્યાપકના ઘરે વ્યકિ 
કરે છ.ે કૉલેજ-કરૅમપસનું િાિાિરણ કેિું સંકુમચિ છ ેિેનો ખ્યાલ અહીં આિરી જા્ય. ્ટાંકરીના 
પ્રસંગે આ દબાણ, આ સંકુમચિિા અધ્યાપકનરી સાથે ભાિક પણ અનુભિે છ.ે

આ દબાણ કેિરી રરીિે ઊભું કરિામાં આિે છ ેિેને પણ સજ ્શક દરા્શિે છ.ે મિદ્યાથધીઓ 
પહેલાં આચા્ય્શને રજૂઆિ કરે. ્ટાંકરી નહીં િો છિે્ટ ેમા્ટલાં મુકાિો એિરી મિદ્યાથધીઓનરી 
માંગણરીને ‘મા્ટલાં કૉલેજમાં ન રોભે’ કહરીને આચા્ય્શ નકારરી દે. આચા્ય્શ મંડળ પર 
જિાબદારરી ઢોળરી દે. મિદ્યાથધીઓ મંડળનરી ઑહફસે પહોંચે ત્યાં સંચાલક નરેરને કહરી દે 
છ,ે ‘જો િારે પાણરી પરીિું હો્ય િો અહીં ઑહફસમાં આિરી પરી જજ.ે આ ્ટાંકરી દેખા્ય છનેે?’ 
(પૃ. 22). આગેિાન જિેા એક મિદ્યાથધીને સાચિરી લઈ આખરી િાિ રફેદફે કરરી નાંખિાનરી 
સંચાલકનરી િૃમતિ રૈક્ષમણક સંસથાઓમાં જોિા મળિરી સામૂહહક જડિાને દરા્શિે છ.ે પ્રશ્નું 
મનરાકરણ લાિિાના બદલે પ્રશ્ને ગૂંચિરી મારરી, ચકડોળે ચઢાિરી દેિાનરી આખરી રમિ 
અહીં ઉઘાડરી પાડરી છ.ે આ રમિ િડ ેજ દબાણ અને મન્યંત્ણ રાખિામાં આિે છ.ે

ચેટિાઓ અને મામમ્શક સંિાદો આ િાિા્શનું જમા પાસું છ.ે જમે કે, મિદા્યસમારંભમાં 
ભાષણ આપ્યા પછરી પાણરીનો આખો ગલાસ ગ્ટગ્ટાિરી જિા સંચાલક. િાિા્શકાર સંચાલકનું 
આખું ભાષણ ન લખિાં િે પૈકરીનું એક જ મિરાન લખે છ.ે ‘જીિનમાં જ ેિકો આિે છ ેિે 
ગુમાિરો નહહ.’ (પૃ. 22). આખરી િાિા્શના સંદભષે – ખાસ િો મરક્ષણજગિના સંદભષે આ 
મિરાન કેિું િક્રિાસૂચક બનરી રહે છ!ે મિદ્યાથધીઓને િક મળિરી નથરી અને જો િેઓ િક 
ઊભરી કરિા જા્ય િો િેમને ્ટકિા દે િેિરી આ મસસ્ટમ નથરી. સ્ટોરરૂમમાં પડરી રહેિરી ્ટાંકરી 
જિેરી જ દરા આ મસસ્ટમ મિદ્યાથધીઓનરી કરે છ.ે

િાિા્શમાં આચા્ય્શ અને અધ્યાપકના બાહ્ દેખાિનું િણ્શન નથરી. માત્ સંિાદો િડ ેજ 
બંનેના વ્યમકિતિમાં રહેલું જુદાપણં સુરેખ રરીિે સજ ્શકે દરા્શિરી દરીરું છ.ે લંબાણભ્યે પણ 
આ સંિાદ જોિા જિેો છ.ે

‘બંને હાથનરી આંગળરીઓ એકબરીજા િચચે ભરીડરીને આચા્ય્શ બોલ્યા,
ધ્યાનથરી સાંભળો. એ ્ટાંકરીમાં નળ ક્યાં છ?ે એ્ટલે હાલ રાખિાનો કરો અથ્શ નથરી. 

આપણે નિા સત્થરી એમાં નળ હફ્ટ કરાિરી દેરું.
પણ નળ િગર રું પાણરી ન પરી રકા્ય?
પાણરી ઢોળા્ય ને! ગંદકરી થા્ય. િમે િો જાણો છો.
મને એ ્ટાંકરી આપો. અત્યારે જ નળ મુકાિરી આિું છુ.ં
એ ્ટાંકરી પર િમારો કરો જ હક નથરી, સમજ્યા? કૉલેજના મિદ્યાથધીઓનરી અમાનિ 

છ.ે એનરી જાળિણરી કરિરી મારરી ફરજ છ.ે િમે જઈ રકો છો.’ (પૃ. 23-24).
આ સંિાદનરી સમાંિરે મિદ્યાથધીઓને આચા્ય્શ જ ેજિાબ આપે છ ેિે પણ નોંરિા 
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જિેો છ.ે ‘મંડળ ખચ્શ આપરે િો હંુ ચોક્કસ ્ટાંકરી મુકાિરી દઈર.’ સંિાદમાં રહેલા િક્રિા 
નોંરિા જિેરી છ.ે ‘મંડળ ખચ્શ આપરે’ કહરીને આચા્ય્શ જિાબદારરીમાંથરી છ્ટકરી જા્ય છ.ે 
મંડળ ખચ્શ આપે િો ‘હંુ મુકાિરીર’ એમ કહેિાનો રો અથ્શ? આચા્ય્શના આ સંિાદનરી સાથે 
અધ્યાપકનો આ સંિાદ સરખાિિા જિેો છ.ે ‘મને એ ્ટાંકરી આપો. અત્યારે જ નળ મુકાિરી 
આિું છુ.ં’ આચા્ય્શના સંિાદમાં રહેલો ‘હંુ’ િેના વ્યમકિતિનું ખોખલાપણં સૂચિે છ.ે 
અધ્યાપકના મિરાનમાં ‘હંુ’ નથરી પણ ‘જ’ છ.ે આ નાનકડો ‘જ’કાર અધ્યાપકનરી મિદ્યાથધી- 
પ્રરીમિ અને સંિેદનરરીલિાને ભારપૂિ્શક રજૂ કરે છ.ે ‘્ટાંકરીમાં નળ ક્યાં છ?ે’ આ પ્રશ્માં 
રહેલો કાકુ જુઓ. પ્રશ્માં રહેલો નકાર પછરીના મિરાનમાં – ‘કરો અથ્શ નથરી’ આ 
રબદોથરી નક્કર બને છ.ે ત્રીજા મિરાનમાં નળ હફ્ટ કરાિિાનરી િાિ કરિા આચા્ય્શ સિખચષે 
નળ મુકાિિા િૈ્યાર અધ્યાપકને રમકાિરી નાંખે. આચા્ય્શનરી િિ્શણૂકમાં રહેલા મિરોરાભાસને 
સજ ્શકે સંિાદના મિરોરાભાસથરી દરા્શવ્યો છ.ે એ જ રરીિે આચા્ય્શના અંમિમ સંિાદમાં 
આિિો ‘જ’કાર, ‘મિદ્યાથધીઓનરી અનામિ’ અને ‘મારરી ફરજ’ જિેા રબદો િેનરી મન્યંત્ણનરી 
િૃમતિને (કૉલેજને બાપરીકરી જાગરીર સમજિાનરી આચા્ય્શનરી માનમસકિાને) દરા્શિે છ.ે

અહીં પાણરીનરી ્ટાંકરી મિદ્યાથધીઓ અને અધ્યાપકનરી સંિેદનરરીલિા દરા્શિે છ.ે બરીજી 
િરફ એ જ પાણરીનરી ્ટાંકરી આચા્ય્શ અને સંચાલક મંડળનરી સંિેદનહરીનિા અને સતિાના 
ખોખલા દમામનો સંકેિ બનરી રહે છ.ે િાિા્શના અંિે એ ્ટાંકરી સ્ટોરરૂમમાં પડરી રહે છ.ે 
અહીં ્ટાંકરી એ મનષ્રુ સંચાલકમંડળ અને આચા્ય્શનું ‘સંભારણં’ બનરીને સંિેદનરરીલ 
અધ્યાપકનરી (ભાિકનરી પણ) સમૃમિમાં જડાઈ જા્ય છ.ે
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સનબંધ

સોનાર	કેલા

અસભસજત	વયાસ

કોઈ પરરીકથામાં હો્ય િેિું આ રરીષ્શક છ.ે

સોનાનો હકલ્ો િે કાંઈ હો્ય?!

‘મેકેનાઝ ગોલડ’ નામનરી એક અંગ્ેજી હફલમ જો્યેલરી. મુંબઈના સ્ટટ્રને્ડ મસનેમામાં 
જ્યારે આ હફલમ જોઈ ત્યારે િેનાથરી બહુ પ્રભામિિ થઈ ગ્યો હિો. એ સમ્યે જ ેહફલમો 
જો્યેલરી િેમાં આ હફલમ ‘મેકેનાઝ ગોલડ’ બહુ ગમેલરી િેના અનેક કારણો છ.ે એક િો 
ગ્ેગરરી પેક અમભનેિા િરરીકે ગમિો (િેનરી હફલમ ‘ગન્સ ઑફ નેિેરોન’ અને ‘રોમન 
હોમલડ’ે પણ બહુ ગમેલરી), હફલમનરી ફો્ટોગ્ાફરી બહુ સરસ હિરી અને છલે્ે રરિરીકંપનાં 
જ ેદૃશ્યો જોિા મળે છ ેિે હ્ટટ્રકસરીન બરા બહુ ગમેલા. િે સમ્યે કમપ્યૂ્ટર નહોિા. િોપણ 
બહુ અદભુિ દૃશ્યો રજૂ થ્યાં હિાં. આમ હફલમ ગમેલરી એ્ટલે બે-ત્ણ િાર જો્યેલરી.

પણ ‘સોનાર કેલા’ િો ભારિરી્ય નામ છ.ે બંગાળરી હફલમ છ.ે

હફલમ ‘સોનાર કેલા’ પ્રમસધિ હફલમહદગદર્શક સત્યમજિ રા્યનું સજ ્શન છ.ે જનેું રૂહ્ટગં 
રાજસથાનના જસેલમેરમાં થ્યું છ.ે

જસેલમેર એ રાજસથાનનું એક રહેર છ.ે રાજસથાન એ્ટલે રણપ્રદેર. પણ સાિ 
એિું નથરી. રાજસથાનમાં ભરિપુર એ પંખરીઓનું અભ્યારણ્ય પણ છ ેઅને ત્યાં અનેક 
મિમિર જાિનાં પંખરીઓ માણસોને જોિા, સહેલાણરી કરિા આિે છ.ે સામાન્્ય રરીિે 
રાજસથાન ફરિા જિા માગિા લોકો ઉદેપુર, જ્યપુર, મચિોડગઢ કે જોરપુર જિેાં 
રહેરોમાં ઐમિહામસક ભવ્યિા જોિા જા્ય છ.ે પંખરીઓે જોિાનો રોખ જમેને છ ેિેઓ 
ભરિપુર જિેા રહેરમાં જા્ય છ.ે િો જમેને જાત્ા કરિરી છ ેિે બરાં નાથવિારા જા્ય છ.ે 
પણ આ બરાંમાં જોિા જિેું કોઈ રહેર હો્ય િો િે જસેલમેર છ.ે જસેલમેરનરી નજીક 
રેિરીના ઢિૂાઓ જોિા મળે છ.ે નરૅરનલ સેન્ડ્ુલસ પાક્શ િરરીકે ઓળખાિું આ સથળ 
જસેલમેરથરી નજીક આિેલું છ.ે અને એક રહેર િરરીકે જસેલમેર અત્યંિ ન્યનરમ્ય છ.ે 
આમ પણ પમચિમ ભારિનું એ છલે્ું રહેર છ.ે પછરી લગભગ મસિેર હકલોમરી્ટર બાદ 
બરીજા દેરનરી સરહદ રરૂ થા્ય. એ્ટલે વ્યૂહાતમક રરીિે પણ જસેલમેરનું મહત્િ અનેકગણં 
છ.ે

આપણા કે્ટલા બરા સજ ્શકોએ જસેલમેર પર સજ ્શનો ક્યાું છ.ે આ સજ ્શકોમાં બરાં 
જ માધ્યમોના સજ ્શકોને સમાિરી રકા્ય. જમેણે નથરી ક્યાું િેિા સજ ્શકોએ પણ જસેલમેરથરી 
િો પ્રભામિિ થ્યા જ છ.ે જમેણે એક િખિ જસેલમેર જો્યું હો્ય િે આ રહેરને ભૂલરી ન 
રકે. પછરી િે મચત્કાર કે મરલપકાર હો્ય, ફો્ટોગ્ાફર કે હફલમસજ ્શક હો્ય, સાહહત્યકાર કે 
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સંગરીિકાર હો્ય, જસેલમેરથરી િે ચોક્કસપણે પ્રભામિિ થરે જ. જસેલમેરનરી મા્ટરી જ 
સોનાનરી છ.ે િેને જ ે રરીિે ઘડરીએ િેમ આકાર પામે છ.ે આપણા કે્ટલા બરા હફલમ- 
હદગદર્શકો આ પ્રદેરથરી આકષા્શઈને અહીં રૂહ્ટગં કરિા આવ્યા છ ેિે આપણરી અનેક 
હફલમોમાં જોિા મળે જ છ.ે આપણા જગપ્રમસધિ ‘સોનાર કેલા’ અને ‘હહરક રાજર દેર’ 
અને ‘ગોપરી ગા્યે બાઘા બા્યે’નુ કે્ટલુંક રૂહ્ટગં જસેલમેરમાં થ્યું છ.ે

જસેલમેરનરી મજા એનો હકલ્ો ઉપરાંિ સમગ્ રહેર પણ છ ેજ. સિારના કૂણા 
િડકામાં કે સંધ્યાના મદમસિ થઈ ચૂકેલા અજિાળામાં જસેલમેરના હકલ્ાને જોિો કે િેનરી 
આસપાસ ફરિું િે િો જાણે સોનાનરી ખાણમાં ફરિા જિેું લાગે. િડકાથરી હકલ્ો નહીં પણ 
િડકો હકલ્ાથરી રોભિો હિો. અદભુિ કોિરણરીથરી રોભિા ઝરૂખા, ફકિ હકલ્ામાં જ 
નહીં, જસેલમેરનાં અનેક ઘરોમાં જોિા મળે. સથાપત્યના અને મરલપકળાના અભ્યાસુઓ 
મા્ટ ેિો આ રહેર અનેક રરીિે આકષ્શક છ.ે જસેલમેરનાં મકાનોનરી બાંરણરી જ કંઈક 
મિમરટિ જોિા મળે છ.ે િેમાં પણ બારરીદરિાજાઓનું સૌંદ્ય્શ િો અનેરંુ. એ બરાંમાં કોિરણરી 
હો્ય અને િે એ્ટલરી બરરી સુંદર હો્ય કે િેના અજાણ સજ ્શકને મા્ટ ેમાન થઈ આિે. કોઈ 
પણ રસિામાં કે ગલરીમાં ફરિા નરીકળરી પડો અને િમને કે્ટલાં્ય આકષ્શક સથળો જોિા 
મળરે જ. િેમાં પણ પ્ટિાઓનરી હિેલરીઓ િો અદભુિ. એ જ્ેટલરી જોિા જિેરી છ ેિે્ટલરી 
જ આપણા લોકોએ િેને બગાડરી પણ છ.ે એ્ટલે એ જોિાં આનંદ થા્ય છ ેિે્ટલો જ 
આપણા લોકોનરી આદિો જાણરી દુઃખ થા્ય છ.ે આપણે પ્રજા િરરીકે આપણરી જ મિરાસિ 
પ્રત્યે કે્ટલા બેદરકાર છરીએ િે અહીં રરમપ્રદ રરીિે જોિા મળે છ.ે રૂમકેિુએ પેલરી િાિા્શ 
‘મિમનપાિ’ કંઈ અમસિું જ નથરી લખરી.

એક િખિ રાજસથાનનરી ફો્ટોગ્ાફરીનરી સફરે ગ્યેલો ત્યારે જસેલમેર ચારેક હદિસ 
રહેલો. હડસેમબર મહહનાનરી ઠડંરીના હદિસો હિા. રણનરી રાિ િો આમ પણ ઠડંરી. હદિસ 
પણ િહેલો આથમરી જા્ય. એ્ટલે ફરિાનું પણ આ્યોજનપૂિ્શક. આખું જસેલમેર એ્ટલું બરું 
દૃશ્યમ્ય છ ેકે જ્યાં નજર કરરીએ ત્યાં મકલક કરરી રકા્ય. આ રહેર પર આપણા અનેક 
કમિઓએ કમિિાઓ લખરી છ ેિે પણ આ દૃશ્યોના પ્રભાિે જ. આ કમિઓને ્યાદ કરરીએ 
િો રઘુિરીર ચૌરરરી, ્યોગેર જોરરી અને ગુલામ મોહમદ રેખનાં નામ િુરિ જ ્યાદ આિે. 
બરીજાઓએ પણ કંઈક લખ્યું હરે. પણ આ િો િુરિ જ ેનામ ્યાદ આવ્યાં િે ્ટપકાવ્યાં. 
કમિ ્યોગેર જોરરી િો એમનરી કમિિામાં આ જસેલમેરના હકલ્ાના ઝરૂખા મિરે કહે છ,ે 
‘ને િે છિાં્યે / ઝરૂખા છ.ે..! / હિામાં ઝૂલિા ઝરૂખાઓ / ઝરૂખામાં ઝૂરે – / ઊંડ ેઊિરરી 
ગ્યેલરી / ઝાંખ િળેલરી / ્ટમ્ટમિરી આંખો...!’

જસેલમેરથરી જ સને્ડ-ડૂ્ન (Sand-dune) િરરીકે ઓળખાિા રેિરીના ઢિૂાઓ જોિા 
જઈ રકો. હડસમેબરના હદિસો હિા એ્ટલ ેહંુ જસેલમેરમા ંફરિા ફરિા મારરી ઘહડ્યાળ 
જોિો રહ્ો હિો. મારે અહીંના સ્ૂયા્શસિનો સમ્ય નોંરિો હિો. કારણ કે મારરી ઇચચા બરીજા 
હદિસ ેજ્યારે હંુ એ સરૅન્ડ-ડૂ્ન જાઉં ત્યારે ત્યા ંફો્ટોગ્ાફરી કરિાનરી ઇચછા હિરી. જસેલમેરમાં 
બર ે રખડિા–ભ્ટકિા પલેા રાજસથાનરી આમિ્થ્યનો અનભુિ થિો જ રહેિો હિો, 
‘કેસહર્યા બાલમા, પરારો મારે દેર’. રાિણહ્થથો કે સારંગરી જિેા િાદ્ય સાથે ત્યા ંઅનકે 
લોકોન ે રાજસથાનરી ગરીિો ગાિા ં સાભંળા.ં ‘માડં’ના સિરો િો આ ગરીિોમા ં સાભંળિા  
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મળે જ.
બરીજા હદિસે સિારના પહોરમાં આસપાસના પહરિેરને રમરોળિા નરીકળરી પડ્ો. 

જસેલમેરના આ પહરિેરને જોિાં અનેક હફલમોનાં દૃશ્યો ્યાદ આવ્યાં. ખાસ િો ડમેિડ 
લરીનનું ‘લૉરેન્સ ઑફ અરેમબ્યા’ ્યાદ આવ્યું. આ હફલમમાં આપણા ભારિરી્ય અમભનેિા 
આઈ. એસ. જોહરે અમભન્ય કરેલો છ.ે એ જ્યારે રણમાં ચાલિો હો્ય છ ે ત્યારનરી 
સરીકિન્સ બહુ સમરણરી્ય છ.ે અલબતિ આ હફલમ િો અરબસિાનનરી ભૂમમ ઉપર સજા્શ્યું છ ે
પણ િેમાં પહરિેર િો રણનો હોઈ ્યાદ આિરી ગ્યું. આપણરી કે્ટલરી બરરી હહંદરી હફલમોમાં 
આ જસેલમેરનરી આસપાસનો પહરિેર કંડારા્યો છ ેિેમાંનાં કે્ટલાંક દૃશ્યો ્યાદ આવ્યાં. 
હફલમ ‘રેશમા ઔર રેરા’ અહીં સજા્શ્યું છ ેઅને િેનરી િો િાિા્શ પણ િળપ્રદેરનરી હિરી. અને 
હા, િેનું પેલું પ્રખ્યાિ ગરીિ ‘િું ચંદા મેં ચાંદનરી...’માં રાગ માંડના કે્ટલા બરા સિરો 
સાંભળિા મળે છ.ે િહરીદા રહેમાન રાજસથાનરી પહરરાનમાં કેિરી સુંદર લાગે છ ેિે જોિા  
િો હફલમ જોિરી રહરી. િો હફલમ ‘લમહે’ને પણ ્યાદ કરિરી રહરી. િેનું પેલું પ્રખ્યાિ ગરીિ 
‘મોરલરી બાગામાં બોલે’ શ્રરીદેિરી પર અહીં જ હફલમાિા્યેલું છ.ે આ બંન્ે ગરીિો કે્ટલાં 
સરસ અને કણ્શમપ્ર્ય છ.ે

રાજસથાન એ્ટલે રંગોનો પ્રદેર એમ કહંુ િોપણ ચાલે. અહીંના લોકો અને િેમાં 
પણ ખાસ કરરીને સ્તરીઓ િો અદભુિ રંગબેરંગરી કપડાં પહેરે. અને એ બરા રંગો િેમને 
રોભે પણ ખરા. રાજસથાનરી સ્તરી બરીજા રાજ્યનરી સ્તરીઓથરી થોડરી જુદરી િરરી આિે િેનું 
કારણ િેમનું કાઠુ ંછ.ે િેઓ સુંદર પણ એ્ટલરી જ. અને ખાસ િો િેમનરી આંખો અત્યંિ 
આકષ્શક કે નજર મળિાં જ એમાં ગરક થઈ જિા્ય. િે કેિા, ગોત્યા પણ ન જડરીએ. 
આપણને જ જાણે એમ થા્ય કે ભાન ભૂલ્યા કે રું! અને િેમાં પણ એ ગાિરી કે નૃત્ય કરિરી 
હો્ય ત્યારનો િેનો ઠસસો... ‘કેસહર્યા બાલમા, પરારો મારે દેર’, જસેલમેરમાં આિાં 
દૃશ્યો િમને અનેક જગ્યાએ જોિા મળે.

જસેલમેર એ જ્ેટલું બહાર દેખા્ય છ ેિે્ટલું જ મારા મનમાં િસેલું છ.ે એક એિો 
મિચાર પણ આિે કે આ રહેરના રાજિરીએ સોનાનો હકલ્ો બાંધ્યો છ.ે િે કે્ટલાં િષયોથરી 
ઝળહળે છ.ે જસેલમેરનો સોનાનો હકલ્ો સમગ્ મિશ્વમાં આપણરી કલાસમૃમધિનું મરખર છ.ે

q
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અભયાસ

અમમી	–	લેટર	ટુ	અ	ડેમૉક્રરૅહટક	મધર

રમેશ	કોઠારી

જાણરીિા હફલમસજ ્શક સઇદ મમરઝામલમખિ પુસિક ‘અમમરી – લે્ટર ્ટ ુઅ ડમેૉક્રરૅહ્ટક 
મરર’ આપણને એકામરક કારણોસર સપરધી જા્ય છ.ે મૃિ જનનરી અને િેનરી સાથે જોડા્યેલાં 
સમરણોને િાગોળિાં જિાં, અમમરી સાથે સંિાદ રૂપે લખા્યેલું હોઈ, ભલે િેને ‘પત્’ િરરીકે 
ઓળખાિિામાં આવ્યું હો્ય પણ િે આતમકથા, ચહરત્, ્ટૂકંરી િાિા્શ, કમિિા, મનબંર – ન 
જાણે કે્ટલાં્ય સિરૂપોમાં પદાપ્શણ કરિું જણા્ય છ.ે દેખરીિરી રરીિે જ, આ એ નિિર પ્ર્યોગ 
હોઈ ધ્યાનાહ્શ બનરી રહે છ.ે અહીં લેખક સથૂળ ઘ્ટનાઓનું આલેખન એ્ટલરી કુરળિાથરી 
કરે છ ેકે જથેરી િાચકને પાત્ોના મનજી મિશ્વનરી, િેમનરી સંિેદનાઓનરી, એકમેક મા્ટ ેઅપાર 
લાગણરીઓનરી, પરસપરને ્યોગ્ય પહરપ્રેક્્યમાં સમજિાનરી, કોઈ ગેરસમજ મા્ટ ેઅિકાર ન 
રાખિાનરી િૃમતિનો ખ્યાલ આિે છ.ે

અમમરીના જીિનનરી છલે્રી ક્ષણો િેળા, િેમનરી પાસે ન હોઈ રકિા બદલ સઇદ 
મમરઝા, સહજપણે દુઃખ અને અપરારબોર અનુભિે છ.ે િેમનરી મચરમિદા્ય પૂિષે, અમમરીનો 
અિાજ સાંભળિા ન મળો અને ઘણંબરું કહેિાનું બાકરી રહરી ગ્યું િેનરી અક્થ્ય પરીડા 
િેમને કોરરી ખા્ય છ.ે અમમરી જાગ્િ મહહલા હિાં અને ઉદૂ્શ અખબારોનાં િાચન િેમજ 
્ટરીિરીના માધ્યમથરી, િૈમશ્વક પ્રિાહોથરી પોિાનરી જાિને િાકેફ રાખિાં હિાં. એ્ટલે સઇદને 
લાગે છ ેકે અમમરીના અિસાન બાદ પણ, િે જ ેજગિમાં આ્યખું મિિાિરીને આવ્યાં છ,ે 
િેનરી અદ્યિન માહહિરી મળિરી રહેિરી જોઈએ. આ એમનો પુત્રમ્શ હિો.

મમરઝા સિ્યં બુમધિિાદરી હોિા છિાં, જ્યાં મનભષેળ િાતસલ્યનરી િાિ હો્ય ત્યાં બરીજુ ં
બરું ગૌણ બનરી જા્ય છ.ે પોિે અમમરીને સંબોરરીને જ ેકહેિા જઈ રહ્ા છ ેિેનો પડઘો જરૂર 
પડરે. અમમરીના ફો્ટા પાસેથરી પસાર થિાં, િેમને સંબોરરીને કહે છ,ે ‘સલામ, આલેકુમ, 
અમમરી...’ અને રરીમેથરી જાણે સાંભળિા મળે છ,ે ‘િા અમલકુમ-અસસલામ.’

્યાદ આિે છ ેપોિાનરી ત્ણ િષ્શનરી િ્યે, અમમરી વિારા સનાન કરાિિાં મળિો આનંદ 
અને એના બોલા્યેલા રબદો,

‘સઇદ સા’બ બન ગ્યે જને્્ટલમરૅન

દો પૈસે કરી ઘડરી લગાઈ, િરીન પૈસે કરી ચેન’

લેખક નસરિ-જહાંઆરાનરી પ્રેમકહાનરીનરી રોચક િાિ કહે છ.ે નસરિ સામાન્્ય 
પહરિારનો પણ અખૂ્ટ આતમમિશ્વાસ રરાિિો મરક્ષક. પણ જહાંઆરા સંપન્ પહરિારનરી, 
લાડકોડમાં ઊછરેલરી દરીકરરી. પહરિારનરી મચંિા અને મિરોરને અિગણરીને્ય જહાંઆરા, 
નસરિને અપનાિે છ ેઅને કોઈ પણ પડકારને પહોંચરી િળિા, નસરિનું મનોબળ ્ટકાિરી 
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રાખિા સિિ િેનરી પડખે રહે છ.ે
જહાંઆરાનું દૃટિાંિ પુરિાર કરે છ ેકે, વ્યમકિ પાસે રું છ ેિેના આરારે નહીં પણ 

િે રું કરરી રકિાનરી ક્ષમિા રરાિે છ ેિેના આરારે િેનું મૂલ્યાંકન કરિું જોઈએ.
સઇદ મમરઝા ઘરઆંગણે અને બાહ્ મિશ્વમાં આકાર પામેલરી પ્રમુખ ઘ્ટનાઓથરી 

અિગિ કરે છ.ે નેલસન મંડલેાને મુમકિ, િેમનો દેર અને લોકો સિિંત્, બાબરરી મમસજદના 
ધિંસ બાદ ફા્ટરી નરીકળેલાં િોફાનો, ગુજરાિમાં દમલિો પર અત્યાચાર, અમેહરકા વિારા 
ઇરાક અને અફઘામનસિાન પર આક્રમણ – રાસક પક્ષોને ઉથલાિરી પડા્ય, કાશમરીરમાં 
રરિરીકંપ – આિરી અનેક બાબિોનરી જાણકારરી આપે.

સઇદ પત્ લખે, પોિાના હૃદ્યમાં જ ેકંઈ છ,ે િેને વ્યકિ કરિા પત્ લખે. ભલેને 
ગમે િે ભાષામાં લખે, પણ લખે િે મા્ટ ેઅમમરીનો આગ્હ. આજ ેિો અમિર્યોમકિનો દોષ 
િહોરરીને્ય કહેિું પડ ે િેિું છ ે કે કોઈને્ય પત્ લખિાનરી પડરી નથરી, ફાિિું જ નથરી. 
મોબાઇલથરી ચાલિું હો્ય િો લખિાનો શ્રમ રા મા્ટ?ે પણ પત્ એ પત્ છ.ે There cab 
be no substitute. મમરઝાનરી અમમરી અને રૂમકેિુના પાત્ અલરી ડોસાના િંરમાં િૃમધિ 
થાઓ.

આ પુસિકનાં ત્ણ પ્રમુખ પાત્ો – સઇદ મમરઝા, અમમરી અને અબબાનો એકસાથે 
મિચાર કરિાં નિમસિક થઈ જિા્ય છ.ે કરુણા, પહરપકિ સમજ. સંિેદનરરીલિા છિે્ટ ે
કોઈ િગ્શમિરેષ કે રમ્શમિરેષનો ઇજારો નથરી. આપણને કદાચ ખબર પણ ન હો્ય એ્ટલરી 
ભલરી વ્યમકિઓ આપણરી આસપાસ શ્વસરી રહરી છ.ે.. બાબરરી મમસજદના ધિંસને કારણે 
ફા્ટરી નરીકળેલાં રમખાણોનરી િપાસ મા્ટ ે જમસ્ટસ શ્રરીકૃષણ સિ્યં રૂહઢચુસિ હહંદુ હિા, 
પહરિારમાં રામમ્શક આચારમિચારનું પાલન થિું હિું. છિાં અંગિ માન્્યિાઓ, 
લાગણરીઓથરી દોરિા્યા મિના એમણે િ્ટસથ અહેિાલ આપ્યો, જનેો અમલ થ્યો નહીં.

સઇદ મમરઝા હફલમ મનમા્શણ સાથે સંકળા્યેલા હોઈ, દેરના અંિહર્યાળ મિસિારોનરી 
મુલાકાિ પણ લેિરી પડિરી હિરી. આના કારણે, કે્ટલાં્ય દમલિ, શ્રમમક, છિેાડાના 
પહરિારોનરી હાલાકરી અને રોષણનો પ્રત્યક્ષ પહરચ્ય થ્યો. આ્ટઆ્ટલરી વ્યથાઓનું પો્ટલું 
ઉપાડરીને ફરિા છિાં િેમણે સારપ ્ટકાિરી રાખરી હિરી. ત્રીસ-પાંત્રીસ જણાના, સઇદના 
કાફલાને કોઈ નાના માણસે જમાડ્ો અને િે પણ કરું લરીરા મિના. િંત્ વિારા નહેર ન 
બનાિાઈ િો સહરિા અને મહેર જિેાં કમ્શરરીલોએ બરીડુ ંઝડપરી લરીરું, જમેનરી છિે્ટ ેહત્યા 
થઈ. પોિાનરી ્ટટ્રક પાછળ, પોિાના આગિા અંદાજમાં પ્રેમનો પ્યગામ પહોંચાડિા, સોહનરી-
મહહિાલનાં મચત્ો દોરાિડાવ્યાં અને ભલા કલાકારે પૈસા ન લઈ, આ ઉમદા મમરનને 
મબરદાવ્યું. સિેચછાએ જ ભલા, દહરદ્ર મરક્ષક સાથે લગ્ન કરિાનો જહાંઆરાને કોઈ 
અફસોસ નહોિો. ગરરીબ િગ્શમાંથરી આિિા નાદાન મિદ્યાથધીઓને સારરી રરીિે જીિિાનરી 
્ટિેો પાડરી. મન્યમમિ સનાન કરિાને આગ્હ રાખ્યો, નસરિને્ય જરાપણ ઓછુ ંન આિે, 
િે સિમાનભેર જીિરી રકે િેનરી કાળજી લરીરરી. કોઈ પણ પ્રેમાળ મપિાનરી જમે, પોિાનરી 
િહાલસો્યરી દરીકરરી મા્ટ ેઅમાનુલ્ા ખાન ઢગલાબંર ચરીજિસિુઓ ભે્ટ િરરીકે લઈ આવ્યા 
પણ નસરિે મિન્યપૂિ્શક, િેમનો માનભંગ ન થા્ય િે રરીિે, િે સિરીકારિાનો ઇન્કાર ક્યયો.
અલબતિ, દામાદના આ મનણ્શ્યથરી િેના પ્રત્યેના આદરમાં ઉમેરો થ્યો.
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અને કેિો મઝાનો, પ્રેમથરી છલોછલ ભરેલો છ,ે આ સરળ, મનદુંભરી ઇન્સાન – 
નસરિ, જનેે જહાંઆરાના પ્રેમ મસિા્ય કરાનો ખપ નથરી. જહાંઆરાને ગભા્શિસથાને 
કારણે મપ્યર જિાનું થ્યું ત્યારે, મિરહમાં જાિ સંભાળિા અસમથ્શ નસરિે, િેને સંબોરરીને 
ઉપરાછાપરરી ત્ણ પત્ો લખરી નાખ્યા, જ ેહજી જહાંઆરા મપ્યર પહોંચે િે પહેલાં જ 
પહોંચરી ગ્યા. મપ્યરમાં રરિરીકંપને કારણે વ્યાપક જાનહામન થઈ. જહાંઆરા ઈજાગ્સિ 
થઈ, પણ બચરી ગઈ, પરંિુ ગભ્શસથ સંિાનને ગુમાિિું પડ્ું.

સઇદ મમરઝા પોિાનરી અમમરી સાથે િાિ કરિાં કરિાં િેમને જીિનમાં મિમિર િબક્ક ે
આિરી મળેલાં મનખાલસ, પ્રેમાળ, ઉમદા વ્યમકિઓનરી્ય િેમને ઓળખ કરાિે છ,ે જ ે
મનષકપ્ટ છ,ે જમેનામાં મારા-િારાનો ભેદભાિ નથરી, જ ેમને ગણિરરી કરિાનું ફાિિું જ 
નથરી. અમમરીને સંબોરરીને િે કહે છ ે કે િે િારા જિેરી વ્યમકિઓ-રાસકોના મમલન 
ઇરાદાઓને ખુલ્ા પાડ ેછ,ે જથેરી લોકરાહરીમાં શ્રધિા ્ટકરી રહે છ.ે અમમરી એ્ટલરી હદે 
લોકરાહરી મૂલ્યોમાં શ્રધિા રરાિે છ ે કે િે બરાં નાગહરકોને એકસમાન ગણે છ.ે કોમરી 
રમખાણોને કારણે છિે્ટ ેિો બંને પક્ષે સામાન્્ય નાગહરકોને જ સહન કરિું પડ ેછ.ે કોઈ 
પણ જાિનું પરપરીડન, રોષણ, દમન અમમરીને પરીડા પહોંચાડ ેછ.ે

માત્ ત્ણ જ પ્રમુખ પાત્ો – એમના મનોમિશ્વમાં મિરહિા, એમને સમજિા, એમને 
ન્્યા્ય આપિા, આપણરી ફૂ્ટપટ્રી ્ટૂકંરી પડ.ે ભલે ને નગણ્ય માત્ામાં હો્ય પણ સઇદ, અમમરી, 
અબબા જિેાં મુઠ્રી ઊંચેરાં માનિો આપણરી આસપાસના મિશ્વમાં છ ેજ જમેના મનમાં કોઈ 
કડિાર નથરી, જ ેઅન્્યને મદદ કરિા આવ્યા છ,ે પ્રેમનરી ભૂખ ભાંગિા આવ્યા છ.ે

અમમરીને દુમન્યાભરનરી માહહિરી પહોંચાડિા બેઠલેા સઇદ, િેમનરી મિદા્ય બાદ 
બાબાનરી હદનચ્યા્શ કેિરી છ,ે અમમરીનરી મિદા્યથરી સજા્શ્યેલા રૂન્્યાિકારને િે કેિરી રરીિે ભરે 
છ ેિેનરી પણ િાિ કરે છ.ે િષયોના સહજીિન બાદ કોઈ એક પાત્ સદા મા્ટ ે‘આિજો’ કહે 
િે ખમરી રકા્ય િેમ નથરી. સંસકૃિ સુભામષિમાં કહેિા્યું છ ેિેમ, દરીઘ્શ દામપત્યજીિન બાદ, 
જ ેઅિસાન પામે છ ેિે જીિરી જા્ય છ ેઅને જ ેજીિે છ ેિે મૃિપ્રા્ય હો્ય છ.ે

સઇદ અમમરીને જણાિે છ ે કે િેના અિસાન બાદ, બાબા મૌન જ રહેિા હિા, 
લખિામાં, િાંચિામાં, િરંડામાં બેસરી રહેિામાં સમ્ય ગાળિા હિા. અબબા ્યુિાનરીમાં 
આતમમિશ્વાસથરી છલોછલ હિા પણ રરીમે રરીમે િેમાં ઓ્ટ આિિા માંડરી. ‘મેં હજી સિપનો 
જોિાનું છોડ્ું નથરી. મારે િારરી અમમરીને નારાજ કરિરી નથરી.’ મારરી મસક્રપ્ટ મને આતમ-
સંિોષ આપે છ,ે િે સિરીકારા્ય કે નહીં, િે ગૌણ છ.ે બાબા સઇદને જણાિે છ ેકે હદિસ 
લખિા-િાંચિામાં અને સંિાનો સાથે વ્યસિ રહેિામાં પસાર થઈ જા્ય છ.ે અને રાત્ે િારરી 
અમમરીના મિચારોમાં ખોિાઈ જાઉં છુ.ં અમે સાથે કરેલરી પ્રિૃમતિઓ જ ેકરિા ઇચછું હિું 
પણ ન કરરી રક્યા, જ ેકરિાનો િસિસો છ ેિેને લગિરી િાિો કરિા બેસરી જાઉં છુ.ં

સઇદ મમરઝા અમમરીને આશ્વાસન આપિાં જણાિે છ ેકે િેમણે અબબાનરી કબર, 
અમમરીનરી કબર પાસે જ બનાિરી છ,ે જથેરી કોઈને કોઈનો મિરહ િેઠિો ન પડ.ે

આ કૃમિને,સાહહત્યના મિમિર પ્રકારોમાંથરી કોઈ એક ચોક્કસ ખાનામાં મૂકરી રકા્ય 
િેમ નથરી. િે સમરણગાથા છ,ે આતમકથા છ,ે જીિનચહરત્ છ,ે કમિિા છ,ે િાિા્શ છ,ે મસક્રપ્ટ 
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છ,ે ના્ટક છ ે– દરેક િાચકને પોિપોિાને ગમિું ભાથું મળરી રહે છ.ે મને લાગે છ,ે આ એક 
નિિર પ્ર્યોગ છ.ે હફલમસજ ્શકો પણ છિે્ટ ેિો માનિરીઓ છ,ે એમને સમજિામાં ઘણરી િાર 
થાપ ખિાઈ જિા્ય છ.ે એક પ્રમિભારાળરી, સમથ્શ સજ ્શક આપણરી મ્યા્શદાઓ, મિરેષિાઓનો 
એ્ટલરી કુરળિાથરી પહરચ્ય કરાિે છ ેકે આપણે ઘડરીભર પાત્ો સાથે િાદાતમ્ય અનુભિરીએ 
છરીએ અને કથાપ્રિાહમાં ખેંચાિા જઈએ છરીએ. મારરી જમે અન્્ય કે્ટલાં્ય િાચકોને, આ 
કૃમિ થકરી, મમરઝાએ પોિાનાં સદગિ સિજનોનરી ્યાદ િાજી કરાિરી આપરી, એ બદલ 
આપણે િેમના ઋણરી છરીએ.

શાંસતસનકેતનમાં	બે	લટાર  હરેશ	ધોળહકયા

વીસમરી સદરીમાં મિદ્યાકરી્ય રરીિે ભારિમાં કોઈ સથળ લોકમપ્ર્ય રહ્ું હો્ય િો િે 
રાંમિમનકેિન હિું. આ રૈક્ષમણક સંસથા ગુરુદેિ રિરીન્દ્રનાથ ્ટાગોરે સથાપરી હિરી. િે કેિળ 
િૈમરક મરક્ષણ આપિરી રૈક્ષમણક સંસથા જ ન હિરી. િે મરક્ષણ, કળા, સંરોરન જિેરી અનેક 
બાબિોમાં આગળ પડિરી હિરી. રિરીન્દ્રનાથના પ્રભાિથરી મિશ્વભરના પંહડિો અને કલાકારો 
અહીં આિિા અને કામ કરિા. િેથરી સંસથાનું િાિાિરણ મિદ્યાકરી્ય રરીિે રબકિું રહેિું. 
એ્ટલું જ નહીં, મહાતમા ગાંરરી જિેા પણ સમ્ય મળે અહીં આિિા અને ્ટાગોર પાસે 
બેસરી િાજા થઈ જિા. પહરણામે મજજ્ઞાસુઓ અને રરીખિા ઇચછુકોનરી નજર પહેલાં 
રાંમિમનકેિન િરફ જિરી અને ત્યાં જિું કે ભણિું એ િાિને િેઓ સદભાગ્ય માનિા. અરે, 
કેિળ મુલાકાિ લેિરી પણ સદભાગ્ય માનિા. એ્ટલે સમગ્ ભારિમાંથરી ્ટાગોરનરી હાજરરી 
દરમ્યાન પણ અનેક મજજ્ઞાસુઓ ત્યાં જિા અને રરીખિા કે કામ કરિા. એ્ટલું જ નહીં, 
પણ િેમનરી મિદા્ય પછરી પણ, કદાચ આજ સુરરી, અનેક લોકો રાંમિમનકેિનનરી મુલાકાિ 
લઈ રન્્યિા અનુભિે છ.ે આમાંના કે્ટલાક િો પછરી િેનરી સમૃમિઓ નોંરે પણ છ.ે

આિરી સમૃમિઓ નોંરિાં બે પુસિકો હાથમાં આવ્યાં. આ બે પુસિકોના માધ્યમથરી 
રાંમિમનકેિનમાં બે લ્ટાર મારિાનરી િક મળરી. આ બંને પુસિકો અલગ દૃમટિકોણથરી 
લખા્યાં છ.ે એ્ટલે રાંમિમનકેિન બે સંદભ્શમાં જોિા મળું. એક પુસિકના લેખક ત્યાં હાજર 
હિા. એ્ટલે િે લેખકે ્ટાગોર સમ્યનરી – ભલે ઓછરી થિરી – આભાનો પહરચ્ય મેળવ્યો. 
િો બરીજા સજ ્શક િો છકે િરીસમરી સદરીના સાિમા દા્યકામાં ગ્યા હિા. ત્યારે ્ટાગોર 
સમ્યનરી કોઈ જ વ્યમકિ હાજર નથરી. િદ્ન નિરી પેઢરી હિરી. રાંમિમનકેિનનો ચહેરો પણ 
બદલાઈ ગ્યો હિો. એ્ટલે િે સમ્યનરી બાબિો જાણિા મળે છ.ે બંને સજ ્શકો પાસે આદર 
છ.ે પણ એક સજ ્શક પાસે રાંમિમનકેિન પ્રત્યેનો રબકિો આદર છ,ે બરીજા પાસે ્ટાગોર 
પ્રત્યેનો આદર છ.ે રાંમિમનકેિન બાબિે િે િ્ટસથ અિલોકન કરે છ.ે પણ આ બંને 
અિલોકનના કારણે રાંમિમનકેિનના બે ચહેરા પ્રગ્ટ થા્ય છ.ે જૂનું-નિું બંને મચત્ 
અિલોકિા મળે છ.ે િેથરી બંને મચત્ોનું અિલોકન કરિું જરૂરરી અને રસપ્રદ બને છ.ે

*
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પ્રથમ પુસિક છ ેગુજરાિના એક સજ ્શક, નમ્શદાપ્રેમરી અને મચત્કાર એિા અમૃિલાલ 
િેગડ. િેમણે પચાસના દા્યકામાં રાંમિમનકેિનમાં કલાનું મરક્ષણ લરીરું હિું. િષયો પછરી 
િેમણે પોિાનાં અનુભિો અને અિલોકનોને આ પુસિકમાં નોંધ્યાં છ.ે પુસિકનું નામ છ ે
‘સમૃમિઓનું રાંમિમનકેિન’. આ અિલોકનો ્ટાગોરના ગ્યા પછરીનાં થોડાં જ િષયોનાં છ.ે 
ત્યાં હજી ્ટાગોરનરી સુગંર છ.ે ્ટાગોરે પસંદ કરેલ મહાવ્યમકિતિો હાજર છ.ે િેમનરી 
આભામાં રહરી આ સજ ્શક ત્યાં રહ્ા અને રરીખ્યા છ.ે એ્ટલે આ પુસિક આદરપૂિ્શક 
લખા્યેલ નોંર છ.ે

આ પુસિકનરી ખૂબરી એ છ ે કે િેમાં દેિેન્દ્રનાથ પણ છ,ે રિરીન્દ્રનાથ પણ છ,ે 
અિનરીન્દ્રનાથ પણ છ ેઅને નંદલાલ બોઝ પણ છ.ે િે પોિે િો નંદલાલ પાસે રહ્ા છ,ે પણ 
નંદલાલ જ આ બરાથરી છલકા્ય છ.ે િેથરી િારંિાર આ લોકોનો ઉલ્ેખ આિિો રહે છ.ે 
રરૂઆિમાં દેિેન્દ્રનાથે કેમ આ સથળ પસંદ ક્યુું િે કહે છ.ે પછરી ્ટાગોરે કેમ સંસથા 
મિકસાિરી િે કહે છ.ે પછરી પોિાના સમ્યનરી િાિો કરે છ.ે પણ િેમાં પણ ્ટાગોર િો સિિ 
આિિા જ રહે છ.ે કારણ કે જ ેલોકો પાસે િે રહે છ,ે િે બરા એક ્યા બરીજી રરીિે 
્ટાગોરથરી પ્રભામિિ છ.ે ્ટાગોરે જ િેમને િૈ્યાર કરેલ છ.ે

પણ મુખ્ય સમૃમિ છ ેનંદલાલ બોસનરી. િે જ િેગડના ગુરુ છ.ે િેમના પાસે જ િે 
રરીખ્યા છ.ે િેમનો જ પ્રભાિ િેમણે ઝરીલ્યો છ.ે એ્ટલે લગભગ દરેક પ્રકરણમાં નંદલાલ 
હાજર રહે છ.ે અને લેખકનરી નંદલાલ પ્રત્યેનરી આદરભાિના એ્ટલરી ગાઢ છ ેકે િે સિિ 
િેમના ગુણોનું િણ્શન કરે છ.ે િેમનરી પ્રમિભાને સિિ એક ્યા બરીજા સંદભ્શમાં દરા્શિિા રહે 
છ.ે કે્ટકે્ટલરી અંજમલઓ પુસિકમાં નંદલાલ પ્રત્યે િેમનરી દેખા્ય છ ેઃ જુઓ...

અિનરીન્દ્રનાથના માધ્યમથરી કહે છ ેઃ ‘નંદ િો મારો જમણો હાથ છ.ે મેં મારરી પાસે 
કરું નથરી રાખ્યું. બરું િેને આપરી દરીરું છ.ે’

િો ખુદ રિરીન્દ્રનાથ િો િેમનરી પર િારરી જઈને લખે છ ેઃ ‘મેં નંદલાલને મનુષ્ય િેમ 
જ કલાકારના રૂપમાં બહુ મનક્ટથરી જો્યો છ.ે એ અંિદૃમટિથરી સંપન્ કલાકાર છ.ે એનરી 
સજ ્શનાતમક કૃમિઓમાં એક ઊજા્શનરી મનરંિર બેચેનરીનો અનુભિ કરરી રકા્ય છ.ે બુમધિ, 
સંિેદનરરીલિા, દક્ષિા અને અંિરદ્શમટિનો આિો સુમેળ ભાગ્યે જ જોિા મળે છ.ે’

 ગાંરરીજીના સંદભ્શમાં લેખક પોિે નોંરે છ ે ઃ ‘આિનાર ઇમિહાસ એક મિમચત્ 
કહાનરી કહેરે કે આ મિરાળ દેરના બે સિ્શશ્રેષ્ પુરુષો – રિરીન્દ્રનાથ અને મહાતમા ગાંરરી 
– કલાકાર નંદલાલને કે્ટલરી હદ સુરરી ચાહિા હિા. ભારિના ઇમિહાસમાં િો રું, સારા્યે 
સંસારના ઇમિહાસમાં આિાં ઉદાહરણ બહુ ઓછાં મળરે.’

લેખક પોિે પણ િેમને અંજમલ આપિાં નોંરે છ ેઃ ‘પ્રાચરીન ઋમષઓ જિેું ઓજ અને 
પામિત્ર્ ્ય રરાિિા માસ્ટરમરા્યને દરીઘ્શ જીિન મળું. પ્રેમઝરિરી આંખો અને સૌમ્ય મુખમુદ્રા 
પાછળ એમનરી અદમ્ય પ્રમિભા છુપા્યેલરી રહેિરી. એમને જોિાં જ અમારંુ મસિક શ્રધિાથરી 
ઝૂકરી જિું. િેમણે કલાનું જ સજ ્શન નથરી ક્યુું, કલાકારો પણ સજ્યા્શ છ.ે મિદ્યાથધીઓના 
આદર અને પ્રેમ કોઈ કલાગુરુએ એમના જ્ેટલા નથરી જીત્યા. જન્મોજન્મ િેમને ગુરુપદે 
સથાપિાનું મન થા્ય.’
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િો લેખક સમાંિરે બરીજા કલાગુરુઓને પણ ્યાદ કરે છ.ે િેમાં આિે છ ેરામહકંકર 
બૈજ અને મિનોદમિહારરી મુખરજી. આ બે પણ ઉતિમ કક્ષાના મચત્કારો અને મૂમિ્શકારો 
હિા. િેમના મિરે પણ લેખક આદરપૂિ્શક નોંર કરે છ.ે બરીજા મિવિાનોનો પણ ઉલ્ેખ કરે 
છ.ે

પણ ત્યારના રાંમિમનકેિન મિરે લેખક રું કહે છ?ે

લેખક પોિાનું પહેલું દર્શન નોંરે છ ેઃ ‘અહીં આિિાં સાથે જ લાગ્યું કે હંુ કોઈક 
સંમોહનભ્યા્શ નિા જ મિશ્વમાં આિરી ગ્યો છુ.ં પરોઢનાં પ્રથમ હકરણોનરી સાથે રરૂ થિાં 
િૈિામલક, ઘ્ટાદાર િૃક્ષો નરીચે લાગિા િગયો, ખુલ્ા મેદાનમાં અબાર સિિંત્િા સાથે 
ખેલિાં-કૂદિાં નાનાંમો્ટાં મિદ્યાથધી-મિદ્યામથ્શનરીઓ, ઠકેઠકેાણે નંદબાબુ અને મિનોદદાનાં 
મચત્ો, ખુલ્ા આસમાન નરીચે બનેલરી હકંકરદાનરી મૂમિ્શઓ – આ બરું જોઈને મને લાગિું 
કે હંુ કોઈક જુદરી જ દુમન્યામાં આિરી પહોંચ્યો છુ.ં’

એ્ટલે જ જ્યારે િે મિદા્ય લે છ,ે ત્યારે રાંમિમનકેિનનો પોિા પરનો પ્રભાિ નોંરિાં 
લખે છ ેઃ ‘રાંમિમનકેિને મારરી ભરીિર સૌંદ્ય્શના ભાિ જાગ્િ ક્યા્શ. એથરી સૌંદ્ય્શ જોિાનરી 
મારરી રમકિનો મિકાસ થ્યો. સૌંદ્ય્શ, જ ેમારરી આસપાસ િેરા્યલું હિું, પણ હજી સુરરી 
જનેા અમસિતિથરી હંુ અજાણ હિો, એ હિે મને દેખાિા લાગ્યું. જીિન મને િરુ સારંુ, િરુ 
સુંદર, િરુ રસપ્રદ જણાિા લાગ્યું.

આમ, અમૃિલાલ િેગડનરી આંખથરી રાંમિમનકેિનમાં લ્ટાર મારરીએ છરીએ, િો એક 
એકથરી અદભુિ લોકો જોિા મળે છ.ે ચારે બાજુ િેરા્યેલ સૌંદ્ય્શપાન કરિાનરી િાલરીમનો 
ખ્યાલ આિે છ.ે ભલે રાંમિમનકેિન મિકસ્યું છ,ે છિાં િેનું પોિરીકંુ આગિું વ્યમકિતિ હજી 
અકબંર દેખા્ય છ.ે ભલે ્ટાગોરે મિદા્ય લરીરરી છ,ે પણ િેમણે િૈ્યાર કરેલ લોકોએ િેના 
ચાહરત્ર્ ્યને જાળિરી રાખ્યું છ.ે આ િાંચ્યા પછરી જો િે ન જો્યું હો્ય િો ત્યાં મુલાકાિ લેિાનરી 
િરીવ્ મહેચછા જગાિે છ.ે આ જ્ેટલરી પુસિકનરી િાકાિ છ,ે િે્ટલો જ રાંમિમનકેિનનો 
પ્રભાિ પણ છ.ે

*

રાંમિમનકેિનનું બરીજુ ં દર્શન કરાિે છ ે પુ. લ. દેરપાંડ.ે શ્રરી દેરપાંડનેો પહરચ્ય 
આપિાનરી જરૂર ન હો્ય. મરાઠરી સાહત્યના એક બહુ મો્ટા સજ ્શક એ્ટલે દેરપાંડ.ે િેમણે 
મરાઠરી સાહહત્યને એક નિરી જ ઓળખ આપરી છ.ે કે્ટકે્ટલાં ક્ષેત્ો િેમણે ખેડ્ાં છ ેિે 
જાણરીએ િો ચહકિ જ થઈ જિા્ય.

આ પુ. લ. દેરપાંડનેે ્ટાગોર ખૂબ મપ્ર્ય. િેમના સાહહત્યનું િેમણે ઊંડાણથરી અધ્ય્યન 
ક્યુું. િેનું મૂળ ભાષામાં આચમન કરિા િે િરીસમરી સદરીના સાિમા દા્યકામાં, પોિાના 
જીિનના પાંચ દા્યકા પૂરા ક્યા્શ પછરી, બંગાળરી રરીખિા રાંમિમનકેિન ગ્યા હિા. ત્યાં થોડો 
સમ્ય રહ્ા. પછરી ફરરી સાિ િષ્શ બાદ બંગાળરીનું પુનરાિિ્શન કરિા ત્યાં ગ્યા હિા. એકાદ 
માસ રહ્ા હિા. આ મનિાસ દરમ્યાન િેમણે રોજનરીરરી લખરી હિરી. આ રોજનરીરરી, િેમનો 
સિાધ્યા્ય અને થોડા લેખોનો સંગ્હ કરરી િેમણે એક પુસિક પ્રકામરિ ક્યુું જ ેમરાઠરીમાં 
‘મુક્કામ રાંમિમનકેિન’ નામે પ્રકામરિ ક્યુું. િેને ગુજરાિરીમાં અરુણા જાડજેાએ ‘મુકામ 
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રાંમિમનકેિન’ નામે પ્રકામરિ કરેલ છ.ે દેરપાંડનેરી રોજનરીરરીમાંથરી આપણને મસતિેરના 
દા્યકાના રાંમિમનકેિનનું દર્શન થા્ય છ.ે આ દર્શન અમૃિલાલ કરિાં િદ્ન અલગ જ છ.ે 
કારણ એ કે મૂળ લોકોએ મિદા્ય લરીરરી છ.ે રાંમિમનકેિન પણ હિે આશ્રમ ન રહેિાં એક 
સરકારરી ્યુમનિમસ્શ્ટરી બનરી ગઈ છ.ે િતકાલરીન દૂષણો િેમાં પણ પ્રિેરરી ગ્યાં છ.ે છિાં િે 
છ ેિો રાંમનકેિન જ. આ બન્ે દર્શનો દેરપાંડ ેકરાિે છ.ે િે જોિાં પણ રસપ્રદ છ.ે

પહેલાં િે વ્યમકિઓનો પહરચ્ય કરાિે છ.ે િે પણ અનેક વ્યમકિતિોને મળે છ.ે િેમાં 
પ્રભાિ મુખરજી, સુરામ્યરી મુખરજી, કૃષણ કૃપલાણરી, મોહનલાલ બાજપે્યરી, રિ્શરરી, 
હદનકર કૌમરક, ડૉ. સુરમજિ મસંહા, મચત્કાર ખામલદ ચૌરરરી, રાંમિદેિ ઘોષ જિેા અનેક 
મિવિાનો છ.ે િે બરાં સાથે ્ટાગોર, સંગરીિ િગેરે બાબિે ચચા્શઓ કરે છ.ે િેમનાં જ્ઞાનનો 
લાભ રળે છ.ે આ બરાં પ્રત્યે આદરભાિ વ્યકિ કરે છ.ે

પણ એ ્ટૂકંમાં છ.ે મહદ્ અંરે િે રાંમિમનકેિનનું અને િેનરી પ્રિૃમતિઓનું િણ્શન કરે 
છ.ે આ ધ્યાન ખેંચે છ.ે દેરપાંડ ેઆદરભાિથરી નથરી લખિા. એક મિિેચકનરી દૃમટિથરી લખે 
છ.ે એ્ટલે િેમનાં િણ્શનો રાંમિમનકેિનનરી બરીજી બાજુ બિાિે છ ેજ ે પણ રસપ્રદ છ.ે 
કે્ટલાંક અિલોકનો જોઈએ. પહેલાં રાંમિમનકેિનના િાિાિરણ મિરે જોઈએ.

દેરપાંડ ેછ ેિે દરમ્યાન સિિ િરસાદ પડ ેછ.ે સામાન્્ય રરીિે િરસાદ આિે િો ઠડંક 
થઈ જા્ય, પણ અહીં જરા જ્ેટલરી પણ ઠડંકનો અનુભિ િેમને નથરી થિો. ઊલ્ટાનું િરસાદ 
પછરી પુષકળ મચછરોનો અનુભિ િેમને થ્યા કરે છ.ે િળરી, જિેો િરસાદ આિે કે િરિ 
િરીજળરી ચાલરી જા્ય છ.ે પહરણામે ગરમરી િરરી જા્ય છ ેઅને સિિ બફારાનો અનુભિ થા્ય 
છ.ે આ બરાં મિરે એક ફકરામાં લખે છ ેઃ ‘આજ ેઆકાર એિું િો ઘેરા્યું કે જાણે સાંજના 
સાિ િાગરી ગ્યા ન હો્ય! અને પછરી જ ેિરસાદ પડિાનો રરૂ થ્યો િે આખરી રાિ. િરીજળરી 
ગઈ. પંખો નહીં. જીિ બફાઈ ગ્યો. ઉપરથરી મચછરોનરી ફોજ િો હેરાન કરિરી જ હિરી. 
આિા અંરારામાં બે કલાક બેસરી રહ્ો. કાળકો્ટડરીનરી સજાનો પરચો થ્યો. ગાંડો થાઉં 
એ્ટલરી જ િાર હિરી. મરીણબતિરીના પ્રકારમાં ફકિ અંરારંુ જ દેખા્ય.’ રાંમિમનકેિન જિેરી 
કેન્દ્રરી્ય ્યુમનિમસ્શ્ટરીમાં આ હાલિ!

િો રાંમિમનકેિનનું મિદ્યાકરી્ય િાિાિરણ કેિું છ?ે

િે કલાભિનનરી મચત્કળાનાં િખાણ કરે છ,ે પણ સંગરીિભિન મિરે એિું કહેિા 
નથરી. સિિ િેનરી ્ટરીકા કરે છ.ે િેમનાં અિલોકન જોઈએ...

‘મચત્કળાના ક્ષેત્ે બહુ ઊંચા દરજજાનરી કામગરીરરી બજાિરી, પણ નૃત્ય અને સંગરીિમાં 
જોઈએ િો રાંમિમનકેિનમાં રિરીન્દ્રસંગરીિને બાદ કરિાં આ ઉમદા ક્ષેત્માં થ્યેલું કા્ય્શ 
નગણ્ય કહરી રકા્ય.’

‘મારરી બંગલરી સામે જ સંગરીિભિન છ.ે સિારે ત્યાં થિું સંગરીિમરક્ષણ હંુ જોઉં છુ.ં 
એમાંથરી સંગરીિ મિરે કોઈ પ્રેમ ઊભો થા્ય એિું મને િો લાગિું નથરી. લાઇફલેસ મરક્ષણ..’

‘અહીં પણ બરીજી ્યુમનિમસ્શ્ટરીઓ જમે ઉદ્રે િો એકમાત્ હડગ્રી મળે િે જ. હડગ્રી 
મળે છ,ે પણ સંગરીિ નથરી મળિું. હા, કદાચ નોકરરી મળરી જા્ય.’

‘રિરીન્દ્રસંગરીિ મા્ટ ેઅહીં એક પ્રકારનું મમ્થ્યામભમાન જોિા મળે છ.ે ... જિેા લોકો 
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અમભજાિ સંગરીિના પક્ષપાિરી છ.ે એમનું કહેિું છ ેકે બાળકોને નાનપણથરી દરેક પ્રકારનું 
સંગરીિ મરખિાડો. પણ એક બરીજો િગ્શ િેનો મિરોર કરે છ.ે સંગરીિ મિરે કક્કો્ય ન 
જાણિા હોિા છિાં સંગરીિ મા્ટ ેઅમભપ્રા્ય આપનારો આ િગ્શ છ.ે કદાચ એિું હોઈ રકે 
કે મિશ્વભારિરીનરી કમમ્ટરીઓમાં એમનરી જ બહુમિરી હરે.’

‘અહીં પણ દરા િો બરીજી મિદ્યાપરીઠો જિેરી જ. પ્રાધ્યાપક મંડળરી પોિાના હકો મા્ટ ે
એ્ટલે કે પારનરી શ્રેણરી, મોંઘિારરી ભ્થથાં િગરે મા્ટ ે ઝઘડિરી હો્ય છ.ે.. અહીં પણ 
લાગણરીમિહરીન રાજ રરૂ થ્યું છ.ે એકબરીજા મા્ટ ેકોઈને ભાિ નથરી.’

આમ દેરપાંડનેે રાંમિમનકેિનનું મિદ્યાકરી્ય િાિાિરણ ્યોગ્ય લાગિું નથરી. ક્યાંક િો 
િેના પ્રાધ્યાપકોનાં અિિરણો પણ ્ટાંકે છ ેજઓે પણ ખુર નથરી.

િો, દેરપાંડનેો રાંમિમનકેિન મિરે સમગ્ રરીિે રો અમભપ્રા્ય છ?ે

િે બાબિે લખે છ ેઃ ‘રાંમિમનકેિનમાં આ છડેાથરી પેલા છડેા સુરરી ખાલરી કમિિા જ 
િહેિરી રહે છ ેએિું નથરી. આરુમનક જગિનાં મિદ્યાલ્યોમાં જોિા મળિું બરું કાંઈ સારંુમાઠુ ં
ત્યાં પણ છ.ે ઝઘડા છ,ે કાિાદાિા છ,ે પોિાના અભ્યાસમાં સિાધ્યા્ય સાથે િદ્રુપ થ્યેલા 
જ્ઞાન્યોગરી અધ્યાપકો પણ છ ેઅને િેિનિૃમધિને જ્ઞાનિૃમધિ કરિાં અમરક મહત્િ આપનારા 
રબદજ્ઞાનરી પણ છ.ે’ પછરી આશ્વાસન લેિાં લખે છ ેઃ ‘છિે્ટ ેિો માણસ ક્યાં જીિે છ ેએના 
કરિાં્ય િરુ મહત્િનું એ છ ેકે એ ક્યા ઉદ્રે સાથે જીિે છ ેએના પર જ બરું આરાર 
રાખિું હો્ય છ.ે.. જીિનનરી આ સાપેક્ષિા માન્્ય કરિરી પડ ેછ.ે િો્ય િૃક્ષિેલરીઓ આપણને 
પાળિાં-પોષિાં જ હો્ય છ.ે’

પણ આ બંને અિલોકનો અને અનુભિોને િપાસરીએ િો લાગે છ ેકે અમૃિલાલ 
િેગડ જ ેસમ્યે ગ્યા છ ેત્યારે હજી ્ટાગોરનો પ્રભાિ ચાલુ છ.ે િેના સાથરીઓ છ.ે એિું નથરી 
કે ત્યારે પણ અસંિોષ નથરી. ત્યારે પણ એિા બનાિો બને છ ેજ ેઅસિસથિા ઊભરી કરે 
છ.ે ક્યારેક સાથરીઓના પ્રેમપ્રસંગો નંદલાલને પણ નથરી ગમિા. અને આ અણગમો 
પ્રાધ્યાપકને રાંમિમનકેિન છોડિા મજબૂર કરે છ.ે અને પ્રાધ્યાપકોએ ્ટાગોર સમ્યે કે 
નંદલાલ સમ્યે પણ રાંમિમનકેિન છોડ્ું છ ે– કદાચ ન ગમિાથરી. છિાં એકંદરે િાિાિરણ 
હજી િુલનાતમક સિસથ દેખા્ય છ.ે મરક્ષકોને અને મિદ્યાથધીઓને મિદ્યામાં િરારે રસ દેખા્ય 
છ.ે

પણ દેરપાંડનેો સમ્ય આિિાં આિિાં રાંમિમનકેિન પણ એક સામાન્્ય ્યુમનિમસ્શ્ટરી 
બનિરી જા્ય છ.ે ત્યારે જ ેપેઢરી છ ેિે નોકરરી કરિરી પેઢરી છ.ે ધ્યે્યમનષ્ પેઢરી નથરી દેખાિરી. 
નોકરરાહરીના અિગુણો અહીં પણ પ્રિેરરી ગ્યા છ.ે બરીજુ,ં મૂળ લોકો ચાલ્યા જા્ય છ ેપછરી 
ધ્યે્ય બાબિે જાગૃમિ અને સપટિિા રહેિરી નથરી. જ ેધ્યે્યો નક્કરી થ્યાં હિાં િે હિે એક 
રરીિહરિાજ બનરી જા્ય છ.ે િેમાં બહુ ઓછરી જીિંિિા રહે છ.ે આ બાબિ કેિળ 
રાંમિમનકેિનને જ લાગુ પડિરી નથરી, ત્યારે સથપા્યેલ બરરી જ સંસથાઓને લાગુ પડ ેછ.ે 
ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠ હો્ય કે શ્રધિાનંદનરી સંસથા – સિ્શત્ આ જ લાગુ પડ ેછ.ે બાહ્ રરીિે 
કદાચ બરા જ મન્યમો પળાિા હરે, પણ િેમાં બહુ ઓછરી જીિંિિા જોિા મળરે. કારણ 
એ છ ેકે આપણે વ્યમકિમનષ્ પ્રજા છરીએ. જો સંસથાનરી વ્યમકિ જીિંિ હરે, િો સંસથા પણ 
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જીિંિ હરે અને ધ્યે્યને િળગરી રહેરે. પણ જો સામાન્્ય વ્યમકિ િડા િરરીકે આિરે, િો 
સંસથા પણ સામાન્્ય બનરી જરે. વ્યમકિએ વ્યમકિએ સંસથા ડોલ્યા કરે છ.ે પહરણામે િેમાં 
સિિ ઘસારો થિો રહે છ.ે દેરપાંડ ેસમ્યે આ ઘસારો જોિા મળે છ.ે

છિાં રાંમિમનકેિન એ રાંમિમનકેિન છ.ે િેમાં ગમે િે્ટલાં ઇચછનરી્ય કે અમનચછનરી્ય 
પહરિિ્શનો આિિાં હરે, છિાં સૂક્મ પણ ્ટાગોરનો પ્રભાિ િો હરે જ. આ બંને પુસિકો 
વિારા આપણે જ ેરાંમિમનકેિનમાં લ્ટાર મારરીએ છરીએ, િેનું સૌંદ્ય્શ અને મરીઠાર િો આજ ે
પણ માણિા મળિાં જ હરે. િાંચિાં િો મળે જ છ.ે એ્ટલે આજ ેપણ રાંમિમનકેિન જિા 
જિેું સથળ િો ખરંુ જ.

(‘સમૃમિઓનું રાંમિમનકેિન’ ઃ અમૃિલાલ િેગડ) પ્રકારક ઃ આર. આર. રેઠનરી 
કંપનરી, અમદાિાદ, હકંમિ રૂ. 110)

(‘મુકામ રાંમિમનકેિન’ ઃ પ્ર. લ. દેરપાંડ,ે અનુિાદ ઃ અરુણા જાડજેા, પ્રકારક ઃ 
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, અમદાિાદ, હકંમિ રૂ. 100)

કંઠસથ	પંરપરાનાં	સાહહતયમાં	સૃસષ્ટઉતપસત્તની	કથા

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ

આપણં લોકમાનસ જનેાથરી ઘડા્યું છ ેિેિરી અનેક મિષ્યનરી કંઠસથ પરંપરાનરી 
કથાઓ આગિું અભ્યાસમૂલ્ય રરાિે છ.ે લોકમાનસ, લોકજીિન અને લોકમિદ્યાના સંદભષે 
અભ્યાસમૂલ્ય રરાિિરી આ કથાસામગ્રીમાં સૃમટિઉતપમતિનરી કથા મૂલ્યિાન સામગ્રી છ.ે ડૉ. 
હસુ ્યામજ્ઞકના મિે, કોઈ પણ કપોળકમલપિ અને િરંગમ્ય લાગિરી કથાઓનાં મૂળમાં િો 
અંિે રાઈ જ્ેટલો સૂક્મ કણ િો કોઈ માનિરી્ય િ્થ્યમૂલક અનુભિ જ હો્ય છ.ે 
અિાસિમિકમાં પણ અિાસિમિક કોઈ પણ કલપના કે િરંગ ક્યારે્ય જન્મરી જ ન રકે 
માનિમચતિમાં. પ્રત્યેક કથામાં કોઈ ને કોઈ િ્થ્યમૂલક માનિરી્ય અનુભિ જ હો્ય. સરીરંુ 
બારોબાર આકારમાંથરી માનિમચતિમાં કલપના કે િરંગના રૂપમાં આિરી જ ન રકે. મિશ્વનરી 
લગભગ બરરી જ પ્રજાઓએ પોિાના અનુભિને, ઇમિહાસને કથામાં રૂપાંિહરિ ક્યયો છ.ે 
િેદ અને પુરાણસાહહત્યનરી કથાઓને આરારે આ્યયોનો પ્રાચરીનિમ ઇમિહાસ િારિરી 
રકા્ય.

મિશ્વનરી પુરાકથાઓમાં એક મહત્િનરી પુરાકથા છ ેસૃમટિનરી ઉતપમતિકથા. સૃમટિનરી 
ઉતપમતિ અને અિિારકથા જિેા ભારિનાં પૌરામણક કથાનકો આ્ય્શ મસિા્યનરી પ્રજાઓમાં 
પણ છ.ે કથાનું જ્યારે સંક્રમણ થા્ય છ ેત્યારે િેનું માત્ મબંબ ્ટકરી રહે છ,ે પરંિુ પાત્, 
ઘ્ટનાહેિુ િગેરે બદલા્ય છ.ે પુરાણોમાં ઇમિહાસ ભરેલો છ.ે મૂળમાં ઇમિહાસ લોકસમૃમિમાં 
િાિા્શરૂપે સંગ્હા્યેલો છ.ે ઇમિહાસકથાનરી પૂિ્શભૂમમકા આપણરી પૌરામણક કથાઓ છ.ે 
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મનુષ્યનરી નજર સામે બનિરી કે બનેલરી કુદરિરી ઘ્ટના દંિકથાનરી પ્રેરક હો્ય છ.ે
પૃ્થિરીનું ઉપરનું પડ મસથર બન્્યું અને પછરી િનસપમિ પરુપક્ષરીકરી્ટકમાનિરી િગેરેનરી 

સજીિસૃમટિનરી ઉતપમતિ થઈ. પૃ્થિરીના જુદા જુદા મિસિારોમાં માનિસમુદા્ય િસિા્ટ કરિો 
થ્યો અને મનુષ્યનરી સભ્યિાનો મિકાસ થ્યો. સંસકૃમિના અંકુરો પણ પ્રગ્ટ થઈ ચૂક્યા 
હિા. આ રરીિે સૃમટિઉતપમતિનરી એક કથા મિસમ્યજન્્ય છ.ે કઈ રરીિે સૃમટિનરી ઉતપમતિ થઈ 
િેનરી મનુષ્યને મજજ્ઞાસા છ.ે એ પછરીના િબક્કામાં પૃ્થિરી પર પ્રલ્ય થ્યો અને િેમાં 
મો્ટાભાગનરી સજીિસૃમટિનો નાર થ્યો અને બહુ ઓછરી સંખ્યામાં જ માનિો અને 
પરુપંખરીઓ બચરી રક્યાં. એમના વિારા ફરરીથરી જીિને મસથર કરરીને સજીિસૃમટિનું સાિત્ય 
રબકિું કરિામાં આવ્યું. આ કથાના મનદષેર મિશ્વના લગભગ બરા જ દેરોમાં િસિરી 
મિમિર જામિઓના સમૂહોનરી પુરાકથાઓમાં મળે છ.ે આ બરરી જ પુરાકથાઓ ભારિરી્ય 
કંઠસથ પરંપરાનરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથાઓ જિેરી જ છ.ે બરરી કથાઓમાં સામ્ય જોિા મળે 
છ.ે

સૃમટિનરી ઉતપમતિ ઈશ્વરે ક્યારે કરરી, રા મા્ટ ેકરરી અને કેિરી રરીિે કરરી એના ખુલાસા 
કરિરી પુરાકથાઓ મિશ્વનરી બરરી જ જામિઓમાં જોિા મળે છ.ે ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞક નોંરે છ ેકે, 
‘મિરેષ આચિ્ય્શજનક િાિ િો એ છ ેકે પૃ્થિરીના દમક્ષણ ગોળાર્શના છડે ેિસિરી જામિઓનરી 
સૃમટિનરી ઉતપમતિનરી જ ેકથાઓ છ ેિે જ કથાઓ પૃ્થિરીના ઉતિરધ્ુિના છડે ેિસિરી ઍમસકમો 
જિેરી મિશ્વથરી મિખૂ્ટરી રહગેલરી જામિઓમાં પણ છ.ે’ આિરી મિમિર કથાઓનરી સમાનિાનો 
અભ્યાસ કરનારને િો એિું જ લાગે કે કોઈ એક જ મૂળકથાનાં આ બરાં રૂપાંિરો છ.ે 
આ બરરી જ પુરાકથાઓ સૃમટિનરી ઉતપમતિને જળ સાથે જોડ ે છ.ે કારણ કે, બરરી જ 
જામિઓનો આહદમ અનુભિ છ ેકે માણસ જીિે છ ેિે હિા, પાણરી અને ખોરાકથરી. હિાને 
માણસ જોઈ ન રક્યો. એનો અુભિ ક્યયો. જળને િો એ જોઈ રક્યો અે જળમાંથરી જ 
અસંખ્ય એિરી િનસપમિના િથા જળચર અને ભૂમમચર પ્રાણરીસૃમટિને જન્મિરી જોઈ રક્યો. 
આથરી જ દરેક જામિનરી સૃમટિનરી ઉતપમતિ અને પૃ્થિરી પર સજીિસૃમટિનરી સાથે જળ જોડા્યેલું 
છ.ે

કંઠકથ પરંપરાનાં લોકસાહહત્ય, પૌરામણક સાહહત્ય, િનિાસરી સાહહત્ય, સંિસાહહત્ય, 
રમા્શન્િહરિ પ્રજાનાં ભમકિસાહહત્ય, િહરીિંચા બારો્ટ વિારા કહેિાિરી કથાઓમાં, 
મધ્યકાલરીન સાહહત્યમાં, સરજૂગાનમાં િગેરેમાં મળિરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથાઓ બે 
પ્રકારનરી છ.ે એક, સૃમટિના સજ ્શનનરી આરંમભક કથા અને બરીજી, જળપ્રલ્ય પછરી બચરી 
ગ્યેલરી સૃમટિમાંથરી પુનઃઉતપમતિકથા. ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞક નોંરે છ ેકે : ‘1. સૃમટિનરી ઉતપમતિ–
સજીિસૃમટિનો ઉદભિ અને મિકાસ; 2. પૃ્થિરીનો મહાજળપ્રલ્ય અને સજીિસૃમટિનો 
પુનઃઉદભિમિકાસ : આ બે લોકમિદ્યાકરી્ય અભ્યાસનાં ખૂબ જ મહત્િનાં ક્ષેત્ો છ.ે એના 
પર મિરેષ અભ્યાસ થ્યો નથરી. મિશ્વનરી પ્રત્યેક જામિનરી કંઠપરંપરામાં, એના મલમખિ 
દસિાિેજીકરણમાં આિરી પુરાકથાઓ છ.ે’ 

િત્િમિચારણામાંથરી જીિન અને જગિ મિરેનું ‘લૉર’ બંરા્યું અને લૉકમાં શ્રધિા રૂપે 
પ્રચમલિ રહ્ું. સૃમટિનું સજ ્શન, એનો લ્ય અને પુનઃસજ ્શન િેમજ સંચાલન એિા ત્ણ 
પુરાકથાકરી્ય િબક્કા મિશ્વનરી પ્રત્યેક જામિના લોકસાહહત્યમાં ગરીિ અને કથારૂપે છ.ે ડૉ. 
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હસુ ્યામજ્ઞક નોંરે છ ેકે : ‘પૃ્થિરીનું સજ ્શન ક્યારે થ્યું, કેિરી રરીિે થ્યું, ક્યા પદાથયોથરી અને 
ક્યા હેિુએ થ્યું, એનો પ્રલ્ય ક્યારે થ્યો, પ્રલ્ય થિા છિાં પૃ્થિરી પરનરી બરરી જ જીિસૃમટિ 
કેિરી રરીિે બચરી અને જીિનનું પુનઃસજ ્શન-સથાપન ક્યારે થ્યું, િે કહેિામાં આવ્યું છ.ે જગિ 
અને જીિનને સપર્શિા બરા જ લોકિામત્િક િત્િબોરનું આ કેન્દ્ર છ,ે કેમ કે, બરરી જ 
લોકમાન્્યિાઓ એનરી સાથે જ સંકળા્ેયલરી છ.ે’

ભૌમિકરાસ્ત પ્રમાણે બ્હાંડ મસંગલ મબંદુમાં મસથર હિું. આ મસંગ્યુલાહર્ટરી બાદ 
મબગબૅંગનરી ઘ્ટના બનરી. અનંિ ઊજા્શપુંજમાંથરી ઊજા્શ ઠડંરી પડિા લાગરી અને અંરકારમ્ય 
બ્હાંડમાં પ્રથમ િાર પ્રકાર પેદા થ્યો. પછરી પરમાણ, અણ, આકારગંગા, િારા, ગ્હો 
બન્્યાં. બ્હાંડમાં કે્ટલાક પરપો્ટા (બબલ) થ્યા િેમાંથરી અનેક બ્હાંડ પેદા થ્યાં. શ્રરી કે. 
આર. ચૌરરરી કહે છ ેકે, બ્હાંડસજ ્શન પહેલાં ફકિ સુપર પાિર જિેા ભગિાન મિષણ 
હિા. િેદ કહે છ ેબ્હાંડસજ ્શન પહેલાં ભગિાન મિષણ મિરાળકા્ય રેષનાગનરી રૈ્યા ઉપર 
સૂિેલા હિા. રેષનાગનરી મિરાળકા્ય પથારરી એક મહાસાગર ઉપર ગોઠિા્યેલરી હિરી. 
મિષણનરી નામભમાંથરી બ્હાનો જન્મ થ્યો. બ્હાએ જનેું સજ ્શન ક્યુું િે બ્હાંડ. જ્યારે કંઈ 
જ ન હિું ત્યારે માત્ મનરાકાર અનંિ બ્હ હિું, જનેે આપણે ઈશ્વર કે પરમાતમા કહરીએ 
છરીએ. પરમાતમા વિારા મહદ્, મહદમાંથરી અંરકાર, અંરકારમાંથરી અિકાર, અિકાર પછરી 
િા્યુ, પછરી અમગ્ન, જળ, પૃ્થિરી બન્્યાં, પૃ્થિરીમાંથરી સજીિો પેદા થ્યા. જગિના બરા 
પદાથયો બે પ્રકારના કણોથરી બનેલા છ ે: ન્્ૂયમકલ્યસ અને ઇલેક્ટટ્રૉન.

પૃ્થિરીના સજ ્શન બાદ છ કરોડ િષ્શ બાદ અને ચંદ્રના સજ ્શન બાદ ચાર કરોડ િષ્શ 
બાદ પૃ્થિરી પર સજીિસૃમટિનરી રરૂઆિ થઈ. એક અિકારરી મપંડ પૃ્થિરી જીક આિિાં 
મિસફો્ટ પામ્યો, િેનાં પરીગળેલાં લોહિત્િ અને ભંગાર િાદળ રૂપે મિસિ્યાું, િેમના 
રાિુરૂપરી કરાનો િરસાદ િરસ્યો. જથેરી મહાસાગરોના પાણરીમાંથરી ઑમકસજનના પરમણ 
છૂ્ટા પડરીને િાિાિરણમાં ભળા. ઑમકસજન અને લોહિત્િનું સં્યોજન થઈ પૃ્થિરીનરી 
સપા્ટરી બનરી. િાિાિરણ ઠડંુ ં પડિાં સાદા અણઓનરી રચના થઈ. જનેે કારણે 
‘આરએનએ’ના અણઓ બન્્યા. એકકોષરી સજીિ અને િેમાંથરી બહુકોષરી્ય જીિ બન્્યા. 
જલરી્ય િનસપમિએ પાણરીમાંથરી બહાર જમરીન પર પોિાનાં મૂમળ્યાં ફેલાવ્યાં. જમરીન પર 
િનસપમિમાં નિાં જનરીનો મિકસ્યાં. િે બહુકોષરી બનરી. જળ છોડરીને જમરીન પર િસનાર 
પ્રાણરીનરી પ્રથમ પ્રજામિ િીંછરીનરી હિરી.  જળચર િીંછરી જળ છોડરીને ભૂમમ પર િસિા્ટ 
કરનાર પ્રથમ સજીિ છ.ે

ત્ણ અબજ િષયો પહેલાં એક એકાકરી મહાજીિ ‘લુકા’ હિો. િે પૃ્થિરી પરના 
આજના િમામ સજીિોનો પૂિ્શજ હિો. જનરીન દ્રવ્યોનરી દુકાન જિેો આ ‘લુકા’ ત્ણ 
ક્ષેત્ોમાં િહેંચાઈ ગ્યો. એકકોષરી બરૅક્ટહેર્યા, આહદજીિ, ્યુકેહર્યો્ટ. ્યુકેહર્યો્ટના કોષમાં 
નામભકેન્દ્ર હો્ય છ.ે જમેાંથરી  િનસપમિ, જાનિર, ફૂગ િગેરે જન્મ્યાં. લુકા સજીિ નહહ પણ 
મહાજીિ હિો. િેમાંથરી આજના સજીિો બન્્યા. લુકાના પ્રો્ટરીનમાંથરી જ પ્રજા પેદા થિરી 
હિરી. ડૉ. મિહારરી છા્યા નોંરે છ ે કે., િાિાિરણમાં ઑમકસજન આિિા સાથે આ 
મહાજીિના ્ટકુડા થ્યા. સૂક્મજીિોએ પ્રકારસંશ્ેષણનરી પ્રહક્ર્યા કરિાં પાણરીના અણઓમાં 
સલિા્યેલ ઑમકસજન મુકિ થ્યો. િેનાથરી પૃ્થિરી પરના અિા્યુજીિરી સૂક્મજીિો ખિમ થઈ 
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ગ્યા. પૃ્થિરી પરનરી આરંમભક જીિસૃમટિ અિા્યુજીિરી હિરી. િાિાિરણમાં કાબ્શન 
ડા્યૉક્ સાઇડ હિો, પરંિુ ઑમકસજન ઉતપનન થિાં અિા્યુજીિોનો સફા્યો થઈ ગ્યો, 
પાણરીનરી જીિસૃમટિ ઑમકસજન મિનાનરી છ.ે પૃ્થિરી પર ઑમકસજન આરાહરિ િા્યુજીિરી 
સૂક્મજીિો અિિ્યા્શ.

સમુદ્રનો આહદજીિ ‘લુકા’ અને બ્હ અથિા હહરણ્યગભ્શ સામ્ય રરાિે છ.ે દેિો 
બ્હમાંથરી ઉતપન્ થ્યા. સૃમટિ પહેલાં અસિ ન હિું, સિ પણ ન હિું, રજ હિું નહહ, 
અંિહરક્ષ પણ ન હિું. ગહન અને ગંભરીર પાણરી જ હિું. રામત્-હદિસના ભેદ ન હિા. 
અંરકાર હિો. પ્રાચરીન સાહહત્યમાં જગિના આહદકારણનરી રોર િાહક્શક રરીિે કરિાનો 
પ્ર્યતન થ્યેલો જણા્ય છ.ે સમુદ્રમાંથરી-પાણરીમાંથરી સૃમટિ ઉતપન્ થઈ. મિજ્ઞાન પહેલાં 
આહદમ સમ્યથરી માનિરીને પાણરી જ સૃમટિઉતપમતિનું કારણ જણા્યું છ.ે

સિ્શપ્રથમ હહરણ્યગભ્શનો ઉદભિ થ્યો. િેણે પૃ્થિરી અને દ્યુલોકને રારણ ક્યાું. િે 
પ્રાણરીઓનો રાજા છ.ે આકાર, પૃ્થિરી, સૂ્ય્શ િગેરેનો િે આરાર છ.ે િેણે સિગ્શ, પૃ્થિરી, જળ 
િગેરે ઉતપન્ ક્યાું છ.ે આ હહરણ્યગભ્શ એ પુરાણા સાહહત્યનરી સૃમટિઉતપમતિનરી કલપનાનું 
મૂળ છ.ે ઉપમનષદનરી સૃમટિઉતપમતિનરી મિચારણા આાંિહરક મિકસ પામરી ઉચચિમ મરખરો 
સર કરે છ.ે

સૃમટિનું મૂળિત્િ જળ છ.ે જળમાંથરી સત્ય, સત્યમાંથરી બ્હ, િેમાંથરી પ્રજાપમિ અને 
પ્રજાપમિએ દેિોને ઉતપન્ ક્યા્શ. ત્યારબાદ સૃમટિ ઉતપન્ થઈ. સૃમટિનું મૂળ સત્ છ.ે 
િેમાંથરી જરા્યુજીિો ઉતપન્ થ્યા. અમગ્ન, જળ અને પૃ્થિરી એ ત્ણ મળરીને ‘મત્િૃતિ’ થ્યું 
અને મત્િૃતિમાંથરી જ સઘળું ઉતપન્ થ્યું. આગળ જિાં િેદાંિનો પંચરીકરણનો મસધિાંિ 
‘મત્િૃતિ’માંથરી અમસિતિમાં આવ્યો. ઈશ્વર સૃમટિકિા્શ છ.ે િે પ્રજાપમિ છ.ે સૌપ્રથમ આતમા, 
આતમામાંથરી આકાર, િેમાંથરી િા્યુ, િા્યુમાંથરી અમગ્ન, અમગ્નમાંથરી જળ અને જળમાંથરી 
પૃ્થિરી ઉતપન્ થઈ. આ રરીિે ઉપમનષદો જગિને બ્હનરી અમભવ્યમકિ મને છ.ે જગિ 
બ્હથરી જ ઉતપન્ થા્ય છ,ે િેમાં જ મસથર રહે છ ેઅને િેમાં જ િેનો લ્ય થા્ય છ.ે જલમાં 
લિણનરી જમે બ્હ જગિમાં અનુસ્યૂિ છ.ે ગરીિાના મિે સૃમટિ ‘ઈશ્વર’નું સજ ્શન છ.ે

પુરાકથામાં કોઈ મૂળ માનિરી્ય અનુભ્ય હો્ય છ.ે મૂળ આ્યયોએ પ્રાકૃમિક પદાથ્શના 
આહદમ અનુભિે મિમિર પ્રકારના ઊજા્શઓના રૂપનાં કલપનો બાંધ્યાં અને િેમાંથરી સૃમટિનરી 
ઉતપમતિનરી કથા જન્મરી. પછરી આ પુરાકથાનું જ્યારે સંક્રમણ અને રૂપાંિરણ થ્યું ત્યારે મૂળ 
અનુભિના કલપન કરિાં પણ મિરેષ સંકુલ િઝ્શન અમસિતિમાં આવ્યું. િૈહદક્યજ્ઞ-
અનુષ્ાનમાં પુરુષ-સૂકિનો જ સાિ્શમત્ક રૂપમાં ઉપ્યોગ થા્ય છ.ે એમાં કેન્દ્રભૂિ છ ે
સૃમટિનરી ઉતપમતિ, જીિોતપમતિ અને િેનું ભવ્ય કલપન. એણે હજારો મસિક, આંખ, હાથ, 
પગના કલપને પ્રસિુિ ક્યુું. એના વિારા થિા મિમિર જીિોનરી ઉતપમતિ દરા્શિરી. આરંભે ગાઢ 
કાળા પાણરી મસિા્ય પ્રકાર, સૂ્ય્શ, ચંદ્ર, િારા મસિા્ય કરું જ ન હિું અને પુરુષમહાને િે 
સજ્યુું અને બ્હ અન્રૂપે ઊગ્યું. પરબ્હનો ચોથો ભાગ જ વ્યકિ આ સૃમટિરૂપે છ.ે રેષ 
ત્ણ ભાગ અવ્યકિ છ.ે આ વ્યકિ ભાગમાંથરી ત્ણ ભૂિ જન્મે અને લ્ય પામે. રેષ 
અવ્યકિ ત્ણ ભાગ િો અંિહરક્ષમાં અમૃિત્િરૂપે છ.ે વ્યકિ રૂપ ભાગમાંના મનમાંથરી ચંદ્ર, 
આંખમાંથરી સૂ્ય્શ, કાનમાંથરી િા્યુ, મુખમાંથરી અમગ્ન, નામભમાંથરી અંિહરક્ષ, મસિકમાંથરી 
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દ્યૌલોક, પગમાંથરી ભૂમમ, હદરાાઓ િગેરેનો પ્રાદુભા્શિ થ્યો. અને આ રરીિે પાણરી મસિા્ય 
કરું નથરી ત્યાં હિે જ ેપૃ્થિરી અને સમગ્ સજીિમનજી્શિસૃમટિ જન્મરી એ ઘ્ટના સિ્યં આ 
મૂળિત્િે આરંભેલો ્યજ્ઞ છ.ે ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞકના મિે આ ્યજ્ઞ એ્ટલે સૃમટિઉતપમતિ અે િેનું 
સંચાલન. એનાં કા્ય્શ કેિાં છ ેિે િે સથૂલ કે બાહ્ એિરી ્યજ્ઞહક્ર્યાના રૂપક વિારા સપટિ ક્યુું 
છ.ે

ડૉ. આર. જ.ે જોરરીના મિે ‘સગ્શ’ રબદ ‘સૃજ’ રાિુ પરથરી બનેલ છ.ે સગ્શ એ્ટલે 
સૃમટિ-જગિનરી ઉતપમતિ. ભાગિિે આ સગ્શના બે મિભાગ પાડ્ા છ ે: સગ્શ અને મિસગ્શ. 
પુરાણોમાં સગ્શ એ્ટલે ‘અવ્યકિમાંથરી વ્યકિ’ થિું. એકમાંથરી અનેક થિું. મનરાકારમાંથરી 
સાકાર થિું. સૂક્મમાંથરી સથૂલ થિું. જડનું સજ ્શન નૈસમગ્શક રરીિે જ જડમાંથરી અને ચેિનનું 
સજ ્શન ચેિન(બ્હ)નરી મદદથરી થા્ય છ.ે પ્રકૃમિપુરુષના સં્યોગનું પ્રથમ પહરણામ િે બુમધિ. 
પુરુષ અને પ્રકૃમિના સં્યોગથરી જગિનરી ઉતપમતિ થઈ. બ્હ એ પુરુષ અને પ્રકૃમિનો અધ્યક્ષ 
છ.ે િે બ્હને િૈષણિો ‘મિષણ’, રૈિો ‘મરિ’ અને રાકિો ‘રમકિ’ કહે છ.ે 

બ્હાએ દેિસૃમટિનરી રચના કરરી. પછરી પૃ્થિરી ઉપર ભ્રમણ કરનારા માનિોનું સજ ્શન 
ક્યુું. આ સૃમટિ ત્ણે ગુણોથરી ્યુકિ છ.ે જળચર, જળસથલચર, ભૂચર અને ખેચર પ્રકારનરી 
પરુપક્ષરીઓનરી સૃમટિ સજી્શ. મનુષ્યસૃમટિના સ્તરી અને પુરુષ એમ બે પ્રકાર છ.ે પુરાણોમાં 
અસુર, સુર, મપિૃઓ િથા માનિો એમ ચાર પ્રકારનરી સૃમટિને િણ્શિરી છ.ે સૃમટિરચનાનરી 
ઇચછાથરી બ્હા ધ્યાનસથ થ્યા ત્યારે િેમનામાં િમોગુણનરી અમરકિા થઈ. િે સમે અસુરોનરી 
ઉતપમતિ થઈ. સામત્િક ગુણનરી અમરકિાથરી દેિોનું સજ ્શન થ્યું. રાજમસક ગુણનરી અમરકિાથરી 
મનુષ્યોનું સજ ્શન થ્યું. 

મિષણનરી પ્રેરણાથરી િેમના નામભકમળ ઉપર બેઠલેા બ્હા જળરામર અને પ્રબળિા્યુને 
પરી ગ્યા. પછરી િે કમળમાં પ્રિેરરી ગ્યા અને ‘ભૂ’, ‘ભિ’ અને ‘સિ’ એમ ત્ણ લોક બન્્યા. 
પછરી બ્હાએ સથાિરથરી માંડરીને દેિ સુરરીનરી સૃમટિ કરરી. નિ માનસપુત્ોનું સજ ્શન ક્યુું. આ 
નિ માનસપુત્ો પણ બ્હા કહેિા્યા અને આ નિે વિારા પછરી સૃમટિરચનાનરી પ્રહક્ર્યા 
આગળ િરરી. બ્હાનરી સૃમટિ માનમસક હો્ય છ.ે માનમસક સૃમટિ પછરી જ મૈથુનરી સૃમટિ થા્ય 
છ.ે બ્હાએ સનિ િગેરે કુમારો વિારા માનસરીસૃમટિ કરેલરી. બ્હાના કપાલમાંથરી રુદ્રનો 
આમિભા્શિ થ્યો. રુદ્રનું અરુું રરરીર નરનું અને અડરું નારરીનું હિું. બ્હાના આદેરથરી રુદ્રે 
પોિાના રરરીરને પુરુષ અને સ્તરી એિા બે મિભાગોમાં મિભકિ ક્યુું અને સૃમટિપ્રહક્ર્યા 
આગળ િરરી.

પુરાણો પ્રમાણે સૃમટિઉતપમતિ કરિામાં મત્દેિનરી સહક્ર્ય ભૂમમકા છ,ે પણ પ્રરાનિઃ 
બ્હા જ સૃમટિનું મનમા્શણ કરે છ.ે બ્હાને સૃમટિમનમા્શણમાં મિષણ જ પ્રેરે છ.ે બરાં જ 
ભારિરી્ય દર્શનોનરી  સૃમટિ ઉતપમતિનરી પ્રહક્ર્યા ઉપર સાંખ્યદર્શનનો ખૂબ જ પ્રભાિ પડલેો 
છ.ે સાંખ્ય સૃમટિિત્િોનરી  સંખ્યા ગણાિે છ.ે સાંખ્યનરી િત્િમરીમાંસાનો પ્રભાિ પુરાણોનરી 
સૃમટિઉતપમતિ મરીમાંસા ઉપર પડલેો છ.ે સાંખ્ય પ્રકૃમિ અને પુરુષને મૂળિત્િો ગણાિે છ.ે 
પુરાણો મુજબ િે બંને સૃમટિઉતપમતિ સમ્યે પરમાતમામાંથરી જ આમિભા્શિ પામે છ ેઅ 
પ્રલ્યાિસથામાં િેમાં જ લરીન થઈ જા્ય છ.ે પ્રકૃમિ અને પુરુષના અવિિૈનું પ્રમિપાદન કરે છ.ે 
મિષણનરી કાલરમકિ જગિનું સજ ્શન અને લ્ય કરે છ.ે કાલને રમિ બનાિરી પોિાના 
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સિરૂપને મિષણ સૃમટિરૂપે પ્રગ્ટ કરે છ.ે
જલ સિિ પ્રિાહણરરીલ છ.ે િેનો પ્રિાહ અ્ટકિો નથરી. આ જલપ્રિાહમાં સૃમટિ 

ઉદભિ અને લ્ય પામિરી રહે છ.ે સૃમટિ એ મિષણનરી ક્રરીડા છ.ે ડામિ્શનનો મિકાસ અંગેનો 
મસધિાંિ િૈજ્ઞાામનક છ,ે જ્યારે પુરાણોનો મસધિાંિ િામત્િક છ.ે ડૉ. આર. જ.ે જોરરીના મિે 
‘ડામિ્શનનો મસધિાંિ પ્રાણરીઓનરી ઉતપમતિ અને િેના મિકાસને િણ્શિે છ ે િેથરી િે જમૈિક 
મિકાસનો મસધિાંિ છ,ે જ્યારે પૌરામણક મસધિાંિ ભૌમિક પદાથયો િથા સજીિ પ્રાણરીઓનરી 
જગિમાં થિરી મિકાસપ્રહક્ર્યાનો મિચાર કરિો હોિાથરી િે જગિ-મિકાસનો મસધિાંિ ગણા્ય 
છ.ે’ ડામિ્શન સૃમટિને માત્ ભૌમિક પદાથયોથરી જ ઉતપન્ થિરી દરા્શિે છ.ે પૌરામણક મસધિાંિ 
પરમિત્િ અને પ્રકૃમિનરી પારસપહરક પ્રહક્ર્યાના પહરણામસિરૂપ જગિને િણ્શિે છ ેઅને િે 
બન્ે ઉપર ઈશ્વરને સથાપે છ.ે ડામિ્શનના મસધિાંિમાં આતમા, ઈશ્વર કે કોઈ સચેિનનું કોઈ 
સથાાન જ નથરી િે ઊણપ આપણો પૌરામણક સૃમટિઉતપમતિનો મસધિાંિ  પૂરરી કરે છ.ે 
ડામિ્શનનો મિકાસિાદરી મસધિાંિ જડ િથા ્યાંમત્ક, પ્ર્યોજનરહહિ, કા્ય્શકારણના મન્યમથરી 
મન્યંમત્િ છ.ે, જ્યારે પૌરામણક મસધિાંિ મિકાસપ્રહક્ર્યાને હેિુલક્ષરી માને છ.ે

જીિોનરી ઉતપમતિ િથા મિકાાસ મા્ટ ેડામિ્શને કે્ટલાંક પહરબળો ગણાવ્યાં છ.ે આકમસમક 
પહરિિ્શન વિારા નિરી નિરી જીિસૃમટિ ઉતપન્ થા્ય છ.ે જ ે્ટકરી રહેિા મા્ટ ેસૌથરી િરુ ્યોગ્ય 
હો્ય િે ્ટકરી રહે છ.ે જીિકોષોનો મિકાસ પેઢરી દર પેઢરીના પહરિિ્શનથરી થા્ય છ ે િેમ 
ડામિ્શનનો મસધિાંિ ગણાિે છ.ે પૌરામણક મસધિાંિ પ્રમાણે જીિોનાં કમયો અનુસાર પ્રકૃમિનો 
મિકાસ અને મિલ્ય થા્ય છ.ે પૌરામણક મસધિાંિ િામત્િક અથિા િો દાર્શમનક છ.ે િેથરી િે 
જીિોમાં થિા પેઢરી દર પેઢરીનાં પહરિિ્શનોનરી મિચારણામાં પડિો નથરી. પુરાણો પ્રમાણે મિશ્વ-
બ્હાંડ-સૃમટિ પરમાતમાનું મિરા્ટ સિરૂપ છ.ે બ્હાંડ પરમાતમાના રરરીરના અંરરૂપ છ.ે

સૃમટિનરી ઉતપમતિ રામાંથરી થઈ ? િેના કિા્શ કોણ છ ે? જિેા િત્િજ્ઞાનને લગિા 
પ્રશ્ોનરી છકે િેદકાળથરી ચચા્શ થિરી રહરી છ.ે િેદોથરી સૃમટિઉતપમતિનરી ચચા્શનો પ્રારંભ થ્યેલો 
છ ે પણ િેનું આખરરી સિરૂપ સમૃમિઓ અને મિમિર પુરાણોમાં ઘડા્યું છ.ે ભારિરી્ય 
સાહહત્યના ‘નાસદરી્ય સૂકિ’ના સાિ મંત્ોમાં મળિરી સૃમટિસંબંરરી મિચારણા પરથરી ખ્યાલ 
આિે છ ે કે ‘લોક’ના મનમાં આ રહસ્યમ્યરી સૃમટિ કેમ બનરી હરે િેનરી મજજ્ઞાસા બહુ 
પ્રાચરીન સમ્યથરી છ.ે અનેક રરીષા્શહદ્યુકિ પુરુષ અમૃિ અને અન્થરી પોષણ પામિો ઈર 
છ.ે આ પુરુષને દેિોએ હમિષ િરરીકે લઈ િેનાથરી ્યજ્ઞ ક્યયો. ્યજ્ઞમાંથરી ઋિુઓ, અંિહરક્ષ, 
િન, પરુઓ ઉતપન્ થ્યાં. િેમાંથરી િેદ અને છદંો મનમા્શણ પામ્યા. બ્ાહણ િે પુરુષનું મુખ, 
ક્ષમત્્યો િેનરી ભુજાઓ, િૈશ્યો િેનરી જાંઘ છ.ે ક્ષુદ્રો િેના ચરણોમાંથરી પેદા થ્યા છ.ે િે 
પુરુષના મનમાંથરી ચંદ્ર, નેત્માંથરી સૂ્ય્શ, મુખમાંથરી અમગ્ન પ્રાણમાંથરી િા્યુ ઉતપન્ થ્યો. િેનરી 
નામભમાંથરી અંિહરક્ષ, મસિકમાંથરી આકાર, કણ્શમાંથરી હદરાઓ અને પગમાંથરી પૃ્થિરી 
ઉતપન્ થઈ. આ રરીિે, પુરુષસૂકિમાં સૃમટિસજ ્શનના િામત્િક મનરૂપણ ઉપરાંિ ્યજ્ઞસંસથાનો 
મહહમા પણ ગિા્યો છ.ે આ પરમપુરુષને ્યજુિષેદના રુદ્રાધ્યા્યમાં રુદ્ર કે મરિ કહરીને 
સિ્શરમકિમાન પ્રભુ ગણાિેલ છ.ે

સમૃમિસાહહત્યમાં અને ખાસ કરરીને ‘મનુસમૃમિ’માં સૃમટિઉતપમતિ સંબંરરી જ ેમિચારણા 
થ્યેલ છ ે િે ખાસ મહત્િનરી છ.ે અવ્યકિ એિું બ્હરૂપે પ્રગ્ટ થા્ય છ.ે પછરીએ બ્હ 



પરબ v ઑગસ્ટ, 2022 49

પ્રજાસજ ્શનનો સંકલપ કરરી પોિાના રરરીરમાંથરી પહેલાં જળને ઉતપન્ કરે છ ેઅને જળમાં 
પોિાનરી રમકિરૂપ બરીજને સથાપે છ.ે િે બરીજ સુિણ્શઅંડ બને છ.ે બ્હા જ એ હહરણ્યગભ્શ 
રૂપે થા્ય છ.ે ‘નર’ એ્ટલે પરમાતમા. નરનું સંિાન િે નારા. નારા એ્ટલે જળ. જળ 
પરમાતમ બ્હનું મનિાસસથાન છ.ે પરબ્હે સજ ષેલ હોિાથરી િે ‘બ્હા’ કહેિા્ય છ.ે આમ, 
અવ્યકિ અમિનારરી બ્હમાંથરી વ્યકિ મિનારરી જગિનરી ઉતપમતિ થા્ય છ.ે બ્હા પંચ 
મહાભૂિોનરી સાથે જગિને સજ ષે છ.ે બ્હા રરરીરમાંથરી ચાર િણયો ઉતપન્ કરે છ.ે પોિાના 
રરરીરના બે ભાગ કરરી એકમાંથરી પુરુષ અને બરીજામાંથરી સ્તરીનું સજ ્શન કરે છ.ે આ સ્તરીમાં 
િેઓ ‘મિરાજ’ સજ ષે છ.ે ‘મિરાજ’ પોિે િપ કરરીને જ ેપુરુષને સજ ષે છ ેિે ‘મનુ’ છ.ે મનુ 
દર પ્રજાપમિઓને સજ ષે છ.ે

હંુ કોણ ? સૃમટિનરી ઉતપમતિ કોણે કરરી ? જીિનરી ઉતપમતિ કેમ થઈ ? પહેલાં િૃક્ષ કે 
બરીજ ? પહેલાં મરઘરી કે ઈંડુ ં? આિાં પ્રશ્ો મિરે રમ્શ અને અધ્યાતમક્ષેત્ે અને મિજ્ઞાનક્ષેત્ે 
મિચારા્યું છ.ે દરેક સભ્યિા અને સંસકૃમિએ આ પ્રશ્ોનો મિચાર ક્યયો છ.ે એમાંથરી જ 
સૃમટિઉતપમતિનરી કથાઓ જન્મરી. ગરીિો જન્મ્યાં. પુરાકથા રચાઈ. ‘રમૈણરી’નો અથ્શ થા્ય છ ે
સૃમટિઉતપમતિ મિરેનરી િાણરી. દરેક પ્રજાનરી આધ્યામતમક ચેિનાનું આરંભમબંદુ સૃમટિનરી 
ઉતપમતિ છ.ે દરેક પ્રજા અને િેના રમ્શમાં પૃ્થિરીનરી ઉતપમતિ અને જીિસૃમટિના ઉદભિ િેમજ 
મિકાસનરી પુરાકથાઓ છ.ે દરેક રમ્શ સૃમટિનરી ઉતપમતિનરી કથામાં હક્ર્યા સાથે મિમરટિ પાત્ 
જોડ ેછ.ે ઈસાઈ ‘નોહ’ને પાત્ રૂપે જોડ ેછ.ે આ્યયો મનુને જોડ ેછ.ે મિમિર પંથ-પરંપરાઓમાં 
પ્રાપ્ત ‘રમૈણરી’ કે ‘રિેણરી’ રચનાઓમાં સમગ્મિશ્વના કંઠસથ પરંપરાના સહહત્યમાં મળિરી 
સૃમટિઉતપમતિનરી કથા એના આગિા રૂપે મળે છ.ે

કે્ટલરીક જ્ઞામિઓના મો્ટા જૂથનું ઇસલામ રમ્શમાં રમા્શન્િરણ થ્યું અને એને કારણે 
અમસિતિમાં આિેલાં રમા્શન્િહરિ જ્ઞામિઓના સંિસાહહત્યમાં પણ સૃમટિઉતપમતિનરી કથા 
મળે છ.ે લોહાણામાંથરી ખોજા અને બ્ાહણમાંથરી િહોરા જ્ઞામિ અમસિતિમાં આિરી. િેના 
ભમકિસાહહત્યમાં સૃમટિઉતપમતિનરી કથા મળે છ.ે સૂફરી પરંપરા, સરીરરી ભગિપરંપરા 
િગેરેનરી િાણરીમાં પણ એ કથા મળે છ.ે રિેણરી રચનાઓમાં રમ્શરાજા અને માક્શન્ડ ઋમષના 
ઉલ્ેખો મળે છ.ે ડૉ. બળિંિ જાનરી નોંરે છ ેકે : ‘માક્શન્ડઋમષના માગ્શદર્શનથરી રમ્શરાજા 
્યુમરમષ્રે, કંુિામાિાના કહેિાથરી દ્રૌપદરી પાસેથરી મહાપંથનરી દરીક્ષા લરીરરી. પછરી એમણે 
રચેલરી ‘રિેણરી’માં સૃમટિનરી ઉતપમતિનરી કથા કહરી છ.ે’ રિેણરી સૃમટિઉતપમતિના કથાનકને 
સમિિો ભજનપ્રકાર છ.ે

સૃમટિઉતપમતિનરી પુરાણોનરી કથાઓનો, લોકકથાઓનો, રિેણરી રચનાઓનો પ્રભાિ 
રમા્શન્િહરિ પ્રજાનરી કંઠસથ પરંપરાનરી િાણરીમાં પણ જોિા મળે છ.ે લોહાણામાંથરી મુમસલમ 
િરરીકે રમા્શન્િરણ કરનારા ખોજાઓના પરીર વિારા રચા્યેલરી મગનાન રચનાઓમાં 
સૃમટિઉતપમતિનરી કથા પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે પરીર રમસનરી મગનાન રચનામાં સૃમટિઉતપમતિનરી કથા 
આ રરીિે મળે છ ે: ‘િેદનરી િાણરીનું પ્રાકટ્ય થ્યું નહોિું ત્યારે ખુદાિંદમામલકે નાદ ક્યયો. 
પછરી ઈંડુ ંરારણ કરરીને ફોડ્ું. જમેાંથરી જમરીન, આસમાન, પિન ને પાણરી નરીપજ્યાં. એક 
પલકારામાં ચોરારરી લાખ ્યોમનના જીિનું સજ ્શન ક્યુું. અઢારિણ્શનરી રચના કરરી.’ સૃમટિનરી 
ઉતપમતિ થઈ. ડૉ. બળિંિ જાનરી વિારા, પરીર સદરૂદ્રીનરમચિ ‘મગભા્શિલરીરાસ્ત’માં 
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સૃમટિઉતપમતિનો સંિાદ મરિ-દેિરીના સંિાદરૂપે મનરૂપા્યેલ છ ે િેનું સંરોરન થ્યું છ.ે 
અલહસન કબરૂદ્રીને રચેલરી ‘બ્હગાિંત્રી’, અખાકૃિ ‘અખેગરીિા’ જિેરી કૃમિઓમાં પણ 
સૃમટિઉતપમતિનું કથાનક મળે છ.ે ડૉ. બળિંિ જાનરીના મિે રાસ્તો-પુરાણોના સૃમટિઉતપમતિના 
કથાનકને લૌહકક રૂપે પ્રસરાિિાનરી સાથે સાથે સંપ્રદા્યનરી ઉતપમતિકથાનું આલેખન પણ 
સંિસાહહત્યમાં છ.ે ‘જુગેરરનામગનાન’ પ્રકારનરી મનજારરી ઇસમાઇલરી પંથનરી મગનાન 
રચનાઓ સૃમટિઉતપમતિનરી કથા સંદભષે ધ્યાનપાત્ છ.ે િહરીિંચા બારો્ટના ચોપડાઓમાં ગદ્ય 
િથા પદ્યમાં સૃમટિઉતપમતિનરી કથાનું આલેખન મળે છ.ે

સૃમટિનરી ઉતપમતિના સમ્યથરી આહદરમ્શ ચાલ્યો આિે છ.ે િેને મૂળરમ્શ, મહારમ્શ, 
સનાિનરમ્શ કહે છ.ે સમગ્ બ્હાનાં સજ ્શનનું આરારભૂિ િત્િ છ,ે જણેે સિ્શ જડ-ચેિનમ્ય 
સૃમટિને રારણ કરેલ છ,ે સૃમટિનાં બરા જ ચેિન િથા અચેિનમ્ય પદાથયો જમેાંથરી 
પ્રાદુભા્શિ પામરી જનેરી રમકિ ્ટકરી રહે છ ેએ મૂળિત્િ. િેનાથરી પ્રગ્ટલે રમ્શ િે મૂળરમ્શ. શ્રરી 
મુકુન્દચંદ્ર નાગર ‘પરીર પરંપરા’માં પ્રચમલિ સૃમટિઉતપમતિનરી કથા આ પ્રમાણે નોંરે છ ે: 
જ્યારે સિ્યંભૂને સૃમટિનરી રચના કરિાનરી ઇચછા થઈ ત્યારે, િેમના શ્વાસોચછ્ િાસરૂપરી બે 
િચન પ્રગ્ટ થ્યાં. િેમાંથરી એક િેજ પંજરનરી રચના થઈ. જમેાં સિ્યંભૂએ પોિાનું રિરી િેજ 
મૂકરી ‘રમકિ’ ઉતપન્ કરરી. સિ્યંભૂએ ્ટચલરી આંગળરીના નખ િડ ેરમકિના રરરીરમાં ચરીરો 
કરરી િેમાંથરી રુદ્રકળર ભ્યયો. િે કળરમાં મનમ્શળ જળ હિું. િે પ્રથમ જળ થ્યું. િે જળે આ 
સૃમટિને રારણ કરરી.

મહાપંથનરી પુરાકથા પ્રમાણે સૃમટિના સજ ્શનના મૂળમાં રમકિ છ.ે આદ્યરમકિ સાિ 
કલપ સુરરી કમળમાં રહ્ાં ને આકારે ચડરી બાર િરસનરી આરારના કરરી. નકળંગના પા્ટનરી 
સાથે જ જ્યાં દેિરીપૂજન સંકળા્યું છ ેત્યાં પણ સૃમટિનરી ઉતપમતિનરી આિરી જ કથા મળે છ.ે 
પૃ્થિરી અને મત્દેિના પ્રાકટ્યનું મૂળ પ્રકૃમિ છ,ે પુરુષ નથરી િેિું આ રમકિરારા માને છ.ે આ 
રારા જ આ્યયો ભારિમાં આવ્યા એ પહેલાંનરી આહદ પરંપરાનરી છ.ે આ્ય્શરમ્શમાં 
સૃમટિઉતપમતિનરી કથા આ મહાપંથના આહદસ્રોિમાંથરી આિરી હોિાનું ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞક માને 
છ.ે આ દેિરીના જ સિોત્નું માક્શન્ડઋમષએ પ્રમરટિ રારામાં રૂપ બાંધ્યું. ભારિરી્ય આ્યયોએ 
સૃમટિઉતપમતિનો મિચાર સિરીકા્યયો, પરંિુ એનું પુરુષસૂકિ રચા્યું અને એને અગાઉ રચાઈ 
ચૂકેલા ઋગિેદમાં સાંકળું. પરંિુ ત્યાં કેન્દ્રમાં પુરુષ છ.ે મધ્યપૂિ્શનું માનસ પુરુષપ્રરાન છ.ે 
સ્તરી એને મન પોિાના અમરકારનરી િસિુ છ.ે િેદ જિેા પ્રાચરીનિમ સાહહત્યમાં જ ેકથાઓ 
છ ેિે મૂળે િો લોકકથાઓ જ છ.ે સૂકિનાં રૂપમાં લોકકથાઓ જ છ.ે પુરાણસાહહત્ય િો 
એક અનેરંુ લોકસાહહત્ય છ.ે

મહાપંથમાં અલખપુરુષનો મહહમા અને સૃમટિનરી ઉતપમતિ મિષે માક્શન્ડઋમષનાં 
ભજનો છ.ે એને મળિાં જ ભજનો ઓહરસાના ‘અલેખ સંપ્રદા્ય’માં મળિાં હોિાનું શ્રરી 
મકરન્દ દિેએ નોંધ્યું છ.ે સૃમટિનરી ઉતપમતિ અને મહાપંથનરી સથાપનાનાં સંબંરમાં 
માક્શન્ડઋમષનું ભજન મળે છ ેએિું જ પદ ઓહરસામાં અલેખ સંપ્રદા્યનું છ.ે ત્યાં દેિરીને 
બદલે બ્હા જ કમળનાળમાં ફ્યા્શ કરે છ,ે પછરી કમળ પર બેસરી િપસ્યા કરે છ ેઅને 
અલેખ પુરુષ પાસેથરી સૃમટિઉતપમતિનો આદેર મેળિે છ.ે અલેખ પુરુષે પ્રથમ મિષણરૂપ ર્યુું, 
એમાંથરી મનરાકાર રૂપ પ્રગ્ટ થ્યું. મનરાકાર જલરય્યામાં ર્યન કરિાં ્યોગમનદ્રામાં પડ્ા. 
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એનરી ધ્યાનકલાથરી જ્યોિ પ્રસરરી અને એના ઉચછ્ િાસથરી જળ-પિન ખળભળાં. િેમાંથરી 
કાલ-પુરુષનો જન્મ થ્યો, જણેે કમળનંુ રૂપ રારણ ક્યુું. કમળના કેસરમાં બ્હા જન્મરીને 
ઊભા થ્યા. બ્હાએ રાંિ મને િપસ્યા કરરી. િપસ્યાને કારણે અલેકપુરુષે બ્હાને જળમાં 
સૃમટિનરી ઉતપમતિ કરિાનો આદેર આપ્યો. મારગરી સંિિાણરીમાં અલખ પુરુષ સગુણસાકાર 
બનરી રામદેિપરીરનો અિિાર લે છ.ે ્યોગસારનાનરી સંિિાણરીમાં આદ્ય અને આદ્યાએ 
પ્રથમ દેિિાઓનરી સૃમટિ રચરી. પછરી ચાર મસધિોનરી ઉતપમતિ થઈ. પાછળથરી કન્્યા પણ 
ઉતપન્ થઈ. નામ રાખિામાં આવ્યું ગૌરરી. આદ્યના આદેરથરી મરિે ગૌરરી સાથે લગ્ન ક્યાું, 
અને પૃ્થિરી પર અિિ્યા્શ. 

સૃમટિના સજ ્શનનરી જ ેપ્રહક્ર્યા છ ેએ પ્રહક્ર્યામાં સદાકાળ જણેે રોર કરરી છ ેિેમણે 
જો્યું કે એ પ્રહક્ર્યા ત્ણ ચરીજો પર મનભ્શર છ.ે આચા્ય્શ રજનરીર સૃમટિઉતપમતિ સંદભષે કહે 
છ ેકે., અત્યારે જ્યારે મિજ્ઞાને પણ અણનરી રોર કરરી, િો િેને દેખા્ંુય કે અણ પણ બહુ 
ઊંડાણમાં િોડરીએ િો ત્ણ ચરીજોમાં િૂ્ટરી જા્ય છ.ે ઇલેક્ટટ્રૉન, પૉમઝ્ટટ્રોન અને ન્્ૂય્ટટ્રૉનમાં 
અણનું મિભાજન થા્ય છ.ે જ ેલોકોએ રમ્શના જગિમાં ભારે ગહન અંિર્ દૃમટિ પ્રાપ્ત કરરી 
છ ેિેમણે પણ જગિને ત્ણ  મિભાગમાં મિભામજિ કરરીને જો્યું છ.ે બ્હા, મિષણ, મહેર 
આ ત્ણ રબદ રમ્શ વિારા સૃમટિનરી સજ ્શનપ્રહક્ર્યાના ત્ણ મિભાગનાં નામ છ.ે બ્હા 
જન્મદાિા, સ્રટિા બનાિનાર, હક્રએહ્ટિ ફૉસ્શ છ.ે એમાં રંકર-મરિ-મહેર મિધિંસ, પ્રલ્ય, 
મિનાર, અંિનરી રમકિ છ.ે મિષણ આ બન્ેનરી િચમાં છ.ે સંસથાપક, ચલાિનારા. આ ત્ણે 
રમકિઓનાં નામ છ.ે સજ ્શન અને મિધિંસનરી િચમાં જીિનનરી જરૂર છ.ે જીિનનરી જ ેઊજા્શ 
છ,ે એલાનિાઇ્ટલ છ,ે એ મિષણ છ.ે એ્ટલા મા્ટ ેબરા અિિાર મિષણના અિિાર છ.ે 
જીિનનું નામ મિષણ છ.ે જ ેઊજા્શ, જ ેઍનજી્શ, જ ેએલાનિાઇ્ટલ રામ-કૃષણમાં પ્રગ્ટ છ ેએ 
જ આપણાં સૌમાં પણ પ્રગ્ટ થઈ રહેલ છ.ે મિષણ કેિળ રમકિનું નામ છ.ે કાવ્યાતમક 
ભાષા પ્રત્યેક રમકિને વ્યમકિિાચરી બનાિરી દે છ.ે પ્રાચરીનકથાઓ એ રરીિે કાવ્ય છ.ે 
મિરા્યક રમકિનું નામ છ.ે પૉમઝ્ટટ્રોન. પૉમઝહ્ટિ ઇલેમક્ટટ્રક. મિરા્યક મિદ્યુિ. બ્હા. રબદ 
બ્હનરી રમકિ છ.ે સૃમટિનરી ઉતપમતિનો પ્રારંભ રબદથરી થ્યો છ.ે

સંિિાણરીમાં સૃમટિનરી ઉતપમતિનરી કથા મળે છ ેિેમ ભરીલ આહદિાસરીનરી ભજનકથા 
‘રૂળાના પા્ટ’માં પણ આ કથા મળે છ.ે મહાપંથરી જીિનદર્શન સાથે રૂળના પા્ટને સંબંર 
છ.ે ભરીલ આહદિાસરી ભજનકથા પ્રમાણે, જળુકાર ભગિાન અને ઉમમ્યાદેિરીએ સાથે મળરી 
રમનિારે રરિરીનરી રચના કરરી હિરી. સૃમટિના સજ ્શનનરી સાથે જ મનજારપંથ જન્મ્યો હોિાનું 
મના્ય છ.ે મનજારપંથ પ્રમાણે જ્યારે મપંડ ને બ્હાંડમાં િાણરી ન હિરી, આકારમાં સૂ્ય્શ, ચંદ્ર 
ને િારા ન હિા, બ્હા, મિષણ અને મહેર ન હિા ત્યારે સિ્યંભૂ મનરંજનમનરાકાર પ્રભુ 
હિા. અને િેમણે આ બ્હાંડનું સજ ્શન ક્યુું. બ્હાંડનરી ઉતપમતિ રબદ િડ ેથઈ છ.ે રબદમાંથરી 
જમરીન-આસમાન પેદા થ્યાં. નૂરરીજન, બ્હા, મિષણ અને મહેર, કંુિારરીકન્્યા પેદા થ્યાં. 
સિ્યં મનરંજનદેિને લરીલા કરિાનરી ઇચછા થઈ અને િેમણે નામભમાંથરી રમકિ(સ્તરી)નું સજ ્શન 
ક્યુું. આ રમકિએ માનિ ઉતપન્ કરરી, રરિરી ઉપર રમ્શનરી સથાપના કરરી. ડૉ. નાથાલાલ 
ગોહહલ વિારા ‘માિંગ પુરાણ’નરી બારમિરી સંપ્રદા્યનરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથા આપિામાં 
આિરી છ.ે મનરંજન મનરાકાર અલખરણરીએ એક પિનરૂપરી ગો્ટો બનાવ્યો, િેમાં રિરીભાર 
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િેજ મૂક્યું, આ િેજ રિરીમાંથરી એક પારારૂપરી જીિ સજા્શ્યો, અલખદેિે પોિાનરી નામભમાંથરી 
કમળ ઉતપન્ ક્યુું િેમાંથરી આદ્યરમકિ પ્રગ્ટ થ્યાં. આદ્યરમકિએ બ્હાને ઉતપન્ ક્યા્શ. 
પછરી મિષણને  ઉતપન્ ક્યા્શ.  પછરી મહેરદેિને ઉતપન્ ક્યા્શ. મહારમકિનો દેહ બળરી જા્ય 
છ.ે બરીજો દેહ ઉમૈ્યાદેિરીનો રરે છ.ે પચરી મરિ સાથે જોડા્ય છ.ે મરિ-રમકિએ મળરી 
બારમિરી રમ્શ ચલાવ્યો. મરિ મોર પક્ષરી બને છ.ે આદ્યરમકિ ઢલે સિરૂપ રારણ કરે છ.ે 
મહાદેિ મોરસિરૂપે  આંખોમાંથરી મબંદુ ઝેરે છ ે િેમાંથરી આદ્યરમકિ ઢલે સિરૂપે પંદર 
મબંદુઓ મુખમાં લે છ.ે િેનાં ઈંડાં બને છ.ે એક ઈંડામાંથરી અસંખ્ય જીિસૃમટિ, સમુદ્ર, પૃ્થિરી, 
મેરુ પિ્શિ, રેષનાગ, દેિ-દાનિ એ રરીિે સૃમટિનરી ઉતપમતિ કરે છ.ે

રંખાબોલ મંત્ોનું રાસ્ત ગુપ્ત છ.ે િેથરી િેનરી પોથરીપરંપરા નહહ પણ કંઠસથ પરંપરા 
છ.ે પા્ટઉપાસના િથા રંખઢોળમિમર સમ્યે કંઠસથ પરંપરાનરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથા કહેિા્ય 
છ.ે એ પંરપરા ગુપ્ત હોિાથરી અમુક લોકો જ િે જાણે છ.ે ડૉ. મનરંજન રાજ્યગુરુએ કે્ટલાક 
મંત્ો નોંધ્યા છ ેિે પરથરી ખ્યાલ આિે છ ેકે િેમાં પણ સૃમટિઉતપમતિનરી કથા છ.ે રંખાઢોળ 
મિમર પછરી પા્ટનરી ગાદરીના આચા્ય્શ વિારા ગભ્શગા્યત્રી અને અઘોરગા્યત્રી બોલા્ય છ.ે 
રરિરીગા્યત્રી પછરી મરણોતિર મિમર પૂરરી થા્ય અને પારમિમર ચાલુ રહે છ.ે પા્ટનરી જ્યોિ 
િહેલરી સિાર સુરરી જાગ્િ રહે ત્યાં સુરરી ભજનગાન થા્ય. મરણનરી મિમર સમ્યે ગિાિરી 
ગભ્શગા્યત્રી સમગ્ બ્હાંડનરી ઉતપમતિ અને સજ ્શનનરી િાિ િણ્શિે છ.ે મૂળ આતમાનરી 
ઉતપમતિ નાદમાંથરી થઈ છ.ે રંખાઢોળમાં બોલાિરી ‘રંખગા્યત્રી’માં સુન્મંડળથરી 
સૃમટિસજ ્શનમાં પ્રિિ્શિા પાંચ મહત્િના નાદોનો ઉલ્ેખ આિે છ.ે રંખાબોલ મંત્ો સાથે 
સાંખ્યરાસ્તનો, સૃમટિનરી ઉતપમતિનો િથા માનિમપંડના ઉદભિનો સંબંર છ.ે

પ્રાચરીન ભારિનો ઇમિહાસ સિા્યંભુિ મનુથરી પ્રારંભા્ય છ.ે જણેે સરસિિરીને હકનારે 
પ્રથમ સુસંસકૃિ માનિોનરી િસાહિનું મનમા્શણ ક્યુું. સિા્યંભુિ મનુને બે પુત્ો હિા ઃ 
ઉતિાનપાદ અને મપ્ર્યવ્િ. સિા્યંભુિ મનુનરી મપસિાળરીસ પેઢરીઓએ રાજ્ય ક્યુું િે પછરી 
પ્રલ્ય થ્યો. પ્રલ્ય પછરી િૈિસિિમનુએ નિરી સૃમટિનું સજ ્શન ક્યુું. પ્રજાપમિઓમાં દક્ષ અને 
કશ્યપ મુખ્ય હિા. અહદમિ અને કશ્યપનાં સંિાનો આહદત્ય કહેિા્યા. અહદમિને બાર પુત્ 
થ્યા િેમાં સૌથરી નાનો સૂ્ય્શ હિો. સૂ્ય્શનું નામ મિિસિાન હિું. િેમનો પુત્ િૈિસિિ મનુ 
કહેિા્યો.

આ સૃમટિ અને જળસૃમટિના ઉદભિમિકાસનો પહેલો િબક્કો છ.ે પૂરનું પાણરી 
પ્રલ્યકાળે અનેક ખંડો પર ફરરી િળું હિું એથરી જ પ્રલ્યનરી કથાઓ સમાન છ.ે િેથરી 
પાછળનો આહદમ અનુભિ સમાન છ.ે સૃમટિઉતપમતિનરી કથાનો બરીજો િબક્કો જળપ્રલ્ય 
પછરી બચેલરી અને પુનઃઉતપન્ થ્યેલરી સૃમટિનો છ.ે નર-માદાનાં જોડાં, જીિસૃમટિનાં બરીજ 
િગેરે બચાિરી ફરરી નિરી સૃમટિનો આરંભ થ્યાનરી કથા છ.ે બાર બરીજોને બચાિરીને નિસજ ્શન 
થા્ય છ.ે છોકરા-છોકરરીને બચાિરીને માનિસૃમટિનો ફરરી મિકાસ થા્ય છ.ે કનસરરીકથામાં 
સૃમટિનાં સજ ્શન, જળપ્રલ્ય અને સૃમટિનાં પુનઃસજ ્શનનરી કથા છ.ે રાકિપરંપરાએ સૃમટિનરી 
ઉતપમતિ કરનાર આદ્યરમકિમાનરી છ.ે

મનુષ્ય અને અન્્ય જીિજિંુઓનરી આહદસૃમટિનરી ઉતપમતિ હહમાલ્ય આસપાસનરી 
ભૂમમ પર થઈ હિરી. દુમન્યાનો સૌથરી ઊંચો પઠાર હહમાલ્યનો મિબે્ટ પ્રદેર છ.ે 
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‘અજનાભખંડ’ િરરીકે ઓળખાિો પ્રદેર િે આ હહમાલ્ય અને ’નો પ્રદેર. ‘અજનાભ’નો 
અથ્શ ‘નામભમાંથરી ઉતપન્ થ્યેલું, ‘એિો થા્ય. બરીજો અથ્શ ‘બ્હાનરી નામભ’ એિો છ.ે 
મહાભારિ સમ્યે આ પ્રદેર નંદનકાનન નામક દેિરાજ ઇન્દ્રનો દેર હિો. જ ેપ્રદેર 
‘સિગ્શ’ િરરીકે ઓળખાિો. આ જ પ્રદેરમાં મરિજી િથા અન્્ય દેિો પણ મનિાસ કરિા. 
સેંકડો િષયો પહેલાં એ રરિરી જળપ્રલ્યને કારણે જળથરી ઢકંાઈ ગઈ હિરી. કૈલાર, 
ગૌરરીરંકરના મરખર સુરરી પાણરી ચડરી ગ્યું હિું. ઓમકારેશ્વરમસથિ માક્શન્ડ્ેયઋમષના 
આશ્રમ જિેા થોડા મિસિારોમાં જ પાણરી ભરા્યું નહોિું. ઘણા મહહનોઓ સુરરી િૈિસિિ 
મનુએ હોડરીમાં જ હદિસો ગુજા્યા્શ. ત્યારબાદ િેમનરી હોડરી ગૌરરીરંકરના મરખરથરી થઈને 
નરીચે ઊિરરી હિરી. રરીમે રરીમે જનસંખ્યાનરી િૃમધિ અને િાિાિરણ- પહરિિ્શનને કારણે 
િૈિસિિ મનુનાં સંિાનો જુદરી જુદરી ભૂમમ પર જઈને િસ્યાં. પહેલાં બરાં મવિપ પર એકઠાં 
હિાં. આ જોડા્યેલરી રરિરી પર જ હહમાલ્યનરી નરીચેનરી શ્રેણરીઓ પાર કરરી, મનુનાં સંિાનો 
ઓછરી ઊંચાઈિાળા પહાડરી મિસિારોમાં િસિાં હિાં. પછરી જમે જમે જળસિર ઘ્ટિું ગ્યું 
િેમ િેમ િરુ મધ્યભાગમાં આિિાં ગ્યાં. મનુનાં કુળ ફેલા્યાં િે બરાં માનિો. મનુથરી 
માનિજાિનું સાિત્ય જળિા્યેલું રહ્ું. પુનઃ સૃમટિઉતપમતિ કરનાર ્યુગપુરુષ મનુ. 

કણાભસૂત્રી્ય ‘ડરી.એન.એ.’નરી એક ખામસ્યિ એ હો્ય છ ેકે િે ફકિ સ્તરીમાં જ હો્ય 
છ.ે એ્ટલે કે િે માિાથરી િેનરી પુત્રીમાં જ િારસાગિ રરીિે આિે છ,ે પુત્માં નહહ. 1990ના 
દરકથરી માનિને જન્મ આપનારરી માિાનું મૂળ જાણિાનું કામ રરૂ થ્યું. મબ્હ્ટર િૈજ્ઞામનક 
સ્ટરીફન ઓપનહોરે મિશ્વના અલગ અલગ દેરો અને ખંડોમાં જઈ દરેક પ્રકારનરી 
પ્રજામિઓનાં ડરી.એન.એ. સરૅમપલ લરીરાં અને િષયો પછરી િેમનાં સંરોરન પરથરી િારણ કાઢરી 
1998માં પુસિક બહાર પાડ્ું, િેનું નામ છ ે‘ઇડન ઇન ર ઈસ્ટ’ મિલબ કે આદમ અને 
ઈિનું મનિાસસથાન પૂિ્શમાં છ.ે શ્રરી કૌમરક ચૌરરરી નોંરે છ ેકે; આરુમનક માનિોના પૂિ્શજ 
લુપ્ત પામ્યા હિા. આહરિકાનરી બહાર િસિા િમામ લોકોનાં મૂળ એક છ.ે બરાં એક જ 
માનિસમૂહના િંરજ છ.ે

કણાભસૂત્માં એક સ્તરીનું ડરી.એન.એ. િેના આગળના િંરમાં થોડુ ંથોડુ ંઉતક્રાન્િ થિું 
જા્ય છ.ે અને અમુક પેઢરીઓ પછરી િે નિરી ઉતક્રામન્િ પામ્યા હો્ય િેિા જીન્સનરી એક આખરી 
ડાળરી બનાિરી દે છ.ે અમુક પેઢરીઓ પછરી િે નિરી ઉતક્રામન્િ પામરીને બરીજી ડાળરી બને છ ે
અને એમાંથરી ત્રીજી. કણાભસૂત્રી્ય ડરી.એન.એ. એક િૃક્ષનરી માફક ફેલાિું જા્ય છ.ે િેથરી 
િેનરી એક ડાળરીને પકડરીને િે ડાળરી ક્યાંથરી આિે છ ેિે રોરિાં રોરિાં િમે થડ સુરરી 
પહોંચરી રકો છો. આ થડસથાનને L3 નામ આપિામાં આવ્યું છ.ે આ L3 િમામ 
મહહલાઓમાં જોિા મળે છ.ે

આ L3 પ્રકારનું કણાભસૂત્રી્ય ડરી.એન.એ. રરાિિરી મહહલાઓ આહરિકામાં છ.ે L3 
રરાિિરી નિરી ડરી.એન.એ. ડાળરીિાળરી મહહલાઓ આજના અફઘામનસિાન અને ઈરાનનાં 
પ્રદેરમાં એ્ટલે કે પ્રાચરીન મસંરુખરીણનરી સંસકૃમિના પ્રદેરમાં મળરી છ.ે આ ઉપરાંિ મધ્ય-
દમક્ષણ ભારિ, દમક્ષણપૂિ્શ એમર્યાના પ્રદેર અને ઑસ્ટટ્રમેલ્યાના મૂળ રહેિાસરીઓમાં િેમજ 
મધ્યપૂિ્શ એમર્યા (આરબદેરો)માં, દમક્ષણ અને મધ્ય ્યુરોપમાં અને એ રરીિે સમગ્ મિશ્વનરી 
મહહલાઓનરી ડરી.એન.એ. લાઇન અને િેમનો સમ્ય મળે છ.ે દમક્ષણ ્યુરોપના લરીિેન્્ટ 
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પ્રદેરમાં આજ ેક્રરી્ટ ્ટાપુ આિેલો છ,ે ત્યાં 90 હજાર િષ્શ પહેલાં અમિર્ય િરસાદ અને 
રરીિ્યુગના પ્રદેરમાં િે ફેરિાઈ જિાથરી એક જામિ નાર પામરી. િેના ડરી.એન.એ.નરી કોઈ 
ડાળરીઓ મિશ્વમાં ક્યાં્ય મળિરી નથરી.

ડૉ. કૌમરક ચૌરરરીના મિે ‘ભારિરી્ય ઉપખંડનરી માનિજામિના ડરી.એન.એ. પ્રમાણે, 
અત્યારે દુમન્યાનરી મો્ટાભાગનરી માનિજામિ િેનરી જ રાખાઓ છ.ે’ કણાભસૂત્રી્ય ડરી.
એન.એ. પ્રમાણે આહરિકા મસિા્યનરી સમગ્ માનિજામિ આ ભારિરી્ય ઉપખંડના 
માનિસમૂહનરી િંરજ છ.ે આ માનિસમૂહે આજના ઈરાન અને અફઘામનસિાનના પ્રદેરમાં 
સભ્યિા ઊભરી કરરી છ.ે આ જ સભ્યિાનો એક માનિસમૂહ આજના મધ્ય અને દમક્ષણ 
ભારિ િથા દમક્ષણ એમર્યા અને ઑસ્ટટ્રમેલ્યા િરફ જા્ય છ.ે  આ જ ભારિરી્ય ઉપખંડનરી 
મૂળ માનિ-િસાહિમાંથરી કે્ટલોક સમૂહ આજના મધ્ય-પૂિ્શ દેરો અને ્યુરોપ િરફ પ્ર્યાણ 
કરે છ.ે એ જ રરીિે ત્રીજો એક સમૂહ મૂળ ભારિરી્ય િસાહિમાંથરી ચરીન, જાપાન અને ઉતિર 
એમર્યા િરફ પહોંચે છ.ે અને ત્યાંથરી પણ આગળ િરિો િરિો િે આજના ઉતિર અને 
દમક્ષણ અમેહરકાખંડોમાં પહોંચે છ.ે આમ, ડરી.એન.એ.નરી આ િૈજ્ઞામનક રોરખોળ આપણને 
જિાબ આપે છ ે કે મસંરુખરીણનરી િૈહદક સંસકૃમિ ઊભરી કરનાર માનિસમૂહમાંથરી જ 
મિશ્વના મો્ટા ભાગના લોકો અલગ પડ્ા છ.ે આહરિકા મસિા્યનરી સમગ્ દુમન્યામાં 
મસંરુખરીણનરી િૈહદક સંસકૃમિ ઊભરી કરનારરી પ્રજાના િંરજો જ િસે છ.ે

લાખો િષ્શ પહેલાં ગોન્ડિાના નામથરી ઓળખાાિો ખંડ હિો. કોઈ કાળે ભ્યંકર 
મિસફો્ટ થ્યો અને આજના ખંડો જુદા પડ્ા. ત્યારથરી પૃ્થિરીનો આજનો નકરો બન્્યો. 
એમર્યાનરી કે્ટલરીક પ્રજાઓ મિબે્ટ, ચાઇના, મંગોમલ્યા, સાઇબરીહર્યા અને અલાસકા થઈને 
ઉતિર અમેહરકા અને દમક્ષણ અમેહરકાના થોડા ભાગ સુરરી ક્ટકે ક્ટકે ફેલા્ય. અમેહરકામાં 
આજ ેિે ‘રેડ ઇમન્ડ્યન’ કહેિા્ય છ.ે લોકમાન્્ય બાળગંગારર હ્ટળક િૈહદક સારનો અને 
ઝન્દ-અિેસિાના ‘િેમન્દદાદ’ િગેરે સારનોનરી મદદથરી, પ્રલ્યપુરના મસધિાંિને અગ્િા 
આપરી આ્યયો કેિરી રરીિે ખસ્યા િેનો ખ્યાલ આપે છ.ે િૈહદક ઋમષઓના સમરણમાં છલે્ા 
પ્રલ્યપૂર પૂિષેના જ ેકોઈ બનાિ ઊિરરી આિેલા હિા િે સૂકિોમાં ગાિામાં આવ્યા એ 
એમણે બિાવ્યું છ.ે માછલરીએ દ્રમમલ રાજાને કહ્ું કે સાિ હદિસ પછરી જળપ્રલ્યમાં પૃ્થિરી 
ડબૂરી જરે મા્ટ ેએક નૌકામાં પૃ્થિરીિાસરીઓને બેસાડરી બચાિરી લો. જનૈોના મિે લોકસૃમટિનો 
કોઈ કિા્શ કે ઈશ્વર નથરી પણ પ્રલ્ય થિાનાં સમ્યે િૈિાઢ્ય પિ્શિમાં બરા પ્રકારના જીિોનાં 
જોડાં (પેર) રહરી જા્ય છ,ે િેમાંથરી સૃમટિનરી ઉતપમતિ થા્ય છ.ે

િૈમશ્વક પ્રલ્યમાં પૃ્થિરીનરી મધ્યમાં જોડા્યેલ ભૂમમનો સિર ફાટ્યો. િેમાંથરી ભૂખંડો 
અલગ થ્યાં. સમુદ્રોનાં પાણરી ભરા્યાં. િિ્શમાન છ ખંમડનરી પૃ્થિરી એક સમ્યે અખંડ હિરી. 
જનેે ‘ગોન્ડિાના લરૅન્ડ’ િરરીકે ઓળખિામાં આિે છ.ે હહમાલ્યના જન્મ પહેલાં ‘ગોન્ડિાના 
લરૅન્ડ’ અમસિતિમાં હિો. ભૂગભ્શમાં ફેરફાર અને જળપ્રલ્યના લરીરે અખંડ પૃ્થિરી અલગ 
અલગ ખંડોમાં િહેંચાઈ ગઈ. ડૉ. ભગિાનદાસ પ્ટલેના મિે., સાંપ્રિ ભારિનો ઇમિહાસ 
મહાજળપ્રલ્યના અંિ પછરી આરંભા્ય છ.ે ભારિનરી એક પૂિ્શકાલરીન જામિ–ભરીલ 
આહદિાસરીઓનરી કંઠસથ પરંપરાનરી કથાઓમાં સૃમટિનરી ઉતપમતિનરી કથા કહેિા્ય છ.ે 
ઋિુચક્ર પ્રમાણે આિિા ભરીલોના રામમ્શક-સામામજક પિ્શ-પ્રસંગે ગિાિરી અને કહેિાિરી 
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સૃમટિઉતપમતિનરી કથાનાં દસ પાઠાંિરો િો સહેજ ેપ્રાપ્ત થા્ય છ.ે દુમન્યાના બરા રમયો આ 
મો્ટા પૂરનરી િાિ કરે છ.ે ભારિરી્ય, ્યુનાનરી, મમસર િગેરેનરી કથાઓ ધ્ુિપ્રદેરમાં બરફ 
પરીગળિાથરી આિેલા પ્રલ્યપૂરનરી સમૃમિ છ.ે

ભારિરી્ય રાસ્તોમાં રરૂઆિના સમ્યનંુ િણ્શન ‘સિ્યુગ’ કે ‘ક્રરીિ્યુગ’ િરરીકે આિે 
છ.ે ડૉ. કૌમરક ચૌરરરી નોંરે છ ેકે., આદમ અને ઈિનાં પેલાં ફળ આરોગ્ય પહેલાં આિા 
જ એક સુિણ્શ્યુગનરી િાિ બાઇબલના જૂના કરારમાં પણ છ.ે બંને રાસ્તોમાં આ સિ્યુગના 
અંમિમ સમ્યમાં માનિજામિના એક રક્ષકનરી િાિ આિે છ.ે ભારિરી્ય રાસ્તમાં િેને ‘મનુ’ 
અને બાઇબલમાં િેને ‘નોહ’ િરરીકે ઓળખાિા્યો છ.ે સિ્યુગના અંમિમ સમ્યે મતસ્ય રૂપે 
સિ્યં ઈશ્વર આ મનુ પાસે આવ્યા અને કહ્ું કે આજથરી અમુક સમ્ય પછરી એિું ભ્યંકર 
પૂર આિરે અને માનિિસિા્ટના આ પ્રદેરને પાણરીથરી ઢાંકરી દેરે. આથરી મનુએ એક મો્ટુ ં
જહાજ બનાવ્યું અને મનુષ્યસહહિ બાકરીના િમામ સજીિોના અમુક પ્રમિમનમરઓને િેમના 
બરીજ િરરીકે િે જહાજમાં બેસાડરી અહીંથરી દૂર લઈ ગ્યા. બાઇબલમાં મબલકુલ આ જ 
રરીિે ઈશ્વરના દૂિો નોહ પાસે આવ્યા અને િેને પણ િમામ સજીિોનાં બરીજને એક મો્ટા 
જહાજમાં લઈ ત્યાંથરી દૂર લઈ જિા આદેર આપ્યો.

મનુ અને નોહ ઈશ્વરના કહેિા અનુસાર પૂર સમ્યે િમામ પ્રાણરીઓ અને 
િનસપમિઓનાં બરીજ લઈને જહાજમાં આગળ નરીકળરી ગ્યા. અે પિ્શિનરી ચો્ટરી પર જઈને 
જહાજને પાક્શ ક્યુું. મનુનરી િાિમાં એ પિ્શિને મલ્ય પિ્શિ કહે છ ેઅને નોહનરી િાિમાં 
એને હરમેનરી પિ્શિ કહે છ.ે પાણરી જ્યારે ઓસરરી ગ્યું ત્યારે િે િમામ સજીિ બરીજોમાંથરી 
સજીિસૃમટિ આગળ મિકસરી, મનુના િંરજો મનુષ્ય કહેિા્યા. જનેા પરથરી માનિ, મેન, 
હુમન િગેરે નામો થ્યાં, બેમબલોમન્યોન સંસકૃમિનાં રાસ્તોમાં ‘ઉતિનાપરીશિરીમ’ નામના 
રક્ષક સાથે સૃમટિઉતપમતિનરી કથા કહેિામાં આિરી છ.ે ઑસ્ટટ્રમેલ્યાના મૂળ રહેિાસરીઓમાં 
પણ માનિજામિના રક્ષકનરી મબલકુલ મનુ જિેરી જ કથા છ.ે 

દુમન્યાનરી દરેક સભ્યિામાં પૂર આવ્યું અને િે દરેક જગ્યાએ િસિા લોકોમાંથરી 
કોઈ એક પાસે ઈશ્વર કોઈ ને કોઈ સિરૂપે આવ્યા અને િે દરેકને બો્ટ બનાિિાનું જ કહ્ું 
અને સજીિોનાં બરીજ લઈને એક પિ્શિનરી ્ટોચે પહોંચિા કહ્ું. ડૉ. કૌમરક ચૌરરરીના મિે 
‘અસલમાં આિરી એક જ ઘ્ટના બનરી, જનેું મનરૂપણ માનિજામિના કોઈ એક રરૂઆિરી 
સમૂહે પોિાનાં રાસ્તોમાં ક્યુું અને જ્યારે િે સમૂહમાંથરી માનિોનાં ્ટોળાંઓએ અલગ 
અલગ સથાને સથળાંિર કરરી નિરી સભ્યાિાઓને જન્મ આપ્યો ત્યારે િે દરેક સભ્યિામાં 
માનિજામિના મૂળ રક્ષક એિા મનુ, નોહ કે ઉતિનાપરીશિરીમનરી િાિ ચાલુ રાખિામાં 
આિરી.’ સૃમટિનરી ઉતપમતિ કરનાર એિા મનુ, નોહ કે ઉતિનામપશિરીમનાં અલગ અલગ નામો 
પાછળ પણ સામ્યિા મળરી આિે છ.ે મનુને સંસકૃિમાં ‘મનુઃ’ (મનુહ) િરરીકે ઉચચારિામાં 
આિે છ.ે આ મનુહમાંથરી મનોહ અને મનોહમાંથરી રરીરે રરીરે ‘નોહ’ થ્યું. મહાભારિમાં 
ઉતિાનપાદ નામના મનુના પુત્નરી કથા આિે છ,ે જનેું રાજ્ય પમચિમમાં હિું. મનુનરી િાિ 
બેમબલોમન્યનોમાં મનુના પુત્ ઉતિાનપાદના નામે ચઢરી. ્ટૂકંમાં, બાઇબલ અને બેમબલોમન્યન 
સંસકૃમિ રરૂ કરિાિાળા લોકો ક્યારેક મનુનરી કથા લખિાિાળરી એ રરૂઆિરી િૈહદક 
સભ્યિાના અંગ રહ્ા હિા.
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મહાભારિમાં, બૌધિ અને જનૈરમ્શનાં રાસ્તોમાં અને સંિિાણરીમાં મળિાં 
‘મેરુપિ્શિ’નરી િાિ આહરિકામાં પણ મળે છ.ે િાન્ઝાનરીઆ દેરના આરુરપ્રદેરનરી ઉષાનદરીને 
હકનારે ‘માઉન્િ મેરુ’ હોિાનો ઉલ્ેખ છ.ે મહાભારિમાં આરુરપ્રદેરનરી મનુનરી પુત્રી 
આરુરરીનરી કથા છ.ે ભારિરી્ય રાસ્તોમાં અને આહરિકાનરી કથાઓમાં ‘મેરુ પિ્શિ’ મળે છ.ે 
પમચિમના કે્ટલાક મિવિાનો મેરુપિ્શિને જ ‘હર-મેનરી’ પિ્શિ માને છ ેજ્યાં નોહે પોિાનું 
જહાજ પાક્શ ક્યુું હિું. આહરિકામાં ‘મેરુ’ને ‘મેનરીપિ્શિ’ પણ કહે છ.ે સિ્યુગ કે ક્રરીિ્યુગમાં 
જ્યારે પૂરથરી સૃમટિ નાર પામિાનરી હિરી ત્યારે જ મનુ જિેો રક્ષક સજીિોના એક સમૂહને 
લઈ િેમાંથરી સૃમટિનરી ઉતપમતિ કરે છ.ે આ જ ેસૃમટિ ઉતપન્ થઈ િેણે મનુનરી કથાના િણ્શન 
સાથે જ પોિાનાં રાસ્તો રરૂ ક્યાું.

ભારિના મુખ્ય બે રાજિંરો–સૂ્ય્શિંર અને ચંદ્રિંર–જ સમગ્ મિશ્વમાં પ્રસ્યા્શ 
હોિાનું શ્રરી કે. કા. રાસ્તરી માને છ.ે સમગ્ પૌરામણક પ્રણાલરીમાં બે મુખ્ય રાજિંરો છ ેઃ 
આ્ય્શપ્રજાના ગૌર િણ્શના ચંદ્રિંરરીઓ અને પરીળા િણ્શના સૂ્ય્શિંરરીઓ છ.ે ચંદ્રિંરરીઓમાં 
ઐલ અને પુરુરિાના િંરજો અને ઇક્િાકુઓને િગેરે છ.ે અને પરીળા િણ્શના સૂ્ય્શિંરરીઓ 
મિબે્ટ આસપાસના આ્યયો છ.ે આ બરા આ્યયોમાંથરી ગૌર િણ્શના ઐલિંરરીઓ ઉતિર અને 
પમચિમમાં જઈ િસ્યા. પમણઓ ભારિિષ્શમાંથરી જ એમર્યા અને ્યુરોપમાં ફેલા્યેલા હિા. 
હફનલરૅન્ડ એમનરી જ એક િસાહિ મના્ય છ.ે દ્રુહ્ુઓ પમચિમના દેરોમાં િસ્યા િે ઔલિંરરી 
આ્યયો છ.ે મધ્ય હહમાલ્ય પ્રદેરમાંથરી., ‘ઇલાિૃતિ’માંથરી આ આ્યયો ્યુરોપના દેરોમાં પ્રસ્યા્શ.

પુરાણકારોએ સમગ્ મિશ્વને કુરવિરીપ િગેરે સાિ વિરીપમાં િહેંચરી િેનું િણ્શન ક્યા્શ 
પછરી જમેાં ‘ભારિ’ આિેલ છ ેિે જબંુવિરીપનું મિસિારથરી િણ્શન કરેલ છ.ે જબંુવિરીપના નિ 
િષ્શમાંથરી ‘ભારિિષ્શ’નું િણ્શન મિસિારથરી અપા્યેલું છ.ે ભારિિષ્શનરી ભૂગોળનું િણ્શન 
િાસિમિક જણા્ય છ.ે રાજા મપ્ર્યિિે પોિાના રથમાં બેસરીને મેરુપિ્શિનરી આસાપાસ સાિ 
પ્રદમક્ષણા કરરી. િેથરી િેમના રથનાં ચક્રોના જ ેસાિ ઊંડા ચાસ પડ્ા િે સાિ મહાસાગરો 
બન્્યા. કુરવિરીપ, રાકવિરીપ, જબંુવિરીપ, િગેરેનો મિસિાર િરિો ઓછો છ.ે દરેક વિરીપ 
સમુદ્રથરી ઘેરા્યેલ છ.ે આ સમુદ્ર ખારાજલ, રેરડરીના રસ, મદરીરા, ઘરી, દૂર, દહીં િથા મરીઠા 
પાણરીથરી ભરેલા છ.ે કમળપત્ સમા આ સાિ વિરીપના કેન્દ્રમાં જબંૂવિરીપ છ.ે િેનો મિસિાર 
એક લાખ ્યોજન છ ેઅને િે ગોળાકાર છ.ે મેરુપિ્શિને ઘેરરીને રહેલા જબંુવિરીપ લિણસમુદ્રથરી 
ઘેરા્યેલો છ.ે જબંુવિરીપનરી િચચે ‘જબંુ’ િૃક્ષ છ.ે

ડૉ. આર. જ.ે જોરરી પુરાણોમાં િણ્શિા્યેલરી સપ્તવિરીપા ભૂગોળને આજના મિશ્વનરી 
ભૂગોળ સાથે નરીચે પ્રમાણે સરખાિે છ.ે જબંુવિરીપ એ્ટલે એમર્યાખંડ. એમાં ભારિ, 
અફઘામનસિાન, પૂિ્શઈરાન, કામસપ્યન સમુદ્રથરી માંડરીને રમર્યાનો પૂિ્શભાગ, ચરીન િગેરે 
પ્રદેરોનો સમાિેર છ.ે િેનરી આસપાસનો લિણસમુદ્ર એ્ટલે અત્યારે િચચે જમરીનો ઊપસરી 
આિિાથરી સળંગ નથરી રહ્ો િેિો અરબરી સમુદ્ર, હહન્દ મહાસાગર, કામસપ્યન સમુદ્ર. અને 
આક્શહ્ટક સમુદ્રને જોડનારરી ઉરલ પિ્શિનરી પૂિ્શમાં આિેલરી જમરીનનરી પટ્રી. દરેક કાળે 
લોકોએ ભૂિકાળના બનાિોને સમૃમિમાં સંઘરિાનો પ્ર્યાસ ક્યયો છ.ે જનેે આપણે 
લોકસાહહત્ય, કંઠસથ સાહહત્ય કે દંિકથાઓ કહરીએ છરીએ એમાંનું મો્ટાભાગનું સાહહત્ય 
ભૂિકાળના બનાિો જ છ.ે ઇમિહાસ છ.ે મનુભાઈ પંચોળરી ‘દર્શક’ના મિે આપણં 
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પ્રજાજીિન ખૂબ પ્રાચરીન છ.ે આ જીિનનરી કંઈક ભરોસાપાત્ નોંર હો્ય િો િે પ્રજાજીિનમાં 
રહેલરી દંિકથાઓ જ છ.ે આ દંિકથાઓ િેના નામ વિારા જ બિાિરી આપે છ ે કે િે 
લખા્યેલું સાહહત્ય નથરી, પણ કંઠોપકંઠ સચિા્યેલરી નોંર છ.ે પુરાણો ઇમિહાસનરી સામગ્રી 
છ.ે એ સામગ્રીને સાચિિા કથાનું રૂપ અપા્યું છ.ે

આરુમનક િૈજ્ઞામનકો માને છ ેકે બ્હાંડના પ્રારંમભક એકમ િરરીકે માત્ પદાથ્શ અને 
ઊજા્શ જ નહીં, પરંિુ ઇન્ફમષેરનનો પણ સમાિેર થા્ય છ.ે જીિનનું રહસ્ય સમજિા મા્ટ,ે 
જીિનરી ઉતપમતિ કેિરી રરીિે થઈ િે સમજિા મા્ટ ેજીિમિજ્ઞાનરીઓ હિે ઇન્ફમષેરન મથ્યરરીનો 
ઉપ્યોગ કરરી રહ્ા છ.ે 1944માં અમેહરકન બા્યોકેમમસ્ટ ઓસિેલ એિરરીએ જણાવ્યું કે 
કોષમાં આિેલ ખૂબ જ સાદા રેણ, મજનેહ્ટક ઇન્ફમષેરન રરાિે છ.ે જનેે ડરી.એન.એ. કહે 
છ.ે િે માહહિરીને ચાર બેઝ પેપરમાં જાળિરી રખે છ.ે રરરીમાં રહેલા જકં ડરી.એન.એ.માંથરી 
ઉતક્રાંમિનરી માહહિરી મળરી રકરે. િાસિિમાં બનેલરી ઘ્ટનાઓ કંઠપરંપરામાં કથા રૂપે 
જળિા્યેલ છ.ે સૃમટિઉતપમતિનરી કંઠપરંપરાનરી કથાનરી મૂળ સત્યઘ્ટનાઓ આ જકં ડરી.
એન.એ.માંથરી મળરી રકરે ત્યારે માનિ જાિે કંઠપરંપરામાં સાચિેલરી આ કથા રોમાંચક 
લાગરે. બનાિોને સમૃમિમાં સંઘરિા દંિકથાઓ બનરી. એ બનાિો જકં ડરી.એન.એ.માંથરી 
િાંચરી રકારે. કંઠોપકંઠ  સચિા્યેલરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથાનરી ઘ્ટનાઓ-બનાિેલરી છાપ 
આપણા ડરી.એન.એ.માં પણ પડરી છ.ે

સમગ્ પૃ્થિરી કમળ રૂપે છ.ે અને િેનરી કમણકાને સથાને મેરુપિ્શિ છ.ે આ મેરુપિ્શિ 
બ્હાના નામમભસથાને છ.ે ઇલાિૃતિિષ્શનરી કેન્દ્રમાં રહેલ મેરુપિ્શિ, જ ેજબંુવિરીપના કેન્દ્રમાં 
છ.ે જબંુવિરીપ એ્ટલે એમર્યા. આરુમનક ભૂગોળ મિશ્વને સાિ ખંડોમાં િહેંચે છ ેિેિરી જ રરીિે 
પુરાણો પણ મિશ્વને જબંુવિરીપ િગેરે સાિ વિરીપોમાં િહેંચે છ.ે આરુમનક ભૂગોળનરી જમે 
પુરાણોએ પણ સાિ ખંડોનું મિભાજન મહાસાગરોને ધ્યાનમાં રાખરીને કરેલ છ.ે રરૂઆિમાં 
જબંુવિરીપ વિારા ભારિિષ્શ જ સૂચિાિું હિું પરંિુ રક અને કુષાણ લોકોનાં આગમન પછરી 
ભારિરી્યોનરી ભૂગોળ મિરેનરી દૃમટિ મિકસરી અને પુરાણકારોએ જબંુવિરીપનાં નિ િષયોનરી 
કલપના કરરી. આજ ેએમર્યાને નામે ઓળખાિા જબંુવિરીપના જ આ નિ િષ્શ (ખંડ) છ.ે આ 
નિ ખંડોમાં ઇલાિૃતિખંડ બરાનરી િચચે કેન્દ્રમાં છ.ે અને િેના કેન્દ્રમાં આજ ેઅલિાઈ 
પિ્શિને નામે ઓળખાિો મેરુપિ્શિ આિેલો છ.ે જ ેમસક્ક્યાંગ અને મૉંગોમલ્યાના કે્ટલાક 
પ્રદેરોથરી િીં્ટળા્યેલ છ.ે ઇલિૃતિનરી દમક્ષણે આિેલ હહમિાન પિ્શિ િે અત્યારનો ભારિનો 
હહમાલ્ય છ.ે બાલગંગારર હ્ટળકના મિે પ્રાચરીન સમ્યમાં છકે ઉતિર ધ્ુિના પ્રદેરો સુરરી 
માનિિસિરી હિરી. પછરી સમ્ય જિાં લોકો ત્યાંથરી નરીચેનરી િરફના પ્રદેરોમાં સથળાંિર 
કરરીને આવ્યા.

પુરાણોનો અભ્યાસ એ િાિનો ખ્યાલ આપે છ ેકે મિશ્વનરી બરરી જ જામિઓ મૂળે 
એક જ છ.ે જુદા જુદા ખંડોમાં િસિા છિાં કંઠપરંપરાનરી કથાઓ, પુરાણકથાઓ સરખરી 
જ છ.ે મિશ્વનરી બરરી જ જામિઓનરી સૃમટિસજ ્શનનરી પુરાકથાઓમાં સામ્ય હોિાનું મહત્િનું 
કારણ પૂિ્શકાલરીન જામિઓના મહામિનારકરરી પ્રલ્યનાં દર્શન અને આહદમ માનિરી્ય 
અનુભિ છ.ે મિમિર જામિપ્રજામિઓનરી મૌમખક પરંપરાનરી આ કથાઓ પાછળથરી રચા્યેલા 
િેમનાં મહાકાવ્યો અને રમ્શગ્ંથોમાં સચિાઈ છ.ે સૃમટિઉતપમતિનરી કથાઓ ભારિરી્ય પુરાણો 
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મસિા્ય પણ હહબ્ુ, બેમબલોમન્યા, સુમેર, ગ્રીક, દમક્ષણ અમેહરકા, આહરિકા, ઑસ્ટટ્રમેલ્યા 
િગેરેનાં લોકસાહહત્ય અને મલમખિ સાહહત્યમાં પ્રચમલિ છ.ે જીિનના આરંભે માનિસમાજ 
માિૃસતિાક હિો િેથરી ભરીલોનરી સૃમટિઉતપમતિનરી પુરાકથામાં (રરણ નં મનખા અિિારમાં) 
ઉમમ્યા, અંબાિ, કંુિાહરકા દેિરીઓનરી પ્રરાનિા છ.ે

આહદિાસરી મૌમખક મહાકાવ્યોમાં સૃમટિઉતપમતિનરી પુરાકથા મળે છ.ે ભરીલોમાં 
સૃમટિનરી ઉતપમતિકથા પિ્શ-પ્રસંગે મૌમખક મહાકાવ્યોના આરંભે મંત્રૂપે ગિા્ય છ ેઅને 
કથા્ય છ.ે ડૉ. ભગિાનદાસ પ્ટલેના મિે ‘સૃમટિઉતપમતિનરી કથા મનષાદ-ભરીલ જિેરી 
આ્યષેિર સભ્યિામાંથરી િેદોમાં પ્રેિરરી છ.ે’ સોનાના ઈંડામાંથરી આમિભા્શિ પામેલા ઝળુકાર 
ભગિાને અને િેમના મુખમાંથરી છૂ્ટલેા અમૃિમાંથરી પ્રાદુભૂ્શિ ઉમમ્યાએ સૃમટિ અને દેિ-
દેિરી િથા માનિનું સજ ્શન ક્યુું છ.ે સૃમટિરચના અને જળપ્રલ્ય પછરી પુનઃસજ ્શનનરી 
પુરાકથાઓ અને ગરીિો અનેક આહદિાસરી જામિઓમાં છ.ે આહદિાસરી લોકનરી િહરીનું ગદ્ય 
‘મમથ’ને મળિું આિે છ.ે અરિલ્રી લોકનરી િહરીિાિોમાં સૃમટિઉતપમતિનરી કથાઓ મનરૂપાઈ 
છ.ે ભરીલોના મંત્ોમાં આિિા રબદો સિ્યં િસિુ અથિા હક્ર્યા બનરી જા્ય છ.ે શ્રરી મરરરીષ 
પંચાલે નોંધ્યું છ ેકે., ઈંડારૂપરી પરમેશ્વરે મનમાં બહાર આિિાનરી ઇચછા પ્રગ્ટ કરરી અને 
જળ ઉપર કમળ પ્રગટ્યું. ભગિાનના મુખમાંથરી અમરી છૂ્ટરીને ઉમમ્યા બનરી ગઈ. રબદિસિુ 
બનરી જા્ય એ આહદમ સંસકૃમિમાં જોિા મળિા મંત્ોનરી મિમરટિિા છ.ે અરિલ્રી લોકનરી 
િાિોમાં પહેલરી િહરી બ્હાંડમાં રરિરીનરી િથા માનિનરી ઉતપમતિ કેિરી રરીિે થઈ એનરી કથા 
છ.ે 

પ્રાચરીનગ્ંથો મો્ટભેાગે મૂળે િો મૌમખક પરંપરામાં રચા્યેલરી અને ગિા્યેલરી કૃમિઓ 
હિરી. ભારિનરી આહદિાસરી ભાષાઓમાં સાહહત્યકૃમિઓનો મિપુલ ભંડાર છ.ે આહદિાસરીમાં 
પ્રચમલિ દંિકથાઓ માનિસંસકૃમિનો મહત્િનો િારસો છ.ે કંઠસથ ગામરીિ આહદિાસરી 
પરંપરા પ્રમાણે સારામાં સારા સાગના ઝાડને કાપરીને પે્ટરીઓ બનાિિામાં આિે છ.ે 
જળપ્રલ્યમાં બચેલા લોકોમાંથરી ફરરી સૃમટિ ચાલે છ ેએિરી કથા છ.ે કંૂકણા આહદિાસરીઓનરી 
કંઠસથ પરંપરાનરી કનસરરીનરી કથામાં પણ સૃમટિઉતપમતિનરી કથા મળે છ.ે સજ ્શન, પ્રલ્ય, 
પુનઃસજ ્શન, મનુઓના િંરજો અને િંરનરી મિમરટિિાઓનો પહરચ્ય પુરાણોના મિષ્યો છ.ે 
શ્રરી ડાહ્ાભાઈ િાઢુના મિે ‘મૂળ પુરાણોના પાંચ મિષ્યોને આિરરી લેિરી કનસરરીનરી કથા 
કંુકણાઓનું પુરાણ જ છ.ે પૃ્થિરીનું સજ ્શન અને જળપ્રલ્ય પછરી પુનઃસજ ્શન સાથે કનસરરીનો 
જન્મ અને િેના કા્ય્શને િણરી લેિરી આ કથા આહદિાસરીઓનરી પુરાણકથા છ.ે કનસરરી 
કથામાં મળિરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથા પ્રમાણે ભરીમાબળરી અને જુગાનંદે પૃ્થિરીને સમથળ 
કરિાં કરિાં ગામમાં ગામદેિ, સરીમમાં સરીમદેિ, ડુગંર ઉપર માિલરી અને ડુગંરદેિ ઉતપન્ 
ક્યા્શ હિા. જળપ્રલ્ય પહેલાં પૃ્થિરી ઉપરના િમામ પ્રકારનાં ઝાડપાનનાં બરી અને જ ેિદ્ન 
મનદયોષ હો્ય િેિરી પ્રજામાંથરી એક છોકરો અને છોકરરી લઈ િેમાંથરી સૃમટિનરી ઉતપમતિ 
કરિાનું બરા દેિોએ નક્કરી ક્યુું. બરાં બરી એક મો્ટા િૂંબડામાં ભરરી બચાિરી લેિા્યેલાં.

પૃ્થિરીના સજ ્શન મા્ટ ેસૌપ્રથમ િો મા્ટરી જોઈએ. કાચબો સાિ િાડ પાણરીમાં ડબૂ્યો. 
મો્ટા મેદાન જિેડરી પરીઠ ઉપર મા્ટરીનો ડુગંર બનાિરીને સપા્ટરી ઉપર આવ્યો. ભમરરીએ 
મા્ટરીનો લોંદો બનાિરીને પૃ્થિરી બનાિિાનરી રરૂઆિ કરરી. પૃ્થિરી બનરી પણ િેમાં ખાડા 
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િરારે હિા. િેમાં પાણરી ભરા્યાં. પૃ્થિરીને સમથળ કરિાનું કામ જુગાનંદે અને ભરીમાબળરીએ 
સંભાળું. પાિ્શિરીજીએ િૂંબડામાં સાચિેલ બરી કાઢ્યાં. જાિજાિનાં બરી પૃ્થિરી ઉપર િાિરી 
દરીરાં. પરુ, પક્ષરી, જીિજિંુ, માણસનરી ઉતપમતિ થઈ. પૃ્થિરી હરરીભરરી બનરી. ભગિાને 
માણસને ખેિરીનો અમરકાર આપ્યો. કનસરરી કન્્યાને કારણે સારો પાક થિા માંડ્ો. 
કનસરરીને ખેિરીમાં કામ કરિું ગમિું. નદરી પર બેઠલેરી કનસરરી આ સૃમટિનું રક્ષણ અને 
પહરપાલન કરે છ.ે ભારિમાં સૃમટિઉતપમતિનરી પુરાકથાનું પ્રમરટિ રૂપ પુરુષસૂકિમાં છ.ે 
પરંિુ સૃમટિનરી ઉતપમતિ, પ્રલ્ય અને પુનઃજીિસૃમટિના ઉદભિમિકાસનરી જ ેસળંગસૂત્ અને 
અખંડ પુરાકથા આહદિાસરી સાહહત્યમાં જળિાઈ, િે અન્્ય કોઈ સ્રોિમાં અખંડ, 
અક્ષિરૂપમાં નથરી. માત્ આહદિાસરી સ્રોિમાં કનસરરી કથામાં આ પુરાકથા પૂણ્શરૂપમાં 
જળિાઈ છ.ે 

ડૉ. રાંમિભાઈ આચા્યષે કનસરરી કથામાંથરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથાનું મૂળભૂિ એિું 
કથામાળખું પૃથક્કરણ કરરીને િારિરી આવ્યું છ.ે ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞકના મિે રાંમિભાઈનું આ 
કા્ય્શ કેિળ ગુજરાિ કે ભારિ જ નહીં પરંિુ મિશ્વ ક્ષેત્ના અભ્યાસ મા્ટ ેપણ ખૂબ જ 
ઉપ્યોગરી બને એિું ઉતિમ કા્ય્શ છ.ે પ્રલ્ય પછરીના જીિનના પુનઃસથાપન મા્ટ ે કનસરરી 
કથામાં બારબરીજનો મનદષેર છ ેિે મિરેષ મહત્િનો છ.ે અહીં જ ે‘બરીજ’ છ ેિે જીિસૃમટિના 
મુખ્ય બાર જામિપ્રકારોનું મનષપાદક બરીજ છ.ે સૃમટિને આકાર, પાિાળ, પૃ્થિરી – એિા ત્ણ 
ભાગમાં િહેંચરી એ ક્ષેત્ોના મત્દેિનરી કલપના કે્ટલરીક જામિઓમાં છ.ે િો, ઉદભિ-મનભાિ 
કે મસથમિ અને લ્ય સાથે પણ બ્હા, મિષણ, મહેરનરી મત્દેિનરી મિભાિના છ.ે પ્રલ્ય પછરીનરી 
જીિસૃમટિના ઉદભિનો બ્હા બારબરીજનો રણરી છ.ે બારબરીજમાંથરી પ્રલ્ય પછરીનરી 
જીિસૃમટિનો જન્મ થ્યો. પ્રલ્ય પછરીનું પૃ્થિરી અને જીિસૃમટિનું સજ ્શન થ્યું િેનો બ્હા િે 
બારબરીજનો રણરી. આથરી પા્ટપૂજાનરી બરરી જ પરંપરામાં પૃ્થિરી અને જીિસૃમટિનાં 
પુનજી્શિનનરી િાિ છ.ે માનિરી, પરુ, પક્ષરી, જીિજિંુ, િનસપમિ િગેરે બાર પ્રકારનાં જીિો–
બારિગ્શનરી જીિસૃમટિનું પુનજી્શિન બાર પ્રકારનાં–િગ્શના બરીજથરી થ્યું. 

દમક્ષણ ગુજરાિના આહદિાસરીઓના જીિનમાં દેિકનસરરીનું એક મૂર્શન્્ય દેિ િરરીકે 
સથાન છ.ે આ દેિરી મૂળ કંૂકણામાં પૂજાિરી હિરી. પછરીથરી રોહડ્યા અને િારલરી 
આહદિાસરીઓમાં પણ િેનરી પૂજા ફેલાઈ. અત્યારે આ ત્ણે જામિનાં આહદિાસરીઓમાં 
કનસરરીનરી કથા મળે છ.ે આ કંઠસથ પરંપરાનરી આહદિાસરી સાહહત્યનરી કથામાં 
સૃમટિઉતપમતિનરી  કથા બે ભાગમાં મળે છ.ે પ્રથમ કથા મનુષ્યનરી મજજ્ઞાસામાંથરી જન્મરી છ.ે 
સૃમટિ કઈ રરીિે જન્મરી હરે િેનરી કલપનાકથા છ.ે બરીજી કથા લોકનરી સમૃમિમાંથરી આિરી છ.ે 
મનુષ્યના સામૂહહક મનમાં સચિા્યેલ ઇમિહાસકથા છ.ે જળપ્રલ્ય પછરી પણ જીિન િો 
સળંગ છ.ે સૃમટિ ્ટકરી છ.ે પ્રલ્ય પછરીના સૃમટિસજ ્શનનરી કથા એ બરીજો ભાગ છ.ે આહદિાસરી 
સમાજમાં કંઠોપકંઠ સૃમટિના આરંભે રું હિું અને પછરી કઈ રરીિે સૃમટિ બનરી િેનરી કથા છ.ે 
અને જળપ્રલ્ય પછરી કઈ રરીિે સૃમટિ બનરી િેનરી પણ કથા છ.ે મહાદેિે સૃમટિના બરાં બરીજ 
િૂંબડામાં ભ્યાું. જળપ્રલ્ય પછરી પાણરી પર િૂંબડુ ંિરે છ.ે આ િૂંબડામાં રાખેલાં બરીજમાંથરી 
પ્રલ્ય બાદ ફરરીથરી સૃમટિ રચા્ય છ.ે પ્રજાપમિએ ઉતપન્ કરેલરી સૃમટિ હિરી િેનો જળપ્રલ્યથરી 
નાર થ્યો. કરિુકરી દેિ પ્રલ્યજળમાં ડબૂરી ગ્યેલરી પૃ્થિરીને બહાર કાઢરી, હિરી િેિરી બનાિરી 
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દે છ.ે સૃમટિના પુનઃમનમા્શણ િખિે િેનું રૂન્્યમાંથરી સજ ્શન કરિું પડ્ું નથરી કેમ કે િૂંબડામાં 
અનેક બરીજો સંઘરા્યેલાં છ.ે મહારનાં સંિાનો મનુષ્યનાં બરીજ છ.ે સૃમટિનરી પુનઃઉતપમતિ 
બાદ જીિોનાં ભરણ-પોષણ મા્ટ ે દેિકનસરરીને જિાબદારરી સોંપા્ય છ.ે પ્રલ્ય પછરી 
નિમનમા્શણ પામેલરી સૃમટિ પર લોકોએ પ્રથમ રાજા પસંદ ક્યયો િેનરી પુત્રી કનસરરી.

સૃમટિઉતપમતિના રહસ્યને પામિા મા્ટ ેસામાન્્ય લોકસમાજ ે કેિરી કેિરી કલનપાઓ 
કરરી િે ભરીલરી પૌરામણક લોકાખ્યાનોમાંથરી જાણરી રકા્ય છ.ે ભરીલરી કંઠસથ પરંપરાના 
સાહહત્યમાં જ ે પુરાકથાઓ છ ેિેનો પહરિેર આહદિાસરી સ્રોિનો છ ે પરંિુ િેનો પા્યો 
ભારિરી્ય આ્ય્શરમ્શ છ.ે સૃટિરીનરી ઉતપમતિ, જીિોતપમતિ, દેિ-દેિરીનરી ઉતપમતિકથાનું માળખું 
પૌરામણક કથાનું છ.ે ભરીલ આહદિાસરી કંઠસથ પરંપરાનાં સાહહત્યમાં સૃમટિઉતપમતિનરી કથા 
બે િબક્ક ેિણ્શિાઈ છ.ે પ્રથમ જળપ્રલ્ય િખિે ભગિાન જન્મ્યા અને િેમણે સૃમટિ ઉતપન્ 
કરરી િેમાં દેિ-દેિરીઓનરી ઉતપમતિનરી ઘ્ટનાઓ છ.ે બરીજા જળપ્રલ્ય િખિે જળમાંથરી બચરી 
ગ્યેલા કરમરીરો અને િેનરી બહેનનરી કથા છ.ે કાળનરી દૃમટિએ ભરીલોમાં દેમિ્યાિાળા 
(સિઝુગિાળા) અને મનખરીિાળા (કળજુગિાળા) સજ ્શનનરી કથા છ.ે પ્રથમ દેિદેિરીઓનરી 
ઉતપમતિ અને પછરી માનિરીઓનરી ઉતપમતિ. ભગિાન જળમાં કરીડા રૂપે હિા િેમાંથરી અિિ્યા્શ 
અને સૃમટિનરી રચના કરરી. જળનું મોજુ ંઆકારમાં ગ્યું અને ઈંડુ ંબનરી ગ્યું. િે ફૂટ્યું િેમાંથરી 
જળુકાર ભગિાન પેદા થ્યા. ઊમમ્યા અને ભગિાને સૃમટિનરી રચના કરરી. ઉમમ્યા જળચર 
માછલરીનું રૂપ લઈ સાિ પાિાળ ઊંડા જળમાં પોઢલેા િાસુહકનાગનરી ફણામાંથરી રરિરીનાં 
બરીજ લઈ આિે છ.ે િેમાંથરી જળુકાર ભગિાન રરિરીનરી રચના કરે છ.ે દેિો અને 
મનુષ્યઅિિારના ભોપાઓનરી ઉતપમતિ થઈ. ભગિાને પોિાનાં લોહરીમાંસમાંથરી નિ લાખ 
દેિરી પેદા કરરી. મા્ટરી અને અંગના મેલમાંથરી સસલાં, માછલાં િગેરેનું સજ ્શન ક્યુું.

મનખા અિિારનરી િહરી પુરાકથામાં બ્હાંડમાંથરી મનુષ્યનરી ઉતપમતિનરી કથા 
આલેખાઈ છ.ે દેિરાનરી િારિામાં મનખરીિાળાના દેિ ઉતપન્ થ્યાનરી કથા છ.ે જળુકાર 
ભગિાન ભરીલ આહદિાસરી સૃમટિના રચમ્યિા દેિ છ.ે આ ભગિાનનરી ઉતપમતિ પ્રકૃમિનાં 
િત્િોમાંથરી સિ્યંભૂ થઈ. મોિરીચરાદેિનરી ભરીલરીકથામાં મરિ-પાિ્શિરી સજ ્શનહાર િરરીકે છ.ે 
ભરીલકથામાં પ્રકૃમિ, દેિ, માનિનરી ઉતપમતિકથા સાથે ડાકણ, ભોપા િગેરેનરી ઉતપમતિકથા 
પણ આિે છ.ે મધ્યભારિનાં બૈગા આહદિાસરીઓનરી કથા પ્રમાણે જળમાં િરિરી કમળનરી 
પાંદડરી પર ઈશ્વરે પોિાનું આસન જમાવ્યું હિું. િેણે એક હદિસે પોિાના હાથ ઘસ્યા. િેના 
મેલમાંથરી િેણે કાગડરીનું સજ ્શન ક્યુું. કાગડરી મા્ટરીનરી રોર કરરી લાિે છ ેિેમાંથરી ઈશ્વર 
સૃમટિનું સજ ્શન કરે છ.ે 

સૃમટિનરી ઉતપમતિ અને લ્ય િથા પુનઃસજ ્શનનરી પુરાકથાઓ અને ગરીિો મિશ્વનરી બરરી 
જ જામિઓમાં છ,ે આ િો મસ્ટથ થૉમપસનના મોહ્ટફ ઇન્ડકે્ષના સંદભયો જોિાં સપટિ થા્ય છ.ે 
આથરી પુરાકથાકરી્ય લોકકમિિામાં અને કે્ટલાંક સિિંત્ કથાગરીિોમાં પૃ્થિરીનું સજ ્શન કેિરી 
રરીિે થ્યું, રા ઉપા્યો ્યોજીને બરરી જીિસૃમટિના એક એક નમૂના  કે નર-માદાને બચાિરી 
લેિા્યાં અને પૃ્થિરી પર ફરરી જીિન રબકિું થ્યું, િેનું આલેખન છ.ે એનરી પાછળ આહદમ 
માનિરી્ય અનુભિ છ,ે િેથરી મિશ્વનરી બરરી જ જામિઓનરી આ િગ્શનરી કથાઓ અને 
કમિિાઓમાં અદભુિ સામ્ય છ.ે જ ે િાિ મિમિર જામિઓ અને જનજામિઓનરી 
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કંઠપરંપરામાં છ.ે ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞકે નોંધ્યું છ ે કે : ‘ભારિ, ઈરાન અને ્યુરોપમાં િસેલા 
આ્યયોનરી માઇથૉલોજી સમાન હો્ય, કેમ કે, મૂળ સમાન છ,ે પરંિુ અહીં િો આહરિકાનરી 
જનજામિમાં પણ મહાસપષે પોિાના કંૂડાળામાં મા્ટરીને એકઠરી કરરી, જકડરી રાખરી પૃ્થિરીનું 
સજ ્શન કરરી પોિાના દેહ િડ ે્ટકાિરી રાખરી એિરી કથા છ.ે આ રરીિે સજા્શ્યેલરી પૃ્થિરી પર 
જીિન રબકિું થ્યું ત્યારે માછલરી કે દેડકા જિેાં જળચરે મનુ જિેાં મહાપરાક્રમરીને િાિ 
કરરી અને એણે મહાનાિ બનાિરી સિ્શપ્રાણરીનાં નરમાદાનાં જોડકાંને ઉગારરી જીિનનરી 
પુનસથા્શપના કરરી, િેિું અનેક કથાઓમાં છ.ે ગુજરાિરી પા્ટપૂજામાં િથા ભરીલરી ગરામસ્યા 
અને કંૂકણામાં પણ આ કથા છ.ે’

લોકપ્રિાહનરી જ આ રચનાઓનું પ્રમરટિ સિરૂપ િેદના પુરુષસૂકિ અને અન્્ય 
અનેક પુરાણોમાં બંરા્યેલું જોિા મળે છ.ે લોકપ્રચમલિનું જ મલમખિ રૂપમાં પ્રમરટિરીકરણ 
થ્યું છ.ે આમાંથરી જ પ્રત્યેક રમ્શમાં, એના મિમિર પંથોમાં અને લોકમાન્્યિામાં સૃમટિ એ્ટલે 
રરિરી અને એમાં રહેલરી િનસપમિ, જીિજિંુ, પરુપક્ષરી અને માનિસમેિનરી જીિસૃમટિનાં 
સજ ્શનનરી કથા આિરી. કોઈ પણ કથાનો, લોકકથા દંિકથા કે પુરાકથાનો સંબંર જીિનના 
િાસિિ સાથે હો્ય જ છ.ે માનિજીિનના અનુભિનરી સાથે જ હો્ય છ.ે સૃમટિનરી ઉતપમતિ, 
મસથમિ અને લ્યનાં કથાનકો પણ જન્મ્યાં હો્ય છ ેકોઈ િાસિમિક એિા અનુભિમાંથરી. 
કંઠસથ પરંપરાનરી સૃમટિઉતપમતિનરી કથા પણ આિા કોઈ િાસિમિક અનુભિમાંથરી જન્મેલરી 
છ.ે 

q
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ગ્ંથાવલોકન

‘રાજા	રસવ	વમાતા’:	જીવનચહરરિનો	ઉત્તમ	શોધગ્ંથ

પ્રો.	નવીનચંદ્ર	એન.	સરિવેદી

[‘રાજા રમિ િમા્શ’ (જીિનચહરત્) – લે. ભરિ ખેનરી. પ્ર. આ. ૨૦૨૧. પ્રકા. પોિે, બસ 
સ્ટરૅન્ડ સામે, પરિડરી, િા. ગાહર્યારાર, મજ. ભાિનગર, પૃ. ૨૩૬, હકં. રૂ. ૫૦૦]

આ દેરનરી મચત્કલાને મિશ્વકક્ષાએ પ્રમસમધિ અપાિનાર િથા અંગ્ેજ સરકાર 
િરફથરી મિમિર ઇલકાબો મેળિરીને સન્મામનિ થ્યેલા મચત્કાર રાજા રમિ િમા્શ મિરે અંગ્ેજી 
અને હહંદરીમાં ઘણા ગ્ંથો લખા્યા છ.ે ગુજરાિમાં િેમના મિરે પ્રચછન્ લખાણો મળરી આિે 
છ.ે પરંિુ રમિ િમા્શનાં જીિન અને મચત્કલા મિરેનરી ગુજરાિરીમાં સિાુંગરી માહહિરી આપિો 
સૌપ્રથમ ગ્ંથ પ્રા. ભરિ ખેનરી પાસેથરી મળે છ.ે િેઓ ગુજરાિરી ભાષામાં કમિ િરરીકે 
સુખ્યાિ છ.ે સાથે ગુજરાિરીના પ્રાધ્યાપક છ,ે મચત્કાર િો નથરી પણ મચત્કલાના રમસક િો 
ખરા જ. મચત્કલાનરી ઊંડરી જાણકારરી કે િાલરીમ મિના જ િેમણે આ મહાન મચત્કાર મિરે 
આિો ગ્ંથ લખિાનો સંકલપ ક્યયો િે નિાઈનરી િાિ છ.ે બાળપણમાં માિા સાથે મામાને ઘેર 
જિાનું થિાં, મોસાળનરી ભીંિો ઉપર રમિ િમા્શના મલથોપ્રેસનરી નકલો છબરીમાં જો્યેલરી. 
િેમાંના દેિોનરી પૂજા-આરિરી મનહાળરી ત્યારે બાળસહજ મિસમ્યથરી ને આનંદથરી િે જોિા 
રહેિા. આ બરીજરૂપ ઘ્ટના ્યુિાિ્યે િેમને િડોદરા મહારાજા ફિેહમસંહ મ્યુમઝ્યમ અને 
લક્મરીમિલાસ પરૅલેસનાં મચત્ો િરફ દોરરી જા્ય છ.ે જમેાં ઘૂં્ટા્યેલો મચત્કલા પ્રત્યેનો રસ 
એમને આ મચત્કાર મિરે લખિાનું પ્રેરકબળ બનરી રહે છ.ે

અન્્ય કોઈ સામાન્્ય લેખક એમનું જીિનચહરત્ મેળિરીને, મુદ્ાસર ગોઠિરી સો-
સિાસો પાનામાં એમનું જીિનચહરત્ લખરી કાઢિ – ભરિ ખેનરીનું કામ આિું સામાન્્ય 
ચહરત્લેખનનું નથરી રહ્ું. કાળજીપૂિ્શકના અભ્યાસથરી મચત્કારના જીિનનરી રજરેજ 
માહહિરી મેળિરીને િેને ચકાસે છ,ે િેના સમથ્શનમાં પુરાિાઓ ભેગા કરે છ ેઅને અંિે એક 
સારાર દસિાિેજી સંપૂણ્શ જીિનચહરત્ આલેખે છ.ે ગ્ંથના આરંભથરી અંિ સુરરીનું લખાણ 
િેના/ લેખકના પહરશ્રમ, ઉતસાહ અને મનષ્ાનો પુરાિો આપે છ.ે પહરણામે આ એક 
સામાન્્ય ચહરત્લેખન ન બનિાં એક ઉતિમ રોરગ્ંથ બન્્યો છ.ે

પુસિકના આરંભમાં ડૉ. નરેર િેદનરી પ્રસિાિના એમાંના ઉતિમ અંરોના મનદષેર 
સાથે િતકાલરીન પૃષ્ભૂમમમાં મચત્કારનરી મચત્કલાને મબરદાિરી આપે છ.ે અંિમાં સામેલ 
ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞકના ‘ભારિરી્ય મચત્કલાને મિશ્વક્ષેત્ે પ્રમિમષ્િ કરિું ઉન્િરૃંગ : રાજા રમિ 
િમા્શ’ લેખમાં આ ચહરત્લેખનને ઉમળકાભ્યયો આિકાર સાંપડ્ો છ.ે ‘હદવ્ય ભાસકર’નરી 
‘સાહહત્યમિરેષ’ – કૉલમમાં (િા. ૨૯-૮-૨૧) શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરીએ આ ગ્ંથને ‘રાજા 
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રમિ િમા્શનરી મહાનિા આલેખિો ગ્ંથ’ ગણાવ્યો છ.ે આ મિમિર મંિવ્યો ગ્ંથનરી બહારરી 
મહતિા સાથે આંિહરક ગુણસમૃમધિનો પણ અંગુમલમનદષેર કરરી, િાચકને ગ્ંથના અભ્યાસ 
િરફ દોરરી જા્ય છ.ે

લેખક ગ્ંથનાં ૧૯ પ્રકરણોમાં રાજા રમિ િમા્શનું જન્મથરી મનિા્શણપ્યુંિનું જીિનચહરત્ 
આપે છ.ે અંિે સંદભ્શગ્ંથોનરી ્યાદરી સાથે બે પહરમરટિમાં ડૉ. હસુ ્યામજ્ઞકનો લેખ અને રમિ 
િમા્શનરી મચત્ોનરી આંમરક માહહિરી સામેલ કરરી છ.ે ઉપરાંિ ગ્ંથમાં ૧૬ ગલોસરી પેપરનરી 
આ્ટ્શ પલેટ્ સમાં રમિ િમા્શકૃિ રંગરીન, ઉતિમ અને પ્રમિમષ્િ મચત્ો મૂક્યાં છ.ે એ સાથે 
લગભગ દરેક પાને લખાણને અનુરૂપ નાનાંમો્ટાં ૧૫૦ શ્વેિશ્યામ મચત્ોથરી ગ્ંથને સમચત્ 
બનાવ્યો છ.ે આથરી મચત્કાર રમિ િમા્શના મચત્જગિનો ચાક્ષુસ પહરચ્ય રસપૂણ્શ બને છ.ે

કેરળના ત્ાિણકોરથરી ચાલરીસેક હક.મરી. દૂર હકમલમાનુર ગામે િા. ૨૯ એમપ્રલ 
૧૮૪૮ના રોજ રાજા રમિ િમા્શનો જન્મ રજિાડરી કુ્ટુબંમાં થ્યો હિો. િેમના મામા રાજા 
રાજ િમા્શ દરબારરી મચત્કાર હિા. રમિ િમા્શના નાના ભાઈ રાજા િમા્શ િેમનરી પ્રિૃમતિઓમાં 
સહા્યક બનેલા... િેઓ પણ એક કુરળ મચત્કાર હિા. ભારિમાં િૈલરંગરી મચત્કલાનો 
ઉદ્ય નહોિો થ્યો િે સમ્યે મથ્યોડોર જોન્સનનરી મચત્કલાનાં િૈલમચત્ોથરી પ્રભામિિ થઈને 
રમિ િમા્શ એિરી મચત્કલાનો અભ્યાસ કરિા પ્રેરા્ય છ,ે આ હદરામાં ્યુરોપનાં 
મચત્સામમ્યકોનો અભ્યાસ કરરીને િૈલમચત્નરી કલા મિરે સજ્જિા કેળિે છ.ે આ સમ્ય 
દરમ્યાન મચત્કાર મામાના માગ્શદર્શન સાથે પ્રકૃમિનું મનરરીક્ષણ-દર્શન િેમને આકષષે છ ેને 
આનંદથરી ભરરી દે છ.ે મપિા ઈઝુમાિરીલ નરીલકંઠન ભટ્ામત્પડ નાબુદ્રરીનરી ઇચછા બાળ રમિ 
િેદ-િેદાંગોમાં મનપુણ બને િેિરી હિરી. સામા પક્ષે માિા મકમ્યરં મિરુનાલ ઉમા અમબાબાઈ 
િપુંરાટ્રી બાળક દેિરી-દેિિાઓ પર પૂરો મિશ્વાસ અને શ્રધિા રાખે િેમ માનિાં હિાં. 
‘માિામપિા બંનેનરી કલપના અને પ્રિરીક્ષાનું રુભ પહરણામ બાળકનરી મચત્કલામાં ્ટૂકં 
સમ્યમાં જ પ્રગ્ટ થિા માંડ્ું.’ (પૃ. ૧૩). આમ, રમિ િમા્શનરી મચત્કલાનો આરંભ એમના 
ઘરથરી જ થિા લાગ્યો. િિનના રાજમહેલના કલાસમૃધિ િાિાિરણમાં મામા સાથે ભાણેજ 
રમિ િમા્શ ઘણં રરીખ્યા. મામાએ ભાણેજને કહેલું કે, ‘મનુષ્યને રરીખિરી દેિાથરી કરું જ 
આિડરી જિું નથરી. અમુક મનુષ્યમાં કળાના ગુણો જન્મજાિ હો્ય છ.ે હકરીકિે િો કલાકાર 
કુદરિનું જ ફરજદં હો્ય છ,ે પરંિુ કુદરિને સારિામાં કલાકારને િષયો સુરરી સખિ 
મહેનિ કરિરી પડ ેછ.ે’ (પૃ. ૧૪).

મિરુિન્િપુરમ્ માં મહારાજા આમ્યલ્યમ મિરુનાલ રામા િમા્શ રાસન સંભાળિા હિા 
િેમણે રમિ િમા્શને આિકા્યા્શ અને રમિ િમા્શનરી મચત્કલાનું મૂલ્ય પારખ્યું. િેમને સાથસહકાર 
આપ્યો. રાજમહેલમાં રહરીને મચત્ો બનાિિા મા્ટ ે ઉપ્યોગરી રંગાહદ સામગ્રી મદ્રાસથરી 
મંગાિિાનરી વ્યિસથા કરરી આપરી. ‘બરાંથરી કંઈક અલગ કરિું અને જીિિું’ રમિ િમા્શએ 
આ જીિનમંત્ સાથે પોિાના પ્રમિસપરધી રામાસિામરી ના્યકરને પરાસિ ક્યા્શ. અહીં ઘણાં 
કુ્ટુબંો મચત્કલાના જાણકાર અને રમસક હિા. મહારાજાએ મચત્કલાના સંદભ્શગ્ંથો લાિરી 
આપ્યા અને મિદેરરી નિરી મચત્કલાનો પહરચ્ય કરાવ્યો. આમાંથરી િેમણે મચત્કલાને 
વ્યાિસામ્યક રૂપ આપિાનો મિચાર ક્યયો, જ ેભમિષ્યમાં અમલરી બન્્યો. ૧૮મા િષષે ઈ. સ. 
૧૮૬૬માં રમિ િમા્શના લગ્ન ત્ાિણકોરના રજિાડરી કુ્ટુબંનરી કન્્યા ભાગરીરથરીબાઈ િંપુરાટ્રી 
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સાથે થ્યાં. હિે ઘરસંસાર પણ રરૂ થ્યો. પણ પોિાનરી મચત્કલામાં લગ્નજીિન બારક 
બનિું લાગ્યું. પ્રેમાળ પતનરી કરિાં એમને મચત્કામ િરુ પસંદ હિું. આિરી પ્રે્ય અને શ્રે્યનરી 
પસંદગરીનું મનોમંથન લેખકે સૂક્મિાથરી (પૃ. ૨૫ પર) રજૂ ક્યુું છ.ે છિે્ટ ેશ્રે્ય પર કળર 
ઢોળા્યો. પતનરીનરી મિદા્ય લરીરા મિના જ માિેમલક્કરા છોડરી હકમલમાનુરના િગડાને 
મચત્રામ બનાિરીને ત્યાં જ રહરી ગ્યા. મહારાજા આમ્યલ્યમ મિરુનાલ રામા િમા્શને આ 
િાિનરી જાણ થિાં મહારાજાએ રમિ િમા્શને પોિાના મહેલમાં પરિ િેડાિરી લરીરા. અહીં 
રમિ િમા્શએ રાજમહેલના પુસિકાલ્યમાં જઈ મચત્કલાના ગ્ંથો સાથે મલ્યાલમ અને 
સંસકૃિ સાહહત્યનાં ના્ટકો િથા રમ્શગ્ંથોનો ઊંડો અભ્યાસ ક્યયો. ત્યાર પછરીનરી િેમનરી 
મચત્કલામાં આ અભ્યાસ સહા્યક અને ઉપ્યોગરી નરીિડ્ો. આનાથરી િેમનો આતમમિશ્વાસ 
દૃઢ થ્યો. ‘કે્ટલાં િષયોથરી હંુ મારા જીિનનો અથ્શ અને ઉદ્રે રોધ્યા કરિો હિો... (આ) 
સારના પછરી હંુ મારરી જાિને પામરી રક્યો છુ!ં હંુ કળાકાર બનિાનો છુ,ં બેરક બનિાનો 
છુ!ં’ (પૃ. ૨૮).

રાજા રમિ િમા્શનરી મચત્કારનરી કલાના ઘડિરમાં સૌથરી િરુ પ્રભાિક િત્િ બે જોિા 
મળે છ.ે દેરમાં િેમને જુદા જુદા રાજ્યના રાજાઓનો સહકાર અને પ્રોતસાહન મળિાં 
રહ્ાં. એ સાથે મિદેર પ્રિાસથરી મચત્કલાનરી આરુમનક રૈલરીના થિા રહેલા પ્ર્યોગો જોિા-
જાણિા મળા. ગુજરાિમાં િેમને િડોદારાના રાજિરી અને ભાિનગરના રાજાએ ઉતસાહથરી 
આિકા્યા્શ અને િેમનરી મચત્કલાનો લાભ લરીરો. ગુજરાિમાં આ મચત્કારના મનિાસ 
દરમ્યાન ગુજરાિના કે્ટલાક મચત્કારોને માગ્શદર્શન અને પ્રોતસાહન મળું. ભાિનગર 
આવ્યા ત્યારે ‘િેમનરી સેિામાં રહેિા છગન ખિાસ મચત્કલા રરીખેલા... શ્રરી િાસુદેિ 
મહારાજ, રમિરંકર રાિળ, મત્ભુિન પ્ટલે અને માિજીભાઈ રાઠોડ િગેરેએ રમિ િમા્શનરી 
મચત્કલાના પ્રભાિમાં આિરીને િૈલરંગોમાં મચત્કામ રરૂ ક્યુું હિું.’ (પૃ. ૬૧). િડોદરાથરી 
મિદા્ય થિાં રાજિરી સ્યાજીરાિે એક પત્માં લખ્યું : ‘મપ્ર્ય રાજાજી, િમે મચત્કારોમાં 
રાજકુમાર છો અને રાજકુમારોમાં મચત્કાર!’ (પૃ. ૭૭). ગુજરાિનરી જમે જ મૈસૂર, 
પહ્ટ્યાલા, જ્યપુર, આલિાર, ગ્યામલ્યર, ઇન્દોર, મદ્રાસ અને ઉદ્યપુરના રાજમહેલોમાં 
રમિ િમા્શનાં મચત્ોને માનભ્યુું સથાન મળંુ. આ રાજાઓએ રમિ િમા્શને મિમિર ઇલકાબ 
આપિા સાથે કરીમિરી ભે્ટસોગાદોથરી સન્માન્્યા હિા.

મચત્કારનરી ઉતિરાિસથામાં િેમને મામા અને પતનરીના ખૂબ આઘાિજનક મિ્યોગનું 
દુઃખ આિરી પડ્ું. િેથરી િિનમાં એકાન્િિાસ સેવ્યો. આ સમ્યગાળામાં મિમિર િાચન 
અને જાિઅનુભિથરી રમિ િમા્શ એ્ટલા મનષકષ્શ પર આવ્યા હિા કે, ‘ભારિરી્ય રમ્શ, 
સંસકૃમિ, સાહહત્ય અને પરંપરાને જાણરીને અને િેને આતમસાત્  કરરીને જ કલાકાર આખા 
ભારિરી્ય સિર પર પ્રમસધિ થઈ રકે છ.ે ફકિ મચત્ો જ ચરીિરિાં અને નકલ કરિાથરી જ 
કોઈ પ્રમસધિ મચત્કાર બન્્યો નથરી. આનરી ભારિરી્ય મચત્સજ ્શક કલાકાર પાસે ખો્ટ છ.ે આ 
ખો્ટને પૂરરી કરિરી એ એક પ્રાથમમક જરૂહર્યાિ છ.ે દેરમાં મચત્કલાનું એક સંગ્હાલ્ય 
હોિું જોઈએ. મચત્કલા વિારા લોકોમાં કલાબોર પ્રત્યે રસ કેળિિો જોઈએ, િો જ શ્રેષ્ 
મચત્કારોનું મનમા્શણ થઈ રકે છ.ે’ (પૃ. ૬૫-૬૬). એક જાગ્િ કલાકાર િરરીકે આમ મિચારરી 
િેને અમલમાં મૂકરીને િેઓ મચત્કલામાં િો અગ્ેસર રહ્ા સાથે મચત્કલાને આગળ 
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લાિિાનરી ્યોજનાઓ કરિામાં પણ આગળ રહ્ા.
કલકતિા અને લંડનમાં ્યોજા્યેલા કલાપ્રદર્શનોમાં રમિ િમા્શએ ઘણરી કરીમિ્શમુદ્રા અને 

સન્માનપત્ પ્રાપ્ત ક્યાું હિાં. એ જ રરીિે સિામરી મિિેકાનંદ અમેહરકા પહોંચ્યા િે અગાઉ 
રમિ િમા્શ પોિાનાં મચત્ો રજૂ કરરીને ત્યાંનરી પ્રજાને મોહહિ કરરી ચૂક્યા હિા. પછરી મિિેકાનંદે 
િેમના ભાષણથરી અમેહરકાને મુગર ક્ુયું. આ બેઉ ભારિરી્ય પ્રમિમનમરઓનરી નોંર લેિાં 
ભરિ ખેનરીએ ્યોગ્ય લખ્યું છ ે: ‘રમિ િમા્શ અને મિિેકાનંદ – બન્ેએ ભારિનરી મહાનિાને 
જ એમનરી સમક્ષ રજૂ કરરી હિરી. આ બંનેનો સંદેર એક જ હિો. િેઓએ અમેહરકાિાસરીઓને 
પોિ-પોિાના માધ્યમથરી ભારિરી્ય સંસકૃમિ-સભ્યિાનાં દર્શન કરાવ્યાં... બંનેનું માનસ 
ભારિરી્ય સંસકૃમિ અને અધ્યાતમચેિનાથરી પ્રકામરિ હિું. રમિ િમા્શ રંગો-રેખાઓનરી 
ભાષાનું પ્ર્યોજન કરનાર હિા અને સિામરી મિિેકાનંદ પ્રેમ અને મિશ્વમાનિિાના મચત્કાર 
હિા... રમિ િમા્શનાં મચત્ો અને સિામરી મિિેકાનંદના ભાષણથરી આખું જગિ સમજી રક્યું 
કે ભારિ એક અસુરારાિાદરી દેર નથરી... ભારિ મનરારાિાદરી જગિને આરા આપરી રકે 
છ ેઅને જગિના અંરકારમ્ય અંિહરક્ષને પ્રકારમ્ય કરરી રકે છ.ે’ (પૃ. ૮૪). મરકાગો 
પ્રદર્શનમાં રમિ િમા્શને મળેલરી સફળિા અને ઇનામોનરી નોંર લેિાં મલ્યાલમ પમત્કા 
‘મનોરમા’એ લખ્યું : ‘આ ઇનામ કેરળને નહીં પણ આખા ભારિને મળેલું સન્માન છ.ે’ 
(પૃ.૮૫)’

મચત્કલાના મિકાસમાં ઐમિહામસક પ્રસથાન લેખે રમિ િમા્શએ મુંબઈમાં ઈ. સ. 
૧૯૮૪માં મલથોગ્ાહફક મપ્રમન્્ટગં પ્રેસનરી સથાપના કરરી. આ પ્રેસ વિારા સૌપ્રથમ રામા્યણ, 
મહાભારિ અને પુરાણોના આરારે હહંદુ દેિરી-દેિિાઓનાં મચત્ોનરી હજારો નકલ પ્રમસધિ 
કરરી. લક્મરી, સરસિિરી, રકંુિલા, સૈરન્ધ્રી િગેરે... મચત્ોથરી આખા દેરને રામમ્શક ભાિનાથરી 
જોડરી દરીરો. રમિ િમા્શ અને િેમના ભાગરીદાર ગોિર્શનદાસ ખ્ટાઉ બંને જાણિા હિા કે 
‘કોઈ પણ િેપારને રમ્શ સાથે જોડરી દેિામાં આિે િો િેનાથરી િરારે અને ઝડપથરી દુમન્યામાં 
કરું જ િેચાિું નથરી અને ચાલિું નથરી.’ (પૃ. ૯૩). ્યુરોપ અને દમક્ષણપૂિ્શ એમર્યાઈ દેરોમાં 
આ મલથોગ્ાહફક મચત્ોનો ખૂબ પ્રચાર થ્યો. આહરિકાના લોકોએ રમિ િમા્શનાં મચત્ોને 
પોિાના ઘરોમાં રાખ્યા હોિાનો પ્રત્યક્ષ પુરાિો ડૉ. એન. એસ. મપલ્ાઈએ સિાનુભાિે 
નોંધ્યો છ.ે આહરિકાના ૨૦ િષ્શના મનિાસ દરમ્યાન િેમણે જો્યું કે ત્યાંના લોકો ‘રમિ િમા્શને 
એક દેિદૂિ માનરી િેમના ગુણ ગા્ય છ.ે.. આરુમનક ભારિના િંદનરી્ય મિવિાનોમાં રમિ 
િમા્શને પ્રથમ હરોળના માને છ.ે’ (પૃ. ૧૦૧).

કલકતિાના પ્રિાસ દરમ્યાન રમિ િમા્શ રિરીન્દ્રનાથ ્ટાગોર અને અન્્ય મિવિાનોને 
મળા હિા. ્ટાગોરે મચત્કાર રમિ િમા્શનરી મચત્કલા પૂરા હદલથરી િખાણિાં લખ્યું છ ેકે ‘મેં 
રમિ િમા્શનાં મચત્ોનરી ચકાસણરી કરિા મા્ટ ેઆખરી સિાર મિિાિરી છ.ે.. આ મચત્ો એિું 
દરા્શિે છ ે કે આપણા દેરનરી માનિકૃમિઓ, મિષ્યિસિુઓ અને અમભવ્યમકિ આપણને 
કે્ટલરી મપ્ર્ય છ.ે... સમગ્ રરીિે િે મચત્ોએ મન પર ખૂબ મહત્િનરી છાપ ઊભરી કરરી છ.ે’ (પૃ. 
૧૩૮). આ મચત્કારને ‘કૈસર-એ-હહન્દ’ ઇલકાબ અપા્યો ત્યારે સન્માનના પ્રમિભાિમાં 
રમિ િમા્શએ નમ્રિાથરી કહેલું: ‘આ મારંુ નહીં, પરંિુ મારરી મચત્કલાનું સન્માન છ.ે હંુ િો 
એક સારારણ વ્યમકિ છુ.ં મચત્કલાએ જ મને આ કરીમિ્શના મરખર સુરરી પહોંચાડ્ો છ.ે’ 
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(પૃ. ૧૪૦). રમિ િમા્શને મબ્હ્ટર સરકાર િરફથરી મળેલું આ સિયોચચ સન્માન હિું.
જીિનના અંિકાળે પતનરી અને મચત્કાર ભાઈ રાજા િમા્શના અિસાન બાદ રમિ 

િમા્શ ઊંડા રોકમાં સરરી પડ્ા. િેમના સિજનોના મિ્યોગનરી સાથોસાથ ડા્યામબ્ટરીસના 
રોગે િેનરી પરાકાષ્ા ભેળિરી. પહરણામે િેમનો અરકિ દેહ િરુ દુબ્શળ બન્્યો. મુંબઈનો 
પ્રેસ િેમના ભાગરીદારને સોંપરી દરીરો. સિ્શસિ ત્યાગરી એકાન્િિાસમાં િા. ૨ ઑક્ટોબર 
૧૯૦૬ના રોજ િેમનું મનિા્શણ થ્યું. 

જીિનના છ દા્યકા પણ પૂરા ન કરનાર રમિ િમા્શ માત્ ૫૮ િષ્શના આ્યુષ્યમાં 
અનેક િષયોનું કામ પૂરંુ કરરી ગ્યા. આ દેરમાં કમિ-મચત્કાર ્ટાગોરનરી જમે એમનરી પ્રમસમધિ 
પામિા સાથે દુમન્યાના અનેક દેરોમાં ભારિરી્ય સંસકૃમિ પર આરાહરિ સિયોચચ 
મચત્કલાના અગમણિ દૃટિાંિ (નમૂનાઓ) મૂકરી ગ્યા. રમિ િમા્શ મિરે ભરિ ખેનરી મસિા્યના 
અગાઉના લેખકોએ કલમ ચલાિરી હિરી. પરંિુ િે લેખોમાં મિસિાર અને ઊંડાણ જોિા 
મળિું નથરી. આ બરાનરી િુલનામાં મિરેષિાઓને કારણે આ જીિનચહરત્ શ્રેષ્ ગણારે. 

પોિાના અધ્ય્યન-અધ્યાપનના ક્ષેત્થરી અલગ એક મચત્કારનું જીિનચહરત્ 
આલેખિાના સિેચછાએ સિરીકારેલા કામમાં કોઈ કચાર કે ત્ુહ્ટ ન રહે િે પ્રત્યે લેખક પૂરરી 
સભાનિાથરી કલમ ચલાિે છ.ે આ કામને પૂરા સમમપ્શિ થઈને લેખન મા્ટ ેિેમણે લરીરેલો 
શ્રમ સાથ્શક થ્યો છ.ે એન. એસ પ્ટલે આટ્્શ સ કૉલેજ, આણંદનરી નોકરરી સાથે િડોદારાના 
િારંિાર પ્રિાસો કરરી મૂળ મચત્ોનાં અિલોકન અને મનરરીક્ષણ કરિાં જિું એ સહેલું કામ 
નથરી. ગુજરાિમાં મળિાં મચત્ો સાથે બહારનાં રાજ્યો અને રહેરોમાં સચિા્યેલાં મચત્ો 
મા્ટ ેપણ લેખક સિિ દોડરામ કરિા રહ્ા છ.ે આ બરા શ્રમ પાછળ િણ્ય્શ મિષ્ય મા્ટનેરી 
િેમનરી કાળજી અને ચરીિ્ટપૂિ્શકનો અભ્યાસ િેમનરી િફાદારરી અને મનષ્ાનો પુરાિો આપે 
છ.ે િળરી આ પા્યાના કામનરી સાથે અંગ્ેજી, હહંદરી િથા સંસકૃિ ગ્ંથોના અભ્યાસ અને 
આરારથરી લેખનને દસિાિેજી રૂપ આપરી રક્યા છ.ે સંદભ્શગ્ંથોના અભ્યાસ અને ્યાદરી જ 
દરા્શિે છ ેકે આ કે્ટલરી મહેનિનું પહરણામ છ.ે ચહરત્ના્યકના જીિનનરી િિારરીખ પૂરાં 
ચાર પાનાંમાં બારરીકાઈથરી રજૂ કરરી છ.ે ઉપરાંિ રમિ િમા્શનાં િરુ પ્રમસધિ અને ઉતિમ 
મચત્ોને ૧૬ કલર પલે્ટ ગલોસરી પેજમાં મૂકરી આપ્યાં છ.ે એ સાથે આિાં અન્્ય મચત્ો જોિા 
મળરી રકે એિાં અગત્યનાં સથળોનરી ૧૬ પાનાંનરી ્યાદરી ઉમેરરી આપરી છ.ે લગભગ દરેક 
પાને લખાણને અનુરૂપ શ્વેિ-શ્યામ મચત્ો મુકા્યાં છ,ે જ ેમચત્કારનરી મચત્કલાને ચાક્ષુષ 
કરરી આપે છ.ે પહરણામે સમગ્ ચહરત્ િરુ રસપ્રદને આકષ્શક બન્્ંુય છ.ે

આ્ટલરી બરરી સામગ્રીનો સરિાળો કરરી દેિાથરી જ ગ્ંથ ઉતિમ નથરી બન્્યો. સંગ્હહિ 
સામગ્રીનરી રજૂઆિ સામાન્્ય િાચક સાથે રમસક અને અભ્યાસરી િાચકિગ્શને સંિપ્શક 
નરીિડ ેએિરી સરળ છિાં આકષ્શક રરીિે થઈ છ.ે દરેક પ્રકરણના આરંભે મૂકેલ સંસકૃિ 
અિિરણ એમાં આિિા મિષ્યને ્યોગ્ય હો્ય અને સામાન્્ય જણ સમજી રકે િેિા 
પાદ્ટરીપમાં સરળ ભાિાનુિાદ પણ મુકા્યો છ.ે ‘મચત્સૂત્મ’ના ૧૧ શ્ોક, 
‘સમરાંગણસૂત્રાર’ના બે સાથે બરીજા છ મભન્ સંસકૃિગ્ંથોનાં અિિરણો મુકા્યાં છ.ે 
જમેાં ‘શ્રરીમદ્ દેિરીભાગિિ’, ‘અપરામજિપૃચછા’, ‘મરલપરતન’, ‘મતસ્યપુરાણ’ િથા 
‘બૃહદારણ્યકોપમનષદ’નો સમાિેર થા્ય છ.ે આિાં સુ્યોગ્ય ને સપ્રમાણ અિિરણો 
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લેખકનરી બહુશ્રુિિા દરા્શિે છ.ે ગુજરાિરી ભાષામાં આ્ટલરી સજ્જિા, ચરીિ્ટ, ઊંડાણ અને 
મિસિારથરી રાજા રમિ િમા્શનું જીિનચહરત્ પ્રથમ િાર પ્રગ્ટ થ્યું છ,ે જ ેએક ઐમિહામસક 
ઘ્ટના છ.ે 

બરા ઉતિમ ગ્ંથો આમજનિાને સરળિાથરી સમજા્ય અને આસિાદા્ય િે રક્ય ન 
હો્ય એ સપટિ છ.ે આિા ગ્ંથો મા્ટ ેભાિક પાસે પણ થોડરી ્યોગિા અને સજ્જિાનરી અપેક્ષા 
સહજ રહે છ.ે આ દૃમટિએ આ ગ્ંથના પાંચમા પ્રકરણના આરંભનું અિિરણ રાજા રમિ 
િમા્શના ચહરત્ના રસાસિાદ મા્ટ ેનોંરનરી્ય છ ે: 

‘अधिकारीचात् विमलप्रतिभाशालीहृदय:’’
                    -अभभनिगुपि

અથા્શત્  મિમલ પ્રમિભા જનેા હૃદ્યમાં છ,ે એ જ રસાસિાદનનો અમરકારરી છ.ે માત્ 
મચત્કલા મા્ટ ેજ નહહ આિા ઉતિમ ગ્ંથના આસિાદન મા્ટ ેઅમરકારરી બનરે, િેને િરુ 
આનંદ મળરે! પરીએચ.ડરી. પદિરી પામ્યા પછરીનું આિું માિબર સંરોરન મહત્િનું અને 
મૂલ્યિાન બન્્યું છ.ે લેખકનરી અભ્યાસમનષ્ાને સલામ સાથે અમભનંદન!

કળાકારની	છબીને	ઉજાગર	કરવાનો	ઉપક્રમ 
  ડૉ.	જયકર	છો.	જોશી

[‘આચા્ય્શના આલોકમાં’ ઃ સંપાદન પ્રફુલ્ રાિલ, ‘કુમાર’ પ્રકારન, પહેલરી આિૃમતિ મે 
2015, હકં. રૂ. 300.]

પ્રમસધિ વ્યંગ્યમચત્સજ ્શક ડૉ. ઇન્દ્રદેિ આચા્ય્શથરી ગુજરાિ સુપહરમચિ છ.ે અહીં 
‘આચા્ય્શના આલોકનું ખૂબ સુંદર દર્શન કરાવ્યું છ.ે વ્યંગ્યમચત્સજ ્શન અને િેમનાં 
ગદ્યલખાણો અહીં ગ્ંથસથ થ્યાં છ.ે આચા્ય્શ મિરે પણ લખા્યેલાં પહરચ્યાતમક લખાણો 
સમામિટિ છ.ે આ રરીિે આચા્ય્શનરી સમગ્ છબરી આપણરી સામે પ્રગ્ટ થા્ય છ.ે

સંપાદક પોિાના મિચારો પ્રગ્ટ કરિાં –
‘લોકભાિનાના મરાલચરી’માં જણાિે છ ેકે, ‘કળાકારનરી છબરીને ઉજાગર કરિાનો 

ઉપક્રમ છ.ે’ (પૃ. 5). િેમનો આ ઉપક્રમ સો ્ટકા મસધિ થ્યો છ,ે જ ેપાને પાને દૃમટિગોચર 
થા્ય છ.ે

સંપાદક આગળ જણાિે છ,ે ‘જીિનનરી સંધ્યાએ પહોંચેલા ઇન્દ્રદેિ આચા્ય્શનો 
સજ ્શન-આલોક મારરી જમે સહુને પ્રસન્ કરરે એિરી મને શ્રધિા છ.ે’ (પૃ. 7). એક અમિ 
ઊજા્શિાન વ્યંગ્યકારનરી સમગ્ છબરી ઉપસાિરીને િમે િાચકને પણ પ્રસન્ ક્યા્શ છ,ે એ 
બાબિ પણ પ્રરંસાપાત્ છ.ે કળાકારને જીિનસંધ્યા હો્ય છ ેપરંિુ િેનરી કલા મચરકાલરીન 
હો્ય છ.ે

આચા્ય્શનરી રૈલરી કઈ રરીિે ઘડાિરી ગઈ િેનરી િાિ કરિામાં આિરી છ.ે એ જમાનામાં 
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રૂમપ્યા પંદરના દર માસે વ્યંગ્ય મિષ્યનાં પુસિકો ખરરીદે છ.ે િેમાંથરી નાનકડો પણ સમૃધિ 
ગ્ંથસંગ્હ બને છ.ે આિાં પુસિકોનાં પહરરરીલનથરી િેમનરી પોિાનરી આગિરી રૈલરી ઘડાઈ 
ગઈ હિરી. આચા્ય્શના જીિનમાં કોનું કોનું પ્રદાન છ ેએ િાિ પણ અહીં કહરી છ.ે

વ્યંગ્યમચત્ોને જોિાં એમ લાગે છ ેકે િેમનરી પોિાનરી આગિરી રૈલરી છ.ે સાિ ઓછરી 
રેખા, પાત્નરી પકડ અને જરૂર જણા્ય ત્યાં મ્યા્શહદિ ભાષા-પ્ર્યોગ એ ઇન્દ્રદેિનરી આગિરી 
મિરેષિા છ.ે વ્યમકિ-સમાજને િાગિાં એમનાં કા્ટૂ્શન્સ ઘણોબરો ઉપદેર આપે છ.ે િરીવ્ 
બુમધિરમકિ, મૂળગામરી સમજ અને સહજ રરીિે ઉતપન્ થિું હાસ્ય એમના ગુણમિરેષો છ.ે 
હફગર પરનરી સહજ પકડ િેમને મચત્કારનરી હરોળમાં આદરભેર બેસાડ ેછ.ે

િેમનાં વ્યંગ્યમચત્ો રબદો વિારા જોિાનો પ્ર્યતન કરરીએ...

પૃષ્ 194 ઉપર એક રેખામચત્ ખૂબ અસરકારક છ.ે આલમારરીમાં મિમિર પુસિકો 
છ.ે િેમાં ભૂિમિષ્યક બરાંથરી અલગ ઢગંથરી દેખા્ય છ.ે ્યોગનું પુસિક ્યોગમુદ્રામાં, 
લિસ્ટોરરી પર ઊગરી ગ્યેલું ફૂલ, લાઇફ પુસિક પર ચકલરીનો માળો, ર ફોલ નામના 
પુસિકને નરીચે પડિું દરા્શવ્યું છ.ે આ કે્ટલું બરું સૂમચિ કરે છ!ે આ જ છ ેવ્યંગ્યકારનરી 
બુમધિમતિા, જ ેઆચા્ય્શનાં મચત્ોમાં સહજ છ.ે પૃષ્ 83 પર મૂકેલું વ્યંગ્યમચત્ જોરદાર 
ક્ટાક્ષ કરે છઃે િપસિરી જિેરી દેખાિરી એક વ્યમકિ સ્ટટ્રો વિારા ચાનો આસિાદ લઈ રહરી છ.ે 
કપાળમાં મિલક, લાંબરી દાઢરી અને મૂછ, પાછળ બાંરેલરી મરખા એિાં લક્ષણોથરી િેનરી જ્ઞામિ 
ઇંમગિ થા્ય છ.ે બરીજો પણ એક ઇરારો મળે છ ેકે આ મહાર્ય વ્યસનથરી દૂર રહેિાનો 
ઉપદેર આપિા હરે. થોડાક રેખાઓમાં ઘણંબરું સૂચિરી દેિાનરી કળા અહીં સુપેરે પ્રગ્ટ 
થઈ છ.ે

આ ઉપરાંિ કનૈ્યાલાલ મુનરરી, ચાંપરરીભાઈ ઉદેરરી, હાજી મહમમદ અલારમખ્યા 
અને જ.ે કૃષણમૂમિ્શ િગેરેના કરૅહરકેચર જોિા મળે છ.ે જમેાં િેમના વ્યમકિતિનરી ખામસ્યિો 
અને લાક્ષમણકિાઓ ઉપસાિરી આપરી છ.ે આચા્યષે પોિાનરી ‘સેલફરી’ રૂપ છબરીને કા્ટૂ્શનઆકાર 
આપ્યો છ.ે

આ પુસિકમાં આચા્યષે લખેલા લેખો પણ સમામિટિ છ.ે જમેાં જીિનઘડિરનરી િાિો 
આિરી જા્ય છ.ે વ્યંગ્યમચત્કારો જિેા કે ‘ચંદ્ર’ મત્િેદરી અને બંસરીલાલ િમા્શ ‘ચકોર’ મિરેના 
સમરીક્ષાતમક લેખો મળે છ.ે પ્રસિુિ લેખોમાં િે િે મચત્કારોનરી મિરેષિા ઉપસાિરી આપરી 
છ.ે “બંસરીલાલ િમા્શનાં િાિા્શમચત્ો” નામના લેખમાં જણાિે છ ેકે િમા્શ િાિા્શમચત્ો કલાતમક 
ઢબે બનાિરી આપિા. લેખક કે પ્રકારક મચત્કાર પ્રત્યે અિગણના કરે છ ેએ િારસિરે 
ફહર્યાદ કરે છ,ે જુઓઃ “િરુ ગમગરીન સત્ય િો એ છ ેકે આપણે ત્યાં કલા અને સંસકારના 
રુરંરરો ગણાિા કે્ટલાક ખ્યાિનામ લેખકો પોિાનરી નિલકથાનાં આિાં સૌંદ્ય્શસભર મચત્ો 
મિરે બે રબદો લખિા જ્ેટલરી ખેિના પણ નથરી બિાિરી રકિા.” (પૃ. 186) હજી આ 
પહરમસથમિમાં કોઈ ફેર પડ્ો નથરી.

હાસ્યપ્રરાન િાિા્શઓ પણ સારંુ હાસ્ય પરીરસે છ.ે જમે કે ‘હરીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો’, 
‘1 હિો ચકો’, ‘એક હિો કૂકડો’ િગેરે. ‘હરીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો’માં હાસ્યમનષપમતિ 
બરાબર થઈ છ.ે નાનકડા ગામનું નામ ‘કામચોરનગર’ કહરીને ક્ટાક્ષસભર હાસ્યના 
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ચમકારા રરૂ થા્ય છ.ે મગન ખેડિૂને હરીરો મળે છ,ે ને પછરી િેના જીિનમાં ઉથલપાથલ 
રરૂ થઈ જા્ય છ.ે મિમિર પછરી િે પુનઃ ખેિર િરફ િળરી જા્ય છ.ે િાિા્શનાં મચત્ો પણ 
એ્ટલાં જ અથ્શસભર છ.ે મગન પાત્નરી લાક્ષમણકિા િેમણે છકે સુરરી જાળિરી રાખરી છ.ે 
િેમાં મચત્કારનરી કુરળિા દેખા્ય છ.ે

િાિા્શઓ અને લેખોમાં ચા્ટમૂકિઓથરી પણ નમ્શમમ્શ જન્માવ્યું છ.ે ઉ.િ. 
‘રેખચલ્રીતિ’માં ‘બહુ મિચાર કરરી કાંઈ કાંદો કાઢરી રકિો નથરી’ (પૃ. 93). એક અન્્ય 
ઉપમામાં ઊભરાિા હાસ્યને માણોઃ “િમે માણસ નથરી પણ ફાનસ છો, ને િે પણ 
બુઝાએલું.” (પૃ. 94). “હંુ મિમાનનરી ઝડપે ફંગોળાઈ બરીજા એક ખાડામાં પ્ટકાઈ પડ્ો.” 
(પૃ. 98). “શ્રાિણનો મહહમા” લેખમાં પૂજારરી પર િો જોરદાર ક્ટાક્ષ ક્યયો છ.ે સમગ્ 
લેખમાં લેખકનરી સૂક્મ મનરરીક્ષણરમકિ અને મમ્શહાસ્ય દેખા્ય છ.ે

પુસિકનરી સજાિ્ટ ઉતિમ પ્રકારનરી છ.ે 198 પાનાં છ,ે અને િેમાં 330 મચત્ો આપેલાં 
છ.ે એ્ટલે કે દરેક પાને સરેરાર બેથરી િરુ મચત્ો છ.ે િેનું કિરમચત્ આકષ્શક છ.ે સુઘડ 
મુદ્રણ, વ્યિમસથિ ગોઠિેલાં (‘કુમાર’નરી છાપણરીનરી પરંપરા મુજબ) મોહક વ્યંગ્યમચત્ો 
પુસિકને રૂપકડુ ંઅને આકષ્શક બનાિે છ.ે પ્રફુલ્ રાિલે આ પુસિકનું સંપાદન કરરીને એક 
્યજ્ઞકા્ય્શ ક્યુું છ.ે મચત્કળા અને મચત્કારો ઉપરનાં આિાં ગણ્યાગાંઠાં પુસિકો છ,ે િેમાં 
“આચા્ય્શના આલોકમાં” એક સુંદર ઉમરો કરે છ.ે

બાળનાહટકાનાલેખનનો	આવકાયતા	પ્રયાસ  ઈશ્ર	પરમાર

[ઝાડવાં	ફળ	નથી	ખાતાં	રે (બાળના્ટકો) ઃ કનુ આચા્ય્શ, પ્ર. લેખક સિ્યં, હકરોર પાક્શ 
સોસા્ય્ટરી, ડરીસા, મજ. બનાસકાંઠા, પ્રથમ આિૃમતિ-2019, પૃ. 52, હકં. રૂ. 60]

ગજુરાિરી બાળસાહહત્યક્ષેત્ના ‘બ્હા’ િરરીકે સિ્શસિરીકૃિ મગજુભાઈ બરેકા(1885-
1939)એ િેમના સમ્યમાં બાળના્ટકો મિરે કહેલું ઃ ‘ગુજરાિરી બાળરંગભૂમમ બાળના્ટકો 
મિહોણરી હિરી. એકબે રડ્ાંખડ્ાં સારાં બાળના્ટકોથરી ઊલ્ટરી િે િરારે ખાલરી લાગિરી 
હિરી અને કે્ટલાંક અપકિ બાળના્ટકોથરી િે િરિરી લાગિરી હિરી...’ – અને િે પછરી આજ ે
િહરષ્ બાળનાટ્યમિદ અમુલખ ભટ્ના સમ્યમાં્ય આ સિરૂપ અંગેનરી ઉકિ મસથમિમાં 
ખાસ ફરક પડ્ો જણાિો નથરી. ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદનાં જ્ઞાનસત્ોમાં રજૂ થિાં 
સાહહમત્યક સરિૈ્યાનું અિલોકન કરિાથરી બાળના્ટકનરી ઇ્યતિા અંગે ખાિરરી થરે.

આ પહરમસથમિ િચચે િાિા્શ-નિલ, સંપાદન, ચહરત્, રમ્શ, સંરોરન જિેાં મિમિર ક્ષેત્ે 
પચાસેક પુસિકોનું પ્રદાન કરરી ચૂકેલા લેખક કનુભાઈ આચા્ય્શ બાળસાહહત્યક્ષેત્ે પોિાનું 
પ્રથમ પુસિક રજૂ કરરી રહ્ા છ ેત્યારે િેમનું સિાગિ કરિાં આનંદ થા્ય છ.ે

એમનું સાિ બાળનાહ્ટકાઓનું આ પુસિક િેના િસિુનરી દૃમટિએ ખાસ ધ્યાન ખેંચે 
છ.ે િેમાં િેમણે આરુમનક ગુજરાિના ‘સામામજક િપસિરી’ રમિરંકર મહારાજના પસંહદિ 
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જીિનપ્રસંગો અને કા્યયોનરી ઝાંખરી કરાિરી છ.ે કા્યયોમાં ભૂમમદાન, શ્રમ, સેિા, સિ્શરમ્શસમભાિ, 
સાક્ષરિા, સારિાર, સિચછિા અને ખાસ િો પ્રજાને પરીડિા બહારિહ્ટ્યાનું હૃદ્યપહરિિ્શન 
જિેરી ઘ્ટનાઓ સામેલ છ.ે સમિરેષ િો રમિરંકર મહારાજ ઉપરાંિ ગણેર માિળંકર 
જિેરી મિમરટિ પ્રમિભાનરી ભલેને પાત્ રૂપે, પણ પ્રાસંમગક હાજરરીથરી બાળનાહ્ટકાઓ િે્ટલા 
પૂરિરી સમૃધિ થિા પામરી છ.ે

બાળનાહ્ટકાઓમાં મો્ટભેાગે મહારાજના મુખેથરી સ-મિસિર કહેિા્યેલરી િાિા્શઓ 
બાળકોને રસ પડ ેિેિરી અને મરક્ષણક્ષમ છ;ે જોકે િાિા્શઓના પ્રમાણ અને મિસિારનરી 
દૃમટિએ એ નાહ્ટકાનરી ગમિને અિરોરિરી જણા્ય છ.ે

એ જ રરીિે પ્રત્યેક બાળનાહ્ટકાઓમાં બાળકોએ કંઠસથ કરિા જિેરી િેમજ 
રાળાઓનરી સમૂહપ્રાથ્શનાઓમાં સથાન આપિા જિેરી કમિિાઓ, પ્રાથ્શનાઓ, શ્ોકો જિેરી 
સામગ્રી ગુંથા્યેલ છ.ે જોકે આ સામગ્રી પણ નાહ્ટકાના િસિુને ખાસ પૂરક હો્ય એિું નથરી; 
પણ સમૂહગાન થકરી િાિાિરણમાં સંસકાર-સૌરભ અિશ્ય અનુભિારે.

આ નાહ્ટકાઓનાં િાચન કે પ્રેક્ષણ થકરી બાળકોને સદ્ િિ્શન મા્ટ ેપ્રેરે િેિરી કેડરીઓ 
અિશ્ય લારે િેમ છ,ે ઉપરાંિ આઝાદરી પૂિષે મહાતમા ગાંરરીજીના પ્રભાિે થ્યેલાં 
લોકઆંદોલનો, િે પછરી મચંિક મિનોબાજીના પ્રભાિે થ્યેલરી િૈચાહરક ક્રાંમિનરી બાળકોને 
મજજ્ઞાસા અને ઝાંખરી થઈ રકે છ.ે

બાળનાહ્ટકાના આ અ-મચત્ સંગ્હનરી કે્ટલરીક કૃમિઓમાં મહેસાણા-બનાસકાંઠા 
મિસિારનાં પાત્ો િેમના ગ્ામમિસિારનરી બોલરીમાં સંિાદો બોલે છ;ે આથરી જ ેિે મિસિારનાં 
ગ્ામમિસિારનાં બાળકો િે કદાચ માણરી રકે પણ કૃમિને સમગ્ ગુજરાિનાં બાળકો િે પૂરંુ 
સમજી કે માણરી રકે નહીં; આથરી સળંગ બોલરી નહીં, િેનરી છાં્ટનરી છ્ટાિાળરી ઉમકિ મુકા્ય 
િે ઇચછનરી્ય લાગે છ.ે બોલરીમાં પાદિાનરી પોંચ જિેા રબદપ્ર્યોગો બાળકો મા્ટનેરી કૃમિમાં 
અનુમચિ ગણા્ય.

શ્રધિ્ેય મિભૂમિઓના જીિનપ્રસંગોનું થરીમ અપનાિરીને બાળનાટ્યક્ષેત્ે, સૂમચિ 
મ્યા્શદાઓ મનિારરીને થિા આિા લેખન-પ્ર્યોગો અિશ્ય આિકારને પાત્ છ.ે

q
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અને	છલે્લે...

અરે	!	આઝાદીનો	અમૃતમહોતસવ	પૂરો	?

ભરત	મહેતા

‘આઝાદરી'ના ત્ણ ગુરુ કહો કે છ માત્ા રબદમાં એિો રોમાંચ ભ્યયો હિો કે એ 
રબદો ગળામાંથરી નહીં, છાિરીમાંથરી નરીકળિા ! આઝાદરીના લાખો રહરીદો અને સેંકડો 
નેિાઓમાંથરી કોઈને્ય મન આઝાદરી કેિળ અંગ્ેજોના રાસનમાંથરી મુમકિ એિો સેંકડો અથ્શ 
અમભપ્રેિ ન હિો. રમ્શ, જ્ઞામિ, ભાષા, પ્રદેર આ િાડાબંરરી આપણને ભારિરી્ય બનિાં 
આંિરરી નહીં રકે એિો ભરોસો હિો. નેહરુએ 'પૂણ્શ સિરાજ્ય'નરી ઘોષણા કરેલરી ત્યારે 
કેિળ સિરાજ્ય નહીં એ જ િાિ હિરી. ગાંરરીજીનો 'સિયોદ્ય' રબદ જ ગોિરન્શરામનું 
આદર્શ કલ્યાણગ્ામ (Welfare state) હિું. ૧૪મરી ઑગસ્ટનરી મરરાિે દુમન્યા સૂિરી હિરી 
ત્યારે મબ્્ટનનો ્યુમન્યન જ રૅક ધિજનરી દાંડરીએથરી સડસડા્ટ નરીચે ઊિરરી રહ્ો હિો અને 
અરોકચક્ર સમેિ મત્રંગો આકારે લહેરાિો હિો. સહુને હિું કે હિે સોનાનો સૂરજ 
ઊગરે. આઝાદરીનરી રોરનરી અને ફૂ્ટિા ફ્ટાકડાંઓના ્ટાણે રાટિ ટ્રમપિા મહાતમાનો આતમા 
્ટૂહં્ટ્યું િાળરીને ભારિમિભાજનથરી કણસિો હિો.

આઝાદરી િો મળરી, પણ પાહકસિાન અને અઢરી દા્યકા કેડ ે બાંગલાદેર સજા્શિાં 
ઉપખંડ જિેા ભારિના બેઉ હાથ કપાઈ ગ્યા! '૫૦ સુરરીમાં ગાંરરી-સરદારે મિદા્ય લરીરરી 
પછરી નેહરુનરી દરા્ય બેઉ હાથ કપાઈ જિા જિેરી જ થઈ. િાજુ ંજન્મેલું બાળક મરણ સામે 
ઝૂઝિું હો્ય અને કાચનરી પે્ટરીમાં રાખ્ંુય હો્ય એિા દેરના હાલહિાલ હિા. છિાં રાખમાં્ય 
નિજીિન પરોિિાનો પ્ર્યતન સિપનદ્રટિા નેહરુએ ક્યયો. આઝાદરી પછરી માત્ િરીસ િષ્શમાં 
ભારિે જ ેઅનાજ ઉતપાદન ક્યુું એ આઝાદરી પૂિષેનાં બસો િષ્શમાં થ્યું ન હિું. હમણાં જ 
નેહરુનરી સાર્શ જન્મરિાબદરી ગઈ. પણ એમનાં કા્યયોને સારરી પેઠ ેરેખાંહકિ ન કરરી. રક્યાં.
બાકરી, આઝાદરીનો જ નહીં, દેરનો અને દુમન્યાનો ઇમિહાસ નેહરુ લખરીને ગ્યા છ.ે
ઇમિહાસ ઘડિાં ઘડિાં ઇમિહાસ લખાઈ રહ્ો હિો. અત્યારે જ ેસંસથાઓ ્ટપો્ટપ બંર 
પડરી રહરી છ ેકે િેચાઈ રહરી છ ેપૂરેપૂરરી કે અડરરીપડરરી એનું મનમા્શણ થ્યેલું! LIC, ભારિરી્ય 
સાહહત્ય અકાદમરી, સંગરીિ ના્ટક અકાદમરી, ONGC, IPCL િગેરે. એમણે આતમકથા, 
ભારિનો ઇમિહાસ અને મિશ્વનો ઇમિહાસ લખ્યો અને એમ હંુ, મારો દેર અને દુમન્યા 
સુરરી મત્જ્યાઓ લંબાિરી.સાહહત્યકારો , કળાકારો મા્ટ ેઅપાર આદર. ્ટરીકાકાર મનરાલાજી 
રાજ્યસભામાં ન હો્ય િો એમને ન ગમે! આર. કે. લક્ષમણ એમનરી ઠકેડરી ઉડાિે એિું 
કા્ટૂ્શન કરે ત્યારે ફોન કરરી અમભનંદન આપે! આઝાદરીનો અમૃિ મહોતસિ ઠરે ઠરે રંગે- 
ચંગે ઊજિિાનરી ભૂિપૂિ્શ મુખ્યમંત્રીશ્રરી મિજ્ય રૂપાણરીએ જાહેરાિ કરરી હિરી, કેન્દ્ર સરકારે 
પણ એિરી  બુલંદ જાહેરાિ કરેલરી. સરકાર બરીજાં કામોમાં સરકરી ગઈ અને બે દા્યકાઓ 
ઊજિિા િરફ િળરી ગઈ ! મિશ્વમિદ્યાલ્યોમાં પ્રારંભે આઝાદરીનો અમૃિ મહોતસિ રાટિ ટ્રરી્ય 
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રા્યરનરી સિાસોમરી રિાબદરી હોઈ મેઘાણરી સંગે સંગે મનાિા્યો પણ એ સરકારરી જ 
રહેલો. મેઘાણરી હાંમસ્યામાં અને રાજ્ય કેન્દ્રનરી મસમધિઓ જ કેન્દ્રમાં રહરી હિરી. મને થ્યું કે 
સિાસો કા્ય્શક્રમ થિાના છ ેિેથરી રરીરે રરીરે ઠરીક થઈ જરે. પણ આરંભે રૂરાનરી જમે આિરી 
સરસ જાહેરાિ 'િાંચે ગુજરાિ' જિેરી બનરી ગઈ. સાિત્ય ન રહ્ું. બાકરી અમૃિ મહોતસિ 
મનમમતિે નિરી પેઢરીને આઝાદરીનરી િાિો પહોંચાડિાનો મો્ટો અિસર હિો. જોકે સાહહત્ય િો 
આ કામ કરિું જ રહ્ું. ગુજરાિરીમાં મળેલરી ‘ક્રોસરોડ' જિેરી રચનાએ ઈ. ૧૯૧૫ થરી ’૭૫ 
સુરરીનરી ્યાત્ા સફળ રરીિે કરાિરી છ.ે ્યુિાનો આ રચનામાંથરી પસાર થા્ય િો્ય આઝાદરીના 
અમૃિ મહોતસિનરી ઝાંખરી પામરે.

‘આઝાદરી કા અમૃિ મહોતસિ' જિેું સૂત્ અને મચહ્ન (logo) સરકારે િહેિું મૂક્યું 
ત્યારે મને હિું કે આ દેરમાં થ્યેલ પ્રચંડ આંદોલનનરી સરખરી નોંર લેિારે પણ આઝાદરી 
મસિા્યનાં રાબેિા મુજબનાં કામોમાં મચહ્ન અને સૂત્ િાપરરીને સરકારે ઇમિશ્રરી કરરી. 
ખુરરરીનરી ખેંચિાણનો છલે્ે એિો િરિો ખેલ થ્યો કે સહુ કોઈ રાટિ ટ્ર ભૂલરીને મહારાટિ ટ્રમાં 
લાગરી ગ્યા.

એક જમાનો હિો કે જ્યારે ગુજરાિ સાહહત્ય અકાદમરી્ય આઝાદ કહો કે સિાગિ 
હિરી. લાલા હરદ્યાળ, ખુદરીરામ બોઝ, ભગિમસંહ, સરદારમસંહ રાણા , િાત્યા ્ટોપે જિેા 
કંઈ કે્ટલા્ય ક્રાંમિકારરીઓના લઘુગ્ંથ, સો-સિાસો પૃષ્ના કરોડોના ખચષે િૈ્યાર કરેલા અને 
ઠરે ઠરે લગભગ મફિ મિિરણ કરેલું. આજ ેત્યાં સરસ્તક્રાંમિના, ૧૮૫૭ના અભ્યાસરી શ્રરી 
મિષણ પંડ્ા છ ેછિાં આખું િરસ કંઈ ન થ્યું. માત્ મચહ્ન િરિું રહ્ું ! મને હિું કે 
પંચોિેરમે કોઈક આઝાદરીનાં પંચોિર કાવ્યો, િાિા્શઓ એિું ચ્યન કરરે પણ એ પણ ન 
દેખા્યું. પહરષદે આગામરી જ્ઞાનસત્માં એક બેઠક ફાળિરી છ.ે ગુજરાિરી અધ્યાપક સંઘે 
રિનપુર અમરિેરનમાં એક સિિંત્ બેઠક આઝાદરીનરી ચળિળ અને ગુજરાિરી સાહહત્યને 
ફાળિરી હિરી.

પ્રજામાં  કંઈ જ ઉતસાહ નથરી. હમણાં જ એક રાજકરી્ય પક્ષનરી ્યુિા મંચનરી બેઠકમાં 
પ્રત્યેકને એક કાગળ આપ્યો અને કહેિામાં આવ્યું કે પાંચ મમમન્ટમાં દસ ભારિરી્ય 
ક્રાંમિકારરીનાં નામ લખરી આપો. મિરાળ સભામાંથરી કોઈ પાંચ નામ ના આપરી રક્યા! 
જમલ્યાંિાલા બાગનરી રિાબદરી, ૨૦૧૯માં ગઈ પણ સેલફરી કલચરથરી આગળ ના ગઈ.

આિા િાિાિરણમાં એક સંસથા 'જનજાગૃમિ અમભ્યાન - િડોદરા'એ આખું િરસ 
મેઘાણરીનરી સિાસોમરી જ્યંિરી અને આઝાદરીનો અમૃિ મહોતસિ મનાવ્યાં. જનેું પુસિક 
અઠાિરીસ ઑગસ્ટ ેપ્રગ્ટ થિા જઈ રહ્ું છ.ે આખા િરસમાં પચાસ ઉપરાંિ વ્યાખ્યાનો 
થ્યાં હિાં. રન્ાદે પ્રકારને પણ આઝાદરીનાં પંચોિેર કાવ્યોનું ‘પંચોિેરમે’ સંપાદન પ્રગ્ટ 
ક્યુું છ.ે

આઝાદરીનરી નોળિેલ જ દૂહરિ સામેના સંઘષ્શમાં લેખે લાગરે. ભલે, પૂણ્શ સિરાજ્ય 
િો બાકરી છ ેપરન્િુ આઝાદરીનરી ચળિળમાં જ ેસિાુંગરી સમન્િ્ય હિો એ આજ ેજરૂરરી છ.ે  
આહદિાસરી પ્રજાએ કરેલો મુકાબલો હિે રરીરે રરીરે બહાર આિરી રહ્ો છ.ે ગુજરાિ સંદભષે 
અરુણ િાઘેલાએ નોંરપાત્ કામ ક્યુું છ.ે ગાંરરીજીનરી અહહંસક લડિથરી માંડરી સરસ્ત 
ક્રાંમિકારરીઓના કા્ય્શક્રમોમાં મો્ટાપા્યે બહેનો હિરી. ‘પથેરદાબરી' િાંચરીને માસ્ટર સૂ્યા્શસેને 
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મચ્ટગોંગમાં જ ેમિદ્રોહ ક્યયો એનરી નિલકથા લખાઈ છ ેજમેાં બહેનો હિરી. એ નિલકથા 
પર ‘ખેલેંગે જી જાન સે’ સરસ હફલમ બનરી છ.ે જનેે રસ હો્ય એ ખાલરી ‘આનંદમઠ' જ 
િાંચરી લે, એ દૂર પડિરી હો્ય િો ગુજરાિરીમાં લખા્યેલરી  િષા્શ અડાલજાનરી ક્રૉસ રોડ.

આજ ેઆપણે્ય ઊભા છરીએ ક્રોસ રોડ પર જ. ક્યાં જિું? મરમક્ષિ લેખે, સજ ્શક 
લેખે, સાંસકૃમિક કમ્શરરીલ લેખે અંગિ  દુ:ખનરી, સુખનરી જ િાિ ક્યા્શ કરિાનરી કે પછરી એ 
ઘૂં્ટડાને પરી જઈને વ્યાપક જનિાનાં સુખદુઃખ સાથે માલમમલાિિો? નાગાજુ ્શને િો કહરી 
દરીરેલું – “મૈં જન કમિ હંૂ, મૈં ક્યૂં હકલાઉ? સાફ સાફ બિલાઉ!’ િોિડરી સજ ્શકિાણરી 
સિનરી કે સિ્શનરી િાિ માંડરી રકિરી નથરી.

 મન આઝાદરી આઝાદરી કરિું હો્ય એિામાં જ ઉદ્યપુરમાં કનૈ્યાલાલ દરજીનરી 
મનમ્શમ હત્યાના સમાચારે હચમચાિરી મૂક્યો. ક્યાંક અખલાક, ક્યાંક ઓહરસામાં બે 
બાળકો સમેિ મપિા (ફારર) સ્ટઈેન, ક્યાંક કમિ અહેસાન જાફરરી, ગોમિંદ પાનસરે, નરેન્દ્ર 
દાભોલકર, કુલબગધી ચાલ્યા જ કરે છ.ે..

સુલિાન મહેમદનરી એક કમિિાથરી પૂરંુ કરંુ...

‘સૂરજ હહન્દુ, ચંદા મુમસલમ
           િારોં કરી ક્યા જાિ ?
હકસકરી હૈ ્યે સામઝર 
           હક િૂ્ટિે રહે સારરી રાિ?'

q

‘પરબ’ના 
લેખકોને	નમ્ર	સવનંતી

• પોિાનરી રચનાઓ કેિળ ‘પરબ’ના ઇ-મેલ પર જ મોકલિરી.
• એક રચના મોકલરી હો્ય એનો સિરીકૃિ/અસિરીકૃિનો જિાબ મળે 

પછરી જ બરીજી રચનાઓ મોકલિરી.
• ઇ-મેલમાં હાંમસ્યો છોડિો કારણ કે ફાઇમલંગ િખિે રબદો કપાઈ 

જા્ય છ.ે
• થોકબંર કમિિાઓ એકસાથે ન મોકલિરી.
• સિરીકૃિ/અસિરીકૃિનો જિાબ મેળિિા પોસ્ટકાડ્શ મોકલિું.
• ઇ-મેલમાં રચનાઓ નામ સાથે મળે છ ેપરન્િુ સરનામું હોિું નથરી. 

િેથરી નામ-સરનામું-ફોનનંબર પણ મોકલિાં.
• રક્ય હો્ય િો ઇ-મેલનરી િડ્શફાઇલ પણ પરીડરીએફ સાથે મોકલિરી.
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પહરષદવૃત્ત

ઉમાશંકર	જોશી	જનમજયંતી	સનસમત્તે

વૃક્ષારોપણ-વયાખયાનો

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ વિારા િા. 21 જુલાઈ 2022ના રોજ સાંજ ે4 કલાકે 
પહરષદપ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. રાહનરી અધ્યક્ષિામાં ઉમારંકર જોષરી જ્યંિરી મનમમતિે 
િૃક્ષારોપણનો કા્ય્શક્રમ ્યોજા્યો હિો. આ કા્ય્શક્રમ સાથે ગુજરાિ રાજ્યનરી 21 કૉલેજોએ 
પણ ઉમારંકર જન્મજ્યંિરીમનમમતિે કા્ય્શક્રમોનું આ્યોજન ક્યુું હિું. આ કા્ય્શક્રમમાં 
પહરષદપ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. રાહ, ઉપપ્રમુખ શ્રરી મારિ રામાનુજ અને શ્રરી પ્રફુલ્ રાિલ, 
મહામંત્રીશ્રરી સમરીરભાઈ ભટ્, ગ્ંથાલ્યમંત્રીશ્રરી મનરીષ પાઠક, સિાધ્યા્યપરીઠમંત્રીશ્રરી 
છા્યાબેન મત્િેદરી પહરષદના ્ટટ્રસ્ટરી શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરી, ક. લા. સિાધ્યા્યમંહદરના 
પૂિ્શમન્યામક શ્રરી રમેર ર. દિે, સિ્શશ્રરી અમનલા દલાલ, રૂપા રેઠ, લતિા હરીરાણરી, હેમંિ દિે, 
્યોગેર જોરરી િથા પહરષદના કમ્શચારરીઓ ઇિુભાઈ કુરકુહ્ટ્યા, ચંદ્રકાન્િ ભાિસાર, 
રમશમકાન્િ દિે, દરીમપ્ત રાહ, સનેહલ ચૌરરરી, મનહાર દેસાઈ, જ્યંમિ િાઘેલા અને 
સાહહત્યરમસકો અને િૃક્ષપ્રેમરીઓનરી હાજરરીમાં પહરષદપ્રાંગણમાં િૃક્ષારોપણ થ્યું હિું.

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના પ્રાંગણમાં િૃક્ષારોપણ 21મરી જુલાઈએ ક્યુું હિું િેના 
જ અનુસંરાને િા. 24-7-2022ના રોજ અમદાિાદ િેસ્ટ પલાન્્ટરેન ્ટરીમના 42 સભ્યોએ 
પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીરભાઈ ભટ્ િથા ગ્ંથાલ્ય મંત્રી શ્રરી મનરીષ પાઠકનરી િેમજ 
પહરષદના કમ્શચારરી ઇિુભાઈ કુરકુહ્ટ્યા અને ચંદ્રકાન્િ ભાિસારનરી ઉપમસથમિમાં 
પહરષદપ્રાંગણમાં સિારે 7-00 થરી 10-00 દરમમ્યાન િૃક્ષારોપણ ક્યુું હિું. અમદાિાદ 
િેસ્ટ પલાન્્ટરેન ્ટરીમનો આભાર.

ઉમારંકર જોરરી જન્મ જ્યંિરી મનમમતિે પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્ના 
સફળ પ્ર્યતનથરી ગુજરાિનરી 21 કૉલેજોએ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સાથે જોડાઈને 
પોિાનરી કૉલેજોમાં ઉમારંકર જોરરી જન્મજ્યંમિ મનમમતિે કા્ય્શક્રમો ક્યા્શ. આ કૉલેજોના 
નામો આ પ્રમાણે છ!ે 1. ડરી.સરી.એમ. કૉલેજ, િરીરમગામ, 2. પરી.આર.બરી. આટ્્શ સ ઍન્ડ 
પરી.જી.આર. કોમસ્શ કૉલેજ, બારડોલરી, 3. પૂ. એલ. એમ. િોરા કૉલેજ ઑફ આરસ્શ ઍન્ડ 
કોમસ્શ, સા્યલા, 4. શ્રરીમિરી હંસાબહેન છગનભાઈ પ્ટલે (કંડારરી) આરસ્શ ઍન્ડ કોમસ્શ 
કૉલેજ, મમ્યાગામ-કરજણ, 5. સૂરજબા મહહલા આરસ્શ કૉલેજ, નહડ્યાદ, 6. એમ.્ટરી.બરી. 
આરસ્શ કૉલેજ, સૂરિ, 7. મહહલા મિશ્વમિદ્યાલ્ય, િડોદરા, 8. શ્રરી બરી. કે. પ્ટલે આરસ્શ 
અને શ્રરીમિરી એલ. એમ. પ્ટલે કોમસ્શ કૉલેજ, સાિલરી, 9. માણેકચોક બૅંક આરસ્શ ઍન્ડ 
મહેમદાિાદ અબ્શન બૅંક કોમસ્શ કૉલેજ, મહેમદાિાદ, 10. એસ. ડરી. આરસ્શ ઍન્ડ રાહ 
બરી. આર. કોમસ્શ કૉલેજ, મહેમદાિાદ, 11. ઉમા આરસ્શ ઍન્ડ નાથરીબા કોમસ્શ કૉલેજ, 
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ગાંરરીનગર, 12. શ્રરી પરી. કે. ચૌરરરી મહહલા આરસ્શ કૉલેજ, ગાંરરીનગર, 13. હહંમિનગર 
આરસ્શ ઍન્ડ કોમસ્શ કૉલેજ, હહંમિનગર, 14. રેઠ બરી. સરી. રાહ આરસ્શ કૉલેજ, િડાલરી, 
15. શ્રરી ્ટરી. એમ. રાહ મહહલા આરસ્શ કૉલેજ, ઈડર, 16. ગુજરાિ કેમન્દ્ર્ય મિશ્વમિદ્યાલ્ય, 
ગાંરરીનગર, 17. શ્રરી જી. કે. ઍન્ડ સરી. કે. બોસમમ્યા કૉલેજ, જિેપુર, 18. લોકભારિરી, 
સણોસરા, 19. શ્રરી એસ. ડરી. પ્ટલે આરસ્શ ઍન્ડ સરી. એમ. પ્ટલે કોમસ્શ કૉલેજ, આંકલાિ, 
20. શ્રરી ઉમમ્યા આરસ્શ ઍન્ડ કોમસ્શ કૉલેજ, અમદાિાદ, 21. શ્રરી જ.ે પરી. શ્રોફ આરસ્શ 
કૉલેજ, િલસાડનો સમાિેર થા્ય છ.ે પહરષદ મંત્રી સમરીર ભટ્ ેઆ 21 કૉલેજો પહરષદ 
સાથે જોડાઈ િેનો આનંદ વ્યકિ ક્યયો હિો અને પહરષદ સાથે જોડા્યેલરી બરરી જ કૉલેજોનો 
પહરષદ િિરી આભાર માને છ.ે

વયાખયાન

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના સિાધ્યા્યપરીઠ મિભાગ વિારા ઉમારંકર જોરરી જન્મ 
જ્યંિરીનો કા્ય્શક્રમ સાંજ ે5-00 કલાકે પહરષદના ગૌિર્શન સમૃમિ મંહદરમાં ્યોજા્યો હિો. 
સિાધ્યા્યપરીઠ મંત્રી શ્રરી છા્યાબેન મત્િેદરીએ કા્ય્શક્રમમાં પરારેલા સૌ સાહહત્યરમસકોને 
આિકા્યા્શ હિા. પહરષદના મહામંત્રી સમરીર ભટ્ ેકા્ય્શક્રમનરી ભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી. 
પહરષદપ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. રાહે પ્રાસંમગક ઉદબોરન કરિાં કહ્ું હિું કે ગૌિર્શનરામે 
રમણરી્ય રબદ ઉપર ભાર મૂક્યો હિો અને ઉમારંકર જોરરીએ સુ-રેખ ગમિના સાહહત્યકાર 
રહ્ા છ.ે એનો મનદષેર ક્યયો હિો. ઉમારંકર જોરરીના કાવ્યોનું પઠન અને આસિાદ મનરંજન 
ભગિ વિારા કરિામાં આિેલું િેનરી દૃશ્ય-શ્રાવ્ય પ્રસિુમિ કરિામાં આિરી. ‘સંરોરક 
ઉમારંકર જોરરી’ મિરે શ્રરી હેમન્િ દિેએ મિવિિાસભર વ્યાખ્યાન આપ્યું હિું. જમેાં િેમણે 
‘અખો એક અધ્ય્યન’ અને ‘પુરાણોમાં ગુજરાિ’ મિરે મિગિે ચચા્શ કરરી હિરી. ઉમારંકર 
જોરઈ એક મો્ટા ગજાના કમિનરી સાથે સાથે મો્ટા ગજાના સંરોરક પણ છ.ે િેનરી 
િકિવ્યમાં ચચા્શ કરરી હિરી. પહરષદના ઉપપ્રમુખ શ્રરી પ્રફુલ્ રાિલે આભારમિમર કરરી 
હિરી. આ કા્ય્શક્રમનું આ્યોજન અને સંચાલન સિાધ્યા્યપરીઠ મંત્રી છા્યાબેન મત્િેદરીએ ક્યુું 
હિું.

પુસતક	પ્રદશતાન

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. મ. ગ્ંથાલ્ય વિારા સથાપના હદન મનમમતિે 
દર મહહનાનરી 17મરી િારરીખથરી એક સપ્તાહ સુરરી ્યોજાિા પુસિક પ્રદર્શનમાં ઉમારંકર 
જોરરીના જન્મહદન મનમમતિે િા. 18 થરી 23 જુલાઈ દરમમ્યાન ગુજરાિરી કમિિાનાં પુસિકોનું 
પ્રદર્શન રાખિામાં આવ્યું હિું. જમેાં દર િખિનરી જમે ગ્ંથાલ્યમંત્રી મનરીષ પાઠક, 
પરરીમક્ષિ જોરરી, પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્, મમણભાઈ પ્રજાપમિ, ચેિન રુકલ, 
જ્યંિ ડાંગોદરા, િષા્શ પ્રજાપમિ, ભારિરી દેસાઈ, મેહુલ મત્િેદરી ઉપરાંિ િાચકો મિદ્યાથધી 
ભાઈ-બહેનો અને સાહહત્યપ્રેમરીઓએ આ પ્રદર્શનનો લાભ લરીરો હિો. હંમેરનરી જમે મપ્રવ્યૂ 
આપરી ન્્યૂઝ પ્રકામરિ કરિાં મરીહડ્યાએ પણ આ પુસિક-પ્રદર્શનનરી નોંર લરીરરી હિરી.
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પાસક્ષકી

િા. 23-7-2022 ને રમનિારના રોજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં સાંજ ે5.00 
કલાકે કોરોના પછરીના લાંબા અંિરાલ બાદ પુનઃ ‘પામક્ષકરી’ કા્ય્શરાળાનું આ્યોજન 
કરિામાં આવ્યું હિું. િાિા્શ, મનબંર, એકાંકરી, મિિેચન િગેરે સિરૂપોનું પામક્ષકરીમાં સજ ્શન 
વિારા િાંચન થા્ય અને ઉપમસથિ સજ ્શકો અને ભાિકો જ ેિે સિરૂપ પર પોિાનો અમભપ્રા્ય 
રજૂ કરે અને એ રરીિે કોઈ એક સિરૂપનરી મિરદ ચચા્શ કરિામાં આિે એિો ઉદ્રે આ 
કા્ય્શરાળા પાછળ રહેલો છ.ે આજનરી પુનઃ રરૂ થ્યેલરી આ કા્ય્શરાળાનરી ભૂમમકા પહરષદના 
મહામંત્રી સમરીર ભટ્ ેબાંરરી આપરી હિરી. િેમજ ઉપપ્રમુખ કમિશ્રરી મારિ રામાનુજ અને 
પ્રફુલ્ભાઈ રાિલે પ્રાસંમગક ઉદબોરન કરરી આ નિપ્ર્યાણને સમ્યસરનરી ઉતિમ પ્રિૃમતિ 
િરરીકે મૂકરી આપરી હિરી. િો િાિા્શકાર બરીમપન પ્ટલેે િાિા્શના સિરૂપ મિરે મિગિે િાિ કરરી 
પામક્ષકરીના પૂિ્શ સમ્યને િેના હેિુઓ સાથે ્યોગ્ય પહરપ્રેક્્યમાં મૂકરી આપ્યો હિો. આજનરી 
મિરેષ ઉપમસથમિમાં જ્ઞાનપરીઠ પુરસકાર મિજિેા સાહહત્યકાર શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરીએ પણ 
પુનઃ રરૂ થ્યેલરી આ પ્રિૃમતિ મા્ટ ેઆરરીિ્શચન પાઠવ્યા હિા. આજનરી આ સભામાં િાિા્શકાર 
રમષેન્દ્ર મત્િેદરીએ ‘ગમિું એ્ટલે’ િાિા્શનું િાંચન ક્યુું હિું. આ િાિા્શ પોિાનું ઘર ગુમાિરીને 
રસિા પર આિરી ગ્યેલરી સ્તરીનરી મિષમ પહરમસથમિ અને એ પહરમસથમિમાં પણ િષયો પછરી 
પોિાના સૌંદ્ય્શને ચાનરી કરી્ટલરી પર દૂર રહરી માણિા આિિા એક પુરૂષનરી મુલાકાિનરી 
િાિ કરરી અંિે ‘ત્યારે પણ િું ગમિો ન હિો અને આજ ેપણ ગમિો નથરી’ના ચો્ટદાર 
અંિનરી િાિા્શ રજૂ કરિામાં આિરી હિરી. આ કા્ય્શક્રમમાં કમિશ્રરી હષ્શદ મત્િેદરી, ગ્ંથાલ્યમંત્રી 
અને કમિ મનરીષ પાઠક, પ્રિાપમસંહ ડાભરી, ચેિન રુકલ, સુમનિા ચૌરરરી જિેા સજ ્શકો 
ઉપમસથિ રહ્ા હિા. આ સમગ્ કા્ય્શક્રમનું સંચાલન પામક્ષકરીના સં્યોજક િરરીકે જ્યંિ 
ડાંગોદરાએ ક્યુું હિું. 

એનીબેન	સરૈયા	લેસખકા	પ્રોતસાહનસનસધ

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ અંિગ્શિ ચાલિરી બહેનોનરી સાહહમત્યક પ્રિૃમતિનો કા્ય્શક્રમ 
એનરીબેન સરૈ્યા લેમખકા પ્રોતસાહનમનમર અંિગ્શિ કા્ય્શક્રમ િા. 26-7-2022ના રોજ સાંજ ે
4.00 કલાકે પહરષદમાં ્યોજા્યો હિો. આ કા્ય્શક્રમના પ્રારંભે પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી 
સમરીર ભટ્ ેકા્ય્શક્રમનરી ભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી. એનરી બેન સરૈ્યા લેમખકા પ્રોતસાહનમનમર 
બહેનો મા્ટનેરી સાહહમત્યક પ્રિૃમતિઓ કરે છ.ે િેનરી મિરામ પછરી પુનઃ રરૂઆિ કરરી હિરી. 
આ કા્ય્શક્રમના સં્યોજક શ્રરી પ્રજ્ઞા પ્ટલેે એનરીબેન સરૈ્યા લેમખકા પ્રોતસાહનમનમરનરી 
પ્રિૃમતિનો પહરચ્ય કરાવ્યો હિો. આજના િકિા શ્રરી અમનલા દલાલે પોિાના લેખન અને 
અનુિાદપ્રહક્ર્યાનરી િાિ કરરી હિરી. જમેાં િેમણે મિિેચનપ્રિૃમતિ અને અનુિાદ કા્ય્શપ્રિૃમતિનરી 
મિગિે િાિ કરરી હિરી. પહરષદના ઉપપ્રમુખ પ્રફુલ્ રાિલે પણ પોિાના સજ ્શનપ્રહક્ર્યાનરી 
િાિ કરરી હિરી. જમેાં કાન્િના જીિનચહરત્ મિરે અને પોિે કરેલા અનુિાદ ‘જગંલ’ 
મિરેનરી િેમજ પોિે કરરી રહેલા સાહહમત્યક અભ્યાસનરી િાિ કરરી હિરી. આ પ્રસંગે િહરષ્ 
સાહહત્યકાર શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરી પણ ઉપમસથિ રહ્ા હિા. જમેણે રરીરુબહેન પ્ટલેને ્યાદ 
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કરરીને બહેનોનરી સાહહમત્યક પ્રિૃમતિ કેિરી રરીિે સમૃધિ બને િેનરી ચચા્શ કરરી હિરી. બરીજા 
સં્યોજક લિાબહેન હરીરાણરીએ સૌનો આભાર માન્્યો હિો. આ પ્રસંગે મગહરમા ઘારેખાન, 
દૃમટિ પ્ટલે, સુમનિા ચૌરરરી િગેરે બહેનો ઉપમસથિ રહ્ા હિા.

ગ્ંથસવમશતા

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ આ્યોમજિ ‘ગ્ંથમિમર્શ’ કા્ય્શક્રમ અંિગ્શિ મારિ 
રામાનુજકૃિ નિલકથા ‘્યુગાંિર’નું આસિાદલક્ષરી િકિવ્ય શ્રરી મનસુખ સલ્ાએ િા. 27-
7-2022ના રોજ સાંજ ે5.00 કલાકે પહરષદના ગૌિર્શન સમૃમિ મંહદરમાં આપ્યું હિું.

આ કા્ય્શક્રમમાં પહરષદના મહામંત્રીશ્રરી સમરીર ભટ્ ેસૌને આિકાર આપ્યો હિો. 
અને કા્ય્શક્રમનરી ભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી. શ્રરી મનસુખ સલ્ાએ ‘્યુગાંિર’ નિલકથાનો 
આસિાદ કરાિિાં કહ્ું હિું કે આ ભાલપ્રદેરનરી કથા છ.ે જમેાં બે બ્ાહણ કુ્ટુબંનરી િાિ 
છ.ે એક બાપજી અને બરીજા પ્રભારંકર. આ નિલકથામાં ત્ણ પેઢરીનરી 150 િષ્શ પૂિષેનરી કથા 
છ.ે આ નિલકથા ખલ પાત્ મિનાનરી છ.ે જમેાં ત્યાગ અને સમજણ જોિા મળે છ.ે 
‘્યુગાંિર’ નિલકથાના લેખક શ્રરી મારિ રામાનુજ ેસજ ્શક કેહફ્યિ આપરી હિરી. જમેાં 
િેમણે મોસાળના ગામ કોઠને િિન પચછમને અને પચછમ ગામના િળાિનું સમરણ ક્યુું 
હિું. શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરીએ પ્રાસંમગક ઉદબોરન ક્યુું હિું. પહરષદના ઉપપ્રમુખ પ્રફુલ્ 
રાિલે સૌનો આભાર વ્યકિ ક્યયો હિો. સમગ્ કા્ય્શક્રમનું સંચાલન શ્રરી મનરીષ પાઠકે ક્યુું 
હિું. આ કા્ય્શક્રમમાં સાહહત્યરમસકો મો્ટરી સંખ્યામાં હાજર રહ્ા હિા.

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

q
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સાહહતયવૃત્ત

ગુજરાતીમાં	હાસય-કટાક્ષના	ઈસતહાસકાર-હાસયલેખક	મધુસુદન	
પારેખ	‘સપ્રયદશશી’નો	શતાસબદપ્રવેશ

મરુસુદન પારેખ ‘મપ્ર્યદરધી’નો હદ. 14-7-2022ના રોજ રિામબદિષ્શમાં પ્રિેર થઈ 
ગ્યો છ.ે મરુસુદનભાઈએ મિિેચક, સંપાદક અને અનુિાદક િરરીકેનરી પણ કા્ય્શ ક્યુું છ ે
પણ એ પ્રમસધિ થ્યાં હાસ્યલેખક િરરીકે. ગુજરાિ રાજ્યના સથાપના િષ્શ 1960થરી એમનરી 
હાસ્યરસનરી એક કોલમ ‘હંુ, રાણરી અને રકરાભાઈ’ રરુ થઈ જ ેઆજપ્ય્શિ હાસ્યરસ 
મપરસરી રહરી છ.ે આ કોલમ મનમમતિે એમણે લખેલાં હાસ્યલેખો-હાસ્યમનબંમરકાઓમાંથરી 
ચ્યમનિ-સંપાહદિ લેખોના પુસિકો પણ થ્યાં છ.ે જમેાં હંુ રાણરી અને રકરાભાઈ (1965), 
સૂડરી સોપારરી (1967), રમિિારનરી સિાર (1971), હંુ રારા અને રા્યજી (1974), આપણે 
બરાં (1975), મિનોદા્યન (1982) અને પેથાભાઈ પુરાણ (1985) ઈત્યાહદ પુસિકો  
મુખ્ય છ.ે 

મરુસુદનભાઈનું મૂળ િિન સુરિ. 1945માં મુંબઈ ્યુમન.માંથરી ઈમિહાસ અને 
અથ્શરાસ્ત સાથે બરી.એ., પછરી 1952માં ગુજરાિ ્યુમન.માંથરી ગુજરાિરી-સંસકૃિ સાથે 
એમ.એ., થ્યા. 1958માં ‘ગુજરાિરી િાિા્શસાહહત્યમાં પારસરી લેખકોનો ફાળો’ મિષ્યે 
સંરોરન ક્યુું અને પરીએચ.ડરી.નરી પદિરી મેળિરી. રરુઆિમાં 1945-55 દરમમ્યાન મરક્ષક 
અને પછરી 1955થરી 1983માં મનિૃમતિ લરીરરી ત્યાં સુરરી હ.કા. આ્ટ્શસ્ કૉલેજમાં અધ્યાપક 
િરરીકે સિિ કા્ય્શરિ રહ્ા. 1961માં ‘બુમધિપ્રકાર’ના િંત્રીનરી જિાબદારરી સિરીકારરી િે છકે 
હમણાં સુરરી મનભાિરી. છિે્ટ ેનાદુરસિ િમબ્યિને લરીરે સિૈમચછક રરીિે એમણે િંત્રીપદનરી 
જિાબદારરીમાંથરી મુમકિ લરીરરી. 1974થરી ગુજરાિ સાહહત્ય સભાના મંત્રીપદે કા્ય્શરિ થ્યા. 
અંગ્ેજી સાહહત્યના ઉદ્યકાળથરી મમલ્ટન સુરરીના સાહહત્યના ઈમિહાસનો સરળ ગુજરાિરી 
ભાષામાં પહરચ્ય કરાિિું િેમનું પુસિક ‘અંગ્ેજી સાહહત્યનું આચમન’ (1979) છ,ે જ ે
ઉપક્રમે થ્યેલરી ગ્ંથમાળાને 1972નો કુમારચંદ્રક એના્યિ થ્યો હિો. એમના પુસિક 
‘મિનોદા્યન’ મા્ટ ે એમને ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ િરફથરી 1982-83નું જ્યોિરીન્દ્ર 
પાહરિોમષક પ્રાપ્ત થ્યું હિું. 

હાસ્યલેખ કે હાસ્યમનબંમરકાના લેખનકે્ષત્ે િેઓ 1960માં પ્રિૃતિ થ્યા ત્યારથરી રરુ 
કરરીને આજ ેિષ્શ 2022માં જ્યારે િેઓ પોિાના આ્યુષ્યના રિામબદિષ્શમાં પ્રિેર કરે છ ે
ત્યાં સુરરી, છલે્ાં 62 િષ્શથરી સિિ સહક્ર્ય છ.ે હાસ્યકિારો ઉપરાંિ 1988માં મરુભાઈએ 
મિશ્વમિદ્યાલ્ય અનુદાન આ્યોગ (્યુજીસરી)નરી સહા્યથરી ‘ગુજરાિરીમાં હાસ્ય અને ક્ટાક્ષ- 
ગુજરાિરી સાહહત્યના ઉદ્યકાળથરી આજ સુરરી’ મિષ્યે ્યુમનિમસ્શ્ટરી કક્ષાનું એક મિમરટિ 
પુસિક આપ્યું છ ેએ ગુજરાિરી ભાષા-સાહહત્ય અને એમાં્ય ખાસ કરરીને હાસ્યસાહહત્ય 
ક્ષેત્ે એમનંુ મૌમલક અને મિમરટિ પ્રદાન છ.ે મરુસુદનભાઈ મનરામ્ય દરીઘ્શ આ્યુષ્ય પ્રાપ્ત 
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કરે અને પોિાનરી અમિરિ સાહહત્ય્યાત્ાના પહરપાકરુપે ઉતિમ ચ્યનોના માધ્યમથરી સૌને 
ઉતિમ હાસ્યસાહહત્યનું આચમન કરાિિા રહે એિરી અભ્યથ્શના.

નમતાદ	સાહહતય	સભા	દ્ારા	નંદશંકર	ચંદ્રકની	જાહેરાત
સાહહત્યસિરુપને ધ્યાનમાં રાખરીને જાહેર કરિામાં આિિા નંદરંકર ચંદ્રક િષ્શ 

2019-20 મા્ટ ેકુમારપાળ દેસાઈ મલમખિ નિલકથા અનાહિાને િથા િષ્શ 2020-21 મા્ટ ે
નરીિા જોરરીના નિમલકાસંગ્હ ખુલ્રી હિાને એના્યિ થરે. બંને મિજિેાઓને અમભનંદન. 

ઓમ	કમયુસનકેશન	દ્ારા	સાહહતય-સંગીતના	કાયતાક્રમો	યોજાયા
75મા જન્મહદન પ્રસંગે રબદજ્યોમિ અંિગ્શિ કમિ લેખક સંપાદક સરુપ ધ્ુિે 

પોિાના જીિન-કિન મિરે િકિવ્ય આપ્યું હિું. આઝાદરીના અમૃિ મહોતસિનરી ઉજિણરીના 
ભાગરુપે ગુજરાિ રાજ્યસંગરીિ ના્ટક અકાદમરીના સહ્યોગથરી મિશ્વ સંગરીિ હદન મનમમતિે 
રાસ્તરી્ય અને ભમકિ સંગરીિના કા્ય્શક્રમમાં િરુણ દેરપાંડ,ે રુષભ ચાિડા અને મબલિા 
રાિલે ગરીિસંગરીિ પ્રસિુિ ક્યુું હિું. કાજલ પરમારના સંચાલનમાં થ્યેલા આ કા્ય્શક્રમનરી 
પહરકલપના રાજન રુકલ અને ન્યન પંચાલનરી હિરી. આષાઢસ્ય પ્રથમ હદને ્યોજા્યેલા 
મેઘદૂિમ્ કા્ય્શક્રમ અંિગ્શિ ચંદન ઠાકોરના મનદષેરનમાં મનરાલરી ઠાકોરે નૃત્યનાહ્ટકા પ્રસિુિ 
કરરી હિરી. હદગરીર મહેિાના 89મા જન્મહદન પ્રસંગે દૂરના એ સૂર અંિગ્શિ જિરીન 
લાખરીઆએ એમના જીિન મિરે, ઋચા બ્હભટ્ ેએમના મનબંર મિરે, પરેર ના્યકે એમના 
ના્ટકો મિરે સાહહમત્યક વ્યાખ્યાન આપ્યા હિા. બુકર પ્રાઈઝ મિજિેા ગરીિાંજમલશ્રરીનરી 
નિલકથા રેિ સમામરનો પરેર ના્યકે પહરચ્ય કરાવ્યો હિો. 

સવનોદ	ભટ્ટને	વજુ	કોટક	સુવણતાચંદ્રક	સનમાન
મચત્લેખા સામમ્યક વિારા એનરી સાથે સંકળા્યેલા વ્યમકિતિને સિ. િજુ કો્ટક સુિણ્શ 

ચંદ્રકથરી સન્મામનિ કરિાનરી પરંપરા 1975થરી ચાલરી આિરી છ.ે એ અનુસંરાને 2018માં 
હાસ્ય લેખક મિનોદ ભટ્ને આ સન્માન આપિાનું હિું પરંિુ કા્ય્શક્રમ ્યોજા્ય િે પહેલાં જ 
એમણે મિશ્વમાંથરી મિદા્ય લરીરરી. ત્યારબાદના આકમસમક કોરોનાકાળ પછરી િાજિેરમાં 
અમદાિાદ ખાિે ્યોજા્યેલા એક કા્ય્શક્રમમાં મિનોદ ભટ્ને મરણોતિર આ ચંદ્રક અપ્શણ 
કરા્યો. ત્યારે ઉપમસથિ સિષેશ્રરી રમિલાલ બોરરીસાગર, સાંઈરામ દિે, મચત્લેખા જૂથના 
મૌમલકભાઈ કો્ટક, મનન કો્ટક, સુભાષ લાખાણરીનરી પ્રેરક ઉપમસથમિમાં મિનોદભાઈના 
પુત્ સનેહલ ભટ્ ેઆ ચંદ્રક સિરીકા્યયો. આ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, કેમબને્ટ મંત્રીઓ 
સહહિના રાજકરી્ય અગ્ણરીઓ ઉપરાંિ ગુજરાિરી સાહહત્ય, પત્કારતિના નામાંકરીિ 
વ્યમકિઓ હાજર રહ્ા હિા.
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સાહહતય	અકાદમી	દ્ારા	મધયકાલીન	સાહહતય	સવષયક	સંગોસઠિ
િાજિેરમાં સાહહત્ય અકાદમરી, હદલહરી અને ગુજરાિરી ભાષા સાહહત્ય મિભાગ, 

ગૂજરાિ મિદ્યાપરીઠના સં્યુકિ ઉપક્રમે “મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહમત્યક સંરોરન અને 
સંપાદન” મિષ્ય પર બે હદિસરી્ય સંગોમષ્ ્યોજાઈ ગઈ. આ પ્રસંગે ડો. મિનોદ જોરરીએ 
આપણરી મધ્યકાલરીન પરંપરાને સંરોરન વિારા હજુ િરારે ઉજાગર કરિા પર ભાર મૂક્યો 
હિો. બરીજ ભાષણમાં પ્રો. ડો. બળિંિ જાનરીએ મધ્યકાલરીન સાહહમત્યક સંરોરનમાં 
સંરોરકો અને સંપાદકોના ્યોગદાનનો ગ્ાફ રચરી આપ્યો હિો. જુદા જુદા પાંચ સત્ોમાં 
મિવિાન અને િજજ્ઞ િકિાઓએ જુદા જુદા સંરોરકો અને સંપાદકો મિરે અભ્યાસપૂણ્શ 
પેપર રજૂ ક્યા્શ હિા. 

જમેાં સુરારક્યુગના મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યનાં સંરોરકો અને સંપાદકો 
મિરે પ્રસાદ બ્હભટ્; સાક્ષર્યુગના મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યનાં સંરોરકો અને 
સંપાદકો મિરે મપનાકરીનરી પંડ્ા; મુમન મજનમિજ્યજી અને મુનરરીનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી 
સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે રમેર ઓઝા; ઈચછારામ સૂ્ય્શરામ દેસાઈ 
અને મોહનલાલ દલરીચંદ દેસાઈનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન 
ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે કરીમિ્શદા રાહ; રા. ચુ. મોદરી અને છ. મિ. રાિળ અને જઠેાલાલ મત્િેદરીનું 
મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે સંજ્ય મકિાણા; 
કે. કા. રાસ્તરી,  હહરિલ્ભ ભા્યાણરી, ભોગરીલાલ સાંડસેરાનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી 
સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે બળિંિ જાનરી; મનસુખલાલ ઝિેરરી, કા. 
બ. વ્યાસ, ભૂપેન્દ્ર મત્િેદરી અને અનસૂ્યા મત્િેદરીનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં 
સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે  દર્શના ઓઝા; ઉમારંકર જોરરી, રમસકલાલ પરરીખ 
અને ડોલરરા્ય માંકડનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન 
મિરે જ.ે અમ. ચંદ્રિાહડ્યા; મુમન પુણ્યમિજ્યજી, સુખલાલજી, ર.ચરી. રાહ અને દલસુખ 
માલમિ્યાનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે  
અભ્ય દોરરી; કેરિ હ. ધ્ુિ, મરિલાલ જસેલપુરા, રણમજિ પ્ટલે અને વ્જરા્ય દેસાઈનું 
મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે ભગરીરથ 
બ્હભટ્ના લેખનું િાંચન પ્રસાદ બ્હભટ્ ેક્યુું હિું. 

 અનંિરા્ય રાિળ, ચરીમનલાલ મત્િેદરી અને હરીરા રા. પાઠકનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી 
સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે દર્શનાબહેન રોળહક્યા; રા. મિ. પાઠક, 
મિજ્યરા્ય િૈદ્ય, ચંદ્રકાન્િ મહેિા અને મંજુલાલ મજમુદારનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી 
સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે રાજરે પંડ્ા; રામપ્રસાદ બક્ષરી, 
નગરીનદાસ પારેખ, કનુભાઈ જાનરી અને મોહનલાલ પ્ટલેનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી 
સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે ભરિ મહેિા; રમણલાલ જોરરી, રમિલાલ 
ના્યક અને રમેર રુકલનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે 
પ્રદાન મિરે અરૂણ કક્કડ; સુરેર જોષરી અને જ્યંિ કોઠારરીનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી 
સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે ભરિ પંડ્ા; સુભાષ દિે, ચંદ્રકાન્િ રેઠ, 
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નરોતિમ પલાણ અને રમણ સોનરીનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન 
ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે મનસગ્શ આહરીર; હસુ ્યામજ્ઞક, મહેન્દ્ર દિે અને કામન્િભાઈ રાહનું 
મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે અજ્યમસંહ 
ચૌહાણ; કનુભાઈ રેઠ, રમિલાલ બોરરીસાગર અને કુમારપાળ દેસાઈનું મધ્યકાલરીન 
ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે સુરા ચૌહાણ; બળિંિ જાનરી, 
દર્શના રોળહક્યા અને કરીમિ્શદા રાહનું મધ્યકાલરીન ગુજરાિરી સાહહત્યમાં સંરોરન - 
સંપાદન ક્ષેત્ે પ્રદાન મિરે રાજરે મકિાણાએ સમિસિાર િાિ કરરી હિરી. 

કા્ય્શક્રમનરી રરુઆિમાં સાહહત્ય અકાદમરીના કૃષણા હકંબહુનેએ સૌને હ્રદ્યથરી 
આિકા્યા્શ અને અકાદમરીનરી પ્રિૃમતિ મિરે િાકેફ ક્યા્શ હિાં. આ કા્ય્શક્રમમાં ભાષાસાહહત્યના 
સંરોરનાથધીઓ, અધ્યાપકો સહહિ રમસકજનોનરી પ્રેરક ઉપમસથમિ રહરી હિરી. 

સંકલન	ઃ	પરીસક્ષત	જોશી

q

બાળસાહહતય	
ખોખો રમિું કબૂિર : પારુલ બારો્ટ, 2020, ઝેડકેડ પમબલકેરન, અમદાિાદ, 4 + 60, 
રૂ. 170. ગુજરાિરી પ્રમિમનમર મરરુ કથાઓ : સંપાદક : સાંકળચંદ પ્ટલે, શ્રધિા મત્િેદરી, 
હકરરી્ટ દિે, મમણલાલ શ્રરીમાળરી, 2020, રન્ાદે પ્રકારન, અમદાિાદ, 7 + 76, રૂ. 150. 
ઊંઘ લ્ટકિા નગરમાં : નરેન્દ્ર પંડ્ા, 2020, રન્ાદે પ્રકારન, અમદાિાદ, 6 + 58, રૂ. 
110. ગુજરાિરીનાં પ્રમિમનમર રઇરુ કાવ્યો : સંપાદક : સાંકળચંદ પ્ટલે, હકરરી્ટ દિે, 
મમણલાલ શ્રરીમાળરી, 2020, રન્ાદે પ્રકારન, અમદાિાદ, 6 + 90, રૂ. 95.
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‘કોષાધયક્ષ’ની	કલમેથી...

પહરષદના ‘નાણા’કોષના મિકાસ મા્ટ ેઆપના અમૂલ્ય ‘અમભપ્રા્યો’રૂપરી દાનનરી અપરીલ
માનનરી્ય િેમજ મપ્ર્ય
સાહહત્યપ્રેમરીશ્રરીઓ,

કોરોનાનરી મહામારરીમાં પણ આપશ્રરી રારરીહરક િેમજ માનમસક િંદુરસિ હરો. 
કોરોનાનરી પહેલરી, બરીજી અને ત્રીજી લહેર(?)માં આપશ્રરીનરી કલમ ક્ટાઈ ન જા્ય અને િરુ 
રારદાર બને િેિરી મા સરસિિરી પાસે પ્રાથ્શના. કોરોનાના કપરા કાળમાં પણ અનેક 
સાહહમત્યક સજ ્શકો સાહહત્યના મિમિર પ્રકારનરી કૃમિઓ રચરી ચૂક્યા છ.ે..

જોકે આજ ેિાિ ‘સાહહમત્યક’ કોષને બદલે ‘અથ્શ’(નાણા)કોષનરી કરિરી છ.ે આપણા 
સૌનરી મપ્ર્ય એિરી 125 િષ્શ જૂનરી ગુજરાિરી સાહહત્યના ઘેઘૂર િડલા સમાન ‘ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદ’ છલે્ાં કે્ટલાંક િષયોથરી આમથ્શક પ્રશ્ો – પડકારો સામે ઝઝૂમરી રહરી છ.ે 
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના મુખપત્ ‘પરબ’નું બદલા્યેલું સિરૂપ િેમજ પાછલાં િષયોનાં 
અંદાજપત્ો (બજ્ેટ) િેનરી સાક્ષરી પૂરે છ.ે

પહરષદના ‘કોષાધ્યક્ષ’ િરરીકે મારંુ કા્ય્શ પહરષદના આિક-જાિકના પ્રશ્ો અને 
િમામ હહસાબો પર દેખરેખ રાખિાનું છ.ે ઉપરાંિ પહરષદના બંરારણમાં જણાવ્યા મુજબ 
અંદાજપત્ (બજ્ેટ) િૈ્યાર કરરી મધ્યસથ સમમમિમાં બહાલરી મેળિિાનું િેમજ પહરષદનું 
કા્યમરી ભંડોળ િરારિાના સઘન પ્ર્યતન કરિાનું પહરણામલક્ષરી કા્ય્શ પણ મારે હાથ 
રરિાનંુ છ.ે આગામરી માસમાં અંદાજપત્ (બજ્ેટ) િૈ્યાર થા્ય િે પહેલાં હંુ આપનો સાથ-
સહકાર મેળિિા માગું છુ.ં

જી ના... મારરી અપેક્ષા આપનરી પાસેથરી આમથ્શક ‘દાન’ મેળિિાનરી નથરી. મારા અલપ 
જ્ઞાન અને ્ટૂકંા અનુભિોને આરારે મારા મિે મો્ટરી રકમનું આમથ્શક ઉપાજ ્શન જ છ.ે આથરી 
હંુ આપનરી પાસે, મો્ટા-કરીમિરી-આમથ્શક ‘દાન’ને બદલે નાના-અમૂલ્ય ‘અમભપ્રા્યોરૂપરી 
દાન’નરી ્યાચના કરરી રહ્ો છુ.ં આથરી આપ સૌ પહરષદનરી આમથ્શક મસથરિા કમ સધરરિા 
મા્ટ ેસલાહ-સૂચન, માગ્શદર્શન, અમભપ્રા્ય િેમજ આદેરો મોકલરી આપો િેિરી આરા અને 
અપેક્ષા બન્ે છ.ે પહરષદના આમથ્શક મિકાસ મા્ટ ેહંુ દાિાશ્રરીઓ, મનષણાિો, મિમિર ક્ષેત્ોના 
મહાનુભાિો િગેરેનરી એક ‘અથ્શ કોષ મિકાસ સમમમિ’નરી રચના કરિાનું આ્યોજન પણ 
ગંભરીરપણે મિચારરી રહ્ો છુ.ં

પહરષદના આમથ્શક મિકાસ, આગામરી બજ્ેટ, સંભમિિ ‘અથ્શકોષ મિકાસ સમમમિ’નરી 
રચના િગેરે અંગેનાં સૂચનો િેમજ માગ્શદર્શન આપ ‘ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ’ના 
સરનામે લેમખિમાં અથિા +91 93270 14077 નંબર પર મૌમખક રરીિે પણ જણાિરી 
રકો છો.

આપના સહકારનરી અપેક્ષા સહ,
રાજનેદ્ર	ઉપાધયાયના	વંદન.
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કોષાધ્યક્ષ રાજને્દ્ર ઉપાધ્યા્યનરી દાનનરી અપરીલના સંદભ્શમાં મૌમખક 
અમભપ્રા્યોનો િરસાદ િરસ્યો છ ે િે બદલ હંુ સિષેનો આભાર. ખાસ કરરીને 
કે્ટલાક સાહહત્યપ્રેમરીઓએ લેમખિ અમભપ્રા્ય મોકલ્યા છ ે જમેનો કોષાધ્યક્ષ 
સમિરેષ આભાર માને છ.ે લેમખિ અમભપ્રા્યો રજૂ કરિાં પત્ નરીચે મુજબ છ.ે

પરિ

માનનરી્ય કોષાધ્યક્ષશ્રરી,
જ્ય ભારિ સહ લખિાનું કે હંુ અજ્યકુમાર ચંદુલાલ પ્ટલે (આજીિન સદસ્ય), 

પરબના િાંચન દરમ્યાન કોષાધ્યક્ષ સંદેર પેજ 86 પ્રમાણે પહરષદને લાભકારરી હો્ય િેિા 
સૂચનો આિકા્ય્શ છ.ે હંુ મારરી સમજણ મુજબ નરીચે દરા્શિેલ સૂચનો આપ અગ્ગણ્ય 
સમક્ષ રજુ કરંુ છુ.ં કોઈ ભૂલચુક હો્ય િો ક્ષમા કરરો.
પરબ
• સભ્યના સરનામાંના સ્ટરીકરને કિારનરી જગ્યાએ સરીરુ પરબનરી પાછલરી બાજુએ 

લગાિિું જોઈએ. જનેરી કિરનો કાગળ બચાિરી રકા્ય. આિું અન્્ય સામમ્યકો િાળા 
કરે છ ેજિેા કે પાંચજન્્ય, દેિપુત્, રબદસૃમટિ, સિાધ્યા્ય

• રું પરબમાં રાટિ ટ્રરી્ય િારરીમખ્યું (calender) રક સંિિ અને મિક્રમ સંિિ પણ 
દરા્શિિરી જોઈએ જનેરી આપનરી સંસકૃમિ અને રરોહર જળિાઈ રહે.

• લેખ કે કાવ્ય લખનારનરી મંજૂરરી સાથે િેમનરી દૂરભાષ કે ઈમેલ દરા્શિિો જોઈએ.
• જો પહરષદનરી નોંરણરી 80 G અંિગ્શિ હો્ય િો િેનો ઉલ્ેખ પરબમાં કરિો જોઈએ.

હડમઝ્ટલ (આ સુમિરા મિનામૂલ્યે ફકિ પ્રમાણપત્ વિારા મિદ્યાથધીના કમપ્યૂ્ટર 
અભ્યાસ પ્રોજકે્ટ અંિગ્શિ કરાિરી રકા્ય. આ પ્રોજકે્ટનો softcode અને િેનો અમરકાર 
પહરષદ પાસે રહેિો જોઈએ.)
• િાચક પોિાનરી પસંદગરી મુજબ કોઈ મિષ્ય/પુસિક પ્રકારન/લેખક, કમિ વિારા 

પ્રકામરિ થનાર ભમિષ્યનરી કૃમિઓનો સભ્યને ઇમેલ વિારા જાણ કરરી રકા્ય. આ 
માહહિરી મિષ્ય ઇમેલના સબજકે્ટમાં અને કૃમિ ઇમેલનરી બોડરી/સક્રરીનમાં દરા્શિિું.
YouTube (્યૂ ટ્યૂબને આિકના સ્રોિ િરરીકે મિકસાિરી રકા્ય. Subscriber / Like 

/ Playlist)
• પરબ મામસકનરી મુખ્ય માહહિરીનરી જાણકારરી િરીહડ્યો કે ઓહડ્યો સિરૂપે દરા્શિરી 

રકા્ય.
• િાચકે રજૂ કરેલ અમભપ્રા્યો િરીહડ્યો કે ઓહડ્યો સિરૂપે દરા્શિરી રકા્ય.
• લેખક/કમિના મિચારો કોઈ લેખ કે કાવ્ય કે પુસિક અંગેના િરીહડ્યો કે ઓહડ્યો 

સિરૂપે દરા્શિરી રકા્ય.
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• પહરષદ વિારા કમિ/લેખકનરી મુલાકાિો જિેરી કે પુસિક મિમોચન પ્રસંગે, અંગિ 
જીિન, કોઈ પ્રાપ્ત સન્માન અંગે, કોઈ મળેલ પુરસકારરૂપ મચહ્ન (ઍિૉડ્શ) િરીહડ્યો કે 
ઓહડ્યો સિરૂપે દરા્શિરી રકા્ય

• પહરષદના જાહેર કા્ય્શક્રમો િરીહડ્યો કે ઓહડ્યો સિરૂપે દરા્શિરી રકા્ય.
અજયકુમાર	ચંદુલાલ	પટેલ

ગામ રા્યમણ્યા, મજ. મહરીસાગર, મપનકોડ 389260 
દૂરભાષ ઃ 94281 20935

પ્રમિ
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, 
ગોિર્શનભિન, આશ્રમ રોડ, 
અમદાિાદ-380 009

k

પ્રમિ,
માનનરી્ય શ્રરી રાજને્દ્ર ઉપાધ્યા્ય 
કોષાધ્યક્ષ, 
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ 
આશ્રમ માગ્શ, 
અમદાિાદ-380009

િમારરી ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદને આમથ્શક સધરરિા મા્ટનેરી ્યોજના જણાિિા 
મા્ટનેરી અપરીલના અનુસંરાનમાં નરીચે મુજબનું સૂચન કરંુ છુ.ં

પહરષદના મો્ટા ભાગના આજીિન સભ્યો ઘણંખરંુ સાલ 2000નરી પહેલાના હરે. 
અને િેઓ િે િખિના 500/- રૂમપ્યાના રુલકથરી થ્યા હરે. િો િેઓને હાલમાં ચાલિા 
2000/- રૂમપ્યાના રુલક અને િેઓએ ભરેલરી રકમ 500/- રૂમપ્યા બાદ કરરી બાકરીનરી 
રકમ આપિા મા્ટ ે અપરીલ કરિરી. આ રકમ સિેચછાએ આપિા મા્ટ ે મિનંિરી કરિરી. 
િફાિિનરી રકમ સિેચછાએ ઓછામાં ઓછા 500/- થરી 1500/- રકમનરી િચચે આપિા 
અપરીલ કરિરી રહરી.

ઓછામાં ઓછા 10000 આજીિન સભ્યો જૂના લિાજમના હરે જ. સરેરાર રૂ. 
1000/-નું નિું લિાજમ આિિા રૂ. એક કરોડનું ભંડોળ ઊભું થઈ રકે.

‘અખંડ આનંદ’ પણ જ્યારે આમથ્શક મુશકેલરી આિિાં આ રરીિે િેના ગ્ાહકોને 
િિ્શમાન કાલના લિાજમનો િફાિિ ભરિાનરી સિેચછાએ મિનંિરી કરરીને ભંડોળ ઊભું કરરી 
રકેલ.

-	દીપક	બી.	દવે	(મુંબઈ)
k
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પ્રમિ શ્રરી રાજને્દ્ર ઉપાધ્યા્ય, 
કોષાધ્યક્ષ, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ 
C/o. પ્રમુખશ્રરી, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, 
પહરષદ ભિન, આશ્રમ માગ્શ, ્ટાઇમસ પાછળ, 
નદરી હકનારે, અમદાિાદ-9

સનેહરીશ્રરી,

‘પરબ’ જૂન-2022ના અંકમાં આપનરી જ ેઅપરીલ પ્રગ્ટ થઈ છ ેિેના ઉતિરમાં મારાં 
સૂચનો મોકલું છુ,ં જ ેનરીચે મુજબ છ.ે

1. પહરષદના પ્રાંગણમાંથરી જ ેિૃક્ષો કપા્યાં િેનાં લાકડાંનરી હકંમિ જો િૃક્ષો કાપનારે 
પહરષદને ન ચૂકિરી હો્ય િો િેનો પાકો અંદાજ કરાિરીને િૃક્ષો કાપનાર અને િેમને િે મા્ટ ે
મંજુરરી આપનાર પાસેથરી િસુલ કરિરી જોઈએ. મ્યુમન. કૉપયોરેરન સહહિ જ ેસતિારારરી 
િંત્ો છ ેિેનરી સમક્ષ આ અપરાર બદલ પગલાં લેિાનરી રજૂઆિ ્ટટ્રસ્ટરીઓએ કરિરી ઘ્ટ.ે 
કોઈ મંત્રી કે હોદ્દેાર આ પ્રકારે એકામરકાર ચલાિે િો સરિાળે સંસથાને હામન પહોંચે. 
અગાઉ પણ આિું થ્યું છ,ે પરંિુ િાજિેરનો બનાિ િો આઘાિજનક છ,ે િેને હળિારથરી 
ન લઈ રકા્ય.

2. અગાઉ પાહરિોમષકોના ખચ્શને પહોંચરી િળિા મા્ટ ેદાિાઓને અપરીલ કરિામાં 
આિેલરી. પહરણામે અંદાજ ેએક લાખ રૂમપ્યાનું પૂરક દાન મળેલું. ‘પરબ’ના ખચ્શને પહોંચરી 
િળિા મા્ટ ેપણ આિું થઈ રકે.

3. પાહરિોમષકોનરી સંખ્યા ઘ્ટાડિા મા્ટ ેજ ેકા્ય્શિાહરી થઈ િે ઊડઝૂડ અને પૂરા 
અભ્યાસ મિના થ્યેલરી. પૂરક દાન આપનારનાં પાહરિોમષકો કપાઈ ગ્યાં, અને જ ેહેિુ મા્ટ ે
દાન મળંુ ન હિું કે અિકાર પણ ન હિો િેિાં પાહરિોમષકો દાખલ થઈ ગ્યાં! જ ેિે 
િખિે મામૂલરી રકમનાં દાન સિરીકારરીને સૌને રાજી રાખિા મા્ટ ે કા્યમરી જિાબદારરી 
સિરીકારાઈ િેને પહરણામે આમ થ્યું. ફરરીથરી આ મુદ્ ેગંભરીરિાથરી મિચારણા થઈ રકે.

4. પહરષદહસિક જ ેવ્યાખ્યાનશ્રેણરી છ ેિેમાં મનમંમત્િ િકિાને માત્ પુરસકારનરી 
રકમ પહરષદ આપે. િકિાના પ્રિાસના ખચ્શનો બોજો સિરીકારિાથરી િો સોના કરિાં 
ઘડામણ િરરી જા્ય. મિકલપે વ્યાખ્યાન ્યોજનાર સંસથા પોિે આ જિાબદારરી સિરીકારે કે 
પછરી પહરષદ એક મનમચિિ રકમ ખરેખર થ્યેલ ખચ્શનરી મ્યા્શદામાં આપે િેમ ઠરાિિું 
જોઈએ. એ જ રરીિે હાલ પાહરિોમષકોનરી સંખ્યા એ્ટલરી મો્ટરી છ ેકે પાહરિોમષકમિજિેાઓ 
રૂબરૂ લેિા ઇચછ ેિો પોિાના ખચષે આિરી રકે િેમ રાખિું.

5. પહરષદમાં જ ેસાહહત્યસેિરી, સાહહત્યપ્રેમરી મમત્ો પહરષદનરી પ્રિૃમતિમાં સહભાગરી 
થિા આિે છ,ે પોિાનાં સમ્ય અને રમકિનો સંસથાને લાભ આપિા ઇચછ ેછ ેિેઓએ 
પહરષદનાં જ્ઞાનસત્ કે અમરિેરનમાં જિાઆિિાનો અને રહેિાજમિાનો બોજો પોિે 
ઉઠાિિો જોઈએ. પહરષદમાં સહક્ર્ય થિા ઇચછનાર સાહહત્યકારોનરી ભાિના અને િૃમતિ 
પહરષદમાંથરી કંઈ લેિાનરી નહીં, પરંિુ કરુંક આપિાનરી હોિરી જોઈએ.

6. પહરષદના મહામંત્રીશ્રરીઓ અને હોદ્દેારો પોિાના કા્ય્શક્ષેત્માં જ રહે અને બરીજ ે
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અમિક્રમણ ન કરે કે સતિાબાહ્ પ્રિૃમતિ ન કરે િે મસથમિ ઇટિ ગણા્ય. પોિાને કરિાનરી થિરી 
કામગરીરરીમાં પણ કરિા રારેલ કામો અંગે પોિાનરી દરખાસિ – બલ્યૂ મપ્રન્્ટ – કારોબારરી 
સમમમિમાં રજૂ કરે િો ચચા્શ-મિચારણા પછરી િરુ સારા ઉપક્રમો હાથ રરરી રકા્ય.

7. જ્યાં આમથ્શક બાબિ સંકળાિરી હો્ય ત્યાં ખાસ કરરીને કોષાધ્યક્ષને અને પહરષદના 
પ્રમુખશ્રરીને મિશ્વાસમાં લેિાનું અમનિા્ય્શ ગણાિું જોઈએ – જમે કે પુસિકોનરી ખરરીદરી અને 
પ્રકારન, હૉલ ભાડ ેઆપિા અંગે િગેરે. સાથોસાથ િકિાઓનરી અને પાહરિોમષકોના 
મનણા્શ્યકોનરી પસંદગરી જિેરી બાબિોમાં એકાંગરીપણં ન આિરી જા્ય િે જોિું જોઈએ.

8. દરેક મંત્રી અને હોદ્દેારો પોિાના કા્ય્શક્ષેત્માં કરકસર કઈ રરીિે થઈ રકે િે 
હદરામાં મિચારરીને સૂચનો કરરી રકે.

9. ખેદ સાથે કહેિું પડ ે છ ે કે છલે્ાં સાડા ચાર િષ્શના ગાળામાં પહરષદે જ ે
જિાબદારરીઓ અગાઉ સિરીકારેલરી ને કામગરીરરી પણ કરેલરી િે થઈ નથરી – િામષ્શક ચ્યનો 
પ્રગ્ટ કરિાં, પુસિકોનું પ્રકારન કરિું, પહરષદના પ્રમિમનમર િરરીકે નામો સૂચિિાં, 
મનણા્શ્યકોનરી પસંદગરી કરિરી િગેરે.

ઇચછુ ં કે પહરષદનું ગૌરિ ને ગહરમા જળિાઈ રહે િે હદરામાં કામગરીરરી થરે. 
સૂચનો મંગાિિા બદલ આભાર.

મલ.
હહરકૃષણ	પાઠક

ગાંરરીનગર-382007

k

પ્રમિશ્રરી,
કોષાધ્યક્ષ, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, અમદાિાદ

મિષ્ય ઃ માહે જૂન 2022ના ‘પરબ’માં માનનરી્ય કોષાધ્યક્ષનરી પહરષદના આમથ્શક 
મિકાસ િથા ‘અથ્શકોષ મિકાસ સમમમિ’ અંગેનરી કરેલરી અપરીલના સંદભ્શમાં નમ્ર સૂચનો. 
પહરષદ આમથ્શક રરીિે મિરેષ સક્ષમ બને િથા ગુજરાિરી ભાષાનો વ્યાપ, લોકમપ્ર્યિા અને 
સેિા મિસિરે િેિરી પ્રાથ્શના િથા રુભેચછા.

(1) અ. મ્યુ. કૉપયો.ના લાગિાિળગિા કરો (મમલકિિેરો મિ.) અંગે િથા અન્્ય 
સરકારરી કે િરીજળરી અંગેનરી ચુકિણરી-રકમો મિરે મળિરી રાહિો અગર રાહિ મળે િે 
અંગેનરી રજૂઆિ.

(2) ગુજરાિના પ્રમિમષ્િ િેપારરી/ઔદ્યોમગક ગૃહો િથા ગુજરાિ બહારનરી 
સંસથાઓ/કંપનરીઓ જઓેને અનુદાન અંગે સંપક્શ િથા અપરીલ. દા.િ. મનરમા ગ્ૂપ, અદાણરી 
ગ્ૂપ, ્ટોરેન્્ટ ગ્ૂપ, અમૂલ આણંદ, અંબાણરી જૂથ.

(3) સામામજક સંસથાઓ – રામમ્શક સંપ્રદા્યો.
(4) ગુજરાિ બહાર િેપાર/રોજગાર અથષે સથા્યરી થ્યેલા ગુજરાિરીઓનો સંપક્શ જ ે

િે રહેરના ગુજરાિરી સમાજ વિારા કરરીને િેઓને આ બાબિ અિગિ કરરીને રસ લેિા 
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કરિા. દા.િ. જ્યપુર, હદલહરી, બૅંગલોર, ચેન્ાઈ, હૈદરાબાદ િગેરે.
(5) કચછ મજલ્ાના સથામનક આગેિાનો િથા પહરષદના જ્ઞાનસત્નાં મિમિર 

સથળોએ થ્યેલાં આ્યોજનોના આ્યોજકો. કચછના બળહદ્યા, મારાપર, ભૂજ િગેરે 
સથળોનો બહોળો ગુજરાિરી સમાજ પરદેરમાં સારરી રરીિે સથા્યરી થ્યેલ છ.ે

(6) પરદેરમાં િસિા એન.આર.આઈ. ગુજરાિરીઓ જઓે સિપ્ર્યતને ગુજરાિરી 
સાહહત્ય મંડળો અને પમત્કાઓ, સામમ્યકો ચલાિે છ ેિેઓનો સંપક્શ િથા િેઓને સામૂહહક 
અપરીલ. આ કા્ય્શમાં શ્રરી મરુ રા્ય, શ્રરીમિરી પ્રરીમિ સેનગુપ્તા જઓે ન્્યૂ્યૉક્શમાં સથા્યરી છ,ે  
અને એ ઉપરાંિ મિદેરમાં િસિા અનેક સાહહત્યકાર મમત્ો મદદરૂપ થઈ રકે છ.ે

નમ્ર મનિેદન સહ,
આભાર

મરરરીષ એમ. મવિિેદરી
અમદાિાદ

079-25461171
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મિિેચનનરી પ્રહક્ર્યાનાં મૂળ િાંચનમાં પડલેા છ.ે મિિેચનનરી પ્રહક્ર્યાને 

પ્રભામિિ કરનારંુ એક મહત્િનું પહરબળ િાંચન બનરી રહે છ.ે આ િાંચનનરી 

પ્રહક્ર્યાને કેળિિા મા્ટ ેકરિામાં આિે એ્ટલંુ સારંુ પહરણામ મિિેચનમાં પ્રાપ્ત થિું 

હો્ય છ!ે રસપ્રદ િાંચનનરી પ્રહક્ર્યામાંથરી રરૂ થિરી મિિેચનનરી પ્રહક્ર્યા પણ એ્ટલરી 

જ રસપૂણ્શ બનરી રહે છ.ે િાંચનનો અનુભિ િો િૈમિધ્યપૂણ્શ છ ેઅને એમાંથરી 

મિિેચનનું િૈમિધ્ય રચાિું હો્ય છ.ે િાચનને પહરણામે થિરી પ્રામપ્તઓ 

મિિેચનપ્રહક્ર્યાનરી સામગ્રી બનિરી હો્ય છ.ે

-	દસશતાની	દાદાવાલા

પુસિક જ્ઞાન અને સંસકાર ફેલાિિાનું રમકિરાળરી સારન છ.ે જીિનનરી 

રરૂાિમાં જ જ ેકામ રાળા-કૉલેજો કરે છ ેિે જ કામ મજદંગરીભર પુસિકો ચાલુ 

રાખે છ.ે આમ, પુસિક એક મરક્ષણ સંસથા જિેું કામ કરે છ.ે એમાં ધ્યાન એ 

રાખિું પડ ેકે અશ્રીલ સાહહત્ય અથિા નરીચલરી કોહ્ટનું સાહહત્ય એમાં ઘૂસરી ન 

જા્ય.

-	યાસીન	દલાલ

મારા બાપુ થોડાક આળસુ હિા િેિઈ િાંચિા બહુ. મેં એમને કદરી નોકરરી 

કરિા કે કામ કરિા જો્યા નથરી. િેઓ િેદ-ઉપમનષદ-ગરીિાનું અધ્ય્યન કરિા 

હિા. એમને કારણે હંુ ઉપમનષદોનાં પહરચ્યમાં આવ્યો એમ કહરી રકા્ય.

-	ગુણવંત	શાહ

મને પુસિકો િાંચિાનો - િસાિિાનો રોખ. પુસિકનરી દુકાનો મારા મા્ટ ે

મંહદર. જમે જમે િાંચિરી ગઈ િેમ િેમ જીિન પ્રત્યેનરી દૃમટિ બદલાિરી ગઈ. અહીં 

કોરી રામમ્શક, સાંપ્રદામ્યક, આધ્યામતમક કે હફલોસોફરીનરી િાિ નથરી. િાિ છ ેજીિન 

સમજિાનરી અે જીિન જીિિાનરી. હજારો િષ્શ પહેલાં પમ મનુષ્યોએ પોિાનાં 

જીિનમાં ઝંઝાિાિોનો સામનો ક્યયો, પોિાનો રમ્શ પોિાનરી રરીિે સમજીને મનભાવ્યો, 

ક્ટિુા િગર સાક્ષરીભાિે જીિન જીિરી ગ્યા. આપણાં કરિાં પણ અન્્યને િરારે 

મિપમતિઓ આિરી હિરી, જ ેએમણે સહરી હિરી. મહાભારિમાંથરી જીિનનો આ 

ધ્ુિમંત્ સાંપડ્ો.

-	જયોતસના	તન્ા

સથાન-સમસપતાત

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ
એસોમસએ્ટ પ્રોફેસર, હેડ ઑફ ગુજરાિરી હડપા્ટ્શમેન્્ટ, દેિમણરી કૉલેજ, મિસાિદર.
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rðnkh

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

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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rðnkh{kt

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
rLk{u»k¼kE zøk÷e

3/yu, y÷fkÃkwhe MkkuMkkÞxe, WM{kLkÃkwhk [kh hMíkk ÃkkMku,
yk©{ hkuz, y{ËkðkË-380 0013. VkuLk: 32906655
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