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[ Ãkhçk v MkÃxuBçkh, 2022 ]

¾tz 1

fkuþLkk yk ¾tz-1{kt E.Mk. 1150Úke 
1850 MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k{kt ÚkÞu÷k frðyku 
yLku ík u{Lke h[Lkkykurð»kÞf ík{k{ 
rðïkMkÃkkºk {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. yk 
fkuþ{kt {æÞfk÷eLk MkkrníÞ{kt h[kÞu÷e, 
fkÔÞøkwýu W¥k{, {Lkw»ÞSðLkLkkt hnMÞkuLku 
Wfu÷ðkLke [kðeyku Ãkqhe Ãkkzíke yLku {wrÿík 
MðYÃku {¤íke f]ríkykuLkkt MktÏÞkçktÄ yrÄfhý 
W{kþtfh òuþe, nrhðÕ÷¼ ¼kÞkýe, sÞtík 
fkuXkhe, [tÿfkLík þuX ðøkuhu suðk íkß¿kkuyu 
÷ÏÞkt Au. {æÞfk¤{kt su MkkrníÞ h[kÞwt Au íku 
ík{k{Lku yufMkkÚku Mktøkúne ÷uðkLkku ynª «ÞíLk 
Au. ynª siLk, Mðk{eLkkhkÞý, LkkÚkMkt«ËkÞ 
ðøkuhuLkk 1600 sux÷k frðykuLke 3000 
WÃkhktík MkkrníÞh[Lkkyku rðþuLkkt yrÄfhý 
{¤þu. yk çkÄkt s yrÄfhý rLk»ýkík 
MktþkuÄfkuyu íkiÞkh fÞkO  Au.

yk WÃkhktík ynª frð fu f]ríkrð»kÞf 
{¤íke ík{k{ Mkk{økúeLkku MktË¼o «íÞuf 
yrÄfhýLku ytíku ykÃkðk{kt ykÔÞku Au su 
yÇÞkMkeLku Mkk{økúeLkk {q¤ MkwÄe ÷E sþu.

økwshkíke MkkrníÞfkuþ

{æÞfk¤
ykð]r¥k : çkeS, fw÷ Ãk]c 24 + 584. ®f{ík Y. 800-00

y{ËkðkË
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y{ËkðkË

økwshkíke MkkrníÞfkuþ

¾tz 3
MkkrnÂíÞf «feýo

fkuþLkk yk ¾tz-3{kt økwshkíke ¼k»kk yLku 

MkkrníÞLkk WËT¼ð yLku rðfkMkLkku RríknkMk, 

økwshkíke MkkrníÞ«fkhku yLku íkuLke Wí¢ktrík, 

MkkrníÞþk†Lkk t  rð¼kðLkkí{f ÃkkMkk t, 

M k k rnÂíÞfrðËk u ,  M k k t Mf ] r í kf Mk tË¼k u o ,  

ykÄkhøk ú tÚkk u, MkkrnÂíÞf Ãkkrhíkk ur»kfk u, 

MkkrnÂíÞf Mkk{rÞfk u  ðøk uh u  øk wshkíke 

¼k»kkMkkrníÞLkk rðfkMkrðMíkkh{kt Vk¤ku 

ykÃkLkkhkt {n¥ðLkkt Ãkrhçk¤ku rðþu yrÄfhý 

ykÃkðk{kt ykÔÞkt Au.

yk ¾tzLke çkeS ykð]r¥k{kt fux÷kf Lkðk 

rð¼kðku rðþu yrÄfhý W{uheLku fkuþLku MktðŠÄík 

fhðk{kt ykÔÞku Au.

fkuþ òuðk{kt MknkÞf yuðku yrÄfhýLkku 

þçËkLkw¢{ Ãk]cr™Ëuoþ MkkÚku ykht¼{kt s òuzâku 

Au. rðãkÚkeoyku, yæÞkÃkfku yLku rð»kÞLkk hrMkf 

MktþkuÄfku íkÚkk íkß¿kkuLku MktþkuÄLk fhðk {kxu yk 

MknkÞf ykÄkhøkútÚk Au.

økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË

ykð]r¥k : çkeS, fw÷ Ãk]c 24 + 812. ®f{ík Y. 1100-00
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Ãkhçk
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkk MkÇÞÃkË yLku ‘Ãkhçk’Lkk ÷ðks{ ytøku:
¨ ‘Ãkhçk’ Ëh {rnLkkLke ËMk{e íkkhe¾u «fkrþík ÚkkÞ Au.
¨ ‘Ãkhçk’Lkk økúknf íkÚkk Ãkrh»kËLkk MkÇÞ ð»ko{kt øk{u íÞkhu ÚkE þfkÞ Au.
¨ ‘Ãkhçk’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ ` 150 Au.
¨ rðãkÚkeoyku {kxu ‘Ãkhçk’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ ` 75 Au. MkkÚku «{kýÃkºk çkezðwt.
¨ økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkk ðkŠ»kf íku{s ykSðLk MkÇÞÃkËLkk þwÕf{kt ‘Ãkhçk’Lkk 

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

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

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

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

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

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

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

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

¨ ÃkºkÔÞðnkhLkwt MkhLkk{wt: íktºke, ‘Ãkhçk’, økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË («fkþLk 
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કવવતા

± સંદભ્શ જોિો જોઈએ, નરીમિન િડગામા 6 ભલું થ્યું ભાંગ્યો કાગળ, લમલિ મત્િટેદરી 
6 બટે કાવ્ય, દક્ા પ્ટેલ 7 પહટેલટેથરી હિો, અરરફ ડબાિાલા 9 અમટે છરીએ!, સુરરીર 
પ્ટેલ 9 પ્રમિપમતિ...!, િરીરુ પુરોહહિ 10 કંદમૂળનાં છટે ઊંડા મૂળ, રમટેર આચા્ય્શ 11 
મળટે જો જાકારો, કટેરુભાઈ દટેસાઈ 13 આંકડા સું કહટે?, રામરકા પ્ટેલ 13 ્યુદ્ધ અનટે 
કમિિા, રાજ ટેર પંડ્ા 14

વાતાતા

± રાિ આખરી, મરિજ પાઠક 16 સરપ્રાઇઝ, અન્નપૂરા્શ મટેકિાન 19 પગરખાં, ભાનુભાઈ 
અધિ્યુ્શ 24

વનબંધ

± બા, અમનલ વ્યાસ 27
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± િંદ્ા, પ્રટેમજી પ્ટેલ 32 બટે લઘુકથા, રિજી કાચા 32

ભારતી્ય	સાહહત્ય

± એક કહાનરી ્યહ ભરી ઃ અસારારર લટેમખકાનરી આતમકથા, પન્ના મત્િટેદરી 34

અભ્યાસ

± મરષ્ટિા અનટે લોકમપ્ર્યિા સંદભભે પન્નાલાલ પ્ટેલ અનટે ઈશ્વર પટે્લરીકર, રમર 
સોનરી 46 ભારિરી્ય કથામિશ્વ ઃ એકલિરીરનરી જ્ાન્યાત્ા, િૃમતિ સરી. પ્ટેલ 54

વાતાતાસવાદ
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અવલોકન

± િિ્શમાન સંદભ્શમાં ગાંરરી મિચારનરી સમજૂિરી, હરટેર રોળહક્યા 69 સંભિામમ ક્રટે 
ક્રટે, હદનટેર માંકડ 72 ગઝલસાહહત્યનો નિો સરકિ અિાજ, સંધ્યા ભટ્ટ 75
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± સમરરીએ પ્રારિંિા પૂિ્શજોનટે..., ભરિ મહટેિા 79

± પહરષદિૃતિ, સંકલન ઃ ઇિુભાઈ કુરકુ્રીઆ 83

± ‘કોષાધ્યક્’નરી કલમટેથરી... રાજ ટેન્દ્ ઉપાધ્યા્ય 87

± પત્, હદનટેર આર. પ્ટેલ, અજ્યકુમાર પ્ટેલ 88

± આ અંકના લટેખકો 90

± આિરર મચત્ ઃ ઇન્દ્પ્રમમિ રો્ય, કવારેન્ાઇન	ડ્ોઇંગસ	-	બંદર, કાગળ પર જળરંગ, 2020
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કવવતા

સંદભતા	જોવો	જોઈએ	  નીવતન	વડગામા

પાન	 સાથે	 ડાળનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ, 
મૂળ	 શોધી	 ઝાડનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ.

આખરે	તો	અથતાની	ઊંચાઈ	સાચી	આંબવા, 
આ	બધાં	સથળ-કાળનો	સંદભતા	જોવો	જોઈએ.

એ	જ	ઉપર	લઈ	જશે	ને	એ	જ	નીચે	લાવશે, 
એષણાના	 ઢાળનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ.

ના,	 નરી	આંખે	 નહીં	 દેખા્ય	 એની	 સંપદા, 
સાતમા	 પાતાળનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ.

પામવા	વ્રજમાં	વીતેલી	એ	બધી	ભીની	ક્ષણો, 
ગા્ય	 ને	 ગોવાળનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ.

શક્ય	 છ	ે કે	 પ્રેમનું	 ભીનું	 પગેરં	 સાંપડે, 
તેં	 દીધેલી	 ગાળનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ.

છવે્ે	 તો	 મોત	 મુવકતના	 મુકામે	 લઈ	જશે, 
માછલીની	 જાળનો	 સંદભતા	 જોવો	 જોઈએ.

ભલું	થ્યું	ભાંગ્યો	કાગળ	  લવલત	વરિવેદી
સુખે	 ભજશું	 શ્ીઅંજળ,	 ભલું	 થ્યું	 ભાંગ્યો	 કાગળ 
ઘર!	 તારી	 ખોલીશું	 કળ,	 ભલું	 થ્યું	 ભાંગ્યો	 કાગળ!

કલપવૃક્ષની	 તજશંુ	 છા્યા,	 સગડીમાં	 જ	 પકવશું	 કા્યા, 
તજશું	 રે	 ઓઢી	 કામળ,	 ભલું	 થ્યું	 ભાંગ્યો	 કાગળ!

કંૂચીગરને	 તેડાં	 કરશું,	 થાળીનાં	 રે	 વાજાં	 કરશું, 
નહીં	 ગોતીએ	 ગળનું	 તળ,	 ભલું	 થ્યું	 ભાંગ્યો	 કાગળ!

હમને	કભી	ન	છોડા	ઘર,	ક્યા	હંસા	ને	ક્યા	મનસરવર, 
ઓળઘોળમાં	છ્ંય	ઉજ્જવળ,	ભલું	થ્યું	ભાંગ્યો	કાગળ!

એથી	 રસમ્ય	 શું	 હો	 પેખ,	 એકબીજામાં	 દેખાદેખ, 
દેખપેખ	 હી	 ખેમકુશળ,	 ભલું	 થ્યું	 ભાંગ્યો	 કાગળ!

હમ	 ક્યા	 જાને	 અંતરધાન,	 હમ	 મોસંબીમાં	 ગુલતાન, 
અમરાફળ	નહહ	અપના	ફળ,	ભલું	થ્યું	ભાંગ્યો	કાગળ!

લવલત!	 તારા	 ખાનાં	 ખૂલે,	 મેઘદૂતનાં	 પાનાં	 ખૂલે, 
કંકણરવનાં	 ખૂલે	 વપંગળ,	 ભલું	 થ્યું	 ભાંગ્યો	 કાગળ!
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બે	કાવ્ય	  દક્ષા	પ્ેલ

1.	વીણનારાં

વીણનારાંઓના 
નાના	મો્ા,	ધૂવળ્યા,	ધુમમવસ્યા	ઓળા 
ઊગતા	-	આથમતા	અજવાળ ે
ઉકરડાના	ડંુગરા	પર 
ખોરાકની	શોધમાં 
ચઢતાં,	ઊતરતાં,	સૂંઘતાં,	ખોદતાં 
કૂતરાંઓની	સાથોસાથ 
દેખા્ય	છ	ેચારો	ખાતાં	પશુ	જમે	નમેલા.

ઝપા્ાબંધ	બે	આંખ	ને	બે	હાથ 
વીણી	લે	છ ે
કાગળના	ડચૂા,	કોથળીઓ,	ખોખાં,	પડીકાં... 
અધધર	શ્ાસે	ખોલી	ખોલી 
આંગળી	વડે	ભૂકો	ચા્ી	લઈ 
કકડી	ઊઠેલી	ભૂખને	જરા	ડામે	છ ે
અને	ખાલીખમ	ખોખાં	પધરાવ ે
પીઠ	પર	ઝૂલતા	ઝોળામાં. 
આ	વીણનારા ં
સાવ	અવલપ્ત	છ ે
રાત-હદવસ,	ગંધ,	ગંદકી	ને	દોજખથી.

હદવસે-રાતે,	્ાઢમાં-તાપમાં,	વારે-તહેવારે 
ને	વરસતા	વરસાદમાં્ય	દેખા્ય	છ.ે 
ચોમાસામાં	સૂરજ	રજા	પાળે 
તોપણ	વીણનારાંઓનું	24x7	કલાક	ચાલુ...

માણસ	તરીકેની	હ્યાતીને	્કાવી	રાખતાં 
ધમધમતાં	શહેરોની	એંધાણી	આપતાં 
આ	વીણનારાંઓ.
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2.	મજૂરણ

રોજ	સવારે 
ઑહફસ	જવાના	સમ્ય ે
રસતા	પર 
નાનકડા	હ્હફન	અને	બાળક	સાથે 
મળે	છ	ેતે	મજૂરણ.

સૂ્યતાદેવના	સાત	ઘોડાઓનું	બળ	ભરી	આવે	છ ે
પોતાના	જ	પગ	નીચેની	ભોં્ય 
ખોદવા	લાગે	છ ે
તેને	નથી	ખબર 
શું	ભરાશે	ખાડામાં.

વવશ્કમાતાનું	કૌશલ 
હાથોમાં	લઈ 
હથોડા	મારી	મારી	તોડે	છ	ેપથથરો. 
તેને	જાણ	નથી 
આ	તૂ્તા	પથથરો	ક્યાં	ફરીથી	જોડાશે 
તેનું	શું	બનશે.

ઈં્,	રેતી,	કાંકરા	ને	પથરા 
માથે	ઊંચકી 
પાથરે	છ	ેજમીન	પર 
તેને	ખબર	નથી 
કે્લું	ઢંકાશે	આમ	પાથરવાથી. 
સૂરજ	આથમે	ત્યાં	લગી 
કામગરી	કીડી	જવેી,	થાકતી	નથી	જરા્ય,.. 
ઑહફસથી	પાછી	ફરં	છુ ં
થાકેલી,	કં્ાળેલી 
ત્યારે	ફૂ્પાથ	પર	તે	દેખા્ય	છ ે
ધૂળ-મા્ીથી	રગદોળા્યેલી 
પરસેવાથી	પલળેલી 
પીઠ	પર	પો્લાની	જમે	બાળકને	બાંધી 
અજવાળાને	ધકેલતી	ધસી	જતી 
અંધારી	ગલીમા ં
વક્ષવતજમાં	સમાવધ	લઈ	રહેલા	સૂરજ	જવેી 
આવતીકાલે	ફરીથી	કામ	પર	ચઢવા...
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પહેલેથી	હતો	  અશરફ	ડબાવાલા

ઘાવનો	 આકાર	 પહેલેથી	 હતો; 
ને	 છરીનો	 વાર	 પહેલેથી	 હતો.

મારી	 હત્યાથી	 હલ્યું	 ના	 પાંદડંુ, 
શેરીમાં	 ચકચાર	 પહેલેથી	 હતો.

હંુ	 સફળ	 થઈને્ય	 હળવો	 ના	 થ્યો, 
પૂણતાતાનો	 ભાર	 પહેલેથી	 હતો.

નામ	 ચડું	 તારં	 ને	 ચચાતા	 ચગી, 
આમ	 હંુ	 બીમાર	 પહેલેથી	 હતો.

તો્ય	 એમાં	 લોહીથી	 લખતો	 રહ્ો, 
ગ્ંથ	 જ	ે દળદાર	 પહેલેથી	 હતો.

જશ	 ના	 દેશો	 માછલી	 કે	 વા્યુને, 
પાણીમાં	 સંચાર	 પહેલેથી	 હતો.

ખુદને	 ભૂલી	 સૌને	 મા્ે	 જ	ે જીવ્યો, 
એ	 વબચારો	 ઠાર	 પહેલેથી	 હતો.

અમે	છીએ!	  સુધીર	પ્ેલ

ના	 કોઈ	 નાતમાં	 અમે	 છીએ, 
પોતીકી	 જાતમાં	 અમે	 છીએ!

એ	 ભલે	 પારકા	 ગણે	 અમને, 
એમની	 વાતમાં	 અમે	 છીએ!

કઈ	 રીતે	 કાઢશો	 હવે	 અમને? 
એની	 હર	 ભાતમાં	 અમે	 છીએ!

જ્યાં	 સમ્ય	 ચાલવાનું	 ભૂલી	 ગ્યો, 
એ	 મુલાકાતમાં	 અમે	 છીએ!

ભીડમાં	 શોધશો	 નહીં	 અમને, 
પાંચ	 કે	 સાતમાં	 અમે	 છીએ!

શબદની	 ઘાત	 એમને	 સોંપી, 
મૌન-આઘાતમાં	 અમે	 છીએ!

છોને	 ચમકે	 હદવસના	 એ	 ‘સુધીર’, 
ઘોર	 ઘન	 રાતમાં	 અમે	 છીએ!
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પ્રવતપવતિ...!*	  વીર	પુરોહહત

કહો	વહાલી,	કેવો	અનુભવ	થ્યા	છ	ેવવરહમાં, 
જઈ	બીજા	લોકે?	કથન	કરતાં	પંથ	ઘ્શે!

‘ત્યહીં	ઊંચાં	ઊંચાં	ઝગમગ	ઝગતાં	સવણતાવશખરો; 
્યુવાની	ચોમેરે	પ્રવતહદન	સફુરતી,	સપશતા	કરતી 
બધે!	જ્યાં	જાઓ	ત્યાં	સુમનવન	સૌંદ્યતાઝરતું 
વળે	ઘેરી	ગંધે!	અવર	નહહ	કોઈ	જ	વસથવત	ત્યાં!

ન	ભાષામાં	કોઈ	ભભક	ઉપમા	કે	ચમકની; 
પરાવાણી	દ્ારા	સકળ	ઉચરે	ભાવ	વનજના!

ન	મા્યા	કે	તૃષણા	કલુવષત	કરે	હદવ્યજનને; 
કરે	ના	આકાંક્ષા	મન-વચનથી,	કલપદ્ુમથી!’

વવમાસે	છ	ેઓહફતા્યસઃ	‘ગજબ	મેં	ઉદ્યમ	કરી 
વહાલીને	ચાહી	પુનઃ	મરતલોકે	લઈ	જવા! 
હવે,	દેવી	પાછાં	મનુજ	સરખાં	વતતાન	કદી 
કરે	ના!	પહેલાં	શું	પ્રણ્યમ્ય	અવસતતવ	ન	હશે! 
હવે	એને	ભાસે,	સકલ	જગનું	વ્યથતા	સઘળું 
બધું	મૃત્યુલોકે	વનહહત	લસતું	છદ્મ	સરખું! 
વ્યથાવલપ્તા	જીવે	ક્ષણ	ક્ષણ	ફરીથી	વપ્ર્યતમા? 
કરં	છુ	ંહંુ	શું	આ;	અવધક	દુઃખ	અપપી,	વપ્ર્ય	તમે?!

હવે	આવી	પહોંચ્યા,	સથળ-વનક્,	જ્યાં	દ્ાર	વસથત	છ;ે 
કરી	દેવે	આજ્ા,	‘નહહ	નીરખવાની	વપ્ર્યતમા?’ 
વતહાં,	દ્ારે	પહોંચી,	પરત	ફરશું	મત્યતાજગમાં, 
નહીં;	એ	પહેલાં	હંુ	તરત	નીરખું	છુ,ં	વપ્ર્ય	તને!’

*	પ્રવતપવતિ	=	પ્રાવપ્ત,	પ્રતીવત,	જ્ાન.
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કંદમૂળનાં	છ	ેઊંડાં	મૂળ	  રમેશ	આચા્યતા

સૂરણ

એણે	કોઈ	ગુર	પાસેથી 
શીખી	લીધું	છ ે
લોકોને	સાથે	રાખવા, 
તેઓ	રાજી	રહે	તેમ	રહેવું. 
એ્લે	બધા	જ્યાં	બેસાડે, 
જમે	બેસાડે	તેમ	ત્યા ં
બેસી	રહે	છ.ે 
પોતાનું	કદ	અને	દેખાવ 
પણ	ગોળ	રાખ્યાં	છ,ે 
એથી	કોઈને	એનો	છડેો	ન	મળે, 
તાગ	પણ	ન	મળે. 
વળી	બધાં	દેવી-દેવતાઓન ે
સાથે	રાખવાં 
તે	ફરાળી	શાક	તરીકે 
પણ	ગોઠવાઈ	ગ્યું	છ.ે 
જોકે	અમુક	જ્ાવતસમૂહ 
તેનો	સવીકાર	કરતા	નથી, 
જોકે	તે	સમૂહ	લઘુમતીમાં	છ,ે 
તેથી	તેના	સથાનને	કંઈ 
આંચ	નથી.

*

ગાજર

એનું	સથાન	એવું	મજબૂત	છ ે
કે	તે	પોતાના	મજબૂત	સથાન	મા્ે 
મુસતાક	છ.ે 
દુવન્યાની	બધી	જ્ાવતના, 
બધા	ધમતાના,	બધી	ઉંમરના, 
બધા	વણતાના, 
બધા	સમૂહના 
તેની	સાથે	દોરી	બાંધી	રાખે	છ ે
તેઓ	કા્યમ	લોકો	સામે	તેને 
દોરી	સાથે	બાંધેલું	ધરે	છ.ે 
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પેલા	લોકો	તેને	મેળવવા 
પ્ર્યતન	કરે	છ.ે 
એ્લો	પ્ર્યતન	કરે	છ	ેકે 
સતત	તેમની	લાળ	પડા	કરે	છ.ે 
તેનો	દેખાવ	તે	ક્રોધમાં	હો્ય	તેવો	છ ે
તેથી	લોકો	તેની	સામે	પડતા	નથી 
અને	લાળ	પાડે	રાખે	છ.ે

*

મૂળો

તેના	શરીરનો	વાન	સફેદ 
અને	પહેરવેશ	લીલો	છ ે
તેથી	લોકોમાં	તે	શાંવતદૂત 
તરીકે	જાણીતો	છ.ે 
તેને	આરોગતી	વખત ે
લોકોની	આંખમાં	આંસુ 
આવી	જા્ય	છ ે
પણ	લોકોએ	તેને	શાંવતદૂત	તરીકે 
સવીકા્યયો	હોવાથી 
લોકો	તો	માને	છ	ેકે 
તે	જ	ેકંઈ	કરે	છ	ેતે 
તેમના	હહતમાં	કરે	છ.ે 
આમ,	તેની	છાપને 
ઊની	આંચ	પણ	નથી	આવતી. 
તેને	એક	જ	વાતનો	વસવસો	છ	ેકે 
લોકો	તેને	ખાહર્યા	તરીકે	ભોજનમાં 
સવીકારે	છ,ે 
શાક	તરીકે	ભોજનમાં	સવીકારતા	નથી. 
તેને	તે	ગમતું	નથી, 
માનવસક	રીતે	થોડી 
લઘુતાગ્ંવથ	અનુભવે	છ.ે
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મળે	જો	જાકારો	  કેશુભાઈ	દેસાઈ

ગઈ	એથી	તું	કૈં	નથી	દૂર	થઈ	આ	હદલ	થકી, 
જરીકે	ના	મારા	મન	મહીં	ભૂંસાઈ	તવ	છબી.

મળું	કોઈ	મીઠંુ,	મધુર,	મલકંતું	જણ	હશે; 
હશે	એના	હૈ્યે	અવવરત	વહેતું	ઝરણ,	ને	–

વસે	આંખે	એવું	સવરૂપ	નીરખીને	ગઈ	હશે. 
નથી	તું	કીકી	કે	વગર	સમજ્યે	કો’	ડગ	ભરે!

ભલે	પ્યારી,	તારા	સકળ	પથ	વનષકં્ક	હજો; 
ઢળે	જવેા	રાધા	પર	તુજ	પરે	કૃષણ	ઢળજો.

અધૂરી	ઇચછાઓ,	સવપન	ફળજો,	‘હાશ’	વળજો; 
અહીં	ના	પામી	તે	અચળ	સુખ	ત્યાં	વનત્ય	મળજો.

લગીરે	ના	થાતી	વવચવલત	જૂના	કોઈ	સમરણે, 
મળી	લેજ	ેરાતે	અધવચ	કદી	ક્યાં્ય	સમણે...

મળે	જો	જાકારો	કદીક	તુજને	તો	ન	ભૂલતીઃ 
ઉમંગે	હોંકારો	તુરત	ભણશે	ઉંબર	નકી!

આંકડા	શું	કહે?	  રાવધકા	પ્ેલ

કહો,	આંકડા	શું	કહે? 
વાત	તમારી	માની	લેશે,	લોક-રાંકડા	શંુ	કહે? 
કહો,	આંકડા	શું	કહે?

કે્લાં	ઘરના	તૂટ્ા	મોભ?	કે્લા	બૂઝ્યા	દીવા? 
કે્લા	મી્ર	દોરી	લઈને	તમે	આંકડા	સીવ્યા? 
ઊડીઊડીને	આંખે	વળગે,	ખાલી-બાંકડા	શું	કહે? 
કહો,	આંકડા	શું	કહે?

જીવતેજીવે	તમે	આંકડા	કફન	ઓઢાડી	ઢાંક્યા; 
તમે	ભૂલથી	તમારા	ઘરમાં	સાપ	સાલવી	રાખ્યા. 
સળવળ	સળવળ	થા્ય	હવે	એ,	કહો	રાફડા	શું	કહે? 
કહો,	આંકડા	શું	કહે?

તમે	આંકડા	તોડમરોડી	પધરાવી	દીધા	જળમાં; 
નહદ્યું	ભાગીદાર	બની	નહહ,	ક્યાં્ય	તમારા	છળમાં. 
સમશાનોમાં	ખૂ્ી	પડાં’તાં?	કહો,	લાકડાં	શું	કહે?



14 પરબ v સપ્ટેમબર, 2022

્યુદ્ધ	અને	કવવતા	  રાજશે	પંડા

1

આજ ે
કવવતા	લખવાનું 
જે્ લું	જરૂરી	છ ે
એ્લું	્યુદ્ધ	કરવાનું	જરૂરી	નથી.

આજના	સમ્યમા ં
એક	કવવ	કરતાં	એક	સૈવનક 
આ	સત્ય	વધુ	સારી	રીતે	સમજ	ેછ ે
અને	તેના	હાથમાં	રહેલી	બંદૂક 
કલમ	બની	જા્ય	છ ે
તાનાશાહ	ગભરાઈ	જા્ય	છ.ે

લોકોની	આંખો	ચમકી	ઊઠે	છ ે
ફરીથી 
ફૂલો	ખીલવા	લાગે	છ ે
પંખીઓ	ઊડવા	લાગે	છ ે
નદીઓ	વહેવા	લાગે	છ ે
સમુદ્માં	ભરતી	આવે	છ ે
આકાશમાં	સૂ્યતા 
અને	પૃથવી	પર	ઘાસ 
ઊગે	છ	ેફરીથી 
આજ.ે

2

મહહનાઓ	સુધી	્યુદ્ધ	ચાલ્યું. 
પછી 
બંને	શરિુદેશના	સેનાપવત	મળા. 
મંરિણા	પહેલાં 
એમણે	પોતપોતાની	ભાષામાં 
કવવતા	વાંચી 
કોઈ	દુભાવષ્યાની	જરૂર	નહોતી 
શાંવત	મા્ે 
કવવતાનો	કાગળ	પ્યાતાપ્ત	હો્ય	છ ે
શ્ેત	અને	અહહંસક.
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3

્યુદ્ધ	થા્ય	છ ે
બે	દેશ	વચચે 
બે	ભાષા	વચચે

કવવતા	લખા્ય	છ ે
બે	દેશની	સરહદ	પર 
બે	ભાષાની	વલવપમાં

બે	પંવકત	વચચેની	જગ્યાએ 
ઊભો	હો્ય	છ	ેકવવ 
આજુબાજુ	કોઈ	નથી 
NO	MAN's	LAND.

4

મારા	દેશમાં	કોઈ	્યુદ્ધ	નથી. 
મારા	ઘરમાં	કોઈ	્યુદ્ધ	નથી. 
મારા	મનમાં	કોઈ	્યુદ્ધ	નથી.

છ	ેતે	શબદ્યુદ્ધ	છ ે
એક	શબદનું	બીજા	શબદ	સાથ ે
કાગળમાં 
ચણોઠીઓ	વેરાઈ	જા્ય	છ ે
વન્યંરિણરેખાની	બહાર 
કવવ	ઊભો	છ ે
અવાચક.

5

્યુદ્ધ	ચાલે	છ ે
ત્યારે 
કવવ	કવવતા	લખે	છ ે
મૃત્યુની 
કવવતા	લખીને 
એ	જીવે	છ ે
કવવતા	લખવી 
એના	મા્ે 
જીવન્યુદ્ધ	છ.ે
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વાતાતા

રાત	આખી

વરિજ	પાઠક

વમેન્્લટે્ર પર શ્વાસ મનભ્શર હિા. હૉમસપ્લનરી બહાર રરીમટે રરીમટે સાંજ ઢળિરી 
હિરી નટે પાછરી ફરરી રાિ આખરી કાઢિાનરી હિરી. એક પછરી એક મન્યોનનરી પરીળરી લાઇ્નો 
પ્રકાર ઘટ્ટ થિો જિો હિો. એક ઍમ્બ્યુલન્સ સાઇરન િગાડિરી આિરી નટે ઊભરી રહરી. 
િૉડ્શબૉ્ય સ્્ટેચર લઈનટે દોડ્ો. પાછળનો દરિાજો ખૂલ્યો નટે અંદરનરી વ્યમકિનટે ચાલુ 
ઍમ્બ્યુલન્સટે ચઢાિટેલો સલાઇનનો બૉ્લ પહટેલો નરીકળ્ો નટે પછરી ઑમકસજન માસકિાળા 
જીિટે શ્વાસ ખેંચ્યો નટે આખો જમટેલો આઈ.સરી.્યુ. િરફ રસ્યો. કંઈક આિું જ બટે હદિસ 
પહટેલાં બન્્યું હિું... એ િટેમન્્લટે્રિાળા જોડટે આજ ટે અસમંજસિાળરી પાછરી રાિ આખરી 
પસાર કરિાનરી હિરી. રોજ િારા બંરાિા હિા. આજ ટે કોર સૂિાનું છટે ? દરીકરાઓના િારા 
પૂરા થઈ ગ્યા હિા. આજ ટે જમાઈરાજનો િારો હિો. એમનટે ડર હિો. ડૉક્ર રોજ 
હરિહ્કલ કમન્ડરનનરી િારિા કરિા હિા. આવ્યા ત્યારટે  પર એમરટે બોિટેર કલાકનરી િાિ 
કરરી હિરી. અડિાલરીસ કલાક દરીકરાઓએ સુપટેરટે  ખેંચરી નાખ્યા હિા. જમાઈનટે લગ્નનરી 
ચોરરીમાં િટેમના આ જ  સસરાએ જ્યારટે  એમના પગ રો્યા હિા એ દૃશ્ય ્યાદ આવ્યું. કંઈ 
સમજાિું નહોિું. બરું જ ભજિાિું હો્ય એિું લાગિું હિું. એક પછરી એક િરસો કટેિાં િરીિરી 
ગ્યાં ? દદદીનાં સગાંઓનટે બટેસિા મા્ટેનરી વ્યિસથામાં િટેઇહ્ંગં ચટેર. િટેઓના મા્ટે ઠડંા 
કૂલર, રરીમા અિાજ ટે સમાચારનરી ચૅનલિાળું રરીમા અિાજિાળું ્રી.િરી. જ ટેનું હરમો્્શ લાપિા 
હિું. હાઇફાઇ હૉમસપ્લ હોિાનટે નાિટે ફ્રી િાઇફાઇ કનટેકરન, કટેફટે્ટેહર્યા. ચોિરીસ ગુણ્યા 
સાિિાળો મટેહડકલ સ્ોર. આ બરાંનરી સાથટે ભગિાન શ્રરીકૃષરનું મંહદર પર હિું. કટે્લુંક 
વ્યિસથાના ભાગરૂપ િો કટે્લુંક વ્યિસા્યના ભાગરૂપ અનટે હા, મોબાઇલ ચાજ ્શ થઈ રકટે 
એિાં ચાજ ્શરોનાં બૂથ પર હિાં. જોકટે દરટેકના ભાિ નક્રી હિા. આિનાર દદદી પોિાનરી 
મરજી મુજબ–ત્ટેિડ મુજબ અનટે િટેઓનાં સગાંસંબંરરીઓનરી સૂઝ પ્રમારટે પ્રિટેર મટેળિિો. 
પછરી િો કૃષરભમકિ અનટે લક્મરીરમકિ મુજબ બહાર નરીકળિાનો રસિો ઊઘડિો હિો. 
જમાઈના મનમાં હજુ પટેલરી બોિટેર કલાકિાળરી િાિ રમિરી હિરી. આજનરી રાિ ઘરરીખરરી 
્ટેન્રનિાળરી િો હિરી જ. સસરા પોિટે રટેલિટેમાં ગાડ્શ િરરીકટે હર્ા્યડ્શ થ્યા હિા મા્ટે બરો 
ખચ્શ રટેલિટેના  મરરટે  હિો. આખરી મજદંગરી લાલ-લરીલા ઝંડાઓ એમરટે બિાવ્યા હિા. કંઈ 
કટે્લરી્ય ગાડરીઓનટે સાઇડ આપરી હિરી નટે અનટેક સ્ટેરનોથરી એમરટે ગાડરીઓ ઉપાડરી હિરી. 
પરંિુ આજ ટે એમનરી ગાડરી ્યાડ્શમાં આિરી ઊભરી હિરી અનટે િટેઓનરી પાસટેથરી હર્ા્યડ્શ થિાનરી 
સાથટે જ ઝંડાઓ લઈ લટેિામાં આવ્યા હિા. જમાઈના ચહટેરા પર કં્ાળો, ગલામન, ઉદાસરી, 
અનુકંપા જ ટેિા ભાિોનરી આિનજાિન હિરી. આ િટેઇહ્ગં રૂમમાં એક લાઉડ સપરીકર હિું 
જ ટેમાં જ ટે દદદીનું નામ બોલા્ય િટેનાં સગાંએ િુિ્શ જ હરસટેપરન પર જઈનટે જરૂરરી સૂચનાઓ 
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સાંભળિાનરી હિરી. એમનરી જાર મુજબ એ સપરીકરમાંથરી િટેમના સસરાનું નામ ફકિ એક 
િાર બોલા્યું હિું અનટે એ પર એ્લા મા્ટે કટે ડૉક્રટે  મપ્રસરિાઇબ કરટેલું કોક નિું ઇન્જ ટેકરન 
સ્ોરમાં ઉપલ્બર નહોિું ત્યારટે . મોબાઇલના ફટેસબુક પર િટેમના સસરા મા્ટે પ્રાથ્શના 
કરિાના સ્ટ્ે સ પર પચરીસ જ ટ્ે લા કોમટેન્્ટસ આિરી ગ્યા હિા. િટેઓનટે ઘરાબરાએ 
હહમમિ પર આપરી હિરી િો કોક બટેિકૂફટે િો રટેસ્ ઇન પરીસનો મટેસટેજ પર અત્યારથરી 
મોકલરી દરીરો હિો નટે પછરી પાછો િરિ જ સૉરરી લખરી ‘ગટે્ િટેલ સૂન’ લખરી મોકલ્યું હિું. 
આ અપડટ્ે ના કા્ય્શરિમમાં બરીજી પાંચદસ મમમન્ એમરટે મિિાિરી અટે પછરી કં્ાળરીનટે 
મોબાઇલ મૂકરી દરીરો. રામત્ના સાડા દસ જ ટેિું થ્યું હિું. મસક્યોહર્રીનો એક ગાડ્શ આિરીનટે 
એક આં્ો મારરી ગ્યો, બરાં એના લરીરટે થોડાં આઘાંપાછાં થઈ ગ્યાં. જમાઈનટે ઊંઘ 
આિિરી નહોિરી છિાં એક બગાસું આવ્યું. એમનટે એક પ્રસંગ પાછો ્યાદ આવ્યો. િટેઓએ 
જ્યારટે  લગ્ન પછરી આખા ફૅમમલરી જોડટે શ્રરીનાથજી જિાનું ગોઠવ્યું ત્યારટે  ભાંગ પરીિાનરી 
બાબિટે ગજબનરી કૉમટેડરી થઈ હિરી. ભાંગ ચઢટે કટે ના ચઢટે, કટે્લરી પરીિરી જોઈએ, કોરટે પરીિરી 
જોઈએ–થરી રરૂ થ્યટેલરી કથા જ્યારટે  ખરટેખર પરીિામાં આિરી ત્યારટે  બરાંના કહટેિા મુજબ 
બરાનટે જરા અસર થઈ ગઈ હિરી. સસરાજીએ પોિાના બટેઉ હાથ ઊંચા કરરીનટે બરાનટે 
લગભગ ચાર કલાક સુરરી ‘હંુ ઊડુ ંછુ’ં કહરીનટે મનટે કોઈ પકડરો નહહ ચલાવ્યું હિું. 

 જોકટે એમના મા્ટે રાત્ટે અમગ્યાર િાગટે ચોબાજીનટે રરીઝિરીનટે દહીં મંગાવ્યું હિું નટે 
પછરી િટે મપિડાિિાં નાકટે દમ આિરી ગ્યો હિો. મનોમન આ પ્રસંગ પર ફરરીથરી ભજિા્યો. 
આજ ટે િટેઓનટે આ બરું ્યાદ આિિું હિું નટે સાથટે િટેમનરી પોિાનરી સાથટે પરરાિટેલરી દરીકરરી 
એ્લટે કટે િટેનરી િાઇફ મા્ટે પર માન થિું હિું. કટે્લા ઓછા સમ્યમાં મારા ઘરમાં દૂરમાં 
સાકર જ ટેિરી એ ભળરી ગઈ! માિા-મપિાના સારા સંસકારો હો્ય િો જ આિરી સુકન્્યા મળટે. 
મનમાં થ્ંુય લાિ એક ફોન િો કરંુ રું કરિરી હરટે. એનટે કહંુ કટે મચંિા ન કરિરી; પપપાનટે સારંુ 
થઈ જ જરટે. ઘહડ્યાળમાં જો્યું િો સિા અમગ્યાર જ ટેિું થ્યું હિું. મોબાઇલમાં એક 
મમસકૉલ હિો. જો્યું િો એનરી િાઇફનો જ હિો. િાઇરિટે્રના લરીરટે પાંચ મમમન્ પહટેલાં જ 
મમસડ થ્યો હિો. બરાં સુખરૂપનરી િાિો કરરી ફોન પૂરો ક્યયો અનટે મચંિા ન કરિા કહું. હજુ 
ફોન પૂરો ક્યયો નટે લાઉડસપરીકર પર કોઈ સુલોચનાબહટેનનું નામ બોલા્યું. એમનાથરી ચોથરી 
સરી્ પર બટેઠટેલાં એક આરટેડ િૃદ્ધ લાકડરીના ્ ટેકટે બહાર નરીકળ્ા. જમાઈ એકદમ સિક્શ થઈ 
ગ્યા. પહટેલાં િો એમનટે થ્યું કટે એ િૃદ્ધનરી જોડટે જઉં, મદદ કરંુ, પર પાછુ ંપટેલું ઇન્જ ટેકરનિાળું 
્યાદ આવ્યું કટે જો એ એિું કહટેરટે કટે ભાઈ, આ ઇન્જ ટેકરન િમટે મારા મા્ટે લઈ આિો નટે િો 
મારાથરી િટેમનટે ના પાડરી નહહ રકા્ય. અનટે જો એ દરમ્યાનમાં... આ મિચારટે  મદદનો મિચાર 
પડિો મૂકરીનટે બટેસરી રહા. િારટેિહટેિારટે  ભટેગા થ્યાના ઘરા પ્રસંગો હિા. િટેમનટે શ્રરીખંડ 
મિરટેષ ભાિિો અનટે એથરી જ જ્યારટે  પર અમદાિાદ જિાનું થિું ત્યારટે  મગરરીરનો પ્રખ્યાિ 
કટેસર ઇલા્યચરી બટે હકલો પૅક  કરાિરી દટેિા નટે સાંજ ટે એમના ઘરટે  આપિા જિા ત્યારટે  
સહકુ્ુબં જોડટે જમિા નટે એ પછરી કલકતિરી મરીઠુ ં પાન ખાિા ગલરીના રક્ ટે જિા. 
અલકમલકનરી િાિો... એમના જીિનમાં આિટેલા સારાનરસા સ્ટેરનમાસિરોનરી િાિ કરટે  
િો  ક્યારટેક હ્હક્ચટેકરોનરી િાિ કરટે . ક્યા સ્ટેરનટે રું િખરા્ય એનરી્ય િાિો હો્ય. િટેઓ 
ક્યારટેક પછરી સહજ સમામરનરી િાિોએ પર ચઢરી જા્ય. ક્યારટેક િો સંસાર અસાર છટે કહટે, 
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િો ક્યારટેક બરું છોડરીનટે નરીકળરી જિું છટે...નરી પર િાિો કરટે . અધ્યાતમ પર િળટે િો 
પરમહંસ ્યોગાનંદનરી ્યોગરીકથામૃિનરી િાિોએ પર ચઢરી જા્ય. પાન ખાિાનો સમ્ય 
ક્યારટેક દોઢ કલાકથરી પર િરરી જા્ય. હમરાં છટેલ્ટે છટેલ્ટે જ્યારટે  નિા ઘરનું િાસિુપૂજન 
ક્યુું ત્યારટે  ફેંગસૂઈના લાહફંગ બુઢ્ા આપિાં કહરી ગ્યા હિા કટે િમારા આ નિા ઘરના 
ગાડ્શનમાં હીંચકો બંરાિો ત્યારટે  મારટે  એનરી પર બટેસરીનટે રટે હડ્યો મમચદી પર આિિાં અમારા 
જમાનાનાં ગરીિો સાંભળિાં છટે. એક િાર મૈસૂરથરી સૅન્ડલનો સાબુ અનટે સૅન્ડલિુડમાંથરી 
બનટેલરી પટેન લાવ્યા હિા. આ બરા મિચારો એકસામ્ા આજ ટે સિારટે  થ્યા હિા. પટેલા િૃદ્ધનટે 
િાર થઈ. એમનટે મનમાં પૂછિાનો મિચાર આવ્યો નટે પૂછરી લરીરું કટે કાકા કટેિું છટે ? રું થ્યું? 
કાકાએ કહું પૈસાનરી વ્યિસથા કરિાનરી કહરી છટે... કાલટે સિારટે  જ ટે થા્ય એ દરીકરાનટે પૂછિું 
પડરટે કટે એનરી મા મા્ટે એનરી પાસટે... કાકા કરું બોલ્યા નહીં. થોડરી િારટે  એમના ખભટે 
પોિાના બંનટે હાથ મૂકરીનટે કહટે કટે મારંુ બૅંક બૅલટેન્સ િો ભઈલા ચોથા હદિસટે જ પૂરંુ થઈ 
ગ્યું. હિટે દરીકરાના સહારટે  છરીએ. ખબર નહહ એનું રું થરટે ? પર જો એનટે કરું થા્ય નટે 
િો મારટે  િો... કહટેિાં અિાજ ડમૂો થઈ ગ્યો. જમાઈએ કહું મચંિા ના કરો. બાનટે સારંુ થઈ 
જરટે... જમાઈ એમના સસરાનટે ‘ભાઈ’ એિું કહટેિા જોકટે એમના આ હુલામરા નામથરી િો 
પછરી્યટે બાજુિાળા બરા જ ભાઈ કહટેિા માંડ્ા હિા. ઠડંુ ંપારરી પરીનટે જમાઈ પાછા પોિાનરી 
ખુરરરીમાં ગોઠિા્યા. આમ િો એ રરૂઆિમાં એકલા જમાઈના જ ભાઈ હિા... પછરી એ  
બરાંના ભાઈ થઈ ગ્યા હિા... એ્લામાં પટેલા િૃદ્ધ એક ચબરખરીનો ્કુડો લઈનટે આવ્યા 
િટેમાં એક નંબર હિો. મારા દરીકરાનટે ફોન જોડરી આપોનટે ભાઈસા’બ. એક ક્રના પર 
મિલંબ િગર િરિ જ ફોન જોડરી આપ્યો. આખરી હરંગ પૂરરી થઈ ગઈ. ફોન હરસપોન્સ ન 
થ્યો. િમટે જ ટેનટે ફોન જોડરી રહા છો એ હાલમાં િમારો ફોન... છટેિ્ટે, િટેમરટે કાકાનટે કહું કટે 
ફોન કોઈ ઉપાડિું નથરી. કાકાએ કહું સારંુ, એ સૂઈ ગ્યા હરટે. રટે ’િા દો જ ટે થા્ય એ કાલટે 
સિારટે ... ખબર નહહ કાલનરી સિાર ઊગરટે કટે નંઈ... કાકા એ્લંુ  બોલરીનટે જિા રહા. 
જમાઈએ બારરી બહાર જો્યું. પરીળા પ્રકારનરી એક મન્યોનનરી લાઇ્ બંર-ચાલુ થિરી હિરી. 
જ્યારટે  બંર થા્ય ત્યારટે  ઘોર અંરારંુ નટે ચાલુ થા્ય ત્યારટે  પરીળો પ્રકાર. એરટે ઘહડ્યાળમાં 
જો્યું કટે બટે મમમન્માં એક િાર એ લાઇ્ બંર થિરી હિરી. માઇકમાં િટેમના સસરાનું નામ 
બોલા્યું કટે િરિ જ એ હરસટેપરન પર પહોંચ્યા. ત્યાંના ડૉક્રટે  કહું િમારટે  જ ટેનટે બોલાિિા 
હો્ય િટેનટે બોલાિરી લો. મસસ્મ હિટે સપો્્શ કરિરી નથરી. જમાઈ જરા ભોંઠા પડરી ગ્યા. 
લાસ્ ડા્યલમાં કોક અજાણ્યો નંબર હિો. િરિ જ એરટે એનરી િાઇફનટે ફોન ક્યયો નટે કહું 
કટે િું આિરી જા. પટેલરી બાજુ રું થ્યું... આ બાજુ ડૉક્રટે  કહું છટે કટે ભાઈનટે... એ જરા 
અ્ક્યો... હિટે સારંુ છટે... િાિનટે જરા સારરી રરીિટે કહટેિાં એ બોલ્યા... આ િો િું કહટેિરી હિરી 
નટે કટે િારટે  મળિું છટે. મેં જરા હરકિટેસ્ કરરી િો... અત્યારટે  પરમમરન આપટે મળટે એિરી છટે િો 
િું આિરી જા્ય િો સારંુ... એ્લું કહરી એમરટે એ ફન ક્ ક્યયો. લાગિાંિળગિાંનટે ફોન પર 
જ ટે કહટેિા જ ટેિું હિું એ કહરીનટે બોલાવ્યા... ફરરીિાર એ્લામાં પટેલા કાકા આિરીનટે પૂછરી ગ્યા. 
ફોન લાગ્યો... જમાઈએ કહું ના... કાકા પાછા બટેસરી ગ્યા. જમાઈ રૂમ છોડરીનટે બહાર 
નરીકળ્ા બહારના કૉહરડૉરમાં આિટેલા મંહદરનરી સામટે જો્યું... સન્ના્ો હિો. રોડ પરથરી 
પસાર થિાં એકલદોકલ મવહકલના અિાજ હિા. િાહનોના પાહકુંગમાં િટેમનરી કાર પાક્શ 
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થ્યટેલરી હિરી એ િરફ થોડુ ંચાલ્યા. હરમો્થરી ગાડરી ખોલરી અંદરથરી પારરીનરી બૉ્લ કાઢરી 
મોં પર છાલક મારરી નટે એમનટે પાછો પટેલો શ્રરીનાથજીમાં ભાંગ પરીરા પછરી બોલા્યટેલો સંિાદ 
્યાદ આવ્યો... ‘હંુ ઊડુ ંછુ,ં મનટે કોઈ પકડરો નહહ...’ ભાઈ જિાનરી િૈ્યારરી કરરી રહા હિા. 
એક પછરી એક પહરમચિ ગાડરીઓ આિિા માંડરી નટે પછરી ઇમોરનલ, પ્રોફટેરનલ, 
આહ્્શહફશ્યલ, ઑપરટેરનલ અનટે પ્રૉબટેરનલ બરાં જ પહરબળો સિાર સુરરીમાં રરૂ થ્યાં 
અનટે રાિ આખરી કરિાં કરિાં આખરી રાિ જમાઈરાજ ટે પસાર કરરી નાખરી. જ્યારટે  સિારટે  
પટેલા િૃદ્ધ કાકાના છોકરાનો ફોન આવ્યો ત્યારટે  િો ઘણં મોડુ ંથઈ ગ્યું હિું.

સરપ્રાઇઝ  અન્નપૂણાતા	મેકવાન

‘સભરી ્યાત્રીઓં કો મનિટેદન હૈ હક િો અપનરી કુસદી કટે બટેલ્ કો બાંર લટે, થોડરી દટેર 
કટે બાદ હમ આંિરરાષ્ટર્ી્ય સરદાર પ્ટેલ હિાઈ અડ્ ટે પટે લૅન્ડ કરેંગટે !’ એર હૉસ્ટેસટે 
બોલિાનું પૂરંુ ક્યુું. સાંભળરીનટે આરિરીનું રોમ રોમ આનંહદિ થઈ ઊઠું. પલટેન લૅમન્ડગં 
િખિના મન્યમો ના હોિ િો િટે અિશ્ય નાચિા લાગરી હોિ ! એ્લરી બરરી િટે ખુર હિરી. 
એ્લટે પછરી િટેરટે િટેનું ધ્યાન પલટેનમાંથરી નરીચટે દટેખાિાં રહટેરોમાં કેંહદ્િ ક્યુું. અત્યારટે  ક્યા 
રહટેર પરથરી િટેનું મિમાન ઊડરી રહું હરટે ? િટે મિચારિરી રહરી. અનટે જ ટેિાં પલટેનનાં વહરીલ 
અમદાિાદનરી રરિરીનટે અડ્ાં કટે આરિરીએ એક અજબ રોમાંચ અનુભવ્યો. અનટે એકાએક 
િટેનરી આંખ ભરાઈ આિરી. િટે માંડ માંડ પોિાના ઉપર કાબુ રાખરીનટે બટેસરી રહરી. ્યાત્રીઓનરી 
સાથટે પલટેનનરી બહાર આિરી અનટે િટેએરટે ત્યાં જ ઊભા રહરીનટે એક ઊંડો શ્વાસ લરીરો અનટે 
પોિાના દટેરનરી મચરપહરમચિ હિાનટે છાિરીમાં ભરરી. િટેનું આખું રરરીર રોમાંમચિ થઈ રહું 
હિું. િટે પૅસટેન્જરોનટે લઈ જિરી ઍરપૉ્્શનરી બસમાાં ગોઠિાઈ. અનટે ત્યાં પર િટે હષ્શમમમશ્રિ 
લાગરરીથરી બહાર જોિરી રહરી. ઇમમગ્ટેરનનરી મિમર પિાિરીનટે લગટેજ ્ો્લરીનટે રક્ો મારિરી િટે 
બહાર આિરી. ફરરીથરી િટેરટે આજુબાજુ જો્યું. ‘અમદાિાદ ઍરપૉ્્શ ખાસસું બદલા્યું હિું.’ 
મનોમન િટે બોલરી અનટે પછરી ઍરપૉ્્શનરી અંદરથરી કરાિટેલ મપ્રપટેઇડ ્કૅસરીમાં ગોઠિાઈ. 

્કૅસરી મન્યિ સથળટે જિા નરીકળરી પડરી. અનટે િટે નાનાં બાળકનરી જ ટેમ અચરજથરી 
બારરીમાંથરી બહાર પસાર થિા રસિા, િૃક્ો, અમદાિાદનો ગરીચ ્ ા્હફક, ફાઇિ સ્ાર હો્લ 
િાજ કટે જ ટેનું નામ બદલાઈનટે હિટે હો્ટેલ ઉમટેદ થ્યું હિું. િટે બરાંનટે જોિરી રહરી. અનટે થોડા 
સમ્યમાં િટેનરી ્કૅસરી ઍકસપ્રટેસ-િટેમાં પ્રિટેરરી. ‘છટેલ્ાં દર િષ્શમાં િો અમદાિાદ બદલાઈ 
ગ્યું છટે !’ િટેનાં મમત્ો અનટે પહરમચિોનાં મોઢટે પાછળનાં દર િષયોથરી િટે આ િાક્ય અનટેક 
િાર સાંભળરી ચૂકરી હિરી. અનટે આજ ટે િટેનટે િટેનું પ્રત્યક્ પ્રમાર પર મળરી રહું હિું. ‘ખાસસું 
બદલા્યું છટે’ મનોમન િટે ફરરીથરી બોલરી, અનટે પછરી ‘મારસનરી જ ટેમ જ સિો!’ િાક્યનરી પૂમિ્શ 
થઈ ગઈ િટેનાથરી આપોઆપ ! દર િષભે િટે પોિાનાં દટેરમાં આિરી હિરી. 

િટેનરી ્કૅસરી એકસપ્રટેસ-િટે પર દોડરી રહરી હિરી. સાથટે સાથટે િટે પર અિરીિમાં દોડિા 
લાગરી. દર િષભે િટે પોિાનાં માિા-મપિાના ઘરટે  જઈ રહરી હિરી. એક વ્યમકિ પર ભરોસો 
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રાખરીનટે િટેરટે બરીજા મનક્ના સંબંરોનટે છટેહ દરીરો હિો. કહટેિા્ય છટે કટે ‘પ્રટેમ આંરળો છટે’ 
અનટે સાચટેસાચ િટેનો અનુભિ પર િટેનટે થ્યો હિો. અનટે િટે કરું મિચા્યા્શ િગર ચાલરી 
નરીકળરી હિરી. પોિટે જ ટે પગલું ભ્યુું હિું ત્યાંથરી પાછા િળિું િટેના મા્ટે અરક્ય હિું. અનટે 
પછરી આિનાર પહરમસથમિ સિરીકારરી લરીરરી હિરી. થોડા હદિસ પછરી ઘરનાં બરાં િટેનટે માફ 
કરરી દટેરટે. હમરાં િો મારરી આ રરૂ થિરી નિરી મજદંગરીનટે મા્ટે સમ્ય ફાળિું. અનટે િટે 
પોિાનરી નોકરરી અનટે કુ્ુબંમાં મગ્ન બનરી ગઈ હિરી. 

જોકટે સદંિર એિું પર ન હિું કટે િટેનટે પોિાના મપ્યરનરી ્યાદ આિિરી ન હિરી. પર 
િરિ જ િટેનટે પોિાના પ્રટેમ સામટે, પોિાના પ્રટેમરી સામટે ઘરનાએ કરટેલ અપમાનજનક હ્પપરરી 
િથા ભાખટેલ અમંગળ ભમિષ્ય ્યાદ આિિાં. િો સાથટે સાથટે િટેનટે એ પર ખબર હિરી કટે િટે 
ગમટે િટે્લું માથું ફોડરટે પર િટેઓ સમરીર સાથટે િટેનાં લગ્ન રક્ય બનિાં નહીં દટે. અનટે િટે 
િાિનરી સત્યિા એ  હિરી કટે મો્ા ભાઈના મમત્ના ભત્રીજા સાથટે િટેનરી એકાએક ગોઠિરી 
દટેિા્યટેલ સગાઈ. અનટે એ્લટે િટે ગભરાઈ ઊઠરી હિરી અનટે અઠિાહડ્યામાં જ ઘર છોડરી દરીરું 
હિું. િટેરટે પોિાનટે મા્ટે મમમરીએ િથા ઘરના સભ્યોએ ભાખટેલ ભમિષ્યનટે ખો્ ુપાડિું હિું. 
અનટે એ્લટે િો રાિ-હદિસ સખિ મહટેનિ કરરી હિરી અનટે િટેનટે પહરરામટે દર િષ્શમાં જ 
અમટેહરકા જ ટેિા દટેરમાં આલરીરાન ઘર-ગાડરીનરી મામલક બનરી હિરી. િથા નોકરરીમાં પર 
માનભ્યુું સથાન ભોગિરી રહરી હિરી. ‘હિટે ઘરટે  જિામાં િાંરો નથરી.’ િટેનટે લાગ્યું હિું અનટે 
એ્લટે િટે ઇમન્ડ્યા આિરી હિરી અનટે અત્યારટે  પોિાના મપ્યર જઈ રહરી હિરી. 

જોકટે મપ્યરમાં કોઈનટે ખબર ન હિરી. આરિરી ઘરનાં બરાંનટે સરપ્રાઇઝ આપિા 
માંગિરી હિરી. િટેનટે સરપ્રાઇઝ આપિાનું હંમટેરાં ગમિું. જોકટે આ બાબિટે ઘરનાં બરાં િટેનરી 
ઉપર અકળાિાં, િટેનરી મમમરી િો ખાસ. પર િટેનટે િો મજા આિિરી. સામટેિાળરી વ્યમકિનું 
આશ્ચ્ય્શમાં ખુલ્ું રહરી જિું મોં અનટે પછરી ચહટેરા પર છિાિો આનંદ જોિાનો. એ્લટે ઘરટે  
કોઈનટે જરાવ્યું ન હિું. નહીં િો ઍરપૉ્્શ પર આખરી પોળ હાજર થઈ જા્ય! ભલટે ગઈ 
િખિટે િટે કોઈનટે કહા િગર છાનરીમાનરી જિરી રહરી હિરી. પર આ િખિટે િો િટે ડકંટે કરી ચો્ 
પર ઘરમાંથરી જરટે. િટેરટે મિચા્યુું. આિું બરું િટે અમટેહરકાથરી અમદાિાદ સુરરી આખા રસિટે 
મિચારરી રહરી હિરી. 

આરિરી અમટેહરકા ગ્યા પછરી પ્રથમ િખિ સિદટેર પરિ ફરરી હિરી. એ્લટે િટેનટે બરું 
નિું નિું જારટે કટે અજાણ્યું લાગિું હિું. જોકટે ઘરટે  જરટે અનટે બરાંનટે મળરટે. ખાસ િો પોિાનાં 
સિજનોનટે મળરટે એ્લટે આપોઆપ બરું જારરીિું લાગરટે ! પોિાનું લાગરટે ! િટેના હદલટે 
જિાબ આપ્યો. અનટે િટેમા્ય ખાસ કરરીનટે મમમરીનટે ! િટેનટે મળરીનટે કટે્લરી િાિો ભટેગરી કરરી છટે 
િટે બરરી િાિો કહટેરટે અનટે પછરી હળિરી બનરટે. િો મો્રી  બહટેન અનટે િટેનાં સંિાન, આમન્યા, 
અનન્્યાનટે મળરીનટે પર મજા આિરટે. કટે્લા મો્ા થઈ ગ્યા હરટે ! હંુ ગઈ ત્યારટે  િો 
આમન્યા છ િષ્શનરી અનટે અનન્્યા ત્ર િષ્શનરી હિરી. િટે મનટે ઓળખરટે કટે નહીં ? હંુ િો 
ઓળખરી જ જિાનું છુ.ં આ હાથોએ િટેમનટે રમાડ્ા છટે. રાિોનરી રાિો િટેમનરી પાછળ મો્રી 
બહટેનનરી જ ટેમ જ જાગરી છુ.ં િટેમરટે બગાડટેલાં બાળોમિ્યાં સાફ ક્યાું છટે. મનટે ના ઓળખટે 
િટેમાં કોઈ રંકા જ નહીં ! અનટે પટેલો નાનો, ્ચૂકડો મારાથરી નાનો ભાઈ ઋમષનો દરીકરો 
આવ્યાન. િટેનટે િો હંુ હાથમાં લઈર નટે એ્લટે મનટે િળગરી જ પડરટે. જોજ ટે નટે ? િો અક્િ 
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અનટે આરાધ્યા િો િટેમનટે મા્ટે લાિટેલ લૅપ્ૉપ અનટે લટે્ટેસ્ મોબાઇલ જોઈનટે રાજી રાજી થઈ 
જરટે. િો  ભાઈ-ભાભરી િથા મો્રીબહટેન-જીજાજી પર િટેમના મા્ટે લાિટેલ મગફ્ જોઈનટે બરું 
ભૂલરી જરટે. અનટે મમમરી !! ખાસ બફટેલોથરી િટેના મા્ટે મંગાિટેલરી સાડરી જોઈનટે િટેનરી િો આંખો 
જ ભરાઈ જિાનરી ! અનટે િઢરટે પર ખરરી, ‘આ્લો બરો ખચયો કરિાનરી જરૂર રરી હિરી!’ 
અનટે પછરી પોિાનટે બાથમાં લઈનટે માથટે અનટે રરરીરટે  હાથ ફટેરિરટે અનટે સાસરટેથરી આિિાં 
મો્રી બહટેનનરી કહટેિરી િટેમ કહટેરટે, ‘કટે્લરી સુકાઈ ગઈ છટે. પૈસા જ ભટેગા કરટે  છટે. ખાિા-
પરીિામાં ધ્યાન રાખટે છટે કટે નહીં !’ આખા રસિટે આિું બરું િટે મિચારિરી રહરી અનટે પછરી 
પોિાના મનનટે આશ્વસિ કરિરી રહટેિરી.

સામટે એ પર સચચાઈ હિરી કટે િટેનટે લગ્નમાં આમંત્ર આપિામાં નહોિું આવ્યું. િટે 
્યાદ આિિાં િટેના મનનટે એક રક્ો પહોંચ્યો. એક ્રીસ ઊઠરી. અક્િ મારો ભત્રીજો જ ટે 
મારા િગર સુિો નહીં કટે ખાિો નહીં િટેનાથરી એક મમમન્ પર જુદો થિાનું થા્ય ત્યારટે  
રડારોળ કરરી મૂકિો િટેનું લગ્ન હિું. પછરી આરિરી કટેિરી રરીિટે પોિાનરી જાિનટે રોકરી રકટે. 
અક્િનાં િસંિ પંચમરીના હદિસટે લગન છટે િટેનરી જારકારરી િટેનટે િા્યા િા્યા મળરી હિરી. પછરી 
િો િટેરટે િપાસ કરાિરી હિરી અનટે સમાચાર સાચા હિા. પછરી આરિરી પોિાનરી જાિનટે રોકરી 
નહોિરી રકરી. એ્લટે પછરી િટેરટે ઇમન્ડ્યાનરી હ્હક્ કરાિરી લરીરરી હિરી અનટે ઇમન્ડ્યા આિરી 
ગઈ હિરી. 

મો્ા ભાઈનટે િો રારો કટે... રારો કટે હંુ ઓછરી ્યાદ આિું !! પર એિું કટેિરી રરીિટે રક્ય 
બનટે !? મો્ા ભાઈનરી બરરી જરૂહર્યાિનું હંુ કટે્લું ધ્યાન રાખિરી હિરી. િટેમનું મોં પર, 
‘આરિરી આ કર, આરિરી પટેલું કર.’ ‘આજ ટે હાંડિો ખાિાનું મન થ્યું છટે. િો મસિ મમમરી 
જ ટેિો સરસ પોચો બનાિરી દટેજ ટે.’ ‘િારા હાથમાં િો જાદુ છટે. આજ ટે મારા ર્્શનટે ઇસ્તરી કરરી 
દટેજ ટે.’ ‘િું િો મારા મા્ટે લકરી છટે. કાલટે કંપનરીમાં પ્રટેઝન્્ટેરન કરિાનું છટે એ્લટે સિારટે  િું જ 
મનટે ઉઠાડજ ટે !!’ આખા રસિટે કટે્કટે્લું ્યાદ આિિું હિું. 

‘િું િો મારરી આરુનરી જ ટેમ મારરી દરીકરરી જ છટે. કહરીનટે હંમટેરાં માથટે હાથ ફટેરિિા. 
પોિટે હંમટેરાં આ બંનટે બહટેનોનું ધ્યાન રાખરટે કહરીનટે મમમરીનટે સમર્યારો પૂરો પાડિા મો્ા 
ભાઈનટે આ્લાં િષયો સુરરી હંુ એક િાર પર ્યાદ ના આિરી ! મારો ગુનો રું હિો ? એ જ 
નટે કટે મનટે જ ટે પસંદ હિો, જ ટેનટે હંુ ચાહિરી હિરી િટેનરી સાથટે લગ્ન ક્યાું હિાં. િટેનરી ઉપરિ્ 
જઈનટે લગ્ન ક્યાું હિાં !

િો સામટે પોિાનાથરી નાના ભાઈએ પર પોિાનરી પસંદગરીનરી ્યુિિરી સાથટે લગ્ન ક્યાું 
જ હિાં નટે ?  અનટે છિાં્ય બરાં બરું ભૂલરી ગ્યાં હિાં. ખાસ કરરીનટે મમમરી સુધરાં ! બરું 
ભૂલરીનટે ભાઈનટે અનટે િટેનરી પતનરીનટે પોંખ્યાં હિાં. િો પછરી મનટે કટેમ કોઈ માફ કરિા િૈ્યાર 
નથરી. ઘરના પ્રસંગમાં મનટે આમંત્ર નથરી. િટે (મમમરી) પર મો્ા ભાઈ અનટે મો્રી બહટેનનરી 
િાિોમાં આિરી ગઈ. અનટે મનટે ભૂલરી ગઈ !!? િટેનરી રિરીનટે કટે જ ટેનું નામ બોલિાથરી િટેનું મોં 
ક્યારટે્ય સુકાિું નહીં ! બાકરીનાં ત્રટે્ય ભાઈ-બહટેન આ બાબિટે િો િટેનરી ઈષા્શ કરિાં અનટે 
મમમરીનટે ઠપકો આપિાં િટેનટે જ મમમરી ભૂલરી ગઈ !! સમૂળગરી મારરી બાદબાકરી જ કરરી 
નાખરી. આિું િો કાંઈ ચાલિું હરટે. જઈનટે સૌપ્રથમ િો િટેનરી સાથટે જ લડિું છટે !! આમ પર 
કટે્લાં િષયો થ્યાં િટેનરી સાથટે લડ્ા. અનટે પછરી િો હરસાઈ જ જઈર ! કટે્લું્ય મનાિરટે, 
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આજીજી કરરટે ત્યારટે  જ હંુ િો માનિાનરી !! છટેિ્ટે િો િટેનરી જ દરીકરરી છુ ંનટે !
છટેલ્ા થોડા સમ્યથરી આરિરીનટે પોિાના મપ્યરનરી ્યાદ આિરી રહરી હિરી. અનટે િટેમાં 

પર ખાસ કરરીનટે મમમરીનરી ! અનટે છટેલ્ા પંદર હદિસથરી િો ખાસ. િટેરટે િટેના પમિનટે િાિ 
કરરી એ્લટે પમિએ િટેનટે ‘આ િખિટે કરું મિચારિા રહરીર નહીં. ઘરટે  જઈ જ આિ. ફોન 
કરિા રૂબરૂ મળિું સારંુ રહટેરટે. ઘરનાં બરાં બોલટે િો સાંભળરી લટેજ ટે. આપરટે િાંકમાં છરીએ. 
િટેમનટે ના ગમિું ક્યુું છટે મા્ટે માફરી માગરી લટેજ ટે. અનટે જો ઘરનું િાિાિરર સારંુ લાગટે િો 
મનટે જરાિજ ટે. હંુ બન્નટે બાળકોનટે લઈનટે આિરી જઈર. કમ સટે કમ આ િખિટે િું િો જઈ 
આિજ ટે’ એમ કહું અનટે પછરી દોડાદોડરી કરરીનટે િતકાળ મિઝા અનટે હ્હક્નરી વ્યિસથા કરરીનટે 
િટેનટે મોકલરી હિરી. 

આનરી પહટેલાં આિું ઘરરી િખિ બનિું. પર િટે હહંમિ ના કરરી રકિરી. ખબર નહહ 
કટેમ પરંિુ આ િખિટે િટેનટે મમમરીનરી ્યાદ િરીવ્રપરટે આિરી રહરી હિરી. એ્લટે પછરી નક્રી ક્યુું 
કટે ગમટે િટે થા્ય પર ઇમન્ડ્યા જિું છટે અનટે મમમરીનટે મળિું જ છટે. પછરી ભલટેનટે મારંુ અપમાન 
કરટે , લડટે, ઝઘડટે... બરું સહન કરરી લઈર. મારરી સાથટે િાિ કરટે  એ્લટે બસ. બરીજુ ંમારટે  કરું 
જોઈિું નથરી.

પછરી િો િટેનરી માફરી માગરી લઈર ! પગટે પડરીર ! રડરીર ! આમ પર મનટે રૂબરૂ જોરટે 
નટે એ્લટે િટેનો ગુસસો િો ગા્યબ થઈ જરટે. અનટે મારરી આંખમાં આંસુ િો જોઈ રકરટે નહીં 
અનટે મનટે છાિરીસરસરી ચાંપરી દટેરટે. અનટે એ્લરી િો આનંદમાં આિરી જરટે. આખરી પોળ 
ગજિરી મૂકરટે. મનટે લડરટે પર ખરરી કટે ‘કટેમ એકલરી આિરી છટે. છોકરાનટે િો સાથટે લાિિા 
હિા.’ એ્લટે પછરી હંુ કહરીર કટે, ‘િારંુ િો ભલું પૂછિું. મારા છોકરાના દટેખિા મનટે લઢટે કટે 
પછરી કાઢરી મૂકટે િો ! છોકરા આગળ િો મારંુ નાક કપાઈ જા્ય નટે ! હંુ િો િટેમનરી આગળ 
કટે્લરી હફમર્યારરી મારંુ છુ ંકટે મારરી મમમરી આિરી અનટે િટેિરી. મારા મો્ા ભાઈ અનટે મો્રીબહટેન 
અનટે ભત્રીજા અનટે ભારટેજ બરાં મારરી પાછળ કટે્લા ગાંડા કાઢટે છટે! અનટે અહીં િટેનાથરી 
ઊંરું જોિા મળટે િો ?’ સત્ય િાિ એ હિરી કટે આ પ્રમારટેનું િિ્શન બરાનું િથા ખાસ કરરીનટે 
મમમરીનું જોિા મળરટે િટે બાબિનરી િટેનટે રંકા થિરી હિરી અનટે એ્લટે જ િટેરટે બંનટે દરીકરાઓનટે 
સાથટે લાિિાનું ્ાળ્ું હિું. અનટે િટેનરી સામબિરી હિરી ઘરનાં બરાંનું િટેના પ્રત્યટેનું છટેલ્ાં દર 
િષ્શનું િિ્શન !

રરૂઆિમાં એકબટે િખિ િટેરટે ભત્રીજા અક્િ પર ફોન ક્યા્શ હિા પર ત્યારટે  
મમમરીએ િાિ કરિાનરી ના પાડરી હિરી. મો્રીબહટેનટે િો ત્યાર પછરી ફોન કરરીનટે ખૂબ ગુસસો 
વ્યકિ ક્યયો હિો. િટેનું િથા મો્ા ભાઈનું કહટેિું હિું કટે, ‘જો િારરી સાથટે સંબંર રાખરીએ િો 
અમારરી છોકરરીઓ ઉપર ખરાબ અસર પડટે. િારા પગલટે ચાલરીનટે અમારરી ઇચછાનરી મિરુદ્ધ 
જા્ય અનટે સમાજમાં નરીચાજોણં કરાિટે. મા્ટે િારટે  હિટે આ ઘર અનટે િમટે બરાંઅટે ખાસ િો 
મમમરીનટે ભૂલરી જિાનરી !’ પોિટે િટે હદિસટે અનટે ત્યાર પછરી હદિસો સુરરી પુષકળ રડરી હિરી. 
પર પછરી મનનટે પોિાના સંસારમાં પરોિરી દરીરું હિું. પર એમ કાંઈ લોહરીનો સંબંર પૂરો 
થઈ જિો હરટે ખરો !!

અનટે િટેમાં્ય િટેનરી બંનટે હડમલિરરી સમ્યટે િો િટેનટે િટેનરી મમમરી પુષકળ ્યાદ આિિરી. 
સંબંરો સારા હોિ િો મમમરી િટેનટે પર મો્રી બહટેનનરી જ ટેમ જ પાંચ મહહના સુરરી સાસરટે  
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જિા જ ના દટેિ !! અનટે મારરી રમિનટે રું ખિડાિરી દઉં અનટે રું નહીં ? એમ બહાિરરી બનરી 
ગઈ હોિ અનટે એ્લટે િટેરટે મિચા્યુું હિું કટે, મમમરીનટે હડમલિરરીનટે બહાનટે મારરી સાથટે રહટેિા 
બોલાિું. અનટે ફોન પર ક્યયો હિો. પર િટેનો જિાબ સાંભળરીનટે િટેરટે પછરી માંડરી િાળ્ું હિું. 
જોકટે આ િખિટે િો િટેનટે સાથટે લઈનટે જ પોિટે જરટે. પોિટે પર િટેનરી જ દરીકરરી છટે િટેના જ ટેિરી 
જ મજદ્રી. અનટે પછરી િટેનટે િટેના બન્નટે દરીકરાનટે કરટેલ પ્રોમરીસ ્યાદ આિરી અનટે મનમાં ગાંઠ 
િાળરી હિરી મમમરીનટે ગમટે િટેમ કરરીનટે પોિાનરી સાથટે જ લઈનટે  જિાનરી.

‘બહટેન, નહડ્યાદ આિરી ગ્યું. નહડ્યાદમાં ક્યાં જિાનું છટે િટે જરાિો એ્લટે ગાડરી 
ચલાિું.’ ડા્ઇિરનો અિાજ સાંભળરીનટે આરિરી િિ્શમાનમાં આિરી. િટેરટે ડા્ઇિરનટે ઘરનું 
ઍડ્ટેસ જરાવ્યું. ડા્ઇિરટે  િટે જી.પરી.એસ.માં નાખ્યું. અનટે એમકસલટે્ર પર પગ દબાવ્યો. 
આરિરી નાના બાળકનરી જ ટેમ ઇંિટેજારરીથરી ચારટે  બાજુ રસિા જોિરી રહરી. િટેરટે ગાડરીનરી બારરી 
ખોલરી અનટે મોં કાઢરીનટે પોિાનરી જન્મભૂમમનરી હિા છાિરીમાં ભરરી અનટે િટેનરી આંખમાં હષા્શશ્રુ 
ઊભરા્યા. િટેરટે િટે િહટેિા દરીરા. થોડરી િારમાં ઘર બાજુ િળિાના ચાર રસિા આ્યા, જ્યાં 
અત્યારટે  મો્ુ ંસક્શલ બનરી ગ્યું હિું. ત્યારથરી ગાડરી થોડરી આગળ જઈનટે જમરરી બાજુનરી 
ગલરી બાજુ િળરી. આરિરી માંડ માંડ પોિાના હૃદ્ય પર કં્ો્લ રાખરીનટે બટેસરી રહરી. ચોથા 
નંબરના ઘર આગળ ગાડરી ઊભરી રહટેલરી જોિાં નાના છોકરા ગાડરીનટે િીં્ળાઈ િળ્ા. િો 
આજુબાજુનાં ઘરમાંથરી મહહલાઓ બહાર આિરીનટે જોિા લાગરી િો બાજુના ઓ્લા પર 
બટેસરીનટે િાિો કરિા િડરીલો પર િાિો કરિાનું છોડરીનટે ત્યાં જોિા લાગ્યા હિા. 

આરિરીએ આ જો્યું અનટે એનટે થ્યું કરું જ બદલા્યું નથરી ! જ ટે સમ્ય હંુ પાછળ 
છોડરીનટે ગઈ હિરી િટે િો હજુ ત્યાંજ ઊભો છટે અનટે િટે હષ્શનરી મારરી ગાડરીનો દરિાજો 
ખોલિાં બૂમ પાડરી ઊઠરી, જ ટેિરી રરીિટે િષયો પહટેલાં બહારથરી આિિાં પાડિરી હિરી એમ જ, 
‘મમમરી ઓ મમમરી, ક્યાં છટે? જો હંુ િારરી રિરી આિરી છુ.ં’ બોલિાં િટેરટે ઘરનરી અંદર દો્ 
મૂકરી. અટે ત્યાં જ થરીજી ગઈ. અંદર આિિાં જ દટેખા્ય િટે રરીિનો સામટેનરી દરીિાલ ઉપર 
મમમરીનો છ બા્ય આઠનરી ફ્ટેમમાં લગાિટેલ ફો્ો હિો. પોિટે અહીંથરી ગઈ ત્યારટે  િટેના 
જન્મહદિસટે આપટેલરી િટે ઘા્ા લરીલા રંગનરી બૉડ્શરિાળરી સાડરીમાં જબરજસિરીમાં સ્હુડ્યોમાં 
લઈ જઈનટે પડાિટેલ િટે ફો્ો હિો. જ ટેનરી એક કૉપરી ફો્ો ફ્ટેમ કરાિરીનટે પોિાના ઘરટે  િટેરટે 
રાખરી હિરી. િટેનરી પર સુખડનો હાર ચઢાિટેલો હિો !! આરિરી ફસડાઈ પડરી.

પહટેલરી િખિ મમમરીએ િટેનટે જબરજસિ સરપ્રાઇઝ આપરી હિરી. 

પગરખાં  ભાનુભાઈ	અધવ્યુતા

પંદરટેક િરસનો રમર પગમાં નિાં ચપપલ પહટેરરીનટે હષ્શભટેર રટેરરીમાં આમથરી િટેમ 
આં્ા મારિો હિો. િટેના પગમાં નિાં પગરખાં જોઈ મમત્ સુભાષ પૂછ્ા મિના ન રહરી 
રક્યો,

‘િાહ રમર! નિાં ચપપલ, ક્યાંથરી લરીરાં?!’
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પોિાના પગમાં પહટેરટેલાં નિાં ચપપલનરી નોંર લટેિાિરી જારરી િટે ખુર થિાં બોલ્યો,
‘બાપુ કાલટે જ ભાિનગરથરી લાવ્યાં, અસલ બા્ાના છટે.’
રમરનટે સાંભરિું નહોિું કટે િટે પંદર િરસનો થ્યો ત્યાં સુરરી પગમાં કંઈ પહટે્યુું હો્ય. 

ગમટે િટેિાં િૈરાખના બપોર હો્ય કટે પછરી કાં્ાળરી ઝાડરીમાં રખડિાનું હો્ય, હંમટેરાં પગ 
ઉઘાડાં જ હો્ય.

િટેનાં મપિાનટે નાનરી એિરી હા્ડરી ઉપરાંિ ્યજમાનિૃમતિનું કામ. ઘરનરી આમથ્શક મસથમિ 
સારરી નહીં, એમાં્ય િટે સરખટે સરખાં ત્ર ભાંડરડાં. જોકટે, ઘરમાં અનાજનરી મુશકટેલરી નહોિરી 
પર પટેલરી કહટેિિ છટે નટે, ‘િાિડરી િટેર િાના માગટે’ િટે મુજબ મરરીમસાલા, િટેલ, ચા-ખાંડ 
િગટેરટે  જીિનજરૂહર્યાિનરી ચરીજોનરી વ્યિસથા કરિરી અઘરરી હિરી. િળરી ભરિરનો ખચ્શ, 
િટેપાર, કપડાંલતિાં, િગટેરટેનરી વ્યિસથા કરિામાં બાપુનટે આંખટે પારરી આિરી જિાં. આમ ‘એક 
સાંરો ત્યાં િટેર િૂ્ટે’ જ ટેિરી મસથમિમાં પગરખાંનરી િો િાિ જ ક્યાં કરિરી!! અરટે  ખુદ બાપુનાં 
પગમાં્ય ફા્ટેલાંિૂ્ટેલાં જોડાં હો્ય અનટે બા સરીમિગડટે છારાં િરીરિા જિરી ત્યારટે  િટેનાં 
પગમાં્ય લબહર્યા અરા્શ પગ ઉઘાડા રહટે િટેિા ચંપલા પહટેરિરી.

એિું નહોિું કટે ફકિ રમર પાસટે જ પગરખાં નહોિાં. પર િટેનાં જ ટેિાં ઘરાં છોકરાં 
ઉઘાડટે પગટે જ રખડિાં.

એ સમ્યટે લોકોનરી જરૂહર્યાિો જ સરીમમિ હિરી. જ ટે મળ્ું િટેમાં સંિોષ માનરી 
આનંદથરી જીિિાં.

પર આજ િો રમરનટે નિાં ચપપલ અનટે િટે્ય પાછા બા્ાના.
એનરી ખુરરીનો કોઈ પાર નહોિો.
િટેનટે પાંચમા રોરરનરી ગુજરાિરીમાં ભરિામાં આિિરી રાહબુદ્રીન રાઠોડમલમખિ 

િાિા્શ ‘આિ, ભારા આિ’ ્યાદ આિરી ગઈ.
ચૈત્ના િડકા પડિા માંડ્ા હિા. પાનખરટે  મિદા્ય લરીરરી હિરી. સરીમિગડટે િસંિ 

પૂરબહાર ખરીલરી હિરી.
આંબાનરી ફૂલિાડરીઓમાં ક્યાંક સોપારરી જ ટેિડરી િો ક્યાંક એથરી મો્રી કટેરરીઓ ઝૂલિરી 

હિરી, િો કોઈ આગિર આંબામાં ચરીકુ જ ટેિડરી પર થઈ ગઈ હિરી. અજિાળરી રાત્યુમાં 
લરીમડાનરી મંજરરીઓનરી મરીઠરી મહટેક િાિાિરરનટે આહ્ લાદક બનાિિરી હિરી.

એક હદિસ સુભાષટે કહું,
‘રમર, અમારરી આંબાિાડરીમાં ખાખડરીઓ મો્રી થઈ ગઈ છટે. આ રમિિારટે  ખાખડરી 

ખાિા જઈએ?’
રમરનટે િો ‘ભાિિું હિું નટે િૈદટે બિાવ્યાં’ જ ટેિરી ખુરરી થઈ, બોલ્યો, ‘ચ્રરી, મરીઠુ ંહંુ 

લઈ લઈર.’
અનટે રમિિારટે  બટે-ત્ર મમત્ો આિરી પહોંચ્યા સુભાષનરી િાડરીએ.
સુભાષનું આંબાિાહડ્યું મિરાળ હિું. સાઠ-મસતિટેર કટેસર આંબાનરી કલમો ઉપરાંિ 

થોડરી આફૂસ, જમાદાર, લંગડાનરી કલમો હિરી. બટે દટેરરી આંબા પર ખરા. ઉપરાંિ રટેઢટે 
લરીમડા, જાંબુડા, આંબલરી, કટેસુડાનાં થોડાં િૃક્ો હિાં. ખટેિરનરી િચચટે એક મિરાળ િડલો 
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અનટે ઉગમરટે રટેઢટે અખૂ્ પારરી રરાિિો કૂિો, િટેનાં પર પારરી ખેંચિાનું મિદ્ુિ ્યંત્ હિું, 
એક નાનરી એિરી પાકરી ઓરડરી પર હિરી.

આિા સરસ િાિાિરરનટે કો્યલ િટેના મરીઠા ્હુકા િડટે આહ્ લાદક બનાિિરી હિરી 
િો ક્યાંક કંસારો િટેનાં ્કૂ...્કૂ...્કૂ અિાજ િડટે પોિાનરી હાજરરી નોંરાિિો હિો.

િટેઓ ત્રટે્ય મમત્ો પહોંચ્યા ત્યારટે  અમગ્યાર િાગરી ચૂક્યા હિા. આંબાિાહડ્યું 
ગામના જ દટેિરીપૂજક રનાભાઈનટે ઇજારટે  આપ્યું હિું. િટેઓ પોિાના છોકરા છાબરા સાથટે 
ત્યાં જ એ િડલા નરીચટે એક ઝૂંપડુ ંકરરીનટે રહટેિા હિા.

રનાભાઈ ગરરીબ ચોક્સ હિા પર શ્રમજીિરી, મહટેનિુ અનટે ઈમાનદાર મારસ 
હિા.

‘િાહ િાહ!! કટે્લરી સરસ ઠડંક છટે, નહીં સુભાષ?’

િડલા નરીચટે પાથરટેલ કપડાં ઉપર બટેસિાં રમર બોલ્યો.

‘જારટે ઍરડકમન્ડરન જોઈ લ્યો.’ બટેસિાં બટેસિાં સુભાષટે પર રમરનરી િાિમાં 
્ાપસરી પૂરરી.

રનાભાઈ િાજી ખરરી પડટેલરી ખાખડરીઓ લઈ આવ્યાં. સૌએ ચ્રરી મરીઠાં સાથટે 
ખારરી. િડલાનરી િડિાઈઓમાં ખૂબ હીંચકા ખારા, કંુડરીમાં નાહાં, એ્લામાં િો સુભાષનરી 
બા ભાિ લઈનટે આવ્યાં. િડલાનટે છાં્યટે રો્લા, રાક, છાસ અનટે કોઠરીમબાનરી કાચરરી મિગટેરટે  
ભાિમાં આિટેલ સિાહદષ્ટ ભોજન ખાિા બટેઠાં.

િટેઓ ખાિાં હિાં ત્યારટે  રનાભાઈનરી છોડરી જમુડરી માથા ઉપર બળિરનો ભારો 
લઈનટે આિરી.

િટેનાં કપડાં મટેલાં નટે ફા્ટેલાં હિાં. માથાના િાળ રો્યા કટે ઓળ્ા િગરના જીંથરા 
જ ટેિા લાગિા હિા.

પગમાં પગરખાં િો નહોિાં પર પગનટે િમળ્યટે આિળનાં પાંદડાં કપડાંના લરીરાથરી 
બાંધ્યાં હિાં. િટેરટે માથા પરનો ભારો નરીચટે નાંખ્યો, મા્લામાંથરી પારરી પરીરું. એક લો્ો ઠડંાં 
પારરીથરી મોઢુ ંરો્યું અનટે ઝૂંપડામાં ચાલરી ગઈ.

રમરનરી ઉંમરનરી જમના િટેનરી સાથટે જ પહટેલા રોરરમાં ભરિા બટેઠટેલરી, પર છ 
મામસક પરરીક્ા પછરી જમુ ક્યારટે્ય મનરાળટે આિરી ન્હોિરી.

રમરનું આંિરમન પોિાનરી જાિ સાથટે જમનાનટે સરખાિિા લાગ્ંુય.

‘મનટે મોડાં મોડાં્ય ચપપલ મળ્ાં. પર આ મબચારરીનટે ક્યારટે  મળરટે?’

‘મારટે  િો ઘરથરી રાળા અનટે રાળાથરી ઘર.’

‘હા, રમિા જિાનું હો્ય િટે પર ્ાઢા પોરટે .’

‘અનટે જમુડરીનટે રાિહદન િગડામાં રહટેિાનું અનટે કાં્ા-કાંકરામાં કામ કરિાનું. િગડટે 
િો ઝટેરરી જીિજિંુનો ભ્ય હો્ય... મારટે  એિું િો કંઈ નથરી.’

‘પગરખાંનરી સાચરી જરૂર મારટે  કટે જમુડરીનટે?’

િટેનું બાળમન મિચારોના ચરિવ્યૂહમાં અ્િાઈ ગ્યું.
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સુભાષટે િટેનટે આંબલરીના કાિરા ખાિા બોલાવ્યો િટે ગ્યો પર ખરો પરંિુ િટેનું મન 
રટેમાં્ય લાગિું નહોિું. િટેનરી નજરટે  જમનાના પાંદડા બાંરટેલા પગ નજરટે  પડિા હિા. ઝૂંપડા 
આસપાસ ઉઘાડા પગટે અનટે અર્શનગ્ન રખડિાં િટેનાં નાનાં નાનાં ભાંડરડાં નજરનરી સામટેથરી 
હ્િાં નહોિાં. િટેરટે મનોમન કંઈક મનર્શ્ય ક્યયો.

િટેઓ આંબલરી પાસટેથરી િડલા નરીચટે આવ્યા. સાંજ ઢળિા આિરી હિરી. ત્રટે્ય મમત્ો 
ઘરટે  આિિા નરીકળરી ગ્યા. રમર જારરીજોઈનટે િટેનાં નિાનકોર ચપપલ િડલા નરીચટે ભૂલરીનટે 
આવ્યો.

ઘરમાં પર કોઈનટે ધ્યાનટે આવ્યું નહીં કટે િટે ચપપલ ભૂલરીનટે આવ્યો છટે.

બરીજ ટે હદિસટે સિારટે  રનાભાઈએ રમરના ઘરનરી ખડકરી ખખડાિરી. િટેનરી બાએ 
બારણં ઉઘાડરીનટે રનાભાઈનટે જોિાં જ આિકાર આપિાં કહું,

‘આિો રનાભાઈ, આજ િો કંઈ સિાર સિારમાં?’

‘જ ટે સરી કરરન બા, આ િો થ્યું કટે થોડુ ંબકાલુ અનટે ખાખડરી ગોરદાદાનટે ઘટેર દટેિો 
આિું.’

િટેરટે રાકભાજી ભરટેલરી થટેલરી િટેનરી બાના હાથમાં આપિાં કહું અનટે બરીજુ ંએક 
પલામસ્કનું ઝબલું આપિાં ઉમટે્યુું, ‘આમાં રમરભાઈનાં પગરખાં છટે. કાલટે િાડરીએ જ 
ભૂલરીનટે આવ્યાં છટે.’

અિાજ સાંભળરીનટે રમર અનટે િટેનાં બાપુ ત્યાં આિરી પહોંચ્યા હિાં.

રમર બોલ્યાં મિના ન રહરી રક્યો. કહટે, ‘અરટે  પર હંુ િો જારરીબૂજીનટે ભૂલરીનટે 
આવ્યો છુ.ં જમના મા્ટે. કાલટે િટે ઉઘાડા પગટે બળિર લટેિા ગઈ’િરી િટે મારાથરી ખમા્યું નહીં 
િટેથરી જમના મા્ટે છોડિો આવ્યો છુ.ં’

િટે એકરીશ્વાસટે બોલરી ગ્યો. અનટે બા, બાપુ સામટે જો્યું.

િટેનટે ડર હિો કટે િટેઓ મખજારટે, પર ઊલ્ુ ંબન્નટેએ ખુર થઈનટે િટેનરી પરીઠ થાબડિાં 
કહું, ‘રા્બબાર...દરીકરા.’ અનટે રનાભાઈ િરફ મોં ફટેરિિાં ઉમટે્યુું, ‘રના, લઈ લટે. હંુ રમર 
મા્ટે બરીજા પગરખાં લટેિો આિરીર. લઈ જા.’

‘ના...રટે  બાપા, એમ અરહક્ના હંુ કટેમ રાખું? િળરી અમારાં છોકરાં િો િગડાના 
છોરંુ, િટેનટે કંઈ ન થા્ય અટે િમારાં છોકરાંના પગ કુમળા હો્ય િટે ઉઘાડટે પગટે રહરી ન રકટે.’ 
બોલિાં બોલિાં િટે ઉિાિળટે પગલટે ત્યાંથરી નરીકળરી ગ્યો.

રમર મિસફાહરિ નટેત્ટે ઘડરીક ચાલ્યા જિા રના સામટે િો ઘડરીક પગરખાંનરી થટેલરી 
સામટે જોિો રહો.

q
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વનબંધ

બા

અવનલ	વ્યાસ

કરું ખાસ લખરી રકંુ એિું ્યાદ નથરી. કદાચ એિું કંઈ બન્્યું જ નહહ. મારા મપિા, 
અમટે એમનટે ભાઈ કહટેિા. એમરટે મા બહુ નાનપરમાં ગુમાિરી હિરી. િળરી, મારા દાદા મો્ા 
કાકા સાથટે અમદાિાદ રહટેિા હિા એ્લટે દાદા-દાદરીના સથિારાનું સુખ મેં જો્યું જ નહહ.

જ ટે કંઈ ્યાદ છટે એ મારરી બા સાથટે મિિાિટેલો સમ્ય. બા કહટેિાં, નમ્શદાબહટેન 
ગરપિરામ વ્યાસ ઃ મારરી માનરી મા. ગુજરાિરી કુ્ુબંમાં નાનરી કહટેિાનો હરિાજ નહહ એ્લટે 
બા. (નાનરી ર્બદ હહન્દરીભાષરી ગરાિો હરટે?)

બા સહટેજ હાડટેિરી. મજબૂિ બાંરાનરી. ખાખરાનો ગંઠો એક હાથટે છાપરટે  ઉલાળરી 
મૂકટે. અમારરી ગા્ય ગંગાનટે છારિારટે  િાંકંુ પડટે. એ અડરી જા્ય પછરી કોઈનટે નજીક ન આિિા 
દટે. બા એનાં રીંગડાં પકડરી સરીરું આંખમાં િાકિા હો્ય એમ મોઢુ ંનજીક લાિરી બોલટે, ‘કટેમ 
બહુ મ્યડા્ય છટે ’લરી?’ લગાિું આં્ો?’ કહરી રીંગડુ ંએક િરફ નમાિટે. ગંગા નરીચું જોિા 
મથિરી ખરરીઓ ખોિરિા માંડટે. ‘પોંસરરી રટે ’િરી હો્ય િો આમ હાથ અડાડિો પડટે?’

પછરી, ‘લા્ય ’લ્યા કામળ્યા, બોઘટેરરી નટે રાર હેંડ.’ કહરી ગંગાનટે કપાળટે, ડોકટે પંપાળિા 
હો્ય. એમના બંર હોઠ, નમટેલો ચહટેરો અનટે મરીઠો મલકા્ સમજિરી હો્ય એમ ગંગા 
હકારમાં માથું હલાિિરી રહટે.

પાછલરી ઉંમરમાં એ બટેિડ િળરી ગ્યટેલરી. ‘આ નબદરીએ આખરી મજદંગરી િૈિરાં કૂ્રીનટે 
કટેડો ભાંજી નાંખરી.’ રાંિામામરી એમનરી ભેંસો મા્ટે ગોિું બનાિિા િાંકા િળટે ત્યારટે  આ 
િાક્ય અચૂક બોલિાં. પછરી આગળ આિરી ગ્યટેલરી િાળનરી લ્નટે હાથટે ચોં્ટેલું ગોિું િાળનટે 
અડટે નહહ એમ હથટેળરી િાળરી કાંડાનરી રાર િડટે િાળ કાન પાછળ ગોઠિરી મારરી સામટે જોિાં. 
‘મો્ો થઈનટે આનરી હામું જોજ ટે રો્યા.’

બાનરી આંખો એકદમ કાળરી અનટે ભાિિાહરી હિરી. એ સરીરું િાકિરી ત્યારટે  એમનો 
ચહટેરો એ આંખોમાં આિરીનટે બટેસરી ગ્યો હો્ય એમ અનુભિાિું. એ ખપ પૂરિું બોલિરી. 
નજરથરી કહટેિા્ય ત્યાં હોઠ ન ઊઘડટે. મો્ા ભાગટે એ કોઈ નટે કોઈ કામમાં જોિરા્યટેલરી 
રહટેિરી. ગમાર િાળિરી, ગા્યો મા્ટે ગોિું પલાળિું, રજકો કટે ઘાસનો પૂળો ચકાસરીનટે નરીરિો, 
અમટે િાળરી લાિટેલા છારમાં કંૂિળ (ઘઉંના છોડનરી કિરર, પરાળ) ઉમટેરરી છારાં થાપિાં. 
જારટે એ કદરી થાકિરી નહહ. ઘરનરી રસોઈ ઢાંકો-ઢબૂો નટે િાસરીદું પરિારરી એ પહડ્યા- 
પિરાળાં બનાિિા બટેસિરી. અમનટે્ય ભટેગાં જોિરિરી. કોઈ િાર લાગ મળ્ટે રમિા ભાગરી 
ગ્યો હોઉં ત્યારટે  અકળાઈનટે હથટેળરી ખોલ-બંર કરિાં મારરી સામટે િાકરી રહટેિરી. મનટે ખબર 
હિરી કટે એના હોઠ સુરરી આિરી ગ્યું હરટે... િારા બાપ જ ટેિો ના થિો. બાનટે ભાઈ (મારા 



28 પરબ v સપ્ટેમબર, 2022

મપિા) મા્ટે બહુ લાગરરી નહોિરી. એ મારરી મા પર મન ફાિટે એમ હાથ ઉપાડરી લટેિા એ 
એમનટે મબલકુલ પસંદ નહોિું.

િારો બાપ... એમ બોલરી બા અ્કરી જિરી. પછરી હળિટેથરી મારો હાથ હાથમાં લઈ 
કહટેિરી, ‘િું સરખું ભરજ ટે અનટે મારરી છોડરી સામું જોજ ટે.’ પછરી થોડરી િાર હાથ એમ જ 
પકડરી રાખરી જામળ્યામાંથરી દટેખાિરી ગંગા સામટે જોઈ રહટેિરી. બા સિભાિટે બહુ ઋજુ હિરી. 
અમનટે કડિું બોલિરી પર અમારરી પાડોરમાં રહટેિાં અનટે અમારા દૂરનરી સગાઈના 
રાંિામામરી મનટે નિરી નિરી ગાળોથરી નિાજ ટે એ એમનટે ગમિું નહીં. રાંિામામરી મબન્દાસ 
હિાં. આખાબોલા નટે જબરા! એ બાનટે બહુ ગરકારિા નહહ. ‘મારો રો્યો’, ‘નખખોદરીઓ’, 
‘ઓ્રી િાળ’, ‘િારરી કાઢટેલો’, ‘અદક પાંસળરી’ જ ટેિાં સંસકારરી મિરટેષરો ઉપરાંિ કાગડો, 
ગરટેડો, નરીચ, અનટે કપાિર કટે મૂઆ જ ટેિાં વહાલભ્યા્શ સંબોરનોનો િટેમનરી પાસટે અખૂ્ 
ભંડાર હિો. અમટે બરા્ય ભામર્યા ્ટેિાઈ ગ્યટેલા. રાંિામામરીનું અથરંુ બોલિું કોઈનટે 
ક્યારટેક અખરિું નહીં. આજ ટે એિરી મરીઠરી ગાળો આપટે એિું કોઈ રહું નથરી એ્લટે એ સઘળું 
્યાદ આિટે ત્યારટે  ઘરમાં પસંદગરીથરી સજાિટેલા ફમન્શચર નટે દરીિાલટે ચરીિ્પૂિ્શક ગોઠિટેલરી 
છબરીઓ પર અથડાઈ નજર ભોંઠરી પડટે છટે.

આમ જ એક િાર ભોંઠા પડિાનું થ્યટેલંુ, કાભઈ’દાના ખટેિરમાં િોિાપુરરી કટેરરીનો 
આંબો હિો. િોિાપુરરી કટેરરી કાચરી ખાઈએ િો્ય કોપરા જ ટેિરી લાગિરી, અમટે મામસ્યાઈ 
ભાઈ-બહટેનોએ એક િખિ એમના આંબા પર રાડ પાડટેલરી. ઘરના લક્હડ્યામાંથરી ચોરટેલું 
મરીઠુ-ંમરચું કાચરી કટેરરી પર ચોપડરી ચોપડરી મજ ટેદાર જ્યાફિ ઉડાિરી હિરી. નરીચરી નરીચરી અનટે 
િાડ િરફનરી બરરી કટેરરીઓ િોડરી અનટે પથરો િાગરી મચરા્યટેલરી કટેરરીઓ ત્યાં જ ફેંકરી બગાડ 
ક્યયો એ્લટે કારસો પકડા્યો.

હંુ મો્ો એ્લટે બાએ મારરી સામટે જો્યું ત્યારટે  બા સામટે મહાદટેિના સાિ જૂઠા સોગંદ 
ખાઈ હંુ નામક્ર ગ્યટેલો. બાનટે ખબર હિરી કટે હંુ જૂઠુ ંબોલું છુ ંપર કાભઈ’દાનરી સામટે 
એમરટે ખોંખારરીનટે કહટેલું, ‘મારો ભામર્યો કોઈ હદિસ જૂઠુ ં ના બોલટે. િમટે ઘર ભૂલ્યા. 
અમારા રિાહ્મમર્યા સંસકાર જુદા હો્ય ભઈ. બરાબર િપાસ કરરીનટે બોલિાનું રાખો િો 
સારંુ. કાભઈ’દા પરાભિ ઓઢરીનટે જિા હિા ત્યારટે  એમના ઢરીલા ઊપડિા પગ સામટે જોિાં 
બાનરી નજરમાં ન સમજા્ય એિું કરુંક ્યાદ આિરી ગ્યું. રટેરરી િ્ાિરી ગ્યા પછરી બા મારરી 
િરફ ફરરી. એ કરું બોલરી નહોિરી બસ, જો્યું હિું. એ ક્રટે સાિ ભોંઠા પડરી જિા્યું હિું.

બાનટે સાિ દરીકરરીઓ, બટે દરીકરા, એક મિરિા જ ટેઠારરી અનટે બટે ગા્યોનો પહરિાર 
સાચિિાનો એ્લટે કરકસર એના સિભાિમાં ભળરી ગઈ હિરી. મામા પહટેલરી િાર દાંિટે 
ઘસિાનો પાઉડર લાવ્યા હિા. એનો રોળો રંગ, રટેરમરી સપર્શ નટે ઇજમટે્નરી સુગંરથરી મોંમાં 
રમરમા્ ફોરરી ગ્યટેલો. બરીજ ટે હદિસટે િહટેલરી સિારટે  હાથમાં દાિરનટે બદલટે પાઉડર મા્ટે 
હાથ લંબાવ્યો ત્યારટે  રરીરરી બદલાઈ ગઈ હિરી. આછા ઉજાસમાં પાઉડર મોંમાં જિાં જ 
મરીઠુ ંદાંિટે િાગિા લાગ્યું. મારાથરી ઊંચા અિાજ ટે પુછાઈ ગ્યટેલું, ‘કોરટે મરીઠુ ંભટેળવ્યું છટે 
પાડિરમાં? બા ફૂઉઉઉ કરિાં હસરી પડટેલાં. ‘પાડિર નહીં અલ્યા પાિડર. મરીઠુ ંના ઉમટેરો 
િો િારો પાડિર દહ દાડા્ય નહહ ચાલટે. નટે બરીજુ,ં મારા છોકરાએ જગન નથરી માંડ્ો. નિું 
જોઈનટે આણ્યું એનો હરખ કર છાનોમાનો.’
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એ સાંરટેલા, થીંગડાંિાળા સાડલા પહટેરિરી. િળરી એ ઊિરટે  એ્લટે એ સાડલા િાપરરી 
ગોદડરી સરીિિરી. ચરીિ્થરી રાક સમારિરી હો્ય એમ બા અમારંુ આંગણં િાળિરી. ખાખરાના 
પાનના ગંઠા બનાિરી છાપરટે  સૂકિિરી. અમટે પહડ્યા-પિરાળાં બનાિિા લરીમડાનરી સળરીઓ 
િરીરરી લાિરીએ ત્યારટે  પાંચ પૈસાનો મસક્ો મારરી હથટેળરીમાં મૂકરી મરીઠુ ંમલકાિરી.

િરસોનાં િરસ જો્યટેલો એ મલકા્ હંુ સમજરો થ્યો ત્યારટે  સાિ જુદો અનુભિા્યો. 
અમારા સુખમ્ય અનુભિોનરી પછરીિટે છુપા્યટેલું એ અસુખ કદરી િરિા્યું જ નહહ. બાનરી 
પટેલરી નટેહનરીિરિરી આંખોમાં એક િાર પારરી ભરા્યાં હિાં. હંુ બરી.એ.એમ.એસ. પાસ કરરીનટે 
એક ખાનગરી નમસુંગ હોમમાં જોડા્યટેલો.

મારાં માિા-મપિા એ િખિટે નિસારરી નજીક જલાલપોરમાં રહટેિા હિા. હંુ ઘરથરી 
નરીકળ્ો ત્યારટે  માએ હઠપૂિ્શક િાકરીદ કરટેલરી. ‘સાંભળ, બહારનું ગમટે એિું ખાઈર નહીં. 
અસારિાનું ઘર મસમિલથરી ઢટેફાિા થા્ય. બટે ્ાઇમ આપરા ઘરટે  જઈ ખાઈ આિજ ટે, થોડાક 
પૈસા બચાિિાનરી લાલચટે માનું સૂચન મનટે રરીરાનરી જ ટેમ ગળટે ઊિરરી ગ્યટેલું. લગભગ દોઢટેક 
મહહનો બરું બરાબર હિું. એક હદિસ બપોરટે  જમિા ગ્યો ત્યારટે  મારા ભારામાં રો્લો 
મૂકિરી બાનરી હથટેળરી પર આંસુનું ્રીપું પડ્ું. એનરી સામટે જો્યું કટે છલોછલ આંખો ઠલિાઈ 
ગઈ. હંુ સાિ ડઘાઈનટે એના દદડિા ગાલ જોિો રહો. એ િખિટે એનાં આંસુ લૂછિાનું્ય ન 
સૂજ્યું. એરટે સાડલાનો છટેડો મોં પર ફટેરિરી કહું, ‘હેંડ, ખાઈ લટે હિટે.’

‘પર રું થ્યું? િું રડરી કટેમ?’

‘એક િાર ખાઈ લટે રરાઈનટે. પછરી િાિ કરંુ છુ.ં’

મન ભારટે  થઈ ગ્યું હિું િો્ય હંુ બાનટે બરાબર ઓળખિો હિો એ્લટે ભારામાં 
મુકા્યટેલો રો્લો પાછો મૂકિાનરી હહંમિ ના ચાલરી. પારરી પરીનટે ગળટે િળિો ડચૂરો ભીંજિરી 
કોમળ્યો ઉિારિો રહો. હંુ હાથ રોઈ ઊભો થ્યો.

‘િું બટેસ બાંકડટે. હંુ પરિારરીનટે આિું છુ.ં’

હંુ પરસાળમાં બટેઠો હિો. ક્યારટે  આિરી ત્યાં એ મારરી બાજુમાં બટેસરી ગઈ એનરી સરિ 
ન રહરી. સામટે પસાર થિાં િાહનોથરી હિામાં છિા્યટેલરી રૂળ આંખમાં ભરિરી હો્ય એમ 
રસિો િાકરી રહટેલરી. થોડરી િારટે  હળિારથરી બોલરી, ‘જો ભઈ, હિટે િું મો્ો થ્યો. કમાિો 
થ્યો. ક્યાં સુરરી આિરી અગિડો િટેઠરીર? એમ કર... હ્હફન બંરાિરી લટે એ્લટે આિિા-જિા 
સાઇકલ ખેંચિરી નહહ નટે નોકરરીમાં ધ્યાન અલા્ય. રું સમજ્યો?’

કૂિો ચૂિટે એમ મન ચૂિા લાગ્યું. અંદર છટેક અંદરથરી કોઈ આમળિું હો્ય એમ 
અનુભિા્યું. હંુ બા સામટે જોઈ રહો. એના હસિા મથિા હોઠ મભડા્યા. પરારટે આંસુ 
ખાળિરી એ મનટે જોઈ રહરી. પછરી ન િટેઠાિું હો્ય એમ મારા માથટે હાથ મૂકરી ઉિાિળટે ડાંફો 
ભરિરી ઉંબરો ઓળંગરી અંદર જિરી રહરી.

એકાદ અઠિાહડ્યા પછરી હંુ મળિા ગ્યો ત્યારટે  બાએ હસરીનટે આિકા્યયો. પર પાછરી 
પારરીનો પ્યાલો લંબાિરી નટે અચાનક ્ટેબલ પર મૂકરી, ‘દાળ ઊભરાઈ જરટે...’ એિું કરું 
બોલિરી ઉંબરો ઓળંગરી અંદર ચાલરી ગઈ. પર આ બરું કંઈ કોઈનટે કહટેિા્ય? મનમાં થા્ય 
કટે કહટેિાથરી અનુભૂમિ ભાંભરરી થઈ જા્ય.
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ક્યાંથરી આિિરી હરટે આિરી મા્યા? એ મા્યાનો રંગ ઝાઝો ન ્કિાનો હો્ય એમ 
એક સાંજ ટે દાદાનટે ચબૂિરટે  બટેસરી બરીડરીઓ ફંૂકિા જો્યા. પગ નરીચટે ઢગલો ઠૂઠંાં પથરા્યા 
હિાં. થોડરી િારટે  પગ લાંબો કરરી પરીપળના થડ સામટે િો ઘડરી પસાર થિું િાહન દટેખાિું બંર 
થા્ય ત્યાં સુરરી િાકરી રહટેલા. મેં એમનટે કદરી આ રરીિટે બટેઠટેલા જો્યા નહોિા. એમનટે િો 
હિામાંથરી એ કામ રોરરી કાઢિાનરી ્ટેિ હિરી. હંુ સામટે આિરીનટે ઊભો ત્યારટે  ઢળરી ગ્યટેલરી 
ભરીનરી પાંપરો પર આંગળરી ફટેરિરી લટેિાં એમરટે બરીડરી મોંમાં મૂકરી, મનટે બટેસિા ઇરારો ક્યયો. 
હંુ મજદંગરીમાં પહટેલરી અનટે છટેલ્રી િાર એમનરી સાથટે એ રરીિટે બટેઠો હિો.

‘િું દટેરરી િૈદું ભણ્યો છટે િો કોઠાના કૅન્સરનરી અકસરીર દિા દટેખાડ.’

ત્યારટે  મનટે ખબર નહોિરી કટે બાનટે છટેલ્ા સ્ટેજનું ગભા્શર્યનું કૅન્સર છટે.

ત્ર મહહનામાં બા ખા્લટે પડરી. એનરી હાડટેિરી કા્યા સાિ કંિાઈ ગઈ હિરી. પથારરીમાં 
પડટેલા સૂકરી ડાળરી જ ટેિા હાથ નટે ડાળખરીઓ એિરી આંગળરીઓ હલાિિા એરટે મનટે ‘બટેસ’ 
એમ કહું.

હંુ લગભગ રોજ એનટે મળિા જિો. એનરી ઊંડરી ઊિરરી ગ્યટેલરી આંખો માંડિરી એ 
મલકાિા મથિરી ત્યારટે  હાડકા ઊપસરી આિિાં નટે દાંિ િગરના ચહટેરામાં ખોપરરીનો આકાર 
ભાળિરી મારરી નજર હંુ કરટેક ઠટેરિિા મથિો.

દાદાનટે હંુ મેં આપટેલા ઉકાળા, રસા્યન અનટે સુિર્શિસંિમાલિરી કટેિરી અકસરીર છટે 
એિું કહટેિો ત્યારટે  મારો અિાજ નાનપરમાં બા સામટે જૂઠુ ંબોલિાં ઠરડાઈ ગ્યો હિો એમ 
થથરાઈ જિો. 

બા રરીમા ગળરી જિા હો્ય એિા અિાજ ટે પૂછિરી, ‘િારા ઘટેર કરું કહું નથરીનટે મારા 
મિરટે?’

હંુ એનરી હથટેળરી દબાિિો. બસ એમ હળિા સપર્શ કટે િાળમાં હાથ ફટેરિિા મસિા્ય 
કરું થઈ જ ન રક્યું. આ િાળ એનટે કટે્લા ગમિા? હહનાબહટેન કટે મંજુમામરી પાસટે િડકટે 
બટેસરી િટેલ સીંચાિિરી િટેળા આંખો મીંચરી સાિ હળિાં થઈ જિાં.

એક િહટેલરી સિારટે  મારા મો્ા મામાના અચાનક અિસાનના સમાચાર મળ્ા. 
એમનટે પોસ્મૉ્્શમ રૂમમાંથરી બહાર લાવ્યા ત્યારટે  દરીકરાનટે રોકરી રાખિો હો્ય એમ દાદાએ 
મો્ા મામાનરી હથટેળરી ચસચસાિરીનટે પકડરી રાખરી હિરી. કટે્લરી્ય િારટે  બરીજો હાથ હિામાં 
હલાિિાં કહું, ‘ઘટેર કોઈ રડરો નહહ. એનટે ખબર પડરટે િો... એમનો અિાજ િરડાઈ 
ગ્યો. પછરી હોઠ ભરીડરી ડસૂકંુ દબાિિાં ઉમટે્યુું, ‘ઘરઆંગરટે્ય આનટે નહહ લઈ જિા્ય... 
બહાર પરીપળા નરીચટે જ... બોલિા એમના શ્વાસ સાિ છરીછરા, ચીંથરટેહાલ અનટે ચામડરી પર 
નરીિરિો પરસટેિો. એ મસિા્ય કરું ્યાદ નથરી. કોરટે કહું હરટે બાનટે? કટે પછરી એનટે સમજ 
પડરી ગઈ હરટે?

રાત્ટે દોઢટેક િાગ્યટે એનું રરરીર શ્વાસ લટેિા ઝાિાં મારિું હિું.
કોઈ બોલ્યું, િું િો ડૉક્ર છટે. ઇન્જ ટેકરન આલ, બા્લો ચડા્ય. હંુ ચૂપચાપ બા 

સામટે જોઈ રહો હિો. થોડરી િાર પહટેલાં જ ડૉક્રટે  બાનટે શ્વાસનરી દિા અનટે સ્રીરૉઇડનું 
મમશ્ર ઇન્જ ટેકરન આપ્યું હિું એ્લટે હંુ ચૂપચાપ બા સામટે જોઈ રહો. પહટેલરી િાર મનટે િરારટે  
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મહટેનિથરી ભરરી મનષરાિ િબરીબ ન થિાનો પસિાિો થ્યો.

બાના ગળા પર આિરી ગ્યટેલરી િાળનરી ચૂડથરી શ્વાસ દબાઈ ગ્યો હો્ય એમ લાગ્યું. 
મો્ા માસરીએ ગંગાજળ રટેડ્ું. ગળામાં ચો્ટેલા કફ અનટે પારરીથરી બદલા્યટેલા શ્વાસનો 
ઘઘરા્ ઓરડાનરી રાંમિ ચરીરિો રહો.

હંુ એમરીનોફાઇલરીન નસમાં આપિાનું મિચારિો હિો ત્યારટે  બા અમારરી મો્રી 
કોઠરીમાં ઊંડટે ઊિરરી ગ્યટેલો બાજરો રકટેલિા કોઠરીમાં ઊિરિરી હિરી એમ અંરકાર અનટે 
અિકારમાં સરકરી ગઈ.

બા હિરી.

ના, બા આિરી હિરી.

એ મસિા્ય એના મા્ટે કરું સૂજિું નથરી.

q
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લઘુકથા

તંદ્ા

પ્રેમજી	પ્ેલ

થાકના કારરટે ચાલુ રથટે એકાદ ઝોકંુ આિું આિું થઈ ગ્યું. ્યોગાનુ્યોગ િટે ક્રટે 
રથનં એક પૈડુ ંનાનકડરી મરલા પર ચડરીનટે પછડા્યું, િટેનાથરી રથ એક િરફ નમ્યો અનટે 
િટેઓ સહટેજ નરીચટે ખસિા હો્ય એમ અનુભવ્યું. િરિ સભાન થ્યા. જાગ્િ થિાં સામટે 
નજર કરરી. આ દટેખા્ય છટે એ ્ીંબો િો... અનટે અશ્વોનરી લગામ ઢરીલરી મૂકરી દરીરરી. િરિ 
ખેંચિાનો ઇરારો થ્યો. ચારટે  િોખાર મામલકનરી મરજીનટે પામરી ગ્યા હો્ય એમ હરહણ્યા 
અનટે અગમિરરીલ થઈ ઊભા રહા જારટે આડરી દરીિાલ આિરી ગઈ હો્ય!

ફરરીનટે પાછળ જો્યું ઇન્દ્પ્રસથનો મારગ બાજુમાં રહરી ગ્યો. િળરી સામટે નજર કરરી, 
જોડાજોડ ઊભટેલાં બટે કદમબ િૃક્ો બોલાિિાં હો્ય એમ હાલિાં રહાં. હિટે પૂરરી િંદ્ાિસથા 
િૂ્રી, દ્ારકા જિાના જમરા રસિટે િળિાના બદલટે ડાબા મારગટે કટેમ ચડરી જિા્યું? એકદમ 
એકલા એકલા હસરી પડ્ા જાિ પર. પથથર આવ્યો િટે... નહીંિર બરીજી હદરામાં છટેક... 
હળિટેકથરી દ્ારકા િરફ જિા રથ પાછો િાળ્ો ત્યારટે  થ્યું, રથ ગોકુળ પહોંચરી ગ્યો હોિ 
િો?

ક્રટેક િા્યુનરી એ િરફ જિરી લહટેરખરીનટે કરુંક કહટેિા માગિા હો્ય એમ ઊડરીનટે 
જિરી રૂળનટે નરીરખરી રહા! કામલન્દરીમાં િમળ પટેદા થા્ય એમ એનો એ જ સિાલ િમળા્યો 
–જમરટે જિાના બદલટે પોિટે એ મપ્ર્ય હદરામાં િળિા અભાનિામાં ક્યારટે  ઇરારો થઈ 
ગ્યો!

– હિટે દ્ારકાના પથ પર પૂરપા્ દોડરી જિા રથમાં રહા રહા જદુરા્યટે ્યમુનામાં 
ઝંપલાવ્યું હો્ય એમ... ભરીનાર...

બે	લઘુકથા

રવજીભાઈ	કાચા

1.	હાર	
રહટેરનાં નામાંહકિ રારારાસ્તરી નમલનરી દટેિરીએ કો્્શમાં કરટેલરી અરજી ઉપર સિ્યં 

દલરીલ કરરી રહાં હિાં. િટેમનરી દલરીલ હિરી કટે, ‘આપરરી સરકારરી હૉમસપ્લમાં બટેડ મળટે 
નહીં, ઑમકસજન હો્ય નહીં, અન્્ય સુમિરાનો અભાિ છટે જ ટે મનટે િાતકામલક મળિાં 
જોઈએ.’ ન્્યા્યારરીર િકરીલનટે સાંભળરી રહા હિા.
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અચાનક નમલનરી દટેિરીનો ફોન િાગ્યો... ફોન બંર કરરી નમલનરી દટેિરીએ કહું, ‘હંુ મારરી 
અરજી પાછરી ખેંચું છુ.ં’

‘નમલનરીદટેિરી, આપટે કટેમ એકાએક મનર્શ્ય બદલ્યો? િમનટે ન્્યા્ય જરૂર મળરટે.’ 
ન્્યા્યારરીરટે સહાનુભૂમિ બિાિિાં કહું.

‘સર, મારરી મમમરીનો ફોન હિો, મારા એકના એક ભાઈએ સારિારના અભાિટે દમ 
િોડરી દરીરો છટે, હિટે અરજીનું કટે ન્્યા્યનું કોઈ મહત્િ નથરી. સર, મનટે ન્્યા્ય મળરટે જ એિો 
મિશ્વાસ હિો. પર સર, હંુ હારરી ગઈ.’ કહરી નમલનરી દટેિરી રડરી પડ્ાં.

કો્્શમાં સમરાનિત્ રાંમિનો ભંગ કરિા ન્્યા્યારરીર બોલ્યા, ‘નમલનરી દટેિરી, િમટે નથરી 
હા્યા્શ પર કો્્શ, િંત્, સરકાર બરાં હારરી ગ્યાં છટે.’ સજળ નટેત્ટે અનટે નિમસિકટે ન્્યા્યારરીરટે 
કો્્શ બરખાસિ કરરી.

2.	ધા
કો્્શમાં િાદરી-પ્રમિિાદરી િચચટે જોરદાર દલરીલો ચાલરી રહરી હિરી ત્યાં...
‘સાહટેબ, મારા દરીકરાનટે બચાિરી લો સાહટેબ. એનટે બચાિરી લો.’ બોલિરી એક 

લઘરિઘર સ્તરીએ કો્્શમાં આિરી રા નાખરી.
કો્્શનું કામકાજ થંભરી ગ્યું. પટેલરી સ્તરી રોિરીકકળિરી કો્્શનરી િચચટે આિરી ન્્યા્યારરીર 

સામટે આરાભરરી નજરટે  ઊભરી રહરી.
‘બહટેન, િમારટે  જ ટે કહટેિું હો્ય િટે આ કઠટેડામાં આિરી કહો.’
‘સાહટેબ, હંુ બાજુના ગામડટેથરી મારા નાનકડા દરીકરાનટે લઈ િહટેલરી સિારટે  નરીકળરી 

છુ.ં મો્ા દિાખાનટે દાખલ કરિા. િટેનટે કોરોના થઈ ગ્યો છટે એ્લટે.’
‘બહટેન, િમારટે  જ ટે કહટેિું હો્ય એ ઝડપથરી કહો. આ કો્્શ છટે, સમ્ય ન બગાડો.’ 

સરકારરી િકરીલટે િાકરીદ કરરી.
‘કંઈ િાંરો નહીં’, એમનટે બોલિા દો.’ ન્્યા્યારરીરટે સંમમિ આપરી.
‘સાહટેબ, દિાખાનામાં હંુ સિારનરી ભ્કંુ છુ.ં કોઈ મારા દરીકરાનો હાથ ઝાલિું નથરી. 

જ્યાંત્યાં મનટે રક્ા ખિડાિટે છટે. છટેિ્ટે મેં મો્ા દાકિરનરી ઑહફસમાં દરીકરાનટે નરીચટે 
સુિડાિરી ખોળો પાથ્યયો િો મનટે બહાર કાઢરી મૂકિામાં આિરી. મારા દરીકરાનટે બચાિરી લો 
સાહટેબ.’

‘બહટેન, િમારરી લાગરરી નટે મુશકટેલરી સમજી રકંુ છુ ંપર આ કો્્શ છટે, દિાખાનું નહહ. 
િમારટે  જિું િો ત્યાં જ પડરટે.’ ન્્યા્યારરીરટે કહું.

કો્્શમાં બટેઠટેલામાંથરી એક ઘાં્ો સંભળા્યો. ‘સાહટેબ, બટે હદિસ પટે’લાં િમારા દરીકરાનટે 
કોરોના થઈ ગ્યટેલ ત્યારટે  કટેિું બરું િાતકામલક ગોઠિાઈ ગ્યટેલું?’

કો્્શમાં સન્ના્ો છિાઈ ગ્યો.

q
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ભારતી્ય	સાહહત્ય

એક	કહાની	્યહ	ભી	:	અસાધારણ	લેવખકાની	આતમકથા	

પન્ના	વરિવેદી	

આતમકથા એ રસપ્રદ પ્રકાર છટે. દુમન્યાભરનાં સેંકડો પ્રકારનગૃહોમાંથરી પ્રગ્ 
થિરી અનટેક આતમકથાઓ િમારરી આંખટે ચડરટે. કોઈ પર િાચક િટેના મનગમિા ક્ટેત્નરી 
મનગમિરી વ્યમકિઓનાં જીિન મિરટે જારિા હંમટેરાં ઉતસુક રહટેિાનો. એ રમિગમિનું 
ક્ટેત્ હો્ય, હફલમનું હો્ય, સાહહત્યનું હો્ય કટે મિજ્ાનનું હો્ય. પોિાનટે મપ્ર્ય એિરી વ્યમકિ કટેિરી 
છટે? િટેના ગમા-અરગમા કટેિા છટે? એ કટેિું જીિન જીવ્યો? કટેિા પડકાર આવ્યા? રું 
હાંમસલ ક્યુું? મારસોના જીિન મિરટે ઉતસુકિા અનટે મજજ્ાસાનું એક ચરિ સિિ આપરરી 
ભરીિર ફરિું રહટે છટે. જમાનો કોઈ પર હો્ય પર એ હકરીકિ છટે કટે આપરટે ત્યાં સ્તરીઓનરી 
આતમકથાઓ જ ટે માત્ામાં મળિરી જોઈએ એ રૂપટે મળરી નથરી. િટેનાં સામામજક, આમથ્શક કટે 
સાંસકૃમિક કારરો અનટેક હરટે અનટે છટે. ભલટે સ્તરીઓનું આતમકથાલટેખન મોડુ ંઅનટે ઓછુ ં
ઉપલ્બર થ્યું પર અંગ્ટેજી, પંજાબરી, ઊહડ્યા, મલ્યાલમ, બંગાળરી, હહન્દરી, મરાઠરી કટે 
ગુજરાિરી કોઈ પર ભાષામાં િમટે એક દૃમષ્ટપાિ કરરો િો એ પર એક હકરીકિ છટે કટે 
સ્તરી-મલમખિ કટે્લરીક નક્ર આતમકથાઓ આ સૈકાનરી સહુથરી મો્રી ઉપલમ્બર બનરી રહરી 
છટે.  

એક પ્રશ્ન હંુ હંમટેરાં મિચારિરી રહંુ છુ ં– એક સ્તરી જ્યારટે  આતમકથા લખટે છટે ત્યારટે  
િાચક રું રોરટે છટે? અનટે િરિ મારા મનમાં િાચકના મભન્ન મભન્ન ચહટેરા ઊપસટે છટે. જ ટેનો 
જિાબ પર મનટે સિાલ રૂપટે મળટે છટે – િાચક કોર છટે? રું આ આતમકથાનો િાચક એક 
લટેખક છટે? સમકાલરીન છટે? નિોહદિ છટે? િાચકનરી રુમચ કટેિરી છટે? સામાન્્ય મારસ છટે? 
ગૃહહરરી છટે? નોકહર્યાિ છટે? મિદ્ાથદી છટે?... મનટે લાગટે છટે કટે આતમકથા મા્ટેનરી આ ‘રોર’ 
િાચકના િગ્શ પર પર ઘરો આરાર રાખટે છટે અનટે િટેનરી રુમચ પર પર. આતમકથામાં 
સહુથરી અગત્યનરી જ ટે બાબિ છટે િટે એ કટે આતમકથાનો લટેખક પોિાના જીિનસંદભયોનટે કઈ 
રરીિટે જુએ છટે, િટેનું મિશ્ટેષર કઈ રરીિટે કરટે  છટે િટેનરી સમાંિરટે  એક િાચક િટેના જીિનસંદભયોનું 
અથ્શઘ્ન પર પોિાનરી રરીિટે કરટે  છટે એ પર એક હકરીકિ છટે. એ્લટે એક સ્તરીનરી આતમકથા 
મિરટેના પ્રમિભાિોના મૂળમાં િાચકોના મિમિર િગ્શ પર રહટેિાના.

એક સમ્ય એિો પર આવ્યો જ્યારટે  આતમકથાઓએ િટેચારમાં નિલકથાઓનટે પર 
પાછળ છોડરી દરીરરી હિરી. િટેનું એક કારર એ પર ખરંુ કટે ભલટે આ સિરૂપ આદર્શ રરીિટે 
‘સત્ય’ પર ઊભટેલું હોિા છિાં આખરટે  એક ‘હફકરન’ છટે. આ આતમનરી ‘કથા’ છટે. આ 
સિરૂપમાં પર એક રરીિટે સજ ્શનાતમકિા મા્ટે ભારોભાર અિકાર છટે. લખનાર િટેના 
અનુભિનટે પ્રગ્ કરરી રકટે િટેિા કલપન-રૂપક િથા ભાષાનરી રોરમાં હો્ય છટે. આ મુદ્ાનટે 
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જરા વ્યાપક રૂપટે જોઈએ િો આ એ્લટે પર એક રરીિટે હફકરન છટે કટે જ ટે-િટે આતમકથા 
સંપૂર્શ ‘સત્ય’ નથરી કારર કટે એમાં લખનારનો પોિાના અનુભિ પ્રત્યટેનો એક ચોક્સ 
દૃમષ્ટકોર છટે. સત્યનરી રોર મા્ટે કા્ય્શકારર સંબર અત્યંિ આિશ્યક છટે. કોઈ મારસ 
જીિનના મધ્યાહ્ નટે કટે સંધ્યાએ જ્યારટે  પોિાના જીિનનટે અમભવ્યકિ કરિા કલમ ઉપાડટે છટે 
ત્યારટે  આરંમભક િષયો મિરટે લટેખન કરિરી િખિટે િટેનટે બટે જ િત્િ પર આરાર રાખિો પડટે 
છટે અનટે િટે છટે સમૃમિ િથા કલપના. મૈત્ટે્ય પુષપા-મલમખિ આતમકથા ‘કસિુરરી કંુડલ બસટેર’નરી 
ભૂમમકા આ સંદભભે િાંચિરી રહરી. જ્યાં ઘરરી ઘ્નાઓ િટેઓ ભૂલરી ગ્યાં ત્યાં િટેમરટે 
કલપનાથરી કામ ચલાવ્યું છટે. ઘરા આતમકથાકારોનટે આ રરીિટે કામ ચલાિિું પડ્ું છટે. એ્લટે 
આતમકથા એ સંપૂર્શ ‘મૅ્ર ઑફ ફૅક્’ થઈ જ ન રકટે એ મુદ્ ટે પર ખાસસરી ચચા્શ 
મિદ્ાનોમાં થઈ છટે અનટે થઈ રહરી છટે. જ્યાં સજ ્શનાતમકિા છટે ત્યાં કલપના છટે અનટે જ્યાં 
કલપના છટે ત્યાં સજ ્શનાતમકિા છટે. આતમકથાલટેખનમાં જીિનનટે જોિાનો અમભગમ ભલટે 
પ્રથમ હો્ય પર એ પછરી કલપનાનું સથાન ભલટે બરીજુ ંિો બરીજુ ંપર એ રહટેિાનું. આતમકથાનો 
સંબંર ભલટે ્યથાથ્શ કટે સત્ય સાથટે રહો હો્ય પર કહટેિું જોઈએ કટે કટેિળ સત્યનરી પહરભાષાથરી 
જ કટે સમાજરાસ્તરી્ય અમભગમથરી જ િટેનટે નહીં પમા્ય. કારર? ‘સત્ય’ એક નહીં, અનટેક 
હોઈ રકટે. એ્લટે મો્ા ભાગટે કોઈ પર આતમકથાકાર એિા સત્યનટે મનરૂમપિ કરિાના 
જોખમથરી દૂર રહટે છટે જ ટે મિિાહદિ હો્ય. અપિાદરૂપ આતમકથાઓનટે બાદ કરિાં સ્તરીના 
સંદભભે આ મુદ્ ટે િરુ સભાનિા રખા્ય છટે. જોકટે અહીં જ ટે આતમકથા મિરટે અહીં િાિ 
કરિાનરી છટે િટે આતમકથાનું રરીષ્શક છટે  – ‘એક કહાનરી ્યહ ભરી’. મન્નૂ ભંડારરીમલમખિ 
આતમકથા છટે. આ આતમકથાનટે ‘કહાનરી’ કહટેિા પાછળ િટેમનો આર્ય જુઓ: 

‘...એક બાિ અચછરી િરહ સટે સપષ્ટ કર દટેના ચાહિરી હંૂ  હક ્યહ મટેરરી આતમકથા 
કિઈ નહીં હૈ, ઇસરીમલ્યટે મૈંનટે ઇસકા રરીષ્શક ભરી ‘એક કહાનરી ્યહ ભરી’ હરી રખા. મજસ 
િરહ કહાનરી મજદંગરી કા એક અંરમાત્ હરી હોિરી હૈ, એક પક્...એક પહલૂ, ઉસ િરહ 
્યહ ભરી મટેરરી મજદંગરી કા એક ્કુડા માત્ હરી હૈ, જો મુખ્યિ: મટેરટે  લટેખકરી્ય વ્યમકિતિ ઔર 
મટેરરી લટેખન્યાત્ા પર કટેમન્દ્િ હૈ.’ 

અહીં લટેમખકાનટે મજદંગરીના ્યથાથ્શનરી કથા માંડિરી છટે પર અંગિ જીિનના ઊંડાર 
કરિાં અહીં જ ટે પમારટે િટે ‘લટેમખકા’ મનૂ્ન ભંડારરીના બનિા-િૂ્િાનરી કથા જ મિરટેષ છટે. 
એ્લટે અહીં ‘લટેમખકા’ મન્નૂ ભંડારરીનું પલ્ું િરુ નમિું હોઈ આતમકથાના ચુસિ માળખાનટે 
િળગરી રહટેનાર સમરીક્કોનટે ક્યાંક સમિુલા પર જોખમાિરી લાગરી રકટે. જોકટે અહીં પ્રશ્ન એ 
પર થા્ય કટે સ્તરીનરી મસથમિ ચોક્સ બદલાઈ છટે પર એ બદલાિ કટેિળ હકારાતમક છટે 
ખરો? કદાચ પહટેલાંથરી િરુ જહ્લ મસથમિમાં િટે મુકાઈ છટે. પહટેલાં કટેિળ ‘ઘર’ હિું હિટે 
ઘરનરી સાથટે બહારનું કા્ય્શક્ટેત્ પર ઉમટેરા્યું છટે. કરું બાદ નથરી થ્યું, કરું અિટેજીમાં નથરી 
મળ્ું, બટેિડા્યું છટે. ન િો અપટેક્ાઓ ઓછરી થઈ કટે ન િો ફહર્યાદો. છિાં એક સ્તરી િટેના 
સંઘષ્શનરી િાિ માંડટે છટે ત્યારટે  િટે ્યાત્ા રસપ્રદ લાગટે જ. િાચનમાગભે િટે ્યાત્ાના સાક્રી બનિું 
ગમટે જ.  રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ સાથટેનાં લગ્ન મન્નૂ ભંડારરીના જીિન પર કઈ રરીિટે અસર કરટે  છટે? 
િટે લખટે છટે: ‘લટેખન કટે કારન હરી હમનટે મિિાહ હક્યા થા.. હમ પમિ-પતનરી બનટે થટે. ઉસ સમ્ય 
મુજ ટે લગિા થા હક રાજ ટેન્દ્ સટે મિિાહ કરિટે હરી લટેખન કટે મલ્યટે જસૈટે રાજમાગ્શ ખૂલ જા્યટેગા 
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ઔર ઉસ સમ્ય ્યહ મટેરા એકમાત્ કામ્ય થા. ઉસ સમ્ય મૈં  કૈસટે ્યહ ભૂલ ગઈ હક રાદરી 
કરિટે હરી મટેરટે  વ્યમકિતિ કટે દો હહસસટે હો જા્યેંગટે ...લટેખક ઔર પતનરી.’  જગિમાં એિરી ઘરરી 
આતમકથાઓ મળરી આિિાનરી કટે લગ્નનરી ઘ્ના એક સફળ લટેમખકા મા્ટે બટે-રારરી િલિાર 
પર ચાલિા જ ટેિરી નરીિડરી હો્ય. 

મન્નૂ ભંડારરી, એક એિાં સ્તરી જ ટેમરટે િતકાલરીન હરિાજ મુજબ લગ્ન પછરી કટે પછરી 
છ્ાસરી િષ્શનરી ઉંમરટે્ય પોિાનું નામ નહોિું બદલ્યું. િટેમના મિદ્ોહરી મિચારોનો મનદભેર આ 
મિચારમબંદુથરી જ આરંભરી રકા્ય. આ આતમકથામાં સ્તરીમનનરી સંકુલિાઓ અનટે ભાિોનું 
જ ટે રરીિટે મનરૂપર થ્ંુય છટે િટે પ્રરસ્ય છટે. નોંરિું જોઈએ કટે અહીં િટેમરટે પાહરભામષક અથ્શમાં 
રિમર: એિરી આતમકથા નથરી લખરી. મનજ ‘આતમકથ્ય’માં િટેમરટે એ ઘ્નાઓ િથા એ 
વ્યમકિઓ મિરટે લખ્યું છટે જ ટે િટેમનાં જીિન સાથટે જોડા્યટેલરી હો્ય. િટેમનરી હકરોરિ્યમાં જ ટે 
બટે વ્યમકિઓનો મિરટેષ પ્રભાિ પડ્ો છટે િટેમના મિરટે િટેમરટે ઝરીરરી ઝરીરરી રટેખાઓ પર 
મિગિટે આપરી છટે. િટે બટે વ્યમકિઓ છટે મપિાજી અનટે મરમક્કા રરીલા અગ્િાલ. જ ટેમરટે 
લટેખન-ઘડિરમાં મહત્િનરી ભૂમમકા ભજિરી છટે. આ આતમકથામાં અત્યંિ સારારરમાંથરી 
અસારારર બનિાના પ્રારંમભક પડાિો રોચક બનરી રહટે છટે. ભાષા સાદગરી અનટે પ્રિાહહિા 
ધ્યાનાકષ્શક બનટે છટે. 

૩ એમપ્રલ, 1931ના રોજ મધ્યપ્રદટેરના ભાનપુરા ગામમાં જન્મટેલ લટેમખકાનું 
સમૃમિિન આરંભા્ય છટે અજમટેરના રિહ્મપુરરી મહોલ્ાથરી. બાળપર ભ્યુું ભ્ુયું હિું – 
રમિગમિ, િાંચન, ભરિર અનટે રાજનરીમિનરી ચચા્શઓથરી. જોકટે આ ગમિમિમરનરી સરીમા 
ઘર અનટે આખા મહોલ્ા સુરરી મિસિરટેલ હિરી. આખો મહોલ્ો જ પહરિાર હિો. આજ ટે 
જ્યાં બટેફામ િકરિાં રહટેરોમાં પહરિારના સદસ્યો પર અજાણ્યા બનરી રહટે છટે ત્યાં જમાનો 
જ એ હિો જ્યાં એક ઘરનાં સુખ અનટે દુ:ખ આખા મહોલ્ાનાં થઈ રહટેિાં. આજ ટે િો રરીમટે 
રરીમટે પડોરરી કલચરનો સમૂળગો મિચછટેદ જોઈ રકા્ય છટે. પહરરામ રૂપટે અસુરમક્િનો ભાિ 
સથા્યરી થઈ ગ્યો છટે.  મન્નૂ ‘મન્નૂ ભંડારરી’ બન્્યાં િટેનરી પછરીિટે આ મહોલ્ાનાં પાત્ો, િટેમનરી 
ભાિભંમગનરી િથા ભાષા જ આરારભૂિ બનરી રહાં છટે. િટેમનરી સુપ્રમસદ્ધ નિલકથા 
‘મહાભોજ’ના મુખ્ય પાત્ પર અહીંનાં દા સાહટેબ જ સથાન પામ્યાં છટે. રૈરિમાં જ ટે 
સાહહત્ય ઉપલ્બર થિું િટેઓનટે િટેમાંથરી પસાર થિાનું બનિું. ‘આિારા મસરીહા’ના િાચન 
પછરી રરિ – સાહહત્ય િરફ ખેંચા્ય છટે. આિા અનટેક સંદભયો થકરી ભાિકનટે ખ્યાલ મળરી 
રહટેરટે કટે લટેમખકાના સાહહમત્યક રુમચઘડિરમાં કટેિા સાહહત્યકારો અનટે કટેિરી કૃમિઓનો 
પ્રત્યક્-પરોક્ પ્રભાિ રહો છટે. 

આ આતમકથામાં આંિર-બાહ બંનટે ્યાત્ાના સગડ મળરી રહટે છટે. જ ટેમ કટે પહરિાર 
ઇન્દોરથરી અજમટેર કટેમ આવ્યું? િટેમના મપિાજીનરી મિરટેષિા કઈ હિરી? કઈ મિરટેષિાઓ 
પોિાના સિભાિમાં ઊિરરી અનટે રા કારરટે મપિાજીનરી હરીન ભાિના પોિાનામાં પ્રગ્ થઇ? 
રા કારરટે પોિાનરી માનટે િટેઓ ‘વ્યમકિતિમિહરીન’ કહટે છટે? અજમટેરના રિહ્મપુરા ઘરના બટે 
માળનાં ઘરસંલગ્ન સંસમરરો કટેિાં હિાં? અહીં મપિાજીના સિભાિનું ઔદા્ય્શ િથા 
પ્રમિષ્ા આપરનટે અનટેક પ્રસંગોમાં દટેખા્ય છટે. આઠ-આઠ મિદ્ાથદીઓનટે સાથટે રાખિા 
મપિાજી એક િરફ અત્યંિ કોમળ પ્રકૃમિના િો બરીજી િરફ અત્યંિ રિોરરી િિા્શ્ય છટે. 
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‘આપકા બં્રી’ જ ટેિરી ઉતિમ મનોિૈજ્ામનક નિલકથા લખનાર મન્નૂ ભંડારરી આ પાછળનું 
કારર જોઈ  જ રકટે! આમથ્શક પહરમસથમિ મારસના સિભાિનટે પર બદલરી નાંખટે છટે. પ્રિટેરરી 
ગ્યટેલરી કંુઠા, જિાબદારરી અનટે આકાંક્ાઓનટે કારરટે મપિાનો સિભાિ બદલાિો રહટે છટે. આ 
આમથ્શક ખો્ના કારરટે પહરિાર ઇન્દોરથરી અજમટેર આિટે છટે અનટે સંિટેદનરરીલિા પર 
ગુમાિટે છટે. પહટેલો ર્બદકોર િૈ્યાર કરનાર મપિાનટે પ્રમસમદ્ધ િો મળટે છટે પર પૈસા મળિા 
નથરી. મપિાજીનો અહં િટેમનટે િટેમનાં બાળકો સાથટે એ દુઃખ પર િહેંચિા દટેિો નથરી. નિાબરી 
ઠાઠ એ જ રહા પર હાથ છૂ્ો ન રહો. પહરરામટે કંુઠાનું રિોરમાં પહરરમિું સિાભામિક 
હિું અનટે એ રિોર ઊિરટે  છટે લટેમખકાનરી મા પર. મા મનરંિર થથરિરી રહટેિરી. સિારથરી સાંજ 
સુરરી બાળકોનરી ઇચછા પૂરરી કરિરી અનટે મપિાજીનરી આજ્ાનું પાલન કરિા મસિા્ય અન્્ય 
કોઈ જ અમસિતિ પોિાનરી મામાં લટેમખકાનટે દટેખાિું નથરી. કદાચ એ્લટે જ મા િટેમનટે 
‘વ્યમકિતિમિહરીન’ લાગરી છટે. 

બાળપરમાં મન્નૂ રંગટે કાળાં અનટે દૂબળાં હિાં અનટે ગોરો રંગ િટેમના મપિાજીનરી 
કમજોરરી. પોિાનાંથરી બટે િષ્શ મો્રી, િાનટે ગોરરી અનટે હસમુખરી એિરી બહટેન સુરરીલા સાથટે 
મપિાજી દરટેક િાિટે િુલના ક્યા્શ કરિા. જ ટેથરી નાનકડરી મન્નૂમાં ઊંડટે ઊંડટે એક હરીન ભાિ 
ઉતપન્ન થા્ય છટે. અહીં અત્યંિ સૂક્મ રરીિટે કુમળરી િ્યટે રંગનટે કારરટે જન્મિરી લઘુિાગ્ંમથનરી 
મનોિૈજ્ામનક અસરોનરી મિદારકિાનો પહરચ્ય થરટે. કદાચ એ જ હરીન ભાિ ક્યાંક નટે 
ક્યાંક િટેમના અિચટેિન મનમાં બટેઠો રહો. જ ટેથરી િટેઓ પોિાનટે મિરટે થિરી પ્રરંસાનો 
જીિનભર  મિશ્વાસ ન કરરી રક્યા. આ્લરી પ્રમસમદ્ધ અનટે સન્માન પછરી્ય એ લઘુિાગ્ંમથના 
િિુ્શળમાંથરી બહાર ન નરીકળરી રક્યાનરી પ્રિરીમિ કરટે  છટે. એ સાથટે જ મપિાના રંકારરીલ 
સિભાિનરી પર િટેમરટે બરાબર નોંર લરીરરી છટે. આ જ સિભાિગિ લક્ર િટેમનરી ભરીિર 
પર બરાબર ઊછરિું રહું છટે. િટે મપિાનરી સિભાિગિ મ્યા્શદાઓ પર પોિાનામાં પ્રિટેરરી 
ગઈ છટે િટે પર જાિપરરીક્ર લટેમખકાએ અનુભવ્યું છટે. લટેમખકા કબૂલટે છટે કટે પોિાનરી ભરીિર 
જ ટે કંઈ વ્યમકિગિ મ્યા્શદા, કંુઠા, વ્યિહાર િથા પ્રમિહરિ્યા છટે િટે કટેિળ મપિાજીનટે કારરટે છટે. 
મપિામાં રહટેલ ્યર, કામના જ ટેિરી સિભાિગિ મ્યા્શદાઓ પર સાક્રી ભાિટે નોંરરી છટે. િટેઓ 
લખટે છટે: ‘મપિાજી કટે મજસ રક્રી સિભાિ પર મૈં કભરી કભરી ભન્ના–ભન્ના જાિરી થરી, આજ 
્યકા્યક અપનટે ખંહડિ મિશ્વાસો કટે નરીચટે મુજ ટે ઉનકટે રક્રી સિભાિ કરી ઝલક હરી હદખાઈ 
દટેિરી હૈ ...બહુિ ‘અપનો’ કટે હાથોં મિશ્વાસઘાિ કરી ગહરરી વ્યથા સટે ઉપજા રક.... ન જાનટે 
હકિનટે રૂપોં મેં મુજ મેં હૈ. કહીં કંુઠાઓ કટે રૂપ મેં, કહીં પ્રમિહરિ્યા કટે રૂપ મેં, િો કહીં 
પ્રમિછા્યા કટે રૂપ મેં.’ (પૃ.૧૮). આ્ય્શસમાજી મિચારોથરી જાણ્યટે-અજાણ્યટે મન્નૂનટે મન્નૂ 
ભંડારરી બનાિિામાં પરોક્ રૂપટે ફાળો િો આપ્યો જ છટે. િટેઓ લખટે છટે કટે જ ટે ઉંમરટે  છોકરરી 
લગ્ન કરરીનટે સાસરટે  ચાલરી જિરી િટે ઉંમરટે  મપિાજીનો આગ્હ રહટેિો હિો કટે મન્નૂ રસોડાથરી 
દૂર રહટે. મપિાનટે દરીકરરીનરી ક્મિા અનટે પ્રમિભાનટે એ ‘ભહ્્યારખાના’માં હોમરી દટેિાનું ્યોગ્ય 
લાગ્યું નહોિું. એક મપિા જ હિા જ ટેઓ કૉંગ્ટેસ, આર.એસ.એસ. કમ્યુમનસ્ પા્દી, પ્રજા 
સોમર્યલ પા્દીના જ ટેિરી રાજનરીમિક પા્દીઓના લોકો ઘટેર આિિા ત્યારટે  ચચા્શ–દલરીલો 
દરમમ્યાન નાનકડરી મન્નૂનટે ત્યાં જ બટેસિાનો આગ્હ કરિા. જ ટે િ્યટે આ દળો િચચટેના 
આંિહરક મિરોરો કટે મસદ્ધાંિોનરી કરરી જ ગિાગમ નહોિરી એ િ્યટે પર દટેરમાં જ ટે કંઈ ચાલરી 
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રહું હિું િટેના પ્રિાહથરી નાનકડરી મન્નૂનટે અિગિ કરાિિાં. આ પહરિારટે  અનટેક રિાંમિકારરી 
ડગ માંડ્ાનું સાહસ પર ખટેડ્ું. િતકાલરીન સમ્યટે ઘૂંઘ્ પ્રથાનટે મિલાંજમલ આપરી કરા્યટેલા 
બહટેનના લગ્ન એક રિાંમિકારરી ઘ્ના જ લટેખા્ય. જનૈ રમદી હોિા છિાં લટેમખકાના મપિાજી 
િહટેિારમાં કટેિળ હદિાળરી ઊજિિા. અહીં આ પ્રકારના કૌ્ુમંબક પહરિટેરનટે સમાંિરટે  
મપિાજીના વ્યમકિતિમાં રહટેલ નામ, સન્માન, પ્રમિષ્ા, ્યર, મલપસા િગટેરટે  દુગુ્શરોનરી 
રટેખાઓ પર િટેઓ િા્સથ્ય ભાિટે મનરૂપરી રક્યા છટે. 

મા મપિાથરી સાિ મિપરરીિ. જ ટેરટે જીિનભર પોિાના મા્ટે કરું ન માંગ્યું. બાળકોનરી 
જીદનટે ફરજ સમજિરી મા મા્ટે લટેમખકાએ ‘રરિરીથરી્ય અમરક સહનરરીલ’ જ ટેિા 
ર્બદપ્ર્યોગનો કરટેલ મિમન્યોગ િટેના વ્યમકિતિ અનટે જીિનનરી િાસરીર પ્રગ્ કરરી આપટે છટે. 
મહત્િનું એ છટે કટે અહીં સાક્રીભાિટે દ્ષ્ટા બનરીનટે અનુભિટેલ ઘ્નાઓનટે મનોિૈજ્ામનક 
દૃમષ્ટકોરથરી મનરૂપરી છટે. મા સાથટેનો િટેમનો લગાિ ‘સહાનુભૂમિ’નટે કારરટે બંરા્યો હોઈ રકટે 
પર એ મા િટેમના મા્ટે ‘આદર્શ’ કદરી ન બનરી રકરી. અહીં િાિ ભલટે માિા-મપિાના 
સિભાિનરી િથા જીિનરૈલરીનરી થિરી હો્ય પર પરોક્ રરીિટે િો લટેમખકાનો પોિાનો  જીિન 
મા્ટેનો  અમભગમનો સપષ્ટ ખ્યાલ મટેળિરી રકા્ય છટે. અલબતિ િારસામાં મળટેલ મપિાજીનો 
સિભાિ િટેમનટે કોઈપર ખો્રી િાિનટે આંખ મીંચરીનટે સિરીકારરી લટેિાં રોકટે છટે. જ ટે અનટેક પ્રસંગટે 
અનુભિરી રકા્ય છટે. જનૈ રમદી હોિા છિાં આ્ય્શસમાજી રૂપટે દરીમક્િ થ્યટેલાં ત્યાં સાઠ- 
મસતિટેર સાધિરીઓ આિટે છટે. મપિાજી જ્યારટે  િટેમનટે મળિાનરી ના પાડરી દટે છટે ત્યારટે  પોિટે 
આડબંરો પર એ્લરી દલરીલ કરટે  છટે લોકો દંગ રહરી જા્ય છટે. લટેમખકા લખટે છટે: ‘મદયોં કટે 
બરીચ બૈઠકર સાધિરી્યોં સટે બહસ ! ઉન્હેં ક્યા પિા હક બહસ કરનટે કરી હફિરિ િો ઘુટ્ટરી મેં 
મમલરી થરી હમેં..’(પૃ. ૧૭). બરીજી એક રોચક ઘ્ના આઝાદ હહન્દ ફોજના કટેસ દરમમ્યાનનરી 
છટે.  રાળા-કૉલટેજમાં હડિાળનું આહ્ાહન થા્ય છટે. મન્નૂ પર ભાષર કરટે  છટે. મપિાજીના 
એક મમત્ છોકરરીનટે અપા્યટેલરી આ્લરી છૂ્થરી કાનભંભટેરરરી કરટે  છટે. પર અજમટેરના 
સન્મામનિ ડૉ. અંબાલાલજી મન્નૂનટે િરામરરી આપિા ઘટેર આિટે છટે અનટે મપિાજીના ચહટેરા 
પર સંિોષ ફટેલાિો જા્ય છટે. અહીં મપિાના સિભાિમાં રહટેલ આંિરમિરોરો સંદભભે અત્ંયિ 
સૂક્મ મનરરીક્ર જોઈ રકા્ય  છટે: ‘એક ઓર ‘મિમરષ્ટ’ બનનટે ઔર બનાનટે કરી પ્રબળ 
લાલસા િો દૂસરરી ઓર અપનરી સામામજક છમિ કટે પ્રમિ ઉિનરી હરી સજાગિા. પર ક્યા 
્યહ સંભિ હૈ?’ (પૃ.૨૫)

આ આતમકથામાં એક અધ્યામપકાનું રૂપ અનટેક સથાનટે પ્રાતિ થા્ય છટે. િષ્શ ૧૯૪૫માં 
મૅહ્ક્ પાસ કરરીનટે પહટેલા િષ્શમાં પ્રિટેર લટેનાર મન્નૂનટે અધ્યામપકા રરીલા અગ્િાલનો ભટે્ો 
થા્ય છટે. જ ટેમરટે કા્યદટેસરનો સાહહત્યનરી દુમન્યામાં પ્રિટેર કરાવ્યો. રરિ–પ્રટેમચંદ, અજ્ટે્ય, 
્યરપાલ, ભગિિરીચરર િમા્શ, જનૈટેન્દ્ ઇત્યાહદના સાહહત્યસંસગ્શમાં આિટે છટે. ‘રટેખર : 
એક જીિનરી’ િાંચિાં જ ટે ન સમજા્યું િટે ‘નદરી કટે દ્રીપ’ િાંચ્યા પછરી પુન: િાચનટે સમજા્ય 
છટે. ્યુિાનરી અનટે દટેરમાં ચાલરી રહટેલ રિાંમિકારરી હિાનટે કારરટે ્યરપાલ મપ્ર્ય લટેખક બનટે છટે. 
િટેઓ લખટે છટે: ‘રા્યદ ્યહ ઉમ્ર કા હરી અસર થા હક નામ્યકાઓ કટે સાથ જીનટે કરી જગહ 
નામ્યકા બનકર જીના જ્યાદા અચછા લગિા થા.’ (પૃ. ૨૨). આ અધ્યામપકા કટે જ ટેમરટે 
મન્નૂના જીિનનટે સાહસ, આતમમિશ્વાસ અનટે હદરાઓથરી ભરરી દરીરું. કલકતિાના કોમલ 
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કોઠારરી જ ટેમરટે રાજમહટેલનરી મરીરાંના રિાંમિકારરી રૂપનો પહરચ્ય કરાવ્યો. બાલરીગંજ મરક્ા 
સદન જ ટેિરી સકૂલથરી પોિાનરી કારહકદદી રરૂ કરનાર મન્નૂ મા્યાળુ પર અનુરાસનમપ્ર્ય 
પુષપમ્યરી બોસ પર પ્રભામિિ કરટે  છટે. આ  એ જ સથળ છટે જ્યાં મન્નૂ ભંડારરીએ પોિાનરી 
મજદંગરીનાં મહત્િનાં નિ િષ્શ ગાળ્ાં, અનટે જીિનના સિયોતિમ િળાંકો અનુભવ્યા. જ્યાં 
પહટેલરી િાિા્શ ‘મૈં હાર ગઈ’થરી સાહહત્યના મિશ્વમાં પદરિ માંડ્ા. લાઇરિટેરરીમાં પુસિકો 
મંગાિિાના મનમમતિટે રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ સાથટે પહરચ્ય થ્યો જ ટે લગ્નમાં પહરરમ્યો. 

આ આતમકથામાં એક જ સ્તરીમાં રહટેલ બટે સ્તરીઓના ચહટેરાઓ અનટે બંનટે રૂપો 
િચચટેનો આંિરસંઘષ્શ અનટેક પ્રસંગોમાં દૃષ્ટ ટે પડરટે. પછરી એ ચાહટે પતનરી રૂપટે હો્ય કટે મા રૂપટે. 
સાહહત્યજગિમાં એિાં અનટેક દૃષ્ટાંિો મળરી રહટેરટે જ્યાં પમિપતનરી બંનટે પ્રખર સાહહત્યકાર 
હો્ય, બૌમદ્ધક હો્ય. વ્યમકિગિ રૂપટે કોઈ બટે મારસ પહરપૂર્શ અનુભિાઈ રકટે છિાં ક્યારટેક 
રક્ય છટે બટે ઉતિમ મારસો સાથટે રહટે ત્યારટે  િટેમનું સહજીિન ઉતિમ ન પર હો્ય. મન્નૂ 
ભંડારરી અનટે રાજ ટેન્દ્ ્યાદિના લગ્નજીિનમાં પર આિરી દુભા્શગ્યપૂર્શ ક્રો આિરી. 
લગ્નજીિનમાં અનટેક ઉિારચડાિ આવ્યા. એક હકસસો ્યાદ કરિાં મન્નૂ ભંડારરી લટેખટે છટે : 
‘મટેરરી રાદરી કટે બાદ ભૈરિજીનટે બડટે હલકટેફુલકટે મૂડ મેં કભરી હકસરી સટે કહા થા – મન્નૂ 
ભંડારરી મટેરરી ખોજ હૈ ઔર રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ કરી પ્રામતિ.’ અબ ્યહ અલગ બાિ હૈ હક ઇસ 
પ્રામતિ (?) કો રાજ ટેન્દ્ જબ િક મૈંનટે ઉન્હેં અપનટે સટે પૂરરી િરહ મુકિ નહીં કર હદ્યા, 
રા્યદ એક નુકસાન કરી િરહ હરી ઢોિટે, ભુગિિટે રહટે..પર આશ્ચ્ય્શ િો ઇસ બાિ કા હૈ હક 
ઉન્હોંનટે કભરી ભરી અપનટે કો ઇસ નુકસાન સટે મુકિ કરનટે કરી કોમરર નહીં કરી.’ (પૃ . ૩૮).  
અહીં િટેમના સંકુલ લગ્નજીિનનું એક મચત્ર િો મળટે જ છટે, પર નોંરિું રહું કટે િાિ િો 
મુકાઈ છટેિ્ટે પુરુષ સંદભભે જ. લટેમખકા રૂપટે રોરરી નાંખ્યાનું અનટે એક સરકિ લટેમખકાનટે 
પતનરી રૂપટે મટેળિરી લરીરાનો પમિનો એક અહં. રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ સાથટેના પોિાના સંબંરોનરી 
િાિ અનટે િૈચાહરક મિભટેદોનો સિરીકાર િટેમરટે પૂરરી પ્રમામરકિા સાથટે ક્યયો છટે. િટે પમિ–
પતનરીના સૂત્માં બંરા્યા િટેના મનમમતિમાં લટેખન હિું. પમિએ પતનરીના લટેખનનટે પ્રોતસાહન 
આપ્યું પર ભરીિરનરી સ્તરી સદા મનરાર રહરી. પુત્રી મા્ટે થઈનટે રરીરજ બાંરરી રાખરી અનટે 
દામપત્યજીિનનું મનિા્શહ ક્યભે રાખ્યું જ ટેના પહરરામ રૂપટે પોિાનરી દરીકરરીનટે ‘બં્રી’ બનિાથરી 
બચાિરી રાખરી. આ એક માનો મિજ્ય જ કહરી રકા્ય ! 

લગ્ન પૂિભે રરૂઆિમાં રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ સાથટે થ્યટેલ મુલાકાિથરી લટેમખકાના મનમાં એક 
બૌમરક લટેખક સાથટેનરી મૈત્રીથરી આનંદ છલકા્ય છટે. નાનકડા ફલૅ્માં લગ્નજીિનનો આરંભ 
થા્ય છટે. પર િાસિિના રરાિલ પર પગ મૂકિાં જ લગ્નજીિનનું િાસિિ પર બહુ 
ઝડપથરી સમજાઈ જા્ય છટે. ગૃહસથજીિનમાં પગ માંડિાં મન્નૂ ભંડારરી અહીં લટેમખકા રૂપટે 
નહીં પર લગ્નજીિનનટે રરગારિાનાં સિપનો લઈનટે આિટેલરી એક મુગર નિોઢા મન્નૂ રૂપટે 
અનુભિા્ય છટે. પમિમાં રહટેલ ‘લટેખકરી્ય અમનિા્ય્શિા’ અંગટેનરી પ્રાથમમકિા સિપનનટે ચૂર ચૂર 
કરરી મૂકટે છટે. અહીં લટેમખકાનો મનોભાિ અત્યંિ નોંરનરી્ય છટે. એક િરફ સમાજમાં, 
બુમદ્ધજીિરી િગ્શમાં આરુમનકિાના નામટે સ્તરી–પુરુષસમાનિાનાં પગરર મંડા્યાં પર સ્તરી- મન 
અનટે િટેનું મિશ્વ? આ આખા મિચારનટે લટેમખકાએ સામામજક રૂપટે નહીં પર કટેિળ ‘સ્તરી’ના 
મનોગિ રૂપટે અંહકિ ક્યુું છટે. ક્યારટેક આ જ સમાનિા એ જ સ્તરી મા્ટે દુઃખ અનટે 
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અિસાદનું કારર બનરીનટે પર આિટે છટે. લટેમખકા લખટે છટે: ‘પર મજદંગરી રુરુ કરનટે કટે સાથ 
હરી લટેખકરી્ય અમનિા્ય્શિા કટે નામ પર રાજ ટેન્દ્ નટે ‘સમાનાંિર મજદંગરી’ કા આરુમનકિમ 
પટે્ન્શ થમાિટે હુએ જબ કહા હક ‘દટેખો, છિ જરૂર હમારરી એક હોગરી લટેહકન મજદંગરી્યાં 
અપનરી અપનરી હોગરી - બરીના એક દૂસરટે  કરી મજદંગરી મેં હસિક્ટેપ હક્યટે મબલકુલ સિિંત્, 
મુકિ ઔર અલગ’, િો મૈં િો મબલકુલ અિાક..! ..... અપનરી-અપનરી મજદંગરી કા જો 
બ્િારા હુઆ ઉસમેં ઘર કરી સારરી મજમમટેદાહર્યાં ઔર સમસ્યા્યેં – આમથ્શક સટે લટેકર 
દૂસરરી િરહ કરી – મટેરટે  જીમમટે થરી, મજસમેં મુજ ટે રાજ ટેન્દ્ કરી હદલચસપરી કરી હરી નહીં, સહ્યોગ 
કરી ભરી જરૂરિ રહિરી થરી, લટેહકન ઉસટે િો રાજ ટેન્દ્ નટે મટેરા અમરકારક્ટેત્ ઘોમષિ કર રખા 
થા.’ (પૃ. ૫૬-૫૭). રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ ઘર સંસાર રરૂ કરટે  છટે, પમિ બનટે છટે પર િટે સાથટે 
જોડા્યટેલરી જિાબદારરીઓ સિરીકારિા નથરી. નોકરરી ન કરિા પમિનટે રટે હડ્યોમાં મન્યુમકિ 
મા્ટેનરી િક પર મળટે છટે પર લટેમખિ પરરીક્ા મા્ટે બટેસિામાં અહં ઘિા્ય છટે. ગૃહસથરી મા્ટે 
મન્યમમિ આિકનરી અમનિા્ય્શિા િરફ આંખમીંચામરાં કરિા પમિના આિા િલર મા્ટે 
લટેમખકા નોંરટે છટે : ‘મુજ ટે ઇનકટે નોકરરી ન કરનટે સટે ન કોઈ મરકા્યિ થરી.. ન િકલરીફ. િકલરીફ 
થરી િો કટેિલ ઇસ બાિ સટે હક જબ આપ નૌકરરી નહીં કર સકિટે... કરના હરી નહીં ચાહિટે 
િો કમ સટે કમ મટેરટે  નૌકરરી કરનટે ઔર ઘર ચલાનટે પર ઇિનરી ઇિનરી કંુઠા્યેં પાલકર મટેરા 
ઔર અપના જીિન િો ઇિના અસહજ ઔર િકલરીફદટેહ મિ બનાઈ્યટે..’ (પૃ ૬૭). 
પરાકાષ્ા િો ત્યાં અનુભિા્ય છટે કટે મોંમાં પડટેલા અસહ ચાંદાનટે કારરટે ત્ર હદિસ સુરરી 
ખાઈપરી ન રકિરી પતનરીનટે ડૉક્ર પાસટે લઈ જિાનું િો ઠરીક પર ખબર પૂછિા જ ટ્ે લરી િમા 
પર રાખિો નથરી ત્યારટે  પમિમાં મારસાઈ પર ચાલરી ગઈ હોિાનરી અનુભૂમિ કરટે  છટે. બરીજા 
એક પ્રસંગટે બાળકના જન્મસંબંમરિ વ્યિસથા ન કરરી રકિાનટે કારરટે પોિાનરી ગભ્શિિરી 
પતનરીનટે િટેનરી બહટેન સુરરીલાનટે ત્યાં છોડરીનટે રાનરીખટેિ ચાલ્યા જા્ય છટે. બાળકના જન્મ સમ્યટે 
એક િરફ પતનરી િટેદનાથરી િરફડિરી હિરી નટે બરીજી િરફ મનરાંિટે સૂઈ જિો પમિ(!). 
બાળકરીના જન્મ બાદ પર ‘લટેખક પમિ’ હંમટેરાં નક્રી કરટેલ સમ્યટે ભરીડ સાથટે આિટે નટે 
ભરીડ સાથટે જ ચાલ્યા જિા. બટે મહહનાનરી બાળકરીનટે ઘટેર એકલરી મૂકરીનટે કૉલટેજનરી નોકરરીએ 
જિું અરક્ય હિું છિાં એક મનમ્શમ અસહ્યોગ જ સાંપડટે છટે. લટેમખકા લખટે છટે : ‘ઉસટે 
દટેખના ન િો રાજ ટેન્દ્ કટે બસ કા કામ થા ઔર ના હરી િટે ઉસકટે મલ્યટે િૈ્યાર થટે, ક્યોંહક ઉસકટે 
મન કરી અસલરી ગાંઠ િો ્યહ થરી હક મટેરટે  કૉલટેજ જાનટે કટે પરીછટે અગર ઉન્હોંનટે બચચરી કો 
દટેખા િો િટે ઉસકરી આ્યા બનકર રહ જા્યેંગટે ઔર ઉનકા અહં ઉન્હેં ઇસ બાિ કરી અનુમમિ 
નહીં દટેિા થા.’ (પૃ. ૬૫) આખરટે  બહટેન સુરરીલાનટે સોંપરીનટે નોકરરીએ જિું પડટે છટે. આ 
રાજ ટેન્દ્ ્યાદિમાં લગ્ન પહટેલાંના રાજ ટેન્દ્ ્યાદિનરી મનરંિર રોર કરિરી રહટેિરી પતનરીમાં  
એક આરિોર, એક ઉદાસરી ચોક્સ જન્મટે છટે પર િટેઓ ત્યારટે  પમિ નામના એ પુરુષનટે 
ત્યજી રક્યા નહીં. કારર? : ‘િબ બાર બાર મન મેં ્યહરી ઉઠિા થા હક ક્યોં નહીં મૈં હરી 
ઇન સમાનાંિર મજદંગરી્યો કરી છિટે ભરી સમાનાંિર કરકટે પહલટેિાલરી મજદંગરી મેં લૌ્ જાઉં? 
પર અપનટે પ્રમિ હજાર હજાર મરક્ાર ઉઠનટે કટે બાિજૂદ મૈ ઐસા કોઈ મનર્શ્ય નહીં લટે 
પાઈ. ક્યાં મટેરરી ઈન રગો મેં એક સમ્ય ખૂન કરી જગહ લાિા બહા કરિા થા, અબ પાનરી 
બહનટે લગા હૈ? ્યા હક દો િષ્શ કરી મમત્િા મેં મૈં રાજ ટેન્દ્ સટે ઇિનટે ગહરટે  િક જુડ ગઈ થરી 
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હક ઉનકો નકાર દટેના મુજ ટે અપનટે આપકો નકાર દટેનટે જસૈા લગનટે લગા થા ...્યા હક 
મપિાજી કરી ઇચછા કટે મિરુદ્ધ અપનરી ઇચછા સટે હુઈ ઇસ રાદરી કો મૈં હકસરી ભરી કરીમિ પર 
અસફલ નહીં હોનટે દટેના ચાહિરી થરી – ચુનૌિરી હરી થરી ્યહ એક િરહ સટે મટેરટે  મલ્યટે, િરના 
મટેરા ઉદાહરર દટે – દટેકર રુરૂ કરી ગઈ એક સહરી સિસથ પરમપરા કો ગલિ મસદ્ધ કરનટે 
કોમરર િો કરી હરી જાિરી. ્યા ્યહ ભરી હો સકિા હૈ હક મુજ ટે ઉમમરીદ થરી હક મટેરા સમપ્શર 
એક ન એક હદન રાજ ટેન્દ્ કો જરૂર બદલ દટેગા...’ (પૃ. ૬૦). અહીં આપરનટે કટેિળ અનટે 
કટેિળ એક ભારિરી્ય સ્તરીનું રૂપ અનુભિા્ય છટે. પમિ–પતનરીના મિખટેરાઈ રહટેલા 
દાંપત્યજીિનનટે જોડિરી કડરીરૂપ બાળકમાં મિશ્વાસ, ત્યાગ-સટેિા-સમપ્શરથરી પહરિિ્શનનો 
એક આરાિાદ...  જોકટે આ આતમકથાનરી સ્તરીલટેમખકા મન્નૂ ભંડારરી છટે અનટે િટેમના પમિ 
લટેખક રાજ ટેન્દ્ ્યાદિ. પમિ-પતનરીનના સમાંિરટે  પ્રત્યક્ કટે પરોક્ રૂપટે આપરનટે બટે લટેખકોના 
સહજીિનનરી ્યાત્ા પર મળિાનરી જ.  અહીં બટે વ્યમકિ નહીં પર જારટે કટે બટે મભન્ન 
જ ટેન્ડરનરી મિચારરારા મનમમતિટે સમાજનું એક િાસિમિક મચત્ર જ મળરી રહટે છટે. 

બરીજો એક પ્રસંગ પર રસપ્રદ છટે. લક્મરીચંદ જનૈના કહટેિાથરી બટે લટેખકોએ સાથટે 
મળરીનટે નિલકથાલટેખનનો પ્ર્યોગ કરિો એમ નક્રી થા્ય છટે. મથમ નક્રી કરિામાં ચચા્શ 
ચાલટે છટે અનટે અચાનક પમિના મચતિમાં મકલક થા્ય છટે પતનરીનરી એક અરૂરરી નિલકથાનું. 
નિલકથા મન્નૂ ભંડારરીનરી પોિાનરી હિરી. િટેરટે રા મા્ટે આ ‘સહહ્યારા’ પ્ર્યોગ મા્ટે આપિરી 
જોઈએ?  પમિ ફરરીથરી પતનરીના પુનલભેખન મા્ટેનરી રંકા-અમિશ્વાસ વ્યકિ કરટે  છટે. પતનરી 
પમિના આરિોરભ્યા્શ ચહટેરા સામટે િાકરી રહટે છટે. આપિા મા્ટે સંમમિ દરા્શિટે છટે. સહહ્યારંુ 
લટેખન રરૂ થા્ય છટે. નક્રી થ્યા મુજબ નિલકથાનો આરંભ પમિ કરટે  છટે અનટે બરીજો 
અધ્યા્ય પતનરી લખટે છટે. નિલકથા છટે – ‘એક ઇંચ મુસકાન’. થોડા જ હદિસોમાં 
‘જ્ાનોદ્ય’ના સંપાદક રરદ દટેિડા કટે્લાક પત્ો લઈનટે આિટે છટે જ ટેમાં પહટેલા અધ્યા્ય મા્ટે 
કોઈએ એક પર પત્ લખ્યો નહોિો અનટે મન્નૂ ભંડારરીએ લખટેલા અધ્યા્ય મા્ટે અનટેક પત્ો 
આિટે છટે. પમિ પોિાના લટેખનનરી ગંભરીરિા, ઊંડાર અનટે મચંિનનરી િાિ ક્યા્શ કરટે  છટે જ ટેમાં 
સિભામિક રરીિટે જ અહંકાર ઘિા્યાનો મનદભેર મળિો દટેખા્ય છટે. અન્્ય એક પ્રસંગ છટે જ્યાં 
પમિ પતનરીના મિચાર સાથટે અસહમિ થઈનટે સંભળાિટે છટે: ‘િૂ કુછ સમજિરી િો હો નહીં!’  
બૌમદ્ધકિાનો ઇજારો કટેિળ પુરુષમાં છટે એમ માનનારા આજ ટે્ય કટે્લાક બુમદ્ધજીિરી પુરુષો 
છટે. ભારિ-ચરીન ્યુદ્ધ િખિટે પમિ રાજ ટેન્દ્નું ચરીનિરફરી િલર પતનરી મા્ટે આઘાિજન્્ય અનટે 
દુઃખદા્યરી બનટે છટે. લટેમખકા લખટે છટે : ‘હો સકિા હૈ હક મૈં નહીં હરી સમજિરી હોઉં ..ઔર 
રાજ ટેન્દ્ કટે નજહર્યટે સટે િો મૈં સમજના ભરી નહીં ચાહિરી થરી. િામપંથરી્યોં કા િો રા્યદ ્યહરી 
સ્નૅ્ડ રહા થા .. પર ઇસ બાર સન ’૪૨ કરી િરહ મુખર નહીં થા ઉનકા મિરોર. જો ભરી 
હો, મુજ ટે લગિા રાજ ટેન્દ્ કટે સાથ મનજી જીિન કરી દૂરરી અબ મિચારોં મેં ભરી ફૈલિરી જા રહરી 
હૈ. ્યહ સચ હૈ હક મૈં હકસરી પંથ સટે ન િબ જૂડરી થરી, ન બાદ મેં... મટેરા જુડાિ અગર રહા 
હૈ િો અપનટે દટેર સટે...ચારોં ઔર ફૈલરી મબખરરી મજદંગરી સટે  મજસટે મૈંનટે નંગરી આંખોં સટે હરી 
દટેખા હૈ, બરીના હકસરી િાદ કા ચશમાં લગા્યટે ઔર મટેરરી રચના્યેં ઇસ બાિ કા પ્રમાર હૈં..’ 
(પૃ. ૭૧). અહીં અનટેક સથાનટે સમકાલરીન સજ ્શકો અનટે િટેમનું ભાિમિશ્વ પર ડોહક્યાં કરિાં 
રહાં છટે. 
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આ આતમકથામાં ઘરરી ઘ્નાઓના મનરૂપર સંદભભે અનટેક સથાનટે પતનરી અનટે િટેમનરી 
ભરીિર રહટેલ લટેમખકા િચચટે સંઘષ્શ અનુભિાિો િમનટે દટેખારટે. પર હષ્શ એ પર થા્ય કટે 
િ્સથિા મિજ્યરી નરીિડટે છટે. લટેખક પમિમાં રહટેલ સમકાલરીન સજ ્શક રાકટેરજી મા્ટે પોિાનરી 
લઘુિાગ્ંમથનું અિલોકન પર એક િ્સથ લટેમખકા રૂપટે કરરી રક્યા છટે. નોકરરી મિનાના 
પમિનટે ‘સાહરકા’ના સંપાદક બનિા મા્ટેનરી િક સાંપડટે છટે જ ટેનો પમિ દ્ારા અસિરીકાર 
કરા્ય છટે. લટેમખકા લખટે છટે : ‘મસફ્શ મૈં જાનિરી થરી હક જો કામ રાકટેરજી છોડકર આ્યટે થટે 
ઉસટે રાજ ટેન્દ્ કભરી નહીં સંભાલેંગટે....ઉસ જમાનટે મેં રાકટેરજી રાજ ટેન્દ્ કા બહુિ બડા 
કોમપલટેકસ થટે.’ 

  આ પુસિકમાં લટેમખકાનરી ભરીિર રહટેલ એક માનું ઉતિમ રૂપ અહીં અનટેક સથાનટે 
મનરુપા્યું છટે. પમિ સાથટે રહટેિાનું હદિસટે હદિસટે અસહ થિું જા્ય છટે ત્યારટે  પહટેલો મિચાર 
નિ િષ્શનરી દરીકરરી ્ીંકુનો આિટે છટે. એક સિિંત્ મમજાજ રરાિિરી સ્તરી અલગ રહટેિાનો 
સાહમસક મનર્શ્ય લઈ રકટે પર એક મા? મહદ્અંરટે એક ભારિરી્ય સ્તરીમાં હંમટેરાં એક 
માનું પલ્ું નમટેલું દટેખારટે – ‘જબ ભરી મૈં અલગ હોનટે કરી બાિ સોચિરી ્ીંકુ કા ચટેહરા બં્રી 
કટે ચટેહરટે  મેં જા મમલિા ઔર મટેરા સારા સોચ િહીં ધિસિ હો જાિા.. નહીં નહીં, મૈંનટે જો 
સહા, સહ મલ્યા લટેહકન ્ીંકુ કો મૈં એક ભરરીપૂરરી મજદંગરી સટે િંમચિ નહીં કરૂંગરી. ્ીંકુ કો 
મૈંનટે બં્રી િો નહીં બનનટે હદ્યા પર ઉસનટે મુજ ટે ઉપન્્યાસ મલખનટે કટે મલ્યટે એક િરહ સટે 
મિિર હરી કર હદ્યા.’ એ નિલકથા લખિા મા્ટે જ્યારટે  પુત્રીથરી દૂર હૉસ્ટેલમાં રહટે છટે ત્યારટે  
એક િાર દરીકરરી છોલા્યટેલા ઘૂં્ર લઈનટે આિટે છટે િટે જોઈનટે એક માનું હૃદ્ય દ્િરી ઊઠટે છટે. 
પુત્રીના બદલટે એક કાલપમનક બં્રી સાથટે જીિિા-મરિા મા્ટે પોિાનરી પર મરક્ાર પર 
િછૂ્ટે છટે. એક સમ્ય એિો પર આિટે છટે જ્યારટે  ઘર અનટે દરીકરરીનરી સઘળરી જિાબદારરી 
િટેમનટે મરરટે  આિરી જા્ય છટે, ત્યારટે  એક સરકિ સ્તરી રૂપટે મન્નૂ ભંડારરીનું વ્યમકિતિ દૃઢપરટે 
ઊપસરી આિટે છટે.  

કટેિળ સ્તરીનું રૂપ દરા્શિિરી ઘરરી મિગિો પ્રાતિ થરટે. જ ટેમકટે જનૈ મારિાડરી પહરિારમાં 
ઊછરટેલ મન્નૂ ભંડારરીમાં પહટેલટેથરી જ આ્ય્શસમાજી મપિાએ આપટેલ દરીક્ા સબળ હિરી. એક 
હદિસ પોિાના મનિાસસથાનટે રોકા્યટેલ સાઠ-મસતિટેર સાધિરીઓ સાથટે  આડબંર સંદભભે જ ટે 
દલરીલ કરટે  છટે િટે સહુનટે ચહકિ કરરી મૂકટે છટે – ‘મારિાડરી પહરિાર.. લડકરી કરી જાિ (નરીચરી 
નજર ઔર બંર જબાન કા ઠપપા  મજસ પર જન્મ કટે સાથ હરી ચસપાં કર હદ્યા જાિા થા 
.. ઔર એ િટેિર.. એ હૌસલા... ! મદયો કટે બરીચ બૈઠકર સાધિરીઓ સટે બહસ !’ બરીજા એક 
પ્રસંગટે બાસુદા સાથટેનરી ચચા્શમાં આ સંદભ્શ બરાબર ઊપસરીનટે આિરટે. ‘સિામરી’ રરીષ્શકથરી 
બનટેલ હફલમના અંિમાં મરીનરીના પાત્નટે પમિના ચરરોમાં સુિડાિરી દટે છટે. (જ ટેના પરથરી 
બનટેલરી મગરરીર કના્શડ્શ િથા રબાના આઝમરી અમભનરીિ  હફલમ.) આ િાિ મા્ટે બાસુ 
ચૅ્રજી સાથટે ઝઘડરી પડિાં મન્નૂમાં એક મિદ્ોહ ચોક્સ જોઈ રકો. બાસુ ચૅ્રજીનરી 
દલરીલ હિરી કટે બંગાળમાં સ્તરીઓનરી મસથમિ અનટે રરદચંદ્ સાહહત્યમાં આમ જ આિટે છટે. 
મન્નૂ ભંડારરી લખટે છટે: ‘ક્યા પુરુષ માત્ કા સામંિરી અહં ઇસ બાિ સટે િુષ્ટ નહીં હોિા હક 
સ્તરી ઉસકટે ચરરોં કા સપર્શ કરટે .. ઉસકટે ચરરોં મેં લો્ટે?...... હમારટે  ્યહાં કુછ વ્રિ-ઉપિાસ 
એસટે હૈં , મજનકો કરનટે કટે બાદ સ્તરી અપનટે પમિ કટે પૈર છૂનટે જાિરી હૈ ઔર પમિ મહાર્ય.. 
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ગાંિ દટેહાિ કટે સામાન્્ય સારારર કરી બાિ િો છોડ હરી દરીમજ્યટે, રહર કટે પઢટે-મલખટે 
આરુમનકિા કા િમગા લ્કા્યટે, સ્તરી-પુરુષ કરી બરાબરરી કા ઢોલ મપ્નટે િાલટે ભરી ઉસ સમ્ય 
રુદ્ધ ‘પમિ પરમટેશ્વર’ બનટે આરામ સટે અપનટે પૈર બાહર કર દટેિટે હૈં ..... પતનરી કટે સુખ ઔર 
સંિોષ કરી દાિટેદારરી કરનટે િાલટે ઐસટે હરી લોગો મેં સટે દો એક લોગો કો િો મૈંનટે અપનરી 
પતનરી કો મારિટે હુએ ભરી દટેખા હૈ. કુછ પતનરી્યાં રરરીર પર પ્રહાર ઝટેલિરી હૈ િો કુછ અપનરી  
ભાિનાઓ પર – જસૈટે ઝટેલના ભોગના િો પતનરીઓ કરી મન્યમિ હરી હો!’ 

સમગ્ આતમકથામાં મન્નૂ ભંડારરીનરી સજ ્શન્યાત્ા િો મળટે છટે પર એ સાથટે િાિા્શ- 
લટેખન અનટે િટે પૂિભે થિરી અનુભૂમિનો એક મચિાર પર મળરી રહટે છટે. રચનાના રરીષ્શકથરી 
લઈનટે સંિટેદનો અનટે પાત્મનરૂપરના મનોમંથનનું આલટેખન રસપ્રદ છટે. અહીં એિરી ઘરરી 
કૃમિઓનરી રચનાપ્રહરિ્યા મિરટે મિગિટે િાિ કરરી છટે. જ ટેમ કટે ‘મિન મનગાહોં કરી એક િસિરીર’, 
‘આપકા બં્રી’, ‘મત્રંકુ’, ‘ક્્ય’, ‘િરીસરા હહસસા’, ‘અકટેલરી’, ‘કરીલ ઔર કસક’, ‘્યહરી સચ 
હૈ’, ‘સ્તરી સુબોમરનરી’, ‘નરા’, ‘દો કલાકાર’, ‘રાનરી મા કા ચબૂિરા’ િગટેરટે . એ સાથટે જ 
િટેમનરી કૃમિઓ પરથરી બનટેલરી હફલમો અનટે રારાિાહરીનરી હરિ્યા-પ્રમિહરિ્યાનું મિશ્વ પર અહીં 
મઝલા્યું છટે. જોકટે અહીં મહતિનું છટે િટે એ કટે હદગદર્શકો સાથટેના અનુભિો, ચચા્શ, દલરીલો 
અનટે િટેમાંથરી પ્રગ્િો લટેમખકાનો એક સ્તરી રૂપટે કટે લટેખક રૂપટે પ્રગ્ થિો અમભગમ. જ ટે અનટેક 
પ્રસંગટે િટેમના ખુમારરીભ્યા્શ મમજાજનો પરચો આપટે છટે.  સજ ્શક હોિા છિાં િટેમનટે સંિોષ િો 
અનુિાદમાંથરી જ મટેળવ્યો છટે. એ્લટે કહરી રકા્ય કટે ઉતિમ સાહહત્ય ભાિકો સુરરી પહોંચાડરી 
કરટેલરી સટેિાનું મૂલ્ય િટેઓ અનટેરંુ સમજ ટે છટે. આ મિરટે એક લટેમખકાનો સંઘષ્શ પર ઊડરીનટે 
આંખટે િળગટે છટે. એક લટેમખકા રૂપટે િટેઓ પોિાનટે ત્રીજી આંખથરી સિિ િપાસિા પર રહટે 
છટે: ‘કભરી કભરી સોચિરી હંૂ  હક કહીં ઐસા િો નહીં હક મુજ મેં મલખનટે કટે પ્રમિ પહલટે જસૈરી 
મનષ્ા ્યા લગાિ નહીં રહા !’ અનટે િટેનાં કારરોનરી રોર પર કરટે  છટે અનટે રોર િટેમનટે લઈ 
જા્ય છટે પોિાનરી જીિનઘ્નાઓ સમરીપટે. – ‘િો ક્યા અપનટે કો પુનજી્શમિિ કરનટે કટે મલ્યટે મૈં 
ભરી અપનરી જડો કરી ઓર લૌ્ૂ?ં’ (પૃ.૧૫). અલબતિ અહીં ક્યાંક આ આતમકથાનો 
ઉપ્યોગ ક્યારટેક સપષ્ટિાના મંચ િરરીકટે પર ક્યયો હો્ય એમ અનુભિા્ય છટે. જ ટેમ કટે 
રકુનના પાત્ મિરટે મળટેલરી ઓછરી ખ્યામિ મા્ટે ખુલાસા આપટે છટે. િટેમના લટેખન મિરટે 
આિિા પત્ો સંદભભે અમુક બાબિોનો ખુલાસો અહીં પ્રગ્ કરટે  છટે. ‘આપકા બં્રી’ 
નિલકથાનરી રકુનનું પાત્ િાચકહૃદ્યમાં ઓછુ ંસથાન મટેળિરી રક્યું િટે મા્ટે લખટે છટે: ‘રકુન 
િો એક િરહ સટે હામર્યટે મેં જા પડરી. ઉસટે અપટેમક્િ મહત્િ મમલા હરી નહીં, જબ હક મટેરટે  
હહસાબ સટે િહ ભરી ઉપન્્યાસ કા એક મહત્િપૂર્શ ચહરત્ હૈ. ઇસમલ્યટે જરૂરરી લગ રહા હૈ 
હક ઇસ અિસર પર એક આરુમનક સ્તરી કટે સંદભ્શ મેં હરી ઉસકટે ચહરત્ પર થોડા પ્રકાર 
ડાલનટે કરી કોમરર કરૂં..’ (પૃ.૧૧૮). આ પ્રકારનરી એકામરક ચટેષ્ટાઓ થોડટેઘરટે અંરટે હામન 
પહોંચાડટે છટે. 

અહીં બરીજી જ ટે મહત્િનરી િાિ છટે િટે છટે િતકાલરીન સમ્યચટેિના. ઈ.સ. ૧૯૪૬માં 
આઝાદરીનરી એક આંરરી ઊડરી હિરી. ભલટે પ્રત્યક્ રાજનરીમિમાં રસ િટેમનટે આજીિન ન 
પડ્ો હો્ય પર આઝાદરી પૂિભે િટે ભાિ જરૂર હિા. એક નાના રહટેરનરી ્યુિિરી હોિા છિાં 
આઝાદરીનરી લડાઈમાં જ ટે કમ્શઠ ભાિથરી ભાગરીદારરી કરરી િટેમાં િટેમનો ઉતસાહ, સંગઠન- 
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ક્મિા અનટે મિરોર કરિાનરી રૈલરી જોિા જ ટેિાં છટે. દટેરભમકિ, રાજનરીમિ, આંદોલનો, 
પ્રભાિફટેરરીઓ, સરઘસો, ભાષરો... એક એક રટેખાઓ પર પ્રાતિ થા્ય છટે. જ ટેમાં હાથ 
ઉઠાિરી ઉઠાિરી સૂત્ો ઉચચારિરી મન્નૂ પર સામટેલ થા્ય છટે. લોહરીમાં એક જિાળામુખરી િહટે 
છટે જ ટે િટેમનટે રિોર સામટે ્ક્ર લટેિાનરી હામ આપટે છટે, રિા્બદરીનરી સિયોચચ પ્રામતિ િટે ૧૫ 
ઓગષ્ટ, ૧૯૪૭નો હદિસ અનટે રંગરટેજ મુસલમાન બાબાનું અચાનક પલા્યન અંગટેનું 
મિસમ્ય પર નોંરિાનું ચૂક્યા નથરી. એ સાથટે ૧૯૫૭ના િષ્શનરી એ સાહહમત્યક ઘ્નામાં 
પ્રગમિરરીલ આંદોલનનરી હિા કટેિરી િહટેિરી હિરી! ભારિ-ચરીન ્યુદ્ધ અનટે િટે સમ્યટે દટેરનરી 
ભારિરી્ય પ્રજામાં એકિા, ઉદારિાનો પહરચ્ય બખૂબરી જોઈ રકા્ય છટે. એ સમ્ય હિો 
જ્યારટે  લોકોએ પોિાનાથરી જ ટે કંઈ થઈ પડ્ું િટે દટેરસટેિા મા્ટે સમપ્શર ક્યુું. મન્નૂ ભંડારરીનરી 
બહટેન સુરરીલાએ પોિાનરી ચારટે્ય સોનાનરી બંગડરીઓ ઉિારરીનટે આપરી દરીરરી હિરી. એ પછરી 
જીિનભર સોનાનટે હાથ ન લગાડ્ો. 

લટેમખકાનરી કલમ સહજ રરીિટે જ ‘ત્યારટે ’ અનટે ‘આજ ટે’નરી િાિ નોંરિરી રહટે છટે. એક 
સમ્ય હિો કટે જ્યારટે  આખો મહોલ્ો જ બાળકો મા્ટે ઘર બનરી રહટેિો... પર આજ ટે? 
‘આજ િો મુજ ટે બડરી મરદ્િ કટે સાથ ્યહ મહસૂસ હોિા હૈ હક અપનરી મજદંગરી ખુદ જીનટે 
કટે ઇસ આરુમનક દબાિ નટે મહાનગરોં કટે ફલટે્ મેં રહનટે િાલોં કો હમારટે  ઇસ પરંપરાગિ 
‘પડોસ–કલચર’ સટે મિમચછન્ન કરકટે હમેં હકિના સંકુમચિ, અસહા્ય ઔર અસુરમક્િ બના 
હદ્યા હૈ..’ (પૃ.૧૯). આજ ટે જ્યાં ઠટેર ઠટેર સમૂહમાધ્યમોનો રાફડો ફા્રી નરીકળ્ો છટે ત્યાં 
્યદાકદા હફલમ જોિાનો અિસર કટેિો રોમાંચ ઉતપન્ન કરિો ! ‘ઉસ જમાનટે મેં આજ કરી 
િરહ મનોરંજન કટે કોઈ સારન િો થટે નહીં ...મહહનટે દો  મહહનટે મેં ભાઈ્યોં કટે સાથ મસનટેમા 
દટેખનટે જાનટે કરી અનુમમિ મમલિરી િો ઉતસિ જસૈા લગિા થા. દો હદન પહલટે ઉતસુકિા ભરરી 
પ્રિરીક્ા ઔર દો હદન બાદ િો દટેખટે હુ્યટે કા ‘મરિલ’. (પૃ.૨૦). િટે હદિસોના મરક્ર અનટે 
આજના મરક્રભટેદનરી રટેખા દોરિાં નોંરટે છટે: ‘ઉન હદનોં કૉલટેજ ઔર ્યુમનિમસ્શ્રી મેં આજ 
કરી િરહ મસફ્શ પઢા્યા ભર નહીં જાિા થા ...આપકટે પૂરટે  વ્યમકિતિ કો સંિારા જાિા થા.’  
કટેિળ અધ્ય્યન-અધ્યાપન મિરટે જ નહીં પર સજ ્શક અનટે ભાિક મિષ્ય પર પર ત્યારટે  
અનટે આજના અનુભિનરી રટેખાઓ દોરરી છટે: ‘્યહ મૈં અચછરી િરહ જાનિરી ઔર માનિરી હંૂ 
હક આજ ઇસ ક્ટેત્ મેં પ્રિટેર કરનટે િાલટે રચનાકાર અમરક સચટેિ ઔર સમથ્શ હોિટે હૈં , હફર 
ભરી કભરી કભરી માત્ દો–િરીન કહામન્યાં મલખનટે કટે બાદ હરી કુછ કહાનરીકારોં કટે બૌમદ્ધકિા 
કટે પગટે ઔર ગહરટે  દામ્યતિ – બોર કટે બોજ સટે બોમજલ િકિવ્યોં કો પઢિરી હંૂ િો હૈરિ 
હોિરી હૈ. નકલ કરી બરીના પર હ્કરી બૌમદ્ધકિા કટે બોજ કો ઝટેલનટે મેં અસમથ્શ ઉનકરી 
રચનાઓ કો દટેખકર િો ઔર ભરી િરસ આિા હૈ.’ (પૃ. ૩૮). અલબતિ આ મસથમિ ્યુગટે 
્યુગટે રહટેિાનરી પર લટેમખકાનરી નિોહદિોના િલર અનટે સાહહત્યપદાથ્શ મા્ટેનરી મચંિા અહીં 
ઉજાગર થઈ છટે. લટેખક િતકાલરીન સમ્યનું ઉપલ્બર થિું સાહહત્ય મો્ા ભાગટે સામામજક 
સમસ્યાઓ પર કટેમન્દ્િ અથિા િો રિાંમિકારરી જીિનનટે િરરી લટેનારંુ હિું િટેનો્ય ઉલ્ટેખ 
કરિાનું ચૂક્યા નથરી. મહદરાપાન મિરટે નોંરટે છટે : ‘આજ કરી િરહ ઉન હદનોં રરાબ મજદંગરી 
કા અમભન્ન હહસસા નહીં બનરી હુઈ થરી હક ખાનટેકટે સાથ રરાબ, ખુરરી કા મૌકા હો િો 
રરાબ, ગમ ગલિ કરના હો િો રરાબ ..’ (પૃ. ૭૪) 



પરબ v સપ્ટેમબર, 2022 45

મન્નૂ ભંડારરીનું ગદ્ પર મારિા જ ટેિું છટે. એકાદ ઉદાહરર જોઈએ : ‘એક હદન 
દટેખા હક બરીના મૌસમ ઔર પ્રત્યક્ કારર કટે એક ગમલટે કરી ઢટેર સારરી પમતિ્યાં ઝડ ગઈ 
ઔર દો-િરીન હદન મેં હરી િહ પૌરા ચંદ પમતિ્યોં કટે સાથ ્હનરી ્યોં કા ઝુંડભર હરી રહ 
ગ્યા – માત્ ઠુઠં. કુછ કુછ મટેરરી િરહ. ... િો ક્યા અપનટે કો પુનજી્શમિિ કરનટે કટે મલ્યટે મૈ 
ભરી અપનટે જડોં કરી ઓર લૌ્ૂ ંસારટે  સડટે – ગલટે રટેસોં કો ઉખાડકર..’ આિાં ઘરાં દૃષ્ટાંિો 
મળરી રહટેરટે. અલબતિ આ આતમકથામાં ક્યાંક ક્યાંક મિગિોનું પુનરાિિ્શન પર છટે િો 
ક્યાંક ક્યાંક આતમકથાનો મધ્યભાગ સાહહત્ય મિરટે, સાહહત્યકાર મમત્ો સંદભભે 
માહહિરીસભર પર અનુભિા્ય છટે. 

જોકટે આ આતમકથા લટેમખકાના રૈરિ, ્યુિાિસથા અનટે જીિનના અનટેક પ્રસંગોનું 
આલટેખન છટે. એક રરીિટે કહરીએ િો સિ્યં દ્ારા થ્યટેલ મિશ્ટેષર પર છટે, જ ટે પ્રસંગો દ્ારા 
કહટેિા્ય છટે. કોઈ િાદ કટે પંથ સાથટે જોડા્યા મિના પોિાનરી અનુભૂમિનટે, આંખટે જો્યટેલા 
જગિનટે પૃષ્ો પર ઉિારિરી આ બહુમુખરી લટેમખકાનરી આતમકથા રસપ્રદ બનરી રહટે છટે. 

q
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અભ્યાસ

વશષ્ટતા	અને	લોકવપ્ર્યતા	સંદભભે

પન્નાલાલ	પ્ેલ	અને	ઈશ્ર	પે્લીકર

રમણ	સોની

નિલકથાકાર પ્રમરષ્ટ છટે કટે લોકમપ્ર્ય, એ ઓછો િંચાિો અનટે ઉતિમ છટે કટે 
મનોરંજન પૂરંુ પાડરીનટે પોિાનું કામ સમટે્રી લટે છટે, િાચક મા્ટે એ સુખપાઠ એ્લટે કટે 
સુિાચ્ય છટે કટે પછરી દુબયોર છટે – એિા પ્રશ્નોનરી િાિ આપરટે એિા િખિટે કરરી રહાં છરીએ 
કટે જ્યારટે  િાચન-િૃમતિ ક્રીર થઈ છટે, નટે છિાં આજ ટે પર નિલકથાઓ લખા્ય છટે નટે 
પ્રકારકોનરી પસંદગરી કમિિા કટે મિિટેચનનાં પુસિકોનરી નથરી પર કથા-પુસિકોનરી છટે, એ પર 
મિચારિા જ ટેિો મુદ્ો છટે – કોઈનટે એિરી એક નમૂનારૂપ મોજરરી (સૅમપલ સિભે) કરિાનરી 
જરૂર છટે.

જોકટે આપરરી ચચા્શઓનટે િો ગુજરાિરી નિલકથાનો આખો ઇમિહાસ મદદ કરિાનો 
છટે, બલકટે કરરી રહો છટે.

પન્નાલાલ - પટે્લરીકર પર આિું એ પહટેલાં એક ્ૂકંરી ભૂમમકા જરૂરરી છટે.
ઉતિમ મરષ્ટ નિલકથાકાર લોકમપ્ર્ય પર હોઈ રકટે? – એ પ્રશ્ન બહુબહુ િો 

આરુમનકિાના હદિસોનો છટે. ક્યારટેક િો, સુિાચ્ય ન હોિું એ પર આરુમનકિાનરી એક 
ઓળખ હિરી. એ્લટે આરુમનકિાના પ્રભાિિાળરી, સંકટેિાથયોનરી સંકુલિાિાળરી નટે કલાતમક 
કહટેિા્યટેલરી, 20મરી સદરીના સાિમા દા્યકાનરી કટે્લરીક નિલકથાઓ િાચકો મા્ટે દુબયોર જ 
નહીં, દુિા્શચ્ય પર બનરી.

એમ જોિા જઈએ િો છટેક ગોિર્શનરામ મત્પાઠરીએ, ‘નિલકથા’ના િાચકનટે પર 
થોડુકં અઘરંુ િાંચરી રકિા મા્ટેનરી કટેળિરરી આપરી હિરી. ‘ઇષ્ટ રસ’નટે ‘મમષ્ટ’ રાખરીનટે પર 
એમરટે પોિાનટે કહટેિું હિું એ બરું જ કહું – એમ, એ સમ્યનો િાચક, ન સમજા્યાં એિાં 
પાનાં છોડરી દઈનટે પર એ સુદરીઘ્શ મહાનિલમાંથરી પાર ઊિરટેલો. ગોિર્શનરામનાં સમકાલરીન 
્યુિક-્યુિિરીઓ િો, કહટેિા્ય છટે કટે, પ્રટેમનરી અમભવ્યમકિ મા્ટે સરસિિરીચંદ્-કુમુદના 
પત્ોમાંથરી પોષર મટેળિિાં હિાં. પ્રમરષ્ટિા અનટે લોકમપ્ર્યિાનરી સહોપમસથમિનું આ પર 
એક લાક્મરક રૂપ હિું.

ગોિર્શનરામનો કટેળિટેલો પટેલો સાહહત્યરમસક િાચક પછરી મુનરરીનો િો પરમ ચાહક 
બનરી ગ્યો – ગોિર્શનરામટે સુકથાનરી મહદરામાં પર ઇષ્ટ રસ પાિાનું જ ઇષ્ટ લટેખટેલું પર 
મુનરરીએ િો એ સુ-કથાનરી – કટેળિટેલા કથારસનરી મહદરા મપિડાિરી. સૌથરી મહત્િનરી િાિ 
િો એ છટે કટે ‘સરસિિરીચંદ્’ પૂિભે િટેમજ મુનરરીએ રરૂ ક્યુું એ પહટેલાં સુરરીમાં ગુજરાિરીમાં 
નિલકથા નામનરી અઢળક ચોપડરીઓ લખા્યટેલરી પર િાચકનટે ખરો સાહહત્યરસ િો 
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મત્પાઠરી-મુનરરીએ જ ચખાડ્ો.1

એ્લટે લગભગ પહટેલા િાચન પછરી જ ટે ભુલાઈ જા્ય છટે નટે સમ્ય જિાં ભૂંસાઈ જા્ય 
છટે એિરી કથાઓ, િથા િાિા્શકથનના કૌરલથરી અનટે કુિૂહલપ્રટેરક િસિુગૂંફનનરી િરકરીબોથરી 
બહોળા લોકસમુદા્યનટે થોડોક િખિ આકષ્શિરી કથાઓ – િાચકના મચતિ પર સાહહત્યકૃમિ 
િરરીકટેનરી કોઈ મુદ્ા આંકિરી નથરી. મરષ્ટિાનરી લગોલગ ચાલિરી લોકમપ્ર્યિા કરિાં આ 
અલપકાલરીન લોકમપ્ર્યિાનટે જુદરી પાડરીનટે આપરટે આગળ ચાલરીએ.

*
પન્નાલાલ પ્ટેલ અનટે ઈશ્વર પટે્લરીકર ગુજરાિરીનરી જાનપદરી નિલકથાના ધ્યાનાહ્શ 

અનટે સમકાલરીન લટેખકો હિા. બંનટે પોિપોિાનરી રરીિટે લખિા રહા નટે ઘણં િંચાિા રહા. 
ગ્ામસમાજ અનટે લોકજીિનનરી બહોળરી િટેમજ ઝરીરિ્િાળરી રટેખાઓ બંનટેનરી 
નિલકથાઓમાં ઊપસિરી રહરી, પર પન્નાલાલ પ્ટેલ પટે્લરીકરનરી જ ટેમ સામામજક 
પ્રમિબદ્ધિાિાળા લટેખક ન બન્્યા – પાત્ોના અંિસિલમાં ઊિરિરી સજ ્શકિાથરી એમરટે 
લોકસમાજનું ભાિરીગળ છિાં સંકુલ રૂપ આલટેખ્યું નટે કલાતમક નિલકથાઓ આપરી – બરરી 
િો નહીં, પર જ ટ્ે લરી સમરરરી્ય બનરી આિરી છટે એ્લરી િો એમનરી મનિાન્િ કલાકૃમિઓ છટે.

લોકમપ્ર્યિા બલકટે વ્યાપક લોકચાહના એ કલાતમકિા અનટે સત્િરરીલિાનરી મિરોરરી 
જ હો્ય એિું નથરી – એ પન્નાલાલનરી આરંભકાલરીન ઉતિમ નિલકૃમિઓએ પુરિાર ક્યુું. 
પરંિુ નિલકથાના લટેખક િરરીકટે પન્નાલાલનો પથારો ઘરો મો્ો છટે. એ સંખ્યા-સમૃદ્ધ 
લટેખક પર રહા. એમરટે લગભગ પચાસ િરસ સુરરી સિિ લખ્યું એમાં નિલકથાનાં 60 
ઉપરાંિ પુસિકો આપ્યાં. એ સાથટે જ એમરટે 26 સંગ્હોમાં 400 જ ટ્ે લરી ્ૂકંરીિાિા્શઓ લખરી 
એ પર નોંરિું જોઈએ. એ્લટે ઉતિમ લખનારા અનટે અમિલટેખન કરનારા – એમ બંનટે 
પ્રકારના લટેખકોમાં પન્નાલાલ પહટેલરી હરોળમાં બટેસટે એમ છટે!

પહટેલાં આપરટે, આપરા મિષ્યના સંદભ્શમાં, એમના લટેખનનો ગ્ાફ જોઈએ. 
રરૂઆિના એક દા્યકામાં એમરટે ્યરોદા્યરી અનટે સમરરરી્ય નિલથાઓ આપરી – અનટે 
કથારમસક િાચકો િટેમજ કલારમસક મિદગર મિિટેચકો બંનટેનાં મન જીિરી લરીરાં. પન્નાલાલમાં 
પ્રબળ સજ ્શનટેચછા હિરી એ સાથટે લટેખનનાં સફૂમિ્શ અનટે િટેગ પર ઘરાં હિાં, િળરી ગ્ામજીિન 
હો્ય કટે નગરજીિન – એમાંથરી િાિા્શિસિુ મનપજાિરી લટેનારંુ ઘ્ના-મનમા્શરનું કૌરલ પર 
પકડિાળું હિું. એ ઉપરાંિ, એમનરી લખાિ્માં પ્રિાહહિા નટે રોચકિા એિરી હિરી કટે મંદ 
થિરી સજ ્શકરમકિમાં પર એ અનટેક નિલકથાઓ લખિા રહા પર િતકાલરીન િાચકટે 
પન્નાલાલનો સાથ ન છોડ્ો. એ સિિ િંચાિા રહા. એમનરી ઘરરી નિલકથાઓનરી અનટેક 
આિૃમતિઓ થઈ છટે. એમનટે ખબર હિરી કટે ‘ભાિકનટે જો રસ ન પડટે નટે એનટે આનંદ ન આિટે 
િો પછરી એ એ જ ઘડરીએ કૃમિનટે એક બાજુ પર મૂકરી દટેિાનો છટે.’2 એમના પૂિ્શસૂહર 

1. 1901માં ‘સરસિિરીચંદ્’નો ચોથો ભાગ પ્રગ્ થ્યો ત્યાં સુરરીમાં ગુજરાિરીમાં નિલકથાનાં બસો 
જ ટ્ે લાં પુસિકો અનટે મુનરરીએ નિલકથાલટેખન રરૂ ક્યુું ત્યાં સુરરીમાં એિાં બરીજાં અઢરીસો ઉપરાંિ 
પુસિકો પ્રકામરિ થ્યટેલાં. જુઓ ઃ ‘સમ્યદરદી સાહહત્યસંદભ્શ કોર, ગ્ંથ 2 કૃમિસંદભ્શ’, સંપાદક 
રમર સોનરી, 2012, પૃ. 131-145

2. ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ અમરિટેરન, સજ ્શન મિભાગનું અધ્યક્રી્ય િકિવ્ય, 1979; અહીં ઉદ્ધિૃ 

‘મટેળો (પન્નાલાલ પ્ટેલ-મિરટેષ)’, સંપા. રઘુિરીર ચૌરરરી, 1998, પૃ. 460 
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કથાસમ્રા્ કનૈ્યાલાલ મુનરરીએ પર, એક મુલાકાિમાં કહટેલું કટે, ‘નિલકથામાં કળાનરી 
બરીજી ઘરરી કસો્રીઓ હરટે, પર મારરી એક જ રરિ છટે – એમાં રસ પડિો જોઈએ. 
િાંચિાં રસ ન પડટે િો બરીજા ગમટે િટે ગુર હો્ય, હંુ એનટે નિલકથા ન ગણં.’3 સપષ્ટ છટે કટે 
આ રસ એ્લટે કથા-રસ. નિલકથાનરી સુિાચ્યિાનો નટે રસાળિાનો આ મુદ્ો હંુ પછરી િરુ 
સપષ્ટ કરરીર. હમરાં પન્નાલાલના લટેખન-આલટેખનરી, એના ગ્ાફનરી િાિ આગળ ચલાિરીએ.

જનપદનરી અનટે નગરપહરિટેરનરી નિલકથાઓ પછરી પન્નાલાલના કથાલટેખનનો 
ત્રીજો નટે અંમિમ િબક્ો પૌરામરક કથાનકો અનટે પાત્ો પરનરી નિલકથાઓનો હિો. 
1974માં એમરટે ‘પાથ્શનટે કહો ચડાિટે બાર’ના પાંચ ખંડો પ્રકામરિ ક્યા્શ ત્યાંથરી રરૂ કરરીનટે 
1986માં ‘પુરારકમથિ મા દુગા્શ’ના પ્રકારન સુરરીનાં 12 િષયોમાં એમનાં 17 રરીષ્શકોિાળાં, 
ખંડ-મિભામજિ, 30 જ ટ્ે લાં પુસિકો પ્રકામરિ થ્યાં! આ કથાઓ િાચનરસનટે પોષિાથરી 
આગળ જઈનટે વ્યિસા્ય-પોષક પર બનરી છટે. કલાતમક રહરીનટે લોકમપ્ર્ય બનટેલરી 
નિલકથાઓથરી આરંભરીનટે નરરી લોક-લક્રી નિલકથાઓમાં પ્રસરિરી પન્નાલાલનરી આ 
લટેખક-કારહકદદી જ ટ્ે લરી મિલક્ર છટે એ્લરી જ, સહજ ગમિિાળરી પર છટે. ન્હાનાલાલમાં 
કમિિા-સજ ્શનનરી જ ટે અજસ્રિા હિરી, એનરી સાથટે પન્નાલાલનરી આ કથાલટેખન-અજસ્રિાનરી 
સરખામરરી કરરી રકા્ય.

પન્નાલાલટે ઈ. 1936-37 આસપાસ કથાલટેખન આરંભ્યું ત્યારટે  એમનટે સિરીકૃમિ 
મળિામાં િાર મબલકુલ નહોિરી લાગરી. આરંભટે એમનરી એક િાિા્શ ‘કંકુ’નટે જાકારો મળ્ો 
એ મસિા્ય, એમનરી િાિા્શઓ ‘ફૂલછાબ’, ‘પ્રસથાન’ િગટેરટેમાં પ્રકામરિ થિા લાગરી નટે 
1940માં િો પન્નાલાલટે ‘િળામરાં’ જ ટેિરી સુંદર લઘુનિલ આપરી જ ટે લાંબરી િાિા્શ િરરીકટે 
જ્યંમિ દલાલનરી ‘ગમિ’-ગ્ંથમાળામાં પ્રકામરિ થઈ હિરી.

આ પહટેલરી જ નિલકથા ‘િળામરાં’ જ ટ્ે લરી રસાળ એ્લરી જ સુબદ્ધ પર છટે. 
ગુજરાિરી ભાિકનટે એમાં જનપદનરી એક મિમરષ્ટ સંબંર-સૃમષ્ટનો નટે પ્રસંગો-પાત્ોનટે સહજ 
સાક્ાત્ કરરી આપનારરી રસપ્રદ ભાષારૈલરીનો એિો આહ્ લાદક અનુભિ થ્યો કટે એક 
નિલટેખક િરિ િાચકજગિના ધ્યાનિિુ્શળમાં આિરી ગ્યો. આ નિલકથામાં એક જ 
ઘ્નાનરી આસપાસ ગ્ામજીિનના અનટેક મિિિયો ઊઠટે છટે. ઘ્નાનું મનમમતિ ઝમકુ છટે પર 
કથાનું કટેન્દ્રી્ય પાત્ મનોરદા છટે. મનોરદા મુખરી મુતસદ્રી છટે પર કુહ્લ નથરી. કપ્ કરિા 
ગ્યા છટે પર એમના પગ પાછા પડટે છટે – ઝમકુનટે િટેચરીનટે પૈસા પટેદા કરિા ગ્યટેલા મનોરદા 
ઝમકુનટે લઈનટે પાછા ફરટે  છટે એનરી પાછળ, એમનામાં મૃિ પુત્રીના સમરરમાંથરી ઝમકુ મા્ટે 
જાગિું િાતસલ્ય છટે. આ રહસ્ય િરિ નહીં પર રરીરટેરરીરટે  પ્રગ્ થિું ઉપર િરરી આિટે છટે 
એમાં લટેખકનું સંકલનકૌરલ રસાિહ બનટે છટે. લટેખકટે મનોરદાનો મનોસંઘષ્શ કોઈ આંિહરક 
જાિ-સંિાદોનટે બદલટે મુખ્યતિટે િો એમનાં વ્યિહાર-િિ્શન પરથરી આલટેખ્યો છટે, અનટે એમાં 
ભાષાનરી સજ ્શકિા પરોિરી છટે, એનટે હંુ આ નિલકથાનો મિરટેષ ગણં છુ.ં

‘મળટેલા જીિ’ ઉતકૃષ્ટ અનટે મમ્શ-મિદારક પ્રટેમનરી એક મનિાન્િ કમિિા જ ટેિરી નિલકથા 
છટે. જીિરી અનટે કાનજીનરી પ્રફુલ્ રંગદરદી પ્રટેમકથા, પહરમસથમિનાં નટે મન્યમિનાં વ્યિરાનોનટે 
પહરરામટે સં્યોગનટે બદલટે મિ્યોગના કરુરગભ્શ સૂરોમાં પલ્ાિરી જા્ય છટે. પર એમાં પ્રટેમનું 

3. ‘મારસ મનટે ગમટે છટે’ (મુલાકાિ, 1964-65), સુરટેર દલાલ, પૃ. 22 
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એક ઘૂં્ા્યટેલું મામમ્શક રૂપ ઊપસટે છટે એ એનટે કલાતમક કૃમિ બનાિટે છટે. ગ્ામસમાજનાં 
ભાિરીગળ રૂપો, જીિરી અનટે કાનજીનાં – ભાિકના મન પર કા્યમ અંહકિ થઈ રહટે એિાં 
પાત્-આલટેખનો િથા પાત્-મચતિનાં ઊંડારોનટે િટેમજ ગ્ામપહરિટેરનટે – એમ બંનટેનટે સહજ 
રરીિટે સાક્ાત્ કરરી આપિરી, મટેઘારરીએ જ ટેનટે ‘રરિરીનરી સુિાસ’ િરરીકટે ઓળખાિરી છટે એ 
પ્રાદટેમરકિાનરી મિરટેષ મહટેકિાળરી, સજ ્શનાતમક ભાષા – આ નિલકથાના મિરટેષો છટે.

‘મળટેલા જીિ’ પન્નાલાલનરી સિિ સમરરરી્ય રહટેલરી નિલકથા છટે. પરંિુ પન્નાલાલનરી 
પ્રમિભાના મરખરરૂપ નિલકથા િો ‘માનિરીનરી ભિાઈ’ છટે. ગુજરાિરીનરી ઉતિમ કો્રીનરી 
નિલકથાઓમાં પર એનું આદરરરી્ય સથાન છટે.

‘માનિરીનરી ભિાઈ’ બૃહદ ફલક પર આલટેખા્ય છટે. કાળુ-રાજુનરી પ્રટેમકથા બલકટે 
િટેદનાકથાનરી આસપાસ આખા ગ્ામસમાજનું – એનાં સુખો નટે વ્યથાઓ, એનાં િટેર-ઝટેર,  
ઇષ્યા્શ-ઉદારિાઓ, રૂહઢઓ અનટે લાક્મરકિાઓ સાથટેનું મિમિર રંગછા્યાઓિાળું રૂપ 
ઊપસટે છટે. છપપમન્યા દુકાળનું, કલપનારમકિ અનટે ભાષારમકિથરી થ્યટેલું પ્રભાિક િર્શન 
િટેમજ ભૂખના મિકરાળ અનટે જુગુપસુક રૂપટે દારુર બનાિટેલરી મિકૃમિ માનિરી્યિાનું – એ 
મિકૃિ છટે પર મનિાન્િ લાચાર છટે, એિરી માનિમન્યમિનું, પન્નાલાલનરી અપૂિ્શ સગ્શરમકિએ 
કરટેલું આલટેખન ‘માનિરીનરી ભિાઈ’નટે દરીઘ્શ નિલનો જ નહીં, એક મહાનિલનો દરજજો 
આપટે છટે. એ પછરી એક દા્યકટે લખા્યટેલરી ‘ભાંગ્યાના ભટેરુ’માં, અનટે એના્ય એક દસકા 
પછરીનરી ‘ઘમમરિલોણંં’માં કાળુનરી ત્ર પટેઢરીનરી કથા મિસિરિરી હોિાથરી એ કથાત્્યરી 
કહટેિાઈ છટે ખરરી, પર બટે દા્યકાના અંિરટે  નટે લટેખકનરી ઓસરિરી ગ્યટેલરી પ્રમિભાએ આ બટે 
પાછલરી કથાઓનટે પ્રભાિક રહટેિા દરીરરી નથરી. અલબતિ, અનુસંરાન પામિરી સુિાચ્ય 
કથાઓ િરરીકટે એ િાચકમચતિમાં હાજરરી પુરાિટે છટે, પર ‘માનિરીનરી ભિાઈ’ એક સિિંત્ 
નિલકથા િરરીકટે જ પન્નાલાલનું ્યરોદા્યરી પ્રદાન બનરી છટે.

પછરીનરી નિલકથાઓમાં પન્નાલાલ, કલાકારના અંરો જાળિરીનટે કારરીગર િરુ 
બનિા જા્ય છટે.

‘પાછલટે બારરટે’માં રજિાડાંનરી ખ્પ્ના િાિાિરરમાં એક માિાનરી પુત્ મા્ટેના 
િલસા્નરી િટેદના આલટેખાઈ છટે. પારકા થ્યટેલા નટે રાજા િરરીકટે રોષક નટે દમનખોર 
નરીિડટેલા પુત્ મા્ટે કંુિરનટે પહરિાપ થા્ય છટે પર અંિટે એ દરીકરાનટે ગળટે બાઝટેલરી િતસલ 
મસથમિમાં જ મરર પામટે છટે. એ રરીિટે સુખનરી રટેખાિાળો કરુરાન્િ એમાં ઊપસટે છટે. ‘પાછલટે 
બારરટે’ પ્રસંગ-આલટેખનનરી કુરળિાથરી સુિાચ્ય રહરી છટે પર સમરરરી્ય બનરી નથરી.

‘નાછૂ્કટે’, ‘ફકરીરો’, ‘મરીરમા્રીનાં માનિરી’ એ જાનપદરી કથાઓ િથા ‘પડઘા અનટે 
પડછા્યા’, ‘આંરરી આષાઢનરી’ િગટેરટે  નગરજીિનનટે મનરૂપિરી કથાઓ, પહટેલરી િાર િાંચરી 
ત્યારટે  ગમરી હો્ય નટે સમૃમિમાં કંઈક સચિાઈ હો્ય પર પન્નાલાલનરી ઉતિમ સજ ્શકિાના 
િટેજોિિુ્શળમાંથરી િો એ ઓછટેિતિટે અંરટે બહાર જ રહટે છટે.

પૌરામરક કથાનકોના લગભગ પુનક્શથન રૂપટે લખા્યટેલરી નિલકથાઓનો િો એક 
જુદો જ, અલા્યદો િાચકિગ્શ રહટેિાનો. પહરમચિ પાત્ો-પ્રસંગોના રસાળ કથનમાંથરી 
પસાર થિામાં જ જ ટેમનો રસ સમાતિ થિો હો્ય છટે એિા સુખાળિા િાચકોએ પન્નાલાલના 



50 પરબ v સપ્ટેમબર, 2022

લટેખન-વ્યિસા્યનટે પોષ્યટે રાખ્યો. આમ છિાં, કટેળિા્યટેલરી રુમચિાળો િાચક પર જો આ 
નિલકથાઓમાં ક્યારટેક અમસિું ડોહક્યું કરટે , િો ભલટે થોડરીક િાર, પર એનરી રસાળિાનરી 
પકડમાં િો આિરી જા્ય. એ્લટે પ્રિાહહિા નટે સુિાચ્યિા પન્નાલાલના કા્યમરી ગુર ગરારટે.

સુિાચ્યિા એ લટેખકનરી ભાષાનો ગુરરમ્શ છટે. પરંિુ એ સુિાચ્યિા જો એક જ 
પહરમારિાળરી હો્ય એ્લટે કટે રસાળ હો્ય પર રસપ્રદ ન હો્ય િો એમાં સજ ્શકિાનું પ્રિિ્શન 
નથરી હોિું, કટે ન-જ ટેિું હો્ય છટે. એ્લટે જ, સજ ્શકરમકિના અભાિિાળરી, કટેિળ લોકમપ્ર્ય રહરી 
જિરી નિલકથામાં રસના પહટેલા સિરટે  અ્કરી રહટેિરી િતક્રિા હો્ય છટે. એ પટેલા ઇન્દુમિરી-
સિ્યંિરનરી દરીપમરખા જ ટેિરી હો્ય છટે. એ પસાર થઈ જા્ય કટે િરિ અજિાળું અંરારાનટે િર 
થઈ જા્ય છટે! પન્નાલાલનરી પ્રારંભકાળ પછરીનરી નિલકથાઓમાં સુિાચ્યિાનું રૂપ રિમરઃ 
આ પ્રકારનું િતક્રલક્રી બનરી ગ્યું છટે.

પરંિુ પન્નાલાલનરી ઉતિમ નિલકથાઓનું ભાષારૂપ સુિાચ્ય નટે રસપ્રદ ઉપરાંિ 
મામમ્શકિાનાં પહરમારોિાળું છટે. એમનરી ભાષારૈલરી કટેિળ ‘ઈરામન્યા પ્રદટેર’ના જનપદનરી 
લોકબોલરીનો સપર્શ આપરીનટે જ અ્કરી નથરી – ખરટેખર િો એમનરી િળપદ ભાષામાં 
લોકબોલરીના કટે્લાક મિમરષ્ટ ર્બદો, એના રૂહઢપ્ર્યોગો અનટે કાકુઓનટે ગૂંથિરી પર સિ્શ-
માન્્ય રહટેિરી મરષ્ટ ભાષાનું જ વ્યાપક રૂપ એમરટે સિરીકારટેલું છટે. એમનાં િર્શનોમાં ક્યાંક 
િો પ્રમરષ્ટ ભાષારૂપ પર છટે, જ ટે પ્રિાહહિામાં એકરૂપ થઈનટે આિટે છટે, પરંિુ પન્નાલાલનરી 
સજ ્શક-ભાષાનું પોિ, આ ઉપરાંિ, કટે્લાક આગિા મરોડોથરી પર બંરા્યટેલું છટે. િાક્યનટે કટે 
પાત્ોદગારનટે કોઈ ર્બદ આગળ અ્કાિરીનટે બાકરીનું કથન વ્યંજકિાથરી અધ્યાહાર રાખિો 
એક મરોડ એ પન્નાલાલનરી ભાષાનો એક લક્રમિરટેષ છટે. પહરમસથમિનાં િટેમજ 
પાત્મચતિનાં મિમિર સિરોનટે િથા એનાં ઊંડારોનટે મૂિ્શ કરરી આપિું, નૈસમગ્શક કથન-કૌરલ 
પર એમનરી રસાિહ ભાષાનું જ પહરરામ છટે. પન્નાલાલનરી ભાષા મિરટેનો એક સિિંત્ 
અભ્યાસ રસપ્રદ નટે મહત્િનો બનરી રકટે.

આ ઉપરાંિ, કોઈ અભ્યાસરી અધ્ય્યન-સંરોરન મનમમતિટે પન્નાલાલનરી બરરી જ 
જાનપદરી નિલકથાઓમાંથરી પસાર થા્ય િો, ગ્ામસમાજનું એક બૃહદ ભાિરીગળ મચત્ 
એનરી સામટે આિરી જા્ય. એ્લટે કટે પટે્લરીકર જ ટેિાનરી જ નહીં, પન્નાલાલનરી નિલકથાઓ 
પર સમાજરાસ્તરી્ય અધ્ય્યન મા્ટેનરી ઘરરી સામગ્રી નટે દૃમષ્ટ સંપડાિરી રકટે એમ છટે. પર 
એ અલગ ચચા્શનો મુદ્ો છટે.

*

પન્નાલાલ પ્ટેલ જીિનભર િાિા્શ-નિલકથાકાર રહા, નરિા કથાસજ ્શક. જ્યારટે  
ઈશ્વર પટે્લરીકર િાિા્શ-નિલકાર ઉપરાંિ પત્કાર અનટે બૌમદ્ધક મિચારક રહા – એમરટે 
સમાજલક્રી સામમ્યકોનું સંપાદન ક્ુયું, એ સામમ્યકોમાં િથા િિ્શમાનપત્ોમાં એમરટે 
ગ્ામસમાજના રૂપ મિરટે નટે એ સમાજના પ્રશ્નો મિરટે લખ્યું. એ પ્રકારના લટેખનના માધ્યમથરી 
પટે્લરીકર સહરિ્ય સમાજ-સુરારાિાદરી પર રહા. એ્લટે એમનામાં પર પન્નાલાલનરી જ ટેમ 
ગ્ામજીિન અનુભિનરી સઘનિાથરી આલટેખા્યું છટે ખરંુ, પર એમાં એ એક સજ ્શક જ ટ્ે લા 
જ, ક્યારટેક િો એથરી પર િરુ સમાજ-મનરરીક્ક, મચહકતસક અનટે મિશ્ટેષક રહા છટે. એમનરી 
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એક કટેહફ્યિમાં લટેખક િરરીકટેનો એમનો લાક્મરક દૃમષ્ટકોર આ રરીિટે ઊિરરી આવ્યો છટે. 
એમરટે કહટેલું કટે ‘લટેખકનટે સમાજનો જ ટે અનુભિ છટે િટેના આરારટે  એનરી કલપનાસૃમષ્ટ રચા્ય 
છટે [... અનટે] જ ટે સાહહત્યમાં મચંિન ન હો્ય એ મચરંિન બનિું નથરી એિું મારંુ મંિવ્ય છટે 
[...] રુદ્ધ સાહહત્ય એ્લટે મચંિનસભર સાહહત્ય.’4

‘રુદ્ધ સાહહત્ય’નું સમરીકરર ‘મચંિનસભર સાહહત્ય’ સાથટે પટે્લરીકર બટેરડક રરીિટે 
કરટે  છટે, એ્લા મા્ટે કરટે  છટે કટે એમનરી દૃમષ્ટએ નિલકથામાં પહરિટેર, પ્રસંગો અનટે પાત્ોનાં 
આલટેખનથરી કટેિળ િતકાલરીનિા ઊપસરી રકટે પર મિચાર-મચંિનનો સપર્શ કટે એનો પાસ 
સાહહત્યકૃમિનટે આગામરી સમ્યમાં પર પ્રસિુિ રાખરી રકટે. એિરી પ્રસિુિિાનટે એ ‘મચરંિન’ 
કહટે છટે. એિો પ્રશ્ન થઈ રકટે, કટે નિલકથાકાર િરરીકટે પટે્લરીકરનરી મુદ્ાનટે કટે એમનરી 
લોકમપ્ર્યિાનટે એમનરી આિરી મિચારરાનો ્ટેકો મળરી રક્યો છટે ખરો? એ્લંુ િો અિશ્ય 
થ્યું કટે કટેિળ લોકમપ્ર્યિાજીિરી લટેખક રહરી જિાનટે બદલટે પટે્લરીકર ગંભરીર રરીિટે લઈ રકા્ય 
એિા મરષ્ટ લટેખક બન્્યા એમાં એમનો આિો દૃમષ્ટકોર ફળરીભૂિ જરૂર થ્યો છટે.

કલપનાલક્રી સાહહત્યલટેખન મા્ટે ર. િ. દટેસાઈનરી નિલકથા ‘ગ્ામલક્મરી’નું િાચન 
પટે્લરીકરનટે મા્ટે સદ્પ્રટેરક બનટેલું. પરંિુ એ જ સમ્યગાળામાં, પટે્લરીકરટે  ‘ગ્ામમચત્ો’ 
નામના પુસિકમાં એ લોકસમાજનાં ચહરત્ો આલટેખિા મનબંરો લખટેલા, એમાં પર લટેખકનરી 
રૈલરી નમ્શ-મમ્શિાળરી રહરી છટે. એ્લટે સજ ્શનાતમક લટેખનનરી ક્મિા િો એમનરી કલમમાં હિરી 
જ. ‘ગ્ામમચત્ો’ અનટે એમનરી પહટેલરી નિલકથા ‘જનમ્રીપ’ એક જ િષ્શમાં, 1944માં પ્રગ્ 
થા્ય છટે, નટે એ બંનટે પુસિકો સામમ્યક-પત્ોમાં હપિટેહપિટે પ્રકામરિ થ્યટેલાં – એ પર નોંરિું 
જોઈએ. ગ્ામજીિનનું રૂપ, એનરી સમસ્યાઓ અનટે સૂચિાિા ઉકટેલો – એિા િથ્યઘ્કોિાળરી 
િાસિમિકિા એમનરી કલપનાસૃમષ્ટનરી પોષરભૂમમ છટે એ્લટે પટે્લરીકર એમનરી નિલકથાના 
િાચકનટે કટેિળ કથા-રંજન-રમસક રાખિાનટે બદલટે એનટે મિચાર-સહરિ્ય પર રાખરી રકટે છટે. 
િાચક િાિા્શ-મિમુખ ન બનટે એ્લરી પ્રિામહિા નટે સુિાચ્યિા િો એમના લટેખનમાં છટે જ.

પટે્લરીકરનરી પહટેલરી જ નિલકથા ‘જનમ્રીપ’ િરિ ધ્યાનપાત્ બનટેલરી. િાચક-
મિિટેચક બંનટેનરી ચાહના પામટેલરી. આ નિલકથા ઘરરી આિૃમતિઓ પામરી છટે નટે પટે્લરીકરટે  
એનટે ‘કમાઉ દરીકરો’ કહરી છટે. જોકટે પટે્લરીકરનરી બહુ િખરા્યટેલરી િાસિિદમર્શિા અનટે 
િસિુલમક્િા એમાં કટે્લરી છટે એ પ્રશ્ન, આજ ટે િાંચિાં િો જરૂર થિાનો. િાસિિનું પર કંઈક 
રંગદરદી રૂપ એમાં ઊઘડટે છટે નટે પ્રિરીમિના પ્રશ્નો ઊભા કરટે  છટે. ‘જનમ્રીપ’નું પહટેલું પ્રકરર 
કથાિટેગિાળું નટે િાચકનટે પકડરી લટેનારંુ છટે. કોઈનટે એ, એ જમાનાનરી કોઈ સિ્શમપ્ર્ય હફલમના 
આરંભ જ ટેિું લાગટે. સૌથરી િરુ જારરીિું થ્યટેલંુ ચંદાનું પાત્ અમિ-ઉજ્જિલ આલટેખનનો એ્લટે 
કટે ગલોહરહફકટેરનનો – ભોગ બનટેલું છટે. એ ભડ છટે – કોઈથરી િર ન થઈ રકિા આખલાનટે 
પર એ નાથટે છટે. એનો સિમાન-આગ્હ પર ઉિાિમળ્યો એથરી અિાસિમિક છટે, કટેમ કટે, 
િરિ બદલો લટેિાનો એ ભરીમા પાસટે આગ્હ રાખટે છટે નટે એનટે જ પહરરામટે ભરીમાનટે 
જનમ્રીપ થા્ય છટે. ભરીમો જ ટેલમાં જા્ય છટે ત્યારટે  િળરી એ એક સમમપ્શિ ગૃહહરરી બનરી રહટે 
છટે – ભરીમાના પહરિારનટે િનિોડ મહટેનિ અનટે સનટેહથરી સાચિટે છટે. આિા મિલક્ર 
કથાપ્રપંચથરી નિલકથા પૂરટેપૂરરી િાસિિમનષ્ રહરી રકરી નથરી. આ પર, ર. િ. દટેસાઈમાં 

4. ‘પટે્લરીકર ઃ રરીલ અનટે ર્બદ’, સંપા. હદલાિરમસંહ જાડટેજા, પૃ. 18
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હિું એિું એક પ્રચછન્ન આદરદીકરર થ્યું. અલબતિ, એ સમ્યટે િટેગરીલરી નટે લોકમપ્ર્ય બનટેલરી 
‘જનમ્રીપ’ આજ ટે પર સુિાચ્ય િો લાગટે જ છટે.

‘જનમ્રીપ’ પછરી બટે દા્યકટે, હિટે પ્રમિમષ્િ થઈ ચૂકટેલા પટે્લરીકર 1963માં 
‘ઋરાનુબંર’ નામનરી એક મિલક્ર નિલકથા આપટે છટે. ગુજરાિરીમાં નિરી રારાનરી અદ્િન 
નિલકથાના પ્રિટેરનો આ સમ્ય હિો. એમાં પટે્લરીકર, લટેખનરરીમિમાં પરંપરાગિ રહરીનટે 
પર પ્રગલભ કથાિસિુ આલટેખટે છટે. આ નિલકથાનો મિષ્ય બહુ સાહમસક ગરા્ય એિો, 
લટેખકના નિા દૃમષ્ટકોરનટે મનરૂપનારો છટે. બટે પુરુષો િચચટે મુકિ સહચાર સટેિિરી એક નારરી, 
કૃમિકા એનું મુખ્ય પાત્ છટે. પછરી એમાં એક બરીજી નારરી આશ્ટેષાનો પ્રિટેર થા્ય છટે. નટે 
એથરી, િળરી એક નિરી પહરમસથમિ જન્મટે છટે. પટે્લરીકર મુકિ જાિરી્ય જીિન અનટે લગ્નપ્રથા 
– એ બંનટે છટેડટેથરી સ્તરીપુરુષ-સંબંરના પ્રશ્નનટે િાગરી જુએ છટે નટે એ પ્રકારનાં િૈચાહરક લખાર 
પર એમરટે સામમ્યકોમાં કરટેલાં છટે પરંિુ એમનરી ગમિ માનિસમાજના સામંજસ્યનરી 
હદરામાં છટે. આિા એક મહત્િાકાંક્રી કથામનરૂપરનટે લરીરટે, પટે્લરીકરટે  ‘ઋરાનુબંર’નટે 
પોિાનરી િરુ સારરી કૃમિ ગરાિરી છટે. સંકલનાનરી રરીિટે જોઈએ િો આિો પ્રગલભ મિષ્ય 
લરીરો હોિા છિાં કથા-આલટેખ િા્યવ્ય થઈ ગ્યો નથરી, બુમદ્ધગમ્ય રહો છટે. પરંિુ મુખ્ય 
િૈચાહરક કો્યડા િરફ એમનું જ ટ્ે લું ધ્યાન રહું છટે એ્લું સંિટેદનોના આલટેખનમાં કટે 
પાત્મચતિનરી કોઈ સંકુલ ભાિ રચિા િરફ રહું નથરી. – એ થ્યું હોિ િો આ નિલકથા 
સજ ્શકિાનરી ઊંચરી કોહ્એ પહોંચરી રકરી હોિ.

આ બટે નિલકથાઓનરી િચચટે રહટેલરી, 1954માં લખા્યટેલરી ‘િરરા ઓથટે ડુગંર’ ખરરી 
પટે્લરીકરરી નિલકથા છટે. એક સામામજક પ્રશ્ન, એક હકસસો એમરટે અહીં હાથ ર્યયો છટે, પર 
સદભાગ્યટે નિલકથા કોઈ કટેસ હહસ્રરી જ ટેિરી – કોઈ સમસ્યા-દૃષ્ટાંિ જ ટેિરી બનરી ગઈ નથરી. 
િાિા્શપ્રિાહમાં િાચકનટે ખેંચિાનરી પટે્લરીકરનટે ફાિ્ છટે. કથાના આરંભટે એક કજોડુ ંછટે – 
ભરરીનટે સાહહત્યનો મિદ્ાન બનટેલો કટેરિ અનટે ઘણં જ ઓછુ ં ભરટેલરી પર ઝડપરી 
ગ્હરરમકિિાળરી મિજ્યા. સમાજમાં સ્તરી, મબચારરી કટે ઉપટેમક્િા કટે ત્યકિા બનરી રહટેિાનટે 
બદલટે, સજ્જિા કટેળિરીનટે પુરુષનરી સમકક્ થઈ રકટે? – એ જારટે કટે આ નિલકથાનો 
સામામજક ‘એજન્ડા’ છટે. મિજ્યા એ પડકાર ઉપાડરી લટે છટે નટે સફળ થા્ય છટે. નિલકથાનરી 
મિગિલમક્િા એ્લરી મો્રી છટે કટે પાત્-સંિટેદનના ઊંડારમાં જિા જ ટ્ે લરી ફુરસદ, નટે કદાચ 
એિરી રમકિ પર, લટેખક પાસટે નથરી. િટેમ છિાં, કોઈ દુહરિ િત્િનો કટે કોઈ પ્રર્યમત્કોરનો 
આરરો લરીરા મિના લટેખકટે કથાનું પ્રિાહરી મનિ્શહર ક્યુું છટે નટે પટે્લરીકરરી મુદ્ાિાળરી એક 
લાક્મરક કૃમિનું સજ ્શન ક્યુું છટે. આજ ટે પર, પટે્લરીકરનરી સમાજસુરારક િજિરીજોના ભાર-
િાળરી હોિા છિાં, આ નિલકથાનું િાચન રસપ્રદ બનટે એમ છટે.

કટેિળ કરુરાન્િ જ નહીં, પર સાદ્ંિ કરુરનટે આલટેખિરી ‘ભિસાગર’ (1954) 
કટે્લાક મિિટેચકોનટે પટે્લરીકરનરી સિયોતિમ નિલકથા લાગટેલરી છટે. સમાજનાં દુહરિોનરી જ ટેમ 
જ મન્યમિનરી અનટેક થપા્ોનટે ખમિરી, નટે િૂ્રી-િૂ્રીનટે ફરરી ઊભરી થ્યા કરિરી એનરી નામ્યકા 
સૂરજ, જ્યારટે  િટેઠાનરી િટેદના અસહ બનરી જા્ય છટે ત્યારટે  નહીં, પર આરાનો એક પર 
િંિુ બચિો નથરી ત્યારટે  આતમહત્યા કરટે  છટે, – એ કરુરનું આલટેખ હૃદ્યમિદારક બનટે છટે. 
જોકટે ‘ભિસાગર’ સુબદ્ધ છટે પર સઘન નથરી – સૂચક રહટેિાનટે બદલટે મિગિોમાં પ્રસરિાં 
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પ્રસંગ-મનરૂપરો અનટે સૂરજના જીિનમાં આિિરી દુઃખદા્યક ઘ્નાઓનું, અમિકરુર 
(મટેલોડા્મા) િરફ ખેંચાિું અમરક પ્રમાર નિલકથાનરી રસાિહિાનટે અિરોરટે છટે – 
અનટેકમિરિાનો કં્ાળો પર પ્રટેરટે  છટે. કલાતમક કૃમિનરી આસિાદ્િા કથારમસકિા કરિાં 
જુદરી ચરીજ હો્ય છટે.

પટે્લરીકરટે  25 જ ટ્ે લરી નિલકથાઓમાં ગ્ામજીિનનરી નટે નગરજીિનનરી અનટેક 
મિલક્રિાઓનટે, એ પાત્ોના સામામજક નટે વ્યમકિગિ સંબંરોનટે િથા એમાંથરી ઊભરી થિરી 
સમસ્યાઓનટે મો્ા ફલકમાં આલટેખરી આપિું િૈમિધ્ય બિાવ્યું છટે, જગિ જ ટેિું છટે એ 
બિાિિા સાથટે જ હંમટેરાં પોિાનરી અપટેક્ાનું જગિ પર એમરટે બિાવ્યું છટે. ઉતિમ સજ ્શક, 
સમસ્યાઓ આલટેખરીનટે અ્કરી જા્ય, પર ઈશ્વર પટે્લરીકરટે  એના ઉકટેલો પર આલટેખ્યા છટે. 
એ રરીિટે એ સમાજપ્રમિબદ્ધ નટે મિચારપ્રમિબદ્ધ લટેખક છટે. િટેમ છિાં એમનરી કલપનારમકિ 
નટે એમનું ઘ્ના-મનમા્શરકૌરલ એિાં જરૂર છટે કટે એરટે િાચકોનટે કથા િરફ આકષ્યા્શ. 
એમનરી ભાષામાં મિરદિા છટે, રસાિહિા પર છટે. મિગિલક્રી રહટેિા કરિું પટે્લરીકરનરી 
નિલકથાઓનું ગદ્ સાહહત્યનો સિાદ આપનારંુ પર છટે – કટે્લરીક નિલકથાઓનાં રરીષ્શકો 
એમરટે રૂપકાતમક ક્યાું છટે, ‘મારરી હૈ્યાસગડરી’, ‘કાજળકો્ડરી’, ‘આરાપંખરી’, ‘િરરા 
ઓથટે ડુગંર’ િગટેરટે . ઉમકિઓનટે અસરકારક કરિા પર એમરટે અલંકરર ્યોજ્યું છટે – 
ભાષાનટે સાહહમત્યક કરરી છટે, પર એ અપારદર્શક ન બનરી જા્ય એિરી િકટેદારરી પર રાખરી 
છટે. લખાિ્માં મિરદિાનરી સાથટે િાચકનટે પકડરી રાખનારરી પ્રિાહહિા પર છટે. િો પાત્ોનાં 
ઊમમ્શ-આલટેખનોથરી એ સંિટેદનભાિો ઉપસાિટે છટે નટે કરુર આહદ ભાિોનટે અસરકારકિાથરી 
આલટેખટે છટે પર સંિટેદનનાં પહરમારોનટે આલટેખિરી કટે સંકુલિા મનપજાિિરી સજ ્શકરમકિ 
એમનરી નિલકથાઓએ બહુ દાખિરી નથરી. પટે્લરીકર ઊંડારનટે બદલટે વ્યાપના કથાલટેખક 
છટે. એ્લટે પટે્લરીકર િંચાિા રહા, લોકમપ્ર્ય અનટે ધ્યાનપાત્ રહા પર જ ટેનટે ખરટેખર 
‘મચરંિનિા’ કહટેિા્ય એ મા્ટેનરી એમનરી સજ ્શકસારના ઓછરી પડટે છટે. કથાસજ ્શક િરરીકટે 
પટે્લરીકરનરી રમકિઓ મધ્યમ બરનરી રહરી, છિાં એમનરી થોડરીક નિલકથાઓ સમરરરી્ય 
બનરી છટે નટે લગભગ બરરી જ નિલકથાઓ સુિાચ્ય રહરી છટે. પટે્લરીકરનરી ઓળખ મરષ્ટ 
અનટે લોકમપ્ર્ય નિલકાર િરરીકટે રહટે છટે.

લાગરરીના નટે ઘ્નામિન્્યાસના પ્રાથમમક સિરટે  ઉતિટેજક રહટેિરી, બનાિોના 
કુિૂહલપોષક અંકોડા ગૂંથ્યા કરિરી નટે એમ, સમ્ય્યાપન મા્ટે િાિા્શનટે રરરટે જનારનું 
અનુરંજન કરિરી કથાઓનું આકષ્શર, અગાઉ કહું એમ, બહુબહુ િો પહટેલા િાચન આગળ 
જ સમાતિ થિાનું. એ્લટે આપરા આ મરષ્ટિારમદી િાચકમપ્ર્ય નિલકથાકારકો અંગટે 
છટેિ્નો સિાલ િો એ જ રહટે છટે કટે એમનરી કૃમિઓ આજ ટે િાંચિા લઈએ ત્યારટે  લટેખકનરી 
પૂિ્શપ્રમિષ્ા કટે્લટે અંરટે જળિાઈ રહટે છટે.

ઉતિમ નિલકથાનરી આ જ મહત્િનરી કસો્રી છટે.

q

* િરીર નમ્શદ દમક્ર ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શ્રી, સુરિના ગુજરાિરી મિભાગ-આ્યોમજિ પહરસંિાદ 
‘ગુજરાિરી નિલકથા  ઃ લોકમપ્ર્યિા-સંદભભે’-માં 15 માચ્શ 2022ના હદિસટે કરટેલું િકિવ્ય.
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ભારતી્ય	કથાવવશ્	ઃ	એકલવીરની	જ્ાન્યારિા  તૃવપ્ત	સી.	પ્ેલ

ડૉ. મરરરીષ પંચાલ મિિટેચક, સંપાદક, નિલકથાકાર અનટે િાિા્શકાર છટે. ‘કાવ્ય- 
મિિટેચનનરી સમસ્યાઓ’ (1985) એમનો રોરમનબંર છટે. એમાં એમરટે કાવ્યમિિટેચનનટે 
અનુષંગટે નમ્શદથરી માંડરીનટે અત્યાર સુરરીના મિિટેચનના મહત્િના પ્રશ્નોનરી ચચા્શમિચારરા 
કરરી છટે. જ ટેમાં નિલરામ, રમરભાઈ નરીલકંઠ, રામનારા્યર પાઠક, મિષણપ્રસાદ મત્િટેદરી, 
ઉમારંકર જોષરી, હહરિલ્ભ ભા્યારરી િગટેરટેનાં મિિટેચનો િપાસિાં ભાષા, રૂપરચના, 
અલંકાર, પ્રિરીકરચના, જીિનદર્શન જ ટેિાં મિમિર પાસાંઓનો અભ્યાસ ક્યયો છટે. િો એમનો 
‘રૂપરચનાથરી મિઘ્ન’ (1986) મિિટેચનસંગ્હ સાંપ્રિ મિચટેનના મિમભન્ન પ્રિાહોનરી 
જારકારરી આપટે છટે. ‘િૈદટેહરી’ (1988) એમનરી નિલકથા છટે. િો ‘જરા મો્ટેથરી’ (1988) 
એમનો મનબંરસંગ્હ છટે. િદ્ઉપરાંિ મરરરીષભાઈએ સુરટેર જોષરીનરી િાિા્શઓનું ‘માનરીિરી 
અરમાનરીિરી’ (1982) અનટે સુરટેર જોષરીના મનબંરોના ‘ભાિ્યામમ’ નામનાં સંપાદનો ક્યાું 
છટે. આ સંપાદનો સાથટે મુકા્યટેલા એમના પ્રાસિામિક અભ્યાસલટેખો એમનરી સંપાદક 
િરરીકટેનરી ઊંડરી સૂઝ-સમજનરી પ્રિરીમિ કરાિટે છટે. સંપાદનોનો એમનો આ અનુભિ એમનટે 
‘ભારિરી્ય કથામિશ્વ’નું ઉતકૃષ્ટ સંપાદન કરિા પ્રટેરટે  છટે.

ઈ.સ. પૂિભે પાંચમરી સદરીથરી, ગૌિમ બુદ્ધ અનટે મહાિરીર સિામરીના સમ્યથરી, કદાચ 
એથરી પર આગળના સમ્યથરી ભારિરી્ય કથાસાહહત્ય અનટે ભારિરી્ય િત્િજ્ાન 
દહર્યાપારના અનટેક દટેરોમાં પહોંચ્યું હોિાનરી રક્યિા છટે. આપરાં ઉપમનષદોનો પ્રભાિ 
પલટે્ો પૂિભેના ગ્રીક મચંિન ઉપર અનટે આપરરી ‘પંચિંત્’ જ ટેિરી કથાઓનો પ્રભાિ પરભાષાનરી 
કથાસૃમષ્ટ ઉપર પડટેલો જોઈ રકા્ય. ભારિરી્ય કથાસાહહત્યનરી ગુરસમૃમદ્ધ જ ટેિરી કથાઓનો 
પ્રભાિ પરભાષાનરી કથાસૃમષ્ટ પર પડટેલો જોઈ રકા્ય. ભારિરી્ય કથાસાહહત્યનરી ગુરસમૃમદ્ધ 
ઘરાંબરાંનટે આકષ્શિરી રહરી છટે. ભારિરી્ય કથાસાહહત્યનો આદર્શ ગ્ંથ કટેિો હો્ય એનરી િાિ 
ભોગરીલાલ સાંડટેસરાએ ‘પંચિંત્’નરી પ્રસિાિનામાં કરરી છટે. ‘આ સમગ્ કથનપરંપરાના 
અભ્યાસ મા્ટે િટેદ-ઉપમનષદ, રિાહ્મર-ગ્ંથો, રામા્યર, મહાભારિ, જાિકકથાઓ, 
બૃહદકથાનું સંસકૃિ રૂપાંિર ‘કથાસહરત્ સાગર’, ‘િસુદટેિહહંડરી, ‘પંચિંત્’, ‘કાદમબરરી’ િો 
ખરાં જ, સાથટે સાથટે ઋગિટેદમાં જોિા મળિરી કથાઓનો મિસિાર – ક્યારટેક સિરૂપાંિર – 
કટેિરી રરીિટે થ્યો એ જોિા-જારિા મા્ટે મનરુકિ, બૃહદ્ ટેિિા જ ટેિા ગ્ંથોમાંથરી પર પસાર થિું 
પડટે. ઉપરાંિ પુરારો િો ખરાં જ. અભ્યાસરીનટે િો એક જન્મારો પર ઓછો પડટે. આ બરું 
સાહહત્ય સામટે હો્ય િો ભારિરી્ય કથાસાહહત્યનું કાવ્યરાસ્ત ઊભું કરરી રકા્ય. પ્રમારમાં 
ઓછરી સામગ્રી િડટે રૉબ્્શ રોલઝ અનટે રૉબ્્શ કટેલોગ જો ‘ર નટેચર ઑફ નટેગટેહ્િ’ જ ટેિો 
એક મહત્િપૂર્શ ગ્ંથ આપરી રક્યા િો ગુજરાિરી ભાષામાં કટે અન્્ય ભારિરી્ય ભાષાઓમાં 
આપરટે આિો ગ્ંથ કટેમ ન આપરી રકરીએ? ભારિરી્ય કથનપરંપરાના અભ્યાસનું અંમિમ 
પ્રકરર આિો ગ્ંથ જ હો્ય.’

ડૉ. ભોગરીલાલ સાંડટેસરાએ સટેિટેલ સિપનનટે મરરરીષ પંચાલટે અદમ્ય ઉતસાહ, ભારટે  
પહરશ્રમ અનટે મિિટેચકરી્ય સજ્જિાથરી ભારિરી્ય કથાસાહહત્ય’ના પાંચ ભાગ પ્રગ્ કરરીનટે 
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સાથ્શક ક્યુું છટે.
ભારિરી્ય કથામિશ્વના પાંચ ભાગનાં કુલ 2394 પૃષ્માં 2117 પૃષ્ 581 નાનરીમો્રી 

કથાઓનાં, 159 પૃષ્ પ્રસિાિનાનાં, િથા 48 પૃષ્ કથાઓનટે લગિાં મચત્ોનાં છટે. ભારિરી્ય 
કથામિશ્વનરી રજા લઈનટે નરીકળટેલા ્યાત્રી મરરરીષભાઈ આપરનટે ઋગિટેદનરી િળટે્રીથરી 
કથા્યાત્ાનો આરંભ કરાિિા કરાિિા બરીજા ભાગમાં રામા્યર, મહાભારિનરી કથાઓનો 
પહરચ્ય કરાિરી, ત્રીજા રૃંગ ઉપર જાિકકથાઓના ્યાત્ારામ સુરરી પહોંચાડટે છટે. ચોથા 
ભાગમાં હટેમચંદ્ાચા્ય્શકૃિ ‘મત્ષમષ્ટરલાકાપુરુષચહરિ’ અનટે ‘દટેિરીભાગિિ’નાં દર્શન કરાિરી 
આપરાં મિમિર પુરારોમાં આિિરી કથાઓનાં દર્શન કરાિટે છટે. ્યાત્ાનો અંમિમ પડાિ 
ભારિના મિમભન્ન પ્રદટેરો અનટે ભાષાઓનરી લોકકથાઓ પાસટે પૂરો થા્ય છટે.

કોઈ પર િાચક કટે ભાિક આ પાંચટે્ય ગ્ંથોમાંથરી પસાર થા્ય ત્યારટે  િટેનટે ભારિરી્ય 
કથાસાહહત્યનરી ભવ્ય અનટે હદવ્ય કથાસૃમષ્ટનાં દર્શન ક્યાુંનો આનંદ અચૂક પ્રાતિ થા્ય. 
રરીરજ અનટે શ્રદ્ધા સાથટે એક એક િાિા્શ પાસટે ડગ માંડિા માંડિા 581 િાિા્શઓનાં પગમથ્યાં 
ચડરીનટે ભારિરી્ય કથામિશ્વનું એિરટેસ્ સર કરનાર મરરરીષભાઈનટે જ ટ્ે લાં અમભનંદન 
આપરીએ એ્લાં ઓછાં છટે. કથામિશ્વનું આિું સંપાદન કદાચ ભારિનરી એકટે્ય ભાષામાં થ્યું 
નહીં હો્ય. રાકંુિલનટે માથટે મૂકરીનટે નાચટેલા ગ્ટેનરી જ ટેમ મરરરીષભાઈના આ કથામિશ્વના 
ગ્ંથોનટે માથટે મૂકરીનટે નાચિાનું મન ક્યા ગુજરાિરી ભાષાના ભાિકનટે ન થા્ય?

ઑક્ોબર, 2018માં પ્રગ્ થ્યટેલ ‘કથામિશ્વ’ના પ્રથમ ભાગમાં ઋગિટેદ, રિાહ્મરગ્ંથો 
અનટે ઉપમનષદોમાં આિિરી કથાઓનું સંપાદન ક્યુું છટે. ભારિરી્ય સાહહત્યનરી રરૂઆિ 
ઋગિટેદથરી થ્યાનું મો્ાભાગના મિદ્ાનો માનટે છટે. એ જ રરીિટે ભારિરી્ય કથનપરંપરાનો 
આરંભ પર ઋગિટેદથરી થ્યાનું જરા્ય છટે. અલબતિ આ કથાઓ એના ઝાંખાપાંખા સિરૂપટે, 
કહો કટે સંકટેિરૂપટે ઋગિટેદ પહટેલાં લોકોમાં જારરીિા હરટે. ઋગિટેદના, રિાહ્મરગ્ંથોના અનટે 
ઉપમનષદોના સજ ્શક ઋમષઓએ એનટે આરારટે  કથાઓ રચરી હરટે. અલબતિ ઋગિટેદમાં 
મો્ા ભાગટે સંકટેિરૂપ ઋચાઓ ઝાઝરી છટે. ‘્યમ્યમરી’ કટે ‘પુરુરિા અનટે ઉિ્શરરી’ જ ટેિરી અત્યંિ 
મિકમસિ કથાઓ ઓછરી છટે.

ઋગિટેદમાં મૂળ દટેિ િો ઇન્દ્ છટે. ક્યારટેક ઇન્દ્, સૂ્ય્શ અનટે મિષણનટે સાથટે મૂકિામાં 
આવ્યા છટે. પર મો્ા ભાગટે એકબરીજાથરી સિિંત્ રરીિટે િટેમનું અમસિતિ સિરીકારિામાં આવ્યું 
છટે. ઋગિટેદનરી ઘરરીબરરી ઋચાઓમાં અનટે કથાઓમાં િૃત્નો િર ઇન્દ્ િજ્ર િડટે કરટે  છટે. 
રત્ુઓના નાર મા્ટે થિરી પ્રાથ્શનાઓ પર અહીં જોિા મળરટે. રત્ુઓના જાનમાલનો અનટે 
િટેમનાં નગરોનો નાર ઇન્દ્ટે ક્યયો એિરી ઋચાઓ પર છટે. આ્યયો કૃમષમિદ્ામાં પારંગિ છટે. 
કૃમષનટે સફળ થિા મા્ટે પારરી અનટે ગા્ય બંનટે જરૂરરી છટે. જ ટે અસુરોએ પારરી રોકરી રાખ્યાં 
હિા િટેિા અસુરોનો ઇન્દ્ િર કરટે  અનટે રોકરી રાખટેલ પારરીનટે મુકિ કરાિટે છટે. કૃમષપ્રરાન 
સંસકૃમિના લોકો સૂ્ય્શ, ઇન્દ્, િરુરનટે પ્રાથભે એ સહજ છટે. ્યજ્્યાગાહદનાં મૂળ પર એમાં 
રહટેલાં છટે. નદરીનાળાં છલકા્ય અનટે સરોિરો ભરા્ય એમાં ભારિરી્ય ઋમષઓએ ઇન્દ્નટે 
કારરભૂિ માન્્યા છટે.

ઇન્દ્ટે દરરીમચ ઋમષનરી સહા્ય કરરી દશ્યુઓનો નાર ક્યયો. રુષરાસુર, અશ્નાસુર, 
કૃષરાસુર, રંબર, બલાસુર, િલ આહદ અસુરોનો નાર ક્યયો. ઇન્દ્નાં પરારિમોનરી અનટેક 
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િાિો ઋગિટેદનરી ઋચાઓમાં િર્શિિામાં આિરી છટે. ઇન્દ્ટે જન્મિાંનરી સાથટે દાન અનટે 
નમુચરીનટે મા્યા્શ.

ઇન્દ્ જ ટેિરી રરીિટે મારસોનટે સહા્યરૂપ થા્ય છટે એિરી જ રરીિટે અમશ્વનરીકુમારો પર 
ઘરાંબરાંનટે મદદરૂપ બનટે છટે. પુરુમમત્નરી પુત્રીનટે મિમદ સાથટે પરરાિરી, દરરીમચ ઋમષ મા્ટે 
ઘોડાનું મસિક એમના રડ પર બટેસાડ્ું, એ ઋમષએ ્યજ્માગ્શનો પ્રચાર કરિા 
અમશ્વનરીકુમારોનટે ઇન્દ્ દ્ારા પ્રાતિ થ્યટેલરી મરુમિદ્ા આપરી. સત્યપાલક દટેિો, કુરળકમયોથરી 
િંદનનટે ઉપર ઉઠાવ્યો, રટેભનટે ઊંચક્યો, ઉગ્ના પુત્નટે સમુદ્ પાર કરાવ્યો.

આરુમનક કાળમાં ચ્યિનપ્રાસનટે કારરટે પ્રખ્યાિ થ્યટેલા ચ્યિન ઋમષનટે લગિાં સૂકિો 
પર ઋગિટેદમાં જોિા મળટે છટે. જ ટેમ કટે ‘હટે અમશ્વનરીકુમારો, િૃદ્ધ ચ્યિનનરી જીર્શ તિચાનટે િમટે 
ઉિારરી લરીરરી. િમટે બંનટેટેએ એમનટે સુંદર સ્તરીઓ િરાિરી આપરી.’ (1.116.10). ‘હટે 
અમશ્વનરીકુમારો, િૃદ્ધ ચ્યિનઋમષનટે િમટે ્યુિાન બનાવ્યા.’ (1.117.13)

આ કથાઘ્ક પછરી કટેિરી રરીિટે મિકસટે છટે િટેનરી િાિ કરિાં મરરરીષભાઈ નોંરટે છટે ઃ 
‘ઋગિટેદના અનુગામરી કમિઓ આ સૂકિોમાં મિલક્ર કથાઓનરી સંભાિના જુએ છટે; એનરી 
આસપાસ કથા ગૂંથિા જા્ય છટે, નિાં પાત્ો આરટે છટે. એક બાજુ ચ્યિનઋમષના જન્મનરી 
કથા ગૂંથરી રકા્ય. અનટે બરીજી બાજુ ચ્યિન સાથટે પોિાનરી પુત્રીનું લગ્ન કરાિિા સુકન્્યા 
મપિા ર્યા્શિનરી કથા પર ગૂંથરી રકા્ય. િૃદ્ધતિ ન જીરિાિાં ્યૌિનપ્રામતિનું કથાઘ્ક પછરી 
િો જારરીિું બનરી ગ્યું. અનટે એનો મિમન્યોગ ‘રાઈનો પિ્શિ’ સુરરી મિસિ્યયો.’ ‘જાલકા’ અનટે 
‘રાઈનો દપ્શરરા્ય’ પર એનરી જ ફલશ્રુમિ.

આિરી જ રરીિટે, દરરીમચનટે લગિરી બટેત્ર ઋચાઓમાં વ્યકિ થિરી આછરીપાિળરી 
ઘ્નાઓનટે આરારટે  રિપથ રિાહ્મરમાં દરરીમચ ઋમષનાં હાડકાંમાંથરી બનાિટેલાં િજ્રથરી 
ઇન્દ્ટે રાક્સોનો િર ક્યા્શનરી કથા આલટેખાઈ. અનટે પછરી એ કથાનક બૃહદ દટેિિામાં પર 
આવ્યું.

ઋગિટેદમાં સ્યટેન પંખરીનટે લગિરી ઘરરી ઋચાઓ છટે. શ્યટેન ઇન્દ્ મા્ટે સોમ આરટે છટે. 
આ સોમનટે જો પ્રિરીકાતમક રરીિટે અમૃિ િરરીકટે લઈએ અનટે શ્યટેનનટે ગરુડ િરરીકટે લઈએ િો 
મહાભારિમાં આિિરી આખરી કથાનું મૂળ અહીં જોઈ રકા્ય. ગરુડ સિગ્શમાંથરી અમૃિ કટેિરી 
રરીિટે લાિટે છટે એનરી રસપ્રદ કથા મહાભારિમાં આિટે છટે. પરંિુ ગરુડના પરારિમનરી કથા 
અમિસંમક્તિ રૂપટે ઋગિટેદમાં જોિા મળટે છટે.

છટેક ઋગિટેદકાળથરી ભાઈ-બહટેન કટે મપિા-પુત્રી િચચટેના અિૈર સંબંરોનટે પાપ 
ગરિામાં આિટે છટે. ઋગિટેદમાં દરા્શિટેલ કથામાં ્યમરીનરી અઘહ્િ માગરરીનો અસિરીકાર 
કરિા ્યમ કહટે છટે કટે, ‘જ ટે ભાઈ બહટેન સાથટે સમાગમ કરટે  છટે િટે પાપરી કહટેિા્ય છટે. િું મનટે 
ત્યજીનટે બરીજા સાથટે આનંદપ્રમોદ કર.’ એ જ રરીિટે પ્રજાપમિ અનટે િટેનરી પુત્રીનરી કથા પર 
ઋગિટેદ, ઐિરટે્ય રિાહ્મર અનટે રિપથ રિાહ્મરમાં આિટે છટે. પોિાનરી પુત્રી સાથટે રિરીડા કરિા 
પ્રજાપમિનટે જોિા દટેિિાઓ િટેનટે પાપ ગરરીનટે પરુપમિ રુદ્નટે િટેનો િર કરિાનું કહટે છટે. અનટે 
રુદ્ િટેમનો િર કરટે  છટે. દટેિોના આરરીિા્શદથરી રુદ્ ત્યારથરી ભૂિપમિ િરરીકટે જારરીિા થ્યા.

આમ ઋગિટેદ, ઉપમનષદો કટે રિાહ્મરગ્ંથોમાં આપરનટે કથાબરીજો કટે કથાના સંકટેિો 
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મળટે છટે. ક્યાંક પુરુરિા, ્યમ્યમરી, ગરુડ કટે નમચકટેિા જ ટેિાનરી સંમક્તિ કથાઓ પર મળટે છટે. 
જ ટેનો એ પછરી આિનાર અનુગામરી કમિઓ પોિપોિાનરી રમકિ, મમિ અનટે પ્રમિભા 
અનુસાર કથામિસિાર કરરીનટે કથાનટે પૂર્શરૂપટે સજ ભે છટે.

હડસટેમબર 2018માં પ્રગ્ થ્યટેલ “કથામિશ્વ’ના મદ્િરી્ય ભાગમાં રામા્યરમાં આિિરી 
13 કથાઓ અનટે મહાભારિમાં આિિરી 145 કથાઓનું સંપાદન ક્યુું છટે.

ભારિરી્ય સમાજજીિન અનટે સંસકૃમિ ઉપર િટેમજ સાહહત્ય અનટે અન્્ય લમલિ- 
કલાઓ પર રામા્યર અનટે મહાભારિનો વ્યાપક પ્રભાિ છટે. દરટેકટે દરટેક ભારિરી્ય 
મહાભારિ અનટે રામા્યરનરી કથાઓથરી પહરમચિ છટે જ. પર કટે્લરીક આડકથાઓનો 
પહરચ્ય એનટે ન પર હો્ય. ભારિરી્ય કથામિશ્વના બરીજા ભાગમાં શ્રરી મરરરીષભાઈએ આિરી 
ઓછરી પહરમચિ આડકથાઓનું પર સંકલન ક્યુું છટે. રામા્યરનરી સંકલના મહાભારિનરી 
િુલનાએ સરીરરીસાદરી છટે. રામ અનટે લક્મર જ્યારટે  મિશ્વામમત્ સાથટે રાક્સોનો મિનાર કરિા 
જગંલમાં જા્ય છટે ત્યારટે  બંનટે ભાઈઓનરી મજજ્ાસાિૃમતિનટે સંિોષિા મિશ્વામમત્ જ ટે કથાઓ 
કહટે છટે િટેમાં, મિભાંડકપુત્ ઋષ્યરૃંગનરી કથા, ગંગાિિરરનરી કથા િથા િાલરી-સુગ્રીિનરી 
પૂિ્શકથાનો સમાિટેર થા્ય છટે.

ભારિના જુદા જુદા ભાગો અનટે પ્રદટેરોમાં િથા બૌદ્ધગ્ંથો, જનૈગ્ંથો અનટે 
લોકકથાઓમાં રામકથાનટે જુદરી જુદરી રરીિટે જોિા-મૂલિિાનો પ્ર્યતન થ્યો છટે. ક્યારટેક િો 
બૌદ્ધ–જનૈગ્ંથો અનટે લોકકથાઓમાં ભારિરી્ય પ્રજાનટે અસિરીકા્ય્શ લાગટે િટેિા અંરોનો 
સમાિટેર થ્યટેલો પર જોઈ રકા્ય છટે. દા.િ. રામા્યરનરી બૌદ્ધ િાચનામાં રામ અનટે સરીિાનટે 
ભાઈબહટેન બિાવ્યાં છટે. િો ‘પઉમચહર્ય’ નામના જનૈ રામા્યરમાં હનુમાનનું લગ્ન પર 
થા્ય છટે. આમ આપરરી મુખ્ય રારામાં હનુમાનનટે બાલરિહ્મચારરી બિાવ્યા છટે. િટેનાથરી િદ્ન 
મભન્ન સિરૂપટે જનૈ કથામાં િટેનું મનરૂપર જોઈ રકા્ય છટે.

કથામિશ્વના બરીજા ભાગમાં જારરીિરી કથાઓમાં સગરકથા, મિશ્વામમત્નરી કથા, 
િા્કા કથા િગટેરટેનો સમાિટેર થા્ય છટે. સગરકથામાં સગરપુત્નો ઉદ્ધાર કરિા સગરના 
જ િંરજ ભગરીરથ દ્ારા થિરી ઘોર િપશ્ચ્યા્શથરી પ્રસન્ન થઈ રિહ્મા દ્ારા હહમાલ્યનરી મો્રી 
પુત્રી ગંગાનું પૃથિરી પર અિિરર થરટે િટેિું િરદાન, મરિજી દ્ારા ગંગાનો ભાર ઝરીલિા 
મા્ટેનરી િૈ્યારરી, ગંગાનું અમભમાન, અમભમાનનટે િોડિા હજારો િષ્શ સુરરી મરિજીનરી જ્ામાં 
ઘૂમરરીઓ ખાિરી ગંગા અંિટે મુકિ થઈ રરિરી પર અિિરટે  છટે. િટે કથાનટે અત્ટે સમામિષ્ટ કરરી 
છટે.

મિશ્વામમત્નરી કથામાં મિશ્વામમત્ અનટે િમરષ્ િચચટેનો સંઘષ્શ બિાવ્યો છટે. િમરષ્ 
પાસટે રહટેલરી રબલા ગા્ય પ્રાતિ કરિા માંગિા મિશ્વામમત્ અનટે િમરષ્ િચચટે સંઘષ્શ સજા્શ્ય 
છટે. જ ટેમાં રાજમષ્શનું પદ મટેળિરીનટે સંિુષ્ટ ન થિાં મિશ્વામમત્ રિહ્મમષ્શ બનિા ઘોર િપશ્ચ્યા્શ 
કરટે  છટે. ‘મૌનવ્રિ’ રારર કરરીનટે અનટેક મિઘનો િચચટે મસથર રહટેિાં અનટે રિોર અનટે લોભ પર 
મિજ્ય મટેળિરીનટે અંિટે મિશ્વામમત્ રિહ્મમષ્શ પદ પ્રાતિ કરટે  છટે. જ ટેનટે િમસષ્ પર િંદન સાથટે 
સિરીકારટે  છટે.

રામા્યરમાં આડકથાઓ પ્રમારમાં ઓછરી છટે. જ્યારટે  મહાભારિ આડકથાઓથરી 
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છલકાિો સમૃદ્ધ ગ્ંથ છટે. એમાં 145 કથાઓનો સમાિટેર કરિામાં આવ્યો છટે. જ ટેમાં 
મહાભારિનટે િાિા્શરસથરી ઊભરાિરી કથાઓ રચિાનો રસ પડટેલો જોઈ રકા્ય છટે. 
મહાભારિકાર પાસટે િટેદ, ઉપમનષદ રિાહ્મરગ્ંથોનો િારસો િો છટે જ, સાથટે સાથટે પરંપરાથરી 
ચાલરી આિિરી લોકકથાઓનો પર લાભ મળ્ો છટે. મહાભારિના કદ્ું-મિનિા, કદ્ુંપુત્ો, 
નાગલોકો, મિનિાપુત્ો અરુર અનટે ગરુડ આહદનરી સાહસ, રૌ્ય્શ અનટે કપોલકમલપિથરી 
છલકાિરી કથાઓ જોઈ રકા્ય છટે.

ભારિરી્ય કથાઓનો મપંડ અનટેક પરંપરાઓથરી બંરા્યટેલો છટે. કોરટે કોનામાંથરી કટે્લું 
લરીરું એ નક્રી કરિંુ ઘરરી િખિ ઐમિહામસક િથ્યોના અભાિટે મુશકટેલ થઈ જા્ય છટે. આનું 
ઉદાહરર આપિાં મરરરીષ પંચાલ નોંરટે છટે ઃ ‘કમિ કામલદાસ ‘અમભજ્ાન રાકુન્િલ’નું 
કથાિાસિુ મહાભારિમાંથરી લાવ્યા છટે. એ િો આપરટે સહુ જારરીએ છરીએ. ઉમારંકર 
જોરરીએ રાકુન્િલના અનુિાદનરી પ્રસિાિનામાં ‘કઠહાહર’ જાિકનો મનદભેર ક્યયો છટે. આ 
જાિકમાં રાજા લાકડાં િરીરનારરી કન્્યાના પ્રટેમમાં પડટે છટે અનટે િટે સગભા્શ થઈ છટે િટે જાણ્યા 
પછરી પોિાનરી િીં્રી આપટે છટે. મા બાળકનટે લઈ રાજા પાસટે જા્ય છટે, રાજા િટેનટે ઓળખિાનરી 
ના પાડટે છટે. અનટે આકારિારરી સાંભળ્ા પછરી જ િટેનો સિરીકાર કરટે  છટે. હિટે કામલદાસ 
પાસટે આ બંનટે પરંપરાઓ જાિકનરી અનટે મહાભારિનરી હોઈ રકટે. મહાભારિના રકંુિલા 
આખ્યાન પાછળ પર લોકકથામાં આિિરી સામગ્રી સંભિરી રકટે. એિરી જ રરીિટે ‘દટેિરામ 
જાિક’ લો. આ કથાના પૂિા્શર્શમાં રામ કૈકટે્યરી ભરિનટે મળિરી કથા છટે. અનટે ઉતિરાર્શમાં 
મહાભારિનરી જારરીિરી ્યક્પ્રશ્ન સંલગ્ન કથા છટે. આિા જાિકમાંથરી મુખ્ય રારાનરી કથાઓ 
આિરી કટે મુખ્ય રારાના સાહહત્યમાંથરી બરું જાિકમાં ગ્યું એ મિરટે ચોક્સ પ્રમારો મટેળિિાં 
ઘરરી િાર અરક્ય નહીં િો મુશકટેલ બનરી જા્ય છટે.’

િડોદરાના પ્રાચ્ય મિદ્ામંહદર િથા પુરટેના ભાંડારકર સંરોરન કટેન્દ્ દ્ારા રામા્યર 
િથા મહાભારિ સમરીમક્િ િાચનાઓ પ્રગ્ થઈ િટેનો સંદભ્શ ્ાંકરી શ્રરી મરરરીષભાઈએ 
મિિટેચકનાતમક નજરથરી મૂળ કથાઓમાં થ્યટેલા પ્રક્ટેપનટે આપરરી સમક્ મૂકરી આપ્યા છટે. 
દા.િ. સહદટેિનું અમિજ્ાન, દ્ૌપદરીનું િસ્તાહરર પ્રસંગ, કૃષર દ્ારા પુરાિાં િસ્ત, 
લક્મરરટેખાનો પ્રસંગ કટે પછરી ‘આંરળાનો પુત્ આંરળો’ િટેિું દ્ૌપદરીનું કથન... િગટેરટે  
ઉપરોકિ સમરીમક્િ િાચનાઓ કરિા કંઈક જુદરી જ રરીિટે આલટેખા્યટેલા પ્રસંગો છટે. એ જ 
રરીિટે ‘દરકુમાર ચહરિ’નરી મૂળ સંસકૃિ કથામાં દુકાળ પડટે છટે ત્યારટે  ભાઈઓ પોિાનરી 
પતનરીઓનટે મારરીનટે ખાઈ જા્ય છટે. જ્યારટે  િટેના ગુજરાિરી અનુિાદમાં ભાઈઓ પતનરીઓનટે 
િટેચરી મારટે  છટે િટેિા ઉલ્ટેખ છટે. અહીં મરરરીષભાઈનરી મિિટેચક દૃમષ્ટ પ્રશ્ન કરટે  છટે. ‘આચા્ય્શ 
હટેમચંદ્ અનટે કુમારપાળનરી જનૈ રમ્શપ્રરીમિ અનટે જનૈ આચારમાં જોિા મળિાં અહહંસાિૃમતિનરી 
દરીઘ્શપરંપરાએ ગુજરાિરી અનુિાદનટે રૂપાંિહરિ ક્યયો?

એ જ રરીિટે, સત્યિાદરી હહરશ્ચંદ્નરી છબરી ભારિરી્ય જનસમાજ પર જ ટે રરીિટે અંકા્યટેલરી 
છટે િટે છબરી મહાભારિમાં મઝલા્યટેલરી છટે. પર ઐિરટે્ય રિાહ્મરમાં િો રાજા હહરશ્ચંદ્નટે દંભરી 
અનટે મનબ્શળિાઓથરી ભરટેલો બિાવ્યો છટે. પર મરરરીષભાઈના મિટે ‘ઐિરટે્ય રિાહ્મર’માં 
રહટેલરી આ છબરીનટે કોઈ ભારિરી્યજન સિરીકારરટે નહહ; કટેમ કટે સત્ય, અહહંસા, ત્યાગ, 
સૌન્દ્ય્શ, ઉદારિા જ ટેિા હકારિાચક ગુરો કોઈ પર સમ્યના રાસકમાં હોિા જોઈએ. એ 
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ગુરોનટે કારરટે જ િટે અનુકરરરી્ય બનટે છટે. એ રરીિટે રામ અનુકરરરી્ય, સરીિા અનુકરરરી્ય 
પરંિુ રાિર કટે દુ્યયોરન–દુઃરાસન અનુકરરરી્ય ન બનટે.’

આપરટે જોઈ રકરીએ છરીએ કટે રામા્યર અનટે મહાભારિ બંનટેનાં િસિુસંકલનમાં 
ઘરો િફાિિ છટે. રામકથા સરીરરી રરીિટે ચાલટે છટે. જ્યારટે  પૂિ્શકાલરીન અનટે સમકાલરીન 
જગિનો પૂરટેપૂરો મચિાર આપિા માંગિા વ્યાસ મહાભારિમાં કથારસનરી સમાંિરટે  
ઇમિહાસ, સંસકૃમિ, નરીમિ, િત્િજ્ાન, સમાજમિદ્ા જ ટેિાં ક્ટેત્ોમાં સહજ પ્રિટેર કરાિટે છટે. 
િળરી િટેમાં આિિરી આડકથાઓમાંથરી મનુષ્યના મનનો િાગ કટે્લરી હદટે જઈનટે કાઢરી રકા્ય 
છટે િટે પર ખ્યાલ આિટે છટે.

જુલાઈ, 2019માં પ્રગ્ થ્યટેલ ભારિરી્ય કથામિશ્વના ત્રીજા ભાગમાં જાિકકથાઓ, 
િસુદટેિહહંડરીનરી કથાઓ, મિમલસૂહરકૃિ ‘પઉમચહર્ય’નરી કથાઓ, ‘િરંગબાલા’નરી કથાઓ, 
‘કથાસહરત્ સાગર’નરી કથાઓ એમ કુલ 135 કથાઓ પ્રાતિ થા્ય છટે. રામા્યર–મહાભારિ 
જ ટેિાં મહાકાવ્યો પછરીનું સૌથરી પ્રભાિક સાહહત્ય ગૌિમબુદ્ધના કારરટે જાિકકથાઓ િથા 
એ પ્રકારનરી અન્્ય પ્રાકૃિ કથાઓમાં પ્રગટું છટે. અનટે આ કથાઓ ક્યાંથરી ક્યાં કટેિરી રરીિટે 
નિા રૂપટે રંગટે પ્રગ્ટે છટે િટેનો મરરરીષભાઈએ ઊંડારથરી અભ્યાસ ક્યયો છટે.

જાિકકથાઓમાં ગૌિમ બુદ્ધના પૂિ્શજન્મનરી કથાઓ છટે. મરરરીષભાઈના મિટે ‘આ 
બરરી કથાઓ કાલપમનક પર હોઈ રકટે. સમાજનટે ્ કાિરી રાખિા મા્ટે આિું કોઈ અસામાન્્ય 
પાત્ સજ ્શિું પડટે. બનરી રકટે કટે ઇમિહાસના ગૌિમબુદ્ધ અનટે જાિક કથાઓના ગૌિમ બુદ્ધ 
જુદા હોઈ રકટે.’

ભારિરી્ય સંસકૃમિમાં દાનનો અનટેરો મહહમા છટે. મા્ટે જ રામા્યર–મહાભારિમાં 
આપરનટે હદલરીપ, હહરશ્ચંદ્, કર્શ, મરમબ આહદ દાનટેશ્વરરી પાત્ો મળટે છટે. િટે જ રરીિટે ગૌિમ 
બુદ્ધનટે લગિરી જાિકકથાઓમાં પર દાન-પારમમિાનો ભારટે  મહહમા છટે. જ ટેમાં મહાિટેસંિર 
જાિક સમિરટેષ ખ્યાિ છટે. બરા મભક્ામપંડોના દાનમાં ગૌિમ બુદ્ધ ટે બટે દાનનટે શ્રટેષ્ કહાં છટે. 
જ ટે મભક્ામપંડનો આહાર ક્યા્શ પછરી બોમર પ્રાતિ થા્ય અનટે જ ટેનો આહાર પામ્યા પછરી 
ભગિાનનું મનમા્શર થા્ય. સુજાિા જાિકનાં કારરટે બોમરપ્રામતિનરી િાિ જારરીિરી બનરી છટે.

મહાભારિમાં આિિરી ‘પંચિંત્’ પ્રકારનરી કથાઓ જાિકમાં પર આિટે છટે. ‘બક 
જાિક’માં લુચચાઈથરી િળાિનરી માછલરીઓનટે ખાઈ જિા બગલાનટે એક કરચલો િટેનટે ગળટે 
િળગરીનટે મારરી નાખટે છટે. મૂખા્શઈનાં પહરરામ કટેિાં આિટે એનરી િાિ ‘મકસ’ અનટે ‘રોહહરરી’ 
જાિકમાં જોિા મળટે છટે. બરીજાનટે ઉપદટેર આપનાર પોિાનરી જાિનટે જ બચાિરી રકિરી નથરી. 
‘અનુરામસક’ જાિકમાં બરીજાનટે ઉપદટેર આપનારરી ચકલરી પોિટે જ મરરી જા્ય છટે. મિદ્ાનો 
્યોગ્ય મિમન્યોગ કરિાં ન આિડટે િો િટેનું પહરરામ ક્યારટેક મૃત્યુ પર હોઈ રકટે. ‘સજીિ’ 
જાિકમાં મંત્મિરારદ મરટેલા િાઘનટે જીિિો કરટે  છટે અનટે િાઘ િટેનટે જ ખાઈ જા્ય છટે. દુદભ્શ 
જાિકકથામાં ્ટ્ે ો પડિાથરી સસલાનટે એમ લાગ્યું કટે પૃથિરી ઊંરરી થઈ ગઈ! અનટે પછરી 
સસલાનરી િાિમાં આંરળો મિશ્વાસ મૂકરીનટે ભાગિાં પ્રારરીઓનટે મસંહરૂપટે જન્મટેલા બોમરસત્િ 
સાચરી િાિથરી ભ્યમુકિ કરટે  છટે. બોમરસત્િટે પોિાના પૂિ્શજન્મોમાં માત્ માનિરીરૂપટે જ નહહ 
હરર, હાથરી, કૂિરા, કાગડા, ઉંદર જ ટેિાં પ્રારરીઓ રૂપટે પર અિિાર લરીરાં હિાં. જાિક- 
કથાઓ બૌદ્ધ રમ્શનરી હોિા છિાં સાંપ્રદામ્યકિા રરાિિરી નથરી. કથાઓના કટેન્દ્માં માત્ 
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મારસ જ નહહ, પ્રત્યટેક જીિ મા્ટે કરુરાનો ભાિ છટે.

પૈરાચરી ભાષામાં રચા્યટેલરી ગુરાઢ્યકૃિ ‘બૃહતકથા’ અમગ્યારમરી–બારમરી સદરી સુરરી 
્કરી અનટે પછરી િટે લુતિ થઈ ગઈ. સદભાગ્યટે સોમદટેિટે િટેનું ‘કથાસહરત્ સાગર’ નામટે સંસકૃિ 
રૂપાંિર ક્યુું. ‘િટેિાળપચરીસરી’ િરરીકટે બહુખ્યાિ કથા એમાં છટે.

િસુદટેિહહંડરી અથા્શત્ િસુદટેિનું ભ્રમર. ભારિરી્ય સાહહત્યમાં કૃષરનરી કથાઓ 
જારરીિરી છટે. પર કૃષરના મપિા િસુદટેિનરી કથા જારરીિરી નથરી. િસુદટેિહહંડરીના ઉતિરાર્શમાં 
િસુદટેિ પોિાનરી ્યુિાિસથામાં ગૃહત્યાગ કરરીનટે ચાલરી નરીકળ્ા હિા અનટે અનટેક કન્્યાઓ 
સાથટે િટેમરટે લગ્ન ક્યાું હિાં એ બરા પોિાના અનુભિોનરી કથા, િસુદટેિ કહરી સંભળાિટે છટે. 
સાંપ્રિ મિિટેચનનરી ભાષામાં િસુદટેિહહંડરી િસુદટેિનરી આતમકથા છટે.

મિમલસૂહરનું ‘પઉમચહર્ય’ િાલમરીહક રામા્યરનટે અનુસરિું હોિા છિાં ઘરરીબરરી 
બાબિોમાં મભન્ન છટે. દા.િ. પઉમચહર્યમાં રામનટે 8000 રારરીઓ બિાિરી છટે. કૈકટે્યરી દ્ારા 
રામનટે િનિાસ અપાિો નથરી. િટે જ રરીિટે િાલરી સુગ્રીિનટે રાજ્ય સોંપરી દરીક્ા લટે છટે. િો િળરી 
રાિરનરી માિાના ગળામાં પહટેરટેલા નિરતનહારમાં પડિા પ્રમિમબંબથરી રાિર મા્ટે 
‘દસમુખા’ નામ પડ્ું િટેિરી િાિ, રામનટે બદલટે લક્મરનટે હાથટે રાિરિર િથા રાિરના 
પક્ટે ્યુદ્ધ લડિા હનુમાન અનટે બહુપતનરીઓ મટેળિિા હનુમાન, િગટેરટે  મૂળ રામા્યરથરી જુદા 
પડિા પ્રસંગો નોંધ્યા છટે.

િરંગલોલાનરી કથાઓમાં ‘િતસદટેર’, ‘િરંગિિરીનો જન્મ’ િથા ‘પૂિ્શભિનો િૃતિાંિ’, 
‘ચરિિાકમમથુન’ આહદ કથાઓનું આલટેખન થ્યું છટે.

નિટેમબર 2019માં પ્રગ્ થ્યટેલા ભારિરી્ય કથામિશ્વના ચોથા ખંડમાં પંચિંત્, 
હહિોપદટેર, કાદમબરરી, શ્રરીમદભાગિિ, ્યોગિમસષ્ મહારામા્યર, દરકુમાર ચહરિ, 
મરલપપદરીગારમ, મત્ષમષ્ટરલાકાપુરુષચહરિ, દટેિરી ભાગિિ, િથા સકંર માકુંડટે્ય મિષણ, 
પદ્મ, હહરિંર રિહ્મિૈિિ્શ, િા્યુ, મરિ, રિહ્માંડ, નારદ, મતસ્ય આહદ પુરારોમાં આિિરી 184 
કથાઓ સંપાહદિ થઈ છટે.

મૂખ્શ પુત્ોનટે રારા બનાિિા માંગિો રાજા પંહડિ મિષણરમા્શનટે જિાબદારરી સોંપટે છટે. 
છ મહહનામાં રાજકુમારોનટે મિદ્ાન બનિાનું પંહડિ િચન આપટે છટે અનટે એ રરીિટે ‘પંચિંત્’ 
રચા્ય છટે. કથાસાહહત્યમાં પંચિંત્નું મિમરષ્ટ સથાન છટે. ડૉ. ભોગરીલાલ સાંડટેસરાએ 
‘પંચિંત્’નટે મિશ્વસાહહત્યના ગ્ંથ િરરીકટે ઓળખાવ્યો છટે. મૂળ પંચિંત્ િો નષ્ટ થઈ ગ્યું છટે. 
છિાં િટેનો રચનાસમ્ય ઈ.સ. 100થરી ઈ.સ. 500 િચચટે હોિાનું મિદ્ાનો કહટે છટે. ઈરાનના 
રાજા નૌરરીરિાંએ ‘પંચિંત્’નો અનુિાદ પહટેલિરી ભાષામાં કરાવ્યો. મૂળ અનુિાદ નષ્ટ 
થ્યો છટે પર એમાંથરી બરીજી ભાષાઓમાં થ્યટેલ અનુિાદ સચિાઈ રહા છટે. ગુજરાિરી 
ભાષામાં ડૉ. ભોગરીલાલ સાંડટેસરાએ િટેનો અસામાન્્ય અનુિાદ આપ્યો છટે.

પંચિંત્ કથાઓ પ્રારરીઓનટે કટેન્દ્માં રાખરીનટે કહટેિાઈ છટે. અહીં િાઘ, મસંહ, હાથરી કટે 
િાનર જ ટેિાં પ્રારરીઓ જ નથરી, પર જૂ, માંકડ, મરમાખરી જ ટેિાં સૂક્મ જિંુઓ પર પાત્રૂપટે 
જોિા મળટે છટે. િળરી, અહીં મુખ્ય કથાનરી િચચટે અિાંિર કથાઓ કહો કટે િાિા્શમાં િાિા્શ આિટે 
એ રરીિટે કથનરૈલરી આલટેખાઈ છટે.
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‘હહિોપદટેર ગ્ંથ’ પંચિંત્નો જ મિસિાર છટે. મરરરીષભાઈ નોંરટે છટે િટેમ ‘મૂળમાં િો 
આિરી કથાઓનો આર્ય ઉપદટેર આપિાનો હિો એ્લટે િટેનટે મા્ટે મનમમતિો રોરરી કાઢિામાં 
આવ્યાં. બાળકોમાં ખૂબ જ જારરીિરી થ્યટેલરી િાિા્શ ‘મસંહ અનટે સસલો’ આ બંનટે સંચ્યોમાં 
છટે. અહીં પ્રારરીઓ મસંહનટે એ્લટે કટે િનરાજનટે રાજરમ્શ રરીખિટે છટે, આ રાજરમ્શ જો 
રાજકુમારો સાંભળટે અનટે િટે આતમસાત્ કરટે  િો િટેમનામાં ડહાપર આિરી રકટે. આ િાિા્શમાં 
એક બાજુ અલપરમકિ રરાિિો સસલો અનટે બરીજી બાજુ પ્રચંડ રમકિ રરાિિા મસંહ, 
એક બાજુ બુમદ્ધ િો બરીજી બાજુ બળ, એક િરફ હહંસકિા છટે િો બરીજી બાજુ િટેનો 
પ્રમિકાર ચાિુ્ય્શથરી, અહહંસાથરી કરનાર પ્રારરીઓ છટે. આમ, પરસપર મિરોર ઉપજાિરીનટે 
નાટાતમકિા ઊભરી કરિામાં આિરી છટે. આ કથાનું સાિ જુદરી રરીિટે પુનરાિિ્શન હ્્ોડરી 
અનટે સમુદ્કથા કરાિટે છટે. આ કથા કથનરૈલરી મા્ટે પર જારરીિરી છટે. અહીં િો સમગ્ પંખરી-
જગિ ભટેગું થા્ય છટે. આ પ્રારરીઓ પાસટે પુરારકથાનાં દૃષ્ટાંિો પર કહટેિડાવ્યાં છટે. િટે 
ઉપરાંિ મનુસમૃમિ અનટે િરાહમમહહરના ગ્ંથ જ ટેિાથરી પર સજ ્શક પહરમચિ છટે.’

ભારિરી્ય સંસકૃમિ પર જ ટેનરી ઘમનષ્ અસર છટે િટેિાં િટેદપુરારોમાં ઉપમનષદોમાં 
રહટેલા રુષકજ્ાનમાં સામાન્્ય લોકોનટે રસ ના પડટે એ સિાભામિક છટે. એ્લટે સિપુરારરીઓએ 
ભગિાનનો મહહમા ગાિા પુરારોનરી રચના કરરી. પુરારોમાં નરીમિ, િત્િમચંિન, 
ગૃહસથાશ્રમમાં થ્યટેલાં પાપોનટે મનિારિા મા્ટેનાં પ્રા્યમશ્ચતિ, પૂિ્શજન્મ, િિ્શમાન જન્મ 
આહદનરી કથાઓ છટે. સિ્યુગ, ત્ટેિા્યુગ, દ્ાપર્યુગ અનટે કળરી્યુગમાં મિભામજિ પુરારોમાં 
રિહ્મચ્ય્શ, અહહંસા, સત્ય, અસિટે્ય િથા અપહરગ્હ જ ટેિા પાંચ રરીલનો મનદભેર કરિામાં 
આવ્યો છટે. આના અનુસંરાનટે મરરરીષભાઈ જરાિટે છટે ઃ ‘ઈરાિાસ્યમ ઉપમનષદ’માં પર 
સૂક્મ રરીિટે આ િાિ આિટે જ છટે. માનિમાત્નટે ચાહિાનરી િાિ મિસિરિરી જીિમાત્ પ્રત્યટેના 
પ્રટેમ સુરરી આિરટે – એ રરીિટે જોઈરું િો ત્રીસરીના કમિ ઉમારંકર જોરરીનરી િાિ પૂરટેપૂરરી 
સાચરી – ‘મિરાલટે જગ મિસિારટે  નથરી એક જ માનિરી’. નરમસંહ મહટેિાએ ‘િૈષરિજન’માં 
પર રું કહું હિું? અહીં અિારનિાર ભગિાન પ્રત્યટેના પ્રટેમનરી િાિ કરિામાં આિરી છટે. 
ભગિાન ઈશ્વરનો કોઈ સથૂળ અથ્શ કરિાનો ન હો્ય, સામાન્્ય માનિરીનટે અમૂિ્શ રરીિટે 
સમજાિિાથરી કરો અથ્શ સરિો નથરી – એ્લટે જ દૃષ્ટાંિો, રૂપકો, કથાઓ િડટે મિશ્વભરમાં 
જોિા મળિા સજ ્શન પાછળ રહટેલરી કોઈક રમકિનો સિરીકાર કરિામાં આવ્યો છટે.’

હડસટેમબર, 2019માં પ્રગ્ થ્યટેલા ભારિરી્ય કથામિશ્વના પાંચમા ભાગમાં 
આિશ્યકચૂરદી, રાભા, સરીદરી-કચછરી લોકકથાઓ; મમઝો, મત્પુરા, બુન્દટેલખંડ, પંજાબ આહદ 
પ્રદટેરનરી લોકકથાઓ, હેંડો િાિ માંડરીએ, બાનરી િાિો, કાહઠ્યાિાડરીનરી જૂનરી િાિા્શઓ કટે 
કંુકરા અનટે અરિલ્રી લોકનરી આહદિાસરી કથાઓ, ઉદૂ્શ લોકકથાઓ આહદ ભારિરી્ય 
સંસકૃમિનટે પ્રગ્ કરિરી ભારિનરી જુદરી જુદરી ભાષાઓ અનટે જુદા જુદા પ્રદટેરોનું પ્રમિમનમરતિ 
કરિરી 46 લોકકથાઓ સંપાહદિ કરિામાં આિરી છટે.

આપરા પ્રાચરીન કથાસાહહત્યમાં જ ટે બરરી ગૌર કથાઓ સંકમલિ થઈ છટે િટે અનટે 
આ લોકસાહહત્યનરી કથાઓ એકબરીજાનરી બહુ મનક્ છટે. આ બરરી લોકકથાઓમાં 
પરંપરાથરી ચાલરી આિિા કથાઘ્કો જોિા મળટે છટે. કટે્લરી બરરી કથાઓમાં અદટેખરી રારરીઓ 
રાજાનરી માનરીિરી રારરીનટે સાિરરરી અનટે સુંથરી્યું જન્મ્યાં છટે એમ કહરી િટેના બાળકનટે નદરીમાં, 
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સરોિરમાં કટે ઉકરડટે નંખાિરી દટે છટે. અહીં ‘સાિ બાળકોનરી મા’, ‘િરકન્્યા’ ‘કોબરીમાંથરી 
મોિરી’માં આિા જ કથાિસિુનો મિમન્યોગ કરિામાં આવ્યો છટે. કટે્લરીક કથાઓમાં 
િાસિિનરી સાથટે સાથટે અમિપ્રાકૃિ િત્િ પર પ્રિટેર પામ્યું છટે. જ ટેમ કટે ‘નુિઈનરી કથા’માં 
દુઃખરી બહટેન સમડરીઓ પાસટે, પાંખ, ચાંચ અનટે નહોર માંગટે અનટે સમડરીઓ િટેનટે આપટે પર 
ખરરી. િો ‘િટેન્િટેન્્યાનરી કથા’ કટે ‘લંગડાનરી કથા’માં મૂરખભાઈઓનટે બુમદ્ધબળ િડટે છટેિરિરી 
બહટેનોનરી કથા આલટેખાઈ છટે.

આ કથાઓમાં પુરુષો કરિાં સ્તરીઓનટે િરુ બુમદ્ધરાળરી દટેખાડિામાં આિટે છટે. 
‘હહરરપરરી અનટે કંુિરારરી’નરી કથામાં એક પતનરી પોિાનરી રમકિ અનટે બાહુબળ િડટે ડાકર 
જ ટેિરી ઇન્દર મહારાજનરી અપસરાના પંજામાંથરી પોિાના પમિનટે છોડાિટે છટે. સાિ સામાન્્ય 
જામિમાં જન્મટેલરી કન્્યા જારરી–મિજારરી કથામાં રાજકુમારનટે પરાસિ કરટે  છટે. ‘હાથ પત્ 
રોઈનટે પારરી પા્યું’, ‘િારરી્યુગ’ જ ટેિરી િાિા્શઓમાં પર સ્તરીઓનરી બુમદ્ધરમકિનો પહરચ્ય 
મળટે છટે.

ભારિરી્ય સંસકૃમિ સમન્િ્યિાદરી સંસકૃમિ છટે. િટેમાં એક િરફ રિહ્મમિદ્ાનું િચ્શસિ 
હિું. િો બરીજી બાજુ આ્ય્શ સંસકૃમિનરી સામટે આહદમ સતિા હિરી. મરરરીષભાઈએ ્યથાથ્શ 
મનરરીક્ર કરિાં નોંધ્યું છટે કટે, ‘ક્યારટેક પરસપર મિરોરરી બનિરી સંસકૃમિઓ છટેિ્ટે િો 
પરસપર સમન્િ્ય કરરીનટે જીિિરી થઈ. દરાિિારનરી કથામાં પર આ્યયોએ સમારાન 
કરિાનો કટે્લો બરો પ્ર્યતન ક્યયો છટે. મતસ્ય, કછ્પ, િરાહ, નૃમસંહ દ્ારા આહદમ જગિ 
પ્રિટેશ્યું. િામન–પરરુરામનરી પાછળ પાછળ રામકૃષર પ્રિટેશ્યા. બૌદ્ધ રમ્શના િરિા જિા 
િચ્શસનટે કારરટે બુદ્ધનટે મિષણના અિિાર િરરીકટે સિરીકારરી લરીરા.’

રિાહ્મર, ક્મત્્ય અનટે આહદમ સતિાઓ િચચટેના સંઘષયો પર આ કથાઓ દ્ારા જોઈ 
રકા્ય છટે. મિશ્વામમત્ અનટે િમરષ્ િચચટેના સંઘષ્શનરી કથા સૌથરી િરારટે  જારરીિરી છટે. ચારટે  
િરયોમાં રિાહ્મરો ચહડ્યાિા છટે એિા િાિાિરરનટે કારરટે રાજમષ્શ િરરીકટે ઓળખાિા 
મિશ્વામમત્ રિહ્મમષ્શ િરરીકટે ઓળખાિા મા્ટે આકરંુ િપ કરટે  છટે. િો, પાિ્શિરીનટે કોઈએ દટેિકન્્યા 
કટે ક્મત્્ય કન્્યા િરરીકટે આલટેખરી નથરી િટે હહમાલ્યનરી પુત્રી છટે, કહો કટે પિ્શિપુત્રી છટે. 
રામા્યરનરી સરીિા િસુંરરાપુત્રી છટે. અનટે મહાભારિનરી દ્ૌપદરી અમગ્નકન્્યા છટે. આમ, 
પાિ્શિરી ગાઢ િનરાિનથરી ઘટેરા્યટેલા હહમાલ્યનરી પુત્રી છટે, સરીિા અનટે દ્ૌપદરી પર પ્રાકૃમિક 
પહરબળોનરી જ નરીપજ છટે. પાિ્શિરી કોઈ દટેિનટે મા્ટે િપ કરિરી નથરી પર આહદમ દટેિ મરિનટે 
િરિા મા્ટે િપ કરટે  છટે. મરિ અનટે પાિ્શિરીનું લગ્ન થા્ય િો જ આસુરરી રમકિઓનો સંહાર 
કરનાર કુમાર જન્મરી રકટે. અનટે એ્લટે ઇન્દ્ાહદ દટેિો મરિ-પાિ્શિરીનાં લગ્નનટે અનુમોદન 
આપટે છટે. આમ, આહદમ સંસકૃમિ દ્ારા દુષ્ટિા પર મિજ્ય મળટે છટે. અહીં આપરટે રિાહ્મર, 
ક્મત્્ય અનટે આહદમ સતિાઓ િચચટે સમન્િ્ય થ્યટેલો જોઈ રકરીએ છરીએ.

ભારિરી્ય કથામિશ્વના પાંચ ગ્ંથોમાં સંપાહદિ કથાઓ અનટે આડકથાઓ રિમરઃ 
િાંચિાં આપરનટે ્યોગ્ય સંદભ્શમાં િટેનટે સમજિાનરી અનટે પ્રમારિાનરી ચાિરી મળટે છટે. 
મરરરીષભાઈએ આ પાંચટે્ય ભાગનરી કથાઓના સંકલન પૂિભે મૂકટેલરી પ્રસિાિનાઓ 
મરરરીષભાઈનરી માત્ સંપાદક િરરીકટેનરી સૂઝ અનટે સમજનાં જ નહીં, સંરોરક િરરીકટેનરી 
સજ્જિાનાં પર દર્શન કરાિટે છટે. 169 પાનાંમાં મિસિરટેલરી પાંચ ભાગનરી પ્રસિાિના આપરનટે 
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અહીં મુકા્યટેલરી કથાઓના મિકાસ, મસથત્યંિરોનરી સાથટે ભારિરી્ય ઇમિહાસ, સમાજ, 
સંસકૃમિમાં આિિાં પહરિિ્શનો પર િુલનાતમક અભ્યાસ મા્ટે મહત્િનાં બનરી રહ છટે. 
ભારિરી્ય કથામિશ્વના િાંચન પછરી ભાિકોનટે અનટે મિિટેચકોનટે એક પ્રશ્નનો સામનો અચૂક 
કરિો પડરટે ઃ મિિટેચક મરરરીષભાઈ ચહડ્યાિા કટે સંપાદક મરરરીષભાઈ ચહડ્યાિા? 
મરરરીષભાઈનરી સંપાદકરી્ય રમકિ અનટે મિિટેચકરી્ય સજ્જિા જારટે કટે હરરીફાઈ કરિાં હો્ય 
એિું લાગટે છટે. આિા ઉતકૃષ્ટ ગ્ંથોના સંપાદન મા્ટે મરરરીષભાઈના આપરટે હંમટેરાં ઋરરી 
રહરીરું.

q
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વાતાતાસવાદ

સ્તી-સંતાપનું	સરનામું	:	‘ગામ	:	બળેલ	પીપવળ્યા’

કેસર	મકવાણા

પારૂલ ખખખરનું નામ ચાલુ િષભે કોરોનાનરી બરીજી લહટેર િખિટે એમનરી – 
‘રબિાહહનરી ગંગા...’ કમિિાથરી દટેર-મિદટેર સુરરી મિરટેષ જારરીિું થ્યું છટે. જો કટે અમ 
સૌરાષ્ટિ્ાસરીઓ મા્ટે એમનું નામ જરા્ય અપહરમચિ નહોિું. કમિસંમટેલનોમાં એમનું 
કાવ્યપાઠન ખાસ ધ્યાન ખેંચિું ઘરાંએ માણ્યું-જાણ્યું છટે. એક મનજી કાવ્યઅિાજનાં રનરી 
કિમ્યત્રી પારુલ ખખખર સારા િાિા્શકાર પર છટે િટેનાથરી પર આપરટે અિગિ છરીએ. અહીં 
િટેમનરી - ‘પરબ’ સપ્ટેમબર : 2021માં પ્રગ્ િાિા્શ ‘ગામ : બળટેલ પરીપમળ્યા’નો આસિાદ 
કરિા-કરાિિાનો ઉપરિમ છટે.

િાિા્શ – ‘ગામ : બળટેલ પરીપમળ્યા’નું કથાિસિુ કંઈક આિું છટે : મા સાથટે અિાર- 
નિાર મોસાળનાં ગામ આિિરી જ્યુના હદિસો ગોળથરી્ય ગળ્ા બનરી રહટેિા. નદરીએ 
નહાિા જિું, િરીરડા ગાળિા, િડલટે હીંચકા ખાિા િગટેરટે  બાલરમિોમાં હદિસ ચપ્રી 
િગાડિાં પૂરો થઈ જિો. સાંજ પડિાં બા (નાનરી) જ્યુનટે આંગળરીએ ઝાલરીનટે દૂર લટેિા 
ભરિાડિાડટે લઈ જિાં નટે રાત્ટે સૂિરી િખિટે ‘બા, િાિા્શ કહોનટે !’ એિો બાળસહજ આગ્હ 
કરિરી ત્યારટે  બા િાિા્શ માંડિાં : ‘એક હિું ગામ. ગામનું નામ બળટેલ પરીપમળ્યા. ગામમાં 
એક રાજા. રાજાનટે બટે રારરી. એક માનટેિરી એક અરમાનટેિરી...’ િાિા્શનરી રરૂઆિ કા્યમ 
આિરી જ હો્ય, પરંિુ પછરી એમાં જુદરી જુદરી ઘ્નાઓ ઉમટેરાિરી જા્ય અનટે િાિા્શ રસપ્રદ 
બનિરી જા્ય. જ્યુ િાિા્શરસ મારિરી મારિરી મનદ્ાદટેિરીનટે આરરીન થા્ય. ગળા-હાથ-પટે્નરી 
બળટેલરી ચામડરીિાળાં બા નમરાં, સુંદર અનટે હટેિાળ છટે. પર બા સાથટે જ્યુનરી મમમરી રોભા 
દ્ારા થિરી આિરી ગંભરીર િાિો –

– ‘કટે્લાં િરસ થ્યાં બા, હંુ આ જ્યુ જ ટેિડરી હિરી ત્યારનરી જોિરી આિું છુ.ં.. િમટે આ 
બરું કટેમ ચલાિરી લ્યો છો ?’

– ‘િો ક્યાં સુરરી આ બળિરા સહન કરિાનરી છટે ? હિટે િો રોળા આવ્યા.’
– ‘જોિો બા, િમટે દાઝરી ગ્યાં ત્યારટે  િો હંુ જ્યુ જ ટેિડરી હિરી એ્લટે કાંઈ નોિરી 

સમજિરી. પર હિટે મારાથરી આ સહન નથરી થાિું કહરી દઉં છુ.ં’
– ‘જોિો બા, કાલટે િું હંુ િઈ જઈર. િમારંુ માનરીનટે આ્લા હદિસ ચુપ રહરી પર 

આજ ટે િો ફેંસલો ક્યભે જ પાર.’
– અરસમજ જ્યુનટે સમજાિરી નથરી. િષયો સુરરી જ્યુનું ગામડટે જિાનું રહું. પર જ્યુ 

બોડ્શમાં આિરી એ સાથટે એ ભરિરનરી કટેદમાં પુરાઈ ગઈ. ગામડુ ંછૂ્રી ગ્યું અનટે બાનરી 
મુલાકાિો્ય છૂ્રી ગઈ. જ્યુ કહટે છટે કટે : ‘મમમરી સાથટે બાનરી ઘરરી િાિો થિરી પર મારટે  બાનરી 
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બળટેલ ચામડરી અનટે એ ચામડરી નરીચટેનરી બળિરાનું સરનામું રોરિું હિું. મમમરી સાથટે આ 
ચચા્શ કરિા જ ટેિડરી મો્રી હંુ ક્યારટે્ય થઈ જ ન રકરી. લગ્ન થ્યાં અનટે સાસરટે  ગઈ િો પર 
એ સરનામું ન જડ્ું િટે ન જ જડ્ું.’

નટે એક હદિસ ફોન આવ્યો કટે બા અમિર્ય બરીમાર છટે. મમમરી પહટેલાં જ્યુ પહોંચરી 
ગઈ ગામડટે. િાિથરી રખિા બાના રરરીરનટે સપર્શ થિાં જ બાએ જ્યુનટે ઓળખરી. 
એકબરીજાનરી હંૂફમાં બન્નટે રમળ્યાિ થ્યાં. બાનરી િમબ્યિ િરારટે  ખરાબ હિરી એ્લટે 
ખારાપરીરા િગર રાિ પડરી નટે બાનરી પાસટે જ ખા્લો ઢાળરી સૂિટેલરી જ્યુએ બાનટે વહાલ 
કરિાં જારટે છટેલ્રી િાર કહટેિરી હો્ય એમ કહું, ‘બા, િાિા્શ કહોનટે !’ બાનરી િાિભરરી 
આંખમાં ચમક આિરી. એમરટે અરકિ અિાજ ટે િાિા્શ કહટેિરી રરૂ કરરી. ‘એક ગામ હિું...’ 
આ છટેલ્રી િારનરી િાિા્શ પૂરરી થા્ય એ સાથટે જ્યુનટે બાનરી બળટેલ ચામડરી અનટે ચામડરી 
નરીચટેનરી બળિરાનું સરનામું મળરી આિટે છટે. બા એક જ ઘરટેડથરી કા્યમ જ ટે િાિા્શ કહટેિા હિાં 
એમાં સિ-િટેદનાનટે ઘૂં્િાં હિાં નટે પોિાનરી પરીડાનટે જ કથિાં હિાં. દુમન્યાદારરીથરી જ્ાિ 
થ્યટેલ જ્યુ સહજિાથરી બરું પામરી જા્ય છટે. િાિા્શ પૂરરી કરરીનટે બા જ્યુનટે િટેના સાસરાના 
ગામ મિરટે ‘કટેિું’ક છટે ગામ ?’ પૂછટે છટે, ત્યારટે  જ્યુ ‘આમ િો બળટેલ પરીપમળ્યા જ ટેિું જ.’ 
કહટે છટે. ગળગળા કંઠટે કહટેિા્યટેલા આ ર્બદોમાં રહટેલ સહાનુભૂમિ અનટે સમ-સંિટેદનાના 
મમશ્રરથરી ભાિકનટે અમભમષકિ કરરી િાિા્શ મિરમટે છટે. 

આમ િાિા્શ આપરા પુરુષપ્રરાન સમાજમાં છાછિારટે  જોિા મળિરી સ્તરી-અિમાનનાનરી 
કરુર કથનરી સમરી િાિા્શ છટે. ભ્રમરિૃમતિનટે લઈ પુરુષના લગ્નટેિર સંબંરથરી સજા્શિું 
સ્તરી-િટેદનાનું આ બૃહિ એક રરીિટે નિું નથરી. કહો કટે સમાજમાં અનટે સાહહત્યમાં પર આ 
િૃતિાંિ મચરપહરમચિ છટે. છિાં અહીં િસિુનટે િાિા્શમાં રૂપાંિહરિ કરનારાં િાનાં – િાિા્શરરીમિ 
નટે ભાષામભવ્યમકિ નિરી છટે િટેથરી િાિા્શ આસિાદ્ બનરી છટે. સૌથરી આકષ્શક િો િાિા્શનું 
કથનકટેન્દ્ છટે. જ્યુના કથનકટેન્દ્થરી રજૂ થિરી િાિા્શ બાળમાનસનરી અરસમજથરી સમજ 
સુરરી મિકસટે-મિસિરટે , એિરી િાિા્શભૂમમ આ િૃતિાંિનટે રસપ્રદ િાિા્શ બનાિટે છટે. સાથટે જ્યુનરી 
બાળરમિોમાંથરી પ્રાતિ આનંદમ્યરી હળિુંફૂલ જીિન નટે બાનું િટેદનામ્યરી ભારઝલ્ું જીિન 
– એ બટે મભન્ન જીિનમુદ્ાનરી સહોપમસથમિ િાિા્શનટે સદ્ ભૂપૃષ્ પૂરરી પાડટે છટે. આમ અહીં 
પહરમચિ સામામજક િાસિિનરી ભોં્યનટે િાિા્શતમક નરીમિ-રરીમિથરી િાગિા-િાકિાનો પ્રરસ્ય 
પ્ર્યાસ થ્યો છટે. 

મોસાળમાં આિટેલરી બાળ જ્યુનરી નજરટે–બ્બબટે ઓસરરીએ ચાર-ચાર ઓરડાિાળા 
મકાનમાં ઘર-દુકાન ભટેગાં છટે. સંજ ટેરો કાઢિાં બા ફમળ્યામાં આવ્યાં િો જ્યુનટે ‘બા 
અષ્ટભુજાળરી દટેિરી જ ટેિાં લાગિાં હિાં’ – આિરી બાળકલપનાના આનંદ-ઉલ્ાસથરી 
આરંભાિરી િાિા્શ, િરિ જ મમમરીના ‘બા, બાપુજી હજી નો આવ્યા ?’ – પ્રશ્નથરી ગંભરીર 
રૂખ ભરરી પ્ર્યાર કરટે  છટે. ઉપર કથાિસિુમાં િર્શવ્યા એ જ્યુનટે ન સમજાિાં ‘મમમરી-બા’ના 
સંિાદોમાં સફુ્ થિું બાનું ‘બળિરામ્યરી જીિન’ હિટે િો બાએ કોઠટે પાડરી લરીરું છટે. પર 
જ્યુનરી મમમરી રોભા હિટે આ બાબિટે ચૂપ રહટેિા નથરી માગિરી. આ બરું બન્્યું ત્યારટે  રોભા 
જ્યુ જ ટેિડરી હિરી એ્લટે એનટે કાંઈ સમજા્યું નહોિું, પર હિટે એનટે સમજા્યું છટે. એ્લટે જ 
એ જાહટેર કરટે  છટે કટે આજ ટે એ બાપુજી સાથટે િાિ કરરટે. ત્યારટે  ‘જલારામબાપાનાં સોગન’ 
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આપરીનટે બા િટેનટે ચૂપ કરરી દટે છટે. ‘િો ક્યાં સુરરી સહન કરિું છટે ?’ એિા રોભાના પ્રશ્નના 
જિાબમાં બા ‘નસરીબમાં હો્ય ન્્યા લગર.’ કહરી િાિનો િીં્ો િાળટે છટે. રોભા જારટે છટે કટે 
આ બળિરા નસરીબમાં નહોિરી િોપર બા સહન કરરી રહાં છટે. બાનરી બળટેલરી ચામડરી અનટે 
એનરી ભરીિરનરી બળિરાનું રહસ્ય બાના પ્રાર્બરિાદરી ડહાપરથરી અકબંર જ રહરી જા્ય છટે 
– જ્યુ અનટે ભાિક બંનટે મા્ટે. હકરીકિટે બા દ્ારા કહટેિાિરી િાિા્શમાં રાજાનરી ‘અરમાનટેિરી 
રારરી’ િટે કલપનાનરી નહીં, પર બા પોિટે જ છટે િટે આપરટે અનટે જ્યુ બા-મુખટે અંિટે કહટેિાિરી 
‘િાિા્શથરી જારરી રકરીએ છરીએ : રાજાનરી દોમદોમ સાહબરીમાં ‘માનટેિરી રારરી’ િરરીકટે આિટેલાં 
‘બા’ ખાનદાન અનટે બરા િટેિાર સાચિનારાં હિાં. રાજા પર આ માનટેિરી રારરીના રૂપ 
પાછળ ઘટેલો ઘટેલો હિો. પારરી માંગટે ત્યાં દૂર હાજર કરિો. એમાં ગામમાં એક રૂપરૂપનાં 
અંબાર જ ટેિરી સોનારર આિરી. રાજા પર આખરટે  આદમરી મારાહ જ િટે લપ્ાઈ ગ્યો 
રૂપનરી જાળમાં. ગામનરી બારોબાર બરીજો ગઢ બંરા્યિો. રાજમટેલ સાચિરીનટે બટેઠટેલરી માનટેિરી 
રારરી અમરમાનટેિરી થઈ. રાજરારરીનટે બરરી્ય ખબર પર કરટે્ય રું ? જા્ય િો ક્યાં જા્ય ? 
અંદરના ડામ કોનટે દટેખાડટે ? આંહુડુ ંપાડટે િો ખાનદાનરી લાજ ટે. એક દરી કાળજુ ંકાઠુ ંકરરીનટે 
રસોડટે જઈ િાિડટે મટેલ્યું િટેલ... ઊકળિા િટેલના િાિડાના બટે્ય હાથા પકડરીનટે િાિડો િાળ્ો 
ઊંરો... િટેત્રીસ રિોડ દટેિિા જોઈ’્યા્શ નટે રારરીએ પોિાના નસરીબનો ફેંસલો કરરી ના્યખો. 
ફળફળિું િટેલ આખા હડલટે ફરરી િળ્ું. રારરીનટે જ ટે ્ાઢક થઈ... જ ટે ્ાઢક થઈ... પર રારરી 
િાલામૂઈ... બાળોમિ્યાનરી બળટેલરી િટે ઠાઠડરીએ ક્યાંથરી ઠરટે  ? ઈ અભાગરરી બચરી ગઈ િટે 
આખો જલમારો બળિરી જ રહરી... બળિરી જ રહરી. – આ આખું િૃતિાંિ બાના આતમકથન 
રૂપટે આિિાનટે બદલટે બાના મુખટે કહટેિાિરી િાિા્શરૂપટે, પર ‘સટેલફ પ્રોજ ટેકરન’ – સિપ્રક્ટેપરરૂપટે 
આિિું હોિાથરી ‘િરિોમકિ’ બનરીનટે વ્યંજના સિરટે  પ્રિિદી રહટે છટે. િાિા્શના આરંભટે જ્યુ િડટે 
થ્યટેલ બાનું િર્શન – ‘બાનાં ગળું, છાિરી, પટે્, હાથ બળટેલરી ચામડરીથરી મઢા્યટેલાં હિાં. ઠટેરઠટેર 
કાળા-સફટેદ રાબાં દટેખાિાં હિાં. દાઝટેલરી ચામડરી રરરીર પર એિરી રરીિટે ચોં્રી ગઈ હિરી કટે 
કંઈક મિમચત્ અનટે ખરબચડરી સપા્રીમાં ફટેરિાઈ ગઈ હિરી.’ – આ સથૂળના મમષટે સજગ 
થ્યટેલરી આપરરી મજજ્ાસા અંિટે સથૂળ પડછટેનરી ભરીિરરી – સૂક્મ પરીડા્યુકિ કરુર િથ્યથરી 
પહરસકૃિ થઈ રહટે છટે.

પ્રસિુિ િાિા્શમાં જોિા મળિરી િાિા્શમાં િાિા્શ્યોજનાનરી રરીિ પર આમ િો નિરી નથરી. 
મદ્રટેફનરી ‘મુકંુદરા્ય’ કટે સુરટેર જોરરીનરી ‘થરીગડુ’ં અનટે બરીજી ઘરરી િાિા્શઓમાં આપરનટે 
એનો સદ્ પહરચ્ય થિો રહો છટે. અહીં પર ‘િાિા્શમાં િાિા્શ’ કહટેિાનરી રરીમિથરી િાિા્શનરી 
સં્યોજના અનટે િસિુના હાદ્શનટે ઉદ્ ઘાહ્િ કરિાનો ઉપરિમ રખા્યો છટે. પરંિુ આ ઉપરિમ 
માત્ પ્ર્યુમકિ િરરીકટે નહીં પર િાિા્શનરી આંિહરક જરૂહર્યાિ રૂપટે ્યોજા્યો હોિાથરી એનરી 
પ્ર્યોજના સાથ્શક બનરી રહટે છટે. આ પ્ર્યુમકિના મિમન્યોગ થકરી જ – િાિા્શન્િટે જ્યુ, બાના 
જીિનકરુરનટે સઘન રૂપમાં પામટે છટે. આ અિાન્િર િાિા્શમિમન્યોજન મિના બાના કરુર 
જીિનનો આિો સૂક્મ સાક્ાતકાર અન્્ય કોઈ રરીમિએ સંભિ લાગિો નથરી, એ જ આ 
િાિા્શપ્ર્યુમકિનરી સફળિા છટે. િળરી, પ્રસિુિ િાિા્શ કથક-જ્યુના કથનથરી કહટેિા્ય છટે, િટેમાં 
ઉકિ પ્ર્યુમકિથરી કથનનો દોર બદલાિા અન્્ય કથન–િાિા્શ કહટેિાના મમષટે બાનું િળસોરઠરી 
કથન – પર િાિા્શમાં ઉમટેરા્ય છટે. આથરી િાિા્શનું કથનપોિ મદ્સિરરી અનટે ભાિરીલું બનટે છટે. 
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જ ટેમ પારકોરાનું પોિ એના દરટેક િારાિારાથરી બંરાિું હો્ય છટે, િટેમ િાિા્શનું િરા્ 
પર એનરી નાનરી નાનરી મિગિોથરી િરાિું હો્ય છટે. પ્રસિુિ િાિા્શમાં પર લટેમખકાએ િાિા્શના 
ભાિનટે પુષ્ટ કરટે  અનટે િસિુ-ધિમનનટે સૂક્મ સિરટે  વ્યંમજિ કરટે  િટેિરી માિજિ આરંભથરી જ 
કરરી છટે. રોભા સાથટેના બાના સંિાદો અનટે જ્યુનાં બા સાથટેનાં આદાન-પ્રદાનમાંથરી 
ઊપસિાં બાનાં જીિનપાસાંનું મભન્નતિ િાિા્શન્િટે બાનું સંકુલ ચહરત્મિરાન રચરી આપટે છટે. 
બા રોજ સાંજ ટે જ્યુનટે આંગળરીએ ઝાલરીનટે ભરિાડિાડટે દૂર લટેિા જિાં. ત્યારટે  હદિસભરનરી 
જળોજથાથરી દૂર અન્્યમનસક થઈ બટેઠટેલાં બાનાં સૌંદ્ય્શનાં જ્યુ દરીદાર કરાિટે છટે નટે અંિટે 
‘આથમિા હદિસનું મિદા્ય લટેિું અજિાળું બાનરી મો્રીબરરી ચૂંક પર પડિું અનટે આખો 
ભરિાડિાડો ઝળહળરી ઊઠિો.’-માં બાના આથમિા ઝળહળા્ભ્યા્શ અમસિતિનો મામમ્શક 
અરસાર આપરટે પામરીએ છરીએ. િો એક િાર બા જ્યુનટે ઑહફસરૂમનો રો-કટેસ ગોઠિિાનું 
કામ સોંપટે છટે. જ્યુ હોંરથરી આ કામ પાર પાડટે છટે. ભાિભાિનરી િસિુઓનટે ઘસરીનટે સાફ 
કરરીનટે રો-કટેસમાં ગોઠિિરી જ્યુનરી હરિ્યા અનટે કામ પૂરંુ થ્યા પછરીનરી બાનરી પ્રમિહરિ્યા ઘરરી 
મામમ્શક છટે. જ્યુના માથટે હાથ ફટેરિિાં બા બોલટે છટે : ‘બ્ા જ્યુ... જ ટેનટે બરું્ય ગોઠિિાં 
આિડટે ઈ સુખરી થા્ય અનટે િળરી ઈ ગોઠિિામાં મજા્ય આિટે એનટે િો કોઈ’દરી િાંરો નો 
આિટે. હમજી ?’ – આ સંિાદમાં ્પકિું બાનું સિાનુભિભાથું સિ્યંસપષ્ટ છટે. પરંિુ રો-
કટેસનરી સામગ્રી પર પ્રિરીકાતમકિાનરી ગરજ સારટે  િટેિરી છટે. રો-કટેસનરી િસિુસામગ્રીનરી 
મિગિ બાના રમસક કમિ-ગિ જીિનનરી જારટે રાહટેદરી પૂરરી છટે, િો હાલનરી િટેનરી અસિવ્યસિિા 
બાના િિ્શમાન જીિનનરી ચાડરી ખા્ય છટે. આમ, િાિા્શમાં આિિરી નાનરી-મો્રી મિગિો-પ્રસંગો 
િાિા્શભાિનટે પુષ્ટ કરરી િાિા્શનટે ચહરિાથ્શ કરરી આપટે છટે. 

પ્રસિુિ િાિા્શ સોરઠરી મધ્યમિગદી્ય સમાજજીિનનટે આલટેખટે છટે. એનરી ભૂ-ભૂગોળ 
કાહઠ્યાિાડરી છટે, એ્લટે એનરી અમભવ્યકિ ભાષામાં એ પ્રદટેરમિરટેષના િારરી-વ્યિહારનો 
મિમન્યોગ હો્ય એ સહજ છટે. જોકટે િાિા્શકથન સરટેરાર મરષ્ટ વ્યિહારુ ભાષામાં થ્યું છટે. 
પરંિુ સોરઠરી (કાહઠ્યાિાડરી) ગ્ામરીર િારરી-વ્યિહારનો (બોલરીનો) ઘટેરો પ્રભાિ આપરનટે 
બા અનટે રોભાનાં મુખટે મૂકટેલરી ભાષામાં મિરટેષ જોિા-મારિા મળટે છટે. િાિા્શમાં આનાથરી 
પાત્ગિ ભટેદ િો સપષ્ટ થઈ રહટે છટે, પર સાથટે સાથટે િાિા્શનું ભાષાપોિ પર મદ્સિરરી બનરી 
રહટે છટે. લટેમખકાએ બાના મુખટે મૂકટેલરી ભાષામાં અસસલ કાહઠ્યાિાડરી લઢરનટે પ્ર્યોજી છટે. 
બોલચાલનાં કાકુ સાથટે કાહઠ્યાિાડરી લોકબોલરીનો કસબ પર એમાં આબાદ મઝલા્યો છટે. 
ખાસ િો પ્રાદટેમરક રંગટે રંગા્યટેલાં બાનાં િારરી-વ્યિહારમાં જોિા મળિો રૂહઢપ્ર્યોગો અનટે 
કહટેિિોનો િરા્ ધ્યાનપાત્ રહટે છટે. 

– ‘બ્ા, મદડાનરી રાખનટે ફંૂક નો મારરીએ, અંદર એકાદો્ય દટેિિા રહરી ગ્યો હો્ય 
નટે... િો બાકરી ્યુું હો્ય ઈ બરું્ય હળગાિરી મટેલટે.’

– ‘બ્ા, મો્ા ઘરનરી િહુઆરુના મોભા્ય મો્ા નટે દખ્ય મો્ાં. એના િો ઉંબરા્ય 
મો્ા નટે ભીંત્યું્ય મો્રી. અિાજ બા’રો કટેમ નરીકળટે ?’

– ‘પર રારરી િાલામૂઈ... બાળોમિ્યાનરી બળટેલરી િટે ઠાઠડરીએ ક્યાંથરી ઠરટે  ?’ – જ ટેિા 
બાના મુખટે મુકા્યટેલા સંિાદ-કથનમાં આપરટે કાહઠ્યાિાડરી કથન-કાકુ મારરી રકરીએ છરીએ. 
આિા અરસાર આપરટે રોભાના મુખટે પર પામરીએ છરીએ. જુઓ રોભાનરી રિોરમમમશ્રિ 
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આ િારરી;
– ‘પર અત્યારટે  રું પાડા પાિાના હો્ય બા ?’ 
– ‘એક... આ... િાિા્શનરી ચરહુડરી... ક્યારનરી મંડારરી છટે િટે ! પૈડ નથરી મૂકિરી. સૂઈ 

જા છાનરીમાનરી.’
આમ, આ િાિા્શ એના િસિુ કરિાં િસિુનરી ઉમચિ માિજિથરી મિરટેષ આસિાદ્ 

બનરી છટે. િાિા્શનું ્યોગ્ય ગ્થન કરનારંુ કથનકટેન્દ્, અિાંિર િાિા્શનરી ઔમચત્યપૂર્શ રચનારરીમિ 
અનટે િસિુનું ્યોગ્ય મનિ્શહર કરનારરી ભાષારૈલરી િગટેરટે  િાિા્શના પહરમચિ સામામજક 
િાસિિનટે રસપ્રદ િાિા્શ બનાિટે છટે. એ્લટે જ િાિા્શન્િટે રરીષ્શકસથ ગામ ‘બળટેલ પરીપમળ્યા’ 
માત્ સથૂળ ગામ-નામ ન બનરી રહટેિા, સમગ્ િાિા્શમાં વ્યાતિ િટેદનાનું – સ્તરીસંિાપનું સથા્યરી 
સરનામું બનરી રહટે છટે. જ ટેનાથરી જ્યુનરી જ ટેમ ભાિક પર અિગિ થા્ય છટે. 

q

વનબંધ
અરદરીઠટેલરી ભોમ : હકરોરમસંહ સોલંકરી, 2021, પાશ્વ્શ પમ્બલકટેરન, અમદાિાદ, પૃ. 

176, રૂ. 220.
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અવલોકન

વતતામાન	સંદભતામાં	ગાંધી	વવચારની	સમજૂતી

હરેશ	ધોળહક્યા

[‘ગાંરરીનરી નજરટે  દુમન્યા’ : લટેખક મનસુખ સલ્ા, પ્રકારક : ગૂજ ્શર સાહહત્ય ભિન, અમદાિાદ, 
હકંમિ : રૂ. 190]

મહાતમા ગાંરરી એક એિરી વ્યમકિ છટે જ ટેમના ગ્યા પછરી પર આજ ટે સાિ દા્યકા 
પછરી પર િટેમના પર સિિ મચંિન ચાલટે છટે. જ ટેમ જ ટેમ સમ્ય પસાર થિો જા્ય છટે, િટેમ 
િટેમ િટેમના મિચારો પર િરારટે  િરીવ્ર મચંિન થા્ય છટે. દર થોડા થોડા સમ્યટે મિશ્વનરી 
પહરમસથમિમાં પહરિિ્શન આિિું રહટે છટે. ત્યારટે  એક માત્ ગાંરરીજી એિા છટે જ ટેમના મિચારો 
બાબિટે એ મચંિન કરિામાં આિટે છટે કટે આજ ટે, આ પહરમસથમિમાં, િટેમના મિચારોનું મચંિન 
િરારટે  થા્ય છટે, કારર કટે પમશ્ચમ ખૂબ ગમિમાં જીિટે છટે. િટેથરી િટેનટે ત્યાં પ્રશ્નો િરારટે  ઊભા 
થા્ય છટે અનટે ત્યાંના મિચારો આ પ્રશ્નોના સંિોષકારક જિાબો નથરી આપિા. એ્લટે, 
સિાભામિક રરીિટે, ગાંરરી િરફ નજર જા્ય છટે અનટે િટેમના મિચારોનટે િપાસિામાં આિટે છટે 
કટે િટે ઉપ્યોગરી થઈ રકટે િટેમ છટે કટે નહીં. 1969માં ગાંરરીનરી રિા્બદરી આિરી ત્યારટે  પર 
િટેમના મિચારોનું પુનઃમચંિન થ્યું. 1994માં િટેમનરી સિા રિા્બદરી આિરી ત્યારટે  પર એ જ 
ઘ્ના ફરરી બનરી. અનટે 2019માં જ્યારટે  િટેમનરી સાર્શરિા્બદરી આિરી ત્યારટે  પર એ જ 
પ્રહરિ્યા, કદાચ, િરારટે  િરીવ્રિાથરી થઈ. િિ્શમાનમાં મિશ્વમાં સમસ્યાઓ િરિરી જા્ય છટે. 
હહંસા, રંગભટેદ, રમ્શઝનૂન િગટેરટે  િરરી ગ્યાં છટે. િટેના કારરટે સામાન્્ય લોકો હટેરાન થઈ રહા 
છટે. જગિમાં નટેિૃતિનરી ક્ોક્રી ઊભરી થઈ ગઈ છટે. આ બરાના સંદભ્શમાં ગાંરરીના મિચારો 
કોઈ જિાબ આપરી રકટે છટે કટે કટેમ િટેનરી સિિ િપાસ કરાઈ રહરી છટે. ‘ગાંરરી-દોઢસો’ના 
િષ્શમાં ગાંરરી મિરટે ખાસસું મંથન થ્યું હિું. હજારો લટેખો અનટે પ્રિચનો થ્યાં હિાં. અનટેક 
કા્ય્શરિમો થ્યા હિા. પુષકળ પ્ર્યોગો થ્યા હિા. ગાંરરીમિચાર ખૂબ િલોિા્યા હિા. અનટે એ 
જ િો ગાંરરીનરી મહતિા છટે કટે િટે આજ ટે પર એ્લા જ ઉપ્યોગરી દટેખા્ય છટે. 

આ સંદભ્શમાં મિશ્વનરી દરટેક ભાષામાં અનટેક પુસિકો પ્રકામરિ થ્યાં હિાં. ગુજરાિરીમાં 
પર પુસિકપ્રકારન થ્યટેલ. આ પુસિકોમાં એક પુસિક ધ્યાન ખેંચટે છટે. િટે છટે મનસુખ સલ્ા 
દ્ારા પ્રકામરિ ‘ગાંરરીનરી નજરટે  દુમન્યા’. મનસુખભાઈ સલ્ા પોિટે એક ગાંરરીજન છટે. િષયો 
સુરરી ગાંરરીમિચારપ્રટેહરિ સંસથા ‘લોકભારિરી’માં અધ્યાપન કરાિટેલ છટે. એ્લટે સહજ રરીિટે 
ગાંરરીિાચન અનટે મચંિન કરટેલ છટે. આ મચંિન આ ગાંરરી-દોઢસો િષ્શ દરમ્યાન પ્રિચન અનટે 
લખારોરૂપટે પ્રગ્ થ્યટેલ હિું જ ટે આ પુસિકમાં સમામિષ્ટ કરટેલ છટે. 

રા મા્ટે આ પુસિક પ્રકામરિ ક્યુું ? િટેના જિાબમાં મનસુખભાઈ પુસિકનરી 
પ્રસિાિનામાં કહટે છટે કટે કોઈ માં્યલા રક્ાથરી આ પુસિક લખા્યટેલ છટે. આ પુસિક એક 
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ખોજનું માધ્યમ છટે. િટેમનટે મિચાર આવ્યો કટે આજના મિશ્વના પ્રશ્નોના ગાંરરીજી પાસટેથરી 
જિાબ મળટે ખરા ? આજ ટે જ ટે સંદભયો બદલાઈ રહા છટે, મિમિર પહરિિ્શનો આિરી રહાં છટે, 
િટેમાં ગાંરરી કટે્લા ખપના છટે ? આ સંદભ્શમાં પર અનટે આમ પર િટેમનટે ગાંરરીજીનટે 
સમજિાનરી આિુરિા હિરી. િટે સાથટે િટે આિિરી કાલનરી દુમન્યા કટેિરી હરટે િટે જારિા પર 
માંગિા હિા. એ પર ગાંરરીના સંદભ્શમાં જ જારિા માગિા હિા. આ બરા મુદ્ાઓના 
જિાબો રોરિાના પ્ર્યાસમાં િટેમરટે થોડાં લખાર ક્યાું અનટે મિમિર સથળોએ પ્રિચનો 
આપ્યાં. િટે બરાનું સંકલન એ્લટે આ પુસિક છટે. 

પુસિકનું રરીષ્શક છટે ‘ગાંરરીનરી નજરટે  દુમન્યા.’ એ્લટે જ્યારટે  આ પુસિકના લટેખો 
િાંચરીએ ત્યારટે  એ જિાબ રોરિાનો રહટે છટે કટે આ લટેખોમાં જ ટે પર મિષ્યો છટે િટે મિરટે 
ગાંરરીજી રું માનિા હિા િટે જારિાનો પ્ર્યાસ કરિો. દરટેક લટેખમાં ‘દુમન્યા’ મિરટે ગાંરરીના 
મિ દરા્શવ્યા છટે કટે માત્ લટેખકનાં અથ્શઘ્નો જ છટે એ પર રોરિું. આ સંદભ્શમાં આ 
પુસિકનો અભ્યાસ કરિાનો છટે. 

પહટેલાં પુસિકનો સથૂળ પહરચ્ય કરરીએ.

આ પુસિકમાં કુલ 26 લટેખો છટે. િટેમાંથરી 19 લટેખો છટે, સાિ પ્રિચન છટે જ ટેમાંથરી બટે 
પુસિકપહરચ્ય છટે. આ બરા લટેખોમાં મહદ્ અંરટે ગાંરરીજીના મિચારોનટે સમજાિિાનો 
પ્ર્યાસ ક્યયો છટે. િટેમાં અહહંસા, સત્ય, મિકટેન્દ્રીકરર, સિ્શરમ્શસમભાિ, વ્રિો, આરોગ્ય, 
સત્યાગ્હ, પ્રાથ્શના, મરક્ર, સિયોદ્ય િગટેરટેનો સમાિટેર કરટેલ છટે. આ લટેખો જુદા જુદા 
સંદભ્શમાં સમજાિટેલ છટે. ક્યાંક કહટે છટે કટે ગાંરરીજીનરી નજરટે  દુમન્યામાં અનટે ભારિમાં રું 
જરૂર છટે ? ક્યાંક ગાંરરીમિચારનટે સમગ્િાથરી સમજાિિાનો પ્ર્યાસ છટે. એક જગ્યાએ 
્યુદ્ધનરી અિટેજમાં ગાંરરીમિચાર કટેમ ઉપ્યોગરી છટે િટેમ કહટે છટે. િો બરીજી જગ્યાએ કહટે છટે કટે 
ગાંરરીમિચારનરી રાશ્વિિા ક્યાં છટે. ગાંરરીનું માનિરી્ય ઉતરિામન્િ અનટે ગુરિતિા સંદભભે પ્રદાન 
રું છટે િટે સમજાિિાનો પ્ર્યતન કરટે  છટે. િો આજના સંદભ્શમાં ગાંરરીના મિચાર ક્યાં ઉપ્યોગરી 
છટે િટે પર સમજાિટે છટે. 

િટે સાથટે ગાંરરીજીિનરૈલરી, મહાતમાપરાનો આરાર રું છટે, ગાંરરીનું નટેિૃતિ, ગાંરરીનો 
પ્રભાિ િગટેરટેનરી ચચા્શ પર કરટે  છટે. સાથટે બટે પુસિકોનો પહરચ્ય આપટે છટે : એક ગાંરરીના 
‘હહન્દ સિરાજ’નો અનટે બરીજુ ંનારા્યર દટેસાઈનું ગાંરરીજીનું ચહરત્ ‘મારંુ જીિન એ જ 
મારરી િારરી.’ િો છટેલ્ો લટેખ ગાંરરી સંસથાઓનો છટે. િટે બહુ મહત્િનો લટેખ છટે. આજ ટે ગાંરરી- 
મિચારઆરાહરિ કઈ સંસથાઓ કામ કરટે  છટે િટેનો ખ્યાલ આપટે છટે. આનરી જારકારરી મળટે 
િો િાચક િટેનરી મુલાકાિ દ્ારા ગાંરરીમિચારનટે સમજિાનો સરીરો પ્ર્યાસ કરરી રકટે છટે. 

આમ બરા લટેખો પર નજર ફટેરિરીએ છરીએ િો ગાંરરીજીના લગભગ બરા જ 
મુદ્ાઓનટે િટેમરટે સપરદી લરીરા છટે.

આમાં ધ્યાન ખેંચટે છટે એ બાબિ એ છટે કટે લટેખકટે પોિટે જ ટે મુદ્ાઓનો મિચાર ક્યયો છટે 
િટે સંદભભે ગાંરરીમચંિનનટે મૂલવ્યું છટે. આ મૌમલકિા છટે. ગાંરરીના સંદભ્શમાં મુદ્ા નથરી મિચા્યા્શ, 
પર મુદ્ાના સંદભ્શમાં ગાંરરીમિચારનટે િપાસ્યા છટે. અનટે મુદ્ા આજના સંદભ્શમાં છટે. એ્લટે 
િિ્શમાન સંદભ્શમાં ગાંરરી મિચાર ક્યાં, િટેનરી રું ઉપ્યોમગિા, િટે સિરીકા્ય્શ બનટે કટે કટેમ એનરી 
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િપાસ કરરી છટે. એ્લટે અહીં કટેિળ નરરી ગાંરરીભમકિ નથરી દટેખાિરી, પર ગાંરરી-મિચારનટે 
બરાબર નારિાનો પ્ર્યાસ ક્યયો છટે. એ્લટે િાચકનટે આ મિચારો જૂના છટે એિો આભાસ 
નથરી થિો. િટેનટે પર આજ ટે મિશ્વ અનટે ભારિ જ ટે સમસ્યાઓનો સામનો કરટે  છટે િટેનટે 
સમજિામાં ગાંરરી ક્યાં મદદ કરટે  િટે સમજિામાં મદદ કરટે  છટે. એક િો આખો લટેખ જ 
આજના સંદભ્શમાં ગાંરરી પર છટે. િટેમાં િટેમરટે પાહકસિાન, કાશમરીર, કૉમન ઍક્, િસિરી- 
મન્યંત્ર, મિદટેરરી ચરીજોનો બહહષકાર, કમપ્યૂ્રનો ઉપ્યોગ, સિચછિા-અમભ્યાન, સોમર્યલ 
મરીહડ્યા, મબનસાંપ્રદામ્યકિા, મરક્ર િગટેરટે  મિષ્યો પર આજ ટે ગાંરરીજી હો્ય િો રું મિચારટે  
અથિા કહટે િટે બાબિટે મિસિારથરી મિિટેચન કરટેલ છટે. આ સાથટે આજનું નટેિૃતિ અનટે િટેમનો 
પ્રભાિ જોિરી નિરી પટેઢરીનટે ગાંરરીનું નટેિૃતિ અનટે િટેમનો પ્રભાિ િુલના કરિા પ્રટેરટે  છટે અનટે 
સાચરી દૃમષ્ટ આપટે છટે. 

આ રરીિટે બરા લટેખો પર નજર કરરીએ છરીએ િો આ લટેખો ગાંરરીનટે સપષ્ટ 
સમજાિિાનો પૂરો પ્ર્યાસ કરિા દટેખા્ય છટે. આ લટેખો બરા મા્ટે ઉપ્યોગરી છટે, પર િિ્શમાન 
પટેઢરી મા્ટે િરારટે  ઉપ્યોગરી છટે, કારર કટે ગાંરરીજી મિરટે જાિભાિનરી ગટેરસમજો પ્રસરાિિાના 
પૂરા પ્ર્યાસો થા્ય છટે ત્યારટે  આ પુસિક િટે સામટે દરીિાદાંડરી બનટે છટે અનટે ગાંરરીનટે કટેમ 
મૂલિિા િટેનરી સમજ આપટે છટે. નિરી પટેઢરી ગાંરરીનટે સરીરા િાંચટે કટે કટેમ િટે સિાલ છટે. ગાંરરીના 
સો ગ્ંથ િાંચિાનરી િો ભાગ્યટે જ હહંમિ કરટે , પર આ નાનકડુ ંપુસિક હાથમાં લટેિાં ન 
ગભરા્ય અનટે ચોક્સ િાંચટે. િો િટેમાંથરી િટેમનટે મહત્િના મિચારોનો સાર મળરી રકટે. સાથટે 
આ લટેખો િાંચ્યા પછરી, ખાસ કરરીનટે, ‘હહંદ સિરાજ’ અનટે ‘મારરી િારરી મારંુ જીિન’ પુસિક 
મિરટેનરી માહહિરી પર મળટે છટે જ ટે, કદાચ, િાચકનટે મૂળ િાંચિાનરી પ્રટેરરા આપટે છટે. એકાદ 
લટેખ આતમકથા પર આપ્યો હોિ િો આ ્યાદરીમાં એક િરારટે  મહત્િનું પુસિક ઉમટેરાિ. 

ફરરીથરી મિચારરીએ કટે રરીષ્શક ‘ગાંરરીનરી નજરટે  દુમન્યા’નટે પુસિકના લટેખો સાથ્શક કરટે  
છટે કટે કટેમ ?

મો્ા ભાગના લટેખો જોિાં ગાંરરીમિચારનટે સમજાિિાનો જ પ્ર્યાસ છટે િટેમ ખ્યાલ 
આિટે છટે. આજ ટે દુમન્યા જ ટે રરીિટે ચાલરી રહરી છટે િટેનટે ગાંરરીમિચારના માધ્યમથરી સમજાિિાનો 
એકાદ-બટે જગ્યાએ પ્ર્યાસ થ્યો છટે. હા, એ સૂચન િારંિાર આિટે છટે કટે ગાંરરીના મિચાર 
અપનાિિામાં આિટે િો મિશ્વ સુખરી થા્ય, પર ગાંરરી કટેિરી દુમન્યા ઇચછિા હિા અથિા 
ગાંરરીરી નજરટે  દુમન્યા કટેિરી હો્ય િટે સરીરરી રરીિટે કોઈ લટેખમાં કહું નથરી. ‘મારા સિપનનું 
ભારિ’ના માધ્યમથરી લટેખકટે એકાદ લટેખ લખ્યો હોિ િો રરીષ્શક સાથ્શક થાિ. અહીં િાચકનટે  
દરટેક લટેખમાંથરી ગાંરરી કટેિરી દુમન્યા ઇચછિા હિા િટે પરોક્ રરીિટે રારિું પડટે છટે. 

પર સમગ્ પુસિક ગાંરરીનટે સમજાિિાનો ઉમદા અનટે અભ્યાસપૂર્શ પ્ર્યાસ કરટે  છટે. 
લટેખક િટેમાં પૂરા સફળ થ્યા છટે. િટેમાં લટેખકનો ગાંરરીપ્રટેમ અનટે ગાંરરીઅભ્યાસ સિિ જોિા 
મળટે છટે. ગાંરરીનટે ન જારનાર મા્ટે આ પુસિક એક માગ્શદમર્શકા બનટે છટે. િટે િાંચરીનટે, સંભિ 
છટે, કોઈ ગાંરરીજી મિરટે િરારટે  જારિા પ્રટેરારટે.

કુમારપાળ દટેસાઈ ્યોગ્ય જ લખટે છટે કટે, ‘ગાંરરીજીનરી દોઢસોમરી જ્યંિરી મનમમતિટે 
રચા્યટેલું આ પુસિક ગાંરરીજીના મિચારો, પ્ર્યોગો અનટે આચરરોનટે જુદા જુદા સંદભયોમાં 
જુએ છટે અનટે આ બરું આજના માનિરીનટે કટે્લું બરું ઉપકારક બનરી રકટે િટેમ છટે િટે દરા્શિટે 
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છટે. ગાંરરીજીના મિચારો આરુમનક સમ્યમાં ઉપ્યોગરી બનરી રકટે િટેમ નથરી એિું કહરીનટે એનટે 
દૂર હડસટેલનારનટે આ લટેખોમાંથરી એક જિાબ િો મળરી રહટેરટે કટે આ મિચારો િો 
મનુષ્યજામિનરી રાશ્વિ મૂડરી સમાન છટે.’

ગાંરરી-દોઢસોનરી ઉજિરરીના સંદભ્શમાં આ પુસિક આિકારદા્યક છટે. ખાસ કરરીનટે 
નિરી પટેઢરીના હાથમાં મૂકિા જ ટેિું આ પુસિક છટે.

સંભવાવમ	ક્ષણે	ક્ષણ ે  હદનેશ	માંકડ

[‘સંભિામમ ક્રટે ક્રટે’ (ગુરિંિ રાહ) ઃ મચંિનાતમક મનબંરો, આર. આર. રટેઠ પ્રકારન]

લેખક ડૉ. ગુરિંિ રાહટે શ્રરી કૃષરના ગરીિાિચન ‘સંભિામમ ્યુગટે ્યુગટે’થરી ઉપરિ્ 
જઈનટે, ‘સંભિામમ ક્રટે ક્રટે’ પુસિકનું મથાળું અનટે મિષ્ય પસંદ કરરીનટે હદ કરરી નાખરી છટે. 
શ્રરી કૃષરએ માનિજાિનટે જીિનસંઘષયો સામટે લડિા મા્ટે હહંમિ અનટે આશ્વાસન આપિા 
મા્ટે શ્રરીમદ્ ભગિદગરીિામાં સિમુખટે કહું છટે કટે રમ્શનરી ગલામન થરટે ત્યારટે  સજ્જનોના રક્ર 
મા્ટે દુષકૃત્યનો નાર કરિા અનટે રમ્શનરી પુનસથા્શપના મા્ટે દરટેક ્યુગમાં હંુ જન્મ લઈર. 
પુસિક ‘સંભિામમ ક્રટે ક્રટે’માં લટેખક કહટે છટે કટે શ્રરીકૃષર ્યુગટે ્યુગટે નહહ પર ક્રટે ક્રટે 
જન્મ લટે છટે.

ડૉ. ગુરિંિભાઈનાં િમામ પુસિકોમાં અભ્યાસ, મચંિન અનટે ઉતિમ ભાષા 
અમભવ્યમકિ હો્ય છટે. એ્લટે જનસામાન્્યનટે િો ગમટે પર મિરટેષ કરરીનટે ્યુિાિગ્શનટે આકષભે 
છટે. િિ્શમાન સમ્યમાં ભૌમિકિામાં રચ્યાપચ્યા ્યુિાનનટે ભારિરી્ય સંસકૃમિ અનટે ભારિરી્ય 
રમ્શમાં રુમચ અનટે આસથા જગાિિામાં મિરટેષ ભાગ ભજિટે છટે. પુસિકના પ્રારંભટે જ 
આદરરરી્ય મનુભાઈ પંચોલરીએ જરાવ્યું છટે કટે ‘ભારિરી્ય સંસકૃમિના પ્રિાહનટે િટેઓ જોિા 
રહટે છટે. સામાન્્ય રરીિટે નાિરીન્્યના મોહમાં પ્રાચરીન કટે મધ્ય્યુગરીન મૂલ્યોનટે ઘરા ઉતસાહરી 
ભૂલરી જિા હો્ય છટે. શ્રરી ગુરિંિભાઈનું િટેિું નથરી.’ 

લટેખક સિ્યં કહટે છટે, ‘હંુ જ ટે કઈ લખું છુ ંિટે નિરી પટેઢરીનટે ધ્યાનમાં રાખરીનટે લખું છુ.ં 
નિરી પટેઢરી જ ટે કંઈ કરટે  િટે જોરપૂિ્શક અનટે હોંરપૂિ્શક કરટે  િો સમાજ ઊંચો આિટે.’

પુસિકનરી પ્રસિાિનામાં શ્રરી ગુરિંિભાઈ ઇમિહાસકાર ્ૉ્યન્બરીનું પૃથક્રર ્ાંકટે છટે 
- ‘સમાજમાં મિચાર અનટે આચારજડિા જામરી પડટે ત્યારટે  કાળનરી રંગભૂમમ પર સજ ્શનરરીલ 
લઘુમિરી (હરિએહ્િ માઇનૉહર્રી) પોિાનરી ભૂમમકા ભજિટે છટે. આ સજ ્શનરરીલ લઘુમિરી જ 
સંસકૃમિનટે િટેરમિખટેર થિરી બચાિટે છટે.’ – અહીં અમભપ્રટેિ છટે કટે પ્રસિુિ પુસિક દ્ારા 
ગુરિંિભાઈ આ કા્ય્શ કરરી રહા છટે. 

રરીષ્શક મા્ટે લટેખક રરૂમાં જ સપષ્ટિા કરટે  છટે કટે, ‘આપરરી આસપાસ પ્રમિક્ર 
પ્રગ્િરી ચૈિન્્યલરીલા એ જ કૃષરલરીલા છટે. આ સૃમષ્ટના કરકરમાં કૃષર મિમિર સિરૂપટે 
પ્રગ્ થિા રહટે છટે. જ્યાં મસથમિ છટે ત્યાં અચ્યુિ છટે. અનટે ગમિ છટે ત્યાં ગોમિંદ છટે. જ્યાં 
અંકુરર છટે ત્યાં અનંિરૂપ છટે. જ્યાં જનિંત્ છટે ત્યાં જનાદ્શન, જ્યાં મરુિન ત્યાં મારિ. 
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વ્યાપ ત્યાં મિષણ નટે મનષકામ કમ્શ છટે ત્યાં કટેરિ.’ ્યાદરી મિસિરિા લટેખક આગળ 
વ્યિહાહરકિાનરી ્ોચ પર જઈનટે દૃઢિાથરી કહટે છટે, ‘જ્યાં સામત્િકિા, સમિા અનટે 
મસથિપ્રજ્િા છટે. ત્યાં ્યોગમિતિમ હોિાના જ. ઉતિમિા કટે પહરમમિિા હો્ય ત્યાં પુરુષોતિમ 
હોિાના જ. પ્રટેમ અનટે આનંદનું ઝરણં િહટે ત્યાં મરુરામરપમિ હો્ય જ. ક્રટે ક્રટે સંભિિરી 
કૃષરિાનટે નરીરખિરી, પરખિરી અનટે પામિરી એ જ આપરરી કૃષરભમકિ. જ્યાં ભમકિ ત્યાં 
વ્રજ છટે અનટે વ્રજ હો્ય ત્યાં વ્રજહકરોર હો્ય જ.’ વ્રજ, મિશ્વ અનટે મિભૂમિ એમ ત્ર 
ભાગમાં પુસિકનટે િહેંચરીનટે લટેખકટે ‘કૃષરમ િંદટે જગિગુરુમ્’ના શ્ોક ચરરનટે સોપાન 
સિરૂપટે સામબિ ક્યયો હો્ય િટેમ લાગટે છટે. 

‘સમગ્ પક્રીસૃમષ્ટ સાથટેનું િાદાતમ્ય મોરપીંછ દ્ારા અનટે પરુસૃમષ્ટ સાથટેનરી 
આતમરી્યિા ગા્યનરી સટેિા થકરી પ્રગ્ થઈ છટે. ગોરસનરી મ્કરી ? એ િો જીિનામૃિનરી 
રસાનંદા હિરી. માખરચોરરી િો મચતિચોરરી નટે ્યમુનાહકનારટે  િસ્તહરર અનટે અહંકારહરર 
હિું’ – કહરીનટે માનિમાત્ના રોમજદંા જીિનમાં કૃષરનરી ઉપમસથમિ અમભવ્યકિ કરટે  છટે. 

‘સભંિામમ ક્રટે ક્રટે’-રરીષ્શકનટે ચહરિાથ્શ કરિા ગરુિંિભાઈએ ઉતિમ ઉદાહરરો 
પ્ર્યોજ્યા ંછટે. “ ‘પ્રમિક્ર આ સમૃષ્ટમા ંકરુકં રચાિંુ રહટે છટે, બનિુ ંરહટે છટે અનટે સજા્શિુ ંરહટે 
છટે. ઈરાિાસ્ય ઉપમનષદમા ંઋમષ એનટે સભંમૂિ (બરીકમમગં) કહટે છટે. આમ ગરીિાના ‘સભંિામમ’ 
ર્બદનો અનબુરં ‘સભંમૂિ સાથટે છટે. સમૃષ્ટના કરકરમા ંઅનટે રનૂ્્યિાનરી ક્રક્રમા ંપ્રસફુરિરી 
અસખં્યા ઘ્નાઓનુ ંપ્રટેમગભ્શસથ સત્ય કૃષર છટે. મારસનટે ભિૂ કટે ડાકર િળગટે ત્યારટે  લોકો 
કહટે છટે, ‘બહાર’નુ ંછટે, ક્યારટેક કોઈ મિરલ ક્રો દરમમ્યાન મારસનટે ‘અંદર’નુ ંહો્ય છટે.” 
લટેખક ્કોરટે  છટે, “જીિનમા ંઅના્યાસ આિરી મળટેલરી મિરલ ક્રનો સાક્ાતકાર કરિાનું 
આપરટે િારંિાર ચૂકરી જઈએ છરીએ.” – સાક્ાતકારના સાચા સાક્રી નરમસહં મહટેિાનુ ંપદ 
્ાકંરી લટેખક પોિાનરી િાિ પ્રમિપાહદિ કરટે છટે ઃ ‘ખડકરીએ જોઉં ત્યાં અડકરીનટે ઊભો, બારરીએ 
જોઉં ત્યા ંબટેઠો રટે ; જમિા ંજોઉં િો જોડટે બટેઠો, સિૂા ંજોઉં િો સટેજાડરી એ.’

શ્રરીમદ્ ભગિદગરીિામાં દસમા અધ્યા્ય મિભૂમિ્યોગમાં શ્રરીકૃષરએ ‘સિ્શ ભૂિા 
ર્યમસથિઃ’ - એિું કહરીનટે પોિટે સૃમષ્ટમાં સિ્શત્ છટે િટેિું અમભવ્યકિ ક્યુું છટે. આ િાિનટે 
લટેખકટે િટેમના સહજ ઉદાહરરમાં મૂકરી છટે. ‘પરમ ચટેિનાના ઇરારા સિ્શત્ પામિાનરી ્ટેિ 
પડટે પછરી કો્યલ નથરી ્હુકિરી, સાક્ાત્ ઋિંભરા ્હુકિરી રહટે છટે. ઘરના બાગમાં દોડિરી 
મખસકોલરીનરી ગમિ (ગમિ: પ્રારરીનાં), આખરટે  િો પરમના પગરિનરી પ્રિરીમિ છટે. ભમકિ્યોગ 
એ્લટે હૃદ્ય્યોગ. હૃદ્ય્યોગનરી સામટે છટેડટે હૃદ્યરોગ હો્ય છટે.’

લટેખક સહજ િાિો સાથટે ગહન અનટે ગંભરીર િાિ પર સહજ રરીિટે કહટે છટે. ‘સહજનરી 
સારના િગર સમપ્શર જામિું નથરી’ એમ કહરીનટે સહજનરી મભન્ન અિસથાઓ, આશ્ર્યોનરી 
િાિ સમજાિરી છટે.’ વ્રજભૂમમ એ્લટે લ્યભૂમમ અનટે િૃંદાિન કોઈ જગ્યાનું નામ નથરી. 
આપરા જીિનમાં જ્યાં અનટે જ્યારટે  પ્રટેમ અનટે આનંદ પ્રગ્ટે ત્યાં અનટે ત્યારટે  િૃંદાિન રચા્ય 
છટે.’ મારસનરી ઉન્નિ અિસથાના રિમ બિાિિા લટેખક િૈષરિો દ્ારા મનાિાં ત્ર િૃંદાિનનરી 
્યાદ અપાિટે છટે ઃ 1. િન િૃંદાિન (મથુરા પાસટે આિટેલું ભૌમિક િૃંદાિન), 2. મન િૃંદાિન 
(મારસના મનમાં ભમકિથરી રચાિું િૃંદાિન), 3. મનત્ય િૃંદાિન (ભૌમિક અનટે માનમસક 
ભૂમમકાથરી પર એિું િૃંદાિન).
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ગરુિિંભાઈએ શ્રરીકૃષરનટે વ્રજ, િૃદંાિન કટે કુરુક્ટેત્ સરુરી મ્યા્શહદિ નથરી રાખ્યા. 
પસુિકના બરીજા ભાગ ‘મિશ્વ’મા ંિો ‘કૃષરમ િદંટે જગિગરુુમ્’નટે પ્રમિપાહદિ કરરી બિાવ્ંુય છટે 
િટેનટે. લરીલા પરુુષોતિમ પછરી હિટે ્યગુપરુુષ કૃષરનો મહહમા કરિાનો ઉપરિમ લટેખક કહટે છટે. 
અહીં િટેઓ રરૂઆિ વ્યથાથરી કરટે  છટે. ‘જગિ આખામા ંમાનિમાત્ જ્યારટે  મિિટેક ચૂકટે છટે 
ત્યારટે  અનથ્શ સજા્શ્ય છટે. રામનુ ંસર્ૂયમા ંઆતમમિલોપન, કૃષરનરી ્યાદિાસથળરી, મહાિરીરનો 
મનદંક ગોરાલ, ઈરનુટે રિૉસ, સોરિટેહ્સનટે ઝટેર નટે ગારંરીનટે ગોળરી – માનિના આ અમિિટેકનાં 
પહરરામો છટે. અહીં િટેઓ ્રી. એસ. એમલ્યટ્ે , આહદ રકંરાચા્ય્શ જ ટેિાનરી મિિટેકમરીમાંસાનટે 
અનટે ભગિદગરીિાનટે સાથટે રાખરીનટે શ્રરીકૃષરનો મિશ્વરમ્શ સમજાિિાનો અદભિુ પ્ર્યાસ કરટે છટે.

‘પહરત્ારા્ય સારુનામ્’ના ગરીિાિચનમાં પ્ર્યોજા્યટેલ ‘સારુ’ ર્બદનટે ગુરિિંભાઈ 
આ રરીિટે મૂલિટે છટે. ‘લાંચ ન લટેનારો અમરકારરી, સંમનષ્ કામદાર, મન દઈનટે ભરાિનારો 
મરક્ક કટે રમકિ અનટે ભમકિથરી સહજ કમ્શ કરનારો જન સામાન્્ય ‘સારુચહરિ’ છટે.’ 
‘સંભિામમ ્યુગટે ્યુગટે’ - સમજાિિાં કહટે છટે કટે કટેરિમાં જ બુદ્ધ અિિહરિ છટે, ઝટેન પંથ 
એ્લટે ધ્યાન ્યોગ, શ્રમર પરંપરા એ્લટે સંન્્યાસ પરંપરા, કૃષરનું અભ્યં એ્લટે મહાિરીરનરી 
નરીડરિા. ગરીિા દર્શન અનટે જનૈ દર્શન િચચટેના િફાિિનું સૌંદ્ય્શ બિાિિાં લટેખક કહટે છટે, 
મહાિરીર અનટે કૃષર બંનટે આતમમનષ્ છટે અનટે મનિા્શરમનષ્ છટે. એ જ રરીિટે િાઓ, િટે ગોમિંદ 
કરીસુ નટે ઈસુ, મારિ અનટે મહંમદનરી મિચારરારાના િફાિિ અનટે િુલનાના ઊંડારપૂિ્શકના 
મિશ્ટેષર કરરીનટે શ્રરીકૃષરના િૈમશ્વક મિચારનટે લટેખકટે અદભુિ રરીિટે સામબિ કરરી ભારિરી્ય 
સંસકૃમિનટે સમભાિરી બિાિરી અનટે ઊંચટે સથાનટે બટેસાડરી દરીરરી છટે. ‘કૃષરિંિો મિશ્વમ આ્ય્શ’નરી 
ઉતક્ ભાિનાનટે સુપોમષિ કરરી છટે. 

ગુરિંિભાઈએ પ્રસિુિ પુસિકના ત્રીજા મિભાગ ‘મિભૂમિ’નો પ્રારંભ ‘કૃષર ભરરી... 
િા્યા અજુ ્શન’ના પ્રકરરથરી ક્યયો છટે. િટેઓ કહટે છટે, ‘પાથ્શ અપૂર્શ છટે પરંિુ કૃષરમભમુખ છટે. 
કૃષર પૂર્શ છટે પરંિુ અપૂર્શ પાથ્શના સારમથ છટે.’ લટેખકનટે અજુ ્શન મા્ટે સકારાતમક પક્પાિ 
છટે, ‘અજુ ્શન મનટે ખૂબ ગમટે છટે કારર કટે મારસનટે છાજ ટે િટેિરી મ્યા્શદાઓનરી સાથોસાથ 
એનામાં ઋજુિા, િરીરિા, મનખાલસિા અનટે બુમદ્ધગમ્યિા જ ટેિા સદગુરોનો ભંડાર જોિા 
મળટે છટે. મારટે  મન અજુ ્શન આ પૃથિરી પર પાંગરટેલા મનુષ્યતિનું ન્યનમનોહર પ્રિરીક છટે.’ 
િત્િમચંિક પૂજ્ય પાંડરંુગ રાસ્તરીજીએ પર આજના ્યુિાનનટે અજુ ્શનનો આદર્શ સમજાિિા 
Soldirer of God કહા છટે.

ગુજરાિરી ભાષાના ઉતિમ કમિ અમિનાર વ્યાસના ગરીિનરી રુિપંમકિ ્યાદ આિટે – 
‘િું કૌરિ િું પાંડિ મનિા, િું રાિર િું રામ; હૈ્યાંના આ કુરુક્ટેત્માં પળપળનો સંગ્ામ.’ 
– ગુરિંિભાઈ કહટે છટે, ‘મનુષ્યતિ એ કંઈ દટેિતિ અનટે દાનિતિનટે જોડનાર કોઈ િચલરી 
અિસથા નથરી. એ િો એક એિરી ઘ્ના છટે જ ટેમાં દટેિતિ અનટે દાનિતિ સાથટે સાથોસાથ 
મનિાસ કરટે  છટે. ગરીિા જ ટેનટે દૈિરી સંપમતિ અનટે આસુરરી કહટે છટે િટે બંનટેનો માળો મારસના 
હૃદ્યમાં હો્ય છટે.’ – ્યુિાનનરી િરીરિામાં જ્યારટે  મિિટેક, સંિટેદનરરીલિા, મ્યા્શદા, શ્રદ્ધા, રમ્શ 
અનટે ઋજુિા ભળટે ત્યારટે  જ અજુ ્શનિા પ્રાતિ થા્ય એમ િટેઓ માનટે છટે. મારસનરી કમ્શમનષ્િા 
મા્ટે લટેખક કમળ્યુગનું નામ જ બદલટે છટે. એમના મિટે ‘કમળ્યુગ એ્લટે કમ્શ્યોગ એ્લટે 
કૃષર્યુગ.’
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‘કૃષરનરી ગરીિામાં જ્ાન, કમ્શ નટે ભમકિના સુમટેળમાંથરી જીિન્યોગ પ્રગ્ટે છટે. કૃષરનું 
વ્યમકિતિ મિભૂમિમ્ય બનરી રહું. મટેઘરનુષ એ્લટે રું ? આકારમાં ઊગટેલરી અલૌહકક 
ઘ્ના. ભરીનાર, પ્રકાર અનટે અલૌહકકિાનું સૌંદ્ય્શ કૃષરના મિભૂમિમતિમાં પ્રગ્ થિું 
જરા્ય છટે.’ – ગરીિાજીમાં, મહાભારિમાં, ભાગિિમાં અનટે િળરી ચૈિન્્ય જ્યદટેિ, નરમસંહ, 
મરીરાં, સુરદાસ, કબરીર, રસખાન, દ્યારામ જ ટેિા ભકિોનરી રચનાઓમાં સિ્શદટેરરી્ય અનટે 
સિા્શશ્ટેષરી કૃષરના મિમિર આ્યામો પ્રગ્ થા્ય છટે.’ કહરી લટેખકટે કૃષરનરી વ્યાપકિાનટે અનંિ 
બિાિિાનો સંમનષ્ ્યતન ક્યયો છટે. 

પુસિકના અંમિમ પ્રકરરનું નામ એમરટે ‘કહરષ્યટે િચનં િિ.’ રાખ્યું છટે. શ્રરીકૃષર- 
સિમુખટે ગરીિા-સમજર સાંભળરીનટે અજુ ્શનટે શ્રરીકૃષરનટે કહટેલું આ મિરાન છટે. િટે દ્ારા લટેખક 
પર િાચક પાસટે મો્રી અપટેક્ા રાખટે છટે. એક નાનકડો અંગિ પ્રસંગ મૂકરીનટે લટેખક પ્રત્યટેકનટે 
જાિ મા્ટે મિચારિા કરરી મૂકટે છટે. – ‘જોડરરીકોરનરી જરૂર પડરી એ્લટે દરીકરરીનરી નાનકડરી 
દરીકરરીનટે િટે લાિિા કહું. કા્યા નાનરી નટે પુસિક મો્ુ.ં. માંડ પડિાં બચરી. મેં િહાલમાં પૂછ્ું, 
‘િું િરારટે  ભારટે  કટે ચોપડરી ?’ ઉતિર મળ્ો, ‘ચોપડરી !’ લટેખક કહટે છટે, ‘આપરો અહંકાર 
આપરા જીિન કરિાં િરુ િજનદાર બનરી રહટે ત્યારટે  ભરીિર દુ્યયોરન જીિિો થા્ય છટે.’ 
આપરરી અંદરનરી દુ્યયોરનિૃમતિ, રૃિરાષ્ટિ્ૃમતિ, દુઃરાસનિૃમતિનરી સામટે લડિું હો્ય િો અજુ ્શન 
બનરીનટે િિ્શિું પડટે - કહટેિું પડટે, ‘કહરષ્યટે િચનં િિ.’

િક્શ, બુમદ્ધ અનટે પમશ્ચમનરી સંસકૃમિ િચચટે ઘટેરા્યટેલા ્યુિાન, ભવ્ય ભારિરી્ય સંસકૃમિથરી 
મિમુખ થિાનરી હદરામાં છટે. િટેિટે િખિટે શ્રરી ગુરિંિભાઈએ ્યુિાનનટે ગમટે િટેિરી લામલત્યપૂર્શ 
ભાષામાં અભ્યાસપૂર્શ અનટે િક્શબદ્ધ ઉદાહરરો આપરીનટે એિું િો અદભુિ પુસિક આપરનટે 
આપ્યું છટે કટે જ ટે િાચક હૃદ્યપૂિ્શક િટેનટે િાંચટે િટેનરી અનટેક ક્રો અિશ્ય શ્રરીકૃષરના 
‘સંભિામમ’થરી સાકાહરિ થા્ય જ. ગરીિાજીના અંમિમ શ્ોકમાં કહું છટે - यत् योगेश्वररः 
कृष्ो यत् पार्थो धनुध्धररः । तत् श्ीर्व्धजयो भूततर्ु्ध्वा नीततम्धततम्धम । જ્યાં 
્યોગટેશ્વર શ્રરીકૃષર હો્ય અનટે રનુર્શર પાથ્શ હો્ય ત્યાં જીિનમાં સફળિા જ સફળિા હો્ય. 
ગુરિંિભાઈનાં અનટેક પુસિકોમાં ઈરાિાસ્ય ઉપમનષદ આરાહરિ ‘અમસિતિનો ઉતસિ’ 
પર આિું જ સાંસકૃમિક િાંચનપ્રટેરક પુસિક છટે... અસિુ.

ગઝલસાહહત્યનો	નવો	સશકત	અવાજ  સંધ્યા	ભટ્ટ

[‘હાજર હૃદ્યથરી હોઈએ’  (ગઝલસંગ્હ) ઃ લટે. મિકરી મત્િટેદરી, પ્ર. નિભારિ સાહહત્ય 
મંહદર, ગાંરરી રોડ, અમદાિાદ, પ્ર. આ. 2022]

છલે્ા એકાદ િષ્શથરી ગઝલકાર મિકરી મત્િટેદરી સોમર્યલ મરીહડ્યામાં છિાઈ ગ્યા 
છટે. િટેઓ ફટેસબુક પર દરરોજ એક ગઝલ મૂકટે જ ટેના આઠ-દસ-બાર રટેર હો્ય, બરા જ 
રટેર દમદાર હો્ય અનટે દરટેક રટેરમાં અનુભૂમિનો રરકો હો્ય. એિું એક-દોઢ િષ્શ ચાલ્યા 
પછરી હમરાં જ િટેમરટે ‘હાજર હૃદ્યથરી હોઈએ’ નામટે પૂરરી એકસો એકાિન ગઝલનો 
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સંગ્હ પ્રકામરિ ક્યયો. ‘કલમ કરિાં નાનરી િ્યનો કમિ’ (ભાિટેર ભટ્ટ), આરાસપદ ગઝલકાર 
(ગૌરાંગ ઠાકર), ગઝલમિશ્વનો િટેજસિરી િારક (રઈર મનરીઆર) – અમરકારરી પૂિ્શસૂહરઓ 
દ્ારા િરાિા્યટેલ મિકરી મત્િટેદરીએ સજ ્શનનરી રરૂઆિ ‘સંધ્યા સૂરજ’ નામનરી નિલકથાથરી 
કરરી િટે પર નોંરિું જોઈએ. અન્્ય નિલકથા અનટે અનુિાદના બાર-િટેર પુસિકો પછરી િટેઓ 
ગઝલનરી ગલરીમાં િળ્ા અનટે નૉન-સ્ૉપ એ્લટે કટે સંગ્હ પછરી પર આજ પ્યુંિ ગઝલ 
કહટેિા જ રહા છટે. આ અગાઉ સોમર્યલ મરીહડ્યા થકરી જ ટે સજ ્શક આપરનટે મળ્ા િટે પારુલ 
ખખખર. એ જ માગભે પોિાનરી મહતિા – ઇ્યતિા અનટે ગુરિતિા–બંનટેનરી દૃમષ્ટએ મસદ્ધ 
કરનાર મિકરી મત્િટેદરી નિરી પટેઢરીનો સજ ્શક કટેિો હો્ય િટે બિાિરી આપટે છટે. 

‘હાજર હૃદ્યથરી હોઈએ’નરી ગઝલોમાં પરંપરા અનટે નાિરીન્્યનું અજબ રસા્યર 
રચા્યું છટે. અત્યંિ ઊજા્શિાન (ફટેસબુક ્યુઝસ્શનટે ખબર છટે) મિકરીએ નાનરી ઉંમરમાં અભાિો 
જો્યા છટે. આમથ્શક પા્યમાલરીનો જાિઅનુભિ િટેનટે સમસંિટેદનરરીલ બનાિટે છટે. આમથ્શક 
ગરરીબરી સાથટે િટેરટે મારસાઈનરી ગરરીબરી પર નજીકથરી જોઈ છટે. આમ જીિનનરી િાસિમિકિા, 
િાચનરોખ, અનટે દટેખાિા મિરોરાભાસ અનટે મિડબંના િટેનરી ગઝલોનટે િરીક્ર અનટે રારદાર 
બનાિટે છટે. પહટેલરી જ ગઝલનો આ છટેલ્ો રટેર જુઓ ઃ

જાણં	છુ	ંવજદંગી	બધાની	બેવફા	જ	છ ે
લાગે	છ	ેતો્ય	સાલી	બીજાની	સરસ	મને.	(પૃ.25)

‘સાલરી’ - આતમરી્યિાસૂચક અપર્બદનો સહજ અનટે જા્યકટેદાર ઉપ્યોગ અન્્યત્ 
પર જોિા મળરટે. રિમમાં બરીજી ગઝલમાં એક રટેર અપહરમટે્ય મિરાળિા બિાિટે છટે ઃ

આ	ચાંદ	જનેો	ચાંદલો	છ	ેએનું	મુખ	બતાવ 
હે	!	આસમાન,	બોલ	તું	કોનું	કપાળ	છ	ે?	(પૃ.	26)

કલપનોતથ વ્યાપકિા ભાિકનટે મિસફાહરિ કરરી મૂકટે છટે ! મરરીઝનો આ રટેર આપરનટે 
સૌનટે ્યાદ છટે...

હંુ	તને	જોતે	તો	દુવન્યાને	પછી	જોતે	નહીં 
તું	મને	જોતે	તો	જોતી	થઈ	જતે	દુવન્યા	મને.

મિકરી કહટે છટે,

સમજી	ગ્યો	છુ	ંજ્યારથી	સૌની	સમજને	હંુ 
કહેતો	નથી	હંુ	કોઈને	‘તું	પણ	સમજ	મને’	(પૃ.	27)

મરરીઝમાં ‘જોિું’ અનટે અહીં ‘સમજિું’નંુ િત્િજ્ાન છટે. એિો જ આ રટેર પર સાથટે 
જોઈ લઈએ. 

‘સમજણ	વવષે	છ	ેમારો	અનુભવ	જરા	અલગ 
સમજ	હશે	એ	કોઈને	સમજાવશે	નહીં’	(પૃ.	72)

ક્યારટેક વ્યમકિ ખૂબ ઝઘડરીનટે પર નૈકટ કટેળિટે છટે.

સવ્યંથી	મને	જ	ેવનક્તા	મળી	છ ે
એ	ખુદથી	ઝઘડતાં	ઝઘડતાં	મળી	છ	ે!	(પૃ.	29)
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આ મતલાથરી રરૂ થિરી આખરી ગઝલના સાનરી મમસરામાં પુનરુમકિનો સાથ્શક પ્ર્યોગ 
આસિાદ્ છટે. જુદરી જુદરી પહરમસથમિમાં વ્યમકિનું િિ્શન, મુખભાિ, િગટેરટે  જુદાં જુદાં હો્ય 
છટે. સજ ્શકમચતિમાં આિરી િમામ ઝરીરરી ઝરીરરી િાિો મઝલાિરી હો્ય છટે અનટે ્યથાસથળટે 
પ્ર્યોજાિરી હો્ય છટે. આ રટેર જુઓ...

એકરાર	કરવા	આવ્યા	હશે	કેમ	માનવું	? 
ચહેરા	ઉપર	તો	એમના	કાંઈ	મૂંઝવણ	નથી.	(પૃ.	31)

પ્રર્યભાિનટે વ્યકિ કરિો આ રટેર માિબર કમિઓના અરઆરનરી ્યાદ અપાિડાિટે 
છટે. છટેિરાિાનો પર આનંદ હો્ય છટે પરંિુ ક્યાં સુરરી ? જુઓ, મિકરી કહટે છટે,

હા,	છતેરાવું	તો	ગમે	છ	ેતારા	હાથથી 
પણ	દોસત	શું	કરં	હવે	ભોળપણ	નથી.	(પૃ.	31)

આ લટેખ લખા્ય છટે ત્યાં સુરરી મિકરી મત્િટેદરીના ઘરા રટેર ભાિકોનરી જીભટે ચઢરી ગ્યા 
છટે િટેથરી િટેનું પુનરાિિ્શન નહીં કરંુ. આ કમિના રટેર કટેમ િરિ જ સિ્શસિરીકૃિ થઈ ગ્યા ? 
એનું કારર છટે, મિચાર/ઊમમ્શ અનટે અમભવ્યમકિનરી સપષ્ટિા અનટે સરળિા. િટેમનટે ખૂબ 
આસાનરીથરી સૂક્મ વ્યંગ કરિાં પર આિડટે છટે. કટે્લાક રટેર ્ાંકંુ...

જ	ેજ	ેસફળ	થ્યા	એ	રસતો	નહીં	બતાવ ે
એ	કારણે	મેં	કેવળ	વનષફળ	વવશે	લખ્યું	છ.ે	(પૃ.	38)

બંને	તો	શક્ય	કેવી	રીતે	થઈ	શકે	‘વવકી’? 
માણસ	બના્ય	કાં	તો	સફળ	થઈ	શકા્ય	છ.ે	(પૃ.	71)

આ્લી	ઊંચી	ગઝલ	ના	લખ	કવવ 
આ	જગતને	છીછરાની	્ેવ	છ.ે	(પૃ.	78)

ઈશ્વર પર થ્યટેલ વ્યંગ જુઓ...

એની	ભૂલો	તો	એને	ખબર	પણ	નહીં	પડે	 
ઈશ્રની	સામે	કોણ	અરીસો	ધરી	શકે	?	(પૃ.	56)

બાળકને	કૈંક	થા્ય	તો	એ	આવે	જાન	પર 
ને	તારે	આવવું	છ	ેપ્રભુ	માના	સથાન	પર	?	(પૃ.	63)

પરીડામાં રસ લટેિા સમાજના લોકોના મનમન કક્ાના અમભગમ પરતિટેનો વ્યંગ જુઓ. 

એ	રીતે	મારા	દુઃખની	વાત	સૌએ	સાંભળી 
કે	જાણે	હાથમાં	ગમતો	વવષ્ય	આવી	ગ્યો.	(પૃ.	80)

અનટે એ જ ગઝલનો છટેલ્ો રટેર જગિ પર આ રરીિટે ક્ાક્ કરટે  છટે.

જગત	સવાગત	કરે	છ	ેતે	જ	બુવદ્ધનું	‘વવકી’, 
છ	ેતારી	ભૂલ	તું	લઈને	હૃદ્ય	આવી	ગ્યો.	(પૃ.80)

હજી સતિાિરીસ િષ્શનરી િ્યના મિકરીના કટે્લાક રટેરમાં અલ્ડપન અનટે બટેહફકરાઈ છટે 
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િથા બાળિાિા્શના સંદભયો પર છટે. ક્યારટેક િો હૃદ્યનટે રારરી નાખટે એિરી િાિ મિકરી કહટે 
છટે... જુઓ.... 

મને	મારીને	છાનો	કોણ	રાખે	વહાલથી	? 
મા	ચાલી	ગઈ	પછી	મેં	કંઈ	શરારત	ના	કરી.	(પૃ.	111)

નાનરી ઉંમરમાં પોિાનાં મા-બાપ ખો્યાના જખમમાંથરી આ રટેર આવ્યો હોિાનું સપષ્ટ 
કળા્ય છટે. ‘હા હા હા’ રદરીફ રરાિિરી ગઝલમાં મિકરીનો મસિરીખોર સિભાિ ડોકા્યો છટે. 
કોઈ હોમર્યાર બાળક અંદરનરી િાિ જારરી ગ્યો હો્ય અનટે પછરી અટ્ટહાસ્ય કરિો હો્ય 
િટેિા ભાિનરી આ ગઝલનો રંગ સાિ નોખો છટે. અહીં પર િાિો િો ઊંડરી અનટે અથ્શપૂર્શ 
જ છટે, પર રૈલરી હળિરી છટે... મિિટેચકનટે અડફ્માં લટેિો રટેર જ મારો...

વવવેચક	છો	તમોને	અંગ	બીજાનાં	જ	દેખાશે, 
તમારાં	હકંતુ	વાંકાં	અંગ	છ	ેઅઢાર,	હા	હા	હા.	(પૃ.	92)

મિકરીનરી ગઝલબાનરી પરંપરાગિ રા્યરોનરી છટે પર િાિ એનરી પોિાનરી છટે એ્લટે 
બનટે છટે એિું કટે પરંપરાગિ રરીમિથરી ્ટેિા્યટેલો ભાિક રટેરના સૂરનટે િરિ પકડરી લટે છટે અનટે 
નિરીન ચરીજનો મજ ટેથરી આસિાદ લટે છટે. ‘હાજર હૃદ્યથરી હોઈએ’માં આિરી ગઝલોનરી 
બહુલિા છટે એ સુજ્ ભાિક િરિ જ જારરટે પર જુઓ આ િાિનટે મિકરી કટેિરી રરીિટે કહટે 
છટે !

શાહી	કદી	ન	ખૂ્જો	એના	વવચારની	 
કોઈના	પણ	પ્રભાવમાં	જનેી	કલમ	નથી.	(પૃ.98)

અહીં મિકરીનટે ્પારિા કહરીએ કટે ભાઈ, નિરી પટેઢરીનો કમિ પર આગળનરી પટેઢરીના 
ખભા પર જ ઊભો હો્ય છટે. િટેઓ કહટે છટે કટે કોઈ પર નિરી કલાકૃમિનટે એકલરી મૂલિરી 
રકા્ય નહીં. આગળ રચાઈ ગ્યટેલરી કૃમિઓ સંદભભે જ િટેનું મૂલ્યાંકન થઈ રકટે. આમ િટેઓ 
માત્ ઐમિહામસક કટે મિિટેચનાતમક રરીિટે નહીં પર સૌન્દ્ય્શરાસ્તના અમભગમથરી પર કહટે 
છટે. જ્યારટે  કોઈ નિરી કૃમિ આિટે છટે ત્યારટે  પરંપરાનરી સથામપિ વ્યિસથાનરી િરાહ બદલા્ય 
છટે.

એ્લટે કટે કોઈ નિો કમિ પ્રભાિમાં હો્ય જ નહીં એમ ના કહરી રકા્ય. િો ખરા 
અથ્શમાં નિરી રરીિટે લખનારો કમિ પરંપરાનરી વ્યિસથાનટે બદલિાનું ગજુ ંરાખટે છટે એ પર 
એ્લું જ સાચું છટે.

નરીચટેના રટેરમાં હદગગજોનરી સાથટે પોિાનું નામ મૂકિાનરી મિકરીનરી ચટેષ્ટા અમનટે ગમરી 
જ છટે અનટે આમ કરિાનું િટેમનટે ગમ્યું િટે એમલ્ય્નરી િાિનું સમથ્શન કરટે  છટે ઃ

ઘા્યલ,	મરીઝ,	શૂન્ય,	ગની,	સૈફ	કે	વવકી, 
આ	કાગળોને	હો્ય	છ	ેબસ	રકતની	તરસ.	(પૃ.	51)

મિકરીનો સજ ્શનઉછાળ ગુજરાિરી ગઝલ મા્ટે એક નિો િળાંક લઈનટે આવ્યો છટે એમ 
સહટેજ ટે કહરી રકારટે.

q
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અને	છલે્લે...

સમરીએ	પ્રાણવંતા	પૂવતાજોને...

ભરત	મહેતા

અછો અછો િાનાં કરરીનટે ૨૧મરી જુલાઈએ ઉમારંકર જોરરીનટે સહુએ સાગમ્ટે 
ઠટેકઠટેકારટે ્યાદ ક્યા્શ. કાકાસાહટેબટે કહટેલું કટે જ ટેનટે લાંબો કૂદકો (હનુમાનકૂદકો) મારિો હો્ય 
એનટે થોડાં ડગલાં પાછળ જિું પડટે છટે આજ ટે હિામાં ભારિનટે મિશ્વગુરુ બનાિિાનરી િાિો 
સંભળા્ય છટે ત્યારટે  પંચોિટેર િષ્શ પૂિભે સજ ્શકોએ રું ક્યુું છટે એ જારિું જોઈએ જ ટેથરી એના 
પ્રારિાન અંરોનટે આગળ રપાિરી રકરીએ. લોકરાહરી ભલટે અડરરી રાિટે મળરી પર કંઈ 
રાિોરાિ નથરી મળરી. કરોડોનરી ચળિળ અનટે લાખોના બમલદાનનું ફળ છટેટે. ઉદાહરરરૂપટે 
નહટેરુનટે ્યાદ કરો િો દસ િષ્શ જ ટ્ે લું જીિન એમનું મરિહ્રરોનરી જ ટેલમાં િરીિટેલું! ગાંરરી, 
નહટેરુ, સરદાર, ભગિમસંહ સુભાષનરી સાથટે કંઈ કટે્લા્ય સજ ્શકોનટે અંગિ નાિો હિો જ ટેમાં 
ઉમારંકર જોરરી પર ખરાં. લોકરાહરીએ, આરુમનકોએ ઈશ્વરરી્યસતિાનટે અપદસથ કરરીનટે 
મનુષ્યનટે કટેન્દ્માં મૂકરી આપ્યો. રાજા રામમોહનરૉ્યથરી આ રરૂ થ્યટેલું. આજ ટે આપરટે એ 
મિચારિું પડરટે કટે ક્યાંક આપરટે પાછા પગલટે િો નથરી જઈ રહા નટે? એ્લા પાછળ ન 
ચાલરી જઈએ કટે કૂદકો મારિાનો છટે એ જ ભુલાઈ જા્ય! હમરાં સુરરી દટેરનું દટેિું ૫૫ લાખ 
કરોડ હિું આજ ટે ૧૩૭ લાખ કરોડ છટે! જીડરીપરી -૨૭એ પહોંચરી છટે ૭૫ િષભે હજુ દટેરમાં 
મનરક્રિા છટે. મરક્ર હદિસટે નટે હદિસટે એ્લું મોંઘુંદા્ થઈ રહું છટે કટે આમઆદમરીનરી 
છાિરી બટેસરી જા્ય.

સિિંત્િાનરી લડાઈમાં મસમદ્ધ એ હિરી કટે લટેખકોનટે મજૂર, હકસાન, સ્તરી, દમલિ, 
આહદિાસરીનરી મચંિા હિરી. છિાં લડાઈમાં ભાગ લટેનારાઓમાં સામંિરી ભાિબોર પર હિો. 
જ ટેનું સરીરું દષ્ટાંિ એ કટે પહટેલરી ચૂં્રરીમાં સૌથરી િરુ રાજાઓ જ ચૂં્ાઈનટે આવ્યા હિા! 
આજ ટે ચૂં્ા્યટેલા રાજા કટે સમ્રા્ જ ટેિા જ, આપરા મા્ટે દુલ્શભ થઈ ગ્યા. ઊંચરી અટ્ટામલકાઓ 
જ ટેનટે બાંરરી એ મજૂરોના હક્ો િો નહીંિત્  થઈ ગ્યા! આપરટે ક્યાં્ય સાંભળ્ું કટે – ફલારા 
કટે ઢીંકરા નટેિા મજૂરોના નટેિાનટે મળ્ા? હા, સંિો મહંિોનટે મળિા રહટે છટે એ િાિ જુદરી. 
એનરી ્યાદ જઠરામગ્નમાં ઉમારંકરટે  આપરી હિરી. દટેર આઝાદ થિાં થઈ ગ્યો િો રું થ્યું–માં 
આ જ િાિ હિરી. એમનરી કાવ્યમિભાિના કટે્લરી સરસ છટે.

કાવ્ય 
સમ્યની	ચીસ,	શાશ્તી	અથભે?

સતિા સાથટે આઝાદરી પછરી સરીરો મુકાબલો માંડ્ો હિો કમિએ. અનામિના પ્રશ્નો 
અડરીખમ ઊભટેલા હિા. રાજ્યસભામાં પહટેલું ભાષર જ – હહરજનો અનટે મગહરજનોનરી 
સમસ્યા હિું.
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અને	થઈને	કવવ,	માંગું	એ્લુ ં
ના	તું	અમારા	કવવવૃંદને	કદી 
ઝૂલંત	તારે	કર	પીંજરાના 
બનાવજ	ેપોપ્-ચા્ુ	બોલતા....

ઉમારંકર જોરરીનરી ૨૧મરી જુલાઈના દસ દા'ડા કટેડટે પ્રટેમચંદજ્યંિરી આિરી અનટે 
ગઈ! ઑગસ્ આિટે અનટે નમ્શદ-મટેઘારરી સાથટે જ ્યાદ આિટે છટે. ઝ્ ડહોળરી નાંખો મનજળ 
મસથર થ્યટેલાં. આગટે કદમ, આગટે કદમ, આગટે કદમ, ્યારો ફનાના પંથ પર આગટે કદમ. 
પ્રટેમચંદજી કહટે હંુ	કલમનો	વસપાહી	છુ.ં નમ્શદ કહટે હંુ	સુધારાના	સૈન્યનો	કડખેદ	છઉં.	
મટેઘારરી કહટે પલાળે	સાહહત્ય	નહીં,	પખાળે	તે	સાહહત્ય. રું આ અદભુિ વ્યાખ્યા છટે. 
આપરા મચતિ પર પડટેલરી મમલનિાઓનટે સાફ કરટે , મા બાળકનરી ગુદાનું પ્રક્ાલન કરટે  એમ! 
જારટે સાત્્શનું વહૉ્ ઇઝ મલ્રટેચર િાંચિા હો્ય એિો ભાસ થા્ય. પ્રટેમચંદજી આિરીનટે કહટે 
સાહહત્યનું	કામ	મનોરંજનનાં	સાધનો	હાથવગાં	કરવાનું	નથી,	સાહહત્ય	રાજનીવતથી	
આગળ	ચાલતી	મશાલ	છ.ે ્ાંચાં સારનો િચાળટે, મસિરી કરી પાઠરાળામાં ભરટેલા લટેખકો 
હિા. સદગવત,	ઠાકુર	કા	કંુઆ,	ગોદાન,	વનમતાલા, દમલિમિમર્શ, સ્તરીમિમર્શ, હકસાનમિમર્શ, 
ઈદગાહ, હહન્દુ-મુમસલમ એકિા. ્ૂકંમાં, લોકિંત્નરી િૈ્યારરી કરિા હિા! ગુજરાિ સાહહત્ય 
અકાદમરીનરી સિા્યતિિા સિા્યતિિા પોકારિા મૃત્યુનટે િ્યા્શ એ મનરંજન ભગિટે નમ્શદનટે, 
પ્રારિંિા પૂિ્શજનટે અંજમલ આપરી છટે

ક્યાં	તુજ	જોમ	જુસસો,	ક્યાં	આ	જતંુ	માણહા 
માથા	પરની	રેફ,	નમતાદ	સહેજ	ફરી	ગઈ.

પહરષદના ચૂં્્યટેલા સભ્યોનરી નૈમિક ફરજ છટે કટે ભગિસાહટેબના મોિનો મલાજો 
જાળિટે અનટે સિા્યતિિા લગરી જપંટે નહીં. 

મંહંદરીમાં િો નાગાજૂ ્શન, રૂમમલ, દુષ્યંિકુમાર, રઘુિરીર સહા્ય િગટેરટેએ લોકિંત્નરી 
સદૈિ મચંિા કરરી અનટે પ્રમિરોર ચટેિનાિાળું સાહહત્ય સજ્યુું છટે.

આઝાદી	 
ક્યા	તીન	થકે	હુએ	રંગો	કા	નામ	હૈ? 
વજસે	એક	પહહ્યા	ઢોતા	હૈ	 
્યા	હફર	ઇસકા	કોઈ	ખાસ	મતલબ	હોતા	હૈ!	(ધૂવમલ)	

*

એક	આદમી 
રો્ી	બેલતા	ઐ 
એક	આદમી	રો્ી	ખાતા	હૈ 
એક	તીસરા	આદમી	ભી	હૈ 
જો	ન	રો્ી	બેલતા	હૈ,	ન	રો્ી	ખાતા	ઐ 
વહ	વસફતા	રો્ી	ખેલતા	ઐ 
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મૈં	પૂછતા	હૂૂં 
્યહ		તીસરા	આદમી	કૌન	હૈ? 
મેરે	દેશ	કી	સંસદ	મૌન	હૈ.

મસથમિ અનટે પ્રમિિાદ બટેઉ દુષ્યંિકુમારમાં પર સાથટે પ્રગ્ટે છટે.

કલ	નુમાઈશ	મેં	વમલા	 
વો	ચીથડે	પહને	હુએ 
મૈંને	પૂછા	નામ	તો	બોલા	હક 
હહનદુસતાન	હૈ.	

*

સામાન	કુછ	નહીં	હૈ	ફ્ેહાલ	મગર	 
ઝોલે	મેં	ઉસકે	પાસ	કોઈ	સંવવધાન	હૈ 
ઉસ	વસરહફરે	કો	્યોં	નહીં	બહલા	સકેંગે	આપ 
વો	આદમી	ન્યા	હૈ	મગર	સાવધાન	હૈ 
કહૉં	તો	ત્ય	થા	ચરાગૉં	હર	એક	ઘર	કે	વલ્ય ે
કહૉં	ચરાગ	મય્યસર	નહીં	શહર	કે	વલ્યે.	

*

હો	ગઈ	હૈ	પીર	પવતાત	સી	વપઘલની	ચાહહએ 
ઇસે	હહમાલ્ય	સે	કોઈ	ગંગા	વનકલની	ચાહહએ 
મેરે	સીને	મેં	નહીં	તો	તેરે	સીને	મેં	સહી 
હો	કહીં	ભી	આગ,	લેહકન	આગ	જલની	ચાહહએ.

*

કૈસે	મંજર	સામને	આને	લગે	હૈં 
ગાતે	ગાતે	લોક	વચલ્લાને	લગે	હૈં 
અબ	તો	ઇસ	તાલાબ	કા	પાની	બદલ	દો 
્યે	કમલ	કે	ફૂલ	કુમહલાને	લગે	હૈં .

*

રાષ્ટગ્ીત	મેં	ભલા 
કૌન	વહ	ભારતભાગ્યવવધાતા	હૈ 
ફ્ા	સુથન્ના	પહન	કે 
વજસકે	ગુન	હહરચરના	ગાતા	હૈ.

																												-રઘુવીર	સહા્ય

આ સંપાદકરી્ય લખરી રહો છુ ંત્યારટે  જ વ્યમથિ થઈ જિા્ય એિા સમાચાર મળટે છટે. 
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૧૯૪૭માં જન્મટેલા, ૭૫ િષ્શના સલમાન રુશદરી પર હહચકારો હુમલો થ્યો છટે. કુલબગદી, 
પાનસરટે , દાભોલકરનરી હત્યાઓ િરિ જ સાંભરટે  છટે. પ્રમિહરિ્યારરીલ િત્િો પ્રશ્નો ઉઠાિિા 
સજ ્શકોનટે સહન કરરી રકિા નથરી. પારરીમાંથરી પોરા કાઢિા હો્ય એમ ગરીિાંજમલશ્રરીનરી 
રટેિસમામર સામટે પર મિરોર થ્યો છટે અનટે આગરામાં એમનું વ્યાખ્યાન રદ કરિું પડ્ું. 
જામિિાદના પાપનો ઘડો િારટે  િારટે  છલકા્ય છટે નટે મત્રંગો ભરીનો થઈનટે રુદન કરિો હો્ય 
એિું લાગટે! સરસિિરી મરરુમંહદરના સિર્શ મરક્કટે ત્રીજા રોરરના ઇન્દ્ મટેઘિાળનટે એ્લો 
મા્યયો કટે એનું અમદાિાદમાં મોિ થ્ંુય! દ્ોરાચા્ય્શ િો ખાલરી અંગૂઠો જ કાપિા હિા. 
સ્યાજીરાિના પ્રગમિરરીલ રાજમાં્ય બાબાસહટેબનટે મા્લામાંથરી પારરી ઉચચ હહસાબનરીર 
હોિા છિાં નહોિું પરીિા દરીરું! રિા્બદરી પછરી સરસિિરીમંહદરોમાં આિું જ ચાલટે? ક્યાંક 
ડટેલ્ા મટેઘિાળનો બળાતકાર કરરી ફેંકરી દટેિા્ય, ક્યાંક હાથરસમાં બળાતકાર કરરી બાળરી 
નંખા્ય, ક્યાંક પા્યલ િડિરી કટે રોહહિ િટેમુલા આતમહત્યા કરટે . જ્યૉજ ્શ ફલોઇડ આઇ	કાન્	
રિીધ કહટેિાં મરરી ગ્યો િો આખું અમટેહરકા એ કાળા મારસ મા્ટે મથ્યું. આઝાદરીના અમૃિ 
મહોતસિટે આિરી ઘ્ના ્યાદ આપટે છટે કટે જામિિાદ મનમૂ્શળ કરિાનરી લડાઈ બાકરી છટે. જ ટેમાં 
કળાકારોનો સાથ બહુ જ પ્રસિુિ છટે રાજસથાનનરી ઘ્ના મા્ટે ચંદ્ટેર મકિારાએ લખ્યું,

હાલ	ને	હમણાંનો	તાજો	બોધ	છ ે
એક	ગલાસ	પાણીની	હકંમત	મોત	છ.ે

મિિટેકપૂર્શ  પ્રમિિાદનું એક રસ્તકળા અનટે સાહહત્ય પર છટે. દરટેક પંદરમરી ઑગસ્ટે 
અમુક કટેદરીઓનટે મુમકિ આપિાનો હરિાજ છટે. મનટે હિું કટે કટેદખાનાનરી કાળરી કો્ડરીમાંથરી 
આંબટેડકરના િંરજ આનંદ િટેલિૂંબડટે, િકરીલ અનટે માનિામરકારરી નિલખા, પ્રો. સાંઈબાબા 
જ ટેિાનરી મુમકિ થરટે. પર હા્ય રટે ! બળાતકારરીઓ મુકિ થ્યા. િળરી, એ કટેદરીઓ મુકિ થિાં 
એમનટે મરીઠાઈ ખિડાિિામાં આિરી, હારિોરા કરા્યા! રું આઝાદરીનો અમૃિ મહોતસિ 
આિરી રરીિટે પૂરો થા્ય? q

‘પરબ’ના 
લેખકોને	નમ્ર	વવનંતી

• પોિાનરી રચનાઓ કટેિળ ‘પરબ’ના ઇ-મટેલ પર જ મોકલિરી.
• એક રચના મોકલરી હો્ય એનો સિરીકૃિ/અસિરીકૃિનો જિાબ મળટે પછરી જ બરીજી 

રચનાઓ મોકલિરી.
• ઇ-મટેલમાં હાંમસ્યો છોડિો કારર કટે ફાઇમલંગ િખિટે ર્બદો કપાઈ જા્ય છટે.
• થોકબંર કમિિાઓ એકસાથટે ન મોકલિરી.
• સિરીકૃિ/અસિરીકૃિનો જિાબ મટેળિિા પોસ્કાડ્શ મોકલિું.
• ઇ-મટેલમાં રચનાઓ નામ સાથટે મળટે છટે પરન્િુ સરનામું હોિું નથરી. િટેથરી નામ-

સરનામું-ફોનનંબર પર મોકલિાં.
• રક્ય હો્ય િો ઇ-મટેલનરી િડ્શફાઇલ પર પરીડરીએફ સાથટે મોકલિરી.
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પહરષદવૃતિ

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુ્ીઆ

કવવ	ઉમાશંકર	જોશી	જનમહદવસની	ઉજવણી
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ અમદાિાદ િથા શ્રરી જી. કટે. ઍન્ડ સરી. કટે. બોસમમ્યા 

કૉલટેજ જ ટેિપુર દ્ારા ગુજરાિરી સાહહત્યના પ્રખ્યાિ સજ ્શક શ્રરી ઉમારંકર જોરરીના 
જન્મહદિસ 21 જુલાઈના હદિસટે શ્રરી બોસામમ્યા કૉલટેજના ગુજરાિરી મિભાગના અધ્યાપકો 
િથા મિદ્ાથદીઓ દ્ારા મૂ કમિનટે મૂર્શન્્ય કમિનટે મિરટેષ રરીિટે ્યાદ કરરી જન્મહદિસનરી 
ઉજિરરી કરિામાં આિરી. આ હદિસટે સિારટે  8થરી 10 એમ બટે કલાક સુરરી કમિશ્રરીનાં ગરીિો, 
અછાંદસ કાવ્યો િથા િાિા્શનું મિદ્ાથદીઓ દ્ારા ગા્યન-પઠન થ્યું. આ પ્રસંગટે મિભાગના 
અધ્યાપક શ્રરી િાલજી િારએ કમિનું પ્રખ્યાિ કાવ્ય ‘ગુજરાિ મોરરી મોરરી રટે ’નરી સાંગરીમિક 
પ્રસિુમિ કરરી હિરી. સંસથાના ગ્ંથપાલ ડૉ. મનરંજમનએ ‘ઉમારંકરનાં ગાંરરીમિચાર’ મિરટે 
વ્યાખ્યાન આપ્યું હિું. મિભાગના અધ્યક્ ડૉ. ભરીમજી ખાચહર્યાએ ઉમારંકર જોરરીનાં 
કાવ્યોનરી િાિ કરરી હિરી. પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્ટ ટે પાઠિટેલ રુભસંદટેરનું િાચન 
કરિામાં આવ્યું હિું.

શોકાંજવલસભા
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના ઉપરિમટે િા.8-8-2022ના રોજ શ્રરી મહટેન્દ્ મટેઘારરીનરી 

શ્રદ્ધાંજમલ સભા ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, ગુજરાિરી સાહહત્યસભા, કમિલોક ્સ્્, 
કુમાર ્સ્્, મિશ્વકોર િથા અન્્ય સંસથાના સં્યુકિ ઉપરિમટે પહરષદપ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. 
રાહનરી અધ્યક્િામાં ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના ગોિર્શન સમૃમિમંહદરમાં સાંજ ટે 5-30 
કલાકટે ્યોજાઈ હિરી. આ સભામાં શ્રરી સંજ્ય ભાિટે, શ્રરી પ્રફુલ રાિલ, શ્રરી કુમારપાળ  
દટેસાઈ, શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરી અનટે શ્રરી પ્રકાર ન. રાહટે રોકાંજમલ અપ્શર કરરી હિરી. સભાનું 
સંચાલન પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્ટ ટે ક્યુું હિું.

પુસતકપ્રદશતાન
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. મ. ગ્ંથાલ્ય દ્ારા સથાપનાહદન મનમમતિટે 

દર મહહનાનરી 17મરી િારરીખથરી ્યોજાિા પુસિકપ્રદર્શનમાં કમિ નમ્શદના જન્મહદન મનમમતિટે 
િા. 17થરી 23 ઑગસ્ દરમમ્યાન પત્કારતિનાં પુસિકોનું પ્રદર્શન રાખિામાં આવ્યું હિું. 
જ ટેમાં દર  િખિનરી જ ટેમ ગ્ંથાલ્યમંત્રી મનરીષ પાઠક, પરરીમક્િ જોરરી, પહરષદના 
ઉપપ્રમુખશ્રરી પ્રફુલ રાિલ, ન્િર પ્ટેલ, િષા્શ પ્રજાપમિ, જ્યંિ ડાંગોદરા, ચટેિન રુકલ, 
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મન્યમિ અંિારરી, કલપનાબહટેન પરરીખ ઉપરાંિ િાચકો, મિદ્ાથદી ભાઈ-બહટેનો અનટે 
સાહહત્યપ્રટેમરીઓએ આ પ્રદર્શનનો લાભ લરીરો  હિો. હમટેરનરી જ ટેમ મપ્રવ્યૂ આપરી ન્્ૂયઝ 
પ્રકામરિ કરિાં મરીહડ્યાએ પર  આ પુસિક-પ્રદર્શનનરી નોંર લરીરરી હિરી.

રાષ્ટી્્ય	પુસતકાલ્ય	હદનની	ઉજવણી
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ શ્રરી ચરીમનલાલ મંગળદાસ ગ્ંથાલ્ય દ્ારા િા. 

12-8-2022ના રોજ સાંજ ટે 5-30 િાગ્યટે‘રાષ્ટર્ી્ય પુસિકાલ્ય હદન’નરી ઉજિરરી કરાઈ હિરી.
કા્ય્શરિમનરી રરૂઆિમાં શ્રરી અજ્ય ઉમ્નું સિાગિ શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરીએ પુસિક આપરીનટે 
ક્યુું હિું. શ્રરી મમરભાઈ પ્રજાપમિનું સિાગિ શ્રરી મારિ રામાનુજ ટે પુસિક આપરીનટે ક્યુું હિું.
પહરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્ટ ટે ગ્ંથાલ્યોનાં પુસિકો િટેમજ ગ્ંથાલ્ય મિરટે િો કમિિા 
પર લખાઈ છટે િટેિરી િાિ કરરી કા્ય્શરિમનરી ભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી. દરીમતિબહટેન રાહટે 
સૌનટે આિકાર આપ્યો હિો. પહરષદપ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. રાહટે પ્રાસંમગક િકિવ્ય આપ્યું 
હિું. શ્રરી મમરભાઈ પ્રજાપમિએ ‘રાષ્ટર્ી્ય પુસિકાલ્ય હદન મિરટે’ િકિવ્ય આપ્યું હિું. જ ટેમાં  
રાષ્ટર્ી્ય પુસિકાલ્ય મિરટે િાિ કરિાં એસ. આર. રંગનાથનનટે ્યાદ કરરી  જુદાં જુદાં 
પુસિકાલ્ય મિરટે િાિ કરરીનટે પુસિકાલ્ય અનટે ગ્ંથપાલનટે ્યોગ્ય મહતિ મળિું જોઈએ.એનરી 
િાિ કરરી  હિરી. શ્રરી અજ્ય ઉમ્ટે ‘મનટે ગમિું પુસિક’ મિરટે િકિવ્ય આપ્યું હિું. જ ટેમાં 
િટેમરટે ્યુિા નોહા  હરારરીના નિા પુસિક ‘21 lessons for the 21 century’ મિરટે મિગિટે 
િાિ કરરી હિરી. 21મરી સદરી હડમઝ્લનરી હરટે. સા્યન્સ ખૂબ આગળ િધ્યું છટે. અનટે કટેિા 
ફટેરફારો થરટે િટે મિરટે િાિ કરરી હિરી. રઘુિરીર ચૌરરરીએ પ્રાસંમગક િાિ કરરી હિરી. 
શ્રરી મનરીષ પાઠકટે કા્ય્શરિમનું સંચાલન ક્યુું હિું.

પાવક્ષકી
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ‘પામક્કરી’ અંિગ્શિ િા. 12-8-2022ના રોજ 

સાંજ ટે 5-30 કલાકટે  શ્રરી મગહરમાબહટેન ઘારટેખાનટે  એમનરી િાિા્શ ‘કૅમપ’નું પઠન ક્યુું હિું.
િાિા્શ ્યુરિટેન અનટે રમર્યા િચચટેના ્યુદ્ધ પર કટેમન્દ્િ હિરી. ્યુદ્ધના મિસફો્ો, રમર્યન સૈમનકોનરી 
ચહલપહલ, પોિાનો દટેર ્યુરિટેન છોડરી પોલટેન્ડમાં કૅમપમાં રહટેિું, બાળક એન્્ોિનરી મૂંઝિર, 
માિા અકસાના અનટે દાદરી સોહફ્યાનરી મચંિા, મપિાનું ્યુદ્ધમાં જિું, ભૂખ્યા એન્્ોિનટે કૅમપમાં 
એક છોકરરી પાસટેથરી રિટેડ મળિરી, બાળકો િચચટે મૈત્રી થિરી, કૅમપમાં ગમિા લાગિું, િૃદ્ધના 
મૃત્યુથરી ગમગરીનરી અનટે બાળકના જન્મથરી આનંદ વ્યાપરી િળિો, એક અચાનક ્યુદ્ધ પૂરુ 
થિું, કૅમપમાંથરી ફરરી ્યુરિટેન પાછા આિિું, પોિાના ઉજ્જડ િિનનટે જોઈ દુઃખરી થિું, નિા 
જીિન મા્ટે ફરરી ઝઝૂમિું, અનટે અંિટે સૂરજ ઊગિાં ઝાકળ જિું રહટે િટેમ દુશમનનું ચાલ્યા 
જિું. આ રરીિટે સાંપ્રિ ્યુદ્ધનટે મિષ્ય બનાિિરી ગુજરાિરી ભાષાનરી એક ્ૂકંરી િાિા્શ મારિા 
મળરી હિરી. હાજર સજ ્શકો સિ્શશ્રરી પ્રફુલ રાિલ, દરીના પંડ્ા, મચરાગ ઠક્ર, ચટેિન રુકલ, 
મનકટેિા વ્યાસ કંુચાલા િગટેરટેએ પોિાના પ્રમિભાિો આપરી િાિા્શનરી સાદ્ંિ ચચા્શ કરરી હિરી. 
િો શ્રરી એન. જી. પ્ટેલ, (મજલ્ા આ્યોજન અમરકારરી, ગાંરરીનગર), ઍડિોકટે્ આર. એમ. 
જાદિ, હાહદ્શકભાઈ ઘારટેખાન િગટેરટેનરી ઉપમસથમિ પર પ્રટેરક બનરી રહરી હિરી.પામક્કરીનું 
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સંચાલન અનટે સં્યોજન જ્યંિ ડાંગોદરાએ ક્યુું હિું.
િા. 27-8-2022ના રોજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં સાંજ ટે 5-00 િાગ્યટે 

‘પામક્કરી’ અંિગ્શિ કલપટેર પ્ટેલટે એમનરી િાિા્શ ‘નટેડો’નું પઠન ક્યુું હિું. ‘નટેડો’ િાિા્શનો 
પ્રારંભ ગામડાનરી એક રાળામાં મજગર નામના બાળકના દારૂહડ્યા િાલરી કાનાભાઈના 
મરક્ક સાથટેના ઝઘડાથરી થા્ય છટે. રરદભાઈ નામના બદલરી થઈનટે નિા આિટેલા મરક્ક 
અન્્ય મરક્ક સાથટેના એના ઝઘડાનરી સલૂકાઈથરી પિાિ્ કરટે  છટે. મજગરનરી મમમરી રમરીલા 
બરીજા હદિસટે માફરી માંગરી મજગરનટે ભરાિિા ભલામર કરટે  છટે. રમરીલા ભરટેલરી અનટે 
સિરૂપિાન છટે. એ દારૂહડ્યા પમિથરી કં્ાળરી ગઈ  છટે. એક હદિસ એના પમિનું મૃત્યુ થા્ય 
છટે. રમરીલા દુઃખરી થિાનટે બદલટે રાજી થા્ય છટે. મરક્ક રરદભાઈ િરફ નટેડો બંરા્ય છટે. 
િાિા્શમાં રમરીલાનું પાત્ાલટેખન, કહટેિિ અનટે રૂહઢપ્ર્યોગ સહહિનરી િળપદ બાનરી, રાળા-
િાલરી-મરક્ક િચચટેના સંબંરો, નારરીના હૃદ્યનરી ગહનિા િગટેરટે  પ્રિાહહિથરી આલટેખા્યાં છટે. 
‘પામક્કરી’ અંિગ્શિ મિરટેષ ઉપમસથમિમાં પહરષદના ઉપપ્રમુખ પ્રફુલભાઈ રાિલ અનટે 
મહામંત્રી સમરીરભાઈ ભટ્ટ ઉપમસથિ રહા હિા. આ ઉપરાંિ પ્રિાપમસંહ ડાભરી, ચટેિન 
રુકલ, મચરાગ ઠક્ર, હકરોર મજકાદરા, ્યોગટેર ભટ્ટ, હદના પંડ્યા, મનકટેિાબહટેન, 
અરોકભાઈ િથા અન્્ય ભાિકો પર ઉપમસથિ રહાં હિાં. પામક્કરીનું સંચાલન જ્યંિ 
ડાંગોદરાએ ક્યુું હિું.

‘ગ્ંથવવમશતા’
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ આ્યોમજિ ‘ગ્ંથમિમર્શ‘નો કા્ય્શરિમ િા. 29-8-2022ના 

રોજ સાંજ ટે 5-00 િાગ્યટે ગોિર્શન સમૃમિમંહદરમાં ્યોજા્યો હિો. આ કા્ય્શરિમના પ્રારંભટે 
પહરષદના મહામંત્રી સમરીરભાઈ ભટ્ટ ટે  ઉપમસથિ સજ ્શકોનટે ઋમષિુલ્ય ગરાિરીનટે કા્ય્શરિમનરી 
ભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી.આ કા્ય્શરિમમાં િકિા શ્રરી કામલન્દરી પાઠકનું શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરીએ 
પુસિકથરી સિાગિ ક્યુું હિું. અનટે મિજ્ય પંડ્ાનું સિાગિ શ્રરી માઘિ રામાનુજ ટે પુસિકથરી 
ક્યુું હિું. આ કા્ય્શરિમ અંિગ્શિ મિજ્ય પંડ્યાકૃિ ‘િાલમરીહક રામા્યર’ મિરટે શ્રરી કામલન્દરી 
પાઠકટે આસિાદલક્રી િકિવ્ય આપ્યું હિું. િકિવ્યમાં િટેમરટે સમરીમક્િ આિૃમતિ એ્લટે રું?, 
રામા્યરના મિરાળ અભ્યાસરી મિજ્ય રાસ્તરીએ પ્રસિાિનામાં લરીરટેલા ધ્યાનસથ મુદાનરી 
િાિ કરરી હિરી િટેમજ ગુજરાિરી અનુિાદમાં ગુજરાિરી ભાષાનરી રૈલરી કટેિરી ઉપ્યોગરી નરીિડરી 
છટે િટેનરી િાિ કરરી હિરી. આ ઉપરાંિ રામા્યરનરી સમરીમક્િ આિૃિરીના સંપાદન મિરટેના 
અનટેક પ્રસંગો ્ાંકરીનટે િટેમરટે મિગિટે િાિ કરરી હિરી. શ્રરી મિજ્ય પંડ્ાએ કટેહફ્યિ આપિાં 
કહુ હિું કટે  િાલમરીહક જગિમાં આવ્યા ત્યારથરી જગિમાં કમિઓ જગિ સામટે આવ્યા એિું 
કહરી રકા્ય. િાલમરીહક મુખ્યતિટે કમિ છટે. િટેમનરી મહાન કમિ િરરીકટેનરી પ્રમિભા છટે. િટેનટે 
પૂરટેપૂરરી પ્રમારિરી જોઈએ. પહરષદટે મારા પુસિક મિરટે વ્યાખ્યાન રાખરીનટે મનટે ગૌરિામન્િિ 
ક્યયો છટે. શ્રરી રઘુિરીર ચૌરરરીએ અધ્યશ્રરી્ય પ્રિચન આપ્યું હિું જ ટેમાં િટેમરટે કહુ હિું કટે 
િાલમરીહક કમિ ના હોિ િો કામલદાસ કટે િુલસરીદાસ જ ટેિા કમિ પર ના થ્યા હોિ. િટેમરટે 
આ કા્ય્શરિમનરી પ્રરંસા કરરી હિરી. શ્રરી પ્રફુલ રાિલટે સૌનો આભાર માન્્યો હિો. સમગ્ 
કા્ય્શરિમનું સંચાલન શ્રરી મનરીષ પાઠકટે ક્યુું હિું. આ કા્ય્શરિમમાં સિ્શશ્રરી સિરીર વ્યાસ, 
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ભગિાનદાસ પ્ટેલ, હષ્શદ મત્િટેદરી, અમશ્વન આરદારરી, હહરકૃષર પાઠક, લાલુભા ચૌહાર 
ઉપરાંિ સાહહત્યરમસકો ઉપમસથિ રહા હિા.

પહરષદના		આગામી	કા્યતાક્રમ

ગ્ંથાલ્ય	સપ્તાહની	ઉજવણી
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી.મ. ગ્ંથાલ્યના ઉપરિમટે ગ્ંથાલ્ય સતિાહનરી 

ઉજિરરીના ભાગરૂપટે િા. 14 નિટેમબરથરી િા. 20 નિટેમબર દરમમ્યાન બાળપુસિકમટેળાનુ 
(પ્રદર્શન અનટે િટેચાર) આ્યોજન કરિામાં આવ્યું છટે.

ચરી. મ. ગ્ંથાલ્યમાં િા. 14 થરી 20 નિટેમબર દરમમ્યાન બાળકોનાં પુસિકોનું પુસિક-
પ્રદર્શન રાખટેલ છટે.

િા. 14 નિટેમબરના રોજ 5-13 િષ્શનાં બાળકોનરી મચત્સપરા્શ અનટે
િા. 15 નિટેમબરના રોજ 5થરી 13 િષ્શનાં બાળકોનરી બાળિાિા્શ સપરા્શનું આ્યોજન 

કરિામાં આવ્યું છટે.

q

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદનું
33મું જ્ાનસત્

16-17-18 હડસટેમબર-2022
જ્ાનસરિનું	સથળ

રાજસોભાગ આશ્રમ, સા્યલા (ભગિનું ગામ), મજ. સુરટે ન્દ્નગર
જ્ાનસત્માં ભાગ લટેિા ઇચછિા પ્રમિમનમરઓએ ડટેમલગટે્ ફરીના રૂ. 1000/- ભરિાના 

રહટેરટે અનટે મિદ્ાથદીઓએ રૂ. 500/- ભરિાના રહટેરટે. (કા્ય્શરિમનો અહટેિાલ રજૂ કરનાર 
મિદ્ાથદીઓનટે પ્રમારપત્ આપિામાં આિરટે.) ડટેમલગટે્ ફરી િા. 30-11-2022 સુરરીમાં 
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, કા્યા્શલ્યમાં અથિા રાજસોભાગ આશ્રમ, સા્યલામાં ભરરી 
દટેિાથરી વ્યિસથા સરળ થરટે. ત્યારબાદ ડટેમલગટે્ ફરી સિરીકારિામાં આિરટે નહીં. વ્યિસથામાં 
સહા્યભૂિ થિા ઉપરનરી િારરીખ સુરરીમાં આપનરી ડટેમલગટે્ ફરી ભરાઈ જા્ય િટે ઇચછનરી્ય 
છટે. ત્યારબાદ ્યજમાન સંસથા પાસટે જ્યાં સુરરી સગિડ હરટે, ત્યાં સુરરી વ્યિસથા આપરી 
રકારટે. નહીંિર ડટેમલગટે્ટે પોિાનરી રરીિટે વ્યિસથા કરિાનરી રહટેરટે.

ડટેમલગટે્ટે – ફરી ભરનારટે  ફરીનરી સાથટે પોિાનો મોબાઇલ નંબર અનટે સરનામું અિશ્ય 
જરાિિાં.

જ્ાનસત્નો મિગિિાર કા્ય્શરિમ આગામરી ‘પરબ’ના અંકમાં પ્રકામરિ થરટે.
મંરિીઓ,

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ
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‘કોષાધ્યક્ષ’ની	કલમેથી...

પહરષદના ‘નારા’કોષના મિકાસ મા્ટે આપના અમૂલ્ય ‘અમભપ્રા્યો’રૂપરી દાનનરી અપરીલ
માનનરી્ય િટેમજ મપ્ર્ય
સાહહત્યપ્રટેમરીશ્રરીઓ,

કોરોનાનરી મહામારરીમાં પર આપશ્રરી રારરીહરક િટેમજ માનમસક િંદુરસિ હરો. 
કોરોનાનરી પહટેલરી, બરીજી અનટે ત્રીજી લહટેર(?)માં આપશ્રરીનરી કલમ ક્ાઈ ન જા્ય અનટે િરુ 
રારદાર બનટે િટેિરી મા સરસિિરી પાસટે પ્રાથ્શના. કોરોનાના કપરા કાળમાં પર અનટેક 
સાહહમત્યક સજ ્શકો સાહહત્યના મિમિર પ્રકારનરી કૃમિઓ રચરી ચૂક્યા છટે...

જોકટે આજ ટે િાિ ‘સાહહમત્યક’ કોષનટે બદલટે ‘અથ્શ’(નારા)કોષનરી કરિરી છટે. આપરા 
સૌનરી મપ્ર્ય એિરી 125 િષ્શ જૂનરી ગુજરાિરી સાહહત્યના ઘટેઘૂર િડલા સમાન ‘ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદ’ છટેલ્ાં કટે્લાંક િષયોથરી આમથ્શક પ્રશ્નો – પડકારો સામટે ઝઝૂમરી રહરી છટે. 
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના મુખપત્ ‘પરબ’નું બદલા્યટેલું સિરૂપ િટેમજ પાછલાં િષયોનાં 
અંદાજપત્ો (બજ ટ્ે ) િટેનરી સાક્રી પૂરટે  છટે.

પહરષદના ‘કોષાધ્યક્’ િરરીકટે મારંુ કા્ય્શ પહરષદના આિક-જાિકના પ્રશ્નો અનટે 
િમામ હહસાબો પર દટેખરટેખ રાખિાનું છટે. ઉપરાંિ પહરષદના બંરારરમાં જરાવ્યા મુજબ 
અંદાજપત્ (બજ ટ્ે ) િૈ્યાર કરરી મધ્યસથ સમમમિમાં બહાલરી મટેળિિાનું િટેમજ પહરષદનું 
કા્યમરી ભંડોળ િરારિાના સઘન પ્ર્યતન કરિાનું પહરરામલક્રી કા્ય્શ પર મારટે  હાથ 
રરિાનંુ છટે. આગામરી માસમાં અંદાજપત્ (બજ ટ્ે ) િૈ્યાર થા્ય િટે પહટેલાં હંુ આપનો સાથ-
સહકાર મટેળિિા માગું છુ.ં

જી ના... મારરી અપટેક્ા આપનરી પાસટેથરી આમથ્શક ‘દાન’ મટેળિિાનરી નથરી. મારા અલપ 
જ્ાન અનટે ્ૂકંા અનુભિોનટે આરારટે  મારા મિટે મો્રી રકમનું આમથ્શક ઉપાજ ્શન જ છટે. આથરી 
હંુ આપનરી પાસટે, મો્ા-કરીમિરી-આમથ્શક ‘દાન’નટે બદલટે નાના-અમૂલ્ય ‘અમભપ્રા્યોરૂપરી 
દાન’નરી ્યાચના કરરી રહો છુ.ં આથરી આપ સૌ પહરષદનરી આમથ્શક મસથરિા કમ સધરરિા 
મા્ટે સલાહ-સૂચન, માગ્શદર્શન, અમભપ્રા્ય િટેમજ આદટેરો મોકલરી આપો િટેિરી આરા અનટે 
અપટેક્ા બન્નટે છટે. પહરષદના આમથ્શક મિકાસ મા્ટે હંુ દાિાશ્રરીઓ, મનષરાિો, મિમિર ક્ટેત્ોના 
મહાનુભાિો િગટેરટેનરી એક ‘અથ્શ કોષ મિકાસ સમમમિ’નરી રચના કરિાનું આ્યોજન પર 
ગંભરીરપરટે મિચારરી રહો છુ.ં

પહરષદના આમથ્શક મિકાસ, આગામરી બજ ટ્ે , સંભમિિ ‘અથ્શકોષ મિકાસ સમમમિ’નરી 
રચના િગટેરટે  અંગટેનાં સૂચનો િટેમજ માગ્શદર્શન આપ ‘ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ’ના 
સરનામટે લટેમખિમાં અથિા +91 93270 14077 નંબર પર મૌમખક રરીિટે પર જરાિરી 
રકો છો.

આપના સહકારનરી અપટેક્ા સહ,
રાજનેદ્	ઉપાધ્યા્યના	વંદન.
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કોષાધ્યક્ રાજ ટેન્દ્ ઉપાધ્યા્યનરી દાનનરી અપરીલના સંદભ્શમાં મૌમખક 
અમભપ્રા્યોનો િરસાદ િરસ્યો છટે િટે બદલ હંુ સિભેનો આભાર. ખાસ કરરીનટે 
કટે્લાક સાહહત્યપ્રટેમરીઓએ લટેમખિ અમભપ્રા્ય મોકલ્યા છટે જ ટેમનો કોષાધ્યક્ 
સમિરટેષ આભાર માનટે છટે. લટેમખિ અમભપ્રા્યો રજૂ કરિાં પત્ નરીચટે મુજબ છટે.

પરિ

પરબમાં જરાિટેલ મુજબ

સૂચન મોકલિા અંિગ્શિ લખરી રહો છુ.ં

(આમથ્શક ્યોજના, પરબ. સૂચન શ્રરી રાજ ટેન્દ્ ઉપાધ્યા્ય)

1. ગુજરાિ રાજ્યનાં મો્ાં કોપયોરટે્ હાઉસોનો સંપક્શ કરરી કા્યમરી અનુદાન મટેળિરી 
રકા્ય પર િટે ત્યારટે  જ બનટે જો ભાિનાતમક ્યોગ્ય સંપક્શ થા્ય.

2. પરબનો એક કા્યમરી મોબાઈલ નંબર એકાઉન્્નટે લગિો હો્ય જ ટેમાં નાનો વ્યમકિ 
પર અનુદાન આપરી રકટે. ્રીપટે ્રીપટે સરોિર ભરા્ય.

(મોબાઈલથરી કરરી રકટે. જ ટેિાં કટે G pay, Paytm, PhonePe, Airtelmoney)થરી 
અનુદાન આપરી રકટે.

નાનામાં નાનો િાચક પર પરરીષદનરી પ્રિૃમતિમાં સહા્યરૂપ બનરી રકટે.

મનરીઑડ્શર, ચટેક કટે રોકડા અનુદાન આપિા મા્ટે કોઈનરી મદદ લટેિરી પડટે છટે. જ્યારટે  
નિાં અમભગમમાં મોબાઈલથરી ચૂકિરરી ઘણં જ ઉપ્યોગરી અનટે ઝડપરી સામબિ થા્ય.

આ મારંુ િાચક િરરીકટે નમ્રિાપૂિ્શક સૂચન છટે.

હદનેશ	આર.	પ્ેલ
25/1, ‘્યોગરીકૃપા’ અબુ્શદાનગર સોસા્ય્રી, આતમજ્યોમિ, 

આશ્રમ રોડ, િડોદરા-390007

k

માનનરી્ય કોષાધ્યક્શ્રરી,

ગરુડા કલબ (garudaclub – પુસિક મોકલિાનરી મન્યિ િારરીખ પહટેલા ઇમટેલ દ્ારા 
સભ્યનટે ક્યું પુસિક મળરટે િટેનરી જાર કરિામાં આિટે છટે.) મુજબ જો ગુજરાિરી સાહહત્ય 
પહરષદ, કોઈ નિરી ્યોજનામાં (િાંચકોનો કરીલકારો) સભ્ય િરરીકટે સામટેલ થઈ, આ ્યોજના 
અંિગ્શિ કોઈ મન્યિ કટે પસંદગરીનું (મંજુર કરટેલ ્યાદરી મુજબ) પુસિક કટે જ ટે ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદ દ્ારા જ પ્રકામરિ થ્યટેલ હો્ય િટે રમજસ્ર પોસ્ (India Post) દ્ારા 
સભ્યના નોંરા્યટેલ સરનામા પર મોકલરી આપિામાં આિટે. આ ્યોજનામાં રાહિ દરટે  સારા 
પુસિકો મળરટે. આ સભ્યનું નામ, સરનામું, ફોન, ઇમટેલ હોિો આિશ્યક છટે.
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1. આ ્યોજના દ્ારા એક ચોક્સ િાચકોનો સમૂહ મિકસાિરી રકારટે.
2. િાચકોના આ સમૂહમાં બાળકો, ્યુિા અનટે િૃદ્ધો હરટે.
3. પહરષદ િાચકો પાસટેથરી અમભપ્રા્ય મટેળિરી રકરટે.
4. પહરષદનટે એક સાથટે અગાઉનરી (advance) પૈસા કટે મૂડરી મળરી જરટે. જ ટેનો પહરષદના 

મિકાસ મા્ટે ઉપ્યોગરી કરરી રકા્ય.
 રરૂઆિમાં એક આકષ્શક મૂલ્ય રાખરી રકા્ય. આ અંગટેનરી જાર જાહટેરાિ પરબ કટે 

અન્્ય હડમજ્લ માધ્યમો કટે રૈક્મરક સંસથાઓ દ્ારા કરરી રકા્ય. પહરષદ સાથટે 
સંકળા્યટેલા િાચક કટે વ્યમકિઓનટે ઇમટેલ કટે સંદટેર દ્ારા જાર કરરી રકા્ય. દરટેક 
પરબમાં આ ્યોજના અંગટેનરી માહહિરી પ્રકામરિ થિરી જરૂરરી છટે.

5. િાચકોનટે ગુરિતિા્યુકિ સારા પુસિકો સરળિાથરી મળરટે.
6. ભમિષ્યમાં િાચકો દ્ારા બરીજી ભાષાનરી પુસિકોના અનુિાદ કરરી ગુજરાિરી ભાષામાં 

પ્રકામરિ કરરી રકા્ય.
7. ભમિષ્ય કદાચ આમાં રરિરીના ખૂરટેખૂરટેથરી િાચકો જોડા્યટેલા હોઈ રકટે છટે.

પહરષદનો હહિટેચછુ,
અજ્યકુમાર	ચંદુલાલ	પ્ેલ

ગામ-રા્યમર્યા, પો. જાનિડ, િા. સંિરામપુર, મજ. મહરીસાગર-389260

આમ િો અમટે ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના આમથ્શક મિકાસ મા્ટે 
અમભપ્રા્યરૂપરી દાન માંગટેલ, પરંિુ એક ઉતસાહરી સભ્યશ્રરીએ આમથ્શક દાન મોકલરી 
આપટેલ છટે, જ ટે મા્ટે અમટે િટેઓના આભારરી છરીએ. આ સાથટે અહીં ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદનરી બૅંક અંગટેનરી માહહિરી મોકલટેલ છટે. આથરી સાહહત્ય પહરષદના 
હહિટેચછુઓ પહરષદનટે આમથ્શક સહા્ય કરિા માગિા હો્ય િો કરરી રકટે છટે. 

આજીિન સભ્યશ્રરી િલ્ભજી કટેરિજી િોરા, મુંબઈનો ₨ 5111/-નો આમથ્શક 
દાન આપિા બદલ આભાર.

Name of The Account Holder : Gujarati Sahitya Parishad
BANk NAme : Bank of India

BANk AddreSS : Ashram road branch, Ahmedabad-380009
BANk A/C. No. ઃ 200220100004869

mICr COde NO. : 380013006
IFSC NO. : BkId0002002
BrANCH COde : 2002
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આ	અંકના	લેખકો
અજ્યકુમાર પ્ટેલ ઃ ગામ-રા્યમર્યા, પો. જાનિડ, િા. સંિરામપુર, મજ. મહરીસાગર-389260
અન્નપૂરા્શ મટેકિાન ઃ 473/2, સટેક્ર-2/બરી, ગાંરરીનગર-382002
અમનલ વ્યાસ ઃ 8, Carlyon close, Wembley, middlesex, London-HAO IHr
અરરફ ડબાિાલા ઃ 1468, Send Burg drive, Sham burg, Chicago-60173 USA
ઇિુભાઈ કુરકુ્રીઆ ઃ વ્યાખ્યાિા, ક. લા. સિાધ્યા્ય મંહદર, આશ્રમ રોડ, અમદાિાદ-380009
કટેરુભાઈ દટેસાઈ ઃ 13, ઐશ્વ્ય્શ-1, પલો્-132, સટેક્ર-19, ગાંરરીનગર-382021
કટેસર મકિારા ઃ એ/402, હહમાલ્યા સકાઇઝ, હહમાલ્યા મોલ પાછળ, મિક્ોહર્યા પાક્શ 

સામટે, ભાિનગર-364002
િૃમતિ સરી. પ્ટેલ ઃ 6, અંકુર સોસા્ય્રી, ગા્યત્રી મંહદર સામટે, હાઈિટે, ડરીસા-385535
દક્ા પ્ટેલ ઃ 78, મનહાહરકા બંગલોઝ, હહમમિલાલ પાક્શ સામટે, અમદાિાદ-380015
હદનટેર માંકડ ઃ એફ/402, ઇસકોન પલટેહ્નમ, બોપલ ચાર રસિા પાસટે, 200 હફ્ એસ.પરી. 

હરંગ રોડ, અમદાિાદ-380058

હદનટેર આર. પ્ટેલ ઃ 25/1, ‘્યોગરીકૃપા’ અબુ્શદાનગર સોસા્ય્રી, આતમજ્યોમિ, આશ્રમ રોડ, 

િડોદરા-390007
નરીમિન િડગામા ઃ ‘િાંદુલ’, 2, સિામિ સોસા્ય્રી, કાલાિડ રોડ, રાજકો્-360005
પન્ના મત્િટેદરી ઃ ગુજરાિરી મિભાગ, િરીર નમ્શદ દમક્ર ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શ્રી, ઉરના-

મગદલ્ા રોડ, સુરિ-395007

પ્રટેમજી પ્ટેલ ઃ મહાદટેિ િાસ, મુ.પો. ખટેરોલ, િા. િલોદ, મજ. સા.કાં.
રિરીજ પાઠક ઃ 86, િાઘટેશ્વરરી સોસા્ય્રી, િરીઆઈપરી રોડ, કારટેલરી બાગ, િડોદરા-390018
ભરિ મહટેિા : ‘મન્દાર’, બરી/97, ્યોગરીનગર ્ાઉનરરીપ, રામકાકાનરી દટેરરી પાસટે, છારરી, 

િડોદરા-391740
ભાનુભાઈ અધિ્યુ્શ ઃ C/o. અભ્ય અધિ્યુ્શ, જી/403, સત્યમટેિ રો્યલ, દટેિનંદન સમમ્નરી સામટે, 

સરગાસર, ગાંરરીનગર
રમર સોનરી ઃ 18, હટેમદરીપ સોસા્ય્રી, હદિાળરીપુરા, જૂનાપાદરા રોડ, િડોદરા-390015
રમટેર આચા્ય્શ ઃ ‘કમિિા’ 10, અંકુર સોસા્ય્રી, નિા જકંરન રોડ, સુરટે ન્દ્નગર-363 001
રિજી કાચા ઃ આઈ.્રી.આઈ. સામટે, અમરટેલરી-365601.
રાજ ટેન્દ્ ઉપાધ્યા્ય ઃ 3/બરી, જીિનસમૃમિ સોસા્ય્રી, મરીરામમબકા સકૂલ પાસટે, નારરપુરા, 

અમદાિાદ-380013
રાજ ટેર પંડ્ા ઃ એ/5, ઋિુરાજ, નૂિન મિદ્ાલ્ય પાસટે, સમા રોડ, િડોદરા-390024
રામરકા પ્ટેલ ઃ બરી/902, સંપદ િુડ, દટેિત્ંમકિલ સામટે, સંગાથ નટેનો સામટે, ભા્કો્ટેશ્વર 

રોડ, કો્ટેશ્વર, અમદાિાદ-382428
લમલિ મત્િટેદરી ઃ ‘મરિકૃપા’ 1, િૈરાલરીનગર, રૈ્યા રોડ, રાજકો્-360007
િરીરુ પુરોહહિ ઃ 23/એ, રારટેકૃષરનગર, મોિરીબાગ માગ્શ, જૂનાગઢ-362001
સંધ્યા ભટ્ટ ઃ ‘સનટેહલ’, પ્રજાપમિ િાડરી સામટે, ગાંરરી રોડ, બારડોલરી-394602
સુરરીર પ્ટેલ ઃ 2624, Jameson dr. mJconcord NC 28027 (U.S.A.)
હરટેર રોળહક્યા ઃ ન્્યૂ મમન્્ રોડ, પટેહરસ બટેકરરી પાસટે, ભુજ-370001 (કચછ)
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પ્રમિભારાળરીઓનટે લક્્ય હો્ય, પ્રમિભા મિનાના લોકોનટે ભાગ્યટે જ લક્્ય 

હો્ય છટે. િટે પ્રિાહમાં િરા્ય છટે અનટે પ્રિાહ જ્યાં લઈ જા્ય ત્યાં પહોંચરી જા્ય છટે.

–	સવામી	સવચચદાનંદ

સાહહત્યનું પ્રાથમમક કા્ય્શ આપરરી જાિનરી ઓળખ આપિાનું કટે જાિ અંગટે 

આપરનટે સભાન કરિાનું છટે. હંુ કોર છુ ંએ જારિા હંુ લખું છુ ંઅનટે એ્લટે મૂલિઃ 

મેં મારટે  મા્ટે જ લખ્યું છટે, મારરી રોર મા્ટે લખ્યું છટે. મારરી રોરમાં હંુ સિિ અંદર 

રહરીનટે બહાર જોિો રહો છુ.ં આ જ કારરટે ભાષા કટે કલાસાહહત્ય અંગટેના કોઈ 

એક પાશ્વ્શ મિચારનટે બદલટે હંુ બહુપાશ્વ્શ મિચારનો પુરસકિા્શ રહો છુ.ં

–	ચનદ્કાનત	્ોપીવાળા

્યુરોપ ખંડમાં કોઈ મારસાં એકાદ ગુર હો્ય અનટે િટેરટે થોડુઘંણં પરોપકારરી 

કામ ક્યુું હો્ય િો િટેનું જન્મચહરત્ લખા્ય છટે. અનટે આપરા દટેરમાં િો એકબરીજાનરી 

અદટેખાઈનટે લરીરટે કોઈનરી ઉતકષ્શિા સાંભળરીનટે સહન કરરી રકિા નથરી. એિા લોકો 

આપરા દટેરરીનું જન્મચહરત્ લખનારનટે ખુરામદરીઓ ઠરાિટે અથિા િરારટે  િખાર 

ક્યાું છટે એમ કહરીનટે અનાદર કરટે  છટે. પર સિદટેરનરી ઉતકષ્શિા કરિા જ ટેઓ ચાહિા 

હો્ય અનટે સિદટેરપ્રરીમિ જ ટેના મનમાં હો્ય િટેઓએ પરોપકારરી દટેરરીઓનાં 

જન્મચહરત્ િાંચિાં, લખિાં અનટે િટે ઉપર િરારટે  પ્રરીમિ રાખિરી.

–	કવવ	દલપતરામ

જીિનમાં જ ટે કંઈ મળ્ું િટે લઈ સહજ રરીિટે પૂર્શ રરીિટે જીિરી જિાનું ! 

જીિનમાં અનટેક જાિના લોકો, િટેમનો પરસપર સંબંર; એ્લટે ‘મહાભારિ’ િો 

સિ્શકાલરીન, સાથટે સમકાલરીન! મહાભારિ એક િાર િાંચિાથરી કંઈ મળિું નથરી. 

િારંિાર િાંચિાથરી નિું િો કંઈ મળટે નહીં, પર આપરા મનમાં કાંઈ મિરટેષ િાિ 

ઊગરી નરીકળટે.

–	જ્યોતસના	તન્ના

પુસિકો, વ્યમકિઓ કટે ઘ્નાઓ વ્યમકિના જીિનમાં આિિા િળાંકો મા્ટેના 

મનમમતિમાત્ હો્ય છટે. મુખ્ય િો વ્યમકિમાં પડટેલા સંસકારોના સ્રોિો હો્ય છટે.

–	રમેશ	બી.	શાહ

સથાન-સમવપતાત

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ
એસોમસએ્ પ્રોફટેસર, હટેડ ઑફ ગુજરાિરી હડપા્્શમટેન્્, દટેિમરરી કૉલટેજ, 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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